ΣTO TEYXOΣ AYTO:
Mηνια"ο Περιοδικ(

Kυδαθηνα+ων 29, Πλ0κα
105 58 5Aθ6να.
Tηλ7φωνα: 3223957, 9841655.
Tηλεοµοι?τυπος: 3314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
Hλεκτρονικ' Aλληλογραφ,α:
davlos@otenet.gr
•
TC Γραφε"α τοD «∆» λειτουργοDν
πρωινFς Gρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν0 (καI Σ0JJατο).
•
LIδρυτMς-5Iδιοκτ6της5Eκδ?της-∆ιευθυντ6ς:
∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
5Aχιλλ7ως - MουσPν 51
Παλαι( Φ0ληρο.
•
Παραγωγ6:
PRESS LINE
M0γερ 11, 5Aθ6να, τηλ.: 5225.479.
•
• Tιµ6 QντιτRπου: 1.500 δρχ.
• ∆ωδεκ0µηνη συνδροµ6: 14.000 δρχ.
• 5OργανισµPν κ.λπ.: 20.000 δρχ.
• ΦοιτητPν: 10.000 δρχ.
• 5EξωτερικοD: 80 δολλ. HΠA.
• LH συνδροµM καταJ0λλεται
κατC τMν Tγγραφ6.
• LH συνδροµM QνανεUνεται
αVτοµ0τως µετC τMν λ6ξη τοD
12µ6νου. ∆ιακοπM τWς συνδροµWς
γ+νεται µ?νον κατ?πιν
τηλεφων6µατος τοD Tνδιαφεροµ7νου.
•
∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI.
•
TC χειρ?γραφα δFν Tπιστρ7φονται.
•
XOλες οY συνεργασ+ες καI τC
ταχυδροµικC TµJ0σµατα στM διεRθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, MουσPν 51
175 62, Π. Φ0ληρο, 5Aθ6να.
•
ΠαρακαλοDνται οY συνδροµητFς
ποZ Qλλ0ζουν διεRθυνση, νC τ(
γνωστοποιοDν στ( περιοδικ?.
•
5AπαγορεRεται \ Tν ]λ^ω _ Tν µ7ρει
Qναδηµοσ+ευση _ Qναµετ0δοση
καθ’ οYονδ6ποτε τρ?πον
δηµοσιευµ0των τοD «∆αυλοD»
χωρIς τMν γραπτM aδεια τοD Tκδ?τη.

ΣEΛIΣ 13872:
«Προφυσικ » - Φυσικ - «Mεταφυσικ »

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 13713:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
NIK. AΣΠIΩTHΣ, N. KAΠETANEΛΛHΣ, K.X. KΩNΣTANTINI∆HΣ, ∆. ΣOYΓΛEPHΣ, A. MΠEΛITΣAKOΣ, Γ.
TPIANTAΦYΛΛI∆HΣ, ∆ρ. E. XAΪTI∆HΣ, O. ΠATEPAKHΣ, E.
ΠAΠAMATΘAIAKHΣ, Iερες ANT. KOYΛOYPHΣ.
ΣEΛIΣ 13873:
H ντιγραφ ξ#νων λατρευτικ&ν
στοιχε(ων π* τ ν Xριστιανικ Θρησκε(α
BAΣIΛEIOΣ MAYPOMMATHΣ
ΣEΛIΣ 13881:
Xρ.νος: Συνειδησιακ* γεγον*ς
χωρ2ς ντικειµενικ 4π.σταση
KΩN. H. ΣYPOΣ
ΣEΛIΣ 13886:
Φ5ση κα2 T#χνη
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 13887:
H 6ξολ.θρευση το8 9Eθνους κα2 το8 Πολιτισµο8
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 13889:
H E:ρ;πη τ&ν προϊστορικ&ν Eλλ=νων (?)
MAPIOΣ ∆HMOΠOYΛOΣ - AΠOΛΛΩNIOΣ
ΣEΛIΣ 13889:
EλληνικAς κατα?ολAς στ γλ&σσα τ&ν BCσκων
∆ρ. ΣTAYPOΣ ∆ΩPIKOΣ - ∆ρ. K. XATZHΓIANNAKHΣ
ΣEΛIΣ 13901:
ΘD χαθο8µε, Fν τD Πανεπιστ=µιC µας
συνεχ(ζουν νD ποτελο8ν «6κδοτ=ρια πτυχ(ων»
Συν#ντευξη το8 AΛ. ΠAΠA∆OΠOYΛOY
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 13904:
O διCλογος, τ* debate κα2 K... κ.πανος
ΘΩMAΣ Γ. HΛIOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 13905:
LAποκρυπτογρCφηση 6πιγραφMς σA µφορ#α
ANAΣTAΣIOΣ ∆. ΣTAMOY
ΣEΛIΣ 13911:
H νεπανCληπτη T#χνη τ&ν σφραγιδολ(θων
KΩN. KAPMIPANTZOΣ
ΣEΛIΣ 13921:
LEτυµολογ(α - Nρµηνε(α τMς λ#ξης «∆ελφο2»
KΩΣTAΣ ΘANAΣOYΛOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 13925:
TD πλ=ρη κε(µενα το8 φορισµο8
το8 EOκοσι#να π* τ* ΠατριαρχεPο

«∆AYΛOΣ»
ΣEΛIΣ 13933:
H προεπαναστατικ 6φηµερ(δα «QIρις»
∆HM. Γ. ΠAΠAΪΩANNOY
ΣEΛIΣ 13937
H Oδεολογ(α το8 6µφυλ(ου το8 1823-1825
AΘANAΣIOΣ KOYKOBIΣTAΣ
ΣEΛIΣ 13945:
Video clip, µελωπ(α κα2 6ξελλ=νιση λ#ξεων
ΓIANNHΣ B. ΠEΠΠAΣ

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ
O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 13880 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN:
σελ. 13900 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY:
σελ. 13909 • AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 13919 • H KINHΣIΣ TΩN
I∆EΩN: σελ. 13945
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«Προ-φυσικM» – ΦυσικM – «Mετα - φυσικM»
H Φ5ση α:τοδηµιουργο5µενη κα2 α:τοεξελισσ.µενη φθCνει στ* ρηγµατικ*
συµ?Cν, στ ν «6κχε(λιση» το8 «χ-υµο8» το8 γ(γνεσθαι, στ* X-Cος. LAπ* α:τ*ν
τ*ν χ-υµ., Wπως στD φυτD παρCγονται νεοφανM παρCγωγα (κλCδοι - φ5λλα Xνθη - καρπο(), στD ζY&α παρCγεται «θ-υµ*ς» κα2 στ*ν Xνθρωπο, τ ν κορυφα(α
µορφ το8 γ(γνεσθαι, παρCγεται λ.γος. X-υµ*ς κα2 θ-υµ*ς δAν διαφ#ρουν παρD
µ.νον κατD Zνα γρCµµα: Στ ν ν.ργανη Φ5ση K χ-υµ*ς σηµα(νει τ* ρMγµα τMς
6ξ#λιξης (χ-α(νω) κα2 στ ν 6ν.ργανη K θ-υµ*ς σηµα(νει τ*ν θ-ρο8ν, θ-.ρυ?ον το8
«[λµατος», πο\ δAν ε]ναι τ(ποτε Xλλο π* τ ν φων=, προκαλο5µενη π* τ ν
καρποφ.ρο 6νεργοπο(ηση τ&ν χ-υµ&ν (µA τ ν ριστοτ#λεια ^ννοια τMς λ#ξεως)
το8 σ;µατος. (ΓιD τ2ς _ντολογικAς σηµασ(ες τ&ν γραµµCτων X κα2 Θ ?λ. LHλ(αν
Λ. Tσατσ.µοιρον εOς «Iστορ(αν Γεν#σεως τMς EλληνικMς Γλ;σσας. – LAπ* τ*ν
^λλοπα θηρευτ µ#χρι τ ν 6ποχ το8 ∆ι.ς. – H ποκωδικοπο(ηση το8 Eλληνικο8 LAλφα?=του», 6κδ. «∆αυλ*ς» 1991.) Στ*ν «πλακο8ντα» το8 συνειδ=του,
Wπου K _µφCλιος λ&ρος το8 νθρ;πινου ψυχισµο8 συνδ#εται µA τ* ρηγµατικ*
συµ?Dν το8 φυσικο8 γ(γνεσθαι, Nν(ζονται c ντικειµενικ Φ5ση κα2 K 4ποκειµενικ*ς 9Aνθρωπος κα2 παρCγεται K Λ.γος: Φ ⭈ A = Λ. O Λ.γος ε]ναι c πρωτοπορ(α κα2 c 6µπροσθοφυλακ τMς 6ξελ(ξεως το8 Σ5µπαντος.
∆Aν 4πCρχει λοιπ*ν οeτε προ-φυσικ*ς (προ-συµπαντικ*ς) f 6ξω-φυσικ*ς
(6ξω-συµπαντικ*ς) Λ.γος - «κτ(στης κα2 ποιητ ς» το8 K.σµου, οeτε µετα-φυσικ*ς Λ.γος, Wπως φαντCζονται οh θεοκρCτες το8 LAνατολισµο8 κα2 ταλαιπωρο8ν 6π2 χιλιετ(ες µA τ2ς φαντασι;σεις τους α:τAς τ ν νθρωπ.τητα. T* Σ5µπαν α:τοδηµιουργεPται κα2 α:τοεξελ(σσεται σ5µφωνα µA τ ν ρχα(α Eλληνικ Σκ#ψη λλD κα2 σ5µφωνα µA τD πορ(σµατα τMς σ5γχρονης φυσικMς 6πιστ=µης κα2 κοσµολογ(ας.
T* 6κρηκτικ* συµ?Dν τMς γεν#σεως το8 Λ.γου ε]ναι µοναδικ., Wπως µοναδικ
ε]ναι c MεγCλη 9Eκρηξη («Big Bang»). H φ5ση δAν πειραµατ(ζεται, δAν α:τοεπαναλαµ?Cνεται κα2 δAν χCνεται µ#σα στ ν πειροµορφ(α της, λλD «σηµα+νει» κατD τ* ?αρυσ=µαντο ρMµα το8 Hρακλε(του. Eποµ#νως κα2 c 6µφCνιση
το8 Λ.γου ^γινε χρονικD 6φ’ [παξ κα2 6π2 Nν*ς χωρικο8 σηµε(ου, στ ν EλλCδα (Wπου c 6ξ#λιξη το8 φυσικο8 περι?Cλλοντος κα2 το8 νθρωπ(νου jντος kταν
c πρωτοπορ(α στ* γ(γνεσθαι) κα2 σA συγκεκριµ#νη στιγµ το8 πωτCτου παρελθ.ντος – κα2 jχι σA διCφορα σηµεPα τMς Yδρογε(ου κα2 σA διCφορες 6ποχ#ς,
Wπως φαντCζονται οh µεταφυσικο2 - δογµατικο2 τMς Γλ;σσας. H µοναδικ.τητα τMς EλληνικMς lς µ συµ?ατικMς γλ;σσας (lς µ?νης γλ;σσας δηλαδ=, στ ν
Kπο(α τ* σηµαPνον - λ#ξη ^χει αOτι;δη σχ#ση µA τ* σηµαιν.µενο - ^ννοια) ποτελεP κα2 τ ν µαθηµατικ π.δειξη τMς Oδι.τητCς της lς µητ#ρας το8 νθρωπ(νου Λ.γου· λλD κα2 τMς φυσικ.τητας το8 συµπαντικο8 Λ.γου, στ*ν KποPο
δAν κρ5?εται καν#να προφυσικ* f µεταφυσικ* µυστ=ριο, Wπως νοµ(ζει c λογ(α τMς θεοκρατ(ας, λλD ε]ναι πρ.δηλη σ’ Wλο τ* µεγαλεPο της lς κορυφα(α
φCση c α:τοεξελισσ.µενη πορε(α τMς Φ5σεως.
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EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
5AνακαλRφθηκε π0πυρος µF κε+µενα τWς ΣτωικWς φιλοσοφ+ας
Aξι.τιµε κ. Λ0µπρου,
∆υστυχ6ς µ7χρι σ8µερον δ:ν ;χοµεν α<θεντικ? ;ργα @ ;στω Bποσπ0σµατα τ6ν φιλοσ.φων τCς ΣτωικCς σχολCς. T? περισσ.τερα
Bποσπ0σµατα εDναι BπE Bντ,γραφα τοF τρ,του, τετ0ρτου καG π7µπτου αH6νος µ.X. AπE
Z8νωνα τEν Kιτι7α, τEν Kδρυτ'ν τCς ΣτωικCς
φιλοσοφ,ας, τEν µαθητ8ν του Kλε0νθη καG τEν
XρLσιππον, «qς» κατ? ∆ιογ7νη τEν Λα7ρτιον
«Nπτακ.σια ?ι?λ(α φιλοσοφικο8 περιεχοµ#νου ^γραψεν», διαθ7τουµε µ.νον Bποσπ0σµατα, Bντιγραφ?ς καG παραποµπ?ς BπE µεταγενεστ7ρους Mπως N Σεν7κας καG O MQρκος
A<ρ8λιος. TEν OκτRSριον τοF ’99 N παπυρολ.γος Aριστε,δης Malnati τοF πανεπιστηµ,ου
τοF ΣτρασSοLργου Bνεκ0λυψεν εHς τ'ν Vασιν
Fayum, OκτW χιλι.µετρα νοτιοδυτικ? τοF
KαXρου, Yνα π0πυρον µεγ0λης σπουδαι.τητος τCς ZποχCς Πτολεµα,ου τοF ∆´ @ E´ (περG
τE 200 π.X.)· N π0πυρος α<τEς Bποτελε_ τE
Bρχαι.τερον α<θεντικEν δε_γµα τ6ν Στωικ6ν

φιλοσ.φων. H Mλη περιοχ' θεωρε_ται `ς Hδιαιτ7ρα, BφοF Bν8κει εHς τ'ν aδια περιφ7ρεια
µ: bλλας cλληνικ?ς π.λεις µεγ0λης BρχαιολογικCς Bξ,ας τCς µεταλεξανδρινCς περι.δου,
Mπως KροκοδειλοLπολις, Karanis, Hawara, ∆,µη, ∆ιονυσι0ς, Tebtynis κ.b. AK παραπ0νω π.λεις θεωροFνται dς «Sουν? παπLρων» BπE
τος Bρχαιολ.γους, BφοF µ.νον εHς τ'ν π.λιν
Tebtynis τ? τελευτα_α δRδεκα Yτη εfρ7θησαν
fπ:ρ τος 1500 π0πυροι.
TE κε,µενον τοF παπLρου ;χει `ς θ7µα τ'ν
gθικ'ν µ: τ'ν Bρχαιοελληνικ'ν σηµασ,αν: «c
ρετ δAν 6ξαρτrται π* τDς σηµCντους
sθικDς λλαγDς το8 ?(ου το8 νθρ;που». EHς
τE περιθRριον τοF παπLρου Bναγρ0φεται µ0λιστα `ς παρ0δειγµα τE Vνοµα τοF Σωκρ0τους. AK Zργασ,αι τ6ν Bρχαιολ.γων συνεχ,ζονται µ: τ'ν Sο8θειαν τ6ν Bστυνοµικ6ν,
BφοF fπ0ρχει N φ.Sος τCς S,ας τ6ν Hσλαµιστ6ν, οK Nπο_οι δ:ν δ7χονται τος BλλοδαποLς. Πολ σωστ? καG εHρωνικ? Zπισηµα,νει

LH QντιγραφM Qπ( τ(ν Xριστιανισµ(
θεολογικPν καI λατρευτικPν στοιχε+ων
LAγαπητA «∆αυλ#»,
KατD τ* ?ι?λ(ο «Boundesh» (c Γ#νεση τ&ν Περσ&ν) ^χουµε: τ*ν θε*
Ormusd νοητ* Θε* - nHλιο, δηµιουργ* το8 σ5µπαντος, Wπου µCχεται τ*ν
θε* το8 σκ.τους Ahriman. O Ormusd 6κπρ.σωπος τMς νο(ξεως κα2 το8
θ#ρους, K Ahriman θε*ς το8 φθινοπ;ρου κα2 το8 χειµ&να. O τελευταPος
φτειCχνει Zνα φ(δι, πο\ θD σπε(ρoη τ* κακ* στ γM (τ* «φ(δι τMς Eeας»).
E]χαν 6π(σης «παρCδεισο» κα2 «κ.λαση», «γγ#λους το8 σκ.τους» κα2
«γγ#λους το8 φωτ.ς».
O θε*ς Ormusd Wµως θD στε(λoη στ ν γM τ*ν υh. του, «Yh*ν το8 Φωτ.ς»,
µA τ* jνοµα M(θρας, πο\ θD γεννηθoM κατD τ* τ#λος το8 χειµ&να κα2 συγκεκριµ#να κατD τ* χειµεριν* cλιοστCσιο, στ2ς 25 ∆εκεµ?ρ(ου, µ#σα σ’ Zνα
σπ=λαιο π* παρθ#να µητ#ρα, καθpς Zνα Xστρο θD φωτ(ζoη τ ν φCτνη τMς
▲

13874
N γρ0φων τE παραπ0νω bρθρο Dietmar
Polaczek («Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
26.10.99), Mτι ZκτEς τCς Bδιαφορ,ας, p Nπο,α
διακατ7χει τος Hσλαµιστ0ς, fπ0ρχει καG πλ8ρης bγνοια, Zφ’ Mσον N Xριστιανισµ.ς Mσον
καG τE Iσλ?µ – Zµµ7σως – Zπηρε0σθησαν π0-

∆ΑΥΛΟΣ/219, M0ρτιος 2000
ρα πολ BπE τ'ν cλληνικ' κληρονοµι0, τ'ν
Στωικ'ν φιλοσοφ,αν καG τQς Hδ7ας τ6ν Στωικ6ν.
M: φιλικος χαιρετισµος

Nικ?λαος Σταµ. 5AσπιUτης
Mουσικοσυνθ7της
B.λφµπουργκ, Γερµαν,α

5AρχιεπισκοπικC θ7σφατα περI σχ7σεως 5Eπιστ6µης-5Eκκλησ+ας
KLριε διευθυντ0,
ΠαρακολουθRντας τE κεντρικE δελτ,ο
εHδ8σεων γνωστοF τηλεοπτικοF σταθµοF,
«αHφνιδι0στηκα» (γι? µ,α Bκ.µη φορ0...) BπE
τEν Bρχιεπ,σκοπο κ. Xριστ.δουλο, N Nπο_ος
Zπισκεπτ.µενος τE ZπιστηµονικE κ7ντρο «∆ηµ.κριτος», καG σ: µεγ0λη ε<φορ,α εfρισκ.µενος, ZκαυχQτο Mτι «c LAνατολικ LEκκλησ(α ν#καθεν 6στ=ριζε τ ν 6πιστ=µη».
O «αHφνιδιασµ.ς» µου ε<τυχ6ς mταν σLντοµος. nOσοι παρακολουθοFν µ7σo ω τοF
«∆αυλοF» τ'ν σχετικ' µ: τE θ7µα Kστορικ'
Zπιστηµονικ' ;ρευνα γνωρ,ζουν bριστα τE
π.σο p Eκκλησ,α σ: qρµονικRτατη συνεργασ,α µ: τE SυζαντινE @ Bργ.τερα τE OθωµανικE κρ0τος κατεδ,ωξαν µ7χρις Zξαφαν,σεως κ0θε τι τE Eλληνικ., καG Hδ,ως τ'ν cλληνικ' Zπιστ8µη, φιλοσοφ,α καG σκ7ψη. E?ν
κρατοFσαν Bπ7ναντ, τους µ,α ;σω Bνεκτικ' -

ο<δ7τερη στ0ση, τ.τε α<τ:ς θ? συν7χιζαν ν?
καρποφοροFν Bποτρ7ποντας τE δηµιοLργηµα τοF XριστιανισµοF, τEν Mεσα,ωνα καG
ZκτοξεLοντας τ'ν Zπιστ8µη καG τEν πολιτισµE
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 λοιπEν Yνας BπE τος δLο ν? λε,ψsη.
tAς µ0θsη N συµπαθ'ς Bρχιεπ,σκοπος, πWς
σ: τοFτο τEν τ.πο ZκτEς BπE τ'ν πλειοψηφ,α
(;) τ6ν θεοφοSοLµενων (;) πιστ6ν, πο καταπ,νουν M,τι BκοLσουν BπE τ'ν κ0θε «α<θεντ,α», ζsC καG µ,α µειοψηφ,α «qµαρτωλ6ν»
«ρχαιοµανιτ&ν», Mπως dν.µαζε τος µ'
fποτασσ.µενους στEν BσιατικE θρησκευτικE
φανατισµE καG σκοταδισµE nEλληνες N M7γας Bασ,λειος, πο ;χουν τ'ν συν8θεια τCς
«Bπωλε,ας»· δηλ. ν? κρ,νουν, ν? συγκρ,νουν,
ν? BµφισSητοFν, ν? ZρευνοFν τ? π0ντα Bνε-

▲

γ#ννησ=ς του. TρεPς µCγοι θD το8 πrνε δ&ρα. TελικD K Θε*ς θανατ;νεται
π’ τ*ν θε* το8 σκ.τους, Wµως ναστα(νεται τ ν tδια κρι?&ς 6ποχ µA τ*
χριστιανικ* ΠCσχα. KατD τ ν νCσταση το8 M(θρα οh πιστο2 νC?ουν
λευκAς λαµπCδες, γιD νD εOκον(σουν τ*ν θρ(αµ?ο το8 φωτ.ς. Oh hερεPς το8
Θεο8 φορο8ν Xσπρα ρο8χα κα2 οh πιστο2 µεταφ#ρουν τ* ν#ο φ&ς το8 Θεο8 - nHλιου στD σπ(τια τους. O 4π#ρτατος hερε\ς λ#γεται «ποντ(φηξ» κα2
οh ναο2 τ&ν Mιθραϊστ&ν kταν κρι?&ς tδιοι µA τ2ς σηµερινAς ?υζαντινορθ.δοξες 6κκλησ(ες. H Mιθραϊκ λατρε(α ε]χε 6π(σης τD µυστ=ριC της. T*
?Cπτισµα, τ2ς ε:χαριστ(ες, τ ν κοινων(α, τ* ν.µο τMς 6γκρCτειας, τ ν ποδοχ τMς ναστCσεως. nOλα α:τD τουλCχιστον 2.500 χρ.νια π.X. Συµπτ;σεις; LAντιγραφ=, κα2 µCλιστα κακ=;
Παρ.µοια λατρε(α το8 Θεο8 - nHλιου γιν.ταν κα2 στ ν EλλCδα πολ\
παλαι.τερα. Στ ν χ;ρα το8 φωτ*ς λοιπ*ν K Nοητ*ς nHλιος ταυτ(στηκε µA
πολλο\ς θεο5ς: ∆(ας, ∆ι.νυσος, LAπ.λλων, cµ(θεος HρακλMς, µ5στης
LOρφ#ας κ.X. Πρ.σωπα γιD Xλλους hστορικD κα2 Xλλους φανταστικC. wAς
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ξαιρ7τως, µ: µοναδικE γνRµονα τ'ν Bρχ' τCς
λογικCς Bπ.δειξης, χωρGς καµµι? προκατ0ληψη καG φ.Sο, πρEς χ0ριν π0ντα τCς B-λ8θειας. A<τος N µακαρι.τατος, χρησιµοποιRντας «πυροτεχν8µατα» Mπως τE παραπ0νω,
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δ:ν θ? κατορθRσsη ποτ: ν? τος προσεγγ,σsη.
M: τιµ'

Nικ?λαος E. Kαπεταν7λλης
Mυτιλ8νη

∆ηµοκρατ+ες - «µπαναν+ες» στMν καρδιC τWς EVρUπης
KLριε διευθυντ0,
[...]O κ.µπος ;φθασε στE χτ7νι. H κρυφ'
τυρανν,α µεταS0λλει τRρα σ: «µπαναν,ες»
HΠA καG E.E. O λαEς τCς A<στρ,ας Zξ7λεξε
µ: δηµοκρατικ:ς διαδικασ,ες τE κ.µµα τCς
Eλευθερ,ας, καG θ7λουν ν? τE θ7σουν ZκτEς
ν.µου, δι.τι εDναι Bντ,θετο µ: τ'ν µον.δροµη
πολιτικ8 τους. TG bλλο ν? σηµα,νsη p Bποποµπ8 του BπE τ? Vργανα τCς E.E. ∆ηλαδ'
«∆ηµοκρατ,α Bλ? N.τιος Aµερικ8» στ'ν
καρδι? τCς E<ρRπης. TE aδιο δ:ν κ0νουν καG

οK TοFρκοι στρατοκρ0τες, Mταν καταργοFν τ?
κ.µµατα (E<ηµερ,ας, KουρδικE κ.b.); A|ριο
θ? δ7σουν καG τEν Bολτα_ρο, πο εDπε: «θD
γων(ζωµαι µ#χρι θανCτου, γιD νD 6κφρCζoης
6λε5θερα τ ν ντ(θετη γν;µη σου». TRρα p
καµπ0να χτυπ0ει γι? σ7να, Aµερικαν: καG
E<ρωπα_ε. H Παγκ.σµια Συνωµοσ,α π7ταξε τ'ν µ0σκα.
Mετ? τιµCς

K. X. Kωνσταντιν+δης

Yποστρ0τηγος Z.B., Aθ8να

KαλRτερα νC παραµε+νουν στ( Bρεταννικ( Mουσε"ο;
Aξι.τιµε κ. Λ0µπρου,
Eπειδ' τE τελευτα_ο χρονικE δι0στηµα
Bνακινε_ται ξαν? τE θ7µα τCς ZπιστροφCς τ6ν
γλυπτ6ν τοF Παρθεν6νος BπE τE BρεταννικE
Mουσε_ο, θ? }θελα ν? παρουσι0σω µ,α δια-

φορετικ' bποψη. H bποψ8 µου α<τ' σχηµατ,στηκε κατ? τ'ν Zπ,σκεψ8 µου στE BρεταννικE Mουσε_ο.
ΠιστεLω, Mτι p κληρονοµι? τCς Aρχα,ας
Eλλ0δος εDναι καG παγκ.σµια κληρονοµι?

▲

πCρουµε τ ν περ(πτωση το8 ∆ιον5σου - BCκχου - nHλιου. Γενν=θηκε σ’
Zνα σπ=λαιο πCλι τ ν 25η ∆εκεµ?ρ(ου. nEκανε θα5µατα κατD τ ν περ(οδο το8 ?(ου του, θερCπευε σθενεPς, ν#σταινε νεκρο\ς κα2 προ#λεγε τ*
µ#λλον. KατD τ ν ?ρεφικ= του cλικ(α πειλ=θηκε νD δολοφονηθoM. Στ2ς 6
LIανουαρ(ου Nωρταζ.ταν τ* θα8µα τ&ν τρι&ν 4δρι&ν, Wπου τ* νερ* γιν.ταν κρασ(. Στ* να. του στ ν 9Aνδρο, στ ν hερ= του σπηλιC, µ(α πηγ= νC?λυζε κρασ( ντ2 γιD νερ* τ ν Kµ;νυµη cµ#ρα. Kαλο8σαν τ*ν θε*
«ΣωτMρα», «Yh* το8 Θεο8» κα2 «N.ησ=» του. Mητ#ρα του kταν c ο:ρCνια
Παρθ#νος. Oh πιστο( του περ(µεναν τ ν δευτ#ρα παρουσ(α το8 Θεο8. T ν
σορ. του τ ν µετ#φεραν µ#σα σ’ Zναν λουλουδιασµ#νο τCφο λ(γο πρ2ν τ ν
νCστασ= του.
H λατρε(α του Nοητο8 nHλιου ^γινε παγκ.σµια µA τD tδια σχεδ.ν τελετουργικC. 9Eτσι ^χουµε: 9Aδωνις τ&ν Φοιν(κων, 9Aττης τ&ν Φρυγ&ν, 9Oσιρις - QΩρος - Σ#ραπις τ&ν AOγυπτ(ων, Σ*λ τ&ν Pωµα(ων, BMλος - BAλ τ&ν
Bα?υλων(ων κ.X. O κατCλογος ε]ναι µακρ5ς. 36 γνωστAς 6κδοχ#ς. A:τD
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καG Vχι µ.νον τCς σηµερινCς Eλλ0δος. ΣτE
BρεταννικE Mουσε_ο ZκτEς BπE τ? Zκθ7µατα
τ6ν cλληνικ6ν γλυπτ6ν τοF Παρθεν6νος
fπ0ρχουν καG bλλα Zκθ7µατα bλλων πολιτισµ6ν Mπως: Aσσυρ,ων, BαSυλων,ων, AHγυπτ,ων κ.λπ. Aν? πQσα στιγµ' καG ~ρα p πλειον.τητα (80%) τ6ν Zπισκεπτ6ν Sρ,σκεται
στ'ν Eλληνικ' Aaθουσα. TGς fπ.λοιπες
αaθουσες N Zπισκ7πτης τGς προσπερνQ ZπG τροχ0δην, θ? ;λεγα. A<τE Zξηγε_ται BπE τE γεγονEς Mτι τ? Zκθ7µατα τ6ν bλλων πολιτισµ6ν
δηµιουργοFν στEν Zπισκ7πτη αHσθ8µατα φ.Sου, Bπελπισ,ας, καταπι7σεως. O Zπισκ7πτης
Sρ,σκεται σ: µ,α Zξωφυσικ' κατ0σταση. M.νο στ'ν Eλληνικ' Aaθουσα N Zπισκ7πτης
προσγειRνεται σ: φυσικE καG BνθρRπινο περιS0λλον. Eκε_ µπορε_ καG κ0ποιος BµLητος
ν? αHσθανθsC τ'ν Bνωτερ.τητα τοF Aρχα,ου
EλληνικοF ΠολιτισµοF. ΣτE BρεταννικE

Mουσε_ο µπορε_ ν? γ,νsη µ: qπλE τρ.πο p σLγκριση τ6ν Bρχα,ων πολιτισµ6ν. AπE α<τ'ν
τ'ν σLγκριση Sγα,νει νικητ'ς καG τροπαιοFχος N Aρχα_ος Eλληνικ.ς.
Eπειδ' cκατοµµLρια bνθρωποι BπE Mλον
τEν κ.σµο Zπισκ7πτονται τ'ν Bγγλικ' πρωτεLουσα καG τE µουσε_ο κ0θε ;τος, φαντ0ζεσθε τ, πλCγµα θ? fποστοFν οK σηµεριν:ς καG
µελλοντικ:ς γενε:ς τ6ν BνθρRπων, ν στερηθοFν τ'ν Zπαφ8 τους µ: τEν Aρχα_ο EλληνικE Πολιτισµ.. TE γεγονEς α<τE Zξηγε_ καG
τ'ν bρνηση τ6ν Sρεταννικ6ν κυSερν8σεων
ν? Zπιτρ7ψουν τ'ν µεταφορ? τ6ν cλληνικ6ν
Bριστουργηµ0των στ'ν Eλλ0δα. XωρGς τ?
Bγ0λµατα τοF Παρθεν6νος τE BρεταννικE
Mουσε_ο κλε,νει.
M: Zκτ,µηση

∆ηµ. Σουγλ7ρης
Kοζ0νη

LO 5IησοDς, e Θωµfς e ∆+δυµος καI \ YστορικM Qλ6θεια
KLριε διευθυντ0,
Στ'ν Zπιστολ' τοF BναγνRστη σας κ. I.
Aνεµογι0ννη µ: τ,τλο «Oh hστορικAς πληροφορ(ες Wτι K LIησο\ς kταν δ(δυµος» fπ0ρχει
τE ZρRτηµα, ν N ΘωµQς mταν N δ,δυµος Bδελ-

φEς τοF IησοF. EπG τοF θ7µατος Zπιτρ7ψτε
µου ν? σηµειRσω τ? cξCς:
1) Iστορικ:ς πληροφορ,ες, Mτι N IησοFς
mταν δ,δυµος Bορ,στως µ: BδελφE @ Bδελφ8,
δ:ν fπ0ρχουν.

▲

πρ*ς τιµ ν το8 ζωοδ.τη κα2 ζωοποιο8 Hλ(ου. LEπ(σης Wλη c µερικανικ
zπειρος λCτρευε τ*ν nHλιο Wπως κα2 c K(να κα2 c LIαπων(α, c χ;ρα το8
νατ#λλοντος Hλ(ου.
ΘD προχωρ=σω στ2ς ντιγραφAς f διαστρε?λ;σεις ξ#νων στοιχε(ων π*
τ*ν Xριστιανισµ.. Oh hερεPς το8 ∆ελφικο8 Mαντε(ου {νοµCζονταν «Wσιοι»
κα2 «προφMτες», οh «Xγγελοι» ε]ναι Kρολογ(α τ&ν Nεοπλατωνικ&ν, οh «δα(µονες» Kρολογ(α τ&ν Πυθαγορε(ων µA Xλλη ^ννοια, K «Eωσφ.ρος», K φ#ρων τ* φ&ς θε.ς, ^γινε «διC?ολος» = ?Cλλει τ*ν ∆(α. LEDν προσθ#σουµε
τ2ς δοξασ(ες τ&ν Πυθαγ.ρα κα2 ΠλCτωνος περ2 µιrς ρχMς κα2 jχι Nν*ς κα2
µ.νο θεο8, τ ν τριαδικ.τητα τMς LAρχMς τ&ν Nεοπλατωνικ&ν, θD δο8µε Wτι
c χριστιανικ θρησκε(α δAν ^χει οeτε στ ν θεολογ(α της µD οeτε κα2 στ ν
Kρολογ(α της πρωτοτυπ(α.
TD παραπCνω ναφ#ρονται κυρ(ως στ* ?ι?λ(ο τMς KαινMς ∆ιαθ=κης.
E]ναι ?#?αια δευτερογεν ς K µ8θος το8 N&ε κα2 τMς κι?ωτο8 του, καθ.τι
πρ.κειται γιD κακ ντιγραφ το8 µ5θου το8 ∆ευκαλ(ωνος κα2 τMς Π5ρ-
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2) Γι? τE ν mταν δ,δυµος µ: τEν ΘωµQ
,Kστορικ:ς µαρτυρ,ες Zπ,σης δ:ν fπ0ρχουν.
Yπ0ρχει µ.νο στE SιSλ,ο τοF HησουXτη
Ambelain «IησοFς» p Bναφορ? Mτι p λ7ξη
«Θωµrς» δ:ν εDναι Vνοµα. Στ? E<αγγ7λια
προσφωνε_ται N ΘωµQς: «δ(δυµ# µου». O
AµπελαGν Sγ0ζει τE συµπ7ρασµα, Mτι N
ΘωµQς mταν δ,δυµος BδελφEς τοF IησοF καG
Mτι α<τEς Zµφαν,ζετο µετ? τ'ν Bν0σταση `ς
«Bνεστηµ7νος IησοFς».
O Ambelain `ς HησουXτης κ0νει τE HησουϊτικE τ7χνασµα τCς «µισCς Bλ8θειας» }τοι:
AποκρLπτει Mτι π7ριξ τοF IησοF εfρ,σκονταν
τρε_ς IοFδες, πο θ? ;πρεπε ν? ξεχωρ,ζωνται
καG Vχι ν? παρουσι0ζωνται `ς Yνα πρ.σωπο:
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α) IοLδας N BδελφEς τοF IησοF: προσεφωνε_το «Bδελφ.θεος»· S) IοLδας N IσκαριRτης: προσεφωνε_το «IσκαριRτης»· γ) IοLδας N ∆,δυµος: προσεφωνε_το «ΘωµQς».
TE Vνοµα τοF «ΘωµQ» λοιπEν mταν IοLδας.
ΘωµQς (:δ,δυµος) προσεφωνε_το, δι.τι mταν δ,δυµος µ: µι? Bδελφ8, τ'ν Λυδ,α. H καταγωγ8
του σ: Bντ,θεση µ: τEν IησοF mταν BπE πλοLσια οHκογ7νεια.
A<τ' εDναι p περG τ6ν Oνοµ0των «ΘωµQς»
καG «∆,δυµος» Kστορικ' Bλ8θεια.
Mετ? τιµCς

hAγγελος Mπελιτσ0κος
Xολαργ.ς, Aθ8να

TC gργα συντηρ6σεως ναοD 5Eπικουρε+ου καI ΠαρθενPνος

KLριε διευθυντ0,
H συνδυασµ7νη Bν0γνωσις τCς ZπιστολCς
τοF συναναγνRστου κ. Γ. Kωνσταντακ.πουλου περG τCς «συντηρ8σεως» τοF ναοF τοF
Eπικουρε,ου Aπ.λλωνος καG τοF bρθρου /
συνεντεLξεως µ: τEν κ. N. Tογαν,δη περG
Παρθεν6νος στE τεFχος Iανουαρ,ου µοF δηµιοLργησε θλιSερος συνειρµοLς.
T? δ: Bποσιωποιητικ? στEν fπ7ρτιτλο τοF
δεLτερου («MA τD χρ=µατα τMς Eνωµ#νης
E:ρ;πης...», παραπ7µπουν ε<θ7ως στE στ,χο τοF O. EλLτη «QHρθαν ντυµ#νοι φ(λοι

µ#τρητες φορAς οh 6χθρο( µου». KαG
Bσφαλ6ς δ:ν Zννο6 Zχθρος τος E<ρωπα,ους συµπολ,τες συλλ8Sδην· καG Bσφαλ6ς
εDµαι SεSα,α, Mτι πολλοG καG BπE τος προσφ7ροντες καG BπE τος λαµS0νοντες καG
δαπαν6ντες πιστεLουν, Mτι Vντως «σoRζουν»
Yνα µ7γιστο µνηµε_ο - σLµSολο τCς Bνθρωπ.τητας. (M' δ:ν εaµαστε bλλωστε Mλοι
nEλληνες...)
Mετ? τιµCς

Γεωργ+α Tριανταφυλλ+δη

ρας. ∆ι.τι π&ς ε]ναι δυνατ*ν λα*ς ?οσκ&ν, πο\ δAν ε]χαν δεP τ θCλασσα,
οh LE?ραPοι, νD ναυπηγ=σουν Zνα τ#τοιο µεγCλο πλοPο χωρ2ς ναυπηγικAς
γν;σεις;
H λ#ξη «φ?Jος» 4πCρχει πCνω π* πεντακ.σιες φορAς διCσπαρτη µ#σα
στ ν «B(?λο». 9Eτσι µαζ2 µA τ*ν τερατ.µορφο σατανr (ε]ναι c µορφ το8
Παν.ς, θεο8 τMς διασκεδCσεως, πο\ κρατεP τ ν τρ(αινα το8 Ποσειδ&να)
,µA τ*ν ν5παρκτο δαιµονικ. θ(ασο πο\ τ*ν κολουθεP, τ* προπατορικ*
|µCρτηµα, τ ν κ.λαση µA τ2ς χειρ.τερες τιµωρ(ες, τ ν συντ#λεια µA ναστCσεις νεκρ&ν σωµCτων πο\ περιφ#ρονται στο\ς δρ.µους κα2 κCποιον θε*
τιµωρ* νD κρ(νoη το\ς πCντες κα2 τD πCντα σ5µφωνα µA τ* παρCλογο, καταλ=γουµε στ* συµπ#ρασµα Wτι: c χριστιανικ θρησκε(α ε]ναι µ(α ντιγραφ 6ννοι&ν π* διCφορες παλαι.τερες θρησκεPες f θεολογικAς σχολ#ς.
MετD τιµMς

Bασ+λειος Mαυροµµ0της
LAθ=να
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XρονολογικFς λεπτοµ7ρειες γιC τM ζωM τοD XHρωνα
KLριε διευθυντ0,
Eδ6 καG πολλ? ;τη µ: χαρ? καG Kκανοπο,ηση διαS0ζω τEν «∆αυλ.». Πολλ:ς φορ:ς γι?
τE aδιο θ7µα διαS0ζω δι0φορες Bπ.ψεις
εHδικ6ν καG µ8, π0ντως Kκαν6ν συγγραφ7ων
καG Zρευνητ6ν. Kαµµι? φορ? νοµ,ζω, πWς κονταροµαχοFν γι? τ'ν θε? Bλ8θεια, κι α<τE πιστεLω πWς εDναι OρθE καG cλληνικ.. ΣτE
τεFχος 216 γι? τEν «∆ιCλογο γιD τ*ν nHρωνα»
µεταξ τ6ν κ.κ. Xρ8στου ∆. Λ0ζου καG Σ.
ΠανEς ς µοF ZπιτραπsC ν? π6 κι ZγW τ'ν δικ8 µου bποψη.
∆:ν νοµ,ζω πWς ;χει δ,καιο N κ. Π0ν, Mταν
λ7sη «εtτε zκµασε τ* 200 π.X. εtτε τ* 100 δAν
λλCζει τ(ποτε». Nοµ,ζω, πWς καG p λεπτοµ7ρεια dφελε_ τ'ν Bλ8θεια καG τ'ν Bκρ,Sεια.
KαG α<τ'ν τ'ν λεπτοµ7ρεια aσως δ:ν πρ.σεξε ο|τε N κ. Λ0ζος, N Nπο_ος γρ0φει πWς N
Πτολεµα_ος N A´ N Σωτ'ρ Sασ,λευε BπE τE 305
Yως τE 284 π.X. καG Mτι εDναι N Kδρυτ'ς τοF
«Mουσε,ου». ∆:ν εDναι BκριS6ς ;τσι. Bλ7πετε p λεπτοµ7ρεια. O Πτολεµα_ος δ:ν ZSασ,λευσε στ'ν Aaγυπτο BπE τE 305 π.X. rOχι. TE
305 π.X. N Πτολεµα_ος α<τοSαπτ,ζεται SασιλεLς, BρχCς γενοµ7νης BπE τEν Aντ,γονο τE
306 π.X., καG µετ? BκολουθοFν οK bλλοι Sασιλε_ς Σ7λευκος, Λυσ,µαχος κ.λπ. O Πτολεµα_ος κατ7χει τ'ν Aaγυπτο BπE τE 323 π.X.
µ7χρι τE θ0νατ. του, Nπ.τε τEν διαδ7χεται N
γι.ς του Πτολεµα_ος N B´ τE 283 π.X. O|τε
εDναι N Kδρυτ'ς @, ν θ7λετε, N Zµπνευστ'ς τCς
Hδ7ας τοF KδρLµατος. H Hδ7α ;ρχεται τE 297

π.X. καG fλοποιε_ται κυρ,ως BπE τE 294 π.X.
µ7χρι τE 290 π.X. O φ7ρων τ'ν Hδ7α εDναι N
∆ηµ8τριος N ΦαληρεLς. A<τEς N φιλ.σοφος,
πολυγραφRτατος nEλλην, εDναι πο Zπηρε0ζει τ? π0ντα στ'ν α<λ' τοF Πτολεµα,ου τοF
A´ καG εDναι N αaτιος γι? τ'ν bνθηση τ.σο τCς
π.λεως Mσο καG τ6ν Zπιστηµ6ν στ'ν Aλεξ0νδρεια. ∆υστυχ6ς δ:ν σRθηκε καν7να του
;ργο. KαG τE τ7λος του Vχι qρµ.ζον (χRρια οK
συκοφαντ,ες τ6ν Iουδα,ων καG Iουδαιοχριστιαν6ν στ? µετ7πειτα χρ.νια καG µ7χρι σ8µερα). Γνωστ., π6ς ;φθασε N Bπ,θανος bρχων
τ6ν Aθην6ν στ'ν Aaγυπτο. ∆ηµ8τριος N Πολιορκητ'ς 307 π.X. Aθ8να. Θ8Sα 297 π.X.
θ0νατος Kασσ0νδρου 297 π.X., Aaγυπτος. N?
τ, γρ0φει Yνας ξ7νος, N von Albrecht Dihle,
γι? τEν ∆. τEν Φαληρ7α: «O ∆ηµ=τριος θεωρεPται σDν K hδρυτ ς κα2 K αtτιος γιD τ ν
Xνθιση τMς ΦυσικMς, τMς Γεωγραφ(ας, τMς Φιλοσοφ(ας κα2 Xλλων 6πιστηµ&ν, οh KποPες µ.νο τ*ν 19ο αO&να ξεπερCστηκαν»: Alfred
Knoner, «Griechische Litteratur Geschichte»
(EλληνικCς Iστορ,α τCς T7χνης), Verlag in
Stüttgart 1967, σελ. 271.
OK λεπτοµ7ρειες λοιπEν δ:ν πρ7πει ν? µQς
διαφεLγουν, δι.τι καµµι? φορ? εDναι α<τ:ς
πο µQς NδηγοFν στ'ν Bλ8θεια, κι α<τ' στ'ν
γνRση, κι α<τ' στ'ν Zλευθερ,α.
E<χαριστ6 γι? τ' φιλοξεν,α
∆ρ. E. Xαϊτ+δης
Παν.ραµα Θεσσαλον,κης

LH iπια πολιτικM τοD αVτοκρ0τορα 5IουλιανοD
KLριε διευθυντ0,
M: Bφορµ' τE bρθρο τοF BγαπητοF συναναγνRστη κ. Aλεξ0νδρου X. M8τσιου σχετικ6ς µ: τEν α<τοκρ0τορα IουλιανE θ? ZπιθυµοFσα ν? καταθ7σω τ'ν προσωπικ8 µου
bποψη ZπG τοF θ7µατος Zν συντοµ,α µ7σα BπE
Yνα µου πο,ηµα µ: τ,τλο «Iουλιαν.ς»: «E]παν
οh Xριστιανο( / πpς ^φυγες στ ν K.λαση / κι’
οh Xθεοι πpς πrς στ* πουθενC. / MD 6σ\ το\ς
Xφησες νD λ#νε· / QHταν / χρυσ κι’ _ρθCνοιχτη τ ν ~ρα πο\ περνο8σες / τ&ν Hλυσ(ων
Πεδ(ων c π5λη. / Kι’ ε]δες / –γν;ση στερν=–

/ πpς κα2 νD ?γoMς / µ’ ρχαPο χιτ&να, π;γωνα, κα2 πρrος στ ν Kδ* τ&ν LEθνικ&ν / δAν
φτCνει. / ΩσDν το\ς jφεις / Oο?ολο8σαν τ ν
γCπη τους οh µνο2 / κι’ πουλο χ#ρι προσδοκο8σε γιD µοι? / µιD ψευδεπ(γραφη
“|γιοσ5νη” δολοφ.νου...».
XωρGς ν? θ7λω ν? µειRσω τ'ν προσωπικ.τητα τοF cλληνολ0τρη α<τοκρ0τορα, πο p
µν8µη του Bποτελε_ π0ντα µι? BπE τGς KερRτερες παρακαταθCκες pµ6ν (τ6ν Eλλ8νων),
πιστεLω Mτι δ:ν ;πραξε τE SασικRτερο, τE
Nπο_ο εDχε χρ7ος ν? πρ0ξsη: ν? φερθsC δηλαδ'
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`ς πολιτικEς pγ7της καG Vχι `ς καλλιτ7χνης,
BφοF ;πρεπε ν? γνωρ,ζsη µ: ποιοLς εDχε ν?
κ0µsη: µ: δηλητηριRδεις Vφεις πο ;φεραν τ'ν
προSι? τοF BρνιοF. Kα, SεSα,ως ν? τσακ,σsη
δι? πολεµικCς πολιτικCς τος Zχθρος τοF
EλληνισµοF. Aντ’ α<τοF Zπ7λεξε τ'ν }πια
στ0ση, καG τ? Bποτελ7σµατα τCς ZπιλογCς του
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α<τCς fπCρξαν Oλ7θρια καG γι? τEν EλληνισµE καG (κατ’ Zπ7κτασιν) γι? Nλ.κληρη τ'ν
Bνθρωπ.τητα.
Mετ? τιµCς
5OδυσσεZς Πατερ0κης
Hρ0κλειο Kρ8της

T( «∆7ντρο τοD KολοκοτρUνη» στMν 5Eπ0νω Xρ7πα
KLριε διευθυντ0,
Θ? }θελα ν? πληροφορ8σω τος Bναγν6στες τοF περιοδικοF σας γι? τ'ν παρξη
cνEς σχετικ? bγνωστου KστορικοF τ.που τCς
νεRτερης Kστορ,ας µας, πο συνδ7εται µ: τE
πρ.σωπο τοF Θ. KολοκοτρRνη. Συγκεκριµ7να πρ.κειται γι? τE «∆7ντρο τοF KολοκοτρRνη», πο Sρ,σκεται στ'ν Mον' Eπ0νω
Xρ7πας, στ'ν Tρ,πολη.
Kατ? τ'ν προφορικ' παρ0δοση τCς περιοχCς καG σLµφωνα µ: τ? Mσα Bφηγε_ται p
pγουµ7νη τCς MονCς κ0τω BπE τE δ7ντρο
α<τE συν8θιζε ν? κ0θεται, Mποτε }θελε ν?
σκεφτsC @ ν? ξεκουραστsC, N KολοκοτρRνης
κατ? τ'ν παραµον8 του στE χ6ρο τCς µονCς.
TE δ7νδρο Sρ,σκεται γLρω στ? 20 µ7τρα πρGν
BπE τ'ν εaσοδο στ' µον8, λ,γο πιE π0νω BπE
τE Zξωκκλ8σι τCς Aγ,ας ΠαρασκευCς καG δ,πλα στ'ν πηγ8, Bπ’ τ'ν Nπο,α ;παιρναν νερE
τ? στρατεLµατα τE 1821. TE Zντοπ,ζει κανεGς
ε|κολα, γιατG εDναι τE µοναδικE ξερE δ7νδρο
µ7σα σ: Yνα καταπρ0σινο δ0σος. ΣτEν κορµ.
του οK µοναχ:ς ;χουν καρφRσει Yναν ξLλινο
µπλ: σταυρ..
Mετ? τιµCς
5Eµµ. Παπαµατθαι0κης
∆ικηγ.ρος, Σητε,α Kρ8της

LH παρουσ+α τPν MινωιτPν LEλλ6νων στM Φοιν+κη
KLριε Zκδ.τα καG διευθυντ0,
rAν καG ;χω σπουδ0σει θεολογ,αν, Mµως
Nµολογ6 Mτι τυγχ0νω «λ0τρης» τCς cλληνικCς
µας γλRσσης.
ΛοιπEν συµφων6 µ: τ'ν bποψιν, Mτι p
cλληνικ' φυλ' ;χει παλαιοτ0την Kστορ,αν καG
διαχρονικ'ν θαυµαστ'ν πορε,αν. B0σει δ:
τ6ν Mσων γνωρ,ζω, πιστεLω Bκραδ0ντως Mτι
p Φοιν,κη mτο Bποικ,α τ6ν Kρητ6ν καG δι?

τοFτο τE φοινικικEν Bλφ0Sητον Nµοι0ζει µ:
τ'ν κρητικ'ν A καG B Γραµµικ'ν Γραφ8ν.
rAλλωστε αK Bποικ,αι τ6ν Kρητ6ν πρE τCς
παρακµCς τCς Kρ8της mσαν πλε_σται Mσαι.
Mετ’ Zκτιµ8σεως
5AντUνιος KουλοRρης

IερεLς, Παπ0γου

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ

Ekναι ταλµουδικ0;
ΠCνω πο\ ^λεγα K Xνθρωπος ν’ |γιCσω, νXσου K κ. Γε;ργιος IεροδιCκονος µA τ* ?ι?λ(ο του «H
µεθοδευµ#νη δολοφον(α το8 Πολιτισµο8» ^ρχεται νD µA κCνoη µπαρο5τι δηµητσαν(τικο, Zνεκα 6κεP
6δ& παρατιθεµ#νων ποσπασµCτων π* τ* Tαλµο5δ. LAποσπασµCτων, πο\, 6Dν ε]ναι α:θεντικC,
χαρακτηρ(ζονται π* ο4µανιστικ* πνε8µα κα2 πανανθρ;πινη θε;ρηση, lς ε:κ.λως συνCγεται
π* τD κCτωθι: «LEσεPς οh E?ραPοι ε]στε οh 6κλεκτο(, 6νY& τ’ Xλλα ^θνη το8 κ.σµου δAν ε]ναι σωστ*
νD ποκαλο8νται Xνθρωποι λλD |πλr γ=ινοι». Etδατε ε:αισθησ(α! Mrς 6πιτρ#πει το:λCχιστον τ ν
γ=ιν= µας 4π.σταση. LAλλC, γιD νD µ πα(ρνουµε κα2 πολλD θCρρητα, 4πCρχει κα2 c NξMς Xκρως
δηµοκρατικ συν#χεια: «οh γ=ινοι 4πCρχουν µ.νο, γιD νD 4πηρετο8ν το\ς E?ρα(ους», µA τ ν ε:γενM
προσθ=κη: Wτι «nOλοι οh λαο2 θD 4πηρετο8ν το\ς E?ρα(ους κα2 Wλα τD ^θνη θD ε]ναι 4ποτελM τους».
Γιαχ?# µου! T( φιλCνθρωπος 6ξαγγελ(α γιD τ*ν κοσµCκη, πο\ 6π2 τ#λους το8 παραχωρο8ν τ ν τιµ
νD ε]ναι K ^σχατος 4πηρ#της το8 περιο5σιου λαο8. Γιατ2 ?#?αια Xλλα 6ξα(ρετα προ?λ#πονται γι’
α:το\ς πο\ ξεχωρ(ζουν: «Σκοτ&στε το\ς 6κλεκτ.τερους µεταξ\ τ&ν λλοφ5λων κρατ&ν - στ.χων».
9E! T;ρα περιο5σιος λα*ς ε]ν’ α:τ.ς, Xν δAν πολαµ?Cνoη κα2 κCτι παραπCνω π* µrς το\ς κοινο\ς θνητο5ς, π&ς θD ξεχωρ(ζoη; 9Aντε! 9Iσα κι Wµοια εtµαστε Wλοι; M τρελλαθο8µε τελε(ως...
nOµως κα2 οh νεορρα?ινικAς ρ=σεις, πο\ συµπληρ;νουν τ* Tαλµο5δ, διακρ(νονται γιD τ ν δικαιοσ5νη, τ ν ρετ κα2 τ ν γCπη πο\ διδCσκουν. Ποι.ς µπορεP 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 διακορε5εται». Θαυµαστ ς το8 κ. KορκολM K
ρα??Pνος. Kι λ=θεια, ?λ#πετε πουθενD τ(ποτε τ* µεµπτ*ν εOς τ ν ρMσιν «O E?ραPος δικαιο8ται
νD κCνoη σA µιD µ E?ρα(α W,τι το8 ρ#σει. ∆ικαιο8ται νD τ ν χρησιµοποι=σoη, σDν νD kταν Zνα
κοµµCτι κρ#ας». Γιαχ?# µου! T( κοµψ.της κα2 τ( λεπτ.της 6κφρCσεως... LEνY& τ ν π.λυτη αtσθησιν τMς δικαιοσ5νης τ ν δ(δει c παρακCτω ρMσις, πο\ πρ#πει νD τ(θεται lς προµετωπ(δα Wλων τ&ν
νοµικ&ν σχολ&ν το8 κ.σµου: «9Aν Zνας γ=ινος φονε5σoη Zναν Xλλον γ=ινον f Zναν E?ραPον, α:τ*ς
ε]ναι ^νοχος. nOµως, Xν Zνας E?ραPος φονε5σoη Zνα γ=ινον, α:τ*ς δAν ε]ναι ^νοχος». Γιαχ?# µου!
∆Aν ντ#χω τ.σην δικαιοσ5νη!
LAλλD κι π* sθικ οh ρα?ινικAς ρ=σεις (πο\ συµπληρ;νουν τ* Tαλµο5δ...) σκ(ζουν. T( ΣωκρCτης, τ( LAριστοτ#λης... Προσ#ξτε λοιπ*ν τ* κατωτ#ρω ?αθυστ.χαστο ρητ.: «O E?ραPος δ5ναται νD
?ιCζoη, νD κλ#?oη, νD ψευδορκoM, λλD πρ#πει νD φροντ(ζoη νD µ ποκαλ5πτεται, γιD νD µ προσ?Cλoη τ*ν LIσρα=λ». nOµως c κ.λουθος ρMσις ε]ναι c πεµπτουσ(α τMς παγκοσµ(ου sθικMς, πο\ πρ#πει νD ναχθoM σA δ.γµα π’ Wλες τ2ς φιλοσοφικAς σχολAς το8 πλαν=τη µας: «nOλα τD 4πCρχοντα τ&ν
Xλλων 6θν&ν ν=κουν στ* N?ραϊκ* ^θνος, τ* KποPο Nποµ#νως δικαιο8ται νD τD |ρπCξoη χωρ2ς δισταγµο5ς. nEνας _ρθ.δοξος E?ραPος δAν 4ποχρεο8ται νD τηρoM τ2ς sθικAς ρχAς lς πρ*ς τ2ς Xλλες
φυλ#ς. A:τ*ς δ5ναται νD 6νεργ=σoη ντιθ#τως πρ*ς τ2ς ρχAς τMς sθικMς, 6φ’ Wσον α:τ* {φελεP
α:τ*ν κα2 το\ς E?ρα(ους 6ν γ#νει». Bε?α(ως κα2 µπορεPτε νD θαυµCσετε τ ν 6ξα(σια διαλεκτικ=,
π’ Wπου προMλθεν c πCνσοφη α:τ ρMσις. Kι Wποιος ?ρoM κCτι τ* ρατσιστικ* στ ν παρακCτω, θD
ε]ναι φασ(στας το8 κερατr: «O Iεχω?rς δηµιο5ργησε το\ς µ E?ρα(ους σA νθρ;πινο σχMµα, γιD
νD µ 6ξυπηρετο8νται οh E?ραPοι π* κτ=νη». LIδο5, κ5ριοι, K ντιρρατσισµ*ς σA Wλη του τ ν µεγαλοπρ#πεια. Bουν* τ* hστορικ. τους δ(κιο, πο\ κουµπr σA τ#τοια δογµατικ=.
Kα2 κCθοµαι τ;ρα, 6γ; K γ=ινος, K τυχ=σας Xνευ E?ρα(ων προγ.νων, κα2 κλα(ω τ ν θλι?ερ= µου
τ5χη, πο\ δAν ε]µαι µ#λος το8 περιο5σιου λαο8. nOµως, νC! LAπ* τ ν Xλλη κCπως παρηγορι#µαι, πο\
ε]µαι ^στω κα2 6ξ ποστCσεως στ ν Kµοφυλ(α κCποιων λ(γο-πολ\ γνωστ&ν γ=ινων, πο\ φα(νεται Wτι
δAν πολυασπCζοντο τ2ς π.ψεις το8 Tαλµο\δ κα2 τ&ν ρα?(νων. Στ* κCτω-κCτω δAν ^καναν τ(ποτε περισσ.τερο π’ W,τι µrς 4π.σχονται Tαλµο\δ κα2 ρα??Pνοι, Wταν ^λθουν 6ν τoM ?ασιλε(α των... LEκτ*ς
Fν τD ναφερ.µενα στ* ?ι?λ(ο το8 κ. Γ. Iεροδιακ.νου ε]ναι µφισ?ητ=σιµα, Kπ.τε οh |ρµ.διοι φορεPς τMς E?ραϊκMς Θρησκε(ας καλ* ε]ναι νD ξεκαθαρ(σουν τ* ζ=τηµα. LEµεPς πCντως Fν κα2 τ* ψCχνουµε χρ.νια, δAν καταφ#ραµε νD νακαλ5ψουµε πουθενD τ* hερ* ?ι?λ(ο τ&ν E?ρα(ων.

ΓιPργος Πετρ?πουλος

Xρ?νος: ΣυνειδησιακE γεγονEς
XωρGς Bντικειµενικ' fπ.σταση
∆EN YΠAPXEI Σ’ ENA «KATEΨYΓMENO» ΣYMΠAN
[rIσως α<τE ν? φα,νεται `ς Bνυπ.φορος fπερSολ8, `ς fπ7ρSασις τοF Nρ,ου BνοχCς τCς λογικCς. ∆:ν εDναι! rEχουν διατυπωθC BπE τ'ν Bρχαι.τητα πολλ:ς καG δι0φορες Bπ.ψεις περG
τοF τ, εDναι χρ.νος. Mερικ:ς BπE α<τ:ς Bντ7χουν καG εHς α<τEν
τοFτον τEν χρ.νον. ΠερG α<τ6ν Sλ7πετε τ? προηγηθ7ντα bρθρα
τοF τ. πρυτ0νεως καG καθηγητοF ΠυρηνικCς ΦυσικCς τοF Πανεπιστηµ,ου Πατρ6ν κ. K.H. ΣLρου, τ? Nπο_α ZδηµοσιεLθησαν εHς τ? τεLχη 210, 212-13, 214 καG 216 τοF «∆αυλοF».]
O χρνος ε ς τ ν πιστµην
H κλασσικ' φυσικ' µ: τGς σηµεριν:ς λογικ:ς καG µαθηµατικ:ς S0σεις της
Bρχ,ζει Zπισ8µως µ: τEν Galileo Galilei. nHµισυν αH6να Bργ.τερα διατυποFται µαθηµατικ6ς p µηχανικ' fπE τοF Newton. O περ,φηµος Isaac Newton
γρ0φει εHς τE SιSλ,ον τCς µηχανικCς του «Phincipia Mathematica Philosophiae
Naturalis»: «O π.λυτος, ληθιν*ς κα2 µαθηµατικ*ς χρ.νος φ’ Nαυτο8 κα2
6κ τMς φ5σε;ς του ρ#ει Kµαλ&ς σχ#τως πρ*ς K,τιδ=ποτε 6ξωτερικ.ν. M# διαφορετικ*ν jνοµα καλεPται K χρ.νος κα2 διCρκεια. O σχετικ.ς, K φαιν.µενος
κα2 K κοιν*ς χρ.νος καθ(στανται τ* νοητ.ν, τ* 6ξωτερικ*ν µ#τρον διαρκε(ας µA τ ν ?ο=θειαν τMς κιν=σεως. H κ(νησις χρησιµοποιεPται κοιν&ς ντ2
το8 ληθινο8 χρ.νου, Wπως τMς ~ρας, τMς cµ#ρας, το8 µην.ς, το8 ^τους.»
O W. Unruh σχολι0ζων τGς Bπ.ψεις α<τ:ς τοF Newton περG χρ.νου ;γραφε Zν ;τει 1995: «∆ια?Cζοντας α:τ*ν τ*ν Kρισµ*ν σ=µερα δυσκολευ.µεθα νD
ντιληφθο8µε, γιατ2 Wλη α:τ c ... φασαρ(α»(1). ∆ηλαδ' fπ0ρχει BµφιSολ,α
περG τοF bν N µεγ0λος µαθηµατικEς καG φυσικEς Newton εDχεν BντιληφθC, τ,
εDναι α<τ., τE Nπο_ον Oνοµ0ζοµε χρ.νον. Eξ bλλου οK δυσκολ,ες α<ξ0νονται
εHς τ'ν θεωρ,αν τCς σχετικ.τητος. nEνα Zκ τ6ν σηµαντικωτ0των ν7ων, τE
Nπο_ον προσ7θεσεν N Einstein εHς τE ζ8τηµα τοF χρ.νου, συν,σταται εHς τ'ν
συνLφανσιν α<τοF µ: τEν χ6ρον. ΣLµφωνα µ: τ'ν θεωρ,αν τCς σχετικ.τητος
πQν σηµε_ον τοF χRρου x ;χει τEν Hδικ.ν του χρ.νον t. Παραδ.ξως Vχι καG
πQν σωµ0τιον, εfρισκ.µενον εHς τE σηµε_ον x,t, Mπως προ7τεινεν N Dirac(2). H
πρ.τασις τοF Dirac προ7Sλεπε τ'ν χρCσιν Hδ,ας µεταSλητCς χρ.νου δι’ Yκαστον σωµ0τιον δοθ7ντος συστ8µατος περιγραφοµ7νου δι? τCς ZξισRσεως
Schrödinger. H πρ.τασις Zκε,νη τοF Dirac παρενο8θη Bτυχ6ς.
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AξιοθαLµαστον εDναι τE γεγον.ς, Mτι πQν «ν8ν» τοF Aριστοτ7λους εDναι
συνυφασµ7νον µ: Yνα καG µ.νον Yνα παρατηρητ8ν, καG οτος εfρ,σκεται εHς
Yν «σηµε_ον» τοF χRρου. TοFτο ;χει Sαρυσ8µαντες Zπαληθευµ7νες συν7πειες δι? τ'ν Bντ,ληψιν τοF χρ.νου Bλλ? καG τοF κ.σµου γενικRτερα: Π.χ. Z?ν
δLο γεγον.τα συµSα,νουν εHς τE α<τE «ν8ν» cνEς παρατηρητοF ταυτ.χρονα,
δ:ν εDναι ταυτ.χρονα καG δι’ bλλους παρατηρητ:ς εfρισκοµ7νους εHς bλλα σηµε_α τοF χRρου καG κινουµ7νους µ: µεγ0λην ταχLτητα `ς πρEς τEν πρ6τον.
nOλοι δLνανται ν? φαντασθοFν, τ, εaδους συν7πειες µπορε_ ν? ;χsη τοFτο δι?
γενικ? νοµικ? θ7µατα καG εHδικ? δι? καταθ7σεις διαφ.ρων µαρτLρων ZνRπιον δικαστηρ,ου κ.τ.λ., Mταν Bρχ,σουν τ? διαστηµικ? ταξ,δια.
Eνo6 N χρ.νος τοF Newton ;χει S7λος, Zφ’ Mσον «ρ7ει», τ.σον οK ZξισRσεις
του Mσον καG Zκε_νες τοF Einstein δ:ν ;χουν S7λος. ΣLµφωνα µ: α<τ:ς τGς θεωρ,ες τ? φυσικ? φαιν.µενα, τ? Nπο_α περιγρ0φουν οK ZξισRσεις α<τ7ς, Bλλ?
καG Zκε_νες τCς κSαντικCς θεωρ,ας, Zξελ,σσονται Mµοια εHς τ'ν µ,αν @ τ'ν
bλλην διεLθυνσιν τοF χρ.νου. M: bλλα λ.για οK ZξισRσεις διατηροFν τ'ν
Hδ,αν µορφ'ν καG δ,δουν τGς α<τ:ς λLσεις, εaτε γραφοFν µ: θετικEν χρ.νον (+t),
δηλαδ' BπE τE παρελθEν πρEς τE µ7λλον, εaτε µ: BρνητικEν χρ.νον (-t), }τοι
BπE τE µ7λλον πρEς τE παρελθ.ν.
Kατ? τE ;τος 1947 N δι0σηµος µαθηµατικEς Goedel Bπ7δειξεν, Mτι οK ZξισRσεις τοF Einstein προSλ7πουν τ'ν δυνατ.τητα ν? ταξιδεLσsη N bνθρωπος
εHς τE παρελθ.ν του. Πρ.κειται SεSα,ως περG παραδ.ξου Bποτελ7σµατος, τE
Nπο_ον πηγ0ζει Zκ τCς εHσαγωγCς εHς τ'ν θεωρ,αν τCς σχετικ.τητος τοF χρ.νου µ: τ'ν τοπολογ,αν τοF χρ.νου τοF Newton. Mετ? τEν Newton καG τEν
Einstein ;χουν ZµφανισθC πολλ:ς θεωρ,ες περG χρ.νου, Bλλ? δ:ν NδηγοFν εHς
τ'ν λLσιν τοF παραδ.ξου τοF χρ.νου.
nOλα τ? λεχθ7ντα εDναι πολ γνωστ0. ∆:ν Zπ7τρεψαν Mµως τ'ν καταν.ησιν τοF τ, εDναι ραγε α<τ., τE Nπο_ον BποκαλοFµε χρ.νον. ∆:ν κατωρθRθη
ν? εfρεθsC KκανοποιητικEς Nρισµ.ς τοF χρ.νου εHς τE πλα,σιον τCς µηχανικCς
τοF Newton @ τCς κSαντικCς µηχανικCς @ τCς σχετικ.τητος. ΠιθανEν µ0λιστα, α<τ:ς οK Bντιλ8ψεις περG χρ.νου ν? εDναι BκριS6ς p αHτ,α p Zπιτε,νουσα τ'ν σLγχυσιν καG p δηµιουργοFσα παρ0δοξα εHς τ'ν σLγχρονον Zπιστ8µην, Mπως θ? BποδειχθsC. Π.χ.:
• ΠρGν N Newton διατυπRσsη τ'ν µηχανικ8ν του, δ:ν fπCρχαν µαθηµατικ:ς
ZξισRσεις τCς φυσικCς, οK Nπο_ες ν? ;διδαν τE παρ0δοξον Bποτ7λεσµα, Mτι τE
παρελθEν καG τE µ7λλον εDναι προσπελ0σιµα κατ? τEν α<τEν τρ.πον, `ς καG
τE παρ.ν.
• ΠρGν N Einstein κατασκευ0σsη τ'ν θεωρ,αν τCς σχετικ.τητος, µ: τEν χρ.νον
τοF Newton ο<δεGς Zφαντ0ζετο Mτι δLναται ν? ταξιδεLσsη εHς τE παρελθ.ν του
(λLσις τοF Goedel) καG ν? συναντ8σsη π.χ. τEν cαυτ.ν του εHς Sρεφικ'ν pλικ,αν.
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• ΠρGν N Schrödinger BνακαλLψsη τ'ν κSαντικ'ν µηχανικ'ν καG εHσαγ0γsη
εHς α<τ'ν τEν χρ.νον τοF Newton, δ:ν fπCρχαν π.χ. τE παρ0δοξον τοF «Γ0του τοF Schrödinger», N Nπο_ος «εDναι» ταυτοχρ.νως νεκρEς καG ζωνταν.ς,
ο|τε τE παρ0δοξον τCς «‘Zξουθεν8σεως τCς δ7σµης κυµ0των» χωρGς ZξωτερικEν αaτιον.
AφοF Mλες οK φιλοσοφ,ες Mπως καG οK ν7ες καG σπουδα_ες θεωρ,ες τCς ΦυσικCς δ:ν ;λυσαν, Bλλ? µQλλον Bπεκ0λυψαν τ'ν πολυπλοκ.τητα τοF ζητ8µατος τοF χρ.νου, παρ7µεινε τE θ7µα Bνοικτ.ν. Eξ8τασα κατ? τ'ν λ8ξασαν
δεκαετ,αν Mλες τGς Sασικ:ς ;ννοιες τCς ΦυσικCς καG κατ7ληξα εHς τE συµπ7ρασµα, Mτι N χρ.νος mτο τE πλ7ον BS7Sαιον καG ποπτον στοιχε_ον της. OK
cπ.µενες θεωρ8σεις BποτελοFν τE προϊEν τ6ν Zρευν6ν µου, οK Nπο_ες ;χουν
δηµοσιευθC Zν µ7ρει εHς διεθνC περιοδικ0. EDναι bξιον θαυµασµοF τE γεγον.ς, Mτι p Bρχα,α φιλοσοφ,α περG χρ.νου συµSιS0ζεται κατ? σηµαντικ'ν ;κτασιν µ: τEν MρισµEν τοF χρ.νου, N Nπο_ος θ? δοθsC εHς συν7χειαν, πο θ? δηµοσιευθsC εHς προσεχ:ς τεFχος τοF «∆αυλοF». M: S0σιν α<τ'ν τ'ν θεωρ,αν
περG χρ.νου ZλLθησαν τ? παρ0δοξα τCς κSαντικCς µηχανικCς, τ? σχετιζ.µενα, Mπως Bπεδε,χθη, µ: τ'ν τοπολογικ'ν δοµ'ν τοF χρ.νου. Πο_α εDναι α<τ0;

Mεταολ ε ς τν χρνον  χρνος κ µεταολς
rHδη Zπιθυµ6 ν? περιγρ0ψω προκαταρκτικ? εHς τE παρEν στ0διον µ: λ,γες
λ7ξεις τGς Bπ.ψεις τCς παροLσης θεωρ,ας περG χρ.νου: O χρ.νος γεννQται
µ7σoω τ6ν π7ντε αHσθ8σεων εHς τEν Zγκ7φαλον τοF BνθρRπου `ς Bπεικ.νισις
παρατηρουµ7νων µεταSολ6ν εHς παρατηρ8σιµα φυσικ? µεγ7θη τοF ZξωτερικοF @ τοF ZσωτερικοF κ.σµου, προκαλουµ7νων fπE τ6ν τεσσ0ρων θεµελιωδ6ν
δυν0µεων Bλληλεπιδρ0σεως τCς φLσεως: τCς SαρLτητος, τοF gλεκτροµαγνητισµοF, τCς BσθενοFς Bλληλεπιδρ0σεως (τCς S-ραδιενεργε,ας) καG τ6ν Hσχυρ6ν
πυρηνικ6ν δυν0µεων. rAν ο<δεµ,α µεταSολ' συν7Sαινεν εHς τEν κ.σµον, τ.τε χρ.νος δ:ν θ? fπCρχε. A<τ' mτο BκριS6ς p bποψις τοF Πλ0τωνος καG τοF
Aριστοτ7λους. («Kα2 τα5την µCλιστα λ#γειν εO;θαµεν 4π* το8 χρ.νου φθορCν. O: µ ν λλ’ ο:δA τα5την K χρ.νος ποιεP, λλD συµ?α(νει 6ν χρ.νYω γ(γνεσθαι κα2 τα5την τ ν µετα?ολ=ν...»). Πο_ες εDναι Mµως οK αHτ,ες τ6ν Bλλαγ6ν
εHς τ'ν φLσιν; Φαντ0ζοµαι αaφνης τE ΣLµπαν κατεψυγµ7νον. rOχι εHς µηδ:ν
Sαθµος Kελσ,ου (0°). rOχι εHς µε_ον τ7σσαρες Sαθµος Kελσ,ου (-4°), Mπου
συντηροFνται τ? κατεψυγµ7να τρ.φιµ0 µας. Aλλ? εHς τE Bπ.λυτον µηδ7ν, εHς
τος 273,16 Sαθµος Kελσ,ου fπE τE µηδ7ν. Eκε_, Mπου παLει πQσα θερµικ'
κ,νησις τ6ν Bτ.µων τCς λης*. Eκε_ Mπου δ:ν συµSα,νουν Sιολογικ:ς διεργασ,ες τCς ζωCς καG Zκε_ Mπου οK καρδ,ες πρE πολλοF δ:ν π0λλονται πλ7ον.
2

Kατ? τ'ν κSαντοµηχανικ'ν fπ0ρχει p Zν7ργεια τοF BπολLτου µηδενEς εHς θερµοκρασ,αν -273,16.
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Φαντ0ζοµαι τος πλανCτες καG τος Bπλανε_ς Bστ7ρες τοF Πλ0τωνος Bκιν8τους καG σκοτεινοLς. EHς α<τ'ν τ'ν διηνεκC κατ0στασιν BπολLτου σιγCς καG
Bκινησ,ας τοF Παρµεν,δου N χρ.νος δ:ν Nρ,ζεται. O Nρισµ.ς του δ:ν ;χει ο|τε
ν.ηµα ο|τε χρησιµ.τητα.
rAν εHς α<τ'ν τ'ν κατ0στασιν τοF σLµπαντος συµSsC µ,α µοναδικ' µεταSολ'
εHς φυσικEν µ7γεθος δLο BλληλεπιδρRντων σωµατ,ων, τ.τε «ZξωτερικEς» παρατηρητ'ς τCς µεταSολCς αHσθ0νεται τ'ν Bν0γκη cνEς µ7σου πρEς περιγραφ'ν τCς παρατηρηθε,σης µεταSολCς. AκριS6ς α<τ' p µεταSολ' εDναι
τE λ,κνον τοF χρ.νου, τE «ν8ν» τοF Aριστοτ7λους! T.τε N παρατηρητ'ς Zπινοε_ τ'ν ;ννοιαν τοF «χρονικοF διαστ8µατος». EνEς µαθηµατικοF µεγ7θους,
cνEς συν.λου Bριθµ6ν κατ0 Πλ0τωνα, τE Nπο_ον Bντιστοιχε_ κατ? µ7γεθος,
κατ.πιν µετασχηµατισµοF µ7σoω cνEς τ6ν αHσθητηρ,ων Oργ0νων του, εHς τ'ν
παρατηρηθε_σαν µεταSολ8ν. nOσον BφορQ Mµως εHς τ? Bλληλεπιδρ0σαντα
σωµ0τια, ταFτα ο<δεµ,αν χρονικ'ν ;ννοιαν «Bναγνωρ,ζουν». ∆:ν «Zνδιαφ7ρονται» δι? τGς περιγραφικ:ς Bν0γκες τοF BνθρRπου. TE µ.νον τE Nπο_ον
Bναγνωρ,ζουν τ? κS0ντα, εDναι οK θεµελιRδεις φυσικ:ς Bλληλεπιδρ0σεις, οK
δυν0µεις καG οK ν.µοι εHς τος Nπο,ους fπακοLουν.
rAν p µεταSολ' BκολουθCται BπE bλλες, πολλ7ς, χωριστ:ς µεταSολ7ς, τ.τε p περιγραφ' α<τ6ν µπορε_ ν? γ,νsη µ: τ'ν Sο8θειαν bλλων, Bντιστο,χων,
χρονικ6ν διαστηµ0των. rAν οK µεταSολ:ς εDναι πολυ0ριθµες καG µεταξL των
πυκν7ς, τ.τε p περιγραφ' Mλων α<τ6ν τ6ν µεταSολ6ν Zπιτυγχ0νεται, Z?ν
cνωθοFν Mλα τ? χρονικ? διαστ8µατα εHς cνια_ον καG συνεχ:ς χρονικEν δι0στηµα. A<τE BντιπροσωπεLει τGς πολυ0ριθµες, διακριτ:ς ZπG µ7ρους µεταSολ7ς, εHς τGς Nπο_ες BντιστοιχοFν τ? Zπ, µ7ρους χρονικ? διαστ8µατα, τ?
Nπο_α συνενRθησαν. M: τEν τρ.πον α<τEν δηµιουργε_ται εHς τEν bνθρωπον
µ7σoω τ6ν µεταSολ6ν τοF περιS0λλοντος κ.σµου p ZντLπωσις τοF παραδοσιακ? αHσθητοF χρ.νου. A<τEς dνοµ0σθη χρ.νος. Παραδ.ξως οK γενν8τριες
µεταSολ7ς, οK χορηγοFσες τ'ν ;ννοιαν τοF χρ.νου, τ'ν ZντLπωσιν τCς ροCς
του, gγνο8θησαν καG Zλησµον8θησαν παντελ6ς εHς τGς µετ? τEν Newton θεωρ,ες.
H φLσις προτιµQ πολλ:ς φορ:ς τ'ν qπλ.τητα, καG εHς α<τ'ν Zνοικε_ τE κ0λλος. A<τE Mµως δ:ν συµSα,νει π0ντοτε. Eν,οτε p πραγµατικ.της Zµφαν,ζεται
`ς συνδυασµEς Oλ,γων @ πολλ6ν qπλ6ν φαινοµ7νων. EDναι Mµως γνωστ.ν, Mτι
συν0θροισις πολλ6ν qπλ6ν πραγµ0των συνιστQ τ'ν πολυπλοκ.τητα. Παρ.µοι.ν τι συµSα,νει καG εHς τE σLνθετον φαιν.µενον τCς αHσθ8σεως τοF χρ.νου.
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Eνοποησις τ ν χρνων Πλ#τωνος κα$ Aριστοτ&λους
EHς τ'ν παρουσ,ασιν τCς θεωρ,ας α<τCς θ? Bκολουθ8σω Bνορθ.δοξον πορε,αν. ΠρGν δRσω τEν NρισµEν τοF χρ.νου, θ? Bπαντ8σω εHς τE ZρRτηµα: T,
δ:ν εDναι N χρ.νος; ΠρEς τοFτο προSα,νω εHς δι0κρισιν µεταξ δLο µορφ6ν
τοF χρ.νου:
α) Mικροσκοπικ(ς χρ?νος: N Bναφερ.µενος εHς τ? στοιχειRδη φαιν.µενα
τCς φLσεως.
S) Mακροσκοπικ(ς χρ?νος: εDναι τCς καθηµερινCς ζωCς, N γιν.µενος
αHσθητEς `ς, Zν γ7νει, N συν8θης Bπ.λυτος παγκ.σµιος χρ.νος τοF Newton.
Iδο οK Bπαντ8σεις εHς τE ZρRτηµα: T, δ:ν εDναι µικροσκοπικEς χρ.νος;
∆:ν εDναι: γεωµετρικEν µCκος, ταχLτης, λη, δLναµις, gλεκτρικEν φορτ,ον,
ρευστEν @ στερεEν σ6µα, σLνθετον Zξ Zν,ων @ Zξ Mλων τ6ν bνω, µ7λος τοF συν.λου τ6ν φυσικ6ν Bντικειµ7νων. T, εDναι λοιπEν N µικροσκοπικEς χρ.νος;
Iδο µ,α προκαταρκτικ' περιγραφ8: O χρ.νος Bποτελε_ εHκ.να εHς τ'ν συνε,δησιν τοF BνθρRπου τCς παρατηρουµ7νης µεταSολCς τυχ.ντος φυσικοF
µεγ7θους. Eπειδ' p παρατηρουµ7νη µεταSολ' δ,δει πεπερασµ7νον Zρ7θισµα (gλεκτρικEν ρεFµα, gλεκτρικ'ν τ0σιν, gλεκτρικ'ν π.λωσιν εHς τ? µικροσωλην,δια τ6ν νευρRνων τοF Zγκεφ0λου)(3), Bποτελε_ πεπερασµ7νην εHκ.να α<τCς.
EDναι γνωστ.ν, Mτι οK µεταSολ:ς φυσικ6ν µεγεθ6ν εHς τ'ν φLσιν παρ0γονται σLµφωνα πρEς τ'ν κSαντικ'ν θεωρ,αν κατ? διακριτ? ποσ? καG δLνανται
ν? BριθµηθοFν. Eξ bλλου τE σLνολον τ6ν δυνατEν ν? παρατηρηθοFν µεταSολ6ν εDναι πολυπληθ:ς καG p παρατ8ρησις µιQς µεταSολCς δ:ν δLναται π0ντοτε ν? γ,νεται διακριτ' BπE τ'ν cποµ7νην µεταSολ'ν (Yνεκα τCς περιωρισµ7νης διακριτικCς Kκαν.τητος τ6ν αHσθητηρ,ων Oργ0νων τοF BνθρRπου).
O bνθρωπος συνειδητοποιε_ δι? τ6ν αHσθητηρ,ων Oργ0νων του cκ0στοτε
µ,αν µεταSολ'ν @ µ,αν µικρ?ν Nµ0δα µερικ6ς @ ο<δ.λως Zπικαλυπτοµ7νων
µεταSολ6ν. Mετ? τ'ν παρατ8ρησιν µιQς µεταSολCς Bκολουθε_ p συνειδητοπο,ησις τCς cποµ7νης µεταSολCς, bν α<τ:ς δ:ν ZπικαλLπτωνται µερικ6ς.
TοFτο συµSα,νει Mµως εHς τος περισσοτ7ρους BνθρRπους κατ? τE µQλλον @
ττον µηχανικ? κατ? τ'ν καθηµεριν'ν ζω8ν· καG ZπG 2500 ;τη παρ7µεινε Bνεξιχν,αστος p φLσις καG δοµ' τοF χρ.νου παρ? τ'ν τεραστ,αν Bρχικ'ν συµSολ'ν τοF Πλ0τωνος καG τοF Aριστοτ7λους εHς τ'ν καταν.ησ,ν του.
BιJλιογραφ+α
(1) W. Unruh, Time’s Arrows Today, Cambidge University Press 1995, p. 23.
(2) P.A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc, London, 136 (1932), p. 453.
(3) R. Penrose, Shadows of the Mind, Oxford University Press 1994, p. 312.

Kωνσταντ"νος H. ΣDρος

τ. ΠρLτανις Πανεπιστηµ,ου Πατρ6ν

ΦRση καI T7χνη
MπορεP γιD τ*ν σ5γχρονο Xνθρωπο οh ποστCσεις στ*ν Πλαν=τη λ.γYω
νCπτυξης τ&ν µ#σων νD µ(κρυναν, ^χουν Wµως µεγαλ;σει δυσανCλογα οh
ποστCσεις το8 Σ5µπαντος, γιατ(, Wσο προχωρrνε τD µ#σα, τ.σο πι* ?αθιD
κι π5θµενα µrς φ#ρνουν στ γν;ση, καθpς µεγCλωσαν κα2 οh πνευµατικAς
ποστCσεις τMς συνε(δησης το8 νθρ;που, πο\ πCνω τους πα(ζεται προπαγανδιστικ* παιχν(δι. ΣDν Xνθρωποι κCπου θD σκαλ;ναµε στ ν τεραστι.τητα, λλD νD σκαλ;ναµε δ(καια, χωρ2ς δ.λο κα2 παληκαρ(σια, 4ποφερτC.
ΛαµπρD Wµως c Eλληνικ LAρχαι.της µA τ2ς ξεπ#ραστες κα2 Nνωµ#νες
Φιλοσοφ(α - LEπιστ=µη - T#χνη τ.τε ^φθασε πολ\ µακρ5τερα. LAπ* τ ν ρχ
τ* σ5στηµα τ ν καπηλε5τηκε, χωρ2ς νD προσθ#σoη τ(ποτε, 6νY&, ναπτ5σσοντας σ5µµετρα µA δ.λο κοµµCτια τους, παρουσιCζει τCχα «πολιτισµ.», κCτι πο\ δAν στ#κει, ε]ναι Xδικο!
Oh 9Iωνες φιλ.σοφοι δAν θD 6π#τρεπαν στ ν κ.ρη τMς LEπιστ=µης, τ ν Tεχνολογ(α, νD κατασκευCσoη τοµικAς ?.µ?ες, ^ξυπνες ?.µ?ες, γενετικAς ?.µ?ες κα2 πολλD Xλλα εtδη τ#τοιου φυρCµατος ?οµ?&ν. H Φιλοσοφ(α δAν θD
6π#τρεπε στ µεταφυσικ θεολογ(α τ5που Γιαχ?A (ζ&ντος σA ν5παρκτο
«4περπ#ραν») νD «κατ#?oη» στ ΓM µ#σYω θρησκει&ν, οh KποPες νCγκασαν
τ ν νθρ;πινη σκ#ψη διD πυρ*ς κα2 σιδ=ρου νD 6κφρCζoη τ ν µ 6πι?ε?αιωµ#νη π* τ Φ5ση θεωρ(α τους.
9Eτσι Wλοι 6κεPνοι οh «φιλ.σοφοι», πο\ προ#κυψαν κατD θλι?ερ ποµ(µηση τ&ν ρχα(ων, ζ&ντας σA µεσαιωνικAς π.λεις πο\ δAν στειευ.ντουσαν,
^φτειαξαν W,τι ^φτειαξαν µA ποτ#λεσµα τ* «λλαλο\µ» κα2 πCνω π* Nκατ*ν
Nκατοµµ5ρια νεκρο5ς, γιD νD σταθο8ν οh θεωρ(ες τους Kαπιταλισµ*ς/Mαρξισµ.ς, πο\ ν=κουν φυσικD στ* tδιο σ5στηµα. TD tδια κα2 c T#χνη.
H T#χνη τMς LAρχαι.τητας δAν kταν σ5νδετο αOθερ.?αµον ε]δος λοξ&ν
«καλλιτεχν&ν», οh KποPοι κατD τ* δοκο8ν 6κπροσωπο8σαν 6ντελ&ς 4ποκειµενικD τ*ν κ.σµο. TD πρ.τυπα τMς LAρχα(ας T#χνης lδ=γησαν σA καταπλητικD ψη τ* jν Xνθρωπος ψυχολογικC, νοητικC, σωµατικD σA σ5νδεση µA τ ν
πραγµατικ φ5ση, πο\ kταν πCντα c ?Cση. T* σηµεριν* νθρ;πινο πλCσµα,
καλουπωµ#νο λ.γYω το8 συστ=µατος, λλD κα2 K πλαν=της, ε]ναι Zτοιµα νD
τιναχτο8ν στ*ν #ρα.
ΨCχνουν γιD τ* δι#ξοδο τCχατες. ΠολλD π* τD νυπ#ρ?λητα ρχαPα
γCλµατα θD ^λυναν Wλα µας τD προ?λ=µατα, γιατ2 παντο8ν 4π#ροχα 6κεP
πο\ 6µεPς σκαλ;σαµε. B#?αια, Wταν Kλ.κληρη c Φ5ση ε]ναι c ?Cση, τ.τε
µπορεP νD τ ν µετατρ#πoη αOσθητικD σA T#χνη· κα2 ντιστρ.φως c T#χνη π*
αOσθητικ νD ξαναγ(νεται Φ5ση. ΨιλD γρCµµατα, Wταν ?Cση ε]ναι c οOκονοµ(α. H µεγαλοσ5νη δAν ποτιµrται οOκονοµικC α:τ* ε]ναι K _ντολογικ*ς
ν.µος το8 Σ5µπαντος γιD τ*ν Xνθρωπο.

ΠαντελWς Γλ0ρος

LH Tξολ?θρευση τPν 5EθνPν
κι e κατατρεγµ(ς τοD ΠολιτισµοD
«Πνευµατικ*ς πολιτισµ*ς νεξCρτητος π* τ* πολιτικ*-hστορικ* πλα(σιο τMς Kλ.τητας 9Eθνος δAν νοεPται, δι.τι δAν 4πMρξε ποτ#. LEπ2 διεθνο8ς, 4περεθνικο8 6πιπ#δου µ.νο τεχνολογικ*ς πολιτισµ*ς µπορεP νD 4πCρξoη κα2 ο:δ#ποτε πνευµατικ.ς.»
(∆ηµ. I. Λ0µπρου, «LAναζ=τηση», Aθ8να 1980, σελ. 62.)

X

αρακτηριστικE γνRρισµα τοF σLγχρονου κ.σµου Bποτελε_ p Zπικοινωνιακ' cνοπο,ηση τCς Bνθρωπ.τητας, πο συν8θως Bποκαλε_ται «παγκοσµιοπο,ηση». OK Hδια,τερες Zθνικ:ς παραδ.σεις BτονοFν καG σταδιακ? χ0νονται µπροστ? στ' δ,νη cνEς
µονοδι0στατου –bν καG πολυσυλλεκτικοF– «πολιτισµοF», πο Mλοι SιRνουµε. T? πολιτιστικ? στοιχε_α πο συνθ7τουν τEν σηµερινE τρ.πο ζωCς δ:ν BποτελοFν α<τοτελε_ς δηµιουργ,ες, γενν8µατα τοF παρ.ντος, Bλλ? προ7ρχονται BπE τEν συγκερασµE παλαιοτ7ρων
(@ cτερ.κλιτων συγχρ.νων) Zθνικ6ν παραδ.σεων (συγκρητισµ.ς), κατασκευασµ7νων µ:
τ7τοιο τρ.πο, ~στε ν? προωθοFν τE «µοντ7λλο» τοF `µογενοποιηµ7νου καG Zθνικ? Bδιαφοροπο,ητου BνθρRπου.

T

? ;θνη παLουν πλ7ον ν? παρ0γουν δικ0 τους πολιτισµικ? στοιχε_α, µι? καG ;χασαν
τ'ν συνειδησιακ8 τους Zλευθερ,α. O ;λεγχος τ6ν Zθνικ6ν συνειδ8σεων, τοF ξεχωριστοF ^θους κ0θε λαοF, Zµφαν,ζεται γι? πρRτη φορ? στ'ν Kστορ,α µ: τE ZξουσιαστικE Zγχε,ρηµα τCς N7ας PRµης (Kωνσταντινουπ.λεως) ν? fποτ0ξsη τEν κ.σµο δι? τCς
ZπιSολCς τοF χριστιανικοF δ.γµατος. Σ’ Nλ.κληρο τEν κ.σµο τCς Bρχαι.τητας, Bπ’ τος
παν0ρχαιους πολ7µους πο διασoRζουν οK Bρχα_οι συγγραφε_ς, ο<δ7ποτε οK κατακτητ:ς ZπιχειροFσαν ν? ZπιS0λουν τος δικοLς τους θεοLς, τGς δικ7ς τους Bξ,ες στος κατακτηµ7νους.
Aπ’ τEν AτλαντικE π.λεµο, πο διασoRζει N πλατωνικEς «T(µαιος», τEν Tρωικ., τος
Mηδικος καG µ7χρι τE Zγχε,ρηµα τοF Aλεξ0νδρου p fποταγ' περιωρ,ζετο στ'ν πολιτικοστρατιωτικ' καG ο,κονοµικ' ZπιSολ8. TE χριστιανικE Bυζ0ντιο πρωτοτυπε_ στ'ν Kστορ,α: EξολοθρεLει τ'ν πνευµατικ' fπ.σταση τ6ν Zθν6ν καG τ? fποτ0σσει δι? τοF Zλ7γχου
τ6ν συνειδ8σεων τ6ν λα6ν. Tρε_ς αH6νες Bργ.τερα τE Iσλ?µ τE µιµε_ται Zπιτυχ6ς. TE aδιο
πρ0ττει καG p χριστιανικ' E<ρRπη στος λαος τ6ν ν7ων χωρ6ν πο BνακαλLπτει µετ?
τEν 15ο αH6να, µ: Hδια,τερη SαρSαρ.τητα στος λαος τCς BµερικανικCς gπε,ρου.

T

E γεγονEς τCς «παγκοσµιοπο,ησης» ταυτ,ζεται Kστορικ? καG πολιτικ? µ: τE φαιν.µενο τοF ∆ιεθνισµοF, πο µ: τ'ν παρξη τCς τεχνολογ,ας µπορε_ ν? κυριαρχ8σsη σ:
κ0θε γωνι? τCς ΓCς. nEνας ∆ιεθνισµEς παγκ.σµιος κατ? τ? ρωµαϊκ? καG Sυζαντιν?
πρ.τυπα. H σηµεριν' κοσµοπολιτικ' Bρχ8, p ∆ιεθν'ς Eξουσ,α, καταν.ησε Mτι τE «µαλακE fπογ0στριο» τοF BνθρRπου εDναι Bσφαλ7στερη NδEς ZπιSολCς παρ’ M,τι p δι0θεση
cνEς Bκ.µη θεοκρατικοF δηµιουργ8µατος, µι? πο p τεχνολογ,α τE Zπιτρ7πει. KαG µ: αHχµ'
τοF δ.ρατος τ'ν τηλε.ραση καG τEν κινηµατογρ0φο Bσκε_ µ,α παγκ.σµια προπαγ0νδα
προσανατολ,ζοντας τEν BνθρRπινο ψυχισµE πρEς τ'ν Bγορ0. ∆:ν εDναι σ8µερα οK καθοδηγητ7ς, οK «HνστροLκτορες» τCς προπαγ0νδας α<τCς περισσ.τεροι BπE τος Nµο,ους τους
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τ6ν παραδοσιακ6ν κοµµουνιστικ6ν @ Zθνικιστικ6ν δικτατορι6ν, Bναλογικ? µ: τE πο,µνιο πο διαSουκολοFν καG καθοδηγοFν τ'ν παγκ.σµια κοιν' γνRµη. ΣτEν χολλυγουντιανE κινηµατογρ0φο, πο κυριαρχε_ παγκοσµ,ως, οK «Zγκεκριµ7νοι» παραγωγοG καG
σκηνοθ7τες εDναι Zλ0χιστοι, Mπως καG οK HδιοκτCτες τ6ν διεθνοFς ZµS7λειας τηλεοπτικ6ν
διαLλων. TοπικEς κινηµατογρ0φος καG τηλε.ραση BκολουθοFν µιµοLµενοι.
O ∆ιεθνισµEς BπE τ'ν φLση του Bδυνατε_ ν? παραγ0γsη πολιτισµ., BφοF τ? Zρε,σµατ0
του καG οK προθ7σεις του ;χουν ZξουσιαστικE περιεχ.µενο. AντιστρατεLεται τ' φυσικ'
δια,ρεση τ6ν BνθρRπων καG τ'ν ZλεLθερη Nµαδικ' συµS,ωση. Eκε_νο πο κ0νει εDναι, ν?
µεταχειρ,ζεται καG ν? BναµειγνLsη διαφορετικ? Zθνικ? στοιχε_α κατ? τE δοκοFν. Oλ.κληρη p Kστορικ' παρ0δοση τ6ν Zθν6ν Bπ’ τGς Bφρικανικ:ς φυλ:ς Yως τ'ν κλασσικ' Bρχαι.τητα εDναι στ' δι0θεσ8 του. nOλα α<τ? τ? cτερ.κλιτα καG πολλ:ς φορ:ς Bντ,θετα συνειδησιακ? στοιχε_α θ? µποFν στE Zργαστ8ριο τοF συγκρητισµοF καG θ? δηµιουργ8σουν τ'ν
κοσµοπολιτικ' µ.δα. nOλες οK µορφ:ς τ7χνης στ'ν σLγχρονη, «µοντ7ρνα» τους ;κφραση
Bπ’ τE Zργαστ8ριο α<τE παρ0γονται.
T? ;θνη παLουν ν? παρ0γουν πολιτισµ., γιατG οK παραδ.σεις τους κρ,νονται Bνεδαφικ7ς, Bναποτελεσµατικ:ς `ς µ7σα ZπιS,ωσης @ πνευµατικCς ;κφρασης καG Zγκαταλε,πονται. Oδηγ6ντας ;τσι σταδιακ? στ'ν Bνα,ρεση τCς φυσικCς τους α<τονοµ,ας οK bνθρωποι µαθα,νουν ν? περιµ7νουν τE καινοLργιο «Zκ τ6ν bνω», Bπ’ τ? κοσµοπολιτικ? κ7ντρα,
γι? ν? τE SιRσουν (καταναλRσουν) ξεχνRντας Zγκαταλελειµµ7νο σ: µι?ν bκρη τEν aδιο τους
τEν cαυτ.. O καθ7νας εDναι Yτοιµος ν? BκοLσsη, ν? δsC, ν? χρησιµοποι8σsη, ν? θαυµ0σsη, Bλλ?
ποτ: ν? Zπινο8σsη, ;χοντας Zναποθ7σει τGς προσδοκ,ες του σ: κ0ποιους bλλους, πο προφαν6ς τος αHσθ0νεται Hσχυρ.τερους BπE τEν aδιο.
A<τ' p µονολιθικ.τητα τοF σLγχρονου πολιτισµοF καταλ8γει σταδιακ? στ'ν Nµοιοµορφ,α. KαG Zδ6 διακυSεLεται τE µ7λλον τοF πολιτισµοF. TE διαφορετικ., τE bλλο, Bκ.µη καG τE ZξωτικE χ0νονται. rEτσι χ0νεται καG Yνα µ7τρο σLγκρισης γι? τEν aδιο µας τEν
cαυτ.. OK µεγ0λοι nEλληνες φιλ.σοφοι ταξ,δευαν σ: SαρSαρικ:ς χ6ρες, γιατG fπCρχαν κι
Zκε_ πολLτιµες BνθρRπινες συν8θειες. H BνθρRπινη ποικιλοµορφ,α OξLνει τ'ν σκ7ψη καG
τ'ν Nδηγε_ στ'ν Zπιν.ηση καG στ' δηµιουργ,α.

Ω

στ.σο διαπιστRνεται Kστορικ0, πWς οK κοσµοπολιτικ:ς Zποχ:ς δ:ν εDναι µακρ.Sιες.
Σταδιακ? καταρρ7ουν Bφ8νοντας π,σω τους τ'ν φθορ? καG τ'ν Bδρ0νεια τCς
BνθρRπινης σκ7ψης. nOµως ο|τε p παθητικ' Bναµον' cνEς ν7ου κ.σµου ο|τε p
fπερS0λλουσα στροφ' πρEς τGς παραδ.σεις συνιστ6νται σ8µερα. Eκε_νο πο χρει0ζεται
εDναι, ν? BπελευθερωθοFν πνευµατικ:ς δυν0µεις, κρυφ:ς προσδοκ,ες καG π.θοι, πο τRρα Sρ,σκονται «ταπωµ7να» Bπ’ τ'ν διεθνιστικ' δ,νη. H ποικιλοµορφ,α πο fπ0ρχει παντοF στ' φLση καG στος BνθρRπους πρ7πει ν? γ,νsη σεSαστ8, γι? ν? Bποκτ8σsη Zκφρ0σεις
πολλαπλ:ς Bν0λογα µ: τ'ν διαφορετικ' κ0θε φορ? ο<σ,α της. Γνωρ,ζοντας τ'ν BνθρRπινη φLση κανεGς µπορε_ ν? κατανο8σsη, πWς Bρκετ:ς φορ:ς Yως σ8µερα ν.θοι καG Zπ,πλαστοι κ.σµοι κατ7ρρευσαν `ς χ0ρτινοι πLργοι. EDναι BδLνατον ν? συνεχ,ζsη γι? Bκ.µη
πολ καιρE N σηµερινEς bνθρωπος ν? BναζητQ –παρ? τGς γενικευµ7νες, µαζικ:ς ψυχRσεις– τ'ν ε<δαιµον,α του στ'ν µ0ρκα cνEς BπορρυπαντικοF, cνEς BναψυκτικοF @ cνEς
BφροF ξυρ,σµατος.

Π.Λ. KουJαλ0κης

H EYPΩΠH TΩN EΛΛHNΩN
B. H παν0ρχαια cλληνικ' Zπ7κταση πρEς Γαλλ,α,
Γερµαν,α, Bρετανν,α, Iρλανδ,α, Σκυθ,α κ.λπ.*
V. OI ΠPO·I·ΣTOPIKOI EΛΛHNEΣ ΣTH ΓAΛΛIA
OK nEλληνες κατ? τ'ν προϊστορικ' περ,οδο προχRρησαν καG πρEς τ' Γαλλ,α,
τ'ν χRρα τ6ν Kελτ6ν καG Γαλατ6ν, Mπως ZπιSεSαιRνει N ∆ι.δωρος ΣικελιRτης:
«O HρακλMς παρ#δωσε τ&ν LI?=ρων τ ν ?ασιλε(α στο\ς Xριστους ντ.πιους.
LAφο8 πMρε τ ν στρατιD κα2 κατ#ληξε στ ν Kελτικ κα2 φο8 τ ν περιMλθε Kλ.κληρη, κατ=ργησε τ2ς παρανοµ(ες κα2 δολοφον(ες τ&ν ξ#νων πο\ συν=θιζαν,
φο8 δA µ#γα πλMθος νθρ;πων π* Kλ.κληρο τ* ^θνος τ&ν Kελτ&ν µA τ ν θ#λησ( του συµµετεPχε στ ν 6κστρατε(α του, ^κτισε µεγCλη π.λι, πο\ πMρε τ ν _νοµασ(α της π* τMς κατD τ ν 6κστρατε(α Xλης (περιπλαν8σεως) LAλησ(α κα2 πολλο\ς π’ το\ς 6γχ;ριους ν#µειξε στ ν π.λι (σ.σ.: Zνν. µ: νεοεισελθ.ντες nEλληνες)... Oh δA K#λτες µ#χρι το\ς σηµερινο\ς χρ.νους τιµο8ν α:τ τ ν π.λι lς Nστ(α
* Bλ7πε τE α´ µ7ρος τCς ;ρευνας τοF κ. M0ριου ∆ηµ.πουλου µ: τ,τλο «E:ρωπαPοι γενετιστAς
ποδεικν5ουν πανCρχαια Nλληνικ 6π#κταση στ B. E:ρ;πη» στE τεFχος 218, σελ. 13843-13850.

LEλληνικFς καταJολFς στM γλPσσα τPν B0σκων
LAπ* τ ν ^ρευνα τMς ρχα(ας EλληνικMς Γραµµατε(ος προκ5πτει, Wτι οh
ρχαPοι πρ.γονο( µας ε]χαν 6κτεταµ#νη γν;ση τMς LI?ηρικMς Xερσον=σου,
τ&ν λα&ν κα2 τMς γεωγραφ(ας της. Tο\ς BCσκους προφαν&ς 6ν#τασσαν στο\ς
9I?ηρες f το\ς γν;ριζαν µA Xλλο jνοµα.
9Hδη παρατηρεPται, Wτι οh ρχαPες _νοµασ(ες π* το\ς OθαγενεPς 4ποδεικν5ουν συγγ#νεια τMς LI?ηρικMς κα2 τMς BασκικMς µA τ ν Eλληνικ γλ&σσα
lς c _νοµασια το8 ποταµο8 Π7ρτη, πο\ σαφ&ς δηλ;νει τ ν Nλληνικ ρ(ζα
περ-, πο\ κρι?&ς δηλ;νει τ*ν “περ0την”, τ*ν ποταµ* f τ*ν Xνθρωπο πο\
διασχ(ζει κα2 δια-περνf τ ν χ;ρα. Kα2 c _νοµασ(α τMς χερσον=σου κα2 τMς
Wλης χ;ρας 5IJηρ+α –lς κα2 το8 ποταµο8 hIJηρος– προ#ρχονται π* τ ν
Nλληνικ λ#ξη oµ-J-ρος (µ ε:φωνικ*ν προτασσ.µενο το8 -ρος (κατCληξη): θ#µα oJ- / pJ / gJ- : ποταµ*ς hEJρος).
H _νοµασ(α τMς γλ;σσας κα2 το8 λαο8 τ&ν BCσκων στ ν Bασκικ γλ&σσα
ε]ναι Euskara. Προτε(νουµε τ ν 6τυµολ.γηση lς NξMς: ρ(ζα eusk- → αVσκ →
αqξ- (c ντιµετCθεση κ+σ → σ+κ γ(νεται συχνD κα2 στ ν ρχα(α Eλληνικ=).
Oπ.τε c _νοµασ(α B0σκοι OσοδυναµεP µA τ* Arξιοι f Arσκιοι. Oh Aeσκιοι
▲
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κα2 µητρ.πολι 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 (πρβλ. Alesia,
Clamps Elysées κ.λπ.): Hδ: «∆αυλ.ν», τ. 96, «T* Παρ(σι hδρ5θη π* τ*ν HρακλM».] T'ν bφιξι τοF HρακλC στ' χRρα τ6ν Kελτ6ν ZπιSεSαιRνει καG N Λουκιαν.ς: «T*ν HρακλM οh K#λτες _νοµCζουν στ γλ&σσα τους 9Oγµιον. LEπισκ#φθηκε τ ν χ;ρα τ&ν Kελτ&ν...» (Luciani Opera, τ.µ. III, σελ. 129, § 83, ;κδ. Λειψ,ας).
O ∆ι.δωρος N ΣικελιRτης συνεχ,ζοντας τ'ν Zξιστ.ρησ, του γι? τ'ν bφιξι τοF
HρακλC στ' Γαλλ,α Bναφ7ρει, Mτι τEν ZρωτεLτηκε µι? ντ.πια γυνα_κα, p Nπο,α,
«φο8 kλθε σ’ 6παφ µA τ*ν HρακλM, 6γ#ννησε γι* µA τ* jνοµα ΓαλCτης... nOταν
^γινε Xνδρας (N Γαλ0της) κα2 διεδ#χθη τ ν πατρικ ?ασιλε(α, πολλ π’ τ ν συνορε5ουσα χ;ρα κατ#κτησε...LAφο8 δA ^γινε περι?.ητος γιD τ ν νδρε(α, α:το5ς,
πο\ kσαν 4ποταγµ#νοι σ’ α:τ.ν, {ν.µασε ΓαλCτες, π* το\ς Kπο(ους Kλ.κληρη
c Γαλατ(α {νοµCσθηκε» (τ.µ. III, SιSλ. V, 24). O γεν0ρχης συνεπ6ς τ6ν Γαλατ6ν εDχε nEλληνα πατ7ρα καG µητ7ρα Bπ’ τ' φυλ' τ6ν Kελτ6ν. Aλλ? κατ? τEν
προαναφερθ7ντα Bρχα_ο KστορικE N γεν0ρχης τ6ν Kελτ6ν K7λτης mταν γιEς cνEς
TιτQνα καG κ0ποιας γυνα,κας Bπ’ τ'ν Kρ8τη, συνεπ6ς nEλλην. ΩσαLτως δικαιολογε_ται καG p πληροφορ,α τοF ΠολLSιου, Mτι τE κελτικE φFλο τ6ν Iνσ.Sρων
Zλ0τρευε τ'ν AθηνQ: «Oh ρχηγο2 δA τ&ν LIνσ.?ρων... κατ#?ασαν π* τ* hερ. τMς
LAθηνrς τ2ς χρυσAς σηµαPες...» (B 32). EκτEς BπE τ'ν AθηνQ οK K7λτες Zλ0τρευαν καG τEν ∆ι.νυσο, Mπως µQς πληροφορε_ N Στρ0Sων: «Στ*ν {κεαν* 4πCρ-

παντ&νται στ ν tδια περιοχ µA τ ν χ;ρα τ&ν BCσκων, τ ν LAκυϊτανικ Γαλατ(α, κοντD στ*ν ποταµ* Γαρο5να.
O λα*ς α:τ*ς 4πετCγη στο\ς Pωµα(ους τ* 58 π.X. κα2 ^δωσε τ* jνοµC του
στ ν π.λη Augusta Auscirum (σηµεριν 9Aουχ). Σηµει;νεται, Wτι π* τ*
Nλληνικ* ρMµα αrξω = κCνω κCτι νD α:ξηθoM, α:ξCνω, νυψ&, 6νισχ5ω, π*
τ* KποPο παρCγεται τ* 6θνικ* Aeξιοι f Aeσκιοι κατD τ ν νωτ#ρω πρ.ταση, παρCγεται κα2 τ* λατινικ* augustus, πο\ σηµα(νει κατ’ ρχDς 6νισχυµ#νος, δηλαδ Oσχυρ*ς - δυνατ*ς κα2 κατD συν#πειαν σεπτ.ς, σε?αστ*ς (πο\ 6ν#πνεε σ#?ας λ.γYω Oσχ5ος).
LAξιοσηµε(ωτο γεγον*ς γιD τ2ς ναφαιν.µενες σχ#σεις το8 λαο8 τ&ν BCσκων µA το\ς ρχα(ους nEλληνες ε]ναι τD _ν.µατα, πο\ δ(δουν µ#χρι σ=µερα στD παιδιC τους, π#ραν τ&ν συγκεκριµ#νων κοινωνικ&ν συµπεριφορ&ν lς
c φιλοξεν(α, c νδρε(α, c ντοχ στο\ς πολ#µους, c ναζ=τηση 6ξουσι&ν
κα2 τιµ&ν, οh sθικAς ξ(ες. Kα2 c ναυτικ= τους 6πιδεξι.τητα κα2 c ε:κολ(α
τMς µετανCστευσης ^χουν τD νCλογC τους στ ν Nλληνικ φυλ=. H _νοµατοδοσ(α ε]ναι Oσχυρ* µ#σο διCδοσης _νοµCτων προσ;πων τMς φυλMς, πο\
διεδραµCτισαν hστορικ* ρ.λο f πο\ νεδε(χθησαν lς 6ξ#χουσες φυσιογνωµ(ες µεταξ\ τ&ν µελ&ν τMς φυλMς f πο\ το\ς θυµ(ζουν πρ.σωπα τMς παρC▲
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K7λτες µουσικοI µF tρπα καI αVλ( τοD Παν?ς. (5AκριJFς Qντ+γραφο Qρχα+ου κελτικοD
κοσµ6µατος). LH eµοι?τητα τPν δRο uργ0νων µF τC Qντ+στοιχα vλληνικC εkναι πλ6ρης.

δοσης f τMς θεογον(ας τους.
Στο\ς BCσκους συναντ&νται κα2 σ=µερα ρχαPα NλληνικD _ν.µατα πο\
δAν δ(δονται συν=θως οeτε στ ν σηµεριν EλλCδα, Wπως Agenor (LAγ=νωρ),
Akileo (LAχιλλε5ς), Anakleto (LAνCκλητος), Andromaka (LAνδροµCχη),
Apollonio (LAπολλ;νιος), Aristarko (LAρ(σταρχος), Aristofanes (LAριστοφCνης), Artemis (9Aρτεµις), Atenea (LAθηνα(α), Bakho (BCκχος), Dioni (∆ι;νη), Didako (∆ιδCχος), Elefteria (LEλευθερ(α), Emeterio (Hµετ#ριος),
Epimako (LEπ(µαχος), Etor (9Iτωρ π* τ* ε]µι = ^ρχοµαι), Eufemio (E:φ=µιος), Filemon (Φιλ=µων), Filomen (Φιλοµ#νη), Genes (Γ#νης), Hektor
(nEκτωρ), Heliodoro (Hλι.δωρος), Herodion (Hρωδ(ων), Hiajinto (YCκινθος), Hipolita (Iππολ5τη), Hipolito (Iππ.λυτος), Hygino (YγPνος), Isokrates
(LIσοκρCτης), Jason (LICσων), Kalemin (Kαληµ#νης), Krisogono (Xρυσ.γονος), Leandro (Λ#ανδρος), Moxo (M.ψος), Narjiso (NCρκισσος), Nikomedes
(Nικοµ=δης), Orestes (LOρ#στης), Selene (Σελ=νη), Tirtso (Θ5ρσος), Zoilo
(Zω(λος).
H παρο5σα 6ργασ(α 6ντCσσεται σA 4π* ^κδοση ε:ρ5τερη µελ#τη µας γιD
τ ν Eλληνικ Oµογλωσσ(α. LEξετCζουµε 6δ& σειρD ?ασκικ&ν λ#ξεων, πο\
ναδεικν5ουν τ ν Nλληνικ προ#λευσ= τους.
▲
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χει µιD µικρ νMσος, ^µπροσθεν τ&ν 6κ?ολ&ν το8 ποταµο8 Λ(γηρος (τCς B. Γαλλ,ας), κα2 τ νMσο α:τ κατοικο8ν οh γυναPκες τ&ν Σαµνιτ&ν, οh KποPες ε]ναι
φωσιωµ#νες στ*ν ∆ι.νυσο... τD κοµµCτια τD περι#φεραν µA Bακχικο\ς λαλαγµο\ς» (c 98).
Aπ.δειξι τCς Zπιδρ0σεως τ6ν Eλλ8νων ZπG τ6ν Kελτ6ν Bποτελε_ τE γεγον.ς,
Mτι α<τοG χρησιµοποιοFσαν cλληνικ? γρ0µµατα, Mπως SεSαιRνει κι Yνας α<τ.πτης µ0ρτυρας, N IοLλιος Kα_σαρ («De Bello Gallico», i 29 καG v14: «Graecis
utuntur litteris»: v 48).
Συγκλονιστικ' εDναι p µαρτυρ,α τοF λατ,νου KστορικοF T0κιτου, Zκ τCς Nπο,ας BποδεικνLεται, Mτι οK nEλληνες τCς ZποχCς τ6ν Tρωικ6ν εDχαν ξεπερ0σει τGς
στCλες τοF ΓιSραλτ?ρ καG εDχαν κ0νει Bποικ,α στ'ν Γερµαν,α. Γρ0φει σχετικ0:
«O LOδυσσε\ς στ µακρυν 6κε(νη περιπλCνησ( του, φο8 ^φθασε σA το8το τ*ν
{κεαν* (τEν Aτλαντικ.), kλθε κα2 στ2ς χ&ρες τMς Γερµαν(ας. LAπ* 6κεPνον λ#γεται, Wτι κτ(σθηκε κα2 ^λα?ε τ’ jνοµα c π.λι LAσκιπ5ργιο, πο\ ε4ρ(σκεται στ ν
jχθη το8 P=νου κα2 σ=µερα κατοικεPται. Kα2 λ#γεται κ.µη, Wτι νευρ#θηκε κCποτε στ*ν tδιο τ.πο ?ωµ*ς φιερωµ#νος στ*ν LOδυσσ#α, προστεθ#ντος το8 _ν.µατος το8 πατρ*ς Λα#ρτη κα2 Wτι στD σ5νορα Γερµαν(ας κα2 Pαιτ(ας σY;ζονται
µ#χρι σ=µερα µνηµεPα κα2 κCποιοι τ5µ?οι 6νεπ(γραφοι µA NλληνικD γρCµµατα»
(«De origine situ moribus ac populis Germanorum», κεφ. 3).
EπιSεSα,ωσι τ6ν Mσων πρE δLο χιλιετι6ν Bν7φερε N T0κιτος Bποτελε_ p πρ.σφατη Bνακ0λυψι Bπ’ τEν ΓερµανE Bρχαιολ.γο Manfred Moosauer µυκηναϊκοF

1. etxe = ο]κος, σπ(τι· Foik → Foit → oit → etx.
2. argi = φ&ς, π* τ* Qργ?ς = φωτειν.ς, λαµπρ.ς.
3. lüc = λιος, π* τ* θ#µα λυκ-, 6ξ ο τ* λυκ-αυγ#ς, c µφι-λRκη κα2 K λRχνος.
4. aide f aire = K #ρας. H 6ναλλαγ d → r παντrται στ2ς NλληνικAς διαλ#κτους.
5. hur (a) = τ* νερ., τ* δωρ (c tδια 6ναλλαγ=).
6. erdi = K περι?Cλλων χ&ρος, c περιοχ=: π* τ* gρρα = c γM (6ξ ο κα2 c
θεD P7α κα2 τ* λατινικ* terra: tδια µετατροπ=).
7. naia = κ8µα, π* τ* ρχαιοελληνικ* ρMµα ν0ω = ρ#ω.
8. oren = ~ρα.
9. sanko καI banko = γCµπα (π* τ* κ0µπτω).
10. alai = χαρ(εις (π* τ* Yλαρ?ς).
11. ogi = π.νος (π* τ* aγος).
12. eraiki = 4ψηλ.ς, π* τ* αpρω.
13. gora = 4ψηλ.ς, π* τ* oρ-νυµι = σηκ;νω, 6ξ ο κα2 τ* oρνεον κα2 τ* oρος.
14. üsain = _σµ=.
15. pondo = πυθµ=ν, π* τ* πRνδαξ.
▲

∆ΑΥΛΟΣ/219, M0ρτιος 2000

13893

LO κελτικ(ς θε(ς τοD κυνηγιοD KερνοDνος (κερασφ?ρος) Qν0µεσα σF ζ^Pα τοD δ0σους.
MιC κελτικM gκδοση τοD Παν(ς καI τοD τρ?που ποZ κ0θηται (σταυροποδητI) e XEλληνας
θε(ς τPν ποιµ7νων καI τPν δασPν.

θησαυροF στ'ν κοιλ0δα τοF ποταµοF rAµπερ, N Nπο_ος χρονολογε_ται περ,που
στE 1.600 π.X. (Hδ: «∆αυλ.ν», τ. 211). Aπ’ τE 1928 Mµως N von Friesen fπεστ8ριζε στE ;ργο του «Frage mach dem Usprung der runnen Namen», Mτι οK nEλληνες
16. naba = κοιλCς, π* τ* ν0πη.
17. jakü = σCκκος.
18. sare = καλCθι, π* τ* wρις (δασεPα → s).
19. tegi = στ#γη, 4π.στεγο, κατCλυµα π* τD στ7γη f τ7γος.
20. thili = γυναικεPο στMθος, θηλ π* τ* θηλ6 f thiti, π* τ* τιτθ6 = c θηλ=.
BιJλιογραφ+α
1. «MεγCλη Eλληνικ LEγκυκλοπα(δεια» ∆ρανδCκη.
2. Ul. Schmoll, “Die Sprachen der Vorkeltischen, Indogermanen, Hispanians, und das Keltiberische”,
Otto Harrassowitz, Wiesbuchen, 1959.
3. J. Hubschmid, “Mediterranee Substrate”, mit besonderer Berücksichtigung der Baskischen und
der west - östlichen Sprachbejiehungen, A. Francke AG Verlag, Bern 1960.
4. E. Gerrikagoitia (Hρ.δοτος LOροπ.ταµος), “Euskarajko arrotjhitjak / Baskische Fremdowörter”,
Prejio Salmenta Publikorakoa, Le Keito 1998.
5. J. Gasenare - Harigile, “Hijtegia, Francais - Eüskara”, Jüberotar eüskalkitik abiatjej, Hitjak 1989.
6. H. Pierrepont Houghton, “An Introduction to the Basque Language - Labourdin Dialect”, E.J. Brill,
Leiden 1961.
7. Σ. Kουµανο5δης, «Λεξικ*ν Λατινοελληνικ.ν», LAθ=να.
8. X. Bidegain, “Ijendegia”, Elkarlomeon, Donostia 1999.

∆ρ. ΣταDρος ∆ωρικ(ς – ∆ρ. KUστας Xατζηγιανν0κης
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εDχαν φθ0σει στ' Γερµαν,α κατ? µCκος τοF ∆οLναSι καG Mτι p γραφ' Runar
(PοFνες) τ6ν Sορειοευρωπαϊκ6ν πληθυσµ6ν ;χει cλληνικ' προ7λευσι, «6φ’ Wσον
lρισµ#να σ5µ?ολα προσεγγ(ζουν sχητικD τ ν Eλληνικ Kµιλ(α (ng, γγ, kh, xi,
ci)» (Hδ: Kαλλ,µαχον ∆ιογ7νους, «H ?ορειοευρωπαϊκ Pουνικ Γραφ ε]ναι
παραλλαγ τMς ΓραµµικMς A», «∆αυλ.ς», τ. 133).
VI. H METANAΣTEYΣI TΩN EΛΛHNΩN ΣTHN IPΛAN∆IA
OK K7λτες Mµως δ:ν κατοικοFσαν µ.νο στ' Γαλλ,α Bλλ? καG στ'ν Σκανδιναυ,α, στ'ν Σκωτ,α, στ'ν Iρλανδ,α καG στ' M. Bρετανν,α. KαG οK περιοχ:ς α<τ:ς φ7ρουν ;κδηλη τ'ν cλληνικ' Zπιρρο8. OK Sορειοευρωπαϊκ:ς παραδ.σεις διασoRζουν τGς Bντιλ8ψεις τ6ν Bρχα,ων κατο,κων τCς B. E<ρRπης, Mτι Yλκουν τ'ν καταγωγ8 τους Bπ’ τος Bρχα,ους nEλληνες, BφοF α<τοG mσαν οK πρ6τοι της κ0τοικοι. T? Hρλανδικ? κε,µενα «Lebor Gabala Erenn» (BιSλ,ο EHσSολ6ν στ'ν
Iρλανδ,α), «Lebor na Huidre» (BιSλ,ο τοF Nτν K0ου), τE SιSλ,ο τοF Λ7νστερ
κ.λπ. –τ? Nπο_α διασRθηκαν σ: χειρ.γραφα τοF 11ου αH6να, µ.X.– Bναφ7ρουν,
Mτι στ'ν Iρλανδ,α ;φθασαν πρ6τα κ0τοικοι τοF AHγα,ου µ: BρχηγE τEν Παρθολ6να, Zν συνεχε,α Zπο,κισαν τE νησG οK ∆αναοG (Zξ ν καG οK σLγχρονοι ∆ανοG) καG τ7λος οK Mιλ8σιοι. O δι0σηµος KστορικEς W. Durant στ'ν «Παγκ.σµιο
Iστορ,α τοF ΠολιτισµοF» (τ. ∆´, σελ. 103) γρ0φει: «Oh LIρλανδο2 πιστε5ουν, κα2
δAν ^χουµε καµµ(α πρ.θεσι νD το\ς ντικρο5σουµε, Wτι c νMσος των 6κατοικεPτο
κατ’ ρχDς π* nEλληνας κα2 Σκ5θας (σ.σ. οK ΣκFθες mσαν ΠελασγοG) 1000 tσως
κα2 περισσ.τερα ^τη π.X.».
ΣτEν ZποικισµE τCς Iρλανδ,ας Bπ’ τEν Παρθολ6να Bναφ7ρεται N Tζιρ0λντους
ντ: Mπ?ρ (1147-1223 µ.X.), N Nπο_ος στE SιSλ,ο του «Iστορ,α καG Tοπογραφ,α
τCς Iρλανδ,ας» δι7σωσε Bρχα_ες Hρλανδικ:ς παραδ.σεις. Γρ0φει σχετικ0: «Στ*
τριακοστ* ^τος µετD τ*ν κατακλυσµ* K Παρθολpν kλθε στ2ς κτAς τMς LIρλανδ(ας... O Παρθολ;ν, οh γιο( του κα2 οh π.γονο( τους kσαν τυχερο2 jχι µ.νο στD
4λικC τους 6πιτε5γµατα λλD κα2 στ ν αeξησι τMς φυλMς τους». Mετ? τ'ν Zγκατ0στασ, τους «K ?ασιλε\ςς τ&ν Eλλ=νων», Mπως Bναφ7ρεται σ: `ρισµ7νους κRδικες τοF χειρογρ0φου τ6ν «EHσSολ6ν», τος ;στειλε δ6ρα. Συνεπ6ς p bφιξι
τ6ν Eλλ8νων στ'ν B. E<ρRπη δ:ν ;γινε τυχα_α, Bλλ? fπCρχε στεν' Zπαφ' τ6ν
Eλλ8νων Bπο,κων τCς Iρλανδ,ας µ: τ' µητροπολιτικ' Eλλ0δα.
O rOγκυ tO K0ρρυ στE SιSλ,ο του «rHθη καG rEθιµα τ6ν Bρχα,ων Iρλανδ6ν»
(;κδ. 1873, ∆ουSλ_νο) γρ0φει: «Oh πι* ρχαPοι συγγραφεPς µας κατ#γραψαν, Wτι
K Παρθολpν kλθε στ ν LIρλανδ(α µετD τ*ν Kατακλυσµ.. Λ#γεται Wτι ξεκ(νησε π*
τ Mακεδον(α f M#ση EλλCδα µA µιD µικρ KµCδα νθρ;πων, νCµεσα στο\ς
Kπο(ους kταν τρεPς ∆ρυδες _νοµαζ.µενοι ΦPος, Atολος κα2 Φοµ.ρης, δηλαδ=,
Xν θελ=σουµε νD ψCξουµε τ ν 6τυµολογικ σηµασ(α τ&ν λ#ξεων, N.ησι, Γν&σι
κα2 9Eρευνα». Mετ7δωσαν δηλαδ' τ' γν6σι καG τ'ν σοφ,α οK nEλληνες στ'ν B.
E<ρRπη. K0τοχοι α<τCς τCς σοφ,ας mσαν οK ∆ρυXδες, nEλληνες µFστες, πο κατε_χαν µυστικ:ς κ0ποιες γνRσεις, Mπως οK Kερε_ς τ6ν ∆ελφ6ν καG τCς Eλευσ_νος.
O Pωµα_ος στρατηγEς IοLλιος Kα_σαρ Bν7φερε, Mτι «οh ∆ρυδες διδCσκουν γιD
τD Xστρα κα2 τ2ς κιν=σεις τους, γιD τ*ν κ.σµο, τ* µ#γεθος τ&ν χωρ&ν, γιD τ ν φι-

∆ΑΥΛΟΣ/219, M0ρτιος 2000

13895

λοσοφ(α κα2 τ ν φ5σι τ&ν θε&ν».
Yψηλ:ς Mµως Bστρονοµικ7ς, κοσµολογικ:ς καG γεωγραφικ:ς γνRσεις εDχαν,
`ς γνωστ.ν, µ.νον οK nEλληνες. OK
∆ρυXδες χρησιµοποιοFσαν στ? γραπτ0
τους τE EλληνικE Aλφ0Sητο, κ0τι πο
fποδηλRνει τ'ν Bν0µνησι τCς cλληνικCς καταγωγCς τους. Γρ0φει Zπ’
α<τοF N IοLλιος Kα_σαρ: «Θεωρο8ν
πρ#πεια νD µεταφ#ρουν τ2ς σπουδ#ς
τους σA γραπτ* λ.γο, Xν κα2 χρησιµοποιο8ν τ* Nλληνικ* λφC?ητο γιD
σχεδ*ν K,τιδ=ποτε Xλλο». M? καG τE
Vνοµα τ6ν ∆ρυϊδ6ν εDναι cλληνικ.. TE
Druid Zτυµολογε_ται Bπ’ τ'ν cλληνικ'
λ7ξι δρ8ς καG τ'ν κατ0ληξι -(δης, πο XEνα κελτικ( «Γοργ?νειο», πανοµοι?τυπο
σηµα,νει γιEς (πρSλ. Λεων,δης= N γιEς µF τC Qρχαιοελληνικ0. ΣRµJολο, ποZ QνατοF Λ7οντος). Συνεπ6ς druid σηµα,νει παραριστf τ(ν Θε( - Hλιο. (5AκριJFς Qντ+γραφο Qπ( τ( εxρεθFν σF κελτικ( να?).
τ7κνο τCς δρυ.ς.
OK nEλληνες πολ Bργ.τερα ξαναεπο,κισαν τ'ν Iρλανδ,α. ΣτE SιSλ,ο «Aρχα_ες Iρλανδικ:ς Iστορ,ες», πο Zξεδ.θη γι? πρRτη φορ? τE 1936 στE ∆ουSλ_νο, Bναφ7ρεται, Mτι «οh ∆αναο2 kλθαν
µA Zνα µεγCλο στ.λο στ ν LIρλανδ(α». TE SιSλ,ο τοF Λ7νστερ, πο σRθηκε σ: χειρ.γραφο τοF 11ου αH., περιγρ0φει τ'ν τρ,τη εHσSολ' τ6ν Eλλ8νων στ'ν Iρλανδ,α: «QHταν Π#µπτη, ΠρωτοµαγιD κα2 δ#κατη Z?δοµη µ#ρα το8 φεγγαριο8, Wταν
οh Mιλ=σιοι ^φθασαν στ ν LIρλανδ(α». TE Mτι οK «Mιλ8σιοι» mσαν nEλληνες BποδεικνLεται Bπ’ τ? Oν.µατ0 τους –πο Bναφ7ρονται στGς Hρλανδικ:ς παραδ.σεις–,
τ? Nπο_α εDναι cλληνικ? (Aµεργ_νος, rIθυς, Φ,αλη, πο σηµα,νει σεµν' κ.λπ.).
Eπ,σης τE «BιSλ,ο τ6ν EHσSολ6ν» Bποδ,δει σ’ Yναν ρωα τ6ν Bπο,κων, τEν
Aµεργ_νο, δLο ποι8µατα, πο εDναι πανοµοι.τυπα µ: τ'ν «Θεογον,α», Mπως παραδ7χεται N ντ’ Aρµπου? ZιµπενS,γ στE ;ργο «IρλανδικEς MυθολογικEς KLκλος». Eξ bλλου N M,λητος, υKEς τοF Aπ.λλωνος καG τCς Aρε,ας, καταγ.ταν
Bπ’ τ'ν Kρ8τη καG mταν σLγχρονος τοF Bρχαι.τερου M,νωος. ΣLµφωνα µ: στοιχε_α πο περι7χονται σ’ α<τ? τ? Hρλανδικ? κε,µενα `ρισµ7να χρονοεντοπ,ζουν
τ'ν bφιξι τ6ν Mιλησ,ων στEν 17ο αH6να. O rOγκυν tO K0ρρυ στE SιSλ,ο του
«rHθη καG rEθιµα τ6ν Aρχα,ων Iρλανδ6ν» fπολογ,ζει, Mτι οK Mιλ8σιοι ;φθασαν στ'ν Iρλανδ,α δLο αH6νες µετ? τος ∆αναοLς, }τοι τE 1530 π.X., δι? τCς cξCς
NδοF: Πρ6τα µεταν0στευσαν στ'ν Σκυθ,α, Zν συνεχε,α πCγαν στ'ν Aaγυπτο,
;πειτα ;φθασαν στ'ν Iσπαν,α καG BπE Zκε_ µ: πλο_α στ'ν Iρλανδ,α.
EκτEς καG BπE τGς Hρλανδικ:ς παραδ.σεις καG τ? Bρχα_α cλληνικ? κε,µενα πιστοποιοFν, Mτι οK προϊστορικοG nEλληνες εDχαν φθ0σει στ'ν Iρλανδ,α. Στ?
«Aργοναυτικ?» τοF Oρφ7ως, πο χρονολογοFνται 100 χρ.νια πρE τ6ν Tρωικ6ν, Bναφ7ρεται, Mτι «K LAγκαPος κινο8σε µA τ#χνη τD πηδCλια κα2 παρ#πλεε τ
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νMσο LI#ρνιδα» (στ. 1185). TE Mτι p νCσος α<τ' εDναι p Iρλανδ,α τE ZπιSεSαιRνει N Στρ0Sων, N Nπο_ος γρ0φει: «Π#ριξ τMς BρεταννικMς 4πCρχουν κα2 Xλλα µικρD νησιC, µεγCλη ε]ναι c LI#ρνη, 6κτειν.µενη πρ*ς ?ορρrν α:τMς, c Kπο(α ^χει
σχMµα 6π(µηκες κα2 _λιγ;τερο πλCτος» (c 200). Aλλ? καG N Στρ0Sων δ7χεται
cλληνικ' παρουσ,α (πιθανRτατα) σ’ α<τE τE νησ,. Περσσ.τερον Mµως Bξιοπ,στευτα εDναι τ? Mσα λ7γει, Mτι πλησ,ον τCς BρεταννικCς fπ0ρχει νCσος, στ'ν
Nπο,α γ,νονται Kεροτελεστ,ες πρEς τιµ'ν τCς ∆8µητρας καG τCς K.ρης, Mµοιες
πρEς τGς τελοLµενες στ'ν Σαµοθρ0κη» (c 198). Eπ,σης N ∆ι.δωρος N ΣικελιRτης µQς δ,νει τ'ν cξCς πληροφορ,α: «LAποδε(ξεις α:τ&ν φ#ρουν, 6πιδεικν5οντες
το\ς K#λτες πο\ κατοικο8ν στD παρCλια το8 LΩκεανο8 (Zνν. ΣκανδιναυοLς, ΣκRτους, IρλανδοLς), οh KποPοι σ#?ονταν περισσ.τερο π* Wλους το\ς θεο\ς το\ς
∆ι.σκουρους. ∆ι.τι c παρCδοσ( τους ^λεγε, Wτι c παρουσ(α α:τ&ν τ&ν θε&ν π’
το\ς παλαιο\ς χρ.νους προερχ.ταν π’ τ*ν {κεαν*» (τ. II, σελ. 522). Σ’ bλλο σηµε_ο τοF ;ργου του Bναφ7ρει: «O EκαταPος κα2 µερικο2 Xλλοι λ#γουν, Wτι στο\ς
ντιπ#ραν τ.πους τMς χ;ρας τ&ν Kελτ&ν πρ*ς τ ν πλευρD το8 {κεανο8 ε]ναι
νMσος jχι µικρ.τερη τMς Σικελ(ας... α:τ ε4ρ(σκεται µAν πρ*ς ?ορρrν... YπCρχει δA κα2 τ#µενος το8 LAπ.λλωνος µεγαλοπρεπAς στ νMσο κα2 ξι.λογος να.ς...
4πCρχει κα2 hερD π.λις α:το8 το8 θεο8... κα2 π* το\ς nEλληνες µερικο2 περνο8ν
π* το\ς Yπερ?.ρειους κα2 φ=νουν ναθ=µατα πολυτελM µA NλληνικAς 6πιγραφ#ς» (τ. II). Aξιοσηµε,ωτο εDναι, Mτι καG τ? Oν.µατα τ6ν περιοχ6ν α<τ6ν
εDναι cλληνικ0. EπG παραδε,γµατι τE Vνοµα Iρλανδ,α παρ0γεται Bπ’ τGς λ7ξεις
]ρις καG λCνδη, p Σκωτ,α @ Σκωτλανδ,α σηµα,νει σκοτειν' χRρα, p Γροιλανδ,α
εDναι p fγρ' χRρα (4γρ.ς + λCνδη), p O<αλλ,α (Wales) προ7ρχεται Bπ’ τ'ν cλληνικ' λ7ξι BCλις, πο εDναι Zπ,θετο τοF ∆ιονLσου κ.λπ.
VII. METANAΣTEYΣI TΩN EΛΛHNΩN ΣTH M. BPETANNIA
O P. M.ργκαν στE SιSλ,ο του «H Bρεταννικ' KαµSρ,α» (;κδ. 1857, Λονδ_νο)
Bναφ7ρεται στ'ν καταγωγ' τοF SρεταννικοF λαοF, Bντλ6ντας τ? στοιχε_α BπE
Bρχα_ες cλληνικ:ς πηγ:ς καG Bπ’ τGς διασωθε_σες Bρχα_ες Sρεταννικ:ς παραδ.σεις, καG γρ0φει τ? cξCς: «H καταγωγ το8 ?ρεταννικο8 λαο8 π* τ ν Tρο(α κα2
το\ς Tρ&ες ποτA δAν µφισ?ητ=θηκε 6δ& κα2 δεκαπ#ντες αO&νες. T* “Nησ2 το8
Bρο5του” kταν τ* συνηθισµ#νο jνοµα τMς ν=σου στο\ς ρχα(ους καιρο5ς. H
λ#ξι tan ε]ναι K ρχαPος ?ρεταννικ*ς f Oαπετικ*ς Wρος γιD τ “χ;ρα” κα2
Brutannia (προφερ.µενο Mπριτ0ννια, BφοF τE SρεταννικE u BκοLγεται σ?ν «ι»)
ε]ναι c “X;ρα το8 Bρο5του”. TD µ.να δ5ο 6θνικD _ν.µατα πο\ ναγνωρ(ζονταν
π* το\ς ρχα(ους Bρετ.νους kταν Kymry κα2 Ylin Troja (φυλ τMς Tρο(ας). H
τρωικ προ#λευσι 6ξηγεP Wλες τ2ς Oδιαιτερ.τητες τMς ?ρεταννικMς νοµοθεσ(ας,
πο\ λλι&ς θD kσαν 6ντελ&ς νεξ=γητες». AφοF παραθ7τει N συγγραφ7ας τ?
στοιχε_α πο `δ8γησαν στEν Tρωικ., BποδεικνLοντας Mτι οK Tρ6ες mσαν nEλληνες καG Mτι ο<σιαστικ? τ? Tρωικ? δ:ν mσαν παρ? µι? ZµφLλια διαµ0χη, Bναφ7ρεται στ'ν προσπ0θεια τοF BροLτου, BνηψιοF τοF AHνε,α, ν? δηµιουργ8σsη τ'
«N7α Tρο,α» µετ? τ'ν λωσι τCς µικρασιατικCς Tρο,ας Bπ’ τος Mυκηνα,ους.
Γρ0φει Zν συνεχε,α: «9Eπειτα π#ρασαν (N BροFτος καG οK Tρ6ες) µ#σα π’ τD

Προϊστορικ(ς τRµJος στ( Gwynedd τWς OVαλλ+ας, πανοµοι?τυπος µF τοZς MηκυναϊκοRς.
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στενD το8 Λ(?υος HρακλM, τ* σηµεριν* Γι?ραλτCρ, κα2 νο(χθηκαν στ*ν LAτλαντικ.... Στ2ς ν.τιες κτAς τMς Iσπαν(ας συνCντησαν τ#σσερις τρωικAς ποικ(ες,
πο\ κυ?ερνι&νταν π* τ*ν TρCνιο. Oh Xποικοι πρ.θυµα δ#χθηκαν νD Nνωθο8ν
µαζ5 τους. 9Eτσι Wλοι µαζ2 ^πλευσαν ?.ρεια κα2 αeξησαν τ*ν ριθµ. τους µA µερικο\ς π* το\ς nEλληνες µιrς κρητικMς ποικ(ας, κCτω π’ τ ν ρχηγ(α το8 Tε5κρου... Oh τρεPς εOρηνικAς φυλAς (Zνν. τCς Bρετανν,ας) καλωσ.ρισαν το\ς KµογενεPς τους π* τ ν LAνατολ [σ.σ.: συνεπ6ς καG πρE τοF BροLτου εDχαν Bποικ,σει τ' Bρετανν,α οK nEλληνες]... Oh τρεPς γιο2 το8 Bρο5του, γεννηµ#νοι µετD τ ν
^λευσ( του στ Bρετανν(α, πMραν τ’ jνοµC τους π* τ2ς τρεPς εOρηνικAς φυλ#ς: ΛοκρPνος, KCµ?ειρος κα2 LAλφC?ακτος [σ.σ. τ? Oν.µατα α<τ? εDναι Bναµφ,Sολα
cλληνικ0]. O Bρο8τος 6ξυµνεPται π* τ2ς TριCδες τ&ν ?Cρδων σDν Zνας π’ το\ς
µεγCλους 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=κοος πολCµ?ανε τ ν tδια 6λευθερ(α µA τ*ν ?ασιλιr... ∆Aν 4πMρχαν σκλC?οι. Oh
πρ&τοι σκλC?οι στD µετ#πειτα χρ.νια kταν οh Caethion f αOχµCλωτοι πολ#µου».
Aν0λογη πληροφορ,α δ,νει καG N ∆ι.δωρος N ΣικελιRτης: «c Bρεταννικ κατοικεPται π* φυλAς α:τ.χθονες, πο\ διατηρο8ν τ*ν παλαι* τρ.πο ζωMς. Στο\ς
πολ#µους χρησιµοποιο8ν [ρµατα, Wπως κατD τ ν παρCδοσι χρησιµοποιο8σαν
οh ρχαPοι nEλληνες στ*ν Tρωικ* π.λεµο» (E, 21). O ∆ιονLσιος N Περιηγητ'ς
στE ;ργο του «OHκουµ7νης Περιηγ8σεις» Bναφ7ρει, Mτι οK Bρχα_οι nEλληνες εDχαν
κ0νει Bποικ,α στ'ν Aγγλ,α καG Mτι οK Bπ.γονο, τους λ0τρευαν τEν ∆ι.νυσο,
στεφανωµ7νοι µ: κισσ..
OK πληροφορ,ες α<τ:ς τ6ν Bρχα,ων συγγραφ7ων ZπιSεSαιRνονται καG Bπ’ τ'ν
Bρχαιολογικ' σκαπ0νη. Στ'ν Aγγλ,α (Bλλ? καG στ'ν Iρλανδ,α καG τ'ν Γαλλ,α) fπ0ρχουν προϊστορικ? νεκροταφε_α (1800-1500 π.X.), τ6ν Nπο,ων p Bρχιτεκτονικ' κατ? τος Bρχαιολ.γους εDναι Bν0λογη µ: τ'ν Bρχιτεκτονικ' τ6ν µινωικ6ν καG µυκηναϊκ6ν τ0φων. O Φερν?ν Nι:λ στE ;ργο του «T? Mυστ8ρια
τοF Στ.ουνχετζ» καG N καθηγητ'ς N.ρµαν Λ.κνερ fπεστ8ριξαν, Mτι κα, p γνωστ' µεγαλιθικ' κατασκευ' τοF Στ.ουνχετζ, πο χρονολογε_ται µεταξ τοF 2.600
καG 1.600 π.X., εDναι κτισµ7νη Bπ’ τος Bρχα,ους nEλληνες. Στος λ,θους της
fπ0ρχουν Zγχ0ρακτοι µινωικοG διπλο_ πελ7κεις καG µυκηναϊκE ξιφ,διο. O προσανατολισµEς καG οK Bναλογ,ες τοF Στ.ουνχετζ εDναι BκριS6ς Mπως τ6ν cλληνικ6ν να6ν. Eπ,σης N καθηγητ'ς P7τζι K0λντ O<,λλιαµσον SρCκε δι0σπαρτα
σ’ Mλη τ'ν Aγγλ,α Mπλα καG κοσµ8µατα cλληνικCς κατασκευCς. EDναι Bποδεδειγµ7νο δ7, Mτι οK EλληνοκρCτες καG πρE τοF 3.000 π.X. ταξ,δευαν ~ς τ? νησι?
τCς M. Bρετανν,ας, γι? ν? SροFν κασσ,τερο, N Nπο_ος εDναι Bπαρα,τητος γι? τ'ν
κατασκευ' Oρε,χαλκου (σ.σ. N Oρε,χαλκος εDχε κατασκευασθC στ'ν Kρ8τη πρE
τοF 3.000 π.X.). Γι’ α<τE καG τ? νησι? α<τ? οK Bρχα_οι nEλληνες τ? dν.µαζαν
«Kασσιτερ,δες N8σους», Mπως SεSαιRνει καG N Στρ0Sων: «πρ*ς ?ορρrν ε]ναι οh
λεγ.µενες Kασσιτερ(δες νMσοι, οh KποPες ε4ρ(σκονται στ* π#λαγος στ*ν ?ρεταννικ* παρCλληλο» (c 20). KατηγορηµατικEς εDναι καG N Hρ.δοτος: «nOσον δA
φορr στ2ς Kασσιτερ(δες ν=σους..., το8το µ.νο ε]ναι ?#?αιο, Wτι K κασσ(τερος κα2
τ* zλεκτρον ^ρχονται σ’ 6µrς π* τ ν Xκρη το8 κ.σµου».
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VIII. METANAΣTEYΣI TΩN EΛΛHNΩN ΣTHN ΣKYΘIA
OK nEλληνες Zπ,σης εDχαν φθ0σει καG ZγκατασταθC σ: περιοχ:ς π7ραν τοF ∆ουν0Sεως, στ'ν Σκυθ,α. O ∆ι.δωρος N ΣικελιRτης Bναφ7ρει, Mτι «οh Σκ8θες µυθολογο8ν, Wτι γενν=θηκε σ’ α:το\ς παρθ#νος 6κ τMς γMς... MA α:τ ν συνευρεθε2ς
K ∆(ας 6γ#ννησε γι., πο\ τ’ jνοµC του kταν Σκ5θης. LAφο8 δA ^γινε K πλ#ον 6πιφαν ς τ&ν πρ* α:το8, π* τ* jνοµC του το\ς λαο\ς {ν.µασαν Σκ8θες» (τ.µ. II,
SιSλ. II, 43,2). M? καG στ? «Aργοναυτικ?» τοF Oρφ7ως Bναφ7ρεται, Mτι οK AργοναFτες εDχαν φθ0σει «στο\ς φ#ροντες τD τ.ξα Σκ8θες» (στ. 1077). O Hρ.δοτος
περιγρ0φοντας τ'ν Zκστρατε,α τοF SασιλιQ τ6ν Περσ6ν ∆αρε,ου κατ? τ6ν
Σκυθ6ν µQς πληροφορε_: «Oh BουδPνοι ε]ναι µεγCλο κα2 πολυCριθµο ^θνος...
Στ*ν τ.πο τους ^χει κτισθM π.λι π* ξ5λα, πο\ _νοµCζεται Γελων.ς... ∆ι.τι 4πCρχουν στ*ν τ.πο το8το hερD Nλληνικ&ν θε&ν κατασκευασµ#να κατD Nλληνικ* τρ.πο, µA γCλµατα κα2 ?ωµο\ς κα2 ναο\ς ξ5λινους, NορτCζουν δA πρ*ς τιµ ν το8
∆ιον5σου NορτAς κCθε τρ(α χρ.νια κα2 παραδ(δονται σA ?ακχικAς τελετ#ς. Oh Γελωνο2 κατCγονται π* προγ.νους nEλληνες... c δA γλ&σσα πο\ µεταχειρ(ζονται
ε]ναι 6ν µ#ρει µAν Σκυθικ=, 6ν µ#ρει δA Eλληνικ » (Mελποµ7νη 108). Aξιοσηµε,ωτο εDναι, Mτι N Iνδ0θυρσος, SασιλιQς τ6ν Σκυθ6ν, Bπ8ντησε στEν κ8ρυκα
τοF ∆αρε,ου λ7γοντας: «lς κυρ(αρχους µου δA 6γp θεωρ& µ.νο τ*ν ∆(α πρ.γον. µου κα2 τ ν ?ασ(λισσα τ&ν Σκυθ&ν Eστ(α» (Hρ.δοτος ∆ 127).
IX. EΠIΛOΓOΣ
Eξ Mλων τ6ν προαναφερθ7ντων στοιχε,ων Bπεδε,χθη, Mτι οK προϊστορικοG
nEλληνες εDχαν ZπεκταθC καG KδρLσει Bποικ,ες σ’ Nλ.κληρη τ'ν E<ρRπη, Bποτελ6ντας τEν κυρ,αρχο λαE τCς ΓηραιQς Hπε,ρου. rEτσι ZπιSεSαιRνεται p θ7σι
τοF ∆ιογ7νη Λαερτ,ου, σLµφωνα µ: τ'ν Nπο,α «π’ το\ς nEλληνες jχι µ.νο c
φιλοσοφ(α λλD κα2 τ* γ#νος τ&ν νθρ;πων ξεκ(νησε» (;κδ. Π0πυρος 1975, σελ.
25). OK Bρχα_ες παραδ.σεις ZπιSεSαιRνουν τ'ν ;ρευνα τ6ν rAγγλων γενετιστ6ν
καG κλον,ζουν Zκ S0θρων τ'ν Hνδοευρωπαϊκ' θεωρ,α, p Nπο,α µ' ;χοντας Kστορικ? Zρε,σµατα πρ7πει ν? παραχωρ8σsη τ'ν θ7σι της στ'ν Kστορικ' Bλ8θεια, Zφ’
Mσον Vχι κ0θοδος Bλλ? bνοδος τ6ν Eλλ8νων συν7Sη.
ΩσαLτως δικαιολογε_ται p φυλετικ' Nµοι.τητα πολλ6ν σLγχρονων E<ρωπα,ων µ: τος nEλληνες καG καταδεικνLεται p παγκοσµι.τητα τοF EλληνικοF ΠολιτισµοF καG τCς EλληνικCς ΓλRσσας. H E<ρRπη συνεπ6ς, Mπως φανερRνει καG
τE Vνοµ0 της (ε:ρεPα+ψ), fπCρξε p }πειρος τ6ν Eλλ8νων.
[Ωρισµ να ποσπσµατα π’ τ παραδοσιακ κεµενα τς Iρλανδας λφθησαν π’ τ "ι"λα: «Kελτικ&ς Παραδ(σεις τ)ν ∆ρυϊδ)ν
κα- Aρχαα Eλλδα», 3κδ. Π5ρινος K(σµος· κα- «Λευκ8 Θε» το:
P(µπερτ Γκρ ι"ς, 3κδ. Kκτος.]
M0ριος ∆ηµ?πουλος-5AπολλUνιος

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN

Πολιτισµ(ς τυφλοπ?ντικων
XC! τ( περ(µεναν οh χαζο(; ∆ουλε5ω, κ5ριοι κα2 κυρ(ες, σε?αστC µου 4ποχε(ρια.
∆ουλε5ω, γιD νD διατηρ=σω τ ν 6ξουσ(αν µου, κα2 δAν θD 6πιτρ#ψω σA καν#ναν νD
µο8 τ ν γγ(ξoη. ΘD τ* δια?Cσατε, πιστε5ω, στ2ς 6φηµερ(δες, Wτι τ* 6νδιαφ#ρον το8
κ.σµου νD 6πισκεφθoM τD ρχαιολογικD µουσεPα µει;νεται σταθερC. A:τ* θ#λω κι
6γ;. ∆Aν πρ#πει νD 4πCρχoη παρελθ.ν, κα2 τ* παρ*ν κα2 µ#λλον ε]µ’ 6γ;.
∆Aν τjχω σκοπ* νD σrς ?λ#πω νD χCνετε τ2ς ρες µπροστD στ’ ρχαPα γCλµατα
κα2 νD σrς γεννιο8νται πονηρAς σκ#ψεις. A:τ* µο8 ^λειπε. Γι’ α:τ* κα2 ποτA δAν θD
δMτε π* µ#να διαφηµιστικ 6κστρατε(α νD 6πισκεφθMτε ρχαιολογικο\ς χ;ρους
κα2 µουσεPα. T* πολ\ πολ\ νD 6πιτρ#πω νD προσκυνrτε καν#να εOκ.νισµα, κι α:τ*
φυσικD τ* διαφηµ(ζω. A:τ* δD ^λειπε· νD διαφηµ(ζω 6π(σκεψιν στ ν LAκρ.πολιν
f το\ς ∆ελφο5ς. T* µ.νο πο\ 6πιτρ#πω, Wταν νε?α(νετε στ*ν Παρνασ., ε]ναι τ* κοκορ#τσι στ ν LAρCχω?α κα2 γραµµ µετD γιD τ* χιονοδροµικ* κ#ντρο, Wπου Xξια
θαυµασµο8 στ#κουν τD 6να#ρια καθ(σµατα, πο\ σrς µεταφ#ρουν στ*ν χιονοδιCδροµο κα2 τ* τουριστικ* περ(πτερο. A:τ* δD ^λειπε, νD σrς παρακιν& νD νε?α(νετε στ ν LAκρ.πολη κα2 νD θαυµCζετε τ2ς ρχαι.τητες, ^στω κα2 Wπως ^χουν καταντ=σει.
9Oχι ?#?αια, δAν κCνω τ#τοια λCθη. Σ5µπασα c πολιτειακ κα2 πολιτικ cγεσ(α
κατMλθε στD ^γκατα τMς γMς γιD τD 6γκα(νια το8 µητροπολιτικο8 σιδηροδρ.µου.
Πλ5σιν 6γκεφCλου 4π#στητε νD µετα?Mτε κι 6σεPς κα2 νD θαυµCσετε 6κ το8 σ5νεγγυς τ* µεγαλο5ργηµα το8 ν#ου πολιτισµο8. Kι α:τ*ς ε]ναι K δικ.ς µου πολιτισµ.ς.
A:τ* ε]ναι τ* µεγαλο5ργηµα το8 δικο8 µου συστ=µατος. nOσο ε]στε 4πCκουοι, τ.σο κι 6γp θD σrς κατασκευCζω τ.σο µεγCλα ^ργα. KατD Nκατοµµ5ρια 6τρ#ξατε νD
τ* προσκυν=σετε. Σrς ^?αλα κα2 δ5ο-τρ(α ρχαPα µ#σα, jχι γιD νD 6νθουσιαστMτε,
λλD γιD νD σrς Kδηγ=σω στ ν σ5γκρισιν τMς συντριπτικMς 4περοχMς το8 δικο8
µου ^ργου. Kι Xλλωστε π&ς νD συγκριθoM Zνας σκελετ*ς µA τD µαρµαρ#νια |λ;νια;
ΣιγD τ;ρα πο\ θD κCτσετε µπροστD στ* κοµµCτι το8 4δραγωγε(ου το8 Πεισ(στρατου, 6νY& πλCι σας θD κυλο8ν τD _χ=µατα το8 µητροπολιτικο8. 9Aσε πο\ ^τσι, Wπως
σrς ^χω κCνει, θD τρ#χετε νD κτυπ=σετε τ ν κCρτα 6ργασ(ας, χωρ2ς νD ?λ#πετε π*
πο8 περνrτε. nOσο γιD τD Xλλα ε4ρ=µατα, κα2 τ ν ξ(α τους γνοεPτε κα2 τ ν τ5χην τους.
Kα2 γιατ2 νD σrς 6νδιαφ#ρoη Xλλωστε; Πολ\ lραPα τD κατCφερα µA τ* 2000· κα2
γιορτAς γιD τ* «µιλλ#ννιουµ», κα2 6γκα(νια το8 «Mετρ.», κα2 c πολιτιστικ κληρονοµιD 6πMγε περ(πατο. nOσο γιD τ ν Nνοπο(ησιν τ&ν ρχαιολογικ&ν χ;ρων, ^παψα ν’ νησυχ&. Ξ#ρω, Wλοι θD θαυµCζουν τD sλεκτρικD λεωφορεPα, πο\ θD µεταφ#ρουν τ*ν κ.σµο, τD παγκCκια κα2 W,τι Xλλο σκεφθ&, γιD νD σrς τρα?=ξω τ ν προσοχ=. Kουτ.καφροι, δAν πρ.κειται ποτA νD τ* καταλC?ετε, Wτι σrς χαρ(ζω καθρεφτCκια κα2 χCντρες, γιD νD σrς πCρω τ ν ψυχ=· γιD νD σrς κCνω νD περπατrτε τ*ν
ρχαιολογικ*ν περ(πατ.ν σας 6π2 τ&ν Kδ&ν LAποστ.λου Πα5λου κα2 ∆ιονυσ(ου
LAρεοπαγ(του. nEνα µονCχα µA νησυχεP· α:το2 οh ναγν&στες το8 τρισκατCρατου
«∆αυλο8» Wλο κα2 α:ξCνονται. Mεγαλ;νει τ* πλMθος τους· κι Wλο µA πλησιCζει·
κα2 Wλοι τους κρατο8ν στD χ#ρια τους π* Zνα

Σ0ρωθρον

ΣYNENTEYΞH TOY κ. AΛEKOY ΠAΠA∆OΠOYΛOY

Θ? χαθοFµε,
ν συνεχ,σουν
τ? πανεπιστ8µι0 µας
ν? BποτελοFν
Zκδοτ8ρια πτυχ,ων
NA AΠEΛEYΘEPΩΘOYN OI KATAΠIEΣMENEΣ ∆YNAMEIΣ
Σ: µι? Zποχ' πο τ? π0ντα ρευστοποιοFνται, πο οK Zθνικ:ς παραδ.σεις BφοµοιRνονται BπE τE µεγ0λο «χωνευτ8ρι» τCς λεγ.µενης «παγκοσµιοπο,ησης», οK Bξ,ες τοF EλληνικοF ΠολιτισµοF εDναι κυρ,αρχες, BποδεικνLοντας γι? µ,α Bκ.µη φορ? τ'ν
διαχρονικ8 τους HσχL. TE aδιο Mµως δ:ν συµSα,νει καG µ: τ'ν
πορε,α τοF σLγχρονου EλληνισµοF, ποL, καθWς ;χει BποµακρυνθC BπE τGς κλασσικ7ς του καταSολ7ς, Bντιµετωπ,ζει προSλ8µατα ZπιS,ωσης. H Eνωµ7νη E<ρRπη µ7σα σ’ Yναν κ.σµο
συνενωµ7νο Zπικοινωνιακ? Bποτελε_ µ,α πρ.κληση, στ'ν Nπο,α
p σηµεριν' Eλλ0δα πρ7πει ν? BνταποκριθsC δυναµικ0, ~στε ν?
Zξασφαλ,σsη τ'ν ξεχωριστ8 της παρξη.
TGς Bπ.ψεις του γι’ α<τE καταθ7τει N πρRην fπουργEς Aλ7κος
Παπαδ.πουλος, Yνας πολιτικEς στEν Nπο_ο –παρ? τGς συν8θει7ς του– BπευθLνθηκε N «∆», δι.τι διακρ,νεται γι? τ'ν σπ0νια
στος Zπαγγελµατ,ες πολιτικος ε<θLτητα τοF πολιτικοF λ.γου
του. O κ. A.Π. ε<γεν6ς µQς παρεχRρησε τ'ν συν7ντευξη πο
Bκολουθε_.
TO KEIMENO THΣ ΣYNENTEYΞHΣ TOY κ. A. ΠAΠA∆OΠOYΛOY

ΣYNT: H EλλCδα µπα(νει σA µιD ν#α hστορικ πορε(α µ#σα στ ν Eνωµ#νη E:ρ;πη.
Π&ς ?λ#πετε τ* µ#λλον της;
A.Π.: H Eλλ0δα κατRρθωσε ν? ξεφLγsη BπE τE σLνδροµο µιQς µακρQς καθυστ7ρη-
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σης, BποµακρLνθηκε BπE τEν Tρ,το K.σµο καG θ? συµπλεLσsη σ: µι? πανευρωπαϊκ'
προσπ0θεια, πο τRρα γ,νεται. Γι? ν? µπορ7σsη Mµως ν? ZπιSιRσsη, ν? κρατ8σsη τ'ν Hδιαιτερ.τητ0 της, θ? πρ7πει ν? ZνισχLσsη τGς Zσωτερικ7ς της Bντοχ7ς.
ΣYNT: H Eνωµ#νη E:ρ;πη δε(χνει νD ^χoη µ#λλον;
A.Π.: H Eνωµ7νη E<ρRπη εDναι µ7ρος α<τοF πο λ7µε «παγκοσµιοπο,ηση», καG τE
µ7λλον της θ? ZξαρτηθsC BπE τE bν θ? Bξιοποι8σsη τGς οHκονοµικ:ς καG πολιτισµικ7ς της
δυν0µεις.
ΣYNT: Bλ#πουµε Wµως σ=µερα, π#ραν τMς οOκονοµικMς 4περοχMς τ&ν HΠA, πpς κα2
τD περισσ.τερα MME τMς E:ρ;πης ν=κουν σA µερικανικD συµφ#ροντα. nOπως κα2
οh νοοτροπ(ες, κα2 οh ν#ες συν=θειες πο\ 6µφαν(ζονται, φα(νεται νD ^ρχωνται π’ τ ν
Xλλη πλευρD το8 LAτλαντικο8.
A.Π.: nOσον BφορQ στGς Zξωτερικ:ς συµπεριφορ7ς, ;χετε δ,κιο. O E<ρωπαϊκEς ΠολιτισµEς Mµως, ;χοντας τGς ρ,ζες του στ'ν Kλασσικ' Aρχαι.τητα, πο π7ρασε δι? πυρEς
καG σιδ8ρου BπE τ'ν Zποχ' τοF ∆ιαφωτισµοF, εDναι κ0τι SαθLτερο, πο δ:ν δLναται ν?
BλλοιωθsC @ ν? προσSληθsC BπE τ7τοιες µ.δες. Eµ7να δ:ν µ: φοS,ζει α<τEς N πολιτιστικEς HµπεριαλισµEς τ6ν HΠA. TE παιχν,δι φα,νεται ν? πα,ζεται στE οHκονοµικE Zπ,πεδο. Γι’ α<τE p Yνωση τCς E<ρRπης καG p οHκονοµικ8 της Hσχυροπο,ηση θ? συντελ7σουν καG στ' δι0σωση τ6ν Bξι6ν της.

«H Παιδεα µας παρ#γει >µρφωτους κα$ >µαθε@ς»
ΣYNT: Παρατηρο8µε, κ5ριε 4πουργ#, πpς K Eλληνισµ*ς K 6κτ*ς τ&ν τειχ&ν το8 Nλλαδικο8 κρCτους πρωτοπορεP σ=µερα κα2 στ2ς 6πιστMµες κα2 στD γρCµµατα κα2 στ2ς τ#χνες.
LEδ& οeτε 6πιστ=µη 4πCρχει, οeτε ^ρευνα παρCγεται, οeτε τεχνολογ(α. H 6π(σηµη κρατικ παιδε(α ?ρ(σκεται σA τραγικ κατCσταση. LEσεPς K tδιος σA σχετικ συζ=τηση στ
Bουλ 6κρο5σατε 6ντ.νως τ*ν κ;δωνα το8 κινδ5νου. A:τ c κατCσταση θD συνεχιστoM;
A.Π.: Θ? πρ7πει Nπωσδ8ποτε ν? ξεφLγουµε BπE α<τ' τ' παιδε,α, πο παρ0γει Bµ.ρφωτους καG Bµαθε_ς. EDναι p µεγαλLτερη fποχρ7ωση τ6ν cποµ7νων κυSερν8σεων ν?
προSοFν σ: µεγ0λες Bνατροπ7ς. rAν συνεχ,σουν τ? πανεπιστ8µια ν? εDναι Zκδοτ8ρια
πτυχ,ων, θ? χαθοFµε. ZοFµε σ: Zποχ7ς, ποL, γι? ν? Bντ7ξsη κανεGς τEν Bνταγωνισµ., θ?
πρ7πει ν? διαθ7τsη fψηλ' εHδ,κευση, ν? κατ7χsη Zξειδικευµ7νη γνRση. nOπως παλι.τερα ;παιρναν τ? φτυ0ρια καG ;σκαSαν, ;τσι καG σ8µερα µ: τ'ν aδια ε<κολ,α θ? πρ7πει
ν? χειρ,ζεται κανεGς τ'ν ν7α τεχνολογ,α. KαG οK fποκειµενικ:ς δυνατ.τητες fπ0ρχουν,
Mµως εaµαστε παγιδευµ7νοι µ7σα σ’ Yνα Zντελ6ς παρ0λογο σLστηµα. Γι? παρ0δειγµα δ:ν
νοε_ται σ8µερα φοιτητ'ς στE πανεπιστ8µιο ν? µεταφ7ρsη µαθ8µατα Bπ’ τE πρ6το ;τος
στE τελευτα_ο, ;τσι δ:ν µαθα,νει τ,ποτα. EπαναλαµS0νω, bν δ:ν γ,νουν µεγ0λες Bνατροπ7ς, θ? χαθοFµε.

T Eλληνικ Kρ#τος σκτωσε τ Eλληνικ 9Eθνος
TRρα γι? τ'ν bλλη σας ZρRτηση: Eµ7να δ:ν µ: ξεν,ζει τE Mτι οK nEλληνες διαπρ7πουν στE Zξωτερικ.. Π0ντοτε στ'ν Kστορ,α τοF cλληνικοF ;θνους N EλληνισµEς bνθησε, µεγαλοLργησε ZκτEς τ6ν cλλαδικ6ν συν.ρων. OK µεγ0λες παροικ,ες στ? χρ.νια τCς
Tουρκοκρατ,ας σ’ Mλο τEν κ.σµο mταν οK πυρCνες τοF πολιτισµοF. KαG Mταν µιλQµε γι?
οHκουµενικ.τητα τοF EλληνικοF ΠολιτισµοF, ZννοοFµε τ'ν διαχρονικ8 του παρουσ,α
µ7σα στE χ6ρο καG τE χρ.νο. O EλληνικEς ΠολιτισµEς δ:ν περιωρ,στηκε ποτ: µ7σα σ:
κρατικ? Mρια, γι’ α<τE καG Bπ7κτησε α<τ' τ' δLναµη µ7σα στ'ν παγκ.σµια Kστορ,α.
rAλλο EλληνισµEς καG bλλο Eλλαδισµ.ς. KαG τE σLγχρονο cλληνικE κρ0τος δ:ν προ-
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σ7φερε συνθCκες, ~στε ν? ZκδηλωθsC α<τ' p δLναµη τοF EλληνικοF ΠνεLµατος. O µεγ0λος KστορικEς Kωνσταντ_νος Παπαρρηγ.πουλος εDχε πε_ τ'ν cξCς ρ8ση: «∆υστυχ&ς
τ* νεοελληνικ*ν κρCτος 6σκ.τωσε τ* Nλληνικ*ν ^θνος»!
O EλληνισµEς µεγαλουργε_, Mπου Sρ,σκει πρ.σφορο ;δαφος. Aκ.µη καG στ? χρ.νια τCς Tουρκοκρατ,ας SρCκε κατ0λληλες συνθCκες πολλ:ς φορ7ς. Στ? Iω0ννινα λ.γου χ0ριν BπE τE 1202 µ7χρι τE τ7λος τοF προηγοLµενου αHRνα bνθισαν τ? γρ0µµατα
περισσ.τερο Bπ’ Nποιαδ8ποτε bλλη π.λη τ6ν Bαλκαν,ων, δηµιουργRντας τGς προϋποθ7σεις τοF NεοελληνικοF ∆ιαφωτισµοF. OK µεγ0λοι ∆0σκαλοι τοF Γ7νους fπE τουρκικ' κατοχ' δ:ν ξεκ,νησαν; TE σLγχρονο cλληνικE κρ0τος, Mπως γενν8θηκε καG Mπως
κρατ8θηκε p παρξ8 του, δ:ν δηµιοLργησε παρ.µοιες συνθCκες. ∆ηµιουργοFνται τRρα, Mπως φα,νεται, καG Oφε,λουµε ν? τGς δηµιουργ8σουµε.

NB >πελευθερωθοCν οD καταπιεζµενες δυν#µεις
ΣYNT: 9Aς πο8µε κα2 λ(γα λ.για γιD τ ν πολιτικ=. ΠαρατηρεPται µAν µιD παρακµ
τ&ν φα5λων ντιπαραθ#σεων κα2 το8 κοµµατικο8 φανατισµο8, π* τ ν Xλλη πλευρD
Wµως ξεκ(νησε µ(α µCχη προ?ολMς π* τ ν τηλε.ραση κατD τD δυτικD µrλλον πρ.τυπα. TD πρ.σωπα πο\ ^χουν «δηµοτικ.τητα» συµ?ουλε5ονται το\ς δικο5ς τους «image
makers», γιD νD κρατ=σουν τ ν καλ= τους εOκ.να. LAκ.µα κα2 K ν8ν ρχιεπ(σκοπος λ#γεται πpς λαµ?Cνει συµ?ουλAς π* σχετικ* γραφεPο...
A.Π.: EDναι πικρ' Bλ8θεια, πWς τ? M7σα MαζικCς Eνηµ7ρωσης ;χουν Bλλ0ξει τE περιεχ.µενο τCς πολιτικCς, πο στηρ,ζεται σχεδEν Bποκλειστικ? στ'ν Zπικοινωνιακ' προσ7γγιση τοF κοινοF. Φθ0σαµε στE σηµε_ο, Mταν κ0ποιος δ:ν προS0λλεται, ν? µ'ν fπ0ρχsη, Bνεξ0ρτητα BπE τ'ν πραγµατικ8 του Bξ,α καG τE ;ργο πο Zπιτελε_. rAνθρωποι
Bσ8µαντοι καG BνLπαρκτοι γ,νονται Bντικε,µενο συζ8τησης, προSολCς καG ZπιS0λλονται `ς Hδανικο,. Γ,νεται Yνας Bγ6νας ν? κερδηθοFν συνειδ8σεις. H πολιτικ' µετατρ7πεται σ: τεχνικ8. TE χειρ.τερο Bπ’ Mλα εDναι, Mτι οHκοδοµε_ται Yνα σLστηµα πολιτικ6ν
πρακτικ6ν, τE Nπο_ο δ:ν εDναι OργανικE προϊEν τCς κοινων,ας, Bλλ? µηχανιστικ., καθοδηγοLµενο καG διαµορφοLµενο BπE α<τος πο Zλ7γχουν τ? MME.
ΣYNT: nYπCρχει jντως ποστροφ το8 κ.σµου πρ*ς το\ς πολιτικο5ς;
A.Π.: EDναι BδLνατον κανεGς ν? µ'ν νοι0ζεται γι? τ'ν κοινων,α, τEν κ.σµο στEν Nπο_ο
ζsC, γι? τGς fποθ7σεις του, τE µ7λλον τ6ν παιδι6ν του. A<τ' p «Bποστροφ'», πο λ7γεται, εDναι Yνας µFθος, πο δηµιοLργησαν κ0ποιοι SαθLτατα ZλλειµµατικοG µ: προσωπικ:ς
BγκυλRσεις καG Zνοχ7ς, προσπαθRντας ν? ρ,ξουν τGς προσωπικ7ς τους Bποτυχ,ες π0νω
στ'ν κοινων,α. KαG στE τ7λος ποιο, εDναι οK πολιτικο,; AντανακλοFν τ'ν cλληνικ' κοινων,α, p Nπο,α –Mπως καG κ0θε κοινων,α– ;χει τ'ν pγεσ,α πο τCς ταιρι0ζει.
ΣYNT: Ποι.ς ε]ναι K π;τερος στ.χος σας, f, Xν ^χετε, ποι. ε]ναι τ* WραµC σας γιD
τ*ν κ.σµο πο\ θD ζ=σουν οh Nπ.µενες γενιAς Eλλ=νων;
A.Π.: ∆:ν θ7λω ν? fπερS0λλω. ∆:ν ;χω καν7να προσωπικE Mραµα ν? καταθ7σω. TE
τ, πρ7πει ν? γ,νsη στ'ν Eλλ0δα τE Sγ0ζει p aδια p ζω8. N? BπελευθερωθοFν δυν0µεις,
πο α<τ' τ' στιγµ' καταπι7ζονται. N? δRσουµε α<τοπεπο,θηση στος nEλληνες, ~στε
κατανοRντας τGς δυνατ.τητ7ς τους –πο εDναι µεγ0λες– ν? ε<ηµερ8σουν καG ν? δηµιουργ8σουν πνευµατικ0. ∆:ν πρ7πει ν? κρυSRµαστε: Θ? fπ0ρξsη π,εση BφανισµοF µ7σα BπE τ'ν παγκοσµιοπο,ηση, τ'ν Nπο,α θ? πρ7πει ν? εaµαστε σ: θ7ση ν? συγκρατ8σουµε.

Π.Λ. KουJαλ0κης

O διCλογος, τ* debate κα2 K... κ.πανος
Πρ&τα π’ Wλα δι0λογος σηµα(νει συνοµιλ(α. Kα2 οh δ5ο α:τAς λ#ξεις ε]ναι σ5νθετες,
πο\ σηµα(νει Wτι συµπυκν;νουν µερικD Oδια(τερα γνωρ(σµατα· κα2 K δηµ.σιος διCλογος
^χει τD χαρακτηριστικD τMς NλληνικMς σκ#ψης κα2 πρακτικMς. ΓιD τ* λ.γο το8το K διCλογος µπMκε στ ν γγλικ γλ&σσα α:το5σιος lς dialogue = «a discourse from the Greek verb”
διαλ#γοµαι = I discourse». O Nλληνικ*ς διCλογος lς Wρος δAν µεταφρCζεται.
LEπειδ πολλAς φορAς οh σηµερινο2 nEλληνες τ* «διCλογο» τ*ν καταντ=σαµε νD σηµα(νoη
περισσ.τερο νταλλαγ 4?ρεολογ(ου –πολλAς φορAς µCλιστα µA σπCνιες λ#ξεις, γιD νD µ ν
µrς καταλα?α(νουν «οh πολλο(», λλD νD µrς θεωρο8ν ^ξυπνους οh πι* λ(γοι–, οh ντιδρCσεις µας δAν ε]ναι τ(ποτε Xλλο παρD µοι?αPες παρεξηγ=σεις. LEπειδ δA δια?λ#πω πpς π*
NλληνικMς πλευρrς Zνας τ#τοιος «διCλογος» δAν ε]ναι παρD νταλλαγ 6µπCθειας κα2 6γωπληξ(ας κα2 ποδεικν5εται Xκρως νθελληνικ.ς, θD zθελα νD ναφερθ& σA µ(α προϋπ.θεση Nν*ς κατD τ γν;µη µου σωστο8 διαλ.γου, πο\ νD δικαιολογoM τ ν Nλληνικ= του καταγωγ=.
Oh «διαλεγ.µενοι» πρ&τα π’ Wλα θD πρ#πει νD προσπαθο8ν νD καταλC?ουν K Zνας τ*ν
Xλλο. T* φ&ς πο\ χ5νεται σ’ Zνα διCλογο δAν πρ#πει νD ε]ναι µονοδιCστατο. H tδια λCµπα
πρ#πει νD φωτ(ζoη κα2 τ2ς δ5ο πλευρAς κα2 µοι?αPα πρ#πει νD προσπαθο8ν νD καταλC?oη
K Zνας τ*ν Xλλον. O π;τερος στ.χος Nν*ς καλο8 διαλ.γου θD πρ#πει νD ε]ναι c ναζ=τηση τMς λ=θειας κα2 jχι K «θρ(αµ?ος» το8 Nν*ς κα2 c «ττα» το8 Xλλου. LEξCλλου Xς σε?αστο8µε τ( κρι?&ς σηµα(νει K διCλογος = (διC+λ.γος). H λ=θεια δAν µπορεP νD ?ρεθoM
µA τ* λ.γο µ.νο λλD διD το8 λ.γου, δηλαδ µA τ ?ο=θεια το8 λ.γου.
9Eτσι µ.νο –διD το8 λ.γου– δηµιουργ=θηκε c Nλληνικ φιλοσοφ(α, πο\ δAν µεταφρCζεται
σA καµµ(α Xλλη γλ&σσα το8 κ.σµου κα2 παραµ#νει φιλοσοφ(α (= philosophy) σ’ Wλες τ2ς
γλ&σσες το8 κ.σµου. T* tδιο συµ?α(νει κα2 µA τ* διCλογο (= dialogue). MA τ* διCλογο οh
nEλληνες δηµιο5ργησαν πρ&τοι κα2 µ.νοι σ’ Wλον τ*ν κ.σµο φιλοσοφ(α, πο\ kταν τελε(ως ποκοµµ#νη π* τ ν θρησκε(α, γιατ2 στ θρησκε(α 4πCρχει τ* δ.γµα lς c λ=θεια, 6νY&
οh nEλληνες µ#σα π* τ* διCλογο προσπCθησαν νD ?ρο8ν τ ν λ=θεια, κα2 γιD α:τ*ν
κρι?&ς τ*ν λ.γο θαυµCζονται lς πρωτοπ.ροι κα2 ξεπ#ραστοι σ’ Wλη τ ν hστορ(α το8 κ.σµου.
ΣHMEIΩΣH: Στ Mελ?ο5ρνη τελευταPα κο5στηκε π* nEλληνες πολιτικο\ς πο\ µrς 6πισκ#πτονται, Wτι στ ν EλλCδα γ(νεται «κCποιο ντιµπ#ιτ γι’ α:τ* τ* ζ=τηµα». Oh 6θνοπατ#ρες µας πο?Cλλουν τ*ν Nλληνικ* διCλογο κα2 εOσCγουν τ* γγλικ* «ντιµπ#ιτ» (debate).
T* dibate σA καµµ(α περ(πτωση δAν θD φτCσoη τ ν νωτερ.τητα ^κφρασης κα2 ε:γενικMς
παραγωγικMς προ#λευσης το8 διαλ.γου.
T( σηµα(νει 6τυµολογικD debate; Πρ&τα ε]ναι σ5νθετη λ#ξη: de = down = κCτω (στD λατινικD) κα2 battere = κοπαν(ζω, γγλ. to batter = χτυπ&, κοπαν(ζω, συντρ(?ω κ.µη κα2 κατεδαφ(ζω. Battery 6κτ*ς π* τ ν sλεκτρικ συστοιχ(α ε]ναι κα2 c πυρο?ολαρχ(α. ∆ηλαδ
debate = κατακοπαν(ζω κCποιον. Συγκρ(νετε τ* διCλογο µA τ* κατακοπCνισµα. Λ#τε α:τ
c ε:γ#νεια νD µrς κCνoη... πι* πολιτισµ#νους; Θ#λουν ληθιν* κοπCνισµα α:το2 πο\ εOσCγουν τ#τοια ?Cρ?αρα γλωσσικD δαιµ.νια στ σηµεριν= µας γλωσσικ πραγµατικ.τητα. O
«διCλογος» δAν µεταφρCζεται κα2 παραµ#νει διCλογος σ’ Wλες τ2ς γλ&σσες το8 κ.σµου.

Θωµfς Γ. 5Hλι?πουλος
∆ιευθυντ ς Kολλεγ(ου «Παιδε(α»
Mελ?ο5ρνη, A:στραλ(α

Aποκρυπτογρ0φηση ZπιγραφCς
ΓραµµικCς ΓραφCς σ: Bµφορ7α
H ΛATPEIA THΣ ∆AEIPAΣ ΣTHN EΛEYΣINA
M,α Bκαθ.ριστη θε.τητα τCς EλευσινιακCς λατρε,ας, τCς Nπο,ας N χαρακτCρας mτο Bδιευκρ,νιστος καG γι? τος nEλληνες τCς κλασσικCς ZποχCς, χ0νεται στ? S0θη τCς λεγοµ7νης Προϊστορ,ας. Πρ.κειται γι? τ'ν ∆0ειρα, p Nπο,α Bναφ7ρεται στ? Bρχα_α κε,µενα `ς
µητ7ρα τοF ρωος Eλευσ_νος, N Nπο_ος ;κτισε τ'ν π.λιν µετ? BπE κατακλυσµ., ;δωσε δ:
σ’ α<τ'ν τE Vνοµ0 του.
O Παυσαν,ας λ7γει: «LEλευσPνα δA ρωα, φ’ ο τ ν π.λιν _νοµCζουσιν, οh µAν Eρµο8
παPδα ε]ναι κα2 ∆αε(ρας LΩκεανο8 θυγατρ*ς λ#γουσι, τοPς δ’ 6στι πεποιηµ#να 9Ωγυγον
ε]ναι πατ#ρα LEλευσPνι» (Aττ. 38.7). TοFτο σηµα,νει, Mτι N ρωας Eλευσ,ς, BπE τοF Nπο,ου Zπονοµ0ζουν τ'ν π.λη, bλλοι µ:ν λ7γουν Mτι εDναι υKEς τοF EρµοF καG τCς ∆αε,ρας
τCς θυγατρEς τοF ΩκεανοF, fπ’ bλλων δ: ;χει λεχθC Mτι πατ'ρ τοF Eλευσ_νος mτο N rΩγυγος. O Aθαν0σιος Σταγειρ,της λ7γει: «Bασιλε5οντος το(νυν το8 LΩγ5γου, συν#?η K
πρ&τος κατακλυσµ*ς εOς τ ν EλλCδα κα2 ^πνιξε τ ν LAττικ=ν. Oh δA 6γκCτοικοι Xλλοι µAν
6πν(γησαν Xλλοι δA ^φυγον <...>. E]χε δA γυναPκα K 9Ωγυγος τ ν Θ=?ην, θυγατ#ρα το8
∆ι.ς, κα2 6γ#ννησε 6ξ α:τMς τ*ν LEλευσPνα κα2 τDς Πραξιδ(κας lς εtρηται. O µAν ον
LEλευσ2ς ^κτισε τ ν LEλευσPνα κα2 ^µεινεν 6κεP µετD τ*ν κατακλυσµ.ν. 9Aλλοι δA λ#γουσι
το8τον υh*ν το8 Eρµο8 κα2 τMς ∆αε(ρας το8 LΩκεανο8. TινAς δA ε]πον τ*ν Tριπτ.λεµον
υh*ν το8 LEλευσPνος»(1).
H ∆0ειρα (καG ∆α_ρα) λατρεLθηκε στ'ν Eλευσ_να `ς χθον,α θε.της καG ταυτ,σθηκε
Bργ.τερα πρEς τ'ν K.ρη. Kατ? τ'ν δηµRδη παρ0δοση καG τEν ΦερεκLδη mτο Ωκεαν,ς,
Bδελφ' τCς ΣτυγEς καG φLλακας τCς Περσεφ.νης στEν rAδη(2). rAλλοι ZταLτισαν α<τ'ν
πρEς τ'ν ∆8µητρα, τ'ν Aφροδ,τη, τ'ν nHρα. ∆0ειρα Oνοµ0ζουν καG τ'ν σLζυγο τοF
E<µ.λπου, BπE τEν Nπο_ο κατ0γονται οK Kεροφ0ντες E<µολπ,δες. O Aθαν0σιος Σταγειρ,της Bναφ7ρει π7ντε (κ0ποιοι µπορε_ ν? ταυτ,ζωνται) ;χοντες τE Vνοµα E|µολπος: α)
E|µολπος Zξ AHγLπτου (AHθ,οπας), υKEς τCς Xι.νης καG τοF Ποσειδ6νος, διδαχθεGς τ? µυστ8ρια fπE τCς ∆8µητρος, σLγχρονος τοF Tριπτολ7µου, πο Bν7λαSε Kεροφ0ντης µετ?
τEν πρ6το, τEν Sασιλ7α Kελε., τEν πατ7ρα τοF Tριπτολ7µου. S) E|µοπλος N υKEς τCς ∆ρυ.πης (@ ∆ηϊ.πης), τCς θυγατρEς τοF Tριπτολ7µου. γ) E|µολπος N ΘρQξ, πατ7ρας τοF Iµµ0ραδου (@ rIσµαρου), σLµµαχος τ6ν Eλευσιν,ων στEν π.λεµο µ: τEν Eρεχθ7α τ6ν Aθην6ν.
δ) E|µολπος N Kεροφ0ντης, N σLγχρονος τοF Hρακλ7ους (στ'ν Aθ8να τ.τε }δη Sασ,λευε
N AHγες @ N ΘησεLς), N Nπο_ος ZµLησε τEν HρακλC στ? µυστ8ρια, BφοF προηγουµ7νως
τEν Zξ0γνισε BπE τος φ.νους τ6ν KενταLρων. ε) E|µολπος N υKEς τοF Mουσα,ου (@ τοF
Oρφ7ως), ποιητ8ς(3). Aναφ7ρεται καG «h#ρεια ∆αειρPτις» `ς Yνα Zκ τ6ν λειτουργηµ0των
τ6ν Kερ7ων τCς Eλευσ_νος. Στ'ν ∆0ειρα προσ7φεραν κατ? τGς cορτ:ς τCς AττικCς Tετραπ.λεως (στEν Mαραθ6να) θυσ,α κατ? τEν µCνα Γαµηλι6να στος κλασσικος χρ.νους(4).
Παρουσι0ζουµε τRρα Yνα ν7ο δεδοµ7νο, τE Nπο_ο σηµατοδοτε_ τ'ν Zκδοχ' τCς ταLτι-
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σης τCς ∆αε,ρας `ς µητρEς τοF ρωος Eλευσ_νος σ: Zποχ:ς πρE τCς «EλεLσεως» τCς ∆8µητρος (πο mλθε ZπG KελεοF) καG cποµ7νως πρE τCς οHκοδοµ8σεως τοF ναοF τCς ∆8µητρος καG τCς Zν0ρξεως τ6ν Eλευσιν,ων Mυστηρ,ων: H fπE τοF γρ0φοντος Bν0γνωση
τCς ZπιγραφCς τοF cτεροστ.µου Bµφορ7ως τCς Eλευσ_νος, N Nπο_ος δ:ν εDχε µ7χρι τRρα
BποκρυπτογραφηθC, Zµφαν,ζει τE Vνοµα τCς ∆αε,ρας καθWς καG τE Vνοµα τCς θεQς ΓCς
πρE τCς Oνοµασ,ας της `ς ∆8µητρος(5).
O Bµφορες α<τEς εfρ7θη τE ;τος 1933 σ: S0θος τρι6ν µ7τρων στ'ν νοτιοανατολικ'
γων,α τ6ν Mικρ6ν Προπυλα,ων, BκριS6ς Bπ7ναντι BπE τE σπ8λαιον, Mπου κτ,σθηκε
Bργ.τερα τE ΠλουτRνιον. MαζG µ: τE Bγγε_ο, πο φ7ρει δLο σειρ:ς ΣυλλαSικCς ΓραφCς,
Bνευρ7θη καG τµCµα το,χου (π0χους 0,40 µ.), Bν8κοντος σ: δωµ0τιο Zκτειν.µενο πρEς
Bνατολ0ς(6). O Παπαγιανν.πουλος-ΠαλαιEς θεRρησε τE Bγγε_ο `ς πληµοχ.η καG τE δωµ0τιο α<τE `ς τE BρχικE κ7ντρο τCς λατρε,ας τCς ∆8µητρος κατ? τος MυκηναϊκοLς, aσως
δ: καG τος προγενεστ7ρους χρ.νους. «LEπι?Cλλεται, λ7γει, c 6πισταµ#νη νασκαφικ 6ξερε5νησις το8 4π* τD MικρD Προπ5λαια προϊστορικο8 στρ;µατος, δι.τι γ.µεν.ς τις 6κ τMς
παρουσ(ας το8 φυσικο8 λατρευτικο8 Σπηλα(ου, συνCγει τ* πιθαν*ν συµπ#ρασµα Wτι 6κεP
kτο τ* πανCρχαιον λειτουργο8ν τελεστ=ριον µετD το8 πρ;του µεγCλου ναο8 κα2 ?ωµο8 τMς
∆=µητρος»(6α). (Eyκzν 1).
nOµως N ΓεRργιος MυλωνQς BποδεικνLει Zπαρκ6ς, Mτι Zξ BρχCς N ναEς τCς ∆8µητρος
κτ,σθηκε ZπG τοF χRρου τοF τTελεστηρ,ου, πο γνωρ,ζοµε BπE τος κλασσικος χρ.νους.
Γρ0φει δ: τ? cξCς: «T* 4π* τD θεµ#λια τMς Φιλωνε(ου Στοrς φρ#αρ, ναγ.µενον εOς το\ς
Yστεροελλαδικο\ς χρ.νους, ε]ναι τ* Kαλλ(χορον το8 nYµνου (καG Vχι τE εfρισκ.µενο
Bνατολικ6ς τ6ν Mεγ0λων Προπυλα,ων, πο Bν0γεται στος κλασσικος χρ.νους). KατD

Eyκzν 1: T( Σπ6λαιο, δεξιC τC MικρC ΠροπRλαια, gµπροσθεν δF e χPρος, ]που εxρ7θηκε
e QµφορεZς καI e το"χος τοD δωµατ+ου σF J0θος τριPν µ7τρων.
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τα8τα τ* µεγαρ.σχηµον κτ=ριον, τ* ποκαλυφθAν 4π* τD δCπεδα τ&ν τελεστηρ(ων τ&ν
hστορικ&ν χρ.νων, ε]ναι K ρχικ*ς κα2 ρχαι.τατος να*ς τMς ∆=µητρος. ΠληροP δA το\ς
Wρους το8 Oµηρικο8 nYµνου: ε]ναι “4πα2 π.λιν αOπ5 τε τεPχος”, κεPται “6π2 προeχοντος
κολωνο8” κα2 c θ#σις του δ5ναται νD KρισθoM κρι?&ς lς “Kαλλιχ.ρου καθ5περθεν”»(7)
(Eyκzν 2).

H >ποκρυπτογρ#φηση τς πιγραφς
H σLγχυση περG τοF Bµφορ7ως καG τCς σηµασ,ας του, καθWς καG περG τοF οHκ8µατος
Mπου α<τEς εfρ7θη, dφε,λετο κυρ,ως στGς λανθασµ7νες Bπ.πειρες Bποκρυπτογραφ8σεως τCς ZπιγραφCς πο φ7ρει. O µ:ν Παπαγιανν.πουλος-ΠαλαιEς θεRρησε τ'ν γραφ'
`ς φθογγικ8, µ: φορ? BναγνRσεως BπE τ? δεξι? πρEς τ? Bριστερ0, Bποδ,δοντας α<θαιρ7τως τ'ν µυστικ' ρ8ση «K.νκς 9Oµ ΠDνξ» στ'ν Zπιγραφ8, N δ: MυλωνQς Zπεχε,ρησε ν?
BναγνRσsη τ? ZπG τοF Bγγε,ου σηµε_α S0σει τοF fπE A. ΠCρσον καταρτισθ7ντος π,νακος,
καG δι0Sασε τGς cξCς συλλαS7ς: «δα-ι-πα δα-νε-Fο-κα-κυ». ΘεRρησε δ: τ'ν φορ? BναγνRσεως BπE τ? δεξι? πρEς τ? Bριστερ0, Bποδ,δοντας «παPδα κυκοFον#δα», πο κατ? τE
ν.ηµα Bν7πτυξε `ς: « παP (Περσεφ.νη), τ*ν κυκε&να το8τον (τEν Zµπεριεχ.µενον εHς τE
Bγγε_ον) <Bνατ,θηµι>(8)». rAς σηµειωθC, Mτι N MυλωνQς γρ0φει τE 1956, πWς τE σLστηµα
B7ντρις δ:ν παρ7χει νοητ'ν Bν0γνωση τCς ZπιγραφCς τοF Bµφορ7ως τCς Eλευσ_νος(8).
H Zπιγραφ' Mµως διαS0ζεται S0σει τοF π,νακος τ6ν B7ντρις καG Tσ0ντγουϊκ καG µ0-

Eyκzν 2: 5AριστερC στ( J0θος εkναι τ( στ0διο, στMν µ7ση τ( τελεστ6ριο µF τMν ΦιλUνειο
ΣτοC καI δεξιC διακρ+νεται τ( σπ6λαιο µF τ( ΠλουτUνιο στMν εpσοδο τοD YεροD χUρου,
]που Qργ?τερα Qνηγ7ρθησαν τC MικρC ΠροπRλαια.
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λιστα κατ? τ'ν µελ7τη τοF γρ0φοντος λ7γει τ? cξCς:
«∆A TI-ΘO ∆A-I-PA ZO-FA», µεταγραφοµ7νη `ς:
«∆r τ(θω ∆αε(ρας ζωr», δηλαδ8: «Στ'ν θε? ΓC
Bνατ,θηµι (τEν Bµφορ7α τοFτον) χ0ριν τCς ζωCς
τCς ∆αε,ρας». (Eyκzν 3).
Eπειδ' λοιπEν Zµφαν,ζεται p θε? ΓC `ς ∆r στ'ν
Zπιγραφ' τοF Bµφορ7ως καG Zπειδ' ;τσι BκριS6ς
Zµφαν,ζεται γραµµ7νη µ: Γραµµικ' Γραφ' A (`ς
∆A MA <θε? ΓC Mητ7ρα) ZπG διπλοF πελ7κεως στE
σπ8λαιο τοF Aρκαλοχωρ,ου Kρ8της (πρQγµα πο
σηµα,νει, Mτι p Γα_α ZλατρεLετο καG πρGν OνοµασθsC
∆ηµ8τηρ), ;χουµε Yνα στοιχε_ο γι? τ'ν χρονολογικ' τοποθ7τηση τοF Bµφορ7ως πρE τCς λεγ.µενης
YστεροελλαδικCς περι.δου. TE Vνοµα δ: τCς ∆αε,ρας ZπG τοF Bµφορ7ως συναρτQται µ: Zποχ:ς κατακλυσµια_ες, ZπG ΩγLγου @ ∆ευκαλ,ωνος, K7κροπος καG KραναοF, πο ;ζησαν πρE τοF KελεοF καG
Eyκzν 4: LO QµφορεZς φ7ρων TπιδιεσRθησαν
BπE τος σηµειωθ7ντες κατακλυγραφM µF δRο σειρFς γραµµ0των
(9)
σµοLς
.
ΣυλλαJικWς ΓραφWς.
TRρα πλ7ον καθ,σταται λογικ' p fπ.θεση πο
φανερRνουµε γι? πρRτη φορ0, δι.τι N τ.πος εfρ7σεως τοF Bγγε,ου, τE µεγ0λο S0θος πο
Sρ7θηκε καθWς καG τE περιεχ.µενο τCς ZπιγραφCς συνηγοροFν στE Mτι µπορε_ ν? ;χουµε
λατρευτικE KερE Vχι τCς ∆8µητρος Bλλ? τCς ∆αε,ρας, Bπ7ναντι BκριS6ς BπE τE σπ8λαιο
τοF KεροF Sρ0χου –τCς Aγ7λαστης Π7τρας– `ς τE παν0ρχαιο πρ6το KερE πο ;στησαν οK
οHκιστ:ς τCς π.λεως, λατρεLοντες τ'ν πρRτη Eλευσιν,α γυνα_κα, τ'ν µητ7ρα τοF ρωος
Eλευσ_νος, τ'ν ∆0ειρα. Eπειδ' α<τE συν7Sη πρGν BπE (Bλλ? καG παραλλ8λως πρEς) τ'ν
πρRτη λατρε,α τCς ∆8µητρος, Zπισκι0σθηκε πλ8ρως κατ.πιν fπ’ α<τCς· καG ;τσι µπορε_
ν? ZξηγηθsC p Bδυναµ,α τ6ν κλασσικ6ν καG τ6ν µετ7πειτα συγγραφ7ων καG Zρευνητ6ν ν?
συνδ7σουν τ'ν λατρε,α τ6ν Eλευσιν,ων στ'ν θε.τητα ∆0ειρα.
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5Aναστ0σιος ∆. Στ0µου

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY

λε. M7των e 5Aθηνα"ος
O M#των το8 Παυσαν(α 4πMρξε µ#γας γεωµ#τρης, µηχανικ*ς κα2 στρον.µος, OσCξιος κατD πολλο\ς το8 ΘαλM το8 Mιλ=σιου, το8 Kπο(ου τ2ς στρονοµικAς κατακτ=σεις σχετικD µA τ ν µετα?ολ τMς γωνι;δους ταχ5τητος τMς
6τ=σιας κιν=σεως το8 Hλ(ου κα2 τ ν νισ.τητα τ&ν lρ&ν το8 ^τους προ;θησε hκανοποιητικC. Mαθητ ς το8 µετο(κου Φαε(νου, 6γκατ#στησε στεροσκοπεPο στ*ν Λυκα?ηττ* (432 π.X.) κα2 δηµοσ(ευσε τ2ς παρατηρ=σεις του,
πο\ τ*ν κατ#στησαν γνωστ* νD τ ν 4φ=λιο.
O LAριστοφCνης µrς πληροφορεP, Wτι 4πMρξε ξι.λογος γεωµ#τρης κα2
πολεοδ.µος. LAσχολ=θηκε µA τ*ν τετραγωνισµ* το8 κ5κλου –«_ρθY& καν.νι
µετρ=σω προστιθε(ς, να K κ5κλος γ#νητα( σοι τετρCγωνος»– κα2 6ξεπ.νησε
πολεοδοµικD σχ#δια, Wπου 6κθ#τει τ2ς ντιλ=ψεις του σχετικD µA τ ν θ#ση
τ&ν Kδ&ν, τ&ν κτηρ(ων κα2 τ&ν πλατει&ν, σ5µφωνα µA τ2ς KποPες «πρ#πει
στ µ#ση νD ?ρ(σκεται c γορD κα2 6κεPθεν νD ξεκινο8ν Wλοι οh δρ.µοι, tσιοι Wπως κρι?&ς κα2 οh κτPνες το8 φωτ.ς, πο\ φε5γουν tσιες κα2 λαµπερAς
π* τD στρογγυλD Xστρα πρ*ς Wλες τ2ς κατευθ5νσεις» («9Oρνιθες» 992 κN.).
Mηχανικ*ς µA Oδια(τερες 6πιδ.σεις στ ν 4δροστατικ=, kταν K 4πε5θυνος το8
δικτ5ου 4δρε5σεως LAθην&ν κα2 Πειραι&ς –«ο]δα K τDς κρ=νας Xγων...»–
κα2 K κατασκευαστ ς ν#ου 4δραγωγε(ου στ*ν Kολων* –«... tσως 6ν τY& KολωνY&
κρ=νην κατεσκευCσατο»–, Wπως µrς πληροφορεP K Φρ5νιχος («Mεν.τροπος»). Πολ\ lστ.σο θαυµCσθηκε γιD τ* Ωρολ.γι.ν του, πο5, 6γκατεστηµ#νο στ ν Πν5κα, ^δειχνε τ ν 6τ=σια πορε(α το8 Hλ(ου, κα2 περισσ.τερο γιD
τ* Hµερολ.γι.ν του, πο\ κοσµο8σε τ* κ#ντρο τ&ν LAθην&ν. LEπρ.κειτο περ2
σπουδα(ου ^ργου τ#χνης, ποτελο5µενου π* µ(αν µαρµCρινη πλCκα, 6π2 τMς
Kπο(ας kσαν τοποθετηµ#νοι µικρο2 _ρειχCλκινοι δ(σκοι, πο\ ^δειχναν ταυτοχρ.νως τD ^τη, το\ς µMνες κα2 τ2ς Nορτ#ς, τ ν νατολ κα2 τ δ5ση το8
Hλ(ου καθpς κα2 Xλλων στ#ρων, Wπως µrς πληροφορεP K Φιλ.χορος.
O M#των lστ.σο kταν κατ’ 6ξοχ ν στρον.µος κα2 χρονολ.γος. LEν συνεργασ(α µA τ*ν µαθητ= του E:κτ=µονα θεµελ(ωσε τ ν χρονολογικ 6πιστ=µη, τ ν Kπο(α τελειοπο(ησαν K KCλλιππος K Kυζικην*ς (4ος π.X. αOpν)
κα2 K 6κ Bιθυν(ας nIππαρχος (2ος π.X. αO;ν). Oh µετα?ολAς πο\ ε]χε 6πιφ#ρει K Kλε.στρατος K Tεν#διος στ* cµερολ.γιον το8 σοφο8 Σ.λωνος οeτε τD
cµαρτηµ#να ε]χαν διορθ;σει οeτε τ ν σ5µπτωση cλιακ&ν κα2 σεληνιακ&ν
µην&ν ε]χαν 6πιτ5χει, µ’ ποτ#λεσµα τ ν δι.γκωση τMς 4φισταµ#νης συγχ5σεως. ∆ιD το8 Mετωνικο8 LEνιαυτο8 6πιτυγχCνεται c σ5µπτωση σχεδ*ν
cλιακ&ν cµερ&ν κα2 νουµηνι&ν.
O Mετωνικ*ς LEνιαυτ*ς f K5κλος f «περ2 τ&ν cλ(ου περιφορ&ν τ&ν 6ννεακαιδεκαετηρ(δων» καθωρ(σθηκε τ ν 13ην Σκιροφορι&νος 6π2 Xρχοντος
LAψε5δου zτοι στ2ς 20-06-432 π.X., σ5µφωνα µA µιD 6πιγραφ τMς Mιλ=του.
KCθε δεκαεννεαετ(α περιλαµ?Cνει δ;δεκα κοινD (δ;δεκα µην&ν) ^τη κα2
NπτD 6µ?.λιµα (δεκατρι&ν µην&ν) f 6.940 cµ#ρες· ^χουµε δηλαδ ^τη τ&ν
365 5/19 cµερ&ν, πο\ 6λCχιστα διαφ#ρουν τ&ν συγχρ.νων. ∆ιD τMς 6ννεα-
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καιδεκαετ(ας συµ?ι?Cζονται λ(αν 6πιτυχ&ς οh κιν=σεις το8 Hλ(ου κα2 τMς
Σελ=νης· κα2 οh δυ* στ#ρες, πο\ ποχωρ(ζονται κατD τ ν ^ναρξη το8 κ5κλου,
φα(νεται νD συναντιο8νται στ* tδιο σηµεPο κατD τ ν λ=ξη του. O M#των µετ#θεσε κα2 τ ν ρχ το8 ^τους π* τ ν χειµεριν στ ν θεριν τροπ zτοι
π* τ*ν µMνα Γαµηλι&να (= LIανουCριος) στ*ν Eκατοµ?αι&να (= LIο5λιος).
O M#τωνος LEνιαυτ*ς γιD Xγνωστους λ.γους ο:δ#ποτε χρησιµοποι=θηκε 6πισ=µως, 6ξ ο κα2 c =ση «να?Cλλεσθαι εOς M#τωνος 6νιαυτ.ν», πο\ τ ν υhοθ#τησαν οh
ΛατPνοι lς «ad calendas Graecas». Kι Wµως οh LAθηναPοι κολουθο8σαν τ* cµερολ.γιο το8 συµπολ(τη τους µ#χρι κα2 τD χρ.νια το8 ∆ιοδ;ρου Σικελι;τη, Wπως K τελευταPος µrς πληροφορεP: «∆ι* µ#χρι τ&ν καθ’ cµrς χρ.νων οh πλεPστοι τ&ν Eλλ=νων
χρ;µενοι τoM 6ννεακαιδεκαετηρ(δι ο: διεψε5δοντο τMς ληθε(ας, δι.τι τD Xστρα κινο8νται κα2 6πηρεCζουν τD γεγον.τα το8 κ.σµου συµφ;νως πρ*ς α:τ ν τ ν νακCλυψιν» (XII, 36). Λ#γεται, Wτι οh LAθηναPοι τ.σο 6νθουσιCσθηκαν π* τ* σ5στηµα
χρονολ.γησης το8 M#τωνος, ~στε 6χCραξαν διD χρυσ&ν γραµµCτων στ*ν να*ν τMς
LAθηνrς τ ν 6παρκτ ν το8 ^τους 6κε(νου, c Kπο(α κα2 πεκλ=θη ^κτοτε Xρυσο8ς
ριθµ.ς.
Oh nEλληνες µπορεP νD π#ρριψαν τ* σ5στηµα χρονολ.γησης το8 M#τωνος,
οh LIουδαPοι lστ.σο τ* υhοθ#τησαν κα2 τ* χρησιµοποιο8σαν 6π2 πολλο\ς
αO&νες. ∆ιD τ&ν LIουδα(ων τ* παρ#λα?αν οh Xριστιανο(, οh KποPοι κα2 σ=µερα κ.µη 4πολογ(ζουν δι’ α:το8 τ2ς cµεροµην(ες το8 ΠCσχα lς NξMς: H τCξη το8 κ5κλου τMς Σελ=νης ε]ναι γνωστ παλαι.θεν· δ(δει δA στD ^τη µιrς δεκαεννεαετο8ς περι.δου κα2 Zναν ριθµ* π* τ* ^τος 1 µ#χρι τ* ^τος 19, K
KποPος καλεPται Xρυσο8ς ριθµ*ς 6π(σης. O ριθµ*ς α:τ*ς µετα?Cλλεται,
καθpς ε]ναι φυσικ., π* (Mετωνικ*) κ5κλο σA κ5κλο. ΓιD νD ?ρο8µε τ*ν χρυσο8ν ριθµ* µιrς οhασδ=ποτε χρονολογ(ας, προσθ#τουµε σ’ α:τ ν τ ν µονCδα κα2 διαιρο8µε τ* Xθροισµα διD το8 δεκαεννιC. T* πηλ(κον πο\ προκ5πτει, 6κφρCζει τ*ν ριθµ* τ&ν Mετωνικ&ν κ5κλων 6ντ*ς α:τMς τMς περι.δου, τ* δA 4π.λοιπον ε]ναι K Xρυσο8ς ριθµ.ς, πο\ σηµα(νει Wτι οh φCσεις
τMς Σελ=νης κολουθο8ν τ ν σειρD τ&ν cµεροµηνι&ν α:το8 το8 ^τους τMς
6ννεακαιδεκαετ(ας. BCσει α:τ&ν γνωρ(ζουµε τ2ς cµεροµην(ες τ&ν πανσελ=νων, πο\ θD συµ?ο8ν µετD τ ν 21η Mαρτ(ου (= 6αριν Oσηµερ(α), c δA πρ;τη Kυριακ πο\ θD ^χoη πανσ#ληνο, Kρ(ζεται lς ΠCσχα.
O M#των lς nEλλην κα2 δ LAθηναPος kταν κα2 πολιτικ*ς ν ρ. Σ5µφωνα µA τ*ν AOλιαν., προκειµ#νου ν’ ποφ5γoη τ*ν πλο8ν εOς Σικελ(αν, 6πειδ
προ#?λεπε τ ν ^κ?αση τMς 6πιχε(ρησης, 4πεκρ(θη τ*ν µανιακ*ν κα2 µCλιστα
κατD τ#τοιον τρ.πο, ~στε το\ς πCντες 6ξηπCτησε: «Kα( µοι δοκεP K M#των
Xµεινον 4ποκρ(νασθαι τ ν µαν(αν LOδυσσ#ως το8 LIθακησ(ου· 6κεPνον µAν
γDρ K Παλαµ=δης κατεφ;ρασε, το8τον δA LAθηνα(ων ο:δε(ς» (“Ποικ(λη
Iστορ(α”).
Στ* MουσεPο το8 Λο5?ρου K «ΠCπυρος E:δ.ξου» περι#χει τ2ς παρατηρ=σεις το8 M#τωνος κα2 το8 µαθητM του E:κτ=µονος, 6νY& Zνας κρατ=ρας τMς
Σελ=νης _νοµCζεται «M#των».

Σαρ0ντος ΠCν

H ANEΠANAΛHΠTH MEΓAΛH TEXNH
TΩN MYKHNO-MINΩIKΩN ΣΦPAΓI∆OΛIΘΩN
Mυστ8ριες παραµ7νουν p τεχνικ'
καG p τεχνολογ,α κατασκευCς τους

Eyκzν 1. (Bλ7πε στ( κε+µενο.)

Yπ0ρχουν στ'ν Eλληνικ' T7χνη εfρ8µατα BπE Mλες τGς κατηγορ,ες της. T? KυκλRπεια καG οK ΘολωτοG τ0φοι στGς
MυκCνες BντιπροσωπεLουν τE µεγαλει6δες. O ΠαρθενWν
τE `ρα_ον. O ναEς τCς Aπτ7ρου N,κης τ'ν χ0ριν. Γι? τ?
σφραγιδ.γλυφα Bντικε,µενα, εHδικRτερα τCς µινωικCς
ZποχCς, πρ7πει ν? ZφεLρουµε ν7α αHσθητικ' κατηγορ,α: TE
χαριτωµ7νον, πο περι7χει τE δ7ος, τ'ν qρµον,α τοF κ0λλους καG τEν θαυµασµE τCς λειτουργ,ας. T, εDναι ZπG τ7λους
τ? σφραγιδ.γλυφα; EDναι συν8θως φακοειδε_ς ;γχρωµοι λ,θοι µεγ7θους νυχιοF µ: ;γγλυφη (κο,λη) παρ0σταση.
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OI ΣΦPAΓI∆OΛIΘOI. Σφραγιδ.γλυφα εfρ7θησαν καG
στGς Bνασκαφ:ς τCς Mεσοποταµ,ας ( 1.100 π.X.), qπλ6ς µ:
χαρακτ:ς σχηµατικ:ς BνθρRπινες µορφ:ς σ: πηλE καG Zλ0χιστα σ: Zλεφαντ.δοντο. Eπ,σης σ: αHγυπτιακος τ0φους
( 1.350 π.X.) fπE µορφ' σκαραSα,ων σ: Zγχ0ρακτους pµιπολLτιµους λ,θους. (Eyκ 1J). T? σφραγιδ.γλυφα Mµως, πο
εfρ7θησαν Bρχικ? στ' Kρ8τη (Mινωικ0), Zν τ7λει δ: σ: Mλη
τ'ν Πελοπ.ννησο (Mυκηναϊκ0), Nησι0, Στερε? Eλλ0δα καG
Eyκzν 1J.
Θεσσαλ,α, δ:ν ;χουν καµµ,α σχ7ση µ: τ? Bνωτ7ρω, γιατG 1)
εDναι Bρχαι.τερα (τουλ0χιστον BπE τE 2800 π.X. Yως 1.100 π.X.) καG 2) εDναι ;γγλυφα (τE BρνητικE τοF Bν0φλυφου) µ: παραστ0σεις τρι6ν διαστ0σεων.
→

→

←

→

←

→

←

←

Eyκzν 2.

T? σφραγιδ.γλυφα Bντικε,µενα χωρ,ζονται σ: δLο κατηγορ,ες1: 1) Tος δακτυλ,ους (Eyκzν 1) µ: @ χωρGς δακτυλι.λιθους, Mπως οK χρυσο_ δακτLλιοι, πο εDναι χυτοG
µ: ;γγλυφες φιλοτεχνηµ7νες Zκ τ6ν fστ7ρων παραστ0σεις· καG 2) τος σφραγιδ.λιθους. T? εaδη τους εDναι τ? cξCς: α) Φακοειδε_ς, S) Bµυγδαλοειδε_ς, γ) σφραγ,δες µ:
λαS8, δ) κLλινδροι κρεµαστοG καG ε) γλυπτο,. Aπ’ Mλα α<τ? θ? BσχοληθοFµε µ.νο
µ: τος φακοειδε_ς σφραγιδ.λιθους, δι.τι εDναι οK περισσ.τεροι (π0νω BπE 90%) µ:
;γγλυφες παραστ0σεις (κυρ,ως ζoRων) σ: σκληρ.τατους pµιπολLτιµους λ,θους. nOσο
γι? τος δακτυλ,ους, δ:ν θ? τος Bναφ7ρωµε πλ7ον, παρ’ Mλη τ'ν Zκπληκτικ8 τους
µικροτεχνουργ,α (p τ7χνη καG τεχνικ8 τους aσως εDναι BνRτερη) λ.γoω τCς σχετικ?
ε|κολης Zπεξεργασ,ας τοF µαλακοF χρυσοF2.
TO YΛIKO. OK σφραγιδ.λιθοι α<τοG εDναι περ,που κυκλικοG λειασµ7νοι λ,θοι κυρ,ως BπE χαλαζ,α (Oξε,διο τοF πυριτ,ου, SiO2), εfρισκ.µενοι fπE δι0φορες µορφ:ς
π.χ. καθαρ.ς, διαφαν'ς `ς Oρε,α κρLσταλλος (σπ0νια) @ µ: προσµε,ξεις `ς Bχ0της,
aασπις, καπν,ας, Bµ7θυστος, καλχηδ.νιος, σαρδ6νυξ, σερπεντ,νης κ.b. διαφ.ρων
χρωµ0των συν8θως σ: λεπτ:ς στρRσεις. (Eyκ. 2).
rEτσι εDναι σχεδEν BδLνατο δι? γυµνοF OφθαλµοF, Vχι ν? HδsC κανεGς τ'ν ;γγλυφη
παρ0σταση, bλλ’ ο|τε κ?ν ν? BντιληφθsC τ'ν παρξ8 της. Aποτ7λεσµα τοLτου mταν
p Bπ.ρριψη BπE τος Bνασκαφε_ς στ? µπ0ζα α<τ6ν τ6ν τ.σο µικρ6ν λ,θων (BπE 7
Yως 20 χλσ. διαµ7τρου καG π0χους 3 χλσ.) καG p δι? παντEς BπRλει0 των. Iδια,τερα
Mταν οK περισσ.τεροι σφραγιδ.λιθοι ;χουν SρεθC Zδ6 καG 200 χρ.νια BπE Hδι6τες
καG Vχι BπE Bνασκαφ:ς Bρχαιολ.γων (τ0φων, οHκ,σκων κ.λπ.).
O χαλαζ,ας εDναι σκληρ.τατο fλικE µ: SαθµE σκληρ.τητος 8 S0σει τCς δεκαSαθµ,ου κλ,µακος (Bδ0µας 10, κοροLνδιον 9). ∆:ν χαρ0σσεται λοιπEν παρ? µ.νον BπE
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τEν Bδ0µαντα (BνLπαρκτο στ'ν Eλλ0δα) καG BπE κοροLνδιο (τριοξε,διο τοF Bργιλ,ου, Al2O3). TοLτου p ε<γεν'ς µορφ' εDναι δι0φοροι πολLτιµοι λ,θοι σπ0νιοι στ'ν
Eλλ0δα }τοι ρουµπ,νι, σ0πφειρος, σµ0ραγδος, τοπ0ζι. TE κοινE κοροLνδιο fπE µορφ' σµLριδος Sρ,σκεται bφθονο στ' N0ξο εaτε `ς λ,θος εaτε `ς κ.νις. Παρ’ Mλο πο
οK Mινω,τες καG Bργ.τερα οK Mυκηνα_οι καG λοιποG nEλληνες χρησιµοπο,ησαν καG
(Zλ0χιστα S7Sαια) bλλα fλικ? λιγRτερο σκληρ? Mπως αKµατ,τη, στεατ,τη καG Zλεφαντ.δοντο, p λLση ZκλογCς τους mσαν οK παραλλαγ:ς τοF σκληρ.τατου χαλαζ,α, χαρασσ.µενου µ.νο BπE τ' σµLριδα.
Γιατ, ;γινε α<τ' p Zπιλογ8, µ: Bποτ7λεσµα ν? τος δυσκολ7ψsη p Zπεξεργασ,α του
Bφ0νταστα; H Bπ0ντηση δυσκολRτατη. AποτολµοFµε µ,α ρηξικ7λευθη τοιαLτη:
rIσως mταν µ,α πρ.κληση γι? κατασκευ' Bναλλο,ωτης ταυτ.τητος διαρκε,ας Nλοκλ8ρου ζωCς, περασµ7νης µ: κλωστ' στE λαιµ. (Hρ.δ. I, 195: «σφραγPδα Zκαστος
^χει»· Iσοκρ., Eπιστ. XVII, 33: «σφραγ(δας 6πι?Cλλουσι»). rAν λ0Sουµε fπ’ Vψη,
Mτι p Bξ,α τοF fλικοF καG τCς Zπεξεργασ,ας του mταν µεγ0λη (N Larsen Bναφ7ρει κε,µενο τοF 1600 π.X., πο δηλRνει Bξ,α σφραγιδ.λιθου aση µ: δLο S.δια, περ,που Yνα
cκατοµµLριο δρχ. σηµεριν7ς)4, Zλ0χιστοι πτωχοG θ? τEν εDχαν στ'ν κατοχ8 τους. O
λοιπEς Mµως πληθυσµ.ς, δηλαδ' τE 40% περ,που, εaτε mσαν fπ.χρεοι @ δι? λ.γους
γο8τρου, θ? δι7θεταν τ' µικρ' α<τ' περιουσ,α γι? µι? τ7τοια ταυτ.τητα. rAν λ0Sουµε
fπ’ Vψη καG τGς ∆ηµ.σιες Yπηρεσ,ες, π0νω BπE 1.000.000 σφραγ,δες κατασκευ0ζοντο Bν? γενε? }τοι 3 cκατοµµLρια τ'ν cκατονταετ,α. rAν πολλαπλασι0σωµε ZπG 17
περ,που αH6νες, ;χοµε 3x17  50 cκατοµµLρια σφραγιδ.λιθους! AπE τEν τερ0στιο
α<τE BριθµE δηµοσιεLθηκαν µ7χρι τRρα στE CMS1 µ.νο 7.000 σ: 20 τ.µους, bν δ:
fπολογ,σουµε bλλους τ.σους σ: Hδιωτικ:ς συλλογ:ς κ.λπ., οK εfρεθ7ντες σφραγιδ.λιθοι εDναι µ.νο τE 0,5‰ τοF συνολικοF BριθµοF των (15.000:50.000.000) }τοι Yνας
στGς δLο χιλι0δες. OK λοιποG περιµ7νουν τ'ν ε ρεσ8 τους @ Zχ0θησαν δι? παντ.ς.
H XPONOΛOΓHΣH. OK χωρικοG τCς Eλλ0δος Bν7καθεν Zλ0τρευαν τ? Bρχα_α
κοσµ8µατα. OK δ: KρCτες καG Πελοπονν8σιοι εDχαν συν8θως στE σπ,τι τους µερικος
σφραγιδ.λιθους @ δακτυλ,δια, πο Zµφαν,ζονται κατ? καιρος στ? παλαιοπωλε_α
τCς Aθ8νας. Eκε_ aσως τ? πρωτ.ειδε N rESανς καG Bπεφ0σισε ν? SρsC τ'ν πηγ8 τους,
τEν MινωικE πολιτισµ.. M: Bφορµ' τ? «πετραδ0κια» α<τ? µQς BπεκαλLφθη N ZκπληκτικEς Bρχαι.τατος πρωτοελληνικEς α<τEς πολιτισµ.ς. O rESανς τEν χωρ,ζει σ:
ε<ρε_ες χρονικ:ς κατηγορ,ες µ: συνεχ6ς διευρυν.µενες χρονολογ,ες: ΠρRιµος Mινωικ.ς, Προ-ανακτορικEς, Πρωτο-ανακτορικ.ς, Mεσο-, N7ο-, Mετα-ανακτορικ.ς.
MποροFµε λοιπEν ν? χρονολογ8σουµε τος σφραγιδ.λιθους θ7τοντ0ς τους στ'ν
Bντ,στοιχη περ,οδο Bν0λογα µ: τ'ν τεχνοτροπ,α τους @ τ? παρ0λληλα εfρ8µατα; H
διο,κηση τοF µοναδικοF `λοκληρωµ7νου CMS (Corpus Minoischen Siegel) µ: διευθυντ' τEν δρ. Pini, καλ6ς ποιοFσα, Bπηγ.ρευσε τ'ν ;στω καG µ: fπ.νοια χρονολ.γηση cκ0στου τ6ν 7.000 παρουσιασθ7ντων Bντικειµ7νων (παρ’ Mλη τ'ν Nλοσ7λιδη
λεπτοµερειακ' παρουσ,αση). O aδιος N Pini σ: δι0λεξ8 του Zπ’ ε<καιρ,α τCς Bν0δειξ8ς του `ς διδ0κτορος τCς ΦιλοσοφικCς ΣχολCς τοF Πανεπιστηµ,ου Aθην6ν
Bπ7τρεψε τος Bρχαιολ.γους BπE τE ν? χρονολογοFν µ: ταφικ? κυρ,ως εfρ8µατα
τος σφραγιδ.λιθους, λ.γoω τοF Mτι µπορε_ ν? εDναι 1) µεταγεν7στεροι, BπE BνRτερα
στρRµατα @ 2) προγεν7στεροι, BπE χρ8ση προηγουµ7νων ταφ6ν @ λ.γoω παλαι6ν
κειµηλ,ων.
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KαG N Zρευνητ'ς V. Kenna5, τολµ6ντας ν? προτε,νsη ταξιν.µηση µ: S0ση τ'ν τεχνοτροπ,α (α=ΠρRιµος, S= Προ-ανακτορικ8, γ=Πρωτο-, δ καG ε = Mεσο-, στ = Nεο-,
ζ= Mυκηναϊκ8), BποδεικνLει Mτι µετ? BπE µ,α «Bρχικ' Bτολµ,α» (α,S,γ) Zµφαν,ζεται µ,α πρRιµη Zξ7λιξη fψηλ6ν προδιαγραφ6ν (δ,ε) καG µετ? φθ,νουσα πορε,α (στ,
ζ).

Eyκzν 3.

Aπ’ M,τι φα,νεται, Zξ BρχCς τοF MινωικοF πολιτισµοF fπCρχαν µQλλον καλοG καG
κακοG τεχν,τες παρ? καλ7ς/κακ:ς περ,οδοι.
OI ΦAKOI. H παρουσ,αση στE CMS κ0θε σφραγιδ.λιθου γ,νεται µ: τ'ν φωτογρ0φισ8 του fπE µεγ7θυνση τουλ0χιστον 5:1 `ς καG τοF ZντυπRµατ.ς του fπE aδια
µεγ7θυνση, Bν0λογα φωτισµ7νου, ~στε ν? φα,νωνται οK λεπτοµ7ρειες στE Bν0γλυφ. του. AπE
α<τ., BφοF HδsC N Zρευνητ'ς µ: εHδικE φακ., θ?
ζωγραφ,σsη λεπτοµερ7στατα τEν σφραγιδ.λιθο
συµπληρRνοντας τGς φθορ:ς καG BναδεικνLοντας
τGς λεπτοµ7ρειες (στ? ζo6α φλ7Sες, τ7νοντες κ.λπ.).
Παρ.µοια ;ρευνα θ? Zγ,νετο καG στ' Mινωικ'
Zποχ8.
Σ: δLο φ0σεις χρ8σεως θ? Zχρησιµοποιε_το
Nπωσδ8ποτε µεγεθυντικE Zργαλε_ο κατ? τ'ν
Φωτ. 1.
κατασκευ8 του καG κατ? τEν ;λεγχο-ZπικLρωση τοF σφραγ,σµατος. Eλ0χιστες µελ7τες ;χουν γραφC γι? τος φακος στ'ν Bρχαι.τητα, καG α<τ:ς Bντιφατικ7ς. Aπ’ α<τ:ς δLο ξεχωρ,ζουν: p µ,α µ: Bποδοχ' χρ8σεως φακ6ν (Σακελλαρ0κης= Σ.)4 καG p bλλη Bντιθ7τως (∆. Πλ0ντζος= Π.)6. O Σ. παρουσι0ζει τ? δLο φακοειδC Zπιπεδ.κυρτα Bντικε,µενα, πο Bνακ0λυψε στE Iδα_ον
rAντρον, BπE Oρε,α κρLσταλλο, διαφαν7στατα, διαµ7τρου 8 χλσ., π0χους 4 καG µ: δυνατ.τητα µεγεθLνσεως 20 χλσ. (πρακτικ? 7 χλσ.). Παρ.µοια εfρ7θησαν σ: οHκ,ες χαρακτ6ν στ'ν Ποµπη,α. T? προτε,νει `ς Zργαλε_α µεγεθυντικ? (κατασκευ8-ZπικLρωση σφραγ,δων), Bλλ? καG γι? καLση7 `ς καG γι? Hατρικ' χρ8ση.
O rESανς SρCκε 23, N δ: Σλ8µαν 50. O Π. τ? θεωρε_ λ.γoω τ6ν Oπ6ν τους διακοσµητικ? @ πι.νια Zπιτραπ7ζιου παιχνιδιοF. Προτε,νει δ: `ς τρ.πο κατασκευCς τ6ν
σφραγιδολ,θων τ' χ0ραξη µ: τρLπανον BπE νεαρ? Bγ.ρια µ: µυωπ,α, γι? ν? τος
Sλ7πουν µεγεθυµ7νους. nOλα α<τ? στηρ,ζονται στE µοναδικE ε ρηµα cνEς τρυπ0νου σ: ρωµαϊκE τ0φο τοF B´ αH6να µ.X., µ: τ'ν Zπιγραφ' OKTΩKAI∆EKETHΣ= δεκαοκταετ8ς... (Eyκ. 4).
Kατ? τ'ν γνRµη µου N τ0φος mταν ξυλουργοF @ BγαλµατοποιοF, µ: τE σLµSολο τCς
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Zργασ,ας του, τE τρLπανον. EDναι
pλικιωµ7νος τεχν,της καG Vχι παιδ0κι, δεκαοκταετ'ς δ: mταν p θητε,α του στE Zπ0γγελµα.
⇐
nOσο γι? τος σπ0νιους τεχν,τες
σφραγιδολ,θων (κλειστE Zπ0γγελµα), πρ7πει ν? mσαν ~ριµοι bνδρες
µ: µεγ0λη πε,ρα καG καλ' Mραση.
(O µLωψ δ:ν Sλ7πει µεγεθυµ7να
Eyκ. 4.
τ? Bντικε,µενα, qπλ6ς προσπαθε_
ν? τ? cστι0σs η κοντ? στ? µ0τια
του.) KαG N Σεν7κας εDχε τ'ν aδια γνRµη. TE α<τE σχυε καG γι? τος χιλι0δες Mινω,τες δηµ.σιους @ Hδι6τες Zλεγκτ7ς.
Συµπερασµατικ? δ7χοµαι τ'ν χρ8ση φακ6ν Zξ Oρε,ας κρυστ0λλου γι? τ'ν κατασκευ' τ6ν προπλασµ0των (κυρτ6ν καG Vχι κο,λων, δηλαδ' Mπως θ? φα,νονταν στE
ZντLπωµα). Kατ? τ'ν κατασκευ' Mµως τοF σφραγιδολ,θου θ? µποροFσαν ν? κ0νουν
κ0τι qπλοLστατο (τGς «fδ0τινες φυσαλ,δες» πο Bναφ7ρει N Πλ,νιος,
A
36,67 καG 37,10: «bullae crystalli»).
A
∆ηλαδ' Yνα Oρειχ0λκινο Zργαλε_ο
σχ8µατος κλειδιοF (Σχ. 1), π0χους
OΠH
2 χλσ., µ: Oπ' διαµ7τρου 5 χλσ..
rAν ρ,ξουµε σταγ.να νεροF στ'ν
Oπ8, θ? γ,νsη Bµφ,κοιλος φακ.ς,
πο θ? µικρα,νsη τ? Bντικε,µενα.
rAν Mµως ρ,ξουµε bλλη µ,α σταγ.T O M H A - A
να, θ? γ,νsη Bµφ,κυρτος (µ: κ0τω
µεγαλLτερη κυρτ.τητα λ.γoω S0ρους τοF νεροF) καG θ? µεγεθLνsη
τος
σφραγιδ.λιθους.
AπE τ' µ7ση τCς
Σχ. 1.
OπCς, διαπερν6ντας τEν fδ0τινο φακ., θ?
περνοFσε p ZγγλυφGς τοF τ.ρνου, πο θ? Zρευν8σωµε κατωτ7ρω, µειRνοντας καG τ'ν
θερµ.τητα τριSCς της.
H EΓΓΛYΦH (κατασκευ' τ6ν σφραγιδολ,θων)8,9. H Zγγλυφ' (engraving) Zγ,νετο σLµφωνα µ: τEν Kenna5 µ: χ0ραξη, σκ0λισµα, τρLπηµα, Zγγλυφ8-τ.ρνευση (cutting,
grind, bore, saw). ΣτE κεφ. «Tεχνικ=» µ.νον α<τEς τολµQ ν? προτε,νsη (γενικ0, πλ'ν
σαφ6ς) περιστροφικ? Zργαλε_α BπE Oρε,χαλκο, πολ αHχµηρ0, λειαντικ:ς ο<σ,ες καG
πηγ' Zν7ργειας τEν τροχ.. O δ: Θε.φραστος («ΠερG λ,θων» 1.5) λ7γει: «... λ(θοι· γλυπτο2 γDρ κα2 τορνευτο2 κα2 πριστο(». Aλλ? καG p G. Richter3 στEν πρ.λογ. της Bναφ7ρει τ'ν «τεχνικ' τοF τροχοF», παραθ7τοντας γκραSοLρα τοF 17ου αH. εHκον,ζουσα τραπ7ζι διαθ7τον τροχοLς.
ΠρGν Zξετ0σωµε τ'ν τεχνικ' καG τGς συσκευ7ς/Zργαλε_α γι? τ'ν Zγγλυφ' τ6ν σφραγιδολ,θων, θ? προτε,νουµε µερικ? χαρακτηριστικ? παραδε,γµατα τCς ZκπληκτικCς
α<τCς τ7χνης καG τεχνικCς τ6ν Mινωιτ6ν. (Eyκ. 5). KαG φυσικ? δ:ν θ? fπεισ7λθουµε
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Λεπτοµ#ρεια

Eyκ. 5.

Λεπτοµ#ρεια

στ'ν αHσθητικ' Bν0λυση τCς Bνεπαν0ληπτης α<τCς τ7χνης, πο δε,χνει Mλο τE σ7Sας
της στ' ΦLση, τCς τ7χνης πο δ:ν ZπαναλαµS0νει τEν cαυτ. της: κανεGς σφραγιδ.λιθος δ:ν εDναι Mµοιος µ: τEν bλλο, παρ’ Mλο πο θ7µατα καG τεχνοτροπ,α Zπαν7ρχονται µερικ:ς φορ7ς.
H Zπ,σηµη Zκδοχ' τοF τρ.που ZγγλυφCς τ6ν σφραγιδολ,θων εDναι p δι? τοF τοξωτοF τρυπ0νου. (Eyκ. 6). H λειτουργ,α τοF τ.ξου-χορδCς διαδροµCς 30 cκ. Eπειδ'
Mµως δ:ν εDναι Hσοταχ'ς p κ,νηση (στE A καG B
p ταχLτης εDναι µηδενικ8), p διαδροµ' πο πα.
Eyκ. 6.
10 vκ
ρ0γει ;ργο εDναι µ.νο 10 cκ. rAν λοιπEν N περιστρεφ.µενος Nριζ.ντιος bξων ;χsη δι0µετρο
4 χλσ., σ: κ0θε περιστροφ' θ? προχωρsC 4x3,14
30 vκ.
 13 χλσ. KαG σ: µ,α κ,νηση τοF τ.ξου AB θ?
A
B
κ0νsη 100 χλσ.: 13  7 περιστροφ7ς. rAν τE τ.ξο κινCται µ: max ρυθµ. = 3 κιν8σεις τE δευτερ.λεπτο, τ.τε θ? ;χωµε 3x7 = 21 στρ./δευτ. @ 21x60  1.200 στροφ7ς/λεπτ., καG α<τ:ς
Vχι σ,γουρες, Vχι σταθερ:ς καG Vχι γι? πολλ'ν ~ρα.
H πρ.ταση p δικ8 µας εDναι: T.ρνος πο πα,ρνει Zν7ργεια BπE τEν «τροχE Oδοντι0τρου» λ.γoω τCς Nµοι.τητ.ς του µ: τE ποδοκ,νητο παλαιE OδοντογλLφανον.
(Eyκzν 7).
ΠEPIΓPAΦH: ΣτE δ0πεδο τCς τρ0πεζας Zργασ,ας (λ) fπ0ρχει BρθρωτE π7διλο
(pedale) µ: Zπαναφορ? (Zλατ8ριο;) (α). H διπλQ Bρθρωτ' ρ0Sδος (S) δ,νει κυκλικ'
κ,νηση στEν τροχE (γ), πο περιστρ7φει µ: λεπτE νCµα (µετ0ξι;) τ'ν µικρ' κ0θετη τροχαλ,α (δ). A<τ' µ: τ'ν σειρ0 της δ,νει κ,νηση σ: Mµοια Nριζ.ντια τροχαλ,α (ε) µ: πακτωµ7νο στ7λεχος (ζ), πο στηρ,ζεται σ: σταθερE bξονα (στ) στ'ν τρ0πεζα.
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TE λεπτE α<τE Oρειχ0λκινο στ7λεχος περιστρεφ.µενο µ: ταχLτητα διαπερνQ (ψυχ.µενο) τ'ν
Oπ' τοF «κλειδ.σχηµου» Zργαλε,ου (Eyκ. 7) καG
τ'ν σταγ.να του καG καταλ8γει στ'ν προσαρµοζ.µενη καG Bλλαζ.µενη Zγγλυφ,δα (η).
OK Zγγλυφ,δες α<τ:ς θ? mσαν διαφ.ρων Bπολ8ξεων (Eyκ. 8) Bναλ.γως τCς χρ8σεως (χ0ραξη,
σκ0λισµα, τρLπηµα, τ.ρνευση). OK Bπολ8ξεις
;πρεπε ν? mσαν
(οK λεπτ.τερες
0,03 χλσ. = 30 µικρ0!) Zνισχυµ7νες µ: παιπ0λη
Eyκ. 8.
(bχνη) Zκ Nαξ,ας κ.νας (Π,νδ. I.6) = σµLριδος, Sυθιζ.µενες
σ’ α<τ8, BφοF πρ.τερον @ τοποθετοFσαν Hχθυ.κολλα (∆ιοσκορ,δης, Γαλην.ς), bν bντεχε σ:
fψηλ:ς θερµοκρασ,ες λ.γoω τριSCς, @ τGς Zθ7ρEyκzν 7.
µαιναν Bναλ.γως.
O bξων (στ) SεSα,ως θ? Zλιπα,νετο µ: λ0δι (θ), N δ: τροπικEς φωτισµEς BπE παρ0θυρο (κ) θ? BντανακλQτο σ: κο_λο καθρ7πτη (ι).
ΛEITOYPΓIA-XEIPIΣMOΣ: O τ.ρνος λειτουργοFσε `ς cξCς: M: τE Yνα π.δι
στE π7διλο µ: ρυθµE 4 κιν8σεων/δευτ. ;διδε N τεχν,της ταχLτητα στEν (διαµ. D = 40
cκ.) τροχE 4 στρ./δευτ., πο τ'ν µετ7διδε στος µικρος τροχος (δ καG ε) 15πλασιασµ7νη }τοι 4x15 = 60x60´´ = 3.600 στρ./λεπτE (N λ.γος Dγ : Dε = 40 : 2,7 cκ. = 15). H
ταχLτης περιστροφCς εDναι µεγ0λη (τριπλ0σια τοF τοξωτοF τρυπ0νου) καG µπορε_ ν?
διαρκ7σsη καG 15´. H αHχµ' τCς Zνισχυµ7νης µ: σµLριδα Zγγλυφ,δας µπορε_ πλ7ον ν?
τορνεLσsη τGς σκληρ.τατες ποικιλ,ες τοF χαλαζ,α.
OK λ,θοι α<το,, γι? ν? γ,νουν σφραγιδ.λιθοι, ;πρεπε πρ6τα ν? π0ρουν τE Bν0λογο σχCµα, δηλαδ' φακοειδ:ς (στρογγυλE) @ Bµυγδαλοειδ:ς (Zλλειπτικ.), ν? τρυπηθοFν, γι? ν? κρεµοFνται στE λαιµE µ: δερµ0τινο λουρ0κι, καG ν? λειανθοFν.
πειδ' mταν πολ µικροG (D = 7  20 χλσ.), θ? τος «Zντο,χιζαν» χLνοντας aσως
γLψο γLρω τους fπE µορφ' δ,σκου D  5 cκ. καG π0χους = 1,5 cκ. M: τEν aδιο τρ.πο θ? τEν Zχειρ,ζοντο καG κατ? τ'ν Zγγλυφ8 του (Eyκ. 9).
ΠPOΣXE∆IO - XHMIKH EΠEΞEPΓAΣIA. Eν συνεχε,α α<τCς τCς προεργασ,ας
τοF σφραγιδ.λιθου fπCρχε Nλ.κληρη διαδικασ,α.
O νεαρEς HδιRτης, N δηµ.σιος λειτουργEς
@ N Zπιχειρηµατ,ας προσ8ρχετο στEν καλλιτ7χνη, πο τοF παρουσ,αζε τ'ν συλλογ8
του 0πE pµιπολLτιµους λ,θους @ καG φθην.τερους µαλακRτερους τοιοLτους. AφοF
Zγ,νετο p Zπιλογ8, τοF ;δειχνε δε,γµατα τCς
τ7χνης του, καG Bπεφασ,ζετο τE πολLπλοκο
Eyκ. 9.
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@ µ' τοF σχεδ,ου. rEτσι καθωρ,ζετο καG p συνολικ' τιµ' τοF σφραγιδ.λιθου.
Στ'ν cπ.µενη συν0ντηση θ? τοF ;δειχνε τE πρ.πλασµα σ: Bν0γλυφο (Bντ,θετο τοF
σφραγιδ.λιθου), τουλ0χιστον πενταπλ0σιο τοF φυσικοF, σ: γLψο @ πηλ.. AφοF Zγ,νοντο οK σχετικ:ς Bλλαγ:ς καG διορθRσεις, θ? Zλ0µSανε τ'ν ;γκριση BπE τ'ν qρµ.δια fπηρεσ,α Bρχε,ων.
Mετ0, σLµφωνα µ: τ' καθιερωµ7νη fπ.θεση, N καλλιτ7χνης bρχιζε τ'ν Zγγλυφ' τοF
σφραγιδολ,θου, Bρχ,ζοντας BπE µ,α µερι0, χωρGς προσχεδ,αση. Kατ’ Zµ: p fπ.θεση
εDναι Bπαρ0δεκτη, λ.γoω τοF Mτι: 1) p σLνθεση δ:ν θ? µποροFσε ν? τοποθετηθsC σωστ? (κ0τι θ? ;λειπε @ θ? περ,σσευε) καG 2) τE παραµικρE λ0θος θ? `δηγοFσε τEν πολLτιµο σφραγιδ.λιθο στ? σκουπ,δια. Προτε,νουµε τ'ν cξCς διαδικασ,α δLο σταδ,ων
@ προσχ7διο καG λεπτοµ7ρειες µ: τ.ρνο-Zγγλυφ,δες:
1. Xονδροειδ'ς κο,λανση `ς προσχ7διο. H Richter3, σ. 7, παρουσι0ζει Yνα τ7τοιο
BπE σπανιRτατη περ,πτωση pµιτελοFς σφραγιδολ,θου. A<τ' γ,νεται εaτε µ: Zπ,πονη χρονοS.ρο Zργασ,α µ: Zγγλυφ,δες εaτε µ: χηµικ? µ7σα }τοι Zπεξεργασ,α µ: fδροφθορικEν Oξ = HF (δικ8 µας πρ.ταση). Γι’ α<τ' τ'ν διαδικασ,α Bπαιτε_το κατασκευ' BναγλLφου προπλ0σµατος σ: φυσικE µ7γεθος BπE ο<σ,α Bπρ.σSλητη BπE τE
HF. 2. H Xηµε,α Bναφ7ρει τ'ν παραφ,νη, Zµε_ς προτε,νοµε τ'ν bσφαλτο @ τ'ν ρητ,νη, εfρισκ.µενη στ? I.νια νησι?, µ7ρη τCς δικαιοδοσ,ας τ6ν Mινωιτ6ν. TE fδροφθορικE Oξ κατασκευ0ζεται BπE φθορ,τη µ: Zπ,δραση θεικοF Oξ7ος: CaF2 + H2SO4
→ CaSO4 + 2HF. O φθορ,της ZλαµS0νετο BπE Kζ8µατα θερµ6ν πηγ6ν (κασσιτεροLχων), τE δ: θειXκE Oξ δι’ Bποστ0ξεως στυπτηρ,ας γCς τCς KιµRλου Al2 · (SO4)3...
rEτσι, µ: τE HF διαλυµ7νο στE νερE καG τοποθετηµ7νο σ: Bσφ0λτινο δοχε_ο bλειφαν
τE Bσφ0λτινο πρ.πλασµα καG τE τοποθετοFσαν στE χαλαζ,α. A<τEς ZπροσS0λλετο BπE
HF καG µετ? BπE προσπ0θειες π0θαινε κο,λανση. [O Πλ,νιος Bναφ7ρει, Mτι οK τεχν,τες
fπ7φεραν BπE πον.µατο (BτµοG HF;): HN 35ο].
rAν φα,νωνται Mλα α<τ? πολLπλοκα καG Bδιαν.ητα γι? τ'ν Zποχ' Zκε,νη, Bπ7δειξα Mτι Mλα τ? fλικ? mσαν στ'ν δι0θεσ8 τους καG τE µ.νο πο ;λειπε mταν p τεχνογνωσ,α. Aλλ’ ;λειπε; O πολιτισµEς α<τEς µ: Zκπληκτικ? ZπιτεLγµατα στ'ν ναυτιλ,α,
Bρχιτεκτονικ8, Oργ0νωση, τ7χνες δ:ν θ? ;µενε π,σω στGς ZπιστCµες καG πιθανRτατα
καG στ' χηµε,α.
rAν λοιπEν χ0θηκαν (aσως Vχι γι? π0ντα) τ? δεδοµ7να τ6ν γνRσεων α<τ6ν, τ? ZπιτεLγµατα τ6ν Mινωιτ6ν Eλλ8νων παραµ7νουν Bδι0ψευστοι µ0ρτυρες τοF BσLλληπτου α<τοF πολιτισµοF. KαG Yνα BπE α<τ? εDναι p σφραγιδογλυφ,α.
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Kων. Kαρµιρ0ντζος
Aρχιτ7κτων

AIΣIMA KAI A∆HPITA

MεσαιωνικWς {ραι?τητος Qνδραγ0θηµα
MA φορµ τ*ν σCλο πο\ προκCλεσαν παραεκκλησιαστικAς κ.λπ. _ργαν;σεις στ
Θεσσαλον(κη 6ναντ(ον κCποιου ?ι?λ(ου, τ* KποPο µφισ?ητο8σε τ*ν α:θα(ρετο κα2
ν5παρκτο «κ.σµο» το8 Γιαχ?#, νοµικ&ς κα2 πολιτειακ&ς κατωχυρωµ#νον σA παγκ.σµιο 6π(πεδο, ~στε νD ποτελoM ?ρη κCθε ^ξω π’ α:τ*ν Xποψη, παρατηρο8µε: M(α
Kλ.κληρη Eλληνικ LAρχαι.της φιµ;νεται µεθοδικD µA νοιχτο\ς κα2 κρυφο\ς τρ.πους, Wπου τ* Σ5στηµα jχι µ.νον γι’ α:τ=ν, λλD οeτε κα2 γιD τ*ν Nαυτ. του 6πιτρ#πει προ?ληµατισµο5ς. Παγκ.σµιο τ#χνασµα το8 Γιαχ?A νD µ ν 6πιτρ#πoη ναφορD σ’
Xλλες ντιλ=ψεις, ~στε νD νακυκλ;νεται K tδιος. LEDν µετD τ ν Eλληνικ LAρχαι.τητα πCρωµε τ ν πνευµατικ παραγωγ=, θD δο8µε Wτι α:τ ^χει πιεστM 6πCνω σ’ α:τ
τ ν παραµ.ρφωση ^τσι, ~στε c Θεοκρατ(α νD οOκειοποιMται τD τCλαντα α:τ&ν πο\
διακρ(νονται.
LAποµονωµ#νη λοιπ*ν c Eλληνικ LAρχαι.της, στ* πνε8µα τMς Kπο(ας δAν 4πCρχουν
τ#τοια προ?λ=µατα, 6νY& K Γιαχ?A 6π2 αO&νες γων(ζεται γιD τ ν «τ=ρηση τMς τCξεως»
µA πCνω π* Nκατ*ν Nκατοµµ5ρια νεκρο\ς µ#χρι σ=µερα κα2 µA τ ν συνακ.λουθη καταστροφ τMς Φ5σης.
Π.Γ.

EVρωπαϊκFς «µπαναν+ες»

[...] Πο8 λοιπ*ν τ* ^γκληµα, τ* λCθος f τ* τ.πηµα; A:τD τD «Kµιλο8ντα πλCσµατα», πο\ κ.πτονταν γιD τ δηµοκρατ(α, τ*ν πλουραλισµ* κα2 τ’ νθρ;πινα δικαι;µατα,
σ=µερα τ( τ. µεµπτ*ν ?ρ(σκουν στ ν A:στρ(α; Παρα?ιCστηκε τ* σ5νταγµα τMς χ;ρας;
οh κροδεξιο2 6ξελ#γησαν διD τMς ?(ας; f µ=πως ξεγελCστηκε K α:στριακ*ς λα.ς, το8
Kπο(ου οh στρατι&τες κατD τ ν περ(οδο τMς γερµανικMς στ χ;ρα µας κατοχMς 6π#δειξαν τ.ση νθρωπιC, π* τ ν Kπο(α οh σ=µερα νησυχο8ντες κα2 προειδοποιο8ντες
π#χουν ναρ(θµητα ^τη φωτ.ς.
Ποι. τCχα τ* ζητο5µενο τ&ν διεθν&ν προαγωγ&ν f 6π2 τ* ε:γενικ;τερο προστατ&ν;
T* παιχν(δι στ ν A:στρ(α δAν πα(χτηκε µA το\ς καν.νες πο\ ^χει καθορ(σει c ∆ιεθν ς LEξουσ(α;
∆.A.

5Aδικαιολ?γητη gκπληξη
LAναγν&στες µας στ2ς H.Π.A. µrς 6κφρCζουν τ ν _ργ= τους λλD κα2 τ ν µεγCλη ^κπληξ= τους, δι.τι κCποιος hερε5ς-καθηγητ ς _ν.µατι Γε;ργιος ∆ηµ.πουλος,
τακτικ*ς ρθρογρCφος τMς 6φηµερ(δος «Πρωϊν=» τMς N. Y.ρκης, καταφ#ρεται συστηµατικD 6ναντ(ον τ&ν ρχα(ων Eλλ=νων φιλοσ.φων µA ?ρεις κα2 εOρωνεPες, 6νY&
ταυτ.χρονα πειλεP κα2 6κφο?(ζει το\ς KµογενεPς πο\... τολµο8ν νD το\ς δια?Cζουν.
LAπορεP κανε(ς, γιατ2 οh 6ν λ.γYω KµογενεPς 6κπλ=σσονται π* τD λ.για Nν*ς κατηχητM, πο\ δAν θD µπορο8σαν νD ε]ναι Xλλα π’ τ ν δικ= του σκοπιC: O Xριστιανισµ*ς jχι |πλ&ς 6ξαφCνισε τ ν φιλοσοφ(α, λλD κα2 τ ν 4?ρ(ζει κα2 σ=µερα
στο\ς ναο\ς («LAκCθιστος nYµνος», «TριY;διον», «Παρακλητικ » κ.λπ.). 9Aλλωστε
καθε2ς ε]ναι 6λε5θερος νD λ#oη α:τD πο\ θ#λει. T* ζ=τηµα ε]ναι, Wτι οh tδιοι οh KµογενεPς δ#χονται νD ποτελο8ν τ* πο(µνιο τ#τοιων «ποιµ#νων», Wπως κα2 νD το\ς
πληρ;νουν lς «καθηγητ#ς», γιD νD διδCσκουν τD δικC τους παιδιC πρCγµατα γιD
τD KποPα διαµαρτ5ρονται. T* ε:τ5χηµα ε]ναι πCντως, πpς πολλο2 π’ το\ς KµογενεPς ρχ(ζουν νD φυπν(ζωνται κα(, Wπως φα(νεται, κCνουν Kλο#να κα2 δυσκολ;τερο τ* «διαφωτιστικ*» ^ργο τ#τοιων δασκCλων τMς... EλληνικMς Παιδε(ας.
Π.Λ.K.
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5AλλαγM φετ+χ
Πρ2ν τρ(α χρ.νια στ ν κεντρικ πλατεPα τMς ΠρCγας ποκαθ=λωσαν τ* 6πι?λητικ* Xγαλµα το8 Λ#νιν κα2 στ θ#ση του ^στησαν Kµο(ωµα το8 LAµερικανο8 «?ασιλιr» τMς π.π MCικλ TζCκσον. T*ν παρελθ.ντα LIανουCριο στ ν πρωτε5ουσα τMς Λιθουαν(ας B(λνα, στ* ?Cθρο πο\ Xλλοτε δ#σποζε c µορφ το8 Λ#νιν, τοποθ#τησαν τ ν
προτοµ το8 LAµερικανο8 «ρ.κ στCρ» ΦρCνκ ZCπα («EΛEYΘEPOTYΠIA», 2/2/2000).
nOλα α:τD τ* µ.νο πο\ 6πι?ε?αι;νουν ε]ναι, πpς c πνευµατικ παρCλυση τ&ν λα&ν
τMς LAνατολικMς E:ρ;πης ε]ναι πλ#ον χρ.νια ρρ;στια κα2 µπροστD στ ν γενικ=
τους νηµποριD τ* µ.νο πο\ το\ς ποµ#νει ε]ναι νD καταργο8ν τD παλαιC τους «φετ(χ» κα2 στ ν θ#ση τους νD ?Cζουν καινο5ργια, κατD τD πρ.τυπα πCντα τMς «παγκοσµιοπο(ησης»...
Π.Λ.K.

Προστ0τες οY καταστροφε"ς

MA λ5πη κα2 _ργ παρακολο5θησα π* τD µ#σα 6νηµ#ρωσης τ ν Nορτ τ&ν Tρι&ν
Iεραρχ&ν, οh KποPοι προσεπCθησαν νD πλαστογραφ=σουν κα2 νD οOκειοποιηθο8ν τ ν
Eλληνικ LAρχαι.τητα σDν δεκαν(κι το8 Γιαχ?#, φο8 τ ν 6ξ5?ρισαν κα2 τ ν συκοφCντησαν σ5στολα, K δA Zνας 6ξ α:τ&ν, K Xρυσ.στοµος, ε]ναι K διοργανωτ ς τMς 6κ
θεµελ(ων καταστροφMς το8 ρχιτεκτονικο8 ριστουργ=µατος το8 ναο8 τMς LAρτ#µιδος LEφ#σου, Nν*ς π* τD NπτD θα5µατα το8 κ.σµου. ΘD συµπληρ;σουν οh γ(γαντες
το8 πνε5µατος τMς LAρχαι.τητας µCγους κα2 προφMτες το8 Γιαχ?#; ∆ηλαδ αtσχιστη
6κµετCλλευση τ&ν καταστροφ#ων lς πρ*ς τ* θ8µα τους, 4ποκρισ(α! Kα2 Wλα α:τD
^γιναν στ ν σηµεριν LAκαδηµ(α LAθην&ν, Wπου c «τελετ » ^κλεισε µA µνους το8
Γιαχ?#...
Π.Γ.

XEρπουσα φ6µη
T( πι* κερδοφ.ρο πολιτικC γιD Zναν χριστιανο-«ελληνο»ειδο-εθνικιστο-κοκκινοµηλι;τη «νον*» f (τ( πι* κερδοφ.ρο οOκονοµικD) γιD Zναν προ?ληµατ(α πωλητ= «Nλληνισµο8» περιφερ.µενο στD διCφορα παραµCγαζα τMς καπηλ(ας κα2 τMς
6µπορευµατοποι=σεως παντ*ς Nλληνικο8, Wταν µφ.τεροι σφυρ(ζουν στ’ α:τιD κCποιων Wτι K «∆αυλ*ς» γορCστηκε π* τ*ν ∆ηµοσιογραφικ* LOργανισµ* ΛαµπρCκη;
LAλλD κα2 π.σο πειστικ c Zρπουσα α:τ φ=µη γιD Xτοµα πο\ c µανιοκαταθλιπτικ 6ν κραν(Yω τρικυµ(α το8 προσωπικο8 κα2 Oδεολογικο8 τους ναυαγ(ου (πο\ πCντοτε κα2 Kλ.κληρο τ* χρε;νουν στο\ς Xλλους κα2 ποτA στ ν νικαν.τητα f τ
σ5γχυση τ&ν φρεν&ν τους) παιτεP Zναν Zνοχο, Zνα 6ξιλαστ=ριο θ5µα, µιD 6κτ.νωση,
µιD παρηγοριC, «|να παρ0λλαµα, |να ψ7µα» – γιD νD θυµηθο8µε τ*ν Παλαµr –, πο\
τ* «τρ&νε µCσητο», φο8 c διαταραγµ#νη Oσορροπ(α τους δAν το\ς 6πιτρ#πει νD
καταλC?ουν, δια?Cζοντας ^στω Zνα µ.νο τε8χος το8 «∆», τ* πρ.δηλο, τ* 6ξ;φθαλµο, τ* κραυγαλ#ο, Wτι δηλαδ οh Oδ#ες, οh θ#σεις λλD κα2 K tδιος K λ.γος πο\
6π2 19 χρ.νια ρθρ;νει σταθερD τ* περιοδικ* α:τ* ε]ναι 6κ διαµ#τρου ντ(θετα
πρ*ς Wσα στηρ(ζουν τ ν κατεστηµ#νη τCξη Oδε&ν – ντ.πια κα2 ξ#νη;
9Eτσι λοιπ*ν κCποια πλCσµατα – ποµπο(, πο\ χρηµατοδοτο8νται γιD νD «ντουµπλCρουν» τ*ν «∆», κα2 κCποια πλCσµατα – δ#κτες, πο\ ?ο5λιαξαν µ#σα στ ν νυπαρξ(α τους, συναντ=θηκαν κα2 πCντρεψαν το\ς καηµο5ς τους: T( ΛαµπρCκης, τ(
ΛCµπρου!

Ω

ΓLρω BπE τ'ν Zτυµολογ,α - cρµηνε,α
τCς παν0ρχαιας cλληνικCς λ7ξεως «∆ελφο,»
«∆EEΛOΣ» + «ΦΩΣ»: TO AΠOΛΛΩNIO ΠNEYMA
EDναι σ8µερα γνωστ., Mτι οK ∆ελφοG fπCρξαν λατρευτικE κ7ντρο BπE τE 2000
π.X. καG aσως καG παλαι.τερα13,14, Zνo6 εDναι Bκ.µη πιE S7Sαιο, Mτι το<λ0χιστον
στ? χρ.νια τοF TρωικοF πολ7µου fπCρχε Zκε_ µαντε_ο. OK στ,χοι 83-85 στE θ τCς
OδLσσειας εDναι Bποκαλυπτικο,, στE χρησµE πο ζ8τησε N Aγαµ7µνων:
«Γιατ2 ^τσι K ΦοP?ος µιD φορD το8 τC ’πε πpς θD γ(νουν
στ ?λογηµ#νη τ ν Πυθ;, τ* π#τρινο κατ;φλι
σDν π#ρασε, πο\ πMγε 6κεP χρησµ* νD το8 ζητ=σoη.»
AπE τ? Oµηρικ? κε,µενα Zπ,σης φα,νεται πολ καθαρ0, Mτι τ'ν Zποχ' το<λ0χιστον τοF TρωικοF πολ7µου τE Vνοµα τοF Mαντε,ου καG τCς περιοχCς mταν
ΠυθWν @ ΠυθR, Mπως Bναφ7ρεται στ'ν Iλι0δα (I 404-405):
«O:δ’ Wσα λCινος ο:δ*ς φ=τορος 6ντ*ς 6#ργει
Φο(?ου LAπ.λλωνος, ΠυθοP ^νι πετρη#σσoη»·
καG Zπ,σης στE B 219, καG στ'ν OδLσσεια θ 84 καG λ 581.
Eποµ7νως καG σLµφωνα π0ντα µ: τ? Bρχα_α κε,µενα }δη BπE τ'ν Zποχ' τ6ν
Tρωικ6ν στE Mαντε_ο fπCρχε p λατρε,α τοF Aπ.λλωνος καG p περιοχ' λεγ.ταν
τ.τε Bλλ? καG πολ Bργ.τερα ΠυθW @ ΠυθWν3,11,12. TE πιE πιθανE εDναι, Mτι BπE
τ'ν Zποχ' πο οK Mινω,τες ;φεραν τ' λατρε,α στEν τ.πο σLµφωνα µ: τ? Bρχα_α
κε,µενα10,13, fπCρξε ταυτ.χρονη λατρε,α τCς Γα,ας, τοF Ποσειδ6νος, τοF ∆ιονLσου, πο }δη fπCρχε5,8, καG τοF νεοεισαχθ7ντος Aπ.λλωνος. EDναι S7Sαιο, Mπως
ε|κολα µπορε_ ν? συναχθsC BπE τ? Bρχα_α κε,µενα, Mτι p εHσαγωγ' τCς AπολλRνιας λατρε,ας θ? πρ7πει ν? ;γινε σηµαντικE χρονικE δι0στηµα πρGν BπE τ?
Tρωικ0, ~στε ν? fπCρξε BρκετEς χρ.νος γι? τ'ν Zγκαθ,δρυση τCς µαντικCς τοF
Aπ.λλωνος µ7σoω τCς Πυθ,ας, Mπως φα,νεται στ'ν Iλι0δα (I 404). Oπωσδ8ποτε Mµως α<τ? πρ7πει ν? ;γιναν πρGν BπE τ'ν καταστροφ' τοF MινωικοF πολιτισµοF, πο συν7Sη σ: κ0ποια χρονικ' στιγµ' µεταξ τοF 1300 καG τοF 1650 π.X.
(MαρινQτος 1939, Treuil et al. 1989). Σ,γουρα Mµως, Nποτεδ8ποτε κι bν ;γινε p καταστροφ' τοF MινωικοF πολιτισµοF, α<τE συν7Sη µετ? τ? Tρωικ0, γιατG Bφ’
cνEς N τ.σο BκριSολ.γος nOµηρος, Mποιος κι bν mταν, δ:ν περιγρ0φει τ,ποτε BπE
Yνα τ.σο σηµαντικE γεγονEς καG Bφ’ cτ7ρου στ'ν Iλι0δα (B 645-652) Bναφ7ρονται KρCτες µ: ZπικεφαλCς τEν Iδοµεν7α καG µ: 80 καρ0Sια `ς συµµετασχ.ντες
στEν π.λεµο, καG στ'ν OδLσσεια (τ 171-201) δ,δεται µ,α Zξαιρετικ' περιγραφ'
τCς BνθοLσας καG Bκµ0ζουσας κρητικCς πολιτε,ας, Mπου Bναφ7ρεται καG p
Aµνισσ.ς, p Nπο,α, Mπως εDναι γνωστ., κατεστρ0φη µαζG µ: τEν fπ.λοιπο MινωικE κ.σµο. Συνεπ6ς p καταστροφ' ;γινε µετ? τ? Tρωικ0, τ? Nπο_α, φα,νεται
µ: νεRτερες ;ρευνες, ν? συν7Sησαν Vχι τE 1200 περ,που π.X., Mπως µ7χρι σ8µε-
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ρα πιστεLεται, Bλλ? σ: κ0ποια χρονικ' περ,οδο µεταξ τοF 1600 καG τοF 1700 π.X.
EDναι λοιπEν φανερ., Mτι στ' Mινωικ' καG Mυκηναϊκ' περ,οδο, τουλ0χιστον
µ7χρι τ? Tρωικ0, τE Mαντε_ο Zλ7γετο ΠυθWν @ ΠυθR, καG Bκ.µη δ:ν εDχε Zπικρατ8σει τE καθαρE AπολλRνιο πνεFµα, παρ? τE γεγονEς Mτι }δη N Aπ.λλων
ZλατρεLετο στE Mαντε_ο καG χρησµοδοτοFσε µ7σoω τCς Πυθ,ας. H ZπικρατοFσα
bποψη σ8µερα εDναι, Mτι τE Vνοµα ∆ελφο2 προ7ρχεται BπE τEν δελφPνα, µ: τEν
Nπο_ο fποτ,θεται Mτι ;φθασε N Aπ.λλων στE Mαντε_ο, @ Mτι τE Vνοµα Oφε,λεται
στEν ∆ελφEν @ τ7λος προ7ρχεται BπE τE δελφ5ς –γαστ7ρα, µ8τρα–, @ bλλες παρ.µοιες Zκδοχ7ς13. TE θ7µα Mµως πο BνακLπτει εDναι, Mτι, bν τE Vνοµα dφε,λετο σ: κ0ποια BπE τGς Zκδοχ:ς πο Bναφ7ρθηκαν, θ? ;πρεπε ν? fπCρχε }δη BπE
τ'ν Zποχ' τ6ν Tρωικ6ν τE Vνοµα ∆ελφο,.
EDναι σ8µερα BναµφισS8τητο, Mτι Yνα τοπωνLµιο δ,νεται µετ? BπE µ,α µακρ?
παραµον' BνθρRπων σ: µ,α περιοχ' καG εDναι τE Bποτ7λεσµα κ0ποιου φυσικοF
σχ8µατος, κ0ποιας παρ0δοσης @ κ0ποιου γεγον.τος πο Zτελε_το στEν τ.πον
α<τ.· @ bλλα δι0φορα. Στ'ν περιοχ' λοιπEν α<τ' fπCρχε Yνα σηµαντικE γεγονEς
γι? τ'ν Zποχ8, Yνα µαντε_ο σεSαστE καG πανελλ8νιο. Στ'ν Bρχ' χρησµοδ.τες mσαν
οK χθ.νιες θε.τητες Γα_α, Ποσειδ6ν (θεEς τ6ν fπογε,ων fδ0των) καG Bργ.τερα
N ∆ι.νυσος, χθ.νιος Bλλ? καG φεγγαρικEς θε.ς. TE φ,δι εDναι οHκουµενικE σLµSολο καG στGς δLο περιπτRσεις, τ6ν χθον,ων @ τ6ν φεγγαρικ6ν θεοτ8των, καG
συµSολ,ζει τ'ν Bναγ7ννηση Zξ αHτ,ας τCς BλλαγCς δ7ρµατος α<τοF τοF cρπετοF.
A<τEς N συµSολισµEς εDναι προφαν:ς Mτι γ7ννησε καG τE µυθολογικE θηλυκE φ,δι, τEν ΠLθωνα, πο φLλαγε τE Mαντε_ο, BπE τE Nπο_ο προ8ρχετο καG τE BρχαϊκE
Vνοµ0 του. Aργ.τερα mλθε N Aπ.λλων, θεEς Zπ,σης φεγγαρικEς στ'ν Bρχ8, ταυτ.σηµος σ: πολλ? µ: τE ∆ι.νυσο8, Bλλ? καG κατ? τEν Mακρ.Sιο BπολLτως ταυτ.σηµοι καG οK δLο µ: τEν Yνα καG µοναδικE θε., σLµφωνα µ: τE διασoωζ.µενο
Bπ.σπασµα: «ες Zε5ς, ες nAιδης, ες nHλιος, ες ∆ι.νυσος, ες θε.ς». OK δLο θεοG µ: τGς τ.σο στεν:ς συγγ7νειες, πο Zκπηγ0ζουν BπE τ' φεγγαρικ8 τους προ7λευση8, Zναλλ0σσονταν στ'ν παρουσ,α τους στE Mαντε_ο, N ∆ι.νυσος τος χειµερινος τ7σσερις µCνες καG N Aπ.λλων τος fπ.λοιπους. O πρ6τος δηλαδ'
στ'ν περ,οδο πο N λιος Sρ,σκεται στE χαµηλ.τερο σηµε_ο του στEν Nρ,ζοντα,
Mταν τE φ6ς λιγοστεLsη, καG N δεLτερος Mταν N λιος BνεSα,νsη στEν Nρ,ζοντα καG
p ;νταση τCς φωτειν.τητας α<ξ0νsη. O ∆ι.νυσος Zξ bλλου θεωρε_ται N θεEς τοF
φεγγαριοF πο λιγοστεLει, καG N Aπ.λλων N θεEς τοF φεγγαριοF πο α<ξ0νεται.
H µυθολογικ' παρ0δοση λ7ει, Mτι N Aπ.λλων σκ.τωσε τE φ,δι καG µετ? τEν
Zξαγνισµ. του γι? τE φ.νο µ: Oκτ0χρονη Bπουσ,α ;γινε N κLριος τοF Mαντε,ου.
H µυθολογικ' α<τ' παρ0δοση συνταιρι0ζεται Bπ.λυτα µ: τ'ν πραγµατικ.τητα πο κυρι0ρχησε µ: τος αH6νες: Mταν δηλαδ' p θεϊκ' φLση τοF Aπ.λλωνος
bρχισε ν? ξεφεLγsη BπE τ'ν Oρφικ8-∆ιονυσιακ' λατρε,α τοF φεγγαριοF καG ν?
προσαρµ.ζεται στ'ν νεRτερη cλληνικ' νοοτροπ,α, τCς πνευµατικCς προ.δου
καG τCς λατρε,ας τοF πνεLµατος. rEπρεπε λοιπEν N Aπ.λλων ν? σκοτRσsη τEν ∆ι.νυσο-ΠLθωνα καG ν? γ,νsη α<τEς N κLριος τοF Mαντε,ου. Hταν πλ7ον N Aπ.λ-

∆ΑΥΛΟΣ/219, M0ρτιος 2000

13923

LO Παρνασ(ς καI τC Tρε+πια τPν ∆ελφPν. (ΓερµανικM χαλκογραφ+α τοD 18ου αy.)

λων pλιακEς θε.ς, θεEς τοF φωτ.ς, Vχι µ.νον τοF φυσικοF φωτEς Bλλ? κυρ,ως τοF
πνευµατικοF, τοF ΠροµηθεϊκοF φωτ.ς, τοF λαµπροF φωτEς τCς γνRσης. TοF
φωτEς ποL mταν πι? «φανερ.», «;ντονο» καG µ: τGς λ7ξεις τCς ZποχCς «δMλον» @
«δ#ελον» (Sλ. OδLσσ. υ 333).
T'ν ;ννοια α<τ' συν7λαSε καG N K.λλιας6 καG πρ.τεινε τ'ν bποψη Mτι οK ∆ελφοG προ7ρχονται BπE τ' σLµφυση τ6ν λ7ξεων del καG φCος. nOµως p λ7ξη del δ:ν
Bναφ7ρεται σ: καν7να λεξικ.1,2,4,7. O K.λλιας Bναφ7ρει τ'ν BρSαν,τικη λ7ξη
«ντ#λj» `ς φ6ς, Bλλ? τE φ6ς στ' σηµεριν' BλSανικ' εDναι dritë, p Bνατολ' lidje
καG N λιος diell, ;ννοιες πο δ:ν Sρ,σκονται σ: Bπ.λυτη γλωσσολογικ' qρµον,α
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µ: τ'ν πελασγικ' γλ6σσα, κλειδG τCς Nπο,ας σ8µερα εDναι σ: πολλ:ς περιπτRσεις
p σLγχρονη BλSανικ' γλ6σσα. H λ7ξη Mµως «δ#ελος» µ: τGς ;ννοιες τοF Nρατ.ς,
καθαρ.ς, φανερ.ς, σαφ8ς, καθαρ? Oµηρικ' λ7ξη τCς ZποχCς Zκε,νης καG p Zπ,σης Oµηρικ' λ7ξη «φCος» µποροFν θαυµ0σια ν? BποδRσουν τE τοπωνLµιο.
rAν µ: τ'ν Bν0πτυξη τCς νεRτερης AπολλRνιας φιλοσοφ,ας λοιπEν Zπικρ0τησε σιγ0-σιγ0, Mτι στ'ν ΠυθW διδ0σκεται, παραχωρε_ται, ZκδηλRνεται, @ Mπως
Bλλι6ς, τE «δ#ελον φCος», εDναι φυσικE µ: τ'ν π0ροδο τοF χρ.νου ν? γ,νsη Vνοµα τοF τοπωνυµ,ου, Mπως σ: πλCθος περιοχ6ν τCς Eλλ0δας ;χει συµSC @ καG Bκ.µα συµSα,νει. TE «∆#ελον φCος» µ: τEν καιρE ε|κολα µετατρ7πεται σ: «∆ελονφ0ος», «∆ελφ0ος» καG τελικ? µ: τ'ν πληθυντικ' κατ0ληξη «∆ελφο(». O πληθυντικEς δ:ν θ? πρ7πει ν? ξεν,ζsη, BφοF πλCθος τοπωνLµια στEν τ.πο µας καG τ.τε Mπως LAθMναι, AOγα(, MυκMναι, LEρυθραP, καG τRρα Mπως ∆ολο(, Λουσσο(,
∆ολιανC, Φ#ρρες κ.τλ., Sρ,σκονται στEν πληθυντικ.. H πρ.ταση λοιπEν εDναι,
Mτι «∆ελφο2» εDναι p σLµφυση καG Zξ7λιξη τ6ν λ7ξεων «∆#ελον-φCος».
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KUστας Θανασουλ?πουλος
Kαθηγητ'ς Aριστοτελε,ου Πανεπιστηµ,ου Θεσσαλον,κης

TA ΠΛHPH KEIMENA TOY AΦOPIΣMOY
TOY EIKOΣIENA AΠO TO ΠATPIAPXEIO
H Zπ,σηµη πολιτικ' τCς Oρθ.δοξης Eκκλησ,ας

H Zπ,σηµη Oρθ.δοξη Eκκλησ,α –Zξαιρ7σει πολλ6ν µεµονωµ7νων Bνωτ7ρων καG κατωτ7ρων κληρικ6ν– δ:ν Zτ0χθη fπ:ρ
τCς Eπαναστ0σεως τοF 1821, Bντιθ7τως mταν Hδεολογικ? καG
πολιτικ? σκληρEς διRκτης της καG ;νθερµος fπερασπιστ'ς τCς
«κοινMς cµ&ν ε:εργ#τιδος κα2 τροφο8 κραταιrς κα2 ηττ=του
?ασιλε(ας (τοF Σουλτ0νου)», Mπως p aδια λ7γει. TE Πατριαρχε_ο
εDχε }δη Bφορ,σει τEν P8γα Φερα_ο τE 1898 (ZπG 1ης πατριαρχ,ας Γρηγορ,ου τοF E´), τος Σουλι6τες τE 1805 καG τE 1820 καG
τος Bρµατολος τE 1806. TEν M0ρτιο τοF 1821, µ.λις Zξερρ0γη p Zπαν0σταση στ' MολδοSλαχ,α BπE τος Mιχα'λ B.δα
ΣοFτσο καG Aλ7ξανδρο Yψηλ0ντη, N πατρι0ρχης Γρηγ.ριος
N E´ (ZπG 3ης πατριαρχ,ας του) Zξ7δωσε τρε_ς Bφοριστικ:ς Zγκυκλ,ους, µ,α πρEς Mλους τος πιστοLς του, πο διαS0στηκε σ’
Mλες τGς Zκκλησ,ες τCς OθωµανικCς α<τοκρατορ,ας (τE πλCρες
κε,µεν. της δηµοσιεLθηκε στE τεFχος 207, Mαρτ,ου 1999, τοF
«∆»), µ,α Zπ,σηµη Bνοιχτ' πρEς τος κληρικος κα, µ,α προσωπικ8-Zµπιστευτικ' πρEς τος µητροπολ,τες, τ? πλ8ρη κε,µενα τ6ν Nπο,ων δηµοσιεLοµε κατωτ7ρω. H τρ,τη `ς Zµπιστευτικ'-προσωπικ' –Zν Bγνο,α τ6ν τουρκικ6ν Bρχ6ν– Zκφρ0ζει τ'ν α<θεντικ' πολιτικ' τCς Oρθοδοξ,ας χωρGς τ'ν π,εση
τCς σουλτανικCς Zξουσ,ας καG cποµ7νως Bποτελε_ ντοκουµ7ντο
τερ0στιας KστορικCς Bξ,ας, πο BποδεικνLει Mτι N Γρηγ.ριος N
E´ α<τοSοLλως συµφωνοFσε µ: τ'ν πρ0ξη τοF BφορισµοF. H
Zκτ7λεσ8 του στ' συν7χεια δ:ν Bποφασ,σθηκε γι? τ? φιλοεπαναστατικ? φρον8µατ0 του, Bλλ? mταν πρ0ξη τCς τουρκικCς
Zξουσ,ας µ: καθαρ? ψυχολογικE σκοπE (τροµοκρ0τηση τοF
Pωµι6ν).
ΣτGς Bφοριστικ:ς Zγκυκλ,ους τοF Πατριαρχε,ου ZντLπωση κ0νουν τE Bνηλε:ς σφυροκ.πηµα τ6ν Zπαναστατ6ν («λαζ.νες»,
«χρεPοι», «κακ.?ουλοι», «κακοποιο(», ... «µισελε5θεροι» κ.λπ.),
p πρ.σκληση – µ: τ'ν Bπειλ' BποσχηµατισµοF – πρEς τος κληρικος ν? σκοτRνουν @ ν? καταδ,δουν τος στασιαστ:ς καG p
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fπ.µνηση µεταθανατ,ων ποιν6ν, N BναθεµατισµEς καG οK Bρ:ς
ν? µε,νουν «Xλυτοι» (ν? µ'ν BποσυντεθοFν δηλαδ' τ? σRµατ0 τους), Mπως καG «νD 4πCρχωσιν φωρισµ#νοι», «τυµπανια(Yω
ναθ#µατι 4π.δικοι» καG «κατηραµ#νοι κα2 συγχ;ρητοι».
O «∆αυλEς» δηµοσιεLει τ? ντοκουµ7ντα α<τ0, µ: τ? Nπο_α
Bνατρ7πεται bρδην p Kστορικ' S0ση τCς Zπ,σηµης Hδεολογ,ας
τοF NεοελληνικοF Kρ0τους (σLµφωνα µ: τ'ν Nπο,α p Bναγ7ννηση τοF EλληνικοF rEθνους ;γινε Zν συµφων,α καG Zν συµµαχ,α µ: τ'ν Oρθοδοξ,α «γιD το8 Xριστο8 τ ν π(στη τ ν
|γ(α»), µ: τ' SεSαι.τητα Mτι p γνRση τοF (BληθινοF) παρελθ.ντος εDναι Bπαρα,τητη προϋπ.θεση γι? τ'ν Oρθ' καταν.ηση τοF παρ.ντος καG Bσφαλ'ς NδηγEς γι? τ'ν πορε,α στE µ7λλον – NδηγEς πρE παντEς γι? τος nEλληνες κληρικοLς, ~στε
στE µ7λλον ν? µ' ZπαναλαµS0νωνται οK Zχθρικ:ς πρ0ξεις `ρισµ7νων προκατ.χων τους κατ? τCς πατρ,δας τους καG τCς Zλευθερ,ας τοF rEθνους τους.
AκολουθοFν τ? πλ8ρη κε,µενα τ6ν Bφορισµ6ν τCς Eπαναστ0σεως τοF 1821 BπE τE OHκουµενικE Πατριαρχε_ο Kωνσταντινουπ.λεως.
1. – H ε δικ γκLκλιος στ$ς µητροπλεις
«ΓPHΓOPIOΣ
»Eλ7oω ΘεοF Bρχιεπ,σκοπος Kωνσταντινουπ.λεως, N7ας PRµης καG οHκουµενικEς πατρι0ρχης.
»IερRτατε µητροπολ,τα... fπ7ρτιµε καG ;ξαρχε πλαγην6ν, Zν qγ,oω ΠνεLµατι
Bγαπητ: Bδελφ: καG συλλειτουργ7, καG ε<γεν7στατοι bρχοντες οK Zν τsC Zπαρχ,α ταLτsη, α<τ.χθον7ς τε καG pµεδαπο,, τιµιRτατοι πραγµατευτα,, χρησιµRτατοι πρ.κριτοι τ6ν α<τ.θι ε<λογηµ7νων ρουφετ,ων (συντεχνι6ν) καG λοιποG qπαξ0παντες ε<λογηµ7νοι XριστιανοG cκ0στης τ0ξεως καG SαθµοF, τ7κνα
Zν Kυρ,oω pµ6ν Bγαπητ0, χ0ρις εaη fµ_ν καG εHρ8νη παρ? ΘεοF.
»H πρRτη S0σις τCς gθικCς εDναι p πρEς τος ε<εργετοFντας ε<γνωµοσLνη, εDναι pλ,ου λαµπρ.τερον, καG Mστις ε<εργετοLµενος Bχαριστε_, εDναι N
κ0κιστος π0ντων BνθρRπων. A<τ'ν τ'ν κακ,αν Sλ7ποµεν πολλαχοF στηλιτευοµ7νην παρ? τ6ν Kερ6ν γραφ6ν καG παρ’ α<τοF τοF κυρ,ου pµ6ν IησοF
XριστοF BσυγχRρητον, καθWς ;χοµεν τE παρ0δειγµα τοF IοLδα.
»nOταν p Bχαριστ,α εDναι συνδεδεµ7νη καG µ: πνεFµα κακοποιEν καG Bπο-
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στατικEν Zναντ,ον τCς κοινCς pµ6ν ε<εργ7τιδος καG τροφοF κραταιQς καG
Bηττ8του Sασιλε,ας, τ.τε Zµφα,νει καG τρ.πον Bντ,θεον, Zπειδ' ο<κ ;στι, φησ,, Sασιλε,α καG Zξουσ,α εH µ' fπE ΘεοF τεταγµ7νη, καG πQς N Bντιτασσ.µενος α<τsC τsC θε.θεν Zφ’ pµQς τεταγµ7νsη κραταιQ Sασιλε,α τsC τοF ΘεοF διαταγsC Bνθ7στηκε. A<τ? τ? δLο ο<σιRδη καG Sασικ? gθικ? καG θρησκευτικ?
χρ7η κατεπ0τησαν µ: Bπαραδειγµ0τιστον θρασLτητα καG Bλαζονε,αν M τε
προσδιορισθεGς τCς Mολδαυ,ας pγεµRν, `ς µ' φειλε, Mιχα'λ καG N Aλ7ξανδρος Yψηλ0ντης.
»EHς Mλους τος Nµογενε_ς µας εDναι γνωστ? τ? bπειρα Zλ7η, Mσα p B7νναος τCς Zφ’ pµQς τεταγµ7νης κραταιQς Sασιλε,ας πηγ' Zξ7χεεν εHς τEν κακ.Sουλον Mιχα8λ. AπE µικροF καG ε<τελοFς τEν BνLψωσεν εHς Sαθµος καG
µεγαλε_α. AπE Bδ.ξου καG Bσ8µου τEν προ8γαγεν εHς δ.ξας καG τιµ0ς. TEν
ZπλοLτισε. TEν περι7θαλψε, τ7λος π0ντων τEν Zτ,µησε καG µ: τEν λαµπρ.τατον τCς pγεµον,ας α<τCς θρ.νον καG τEν κατ7στησεν bρχοντα λα6ν.
»A<τEς Mµως, φLσει κακ.Sουλος ~ν, Zφ0νη τ7ρας ;µψυχον Bχαριστ,ας, καG
συµφων8σας µετ? τοF δραπ7του καG φυγ0δος Aλεξ0νδρου Yψηλ0ντου,
Bµφ.τεροι Bπονενοηµ7νοι Zπ,σης, Bλαζ.νες, δοξοµανε_ς @ µQλλον εHπε_ν µαται.φρονες, Zκ8ρυξαν Zλευθερ,αν τοF γ7νους. KαG µ: τ'ν φων'ν fφε,λκυσαν
καG πολλος τ6ν α<τ.θι, διασπε,ραντες καG Bποστ.λους εHς δι0φορα µ7ρη,
δι? ν? Zξαπατ8σωσι καG ν? ZφελκLσωσιν εHς τEν aδιον τCς Bπωλε,ας κρηµνEν
καG bλλους πολλος τ6ν Nµογεν6ν µας.
»∆ι? ν? δυνηθ6σι δ: τρ.πον τιν? ν? ZνθαρρLνωσι τος BκοLοντας, µετεχειρ,σθησαν καG τE Vνοµα τCς PωσσικCς ∆υν0µεως, προSαλλ.µενοι Mτι καG
α<τ' εDναι σLµφωνος µ: τος στοχασµος καG τ? κιν8µατ0 των, πρ.Sληµα δι.λου ψευδ:ς καG BνLπαρκτον, καG µ.νης τCς HδικCς των µαταιοφροσLνης BποκLηµα, Zπειδ8, Zνo6 τE τοιοFτον εDναι BδLνατον gθικ6ς καG πολλCς πρ.ξενος
µοµφCς εHς τ'ν ρωσσικ'ν α<τοκρατορ,αν, καG N aδιος ZνταFθα ZξοχRτατος
πρ7σSυς α<τCς ;δωκεν ;γγραφον πληροφορ,αν, Mτι ο<δεµ,αν @ εaδησιν @ µετοχ'ν ;χει τE ρωσσικEν κρ0τος εHς α<τ'ν τ'ν fπ.θεσιν, καταµεµφ.µενος µ0λιστα καG Bποτροπιαζ.µενος τοF πρ0γµατος τ'ν Sδελυρ,αν.
»M: τοιαLτας ραδιουργ,ας Zσχηµ0τισαν τ'ν Oλεθρ,αν σκην'ν οK δLο οτοι
καG οK τοLτων συµπρ0κτορες φιλελεLθεροι, @ µQλλον εHπε_ν µισελεLθεροι, καG
Zπεχε,ρησαν εHς ;ργον µιαρ.ν, θεοστυγ:ς καG BσLνετον, θ7λοντες ν? διαταρ0ξωσι τ'ν bνεσιν καG pσυχ,αν τ6ν Nµογεν6ν µας, πιστ6ν ρεαγι0δων τCς
κραταιQς Sασιλε,ας, τ'ν Nπο,αν BπολαµS0νουσιν fπE τ'ν BµφιλαφC σκι?ν
α<τCς µ: τ.σα προν.µια Zλευθερ,ας, Mσα δ:ν BπολαµS0νει bλλο ;θνος fποτελ:ς καG fποκε,µενον, τ0 τε bλλα καG εHς τ? τCς θρησκε,ας µας κατ’ Zξοχ8ν,
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τις διεφυλ0χθη καG διατηρε_ται Bσκανδ0λιστος µ7χρι τCς σ8µερον ZπG ψυχικsC pµ6ν σωτηρ,α.
»AντG λοιπEν φιλελεLθεροι Zφ0νησαν µισελεLθεροι, BντG φιλογενε_ς καG
φιλ.θρησκοι Zφ0νησαν µισογενε_ς, µισ.θρησκοι καG Bντ,θεοι, διοργαν,ζοντες, φεF, οK Bσυνε,δητοι µ: τ? Bπονενοηµ7να κιν8µατ0 των τ'ν Bγαν0κτησιν τCς ε<µενοFς κραταιQς Sασιλε,ας Zναντ,ον τ6ν fπηκ.ων της Nµογεν6ν
µας, καG σπεLδοντες ν? Zπιφ7ρωσι κοινEν καG γενικEν τEν Vλεθρον Zναντ,ον
παντEς τοF γ7νους.
»TοιαFτα το,νυν BκοLσαντες pµε_ς τε καG πQσα p περG pµQς Kερ? Bδελφ.της, καG Mλα τ? ZνταFθα µ7λη τοF ε<σεSοFς pµ6ν γ7νους cκ0στης τ0ξεως, κατηφε,ας Zπλ8σθηµεν πολλCς καG καιρ,ας OδLνης καG προ8χθηµεν fπE φιλοστοργ,ας πατρικCς καG προνο,ας ZκκλησιαστικCς Bµ7σως εHς τE ν? ZµπνεLσωµεν fµ_ν τ? σωτ8ρια.
»KαG δ' γρ0φοντες Zντελλ.µεθα καG παραγγ7λλοµεν τsC BρχιερωσLνsη σου,
καG N aδιος Bµ7σως καG δι? τ6ν fπαλλ8λων σοι pγουµ7νων, Kεροµον0χων καG
πνευµατικ6ν πατ7ρων ν? διακηρLξsης τ'ν Bπ0την τ6ν εHρηµ7νων κακοSοLλων BνθρRπων καG ν? καταρτ,σsης τος fπE τ'ν πνευµατικ'ν προστασ,αν
σου Xριστιανος cκ0στης τ0ξεως εHς τ'ν διατ8ρησιν τοF πιστοF ρεαγιαλικ,ου καG τCς bκρας fποταγCς καG δουλικCς 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
Bποδε,ξεις τCς Bληθε,ας τ?ς πλεκτ0νας τ6ν Oλεθρ,ων Zκε,νων BνθρRπων καG
ν? τος Bποδε,ξsης κοινος λυµε6νας καG µαται.φρονας, χωρGς µ8τε p BρχιερωσLνη σου µ8τε τE λογικ.ν σου α<τE πο,µνιον ν? δRσητε εHς τος λ.γους
των καG εHς τ? κιν8µατ0 των καµµ,αν προσοχ8ν, µ0λιστα δ: ν? τος µισCτε
καG ν? τος Bποστρ7φεσθε, καθ.τι καG p Zκκλησ,α καG τE γ7νος τος ;χει µεµισηµ7νους, καG ZπισωρεLει κατ’ α<τ6ν τ?ς παλαµναιοτ0τας Bρ0ς, `ς µ7λη
σεσηπ.τα τος ;χει Bποκεκοµµ7νους τCς καθαρQς καG fγιαινοLσης χριστιανικCς Nλοµελε,ας. Ως παραS0ται τ6ν θε,ων ν.µων καG Bποστολικ6ν διατ0ξεων, `ς καταφρονηταG τοF KεροF χρ8µατος τCς πρEς τος ε<εργετ8σαντες
ε<γνωµοσLνης καG ε<χαριστ,ας, `ς Zναντ,οι τ6ν gθικ6ν καG πολιτικ6ν Mρων,
`ς τ'ν BπRλειαν τ6ν BθRων καG BνευθLνων Nµογεν6ν µας Bσυνειδ.τως τεκταιν.µενοι, Bφωρισµ7νοι fπ0ρχουσι καG κατηραµ7νοι καG BσυγχRρητοι καG
bλυτοι µετ? θ0νατον καG τo6 αHων,oω fπ.δικοι Bναθ7µατι καG τυµπανια_οι. AK
π7τραι, τ? ξLλα καG N σ,δηρος λυθε,ησαν, α<τοG δ: µηδαµ6ς. Σχισθε_σα p γC
καταπ,οι α<τοLς, ο<χ `ς τEν ∆αθ?ν καG ASειρRν, Bλλ? τρ.πoω δ8 τινι παραδ.ξoω, εHς θαFµα καG παρ0δειγµα. Πατ0ξαι KLριος α<τος τs6 ψLχει, τo6
πυρετo6, τsC Bνεµοφθορ,α καG τsC χρα. Γενηθ8τω N ο<ραν.ς, N fπ7ρ τ'ν κε-
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φαλ'ν α<τ6ν, χαλκοFς, καG p γC, p fπE τος π.δας α<τ6ν, σιδηρQ. Eκκοπτο,ησαν BRρως τCς παροLσης ζωCς καG προσζηµιωθε,ησαν καG τ'ν µ7λλουσαν. Eπιπεσ0τωσαν ZπG τ?ς κεφαλ?ς α<τ6ν κεραυνοG τCς θε,ας Bγανακτ8σεως. Eaησαν τ? κτ8µατα α<τ6ν εHς παντελC BφανισµEν καG εHς Zξολ.θρευσιν. Γενηθ8τωσαν τ? τ7κνα α<τ6ν Oρφαν? καG αK γυνα_κες α<τ6ν χCραι.
Eν γενεQ µιQ Zξαλειφθε,η τE Vνοµα α<τ6ν µετ’ }χου, καG ο< µ' µ7νsη α<το_ς
λ,θος ZπG λ,θου. rAγγελος Kυρ,ου καταδι6ξαι α<τος Zν πυρ,νsη ροµφα,α, ;χοντας καG τ?ς Bρ?ς π0ντων τ6ν Bπ’ αH6νος qγ,ων καG τ6ν Nσ,ων καG θεοφ.ρων πατ7ρων, καG α<τοG καG Mσοι το_ς aχνεσιν α<το_ς κατηκολοLθησαν Bµεταµελ8τως, @ κατακολουθ8σωσι τοF λοιποF.
»TοιαFτα BπαρRµεθα κατ’ α<τ6ν, κρουνος δακρLων Zκ τ6ν Oφθαλµ6ν
pµ6ν Bφι7ντες καG πλ8ρεις Bγανακτ8σεως δικα,ας fπ0ρχοντες.
»Eπειδ' δ: πρEς το_ς bλλοις ZγνRσθη, Mτι τE σατανικEν τCς δηµεγερσ,ας
φρ.νηµα νο8σαντες καG cταιρε,αν τοιαLτην συστησ0µενοι πρEς Bλλ8λους
συνεδ7θησαν καG µ: τEν δεσµEν τοF Mρκου, γινωσκ7τωσαν, Mτι N Mρκος α<τEς
εDναι Bπ0της, εDναι Bδι0κριτος καG BσεS8ς, Mµοιος µ: τEν Mρκον τοF HρRδου, Mστις, δι? ν? µ' φανsC παραS0της τοF Mρκου του, Bπεκεφ0λισεν Iω0ννην τEν Sαπτιστ8ν. tAν }θελεν Bθετ8σει τEν παρ0λογον Mρκον, τEν Nπο_ον
Zπεν.ησεν p bλογος Zπιθυµ,α του, ;ζη τ.τε S7Sαια N θε_ος Πρ.δροµος, ~στε
cνEς παραλ.γου Mρκου Zπιµον' ;φερε τEν θ0νατον τοF Προδρ.µου. H Zπιµον' bρα τοF Mρκου εHς διατ8ρησιν τ6ν fποσχεθ7ντων παρ? τCς φατρ,ας
α<τCς, πραγµατευοµ7νης ο<σιωδ6ς τ'ν BπRλειαν cνEς Nλοκλ8ρου γ7νους, π.σον εDναι Oλεθρ,α καG θεοµ,σητος, εDναι φανερ.ν· Zξ Zναντ,ας p Bθ7τησις τοF
Mρκου α<τοF, Bπαλλ0ττουσα τE γ7νος Zκ τ6ν Zπερχοµ7νων Bπαραµυθ8των
δειν6ν, εDναι θεοφιλ'ς καG σωτηριRδης.
»∆ι? τοFτο τsC χ0ριτι τοF παναγ,ου ΠνεLµατος ;χει p Zκκλησ,α διαλελυµ7νον τEν Mρκον α<τ6ν καG Bποδ7χεται καG συγχωρε_ Zκ καρδ,ας τος µετανοοFντας καG Zπιστρ7φοντας καG τ'ν προτ7ραν Bπ0την NµολογοFντας καG τE πιστEν τοF ρεαγιαλικ,ου α<τ6ν Zναγκαλιζοµ7νους, εHλικριν6ς Bποτε,νοντες δ:
τEν λ.γον Hδ,ως καG πρEς τ'ν BρχιερωσLνην σου Bποφαιν.µεθα, Z?ν µ' Sαδ,σsης εHς Mσα Zν πνεLµατι qγ,oω παραινοFµεν δι? τοF παρ.ντος Zκκλησιαστικ6ς, Z?ν δ:ν δε,ξsης Zν ;ργoω τ'ν Zπιµ7λει0ν σου καG προθυµ,αν εHς τ'ν δι0λυσιν τ6ν σκευωρι6ν, εHς τ'ν Bναστολ'ν τ6ν καταχρ8σεων καG Bταξι6ν, εHς
Zπιστροφ'ν τ6ν πλανηθ7ντων, εHς τ'ν bµεσον καG ;µµεσον καταδροµ'ν καG
Zκδ,κησιν τ6ν Zπιµεν.ντων εHς τ? Bποστατικ? φρον8µατα, Z?ν δ:ν συµφρον8σsης τsC Zκκλησ,α καG cνG λ.γoω Z?ν καθ’ οKονδ8ποτε τρ.πον κατενεχθsCς
κατ? τCς κοινCς pµ6ν ε<εργ7τιδος κραταιQς Sασιλε,ας, σ: Yχοµεν BργEν π0-
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σης Bρχιεροπραξ,ας καG τsC δυν0µει τοF qγ,ου ΠνεLµατος ;κπτωτον τοF SαθµοF τCς BρχιερωσLνης καG τ6ν Kερ6ν περιS.λων Bπ.Sλητον καG τCς θε,ας
χ0ριτος γεγυµνωµ7νον καG τo6 πυρG τCς γε7νης ;νοχον, `ς τ'ν BπRλειαν τοF
γ7νους pµ6ν αKρετησ0µενον καG προτιµ8σαντα.
»O τω το,νυν, BγαπητοG Bδελφο,, Bναν8ψατε πρEς ΘεοF καG ποι8σατε
καθWς Zκκλησιαστικ6ς fµ_ν γρ0φοντες κελευ.µεθα, Mτι περιµ7νοµεν κατ?
τ0χος τ'ν αHσ,αν τ6ν γραφοµ7νων Zκτ7λεσιν, aνα καG p τοF ΘεοF χ0ρις καG
τE bπειρον ;λεος εaη µετ? π0ντων fµ6ν.
»αωκα´ (1821) Zν µηνG µαρτ,oω.
»Yπεγρ0φη συνοδικ6ς ZπG τCς qγ,ας Tραπ7ζης παρ? τCς pµ6ν µετρι.τητος, καG τCς µακαρι.τητ.ς του καG π0ντων τ6ν qγ,ων Bρχιερ7ων.
»O Kωνσταντινουπ.λεως ΓPHΓOPIOΣ Bποφα,νεται.
O IεροσολLµων ΠOΛYKAPΠOΣ συναποφα,νεται.
O Kαισαρε,ας IΩANNIKIOΣ.
O Hρακλε,ας MEΛETIOΣ.
O Kυζ,κου KΩNΣTANTINOΣ.
O Nικοµηδε,ας AΘANAΣIOΣ.
O Nικα,ας MEΛETIOΣ.
O Xαλκηδ.νος ΓPHΓOPIOΣ.
O ∆7ρκων ΓPHΓOPIOΣ.
O Θεσσαλον,κης IΩΣHΦ.
O Tυρν.Sου IΩANNIKIOΣ.
O Aνδριανουπ.λεως ∆ΩPOΘEOΣ.
O ΠροLσσης MEΛETIOΣ.
O ∆ιδυµοτο,χου KAΛΛINIKOΣ.
O AγκLρας AΘANAΣIOΣ.
O Nαξ,ας ΓPHΓOPIOΣ.
O Σ,φνου KAΛΛINIKOΣ.
O Φαναρ,ου καG Φερσ0λων ∆AMAΣKHNOΣ κ.τλ. κ.τλ.».

2. – H µπιστευτικ προσωπικ γκLκλιος
«ΓPHΓOPIOΣ
»Eλ7oω ΘεοF Bρχιεπ,σκοπος Kωνσταντινουπ.λεως, N7ας PRµης καG οHκουµενικEς πατρι0ρχης.
»IερRτατε µητροπολ_τα... fπ7ρτιµε καG ;ξαρχε πλαγην6ν, Zν qγ,oω ΠνεLµατι
Bγαπητ: Bδελφ: καG συλλειτουργ: τCς pµ6ν µετρι.τητος, KLριε (N δε_να)
χ0ρις εaη σου τsC Kερ.τητι καG εHρ8νη παρ? ΘεοF.
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»Π.σον διετ0ραξε τ?ς καρδ,ας ο< µ.νον τ6ν Zκκλησιαστικ6ν Bλλ? καG π0ντων τ6ν Zν τsC SασιλευοLσsη κατο,κων Nµογεν6ν BπE µικροF Yως µεγ0λου τE
Bπροσδ.κητον BποστατικEν α<τ.θι κ,νηµα, BδυνατοFµεν γραφsC παραδοFναι.
»nOλοι πενθοFντες καG σκυθρωπ0ζοντες µ7νοµεν Zκστατηκ.τες, Mτι καG τCς
Zκκλησ,ας καG τCς θε.θεν Zφ’ pµQς τεταγµ7νης κραταιQς καG Bηττ8του Sασιλε,ας ;φθασεν ZπG τοσοFτον BγνRµων καG Bχ0ριστος ν? φανsC N ZπG τ'ν
pγεµονε,αν α<τ8ν, `ς µ' φειλε, προαχθεGς Mιχα8λ, καG µ: τE πρ.σχηµα τCς
Zλευθερ,ας ν? κηρυχθsC τo6 πρ0γµατι καG τsC Bληθε,α ZχθρEς τοF γ7νους Zπ,σηµος, συµφων8σας τo6 φυγ0δι Zκε,νoω καG Zπ,σης BγνRµονι Aλεξ0νδρoω τo6
Yψηλ0ντsη. A<τοG µ8τε τ? πρEς ΘεEν Mσια µ8τε τ? πρEς BνθρRπους δ,καια
διατηρ8σαντες, καταπατ8σαντες καG θρησκευτικ? καG gθικ0, ο< µ.νον Zξηπ0τησαν τος α<τ.θι ο<τιδανος καG Bφελεστ7ρους Bλλ? καG τE γ7νος Mλον
Bσυνειδ.τως Zσυκοφ0ντησαν, προSαλλ.µενοι τE κακοηθ7στατον σχ7διον
α<τE `ς Zθνικ.ν.
»Aλλ’ p θε,α πρ.νοια καG p ZπαγρLπνησις τCς κραταιQς καG Bηττ8του Sασιλε,ας, δι? τ6ν κατ? τ.πους φωραθ7ντων γραµµ0των καG Zξ α<τCς τCς Zπαγγελµατικ6ς δοθε,σης εHδοποι8σεως τοF Zξοχωτ0του πρ7σSεως τCς Pωσσ,ας,
Bπεκ0λυψε τ'ν σκην8ν, καG ZγνRσθη p S0σις καG p Bρχ' π.θεν καG Zφωρ0θη τE ψεFδος τοF προSλ8µατος καG p Bπ0τη, τ'ν Nπο,αν BναισχLντως µεταχειρ,ζονται, `ς ;χοντες δCθεν συνεργEν εHς τοιοLτους σκοπος Oλεθρ,ους τ'ν
Pωσσικ'ν ∆Lναµιν, καθWς ταFτα π0ντα διεκηρLχθησαν καG δι? τοF Zπ,τηδες Zπ’ α<τsC τsC fπ.θεσει Zκδοθ7ντος καG σ8µερον Zπ’ Bκρο0σει κοινsC π0ντων pµ6ν Bναγνωσθ7ντος fψηλοF SασιλικοF προσκυνητοF NρισµοF.
»TE SασιλικEν κρ0τος Zπεχε,ρησεν ε<τ0κτως τ'ν Bνατροπ'ν τοF κακο8θους
σχεδ,ου, καG p qγ,α τοF XριστοF Zκκλησ,α, κατ? χρ7ος Bπαρα,τητον ZπαγρυπνοFσα fπ:ρ τ6ν BπανταχοF Nµογεν6ν, Zξ7δωκε γρ0µµατα καG δι7νειµε
δι’ Zξ0ρχων, fπαγορεLουσα το_ς Nµογεν7σι κοιν6ς τε καG κατ? µ7ρος τ? σωτ8ρια καG στηρ,ζουσα π0ντας εHς τE πιστEν τοF ρεαγιαλικ,ου καG τ? χρ7η τCς
εHλικρινοFς ε<πειθε,ας καG fποταγCς, Zκε,νους δ: τος πρωτουργος καG τος
Bµεταµελ8τως α<το_ς κατακολουθοFντας καG συµφωνοFντας Bρα_ς BλLτοις
καθυποS0λλει καG Bναθ7µασιν, `ς προφαν6ς OλετCρας καG τ'ν ;κχυσιν τ.σων καG τ.σων BθRων αKµ0των Nµογεν6ν Bσπλ0γχνως καG BπανθρRπως Zπιθυµ8σαντας.
»TοιαFτα γρ0µµατα στ7λλονται προσφ.ρως καG εHς τ'ν Zπαρχ,αν τCς Kερ.τητ.ς σου καG τ6ν θεοφιλεστ0των Zπισκ.πων σου, Zκ τ6ν Nπο,ων γραµµ0των καG BκριS7στερον πληροφορε_σαι, Hδ,ως δ: γρ0φοντες καG δι? τCς πα-
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ροLσης Zντελλ.µεθ0 σοι Zκλησιαστικ6ς ν? διασαλπ,σsης εHς Mλους τος fπE
τ'ν πνευµατικ8ν σου προστασ,αν Xριστιανος τ?ς Zννο,ας τ6ν Zκκλησιαστικ6ν µας γραµµ0των, ν? BγωνισθsCς Zκ παντEς τρ.που εHς τE ν’ Bποδε,ξsης
τ'ν πλ0νην, εHς τ'ν Nπο,αν εfρ,σκονται, ν? διαλLσsης τος µατα,ους στοχασµοLς των καG τ7λος π0ντων ν’ Bποδε,ξsης, Mτι µ: τ'ν Zπιµον'ν α<τ6ν εHς τE
Bπονενοηµ7νον τοFτο κ,νηµα διοργαν,ζουσι τEν Vλεθρον Mλου τοF γ7νους,
ν? πληροφορ8σsης α<τοLς, Mτι, bν δ:ν διορθRσωσι τE σφ0λµα µ: µ,αν τελε,αν καG εHλικρινC µεταµ7λειαν, p Zκκλησ,α τος ;χει Bποκεκοµµ7νους τCς τ6ν
πιστ6ν Nλοµελε,ας καG BποSλ8τους καG Zν.χους τo6 αHων,oω Bναθ7µατι.
»ΠρE π0ντων δ: προσεκτικRτατος ;σο p Kερ.της σου, Bγαπητ: Bδελφ7,
Zνν.ησον Mτι ;χεις ν? δo6ς Bπολογ,αν ZπG τοF Bδεκ0στου S8µατος τοF Kυρ,ου pµ6ν Zν τsC φοSερQ Zκε,νsη pµ7ρα τCς Zτ0σεως περG Mλων τ6ν α<τ.θι Nµογεν6ν καG τ6ν BλλαχοF εfρισκοµ7νων καG Zξ αHτ,ας α<τ6ν κακ.ν τι fποστησοµ7νων.
»Eκ τCς χειρ.ς σου Zκζητηθ8σεται τE αDµα α<τ6ν, bν µ' καG λ.γoω καG ;ργoω
δ:ν προφθ0σsης τ'ν Bναγκα,αν θεραπε,αν καG δι.ρθωσιν, bν δ:ν Zκτελ7σsης
τ? Bρχιερατικ? χρ7η σου, µεταπε,θων τος Zξαπατηθ7ντας, Bποδεχ.µενος
καG συγχωρ6ν τος µετανοοFντας καG τ6ν Mρκων Zκε,νων τ6ν σατανικ6ν
Bπαλλ0ττων, µισ6ν, Bποστρεφ.µενος, καταδιRκων καG κατατρ7χων τος λειποτακτ8σαντας, καG κατ? π0ντα συµφρον6ν τsC ΘεοF Zκκλησ,α καG τsC Zφ’
pµQς θεοδ.τoω κραταιQ Sασιλε,α, καθ.τι, Z0ν, M µ' γ7νοιτο, BντιδιατεθsC καG
bλλα παρ? τ? Zκκλησιαστικ6ς γραφ.µενα Zπιχειρ8σsης @ λ.γoω @ ;ργoω @ διανο,α, σ: ;χοµεν Zξ Zκε,νης τCς ~ρας ;κπτωτον τοF BρχιερατικοF SαθµοF,
α<τοκατ0κριτον καG µ7λος Bλλ.τριον καG ξ7νον τCς Zκκλησ,ας τοF ΘεοF καG
καθαιρ7σει Bµετακλ8τoω ;νοχον.
»∆ι., περιπ.θητε Bδελφ7, Bγων,σθητι Mσον τE δυνατ.ν, δι? ν’ BποφLγsης
τEν ψυχικEν κ,νδυνον, Mτι Zν Oχετο_ς δακρLων καG τE στελλ.µεν.ν σοι συνοδικEν γρ0µµα ZπG τοF θε,ου fπεγρ0φη θυσιαστηρ,ου, ο τως ZξεκαLθη p δικα,α τCς Zκκλησ,ας Bγαν0κτησις κατ? τ6ν κοιν6ν φθορ7ων καG λυµεRνων.
»Περιµ7νοµε ν? χαροποιηθ6µεν µ: τ?ς ταχε,ας Bποκρ,σεις σου, δηλωτικ?ς
τCς αHσ,ας τ6ν γραφοµ7νων BποπερατRσεως, δι? ν? σ: καταστ7ψωµεν καG µ:
τ?ς κοιν?ς pµ6ν ε<χ?ς καG ε<φηµ,ας, p δ: τοF ΘεοF χ0ρις εaη µετ? τCς BρχιερωσLνης σου.
»O Kωνσταντινουπ.λεως Zν Xριστo6 BδελφEς αωκα´ (1821) Mαρτ,ου κα´
(21)».

O EΛΛHNIKOΣ ΠPOEΠANAΣTATIKOΣ
TYΠOΣ ΣTIΣ EYPΩΠAΪKEΣ XΩPEΣ
∆. H Zν Λονδ,νoω Zφηµερ,δα «Iρις @ τ? νFν Eλληνικ0»*
TE 1819 ;γινε µι? Bκ.µη Bναγγελ,α τοF περιοδικοF «Iρις @ τ? νFν Eλληνικ0», πο προερχ.ταν Bπ’ τ'ν Aγγλ,α, τ'ν «4περτCτην Zδραν Mουσ&ν κα2
6λευθερ(ας», Mπως δηλRνουν στ'ν προκ8ρυξη. ΣτGς 15 Aπριλ,ου δηµοσιεLθηκε στEν «EρµC τEν Λ.γιον» µαζG µ: τ'ν Bναγγελ,α τCς «AθηνQς» καG p
Bναγγελ,α τοF περιοδικοF «Iρις».
Γι? τ'ν καθυστ7ρηση προS0λλεται p cξCς δικαιολογ,α: «Xς µ παραξενευθ&σιν Wµως οh KµογενεPς, Wτι µ.λις µετD _κτp περ(που µMνας κηρ5ττοµεν
τ ν γγελ(αν τMς LAθηνrς· αtτιοι τMς να?ολMς τα5της ε]ναι α:το2 οh tδιοι
οh 6κδ.ται, δι.τι δAν µrς ^στειλαν τ ν γγελ(αν προτ=τερα κα2 µ.λις πρ* δ5ο
f τρι&ν N?δοµCδων τ ν 6λC?οµεν διD φ(λου τιν.ς». M: τE κε,µενο τοF «EρµC
τοF Λογ,ου», πο συνοδεLει τGς Bγγελ,ες, N προαγγ7λλων αHσθ0νεται τ'ν
Bν0γκη –καθWς πληθα,νουν οK cλληνικ:ς Zφηµερ,δες– ν? ξεκαθαρ,σsη τος
γενν8τορες α<τCς τCς προσπ0θειας, πο κατ? τ' γνRµη του εDναι N Aδ. KοραCς καG τE aδιο τE περιοδικ.: «O Λ.E. λοιπ*ν ε]ναι c πρ;τη το8 γ#νους µας
φιλολογικ 6φηµερ2ς κα2 c πρ;τη αOτ(α το5του K KοραMς· Xν οτος δAν 6πρ.?αλλε τοιο8τ.ν τι, δAν zθελεν tσως 4πCρχει κ.µη 6φηµερ(ς· κα2 Xν K Λ.E.
δAν 4πMρχε, δAν 6γεννrτο c Oδ#α Xλλης 6φηµερ(δος εOς cµrς, ~στε K Λ.E. ^δωκεν παρξιν εOς τDς Xλλας 6φηµερ(δας». Kαµµι? Bναφορ? στGς προσπ0θειες
τοF Γ. Bεντ.τη καG τ6ν Bδελφ6ν Mαρκιδ6ν-ΠοLλιου.
H προκ8ρυξη τCς «rIριδος» Bναγρ0φεται καG στ? cλληνικ? καG στ? Bγγλικ0. Eκδ.της τοF περιοδικοF mταν N γνωστEς Bπ’ τGς Zκδ.σεις cλληνικ6ν ;ργων
στ'ν Aγγλ,α John Murray. YπεLθυνος γι? τ'ν θεµατογραφ,α καG τ'ν διεκπερα,ωση τCς ;κδοσης τCς «rIριδος» mταν N ∆ηµ8τριος ΣχοινQς, πο µαζG µ:
τEν φιλ7λληνα κ.µη τα Frederick Guilford mταν οK Zµπνευστ:ς τοF περιοδικοF. O ∆. ΣχοινQς π,στευε, Mτι, Mπως Bναφ7ρει σ: γρ0µµα του στEν John
Murray, ;πρεπε p ;κδοση ν? στηριχθsC στGς συνδροµ7ς. TE περιοδικE θ? στηριζ.ταν BπE bποψη θεµατογραφ,ας στος fποτρ.φους τοF Frederick
Guilford11. M7σα σ’ α<τος περιλαµS0νονταν N Kωνσταντ_νος AσRπιος, N
Xριστ.φορος ΦιλητQς, N Θε.κλητος Φαρµακ,δης, Mλοι συνεργ0τες τοF «EρµC
τοF Λ.γιου». A<τ., καθWς καG p προκ8ρυξη πο κινε_ται στE κοραϊκE πνεFµα,
τοποθετοFν τ'ν «rIριδα» στ'ν γραµµ' τοF «EρµC τοF Λογ,ου».
* Bλ7πε τ? προηγοLµενα µ7ρη τCς ;ρευνας τοF κ. ∆ηµ. Παπαϊω0ννου γι? τEν προεπαναστατικE
EλληνικE TLπο στ'ν E<ρRπη στ? τεLχη 216, 217 καG 218.
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H διαδικασ,α τCς
;κδοσης τοF περιοδικοF Sρισκ.ταν σ: καλE
δρ.µο. O ∆. ΣχοινQς
γρ0φει πρEς τEν Xριστ.φορο ΦιλητQ (24
Aπριλ,ου τοF 1820):
«EτοιµCσου Wµως νD
OδoMς κα2 τ ν QIριν, κα2
?Cστα πλ#ον ξυστMρας
κα2 κολαπτMρας διD
τ ν ρCχιν της· θ’ ρχ(σω 6ντ*ς _λ(γου νD σA
τ ν στ#λνω κοµµCτια
κοµµCτια». H καθυστ7ρηση Mµως τCς
;κδοσης BνησLχησε
τEν Frederick Guilford
καG Bν0γκασε τEν ∆.
ΣχοινQ ν? τοF γρ0ψsη
(OκτRSριος τοF 1821):
«T* τMς 9Iριδος σχ#διον, µA λ#γετε πCλιν,
εOς ^ργον διατ2 δAν
?Cλθηκεν;... Ποτ# µου
δAν
6τ.λµησα νD OδεαLO hAγγλος φιλ7λληνας κ?µης Frederick Guilford (1766-1827),
οY XEλληνες xπ?τροφοι τοD eπο+ου στ6ριξαν yδεολογικC καI σθ&, Wτι τοιο8τον π.νηµα
^πρεπε
νD
θεµατογραφικC τMν Tφηµερ+δα «Iριδα».
6?γα(νo η Kλ.κληρον
π* τD µυελC µου. Oh LAσ;πιος, Φιλητrς, Θε.κλητος κα2 καθεξMς... ^µελλον
εOς α:τ* νD γρCψουν, οh δA πο8 6συναθρο(σθησαν;» Στ'ν Zπιστολ8 του N ∆.
ΣχοινQς Bρνε_ται, Mτι }θελε α<τEς ν? Sγ0ζsη Mλη τ'ν Zφηµερ,δα καG συγχρ.νως γι? τ'ν καθυστ7ρηση ρ,χνει τGς ε<θLνες στος fπ.τροφους τοF Fr.
Guilford, πο τος Zπιρρ,πτει Bδιαφορ,α. H ;κδοση τCς «rIριδος» τελικ? δ:ν
ε<οδRθηκε. Π0ντως θ? πρ7πει ν? θεωρηθsC `ς Yνα κοµµ0τι στ? φιλελληνικ?
σχ7δια τοF Frederick Guilford, πο περιελ0µSαναν τ'ν I.νιο Aκαδηµ,α καG
fποτροφ,ες Eλλ8νων στ'ν E<ρRπη, πο θ? δ,δασκαν Bργ.τερα στ'ν Aκαδηµ,α.
H ;ναρξη τCς EλληνικCς Eπαν0στασης καG N BφορισµEς τοF Aλ. Yψηλ0ντη (1792-1828) BπE τEν πατρι0ρχη Γρηγ.ριο E´ ;παιξαν σηµαντικE ρ.λο
στ'ν πορε,α τ6ν cλληνικ6ν περιοδικ6ν. Στ'ν Bι7ννη N «EρµCς N Λ.γιος»
καG p «Kαλλι.πη» κατ.πιν πι7σεως BπE τE α<στριακE κρ0τος δηµοσ,ευσαν
τEν Bφορισµ.. O «EρµCς N Λ.γιος» δηµοσ,ευσε τEν BφορισµE σ: παρ0ρτη-
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LH Qναγγελ+α τWς Tφηµερ+δος «Iρις _ τC νDν LEλληνικC» στC 5Aγγλικ0, ]πως δηµοσιεRθηκε στ(ν «LEρµW τ(ν Λ?γιον».

µα, Mπου N K. Kοκκιν0κης σηµειRνει µ: ;µφαση σ: θ7ση τ,τλου: «LEπαρακαλ#σθην νD δεχθ& τ* 6φεξMς Oδια(τερον παρCρτηµα...».
Aξ,ζει ν? σηµειωθsC, Mτι M Zκδ.της τοF «EρµC τοF Λογ,ου» K. Kοκκιν0κης φυλακ,στηκε BπE τGς α<στριακ:ς Bρχ7ς. EκτEς τοF «EλληνικοF Tηλεγρ0φου», πο δηµοσ,ευσε bνευ Bντιρρ8σεως τEν BφορισµE (α<τE mταν καG
αHτ,α ν? συνεχ,σsη Yως τE 1836 τ'ν ;κδοσ8 του), N «EρµCς N Λ.γιος» καG p
«Kαλλι.πη» σταµ0τησαν τ'ν ;κδοσ8 τους. Hταν p ~ρα τ6ν Mπλων καG Bνεξ0ρτητα µ: τGς Hδεολογικ:ς καG προσωπικ:ς διαφορ:ς τ? Zπιτελε_α Mλων τ6ν
cλληνικ6ν Zφηµερ,δων συστρατεLθηκαν στEν fπ:ρ π0ντων Bγ6να.
O cλληνικEς προεπαναστατικEς τLπος καθρ7φτισε Mλες τGς δυν0µεις πο
συσσRρευε τE γ7νος. rEδωσε πνο' καG δροµολ.γησε τ? Nρ0µατα τοF EλληνισµοF. EµSολ,ασε τ'ν τουρκοκρατοLµενη Eλλ0δα µ: τ'ν Zλπ,δα τCς λευτεριQς.
LYποσηµε+ωση

11. Σ: γρ0µµα πρEς τEν Zκδ.τη τοF «EρµC τοF Λογ,ου» – «Φ(λτατ# µοι κ5ριε KοκκινCκη...» (15 IοLνιος 1820, Bρ. 12)– Bναφ7ρεται στEν κ.µη Frederick Guilford: «Γε;ργιος K ∆´, ?ασιλε\ς τMς MεγCλης Bρετανν(ας κα2 προστCτης τ&ν LIον(ων N=σων 6πρ.?αλεν εOς τ ν Πανι.νιον Bουλ ν lς µ#γαν πρ.εδρον το8 Πανεπιστηµ(ου <p Nπο,α καG Zψ8φισε> τ*ν κ.µητα Γυ(λφορδ, πασ(γνωστον
διD τDς |δρCς του δαπCνας, τ ν κο(µητον κα2 πατρικ ν φροντ(δα, τ*ν κCµατον ζMλον εOς {φ#λειαν το8 γ#νους κα2 τ ν εOς Wλους κοιν&ς το\ς nEλληνας ε:νοϊκ=ν του διCθεσιν».

∆ηµ. Γ. Παπαϊω0ννου
EκπαιδευτικEς

Σκουτ0ρι: LO Παλαι?πυργος, ]που gγινε τ( πρPτο eλοκαRτωµα τWς Tουρκοκρατ+ας. LH
θυσ+α τPν ΣκουταριωτPν gγινε σF λ+γα χρ?νια παρ0δειγµα πρ(ς µ+µησιν: KοRγκι, MονM
Σ7κου, Ψαρ0, Mεσολ?γγι καI 5Aρκ0δι e Qπ?ηχος.

TE πρ6το NλοκαLτωµα Eλλ8νων
στ? χρ.νια τCς Tουρκοκρατ,ας
H ΘYΣIA TΩN KAΛKANTH∆ΩN ΣTH MANH
O σουλτQνος µ: Bφορµ' τ'ν συµµετοχ' τ6ν Mανιατ6ν (θεληµατικ6ς
@ Bθελ8τως) στ'ν Bποτυχηµ7νη Oρλωφικ' Eπαν0σταση στ'ν Πελοπ.ννησο (1770-4) τEν M0ρτιο τοF 1770 στ7λνει στ'ν περιοχ' τCς M0νης
τουρκοαλSανικ' δLναµη 8.000 Bνδρ6ν πεζικοF fπE τCν διο,κησιν τοF
XατζC Oσµ?ν ΠασσQ, γι? ν? ZπιS0λsη τ'ν ;ννοµη τ0ξη. Aρχικ6ς χτLπησε
τ'ν M0νη BπE τ'ν δυτικ8 της εaσοδο, στ'ν περιοχ' Π.ρος τοF AλµυροF.
Kατ? µεταµεσονLκτια Mµως ~ρα προσεSλ8θη BπE Bλαλ0ζοντες δαιµονιωδ6ς MανιQτες καG Mανι0τισσες καG πανικ.Sλητος Zπιστρ7φει στ'ν
Kαλαµ0τα, Bφ8νοντας στE πεδ,ο τCς µ0χης περ,που χιλ,ους νεκρος καG
bφθονο πολεµικE fλικ..
H Bντ,δρασ8 του σ: µι? τ7τοια ττα του εDναι bµεση: ∆ιπλασι0ζει τ'ν
δLναµ8 του σ: 16.000 πεζος µ: Bν0λογο KππικE καG πυροSολικ.. H δLναµ8 του δηλαδ' fπερSα,νει τGς 18.000 Bνδρ6ν. Mετ? BπE Yνα µCνα καG
µ: Nρµητ8ριο τEν MυστρQ εHσS0λλει στ'ν M0νη BπE Bνατολ0ς – κατ? τ?ς
Bρχ?ς MαXου. KαταλαµS0νει τE µικρE ΓLθειο, τ? χωρι? τοF Mαλευρ,ου,
τοF ΠασσαSQ καG προχωρε_ γι? ν? κυριεLσsη Mλη τ'ν M0νη. Περν6ντας
Bπ’ τ? χωρι? σκοτRνει, Sι0ζει, κα,ει σπ,τια, qρπ0ζει ζo6α, καταστρ7φει. OK
κ0τοικοι κρLSονται στ’ Bπ0τητα Sουν0. Ξαφνικ? Mµως Yνας Bγγελιαφ.ρος τοF διαµηνLει, πWς οK Σκουταρι6τες-KαλκαντCδες προS0λλουν πεισµατRδη Bντ,σταση. ∆:ν συλλαµS0νει τ'ν σπουδαι.τητα τCς καταστ0σεως Bµ7σως καG στ7λνει διαπραγµατευτ:ς γι? τ'ν παρ0δοση.
OK KαλκαντCδες, πο δ7χθηκαν τ'ν Zπ,θεση τ6ν TουρκοαλSαν6ν τ'ν
1η MαXου 1770, συζητοFν µαζG µ: συγγενε_ς καG bλλους συγχωριανοLς, γι?
ν? δεχθοFν τος Mρους τοF Oσµ0ν, πο οK διαπραγµατευτ7ς του προσκοµ,ζουν, δι.τι θ7λουν ν? δRσουν χρ.νο στος Bµ0χους ν? BποµακρυνθοFν καG ν? σωθοFν καG στος συναρχηγος τCς AνατολικCς M0νης καπετ?ν Γρηγ.ρη Tζωρτζ0κη καG καπετ?ν ∆ηµητρ0κη Γρηγορ0κη
(KαSαλλι7ρη Bργ.τερα) `ς καG στος ∆υτικοµανιQτες καπετανα,ους
Mαυροµιχ0ληδες, Kουµουνδουρ0κηδες, Tρουπ0κηδες, Kουτηφαρα,ους
καG bλλους (Sλ. TζRρτζη Π. Tζωρτζ0κη, «ΓLθειον-Mαραθον8σι», σελGς
13)· Bφ’ cτ7ρου προσπαθοFν ν? συγκροτ8σουν τGς διαλυµ7νες δLο Λε-
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γε6νες τCς M0νης γι? µι? Zπ,θεση σωτ8ρια γι? τος aδιους (τος KαλκαντCδες) καG Mλη τ'ν M0νη καG φυσικ? καταστρεπτικ' γι? τ'ν τουρκαλSανικ' δLναµη. ∆ιRχνουν µ: Bν0ρµοστο τρ.πο τος διαπραγµατευτ:ς
κα,, γι? ν? τος Zρεθ,σουν περισσ.τερο, κρεµοFν Bπ’ τ'ν κορυφ' τοF
πLργου δLο «µπουζ(α» (γουρουν.πουλα), πο οK στριγγλι:ς τους ;χουν
θρησκευτικE καG ταπεινωτικE χαρακτCρα γι? τος εHσSολε_ς. OK π7ντε
BδελφοG KαλκαντC µ: τος συγχωριανοLς τους δ:ν fπερSα,νουν τος
cSδοµ8ντα. Eτοιµ0ζονται γι? πολυ8µερη bµυνα.
OK διαπραγµατευτ:ς Bναφ7ρουν στEν διοικητ8 τους Oσµ?ν τ'ν bρνηση καG τ'ν προκλητικ.τητα τ6ν Mανιατ6ν, πο Bποφασ,ζει ν? τος δRσsη
Yνα µ0θηµα καλCς συµπεριφορQς. Eπισκ7πτεται τEν χ6ρο τοF πLργου µ7σα στE Σκουτ0ρι. ΓLρωθι τοF πLργου fπ0ρχουν οK πατρογονικοG πLργοι
τ6ν Γρηγορ0κηδων καG bλλες οHκ,ες, πο δ:ν Zπιτρ7πουν τ0ξιµο κανονι6ν. TE κακοτρ0χαλο τοF δρ.µου Zπ,σης δ:ν Sοηθε_ στ'ν µεταφορ? κανονι6ν. rEτσι Bποφασ,ζει ν? καταλ0Ssη τEν πLργο µ: Zφ.δους πεζικοF καG
µηχανικοF.
OK TοFρκοι ;χουν χ0σει κ0ποιους στρατι6τες Bπ’ τ'ν πρRτη Zπαφ8
τους µ: τος fπερασπιστ:ς τοF πLργου. Λ.γoω τCς στεν.τητος τοF χRρου
δ:ν µποροFν ν’ BναπτυχθοFν σωστ0. O Oσµ?ν ξεγελι7ται. ΠιστεLει, πWς
µ: τE πρ6το χτLπηµα θ? παραδοθοFν οK KαλκαντCδες. T'ν δεLτερη pµ7ρα, 2-5-1770, Zπιτ,θεται. OK TοFρκοι fποχωροFν. T'ν τρ,τη pµ7ρα Zπιτ,θενται, φθ0νουν ~ς τEν πLργο.
OK λοστοφ.ροι Bρχ,ζουν τ'ν Zξ.ρυξη λ,θων Bπ’ τEν πLργο, γι? ν? τοποθετ8σουν πυρ,τιδα καG ν? τEν Bνατιν0ξουν. OK KαλκαντCδες τος ρ,χνουν π7τρες, καG οK TοFρκοι Bναγκ0ζονται σ: bτακτη fποχRρηση. T'ν
τετ0ρτη pµ7ρα (4-5-1770) ξαναεπιτ,θενται µ: µεγαλLτερη σφοδρ.τητα.
OK λοστοφ.ροι ZπιχειροFν τ? aδια, µ? οK KαλκαντCδες τος ρ,χνουν καυτE
λ0δι καG τος ζεµατ,ζουν. YποχωροFν καG fποχωρ6ντας δ7χονται τ?
ε|στοχα καG Bσταµ0τητα πυρ? τ6ν fπερασπιστ6ν τοF πLργου. OK BπRλειες τ6ν TοLρκων α<ξ0νονται. O Oσµ?ν Bποφασ,ζει ν? Bνο,ξsη σ8ραγγα, πο ν? φθ0νsη ~ς τ? θεµ7λια το πLργου καG ν? τος Bνατιν0ξsη.
AκοLει Mµως τος KαλκαντCδες-Σκουταρι6τες ν? τραγουδοFν καG ν?
προκαλοFν τος TοLρκους.
Mι? φων' πιE δυνατ' BκοLστηκε ν? λ7sη «Tουρκαλ?αν.πουλα, φ5γετε
νD σωθMτε. O XατζM LOσµDν ε]ναι ν.ητος κα2 ξεγελι#ται. ΘD πCθετε
W,τι πCθατε στ*ν Π.ρο τ’ Aλµυρο8 κι’ κ.µα χειρ.τερα. Kα2 σ5, LOσµCν,
λυπ=σου το\ς στρατι&τες σου». OK KαλκαντCδες εDχαν δ,κιο, µ? N Oσµ?ν
δ:ν }ξερε Mτι σ: λ,γο θ? τEν κLκλωναν χιλι0δες MανιQτες. MQς λ7γει p
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προφορικ' παρ0δοση, Mτι α<τEς πο φRναζε mταν N Aλ7ξιος KαλκαντCς, N γεν0ρχης τ6ν οHκογενει6ν Aλεξ0κου, πο ζοFν στE MαυροSοLνι Γυθε,ου.
AκοLγοντας α<τ? τ? fποτιµητικ? λ.για N Oσµ?ν φοS8θηκε, Mτι aσως
Bρχ,σουν ν? λιποτακτοFν οK στρατι6τες του @ ν? µ'ν fπακοLουν. KαG
Bµ7σως διατ0σσει ν? προπαρασκευαστοFν γι? ν7α Zπ,θεση, πιE σφοδρ'
BπE κ0θε bλλη φορ0, τ'ν bλλη µ7ρα. T'ν π7µπτη pµ7ρα, 5-5-1770, οK
TοFρκοι Zπαν7ρχονται. rEχουν ρητ:ς διαταγ7ς: ∆:ν θ? fποχωρ8σουν, bν
δ:ν τοποθετ8σουν Zκρηκτικ? γι? τ'ν Bνατ,ναξη τοF πLργου. ΓLρωθι τοF
πLργου τE πεζικE S0λλει µ: Sροχ' σφαιρ6ν κατ? τοF πLργου. O πLργος
φλ7γεται: Γ,νεται B.ρατος BπE τος καπνοLς. OK λοστοφ.ροι τCς ν.τιας
πλευρQς κοντεLουν ν? Sγ0λουν µι? π7τρα. O Oσµ?ν τE πληροφορε_ται
καG Bρχ,ζει γενικ' Zπ,θεση. ΣτGς bλλες πλευρ7ς, παρ? τ'ν Bντ,σταση τ6ν
Kαλκαντ8δων, οK λοστοφ.ροι προχωροFν. M? ξαφνικ? φεLγουν σ?ν τρελλο,. OK BξιωµατικοG τοLς διατ0σσουν ν? γυρ,σουν π,σω. ΣτE τ7λος φεLγουν καG οK Bξιωµατικο,, δεχ.µενοι τ'ν Zπ,θεση cκατοµµυρ,ων Bγριεµ7νων µελισσ6ν, πο τος κεντρ,ζουν καG τος κυνηγοFν σ: µεγ0λες Bποστ0σεις. OK KαλκαντCδες τος εDχαν ρ,ξει κυψ7λες µελισσ6ν καG aσως
εDχαν πα,ξει τE τελευτα_ο τους χαρτ,. nOµως εDχαν πετLχει, Sραδυπορ6ντας τEν Zχθρ., ν? σRσουν τος Bµ0χους καG ν? OργανωθοFν οK Λεγε6νες. ΣτGς δυν0µεις α<τ:ς προσετ7θησαν καG πλCθος Mανιατισσ6ν µαχητρι6ν.
O Oσµ?ν ;χει χ0σει κατ? τ'ν παρ0δοση 300 Nπλ,τες (BριθµEς fπερSολικEς µQλλον) καG δ:ν σκοπεLει ν? χ0σsη bλλους. K0τω BπE α<τ'ν τ'ν
ψυχολογ,α N Oσµ?ν Bποφασ,ζει ν? σκ0ψsη σ8ραγγα στ'ν ν.τια πλευρ?
τοF πLργου καG φθ0νει ~ς τ? θεµ7λια. Tοποθετε_ Zκρηκτικ? καG τ'ν νLκτα τCς 7 πρEς 8-5-1770 τος Bνατιν0ζει. OK fπερασπιστ:ς µ7σα στ? Zρε,πια Mλοι νεκρο,. O N.Γ. Hλι.πουλος γρ0φει: «O LOσµDν προσ#κρουσε
µ.νον εOς Zνα νεπα(σθητον διD µ(αν τ.σον OσχυρDν δ5ναµιν πρ.σκοµµα,
τ* KποPον ρθωσεν εOς τ*ν δρ.µον του δρDξ προασπιστ&ν το8 πατρ(ου
6δCφους – lς λ(θος 6κτροχιCζων Kλ.κληρον |µαξοστοιχ(αν». OK KαλκαντCδες Bναφ7ρονται Zπ,σης κι’ Bπ’ τEν A.Γ. Kουτσιλι7ρη στE ;ργο του
«Iστορ,α τCς M0νης» καG τEν στρατηγE Γ. MαραSελ7α στ'ν “Στρατιωτικ' EπιθεRρηση”.
Mετ? τ'ν µ0χη µ: τος KαλκαντCδες N Oσµ?ν ζ8τησε ν? δsC τος Bρχηγος τ6ν Mανιατ6ν γι? διαπραγµ0τευση τCς εHρ8νης. Eκε_νοι ;στειλαν
δυE γ7ρους παπQδες κι Yνα Zπ,σης γ7ρο HδιRτη στEν Oσµ0ν. A<τEς θεRρησε δCθεν fποτιµητικ. τE ν? συζητsC µ: γ7ρους καG Vχι Bρχηγος καG
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Bποκεφαλ,ζει τος τρε_ς Bπεσταλµ7νους, πο Bρν8θηκαν τος Mρους του,
τ? δ: κεφ0λια τους τ? παλοLκωσε καG τ? στ7ριωσε ψηλ? στ'ν AραS,κια,
γι? ν? τροµοκρατ8σsη προφαν6ς τος Mανι0τες. AπE τ.τε p περιοχ' λ7γεται Tρικεφ0λι.
Mετ? BπE α<τE οK MανιQτες Zξωργ,σθηκαν καG τE aδιο Sρ0δυ τοF θαν0του τ6ν γερ.ντων καG µι? @ δLο pµ7ρες µετ? τ'ν καταστροφ' τοF πLργου τ6ν Kαλκαντ8δων Zπιτ,θενται στος TοLρκους στ? Aγιοπ8γαδα
(π7ντε λεπτ? µ: τ? π.δια S.ρεια τοF ΣκουταριοF), στEν ΠασσαSQ, στος
λ.φους Πεταλ7ας καG Mαστρολ7ας. OK Bνωτ7ρω θ7σεις, καG κυρ,ως τ’
Aγιοπ8γαδα (µ: τος Σκουταρι6τες Γρηγορ0κηδες), θ? γ,νουν N τ0φος
«4περµυρ(ων Tουρκαλ?αν&ν», Mπως γρ0φει N N.Γ. Hλι.πουλος («M0νη»,
σελGς 87). Eκε_ θ? σκοτωθsC καG N aδιος N Oσµ?ν (Hλι.πουλος, «M0νη»,
σελGς 87· καG Kουτσιλι7ρης, σελGς 313, `ς Zπ,σης καG TζRρτζης Tζωρτζ0κης, «ΓLθειον-Mαραθον8σι», σελGς 13). T? Aγιοπ8γαδα µετωνοµ0σθηκαν σ: Bρωµοπ8γαδα, δι.τι τ? πηγ0δια α<τ? γ7µισαν µ: πτRµατα καG
SρRµισαν. Bρωµοπ8γαδα Oνοµ0ζεται p περιοχ' πο Nρ,ζεται BπE τ'ν
διασταLρωσιν ΠαρασυροF-Σκουτ0ρι µ7χρι S.ρεια, τGς AσοLλιανες, πο
καG α<τ:ς πCραν τ’ Vνοµ0 τους BπE τος σκοτωµ7νους Aσουλι6τες TοLρκους, καG τος λ.φους ΞυνοκαS0λας καG AγριλιωτCς, δυτικ? καG Bνατολικ? Bντ,στοιχα.
Eκε_νο πο Bξ,ζει ν? σηµειRσsη N BναγνRστης τοF παρ.ντος εDναι, Mτι
p θυσ,α τ6ν Kαλκαντ8δων Bπετ7λεσε τE πρ6το NλοκαLτωµα τCς cλληνικCς Bντ,στασης κατ? τ6ν TοLρκων. T? bλλα γνωστ? NλοκαυτRµατα
;γιναν:
• ΣοLλι-KοLγκι, 16-12-1803: τρε_ς νεκροG nEλληνες.
• Mον' Σ7κου, MολδαS,α, 9/1821: Γι6ργος OλLµπιος καG bλλοι δRδεκα
νεκροG nEλληνες.
• Ψαρ? - Φτελι., 20-6-1824· καG Ψαρ? - Παλαι.καστρο, 20-6-1824.
• Mεσολ.γγι, οHκ,α Xρ8στου Kαψ0λη, 10-4-1826.
• Aρκ0δι, 9-11-1866: νεκροG nEλληνες 946 καG 1500 TοFρκοι.
BιJλιογραφ+α
1. NRντας Γ. Hλι.πουλος, «MCνη», σελ. 85, 86, 87.
2. Aναργ. Γ. Kουτσιλι7ρης, «Iστορ(α τMς MCνης», σελ. 306-313.
3. TζRρτζης Π. Tζωρτζ0κης, «Γ5θειον-Mαραθον=σι», σελ. 13.
4. Γ. MαραSελ7ας, περιοδ. «Στρατιωτικ' EπιθεRρησις».
5. OK pµεροµην,ες καG οK φ0σεις τCς µ0χης σRθηκαν ZκτEς τCς γραπτCς καG BπE τ'ν προφορικ'
παρ0δοση.

ΓεUργιος ∆. Kουρfκος

LH yδεολογ+α τPν TπαναστατPν
καI e TµφRλιος π?λεµος τοD 1823-5
OTAN O KPATIKIΣMOΣ ΣKOTΩNH THN EΛΛHNIKOTHTA...

LH

Eπαν0στασις τοF ’21 ;χει πολλ:ς παραµ7τρους, πο λ.γoω τCς
fπερπροSολCς τοF pρωισµοF ;χουν παραµεριστC, @ Zξ αHτ,ας
πολιτικ6ν σκοπιµοτ8των ;χουν διαστρεSλωθC. TE γεγονEς
Mµως τοF Zµφυλ,ου πολ7µου (1823-1825) ;χει fποστC καG τ? δLο· καG ;χει
fποSαθµιστC σ?ν γεγονEς καG ;χει διαστρεSλωθC. KαG Mµως N ZµφLλιος
;σSησε τ'ν Eπαν0στασιν. tAν δ:ν συν7Sαινε p ναυµαχ,α τοF Nαυαρ,νου, ν p παρξις ZλεLθερου cλληνικοF κρατιδ,ου δ:ν Zξυπηρ7τει τ'ν πολιτικ' τ6ν Mεγ0λων ∆υν0µεων, p Bπελευθ7ρωσις τ6ν Eλλ8νων σ,γουρα θ? εDχε µετατεθC. nOλοι δ: οK KστορικοG συµφωνοFν σ’ α<τ., καG κανεGς δ:ν παραλε,πει ν? προS0λsη τ? δειν? πο Zπιφ7ρει Yνας ZµφLλιος π.λεµος. Aλλ? π7ρα τοLτων p σηµεριν' κατ0στασις, N τ.τε ZµφLλιος καG p
aδια p Eπαν0στασις BποτελοFν Yνα πλ7γµα, πο κρατQ κλειστE τE µ7λλον µας καG Zν πολλο_ς Zµπερι7χει α<τE πο Oνοµ0ζουµε νεοελληνικ' σχιζοφρ7νεια. Γι? ν? κατανο8σουµε δ: τ? αaτια τοF Zµφυλ,ου πολ7µου, πο
συν7Sη στ'ν δι0ρκεια τCς Eπαναστ0σεως, πρ7πει ν? κατανο8σωµε τ'ν
aδια τ' νοοτροπ,α καG τGς κοινωνικοοικονοµικ:ς Hδ7ες τ6ν Zπαναστατ6ν.

LH

διοικητικ' δι0θρωσις τCς OθωµανικCς A<τοκρατορ,ας, κληρονοµι? τοF SυζαντινοF διοικητικοF προτLπου, δ:ν η<ν.ει τ'ν
δηµιουργ,α ZθνικCς συνειδ8σεως. Aντ,θετα κ0τω BπE µ,α θρησκευτικ.τητα BνεπτLχθησαν Bτοµιστικ:ς δυν0µεις, πο ελκον τ'ν Zξουσ,α τους BπE τEν µον0ρχη. T.σο κατ? τ'ν δι0ρκεια τCς BυζαντινCς A<τοκρατορ,ας Mσο καG κατ? τ'ν Tουρκοκρατ,α ZξεδηλRθησαν π0µπολλες
στ0σεις τοπαρχ6ν @ καG συγκροLσεις µεταξL τους γι? τ'ν Zνδυν0µωσιν
τCς οHκονοµικCς τους S0σεως καG τCς Zξουσ,ας τους. Tος δ: τοπ0ρχες,
Mπως καG τEν µον0ρχη, περι7Sαλε µ,α α<λ8, πο τος ZSο8θει στ'ν Zξασφ0λισιν τ6ν Bτοµικ6ν συµφερ.ντων τους καG τ'ν bσκησιν τCς Zξουσ,ας
τους. KαG οK σχ7σεις τους Zξηρτ6ντο Bποκλειστικ? BπE τ? fλικ? συµφ7ροντ0 τους, πο Zξετε,νοντο µ7χρι τ? Mρια τCς περιουσ,ας τους. Mετ? δ:
τ'ν δηµιουργ,α Zθνικ6ν κρατ6ν στ' ∆Lσιν τ? Mρια µετεκυλ,σθησαν στ?
κρατικ? σLνορα. nOµως σ: καµµ,α περ,πτωσιν δ:ν fπCρξε πολιτιστικEς
δεσµ.ς. OK οHκονοµικοG δεσµοG mταν α<τοG πο καθRριζαν πλ7ον τGς σχ7σεις καG mταν bµεσα συνδεδεµ7νοι µ: τ? σLνορα τCς Zπικρ0τειας, εaτε
α<τ? mταν τοπικ? εaτε κρατικ0. A<τE εDναι p καρδι? τοF κρατισµοF. ∆ηλαδ' τGς σχ7σεις πλ7ον δ:ν τGς καθορ,ζει N πολιτισµ.ς, Bλλ? τ? στεν?

13942

∆ΑΥΛΟΣ/219, M0ρτιος 2000

ZννοοLµενα οHκονοµικοκοινωνικ? συµφ7ροντα. M7σα σ’ α<τ? p ;ννοια
τCς πατρ,δας λαµS0νει διαφορετικE περιεχ.µενο καG N πολιτισµEς µεταπ,πτει σ: στ8ριγµα τCς Zξουσ,ας. KλασσικE παρ0δειγµα BποτελοFν οK
H.Π.A., πο χωρGς Zθνικ' Nµοιογ7νεια οK κ0τοικο, τους Bπ7κτησαν κρατικο-εθνικιστικ' συνε,δησιν.
O ∆. Παπαδ.πουλος στE SιSλ,ο του «Iστορ,α τCς Zπαρχ,ας Mεγαλουπ.λεως» γρ0φει: «ΣτD κλ#φτικα τραγο5δια, πο\ τραγουδο8ν τ*ν cρωισµ* f θρηνο8ν τ*ν θCνατο τ&ν Kλεφτ&ν δAν 4πCρχουν οh λ#ξεις πατρ(δα, 6θνικ νεξαρτησ(α f κοινωνικ δικαιοσ5νη. A:τD ε]ναι ροµαντισµ.ς, πο\ προσδ(δουν οh κατοπινο2 παρατηρητAς στ ν πρCξη τους. O
κλ#φτης µαχ.ταν µ.νο γιD τ*ν Nαυτ. του κα2 τ ν 6πι?(ωσ= του» (σελ. 89).
H κρ,σις τοF Γ. Bλαχογι0ννη γι? τος κλ7φτες στE SιSλ,ο του «OK Kλ7φτες τοF MωριQ» εDναι p Bκ.λουθη: «O Kλ#φτης πρ&τα κα2 κ5ρια zτανε λoηστ=ς, κι c λoηστε(α τ* 6πCγγελµC του· Fν τ;ρα _µορφα(νουµε τ2ς
πρCξεις του, ε]ναι γιατ2 c δηµ.σια ρχ πο\ τ*ν κατCτρεχε kταν ξενικ
κι λλ.πιστη» («nAπαντα τ6ν Nεοελλ8νων Kλασσικ6ν», τ.µος ∆´, σελ.
139). BεSα,ως θ? συµπληρRσουµε Zµε_ς, Mτι τος Kλ7φτες κατ7τρεχαν καG
οK nEλληνες τοπικοG bρχοντες καθWς καG p Eκκλησ,α (BπE αaτηµα τοF πατρι0ρχου ZξαπελLθη N διωγµEς τ6ν κλεφτ6ν τCς Πελοπονν8σου καG p
δι0λυσ,ς τους τE 1805). Aλλ? p κλοπ' δ:ν mταν µ.νον cλληνικE φαιν.µενο. Kλ7φτες mταν καG AρSαν,τες καG Bκ.µα καG TοFρκοι. M0λιστα δ:ν
mταν σπ0νιες οK µικτ:ς συµµορ,ες. AνακεφαλαιRνοντας Sλ7πουµε, Mτι
Oλ,γον πρGν BπE τ'ν Eπαν0στασιν µ.νον Zθνικ' ;ξαρσις δ:ν fπCρχε. Π,σω BπE τGς διακηρLξεις ZκρLSετο κατ? τE πλε_στον p προσωπικ' φιλοδοξ,α καG p Hδιοτ7λεια. O Mαυροµιχ0λης fπ7Sλεπε τEν ∆ηµ8τριο Yψηλ0ντη, γιατG Zπ,στευε, Mτι α<τEς ;πρεπε ν? γ,νsη µον0ρχης. OK MανιQτες
;λυσαν τ'ν πρRτη πολιορκ,α τCς Tριπ.λεως, γιατG δ:ν συνεφRνησαν στ'ν
διανοµ' τ6ν λαφLρων. TE πρ6το δ0νειο BπE τ'ν Aγγλ,α κατεσπαταλ8θη σ: διεν7ξεις µεταξ τ6ν φατρι6ν τοF Zµφυλ,ου, µ: Bποτ7λεσµα ν? µ'ν
fπ0ρχουν χρ8µατα ν? κινηθssC N στ.λος, ~στε ν’ BνεφοδιαστsC τE πολιορκοLµενο Mεσολ.γγι BπE τEν Iµπρα8µ. A<τ' p κατ0στασις gν0γκασε τEν
KοραC σ’ Zπιστολ8 του πρEς τEν KουντουριRτη ν? γρ0ψsη, Mτι δ:ν Zκιν8θησαν κατ? τοF σουλτ0νου BπE ;ρωτα πρEς τ'ν Zλευθερ,αν τCς πατρ,δας.

A

<τE SεSα,ως δ:ν Bναιρε_ τEν pρωισµE τ6ν Zπαναστατηµ7νων
Eλλ8νων. AποκαλLπτει Mµως τGς προθ7σεις τους. nOλες οK Bποχρ6σες Zνδε,ξεις, Mπως λ7γεται, NδηγοFν στE συµπ7ρασµα, Mτι:
Bντικατ0στασιν τ6ν Bρχ.ντων }θελαν καG Vχι τ' δηµιουργ,α cνEς κρ0-
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τους, πο θ? ZπανεLρισκε τE νCµα, πο θ? τος συν7δεε µ: τEν Bρχα_ο
cλληνικE πολιτισµ.. Aλλ? ο|τε καG πρEς τ? τ.τε ε<ρωπαϊκ? κρ0τη }θελαν ν? Nµοι0σουν. Γι’ α<τE καG καταστατικE χ0ρτη, πο θ? καθRριζε τE
πολ,τευµα, τ'ν νοµοθεσ,α καG τGς πολιτικ:ς δοµ:ς λειτουργ,ας cνEς κρ0τους, ναG µ:ν Zπεξεργ0σθησαν, ο<δ7ποτε Mµως Zφ8ρµοσαν @, γι? ν? εaµαστε πιE BκριSε_ς, Zφ8ρµοσαν κατ? τE δοκοFν. ∆εδοµ7νου δ: Mτι τ? σRµατα
πο Zξ7φραζαν τ'ν κεντρικ' Zξουσ,α mταν δLο (BουλευτικEν καG EκτελεστικEν) καG οK διαµορφωµ7νες πολιτικ:ς µερ,δες τρε_ς (στρατιωτικοG, παλαιοG bρχοντες καG Φαναρι6τες), Zσχηµατ,σθησαν συµµαχ,ες, πο τ? µ7λη τους }λλασσαν κατ? τ? συµφ7ροντα. O KολοκοτρRνης, ZχθρEς τ6ν τοπικ6ν Bρχ.ντων, συνεµ0χησε µαζ, τους, προκειµ7νου ν? περιορισθsC p
δLναµις τοF ∆. Yψηλ0ντου καG τ6ν Φιλικ6ν. M0λιστα τ' ν7α του συµµαχ,α Zπεσφρ0γισε µ’ Zπιγαµ,αν µ: τ'ν οHκογ7νεια τ6ν ∆εληγιαννα,ων.
AπE τE bλλο µ7ρος Πλαπουτα_οι καG ∆εληγιαννα_οι mλθαν σ’ ;νοπλη σLγκρουσιν γι? τGς προσ.δους τ6ν χωρι6ν τCς περιοχCς τCς ΛιοδRρας. KαG
Mµως ΠλαποLτας καG KολοκοτρRνης mταν συγγενε_ς καG σLµµαχοι. TE
π6ς BντελαµS0νοντο τ'ν δηµιουργ,α κεντρικCς διοικ8σεως οK πρωταγωνιστ:ς τCς Eπαναστ0σεως φα,νεται στE Mτι στ? 1823 fπCρξαν δLο κυSερν8σεις, α<τ' τοF Kρανιδ,ου καG α<τ' τCς Tριπ.λεως. rEλαSαν δ: καG
τοπικιστικE χαρακτCρα, BφοF στ' µ,α (Tριπ.λεως) εDχαν συνασπισθC
Sασικ? οK Πελοπονν8σιοι καG στ'ν bλλη Φαναρι6τες. Nησι6τες, Pουµελι6τες καG Hπειρ6τες. Aλλ? ο|τε καG µεταξL τους fπCρχε σLµπνοια.
Bλ7ποντες οK προLχοντες τCς Πελοπονν8σου τ'ν α|ξησιν τCς δυν0µεως
τοF KολοκοτρRνη, fπονοµεLουν τ'ν πολιορκ,α τCς Π0τρας 0πE τEν KολοκοτρRνη καG τEν ΠλαποLτα. O N. Pοτζ6κος γρ0φει γι? τ'ν συµµαχ,α
στρατιωτικ6ν καG προυχ.ντων: «ΠαρD το\ς Wποιους νταγωνισµο\ς στ2ς
σχ#σεις τους οh προ5χοντες τMς Πελοπονν=σου Nν;νονται κα2 συµπαρατCσσονται, Wταν τ* 6πιτCσσoη c συγκυρ(α: Wταν δηλαδ διακυ?ε5ωνται
τD συµφ#ροντC τους π* το\ς στρατιωτικο5ς». («Eπαν0σταση κι EµφLλιος στE EHκοσι7να», σελ. 72, σηµε,ωσις).

Σ’

α<τ' τ' δ,νη τ6ν Bντιθ7σεων N ξ7νος παρ0γων δ:ν διεισδLει
qπλ6ς, Bλλ? προσκαλε_ται ν? διεισδLσsη. K0θε τι πο Zκφρ0ζει
τ'ν κεντρικ' διο,κησιν καG πο περιορ,ζει τ'ν δLναµιν τCς φατρ,ας, Bντιµετωπ,ζει καθολικ' Bντ,δρασιν. O Kαποδ,στριας, N SασιλικEς
θεσµEς @ οK δι0φορες δικτατορ,ες δ:ν Bντιµετωπ,ζονται BπE τος πολιτικος µ: Hδεολογικ? κριτ8ρια, Bλλ? σ?ν Zµπ.δια Bσκ8σεως τCς δικCς
τους Zξουσ,ας. O ΓεRργιος Παπανδρ7ου, BπE τος στυλοS0τες τCς Zπαν.δου τοF Sασιλ7ως µετ? τEν B´ Παγκ.σµιο Π.λεµο, mλθε σ: σLγκρουσιν
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µ: τ’ Aν0κτορα τE 1965. O καG Oνοµαζ.µενος «SασιλικEς πρωθυπουργEς»
K. KαραµανλCς ;πραξε τE aδιο. Aντ,θετα N BριστερEς καG λ,αν BντιSασιλικEς Hλ,ας Tσιριµ6κος Zδ7χθη ν? παρουσιασθsC ZνRπιον τCς BουλCς
`ς «SασιλικEς πρωθυπουργ.ς». H bσκησις τCς κυSερνητικCς Zξουσ,ας
σ8µερα δ:ν ξεφεLγει BπE τ? Mρια µιQς κοινοSουλευτικCς δικτατορ,ας. O
δ: λα.ς, προσδοκ6ντας fλικ? Oφ7λη, προνοιCζεται (θ7τει cαυτEν fπE
προστασ,αν) στ? δι0φορα πολιτικ? κ.µµατα. rOχι δ: OλιγRτερον µεγαλοπαρ0γοντες τCς κοινωνικCς ζωCς δροFν καG κινοFνται fπερ0νω θεσµ6ν καG ν.µων. ∆:ν χρει0ζονται παραδε,γµατα. H Bν0γνωσις καG µ.νον τ6ν Zφηµερ,δων µQς πε,θει περG α<τοF. nOσον δ: γι? τ? Zπιχειρ8µατα τ6ν διαφ.ρων πολιτικ6ν Nµ0δων, α<τ? δ:ν διαφ7ρουν τ6ν Zπιχειρηµ0των τοF Zµφυλ,ου τοF 1823-1825, BφοF προτ0σσεται `ς SασικEν τE συµφ7ρον τοF ;θνους. T? δ: γεγον.τα τοF Zµφυλ,ου ;χουν µ:ν τ'ν Kστορικ'ν
SαρLτητ0 τους· Mµως σπουδαι.τερες εDναι οK Zπισηµ0νσεις τ6ν αHτι6ν
καG τ6ν Bποτελεσµ0των του.
nOπως εaδαµε, οK πολιτικ:ς δοµ:ς (µ: διαφορετικ:ς S7Sαια Zκφ0νσεις)
παραµ7νουν σταθερ:ς αH6νες τRρα. rIσως µ0λιστα τRρα, στEν αH6να τCς
παγκοσµιοποι8σεως, τ? cλληνικ? πολιτικ? πρ0γµατα BποτελοFν πρ.τυπο· BφοF οG δι0φοροι λαοG 6προνοιCσθησαν σ: κ0ποια BπE τGς µεγ0λες
δυν0µεις, πο gθ7λησαν ν? διοικ8σουν τEν κ.σµο πρEς τE συµφ7ρον τους,
Mπως λ7νε. KαG `ς πρEς τ, διαφ7ρει p πολιτικ8 τους BπE τ'ν πολιτικ' τοF
αKµοσταγοFς AλC µ: τE fποχρεωτικE προνο(ασµα; M.νον `ς πρEς τE µ7γεθος. H τακτικ' εDναι p aδια. Aλλ? στE aδιο µ7τρο κινε_ται καG p Zπ,κλησις τοF Bρχα,ου cλληνικοF πολιτισµοF. Aντ,στοιχοι λ.γιοι, Mπως καG
τ.τε, ZπιζητοFν τ'ν σπουδ8ν του καG θ7λουν τ'ν Zπιρρο8ν στEν καθηµερινE S,ο. Eνo6 οK δι0φοροι κυSερν6ντες, χωρGς ν? τEν fSρ,ζουν, προωθοFν τEν AνατολισµE µ: τ'ν fπαγωγ' τοF BνθρRπου σ: ν7ες Zξωκοσµικ:ς δυν0µεις, εaτε α<τ:ς λ7γονται ASατ?ρ εaτε πολιτικE σLστηµα Zκ
τ6ν bνω ZπιSαλλ.µενο (N7α T0ξις). H κLρια ;κφρασις τοF cλληνικοF
πολιτισµοF, p ζεFξις, Zλλε,πει BπE τ'ν παγκ.σµια πολιτικ' δLο χιλι0δες
χρ.νια τRρα. OK bνθρωποι πλ7ον δ:ν συνδιαλ7γονται. EπιS0λλονται ZπG
Bλλ8λων µ: τ'ν S,α καG τE αµα, Mπως τ? ε<αγγ7λια προτ0σσουν: «O µ
ν µετ’ 6µο8 κατ’ 6µο8 6στι· K µ συνCγων µετ’ 6µο8 σκορπ(ζει». A<τE
καG µ.νον Bναιρε_ τEν πολιτισµE BπE τ'ν καθηµεριν8 ζω8 µας. O καθηµερινEς ZµφLλιος στEν cαυτ.ν µας τEν aδιο, στ'ν οHκογ7νεια, στ'ν Nµ0δα, στ'ν κοιν.τητα, στE κρ0τος δ:ν θ? π0ψsη, ν p ζεFξις τοF cλληνικοF
πολιτισµοF δ:ν Zπαν7λθsη.

Θαν0σης KουκοJ+στας

H

KINHΣIΣ

TΩN

I∆EΩN

στAYPOΣ. θεοφανιδησ, Eλληνικ*ς Πολιτισµικ*ς XCρτης
M: bφθονο χαρτογραφικ., Kστορικ., γεωγραφικE καG BνθρωπολογικE fλικE καG
πηγ:ς N καθηγητ'ς τοF Παντε,ου Πανεπιστηµ,ου κ. ΣταFρος Θεοφαν,δης cτοιµ0ζει
τ'ν ;κδοση τοF «Eλληνικο8 Πολιτισµικο8 XCρτη», N Nπο_ος θ? περιλαµS0νsη Mλους
τος cλληνικος οHκισµος µ: τ? Bντ,στοιχα τοπωνLµια καG τ'ν πολεοδοµικ' συγκρ.τησ8 τους (θ7ατρα, Bρχα,ους ναοLς, Sουλευτ8ρια, φιλοσοφικ:ς σχολ:ς κ.λπ.). Λ,γοι Eλληνες γνωρ,ζουν π.χ. Mτι τE σηµερινE MονακE εDναι Bρχα_ος cλληνικEς οHκισµEς καG προ7ρχεται `ς Oνοµασ,α BπE τος πρRτους nEλληνες οHκιστ7ς, οK Nπο_οι
εDχαν `ς προστ0τη τEν HρακλC τEν «Mον.οικον» (Zξ ο καG p Oνοµασ,α «Mονακ.»).
O χ0ρτης γεωγραφικ? περιλαµS0νει τ? cξCς: • Nλ.κληρη τ' λεκ0νη τCς Mεσογε,ου καG τ' ∆υτικ' E<ρRπη· • τ' B.ρειο Aφρικ8· • τGς π.λεις πο KδρLθηκαν κατ?
τος Eλληνιστικος χρ.νους BπE τEν M. Aλ7ξανδρο καG τος Zπιγ.νους του· • τGς
Bυζαντιν:ς κτ8σεις· • τ' Xιλ' τ6ν Aραουκαν6ν κ.ο.κ. Kεντρικ? κριτ8ρια ZπιλογCς
τοF γεωγραφικοF χRρου τοF EλληνικοF ΠολιτισµικοF X0ρτη εDναι: α) p cλληνικ'
Oνοµατοδοσ,α τοF τ.που @ / καG S) p παρξη Bρχα,ων καG Sυζαντιν6ν µνηµε,ων (ναο,, θ7ατρα κ.λπ.).

N0νσυ Mπ+σκα

ANT·NHΣ Θ. BAΣIΛAKHΣ, T* Kρητικ* Λεξιλ.γιο
«T* Kρητικ* Λεξιλ.γιο» τοF συνεργ0τη τοF «∆αυλοF» AντRνη ΘωµQ Bασιλ0κη
εDναι µι? bκρως συστηµατικ' Zργασ,α π0νω στGς λ7ξεις τCς κρητικCς Bρχαι.τητος,

T( video clip, \ µελωπ+α καI \ Tξελλ6νιση
τPν εyσαγοµ7νων aγγλοσαξωνικPν λ7ξεων
T*ν περασµ#νο µ.λις αO&να δηµιουργ=θηκαν 4π#ροχες NλληνικAς λ#ξεις,
µεταφ#ροντας στ ν διαµορφο5µενη (Nεο)Eλληνικ ε:ρωαµερικανικD δεδοµ#να κCθε εtδους 4π* µορφ ν γλωσσικ&ν δανε(ων κα2 ντιδανε(ων. Π.χ.
δηµοσιογρ0φος, µαρτυρο5µενη π* τ* 1826 στ*ν N. ΣπηλιCδη lς π.δοση το8 γαλλικο8 publiciste· πατριωτισµ?ς, ντιδCνειο µ#σYω το8 γαλλικο8
patriotisme, πρωτοχρησιµοποιηθεPσα π’ το\ς P. ΦεραPο, E:γ. Bο5λγαρι
κ.X.·, ποδ6λατο: c λ. ποδηλατοδροµ+α µαρτυρεPται π* τ* 1887· κολουθο8ν τD Xλλα συναφM κα2 παρCγωγα (?λ#πε Γ. Mπαµπινι;τη, «Λεξικ* τMς
N#ας EλληνικMς Γλ;σσας», π’ Wπου οh παραπCνω ναφορ#ς).
H 4γι ς α:τ νταπ.κριση τMς EλληνικMς Γλ;σσας (τ&ν χρηστ&ν της δηλαδ κα2 µCλιστα τ&ν πνευµατικ&ν νθρ;πων, τ&ν πολιτικ&ν κα2 ρθρογρCφων) συνεχ(στηκε ς κα2 τ*ν π.λεµο (Fς θυµηθο8µε κ.µα: ποδ5σφαιρο
▲
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πο ;χουν διασωθC BπE τος Bρχα,ους λεξικογρ0φους. O συγγραφες Zδ6 µ: Kερ8,
θ? γρ0φαµε, ε<λ0Sεια Bναδιφε_ στ? παλι? SιSλ,α, γι? ν? Zντοπ,σsη τE γλωσσικ. του
ε ρηµα, µ: σκοπE ν? µQς δRσsη Yνα `λοκληρωµ7νο BλφαSητικE λεξικ., Bπαρα,τητον
Nπωσδ8ποτε σ: Mποιον θ? }θελε ν’ BσχοληθsC σοSαρ? µ: τ'ν Zπ,δρασιν τοF κρητικοF
HδιRµατος ZπG τCς EλληνικCς ΓλRσσης Bλλ? καG τ'ν συχν.τητα χρ8σεως τοF HδιRµατος α<τοF. Ωστ.σον N AντRνης ΘωµQ Bασιλ0κης δ:ν Bρκε_ται στ'ν qπλC καταγραφ' τ6ν Bρχα,ων κρητικ6ν λ7ξεων, πο Zν π0σsη περιπτRσει θ? mταν ε|κολη.
Aντ,θετα µ0λιστα µ: Zπιστηµονικ' ε<συνειδησ,α παραθ7τει τ'ν πηγ8ν του, καG Mπου
α<τE κρ,νεται Bπαρα,τητον, δ,δονται καG Bποσαφην,σεις bλλοτε µ: ZκτενC καG bλλοτε µ: µικρ.τερα σηµειRµατα, τ? Nπο_α π0ντως εDναι πλοLσια σ: γεωγραφικE καG
KστορικE <λικ., πο SοηθQ τ? µ0λα τ'ν καταν.ησιν κ0ποιων ληµµ0των. Πρ.κειται
γι? µ,α Zνδιαφ7ρουσα Mσον καG πρωτ.τυπη Zργασ,α γραµµ7νη µ: τE BληθινE µερ0κι τοF ZρευνητοF, N Nπο_ος γνωρ,ζει καG τE µ7γεθος τCς προσφορQς του καG τE τ, δLναται ν? προσφ7ρsη Bκ.µη. rAξιες δ: παρατηρ8σεως εDναι οK προτασσ.µενες Zξαντλητικ:ς ZργοSιογραφικ:ς Bναφορ:ς τ6ν συγγραφ7ων, τος Nπο,ους χρησιµοποιε_
`ς πηγ?ς στE Zν λ.γoω π.νηµ0 του· χριστιανοG καG ZθνικοG συγγραφε_ς, Kστορικο,, λεξικογρ0φοι, γραµµατικο, καG Mσοι ;γραψαν κ0τι γι? τ'ν Kρ8τη παρουσι0ζονται λεπτοµερειακ? καG Zκτεν6ς. Aκ.µη fπ0ρχει καG µι? bλλη ZνταFθα Bξιοπρ.σεκτος cν.τητα µ: Bναφορ:ς στ'ν Kρ8τη BπE τος κορυφα,ους τCς BρχαιοελληνικCς γραµµατε,ας: τEν nOµηρο, τEν Aριστοτ7λη καG τEν Πλ0τωνα, Zνo6 τ? κε,µενα γι? τ'ν Kρ8τη συµπληρRνουν N nYµνος τοF Kαλλ,µαχου στEν ∆,α, N µνος τοF Πινδ0ρου εHς τEν
Oλυµπιον,κη Eργοτ7λη BπE την KνωσE καG N BγνRστου ποιητοF µνος στEν ∆ικτα_ο
∆,α. «T* Kρητικ* Λεξιλ.γιο» τοF AντRνη ΘωµQ Bασιλ0κη εDναι Zµπεριστατωµ7νον
εHς τE ;πακρον, καθWς στηρ,ζεται σ: µι? µεγ0λη καG fψηλCς ZπιστηµονικCς Bξ,ας SιSλιογραφ,α, p Nπο,α γι? τE µ7γεθος τοF SιSλ,ου τοLτου φαντ0ζει fπερSολικ8. nOπως

6κ το8 football, π’ τ* 1895· οVρανοξRστης, δCνειο 6κ το8 skyscraper· σινεµfς,
ντιδCνειο 6κ το8 γαλλικο8 cinéma (← cinématographe ← κινηµατογρCφος)·
µετD π’ α:τ*ν Xρχισε (µA Nρµηνε5σιµες κοινωνιολογικAς αOτ(ες ?#?αια) c
σταδιακ «6κµοντ#ρνιση» ..., γιD νD φθCσουµε στ σηµεριν κατCσταση.
M(α π’ τ2ς ε:ρ5τατα χρησιµοποιο5µενες σ=µερα ξενικAς _νοµασ(ες ε]ναι
α:τ το8 video clip (v.c.). ∆ι’ α:τMς προσδιορ(ζεται c _πτικοπο(ηση Nν*ς
τραγουδιο8, µιrς µουσικMς σ5νθεσης. Πρ.κειται γιD µιD µικρMς διCρκειας
ταιν(α, πο\ ναφ#ρεται, καλ5πτει κα2 ποδ(δει (νCλογα µA τ2ς hκαν.τητες
το8 σκηνοθ#τη) τ* θ#µα κα2 τ* Wποιο µ=νυµα Nν*ς τραγουδιο8 f µιrς σ5νθεσης. LEπιχειρ=θηκε 6ξ ρχMς νD ποδοθoM στD NλληνικD τ* v.c. ΠροτCθηκαν ^τσι διCφορες π.ψεις («µουσικ ταιν(α», «µουσικοθ#αµα», «_πτικοποιηµ#νο τραγο5δι» κ.X.), λλC, τυχ=σασες Wλες, ξεχCστηκαν κα2 6γκαταλε(φθηκαν.
H λ. video ?#?αια (στD LAγγλικC: τηλε.ραση, τηλεοπτικ*ς) προερχ.µενη
π’ τ ρ(ζα fid - το8 ρ=µατος (ρ.) εpδω (συµπληρο5µενου 6ν πολλοPς διD το8
▲
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καG ν0 ’χsη π0ντως τE πρQγµα, «T* Kρητικ* Λεξιλ.γιο» νοµ,ζω Mτι συµS0λλει Bποφασιστικ? στGς κρητολογικ:ς ;ρευνες καG σπουδ:ς σ?ν Yνα χρηστικE Sο8θηµα σ: κ0θε Yναν πο ZντρυφQ σ’ α<τ7ς.

ΓιPργος Πετρ?πουλος

AΛEΞAN∆POΣ MHTΣIOY, Πολιτικ θεολογ(α κα2 LIουλιαν.ς
nOταν p πολιτικ' BσκCται µ: τ'ν Zπ,κληση τCς θρησκε,ας, τCς «SοLλησης τοF ΘεοF», p Nπο,α S7Sαια δ:ν Zπιτρ7πει ο<δεµ,α BµφισS8τηση, τ.τε fφ,σταται p πλ7ον
Bπ0νθρωπη µορφ' Zξουσ,ας: p θεοκρατ,α. O θεοκρατικEς Zξουσιασµ.ς, πο καταργε_ τE fποκε,µενο καG fποτ0σσει τGς BνθρRπινες κοινων,ες στος «Zλ7oω ΘεοF»
κρατοFντες, κυρι0ρχησε στ'ν Kστορ,α τCς Bνθρωπ.τητος. AπE τος «hερο?ασιλεPς»
τ6ν πρωτ.γονων φυλ6ν (N µ0γος mταν ταυτ.χρονα καG BρχηγEς) µ7χρι τGς µεσαιωνικ:ς Bπολυταρχ,ες κατRρθωνε π0ντοτε ν? BναιρsC τ'ν ;µφυτη ;φεση τοF BνθρRπου
πρEς τ' γνRση καG τ'ν Zλευθερ,α.
nOλα τοFτα mταν Bδιαν.τητα στGς πολιτικ:ς παραδ.σεις τοF BρχαιοελληνικοF κ.σµου @ mταν πρ0γµατα, πο οK nEλληνες συναντοFσαν στος λαος τCς AνατολCς καG
τ? ταLτιζαν µ: τ' SαρSαρ.τητα. H πολιτικ' `ς ;ννοια καG `ς πρ0ξη γενν8θηκε στ'ν
Eλλ0δα καG στ.χευε στ'ν Bρετ8, δηλαδ' στ'ν gθικ' καG πνευµατικ' BνLψωση,Vχι
στ' διαχε,ριση τοF SιοπορισµοF (`ς ;χει σ8µερα) @ στ'ν fποταγ' στ' θεοκρατ,α
(Mεσα,ων).
O Iουλιαν.ς γι? τEν συγγραφ7α κ. A.M. mταν N τελευτα_ος pγ7της πο προσπ0θησε ν? δRσsη στ'ν πολιτικ' τE πραγµατικ. της ν.ηµα, πο }θελε τ'ν BνθρRπινη κοινων,α ν? µιµCται τ'ν κοινων,α τ6ν θε6ν καG Vχι ν? fποτ0σσεται µετ? φ.Sου καG
τρ.µου στ'ν α<θα,ρετη SοLληση cνEς Zξωκ.σµιου θεοF. M: τE θ0νατο τοF IουλιανοF κλε,νει p πολιτικ' παρ0δοση τCς Eλλ0δος. H χριστιανικ' θεολογ,α Zναγκαλ,-

eρ0ω) δAν ε]ναι παρD NλληνικMς προ#λευσης. LEκ τMς Oδ(ας ρ(ζας (κατD τ*
«M#γα Λεξικ*ν» τ&ν Liddell-Scott, π’ Wπου κα2 Wλες οh σχετικAς ναφορAς)
κα2 τD σχετικD ρ. τMς LAγγλοσαξωνικMς wit-an κα2 LAγγλικMς wit (= γνωρ(ζω, λλD κα2 πνε8µα, ε:φυα). T* ρ. clip (σ5µφωνα µA τ* «Divry’s New
Dictionary», 1971, π’ Wπου κα2 Wλες οh ναφορAς) σηµα(νει περικ.πτω, ποκ.πτω, ψαλιδ(ζω, συγκρατ&, λα?(δα χαρτι&ν (clipping = π.κοµµα). LAποκ.πτω, θρα5ω, «τσακ(ζω» σηµα(νει κα2 τ* ρ. κλ0ω («Tξ wλης πτ?ρθον κλ0σε»:
LOδ5σ. ζ 128). ∆Aν θ#λει κα2 πολ\ φαντασ(α, γιD νD 6ντοπ(σoη κανε2ς τ ν προ#λευση το8 γγλικο8 clip, εOδικD Fν σκεφθoM Wτι (κατD «Liddell - Scott» πCντα)
π’ τ* παραπλ=σιας ρ(ζας Nλληνικ* κλ0ζω (=κρCζω, φωνCζω, ?ο& κ.λπ.) παρCγονται τD Kµ.σηµα clash (=παταγ&), clang, clank (=κροτ&) τMς LAγγλικMς.
(Στ* τ. 204 το8 «∆αυλο8» φιλοξεν=θηκαν κε(µενα τ&ν Θ. LHλι.πουλου κα2
Kων. KαρµιρCντζου, πο\ ναφερ.ντουσαν στ2ς NλληνικAς ρ(ζες τMς
LAγγλικMς. MA νCλογη θεµατολογ(α κα2 γενικ;τερα µA τD κτυπ=µατα κατD
τMς EλληνικMς ^χουν δηµοσιευθM 6π(σης πλMθος 6ργασι&ν κα2 6πιστολ&ν.)
▲
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ζεται τ'ν πολιτικ8, γι? ν? τ'ν πν,ξsη, Mπως Bπεδε,χθη στος σκοτεινος αH6νες πο
BκολοLθησαν.

Παν. Λ. KουJαλ0κης

ΘEO∆·POΣ AΘ. AN∆POYTΣOΠOYΛOΣ, T* κρCτος τMς nHλιδος
ΣεSαστ' καG θαυµαστ' εDναι p Zργασ,α µεµονωµ7νων Bτ.µων γι? τ'ν Bν0δειξιν τCς
Kστορ,ας τοF τ.που καταγωγCς τους. Iδια,τερα, Mταν Bνατρ7χουν στ'ν τ.σο (γι?
τος πολλος) bγνωστη Bρχα,α Kστορ,α. Λ7µε, Mτι εaµαστε fπερ8φανοι γι? τος προγ.νους µας, Bλλ? BγνοοFµε τ'ν Kστορ,α τους. Kι α<τE τE κενE προσπαθε_ ν? καλLψsη
τE SιSλ,ο τοF Θ. Aνδρουτσ.πουλου. Σ: µ,α µεστ' µονογραφ,α του ;χει κατωρθRσει
ν? συµπεριλ0Ssη Yνα πλCθος πληροφορι6ν γι? τ'ν Kστορ,α τCς Hλε,ας κατ? τ'ν
Bρχαι.τητα. ΣυµS0λλει ;τσι ο<σιαστικ? σ: µ,α γενικRτερη προσπ0θεια, πο πρ7πει
ν? ZπαινCται. rIσως ν? µ'ν προσθ7τsη κ0τι καινοLργιο, µ? Bν0γκη ν? µ0θουµε πρ6τα
τ? fπ0ρχοντα.

A. KουκοJ+στας

ANNA ΠΩΛIOY∆AKH, EλλCδα (EHκαστικE)
Eµπνευσµ7νο BπE τ'ν πολιτιστικ' κληρονοµι? τ6ν Eλλ8νων καG Bφιερωµ7νο σ’
α<τος εDναι τE ;ργο της κ. A. Πωλιουδ0κη. O τ,τλος εDναι γενικEς καG BφορQ σ: µ,α
συλλογ' εHκαστικ6ν δηµιουργηµ0των, πο ;χουν `ς θ7µα τ'ν Kστορικ8, πολιτισµικ'
καG γεωγραφικ' παρουσ,α τCς Eλλ0δος στEν κ.σµο. Πρ.κειται γι? µι? σειρ? BπE
γκραSοFρες, φιλοτεχνηµ7νες µ: χρωµατιστ' σινικ' µελ0νη π0νω σ: περγαµην8. K0θε µ,α Bπ’ α<τ:ς εHκον,ζει τE χ0ρτη τCς κ0θε περιοχCς τοF cλληνικοF χRρου (Kρ8της, AττικCς, Mακεδον,ας, Hπε,ρου, Θρ0κης, Iον,ων N8σων, Kυκλ0δων κ.b.) καG

H _νοµασ(α v.c. ε]ναι λοιπ*ν οτως f Xλλως Nλληνικ f NλληνικMς προ#λευσης, Fν προτιµCoη κανε(ς. MπορεP Wµως Xριστα κα2 κCλλιστα νD ποδοθoM
στD NλληνικC. (ΓιD τD φαιν.µενα τ&ν λλαγ&ν στ* γραµµατικ* κα2 σηµασιολογικ* σ5στηµα µιrς γλ;σσας καθpς κα2 γιD τ*ν γλωσσικ* δανεισµ*
κα2 ντιδανεισµ* ?λ#πε κα2 X. Συµεων(δη, «LIστορικοσυγκριτικ Γραµµατικ τ&ν LIνδοευρωπαϊκ&ν Γλωσσ&ν. – A. Γενικ EOσαγωγ=» (σελ. 97-112,
6κδ. ο]κος LAφ&ν Kυριακ(δη, Θεσσαλον(κη 1981*). T* v.c. ποτελεP ?ασικD
Zνα _πτικ* κατασκε5ασµα, Zνα θ#αµα. T* θ#αµα α:τ* _ργαν;νεται, δοµεPται, 6κτυλ(σσεται κα2 διαπλ#κεται π#ριξ Nν*ς µουσικο8 6ρεθ(σµατος. Θ#αµα κα2 µουσικ (τραγο5δι) ε]ναι λοιπ*ν οh συνιστ&σες το8 v.c.
Στ ν Eλληνικ lς ?ασικ* συνθετικ* θεωµ#νων ντικειµ#νων f jντων χρησιµοποιεPται c ρ(ζα uπ- (6κ τMς λ#ξεως c oψ. τMς uπ-?ς: jψις, _φθαλµ.ς, πρ.* (Σηµ. «∆αυλο8»): «LIνδοευρωπαϊκAς» γλ&σσες δAν 4πCρχουν, εOµ µ.νο στ φαντασ(α τ&ν διδασκCλων τMς Γλωσσολογ(ας: πρ.κειται γιD τ2ς γλ&σσες πο\ διαµορφ;θηκαν π* τ ν παραφθορD τMς EλληνικMς κατD τ.πους κα2 κατD χρ.νους, Oδ(ως πανCρχαιους.

▲
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πλαισιοFται BπE παραστ0σεις, πο σχετ,ζονται µ: τοπικ? µυθολογικ0, Kστορικ? καG
πολιτιστικ? στοιχε_α.
Iδια,τερο Zνδιαφ7ρον παρουσι0ζει p µεγαλLτερη BπE τGς γκραSοFρες, πο ;χει `ς
κεντρικE θ7µα τEν γεωγραφικE χ0ρτη τCς Eλλ0δος, στ'ν «µπορντοLρα» τοF Nπο,ου
p καλλιτ7χνις ;χει σχεδι0σει τGς µορφ:ς εaκοσι Yξι Kστορικ6ν προσωπικοτ8των Bπ’ Mλη
τ'ν Kστορικ' πορε,α τοF EλληνισµοF καθWς καG στ,χους BπE τEν EθνικE nYµνο.
Eκατ7ρωθεν τοF κεντρικοF χ0ρτη εHκον,ζονται συµSολικ? στοιχε_α Mπως N OµφαλEς
τ6ν ∆ελφ6ν, τE KηρLκειο τοF EρµC καG bλλα θ7µατα Mπως N ΠαρθενRν, N HρακλCς
ταξιδεLων µ7σα στE δ7πας κ.λπ.
Σ: µι? Zποχ8 πο N κ.σµος Bνατρ7χει στGς Bρχα_ες cλληνικ:ς Bξ,ες, γι? ν? Zξ7λθsη
BπE τ? Bδι7ξοδα στ? Nπο_α τEν ;χει Nδηγ8σει p υKοθ7τηση τοF κακ6ς νοουµ7νου
συγχρ.νου πολιτισµοF, τE SιSλ,ο δ:ν εDναι τE µ.νο µ7σο πο δLναται ν? διαφωτ,σsη
τος BναζητοFντες. TE µ8νυµα µιQς Bφ,σσας εDναι σ: πολλ:ς περιπτRσεις qπλοLστερο καG γ,νεται πιE ε|κολα Bντιληπτ., Zφ’ Mσον µ0λιστα p καλαισθησ,α τοF συν.λου του τE κ0νει πιE οHκε_ο.

M0ριος Mαµαν7ας

MΠEΣΣY ΠANTINOY, ΠαPς ρωας MαραθωνοµCχος
M,α Zποχ8, πο σφραγ,σθηκε BπE τ'ν Bνδρε,α, τ'ν Bρετ' καG pρωικ? κατορθRµατα, Bναπολε_ται στE Zν Zπικεφαλ,δι SιSλ,ο. H συγγραφ7ας παρουσι0ζει τ' µ0χη
τοF Mαραθ6νος καG τ? περG α<τ'ν γεγον.τα µ: Yναν Zντελ6ς πρωτ.τυπο τρ.πο. T?
πρ.σωπα ζωντανεLουν καG συνδιαλ7γονται τ.σο µεταξL τους, Mσο καG µ: τ'ν aδια τ'
συγγραφ7α, πο πα,ζει τE ρ.λο τCς Bφηγητρ,ας. rEτσι ZξυπηρετοFνται δLο στ.χοι:
O µ:ν πρ6τος BφορQ στ'ν Zκδ,πλωση τCς ψυχοσυνθ7σεως καG τοF }θους τ6ν πρωταγωνιστ6ν, Zνo6 N δεLτερος συν,σταται στ'ν πραγµατολογικ' πληροφ.ρηση γLρω
σωπο) το8 ρ. eρ0ω. O παρακε(µενος oπωπα χρησιµοποιεPται ποκλειστικD
µA τ ν ^ννοια το8 θεωρ&, παρατηρ&, ντιλαµ?Cνοµαι. 9Eτσι: κ0τοπτος
(=Kρατ.ς), κ0τοπτρον, µ7τωπον, µετ?πη, uπ6, aνθρωπος κα2 φυσικD τD προαναφερθ#ντα πρ?σ-ωπον, uφ-θαλµ?ς, καθpς κα2 Wσα 6κ τ&ν νωτ#ρω παρCγωγα. (Bλ#πε κα2 LIω. ΣταµατCκου, «Λεξικ*ν τMς LAρχα(ας EλληνικMς
Γλ;σσης»). LAκ.µη c µουσικ=, 6π2 τMς Kπο(ας προσαρµ.ζεται κCποιο 
 σµα,
καλεPται µ7λος, Wπως 6π(σης κα2 c {
Y δ f K τ.νος κCποιου µουσικο8 _ργCνου. LAπ* 6δ& κα2 c λ. µελ^ωδ+α. Στ*ν πληθυντικ* τD µ7λη: τD λυρικD Xσµατα, c λυρικ πο(ηση. O ΠλCτων 6θεωρο8σε τ* µ7λος συγκε(µενο 6κ το8 λ.γου, τMς |ρµον(ας κα2 το8 ρυθµο8. LEκ το8 µ7λος λοιπ*ν κα2 τMς ρ(ζα uπ- µπορο8µε νD σχηµατ(σουµε τ* σ5νθετο µελωπ-+α, τ* KποPο ποδ(δει σαφ#στατα, κρι?&ς κα2 Nλληνικ;τατα τ* νοηµατικ* πλα(σιο κα2 τ ν περιεχ.µενη
ο:σ(α τMς _νοµασ(ας video clip. H παραγ.µενη λ. τυγχCνει εeηχος, δυναµικ=, 6πακρι?=ς, 6κφραστικ κα2 παραπ#µπουσα στ µελ^ωδ+α, µA τ ν Kπο(α
καθ(σταται συναφ=ς.
▲
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BπE τ? πολιτιστικ? στοιχε_α καG τE γενικE περιS0λλον, πο συνθ7τουν τ'ν εHκ.να
τCς ζωCς στ'ν AττικC τοF 490 π.X. TE σηµαντικRτερο `στ.σο εDναι, Mτι p µυθιστορηµατικ' παρουσ,αση, Mπως θ? ZδLνατο ν? χαρακτηρισθsC, τεκµηριRνεται BπολLτως
BπE τ' χρ8ση ZγκLρων πηγ6ν, Mπως τ? «LAττικD» τοF Παυσαν,α, p «Iστορ(α» τοF
Hροδ.του καθWς καG φιλολογικ7ς, Bρχαιολογικ:ς καG λαογραφικ:ς µελ7τες γLρω
BπE τE Bντικε,µενο τCς συγγραφCς.
• T'ν aδια BκριS6ς συγγραφικ' τακτικ' Bκολουθε_ p κ. Mπ. Παντ,νου καG στE
δεLτερο ;ργο της, πο τιτλοφορε_ται «M#γας LAλ#ξανδρος, c ζω κα2 τ* ^ργο του».
Eδ6 p δι8γηση ξεκινQ BπE τ'ν γ7ννηση καG τ? πρ6τα χρ.νια τCς ζωCς τοF M. Aλεξ0νδρου καG φθ0νει Yως τGς µετ? τEν θ0νατ. του πολιτικ:ς ζυµRσεις καG συγκροLσεις. M: κLριο σηµε_ο BναφορQς τ'ν προσωπικ.τητα καG τ'ν ψυχολογικ' fπ.σταση τοF µεγ0λου στρατηλ0τη p συγγραφ7ας περιγρ0φει τEν περ,γυρ. του, τGς περιπ7τειες καG τ? περιστατικ0, πο σηµ0δεψαν τ'ν πορε,α του πρEς τ'ν Aσ,α καG ταυτ.χρονα παρεµS0λλει Kστορικ:ς πληροφορ,ες, πο SοηθοFν τEν BναγνRστη ν? ταξιδ7ψsη νοερ? στEν τ.πο καG τE χρ.νο, ;χων πρE Oφθαλµ6ν τ.σο τE προσκ8νιο Mσο καG
τE παρασκ8νιο τ6ν γεγον.των τοF καιροF Zκε,νου.
Συνολικ? τE ;ργο τCς κ. Mπ. Παντ,νου χαρακτηρ,ζεται τ.σο BπE τ'ν συν7πεια καG
τ'ν fπευθυν.τητα στ' χρCσι τ6ν πηγ6ν Mσο καG BπE τ'ν Hδιοτυπ,α τCς συγγραφCς,
ν? παρουσι0ζsη τ? γεγον.τα τοποθετηµ7να στ'ν BκριSC θ7σι τους. TE διαλογικE φος,
πο Bποτελε_ τEν SασικE δρ.µο Bναζητ8σεως τοF ;ργου, µεταS0λλεται σ: Zργαλε_ο
µεταδ.σεως γνRσεων µ: τρ.πο, ~στε α<τ:ς ν? γ,νωνται πιE σαφε_ς καG πιE ε|ληπτες.

M0ριος Mαµαν7ας
9Oχι πολ\ παλαι.τερα ε]χε ναπτυχθM µ(α (Xτυπη) κ(νηση π.δοσης στD
NλληνικD ξ#νων λ#ξεων. Xαρακτηριστικ;τερη 6πιτυχ(α 4πMρξε τ* ταχυφαγε"ο lς ντικατCσταση το8 fast food, Fν κα2 τ* 6ναρµονισµ#νο στD NλληνικD
φασφουντ0δικο ποτελεP θετικ* δεPγµα φοµοιωτικ.τητας κα2 λειτουργικ.τητας τMς γλ;σσας µας. ∆Aν ξ#ρω Fν 6κτρ#πωµαι πρ*ς τ ν 4περ?ολ κα2
τ ν κατCχρηση, Fν πρ.τεινα νD ναπτυσσ.ταν στ2ς φιλ.ξενες στMλες το8
γαπητο8 «∆αυλο8» µιD σχετικ τεκµηριωµ#νη προτασιολογ(α νCπλασης
ξ#νων λ#ξεων κα2 φρCσεων, ξενισµ&ν κα2 Kρολογι&ν. ΘD ποτελο8σε µιD τ#τοια κ(νηση κατCδειξη τMς γωνιστικ.τητας (µερ(δας ^στω) το8 Nλληνικο8
λαο8, πο\ 6ξακολουθεP νD σκ#φτεται, νD φρονoM κα2 νD 6κφρCζεται µA ?Cση
τ2ς πολιτιστικAς συντεταγµ#νες το8 ^θνους µας. Kα2 φυσικD |πτ π.δειξη
τMς 6νCργειας κα2 το8 µεγαλε(ου τMς 6ξα(ρετης µητρ(δας µας, τMς EλληνικMς Γλ;σσας.

Γι0ννης Bασ. Π7ππας
Φιλ.λογος
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