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∆ιπλ' Mρ6"ς
;O Mεσα�ων %�ει παρ	λθει πρ� π
λλ
P καF µα@� τ
υ Q κατατρεγµ�ς τ*ν

8δε*ν καF τ2ς Iλε'θερης %ρευνας. O+ σηµεριν
F Iπ�γ
ν
ι τ*ν δηµι
υργ*ν
τ
/ Mεσα�ων
ς, π
P Iπι�ειρ
/ν καταστ
λ4 τ2ς Iλευθερ�ας τ
/ λ7γ
υ, 6ρ�-
σκ
νται Iκτ�ς Iπ
�2ς.

;H Iπιστρ1τευση δυστυ�ισµ	νων, ,ντιστ
ρAτων, µ
να�ικ*ν, στερηµ	νων,
,µαθ*ν καF ,νερ1στων ,τ7µων Sς Iκτελεστικ*ν Tργ1νων τ
/ σκ
ταδισµ
/
καF Sς στηριγµ1των τ*ν ,ναγκ*ν Iπι6ιCσεως τ
/ Uργανωµ	ν
υ µεσαιωνι-
σµ
/ σAµερα, ,τ7µων π
P σ� τελικ4 ,ν1λυση εLναι θ'µατα τ
/ πρ� α8Cνων
διαπρα�θ	ντ
ς 6ιασµ
/ τ2ς ,νθρCπινης φ'σεως, εLναι D �ειρ7τερη δυνατ4
Iπιλ
γ4 Iκε�νων π
P ,γων�@
νται ν3 συντηρAσ
υν τ4ν ,µαυρωµ	νη αEγλη
τ
υς καF τ4ν κλ
νισµ	νη 8σ�' τ
υς: 0Eκτ�ς τ
/ Xτι IπιδεινCν
υν µ� τ�ν τρ7-
π
 αBτ�ν τ4ν τ'φλωση καF τρ
φ
δ
τ
/ν τ3 ,δι	�
δα καF τ4 δυστυ��α 6α-
σανισµ	νων 5π1ρ�εων, πρ
σφ	ρ
υν καF �ε�ριστη 5πηρεσ�α στ4ν δικA τ
υς
5π7θεση, καθYς Iπιτ�θενται µ� ρ7παλα στ4ν Iπ
�4 τ*ν πυρα'λων.

0AντF τ2ς αBτ
κτ
νικ2ς αBτ2ς «Iπι�ειρAσεως» θ3 Zταν συµφερCτερ
 γι’
αBτ
Pς ν3 Iγκ'ψ
υν στ4 µελ	τη καF ν3 Iπιτ'�
υν τ4 δι1γνωση τ*ν α8τ�ων
τ2ς δυστυ��ας, τ2ς µ
να�ι]ς, τ
/ µ�σ
υς, τ2ς ,µ1θειας κα�, ,ντF ν3 τ3 µετα-
τρ	π
υν σ� φανατισµ7, ν3 τ3 γαληνε'
υν καF ν3 τ3 θεραπε'
υν, ^ν εLναι
«8ατρ
F ψυ�*ν», Xπως δηλCν
υν, καF _�ι καθαρ3 I�
υσιαστικ4 Tργ1νωση,
Xπως µ� τFς πρ1�εις τ
υς ,π
δεικν'
υν.

0Eδ* δ	, ε8δικ3 στ4ν ;Eλλ1δα τ
/ 2000, %�
υν bνα ,κ7µη πι� 6αρP καθ2κ
ν
(πρ�ς τ�ν Eδι
 τ�ν !αυτ7 τ
υς!..)· ν3 6
ηθAσ
υν στ4ν πνευµατικ4 - Iπιστη-
µ
νικ4 - ψυ�
λ
γικ4 (πρ�ς παντ�ς ψυ�
λ
γικA...) ,πελευθ	ρωση τ
/ =Eλλη-
ν
ς ,π� τ4ν πνευµατικ4 ταφ7πλακα τ
/ 0Aνατ
λισµ
/, κ1τω ,π� τ4ν Qπ
�α
Iδ* καF α8*νες τ�ν %θαψαν καF τ�ν κατ1ντησαν Pπ' τ' γ"νιµTτερ" πνευµα-
τικB καH τ' µ"ναδικ' bθν"ς - παραγωγ> τ"C παγκ>σµι"υ π"λιτισµ"C σ� bνα
ρωµα�ικ
 Iθν1ρι
 ,π
λ�τιστ
, ,νελλAνιστ
, ,νιστ7ρητ
 καF Iθνικ3 σ�ι@
-
φρενικ7, π
P Iδ* καF α8*νες %�ει 5π
στ2 �αφνικ4 πνευµατικ4 στε�ρωση καF
%κτ
τε δ�ν πρ7σφερε 
fτε bνα δικ7 τ
υ στ
ι�ε:
 στ4ν πρωτ
π
ρ�α τ
/ πα-
νανθρCπιν
υ π
λιτισµικ
/ γ�γνεσθαι, δι7τι D ταφ7πλακα π
P πρ
αναφ	-
ραµε, εLναι ,κρι6*ς X,τι I�
υδετερCνει  σAµερα τFς ,ρ�α:ες @ωτικ�ς καF δη-
µι
υργικ�ς δυν1µεις τ
/ =Eλλην
ς.

T� �ρ	
ς αBτ� ,π
τελε: καF αBτ
ν7ητη πρ1�η I�ιλ	ωσης γι3 τ
Pς σηµερι-
ν
Pς Iγ�Cρι
υς Iπιγ7ν
υς τ*ν δηµι
υργ*ν τ
/ Mεσα�ων
ς, δι7τι ,κρι6*ς
θ/µα σκ
ταδισµ
/, διωγµ
/ τ2ς !λληνικ2ς σκ	ψεως καF ,σιατικ2ς ,γρι7τη-
τας Zταν Q ;Eλληνικ�ς Π
λιτισµ7ς, αBτ� τ� καµ1ρι µας, τ� κα'�ηµ1 µας, D
δ7�α µας – Dµ*ν καF τ2ς ,νθρωπ7τητας Qλ7κληρης.

∆.I.Λ.



K*ριε διευθυντ-,
Θ0 πρ!23 σ5 µ)α διαπ)στωση, π!8 µπ!ρε9

:δη ν0 ;<=η >ναφερθ? στ@ περι!δικA σας, καC
>φ!ρD στ@ γιατ) E Kαιν$ >π!τελε9 συνF<εια τ?ς
ΠαλαιDς ∆ιαθHκης.

∆ια2-J!ντας τ0 δ*! 2ι2λ)α παρατηρ!Kµε, Lτι
δ5ν Mπ-ρ<ει καµµι0 Nµ!ιAτητα τ3ν δ*! θε3ν
π!8 >ναφFρ!νται. Στ$ µ5ν Παλαι0 ∆ιαθHκη
Mπ-ρ<ει Oνας θε@ς «Pδιωτικ?ς <ρHσης», π!8 >γα-
π-ει µAν! τ!8ς SE2ρα)!υς, φθ!νερAς, εTν!ε9 τ!8ς
>πατε3νες καC φιλ!<ρHµατ!υς καC µισε9 τ!8ς
Uλλ!υς λα!*ς. Στ$ν δ5 K.∆. Mπ-ρ<ει Oνας θε@ς
φιλ-νθρωπ!ς, >παλλαγµFν!ς >π@ >νθρVπινες
>δυναµ)ες, π!8 µιλ-ει γι0 >γ-πη καC NµAν!ια
µεταW8 τ3ν λα3ν.

Παρατηρ!Kµε, Lτι !Tδεµ)α Nµ!ιAτης τ3ν δ*!
αTτ3ν θε3ν Mφ)σταται. Kι Lµως >κAµη καC σH-
µερα π!λλ!C XEλληνες πιστε*!υν, Lτι τ@ Oνα >π!-
τελε9 συνF<εια τ!K Uλλ!υ. �Aδυνατ3 ν0 κατα-
ν!Hσω τ$ν πτVση τ!K XEλληνα >νθρVπ!υ, π!8

Y<ι µAν! δF<εται >λλ0 καC δικαι!λ!γε9 γεγ!νA-
τα τ?ς Π.∆., π!8 στ$ν πρ!σωπικH τ!υ Jω$ κα-
ταδικ-Jει. SYπ-ρ<ει Lµως ZWHγηση αTτ?ς τ?ς
συµπεριφ!ρDς. Σ5 περ)!δ! δ*! <ιλιετι3ν πτV-
σης τ3ν >ρ<αι!ελληνικ3ν >Wι3ν E νFα θρησκε)α
2ρ?κε πρAσφ!ρ! ;δαφ!ς ν0 >ναπτυ<θ=? καC ν0
[δραιωθ=?. O\ πνευµατικ!C ταγ!C φA2ιJαν, >να-
θεµ-τιJαν, >πειλ!Kσαν, >φVριJαν τ!8ς πτω<!8ς
τ]3 πνε*µατι πιστ!*ς, γι0 ν0 τ!8ς ;<!υν Mπ!<ε)-
ρι- τ!υς, >λλ0 καC τ!8ς διαν!!*µεν!υς, γι0 ν0
µ$ν >φυπν)σ!υν τ!8ς >µν!*ς τ!υς. Kατ-φεραν
λ!ιπ@ν ν0 Zπι2-λ!υν µ)α θρησκε)α, π!8 >ναφF-
ρεται σ5 δ*! παντελ3ς διαφ!ρετικ!8ς θε!*ς.
Σωστ0 λ!ιπ@ν κ-π!ι!ς θ0 >ναρωτηθ=?: «Kαλ-,
δ5ν ε^δαν, Lτι τ@ Oνα δ5ν συνδFεται µ5 τ@ Uλλ!;».
E^µαι τ?ς Uπ!ψης, Lτι !\ δηµι!υργ!C τ?ς θρη-
σκε)ας αTτ?ς καC !\ συνε<ιστFς τ!υς τ@ γνVριJαν
ZW >ρ<?ς. aAλλωστε, Lταν ρωτι!Kνται !\ πνευ-
µατικ!C ταγ!) µας, !\ >παντHσεις τ!υς σ’ αTτ@ τ@
θFµα ε^ναι πρ!ετ!ιµασµFνες καC π!τF, µ0 π!τ5

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

Γιατ* συνυπ/ρM"υν ΠαλαιB καH KαινL ∆ιαθ5κη στLν 4Oρθ"δ"R*α;

Π"ρε*α µE πυR*δα τ' dλληνικ' bνστικτ"
K'ριε διευθυντ1,
Γι7ρτασα bνα µεγ1λ
 γεγ
ν7ς, στ� τ	λ
ς τ
/ %τ
υς π
P π	ρασε, τ4ν εEσ
δ
 τ2ς

;Eλλην
σ'νης στ4 νεCτερη τε�ν
λ
γ�α Sς Iργαλε:
 γνCσεως. iEγινε µ� τ�ν γνω-
στ� θεαµατικ� τρ7π
 στ�ν Bρ1�
 τ2ς 0Aκρ7π
λης, Xπ
υ 6ρ�σκεται καF τ� τε�ν
-
λ
γικ� ,ριστ
'ργηµα τ*ν πρ
γ7νων µ
υ, καθYς καF µ� τ4ν παρ
υσ�αση τ2ς κα-
τασκευ2ς τ
/ 5π
θαλ1σσι
υ τηλεσκ
π�
υ «N	στωρ» τ2ς ν	ας !λληνικ2ς Iρευ-
νητικ2ς πρωτ
6
υλ�ας, διακριτικ3 κατασκευα@7µεν
υ στ4ν παν1ρ�αια Π'λ
.
Bλ	πω τ� παρελθ�ν ,γκαλι3 µ� τ� παρ7ν, φ*ς !λληνικ� ν3 φωτ�@kη τ� µ	λλ
ν.

Kι Xµως 5π1ρ�
υν ,ν1µεσ1 µας ,ρνητ�ς αBτ2ς τ2ς α8Cνιας δηµι
υργικ7τητας
τ*ν ;EλλAνων, πρ
κειµ	ν
υ ν3 I�υπηρετηθk2 τ� «Φ*ς I� 0Aνατ
λ*ν» κι Q µ'θ
ς
τ*ν «0Iνδ
ευρωπα�ων». ;H ;Eλλην
σ'νη π1λαιψε !κατ� �ρ7νια, ,π� τ� 1821 µ	-
�ρι τ� 1921, κ	ρδισε τ4ν Iλευθερ�α της ,π� τ�ν τ
υρκικ� @υγ� κι ,πελευθ	ρωσε
τ3 περισσ7τερα ,π� τ3 Iδ1φη τ2ς !λλην�δ
ς γ2ς, �επερν*ντας τFς συµπληγ1δες
τ*ν συµφερ7ντων τ*ν κρυπτ
-σιωνιστ*ν pρρηκτα συνδεδεµ	νες µ� τFς �ριστια-

▲



νικ�ς IπιδιC�εις. ΣAµερα, µ� µπρ
στ1ρη τ� περι
δικ� «∆αυλ�ς» τ3 τελευτα:α δ	-
κα TκτY �ρ7νια, D ;Eλλην
σ'νη pρ�ισε ν3 διεκδικk2 καF τ4ν πνευµατικ4 Iλευθε-
ρ�α της ,π’ Iκε�ν
υς π
P διακατ	�
νται ,π� %µµ
νες 8δ	ες καF δ�ν Iπιτρ	π
υν
pλλες πηγ�ς Iµπνε'σεως ,π� Iκε:νες π
P 5παγ
ρε'ει Q «θε
λ
γικ2ς» 5φ2ς δ
γ-
µατισµ7ς. ;O µεταγλωττισµ�ς στ4ν καθ
µιλ
υµ	νη τ2ς Παλαι]ς ∆ιαθAκης τ*ν
;E6ρα�ων δ�ν %γινε τυ�α:α. iEγινε πρ�ς διευκ7λυνση τ2ς διδασκαλ�ας, στ� νεC-
τερ
 !λληνικ� κρ1τ
ς, τ2ς +στ
ρ�ας τ
/ 0Aδ1µ, τ
/ 0A6ρα1µ, τ
/ ∆αυ�δ καF τ
/
N*ε ,ντF τ
/ ∆ι7ς, τ2ς 0Aθην]ς, τ
/ 0Hρακλ2 καF τ
/ ∆ευκαλ�ων
ς. ELναι γνω-
στ7, Xτι 
+ πρ
παγανδιστ�ς τ*ν «∆ιαθηκ*ν» δ�ν συµµερ�@
νται τ4ν 8σ
κρ1τεια
διδα�4 – =Eλληνες εLναι 
+ τ2ς ;Eλληνικ2ς Παιδε�ας µετ	�
ντες – κι εLναι ,δια-
ν7ητ
 π*ς τ
Pς Iπιτρ	πεται ν3 Iπι61λλωνται ,κ7µη στ� !λληνικ� 5π
υργε:

Παιδε�ας.

Π*ς ,νατρ	πεται D σαθρ4 qθικ4 τ*ν Pωµι*ν; Π*ς I�ελλην�@
νται 
+ �ρυσ
-
π
�κιλτα ντυµ	ν
ι αBτ
καλ
'µεν
ι ,ντιπρ7σωπ
ι !ν�ς �	ν
υ θε
/; M]ς εLπαν
Xτι Zλθαν, γι3 ν3 σCσ
υν τ3 %θνη ,π� τ4 διαφθ
ρ3 τ*ν «ε8δωλ
λατρ*ν», κι 
+
κ
ινων�ες στ3 2000 �ρ7νια καθ
δAγησAς τ
υς µετετρ1πησαν σ� ,νθρωπ
µ]@ες

δ5ν αPφνιδι-J!νται καC κυρ)ως δ5ν πρ!2ληµα-
τ)J!νται.

BF2αια Mπ-ρ<!υν µεταW8 Π.∆. καC K.∆. κρ)-
κ!ι Oνωσης. SH Π.∆. >ναφFρεται σ’ Oναν καC µ!-
ναδικ@ θε@ καC Nµιλε9 γι0 ;λευση τ!K µεσσ)α
στ@ν λαA τ!υ, τ@ν �IσραHλ. Στ$ν K.∆. N Xριστ@ς
>ναφFρεται eς N υP@ς τ!K µ!ναδικ!K θε!K κα),
>φ!K N τAπ!ς γεννHσεVς τ!υ fταν στ@ �IσραHλ,
εgκ!λα τ@ν συνδFεις µ5 τ@ν µεσσ)α τ3ν [2ραϊκ3ν
πρ!φητει3ν. XOµως τ0 πρ!αναφερθFντα δ5ν
>π!τελ!Kν τ$ν ZWHγηση τ?ς Oνωσης τ3ν δ*!
∆ιαθηκ3ν. SH ZWHγηση 2ρ)σκεται στ@ Lτι E και-
ν!*ργια θρησκε)α π!8 :θελε ν0 δηµι!υργHσ=η
N Xριστ@ς καC !\ µετFπειτα συνε<ιστFς τ!υ (>πA-
στ!λ!ι), ;πρεπε ν0 ;<=η κ-π!ι! παρελθAν, π!8
ν0 στηρ)W=η τ@ παρ@ν καC ν0 [δραιVσ=η τ@ µFλ-
λ!ν. Φαντασθ?τε µ)α θρησκε)α, π!8 ;<ει τ$ν
>W)ωση ν0 ZWαπλωθ=? σ’ Lλ! τ@ν κAσµ!, ν0 µ$ν

;<=η παρελθAν, ν0 µ$ δε)<ν=η Lτι N θε@ς π!8 >να-
φFρεται δηµι!*ργησε τ@ν κAσµ!. M5 τ$ 2!Hθεια
τ?ς Π.∆. µDς λFει Lτι κ-π!ι!ς λα@ς ;µεινε πιστ@ς
στ@ν πραγµατικ@ θε@ καC περ)µενε τ$ν Zµφ-νι-
σH τ!υ στ$ν γ? eς σωτ?ρ!ς τ!υ· καC N σωτHρας
αTτ@ς Zµφαν)Jεται στ$ν K.∆. καC ε^ναι N Xρι-
στAς.

N!µ)Jω, Lτι τVρα γ)νεται nφθαλµ!φανFς, πoς
κατ0 2-ση δ*! διαφ!ρετικ5ς θρησκε9ες [νVθη-
καν· καC καταλα2α)ν!υµε, γιατC !\ σ*γ<ρ!ν!ι
κληρικ!) µας δ5ν Zνν!!Kν ν0 >παλλαγ!Kν >π@
τ$ν Π.∆. καC γαντJVν!νται σ’ αTτHν. pFρ!υν
π!λ8 καλ-, Lτι <ωρCς τ@ παρελθ@ν τ@ µFλλ!ν γι’
αTτ!8ς ε^ναι >ν*παρκτ!.

Eυ<αριστ3 γι0 τ$ φιλ!WενCα
4Iω/ννης KTτσης
Γραφ)στας, ΠειραιDς 

▲
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KH πρ' τ"C 8255 π.X. Mρ"ν"λ>γηση µE Pστρ"ν"µικB δεδ"µ6να
K*ριε διευθυντ-,
Tυγ<-νω >π@ τετραετ)ας >ναγνVστης τ!K

«∆αυλ!K» καC συν!δ!ιπAρ!ς τ!υ στ$ διαρκ?
>ναJHτησιν τ?ς >ληθ!Kς \στ!ρ)ας τ3ν SEλλHνων.
MFσα >π@ τ0 Uρθρα καC τ0ς Zρε*νας, τ0ς κατ0
καιρ!8ς δηµ!σιευθε9σας στ0ς σελ)δας τ!υ, >να-
πτ*σσω τ0ς Pδικ-ς µ!υ πρ!σωπικ0ς PδFας περC
τ!K [λληνικ!K παρλεθAντ!ς. Σκ!π@ς τ?ς Zπι-
στ!λ?ς µ!υ ε^ναι µ)α παρατHρησις >φ!ρ3σα στ@

πρ-γµατι σπ!υδαιAτατ! σ*γγραµµα µ5 τ)τλ!ν
«;H ,να�ρ
ν
λ7γηση τ2ς Πρ
ϊστ
ρ�ας» τ!K συ-
νεργ-τ!υ σας κ. K. K!υτρ!υ2Fλη. Παρ0 τ@ Lτι
δ5ν ε^µαι εPδικAς, >λλ0 vπλ3ς κ!ιν@ν ν!Kν δια-
θFτων, µελετ3ντας τ@ πρ!αναφερθ5ν σ*γγραµµα
;<ω ν0 παρατηρHσω τ0 [W?ς δ*! σηµε9α:

Πρ3τ!ν, στ0ς σελ)δας 112-113 τ!K 2ι2λ)!υ N
συγγραφε8ς κ-νει λAγ!ν περC τ?ς διελε*σεως
τ!K κ!µHτ!υ TυφωFως >π@ τ@ SHλιακ@ν Σ*στη-



µα. T$ν τ!π!θετε9 µ-λιστα περC τ@ ;τ!ς 27810
π.X. K-νει λAγ!ν Zπ)σης καC περC µιDς <ρ!νικ?ς
περιAδ!υ, περατωθε)σης τ@ 336 π.X. (>ρ<$ τ?ς
2ασιλε)ας τ!K �AλεW-νδρ!υ), καθ’ wς τ$ν δι-ρ-
κειαν συνF2ησαν 373 EλιακαC Zκλε)ψεις, τ$ν
>ρ<$ν τ?ς Nπ!)ας πρ!σδι!ρ)Jει περC τ@ ;τ!ς
27237 π.X.

∆ε*τερ!ν, στ$ν σελ)δα 178 Nµιλε9 περC τ?ς διε-
λε*σεως τ!K κ!µHτ!υ ΦαFθ!ντ!ς >π@ τ@
SHλιακ@ν Σ*στηµα, xν τ!π!θετε9 περC τ@ ;τ!ς
8255 π.X. ∆F!ν Lπως σηµειωθ=?, Lτι στ0 περC τ?ς
διελε*σεως τ!K ΦαFθ!ντ!ς γραφAµενα >ναφF-
ρ!νται κατηγ!ρηµατικ3ς >λλαγαC τ?ς τρ!<ιακ?ς
καταστ-σεως τ?ς Γ?ς (>λλαγ$ ZπιπFδ!υ περι-
φ!ρDς, Zκτρ!π$ τ!K UW!νAς της: σελ. 177-178).

�AµFσως παρετHρησα, Lτι παρAµ!ι!ι >λλαγαC
πρFπει ν0 συν!δε*ωνται NπωσδHπ!τε καC >π@
>ντ)στ!ι<ες >λλαγ5ς ZπC τ?ς !Tραν)!υ σφα)ρας,
Lπως αTτ$ φα)νεται >π@ τ$ν Γ?ν.

ATτ@ δ5ν σηµα)νει, Lτι τ@ ;τ!ς 8255 π.X. >π!-
τελε9 <ρ!ν!λ!γικ@ν Lρι!ν πρ@ς τ@ παρελθAν,
πρCν >π@ τ@ Nπ!9! !Tδεµ)α >στρ!ν!µικ$ <ρ!-
ν!λAγησις δ*ναται ν0 πραγµατ!π!ιηθ=?: SO
yδι!ς N συγγραφε8ς Zπισηµα)νει στ$ν σελ)δα
239, Lτι «κ1θε �ρ
ν
λ
γικ�ς πρ
σδι
ρισµ�ς
πρFν ,π� τ� %τ
ς 8255 π.X. δ�ν στηρ�@εται σ� συ-
γκεκριµ	νη καF ,ναµφισ6Aτητη 61ση, ,φ
/ τ3
σηµεριν3 δεδ
µ	να τ2ς τρ
�ι]ς τ2ς Γ2ς, τ2ς κλ�-
σεως τ
/ p�
ν1 της καF τ*ν θ	σεων τ*ν pλλων
πλανητ*ν διατηρ
/νται ,π� τ7τε».

B-σει τ?ς διαπιστVσεως αTτ?ς E <ρ!ν!λ!γ)α
τ?ς εPσAδ!υ στ@ SHλιακ@ν Σ*στηµα τ!K κ!µHτ!υ
TυφωFως, Lπως καC κ-θε Uλλ!υ γεγ!νAτ!ς !z E
<ρ!ν!λAγησις στηρ)Jεται σ5 >στρ!ν!µικ0 στ!ι-
<ε9α, >παιτε9 γν3σιν τ?ς πρ@ τ!K 8255 π.X. κα-
ταστ-σεως τ!K !Tραν!K. SOµ!)ως E <ρ!νικ$ πε-
ρ)!δ!ς τ3ν 373 Eλιακ3ν Zκλε)ψεων >σφαλ3ς τε-
λειVνει τ@ ;τ!ς 336 π.X. E^ναι Yµως >µφ)2!λ!ν,
Z0ν αTτ$ :ρ<ισε περC τ@ ;τ!ς 27237 π.X., >φ!K
δ5ν ε^ναι γνωστAν, Z0ν E περ)!δ!ς τ3ν 18, 03 τρ!-
πικ3ν Zτ3ν («σ1ρ
ς»), >ν0 τ$ν Nπ!)αν συµ2α)νει
µ)α ;κλειψις SHλ)!υ, fτ! τ?ς αTτ?ς διαρκε)ας καC
πρ@ τ!K 8255 π.X. Ogτε Z0ν καC πρ@ τ!K ;τ!υς
8.255 π.X. «κ1θε τ	σσερες σ1ρ
υς τ� κ	ντρ
 τ2ς
Iκλε�ψεως Iπιστρ	φει π
λP κ
ντ1 στ� Eδι
 γεω-
γραφικ� µ2κ
ς» (σελ. 113).

SO πρ!σδι!ρισµ@ς τ?ς πρ!τFρας αTτ?ς κατα-
στ-σεως τ!K !Tραν!K (στ!ι<ε9α περC τ?ς Nπ!)-
ας δ)δ!νται στ@ >πAσπασµα τ3ν «∆ι!νυσιακ3ν»
τ!K NAνν!υ τ!K Παν!π!λ)τ!υ, π!8 N συγγρα-
φε8ς παραθFτει στ$ν σελ)δα 177) ε^ναι, eς φα)-
νεται, >παρα)τητ!ς, {στε ν0 καταστ=? δυνατ$ E
>ν)<νευσις τ?ς Πρ!ϊστ!ρ)ας καC πρ@ τ!K 8255
π.X. τ=? <ρHσει >στρ!ν!µικ3ν δεδ!µFνων καC
στ!ι<ε)ων.

Mετ0 τιµ?ς
Kωνσταντ!ν"ς EUθυµ/κης

Φ!ιτητ$ς τ?ς �Iατρικ?ς
Chieti, �Iταλ)α

5π
ταγµ	νες σ� δ7γµατα πρ
φητ*ν. Στ�ν ,γ*να Iπι6�ωσης τ*ν Iθν*ν τ� συµ-
φ	ρει τ4ν ;Eλλην
σ'νη, D συµπ7ρευση µ� τ
Pς ,π
τυ�ηµ	ν
υς ,ντιπρ
σCπ
υς
�	νων δ
γµ1των, παρ’ Xλ
 π
P τ4ν µ
ν
πωλ
/σαν IπF 2000 �ρ7νια, M D Iπανα-
φ
ρ3 τ2ς σ
φ�ας (κατ3 φιλ
σ
φ�αν @2ν) τ*ν ,ναµφισ6Aτητα Iπιτυ�ηµ	νων πρ
-
γ7νων της; ;H PCµη παρ	λα6ε, Iκφ'λισε καF παραδ7θηκε στ3 κελε'σµατα κη-
ρ'κων ,σιατικ*ν δ
�ασι*ν. ;O κ'κλ
ς τ*ν θε
κρατικ*ν αBτ
κρατ
ρι*ν Iλ	sω Θε-

/ κλε�νει κι ,ν
�γ
υν δειλ3 ,λλ3 σταθερ3 
+ π'λες µι]ς ν	ας Iπ
�2ς, γι3 ν3
Iπαν	λθkη καF π1λι Q pνθρωπ
ς στ� πρ
σκAνι
.

iΩ! µ'στες τ*ν ;EλλAνων! Συγ�ωρAστε τ� .µ1ρτηµα τ*ν Γραικ'λων, γιατF δ�ν
IγνCρι@αν τ� %πρατταν, Xταν Iστα'ρωναν τ4ν ;Eλλ1δα τ*ν ∆ελφ*ν καF τ*ν 0Eλευ-
σιν�ων µυστηρ�ων. Φωτ�στε αBτ
Pς µ� τ4ν σ
φ�α σας κι ,παλλ1�ατ	 τ
υς ,π� τ4ν
τιµωρ�α ν3 πρ
σκυν
/ν ε8κ7νες ;E6ρα�ων στFς Iκκλησ�ες... T� µAνυµα π
P στ	λ-
νει D ;Eλλην
σ'νη εLναι, Xτι ,γων�@εται καF 6αδ�@ει µ� πυ��δα τ� %νστικτ7 της.

M� τιµ4
Nικηφ>ρ"ς Π"λ*της

Heswall, 0Aγγλ�α
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K*ριε διευθυντ-,
SH κακ!π!)ηση τ?ς SEλληνικ?ς ΓλVσσας ε^ναι

;να θFµα, τ@ Nπ!9! µ5 >πασ<!λε9 >ρκετ@ καιρ@
τVρα. E^ναι δ5 πρ!φανFς, Lτι E κακ!π!)ηση
αTτ$ συνδυ-Jεται Uµεσα καC µ5 τ$ν Mπ!2-θµι-
ση τ?ς παιδε)ας στ$ <Vρα µας. E^ναι Zµφαν$ς E
πρ!σπ-θεια γι0 τ$ σταδιακ$ ZWαφ-νιση τ?ς
SEλληνικ?ς Γλ3σσας καC E πρ!Vθηση τ?ς
�Aγγλικ?ς, µ5 πρ3τ! 2?µα τ$ν >ντικατ-σταση
τ!K SEλληνικ!K �Aλφα2Hτ!υ >π@ τ@ «ΛατινικA».

Kαιρ@ς ε^ναι πλF!ν ν0 γ)ν=η µ)α συσπε)ρωση,
µ)α Oνωση γι0 τ$ν συστηµατικ$ µελFτη καC >ντι-
µετVπιση αTτ?ς τ?ς καταστ-σεως. MHπως >π@

τ@ν «∆αυλ@» θ0 µπ!ρ!Kσε ν0 WεκινHσ=η µ)α τF-
τ!ια πρωτ!2!υλ)α;

∆ια2-Jω π!λλFς Zπιστ!λ5ς >ναγνωστ3ν µ5
τ!π!θετHσεις στ@ θFµα τ?ς γλVσσας, >λλ0 µAν!
!\ Zπιστ!λ5ς καC Zπισηµ-νσεις δ5ν >ρκ!Kν. ΠρF-
πει ν0 Mπ-ρW=η µ)α συστηµατικ$ παρFµ2αση καC
>ντ)δραση >π@ κ-π!ι!υς φ!ρε9ς. Πρ!σωπικ0
θ0 :µ!υν πρAθυµ!ς ν0 συµµετ-σ<ω σ5 µ)α τF-
τ!ια σ<ετικ$ κ)νηση.

M5 τιµ$
∆ρ. 4AντTνι"ς Λυρ/κ"ς

Nευρ!λAγ!ς - ψυ<)ατρ!ς, Mελ)σσια

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200013956

Σηµε*ωση «∆»: ;H κακ
π
�ηση καF 5π
τ�µηση τ2ς ;Eλληνικ2ς γ�νεται ,π� Iµ]ς τ
Pς =Eλλη-
νες – καH µ>ν". T
/τ
 Tφε�λεται ,π
κλειστικ3 στ� γεγ
ν7ς, Xτι ,γν

/µε τ� µεγαλε:
 καF τ4ν
τελει7τητα τ2ς γλCσσας µας Xπως καF τ4ν 8δι7τητ1 της Sς τ2ς µ7νης µ4 συµ6ατικ2ς γλCσ-
σας τ
/ κ7σµ
υ καF κατ’ ,ναγκαστικ4ν συν	πειαν Sς µητ	ρας γλCσσας τ*ν γλωσσ*ν Xλης
τ2ς ;Yδρ
γε�
υ. 0E� αBτ
/ καF D 5π
τ�µηση καF περιφρ7νησA της ,π� Iµ]ς τ
Pς Eδι
υς – καH
µ>ν". T� πρ76ληµα λ
ιπ�ν τ2ς Iπι6ιCσεως τ2ς ;Eλληνικ2ς ταυτ�@εται µ� τ� πρ76ληµα τ2ς
«Pναγνωρ*σεως» τ2ς µητρικ2ς τ
υς γλCσσας ,π� τ
Pς =Eλληνες. ELναι δηλαδ4 πρ76ληµα δια-
φωτισµ
/ καF _�ι «συστηµατικ2ς παρεµ61σεως καF ,ντιδρ1σεως ,π� κ1π
ι
υς φ
ρε:ς», Xπως
γρ1φει Q Iπιστ
λ
γρ1φ
ς, «φ
ρε:ς» pλλωστε, π
P, Xπως Xλ
ι γνωρ�@
µε, εLναι ,κρι6*ς 
+ ν
-
µ
θετAσαντες M 
+ «διδ1�αντες» τ4ν καταστρ
φ4 τ2ς ;Eλληνικ2ς. ;O «∆» – π
', Xταν �εκ�-
νησε πρFν ,π� 19 �ρ7νια πρ*τ
ς τ�ν σκληρ� ,γ*να %ρευνας καF καταν
Aσεως τ2ς ,��ας καF
τ2ς παγκ
σµι7τητας τ2ς ;Eλληνικ2ς ΓλCσσας καF Γραφ2ς, Zταν φων4 6
*ντ
ς Iν τk2 IρAµsω
– σAµερα µ� 61ση τ4ν κτηθε:σα πε:ρα πιστε'ει ,κ7µη περισσ7τερ
, Xτι Q µ
ναδικ�ς τρ7π
ς
pµυνας στ�ν τ
µ	α αBτ�ν – καF σ� π
λλ
Pς pλλ
υς – παραµ	νει Q διαφωτισµ�ς (καF τ3 ,π
-
τελ	σµατα τ
/ διαφωτισµ
/ αBτ
/ εLναι Qρατ1: @ωνταν� παρ1δειγµα Q πρ
6ληµατισµ�ς τ
/
Iπιστ
λ
γρ1φ
υ)· καF θ3 συνε��σkη τ4ν διαφωτιστικ4 πρ
σπ1θει1 τ
υ µ� ,µε�ωτη %νταση,
δι7τι εLναι Qλ
φ1νερ
 Xτι, ^ν δ�ν 5π1ρ�kη 6αθει3 καF εBρε:α Iθνικ4 γλωσσικ4 αBτ
συνειδη-
σ�α, Qπ
ιαδAπ
τε κ�νηση pλλης µ
ρφ2ς θ3 εLναι πρ7ωρη καF καταδικασµ	νη σ� ,π
τυ��α.
ABτ3 φρ
ν
/µε Iµε:ς, �ωρFς ν3 διεκδικ
/µε αBθεντ�α. O+ pλλ
ι ^ς σταµατAσ
υν τ3 µακρ7-
θεν εB�
λ7για κα�, ^ν διαθ	τ
υν ,π
θ	µατα Iθνικ2ς @ωτικ7τητας, ^ς πρ1�
υν X,τι ν
µ�-
@
υν.

∆.I.Λ.

ΠερH «παγανιστικOν» eργανTσεων καH KEλληνικ"C Π"λιτισµ"C

K*ριε διευθυντ-,
EPς συνFντευWιν δηµ!σιευθε9σαν εPς τ@ περι!-

δικAν σας τ@ !|τω καλ!*µεν!ν «∆ελφικ@ν Συµ-
2!*λι!ν SEλλ-δ!ς» δηλVνει, Lτι θ0 πραγµατ!-
π!ιηθ=? µ)α «γιγαντια)α π!λιτιστικ$ ZκδHλωσις»,
περιλαµ2-ν!υσα «διαγωνισµ@ν δηµι!υργ)ας τ!K
|µν!υ τ!K SAπAλλων!ς» καC >ναπαρ-στασιν τ?ς
>ρ<α)ας τελFσεως τ3ν Πυθ)ων, Zν]3 >ντιπρ!σω-
πε9αι τ3ν Uλλων <ωρ3ν θ0 παρ!υσι-σ!υν Pδικ-

τ!υς π!λιτιστικ0 ;ργα. �Eπ)σης Zπιτ)θεται Zνα-
ντ)!ν τ3ν πιστ3ν τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τ!K
∆ωδεκαθF!υ δηλ3ν!ν µεταW8 τ3ν Uλλων, Lτι:
«v	ρ
υµε, 5π1ρ�
υν π1νω ,π� 15 παγανιστικ�ς
TργανCσεις, π
P στ� _ν
µα τ2ς ∆ελφικ2ς 0Iδ	ας
λ	νε καF κ1ν
υν Iντελ*ς παρ1λ
γα πρ1γµατα...
ABτ
F 
+ ,π
καλ
'µεν
ι “∆ωδεκαθεϊστ�ς” εLναι
µ�α παρ
ρµητικ4 %κφραση καF διασ'ρ
υν τ�ν
;Eλληνισµ7».

EUM"λ>για καH πραγµατικ>τητα γQρω Pπ' τLν KEλληνικL ΓλOσσα
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Σηµε*ωση «∆»: ;O «∆» δ�ν γνωρ�@ει τ�π
τε γι3 τ
Pς σκ
π
Pς καF τ4ν 8δε
λ
γ�α τ2ς Sς pνω
Iπιτρ
π2ς π
P διαµαρτ'ρεται. yAν Xµως D Iπιτρ
π4 αBτ4 θεωρk2 τ�ν !αυτ7 της «παγανιστικ4
Tργ1νωση», Xπως πρ
κ'πτει ,π� τ4ν Iπιστ
λA, κα� γι’ αBτ� θ�γεται, τ7τε Q «∆» δηλCνει Xτι
D θ	ση τ
υ εLναι Xτι ;Eλληνισµ�ς καF Παγανισµ�ς δ�ν %�
υν καµµ�α σ�	ση µετα�' τ
υς. 0EπF
πλ	
ν σηµειCν
υµε τ4ν Qλ
φ1νερη πρ7θεση, Xπως αBτ4 πρ
κ'πτει ,π� τ4ν Iπιστ
λA, µ�-
µησης τ
/ ;E6ραϊκ
/ θρησκευτικ
/ µ
ντ	λ
υ (Tργ1νωση, 8δι
π
�ηση θρησκευτικ*ν 8δε*ν
,π� «αBθεντ�ες», διωγµ�ς - δικαστικ�ς - τ2ς διαφ
ρετικ2ς γνCµης κ.λπ.), πρ1γµατα δηλ. Iκ
διαµ	τρ
υ ,ντ�θετα πρ�ς τ� πνε/µα τ2ς ,ρ�α�ας ;Eλληνικ2ς Θρησκε�ας.

K*ριε διευθυντ-,
SH συνFντευWη τ!K διαπρεπ!Kς µ!υσικ!K κ. Λ--

κη XαλκιD («∆αυλAς», τ. 217) ε^ναι π!λ8 εgστ!<η.
Mακ-ρι ν0 πρ-W!υµε Lλ!ι L,τι πρ-ττει N «∆αυ-
λAς» καC N κ. Λ.X. SO δ)σκ!ς Lµως τ!K κ. XαλκιD
δ5ν θ0 ;πρεπε, ν!µ)Jω, ν0 τιτλ!φ!ρ?ται «2.500
Xρ7νια ;Eλληνικ2ς M
υσικ2ς», ZφAσ!ν περιλαµ-
2-νει καC τ$ν µ!υσικ? τ?ς SOµηρικ?ς �Eπ!<?ς,

π!8 πρ!ϋπ?ρWε τ?ς Zπ!<?ς µας τ!υλ-<ιστ!ν 3.600
<ρAνια – >κAµη καC κατ0 τ$ν συµ2ατικ$ (δηλαδ$
τ$ν >π!δεδειγµFνα πλF!ν συρρικνωτικ$ καC >να-
κρι2?) <ρ!ν!λAγηση τ?ς [λληνικ?ς \στ!ρ)ας.

M5 [λληνικ!8ς <αιρετισµ!8ς
XρVστ"ς TZ6λι"ς

HΠA

KH π"λυMιλιετLς Pδι/κ"πη συν6Mεια τVς KEλληνικVς M"υσικVς

K*ριε διευθυντ-,
�EκπλHσσεται N Zπιστ!λ!γρ-φ!ς σας «Πα-

µπ-λαι!ς Kεντρ]3!ς» («∆αυλAς», τ. 218) Y<ι µA-
ν!ν δι0 τ$ν \στ!ρικ!-κ!ινωνι!λ!γικ$ν διαπ)-
στωσιν τ!K κ. K. Tσ!υκαλD, Lτι N Nε!Fλλην ε^ναι
δυσπρ!σδιAριστ!ς, >λλ0 κυρ)ως δι0 τ0ς πρ!σ-
δι!ριJ!µFνας >π@ τ@ν κ. K. Tσ!υκαλD αPτ)ας
αTτ?ς τ?ς δυσπρ!σδι!ριστ)ας. KαC π!λ8 nρθ3ς.
∆ιAτι τ!K διFφυγε, Lτι N ZφευρFτης αTτ!K τ!K
σ<Hµατ!ς (�ς τ@ nν!µ-σωµεν «σ<?µα κατ0 δυ-

σπρ!σδι!ριστικ$ν συνεκδ!<$ν») ε^ναι N «συν!-
νAµατ!ς» τ!K κ!ινωνι!λAγ!υ ν!µικ@ς aAγγελ!ς
Tσ!υκαλDς, N Nπ!9!ς τ@ ZφHρµ!σεν πλHρως Zν
Lσ]ω ;Jη. ΣυγκεκριµFνως Mπ?ρWε «>ριστερ@ς
>λλ0 Y<ι κ!µµ!υνιστHς», «δHµαρ<!ς τ!K KF-
ντρ!υ >λλ0 Y<ι κεντρ3!ς» καC «Mπ!στηρικτ$ς
τ?ς X!*ντας >λλ0 Y<ι <!υντικAς». T@ τελευτα9!ν
µ-λιστα κατ0 τ@ 1968-69, δηλαδ$ Lτε Zγρ-φετ!
καC Zδηµ!σιε*ετ! E κ!ινωνι!λ!γικ$ µελFτη τ!K
«συν!νAµατ!υ» κ. K. Tσ!υκαλD.

fεν"κ*νητη ^ Iλακ"γενLς διπρ"σωπ*α νε"ελλ5νων

Kατ0 ταKτα E �Eπιτρ!π? δι0 τ$ν �AναγνVρι-
σιν τ?ς  SEλληνικ?ς Θρησκε)ας θFλει ν0 ZπιστHσ=η
τ$ν πρ!σ!<$ν τ!K Zν λAγ]ω Συµ2!υλ)!υ εPς τ@ Lτι:

α) T@ν SEλληνικ@ν Π!λιτισµ@ν διασ*ρ!υν Lσ!ι
τ@ν δια<ωρ)J!υν >π@ τ$ν πατρ!γ!νικHν µας θρη-
σκε)αν. (�Aρ<α9!ς) SEλληνικ@ς Π!λιτισµ@ς δ5ν
ν!ε9ται Uνευ τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τ!K ∆ω-
δεκαθF!υ, Lπως >κρι23ς SE2ραϊκ@ς Π!λιτισµ@ς
δ5ν ν!ε9ται Uνευ τ?ς SE2ραϊκ?ς Θρησκε)ας. �Eν
γFνει διασ*ρ!υν τ@ν SEλληνικ@ν Π!λιτισµ@ν Lσ!ι
Pσ<υρ)J!νται Lτι δ5ν εzρε τ0ς nρθ0ς πρVτας
>ρ<0ς καC δ5ν ε^<ε τ$ν nρθ$ν θρησκε)αν.

2) O\ πιστ!C τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τ!K
∆ωδεκαθF!υ δ5ν «λ	γ
υν καF κ1ν
υν Iντελ*ς
παρ1λ
γα πρ1γµατα», >λλ’ >ντιθFτως συνι-
στ!Kν γνωστ$ν θρησκε)αν, >φ’ [ν@ς πληρ!Kντες
τ0ς διατ-Wεις τ!K νAµ!υ καC >φ’ [τFρ!υ ;<!ντες
:δη γνωστ!π!ιHσει εPς τ0ς vρµ!δ)ας >ρ<0ς τ$ν
|παρW)ν των, τ0ς 2ασικ0ς >ρ<-ς των καC τ!8ς
κυρ)!υς τ*π!υς των (νKν δ5 εMρισκAµεθα εPς τ@

στ-δι!ν λHψεως >δε)ας δι0 τ$ν �δρυσιν \ερ3ν
να3ν). XOθεν µετ0 λ*πης µας δηλ!Kµε, Lτι θ0
Jητ?ται E Zφαρµ!γ$ τ!K νAµ!υ Zναντ)!ν Lσων
Nµιλ!Kν >σε23ς κατ0 τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)-
ας τ!K ∆ωδεκαθF!υ.

γ) T@ \ερ@ν πFδ!ν τ3ν ∆ελφ3ν >π!τελε9
SIερ@ν TAπ!ν τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας συµ-
φVνως καC πρ@ς τ$ν διακHρυWιν τ!K OHE περC
τ3ν πληθυσµ3ν. T0 δ5 Π*θια καC N |µν!ς >π!-
τελ!Kν τµ?µα τ!K τελετ!υργικ!K µας. SEπ!µF-
νως δ5ν ZπιτρFπ!µε εPς !\!νδHπ!τε ν0 τελ=? !\αν-
δHπ!τε θεατρικ$ν >ναπαρ-στασιν αTτ3ν, Lπως
>παγ!ρε*εται ν0 τελ?ται θεατρικ3ς E <ριστια-
νικ$ λειτ!υργ)α � α\ µωαµεθανικαC ZπικλHσεις.
�E0ν πρ!<ωρHσ=η τ@ Zν λAγ]ω Συµ2!*λι!ν εPς τ$ν
πραγµατ!π!)ησιν τ3ν σ<εδ)ων τ!υ, θ0 JητHσω-
µε τ$ν δικαστικ$ν >κ*ρωσ)ν των.

Mετ0 τιµ?ς
SO Γραµµατε8ς Nικ>λα"ς TZιTτης

�Eπιτρ!π$ δι0 τ$ν �AναγνVρισιν τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας
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K*ριε διευθυντ-,
∆ι-2ασα στ@ν «∆αυλA» (τ. 216, ∆εκFµ2ρι!ς

1999, σ. 13624-25) τ@ γρ-µµα τ!K δικηγAρ!υ κ.
Παπαµατθαι-κη τ@ σ<ετικ@ µ5 τ$ν «Σπηλι0 τ!K
KατσαντVνη» στ0 aAγραφα. Kατ’ >ρ<0ς ;ν!ι-
ωσα \καν!π!)ηση, π!8 κ-π!ι!ς φιλ)στ!ρας νε-
!Fλληνας ZWυπηρετHθηκε >π@ τ$ σHµανση π!8
πραγµατ!π!)ησα µ5 τ$ 2!Hθεια µερικ3ν φ)λων,
πρ!κειµFν!υ ν0 διευκ!λ*νεται E πρ!σFγγιση
τ!K πεJ!πAρ!υ ZπισκFπτη στ$ν !|τως � Uλλως
>πρAσιτη σπηλι-. ∆5ν εyµαστε Lµως σ*λλ!γ!ς
>λλ0 vπλD συντρ!φι0 σκεπτAµενων >νθρVπων
>π@ Mεσ!λAγγι, APτωλικ@ καC Π-τρα. SH σκFψη
γι0 τ$ν τ!π!θFτηση µαρµ-ρινης Zνδεικτικ?ς
πλ-κας µ5 τ0 λAγια τ!K µεγ-λ!υ λα!γρ-φ!υ
Λ!υκAπ!υλ!υ γι0 τ@ν �ρωα KατσαντVνη >να-
2λHθηκε (πρ!σωριν-), >φ!K π-σ<!υµε >π@ συλ-
λAγ!υς - φ!ρε9ς! XOµως θ0 σταθ3 σ5 Oνα σ<Aλι!

τ!K Zπιστ!λ!γρ-φ!υ. SH σπηλι0 δ5ν σηµειVνε-
ται σ5 λ-θ!ς θFση στ@ <-ρτη τ?ς >ν-2ασης,
Lπως Pσ<υρ)Jεται. SAπλD E κλ)µακα τ!K <-ρτη,
π!8 ε^ναι ZπεWεργασµFν!ς ψηφιακ-, ε^ναι µε-
γ-λη (1:80.000) γι0 ν0 περιλ-2=η Lλη τ$ν ETρυ-
ταν)α, καC [π!µFνως 2ρ)σκεται ZπC <-ρτ!υ µ5
σ<ετικ$ >κρ)2εια µAν! E γενικ$ κατε*θυνση.
�Eγo πραγµατ!π!)ησα τ$ν Zπ)σκεψη, π!8 τ$ν
Zπιθυµ!Kσα π!λ8 καιρA, µ5 τ$ 2!Hθεια >κρι23ς
αTτ!K τ!K <-ρτη, >φ!K 2F2αια τ@ τελευτα9!
τµ?µα τ?ς διαδρ!µ?ς µας τ@ MπFδειWε εTγενικ0
Nδηγ@ς >π@ τ$ Παλαι!κατ!*να �Aγρ-φων. Σ<ε-
τικ$ δηµ!σ)ευση: «K!ρφFς», τ. 132, �I!*λι!ς -
Agγ!υστ!ς ’98, σ. 69-70.

M5 Zκτ)µηση
Θε"φ/νης B"ρειν/κης

Kαθηγητ$ς TEI Mεσ!λ!γγ)!υ

KO M/ρτης τVς περι"MVς \π"υ [ «ΣπηλιB KατσαντTνη»

K*ριε διευθυντ-,
Στ@ τεK<!ς 218 τ!K «∆αυλ!K» E >ρ<αι!λAγ!ς

κ. M. OPκ!ν!µ-κ!υ, τ!π!θετ!*µενη eς πρ@ς τ$ν
παρ!υσ)αση >π’ τ$ν πλευρ- µ!υ τ?ς Zγκατ--
λειψης τ!K παν-ρ<αι!υ π*ργ!υ στ@ν Bαρν-2α
�Aττικ?ς («∆», τ. 212), διατυπVνει α) τ$ θFση
Lτι θ�ταν καλ*τερ! ν’ >πευθυνAµ!υν στ$ν vρµA-
δια >ρ<αι!λ!γικ$ >ρ<$ >ντ) δηµ!σ)ευσης σ5
;ντυπα (Zνν!ε9 τ@ν «∆αυλ@») καC 2) τ@ν Pσ<υρι-
σµ@ Lτι δ5ν τ$ JHτησα π!τ5 στ@ τηλFφων! (!).

�Aν καC πιστε*ω Lτι δ5ν >W)Jει τ@ν κAπ! ν0
σταθ3 στ@ θFµα, πρ@ς >π!φυγ$ν ZντυπVσεων
πρFπει ν-: α)  Zπαναλ-2ω, Lτι στ$ν κ. OPκ!ν!-
µ-κ!υ µ5 παρFπεµψε >κρι23ς E >ρµAδια >ρ<αι-
!λ!γικ$ >ρ<H· ε^<α ;ρθει σ5 Zπαφ$ καC µ5 τ$ν A´
καC τ$ν B´ �Eφ!ρε)α Πρ!ϊστ!ρικ3ν καC Kλασ-
σικ3ν �Aρ<αι!τHτων (Π!λυγνVτ!υ 2 καC 13
>ντ)στ!ι<α, M!ναστηρ-κι: στCς σηµειVσεις µ!υ
Mπ-ρ<ει >κAµη τ@ Yν!µα τ!K κ. Πετρ-κ!υ τ?ς
B´ �Eφ!ρε)ας, τηλ. 3243.998, µ5 τ@ν Nπ!9! καC
ZπανειληµµFνα συνωµ)λησα)· 2) τ!ν)σω, Lτι
;ψα<να ZπC µακρ@ν τ$ν κ. OPκ!ν!µ-κ!υ σ5 δι--

φ!ρες Mπηρεσ)ες καC µ!υσε9α τ?ς �Aττικ?ς, ε^<α
τ$ν <αρ0 δ5 στ@ M!υσε9! Mαραθ3ν!ς ν0 «>να-
καλ*ψω» καC µ)α συµπατριVτισσ- µ!υ, τ$ν κ.
�Aφρ!δ)τη Xρυσ!*λα (Y<ι, µ5 τ$ν κ. Σπαν!K,
τ!K M!υσε)!υ Λαυρ)!υ, δ5ν εyµαστε συµπα-
τρι3τες, !gτε καC µ5 τ@ν κ. Γκρεµεν)τη, π!8 καC
σ’ αTτ@ν >π!τ-θηκα ψ-<ν!ντας τ$ν κ. OPκ!ν!-
µ-κ!υ, τ$ν Nπ!)α κατ0 τ0 Uλλα «δ5ν JHτησα
π!τ5 στ@ τηλFφων!»– �ν ε^ναι δυνατ@ν!).

Π-ντως E σε2αστ$ καC «>ν*π!πτη» >ρ<αι!-
λAγ!ς µπ!ρε9 ν0 κ!ιµDται �συ<η. �Aν τελικ0 N
Π*ργ!ς τ!K Bαρν-2α καταρρε*σ=η, παραµελη-
µFν!ς !Tσιαστικ0 >π@ κ-θε vρµAδια >ρ<$ καC
φ!ρFα, E yδια δ5ν θ0 φFρ=η καµµ)α εTθ*νη.
XOπως � yδια δηλVνει µ5 >Wι!JHλευτη δηµ!-
σι!Mπαλληλικ$ εTθ*τητα, N Π*ργ!ς 2ρ)σκεται
σ5 περι!<$ µ5 τ$ν Nπ!)α «δ�ν %�ει καµµ�α 5πη-
ρεσιακ4 σ�	ση»...

M5 τιµ$
Γι/ννης B. Π6ππας

ΦιλAλ!γ!ς, Bαρν-2α �Aττικ?ς

∆ηµ"σι"ϋπαλληλικL κTφωση PλλB καH PRι"Z5λευτη εUθQτητα...

T3ν >νωτFρω θεωρ!υµFνων eς vπλ3ν συ-
µπτVσεων, σDς καλ3 ν0 συνε<)σετε ν0 Wεσκε-
π-Jετε τ$ν εyτε Wεν!κ)νητη εyτε 2λακ!γεν? δι-
πρ!σωπ)α τ3ν µ!ν)µως >νθελλHνων. Θ0 ;<ετε
NπωσδHπ!τε διαπιστVσει, Lτι !\ συµπαραστ--
στες σας σ’ αTτ@ τ@ θFµα >νHκ!υν σ5 Lλ! τ@ π!-
λιτικA φ-σµα, καC αTτ$ ε^ναι E µεγ-λη Zπιτυ<)α

τ!K περι!δικ!K σας. SO XEλληνας ε^ναι π-ντα
πρ3τα XEλληνας. ∆ιAτι, Lπως θ0 ;λεγε καC N Πε-
ρικλ?ς ΓιαννAπ!υλ!ς, «,φ1νταστ
ν pλλ
 τι».

Eυ<αριστ3
4Aργυρh XατZηIασιλε*"υ

N!µικAς, K!υκ-κι



4AσQγγνωστες συγγνOµες

«Π
αρακαλO, δεMθVτε τL συγγνTµη µ"υ γιB τB γεγ"ν>τα τ"C
1204», φFρεται Lτι ε^πε N καρδιν-λι!ς ZAJεφ XAµεγιερ
(ZκπρAσωπ!ς τ!K π-πα στ$ν ETρωπαϊκ$ XEνωση) στ@ν

>ρ<ιεπ)σκ!π! �Aθην3ν καC π-σης SEλλ-δ!ς κ. XριστAδ!υλ!. KαC φυ-
σικ0 E συγγνVµη ;γινε δεκτH, �ν καC µ5 κ-π!ι! σκεπτικισµA...

Mπ!ρε9 2ε2α)ως N <ριστιανισµ@ς ν0 ε^ναι E κατ’ εW!<$ν «θρησκε)α
τ?ς συγγνVµης» (NλAκληρη E Zπ)γει!ς Jω$ ε^ναι µ)α συγγνVµη πρ@ς
τ@ν �Iε<ω2D γι0 τ@ «vµ-ρτηµα» τ3ν «πρωτ!πλ-στων»), >λλ0 τ0 κ)-
νητρα τ?ς ρωµαι!καθ!λικ?ς Zκκλησ)ας δ5ν ε^ναι καθAλ!υ «<ριστια-
νικ-». SO π-πας φα)νεται Lτι >νησυ<ε9 ZντAνως γι0 τ@ µFλλ!ν τ!K ρω-
µαι!καθ!λικισµ!K τAσ! στ$ν ETρVπη Lσ! καC στ$ν �AµερικH. Σ*µ-
φωνα µ5 πρAσφατα δηµ!σιευθε9σες ;ρευνες E µFση Eλικ)α τ3ν Zκκλη-
σιαJ!µFνων καC τ3ν συµµετε<Aντων τακτικ0 στ0 µυστHρια τ?ς Zκκλη-
σ)ας στCς <3ρες τ?ς SEνωµFνης ETρVπης ε^ναι τ0 70 <ρAνια, Zν]3 !\
«µεταφυσικ5ς >νησυ<)ες» τ!K πληθυσµ!K δι!<ετε*!νται – στ$ συ-
ντριπτικH τ!υς πλει!ψηφ)α καC Pδια)τερα τ3ν νFων – σ5 nργανVσεις
«Zσωτερισµ!K» καC «παραψυ<!λ!γ)ας». O\ στ-σεις αTτ5ς Zµφαν)J!-
νται ταυτ!<ρAνως καC στCς καθ!λικ5ς καC στCς nρθAδ!Wες <3ρες. O\
>ντιδρ-σεις Lµως τ3ν Eγετ3ν τ3ν Zκκλησι3ν ε^ναι διαφ!ρετικFς.

SH Pωµαι!καθ!λικ$ �Eκκλησ)α κατενAησε Zγκα)ρως, Lτι E Zπι2)ω-
σH της στ@ν σ*γ<ρ!ν! κAσµ! δ5ν θ0 πρFπει ν0 θεωρ?ται δεδ!µFνη.
Γι’ αTτ@ >π!φ-σισε πρ3τα >π’ Lλα τ$ν κ!ινωνικH της «Zνεργ!π!)η-
ση». ATτ$ τ$ στιγµ$ στCς <3ρες τ?ς ∆υτικ?ς ETρVπης, >λλ0 κυρ)ως
στCς HΠA, E Zκκλησ)α πρ!σπαθε9 ν0 δε)W=η, Lτι πραγµατ!π!ιε9 Oνα
κ!ινωνικ@ ;ργ!, π!8 περιλαµ2-νει φιλανθρωπ)α, ταµε9α >πAρων,
nργ-νωση συσσιτ)ων κ.U. µ5 στA<! τ$ν «>ναγνVρισH» της eς JVσας
καC Zνεργ!K δυν-µεως τ?ς κ!ινων)ας. SH παρ!υσ)α τ?ς Zκκλησ)ας στCς
φτω<!γειτ!νι5ς τ3ν µεγαλ!υπAλεων ε^ναι Pδια)τερα ZµφανHς. ΠFρα
>π’ τ$ν στA<ευση αTτ$ τ!K «µαλακ!K Mπ!γαστρ)!υ» τ!K >δ*ναµ!υ
καC φτω<!K >νθρVπ!υ >ν!)γεται καC πρ@ς τ!8ς περισσAτερ! σκεπτA-
µεν!υς, πρ@ς τ$ν «διανAηση», µ5 τ$ν τακτικ$ τ?ς «>ναγνVρισης» τ3ν
λαθ3ν της, τ3ν σκ!ταδιστικ3ν δραστηρι!τHτων της καC τ!K «ZWαγνι-
σµ!K» τ!K παρελθAντ!ς της. �Eδ3 ZφαρµAJεται E τακτικ$ τ?ς «συγ-
γνVµης». �Aρ<ικ3ς ZJητHθη συγγνVµη γι0 τ@ν κατατρεγµ@ τ!K Γαλ-
λιλα)!υ, |στερα γι0 τCς 2ιαιAτητες τ3ν <ριστιαν3ν στ@ν NF! KAσµ!
(ZWAντωση τ3ν «εPδωλ!λατρ3ν» Pθαγεν3ν τ?ς �Aµερικ?ς Zν nνAµατι
τ!K <ριστιανισµ!K), κατAπιν γι0 τ$ν SIερ0 �EWFταση καC τ0 θ*µατ-
της >ν0 τ!8ς αP3νες, πρ!σφ-τως γι0 τ@ν διωγµ@ τ!K K!πFρνικ!υ καC



τελευτα)ως συγγνVµη γι0 τ$ν κατ-ληψη τ?ς ΠAλεως τ@ 1204 >π@ τ!8ς
σταυρ!φAρ!υς.

SH τελευτα)α αTτ$ συγγνVµη δε)<νει, Lτι >π!τελε9 µ)α <ειρ!ν!µ)α
καλ?ς θελHσεως πρ@ς τ$ν �OρθAδ!Wη �Eκκλησ)α, >φHν!ντας ταυτA-
<ρ!να >ν!ι<τ5ς τCς θ*ρες γι0 µ)α µελλ!ντικ$ «Pσ<*ν Zν τ=? [νVσει».

Γ
ι0 τ$ν [λλαδικ$ Zκκλησ)α !\ ZκτιµHσεις τ3ν νFων δεδ!µFνων τ?ς
κ!ινων)ας ε^ναι Zντελ3ς διαφ!ρετικFς. SH τακτικ$ τ!K >ρ<ιεπι-
σκAπ!υ ;ναντι τ3ν πιστ3ν καC PδιαιτFρως τ?ς νε!λα)ας δηλVνει,

πoς τ0 περιθVρια γι0 µ)α ZκτεταµFνη δ!γµατικ$ κατH<ηση ε^ναι >κA-
µη >ν!ικτ-. Πρ!τιµD τ0 >ρ<αι!πρεπ? καC φθην0 Lπλα >π@ τ$ δαπ--
νη γι0 κ!ινωνικ!8ς σκ!π!8ς καC τ$ν π!λιτικ!πνευµατικ$ δια2!υκA-
ληση >π@ τ$ν παρ!<$ !Tσιαστικ?ς 2!Hθειας στ!8ς ;<!ντες >ν-γκη.
T@ πρAτυπ! τ!K θρησκευτικ!K EγFτη, π!8 φιλ!δ!Wε9 δι0 τ?ς Zκλα�κευ-
σης τ!K δAγµατ!ς ν0 διεγε)ρ=η τCς µDJες καC ν0 τCς στρFψ=η πρ@ς τ$ν
Zκκλησιαστικ$ JωH, ε^ναι E «µFθ!δ!ς» καC τ@ «Jητ!*µεν!» γι0 τ@ν
νKν >ρ<ιεπ)σκ!π! καC τ@ πρ!σωπικA τ!υ «στ!)<ηµα».

�AνεφFρθη >ρ<ικ3ς, Lτι E συγγνVµη γι0 τ0 γεγ!νAτα τ!K 1204 ;γι-
νε δεκτ$ µ5 σκεπτικισµ@ >π@ τ$ν [λλαδικ$ Zκκλησ)α· καC δ5ν θFλησε
ν0 δVσ=η Zκτεν? δηµ!σιAτητα σ’ αTτHν: XOταν δF<εσαι συγγνVµη, πρF-
πει ν0 µπ!ρ=?ς καC ν0  JητDς. �AντF<ει Lµως E [λλαδικ$ Zκκλησ)α ν0
JητHσ=η συγγνVµη >π@ τ$ν \στ!ρ)α; �Aπ@ τ$ν \στ!ρ)α τ!K τAπ!υ στ@ν
Nπ!9! Mπ-ρ<ει καC ε^ναι φερVνυµη eς «0Eκκλησ�α τ2ς ;Eλλ1δ
ς»; T)
θ0 ZσHµαινε µ)α συγγνVµη γι0 τ$ν Uγρια ZWAντωση τ3ν SEλλHνων καC
τ!K SEλληνικ!K Π!λιτισµ!K >π@ τ!8ς <ριστιαν!8ς τ3ν – πρVτων κυ-
ρ)ως, >λλ0 καC τ3ν Yψιµων 2υJαντιν3ν αPVνων καC τ$ν Zπι2!λ$ [ν@ς
Mεσα)ων!ς στ@ <3ρ! Lπ!υ >νθ!Kσε N SEλληνικ@ς Π!λιτισµAς;

ΓιατC µ)α συγγνVµη >π’ τ$ν \στ!ρ)α (π!8 σ5 τελευτα)α >ν-λυση δ5ν
πα*ει ν0 ε^ναι πρ-Wη 2F2αια κεν$ !Tσ)ας καC 2αθ*τατα σκ!πιµ!θηρικ$
καC ZW!υσιαστικ$) >παιτε9 τ$ν >ναγνVριση τ!K λ-θ!υς καC τ$ν Zπα-
νAρθωση τ!K σφ-λµατ!ς. XOµως E \στ!ρικ$ παρ!υσ)α τ!K <ριστιανι-
σµ!K πρ!ϋπFθετε >ναγκαστικ0 καC Jωτικ0 τ@ν >φανισµ@ τ!K SEλληνι-
κ!K Π!λιτισµ!K καC τ?ς SEλληνικ?ς �EπιστHµης (πρDγµα π!8 συντελF-
σθηκε στ$ν πρ-Wη)· καC E ZπανAρθωση µιDς τFτ!ιας πρ-Wης τ!υ συνε-
π-γεται κατ0 \στ!ρικ$ν >ναγκαιAτητα καC τ$ν αTτ!κατ-ργησH τ!υ eς
π!λιτικ!K καC \στ!ρικ!K µεγFθ!υς. Γι’ αTτ@ τ@ µAν! π!8 δ5ν πρFπει ν0
>ναµFν=η κανεCς ε^ναι µ)α συγγνVµη >π’ τ!8ς νKν � καC τ!8ς µελλ!ντι-
κ!8ς EγHτ!ρες τ?ς �Oρθ!δ!W)ας πρ@ς τ$ν «εPδωλ!λατρικ$ν» SEλλ-δα.

Παν. Λ. K"υIαλ/κης

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200013960



�Eδι-2ασα µετ0 πρ!σ!<?ς τ$ν συνFντευWιν τ!K κ. N. T!γαν)δη, Mπευθ*ν!υ µη<α-
νικ!K τ?ς >ναστηλVσεως καC >π!καταστ-σεως τ!K Παρθεν3ν!ς, πρ@ς τ@ν «∆αυλ@ν»
τ!K τε*<!υς 217 τ!K µην@ς �Iαν!υαρ)!υ 2000. Πρ-γµατι τ@ θε9!ν τ!Kτ! κατασκε*α-
σµα ;<ει τ!ια*τας PδιAτητας – καC θ0 ZτAνιJα «µυστηριακ-ς» –, διAτι, Lπως γνωστ@ς
>ρ<ιτFκτων µ!K ;λεγε, N Παρθενoν εPς !Tδ5ν τµ?µα � τ!9<!ν ;<ει π!τ5 Zπικ!νιασθ=?.
XAπαντες !\ λ)θ!ι, !\ κ)!νες, NλAκληρ!ς N δωρικ@ς θριγκAς, α\ 2-σεις, τ0 π-ντα Zφαρ-
µAJ!υν τελε)ως µεταW* των, {στε ν0 µ$ν ε^ναι δυνατ$ E εPσδ!<$ τ!K πλF!ν λεπτ!K
φ*λλ!υ <-ρτ!υ. �EπC πλF!ν, δεδ!µFν!υ Lτι τ@ Πεντελικ@ν Yρ!ς ε^ναι �να >φυσικ@ν µα-
γνητικ@ν πεδ)!ν, τ0 µ-ρµαρ- τ!υ διατηρ!Kν τ$ν eς Uνω PδιAτητα. O|τως !Tδεµ)α φω-
λε0 πτην!K Mπ-ρ<ει ZπC τ3ν µνηµε)ων τ?ς �Aκρ!πAλεως, π!λ8 δ5 περισσAτερ!ν τ@ <αλ-
κ!Kν MπερµFγεθες Uγαλµα τ?ς �AθηνDς ;παιJε τ@ν �Aλ!ν [ν@ς >λεWικερα*ν!υ (E >κCς
τ!K <αλκ)ν!υ δAρατ!ς αTτ?ς), πρDγµα π!8 δ5ν Mπ?ρ<ε εPς Uλλ!υς να!*ς.

O\ πρAγ!ν!) µας ZγνVριJαν Zπακρι23ς τ$ν >λλ!)ωσιν, τ$ν Nπ!)αν ZπιφFρει N σ)-
δηρ!ς ZπC τ!K µαρµ-ρ!υ, δι@ καC τ@ Zσωτερικ@ν τ3ν σπ!νδ*λων Zπληρ!Kτ! δι0 µ!-
λ*2δ!υ, µ$ nWειδ!υµFν!υ καC µ$ ZπιφFρ!ντ!ς eς Zκ τ!*τ!υ τ$ν «φθ)σιν» τ!K µαρµ--
ρ!υ. (T!Kτ! τ@ λ-θ!ς ;καµε N π!λ8ς καθηγητ$ς MπαλDν!ς, Lστις κατ0 τ$ν πρVτην
>ναστHλωσιν τ!K Παρθεν3ν!ς Z<ρησιµ!π!)ησε σ)δηρ!ν, µ5 τ0 γνωστ0 σHµερα >π!-
τελFσµατα.) �EπC πλF!ν N µAλυ2δ!ς ;<ει µεγαλυτFραν ZλαστικAτητα, καC ;τσι Zνι-
σ<*εται καC E >ντισεισµικAτης τ!K να!K.

Σ<ετικ3ς µ5 τ0 µυστικ0 τ3ν >ναλ!γι3ν τ!K Παρθεν3ν!ς �ς µ!K Zπιτραπ=? ν0 συ-
µπληρVσω αTτ@ τ@ Nπ!9!ν N >WιAτιµ!ς ZπιστHµων κ. N. T!γαν)δης δ5ν >νFφερε, καC
E σ*νταWις τ!K «∆αυλ!K» τ!ν)Jει, Lσ!ν >φ!ρ�D εPς τ0ς διαστ-σεις, τ$ν σ<Fσιν 2α+1
µεταW8 |ψ!υς καC πλ-τ!υς, µHκ!υς καC πλ-τ!υς καC τ3ν >ριθµ3ν τ3ν κιAνων.

E^ναι γεγ!νAς, Lτι !\ XEλληνες ZγνVριJ!ν καC >πFδιδ!ν τεραστ)αν σηµασ)αν εPς τ$ν
vρµ!ν)αν καC συµµετρ)αν, �τις δ5ν nφε)λεται vπλ3ς καC µAν!ν εPς τ$ν γεωµετρικ3ς
«στατικ$ν» µ!ρφ$ν τ3ν Yντων τ?ς φ*σεως, >λλ0 καC εPς τ0ς PδιAτητας τ3ν ZπιδρVντων
φυσικ3ν νAµων «δυναµικ3ς». O|τως Mφ)σταται µ)α ZWαιρετικ$ συντα*τισις τ3ν
Zνν!ι3ν τ?ς vρµ!ν)ας καC τ?ς συµµετρ)ας, ;νθα E «,�δι
ς 
Bσ�α» (E δυναµικ$) κατ0
τ!8ς �Oρφικ!8ς MπεισFρ<εται Zντ@ς τ3ν µ!ρφ3ν, {στε ν0 Pσ<*=η τ@ κατ0 τ@ν Pierre
Curie διατυπωθFν: «I3ν Sρισµ	ναι α8τ�αι παρ1γ
υν Sρισµ	να ,π
τελ	σµατα, α+ συµ-
µετρ�αι τ*ν α8τι*ν τ
'των Iπανεµφαν�@
νται ε8ς τ3 παραγ7µενα ,π
τελ	σµατα».

Kατ0 τ!8ς �Oρφικ!8ς E K!σµ!γ!ν)α καC E Lλη ZWFλιWις τ!K Σ*µπαντ!ς κατ0 τ$ν
>λληγ!ρικ$ν καC φυσικ$ν Uπ!ψιν >κ!λ!υθε9 µ)αν µαθηµατικ$ν σειρ-ν, τ$ν Nπ!)αν
N ΠυθαγAρας καC !\ µετFπειτα µαθητα) τ!υ θ0 τεκµηριVσ!υν. O|τως α\ >λHθειαι
τ!K >πε)ρ!υ, Zν συνε<ε9 καC >εν-]ω ZWελ)Wει, Zκ τ!K πνε*µατ!ς >ρ<Aµεναι καC !TδF-
π!τε περαινAµεναι, ;<!υν eς >ρ<$ν αTτ3ν τ@ «,ε�», ZW !z καC τ@ πυθαγAρει!ν >πA-

�H σ��σις 2α+1 ψ�υς, πλ�τ�υς κα� �ριθµ�� κι�νων

OI APIΘMHTIKEΣ ANAΛOΓIEΣ
TΩN APMONIΩN ΣTON ΠAPΘENΩNA

SH σ!φ)α τ?ς Φ*σεως καC !\ ψυ<ικ5ς >ρετ5ς



φθεγµα «,εF Q θε�ς Q µ	γας γεωµετρε:». SH γεωµετρ)α ;<ει πFραν τ?ς 2αθυτFρας <ω-
ρ!ταWικ?ς καC !Pκ!δ!µικ?ς καC 2αθυτFραν µυστηριακ$ν σηµασ)αν, τ$ν Nπ!)αν !\
XEλληνες Zσπ!*δασαν καC �σπ-θησαν πλHρως. SO να@ς Zν τ]3 συνAλ]ω τ!υ συµ2!λ)-
Jει τ$ν αPων)αν φ*σιν µ5 τ0ς ZκδηλVσεις της.

O|τω τ@ πυθαγAρει!ν >πAφθεγµα δι’ >θρ!)σεως τ!K >ριθµ!K τ3ν γραµµ-των δ)-
δει τ@ν γνωστ@ν >τFρµ!να >ριθµ@ν 3,14159..., Lστις ε^ναι E σ<Fσις >κτ9ν!ς τ!K κ*-
κλ!υ πρ@ς τ$ν περιφFρειαν, >λληγ!ρικ3ς δ5 καC συµ2!λικ3ς E σ<Fσις τ?ς ψυ<?ς πρ@ς
τ@ θε9!ν. O\ >ριθµ!C >π!τελ!Kν µ)αν µυστικ$ν ZπιστHµην, κατ0 τ$ν ;νν!ιαν δ5 τα*-
την E γεωµετρ)α >π!τελε9 >ναπAσπαστ!ν τµ?µα αTτ3ν, >λληλεπικαλυπτ!µFνη µ5
τ$ν ZπιστHµην τ?ς >ριθµ!σ!φ)ας. XOθεν δι0 τ?ς Zσωτερικ?ς γνVσεως τ?ς γεωµετρ)ας
θ0 >νFλθωµεν εPς Mψηλ!τFρας διαν!ητικ3ς σφα)ρας, �να καταν!Hσωµεν τ$ν ;νν!ι-
αν τ3ν θε)ων πραγµ-των, eς καC N ΦιλAλα!ς >ναφFρει: «...καF π1ντα γ3ρ µαν τ3 γι-
γνωσκ7µενα ,ριθµ�ν %�
ντι. OB γ3ρ 
+7ν τε 
Bδ	ν, 
fτε ν
ηθ2µεν 
fτε γνωσθ2µεν
pνευ τ
'τω...». EPς τ@ «,εF» θ0 >ναJητHσωµε καC τ$ν <ρυσ?ν τ!µHν. T$ν µυστηριακ$ν
τα*την >ναλ!γ)αν !\ XEλληνες >νεJHτ!υν, καC εPς αTτ$ν >πFδιδ!ν τ$ν vρµ!ν)αν τ3ν
πραγµ-των καC τ3ν ψυ<ικ3ν >ρετ3ν.

T@ πρA2ληµα τ?ς «<ρυσ?ς τ!µ?ς» ;γκειται εPς τ$ν ε|ρεσιν σηµε)!υ τιν@ς Zπ’ εTθυ-
γρ-µµ!υ τµHµατ!ς, διαιρ!Kντ!ς αTτ@ εPς δ*! Oτερα τµHµατα κατ0 τ!ι!Kτ!ν τρAπ!ν,
{στε τ@ �να ZW αTτ3ν ν0 ε^ναι µFσ!ν >ν-λ!γ!ν τ!K [τFρ!υ, � Uλλως ν0 διαιρ=? τ!Kτ!
εPς vρµ!νικ0 συJυγ?. Πρ-γµατι Mπ-ρ<ει �να µAν!ν σηµε9!ν δι0 τ$ν κ!ιν$ν τιµ$ν τ3ν

λAγων, {στε ν0 Pσ!Kται µ5 , τ@ Nπ!9!ν κλ-σµα π-λιν δ5ν ε^ναι >κFραι!ς >ριθµAς.

T$ν Lλην σηµασ)αν τ?ς <ρυσ?ς τ!µ?ς !\ XEλληνες >πεικAνισαν εPς �παντα τ0 θαυ-
µαστ0 ;ργα, µνηµε9α καC \ερ-. SO ΠαρθενVν, N να@ς τ!K ∆ι@ς Zν �Oλυµπ)�α, N να@ς τ!K
�AπAλλων!ς εPς ∆ελφ!*ς, τ0 >γ-λµατα τ3ν θε3ν, τ3ν >θλητ3ν, E <ωρ!σταθµικ$
�δρυσις τ3ν >ρ<α)ων \ερ3ν, π-ντα ταKτα στηρ)J!νται εPς τ0ς >ναλ!γ)ας τ?ς <ρυσ?ς
τ!µ?ς.

�AναφερAµεν!ι εPς τ@ν Παρθεν3να (eς καC N >ε)µνηστ!ς Θ. MανιDς εPς τ@ 2ι2λ)!ν
τ!υ «;O ΠαρθενYν» τ!ν)Jει), παρατηρ!Kµεν Lτι !zτ!ς ;<ει 8 κ)!νας ;µπρ!σθεν καC
17 πλαγ)ως. T!υτFστιν 8+8 ;µπρ!σθεν καC Yπισθεν καC 17+17 δι’ >µφ!τFρας τ0ς πλευ-
ρ-ς. ∆5ν κατεσκευ-σθησαν eς nκτo καC δεκαFWι, !Tδ5 eς [πτ0 καC δεκαεπτ-. MAν!ν
τ@ nκτo καC δFκα-επτ0 δ)δει τ$ν <ρυσ?ν τ!µ$ν τ!K να!K, ;νθα, ZπC τ!K σηµε)!υ τ!*-
τ!υ, >νυψ!Kτ! τ@ <ρυσελεφ-ντιν!ν Uγαλµα τ?ς θεDς �AθηνDς, δηλαδ$ τ?ς σ!φ)ας.
SH σ!φ)α εMρ)σκεται π/ντ"τε εPς τ$ν <ρυσ?ν τ!µ$ν vπ-ντων τ3ν ψυ<ικ3ν, ν!ητικ3ν,
µυστηριακ3ν καC Mλικ3ν πραγµ-των. EPς τ@ σηµε9!ν τ!Kτ! τ@ πνεKµα εMρ)σκεται Zν
vρµ!ν)�α µ5 τ0ς αPσθHσεις καC E |λη ;<ει vρµ!νικ3ς µεταµ!ρφωθ?. T0 π-ντα Zν τ]3
Παρθεν3νι ε^ναι vρµ!νικ0 συJυγ?, >π!ρρF!ντα Zκ τ?ς αTτ?ς σ<Fσεως. SH >ναλ!γ)α
σπ!νδ*λ!υ πρ@ς |ψ!ς ε^ναι 1:8. T@ nκτo ε^ναι N πρ3τ!ς Zνεργητικ@ς κ*2!ς. O\ XEλλη-
νες τ@ν ZθεVρ!υν eς παν)σ<υρ!ν >ριθµAν. SO Kαµερ-ρι!ς εPς τ$ν «0Aριθµητικ4ν τ
/
Nικ
µ1�
υ» τ@ν >π!καλε9 «παγκ7σµι
ν ;Aρµ
ν�αν». 

T@ nκτo eς «Pσ<8ς» >ντιπρ!σVπευε τ$ν «µητFρα Γα9αν», τ$ν SPFαν, Kυ2Fλην καC
∆ινδυµHνην, διAτι eς πρ3τ!ς κ*2!ς παρ)στανε τ$ν Γ?ν. SO δωρικ@ς κ)ων συµ2!λ)-

Γενικ" #φαρµ�γ" τ&ς «�ρυσ&ς τ�µ&ς»
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Jει eς Zκ τ!*τ!υ τ$ν «Pσ<*ν», δι0 τ?ς Nπ!)ας θεµελι!Kται E «σ!φ)α». A\ µετAπαι τ!K
Παρθεν3ν!ς ε^ναι 92 καC εMρ)σκ!νται Zν vρµ!ν)�α µ5 τ@ν >ριθµ@ν τ3ν κιAνων, !�τι-
νες ε^ναι 46. �E0ν δ5ν Mπ?ρ<ε E <ρυσ? τ!µH, E >ναλ!γ)α θ0 wτ! >δ*νατ!ς. �E0ν !\ ZWω-
τερικ!C κ)!νες διαιρεθ!Kν δι0 τ!K >ριθµ!K 2, λαµ2-νεται N >ριθµ@ς 23, Lστις >ντι-
στ!ι<ε9 πρ@ς τ0ς µ!)ρας τ?ς Zκλειπτικ?ς, Z0ν δ5 λ-2ωµεν τ@ν EµιAλι!ν λAγ!ν τ!K 46,

δηλ. 46 X �
3

2
� = 69, !zτ!ς >ντιστ!ι<ε9 πρ@ς τ@ Uθρ!ισµα τ3ν γραµµ-των τ?ς λFWεως

AΘHNA, �τ!ι: A = 1, Θ = 9, H=8, N=50, A=1=τελικ@ν 69.
Λαµ2-ν!ντες [πτ0 φ!ρ0ς τ0ς µ!)ρας τ?ς Zκλειπτικ?ς, θ0 ε|ρωµεν τ@ν >ριθµ@ν 161,

τ@ν >ντιπρ!σωπε*!ντα τ$ν θε)αν κλ)µακα. SH Pδανικ$ πυραµCς (ν!ητ$ λAγ]ω τ?ς κλ)-
σεως τ3ν ZWωτερικ3ν κιAνων) τ!K Παρθεν3ν!ς εPς Yγκ!ν ε^ναι 45 [κατ!µµ*ρια κυ-
2ικ!C πAδες. T?ς Mεγ-λης Πυραµ)δ!ς τ?ς APγ*πτ!υ ε^ναι 90 [κατ. κυ2ικ!C πAδες. A\
δ*! αzται εMρ)σκ!νται εPς λAγ!ν 1:2 µιDς τελε)ας vρµ!νικ?ς >ναλ!γ)ας. EPς τ$ν ν!-
τ)αν πλευρ0ν τ!K στυλ!2-τ!υ, καC δ$ εPς τ$ν πρVτην καC δευτFραν 2αθµ)δα, Mπ-ρ-
<!υν 47+48+49=144 κατειργασµFν!ι λ)θ!ι, τ3ν Nπ!)ων τ@ Uθρ!ισµα >ντιστ!ι<ε9 πρ@ς
τ@ Uθρ!ισµα τ3ν γραµµ-των τ?ς λFWεως ΘEION :τ!ι Θ=9, E=5, I=10, O=70,
N=50=144.

M5 2-σιν τ@ν >ριθµ@ν τ?ς <ρυσ?ς τ!µ?ς !\ XEλληνες (ΠυθαγAρει!ι φιλAσ!φ!ι καC
µαθητα)) διετ*πωσαν τ@ν !Pκ!υµενικ@ν νAµ!ν τ3ν >ναλ!γι3ν καC εPς τ0 σ<Hµατα
τ3ν Yντων τ?ς φ*σεως, τ!K >νθρVπ!υ, τ3ν κτισµ-των. SH γεωµετρικ$ Zναλλαγ$ τ!K
µFλαν!ς καC λευκ!K τ!K δαπFδ!υ τ!K Παρθεν3ν!ς (α\ >ρ<ικαC πλ-κες, π!8 >πετFλ!υν
τ@ δ-πεδ!ν τ!K να!K) συµφVνως τ=? µυστηριακ=? σηµασ)�α τ3ν Πυθαγ!ρε)ων δ)δει µ)αν
�θικ$ν σειρ0ν >ντιθFτων καταστ-σεων:

• ∆ιαπιστ!Kται, Lτι !\ XEλληνες κατεσκε*αJ!ν τ0 \ερ0 κτ)σµατα κατAπιν µιDς 2α-
θυτFρας Zσωτερικ?ς µυστηριακAτητ!ς καC δηµι!υργικ?ς συγκινHσεως, διAτι fτ! >δ*-
νατ!ν ν0 παρατηρHσ!υν τ$ν ;κφρασιν τ?ς φ*σεως δι0 ψυ<ρ!K nφθαλµ!K. ΠρFπει N
Uνθρωπ!ς ν0 διFπεται Mπ@ τ?ς δικαι!σ*νης, τ?ς µεγαλ!ψυ<)ας, {στε ν0 συµπ!ρε*ε-
ται καC ν0 συνεWελ)σσηται µ5 τ$ν φ*σιν. KαC τ0ς >ρετ0ς αTτ0ς διαθFτει µAν!ν N XEλλην
– Lσ!ν καC �ν  φα)νεται  Zγωιστικ@ν τ!Kτ!. ∆5ν fτ! τ!Kτ! Uσ<ετ!ν µ5 τ@ Lτι εPς τ$ν εyσ!-
δ!ν τ?ς Πυθαγ!ρε)!υ �Aκαδηµ)ας fτ! ZγγεγραµµFνη E φρ-σις: «MηδεFς ,γεωµ	τρη-
τ
ς ε8σ�τω». KαC >γεωµFτρητ!ς δ5ν ε^ναι N µ$ γνωρ)Jων τ$ν γεωµετρ)αν, >λλ0 N Uνευ
�θικ3ν >ρ<3ν Uνθρωπ!ς, N >µ*ητ!ς. ∆5ν ε^ναι N Παρθενoν �να vπλ!Kν καλλιτε<νικ@ν
κατασκε*ασµα. �Aπαιτε9ται καC Mψηλ$ µ*ησις, δι0 ν0 αPσθανθ=? τις τ$ν Mψηλ$ν Zκε)-
νην συγκ)νησιν, E Nπ!)α θ0 τ@ν µετ!υσιVσ=η εPς τ@ >θ-νατ!ν [λληνικ@ν πνεKµα.

Σπυρ*δων Παρασκευjς
Kαθηγητ$ς Πανεπιστηµ)!υ �Aθην3ν

Xηµικ@ς µη<ανικ@ς EMΠ

aAπειρ!ν - πεπερασµFν!ν
aAρτι!ν - περιττ@ν
Π!λλαπλAτης - µ!ν0ς
Γυν$ - >ν$ρ
ETVνυµ!ν - δεWι@ν

K)νησις - στ-σις
Kαµπ*λη - εTθε9α
ΣελHνη - �λι!ς
Kακ@ν - καλAν
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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«=Oταν Zρθε Q 0Aπ7στ
λ
ς Πα/λ
ς στ4ν 0AθAνα, 
+ στωικ
F %λεγαν: “αBτ�ς εLναι τρελ-
λ7ς!”. ∆�ν παρεν	6ησαν. iEτσι µπ2κε Q Xριστιανισµ�ς στ4ν EBρCπη. yAν τ�ν εL�αν σκ
-
τCσkkη!..»

T3 παραπ1νω λ7για ,νAκ
υν στ�ν γνωστ� B	λγ
 συγγραφ	α Ozγκ
 Kλ1
υς, π
P πρ7-
σφατα {ρθε στ4ν 0AθAνα µ� ,φ
ρµ4 τ4ν µετ1φραση στ4ν ;Eλληνικ4 τ
/ %ργ
υ τ
υ «0Aν
-
λ
κλAρωτ
 Παρελθ7ν».

KαF τ� ρωµα�ικ
 ,κρ
ατAρι7 τ
υ τ�ν κ'ττα@ε σαστισµ	ν
.
Π.Λ.K.

Mεγ1λες π
λυεθνικ�ς !ταιρε:ες �ρηµατ
δ
τ
/ν πειρ1µατα, µ� σκ
π� ν3 γ�νkη γνωστ�ς
Q τρ7π
ς π
P Q ,νθρCπιν
ς Iγκ	φαλ
ς IντυπCνει τFς διαφηµ�σεις πρ
ϊ7ντων. Στ7�
ς,  τ�
διαφηµι@7µεν
 πρ
ϊ7ν ν3 ε8σ�ωρk2 6αθι3 στ�ν Iγκ	φαλ
 καF ν3 δηµι
υργ2ται συνα�σθη-
µα I�1ρτησης ,π’ αBτ7, |στε τελικ*ς ν3 ,γ
ρ1@εται. Γι’ αBτ� 
+ φιλ
@ωικ�ς TργανCσεις
^ς µ4ν διαµαρτ'ρωνται µ7ν
 γι3 τ4ν �ρησιµ
π
�ηση τ*ν πιθAκων µπαµπ
υ}νων Sς πει-
ραµατ
@sCων: τ� κατ’ I�
�4ν πειραµατ7@sω
 τ
/ µ	λλ
ντ
ς θ3 εLναι Q pνθρωπ
ς, ,φ
/ θ3
πρ	πει ν3 µ1θkη ν3 τρCkη, ν3 π�νkη καF ν3 ,γ
ρ1@kη τ3 π1ντα.

Π.Λ.K.

M
/ κ1νει κακ4 Iντ'πωση, Xταν κ1π
ι
ι συν
µιλητα� µ
υ εLναι ,ρνητικ
F ,π	ναντι
τ
/ «∆αυλ
/», �ωρFς π
τ� ν3 τ�ν %�
υν δια61σει! ABτ� σηµα�νει, Xτι D ,νθελληνικ4 πρ
-
παγ1νδα διασπε�ρει φ2µες, ,λλ3 καF γνωρ�@ει τ4 δ'ναµη τ*ν 8δε*ν τ
/ «∆αυλ
/». M7-
ν
ν 
+ Γραικ'λ
ι δ�ν µπ
ρ
/ν ν3 τ� καταλ16
υν. iE�
υν καταφ	ρει ν3 παρ
υσι1@εται
D !λληνικ4 ,ρ�αι7της κατ3 ,π
κ
µµ	να καF ,σ'νδετα τµAµατα, Sς νεκρ� παρελθ7ν, δη-
λαδ4 µ
'µια... O+ «κατα�ιωµ	ν
ι» πνευµατικ
� µας ταγ
F γι’ αBτ� πληρCν
νται, 8δ�ως σA-
µερα, π
P Uργανωµ	να ,λλ
ιCν
υν τ4ν ,λAθεια. iEτσι τ� πνε/µα τ
/ συστAµατ
ς ,π
-
κ7πτ
ντας τ�ν µεγ1λ
 Iκε:ν
 π
λιτισµ7, διαµ
ρφCνει τ�ν σηµεριν� pνθρωπ
 Iλλειµµα-
τικ7, 
+ µεγ1λες Iπιτε'�εις π1σ�
υν ,π� %λλειψη ,νθρωπι]ς καF γ�ν
νται συνε�*ς πι�
Iπικ�νδυνες. ΓιατF 
8κ
ν
µικ
π
ιηµ	νες, Xπως τFς κατ1ντησαν, εLναι µ	σα Iπι6
λ2ς καF
κυριαρ��ας. Γι’ αBτ� εLναι δ'σκ
λη D καταν7ηση τ2ς ,ρ�αι7τητας. K1τι π
P θ1 µε�νkη

Γιατ* δEν Pντ6M"υν τ'ν «∆αυλ'»

Πειραµατ/νθρωπ"ι

T' δ6σιµ" τVς KIστ"ρ*ας
;O δAµαρ�
ς 0Aθηνα�ων %φτεια�ε !6ραϊκ� µνηµε:
 τ
/ «Qλ
καυτCµεν
ς» στ� Θη-

σε:
 καF τCρα ,�ι
: ν3 γραφ
/ν τ� iA
υσ6ιτς καF τ� Nτα�1
υ στ� Mνηµε:
 τ
/ 0AγνC-
στ
υ ΣτρατιCτ
υ. EEδατε µAπως κ1π
ι
 µνηµε:
 τ
/ iEπ
υς 1940-41, τ2ς 0Eθνικ2ς µας
0Aντ�στασης M τ
/ M. 0Aλε�1νδρ
υ; yH τ*ν !λληνικ*ν Qλ
καυτωµ1των στ� K
'γκι,
στ� Mεσ
λ7γγι, στ3 Ψαρ1, στ� 0Aρκ1δι κ.λπ.;iO�ι 6	6αια. ABτ3 εLναι Iθνικιστικ1.
0Aθ1νατ
ι νεκρ
�, π
/ καταντAσαµε; Θ3 τρ�@
υν τ3 κ7κκαλ1 σας. ∆ιακηρ'σσ
υν τC-
ρα, Xτι 
+ ;E6ρα:
ι %κτισαν τ4ν Θεσσαλ
ν�κη IπF Kασσ1νδρ
υ καF Xτι Iγκατεστ1θησαν
στ4ν KρAτη τ� 400 π.X. N3 δ2τε, Xτι σ� λ�γ
 θ3 ,νασ'ρ
υν τFς «,ρ�α:ες» πλ1κες, π
P
εL�ε π
ντ�σει Q «µακαρ�της» K
υστY στ3 παρ1λια τ2ς KρAτης, |στε ν3 «δ	σkη» καF
,ρ�αι
λ
γικ3 D +στ
ρ�α.

K.X.K.

Pωµα*ικ" σ/στισµα

AIΣIMA KAI A∆HPITA



+στ
ρικ� γι3 τ4ν πρ
σφ
ρ3 τ
/ «∆αυλ
/» εLναι, Xτι D διε'θυνση �ρ7νια τCρα ,ναδει-
κν'ει Iκπετασµ	νη καF κινητικ4 τ4ν 0Aρ�αι7τητα, @ωντανA, δηµι
υργικ4 καF σ� ,λλη-
λεπ�δραση µ� τ� @
φερ� δι1δ
�
 Σ'στηµα, |στε ν3 φανk2 Q δ7λ
ς καF q καπAλευση. iEτσι
µπ
ρε: Q συσκ
τισµ	ν
ς pνθρωπ
ς ν3 ψηλαφAσkη τFς @ω
γ7νες πτυ�	ς της µ	σα στ� σκ
-
τ1δι τ
/ Mεσα�ωνα π
P κ1π
ι
ι .πλCν
υν.

Π.Γ.

;H +στ
ρ�α δ�ν εLναι κ7µµα, γι3 ν3 %�kη Tπαδ
Pς καF στελ	�η. ∆�ν τ4ν πρ
σεταιρ�@εται
καν	νας, δ�ν ,π
µ
νCνεται ,π� καν	να. Ofτε κ76εται καF ρ16εται στ3 µ	τρα κ1θε πρ
-
σωπικ2ς M π
λιτικ2ς Iπιθυµ�ας. ∆�ν εLναι µεσαιωνικ4 �Aνα, γι3 ν3 τ4ν 6αφτ�σ
υν 
+ κα-
λ7γερ
ι ψ1ρι νηστAσιµ
. Ofτε τ�τλ
ς εBγ	νειας, π
P ,γ
ρ1@εται ,π� EBρωπα�
υς ,στ
Pς
τ2ς 0Aναγ	ννησης. KινAµατα καF «Dγ	τες», π
P πρ
σφ	ρ
υν µ�α δ2θεν +στ
ρ�α κατ3 τ�
δ
κ
/ν στFς ,νιστ7ρητες µ]@ες, λ�γ
 ,ντ	�
υν πι3 στ� �ρ7ν
.

;H Xπ
ια 8δε
λ
γικ4 �ρAση τ2ς «δ2θεν +στ
ρ�ας» ,π� τ�ν I�
υσιασµ� δ�ν δ'ναται ν’
,λλ1�kη τ� µ	λλ
ν. ;H +στ
ρ�α διδ1σκει, ν
υθετε: Iκε�ν
υς π
P σκ	πτ
νται, _�ι Iκε�ν
υς
π
P Iπιθυµ
/ν.

Π.Λ.K.

iHκ
υσαν, Uς φα�νεται, τFς παραιν	σεις τ
/ ,ρ�ιεπισκ7π
υ καF συν	σφιγ�αν τFς σ�	-
σεις λα
/ καF 0Eκκλησ�ας. Kατ3 τ3 δηµ
σιε'µατα παραπ	µπ
νται γι3 
8κ
ν
µικ3 σκ1ν-
δαλα 5 κληρικ
F καF 2 λαϊκ
�. Bε6α�ως δ�ν πρ	πει ν3 qνν7ει τ
ι
'τ
υ εEδ
υς σ'σφιγ�ιν
Q σε6ασµι7τατ
ς 
fτε τ�ν Iκσυγ�ρ
νισµ� Sς µ�µησιν τ2ς συγ�ρ7ν
υ πραγµατικ7τητ
ς.
=Oµως τ� ν3 γ�νkη; T� κ1θε κ1λεσµα περικλε�ει καF τ
Pς κινδ'ν
υς τ
υ.

A.K.

KαH `λλ"τε, καH τTρα
T� περι
δικ� «TIME» στ� τε/�
ς τ2ς 282ς Φε6ρ
υαρ�
υ 2000 δηµ
σιε'ει σ�7λι
 µ� τ�ν

τ�τλ
 «0Oλυµπιακ4 ,να61θµιση», σ'µφωνα µ� τ� Qπ
:
 κατ3 τ
Pς Iπικε�µεν
υς 0Oλυ-
µπιακ
Pς 0Aγ*νες στ� Σ'δνεϋ τ2ς ABστραλ�ας π
λλ�ς Iπι�ειρAσεις παρ
�2ς Iρωτικ2ς
+καν
π
ιAσεως καF διασκεδ1σεως !τ
ιµ1@
νται γι3 pγρα πελατ*ν. ;H Iµπ
ρευµατ
-
π
�ηση τ
/ 0Oλυµπιακ
/ 8δεCδ
υς εLναι Iδ* καF δεκαετ�ες µι3 θλι6ερ4 πραγµατικ7τητα.
T� φαιν7µεν
 Sστ7σ
 δ�ν εLναι ν	
, εLναι π
λP παλαι7: «KαF Xταν κατ3 τ4ν Eδια περ�-
π
υ Iπ
�4, τ� Σαρ1ντα T	σσερα µ.X., δηµι
υργAθηκε 5π
κατ1στατ
 τ*ν 0Oλυµπιακ*ν
0AγCνων στ4ν 0Aντι7�εια τ2ς Συρ�ας, 
+ 0Oλυµπι1δες π
P διε�Aγ
ντ
 Iκε: δ�ν εL�αν
καµµι1 σ�	ση µ� τ� !λληνικ� 0Oλυµπιακ� Πνε/µα, ,λλ3 ,π	κτησαν αBτ
µ1τως Xλα τ3
γνωρ�σµατα τ
/ σηµιτικ
/ πνε'µατ
ς: T� στ1δι
 τ2ς 0Aντι7�ειας γ	µι@ε ,π� πληρω-
µ	ν
υς “,θλητ�ς”, θυµ�@
ντας πλατε:ες π7λεων, Xπ
υ δι1φ
ρ
ι σαλτιµπ1γκ
ι Iπιδει-
κν'
υν τFς “,θλητικ	ς” τ
υς 8καν7τητες, περιφ	ρ
ντας ταυτ7�ρ
να καF δ�σκ
 Iπαιτε�-
ας, τ3 γεµ]τα �1ρη, .πλ7τητα καF τε�νικ4 ,γων�σµατα τ*ν ;EλλAνων ,ντικαταστ1θη-
καν ,π� Iπιδε��εις κτηνCδ
υς σωµατικ2ς ρCµης 0Aνατ
λιτ*ν “,θλητ*ν”, Iνs* Q ,γω-
νιστικ�ς �*ρ
ς Zταν κατειληµµ	ν
ς ,π� στρατι�ς ;E6ραι
φ
ιν�κων Iµπ7ρων καF τυ�
-
διωκτ*ν, π
P πρ
σ	διδαν στ
Pς “0Aγ*νες” �αρακτ2ρα µ]λλ
ν ,νατ
λ�τικ
υ πα@αρι
/
παρ3 0Oλυµπι1δας». (∆ηµ. I. Λ1µπρ
υ, «0Aνα@Aτηση», %κδ. «∆αυλ�ς» 1980, σελ. 206.)

M.M.

KIερEς συσφ*γRεις

KH δVθεν Xστ"ρ*α τVς 4ER"υσ*ας

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200013966



Στ@ τεK<!ς 211 (�I!*λι!ς 1999) τ!K «∆» ε^<ε δηµ!σιευθ? Uρθρ! τ!K συνεργ-τη
τ!K περι!δικ!K κ. Kων. ΓεωργανD µ5 τ)τλ!: «;Yπ
6ρ'�ια !λληνικ4 π7λη 10.000
Iτ*ν στ�ν E8ρηνικ7». �EπρAκειτ! γι0 µ)α ;ρευνα µ5 >ντικε)µεν! µ)α τερ-στια
;κταση Mπ!θαλασσ)ων µνηµε)ων σ5 2-θ!ς 33 µFτρων σ5 µικρ$ >πAσταση >π@ τCς
>κτ5ς τ?ς Pαπωνικ?ς νHσ!υ Γι!ναγκ!Kνι ν!τι!δυτικ0 τ?ς �Oκιν-2ας. Συνε<ε9ς
;ρευνες >π@ τ@ 1995 καC ZντεKθεν >πFδειWαν, Lτι τ0 Mπ!2ρ*<ια εMρHµατα >π-ρ-
τιJαν Oνα µεγ-λ! π!λε!δ!µικ@ συγκρAτηµα µ5 δρAµ!υς, λεωφAρ!υς, nρθ!γVνια
!Pκ!δ!µHµατα, κλ)µακες καC Jιγκ!υρ0τ (κλιµακωτ5ς πυραµ)δες). SO WFν!ς τ*π!ς
>σ<!λHθηκε κατ’ Zπαν-ληψη µ5 τ$ν πρωτAγνωρη αTτ$ >ρ<αι!λ!γικ$ >νακ--
λυψη δηµ!σιε*!ντας τCς >πAψεις �IαπVνων, �Aµερικαν3ν καC ETρωπα)ων Zπι-
στηµAνων π!8 τ$ν µελFτησαν. T0 παραπ-νω στ!ι<ε9α περιFλα2ε στ@ δηµ!σ)ευ-
µ- τ!υ N κ. ΓεωργανDς, πρ!σθFτ!ντας καC τCς σ!2αρVτατες \στ!ρικFς, γλωσσικFς,
>νθρωπ!λ!γικFς καC µυθ!λ!γικ5ς Zνδε)Wεις π!8 συνηγ!ρ!Kν Mπ5ρ τ?ς κατα-
σκευ?ς τ?ς Mπ!2ρυ<)ας πAλεως >π@ παν-ρ<αι!υς XEλληνες Zκπ!λιτιστ5ς π!λλ5ς
<ιλι-δες <ρAνια πρCν >π@ τ$ν Zπ!<H µας.

T@ JHτηµα τ?ς πρ!ϊστ!ρικ?ς [λληνικ?ς παρ!υσ)ας σ’ NλAκληρ! τ@ν EPρηνικ@
καC τ$ν Π!λυνησ)α ;<ει παρ!υσιασθ? κατ0 τ0 πρ!ηγ!*µενα <ρAνια Zκτεν3ς >π@
τCς σελ)δες τ!K «∆» µ5 >δι-σειστες τεκµηριVσεις (2λ.σ<ετ. Kωνσταντ)ν!υ Γεωρ-
γανD, «;H παν1ρ�αια !λληνικ4 παρ
υσ�α στFς ,κτ�ς καF τ3 νησι3 τ
/ E8ρηνικ
/»,
τεK<. 85/1989, «NεCτερα στ
ι�ε:α γι3 τ4ν παν1ρ�αια παρ
υσ�α τ*ν ;EλλAνων
στ�ν E8ρηνικ7», τε*<η 87 καC 89/1989, M-ρι!υ MαµανFα, «Στ
ι�ε:α παν1ρ�αιας
!λληνικ2ς Iπιρρ
2ς στ4ν θρησκε�α καF παρ1δ
ση τ2ς K�νας», τεK<. 151/1994,
«Παν1ρ�αιες !λληνικ�ς Iπιδρ1σεις στ4ν 0Iαπωνικ4 θρησκε�α - παρ1δ
ση», τεK<.
167/1995. «Παν1ρ�αια !λληνικ4 παρ
υσ�α στ3 νησι3 τ
/ E8ρηνικ
/», τεK<.
169/1996, �Iω-νν!υ Tσαµαλ?, «;H 0Aσ�α τ*ν ;EλλAνων ,π� τ� 25.000 π.X.», τεK<.
170/1996, καθoς καC τ0 δ*! Uρθρα «O+ κ1τ
ικ
ι τ
/ E8ρηνικ
/ µιλ
/ν ,ρ�α:α
!λληνικ3» τ!K aIων!ς ∆. Λ-µπρ!υ, τε*<η 169 καC 170, Lπ!υ γ)νεται >ναλυτικ$ πα-
ρ!υσ)αση [κατ!ντ-δων λFWεων καC φρ-σεων τ3ν Π!λυνησ)ων µ5 [λληνικ$ ρ)Jα,
π!8 περιF<!νται στ@ σ*γγραµµα τ!K καθηγητ? Γλωσσ!λ!γ)ας τ!K Πανεπιστη-
µ)!υ τ?ς Xαϊδελ2Fργης δρ. N@ρς Σ. ΓιAJεφσ!ν µ5 τ)τλ! «Greek Linguistic Elements
in the Polynesian Languages. – Hellenicum Pacificum» (=SEλληνικ0 Γλωσσικ0 Στ!ι-
<ε9α στCς Π!λυνησιακ5ς Γλ3σσες. – SEλληνικ@ς EPρηνικAς). ΠεραιτFρω σ5 συνF-
ντευWη π!8 παρα<Vρησε στ@ν «∆» N δρ. N. ΓιAJεφσ!ν (τεK<. 214/�OκτV2ρι!ς

EIΣAΓΩΓIKA

AΠO THN EΠOXH THfHΣ TΩN ΠAΓΩN
H YΠOBPYXIA ΠOΛH ΣTON EIPHNIKO

∆5ν Mπ-ρ<ει παρAµ!ια στ$ν �Iαπων)α,
δηλVνει �I-πων καθηγητ$ς στ@ «∆αυλ@»
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1999) >ναφFρεται λεπτ!µερειακ0 στCς \στ!-
ρικ5ς συνθ?κες τ?ς παν-ρ<αιας [λληνικ?ς
γλωσσικ?ς, π!λιτισµικ?ς, >ρ<ιτεκτ!νικ?ς καC
µ!υσικ?ς Zπιρρ!?ς στ!8ς κατ!)κ!υς τ3ν νH-
σων τ!K EPρηνικ!K, τ$ν Nπ!)α µελFτησε κ-ν!-
ντας ZπιτAπιες ;ρευνες ZπC σειρ0ν Zτ3ν.

T@ θFµα τ?ς παρ!υσ)ας τ3ν Mπ!θαλασσ)ων
µνηµε)ων στ@ <3ρ! τ!K νησι!K Γι!υναγκ!Kνι
ZWακ!λ!υθε9 ν0 πρ!2ληµατ)J=η τ$ν Pαπωνικ$
Zπιστηµ!νικ$ κ!ινAτητα. SO καθηγητ$ς Γεω-
λ!γ)ας τ!K Πανεπιστηµ)!υ Ryukyu τ?ς �Oκι-
ν-2ας δρ. Mασα-κι Kιµ!*ρα, εPδικευµFν!ς
στ$ν Mπ!2ρ*<ια γεωλ!γ)α, τ$ σεισµ!λ!γ)α καC
τCς Zπιστ?µες τ?ς Γ?ς, >σ<!λε9ται µ5 τ$ν Mπ!-
2ρ*<ια πAλη >π@ τ$ν πρVτη στιγµ$ τ?ς >να-
καλ*ψεVς της. SO «∆» Jητ3ντας τ$ν πλF!ν
;γκυρη Zπιστηµ!νικ$ γνVµη >πευθ*νθηκε
στ@ν κ. Kιµ!*ρα, N Nπ!9!ς ;δωσε τCς >κAλ!υ-
θες >παντHσεις στCς ZρωτHσεις π!8 τ!K θFσα-
µε, συν!δε*!ντ-ς τις µ5 φωτ!γραφικ@ MλικA,
π!8 διFθεσε >π!κλειστικ0 γι0 τ@ν «∆αυλA».

EPΩTHΣH: K'ριε καθηγητ1, 5π1ρ�
υν στ4ν 0Iαπων�α pλλα µνηµε:α µ� Dλι-
κ�α καF τε�νικ4 Iφ1µιλλη µ’ αBτ4ν τ*ν 5π
6ρυ��ων κατασκευ*ν τ
/ Γι
ναγκ
/νι;

AΠANTHΣH: aO<ι. ATτ!K τ!K εyδ!υς !\ Mπ!2ρ*<ιες κατασκευ5ς δ5ν Mπ-ρ-
<!υν >λλ!K στ$ν �Iαπων)α.

EP.: Π*ς 5π
λ
γ�στηκε D Dλικ�α τ*ν 5π
θαλασσ�ων αBτ*ν µνηµε�ων καF π
ι1
5π2ρ�ε D α8τ�α τ2ς κατα6υθ�σεCς τ
υς;

AΠ.: N!µ)Jω, Lτι E Eλικ)α τ?ς Mπ!2ρ*<ιας πυραµ)δας τ?ς Okinawa >νFρ<εται
σ5 µερικ5ς <ιλι-δες <ρAνια, κρ)ν!ντας >π@ τ$ <ρ!ν!λAγηση τ!K >σ2εστ!λ)θ!υ,
>π@ τ@ν Nπ!9! ε^ναι κατασκευασµFνη. SH κατα2*θισH της nφε)λεται στ$ν Uν!δ!
τ?ς στ-θµης τ?ς θ-λασσας κατ0 τ$ν Zπ!<$ τHWεως τ3ν τελευτα)ων παγετVνων.

EP.: ;Yπ1ρ�
υν νεCτερα στ
ι�ε:α, π
P θ3 µπ
ρ
/σαν ν3 δCσ
υν ,π1ντηση
στ� @Aτηµα τ2ς ταυτ7τητας τ*ν κατασκευαστ*ν τ2ς π7λεως;

AΠ.: aO<ι  Pδια)τερα. Θεωρ3, Lτι !\ κατασκευαστ5ς τ?ς πAλεως ε^ναι Zκε9ν!ι
στ!8ς Nπ!)!υς >ν?καν καC τ0 Zργαλε9α, π!8 2ρFθηκαν στ@ σηµε9! Lπ!υ καC E
πυραµ)δα.

EP.: ;Yπ1ρ�
υν νεCτερα π
ρ�σµατα ,π� τ4ν πρ7
δ
 τ*ν Iρευν*ν σας;
AΠ.: T@ γενικA µ!υ συµπFρασµα ε^ναι, Lτι τ0 Mπ-ρ<!ντα Mπ!2ρ*<ια Zρε)πια

>π!τελ!Kν >νθρVπινες κατασκευ5ς µFσα στ@ <3ρ! µιDς πAλεως.
M/ρι"ς Mαµαν6ας

H ΣYNENTEY2H TOY IAΠΩNOΣ
KAΘHΓHTOY δρ. M. KIMOYPA

13969∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 2000

M*α `λλη `π"ψη τVς oπ"IρQMιας
π>λης τ"C Eiρηνικ"C. ∆ιακρ*ν"νται
"X PρMαι>τητες, π"Y oπ"λ"γ*Zεται
\τι καταπ"ντ*σθηκαν κατB τLν Sπ"-

ML τ5Rεως τOν π/γων.
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Σ5 σ<Aλι! π!8 δηµ!σιε*εται στ@ τεK<!ς τ?ς 6ης Mαρτ)!υ 2000 τ!K πε-
ρι!δικ!K «TIME» γ)νεται >ναφ!ρ0 στ@ PδιAτυπ! πανηγ*ρι τ?ς Tαγκ-τα
Σ)νια, µιDς µικρ?ς >γρ!τικ?ς πAλης 2!ρε)ως τ?ς NαγκAγιας τ?ς �Iαπω-
ν)ας, Lπ!υ κ-θε 15η Mαρτ)!υ (>ρ<$ τ?ς >ν!)Wεως γι0 τ!8ς �I-πωνες) !\
κ-τ!ικ!ι τ?ς περι!<?ς >κ!λ!υθ!Kν τ$ν περιφ!ρ0 τ!K γιγαντια)!υ W!--
ν!υ τ!K θε!K τ?ς γ!νιµAτητας, τ@ Nπ!9! ;<ει σ<?µα φαλλ!K. T@ Nµ!)ω-
µα ZWFρ<εται >π@ τ@ν τ!πικ@ να@ µεταφερAµεν! >π@ \ερε9ς καC ZπιστρF-
φει π-λι σ’ αTτAν, >φ!K Nλ!κληρωθ=? µ)α π!ρε)α [ν@ς περ)π!υ <ιλι!µF-
τρ!υ.

�Eκε9ν! Lµως π!8 παραλε)πεται στ$ν >ναφ!ρ0 τ!K TIME ε^ναι τ@ γε-
γ!ν@ς Lτι αTτ$ E γι!ρτ$ ;<ει Zντα<θ? στ0 θρησκευτικ0 πλα)σια τ!K Σι-
ντ!ϊσµ!K Zδ3 καC 1.500 <ρAνια, >π!τελ3ντας µ)α κεφαλαιVδη παν-ρ<αια
[λληνικ$ Zπ)δραση στ$ν �Iαπωνικ$ θρησκε)α (2λ. σ<ετ. «∆αυλAς», τA-
µ!ς 1996, σελ. 9995). ΠρAκειται γι0 µεταφ*τευση στ$ν aAπω �Aνατ!λ$
τ?ς ∆ι!νυσιακ?ς λατρε)ας, τ?ς Nπ!)ας τ@ κ*ρι! σ*µ2!λ! fταν N φαλλAς.

• Στ@ν T*ρνα2!, στ$ν K!J-νη καC σ5 Uλλα µFρη τ?ς SEλλ-δας καC τ!K
κAσµ!υ E παρ-δ!ση αTτ$ Zπι2ιVνει µFσα >π@ τ$ν !Pκ!υµενικ$ <αρ0
π!8 ZµπνFει N B-κ<!ς καC !\ >κAλ!υθ!) τ!υ, εPς πε9σµα τ?ς >παγAρευ-
σης π!8 E θρησκευτικ$ ZW!υσ)α ZπF2αλε δι0 µFσ!υ τ3ν αPVνων. (Bλ6-
πε φωτ"γραφ*α στLν bναντι σελ*δα.)

M.M.

∆ι"νυσιακL λατρε*α στLν 4Iαπων*α

Φωτ"γραφ*α Pπ' τLν πρ>σφατη φαλλ"φ"ρ*α στLν π>λη Tαγκ/τα τVς
4Iαπων*ας.



pAνω: T� µνηµε:
 τ
/ ;E6ραϊκ
/ ;Oλ
καυτCµατ
ς, π
P δεσπ7@ει τ
/ ,ρ�αι
λ
-
γικ
/ �Cρ
υ τ
/ Θησε�
υ. K/τω: ;H ,ναµνηστικ4 πλ1κα, π
P τ
π
θ	τησε Q κ.

∆. 0A6ραµ7π
υλ
ς στ4 61ση τ
/ !6ραϊκ
/ µνηµε�
υ.



T@ κε)µεν! αTτ@ δηµ!σιε*θηκε σ5 Eλεκτρ!νικ@ τ!π)! τ!K ∆ιαδικτ*!υ, µ5 σκ!π@
ν0 Zνηµερωθ=? N κAσµ!ς καC Zστ-λη σ5 Zπιφανε9ς SEλλην!αµερικαν!8ς τ@ν Φε-
2ρ!υ-ρι! τ!K 1999, Zν Yψει τ?ς >νεγFρσεως >π@ τ@ν δHµαρ<! �Aθηνα)ων κ. ∆.
�A2ραµAπ!υλ! τ!K «Mνηµε)!υ τ!K SOλ!καυτVµατ!ς τ3ν SE2ρα)ων» στ@ν >ρ<αι-
!λ!γικ@ <3ρ! τ!K Θησε)!υ. (Bλ. bναντι φωτ"γραφ*α.)

Συντ-κτης τ!K κειµFν!υ ε^ναι N συντ!νιστ$ς τ?ς «ΠαγκAσµιας �Eκστρατε)ας γι0
τ$ν �AλHθεια σ<ετικ0 µ5 τCς Γεν!κτ!ν)ες» («Learn the Thruth Now») κ. Roberto
Lopes, N Nπ!9!ς Wεκ)νησε µFσ]ω τ!K ∆ιαδικτ*!υ παγκAσµια «καµπ-νια» γι0 τ$ν
ZνηµFρωση τ!K κ!ιν!K. ΠαραθFτ!υµε τ$ν Zπιστ!λH, τ$ν Nπ!9α >πFστειλε σ5 SEλλη-
ν!αµερικαν!*ς, MME >λλ0 καC στ$ν [λληνικ$ κυ2Fρνηση καC τ@ν δHµαρ<! �Aθη-
να)ων:

«Πληρ
φ
ρAθηκα ,π� τ4ν 8σραηλιν4 πρεσ6ε�α στ4ν 0AθAνα, Xτι Q δA-
µαρ�
ς 0Aθηνα�ων κ. ∆ηµAτρης 0A6ραµ7π
υλ
ς I�	φρασε Iνδιαφ	ρ
ν γι3
τ4ν ,ν	γερση µνηµε�
υ τ
/ ;E6ραϊκ
/ ;Oλ
καυτCµατ
ς, γι3 ν3 τιµAσkη τ3
θ'µατα τ
/ B’ Παγκ
σµ�
υ Π
λ	µ
υ. T� θ3 λ	γατε γι3 bνα µνηµε:
 στ�
T�λ 0A6�6, γι3 ν3 θυµCµαστε τ4 γεν
κτ
ν�α !ν�ς !κατ
µµυρ�
υ ;EλλAνων
στ�ν Π7ντ
,στ4 Mικρ3 0Aσ�α καF στ4ν 0Aνατ
λικ4 Θρ1κη; ;Yπ1ρ�
υν ,ντ�-
στ
ι�α σ�	δια; ;Yπ1ρ�ει στ� T�λ 0A6F6 %στω καF bνα µνηµε:
, π
P ν3 µ]ς

�H #πιστ�λ" πρ:ς τ:ν δ;µαρ�� <Aθηνα>ων

MNHMEIO ΓIA TOYΣ EBPAIOYΣ
(AΛΛA ΠOTE ΓIA TOYΣ EΛΛHNEΣ)

4Aπ"καλυπτικEς Sπιστ"λEς KEλλ5νων καH R6νων
πρ'ς τ'ν δ5µαρM" 4Aθηνα*ων κ. ∆. 4AIραµ>π"υλ"

«∆5ν µπ!ρε9 ν0 Mπ-ρW=η εPρHνη, δικαι!σ*νη � σταθερAτητα
στ@ν πλανHτη µας, Z0ν !\ γεν!κτ!ν)ες καC τ0 ZγκλHµατα, π!8
διεπρ-<θησαν καC διαπρ-ττ!νται, δ5ν καταστ!Kν γνωστ0 στ$
διεθν? κ!ινAτητα:
• γεν!κτ!ν)α τ3ν 2.000.000 �Aρµεν)ων (1894-1916)·
• γεν!κτ!ν)α τ3ν 1.750.000 SEλλHνων (1913-1922)·
• γεν!κτ!ν)α τ3ν 100.000 Συρ)ων (1915-1917)·
• Zθνικ5ς Zκκαθαρ)σεις [κατ!µµυρ)ων �Aρµεν)ων, �Aσσυρ)ων,
Kυπρ)ων, SEλλHνων, K!*ρδων καC Συρ)ων, !\ Nπ!9ες δια-
πρ-ττ!νται Oως σHµερα.»



θυµ�@kη τ4ν γεν
κτ
ν�α τ
/ !ν1µισυ !κατ
µµυρ�
υ 0Aρµεν�ων σ� Iκε:να τ3
µ	ρη καF τ� Qπ
:
 διεπρ1�θη ,π� τ
Pς Eδι
υς;
»Γιατ� τ� 0Iσρα4λ  ν3 µ4 σταµατAσkη τ4ν 5π
στAρι�η τ2ς T
υρκ�ας στFς Iπι-
θ	σεις της Iναντ�
ν ;Eλλ1δ
ς καF K'πρ
υ; Γιατ� τ� 0Iσρα4λ δ� σταµατ] τ4ν
5π
δ
�4 τ
υρκικ*ν ,ερ
σκαφ*ν, τ3 Qπ
:α παρα6ι1@
υν τ�ν Iνα	ρι
 �*ρ

τ2ς K'πρ
υ; Γιατ� τ� 8σραηλιν� λ7µπυ στFς ;Hνωµ	νες Π
λιτε:ες πρ
ωθε:
τ3 τ
υρκικ3 συµφ	ρ
ντα στ4ν πρ
σπ1θει1 τ
υ ν3 ,ρνηθk2 τ3 IγκλAµατα
π
P D iAγκυρα διαπρ1ττει Iναντ�
ν τ2ς ,νθρωπ7τητας;
»iE�ω τα�ιδ	ψει στ4ν ;Eλλ1δα καF δ�ν εLδα µνηµε:α γεν
κτ
νι*ν π
P διε-
πρ1�θησαν ,π� τ
Pς T
'ρκ
υς Iναντ�
ν τ*ν ;EλλAνων.ELναι τ7σ
 καλ1
κρυµµ	να; Πληρ
φ
ρAθηκα στ4ν Bρα@ιλ�α +στ
ρικ�ς λεπτ
µ	ρειες γι3 τFς
γεν
κτ
ν�ες καF γι3 τ4ν ε8σ6
λ4 τ2ς T
υρκ�ας στ4ν K'πρ
. Στ4ν ;Eλλ1δα

+ περισσ7τερ
ι .πλ*ς ,ναφ	ρ
νται στ3 σ�ετικ3 θ	µατα.
»T� φ
6
/νται 
+ =Eλληνες; ΓιατF δ�ν ,ναγε�ρ
υν µνηµε:α στ4 µνAµη τ*ν
δικ*ν τ
υς θυµ1των; 0Aντιλαµ61ν
µαι τ�ν φ76
 τ
/ π7ν
υ, ,λλ3 I3ν αBτ�ς

+ γεν
κτ
ν�ες δ�ν γ�ν
υν γνωστ�ς στ�ν κ7σµ
, Iκτ�ς ,π� τ4ν ,διαφ
ρ�α
πρ�ς τ3 θ'µατα π
P δ�ν τιµ
/ν, δηµι
υργ
/ν τFς πρ
ϋπ
θ	σεις γι3 πε-
ραιτ	ρω IγκλAµατα κι _�ι µ7ν
ν ε8ς 61ρ
ς τ*ν ;EλλAνων. Στ4ν 0Aρµεν�α Q
Iπισκ	πτης θ3 ,ντικρ'σkη bνα τερ1στι
 µνηµε:
 γι3 τ3 θ'µατα τ*ν T
'ρ-
κων. ;H σιωπ4 Iνθαρρ'νει περαιτ	ρω IγκλAµατα.
»iAλλωστε αBτ� Iπιθυµ
/ν 
+ T
/ρκ
ι ,π� 0Aρµεν�
υς, 0Aσσυρ�
υς, Kυ-
πρ�
υς καF =Eλληνες, K
'ρδ
υς καF Συρ�
υς. =Oσ
ι δ�ν %�
υν τ4 γενναι7-
τητα ν3 ,ντιµετωπ�σ
υν τ3 IγκλAµατα τ*ν δικ*ν τ
υς ,νθρCπων µπ
ρ
/ν
µ7ν
 ν3 πρ
σπ
ιηθ
/ν Xτι σ	6
νται τ4ν ,νθρCπινη @ω4 καF τ4 δικαι
σ'-
νη.
»;O κ. 0A6ραµ7π
υλ
ς ,πεφ1νθη: “�Hρθε Q καιρ�ς ν3 ,νεγε�ρ
υµε bνα
µνηµε:
 γι3 τ3 θ'µατα τ
/ ;Oλ
καυτCµατ
ς στ4ν 0AθAνα, Xπως καF στ4
Θεσσαλ
ν�κη... αBτ� ,π
τελε: _�ι µ7ν
 Iπιθυµ�α µας, ,λλ3 καF εB�A µας”.
KαF κανεFς δ�ν ,µφισ6ητε: τ4ν ,ναγκαι7τητα τ2ς +στ
ρικ2ς 5πενθ'µισης.
=Oµως δ�ν θ3 %πρεπε πρ*τα ν3 στηθ
/ν µνηµε:α γι3 τ3 θ'µατα γεν
κτ
-
ν�ας τ
/ !λληνικ
/ λα
/; ∆�ν θ3 %πρεπε ν3 @ητAσ
υν τ4ν ,ν	γερση µνη-
µε�ων στ4 Bρα@ιλ�α, Kαναδ], ABστραλ�α, Pωσσ�α καF 0Iαπων�α; O+ 0Iσραη-
λιν
F τ� %πρα�αν.»

SH δηµ!σ)ευση τ3ν >νωτFρω πρ!2ληµατισµ3ν �θησε >ρκετ!8ς Zπιφανε9ς
Nµ!γενε9ς ν0 στε)λ!υν Zπιστ!λ5ς διαµαρτυρ)ας καC πρ!ειδ!π!ιHσεων στ@ν δH-
µαρ<! �Aθηνα)ων κ. ∆. �A2ραµAπ!υλ!. O\ Zπιστ!λ5ς 2ρ)σκ!νται στ@ >ρ<ε9!
τ!K «∆αυλ!K».

�Eπικ!ινωνHσαµε µ5 τ@ν κ. Roberto Lopes καC τ@ν ZρωτHσαµε, >π@ π!K Zκπη-

T�� κατ;ργησαν τ"ν τ�π�θεσ>α στ: ∆ιαδ>κτυ�
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γ-Jει τ@ ZνδιαφFρ!ν τ!υ γι0 τ0 σ<ετικ0 JητHµατα. SO κ. Roberto Lopes J=? στ$ν
BραJιλ)α. E^ναι >πAγ!ν!ς �Iνδι-νων τ?ς BραJιλ)ας, �Iταλ3ν καC Π!ρτ!γ-λων.

– iEµπνευση καF κ�νητρ7 µ
υ – δηλVνει στ@ν «∆αυλA» –, γι3 ν3 �εκινAσω τ4
διεθν2 αBτ4 Iκστρατε�α Iνηµ	ρωσης, στ1θηκαν τ3 φιλελληνικ1 µ
υ α8σθAµατα.
ELµαι ,ναλυτ4ς πρ
γραµµ1των H/Y, ,λλ3 µελετ*ντας τ4ν +στ
ρ�α θεCρησα
Iγκληµατικ� ν3 ,π
σιωπ]ται καF ν3 κρ'6εται D ,λAθεια ,π� τ�ν κ7σµ
. 0Eφ’
Xσ
ν γνCρι@α, δ�ν µ
/ Iπιτρεπ7ταν ν3 @Aσω στ4 σιωπA.

– Π3ς ε^στε τAσ! καλ0 πληρ!φ!ρηµFν!ς;
– iOντας συντ
νιστ4ς τ2ς Παγκ7σµιας 0Eκστρατε�ας γι3 τ4ν 0AλAθεια σ�ετικ3

µ� τFς Γεν
κτ
ν�ες τ*ν Λα*ν («Learn The Truth Now») 6ρισκ7µ
υν σ� Iπαφ4 µ�
!κατ
ντ1δες �ρ2στες τ
/ ∆ιαδικτ'
υ στ�ν κ7σµ
. Γι3 εBν7ητ
υς λ7γ
υς, Xπως
,ντιλαµ61νεστε, µ
/ κατAργησαν τ4ν τ
π
θεσ�α (Web site) στ� ∆ιαδ�κτυ

(Internet). ;Ωστ7σ
, Xσ
 µ
/ Iπετρ1πη D λειτ
υργ�α τ
υ, %γινα ,π
δ	κτης σηµα-
ντικ2ς γνCσης.

– Π3ς WεκινHσατε;
– 0Aρ�ικ*ς Iπε�ε�ρησα ν3 ,φυπν�σω 0Aρµ	νι
υς καF =Eλληνες, µ� σκ
π� ν3

συντ
ν�σ
υν τFς πρ
σπ1θει	ς τ
υς γι3 τFς γεν
κτ
ν�ες τ*ν λα*ν τ
υς. ∆υστυ�*ς

+ 8δ	ες καF 
+ πρ
σπ1θει	ς µ
υ ,γν
Aθηκαν. ∆�ν ,π
γ
ητε'θηκα καF �εκ�νη-
σα µ7ν
ς µ
υ τ4 δηµι
υργ�α τ2ς Iκστρατε�ας µ	σsω τ
/ ∆ιαδικτ'
υ. Θεωρ*, Xτι
D σιωπ4 Xσων γνωρ�@
υν εLναι %ν
�η καF 
+ Eδι
ι συµπρ1ττ
υν στ4 διαιCνιση τ*ν
πρ
6ληµ1των.

– ∆5ν φ!2Dστε;
– ;OτιδAπ
τε πρ1ττ
µε στ4 @ωA µας Iµπερι	�ει κ�νδυν
. Θεωρ* µεγαλ'τερ
υς

«I�θρ
Pς» τ
Pς =Eλληνες Iκε�ν
υς, 
+ Qπ
:
ι 5πηρετ
/ν τ4 σιωπA, Iπικαλ
'µε-
ν
ι τ4ν 5π
τιθ	µενη M τ4ν πραγµατικ4 !λληνικA τ
υς Iθνικ7τητα καF πρ
σπα-
θ
/ν ν3 «καλ'ψ
υν» M ν3 µειCσ
υν τ4 σηµασ�α γεν
κτ
νι*ν, ε8σ6
λ*ν καF Iκτε-
λ	σεων. ABτ
F 
+ Eδι
ι µ1�
νται τ�ν ;Eλληνισµ� καF τ4 δικαι
σ'νη. ELµαι ,π
-
φασισµ	ν
ς ν3 συνε��σω τ�ν ,γ*να µ
υ, δι7τι D ,λAθεια εLναι 8σ�υρ7τερη ,π�
κυ6ερνητικ3 καF π
λυεθνικ3 συµφ	ρ
ντα.

∆ηµ!σιε*!υµε µερικ0 >π!σπ-σµατα διαφAρων Zπιστ!λ3ν Nµ!γεν3ν πρ@ς τ@ν
κ. �A2ραµAπ!υλ!, !\ Nπ!9ες 2ρ)σκ!νται στ@ >ρ<ε9! τ!K «∆αυλ!K».

ΠρOτ" Pπ>σπασµα:

«O+ 0Iσραηλιν
F I@Aτησαν M Q κ. ∆Aµαρ�
ς πρ
σφ	ρθηκε 
8κει
θελ*ς ν3
,νεγε�ρkη µνηµε:
 τ
/ Qλ
καυτCµατ
ς στ4ν 0AθAνα; O+ δικ	ς µ
υ πληρ
-
φ
ρ�ες ,ν	φεραν, Xτι I@Aτησαν ν3 γραφ
/ν τ3 Tν7µατα τ*ν στρατ
π	δων
συγκεντρCσεως τ
/ ∆ε'τερ
υ Παγκ
σµ�
υ Π
λ	µ
υ στ� µνηµε:
 τ
/
0AγνCστ
υ ΣτρατιCτ
υ.

<Eπιστ�λ@ς Aµ�γενBν γιC τ"ν �ν�γερση τ�� µνηµε>�υ
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»T� πρ76ληµα Xµως π
P %�
υµε εLναι, Xτι D σφαγ4 τ*ν ;EλλAνων τ� ’22 στ4ν
Mικρ3 0Aσ�α δ�ν %�ει ,ναγνωρισθ2 
fτε ,π� τ� 0Iσρα4λ 
fτε καF ,π� καµ-
µι3 !6ραϊκ4 Tργ1νωση. iHδη τ� 5π1ρ�
ν ,ντ�στ
ι�
 µνηµε:
 τ
/ Qλ
-
καυτCµατ
ς τ*ν ;E6ρα�ων στ4 Θεσσαλ
ν�κη 5πενθυµ�@ει στFς !π7µενες γε-
νε�ς καF στ�ν Iπισκ	πτη τ2ς π7λης τ3 ,π
τρ7παια %ργα τ*ν Nα@F ε8ς 61-
ρ
ς τ*ν ;EλλAνων - 0Iσραηλιτ*ν. ∆υστυ�*ς Xµως φ
6
'µεθα, Xτι bνα ,κ7-
µη µνηµε:
 γι3 τ� Qλ
κα'τωµα τ*ν ;E6ρα�ων στ4ν ;Eλλαδα καF δ4 στ4ν
0AθAνα θ3 δικαι
λ
γk2 τ4ν pπ
ψA τ
υς, Xτι τ� µ7ν
 Qλ
κα'τωµα καF γε-
ν
κτ
ν�α τ
/ 20
/ α8*να εLναι D σφαγ4 τ*ν ;E6ρα�ων καF τ�π
τα pλλ
.
Ofτε 
+ σφαγ�ς τ*ν ;EλλAνων καF τ*ν 0Aρµεν�ων τ2ς Mικρ]ς 0Aσ�ας ,π�
τ
Pς T
'ρκ
υς 5π2ρ�αν π
τ� σ'µφωνα µ� αBτ�ς τFς Qµ1δες. yH, κι ^ν
5π2ρ�αν, Zταν µ]λλ
ν ,σAµαντες! Στ� πλα�σι
 λ
ιπ�ν τ2ς ,µ
ι6αι7τητ
ς,
ν
µ�@
υµε, θ3 Zταν καλ� καF φρ7νιµ
 ν3 ,νεγερθk2 µνηµε:
 γι3 τ� Qλ
-
κα'τωµα τ*ν ;E6ρα�ων στ4ν 0AθAνα µ� τ4ν πρ
ϋπ7θεση µ7ν
 ν3 ,νεγερ-
θk2 καF στ� T�λ 0A6�6 στ� 0Iσρα4λ ,ντ�στ
ι�
 µνηµε:
 στ4ν µνAµη τ*ν σφα-
γιασθ	ντων 5π� τ*ν T
'ρκων ;EλλAνων στ4ν Mικρ3 0Aσ�α τ� 1922 καF
στ4ν K'πρ
 τ� 1974. ABτ4 D Iν	ργεια τ
/ 0Iσρα4λ θ3 συνεισφ	ρkη τ3 µ	γι-
στα στ4ν ,ναγνCριση τ2ς γεν
κτ
ν�ας τ*ν ;EλλAνων ,π� τ4ν διεθν2 κ
ι-
ν7τητα. 0Aλλι*ς θ3 εLναι �επ
'ληµα. iE�
υµε κ
υρασθ2 ν3 φων1@
υµε
πρ�ς Xλες τFς κατευθ'νσεις γι3 τ3 IγκλAµατα τ*ν T
'ρκων σ� 61ρ
ς _�ι
µ7ν
 τ*ν ;EλλAνων ,λλ3 καF τ*ν 0Aρµεν�ων καF τ*ν K
'ρδων καF τ7σων
pλλων µει
ν
τAτων, π
P %τυ�ε ν3 @
/ν στ4ν T
υρκ�α (Mικρ3 0Aσ�α). M]ς
,γν

/ν. Kαιρ�ς ν3 @ητAσ
υµε ,π� τ3 κρ1τη ν3 µ]ς µετα�ειρισθ
/ν, Xπως
θ	λ
υν ν3 τ
Pς µετα�ειρ�@εται D ;Eλλ3ς στ3 ,ντ�στ
ι�α θ	µατα. ∆υστυ�*ς
Xµως D Iπ�δραση τ
/ ;Eλληνικ
/ Π
λιτισµ
/ δ�ν %�ει ,κ
υµπAσει κ3ν π
λ-
λ
Pς λα
'ς, καF Iνεργ
/ν σ3ν ,π
λ�τιστες Tρδ	ς. 0Eν κατακλε:δι ν
µ�@ετε,
Xτι τ� 0IσραAλ θ3 δε�θk2 ν3 ,νεγερθk2 µνηµε:
 τ*ν σφαγιασθ	ντων 5π� τYν
T
'ρκων ;EλλAνων στ� 0IσραAλ, τ4ν στιγµ4 π
P %�ει στρατιωτικ4 συµφω-
ν�α µ� τ4ν T
υρκ�α; yAν καF τ�π
τα δ�ν µ]ς IκπλAσσkη πι1, µ]λλ
ν ,π�θα-
ν
 φα�νεται.»

∆εQτερ" Pπ>σπασµα:

«N
µ�@ω, Xτι καταλα6α�νετε τ� @Aτηµ1 µας, π
P πρ	πει ν3 εLναι @Aτηµα πα-
νελλAνι
. ∆�ν %�
υµε πρ76ληµα µ� τ� ;E6ραϊκ� ;Oλ
κα'τωµα, ,λλ3 %�
υ-
µε πρ76ληµα γι3 τ� γεγ
ν�ς Xτι ,γν

/νται τ3 Qλ
καυτCµατα τ
/ ;Eλλη-
νισµ
/ καF τ*ν 0Aρµεν�ων. Θ3 πρ	πει ν3 πρ
σ	�
υµε Iµε:ς 
+ =Eλληνες ν3
µ4ν γ�ν
υµε σ3ν τ
Pς 0Aµερικαν
Pς π
λιτικ
'ς, π
P Q bνας πρ
σπαθε: π*ς
ν3 φα�νεται πι� “;E6ρα:
ς” ,π� τ�ν pλλ
ν, Iνs* πιστε'ω Xτι αBτ� δ�ν %�ει
ν3 κ1νkη µ� Iσ]ς.»

4Aθαν/σι"ς TριIωνιαν'ς
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E^ναι N π!λιτισµ@ς τ!K >νθρVπ!υ συνε<3ς σ5 >ν!δικ$ π!ρε)α, σ5
γραµµ$ µ!ν)µως >νερ<Aµενη; SO Homo Sapiens >π@ τ0 δFνδρα µετ]V-
κησε στCς σπηλι5ς (Y<ι, π!τ5 δ5ν κατ!)κησε Zκε9), µετ0 δ5 >π@ τCς ><υ-
ρ!καλ*2ες κατασκε*ασε πυραµ)δες, >ργAτερα Παρθεν3νες καC τVρα
�λεκτρ!νικ!8ς Mπ!λ!γιστFς; �Aπ@ τ@ Oνα [κατ!µµ*ρι! ;τη π.X., δηλ.
>π@ τ@ν �Aρ<-νθρωπ! τ3ν ΠετραλVνων, π!8 Uνα2ε τCς φωτιFς τ!υ
καC δηµι!υργ!Kσε εPδικευµFνα Zργαλε9α, Oως σHµερα δ5ν ;γινε τ)π!-
τα τ@ συνταρακτικ@ στ$ν \στ!ρ)α τ?ς >νθρωπAτητ!ς;
SH Mπεραπλ!*στευση τ?ς «Zπ)σηµης» SIστ!ρ)ας «µυρ)Jει». MHπως πρF-
πει ν0 ZρευνHσ!υµε, �ν καC πAτε διεκAπη E π!ρε)α τ!υ καC σ5 π!ιA
|ψ!ς π!λιτισµ!K ε^<ε φθ-σει πρ@ τ?ς περιAδ!υ τ3ν παγετVνων (N τε-
λευτα9!ς τελε)ωσε τ@ 25.000 π.X.) � κατ0 τ!8ς τρε9ς κακτακλυσµ!8ς τ3ν
SEλλHνων (�Ωγ*γ!υ, ∆ευκαλ)ων!ς καC ∆αρδ-ν!υ);

O MYKHNAΪKOΣ ΣTAYPOΣ – ΣΠEIPA
KAI H KOΣMOΛOΓIA TΩN EΛΛHNΩN

O\ Oλικες Mπ@ µ!ρφ$ν γαλαWι3ν
καC E >ν-µνηση τ?ς <αµFνης γνVσεως



O\ σκFψεις αTτ5ς γεννHθηκαν >π@ τ$ν ;ρευνα [ν@ς µικρ!αντικειµF-
ν!υ. T=? πρ!τρ!π=? τ!K νευρ!ψυ<)ατρ!υ A. Λυρ-κ!υ ZπισκFφθηκα τ@ �Aρ<αι!λ!γικ@ M!υ-
σε9! �Aθην3ν καC σ5 πρ!θHκη µυκηναϊκ3ν εMρηµ-των κ-π!υ στ$ν «Uκρη» ε^δα τ@ Mπ’ >ρ.
52 ;κθεµα· Oνα <ρυσ@ σταυρ@ µικρ@ σ0ν τ@ ν*<ι µ!υ. Στ@ >ρ<ε9! τ!K µ!υσε)!υ 2ρHκαµε φω-
τ!γραφ)α (2λ. πρ!ηγ!*µενη σελ)δα) µεγFνθυσης 6:1, κι ;τσι φ-νηκε Lλ! τ@ µεγαλε9! τ?ς τF-
<νης – τε<νικ?ς τ!υ. SH παρ!υσ)αση ;γινε >π@ τ@ν G. Karo1 τ@ 1929, παρ’ Lλ! π!8 εMρFθη

τ@ 1878 >π@ τ@ν Σλ?µαν eς
[W?ς: «52 �ρυσ
/ς σταυρ�ς
(�ψ
ς 2,2 !κ., πλ. = 2,1, π1�. =
.4). 0Eλατ7ς (;) = Schieber κ�-
τριν
ς �ρυσ7ς. 2 συµµετρικ3
σφυρAλατα Iλ1σµατα εLναι
στ3 �ε�λη τ
υς καµπυλωµ	να
καF σταθερ3 συγκ
λληµ	να.
T3 δ'
 ,π	ναντι pκρα εLναι
τρυπηµ	να Sς (τµ2µα) περι-
δερα�
υ. 0EπF τ*ν τεσσ1ρων
πλευρ*ν σπειρ
ειδε:ς ταιν�ες
Iντ�ς �αρακτ
/ πλαισ�
υ, συ-
νταντCµενες στ� κ	ντρ
.»

�Aπ!φε*γ!ντας ν0 τ@ <ρ!-
ν!λ!γHσ=η, πρ!τε)νει γενικ3ς
eς περ)!δ! ταφ?ς (N σταυρ@ς
εMρFθη στ@ν τ-φ! III) τ@ 2000-
1600 π.X. (Mεσ!ελλαδικ$ πε-
ρ)!δ!ς): σελ. 16. (SO K!υτρ!υ-
2Fλης στ$ν «0Aνα�ρ
ν
λ7γη-
ση τ2ς Πρ
ϊστ
ρ�ας κυρ�ως µ�
61ση τFς ,στρ
ν
µικ�ς πληρ
-
φ
ρ�ες ,ρ�α�ων συγγραφ	-
ων», ;κδ. «∆αυλ@ς» 1999) τ@
3600-3070. Παρατηρ3ντας µ5
πρ!σ!<$ τ$ν φωτ!γραφ)α,
διεπ)στωσα Lτι τ@ θFµα τ!K
καλλιτF<νη ε^ναι !\ 4 «σπειρ
-
ειδε:ς ταιν�ες» καC Y<ι τ@

«πλαισιωτ@» περ)γραµµα τ!K σταυρ!K, π!8 vπλ3ς τCς περικλε)ει.
Xρ;ση: SO Karo λAγ]ω τ3ν δ*! nπ3ν τ@ θεωρε9 Oνα >π@ τ0 τεµ-<ια [ν@ς περιδερα)!υ, παρ’

Lλ! π!8 δ5ν 2ρFθηκε !gτε Oνα Lµ!ι!, Lπως σ5 Uλλες περιπτVσεις. SH γνVµη µ!υ ε^ναι, Lτι
ε^ναι µ!ναδικ@ καC κρεµAταν >π@ τ@ λαιµA [ν@ς Uρ<!ντα, Y<ι eς περ�απτ
ν (φυλακτ@) >λλ0
eς σφραγ)ς. ∆5ν fταν λ!ιπ@ν µAν!ν !\ Mινω)τες π!8 <ρησιµ!π!ι!Kσαν κατ0 κAρ!ν τCς
σπε9ρες, >λλ0 καC !\ Mυκηνα9!ι. ATτ!C µ-λιστα Zπ)µ!να σ<εδ)αJαν παντ!K σπε9ρες. aO<ι
µAν! σ5 >γγε9α καC λ)θ!υς >λλ0 καC σ5 σφραγ)δες, τ!)<!υς, κ)!νες καC κυρ)ως µ5 συρµ-τι-
νες διακ!σµHσεις.

O «ΣTAYPOΣ»
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ΣM6δι" 1. T"C τετραπλ"C δ*σπειρ"υ: α. Kλ!µαR 3:1. I. Φυ-
σικ' µ6γεθ"ς σταυρ"C sς σφραγ*δας. γ. Περιδ6ραι" (;)

Pπ' σταυρ"Yς (κ=καµπυλωµ6ν"/διπλωµ6ν" bλασµα).

A
κ

TOMH A-A

eπL

A
α

I γ

eπL



�Aλλ0 �ς πρ!σπαθHσ!υµε ν0 ταWιν!µHσ!υµε καC ν0 nν!µ-σ!υµε τCς
Yντως >πειρες µ!ρφ5ς π!8 λαµ2-νει E µυκηναϊκ$ σπε)ρα2:

1. Σπε9ρα (vπλ?) >ριστερAστρ!φη � δεWιAστρ!φη. 2. ∆ιπλ? σπε9ρα. 2.1. ∆ιπλ? κλειστ$
σπε9ρα. 3. ∆)σπειρ!ν <δCς + σπε9ρα (Lπως δ)ψηφ!ν/δ)πτυ<!ν). 3.1. ∆)σπειρ!ν Zν σειρ�D. 3.2.
∆)σπειρ!ν στ@ Zπ)πεδ!. 4. Mα)ανδρ!ς. �Ων!µ-σθηκε >π@ τ$ν Eµιτ!ν!ειδ? ρ!$ τ!K π!ταµ!K
τ?ς �Iων)ας (Mα�ανδρ
ς < µα�ν-!µαι+5δρ
=Nρµητικ@ν |δωρ· Lπως !\ π!ταµ!C Σκ-µανδρ!ς,
�Aκ-λανδρ!ς). �Aλλ0 τ@ σ<?µα τ!K µαι-νδρ!υ πρ!?λθε >π@ τ@ δ)σπειρ! Zν σειρ�D, µετα-
τρFπ!ντας τCς καµπ*λες σ5
εTθε9ες. ATτ@  ;γινε κατ0 τ$ν
γεωµετρικ$ περ)!δ! 1100-750
π.X. καC ;κτ!τε καθιερVθηκε.
(Γεωµετρικ$ �ν!µ-σθηκε >π@
τ$ν <ρHση εTθει3ν συµµετρ)ας
καC Zπαν-ληψης.) 4.1. Mα)αν-
δρ!ς σ*νθετ!ς. 5. Tετραπλ?
σπε9ρα. 6. Tετραπλ@ δ)σπειρ!ν
(τFτ!ι! ε^ναι N σπειρ!ειδ$ς
«σταυρAς» µας). 7. Tετραπλ@
δ)σπειρ!ν Zν σειρ�D � στ@ Zπ)-
πεδ!. 8. Σ2-στικα. E^ναι E

OI ΣΠEIPEΣ
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ΣM. 2. 3.2

4.1 3.1



εTθυγρ-µµιση τ$ς τετραπλ?ς σπε)ρας. XOπως στ@ µα)ανδρ! ;τσι καC σ’ αTτ$ν εTθυγραµµ)-
J!νται !\ καµπKλες, σ*νηθες στ$ν Γεωµετρικ$ περ)!δ!, Lπ!υ καC Zµφαν)Jεται. SH σ2-στι-
κα πρ!Fρ<εται >π@ τ@ σανσκριτικ@ swastka = εTηµερ)α, π!8 ;<ει [λληνικ$ ρ)Jα (Lπως \λα
τ0 σανσκριτικ-), δηλ. <σπαστικ�ς<σπ-ω = vρπ-Jω / κατF<ω. [Σανσκριτικ0 <sans.ktra =
καν!νικ$ γραφ$< σD!ς-γραπτ-. (Σ]
ς = Mγι$ς/σωστAς). aAνευ λAγ!υ δ5 ;γινε σ*µ2!λ! τ3ν
NαJ). 9. Σ2-στικες Zν σειρ�D. KαC 10. Σ2-στικες στ@ Zπ)πεδ! (τυ<α9α δηµι!υργ!Kν σταυ-
ρ!*ς). O\ συνδυασµ!C τ3ν >νωτFρω σ<ηµ-των δηµι!υργ!Kν τερ-στια π!ικιλ)α µ!ρφ3ν.

Xρησιµ!π!ι3ντας !\ Mυκη-
να9!ι καC Uλλα σ<Hµατα (ΣM. 3)
κατ-φερναν ν0 µ$ν Zπαναλαµ-
2-ν!υν π!τ5 τ@ν [αυτAν τ!υς.
EPδικVτερα γι0 τ@ ΣMVµα α ν!-
µ)Jω, Lτι δηλVνει α8δ
:α
>νδρ3ν καC γυναικ3ν ταυτ!-
<ρAνως. T@ 2 πρ!Fρ<εται >π@

τ@ α µ5 >φα)ρεση, fταν δ5 καC ε^ναι τ@ σ*µ2!λ! τ!K ;ρωτ!ς, µ)α «καρδι0» (δ5ν ;<ει σ<Fση
µ5 τ$ γνωστ$ στ!8ς Mυκηνα)!υς >ντλ)α - καρδ)α τ!K σVµατ!ς). Παραδε)γµατα Mινωιτ3ν,
Mυκηναϊκ3ν καC Kλασσικ3ν σπειρ3ν στCς Φωτ. 14 καC 25.

Σ5 Uρθρ! δηµ!σιευθ5ν στ@ν «∆αυλ@»3 >ναφFρεται, Lτι
τ0 σταυρAσ<ηµα καθιστ0 εPδVλια (ΣM. 4) πρ!?λθαν >π@ τ0 2ι!λAσ<ηµα(1) καC «µ5 σταυ-
ρωτ0 <Fρια»(2) εPδVλια σ5 µ)α πρ!σπ-θεια >πελευθερVσεως/>νατ-σεως τ!K >νθρVπ!υ. (T@
yδι! συνF2η καC στ$ν >ρ<αϊκ$ περ)!δ! µ5 τ$ν ZWFλιWη τ3ν κ!*ρων/κ!ρ3ν >π@ nρθ!8ς µ5
>καµπτα <Fρια σ5 nρθ!8ς µ5 πρ!τεταµFνα/>πελευθερω-
µFνα <Fρια.) �Aλλ0 τ0 εPδVλια (>νθρVπινες µ!ρφ5ς) δ5ν
;<!υν σ<Fση µ5 τ0 >φηρηµFνα σ*µ2!λα, τ@ν τετραπλ@
δ)σπειρ!-σταυρA, � τ$ διπλ? κλειστ$ σπε9ρα (ΣM. 2.6 καC
2) (ATτ$ ε^ναι Lµ!ια µ5 τ@ σ*µ2!λ! τ!K Tα!ϊσµ!K, δηλ.
τCς δ*! >ντιθετικ5ς δυν-µεις Jang-Jin). XOλα αTτ0 τ0
σ<Hµατα (ΣM. 2) δ5ν συµ2!λ)J!υν θε@ � κ-τι τ! θρη-
σκευτικ@ καC >ρ<ικ0 δ5ν fσαν !gτε διακ!σµητικ-. T)
fσαν τ0 >ν*παρκτα στ$ν καθηµεριν$ Jω$ σ<Hµατα
(πλ$ν τ?ς vπλ?ς σπε)ρας στ@ν κ!<λ)α=σαλιγκ-ρι);

MεταW8 τ3ν «\ερ3ν» συµ2Aλων δεσπAJ!υσα θFση ;<!υν δ*! κα-
µπ*λες γραµµFς. M)α στ@ <3ρ!, E bλι�, καC E Uλλη στ@ Zπ)πεδ!, E σπε:ρα. �Aλλ’ �ς θυµη-
θ!Kµε τ0 µαθηµατικ-. SH OλιW παρ-γεται >π@ κιν!*µεν! (πρ@ς τ0 κ-τω Pσ!τα<3ς) σηµε9!
A, Zν]3 συγ<ρAνως 2ρ)σκεται στ$ν Zπιφ-νεια κυλ)νδρ!υ κιν!υµFν!υ
Pσ!τα<3ς (ΣM. 5.1: στ$ν περ)πτωσH µας δεWιAστρ!φα). aAρα E OλιW αTτ$
«κατε2α)νει» >ριστερAστρ!φα. Φυσικ0 Mπ-ρ<!υν καC δεWιAστρ!φες.
�Aν λ!ιπ@ν WεκινHσ!υν >π@ 2 >ντ)θετα σηµε9α δ*! �ς π!Kµε >ριστε-
ρAστρ!φες Oλικες, θ0 ;<ωµε τ@ «\ερ@» σ*µ2!λ! τ3ν [λισσ!µFνων Yφε-
ων (ΣM. 5.2). SH πρ!2!λ$ τ?ς σπε)ρας σ5 Zπ)πεδ! ε^ναι E Eµιτ!νικ$ κα-
µπ*λη (ΣM. 6).

SH σπε9ρα (ΣM. 7) ε^ναι µ)α Zπ)πεδη καµπ*λη, π!8 παρ-γεται >π@ Oνα
σηµε9! Π τ?ς εTθε)ας ΠA, Lταν τ!Kτ! κιν?ται Pσ!τα<3ς, Zν]3 ταυτA-

H KOΣMOΛOΓIA

EINAI ΘEΪKA ΣYMBOΛA;
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4EπιτQµIια στ5λη µE σπε!ρες Pπ' τ'ν Iασιλικ' τ/φ" V τOν MυκηνOν.

Λ*θινη πυR*δα µE σπε!ρες  /π' τL Mαρωνι/, κ"ντB στL Σητε*α. (Πρ"ανακτ"ρικL Sπ"M5.)



<ρ!να E εTθε9α κινε9ται γ*ρω >π@ τ@ Π (=πAλ!ς) κυκλικ0
καC Pσ!τα<3ς. (aEτσι στ0 δι-φ!ρα σηµε9α 3, 4, 5..., 10 E
>πAσταση τ?ς σπε)ρας >π@ τ@ν πAλ! ε^ναι >ντ)στ!ι<α 3α,
4α, ...10α, Lπ!υ α = τυ<α9! µ?κ!ς.)

Γιατ) αTτ0 τ0 µαθηµατικ-; �EWηγ!Kµαι. �Aς π-ρ!υµε
πρ3τα τ? σπε9ρα. �Eκτ@ς >π@ τ@ σαλιγκ-ρι καC λ!ιπ0 J3α
π!8 διαθFτ!υν vπλ? σπε9ρα, E φ*ση στ$ Γ? δ5ν δηµι-
!*ργησε Uλλες µ!ρφ5ς σπειρ3ν, δηλ. διπλ5ς σπε9ρες, δ)-
σπειρα, τετραπλ? σπε9ρα, τετραπλ@ δ)σπειρ! κ.λπ. (ΣM. 2,

3, 5, 6). ATτ5ς Lµως Mπ-ρ<!υν στ@ν µακρAκ!σµ! Mπ@ µ!ρφ$ γαλαWι3ν (Φωτ. 3), δηλ. (Φωτ.
3α) διπλ? σπε9ρα = N γαλαW)ας µας καC E συντριπτικ$ πλει!ψηφ)α τ3ν γαλαWι3ν τ!K Σ*-
µπαντ!ς. Στ$ Φωτ. 3I6 πλ$ν τ3ν διπλ3ν σπειρ3ν ;<!µε τ*π!υς γαλαWι3ν τριπλ?ς σπε)-
ρας (1), τετραπλ?ς (2), διπλ@ δ)σπειρ!ν (3) καC τετραπλ@ δ)σπειρ!ν Lµ!ι! µ5 τ@ σπειρ!-
ειδ? «σταυρA» µας. aE<!υµε καC µ)α θαυµ-σια Uπ!ψη διπλ!K γαλαW)α (α), δηλ. µ)α διπλ?
σπε9ρα µ5 Oνα κλ-δ! της δ�σπειρ
ν7. �Eπ)σης παρ!υσι-Jεται µ!ντFλ! τ?ς δηµι!υργ)ας
Eλιακ!K συστHµατ!ς, δηλ. τετραπλ2 σπε9ρα, µ5 Zκπληκτικ$ Nµ!ιAτητα µ5 πρ!-ανακτ!-
ρικ$ (3000 π.X.). �Aλλ0 καC N µικρAκ!σµ!ς κινε9ται καC Zµφαν)Jεται µ5 σπε9ρες. Στ$ν K2α-
ντικ$ Φυσικ$8 τ0 12 στ!ι<ειVδη σωµατ)δια (6 λεπτ7νια καC 6 .δρ7νια: π-ντα θ0 Wανα-
γυρ)J!υν στ$ν [λληνικ$ γλ3σσα), φωτ!γραφιJAµενα κιν!Kνται <α!τικ0 µ5ν >λλ0 σ5 σπει-
ρ!ειδε9ς τρ!<ιFς, ;στω καC �ν µερικ0 ;<!υν Jω$ [ν@ς τρισεκατ!µµυρι!στ!K τ!K δευτερ!-
λFπτ!υ. �Eπειδ$ Uλλ!τε τ0 σωµατ)δια συµπεριφFρ!νται eς κ*µατα, κιν!Kνται >φαν3ς
Eµιτ!ν!ειδ3ς (ΣM. 6 καC Φωτ. 3γ = φασµατ!γρ-φηµα).

KH vλιR: Στ@ µακρAκ!σµ! Lλα τ0 !Tρ-νια σVµατα π.<. !\ πλαν?τες τ!K συστHµατAς µας
δ5ν κιν!Kνται µAν!ν ZπC Zλλειπτικ3ν τρ!<ι3ν, >λλ0 µαJC µ5 τ@ν �λι! µας κιν!Kνται πρ@ς
τ@ν >στερισµ@ τ!K SHρακλF!υς, Uρα ZπC [λικ!ειδ!Kς τρ!<ιDς. Στ@ν µικρAκ!σµ! πλ$ν τ?ς
eς Uνω κυµατ!ειδ!Kς (Eµιτ!ν!ειδ!Kς) κινHσεως τ3ν σωµατιδ)ων - κυµ-των ;<!µε τ$ Jω$
ν0 Zκφρ-Jεται µ5 µεγαλ!µAρια nργανικ3ν [νVσεων (DNA, RNA κ.λπ.) µ5 [λικ!ειδ? µ!ρ-
φ$ καC µ-λιστα τ?ς διπλ?ς Oλικ!ς. Στ$ν >ρ<αϊκ$ περ)!δ! Mπ-ρ<ει E διπλ? OλιW Mπ@ µ!ρ-
φ$ κηρυκε�
υ τ!K SEρµ? (ΣM. 5.2) � E µ!ν$ OλιW eς Yφις [λισσAµεν!ς στ$ 2ακτηρ)α τ!K
�Aσκληπι!K � Π*θων κ.U. �Aπ@ τ$ νε!λιθικ$ Zπ!<$ (4500 π.X., πρ!-διµηνικ$ φ-ση) πα-
ρ!υσι-Jεται E διπλ? OλιW (ΣM. 8, Pρ. κατ. 5932).

O\ σπε9ρες καC !\ Oλικες ;ρ<!νται-Wαν-ρ-ΠPOKATAKΛYΣMIAIOI ΠOΛITIΣMOI

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200013982

ΣM. 6. KHµιτ"νικL καµπQλη [µθ = f(π).
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Φωτ. 3.



<!νται στ$ µνHµη τ3ν SEλλHνων µFσ]ω τ?ς τF<νης τ3ν Mινω-
ϊτ3ν, Mυκηνα)ων, Kυκλαδιτ3ν, γενικ0 τ!K APγα)!υ Π!λιτι-
σµ!K, σ0ν µι0 κραυγ$ >π!γνVσεως αTτ3ν τ3ν λα3ν π!8 θυ-
µ!Kνται κ-τι, π!8 δ5ν τ@ καταλα2α)ν!υν πλF!ν. K-π!ιες γνV-
σεις >π@ πρ!κατακλυσµια)!υς π!λιτισµ!8ς στ$ν APγη)δα <V-
ρα, >ναµνHσεις σ<ηµ-των, <ωρCς νAηµα πλF!ν. Σ5 περ)πτω-
ση καταστρ!φ?ς τ!K π!λιτισµ!K µας σ<Hµατα Lπως τ@ ΣM. 9

θ0 σ<εδι-Jωνται, >λλ0 δ5ν θ0 ;<!υν νAηµα (�λεκτρ!νικ@ς Mπ!λ!γιστHς, αTτ!κ)νητ!).
Πλ$ν τ3ν τρι3ν κατακλυσµ3ν N �Hσ)!δ!ς9 κατ!ν!µ-Jει τ0 τρ�α παλαιAτερα γFνη τ3ν
>νθρVπων (�ρ'σε
ν, τ@ >ρ<αιAτερ! καC Uριστ!, ,ργ'ρε
ν καC �1λκε
ν), τ@ δ5 νKν γFν!ς

σιδAρε
ν. SO δ5 Πλ-των �ρυσ
/ν γ	ν
ς (Π!λ. 468E) nν!µ-Jει.
BF2αια !\ δυσκ!λ)ες τ?ς >π!κ-λυψης τ3ν π!λιτισµ3ν αTτ3ν

καC τ3ν αPτι3ν τ?ς καταστρ!φ?ς των ε^ναι τερ-στιες λAγ]ω τ!K
>παιτ!υµFν!υ µεγ-λ!υ 2-θ!υς >νασκαφ3ν καC τ3ν δραµα-
τικ3ν γεωλ!γικ3ν >λλαγ3ν (καθιJHσεις, κατα2υθ)σεις κυρ)ως
Mπ@ θαλ-σσια |δατα κ.λπ.).

�Aλλ0 E µεγαλ*τερη δυσκ!λ)α ε^ναι E λAγ]ω Iγω-ισµ
/ (E λFWη στ$ν >ρ<αι!ελληνικ$
ε^ναι >ν*παρκτη, >ντικαθιστ�D κ-πως τ$ν �6ριν10 πρ@ς τ$ν Φ*ση) Uρνηση τ?ς >νθρωπA-
τητ!ς, ν0 >π!δε<θ=? τ0 σφ-λµατα, τCς wττες καC τCς τραγικ5ς �λιθιAτητFς της. SH π!ρε)α
τ!K π!λιτισµ!K ε^ναι µ)α Eµιτ!νικ$ καµπ*λη µ5 Zνδι-µεσες
αTW!µειVσεις (σκ!τειν0 <ρAνια, Y<ι Mεσα)ων: ΣM. 6 καC 10)
καC Y<ι µ)α συνε<3ς >νερ<Aµενη εTθε)α.

XOσ! γι0 τ@ θFµα τ3ν I�ωγη}νων (ATIA = UFO κ.λπ.), π!8
ZπενFρ<εται κ-θε τAσ! στ$ν ZπικαιρAτητα (τ@ 1960
Dännigen κ.λπ.), «µυρ)Jει» Uσ<ηµα Mεσσιανισµ@ - σωτη-
ρι!λ!γ)α. E^ναι αTτ!C π!8 θ0 µDς σVσ!υν >π@ τ0 σφ-λµα-
τα – vµαρτ)ες µας, αTτ!C π!8 µDς µετFτρεψαν σ5 homo sapiens, µDς ;δωσαν τ@ν π!λιτισµ@!
ATτ!), �ν θελHσ!υν, θ0 µDς καταστρFψ!υν. SH εTθ*νη τ?ς >νθρωπAτητας «π-ει περ)πα-
τ!», Oρµαι! τ3ν ZWωκ!σµικ3ν δυν-µεων, πρ@ς τFρψιν τ3ν γη)νων δυνατ3ν.

Eyθε E κ-θαρσις µ5 τ@ «γν3θι σαυτ@ν» τ?ς >νθρωπAτητας ν0 >π!σ!2Hσ=η τ@ν [πAµεν!
«κατακλυσµA», {στε ν0 µ$ <ρειασθ=? π!τ5 ν0 ;<!υµε κ!σµHµατα µ5 >κατανAητα σ<Hµα-
τα - σ*µ2!λα, Lπως σταυρ!*ς, σπε9ρες καC Uλλα τFτ!ια.

BιIλι"γραφ*α

1. G. Karo, «Die schachtgraber von MYKENAI» (Λακκ!ειδε9ς τ-φ!ι), σ. 51, π)ν. XXVII.
2.. K. Grundmann, «Altgriechische Töpfer».
3. ET. MπεW?ς, «;O σταυρ�ς παν1ρ�αι
 ;Eλληνικ� σ'µ6
λ
», «∆», τ. 204.
4. Π. ΘFµελης, «Mυκ2νες»· καC K. ∆α2-ρας, «M
υσε:
 0Hρακλε�
υ».
5. Συλλ!γ$ Στ. Nι-ρ<!υ καC Jacobstahl, «Ornamente griechischer Vasen», σ. 100.
6. «L’ Astronomie», Poche Larousse.
7. Γ. Mπ-ν!ς, «Στ
ι�ε:α 0Aστρ
ν
µ�ας», OE∆B.
8. M. ∆ανFJης - Σ. Θε!δ!σ)!υ, «T� σ'µπαν π
P ,γ1πησα», τAµ. A, σ. 35.
9. �Hσ)!δ!ς, «iEργα καF ;Hµ	ραι» 108-170.

10. K. Kαρµιρ-ντJ!ς, «T3 0Aσκληπιε:α, 0Hθικ4 καF Ψυ�
σωµατικ4 0IατρικA», «∆αυλAς», τ. 216.

Kων. Kαρµιρ/ντZ"ς
�Aρ<ιτFκτων
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«Θε!C καC XHρωες τ?ς �Eπ!<?ς τ!K Xαλκ!K στ$ν ETρVπη. – O\ ρ)Jες τ!K �OδυσσFα» ε^ναι
N τ)τλ!ς τ?ς ZκθFσεως, π!8 φιλ!Wενε9ται στ@ �Eθνικ@ �Aρ<αι!λ!γικ@ M!υσε9! �Aθην3ν >π@
τCς 11 Φε2ρ!υαρ)!υ µF<ρι τCς 7 Mα�!υ τ!K 2000. ΠρAκειται γι0 τ$ν 25η ;κθεση π!8 δι!ρ-
γανVνεται >π@ τ@ Συµ2!*λι! τ?ς ETρVπης µ5 σκ!π@ τ$ν παρ!υσ)αση στ@ κ!ιν@ τ?ς εPκA-
νας τ?ς ΓηραιDς �Hπε)ρ!υ κατ0 τ$ν Zπ!<$ τ!K Xαλκ!K >π@ π!λιτισµικH, θρησκευτικH,
Zµπ!ρικ$ καC κ!ινωνικ$ σκ!πι-. SH yδια ;κθεση ;<ει :δη παρ!υσιασθ? µ5 Zπιτυ<)α στ$ν
K!πεγ<-γη, στ$ BAννη καC στ@ Παρ)σι.

SH >ναφ!ρ0 τ!K nνAµατ!ς τ!K �OδυσσFα στ@ν τ)τλ! τ?ς ZκθFσεως ;<ει συµ2!λικ@ <αρα-
κτ?ρα, καθoς N Nµηρικ@ς ταWιδευτ$ς ε^ναι τ@ πρAτυπ! τ!K ETρωπα)!υ καC ZνσαρκVνει
τ$ν Zπικ!ινων)α µεταW8 τ3ν εTρωπαϊκ3ν λα3ν, Lπως <αρακτηριστικ0 τ!ν)Jει E Mπε*θυ-
νη τ?ς �EκθFσεως κ. SEλFνη Παπ-J!γλ!υ µιλVντας στ@ν συνεργ-τη τ!K «∆» Παν. K!υ2α-
λ-κη γι0 τ!8ς σκ!π!8ς αTτ?ς τ?ς πανευρωπαϊκ?ς παρ!υσι-σεως. SH κ. Παπ-J!γλ!υ Zπι-
σηµα)νει >κAµη τ$ν |παρWη π!λλ3ν π!λιτισµ3ν στ@ν [λλαδικ@ <3ρ! καC τ$ν Zντ@ς τ3ν
πλαισ)ων τ!υς >ν-πτυWη θεµελιωδ3ν στ!ι<ε)ων, Lπως E γλ3σσα, E γραφH, E θρησκε)α, !\

4Oστ6ινη σQριγγα τ"C Παν'ς καH [ Pναπαρ/στασ5 της (κ/τω), Pπ' τL Σιλεσ*α (Π"λων*α), 9"ς-8"ς
αi. π.X. KH SR/πλωση στHς παν/ρMαιες περι>δ"υς τVς PρMα*ας dλληνικVς µ"υσικVς τ6Mνης καH τε-

MνικVς σ’ \λη τLν EUρTπη (PλλB καH σ’ \λ"ν τ'ν πλαν5τη) εmναι PδιαµφισI5τητη πλ6"ν.

EΛΛHNIZONTA ΠPOΪΣTOPIKA EYPHMATA
THΣ EYPΩΠHΣ EKTIΘENTAI ΣTHN AΘHNA



∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200013986

T
' 

«W
A

ρµ
α 

τ"
C 

KH
λ*

"υ
».

 (T
ρ"

Qν
τ 

X
'λ

µ,
 Z

5λ
αν

τ,
 ∆

αν
*α

, 1
4"

ς 
αi

. π
.X

., 
4E

θν
ικ

' 
M

"υ
σε

!"
 K

"π
εγ

M/
γη

ς.
) Π

ρ"
φ

αν
Lς

 [
 S

π*
δρ

ασ
η 

τV
ς 

KE
λλ

η-
νι

κV
ς 

M
υθ

"λ
"γ

*α
ς,

 κ
αθ

h
ς 

l 
[λ

ια
κ'

ς 
δ*

σκ
"ς

 S
πε

νδ
εδ

υµ
6ν

"ς
 µ

E 
σπ

ει
ρ"

ει
δε

!ς
 δ

ια
κ"

σµ
5σ

ει
ς 

Pπ
' 

φ
Qλ

λα
 M

ρυ
σ"

C 
φ

6ρ
ετ

αι
 P

π'
 µ

>ν
ιπ

π"
 w

ρµ
α.

KH
 \

λη
 κ

ατ
ασ

κε
υL

 θ
υµ

*Z
ει

 P
ν/

λ"
γα

 d
λλ

ην
ικ

B 
εo

ρ5
µα

τα
 µ

E 
θ6

µα
 τ

'ν
 µ

Cθ
" 

τ"
C

Φ
α6

θ"
ντ

"ς
.



τF<νες, π!8 ε^ναι Zνδεικτικ0 τ?ς τερ-στιας π!λιτισµικ?ς >ναπτ*Wεως τ3ν SEλλHνων σ5 σ<F-
ση µ5 τ!8ς λα!8ς τ?ς Kεντρικ?ς καC BAρειας ETρVπης >π@ τ$ν 3η Oως τ$ν 1η <ιλιετ)α π.X.

SH >ψευδFστερες eστAσ! >π!δε)Wεις Y<ι vπλ3ς τ?ς Zπαφ?ς τ3ν >ρ<α)ων SEλλHνων µ5
τ!8ς Uλλ!υς λα!8ς >λλ0 καC τ3ν π!λυπ!ικ)λων Zπιρρ!3ν π-νω στ$ δια2)ωση καC τCς δρα-
στηριAτητFς τ!υς ε^ναι τ0 yδια τ0 ZκθFµατα, π!8 ;<!υν Zπιµελ3ς συλλεγ? >π@ εyκ!σι εTρω-
παϊκ5ς <3ρες καC περιλαµ2-ν!υν κ!σµHµατα, κτερ)σµατα, λατρευτικ0 >ντικε)µενα, στ!ι-
<ε9α π!λεµικ!K Nπλισµ!K, ;ργα µικρ!τε<ν)ας, Zργαλε9α, λ)θινα µνηµε9α (µεν)ρ, 2ρα<!-
γραφ)ες), ναυτικ0 ZWαρτHµατα, σκε*η, µ!υσικ0 Yργανα κ.U. XOπως δε)<ν!υν !\ φωτ!-
γραφ)ες, E [λληνικ$ «σφραγ)δα» Mπ-ρ<ει στ0 πλε9στα τ3ν εMρηµ-των, >π’ Lπ!ι! σηµε9!
τ?ς ETρVπης κι �ν πρ!Fρ<ωνται. SO ZπισκFπτης εgκ!λα µπ!ρε9 ν0 συγκρ)ν=η τ0 ZκθFµα-
τα τ3ν µεγ-λων µ!υσε)ων εTρωπαϊκ3ν πAλεων µ5 αTτ0 τ?ς πτFρυγας Lπ!υ Zκτ)θενται τ0
εMρεθFντα στ@ν [λλαδικ@ <3ρ! καC ν0 ZWαγ-γ=η >σφαλ? συµπερ-σµατα γι0 τ$ν πρ!Fλευ-
ση τ?ς τε<ν!τρ!π)ας τ!υς >λλ0 καC τ$ σηµασ)α π!8 ε^<αν γι0 τ!8ς δηµι!υργ!*ς τ!υς. ΘF-
µατα Lπως E θρησκευτικ$ τF<νη, !\ ταφικ5ς συνHθειες, E κατασκευαστικ$ τε<ν!γνωσ)α
καC τ0 :θη τ!K καθηµεριν!K 2)!υ, Lπως Zκτ)θενται σ5 >ναλυτικ!8ς π)νακες πλ-ι σ5 κ-θε
πρ!θHκη, δικαι!λ!γ!Kν >πAλυτα τ$ν κ!ιν$ πεπ!)θηση τ3ν ETρωπα)ων περC τ?ς Nµη-
ρικ?ς ρ)Jας καC >παρ<?ς τ!K \στ!ρικ!K-π!λιτισµικ!K 2)!υ τ!υς.

M/ρι"ς Mαµαν6ας

13987∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 2000

X/λκιν"ι θTρακες Pπ' τ'
Marmeze Haute-Marnè τVς
Γαλλ*ας (9"ς-8"ς αi. π.X.).
4Aπ' τ' 13" αi. π.X. τB στ"ιMε!α
τ"C dλληνικ"C lπλισµ"C `ρMι-
σαν νB Pντιγρ/φ"υν "X EUρω-
πα!"ι π"λεµιστ6ς. OX θTρακες
αUτ"H bM"υν παν"µ"ι>τυπα

µυκηναϊκB «oπ"δε*γµατα».

X/λκιν" κQπελλ" µE Pν/γλυφη
φυλλωτL ταιν*α κ/τω Pπ' τ'
Mε!λ"ς, πρ"φανOς εiσηγµ6ν"
Pπ' τLν κυρ*ως KEλλ/δα ^ τLν
Kρ5τη. (Γερµαν*α, 16"ς αi.
π.X.: Περιφερειακ' M"υσε!"
K/τω ΣαRων*ας, KAνν>Iερ".)



T"C παρ>ντ"ς
Φ1τε! Π	στε µ� τ3 µ
/τρα· δηµ
κρατ�α σ]ς τα}@ω. Ψηφ
δ	λτι
, ψηφ
δ	λτι
, ν3 φ]τε

Xλ
 τ� φα} σας. T� δ�ν περιλαµ61νει Q κατ1λ
γ
ς τ*ν Iκλ
γ*ν... Θ	αµα, ,κρ7αµα, πα-
νηγυρισµ
'ς. 0Aπ’ Xλα %�ει Q µπα�τσ	ς. K7µµατα, ,π
κ7µµατα, I�ωκ
ιν
6
υλευτικ�ς
Qµ1δες. T�π
τα δ�ν λε�πει· M µ]λλ
ν κ1τι λε�πει, ,λλ3 δ�ν εLναι τ
/ παρ7ντ
ς. T	τ
ια 6λ	-
πω κι ,ναθαρρ*· πληρ
/ται ,γαλλι1σεως D ψυ�A µ
υ. iEτσι µ’ ,ρ	σει, ν3 σ]ς 6λ	πω
Xλ
υς µαντρωµ	ν
υς στ3 κ7µµατ1 σας καF ν3 Tρ'εστε. ABτ� δ3 µ
/ %λειπε, ν3 σ]ς ,φA-
νω Iλε'θερ
υς ν3 Iκφρ1@ετε τ4ν ,τ
µικ7τητ1 σας. Πρ�τς! ;Oµαδ
π
�ησις καF µα@ικ7τητα.
Mα@ικ4 συνε�δησις, µα@ικ4 Iν
�A, µα@ικ4 ν�κη, γι3 ν3 µ
/ εLναι εfκ
λ
 ν3 σ]ς κατευ-
θ'νω Xπ
υ IγY θ	λω. 0Eντα�θ2τε, πυκνCστε τFς γραµµ	ς. Kαν	νας µ4 µε�νkη %�ω. 0Aφεθ2τε
µ’ Iµπιστ
σ'νη στ3 �	ρια τ*ν κ
µµατικ*ν ταγ*ν· φρ
ντ�@
υν πρFν ,π� σ]ς γι3 σ]ς.
0Eπιτ	λ
υς σε6αστ2τε τ�ν κ7π
 π
P κατα61λλ
υν, γι3 ν3 σ]ς κ1ν
υν καλ'τερη τ4 @ωA
σας. ABτ
F γνωρ�@
υν. v	ρ
υν ν3 σ]ς τ1@
υν. TCρα, ̂ ν δ�ν 6λ	πετε καF ν3 πρ
σφ	ρ
υν,
Eσως νp�ετε καF δ�κι
, ,λλ3 δ�ν εLναι τ
/ παρ7ντ
ς.

T
/ παρ7ντ
ς εLναι τ� µ1ντρωµ1 σας. KαθAστε στ�ν καναπ	 σας κι Iπιλ	�τε. O+ δια-
φηµ�σεις τ*ν κ
µµ1των Iναλλ1σσ
νται µ� αBτ�ς τ*ν ,π
ρρυπαντικ*ν καF τ*ν Dδυπ7-
των. Πιε:τε κ
µµατικ4 πρ
παγ1νδα καF µεθ'στε. 0Aπ� τ4ν παρα@1λη, Qρκ�@
µαι, δ�ν
πρ7κειται ν3 σ]ς 6γ1λω π
τ	. T� θ	λετε; Af�ησιν µισθ*ν καF συντ1�εων; ;AπλCστε καF
π1ρτε. Θ	λετε κ	ρδη ,π� τ� �ρηµατιστAρι
 κι ε8σ7δηµα µεγ1λ
. =Oλ
ι .πλ7�ερα σ]ς τ3
πρ
σφ	ρ
υν. Π1ρτε αf�ησιν µισθ*ν, συντ1�εων· π1ρτε κ	ρδη καF µετ
�	ς· π1ρτε σπ�-
τια, π
τ1µια καF γ	φυρες. =Oλα εLναι δικ1 σας, ,ρκε: ν3 ρ��ετε στ4ν κ1λπη τ� σωστ� ψη-
φ
δ	λτι
. =Oλ’ αBτ3 µα@F σ� bνα, καF τFς δ7σεις %�ετε ,ρ��σει ν3 τFς πληρCνετε πρFν ,π�
�ρ7νια. Θ3 µ
/ π2τε, Xτι ,κ7µα δ�ν σ]ς %�ει σταλ2 τ� Iµπ7ρευµα. iIσως νp�ετε δ�κι
,
,λλ3 δ�ν εLναι τ
/ παρ7ντ
ς. T
/ παρ7ντ
ς εLναι D Iπιλ
γ4 τ
/ ,ρ�ηγ
/. Γι3 πρ
σ	�-
τε Iδ* τ� πρ
φFλ τ
/ !ν7ς, σκ�@ει. Πρ
σ	�τε µ� τ� πλαστικ7τητα κ
υν] τ3 �	ρια τ
υ, Xταν
σ]ς µιλ1kη. M�α Qλ7κληρη ,7ρατη στρατι3 Iργατ*ν Iµ7�θησε, γι3 ν3 6λ	πετε Iσε:ς αBτ�
τ� ,π
τ	λεσµα. ∆ικ7ς σας µ7ν
 µ� µ�α ψ2φ
. T3 τ1@ει Xλα καF συµφ	ρει. iAµ Q pλλ
ς;
γι3 πρ
σ	�τε. M
ι1@ει µ� τ4ν διαφAµισι τ
/ ψυγε�
υ, π
P πρ
ηγAθηκε. KαF αBτ7µατη
,π7ψυ�ι %�ει καF 6αθει3 κατ1ψυ�ι καF συντηρε: τ	λεια τ3 τρ7φιµα καF 6γ1@ει καF πα-
γ1κια. Θ3 µ
/ π2τε τCρα, Xτι θ	λετε κ1τι παραπ1νω, Xτι κ1τι λε�πει. 0Aσφαλ*ς καF %�ε-
τε δ�κι
, ,λλ3 δ�ν εLναι τ
/ παρ7ντ
ς.

T
/ παρ7ντ
ς εLναι D 5π
�ρεωτικ4 συµµετ
�A σας στFς δηµ
κρατικ�ς διαδικασ�ες.
iE�ει καF D Iλευθερ�α τ3 Xρι1 της. Kι ^ν ,κ7µη δ� σ]ς ,ρ	σkη καν	νας, σ]ς %�ω παρα�ω-
ρAσει τ� δικα�ωµα τ
/ λευκ
/. Θ3 µ
/ π2τε 6ε6α�ως, Xτι τ3 λευκ3 δ�ν πρ
σµετρ
/νται
στ� Iκλ
γικ� µ	τρ
, π
P ,ναδεικν'ει τ
Pς 6
υλευτ	ς. ABτ� δ3 %λειπε· ν3 τ� πρ
σµετρ*.
Mερικ
F µερικ
F εLναι π1ρα π
λP ,παιτητικ
�. ∆�ν φθ1νει π
P τ
Pς ,φAνω ν3 Iκφρα-
στ
/ν, θ	λ
υν καF ν3 λαµ61νεται 5π’ _ψιν D γνCµη τ
υς. EEπατε Iλε'θερη %κφρασιν, _�ι
καF συµµετ
�4 στFς ,π
φ1σεις. TCρα θ3 µ
/ π2τε, πYς κ1τι λε�πει ,π� τFς δηµ
κρατικ�ς
διαδικασ�ες. iE, λ
ιπ�ν τ� �	ρω· λε�πει D δηµ
κρατ�α. Tρελλ�ς Xµως εLµαι ν3 τ2ς Iπιτρ	-
ψω τ4ν παρ
υσ�αν της, π
P στ3 �	ρια της κρατ1ει bνα τ7σ
 µεγ1λ
 (µ� τ� συµπ1θει
)

Σ/ρωθρ"ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



�Eκ τ3ν πρVτων γνωστ3ν π!λιτιστικ3ν µνηµε)ων τ?ς ETρVπης, π!8 διατηρH-
θηκαν µF<ρι σHµερα, ε^ναι τ0 «µενCρ» καC «ντ!λµFν». Menhir ε^ναι στητ@ς Yρθι!ς
>λ-Wευτ!ς λ)θ!ς. eς N εPκ!νιJAµεν!ς στ$ σελ)δα 13999 καC π!λλ!C Uλλ!ι τ?ς 2A-
ρειας ETρVπης. SH λFWι menhir>m(o)nhir(is) ε^ναι E [λληνικ$ λFWι «µ
νAρης» (Zλα-
φρ0 παραλλαγH), :τ!ι µεµ!νωµFν!ς λ)θ!ς 2αρ*ς, στηµFν!ς >π@ >νθρVπ!υς.
Dolmen ε^ναι τ@ ZπC nρθ)ων >λαWε*των λ)θων ZπιστFγασµα, Oτερ!ς nγκAλιθ!ς, eς
N εPκ!νιJAµεν!ς Zπ)σης στ$ σελ)δα 13999· dolmen> dol(o)men(o) «θ
λωµ	ν
>θ7-
λ
ς». �Aραγε τ) >λληγ!ρ!Kν menhir καC dolmen; �Aπ!τελ!Kν σ*µ2!λα µυστη-
ριακ-. T@ menhir δηλ!9 τ@ν φαλλA, τ@ Uρρεν γ!νιµ!π!ι@ δηµι!υργικ@ στ!ι<ε9!
τ@ dolmen τ@ θ?λυ, γνωστ@ν eς trilithon – τρ)λιθ!ν (Zκ τρι3ν λ)θων nρθ)ων καC
µ5 τFταρτ!ν Uνω σ<ηµατ)Jει θAλ!, ZW !M καC E nν!µασ)α τ!υ), σπανιVτερα κυ-
κλικ@ς λ)θ!ς µ5 nπ$ στ@ µFσ!ν, eς στCς παρατιθFµενες φωτ!γραφ)ες· δηλ!9 τ@
θ?λυ, τ$ν γFννησι καC θανH, γι’ αTτ@ fτ! καC τ*µ2!ς.

O\ XEλληνες, >ντC ν0 nρθVν!υν >λ-Wευτ!υς λ)θ!υς, Zλ-Wευαν στ?λες - κ)!νες,
π!8 >πFληWαν σ5 3 ρυθµ!8ς, ∆ωρικAν, �IωνικAν, K!ρινθιακAν. O\ XEλληνες �ρθω-
ναν τCς στ?λες εPς >ν-µνησιν Uθλων των, eς N SHρακλ?ς δ*! στ?λες στ$ν �Aφρικ$
καC ETρVπη (SHρ-κλειες=Γι2ραλτ-ρ), λεπτ!8ς κ)!νες, θ!λωτ!8ς τ-φ!υς καC θA-

OX 4Aρα"υκαν"* - WEλληνες τVς XιλVς
T� παρ�ν pρθρ
 %ρ�εται ν3 Iπι6ε6αιCσkη %ρευνες τ
/ «∆», Xτι σ� παν1ρ�αι
υς

�ρ7ν
υς =Eλληνες ,π
�κησαν �*ρες τ2ς 0Aµερικ2ς καF τ
/ E8ρηνικ
/. ;O 5π
-
γρ1φων %�ει 8δ�αν ,ντ�ληψη τ
'τ
υ, Iπειδ4 Iπισκ	φθηκε τ4ν �ερσ7νησ
 Γι
υ-
κατ3ν (Mε�ικ�) καF συγκ	ντρωσε στ
ι�ε:α καF µαρτυρ�ες IπF τ7π
υ.

Kατ3 τ
Pς πρ
ϊστ
ρικ
Pς �ρ7ν
υς =Eλληνες ,π� τ4ν Σπ1ρτη τα��δευσαν στ�ν
E8ρηνικ� 0Ωκεαν7. 0Aσφαλ*ς δ�ν Zτ
 D πρCτη φ
ρ1, π
P 
+ =Eλληνες ,νελ1µ-
6αναν bνα τ7σ
 µακρυν� τα��δι. ;Aπλ
'στατα τ7τε φα�νεται, Xτι %γινε Iκτεταµ	-
νη µεταν1στευση !λληνικ*ν πληθυσµ*ν πρ�ς 0Aνατ
λ1ς. ΠερνCντας στ4ν M.
0Aσ�α καF ,κ
λ
υθCντας τ�ν «∆ρ7µ
 τ2ς Mετ1�ης» %φθασαν στFς 0Iνδ�ες καF ,π�
κε: στ� Λ1
ς (!λληνικ4 Tν
µασ�α, π
P σηµα�νει λα7ς). 0Eν συνε�ε��α κατ2λθαν
στ4ν �ερσ7νησ
 τ2ς Mαλαισ�ας (στ�ν �1ρτη τ
/ Πτ
λεµα�
υ Tν
µ1@εται Xερ-
σ7νησ
ς) καF Iκε:θεν διαπεραιCθηκαν θαλασσ�ως στ3 νησιωτικ3 συµπλ	γµατα
τ
/ E8ρηνικ
/ 0Ωκεαν
/. (O+ πληρ
φ
ρ�ες αBτ�ς πρ
	ρ�
νται ,π� τ�ν 0Aρα
υ-
καν� Lonko Kilapan: «Kαµπ1να» N.Y., K. 0Aθανασι1δης).

▲

∆IAΣΠAPTH OΛOKΛHPH H EYPΩΠH
AΠO TA IXNH TΩN ΠPOΪΣTOPIKΩN
EΛΛHNΩN HPΩΩN - EKΠOΛITIΣTΩN

Γλωσσικ/, µεγαλιθικB καH θρησκευτικB κατ/λ"ιπα



4Oµφαλ'ς τOν KελτOν µE δι/κ"σµ" µαι/νδρων καH διπλOν σπειρOν στ' Coventry
Galway. («Παγκ>σµια Mυθ"λ"γ*α» τVς Bερ>νικα pAι"νς, bκδ. AKMH, σ. 169.)
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;O Λ.K. εLναι ,ρ�ηγ�ς τ2ς φυλ2ς τ*ν0Aρα
υκαν*ν τ2ς Xιλ2ς. Στ� 6ι6λ�
 τ
υ
«;H ;Eλληνικ4Kαταγωγ4 τ*ν 0Aρα
υκαν*ν» ,π
δεικν'ει, Xτι 
+ 0Aρα
υκαν
F
εLναι ,π7γ
ν
ι τ*ν ,ρ�α�ων ;EλλAνων. ;O Dλικ�ας 96 Iτ*ν Λ.K. δ�ν π2γε π
τ�
στ3 δηµ7ια σ�
λε:α τ2ς Xιλ2ς, ,λλ3 µ
ρφCθηκε διαδ
�ικ3 ,π� 17 σ
φ
Pς γ	-
ρ
ντες τ2ς φυλ2ς τ*ν 0Aρα
υκαν*ν, Tν
µα@
µ	ν
υς Fichas. ;Eπ
µ	νως µεταφ	-
ρει ,ναλλ
�ωτη τ4ν παρ1δ
ση τ2ς φυλ2ς τ
υ. =Eνεκα τ
'τ
υ θεωρε:ται Q Iπ�-
σηµ
ς +στ
ρικ�ς καF ,ρ�ηγ�ς τ2ς 0Aρα
υκανικ2ς Συν
µ
σπ
νδ�ας. Παρ3 τ� 6α-
θ' τ
υ γ2ρας διατηρε:ται ,κµαι7τητ
ς καF @k2 στ4  XιλA.

Στ� Iν λ7γsω 6ι6λ�
, π
P δηµ
σιε'θηκε τ� 1974 ,π� τFς Πανεπιστηµιακ�ς 0Eκδ7-
σεις τ
/ Σαντι1γ
 τ2ς Xιλ2ς, γι3 πρCτη φ
ρ1 δηµ
σι
π
ιε:ται Iπ�σηµα D µυ-
στικ4 παρ1δ
ση τ2ς φυλ2ς τ*ν 0Aρα
υκαν*ν. X1ρις στ� %ργ
 αBτ� Q Λ.K.  %γι-
νε Qµ7φωνα µ	λ
ς τ2ς 0Eπιστηµ
νικ2ς ;Eταιρε�ας τ2ς Xιλ2ς καF τ� 6ι6λ�
 τ
υ
Iγκρ�θηκε Sς συµ6
υλευτικ� 6ι6λ�
 γι3 τ
Pς µαθητ�ς τ*ν δηµ
σ�ων σ�
λε�ων
τ2ς Xιλ2ς. ;O Λ.K. %�ει τιµηθ2 µ� πλ2θ
ς µετ1λλια καF διακρ�σεις. ELναι διδ1κτωρ
+στ
ρικ*ν Iπιστηµ*ν, καθηγητ4ς τ2ς Σ�
λ2ς Ψυ�
λ
γ�ας τ
/ Mπ
υ	ν
ς iAιρες

λ!υς. T@ menhir ZWελ)<θηκε Mπ@ τ3ν SEλλHνων σ5 στHλη - κ)!να.
O\ APγ*πτι!ι Zσµ)λευσαν τ@ν vπλ!*στερ! τ?ς στHλης � τ!K κ)!ν!ς τετρ-πλευ-

ρ!ν T6ελ�σκ
ν (λFWι [λληνικH). T@ν n2ελ)σκ! !\ Zκπ!λιτισθFντες Mπ@ >ρ<αι!ελ-
λHνων µυστ3ν ∆ρυϊδ3ν, SIππ!τ3ν καC Kελτ3ν >πεκ-λ!υν Zκ τ!K σ<Hµατ!ς 6ε-
λ7νην, eς E 2ελAνη τ?ς Kλε!π-τρας στ@ Λ!νδ9ν!, n2ελ)σκ!ς π!8 <-ρισε στ$ν
�Aγγλ)α σ!υλτDν!ς. �Aντιστ!)<ως n2ελ)σκ!ς στ$ν Place de la Nation στ@ Παρ)σι,
π!8 µετFφερε ZW APγ*πτ!υ N Nαπ!λFων. O\ PσλαµιστFς, aAρα2ες, T!Kρκ!ι κ.λπ.,
δ)πλα στ!8ς θ!λωτ!8ς να!8ς των (τJαµι0) MψVν!υν κυλινδρικ@ κ)!να, Zκ τ!K
Nπ!)!υ !\ \µ-µηδες (\ερε9ς) καλ!Kν τ!8ς πιστ!*ς. T@ν nν!µ-J!υν µιναρ	, κατ0
παραφθ!ρ0ν τ!K [λληνικ!K menhir (µ!νHρης). O\ <ριστιαν!C στ!8ς θ!λωτ!8ς
καC µ$ να!8ς παραθFτ!υν Nµ!)ως τ@ κωδων!στ-σι!. T0 dolmen ZWελ)<θηκαν σ5
θAλ!υς να3ν, \ερ3ν καC δηµ!σ)ων κτηρ)ων παγκ!σµ)ως. �Eπιστηµ!νικ3ς N θA-
λ!ς ε^ναι E πλF!ν >ντικεραυνικ$ κατασκευ$ µF<ρι σHµερα. Tελευτα)α λFWι στ0
>λεWικFραυνα δ5ν ε^ναι πλF!ν E >κCς � N κλω2@ς κ.λπ., >λλα σφαιρικ@ κατα-
σκε*ασµα µ5 κρυστ-λλ!υς, π!8 δια<Fει τ@ν �λεκτρισµA, >π!τρFπ!ν τ@ν κεραυ-
νA. Kεραυν@ς διερ<Aµεν!ς >π@ >λεWικFραυν! δ5ν ε^ναι πλF!ν >2λα2Hς, διAτι κα-
ταστρFφει σ5 µεγ-λην >κτ9να τCς �λεκτρ!νικ5ς συσκευFς.

O\ ∆ρυ�δες σ5 !Pκισµ!*ς τ!υς σ5 κεντρικ@ σηµε9! ;στηναν κ!*τσ!υρ! δρυAς,
καλ!*µεν! irmensul->irmen-sul-> SEρµ!K σ(τ)*λ(!ν)-> [ρµα9!ν στ*λ!ν> SEρµαϊκ$
στHλη (SEρµαϊκ@ σFλας yσως), eς !\ [ρµαϊκ5ς στ?λες τ3ν �Aθην3ν, καC !\ Pω-
µα9!ι δ)µ!ρφ!υς �Iαν!*ς. Kατ-λ!ιπA των ε^ναι N +στ�ς στρατ!πFδων, σ<!λε)ων,
πρ!σκAπων κ.λπ. T@ irmensul συµ2AλιJε τ@ Yggdrazil->Ygg/draz/il->
SYγ(ι$ς)/∆ρKς/SHλ()!υ). �Eπ’ αTτ!K ;θεταν τCς πρ!σφ!ρFς των !\ KFλτες. T@ 772
µ.X., Lταν N Kαρλ!µ-γν!ς (π!8 πρ!κλητικ0 !\ ETρωπα9!ι πειρ3νται ν0 Zπι2--
λ!υν eς >ρ<$ τ?ς ETρωπαϊκ?ς SIστ!ρ)ας), Zπιδραµoν κατFστρεψε Oνα irmensul

▲
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σ5 καταυλισµ@ ΣαWAνων, αTτ!C Zφρ*αWαν γι0 τ@ν \ερAσυλ!. �EWFλιW) τ!υ ε^ναι τ@
maybaum (κ!*τσ!υρ! δρυAς), π!8 ;στηναν ;φη2!ι (φαλλικ@ στ!ι<ε9! >ναγεν-
νHσεως) πρ@ τ3ν !Pκι3ν κ!ρ3ν· συµφυ5ς [λληνικ@ ;θιµ! τ@ «γαϊταν1κι», W*λι-
ν!ς στ*λ!ς, πFριW τ!K Nπ!)!υ <!ρε*!υν νFες � νF!ι µετηµφιεσµFν!ι σ5 κAρες.
�Aντ)στ!ι<! καC τ@ λεγAµεν! «µαγι7�υλ
», [λληνικ@ λαϊκ@ ;θιµ! τ?ς Πρωτ!µα-
γιDς.

SH [λληνικAτητα τ?ς ETρVπης >π@ τ$ν περ)!δ! τ?ς πρ!ϊστ!ρ)ας >ναδ*εται ZW
>πε)ρων >διασε)στων >π!δε)Wεων, π!8 Zνδεικτικ3ς δι0 2ρα<Fων παραθFτ!µε:

ΛFγει N �I!*λι!ς Kα9σαρ στ@ 2ι2λ)! τ!υ «De bello Gallico», liber
VI: «Σ� Xλη τ4ν Γαλατ�α 5π1ρ�
υν δ'
 τ1�εις πρ
σCπων καθωρισµ	νης σπ
υ-
δαι7τητ
ς καF τιµ2ς... σ� αBτ�ς τFς τ1�εις π
P ,ναφ	ρω ,νωτ	ρω D µ�α ,π
τελε:ται
,π� τ
Pς ∆ρυ}δες, D pλλη ,π� τ
Pς ;Iππ7τες». Druids->∆ρυ}δες->τFκνα δρυ@ς (\ε-
ρ!K δFνδρ!υ τ!K ∆ι@ς) καC !\ SIππAτες, π!8 κατ-γ!νται Zκ τ3ν πρ!ϊστ!ρικ3ν
SEλλHνων \ππ!τ3ν �Oρφικ3ν καC Zκε)νων τ3ν SOµηρικ3ν Zπ3ν, eς µαρτυρ!Kν
φρ-σεις των: «ΓερρAνιε +ππ7τα N	στ
ρ», «+ππ7τα Πηλε/», «+ππ7τα Tυδε/» κ.λπ.
(�Iλι0ς E 126, ∆ 212, B 601), Lπ!υ !\ [ρµηνευτ5ς φιλAλ!γ!ι αTθαιρFτως µετF-
φραJαν τ@ \ππAτα «vρµατ!µ-<ε», πρ!σθFτ!ντες στ@ν yππ! καC Uρµα! O\ ∆ρυ�δες
fσαν !\ θρησκει!π!λιτικ!C EγFτες, !\ SIππAτες τ@ στρατιωτικ@ σκFλ!ς. Στ0 κα-
ταληφθFντα >π@ τ@ν Kα)σαρα >ρ<ε9α τ3ν ∆ρυϊδ3ν «ε8ς τ3 δηµ7σια καF ,π7ρ-
ρητα %γγραφ1 τ
υς I�ρησιµ
π
�
υν !λληνικ3 γρ1µµατα», Lπως γρ-φει N yδι!ς.
KαC συνε<)Jει: «T� θεµελι*δες δ7γµα π
P qρε'νων καF Iδ�δασκ
ν Zτ
 D ,θανα-
σ�α τ*ν ψυ�*ν. 0Hσ�
λ
/ντ
 µ� τ
Pς ,στ	ρας καF τ3ς κινAσεις τ
υς, τ4ν δι1-
στασιν τ
/ σ'µπαντ
ς καF τ2ς γ2ς. O+ Γαλ1ται I6ε6α�ων
ν, Xτι τ3 π1ντα
πρ
2λθ
ν ,π� bνα κ
ιν�ν πατ	ρα καλ
'µεν
ν ∆�ς, καF λ	γ
υν Xτι τ
/τ
 εLναι πα-

EYPΩΠH.

κ.λπ. iAλλ
 %ργ
 τ
/ συγγραφ	ως εLναι «T� 0Aριθµητικ� Σ'στηµα τ*ν 0Aρα
υ-
καν*ν», 1987. ;O Λ.K. %�ει δηµ
σιε'σει πλ2θ
ς pρθρων καF µελετ*ν καF %�ει δC-
σει διαλ	�εις σ� π
λιτιστικ
Pς φ
ρε:ς στ4 XιλA, 0Aργεντιν4 καF σ� pλλες �*ρες τ2ς
Λατινικ2ς 0Aµερικ2ς.

O+ 0Aρα
υκαν
F ,ναφ	ρ
υν τ�ν !�2ς !λληνικ� µ'θ
: ;O Zε'ς, Q θε�ς τ*ν ;EλλA-
νων, θ	λησε ν3 6ρk2 τ� κ	ντρ
 τ2ς Γ2ς, γι3 ν3 θεµελιCσkη Iκε: τ4ν 6ασιλε�α τ
υ.
iAφησε λ
ιπ�ν δ'
 διδ'µ
υς ,ετ
Pς ν3 πετ1�
υν Q bνας πρ�ς τ4ν 0Aνατ
λ4 καF
Q pλλ
ς πρ�ς τ4ν ∆'ση. O+ ,ετ
F τελικ3 συναντAθηκαν στ�ν iOλυµπ
. KαF ,π�
τ7τε τ� σ'µ6
λ
 τ
/ ∆ι�ς εLναι Q δικ	φαλ
ς ,ετ7ς, µ� τ� bνα κεφ1λι ν3 κ
ιτ1@kη
πρ�ς τ4ν 0Aνατ
λ4 καF µ� τ� pλλ
 πρ�ς τ4ν ∆'ση. =Oµως «l δικ6φαλ"ς Pετ'ς εmναι
σQµI"λ" καH τVς δικVς µας φυλVς», λ	ει Q Λ.K., «τ' lπ"!"ν "X γυνα!κες φ"ρ"Cν
sς κ>σµηµα στ' στVθ"ς τ"υς καH "X `νδρες τ' bM"υν στB κ"ντ/ρια τOν σηµαιOν
τ"υς». (Σ.σ.: ;Yπ1ρ�ει καF παραλλαγ4 τ
/ µ'θ
υ: ;O 0Aπ7λλων I�απ	λυσε τ
Pς
δ'
 ,ετ
'ς, 
+ Qπ
:
ι Iπ	στρεψαν στ
Pς ∆ελφ
'ς, γεγ
ν�ς π
P 5π
δηλCνει Xτι

�H καταγωγ	 τ
ν �Aρα�υκαν
ν

▲
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+ ∆ελφ
F εLναι Q 0Oµφαλ�ς τ2ς Γ2ς.)
Kατ3 τ�ν Λ.K. «περH τ' 800-600 π.X. Rεκ*νησε µ*α Pπ"στ"λL Pπ' τLν KEλλ/δα

καH συγκεκριµ6να Pπ' τLν Σπ/ρτη, καH µετB τL διαπερα*ωση της στLν MικρB
4Aσ*α Pκ"λ"Qθησε τ'ν παν/ρMαι" ∆ρ>µ" τVς Mετ/Rης πρ'ς τLν pAπω 4Aνατ"λ5·
καH µ6σ]ω 4IνδιOν, Λ/"ς καH Mαλαισ*ας µE τB πλ"!α των bφθασαν στ'ν Pπ6ραντ"
4Ωκεαν>». KαθYς Zσαν pριστ
ι γν*στες τ2ς ναυσιπλ
}ας ,ν
ι�τ*ν θαλασσ*ν,
,π
�κισαν Xλα τ3 νησιωτικ3 συµπλ	γµατα. ;H καλ'τερη δ� ,π7δει�η περF τ
'τ
υ
εLναι D !λληνικA τ
υς Tν
µασ�α, µ� τ4ν κατ1λη�η «-νησ*α» (Π
λυνησ�α, 0Iνδ
-
νησ�α, Mελανησ�α, Mικρ
νησ�α, Mεγανησ�α κ.λπ.): T3 Tν7µατα αBτ3 δ�ν εLναι
πρ7σφατα, ,λλ3 παν1ρ�αια καF δ7θηκαν ,π� τ
Pς παν1ρ�αι
υς =Eλληνες θα-
λασσ
π7ρ
υς καF Iπ
ικιστ�ς τ2ς 0Ωκεαν�ας. Kατ3 τ�ν 0I. Πασσ] («;H 0Aληθιν4
Πρ
ϊστ
ρ�α») «πρ' τ"C Tρωικ"C Π"λ6µ"υ καH µετB "X WEλληνες εmM"ν PνακαλQ-
ψει τLν 4AµερικLν καH εmM"ν Sγκαταστ5σει "iκισµ"Yς - Pπ"ικ*ας εiς Kαναδjν,
ΦλTριδα, MισσισιππVν, N. 4Aµερικ5ν, BενεZ"υ6λαν, BραZιλ*αν, B"λιI*αν, 4Aµα-
Z>νι"ν καH Sκε!θεν Sπρ"MTρησαν µ6Mρι τOν PκτOν τ"C Eiρηνικ"C (Περ"C κ.λπ.)
καH µετB εiς τB νησιB τ"C Eiρηνικ"C. WOµως "X Π"λυν5σι"ι Pναφ6ρ"υν εiς τBς πα-

ρ1δ
σις τ*ν ∆ρυϊδ*ν». ΣηµειVνω, Lτι ∆Fς ε^ναι Oνα τ3ν παραδεδ!µFνων nν!-
µ-των τ!K Zην@ς � ∆ιAς, «πατρ�ς θε*ν τε ,νθρCπων τε» καθ’ XOµηρ!ν κ.λπ. (T@
ρωµα)ικ! Mπ!υργε9! Παιδε)ας Zπι2-λλει στ0 Λατινικ0 !\ SEλληνAπαιδες ν0 µε-
λετ!Kν τ@ «De bello civili» (ΠερC Zµφυλ)!υ π!λFµ!υ) ;ργ! τ!K �I. Kα)σαρ!ς >ντC
τ!K «De bello Gallico», >π!καλυπτικ!K τ?ς πρ!ϊστ!ρ)ας τ3ν ETρωπαϊκ3ν π!λι-
τισµ3ν.

SO γ)γας τ!K Cerne Abbas σ5 λAφ! τ!K Dorset, SHρακλ?ς ρ!-
παλ!φAρ!ς µ5 >νωρθωµFν!ν τ@ν φαλλA, σ*µ2!λ! γ!νιµAτητ!ς γ?ς καC κατ!)κων,
E θε0 Epona (�ππ!ς θ?λυς) NρVµενη >π@ >ερ!πλDν!, N κυκλικ@ς να@ς τ!K
Stonehedge, N nµφαλ@ς τ3ν Kελτ3ν (Yρα φωτ!γραφ)ες των) ε^ναι µερικ0 >π@ τ0
Uγνωστα µεγαλ!υργHµατα SEλλHνων κασσιτεριστ3ν τ3ν Kασσιτερ)δων νHσων,
eς >ναλ*σαµε στ@ «∆αυλA», >ρ. 91, �I!*λ. 1989, σ. 5205-5211: «Στ
ι�ε:α !λληνικ2ς
πρ
ϊστ
ρικ2ς παρ
υσ�ας στFς Bρεταννικ�ς νAσ
υς».

SO nµφαλ@ς τ3ν Kελτ3ν στ@ Coventry Galway διεκ!σµHθη µ5 µαι-νδρ!υς καC
διπλ5ς σπε9ρες (BερAνικα aAι!νς, «ΠαγκAσµια Mυθ!λ!γ)α», ;κδ. AKMH, 1978).

Στ@ Hydne Park τ!K Λ!νδ)ν!υ δεσπAJει E Eρωϊκ$ 2ασ)λισσα τ?ς �Aγγλ)ας Boa
Dicea, >γFρω<η ZπC δρεπανηφAρ!υ �ρµατ!ς, π!8 >ντιµετVπισε τ!8ς Pωµα)!υς.
OTδεCς ZσκFφθη Lτι τ@ δρεπανηφAρ! �ρµα ε^ναι [λληνικA, τ@ Yν!µ- της
Boa/dicea->B!α/∆ικεα->B!K/∆ικα)α � E ∆ικα)α B!@ς=∆ι@ς (2ασ)λισσα). SH
�Aγγλ)α ZκλHθη Albion πρ!φαν3ς Zκ τ!K ,λφ�ς-> λευκ@ς, eς pλφιτα-> Uλευρα,
0Aλφει�ς-> λευκ@ς π!ταµ@ς ρFων ZπC 2ρ-<ων, pλφη-> λε*κη κατ0 �Iππ!κρ-τη,
iAλπεις-> Λευκ0 Yρη (<ι!νισµFνα). Albion-> E ΛευκH, διAτι πρVτη >π@ θαλ-σ-
σης � >Fρ!ς εPκAνα της ε^ναι !\ λευκ!C 2ρ-<!ι τ!K NτA2ερ. SO π!ταµ@ς T-µεσις-
> Thames->Th(y)ames->Θ'αµις Zκ τ!K π!ταµ!K τ?ς �Hπε)ρ!υ, νKν KαλαµD.

BPETANNIA.

▲
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ραδ>σεις των, \τι εmM"ν φθ/σει λευκ"H ̀ νθρωπ"ι εiς τBς περι"MBς αUτBς Pπ' πρ*ν,
τ"Yς lπ"*"υς "X Π"λυν5σι"ι SθεTρ"υν πρ"γ>ν"υς των».

0Aνα@ητCντας κατ1λληλ
 µ	ρ
ς γι3 µ7νιµη Iγκατ1σταση τ2ς ,π
ικ�ας των,
SδηγAθηκαν σ� ,ν1λ
γ
 γεωγραφικ� µ2κ
ς µ� αBτ� τ2ς ;Eλλ1δ
ς, µετα�P 36
υ
καF 40
υ παραλλAλ
υ ν7τια τ
/ 0Iσηµεριν
/. 0Eκε: Eδρυσαν κρ1τ
ς καF %δωσαν
στ4ν περι
�4 τ� _ν
µα «XιλL» (παραφθ
ρ3 τ2ς λ	�εως «φυλ5»). ABτ3 γρ1φει Q
Λ7νκ
 Kιλαπ3ν στ4ν ,φAγησA τ
υ: Π*ς 
+ Σπαρτι1τες %φθασαν στ4ν Xιλ4 καF
πYς Xλα τ3 Tν7µατα τ2ς N.-A. 0Aσ�ας εLναι !λληνικ1, δ
θ	ντα ,π� τ
Pς π
λυ-
µA�αν
υς πρ
γ7ν
υς µας.

Σ'µφωνα µ� τ4ν ;Eλληνικ4 Mυθ
λ
γ�α =Eλληνες θε
F %φθασαν στ4ν 0Aµερικ4
καF pφησαν τ3 E�νη τ
υς σ’ Xλες τFς ;Eσπερ�δες νAσ
υς. ;O =Eσπερ
ς Zτ
 ,δελ-
φ�ς τ
/ iAτλαντ
ς, 6ασιλεPς Tν
µαστ7τατ
ς καF µ	γας ,στρ
ν7µ
ς, Xπως καF Q
iAτλας. ;O !λληνικ�ς µ'θ
ς ,ναφ	ρει, πYς Q ;Hρακλ2ς %κλεψε τ3 «Mρυσj µVλα»
τ*ν ;Eσπερ�δων. Kατ3 τ4ν πρ
ϊστ
ρ�α πρ*τ
ς π2γε Iκε: Q iEπαφ
ς, πιθαν�ν

Στ� ��νη τ
ν �Eσπερ�δων

▲
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T' πρ"ϊστ"ρικ' λευκ' `λ"γ" τ"C Uffington σκαλισµ6ν" σE λ>φ" τ"C Berkshire.
ΠιθανL Pναπαρ/σταση τVς KελτικVς, ΓερµανικVς καH PωµαϊκVς θεjς Epona-<

KIππ>νας. (4Eγκυκλ"πα*δεια «Man. Myth and Magic», σ. 90.)



παλαι7τερα ,π� τ� 2000 π.X. Kατ3 τ�ν Π. Mαρ�νη («;O πρ
κατακλυσµια:
ς π
-
λιτισµ7ς», Iκδ. N	α Θ	σις) 
+ πρ*τ
ι λευκ
F κ1τ
ικ
ι %φθασαν στ4ν 0Ωκεαν�α
πρ� τ
/ κατακλυσµ
/ καF καταπ
ντισµ
/ τ2ς 0Ωκεαν�ας. ;O πι� Iντυπωσιακ�ς
,π’ Xλ
υς 5π2ρ�εν Q µ'θ
ς τ
/ Περσ	ως, Q Qπ
:
ς π2γε µ� τ�ν ΠAγασ
 στ4ν
;Eσπερ�α καF ,ντιµετCπισε τFς Γ
ργ7νες. ABτ�ν ,κ
λ
'θησαν 
+ ;Hρακλ2ς,
0Aθην], Bελλερεφ7ντης, 0Aργ
να/τες, 0OδυσσεPς καF pλλ
ι, 
+ Qπ
:
ι σκ7ρπισαν
τ3 θεϊκ3 σ'µ6
λα τ2ς M	δ
υσας στ� π	ρασµ1 τ
υς (π7λη Tσα6Fν στ� Περ
/,
Of�µαλ καF Tσιτσ�ν 0Iτσ3 στ� Γι
υκατ1ν, K
/@κ
 καF M1τσ
υ Π�τσ
υ στFς
iAνδεις τ
/ Περ
/ κ.p.). ΣAµατα κατατεθ	ντα τ2ς !λληνικ7τητ
ς σ� κ1θε τ7π

εLναι τ� Γ
ργ7νι
 τ2ς 0Aθην]ς (σ'µ6
λ
 τ2ς ν�κης της IπF τ2ς Γ
ργ
/ς - M	-
δ
υσας), Q µα�ανδρ
ς, 
+ !λληνικ
F να
F µ� τ
Pς κ�
νες, Q ∆ελφικ�ς _φις τ
/
0Aπ7λλων
ς, D Tρ�αινα τ
/ Π
σειδ*ν
ς, τ3 µεγαλιθικ3 %ργα καF 
+ λ	
ντες pνω-
θεν τ*ν πυλ*ν, 
+ ,στρ
ν
µικ�ς γνCσεις, D τ	�νη τ*ν ;EλλAνων, 
+ ,ρ�α:
ι µ'-
θ
ι καF παραδ7σεις, D δηµ
κρατικ4 Tργ1νωση καF συγκρ7τηση τ*ν ,ρ�α�ων
λα*ν καF φυσικ3 D γλ*σσα (τ
πων'µια, Iπιγραφ�ς κ.λπ.). Kι Xλα αBτ3 τ3 στ
ι-
�ε:α 6ρ�σκ
νται µ� δι1φ
ρες παραλλαγ�ς σ� Xλα τ3 µAκη καF τ3 πλ1τη τ2ς Γ2ς,

T@ >κρωτHρι! Cornwall � Cornwallis, K!ρν!υ-λλης, µαστ)Jεται Mπ@ θυελλωδ3ν
>νFµων. O\ παρ!ικ!Kντες >ρ<α9!ι XEλληνες τ@ �νAµασαν K	ρας A87λ
υ, !\ Pωµα9!ι
µετFφρασαν Cornus Aeolis· E A8
λ�α (γ?) παραφρ-σθηκε OBαλ�α, �AγγλιστC Wales.

T@ �Aγγλικ@ ;π!ς «O\ \ππAται τ?ς Στρ!γγυλ?ς TραπFJης» >νελ*σαµε στ@ν
«∆αυλ@ν», >ρ. 94, �Oκτ. 1989, («Mεταφ
ρ3 %π
υς τ
/ Θησ	ως καF τ2ς AEθρας»),
σ. 5323-5329.

Scotland->Scot(ias)/land-> <Vρα ΣκAτ!υς. O\ Uρρενες κ-τ!ικ!ι δια-
τηρ!Kν µF<ρι σHµερα τ@ π!λεµικ@ ;νδυµα τ3ν >ρ<αι!ελλHνων Nπλιτ3ν καC τ3ν
δικ3ν µας εTJVνων, τ@ kilt (σκωτικ$ φ!*στα)· τ$ν [λληνικ$ λ*ρα φFρει Σκ3τ!ς
µ5 kilt, π!8 πρ!ηγε9ται στCς στρατιωτικ5ς µπ-ντες Σκωτ)ας, Bρετανν)ας κ.λπ.:
>κ!λ!υθε9 N [λληνικ@ς Uσκαυλ!ς (γκ-ιντα). SH σκωτικ$ πAλι �Eδιµ2!Kργ! κα-
λε9ται «�Aθ?ναι τ!K B!ρρD», N π!λεµικAς τ!υς <!ρ@ς ε^ναι ε^δ!ς πυρρ)<ι!υ. Στ@
2ρεταννικ@ λεWικ@ «Man, Myth and Magic» στ$ λFWι «Tinkers» :τ!ι «Kασσιτερι-
σταF» (σ. 2853-2855) >ναφFρεται: «Tinkers εLναι ,ρ�α�α φυλ4 ν
µ1δων Iπε�ερ-
γαστ*ν µετ1λλ
υ· D Iπιδε�ι7της τ
Pς �1ρι@ε µ	γα γ7ητρ
. Στ4ν Σκωτ�α, 0Iρλαν-
δ�α καF τµAµατα τ2ς Σκανδινα6�ας συναντ*νται ν
µαδικ�ς M Dµιν
µαδικ�ς Qµ1-
δες. Nεαρ�ς εBφυ4ς tinker διε�Cρισε Iπιτυ�*ς !αυτ
Pς ,π� τ
Pς πλανωµ	ν
υς
,ναφερθεFς σ� 0Iρλανδ� ,λAτη περιφερ7µεν
 στ4 Σκωτ�α: “αBτ
/ τ
/ εEδ
υς
pνθρωπ
ς @k2 ,π� µ	ρα σ� µ	ρα, 
+ Tinkers @
/µε Qλ
κληρωτικ3 στ� παρελ-
θ7ν”...O+ Tinkers τ
/ B
ρρ], τ2ς ∆'σεως καF τ*ν 0E6ρ�δων, π
P Sς µητρικ4
γλ*σσα %�
υν τ3 Gaelic, %�
υν κρυφ4 γλ*σσα, π
P µ
ι1@ει µ� µ�α τ*ν ,π
ρρA-
των γλωσσ*ν τ2ς 0Iρλανδ�ας». Kαθ’ EµDς !\ Tinkers ε^ναι !\ Zναπ!µε)ναντες κασ-
σιτεριστ5ς XEλληνες, π!8 δ5ν >περρAφησαν !\ Bρετανν!), �Iρλανδ!C καC Σκανδι-
να2!). SYπ?ρ<αν στCς <3ρες αTτ5ς >π@ τ$ν πρ!ϊστ!ρ)α !\ XEλληνες κασσιτεριστFς.

ΣKΩTIA.

▲
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T@ νησC αTτ@ !\ XEλληνες κασσιτεριστ5ς >π!καλ!Kσαν iIριν, eς
>ναγρ-φει ∆ιAδωρ!ς N ΣικελιVτης· >νεW)τηλα y<νη τ!K [λληνικ!K πρ!ϊστ!ρι-
κ!K π!λιτισµ!K Zπι2ι!Kν σ5 2ρα<!γραφHµατα, στ$ γλ3σσα καC στ$ν παρ-δ!σι.
iIρις - Eire - Ireland (<Vρα -λ-νδη τ?ς aIριδ!ς, aIρις/land->Ire(s)/land->Ire/land-
>Ireland. Στ0 nνAµατ- τ!υς !\ �Iρλανδ!C πρ!τ-σσ!υν τ@ [λληνικ@ Uρθρ! «N», καC
π!λλ0 nνAµατα ε^ναι >ρ<αι!ελληνικ0 eς O’Brien (N Bρ*ας), O’Connor, O’Keef,
O’Malley κ.λπ. Στ@ λεWικ@ «Man, Myth and Magic», σ. 339, Mπ-ρ<ει εPκAνα καλ!-
γHρ!υ στ@ Brandon Hill τ?ς κ!µητε)ας Kerry-> Kαιρ
�, κληθε)σας eς <ειµαJ!-
µFνης Mπ@ >νFµων· ε^ναι ναυτικ$ ;κφρασι, π!8 >λληγ!ρε9 τ!8ς �Iρλανδ!8ς θα-
λασσ!πAρ!υς, π!8 eς N µ!να<@ς >ναJητ!Kν τ$ γ? τ?ς Zπαγγελ)ας. Kατ0 τ@ν

IPΛAN∆IA.
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KO γ*γας τ"C Cerne Abbas, πρ"ϊστ"ρικB σκαλισµ6ν"ς στ' λ>φ" τ"C Dorset: 4Eν
στQσει KHρακλVς φ6ρων ρ>παλ": Pλληγ"ρ*α γ"νιµ>τητ"ς καH δυν/µεως. (4Eγκυ-

κλ"πα*δεια «Man, Myth and Magic», σ. 930.)



,δι1σειστη ,π7δει�η Xτι ,π� Iκε: π	ρασαν M Iγκαταστ1θηκαν =Eλληνες στ�
,πCτατ
 παρελθ7ν.

0EπF τk2 61σει αBτ2ς τ2ς πρ
ϊστ
ρικ2ς πραγµατικ7τητ
ς, π
P δ�ν �ωρ1ει ,µφι-
σ6Aτηση, µπ
ρε: ν3 δ
θk2 λ'ση σ� π
λλ3 α8ν�γµατα, Xπως τ2ς M	δ
υσας, τ*ν
πυραµ�δων καF τ*ν µεγαλιθικ*ν %ργων. T� τ	ρας τ2ς M	δ
υσας συνδ	εται µ�
τ4ν ;Eλλην�δα Στ'γα τ
/ 0Aτλαντικ
/ (Tρ�γων
 τ*ν Bερµ
υδ*ν) καF τ3 µυστA-
ρια τ2ς 0Aθην]ς. T3 µεγαλιθικ3 %ργα καF Q π
λιτισµ�ς τ*ν 8θαγεν*ν τ2ς 0Aµε-
ρικ2ς, κατ1 61σιν !λλην7φερτ
ς, .πλCν
νται π1νω στ� Παγκ7σµι
 Γεωδαιτικ�
Σ'στηµα, π
P Iπ	τρεπε στ
Pς ναυσιπλ7
υς =Eλληνες τ4ν ,σφαλ2 Iκτ	λεση τ*ν
πλ7ων τ
υς στFς ,ν
ι�τ�ς θ1λασσες, Xπως αBτ�ς τ
/ 0Aτλαντικ
/ καF E8ρηνικ
/.
KαF Zσαν Xλ
ι τ
υς γηγενε:ς =Eλληνες – καF _�ι Φ
�νικες – 
+ πρωταγωνιστ�ς
αBτ*ν τ*ν κατ
ρθωµ1των, δι7τι Q ZεPς καF Q Π
σειδ*ν γεννAθηκαν στ4ν KρA-
τη, Q ;Eρµ2ς στ4ν 0Aρκαδ�α, Q 0Aπ7λλων στ4ν ∆2λ
, Q ∆ι7νυσ
ς στ�ν iOλυµπ
,
Q ΠερσεPς στ4ν Σ	ριφ
, Q ;Hρακλ2ς στ4ν ΘA6α κ.
.κ. O+ 0I1πωνες 5π
στηρ�-
@
υν, Xτι 
+ πρ*τ
ι pπ
ικ
ι τ2ς �Cρας τ
/ 0Aνατ	λλ
ντ
ς ;Hλ�
υ Zτ
 µ�α λευκ4
φυλA, π
P τ
Pς %φερε bναν ,νεπτυγµ	ν
 π
λιτισµ7. T4ν λευκ4 φυλ4 ,ν	µεναν καF

Kαλλ)µα<! ∆ι!γFν!υς Kerry-> KFρας («∆αυλ@ς», σ. 7849). T@ λεWικ@ «Man, Myth
and Magic», σ. 2244, εPκ!ν)Jει τ-φ! τ!K 2000 π.X. εPς Heath τ?ς �Iρλανδ)ας µ5
>λλεπ-λληλ!υς ρAµ2!υς· ρ7µ6
ς->P(α)/!µ/2!(υ)ς->Pα/!µ/2!υς->6ασιλεPς ,ν4ρ
ZεPς (Zκ συνδυασµ!K πρ@ς τ$ν >ρ<α)α φρ-σι «_τε Q ZεPς pνθρωπ
ς %τι �ν I6α-
σ�λευε τ2ς 
8κ
υµ	νης...»).

Παλαι!λιθικ0 � νε!λιθικ0 ταφικ0 µνηµε9α Zκ σειρDς λ)θων
σ<ηµατ)J!υν περ)γραµµα πλ!)!υ (NρDτε εPκAνα) πρ!φαν3ς εPς >ν-µνησιν τ!K συ-
νε<!Kς περC τ0 παρ-λια πλ!K τ3ν �Aργ!ναυτ3ν, Zκ τ3ν Nπ!)ων τ!8ς ∆ι!σκ!*ρ!υς
ZσF2!ντ! eς θε!*ς των, γνωρ)J!ντες Lτι :ρ<!ντ! Zκ τ!K �Ωκεαν!K (σηµ.: B!ρε)!υ
ΠαγωµFν!υ: NρDτε «∆αυλAν», >ρ. 76, �Aπρ. 1988: «;H ,λληγ
ρ�α τ2ς M τ*ν 0Aργ
-
ναυτικ*ν Iκστρατει*ν»), eς καC τ?ς διδα<?ς Mπ’ αTτ3ν τ?ς ναυπηγHσεως σκαφ3ν
καC τ?ς ναυτικ?ς τF<νης. Παρατ)θεται φωτ!γραφ)α τ-φ!υ µ5 περ)γραµµα πλ!)!υ
>π@ πFτρες στ$ Γκνισ25ρ τ?ς Γ!τλ-νδης («ΠαγκAσµια Mυθ!λ!γ)α» τ?ς BερAνικα
aAι!νς, ZκδAσεις �AκµH).

T$ν γραφ$ Kελτ3ν καC Σκανδινα23ν Runes >πεκρυπτ!γρ-φησε SEλληνικ$ν N
Kαλλ)µα<!ς ∆ι!γFν!υς, µFλ!ς τ?ς Zπιστηµ!νικ?ς [ταιρε)ας µας «HERA-ZEYS».  Σ<ε-
τικ5ς µελFτες τ!υ: «∆αυλAς», τε*<η 133, �Iαν. 1993, σ. 7735-7800: «;H B
ρει
Eυρω-
παϊκ4 P
υνικ4 γραφ4 εLναι παραλλαγ4 τ2ς Γραµµικ2ς A»· καC 138, �I!*ν. 1993, σ.
8045-8054: «0Aπ
κρυπτ
γραφAσεις Iπιγραφ*ν σκαπαν	ων A8γα�ων στ4ν Σκανδι-
να6�α». Θε!) των !\ ∆ιAσκ!υρ!ι καC N ΘCρ, θε@ς τ3ν κεραυν3ν· τ!K Pδ)!υ θFµατ!ς
N Uther, πατ$ρ τ!K �Aρθρ!*ρ!υ (�AρετAρ!υ � �Aρκτ!*ρ!υ), E AEθρα, µHτηρ τ!K Θη-
σFως, A8θ4ρ N Zε8ς-∆ε*ς («τ�ν ∆�α ε8ς τ4ν A8θ	ρι
ν δ'ναµιν ,λληγ
ρ
'µεν
ν»).

SH πασ)γνωστη nρ!σειρ0 τ?ς ETρVπης δ5ν κατεκτHθη τ@ πρ3τ!ν
Mπ@ τ!K Kαρ<ηδ!ν)!υ �Aνν)2α, eς ZσφαλµFνως διδ-σκεται. Π!λλ5ς <ιλιετ)ες πρCν

AΛΠEIΣ.

ΣKAN∆INABIA.
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N SHρακλ?ς µετ0 >π@ νικηφAρ!υς π!λFµ!υς τ!υ στ$ν SIσπαν)α καC Kεντρικ$
ETρVπη καC τ$ν �δρυσι τ?ς �Aλησ)ας, µητρ!πAλεως τ3ν Γαλατ3ν, eδ!π!)ησε
τCςaAλπεις καC δι’ αTτ3ν δι?λθε τ@ π!λυ-ριθµ! στρ-τευµ- τ!υ µ5 µεταγωγικ-,
ZφAδια, λ-φυρα καC 2Aες τ!K ΓηρυAνη. TαKτα >νFγραψαν >ρ<α9!ι συγγραφε9ς
καC διFσωσε N ∆ιAδωρ!ς ΣικελιVτης (Yρα «∆αυλAν», >ρ. 96, ∆εκ. 1989: «T� Πα-
ρ�σι �δρυσε Q ;Hρακλ2ς στ
Pς πρ
ϊστ
ρικ
Pς �ρ7ν
υς»).

SO ρωµαϊκ@ς π!λιτισµ@ς >π!τελε9 ;κφανσι καC λεκτικ$ µετ-λλαWι
τ!K SEλληνικ!K Π!λιτισµ!K γι0 τ!8ς [W?ς σαφε9ς λAγ!υς:

Πρωταρ<ικ@ς θεµελιωτ$ς τ!K Pταλ!ρρωµαϊκ!K π!λιτισµ!K ε^ναι N 0Iαν�ς � iAνι
(:τ!ι XHλι!ς-�AπAλλων-Zε8ς) � iIων � 0Iων]ς � 0O1ννες. �Aκ!λ!υθ!Kν !\
�Eτρ!Kσκ!ι � Tυρρην!C ([λληνικ@ φKλ! Mπ@ τ@ν 2ασιλFα Tαρκ*νι!, µετFπειτα
2ασιλFα τ?ς PVµης, υ\@ ∆ηµαρ-τ!υ τ!K K!ρινθ)!υ). O\ \δρυτ5ς τ?ς PVµης Pω-
µ*λ!ς καC P3µ!ς, Egανδρ!ς N �Aρκ-ς, APνε)ας κ.λπ. Zκπ!λιτιστ5ς τ3ν λα3ν τ?ς
�Iταλ)ας, διαφFρ!ντες τ3ν π!λιτισµFνων >π@ τ$ν �Eτρ!υρ)α µF<ρι τ$ ν!τιVτατη
�Iταλ)α καC Σικελ)α (Mεγ-λην SEλλ-δα), >π!καλ*πτ!νται [λληνικ?ς καταγωγ?ς.
O\ λ!ιπ!C Uνω τ?ς �Eτρ!υρ)ας µF<ρι τ!K >πωτ-τ!υ Pταλικ!K 2!ρρD [Wελλην)-
σθηκαν καC µεταλλ-<θηκαν µετ0 τ3ν λ!ιπ3ν εPς Pωµα)!υς - XEλληνες. Σ<ετικ@
Uρθρ! µ!υ εPς «∆αυλAν», >ρ. 205, �Iαν. 1999: «;O Pωµα:
ς θε�ς 0Iαν�ς Zτ
 =Eλλην».

�Aπ!σιωπ!*µενης τ?ς πρ!ϊστ!ρ)ας καC τ?ς µακρDς διαρκε)ας Pωµαϊκ?ς αTτ!-
κρατ!ρ)ας, «σ2Hνει» τ@ �Iταλικ@ ;θν!ς. SH SEλληνικ$ παρεφθαρµFνη τ!υς δι-λε-
κτ!ς, E γνωστ$ 0IταλικA, τ@ «ΛατινικA», πρ-γµατι Xαλκιδικ@ � Kυµαϊκ@ >λφ--
2ητ!, !\ XEλληνες θε!) τ!υς, τ@ Pωµαϊκ@ ∆)και! Zκ τ!K SEλληνικ!K τ?ς Mεγ-λης
SEλλ-δ!ς θ0 γ)ν!υν terra incognita· !\ σηµεριν!C �Iταλ!C µ5 π!λιτισµ@ <ιλιετι3ν
κρηµν)J!νται στ@ <-!ς, <ωρCς τCς ρ)Jες τ!υς.

ITAΛIA.
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+  λα
F τ2ς 0Aµερικ2ς, Xταν ,ντ�κρυσαν τ
Pς ;Iσπαν
Pς κατακτητ	ς, τ
Pς Qπ
�-

υς I�	λα6αν Sς «Y+
Pς τ
/ ;Hλ�
υ».

TCρα µπ
ρ
/ν ν3 I�ηγηθ
/ν τ3 «µυστAρια» τ
/ ;Eλληνισµ
/, λ.�. τ� π*ς �ρη-
σιµ
π
ι
/ν παρεφθαρµ	ν
 τ� Kρητικ� 8δ�ωµα 
+ 8νδικ�ς B	δες, τ3 κατ
ρθCµατα τ*ν
;EλλAνων στ�ν K�τριν
 π
ταµ7, τ� π*ς διδ1�θηκαν τ3 µυστAρι1 τ
υς 
+ Σ
υδαν	-
@
ι ,π� τ�ν ∆�α M Nτ�ε, π*ς Q ∆ι7νυσ
ς M iIακ�
ς (Για�6�) γεµ�@ει τ4ν Παλαι3
∆ιαθAκη, π*ς Q M�νως (M	νες M M1νης) Iµφαν�@εται σ� Xλ
 τ�ν κ7σµ
, π*ς 
+
0Iνδ
αµερικαν
F τ�ν Tν
µ1@
υν Mανιτ
P καF 
+ 0Iνδ
F Mαν
', π*ς Iµφαν�@εται τ�
!λληνικ� λε�ιλ7γι
 στ
Pς ,ρ�α�
υς λα
Pς τ2ς 0Aµερικ2ς καF τ*ν νησι*ν τ
/ E8ρη-
νικ
/ (Xπως ,π	δει�ε Q Γερµαν�ς καθηγητ4ς Nors Josephson: «∆αυλ7ς», τ. 169, 170,
215, 217)· τ	λ
ς 
+ παν1ρ�αιες καF ,νε�Aγητες Iπιστηµ
νικ�ς γνCσεις γι3 π
λιτι-
σµ
Pς !λληνικ2ς πρ
ελε'σεως σ� κ1θε γωνι3 τ2ς Γ2ς καF pλλα π
λλ3 pλυτα «µυ-
στAρια», π
P ,κ7µη τ3 κρατ1ει !ρµητικ3 κλειστ3 καF ,π7ρρητα D διεθν4ς I�
υσ�α.

K.X. Kωνσταντιν*δης
;Yπ
στρ1τηγ
ς I.,.

�Eπ�λ�γ�ς



SH λFWι κατ0 �I-κ. ΘωµAπ!υλ!ν, («Πελασγικ-»), σηµα)νει Zκτετα-
µFνη πεδιν$ <Vρα, π!8 2!�D τ$ν [λληνικH της πρ!ϊστ!ρ)α. SO Στρ-2ων στ0 «Γε-
ωγραφικ0» τ$ν Γαλατ)α καλε9 Γαλλ
γραικ�αν (τAµ!ς V, σ. 468). ∆5ν fταν [λλη-
νικ$ µAν! κατ0 τCς νAτιες >κτ5ς της (Kυαν? �AκτH, Mασσαλ)α κ.λπ.), >λλ- Lλη
µF<ρι τ?ς M-γ<ης, Lπ!υ «...,π� τ4 B
υργ
υνδ�α �ς τ� Mπ1ντεν-B'ρτεµ6εργκ
στ
Pς λ7φ
υς (,κρ
π7λεις) τ1φ
ι Dγεµ7νων µ� !λληνικ3 %ργα τ	�νης, Sς τ*ν
,σ'λητων τ1φων τ
/ Hochdorf παρ3 τ� Ludwigsburg, καF τ
/ BF� 80 �λµ. 67ρεια
τ2ς Dijon, καF τ2ς πριγκ�πισσας τ
/ BF� µ� θαυµ1σι
 !λληνικ� κρατ2ρα �1λκι-
ν
 �ψ
υς 1,64 µ...». Λεπτ!µερ3ς περιFγραψε τ0 εMρHµατα σ5 δι-λεWι στ$ Γαλ-
λικ$ �Aκαδηµ)α �Aθην3ν N καθηγητ$ς τ!K Πανεπιστηµ)!υ τ?ς Dijon Claude
Roller. O\ XEλληνες EγFτες Zτ-φησαν µ5 πρ!σφιλ? τ!υς κτερ)σµατα (σ<ετικ@ δη-
µ!σ)ευµα �AθηνDς Kαλ!γερ!π!*λ!υ στ$ν «Kαθηµεριν$» τ?ς 17.2.1989, σ. 5:
«0Aρ�α:
ς ;Eλληνικ�ς π
λιτισµ�ς στ4 Γαλλ�α»). �Eντυπωσιακ$ E >π!κ-λυψι στ@
«∆αυλA», >ρ. 96, ∆εκ. 1989 («T� Παρ�σι �δρυσε Q ;Hρακλ2ς στ
Pς πρ
ϊστ
ρικ
Pς
�ρ7ν
υς»)· \δρυτHς τ!υ N SHρακλ?ς µ5 !Pκιστ5ς XEλληνες nπλ)τες τ!υ, κατ’ !Pκ!-
ν!µ)αν δ5 καC KFλτες πρ!σ<ωρHσαντες σ5 αTτAν· τ@ �νAµασε «0Aλησ�αν» πρ@ς
τιµ$ν τ?ς pλης = περιπλανHσεVς τ!υ στ$ν ETρVπη, >φ!K κατεν)κησε τ!8ς KFλ-
τες >ρ<ηγ!*ς· πατFρας τ!K Γαλ1τ
υ EγFτη, ZW !z ZκλHθησαν E Γαλατ)α καC !\ Γα-
λ-τες· SH �Aλησ)α κατFστη µητρAπ!λις τ3ν Γαλατ3ν· Mπ?ρ<ε τ@ 30 π.X., π!8
;φθασε N ∆ιAδωρ!ς N ΣικελιVτης, eς µαρτυρε9 στ$ν ΠαγκAσµι!ν SIστ!ρ)αν τ!υ.
Στ0 «KAµικς» !\ Γ-λλ!ι nµιλ!Kν περC τ?ς Alesia- �Aλησ)ας. �Eπαληθε*!νται αTτ0
δι0 τ!K εMρεθFντ!ς στ@ 2υθ@ τ!K Σηκ!υ-να τ@ 1937 nρει<αλκ)ν!υ [λληνικ!K
>γαλµατιδ)!υ θεDς ZπC λFµ2!υ µ5 >κρAπωρ! π-πια («National Geographic»
�Aπριλ)!υ 1982, σ. 480). �Aντιπαρα2-λλεται λ*<ν!ς κεφαλ?ς π-πιας µ5 Lµ!ια µα-
κρ8 ρ-µφ!ς, Yµµα καC πτFρωµα >π@ τ@ K!*ρι! K*πρ!υ, Nµ!)ας τε<ν!τρ!π)ας.
�Aρ<αιAτερα εMρHµατα !\ πHλινες πινακ)δες τ?ς Glozel µ5 Γραµµικ$ Γραφ$
(«∆αυλAς», >ρ. 127, �I!*λ. 1992: «;H γραφ4 Γκλ
@�λ εLναι D Γραµµικ4 A»), π!8
>πεκρυπτ!γρ-φησε N Kαλλ)µα<!ς ∆ι!γFν!υς, τ0 2Aτσαλα τ?ς Mas d’Azil φFρ!-
ντα [λληνικ0 γρ-µµατα καC τ0 µενCρ τ?ς Γαλλ)ας.

ΠατρCς τ3ν TAγκρων, κελτικ?ς φυλ?ς, π!8 κατ!ικ!Kσε στ@ σηµε-
ριν@ Tongres. O\ TAγκρ!ι πρ!τιµ3ντ! παντ@ς Uλλ!υ eς µισθ!φAρ!ι >π@ τ$ν Bυ-
Jαντιν$ αTτ!κρατ!ρ)α Y<ι µAν! eς καλ!C καC >φωσιωµFν!ι π!λεµιστFς, >λλ0 διA-
τι δ5ν ε^<αν πρA2ληµα συνενν!Hσεως µ5 τ!8ς XEλληνες. SH πρωτε*!υσα τ!K Bελ-
γ)!υ Bruxelles-> BρυWFλλες> BρυW/ελλες> BρυW/Eλλες> (Bρ'�· µFλ!ς θρ�ακικ!K φ*-
λ!υ, π!8 µετF2η στ$ν �Iων)α καC ZκλHθη Φρ'�, π!8 �ν!µ-σθηκε Zκ τ!K συντρA-
φ!υ τ!K ΘησFως iAρµεν
υ Zκ τ!K <ωρ)!υ �AρµFνια παρ0 τCς ΦερρFς· 0Aρµ	νι
ς
καC N τAπ!ς 0Aρµεν�α)> Φρ8W ZλλAς-σελλAς> Φρ*γες Zλλ!), φωτειν!). O\ KFλτες
σ5 eρισµFνες περι!<5ς καλ!Kνται µ5 Zλαφρ0 παραφθ!ρ0 K	λητες, Gelites, Galates,
Gualites, Ualites> OTαλλ!). Συναντ3νται τ0 πρ!σων*µι- τ!υς 0A	λι
ς, Hael, Hol>
EλιακAς, ,	ρι
ς, Air, Eir> >Fριν!ς, 0I1σι
ς, ias, iis, is> θεραπε*ων, 6'νι
ς, wynn,
fin> Zκ τ?ς B*νης, 8σ1�ι
ς, isax, sax. ΦFρ!υν >ρ<α9α [λληνικ0 nνAµατα Ingus>
Ingus> aIνα<!ς N �Ωκεαν!K, 2ασιλε8ς τ!K aAργ!υς. SH λFWι Teuton> Teu/ton> Tε-
!K/τ3ν> Θε!K/τ3ν> τ3ν Θε!K (NρDτε «∆αυλAς», >ρ. 133, �Iαν. 1993: «;H B
ρει-

Eυρωπαϊκ4 P
υνικ4 γραφ4 εLναι παραλλαγ4 τ2ς Γραµµικ2ς A»).
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ΦFρει τ$ν [λληνικ$ν nν!µασCα Deutschland-> Deu(t)s/(ch)/land-
> Deus/land> ∆ευς/λαντ> ∆ι@ς/γ?> τ!K ∆ιAς. SO Pωµα9!ς \στ!ρικ@ς K!ρνHλι!ς
T-κιτ!ς στ@ ;ργ! τ!υ «De origine situ moribus ac populis Germanorum» γρ-φει,
Lτι «στ4 B7ρει
 Γερµαν�α 6ρ2κε π7λι Π	τρα, Xπ
υ 
+ τ1φ
ι Zσαν π	τριν
ι καF
εL�αν �αραγµ	να !λληνικ3 Tν7µατα, µετα�P τ*ν Qπ
�ων ,ν	γνωσε τ3 0OδυσσεPς
καF Λα	ρτης».

SH λFWι K	λτης [λληνικH, Zκ τ?ς λFWεως «κ	λης» (=τα<*ς, Λατιν. celer equus),
Yν!µα σHµερα τ3ν δρ!µFων >λAγων τ!K \ππ!δρAµ!υ, σηµα)νει \ππε8ς κFλητ!ς
�ππ!υ. Γι0 ν0 ;<=ης κFλητα, ;πρεπε ν0 ε^σαι εgπ!ρ!ς, \καν@ς στ@ \ππε*ειν καC
EγFτης. KFλτες >ρ<ικ3ς fσαν !\ \ππAτες τ3ν �Oρφικ3ν καC τ3ν SOµηρικ3ν Zπ3ν,
;πειτα ;φιππ!ι ZπC κελHτων XEλληνες EγFτες τ3ν 2αρ2-ρων τ!K 2!ρρD. �EW αTτ3ν
ZκλHθησαν KFλτες καC !\ λα!) των. Y\!θFτησαν τ0 [λληνικ0 σ*µ2!λα >π@ >ρ<αι-
!τ-των <ρAνων· ;τσι ZWηγε9ται τ@ σ*µ2!λ! τ!K Γ´ P-ι< σ2-στικα ([λληνικ$ τε-
τρακτ'ς, δεWιAστρ!φη καC >ριστερAστρ!φη, σ*µ2!λ! >ρ<αι!ελληνικ3ν µυστη-
ρ)ων· κ!σµ!Kσε >γγε9α >π@ τ?ς γεωµετρικ?ς περιAδ!υ, >ν-γλυφα κ.U.). �Aπ!-
τελε9ται >π@ 4 Γ (δεWιAστρ!φης καC >ριστερAστρ!φης γραφ?ς) >ρ<ικ0 τ3ν λFWεων
Γα9α-ΓFνεσις-Γν3σις-Γεωµετρ)α.

�Eλ-τρευαν, eς λFγει N �Aθαν-σι!ς Σταγειρ)της στ$ν «�Ωγυγ)α», τ!8ς XHλι!,
ΣελHνη, Γ?, aIσιδα, XHφαιστ!, SEρµ?, Kυ2Fλη, aAρη (ZW !z ZκλHθη καC πAλι
Eresburg Zκ τ!K aAρης/burg: π*ργ!ς-πAλι Zκρωµαϊσθε9σα σ5 Mars/burg), SHρα-
κλ?, ∆ι!σκ!*ρ!υς, �OδυσσFα κ.λπ. �Eλ-τρευαν καC τ!8ς ∆ιAσκ!υρ!υς >ργ!ναKτες
ZπισκFπτες των. SH �AργV, πFραν τ3ν εPς τ@ν «∆αυλAν», >ρ. 76, �Aπρ. 1988 Uρθρ!
µ!υ «;H ,λληγ
ρ�α τ2ς M τ*ν 0Aργ
ναυτικ*ν Iκστρατει*ν» >ναφερ!µFνων διε-
λε*σεVν της δι0 τ3ν π!ταµ3ν τ?ς Pωσ)ας T-ναϊ (∆Aν), BAλγα καC ∆2)να, �Aρ<αγ-
γFλ!υ, B. ΠαγωµFν!υ �Ωκεαν!K, Σκανδινα2)ας, Σκωτ)ας, Bρετανν)ας, �Iρλανδ)ας
κ.λπ., Zκ τ?ς Mα*ρης Θαλ-σσης εPσερ<!µFνη διFπλεε καC τ@ν ∆!*να2ι, τ3ν �Aργ!-
ναυτ3ν Zκπ!λιτιJAντων τ$ν Kεντρικ$ν ETρVπη. Πρ!σθFτει: T@ Hamburg
<SAµ2!Kργ!ν ZκλHθη Zκ να!K τ!K aAµµων!ς ∆ι@ς (∆ι@ς τ?ς aAµµ!υ κατ0 Πλ!*-
ταρ<!ν, «�Hθικ-»), π!8 Mπ?ρ<ε σ’ αTτA. �Eκ τ!K aAµµων!ς + (π*ργ!ς) burg->
Ammon/burg> Am(mon)/burg> (H)am/burg> Hamburg. O\ �Aργ!ναKτες παρ-λ-
ληλα διFπλεαν καC τ@ν ∆!*να2ι εPσερ<Aµεν!ι στ$ν Kεντρικ$ν ETρVπη.

XVρα τ3ν Helvetii-> Hel/vetii-> SEλ/vetii-> SEλ/ >ρ<α9!ι-> >ρ<α9!ι
SEλ (SHλ)!υ-SHλιακ!)-> XEλληνες- = πεφωτισµFν!ι). SO �I!*λι!ς Kα9σαρ στ@ «De
bello Gallico» γρ-φει, Lτι, Lταν κατεν)κησε τ!8ς SEλ2ετ!*ς, κατFλα2ε τ0 >ρ<ε9α
τ!υς (π!8 µαρτυρ!Kν |παρWιν >ρ)στης στατιστικ?ς Mπηρεσ)ας). Σ’ αTτ0 κατF-
γραφαν τ0 φKλα τ3ν SEλ2ετ3ν (SEλ2Fτι!ι, T!υλ)νγκ!ι, B!ιH!ι κ.λπ.), πAσ!ι SEλ2ε-
τ!C ε^<!ν >π!<ωρHσει τ?ς πατρ)δ!ς των, πAσα fσαν τ0 γυναικAπαιδα καC !\ γF-
ρ!ντες, πAσ!ι �δ*ναντ! ν0 φFρ!υν Yπλα. KαC Lλα αTτ-, 2ε2αι!9 N Pωµα9!ς π!-
λιτικ@ς καC συγγραφε*ς, fσαν γραµµFνα στ0 SEλληνικ-.

España> Es/pana> Es Pana> Zς ΠDνα> εPς τ@ν ΠDνα >φιερωµF-
νη, eς >π!καλ*πτει N �Aθ. Σταγειρ)της στ$ν «�Ωγυγ)α» τ!υ. Bασιλε*ς της πρ!ϊ-
στ!ρικAς, µυθικ@ς N Xρυσ1ωρ (�ρυσ
/ν p
ρ) = N ;<ων <ρυσ!Kν W)φ!ς, πατ$ρ τ!K
ΓηρυAνη. O\ νAτιες >κτFς της κατ!ικ!Kντ! >π@ XEλληνες, π!8 ε^<αν \δρ*σει πA-
λεις Zµπ!ρικ5ς eς τ@ 0Eµπ
ρε:
ν, σHµερ!ν Zν παραφθ!ρ�D 0Aµπ
'ριας. Περ)φη-

IΣΠANIA.
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µα τ0 νησι- της Mεγ�στη καC 0Eλα��στη, π!8 µετFφρασαν !\ Pωµα9!ι σ5 Majorca
καC Minorca. O\ φιλελε*θερ!ι B1σκ
ι κτην!τρAφ!ι (6
σκ
�;), !Pκιστ5ς τ3ν Πυ-
ρηνα)ων, µ5 πρωτε*!υσα τ$ν Bilbao> Bil/bao> Bηλ/2α!> Bηλ/2!υ> SHλ)!υ/2!K>
2!Kς SHλ)!υ (XOµηρ!ς, SHρακλ?ς). Σ5 συνFδρι! πρ@ Zτ3ν στ!8ς ∆ελφ!8ς N B--
σκ!ς >καδηµαϊκ@ς Sagredo µDς >πεκ-λυψε, Lτι «D πρωτε'
υσα Bilbao ,π	�ει
τ*ν ∆ελφ*ν Xσ
 ,κρι6*ς ,π	�ει αBτ*ν D Tυφλ�ς, πρωτε'
υσα τ2ς Γεωργ�ας,
σ�ηµατ�@
υσαι µ� κ
ρυφ4 τ
Pς ∆ελφ
Pς 8σ
σκελ�ς τρ�γων
. 0Eκ τ*ν ,ρ�α�ων
κειµ	νων ,νεκ1λυψα τ4ν σ�	σι B1σκων καF Γεωργιαν*ν, π
P κατ3 τ4ν ,ρ�αι7-
τητα Iκαλ
/ντ
 iI6ηρες, Sς καF 
+ B1σκ
ι».

T0 Πυρηνα9α Yρη ε^ναι >ναµφισ2Hτητα [λληνικ$ nν!µασ)α SH Zφηµερ)δα
«European» τ?ς 12-14 �Aπριλ)!υ 1991 Mπ@ τ@ν τ)τλ! «Basque riddle is deciphered»,
δηλ. N 2ασκικ@ς γρ)φ!ς >π!κρυπτ!γραφHθηκε, πληρ!φ!ρε9, Lτι N γλωσσ!λAγ!ς
καθηγητ$ς τ!K πανεπιστηµ)!υ τ!K �Aλικ-ντε Juan Luis Roman del Cerro ZπC δε-
καετ)α >π!κρυπτ!γραφ!Kσε τ$ν γραφ$ τ!K πρ!ϊστ!ρικ!K λα!K τ?ς �I2ηρ)ας·
εMρ?κε Lτι E γλ3σσα τ!υς Euskera παρ!υσι-Jει κτυπητ$ Nµ!ιAτητα µ5 τ$ν σ*γ-
<ρ!νη BασκικH. SH Euskera >π!δεικν*εται, Lτι ε^ναι E µAνη π!8 Zπε2)ωσε τ3ν
γλωσσ3ν π!8 eµιλ!Kντ! στ$ ∆υτικ$ ETρVπη κατ0 τCς Zπ!<5ς τ!K Xαλκ!K καC
τ!K ΣιδHρ!υ. �Aνεκ-λυψε, Lτι E γλ3σσα �<ητικ0 �µ!)αJε πρ@ς τ$ν Bασκικ$ κα-
θ!µιλ!υµFνη, διAτι Z<ρησιµ!π!ι!Kσε τ@ SEλληνικ@ �Aλφ-2ητ!. SO Zθελ!τυφλ3ν
>ρθρ!γρ-φ!ς Roy Wickman δικαι!λ!γε9 πρ!σθFτ!ντας: «τ� ,λφ16ητ
 
+ iI6η-
ρες %µαθαν bνεκα τ*ν Iµπ
ρικ*ν τ
υς Iπαφ*ν»! T@ σπ!υδαιAτερ! ε^ναι, Lτι E
>ρ<α)α γλ3σσα τ3ν B-σκων µετ0 δεκαετε9ς ;ρευνες >π!κρυπτ!γραφHθηκε Mπ@
aI2ηρ!ς καθηγητ!K. Στ$ν >π!κρυπτ!γρ-φησ) της Z2!ηθHθη αTτ@ς καC E Zρευ-
νητικH τ!υ Nµ-δα, διAτι fταν γεγραµµFνη µ5 [λληνικ!8ς <αρακτ?ρες. SH γλ3σσα
αTτ$ καλε9ται Euskera> Eu/skera> Eu/sk(i)ra> ET/σκ)ρα> «Kαλ$ τ3ν Bρ-<ων»,
Nµιλ!*µενη στ$ν 2ρα<Vδη Bασκικ$ <Vρα.
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4OνειρTRεις Pπ"Iλ5των

iE! καϋµ	νε Λ1µπρ
υ, π
/ κατ1ντησες! 0Aπ’ τ4 µι3 µ]ς παρ
υσι1@εσαι 5πε-
ρ1νω �ρηµ1των καF δ�ν δηµ
σ�ευσες π
τ� καµµι3 διαφAµιση στ� περι
δικ� καF
,π� τ4ν pλλη D ,πληστ�α σ
υ σ’ %φαγε καF π
'λησες γι3 κ1π
ια δισεκατ
µµ'-
ρια τ�ν «∆αυλ�» στ� συγκρ7τηµα τ
/ κ. Λαµπρ1κη. ALσ�7ς σ
υ καF ντρ
πA
σ
υ, π
P ,π� Iκδ7της σ
6αρ�ς %γινες pνεργ
ς κι ,π� δAµαρ�
ς κλητAρας.

T�; N3 κ7ψω τFς µαλακ�ες πρω�-πρω�; Kαλ	, τ� µ]ς λ	τε; 0Eδ* γνωστ
F καF φ�-
λ
ι µ� σταµατ
/ν στ4 µ	ση τ
/ δρ7µ
υ καF µ� ρωτ
/ν Iναγων�ως; «P� δικ	 µ
υ,
εLναι ,λAθεια πYς Q Λαµπρ1κης ,γ7ρασε τ�ν ∆αυλ7;»· {: «Π7σα κ
ν7µησε Q Λ1-
µπρ
υ ,π� τ�ν Λαµπρ1κη;». ;H φτερωτ4 φAµη τρ	�ει. KαF ν3 ,γανακτk2 Q δ'-
στυ�
ς ,ναγνCστης, Q Iθνικ7φρων καF Q 6ασιλ7φρων, pντε καF Q �
υντικ7ς, pντε
καF Q «!λλην
κεντρικ7ς», καF Q «!λλην�@ων». KαF ν3 6δελ'σσεται ν3 τ�ν ,γ
-
ρ1σkη, καθ7τι Q «∆» εLναι _ργαν
 τ
/ κατεστηµ	ν
υ M καF ,ριστερ7ς. T� ν3 κ1νkη
κι αBτ�ς Q Iρ�φης, π1ει καF ,γ
ρ1@ει τ3 καθαρ7αιµα περι
δικ3 π
P πωλ
/ν
εfκ
λ
, ,κ�νδυν
 καF ,ν	�
δ
 «πατριωτισµ�» καF «!λληνισµ7», %στω κι ̂ ν αBτ3
εLναι κ
µµατ1κι λαθρ76ια καF φαντ1@
νται τ4ν !λληνικ7τητα Sς µε@� M Iµπ7-
ρευµα M φετF� καF µ]ς φ	ρν
υν τ� ;Eλληνικ� 0Aλφ16ητ
 ,π� τ� Σε�ρι
, τ�ν
Γκα:µπελς ,π� τ�ν ∆ηµ
σθ	νη καF τ
Pς ,ρ�α�
υς =Eλληνες ,π� τ4ν 0Aνδρ
µ	-
δα...

Σα/ρες φ1γατε, παιδι1 καF �ερν]τε αBτ4 τ4 φηµ
λ
γ�α; yH π]τε .πλ*ς ν3
«τσιµπAσετε» καµµι3 συνδρ
µA; iE! καF λ
ιπ7ν; Π1λι καF π1ντα τρε:ς κι Q
κ
/κκ
ς θ1 ’σαστε. KαF µ4 µ
/ πε:τε, πYς θ3 γ�νετε περισσ7τερ
ι, µ� τ3 µυαλ3
π
P κ
υ6αλ]τε καF τ3 παραµ'θια M τFς παλα6
µ1ρες π
P σερ6�ρετε στ
Pς ,να-
γν*στες σας, γιατF θ3 καγ�1σω. KαF κυρ�ως, Xταν στηρ�@εσθε σ’ αBτ
Pς π
P
,π
ρρ�πτει Q «∆αυλ�ς» γι3 δι1φ
ρες 5περ-	ντιµες  πρ1�εις, Sς λ.�. D ,π1τη. yH
Iλπ�@ετε κρυφ1, πYς ,ργ3 M γρAγ
ρα θ3 ,ναπτ'�
υν αBτ�ς τFς κ
σµιCτατες
δραστηρι7τητες µα@� σας; Π1ντως τCρα περι
ρ�@
νται, Xταν στ3 παραµ1γα@α,
Xπ
υ 6ρ�σκ
υν καταφ'γι
, τ
Pς ρωτ
/ν γιατF 6ρ�σκ
νται Iκτ�ς «∆αυλ
/», ν3
,παντ
/ν %µπλε
ι Tργ2ς καF ,γανακτAσεως: «ΓιατF τ�ν “∆αυλ�” τ�ν ,γ7ρασε
Q Λαµπρ1κης. T� δ
υλει3 εL�α IγY Iκε: π	ρα;» EEπατε τ�π
τε;

K1πως %τσι κυκλ
φ7ρησε D φAµη τ2ς ,γ
ρ]ς τ
/ «∆αυλ
/» ,π� τ�ν κ. Λα-
µπρ1κη. Πρ]γµα π
P %σπευσαν ν3 τ� Iγκ
λπωθ
/ν καF 2-3 «!λλην7ψυ�
ι» Iκδ7-
τες, 
+ παγανιστ	ς, 
+ κ
κκιν
µηλι*τες καF 
+ σειρι
λ7γ
ι καF ν3 τ� διαδCσ
υν
στ4ν πι1τσα, ν
µ�@
ντας πYς 6ρ2καν τ4ν κ7τα µ� τ� �ρυσ� αBγ7.

;O «∆αυλ7ς» τ@1µπα, µ1γκες µ
υ, %�ει ,ντ	�ει σ� π
λP Iντιµ7τερες ,π’ αBτ�ς
π
P δηµι
υργε:τε σε:ς καταστ1σεις, µ� διC�εις, µην'σεις, καταστρ
φ�ς τ*ν πε-
ριπτ	ρων τ
υ στFς Iκθ	σεις 6ι6λ�ων, ,γωγ�ς καF pλλα π
P δ�ν τ3 61@ει Q ν
/ς
σας, γιατF 
BδεFς ,σ�
λε:ται µ� σ]ς. KαF Iσε:ς τCρα ν
µ�σατε µ� τ4ν σπερµ
λ
-
γ�α σας, Xτι πι1σατε τ�ν π1πα ,π’ τ1... γ	νια. P� παιδι1, δ�ν κ
ιτ]τε τ4ν κ7κκα
σας; yH δ�ν π]τε ν3 κ
ιτα�τ2τε κ1π
υ;

ΓιOργ"ς Πετρ>π"υλ"ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



SO SPωµαν@ς N Mελ]ωδ@ς θεωρε9ται N σηµαντικVτερ!ς π!ιητ$ς τ?ς 2υJαντιν?ς
περιAδ!υ. SYπ?ρWε Zκκλησιαστικ@ς π!ιητHς. SH Zκκλησιαστικ$ π!)ησι, E Nπ!)α
Mπ?ρWε λατρευτικ!K <αρακτ?ρα καC Zγρ-φη πρ@ς λειτ!υργικ$ν <ρ?σι, πρ!ερ-
<Aταν >π’ τ@ν µ!ναστικ@ κAσµ! (Συρ)α, Παλαιστ)νη, Kωνσταντιν!*π!λι κ.λπ.),
>π@ τ@ν Nπ!9! E [λληνικ$ σ!φ)α Z<αρακτηρ)Jετ! «µωρ�α» καC E γν3σι ταυτιJA-
νταν µ5 τ$ν «π)στι». SO καθηγητ$ς τ?ς BυJαντιν?ς Φιλ!λ!γ)ας N. Tωµαδ-κης
;γραφε, Lτι «^ν κανεFς ,φkAρει ,π� τ4ν 5µν
γραφ�αν µας τ3 Bι6λικ3 πρ7τυπα καF
τ3ς ,ναφ
ρ3ς ε8ς τ3 +ερ3 6ι6λ�α τ*ν ;E6ρα�ων, θ3 Iφ
6ε:τ
 µAπως δ�ν %µεν	 τι
Iκτ�ς τ
/ γλωσσικ
/ πρ
6λAµατ
ς καF τ2ς µ
υσικ2ς» («KλεCς τ?ς BυJαντιν?ς Φι-
λ!λ!γ)ας», ;κδ. 1993, σελ. 6).

T0 π!ιHµατα τ!K SPωµαν!K τ!K Mελ]ωδ!K ZWυµν!Kν τ$ νFα θρησκε)α καC γFµ!υν
>ναφ!ρ3ν στ0 \ερ0 2ι2λ)α τ3ν SE2ρα)ων. Xαρακτηριστικ@ Lµως ε^ναι τ@ >νθελ-
ληνικ@ µFν!ς τ!K SPωµαν!K, τ@ Nπ!9! >πεικ!ν)Jεται >ν-γλυφα στ!8ς παρακ-τω
στ)<!υς: «T� φυσ*σι καF 6αµ6ε'
υσιν 
+ =Eλληνες; / T� φαντ1@
νται πρ�ς iAρα-
τ
ν τ�ν τρισκατ1ρατ
ν; / T� πλαν*νται πρ�ς Πλ1τωνα; / T� ∆ηµ
σθ	νη στ	ρ-
γ
υσιν τ�ν ,σθεν2; / T� µ4 ν

/σιν =Oµηρ
ν _νειρ
ν ,ργ7ν; / T� Πυθαγ7ραν
θρυλλ
/σι τ�ν δικα�ως φιµωθ	ντα; / T� δ� µ4 τρ	�
υσι καF σ	6
υσιν 
�ς Iνεφα-
ν�σθη / τ� Παν1γι
ν Πνε/µα;» («XYµν!ς εPς Πεντηκ!στHν», !^κ!ς ιJ´). Παρατη-
ρ!Kµε, Lτι στ@ν |µν! τ!υ αTτAν, N Nπ!9!ς δυστυ<3ς ψ-λλεται καC σHµερα >π@
XEλληνες κληρικ!8ς στCς Zκκλησ)ες τ?ς SEλλ-δ!ς κατ0 τ$ν [!ρτ$ τ?ς Πεντηκ!-
στ?ς, N Pωµαν@ς εPρωνε*εται τ!8ς XEλληνες, Lτι καυ<3νται γι0 τ!8ς µεγ-λ!υς
Uνδρες τ!K SEλληνισµ!K (τ!8ς Nπ!)!υς καC M2ρ)Jει eς «τρισκατ1ρατ
υς» κ.λπ.)
καC τ!8ς παραπFµπει ν0 τρFW!υν καC ν0 λατρε*σ!υν τ!8ς <ριστιαν!8ς >π!στA-
λ!υς. SΩρισµFν!ι (M-ας, ETστρατι-δης), γι0 ν0 ZWηγHσ!υν τ$ν Zµπ-θεια τ!K
SPωµαν!K κατ0 τ3ν SEλλHνων, MπεστHριWαν Lτι αTτ$ �φε)λετ! στ$ν [2ραϊκ$ κα-
ταγωγH τ!υ.

Kατ0 τ$ν καθιερωµFνη Uπ!ψι N SPωµαν@ς fταν «[λλην!σ*ρ!ς» τ$ν καταγω-
γH, γεννηθεCς στ$ν aEµεσα τ?ς Συρ)ας. aE<ει >νακηρυ<θ? �γι!ς. Γι0 τ$ν JωH
τ!υ πληρ!φ!ρ!*µεθα >π’ τ@ συναW-ριA τ!υ καC τ@ν κανAνα τ!υ eς vγ)!υ, τ@ν
Nπ!9! ;γραψε N Θε!φ-νης (778-845). ΣυγκεκριµFνα στ@ συναW-ριA τ!υ >ναφF-

II. «ΓENOΣ MEN E2 EBPAIΩN...»

I. O ΣHMANTIKΩTEPOΣ MIΣEΛΛHN BYZANTINOΣ ΠOIHTHΣ

ΠEPI THΣ KATAΓΩΓHΣ TOY BYZANTINOY
MIΣEΛΛHNOΣ YMNOΓPAΦOY PΩMANOY

«T� φυσ*σι καF 6αµ6ε'
υσιν 
+ =Eλληνες;
T� φαντ1@
νται πρ�ς iAρατ
ν τρισκατ1ρατ
ν;»!



ρεται: «Tk2 αBτk2 Dµ	ρ�α µνAµη τ
/ Qσ�
υ ;Pωµαν
/ τ
/ π
ιητ
/ τ*ν κ
ντακ�ων,
�ς |ρµητ
 Iκ Συρ�ας τ2ς 0Eµεσην*ν π7λεως». �Aν-λ!γη πληρ!φ!ρ)α µDς δ)νει
καC N κανAνας τ!K Θε!φ-ν!υς. Kαµµι0 Lµως >π’ τCς δ*! αTτ5ς >ναφ!ρ5ς δ5ν
>ναφFρεται στ@ θFµα τ?ς Zθν!φυλετικ?ς πρ!ελε*σεως τ!K SPωµαν!K· τ@ µAν!
π!8 σηµειVνεται ε^ναι E πAλι, >π’ Lπ!υ Wεκ)νησε καC Lπ!υ πρ!φαν3ς γεννHθη-
κε.

XEνας Lµως Zκκλησιαστικ@ς |µν!ς, N Nπ!9!ς παρεδAθη δι0 τ!K Mπ’ >ριθ. 268 κV-
δικα τ?ς µ!ν?ς τ?ς M. Λα*ρας καC δι0 τ!K κVδικα Mπ’ >ριθ. 202, φ. 282 τ?ς µ!ν?ς
τ!K Bατ!πεδ)!υ καC τ!K 195, φ 224α τ?ς Π-τµ!υ, δ5ν >φHνει περιθVρια γι0 πα-
ρερµηνε9ες: «=Oλ
ς τ
'τ
υ 5π2ρ�ε %µψυ�
ς 6�6λ
ς καF π]σι πρ� τ
/ γνωσθ2ναι
τs* Kυρ�sω πεφαν	ρωτ
· γ6ν"ς µEν SR KEIρα*ων, τ�ν ν
/ν δ� εL�εν !δρα:
ν· 
B γ	-
γ
νε Φαρισα:
ς ,λλ3 σκε/
ς δ
κιµιCτατ
ν, Iν τs* κρυπτs* τ3 µε�ω τα:ς τ*ν πι-
στ*ν καρδ�αις καF ,ναγινωσκ7µεν
ς καF Iπιγινωσκ7µεν
ς· 
B γ	γ
νεν Σα/λ
ς
τ�ν σ1λ
ν πρ
σφερ7µεν
ς, ,λλ3 Πα/λ
ς, γαλAνης Qδηγ7ς, α5τ�ν ,ναπα'ων· Iν
π]σι τ
:ς διδ1γµασιν �φθη µ	γας στηριγµ�ς καF θεµ	λι
ς· τ3 αBτ
/ ,π
φθ	γ-
µατα τ� ,σ�γητ
ν στ7µα;». SO Mµν!*µεν!ς συνεπ3ς SPωµαν@ς fτ! Pσραηλ)της καC
κατAπιν ZδF<θη τ@ν XριστιανισµA. ATτ@ σηµα)νει, Lτι fταν SE2ρα9!ς, τ?ς Pσραη-
λιτικ?ς κ!ινAτητας τ?ς aEµεσας τ?ς Συρ)ας.

O\ >ρν!*µεν!ι τ$ν Uπ!ψι αTτ$ Mπ!στηρ)J!υν, Lτι N Mµν!γρ-φ!ς 2ρ?κε eς κα-
ταλληλAτερη γι0 Nµ!ι!καταληW)α λFWι στ@ !δρα:
ς τ@ ;E6ρα:
ς! �Aπ!ρ!Kν µ--
λιστα, γιατC N συναWαριστ$ς τ!K SPωµαν!K θFλει αTτ@ν Σ*ρ!ν καC >π!σιωπ�D τ$ν
µεταστρ!φH τ!υ Zκ τ!K SE2ραϊσµ!K στ@ν XριστιανισµA. �Aλλ-, Lπως εyδαµε, N συ-
ναWαριστ$ς vπλ3ς >ναφFρει τ@ν τAπ! γεννHσεVς τ!υ καC Y<ι τ$ν φυλετικH τ!υ
πρ!Fλευσι. aEτσι λ!ιπAν, λFγ!υν, Zφ’ Lσ!ν τ@ Zθνικ@ Yν!µα ΣKρ!ς δ5ν ;<ει καµ-
µι0 σ<Fσι µ5 τ@ SE2ρα9!ς, δ5ν εTσταθε9 E Uπ!ψι περC [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς τ!K
SPωµαν!K. XOµως, Lπως >ναφFρει N Kωνσταντ9ν!ς Σιαµ-κης («�Aλφ-2ητ!», σελ.
332-333), «
+ µετακλασσικ
F =Eλληνες µα@P µ� τ
Pς ;Pωµα�
υς σ�εδ�ν π1ντ
τε λ�ν
τ
Pς ;E6ρα�
υς Σ'ρ
υς... T�ν ∆´ π.X. α8*να Q γεωγρ1φ
ς Mεγασθ	νης λ	ει Συ-
ρ�α τ4 �Cρα τ*ν 0I
υδα�ων... Γ'ρω στ� 300 π.X. λ	ει Συρ�α τ4 �Cρα τ*ν ;E6ρα�-
ων Q Mαν	θων. ;O 8
υδαϊκ�ς !λλην7γλωσσ
ς π1πυρ
ς 126 τ
/ %τ
υς 238 π.X. λ	-
ει τ4ν !6ραϊκ4 γλ*σσα συριακA».

O\ Mπ!στηρικτ5ς τ?ς [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς τ!K SPωµαν!K θεωρ!Kν, Lτι E µι-
σελληνικH τ!υ στ-σι ε^ναι >πAρρ!ια τ?ς [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς τ!υ. E^ναι Lµως
γεγ!νAς, Lτι στ@ BυJ-ντι! Zνεφαν)σθησαν π!λλ5ς πρ!σωπικAτητες, π!8 2δε-
λ*σσ!νταν τ@ν SEλληνικ@ Π!λιτισµ@ καC δ5ν fσαν [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς, >λλ0
Lµως π-ντ!τε <ριστιαν!). APτ)α λ!ιπ@ν τ?ς µισελληνικ?ς τ!υ στ-σης θ0 fταν
nρθAτερ! ν0 θεωρηθ=? τ@ <ριστιανικ@ δAγµα, E καταγωγ$ τ!K Nπ!)!υ Uλλως ε^ναι
[2ραϊκH. ∆5ν θ0 πρFπει Lµως ν0 διαφε*γ=η τ?ς πρ!σ!<?ς µας, Lτι π!λλ!C >π’ τ!8ς
πρVτ!υς <ριστιαν!8ς fσαν [λληνAγλωσσ!ι �I!υδα9!ι.

M/ρι"ς ∆ηµ>π"υλ"ς

III. ΠOIOI B∆EΛYΣΣONTAI TON EΛΛHNIKO ΠOΛITIΣMO

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014006



SH πρAταση τ!K κ. K. Σαµπατακ-κη («∆αυ-
λAς», τ. 218) γι0 Zπ)λυση τ!K κλασσικ!K Uλυτ!υ
πρ!2λHµατ!ς τ?ς τρι<!τ!µHσεως τ?ς γων)ας, >π@
τ0 π!λλ0 τ3ν >ρ<α)ων SEλλHνων, ε^ναι ZνδιαφF-
ρ!υσα γι0 τ$ν vπλAτητ- της. �Aς Zπαναλ-2!υ-
µε τ$ν κατασκευ$ vπλ!υστε*!ντας τ@ σ<?µα.

Σ5 δ!θε9σα γων)α ABΓ φFρει περιφFρεια
R=AB, κατασκευ-Jει τ$ δι<!τAµ! ∆B καC τ$ν
πρ!τε)νει {στε BZ=ZR. SH ΓZ τFµνει τ$ν κ-θε-
τ! πρ@ς τ$ν ∆B εTθε9α BK στ@ K. T@ BK τ@ θε-
ωρε9 <!ρδ$ τ!K 1/3 τ?ς AB̂°. ΘFτ!ντας <!ρδ5ς
AN καC pΓ yσες µ5 τ@ BK θεωρε9 καC τ$ν Np yση.
ΦFρ!ντας τ$ δι<!τAµ! MB τ?ς NB̂° θεωρε9, Lτι
περν-ει >π@ τ@ p. XOµως δ5ν τ@ >π!δεικν*ει.
MHπως συµπ)πτ!υν; XOσ! µεγ-λ! κι �ν ;κανα τ@
σ<?µα, E MB καC τ@ p ταυτ)J!νται Zντυπωσιακ-.

�Aπ!φ-σισα µ5 Zργαλε9! τ$ν >ναλυτικ$ γε-
ωµετρ)α (καC τριγων!µετρικ!8ς π)νακες)* ν0
Mπ!λ!γ)σω σ5 µ)α γνωστ$ γων)α AB̂° (δι-λεWα
τ$ν nρθ$) τ@ Γp

—
(Lπ!υ p σηµε9! τ?ς δι<!τAµ!υ

MB) καC τ@ BK
—

καC ν0 τ0 συγκρ)νω. Παρ’ Lλ!
π!8 µ5 λ*πη µ!υ ε^δα Lτι δ5ν συµπ)πτ!υν (Uρα
θεωρητικ0 E λ*ση δEν ε^ναι nρθH), παρατHρησα Lτι E
διαφ!ρ- τ!υς ∆= 0,5176404-0,5224096 � 0,004·R ε^ναι
Zλα<)στη καC πρακτικB συµπ*πτ"υν. (Σ5 100 µ. >κτ9να
<-ν!νται µAν! 40 [κ.). Συνε<)J!ντας 2ρ?κα σ5 γων)ες τCς
>ντ)στ!ι<ες διαφ!ρ5ς (eς π)ναW 1). Σ5 µικρAτερες γω-
ν)ες τ3ν 60° E διαφ!ρ0 δ5ν δ*ναται πρακτικ0 ν0 µε-
τρηθ=?. XO,τι ;<ασε E Θεωρητικ$ Γεωµετρ)α τ@ κFρδισε

H  TPIXOTOMHΣH  ΓΩNIAΣ
Σ��λια στ"ν πρ�ταση τ�� κ. K. Σαµπατακ�κη («∆», τ. 218)

;O «∆αυλ�ς» Sς περι
δικ� %ρευνας δηµ
σιε'ει pρθρα παγκ
σµ�ως πρωτ7τυπα, π
P
,πευθ'ν
νται _�ι στ4ν κλειστ4 ,καδηµαϊκ4 κ
ιν7τητα ,λλ3 σ� bνα Iλε'θερ
 ,ναγνω-
στικ� κ
ιν� 5ψηλ
/ Iπιπ	δ
υ. Σ3ν ,ναγν*στες 
+ pνθρωπ
ι π
P τ�ν δια61@
υν εLναι
π
λλ�ς φ
ρ�ς ,ντιµ	τωπ
ι µ� θ	µατα π
P ,παιτ
/ν γνCσεις 6ασικ*ν ,ρ�*ν/ Qρ
λ
γ�ας,
8δ�ως στFς φυσικ�ς Iπιστ2µες, π.�. ,στρ
φυσικA, κ
σµ
λ
γ�α, µαθηµατικ3 κ.p. ELναι
Xµως τ
/τ
 %ναυσµα γι3 Iπιµ7ρφωση. Γι’ αBτ� θεωρAσαµε σκ7πιµ
 ν3 δηµ
σιε'σωµε τFς
πρ
τ1σεις 4 ε8δικ*ν γι3 µ�α πρακτικ4 (_�ι θεωρητικ4) λ'ση τ
/ ,π� τ4ν ,ρ�αι7τητα
γνωστ
/ πρ
6λAµατ
ς τ2ς τρι�
τ
µAσεως τ2ς γων�ας, πρ
τ1σεις π
P παρ
υσι1@
υν κα-
τασκευαστικ� Iνδιαφ	ρ
ν, ,λλ3 Iπιπλ	
ν διακρ�ν
νται γι3 τ4 λ
γικA τ
υς T�υδ	ρκεια
καF ε5ρηµατικ7τητα.

I. M>α σ�εδ�ν τ�λεια πρ�σ�γγιση

150° 0,0100 → 3,3´ τ?ς µ!)ρας
120° 0,0086 → 30´

90° 0,0047 → 15´
60° 0,0016 → 5´
30° 0,0002 → >1´

Π*ναR 1.

A

N
f

B

Z

K

Γ

∆ M



Στ@ Mπ’ >ριθµ@ 218 τεK<!ς τ!K Zγκρ)τ!υ «∆αυλ!K» (Φε2ρ. 2000) Zδηµ!σιε*θη
Uρθρ! τ!K κ. Kων. Σαµπατακ-κη Mπ@ τ@ν τ)τλ!: «M�α πρ7ταση γι3 τ� πρ76λη-
µα τ2ς τρι�
τ
µAσεως τ2ς γων�ας». �EµελFτησα τ@ Uρθρ! µ5 πρ!σ!<$ καC διεπ)-
στωσα ZW >ρ<?ς, Lτι Mπ-ρ<ει Oνα σφ-λµα. T@ σφ-λµα αTτ@ συν)σταται στ@ γε-
γ!ν@ς Lτι N >ρθρ!γρ-φ!ς λαµ2-νει eς δεδ!µFν!, :τ!ι >π!δεδειγµFν!, Lτι τ@
εTθ*γραµµ! τµ?µα BK � IB τ?ς >κτ9ν!ς τ!K κ*κλ!υ (2λFπε σ<?µα 1 τ!K κ. Σα-
µπατακ-κη) καταµετρε9 τρε9ς >κρι23ς φ!ρ5ς τ@ τAW! τ?ς τυ<α)ως δ!θε)σης Zπι-
κFντρ!υ γων)ας ABΓ.

T@ γεγ!ν@ς � E >λHθεια, Lτι E >κτ9να [ν@ς κ*κλ!υ καταµετρε9 τ$ν EµιπεριφF-
ρεια τ!K κ*κλ!υ, Lταν λαµ2-νεται eς <!ρδH, τρε9ς >κρι23ς φ!ρFς, δ5ν σηµα)νει
Lτι καC τµ?µα τ?ς >κτ)νας δ*ναται ν0 καταµετρHσ=η καC µ)α τυ<!Kσα γων)α
>κρι23ς τρε9ς φ!ρFς, >λλ’ >παιτε9ται πρ@ς τ!Kτ! καC γεωµετρικ$ >πAδειWι, Uσ<ε-
τα �ν φα)νεται µ5 τ@ν δια2Hτη Lτι καταµετρε9 τ@ τAW! τ?ς τυ<!*σης γων)ας τρε9ς
φ!ρFς.

SO >ρθρ!γρ-φ!ς περιFπεσε στ@ «λ!γικ@» σφ-λµα, π!8 περιγρ-φει καC ZWετ--
Jει N �Aριστ!τFλης στ0 «�Aναλυτικ0 ΠρAτερα» (κεφ. 18, ;κδ!σις Tauchnitii, Λει-

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014008

E ΠρακτικH!
XOπως λ!ιπ@ν E σ<εδ@ν τFλεια πρ!σFγγιση τ3ν >ρ<α)ων SEλλHνων, δ)δει

∆=0,00004 κατ0 τ@ν «τετραγωνισµ@ τ!K κ*κλ!υ» (σ<ετικ@ Uρθρ! µ!υ στ@ν «∆»,
τ. 209) τ!8ς διευκAλυνε στ@ν Mπ!λ!γισµA Zµ2αδ3ν καC Yγκων κυλ)νδρων (κιAνων,
κ!ρµ3ν), ;τσι καC E τρι<!τAµηση γων)ας (τ$ν γνVριJαν µ5 τ$ν Uνω λ*ση �
>λλι3ς) Z<ρησιµ!π!ιHθη γι0 τ$ γεωδαιτικ$ Mλ!π!)ηση σηµε)ων στ$ γ? τ?ς SEλλ--
δ!ς (να!), πAλεις, σHραγγες κ.λπ.) eς καC γι0 τ$ν Mπ!δια)ρεση γωνι!µFτρων (διA-
πτρες κ.U.) σ5 µ!9ρες.

O\ XEλληνες, θFτ!ντας πρ@ς Zπ)λυση τ0 Uλυτα αTτ0 πρ!2λHµατα καC λ*ν!ντ-ς
τα πρ!σεγγιστικ0 µ5 δι-φ!ρ!υς τρAπ!υς, Y<ι µAν! πρ!<Vρησαν τ0 θεωρητικ0
µαθηµατικ-, >λλ0 >νFπτυWαν καC τ$ν Zφηρµ!σµFνη γεωµετρ)α καC µη<ανικ$ σ5
τFτ!ια |ψη, {στε ν0 µFν!υµε ;κθαµ2!ι >π@ τ0 Zκπληκτικ- τ!υς Zπιτε*γµατα.

KαC >φ!K ZWαφαν)σθηκαν µυστηριωδ3ς (;) Lλα τ0 συγγρ-µµατα τ3ν µαθηµα-
τικ3ν, >στρ!νAµων κ.λπ.  καC µAν! τρι3ν τ0 αTθεντικ0 ;ργα διεσVθησαν >π@
τ$ν καταστρ!φ$ >π@ τ!8ς 280 (!) >σ<!λ!*µεν!υς µ5 τ0 µαθηµατικ0 (2λ. ET. Στα-
µ-τη, «SIστ!ρ)α τ3ν SEλληνικ3ν Mαθηµατικ3ν»), σ5 ;ργα δ5 14 µAν! µαθηµα-
τικ3ν !\ Liddell-Scott παραπFµπ!υν, <ρF!ς ;<!υµε τ$ν >νασ*σταση τ?ς <αµFνης
αTτ?ς γνVσης. ∆!υλει0 λ!ιπAν.

* Γι0 τ!8ς εPδHµ!νες: Γι0 nρθ$ AB̂° !\ συντεταγµFνες τ!K p καC Γ ε^ναι >ντιστ!)<ως p (x= συν. 75
καC ψ=Eµ. 75) Γ (x= συν.45 καC ψ=Eµ. 45), τ@ δ5 µ?κ!ς Γp= �(X�1-�X�2)�2�+� (�Ψ�1-�Ψ�2)�2� = 0,5176404.
SH εTθε9α ΓZ περν-ει >π@ τ0 σηµε9α Γ (X= συν. 45, ψ= Eµ. 45) καC Z (x=0, ψ= -2). M5 τ@ν γνωστ@
τ*π! 2ρ)σκ!µε τ$ν ZW)σωση ψ-0,70711 = 3,8284142 · (x-0,70711). Γι0 ψ=0, x=BK=0,5224096. SH δια-
φ!ρ- τ!υς ∆=Γp-BK=0,0047692 Zφ 15´.

Kων. Kαρµιρ/ντZ"ς
�Aρ<ιτFκτων, �AθHνα
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EPς τ@ τεK<!ς 218 τ!K «∆αυλ!K», Φε2ρ!υ-ρι!ς 2000 καC εPς τ$ν σελ)δα 13865
δηµ!σιε*εται µ)α πρAτασις τρι<!τ!µHσεως τ?ς γων)ας Mπ@ τ!K κ. Kωνσταντ)ν!υ
Γρηγ. Σαµπατακ-κη. �EµελFτησα τ$ν πρAτασιν αTτHν, εPς τ$ν Nπ!)αν διαπι-
στVνω Oνα λ!γικ@ κενA. ΣυγκεκριµFνως N συγγραφε8ς δ5ν ZWηγε9 Zπαρκ3ς, δια-
τ) !\ δ*! δι<!τAµ!ι MB καC ΛB θ0 πρFπει ν0 διFρ<ωνται >ντιστ!)<ως >π@ τ0 ση-
µε9α p καC N.

SH τρι<!τAµησις τ?ς γων)ας fτ! καC ε^ναι Oνα Uλυτ! πρA2ληµα >π@ τ$ν >ρ<αι-
Aτητα µF<ρι σHµερ!ν. �Aπ@ τ!8ς >σ<!ληθFντας µ5 τ$ν Zπ)λυσιν τ!K πρ!2λHµα-
τ!ς µ5 γεωµετρικ0ς µεθAδ!υς Mπ?ρWαν N �Aρ<ιµHδης N Συρακ!*σι!ς, N SIππ)ας
ZW �Hλε)ας, N Nικ!µHδης, N Tσε20 (Ceva), N M0κ Λ3ριν (Mac Laurin) καC Uλλ!ι.

SO �Aρ<ιµHδης {ρισεν, Lτι
µ)α γων)α τριπλασ)α µιDς
Uλλης περιF<εται εPς τ@ τρ)-
γων!ν ABΓ (σ<?µα 1), κα-
λ!*µεν!ν σHµερ!ν «τρ)γω-
ν!ν τ!K �Aρ<ιµHδ!υς». EPς
τ@ τρ)γων!ν αTτA, Lταν τ0
τµHµατα AB, A∆ καC ∆Γ
ε^ναι yσα µεταW* των, τAτε E
γων)α BAX ε^ναι τριπλασ)α
τ?ς AΓB.

SH δυσκ!λ)α ;γκειται εPς
τ$ν [κ-στ!τε κατασκευ$ν τ!K Zν λAγ]ω τριγVν!υ δι0 δεδ!µFνην πρ@ς τρι<!τA-
µησιν γων)αν. Γενικ3ς δ5ν ε^ναι δυνατ@ν ν0 λυθ=? τ@ πρA2ληµα αTτ@ µ5 τ@ν κα-
νAνα καC τ@ν δια2Hτην, Zν]3 Uλλες >λγε2ρικ5ς µFθ!δ!ι ;<!υν :δη πρ!ταθ?. SO λA-
γ!ς ε^ναι, Lτι τελικ3ς καταλHγ!υν εPς µ)αν ZW)σωσιν τρ)τ!υ 2αθµ!K, µ5 L,τι συ-
νεπ-γεται τ!Kτ!. �Aς παρακ!λ!υθHσωµε τVρα τ!8ς συλλ!γισµ!8ς τ!K κ. K. Γ. Σα-
µπατακ-κη, διατηρ!Kντες τ0 yδια σ*µ2!λα.
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ψ)α 1832), λFγων τ0 [W?ς: «... =Oταν τ� µ4 δι’ !αυτ
/ γνωστ�ν δι’ !αυτ
/ τις Iπι-
�ειρk2 δεικν'ναι, τ7τε α8τε:ται τ� I� ,ρ�2ς»· �, καθoς παρακ-τω λFγει: «... T� δι’
!αυτ
/ δεικν'ναι τ� µ4 δι’ !αυτ
/ δ2λ
ν...». XOταν λ!ιπ@ν κ-π!ι!ς περιπFσ=η
στ@ Zν λAγ]ω σφ-λµα π!8 περιγρ-φει N �Aριστ!τFλης, τAτε τ@ >π!τFλεσµα ε^ναι
ν0 λαµ2-ν=η eς >πAδειWι Zκε9ν! π!8 θFλει ν0 >π!δε)W=η.

�EπC πλF!ν δ5 Zπι<ειρHσας ZπC π!λ8ν <ρAν! ν0 >π!δε)Wω γεωµετρικ3ς, Lτι τ@
τµ?µα BK � IB καταµετρε9 τρε9ς >κρι23ς φ!ρ5ς τ@ τAW! τ?ς γων)ας ABΓ, >πF-
τυ<α. T!υναντ)!ν >πFδειWα γεωµετρικ3ς, Lτι τ@ τµ?µα BK � IB τ!K σ<Hµατ!ς 1
τ!K Uρθρ!υ τ!K κ. K. Σαµπατ-κηκαταµετρε9 µAν! κατ0 πρ!σFγγισιν τρε9ς φ!ρ5ς
τ@ τAW! τ?ς γων)ας ABΓ.

∆ηµ. Kων. Mαργ*της
�AντιπτFραρ<!ς Z.>., Λ-ρισα

III.<Eπιτυγ��νεται κ�π�ια εNκ�λ>α κατασκευ&ς

ΣMVµα 1.
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1α Περ*πτωσις: Tρι<!τAµησις γων)ας 180 µ!ιρ3ν
T@ σ<?µα 2 πρ!Fκυψεν >π@ τ@ σ<?µα τ!K κ. K.Γ.Σ., Lταν τ0 σηµε9α K καC I µε-

τεκινHθησαν καC κατFλα2!ν >ντιστ!)<ως τCς θFσεις Θ καC H, Lπ!υ εPς τ$ν πα-
ρ!Kσαν στιγµ$ν τ@ Θ συµπ)πτει µ5 τ@ Γ καC τ@ H µ5 τ@ A, {στε E γων)α ABΓ=180
µ!9ρες. �Eκ κατασκευ?ς πρ!κ*πτει, Lτι BK=BΘ=BΓ: µ5 κFντρ!ν τ@ σηµε9! Γ καC
>κτ9να τ@ µ?κ!ς BΓ <αρ-σσ!µεν περιφFρειαν κ*κλ!υ, E Nπ!)α θ0 τµHσ=η τ$ν πε-
ριφFρειαν µ5 κFντρ!ν τ@ B εPς τ@ σηµε9!ν p.

�Aντιστ!)<ως µ5 κFντρ!ν τ@ A καC >κτ9να τ$ν AB <αρ-σσ!µε περιφFρεια κ*-
κλ!υ, E Nπ!)α θ0 τµHσ=η τ$ν περιφFρειαν µ5 κFντρ!ν τ@ B εPς τ@ σηµε9!ν N. E^ναι
φανερAν, Lτι τ0 τAWα AN, Np καC pΓ ε^ναι yσα µεταW* των καC !\ >ντ)στ!ι<ες γω-
ν)ες ε^ναι τ@ 1/3 τ?ς ABΓ.

XOταν Lµως τ0 σηµε9α A καC Γ µετακιν!Kνται, {στε τ@ Oνα ν0 πλησι-J=η τ@
Uλλ! καC E γων)α ABΓ=α ν0 καθ)σταται µικρAτερη τ3ν 180 µ!ιρ3ν, δ5ν σηµα)-
νει Lτι !\ >ντ)στ!ι<ες >κτ9νες, π!8 µDς δ)δ!υν τ0 σηµε9α N καC p, θ0 µετακι-
ν!Kνται κατ0 γραµµικ@ν τρAπ!ν.

1I Περ*πτωσις: �Eφαρµ!γ$ τ!K τριγVν!υ τ!K �Aρ<ιµHδ!υς
�Aν ZφαρµAσωµεν εPς τ@ σ<?µα 2 τ@ τρ)γων!ν τ!K �Aρ<ιµHδ!υς δι0 τ@ �µισυ

τ!K σ<Hµατ!ς (δι0 τ@ Uλλ! �µισυ θ0 Pσ<*!υν τ0 yδια), τAτε E γων)α OBΓ= 90
µ!9ρες καC σ<ηµατ)J!ντας τ@
τρ)γων!ν τ!K �Aρ<ιµHδ!υς
BΓΘ εPς τρAπ!ν {στε BΓ=BI=
IΘ, τAτε E γων)α ΓΘB=1/3
OBΓ. Παρατηρ!Kµεν, Lτι E
πρ!Fκτασις τ?ς IB, E IBN, ε^ναι
δι<!τAµ!ς τ?ς ABp καC NBO=
OBp=ΓΘB= 1/3 OBΓ. �Aν δ5
φFρωµεν >π@ τ@ B παρ-λληλ!ν
πρ@ς τ$ ΓΘ, τAτε E γων)α
pBO= ΓΘB. L.;.δ.

2 Περ*πτωσις: Γενικ$ λ*σις
Παρατηρ!Kντες τ@ σ<?µα 3

καC συµφVνως πρ@ς τ!8ς συλ-
λ!γισµ!8ς τ!K κ. K.Γ.Σ. θ0 ;<ω-
µεν:

SH γων)α ABΓ= α=ABN+
NBp+pBΓ, Lπ!υ !\ γων)ες
ABN=NBp=pBΓ, Zπ)σης E γω-
ν)α NBO=OBp=α/6, διAτι E
BO∆ ε^ναι δι<!τAµ!ς τ?ς γω-
ν)ας NBp καC τ?ς γων)ας ABΓ.
SH γων)α OBΓ=BΓZ+ΓZB.

T@ τρ)γων!ν Π´BΓ ε^ναι Pσ!-
σκελFς· καC BΠ´=BΓ καC γων)α

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014010
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BΓZ=BΠ´Γ, E γων)α BΠ´Γ= BZΠ´ + Π´BZ καC BZΠ´ δι-φ!ρ!ς τ?ς Π´BZ: Lπ!υ τ0
σηµε9α Σ καC Π´ ε^ναι σηµε9α >νHκ!ντα εPς τ$ν εTθε9αν ΓZ, E Nπ!)α τFµνει τ$ν
περιφFρειαν καC τ$ν κ-θετ!ν εPς τ@ E.

SH εTθε9α ΓZ, τFµν!υσα τ$ν εTθε9αν HBΘ, Nρ)Jει τ@ σηµε9!ν K καC τ@ µ?κ!ς
BK, 2-σει τ!K Nπ!)!υ γ)νεται N πρ!σδι!ρισµ@ς τ3ν τAWων pΓ καC AN >ντιστ!)-
<ως δι0 τ$ν τρι<!τAµησιν τ?ς γων)ας ABΓ, Lπ!υ BE=EZ.

�Aν >ναJητHσωµεν Oνα τρ)γων!ν τ!K �Aρ<ιµHδ!υς εPς τ@ �µισυ τ!K σ<Hµατ!ς
3, δηλαδ$ τ@ τµ?µα ∆OBZ´K´ Γ, Lπ!υ δι0 τ@ Uλλ! �µισυ τ!K σ<Hµατ!ς 3 Zκ συµ-
µετρ)ας θ0 Pσ<*!υν τ0 yδια, τAτε Z´ Π=ΠB=BΓ καC !\ γων)ες BΓΠ=ΓΠB, ΠBZ´=
ΠZ´B καC ΓΠB=2ΠBZ´. SH ΓΠZ´ τFµνει τ$ν HBΘ εPς τ@ σηµε9!ν K´.

�Aπ@ τ@ σ<ηµατιJAµεν!ν Pσ!σκελ5ς τρ)γων! ΠBZ´ πρ!κ*πτει, Lτι, �ν πρ!ε-

ΣMVµα 3.
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Παρ!υσι-Jω 2ελτιωµFνη πρAταση τρι<!τAµησης γων)ας δι0 κανAν!ς καC δια-
2Hτ!υ καC Zπισηµα)νω, Lτι E δι0 κανAν!ς καC δια2Hτ!υ τρι<!τAµηση γων)ας κατ0
τ0 NριJAµενα στ$ν γεωµετρικ$ Nρ!λ!γ)α ;<ει >π!δει<θ? Lτι δEν εmναι δυνατ5.

KαC ν0 ZµπρAς µας Oνα φιλ!σ!φικ@ JHτηµα. Π3ς, >φ!K µαθηµατικ3ς >π!δει-
κν*εται (δ5ν ;τυ<ε ν0 >σ<!ληθ3 Uλλ!τε) Lτι E τρι<!τAµηση δι0 κανAν!ς καC δια-
2Hτ!υ γων)ας δEν oπ/ρMει, Mπ-ρ<ει E PδFα µιDς τFτ!ιας δυνατAτητ!ς; καC π3ς
αTτ@ δ5ν ;ρ<εται σ5 >ντ)θεση µ5 τ$ν θεωρ)α τ!K >πρ!σFγγιστ!υ Πλ-των!ς περC
Pδε3ν;

aIσως ;<ει παρεWηγHσει N κAσµ!ς τ@ 2αθ*τερ! νAηµα αTτ?ς τ?ς φιλ!σ!φικ?ς
συλλHψεως τ!K Πλ-των!ς.

E�γε στ@ν «∆αυλA», π!8 ;θεσε κ-τω >π@ τ$ δ!κιµασ)α τ?ς δηµ!σιAτητας τ@
θFµα.

κτε)νωµεν τ$ν ΠB Oως Lτ!υ τµHσ=η τ$ν περιφFρειαν µ5 κFντρ!ν τ@ B εPς τ@ σηµε9!ν
N´, τAτε, κ-µν!ντας τ@ yδι! καC δι0 τ$ν γων)αν ∆BΓ, θ0 πρ!κ*ψ=η Oνα νF!ν ση-
µε9!ν p´.

Θ0 ;<ωµεν OBΓ=α/2=3 BZ´ Γ, BZ´ Γ=α/6 καC BN´ δι<!τAµ!ς τ?ς ABp´. Συνεπ3ς,
�ν φFρωµεν παρ-λληλ!ν πρ@ς τ$ν ΓZ´ Zκ τ!K σηµε)!υ B, αTτ$ θ0 τµHσ=η τ$ν πε-
ριφFρειαν µ5 κFντρ!ν τ@ B εPς τ@ σηµε9!ν p´, καC E Bp´ θ0 ε^ναι δι<!τAµ!ς τ?ς N´
BΓ καC θ0 ;<ωµεν p´ BO=α/6 καC p´BΓ=2α/6. aAρα µ5 τ@ τρ)γων!ν τ!K �Aρ<ιµH-
δ!υς ε^ναι δυνατ@ν ν0 τρι<!τ!µηθ=? E γων)α ABΓ � E ABΓ/2. XOλες !\ γων)ες τ3ν
διαφAρων τριγVνων τ!K σ<Hµατ!ς 3 ;<!υν µεγFθη π!λλαπλ-σια � Mπ!π!λλα-
πλ-σια τ?ς α, πρDγµα π!8 δ5ν συµ2α)νει µ5 τ$ν λ*σιν τ!K κ. K.Γ.Σαµπατακ-κη.

�Eφθ-σαµεν εPς Oνα Uτ!π!ν. �Aπ@ τ$ν στιγµ$ν κατ0 τ$ν Nπ!)αν Nρ)Jεται τ@
τρ)γων!ν τ!K �Aρ<ιµHδ!υς, τ0 σηµε9α N´ καC p´ ε^ναι τ0 πραγµατικ0 σηµε9α διε-
λε*σεως τ3ν δι<!τAµων BN´ καC Bp´, !\ Nπ!9ες δι<!τ!µ!Kν τCς γων)ες ABp´ καC
N´BΓ καC Y<ι τ0 σηµε9α N καC p, διAτι !\ γων)ες N´BO=ΠBE=ΠZ´E.

�Aπ@ τ$ν πρAτασιν τ!K κ. K.Γ.Σ. συν-γεται τ@ συµπFρασµα, Lτι N yδι!ς παρε-
σ*ρθη ν0 πιστε*=η Lτι τ@ [κ-στ!τε τµ?µα BK καC IB πρ!σδι!ρ)J!υν τ0 σηµε9α p
καC N τρι<!τAµ!υ. O\ δ!κιµFς, εPς τCς Nπ!9ες πρ!F2η, τ@ν ZWηπ-τησαν, !\ δια-
φ!ρ5ς ε^ναι µικρ5ς >λλ0 ε^ναι NπωσδHπ!τε ZσφαλµFνες.

Συνεπ3ς E πρAτασις τ!K κ. K.Γ.Σ. δι0 τ$ν τρι<!τAµησιν τ?ς γων)ας δ5ν εTστα-
θε9. Παρ0 ταKτα Zπιτυγ<-νει κ-π!ιαν πρ!σFγγισιν καC εTκ!λ)αν κατασκευ?ς.

∆ρ. 4AργQρι"ς B. Σπυρ*δων"ς
�AθHνα
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6λAµατα τ2ς ,ρ�αι7τητ
ς», Zκτ*πωσις A.A.

Παπασπ*ρ!υ, �Aθ?ναι 1970.
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SH παρ!*σα �ς θεωρηθ=? eς συµπλHρωσις τ?ς πρ!τ-σεως τ!K κ. K. Σαµπατα-
κ-κη, («∆αυλAς», τ. 118, Φε2. 2000).

Kωνσταντ!ν"ς 4Aρ. 4Aνδρ*τσ"ς
Mη<αν!λAγ!ς -�Hλεκτρ!λAγ!ς Mη<ανικ@ς, �AθHνα
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KYπ>θεσις- Pν/λυσις

– aEστω Lτι E γων)α A´BΓ´=Θ ;<ει Pδανικ3ς
τρι<!τ!µηθ?. 

– TAτε: γων. (ABN) = (NBZ) = (ΣBΓ) = Θ/3.
– ∆Z δι<!τAµ!ς τ?ς (A´BΓ´).
– SH BT, δι<!τAµ!ς τ?ς (pBΓ), τFµνει τ$ν

περιφFρεια κFντρ!υ B καC τυ<α)ας >κτ9ν!ς
R=BB´ στ@ Φ.

– ΠAσα (pΦ) = (ΦΓ). aAρα γων. (∆EΦ) =
1/2 γων. (∆BΦ) = Θ/6. aAρα ε^ναι pB//ΦE.

– ΦFρω τ$ν εTθε9α ΨE´//ΦE, αTτ$ τFµνει τ$ν
BΘ´ στ@ Θ. aAρα:

– Tρ)γ. (ΘBE) = τρ)γ. (BpA) = τρ)γ. (BpΨ).
– ΦFρω παρ-λληλ! πρ@ς ΦE τ$ν Γp´Z´, π!8

τFµνει τ$ν BΘ´ στ@ K´. T@ (pΓK´B) ε^ναι
Pσ!σκελ5ς τραπFJι!. aAρα BK´=Γp.

– Συνεπ3ς τAτε Γp=pN=NA, Lπως �φειλαν.
– Σηµε)ωσις: ε^ναι BE´=BΨ=Bp (συν (Θ/6))

ΣQνθεσις-κατασκευL

– �EπC τ?ς ∆EZ Nρ)Jω τ@ Z,
Lπ!υ EZ = R=BB´.

– ΦFρω τ$ν Γp τFµν!υσαν
τ$ν ΓZ στ@ K.
Πρ!σεγγιστικ3ς BK � BK´.

– �EπC τ?ς περιφFρειας B-R καC
Zκ τ!K Γ Nρ)Jω <!ρδ$ν
Γp´=BK.

– �Eκ τ!K µFσ!υ αTτ?ς Ψ´ φFρω
παρ-λληλ!ν πρ@ς Bp´ τFµν!υσαν
τ$ν ∆E στ@ E´ ZπC τ?ς ∆E Zκ τ!K
E´ πρ@ς τ@ p. Λαµ2-νω τ@ σηµε9!
Z, Lπ!υ E´p´=BE´.

– ΦFρω τ$ν Γp´ τFµν!υσαν τ$ν BΘ´ στ@
K´ καC µ5 µFτρ!ν τ$ν BK´ Nρ)Jω τCς
<!ρδ5ς Γp=pN=NA, π!8
>ντιστ!ι<!Kν eς ;γγιστα σ5 τAWα
γων)ας Θ/3 Oκαστ!ν.
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Nτ>περµαν

;H 8δε
λ
γικ4 «,τµ7σφαιρα» τ
/ ;OµAρ
υ, γεµ1τη ,π� Iσωτερικ4 δ'-
ναµη 8σ
ρρ
πηµ	νη, _�ι δ'ναµη γι3 τ4 δ'ναµη· Iκε: D δια'γεια τ2ς Iσω-
τερικ7τητας τ*ν π1ντων δ�νει bνα κ7σµ
 ,µ7λυντ
 κι bναν pνθρωπ
 µ�
σ*µα καF ν
/ 5γι2. ;Hρωισµ7ς, �αρ1, φ*ς, ,ν1ταση. ;H λ'πη δ�ν %�ει λ1-
6ει ,κ7µα τ4ν Iσωτερικ4 5π
κειµενικ4 δι1σταση τ2ς !6ραι
�ριστιανικ2ς
µεταφυσικ2ς, Xπ
υ δια6ρωτικ3 µετατρ	πει τ�ν Dρωισµ7, τ� φ*ς, τ4 �αρ3
σ� ψυ�
φθ7ρ
 π7ν
, σ� θ1νατ
. 0Eδ* θ3 καταλ16
υµε τ� σηµεριν7 µας
ψυ�
λ
γικ� 5π76αθρ
 καF τ4 µ7λυνση τ*ν π1ντων. Συγκρ�νατε τ4ν µε-
γαλωσ'νη τ2ς ,ρ�α�ας ;Eλληνικ2ς T	�νης µ� τFς 6υ@αντιν�ς ε8κ7νες, γιατF
%τσι εfκ
λα θ3 %�ετε τ4 σ'γκριση.

T3 πρ1γµατα εLναι φ*ς-φαν1ρι, Xµως τ� Σ'στηµα τ3 µπερδε'ει µ� ,κα-
ταλα6�στικες καF σ
6αρ
φανε:ς µπ
υρµπ
υλ2θρες, µ� 6αρ'γδ
υπ
υς
,π
λ
γητ	ς τ
υ, π
P δ�ν %�
υν ν3 π
/ν τ�π
τε – γι’ αBτ� εLναι τερ1στι
ς
Q _γκ
ς τ
/ «πνε'µατ
ς» τ
/ σηµεριν
/ ,νθρCπ
υ. Π
ι7της καF �ρ2µα
τ
/ homo ?economicus, D �ειρ7τερη σφραγ�δα τ
/ ,νθρCπ
υ... 0AδυσC-
πητα Q �ρ7ν
ς �ετυλ�γεται, Iνs* Q µεγ1λ
ς 0Aλε�ανδριν�ς θυµ7σ
φα λ	-
ει τ7: «ΣB Iγ|Vς στ'ν πηγαιµ' γιB τLν 4Iθ/κη, νB ε}Mεσαι ν~ναι µακρYς l
δρ>µ"ς»· τ4ν 0Iθ1κη τ2ς Iπιστρ
φ2ς... καF καπν�ν ,ναθρCσκ
ντα! Θ3
τ
/ κ
υν
/σε τ4ν 
Bρ3 γνωρ�@
ντας τ�ν 0Oδυσσ	α Q παλι7ς τ
υ φ�λ
ς,
τ� 5π	ρ
�
 Iκε:ν
 σκυλ� Q iAργ
ς, π
P ,ντικατ7πτρι@ε τ4ν 
8κ
γενει-
ακ4 γαλAνη εBτυ�ισµ	νων Dµερ*ν, Q ,�Cριστ
ς φ�λ
ς..., Q κ'ων.

Kι %ρ�εται σAµερα τ� «ντ7περµαν», µανιακ�ς διασταυρωµ	ν
ς σκ'λ
ς
Iφιαλτικ*ν Tνε�ρων, µ� ε8δικ3 λ
υρι3 στ3 καταστAµατα, Xπ
υ πρ
σφε'-
γ
υν ψυ�ανCµαλα pτ
µα τ2ς παθ
λ
γικ2ς σηµεριν2ς µ7δας... T� pµ
ι-
ρ
 @s*
 τ� �ρησιµ
π
ι
/ν σ3ν δεκαν�κι. =Eνα «πακ	ττ
» I�υπηρετAσεων
µ	σsω τ
/... Internet – καF φ
/ρν
ς ν3 µ4ν καπν�σkη... 0E�
υσιαστ�ς καF
πλανητ1ρ�ες %�
υν καταλ16ει π
P π]µε; iIσως τρ�6
υν τ3 �	ρια τ
υς �α-
ρ
'µεν
ι, γιατF %ρ�εται τ� Qλ
κα'τωµα, D τελικ4 λ'ση, π
P @ητ]νε, γι3
ν3 ,παλλαγ
/ν ,π� τ
Pς Iν
�λητικ
Pς π
P σκ	πτ
νται.

M3 δ�ν εLναι µ7ν
ι 
+ %�ω, εLναι καF 
+ µ	σα, π
P φ	ρ
υν κι αBτ
F ντ7-
περµαν – π*ς θ3 ,παλλαγ
/ν; Kι ^ν 5π
θ	σ
υµε Xτι ,φαιρ
/ν αBτ� τ�
γ
ν�δι
, τ7τε θ3 �	ρ
υν Xτι θ3 κ1ν
υν ,νεπαν7ρθωτη @ηµι3 στ� 
8κε:

κ	ντρ
 τ
/ Iγκεφ1λ
υ, Xπ
υ Iκε: %�
υν φ
ρτCσει Xλα τ
υς τ3 _νειρα καF
τFς Iλπ�δες γι3 bναν µικρ
ν
ϊκ� κ7σµ
 φαντα�τερ*ν λ
υρι*ν γι3 σκυλι3
ντ7περµαν...

ΠαντελVς Γλ/ρ"ς



A. T@ Mφιστ-µεν! «παιδαγωγικ@ σ*στηµα» (∆ηµ!τικA, Γυµν-σι!-Λ*κει! κ.λπ.) µ5
τ$ν MπερφAρτωση U<ρηστων καC περιττ3ν γνVσεων (περ)π!υ κατ0 60%) εTν!υ<)Jει
� παθητικ!π!ιε9 L,τι πι@ δηµι!υργικ@ καC π!λ*τιµ! ;<!υν ν0 πρ!σφFρ!υν !\ XEλλη-
νες στ@ν κAσµ! µας: τ0 Pδια)τερα <αρακτηριστικ0 στ!ι<ε9α τ!K Zγκεφ-λ!υ τ!υς.

B. Πρ!τε)ν!υµε Oνα νF! παιδαγωγικ@ σ*στηµα (2λ. π)νακες 1 καC 2), π!8 διαφFρει
>π@ τ@ WενAφερτ! µεσαιωνικ@ σ*στηµα (π!8 ZφαρµAJεται στ$ν SEλλ-δα) µF: Mπερ-
φAρτωση «|λης», ZWετ-σεις, κλεισ!*ρα στ!8ς τFσσερις τ!)<!υς, παπαγαλ)α κ.λπ. SH
δ!µ$ τ!K νF!υ πρ!γρ-µµατ!ς σπ!υδ3ν ε^ναι E [W?ς:

1. ΘεµελιακB µαθ5µατα (4-6) (� περ)π!υ 50% τ!K <ρAν!υ): µ5 >Wι!λAγηση µAν!
σ5 3-5 µαθHµατα.

2. 4EλεQθερες διαλ6Rεις (γι0 � 10 µαθHµατα) (� περ)π!υ 20% τ!K <ρAν!υ): XωρCς
>Wι!λAγηση στ0 µαθHµατα αTτ-.

3. 4Eπισκ6ψεις-παιδαγωγικEς Sµπειρ*ες (� περ)π!υ 30% τ!K <ρAν!υ) (2λ. τ!8ς Π)-
νακες 2 καC 2α).

Γ. SO εTν!υ<ισµ@ς τ!K Zγκεφ-λ!υ τ3ν νFων SEλλHνων µ5 τ@ Mφιστ-µεν! σ*στηµα
ZWηγε9, γιατC !\ σηµεριν!C XEλληνες δ5ν µπ!ρ!Kν ν0 φτ-σ!υν σ5 µεγαλωσ*νη τ!8ς
>ρ<α)!υς πρ!γAν!υς τ!υς.

• N0 !\ διαφ!ρ5ς τ3ν δ*! συστηµ-των στCς ZπιπτVσεις τ!υς, σ5 συν!πτικ$ διατ*-
πωση. (ΠληρFστερη διατ*πωση Mπ-ρ<ει στ@ Mπ@ ;κδ!ση 2ι2λ)! µας.)

ΣQγκριση SπιπτTσεων τOν δQ" συστηµ/των:
AUτ' π"Y iσMQει: AUτ' π"Y πρ"τε*ν"υµε:
(KαταναγκαστικA- (∆ηµι
υργικ4-
καταπιεστικ4 παιδε�α) διαλεκτικ4 παιδε�α)

�Aδιαφ!ρ)α Συµµετ!<$ (στ@ δι-λ!γ!)
�Aν)α (µFσα στ$ν τ-Wη) ΠεριFργεια-διFγερση
Παπαγαλ)α ∆ηµι!υργικ!C Uνθρωπ!ι
Kαταπ)εση (καταπιεσµFνα Uτ!µα) �Eλευθερ)α σκFψης (>πελευθερωµFνα

Uτ!µα)
aAγ<!ς-«στρ5ς» ATτ!γνωσ)α->ναJHτηση
ATτ!κτ!ν)ες ΠρAσκληση γι0 Jω$
Kατ-ρες-2ρισι5ς (>π@ τ!8ς γ!νε9ς) ETλ!γ)ες-πρ!σδ!κ)ες
�Aντιγραφε9ς �AναJητητ5ς τ?ς >λHθειας
�Aπ!2λ-κωση Kριτικ$ σκFψη
ΦερFφωνα ATτAφωτες nντAτητες
�Aπ!νεκρωµFν!ι ZγκFφαλ!ι ∆ιαλεγAµεν!ι-W*πνι!ι

1. ΣOγκριση Pφιστ�µεν�υ κα� πρ�τειν�µεν�υ συστ;µατ�ς

MIA ΠPOTAΣH ΓIA MIA EΠANAΣTAΣH
ΣTH ΣHMEPINH MEΣAIΩNIKH ΠAI∆EIA

X!ρε*!ντας µ5 τ$ν �AθηνD στ@ ∆ιαδ)κτυ!
καC συJητVντας µ5 τ@ Σωκρ-τη στ$ν �Aγ!ρ-



A. B.
T' PρMα!" dλληνικ' T' µεσαιωνικ' Rεν>φερτ"*
παιδαγωγικ' σQστηµα. παιδαγωγικ' σQστηµα.
(∆5ν Mπ-ρ<!υν ZWετ-σεις. SH διδασκαλ)α (M5 ZWετ-σεις, 2αθµ!λ!γ)ες, 
γ)νεται στ0 αyθρια, τ0 γυµναστHρια, κλεισ!*ρα στ!8ς 4 τ!)<!υς, 
µ-θηση µ5 δι-λ!γ! κ.λπ.) παπαγαλισµ@ κ.λπ.)

A. Mαθ5µατα

1. Σταθερ3** 1. «;Yπ
�ρεωτικ3»
1. ΛAγ!ς+ρητ!ρικ$ (;κφραση)+µ*θ!ι 1. Θρησκευτικ0
2. Γεωµετρ)α+>ριθµητικ$+«Mπ!λ!γιστ5ς» 2. SEλληνικ0 (>ρ<α9α-νFα)
3. M!υσικ$+vρµ!ν)α+Nµηρικ0 ;πη 3. SIστ!ρ)α
4. Γυµναστικ$+Uθληση 4. Mαθηµατικ0

5. Φυσικ$-<ηµε)α
2. 0Eλε'θερ
ι ∆ι1λ
γ
ι 6. pFνη γλ3σσα

MεταW8 τ!K δασκ-λ!υ καC τ!K µαθητ?: 7. �Aρ<5ς !Pκ!ν!µ)ας
– στ$ν «>γ!ρ-», 8. Tε<ν!λ!γ)α
– στ0 αyθρια, 9. Λατινικ0
– Zµπειρ)ες στ!8ς >γρ!*ς, 10. Περι2αλλ!ντικ$ ZπιστHµη
– Zµπειρ)ες στ@ κυνHγι, 11. Λ!γ!τε<ν)α
– Zµπειρ)ες στ!8ς >µπελ3νες (τρ*γ!ς), 12. SYπ!λ!γιστ5ς
– Zµπειρ)ες στ0 θFατρα, 13. �Aστρ!ν!µ)α-διαστηµικ$
– Zµπειρ)ες στCς «δηµAσιες Mπηρεσ)ες» κ.λ.π. 14. Bι!λ!γ)α

15. Φυσικ$ >γωγ$
2. 0Eπιλ
γ2ς

16. ETρωπαϊκ@ς π!λιτισµ@ς
17. Πληρ!φ!ρικ$
18. APσθητικ$ >γωγ$
19. Ψυ<!λ!γ)α
20. Σ<Fδι! κ.λπ. κ.λπ.

ΣQν"λ" � 15 ;τη. MαθHµατα: 4 µAν!ν. ΣQν"λ" = 12 ;τη. Mαθ5µατα 20 + ...
4EµπειρικL γνTση: σ5 5-10 ZπαγγFλµατα. 4EµπειρικL γνTση: σ5 µηδ5ν (0)

ZπαγγFλµατα.

B. T* «παρ/γ"υν» τB δQ" συστ5µατα (Pπ"τελ6σµατα):***

↓ ↓
Θαλ?ς, ΠυθαγAρας, SHρ-κλειτ!ς, Λε*κιππ!ς, Παπαγαλ-κια, µαϊµ!υδ-κια,
Παρµεν)δης, ZHνων, Σωκρ-της, pεν!φ3ν, καταστρ!φε9ς 2ι2λ)ων, >ντιγραφε9ς,
ΠρωταγAρας, Πλ-των, ∆ηµAκριτ!ς, �Aριστ!τFλης, φερFφωνα, <!*λιγκανς, 
ETκλε)δης, ∆ι!γFνης, pεν!φ-νης, �Eµπεδ!κλ?ς, µετριAτητες... Uγ<!ς-καταπ)εση, 
�Aριστε)δης, �Aρ<ιµHδης, SYπατ)α, Περικλ?ς, αTτ!κτ!ν)ες. 
�Aρ<*τας, �Aγησ)λα!ς, Φ)λιππ!ς, MFγ. �AλFWανδρ!ς, καH «ψηφ!ρAρ!ι <ειρ!κρ!τητFς».
Πλ!*ταρ<!ς καH Zνεργ!C π!λ)τες.

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014016

* «∆υτικAφερτ!», εPσαγAµεν!, µεσαιωνικ?ς πρ!Fλευσης. SH σ*γκριση A. καC B. ;<ει µAν! παιδαγωγικ$ >W)α καC
>φιερVνεται στ!8ς Mπ!υργ!8ς παιδε)ας µας.

** Στ$ν >ρ<αιAτητα !\ νF!ι >σκ!Kσαν τ@ πνεKµα τ!υς µ5 τ$ µ/θηση, τ@ δι/λ"γ" καC τ$ν µ"υσικL �ρµ"ν*α. ∆5ν εTν!*-
<ιJαν τ@ πνεKµα τ!υς µ5 ZWετ-σεις, 2αθµ!λ!γ)ες, παπαγαλ)α, τ$ν κλεισ!*ρα σ5 4 τ!)<!υς.
Στ@ πρ!τεινAµεν! «pριστ
 σ'στηµα» ν0 πρ!στεθ!Kν στ@ A1 µAν!ν τρ)α (3) µαθHµατα: φυσικ$-<ηµε)α, (>ρ<5ς)
πληρ!φ!ρικ?ς καC WFνη γλ3σσα, δηλ. σ*ν!λ! µAν!ν [πτ0 (7) µαθHµατα («5π
�ρεωτικ1»). Γι0 Lλα τ0 Uλλα µαθH-
µατα (φιλ!σ!φ)α, θρησκευτικ0 κ.λπ.) ν0 γ)νωνται «Zλε*θερες διαλFWεις» (<ωρCς ZWετ-σεις).

*** XEνα σ*στηµα κρ)νεται >π@ τ0 Pπ"τελ6σµατ/ τ!υ.

Π*νακας 1. ΣυγκριτικL παρ"υσ*αση τOν δQ" παιδαγωγικOν συστηµ/των



∆εµFν!υς στ$ν [λληνικ$ παρ-δ!ση �AνθFλληνες
SEλλην!λατρ)α καC !Pκ!υµενικAτητα pεν!λατρ)α
Bι2λιAφιλ!υς Kαταστρ!φε9ς 2ι2λ)ων
Συµµετ!<ικ@ δι-λ!γ! (Kαθηγητικ@) µ!νAλ!γ!
K!ινωνικ!8ς λειτ!υργ!8ς M!να<ικ!8ς καταναλωτ5ς
Παραγωγικ!8ς-δραστHρι!υς TεµπFληδες->δι-φ!ρ!υς
Συνειδητ!8ς δηµ!κρ-τες-Zνεργ!8ς ETν!υ<ισµFν!υς π!λ)τες-
π!λ)τες <ειρ!κρ!τητ5ς
Συνε<ιστ5ς τ?ς Zθνικ?ς κληρ!ν!µιDς SYπ!2αθµιστ5ς τ!K

SEλληνικ!K Π!λιτισµ!K
Σωκρ-τηδες, Πλ-τωνες, ETκλε)δηδες... MετριAτητες
Πρ!ετ!ιµασµFνα παραγωγικ0 Uτ!µα. aAνεργ!υς
O\ εTρ*τερες ZπιπτVσεις τ3ν δ*! συστηµ-των φα)ν!νται καC στ$ν παρακ-τω δι-σταση:
A. T' oφιστ/µεν" σQστηµα
µ5 τ@ διδακτικ@ µ!νAλ!γ! τ!K δασκ-λ!υ, µ5 τ$ν >π!στHθιση-παπαγαλ)α, µ5 τCς

>ντιγραφ5ς-ZWετ-σεις, µ5 τ$ν >ναγκαστικ$ παρακ!λ!*θηση, µ5 τ@ µ-ντρωµα µFσα
στ$ν αyθ!υσα διδασκαλ)ας, µ5 τ$ µ!υσειακ$ µεταφ!ρ0 τ3ν νεκρ3ν κAσµων (U<ρη-
στα µαθHµατα), µ5 τ$ν τρ!µ!κρατ)α τ3ν 2αθµ3ν καC µ5 τ@ «Zκτελεστικ@ >πAσπα-
σµα»: «πFρασες – >πFτυ<ες»

εUν"υM*Zει-διαστρ6φει ^ καH σκ"τTνει:
τ0 πι@ eρα9α καC δηµι!υργικ0 στ!ι<ε9α-κ*τταρα τ!K νF!υ XEλληνα Lπως: τ$ν παρ-

θενικ$ θεVρηση τ!K κAσµ!υ, τ$ν καλλιFργεια τ?ς φαντασ)ας, τ$ ρ!π$ γι0 δηµι!υρ-
γικ0 Zπιτε*γµατα, τ@ν MψηλAφρ!να στ!<ασµA, τ$ν κλ)ση πρ@ς πρωτ!γεν? θεωρH-
µατα, τ$ν παραγωγικ$ ZφευρετικAτητα, τ$ν κριτικ$ σκFψη, τ$ν παραγωγικ$ >π!-
τελεσµατικAτητα, τ$ διαλεκτικ$ φιλ!σ!φικ$ πρ!δι-θεση, τ$ν ;µφυτη παρAρµηση
γι0 παρθεν!γFνεση νFων Pδε3ν καC Zπιτευγµ-των, τ$ δυνατAτητα τ?ς συνF<ειας τ!K
SEλληνικ!K Πνε*µατ!ς, τ$ν πρωτAτυπη Zπιστηµ!νικ$ πρ!σφ!ρ-.

B. T' πρ"τειν>µεν" σQστηµα:
µ5 τ$ν καθιFρωση τ!K διαλAγ!υ eς τ!K 2ασικ!K Zργαλε)!υ διδασκαλ)ας-µ-θησης,

µ5 τ$ν Zνεργ@ συµµετ!<$ τ3ν νFων >νθρVπων στ0 κ!ινωνικ0 δρVµενα (ZνηµFρωση
γι0 τ!8ς δHµ!υς � κ!ινAτητες, τCς ν!µαρ<)ες, τ$ δρ-ση τ3ν συλλAγων � σωµατε)ων,
τ3ν ν!σ!κ!µε)ων κ.λπ.) καC µ5 τ$ν Mπε*θυνη ZνηµFρωση καC πρ!σωπικ$ Zµπειρ)α
γι0 τCς παραγωγικ5ς δραστηριAτητες (σ5 >ρτ!π!ιε9α, >γρ!τικ5ς µ!ν-δες, 2ι!µη<α-
ν)ες, τρ-πεJες, Zπι<ειρHσεις κ.λπ.)

καλλιεργε!-δηµι"υργε! ^ καH PναδεικνQει:
τ0 πλF!ν δηµι!υργικ0 στ!ι<ε9α τ!K νF!υ XEλληνα Lπως: τCς Zνδι-θετες \κανAτητFς τ!υ,

τ$ν πρωτ!γεν? φαντασ)α τ!υ, τ0 Yνειρα καC τ!8ς Nραµατισµ!*ς τ!υ, τ$ν ZφευρετικAτη-
τ- τ!υ, τ@ν παραγωγικ@ στ!<ασµA τ!υ, τ$ν >π!τελεσµατικAτητ- τ!υ σ5 κ-θε δρ-ση τ!υ.

SH !Tσ)α τ?ς παιδαγωγικ?ς λειτ!υργ)ας Zµφαν)Jεται στ@ πρAγραµµα σπ!υδ3ν,
π!8 πρ!τε)ν!υµε (2λ. ∆ι-γραµµα 1 καC Π)νακα 2). SO Π)νακας 3 >π!καλ*πτει µ)αν
Uλλη παθ!γFνεια.

2. �H δ�µ" τ�� πρ�γρ�µµατ�ς σπ�υδBν

M@ σηµερινC δεδ�µ�να τC δO� συστ;µατα παρ�γ�υν

14017∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 2000
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∆ι/γραµµα 1. KH συν"λικL δ"µL τ"C πρ"τειν>µεν"υ πρ"γρ/µµατ"ς σπ"υδOν-
µαθηµ/των sλ"κληρωµ6νης παιδε*ας-Sκπα*δευσης (2λ. καC Π)νακα 2)

Γι0 Lσ!υς θFλ!υν ν0 >Wι!λ!γHσ!υν τCς πρ!τ-σεις π!8 παρ!υσι-J!νται, πρFπει ν0
λ-2!υν Mπ’ Yψη τ!υς (� πρFπει ν0 >παντHσ!υν) τ0 [W?ς:

ΓιατC στ$ <Vρα µας αTτ!κτ!ν!Kν µαθητFς, Lταν >π!τυγ<-ν!υν στCς ZWετ-σεις
(καC >ναλ!γ)Jωνται τ@ δηµAσι! διασυρµA); (Bλ. συν��εια στ" σελ. 14020)

1.

3. Συν�πτικ" �Tι�λ�γηση κα� #ρωτηµατικC

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014018

EPδ)-
κευση

(κατ-ρ-
τιση
στ$ν

Zπιστηµ!νικ$
;ρευνα).

Γνωστικ@ς
ZWειδικευτικ@ς

κλ-δ!ς.

Bασικ0 µαθHµατα
Zπιστηµ!νικ?ς κατ-ρτισης.

Γλ3σσα-;κφραση, µαθηµατικ-,
Mπ!λ!γιστFς, 2ι!λ!γ)α-PατρικH, 

φυσικ$-<ηµε)α, \στ!ρ)α, >γγλικ-, 
µ!υσικH...

KαC
70 ZπισκFψεις σ5 παραγωγικ!8ς-

Zπαγγελµατικ!8ς <Vρ!υς - πρ!σφ!ρ0
κ!ινωνικ!K ;ργ!υ (καθαριAτητα, 

φρ!ντ)δα δηµ. <Vρων).

Γλ3σσα-γραφH, >ριθµητικH, γεωγραφ)α-
φυσικ@ς κAσµ!ς, \στ!ρ)α, >γγλικ-, Mπ!λ!γιστFς.

KαC
50 ZπισκFψεις σ5 παραγωγικ!8ς-Zπαγγελµατικ!8ς <Vρ!υς·
πρ!σφ!ρ0 κ!ινωνικ!K ;ργ!υ (στ$ δηµAσια καθαριAτητα,

δενδρ!φ*τευση κ.λπ. µ5 Mψηλ$ 2αθµ!λ!γ)α).

Nηπιαγωγε9!
– !Pκ!γFνεια.

KαC
πρ3τες ZWωσ<!λικ5ς Zµπειρ)ες

(Zδ3 διαπλ-θεται κατ0 60% E πρ!σωπικAτητα καC τ@ fθ!ς).

MεταπτυMιακL
κατ/ρτιση:
23-25 SτOν

Πανεπιστ5µι":
19-22 SτOν

Γυµν/σι"-ΛQκει"
13-18 SτOν

∆ηµ"τικ>:
6-12 SτOν

0-5 SτOν

▲
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1. ΘεµελιακB µαθ5µατα (� 50% τ!K <ρAν!υ):
µ5 ZWετ-σεις (4-6 µαθHµατα) [γλ3σσα, >ριθµητικH, µ!υσικH, φυσ. κAσµ!ς, 

Mπ!λ!γιστFς, φυσικH-<ηµε)α, >γγλικ0]

2. 4EλεQθερες διαλ6Rεις (� 20% τ!K <ρAν!υ):
<ωρCς ZWετ-σεις (+10 µαθHµατα) [θρησκευτικ-, δηµ. >γωγH, !Pκ!ν!µ)α, 

π!λιτε*µατα, ψυ<!λ!γ)α, κ!ινωνι!λ!γ)α κ.λπ.

3. 4Eπισκ6ψεις-παιδαγωγικEς Sµπειρ*ες (� 30% τ!K <ρAν!υ):
(>ρτ!π!ιε9!, ραφτ-δικ!, δηµαρ<ε9!, >στυν!µικ@
τµ?µα, ν!σ!κ!µε9!, µ!υσε9! κ.λπ.)

<Eπισκ�ψεις κα� πρακτικ" #T�σκηση (30% τ�� συν�λικ�� �ρ�ν�υ σπ�υδBν):

A. ∆ηµ>σια Sνηµ6ρωση:
�Eπ)σκεψη στ!8ς τ!πικ!8ς >ρ<αι!λ!γικ!8ς <Vρ!υς-µ!υσε9α· 
δ?µ!ς � κ!ινAτητα (2 EµFρες)· 
π!λιτιστικ!C σ*λλ!γ!ι· 
Zπ)σκεψη σ5 2ι2λι!θ?κες· 
τ!πικ@ς <!ρευτικ@ς σ*λλ!γ!ς· 
τ!πικ@ς γυµναστικ@ς σ*λλ!γ!ς· 
διε*θυνση τρ!<α)ας-κυκλ!φ!ριακ$ >γωγH· 
π3ς γ)νεται E �λεκτρ!δAτηση (∆EH)· 
>σφαλιστικ!C nργανισµ!)· 
Zπ)σκεψη στ$ν >γ!ρ0 τρ!φ)µων-ZνηµFρωση· 
Zπ)σκεψη σ5 δι-φ!ρα Mπ!υργε9α � ν!µαρ<)ες· 
Zπ)σκεψη σ5 τ!πικ5ς Zφηµερ)δες· 
Zπ)σκεψη στ0 �λεκτρ!νικ0 M.M.E.

B. Πρ"σφ"ρB κ"ινωνικ"C bργ"υ (δQ" µVνες – µE PRι"λ>γηση):
KαθαριAτητα δηµ!σ)ων <Vρων (πλατε9ες, π-ρκα, παιδικ5ς <αρ5ς κ.U.)· δενδρ!φ*-
τευση· περιπ!)ηση κHπων· συµµετ!<$ στ$ διατHρηση τ?ς !Pκ!λ!γικ?ς Pσ!ρρ!π)ας
(>νακ*κλωση, περι2αλλ!ντικ$ >γωγH)· καθαριAτητα >κτ3ν· φ*λαWη δασ3ν.

Γ. 4Eπ*σκεψη σE Sπαγγελµατικ"Yς-παραγωγικ"Yς MTρ"υς:
>ρτ!π!ιε9α· ραφτ-δικα· Mπ!δηµατ!π!ιε9α· Wυλ!υργε9α· λαϊκ$ >γ!ρ-· παραγωγικ5ς
µ!ν-δες· Zµπ!ρικ5ς !Pκ!ν!µικ5ς µ!ν-δες· Zργ!τ-Wια καC nρυ<ε9α· >γρ!8ς καC >γρ!-
τικ5ς Zκµεταλλε*σεις· ZργαστHρια κεραµεικ?ς· συJHτηση µ5 τ!8ς πι@ δηµι!υργικ!8ς
π!λ)τες-παραγωγ!8ς >γαθ3ν.

* SO Lρ!ς «5π
�ρεωτικ1», π!8 <ρησιµ!π!ιε9ται >π@ τ0 Zπ)σηµα πρ!γρ-µµατα σπ!υδ3ν, ε^ναι «>πωθητικAς», γιατC θυ-
µ)Jει «\ερ0 ZWFταση», µεσα)ωνα, καταναγκαστικ@ ;ργ! κ.λπ., Lπως καC N Lρ!ς «I�ετ1σεις». N0 <ρησιµ!π!ιηθ!Kν πε-
ρισσAτερ! παιδαγωγικ!C Lρ!ι, Lπως «θεµελιακ1», «,�ι
λ7γηση»-«Iπ�δ
ση» κ.λπ.
Σηµε)ωση: στ@ Mπ@ ;κδ!ση 2ι2λ)! µ!υ δ)ν!νται περισσAτερες λεπτ!µFρειες γι0 τ@ πρAγραµµα σπ!υδ3ν –τ$ν !Tσ)α
τ?ς παιδαγωγικ?ς λειτ!υργ)ας...
Γι0 τ!8ς τ)τλ!υς σπ!υδ3ν, 2λ. τ@ κε)µενA µ!υ: «;H Tν
µατ
λ
γ�α τ*ν τ�τλων σπ
υδ*ν», «OPκ!ν!µικ@ς Tα<υδρAµ!ς»,
4 Mαρτ)!υ 1999, σελ. 82.

Π*νακας 2. 
Πρ>ταση: ∆"µL πρ"γρ/µµατ"ς σπ"υδOν (δηµ"τικ"C, γυµνασ*"υ, λυκε*"υ)

Π*νακας 2α. T' πρ>γραµµα πρακτικOν SµπειριOν γιB τ' δηµ"τικ'



T) σηµα)νει τ@ σ<)σιµ! � καC τ@ κ-ψιµ! <ιλι-δων διδακτικ3ν 2ι2λ)ων (π!8
>κρι2!πλHρωσαν !\ XEλληνες π!λ)τες) τCς EµFρες τ3ν ZWετ-σεων ;Wω >π@ τ0 γυµν--
σια-λ*κεια; (pFσπασµα στ$ 2αρ2αρAτητα καC τ$ν καταπ)εση [ν@ς >ντιπαιδαγωγι-
κ!K συστHµατ!ς, π!*, >ντC ν0 Nδηγ=? στ$ν >γ-πη γι0 τ@ 2ι2λ)!, πρ!ωθε9 τ$ν κατα-
στρ!φH τ!υ.)

MHπως τ0 60-70% >π@ αTτ0 π!8 διδ-σκ!νται στ0 σ<!λε9α µας ε^ναι U<ρηστα;

Γιατ) κ-θε <ρAν! >ναγκ-J!νται ν0 φε*γ!υν >π@ τ$ν SEλλ-δα σ5 πανεπιστHµια
γειτ!νικ3ν <ωρ3ν (ΣκAπια, Bελιγρ-δι, Kωνσταντιν!*π!λη, ΣAφια, T)ρανα...) περ)-
π!υ 25.000 παιδι- µας, σπ!υδ-J!υν Zκε9 ZπC 4-5 <ρAνια, W!δε*!υν τ!υλ-<ιστ!ν
7.000.000-10.000.000 δρ<., ZπιστρFφ!υν στ$ν SEλλ-δα καC τ!8ς >ναγνωρ)J!υµε τ@ πτυ-
<)!; MHπως µ5 τ0 <ρHµατα αTτ0 θ0 µπ!ρ!Kσαν ν0 σπ!υδ-σ!υν στ$ν SEλλ-δα σ5 δη-
µ!τικ0 πανεπιστHµια καλ*τερα >π@ τ3ν γειτ!νικ3ν µας <ωρ3ν;

Γιατ) Mπ-ρ<ει Nµαδικ$ ;W!δ!ς πρ@ς τ0 πανεπιστHµια τ?ς ETρVπης καC �Aµε-
ρικ?ς;

Γιατ) τ0 πανεπιστHµι- µας δηµι!υργ!Kν στρατι5ς >νFργων; Γιατ) π!λλ!C νF!ι
<-ν!υν δ*! καC τρ)α <ρAνια, Oως Lτ!υ 2ρ!Kν παραγωγικ$ Zργασ)α;

Γι0 τ$ν >νVτατη Zκπα)δευση πρ!τε)ν!νται τ0 [W?ς:
Kατ-ργηση Lλων τ3ν «εPσαγωγικ3ν» � «πρ!-εισαγωγικ3ν» ZWετ-σεων. [SO �Aρι-
στ!τFλης, N ETκλε)δης δ5ν πFρασαν >π@ εPσαγωγικ5ς ZWετ-σεις...] O\ ZWετ-σεις
αTτ5ς >π!τελ!Kν >ντι-παιδαγωγικFς, >ντικ!ινωνικ5ς καC >ντι-παραγωγικ5ς δρα-
στηριAτητες [SYπενθυµ)Jω Lτι N γρ-φων fλθε «πρ3τ!ς» στCς εPσαγωγικFς τ!υ ZWε-
τ-σεις >ν-µεσα σ5 π!λλ5ς <ιλι-δες Uλλων Mπ!ψηφ)ων...]
Eyσ!δ!ς στ0 AEI καC TEI Lλων Lσ!ι ;<!υν τ@ν συµ2ατικ@ 2αθµ@ ≥14. [XOσ!ι
;<!υν 2αθµ@ κ-τω τ!K 14 στρFφ!νται σ5 πρακτικ0 ZπαγγFλµατα, τ0 Nπ!9α Zπι-
λFγ!υν :δη >π@ τ@ λ*κει! µ5 τCς «παιδαγωγικ5ς ZπισκFψεις» τ!υς.]
∆ηµι!υργ)α σταδιακ0 >κAµη 10 ν6ων πανεπιστηµ*ων τ!υλ-<ιστ!, γι0 ν0 Mπ!-
δε<θ!Kν Lλ!υς π!8 θFλ!υν ν0 κ-ν!υν >νVτατες σπ!υδFς.
Γι0 ν0 ε^ναι Zφικτ$ E >π!ρρAφηση τ3ν Mπ!ψηφ)ων >π@ τ0 AEI καC TEI, δι-
πλασι-J!νται πρ!σωριν0 !\  ρες διδασκαλ)ας >π@ τ0 µFλη τ!K ∆EΠ στ0 Mφι-
στ-µενα :δη πανεπιστHµια: 8-14.00: πρωιν$ διδασκαλ)α (= 6  ρες)· 16-22.00:

4.

3.

2.

1.

4. <AνVτατη <Eκπα>δευση: Πρ�τ�σεις

6.

5.

4.

3.

2.

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014020

* �Iσ!τιµ)α 450 π.X.
Παρατ5ρηση:
1) Στ$ν >ρ<αιAτητα !\ δ-σκαλ!ι ;παιρναν 3πλ/σι" µισθ@ σ5 σ*γκριση µ5 τ!8ς 2!υλευτFς.
2) Mπ!ρ!Kµε ν0 συγκρ)ν!υµε τCς «>ρ<α9ες» καC τCς «νFες», >W)ες: N δ-σκαλ!ς καλλιεργε9 τ$ν ψυML τ3ν νFων, Zν]3 N 2!υ-

λευτ$ς συνHθως: δηµαγωγε9 � ψηφ)Jει «Pµελ6τητ"υς» νAµ!υς.

AρMαι>τητα Σ5µερα
(δρ<.)* (δρ<.)

1.     ∆-σκαλ!ς 60 220.000

2.     EPδικευµFν!ς Zργ-της 26 300.000

3.     B!υλευτ$ς 20 2.000.000

Π*νακας 3. Mηνια!"ς µισθ'ς (κατB πρ"σ6γγιση)



>π!γευµατιν$ διδασκαλ)α (= 6  ρες)·
αTW-ν!νται κατ0 60% !\ >µ!ι25ς Zργασ)ας τ3ν µελ3ν τ!K ∆EΠ διπλ?ς >καδη-
µαϊκ?ς >πασ<Aλησης·
Mπερκ!µµατικ@ς Mπ!υργ@ς καC µAνιµ!ς Mφυπ!υργ@ς Παιδε)ας (γενικ?ς >π!-
δ!<?ς καC >π@ τ!8ς σ!φVτερ!υς XEλληνες)·
πρAσκληση καC καθηγητ3ν τ!K �AπAδηµ!υ SEλληνισµ!K στ$ν SEλλ-δα γι0 µε-
ρικ$ � πλHρη >πασ<Aληση·
>πAλυτη διαπανεπιστηµιακ$ καC γεωγραφικ$ κινητικAτητα καθηγητ3ν (γι0 ν0
>ντιµετωπισθ? τ@ 2)·
>Wι!π!)ηση Lλων τ3ν κ!ιν!τικ3ν πAρων (π!8 σHµερα >π!ρρ!φ!Kνται µAν!ν
κατ0 35% περ)π!υ)·
Lσ!ι γ!νε9ς ;<!υν συν!λικ@ φ!ρ!λ!γητF! εPσAδηµα ≥25.000.000 κατα2-λλ!υν δ)-
δακτρα 1.000.000 δρ<. κατ’ ;τ!ς γι0 τ@ πρ3τ! παιδ), 500.000 δρ<. γι0 τ@ δε*τερ!,
300.000 γι0 τ@ τρ)τ! καC µηδ5ν (0) γι0 τ@ τFταρτ! καC Uνω·

κ-θε πανεπιστηµιακ@ τµ?µα σπ!υδ3ν Mπ!<ρε!Kται ν0 \δρ*ση καC µεταπτυ<ιακ@
τµ?µα µ5 εTθ*νη τ!K πρ!Fδρ!υ τ!υ µFσα σ5 Oνα ;τ!ς·
στ0 πανεπιστHµια µπ!ρ!Kν ν0 διδ-σκ!υν µ5 σ<ετικ$ eρια)α >µ!ι2$ καC Zπιτυ-
<ηµFνα Uτ!µα τ!K Zπαγγελµατικ!K-Zπι<ειρηµατικ!K-Zπιστηµ!νικ!K <Vρ!υ |στε-
ρα >π@ 2ι!γραφικ@ MπAµνηµα, π!8 >Wι!λ!γε9ται >π@ τ$ γενικ$ συνFλευση τ3ν
τµηµ-των («πρ!σκεκληµFν!ι Zµπειρ!γνVµ!νες»).

�AντC ν’ >φελλην)J!υµε τ0 SEλληνAπ!υλα στFλν!ντ-ς τα στ@ ZWωτερικA, ε^ναι σ!-
φVτερ! ν0 ZWελλην)Jωνται τ0 WFνα πανεπιστHµια µ5 τ$ διευκAλυνση τ?ς Zγκατ--
στασης στ$ν SEλλ-δα >λλ!δαπ3ν πανεπιστηµ)ων Mψηλ?ς Zµ2Fλειας >π@ τA: X-ρ-
2αρτ, τ$ν �Aγγλ)α, τ$ Γαλλ)α, τ$ Γερµαν)α, τ$ Σ!υηδ)α, τ$ν SOλλανδ)α. M$ Wε<νDµε,
Lτι E SEλλ-δα καC E �AθHνα >πFκτησαν τ$ν αyγλη τ!υς στ$ν >ρ<αιAτητα, γιατC πρ!-
σFλκυσαν σ!φ!8ς Zγκεφ-λ!υς >π@ τCς µεγ-λες φιλ!σ!φικ5ς σ<!λ5ς Lλ!υ τ!K τAτε κA-
σµ!υ. T@ «>µερικανικ@ τε<ν!λ!γικ@ θαKµα» nφε)λεται κυρ)ως στ@ γεγ!ν@ς τ?ς πρ!-
σFλκυσης στCς H.Π.A. Mψηλ3ν Zγκεφ-λων >π@ Lλες τCς <3ρες, µεταW8 τ3ν Nπ!)ων καC
E SEλλ-δα.

�Eλε*θερα λ!ιπ@ν καC Lλα τ0 «ZργαστHρια σπ!υδ3ν» >π@ τ@ ZWωτερικA, Zφ’ Lσ!ν
διαθFτ!υν π!ιAτητα. SO παιδαγωγικ@ς >νταγωνισµ@ς ε^ναι E κινητHρια δ*ναµη τ?ς
πρ!Aδ!υ. SH SEλλ-δα διαθFτει σ!2αρ0 !Pκ!λ!γικ0 καC παραδ!σιακ0 πλε!νεκτHµα-
τα, γι0 ν0 γ)ν=η Wαν0 παγκAσµι! κFντρ! παιδαγωγικ?ς-Zκπαιδευτικ?ς >κτιν!2!λ)ας.
T0 τε<ν!λ!γικ-, !Pκ!ν!µικ0 καC π!λιτισµικ0 nφFλη γι0 τ$ν SEλλ-δα θ0 ε^ναι Mψη-
λAτατα >π@ τ$ στρατηγικ$ αTτH. Xρει-Jεται σ!φ!8ς π!λιτικ!8ς EγFτες, Lπως >να-
φFρω >ναλυτικ0 στ@ 2ι2λ)! µ!υ: «SH π!ιAτητα τ?ς Eγεσ)ας µας» (ZκδAσεις ΠαπαJH-
ση). O\ πραγµατικ!C XEλληνες ZWελλην)J!υν, δ5ν >φελλην)J!νται. T0 WFνα πανεπι-
στHµια σιγ0-σιγ0 θ0 πρ!2-λλ!υν καC τ$ν SEλληνικ$ Παιδε)α.

ΣταCρ"ς Θε"φαν*δης
Kαθηγητ$ς Πανεπιστηµ)!υ

5. �H �Eλλ�δα παγκ�σµι� X παν-ευρωπαϊκ: κ�ντρ� Παιδε>ας

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.
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«4Aντ*παλ"ς» σQµµαM"ς
Mπ
ρε: εfκ
λα ν3 5π
στηρι�θk2, πYς D πνευµατικ4 κατ1σταση τ
/ σηµεριν
/

,νθρCπ
υ δι	ρ�εται bνα «µετα6ατικ7» στ1δι
, ,φ
/ 
+ ν	ες συνθ2κες, π
P ,ντικα-
θιστ
/ν τ4ν παρακµ4 τ
/ παραδ
σιακ
/ κ7σµ
υ, δ�ν εLναι ,κ7µη διακριτ	ς. ;O κ7-
σµ
ς τ*ν Iθν*ν-κρατ*ν καF τ*ν µα@ικ*ν κινηµ1των πεθα�νει. T� π
λυλεγ7µεν
 «τ	-
λ
ς τ*ν 8δε
λ
γι*ν» περιγρ1φει τ7σ
 τ�ν θ1νατ
 τ*ν ,ριστερ*ν-κ
µµ
υνιστικ*ν
Qραµ1των Xσ
 καF τ� τ	λ
ς τ*ν κρατιστικ*ν 8δε*ν.

EE�αµε ,ναφερθ2 σ� παλαι7τερ
 τε/�
ς τ
/ «∆αυλ
/» (τ. 186: «KρατικιστικL καH
SθνικL iδε"λ"γ*α») στ�ν πανικ� στ�ν Qπ
:
 περι2λθαν 
+ φ
ρε:ς τ*ν Iθν
κρατικ*ν
,ντιλAψεων, καθYς εLδαν τ�ν !αυτ7 τ
υς ν3 ,φ
πλ�@εται ,π� τ4 δ'ναµη τ2ς παγκ
-
σµι
π
�ησης τ2ς 
8κ
ν
µ�ας, τ2ς π
λιτικ2ς καF τ*ν 8δε*ν καF ν3 καταλAγ
υν σ� «,µυ-
ντικ3 8δε
λ
γAµατα», π
P ,π
πν	
υν Iσωστρ	φεια, κινδυν
λ
γ�α καF φανατισµ7. ;H
%�αρση τ
/ νε
ϊσλαµισµ
/ σ’ Xλες σ�εδ�ν τFς µ
υσ
υλµανικ�ς �*ρες καF µει
ν7τητες
αBτ4ν ,κρι6*ς τ4ν  pµυνα φανερCνει. Στ4ν ;Eλλ1δα 
+ τ1σεις αBτ�ς φα�νεται Xτι συ-
σπειρCν
νται καF Iκφρ1@
νται µ	σα στ� {δη 5π1ρ�
ν «!λλην
�ριστιανικ�» 8δε
λ7-
γηµα, π
P τελευτα:α «φρεσκ1ρεται» καF ,ναδιατυπCνεται, |στε ν3 πρ
ταθk2 στ
Pς Nε-

	λληνες Sς D Iναλλακτικ4 λ'ση M τ� ,ντ�παλ
 δ	
ς τ2ς «παγκ
σµι
π
�ησης» καF τ2ς
«λα�λαπας» π
P πρ
καλε: Q κ
σµ
π
λιτισµ7ς. ;H κ�νηση αBτ4 συγκρ
τε:ται ,π� αBτ7-
φωτ
υς δ2θεν !λληνιστ�ς (κατ’ 
Bσ�αν µυστικ�@
ντες – ,νατ
λ�@
ντες) καF κληρικ
Pς
M 8δι*τες Iκτ
πισθ	ντες ,π’ τ� κατεστηµ	ν
 π
λιτικ� σ'στηµα, π
P Iπι@ητ
/ν ν3 δC-
σ
υν µ�α «,π1ντηση» στ
Pς νικητ	ς τ
υς. T3 !τερ7κλιτα αBτ3 στ
ι�ε:α συνε��@
υν
Iπ�σης τ4ν κακ
π
�ηση τ2ς +στ
ρ�ας, π
P �εκ�νησε ,π� συστ1σεως τ
/ !λλαδικ
/
κρ1τ
υς. T� !λλην
�ριστιανικ� «σ'µπλεγµα» πρ	πει ν1 δε��νkη Qµ
ι
γεν	ς. Γι’ αBτ7

+ =Eλληνες φιλ7σ
φ
ι «Iκ�ριστιαν�@
νται», Q Xριστ�ς καF 
+ 0Aπ7στ
λ
ι «!λλην
-
π
ι
/νται» καF D !λληνικ4 ,να@Aτηση τ
/ ν
Aµατ
ς τ2ς @ω2ς καF τ
/ κ7σµ
υ 6ρ�σκει
τ�ν ,π7λυτ
 πρ

ρισµ7 της στ� θε
κρατικ� Tρθ7δ
�
 δ7γµα...

;Ωστ7σ
 τ	τ
ιες καF παρ7µ
ιες κινAσεις δ�ν δ'νανται ν3 ,π
τελ	σ
υν πρ7σκ
µµα
–^ν καF τ� IπιδιCκ
υν– πρ�ς τ4ν ,πρ7σκ
πτη %ρευνα τ2ς +στ
ρικ2ς ,λAθειας, π
P
,π
τελε: καF τ� κλειδF γι3 τ4ν καταν7ηση τ
/ !λληνικ
/ παρ7ντ
ς. ;H ∆ιεθν4ς 0E�
υ-
σ�α δ�ν µπ
ρε: παρ3 ν3 �α�ρεται, δι7τι πλ1ι στ� τ	λεια 5π
ταγµ	ν
 σ’ αBτ4ν κρατικ�
κατεστηµ	ν
 6ρ�σκει Sς «,ντ�παλ7» τ
υ κι bναν σ'µµα�
 ,π’ τ3 παλι1. Παρ’ Xλα
τα/τα Q ;Eλληνικ�ς Π
λιτισµ�ς µ’ Xλες τFς θεωρητικ�ς καF πρακτικ�ς διαστρ
φ�ς π
P
%�ει 5π
στ2, εLναι σAµερα παγκ7σµι
ς, κυρ�αρ�
ς γι3 bναν καF µ
ναδικ� λ7γ
: Συ-
ναπ
τελε:ται ,π’ X,τι ,ληθιν� –µ� τ4ν %νν
ια τ2ς δια�ρ
νικ2ς ,��ας– παρAγαγε D
,νθρCπινη ν7ηση στ� +στ
ρικ� δι16α της. Πρ7
δ
ς, I�	λι�η δ��ως ;Eλλ1δα δ�ν ν
-
ε:ται.

Γι’ αBτ� τ� µ7ν
 @ητ
'µεν
 γι3 τ�ν σηµεριν� =Eλληνα εLναι ν3 γνωρ�@kη τ� ,ληθιν�
Xθ�ς π
P εLναι δικ7 τ
υ, καF τ
/ τ� ,π
κρ'πτ
υν M ,λλ
ιCν
υν, |στε ν3 µπ
ρ	σkη
ν3 ,π
καθ1ρkη τ� Παρ�ν ,π� αBτ4ν τ4ν κακ
δαιµ
ν�α, π
P συνεκ	ντρωσε D παρ1-
δ
�η Xσ
 καF τραγικ4 π
ρε�α τ2ς φυλ2ς τ
υ τFς δ'
 τελευτα:ες �ιλιετ�ες. M7ν
 %τσι
θα µπ
ρ	σkη ν3 δηµι
υργAσkη καF π1λι, ν3 πρωτ
στατAσkη �αν3 στ� παγκ7σµι
 γ�-
γνεσθαι. ABτ� εLναι τ� +στ
ρικ7 τ
υ �ρ	
ς καF γι’ αBτ� πρ
σπαθε: µ� τFς Xπ
ιες δυ-
ν1µεις τ
υ καF Q «∆αυλ7ς», ,γν
Cντας τ
Pς Iκ πρ

ιµ�
υ καταδικασµ	ν
υς στ4 σ'γ-
�υση καF πιστε'
ντας Xτι 
+ ,ναγν*στες τ
υ τ� �ρ	
ς αBτ� τ� %�
υν καταν
Aσει.
E8δ1λλως D συν	�ιση τ2ς παρ
υσ�ας τ
υ δ�ν θ3 εL�ε καν	να ,π
λ'τως ν7ηµα. Π
λP
σ'ντ
µα θ3 δ
θk2 D Qριστικ4 µ1�η µετα�P Π
λιτισµ
/ καF 0E�
υσιασµ
/ σ� παγκ7-
σµια κλ�µακα, καF D +στ
ρικ4 αBτ
γνωσ�α καθ�σταται τ� 8σ�υρ7τερ
 Xπλ
 αBτ2ς τ2ς
µ1�ης.

Παν. Λ. K"υIαλ/κης



λς. AUτ>λυκ"ς
;O Iκ Πιτ1νης (_�ι τ2ς σπαρτιατικ2ς ,λλ3 τ2ς Iν Mυσ��α τ2ς Mικρ]ς 0Aσ�ας

α8
λικ2ς, D Qπ
�α κατεστρ1φη ,π� σεισµ�ν περF τ3 µ	σα τ
/ 1
υ µ.X.
α8*ν
ς) ABτ7λυκ
ς 5π2ρ�ε µ	γας φιλ7σ
φ
ς, µαθηµατικ�ς καF ,στρ
ν7-
µ
ς, τ
/ Qπ
�
υ τ3 συγγρ1µµατα θεωρ
/νται Sς τ3 παλαι7τερα Iκ τ*ν σsω-
@
µ	νων µαθηµατικ*ν συγγραµµ1των (4
ς α8Cν). ΠερF τ
/ 6�
υ τ
υ 
Bδ�ν
γνωρ�@
µεν, π	ραν τ
/ Xτι 5π2ρ�ε διδ1σκαλ
ς τ
/ πλατωνικ
/ συµπα-
τριCτ
υ τ
υ 0Aρκεσιλ1
υ, µετ3 τ
/ Qπ
�
υ συνετα��δευσε κ1π
τε στFς Σ1ρ-
δεις (∆ι
γ	νης Λα	ρτι
ς ∆´, 6).

T3 δ'
 συγγρ1µµατα τ
/ ABτ
λ'κ
υ π
P διεσCθησαν –%�
υν Iκδ
θ2 5π�
τ
/ Γερµαν
/ κλασσικ
/ φιλ
λ7γ
υ Φρειδερ�κ
υ X
Pλτς– διακρ�ν
νται γι3
τ�ν αBστηρ3 Iπιστηµ
νικ� �αρακτ2ρα τ
υς καF I�ετ1@
υν τ3 φαιν7µενα καF
τFς δι1φ
ρες θ	σεις (παρ1λληλ
ς, TρθA, πλαγ�α) τ2ς 
Bραν�
υ σφα�ρας,
Xπως καF τ4ν θ	σι τ*ν ,πλαν*ν ,στ	ρων Iν σ�	σει πρ�ς τ�ν �λι
ν καF τ4ν
IκλειπτικAν. T3 π
ρ�σµατ1 τ
υ, ^ν καF ,σφαλ2, �αρακτηρ�@
νται Sς γενι-
κ1, καθ7τι δ�ν �ρησιµ
π
ιε: τ�ν δι3 τ2ς σφαιρικ2ς τριγων
µετρ�ας 5π
λ
-
γισµ7ν, Q Qπ
:
ς ε8σ1γεται τ� πρ*τ
ν 5π� τ
/ ;Iππ1ρ�
υ τ
/ P
δ�
υ τ�ν 2

π.X. α8*να.

T� πρ*τ
ν σ'γγραµµα τ
/ Πιτανα�
υ IπιστAµ
ν
ς φ	ρει τ�ν τ�τλ
 «Περ�
Kιν
υµ	νης Σφα�ρας» καF περιγρ1φει σφα�ραν στρεφ7µενην περF τ�ν p�
-
ν1 της, IπF τ2ς Qπ
�ας δεικν'
νται 
+ π7λ
ι, 
+ µεσηµ6ριν
F καF 
+ παρ1λ-
ληλ
ι. Περιλαµ61νει δ'
 «Xρ
υς» (M ,�ιCµατα) καF δCδεκα «πρ
τ1σεις» (M
α8τAµατα) σφαιρικ2ς ,στρ
ν
µ�ας, ,ναφερ7µενα κυρ�ως ε8ς τ4ν _ψιν τ
/

Bραν
/ καF τFς θ	σεις τ*ν διαφ7ρων αBτ
/ κ'κλων Iν συναρτAσει πρ�ς τ�
γεωγραφικ�ν πλ1τ
ς !κ1στ
υ τ7π
υ. T� 6ι6λ�
 αBτ7, µπ
ρ
/µε ν3 π
/µε,
,π
τελε: τ� θεωρητικ�ν 5π76αθρ
 καF τ
/ δευτ	ρ
υ 6ι6λ�
υ.

O+ δ'
 Xρ
ι τ
/ A´ 6ι6λ�
υ εLναι 
+ !�2ς: «;Oµαλ*ς λ	γεται φ	ρεσθαι ση-
µε:α, Xσα Iν Eσsω �ρ7νsω Eσα τε ({) καF Xµ
ια µεγ	θη διε�	ρ�εται»· καF «I3ν
Iπ� τιν
ς γραµµ2ς φερ7µεν7ν τι σηµε:
ν Qµαλ*ς δ'
 γραµµ3ς διε�	λθkη, τ�ν
αBτ�ν λ7γ
ν b�ει X τε �ρ7ν
ς πρ�ς τ�ν �ρ7ν
ν –Iν s� τ� σηµε:
ν !κατ	ραν τ*ν
γραµµ*ν διε�2λθεν– καF D γραµµ4 πρ�ς τ4ν γραµµAν». 0Eκ τ*ν δ'
 «Xρων»
αBτ*ν συν1γεται, Xτι Q ABτ7λυκ
ς Iργ1@εται IπF τk2 61σει τ*ν λ7γων καF
,ναλ
γι*ν, πρ]γµα π
P κατ3 τ�ν +στ
ρικ� τ2ς µαθηµατικ2ς IπιστAµης
Arpad Szαb7 σηµα�νει, Xτι 
+ =Eλληνες τ2ς κλασσικ2ς Iπ
�2ς δ�ν ,γν

/σαν
τ4ν pλγε6ρα καF τ3 συνε�ιστικ3 µαθηµατικ1.

;H γ´ πρ7τασις τ
/ Iν λ7γsω 6ι6λ�
υ ,π
τελε: πρ
αν1κρ
υσµα τρ7π
ν τι-
να τ
/ A´ Στ
ι�ε�
υ τ
/ EBκλε�δ
υ –«καF τ� Xλ
ν τ
/ µ	ρ
υς µε:@7ν (Iστι-
ν)»– καF λ	γει τ3 !�2ς: «iIση pρα IστFν D ∆H (µ	ρ
ς) τk2 ∆Z (Xλ
ν), D Iλλ1-
σων τk2 µε�@
νι, Xπερ ,δ'νατ
ν». Mι3 I�εταστικ4 µατι3 στ� κε�µεν
 πε�θει
τ�ν ,ναγνCστη, Xτι τ� Iν λ7γsω π7ρισµα 
Bδεµ�αν ,ναγκαι7τητα καλ'πτει
καF Xτι ,@Aµια θ3 µπ
ρ
/σε ν3 %�kη παραλειφθ2· D ,ναφ
ρ1 τ
υ δ�ν µπ
ρε:
παρ3 ν3 στ
�ε'kη στ�ν ZAνωνα τ�ν 0Eλε1τη καF τ3 θαυµ1σια «Παρ1δ
�1»

OI ΓENNHTOPEΣ TOY  ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



τ
υ, σ'µφωνα µ� τ3 Qπ
:α «Eσ
ν καF Xµ
ι7ν Iστι τ� �µισυ !ν�ς εBθυγρ1µµ
υ
τµAµατ
ς πρ�ς τ� Xλ
ν, καθYς καF Q �µισυς �ρ7ν
ς πρ�ς τ�ν διπλ1σι7ν τ
υ»,
,φ
/ τ�θενται πρ�ς σ'γκρισιν pπειρα πλAθη, Xπ
υ τ3 �ωρ
-�ρ
νικ3 σηµε:α
εLναι pνευ Iκτατικ2ς M �ρ
νικ2ς διαρκε�ας (λεπτ
µερ2 ,ν1λυσι 6λ	πετε στ�ν
«∆αυλ7», τ. 169, σελ. 10189 κ.!.).

T� δε'τερ
 σ'γγραµµα φ	ρει τ�ν τ�τλ
 «ΠερF 0Eπιτ
λ*ν καF ∆'σεων τ*ν
0Aστ	ρων» καF εLναι δ�τ
µ
. ;O ,στρ
ν7µ
ς τ2ς Πιτ1νης δ�ν �ρησιµ
π
ιε:
τηλεσκ7πι
 M κ1π
ι
 pλλ
 _ργαν
, ,λλ3 Qδηγε:ται στ3 π
ρ�σµατ1 τ
υ 61-
σει τ*ν θεωρηµ1των τ
/ A´ 6ι6λ�
υ τ
υ, πρ]γµα π
P καταδεικν'ει τ�ν τρ7-
π
 µ� τ�ν Qπ
:
 ε8ργ1@
ντ
 
+ =Eλληνες ,στρ
ν7µ
ι, π
P δι3 τ
/ καν7ν
ς
καF τ
/ δια6Aτ
υ Sρι
θ	τησαν τ� σ'µπαν καF %δωσαν τ3 Tν7µατα στ
Pς
,στ	ρες σ'µφωνα µ� τFς 8δι7τητ	ς τ
υς.

;O πρ*τ
ς τ7µ
ς τ
/ συγγρ1µµατ
ς αBτ
/ εLναι γενικ�ς καF περιλαµ61-
νει Iνν	α Xρ
υς καF δεκατρε:ς πρ
τ1σεις, Iνs* Q δε'τερ
ς δεκα
κτY πρ
τ1-
σεις. ;Ως ,ντικε�µεν7 τ
υς %�
υν τFς ,νατ
λ�ς καF τFς δ'σεις τ*ν ,πλαν*ν
,στ	ρων Iν σ�	σει πρ�ς τ�ν �λι
, καθYς καF τ4ν δια�ρεσι τ
/ Zsωδιακ
/ K'-
κλ
υ σ� δωδεκατηµ7ρια. Λ	γ
ντας δωδεκατηµ7ρια δ�ν Iνν
ε: τ3 δωδ	κατα
τ
/ ,στερισµ
/, Xπως γι3 παρ1δειγµα Kρι�ν M Tα/ρ
ν, ,λλ3 τ3 δωδ	κατα
τ2ς περιφ
ρ]ς τ
/ Παντ7ς, ,π� Qπ
ι
δAπ
τε σηµε:
 τ
/ Zsωδιακ
/ K'κλ
υ
καF ^ν �εκινAσkης τ4ν ,ρ�θµησι (Φ. X
'λτς, σελ. 106).

O+ Iνν	α Xρ
ι τ
/ 6´ συγγρ1µµατ
ς εLναι 
+ !�2ς: 1. «τ*ν ,πλαν*ν pστρων
α+ Iπιτ
λαF (,νατ
λ�ς) τε καF δ'σεις α+ µ�ν λ	γ
νται ,ληθινα�, α+ δ� φαιν7-
µεναι (φαιν
µενικ	ς)»· 2. «τ*ν δ� ,ληθιν*ν !sCα µ�ν Iπιτ
λA (= αBγεριν4
,νατ
λA) Iστιν, Xταν �µα τs* Dλ�sω ,νατ	λλ
ντι pστρ
ν τι συνανατ	λλkη»· 3.
«!sCα δ� δ'σις, Xταν �µα τs* Dλ�sω ,νατ	λλ
ντι pστρ
ν τι δ'νkη»· 4. «!σπερ�α
δ� ,νατ
λA, Xταν �µα τs* Dλ��ω δ'ν
ντι pστρ
ν τι ,νατ	λλkη»· 5. «!σπερ�α δ�
δ'σις, Xταν �µα τs* Dλ�sω δ'ν
ντι pστρ
ν τι συνδ'νkη»· 6. «τ*ν δ� φαιν
µ	-
νων !sCα µ	ν Iστιν Iπιτ
λA, Xταν πρFν τ�ν �λι
ν ,νατε:λαι pστρ
ν τι πρCτως
φανk2 ,νατ	λλ
ν»· 7. «!sCα δ� δ'σις, Xταν πρFν τ�ν �λι
ν ,νατε:λαι pστρ
ν
τι πρCτως φανk2 δ/ν
ν»· 8. «!σπερ�α δ� Iπιτ
λA, Xταν µετ3 τ�ν �λι
ν δ/ναι
pστρ
ν τι Iσ�1τως φανk2 ,νατ	λλ
ν»· 9. «!σπερ�α δ� δ'σις, Xταν µετ3 τ�ν
�λι
ν δ/ναι pστρ
ν τι Iσ�1τως φανk2 δ/ν
ν».

;O Xρ
ς «,κρ
ν'κτι
ς δ'σις» ,π
τελε: πλ1σµα τ
/ ABτ
λ'κ
υ καF ση-
µα�νει τ4ν δ'σιν ,στ	ρ
ς τιν7ς, π
P σηµει
/ται τ4ν στιγµ4ν τ2ς δ'σεως M
τ2ς ,νατ
λ2ς τ
/ Dλ�
υ. 0Aκρ
ν'κτι
ι M ,κρ7νυκτ
ι M καF ,κρ7νυ�
ι κα-
λ
/νται 
+ πλαν2τες ;Eρµ2ς καF 0Aφρ
δ�τη, δι7τι φα�ν
νται ,φ’ !σπ	ρας IπF
τ
/ 
Bραν
/ ,λλ’ _�ι καF κατ3 τ� µεσ
ν'κτι
ν.

;O ABτ7λυκ
ς πρ*τ
ς %κανε λ7γ
ν περF τ2ς σκ
τειν2ς πλευρ]ς τ2ς ΣελA-
νης, Xπ
υ 5π1ρ�ει µεγ1λη Tρ
σειρ3 καF κρατAρ, π
P φ	ρ
υν τ� _ν
µ1 τ
υ·
θεωρε:ται δ� –καF δικα�ως– δηµι
υργ�ς καF γεννAτωρ τ2ς Γεωµετρικ2ς
0Aστρ
ν
µ�ας, τ4ν Qπ
�αν τ� πρ*τ
ν διδα�θAκαµε ,π’ αBτ7ν.

Σαρ/ντ"ς ΠBν

∆ΑΥΛtΣ/220, �Aπρ)λι!ς 200014024



OX KQπρι"ι εmναι ^ δEν εmναι WEλληνες;!

T@ν N!Fµ2ρι! τ!K 1999 E «�Eλευθερ!τυπ)α» δηµ!σ)ευσε τ$ν εyδηση Lτι «τ�
;Yπ
υργε:
 0E�ωτερικ*ν εL�ε 5π� %κδ
σιν 6ι6λ�
, στ� Qπ
:
 θ3 ,πεδεικν'ετ
 Xτι

+ K'πρι
ι εLναι I�ελληνισµ	ν
ι καF _�ι =Eλληνες. T4ν %κδ
ση τ
/ 6ι6λ�
υ µπλ7-
καρε Q Γι1νν
ς KρανιδιCτης. Mετ3 τ�ν θ1νατ7 τ
υ ,ρ��@
υν 
+ διαδικασ�ες Iκδ7-
σεως...». ΣτCς >ρ<5ς τ!K 1999 κυκλ!φAρησε τ@ τεK<!ς 68 τ!K περι!δικ!K «Σ*γ-
<ρ!να ΘFµατα». Στ$ν σελ)δα 21 Zγρ-φετ!: «
+ �ριστιαν
F τ2ς K'πρ
υ, στ4ν πρ
-
σπ1θει1 τ
υς ν3 ν
µιµ
π
ιηθ
/ν στ� παρ7ν, ,ν	τρε�αν στ� παρελθ7ν... A8*νες
,π7κληρ
ι καF ν7θ
ι, ,π	κτησαν καθαρ
Pς καF περ�
πτ
υς πρ
γ7ν
υς, τ
Pς
,ρ�α�
υς =Eλληνες.». N0 θυµ)σ!υµε, Lτι τ@ yδι! περι!δικ@ στ@ τεK<!ς 64 δηµ!-
σ)ευσε Uρθρ! τ!K συγγραφFα τ?ς «Mα*ρης �AθηνDς» M-ρτιν Mπερν-λ, Zκτ-σε-
ως 80 σελ)δων! �Hταν E πρVτη φ!ρ0 πανελλην)ως, π!8 N Mπερν0λ «ν!µιµ!π!ι-
Hθηκε». T@ σ<ετικ@ µ5 τ$ν K*πρ! Uρθρ! τ!K περι!δικ!K «Σ*γ<ρ!να ΘFµατα»
µDς τ@ «θ*µισε» E «�Eλευθερ!τυπ)α» τ@ Σ-22ατ! 5 Φε2ρ!υαρ)!υ 2000, στ$ σελ)-
δα 9, µ5 τ)τλ! «;H “5φ	ρπ
υσα I�θρ
λ
γ�α” ;Eλλ1δ
ς-T
υρκ�ας», στ$ν τρ)τη πα-
ρ-γραφ!.

KαC E >ντ)δραση τ3ν Kυπρ)ων ZπισHµων: ΣυγκεκριµFνα >µFσως µετ0 τ@ δη-
µ!σ)ευµα αTτ@ τ$ν ∆ευτFρα 7 Φε2ρ!υαρ)!υ Zπεδ)ωWα ν0 ZλFγWω τ0 Zπ)σηµα κυ-
πριακ0 «>ντανακλαστικ-». Σ0ν κ-τ!ικ!ς Θεσσαλ!ν)κης στCς 10.30 τ@ πρωC Zπε-
κ!ινVνησα µ5 τ@ Zδ3 Kυπριακ@ Πρ!Wενε9! (τηλ. στ@ 260-611). SH εTγενFστατη κυ-
ρ)α π!8 µ!K >πHντησε, µ!K ZδHλωσε, >φ!K ρVτησε π!ιAς ε^µαι, Lτι δ5ν <ρει-Jε-
ται ν0 >πασ<!λHσω τ@ν πρAWεν! καC µ5 ZρVτησε τ) θFλω. T!ν)J!ντας τ$ν PδιAτητ-
µ!υ eς π!λ)τη, >νFφερα Lτι Mπ-ρ<ει µ)α >µφισ2Hτηση τ?ς [λληνικAτητ!ς τ3ν
Kυπρ)ων: «Tελικ0 ε^στε XEλληνες � ZWελληνισµFν!ι; ρωτ3 αPφνιδ)ως. M5 ;κδη-
λη >µη<αν)α µ5 ρωτD: «Γιατ);» T?ς >παντ3, Lτι ;τσι λFει E Zφηµερ)δα. «M0 µ5
αTτ0 >σ<!λε9ται E πρεσ2ε)α στ$ν �AθHνα», µ!K >παντD. Kι Zγo συνε<)Jω. «M0
πρFπει ν0 π-ρω �AθHνα, γι0 ν0 µ!K π=?ς �ν ε^σαι SEλλην)δα;» «Nα)», >παντD.
«Kαλ-, δ5ν µπ!ρε9ς ν0 π=?ς �ν ε^σαι SEλλην)δα;» «Π-ρτε τ$ν πρεσ2ε)α...».

Tελικ3ς µ!K δ)νει τ@ τηλFφων! 72.32.727 τ?ς πρεσ2ε)ας· καC >ρ<)Jει π-λι N
yδι!ς δι-λ!γ!ς τ!K παραλAγ!υ. XΩσπ!υ E εTγενFστατη κυρ)α µ5 ρωτD γι0 τ@ν λA-
γ! π!8 ZνδιαφFρ!µαι ν0 µ-θω, �ν !\ K*πρι!ι ε^ναι XEλληνες. «�Eπειδ$ τ@ ;γρα-
ψε N τ*π!ς», τ?ς λFω. KαC κατα<αρ!*µενη, µ5 τAν! τ?ς φων?ς π!8 ;δει<νε θριαµ-
2ικ$ >πελευθFρωση, µ!K >νακ!ινVνει... «M0 µ5 αTτ0 >σ<!λε9ται τ@ Γραφε9! T*-
π!υ»! «ΠρFπει ν0 π-ρω τ@ γραφε9! αTτA, γι0 ν0 µ!K π?τε �ν ε^στε XEλληνες;»
«M-λιστα».

Πρ!θυµVτατα µ!K ;δωσε τ@ 72.18.080 τ!K Γραφε)!υ T*π!υ. Zητ3 τ@ν Mπε*θυν!
>π@ µ)α εTγενFστατη Zπ)σης κυρ)α, E Nπ!)α µ5 ρωτD γι0 τ@ν λAγ! τ!K τηλεφω-
νHµατ!ς. T?ς >ναφFρω, Lτι >Aριστα δηµ!σιε*µατα >ναφFρ!υν κατ-πτυστα πρ-γ-
µατα γι0 τ!8ς Kυπρ)!υς. M!K λFει: «SEσε9ς π!K τ0 δια2-σατε;» «Στ$ν “�Eλευθε-
ρ!τυπ)α” τ@ Σ-22ατ!», τ?ς λFω. KαC τAτε, σ0ν ν0 τ$ν κτ*πησε κ-τι, θυµHθηκε:
«aA, να), θυµHθηκα», >παντD. «E^στε XEλληνες τελικ-;» ρωτ3. «ΠρFπει ν0 ρω-
τHσετε τ@ν Mπε*θυν!.» «M0 πρFπει N Mπε*θυν!ς ν0 µ!K π=?, �ν ε^στε XEλληνες;»
«M-λιστα, >λλ0 σHµερα λε)πει. Π-ρτε αgρι! στCς 11.00.»...

N.M.



Bι2λ)! τ!K µαθHµατ!ς τ3ν Θρησκευτικ3ν γι0 τ0 τε<ν!λ!γικ0 Zπαγγελµατικ0
ZκπαιδευτHρια (T.E.E.) A´ τ-Wεως 1!υ κ*κλ!υ. Στ@ 2! κεφ-λαι! δια2-J!υµε: «Λα
F
καF θρησκε'µατα σ’ bνα πλ
υραλιστικ� κ7σµ
», δηλαδ$ πρ!αναγγFλλεται, Lτι δι-
δ-σκ!νται καC γνVσεις γι0 Uλλες θρησκε9ες, δηλαδ$ δ5ν Mπ-ρ<ει µισαλλ!δ!W)α.
SΩστAσ! τ0 πρ-γµατα ε^ναι τελε)ως διαφ!ρετικ0 ZW >ρ<?ς. KαC κατ’ >ρ<0ς στ@ν πρA-
λ!γ!: «τ3 λ�γα µαθAµατα π
P πρ
σφ	ρ
νται γι3 µελ	τη, θ3 θ	λαµε ν3 σταθ
/ν µι3
πρCτη Iπαφ4 µ� τFς α8Cνιες ,λAθειες τ2ς Tρθ7δ
�ης π�στης µας, |στε ,ργ7τερα ν3
µπ
ρ	σετε ν’ ,ντιµετωπ�σετε τ4 @ωA µ� θ1ρρ
ς καF Iλπ�δα.» M5 λ)γα λAγια !\ πιστ!C
τ3ν λ!ιπ3ν θρησκει3ν ε^ναι λ-τρεις µ$ αPων)ων >ληθει3ν καC δ5ν µπ!ρ!Kν ν0 >ντι-
µετωπ)σ!υν τ$ Jω$ µ5 θ-ρρ!ς καC Zλπ)δα.

KαC πDµε στ0 πρ3τα λAγια τ!K 2ι2λ)!υ: («Πρ-Wεις �Aπ!στAλων» 17, 22-24): «Στ1-
θηκε λ
ιπ�ν Q Πα/λ
ς στ4 µ	ση τ
/ 0Aρε�
υ Π1γ
υ καF εLπε: “0Aθηνα:
ι! Σ]ς 6λ	-
πω εBλα6	στατ
υς ,π� κ1θε pπ
ψη. Πρ1γµατι, Iνs* περιδι16α@α τ4ν π7λη σας καF
%6λεπα τ
Pς +ερ
'ς σας τ7π
υς, 6ρ2κα ,ν1µεσα σ’ αBτ
Pς κι bνα 6ωµ7, µ� τ4ν Iπι-
γραφA: ‘στ�ν iAγνωστ
 Θε7’. ABτ�ν λ
ιπ7ν, π
P Iσε:ς λατρε'ετε, �ωρFς ν3 τ�ν γνω-
ρ�@ετε, αBτ�ν IγY τCρα σ]ς τ�ν κ1νω γνωστ7”». XOπ!ι!ς γνωρ)Jει κ-τι >π@ τ$ν λα-
τρε)α τ3ν �Aθηνα)ων πρ@ς τ@ν «aAγνωστ! Θε@» �ς µDς πληρ!φ!ρHσ=η. Π-ντως !TδεCς
>ρ<α9!ς συγγραφFας >ναφFρει τ@ παραµικρA. �Aσφαλ3ς πρAκειται γι0 ψεKδ!ς, διA-
τι δ5ν Mπ?ρWε π!τ5 τFτ!ι!ς 2ωµ@ς µ5 τFτ!ια ZπιγραφH στ$ν �AθHνα: �Aντιγρ-φω >π@
τ@ 2ι2λ)! «Mωρ�ας IγκCµι
ν» τ!K µεγ-λ!υ φιλ!λAγ!υ τ?ς �AναγεννHσεως �Eρ-σµ!υ

O.E.∆.B., BAµατα Π�στης καF Zω2ς

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

Kastriot Katsup, «Kapiten Bubulin»
«Kapiten Bubulin» σηµα�νει στ3 0Aλ6ανικ3 «καπετ1νισσα Mπ
υµπ
υ-

λ�να». ABτ�ς εLναι Q τ�τλ
ς 6ι6λ�
υ, π
P Iκδ7θηκε τ� 1997 στ4ν 0AθAνα
,π� τFς Iκδ7σεις «Θ1µυρις». T� 6ι6λ�
 εLναι γραµµ	ν
 στ3 0Aλ6ανικ1.
Συγγραφ	ας τ
υ Q Kastriot Katsup. ;Eτ
ιµ1@εται {δη D %κδ
σA τ
υ στ3
;Eλληνικ1. (iIσως, Xταν δια61@ωνται αBτ�ς 
+ γραµµ	ς, ν3 %�kη κυκλ
φ
-
ρAσει D !λληνικ4 µετ1φραση π1ντα ,π’ τ�ν Eδι
 Iκδ
τικ� 
Lκ
.)

O+ Iκδ7σεις «Θ1µυρις» εLναι 8δι
κτησ�α τ
/ 0Aριστε�δη K7λλια (γι3
τ4ν ,κρ�6εια τ2ς συ@'γ
υ τ
υ), γνωστ
/ καF ,π’ τFς τηλε
πτικ	ς τ
υ πα-
ρ
υσ�ες κατ3 τ�ν π7λεµ
 στ� K
σσυφ
π	δι
 καF ,ναµφ�6
λα τ
/ σηµα-
ντικCτερ
υ Iρευνητ2 τ2ς ,ρ6αν�τικης +στ
ρ�ας, ̂ ν καF ,ρκετ
F τ�ν %�
υν
�αρακτηρ�σει Sς ,µφιλεγ7µεν
 πρ7σωπ
. Tρ
µερ4 Iργασ�α γι3 τ4ν
0Aρ6ανιτι3 παρεµπιπτ7ντως καF σπ
υδα:ες µελ	τες %�
υν παρ
υσι1σει
D Iκ Mεσ
γε�ων κ. Mαρ�α Mι�αAλ-∆	δε, Q I�α�ρετ
ς I� 0Eλευσ:ν
ς κ. Bαγ-

▲



(µετ-φρ. Στρατ? Tσ)ρκα, Zκδ. SHριδαν@ς 1972, σελ. 145): «=Oλ
ι �	ρ
υν καλ1, πYς D
δικαι
σ'νη τ*ν θε
λ7γων τ
Pς παραδ�νει τ�ν OBραν7, δηλαδ4 τ4ν !ρµηνε�α τ2ς
;Aγ�ας Γραφ2ς, κι αBτ
�, σ3 ν3 {τανε τ
µ1ρι, τ4ν τε@1ρ
υν Xπως τ
Pς ,ρ	σkη. Bρ�-
σκ
υν στ�ν �γι
 Πα/λ
 περικ
π�ς π
P µ
ι1@
υν ν’ ,ντιφ1σκ
υν µ� τ4 ΓραφA, Iνs*,
^ν τFς κυττ1�kης µ	σα στ� σ'ν
λ
 αBτ*ν π
P λ	γ
νται, δ�ν ,ντιφ1σκ
υν καθ7λ
υ.
yAν πρ	πει ν3 πιστ	ψ
υµε τ�ν �γι
 ;IερCνυµ
, τ�ν pνθρωπ
 π
P {�ερε π	ντε γλ*σσες,
Q �γι
ς Πα/λ
ς, δια61@
ντας τυ�α:α τ4ν Iπιγραφ4 !ν�ς µνηµε�
υ στ4ν 0AθAνα, τ4ν
pλλα�ε, γι3 ν3 %ρ�εται πι� καλ3 µ� Xσα Iκε:ν
ς %λεγε γι3 τ4 �ριστιανικ4 π�στη. Πα-
ρ1λειψε τFς λ	�εις π
P µπ
ρε: ν3 6λ1φτ
υν τ4ν 5π7θεσA τ
υ καF κρ1τησε µ7ν
 τFς
δ'
 τελευτα:ες “0AγνCστsω θεs*”, καF π1λι τFς pλλα�ε κ
µµ1τι, γιατF Qλ7κληρη D Iπι-
γραφ4 λ	ει: “T
:ς θε
:ς 0Aσ�ας, EBρCπης καF 0Aφρικ2ς, θε
:ς ,γνCστ
ις καF �	ν
ις”.
Φα�νεται, πYς αBτ� τ� παρ1δειγµα ,κ
λ
υθ
/ν 
+ θε
λ7γ
ι. Ψαρε'
υν ,π’ Iδ* κι
,π’ Iκε: τ	σσερις-π	ντε λ	�εις, στ4ν ,ν1γκη τ
Pς ,λλ1@
υν τ� ν7ηµα καF τ� ταιρι1-
@
υν Xπως τ
Pς 6
λε'ει, ,κ7µη καF ^ν αBτ� π
P %ρ�εται πρFν M µετ3 δ�ν %�kη καµµι3
σ�	ση µ� τ� θ	µα, M π1kη κι ,ντ�θετα. KαF τ� κ1ν
υν αBτ� µ� τ7σ
 πετυ�ηµ	νη �ε-
διαντρ
πι1, π
P τ
Pς @ηλε'
υν ,κ7µα κι 
+ ν
µικ
�.» ATτ0 µDς Nµ!λ!γε9 N <ριστιαν@ς
aEρασµ!ς. ∆ηλαδ$ !\ �Aθηνα9!ι, !\ Nπ!9!ι τιµ!Kσαν τ!8ς θε!*ς τ!υς καC σF2!νταν
θε!8ς τ3ν γειτAνων τ!υς π!8 δ5ν γνVριJαν, γιατC fταν WFν!ι, <ρεVθηκαν >π@ τ@ν
ΠαKλ! τ@ «T]3 >γνVστ]ω θε]3», Lτι δηλαδ$ :Wεραν Lτι π)στευαν σ5 ψε*τικ!υς δικ!*ς
τ!υς π!λλ!8ς θε!*ς, π!8 γνVριJαν κι Lτι τιµ!Kσαν Oνα µ!ναδικ@ >ληθιν@ θε@ (τ@ν
Για<25), τ@ν Nπ!9! δ5ν γνVριJαν. aAλλωστε !\ >κρ!ατ5ς τ!K Πα*λ!υ �Aθηνα9!ι >κ!*-
!ντας ν0 τ!8ς λF=η αTτ0 τ0 ψε*δη, τ@ν «Z<λε*ασαν», Lπως Nµ!λ!γε9ται στCς «Πρ-Wεις»
τ3ν �Aπ!στAλων, >λλ0 αTτ@ >π!σιωπDται 2F2αια >π@ τ@ 2ι2λ)! τ!K OE∆B. KαC τ@
Zν λAγ]ω 2ι2λ)! τ3ν Θρησκευτικ3ν παρ!υσι-Jει τ@ν ΠαKλ!, αTτ@ν π!8 διαστρF2λω-
σε τ@ νAηµα τ?ς Zπιγραφ?ς, eς τ@ν κατ’ ZW!<$ν vρµAδι!, γι0 ν0 >π!φανθ==? περC τ!K
θε)!υ στ!8ς �Aθηνα)!υς.

γ	λης Λι1πης, Q «πρ*τ
ς τ�ν λ�θ
ν...» K. Mπ�ρης καF ,ρκετ
F pλλ
ι µ� λ�-
γ
 M περισσ7τερ
 ,�ι
πρ7σεκτη παρ
υσ�α.

M	σsω τ
/ κ. A. K7λλια %τυ�ε ν3 συναντAσω τ�ν K. Katsup. ;Yπ2ρ�ε
,ν
ι�τ7καρδ
ς κατ’ ,ρ�3ς µα@� µ
υ, µαθα�ν
ντας πYς εLµαι 0Aρ6αν�της.
M
/ παρ
υσ�ασε τ� 6ι6λ�
 τ
υ. (Mεταφ	ρω τ�ν τ�τλ
 ,π� µνAµης· Iνδ	-
�εται ν3 %�ω 5π
π	σει σ� ,ν
ρθ
γραφ�α.) Στ� τελευτα:
 I�Cφυλλ

5π2ρ�ε %γ�ρωµη φωτ
γραφ�α τ
υ, τρα6ηγµ	νη στ� λιµ1νι τ
/ Πειραι],
Xπως µ
/ εLπε. iAρ�ισε ν3 µ
/ µιλ1kη γι3 τ4ν «µεγ1λη 0Aλ6αν�δα», κατ’
αBτ7ν, π
λεµ�στρια, τ4ν Mπ
υµπ
υλ�να.

– ;H Mπ
υµπ
υλ�να δ�ν π
λ	µησε παρ3 µ7ν
 γι3 τ4ν ,πελευθ	ρωση τ2ς
;Eλλ1δας, τ
/ 5πενθ'µισα.

T7τε Q «συγγραφ	ας» Iκνευρ�στηκε. 0Aµ	σως καF Iν ψυ�ρs* pλλα�ε θ	-
ση. Kυρι
λεκτικ1: µετακινAθηκε 4-5 θ	σεις πι� π	ρα, σ� pλλ
 σηµε:
 τ2ς
µικρ2ς µας QµAγυρης.

∆�ν %�ω δια61σει τ� 6ι6λ�
 τ
υ, ,λλ3 ,ντιλαµ61ν
µαι τ� περιε�7µεν7

▲
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τ
υ. Πρ7σφατα Iπ�σης εL�ε κυκλ
φ
ρAσει ,π� EBρωπα:
 συγγραφ	α 6ι-
6λ�
, µι3 µυθιστ
ρηµατικ4 6ι
γραφ�α θ3 λ	γαµε, ,ναφερ7µεν
 στ4 Σπε-
τσιCτισσα καπετ1νισσα, τ� Qπ
:
 ταλαιπωρ
/σε τ4 µνAµη τ2ς Dρω�δας,
�εσηκCν
ντας τFς διαµαρτυρ�ες τ7σ
 τ*ν ,π
γ7νων της Xσ
 καF τ2ς !λλη-
νικ2ς κ
ιν2ς γνCµης. Στ� «Kapiten Bubulin» Xµως, φα�νεται, ,λλ
ιCνε-
ται D Iθνικ4 συνε�δηση τ2ς ,γων�στριας: =Eνας 8δι7τυπ
ς, µ
υλω�τ7ς
(πεµπτ
φαλαγγ�τικ
ς;) ,λ6ανικ�ς Iθνικισµ�ς σπιθ�@ει στFς παρυφ�ς τ2ς
!λληνικ2ς φιλ
�εν
'σας κ
ινων�ας. M� pκριτ
, ,νιστ7ρητ
, στρε6λ� καF
5στερ76
υλ
 τρ7π
 «,γκαλι1@ει» τ4ν !λληνικ4 0Aρ6ανιτι1, Iπι�ειρC-
ντας συσκ
τ�σεις, διαθλ1σεις, 5π
ν
µε'σεις.

Θ3 περιµ	ν
υµε τ4ν !λληνικ4 %κδ
ση τ
/ 6ι6λ�
υ. iE�
υµε τ4ν αEσθη-
ση, Xτι κ1π
υ %�
υν µπλε�τ2 
+ Iκδ
τικ�ς δραστηρι7τητες καF D Iπιστη-
µ
νικ4 +στ
ρικ4 πραγµατικ7τητα, Q pκρατ
ς συναισθηµατισµ�ς καF D
συνα�σθηση τ
/ Iθνικ
/ (!λληνικ
/) συµφ	ρ
ντ
ς. 0A��@ει ν3 ,ναφ	-
ρ
υµε, Xτι, Xταν πρ� δεκαετ�ας περ�π
υ IπισκεφθAκαµε τFς Σπ	τσες, %τυ-

Mι0 [λληνικ$ παιδε)α «γ!νιµ!π!ιηµFνη» >π@ τ@ν τραγFλαφ! τ!K «[λλην!<ρι-
στιανισµ!K» τ!K Mπ!υργε)!υ Παιδε)ας καC Θρησκευµ-των καC τ!K Παιδαγωγικ!K
�Iνστιτ!*τ!υ, µ)α σαλ-τα P!υδαι!-ελλην!-<ριστιανικH.

ΣταCρ"ς Bασδ6κης

O\ θεµελιωτ5ς τ!K παγκ!σµ)!υ π!λιτισµ!K, π-νω >π@ 6000 >ρ<α9!ι XEλληνες Zπι-
στHµ!νες καC διακεκριµFνες πρ!σωπικAτητες, καταγρ-φ!νται στ@ συνAλA τ!υς γι0
πρVτη φ!ρ0 στ$ν Zν γFνει 2ι2λι!γραφ)α στ@ δ)τ!µ! αTτ@ ;ργ!. SO >ναγνVστης δ*-
ναται ν0 συναντHσ=η nνAµατα, τ0 Nπ!9α δ5ν ;<ει π!τ5 >κ!*σει. SO πρ3τ!ς τAµ!ς πε-
ριλαµ2-νει συγγραφε9ς, π!ιητFς, καλλιτF<νες (γλ*πτες, Jωγρ-φ!υς, µ!υσικ!8ς κ.λπ.)
καθoς καC θετικ!8ς καC θεωρητικ!8ς ZπιστHµ!νες. SO δε*τερ!ς τAµ!ς >ναφFρεται
στ!8ς 2ασιλε9ς, EγεµAνες, π!λιτικ!8ς καC στρατιωτικ!8ς EγFτες.

SH πρωτ!τυπ)α τ!K ;ργ!υ δ5ν ;γκειται µAν! στ@ γεγ!ν@ς Lτι N >ριθµ@ς τ3ν περι-
γραφ!µFνων πρ!σVπων δ5ν συναντDται σ5 Uλλ! λεWικ@ � Zγκυκλ!πα)δεια, >λλ0 καC
στ@ Lτι π!λλ5ς Mπ!σηµειVσεις (190 στ@ν τAµ!ν A´) � παραµπ!µπ5ς (105 στ@ν τAµ!ν
B´) συµπληρVν!υν καC ZπεWηγ!Kν τ@ κε)µεν!, κ-τι >σ*νηθες γι0 λεWικ!γραφικ@ ;ργ!.
�EνδιαφFρ!ν παρ!υσι-J!υν !\ δ*! καµπ*λες π!8 εPκ!ν)J!νται στ@ν A´ τAµ!, δι0 τ3ν
Nπ!)ων καθ)σταται σαφ5ς Lτι !\ XEλληνες πρ!ηγ!Kνται τ3ν Λατ)νων στ$ν δηµι!υρ-
γ)α συγγραφικ3ν ;ργων >ρκετ!8ς αP3νες. Στ@ν B´ τAµ! µ-λιστα >ντC εPσαγωγ?ς πα-
ρ!υσι-Jεται Zν συντ!µ)�α E \στ!ρ)α τ?ς >ρ<α)ας SEλλ-δ!ς, {στε ν0 2!ηθηθ=? N >να-
γνVστης ν0 >νατρFW=η στ@ Yν!µα π!8 τ@ν ZνδιαφFρει. Γλ3σσα τ!K λεWικ!K E vπλ?
καθαρε*!υσα.

SO συγγραφFας τ!K λεWικ!K ε^ναι διδ-κτωρ τ?ς SIατρικ?ς Σ<!λ?ς �Aθην3ν µ5 εPδι-
κAτητα καρδι!λ!γ)ας. �Eφ!)τησε καC στ$ν Mαρ-σλει! Παιδαγωγικ$ �Aκαδηµ)α, γε-
γ!ν@ς π!8 τ@ν �θησε ν0 >σ<!ληθ=? µ5 τ$ µελFτη τ3ν �Aρ<α)ων. �AW)Jει ν0 σηµειωθ=?,

Θ. Γ. BAPBITΣIΩTHΣ, Λε�ικ�ν 0Aρ�α�ων ;EλλAνων

▲
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Lτι N κ. Bαρ2ιτσιVτης, παρακιν!*µεν!ς >π@ τ$ν >γ-πη τ!υ γι0 τ$ δι-δ!ση τ?ς γνV-
σης, πρ!σFφερε τ@ ;ργ! τ!υ δωρε0ν σ5 Lλες τCς δηµAσιες καC δηµ!τικ5ς 2ι2λι!θ?κες
τ?ς SEλλ-δ!ς, σ5 >ρκετ0 πανεπιστHµια τ!K ZWωτερικ!K καθoς καC σ5 [λληνικ0 σ<!-
λε9α.

Σεµν@ς N yδι!ς >ρκε9ται στ@ ν0 δηλVσ=η στ@ν «∆αυλA»: «T� “Λε�ικ�ν τ*ν 0Aρ�α�-
ων ;EλλAνων” µ� τ� κε�µεν
ν τ*ν δ'
 τ7µων τ
υ ,π
δεικν'ει σαφ*ς καF ε8ς πε:σµα
τ*ν ,νθελλAνων Xτι: 
+ =Eλληνες Iδ*, ε8ς αBτ�ν τ�ν τ7π
ν “Iφ'τρωσαν”, Iδηµι
'ρ-
γησαν, καF τ3 %ργα των κ
σµ
/ν τ3 µ
υσε:α Xλων τ*ν π
λιτισµ	νων λα*ν. 0Eδ* Iµε-
γαλ
'ργησαν. ;H ;Eλλ3ς εLναι D “φυσικ4 πατρ�ς των” καF δ�ν ,π
τελε: “�ωρ1φι κα-
ταπατηµ	ν
”, τ
/ Qπ
�
υ τ
Pς “φρ1�τες” IπιδιCκ
υν σ'γ�ρ
ν
ι ,µαθε:ς M συ-
µπλεγµατικ
F ν3 µετακινAσ
υν.»

T0 διαλαµ2ανAµενα nνAµατα τ3ν >ρ<α)ων SEλλHνων θεµελιωτ3ν τ!K Παγκ!σµ)-
!υ Π!λιτισµ!K καταγρ-φ!νται κατ’ >λφα2ητικ$ σειρ0 καC E <ρHση τ!K λεWικ!K αTτ!K
ε^ναι εgκ!λη γι0 τ@ν καθFνα.

N/νσυ Mπ*σκα

SH 2ι!γραφ)α τ!K ∆ηµHτρη ΛαJ!γιVργ!υ-SEλληνικ!K γι0 τ$ν �Aγγελικ$ XατJη-
µι<-λη, π!8 ZWεδAθη >π@ τ@ν π!λιτισµικ@ν nργανισµ@ν τ!K ∆Hµ!υ �Aθηνα)ων «�Aθη-
ναϊκ$ Bι2λι!θHκη», ε^ναι E πι@ πλHρης καC ZµπεριστατωµFνη π!8 Mπ-ρ<ει. SH συγ-
γραφH της Mπ?ρWεν Yνειρ! καC σκ!π@ς Jω?ς γι0 τ@ν συγγραφFα ZπC µακρ0ν σειρ0ν
Zτ3ν.

TVρα Lµως, π!8 2λFπει τ@ φ3ς τ?ς δηµ!σιAτητ!ς, µDς παρF<ει µι0ν eλ!κληρωµF-
νη καC σφαιρικ$ µαρτυρ)α γι0 τ$ν JωH της, τ$ν πνευµατικ$ καC Zθνικ$ πρ!σφ!ρ- της,
>λλ0 καC γι0 τ@ν >πFραντ! πAν! τ3ν τελευτα)ων Eµερ3ν της. SH µεγ-λη µας λα!-
γρ-φ!ς, π!8 τAσα πρ!σFφερεν εPς τ$ν µελFτην, >ν-δειWιν καC >ναπαραγωγ$ τ!K λαϊ-

∆. ΛAZOΓIΩPΓOΣ-EΛΛHNIKOΣ, 0Aγγελικ4 Xατ@ηµι�1λη

�ε ν3 συντα�ιδ	ψ
υµε στ� «δελφ�νι» µ� µ�α γηραι3 ,π7γ
ν
 τ2ς Λασκα-
ρ�νας, Tν7µατι Iπ�σης Mπ
'µπ
υλη. Mπ
ρ* ν3 δια6ε6αιCσω, Xτι kqσθ1-
νετ
 ,π
λ'τως καF µ7ν
ν ;Eλλην�δα.

;H 5π7θεση «0Aλ6αν�α» καF τ� ,νασκ1λεµα τ2ς 0Aρ6ανιτι]ς ,παιτ
/ν µε-
γ1λη πρ
σ
�4 καF τρ
µερ4 Iπιφυλακτικ7τητα, τ4 στιγµ4 π
P D «Mακε-
δ
ν�α» φιγ
υρ1ρει στ3 67ρεια σ'ν
ρα, D «T
υρκικ4 ∆ηµ
κρατ�α τ2ς B7-
ρειας K'πρ
υ» ,�ιCνει 8σ7τιµη τ2ς Kυπριακ2ς ∆ηµ
κρατ�ας ,ντιµετCπι-
ση καF D «Bati Trakya» κυκλ
φ
ρε: {δη �1ρτες καF σηµα�α τ2ς «T
υρκικ2ς
∆υτικ2ς Θρ1κης». B	6αια, µπ
ρε: ν3 πk2 κανε�ς, τCρα π
P τ3 σ�
λικ3 6ι-
6λ�α ;Iστ
ρ�ας θ3 γραφ
/ν ,π� κ
ιν
/ ,π� δι1φ
ρ
υς Bαλκ1νι
υς «Iπι-
στAµ
νες», τ� σηµασ�α %�ει ^ν D Mπ
υµπ
υλ�να Zταν ;Eλλην�δα, 0Aλ6αν�-
δα M Tσε�
σλ
61κα; =Oλ
ι ,δ	λφια εEµαστε, 6λ	πεις, παιδι3 τ
/ διεθνισµ
/
καF τ2ς ε8ρηνιστικ2ς ,φασ�ας, Iκλει1νσεις τ2ς παγκ
σµι
π
ιηµ	νης 8σ
-
π	δωσης. Γι3 πατρ�δες καF ,γωνιστ�ς τ
/ iEθν
υς θ3 µιλ]µε τCρα;

Γι/ννης Bασ. Π6ππας
Φιλ7λ
γ
ς
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κ!K π!λιτισµ!K Nλ!κλHρ!υ τ?ς SEλλ-δ!ς, Mπ?ρWε µι0 πρωτ!πAρ!ς τ?ς SEλληνικ?ς
�IδFας καC σφ!δρ$ π!λFµι!ς π-σης WενAφερτης κακ!γ!υστιDς. XOλη της E JωH, NλA-
κληρη E |παρW)ς της >ναλVθηκαν σ5 κ-θε ;κφανση τ!K λαϊκ!K µας π!λιτισµ!K. KαC
µ5 Lλ! τ!υ τ@ δ)κι! N ∆ηµHτρης ΛαJ!γι3ργ!ς-SEλληνικ@ς τ$ν κατατ-σσει στ!8ς νε-
Vτερ!υς διαφωτιστ5ς τ!K ;θν!υς µαJC µ5 τ@ν Περικλ? ΓιαννAπ!υλ!, τ@ν aIωνα ∆ρα-
γ!*µη, τ@ν Λ)ν! KαρJ?, τ@ν aAγγελ! καC τ$ν Egα Σικελιαν!K, τ@ν Σ)µωνα KαρρD καC
Zλα<)στ!υς, δυστυ<3ς, Uλλ!υς. XOπως fτ! [πAµεν!ν, τ@ µικρAψυ<!ν ρωµα)ικ! κρα-
τ)δι! !TδFπ!τε τ$ν Zν)σ<υσε !Pκ!ν!µικ0 � �θικ0 γι0 τ$ν τερ-στια ZθνικH της πρ!-
σφ!ρ-. �Aντ)θετα µ-λιστα, τ$ν «κυνHγησε», Lσ! καC Lπως µπ!ρ!Kσε. Θ0 τ!λµ!*σα-
µε ν0 γρ-ψ!υµε, Lτι E αTτ$ εPς 2-θ!ς ;ρευνα τ!K 2)!υ καC τ!K ;ργ!υ τ?ς �Aγγελικ?ς
XατJηµι<-λη >π@ τ@ν ∆ηµHτρη ΛαJ!γι3ργ!-SEλληνικ@ ;<ει δια<ρ!νικ$ >W)α, καθoς
φιλ!τε<νε9 τ@ π!ρτρα9τ! τ!K >νθρVπ!υ, π!8 παραµFνει >ταλ-ντευτα >φωσιωµFν!ς
στ@ µεγ-λ! τ!υ Zθνικ@ <ρF!ς µF<ρι καC τ$ν |στατH τ!υ στιγµH.

M5 γλαφυρAτητα καC µ5 ρF!υσα >φHγηση N ∆.Λ.–E. φωτ)Jει µ5 Zπιτυ<)α κ-θε πτυ<$
τ?ς π!λυσHµαντης αTτ?ς πρ!σωπικAτητ!ς. SH δ5 ;ρευν- τ!υ, µακρ!<ρAνι!ς !�σα,
εPσκ!µ)Jει νFα καC Uγνωστα στ!ι<ε9α Y<ι µAν!ν γι0 τ$ν λα!γρ-φ! >λλ0 καC γι0 τ$ν
\στ!ρ)α τ?ς <Vρας µας. Kαρπ@ς Zπ)µ!<θης πρ!σπ-θειας E 2ι!γραφ)α τ?ς �Aγγελικ?ς
XατJηµι<-λη ;<ει τ$ν λε2εντι0 ν0 λF=η τ0 πρ-γµατα µ5 τ’ Yν!µ- τ!υς καC κυρ)ως ν0
Zπισηµα)ν=η π!ι!) εTθ*ν!νται γι0 τ$ν πνευµατικH µας µιJFρια. Kι αTτ@ς ε^ναι Oνας
>κAµη λAγ!ς, γι0 ν0 συγ<αρ!Kµε τ@ν ∆ηµHτρη ΛαJ!γι3ργ!-SEλληνικA· Zν]3 Oνας
Uλλ!ς ε^ναι, Lτι κατ-φερε ν0 µDς δVσ=η NλAκληρη τ$ν συγγραφικ$ Zργασ)α τ?ς Xα-
τJηµι<-λη, π!8 fτ! διασκ!ρπισµFνη, >πρAσιτη καC <αµFνη στ@ν κυκε3να τ3ν εgτα-
κτVν µας 2ι2λι!θηκ3ν, µFρ!ς τ!K Nπ!)!υ παρ!υσι-Jει Zδ3.

ΓιOργ"ς Πετρ>π"υλ"ς

«;Eκατ7µπ
λιν» >π!καλε9 N XOµηρ!ς τ$ν >ρ<α)α KρHτη eς ;<!υσα [κατ@ πAλεις.
SO <αρακτηρισµ@ς αTτ@ς eστAσ! µDλλ!ν Mστερε9 λ)γ! eς πρ@ς τ@ν >ριθµA, >φ!K,
Lπως δια2-J!υµε στ@ 2ι2λ)! τ!K συνεργ-τη τ!K «∆» κ. A. Bασιλ-κη, !\ κρητικ5ς πA-
λεις, π!8 Oως τVρα ;<!υν 2ρεθ? καC >ναγνωρισθ?, ε^ναι 147 σ5 γνωστ5ς >λλ0 καC
Uγνωστες θFσεις. SO συγγραφFας τCς >ναφFρει µ5 >λφα2ητικ$ σειρ0 >π@ τ$ν πρ!ϊ-
στ!ρικ$ µF<ρι τ$ 2υJαντιν$ Zπ!<H. Γι0 τ$ν κ-θε πAλη >ναφFρ!νται E \στ!ρ)α της, E
τ!πικ$ µυθ!λ!γ)α καC τ0 >ρ<αι!λ!γικ0 εMρHµατα, Lλα πλαισιωµFνα >π@ πλ!*σι!
φωτ!γραφικ@ καC <αρτ!γραφικ@ MλικA. ΠρCν >π@ τ$ν >ναλυτικ$ παρ!υσ)αση τ0
πρ3τα κεφ-λαια τ!K 2ι2λ)!υ περιF<!υν Zκτενε9ς >ναφ!ρ5ς στ$ν \στ!ρ)α, τ$ µυθ!-
λ!γ)α, τ$ γραφH, τ$ γλ3σσα καC τ$ν τF<νη τ?ς >ρ<α)ας KρHτης, π!8 δε)<ν!υν τ@
[νια9!ν τ!K λαµπρ!K π!λιτισµ!K της µFσα >π@ τ@ πFρασµα τ3ν <ιλιετι3ν.

SH µ!ρφωτικ$ >λλ0 καC >ρ<ειακ$ >W)α τ!K Zν λAγ]ω συγγρ-µµατ!ς ε^ναι >ναντ)ρ-
ρητες, καθoς ε^ναι µ!ναδικ@ στ@ ε^δ!ς τ!υ. E^ναι Oνα πρωτAτυπ! εMρετHρι! γι0 Lπ!ι-
!ν ZνδιαφFρεται ν0 γνωρ)σ=η τ$ν \στ!ρ)α τ?ς Mεγαλ!νHσ!υ µFσα >π@ τ0 µνηµε9α π!8
καταλε)π!υν !\ Kρ?τες >π@ τ0 παν-ρ<αια <ρAνια. TFτ!ια 2ι2λ)α θ0 ;πρεπε ν0 Zκδ)-
δωνται µ5 τ$ <!ρηγ)α καC τ$ µFριµνα τ!K SEλληνικ!K Kρ-τ!υς (�ν Mπ-ρ<=η κ-τι τF-
τ!ι!...).
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