ΣTO TEYXOΣ AYTO:
Mηνια!ο Περιοδικ'

Kυδαθηνα*ων 29, Πλ/κα
105 58 4Aθ5να.
Tηλ6φωνα: 3223957, 9841655.
Tηλεοµοι>τυπος: 3314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
Hλεκτρονικ$ Aλληλογραφ)α:
davlos@otenet.gr
•
TB Γραφε!α τοC «∆» λειτουργοCν
πρωινEς Fρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν/ (καH Σ/IIατο).
•
KIδρυτLς-4Iδιοκτ5της4Eκδ>της-∆ιευθυντ5ς:
∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
4Aχιλλ6ως - MουσOν 51
Παλαι' Φ/ληρο.
•
Παραγωγ5:
PRESS LINE
M/γερ 11, 4Aθ5να, τηλ.: 5225.479.
•
• Tιµ5 PντιτQπου: 1.500 δρχ.
• ∆ωδεκ/µηνη συνδροµ5: 14.000 δρχ.
• 4OργανισµOν κ.λπ.: 20.000 δρχ.
• ΦοιτητOν: 10.000 δρχ.
• 4EξωτερικοC: 80 δολλ. HΠA.
• KH συνδροµL καταI/λλεται
κατB τLν Sγγραφ5.
• KH συνδροµL PνανεTνεται
αUτοµ/τως µετB τLν λ5ξη τοC
12µ5νου. ∆ιακοπL τVς συνδροµVς
γ*νεται µ>νον κατ>πιν
τηλεφων5µατος τοC Sνδιαφεροµ6νου.
•
∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI.
•
TB χειρ>γραφα δEν Sπιστρ6φονται.
•
WOλες οX συνεργασ*ες καH τB
ταχυδροµικB SµI/σµατα στL διεQθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, MουσOν 51
175 62, Π. Φ/ληρο, 4Aθ5να.
•
ΠαρακαλοCνται οX συνδροµητEς
ποY Pλλ/ζουν διεQθυνση, νB τ'
γνωστοποιοCν στ' περιοδικ>.
•
4AπαγορεQεται [ Sν \λ]ω ^ Sν µ6ρει
Pναδηµοσ*ευση ^ Pναµετ/δοση
καθ’ οXονδ5ποτε τρ>πον
δηµοσιευµ/των τοC «∆αυλοC»
χωρHς τLν γραπτL `δεια τοC Sκδ>τη.
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∆ιπλ' χρ6ος
;O Mεσαων %χει παρ λθει πρ πολλοP καF µαζ του Q κατατρεγµς τ*ν
8δε*ν καF τ2ς Iλε'θερης %ρευνας. O+ σηµερινοF Iπγονοι τ*ν δηµιουργ*ν
το/ Mεσαωνος, ποP Iπιχειρο/ν καταστολ4 τ2ς Iλευθερας το/ λ7γου, 6ρσκονται Iκτς Iποχ2ς.
;H Iπιστρ1τευση δυστυχισµ νων, ,ντιστορAτων, µοναχικ*ν, στερηµ νων,
,µαθ*ν καF ,νερ1στων ,τ7µων Sς Iκτελεστικ*ν Tργ1νων το/ σκοταδισµο/
καF Sς στηριγµ1των τ*ν ,ναγκ*ν Iπι6ιCσεως το/ Uργανωµ νου µεσαιωνισµο/ σAµερα, ,τ7µων ποP σ τελικ4 ,ν1λυση εLναι θ'µατα το/ πρ α8Cνων
διαπραχθ ντος 6ιασµο/ τ2ς ,νθρCπινης φ'σεως, εLναι D χειρ7τερη δυνατ4
Iπιλογ4 Iκενων ποP ,γωνζονται ν3 συντηρAσουν τ4ν ,µαυρωµ νη αEγλη
τους καF τ4ν κλονισµ νη 8σχ' τους: 0Eκτς το/ Xτι IπιδεινCνουν µ τν τρ7πο αBτν τ4ν τ'φλωση καF τροφοδοτο/ν τ3 ,δι ξοδα καF τ4 δυστυχα 6ασανισµ νων 5π1ρξεων, προσφ ρουν καF χεριστη 5πηρεσα στ4ν δικA τους
5π7θεση, καθYς Iπιτθενται µ ρ7παλα στ4ν Iποχ4 τ*ν πυρα'λων.
0AντF τ2ς αBτοκτονικ2ς αBτ2ς «IπιχειρAσεως» θ3 Zταν συµφερCτερο γι’
αBτοPς ν3 Iγκ'ψουν στ4 µελ τη καF ν3 Iπιτ'χουν τ4 δι1γνωση τ*ν α8των
τ2ς δυστυχας, τ2ς µοναξι]ς, το/ µσους, τ2ς ,µ1θειας κα, ,ντF ν3 τ3 µετατρ πουν σ φανατισµ7, ν3 τ3 γαληνε'ουν καF ν3 τ3 θεραπε'ουν, ^ν εLναι
«8ατροF ψυχ*ν», Xπως δηλCνουν, καF _χι καθαρ3 Iξουσιαστικ4 Tργ1νωση,
Xπως µ τFς πρ1ξεις τους ,ποδεικν'ουν.
0Eδ* δ , ε8δικ3 στ4ν ;Eλλ1δα το/ 2000, %χουν bνα ,κ7µη πι 6αρP καθ2κον
(πρς τν Eδιο τν !αυτ7 τους!..)· ν3 6οηθAσουν στ4ν πνευµατικ4 - Iπιστηµονικ4 - ψυχολογικ4 (πρς παντς ψυχολογικA...) ,πελευθ ρωση το/ =Eλληνος ,π τ4ν πνευµατικ4 ταφ7πλακα το/ 0Aνατολισµο/, κ1τω ,π τ4ν Qποα
Iδ* καF α8*νες τν %θαψαν καF τν κατ1ντησαν Pπ' τ' γονιµTτερο πνευµατικB καH τ' µοναδικ' bθνος - παραγωγ> τοC παγκ>σµιου πολιτισµοC σ bνα
ρωµαικο Iθν1ριο ,πολτιστο, ,νελλAνιστο, ,νιστ7ρητο καF Iθνικ3 σχιζοφρενικ7, ποP Iδ* καF α8*νες %χει 5ποστ2 ξαφνικ4 πνευµατικ4 στερωση καF
%κτοτε δν πρ7σφερε οfτε bνα δικ7 του στοιχε:ο στ4ν πρωτοπορα το/ πανανθρCπινου πολιτισµικο/ γγνεσθαι, δι7τι D ταφ7πλακα ποP προαναφ ραµε, εLναι ,κρι6*ς X,τι IξουδετερCνει σAµερα τFς ,ρχα:ες ζωτικς καF δηµιουργικς δυν1µεις το/ =Eλληνος.
T χρ ος αBτ ,ποτελε: καF αBτον7ητη πρ1ξη Iξιλ ωσης γι3 τοPς σηµερινοPς IγχCριους Iπιγ7νους τ*ν δηµιουργ*ν το/ Mεσαωνος, δι7τι ,κρι6*ς
θ/µα σκοταδισµο/, διωγµο/ τ2ς !λληνικ2ς σκ ψεως καF ,σιατικ2ς ,γρι7τητας Zταν Q ;Eλληνικς Πολιτισµ7ς, αBτ τ καµ1ρι µας, τ κα'χηµ1 µας, D
δ7ξα µας – Dµ*ν καF τ2ς ,νθρωπ7τητας Qλ7κληρης.
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EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
Γιατ* συνυπ/ρχουν ΠαλαιB καH KαινL ∆ιαθ5κη στLν 4Oρθοδοξ*α;
K*ριε διευθυντ-,
Θ0 προ23 σ5 µ)α διαπ)στωση, πο8 µπορε9
:δη ν0 ;χ=η >ναφερθ? στ@ περιοδικA σας, καC
>φορD στ@ γιατ) E Kαιν$ >ποτελε9 συνFχεια τ?ς
ΠαλαιDς ∆ιαθHκης.
∆ια2-ζοντας τ0 δ*ο 2ι2λ)α παρατηροKµε, Lτι
δ5ν Mπ-ρχει καµµι0 NµοιAτητα τ3ν δ*ο θε3ν
πο8 >ναφFρονται. Στ$ µ5ν Παλαι0 ∆ιαθHκη
Mπ-ρχει Oνας θε@ς «Pδιωτικ?ς χρHσης», πο8 >γαπ-ει µAνο το8ς SE2ρα)ους, φθονερAς, εTνοε9 το8ς
>πατε3νες καC φιλοχρHµατους καC µισε9 το8ς
Uλλους λαο*ς. Στ$ν δ5 K.∆. Mπ-ρχει Oνας θε@ς
φιλ-νθρωπος, >παλλαγµFνος >π@ >νθρVπινες
>δυναµ)ες, πο8 µιλ-ει γι0 >γ-πη καC NµAνοια
µεταξ8 τ3ν λα3ν.
ΠαρατηροKµε, Lτι οTδεµ)α NµοιAτης τ3ν δ*ο
αTτ3ν θε3ν Mφ)σταται. Kι Lµως >κAµη καC σHµερα πολλοC XEλληνες πιστε*ουν, Lτι τ@ Oνα >ποτελε9 συνFχεια τοK Uλλου. Aδυνατ3 ν0 κατανοHσω τ$ν πτVση τοK XEλληνα >νθρVπου, πο8

Yχι µAνο δFχεται >λλ0 καC δικαιολογε9 γεγονAτα τ?ς Π.∆., πο8 στ$ν προσωπικH του ζω$ καταδικ-ζει. SYπ-ρχει Lµως ZξHγηση αTτ?ς τ?ς
συµπεριφορDς. Σ5 περ)οδο δ*ο χιλιετι3ν πτVσης τ3ν >ρχαιοελληνικ3ν >ξι3ν E νFα θρησκε)α
2ρ?κε πρAσφορο ;δαφος ν0 >ναπτυχθ=? καC ν0
[δραιωθ=?. O\ πνευµατικοC ταγοC φA2ιζαν, >ναθεµ-τιζαν, >πειλοKσαν, >φVριζαν το8ς πτωχο8ς
τ]3 πνε*µατι πιστο*ς, γι0 ν0 το8ς ;χουν Mποχε)ρι- τους, >λλ0 καC το8ς διανοο*µενους, γι0 ν0
µ$ν >φυπν)σουν το8ς >µνο*ς τους. Kατ-φεραν
λοιπ@ν ν0 Zπι2-λουν µ)α θρησκε)α, πο8 >ναφFρεται σ5 δ*ο παντελ3ς διαφορετικο8ς θεο*ς.
Σωστ0 λοιπ@ν κ-ποιος θ0 >ναρωτηθ=?: «Kαλ-,
δ5ν ε^δαν, Lτι τ@ Oνα δ5ν συνδFεται µ5 τ@ Uλλο;».
E^µαι τ?ς Uποψης, Lτι ο\ δηµιουργοC τ?ς θρησκε)ας αTτ?ς καC ο\ συνεχιστFς τους τ@ γνVριζαν
Zξ >ρχ?ς. aAλλωστε, Lταν ρωτιοKνται ο\ πνευµατικοC ταγο) µας, ο\ >παντHσεις τους σ’ αTτ@ τ@
θFµα ε^ναι προετοιµασµFνες καC ποτF, µ0 ποτ5

Πορε*α µE πυξ*δα τ' dλληνικ' bνστικτο
K'ριε διευθυντ1,
Γι7ρτασα bνα µεγ1λο γεγον7ς, στ τ λος το/ %τους ποP π ρασε, τ4ν εEσοδο τ2ς
;Eλληνοσ'νης στ4 νεCτερη τεχνολογα Sς Iργαλε:ο γνCσεως. iEγινε µ τν γνωστ θεαµατικ τρ7πο στν Bρ1χο τ2ς 0Aκρ7πολης, Xπου 6ρσκεται καF τ τεχνολογικ ,ριστο'ργηµα τ*ν προγ7νων µου, καθYς καF µ τ4ν παρουσαση τ2ς κατασκευ2ς το/ 5ποθαλ1σσιου τηλεσκοπου «N στωρ» τ2ς ν ας !λληνικ2ς Iρευνητικ2ς πρωτο6ουλας, διακριτικ3 κατασκευαζ7µενου στ4ν παν1ρχαια Π'λο.
Bλ πω τ παρελθν ,γκαλι3 µ τ παρ7ν, φ*ς !λληνικ ν3 φωτζkη τ µ λλον.
Kι Xµως 5π1ρχουν ,ν1µεσ1 µας ,ρνητς αBτ2ς τ2ς α8Cνιας δηµιουργικ7τητας
τ*ν ;EλλAνων, προκειµ νου ν3 Iξυπηρετηθk2 τ «Φ*ς Iξ 0Aνατολ*ν» κι Q µ'θος
τ*ν «0Iνδοευρωπαων». ;H ;Eλληνοσ'νη π1λαιψε !κατ χρ7νια, ,π τ 1821 µ χρι τ 1921, κ ρδισε τ4ν Iλευθερα της ,π τν τουρκικ ζυγ κι ,πελευθ ρωσε
τ3 περισσ7τερα ,π τ3 Iδ1φη τ2ς !λληνδος γ2ς, ξεπερν*ντας τFς συµπληγ1δες
τ*ν συµφερ7ντων τ*ν κρυπτο-σιωνιστ*ν pρρηκτα συνδεδεµ νες µ τFς χριστια▲

13954
δ5ν αPφνιδι-ζονται καC κυρ)ως δ5ν προ2ληµατ)ζονται.
BF2αια Mπ-ρχουν µεταξ8 Π.∆. καC K.∆. κρ)κοι Oνωσης. SH Π.∆. >ναφFρεται σ’ Oναν καC µοναδικ@ θε@ καC Nµιλε9 γι0 ;λευση τοK µεσσ)α
στ@ν λαA του, τ@ν IσραHλ. Στ$ν K.∆. N Xριστ@ς
>ναφFρεται eς N υP@ς τοK µοναδικοK θεοK κα),
>φοK N τAπος γεννHσεVς του fταν στ@ IσραHλ,
εgκολα τ@ν συνδFεις µ5 τ@ν µεσσ)α τ3ν [2ραϊκ3ν
προφητει3ν. XOµως τ0 προαναφερθFντα δ5ν
>ποτελοKν τ$ν ZξHγηση τ?ς Oνωσης τ3ν δ*ο
∆ιαθηκ3ν. SH ZξHγηση 2ρ)σκεται στ@ Lτι E καινο*ργια θρησκε)α πο8 :θελε ν0 δηµιουργHσ=η
N Xριστ@ς καC ο\ µετFπειτα συνεχιστFς του (>πAστολοι), ;πρεπε ν0 ;χ=η κ-ποιο παρελθAν, πο8
ν0 στηρ)ξ=η τ@ παρ@ν καC ν0 [δραιVσ=η τ@ µFλλον. Φαντασθ?τε µ)α θρησκε)α, πο8 ;χει τ$ν
>ξ)ωση ν0 Zξαπλωθ=? σ’ Lλο τ@ν κAσµο, ν0 µ$ν

∆ΑΥΛΟΣ/220, Aπρ)λιος 2000
;χ=η παρελθAν, ν0 µ$ δε)χν=η Lτι N θε@ς πο8 >ναφFρεται δηµιο*ργησε τ@ν κAσµο. M5 τ$ 2οHθεια
τ?ς Π.∆. µDς λFει Lτι κ-ποιος λα@ς ;µεινε πιστ@ς
στ@ν πραγµατικ@ θε@ καC περ)µενε τ$ν Zµφ-νισH του στ$ν γ? eς σωτ?ρος του· καC N σωτHρας
αTτ@ς Zµφαν)ζεται στ$ν K.∆. καC ε^ναι N XριστAς.
Nοµ)ζω, Lτι τVρα γ)νεται nφθαλµοφανFς, πoς
κατ0 2-ση δ*ο διαφορετικ5ς θρησκε9ες [νVθηκαν· καC καταλα2α)νουµε, γιατC ο\ σ*γχρονοι
κληρικο) µας δ5ν ZννοοKν ν0 >παλλαγοKν >π@
τ$ν Π.∆. καC γαντζVνονται σ’ αTτHν. ΞFρουν
πολ8 καλ-, Lτι χωρCς τ@ παρελθ@ν τ@ µFλλον γι’
αTτο8ς ε^ναι >ν*παρκτο.
Eυχαριστ3 γι0 τ$ φιλοξενCα

4Iω/ννης KTτσης

Γραφ)στας, ΠειραιDς

KH πρ' τοC 8255 π.X. χρονολ>γηση µE PστρονοµικB δεδοµ6να
K*ριε διευθυντ-,
Tυγχ-νω >π@ τετραετ)ας >ναγνVστης τοK
«∆αυλοK» καC συνοδοιπAρος του στ$ διαρκ?
>ναζHτησιν τ?ς >ληθοKς \στορ)ας τ3ν SEλλHνων.
MFσα >π@ τ0 Uρθρα καC τ0ς Zρε*νας, τ0ς κατ0
καιρο8ς δηµοσιευθε9σας στ0ς σελ)δας του, >ναπτ*σσω τ0ς Pδικ-ς µου προσωπικ0ς PδFας περC
τοK [λληνικοK παρλεθAντος. Σκοπ@ς τ?ς Zπιστολ?ς µου ε^ναι µ)α παρατHρησις >φορ3σα στ@

πρ-γµατι σπουδαιAτατο σ*γγραµµα µ5 τ)τλον
«;H ,ναχρονολ7γηση τ2ς Προϊστορας» τοK συνεργ-του σας κ. K. Kουτρου2Fλη. Παρ0 τ@ Lτι
δ5ν ε^µαι εPδικAς, >λλ0 vπλ3ς κοιν@ν νοKν διαθFτων, µελετ3ντας τ@ προαναφερθ5ν σ*γγραµµα
;χω ν0 παρατηρHσω τ0 [ξ?ς δ*ο σηµε9α:
Πρ3τον, στ0ς σελ)δας 112-113 τοK 2ι2λ)ου N
συγγραφε8ς κ-νει λAγον περC τ?ς διελε*σεως
τοK κοµHτου TυφωFως >π@ τ@ SHλιακ@ν Σ*στη-

νικς IπιδιCξεις. ΣAµερα, µ µπροστ1ρη τ περιοδικ «∆αυλς» τ3 τελευτα:α δ κα TκτY χρ7νια, D ;Eλληνοσ'νη pρχισε ν3 διεκδικk2 καF τ4ν πνευµατικ4 Iλευθερα της ,π’ Iκενους ποP διακατ χονται ,π %µµονες 8δ ες καF δν Iπιτρ πουν
pλλες πηγς Iµπνε'σεως ,π Iκε:νες ποP 5παγορε'ει Q «θεολογικ2ς» 5φ2ς δογµατισµ7ς. ;O µεταγλωττισµς στ4ν καθοµιλουµ νη τ2ς Παλαι]ς ∆ιαθAκης τ*ν
;E6ραων δν %γινε τυχα:α. iEγινε πρς διευκ7λυνση τ2ς διδασκαλας, στ νεCτερο !λληνικ κρ1τος, τ2ς +στορας το/ 0Aδ1µ, το/ 0A6ρα1µ, το/ ∆αυδ καF το/
N*ε ,ντF το/ ∆ι7ς, τ2ς 0Aθην]ς, το/ 0Hρακλ2 καF το/ ∆ευκαλωνος. ELναι γνωστ7, Xτι ο+ προπαγανδιστς τ*ν «∆ιαθηκ*ν» δν συµµερζονται τ4ν 8σοκρ1τεια
διδαχ4 – =Eλληνες εLναι ο+ τ2ς ;Eλληνικ2ς Παιδεας µετ χοντες – κι εLναι ,διαν7ητο π*ς τοPς Iπιτρ πεται ν3 Iπι61λλωνται ,κ7µη στ !λληνικ 5πουργε:ο
Παιδεας.
Π*ς ,νατρ πεται D σαθρ4 qθικ4 τ*ν Pωµι*ν; Π*ς Iξελληνζονται ο+ χρυσοποκιλτα ντυµ νοι αBτοκαλο'µενοι ,ντιπρ7σωποι !νς ξ νου θεο/; M]ς εLπαν
Xτι Zλθαν, γι3 ν3 σCσουν τ3 %θνη ,π τ4 διαφθορ3 τ*ν «ε8δωλολατρ*ν», κι ο+
κοινωνες στ3 2000 χρ7νια καθοδAγησAς τους µετετρ1πησαν σ ,νθρωποµ]ζες
▲

∆ΑΥΛΟΣ/220, Aπρ)λιος 2000
µα. T$ν τοποθετε9 µ-λιστα περC τ@ ;τος 27810
π.X. K-νει λAγον Zπ)σης καC περC µιDς χρονικ?ς
περιAδου, περατωθε)σης τ@ 336 π.X. (>ρχ$ τ?ς
2ασιλε)ας τοK Aλεξ-νδρου), καθ’ wς τ$ν δι-ρκειαν συνF2ησαν 373 EλιακαC Zκλε)ψεις, τ$ν
>ρχ$ν τ?ς Nπο)ας προσδιορ)ζει περC τ@ ;τος
27237 π.X.
∆ε*τερον, στ$ν σελ)δα 178 Nµιλε9 περC τ?ς διελε*σεως τοK κοµHτου ΦαFθοντος >π@ τ@
SHλιακ@ν Σ*στηµα, xν τοποθετε9 περC τ@ ;τος
8255 π.X. ∆Fον Lπως σηµειωθ=?, Lτι στ0 περC τ?ς
διελε*σεως τοK ΦαFθοντος γραφAµενα >ναφFρονται κατηγορηµατικ3ς >λλαγαC τ?ς τροχιακ?ς
καταστ-σεως τ?ς Γ?ς (>λλαγ$ ZπιπFδου περιφορDς, Zκτροπ$ τοK UξονAς της: σελ. 177-178).
AµFσως παρετHρησα, Lτι παρAµοιοι >λλαγαC
πρFπει ν0 συνοδε*ωνται NπωσδHποτε καC >π@
>ντ)στοιχες >λλαγ5ς ZπC τ?ς οTραν)ου σφα)ρας,
Lπως αTτ$ φα)νεται >π@ τ$ν Γ?ν.
ATτ@ δ5ν σηµα)νει, Lτι τ@ ;τος 8255 π.X. >ποτελε9 χρονολογικ@ν Lριον πρ@ς τ@ παρελθAν,
πρCν >π@ τ@ Nπο9ο οTδεµ)α >στρονοµικ$ χρονολAγησις δ*ναται ν0 πραγµατοποιηθ= ? : SO
yδιος N συγγραφε8ς Zπισηµα)νει στ$ν σελ)δα
239, Lτι «κ1θε χρονολογικς προσδιορισµς
πρFν ,π τ %τος 8255 π.X. δν στηρζεται σ συγκεκριµ νη καF ,ναµφισ6Aτητη 61ση, ,φο/ τ3
σηµεριν3 δεδοµ να τ2ς τροχι]ς τ2ς Γ2ς, τ2ς κλσεως το/ pξον1 της καF τ*ν θ σεων τ*ν pλλων
πλανητ*ν διατηρο/νται ,π τ7τε».
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B-σει τ?ς διαπιστVσεως αTτ?ς E χρονολογ)α
τ?ς εPσAδου στ@ SHλιακ@ν Σ*στηµα τοK κοµHτου
TυφωFως, Lπως καC κ-θε Uλλου γεγονAτος οz E
χρονολAγησις στηρ)ζεται σ5 >στρονοµικ0 στοιχε9α, >παιτε9 γν3σιν τ?ς πρ@ τοK 8255 π.X. καταστ-σεως τοK οTρανοK. SOµο)ως E χρονικ$ περ)οδος τ3ν 373 Eλιακ3ν Zκλε)ψεων >σφαλ3ς τελειVνει τ@ ;τος 336 π.X. E^ναι Yµως >µφ)2ολον,
Z0ν αTτ$ :ρχισε περC τ@ ;τος 27237 π.X., >φοK
δ5ν ε^ναι γνωστAν, Z0ν E περ)οδος τ3ν 18, 03 τροπικ3ν Zτ3ν («σ1ρος»), >ν0 τ$ν Nπο)αν συµ2α)νει
µ)α ;κλειψις SHλ)ου, fτο τ?ς αTτ?ς διαρκε)ας καC
πρ@ τοK 8255 π.X. Ogτε Z0ν καC πρ@ τοK ;τους
8.255 π.X. «κ1θε τ σσερες σ1ρους τ κ ντρο τ2ς
Iκλεψεως Iπιστρ φει πολP κοντ1 στ Eδιο γεωγραφικ µ2κος» (σελ. 113).
SO προσδιορισµ@ς τ?ς προτFρας αTτ?ς καταστ-σεως τοK οTρανοK (στοιχε9α περC τ?ς Nπο)ας δ)δονται στ@ >πAσπασµα τ3ν «∆ιονυσιακ3ν»
τοK NAννου τοK Πανοπολ)του, πο8 N συγγραφε8ς παραθFτει στ$ν σελ)δα 177) ε^ναι, eς φα)νεται, >παρα)τητος, {στε ν0 καταστ=? δυνατ$ E
>ν)χνευσις τ?ς Προϊστορ)ας καC πρ@ τοK 8255
π.X. τ=? χρHσει >στρονοµικ3ν δεδοµFνων καC
στοιχε)ων.
Mετ0 τιµ?ς

Kωνσταντ!νος EUθυµ/κης

Φοιτητ$ς τ?ς Iατρικ?ς
Chieti, Iταλ)α

5ποταγµ νες σ δ7γµατα προφητ*ν. Στν ,γ*να Iπι6ωσης τ*ν Iθν*ν τ συµφ ρει τ4ν ;Eλληνοσ'νη, D συµπ7ρευση µ τοPς ,ποτυχηµ νους ,ντιπροσCπους
ξ νων δογµ1των, παρ’ Xλο ποP τ4ν µονοπωλο/σαν IπF 2000 χρ7νια, M D Iπαναφορ3 τ2ς σοφας (κατ3 φιλοσοφαν ζ2ν) τ*ν ,ναµφισ6Aτητα Iπιτυχηµ νων προγ7νων της; ;H PCµη παρ λα6ε, Iκφ'λισε καF παραδ7θηκε στ3 κελε'σµατα κηρ'κων ,σιατικ*ν δοξασι*ν. ;O κ'κλος τ*ν θεοκρατικ*ν αBτοκρατορι*ν Iλ ω
s Θεο/ κλενει κι ,νογουν δειλ3 ,λλ3 σταθερ3 ο+ π'λες µι]ς ν ας Iποχ2ς, γι3 ν3
Iπαν λθkη καF π1λι Q pνθρωπος στ προσκAνιο.
iΩ! µ'στες τ*ν ;EλλAνων! ΣυγχωρAστε τ .µ1ρτηµα τ*ν Γραικ'λων, γιατF δν
IγνCριζαν τ %πρατταν, Xταν Iστα'ρωναν τ4ν ;Eλλ1δα τ*ν ∆ελφ*ν καF τ*ν 0Eλευσινων µυστηρων. Φωτστε αBτοPς µ τ4ν σοφα σας κι ,παλλ1ξατ τους ,π τ4ν
τιµωρα ν3 προσκυνο/ν ε8κ7νες ;E6ραων στFς Iκκλησες... T µAνυµα ποP στ λνει D ;Eλληνοσ'νη εLναι, Xτι ,γωνζεται καF 6αδζει µ πυξδα τ %νστικτ7 της.
M τιµ4

Nικηφ>ρος Πολ*της
Heswall, 0Aγγλα
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EUχολ>για καH πραγµατικ>τητα γQρω Pπ' τLν KEλληνικL ΓλOσσα
K*ριε διευθυντ-,
SH κακοπο)ηση τ?ς SEλληνικ?ς ΓλVσσας ε^ναι
;να θFµα, τ@ Nπο9ο µ5 >πασχολε9 >ρκετ@ καιρ@
τVρα. E^ναι δ5 προφανFς, Lτι E κακοπο)ηση
αTτ$ συνδυ-ζεται Uµεσα καC µ5 τ$ν Mπο2-θµιση τ?ς παιδε)ας στ$ χVρα µας. E^ναι Zµφαν$ς E
προσπ-θεια γι0 τ$ σταδιακ$ Zξαφ-νιση τ?ς
SEλληνικ?ς Γλ3σσας καC E προVθηση τ?ς
Aγγλικ?ς, µ5 πρ3το 2?µα τ$ν >ντικατ-σταση
τοK SEλληνικοK Aλφα2Hτου >π@ τ@ «ΛατινικA».
Kαιρ@ς ε^ναι πλFον ν0 γ)ν=η µ)α συσπε)ρωση,
µ)α Oνωση γι0 τ$ν συστηµατικ$ µελFτη καC >ντιµετVπιση αTτ?ς τ?ς καταστ-σεως. MHπως >π@

τ@ν «∆αυλ@» θ0 µποροKσε ν0 ξεκινHσ=η µ)α τFτοια πρωτο2ουλ)α;
∆ια2-ζω πολλFς Zπιστολ5ς >ναγνωστ3ν µ5
τοποθετHσεις στ@ θFµα τ?ς γλVσσας, >λλ0 µAνο
ο\ Zπιστολ5ς καC Zπισηµ-νσεις δ5ν >ρκοKν. ΠρFπει ν0 Mπ-ρξ=η µ)α συστηµατικ$ παρFµ2αση καC
>ντ)δραση >π@ κ-ποιους φορε9ς. Προσωπικ0
θ0 :µουν πρAθυµος ν0 συµµετ-σχω σ5 µ)α τFτοια σχετικ$ κ)νηση.
M5 τιµ$

∆ρ. 4AντTνιος Λυρ/κος

NευρολAγος - ψυχ)ατρος, Mελ)σσια

Σηµε*ωση «∆»: ;H κακοποηση καF 5ποτµηση τ2ς ;Eλληνικ2ς γνεται ,π Iµ]ς τοPς =Eλληνες – καH µ>νο. Tο/το Tφελεται ,ποκλειστικ3 στ γεγον7ς, Xτι ,γνοο/µε τ µεγαλε:ο καF τ4ν
τελει7τητα τ2ς γλCσσας µας Xπως καF τ4ν 8δι7τητ1 της Sς τ2ς µ7νης µ4 συµ6ατικ2ς γλCσσας το/ κ7σµου καF κατ’ ,ναγκαστικ4ν συν πειαν Sς µητ ρας γλCσσας τ*ν γλωσσ*ν Xλης
τ2ς ;Yδρογεου. 0Eξ αBτο/ καF D 5ποτµηση καF περιφρ7νησA της ,π Iµ]ς τοPς Eδιους – καH
µ>νο. T πρ76ληµα λοιπν τ2ς Iπι6ιCσεως τ2ς ;Eλληνικ2ς ταυτζεται µ τ πρ76ληµα τ2ς
«Pναγνωρ*σεως» τ2ς µητρικ2ς τους γλCσσας ,π τοPς =Eλληνες. ELναι δηλαδ4 πρ76ληµα διαφωτισµο/ καF _χι «συστηµατικ2ς παρεµ61σεως καF ,ντιδρ1σεως ,π κ1ποιους φορε:ς», Xπως
γρ1φει Q Iπιστολογρ1φος, «φορε:ς» pλλωστε, ποP, Xπως Xλοι γνωρζοµε, εLναι ,κρι6*ς ο+ νοµοθετAσαντες M ο+ «διδ1ξαντες» τ4ν καταστροφ4 τ2ς ;Eλληνικ2ς. ;O «∆» – πο', Xταν ξεκνησε πρFν ,π 19 χρ7νια πρ*τος τν σκληρ ,γ*να %ρευνας καF κατανοAσεως τ2ς ,ξας καF
τ2ς παγκοσµι7τητας τ2ς ;Eλληνικ2ς ΓλCσσας καF Γραφ2ς, Zταν φων4 6ο*ντος Iν τk2 IρAµsω
– σAµερα µ 61ση τ4ν κτηθε:σα πε:ρα πιστε'ει ,κ7µη περισσ7τερο, Xτι Q µοναδικς τρ7πος
pµυνας στν τοµ α αBτν – καF σ πολλοPς pλλους – παραµ νει Q διαφωτισµς (καF τ3 ,ποτελ σµατα το/ διαφωτισµο/ αBτο/ εLναι Qρατ1: ζωνταν παρ1δειγµα Q προ6ληµατισµς το/
Iπιστολογρ1φου)· καF θ3 συνεχσkη τ4ν διαφωτιστικ4 προσπ1θει1 του µ ,µεωτη %νταση,
δι7τι εLναι Qλοφ1νερο Xτι, ^ν δν 5π1ρξkη 6αθει3 καF εBρε:α Iθνικ4 γλωσσικ4 αBτοσυνειδησα, QποιαδAποτε κνηση pλλης µορφ2ς θ3 εLναι πρ7ωρη καF καταδικασµ νη σ ,ποτυχα.
ABτ3 φρονο/µε Iµε:ς, χωρFς ν3 διεκδικο/µε αBθεντα. O+ pλλοι ^ς σταµατAσουν τ3 µακρ7θεν εBχολ7για κα, ^ν διαθ τουν ,ποθ µατα Iθνικ2ς ζωτικ7τητας, ^ς πρ1ξουν X,τι νοµζουν.

∆.I.Λ.

ΠερH «παγανιστικOν» eργανTσεων καH KEλληνικοC ΠολιτισµοC
K*ριε διευθυντ-,
EPς συνFντευξιν δηµοσιευθε9σαν εPς τ@ περιοδικAν σας τ@ ο|τω καλο*µενον «∆ελφικ@ν Συµ2ο*λιον SEλλ-δος» δηλVνει, Lτι θ0 πραγµατοποιηθ=? µ)α «γιγαντια)α πολιτιστικ$ ZκδHλωσις»,
περιλαµ2-νουσα «διαγωνισµ@ν δηµιουργ)ας τοK
|µνου τοK SAπAλλωνος» καC >ναπαρ-στασιν τ?ς
>ρχα)ας τελFσεως τ3ν Πυθ)ων, Zν]3 >ντιπροσωπε9αι τ3ν Uλλων χωρ3ν θ0 παρουσι-σουν Pδικ-

τους πολιτιστικ0 ;ργα. Eπ)σης Zπιτ)θεται Zναντ)ον τ3ν πιστ3ν τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τοK
∆ωδεκαθFου δηλ3νον µεταξ8 τ3ν Uλλων, Lτι:
«Ξ ρουµε, 5π1ρχουν π1νω ,π 15 παγανιστικς
TργανCσεις, ποP στ _νοµα τ2ς ∆ελφικ2ς 0Iδ ας
λ νε καF κ1νουν Iντελ*ς παρ1λογα πρ1γµατα...
ABτοF ο+ ,ποκαλο'µενοι “∆ωδεκαθεϊστς” εLναι
µα παρορµητικ4 %κφραση καF διασ'ρουν τν
;Eλληνισµ7».
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Kατ0 ταKτα E Eπιτροπ? δι0 τ$ν AναγνVρισιν τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας θFλει ν0 ZπιστHσ=η
τ$ν προσοχ$ν τοK Zν λAγ]ω Συµ2ουλ)ου εPς τ@ Lτι:
α) T@ν SEλληνικ@ν Πολιτισµ@ν διασ*ρουν Lσοι
τ@ν διαχωρ)ζουν >π@ τ$ν πατρογονικHν µας θρησκε)αν. (Aρχα9ος) SEλληνικ@ς Πολιτισµ@ς δ5ν
νοε9ται Uνευ τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τοK ∆ωδεκαθFου, Lπως >κρι23ς SE2ραϊκ@ς Πολιτισµ@ς
δ5ν νοε9ται Uνευ τ?ς SE2ραϊκ?ς Θρησκε)ας. Eν
γFνει διασ*ρουν τ@ν SEλληνικ@ν Πολιτισµ@ν Lσοι
Pσχυρ)ζονται Lτι δ5ν εzρε τ0ς nρθ0ς πρVτας
>ρχ0ς καC δ5ν ε^χε τ$ν nρθ$ν θρησκε)αν.
2) O\ πιστοC τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τοK
∆ωδεκαθFου δ5ν «λ γουν καF κ1νουν Iντελ*ς
παρ1λογα πρ1γµατα», >λλ’ >ντιθFτως συνιστοKν γνωστ$ν θρησκε)αν, >φ’ [ν@ς πληροKντες
τ0ς διατ-ξεις τοK νAµου καC >φ’ [τFρου ;χοντες
:δη γνωστοποιHσει εPς τ0ς vρµοδ)ας >ρχ0ς τ$ν
|παρξ)ν των, τ0ς 2ασικ0ς >ρχ-ς των καC το8ς
κυρ)ους τ*πους των (νKν δ5 εMρισκAµεθα εPς τ@
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στ-διον λHψεως >δε)ας δι0 τ$ν δρυσιν \ερ3ν
να3ν). XOθεν µετ0 λ*πης µας δηλοKµε, Lτι θ0
ζητ?ται E Zφαρµογ$ τοK νAµου Zναντ)ον Lσων
NµιλοKν >σε23ς κατ0 τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας τοK ∆ωδεκαθFου.
γ) T@ \ερ@ν πFδον τ3ν ∆ελφ3ν >ποτελε9
SIερ@ν TAπον τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας συµφVνως καC πρ@ς τ$ν διακHρυξιν τοK OHE περC
τ3ν πληθυσµ3ν. T0 δ5 Π*θια καC N |µνος >ποτελοKν τµ?µα τοK τελετουργικοK µας. SEποµFνως δ5ν ZπιτρFποµε εPς ο\ονδHποτε ν0 τελ=? ο\ανδHποτε θεατρικ$ν >ναπαρ-στασιν αTτ3ν, Lπως
>παγορε*εται ν0 τελ?ται θεατρικ3ς E χριστιανικ$ λειτουργ)α  α\ µωαµεθανικαC ZπικλHσεις.
E0ν προχωρHσ=η τ@ Zν λAγ]ω Συµ2ο*λιον εPς τ$ν
πραγµατοπο)ησιν τ3ν σχεδ)ων του, θ0 ζητHσωµε τ$ν δικαστικ$ν >κ*ρωσ)ν των.
Mετ0 τιµ?ς
SO Γραµµατε8ς Nικ>λαος TζιTτης
Eπιτροπ$ δι0 τ$ν AναγνVρισιν τ?ς SEλληνικ?ς Θρησκε)ας

Σηµε*ωση «∆»: ;O «∆» δν γνωρζει τποτε γι3 τοPς σκοποPς καF τ4ν 8δεολογα τ2ς Sς pνω

Iπιτροπ2ς ποP διαµαρτ'ρεται. yAν Xµως D Iπιτροπ4 αBτ4 θεωρk2 τν !αυτ7 της «παγανιστικ4
Tργ1νωση», Xπως προκ'πτει ,π τ4ν IπιστολA, κα γι’ αBτ θγεται, τ7τε Q «∆» δηλCνει Xτι
D θ ση του εLναι Xτι ;Eλληνισµς καF Παγανισµς δν %χουν καµµα σχ ση µεταξ' τους. 0EπF
πλ ον σηµειCνουµε τ4ν Qλοφ1νερη πρ7θεση, Xπως αBτ4 προκ'πτει ,π τ4ν IπιστολA, µµησης το/ ;E6ραϊκο/ θρησκευτικο/ µοντ λου (Tργ1νωση, 8διοποηση θρησκευτικ*ν 8δε*ν
,π «αBθεντες», διωγµς - δικαστικς - τ2ς διαφορετικ2ς γνCµης κ.λπ.), πρ1γµατα δηλ. Iκ
διαµ τρου ,ντθετα πρς τ πνε/µα τ2ς ,ρχαας ;Eλληνικ2ς Θρησκεας.

KH πολυχιλιετLς Pδι/κοπη συν6χεια τVς KEλληνικVς MουσικVς
K*ριε διευθυντ-,
SH συνFντευξη τοK διαπρεποKς µουσικοK κ. Λ-κη XαλκιD («∆αυλAς», τ. 217) ε^ναι πολ8 εgστοχη.
Mακ-ρι ν0 πρ-ξουµε Lλοι L,τι πρ-ττει N «∆αυλAς» καC N κ. Λ.X. SO δ)σκος Lµως τοK κ. XαλκιD
δ5ν θ0 ;πρεπε, νοµ)ζω, ν0 τιτλοφορ?ται «2.500
Xρ7νια ;Eλληνικ2ς Mουσικ2ς», ZφAσον περιλαµ2-νει καC τ$ν µουσικ? τ?ς SOµηρικ?ς Eποχ?ς,

πο8 προϋπ?ρξε τ?ς Zποχ?ς µας τουλ-χιστον 3.600
χρAνια – >κAµη καC κατ0 τ$ν συµ2ατικ$ (δηλαδ$
τ$ν >ποδεδειγµFνα πλFον συρρικνωτικ$ καC >νακρι2?) χρονολAγηση τ?ς [λληνικ?ς \στορ)ας.
M5 [λληνικο8ς χαιρετισµο8ς

XρVστος Tζ6λιος
HΠA

Ξενοκ*νητη ^ IλακογενLς διπροσωπ*α νεοελλ5νων
K*ριε διευθυντ-,
EκπλHσσεται N Zπιστολογρ-φος σας «Παµπ-λαιος Kεντρ]3ος» («∆αυλAς», τ. 218) Yχι µAνον δι0 τ$ν \στορικο-κοινωνιολογικ$ν διαπ)στωσιν τοK κ. K. TσουκαλD, Lτι N NεοFλλην ε^ναι
δυσπροσδιAριστος, >λλ0 κυρ)ως δι0 τ0ς προσδιοριζοµFνας >π@ τ@ν κ. K. TσουκαλD αPτ)ας
αTτ?ς τ?ς δυσπροσδιοριστ)ας. KαC πολ8 nρθ3ς.
∆ιAτι τοK διFφυγε, Lτι N ZφευρFτης αTτοK τοK
σχHµατος (ς τ@ nνοµ-σωµεν «σχ?µα κατ0 δυ-

σπροσδιοριστικ$ν συνεκδοχ$ν») ε^ναι N «συνονAµατος» τοK κοινωνιολAγου νοµικ@ς aAγγελος
TσουκαλDς, N Nπο9ος τ@ ZφHρµοσεν πλHρως Zν
Lσ]ω ;ζη. ΣυγκεκριµFνως Mπ?ρξε «>ριστερ@ς
>λλ0 Yχι κοµµουνιστHς», «δHµαρχος τοK KFντρου >λλ0 Yχι κεντρ3ος» καC «Mποστηρικτ$ς
τ?ς Xο*ντας >λλ0 Yχι χουντικAς». T@ τελευτα9ον
µ-λιστα κατ0 τ@ 1968-69, δηλαδ$ Lτε Zγρ-φετο
καC Zδηµοσιε*ετο E κοινωνιολογικ$ µελFτη τοK
«συνονAµατου» κ. K. TσουκαλD.
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T3ν >νωτFρω θεωρουµFνων eς vπλ3ν συµπτVσεων, σDς καλ3 ν0 συνεχ)σετε ν0 ξεσκεπ-ζετε τ$ν εyτε ξενοκ)νητη εyτε 2λακογεν? διπροσωπ)α τ3ν µον)µως >νθελλHνων. Θ0 ;χετε
NπωσδHποτε διαπιστVσει, Lτι ο\ συµπαραστ-στες σας σ’ αTτ@ τ@ θFµα >νHκουν σ5 Lλο τ@ πολιτικA φ-σµα, καC αTτ$ ε^ναι E µεγ-λη Zπιτυχ)α

τοK περιοδικοK σας. SO XEλληνας ε^ναι π-ντα
πρ3τα XEλληνας. ∆ιAτι, Lπως θ0 ;λεγε καC N Περικλ?ς ΓιαννAπουλος, «,φ1νταστον pλλο τι».
Eυχαριστ3

4Aργυρh XατζηIασιλε*ου
NοµικAς, Kουκ-κι

KO χ/ρτης τVς περιοχVς \που [ «ΣπηλιB KατσαντTνη»
K*ριε διευθυντ-,
∆ι-2ασα στ@ν «∆αυλA» (τ. 216, ∆εκFµ2ριος
1999, σ. 13624-25) τ@ γρ-µµα τοK δικηγAρου κ.
Παπαµατθαι-κη τ@ σχετικ@ µ5 τ$ν «Σπηλι0 τοK
KατσαντVνη» στ0 aAγραφα. Kατ’ >ρχ0ς ;νοιωσα \κανοπο)ηση, πο8 κ-ποιος φιλ)στορας νεοFλληνας ZξυπηρετHθηκε >π@ τ$ σHµανση πο8
πραγµατοπο)ησα µ5 τ$ 2οHθεια µερικ3ν φ)λων,
προκειµFνου ν0 διευκολ*νεται E προσFγγιση
τοK πεζοπAρου ZπισκFπτη στ$ν ο|τως  Uλλως
>πρAσιτη σπηλι-. ∆5ν εyµαστε Lµως σ*λλογος
>λλ0 vπλD συντροφι0 σκεπτAµενων >νθρVπων
>π@ MεσολAγγι, APτωλικ@ καC Π-τρα. SH σκFψη
γι0 τ$ν τοποθFτηση µαρµ-ρινης Zνδεικτικ?ς
πλ-κας µ5 τ0 λAγια τοK µεγ-λου λαογρ-φου
ΛουκAπουλου γι0 τ@ν ρωα KατσαντVνη >να2λHθηκε (προσωριν-), >φοK π-σχουµε >π@ συλλAγους - φορε9ς! XOµως θ0 σταθ3 σ5 Oνα σχAλιο

τοK Zπιστολογρ-φου. SH σπηλι0 δ5ν σηµειVνεται σ5 λ-θος θFση στ@ χ-ρτη τ?ς >ν-2ασης,
Lπως Pσχυρ)ζεται. SAπλD E κλ)µακα τοK χ-ρτη,
πο8 ε^ναι ZπεξεργασµFνος ψηφιακ-, ε^ναι µεγ-λη (1:80.000) γι0 ν0 περιλ-2=η Lλη τ$ν ETρυταν)α, καC [ποµFνως 2ρ)σκεται ZπC χ-ρτου µ5
σχετικ$ >κρ)2εια µAνο E γενικ$ κατε*θυνση.
Eγo πραγµατοπο)ησα τ$ν Zπ)σκεψη, πο8 τ$ν
ZπιθυµοKσα πολ8 καιρA, µ5 τ$ 2οHθεια >κρι23ς
αTτοK τοK χ-ρτη, >φοK 2F2αια τ@ τελευτα9ο
τµ?µα τ?ς διαδροµ?ς µας τ@ MπFδειξε εTγενικ0
Nδηγ@ς >π@ τ$ Παλαιοκατο*να Aγρ-φων. Σχετικ$ δηµοσ)ευση: «KορφFς», τ. 132, Iο*λιος Agγουστος ’98, σ. 69-70.
M5 Zκτ)µηση

Θεοφ/νης Bορειν/κης

Kαθηγητ$ς TEI Mεσολογγ)ου

∆ηµοσιοϋπαλληλικL κTφωση PλλB καH Pξιοζ5λευτη εUθQτητα...
K*ριε διευθυντ-,
Στ@ τεKχος 218 τοK «∆αυλοK» E >ρχαιολAγος
κ. M. OPκονοµ-κου, τοποθετο*µενη eς πρ@ς τ$ν
παρουσ)αση >π’ τ$ν πλευρ- µου τ?ς Zγκατ-λειψης τοK παν-ρχαιου π*ργου στ@ν Bαρν-2α
Aττικ?ς («∆», τ. 212), διατυπVνει α) τ$ θFση
Lτι θταν καλ*τερο ν’ >πευθυνAµουν στ$ν vρµAδια >ρχαιολογικ$ >ρχ$ >ντ) δηµοσ)ευσης σ5
;ντυπα (Zννοε9 τ@ν «∆αυλ@») καC 2) τ@ν Pσχυρισµ@ Lτι δ5ν τ$ ζHτησα ποτ5 στ@ τηλFφωνο (!).
Aν καC πιστε*ω Lτι δ5ν >ξ)ζει τ@ν κAπο ν0
σταθ3 στ@ θFµα, πρ@ς >ποφυγ$ν ZντυπVσεων
πρFπει ν-: α) Zπαναλ-2ω, Lτι στ$ν κ. OPκονοµ-κου µ5 παρFπεµψε >κρι23ς E >ρµAδια >ρχαιολογικ$ >ρχH· ε^χα ;ρθει σ5 Zπαφ$ καC µ5 τ$ν A´
καC τ$ν B´ Eφορε)α Προϊστορικ3ν καC Kλασσικ3ν AρχαιοτHτων (ΠολυγνVτου 2 καC 13
>ντ)στοιχα, Mοναστηρ-κι: στCς σηµειVσεις µου
Mπ-ρχει >κAµη τ@ Yνοµα τοK κ. Πετρ-κου τ?ς
B´ Eφορε)ας, τηλ. 3243.998, µ5 τ@ν Nπο9ο καC
ZπανειληµµFνα συνωµ)λησα)· 2) τον)σω, Lτι
;ψαχνα ZπC µακρ@ν τ$ν κ. OPκονοµ-κου σ5 δι--

φορες Mπηρεσ)ες καC µουσε9α τ?ς Aττικ?ς, ε^χα
τ$ν χαρ0 δ5 στ@ Mουσε9ο Mαραθ3νος ν0 «>νακαλ*ψω» καC µ)α συµπατριVτισσ- µου, τ$ν κ.
Aφροδ)τη Xρυσο*λα (Yχι, µ5 τ$ν κ. ΣπανοK,
τοK Mουσε)ου Λαυρ)ου, δ5ν εyµαστε συµπατρι3τες, οgτε καC µ5 τ@ν κ. Γκρεµεν)τη, πο8 καC
σ’ αTτ@ν >ποτ-θηκα ψ-χνοντας τ$ν κ. OPκονοµ-κου, τ$ν Nπο)α κατ0 τ0 Uλλα «δ5ν ζHτησα
ποτ5 στ@ τηλFφωνο»– ν ε^ναι δυνατ@ν!).
Π-ντως E σε2αστ$ καC «>ν*ποπτη» >ρχαιολAγος µπορε9 ν0 κοιµDται συχη. Aν τελικ0 N
Π*ργος τοK Bαρν-2α καταρρε*σ=η, παραµεληµFνος οTσιαστικ0 >π@ κ-θε vρµAδια >ρχ$ καC
φορFα, E yδια δ5ν θ0 φFρ= η καµµ)α εTθ*νη.
XOπως  yδια δηλVνει µ5 >ξιοζHλευτη δηµοσιοMπαλληλικ$ εTθ*τητα, N Π*ργος 2ρ)σκεται
σ5 περιοχ$ µ5 τ$ν Nπο)α «δν %χει καµµα 5πηρεσιακ4 σχ ση»...
M5 τιµ$
Γι/ννης B. Π6ππας

ΦιλAλογος, Bαρν-2α Aττικ?ς

4AσQγγνωστες συγγνOµες

«Π

αρακαλO, δεχθVτε τL συγγνTµη µου γιB τB γεγον>τα τοC
1204», φFρεται Lτι ε^πε N καρδιν-λιος ZAζεφ XAµεγιερ
(ZκπρAσωπος τοK π-πα στ$ν ETρωπαϊκ$ XEνωση) στ@ν
>ρχιεπ)σκοπο Aθην3ν καC π-σης SEλλ-δος κ. XριστAδουλο. KαC φυσικ0 E συγγνVµη ;γινε δεκτH, ν καC µ5 κ-ποιο σκεπτικισµA...
Mπορε9 2ε2α)ως N χριστιανισµ@ς ν0 ε^ναι E κατ’ εξοχ$ν «θρησκε)α
τ?ς συγγνVµης» (NλAκληρη E Zπ)γειος ζω$ ε^ναι µ)α συγγνVµη πρ@ς
τ@ν Iεχω2D γι0 τ@ «vµ-ρτηµα» τ3ν «πρωτοπλ-στων»), >λλ0 τ0 κ)νητρα τ?ς ρωµαιοκαθολικ?ς Zκκλησ)ας δ5ν ε^ναι καθAλου «χριστιανικ-». SO π-πας φα)νεται Lτι >νησυχε9 ZντAνως γι0 τ@ µFλλον τοK ρωµαιοκαθολικισµοK τAσο στ$ν ETρVπη Lσο καC στ$ν AµερικH. Σ*µφωνα µ5 πρAσφατα δηµοσιευθε9σες ;ρευνες E µFση Eλικ)α τ3ν ZκκλησιαζοµFνων καC τ3ν συµµετεχAντων τακτικ0 στ0 µυστHρια τ?ς Zκκλησ)ας στCς χ3ρες τ?ς SEνωµFνης ETρVπης ε^ναι τ0 70 χρAνια, Zν]3 ο\
«µεταφυσικ5ς >νησυχ)ες» τοK πληθυσµοK διοχετε*ονται – στ$ συντριπτικH τους πλειοψηφ)α καC Pδια)τερα τ3ν νFων – σ5 nργανVσεις
«ZσωτερισµοK» καC «παραψυχολογ)ας». O\ στ-σεις αTτ5ς Zµφαν)ζονται ταυτοχρAνως καC στCς καθολικ5ς καC στCς nρθAδοξες χ3ρες. O\
>ντιδρ-σεις Lµως τ3ν Eγετ3ν τ3ν Zκκλησι3ν ε^ναι διαφορετικFς.
SH Pωµαιοκαθολικ$ Eκκλησ)α κατενAησε Zγκα)ρως, Lτι E Zπι2)ωσH της στ@ν σ*γχρονο κAσµο δ5ν θ0 πρFπει ν0 θεωρ?ται δεδοµFνη.
Γι’ αTτ@ >ποφ-σισε πρ3τα >π’ Lλα τ$ν κοινωνικH της «Zνεργοπο)ηση». ATτ$ τ$ στιγµ$ στCς χ3ρες τ?ς ∆υτικ?ς ETρVπης, >λλ0 κυρ)ως
στCς HΠA, E Zκκλησ)α προσπαθε9 ν0 δε)ξ=η, Lτι πραγµατοποιε9 Oνα
κοινωνικ@ ;ργο, πο8 περιλαµ2-νει φιλανθρωπ)α, ταµε9α >πAρων,
nργ-νωση συσσιτ)ων κ.U. µ5 στAχο τ$ν «>ναγνVρισH» της eς ζVσας
καC ZνεργοK δυν-µεως τ?ς κοινων)ας. SH παρουσ)α τ?ς Zκκλησ)ας στCς
φτωχογειτονι5ς τ3ν µεγαλουπAλεων ε^ναι Pδια)τερα ZµφανHς. ΠFρα
>π’ τ$ν στAχευση αTτ$ τοK «µαλακοK Mπογαστρ)ου» τοK >δ*ναµου
καC φτωχοK >νθρVπου >νο)γεται καC πρ@ς το8ς περισσAτερο σκεπτAµενους, πρ@ς τ$ν «διανAηση», µ5 τ$ν τακτικ$ τ?ς «>ναγνVρισης» τ3ν
λαθ3ν της, τ3ν σκοταδιστικ3ν δραστηριοτHτων της καC τοK «ZξαγνισµοK» τοK παρελθAντος της. Eδ3 ZφαρµAζεται E τακτικ$ τ?ς «συγγνVµης». Aρχικ3ς ZζητHθη συγγνVµη γι0 τ@ν κατατρεγµ@ τοK Γαλλιλα)ου, |στερα γι0 τCς 2ιαιAτητες τ3ν χριστιαν3ν στ@ν NFο KAσµο
(ZξAντωση τ3ν «εPδωλολατρ3ν» Pθαγεν3ν τ?ς Aµερικ?ς Zν nνAµατι
τοK χριστιανισµοK), κατAπιν γι0 τ$ν SIερ0 EξFταση καC τ0 θ*µαττης >ν0 το8ς αP3νες, προσφ-τως γι0 τ@ν διωγµ@ τοK KοπFρνικου καC
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τελευτα)ως συγγνVµη γι0 τ$ν κατ-ληψη τ?ς ΠAλεως τ@ 1204 >π@ το8ς
σταυροφAρους.
SH τελευτα)α αTτ$ συγγνVµη δε)χνει, Lτι >ποτελε9 µ)α χειρονοµ)α
καλ?ς θελHσεως πρ@ς τ$ν OρθAδοξη Eκκλησ)α, >φHνοντας ταυτAχρονα >νοιχτ5ς τCς θ*ρες γι0 µ)α µελλοντικ$ «Pσχ*ν Zν τ=? [νVσει».

Γ

ι0 τ$ν [λλαδικ$ Zκκλησ)α ο\ ZκτιµHσεις τ3ν νFων δεδοµFνων τ?ς
κοινων)ας ε^ναι Zντελ3ς διαφορετικFς. SH τακτικ$ τοK >ρχιεπισκAπου ;ναντι τ3ν πιστ3ν καC PδιαιτFρως τ?ς νεολα)ας δηλVνει,
πoς τ0 περιθVρια γι0 µ)α ZκτεταµFνη δογµατικ$ κατHχηση ε^ναι >κAµη >νοικτ-. ΠροτιµD τ0 >ρχαιοπρεπ? καC φθην0 Lπλα >π@ τ$ δαπ-νη γι0 κοινωνικο8ς σκοπο8ς καC τ$ν πολιτικοπνευµατικ$ δια2ουκAληση >π@ τ$ν παροχ$ οTσιαστικ?ς 2οHθειας στο8ς ;χοντες >ν-γκη.
T@ πρAτυπο τοK θρησκευτικοK EγFτη, πο8 φιλοδοξε9 δι0 τ?ς Zκλακευσης τοK δAγµατος ν0 διεγε)ρ=η τCς µDζες καC ν0 τCς στρFψ=η πρ@ς τ$ν
Zκκλησιαστικ$ ζωH, ε^ναι E «µFθοδος» καC τ@ «ζητο*µενο» γι0 τ@ν
νKν >ρχιεπ)σκοπο καC τ@ προσωπικA του «στο)χηµα».
AνεφFρθη >ρχικ3ς, Lτι E συγγνVµη γι0 τ0 γεγονAτα τοK 1204 ;γινε δεκτ$ µ5 σκεπτικισµ@ >π@ τ$ν [λλαδικ$ Zκκλησ)α· καC δ5ν θFλησε
ν0 δVσ=η Zκτεν? δηµοσιAτητα σ’ αTτHν: XOταν δFχεσαι συγγνVµη, πρFπει ν0 µπορ=?ς καC ν0 ζητDς. AντFχει Lµως E [λλαδικ$ Zκκλησ)α ν0
ζητHσ=η συγγνVµη >π@ τ$ν \στορ)α; Aπ@ τ$ν \στορ)α τοK τAπου στ@ν
Nπο9ο Mπ-ρχει καC ε^ναι φερVνυµη eς «0Eκκλησα τ2ς ;Eλλ1δος»; T)
θ0 ZσHµαινε µ)α συγγνVµη γι0 τ$ν Uγρια ZξAντωση τ3ν SEλλHνων καC
τοK SEλληνικοK ΠολιτισµοK >π@ το8ς χριστιανο8ς τ3ν – πρVτων κυρ)ως, >λλ0 καC τ3ν Yψιµων 2υζαντιν3ν αPVνων καC τ$ν Zπι2ολ$ [ν@ς
Mεσα)ωνος στ@ χ3ρο Lπου >νθοKσε N SEλληνικ@ς ΠολιτισµAς;
ΓιατC µ)α συγγνVµη >π’ τ$ν \στορ)α (πο8 σ5 τελευτα)α >ν-λυση δ5ν
πα*ει ν0 ε^ναι πρ-ξη 2F2αια κεν$ οTσ)ας καC 2αθ*τατα σκοπιµοθηρικ$
καC Zξουσιαστικ$) >παιτε9 τ$ν >ναγνVριση τοK λ-θους καC τ$ν ZπανAρθωση τοK σφ-λµατος. XOµως E \στορικ$ παρουσ)α τοK χριστιανισµοK προϋπFθετε >ναγκαστικ0 καC ζωτικ0 τ@ν >φανισµ@ τοK SEλληνικοK ΠολιτισµοK καC τ?ς SEλληνικ?ς EπιστHµης (πρDγµα πο8 συντελFσθηκε στ$ν πρ-ξη)· καC E ZπανAρθωση µιDς τFτοιας πρ-ξης του συνεπ-γεται κατ0 \στορικ$ν >ναγκαιAτητα καC τ$ν αTτοκατ-ργησH του eς
πολιτικοK καC \στορικοK µεγFθους. Γι’ αTτ@ τ@ µAνο πο8 δ5ν πρFπει ν0
>ναµFν=η κανεCς ε^ναι µ)α συγγνVµη >π’ το8ς νKν  καC το8ς µελλοντικο8ς EγHτορες τ?ς Oρθοδοξ)ας πρ@ς τ$ν «εPδωλολατρικ$ν» SEλλ-δα.
Παν. Λ. KουIαλ/κης

OI APIΘMHTIKEΣ ANAΛOΓIEΣ
TΩN APMONIΩN ΣTON ΠAPΘENΩNA
SH σοφ)α τ?ς Φ*σεως καC ο\ ψυχικ5ς >ρετ5ς
Eδι-2ασα µετ0 προσοχ?ς τ$ν συνFντευξιν τοK κ. N. Tογαν)δη, Mπευθ*νου µηχανικοK τ?ς >ναστηλVσεως καC >ποκαταστ-σεως τοK Παρθεν3νος, πρ@ς τ@ν «∆αυλ@ν»
τοK τε*χους 217 τοK µην@ς Iανουαρ)ου 2000. Πρ-γµατι τ@ θε9ον τοKτο κατασκε*ασµα ;χει τοια*τας PδιAτητας – καC θ0 ZτAνιζα «µυστηριακ-ς» –, διAτι, Lπως γνωστ@ς
>ρχιτFκτων µοK ;λεγε, N Παρθενoν εPς οTδ5ν τµ?µα  το9χον ;χει ποτ5 Zπικονιασθ=?.
XAπαντες ο\ λ)θοι, ο\ κ)ονες, NλAκληρος N δωρικ@ς θριγκAς, α\ 2-σεις, τ0 π-ντα ZφαρµAζουν τελε)ως µεταξ* των, {στε ν0 µ$ν ε^ναι δυνατ$ E εPσδοχ$ τοK πλFον λεπτοK
φ*λλου χ-ρτου. EπC πλFον, δεδοµFνου Lτι τ@ Πεντελικ@ν Yρος ε^ναι να >φυσικ@ν µαγνητικ@ν πεδ)ον, τ0 µ-ρµαρ- του διατηροKν τ$ν eς Uνω PδιAτητα. O|τως οTδεµ)α φωλε0 πτηνοK Mπ-ρχει ZπC τ3ν µνηµε)ων τ?ς AκροπAλεως, πολ8 δ5 περισσAτερον τ@ χαλκοKν MπερµFγεθες Uγαλµα τ?ς AθηνDς ;παιζε τ@ν Aλον [ν@ς >λεξικερα*νου (E >κCς
τοK χαλκ)νου δAρατος αTτ?ς), πρDγµα πο8 δ5ν Mπ?ρχε εPς Uλλους ναο*ς.
O\ πρAγονο) µας ZγνVριζαν Zπακρι23ς τ$ν >λλο)ωσιν, τ$ν Nπο)αν ZπιφFρει N σ)δηρος ZπC τοK µαρµ-ρου, δι@ καC τ@ Zσωτερικ@ν τ3ν σπονδ*λων ZπληροKτο δι0 µολ*2δου, µ$ nξειδουµFνου καC µ$ ZπιφFροντος eς Zκ το*του τ$ν «φθ)σιν» τοK µαρµ-ρου. (TοKτο τ@ λ-θος ;καµε N πολ8ς καθηγητ$ς MπαλDνος, Lστις κατ0 τ$ν πρVτην
>ναστHλωσιν τοK Παρθεν3νος Zχρησιµοπο)ησε σ)δηρον, µ5 τ0 γνωστ0 σHµερα >ποτελFσµατα.) EπC πλFον N µAλυ2δος ;χει µεγαλυτFραν ZλαστικAτητα, καC ;τσι Zνισχ*εται καC E >ντισεισµικAτης τοK ναοK.

H σχσις 2α+1 ψους, πλτους κα ριθµο κινων
Σχετικ3ς µ5 τ0 µυστικ0 τ3ν >ναλογι3ν τοK Παρθεν3νος ς µοK Zπιτραπ=? ν0 συµπληρVσω αTτ@ τ@ Nπο9ον N >ξιAτιµος ZπιστHµων κ. N. Tογαν)δης δ5ν >νFφερε, καC
E σ*νταξις τοK «∆αυλοK» τον)ζει, Lσον >φορD εPς τ0ς διαστ-σεις, τ$ν σχFσιν 2α+1
µεταξ8 |ψους καC πλ-τους, µHκους καC πλ-τους καC τ3ν >ριθµ3ν τ3ν κιAνων.
E^ναι γεγονAς, Lτι ο\ XEλληνες ZγνVριζον καC >πFδιδον τεραστ)αν σηµασ)αν εPς τ$ν
vρµον)αν καC συµµετρ)αν, τις δ5ν nφε)λεται vπλ3ς καC µAνον εPς τ$ν γεωµετρικ3ς
«στατικ$ν» µορφ$ν τ3ν Yντων τ?ς φ*σεως, >λλ0 καC εPς τ0ς PδιAτητας τ3ν ZπιδρVντων
φυσικ3ν νAµων «δυναµικ3ς». O|τως Mφ)σταται µ)α Zξαιρετικ$ συντα*τισις τ3ν
Zννοι3ν τ?ς vρµον)ας καC τ?ς συµµετρ)ας, ;νθα E «,διος οBσα» (E δυναµικ$) κατ0
το8ς Oρφικο8ς MπεισFρχεται Zντ@ς τ3ν µορφ3ν, {στε ν0 Pσχ*=η τ@ κατ0 τ@ν Pierre
Curie διατυπωθFν: «I3ν Sρισµ ναι α8ται παρ1γουν Sρισµ να ,ποτελ σµατα, α+ συµµετραι τ*ν α8τι*ν το'των Iπανεµφανζονται ε8ς τ3 παραγ7µενα ,ποτελ σµατα».
Kατ0 το8ς Oρφικο8ς E Kοσµογον)α καC E Lλη ZξFλιξις τοK Σ*µπαντος κατ0 τ$ν
>λληγορικ$ν καC φυσικ$ν Uποψιν >κολουθε9 µ)αν µαθηµατικ$ν σειρ-ν, τ$ν Nπο)αν
N ΠυθαγAρας καC ο\ µετFπειτα µαθητα) του θ0 τεκµηριVσουν. O|τως α\ >λHθειαι
τοK >πε)ρου, Zν συνεχε9 καC >εν-]ω Zξελ)ξει, Zκ τοK πνε*µατος >ρχAµεναι καC οTδFποτε περαινAµεναι, ;χουν eς >ρχ$ν αTτ3ν τ@ «,ε», Zξ οz καC τ@ πυθαγAρειον >πA-
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φθεγµα «,εF Q θες Q µ γας γεωµετρε:». SH γεωµετρ)α ;χει πFραν τ?ς 2αθυτFρας χωροταξικ?ς καC οPκοδοµικ?ς καC 2αθυτFραν µυστηριακ$ν σηµασ)αν, τ$ν Nπο)αν ο\
XEλληνες Zσπο*δασαν καC σπ-θησαν πλHρως. SO να@ς Zν τ]3 συνAλ]ω του συµ2ολ)ζει τ$ν αPων)αν φ*σιν µ5 τ0ς ZκδηλVσεις της.
O|τω τ@ πυθαγAρειον >πAφθεγµα δι’ >θρο)σεως τοK >ριθµοK τ3ν γραµµ-των δ)δει τ@ν γνωστ@ν >τFρµονα >ριθµ@ν 3,14159..., Lστις ε^ναι E σχFσις >κτ9νος τοK κ*κλου πρ@ς τ$ν περιφFρειαν, >λληγορικ3ς δ5 καC συµ2ολικ3ς E σχFσις τ?ς ψυχ?ς πρ@ς
τ@ θε9ον. O\ >ριθµοC >ποτελοKν µ)αν µυστικ$ν ZπιστHµην, κατ0 τ$ν ;ννοιαν δ5 τα*την E γεωµετρ)α >ποτελε9 >ναπAσπαστον τµ?µα αTτ3ν, >λληλεπικαλυπτοµFνη µ5
τ$ν ZπιστHµην τ?ς >ριθµοσοφ)ας. XOθεν δι0 τ?ς Zσωτερικ?ς γνVσεως τ?ς γεωµετρ)ας
θ0 >νFλθωµεν εPς MψηλοτFρας διανοητικ3ς σφα)ρας, να κατανοHσωµεν τ$ν ;ννοιαν τ3ν θε)ων πραγµ-των, eς καC N ΦιλAλαος >ναφFρει: «...καF π1ντα γ3ρ µαν τ3 γιγνωσκ7µενα ,ριθµν %χοντι. OB γ3ρ ο+7ν τε οBδ ν, οfτε νοηθ2µεν οfτε γνωσθ2µεν
pνευ το'τω...». EPς τ@ «,εF» θ0 >ναζητHσωµε καC τ$ν χρυσ?ν τοµHν. T$ν µυστηριακ$ν
τα*την >ναλογ)αν ο\ XEλληνες >νεζHτουν, καC εPς αTτ$ν >πFδιδον τ$ν vρµον)αν τ3ν
πραγµ-των καC τ3ν ψυχικ3ν >ρετ3ν.
T@ πρA2ληµα τ?ς «χρυσ?ς τοµ?ς» ;γκειται εPς τ$ν ε|ρεσιν σηµε)ου τιν@ς Zπ’ εTθυγρ-µµου τµHµατος, διαιροKντος αTτ@ εPς δ*ο Oτερα τµHµατα κατ0 τοιοKτον τρAπον,
{στε τ@ να Zξ αTτ3ν ν0 ε^ναι µFσον >ν-λογον τοK [τFρου,  Uλλως ν0 διαιρ=? τοKτο
εPς vρµονικ0 συζυγ?. Πρ-γµατι Mπ-ρχει να µAνον σηµε9ον δι0 τ$ν κοιν$ν τιµ$ν τ3ν

5+1
λAγων, {στε ν0 PσοKται µ5 ᎏ , τ@ Nπο9ον κλ-σµα π-λιν δ5ν ε^ναι >κFραιος >ριθµAς.
2
Γενικ" #φαρµογ" τ&ς «χρυσ&ς τοµ&ς»

T$ν Lλην σηµασ)αν τ?ς χρυσ?ς τοµ?ς ο\ XEλληνες >πεικAνισαν εPς παντα τ0 θαυµαστ0 ;ργα, µνηµε9α καC \ερ-. SO ΠαρθενVν, N να@ς τοK ∆ι@ς Zν Oλυµπ)α, N να@ς τοK
AπAλλωνος εPς ∆ελφο*ς, τ0 >γ-λµατα τ3ν θε3ν, τ3ν >θλητ3ν, E χωροσταθµικ$
δρυσις τ3ν >ρχα)ων \ερ3ν, π-ντα ταKτα στηρ)ζονται εPς τ0ς >ναλογ)ας τ?ς χρυσ?ς
τοµ?ς.
AναφερAµενοι εPς τ@ν Παρθεν3να (eς καC N >ε)µνηστος Θ. MανιDς εPς τ@ 2ι2λ)ον
του «;O ΠαρθενYν» τον)ζει), παρατηροKµεν Lτι οzτος ;χει 8 κ)ονας ;µπροσθεν καC
17 πλαγ)ως. TουτFστιν 8+8 ;µπροσθεν καC Yπισθεν καC 17+17 δι’ >µφοτFρας τ0ς πλευρ-ς. ∆5ν κατεσκευ-σθησαν eς nκτo καC δεκαFξι, οTδ5 eς [πτ0 καC δεκαεπτ-. MAνον
τ@ nκτo καC δFκα-επτ0 δ)δει τ$ν χρυσ?ν τοµ$ν τοK ναοK, ;νθα, ZπC τοK σηµε)ου το*του, >νυψοKτο τ@ χρυσελεφ-ντινον Uγαλµα τ?ς θεDς AθηνDς, δηλαδ$ τ?ς σοφ)ας.
SH σοφ)α εMρ)σκεται π/ντοτε εPς τ$ν χρυσ?ν τοµ$ν vπ-ντων τ3ν ψυχικ3ν, νοητικ3ν,
µυστηριακ3ν καC Mλικ3ν πραγµ-των. EPς τ@ σηµε9ον τοKτο τ@ πνεKµα εMρ)σκεται Zν
vρµον)α µ5 τ0ς αPσθHσεις καC E |λη ;χει vρµονικ3ς µεταµορφωθ?. T0 π-ντα Zν τ]3
Παρθεν3νι ε^ναι vρµονικ0 συζυγ?, >πορρFοντα Zκ τ?ς αTτ?ς σχFσεως. SH >ναλογ)α
σπονδ*λου πρ@ς |ψος ε^ναι 1:8. T@ nκτo ε^ναι N πρ3τος Zνεργητικ@ς κ*2ος. O\ XEλληνες τ@ν ZθεVρουν eς παν)σχυρον >ριθµAν. SO Kαµερ-ριος εPς τ$ν «0Aριθµητικ4ν το/
Nικοµ1χου» τ@ν >ποκαλε9 «παγκ7σµιον ;Aρµοναν».
T@ nκτo eς «Pσχ8ς» >ντιπροσVπευε τ$ν «µητFρα Γα9αν», τ$ν SPFαν, Kυ2Fλην καC
∆ινδυµHνην, διAτι eς πρ3τος κ*2ος παρ)στανε τ$ν Γ?ν. SO δωρικ@ς κ)ων συµ2ολ)-

KO ΠαρθενTν. 4Aναπαρ/σταση Pπ' Γερµαν' περιηγητ5. (ΓερµανικL χαλκογραφ*α τοC ιη´ αiOνος.)
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ζει eς Zκ το*του τ$ν «Pσχ*ν», δι0 τ?ς Nπο)ας θεµελιοKται E «σοφ)α». A\ µετAπαι τοK
Παρθεν3νος ε^ναι 92 καC εMρ)σκονται Zν vρµον)α µ5 τ@ν >ριθµ@ν τ3ν κιAνων, οτινες ε^ναι 46. E0ν δ5ν Mπ?ρχε E χρυσ? τοµH, E >ναλογ)α θ0 wτο >δ*νατος. E0ν ο\ ZξωτερικοC κ)ονες διαιρεθοKν δι0 τοK >ριθµοK 2, λαµ2-νεται N >ριθµ@ς 23, Lστις >ντιστοιχε9 πρ@ς τ0ς µο)ρας τ?ς Zκλειπτικ?ς, Z0ν δ5 λ-2ωµεν τ@ν EµιAλιον λAγον τοK 46,
3
δηλ. 46 X ᎏᎏ = 69, οzτος >ντιστοιχε9 πρ@ς τ@ Uθροισµα τ3ν γραµµ-των τ?ς λFξεως
2
AΘHNA, τοι: A = 1, Θ = 9, H=8, N=50, A=1=τελικ@ν 69.
Λαµ2-νοντες [πτ0 φορ0ς τ0ς µο)ρας τ?ς Zκλειπτικ?ς, θ0 ε|ρωµεν τ@ν >ριθµ@ν 161,
τ@ν >ντιπροσωπε*οντα τ$ν θε)αν κλ)µακα. SH Pδανικ$ πυραµCς (νοητ$ λAγ]ω τ?ς κλ)σεως τ3ν Zξωτερικ3ν κιAνων) τοK Παρθεν3νος εPς Yγκον ε^ναι 45 [κατοµµ*ρια κυ2ικοC πAδες. T?ς Mεγ-λης Πυραµ)δος τ?ς APγ*πτου ε^ναι 90 [κατ. κυ2ικοC πAδες. A\
δ*ο αzται εMρ)σκονται εPς λAγον 1:2 µιDς τελε)ας vρµονικ?ς >ναλογ)ας. EPς τ$ν νοτ)αν πλευρ0ν τοK στυλο2-του, καC δ$ εPς τ$ν πρVτην καC δευτFραν 2αθµ)δα, Mπ-ρχουν 47+48+49=144 κατειργασµFνοι λ)θοι, τ3ν Nπο)ων τ@ Uθροισµα >ντιστοιχε9 πρ@ς
τ@ Uθροισµα τ3ν γραµµ-των τ?ς λFξεως ΘEION :τοι Θ=9, E=5, I=10, O=70,
N=50=144.
M5 2-σιν τ@ν >ριθµ@ν τ?ς χρυσ?ς τοµ?ς ο\ XEλληνες (ΠυθαγAρειοι φιλAσοφοι καC
µαθητα)) διετ*πωσαν τ@ν οPκουµενικ@ν νAµον τ3ν >ναλογι3ν καC εPς τ0 σχHµατα
τ3ν Yντων τ?ς φ*σεως, τοK >νθρVπου, τ3ν κτισµ-των. SH γεωµετρικ$ Zναλλαγ$ τοK
µFλανος καC λευκοK τοK δαπFδου τοK Παρθεν3νος (α\ >ρχικαC πλ-κες, πο8 >πετFλουν
τ@ δ-πεδον τοK ναοK) συµφVνως τ=? µυστηριακ=? σηµασ)α τ3ν Πυθαγορε)ων δ)δει µ)αν
θικ$ν σειρ0ν >ντιθFτων καταστ-σεων:
aAπειρον
aAρτιον
ΠολλαπλAτης
Γυν$
ETVνυµον

-

πεπερασµFνον
περιττ@ν
µον0ς
>ν$ρ
δεξι@ν

K)νησις
- στ-σις
Kαµπ*λη
- εTθε9α
ΣελHνη
- λιος
Kακ@ν
- καλAν
........................

• ∆ιαπιστοKται, Lτι ο\ XEλληνες κατεσκε*αζον τ0 \ερ0 κτ)σµατα κατAπιν µιDς 2αθυτFρας Zσωτερικ?ς µυστηριακAτητος καC δηµιουργικ?ς συγκινHσεως, διAτι fτο >δ*νατον ν0 παρατηρHσουν τ$ν ;κφρασιν τ?ς φ*σεως δι0 ψυχροK nφθαλµοK. ΠρFπει N
Uνθρωπος ν0 διFπεται Mπ@ τ?ς δικαιοσ*νης, τ?ς µεγαλοψυχ)ας, {στε ν0 συµπορε*εται καC ν0 συνεξελ)σσηται µ5 τ$ν φ*σιν. KαC τ0ς >ρετ0ς αTτ0ς διαθFτει µAνον N XEλλην
– Lσον καC ν φα)νεται Zγωιστικ@ν τοKτο. ∆5ν fτο τοKτο Uσχετον µ5 τ@ Lτι εPς τ$ν εyσοδον τ?ς Πυθαγορε)ου Aκαδηµ)ας fτο ZγγεγραµµFνη E φρ-σις: «MηδεFς ,γεωµ τρητος ε8στω». KαC >γεωµFτρητος δ5ν ε^ναι N µ$ γνωρ)ζων τ$ν γεωµετρ)αν, >λλ0 N Uνευ
θικ3ν >ρχ3ν Uνθρωπος, N >µ*ητος. ∆5ν ε^ναι N Παρθενoν να vπλοKν καλλιτεχνικ@ν
κατασκε*ασµα. Aπαιτε9ται καC Mψηλ$ µ*ησις, δι0 ν0 αPσθανθ=? τις τ$ν Mψηλ$ν Zκε)νην συγκ)νησιν, E Nπο)α θ0 τ@ν µετουσιVσ=η εPς τ@ >θ-νατον [λληνικ@ν πνεKµα.

Σπυρ*δων Παρασκευjς
Kαθηγητ$ς Πανεπιστηµ)ου Aθην3ν
Xηµικ@ς µηχανικ@ς EMΠ

AIΣIMA KAI A∆HPITA

Pωµα*ικο σ/στισµα
«=Oταν Zρθε Q 0Aπ7στολος Πα/λος στ4ν 0AθAνα, ο+ στωικοF %λεγαν: “αBτς εLναι τρελλ7ς!”. ∆ν παρεν 6ησαν. iEτσι µπ2κε Q Xριστιανισµς στ4ν EBρCπη. yAν τν εLχαν σκοτCσkkη!..»
T3 παραπ1νω λ7για ,νAκουν στν γνωστ B λγο συγγραφ α Ozγκο Kλ1ους, ποP πρ7σφατα {ρθε στ4ν 0AθAνα µ ,φορµ4 τ4ν µετ1φραση στ4ν ;Eλληνικ4 το/ %ργου του «0AνολοκλAρωτο Παρελθ7ν».
KαF τ ρωµαικο ,κροατAρι7 του τν κ'τταζε σαστισµ νο.

Π.Λ.K.

T' δ6σιµο τVς KIστορ*ας
;O δAµαρχος 0Aθηναων %φτειαξε !6ραϊκ µνηµε:ο το/ «QλοκαυτCµενος» στ Θησε:ο καF τCρα ,ξιο: ν3 γραφο/ν τ iAουσ6ιτς καF τ Nταχ1ου στ Mνηµε:ο το/ 0AγνCστου ΣτρατιCτου. EEδατε µAπως κ1ποιο µνηµε:ο το/ iEπους 1940-41, τ2ς 0Eθνικ2ς µας
0Aντστασης M το/ M. 0Aλεξ1νδρου; yH τ*ν !λληνικ*ν Qλοκαυτωµ1των στ Kο'γκι,
στ Mεσολ7γγι, στ3 Ψαρ1, στ 0Aρκ1δι κ.λπ.;iOχι 6 6αια. ABτ3 εLναι Iθνικιστικ1.
0Aθ1νατοι νεκρο, πο/ καταντAσαµε; Θ3 τρζουν τ3 κ7κκαλ1 σας. ∆ιακηρ'σσουν τCρα, Xτι ο+ ;E6ρα:οι %κτισαν τ4ν Θεσσαλονκη IπF Kασσ1νδρου καF Xτι Iγκατεστ1θησαν
στ4ν KρAτη τ 400 π.X. N3 δ2τε, Xτι σ λγο θ3 ,νασ'ρουν τFς «,ρχα:ες» πλ1κες, ποP
εLχε ποντσει Q «µακαρτης» KουστY στ3 παρ1λια τ2ς KρAτης, |στε ν3 «δ σkη» καF
,ρχαιολογικ3 D +στορα.

K.X.K.

Πειραµατ/νθρωποι
Mεγ1λες πολυεθνικς !ταιρε:ες χρηµατοδοτο/ν πειρ1µατα, µ σκοπ ν3 γνkη γνωστς
Q τρ7πος ποP Q ,νθρCπινος Iγκ φαλος IντυπCνει τFς διαφηµσεις προϊ7ντων. Στ7χος, τ
διαφηµιζ7µενο προϊ7ν ν3 ε8σχωρk2 6αθι3 στν Iγκ φαλο καF ν3 δηµιουργ2ται συνασθηµα Iξ1ρτησης ,π’ αBτ7, |στε τελικ*ς ν3 ,γορ1ζεται. Γι’ αBτ ο+ φιλοζωικς TργανCσεις
^ς µ4ν διαµαρτ'ρωνται µ7νο γι3 τ4ν χρησιµοποηση τ*ν πιθAκων µπαµπου}νων Sς πειραµατοζsCων: τ κατ’ Iξοχ4ν πειραµατ7ζsωο το/ µ λλοντος θ3 εLναι Q pνθρωπος, ,φο/ θ3
πρ πει ν3 µ1θkη ν3 τρCkη, ν3 πνkη καF ν3 ,γορ1ζkη τ3 π1ντα.

Γιατ* δEν Pντ6χουν τ'ν «∆αυλ'»

Π.Λ.K.

Mο/ κ1νει κακ4 Iντ'πωση, Xταν κ1ποιοι συνοµιλητα µου εLναι ,ρνητικοF ,π ναντι
το/ «∆αυλο/», χωρFς ποτ ν3 τν %χουν δια61σει! ABτ σηµανει, Xτι D ,νθελληνικ4 προπαγ1νδα διασπερει φ2µες, ,λλ3 καF γνωρζει τ4 δ'ναµη τ*ν 8δε*ν το/ «∆αυλο/». M7νον ο+ Γραικ'λοι δν µπορο/ν ν3 τ καταλ16ουν. iEχουν καταφ ρει ν3 παρουσι1ζεται
D !λληνικ4 ,ρχαι7της κατ3 ,ποκοµµ να καF ,σ'νδετα τµAµατα, Sς νεκρ παρελθ7ν, δηλαδ4 µο'µια... O+ «καταξιωµ νοι» πνευµατικο µας ταγοF γι’ αBτ πληρCνονται, 8δως σAµερα, ποP Uργανωµ να ,λλοιCνουν τ4ν ,λAθεια. iEτσι τ πνε/µα το/ συστAµατος ,ποκ7πτοντας τν µεγ1λο Iκε:νο πολιτισµ7, διαµορφCνει τν σηµεριν pνθρωπο Iλλειµµατικ7, ο+ µεγ1λες Iπιτε'ξεις π1σχουν ,π %λλειψη ,νθρωπι]ς καF γνονται συνεχ*ς πι
Iπικνδυνες. ΓιατF ο8κονοµικοποιηµ νες, Xπως τFς κατ1ντησαν, εLναι µ σα Iπι6ολ2ς καF
κυριαρχας. Γι’ αBτ εLναι δ'σκολη D καταν7ηση τ2ς ,ρχαι7τητας. K1τι ποP θ1 µενkη
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+στορικ γι3 τ4ν προσφορ3 το/ «∆αυλο/» εLναι, Xτι D διε'θυνση χρ7νια τCρα ,ναδεικν'ει Iκπετασµ νη καF κινητικ4 τ4ν 0Aρχαι7τητα, ζωντανA, δηµιουργικ4 καF σ ,λληλεπδραση µ τ ζοφερ δι1δοχο Σ'στηµα, |στε ν3 φανk2 Q δ7λος καF q καπAλευση. iEτσι
µπορε: Q συσκοτισµ νος pνθρωπος ν3 ψηλαφAσkη τFς ζωογ7νες πτυχ ς της µ σα στ σκοτ1δι το/ Mεσαωνα ποP κ1ποιοι .πλCνουν.

KH δVθεν Xστορ*α τVς 4Eξουσ*ας

Π.Γ.

;H +στορα δν εLναι κ7µµα, γι3 ν3 %χkη TπαδοPς καF στελ χη. ∆ν τ4ν προσεταιρζεται
καν νας, δν ,ποµονCνεται ,π καν να. Ofτε κ76εται καF ρ16εται στ3 µ τρα κ1θε προσωπικ2ς M πολιτικ2ς Iπιθυµας. ∆ν εLναι µεσαιωνικ4 χAνα, γι3 ν3 τ4ν 6αφτσουν ο+ καλ7γεροι ψ1ρι νηστAσιµο. Ofτε ττλος εBγ νειας, ποP ,γορ1ζεται ,π EBρωπαους ,στοPς
τ2ς 0Aναγ ννησης. KινAµατα καF «Dγ τες», ποP προσφ ρουν µα δ2θεν +στορα κατ3 τ
δοκο/ν στFς ,νιστ7ρητες µ]ζες, λγο ,ντ χουν πι3 στ χρ7νο.
;H Xποια 8δεολογικ4 χρAση τ2ς «δ2θεν +στορας» ,π τν Iξουσιασµ δν δ'ναται ν’
,λλ1ξkη τ µ λλον. ;H +στορα διδ1σκει, νουθετε: Iκενους ποP σκ πτονται, _χι Iκενους
ποP Iπιθυµο/ν.

KIερEς συσφ*γξεις

Π.Λ.K.

iHκουσαν, Uς φανεται, τFς παραιν σεις το/ ,ρχιεπισκ7που καF συν σφιγξαν τFς σχ σεις λαο/ καF 0Eκκλησας. Kατ3 τ3 δηµοσιε'µατα παραπ µπονται γι3 ο8κονοµικ3 σκ1νδαλα 5 κληρικοF καF 2 λαϊκο. Bε6αως δν πρ πει ν3 qνν7ει τοιο'του εEδους σ'σφιγξιν
Q σε6ασµι7τατος οfτε τν Iκσυγχρονισµ Sς µµησιν τ2ς συγχρ7νου πραγµατικ7τητος.
=Oµως τ ν3 γνkη; T κ1θε κ1λεσµα περικλεει καF τοPς κινδ'νους του.

A.K.

KαH `λλοτε, καH τTρα

T περιοδικ «TIME» στ τε/χος τ2ς 282ς Φε6ρουαρου 2000 δηµοσιε'ει σχ7λιο µ τν
ττλο «0Oλυµπιακ4 ,να61θµιση», σ'µφωνα µ τ Qπο:ο κατ3 τοPς Iπικεµενους 0OλυµπιακοPς 0Aγ*νες στ Σ'δνεϋ τ2ς ABστραλας πολλς IπιχειρAσεις παροχ2ς Iρωτικ2ς
+κανοποιAσεως καF διασκεδ1σεως !τοιµ1ζονται γι3 pγρα πελατ*ν. ;H Iµπορευµατοποηση το/ 0Oλυµπιακο/ 8δεCδους εLναι Iδ* καF δεκαετες µι3 θλι6ερ4 πραγµατικ7τητα.
T φαιν7µενο Sστ7σο δν εLναι ν ο, εLναι πολP παλαι7: «KαF Xταν κατ3 τ4ν Eδια περπου Iποχ4, τ Σαρ1ντα T σσερα µ.X., δηµιουργAθηκε 5ποκατ1στατο τ*ν 0Oλυµπιακ*ν
0AγCνων στ4ν 0Aντι7χεια τ2ς Συρας, ο+ 0Oλυµπι1δες ποP διεξAγοντο Iκε: δν εLχαν
καµµι1 σχ ση µ τ !λληνικ 0Oλυµπιακ Πνε/µα, ,λλ3 ,π κτησαν αBτοµ1τως Xλα τ3
γνωρσµατα το/ σηµιτικο/ πνε'µατος: T στ1διο τ2ς 0Aντι7χειας γ µιζε ,π πληρωµ νους “,θλητς”, θυµζοντας πλατε:ες π7λεων, Xπου δι1φοροι σαλτιµπ1γκοι Iπιδεικν'ουν τFς “,θλητικ ς” τους 8καν7τητες, περιφ ροντας ταυτ7χρονα καF δσκο Iπαιτεας, τ3 γεµ]τα χ1ρη, .πλ7τητα καF τεχνικ4 ,γωνσµατα τ*ν ;EλλAνων ,ντικαταστ1θηκαν ,π Iπιδεξεις κτηνCδους σωµατικ2ς ρCµης 0Aνατολιτ*ν “,θλητ*ν”, Iνs* Q ,γωνιστικς χ*ρος Zταν κατειληµµ νος ,π στρατις ;E6ραιοφοινκων Iµπ7ρων καF τυχοδιωκτ*ν, ποP προσ διδαν στοPς “0Aγ*νες” χαρακτ2ρα µ]λλον ,νατολτικου παζαριο/
παρ3 0Oλυµπι1δας». (∆ηµ. I. Λ1µπρου, «0AναζAτηση», %κδ. «∆αυλς» 1980, σελ. 206.)

M.M.

AΠO THN EΠOXH THΞHΣ TΩN ΠAΓΩN
H YΠOBPYXIA ΠOΛH ΣTON EIPHNIKO

∆5ν Mπ-ρχει παρAµοια στ$ν Iαπων)α,
δηλVνει I-πων καθηγητ$ς στ@ «∆αυλ@»
EIΣAΓΩΓIKA
Στ@ τεKχος 211 (Iο*λιος 1999) τοK «∆» ε^χε δηµοσιευθ? Uρθρο τοK συνεργ-τη
τοK περιοδικοK κ. Kων. ΓεωργανD µ5 τ)τλο: «;Yπο6ρ'χια !λληνικ4 π7λη 10.000
Iτ*ν στν E8ρηνικ7». EπρAκειτο γι0 µ)α ;ρευνα µ5 >ντικε)µενο µ)α τερ-στια
;κταση Mποθαλασσ)ων µνηµε)ων σ5 2-θος 33 µFτρων σ5 µικρ$ >πAσταση >π@ τCς
>κτ5ς τ?ς Pαπωνικ?ς νHσου ΓιοναγκοKνι νοτιοδυτικ0 τ?ς Oκιν-2ας. Συνεχε9ς
;ρευνες >π@ τ@ 1995 καC ZντεKθεν >πFδειξαν, Lτι τ0 Mπο2ρ*χια εMρHµατα >π-ρτιζαν Oνα µεγ-λο πολεοδοµικ@ συγκρAτηµα µ5 δρAµους, λεωφAρους, nρθογVνια
οPκοδοµHµατα, κλ)µακες καC ζιγκουρ0τ (κλιµακωτ5ς πυραµ)δες). SO ξFνος τ*πος
>σχολHθηκε κατ’ Zπαν-ληψη µ5 τ$ν πρωτAγνωρη αTτ$ >ρχαιολογικ$ >νακ-λυψη δηµοσιε*οντας τCς >πAψεις IαπVνων, Aµερικαν3ν καC ETρωπα)ων ZπιστηµAνων πο8 τ$ν µελFτησαν. T0 παραπ-νω στοιχε9α περιFλα2ε στ@ δηµοσ)ευµ- του N κ. ΓεωργανDς, προσθFτοντας καC τCς σο2αρVτατες \στορικFς, γλωσσικFς,
>νθρωπολογικFς καC µυθολογικ5ς Zνδε)ξεις πο8 συνηγοροKν Mπ5ρ τ?ς κατασκευ?ς τ?ς Mπο2ρυχ)ας πAλεως >π@ παν-ρχαιους XEλληνες Zκπολιτιστ5ς πολλ5ς
χιλι-δες χρAνια πρCν >π@ τ$ν ZποχH µας.
T@ ζHτηµα τ?ς προϊστορικ?ς [λληνικ?ς παρουσ)ας σ’ NλAκληρο τ@ν EPρηνικ@
καC τ$ν Πολυνησ)α ;χει παρουσιασθ? κατ0 τ0 προηγο*µενα χρAνια Zκτεν3ς >π@
τCς σελ)δες τοK «∆» µ5 >δι-σειστες τεκµηριVσεις (2λ.σχετ. Kωνσταντ)νου ΓεωργανD, «;H παν1ρχαια !λληνικ4 παρουσα στFς ,κτς καF τ3 νησι3 το/ E8ρηνικο/»,
τεKχ. 85/1989, «NεCτερα στοιχε:α γι3 τ4ν παν1ρχαια παρουσα τ*ν ;EλλAνων
στν E8ρηνικ7», τε*χη 87 καC 89/1989, M-ριου MαµανFα, «Στοιχε:α παν1ρχαιας
!λληνικ2ς Iπιρρο2ς στ4ν θρησκεα καF παρ1δοση τ2ς Kνας», τεKχ. 151/1994,
«Παν1ρχαιες !λληνικς Iπιδρ1σεις στ4ν 0Iαπωνικ4 θρησκεα - παρ1δοση», τεKχ.
167/1995. «Παν1ρχαια !λληνικ4 παρουσα στ3 νησι3 το/ E8ρηνικο/», τεKχ.
169/1996, Iω-ννου Tσαµαλ?, «;H 0Aσα τ*ν ;EλλAνων ,π τ 25.000 π.X.», τεKχ.
170/1996, καθoς καC τ0 δ*ο Uρθρα «O+ κ1τοικοι το/ E8ρηνικο/ µιλο/ν ,ρχα:α
!λληνικ3» τοK aIωνος ∆. Λ-µπρου, τε*χη 169 καC 170, Lπου γ)νεται >ναλυτικ$ παρουσ)αση [κατοντ-δων λFξεων καC φρ-σεων τ3ν Πολυνησ)ων µ5 [λληνικ$ ρ)ζα,
πο8 περιFχονται στ@ σ*γγραµµα τοK καθηγητ? Γλωσσολογ)ας τοK Πανεπιστηµ)ου τ?ς Xαϊδελ2Fργης δρ. N@ρς Σ. ΓιAζεφσον µ5 τ)τλο «Greek Linguistic Elements
in the Polynesian Languages. – Hellenicum Pacificum» (=SEλληνικ0 Γλωσσικ0 Στοιχε9α στCς Πολυνησιακ5ς Γλ3σσες. – SEλληνικ@ς EPρηνικAς). ΠεραιτFρω σ5 συνFντευξη πο8 παραχVρησε στ@ν «∆» N δρ. N. ΓιAζεφσον (τεKχ. 214/OκτV2ριος

KO δQτης Sρευνj kχνη PνθρTπινης δραστηρι>τητας στLν Sπιφ/νεια τοC κυI>σχηµου Iρ/χου. (TL
φωτογραφ*α, [ lπο*α εmναι Pδηµοσ*ευτη Pπ6στειλε στ'ν «∆» l 4I/πων καθηγητLς δρ. KιµοQρα.)
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1999) >ναφFρεται λεπτοµερειακ0 στCς \στορικ5ς συνθ?κες τ?ς παν-ρχαιας [λληνικ?ς
γλωσσικ?ς, πολιτισµικ?ς, >ρχιτεκτονικ?ς καC
µουσικ?ς Zπιρρο?ς στο8ς κατο)κους τ3ν νHσων τοK EPρηνικοK, τ$ν Nπο)α µελFτησε κ-νοντας ZπιτAπιες ;ρευνες ZπC σειρ0ν Zτ3ν.

H ΣYNENTEYΞH TOY IAΠΩNOΣ
KAΘHΓHTOY δρ. M. KIMOYPA
T@ θFµα τ?ς παρουσ)ας τ3ν Mποθαλασσ)ων
µνηµε)ων στ@ χ3ρο τοK νησιοK ΓιουναγκοKνι
Zξακολουθε9 ν0 προ2ληµατ)ζ=η τ$ν Pαπωνικ$
Zπιστηµονικ$ κοινAτητα. SO καθηγητ$ς Γεωλογ)ας τοK Πανεπιστηµ)ου Ryukyu τ?ς Oκιν-2ας δρ. Mασα-κι Kιµο*ρα, εPδικευµFνος
στ$ν Mπο2ρ*χια γεωλογ)α, τ$ σεισµολογ)α καC
τCς Zπιστ?µες τ?ς Γ?ς, >σχολε9ται µ5 τ$ν Mπο2ρ*χια πAλη >π@ τ$ν πρVτη στιγµ$ τ?ς >να- M*α `λλη `ποψη τVς oποIρQχιας
καλ*ψεVς της. SO «∆» ζητ3ντας τ$ν πλFον π>λης τοC EiρηνικοC. ∆ιακρ*νονται
;γκυρη Zπιστηµονικ$ γνVµη >πευθ*νθηκε οX Pρχαι>τητες, ποY oπολογ*ζεται
στ@ν κ. Kιµο*ρα, N Nπο9ος ;δωσε τCς >κAλου- \τι καταποντ*σθηκαν κατB τLν SποχL τ5ξεως τOν π/γων.
θες >παντHσεις στCς ZρωτHσεις πο8 τοK θFσαµε, συνοδε*οντ-ς τις µ5 φωτογραφικ@ MλικA,
πο8 διFθεσε >ποκλειστικ0 γι0 τ@ν «∆αυλA».
EPΩTHΣH: K'ριε καθηγητ1, 5π1ρχουν στ4ν 0Iαπωνα pλλα µνηµε:α µ Dλικα καF τεχνικ4 Iφ1µιλλη µ’ αBτ4ν τ*ν 5πο6ρυχων κατασκευ*ν το/ Γιοναγκο/νι;
AΠANTHΣH: aOχι. ATτοK τοK εyδους ο\ Mπο2ρ*χιες κατασκευ5ς δ5ν Mπ-ρχουν >λλοK στ$ν Iαπων)α.
EP.: Π*ς 5πολογστηκε D Dλικα τ*ν 5ποθαλασσων αBτ*ν µνηµεων καF ποι1
5π2ρξε D α8τα τ2ς κατα6υθσεCς τους;
AΠ.: Nοµ)ζω, Lτι E Eλικ)α τ?ς Mπο2ρ*χιας πυραµ)δας τ?ς Okinawa >νFρχεται
σ5 µερικ5ς χιλι-δες χρAνια, κρ)νοντας >π@ τ$ χρονολAγηση τοK >σ2εστολ)θου,
>π@ τ@ν Nπο9ο ε^ναι κατασκευασµFνη. SH κατα2*θισH της nφε)λεται στ$ν Uνοδο
τ?ς στ-θµης τ?ς θ-λασσας κατ0 τ$ν Zποχ$ τHξεως τ3ν τελευτα)ων παγετVνων.
EP.: ;Yπ1ρχουν νεCτερα στοιχε:α, ποP θ3 µπορο/σαν ν3 δCσουν ,π1ντηση
στ ζAτηµα τ2ς ταυτ7τητας τ*ν κατασκευαστ*ν τ2ς π7λεως;
AΠ.: aOχι Pδια)τερα. Θεωρ3, Lτι ο\ κατασκευαστ5ς τ?ς πAλεως ε^ναι Zκε9νοι
στο8ς Nπο)ους >ν?καν καC τ0 Zργαλε9α, πο8 2ρFθηκαν στ@ σηµε9ο Lπου καC E
πυραµ)δα.
EP.: ;Yπ1ρχουν νεCτερα πορσµατα ,π τ4ν πρ7οδο τ*ν Iρευν*ν σας;
AΠ.: T@ γενικA µου συµπFρασµα ε^ναι, Lτι τ0 Mπ-ρχοντα Mπο2ρ*χια Zρε)πια
>ποτελοKν >νθρVπινες κατασκευ5ς µFσα στ@ χ3ρο µιDς πAλεως.

M/ριος Mαµαν6ας

Φωτογραφ*α Pπ' τ'ν Sφετειν' dορτασµ' τVς φαλλοφορ*ας στ'ν TQρναIο.

Φωτογραφ*α Pπ' τLν πρ>σφατη φαλλοφορ*α στLν π>λη Tαγκ/τα τVς
4Iαπων*ας.

∆ιονυσιακL λατρε*α στLν 4Iαπων*α
Σ5 σχAλιο πο8 δηµοσιε*εται στ@ τεKχος τ?ς 6ης Mαρτ)ου 2000 τοK περιοδικοK «TIME» γ)νεται >ναφορ0 στ@ PδιAτυπο πανηγ*ρι τ?ς Tαγκ-τα
Σ)νια, µιDς µικρ?ς >γροτικ?ς πAλης 2ορε)ως τ?ς NαγκAγιας τ?ς Iαπων)ας, Lπου κ-θε 15η Mαρτ)ου (>ρχ$ τ?ς >νο)ξεως γι0 το8ς I-πωνες) ο\
κ-τοικοι τ?ς περιοχ?ς >κολουθοKν τ$ν περιφορ0 τοK γιγαντια)ου ξο-νου τοK θεοK τ?ς γονιµAτητας, τ@ Nπο9ο ;χει σχ?µα φαλλοK. T@ Nµο)ωµα ZξFρχεται >π@ τ@ν τοπικ@ να@ µεταφερAµενο >π@ \ερε9ς καC ZπιστρFφει π-λι σ’ αTτAν, >φοK Nλοκληρωθ=? µ)α πορε)α [ν@ς περ)που χιλιοµFτρου.
Eκε9νο Lµως πο8 παραλε)πεται στ$ν >ναφορ0 τοK TIME ε^ναι τ@ γεγον@ς Lτι αTτ$ E γιορτ$ ;χει Zνταχθ? στ0 θρησκευτικ0 πλα)σια τοK ΣιντοϊσµοK Zδ3 καC 1.500 χρAνια, >ποτελ3ντας µ)α κεφαλαιVδη παν-ρχαια
[λληνικ$ Zπ)δραση στ$ν Iαπωνικ$ θρησκε)α (2λ. σχετ. «∆αυλAς», τAµος 1996, σελ. 9995). ΠρAκειται γι0 µεταφ*τευση στ$ν aAπω Aνατολ$
τ?ς ∆ιονυσιακ?ς λατρε)ας, τ?ς Nπο)ας τ@ κ*ριο σ*µ2ολο fταν N φαλλAς.
• Στ@ν T*ρνα2ο, στ$ν Kοζ-νη καC σ5 Uλλα µFρη τ?ς SEλλ-δας καC τοK
κAσµου E παρ-δοση αTτ$ Zπι2ιVνει µFσα >π@ τ$ν οPκουµενικ$ χαρ0
πο8 ZµπνFει N B-κχος καC ο\ >κAλουθο) του, εPς πε9σµα τ?ς >παγAρευσης πο8 E θρησκευτικ$ Zξουσ)α ZπF2αλε δι0 µFσου τ3ν αPVνων. (Bλ6πε φωτογραφ*α στLν bναντι σελ*δα.)

M.M.

pAνω: T µνηµε:ο το/ ;E6ραϊκο/ ;OλοκαυτCµατος, ποP δεσπ7ζει το/ ,ρχαιολογικο/ χCρου το/ Θησεου. K/τω: ;H ,ναµνηστικ4 πλ1κα, ποP τοποθ τησε Q κ.
∆. 0A6ραµ7πουλος στ4 61ση το/ !6ραϊκο/ µνηµεου.

MNHMEIO ΓIA TOYΣ EBPAIOYΣ
(AΛΛA ΠOTE ΓIA TOYΣ EΛΛHNEΣ)
4AποκαλυπτικEς SπιστολEς KEλλ5νων καH ξ6νων
πρ'ς τ'ν δ5µαρχο 4Aθηνα*ων κ. ∆. 4AIραµ>πουλο
«∆5ν µπορε9 ν0 Mπ-ρξ=η εPρHνη, δικαιοσ*νη  σταθερAτητα
στ@ν πλανHτη µας, Z0ν ο\ γενοκτον)ες καC τ0 ZγκλHµατα, πο8
διεπρ-χθησαν καC διαπρ-ττονται, δ5ν καταστοKν γνωστ0 στ$
διεθν? κοινAτητα:
• γενοκτον)α τ3ν 2.000.000 Aρµεν)ων (1894-1916)·
• γενοκτον)α τ3ν 1.750.000 SEλλHνων (1913-1922)·
• γενοκτον)α τ3ν 100.000 Συρ)ων (1915-1917)·
• Zθνικ5ς Zκκαθαρ)σεις [κατοµµυρ)ων Aρµεν)ων, Aσσυρ)ων,
Kυπρ)ων, SEλλHνων, Kο*ρδων καC Συρ)ων, ο\ Nπο9ες διαπρ-ττονται Oως σHµερα.»
T@ κε)µενο αTτ@ δηµοσιε*θηκε σ5 Eλεκτρονικ@ τοπ)ο τοK ∆ιαδικτ*ου, µ5 σκοπ@
ν0 Zνηµερωθ=? N κAσµος καC Zστ-λη σ5 Zπιφανε9ς SEλληνοαµερικανο8ς τ@ν Φε2ρου-ριο τοK 1999, Zν Yψει τ?ς >νεγFρσεως >π@ τ@ν δHµαρχο Aθηνα)ων κ. ∆.
A2ραµAπουλο τοK «Mνηµε)ου τοK SOλοκαυτVµατος τ3ν SE2ρα)ων» στ@ν >ρχαιολογικ@ χ3ρο τοK Θησε)ου. (Bλ. bναντι φωτογραφ*α.)

H #πιστολ" πρ:ς τ:ν δ;µαρχο <Aθηνα>ων
Συντ-κτης τοK κειµFνου ε^ναι N συντονιστ$ς τ?ς «ΠαγκAσµιας Eκστρατε)ας γι0
τ$ν AλHθεια σχετικ0 µ5 τCς Γενοκτον)ες» («Learn the Thruth Now») κ. Roberto
Lopes, N Nπο9ος ξεκ)νησε µFσ]ω τοK ∆ιαδικτ*ου παγκAσµια «καµπ-νια» γι0 τ$ν
ZνηµFρωση τοK κοινοK. ΠαραθFτουµε τ$ν ZπιστολH, τ$ν Nπο9α >πFστειλε σ5 SEλληνοαµερικανο*ς, MME >λλ0 καC στ$ν [λληνικ$ κυ2Fρνηση καC τ@ν δHµαρχο Aθηνα)ων:
«ΠληροφορAθηκα ,π τ4ν 8σραηλιν4 πρεσ6εα στ4ν 0AθAνα, Xτι Q δAµαρχος 0Aθηναων κ. ∆ηµAτρης 0A6ραµ7πουλος Iξ φρασε Iνδιαφ ρον γι3
τ4ν ,ν γερση µνηµεου το/ ;E6ραϊκο/ ;OλοκαυτCµατος, γι3 ν3 τιµAσkη τ3
θ'µατα το/ B’ Παγκοσµου Πολ µου. T θ3 λ γατε γι3 bνα µνηµε:ο στ
Tλ 0A66, γι3 ν3 θυµCµαστε τ4 γενοκτονα !νς !κατοµµυρου ;EλλAνων
στν Π7ντο,στ4 Mικρ3 0Aσα καF στ4ν 0Aνατολικ4 Θρ1κη; ;Yπ1ρχουν ,ντστοιχα σχ δια; ;Yπ1ρχει στ Tλ 0A6F6 %στω καF bνα µνηµε:ο, ποP ν3 µ]ς
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θυµζkη τ4ν γενοκτονα το/ !ν1µισυ !κατοµµυρου 0Aρµενων σ Iκε:να τ3
µ ρη καF τ Qπο:ο διεπρ1χθη ,π τοPς Eδιους;
»Γιατ τ 0Iσρα4λ ν3 µ4 σταµατAσkη τ4ν 5ποστAριξη τ2ς Tουρκας στFς Iπιθ σεις της Iναντον ;Eλλ1δος καF K'πρου; Γιατ τ 0Iσρα4λ δ σταµατ] τ4ν
5ποδοχ4 τουρκικ*ν ,εροσκαφ*ν, τ3 Qπο:α παρα6ι1ζουν τν Iνα ριο χ*ρο
τ2ς K'πρου; Γιατ τ 8σραηλιν λ7µπυ στFς ;Hνωµ νες Πολιτε:ες προωθε:
τ3 τουρκικ3 συµφ ροντα στ4ν προσπ1θει1 του ν3 ,ρνηθk2 τ3 IγκλAµατα
ποP D iAγκυρα διαπρ1ττει Iναντον τ2ς ,νθρωπ7τητας;
»iEχω ταξιδ ψει στ4ν ;Eλλ1δα καF δν εLδα µνηµε:α γενοκτονι*ν ποP διεπρ1χθησαν ,π τοPς Tο'ρκους Iναντον τ*ν ;EλλAνων.ELναι τ7σο καλ1
κρυµµ να; ΠληροφορAθηκα στ4ν Bραζιλα +στορικς λεπτοµ ρειες γι3 τFς
γενοκτονες καF γι3 τ4ν ε8σ6ολ4 τ2ς Tουρκας στ4ν K'προ. Στ4ν ;Eλλ1δα
ο+ περισσ7τεροι .πλ*ς ,ναφ ρονται στ3 σχετικ3 θ µατα.
»T φο6ο/νται ο+ =Eλληνες; ΓιατF δν ,ναγερουν µνηµε:α στ4 µνAµη τ*ν
δικ*ν τους θυµ1των; 0Aντιλαµ61νοµαι τν φ76ο το/ π7νου, ,λλ3 I3ν αBτς
ο+ γενοκτονες δν γνουν γνωστς στν κ7σµο, Iκτς ,π τ4ν ,διαφορα
πρς τ3 θ'µατα ποP δν τιµο/ν, δηµιουργο/ν τFς προϋποθ σεις γι3 περαιτ ρω IγκλAµατα κι _χι µ7νον ε8ς 61ρος τ*ν ;EλλAνων. Στ4ν 0Aρµενα Q
Iπισκ πτης θ3 ,ντικρ'σkη bνα τερ1στιο µνηµε:ο γι3 τ3 θ'µατα τ*ν Tο'ρκων. ;H σιωπ4 Iνθαρρ'νει περαιτ ρω IγκλAµατα.
»iAλλωστε αBτ Iπιθυµο/ν ο+ Tο/ρκοι ,π 0Aρµενους, 0Aσσυρους, Kυπρους καF =Eλληνες, Kο'ρδους καF Συρους. =Oσοι δν %χουν τ4 γενναι7τητα ν3 ,ντιµετωπσουν τ3 IγκλAµατα τ*ν δικ*ν τους ,νθρCπων µπορο/ν
µ7νο ν3 προσποιηθο/ν Xτι σ 6ονται τ4ν ,νθρCπινη ζω4 καF τ4 δικαιοσ'νη.
»;O κ. 0A6ραµ7πουλος ,πεφ1νθη: “Hρθε Q καιρς ν3 ,νεγερουµε bνα
µνηµε:ο γι3 τ3 θ'µατα το/ ;OλοκαυτCµατος στ4ν 0AθAνα, Xπως καF στ4
Θεσσαλονκη... αBτ ,ποτελε: _χι µ7νο Iπιθυµα µας, ,λλ3 καF εBχA µας”.
KαF κανεFς δν ,µφισ6ητε: τ4ν ,ναγκαι7τητα τ2ς +στορικ2ς 5πενθ'µισης.
=Oµως δν θ3 %πρεπε πρ*τα ν3 στηθο/ν µνηµε:α γι3 τ3 θ'µατα γενοκτονας το/ !λληνικο/ λαο/; ∆ν θ3 %πρεπε ν3 ζητAσουν τ4ν ,ν γερση µνηµεων στ4 Bραζιλα, Kαναδ], ABστραλα, Pωσσα καF 0Iαπωνα; O+ 0IσραηλινοF τ %πραξαν.»
SH δηµοσ)ευση τ3ν >νωτFρω προ2ληµατισµ3ν θησε >ρκετο8ς Zπιφανε9ς
Nµογενε9ς ν0 στε)λουν Zπιστολ5ς διαµαρτυρ)ας καC προειδοποιHσεων στ@ν δHµαρχο Aθηνα)ων κ. ∆. A2ραµAπουλο. O\ Zπιστολ5ς 2ρ)σκονται στ@ >ρχε9ο
τοK «∆αυλοK».

Tο κατ;ργησαν τ"ν τοποθεσ>α στ: ∆ιαδ>κτυο
EπικοινωνHσαµε µ5 τ@ν κ. Roberto Lopes καC τ@ν ZρωτHσαµε, >π@ ποK Zκπη-
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γ-ζει τ@ ZνδιαφFρον του γι0 τ0 σχετικ0 ζητHµατα. SO κ. Roberto Lopes ζ=? στ$ν
Bραζιλ)α. E^ναι >πAγονος Iνδι-νων τ?ς Bραζιλ)ας, Iταλ3ν καC Πορτογ-λων.
– iEµπνευση καF κνητρ7 µου – δηλVνει στ@ν «∆αυλA» –, γι3 ν3 ξεκινAσω τ4
διεθν2 αBτ4 Iκστρατεα Iνηµ ρωσης, στ1θηκαν τ3 φιλελληνικ1 µου α8σθAµατα.
ELµαι ,ναλυτ4ς προγραµµ1των H/Y, ,λλ3 µελετ*ντας τ4ν +στορα θεCρησα
Iγκληµατικ ν3 ,ποσιωπ]ται καF ν3 κρ'6εται D ,λAθεια ,π τν κ7σµο. 0Eφ’
Xσον γνCριζα, δν µο/ Iπιτρεπ7ταν ν3 ζAσω στ4 σιωπA.
– Π3ς ε^στε τAσο καλ0 πληροφορηµFνος;
– iOντας συντονιστ4ς τ2ς Παγκ7σµιας 0Eκστρατεας γι3 τ4ν 0AλAθεια σχετικ3
µ τFς Γενοκτονες τ*ν Λα*ν («Learn The Truth Now») 6ρισκ7µουν σ Iπαφ4 µ
!κατοντ1δες χρ2στες το/ ∆ιαδικτ'ου στν κ7σµο. Γι3 εBν7ητους λ7γους, Xπως
,ντιλαµ61νεστε, µο/ κατAργησαν τ4ν τοποθεσα (Web site) στ ∆ιαδκτυο
(Internet). ;Ωστ7σο, Xσο µο/ Iπετρ1πη D λειτουργα του, %γινα ,ποδ κτης σηµαντικ2ς γνCσης.
– Π3ς ξεκινHσατε;
– 0Aρχικ*ς Iπεχερησα ν3 ,φυπνσω 0Aρµ νιους καF =Eλληνες, µ σκοπ ν3
συντονσουν τFς προσπ1θει ς τους γι3 τFς γενοκτονες τ*ν λα*ν τους. ∆υστυχ*ς
ο+ 8δ ες καF ο+ προσπ1θει ς µου ,γνοAθηκαν. ∆ν ,πογοητε'θηκα καF ξεκνησα µ7νος µου τ4 δηµιουργα τ2ς Iκστρατεας µ σsω το/ ∆ιαδικτ'ου. Θεωρ*, Xτι
D σιωπ4 Xσων γνωρζουν εLναι %νοχη καF ο+ Eδιοι συµπρ1ττουν στ4 διαιCνιση τ*ν
προ6ληµ1των.
– ∆5ν φο2Dστε;
– ;OτιδAποτε πρ1ττοµε στ4 ζωA µας Iµπερι χει κνδυνο. Θεωρ* µεγαλ'τερους
«IχθροPς» τοPς =Eλληνες Iκενους, ο+ Qπο:οι 5πηρετο/ν τ4 σιωπA, Iπικαλο'µενοι τ4ν 5ποτιθ µενη M τ4ν πραγµατικ4 !λληνικA τους Iθνικ7τητα καF προσπαθο/ν ν3 «καλ'ψουν» M ν3 µειCσουν τ4 σηµασα γενοκτονι*ν, ε8σ6ολ*ν καF Iκτελ σεων. ABτοF ο+ Eδιοι µ1χονται τν ;Eλληνισµ καF τ4 δικαιοσ'νη. ELµαι ,ποφασισµ νος ν3 συνεχσω τν ,γ*να µου, δι7τι D ,λAθεια εLναι 8σχυρ7τερη ,π
κυ6ερνητικ3 καF πολυεθνικ3 συµφ ροντα.

<Eπιστολ@ς AµογενBν γιC τ"ν νγερση το µνηµε>ου
∆ηµοσιε*ουµε µερικ0 >ποσπ-σµατα διαφAρων Zπιστολ3ν Nµογεν3ν πρ@ς τ@ν
κ. A2ραµAπουλο, ο\ Nπο9ες 2ρ)σκονται στ@ >ρχε9ο τοK «∆αυλοK».
ΠρOτο Pπ>σπασµα:
«O+ 0IσραηλινοF IζAτησαν M Q κ. ∆Aµαρχος προσφ ρθηκε ο8κειοθελ*ς ν3
,νεγερkη µνηµε:ο το/ QλοκαυτCµατος στ4ν 0AθAνα; O+ δικ ς µου πληροφορες ,ν φεραν, Xτι IζAτησαν ν3 γραφο/ν τ3 Tν7µατα τ*ν στρατοπ δων
συγκεντρCσεως το/ ∆ε'τερου Παγκοσµου Πολ µου στ µνηµε:ο το/
0AγνCστου ΣτρατιCτου.
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»T πρ76ληµα Xµως ποP %χουµε εLναι, Xτι D σφαγ4 τ*ν ;EλλAνων τ ’22 στ4ν
Mικρ3 0Aσα δν %χει ,ναγνωρισθ2 οfτε ,π τ 0Iσρα4λ οfτε καF ,π καµµι3 !6ραϊκ4 Tργ1νωση. iHδη τ 5π1ρχον ,ντστοιχο µνηµε:ο το/ QλοκαυτCµατος τ*ν ;E6ραων στ4 Θεσσαλονκη 5πενθυµζει στFς !π7µενες γενες καF στν Iπισκ πτη τ2ς π7λης τ3 ,ποτρ7παια %ργα τ*ν NαζF ε8ς 61ρος τ*ν ;EλλAνων - 0Iσραηλιτ*ν. ∆υστυχ*ς Xµως φο6ο'µεθα, Xτι bνα ,κ7µη µνηµε:ο γι3 τ Qλοκα'τωµα τ*ν ;E6ραων στ4ν ;Eλλαδα καF δ4 στ4ν
0AθAνα θ3 δικαιολογk2 τ4ν pποψA τους, Xτι τ µ7νο Qλοκα'τωµα καF γενοκτονα το/ 20ο/ α8*να εLναι D σφαγ4 τ*ν ;E6ραων καF τποτα pλλο.
Ofτε ο+ σφαγς τ*ν ;EλλAνων καF τ*ν 0Aρµενων τ2ς Mικρ]ς 0Aσας ,π
τοPς Tο'ρκους 5π2ρξαν ποτ σ'µφωνα µ αBτς τFς Qµ1δες. yH, κι ^ν
5π2ρξαν, Zταν µ]λλον ,σAµαντες! Στ πλασιο λοιπν τ2ς ,µοι6αι7τητος,
νοµζουµε, θ3 Zταν καλ καF φρ7νιµο ν3 ,νεγερθk2 µνηµε:ο γι3 τ Qλοκα'τωµα τ*ν ;E6ραων στ4ν 0AθAνα µ τ4ν προϋπ7θεση µ7νο ν3 ,νεγερθk2 καF στ Tλ 0A66 στ 0Iσρα4λ ,ντστοιχο µνηµε:ο στ4ν µνAµη τ*ν σφαγιασθ ντων 5π τ*ν Tο'ρκων ;EλλAνων στ4ν Mικρ3 0Aσα τ 1922 καF
στ4ν K'προ τ 1974. ABτ4 D Iν ργεια το/ 0Iσρα4λ θ3 συνεισφ ρkη τ3 µ γιστα στ4ν ,ναγνCριση τ2ς γενοκτονας τ*ν ;EλλAνων ,π τ4ν διεθν2 κοιν7τητα. 0Aλλι*ς θ3 εLναι ξεπο'ληµα. iEχουµε κουρασθ2 ν3 φων1ζουµε
πρς Xλες τFς κατευθ'νσεις γι3 τ3 IγκλAµατα τ*ν Tο'ρκων σ 61ρος _χι
µ7νο τ*ν ;EλλAνων ,λλ3 καF τ*ν 0Aρµενων καF τ*ν Kο'ρδων καF τ7σων
pλλων µειονοτAτων, ποP %τυχε ν3 ζο/ν στ4ν Tουρκα (Mικρ3 0Aσα). M]ς
,γνοο/ν. Kαιρς ν3 ζητAσουµε ,π τ3 κρ1τη ν3 µ]ς µεταχειρισθο/ν, Xπως
θ λουν ν3 τοPς µεταχειρζεται D ;Eλλ3ς στ3 ,ντστοιχα θ µατα. ∆υστυχ*ς
Xµως D Iπδραση το/ ;Eλληνικο/ Πολιτισµο/ δν %χει ,κουµπAσει κ3ν πολλοPς λαο'ς, καF Iνεργο/ν σ3ν ,πολτιστες Tρδ ς. 0Eν κατακλε:δι νοµζετε,
Xτι τ 0IσραAλ θ3 δεχθk2 ν3 ,νεγερθk2 µνηµε:ο τ*ν σφαγιασθ ντων 5π τYν
Tο'ρκων ;EλλAνων στ 0IσραAλ, τ4ν στιγµ4 ποP %χει στρατιωτικ4 συµφωνα µ τ4ν Tουρκα; yAν καF τποτα δν µ]ς IκπλAσσkη πι1, µ]λλον ,πθανο φανεται.»
∆εQτερο Pπ>σπασµα:
«Nοµζω, Xτι καταλα6ανετε τ ζAτηµ1 µας, ποP πρ πει ν3 εLναι ζAτηµα πανελλAνιο. ∆ν %χουµε πρ76ληµα µ τ ;E6ραϊκ ;Oλοκα'τωµα, ,λλ3 %χουµε πρ76ληµα γι3 τ γεγονς Xτι ,γνοο/νται τ3 QλοκαυτCµατα το/ ;Eλληνισµο/ καF τ*ν 0Aρµενων. Θ3 πρ πει ν3 προσ ξουµε Iµε:ς ο+ =Eλληνες ν3
µ4ν γνουµε σ3ν τοPς 0AµερικανοPς πολιτικο'ς, ποP Q bνας προσπαθε: π*ς
ν3 φανεται πι “;E6ρα:ος” ,π τν pλλον, Iνs* πιστε'ω Xτι αBτ δν %χει
ν3 κ1νkη µ Iσ]ς.»

4Aθαν/σιος TριIωνιαν'ς

O MYKHNAΪKOΣ ΣTAYPOΣ – ΣΠEIPA
KAI H KOΣMOΛOΓIA TΩN EΛΛHNΩN

O\ Oλικες Mπ@ µορφ$ν γαλαξι3ν
καC E >ν-µνηση τ?ς χαµFνης γνVσεως

E^ναι N πολιτισµ@ς τοK >νθρVπου συνεχ3ς σ5 >νοδικ$ πορε)α, σ5
γραµµ$ µον)µως >νερχAµενη; SO Homo Sapiens >π@ τ0 δFνδρα µετ]Vκησε στCς σπηλι5ς (Yχι, ποτ5 δ5ν κατο)κησε Zκε9), µετ0 δ5 >π@ τCς >χυροκαλ*2ες κατασκε*ασε πυραµ)δες, >ργAτερα Παρθεν3νες καC τVρα
λεκτρονικο8ς MπολογιστFς; Aπ@ τ@ Oνα [κατοµµ*ριο ;τη π.X., δηλ.
>π@ τ@ν Aρχ-νθρωπο τ3ν ΠετραλVνων, πο8 Uνα2ε τCς φωτιFς του
καC δηµιουργοKσε εPδικευµFνα Zργαλε9α, Oως σHµερα δ5ν ;γινε τ)ποτα τ@ συνταρακτικ@ στ$ν \στορ)α τ?ς >νθρωπAτητος;
SH Mπεραπλο*στευση τ?ς «Zπ)σηµης» SIστορ)ας «µυρ)ζει». MHπως πρFπει ν0 ZρευνHσουµε, ν καC πAτε διεκAπη E πορε)α του καC σ5 ποιA
|ψος πολιτισµοK ε^χε φθ-σει πρ@ τ?ς περιAδου τ3ν παγετVνων (N τελευτα9ος τελε)ωσε τ@ 25.000 π.X.)  κατ0 το8ς τρε9ς κακτακλυσµο8ς τ3ν
SEλλHνων (Ωγ*γου, ∆ευκαλ)ωνος καC ∆αρδ-νου);
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O «ΣTAYPOΣ» O\ σκFψεις αTτ5ς γεννHθηκαν >π@ τ$ν ;ρευνα [ν@ς µικροαντικειµFνου. T=? προτροπ=? τοK νευροψυχ)ατρου A. Λυρ-κου ZπισκFφθηκα τ@ Aρχαιολογικ@ Mουσε9ο Aθην3ν καC σ5 προθHκη µυκηναϊκ3ν εMρηµ-των κ-που στ$ν «Uκρη» ε^δα τ@ Mπ’ >ρ.
52 ;κθεµα· Oνα χρυσ@ σταυρ@ µικρ@ σ0ν τ@ ν*χι µου. Στ@ >ρχε9ο τοK µουσε)ου 2ρHκαµε φωτογραφ)α (2λ. προηγο*µενη σελ)δα) µεγFνθυσης 6:1, κι ;τσι φ-νηκε Lλο τ@ µεγαλε9ο τ?ς τFχνης – τεχνικ?ς του. SH παρουσ)αση ;γινε >π@ τ@ν G. Karo1 τ@ 1929, παρ’ Lλο πο8 εMρFθη
τ@ 1878 >π@ τ@ν Σλ?µαν eς
[ξ?ς: «52 χρυσο/ς σταυρς
A
( ψος 2,2 !κ., πλ. = 2,1, π1χ. =
κ
eπL
.4). 0Eλατ7ς (;) = Schieber κτρινος χρυσ7ς. 2 συµµετρικ3
σφυρAλατα Iλ1σµατα εLναι
στ3 χελη τους καµπυλωµ να
καF σταθερ3 συγκολληµ να.
T3 δ'ο ,π ναντι pκρα εLναι
τρυπηµ να Sς (τµ2µα) περιδεραου. 0EπF τ*ν τεσσ1ρων
πλευρ*ν σπειροειδε:ς ταινες
Iντς χαρακτο/ πλαισου, συνταντCµενες στ κ ντρο.»
TOMH A-A
Aποφε*γοντας ν0 τ@ χρονολογHσ=η, προτε)νει γενικ3ς
α
eς περ)οδο ταφ?ς (N σταυρ@ς
eπL
A
εMρFθη στ@ν τ-φο III) τ@ 20001600 π.X. (Mεσοελλαδικ$ περ)οδος): σελ. 16. (SO Kουτρου2Fλης στ$ν «0Aναχρονολ7γηση τ2ς Προϊστορας κυρως µ
61ση τFς ,στρονοµικς πληροφορες ,ρχαων συγγραφ ων», ;κδ. «∆αυλ@ς» 1999) τ@
I
γ
3600-3070. Παρατηρ3ντας µ5
Σχ6διο 1. TοC τετραπλοC δ*σπειρου: α. Kλ!µαξ 3:1. I. Φυ- προσοχ$ τ$ν φωτογραφ)α,
σικ' µ6γεθος σταυροC sς σφραγ*δας. γ. Περιδ6ραιο (;) διεπ)στωσα Lτι τ@ θFµα τοK
Pπ' σταυροYς (κ=καµπυλωµ6νο/διπλωµ6νο bλασµα).
καλλιτFχνη ε^ναι ο\ 4 «σπειροειδε:ς ταινες» καC Yχι τ@
«πλαισιωτ@» περ)γραµµα τοK σταυροK, πο8 vπλ3ς τCς περικλε)ει.
Xρ;ση: SO Karo λAγ]ω τ3ν δ*ο nπ3ν τ@ θεωρε9 Oνα >π@ τ0 τεµ-χια [ν@ς περιδερα)ου, παρ’
Lλο πο8 δ5ν 2ρFθηκε οgτε Oνα Lµοιο, Lπως σ5 Uλλες περιπτVσεις. SH γνVµη µου ε^ναι, Lτι
ε^ναι µοναδικ@ καC κρεµAταν >π@ τ@ λαιµA [ν@ς Uρχοντα, Yχι eς περαπτον (φυλακτ@) >λλ0
eς σφραγ)ς. ∆5ν fταν λοιπ@ν µAνον ο\ Mινω)τες πο8 χρησιµοποιοKσαν κατ0 κAρον τCς
σπε9ρες, >λλ0 καC ο\ Mυκηνα9οι. ATτοC µ-λιστα Zπ)µονα σχεδ)αζαν παντοK σπε9ρες. aOχι
µAνο σ5 >γγε9α καC λ)θους >λλ0 καC σ5 σφραγ)δες, το)χους, κ)ονες καC κυρ)ως µ5 συρµ-τινες διακοσµHσεις.
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Φωτ. 2.

OI ΣΠEIPEΣ Aλλ0 ς προσπαθHσουµε ν0 ταξινοµHσουµε καC ν0 nνοµ-σουµε τCς
Yντως >πειρες µορφ5ς πο8 λαµ2-νει E µυκηναϊκ$ σπε)ρα2:
1. Σπε9ρα (vπλ?) >ριστερAστροφη  δεξιAστροφη. 2. ∆ιπλ? σπε9ρα. 2.1. ∆ιπλ? κλειστ$
σπε9ρα. 3. ∆)σπειρον <δCς + σπε9ρα (Lπως δ)ψηφον/δ)πτυχον). 3.1. ∆)σπειρον Zν σειρD. 3.2.
∆)σπειρον στ@ Zπ)πεδο. 4. Mα)ανδρος. Ωνοµ-σθηκε >π@ τ$ν Eµιτονοειδ? ρο$ τοK ποταµοK
τ?ς Iων)ας (Mαανδρος < µαν-οµαι+5δρο=Nρµητικ@ν |δωρ· Lπως ο\ ποταµοC Σκ-µανδρος,
Aκ-λανδρος). Aλλ0 τ@ σχ?µα τοK µαι-νδρου προ?λθε >π@ τ@ δ)σπειρο Zν σειρD, µετατρFποντας τCς καµπ*λες σ5
εTθε9ες. ATτ@ ;γινε κατ0 τ$ν
γεωµετρικ$ περ)οδο 1100-750
3
π.X. καC ;κτοτε καθιερVθηκε.
1
2
2.1
(Γεωµετρικ$ νοµ-σθηκε >π@
τ$ν χρHση εTθει3ν συµµετρ)ας
καC Zπαν-ληψης.) 4.1. Mα)αν3.1
4
4.1
δρος σ*νθετος. 5. Tετραπλ?
σπε9ρα. 6. Tετραπλ@ δ)σπειρον
(τFτοιο ε^ναι N σπειροειδ$ς
5
6
«σταυρAς» µας). 7. Tετραπλ@
7
δ)σπειρον Zν σειρD  στ@ Zπ)8
3.2
πεδο. 8. Σ2-στικα. E^ναι E
10
Σχ. 2.
9
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εTθυγρ-µµιση τ$ς τετραπλ?ς σπε)ρας. XOπως στ@ µα)ανδρο ;τσι καC σ’ αTτ$ν εTθυγραµµ)ζονται ο\ καµπKλες, σ*νηθες στ$ν Γεωµετρικ$ περ)οδο, Lπου καC Zµφαν)ζεται. SH σ2-στικα προFρχεται >π@ τ@ σανσκριτικ@ swastka = εTηµερ)α, πο8 ;χει [λληνικ$ ρ)ζα (Lπως \λα
τ0 σανσκριτικ-), δηλ. <σπαστικς<σπ-ω = vρπ-ζω / κατFχω. [Σανσκριτικ0 <sans.ktra =
κανονικ$ γραφ$< σDος-γραπτ-. (Σ]ος = Mγι$ς/σωστAς). aAνευ λAγου δ5 ;γινε σ*µ2ολο τ3ν
Nαζ). 9. Σ2-στικες Zν σειρD. KαC 10. Σ2-στικες στ@ Zπ)πεδο (τυχα9α δηµιουργοKν σταυρο*ς). O\ συνδυασµοC τ3ν >νωτFρω σχηµ-των δηµιουργοKν τερ-στια ποικιλ)α µορφ3ν.
Xρησιµοποι3ντας ο\ Mυκηνα9οι καC Uλλα σχHµατα (Σχ. 3)
κατ-φερναν ν0 µ$ν Zπαναλαµ2-νουν ποτ5 τ@ν [αυτAν τους.
EPδικVτερα γι0 τ@ ΣχVµα α νοµ)ζω, Lτι δηλVνει α8δο:α
α
I
>νδρ3ν καC γυναικ3ν ταυτογ
Σχ. 3.
χρAνως. T@ 2 προFρχεται >π@
τ@ α µ5 >φα)ρεση, fταν δ5 καC ε^ναι τ@ σ*µ2ολο τοK ;ρωτος, µ)α «καρδι0» (δ5ν ;χει σχFση
µ5 τ$ γνωστ$ στο8ς Mυκηνα)ους >ντλ)α - καρδ)α τοK σVµατος). Παραδε)γµατα Mινωιτ3ν,
Mυκηναϊκ3ν καC Kλασσικ3ν σπειρ3ν στCς Φωτ. 14 καC 25.
EINAI ΘEΪKA ΣYMBOΛA; Σ5 Uρθρο δηµοσιευθ5ν στ@ν «∆αυλ@»3 >ναφFρεται, Lτι
τ0 σταυρAσχηµα καθιστ0 εPδVλια (Σχ. 4) προ?λθαν >π@ τ0 2ιολAσχηµα(1) καC «µ5 σταυρωτ0 χFρια»(2) εPδVλια σ5 µ)α προσπ-θεια >πελευθερVσεως/>νατ-σεως τοK >νθρVπου. (T@
yδιο συνF2η καC στ$ν >ρχαϊκ$ περ)οδο µ5 τ$ν ZξFλιξη τ3ν κο*ρων/κορ3ν >π@ nρθο8ς µ5
>καµπτα χFρια σ5 nρθο8ς µ5 προτεταµFνα/>πελευθερωµFνα χFρια.) Aλλ0 τ0 εPδVλια (>νθρVπινες µορφ5ς) δ5ν
;χουν σχFση µ5 τ0 >φηρηµFνα σ*µ2ολα, τ@ν τετραπλ@
δ)σπειρο-σταυρA,  τ$ διπλ? κλειστ$ σπε9ρα (Σχ. 2.6 καC
2) (ATτ$ ε^ναι Lµοια µ5 τ@ σ*µ2ολο τοK TαοϊσµοK, δηλ.
τCς δ*ο >ντιθετικ5ς δυν-µεις Jang-Jin). XOλα αTτ0 τ0
σχHµατα (Σχ. 2) δ5ν συµ2ολ)ζουν θε@  κ-τι το θρησκευτικ@ καC >ρχικ0 δ5ν fσαν οgτε διακοσµητικ-. T)
1
2
3
fσαν τ0 >ν*παρκτα στ$ν καθηµεριν$ ζω$ σχHµατα
Σχ.4.
(πλ$ν τ?ς vπλ?ς σπε)ρας στ@ν κοχλ)α=σαλιγκ-ρι);
H KOΣMOΛOΓIA Mεταξ8 τ3ν «\ερ3ν» συµ2Aλων δεσπAζουσα θFση ;χουν δ*ο καµπ*λες γραµµFς. M)α στ@ χ3ρο, E bλιξ, καC E Uλλη στ@ Zπ)πεδο, E σπε:ρα. Aλλ’ ς θυµηθοKµε τ0 µαθηµατικ-. SH Oλιξ παρ-γεται >π@ κινο*µενο (πρ@ς τ0 κ-τω Pσοταχ3ς) σηµε9ο
A, Zν]3 συγχρAνως 2ρ)σκεται στ$ν Zπιφ-νεια κυλ)νδρου κινουµFνου
Pσοταχ3ς (Σχ. 5.1: στ$ν περ)πτωσH µας δεξιAστροφα). aAρα E Oλιξ αTτ$
A A B
«κατε2α)νει» >ριστερAστροφα. Φυσικ0 Mπ-ρχουν καC δεξιAστροφες.
Aν λοιπ@ν ξεκινHσουν >π@ 2 >ντ)θετα σηµε9α δ*ο ς ποKµε >ριστε- Γ
ρAστροφες Oλικες, θ0 ;χωµε τ@ «\ερ@» σ*µ2ολο τ3ν [λισσοµFνων Yφεων (Σχ. 5.2). SH προ2ολ$ τ?ς σπε)ρας σ5 Zπ)πεδο ε^ναι E Eµιτονικ$ καµπ*λη (Σχ. 6).
B
2
SH σπε9ρα (Σχ. 7) ε^ναι µ)α Zπ)πεδη καµπ*λη, πο8 παρ-γεται >π@ Oνα 1
σηµε9ο Π τ?ς εTθε)ας ΠA, Lταν τοKτο κιν?ται Pσοταχ3ς, Zν]3 ταυτAΣχ.5.
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4EπιτQµIια στ5λη µE σπε!ρες Pπ' τ'ν Iασιλικ' τ/φο V τOν MυκηνOν.

Λ*θινη πυξ*δα µE σπε!ρες /π' τL Mαρωνι/, κοντB στL Σητε*α. (ΠροανακτορικL Sποχ5.)
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ψ = ηµθ
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Σχ. 6. KHµιτονικL καµπQλη [µθ = f(π).

χρονα E εTθε9α κινε9ται γ*ρω >π@ τ@ Π (=πAλος) κυκλικ0
καC Pσοταχ3ς. (aEτσι στ0 δι-φορα σηµε9α 3, 4, 5..., 10 E
5
>πAσταση τ?ς σπε)ρας >π@ τ@ν πAλο ε^ναι >ντ)στοιχα 3α,
4α, ...10α, Lπου α = τυχα9ο µ?κος.)
4 8
10 4
4
Γιατ) αTτ0 τ0 µαθηµατικ-; EξηγοKµαι. Aς π-ρουµε
3 π
A
6
πρ3τα τ? σπε9ρα. Eκτ@ς >π@ τ@ σαλιγκ-ρι καC λοιπ0 ζ3α
πο8 διαθFτουν vπλ? σπε9ρα, E φ*ση στ$ Γ? δ5ν δηµιο*ργησε Uλλες µορφ5ς σπειρ3ν, δηλ. διπλ5ς σπε9ρες, δ)7
Σχ. 7.
σπειρα, τετραπλ? σπε9ρα, τετραπλ@ δ)σπειρο κ.λπ. (Σχ. 2,
3, 5, 6). ATτ5ς Lµως Mπ-ρχουν στ@ν µακρAκοσµο Mπ@ µορφ$ γαλαξι3ν (Φωτ. 3), δηλ. (Φωτ.
3α) διπλ? σπε9ρα = N γαλαξ)ας µας καC E συντριπτικ$ πλειοψηφ)α τ3ν γαλαξι3ν τοK Σ*µπαντος. Στ$ Φωτ. 3I6 πλ$ν τ3ν διπλ3ν σπειρ3ν ;χοµε τ*πους γαλαξι3ν τριπλ?ς σπε)ρας (1), τετραπλ?ς (2), διπλ@ δ)σπειρον (3) καC τετραπλ@ δ)σπειρον Lµοιο µ5 τ@ σπειροειδ? «σταυρA» µας. aEχουµε καC µ)α θαυµ-σια Uποψη διπλοK γαλαξ)α (α), δηλ. µ)α διπλ?
σπε9ρα µ5 Oνα κλ-δο της δσπειρον7. Eπ)σης παρουσι-ζεται µοντFλο τ?ς δηµιουργ)ας
EλιακοK συστHµατος, δηλ. τετραπλ2 σπε9ρα, µ5 Zκπληκτικ$ NµοιAτητα µ5 προ-ανακτορικ$ (3000 π.X.). Aλλ0 καC N µικρAκοσµος κινε9ται καC Zµφαν)ζεται µ5 σπε9ρες. Στ$ν K2αντικ$ Φυσικ$8 τ0 12 στοιχειVδη σωµατ)δια (6 λεπτ7νια καC 6 .δρ7νια: π-ντα θ0 ξαναγυρ)ζουν στ$ν [λληνικ$ γλ3σσα), φωτογραφιζAµενα κινοKνται χαοτικ0 µ5ν >λλ0 σ5 σπειροειδε9ς τροχιFς, ;στω καC ν µερικ0 ;χουν ζω$ [ν@ς τρισεκατοµµυριοστοK τοK δευτερολFπτου. Eπειδ$ Uλλοτε τ0 σωµατ)δια συµπεριφFρονται eς κ*µατα, κινοKνται >φαν3ς
Eµιτονοειδ3ς (Σχ. 6 καC Φωτ. 3γ = φασµατογρ-φηµα).
KH vλιξ: Στ@ µακρAκοσµο Lλα τ0 οTρ-νια σVµατα π.χ. ο\ πλαν?τες τοK συστHµατAς µας
δ5ν κινοKνται µAνον ZπC Zλλειπτικ3ν τροχι3ν, >λλ0 µαζC µ5 τ@ν λιο µας κινοKνται πρ@ς
τ@ν >στερισµ@ τοK SHρακλFους, Uρα ZπC [λικοειδοKς τροχιDς. Στ@ν µικρAκοσµο πλ$ν τ?ς
eς Uνω κυµατοειδοKς (EµιτονοειδοKς) κινHσεως τ3ν σωµατιδ)ων - κυµ-των ;χοµε τ$ ζω$
ν0 Zκφρ-ζεται µ5 µεγαλοµAρια nργανικ3ν [νVσεων (DNA, RNA κ.λπ.) µ5 [λικοειδ? µορφ$ καC µ-λιστα τ?ς διπλ?ς Oλικος. Στ$ν >ρχαϊκ$ περ)οδο Mπ-ρχει E διπλ? Oλιξ Mπ@ µορφ$ κηρυκεου τοK SEρµ? (Σχ. 5.2)  E µον$ Oλιξ eς Yφις [λισσAµενος στ$ 2ακτηρ)α τοK
AσκληπιοK  Π*θων κ.U. Aπ@ τ$ νεολιθικ$ Zποχ$ (4500 π.X., προ-διµηνικ$ φ-ση) παρουσι-ζεται E διπλ? Oλιξ (Σχ. 8, Pρ. κατ. 5932).
ΠPOKATAKΛYΣMIAIOI ΠOΛITIΣMOI O\ σπε9ρες καC ο\ Oλικες ;ρχονται-ξαν-ρ9
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χονται στ$ µνHµη τ3ν SEλλHνων µFσ]ω τ?ς τFχνης τ3ν Mινωϊτ3ν, Mυκηνα)ων, Kυκλαδιτ3ν, γενικ0 τοK APγα)ου ΠολιτισµοK, σ0ν µι0 κραυγ$ >πογνVσεως αTτ3ν τ3ν λα3ν πο8 θυµοKνται κ-τι, πο8 δ5ν τ@ καταλα2α)νουν πλFον. K-ποιες γνVσεις >π@ προκατακλυσµια)ους πολιτισµο8ς στ$ν APγη)δα χVΣχ. 8. ρα, >ναµνHσεις σχηµ-των, χωρCς νAηµα πλFον. Σ5 περ)πτωση καταστροφ?ς τοK πολιτισµοK µας σχHµατα Lπως τ@ Σχ. 9
θ0 σχεδι-ζωνται, >λλ0 δ5ν θ0 ;χουν νAηµα (λεκτρονικ@ς MπολογιστHς, αTτοκ)νητο).
Πλ$ν τ3ν τρι3ν κατακλυσµ3ν N Hσ)οδος9 κατονοµ-ζει τ0 τρα παλαιAτερα γFνη τ3ν
>νθρVπων (χρ'σεον, τ@ >ρχαιAτερο καC Uριστο, ,ργ'ρεον καC χ1λκεον), τ@ δ5 νKν γFνος
σιδAρεον. SO δ5 Πλ-των χρυσο/ν γ νος (Πολ. 468E) nνοµ-ζει.
BF2αια ο\ δυσκολ)ες τ?ς >ποκ-λυψης τ3ν πολιτισµ3ν αTτ3ν
καC τ3ν αPτι3ν τ?ς καταστροφ?ς των ε^ναι τερ-στιες λAγ]ω τοK
>παιτουµFνου µεγ-λου 2-θους >νασκαφ3ν καC τ3ν δραµαΣχ. 9. τικ3ν γεωλογικ3ν >λλαγ3ν (καθιζHσεις, κατα2υθ)σεις κυρ)ως
Mπ@ θαλ-σσια |δατα κ.λπ.).
Aλλ0 E µεγαλ*τερη δυσκολ)α ε^ναι E λAγ]ω Iγω-ισµο/ (E λFξη στ$ν >ρχαιοελληνικ$
ε^ναι >ν*παρκτη, >ντικαθιστD κ-πως τ$ν 6ριν10 πρ@ς τ$ν Φ*ση) Uρνηση τ?ς >νθρωπAτητος, ν0 >ποδεχθ=? τ0 σφ-λµατα, τCς wττες καC τCς τραγικ5ς λιθιAτητFς της. SH πορε)α
τοK πολιτισµοK ε^ναι µ)α Eµιτονικ$ καµπ*λη µ5 Zνδι-µεσες
αTξοµειVσεις (σκοτειν0 χρAνια, Yχι Mεσα)ων: Σχ. 6 καC 10)
καC Yχι µ)α συνεχ3ς >νερχAµενη εTθε)α.
XOσο γι0 τ@ θFµα τ3ν Iξωγη}νων (ATIA = UFO κ.λπ.), πο8
ZπενFρχεται κ-θε τAσο στ$ν ZπικαιρAτητα (τ@ 1960
Σχ. 10.
Dännigen κ.λπ.), «µυρ)ζει» Uσχηµα Mεσσιανισµ@ - σωτηριολογ)α. E^ναι αTτοC πο8 θ0 µDς σVσουν >π@ τ0 σφ-λµατα – vµαρτ)ες µας, αTτοC πο8 µDς µετFτρεψαν σ5 homo sapiens, µDς ;δωσαν τ@ν πολιτισµ@!
ATτο), ν θελHσουν, θ0 µDς καταστρFψουν. SH εTθ*νη τ?ς >νθρωπAτητας «π-ει περ)πατο», Oρµαιο τ3ν Zξωκοσµικ3ν δυν-µεων, πρ@ς τFρψιν τ3ν γη)νων δυνατ3ν.
Eyθε E κ-θαρσις µ5 τ@ «γν3θι σαυτ@ν» τ?ς >νθρωπAτητας ν0 >ποσο2Hσ=η τ@ν [πAµενο
«κατακλυσµA», {στε ν0 µ$ χρειασθ=? ποτ5 ν0 ;χουµε κοσµHµατα µ5 >κατανAητα σχHµατα - σ*µ2ολα, Lπως σταυρο*ς, σπε9ρες καC Uλλα τFτοια.
BιIλιογραφ*α
1. G. Karo, «Die schachtgraber von MYKENAI» (Λακκοειδε9ς τ-φοι), σ. 51, π)ν. XXVII.
2.. K. Grundmann, «Altgriechische Töpfer».
3. ET. Mπεξ?ς, «;O σταυρς παν1ρχαιο ;Eλληνικ σ'µ6ολο», «∆», τ. 204.
4. Π. ΘFµελης, «Mυκ2νες»· καC K. ∆α2-ρας, «Mουσε:ο 0Hρακλεου».
5. Συλλογ$ Στ. Nι-ρχου καC Jacobstahl, «Ornamente griechischer Vasen», σ. 100.
6. «L’ Astronomie», Poche Larousse.
7. Γ. Mπ-νος, «Στοιχε:α 0Aστρονοµας», OE∆B.
8. M. ∆ανFζης - Σ. Θεοδοσ)ου, «T σ'µπαν ποP ,γ1πησα», τAµ. A, σ. 35.
9. Hσ)οδος, «iEργα καF ;Hµ ραι» 108-170.
10. K. Kαρµιρ-ντζος, «T3 0Aσκληπιε:α, 0Hθικ4 καF Ψυχοσωµατικ4 0IατρικA», «∆αυλAς», τ. 216.

Kων. Kαρµιρ/ντζος
AρχιτFκτων

EΛΛHNIZONTA ΠPOΪΣTOPIKA EYPHMATA
THΣ EYPΩΠHΣ EKTIΘENTAI ΣTHN AΘHNA

4Oστ6ινη σQριγγα τοC Παν'ς καH [ Pναπαρ/στασ5 της (κ/τω), Pπ' τL Σιλεσ*α (Πολων*α), 9ος-8ος
αi. π.X. KH Sξ/πλωση στHς παν/ρχαιες περι>δους τVς Pρχα*ας dλληνικVς µουσικVς τ6χνης καH τεχνικVς σ’ \λη τLν EUρTπη (PλλB καH σ’ \λον τ'ν πλαν5τη) εmναι PδιαµφισI5τητη πλ6ον.

«ΘεοC καC XHρωες τ?ς Eποχ?ς τοK XαλκοK στ$ν ETρVπη. – O\ ρ)ζες τοK OδυσσFα» ε^ναι
N τ)τλος τ?ς ZκθFσεως, πο8 φιλοξενε9ται στ@ Eθνικ@ Aρχαιολογικ@ Mουσε9ο Aθην3ν >π@
τCς 11 Φε2ρουαρ)ου µFχρι τCς 7 Mαου τοK 2000. ΠρAκειται γι0 τ$ν 25η ;κθεση πο8 διοργανVνεται >π@ τ@ Συµ2ο*λιο τ?ς ETρVπης µ5 σκοπ@ τ$ν παρουσ)αση στ@ κοιν@ τ?ς εPκAνας τ?ς ΓηραιDς Hπε)ρου κατ0 τ$ν Zποχ$ τοK XαλκοK >π@ πολιτισµικH, θρησκευτικH,
Zµπορικ$ καC κοινωνικ$ σκοπι-. SH yδια ;κθεση ;χει :δη παρουσιασθ? µ5 Zπιτυχ)α στ$ν
Kοπεγχ-γη, στ$ BAννη καC στ@ Παρ)σι.
SH >ναφορ0 τοK nνAµατος τοK OδυσσFα στ@ν τ)τλο τ?ς ZκθFσεως ;χει συµ2ολικ@ χαρακτ?ρα, καθoς N Nµηρικ@ς ταξιδευτ$ς ε^ναι τ@ πρAτυπο τοK ETρωπα)ου καC ZνσαρκVνει
τ$ν Zπικοινων)α µεταξ8 τ3ν εTρωπαϊκ3ν λα3ν, Lπως χαρακτηριστικ0 τον)ζει E Mπε*θυνη τ?ς EκθFσεως κ. SEλFνη Παπ-ζογλου µιλVντας στ@ν συνεργ-τη τοK «∆» Παν. Kου2αλ-κη γι0 το8ς σκοπο8ς αTτ?ς τ?ς πανευρωπαϊκ?ς παρουσι-σεως. SH κ. Παπ-ζογλου Zπισηµα)νει >κAµη τ$ν |παρξη πολλ3ν πολιτισµ3ν στ@ν [λλαδικ@ χ3ρο καC τ$ν Zντ@ς τ3ν
πλαισ)ων τους >ν-πτυξη θεµελιωδ3ν στοιχε)ων, Lπως E γλ3σσα, E γραφH, E θρησκε)α, ο\

T' «WAρµα τοC KHλ*ου». (TροQντ X'λµ, Z5λαντ, ∆αν*α, 14ος αi. π.X., 4Eθνικ' Mουσε!ο Kοπεγχ/γης.) ΠροφανLς [ Sπ*δραση τVς KEλληνικVς Mυθολογ*ας, καθhς l [λιακ'ς δ*σκος Sπενδεδυµ6νος µE σπειροειδε!ς διακοσµ5σεις Pπ' φQλλα χρυσοC φ6ρεται Pπ' µ>νιππο wρµα.
KH \λη κατασκευL θυµ*ζει Pν/λογα dλληνικB εoρ5µατα µE θ6µα τ'ν µCθο τοC Φα6θοντος.
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X/λκινοι θTρακες Pπ' τ'
Marmeze Haute-Marnè τVς
Γαλλ*ας (9ος-8ος αi. π.X.).
4Aπ' τ' 13ο αi. π.X. τB στοιχε!α
τοC dλληνικοC lπλισµοC `ρχισαν νB Pντιγρ/φουν οX EUρωπα!οι πολεµιστ6ς. OX θTρακες
αUτοH bχουν πανοµοι>τυπα
µυκηναϊκB «oποδε*γµατα».

τFχνες, πο8 ε^ναι Zνδεικτικ0 τ?ς τερ-στιας πολιτισµικ?ς >ναπτ*ξεως τ3ν SEλλHνων σ5 σχFση µ5 το8ς λαο8ς τ?ς Kεντρικ?ς καC BAρειας ETρVπης >π@ τ$ν 3η Oως τ$ν 1η χιλιετ)α π.X.
SH >ψευδFστερες eστAσο >ποδε)ξεις Yχι vπλ3ς τ?ς Zπαφ?ς τ3ν >ρχα)ων SEλλHνων µ5
το8ς Uλλους λαο8ς >λλ0 καC τ3ν πολυποικ)λων Zπιρρο3ν π-νω στ$ δια2)ωση καC τCς δραστηριAτητFς τους ε^ναι τ0 yδια τ0 ZκθFµατα, πο8 ;χουν Zπιµελ3ς συλλεγ? >π@ εyκοσι εTρωπαϊκ5ς χ3ρες καC περιλαµ2-νουν κοσµHµατα, κτερ)σµατα, λατρευτικ0 >ντικε)µενα, στοιχε9α πολεµικοK NπλισµοK, ;ργα µικροτεχν)ας, Zργαλε9α, λ)θινα µνηµε9α (µεν)ρ, 2ραχογραφ)ες), ναυτικ0 ZξαρτHµατα, σκε*η, µουσικ0 Yργανα κ.U. XOπως δε)χνουν ο\ φωτογραφ)ες, E [λληνικ$ «σφραγ)δα» Mπ-ρχει στ0 πλε9στα τ3ν εMρηµ-των, >π’ Lποιο σηµε9ο
τ?ς ETρVπης κι ν προFρχωνται. SO ZπισκFπτης εgκολα µπορε9 ν0 συγκρ)ν=η τ0 ZκθFµατα τ3ν µεγ-λων µουσε)ων εTρωπαϊκ3ν πAλεων µ5 αTτ0 τ?ς πτFρυγας Lπου Zκτ)θενται τ0
εMρεθFντα στ@ν [λλαδικ@ χ3ρο καC ν0 Zξαγ-γ=η >σφαλ? συµπερ-σµατα γι0 τ$ν προFλευση τ?ς τεχνοτροπ)ας τους >λλ0 καC τ$ σηµασ)α πο8 ε^χαν γι0 το8ς δηµιουργο*ς τους. ΘFµατα Lπως E θρησκευτικ$ τFχνη, ο\ ταφικ5ς συνHθειες, E κατασκευαστικ$ τεχνογνωσ)α
καC τ0 :θη τοK καθηµερινοK 2)ου, Lπως Zκτ)θενται σ5 >ναλυτικο8ς π)νακες πλ-ι σ5 κ-θε
προθHκη, δικαιολογοKν >πAλυτα τ$ν κοιν$ πεπο)θηση τ3ν ETρωπα)ων περC τ?ς Nµηρικ?ς ρ)ζας καC >παρχ?ς τοK \στορικοK-πολιτισµικοK 2)ου τους.

M/ριος Mαµαν6ας

X/λκινο κQπελλο µE Pν/γλυφη
φυλλωτL ταιν*α κ/τω Pπ' τ'
χε!λος, προφανOς εiσηγµ6νο
Pπ' τLν κυρ*ως KEλλ/δα ^ τLν
Kρ5τη. (Γερµαν*α, 16ος αi.
π.X.: Περιφερειακ' Mουσε!ο
K/τω Σαξων*ας, KAνν>Iερο.)

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN

TοC παρ>ντος
Φ1τε! Π στε µ τ3 µο/τρα· δηµοκρατα σ]ς τα}ζω. Ψηφοδ λτιο, ψηφοδ λτιο, ν3 φ]τε
Xλο τ φα} σας. T δν περιλαµ61νει Q κατ1λογος τ*ν Iκλογ*ν... Θ αµα, ,κρ7αµα, πανηγυρισµο'ς. 0Aπ’ Xλα %χει Q µπαχτσ ς. K7µµατα, ,ποκ7µµατα, Iξωκοινο6ουλευτικς
Qµ1δες. Tποτα δν λεπει· M µ]λλον κ1τι λεπει, ,λλ3 δν εLναι το/ παρ7ντος. T τοια 6λ πω κι ,ναθαρρ*· πληρο/ται ,γαλλι1σεως D ψυχA µου. iEτσι µ’ ,ρ σει, ν3 σ]ς 6λ πω
Xλους µαντρωµ νους στ3 κ7µµατ1 σας καF ν3 Tρ'εστε. ABτ δ3 µο/ %λειπε, ν3 σ]ς ,φAνω Iλε'θερους ν3 Iκφρ1ζετε τ4ν ,τοµικ7τητ1 σας. Πρτς! ;Oµαδοποησις καF µαζικ7τητα.
Mαζικ4 συνεδησις, µαζικ4 IνοχA, µαζικ4 νκη, γι3 ν3 µο/ εLναι εfκολο ν3 σ]ς κατευθ'νω Xπου IγY θ λω. 0Eνταχθ2τε, πυκνCστε τFς γραµµ ς. Kαν νας µ4 µενkη %ξω. 0Aφεθ2τε
µ’ Iµπιστοσ'νη στ3 χ ρια τ*ν κοµµατικ*ν ταγ*ν· φροντζουν πρFν ,π σ]ς γι3 σ]ς.
0Eπιτ λους σε6αστ2τε τν κ7πο ποP κατα61λλουν, γι3 ν3 σ]ς κ1νουν καλ'τερη τ4 ζωA
σας. ABτοF γνωρζουν. Ξ ρουν ν3 σ]ς τ1ζουν. TCρα, ^ν δν 6λ πετε καF ν3 προσφ ρουν,
Eσως νpχετε καF δκιο, ,λλ3 δν εLναι το/ παρ7ντος.
Tο/ παρ7ντος εLναι τ µ1ντρωµ1 σας. KαθAστε στν καναπ σας κι Iπιλ ξτε. O+ διαφηµσεις τ*ν κοµµ1των Iναλλ1σσονται µ αBτς τ*ν ,πορρυπαντικ*ν καF τ*ν Dδυπ7των. Πιε:τε κοµµατικ4 προπαγ1νδα καF µεθ'στε. 0Aπ τ4ν παραζ1λη, Qρκζοµαι, δν
πρ7κειται ν3 σ]ς 6γ1λω ποτ . T θ λετε; Afξησιν µισθ*ν καF συντ1ξεων; ;AπλCστε καF
π1ρτε. Θ λετε κ ρδη ,π τ χρηµατιστAριο κι ε8σ7δηµα µεγ1λο. =Oλοι .πλ7χερα σ]ς τ3
προσφ ρουν. Π1ρτε αfξησιν µισθ*ν, συντ1ξεων· π1ρτε κ ρδη καF µετοχ ς· π1ρτε σπτια, ποτ1µια καF γ φυρες. =Oλα εLναι δικ1 σας, ,ρκε: ν3 ρξετε στ4ν κ1λπη τ σωστ ψηφοδ λτιο. =Oλ’ αBτ3 µαζF σ bνα, καF τFς δ7σεις %χετε ,ρχσει ν3 τFς πληρCνετε πρFν ,π
χρ7νια. Θ3 µο/ π2τε, Xτι ,κ7µα δν σ]ς %χει σταλ2 τ Iµπ7ρευµα. iIσως νpχετε δκιο,
,λλ3 δν εLναι το/ παρ7ντος. Tο/ παρ7ντος εLναι D Iπιλογ4 το/ ,ρχηγο/. Γι3 προσ ξτε Iδ* τ προφFλ το/ !ν7ς, σκζει. Προσ ξτε µ τ πλαστικ7τητα κουν] τ3 χ ρια του, Xταν
σ]ς µιλ1kη. Mα Qλ7κληρη ,7ρατη στρατι3 Iργατ*ν Iµ7χθησε, γι3 ν3 6λ πετε Iσε:ς αBτ
τ ,ποτ λεσµα. ∆ικ7ς σας µ7νο µ µα ψ2φο. T3 τ1ζει Xλα καF συµφ ρει. iAµ Q pλλος;
γι3 προσ ξτε. Mοι1ζει µ τ4ν διαφAµισι το/ ψυγεου, ποP προηγAθηκε. KαF αBτ7µατη
,π7ψυξι %χει καF 6αθει3 κατ1ψυξι καF συντηρε: τ λεια τ3 τρ7φιµα καF 6γ1ζει καF παγ1κια. Θ3 µο/ π2τε τCρα, Xτι θ λετε κ1τι παραπ1νω, Xτι κ1τι λεπει. 0Aσφαλ*ς καF %χετε δκιο, ,λλ3 δν εLναι το/ παρ7ντος.
Tο/ παρ7ντος εLναι D 5ποχρεωτικ4 συµµετοχA σας στFς δηµοκρατικς διαδικασες.
iEχει καF D Iλευθερα τ3 Xρι1 της. Kι ^ν ,κ7µη δ σ]ς ,ρ σkη καν νας, σ]ς %χω παραχωρAσει τ δικαωµα το/ λευκο/. Θ3 µο/ π2τε 6ε6αως, Xτι τ3 λευκ3 δν προσµετρο/νται
στ Iκλογικ µ τρο, ποP ,ναδεικν'ει τοPς 6ουλευτ ς. ABτ δ3 %λειπε· ν3 τ προσµετρ*.
MερικοF µερικοF εLναι π1ρα πολP ,παιτητικο. ∆ν φθ1νει ποP τοPς ,φAνω ν3 Iκφραστο/ν, θ λουν καF ν3 λαµ61νεται 5π’ _ψιν D γνCµη τους. EEπατε Iλε'θερη %κφρασιν, _χι
καF συµµετοχ4 στFς ,ποφ1σεις. TCρα θ3 µο/ π2τε, πYς κ1τι λεπει ,π τFς δηµοκρατικς
διαδικασες. iE, λοιπν τ ξ ρω· λεπει D δηµοκρατα. Tρελλς Xµως εLµαι ν3 τ2ς Iπιτρ ψω τ4ν παρουσαν της, ποP στ3 χ ρια της κρατ1ει bνα τ7σο µεγ1λο (µ τ συµπ1θειο)

Σ/ρωθρον

∆IAΣΠAPTH OΛOKΛHPH H EYPΩΠH
AΠO TA IXNH TΩN ΠPOΪΣTOPIKΩN
EΛΛHNΩN HPΩΩN - EKΠOΛITIΣTΩN
Γλωσσικ/, µεγαλιθικB καH θρησκευτικB κατ/λοιπα
Eκ τ3ν πρVτων γνωστ3ν πολιτιστικ3ν µνηµε)ων τ?ς ETρVπης, πο8 διατηρHθηκαν µFχρι σHµερα, ε^ναι τ0 «µενCρ» καC «ντολµFν». Menhir ε^ναι στητ@ς Yρθιος
>λ-ξευτος λ)θος. eς N εPκονιζAµενος στ$ σελ)δα 13999 καC πολλοC Uλλοι τ?ς 2Aρειας ETρVπης. SH λFξι menhir>m(o)nhir(is) ε^ναι E [λληνικ$ λFξι «µονAρης» (Zλαφρ0 παραλλαγH), :τοι µεµονωµFνος λ)θος 2αρ*ς, στηµFνος >π@ >νθρVπους.
Dolmen ε^ναι τ@ ZπC nρθ)ων >λαξε*των λ)θων ZπιστFγασµα, Oτερος nγκAλιθος, eς
N εPκονιζAµενος Zπ)σης στ$ σελ)δα 13999· dolmen> dol(o)men(o) «θολωµ νο>θ7λος». Aραγε τ) >λληγοροKν menhir καC dolmen; AποτελοKν σ*µ2ολα µυστηριακ-. T@ menhir δηλο9 τ@ν φαλλA, τ@ Uρρεν γονιµοποι@ δηµιουργικ@ στοιχε9ο
τ@ dolmen τ@ θ?λυ, γνωστ@ν eς trilithon – τρ)λιθον (Zκ τρι3ν λ)θων nρθ)ων καC
µ5 τFταρτον Uνω σχηµατ)ζει θAλο, Zξ οM καC E nνοµασ)α του), σπανιVτερα κυκλικ@ς λ)θος µ5 nπ$ στ@ µFσον, eς στCς παρατιθFµενες φωτογραφ)ες· δηλο9 τ@
θ?λυ, τ$ν γFννησι καC θανH, γι’ αTτ@ fτο καC τ*µ2ος.
O\ XEλληνες, >ντC ν0 nρθVνουν >λ-ξευτους λ)θους, Zλ-ξευαν στ?λες - κ)ονες,
πο8 >πFληξαν σ5 3 ρυθµο8ς, ∆ωρικAν, IωνικAν, KορινθιακAν. O\ XEλληνες ρθωναν τCς στ?λες εPς >ν-µνησιν Uθλων των, eς N SHρακλ?ς δ*ο στ?λες στ$ν Aφρικ$
καC ETρVπη (SHρ-κλειες=Γι2ραλτ-ρ), λεπτο8ς κ)ονες, θολωτο8ς τ-φους καC θA-

OX 4Aραουκανο* - WEλληνες τVς XιλVς
T παρν pρθρο %ρχεται ν3 Iπι6ε6αιCσkη %ρευνες το/ «∆», Xτι σ παν1ρχαιους
χρ7νους =Eλληνες ,ποκησαν χ*ρες τ2ς 0Aµερικ2ς καF το/ E8ρηνικο/. ;O 5πογρ1φων %χει 8δαν ,ντληψη το'του, Iπειδ4 Iπισκ φθηκε τ4ν χερσ7νησο Γιουκατ3ν (Mεξικ) καF συγκ ντρωσε στοιχε:α καF µαρτυρες IπF τ7που.
Kατ3 τοPς προϊστορικοPς χρ7νους =Eλληνες ,π τ4ν Σπ1ρτη ταξδευσαν στν
E8ρηνικ 0Ωκεαν7. 0Aσφαλ*ς δν Zτο D πρCτη φορ1, ποP ο+ =Eλληνες ,νελ1µ6αναν bνα τ7σο µακρυν ταξδι. ;Aπλο'στατα τ7τε φανεται, Xτι %γινε Iκτεταµ νη µεταν1στευση !λληνικ*ν πληθυσµ*ν πρς 0Aνατολ1ς. ΠερνCντας στ4ν M.
0Aσα καF ,κολουθCντας τν «∆ρ7µο τ2ς Mετ1ξης» %φθασαν στFς 0Iνδες καF ,π
κε: στ Λ1ος (!λληνικ4 Tνοµασα, ποP σηµανει λα7ς). 0Eν συνεχεα κατ2λθαν
στ4ν χερσ7νησο τ2ς Mαλαισας (στν χ1ρτη το/ Πτολεµαου Tνοµ1ζεται Xερσ7νησος) καF Iκε:θεν διαπεραιCθηκαν θαλασσως στ3 νησιωτικ3 συµπλ γµατα
το/ E8ρηνικο/ 0Ωκεανο/. (O+ πληροφορες αBτς προ ρχονται ,π τν 0Aραουκαν Lonko Kilapan: «Kαµπ1να» N.Y., K. 0Aθανασι1δης).
▲
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4Oµφαλ'ς τOν KελτOν µE δι/κοσµο µαι/νδρων καH διπλOν σπειρOν στ' Coventry
Galway. («Παγκ>σµια Mυθολογ*α» τVς Bερ>νικα pAιονς, bκδ. AKMH, σ. 169.)

T/φος µE περ*γραµµα πλο*ου Pπ' π6τρες στ' ΓκνισI6ρ. ΠολλB παρ>µοια εoρ5µατα oπ/ρχουν στLν Γοτλ/νδη τVς BαλτικVς. («Παγκ>σµια Mυθολογ*α» τVς Bερ>νικα pAιονς, σ. 180, bκδ. AKMH, 1978.)
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λους. T@ menhir Zξελ)χθηκε Mπ@ τ3ν SEλλHνων σ5 στHλη - κ)ονα.
O\ APγ*πτιοι Zσµ)λευσαν τ@ν vπλο*στερο τ?ς στHλης  τοK κ)ονος τετρ-πλευρον T6ελσκον (λFξι [λληνικH). T@ν n2ελ)σκο ο\ ZκπολιτισθFντες Mπ@ >ρχαιοελλHνων µυστ3ν ∆ρυϊδ3ν, SIπποτ3ν καC Kελτ3ν >πεκ-λουν Zκ τοK σχHµατος 6ελ7νην, eς E 2ελAνη τ?ς Kλεοπ-τρας στ@ Λονδ9νο, n2ελ)σκος πο8 χ-ρισε στ$ν
Aγγλ)α σουλτDνος. Aντιστο)χως n2ελ)σκος στ$ν Place de la Nation στ@ Παρ)σι,
πο8 µετFφερε Zξ APγ*πτου N NαπολFων. O\ PσλαµιστFς, aAρα2ες, TοKρκοι κ.λπ.,
δ)πλα στο8ς θολωτο8ς ναο8ς των (τζαµι0) MψVνουν κυλινδρικ@ κ)ονα, Zκ τοK
Nπο)ου ο\ \µ-µηδες (\ερε9ς) καλοKν το8ς πιστο*ς. T@ν nνοµ-ζουν µιναρ , κατ0
παραφθορ0ν τοK [λληνικοK menhir (µονHρης). O\ χριστιανοC στο8ς θολωτο8ς
καC µ$ ναο8ς παραθFτουν Nµο)ως τ@ κωδωνοστ-σιο. T0 dolmen Zξελ)χθηκαν σ5
θAλους να3ν, \ερ3ν καC δηµοσ)ων κτηρ)ων παγκοσµ)ως. Eπιστηµονικ3ς N θAλος ε^ναι E πλFον >ντικεραυνικ$ κατασκευ$ µFχρι σHµερα. Tελευτα)α λFξι στ0
>λεξικFραυνα δ5ν ε^ναι πλFον E >κCς  N κλω2@ς κ.λπ., >λλα σφαιρικ@ κατασκε*ασµα µ5 κρυστ-λλους, πο8 διαχFει τ@ν λεκτρισµA, >ποτρFπον τ@ν κεραυνA. Kεραυν@ς διερχAµενος >π@ >λεξικFραυνο δ5ν ε^ναι πλFον >2λα2Hς, διAτι καταστρFφει σ5 µεγ-λην >κτ9να τCς λεκτρονικ5ς συσκευFς.
O\ ∆ρυδες σ5 οPκισµο*ς τους σ5 κεντρικ@ σηµε9ο ;στηναν κο*τσουρο δρυAς,
καλο*µενο irmensul->irmen-sul-> SEρµοK σ(τ)*λ(ον)-> [ρµα9ον στ*λον> SEρµαϊκ$
στHλη (SEρµαϊκ@ σFλας yσως), eς ο\ [ρµαϊκ5ς στ?λες τ3ν Aθην3ν, καC ο\ Pωµα9οι δ)µορφους Iανο*ς. Kατ-λοιπA των ε^ναι N +στς στρατοπFδων, σχολε)ων,
προσκAπων κ.λπ. T@ irmensul συµ2Aλιζε τ@ Yggdrazil->Ygg/draz/il->
SYγ(ι$ς)/∆ρKς/SHλ()ου). Eπ’ αTτοK ;θεταν τCς προσφορFς των ο\ KFλτες. T@ 772
µ.X., Lταν N Kαρλοµ-γνος (πο8 προκλητικ0 ο\ ETρωπα9οι πειρ3νται ν0 Zπι2-λουν eς >ρχ$ τ?ς ETρωπαϊκ?ς SIστορ)ας), Zπιδραµoν κατFστρεψε Oνα irmensul

▲
;O Λ.K. εLναι ,ρχηγς τ2ς φυλ2ς τ*ν0Aραουκαν*ν τ2ς Xιλ2ς. Στ 6ι6λο του
«;H ;Eλληνικ4Kαταγωγ4 τ*ν 0Aραουκαν*ν» ,ποδεικν'ει, Xτι ο+ 0AραουκανοF
εLναι ,π7γονοι τ*ν ,ρχαων ;EλλAνων. ;O Dλικας 96 Iτ*ν Λ.K. δν π2γε ποτ
στ3 δηµ7ια σχολε:α τ2ς Xιλ2ς, ,λλ3 µορφCθηκε διαδοχικ3 ,π 17 σοφοPς γ ροντες τ2ς φυλ2ς τ*ν 0Aραουκαν*ν, Tνοµαζοµ νους Fichas. ;Eποµ νως µεταφ ρει ,ναλλοωτη τ4ν παρ1δοση τ2ς φυλ2ς του. =Eνεκα το'του θεωρε:ται Q Iπσηµος +στορικς καF ,ρχηγς τ2ς 0Aραουκανικ2ς Συνοµοσπονδας. Παρ3 τ 6αθ' του γ2ρας διατηρε:ται ,κµαι7τητος καF ζk2 στ4 XιλA.
Στ Iν λ7γsω 6ι6λο, ποP δηµοσιε'θηκε τ 1974 ,π τFς Πανεπιστηµιακς 0Eκδ7σεις το/ Σαντι1γο τ2ς Xιλ2ς, γι3 πρCτη φορ1 δηµοσιοποιε:ται Iπσηµα D µυστικ4 παρ1δοση τ2ς φυλ2ς τ*ν 0Aραουκαν*ν. X1ρις στ %ργο αBτ Q Λ.K. %γινε Qµ7φωνα µ λος τ2ς 0Eπιστηµονικ2ς ;Eταιρεας τ2ς Xιλ2ς καF τ 6ι6λο του
Iγκρθηκε Sς συµ6ουλευτικ 6ι6λο γι3 τοPς µαθητς τ*ν δηµοσων σχολεων
τ2ς Xιλ2ς. ;O Λ.K. %χει τιµηθ2 µ πλ2θος µετ1λλια καF διακρσεις. ELναι διδ1κτωρ
+στορικ*ν Iπιστηµ*ν, καθηγητ4ς τ2ς Σχολ2ς Ψυχολογας το/ Mπου νος iAιρες
▲
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σ5 καταυλισµ@ ΣαξAνων, αTτοC Zφρ*αξαν γι0 τ@ν \ερAσυλο. EξFλιξ) του ε^ναι τ@
maybaum (κο*τσουρο δρυAς), πο8 ;στηναν ;φη2οι (φαλλικ@ στοιχε9ο >ναγεννHσεως) πρ@ τ3ν οPκι3ν κορ3ν· συµφυ5ς [λληνικ@ ;θιµο τ@ «γαϊταν1κι», ξ*λινος στ*λος, πFριξ τοK Nπο)ου χορε*ουν νFες  νFοι µετηµφιεσµFνοι σ5 κAρες.
Aντ)στοιχο καC τ@ λεγAµενο «µαγι7ξυλο», [λληνικ@ λαϊκ@ ;θιµο τ?ς ΠρωτοµαγιDς.
SH [λληνικAτητα τ?ς ETρVπης >π@ τ$ν περ)οδο τ?ς προϊστορ)ας >ναδ*εται Zξ
>πε)ρων >διασε)στων >ποδε)ξεων, πο8 Zνδεικτικ3ς δι0 2ραχFων παραθFτοµε:
EYPΩΠH. ΛFγει N Iο*λιος Kα9σαρ στ@ 2ι2λ)ο του «De bello Gallico», liber
VI: «Σ Xλη τ4ν Γαλατα 5π1ρχουν δ'ο τ1ξεις προσCπων καθωρισµ νης σπουδαι7τητος καF τιµ2ς... σ αBτς τFς τ1ξεις ποP ,ναφ ρω ,νωτ ρω D µα ,ποτελε:ται
,π τοPς ∆ρυ}δες, D pλλη ,π τοPς ;Iππ7τες». Druids->∆ρυ}δες->τFκνα δρυ@ς (\εροK δFνδρου τοK ∆ι@ς) καC ο\ SIππAτες, πο8 κατ-γονται Zκ τ3ν προϊστορικ3ν
SEλλHνων \πποτ3ν Oρφικ3ν καC Zκε)νων τ3ν SOµηρικ3ν Zπ3ν, eς µαρτυροKν
φρ-σεις των: «ΓερρAνιε +ππ7τα N στορ», «+ππ7τα Πηλε/», «+ππ7τα Tυδε/» κ.λπ.
(Iλι0ς E 126, ∆ 212, B 601), Lπου ο\ [ρµηνευτ5ς φιλAλογοι αTθαιρFτως µετFφραζαν τ@ \ππAτα «vρµατοµ-χε», προσθFτοντες στ@ν yππο καC Uρµα! O\ ∆ρυδες
fσαν ο\ θρησκειοπολιτικοC EγFτες, ο\ SIππAτες τ@ στρατιωτικ@ σκFλος. Στ0 καταληφθFντα >π@ τ@ν Kα)σαρα >ρχε9α τ3ν ∆ρυϊδ3ν «ε8ς τ3 δηµ7σια καF ,π7ρρητα %γγραφ1 τους Iχρησιµοποουν !λληνικ3 γρ1µµατα», Lπως γρ-φει N yδιος.
KαC συνεχ)ζει: «T θεµελι*δες δ7γµα ποP qρε'νων καF Iδδασκον Zτο D ,θανασα τ*ν ψυχ*ν. 0Hσχολο/ντο µ τοPς ,στ ρας καF τ3ς κινAσεις τους, τ4ν δι1στασιν το/ σ'µπαντος καF τ2ς γ2ς. O+ Γαλ1ται I6ε6αωνον, Xτι τ3 π1ντα
προ2λθον ,π bνα κοινν πατ ρα καλο'µενον ∆ς, καF λ γουν Xτι το/το εLναι πα-

κ.λπ. iAλλο %ργο το/ συγγραφ ως εLναι «T 0Aριθµητικ Σ'στηµα τ*ν 0Aραουκαν*ν», 1987. ;O Λ.K. %χει δηµοσιε'σει πλ2θος pρθρων καF µελετ*ν καF %χει δCσει διαλ ξεις σ πολιτιστικοPς φορε:ς στ4 XιλA, 0Aργεντιν4 καF σ pλλες χ*ρες τ2ς
Λατινικ2ς 0Aµερικ2ς.

H καταγωγ τ ν Aραουκαν ν
O+ 0AραουκανοF ,ναφ ρουν τν !ξ2ς !λληνικ µ'θο: ;O Zε'ς, Q θες τ*ν ;EλλAνων, θ λησε ν3 6ρk2 τ κ ντρο τ2ς Γ2ς, γι3 ν3 θεµελιCσkη Iκε: τ4ν 6ασιλεα του.
iAφησε λοιπν δ'ο διδ'µους ,ετοPς ν3 πετ1ξουν Q bνας πρς τ4ν 0Aνατολ4 καF
Q pλλος πρς τ4ν ∆'ση. O+ ,ετοF τελικ3 συναντAθηκαν στν iOλυµπο. KαF ,π
τ7τε τ σ'µ6ολο το/ ∆ις εLναι Q δικ φαλος ,ετ7ς, µ τ bνα κεφ1λι ν3 κοιτ1ζkη
πρς τ4ν 0Aνατολ4 καF µ τ pλλο πρς τ4ν ∆'ση. =Oµως «l δικ6φαλος Pετ'ς εmναι
σQµIολο καH τVς δικVς µας φυλVς», λ ει Q Λ.K., «τ' lπο!ον οX γυνα!κες φοροCν
sς κ>σµηµα στ' στVθος τους καH οX `νδρες τ' bχουν στB κοντ/ρια τOν σηµαιOν
τους». (Σ.σ.: ;Yπ1ρχει καF παραλλαγ4 το/ µ'θου: ;O 0Aπ7λλων Iξαπ λυσε τοPς
δ'ο ,ετο'ς, ο+ Qπο:οι Iπ στρεψαν στοPς ∆ελφο'ς, γεγονς ποP 5ποδηλCνει Xτι
▲
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ρ1δοσις τ*ν ∆ρυϊδ*ν». ΣηµειVνω, Lτι ∆Fς ε^ναι Oνα τ3ν παραδεδοµFνων nνοµ-των τοK Zην@ς  ∆ιAς, «πατρς θε*ν τε ,νθρCπων τε» καθ’ XOµηρον κ.λπ. (T@
ρωµα)ικο Mπουργε9ο Παιδε)ας Zπι2-λλει στ0 Λατινικ0 ο\ SEλληνAπαιδες ν0 µελετοKν τ@ «De bello civili» (ΠερC Zµφυλ)ου πολFµου) ;ργο τοK I. Kα)σαρος >ντC
τοK «De bello Gallico», >ποκαλυπτικοK τ?ς προϊστορ)ας τ3ν ETρωπαϊκ3ν πολιτισµ3ν.
BPETANNIA. SO γ)γας τοK Cerne Abbas σ5 λAφο τοK Dorset, SHρακλ?ς ροπαλοφAρος µ5 >νωρθωµFνον τ@ν φαλλA, σ*µ2ολο γονιµAτητος γ?ς καC κατο)κων,
E θε0 Epona (ππος θ?λυς) NρVµενη >π@ >εροπλDνο, N κυκλικ@ς να@ς τοK
Stonehedge, N nµφαλ@ς τ3ν Kελτ3ν (Yρα φωτογραφ)ες των) ε^ναι µερικ0 >π@ τ0
Uγνωστα µεγαλουργHµατα SEλλHνων κασσιτεριστ3ν τ3ν Kασσιτερ)δων νHσων,
eς >ναλ*σαµε στ@ «∆αυλA», >ρ. 91, Iο*λ. 1989, σ. 5205-5211: «Στοιχε:α !λληνικ2ς
προϊστορικ2ς παρουσας στFς Bρεταννικς νAσους».
SO nµφαλ@ς τ3ν Kελτ3ν στ@ Coventry Galway διεκοσµHθη µ5 µαι-νδρους καC
διπλ5ς σπε9ρες (BερAνικα aAιονς, «ΠαγκAσµια Mυθολογ)α», ;κδ. AKMH, 1978).
Στ@ Hydne Park τοK Λονδ)νου δεσπAζει E Eρωϊκ$ 2ασ)λισσα τ?ς Aγγλ)ας Boa
Dicea, >γFρωχη ZπC δρεπανηφAρου ρµατος, πο8 >ντιµετVπισε το8ς Pωµα)ους.
OTδεCς ZσκFφθη Lτι τ@ δρεπανηφAρο ρµα ε^ναι [λληνικA, τ@ Yνοµ- της
Boa/dicea->Bοα/∆ικεα->BοK/∆ικα)α  E ∆ικα)α Bο@ς=∆ι@ς (2ασ)λισσα). SH
Aγγλ)α ZκλHθη Albion προφαν3ς Zκ τοK ,λφς-> λευκ@ς, eς pλφιτα-> Uλευρα,
0Aλφεις-> λευκ@ς ποταµ@ς ρFων ZπC 2ρ-χων, pλφη-> λε*κη κατ0 Iπποκρ-τη,
iAλπεις-> Λευκ0 Yρη (χιονισµFνα). Albion-> E ΛευκH, διAτι πρVτη >π@ θαλ-σσης  >Fρος εPκAνα της ε^ναι ο\ λευκοC 2ρ-χοι τοK NτA2ερ. SO ποταµ@ς T-µεσις> Thames->Th(y)ames->Θ'αµις Zκ τοK ποταµοK τ?ς Hπε)ρου, νKν KαλαµD.

ο+ ∆ελφοF εLναι Q 0Oµφαλς τ2ς Γ2ς.)
Kατ3 τν Λ.K. «περH τ' 800-600 π.X. ξεκ*νησε µ*α PποστολL Pπ' τLν KEλλ/δα
καH συγκεκριµ6να Pπ' τLν Σπ/ρτη, καH µετB τL διαπερα*ωση της στLν MικρB
4Aσ*α PκολοQθησε τ'ν παν/ρχαιο ∆ρ>µο τVς Mετ/ξης πρ'ς τLν pAπω 4Aνατολ5·
καH µ6σ]ω 4IνδιOν, Λ/ος καH Mαλαισ*ας µE τB πλο!α των bφθασαν στ'ν Pπ6ραντο
4Ωκεαν>». KαθYς Zσαν pριστοι γν*στες τ2ς ναυσιπλο}ας ,νοιχτ*ν θαλασσ*ν,
,ποκισαν Xλα τ3 νησιωτικ3 συµπλ γµατα. ;H καλ'τερη δ ,π7δειξη περF το'του
εLναι D !λληνικA τους Tνοµασα, µ τ4ν κατ1ληξη «-νησ*α» (Πολυνησα, 0Iνδονησα, Mελανησα, Mικρονησα, Mεγανησα κ.λπ.): T3 Tν7µατα αBτ3 δν εLναι
πρ7σφατα, ,λλ3 παν1ρχαια καF δ7θηκαν ,π τοPς παν1ρχαιους =Eλληνες θαλασσοπ7ρους καF Iποικιστς τ2ς 0Ωκεανας. Kατ3 τν 0I. Πασσ] («;H 0Aληθιν4
Προϊστορα») «πρ' τοC TρωικοC Πολ6µου καH µετB οX WEλληνες εmχον PνακαλQψει τLν 4AµερικLν καH εmχον Sγκαταστ5σει οiκισµοYς - Pποικ*ας εiς Kαναδjν,
ΦλTριδα, MισσισιππVν, N. 4Aµερικ5ν, Bενεζου6λαν, Bραζιλ*αν, BολιI*αν, 4Aµαζ>νιον καH Sκε!θεν SπροχTρησαν µ6χρι τOν PκτOν τοC EiρηνικοC (ΠεροC κ.λπ.)
καH µετB εiς τB νησιB τοC EiρηνικοC. WOµως οX Πολυν5σιοι Pναφ6ρουν εiς τBς πα▲
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T' προϊστορικ' λευκ' `λογο τοC Uffington σκαλισµ6νο σE λ>φο τοC Berkshire.
ΠιθανL Pναπαρ/σταση τVς KελτικVς, ΓερµανικVς καH PωµαϊκVς θεjς Epona-<
KIππ>νας. (4Eγκυκλοπα*δεια «Man. Myth and Magic», σ. 90.)

ραδ>σεις των, \τι εmχον φθ/σει λευκοH `νθρωποι εiς τBς περιοχBς αUτBς Pπ' πρ*ν,
τοYς lπο*ους οX Πολυν5σιοι SθεTρουν προγ>νους των».
0AναζητCντας κατ1λληλο µ ρος γι3 µ7νιµη Iγκατ1σταση τ2ς ,ποικας των,
SδηγAθηκαν σ ,ν1λογο γεωγραφικ µ2κος µ αBτ τ2ς ;Eλλ1δος, µεταξP 36ου
καF 40ου παραλλAλου ν7τια το/ 0Iσηµερινο/. 0Eκε: Eδρυσαν κρ1τος καF %δωσαν
στ4ν περιοχ4 τ _νοµα «XιλL» (παραφθορ3 τ2ς λ ξεως «φυλ5»). ABτ3 γρ1φει Q
Λ7νκο Kιλαπ3ν στ4ν ,φAγησA του: Π*ς ο+ Σπαρτι1τες %φθασαν στ4ν Xιλ4 καF
πYς Xλα τ3 Tν7µατα τ2ς N.-A. 0Aσας εLναι !λληνικ1, δοθ ντα ,π τοPς πολυµAχανους προγ7νους µας.

Στ χνη τ ν Eσπερδων
Σ'µφωνα µ τ4ν ;Eλληνικ4 Mυθολογα =Eλληνες θεοF %φθασαν στ4ν 0Aµερικ4
καF pφησαν τ3 Eχνη τους σ’ Xλες τFς ;Eσπερδες νAσους. ;O =Eσπερος Zτο ,δελφς το/ iAτλαντος, 6ασιλεPς Tνοµαστ7τατος καF µ γας ,στρον7µος, Xπως καF Q
iAτλας. ;O !λληνικς µ'θος ,ναφ ρει, πYς Q ;Hρακλ2ς %κλεψε τ3 «χρυσj µVλα»
τ*ν ;Eσπερδων. Kατ3 τ4ν προϊστορα πρ*τος π2γε Iκε: Q iEπαφος, πιθανν
▲
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T@ >κρωτHριο Cornwall  Cornwallis, Kορνου-λλης, µαστ)ζεται Mπ@ θυελλωδ3ν
>νFµων. O\ παροικοKντες >ρχα9οι XEλληνες τ@ νAµασαν K ρας A87λου, ο\ Pωµα9οι
µετFφρασαν Cornus Aeolis· E A8ολα (γ?) παραφρ-σθηκε OBαλα, AγγλιστC Wales.
T@ Aγγλικ@ ;πος «O\ \ππAται τ?ς Στρογγυλ?ς TραπFζης» >νελ*σαµε στ@ν
«∆αυλ@ν», >ρ. 94, Oκτ. 1989, («Mεταφορ3 %πους το/ Θησ ως καF τ2ς AEθρας»),
σ. 5323-5329.
ΣKΩTIA. Scotland->Scot(ias)/land-> χVρα ΣκAτους. O\ Uρρενες κ-τοικοι διατηροKν µFχρι σHµερα τ@ πολεµικ@ ;νδυµα τ3ν >ρχαιοελλHνων Nπλιτ3ν καC τ3ν
δικ3ν µας εTζVνων, τ@ kilt (σκωτικ$ φο*στα)· τ$ν [λληνικ$ λ*ρα φFρει Σκ3τος
µ5 kilt, πο8 προηγε9ται στCς στρατιωτικ5ς µπ-ντες Σκωτ)ας, Bρετανν)ας κ.λπ.:
>κολουθε9 N [λληνικ@ς Uσκαυλος (γκ-ιντα). SH σκωτικ$ πAλι Eδιµ2οKργο καλε9ται «Aθ?ναι τοK BορρD», N πολεµικAς τους χορ@ς ε^ναι ε^δος πυρρ)χιου. Στ@
2ρεταννικ@ λεξικ@ «Man, Myth and Magic» στ$ λFξι «Tinkers» :τοι «KασσιτερισταF» (σ. 2853-2855) >ναφFρεται: «Tinkers εLναι ,ρχαα φυλ4 νοµ1δων Iπεξεργαστ*ν µετ1λλου· D Iπιδεξι7της τοPς χ1ριζε µ γα γ7ητρο. Στ4ν Σκωτα, 0Iρλανδα καF τµAµατα τ2ς Σκανδινα6ας συναντ*νται νοµαδικς M Dµινοµαδικς Qµ1δες. Nεαρς εBφυ4ς tinker διεχCρισε Iπιτυχ*ς !αυτοPς ,π τοPς πλανωµ νους
,ναφερθεFς σ 0Iρλανδ ,λAτη περιφερ7µενο στ4 Σκωτα: “αBτο/ το/ εEδους
pνθρωπος ζk2 ,π µ ρα σ µ ρα, ο+ Tinkers ζο/µε Qλοκληρωτικ3 στ παρελθ7ν”...O+ Tinkers το/ Bορρ], τ2ς ∆'σεως καF τ*ν 0E6ρδων, ποP Sς µητρικ4
γλ*σσα %χουν τ3 Gaelic, %χουν κρυφ4 γλ*σσα, ποP µοι1ζει µ µα τ*ν ,πορρAτων γλωσσ*ν τ2ς 0Iρλανδας». Kαθ’ EµDς ο\ Tinkers ε^ναι ο\ Zναποµε)ναντες κασσιτεριστ5ς XEλληνες, πο8 δ5ν >περρAφησαν ο\ Bρεταννο), IρλανδοC καC Σκανδινα2ο). SYπ?ρχαν στCς χ3ρες αTτ5ς >π@ τ$ν προϊστορ)α ο\ XEλληνες κασσιτεριστFς.

παλαι7τερα ,π τ 2000 π.X. Kατ3 τν Π. Mαρνη («;O προκατακλυσµια:ος πολιτισµ7ς», Iκδ. N α Θ σις) ο+ πρ*τοι λευκοF κ1τοικοι %φθασαν στ4ν 0Ωκεανα
πρ το/ κατακλυσµο/ καF καταποντισµο/ τ2ς 0Ωκεανας. ;O πι Iντυπωσιακς
,π’ Xλους 5π2ρξεν Q µ'θος το/ Περσ ως, Q Qπο:ος π2γε µ τν ΠAγασο στ4ν
;Eσπερα καF ,ντιµετCπισε τFς Γοργ7νες. ABτν ,κολο'θησαν ο+ ;Hρακλ2ς,
0Aθην], Bελλερεφ7ντης, 0Aργονα/τες, 0OδυσσεPς καF pλλοι, ο+ Qπο:οι σκ7ρπισαν
τ3 θεϊκ3 σ'µ6ολα τ2ς M δουσας στ π ρασµ1 τους (π7λη Tσα6Fν στ Περο/,
Ofξµαλ καF Tσιτσν 0Iτσ3 στ Γιουκατ1ν, Kο/ζκο καF M1τσου Πτσου στFς
iAνδεις το/ Περο/ κ.p.). ΣAµατα κατατεθ ντα τ2ς !λληνικ7τητος σ κ1θε τ7πο
εLναι τ Γοργ7νιο τ2ς 0Aθην]ς (σ'µ6ολο τ2ς νκης της IπF τ2ς Γοργο/ς - M δουσας), Q µαανδρος, ο+ !λληνικοF ναοF µ τοPς κονες, Q ∆ελφικς _φις το/
0Aπ7λλωνος, D Tραινα το/ Ποσειδ*νος, τ3 µεγαλιθικ3 %ργα καF ο+ λ οντες pνωθεν τ*ν πυλ*ν, ο+ ,στρονοµικς γνCσεις, D τ χνη τ*ν ;EλλAνων, ο+ ,ρχα:οι µ'θοι καF παραδ7σεις, D δηµοκρατικ4 Tργ1νωση καF συγκρ7τηση τ*ν ,ρχαων
λα*ν καF φυσικ3 D γλ*σσα (τοπων'µια, Iπιγραφς κ.λπ.). Kι Xλα αBτ3 τ3 στοιχε:α 6ρσκονται µ δι1φορες παραλλαγς σ Xλα τ3 µAκη καF τ3 πλ1τη τ2ς Γ2ς,
▲
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KO γ*γας τοC Cerne Abbas, προϊστορικB σκαλισµ6νος στ' λ>φο τοC Dorset: 4Eν
στQσει KHρακλVς φ6ρων ρ>παλο: Pλληγορ*α γονιµ>τητος καH δυν/µεως. (4Eγκυκλοπα*δεια «Man, Myth and Magic», σ. 930.)
IPΛAN∆IA. T@ νησC αTτ@ ο\ XEλληνες κασσιτεριστ5ς >ποκαλοKσαν iIριν, eς
>ναγρ-φει ∆ιAδωρος N ΣικελιVτης· >νεξ)τηλα yχνη τοK [λληνικοK προϊστορικοK πολιτισµοK Zπι2ιοKν σ5 2ραχογραφHµατα, στ$ γλ3σσα καC στ$ν παρ-δοσι.
iIρις - Eire - Ireland (χVρα -λ-νδη τ?ς aIριδος, aIρις/land->Ire(s)/land->Ire/land>Ireland. Στ0 nνAµατ- τους ο\ IρλανδοC προτ-σσουν τ@ [λληνικ@ Uρθρο «N», καC
πολλ0 nνAµατα ε^ναι >ρχαιοελληνικ0 eς O’Brien (N Bρ*ας), O’Connor, O’Keef,
O’Malley κ.λπ. Στ@ λεξικ@ «Man, Myth and Magic», σ. 339, Mπ-ρχει εPκAνα καλογHρου στ@ Brandon Hill τ?ς κοµητε)ας Kerry-> Kαιρο, κληθε)σας eς χειµαζοµFνης Mπ@ >νFµων· ε^ναι ναυτικ$ ;κφρασι, πο8 >λληγορε9 το8ς Iρλανδο8ς θαλασσοπAρους, πο8 eς N µοναχ@ς >ναζητοKν τ$ γ? τ?ς Zπαγγελ)ας. Kατ0 τ@ν
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Kαλλ)µαχο ∆ιογFνους Kerry-> KFρας («∆αυλ@ς», σ. 7849). T@ λεξικ@ «Man, Myth
and Magic», σ. 2244, εPκον)ζει τ-φο τοK 2000 π.X. εPς Heath τ?ς Iρλανδ)ας µ5
>λλεπ-λληλους ρAµ2ους· ρ7µ6ος->P(α)/οµ/2ο(υ)ς->Pα/οµ/2ους->6ασιλεPς ,ν4ρ
ZεPς (Zκ συνδυασµοK πρ@ς τ$ν >ρχα)α φρ-σι «_τε Q ZεPς pνθρωπος %τι ν I6ασλευε τ2ς ο8κουµ νης...»).
ΣKAN∆INABIA. Παλαιολιθικ0  νεολιθικ0 ταφικ0 µνηµε9α Zκ σειρDς λ)θων
σχηµατ)ζουν περ)γραµµα πλο)ου (NρDτε εPκAνα) προφαν3ς εPς >ν-µνησιν τοK συνεχοKς περC τ0 παρ-λια πλοK τ3ν Aργοναυτ3ν, Zκ τ3ν Nπο)ων το8ς ∆ιοσκο*ρους
ZσF2οντο eς θεο*ς των, γνωρ)ζοντες Lτι :ρχοντο Zκ τοK ΩκεανοK (σηµ.: Bορε)ου
ΠαγωµFνου: NρDτε «∆αυλAν», >ρ. 76, Aπρ. 1988: «;H ,λληγορα τ2ς M τ*ν 0Aργοναυτικ*ν Iκστρατει*ν»), eς καC τ?ς διδαχ?ς Mπ’ αTτ3ν τ?ς ναυπηγHσεως σκαφ3ν
καC τ?ς ναυτικ?ς τFχνης. Παρατ)θεται φωτογραφ)α τ-φου µ5 περ)γραµµα πλο)ου
>π@ πFτρες στ$ Γκνισ25ρ τ?ς Γοτλ-νδης («ΠαγκAσµια Mυθολογ)α» τ?ς BερAνικα
aAιονς, ZκδAσεις AκµH).
T$ν γραφ$ Kελτ3ν καC Σκανδινα23ν Runes >πεκρυπτογρ-φησε SEλληνικ$ν N
Kαλλ)µαχος ∆ιογFνους, µFλος τ?ς Zπιστηµονικ?ς [ταιρε)ας µας «HERA-ZEYS». Σχετικ5ς µελFτες του: «∆αυλAς», τε*χη 133, Iαν. 1993, σ. 7735-7800: «;H BορειοEυρωπαϊκ4 Pουνικ4 γραφ4 εLναι παραλλαγ4 τ2ς Γραµµικ2ς A»· καC 138, Iο*ν. 1993, σ.
8045-8054: «0AποκρυπτογραφAσεις Iπιγραφ*ν σκαπαν ων A8γαων στ4ν Σκανδινα6α». Θεο) των ο\ ∆ιAσκουροι καC N ΘCρ, θε@ς τ3ν κεραυν3ν· τοK Pδ)ου θFµατος
N Uther, πατ$ρ τοK Aρθρο*ρου (AρετAρου  Aρκτο*ρου), E AEθρα, µHτηρ τοK ΘησFως, A8θ4ρ N Zε8ς-∆ε*ς («τν ∆α ε8ς τ4ν A8θ ριον δ'ναµιν ,λληγορο'µενον»).
AΛΠEIΣ. SH πασ)γνωστη nροσειρ0 τ?ς ETρVπης δ5ν κατεκτHθη τ@ πρ3τον
Mπ@ τοK Kαρχηδον)ου Aνν)2α, eς ZσφαλµFνως διδ-σκεται. Πολλ5ς χιλιετ)ες πρCν

,δι1σειστη ,π7δειξη Xτι ,π Iκε: π ρασαν M Iγκαταστ1θηκαν =Eλληνες στ
,πCτατο παρελθ7ν.
0EπF τk2 61σει αBτ2ς τ2ς προϊστορικ2ς πραγµατικ7τητος, ποP δν χωρ1ει ,µφισ6Aτηση, µπορε: ν3 δοθk2 λ'ση σ πολλ3 α8νγµατα, Xπως τ2ς M δουσας, τ*ν
πυραµδων καF τ*ν µεγαλιθικ*ν %ργων. T τ ρας τ2ς M δουσας συνδ εται µ
τ4ν ;Eλληνδα Στ'γα το/ 0Aτλαντικο/ (Tργωνο τ*ν Bερµουδ*ν) καF τ3 µυστAρια τ2ς 0Aθην]ς. T3 µεγαλιθικ3 %ργα καF Q πολιτισµς τ*ν 8θαγεν*ν τ2ς 0Aµερικ2ς, κατ1 61σιν !λλην7φερτος, .πλCνονται π1νω στ Παγκ7σµιο Γεωδαιτικ
Σ'στηµα, ποP Iπ τρεπε στοPς ναυσιπλ7ους =Eλληνες τ4ν ,σφαλ2 Iκτ λεση τ*ν
πλ7ων τους στFς ,νοιχτς θ1λασσες, Xπως αBτς το/ 0Aτλαντικο/ καF E8ρηνικο/.
KαF Zσαν Xλοι τους γηγενε:ς =Eλληνες – καF _χι Φονικες – ο+ πρωταγωνιστς
αBτ*ν τ*ν κατορθωµ1των, δι7τι Q ZεPς καF Q Ποσειδ*ν γεννAθηκαν στ4ν KρAτη, Q ;Eρµ2ς στ4ν 0Aρκαδα, Q 0Aπ7λλων στ4ν ∆2λο, Q ∆ι7νυσος στν iOλυµπο,
Q ΠερσεPς στ4ν Σ ριφο, Q ;Hρακλ2ς στ4ν ΘA6α κ.ο.κ. O+ 0I1πωνες 5ποστηρζουν, Xτι ο+ πρ*τοι pποικοι τ2ς χCρας το/ 0Aνατ λλοντος ;Hλου Zτο µα λευκ4
φυλA, ποP τοPς %φερε bναν ,νεπτυγµ νο πολιτισµ7. T4ν λευκ4 φυλ4 ,ν µεναν καF
▲

4AριστερB dolmen Sκ 3 PλαξεQτων eρθ*ων λ*θων καH µεγαλ*θου Sπ’ αUτOν στLν Sπαρχ*α Donegal. ∆εξιB µεγ/λιθος µE eπL
(θVλυ στοιχε!ο) στLν Kορνου/λλη, 1600-1000 π.X., διB τοC lπο*ου Pσθενε!ς ^ στε!ρες δι5ρχοντο σE συµIολικL Sπαναγ6ννησι. Στ' I/θος menir φαλλικ>. (4Eγκυκλοπα*δεια «Man, Myth and Magic», σ. 2706.)
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N SHρακλ?ς µετ0 >π@ νικηφAρους πολFµους του στ$ν SIσπαν)α καC Kεντρικ$
ETρVπη καC τ$ν δρυσι τ?ς Aλησ)ας, µητροπAλεως τ3ν Γαλατ3ν, eδοπο)ησε
τCςaAλπεις καC δι’ αTτ3ν δι?λθε τ@ πολυ-ριθµο στρ-τευµ- του µ5 µεταγωγικ-,
ZφAδια, λ-φυρα καC 2Aες τοK ΓηρυAνη. TαKτα >νFγραψαν >ρχα9οι συγγραφε9ς
καC διFσωσε N ∆ιAδωρος ΣικελιVτης (Yρα «∆αυλAν», >ρ. 96, ∆εκ. 1989: «T Παρσι δρυσε Q ;Hρακλ2ς στοPς προϊστορικοPς χρ7νους»).
ITAΛIA. SO ρωµαϊκ@ς πολιτισµ@ς >ποτελε9 ;κφανσι καC λεκτικ$ µετ-λλαξι
τοK SEλληνικοK ΠολιτισµοK γι0 το8ς [ξ?ς σαφε9ς λAγους:
Πρωταρχικ@ς θεµελιωτ$ς τοK PταλορρωµαϊκοK πολιτισµοK ε^ναι N 0Iανς  iAνι
(:τοι XHλιος-AπAλλων-Zε8ς)  iIων  0Iων]ς  0O1ννες. AκολουθοKν ο\
EτροKσκοι  TυρρηνοC ([λληνικ@ φKλο Mπ@ τ@ν 2ασιλFα Tαρκ*νιο, µετFπειτα
2ασιλFα τ?ς PVµης, υ\@ ∆ηµαρ-του τοK Kορινθ)ου). O\ \δρυτ5ς τ?ς PVµης Pωµ*λος καC P3µος, Egανδρος N Aρκ-ς, APνε)ας κ.λπ. Zκπολιτιστ5ς τ3ν λα3ν τ?ς
Iταλ)ας, διαφFροντες τ3ν πολιτισµFνων >π@ τ$ν Eτρουρ)α µFχρι τ$ νοτιVτατη
Iταλ)α καC Σικελ)α (Mεγ-λην SEλλ-δα), >ποκαλ*πτονται [λληνικ?ς καταγωγ?ς.
O\ λοιποC Uνω τ?ς Eτρουρ)ας µFχρι τοK >πωτ-του PταλικοK 2ορρD [ξελλην)σθηκαν καC µεταλλ-χθηκαν µετ0 τ3ν λοιπ3ν εPς Pωµα)ους - XEλληνες. Σχετικ@
Uρθρο µου εPς «∆αυλAν», >ρ. 205, Iαν. 1999: «;O Pωµα:ος θες 0Iανς Zτο =Eλλην».
Aποσιωπο*µενης τ?ς προϊστορ)ας καC τ?ς µακρDς διαρκε)ας Pωµαϊκ?ς αTτοκρατορ)ας, «σ2Hνει» τ@ Iταλικ@ ;θνος. SH SEλληνικ$ παρεφθαρµFνη τους δι-λεκτος, E γνωστ$ 0IταλικA, τ@ «ΛατινικA», πρ-γµατι Xαλκιδικ@  Kυµαϊκ@ >λφ-2ητο, ο\ XEλληνες θεο) τους, τ@ Pωµαϊκ@ ∆)καιο Zκ τοK SEλληνικοK τ?ς Mεγ-λης
SEλλ-δος θ0 γ)νουν terra incognita· ο\ σηµερινοC IταλοC µ5 πολιτισµ@ χιλιετι3ν
κρηµν)ζονται στ@ χ-ος, χωρCς τCς ρ)ζες τους.

ο+ λαοF τ2ς 0Aµερικ2ς, Xταν ,ντκρυσαν τοPς ;IσπανοPς κατακτητ ς, τοPς Qποους Iξ λα6αν Sς «Y+οPς το/ ;Hλου».

Eπλογος
TCρα µπορο/ν ν3 Iξηγηθο/ν τ3 «µυστAρια» το/ ;Eλληνισµο/, λ.χ. τ π*ς χρησιµοποιο/ν παρεφθαρµ νο τ Kρητικ 8δωµα ο+ 8νδικς B δες, τ3 κατορθCµατα τ*ν
;EλλAνων στν Kτρινο ποταµ7, τ π*ς διδ1χθηκαν τ3 µυστAρι1 τους ο+ Σουδαν ζοι ,π τν ∆α M Nτε, π*ς Q ∆ι7νυσος M iIακχος (Γιαχ6) γεµζει τ4ν Παλαι3
∆ιαθAκη, π*ς Q Mνως (M νες M M1νης) Iµφανζεται σ Xλο τν κ7σµο, π*ς ο+
0IνδοαµερικανοF τν Tνοµ1ζουν MανιτοP καF ο+ 0IνδοF Mανο', π*ς Iµφανζεται τ
!λληνικ λεξιλ7γιο στοPς ,ρχαους λαοPς τ2ς 0Aµερικ2ς καF τ*ν νησι*ν το/ E8ρηνικο/ (Xπως ,π δειξε Q Γερµανς καθηγητ4ς Nors Josephson: «∆αυλ7ς», τ. 169, 170,
215, 217)· τ λος ο+ παν1ρχαιες καF ,νεξAγητες Iπιστηµονικς γνCσεις γι3 πολιτισµοPς !λληνικ2ς προελε'σεως σ κ1θε γωνι3 τ2ς Γ2ς καF pλλα πολλ3 pλυτα «µυστAρια», ποP ,κ7µη τ3 κρατ1ει !ρµητικ3 κλειστ3 καF ,π7ρρητα D διεθν4ς Iξουσα.

K.X. Kωνσταντιν*δης
;Yποστρ1τηγος I.,.
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ΓAΛΛIA. SH λFξι κατ0 I-κ. ΘωµAπουλον, («Πελασγικ-»), σηµα)νει ZκτεταµFνη πεδιν$ χVρα, πο8 2οD τ$ν [λληνικH της προϊστορ)α. SO Στρ-2ων στ0 «Γεωγραφικ0» τ$ν Γαλατ)α καλε9 Γαλλογραικαν (τAµος V, σ. 468). ∆5ν fταν [λληνικ$ µAνο κατ0 τCς νAτιες >κτ5ς της (Kυαν? AκτH, Mασσαλ)α κ.λπ.), >λλ- Lλη
µFχρι τ?ς M-γχης, Lπου «...,π τ4 Bουργουνδα ς τ Mπ1ντεν-B'ρτεµ6εργκ
στοPς λ7φους (,κροπ7λεις) τ1φοι Dγεµ7νων µ !λληνικ3 %ργα τ χνης, Sς τ*ν
,σ'λητων τ1φων το/ Hochdorf παρ3 τ Ludwigsburg, καF το/ BFξ 80 χλµ. 67ρεια
τ2ς Dijon, καF τ2ς πριγκπισσας το/ BFξ µ θαυµ1σιο !λληνικ κρατ2ρα χ1λκινο ψους 1,64 µ...». Λεπτοµερ3ς περιFγραψε τ0 εMρHµατα σ5 δι-λεξι στ$ Γαλλικ$ Aκαδηµ)α Aθην3ν N καθηγητ$ς τοK Πανεπιστηµ)ου τ?ς Dijon Claude
Roller. O\ XEλληνες EγFτες Zτ-φησαν µ5 προσφιλ? τους κτερ)σµατα (σχετικ@ δηµοσ)ευµα AθηνDς Kαλογεροπο*λου στ$ν «Kαθηµεριν$» τ?ς 17.2.1989, σ. 5:
«0Aρχα:ος ;Eλληνικς πολιτισµς στ4 Γαλλα»). Eντυπωσιακ$ E >ποκ-λυψι στ@
«∆αυλA», >ρ. 96, ∆εκ. 1989 («T Παρσι δρυσε Q ;Hρακλ2ς στοPς προϊστορικοPς
χρ7νους»)· \δρυτHς του N SHρακλ?ς µ5 οPκιστ5ς XEλληνες nπλ)τες του, κατ’ οPκονοµ)αν δ5 καC KFλτες προσχωρHσαντες σ5 αTτAν· τ@ νAµασε «0Aλησαν» πρ@ς
τιµ$ν τ?ς pλης = περιπλανHσεVς του στ$ν ETρVπη, >φοK κατεν)κησε το8ς KFλτες >ρχηγο*ς· πατFρας τοK Γαλ1του EγFτη, Zξ οz ZκλHθησαν E Γαλατ)α καC ο\ Γαλ-τες· SH Aλησ)α κατFστη µητρAπολις τ3ν Γαλατ3ν· Mπ?ρχε τ@ 30 π.X., πο8
;φθασε N ∆ιAδωρος N ΣικελιVτης, eς µαρτυρε9 στ$ν ΠαγκAσµιον SIστορ)αν του.
Στ0 «KAµικς» ο\ Γ-λλοι nµιλοKν περC τ?ς Alesia- Aλησ)ας. Eπαληθε*ονται αTτ0
δι0 τοK εMρεθFντος στ@ 2υθ@ τοK Σηκου-να τ@ 1937 nρειχαλκ)νου [λληνικοK
>γαλµατιδ)ου θεDς ZπC λFµ2ου µ5 >κρAπωρο π-πια («National Geographic»
Aπριλ)ου 1982, σ. 480). Aντιπαρα2-λλεται λ*χνος κεφαλ?ς π-πιας µ5 Lµοια µακρ8 ρ-µφος, Yµµα καC πτFρωµα >π@ τ@ Kο*ριο K*πρου, Nµο)ας τεχνοτροπ)ας.
AρχαιAτερα εMρHµατα ο\ πHλινες πινακ)δες τ?ς Glozel µ5 Γραµµικ$ Γραφ$
(«∆αυλAς», >ρ. 127, Iο*λ. 1992: «;H γραφ4 Γκλοζλ εLναι D Γραµµικ4 A»), πο8
>πεκρυπτογρ-φησε N Kαλλ)µαχος ∆ιογFνους, τ0 2Aτσαλα τ?ς Mas d’Azil φFροντα [λληνικ0 γρ-µµατα καC τ0 µενCρ τ?ς Γαλλ)ας.
BEΛΓIO. ΠατρCς τ3ν TAγκρων, κελτικ?ς φυλ?ς, πο8 κατοικοKσε στ@ σηµεριν@ Tongres. O\ TAγκροι προτιµ3ντο παντ@ς Uλλου eς µισθοφAροι >π@ τ$ν Bυζαντιν$ αTτοκρατορ)α Yχι µAνο eς καλοC καC >φωσιωµFνοι πολεµιστFς, >λλ0 διAτι δ5ν ε^χαν πρA2ληµα συνεννοHσεως µ5 το8ς XEλληνες. SH πρωτε*ουσα τοK Bελγ)ου Bruxelles-> BρυξFλλες> Bρυξ/ελλες> Bρυξ/Eλλες> (Bρ'ξ· µFλος θρακικοK φ*λου, πο8 µετF2η στ$ν Iων)α καC ZκλHθη Φρ'ξ, πο8 νοµ-σθηκε Zκ τοK συντρAφου τοK ΘησFως iAρµενου Zκ τοK χωρ)ου AρµFνια παρ0 τCς ΦερρFς· 0Aρµ νιος
καC N τAπος 0Aρµενα)> Φρ8ξ ZλλAς-σελλAς> Φρ*γες Zλλο), φωτεινο). O\ KFλτες
σ5 eρισµFνες περιοχ5ς καλοKνται µ5 Zλαφρ0 παραφθορ0 K λητες, Gelites, Galates,
Gualites, Ualites> OTαλλο). Συναντ3νται τ0 προσων*µι- τους 0A λιος, Hael, Hol>
EλιακAς, , ριος, Air, Eir> >Fρινος, 0I1σιος, ias, iis, is> θεραπε*ων, 6'νιος, wynn,
fin> Zκ τ?ς B*νης, 8σ1ξιος, isax, sax. ΦFρουν >ρχα9α [λληνικ0 nνAµατα Ingus>
Ingus> aIναχος N ΩκεανοK, 2ασιλε8ς τοK aAργους. SH λFξι Teuton> Teu/ton> TεοK/τ3ν> ΘεοK/τ3ν> τ3ν ΘεοK (NρDτε «∆αυλAς», >ρ. 133, Iαν. 1993: «;H BορειοEυρωπαϊκ4 Pουνικ4 γραφ4 εLναι παραλλαγ4 τ2ς Γραµµικ2ς A»).
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ΓEPMANIA. ΦFρει τ$ν [λληνικ$ν nνοµασCα Deutschland-> Deu(t)s/(ch)/land> Deus/land> ∆ευς/λαντ> ∆ι@ς/γ?> τοK ∆ιAς. SO Pωµα9ος \στορικ@ς KορνHλιος
T-κιτος στ@ ;ργο του «De origine situ moribus ac populis Germanorum» γρ-φει,
Lτι «στ4 B7ρειο Γερµανα 6ρ2κε π7λι Π τρα, Xπου ο+ τ1φοι Zσαν π τρινοι καF
εLχαν χαραγµ να !λληνικ3 Tν7µατα, µεταξP τ*ν Qποων ,ν γνωσε τ3 0OδυσσεPς
καF Λα ρτης».
SH λFξι K λτης [λληνικH, Zκ τ?ς λFξεως «κ λης» (=ταχ*ς, Λατιν. celer equus),
Yνοµα σHµερα τ3ν δροµFων >λAγων τοK \πποδρAµου, σηµα)νει \ππε8ς κFλητος
ππου. Γι0 ν0 ;χ=ης κFλητα, ;πρεπε ν0 ε^σαι εgπορος, \καν@ς στ@ \ππε*ειν καC
EγFτης. KFλτες >ρχικ3ς fσαν ο\ \ππAτες τ3ν Oρφικ3ν καC τ3ν SOµηρικ3ν Zπ3ν,
;πειτα ;φιπποι ZπC κελHτων XEλληνες EγFτες τ3ν 2αρ2-ρων τοK 2ορρD. Eξ αTτ3ν
ZκλHθησαν KFλτες καC ο\ λαο) των. Y\οθFτησαν τ0 [λληνικ0 σ*µ2ολα >π@ >ρχαιοτ-των χρAνων· ;τσι Zξηγε9ται τ@ σ*µ2ολο τοK Γ´ P-ιχ σ2-στικα ([λληνικ$ τετρακτ'ς, δεξιAστροφη καC >ριστερAστροφη, σ*µ2ολο >ρχαιοελληνικ3ν µυστηρ)ων· κοσµοKσε >γγε9α >π@ τ?ς γεωµετρικ?ς περιAδου, >ν-γλυφα κ.U.). Aποτελε9ται >π@ 4 Γ (δεξιAστροφης καC >ριστερAστροφης γραφ?ς) >ρχικ0 τ3ν λFξεων
Γα9α-ΓFνεσις-Γν3σις-Γεωµετρ)α.
Eλ-τρευαν, eς λFγει N Aθαν-σιος Σταγειρ)της στ$ν «Ωγυγ)α», το8ς XHλιο,
ΣελHνη, Γ?, aIσιδα, XHφαιστο, SEρµ?, Kυ2Fλη, aAρη (Zξ οz ZκλHθη καC πAλι
Eresburg Zκ τοK aAρης/burg: π*ργος-πAλι Zκρωµαϊσθε9σα σ5 Mars/burg), SHρακλ?, ∆ιοσκο*ρους, OδυσσFα κ.λπ. Eλ-τρευαν καC το8ς ∆ιAσκουρους >ργοναKτες
ZπισκFπτες των. SH AργV, πFραν τ3ν εPς τ@ν «∆αυλAν», >ρ. 76, Aπρ. 1988 Uρθρο
µου «;H ,λληγορα τ2ς M τ*ν 0Aργοναυτικ*ν Iκστρατει*ν» >ναφεροµFνων διελε*σεVν της δι0 τ3ν ποταµ3ν τ?ς Pωσ)ας T-ναϊ (∆Aν), BAλγα καC ∆2)να, AρχαγγFλου, B. ΠαγωµFνου ΩκεανοK, Σκανδινα2)ας, Σκωτ)ας, Bρετανν)ας, Iρλανδ)ας
κ.λπ., Zκ τ?ς Mα*ρης Θαλ-σσης εPσερχοµFνη διFπλεε καC τ@ν ∆ο*να2ι, τ3ν Aργοναυτ3ν ZκπολιτιζAντων τ$ν Kεντρικ$ν ETρVπη. ΠροσθFτει: T@ Hamburg
<SAµ2οKργον ZκλHθη Zκ ναοK τοK aAµµωνος ∆ι@ς (∆ι@ς τ?ς aAµµου κατ0 Πλο*ταρχον, «Hθικ-»), πο8 Mπ?ρχε σ’ αTτA. Eκ τοK aAµµωνος + (π*ργος) burg->
Ammon/burg> Am(mon)/burg> (H)am/burg> Hamburg. O\ AργοναKτες παρ-λληλα διFπλεαν καC τ@ν ∆ο*να2ι εPσερχAµενοι στ$ν Kεντρικ$ν ETρVπη.
EΛBETIA. XVρα τ3ν Helvetii-> Hel/vetii-> SEλ/vetii-> SEλ/ >ρχα9οι-> >ρχα9οι
SEλ (SHλ)ου-SHλιακο)-> XEλληνες- = πεφωτισµFνοι). SO Iο*λιος Kα9σαρ στ@ «De
bello Gallico» γρ-φει, Lτι, Lταν κατεν)κησε το8ς SEλ2ετο*ς, κατFλα2ε τ0 >ρχε9α
τους (πο8 µαρτυροKν |παρξιν >ρ)στης στατιστικ?ς Mπηρεσ)ας). Σ’ αTτ0 κατFγραφαν τ0 φKλα τ3ν SEλ2ετ3ν (SEλ2Fτιοι, Tουλ)νγκοι, BοιHοι κ.λπ.), πAσοι SEλ2ετοC ε^χον >ποχωρHσει τ?ς πατρ)δος των, πAσα fσαν τ0 γυναικAπαιδα καC ο\ γFροντες, πAσοι δ*ναντο ν0 φFρουν Yπλα. KαC Lλα αTτ-, 2ε2αιο9 N Pωµα9ος πολιτικ@ς καC συγγραφε*ς, fσαν γραµµFνα στ0 SEλληνικ-.
IΣΠANIA. España> Es/pana> Es Pana> Zς ΠDνα> εPς τ@ν ΠDνα >φιερωµFνη, eς >ποκαλ*πτει N Aθ. Σταγειρ)της στ$ν «Ωγυγ)α» του. Bασιλε*ς της προϊστορικAς, µυθικ@ς N Xρυσ1ωρ (χρυσο/ν pορ) = N ;χων χρυσοKν ξ)φος, πατ$ρ τοK
ΓηρυAνη. O\ νAτιες >κτFς της κατοικοKντο >π@ XEλληνες, πο8 ε^χαν \δρ*σει πAλεις Zµπορικ5ς eς τ@ 0Eµπορε:ον, σHµερον Zν παραφθορD 0Aµπο'ριας. Περ)φη-
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µα τ0 νησι- της Mεγστη καC 0Eλαχστη, πο8 µετFφρασαν ο\ Pωµα9οι σ5 Majorca
καC Minorca. O\ φιλελε*θεροι B1σκοι κτηνοτρAφοι (6οσκο;), οPκιστ5ς τ3ν Πυρηνα)ων, µ5 πρωτε*ουσα τ$ν Bilbao> Bil/bao> Bηλ/2αο> Bηλ/2ου> SHλ)ου/2οK>
2οKς SHλ)ου (XOµηρος, SHρακλ?ς). Σ5 συνFδριο πρ@ Zτ3ν στο8ς ∆ελφο8ς N B-σκος >καδηµαϊκ@ς Sagredo µDς >πεκ-λυψε, Lτι «D πρωτε'ουσα Bilbao ,π χει
τ*ν ∆ελφ*ν Xσο ,κρι6*ς ,π χει αBτ*ν D Tυφλς, πρωτε'ουσα τ2ς Γεωργας,
σχηµατζουσαι µ κορυφ4 τοPς ∆ελφοPς 8σοσκελς τργωνο. 0Eκ τ*ν ,ρχαων
κειµ νων ,νεκ1λυψα τ4ν σχ σι B1σκων καF Γεωργιαν*ν, ποP κατ3 τ4ν ,ρχαι7τητα Iκαλο/ντο iI6ηρες, Sς καF ο+ B1σκοι».
T0 Πυρηνα9α Yρη ε^ναι >ναµφισ2Hτητα [λληνικ$ nνοµασ)α SH Zφηµερ)δα
«European» τ?ς 12-14 Aπριλ)ου 1991 Mπ@ τ@ν τ)τλο «Basque riddle is deciphered»,
δηλ. N 2ασκικ@ς γρ)φος >ποκρυπτογραφHθηκε, πληροφορε9, Lτι N γλωσσολAγος
καθηγητ$ς τοK πανεπιστηµ)ου τοK Aλικ-ντε Juan Luis Roman del Cerro ZπC δεκαετ)α >ποκρυπτογραφοKσε τ$ν γραφ$ τοK προϊστορικοK λαοK τ?ς I2ηρ)ας·
εMρ?κε Lτι E γλ3σσα τους Euskera παρουσι-ζει κτυπητ$ NµοιAτητα µ5 τ$ν σ*γχρονη BασκικH. SH Euskera >ποδεικν*εται, Lτι ε^ναι E µAνη πο8 Zπε2)ωσε τ3ν
γλωσσ3ν πο8 eµιλοKντο στ$ ∆υτικ$ ETρVπη κατ0 τCς Zποχ5ς τοK XαλκοK καC
τοK ΣιδHρου. Aνεκ-λυψε, Lτι E γλ3σσα χητικ0 µο)αζε πρ@ς τ$ν Bασκικ$ καθοµιλουµFνη, διAτι ZχρησιµοποιοKσε τ@ SEλληνικ@ Aλφ-2ητο. SO Zθελοτυφλ3ν
>ρθρογρ-φος Roy Wickman δικαιολογε9 προσθFτοντας: «τ ,λφ16ητο ο+ iI6ηρες %µαθαν bνεκα τ*ν Iµπορικ*ν τους Iπαφ*ν»! T@ σπουδαιAτερο ε^ναι, Lτι E
>ρχα)α γλ3σσα τ3ν B-σκων µετ0 δεκαετε9ς ;ρευνες >ποκρυπτογραφHθηκε Mπ@
aI2ηρος καθηγητοK. Στ$ν >ποκρυπτογρ-φησ) της Z2οηθHθη αTτ@ς καC E ZρευνητικH του Nµ-δα, διAτι fταν γεγραµµFνη µ5 [λληνικο8ς χαρακτ?ρες. SH γλ3σσα
αTτ$ καλε9ται Euskera> Eu/skera> Eu/sk(i)ra> ET/σκ)ρα> «Kαλ$ τ3ν Bρ-χων»,
Nµιλο*µενη στ$ν 2ραχVδη Bασκικ$ χVρα.
BιIλιογραφ*α
κτ@ς τ3ν µελετ3ν µου καC τ3ν µελετ3ν τοK Kαλλιµ-χου ∆ιογFνους στ@ν «∆αυλ@», πο8 2ι2λιογραφοKνται στ@ κε)µενο τοK Uρθρου, 2λFπετε:
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9. «ΠαγκAσµια Mυθολογ)α» τ?ς BερAνικα aAιονς, ;κδ. AKMH, 1978, σ. 169: nµφαλ@ς τ3ν
Kελτ3ν· καC σελ. 180-1: τ-φος µ5 περ)γραµµα πλο)ου >π@ πFτρες στ$ν Γκινσ2Fρ.
10. SOµHρου, Iλι0ς E 126, ∆ 212, B 601.
11. Στρ-2ωνος, «Γεωγραφικ-», ;κδ. Loeb Heinemann, τAµος V, σ. 468.
12. ∆ιοδVρου ΣικελιVτου, «Iστορ)α», ;κδ. Loeb Heinemann.
13. Aθανασ)ου Σταγειρ)του, «Ωγυγ)α  Aρχαιολογ)α», ;κδ. 1816, τAµ. B, 2)2λος ∆, κεφ.
Στ´.

K. Γ. Γεωργανjς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ

4OνειρTξεις PποIλ5των
iE! καϋµ νε Λ1µπρου, πο/ κατ1ντησες! 0Aπ’ τ4 µι3 µ]ς παρουσι1ζεσαι 5περ1νω χρηµ1των καF δν δηµοσευσες ποτ καµµι3 διαφAµιση στ περιοδικ καF
,π τ4ν pλλη D ,πληστα σου σ’ %φαγε καF πο'λησες γι3 κ1ποια δισεκατοµµ'ρια τν «∆αυλ» στ συγκρ7τηµα το/ κ. Λαµπρ1κη. ALσχ7ς σου καF ντροπA
σου, ποP ,π Iκδ7της σο6αρς %γινες pνεργος κι ,π δAµαρχος κλητAρας.
T; N3 κ7ψω τFς µαλακες πρω-πρω; Kαλ , τ µ]ς λ τε; 0Eδ* γνωστοF καF φλοι µ σταµατο/ν στ4 µ ση το/ δρ7µου καF µ ρωτο/ν Iναγωνως; «P δικ µου,
εLναι ,λAθεια πYς Q Λαµπρ1κης ,γ7ρασε τν ∆αυλ7;»· {: «Π7σα κον7µησε Q Λ1µπρου ,π τν Λαµπρ1κη;». ;H φτερωτ4 φAµη τρ χει. KαF ν3 ,γανακτk2 Q δ'στυχος ,ναγνCστης, Q Iθνικ7φρων καF Q 6ασιλ7φρων, pντε καF Q χουντικ7ς, pντε
καF Q «!λληνοκεντρικ7ς», καF Q «!λληνζων». KαF ν3 6δελ'σσεται ν3 τν ,γορ1σkη, καθ7τι Q «∆» εLναι _ργανο το/ κατεστηµ νου M καF ,ριστερ7ς. T ν3 κ1νkη
κι αBτς Q Iρφης, π1ει καF ,γορ1ζει τ3 καθαρ7αιµα περιοδικ3 ποP πωλο/ν
εfκολο, ,κνδυνο καF ,ν ξοδο «πατριωτισµ» καF «!λληνισµ7», %στω κι ^ν αBτ3
εLναι κοµµατ1κι λαθρ76ια καF φαντ1ζονται τ4ν !λληνικ7τητα Sς µεζ M Iµπ7ρευµα M φετFχ καF µ]ς φ ρνουν τ ;Eλληνικ 0Aλφ16ητο ,π τ Σεριο, τν
Γκα:µπελς ,π τν ∆ηµοσθ νη καF τοPς ,ρχαους =Eλληνες ,π τ4ν 0Aνδροµ δα...
Σα/ρες φ1γατε, παιδι1 καF ξερν]τε αBτ4 τ4 φηµολογα; yH π]τε .πλ*ς ν3
«τσιµπAσετε» καµµι3 συνδροµA; iE! καF λοιπ7ν; Π1λι καF π1ντα τρε:ς κι Q
κο/κκος θ1 ’σαστε. KαF µ4 µο/ πε:τε, πYς θ3 γνετε περισσ7τεροι, µ τ3 µυαλ3
ποP κου6αλ]τε καF τ3 παραµ'θια M τFς παλα6οµ1ρες ποP σερ6ρετε στοPς ,ναγν*στες σας, γιατF θ3 καγχ1σω. KαF κυρως, Xταν στηρζεσθε σ’ αBτοPς ποP
,πορρπτει Q «∆αυλς» γι3 δι1φορες 5περ- ντιµες πρ1ξεις, Sς λ.χ. D ,π1τη. yH
Iλπζετε κρυφ1, πYς ,ργ3 M γρAγορα θ3 ,ναπτ'ξουν αBτς τFς κοσµιCτατες
δραστηρι7τητες µαζ σας; Π1ντως τCρα περιορζονται, Xταν στ3 παραµ1γαζα,
Xπου 6ρσκουν καταφ'γιο, τοPς ρωτο/ν γιατF 6ρσκονται Iκτς «∆αυλο/», ν3
,παντο/ν %µπλεοι Tργ2ς καF ,γανακτAσεως: «ΓιατF τν “∆αυλ” τν ,γ7ρασε
Q Λαµπρ1κης. T δουλει3 εLχα IγY Iκε: π ρα;» EEπατε τποτε;
K1πως %τσι κυκλοφ7ρησε D φAµη τ2ς ,γορ]ς το/ «∆αυλο/» ,π τν κ. Λαµπρ1κη. Πρ]γµα ποP %σπευσαν ν3 τ Iγκολπωθο/ν καF 2-3 «!λλην7ψυχοι» Iκδ7τες, ο+ παγανιστ ς, ο+ κοκκινοµηλι*τες καF ο+ σειριολ7γοι καF ν3 τ διαδCσουν
στ4ν πι1τσα, νοµζοντας πYς 6ρ2καν τ4ν κ7τα µ τ χρυσ αBγ7.
;O «∆αυλ7ς» τζ1µπα, µ1γκες µου, %χει ,ντ ξει σ πολP Iντιµ7τερες ,π’ αBτς
ποP δηµιουργε:τε σε:ς καταστ1σεις, µ διCξεις, µην'σεις, καταστροφς τ*ν περιπτ ρων του στFς Iκθ σεις 6ι6λων, ,γωγς καF pλλα ποP δν τ3 61ζει Q νο/ς
σας, γιατF οBδεFς ,σχολε:ται µ σ]ς. KαF Iσε:ς τCρα νοµσατε µ τ4ν σπερµολογα σας, Xτι πι1σατε τν π1πα ,π’ τ1... γ νια. P παιδι1, δν κοιτ]τε τ4ν κ7κκα
σας; yH δν π]τε ν3 κοιταχτ2τε κ1που;

ΓιOργος Πετρ>πουλος

ΠEPI THΣ KATAΓΩΓHΣ TOY BYZANTINOY
MIΣEΛΛHNOΣ YMNOΓPAΦOY PΩMANOY
«T φυσ*σι καF 6αµ6ε'ουσιν ο+ =Eλληνες;
T φαντ1ζονται πρς iAρατον τρισκατ1ρατον;»!
I. O ΣHMANTIKΩTEPOΣ MIΣEΛΛHN BYZANTINOΣ ΠOIHTHΣ
SO SPωµαν@ς N Mελ]ωδ@ς θεωρε9ται N σηµαντικVτερος ποιητ$ς τ?ς 2υζαντιν?ς
περιAδου. SYπ?ρξε Zκκλησιαστικ@ς ποιητHς. SH Zκκλησιαστικ$ πο)ησι, E Nπο)α
Mπ?ρξε λατρευτικοK χαρακτ?ρα καC Zγρ-φη πρ@ς λειτουργικ$ν χρ?σι, προερχAταν >π’ τ@ν µοναστικ@ κAσµο (Συρ)α, Παλαιστ)νη, Kωνσταντινο*πολι κ.λπ.),
>π@ τ@ν Nπο9ο E [λληνικ$ σοφ)α Zχαρακτηρ)ζετο «µωρα» καC E γν3σι ταυτιζAνταν µ5 τ$ν «π)στι». SO καθηγητ$ς τ?ς Bυζαντιν?ς Φιλολογ)ας N. Tωµαδ-κης
;γραφε, Lτι «^ν κανεFς ,φkAρει ,π τ4ν 5µνογραφαν µας τ3 Bι6λικ3 πρ7τυπα καF
τ3ς ,ναφορ3ς ε8ς τ3 +ερ3 6ι6λα τ*ν ;E6ραων, θ3 Iφο6ε:το µAπως δν %µεν τι
Iκτς το/ γλωσσικο/ προ6λAµατος καF τ2ς µουσικ2ς» («KλεCς τ?ς Bυζαντιν?ς Φιλολογ)ας», ;κδ. 1993, σελ. 6).
T0 ποιHµατα τοK SPωµανοK τοK Mελ]ωδοK ZξυµνοKν τ$ νFα θρησκε)α καC γFµουν
>ναφορ3ν στ0 \ερ0 2ι2λ)α τ3ν SE2ρα)ων. Xαρακτηριστικ@ Lµως ε^ναι τ@ >νθελληνικ@ µFνος τοK SPωµανοK, τ@ Nπο9ο >πεικον)ζεται >ν-γλυφα στο8ς παρακ-τω
στ)χους: «T φυσ*σι καF 6αµ6ε'ουσιν ο+ =Eλληνες; / T φαντ1ζονται πρς iAρατον τν τρισκατ1ρατον; / T πλαν*νται πρς Πλ1τωνα; / T ∆ηµοσθ νη στ ργουσιν τν ,σθεν2; / T µ4 νοο/σιν =Oµηρον _νειρον ,ργ7ν; / T Πυθαγ7ραν
θρυλλο/σι τν δικαως φιµωθ ντα; / T δ µ4 τρ χουσι καF σ 6ουσιν ος Iνεφανσθη / τ Παν1γιον Πνε/µα;» («XYµνος εPς ΠεντηκοστHν», ο^κος ιζ´). ΠαρατηροKµε, Lτι στ@ν |µνο του αTτAν, N Nπο9ος δυστυχ3ς ψ-λλεται καC σHµερα >π@
XEλληνες κληρικο8ς στCς Zκκλησ)ες τ?ς SEλλ-δος κατ0 τ$ν [ορτ$ τ?ς Πεντηκοστ?ς, N Pωµαν@ς εPρωνε*εται το8ς XEλληνες, Lτι καυχ3νται γι0 το8ς µεγ-λους
Uνδρες τοK SEλληνισµοK (το8ς Nπο)ους καC M2ρ)ζει eς «τρισκατ1ρατους» κ.λπ.)
καC το8ς παραπFµπει ν0 τρFξουν καC ν0 λατρε*σουν το8ς χριστιανο8ς >ποστAλους. SΩρισµFνοι (M-ας, ETστρατι-δης), γι0 ν0 ZξηγHσουν τ$ν Zµπ-θεια τοK
SPωµανοK κατ0 τ3ν SEλλHνων, MπεστHριξαν Lτι αTτ$ φε)λετο στ$ν [2ραϊκ$ καταγωγH του.
II. «ΓENOΣ MEN EΞ EBPAIΩN...»
Kατ0 τ$ν καθιερωµFνη Uποψι N SPωµαν@ς fταν «[λληνοσ*ρος» τ$ν καταγωγH, γεννηθεCς στ$ν aEµεσα τ?ς Συρ)ας. aEχει >νακηρυχθ? γιος. Γι0 τ$ν ζωH
του πληροφορο*µεθα >π’ τ@ συναξ-ριA του καC τ@ν κανAνα του eς vγ)ου, τ@ν
Nπο9ο ;γραψε N Θεοφ-νης (778-845). ΣυγκεκριµFνα στ@ συναξ-ριA του >ναφF-
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ρεται: «Tk2 αBτk2 Dµ ρα µνAµη το/ Qσου ;Pωµανο/ το/ ποιητο/ τ*ν κοντακων,
ς |ρµητο Iκ Συρας τ2ς 0Eµεσην*ν π7λεως». Aν-λογη πληροφορ)α µDς δ)νει
καC N κανAνας τοK Θεοφ-νους. Kαµµι0 Lµως >π’ τCς δ*ο αTτ5ς >ναφορ5ς δ5ν
>ναφFρεται στ@ θFµα τ?ς Zθνοφυλετικ?ς προελε*σεως τοK SPωµανοK· τ@ µAνο
πο8 σηµειVνεται ε^ναι E πAλι, >π’ Lπου ξεκ)νησε καC Lπου προφαν3ς γεννHθηκε.
XEνας Lµως Zκκλησιαστικ@ς |µνος, N Nπο9ος παρεδAθη δι0 τοK Mπ’ >ριθ. 268 κVδικα τ?ς µον?ς τ?ς M. Λα*ρας καC δι0 τοK κVδικα Mπ’ >ριθ. 202, φ. 282 τ?ς µον?ς
τοK Bατοπεδ)ου καC τοK 195, φ 224α τ?ς Π-τµου, δ5ν >φHνει περιθVρια γι0 παρερµηνε9ες: «=Oλος το'του 5π2ρχε %µψυχος 66λος καF π]σι πρ το/ γνωσθ2ναι
τs* Kυρsω πεφαν ρωτο· γ6νος µEν Sξ KEIρα*ων, τν νο/ν δ εLχεν !δρα:ον· οB γ γονε Φαρισα:ος ,λλ3 σκε/ος δοκιµιCτατον, Iν τs* κρυπτs* τ3 µεω τα:ς τ*ν πιστ*ν καρδαις καF ,ναγινωσκ7µενος καF Iπιγινωσκ7µενος· οB γ γονεν Σα/λος
τν σ1λον προσφερ7µενος, ,λλ3 Πα/λος, γαλAνης Qδηγ7ς, α5τν ,ναπα'ων· Iν
π]σι το:ς διδ1γµασιν φθη µ γας στηριγµς καF θεµ λιος· τ3 αBτο/ ,ποφθ γµατα τ ,σγητον στ7µα;». SO Mµνο*µενος συνεπ3ς SPωµαν@ς fτο Pσραηλ)της καC
κατAπιν ZδFχθη τ@ν XριστιανισµA. ATτ@ σηµα)νει, Lτι fταν SE2ρα9ος, τ?ς Pσραηλιτικ?ς κοινAτητας τ?ς aEµεσας τ?ς Συρ)ας.
O\ >ρνο*µενοι τ$ν Uποψι αTτ$ Mποστηρ)ζουν, Lτι N Mµνογρ-φος 2ρ?κε eς καταλληλAτερη γι0 Nµοιοκαταληξ)α λFξι στ@ !δρα:ος τ@ ;E6ρα:ος! AποροKν µ-λιστα, γιατC N συναξαριστ$ς τοK SPωµανοK θFλει αTτ@ν Σ*ρον καC >ποσιωπD τ$ν
µεταστροφH του Zκ τοK SE2ραϊσµοK στ@ν XριστιανισµA. Aλλ-, Lπως εyδαµε, N συναξαριστ$ς vπλ3ς >ναφFρει τ@ν τAπο γεννHσεVς του καC Yχι τ$ν φυλετικH του
προFλευσι. aEτσι λοιπAν, λFγουν, Zφ’ Lσον τ@ Zθνικ@ Yνοµα ΣKρος δ5ν ;χει καµµι0 σχFσι µ5 τ@ SE2ρα9ος, δ5ν εTσταθε9 E Uποψι περC [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς τοK
SPωµανοK. XOµως, Lπως >ναφFρει N Kωνσταντ9νος Σιαµ-κης («Aλφ-2ητο», σελ.
332-333), «ο+ µετακλασσικοF =Eλληνες µαζP µ τοPς ;Pωµαους σχεδν π1ντοτε λν
τοPς ;E6ραους Σ'ρους... Tν ∆´ π.X. α8*να Q γεωγρ1φος Mεγασθ νης λ ει Συρα τ4 χCρα τ*ν 0Iουδαων... Γ'ρω στ 300 π.X. λ ει Συρα τ4 χCρα τ*ν ;E6ραων Q Mαν θων. ;O 8ουδαϊκς !λλην7γλωσσος π1πυρος 126 το/ %τους 238 π.X. λ ει τ4ν !6ραϊκ4 γλ*σσα συριακA».
III. ΠOIOI B∆EΛYΣΣONTAI TON EΛΛHNIKO ΠOΛITIΣMO
O\ Mποστηρικτ5ς τ?ς [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς τοK SPωµανοK θεωροKν, Lτι E µισελληνικH του στ-σι ε^ναι >πAρροια τ?ς [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς του. E^ναι Lµως
γεγονAς, Lτι στ@ Bυζ-ντιο Zνεφαν)σθησαν πολλ5ς προσωπικAτητες, πο8 2δελ*σσονταν τ@ν SEλληνικ@ Πολιτισµ@ καC δ5ν fσαν [2ραϊκ?ς καταγωγ?ς, >λλ0
Lµως π-ντοτε χριστιανο). APτ)α λοιπ@ν τ?ς µισελληνικ?ς του στ-σης θ0 fταν
nρθAτερο ν0 θεωρηθ=? τ@ χριστιανικ@ δAγµα, E καταγωγ$ τοK Nπο)ου Uλλως ε^ναι
[2ραϊκH. ∆5ν θ0 πρFπει Lµως ν0 διαφε*γ=η τ?ς προσοχ?ς µας, Lτι πολλοC >π’ το8ς
πρVτους χριστιανο8ς fσαν [λληνAγλωσσοι Iουδα9οι.

M/ριος ∆ηµ>πουλος

H TPIXOTOMHΣH ΓΩNIAΣ
Σχλια στ"ν πρταση το κ. K. Σαµπατακκη («∆», τ. 218)
;O «∆αυλς» Sς περιοδικ %ρευνας δηµοσιε'ει pρθρα παγκοσµως πρωτ7τυπα, ποP
,πευθ'νονται _χι στ4ν κλειστ4 ,καδηµαϊκ4 κοιν7τητα ,λλ3 σ bνα Iλε'θερο ,ναγνωστικ κοιν 5ψηλο/ Iπιπ δου. Σ3ν ,ναγν*στες ο+ pνθρωποι ποP τν δια61ζουν εLναι
πολλς φορς ,ντιµ τωποι µ θ µατα ποP ,παιτο/ν γνCσεις 6ασικ*ν ,ρχ*ν/ Qρολογας,
8δως στFς φυσικς Iπιστ2µες, π.χ. ,στροφυσικA, κοσµολογα, µαθηµατικ3 κ.p. ELναι
Xµως το/το %ναυσµα γι3 Iπιµ7ρφωση. Γι’ αBτ θεωρAσαµε σκ7πιµο ν3 δηµοσιε'σωµε τFς
προτ1σεις 4 ε8δικ*ν γι3 µα πρακτικ4 (_χι θεωρητικ4) λ'ση το/ ,π τ4ν ,ρχαι7τητα
γνωστο/ προ6λAµατος τ2ς τριχοτοµAσεως τ2ς γωνας, προτ1σεις ποP παρουσι1ζουν κατασκευαστικ Iνδιαφ ρον, ,λλ3 Iπιπλ ον διακρνονται γι3 τ4 λογικA τους Tξυδ ρκεια
καF ε5ρηµατικ7τητα.
I. M>α σχεδν τλεια προσγγιση
SH πρAταση τοK κ. K. Σαµπατακ-κη («∆αυλAς», τ. 218) γι0 Zπ)λυση τοK κλασσικοK Uλυτου
προ2λHµατος τ?ς τριχοτοµHσεως τ?ς γων)ας, >π@
τ0 πολλ0 τ3ν >ρχα)ων SEλλHνων, ε^ναι ZνδιαφFA
ρουσα γι0 τ$ν vπλAτητ- της. Aς Zπαναλ-2ουµε τ$ν κατασκευ$ vπλουστε*οντας τ@ σχ?µα.
Σ5 δοθε9σα γων)α ABΓ φFρει περιφFρεια
R=AB, κατασκευ-ζει τ$ διχοτAµο ∆B καC τ$ν
προτε)νει {στε BZ=ZR. SH ΓZ τFµνει τ$ν κ-θετο πρ@ς τ$ν ∆B εTθε9α BK στ@ K. T@ BK τ@ θε^ °. ΘFτοντας χορδ5ς
ωρε9 χορδ$ τοK 1/3 τ?ς AB
AN καC ΞΓ yσες µ5 τ@ BK θεωρε9 καC τ$ν NΞ yση.
^ ° θεωρε9, Lτι
ΦFροντας τ$ διχοτAµο MB τ?ς NB
περν-ει >π@ τ@ Ξ. XOµως δ5ν τ@ >ποδεικν*ει.
MHπως συµπ)πτουν; XOσο µεγ-λο κι ν ;κανα τ@
σχ?µα, E MB καC τ@ Ξ ταυτ)ζονται Zντυπωσιακ-.
Aποφ-σισα µ5 Zργαλε9ο τ$ν >ναλυτικ$ γεωµετρ)α (καC τριγωνοµετρικο8ς π)νακες)* ν0
^ ° (δι-λεξα
Mπολογ)σω σ5 µ)α γνωστ$ γων)α AB
—
τ$ν nρθ$) τ@ ΓΞ (Lπου Ξ σηµε9ο τ?ς διχοτAµου
—
MB) καC τ@ BK καC ν0 τ0 συγκρ)νω. Παρ’ Lλο
πο8 µ5 λ*πη µου ε^δα Lτι δ5ν συµπ)πτουν (Uρα
θεωρητικ0 E λ*ση δEν ε^ναι nρθH), παρατHρησα Lτι E
διαφορ- τους ∆= 0,5176404-0,5224096  0,004·R ε^ναι
Zλαχ)στη καC πρακτικB συµπ*πτουν. (Σ5 100 µ. >κτ9να
χ-νονται µAνο 40 [κ.). Συνεχ)ζοντας 2ρ?κα σ5 γων)ες τCς
>ντ)στοιχες διαφορ5ς (eς π)ναξ 1). Σ5 µικρAτερες γων)ες τ3ν 60° E διαφορ0 δ5ν δ*ναται πρακτικ0 ν0 µετρηθ=?. XO,τι ;χασε E Θεωρητικ$ Γεωµετρ)α τ@ κFρδισε

∆

M

N

Ξ

Γ

K
B

Z

150°
120°
90°
60°
30°

0,0100
0,0086
0,0047
0,0016
0,0002

→
→
→
→
→

3,3´ τ?ς µο)ρας
30´
15´
5´
>1´

Π*ναξ 1.
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E ΠρακτικH!
XOπως λοιπ@ν E σχεδ@ν τFλεια προσFγγιση τ3ν >ρχα)ων SEλλHνων, δ)δει
∆=0,00004 κατ0 τ@ν «τετραγωνισµ@ τοK κ*κλου» (σχετικ@ Uρθρο µου στ@ν «∆»,
τ. 209) το8ς διευκAλυνε στ@ν MπολογισµA Zµ2αδ3ν καC Yγκων κυλ)νδρων (κιAνων,
κορµ3ν), ;τσι καC E τριχοτAµηση γων)ας (τ$ν γνVριζαν µ5 τ$ν Uνω λ*ση 
>λλι3ς) ZχρησιµοποιHθη γι0 τ$ γεωδαιτικ$ Mλοπο)ηση σηµε)ων στ$ γ? τ?ς SEλλ-δος (ναο), πAλεις, σHραγγες κ.λπ.) eς καC γι0 τ$ν Mποδια)ρεση γωνιοµFτρων (διAπτρες κ.U.) σ5 µο9ρες.
O\ XEλληνες, θFτοντας πρ@ς Zπ)λυση τ0 Uλυτα αTτ0 προ2λHµατα καC λ*νοντ-ς
τα προσεγγιστικ0 µ5 δι-φορους τρAπους, Yχι µAνο προχVρησαν τ0 θεωρητικ0
µαθηµατικ-, >λλ0 >νFπτυξαν καC τ$ν ZφηρµοσµFνη γεωµετρ)α καC µηχανικ$ σ5
τFτοια |ψη, {στε ν0 µFνουµε ;κθαµ2οι >π@ τ0 Zκπληκτικ- τους Zπιτε*γµατα.
KαC >φοK Zξαφαν)σθηκαν µυστηριωδ3ς (;) Lλα τ0 συγγρ-µµατα τ3ν µαθηµατικ3ν, >στρονAµων κ.λπ. καC µAνο τρι3ν τ0 αTθεντικ0 ;ργα διεσVθησαν >π@
τ$ν καταστροφ$ >π@ το8ς 280 (!) >σχολο*µενους µ5 τ0 µαθηµατικ0 (2λ. ET. Σταµ-τη, «SIστορ)α τ3ν SEλληνικ3ν Mαθηµατικ3ν»), σ5 ;ργα δ5 14 µAνο µαθηµατικ3ν ο\ Liddell-Scott παραπFµπουν, χρFος ;χουµε τ$ν >νασ*σταση τ?ς χαµFνης
αTτ?ς γνVσης. ∆ουλει0 λοιπAν.
^ ° ο\ συντεταγµFνες τοK Ξ καC Γ ε^ναι >ντιστο)χως Ξ (x= συν. 75
* Γι0 το8ς εPδHµονες: Γι0 nρθ$ AB
2
2
καC ψ=Eµ. 75) Γ (x= συν.45 καC ψ=Eµ. 45), τ@ δ5 µ?κος ΓΞ= (X
X
Ψ
( Ψ
1- 
2) +
1- 
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*πο 2ρ)σκοµε τ$ν Zξ)σωση ψ-0,70711 = 3,8284142 · (x-0,70711). Γι0 ψ=0, x=BK=0,5224096. SH διαφορ- τους ∆=ΓΞ-BK=0,0047692 Zφ 15´.

Kων. Kαρµιρ/ντζος
AρχιτFκτων, AθHνα

II. T: λογικ: σφλµα τ&ς προτσεως Σαµπατακκη
Στ@ Mπ’ >ριθµ@ 218 τεKχος τοK Zγκρ)του «∆αυλοK» (Φε2ρ. 2000) Zδηµοσιε*θη
Uρθρο τοK κ. Kων. Σαµπατακ-κη Mπ@ τ@ν τ)τλο: «Mα πρ7ταση γι3 τ πρ76ληµα τ2ς τριχοτοµAσεως τ2ς γωνας». EµελFτησα τ@ Uρθρο µ5 προσοχ$ καC διεπ)στωσα Zξ >ρχ?ς, Lτι Mπ-ρχει Oνα σφ-λµα. T@ σφ-λµα αTτ@ συν)σταται στ@ γεγον@ς Lτι N >ρθρογρ-φος λαµ2-νει eς δεδοµFνο, :τοι >ποδεδειγµFνο, Lτι τ@
εTθ*γραµµο τµ?µα BK  IB τ?ς >κτ9νος τοK κ*κλου (2λFπε σχ?µα 1 τοK κ. Σαµπατακ-κη) καταµετρε9 τρε9ς >κρι23ς φορ5ς τ@ τAξο τ?ς τυχα)ως δοθε)σης ZπικFντρου γων)ας ABΓ.
T@ γεγον@ς  E >λHθεια, Lτι E >κτ9να [ν@ς κ*κλου καταµετρε9 τ$ν EµιπεριφFρεια τοK κ*κλου, Lταν λαµ2-νεται eς χορδH, τρε9ς >κρι23ς φορFς, δ5ν σηµα)νει
Lτι καC τµ?µα τ?ς >κτ)νας δ*ναται ν0 καταµετρHσ=η καC µ)α τυχοKσα γων)α
>κρι23ς τρε9ς φορFς, >λλ’ >παιτε9ται πρ@ς τοKτο καC γεωµετρικ$ >πAδειξι, Uσχετα ν φα)νεται µ5 τ@ν δια2Hτη Lτι καταµετρε9 τ@ τAξο τ?ς τυχο*σης γων)ας τρε9ς
φορFς.
SO >ρθρογρ-φος περιFπεσε στ@ «λογικ@» σφ-λµα, πο8 περιγρ-φει καC Zξετ-ζει N AριστοτFλης στ0 «Aναλυτικ0 ΠρAτερα» (κεφ. 18, ;κδοσις Tauchnitii, Λει-
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ψ)α 1832), λFγων τ0 [ξ?ς: «... =Oταν τ µ4 δι’ !αυτο/ γνωστν δι’ !αυτο/ τις Iπιχειρk2 δεικν'ναι, τ7τε α8τε:ται τ Iξ ,ρχ2ς»· , καθoς παρακ-τω λFγει: «... T δι’
!αυτο/ δεικν'ναι τ µ4 δι’ !αυτο/ δ2λον...». XOταν λοιπ@ν κ-ποιος περιπFσ=η
στ@ Zν λAγ]ω σφ-λµα πο8 περιγρ-φει N AριστοτFλης, τAτε τ@ >ποτFλεσµα ε^ναι
ν0 λαµ2-ν=η eς >πAδειξι Zκε9νο πο8 θFλει ν0 >ποδε)ξ=η.
EπC πλFον δ5 ZπιχειρHσας ZπC πολ8ν χρAνο ν0 >ποδε)ξω γεωµετρικ3ς, Lτι τ@
τµ?µα BK  IB καταµετρε9 τρε9ς >κρι23ς φορ5ς τ@ τAξο τ?ς γων)ας ABΓ, >πFτυχα. Tουναντ)ον >πFδειξα γεωµετρικ3ς, Lτι τ@ τµ?µα BK  IB τοK σχHµατος 1
τοK Uρθρου τοK κ. K. Σαµπατ-κηκαταµετρε9 µAνο κατ0 προσFγγισιν τρε9ς φορ5ς
τ@ τAξο τ?ς γων)ας ABΓ.

∆ηµ. Kων. Mαργ*της

AντιπτFραρχος Z.>., Λ-ρισα

III.<Eπιτυγχνεται κποια εNκολ>α κατασκευ&ς
EPς τ@ τεKχος 218 τοK «∆αυλοK», Φε2ρου-ριος 2000 καC εPς τ$ν σελ)δα 13865
δηµοσιε*εται µ)α πρAτασις τριχοτοµHσεως τ?ς γων)ας Mπ@ τοK κ. Kωνσταντ)νου
Γρηγ. Σαµπατακ-κη. EµελFτησα τ$ν πρAτασιν αTτHν, εPς τ$ν Nπο)αν διαπιστVνω Oνα λογικ@ κενA. ΣυγκεκριµFνως N συγγραφε8ς δ5ν Zξηγε9 Zπαρκ3ς, διατ) ο\ δ*ο διχοτAµοι MB καC ΛB θ0 πρFπει ν0 διFρχωνται >ντιστο)χως >π@ τ0 σηµε9α Ξ καC N.
SH τριχοτAµησις τ?ς γων)ας fτο καC ε^ναι Oνα Uλυτο πρA2ληµα >π@ τ$ν >ρχαιAτητα µFχρι σHµερον. Aπ@ το8ς >σχοληθFντας µ5 τ$ν Zπ)λυσιν τοK προ2λHµατος µ5 γεωµετρικ0ς µεθAδους Mπ?ρξαν N AρχιµHδης N Συρακο*σιος, N SIππ)ας
Zξ Hλε)ας, N NικοµHδης, N Tσε20 (Ceva), N M0κ Λ3ριν (Mac Laurin) καC Uλλοι.
SO AρχιµHδης {ρισεν, Lτι
B
µ)α γων)α τριπλασ)α µιDς
Uλλης περιFχεται εPς τ@ τρ)∆
γωνον ABΓ (σχ?µα 1), καα
λο*µενον σHµερον «τρ)γωα/3
νον τοK AρχιµHδους». EPς
τ@ τρ)γωνον αTτA, Lταν τ0
Γ
A
X
τµHµατα AB, A∆ καC ∆Γ
BÂX=3B̂ΓA
ε^ναι yσα µεταξ* των, τAτε E
Γ∆ = A∆ = AB
γων)α BAX ε^ναι τριπλασ)α
τ?ς AΓB.
ΣχVµα 1.
SH δυσκολ)α ;γκειται εPς
τ$ν [κ-στοτε κατασκευ$ν τοK Zν λAγ]ω τριγVνου δι0 δεδοµFνην πρ@ς τριχοτAµησιν γων)αν. Γενικ3ς δ5ν ε^ναι δυνατ@ν ν0 λυθ=? τ@ πρA2ληµα αTτ@ µ5 τ@ν κανAνα καC τ@ν δια2Hτην, Zν]3 Uλλες >λγε2ρικ5ς µFθοδοι ;χουν :δη προταθ?. SO λAγος ε^ναι, Lτι τελικ3ς καταλHγουν εPς µ)αν Zξ)σωσιν τρ)του 2αθµοK, µ5 L,τι συνεπ-γεται τοKτο. Aς παρακολουθHσωµε τVρα το8ς συλλογισµο8ς τοK κ. K. Γ. Σαµπατακ-κη, διατηροKντες τ0 yδια σ*µ2ολα.
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1α Περ*πτωσις: TριχοτAµησις γων)ας 180 µοιρ3ν

T@ σχ?µα 2 προFκυψεν >π@ τ@ σχ?µα τοK κ. K.Γ.Σ., Lταν τ0 σηµε9α K καC I µετεκινHθησαν καC κατFλα2ον >ντιστο)χως τCς θFσεις Θ καC H, Lπου εPς τ$ν παροKσαν στιγµ$ν τ@ Θ συµπ)πτει µ5 τ@ Γ καC τ@ H µ5 τ@ A, {στε E γων)α ABΓ=180
µο9ρες. Eκ κατασκευ?ς προκ*πτει, Lτι BK=BΘ=BΓ: µ5 κFντρον τ@ σηµε9ο Γ καC
>κτ9να τ@ µ?κος BΓ χαρ-σσοµεν περιφFρειαν κ*κλου, E Nπο)α θ0 τµHσ=η τ$ν περιφFρειαν µ5 κFντρον τ@ B εPς τ@ σηµε9ον Ξ.
Aντιστο)χως µ5 κFντρον τ@ A καC >κτ9να τ$ν AB χαρ-σσοµε περιφFρεια κ*κλου, E Nπο)α θ0 τµHσ=η τ$ν περιφFρειαν µ5 κFντρον τ@ B εPς τ@ σηµε9ον N. E^ναι
φανερAν, Lτι τ0 τAξα AN, NΞ καC ΞΓ ε^ναι yσα µεταξ* των καC ο\ >ντ)στοιχες γων)ες ε^ναι τ@ 1/3 τ?ς ABΓ.
XOταν Lµως τ0 σηµε9α A καC Γ µετακινοKνται, {στε τ@ Oνα ν0 πλησι-ζ=η τ@
Uλλο καC E γων)α ABΓ=α ν0 καθ)σταται µικρAτερη τ3ν 180 µοιρ3ν, δ5ν σηµα)νει Lτι ο\ >ντ)στοιχες >κτ9νες, πο8 µDς δ)δουν τ0 σηµε9α N καC Ξ, θ0 µετακινοKνται κατ0 γραµµικ@ν τρAπον.

1I Περ*πτωσις: Eφαρµογ$ τοK τριγVνου τοK AρχιµHδους

Aν ZφαρµAσωµεν εPς τ@ σχ?µα 2 τ@ τρ)γωνον τοK AρχιµHδους δι0 τ@ µισυ
τοK σχHµατος (δι0 τ@ Uλλο µισυ θ0 Pσχ*ουν τ0 yδια), τAτε E γων)α OBΓ= 90
µο9ρες καC σχηµατ)ζοντας τ@
τρ)γωνον τοK AρχιµHδους
BΓΘ εPς τρAπον {στε BΓ=BI=
IΘ, τAτε E γων)α ΓΘB=1/3
O
OBΓ. ΠαρατηροKµεν, Lτι E
N
προFκτασις τ?ς IB, E IBN, ε^ναι
Ξ
διχοτAµος τ?ς ABΞ καC NBO=
α/6
OBΞ=ΓΘB= 1/3 OBΓ. Aν δ5
φFρωµεν >π@ τ@ B παρ-λληλον
πρ@ς τ$ ΓΘ, τAτε E γων)α
ΞBO= ΓΘB. L.;.δ.
A

B

Γ
α/6
I
α/6

Θ
Z

ΣχVµα 2.

E

2 Περ*πτωσις: Γενικ$ λ*σις

ΠαρατηροKντες τ@ σχ?µα 3
καC συµφVνως πρ@ς το8ς συλλογισµο8ς τοK κ. K.Γ.Σ. θ0 ;χωµεν:
SH γων)α ABΓ= α=ABN+
NBΞ+ΞBΓ, Lπου ο\ γων)ες
ABN=NBΞ=ΞBΓ, Zπ)σης E γων)α NBO=OBΞ=α/6, διAτι E
BO∆ ε^ναι διχοτAµος τ?ς γων)ας NBΞ καC τ?ς γων)ας ABΓ.
SH γων)α OBΓ=BΓZ+ΓZB.
T@ τρ)γωνον Π´BΓ ε^ναι PσοσκελFς· καC BΠ´=BΓ καC γων)α

∆ΑΥΛΟΣ/220, Aπρ)λιος 2000
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∆
N’

O

N

Ξ

Ξ’

Γ’

α/6
∆

Γ
α/2

H

I

K’

B

K

Θ

α/6
E’ Π

Π’

E

Σ

α/6

Z’

Z

ΣχVµα 3.
BΓZ=BΠ´Γ, E γων)α BΠ´Γ= BZΠ´ + Π´BZ καC BZΠ´ δι-φορος τ?ς Π´BZ: Lπου τ0
σηµε9α Σ καC Π´ ε^ναι σηµε9α >νHκοντα εPς τ$ν εTθε9αν ΓZ, E Nπο)α τFµνει τ$ν
περιφFρειαν καC τ$ν κ-θετον εPς τ@ E.
SH εTθε9α ΓZ, τFµνουσα τ$ν εTθε9αν HBΘ, Nρ)ζει τ@ σηµε9ον K καC τ@ µ?κος
BK, 2-σει τοK Nπο)ου γ)νεται N προσδιορισµ@ς τ3ν τAξων ΞΓ καC AN >ντιστο)χως δι0 τ$ν τριχοτAµησιν τ?ς γων)ας ABΓ, Lπου BE=EZ.
Aν >ναζητHσωµεν Oνα τρ)γωνον τοK AρχιµHδους εPς τ@ µισυ τοK σχHµατος
3, δηλαδ$ τ@ τµ?µα ∆OBZ´K´ Γ, Lπου δι0 τ@ Uλλο µισυ τοK σχHµατος 3 Zκ συµµετρ)ας θ0 Pσχ*ουν τ0 yδια, τAτε Z´ Π=ΠB=BΓ καC ο\ γων)ες BΓΠ=ΓΠB, ΠBZ´=
ΠZ´B καC ΓΠB=2ΠBZ´. SH ΓΠZ´ τFµνει τ$ν HBΘ εPς τ@ σηµε9ον K´.
Aπ@ τ@ σχηµατιζAµενον Pσοσκελ5ς τρ)γωνο ΠBZ´ προκ*πτει, Lτι, ν προε-
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κτε)νωµεν τ$ν ΠB Oως Lτου τµHσ=η τ$ν περιφFρειαν µ5 κFντρον τ@ B εPς τ@ σηµε9ον
N´, τAτε, κ-µνοντας τ@ yδιο καC δι0 τ$ν γων)αν ∆BΓ, θ0 προκ*ψ=η Oνα νFον σηµε9ον Ξ´.
Θ0 ;χωµεν OBΓ=α/2=3 BZ´ Γ, BZ´ Γ=α/6 καC BN´ διχοτAµος τ?ς ABΞ´. Συνεπ3ς,
ν φFρωµεν παρ-λληλον πρ@ς τ$ν ΓZ´ Zκ τοK σηµε)ου B, αTτ$ θ0 τµHσ=η τ$ν περιφFρειαν µ5 κFντρον τ@ B εPς τ@ σηµε9ον Ξ´, καC E BΞ´ θ0 ε^ναι διχοτAµος τ?ς N´
BΓ καC θ0 ;χωµεν Ξ´ BO=α/6 καC Ξ´BΓ=2α/6. aAρα µ5 τ@ τρ)γωνον τοK AρχιµHδους ε^ναι δυνατ@ν ν0 τριχοτοµηθ=? E γων)α ABΓ  E ABΓ/2. XOλες ο\ γων)ες τ3ν
διαφAρων τριγVνων τοK σχHµατος 3 ;χουν µεγFθη πολλαπλ-σια  Mποπολλαπλ-σια τ?ς α, πρDγµα πο8 δ5ν συµ2α)νει µ5 τ$ν λ*σιν τοK κ. K.Γ.Σαµπατακ-κη.
Eφθ-σαµεν εPς Oνα Uτοπον. Aπ@ τ$ν στιγµ$ν κατ0 τ$ν Nπο)αν Nρ)ζεται τ@
τρ)γωνον τοK AρχιµHδους, τ0 σηµε9α N´ καC Ξ´ ε^ναι τ0 πραγµατικ0 σηµε9α διελε*σεως τ3ν διχοτAµων BN´ καC BΞ´, ο\ Nπο9ες διχοτοµοKν τCς γων)ες ABΞ´ καC
N´BΓ καC Yχι τ0 σηµε9α N καC Ξ, διAτι ο\ γων)ες N´BO=ΠBE=ΠZ´E.
Aπ@ τ$ν πρAτασιν τοK κ. K.Γ.Σ. συν-γεται τ@ συµπFρασµα, Lτι N yδιος παρεσ*ρθη ν0 πιστε*=η Lτι τ@ [κ-στοτε τµ?µα BK καC IB προσδιορ)ζουν τ0 σηµε9α Ξ
καC N τριχοτAµου. O\ δοκιµFς, εPς τCς Nπο9ες προF2η, τ@ν Zξηπ-τησαν, ο\ διαφορ5ς ε^ναι µικρ5ς >λλ0 ε^ναι NπωσδHποτε ZσφαλµFνες.
Συνεπ3ς E πρAτασις τοK κ. K.Γ.Σ. δι0 τ$ν τριχοτAµησιν τ?ς γων)ας δ5ν εTσταθε9. Παρ0 ταKτα Zπιτυγχ-νει κ-ποιαν προσFγγισιν καC εTκολ)αν κατασκευ?ς.

∆ρ. 4AργQριος B. Σπυρ*δωνος
AθHνα

BιIλιογραφ*α:
1. M. A. Mπρ)κας, «T3 περφηµα pλυτα γεωµετρικ3 προ6λAµατα τ2ς ,ρχαι7τητος», Zκτ*πωσις A.A.
Παπασπ*ρου, Aθ?ναι 1970.
2. Σελ)δες ∆ιαδικτ*ου 2000.
3. T. L. Health. «A manual of Greek Mathematics», Dover Publ., New York 1963.

IV. Tριχοτµηση γων>ας λλC προσεγγιστικBς
Παρουσι-ζω 2ελτιωµFνη πρAταση τριχοτAµησης γων)ας δι0 κανAνος καC δια2Hτου καC Zπισηµα)νω, Lτι E δι0 κανAνος καC δια2Hτου τριχοτAµηση γων)ας κατ0
τ0 NριζAµενα στ$ν γεωµετρικ$ Nρολογ)α ;χει >ποδειχθ? Lτι δEν εmναι δυνατ5.
KαC ν0 ZµπρAς µας Oνα φιλοσοφικ@ ζHτηµα. Π3ς, >φοK µαθηµατικ3ς >ποδεικν*εται (δ5ν ;τυχε ν0 >σχοληθ3 Uλλοτε) Lτι E τριχοτAµηση δι0 κανAνος καC δια2Hτου γων)ας δEν oπ/ρχει, Mπ-ρχει E PδFα µιDς τFτοιας δυνατAτητος; καC π3ς
αTτ@ δ5ν ;ρχεται σ5 >ντ)θεση µ5 τ$ν θεωρ)α τοK >προσFγγιστου Πλ-τωνος περC
Pδε3ν;
aIσως ;χει παρεξηγHσει N κAσµος τ@ 2αθ*τερο νAηµα αTτ?ς τ?ς φιλοσοφικ?ς
συλλHψεως τοK Πλ-τωνος.
Eγε στ@ν «∆αυλA», πο8 ;θεσε κ-τω >π@ τ$ δοκιµασ)α τ?ς δηµοσιAτητας τ@
θFµα.
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N

∆

T

Ξ, Ξ’

A

A’

Ψ’Ψ Φ
θ/6
A

θ/6

Γ’

Γ

θ/6

Θ

K’

K’

Θ’

θ/6
θ/6
KYπ>θεσις- Pν/λυσις

B’

E’
E

– aEστω Lτι E γων)α A´BΓ´=Θ ;χει Pδανικ3ς
τριχοτοµηθ?.
– TAτε: γων. (ABN) = (NBZ) = (ΣBΓ) = Θ/3.
– ∆Z διχοτAµος τ?ς (A´BΓ´).
θ/6
– SH BT, διχοτAµος τ?ς (ΞBΓ), τFµνει τ$ν
περιφFρεια κFντρου B καC τυχα)ας >κτ9νος
R=BB´ στ@ Φ.
– ΠAσα (ΞΦ) = (ΦΓ). aAρα γων. (∆EΦ) =
1/2 γων. (∆BΦ) = Θ/6. aAρα ε^ναι ΞB//ΦE.
– ΦFρω τ$ν εTθε9α ΨE´//ΦE, αTτ$ τFµνει τ$ν Z’
BΘ´ στ@ Θ. aAρα:
– Tρ)γ. (ΘBE) = τρ)γ. (BΞA) = τρ)γ. (BΞΨ). Z
– ΦFρω παρ-λληλο πρ@ς ΦE τ$ν ΓΞ´Z´, πο8
τFµνει τ$ν BΘ´ στ@ K´. T@ (ΞΓK´B) ε^ναι
Pσοσκελ5ς τραπFζιο. aAρα BK´=ΓΞ.
– Συνεπ3ς τAτε ΓΞ=ΞN=NA, Lπως φειλαν.
– Σηµε)ωσις: ε^ναι BE´=BΨ=BΞ (συν (Θ/6))

Ξ’

ΣQνθεσις-κατασκευL

– EπC τ?ς ∆EZ Nρ)ζω τ@ Z,
Lπου EZ = R=BB´.
– ΦFρω τ$ν ΓΞ τFµνουσαν
τ$ν ΓZ στ@ K.
Προσεγγιστικ3ς BK  BK´.
– EπC τ?ς περιφFρειας B-R καC
Zκ τοK Γ Nρ)ζω χορδ$ν
ΓΞ´=BK.
– Eκ τοK µFσου αTτ?ς Ψ´ φFρω
παρ-λληλον πρ@ς BΞ´ τFµνουσαν
τ$ν ∆E στ@ E´ ZπC τ?ς ∆E Zκ τοK
E´ πρ@ς τ@ Ξ. Λαµ2-νω τ@ σηµε9ο
Z, Lπου E´Ξ´=BE´.
– ΦFρω τ$ν ΓΞ´ τFµνουσαν τ$ν BΘ´ στ@
K´ καC µ5 µFτρον τ$ν BK´ Nρ)ζω τCς
χορδ5ς ΓΞ=ΞN=NA, πο8
>ντιστοιχοKν eς ;γγιστα σ5 τAξα
γων)ας Θ/3 Oκαστον.

SH παρο*σα ς θεωρηθ=? eς συµπλHρωσις τ?ς προτ-σεως τοK κ. K. Σαµπατακ-κη, («∆αυλAς», τ. 118, Φε2. 2000).

Kωνσταντ!νος 4Aρ. 4Aνδρ*τσος

MηχανολAγος -HλεκτρολAγος Mηχανικ@ς, AθHνα

Nτ>περµαν
;H 8δεολογικ4 «,τµ7σφαιρα» το/ ;OµAρου, γεµ1τη ,π Iσωτερικ4 δ'ναµη 8σορροπηµ νη, _χι δ'ναµη γι3 τ4 δ'ναµη· Iκε: D δια'γεια τ2ς Iσωτερικ7τητας τ*ν π1ντων δνει bνα κ7σµο ,µ7λυντο κι bναν pνθρωπο µ
σ*µα καF νο/ 5γι2. ;Hρωισµ7ς, χαρ1, φ*ς, ,ν1ταση. ;H λ'πη δν %χει λ16ει ,κ7µα τ4ν Iσωτερικ4 5ποκειµενικ4 δι1σταση τ2ς !6ραιοχριστιανικ2ς
µεταφυσικ2ς, Xπου δια6ρωτικ3 µετατρ πει τν Dρωισµ7, τ φ*ς, τ4 χαρ3
σ ψυχοφθ7ρο π7νο, σ θ1νατο. 0Eδ* θ3 καταλ16ουµε τ σηµεριν7 µας
ψυχολογικ 5π76αθρο καF τ4 µ7λυνση τ*ν π1ντων. Συγκρνατε τ4ν µεγαλωσ'νη τ2ς ,ρχαας ;Eλληνικ2ς T χνης µ τFς 6υζαντινς ε8κ7νες, γιατF
%τσι εfκολα θ3 %χετε τ4 σ'γκριση.
T3 πρ1γµατα εLναι φ*ς-φαν1ρι, Xµως τ Σ'στηµα τ3 µπερδε'ει µ ,καταλα6στικες καF σο6αροφανε:ς µπουρµπουλ2θρες, µ 6αρ'γδουπους
,πολογητ ς του, ποP δν %χουν ν3 πο/ν τποτε – γι’ αBτ εLναι τερ1στιος
Q _γκος το/ «πνε'µατος» το/ σηµερινο/ ,νθρCπου. Ποι7της καF χρ2µα
το/ homo οeconomicus, D χειρ7τερη σφραγδα το/ ,νθρCπου... 0AδυσCπητα Q χρ7νος ξετυλγεται, Iνs* Q µεγ1λος 0Aλεξανδρινς θυµ7σοφα λ ει τ7: «ΣB Iγ|Vς στ'ν πηγαιµ' γιB τLν 4Iθ/κη, νB ε}χεσαι ν~ναι µακρYς l
δρ>µος»· τ4ν 0Iθ1κη τ2ς Iπιστροφ2ς... καF καπνν ,ναθρCσκοντα! Θ3
το/ κουνο/σε τ4ν οBρ3 γνωρζοντας τν 0Oδυσσ α Q παλι7ς του φλος,
τ 5π ροχο Iκε:νο σκυλ Q iAργος, ποP ,ντικατ7πτριζε τ4ν ο8κογενειακ4 γαλAνη εBτυχισµ νων Dµερ*ν, Q ,χCριστος φλος..., Q κ'ων.
Kι %ρχεται σAµερα τ «ντ7περµαν», µανιακς διασταυρωµ νος σκ'λος
Iφιαλτικ*ν Tνερων, µ ε8δικ3 λουρι3 στ3 καταστAµατα, Xπου προσφε'γουν ψυχανCµαλα pτοµα τ2ς παθολογικ2ς σηµεριν2ς µ7δας... T pµοιρο ζs*ο τ χρησιµοποιο/ν σ3ν δεκανκι. =Eνα «πακ ττο» IξυπηρετAσεων
µ σsω το/... Internet – καF φο/ρνος ν3 µ4ν καπνσkη... 0Eξουσιαστς καF
πλανητ1ρχες %χουν καταλ16ει ποP π]µε; iIσως τρ6ουν τ3 χ ρια τους χαρο'µενοι, γιατF %ρχεται τ Qλοκα'τωµα, D τελικ4 λ'ση, ποP ζητ]νε, γι3
ν3 ,παλλαγο/ν ,π τοPς IνοχλητικοPς ποP σκ πτονται.
M3 δν εLναι µ7νοι ο+ %ξω, εLναι καF ο+ µ σα, ποP φ ρουν κι αBτοF ντ7περµαν – π*ς θ3 ,παλλαγο/ν; Kι ^ν 5ποθ σουµε Xτι ,φαιρο/ν αBτ τ
γονδιο, τ7τε θ3 ξ ρουν Xτι θ3 κ1νουν ,νεπαν7ρθωτη ζηµι3 στ ο8κε:ο
κ ντρο το/ Iγκεφ1λου, Xπου Iκε: %χουν φορτCσει Xλα τους τ3 _νειρα καF
τFς Iλπδες γι3 bναν µικρονοϊκ κ7σµο φανταχτερ*ν λουρι*ν γι3 σκυλι3
ντ7περµαν...

ΠαντελVς Γλ/ρος

MIA ΠPOTAΣH ΓIA MIA EΠANAΣTAΣH
ΣTH ΣHMEPINH MEΣAIΩNIKH ΠAI∆EIA
Xορε*οντας µ5 τ$ν AθηνD στ@ ∆ιαδ)κτυο
καC συζητVντας µ5 τ@ Σωκρ-τη στ$ν Aγορ1. ΣOγκριση Pφιστµενου κα προτεινµενου συστ;µατος
A. T@ Mφιστ-µενο «παιδαγωγικ@ σ*στηµα» (∆ηµοτικA, Γυµν-σιο-Λ*κειο κ.λπ.) µ5
τ$ν MπερφAρτωση Uχρηστων καC περιττ3ν γνVσεων (περ)που κατ0 60%) εTνουχ)ζει
 παθητικοποιε9 L,τι πι@ δηµιουργικ@ καC πολ*τιµο ;χουν ν0 προσφFρουν ο\ XEλληνες στ@ν κAσµο µας: τ0 Pδια)τερα χαρακτηριστικ0 στοιχε9α τοK Zγκεφ-λου τους.
B. Προτε)νουµε Oνα νFο παιδαγωγικ@ σ*στηµα (2λ. π)νακες 1 καC 2), πο8 διαφFρει
>π@ τ@ ξενAφερτο µεσαιωνικ@ σ*στηµα (πο8 ZφαρµAζεται στ$ν SEλλ-δα) µF: MπερφAρτωση «|λης», Zξετ-σεις, κλεισο*ρα στο8ς τFσσερις το)χους, παπαγαλ)α κ.λπ. SH
δοµ$ τοK νFου προγρ-µµατος σπουδ3ν ε^ναι E [ξ?ς:
1. ΘεµελιακB µαθ5µατα (4-6) ( περ)που 50% τοK χρAνου): µ5 >ξιολAγηση µAνο
σ5 3-5 µαθHµατα.
2. 4EλεQθερες διαλ6ξεις (γι0  10 µαθHµατα) ( περ)που 20% τοK χρAνου): XωρCς
>ξιολAγηση στ0 µαθHµατα αTτ-.
3. 4Eπισκ6ψεις-παιδαγωγικEς Sµπειρ*ες ( περ)που 30% τοK χρAνου) (2λ. το8ς Π)νακες 2 καC 2α).
Γ. SO εTνουχισµ@ς τοK Zγκεφ-λου τ3ν νFων SEλλHνων µ5 τ@ Mφιστ-µενο σ*στηµα
Zξηγε9, γιατC ο\ σηµερινοC XEλληνες δ5ν µποροKν ν0 φτ-σουν σ5 µεγαλωσ*νη το8ς
>ρχα)ους προγAνους τους.
• N0 ο\ διαφορ5ς τ3ν δ*ο συστηµ-των στCς ZπιπτVσεις τους, σ5 συνοπτικ$ διατ*πωση. (ΠληρFστερη διατ*πωση Mπ-ρχει στ@ Mπ@ ;κδοση 2ι2λ)ο µας.)

ΣQγκριση SπιπτTσεων τOν δQο συστηµ/των:

AUτ' ποY iσχQει:
(KαταναγκαστικAκαταπιεστικ4 παιδεα)
Aδιαφορ)α
Aν)α (µFσα στ$ν τ-ξη)
Παπαγαλ)α
Kαταπ)εση (καταπιεσµFνα Uτοµα)

aAγχος-«στρ5ς»
ATτοκτον)ες
Kατ-ρες-2ρισι5ς (>π@ το8ς γονε9ς)
Aντιγραφε9ς
Aπο2λ-κωση
ΦερFφωνα
AπονεκρωµFνοι ZγκFφαλοι

AUτ' ποY προτε*νουµε:
(∆ηµιουργικ4διαλεκτικ4 παιδεα)
Συµµετοχ$ (στ@ δι-λογο)
ΠεριFργεια-διFγερση
∆ηµιουργικοC Uνθρωποι
Eλευθερ)α σκFψης (>πελευθερωµFνα
Uτοµα)
ATτογνωσ)α->ναζHτηση
ΠρAσκληση γι0 ζω$
ETλογ)ες-προσδοκ)ες
Aναζητητ5ς τ?ς >λHθειας
Kριτικ$ σκFψη
ATτAφωτες nντAτητες
∆ιαλεγAµενοι-ξ*πνιοι
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Π*νακας 1. ΣυγκριτικL παρουσ*αση τOν δQο παιδαγωγικOν συστηµ/των
A.
T' Pρχα!ο dλληνικ'
παιδαγωγικ' σQστηµα.
(∆5ν Mπ-ρχουν Zξετ-σεις. SH διδασκαλ)α
γ)νεται στ0 αyθρια, τ0 γυµναστHρια,
µ-θηση µ5 δι-λογο κ.λπ.)
A. Mαθ5µατα
1. Σταθερ3**
1. ΛAγος+ρητορικ$ (;κφραση)+µ*θοι
2. Γεωµετρ)α+>ριθµητικ$+«Mπολογιστ5ς»
3. Mουσικ$+vρµον)α+Nµηρικ0 ;πη
4. Γυµναστικ$+Uθληση

B.
T' µεσαιωνικ' ξεν>φερτο*
παιδαγωγικ' σQστηµα.
(M5 Zξετ-σεις, 2αθµολογ)ες,
κλεισο*ρα στο8ς 4 το)χους,
παπαγαλισµ@ κ.λπ.)

1. «;Yποχρεωτικ3»
1. Θρησκευτικ0
2. SEλληνικ0 (>ρχα9α-νFα)
3. SIστορ)α
4. Mαθηµατικ0
5. Φυσικ$-χηµε)α
2. 0Eλε'θεροι ∆ι1λογοι
6. ΞFνη γλ3σσα
Mεταξ8 τοK δασκ-λου καC τοK µαθητ?:
7. Aρχ5ς οPκονοµ)ας
– στ$ν «>γορ-»,
8. Tεχνολογ)α
– στ0 αyθρια,
9. Λατινικ0
– Zµπειρ)ες στο8ς >γρο*ς,
10. Περι2αλλοντικ$ ZπιστHµη
– Zµπειρ)ες στ@ κυνHγι,
11. Λογοτεχν)α
– Zµπειρ)ες στο8ς >µπελ3νες (τρ*γος),
12. SYπολογιστ5ς
– Zµπειρ)ες στ0 θFατρα,
13. Aστρονοµ)α-διαστηµικ$
– Zµπειρ)ες στCς «δηµAσιες Mπηρεσ)ες» κ.λ.π.
14. Bιολογ)α
15. Φυσικ$ >γωγ$
2. 0Eπιλογ2ς
16. ETρωπαϊκ@ς πολιτισµ@ς
17. Πληροφορικ$
18. APσθητικ$ >γωγ$
19. Ψυχολογ)α
20. ΣχFδιο κ.λπ. κ.λπ.
ΣQνολο  15 ;τη. MαθHµατα: 4 µAνον.
ΣQνολο = 12 ;τη. Mαθ5µατα 20 + ...
4EµπειρικL γνTση: σ5 5-10 ZπαγγFλµατα.
4EµπειρικL γνTση: σ5 µηδ5ν (0)
ZπαγγFλµατα.
B. T* «παρ/γουν» τB δQο συστ5µατα (Pποτελ6σµατα):***
↓
↓
Θαλ?ς, ΠυθαγAρας, SHρ-κλειτος, Λε*κιππος,
Παπαγαλ-κια, µαϊµουδ-κια,
Παρµεν)δης, ZHνων, Σωκρ-της, Ξενοφ3ν,
καταστροφε9ς 2ι2λ)ων, >ντιγραφε9ς,
ΠρωταγAρας, Πλ-των, ∆ηµAκριτος, AριστοτFλης,
φερFφωνα, χο*λιγκανς,
ETκλε)δης, ∆ιογFνης, Ξενοφ-νης, Eµπεδοκλ?ς,
µετριAτητες... Uγχος-καταπ)εση,
Aριστε)δης, AρχιµHδης, SYπατ)α, Περικλ?ς,
αTτοκτον)ες.
Aρχ*τας, Aγησ)λαος, Φ)λιππος, MFγ. AλFξανδρος, καH «ψηφορAροι χειροκροτητFς».
Πλο*ταρχος καH ZνεργοC πολ)τες.
* «∆υτικAφερτο», εPσαγAµενο, µεσαιωνικ?ς προFλευσης. SH σ*γκριση A. καC B. ;χει µAνο παιδαγωγικ$ >ξ)α καC
>φιερVνεται στο8ς Mπουργο8ς παιδε)ας µας.
** Στ$ν >ρχαιAτητα ο\ νFοι >σκοKσαν τ@ πνεKµα τους µ5 τ$ µ/θηση, τ@ δι/λογο καC τ$ν µουσικL ρµον*α. ∆5ν εTνο*χιζαν τ@ πνεKµα τους µ5 Zξετ-σεις, 2αθµολογ)ες, παπαγαλ)α, τ$ν κλεισο*ρα σ5 4 το)χους.
Στ@ προτεινAµενο «pριστο σ'στηµα» ν0 προστεθοKν στ@ A1 µAνον τρ)α (3) µαθHµατα: φυσικ$-χηµε)α, (>ρχ5ς)
πληροφορικ?ς καC ξFνη γλ3σσα, δηλ. σ*νολο µAνον [πτ0 (7) µαθHµατα («5ποχρεωτικ1»). Γι0 Lλα τ0 Uλλα µαθHµατα (φιλοσοφ)α, θρησκευτικ0 κ.λπ.) ν0 γ)νωνται «Zλε*θερες διαλFξεις» (χωρCς Zξετ-σεις).
*** XEνα σ*στηµα κρ)νεται >π@ τ0 Pποτελ6σµατ/ του.
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M@ σηµερινC δεδοµνα τC δOο συστ;µατα παργουν
A
∆εµFνους στ$ν [λληνικ$ παρ-δοση
SEλληνολατρ)α καC οPκουµενικAτητα
Bι2λιAφιλους
Συµµετοχικ@ δι-λογο
Kοινωνικο8ς λειτουργο8ς
Παραγωγικο8ς-δραστHριους
Συνειδητο8ς δηµοκρ-τες-Zνεργο8ς
πολ)τες
Συνεχιστ5ς τ?ς Zθνικ?ς κληρονοµιDς

B
AνθFλληνες
Ξενολατρ)α
Kαταστροφε9ς 2ι2λ)ων
(Kαθηγητικ@) µονAλογο
Mοναχικο8ς καταναλωτ5ς
TεµπFληδες->δι-φορους
ETνουχισµFνους πολ)τεςχειροκροτητ5ς
SYπο2αθµιστ5ς τοK
SEλληνικοK ΠολιτισµοK
Σωκρ-τηδες, Πλ-τωνες, ETκλε)δηδες...
MετριAτητες
ΠροετοιµασµFνα παραγωγικ0 Uτοµα.
aAνεργους
O\ εTρ*τερες ZπιπτVσεις τ3ν δ*ο συστηµ-των φα)νονται καC στ$ν παρακ-τω δι-σταση:
A. T' oφιστ/µενο σQστηµα
µ5 τ@ διδακτικ@ µονAλογο τοK δασκ-λου, µ5 τ$ν >ποστHθιση-παπαγαλ)α, µ5 τCς
>ντιγραφ5ς-Zξετ-σεις, µ5 τ$ν >ναγκαστικ$ παρακολο*θηση, µ5 τ@ µ-ντρωµα µFσα
στ$ν αyθουσα διδασκαλ)ας, µ5 τ$ µουσειακ$ µεταφορ0 τ3ν νεκρ3ν κAσµων (Uχρηστα µαθHµατα), µ5 τ$ν τροµοκρατ)α τ3ν 2αθµ3ν καC µ5 τ@ «Zκτελεστικ@ >πAσπασµα»: «πFρασες – >πFτυχες»
εUνουχ*ζει-διαστρ6φει ^ καH σκοτTνει:
τ0 πι@ eρα9α καC δηµιουργικ0 στοιχε9α-κ*τταρα τοK νFου XEλληνα Lπως: τ$ν παρθενικ$ θεVρηση τοK κAσµου, τ$ν καλλιFργεια τ?ς φαντασ)ας, τ$ ροπ$ γι0 δηµιουργικ0 Zπιτε*γµατα, τ@ν MψηλAφρονα στοχασµA, τ$ν κλ)ση πρ@ς πρωτογεν? θεωρHµατα, τ$ν παραγωγικ$ ZφευρετικAτητα, τ$ν κριτικ$ σκFψη, τ$ν παραγωγικ$ >ποτελεσµατικAτητα, τ$ διαλεκτικ$ φιλοσοφικ$ προδι-θεση, τ$ν ;µφυτη παρAρµηση
γι0 παρθενογFνεση νFων Pδε3ν καC Zπιτευγµ-των, τ$ δυνατAτητα τ?ς συνFχειας τοK
SEλληνικοK Πνε*µατος, τ$ν πρωτAτυπη Zπιστηµονικ$ προσφορ-.
B. T' προτειν>µενο σQστηµα:
µ5 τ$ν καθιFρωση τοK διαλAγου eς τοK 2ασικοK Zργαλε)ου διδασκαλ)ας-µ-θησης,
µ5 τ$ν Zνεργ@ συµµετοχ$ τ3ν νFων >νθρVπων στ0 κοινωνικ0 δρVµενα (ZνηµFρωση
γι0 το8ς δHµους  κοινAτητες, τCς νοµαρχ)ες, τ$ δρ-ση τ3ν συλλAγων  σωµατε)ων,
τ3ν νοσοκοµε)ων κ.λπ.) καC µ5 τ$ν Mπε*θυνη ZνηµFρωση καC προσωπικ$ Zµπειρ)α
γι0 τCς παραγωγικ5ς δραστηριAτητες (σ5 >ρτοποιε9α, >γροτικ5ς µον-δες, 2ιοµηχαν)ες, τρ-πεζες, ZπιχειρHσεις κ.λπ.)
καλλιεργε!-δηµιουργε! ^ καH PναδεικνQει:
τ0 πλFον δηµιουργικ0 στοιχε9α τοK νFου XEλληνα Lπως: τCς Zνδι-θετες \κανAτητFς του,
τ$ν πρωτογεν? φαντασ)α του, τ0 Yνειρα καC το8ς Nραµατισµο*ς του, τ$ν ZφευρετικAτητ- του, τ@ν παραγωγικ@ στοχασµA του, τ$ν >ποτελεσµατικAτητ- του σ5 κ-θε δρ-ση του.

2. H δοµ" το προγρµµατος σπουδBν
SH οTσ)α τ?ς παιδαγωγικ?ς λειτουργ)ας Zµφαν)ζεται στ@ πρAγραµµα σπουδ3ν,
πο8 προτε)νουµε (2λ. ∆ι-γραµµα 1 καC Π)νακα 2). SO Π)νακας 3 >ποκαλ*πτει µ)αν
Uλλη παθογFνεια.
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∆ι/γραµµα 1. KH συνολικL δοµL τοC προτειν>µενου προγρ/µµατος σπουδOνµαθηµ/των sλοκληρωµ6νης παιδε*ας-Sκπα*δευσης (2λ. καC Π)νακα 2)

MεταπτυχιακL
κατ/ρτιση:
23-25 SτOν

Πανεπιστ5µιο:
19-22 SτOν

EPδ)κευση
(κατ-ρτιση
στ$ν
Zπιστηµονικ$
;ρευνα).
Γνωστικ@ς
Zξειδικευτικ@ς
κλ-δος.
Bασικ0 µαθHµατα
Zπιστηµονικ?ς κατ-ρτισης.

Γυµν/σιο-ΛQκειο
13-18 SτOν

∆ηµοτικ>:
6-12 SτOν

0-5 SτOν

Γλ3σσα-;κφραση, µαθηµατικ-,
MπολογιστFς, 2ιολογ)α-PατρικH,
φυσικ$-χηµε)α, \στορ)α, >γγλικ-,
µουσικH...
KαC
70 ZπισκFψεις σ5 παραγωγικο8ςZπαγγελµατικο8ς χVρους - προσφορ0
κοινωνικοK ;ργου (καθαριAτητα,
φροντ)δα δηµ. χVρων).
Γλ3σσα-γραφH, >ριθµητικH, γεωγραφ)αφυσικ@ς κAσµος, \στορ)α, >γγλικ-, MπολογιστFς.
KαC
50 ZπισκFψεις σ5 παραγωγικο8ς-Zπαγγελµατικο8ς χVρους·
προσφορ0 κοινωνικοK ;ργου (στ$ δηµAσια καθαριAτητα,
δενδροφ*τευση κ.λπ. µ5 Mψηλ$ 2αθµολογ)α).
Nηπιαγωγε9ο
– οPκογFνεια.
KαC
πρ3τες Zξωσχολικ5ς Zµπειρ)ες
(Zδ3 διαπλ-θεται κατ0 60% E προσωπικAτητα καC τ@ fθος).

3. Συνοπτικ" ξιολγηση κα #ρωτηµατικC

▲

Γι0 Lσους θFλουν ν0 >ξιολογHσουν τCς προτ-σεις πο8 παρουσι-ζονται, πρFπει ν0
λ-2ουν Mπ’ Yψη τους ( πρFπει ν0 >παντHσουν) τ0 [ξ?ς:
1. ΓιατC στ$ χVρα µας αTτοκτονοKν µαθητFς, Lταν >ποτυγχ-νουν στCς Zξετ-σεις
(καC >ναλογ)ζωνται τ@ δηµAσιο διασυρµA);
(Bλ. συνχεια στ" σελ. 14020)
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Π*νακας 2.
Πρ>ταση: ∆οµL προγρ/µµατος σπουδOν (δηµοτικοC, γυµνασ*ου, λυκε*ου)
1. ΘεµελιακB µαθ5µατα
µ5 Zξετ-σεις (4-6 µαθHµατα)

( 50% τοK χρAνου):
[γλ3σσα, >ριθµητικH, µουσικH, φυσ. κAσµος,
MπολογιστFς, φυσικH-χηµε)α, >γγλικ0]

2. 4EλεQθερες διαλ6ξεις
χωρCς Zξετ-σεις (+10 µαθHµατα)

( 20% τοK χρAνου):
[θρησκευτικ-, δηµ. >γωγH, οPκονοµ)α,
πολιτε*µατα, ψυχολογ)α, κοινωνιολογ)α κ.λπ.

3. 4Eπισκ6ψεις-παιδαγωγικEς Sµπειρ*ες

( 30% τοK χρAνου):
(>ρτοποιε9ο, ραφτ-δικο, δηµαρχε9ο, >στυνοµικ@
τµ?µα, νοσοκοµε9ο, µουσε9ο κ.λπ.)

* SO Lρος «5ποχρεωτικ1», πο8 χρησιµοποιε9ται >π@ τ0 Zπ)σηµα προγρ-µµατα σπουδ3ν, ε^ναι «>πωθητικAς», γιατC θυµ)ζει «\ερ0 ZξFταση», µεσα)ωνα, καταναγκαστικ@ ;ργο κ.λπ., Lπως καC N Lρος «Iξετ1σεις». N0 χρησιµοποιηθοKν περισσAτερο παιδαγωγικοC Lροι, Lπως «θεµελιακ1», «,ξιολ7γηση»-«Iπδοση» κ.λπ.
Σηµε)ωση: στ@ Mπ@ ;κδοση 2ι2λ)ο µου δ)νονται περισσAτερες λεπτοµFρειες γι0 τ@ πρAγραµµα σπουδ3ν –τ$ν οTσ)α
τ?ς παιδαγωγικ?ς λειτουργ)ας...
Γι0 το8ς τ)τλους σπουδ3ν, 2λ. τ@ κε)µενA µου: «;H Tνοµατολογα τ*ν ττλων σπουδ*ν», «OPκονοµικ@ς TαχυδρAµος»,
4 Mαρτ)ου 1999, σελ. 82.

Π*νακας 2α. T' πρ>γραµµα πρακτικOν SµπειριOν γιB τ' δηµοτικ'
<Eπισκψεις κα πρακτικ" #ξσκηση (30% το συνολικο χρνου σπουδBν):
A. ∆ηµ>σια Sνηµ6ρωση:
Eπ)σκεψη στο8ς τοπικο8ς >ρχαιολογικο8ς χVρους-µουσε9α·
δ?µος  κοινAτητα (2 EµFρες)·
πολιτιστικοC σ*λλογοι·
Zπ)σκεψη σ5 2ι2λιοθ?κες·
τοπικ@ς χορευτικ@ς σ*λλογος·
τοπικ@ς γυµναστικ@ς σ*λλογος·
διε*θυνση τροχα)ας-κυκλοφοριακ$ >γωγH·
π3ς γ)νεται E λεκτροδAτηση (∆EH)·
>σφαλιστικοC nργανισµο)·
Zπ)σκεψη στ$ν >γορ0 τροφ)µων-ZνηµFρωση·
Zπ)σκεψη σ5 δι-φορα Mπουργε9α  νοµαρχ)ες·
Zπ)σκεψη σ5 τοπικ5ς Zφηµερ)δες·
Zπ)σκεψη στ0 λεκτρονικ0 M.M.E.
B. ΠροσφορB κοινωνικοC bργου (δQο µVνες – µE Pξιολ>γηση):
KαθαριAτητα δηµοσ)ων χVρων (πλατε9ες, π-ρκα, παιδικ5ς χαρ5ς κ.U.)· δενδροφ*τευση· περιπο)ηση κHπων· συµµετοχ$ στ$ διατHρηση τ?ς οPκολογικ?ς Pσορροπ)ας
(>νακ*κλωση, περι2αλλοντικ$ >γωγH)· καθαριAτητα >κτ3ν· φ*λαξη δασ3ν.
Γ. 4Eπ*σκεψη σE SπαγγελµατικοYς-παραγωγικοYς χTρους:
>ρτοποιε9α· ραφτ-δικα· Mποδηµατοποιε9α· ξυλουργε9α· λαϊκ$ >γορ-· παραγωγικ5ς
µον-δες· Zµπορικ5ς οPκονοµικ5ς µον-δες· Zργοτ-ξια καC nρυχε9α· >γρο8ς καC >γροτικ5ς Zκµεταλλε*σεις· ZργαστHρια κεραµεικ?ς· συζHτηση µ5 το8ς πι@ δηµιουργικο8ς
πολ)τες-παραγωγο8ς >γαθ3ν.
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Π*νακας 3. Mηνια!ος µισθ'ς (κατB προσ6γγιση)
Aρχαι>τητα
(δρχ.)*

Σ5µερα
(δρχ.)

1.

∆-σκαλος

60

220.000

2.

EPδικευµFνος Zργ-της

26

300.000

3.

Bουλευτ$ς

20

2.000.000

* Iσοτιµ)α 450 π.X.
Παρατ5ρηση:
1) Στ$ν >ρχαιAτητα ο\ δ-σκαλοι ;παιρναν 3πλ/σιο µισθ@ σ5 σ*γκριση µ5 το8ς 2ουλευτFς.
2) MποροKµε ν0 συγκρ)νουµε τCς «>ρχα9ες» καC τCς «νFες», >ξ)ες: N δ-σκαλος καλλιεργε9 τ$ν ψυχL τ3ν νFων, Zν]3 N 2ουλευτ$ς συνHθως: δηµαγωγε9  ψηφ)ζει «Pµελ6τητους» νAµους.

2. T) σηµα)νει τ@ σχ)σιµο  καC τ@ κ-ψιµο χιλι-δων διδακτικ3ν 2ι2λ)ων (πο8
>κρι2οπλHρωσαν ο\ XEλληνες πολ)τες) τCς EµFρες τ3ν Zξετ-σεων ;ξω >π@ τ0 γυµν-σια-λ*κεια; (ΞFσπασµα στ$ 2αρ2αρAτητα καC τ$ν καταπ)εση [ν@ς >ντιπαιδαγωγικοK συστHµατος, πο*, >ντC ν0 Nδηγ=? στ$ν >γ-πη γι0 τ@ 2ι2λ)ο, προωθε9 τ$ν καταστροφH του.)
3. MHπως τ0 60-70% >π@ αTτ0 πο8 διδ-σκονται στ0 σχολε9α µας ε^ναι Uχρηστα;
4. Γιατ) κ-θε χρAνο >ναγκ-ζονται ν0 φε*γουν >π@ τ$ν SEλλ-δα σ5 πανεπιστHµια
γειτονικ3ν χωρ3ν (ΣκAπια, Bελιγρ-δι, Kωνσταντινο*πολη, ΣAφια, T)ρανα...) περ)που 25.000 παιδι- µας, σπουδ-ζουν Zκε9 ZπC 4-5 χρAνια, ξοδε*ουν τουλ-χιστον
7.000.000-10.000.000 δρχ., ZπιστρFφουν στ$ν SEλλ-δα καC το8ς >ναγνωρ)ζουµε τ@ πτυχ)ο; MHπως µ5 τ0 χρHµατα αTτ0 θ0 µποροKσαν ν0 σπουδ-σουν στ$ν SEλλ-δα σ5 δηµοτικ0 πανεπιστHµια καλ*τερα >π@ τ3ν γειτονικ3ν µας χωρ3ν;
5. Γιατ) Mπ-ρχει Nµαδικ$ ;ξοδος πρ@ς τ0 πανεπιστHµια τ?ς ETρVπης καC Aµερικ?ς;
6. Γιατ) τ0 πανεπιστHµι- µας δηµιουργοKν στρατι5ς >νFργων; Γιατ) πολλοC νFοι
χ-νουν δ*ο καC τρ)α χρAνια, Oως Lτου 2ροKν παραγωγικ$ Zργασ)α;

4. <AνVτατη <Eκπα>δευση: Προτσεις
Γι0 τ$ν >νVτατη Zκπα)δευση προτε)νονται τ0 [ξ?ς:
1. Kατ-ργηση Lλων τ3ν «εPσαγωγικ3ν»  «προ-εισαγωγικ3ν» Zξετ-σεων. [SO AριστοτFλης, N ETκλε)δης δ5ν πFρασαν >π@ εPσαγωγικ5ς Zξετ-σεις...] O\ Zξετ-σεις
αTτ5ς >ποτελοKν >ντι-παιδαγωγικFς, >ντικοινωνικ5ς καC >ντι-παραγωγικ5ς δραστηριAτητες [SYπενθυµ)ζω Lτι N γρ-φων fλθε «πρ3τος» στCς εPσαγωγικFς του Zξετ-σεις >ν-µεσα σ5 πολλ5ς χιλι-δες Uλλων Mποψηφ)ων...]
2. Eyσοδος στ0 AEI καC TEI Lλων Lσοι ;χουν τ@ν συµ2ατικ@ 2αθµ@ ≥14. [XOσοι
;χουν 2αθµ@ κ-τω τοK 14 στρFφονται σ5 πρακτικ0 ZπαγγFλµατα, τ0 Nπο9α ZπιλFγουν :δη >π@ τ@ λ*κειο µ5 τCς «παιδαγωγικ5ς ZπισκFψεις» τους.]
3. ∆ηµιουργ)α σταδιακ0 >κAµη 10 ν6ων πανεπιστηµ*ων τουλ-χιστο, γι0 ν0 MποδεχθοKν Lλους πο8 θFλουν ν0 κ-νουν >νVτατες σπουδFς.
4. Γι0 ν0 ε^ναι Zφικτ$ E >πορρAφηση τ3ν Mποψηφ)ων >π@ τ0 AEI καC TEI, διπλασι-ζονται προσωριν0 ο\ ρες διδασκαλ)ας >π@ τ0 µFλη τοK ∆EΠ στ0 Mφιστ-µενα :δη πανεπιστHµια: 8-14.00: πρωιν$ διδασκαλ)α (= 6 ρες)· 16-22.00:
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>πογευµατιν$ διδασκαλ)α (= 6 ρες)·
5. αTξ-νονται κατ0 60% ο\ >µοι25ς Zργασ)ας τ3ν µελ3ν τοK ∆EΠ διπλ?ς >καδηµαϊκ?ς >πασχAλησης·
6. Mπερκοµµατικ@ς Mπουργ@ς καC µAνιµος Mφυπουργ@ς Παιδε)ας (γενικ?ς >ποδοχ?ς καC >π@ το8ς σοφVτερους XEλληνες)·
7. πρAσκληση καC καθηγητ3ν τοK AπAδηµου SEλληνισµοK στ$ν SEλλ-δα γι0 µερικ$  πλHρη >πασχAληση·
8. >πAλυτη διαπανεπιστηµιακ$ καC γεωγραφικ$ κινητικAτητα καθηγητ3ν (γι0 ν0
>ντιµετωπισθ? τ@ 2)·
9. >ξιοπο)ηση Lλων τ3ν κοινοτικ3ν πAρων (πο8 σHµερα >πορροφοKνται µAνον
κατ0 35% περ)που)·
10. Lσοι γονε9ς ;χουν συνολικ@ φορολογητFο εPσAδηµα ≥25.000.000 κατα2-λλουν δ)δακτρα 1.000.000 δρχ. κατ’ ;τος γι0 τ@ πρ3το παιδ), 500.000 δρχ. γι0 τ@ δε*τερο,
300.000 γι0 τ@ τρ)το καC µηδ5ν (0) γι0 τ@ τFταρτο καC Uνω·
11. κ-θε πανεπιστηµιακ@ τµ?µα σπουδ3ν MποχρεοKται ν0 \δρ*ση καC µεταπτυχιακ@
τµ?µα µ5 εTθ*νη τοK προFδρου του µFσα σ5 Oνα ;τος·
12. στ0 πανεπιστHµια µποροKν ν0 διδ-σκουν µ5 σχετικ$ eρια)α >µοι2$ καC ZπιτυχηµFνα Uτοµα τοK ZπαγγελµατικοK-ZπιχειρηµατικοK-ZπιστηµονικοK χVρου |στερα >π@ 2ιογραφικ@ MπAµνηµα, πο8 >ξιολογε9ται >π@ τ$ γενικ$ συνFλευση τ3ν
τµηµ-των («προσκεκληµFνοι ZµπειρογνVµονες»).

5. H Eλλδα παγκσµιο X παν-ευρωπαϊκ: κντρο Παιδε>ας
AντC ν’ >φελλην)ζουµε τ0 SEλληνAπουλα στFλνοντ-ς τα στ@ ZξωτερικA, ε^ναι σοφVτερο ν0 Zξελλην)ζωνται τ0 ξFνα πανεπιστHµια µ5 τ$ διευκAλυνση τ?ς Zγκατ-στασης στ$ν SEλλ-δα >λλοδαπ3ν πανεπιστηµ)ων Mψηλ?ς Zµ2Fλειας >π@ τA: X-ρ2αρτ, τ$ν Aγγλ)α, τ$ Γαλλ)α, τ$ Γερµαν)α, τ$ Σουηδ)α, τ$ν SOλλανδ)α. M$ ξεχνDµε,
Lτι E SEλλ-δα καC E AθHνα >πFκτησαν τ$ν αyγλη τους στ$ν >ρχαιAτητα, γιατC προσFλκυσαν σοφο8ς Zγκεφ-λους >π@ τCς µεγ-λες φιλοσοφικ5ς σχολ5ς Lλου τοK τAτε κAσµου. T@ «>µερικανικ@ τεχνολογικ@ θαKµα» nφε)λεται κυρ)ως στ@ γεγον@ς τ?ς προσFλκυσης στCς H.Π.A. Mψηλ3ν Zγκεφ-λων >π@ Lλες τCς χ3ρες, µεταξ8 τ3ν Nπο)ων καC
E SEλλ-δα.
Eλε*θερα λοιπ@ν καC Lλα τ0 «ZργαστHρια σπουδ3ν» >π@ τ@ ZξωτερικA, Zφ’ Lσον
διαθFτουν ποιAτητα. SO παιδαγωγικ@ς >νταγωνισµ@ς ε^ναι E κινητHρια δ*ναµη τ?ς
προAδου. SH SEλλ-δα διαθFτει σο2αρ0 οPκολογικ0 καC παραδοσιακ0 πλεονεκτHµατα, γι0 ν0 γ)ν=η ξαν0 παγκAσµιο κFντρο παιδαγωγικ?ς-Zκπαιδευτικ?ς >κτινο2ολ)ας.
T0 τεχνολογικ-, οPκονοµικ0 καC πολιτισµικ0 nφFλη γι0 τ$ν SEλλ-δα θ0 ε^ναι MψηλAτατα >π@ τ$ στρατηγικ$ αTτH. Xρει-ζεται σοφο8ς πολιτικο8ς EγFτες, Lπως >ναφFρω >ναλυτικ0 στ@ 2ι2λ)ο µου: «SH ποιAτητα τ?ς Eγεσ)ας µας» (ZκδAσεις ΠαπαζHση). O\ πραγµατικοC XEλληνες Zξελλην)ζουν, δ5ν >φελλην)ζονται. T0 ξFνα πανεπιστHµια σιγ0-σιγ0 θ0 προ2-λλουν καC τ$ν SEλληνικ$ Παιδε)α.

ΣταCρος Θεοφαν*δης

Kαθηγητ$ς Πανεπιστηµ)ου

«4Aντ*παλος» σQµµαχος
Mπορε: εfκολα ν3 5ποστηριχθk2, πYς D πνευµατικ4 κατ1σταση το/ σηµερινο/
,νθρCπου δι ρχεται bνα «µετα6ατικ7» στ1διο, ,φο/ ο+ ν ες συνθ2κες, ποP ,ντικαθιστο/ν τ4ν παρακµ4 το/ παραδοσιακο/ κ7σµου, δν εLναι ,κ7µη διακριτ ς. ;O κ7σµος τ*ν Iθν*ν-κρατ*ν καF τ*ν µαζικ*ν κινηµ1των πεθανει. T πολυλεγ7µενο «τ λος τ*ν 8δεολογι*ν» περιγρ1φει τ7σο τν θ1νατο τ*ν ,ριστερ*ν-κοµµουνιστικ*ν
Qραµ1των Xσο καF τ τ λος τ*ν κρατιστικ*ν 8δε*ν.
EEχαµε ,ναφερθ2 σ παλαι7τερο τε/χος το/ «∆αυλο/» (τ. 186: «KρατικιστικL καH
SθνικL iδεολογ*α») στν πανικ στν Qπο:ο περι2λθαν ο+ φορε:ς τ*ν Iθνοκρατικ*ν
,ντιλAψεων, καθYς εLδαν τν !αυτ7 τους ν3 ,φοπλζεται ,π τ4 δ'ναµη τ2ς παγκοσµιοποησης τ2ς ο8κονοµας, τ2ς πολιτικ2ς καF τ*ν 8δε*ν καF ν3 καταλAγουν σ «,µυντικ3 8δεολογAµατα», ποP ,ποπν ουν Iσωστρ φεια, κινδυνολογα καF φανατισµ7. ;H
%ξαρση το/ νεοϊσλαµισµο/ σ’ Xλες σχεδν τFς µουσουλµανικς χ*ρες καF µειον7τητες
αBτ4ν ,κρι6*ς τ4ν pµυνα φανερCνει. Στ4ν ;Eλλ1δα ο+ τ1σεις αBτς φανεται Xτι συσπειρCνονται καF Iκφρ1ζονται µ σα στ {δη 5π1ρχον «!λληνοχριστιανικ» 8δεολ7γηµα, ποP τελευτα:α «φρεσκ1ρεται» καF ,ναδιατυπCνεται, |στε ν3 προταθk2 στοPς Nεο λληνες Sς D Iναλλακτικ4 λ'ση M τ ,ντπαλο δ ος τ2ς «παγκοσµιοποησης» καF τ2ς
«λαλαπας» ποP προκαλε: Q κοσµοπολιτισµ7ς. ;H κνηση αBτ4 συγκροτε:ται ,π αBτ7φωτους δ2θεν !λληνιστς (κατ’ οBσαν µυστικζοντες – ,νατολζοντες) καF κληρικοPς
M 8δι*τες Iκτοπισθ ντες ,π’ τ κατεστηµ νο πολιτικ σ'στηµα, ποP Iπιζητο/ν ν3 δCσουν µα «,π1ντηση» στοPς νικητ ς τους. T3 !τερ7κλιτα αBτ3 στοιχε:α συνεχζουν
Iπσης τ4ν κακοποηση τ2ς +στορας, ποP ξεκνησε ,π συστ1σεως το/ !λλαδικο/
κρ1τους. T !λληνοχριστιανικ «σ'µπλεγµα» πρ πει ν1 δεχνkη Qµοιογεν ς. Γι’ αBτ7
ο+ =Eλληνες φιλ7σοφοι «Iκχριστιανζονται», Q Xριστς καF ο+ 0Aπ7στολοι «!λληνοποιο/νται» καF D !λληνικ4 ,ναζAτηση το/ νοAµατος τ2ς ζω2ς καF το/ κ7σµου 6ρσκει
τν ,π7λυτο προορισµ7 της στ θεοκρατικ Tρθ7δοξο δ7γµα...
;Ωστ7σο τ τοιες καF παρ7µοιες κινAσεις δν δ'νανται ν3 ,ποτελ σουν πρ7σκοµµα
–^ν καF τ IπιδιCκουν– πρς τ4ν ,πρ7σκοπτη %ρευνα τ2ς +στορικ2ς ,λAθειας, ποP
,ποτελε: καF τ κλειδF γι3 τ4ν καταν7ηση το/ !λληνικο/ παρ7ντος. ;H ∆ιεθν4ς 0Eξουσα δν µπορε: παρ3 ν3 χαρεται, δι7τι πλ1ι στ τ λεια 5ποταγµ νο σ’ αBτ4ν κρατικ
κατεστηµ νο 6ρσκει Sς «,ντπαλ7» του κι bναν σ'µµαχο ,π’ τ3 παλι1. Παρ’ Xλα
τα/τα Q ;Eλληνικς Πολιτισµς µ’ Xλες τFς θεωρητικς καF πρακτικς διαστροφς ποP
%χει 5ποστ2, εLναι σAµερα παγκ7σµιος, κυραρχος γι3 bναν καF µοναδικ λ7γο: Συναποτελε:ται ,π’ X,τι ,ληθιν –µ τ4ν %ννοια τ2ς διαχρονικ2ς ,ξας– παρAγαγε D
,νθρCπινη ν7ηση στ +στορικ δι16α της. Πρ7οδος, Iξ λιξη δχως ;Eλλ1δα δν νοε:ται.
Γι’ αBτ τ µ7νο ζητο'µενο γι3 τν σηµεριν =Eλληνα εLναι ν3 γνωρζkη τ ,ληθιν
Xθς ποP εLναι δικ7 του, καF το/ τ ,ποκρ'πτουν M ,λλοιCνουν, |στε ν3 µπορ σkη
ν3 ,ποκαθ1ρkη τ Παρν ,π αBτ4ν τ4ν κακοδαιµονα, ποP συνεκ ντρωσε D παρ1δοξη Xσο καF τραγικ4 πορεα τ2ς φυλ2ς του τFς δ'ο τελευτα:ες χιλιετες. M7νο %τσι
θα µπορ σkη ν3 δηµιουργAσkη καF π1λι, ν3 πρωτοστατAσkη ξαν3 στ παγκ7σµιο γγνεσθαι. ABτ εLναι τ +στορικ7 του χρ ος καF γι’ αBτ προσπαθε: µ τFς Xποιες δυν1µεις του καF Q «∆αυλ7ς», ,γνοCντας τοPς Iκ προοιµου καταδικασµ νους στ4 σ'γχυση καF πιστε'οντας Xτι ο+ ,ναγν*στες του τ χρ ος αBτ τ %χουν κατανοAσει.
E8δ1λλως D συν χιση τ2ς παρουσας του δν θ3 εLχε καν να ,πολ'τως ν7ηµα. ΠολP
σ'ντοµα θ3 δοθk2 D Qριστικ4 µ1χη µεταξP Πολιτισµο/ καF 0Eξουσιασµο/ σ παγκ7σµια κλµακα, καF D +στορικ4 αBτογνωσα καθσταται τ 8σχυρ7τερο Xπλο αBτ2ς τ2ς
µ1χης.

Παν. Λ. KουIαλ/κης

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY

λς. AUτ>λυκος
;O Iκ Πιτ1νης (_χι τ2ς σπαρτιατικ2ς ,λλ3 τ2ς Iν Mυσα τ2ς Mικρ]ς 0Aσας
α8ολικ2ς, D Qποα κατεστρ1φη ,π σεισµν περF τ3 µ σα το/ 1ου µ.X.
α8*νος) ABτ7λυκος 5π2ρξε µ γας φιλ7σοφος, µαθηµατικς καF ,στρον7µος, το/ Qποου τ3 συγγρ1µµατα θεωρο/νται Sς τ3 παλαι7τερα Iκ τ*ν σsωζοµ νων µαθηµατικ*ν συγγραµµ1των (4ος α8Cν). ΠερF το/ 6ου του οBδν
γνωρζοµεν, π ραν το/ Xτι 5π2ρξε διδ1σκαλος το/ πλατωνικο/ συµπατριCτου του 0Aρκεσιλ1ου, µετ3 το/ Qποου συνεταξδευσε κ1ποτε στFς Σ1ρδεις (∆ιογ νης Λα ρτιος ∆´, 6).
T3 δ'ο συγγρ1µµατα το/ ABτολ'κου ποP διεσCθησαν –%χουν Iκδοθ2 5π
το/ Γερµανο/ κλασσικο/ φιλολ7γου Φρειδερκου XοPλτς– διακρνονται γι3
τν αBστηρ3 Iπιστηµονικ χαρακτ2ρα τους καF Iξετ1ζουν τ3 φαιν7µενα καF
τFς δι1φορες θ σεις (παρ1λληλος, TρθA, πλαγα) τ2ς οBρανου σφαρας,
Xπως καF τ4ν θ σι τ*ν ,πλαν*ν ,στ ρων Iν σχ σει πρς τν λιον καF τ4ν
IκλειπτικAν. T3 πορσµατ1 του, ^ν καF ,σφαλ2, χαρακτηρζονται Sς γενικ1, καθ7τι δν χρησιµοποιε: τν δι3 τ2ς σφαιρικ2ς τριγωνοµετρας 5πολογισµ7ν, Q Qπο:ος ε8σ1γεται τ πρ*τον 5π το/ ;Iππ1ρχου το/ Pοδου τν 2ο
π.X. α8*να.
T πρ*τον σ'γγραµµα το/ Πιταναου IπιστAµονος φ ρει τν ττλο «Περ
Kινουµ νης Σφαρας» καF περιγρ1φει σφαραν στρεφ7µενην περF τν pξον1 της, IπF τ2ς Qποας δεικν'ονται ο+ π7λοι, ο+ µεσηµ6ρινοF καF ο+ παρ1λληλοι. Περιλαµ61νει δ'ο «Xρους» (M ,ξιCµατα) καF δCδεκα «προτ1σεις» (M
α8τAµατα) σφαιρικ2ς ,στρονοµας, ,ναφερ7µενα κυρως ε8ς τ4ν _ψιν το/
οBρανο/ καF τFς θ σεις τ*ν διαφ7ρων αBτο/ κ'κλων Iν συναρτAσει πρς τ
γεωγραφικν πλ1τος !κ1στου τ7που. T 6ι6λο αBτ7, µπορο/µε ν3 πο/µε,
,ποτελε: τ θεωρητικν 5π76αθρο καF το/ δευτ ρου 6ι6λου.
O+ δ'ο Xροι το/ A´ 6ι6λου εLναι ο+ !ξ2ς: «;Oµαλ*ς λ γεται φ ρεσθαι σηµε:α, Xσα Iν Eσsω χρ7νsω Eσα τε ({) καF Xµοια µεγ θη διεξ ρχεται»· καF «I3ν
Iπ τινος γραµµ2ς φερ7µεν7ν τι σηµε:ον Qµαλ*ς δ'ο γραµµ3ς διεξ λθkη, τν
αBτν λ7γον bξει X τε χρ7νος πρς τν χρ7νον –Iν 
s τ σηµε:ον !κατ ραν τ*ν
γραµµ*ν διεξ2λθεν– καF D γραµµ4 πρς τ4ν γραµµAν». 0Eκ τ*ν δ'ο «Xρων»
αBτ*ν συν1γεται, Xτι Q ABτ7λυκος Iργ1ζεται IπF τk2 61σει τ*ν λ7γων καF
,ναλογι*ν, πρ]γµα ποP κατ3 τν +στορικ τ2ς µαθηµατικ2ς IπιστAµης
Arpad Szαb7 σηµανει, Xτι ο+ =Eλληνες τ2ς κλασσικ2ς Iποχ2ς δν ,γνοο/σαν
τ4ν pλγε6ρα καF τ3 συνεχιστικ3 µαθηµατικ1.
;H γ´ πρ7τασις το/ Iν λ7γsω 6ι6λου ,ποτελε: προαν1κρουσµα τρ7πον τινα το/ A´ Στοιχεου το/ EBκλεδου –«καF τ Xλον το/ µ ρους µε:ζ7ν (Iστιν)»– καF λ γει τ3 !ξ2ς: «iIση pρα IστFν D ∆H (µ ρος) τk2 ∆Z (Xλον), D Iλλ1σων τk2 µεζονι, Xπερ ,δ'νατον». Mι3 Iξεταστικ4 µατι3 στ κεµενο πεθει
τν ,ναγνCστη, Xτι τ Iν λ7γsω π7ρισµα οBδεµαν ,ναγκαι7τητα καλ'πτει
καF Xτι ,ζAµια θ3 µπορο/σε ν3 %χkη παραλειφθ2· D ,ναφορ1 του δν µπορε:
παρ3 ν3 στοχε'kη στν ZAνωνα τν 0Eλε1τη καF τ3 θαυµ1σια «Παρ1δοξ1»
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του, σ'µφωνα µ τ3 Qπο:α «Eσον καF Xµοι7ν Iστι τ µισυ !νς εBθυγρ1µµου
τµAµατος πρς τ Xλον, καθYς καF Q µισυς χρ7νος πρς τν διπλ1σι7ν του»,
,φο/ τθενται πρς σ'γκρισιν pπειρα πλAθη, Xπου τ3 χωρο-χρονικ3 σηµε:α
εLναι pνευ Iκτατικ2ς M χρονικ2ς διαρκεας (λεπτοµερ2 ,ν1λυσι 6λ πετε στν
«∆αυλ7», τ. 169, σελ. 10189 κ.!.).
T δε'τερο σ'γγραµµα φ ρει τν ττλο «ΠερF 0Eπιτολ*ν καF ∆'σεων τ*ν
0Aστ ρων» καF εLναι δτοµο. ;O ,στρον7µος τ2ς Πιτ1νης δν χρησιµοποιε:
τηλεσκ7πιο M κ1ποιο pλλο _ργανο, ,λλ3 Qδηγε:ται στ3 πορσµατ1 του 61σει τ*ν θεωρηµ1των το/ A´ 6ι6λου του, πρ]γµα ποP καταδεικν'ει τν τρ7πο µ τν Qπο:ο ε8ργ1ζοντο ο+ =Eλληνες ,στρον7µοι, ποP δι3 το/ καν7νος
καF το/ δια6Aτου Sριοθ τησαν τ σ'µπαν καF %δωσαν τ3 Tν7µατα στοPς
,στ ρες σ'µφωνα µ τFς 8δι7τητ ς τους.
;O πρ*τος τ7µος το/ συγγρ1µµατος αBτο/ εLναι γενικς καF περιλαµ61νει Iνν α Xρους καF δεκατρε:ς προτ1σεις, Iνs* Q δε'τερος δεκαοκτY προτ1σεις. ;Ως ,ντικεµεν7 τους %χουν τFς ,νατολς καF τFς δ'σεις τ*ν ,πλαν*ν
,στ ρων Iν σχ σει πρς τν λιο, καθYς καF τ4ν διαρεσι το/ Zsωδιακο/ K'κλου σ δωδεκατηµ7ρια. Λ γοντας δωδεκατηµ7ρια δν Iννοε: τ3 δωδ κατα
το/ ,στερισµο/, Xπως γι3 παρ1δειγµα Kριν M Tα/ρον, ,λλ3 τ3 δωδ κατα
τ2ς περιφορ]ς το/ Παντ7ς, ,π QποιοδAποτε σηµε:ο το/ Zsωδιακο/ K'κλου
καF ^ν ξεκινAσkης τ4ν ,ρθµησι (Φ. Xο'λτς, σελ. 106).
O+ Iνν α Xροι το/ 6´ συγγρ1µµατος εLναι ο+ !ξ2ς: 1. «τ*ν ,πλαν*ν pστρων
α+ IπιτολαF (,νατολς) τε καF δ'σεις α+ µν λ γονται ,ληθινα, α+ δ φαιν7µεναι (φαινοµενικ ς)»· 2. «τ*ν δ ,ληθιν*ν !sCα µν IπιτολA (= αBγεριν4
,νατολA) Iστιν, Xταν µα τs* Dλsω ,νατ λλοντι pστρον τι συνανατ λλkη»· 3.
«!sCα δ δ'σις, Xταν µα τs* Dλsω ,νατ λλοντι pστρον τι δ'νkη»· 4. «!σπερα
δ ,νατολA, Xταν µα τs* Dλω δ'νοντι pστρον τι ,νατ λλkη»· 5. «!σπερα δ
δ'σις, Xταν µα τs* Dλsω δ'νοντι pστρον τι συνδ'νkη»· 6. «τ*ν δ φαινοµ νων !sCα µ ν Iστιν IπιτολA, Xταν πρFν τν λιον ,νατε:λαι pστρον τι πρCτως
φανk2 ,νατ λλον»· 7. «!sCα δ δ'σις, Xταν πρFν τν λιον ,νατε:λαι pστρον
τι πρCτως φανk2 δ/νον»· 8. «!σπερα δ IπιτολA, Xταν µετ3 τν λιον δ/ναι
pστρον τι Iσχ1τως φανk2 ,νατ λλον»· 9. «!σπερα δ δ'σις, Xταν µετ3 τν
λιον δ/ναι pστρον τι Iσχ1τως φανk2 δ/νον».
;O Xρος «,κρον'κτιος δ'σις» ,ποτελε: πλ1σµα το/ ABτολ'κου καF σηµανει τ4ν δ'σιν ,στ ρος τιν7ς, ποP σηµειο/ται τ4ν στιγµ4ν τ2ς δ'σεως M
τ2ς ,νατολ2ς το/ Dλου. 0Aκρον'κτιοι M ,κρ7νυκτοι M καF ,κρ7νυχοι καλο/νται ο+ πλαν2τες ;Eρµ2ς καF 0Aφροδτη, δι7τι φανονται ,φ’ !σπ ρας IπF
το/ οBρανο/ ,λλ’ _χι καF κατ3 τ µεσον'κτιον.
;O ABτ7λυκος πρ*τος %κανε λ7γον περF τ2ς σκοτειν2ς πλευρ]ς τ2ς ΣελAνης, Xπου 5π1ρχει µεγ1λη Tροσειρ3 καF κρατAρ, ποP φ ρουν τ _νοµ1 του·
θεωρε:ται δ –καF δικαως– δηµιουργς καF γεννAτωρ τ2ς Γεωµετρικ2ς
0Aστρονοµας, τ4ν Qποαν τ πρ*τον διδαχθAκαµε ,π’ αBτ7ν.

Σαρ/ντος ΠBν

OX KQπριοι εmναι ^ δEν εmναι WEλληνες;!
T@ν NοFµ2ριο τοK 1999 E «Eλευθεροτυπ)α» δηµοσ)ευσε τ$ν εyδηση Lτι «τ
;Yπουργε:ο 0Eξωτερικ*ν εLχε 5π %κδοσιν 6ι6λο, στ Qπο:ο θ3 ,πεδεικν'ετο Xτι
ο+ K'πριοι εLναι Iξελληνισµ νοι καF _χι =Eλληνες. T4ν %κδοση το/ 6ι6λου µπλ7καρε Q Γι1ννος KρανιδιCτης. Mετ3 τν θ1νατ7 του ,ρχζουν ο+ διαδικασες Iκδ7σεως...». ΣτCς >ρχ5ς τοK 1999 κυκλοφAρησε τ@ τεKχος 68 τοK περιοδικοK «Σ*γχρονα ΘFµατα». Στ$ν σελ)δα 21 Zγρ-φετο: «ο+ χριστιανοF τ2ς K'πρου, στ4ν προσπ1θει1 τους ν3 νοµιµοποιηθο/ν στ παρ7ν, ,ν τρεξαν στ παρελθ7ν... A8*νες
,π7κληροι καF ν7θοι, ,π κτησαν καθαροPς καF περοπτους προγ7νους, τοPς
,ρχαους =Eλληνες.». N0 θυµ)σουµε, Lτι τ@ yδιο περιοδικ@ στ@ τεKχος 64 δηµοσ)ευσε Uρθρο τοK συγγραφFα τ?ς «Mα*ρης AθηνDς» M-ρτιν Mπερν-λ, Zκτ-σεως 80 σελ)δων! Hταν E πρVτη φορ0 πανελλην)ως, πο8 N Mπερν0λ «νοµιµοποιHθηκε». T@ σχετικ@ µ5 τ$ν K*προ Uρθρο τοK περιοδικοK «Σ*γχρονα ΘFµατα»
µDς τ@ «θ*µισε» E «Eλευθεροτυπ)α» τ@ Σ-22ατο 5 Φε2ρουαρ)ου 2000, στ$ σελ)δα 9, µ5 τ)τλο «;H “5φ ρπουσα Iχθρολογα” ;Eλλ1δος-Tουρκας», στ$ν τρ)τη παρ-γραφο.
KαC E >ντ)δραση τ3ν Kυπρ)ων ZπισHµων: ΣυγκεκριµFνα >µFσως µετ0 τ@ δηµοσ)ευµα αTτ@ τ$ν ∆ευτFρα 7 Φε2ρουαρ)ου Zπεδ)ωξα ν0 ZλFγξω τ0 Zπ)σηµα κυπριακ0 «>ντανακλαστικ-». Σ0ν κ-τοικος Θεσσαλον)κης στCς 10.30 τ@ πρωC ZπεκοινVνησα µ5 τ@ Zδ3 Kυπριακ@ Προξενε9ο (τηλ. στ@ 260-611). SH εTγενFστατη κυρ)α πο8 µοK >πHντησε, µοK ZδHλωσε, >φοK ρVτησε ποιAς ε^µαι, Lτι δ5ν χρει-ζεται ν0 >πασχολHσω τ@ν πρAξενο καC µ5 ZρVτησε τ) θFλω. Tον)ζοντας τ$ν PδιAτητµου eς πολ)τη, >νFφερα Lτι Mπ-ρχει µ)α >µφισ2Hτηση τ?ς [λληνικAτητος τ3ν
Kυπρ)ων: «Tελικ0 ε^στε XEλληνες  ZξελληνισµFνοι; ρωτ3 αPφνιδ)ως. M5 ;κδηλη >µηχαν)α µ5 ρωτD: «Γιατ);» T?ς >παντ3, Lτι ;τσι λFει E Zφηµερ)δα. «M0 µ5
αTτ0 >σχολε9ται E πρεσ2ε)α στ$ν AθHνα», µοK >παντD. Kι Zγo συνεχ)ζω. «M0
πρFπει ν0 π-ρω AθHνα, γι0 ν0 µοK π=?ς ν ε^σαι SEλλην)δα;» «Nα)», >παντD.
«Kαλ-, δ5ν µπορε9ς ν0 π=?ς ν ε^σαι SEλλην)δα;» «Π-ρτε τ$ν πρεσ2ε)α...».
Tελικ3ς µοK δ)νει τ@ τηλFφωνο 72.32.727 τ?ς πρεσ2ε)ας· καC >ρχ)ζει π-λι N
yδιος δι-λογος τοK παραλAγου. XΩσπου E εTγενFστατη κυρ)α µ5 ρωτD γι0 τ@ν λAγο πο8 ZνδιαφFροµαι ν0 µ-θω, ν ο\ K*πριοι ε^ναι XEλληνες. «Eπειδ$ τ@ ;γραψε N τ*πος», τ?ς λFω. KαC καταχαρο*µενη, µ5 τAνο τ?ς φων?ς πο8 ;δειχνε θριαµ2ικ$ >πελευθFρωση, µοK >νακοινVνει... «M0 µ5 αTτ0 >σχολε9ται τ@ Γραφε9ο T*που»! «ΠρFπει ν0 π-ρω τ@ γραφε9ο αTτA, γι0 ν0 µοK π?τε ν ε^στε XEλληνες;»
«M-λιστα».
ΠροθυµVτατα µοK ;δωσε τ@ 72.18.080 τοK Γραφε)ου T*που. Zητ3 τ@ν Mπε*θυνο
>π@ µ)α εTγενFστατη Zπ)σης κυρ)α, E Nπο)α µ5 ρωτD γι0 τ@ν λAγο τοK τηλεφωνHµατος. T?ς >ναφFρω, Lτι >Aριστα δηµοσιε*µατα >ναφFρουν κατ-πτυστα πρ-γµατα γι0 το8ς Kυπρ)ους. MοK λFει: «SEσε9ς ποK τ0 δια2-σατε;» «Στ$ν “Eλευθεροτυπ)α” τ@ Σ-22ατο», τ?ς λFω. KαC τAτε, σ0ν ν0 τ$ν κτ*πησε κ-τι, θυµHθηκε:
«aA, να), θυµHθηκα», >παντD. «E^στε XEλληνες τελικ-;» ρωτ3. «ΠρFπει ν0 ρωτHσετε τ@ν Mπε*θυνο.» «M0 πρFπει N Mπε*θυνος ν0 µοK π=?, ν ε^στε XEλληνες;»
«M-λιστα, >λλ0 σHµερα λε)πει. Π-ρτε αgριο στCς 11.00.»...
N.M.

H
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O.E.∆.B., BAµατα Πστης καF Zω2ς
Bι2λ)ο τοK µαθHµατος τ3ν Θρησκευτικ3ν γι0 τ0 τεχνολογικ0 Zπαγγελµατικ0
ZκπαιδευτHρια (T.E.E.) A´ τ-ξεως 1ου κ*κλου. Στ@ 2ο κεφ-λαιο δια2-ζουµε: «ΛαοF
καF θρησκε'µατα σ’ bνα πλουραλιστικ κ7σµο», δηλαδ$ προαναγγFλλεται, Lτι διδ-σκονται καC γνVσεις γι0 Uλλες θρησκε9ες, δηλαδ$ δ5ν Mπ-ρχει µισαλλοδοξ)α.
SΩστAσο τ0 πρ-γµατα ε^ναι τελε)ως διαφορετικ0 Zξ >ρχ?ς. KαC κατ’ >ρχ0ς στ@ν πρAλογο: «τ3 λγα µαθAµατα ποP προσφ ρονται γι3 µελ τη, θ3 θ λαµε ν3 σταθο/ν µι3
πρCτη Iπαφ4 µ τFς α8Cνιες ,λAθειες τ2ς Tρθ7δοξης πστης µας, |στε ,ργ7τερα ν3
µπορ σετε ν’ ,ντιµετωπσετε τ4 ζωA µ θ1ρρος καF Iλπδα.» M5 λ)γα λAγια ο\ πιστοC
τ3ν λοιπ3ν θρησκει3ν ε^ναι λ-τρεις µ$ αPων)ων >ληθει3ν καC δ5ν µποροKν ν0 >ντιµετωπ)σουν τ$ ζω$ µ5 θ-ρρος καC Zλπ)δα.
KαC πDµε στ0 πρ3τα λAγια τοK 2ι2λ)ου: («Πρ-ξεις AποστAλων» 17, 22-24): «Στ1θηκε λοιπν Q Πα/λος στ4 µ ση το/ 0Aρεου Π1γου καF εLπε: “0Aθηνα:οι! Σ]ς 6λ πω εBλα6 στατους ,π κ1θε pποψη. Πρ1γµατι, Iνs* περιδι16αζα τ4ν π7λη σας καF
%6λεπα τοPς +ερο'ς σας τ7πους, 6ρ2κα ,ν1µεσα σ’ αBτοPς κι bνα 6ωµ7, µ τ4ν IπιγραφA: ‘στν iAγνωστο Θε7’. ABτν λοιπ7ν, ποP Iσε:ς λατρε'ετε, χωρFς ν3 τν γνωρζετε, αBτν IγY τCρα σ]ς τν κ1νω γνωστ7”». XOποιος γνωρ)ζει κ-τι >π@ τ$ν λατρε)α τ3ν Aθηνα)ων πρ@ς τ@ν «aAγνωστο Θε@» ς µDς πληροφορHσ=η. Π-ντως οTδεCς
>ρχα9ος συγγραφFας >ναφFρει τ@ παραµικρA. Aσφαλ3ς πρAκειται γι0 ψεKδος, διAτι δ5ν Mπ?ρξε ποτ5 τFτοιος 2ωµ@ς µ5 τFτοια ZπιγραφH στ$ν AθHνα: Aντιγρ-φω >π@
τ@ 2ι2λ)ο «Mωρας IγκCµιον» τοK µεγ-λου φιλολAγου τ?ς AναγεννHσεως Eρ-σµου

Kastriot Katsup, «Kapiten Bubulin»
«Kapiten Bubulin» σηµανει στ3 0Aλ6ανικ3 «καπετ1νισσα Mπουµπουλνα». ABτς εLναι Q ττλος 6ι6λου, ποP Iκδ7θηκε τ 1997 στ4ν 0AθAνα
,π τFς Iκδ7σεις «Θ1µυρις». T 6ι6λο εLναι γραµµ νο στ3 0Aλ6ανικ1.
Συγγραφ ας του Q Kastriot Katsup. ;Eτοιµ1ζεται {δη D %κδοσA του στ3
;Eλληνικ1. (iIσως, Xταν δια61ζωνται αBτς ο+ γραµµ ς, ν3 %χkη κυκλοφορAσει D !λληνικ4 µετ1φραση π1ντα ,π’ τν Eδιο Iκδοτικ οLκο.)
O+ Iκδ7σεις «Θ1µυρις» εLναι 8διοκτησα το/ 0Aριστεδη K7λλια (γι3
τ4ν ,κρ6εια τ2ς συζ'γου του), γνωστο/ καF ,π’ τFς τηλεοπτικ ς του παρουσες κατ3 τν π7λεµο στ Kοσσυφοπ διο καF ,ναµφ6ολα το/ σηµαντικCτερου Iρευνητ2 τ2ς ,ρ6αντικης +στορας, ^ν καF ,ρκετοF τν %χουν
χαρακτηρσει Sς ,µφιλεγ7µενο πρ7σωπο. Tροµερ4 Iργασα γι3 τ4ν
0Aρ6ανιτι3 παρεµπιπτ7ντως καF σπουδα:ες µελ τες %χουν παρουσι1σει
D Iκ Mεσογεων κ. Mαρα MιχαAλ-∆ δε, Q Iξαρετος Iξ 0Eλευσ:νος κ. Bαγ▲
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(µετ-φρ. Στρατ? Tσ)ρκα, Zκδ. SHριδαν@ς 1972, σελ. 145): «=Oλοι ξ ρουν καλ1, πYς D
δικαιοσ'νη τ*ν θεολ7γων τοPς παραδνει τν OBραν7, δηλαδ4 τ4ν !ρµηνεα τ2ς
;Aγας Γραφ2ς, κι αBτο, σ3 ν3 {τανε τοµ1ρι, τ4ν τεζ1ρουν Xπως τοPς ,ρ σkη. Bρσκουν στν γιο Πα/λο περικοπς ποP µοι1ζουν ν’ ,ντιφ1σκουν µ τ4 ΓραφA, Iνs*,
^ν τFς κυττ1ξkης µ σα στ σ'νολο αBτ*ν ποP λ γονται, δν ,ντιφ1σκουν καθ7λου.
yAν πρ πει ν3 πιστ ψουµε τν γιο ;IερCνυµο, τν pνθρωπο ποP {ξερε π ντε γλ*σσες,
Q γιος Πα/λος, δια61ζοντας τυχα:α τ4ν Iπιγραφ4 !νς µνηµεου στ4ν 0AθAνα, τ4ν
pλλαξε, γι3 ν3 %ρχεται πι καλ3 µ Xσα Iκε:νος %λεγε γι3 τ4 χριστιανικ4 πστη. Παρ1λειψε τFς λ ξεις ποP µπορε: ν3 6λ1φτουν τ4ν 5π7θεσA του καF κρ1τησε µ7νο τFς
δ'ο τελευτα:ες “0AγνCστsω θεs*”, καF π1λι τFς pλλαξε κοµµ1τι, γιατF Qλ7κληρη D Iπιγραφ4 λ ει: “Tο:ς θεο:ς 0Aσας, EBρCπης καF 0Aφρικ2ς, θεο:ς ,γνCστοις καF ξ νοις”.
Φανεται, πYς αBτ τ παρ1δειγµα ,κολουθο/ν ο+ θεολ7γοι. Ψαρε'ουν ,π’ Iδ* κι
,π’ Iκε: τ σσερις-π ντε λ ξεις, στ4ν ,ν1γκη τοPς ,λλ1ζουν τ ν7ηµα καF τ ταιρι1ζουν Xπως τοPς 6ολε'ει, ,κ7µη καF ^ν αBτ ποP %ρχεται πρFν M µετ3 δν %χkη καµµι3
σχ ση µ τ θ µα, M π1kη κι ,ντθετα. KαF τ κ1νουν αBτ µ τ7σο πετυχηµ νη ξεδιαντροπι1, ποP τοPς ζηλε'ουν ,κ7µα κι ο+ νοµικο.» ATτ0 µDς Nµολογε9 N χριστιαν@ς
aEρασµος. ∆ηλαδ$ ο\ Aθηνα9οι, ο\ Nπο9οι τιµοKσαν το8ς θεο*ς τους καC σF2ονταν
θεο8ς τ3ν γειτAνων τους πο8 δ5ν γνVριζαν, γιατC fταν ξFνοι, χρεVθηκαν >π@ τ@ν
ΠαKλο τ@ «T]3 >γνVστ]ω θε]3», Lτι δηλαδ$ :ξεραν Lτι π)στευαν σ5 ψε*τικους δικο*ς
τους πολλο8ς θεο*ς, πο8 γνVριζαν κι Lτι τιµοKσαν Oνα µοναδικ@ >ληθιν@ θε@ (τ@ν
Γιαχ25), τ@ν Nπο9ο δ5ν γνVριζαν. aAλλωστε ο\ >κροατ5ς τοK Πα*λου Aθηνα9οι >κο*οντας ν0 το8ς λF=η αTτ0 τ0 ψε*δη, τ@ν «Zχλε*ασαν», Lπως Nµολογε9ται στCς «Πρ-ξεις»
τ3ν AποστAλων, >λλ0 αTτ@ >ποσιωπDται 2F2αια >π@ τ@ 2ι2λ)ο τοK OE∆B. KαC τ@
Zν λAγ]ω 2ι2λ)ο τ3ν Θρησκευτικ3ν παρουσι-ζει τ@ν ΠαKλο, αTτ@ν πο8 διαστρF2λωσε τ@ νAηµα τ?ς Zπιγραφ?ς, eς τ@ν κατ’ Zξοχ$ν vρµAδιο, γι0 ν0 >ποφανθ==? περC τοK
θε)ου στο8ς Aθηνα)ους.

γ λης Λι1πης, Q «πρ*τος τν λθον...» K. Mπρης καF ,ρκετοF pλλοι µ λγο M περισσ7τερο ,ξιοπρ7σεκτη παρουσα.
M σsω το/ κ. A. K7λλια %τυχε ν3 συναντAσω τν K. Katsup. ;Yπ2ρξε
,νοιχτ7καρδος κατ’ ,ρχ3ς µαζ µου, µαθανοντας πYς εLµαι 0Aρ6αντης.
Mο/ παρουσασε τ 6ι6λο του. (Mεταφ ρω τν ττλο ,π µνAµης· Iνδ χεται ν3 %χω 5ποπ σει σ ,νορθογραφα.) Στ τελευτα:ο IξCφυλλο
5π2ρχε %γχρωµη φωτογραφα του, τρα6ηγµ νη στ λιµ1νι το/ Πειραι],
Xπως µο/ εLπε. iAρχισε ν3 µο/ µιλ1kη γι3 τ4ν «µεγ1λη 0Aλ6ανδα», κατ’
αBτ7ν, πολεµστρια, τ4ν Mπουµπουλνα.
– ;H Mπουµπουλνα δν πολ µησε παρ3 µ7νο γι3 τ4ν ,πελευθ ρωση τ2ς
;Eλλ1δας, το/ 5πενθ'µισα.
T7τε Q «συγγραφ ας» Iκνευρστηκε. 0Aµ σως καF Iν ψυχρs* pλλαξε θ ση. Kυριολεκτικ1: µετακινAθηκε 4-5 θ σεις πι π ρα, σ pλλο σηµε:ο τ2ς
µικρ2ς µας QµAγυρης.
∆ν %χω δια61σει τ 6ι6λο του, ,λλ3 ,ντιλαµ61νοµαι τ περιεχ7µεν7
▲
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Mι0 [λληνικ$ παιδε)α «γονιµοποιηµFνη» >π@ τ@ν τραγFλαφο τοK «[λληνοχριστιανισµοK» τοK Mπουργε)ου Παιδε)ας καC Θρησκευµ-των καC τοK ΠαιδαγωγικοK
Iνστιτο*του, µ)α σαλ-τα Pουδαιο-ελληνο-χριστιανικH.

ΣταCρος Bασδ6κης

Θ. Γ. BAPBITΣIΩTHΣ, Λεξικν 0Aρχαων ;EλλAνων
O\ θεµελιωτ5ς τοK παγκοσµ)ου πολιτισµοK, π-νω >π@ 6000 >ρχα9οι XEλληνες ZπιστHµονες καC διακεκριµFνες προσωπικAτητες, καταγρ-φονται στ@ συνAλA τους γι0
πρVτη φορ0 στ$ν Zν γFνει 2ι2λιογραφ)α στ@ δ)τοµο αTτ@ ;ργο. SO >ναγνVστης δ*ναται ν0 συναντHσ=η nνAµατα, τ0 Nπο9α δ5ν ;χει ποτ5 >κο*σει. SO πρ3τος τAµος περιλαµ2-νει συγγραφε9ς, ποιητFς, καλλιτFχνες (γλ*πτες, ζωγρ-φους, µουσικο8ς κ.λπ.)
καθoς καC θετικο8ς καC θεωρητικο8ς ZπιστHµονες. SO δε*τερος τAµος >ναφFρεται
στο8ς 2ασιλε9ς, EγεµAνες, πολιτικο8ς καC στρατιωτικο8ς EγFτες.
SH πρωτοτυπ)α τοK ;ργου δ5ν ;γκειται µAνο στ@ γεγον@ς Lτι N >ριθµ@ς τ3ν περιγραφοµFνων προσVπων δ5ν συναντDται σ5 Uλλο λεξικ@  Zγκυκλοπα)δεια, >λλ0 καC
στ@ Lτι πολλ5ς MποσηµειVσεις (190 στ@ν τAµον A´)  παραµποµπ5ς (105 στ@ν τAµον
B´) συµπληρVνουν καC ZπεξηγοKν τ@ κε)µενο, κ-τι >σ*νηθες γι0 λεξικογραφικ@ ;ργο.
EνδιαφFρον παρουσι-ζουν ο\ δ*ο καµπ*λες πο8 εPκον)ζονται στ@ν A´ τAµο, δι0 τ3ν
Nπο)ων καθ)σταται σαφ5ς Lτι ο\ XEλληνες προηγοKνται τ3ν Λατ)νων στ$ν δηµιουργ)α συγγραφικ3ν ;ργων >ρκετο8ς αP3νες. Στ@ν B´ τAµο µ-λιστα >ντC εPσαγωγ?ς παρουσι-ζεται Zν συντοµ)α E \στορ)α τ?ς >ρχα)ας SEλλ-δος, {στε ν0 2οηθηθ=? N >ναγνVστης ν0 >νατρFξ=η στ@ Yνοµα πο8 τ@ν ZνδιαφFρει. Γλ3σσα τοK λεξικοK E vπλ?
καθαρε*ουσα.
SO συγγραφFας τοK λεξικοK ε^ναι διδ-κτωρ τ?ς SIατρικ?ς Σχολ?ς Aθην3ν µ5 εPδικAτητα καρδιολογ)ας. Eφο)τησε καC στ$ν Mαρ-σλειο Παιδαγωγικ$ Aκαδηµ)α, γεγον@ς πο8 τ@ν θησε ν0 >σχοληθ=? µ5 τ$ µελFτη τ3ν Aρχα)ων. Aξ)ζει ν0 σηµειωθ=?,

του. Πρ7σφατα Iπσης εLχε κυκλοφορAσει ,π EBρωπα:ο συγγραφ α 6ι6λο, µι3 µυθιστορηµατικ4 6ιογραφα θ3 λ γαµε, ,ναφερ7µενο στ4 ΣπετσιCτισσα καπετ1νισσα, τ Qπο:ο ταλαιπωρο/σε τ4 µνAµη τ2ς Dρωδας,
ξεσηκCνοντας τFς διαµαρτυρες τ7σο τ*ν ,πογ7νων της Xσο καF τ2ς !λληνικ2ς κοιν2ς γνCµης. Στ «Kapiten Bubulin» Xµως, φανεται, ,λλοιCνεται D Iθνικ4 συνεδηση τ2ς ,γωνστριας: =Eνας 8δι7τυπος, µουλωχτ7ς
(πεµπτοφαλαγγτικος;) ,λ6ανικς Iθνικισµς σπιθζει στFς παρυφς τ2ς
!λληνικ2ς φιλοξενο'σας κοινωνας. M pκριτο, ,νιστ7ρητο, στρε6λ καF
5στερ76ουλο τρ7πο «,γκαλι1ζει» τ4ν !λληνικ4 0Aρ6ανιτι1, IπιχειρCντας συσκοτσεις, διαθλ1σεις, 5πονοµε'σεις.
Θ3 περιµ νουµε τ4ν !λληνικ4 %κδοση το/ 6ι6λου. iEχουµε τ4ν αEσθηση, Xτι κ1που %χουν µπλεχτ2 ο+ Iκδοτικς δραστηρι7τητες καF D Iπιστηµονικ4 +στορικ4 πραγµατικ7τητα, Q pκρατος συναισθηµατισµς καF D
συνασθηση το/ Iθνικο/ (!λληνικο/) συµφ ροντος. 0Aξζει ν3 ,ναφ ρουµε, Xτι, Xταν πρ δεκαετας περπου IπισκεφθAκαµε τFς Σπ τσες, %τυ▲
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Lτι N κ. Bαρ2ιτσιVτης, παρακινο*µενος >π@ τ$ν >γ-πη του γι0 τ$ δι-δοση τ?ς γνVσης, προσFφερε τ@ ;ργο του δωρε0ν σ5 Lλες τCς δηµAσιες καC δηµοτικ5ς 2ι2λιοθ?κες
τ?ς SEλλ-δος, σ5 >ρκετ0 πανεπιστHµια τοK ZξωτερικοK καθoς καC σ5 [λληνικ0 σχολε9α.
Σεµν@ς N yδιος >ρκε9ται στ@ ν0 δηλVσ=η στ@ν «∆αυλA»: «T “Λεξικν τ*ν 0Aρχαων ;EλλAνων” µ τ κεµενον τ*ν δ'ο τ7µων του ,ποδεικν'ει σαφ*ς καF ε8ς πε:σµα
τ*ν ,νθελλAνων Xτι: ο+ =Eλληνες Iδ*, ε8ς αBτν τν τ7πον “Iφ'τρωσαν”, Iδηµιο'ργησαν, καF τ3 %ργα των κοσµο/ν τ3 µουσε:α Xλων τ*ν πολιτισµ νων λα*ν. 0Eδ* Iµεγαλο'ργησαν. ;H ;Eλλ3ς εLναι D “φυσικ4 πατρς των” καF δν ,ποτελε: “χωρ1φι καταπατηµ νο”, το/ Qποου τοPς “φρ1χτες” IπιδιCκουν σ'γχρονοι ,µαθε:ς M συµπλεγµατικοF ν3 µετακινAσουν.»
T0 διαλαµ2ανAµενα nνAµατα τ3ν >ρχα)ων SEλλHνων θεµελιωτ3ν τοK Παγκοσµ)ου ΠολιτισµοK καταγρ-φονται κατ’ >λφα2ητικ$ σειρ0 καC E χρHση τοK λεξικοK αTτοK
ε^ναι εgκολη γι0 τ@ν καθFνα.

N/νσυ Mπ*σκα

∆. ΛAZOΓIΩPΓOΣ-EΛΛHNIKOΣ, 0Aγγελικ4 Xατζηµιχ1λη
SH 2ιογραφ)α τοK ∆ηµHτρη ΛαζογιVργου-SEλληνικοK γι0 τ$ν Aγγελικ$ Xατζηµιχ-λη, πο8 ZξεδAθη >π@ τ@ν πολιτισµικ@ν nργανισµ@ν τοK ∆Hµου Aθηνα)ων «Aθηναϊκ$ Bι2λιοθHκη», ε^ναι E πι@ πλHρης καC ZµπεριστατωµFνη πο8 Mπ-ρχει. SH συγγραφH της Mπ?ρξεν Yνειρο καC σκοπ@ς ζω?ς γι0 τ@ν συγγραφFα ZπC µακρ0ν σειρ0ν
Zτ3ν.
TVρα Lµως, πο8 2λFπει τ@ φ3ς τ?ς δηµοσιAτητος, µDς παρFχει µι0ν eλοκληρωµFνη καC σφαιρικ$ µαρτυρ)α γι0 τ$ν ζωH της, τ$ν πνευµατικ$ καC Zθνικ$ προσφορ- της,
>λλ0 καC γι0 τ@ν >πFραντο πAνο τ3ν τελευτα)ων Eµερ3ν της. SH µεγ-λη µας λαογρ-φος, πο8 τAσα προσFφερεν εPς τ$ν µελFτην, >ν-δειξιν καC >ναπαραγωγ$ τοK λαϊ-

χε ν3 συνταξιδ ψουµε στ «δελφνι» µ µα γηραι3 ,π7γονο τ2ς Λασκαρνας, Tν7µατι Iπσης Mπο'µπουλη. Mπορ* ν3 δια6ε6αιCσω, Xτι kqσθ1νετο ,πολ'τως καF µ7νον ;Eλληνδα.
;H 5π7θεση «0Aλ6ανα» καF τ ,νασκ1λεµα τ2ς 0Aρ6ανιτι]ς ,παιτο/ν µεγ1λη προσοχ4 καF τροµερ4 Iπιφυλακτικ7τητα, τ4 στιγµ4 ποP D «Mακεδονα» φιγουρ1ρει στ3 67ρεια σ'νορα, D «Tουρκικ4 ∆ηµοκρατα τ2ς B7ρειας K'πρου» ,ξιCνει 8σ7τιµη τ2ς Kυπριακ2ς ∆ηµοκρατας ,ντιµετCπιση καF D «Bati Trakya» κυκλοφορε: {δη χ1ρτες καF σηµαα τ2ς «Tουρκικ2ς
∆υτικ2ς Θρ1κης». B 6αια, µπορε: ν3 πk2 κανες, τCρα ποP τ3 σχολικ3 6ι6λα ;Iστορας θ3 γραφο/ν ,π κοινο/ ,π δι1φορους Bαλκ1νιους «IπιστAµονες», τ σηµασα %χει ^ν D Mπουµπουλνα Zταν ;Eλληνδα, 0Aλ6ανδα M Tσεχοσλο61κα; =Oλοι ,δ λφια εEµαστε, 6λ πεις, παιδι3 το/ διεθνισµο/
καF τ2ς ε8ρηνιστικ2ς ,φασας, Iκλει1νσεις τ2ς παγκοσµιοποιηµ νης 8σοπ δωσης. Γι3 πατρδες καF ,γωνιστς το/ iEθνους θ3 µιλ]µε τCρα;

Γι/ννης Bασ. Π6ππας
Φιλ7λογος
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κοK πολιτισµοK NλοκλHρου τ?ς SEλλ-δος, Mπ?ρξε µι0 πρωτοπAρος τ?ς SEλληνικ?ς
IδFας καC σφοδρ$ πολFµιος π-σης ξενAφερτης κακογουστιDς. XOλη της E ζωH, NλAκληρη E |παρξ)ς της >ναλVθηκαν σ5 κ-θε ;κφανση τοK λαϊκοK µας πολιτισµοK. KαC
µ5 Lλο του τ@ δ)κιο N ∆ηµHτρης Λαζογι3ργος-SEλληνικ@ς τ$ν κατατ-σσει στο8ς νεVτερους διαφωτιστ5ς τοK ;θνους µαζC µ5 τ@ν Περικλ? ΓιαννAπουλο, τ@ν aIωνα ∆ραγο*µη, τ@ν Λ)νο Kαρζ?, τ@ν aAγγελο καC τ$ν Egα ΣικελιανοK, τ@ν Σ)µωνα KαρρD καC
Zλαχ)στους, δυστυχ3ς, Uλλους. XOπως fτο [πAµενον, τ@ µικρAψυχον ρωµα)ικο κρατ)διο οTδFποτε τ$ν Zν)σχυσε οPκονοµικ0  θικ0 γι0 τ$ν τερ-στια ZθνικH της προσφορ-. Aντ)θετα µ-λιστα, τ$ν «κυνHγησε», Lσο καC Lπως µποροKσε. Θ0 τολµο*σαµε ν0 γρ-ψουµε, Lτι E αTτ$ εPς 2-θος ;ρευνα τοK 2)ου καC τοK ;ργου τ?ς Aγγελικ?ς
Xατζηµιχ-λη >π@ τ@ν ∆ηµHτρη Λαζογι3ργο-SEλληνικ@ ;χει διαχρονικ$ >ξ)α, καθoς
φιλοτεχνε9 τ@ πορτρα9το τοK >νθρVπου, πο8 παραµFνει >ταλ-ντευτα >φωσιωµFνος
στ@ µεγ-λο του Zθνικ@ χρFος µFχρι καC τ$ν |στατH του στιγµH.
M5 γλαφυρAτητα καC µ5 ρFουσα >φHγηση N ∆.Λ.–E. φωτ)ζει µ5 Zπιτυχ)α κ-θε πτυχ$
τ?ς πολυσHµαντης αTτ?ς προσωπικAτητος. SH δ5 ;ρευν- του, µακροχρAνιος οσα,
εPσκοµ)ζει νFα καC Uγνωστα στοιχε9α Yχι µAνον γι0 τ$ν λαογρ-φο >λλ0 καC γι0 τ$ν
\στορ)α τ?ς χVρας µας. Kαρπ@ς Zπ)µοχθης προσπ-θειας E 2ιογραφ)α τ?ς Aγγελικ?ς
Xατζηµιχ-λη ;χει τ$ν λε2εντι0 ν0 λF=η τ0 πρ-γµατα µ5 τ’ Yνοµ- τους καC κυρ)ως ν0
Zπισηµα)ν=η ποιο) εTθ*νονται γι0 τ$ν πνευµατικH µας µιζFρια. Kι αTτ@ς ε^ναι Oνας
>κAµη λAγος, γι0 ν0 συγχαροKµε τ@ν ∆ηµHτρη Λαζογι3ργο-SEλληνικA· Zν]3 Oνας
Uλλος ε^ναι, Lτι κατ-φερε ν0 µDς δVσ=η NλAκληρη τ$ν συγγραφικ$ Zργασ)α τ?ς Xατζηµιχ-λη, πο8 fτο διασκορπισµFνη, >πρAσιτη καC χαµFνη στ@ν κυκε3να τ3ν εgτακτVν µας 2ι2λιοθηκ3ν, µFρος τοK Nπο)ου παρουσι-ζει Zδ3.

ΓιOργος Πετρ>πουλος

ANT. Θ. BAΣIΛAKHΣ, O+ 147 π7λεις τ2ς ,ρχαας KρAτης
«;Eκατ7µπολιν» >ποκαλε9 N XOµηρος τ$ν >ρχα)α KρHτη eς ;χουσα [κατ@ πAλεις.
SO χαρακτηρισµ@ς αTτ@ς eστAσο µDλλον Mστερε9 λ)γο eς πρ@ς τ@ν >ριθµA, >φοK,
Lπως δια2-ζουµε στ@ 2ι2λ)ο τοK συνεργ-τη τοK «∆» κ. A. Bασιλ-κη, ο\ κρητικ5ς πAλεις, πο8 Oως τVρα ;χουν 2ρεθ? καC >ναγνωρισθ?, ε^ναι 147 σ5 γνωστ5ς >λλ0 καC
Uγνωστες θFσεις. SO συγγραφFας τCς >ναφFρει µ5 >λφα2ητικ$ σειρ0 >π@ τ$ν προϊστορικ$ µFχρι τ$ 2υζαντιν$ ZποχH. Γι0 τ$ν κ-θε πAλη >ναφFρονται E \στορ)α της, E
τοπικ$ µυθολογ)α καC τ0 >ρχαιολογικ0 εMρHµατα, Lλα πλαισιωµFνα >π@ πλο*σιο
φωτογραφικ@ καC χαρτογραφικ@ MλικA. ΠρCν >π@ τ$ν >ναλυτικ$ παρουσ)αση τ0
πρ3τα κεφ-λαια τοK 2ι2λ)ου περιFχουν Zκτενε9ς >ναφορ5ς στ$ν \στορ)α, τ$ µυθολογ)α, τ$ γραφH, τ$ γλ3σσα καC τ$ν τFχνη τ?ς >ρχα)ας KρHτης, πο8 δε)χνουν τ@
[νια9ον τοK λαµπροK πολιτισµοK της µFσα >π@ τ@ πFρασµα τ3ν χιλιετι3ν.
SH µορφωτικ$ >λλ0 καC >ρχειακ$ >ξ)α τοK Zν λAγ]ω συγγρ-µµατος ε^ναι >ναντ)ρρητες, καθoς ε^ναι µοναδικ@ στ@ ε^δος του. E^ναι Oνα πρωτAτυπο εMρετHριο γι0 Lποιον ZνδιαφFρεται ν0 γνωρ)σ=η τ$ν \στορ)α τ?ς MεγαλονHσου µFσα >π@ τ0 µνηµε9α πο8
καταλε)πουν ο\ Kρ?τες >π@ τ0 παν-ρχαια χρAνια. TFτοια 2ι2λ)α θ0 ;πρεπε ν0 Zκδ)δωνται µ5 τ$ χορηγ)α καC τ$ µFριµνα τοK SEλληνικοK Kρ-τους (ν Mπ-ρχ=η κ-τι τFτοιο...).

M/ριος Mαµαν6ας

