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7Aπαγ+ρεRεται \ Tν ]λ̂ω _ Tν µ9ρει

Qναδηµ+σ3ευση _ Qναµετ6δ+ση
καθ’ +Y+νδ8π+τε τρ<π+ν

δηµ+σιευµ6των τ+A «∆αυλ+A»
MωρHς τLν γραπτL aδεια τ+A Tκδ<τη.
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T) �π’ 1ριθµ)ν 1 «Lθνικ) πρ&�ληµα» τ�> !Eλληνισµ�> δFν ε9ναι �Zτε τ)

«Kυπριακ)» �Zτε τ) «T�υρκικ)» �Zτε [«Lθνικ2 �\κ�ν�µ0α» �Zτε τ	 "λλα πα-

ρ&µ�ια, π�H κατ	 καιρ�Hς LπικαλεAται [ �κJστ�τε [γεσ0α – κα
 1π�πρ�-

σανατ�λ0Uει Oτσι τ)ν ^Eλληνα στρ/φ�ντας τ2ν πρ�σ�:� τ�υ πρ)ς τρ/:�ντα

Uητ�µατα (π�H "λλ�τε L4ελ0σσ�νται καλ?τερα κα
 "λλ�τε :ειρ&τερα, :ωρ
ς

ν	 α_ρ�υν �7δ’ Lπ’ LλJ:ιστ�ν τ2ν α\8νια νε�ελληνικ2 κακ�δαιµ�ν0α) κα
 τ)ν

1π�κ&πτ�υν 1π) τ2ν 1ναU�τηση �ν)ς µ/λλ�ντ�ς π�H ν	 1νταπ�κρ0νεται

πρ)ς τ) Lλληνικ) παρελθ&ν. ^Oπως πλειστJκις O:ει L4αντλητικ	 1ναλυθ$

1π) τ) περι�δικ) α7τ) στ	 19 :ρ&νια π�H κυκλ�φ�ρεA, τ) �π’ 1ριθ. 1 πρ&-

�ληµα τ�> !Eλληνισµ�> ε9ναι [ πλ�ρης 1π8λεια τ$ς @στ�ρικ$ς τ�υ α7τ�-

γνωσ0ας κα
 τ$ς �λληνικ$ς τ�υ α7τ�συνειδησ0ας, µ’ "λλα λ&για [ πλ�ρης

σ?γ:υση \δε<ν, [ aπ�0α κατατρ?:ει δειν<ς τ2ν ψυ:2 κα
 τ)ν ν�> τ�> ση-

µεριν�> ^Eλληνα, παραλ?ει τ
ς 1ρ:/γ�νες UωτικFς δηµι�υργικ/ς τ�υ δυνJ-

µεις κα
 τ)ν καταντb Q:ι cπλ<ς dρµαι� τ$ς δεδ�µ/νης L:θρ&τητας διαφ&-

ρων L4ωελληνικ<ν συντελεστ<ν, 1λλ	 κυρ0ως Oν�:� α7τ�καταστρ�φ$ς κα


α7τ�καταργ�σε8ς τ�υ eς κληρ�ν&µ�υ τ�> !Eλληνικ�> Π�λιτισµ�>. Πι)

cπλb τ) �π’ 1ριθ. 1 πρ&�ληµJ µας ε_µαστε LµεAς �@ _δι�ι.

^Eνα cπλ) «τ/στ», π�H µπ�ρεA ν	 κJνfη κανε
ς σF κJθε ε7καιρ0α, 1π�δει-

κν?ει "µεσα gσ� κα
 τραγικ	 τ2ν «τρικυµ0α Lν κραν0hω», π�H µα0νεται στ
ς

σηµερινFς �λληνικFς συνειδ�σεις: Pωτ�στε σF µ0α aπ�ιαδ�π�τε συντρ�φι	

τ�Hς παρ&ντες ν	 π�>ν, π�ι& περιε:&µεν� δ0ν�υν στ
ς Oνν�ιες «^Eλληνας»

- «!EλλJδα», τ) �ασικ) δηλαδ2 \δε�λ�γικ) - π�λιτικ) δ0πτυ:�, στ) aπ�A�

κατ	 λ�γικ2ν 1ναγκαι&τητα 1νJγεται κJθε συU�τηση j πρ��ληµατισµ)ς

π�H 1ναφ/ρεται στ) �λληνικ) πρ&�ληµα. Θ	 διαπιστ8σετε, gτι dνας dκαστ�ς

Lκ τ<ν παρ&ντων O:ει διαφ�ρετικ2 1ντ0ληψη γι	 τ
ς Oνν�ιες α7τ/ς, π�H κυ-

µα0νεται 1π) µ0α «�λληνικ&τητα» τ�> τ?π�υ τ$ς �πηκ�&τητας π�H 1να-

γρJφεται στ2ν 1στυν�µικ2 ταυτ&τητJ τ�υ µ/:ρι τ)ν (1ν?παρκτ� @στ�ρικ	

κα
 φιλ�σ�φικ	) «�λλην�:ριστιανικ) π�λιτισµ)» κα
 µ/:ρι τ2ν κρατιστικ2

- γεωγραφικ2 «�λληνικ&τητα» τ$ς \δ/ας τ$ς 1πελευθ/ρωσης τ$ς «K&κκινης

Mηλιbς». T) πι) τραγικ) ε9ναι, gτι φα0νεται 1µ/σως gτι a σηµεριν)ς ̂ Eλλη-

νας δFν O:ει κlν διερωτηθ$ π�τF γι	 τ) «π�ι&ς ε9ναι eς ^Eλληνας», µ�λ�-

ν&τι [ Oνν�ια α7τ2 στ2ν π�λυ:ιλιετ$ @στ�ρικ� της σταδι�δρ�µ0α O:ει σα-

φ/στατα διαµ�ρφ8σει µF πληθ8ρα LκφρJσε8ν της (Oργων, \δε<ν, δηµι-

�υργηµJτων) τ	 \δια0τερα µ�ναδικ	 δικJ της γνωρ0σµατα 1λλ	 κα
 τ2ν

ε\δ�π�ι) διαφ�ρJ της 1π) τ
ς �π&λ�ιπες aµJδες 1νθρ8πων, π�H 1ν�κ�υν

Φανταστικ@ καH dπαρκτ@ πρ+Iλ8µατα



σF "λλες Lθν&τητες.

Γι	 τ�Hς 1ναγν<στες τ�> «∆» τ) θλι�ερ) φαιν&µεν� τ�> ν	 ε9ναι σ�µερα

1νιστ&ρητ� κα
 1π�λ0τιστ� τ) πι) @στ�ρικ) Oθν�ς τ�> κ&σµ�υ, π�H µ<ν+ τ+υ
δηµι�?ργησε aλ&κληρ� τ)ν 1νθρ8πιν� π�λιτισµ&, ε9ναι γνωστ) κα
 O:ει

aριστικ	 διαγνωσθ$ κα
 L4ι:νιασθ$ eς πρ)ς τ	 α_τιJ τ�υ. ∆Fν θ	 σταθ�>µε

λ�ιπ)ν Lδ<, cπλ<ς θ	 �πενθυµ0σ�υµε µF δ?� λ&για gτι [ "γν�ια j δια-

στρ/�λωση τ�> XθFς µbς κJνει 1ν0καν�υς ν	 καταν��σ�υµε τ) Σ�µερα κα


τυφλ�Hς σF µι	 π�ρε0α µας πρ)ς τ) AZρι�.

Θ	 καταλ�4�υµε gµως µF τ2ν διατ?πωση �ν)ς 14ι8µατ�ς, π�H 1νακ?πτει

1π) τ2ν !Iστ�ρ0α, 14ι8µατ�ς π�H µπ�ρεA _σως 1φ’ Lν)ς ν	 �ρµηνε?σfη τ)

π�> Gφε0λεται τ) α\ων0ως "λυτ� �λληνικ) πρ&�ληµα κα
 1φ’ �τ/ρ�υ ν	 1π�-

τελ/σfη τ)ν δε0κτη γι	 τ2ν µ&νη �πJρ:�υσα πρακτικ2 λ?ση τ�υ: mAν λ�ιπ)ν

τ) µ&ν� πρ&�ληµJ µας ε9ναι [ "γν�ια κα
 [ σ?γ:υση \δε<ν, σ’ g,τι 1φ�ρnb

στ2ν @στ�ρικ� µας α7τ�γνωσ0α κα
 τ2ν �λληνικ� µας α7τ�συνειδησ0α,

• καµµι	 λ?ση π�λιτικ2 - Gργανωτικ2 - µαUικ2 δFν ε9ναι δυνατ2 – κα
 g,τι

γ0νεται στ�Hς τ�µεAς α7τ�Hς ε9ναι καταδικασµ/ν� σF 1π�τυ:0α·

• [ µ&νη λ?ση ε9ναι g,τι 1κρι�<ς διαλ?ει τ2ν "γν�ια κα
 τ2 σ?γ:υση – κα


τ�>τ� δFν ε9ναι τ0π�τε "λλ� eς µ�ρφ2 π�λιτικ�> 1γ<ν�ς 1π) τ) �4$ς dνα

κα
 µ�ναδικ&: διαφωτισµ<ς.
!H @στ�ρ0α – κα
 LµεAς �@ ^Eλληνες, eς τ) 1ρ:αι&τερ� Oθν�ς τ$ς Γ$ς, δFν

πρ/πει ν	 τ2ν 4ε:ν�>µε π�τ/ – διδJσκει, gτι τ0π�τα σηµαντικ) δFν συν/�η

δι	 µ/σ�υ τ<ν α\8νων, lν δFν ε9:ε πρ�ηγηθ$ µ0α φJση (µακρ�:ρ&νια j

Gλιγ�:ρ&νια) πνευµατικ$ς 1νατJσεως κα
 διαφωτιστικ$ς δραστηρι&τητας.

!Eπ�µ/νως, lν θ/λ�υµε ν	 συµ�f$ κJτι σηµαντικ) στ)ν !Eλληνισµ&, π�H ν	

τ)ν «4ελασπ8σfη» 1π) τ2 µ0Uερ� τ�υ Lθνικ2 Uω2 τ<ν µα?ρων κα
 σκ�τειν<ν

α\8νων τ$ς παρακµ$ς κα
 τ$ς Lθνικ$ς - @στ�ρικ$ς 1συνειδησ0ας τ�υ, πρ/-

πει 1παραιτ�τως ν	 διατρ/4�υµε πρ<τα dνα στJδι� π�λιτισµικ$ς - πνευ-

µατικ$ς α7τ�γνωσ0ας, "νευ τ�> aπ�0�υ �7δ/ν Lστι γεν/σθαι – 1ντ0θετα, κJ-

θε π�λιτικ2  - Gργανωτικ2 πρ�σπJθεια Q:ι µ&ν� ε9ναι ad hoc θνησιγεν�ς,

1λλ	 κα
 γ0νεται α\τ0α Lπιδειν8σεως κα
 Gπισθ�δρ�µ�σεως τ�> «Lθνικ�>»

µας πρ��λ�µατ�ς.

Γι’ α7τ) a «∆» συνε:0Uει µF τ
ς µικρ/ς τ�υ δυνJµεις – κα
 θ	 συνε:0Ufη,

gσ� διαρκ�>ν [ "γν�ια κα
 [ σ?γ:υση – τ2ν διαφωτιστικ� τ�υ πρ�σπJθεια·

κα
 γι’ α7τ) 1ντιτ0θεται κα
 1ρνεAται – κα
 θ	 1ντιτ0θεται κα
 θ	 1ρν$ται,

gσ� [ πνευµατικ2 κατJστασ� µας παραµ/νει συγκε:υµ/νη – κJθε Gργανω-

σι�π�0ηση κα
 κJθε π�λιτικ�π�0ηση.

∆.I.Λ.
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EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

K,ριε διευθυντ*,
Σ0ετικ1 µ3 τ4 5ρθρ� «M>θ�ι κα
 σκ�πιµ&τητες γ?ρω 1π) τ2ν ^Aλωση» τ�6 κ. A.

K�υκ�7�στα («∆αυλ9ς», τε60�ς 218, σελ<ς 13841) >0ω ν1 @ντιτ*Aω τ1 BACς:
• ∆+Rκας (Dστ�ρικ4ς τCς EAλFσεως): «... καταστρωθεAσα γ	ρ [ θJλασσα τ�Aς @στ0�ις

τριακ�σ0�ις τ<ν T�?ρκων κα
 π/ντε µεγ0στ�ις τ<ν νη<ν, L4�πλωτ� [ θJλασσα eς
:/ρσ�ς κα
 �π) τ<ν �ελ<ν �7δF τ	ς κ8πας pδ?νατ� καταφ/ρειν Lν τ�Aς qδασιν· �@
δF τ$ς νη)ς eς 1ετ�
 �π&πτερ�ι "νωθεν, eς κεραυν�Hς τ	 �/λη τ<ν τUαγρ<ν κατ/-
πεµπ�ν κα
 τ	ς σκευ	ς 1π/λυ�ν, κα
 φ&ν�ς �7κ Gλ0γ�ς τ<ν T�?ρκων Lγ/νετ�». Aκ�-
λ�υθεH τ4 τI0νασµα τJν π�λι�ρκητJν, ν1 εLσαγ*γ�υν τ1 πλ�Hα Mντ4ς τ�6 κ9λπ�υ δι1
0Iρσ�υ Nδ�6.
T1 δ,� @νωτIρω εOναι 0αρακτηριστικ1 @π�σπ*σµατα Mκ π�λυσελ�δων περιγραφJν
τCς π�λεµικCς πλευρPς τCς π�λι�ρκ�ας. Kατ1 τ4ν κ. K�υκ�7�σταν Q 5µυνα Rτ�
«1ν?παρκτη» κα< «�Zτε φα0νεται ν	 Lδ&θησαν τ&σ� γενικευµ/νες λυσσ8δεις µJ-
:ες».

Π+ρε3α µE πυS3δα τ0 eλληνικ0 fνστικτ+

▲

K,ριε διευθυντ*,
SOπως @ναφIρεται στ�ν BυUαντιν� EIστ�ρ�α,

τ4 Vγρ4ν π6ρ φIρεται Wς @νακ*λυψη Bν4ς
SEλλην�ς µη0ανικ�6 Mκ Συρ�ας τ4ν 6�ν [ 7�ν
αLJνα µετ1 Xριστ9ν.

T4 Vγρ4ν π6ρ Rτ� ^νας σωλCνας µεταλλικ9ς,
π�_ Mκτ9Aευε π6ρ, τ4 Nπ�H� Mδηµι�υργεHτ� @π4
τ�ν κα6σιν ε`φλIκτων VλJν aπως π.0. π�σσας,
ν*φθας κ.λπ. X*ρις εLς α`τ4 τ4 περ�φηµ� aπλ�
�D BυUαντιν�< ναυµ*0�ι κρατ�6σαν µακρυ1 @π4
τ�ν πρωτε,�υσ* τ�υς – τ�ν π9λη π�_ cδρυσε N
B,Uας @π4 τ1 MIγαρα – τ�_ς M0θρικ�_ς στ9-
λ�υς.

SOµως δια7*U�ντας κανε<ς τ4ν Θ�υκυδ�δη
κα< δ� στ4 7ι7λ�� ∆´, παρ*γρ. 100, π�_ @ναφI-
ρεται στ� µ*0η τ�6 ∆ηλ��υ µεταA_ Aθηνα�ων
κα< B�ιωτJν στ4ν 9� 0ρ9ν� τ�6 Πελ�π�ννησια-
κ�6 Π�λIµ�υ, διαπιστFνει πhς α`τ4 τ4 aπλ�
στ�ν �`σ�α εOναι Mφε,ρεση τJν @ρ0α�ων EEλλi-
νων κα< δ� τJν B�ιωτJν. ΠλI�ν συγκεκριµIνα
στ�ν µ*0η τ�6 ∆ηλ��υ, τ4 Nπ�H�ν εVρ�σκεται κ�-

ντ1 στ4ν Ωρωπ4 τCς AττικCς, �D AθηναH�ι
εO0αν κατασκευ*σει ̂ να k0υρ9, τ4 Nπ�H� 5ντε0ε
Dκαν�π�ιητικ1 στ<ς MπιθIσεις τJν Πελ�π�ννη-
σ�ων κα< τJν συµµ*0ων τ�υς B�ιωτJν, �D Nπ�H�ι
δ3ν lθελαν τ4 k0υρ4 α`τ4 µIσα στ�ν Mπικρ*τει*
τ�υς. mEτσι @πεφ*σισαν ν1 τ4 καταστρIψ�υν
0ρησιµ�π�ιJντας aλες τ�υς τ<ς δυν*µεις. Aφ�6
λ�ιπ4ν πρ�σπ*θησαν ν1 τ4 κυριε,σ�υν µ3 δι*-
φ�ρα µIσα, πIτυ0αν τελικ1 τ4ν σκ�π9 τ�υς, φIρ-
ν�ντας µ�α π�λι�ρκητικ� µη0αν� κατασκευα-
σµIνη µ3 τ4ν BACς τρ9π�: Πρι9νισαν κατ1 µCκ�ς
^να µακρ_ δ�κ*ρι κα< @φ�6 τ4 >σκαψαν @π4 µI-
σα Nλ9κληρ�, σ0ηµατ�U�ντας κ�ιλ9τητα, BνF-
σανε π*λι τ1 δ,� κ�µµ*τια, δηµι�υργJντας >τσι
^να εOδ�ς φλ�γIρας. mEπειτα στ�ν µ�α τ�υ 5κρη
MκρIµασαν µ3 nλυσσ�δες ^να καU*νι (λI7ητα)
κα< πρ�σ*ρµ�σαν στ�ν oδια 5κρη ̂ να σιδερIνι�
@κρ�φ,σι�, τ4 Nπ�H� >γερνε πρ4ς τ4 καU*νι.
Eπ�σης Mπενδ,σανε µ3 σ�δερ� κα< Nλ9κληρ�
σ0εδ4ν τ4 δ�κ*ρι. T�ν µη0αν� α`τ� τ�ν µετI-
φεραν µ3 κ*ρρα (pµαAες) @π4 µεγ*λη @π9στα-

T0 dγρ0ν πAρ γνUρι[αν +Y XEλληνες τ+A ε´ π.X. αgOν+ς



ση στ4 k0υρ9, >µπρ�σθεν τ�6 τε�0�υς, π�_ Rταν
κατασκευασµIν� @π4 κλiµατα κα< A,λα. SOταν
τ�π�θIτησαν α`τ4 τ4 κατασκε,ασµα π�λ_ κ�-
ντ1 στ4 τεH0�ς, >7αλαν µεγ*λα φυσερ1 στ�ν
5λλη 5κρη τ�6 δ�καρι�6 κα< 5ρ0ισαν ν1
φυσPνε. EO @Iρας, περνJντας µIσα @π4 τ4 στε-
γαν1 κλεισµIν� κ�,φωµα τ�6 δ�καρι�6, >φθα-
νε στ4 καU*νι, aπ�υ εO0αν 7*λει @ναµµIνα κ*ρ-
7�υνα, θει*φι κα< π�σσα κα< >κανε ν1 Mκτιν*σ-
σεται @π4 MκεH µ�α τερ*στια φλ9γα. mEτσι >πια-
σε φωτι1 τ4 τεH0�ς κα< κανε<ς πι1 δ3ν µπ�ρ�6σε

ν1 σταθqC MκεH. SOλ�ι �D φρ�υρ�� τ�υ τ4 MγκατI-
λειψαν τρI0�ντας ν1 σωθ�6ν κα< τ4 k0,ρωµα
κυριε,θηκε. Aπ4 τ�_ς 5νδρες τCς φρ�υρPς
5λλ�ι Mφ�νε,θησαν, διακ9σι�ι συνελiφθησαν
αL0µ*λωτ�ι κα< �D Vπ9λ�ιπ�ι, π�_ Rταν �D πε-
ρισσ9τερ�ι, µπCκαν στ1 πλ�Hα κα< MπIστρεψαν
στ�ν Aθiνα.

Mετ* τιµCς
K3µων 7Aθηνα*+ς

Γκ,Uη

K,ριε διευθυντ*,
Bγα�ν�ντας @π4 τ4ν sλεκτρικ4 σταθµ4 τ�6

Θησε��υ, µ�6 >κανε Mντ,πωση ^να @πρ�σδ9κη-
τ� µνηµεH� στ�ν @πIναντι µικρ� πλατεHα. ΠCγα
κ�ντ1 κα< εOδα ^να συν�νθ,λευµα @π4 σκ�υ-
ριασµIνα γραν*Uια, µικρ1 κα< µεγ*λα, @τ*κτως
MρριµµIνα. ΣυµπIρανα, aτι πρ9κειται γι1
@κρι7C @πεικ9νιση τCς BλληνικCς κρατικCς µη-
0ανCς, δι9τι κ*τι 5λλ� δ3ν εOναι δυνατ4ν ν1

Mκπρ�σωπqC τ4 @ντικε�µεν� α`τ9.
∆3ν καταλα7α�νω aµως, γιατ< τ4 >7αλαν κ�-

ντ1 στ�ν @ρ0α�α Aγ�ρ1 µ3 φ9ντ� τ�ν Aκρ9-
π�λη. Πι4 @ντιπρ�σωπευτικ4 θ1 Rταν ν1 µπqC
στ4 Σ,νταγµα [ µπρ�στ1 στ4 ∆ηµαρ0εH�.

M3 τιµ�
∆ρ. 7AντUνι+ς Λυρ6κ+ς

Nευρ�λ9γ�ς-ψυ0�ατρ�ς, Mελ�σσια

• ∆+Rκας: «!O �ασιλεHς (K. Παλαι�λ9γ�ς) \δrν τ	 τε0:η πεσ&ντα... 1πεγν8κει, 1π�λ-
πικεν κα
 στε0λας πρ/σ�εις Lδ/ετ� τ�> τυρJνν�υ Bνα gσ�ν ��?λεται τ/λ�ς κατ’ Oτ�ς
κα
 �πFρ τ2ν δ?ναµιν, κα
 "λλα Uητ�µατα,... µ&ν�ν 1να:ωρ$σαι τ<ν LκεA δ�>ναι κα

ε\ρ�νην 1σπJσθαι. !O δF τ?ρανν�ς (N µετIπειτα Π�ρθητ�ς) ε9πεν: “�Zκ Lστιν δυνατ)ν
1να:ωρ$σα0 µε· j τ2ν π&λιν λαµ�Jνω, j [ π&λις λαµ�Jνει µε j U<ντα j τεθνε<τα·
ε\ µFν ��?λει τ�> 1να:ωρ$σαι τα?της µετ’ ε\ρ�νης, δ0δωµ0 σ�ι τ2ν Πελ�π&ννησ�ν...”.
Tα>τα a �ασιλεHς (K. Παλαι�λ9γ�ς) 1κ�?σας, κα
 µ�δ’ aπωσ�>ν Lν τh< νh< �Jλ-
λων...».
Kατ1 τ4ν κ. K�υκ�7�σταν τ�6τ9 Mστι µεθερµηνευ9µεν�ν: «[ διJρκεια τ$ς π�λι�ρ-
κ0ας περισσ&τερ�ν Gφε0λεται ε\ς διαπραγµατε?σεις περ
 τ<ν gρων παραδ&σεως τ$ς
Π&λεως».

• «T) µFν τ2ν π&λιν σ�ι δ�>ναι �Zτ’ Lµ�> Lστιν �Zτ’ "λλων τ<ν κατ�ικ�?ντων Lν α7τf$·
κ�ινf$ γ	ρ γν8µfη α7τ�πρ�αιρ/τως 1π�θαν�>µεν κα
 �7 φεισ&µεθα τ$ς Uω$ς [µ<ν».
A`τ� Q τ�6 «µ�λhν λα7I» Mπαν*ληψις πρ4 τ�6 Qρωϊκ�6 τIλ�υς >ρ0εται, πρ�φανJς
δι1 ν1 πληρωθqC N τ�6 κ. K�υκ�7�στα λ9γ�ς: «Oτσι _σως �&λευε κα
 τ
ς δ?� πλευρ/ς·
a MωJµεθ δFν θ	 pδ?νατ� 1λλι<ς ν	 λJ�fη τ)ν τιµητικ) τ0τλ� τ�> “π�ρθητ�>”· κα

τ�Hς "λλ�υς, L	ν δFν Lγ0νετ� πεπ�0θησις gτι Oπεσε [ρωικ	 τ) BυUJντι�».

▲
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«XEνα Qπρ+σδ<κητ+ µνηµε*+ µE φ<ντ+ τLν 7Aκρ<π+λη»

Σηµε3ωση «∆»: Πρ&κειται γι	 τ) «MνηµεA� τ�> !E�ραϊκ�> !Oλ�καυτ8µατ�ς», π�H
Oστησε πρ&σφατα στ)ν 1ρ:αι�λ�γικ) :<ρ� τ�> Θησε0�υ a δ�µαρ:�ς 3Aθηνα0ων κ.
∆. 3A�ραµ&π�υλ�ς. (Bλ/πε σ:ετικ) ρεπ�ρτ	U καθrς κα
 φωτ�γραφ0α τ�> «1ντικει-
µ/ν�υ α7τ�>» στ)ν «∆», τ. 220, 3Aπρ0λι�ς 2000.)



K,ριε διευθυντ*,
Kατ1 τ4 >τ�ς 1999 �D τηλε�πτικ�< σταθµ�<

ET1, NET, ET3, ANT-1, STAR, MEGA κα< ΣKAΪ
(δ3ν συµπεριλαµ7*ν�νται τ1 λ�ιπ1 καν*λια
καθhς κα< τ1 συνδρ�µητικ1 καν*λια) µετIδω-
σαν συν�λικ1 142 Mκπ�µπ3ς σιωνιστικCς πρ�-
παγ*νδας. mHτ�ι 70 ταιν�ες, Mκ τJν Nπ��ων 4
Bλληνικ3ς κα< 66 AIνες, 58 Mπεισ9δια «σiριαλ»,
Mκ τJν Nπ��ων 31 Bλληνικ1 κα< 27 AIνα κα< 14
ντ�κυµαντα�ρ.

T1 κρατικ1 καν*λια @πεδε�0θησαν πρωτα-
θλητ3ς στ�ν 5σκηση τCς σιωνιστικCς α`τCς
πρ�παγ*νδας, κα< µ*λιστα µ3 0ρiµατα τJν
EEλλiνων φ�ρ�λ�γ�υµIνων, @φ�6 µετIδωσαν
συν�λικ1 76 τIτ�ιες Mκπ�µπIς. Πι4 συγκεκρι-
µIνα Q ET1 µετIδωσε 41, Q NET 12 κα< Q ET3 23.
Aπ4 τ1 λ�ιπ1 καν*λια N ANT-1 µετIδωσε 12
Mκπ�µπIς, τ4 STAR 21, τ4 MEGA 6 κα< N ΣKAΪ
15. Συν�λικ1 �D Wς 5νω τηλε�πτικ�< σταθµ�<
MAIπεµψαν 176 xρες σιωνιστικCς πρ�παγ*νδας
στ<ς @ν,π�πτες Bλληνικ3ς �Lκ�γIνειες. M*λιστα
γι1 πρFτη φ�ρ1 Q κρατικ� τηλε9ραση µετIδω-
σε ^να Nλ9κληρ� Bλληνικ4 «σiριαλ» σιωνι-

στικCς πρ�παγ*νδας («!H Συκ�φαντ0α τ�>
ABµατ�ς»), τ4 Nπ�H� 7I7αια συµ7*δισε nρµ�-
νικ1 µ3 τ�ν πρωτ�7�υλ�α τCς κρατικCς ραδι�-
φων�ας (δι�ικ�,µενης @π4 τ4ν θαυµαστ� τCς
B7ραϊκCς @νωτερ9τητας κ. TUαννετ*κ�) σ3 συ-
νεργασ�α µ3 τ4 Kεντρικ4 Iσραηλιτικ4 Συµ-
7�,λι�, ν1 πρ�κηρ,Aqη διαγωνισµ4 διηγiµατ�ς
@π4 ^λληνες µαθητ3ς γι1 τ4 EOλ�κα,τωµα.

Eνδεικτικ1 κα< γι1 ν1 γ�νqη πλiρως κατα-
ν�ητ4ς N @σφυκτικ4ς πλI�ν >λεγ0�ς aλων τJν
µIσων MνηµIρωσης @π4 τ�_ς σιωνιστIς, µπρ�-
στ1 στ4ν 0ε�µαρρ� α`τCς τCς σιωνιστικCς πρ�-
παγ*νδας �D Bλληνικ�< τηλε�πτικ�< σταθµ�<
γι1 Nλ9κληρ� τ4 1999 δ3ν µετIδωσαν �yτε µ�α
Mκπ�µπ� z0ι nπλJς συµπ*θειας @λλ1 >στω κα<
τυπικCς @ναφ�ρPς στ�_ς π�λυπληθIστερ�υς
τJν IσραηλιτJν λα�_ς τJν ΠακιστανJν, τJν
Παλαιστιν�ων, τJν ΣενεγαλIUων, τJν Π�ρτ�-
γ*λων >στω. Φυσικ1 γι1 5λλες γεν�κτ�ν�ες
πλ�ν τ�6 Oλ�καυτFµατ�ς �yτε λ9γ�ς.

Mετ1 τιµCς
7Iω6ννης P+δ<π+υλ+ς

Aθiνα

• «Πρ/πει ν	 O:�υµε �π’ Qψιν µας, gτι τρεAς :ρ�νικ�γρJφ�ι (a Lπ0σκ�π�ς Σαµ�υ�λ, a
3Aρµ/νι�ς 3A�ραJµ 1π) τ2ν xAγκυρα κα
 a Nικ�λ	 τ$ς T�?κκια) Oγραψαν, gτι a K.
Παλαι�λ&γ�ς τ) Oσκασε µF πλ�A�», γρ*φει N κ. A.K. EO Donald Nicol εLς τ�ν µελI-
την «!O 3AθJνατ�ς A7τ�κρJτ�ρας» κα< µεταA_ τJν σελ�δων 131 κα< 157 παραθIτει
συµπ*σας τ1ς διασ|ωU�µIνας µαρτυρ�ας περ< τ�6 τρ9π�υ θαν*τ�υ τ�6 α`τ�κρ*τ�-
ρ�ς, @π4 τ1ς Nπ��ας N κ. K�υκ�7�στας MπιδεικτικJς MπIλεAε τ1ς µ9νας περ< λιπ�-
ταA�ας Vπαρ0�,σας. EO Donald Nicol δI0εται α`τ1ς Wς φανταστικ*ς.

• «^Oπως gµως κα
 ν	 O:fη τ) πρbγµα, a µικρ)ς κα
 κακ�ε4ωπλισµ/ν�ς α7τ)ς στρατ)ς
yταν 1δ?νατ�ν ν	 1ντιµετωπ0σfη τ�Hς 160.000 κα
 "ρτια L4ωπλισµ/ν�υς µα:ητFς τ�>
MωJµεθ», συνε0�Uει N κ. A.K. EδJ διαπιστFνω παντελC 5γν�ιαν περ< Dστ�ρ�ας.
Π�H�ι MαραθJνες, π�Hαι Θερµ�π,λαι, π�H�ν ’21, π�H�ν ’40; EO SEλλην π�τ3 δ3ν Mµε-
τρiθη Wς π�σ9της [ Wς συγκρ�σιµ�ν µIγεθ�ς, @λλ1 µ9ν�ν Wς π�ι9της. mAλλως τε «εzς
Lµ�
 µ?ρι�0 Lστι, lν "ριστ�ς fy».

• Eν κατακλεHδι φρ�νJ, aτι N φανατισµ4ς (@συµ7�7αστ�ς πρ4ς τ4 EEλληνικ4ν
Πνε6µα), τ4ν Nπ�H�ν εLς τ4 πρ9σωπ�ν τ�6 Γενναδ��υ καταδικ*U�µεν, δ3ν πρIπει ν1
µPς NδηγqC εLς MπισφαλC κα< @ντεθνικ1 συµπερ*σµατα.
EO KωνσταντHν�ς Παλαι�λ9γ�ς κα< �D (δυστυ0Jς [ ε`τυ0Jς kλ�γ�ι) σ_ν α`τ|J MπI-

▲
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K,ριε διευθυντ*,
SOταν >ρ0ωµαι στ�ν EEλλ*δα, Mκτ4ς @π4 τ<ς

MπισκIψεις στ1 µ�υσεHα µ�6 @ρIσει ν1 @νε7α�-
νω στ1 0ωρι�υδ*κια π�_ εOναι στ1 7�υν1 τCς

Iκαρ�ας, τCς Mυτιλiνης, τCς Λiµν�υ κα< ν1
@κ�,ω τ�_ς @νθρFπ�υς, π�_ µιλ�6ν @κ9µη µι1
γλJσσα µ3 π�λλ1 στ�ι0εHα @ρ0α�ας EEλληνικCς·
Mπ�σης ν1 @κ�,ω τ�_ς Π�ντ��υς µ3 Lδια�τερη

T@ τ9σσερα Qθρ+3σµατα καH h «Qκ3νητ+ς» Qριθµ0ς 5

KH σιωνιστικL πρ+παγ6νδα στLν eλληνικL τηλε<ραση



ε`0αρ�στηση, δι9τι Q πρ�φ�ρ* τ�υς µ3 κ*νει ν1
ν�µ�Uω aτι 7ρ�σκ�µαι 0ιλι*δες 0ρ9νια πρ�ν. ∆υ-
στυ0Jς �D «λ9γι�ι» σiµερα δ3ν κ*ν�υν τ�π�τε,
γι1 ν1 7�ηθiσ�υν τ�ν Mπι7�ωση τJν @ρ0α�ων
καταλ��πων στ�ν Nµιλ�,µενη γλJσσα τ�6 Bλλη-
νικ�6 λα�6.

Στ4 τε60�ς σας 217 (Iαν�υ*ρι�ς 2000) Q Mπι-
στ�λ� τ�6 καθηγητ�6 κ. Σπυρ�δων�ς Παρα-
σκευP εOναι VπIρ�0η. T4 µ9ν� π�_ θIλω ν1 πα-
ρατηρiσω εOναι, aτι τ1 τIσσερα πυθαγ9ρεια
@θρ��σµατα εOναι:

I 2 3 4

�
9

0
� �

8

0
� �

7

0
� �

6

0
�

∆ηλαδ� «@ρ0�» Rταν τ4 I κα< «τIλ�ς» τ4 0 (τ1
π*ντα @ρ0�U�υν @π4 τ4 I κα< τελειFν�υν στ4 0).
T4 5 Rταν τ4 «κIντρ�ν», π�_ @π4 τ�_ς @ρ0α��υς
SEλληνες MθεωρεHτ� «1κ0νητ�ν».

Mετ1 τιµCς
Kρ3ς 7ASιUτης

Σ,δνεϋ, A`στραλ�α

δειAαν Bλληνικ4ν φρ9νηµα @γJν�ς κα< θυσ�ας.
Mετ1 τιµCς

ΓεUργι+ς ∆ηµητρι6δης
MυστρPς

Kατ’ 1ρ:	ς θ	 παρατηρ�σω, gτι στ	 δ?� 1π�σπJσµατα τ�> ∆�?κα, π�H παραθ/-
τει a Lπιστ�λ�γρJφ�ς, καταφα0νεται, gτι [ π�λι�ρκ0α L4ελ0σσετ� µF �ραδH ρυθµ) κα

gτι Oγιναν διαπραγµατε?σεις. xAν δF λJ�fη τ)ν κ&π� ν	 δια�Jσfη τ) «Xρ�νικ)ν» τ�>
ΦραντU$, θ	 δf$, gτι Oγιναν π�λH περισσ&τερες LπαφFς µετα4H τ<ν 1ντιµα:�µ/νων.

ΓρJφει a κ. ∆ηµητριJδης, gτι a N0κ�λ 1φιερ8νει σ’ dνα �ι�λ0� τ�υ 26 σελ0δες γι	
τ)ν τρ&π� π�H π/θανε a α7τ�κρJτ�ρας. Bε�α0ως δFν γρJφει, gτι gσ�ι �@ συγγραφεAς
τ&σες κα
 �@ περιγραφ/ς. Πρbγµα π�H καταδεικν?ει, gτι γ?ρω 1π) τ)ν θJνατ& τ�υ
LπλJσθη dνας µ?θ�ς. M/ρ�ς τ�> µ?θ�υ ε9ναι κα
 [ @στ&ρησις, gτι a KωνσταντAν�ς δι/-
φυγε, π�H τ&σ� Lπιµελ<ς 1π�κρ?πτεται. ∆Fν ν�µ0Uει a Lπιστ�λ�γρJφ�ς, gτι ε9ναι
Lντελ<ς O4ω 1π) τ2ν λ�γικ2 ν	 µ2 �ρεθf$ a νεκρ)ς τ�> α7τ�κρJτ�ρα; ∆Fν yταν �ε-

7Aπ6ντηση τ+A κ. A. K+υκ+I3στα

▲
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Aγαπητ3 κ. Λ*µπρ�υ,
BλIπ�ντας τ4ν EOµηρικ4 «�_ν�ψ π&ντ�ς» Mτυ-

µ�λ�γικ*, τ4 «γαργ*ληµα» τ�6 γ�νιδ��υ µ�6
>δωσε µ�α Bρµηνε�α γι1 τ4 τ� µπ�ρεH ν1 λIqη oσως
α`τ� Q φρ*ση τ�6 EOµiρ�υ.

EH φρ*ση @π�τελεHται @π4 τ<ς λIAεις �9ν�ς,
Qψις, π&ντ�ς κα< σηµα�νει σ3 Mλε,θερη µετ*-
φραση «κρασ*τη θ*λασσα» [ «θ*λασσα π�_
>0ει τ4 0ρJµα τ�6 κρασι�6». EO mOµηρ�ς Mπ�σης
µPς λIει, aτι τ4 κρασ< τJν A0αιJν Rταν κ9κκι-
ν�, 5ρα «�_ν�ψ π&ντ�ς = κ9κκινη θ*λασσα. EH
θ*λασσα aµως δ3ν φα�νεται κ9κκινη @λλ1 µπλI.
Γιατ< λ�ιπ4ν «�9ν�ψ π&ντ�ς»;

Miπως κ*π�ι�ι µIσα @π4 τ� γλJσσα τJν πα-
τIρων µας (α`τJν π�_ >καναν τ�ν κ�σµ�λ�γ�α
τ�6 πλανiτη µας), µPς λIνε, πhς κ*π�τε Q θ*-
λασσα Rταν κ9κκινη; mΩ, µ1 τ4 ∆�α, στ� σκIψη
µ�υ >ρ0εται ̂ να πε�ραµα, π�_ >κανε τ4 νερ4 @π4
50ρωµ� κ9κκιν�.

ΣυγκεκριµIνα ̂ νας mAγγλ�ς 7ι�λ9γ�ς kν9µα-
τι Muller >κανε µ�α σκIψη: Aναρωτiθηκε, πJς
ν1 Rταν N πλανiτης πρ<ν 2,5 δισεκατ�µµ,ρια
0ρ9νια. OD @στρ�φυσικ�< µPς λIνε, aτι N lλι�ς
κα< �D πλανCτες @π�τελ�6νται @π4 τ1 oδια Vλικ*.
T1 π�λλ1 Vλικ1 τ�6 sλιακ�6 µας συστiµατ�ς
λ9γ|ω τCς 7αρ,τητ�ς >γιναν lλι�ς, 5λλα π�λλ1
Vλικ1 π�_ «δ3ν τ1 κατ*φεραν» ν1 γ�ν�υν lλι�ι,
>µειναν «@εριFδεις» πλανCτες (∆�ας, Kρ9ν�ς,
O`ραν9ς). T1 λ�γα Vλικ1 «κατ*φεραν» ν1 κρυF-
σ�υν κα< ν1 γ�ν�υν πλανCτες. MPς λIνε @κ9µη,
aτι, καθhς κρ,ωνε Q γC, Q @τµ9σφαιρ* της Rταν
πλ�,σια σ3 µεθ*νι� (CH4). Aπ4 τ<ς θεωρ�ες
α`τ3ς τJν @στρ�φυσικJν NρµFµεν�ς N Muller
σκIφτηκε: E1ν εo0αµε κ*π�τε ^ναν θερµ4 πλα-
νiτη, M1ν εo0αµε µ�α πρωτ�θ*λασσα γεµ*τη νε-
ρ9, M1ν εo0αµε µ�α @τµ9σφαιρα πλ�,σια σ3 µε-
θ*νι�, M1ν εo0αµε καταιγ�δες (@στραπIς-7ρ�ντ3ς)
λ9γ|ω τCς MA*τµησης τ�6 νερ�6 π�_ 7ρ*Uει @π4

KO «+iν+ψ π<ντ+ς» καH τ0 πε3ραµα τWς µ+ριακWς Iι+λ+γ3ας



λ&να ν	 π/σfη στ)ν 1:υρ<να.
Θ/λει ν	 Lπιµ/νfη a Lπιστ�λ�γρJφ�ς, gτι Oγινε γενικευµ/νη "µυνα. 3Eπαναλαµ�J-

νω α7τ) π�H Oγραψα στ) "ρθρ�: «kAλλωστε τ<σ+ν h ∆+Rκας ]σ+ν καH h Φραντ[Wς στ9-
κ+νται περισσ<τερ+ στ0ν \ρωϊσµ0 τ+A T[+υστινι6νι καH τOν S9νων µισθ+φ<ρων παρ@
στ+Zς Bυ[αντιν+Rς». E9ναι δF γνωστ&, gτι �@ µεγαλ?τερ�ι στρατηγ�
 τ<ν T�?ρκων
yταν L4ωµ&τες :ριστιαν�
 (Lκτ)ς τ<ν δι�ικητικ<ν 1ρ:&ντων).

3Eπειδ2 φαντJUεται a κ. ∆ηµητριJδης, gτι O:ω παντελ$ "γν�ια τ$ς @στ�ρ0ας, γιατ

δFν Oλα�α �π’ Qψιν µ�υ Mαραθ<νες κα
 Θερµ�π?λες κ.λπ., "ς µ�> Lπιτραπf$ ν	 πα-
ρατηρ�σω, gτι µ0α α7τ�κρατ�ρ0α, gπ�υ �@ 3EφιJλτες περισσε?�υν κα
 παραδ0ν�υν
π&λεις στ)ν L:θρ) (Θεσσαλ�ν0κη, 3IωJννινα, Σ/ρρες), π�H τ) πρ&�ληµJ τ�υς στενε?-
ει στ) "ν θ	 παραδ�θ�>ν στ�Hς T�?ρκ�υς j στ�Hς ∆υτικ�?ς κα
 π�H τ	 πJντα ε�ρ0-
σκ�ντ� στ2ν Oσ:ατη παρακµ2 (κατ	 τ) σ?ν�λ� τ<ν @στ�ρικ<ν), δFν ε9ναι δυνατ)ν ν	
L4ισ8νεται eς πρ)ς τ) π�λεµικ& της φρ&νηµα µF τ
ς 1ρ:αAες �λληνικFς π�λιτεAες.
^Oπ�ι�ς \σ:υρ0Uεται κJτι τ/τ�ι� O:ει παντελ$ "γν�ια τ$ς @στ�ρ0ας.

7Aθαν6σι+ς K+υκ+I3στας

τ�ν θερµ� @κ9µη γC, τ� θ1 γιν9ταν τ4 νερ9;
ΠCρε λ�ιπ4ν N Muller µ�α γυ*λα, >7αλε µIσα

νερ9, >7αλε ^να 7�λταϊκ4 τ9A� (@ντ< κεραυν�6),
Mµπλ�,τισε τ�ν @τµ9σφαιρα τCς γυ*λας σ3 µεθ*-
νι�, >7αλε @π4 κ*τω ̂ να κερ< γι1 ν1 7ρ*Uqη τ4 νερ4
κα< τ4 5φησε µ�α B7δ�µ*δα, γι1 ν1 δqC τ< θ1
γ�νqη.(mEκανε δηλαδ� σ3 µικρ�γραφ�α a,τι >κανε
Q φ,ση πρ<ν 2,5 δισεκατ�µµ,ρια 0ρ9νια.) Mετ1
@π4 Bφτ1 QµIρες τ4 νερ4 >γινε κ9κκιν� σ1ν κρα-
σ�. Περ�εργ�ς N Muller γι1 τ4 κ9κκιν� 0ρJµα,
πCρε µ�α σταγ9να κα< τ�ν MAIτασε στ4 µικρ�σκ9-
πι�. mEκπληκτ�ς παρατiρησε, aτι στ4 κ9κκιν�
πλI�ν νερ9 VπCρ0αν µερικ1 @π4 τ1 δ�µικ1 @µι-

ν�AIα τCς UωCς (κηρ�σ�νη, γ�υαν�νη, θυµ�νη).
Mετ1 @π4 τ1 @νωτIρω µ�α σκIψις γεννιIται

µIσα µ�υ: ΓνFριUαν �L δηµι�υργ�< τCς φρ*σεως
«�_ν�ψ π&ντ�ς» α`τ4 π�_ Q µ�ριακ� 7ι�λ�γ�α
>φθασε τFρα στ4 Mπ�πεδ� ν1 7ρqC, δηλαδ� aτι
τ1 @µιν�AIα π�_ συνθIτ�υν τ� Uωi, τ4ν γενε-
τικ4 µας κFδικα D.N.A., Aεκ�νησαν @π4 µ�α
@ρ0Iγ�νη σ�,πα, π�_ >0ει 0ρJµα κ9κκιν�; K*-
π�ια στ�ι0εHα τCς BλληνικCς γλFσσας oσως µPς
λIνε: «�υπνPτε, MδJ εoµαστε!».

Φιλικ1
XρWστ+ς Γιαλατ[<π+υλ+ς

B�,λα
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K,ριε διευθυντ*,
M3 @φ�ρµ� τ4 @ρθρ�δι� τ�6 συνεργ*τη σας

κ. Π.Λ.K. µI τ�τλ� «3Aδικαι�λ&γητη Oκπλη4η»
στ�ν στiλη «Aoσιµα κα< Aδiριτα» τ�6 τε,0�υς
219 σPς @π�στIλλω ^να 5ρθρ� @π4 κ*π�ι�
B7δ�µαδιαH� περι�δικ9, τ4 «Weekly Bulletin»,
π�_ εOναι >κδ�ση τCς Aρ0ιεπισκ�πCς Aµε-
ρικCς κα< κυκλ�φ�ρεH στ<ς kρθ9δ�Aες Mκκλη-
σ�ες τJν H.Π.A.

Στ4 5ρθρ� α`τ4 δια7*σαµε τ�ν περασµIνη
B7δ�µ*δα, πhς τ4 284 µ.X. κ*π�ι�ι kν9µασι
I�υλιαν4ς N M*ρτυς, Λ�υκPς N ∆ι*κων κα<
M9κι�ς «συνελ�φθησαν �π) τ<ν !Eλλ�νων κα

µαρτ?ρησαν...» (κ*τι µ�6 θυµ�Uει α`τ9, oσως...
τ�ν EYπατ��α). Σ3 MρFτησi µ�υ πρ4ς τ4ν DερIα,
γι1 π�ι�,ς SEλληνες µιλ*ει, Mφ’ aσ�ν, Wς γνω-

στ9ν, τ|J καιρ|J Mκε�ν|ω Q περι�0� Rταν Vπ4 Pω-
µαϊκ� κυριαρ0�α, δ3ν πCρα @π*ντηση. SOταν
ρFτησα κα< π*λι, «καλ*, 5ν µ3 ρωτiσqη Q κ�-
ρ�,λα µ�υ, π�ι�� Rταν α`τ�< �D SEλληνες π�_
>καναν τIτ�ι� >γκληµα, τ� ν1 τCς πJ;», π*λι
δ3ν πCρα @π*ντηση.

TηλεφFνησα λ�ιπ4ν στ�ν Mκδ�τικ� Bταιρε�α
(«Vestal Publishing» στ4 Cliffwood, New Jersey),
γι1 ν1 µ*θω, κα< µ�6 εOπαν πhς τ1 5ρθρα α`τ1
«γρJφ�νται 1π) Lπιτρ�π2 Gρθ&δ�4ων @ερ/ων».
Aκ9µη λ�ιπ4ν µPς π�τ�U�υν 5µεσα [ >µµεσα µ3
@νθελληνικ� πρ�παγ*νδα, κι MµεHς τ�_ς πλη-
ρFν�υµε γι1 τ4 «θε*ρεστ�» α`τ4 >ργ� τ�υς...

Mετ’ Mκτιµiσεως
Στ9λι+ς ΣερδενEς

Fort Lauderdale, Florida

T3 δηµ+σιεR+υν +Y mρθ<δ+S+ι Yερε*ς στHς HΠA



KH διαστρ9Iλωση τWς KIστ+ρ3ας παλαι@
καH σηµερινL «συνταγL» τWς 7ES+υσ3ας

K
*θε πρ�σπ*θεια Mπι7�λCς κ*π�ι�υ Lδε�λ�γικ�6 [ θρησκευτικ�6 δ9γµα-
τ�ς συν�δε,εται @π4 τ�ν παρα0*ραAη τCς Dστ�ρ�ας: EOναι @δ,νατ�ν ν@
Mπιτευ0θqC Q ε`ρεHα @π�δ�0i τ�υς, 0ωρ<ς πρ�ηγ�υµIνως ν1 @λλ*Aqη Q

εLκ9να τ�6 παρελθ9ντ�ς, π�_ �ς Mκε�νη τ� στιγµ� oσ0υε. ΠρIπει ν1 φτεια0θqC ̂ να
«νI� παρελθ9ν», γι1 ν1 ν�µιµ�π�ιiσqη στ� συνε�δηση τJν @νθρFπων τ4 «νI�
παρ9ν». EH π�λιτικ� κα< στρατιωτικ� Vπ�ταγ� �`δIπ�τε lρκεσε @π9 µ9νη της,
γι1 ν1 Mπι7*λqη τ4 δ9γµα. ΠρJτα @π’ aλα >πρεπε ν1 nλωθ�6ν �D @νθρFπινες συ-
νειδiσεις, ν1 καταστραφqC N φαντασιακ4ς κ9σµ�ς π�_ περιεH0ε Q Dστ�ρικ� µνi-
µη, κα< σ’ α`τ4 τ4 δηµι�υργηθ3ν κεν4 ν1 «Mπικαθiσqη» Q νIα Lδε�λ�γ�α.

A`τ� Q φασιστικ� κα< @π*νθρωπη MA�υσιαστικ� µIθ�δ�ς Mφαρµ9στηκε γι1
πρFτη φ�ρ1 στ�ν Dστ�ρ�α τCς @νθρωπ9τητας @π’ τ�_ς Mπι7αλ9ντες τ4ν 0ρι-
στιανισµ4 τJν πρFτων µετ1 Xριστ4ν αLFνων. Mιλ�6µε κα< γρ*φ�υµε σiµερα γι1
τ4ν σ,γ0ρ�ν� @νθελληνισµ4 κα< τ1 κυρ�αρ0α Dστ�ρικ1 δ9γµατα π�_ πρ�7*λλει
(«Aφρ�κεντρισµ9ς», «Πανσ�υµερισµ9ς», «Φ�ινικισµ9ς», «EA Aνατ�λJν τ4
φJς»). KανIνα @π4 τ1 παραπ*νω Dστ�ρικ1 δ9γµατα δ3ν >0ει τ�π�τα ν1 πρ�-
σθIσqη στ4 «>ργ�» τJν 0ριστιανJν @π�λ�γητJν τ�6 2�υ κα< 3�υ µ.X. αLFνων.
Πρ�κ*λεσε σ*λ�ν Q «Mα?ρη 3Aθηνb» τ�6 M*ρτιν Mπερν*λ. T�π�τε aµως δ3ν
πρ�σθIτει στ1 «Mπι0ειρiµατα» τ�6 Tατιαν�6, τ�6 Mπισκ9π�υ Aντι�0ε�ας Θε�-
φ�λ�υ [ τ�6 Kλiµεντ�ς AλεAανδρε�ας. ΛIγεται συνiθως, πhς Q 5ν�δ�ς τ�6 Σιω-
νισµ�6 τ4ν 204 αLJνα MAIθρεψε τ4ν µισελληνισµ9. KανIνας aµως σ,γ0ρ�ν�ς
EE7ραH�ς [ σιωνιστ�ς δ3ν µπ9ρεσε ν1 φτ*σqη τ4ν µισελληνισµ4 τJν ΠατIρων τCς
Eκκλησ�ας.

Γ
ι1 τ4ν Θε9φιλ� Aντι�0ε�ας τ4 @νθρFπιν� γIν�ς Mµφαν�Uεται γι1 πρFτη
φ�ρ1 στ�ν Aνατ�λi: «Mετ	 δF τ2ν πλJση τ�> 1νθρ8π�υ a Θε)ς L4/λε4ε
γι’ α7τ)ν τ�π�θεσ0α στ
ς 3Aνατ�λικFς περι�:Fς διακεκριµ/νη γι	 τ) φ<ς...

ε\ς τ2ν aπ�0αν Oθεσε τ)ν "νθρωπ�ν» («Πρ4ς A`τ9λυκ�ν» B19). OD SEλληνες γι1
τ�_ς 0ριστιαν�_ς @π�λ�γητIς, aπως κα< γι1 τ�_ς σ,γ0ρ�ν�υς @νατ�λιστIς, >κλε-
ψαν τ1 π*ντα @π’ τ�_ς EE7ρα��υς [ @π’ τ�_ς 5λλ�υς Aνατ�λ�τες κα< τ1 Mνεφ*-
νισαν Wς δικ* τ�υς: «^Eλληνες κλ/πται πJσης γραφ$ς», διακηρ,σσει N Kλiµης
AλεAανδρε�ας («ΣτρωµατεHς» 1,5). Kα< λ�γ� παρακ*τω γρ*φει: «3Aφ�> 1π/-
δει4α σαφ<ς, καθrς ν�µ0Uω, gπως O:ει ε\πωθ$, gτι κλ/φτες σ?µφωνα µF τ)ν K?-
ρι� �π�ν��>νται �@ ̂ Eλληνες, �κ�?σια 1φ�νω τ8ρα τ
ς δ�4ασ0ες τ<ν φιλ�σ&φων.
Γιατ0, "ν παραθ/ταµε κα
 τ	 λ&για τ�υς, δFν θ	 πρ�φθJναµε –συναθρ�0U�ντας
µεγJλ� πλ$θ�ς 1π�σπασµJτων– ν	 δε04�υµε, π8ς 1π’ τ2ν �αρ�αρικ2 φιλ�σ�-
φ0α yλθε [ σ�φ0α στ�Hς ^Eλληνες» («ΣτρωµατεHς» 5, 14).

EO µIγας @π�λ�γητ�ς Tατιαν9ς, UJντας κι α`τ4ς τ4ν 2� µ.X. αLJνα, κηρ,σσει:
«O@ ^Eλληνες �Zτε ε9:αν �Zτε δηµι�?ργησαν τ0π�τε δικ& τ�υς, 1λλ	 gλα τ	 πα-
ρ/λα�αν 1π) τ�Hς �αρ�Jρ�υς, µ&ν� κα
 µ&ν� γι	 ν	 πρ�4εν�σ�υν κακJ·» Συ-



νε0�Uει aµως @κ9µη πι4 διαστρε7λωτικ*: «O@ σ�φιστFς gσα Oµαθαν 1π) τ	 τ�>
Mωυσ/ως κα
 τ<ν aµ�0ως µF α7τ)ν φιλ�σ�φ�?ντων Lπι:ε0ρησαν ν	 παρα:αρJ-
4�υν, πρ<τ�ν µFν γι	 ν	 ν�µισθ�>ν gτι λ/γ�υν κJτι δικ& τ�υς, δε?τερ�ν δF γι	
ν	 Lπικαλ?ψ�υν gσα δFν κατεν&ησαν µF κJπ�ια Lπ0πλαστη ρητ�ρ�λ�γ0α κα
 ν	
διαστρ/ψ�υν τ2ν 1λ�θεια σF µυθ�λ�γ0α» (Tατιαν�6, «Πρ4ς SEλληνας»).

«!Yπ) τ<ν πρ�φητ<ν µεταγεν/στερ�ι �@ π�ιητα
 κα
 φιλ&σ�φ�ι Oκλεψαν Lκ
τ<ν !Aγ0ων Γραφ<ν», φαντ*Uεται κα< N Θε9φιλ�ς Aντι�0ε�ας· κα< συνε0�Uει:
«Π�λλ�
 1π’ τ�Hς ^Eλληνες συγγραφεAς Lµιµ�θησαν τ�Hς !E�ρα0�υς κα
 pθ/λη-
σαν ν	 συντJ4�υν δι�γησιν περ
 τ�?των, κα
 λαµ�Jν�ντας 1π) Lδ< (σ.σ.: τ� B�-
7λ�) τ
ς 1φ�ρµ/ς, ε_τε περ
 κτ0σεως τ�> κ&σµ�υ ε_τε περ
 τ$ς φ?σεως τ�> 1νθρ8-
π�υ, δFν διετ?πωσαν �Zτε κ"ν dνα σπινθ$ρα 1λ�θειας» («Πρ4ς A`τ9λυκ�ν»
A14, B8).*

OD @π9ψεις α`τ3ς τJν 0ριστιανJν @π�λ�γητJν ε`θυγραµµ�U�νται πλiρως µ3
α`τ3ς τ�6 I�υδα��υ Dστ�ρικ�6 Φλα7��υ Iωσiπ�υ, π�_ >Uησε λ�γα 0ρ9νια νω-
ρ�τερα @π4 α`τ�,ς. EO IFσηπ�ς, διαστρε7λFν�ντας συστηµατικ1 τ�ν Dστ�ρικ�
@λiθεια, πρ�σπ*θησε ν1 σ,ρqη @π’ τ�ν @φ*νεια τ� φυλi τ�υ κα< ν1 τ�ν @ναδε�Aqη
@ρ0αι9τερη τJν EEλλiνων. T1 παραπ*νω @π�σπ*σµατα σ0εδ4ν @ντιγρ*φ�υν
τ�ν «I�υδαϊκ� Aρ0αι�λ�γ�α» κα< τ4 «Kατ’ Aπ�ων�ς» τ�6 Iωσiπ�υ, κα< τ�6τ�
εOναι 5Aι� Mρε,νης· γι1 π�ι�_ς λ9γ�υς δηλαδ� �D ΠατIρες τCς Eκκλησ�ας πIρα
@π’ τ�ν Mπαγγελ�α τCς νIας θρησκε�ας εLσCλθαν κα< στ4 0Jρ� τCς Dστ�ρ�ας, ε`θυ-
γραµµιU9µεν�ι µ3 τ�ν τ9τε D�υδαϊκ� πρ�παγ*νδα. T4 σ�γ�υρ� π*ντως εOναι, aτι
µ3 τ4ν τρ9π� α`τ4 πρ�ετ�ιµ*στηκε τ4 >δαφ�ς γι1 τ4 µετIπειτα Mγ0ε�ρηµα τCς
Nλ�κληρωτικCς MA9ντωσης τJν EEλλiνων κα< τ�6 EEλληνικ�6 Π�λιτισµ�6 @π4
τ�_ς BυUαντιν�_ς πατρι*ρ0ες κα< α`τ�κρ*τ�ρες. Γι1 τ4ν πατρι*ρ0η Iω*ννη
Xρυσ9στ�µ� �D SEλληνες Rταν «"4ι�ι λιθ���λισµ�>» – κα< >τσι >γινε.

Σ
iµερα Q διαστρI7λωση τCς Dστ�ρ�ας δ3ν γ�νεται µ9ν� @π4 τ�_ς @νθρF-
π�υς τCς θρησκε�ας, @λλ1 κυρ�ως @π4 τ4ν @καδηµαϊσµ9, N Nπ�H�ς >0ει µε-
τατραπC σ’ ̂ να Mκ τJν πρωτ�στων στυλ�7ατJν τCς ∆ιεθν�6ς EA�υσ�ας. OD

σ,γ0ρ�ν�ι Mπ�γ�ν�ι τJν ΠατIρων τCς Eκκλησ�ας διαστρε7λFν�υν τ4 παρελθ4ν
z0ι Mν kν9µατι τCς Mπι7�λCς Bν4ς θρησκευτικ�6 δ9γµατ�ς @λλ1 δι1 τCς «Mπι-
στiµης» κα< Mν kν9µατι τCς Mπιστiµης, 0αλκε,�ντας «Dστ�ρικ1» δ9γµατα, aπως
τ1 @ναφερθIντα στ�ν @ρ0� τ�6 παρ9ντ�ς. mE0�µε κ*θε λ9γ� ν1 πιστε,�υµε, aτι
Q νIα �ργανωµIνη παρα0*ραAη τ�6 παρελθ9ντ�ς εOναι Q πρ�λε�ανση τ�6 ψυ-
0�λ�γικ�6 κα< Lδε�λ�γικ�6 Mδ*φ�υς, γι1 ν1 ν�µιµ�π�ιηθqC στ� συνε�δηση τCς
@νθρωπ9τητ�ς τ4 «νI� παρ9ν» Bν4ς νI�υ Mεσα�ων�ς, π�_ τFρα πρ�σπαθεH σ3
διεθνC κλ�µακα ν1 «�Lκ�δ�µiσqη» N EA�υσιασµ9ς.

Παν. Λ. K+υIαλ6κης
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* Γι1 τ4ν @νθελληνισµ4 τJν ΠατIρων τCς Eκκλησ�ας 7λIπε τ<ς συστηµατικ3ς >ρευνες α) M. ∆η-
µ9π�υλ�υ, «!O 1νθελληνισµ)ς τ<ν Πατ/ρων τ$ς 3Eκκλησ0ας» («∆», τ. 197), «Θε&φιλ�ς 3Aντι�:ε0-
ας, dνας σκληρ)ς µισ/λληνας» («∆», τ. 198), «T	 1νθελληνικ	 1π�σπJσµατα στ) Oργ� τ�> I. Xρυ-
σ�στ&µ�υ» («∆», τ. 204)· 7) E. Aττα7,ρι�υ, «3Aνθελληνικ	 στ�ι:εAα σF Πατερικ	 κε0µενα» («∆»,
τ. 198)· γ) Στ. BασδIκη, «!O 1νθελληνισµ)ς τ�> Xρυσ�στ&µ�υ» («∆», τ. 217).



!H Lπιστ�µη τ$ς σ?γ:ρ�νης Γλωσσ�λ�γ0ας («Linguistics» < lingo
< λε0:ω = γλε0φω µF τ2 γλ<σσα) O:ει Uω2 µ&ν� 180 Lτ<ν. Σ	ν
«ν/α» Lπιστ�µη δFν Oλα�ε �π’ Qψιν της τ�Hς ^Eλληνες γραµµατι-
κ�Hς τ�> 3�υ α\. π.X. dως 5�υ α\. µ.X. (LλJ:ιστα 1π�σπJσµατα
1π) τ
ς :ιλιJδες τ<ν �ι�λ0ων τ�υς διεσ8θησαν). 3Aντιθ/τως 4ε-
κ0νησε 1π) τ)ν Γερµαν) F. Bopp1 σF λανθασµ/νες �Jσεις (π�H
συνε:0U�νται µ/:ρι σ�µερα) µF τ2ν Lργασ0α τ�υ Lπ
 τ$ς Σαν-
σκριτικ$ς σF σ?γκριση µF τ2 Γερµανικ2 κ.λπ., eς κα
 1π) τ)ν
Jacob Grimm, π�H τ) 1819 πρ&τεινε τ2ν 3Iνδ�-γερµανικ2 Γλωσ-
σ�λ�γ0α (!). Mετ	 100 Oτη a F. Saussure συνε:0Uει τ) λJθ�ς µF
"λλες µεθ&δ�υς, L4ετJU�ντας τ2ν γλ<σσα γενικ<ς, συγ:ρ�νικ	
κα
 λειτ�υργικJ, πJντα µF «3Iνδ�-ευρωπαϊκ2» �Jση.O@ ^Eλλη-
νες µF τ)ν Γ. XατUιδJκι κα
 µ/:ρι τ�Hς συγ:ρ&ν�υς γλωσσ�λ&γ�υς
1κ�λ�υθ�>ν τ	 _:νη τ<ν ε7ρωπα0ων «πρ�πατ&ρων» α7τ<ν. ΠJ-
ντως τ2ν Tτυµ+λ+γ3α σ	ν τµ$µα τ$ς Γραµµατικ$ς "σκησαν σF
στεν&/κλειστ) κ?κλ� Lπ
 Oτη µ&ν� φιλ&λ�γ�ι µF σ��αρ8τερ�ν
gλων τ)ν I. ΣταµατJκ�.2

M3 τ� δαµ9κλει� σπ*θη ν1 MπικρIµεται µ3 τ�ν
µ�ρφ� τCς παρ-ετυµ�λ�γ0ας (N N. ∆ασκαλ*κης π.0. στ4 «ΛεAικ4 Eτυµ�λ�γικ4»
@π�τρIπει τ4ν «λα)» ν1 @νακατευθqC µ3 τ�ν Mπιστiµη α`τi, γιατ< π.0. τ4 «πτυ-
:0�» θ1 τ4 Mτυµ�λ�γiσqη λανθασµIνα <πετυ:α0νω!), καθ’ aσ�ν Mκτ4ς κ,κλ�υ κα<

... «�υρσ�δ/ψης»3, @ρ0�Uω τ�ν Mτυµ�λ�γικ� πε-
ριiγηση τCς E`ρFπης µ3 τ4 zν�µ* της.

SOλ�ι γνωρ�U�µε τ4 0αριτωµIν� σ,µπλεγµα
(>γινε τCς µ9δας µ3 τ�ν E`ρωπαϊκ� K�ιν9τητα)
τCς νεαρPς E`ρFπης @παγ9µενης Mπ< τCς ρ*0ης
τ�6 τα,ρ�υ-∆ι9ς. (Egκnν 1). Aπ�τIλεσµα τ�6
συµ7*ντ�ς Q γIννηση τJν M�νω�ς, Σαρπηδ9-
ν�ς κα< Pαδαµ*νθυ�ς. T4ν µ6θ� περιγρ*φει µ9-
ν�ν4 N EHρ9δ�τ�ς, B173 (π*λι «κ*νει τ� Uηµι*»,
5θελ* τ�υ α`τ� τ� φ�ρ*, aπως µ3 τ1 περ�φηµα

TO ONOMA THΣ EYP·ΠHΣ.

ETYMOΛOΓIKH ΓEΩΓPAΦIA THΣ EYPΩΠHΣ
EH πρ�ϊστ�ρικ� MA*πλωση τJν EEλλiνων

κα< τCς γλFσσας τ�υς στ� Γηραι1 mHπειρ�

Egκnν 1.



«φ�ιν0κηια» γρ*µµατ* τ�υ κα< τ�ν «K*θ�δ� τJν ∆ωριIων» (;) κ.λπ., @ναγκ*U�-
ντας τ4ν Πλ�,ταρ0� ν1 συγγρ*ψqη 7ι7λ�� γενικJς «Περ
 τ$ς !Hρ�δ&τ�υ κακ�η-
θε0ας»),5 Q δ3 lπειρ�ς E`ρF-
πη πα�ρνει τ4 zν�µα τCς νε-
αρPς.

mAς Mρευνiσ�υµε aµως τ4
@µφιλεγ9µεν� γενεαλ�γικ9
της δIνδρ� (Π3ναS I). T1
Mγκυκλ�παιδικ1 Larousse,
∆ρανδ*κη, Παπ,ρ�υ κα<
EYδρ�ας @ναφIρ�υν τ4ν πα-
τIρα της Aγiν�ρα Wς 7ασι-
λιP τCς Φ�ιν�κης. (M9ν�ν �D Mγκυκλ�πα�δειες «EHλ��υ» κα< «Σ�7ιετικ�» δ3ν
>0�υν λ9γ� ν1 τ4ν φ�ινικ�π�ιiσ�υν.) Φυσικ1 κα< εOναι SEλλην, Wς φIρων zν�-
µα Bλληνικ9: 3Aγ�νωρ <"γαν + 1ν2ρ = π�λ_ 5νδρας, @νδρ�πρεπiς, @νδρεH�ς>,
aπως AγασθIνης κ.λπ.

Eπ< πλI�ν Q Mγκυκλ�πα�δεια «∆ρανδ*κη» τ�ν kν�µ*Uει µεγ*λη φ�ινικικ� θε*
(!), @ντ�στ�ι0η τCς Σελiνης κα< τ� θεωρεH θυγατIρα τ�6 Φ��νικ�ς. EπεAηγJντας
δ3 τ4ν µ,θ� θεωρεH τ�ν @ναUiτησi της @π4 τ1 @δIλφια της Wς @π9δειAη τCς
Lπ�0κισης (!) τCς ALγη�δ�ς κα< λ�ιπCς Mεσ�γε��υ @π4 τ�_ς Φ��νικες, µ3 �\κιστ/ς-
γενJρ:ες τ�_ς υD�_ς τ�6 7ασιλιP Aγiν�ρ�ς κα< τ�6 @δελφ�6 τ�υ Biλ�υ (Baal)!
EH Mγκυκλ�πα�δεια «EYδρ�α» Nλ�κληρFνει τ�ν «Φ�ινικικ� Vπ9θεση» µ3 τ�ν 7ε-
7α�ωση τ�6 mAγγλ�υ λ�γ�τI0νη R. Graves, aτι «Aγiνωρ» εOναι τ4 Bλλην�π�ιη-
µIν� zν�µα τ�6 �ρωα τJν Φ�ιν�κων Knas (!), MA �� κα< Xανα*ν... (AντιθIτως Q
λIAη XαναJν, Wς zν�µα πρωτ�ελληνικCς @π�ικ�ας, πρ�Iρ0εται oσως @π4 τ4 <Fα-
να1ν<Fιων�αν<Iων�α.) mEτσι MπελIγη αVτL Q E`ρFπη µ3 aλα της τ1 δι*σηµα,
πρ4ς @ντικατ*σταση τCς πρ�ϋπαρ0�,σης. EYπCρ0ε λ�ιπ4ν κα< 5λλη, πρ�ηγ�υ-
µIνη, E`ρFπη, [ µPλλ�ν δ,�;

E`τυ0Jς π�_ Vπ*ρ0�υν –κατ1 τ,0η– τ4 >ργ� «Θε�γ�ν0α» (πρ4 τ�6 1.000 π.X.)
κα< Q π��ηση τ�6 Πινδ*ρ�υ Wς κα< �D παν*ρ0αι�ι Oµηρικ�< (πρ)ς 3Aπ&λλωνα)
κα< Oρφικ�< SYµν�ι @δι*ψευστα πειστiρια τCς �παρAης δ,� 5λλων, θεαινJν
α`τJν, µ3 τ4 zν�µα E`ρFπη πλ�ν τCς µεταγενIστερης @πα0θε�σης θνητCς. ELδι-
κFτερα στ� «Θε�γ�ν0α»
@ναφIρεται @ν*µεσα στ<ς 40
Ωκεαν�δες Q E`ρFπη κα< Q
Aσ�α. ∆3ν εOναι καθ9λ�υ τυ-
0αH� τ4 aτι �D δ,� θε3ς >δω-
σαν τ1 kν9µατ* τ�υς σ3 δ,�
sπε�ρ�υς. Aπ4 τ4 γενεαλ�-
γικ9 τ�υς δIνδρ� (Π3ν. II)
διαπιστFνεται, aτι Nλ9κληρ�
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Π�σειδJν

BCλ�ς

Aoγυπτ�ς ∆ανα4ς

EYPΩΠH K*δµ�ς Φ�HνιA K�λιA

(Θ*σ�ς, Φινε_ς)M�νως ++

→

Aγiνωρ TηλIφασσα

Λι7,η

Π3ναS I.

Π9ντ�ς

Nηρε_ς
Tιτ*νες

(Tηθ_ς)

Nαϊ*δες40 Ωκεαν�δες
(MA xν EYPΩΠH κα< AΣIA) (πηγ3ς)

O`ραν4ς

MA xν Ωκεαν4ς

50 Nηρη�δες
(θ*λασσες)

Mγε�νατ� Mγε�νατ�

Π3ναS II.

→

ΓH



@ναφIρεται στ4 Vδ*τιν� στ�ι0εH�, γεγ�ν4ς @ναµεν9µεν� @π4 ^να ναυτικ4 λα9,
aπως Rσαν �D Πελασγ�< SEλληνες. (EO Π�νδαρ�ς @ναφIρει µ�α τρ�τη E`ρFπη,
θυγατIρα τ�6 γ�γαντα Tιτυ�6 κα< N EOµηρικ4ς SYµν�ς τ�ν E`ρFπη Wς lπειρ�.)

mEτσι �D @ρ0αH�ι SEλληνες, γι1 ν1 δηλFσ�υν τ<ς @νατ�λικ3ς @0ανεHς Mκτ*σεις
πIραν τCς 0Fρας τ�υς, 0ρησιµ�π�ι�6σαν τ4ν aρ�ν 3Aσ0α (= @νατ�λi;) κα< γι1 τ<ς
δυτικ3ς τ4ν aρ�ν E7ρ8πη (z0ι <ε7ρ?ς+�ψ, @λλ1 κατ1 τ4ν EHσ,0ι� <ε7ρ8ς+π�=
Vγρi, «ε7ρωτι<σα» - µ�υ0λιασµIνη, σκ�τειν� [ δυτικ� 0Fρα). Kι’ MµεHς συνε0�-
U�υµε 0ιλι*δες τFρα 0ρ9νια ν1 µ� θεωρ�6µε τ�ν 0Fρα µας E`ρFπη κα< ν1 λIµε
«π$γα στ2ν E7ρ8πη», «θ	 γ0ν�υµε E7ρ8πη» κα< ν1 γρ*φ�υµε στ<ς Mφηµερ�δες
«... Lπ/στρεψεν L4 !Eσπερ0ας».

ΠJς λ�ιπ4ν Q περικαλλ�ς «Φ��νισσα» 7ασιλ�π�,λα MAω7Iλισε τ�ν σε7*σµια
Ωκεαν�δα τ�6 Aε0ασµIν�υ παν*ρ0αι�υ π�λιτισµ�6, τ�ν παλαι9θεν τιµωµIνη Mν
∆ωδFνqη, @π4 τ�ν lπειρ9 της; Bε7α�ως, γι1 ν1 σταθqC N µεταγενIστερ�ς µ6θ�ς τCς
νεαρPς E`ρFπης, @ναγκαστικ1 (Wς γ�νεται συνiθως) 0ρησιµ�π�ιiθηκαν στ�ι-
0εHα (Vδ*τινα) τCς παλαιPς θε9τητας, Rτ�ι Q µεταφ�ρ1 µ3 τα6ρ� (Dερ4 U|J� τ�6
Π�σειδJν�ς), π�_ κινεHται στ� θ*λασσα (!) µ3 U|Jα θαλ*σσια τριγ,ρω. (Egκ. 1:
Aγγει�γραφ�α.)

Aς Aεκινiσ�υµε λ�ιπ4ν τ�ν Mτυµ�λ�γικ� γεωγραφ�α τCς E`ρF-
πης: A<B σηµα�νει aτι Q A παρ*γεται @π4 τ� B.

EH 0ερσ9νησ�ς τ�6 ABµ�υ < zρ�ς Azµ�ς < υD4ς τ�6 mAρε-
ως (µεταγενIστερη: Balcan = T�υρκ. δ*σ�ς). – EH 3Iταλικ2 <3Iταλ)ς = 7ασιλε_ς
ΠελασγJν. – EH 3I�ηρικ2 < xI�ηρες = (Λατιν. Iberes). – EH Σκανδινα�ικ2
<Scandidae = νCσ�ι (Πλ�νι�ς 4.94) <scando navem = Mπι7α�νω πλ���υ = NρµJ <
σκJνδαλ�ν = παγ<ς [ σκιρτ< = τιν*σσ�µαι.

Azµ�ς – Π0νδ�ς. – KαρπJθια <N KαρπJτης, zρ�ς. – 3Aπ/ν-
νινα < 3AπεννAν�ν zρ�ς = (Λατ. Apenninus). – ΠυρηναAα < Πυρ�νη, ν,µφη < πυ-
ρ�ν; → (Λατ.) Pyrenaei. – xAλπεις < 1λφ&ς = Vπ9λευκ�ς → (Γ�τθ.) hveilts →

(Aγγλ.) White κα< (Λατ.) Albus = λευκ9ς. – Kα?κασ�ς<κα?κα = γα7*θα.

Bρετανν0α = Britain = (Λατ.) Britannia < Britanni <
(κ.λπ.) < Britos < �ριτ&-µαρτις < �ρ0θω = εOµαι στι7αρ9ς· @ρ0αι9τερα �ν�µ*Uε-
τ� Albion < 3Aλ�0ων < 1λφ&ν, = λευκ4ν λ9γ|ω τJν λευκJν @π9κρηµνων 7ρ*0ων
τ�6 Dover. – 3Iρλανδ0α < (Kελτ.) Ier(n)u < 3IF/ρνη6 → (Λατ.) Hibernia. – 3Iσλαν-
δ0α < Island < (Aρ0. Aγγλ.) isg-land < (Γ�τθ.) ahwa + ledaff <1. θIµα ak – π.0.
π�ταµ4ς xAκις, 1κτ�, "κατ�ς κα< 2. θIµα α( – π.E 3A:/ρων, 3A:ελ<�ς, 3A:αι&ς,
1:λ?ς = Vδ*τιν�· τ4 ledaff = pπλα < pleda < πλατ?ς = @ναπεπταµIν�ς: EOναι Q
@ρ0α�α Θ�,λη. – Σαρδην0α < Σαρδr < σαρδ0νη = σαρδ/λλα. – K�ρσικ� < K�ρ-
σ
ς → Q Cyrnus τJν Pωµα�ων <κ?ρν�ς. – Σικελ0α = Σικαν0α. – Kρ�τη < Kρ�τη =
θυγατIρα τ�6 ∆ευκαλ�ων�ς. – K?πρ�ς → curpum = 0αλκ9ς.

B&λγας < B�λαA�ς = Nρµητικ4ς < �αλ-jω → �Jλλω (aπως κJλ-2. Π�ταµ��:

1. N�σ�ι:TA Y∆ATA.

2. �Oρ�σειρ�ς:

1. Xερσ!νησ�ι:

H $HPA.
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j�ς → κJλλ�ς. – ∆)ν κα< ∆νε0στερ�ς κα< ∆νε0περ�ς7 < ∆Jναπρις = B�ρυσθIνης
π�ταµ9ς: aλες �D ρ�Uες τ�υς σ0ετ�U�νται µ3 τ1 δ�ν/ω-< κα< δ0νη (7αθυ-δ0νης π�-
ταµ9ς: «Θε�γ.» 338). – ∆�?να�ις = Duna, Donau < δ?ναµις, δ�νε?ω, δ�>π�ς·
(Λατ.) Danubius· κα< στ<ς Mκ7�λIς τ�υ xIστρ�ς («Θε�γ.» 335). – P$ν�ς = Rhin,
Rhein, Rijn <Fρηγν?-ω = MκρIω διαρρηγν,ων.

Bαλτικ2 = θ*λασσα ρη0� κα< Vφ*λµυρη <(Σλαυικ1) blato→

�Jλτ�ς < παλJττω = µια�νω κα< π�λτ)ς → (Λεττ�νικ4) pelze2 = τIλµα, (Πρωσ.)
peltu = 7*λτ�ς, → (Λατ.) palud = (Σανσκρ.) palralam = τIλµα· Mπ�σης >0ει σ0Iση
µ3 τ4 πλατH qδωρ = Vφ*λµυρα @7αθC �δατα: oσως εOναι ε`ρασιατικ4ς (5ν z0ι
παγκ9σµι�ς aρ�ς), @ναφερ9µεν�ς σ3 τ9π�υς πασσαλ9πηκτων �LκισµJν. – B&-
ρεια = North < (∆αν.) noord (@γνFστ�υ πρ�ελε,σεως;)6 < �ρνυτ� B�ρIη: SOµη-
ρ�ς Y51; < παρατ. Gρν?ω = aρµ<, AεσηκFνω → (Vπ�θετικ4) * oornut → noort. –
Tυρρηνικ2 < (λα4ς) Tυρρην�
 < Tυρρην&ς, υD4ς τ�6 mAτη 7ασιλιP τCς Λυδ�ας,
0Fρας ΠελασγικCς. – 3Aδριατικ2 < Q 3Aδρι	ς θ*λασσα < 1δραν�ς (;). – Mεσ&-
γει�ς → Medi.terraneum mare (Λατ.) < µ/θj�ς = µ/σ�ς + F/ρα (Uε) = Mσωτερικ� θ*-
λασσα. – EZ4ειν�ς π&ντ�ς = Mα?ρη θ*λασσα < (1)µαρF&ς, black < (N�ρ7.) blakkr
< µελJγ:ρ�υς, < Noire (Γαλλ.) < niger, nigri < νεκρ)ς – Schwarz < *swartoz (Γερµ.)
< @-µαυρ&- της. – Kασπ0α < λα4ς KJσπι�ι.

Aγγλ�α = MεγJλη Bρετανν0α (7λIπε νCσ�ι) = EHνωµIν�
Bασ�λει� United King-dom (UK) < unus + *kunigaz6 (Γερµ.) + dom < �F9�ς - µ9-
ν�ς + κυνηγ4ς / γ/ν�ς; + δ&µ�ς. – [Σκ<τ�ι < σκ&τ�ς;. – O7αλλ�0 = Welsh < volcae
;6 (Λατ.) < Kελτ�
 < κ/λ�µαι = NρµJ. – xAγγλ�ι = English = γερµανικ4ς λα4ς <
Angel cynn < 3Aγκ?λ�ν γ/ν�ς]. – 3Aλ�αν0α – A7στρ0α < Öster-reich = @νατ�λικ�
0Fρα < aurora + reihts (Γ�τθ.) < αZως = shς + Gρεκτ&ς = παρI0ω. – B/λγι� <
(Λατ.) Belgae < B/λγαι < �/λτερ�ι (;). – B�υλγαρ0α < B&λγαρ�ι < B&λγας. – Γαλ-
λ0α < Gaule < ΓαλJτης, υD4ς EHρακλC. – Frank < (;). – Γερµαν0α < (Λατ.) Germen
< γ/ννηµα = γηγενiς. Deutsch-land < * (Γερµ.) deudiskaz < deuda6 < θε>-δb <
(πρ�στ.) τ0θηµι – (∆ωρ.) γb = γηγεν�ς (!). – ∆αν0α < λα4ς ∆ανα�
 (;). – !Eλ�ετ0α
< Λατ. Helvetes (;). – !Eλλ	ς < ^Eλλην, υD4ς ∆ευκαλ�ων�ς, 7ασιλε_ς τCς Φθ�ας
(Θεσσαλ�ας), – Greece < Γραικ�
 < Γραικ&ς, υD4ς Θεσσαλ�6 / υD4ς ∆ι9ς. – 3Iρλαν-
δ0α κα< 3Iσλανδ0α (7λ. νCσ�ι). – !Iσπαν0α < (;). – 3Iταλ0α < 3Iταλ&ς, 7ασιλε_ς Πε-
λασγJν. – N�ρ�ηγ0α = Norge < noord (7λ. θ*λασσες). – Γι�υγκ�σλα�0α < jug +
slav < = ν9τ�ς < αZω; + σκλJ��ς < σκJλωψ; – !Oλλανδ0α < Hol-land < (Γ�τθ.)
hulon = hole = kπ� < κ�Aλ�ν + land (7λIπε 3Iσλανδ0α). – O�γγαρ0α < Hun-gri <
Hun (;) – Π�λων0α < polé = πεδι1ς < plain < planus < π/λαγ�ς < πλατ?ς. – Π�ρ-
τ�-γαλ0α < portus ; < π&ρ�ς = λιµiν. – P�υµαν0α < Roma < �8µα = ρ8µη. – Pω-
σ0α < Ruski < ρ?σι�ς (;) = Vπερασπιστiς, [ ρωστικ&ς = Lσ0υρ9ς. – Σ�υηδ0α <
(N�ρ7.) Svidr < * sedrujo < (σ–ιδρ?ω = MγκατεστηµIν�ς → (Λατ.) sedes. – Σλ��α-
κ0α < Σλα>�ι – B�ηµ0α < (Λατ.) Boii < B&ι�ι < ��>ς. – Φιν-λανδ0α < Φ0νν�ι (;).

Στ�ν >ρευνα δ3ν συµπεριελiφθησαν δεκ*δες λα�< π.0. Γ9τθ�ι, Σκ6θες κ.5.

KPATH - ΛAOI.

3. Θ+λασσες:
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X6ρτης 1. Πιθαν0ς σταδιακ0ς γλωσσικ0ς µετασMηµατισµ0ς κατ@
τL µετακ3νηση γεωργικOν πληθυσµOν πρ0ς τLν EVρUπη.11

X6ρτης 1. Pαδι+Mρ+ν+λ<γηση τWς TS6πλωσης τWς γεωργικWς +gκ+-
ν+µ3ας στLν EVρUπη. (7Aπ0 J. Clark.)11



EOναι σωστ� Q Mτυµ�λ�γ�α τJν 5νω γεωγραφικJν κα< Mθν�-
λ�γικJν aρων τCς E`ρFπης; Kα< πJς @π�δεικν,εται; EH δυσκ�λ�α Mτυµ�λ�γ�ας
τCς BλληνικCς γλFσσας >γκειται σ3 δ,� λ9γ�υς, π�_ δ3ν Vπ*ρ0�υν σ3 καµµ�α
5λλη: τ�ν @σ,λληπτη @ρ0αι9τητ* της µ3 –συγ0ρ9νως– συνε0C 0ρiση κα< τ�ν
@περαντ�σ,νη της.

Πρ*γµατι Q @0λ_ς τJν 0ιλιετιJν καλ,πτει Uηλ9τυπα τ�ν σηµασ�α κα< τυ-
π�λ�γ�α τJν @ρ0ικJν λIAεων («πρ8των Gν�µJτων»: Πλ*των, «Kρατ,λ�ς»8 422
c), Q δ3 �παρAη γραφCς τ�υλ*0ιστ�ν 8.000 MτJν @π4 σiµερα (∆ισπηλι9, Γι�6ρα)
@π�δεικν,ει τ� 0ρiση καλλιεργηµIνης γλFσσας @ρκετIς 0ιλιετ�ες πρ�ν.

EH φυσικi MAIλιAη τJν µ�ρφJν τJν λIAεων λ9γ|ω 0ρ9ν�υ, @λλ1 κα< Q 7�αιη
(λ9γ|ω µεγ*λης @π�µ*κρυνσης, @π�µ9νωσης κ.λπ.), δηµι�υργ�6ν νIες µ�ρφIς,
διαλIκτ�υς (µ9ν� στ4ν Bλλαδικ4 0Jρ� >0�υµε @ρκετ3ς π.0. Iωνικi), π�_ περι-
πλIκ�υν τ4 Uiτηµα.

EH Bλληνικ� γραµµατ�λ�γ�α µPς παρI0ει Vλικ9 @π4 3.500 περ�π�υ 7ι7λ�α
κατ1 τ4 µPλλ�ν [ �ττ�ν Wλ�κληρωµIνα, 60 συγγραφIων, Mν|J >0�υµε @π�σπ*-
σµατα @π4 >ργα 550 @κ9µη συγγραφIων («ΛεAικ4ν» Liddell-Scott4, παραπ�µπIς).
BI7αια α`τ4 π�_ @πIµεινε @π4 τ4ν τερ*στι� @ριθµ4 7ι7λ�ων τCς @ρ0αι9τητ�ς (7ι-
7λι�θCκες Περγ*µ�υ, AθηνJν κα< κυρ�ως AλεAανδρε�ας µ3 πλI�ν τ�6 1.000.000
τ9µ�υς) εOναι ψι0�α. SOµως @π4 α`τ1 κα< µ9ν� διαθIτ�υµε ^ναν zγκ� ληµµ*των
(L.– S. =200.000+100.0000 τ4 συµπλiρωµα) Mντυπωσιακ9. �Aν λ*7�υµε Vπ’ zψιν
µας κα< τ4ν «Θησαυρ4 τCς EEλληνικCς ΓλFσσης» τCς κ. Mac Donald τJν 7.500.000
(!) µ�ρφJν λIAεων (κλ�σεις kν�µ*των/ρηµ*των κ.λπ.), τ4 Vλικ4 πρ4ς σ,γκριση
µ3 λIAεις 5λλων γλωσσJν εOναι κ�λ�σσιαH� (Q @γγλικ� γλJσσα διαθIτει 17.000
λiµµατα µ9ν�)6.

EO zγκ�ς aµως α`τ4ς Mγκυµ�νεH τ4ν κ�νδυν� λανθασµIνης Mτυµ�λ9γησης AIνης
λIAεως, λ9γ|ω τCς ε`κ�λ�ας εVρIσεως τCς «καταλλiλ�υ» BλληνικCς παρ9µ�ιας
µ�ρφCς. EO oδι�ς N Πλ*των µ3 τ4ν MAα�ρετ�, @λλ1 παραγκωνισµIν� δι*λ�γ9 τ�υ
«Kρατ,λ�» (εOναι τ4 µ9ν� – π�6 εOναι τ1 5λλα; – γλωσσ�λ�γικ4 >ργ� τCς @ρ0αι-
9τητας), παρ�υσι*Uει τ4ν Σωκρ*τη ν1 Mτυµ�λ�γqC 120 λIAεις κα< kν9µατα π9τε
σ�7αρ1 (Schäublin)10 π.0. θ$λυ<θηλ2<θJω, κα< π9τε σκωπτικ*, παρετυµ�-
λ�γJντας sθεληµIνα (∆ι&νυσ�ς<διδ�Hς �9ν�ν!).

EOναι λ�ιπ4ν @δ,νατ�ν ν1 7ρ�6µε τ<ς ρ�Uες ε`ρωπαϊκJν λIAεων (Lδ�ως κυ-
ρ�ων kν�µ*των), Lδια�τερα aταν πρ�Iρ0ωνται @π4 τ�ν EEλληνικ� ΓλJσσα; mO0ι,
7I7αια. EρευνητIς, κυρ�ως mAγγλ�ι6, Γερµαν�< κα< Γ*λλ�ι, MργαU9µεν�ι σκληρ1
σ3 γραπτ1 κε�µενα2 (παπ,ρ�υς κ.5.)4 @λλ1 κα< µ3 τ�ν πρ�φ�ρικ� παρ*δ�ση, κα-
τFρθωσαν ν1 Mντ�π�σ�υν τ<ς MAελ�Aεις τJν µ�ρφJν λIAεων τJν ε`ρωπαϊκJν
γλωσσJν @ν1 τ�_ς αLJνες. Συγκρ�ν�ντ*ς τες µ3 Bλληνικ3ς τ�6 Lδ��υ σ0ετικJς
ν�iµατ�ς φIρ�υµε εLς πIρας τ�ν Mτυµ�λ�γικ� γεωγραφ�α τCς E`ρFπης.

EH σ0εδ4ν τα,τιση τJν σηµαντικωτIρων κυρ�ων kν�µ*των
τJν 0ωρJν τCς E`ρFπης µ3 ρ�Uες BλληνικIς @π�δεικν,ει τ�ν 0ρiση τCς EEλλη-

H AΠO∆EI$H

H E$AΠΛ·ΣH.
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νικCς ΓλFσσας στ<ς περι�03ς α`τIς. EH γλJσσα σ1ν 7ασικ� Lδι9τητα Bν4ς π�λι-
τισµ�6 µεταφIρεται κατ1 τ<ς µετακινiσεις πληθυσµJν µαU< µ3 lθη, >θιµα, µ,θ�υς
κα< τε0ν�λ�γ�α. OD µετακινiσεις α`τ3ς µπ�ρ�6σαν ν1 γ�ν�υν µ3 τρεHς διαφ�ρε-
τικ�_ς τρ9π�υς:

Mεταν*στευση BλληνικJν φ,λων @π4 τ4ν πλε�ν*U�ντα πληθυσµ4 πρ4ς κ*-
θε κατε,θυνση, εLδικFτερα πρ4ς τ�ν E`ρFπη (δι1 AηρPς [ θαλ*σσης) κυρ�ως µ3
εLρηνικ4 τρ9π� (λ9γ|ω διαφ�ρ1ς δυναµικ9τητ�ς κα< µIσων @π4 τ�_ς α`τ90θ�νες)
κα< Mπι7�λ� τCς γλFσσας λ9γ|ω τCς π�ι�τικCς της @νωτερ9τητας.

Mετακ�νηση πρωτ�ελλiνων ΠελασγJν σ3 @κατ��κητες περι�0Iς, π�_ @κ�-
λ�υθ�6σαν τ�ν τiAη τJν π*γων τCς 4ης (τελευτα�ας) περι9δ�υ τJν παγετFνων
πρ4ς 7�ρρPν κα< @νατ�λ1ς (@ρ0� τCς τiAεως τJν π*γων πρ4 � 25.000 MτJν). B*-
σει τCς Vπ�θIσεως α`τCς, τ�ν Nπ��αν Vπ�στηρ�Uει κα< N C. Renfrew11 (Q µετακ�-
νηση µ*λιστα γιν9ταν µ3 τα0,τητα 30 0λµ. @ν1 γενε*), ]λες �D φυλ3ς τCς E`ρF-
πης, πλ�ν α`τJν π�_ εLσI7αλαν κατ1 τ�ν1η 0ιλιετ�α µ.X., @π�τελ�6νταν @π4
5τ�µα αLγαιακ�6 τ,π�υ, π�_ µιλ�6σαν τ�ν Πρωτ�ελληνικi. SOσ� παλαι9τερη
εOναι Q 5φιAη κα< Mγκατ*στασi τ�υς, τ9σ� περισσ9τερη Q @λλ��ωση τCς ρ�Uας τJν
λIAεων.

Συνδυασµ9ς τJν δ,� τρ9πων, δηλ. Mπανεπ�δραση µεταναστJν στ4ν @ρ0ικ4
πυρCνα τ�6 πληθυσµ�6.

H νIα @ρ0αι�λ�γ�α, Vπ�στηριU9µενη πλI�ν @π4 5λλες MπιστCµες (@στρ�ν�µ�α,
γεωλ�γ�α, µ�ριακ� 7ι�λ�γ�α, 7�τανικi: σπ9ρ�ι, παλαι�εθν�λ�γ�α, φυσικ�0η-
µε�α, γλωσσ�λ�γ�α κ.5.), σ,ντ�µα θ1 @π�δε�Aqη τ�ν @λiθεια: EH E`ρFπη κατ�ι-
κεHται @π4 πληθυσµ�_ς BλληνικCς καταγωγCς κατ1 µεγ*λ� π�σ�στ9, π�_ Nµιλ�6ν
διαλIκτ�υς τCς EEλληνικCς ΓλFσσας.
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7Aριστ+τ9λης. (Mαρµ6ρινη πρ+τ+µ8, M+υσε*+ Λ+RIρ+υ.)



EO διαπρεπ�ς καθηγητ�ς τCς Iστ�ρ�ας τJν EEλληνικJν MαθηµατικJν E`*γ.

Σ. Σταµ*της (γεννiθηκε τ4 1897 στ<ς Eρυθρ3ς κα< @πIθανε στ1ς Aθiνας τ4ν

M*ρτι� τ�6 1990) @νεκ��νωσε τ4 1959 στ�ν Aκαδηµ�α AθηνJν, aτι N ΠρOτ+ς
N<µ+ς ([ @A�ωµα τCς @δρανε�ας)  τ�6 Nε,των�ς @ναφIρεται MA Nλ�κλiρ�υ Vπ4

τ�6 Aριστ�τIλ�υς στ<ς πραγµατεHες τ�υ «Φυσικ$ς 1κρ�Jσεως» (∆8, 215α) κα<

«Περ
 O7ραν�>» (B13, 295α). (BλIπε: E`*γ. E. Σταµ*τη, «3Eπιστηµ�νικα
 3Eργα-

σ0αι», τ9µ�ς A· [ «Πρακτικ	 3Aκαδηµ0ας 3Aθην<ν», >τ�ς 1959, τ9µ�ς 34�ς.) M3

τ�ν παρ�6σα Mργασ�α µας θ1 @π�δε�Aωµε, aτι N  Aριστ�τIλης διατυπFνει Mπ�-

σης στ1 «Mη:ανικ	 Πρ��λ�µατα» κατ1 τ4 �µισυ τ4ν ∆ε,τερ� κα< Tρ�τ� N9µ�

(@AιFµατα) τ�6 Nε,των�ς lτ�ι τ4ν ν9µ� τCς δυν*µεως: F = M � α κα< τ4ν ν9µ�

τCς δρ*σεως κα< @ντιδρ*σεως @ντ�στ�ι0α.

Mλiφθη @π4 τ1 «Mη:ανικ	 Πρ��λ�µατα» (παρ*-

γραφ�ς 24 [ 855 7) κα< >0ει Wς BACς: «3Aρ:2 δF ληπτ/α �δε περ
 τ$ς α\τ0ας α7τ<ν,

gτι [ α7τ2 δ?ναµις κα
 _ση τ) µFν �ραδ?τερ�ν κινεA µ/γεθ�ς, τ) δF τα:?τερ�ν. E\

δ� τι ε_η � µ2 π/φυκεν �φ’ �αυτ�> κινεAσθαι, L	ν τ�>τ� �µα κα
 α7τ) κινf$ τ) πε-

φυκ)ς κινεAσθαι, �ραδ?τερ�ν κινηθ�σεται j ε\ α7τ) καθ’ α�τ) LκινεAτ�. Kα
 L	ν

µFν πεψυκ)ς f� κινεAσθαι, µ2 συγκιν$ται δF µηδ/ν, oσαRτως pSει κα
 1δ?νατ�ν

δ2 κινεAσθαι πλ/�ν j τ) κιν�>ν· �7 γ	ρ τ2ν α�τ�> κινεAται κ0νησιν, 1λλ	 τ2ν τ�>

κιν�>ντ�ς». �Ως @ρ0� (@A�ωµα) περ< τCς αLτ�ας α`τJν πρIπει ν1 ληφθqC Q BACς:

[= SOτι Q oδια δ,ναµι ([) κα< oση δ,ναµι τ4 µ3ν ^να σJµα (µIγεθ�ς) κινεH 7ρα-

T4 σ0ετικ4 @π9σπασµα

Στ)ν 3Aριστ�τ/λη 1π�δ0δεται τ) Oργ� j [ πραγµατε0α «MηMανικ@
Πρ+Iλ8µατα», π�H περιλαµ�Jνεται πJντ�τε στ
ς Lκδ&σεις 1πJ-
ντων τ<ν Oργων τ�> 3Aριστ�τ/λ�υς. Kατ’ "λλ�υς [ πραγµατε0α
α7τ�, λ/γεται, gτι ε9ναι πρ�ϊ)ν τ$ς Περιπατητικ$ς Σ:�λ$ς. ^Oπως
κα
 L	ν O:fη τ) U�τηµα τ�>τ�, [ πραγµατε0α α7τ2 φανερ8νει γε-
νικ<ς τ2ν µεγJλην 1νJπτυ4ι κα
 πρ&�δ� τ$ς Lπιστ�µης τ$ς θεω-
ρητικ$ς κα
 Lφηρµ�σµ/νης µη:ανικ$ς κατ	 τ2ν Lπ�:2 τ�> 3Aρι-
στ�τ/λ�υς, 1λλ	 κα
 πρ) α7τ$ς.

EO Aριστ�τIλης εO0ε διατυπFσει πλiρως
τ4ν «πρJτ� ν9µ�» τ�6 Iσα1κ Nε,των�ς

EΠIΣHΣ ΠΛHPΩΣ THN «∆IATHPHΣI THΣ OPMHΣ»
KAI EN  MEPEI TON ∆EYTEPO KAI TPITO NOMO



δ,τερα, τ4 δ3 5λλ� σJµα κινεH τα0,τερα. E1ν Vπ*ρ0qη κ*π�ι� (σJµα), τ4 Nπ�H�

δ3ν >0ει φυσικ� κ�νησι δικi τ�υ (δηλ. sρεµεH) (κα<) M1ν 5λλ� σJµα, π�_ >0ει φυ-

σικ� κ�νησι, κινεH τ4 πρ�ηγ�,µεν� σJµα (τ4 sρεµ�6ν) κα< τ4ν Bαυτ9 τ�υ, (τ9τε)

θ1 κινηθqC 7ραδ,τερα @π’ a,τι M1ν MκινεHτ� µ9ν� τ�υ. Kα< M1ν τ4 σJµα, π�_ >0ει

φυσικ� κ�νησι, δ3ν κινqC µαU, τ�υ 5λλ� σJµα, εOναι @κρι7Jς Q oδια περ�πτωσι

(«eσα?τως d4ει») <Wς κα< Q πρ�ηγ�,µενη περ�πτωσι>. Kα< εOναι @δ,νατ�, ^να

σJµα ν1 κινηθqC τα0,τερα @π4 τ�ν κ�νησι τ�6 σFµατ�ς π�_ τ4 κινεH, δι9τι δ3ν >0ει

κ�νησι δικi τ�υ, @λλ1 παραλαµ7*νει τ�ν κ�νησι @π4 τ4 5λλ� σJµα, π�_ τ4 κινεH.]

EO Aριστ�τIλης στ�ν πρ9τασ� τ�υ: «...gτι [ _δια δ?-

ναµι j κα
 _ση τ) µFν �ραδ?τερα κινεA µ/γεθ�ς (σJµα), τ) δF τα:?τερα...» Mνν�εH

α`τ4 π�_ στ�ν σ,γ0ρ�νη φυσικ� λIµε LπιτJ:υνσι, κα< λIγει aτι Q oδια [ oση δ,-

ναµι Mφαρµ�U9µενη σ3 δ,� διαφ�ρετικ1 σFµατα (διαφ�ρετικ3ς µPUες) θ1 δFσqη

διαφ�ρετικ� Mπιτ*0υνσιν σ3 κ*θε σJµα κα< συνεπJς τ4 ^να σJµα θ1 κινηθqC τα-

0,τερα @π4 τ4 5λλ� σJµα (Mνν�εHται 7I7αια στ4ν oδι� 0ρ9ν�). M*λιστα δ3 τ�ν

πρ9τασ� τ�υ α`τ�ν kν�µ*Uει κα< (φυσικ�) @ρ0i: «3Aρ:2 δF ληπτ/α �δε περ
 τ$ς

α\τ0ας α7τ<ν, gτι [ α7τ2 δ?ναµις κα
 _ση...».

Aλλ1 Q σM9σι, π�_ >0ει Q δ,ναµι µ3 τ�ν πρ�σδιδ9µενη Mπιτ*0υνσι Mπ< τ�6 σF-

µατ�ς Mπ< τ�6 Nπ���υ MνεργεH, εOναι QκριIOς N ∆ε,τερ�ς ν9µ�ς τ�6 Nετ,ων�ς: EO

Nε,των @πIδειAε aτι N λ9γ�ς τCς δυν*µεως πρ4ς τ�ν Mπιτ*0υνσιν, lτ�ι:

�
F

α
�, εOναι π*ντ�τε σταθερ4ς κα< �ν9µασε τ4ν λ9γ�ν α`τ4 µ3 τ4 γρ*µµα M, π�_

σηµα�νει:  @δρανειακ� µPUα [ nπλJς µPUα. mOθεν N ∆ε,τερ�ς N9µ�ς τ�6 Nε,-

των�ς εOναι:

�
F

α
� = m [  F  = m � α,

aπ�υ α = Mπιτ*0υνσι.

EO ν9µ�ς α`τ4ς λIγει, aτι Q δ,ναµι εOναι Qν6λ+γη τCς Mπιτα0,νσεως, π�_ πρ�σ-

δ�δει Q δ,ναµι α`τ� στ4 σJµα τCς µ*Uας m. ∆3ν γνωρ�U�µε, M1ν N Aριστ�τIλης

[ �D Mπιστiµ�νες τCς ΠεριπατητικCς Σ0�λCς εO0αν πρ�0ωρiσει σ3 πειρ*µατα (τ1

πειρ*µατα στ�ν Bλληνικ� @ρ0αι9τητα δ3ν Rσαν 5γνωστα) πρ4ς ε�ρεσιν τCς σ0I-

σεως µεταA_ δυν*µεως κα< Mπιτα0,νσεως. Π*ντως N Aριστ�τIλης @ναφIρει στ1

«Mη:ανικ	 Πρ��λ�µατα» (παρ*γρ. 34), aτι ^να σJµα µικρ4 [ µεγ*λ�, π�_ 7*λ-

λεται (Mκσφενδ�ν�Uεται) [ ��πτεται, διαν,ει @π9στασι Qν6λ+γη πρ4ς τ�ν �θησι.

ΛIγει σ0ετικJς N Aριστ�τIλης: «∆ι	 τ0 �Zτε τ	 LλλJττ�να, �Zτε τ	 µεγJλα (σF-

µατα) π&ρρω φ/ρεται �ιπτ�?µενα, 1λλ	 δεA συµµετρ0αν (=@ναλ�γ�αν) τιν	 O:ειν

πρ)ς τ)ν ριπτ�>ντα». SOµως τ4 aλ�ν θIµα τ�6 ∆ε,τερ�υ N9µ�υ τ�6 Nε,των�ς

Mν σ0Iσει πρ4ς aσα @ναφIρει N Aριστ�τIλης 0ρqiUει περαιτIρω Mρε,νης @π4 τ�_ς

O ∆EYTEPOΣ NOMOΣ.
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εLδικ�,ς. Π*ντως εOναι 7I7αι�, aτι N Aριστ�τIλης πρJτ�ς διετ,πωσε τ�ν φυ-

σικ�ν @ρ0i: aτι Q α`τ� δ,ναµι [ κα< oση δ,ναµι πρ�σδ�δει σ3 διαφ�ρετικ1 σF-

µατα διαφ�ρετικ� Mπιτ*0υνσι· κα< M1ν εO0ε διατυπFσει διαφ�ρετικ1 τ�ν @ρ0�

α`τiν, �στε ν1 συµπεριλ*7qη κα< τ�ν λIAι «1νJλ�γ�ς», θ1 εO0ε διατυπFσει πλi-

ρως τ4ν ∆ε,τερ� N9µ� τ�6 Nε,των�ς. T4 θIµα λ�ιπ4ν παραµIνει @ν�ικτ9, δι9τι

πρIπει ν1 MAετασθ�6ν κα< 5λλες πρ�τ*σεις τ�6 Aριστ�τIλ�υς, π�_ @ναφIρ�νται

στ1 >ργα τ�υ.

Eπανε09µεν�ι στ4 δε,τερ� µI-

ρ�ς τ�6 @ρ0α��υ κειµIν�υ, π�_ παραθIσαµε στ�ν @ρ0i, @π4 τ1 «Mη:ανικ	 Πρ�-

�λ�µατα» τ�6 Aριστ�τIλ�υς, θ1 @π�δε�A�υµε aτι N φιλ9σ�φ�ς εO0ε διατυπFσει

πλiρως τ�ν @ρ0� τCς ∆ιατηρiσεως τCς EOρµCς: «E\ δ� τι ε_η � µ2 π/φυκεν �φ’

�αυτ�> κινεAσθαι... �7 γ	ρ τ2ν α7τ�> κινεAται κ0νησιν, 1λλ	 τ2ν τ�> κιν�>ντ�ς».

M3 nπλ�,στερη διατ,πωσι λIγει N Aριστ�τIλης: aταν ^να κιν�,µεν� σJµα συ-

µπαρασ,ρqη ^να 5λλ� σJµα π�_ sρεµεH, τ9τε θ1 συµ7�6ν τ1 BACς:

T4 κιν�,µεν� σJµα ([ κιν�6ν σJµα) θ1 >0qη µικρ9τερη

τα0,τητα @π4 Mκε�νη π�_ εO0ε, πρ<ν συµπαρασ,ρqη τ4 sρεµ�6ν σJµα.

EH πρFτη Wς 5νω περ�πτωσι εOναι Lσ�δ,ναµη (τ4

@ρ0αH� κε�µεν� λIγει: «eσα?τως d4ει» = Nµ��ως θ1 >0qη) µ3 τ�ν κατ*στασι Mκε�-

νη τ�6 κιν�υµIν�υ σFµατ�ς, πρ<ν συµπαρασ,ρqη κα< συγκ�λληθqC µ3 τ4 Qρεµ�6ν

σJµα.

T4 Qρεµ�6ν σJµα, aταν συµπαρασυρθqC @π4 τ4 κιν�,µε-

ν� σJµα (κιν�6ν σJµα), εOναι @δ,νατ� ν1 >0qη µεγαλ,τερη τα0,τητα @π4 Mκε�νη

π�_ >0ει τ4 κιν�,µεν� σJµα, πρ<ν συµπαρασ,ρqη τ4 sρεµ�6ν σJµα. (Στ4 @ρ0αH�

κε�µεν�: «κα
 1δ?νατ�ν δ2 κινεAσθαι πλ/�ν j τ) κιν�>ν...»).

Συν�ψ�U�ντες τ<ς @νωτIρω τρεHς περιπτFσεις διαπιστFν�υµε aτι N Aριστ�τI-

λης λIγει aτι: SOταν ^να κιν�,µεν� σJµα A µ3 τα0,τητα U1 συµπαρασ,ρqη (δηλ.

συγκρ�υσθqC κα< συγκ�λληθqC µ3) ̂ να sρεµ�6ν σJµα B, τ9τε Q @ρ0ικ� τα0,της U1

τ�6 σFµατ�ς A θ1 µειωθqC κα< Q τα0,της τ�6 σFµατ�ς B θ1 α`AηθqC (@φ�6 πα-

ραλαµ7*νεται @π4 τ�ν Qρεµ�α τ�υ), 0ωρ<ς ν1 Vπερ7qC π�τ3 τ�ν @ρ0ικ� τα0,τητα

U1 τ�6 σFµατ�ς A. Eπειδ� aµως τ1 δ,� σFµατα A κα< B µετ1 τ�ν σ,γκρ�υσ� τ�υς

συγκ�λλJνται, τ9τε Q τα0,της τ�υς µετ1 τ�ν σ,γκρ�υσ� τ�υς θ1 εOναι Q oδια, lτ�ι

κ�ιν� Q U2. ΛIγει Mπ< πλI�ν N Aριστ�τIλης, aτι Q κατ*στασι τJν δ,� σωµ*των

A κα< B µετ1 τ�ν σ,γκρ�υσ� τ�υς θ1 εOναι oδια (στ4 κε�µεν�: «eσα?τως d4ει») µ3

Mκε�νη τ�ν κατ*στασι π�_ εO0ε τ4 σJµα A, πρ<ν συγκρ�υσθqC µ3 τ4 Qρεµ�6ν σJµα

B.

T1 @νωτIρω µ3 σ,γ0ρ�νη µαθηµατικ� >κφρασι διατυπFν�νται Wς:

MA � U1 = U2 (MA+MB)

�Aς δ�6µε τFρα τ� λIγει σ0ετικJς Q σ,γ0ρ�νη φυσικ� Mν σ0Iσει µ3 τ<ς τρεHς

Tρ�τη περ�πτωσι:

∆ε1τερη περ�πτωσι:

Πρ2τη περ�πτωσι:

H APXH THΣ ∆IATHPHΣEΩΣ THΣ OPMHΣ.
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@νωτIρω περιπτFσεις π�_ @ναφIρει N Aριστ�τIλης.

EH σ,γ0ρ�νη φυσικ� στ<ς πλαστικ3ς [ µ� Mλαστικ3ς κρ�,σεις – συγκρ�,σεις

(κα< σε µεµ�νωµIνα συστiµατα) µεταA_ δ,� σωµ*των λIγει τ1 BACς: E1ν δ,� σF-

µατα A και B µ3 µPUες @ντ�στ�ι0α MA κα< MB κιν�6νται  κα< συγκρ�υσθ�6ν κα<

ε`θ_ς Wς συγκρ�υσθ�6ν, συγκ�λληθ�6ν µεταA, των, τ9τε �D τελικ3ς τα0,τητIς των

θ1 εOναι oσες, lτ�ι:

UA2 = UB2 =U2 . (1)

Eπειδ� δ3 διατηρεHται Q Nρµi, θ1 >0ωµε τ�ν σ0Iσι:

MA � UA1 + MB � UB1 = (MA+MB) U2 , (2)

aπ�υ U2 Q τελικ� τα0,της τJν συγκ�λληθIντων δ,� σωµ*των.

E1ν τFρα τ4 B σJµα QρεµqC, τ9τε θ1 >0qη τα0,τητα UB1 = 0 κα< συνεπJς Q Nρµ�

τ�υ θ1 εOναι: MB � UB1 = 0.

SOθεν Q σ0Iσι (2) γ�νεται:

MA � UA1 = (MA+MB) U2 (3)

EH @νωτIρω σ0Iσι (3) Lσ0,ει, aταν τ4 A σJµα κινCται κα< συµπαρασ,ρqη τ4 sρε-

µ�6ν σJµα B. ΛIγει δ3 Q σ0Iσι (3), aτι Q @ρ0ικ� Nρµ� τ�6 κιν�υµIν�υ σFµατ�ς

A Lσ�6ται µ3 τ4 5θρ�ισµα τJν µαUJν τJν σωµ*των A κα< B (συγκ9λλησι τJν σω-

µ*των µετ1 τ�ν σ,γκρ�υσι) Mπ< µ�αν τελικ� τα0,τητα U2 . ΛIγει λ�ιπ4ν Q σ0Iσι

(3) a,τι @κρι7Jς λIγει N Aριστ�τIλης στ�ν πρFτη, δε,τερη κα< τρ�τη περ�πτωσι

@νωτIρω.

EH σ0Iσι aµως (3) δ,ναται ν1 γραφqC Wς:

U2 = UA1 (4)

Kα< Mπειδ� τ4 κλ*σµα >0ει παρ�ν�µαστ� µεγαλ,τερ� τ�6 @ριθµητC,

θ1 >0qη τιµ� µικρ9τερη τCς µ�ν*δ�ς κα< συνεπJς θ1 εOναι:

U2 < UA1 (5) [ UA1 > U2 . (6)

EH σ0Iσι (5) λIγει, aτι Q τελικ� τα0,της U2 τJν συγκ�λληθIντων µετ1 τ� σ,-

γκρ�υσι σωµ*των A κα< B εOναι µικρ9τερη τCς @ρ0ικCς τα0,τητας UA1 τ�6 σF-

µατ�ς A (πρ<ν τ�ν σ,γκρ�υσ� τ�υ µ3 τ4 B σJµα), κα< Bπ�µIνως Q @ρ0ικ� τα0,-

της τ�6 A σFµατ�ς γ�νεται µικρ9τερη (µετ1 τ�ν σ,γκρ�υσ� τ�υ µ3 τ4 B σJµα).

T�6τ� εOναι @κρι7Jς  Q πρFτη περ�πτωσι, π�_ @ναφIρει N Aριστ�τIλης.

TIλ�ς λ9γ|ω τCς σ0Iσεως (6) εOναι @δ,νατ�, τ4 Qρεµ�6ν σJµα B ν1 λ*7qη τα0,-

τητα µεγαλ,τερη τCς τα0,τητ�ς τ�6 κιν�6ντ�ς σFµατ�ς A. EOναι @κρι7Jς Q τρ�-

τη περ�πτωσι π�_ @ναφIρει N Aριστ�τIλης.

MA
�
MA+MB

MA
�
MA+MB
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EO Aριστ�τIλης λIγει @κρι7Jς α`τ4 π�_ λIγει Q σ,γ0ρ�νη

φυσικi, σ’ a,τι @φ�ρ�P στ�ν διατiρησι τCς NρµCς σ3 µ� Mλαστικ3ς (πλαστικ3ς)

κρ�,σεις κα< συνεπJς Q @ρ0� τCς διατηρiσεως τCς NρµCς διατυπFθηκε τ4

πρJτ�ν @π4 α`τ9ν, @π4 τ4ν 4� αLJνα π.X.

EO ν9µ�ς α`τ4ς λIγει aτι: «Γι1 κ*θε δρPσι Vπ*ρ0ει π*-

ντ�τε @ντιτιθIµενη µ�α oση @ντ�δρασι»· [ @λλιJς: «SOταν δ,� σFµατα @λληλεπι-

δρ�6ν, �D δ,� δυν*µεις π�_ @σκ�6νται µεταA, τ�υς εOναι oσες κατ1 µIτρ�ν κα<

@ντιθIτ�υ κατευθ,νσεως»· [ κα< nπλ�,στερα: «EH δρPσι εOναι oση µ3 τ�ν @ντ�-

δρασι». EH µαθηµατικ� διατ,πωσι τ�6 ν9µ�υ α`τ�6 εOναι:

FA = -FB [

FA + FB = 0.

�Aς δ�6µε aµως τ< λIγει N Aριστ�τIλης στ1 «Mη:ανικ	 Πρ��λ�µατα»:

«...^Oτι 1νJγκη τ) �ιπτ�?µεν�ν κα
 �θ�?µεν�ν Qντερε3δειν gθεν �θεAται» (πα-

ρ*γρ. 34). [= EOναι @ν*γκη (τ4 σJµα) π�_ ��πτεται (7*λλεται) [ �θεHται, ν1 @νθ�-

σταται @π4 aπ�υ �θεHται (δηλ. ν1 πρ�7*λλqη @ντ�στασι πρ4ς τ�ν κατε,θυνσι @π4

aπ�υ �θεHται.] Eπ�σης λIγει π*λι N Aριστ�τIλης: «...L	ν pρεµf$· 1ντιτε0νει γ	ρ

κα
 τ) pρεµ�>ν» («Mη:. Πρ��λ�µατα», παρ*γρ. 31). [=E1ν sρεµqC (τ4 σJµα), δι9-

τι @νθ�σταται κα< τ4 sρεµ�6ν σJµα.]

T4 µ3ν πρJτ� Wς 5νω @π9σπασµα λIγει nπλ�,στερα, aτι ̂ να σJµα π�_ Mκσφεν-

δ�ν�Uεται [ �θεHται, πρ�7*λλει @ντ�στασιν @ντιθIτως πρ4ς τ�ν κατε,θυνσι τCς

�θiσεως ([ τCς �θ�,σης δυν*µεως). T4 δ3 δε,τερ�ν Wς 5νω @π9σπασµα λIγει,

aτι z0ι µ9ν� τ4 κιν�,µεν� σJµα πρ�7*λλει @ντ�στασι @λλ1 κα< τ4 sρεµ�6ν σJµα.

Kα< µ3 τ1 δ,� @νωτIρω @π�σπ*σµατα N Aριστ�τIλης διετ,πωσε κατ1 τ4 lµισυ

τ4ν Tρ�τ� N9µ� τ�6 Nε,των�ς. E1ν εO0ε πρ�σθIσει κα< τ�ν λIAι «_σ�ν», θ1 εO0ε

διατυπFσει πλiρως κα< τ4ν Tρ�τ� N9µ�. Aλλ1 κα< τ4 Uiτηµα τ�6τ� παραµIνει

@ν�ικτ4 MδJ, δι9τι πρIπει ν1 µελετηθ�6ν κα< 5λλα >ργα τ�6 Aριστ�τIλ�υς.
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ΠAPAPTHMA: Περ5 τ�6 78ι2µατ�ς τ�ς 7δρανε�ας
A´. EO Iσα1κ Nε,των εLς τ�ν πραγµατε�αν α`τ�6 Philosophiae Naturalis Principia

Mathematica διαλαµ7*νει Mν @ρ0qC τρ�α @AιFµατα, Mκ τJν Nπ��ων τ4 πρJτ�ν, τ4
λεγ9µεν�ν @A�ωµα τCς @δρανε�ας, >0ει Wς BACς:

LEX. 1

«Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in
directum,nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statuum suum mutare».
(EEρµηνε�α: ΠPν σJµα διατηρεH τ�ν κατ*στασιν sρεµ�ας [ ε`θυγρ*µµ�υ Lσ�τα-
0�6ς κινiσεως, Mφ’ aσ�ν δ3ν MAαναγκ*Uεται Vπ4 MAωτερικJν δυν*µεων εLς µετα-
7�λ�ν καταστ*σεως). EOναι φανερ4ν, aτι N Nε,των δια0ωρ�Uει τ4 @A�ωµα τCς
@δρανε�ας εLς δ,� µIρη. T4 πρJτ�ν µIρ�ς @φ�ρ�P εLς σFµατα εVρισκ9µενα Mν sρε-
µ��α, Mν |x τ4 δε,τερ�ν @φ�ρ�P εLς σFµατα εVρισκ9µενα Mν ε`θυγρ*µµ|ω Lσ�τα0εH
κινiσει.

Tιν3ς τJν MρευνητJν τCς Dστ�ρ�ας τJν φυσικJν MπιστηµJν, θεωρ�6ντες πι-
θανJς aτι τ4 δε,τερ�ν µIρ�ς τ�6 @AιFµατ�ς εOναι τ4 κυριFτερ�ν, παρατηρ�6σιν
aτι τ4 @A�ωµα τCς @δρανε�ας >0ει διατυπωθC Vπ4 τ�6 Aριστ�τIλ�υς εLς τ�ν πραγ-
µατε�αν α`τ�6 τCς ΦυσικCς Aκρ�*σεως, ∆8 215α, >νθα @ναγρ*φεται τ4 δε,τε-
ρ�ν µIρ�ς τ�6 @AιFµατ�ς, aπερ >0ει Wς BACς: «xEτι �7δε
ς lν O:�ι ε\πεAν διατ
 κι-
νηθFν στ�σετα0 π�υ· τ0 γ	ρ µbλλ�ν Lντα>θα j Lντα>θα; �στε j pρεµ�σει j ε\ς
"πειρ�ν 1νJγκη φ/ρεσθαι, L	ν µ� τι Lµπ�δ0σει κρεAττ�ν». (Eρµηνε�α: Πρ�σIτι
�`δε<ς θ1 sδ,νατ� ν1 εoπqη διατ< κινηθ3ν σJµα θ1 σταµατiσqη κ*π�υ· δι9τι, διατ<
ν1 σταµατiσqη MδJ κα< z0ι MκεH; �στε [ θ1 sρεµiσqη [ κατ’ @ν*γκην θ1 κινCται
Mπ’ 5πειρ�ν, M1ν δ3ν τ4 Mµπ�δ�σqη Lσ0υρ�τIρα τCς κιν�,σης α`τ4 δ,ναµις.)

B´. Aλλ1 κα< τ4 πρJτ�ν µIρ�ς τ�6 @AιFµατ�ς τ4 συναντJµεν διατετυπωµIν�ν
Vπ4 τ�6 Aριστ�τIλ�υς εLς τ�ν πραγµατε�αν α`τ�6 Περ< O`ραν�6, B13 295α,
>νθα @ναγρ*φεται: «E\ δF µ2 Oστι µ�τε φ?σει µ�τε �0nα (κ�νησις τJν σωµ*των),
gλως �7δFν κινηθ�σεται».

(EEρµηνε��α: E1ν δ3 δ3ν Vπ*ρ0qη κ�νησις τJν σωµ*των µiτε Mκ φ,σεως1 µiτε MA
Mπιδρ*σεως δυν*µεως, �`δ3ν θ1 εOναι δυνατ4ν ν1 κινηθqC.)

mOθεν τ4 @A�ωµα τCς @δρανε�ας >0ει Mν τ|J συν9λ|ω τ�υ διατυπωθC τ4 πρJτ�ν
Vπ4 τ�6 Aριστ�τIλ�υς κα< πρIπει ν1 φIρηται Vπ4 τ4 zν�µα τ�,τ�υ κα< �`0< τ�6
Nε,των�ς.

EV6γγελ+ς Σταµ6της

[�Aπ� τα «Πρακτικ� τ�ς �Aκαδηµ�ας �Aθην�ν», �τ�ς 1959, τ�µ�ς
34�ς, σελ. 272-273.)
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λU. Eqδ+S+ς
!O EZδ�4�ς �π$ρ4ε dνας Lκ τ<ν διασηµ�τ/ρων µαθηµατικ<ν τ$ς 1ρ:αι&-

τητ�ς κα
 gλων τ<ν Lπ�:<ν· διεκρ0θη πρ�σ/τι κα
 eς 1στρ�ν&µ�ς, µετεωρ�-
λ&γ�ς, γεωγρJφ�ς, ��τωρ, ν�µ�θ/της, \ατρ)ς κα
 φιλ&σ�φ�ς. !Ως πρ)ς τ
ς
Gντ�λ�γικFς 1ντιλ�ψεις τ�υ φα0νεται ν’ 1κ�λ�υθ�>σε τ) σ?στηµα τ�> 3Aνα-
4αγ&ρ�υ, gσ�ν 1φ�ρnb gµως στ2ν pθικ�, συν/πλεε µF τ)ν 3Aρ0στιππ� τ)ν Kυ-
ρηναA�.

T) Oργ�ν τ�> E7δ&4�υ �π$ρ4ε Qντως θαυµαστ) κα
 µεγJλ�· καλ?πτει gλ�υς
τ�Hς :8ρ�υς τ�> Lπιστητ�>. Φ/ρεται eς συγγραφ/ας τ<ν �4$ς Oργων: 1.
«3Aστρ�λ�γ�?µενα κα
 γεωµετρ�?µενα», 2. «Γ$ς περ0�δ�ι», 3. «Περ
 τα:<ν»,
4. «Φαιν&µενα κα
 Oν�τρ�π�ν j κJτ�πτρ�ν», 5. «3Oκτωετηρ0ς», 6. «Kυν<ν
διJλ�γ�ς» κα
 7. «T�Aς \δ0�ις π�λ0ταις ν&µ�ι». 3Eκ τ<ν συγγραµµJτων τ�υ
α7τ<ν �7δFν διεσ8θη· 1π�σπJσµατJ τ�υς gµως µbς µεταφ/ρ�υν a ^Iππαρ-
:�ς, a Πλ�?ταρ:�ς, a Kικ/ρων, a Πετρ8νι�ς, a Πτ�λεµαA�ς, a Σ/4τ�ς κα
 a
ΣτρJ�ων, π�H τ)ν θεωρεA 14ι&λ�γ� γεωγρJφ�.

!O EZδ�4�ς, a M/των κα
 a A7τ&λυκ�ς µπ�ρ�>ν ν	 θεωρηθ�>ν eς συν-
δηµι�υργ�
 τ$ς Θεωρητικ$ς 3Aστρ�ν�µ0ας κα
 τ$ς O7ραν0�υ Mη:ανικ$ς. !O
περ
 �� a λ&γ�ς Bδρυσε τ) Lν !Hλι�υπ&λει 1στερ�σκ�πεA�, gπ�υ µελ/τησε τ
ς
τρ�:ιFς τ<ν πλανητ<ν, τ
ς 1νατ�λFς κα
 τ
ς δ?σεις τ�υς κα
 τ
ς φαιν&µενες
κιν�σεις τ�υς. !Ως Qργανα :ρησιµ�π�ι�>σε τ2ν «σφαAρα», τ2ν «1ρJ:νη» (=
:Jρτης τ$ς �7ραν0�υ σφα0ρας), τ)ν «1στρ�λJ��» κα
 τ)ν «π&λ�», τ	 aπ�Aα
a _δι�ς ε9:ε κατασκευJσει. !H θεωρ0α τ�υ «περ
 τρ�:ιbς τ<ν πλανητ<ν» κα

[ περ0φηµη «καµπ?λη E7δ&4�υ j λιµν0σκ�ς» �ρµ�νευαν πλ�ρως τ
ς φαιν&-
µενες κιν�σεις τ<ν πλανητ<ν· L4 �� κα
 [ περ0φηµη φρJσις τ�υ «διασ<σαι
τ	 φαιν&µενα». !O Bιργ0λι�ς Σκιαπαρ/λλης 1νασυν/στησε τ2ν θεωρ0α τ�>
Kνιδ0�υ «περ
 aµ�κ/ντρων σφαιρ<ν», Lνh< a 3IωJννης-∆�µ0νικ�ς K�σσ0νης
διετ?πωσε π�λλFς παραλλαγFς τ$ς «!Iππ�π/δης» τ�> E7δ&4�υ, θ/λ�ντας ν	
τ2ν Lµφαν0σfη eς δικ� τ�υ Lφε?ρεσιν.

!O xAρατ�ς a Σ�λε?ς, ε�ρισκ&µεν�ς στ2ν Mακεδ�ν0α, πε0σθηκε 1π) τ)ν �α-
σιλ/α 3Aντ0γ�ν� Γ�νατb ν	 µεταγρJψfη σF π�ιητικ) λ&γ� τ) Oργ� τ�> E7δ&-
4�υ «Φαιν&µενα κα
 Oν�πτρ�ν». Πρ&κειται περ
 τ�> γνωστ�> Oργ�υ «Φαι-
ν&µενα κα
 δι�σηµεAαι», τ) aπ�A� L4επ&νησεν a Σ�λε?ς, 1ν0δε�ς �ν 1στρ�-
ν�µ0ας σ?µφωνα µF τ)ν ∆ι�ν?σι� τ)ν !Hρακλει8τη. Kα
 τ	 µFν «φαιν&µενα»
(στ0:. 1-732) 1ναφ/ρ�νται στ�Hς 1στερισµ�Hς κα
 τ	 φαιν&µενJ τ�υς, �@ δF
«δι�σηµεAαι» (στ0:. 733-1154) στ2ν πρ&γνωσιν τ�> καιρ�> δι	 διαφ&ρων ση-
µε0ων. Πρ&κειται περ
 �ν)ς :ρησ0µ�υ GργJν�υ γι	 τ�Hς 1γρ&τες κα
 τ�Hς
ναυτικ�?ς, π�H κατ	 κJπ�ι�ν τρ&π� Lνθυµ0Uει τ) «xEργα κα
 !Hµ/ραι» τ�>
!Hσι&δ�υ.

!O EZδ�4�ς �π$ρ4ε κα
 14ι&λ�γ�ς γεωγρJφ�ς· a ΣτρJ�ων µJλιστα τ)ν τ�-
π�θετεA 1µ/σως µετ	 τ)ν ∆ηµ&κριτ�. 3Aπ/δει4ε τ) σφαιρ�ειδFς τ$ς Γ$ς κα

:8ρισε α7τ2ν σF U<νες, περιγρJφ�ντας τ) κλAµα τ$ς καθεµιbς Lπ
 τf$ �Jσει
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1στρ�ν�µικ<ν στ�ι:ε0ων. Στ) Oργ�ν τ�υ «Γ$ς περ0�δ�ι» 1πεδε0κνυε, gτι a λ&-
γ�ς τ�> µ�κ�υς πρ)ς τ) πλJτ�ς τ$ς O\κ�υµ/νης ε9ναι 2:1, Lνh< στ2ν «3Oκτω-
ετηρ0δα» τ�υ ε\σηγεAτ� [µερ�λ&γι� µF [λιακ) κ?κλ� τεσσJρων Lτ<ν, Lκ τ<ν
aπ�0ων τ	 µFν τρ0α πρ<τα yσαν 365 [µερ<ν, τ) δF τ/ταρτ� 366 [µερ<ν.
3Eπρ&κειτ� περ
 µιbς "λλης πρ�σπJθειας δι�ρθ8σεως τ$ς Gκταετηρ0δ�ς τ�>
Kλε�στρJτ�υ, µF τ2ν aπ�0α ε9:αν 1σ:�ληθ$ κα
 a M/των κα
 a A7τ&λυκ�ς.
T) [µερ�λ&γι�ν E7δ&4�υ καθιερ8θηκε 1ργ&τερα 1π) τ)ν 3I�?λι� Kα0σαρα,
τ�> aπ�0�υ κα
 τ) Qν�µα φ/ρει.

!O EZδ�4�ς κατ’ �7σ0αν yταν µαθηµατικ&ς. !O 14ι�λ�γ8τατ�ς @στ�ρικ)ς
τ<ν 1ρ:α0ων Mαθηµατικ<ν O. Becker :αρακτηρ0Uει µ0α Lκ τ<ν τεσσJρων L4ε-
λικτικ<ν �αθµ0δων τ$ς µαθηµατικ$ς Lπιστ�µης eς «ε7δ�4ικ�ν», Lνh< a
O�γγρ�ς συνJδελφ&ς τ�υ Arpad Szab? δFν τ)ν παραλε0πει 1π) τ)ν συν�-
πτικ) :ρ�ν�λ�γικ) π0νακJ τ�υ. ΘεωρεAται eς γενν�τωρ τ$ς «µεθ&δ�υ L4α-
ντλ�σεως», π�H 1π�τελεA τ2ν �Jσιν τ�> διαφ�ρικ�> κα
 aλ�κληρωτικ�> λ�-
γισµ�>, τ)ν aπ�A� συν/λα�αν κα
 eρι�θ/τησαν a Nε?των κα
 a ΛJιµπνιτς.

!O 3Aρ:ιµ�δης, π�H τελει�π�0ησε τ2ν «µ/θ�δ�ν L4αντλ�σεως», λ/γει, gτι
πρ<τ�ς a EZδ�4�ς 1π/δει4ε, πrς [ πυραµ0δα O:ει τ2ν _δια �Jσι  κα
 τ) _δι�
qψ�ς. 3EµεAς Gφε0λ�υµε ν	 σηµει8σ�υµε, gτι τ
ς 1νακαλ?ψεις α7τFς ε9:αν
Lπιτ?:ει κα
 a !Iππ�κρJτης a XA�ς κα
 a ∆ηµ&κριτ�ς.

!O EZδ�4�ς Oλυσε τ) «∆�λι�ν πρ&�ληµα» µF καµπ?λες γραµµ/ς, τελει�-
π�0ησε τ2ν 1νJλυσιν κα
 σ?νθεσιν κα
 Lπε4/τεινε τ2ν θεωρ0α τ<ν 1ναλ�-
γι<ν σF 1σ?µµετρα π�σJ. T/λ�ς 1ν/πτυ4ε κα
 τελει�π�0ησε τ) θε8ρηµα τ$ς
:ρυσ$ς τ�µ$ς.

E\ς τ)ν EZδ�4�ν 1π�δ0δ�νται τ	 V κα
 VI �ι�λ0α τ<ν Στ�ι:ε0ων, Lκ τ<ν
aπ�0ων θ	 µεταφ/ρ�υµε τ)ν 5� aρισµ) τ�> V κα
 τ) 7� α_τηµα τ�> \δ0�υ, π�H
O:�υν eς �4$ς: «Mεγ/θη λ/γ�νται gτι ε9ναι ε\ς τ)ν α7τ)ν λ&γ�ν, πρ<τ�ν πρ)ς
δε?τερ�ν _σ�ν µF τρ0τ�ν πρ)ς τ/ταρτ�ν, gταν τ	 \σJκις π�λλαπλJσια τ�> πρ8-
τ�υ κα
 τρ0τ�υ τ<ν \σJκις π�λλαπλασ0ων τ�> δευτ/ρ�υ κα
 τετJρτ�υ καθ’
�@�νδ�π�τε π�λλαπλασιασµ)ν j ε9ναι µεγαλ?τερα j _σα j µικρ&τερα, gταν
ληφθ<σι καταλλ�λως.» 3Eκ τ<ν τρι<ν περιπτ8σεων τ�> aρισµ�> [ δε?τερη
καλ?πτει τ2ν �φιστJµενη σ:/σιν µετα4H συµµ/τρων µεγεθ<ν, Lνh< [ πρ8τη κα

[ τρ0τη περιλαµ�Jν�υν κα
 τ	 1σ?µµετρα µεγ/θη. T) δαιµ&νι�ν τ�> 1νδρ)ς
1π�καλ?πτει τ) 7� α_τηµα τ�> 5�υ στ�ι:ε0�υ, π�H λ/γει: «T	 _σα πρ)ς τ) α7τ)
O:�υν τ)ν α7τ)ν λ&γ�ν κα
 τ) α7τ) πρ)ς τ	 _σα»· L4 �� π�ρ0Uεται gτι µερικ	
µεγ/θη ε9ναι 1νJλ�γα, κα
 1ντιστρ&φως θ	 ε9ναι 1νJλ�γα. Πρ&κειται περ

τ�> aρισµ�> τ$ς \σ&τητας σ:/σεων δι	 τ$ς ε7δ�4ικ$ς τ�µ$ς, π�H 1π�τελεA
τ2ν �Jσιν τ�> διαφ�ρικ�> κα
 aλ�κληρωτικ�> λ�γισµ�>.

!O 3Eρατ�σθ/νης :αρακτηρ0Uει τ)ν EZδ�4� «θε�ειδ$», Lνh< �@ πλεAστ�ι τ<ν
συγ:ρ&νων τ�υ «xEνδ�4�ν τ�>τ�ν 1ντ
 E7δ&4�υ LκJλ�υν δι	 τ2ν λαµπρ&-
τητα τ$ς φ�µης τ�υ» (∆ι�γ/νης Λα/ρτι�ς, E´ 8). ^Eνας κρατ2ρ τ$ς Σελ�νης
φ/ρει τ) Qν�µα τ�> Lνδ&4�υ E7δ&4�υ.

Σαρ6ντ+ς Π@ν
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EOναι γνωστ� Q πρ9θεση τ�6 Bλληνικ�6 Vπ�υργε��υ Παιδε�ας ν1 @π�στε�λqη ̂ ως
κα< 80 SEλληνες δασκ*λ�υς γι1 τ�ν κ*λυψη τJν MκπαιδευτικJν @ναγκJν τJν
Bλλην9γλωσσων σ0�λε�ων τJν HΠA. EH πρ�σφ�ρ1 α`τ� 7ρ�σκεται στ4 στ*δι� µε-
λIτης @π4 τ�ν Aρ0ιεπισκ�π� κα< εO0ε @νακ�ινωθC Mπ�σηµα @π4 τ4 7Cµα τ�6
Bλληνικ�6 κ�ιν�7�υλ��υ @π4 τ4ν τIως Vφυπ�υργ4 EAωτερικJν κ. Γρηγ9ρη NιF-
τη στ�ν @φιερωµIνη στ4ν Aπ9δηµ� EEλληνισµ4 συνεδρ�αση τCς 17ης Mα��υ
1999. EO τ9τε @ρ0ιεπ�σκ�π�ς κ. Σπυρ�δων εO0ε Vπ�σ0εθC, aτι συντ9µως θ1 @π�-
σταλ�6ν στ�ν Aθiνα τ1 συµπερ*σµατα τCς Mπιτρ�πCς PασσιP κα< θ1 Mπιδιω0θqC
@π4 κ�ιν�6 Q MAε,ρεση τρ9πων, µ3 τ�_ς Nπ���υς θ1 µπ�ρIσqη Q Bλληνικ� π�λι-
τε�α ν1 συµ7*λqη στ�ν πρ�σπ*θεια @ν,ψωσης τ�6 MπιπIδ�υ τCς BλληνικCς παι-
δε�ας στ<ς HΠA.

Aφ�ρµ� γι1 τ� συUiτηση >δωσε Q MπερFτηση τ�6 7´ @ντιπρ�Iδρ�υ τCς µικτCς
διακ�µµατικCς Mπιτρ�πCς γι1 τ4ν Aπ9δηµ� EEλληνισµ4 7�υλευτC τ�6 KKE
Στα,ρ�υ ΠαναγιFτ�υ, N Nπ�H�ς @ναφIρθηκε στ4 Uiτηµα τJν MκπαιδευτικJν π�_
Uητ*ει Q Nµ�γIνεια στ<ς HΠA. ΠαραθIτ�υµε τ4ν σ0ετικ4 δι*λ�γ� τJν κ.κ. Πα-
ναγιFτ�υ κα< NιFτη:

ΣTAYPOΣ ΠANAΓIΩTOY: Σ,µφωνα µ3 στ�ι0εHα τCς ΓενικCς Γραµµατε�ας
Aπ�δiµ�υ EEλληνισµ�6, �ν δ3ν κ*νω λ*θ�ς, µ9ν� τ4 30% τJν παιδιJν σ0�λικCς

O: 7π�καλ1ψεις στ= συ>?τηση τ�ς B�υλ�ς

OY Yερε*ς τWς 7AρMιεπισκ+πWς 7AµερικWς
«Qγν++Aν καH µισ+Aν» τLν eλληνικL γλOσσα
TO ΠATPIAPXEIO ∆EN ∆EXETAI ∆AΣKAΛOYΣ
ΣYMΦΩNA ME MIA EΠEPΩTHΣH ΣTH BOYΛH

M3 Πατριαρ0ικ4 T9µ� Q ε`θ,νη τCς µ9ρφωσης τJν παιδιJν
τJν µεταναστJν µας στ<ς HΠA δ9θηκε @π�κλειστικ1 στ�ν
Aρ0ιεπισκ�π� B�ρε��υ AµερικCς κα< @φαιρIθηκε �`σια-
στικ1 @π4 τ� δικαι�δ�σ�α τCς EEλληνικCς Π�λιτε�ας τ4 1927.
T4 καθεστhς α`τ4 Lσ0,ει µI0ρι σiµερα, παρ1 τ<ς πρ9σφατες
«διστακτικ3ς» πρ�σπ*θειες τ�6 Bλληνικ�6 Vπ�υργε��υ Παι-
δε�ας @λλ1 κα< τ�6 Συµ7�υλ��υ Aπ�δiµ�υ EEλληνισµ�6 ν1
παρIµ7�υν στ�ν Mκπα�δευση τCς νε�λα�ας τ�6 MAωτερικ�6.
EAρµ9δι�ς παρ*γων δηλFνει, aτι @π4 τ�_ς 495 DερεHς τCς
Aρ0ιεπισκ�πCς �D 400 εOναι «γενν�τσαρ�ι», π�_ z0ι µ9ν�
@γν��6ν τ�ν Bλληνικ� γλJσσα, @λλ1 κα< τ�ν π�λεµ�6ν. T4
Dστ�ρικ4 >0ει Wς BACς:
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Qλικ�ας τJν @π�δiµων παρακ�λ�υθεH µ3 τ4ν ^ναν [ τ4ν 5λλ�ν τρ9π� µαθiµατα
BλληνικCς γλFσσας. M3 Lδια�τερη kA,τητα Mµφαν�Uεται τ4 πρ97ληµα στ<ς EHνω-
µIνες Π�λιτεHες κα< τ4ν KαναδP, aπ�υ Q Eκκλησ�α >0ει τ4 µ�ν�πFλι�, τ�ν @π�-
κλειστικ9τητα τCς διδασκαλ�ας τCς BλληνικCς γλFσσας κα< πρ�7*λλει @ντ�ρρη-
ση στ�ν @π�στ�λ� δασκ*λων κα< καθηγητJν @π4 τ�ν EEλλ*δα. A`τ9, παρ1 τ4
aτι Q @π�στ�λ� MκπαιδευτικJν @π4 τ�ν EEλλ*δα @π�τελεH αoτηµα τJν @π�δi-
µων κα< τJν φ�ρIων τ�υς, γιατ< τ4 Mπ�πεδ� τJν δασκ*λων καθhς Mπ�σης κα< τCς
διδασκαλ�ας τCς BλληνικCς γλFσσας @π4 µIρ�υς τCς Eκκλησ�ας εOναι π*ρα π�λ_
0αµηλ9. T1 >0�υµε @κ�,σει κα< �D oδι�ι κατ1 τ<ς MπισκIψεις µας στ<ς EHνωµIνες
Π�λιτε�ες κα< στ<ς συUητiσεις π�_ εo0αµε µ3 τ�_ς φ�ρεHς τJν @π�δiµων. Eπ�-
σης κα< τ1 7ι7λ�α δ3ν εOναι τ1 πι4 κατ*λληλα.

ΓPHΓOPHΣ NIΩTHΣ: TFρα λIτε, aτι τ1 7ι7λ�α δ3ν εOναι κατ*λληλα. M*λι-
στα, δ3ν εOναι κατ*λληλα. Γι’ α`τ4 κα< @π4 τ4 πρ9γραµµα παιδε�ας Nµ�γενJν @να-
µIν�υµε µIσα στ4ν τρI0�ν >τ�ς τ�6 1999, Q Nµ*δα τ�6 πανεπιστηµιακ�6 κ. ∆α-
µαν*κη κα< τJν Bκατ4ν σαρ*ντα συντ�νιστJν σ3 aλ�ν τ4ν κ9σµ�, �D Nπ�H�ι γι1
πρFτη φ�ρ1 πρ�ικ�δ�τ�6νται @π’ α`τ4 τ4 µεγ*λ� π�σ4 τJν δ,� δισεκατ�µµυ-
ρ�ων (2.000.000.000), ν1 µPς παραδFσ�υν z0ι µ9ν� δ,� LδIες @λλ1 7ι7λ�α. A`τ4
εOναι Vπ�0ρεωµIν�ι ν1 κ*ν�υν. 

ΣTAYPOΣ ΠANAΓIΩTOY: ∆3ν @παντiσατε, κ,ριε Vφυπ�υργI, γι1 τ4 Uiτη-
µα τJν MκπαιδευτικJν, π�_ Uητ*ει Q Nµ�γIνεια στ<ς HΠA. EµεHς δ3ν εoπαµε aτι
εoµαστε Mν*ντια στ4 ν1 διδ*σκqη Q Eκκλησ�α τ�ν Bλληνικ� γλJσσα µ3 τ�_ς δι-
κ�,ς της Mκπαιδευτικ�,ς. Aλλ1 @π4 τ� στιγµ� π�_ Vπ*ρ0ει Q διαπ�στωση aτι δ3ν
εOναι Dκαν�π�ιητικ� Q Nµ�γIνεια, γι1 ν1 µ�ν πJ aτι τ4 K�λλIγι� τCς B�στFνης
MδJ κα< π�λ_ καιρ4 δ3ν 7γ*Uει πι1 δασκ*λ�υς, τ� θ1 κ*νετε; Θ1 Dκαν�π�ιiσετε
α`τ4 τ4 αoτηµα ν1 στε�λετε δασκ*λ�υς [ θ1 Vπ�0ωρCτε στ<ς πιIσεις τCς Eκκλη-
σ�ας;

ΓPHΓOPHΣ NIΩTHΣ: [...]
mE0ετε δ�κι�, κ,ριε ΠαναγιFτ�υ, π�_ λIτε τ� θ1 γ�νqη µ3 τ�_ς Mκπαιδευτικ�_ς

στ<ς EHνωµIνες Π�λιτεHες. Γνωρ�Uετε, aτι διαφων�6µε µ3 τ�ν τακτικ� τJν παρα-
γ9ντων τJν MκκλησιαστικJν σ0�λε�ων στ<ς EHνωµIνες Π�λιτεHες, π�_ δ3ν Mπιθυ-
µ�6ν @π�σπ*σεις Bλληνικ�6 Mκπαιδευτικ�6 πρ�σωπικ�6 MκεH. EOναι ̂ τ�ιµη Q κυ-
7Iρνηση ν1 @π�στε�λqη γι1 τ4 ΣεπτIµ7ρι� kγδ9ντα Mκπαιδευτικ�,ς. Θ1 τ4 συ-
Uητiσ�υµε MδJ κα< µ3 τ�ν >λευση τ�6 Παναγιωτ*τ�υ. �Iρετε aµως, aτι >0ει δε-
σµευθC κα< N @ρ0ιεπ�σκ�π�ς AµερικCς, aτι τ4 @ργ9τερα στ<ς 15 I�υν��υ θ1 πα-
ραδ�θqC Mν τIλει τ4 π9ρισµα κα< τ�6 Mκπαιδευτικ�6 τµiµατ�ς τCς Aρ0ιεπισκ�πCς,
�στε µ3 τ�ν @ντ�στ�ι0η πρ9ταση τ�6 πρ�γρ*µµατ�ς «Παιδε�α EOµ�γενJν» ν1
δ�6µε MπιτIλ�υς πJς θ1 συµπληρωθqC Q aλη διαδικασ�α γι1 τ�ν παιδε�α τJν
EEλλην�πα�δων στ<ς EHνωµIνες Π�λιτεHες µ3 Mκπαιδευτικ4 πρ�σωπικ4 @π4 τ�ν
EEλλ*δα.

Σ,µφωνα µ3 >γκυρη πηγi N πρFην Vπε,θυν�ς τCς Aρ0ιεπισκ�πικCς Παιδε�-
ας στ�ν @µερικανικ� lπειρ� κ. Nικ9λα�ς Kλαδ9π�υλ�ς στ� συνεδρ�αση τ�6 ΣAE
τ�6 ’97 στ�ν Θεσσαλ�ν�κη, aταν MτIθη τ4 θIµα τCς παρακµCς τCς BλληνικCς γλFσ-

400 «γενν�τσαρ�ι» :ερεEς στ=ν �Aµερικ=



σας, Mδiλωσε τ1 @κ9λ�υθα: «M2ν 1σ:�λ$σθε µF τ) θ/µα τ<ν σ:�λε0ων στ2ν 3Aµε-
ρικ�. A7τ) 1π�τελεA 1π�κλειστικ2 ε7θ?νη τ$ς 3Aρ:ιεπισκ�π$ς κα
 O:ει µπ$ στ)
δρ&µ� τ�υ aριστικ	 κα
 τελεσ0δικα µF Πατριαρ:ικ) T&µ� τ) 1927...» Στ� συνI-
0εια σ3 5λλη συUiτηση µ3 παρ*γ�ντα τCς EOµ�γIνειας Mκµυστηρε,θηκε, aτι:
«xE:�υµε π�λH µεγJλ� πρ&�ληµα στ2ν 3Aρ:ιεπισκ�π�. 3Aπ) τ�Hς 495 @ερεAς µας
�@ 400 περ0π�υ ε9ναι “γενν0τσαρ�ι”. xO:ι µ&ν�ν 1γν��>ν τ2ν �λληνικ2 γλ<σσα,
1λλ	 τ2ν π�λεµ�>ν. Kαν/νας 1ρ:ιεπ0σκ�π�ς δFν µπ�ρεA ν	 τ	 �Jλfη µαU0 τ�υς...
^Oσ� γι	 τ�Hς δασκJλ�υς, δυστυ:<ς πα0ρν�υν µισθ�Hς “πε0νας” 1π) 10 µ/:ρι
15.000 δ�λλJρια τ) :ρ&ν�, Lνh< �@ @ερεAς 1µε0��νται 1ντιστ�0:ως µF π�σ) π�H 4ε-
κιν	 1π) 60.000 κι 1ν/ρ:εται στ
ς 110.000 δ�λJρια Lτησ0ως, :ωρ
ς τ	 “τυ:ερJ”
τ�υς κα
 µJλιστα µF πληρωµ/ν�υς φ&ρ�υς, 1σφJλειες, κατ�ικ0α κα
 α7τ�κ0νη-
τ�...». Kα< κατIληAε: «T) ψJρι �ρωµJει πJντ�τε 1π) τ) κεφJλι...», Mνν�Jντας τ4
Πατριαρ0εH�, τ4 Nπ�H� µ3 κανIνα τρ9π� δ3ν Mγκαταλε�πει τ4ν >λεγ0� τCς Mκπα�-
δευσης τJν @π�δiµων.

EO πατIρας τ�6 γνωστ�6 πρFην πρ�εδρικ�6 συµ7�,λ�υ τ�6 Aµερικαν�6 πρ�-
Iδρ�υ Mπ<λ Kλ�ντ�ν κ. Robert Stephen, δεA< 0Iρι τ�6 τIως @ρ0ιεπισκ9π�υ B�ρε��υ
κα< N�τ��υ AµερικCς κ. IακF7�υ, @ναφ�ρικ1 µ3 τ4 θIµα τCς BλληνικCς γλFσ-
σας σ3 συνIντευAη T,π�υ πρ4ς τ1 Nµ�γενειακ1 µIσα εO0ε δηλFσει ρητJς: «!H
�λληνικ2 γλ<σσα στ2ν 3Aµερικ2 O:ει :αθ$, µ2ν 1σ:�λ$σθε... mAς κ�ιτJ4�υµε, τ0
θ	 γ0νfη µF τ2ν 3Oρθ�δ�40α, γι	 ν	 µ2ν τ2 :Jσ�υµε κι α7τ�». AA�Uει ν1 σηµει-
ωθqC, aτι Q σ,Uυγ�ς τ�6 κ. Robert Stephen σiµερα διευθ,νει τ4 γραφεH� δηµ�σ�ων
σ0Iσεων τCς Aρ0ιεπισκ�πCς.

∆3ν εOναι τυ0αHες �D φCµες, π�_ φIρ�υν τ4ν πρFην @ρ0ιεπ�σκ�π� κ. Σπυρ�δωνα
MAαναγκασθIντα σ3 παρα�τηση λ9γ|ω τCς «Bλλην�πρIπει*ς» τ�υ (7λIπετε «∆αυ-
λ9ν», τ. 218). Eoδαµε Mπ�σης τ4ν κ. Σπυρ�δωνα ν1 @π�καλqC τ4 Φαν*ρι «µα,ρη
τρ,πα τ�6 0ρiµατ�ς». Γι1 ν1 Mντα0θ�6ν �D παλαι�ηµερ�λ�γ�τες τ�6 Πα�σι�υ
στ4 Φαν*ρι κα< ν1 γ�ν�υν σταυρ�πηγιακ3ς µ�νIς, µετα7�7ασαν τ�ν περι�υσ�α
τ�υς, �ψ�υς 20.000.000 δ�λλαρ�ων, στ4 Πατριαρ0εH�. T<ς µεσ�λα7iσεις κα< τ�_ς
διακ�νισµ�_ς 0ειρ�σθηκε N oδι�ς N κ. Σπυρ�δων, N Nπ�H�ς δI0θηκε �π�υλ� π9-
λεµ�.

Στ�ν πρ9σφατη Mπαρ0ιακ� σ,ν�δ� >πρεπε ν1 συUητηθqC τ4 θIµα τCς @λλαγCς
τ�6 καταστατικ�6 τCς Aρ0ιεπισκ�πCς περ< µητρ�π�λιτικ�π��ησης. SOµως N κ.
∆ηµiτρι�ς, N Nπ�H�ς 7*σει τ�6 νI�υ καταστατικ�6 θ1 Rταν µητρ�π�λ�της NIας
EY9ρκης κα< NIας IερσIης, @ντIδρασε >ντ�να κα< Vπενθ,µισε στ4ν πατρι*ρ0η aτι
0ειρ�τ�νiθηκε @ρ0ιεπ�σκ�π�ς AµερικCς, µ3 @π�τIλεσµα Q σ0ετικ� συUiτηση
ν1 @να7ληθqC Mπ< τ�6 παρ9ντ�ς. OD παραπ*νω µεθ�δε,σεις θ1 @π�δυν*µωναν τ4ν
ρ9λ� τ�6 @ρ0ιεπισκ9π�υ, @κ�λ�υθFντας τ�ν γνωστ� συνταγ� τ�6 «δια�ρει κα<
7ασ�λευε».

Eν τ|J µεταA_ Mντε�ν�νται �D κινiσεις γι1 α`τ�κεφαλ�α, τ�ν Nπ��α Vπ�στηρ�-
U�υν aλ� κα< περισσ9τερ�ι DερεHς @λλ1 κα< λαϊκ�< παρ*γ�ντες τCς EOµ�γIνειας.
Π�λλ�< µ*λιστα δηλFν�υν πρ9θυµ�ι ν1 τεθ�6ν Vπ4 τ�ν πρ�στασ�α τCς Eκκλη-
σ�ας τCς EEλλ*δ�ς.

7Aθαν6σι+ς TριIωνιαν0ς
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mEντ�νη εOναι Q διαµαρτυρ�α τJν π�λιτιστικJν φ�ρIων τ�6 ν�µ�6 Hλε�ας,
γι1 τ�ν @π9φαση Mπιτρ�πCς τ�6 Vπ�υργε��υ Π�λιτισµ�6 ν1 σταλ�6ν γι1 τIσ-
σερα 0ρ9νια στ� ΛωU*ννη @ρ0αι9τητες τCς περι�0Cς, πρ�κειµIν�υ ν1 Mκτε-
θ�6ν στ4 M�υσεH� τJν OλυµπιακJν AγFνων. EH τIως Vπ�υργ4ς Π�λιτι-
σµ�6 κ. Eλισ*7ετ ΠαπαUFη κατiργησε Mπιτρ�π�, Q Nπ��α εO0ε συσταθC, γι1
ν1 @π�φασ�σqη σ0ετικ1   µ3 τ�ν @π�στ�λ� [ z0ι τJν @ρ0α�ων >ργων TI0νης
στ4 M�υσεH� τCς ΛωU*ννης. EH Mπιτρ�π� καταργiθηκε, Mπειδ� διεφFνησαν
τ1 µIλη της. MεταA_ τJν µελJν τCς Mπιτρ�πCς Rταν κα< N πρFην >φ�ρ�ς
Aρ0αι�τiτων Oλυµπ�ας κα< Mπ< σαρ*ντα >τη Vπε,θυν�ς τJν @νασκαφJν
στ�ν Aρ0α�α mHλιδα κ. Nικ9λα�ς Γιαλ�,ρης @λλ1 κα< @ρκετ�< καθηγητ3ς πα-
νεπιστηµ��υ. EH κ. ΠαπαUFη διFρισε νIα Mπιτρ�πi, στ�ν Nπ��α µετI0�υν Q
>φ�ρ�ς @ρ0αι�τiτων Oλυµπ�ας κ. �. Aραπ�γι*ννη κα< 5λλ�ι κατFτερ�ι δη-

AΠOΣTOΛH APXAIΩN ΣE MOYΣEIO THΣ ΛΩZANNHΣ

E�AΓΩΓH APXAIOTHTΩN, I∆PYΣH ΦYΛAKΩN
KAI YΠOΠTH «ANAΣTYΛΩΣH» TOY EΠIKOYPIOY

ΣTHN APXAIOΛOΓIKH ΠEPIOXH OΛYMΠIAΣ
Kινητ�π��ηση τJν συλλ9γων ν�µ�6 Hλε�ας

3Eν Qψει τ$ς 3OλυµπιJδας τ�> 2004, 1ντ
 ν	 14ι�π�ι�>νται κα
 ν	 1να-
δεικν?ωνται �@ 1ρ:αι�λ�γικ�
 :<ρ�ι τ$ς 3Hλε0ας, λαµ�Jν�νται 1π�φJ-
σεις, �@ aπ�Aες θ	 �π��αθµ0σ�υν τ2ν περι�:2 κα
 δηµι�υργ�>ν τερJστια
LρωτηµατικJ.
• Στ)ν σ:ετικ) πρ�γραµµατισµ) Lν Qψει τ�> 2004 Q:ι cπλ<ς δFν πρ��λ/-
πεται [ συν/:ιση τ<ν 1νασκαφ<ν κα
 [ µελ/τη τ<ν ε�ρηµJτων στ2ν
3Aρ:α0α xHλιδα, τ) κατ’ L4�:2ν δηλαδ2 λ0κν� τ<ν 3Oλυµπιακ<ν 3Aγ8νων,
1λλ	 1π�φασ0Uεται 1π) Lπιτρ�π2 τ�> �π�υργε0�υ Π�λιτισµ�> [ 1π�-
στ�λ2 1ρ:αι�τ�των στ) M�υσεA� τ$ς ΛωUJννης, µετα4? των δF κα
 εqρη-
µα, [ µελ/τη τ�> aπ�0�υ δFν O:ει aλ�κληρωθ$.
• 3Aπ�φασ0Uεται [ 1ν/γερση φυλακ<ν στ2ν 3Aνδρ0τσαινα, σF 1π&σταση
1ναπν�$ς 1π) τ)ν να) τ�> 3Eπικ�υρ0�υ 3Aπ&λλων�ς κα
 1π) τ2ν 3Aρ:α0α
3Oλυµπ0α, µF πρ&σ:ηµα τ2ν 1να�Jθµιση τ$ς περι�:$ς.
• 3Aπ�φασ0Uεται [ 1φα0ρεση gλων τ<ν µαρµJρων τ�> περικαλλ�>ς να�>
τ�> 3Eπικ�υρ0�υ 3Aπ&λλων�ς, γι	 ν	 τ	 συντηρ�σ�υν, gπως �π�στηρ0-
U�υν, κα
 στ2 συν/:εια ν	 τ	 Lπανατ�π�θετ�σ�υν. O@ Lργασ0ες α7τFς θ	
κρατ�σ�υν 15 µF 30 :ρ&νια κα
 θ	 :ρηµατ�δ�τηθ�>ν µF 6 δισ. δρ:.!
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µ9σι�ι Vπ*λληλ�ι, �D Nπ�H�ι @π�φ*σισαν τελικJς τ�ν @π�στ�λ� τJν @ρ0α�-
ων στ� ΛωU*ννη.

Στ4ν κατ*λ�γ� τJν @ρ0α�ων >ργων TI0νης περιλαµ7*νεται τ4 ψηφιδωτ4
δ*πεδ� τ�6 3�υ αLJνα µ.X. µ3 τ�ν παρ*σταση τJν δFδεκα 5θλων τ�6 EHρα-
κλC κα< τJν MννIα M�υσJν, τ4 Nπ�H� >φερε στ4 φJς τ4 1990 µ3 τ<ς @νασκα-
φIς τ�υ N @ρ0αι�λ9γ�ς κ. N. Γιαλ�,ρης σ3 >παυλη PωµαϊκJν Xρ9νων κ�ντ1
στ1 γυµν*σια κα< τ�ν παλα�στρα τCς Aρ0α�ας mHλιδας. T4 ψηφιδωτ4 @π�-
τελεH τµCµα µεγαλ,τερης σ,νθεσης ψηφιδωτJν, π�_ συγκρατεHται πρ�σω-
ριν1 µ3 µεταλλικ4 πλα�σι� κα< φυλ*σσεται στ<ς @π�θCκες τCς Aρ0αι�λ�-
γικCς Συλλ�γCς mHλιδας. EH συνI0εια τCς @π�κ*λυψης 5λλων τµηµ*των τ�6
ψηφιδωτ�6 δ3ν >0ει 0ρηµατ�δ�τηθC @π4 τ�_ς nρµ9δι�υς Vπηρεσιακ�_ς φ�-
ρεHς. Γι1 τ4ν λ9γ� α`τ4ν >0ει καταστC @δ,νατη Q ^ως τFρα Nλ�κλiρωση τCς
µελIτης κα< Q Nριστικ� δηµ�σ�ευση τ�6 σπ�υδα��υ α`τ�6 εVρiµατ�ς, Mκτ4ς
@π4 µ�α σ,ντ�µη κα< συν�πτικ� @νακ��νωση.

EO κ. Γιαλ�,ρης διετ,πωσε σ�7αρ3ς @ντιρρiσεις γι1 τ�ν @π�στ�λi τ�υ στ�
ΛωU*ννη, καθhς δ3ν θ1 >0qη τ� δυνατ9τητα ν1 συµπληρFσqη Nλ9κληρη τ�
σ,νθεση κα< ν1 τ�ν µελετiσqη µ3 τ�_ς συνεργ*τες τ�υ σ3 συνδυασµ4 µ3 τ�ν
Nλ�κλiρωση τCς @νασκαφCς τ�6 �Lκ�δ�µiµατ�ς, στ4 Nπ�H� @νiκει τ4 ψη-
φιδωτ9. SOπως πληρ�φ�ρηθiκαµε, φιλ�δ�A�α τ�6 @ρ0αι�λ9γ�υ Rταν ν1 Mπα-
νατ�π�θετiσqη τ4 σ,ν�λ� τ�6 ψηφιδωτ�6 µετ1 τ�ν πλiρη @π�κ*λυψη κα<
συντiρησi τ�υ εoτε στ4 κτiρι� στ4 Nπ�H� @νiκει εoτε σ3 εLδικ4 0Jρ� τ�6 Vπ4
µελIτην M�υσε��υ Aρ0α�ας mHλιδ�ς. «!H συν/:ιση τ$ς 1νασκαφ$ς θ	 Oπρε-

Στ0ν Iωµ0 τOν κ+ιν+τικOν π<ρων
παιMν3δια καH µE τ@... σRν+ρα ν+µOν!

K?ριε διευθυντJ,

Θεωρ< 1ναγκαA� µετ	 τ2ν πρ8τη Lπιστ�λ� µ�υ σ:ετικ	 µF τ) να) τ�>

3Eπικ�υρ0�υ 3Aπ&λλων�ς («∆αυλ&ς», τ. 217) ν	 σbς στε0λω φωτ�αντ0γρα-

φα τ<ν δηµ�σιευµJτων π�H Lπικαλ/στησα σF α7τ2 γι	 τ) 1ρ:εA� σας. !H µε-

λ/τη α7τ<ν τ<ν δηµ�σιευµJτων ε9ναι 1παρα0τητη, γι	 ν	 διαπιστωθf$ τ)

1νησυ:ητικ) τ$ς περ0πτωσης.

Xαρακτηριστικ	 1ναφ/ρω τ2ν Oντ�νη διαµJ:η τ<ν δ�µων τ$ς περι�:$ς

γι	 τ) π�> «1ν�κει» a να&ς, π�H 4εκ0νησε, gταν κJπ�ι�ι «µυρ0στηκαν» :ρ�-

µατα. Στ	 "ρθρα τ<ν Lφηµερ0δων «3Eλευθερ0α» κα
 «ΘJρρ�ς», στ
ς 12-7-9,

�λ/π�υµε τ2ν κ�ιν&τητα Σκληρ�> ν	 διεκδικf$ τ) να&, Lπικαλ�?µενη µ/:ρι

κα
 :Jρτες τ$ς Γεωγραφικ$ς !Yπηρεσ0ας Στρατ�>. MF α7τ) τ) δεδ�µ/ν�,

1φ�> δηλαδ2 τ	 �\κ�ν�µικ	 Gφ/λη L4ασφαλ0στηκαν, @δρ?θηκε κα
 a περ0-



πε ν	 yταν 1π) τ	 πρ<τα Oργα στ) πρ&γραµµα τ$ς �λληνικ$ς 3OλυµπιJδας»,
σ,µφωνα µ3 τ� δiλωση τ�6 oδι�υ τ�6 @ρ0αι�λ9γ�υ στ4 «Eλε,θερ� BCµα»
Aµαλι*δ�ς: «xAλλωστε �@ 1νασκαφFς LκεA µF πενι:ρ&τατη µ/:ρι τ8ρα :ρη-
µατ�δ&τηση �π&σ:�νται πλ�?σια συγκ�µιδ2 ε�ρηµJτων, κινητ<ν κα
 1κι-
ν�των, τ�υλJ:ιστ�ν 1ντJ4ια lν Q:ι σπ�υδαι&τερη Lκε0νης π�H 1π�κJλυψαν
�@ 1νασκαφFς στ) !Iερ) τ$ς 3Oλυµπ0ας». AAι�σηµε�ωτ� εOναι τ4 γεγ�ν4ς aτι
N κ. Γιαλ�,ρης πληρ�φ�ρiθηκε τ�ν @π9φαση γι1 τ�ν @π�στ�λ� τ�6 Mν λ9γ|ω
ψηφιδωτ�6 µIσ|ω τ�6 T,π�υ, @φ�6 κανIνα @π4 τ1 µIλη τCς Eπιτρ�πCς δ3ν
τ4ν MνηµIρωσε.

OD π�λιτιστικ�< φ�ρεHς τCς Hλε�ας εOναι διατεθειµIν�ι, aπως Vπ�στηρ�-
U�υν, «ν	 Gρθ8σ�υν τ	 σ8µατJ τ�υς eς 1σπ0δα, πρ�κειµ/ν�υ ν	 διαφυλJ4�υν
τ	 1ρ:αAα τ�υς». EYπενθυµ�U�υν δ3 aτι κα< N στρατηγ4ς Mακρυγι*ννης >λε-
γε στ�_ς στρατιJτες τ�υ: «A7τ	 τ	 1γJλµατα, κα
 10.000 τJλληρα ν	 σbς δ8-
σ�υνε, ν	 µ2ν καταδε:θ$τε ν	 �γ�>ν 1π) τ2ν πατρ0δα µας. ∆ι’ α7τ	 π�λε-
µ�σαµεν.» OD π�λιτιστικ�< φ�ρεHς τCς Hλε�ας, π�_ Vπ�γρ*φ�υν τ� διαµαρ-
τυρ�α, εOναι: 1) Παγκ9σµια Πανηλειακ� Συν�µ�σπ�νδ�α «Oλυµπ�α - mHλι-
δα»· 2) Oµ�σπ�νδ�α Σωµατε�ων ΠεδινCς Hλε�ας «EH Aρ0α�α �Hλις»· 3)
Hλειακ� EOµ�σπ�νδ�α Συλλ9γων Πηνε�ας - ΩλIνης «EO Πηνειακ4ς Λ*δων»
κα< πλCθ�ς συλλ9γων τCς περι�0Cς· 4) �D @κ9λ�υθ�ι σ,λλ�γ�ι Hλε�ας: KI-
ντρ�υ, Γαστ�,νης, Γ�υµερ�6, Eφ,ρας, OLν9ης, Παλαι�0ωριτJν, Σταφιδ�-
κ*µπ�υ, mAνθωνα, Kαλ�υπαιδα�ων, Σ�υλιωτJν, A`γε��υ, ΛαγανP, Aγν*-
ντων κα< KαρυPς, καθhς κα< N συνθIτης @π4 τ4 Bασιλ*κι Hλε�ας κ. Πανα-
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φηµ�ς «^Oµιλ�ς Φ0λων τ�> 3Eπικ�υρ0�υ», γι	 ν	 Lπιτα:?νfη τ	 πρJγµατα.

xAρθρα Lπ
 "ρθρων στ)ν τ�πικ) τ?π�, συν/δρια, aµιλ0ες κ.λπ. ^Oλα α7τ	

gµως σταµJτησαν, gταν στ
ς 28 N�εµ�ρ0�υ 1999 "ρθρ� στ2ν Lφηµερ0δα «Ση-

µα0α» 1π�καλ?πτει «τελεσ0δικα», gτι a να)ς �πJγεται δι�ικητικ	 στ) δ$µ�

3Aνδρ0τσαινας τ�> ν�µ�> 3Hλε0ας. Στ) �ωµ) τ<ν κ�ιν�τικ<ν π&ρων... 1λλJ-

U�υν µ/:ρι κα
 τ	 gρια τ<ν ν�µ<ν! A7τ) θυµ0Uει 1νJλ�γες παλαι&τερες πε-

ριπτ8σεις διεκδ0κησης µ�ναστηρι<ν, π�H ε9:αν τ2ν 1τυ:0α ν	 �ρεθ�>ν σF

σ?ν�ρα ν�µ<ν (j κα
 σ?ν�ρα ν�µ<ν, π�H :αρJ:τηκαν µF γν8µ�να τ2 θ/ση

τ<ν µ�ναστηρι<ν).

Bλ/π�υµε δυστυ:<ς, πrς [ περ0πτωση α7τ2 µ�ιJUει µF LκεAνα τ	 δηµ&-

σια Oργα, π�H καταλ�γ�υν [µιτελ$, 1φηµ/να στ2ν τ?:η τ�υς, π�H κανε
ς δFν

4/ρει j µπ�ρεA ν	 Lγγυηθf$ γι	 τ) µ/λλ�ν τ�υς. ΣF περιπτ8σεις π�H 1φ�ρ�>ν

σF δρ&µ�υς, gπως τ)ν περι�&ητ� Lθνικ) δρ&µ� Tρ0π�λης - KαλαµJτας, gπ�υ

γι	 πJνω 1π) µ0α 20ετ0α τ) µ&ν� π�H 1κ�?γεται ε9ναι 1να��λ/ς, τ) 1π�τ/-

▲
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γιFτης Kωνσταντακ9π�υλ�ς. EH σ0ετικ� διαµαρτυρ�α @πεστ*λη στ�ν Vπ�υρ-
γ4 Π�λιτισµ�6 κα< κ�ιν�πιiθηκε στ4ν πρ9εδρ� τCς ∆ηµ�κρατ�ας, στ4ν πρω-
θυπ�υργ9, στ4ν @ρ0ιεπ�σκ�π� AθηνJν κα< π*σης EEλλ*δ�ς κα< σ3 nρµ�δ�-
�υς φ�ρεHς τ�6 ν�µ�6 Hλε�ας.

Aντιπρ9ταση τJν π�λιτιστικJν φ�ρIων τ�6 ν�µ�6 @π�τελεH s MAIταση τCς
περιπτFσεως, ν1 στIλνωνται τ1 @ρ0αHα κ*θε τIσσερα 0ρ9νια στ<ς π9λεις π�_
διεA*γ�νται �D Oλυµπιακ�< AγJνες Vπ4 τ�ν ε`θ,νη κα< συν�δε�α @νθρF-
πων τCς τ�πικCς @ρ0αι�λ�γικCς Vπηρεσ�ας γι1 ̂ ναν [ δ,� µCνες τ4 π�λ,. Στ4
oδι� πνε6µα κινεHται κα< Q δiλωση τ�6 7�υλευτC κ. B,ρωνα Π�λ,δωρα: «Kατ’
1ρ:	ς ν	 δηλ8σω σαφ<ς, gτι Lπι�Jλλεται ν	 Lκτεθ�>ν δικJ µας ε�ρ�µατα στ)
M�υσεA� τ$ς ΛωUJννης. !Oµ�λ�γ< gµως, gτι δFν γνωρ0Uω λεπτ�µ/ρειες γι	
τ2 σ:ετικ2 Lπιλ�γ2 τ<ν 1ρ:αι�τ�των. 3EπιφυλJσσ�µαι λ�ιπ)ν ν	 διερευν�-
σω τ) θ/µα κα
 ε\δικ8τερα τ) θ/µα τ�> Lν λ&γhω ψηφιδωτ�>, τ) aπ�A�, gπως
τ) θ/τετε, ε9ναι ριψ�κ0νδυν� κα
 Lπισφαλ/ς.»

«M/:ρι θανJτ�υ 1ντ0θετ�ς» µ3 τ�ν @νIγερση τJν φυλακJν στ�ν Aνδρ�-
τσαινα δηλFνει Mπ�σης στ4ν «∆αυλ4» N 7�υλευτ�ς κ. B,ρων Π�λ,δωρας.:
«xE:ω �δη γρJψει σ:ετικ) "ρθρ� κα
 Oφερα τ) θ/µα στ2 B�υλ�, κα
 πρ�:ω-
ρεA καλ	 µF τ2ν 1νJσ:εση π�H Lγ/νετ� 1π) τ) Συµ��?λι� τ$ς 3Eπικρατε0ας
στ	 1σφαλιστικ	 µ/τρα. ∆Fν Lπιτρ/πεται [ 1λ&γιστη καταστρ�φ2 τ�> περι-
�Jλλ�ντ�ς. Kα
 στ2ν Oνν�ια τ�> περι�Jλλ�ντ�ς – κατ	 τ2ν "π�ψ� µ�υ – aρ0-

ΦYΛAKEΣ KONTA ΣTON APXAIO NAO

λεσµα ε9ναι [ ταλαιπωρ0α τ<ν κατ�0κων τ$ς περι�:$ς. Στ2ν περ0πτωση τ�>

να�> gµως τ) 1π�τ/λεσµα θ	 ε9ναι τ) σ��σιµ� µ/ρ�υς τ$ς @στ�ρ0ας gλων τ<ν

!Eλλ�νων, π�H 1π�τελεA τ) θεµ/λι� τ�> παγκ&σµι�υ π�λιτισµ�>. !Yπερ��-

λ�; xO:ι, γιατ
 κατJ aµ�λ�γ0α τ<ν ε\δικ<ν σF συν/δρι� τ)ν 3I�?νι� τ�> ’97,

«sν δEν TSασφαλιστ+Aν ]λες +Y πρ+ϋπ+θ9σεις... h να0ς κινδυνεRει ν@ µLν Sα-
ναστηθuW π+τ9».

N	 θυµ0σω, gτι [ διJρκεια τ�> gλ�υ Oργ�υ ε9:ε �π�λ�γιστ$ σF 15 :ρ&νια

τ) 1997, κα
 �δη O:�υµε τ2ν πρ8τη Lπ0σηµη παρJταση 5 Lτ<ν, 1φ�> a

«3Eπενδυτ2ς» τ)ν ∆εκ/µ�ρι� τ�> 1999 µιλJει γι	 20 :ρ&νια· !O καθηγητ2ς

κ. Λαµπριν�υδJκης τ) 1997 ε9:ε �π�λ�γ0σει 30 :ρ&νια κα
 dπεται συν/:εια,

1φ�> gλα α7τ	 λ/γ�νται, Lνh< τ) Oργ� δFν O:ει καλ	 καλ	 1ρ:0σει!

MF Lκτ0µηση

Γ. Kωνσταντακ<π+υλ+ς
KαλαµJτα



Uω κα
 τ) πνευµατικ) περι�Jλλ�ν κα
 τ2ν ταυτ&τητα µιbς περι�:$ς. Γι	 πα-
ρJδειγµα στ) XJνι τ$ς Γρα�ιbς δFν δ?νασαι Lν Gν&µατι τ$ς π�λυπ�λιτισµικ$ς
π�λιτικ$ς ν	 κτ0σfης dναν µιναρ/: Στ2 συγκεκριµ/νη περ0πτωση [ ταυτ&τη-
τα τ�> τ�π0�υ καταγρJφει: “Nα)ς τ�> 3Eπικ�υρ0�υ 3Aπ&λλων�ς, Παναγι8-
της 3Aναγνωστ&π�υλ�ς a Φιλικ&ς, dνα 1π) τ	 πρ<τα @στ�ρικ	 γυµνJσια τ$ς
:8ρας, �ι�λι�θ�κη τ�> Kωνσταντ0ν�υ 3Aγαθ&φρ�ν�ς Nικ�λ�π�?λ�υ... [ πρ8-
τη Lκ τ�> συστJδην µJ:η στ
ς 27 Mαρτ0�υ 1821 µετα4H !Eλλ�νων κα
 T�?ρ-
κων, στ2ν aπ�0α [γεAτ� a K�λ�κ�τρ8νης – κα
 Lδ< σηµει8νεται dνα θα>µα
πεU�π�ρ0ας κα
 τα:?τητας: στ
ς 23 Mαρτ0�υ a K�λ�κ�τρ8νης παρευρ0σκεται
στ2ν KαλαµJτα στ2ν παρJδ�ση τ$ς π&λεως 1π) τ)ν 3Aρνα�?τ�γλ�υ στ)ν
Πετρ&µπεη Mαυρ�µι:Jλη κα
 στ�Hς MανιJτες κα
 στ
ς 27 Mαρτ0�υ δ0νει νι-
κηφ&ρα µJ:η στ2 θ/ση ̂ Aγι�ς ΘανJσης τ$ς 3Aνδρ0τσαινας µαU
 µF τ�Hς πρ�-
πJππ�υς µ�υ”... Π<ς λ�ιπ)ν ν	 1γν��σ�υµε τ2ν @στ�ρ0α τ�> τ&π�υ; !H φυ-
σι�γνωµ0α τ$ς 3Aνδρ0τσαινας 1παγ�ρε?ει τ
ς φυλακFς στ)ν :<ρ� α7τ&ν. T)
Lπι:ε0ρηµα gτι “Lρ�µωσε a τ&π�ς” κα
 πrς �@ φυλακFς θ	 τ)ν 1να�αθµ0σ�υν
aπωσδ�π�τε δFν :ρf�Uει σ:�λ0�υ!».

EO πρJτ�ς πρ9εδρ�ς τCς Πελ�π�ννησιακCς SEνωσης στ�ν @µερικανικ�
lπειρ� Mι0*λης Mι0αλακ9π�υλ�ς δiλωσε στ4ν «∆αυλ4» σ0ετικ1 µ3 τ4 θI-
µα: «Πρ&κειται σαφ<ς περ
 1ν�σι�υργ�µατ�ς, κα
 1π�τελεA �αρει	 1σ/�εια
πρ)ς τ)ν Π�λιτισµ&, L	ν τελικ<ς γ0νfη πραγµατικ&τητα α7τ2 [ 1π0στευτη
πρ&ταση: ΦυλακFς µ/σα στ)ν @ερ) :<ρ� τ$ς 3Oλυµπ0ας, σF 1π&σταση 1να-
πν�$ς 1π) τ)ν 3Eπικ�?ρι� 3Aπ&λλωνα, δ0πλα στ2ν 3Aνδρ0τσαινα, στ2 µ/ση
τ�> ∆�µ�υ 3Aλιφ?ρας κα
 1κρι�<ς 1π/ναντι 1π) τ2ν 3Aρ:α0α 3Oλυµπ0α! Z<
στ2ν 3Aµερικ2 30 :ρ&νια κα
 Oµαθα π�λH καλJ, gτι, gπ�υ �πJρ:�υν φυλακ/ς,
1ναπτ?σσ�νται κα
 γιγαντ8ν�νται �@ δραστηρι&τητες τ<ν Lµπ&ρων ναρκω-
τικ<ν, Lντ)ς κι Lκτ)ς α7τ<ν. M&ν� τ/τ�ι�υ ε_δ�υς “1να�Jθµιση �\κ�ν�µικ$ς
1νJπτυ4ης” θ	 “πρ�σφ/ρ�υν” �@ φυλακFς στ2ν 3Oλυµπ0α... κα
 lς γ0ν�υν �@
cρµ&δι�ι πι) ε\λικρινεAς µF τ�Hς ψηφ�φ&ρ�υς τ�υς, µF τ2ν @στ�ρ0α κα
 πρ)
πJντων µF τ2ν κ�ιτ0δα τ�> π�λιτισµ�>, τ2ν 3Oλυµπ0α.»

Eρωτηµατικ1 δηµι�υργεH κα< AεσηκFνει >ντ�νες @ντιδρ*σεις Q πρ9θεση
τ�6 Vπ�υργε��υ Π�λιτισµ�6 ν1 πρ�0ωρiσqη σ3 Mπεµ7*σεις στ4ν να4 τ�6 Eπι-
κ�υρ��υ Aπ9λλων�ς. M3 τ� δικαι�λ�γ�α aτι τ4 >ργ� κινδυνε,ει @π4 τ� δι*-
7ρωση τ�6 Mδ*φ�υς, γεγ�ν4ς τ4 Nπ�H� �`δε<ς @µφισ7ητεH, Vπε,θυν�ι τ�6
YΠΠO Vπ�στηρ�U�υν, aτι πρIπει N να4ς ν1 διαλυθqC κα< ν1 MπανασυσταθqC,
Mγ0ε�ρηµα τ4 Nπ�H� θ1 διαρκIσqη 15 µ3 20 0ρ9νια. Eντ,πωση @λλ1 κα< Vπ�-
ψ�ες πρ�καλεH Q «7ιασ,νη», µ3 τ�ν Nπ��α Mπι0ειρεHται Q @ναστ,λωση, 0ωρ<ς
ν1 MAασφαλισθ�6ν �D πρ�ϋπ�θIσεις κα< ν1 δ�θ�6ν Mγγυiσεις γι1 τ�ν @σφ*-
λει* τ�υ. M*λιστα N νε�συσταθε<ς «SOµιλ�ς Φ�λων Nα�6 Eπικ�υρ��υ Aπ9λ-

30ETHΣ «ANAΣTYΛΩΣH» TOY NAOY ME ∆AΠANH 6 ∆IΣ.
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λων�ς», N Nπ�H�ς στηρ�Uει τ�ν LδIα τCς @ναστ,λωσης, @ναφIρει aτι ̂ νας @π4
τ�_ς στ90�υς τ�υ εOναι «[ LπιτJ:υνση τ<ν Lργασι<ν συντ�ρησης κα
 1νJ-
δει4�ς τ�υ». SOπως Mπι7ε7αιFνει στ�ν Mφηµερ�δα «Σηµα�α» (12/10/99) N πρ9-
εδρ�ς τCς Aρ0αι�λ�γικCς Eπιτρ�πCς Aπ�κατ*στασης Eπικ�υρ��υ Aπ9λ-
λων�ς κ. Γι*ννης TUεδ*κις, �D Mργασ�ες >0�υν lδη Aεκινiσει.

Σ,µφωνα µ3 καταγγελ�ες τ�6 τ�πικ�6 T,π�υ @λλ1 κα< τ�6 @ναγνFστη µας
κ. Γ. Kωνσταντακ�π�,λ�υ («∆», τε60�ς 217: Mπιστ�λ� µ3 τ�τλ� «^Yπ�πτ�ς
πρ�γραµµατισµ)ς γι	 τ) να) τ�> 3Eπικ�υρ0�υ»), πρ�κ,πτει, aτι �D πρ�θI-
σεις τJν nρµ�δ�ων δ3ν εOναι @γαθIς: OD Vπε,θυν�ι @ρ0αι�λ9γ�ι κα< µη0ανι-
κ�< σ3 σ0ετικ4 συνIδρι� τ4ν I�,νι� τ�6 1997 παραδI0θηκαν, aτι πρ9κειται
γι1 τ4 «πι) δ?σκ�λ�, λεπτ) κα
 σ?νθετ� σωστικ) Lγ:ε0ρηµα στ2ν !EλλJδα»,
Mπισηµα�ν�ντας aτι τ4 «1ναστυλωτικ) πρ&�ληµα τ<ν µνηµε0ων τ$ς 3Aκρ�-
π&λεως µ�ιJUει παι:νιδJκι» µπρ�στ1 τ�υ.

Λ9γ|ω τCς σπ�υδαι9τητας τ�6 Mγ0ειρiµατ�ς �D συµµετασ09ντες στ4 πρ�α-
ναφερ9µεν� συνIδρι� MπIστησαν τ�ν πρ�σ�0i στ�_ς Mνδιαφερ�µIν�υς, aτι,
M1ν δ3ν MAασφαλισθ�6ν aλες �D πρ�ϋπ�θIσεις, «ε9ναι καλ?τερ� ν	 µ2ν 4εκι-
ν�σfη τ) Oργ� τ$ς διJλυσης τ�> να�>, γιατ
 θ	 κινδ?νευε ν	 µ2ν 4αναστηθf$
π�τF». Eπ< πλI�ν τ4 Kεντρικ4 Aρ0αι�λ�γικ4 Συµ7�,λι� δI0θηκε @κ9µη κα<
τ�ν καταστρ�φ� Bν4ς µIρ�υς τ�6 µνηµε��υ, πρ�κειµIν�υ ν1 σωθqC τ4 Vπ9-
λ�ιπ�! �Aς σηµειωθqC τIλ�ς, aτι σ3 δηµ�σ�ευµα τCς τ�πικCς Mφηµερ�δ�ς «Θ*ρ-
ρ�ς» σ,µφωνα µ3 Mκτιµiσεις τ�6 καθηγητ�6 κ. Λαµπριν�υδ*κη ^να τIτ�ι�
Mγ0ε�ρηµα – στερIωσης κα< συντiρησης τ�6 να�6 – θ1 διαρκ�6σε τ�υλ*0ι-
στ�ν 30 0ρ9νια.

T4 �Lκ�ν�µικ4 µIγεθ�ς τ�6 >ργ�υ @νIρ0εται σ3 �ψ�ς 6 δισ. δρ0. κα< �D 15ε-
τ�6ς δι*ρκειας συµ7*σεις µ3 @ρ0αι�λ9γ�υς, µη0ανικ�_ς κα< Mργατ�τε0ν�τες
συντελ�6ν στ4 ν1 παρI0εται ̂ να @κ9µη κ�νητρ� σ3 WρισµIν�υς τ�πικ�_ς πα-
ρ*γ�ντες, γι1 ν1 παρα7λIψ�υν τ�ν Mπικινδυν9τητα τ�6 Mγ0ειρiµατ�ς. Eπι-
φυλ*Aεις σ0ετικ1 µ3 τ�ν @ναστ,λωση τ�6 να�6 Mκφρ*Uει κα< N κ. B,ρων Π�-
λ,δωρας: «Σαφ<ς κα
 Lπιθυµ< τ2ν 1ναστ?λωση τ�> να�>, 1λλ	 �π) πρ�ϋ-
π�θ/σεις κα
 Lγγυ�σεις. ΠJντως �π&σ:�µαι, gτι θ	 παρακ�λ�υθ�σω κι α7τ)
τ) θ/µα.» OD HλεH�ι, τ9σ� τ�6 Mσωτερικ�6 aσ� κα< �D @π9δηµ�ι AµερικCς,
KαναδP κα< A`στραλ�ας, δηλFν�υν @π�φασισµIν�ι ν1 Mµπ�δ�σ�υν τ�ν Vπ�-
7*θµιση τ�6 ν�µ�6 τ�υς κα< καταγγIλλ�υν κ*θε σ0ετικ� MνIργεια, τ� σκ�-
πιµ9τητα τCς Nπ��ας δ3ν @ντιλαµ7*ν�νται. ΘIµατα aµως πρ�κ,πτ�υν κα< µ3
τ� µ� @Aι�π��ηση τ�6 σταδ��υ, τ4 Nπ�H�, σηµειωτI�ν, παραµIνει περιφραγ-
µIν� µ3 ^να πρ90ειρ� συρµατ9πλεγµα, καθhς κα< µ3 τ4 M�υσεH� τCς Aρ0α�-
ας Oλυµπ�ας, aπ�υ �D «καντ�νες µ3 τ1 πλαστικ1 π�τηρ*κια» συµπληρFν�υν
τ�ν εLκ9να τCς Vπ�7*θµισης τCς περι�0Cς.

N6νσυ Mπ3σκα
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EPΩTHΣH: Πρ&σφατα a ΠJπας U�τησε συγγν8µη 1π’ τ2ν 3Oρθ&δ�-

4η 3Eκκλησ0α γι	 τ2ν κατJκτηση τ$ς Π&λης 1π’ τ�Hς Σταυρ�φ&ρ�υς τ)

1204 µ.X. M�πως α7τ) ε9ναι µ0α πρJ4η καλ$ς θ/λησης, π�H θ	 συµ�Jλfη

στ2ν dνωση τ<ν δ?� 3Eκκλησι<ν;

AΠANTHΣH: M�α 0ειρ�ν�µ�α καλCς θIλησης πρIπει ν1 γ�νεται δη-

µ9σια κα< 5µεσα @π’ τ4ν Π*πα κι z0ι δι1 µIσ�υ κ*π�ιων Mκπρ�σF-

πων τ�υ σ3 Lδια�τερες συναντiσεις, aπ�υ δ3ν AIρ�υµε τ� @κρι7Jς λI-

Tιµ<θε+ς Kιλ3φης:

«∆EN MΠOPEI

ΣHMEPA

KANEIΣ

NA KAIH

BIBΛIA»
Kαταδικ+>ει τ=ν καταστρ�φ=
τ�6 JEλληνικ�6 Π�λιτισµ�6

7πK τKν XριστιανισµK

«∆Eν aκ+υσα τ0ν Π6πα ν@ [ητvw συγγνUµη συγκεκριµ9να Qπ’ τLν
7Oρθ<δ+Sη 7Eκκλησ3α», δ�λωσε a 1ρ:ιεπ0σκ�π�ς Xριστ&δ�υλ�ς,
L4ερ:&µεν�ς τ�> !E�ραϊκ�> M�υσε0�υ τ�> !Oλ�καυτ8µατ�ς, π�H
Lπισ�µως Lπισκ/φθηκε πρ&σφατα. Φα0νεται, πrς [ «τακτικ2 τ$ς
συγγν8µης», π�H Lγκαιν0ασε [ Pωµαι�καθ�λικ2 3Eκκλησ0α κα

1πευθ?νεται πρ)ς κJθε κατε?θυνση, "ρ:ισε ν	 «Lν�:λf$» τ)ν πρ�-
καθ�µεν� τ$ς !Eλλαδικ$ς 3Eκκλησ0ας, πρ�φαν<ς ε_τε λ&γhω τ$ς 1ντ0-
θεσ�ς τ�υ πρ)ς τ) Lνδε:&µεν� τ$ς dνωσης τ<ν 3Eκκλησι<ν, ε_τε γιατ

θ	 1ναγκαστf$ a _δι�ς ν	 :ρησιµ�π�ι�σfη τ2ν τακτικ2 α7τ2 κα
 ν	
Uητ�σfη συγγν8µη 1π’ τ2ν !Eλληνικ2 !Iστ�ρ0α. Περ
 τ�> Uητ�µατ�ς
α7τ�> µ0λησε στ)ν «∆αυλ)» a 1ρ:ιµανδρ0της Tιµ&θε�ς Kιλ0φης, dνας
Lκ τ<ν φωτισµ/νων !Eλλ�νων κληρικ<ν.

H ΣYNENTEY$H TOY κ. TIMOΘEOY



γεται. EµεHς θIλ�υµε εLλικρινJς τ�ν ̂ νωση τJν EκκλησιJν. SOµως

α`τ4 δ3ν συµ7αδ�Uει µ3 τ<ς π�λιτικ3ς παρεµ7*σεις τ�6 Π*πα στ1

Bαλκ*νια. Kα< στ4ν π9λεµ� τCς B�σν�ας κα< σ’ α`τ4ν τ�6 K�σσυ-

φ�πεδ��υ >λα7ε θIση σ3 7*ρ�ς τJν kρθ�δ9Aων λαJν. ΠρIπειν1 Bνω-

θ�6µε, δ3ν πρIπει Q Dστ�ρ�α ν1 περιµIνqη, γι1 ν1 @ντιµετωπ�σ�υµε

@π4 κ�ιν�6 aλ� α`τ4 τ4 πλCθ�ς τJν παραθρησκευτικJν κινηµ*των,

π�_ Nδηγ�6ν στ4ν zλεθρ� 0ιλι*δες @νθρFπ�υς.

EPΩTHΣH: M�πως yρθε [ �ρα, πJτερ, [ 3Oρθ&δ�4η !Eλλαδικ2

3Eκκλησ0α ν	 Uητ�σfη συγγν8µη 1π’ τ2ν !Eλληνικ2 !Iστ�ρ0α γι	 τ2ν κα-

ταστρ�φ2 τ�> !Eλληνικ�> Π�λιτισµ�>;

AΠANTHΣH: SOπως σPς MAiγησα κα< παλαι9τερα, Q EEλλ*δα VπI-

στη µεγ*λες καταστρ�φ3ς κατ1 τ�_ς πρFτ�υς 7υUαντιν�_ς 0ρ9ν�υς,

π�_ ε`τυ0Jς aλ�ι @ναγνωρ�U�υµε. Kατ1 καιρ�_ς Q Eκκλησ�α >0ει

παραδε0θC τ1 σφ*λµατα α`τ1 κα< τ1 >0ει καταδικ*σει. EO ΦFτι�ς,

N Γρηγ9ρι�ς N ΠαλαµPς εOναι 0αρακτηριστικ3ς περιπτFσεις πατI-

ρων, π�_ καταδ�κασαν τ4ν φανατισµ9, δI0θηκαν τ�ν EEλληνικ�

Γραµµατε�α κα< Mνστερν�σθηκαν τ� σ�φ�α της.

EPΩTHΣH: M�πως σ�µερα a ν>ν 1ρ:ιεπ0σκ�π�ς πρ/πει ν	 Uητ�σfη

α7τ2 τ2 συγγν8µη;

T.K.: ∆3ν AIρω, τ� θ1 κ*νqη N @ρ0ιεπ�σκ�π�ς. EµεHς π*ντως α`τ1 τ1

γεγ�ν9τα τ1 καταδικ*σαµε. Kα< 7λIπ�υµε τ1 >ργα TI0νης τCς EEλλ*-

δας Wς @ριστ�υργiµατα, τ�ν EEλληνικ� Γραµµατε�α Wς θησαυρ9.

∆3ν θ1 Mναντιωθ�6µε στ�ν Mπιστiµη, θ1 θ�A�υµε aµως τ�_ς Mπικ�ν-

δυν�υς δρ9µ�υς, π�_ κ*π�ιες φ�ρ3ς πα�ρνει. EO oδι�ς N Πλ*των >λε-

γε: «Πbσα Lπιστ�µη :ωριU�µ/νη 1ρετ$ς παν�υργ0α, �7 σ�φ0α φα0-

νεται». ∆3ν µπ�ρεH πλI�ν κανε<ς σiµερα ν1 κα�qη 7ι7λ�α (κα< @να-

φIρ�µαι στ1 πρ9σφατα Mπεισ9δια, MA αLτ�ας Bν4ς 7ι7λ��υ π�_ κυ-

κλ�φ9ρησε), Q @λiθεια δ3ν >0ει @ν*γκη τCς πυρPς.

T4 µεγ*λ� πρ97ληµα, π�_ πρIπει σiµερα ν1 @ντιµετωπ�σ�υµε, εOναι

Q @π�0α,νωση τ�6 @νθρFπ�υ @π’ τ1 sλεκτρ�νικ1 µIσα, Q @µερι-

καν�π��ηση τCς UωCς. Kα< Q Eκκλησ�α µας κα< Q @ρ0α�α σ�φ�α

διαθIτ�υν τ1 µIσα, τ4ν πλ�6τ� τCς γνFσεως, γι1 ν1 @ντιµετωπ�-

σ�υµε τ�_ς κινδ,ν�υς α`τ�_ς, π�_ Nδηγ�6ν στ�ν MκµηδIνιση τ�6

@νθρFπ�υ.
Παν. Λ. K+υIαλ6κης
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T1 Oρφικ1 Mυστiρια κυρι*ρ0ησαν γι1 µακρ_ 0ρ�νικ4 δι*στηµα στ4ν @ρ0αH� κ9σµ�
κα< Q µεταγενIστερη Mπ�δρασi τ�υς φθ*νει στ<ς QµIρες µας. EΩς Dδρυτiς των θεωρεHται N
Oρφε_ς N Θρ�PA, πρ�σωπικ9τητα σ,µφωνα µ3 τ�_ς @ρ0α��υς συγγραφεHς π�λυσ0ιδ�ς κα<
σ�φi, �στε >κανε τ4ν Schuré8 ν1 πqC: «!O 3OρφεHς στJθηκε τ) Oµψυ:� πνε>µα τ$ς @ερ$ς
!EλλJδας... a 1φυπνισµ)ς τ$ς θε0ας ψυ:$ς...». T4 zν�µα 3OρφεHς >0ει συνδεθC µ3 τ� λIAη
Gρφν&ς, συνδI�ντ*ς τ�ν µ3 τ4 7ασιλιP τ�6 SAδη. Aντ�θετα N Schuré Bρµηνε,ει τ4 «3OρφεHς»
Wς «EκεHν�ς π�_ θεραπε,ει τ4 φJς». ∆3ν αLτι�λ�γεH τ�ν Bρµηνε�α τ�υ, @λλ1 φα�νεται aτι
εOναι π�λ_ κ�ντ1 στ�ν @λiθεια.

EH συν�λικ� φιλ�σ�φικ� θεFρηση τJν OρφικJν SYµνων κα< τJν καταγραφJν π�_ δια-
σFθηκαν @π4 τ�_ς @ρ0α��υς συγγραφεHς, δε�0ν�υν aτι Q λIAη «3OρφεHς» oσως κ*π�τε,
στ�ν @ρ0� τJν µυστηρ�ων, @νCκε σ3 κ*π�ια πρ�σωπικ9τητα Vπαρκτi, Q Nπ��α aµως µ3 τ�ν
π*ρ�δ� τJν 0ρ9νων @πIκτησε µPλλ�ν >νν�ια τ�τλ�υ, aπως @ργ9τερα τ4 «M0νως»1,2,5,7.
«3OρφεHς» θ1 πρIπει   ν1 Rταν N Bκ*στ�τε Dερ�φ*ντης τJν µυστηρ�ων. EH Oρφικ� φιλ�-
σ�φ�α, Wς γνωστ9ν, Aεκ�νησε @π4 τ1 θρ�ακικ1 7�υν1 σ3 µ�α Mπ�0� π�_ N ∆ι9νυσ�ς, N 7α-
σικ4ς θε4ς τJν µυστηρ�ων, Rταν @κ9µη «φεγγαρ�θε9ς». ΣυνεπJς �D λατρευτικ3ς B�ρτ3ς
>πρεπε ν1 γ�νωνται, κα< γ�ν�νταν, τ� ν,κτα. Σ3 aλα τ1 µυστiρια, τ1 @ρ0αHα κα< τ1 σ,γ-

KO 7OρφεRς, QρMηγ0ς τWς κιν8σεως τOν 7OρφικOν, πα3[ει λRρα καH τραγ+υδw,
Tν^O Θρwκες  συγκεντρUν+νται γRρω τ+υ γ+ητευµ9ν+ι.

H ΣHMAΣIA TOY ONOMATOΣ OPΦEYΣ:
«KO φ9ρων τ0 Πρ+µηθεϊκ0 πνευµατικ0 φOς»



0ρ�να, Q πεµπτ�υσ�α τ�υς εOναι Q µετ*7αση @π4 τ4 σκ9τ�ς στ4 φJς µ3 δι*φ�ρ�υς συνi-
θως @λληγ�ρικ�_ς κα< συµ7�λικ�_ς τρ9π�υς. EEπ�µIνως εOναι φανερ9, aτι στ4 5δυτ� τ�6
να�6 N Dερ�φ*ντης 5να7ε τ�ν πυρ*, εoτε Mκε�νη τ� στιγµ� [ @π4 συνε0Jς κα��υσα Dερ� πυ-
ρ*, π�_ συµ79λιUε τ4 @Iνα� φJς κα< MµφανιU9ταν µπρ�στ1 στ4 λα9, aπως κα< σiµερα συµ-
7α�νει τ� στιγµ� π�_ N DερIας ψ*λλει στ� δι*ρκεια τCς @ναστ*σιµης @κ�λ�υθ�ας τ4 «∆ε>τε
λJ�ετε φ<ς» κα< Mµφαν�Uεται @π4 τ�ν EΩρα�α Π,λη µ3 @ναµµIνη τ� λαµπ*δα. Aκ�λ�υ-
θFντας τ1 @ρ0αHα τυπικ1 λατρε�ας εOναι περισσ9τερ� @π4 7I7αι� aτι στ4 5δυτ� τ�6 να�6
N Dερ�φ*ντης @π4 τ�ν Dερ� πυρ1 5να7ε πυρσ9 (α`τ�< VπCρ0αν τ9τε) κα< MµφανιU9ταν στ4
5ν�ιγµα τ�6 να�6, εoτε κτισµIν�υ εoτε σπηλα��υ στ1 5γρια θρ�ακικ1 7�υν*. TCς Mµφ*νι-
σης τ�6 Dερ�φ*ντη σ�γ�υρα πρ�ηγεHτ� κ*π�ι�ς MA*γγελ�ς, @ναγγIλλ�ντας τ�ν Mµφ*νιση,
τ�ν 5φιAη τ�6 φωτ9ς. A`τ4 @σφαλJς γιν9ταν στ� γλJσσα τCς Mπ�0Cς, π�_ 7I7αια δ3ν
Rταν 5λλη @π4 τ�ν EEλλην�πελασγικ� [ >στω κ*π�ια δι*λεκτ9 της.

Στ� γλJσσα aµως Mκε�νη N πυρσ4ς λIγεται �Zρ, aπως @ναφIρεται @π4 τ4ν I*κω7� Θω-
µ9π�υλ� στ1 «Πελασγικ*» τ�υ8. EH λIAη σ0ετ�Uεται 5µεσα µ3 τ� µεταγενIστερη Bλληνικ�
λIAη 3Ωρ0ων, π�_ σηµα�νει λαµπρ4ς @στερισµ9ς, µ3 τ� λατινικ� uro, π�_ Bρµηνε,εται �ς
κα�ω, λ*µπω. Kυρ�ως aµως εOναι @κρι7Jς Q oδια λIAη στ� σ,γ0ρ�νη @λ7ανικ� γλJσσα: ur4,
π�_ @π�τελεH τ�ν πι4 5µεση, @νεAIλικτη, θυγατρικ� γλJσσα τCς ΠελασγικCς. Στ�ν Aλ7α-
νικ� Mπ�σης σiµερα Q λIAη afër4, κ�ντ*, σιµ*, πλησ��ν, συσ0ετ�Uεται 5µεσα µ3 τ�ν 0εττι-
τικ� «1ρ�?»3 (σηκFνω, κ�µ�Uω, µεταφIρω). mAρα, �ν N MA*γγελ�ς @νiγγειλλε στ4 πλCθ�ς
aτι >ρ0εται τ4 φJς, θ1 πρIπει ν1 τ4 >λεγε κ*πως >τσι: «O�ρ 1φ	ρ, α7τJρ», [ «O�ρ 1ρ�H»
[ «O�ρ 1ρ<» [ κ*τι σ0ετικ9. EOναι λ�ιπ4ν λ�γικ4 ν1 Vπ�θIσqη κανε<ς, aτι τ4 «O�ρ-@φ1ρ»,
[ κ*τι παρ9µ�ι�, µ3 τ<ς σ0ετικ3ς MAελικτικ3ς γλωσσικ3ς µετα7�λ3ς στ�ν π*ρ�δ�ση τ�6 0ρ9-
ν�υ µπ�ρε< ν1 µετα7ληθqC σ3 «O7ρφJρ», «3Oρφ	ρ» κα< @ργ9τερα µ3 τ�ν πρ�σθiκη τCς
BλληνικCς κατ*ληAης «-εHς» γ�νεται «3Oρφε?ς», π�_ Bρµηνε,εται «A`τ4ς π�_ φIρνει τ4
φJς» κα< κατ’ MπIκταση τ4 πνευµατικ4 Πρ�µηθεϊκ4 φJς.

EH Bρµηνε�α α`τ� 7ρ�σκεται π�λ_ κ�ντ*, ταυτ�Uεται µPλλ�ν µ3 τ�ν >νν�ια τ�6  Schuré8

[ τ�6 Σωκρ*τη Λι*κ�υ6, π�_ Bρµηνε,ει τ� λIAη µ3 τ�ν @λ7ανικ� rrufé, π�_ σηµα�νει @στρα-
πi, κεραυν4ς κα< 7I7αια Mνν�ι�λ�γικ1 καταλiγει στ�ν oδια σηµασ�α. EO Oρφε,ς, [ κα-
λ,τερα N @ρ0ηγIτης τJν OρφικJν µ3 τ4 zν�µα α`τ9, Rταν α`τ4ς π�_ >φερε τ4 φJς στ4ν
5νθρωπ�, τ4 πνευµατικ4 φJς, τ4 φJς τ�6 Πρ�µηθIα, γι1 ν1 @νυψFσqη κα< ν1 φIρqη τ4ν
5νθρωπ� κ�ντ1 στ�ν @λiθεια.
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Στ@ Qθ9ατα λιµαν6κια τWς Xην3τσας
TρIµε, Θαν*ση Nακ9π�υλε! NI�ς @στ�ρ τCς εLδικ9τητ9ς σ�υ Mµφαν�στη-

κε στ4 στερIωµα «και9µεν�ς Wς λαµπ1ς» κα< @πειλεH ν1 σ3 θIσqη στ4 Qµ�φως
τCς Mπ�υρδ�λ�γικCς Eπιστiµης, τ�ν Nπ��α ^ως τFρα µ3 π*θ�ς `πηρIτη-
σες δηµ�σιε,�ντας στ4ν «∆» τ1 π�ρ�σµατα τJν MρευνJν σ�υ. EOναι γνiσι�ς
@π9γ�ν�ς τJν Φ�ιν�κων, aπως κατηγ�ρηµατικ1 δηλFνει N oδι�ς. MιλPµε
γι1 π�λ_ πρ�0ωρηµIν� µυαλ9, τ9σ� πρ�0ωρηµIν� π�_ δ3ν 5ντεAε τ� στεν9-
τητα τJν κρανιακJν kστJν τ�υ κα< δραπIτευσε, �ν κρ�νω @π4 τ4 5ρθρ� τ�υ
σ3 δ,� συνI0ειες, παρακαλJ (!), στ4 α`τ�απ�καλ�,µεν� «@παγ�ρευµIν� πε-
ρι�δικ9», τ9σ� @παγ�ρευµIν� π�_ κυκλ�φ�ρεH B7ρα�ως (παρντ9ν, «ε`ρIως»
lθελα ν1 πJ). T4 δια7*Uει κα< Q B�υντ�6 Mπ�υµπ�6, Q 0αρτ�καφεµ*ντις
τCς γειτ�νιPς µ�υ. Στ4 Mν λ9γ|ω >γκριτ� >ντυπ� λ�ιπ4ν N πρ�αναφερθε<ς
@ρθρ�γρ*φ�ς τ�6 περι�δικ�6 kρθ�τ�µεH @ναφ�ρικ1 µ3 τ4 σ�7αρFτατ� κα<
νευραλγικ4 Uiτηµα τCς σ0Iσεως µεταA_ MινFων, Mκπεσ9ντων @γγIλων κα<
MAωγiινων, π�_ τ9σ� π�λ_ δι0*Uει τ�ν παγκ9σµια κ�ιν� γνFµη κα< @π�τε-
λεH τ4 sine qua non γι1 τ�ν καταν9ηση κα< κατ*κτηση τCς BλληνικCς µας
α`τ�γνωσ�ας.

Στ4ν πρ9λ�γ9 τ�υ γρ*φει µεταA_ 5λλων: «κα
 Lγr gλ� 1γνJντευα 1:&ρ-
ταγα µF µισ&κλειστα µJτια, περιµ/ν�ντας, σ	ν µεγJλ�ς ρ�µαντικ)ς π�H
�µ�υν, τ�Hς 1ρ:α0�υς πρ�γ&ν�υς µ�υ. ̂ Oπ�υ νJ ’ναι θ	 φαν�>ν �@ φ0λ�ι µ�υ
�@ Φ�0νικες π0σω 1π) τ	 1θ/ατα λιµανJκια τ$ς Xην0τσας, τ$ς γ�ητευτικ$ς
!Eρµι�ν0δας, µ/σα στ) µεθυστικ) δρ&µ� 1π) λJµψεις, τα:?πλ��ι, ε7κ0νητ�ι,
[λι�καµµ/ν�ι, µελαµψ�0, συλλ�γιU&µ�υν µ/σα στ) L4α0σι� α7τ) θJµ��ς τ�>
να�>». Φαντ*σ�υ σκηνικ9! Aκ9µη κα< τ1 µαλ*κια τ�6 7υθ�6 θ1 @νατρ�-
0ιαUαν @π4 συγκ�νηση. BI7αια τ4 µ9ν� π�_ MνδI0εται ν1 δqC N kνειρ�π9λ�ς
µας «Dστ�ρικ4ς» εOναι κανIνα σαπι�κ*ρα7� γεµPτ� µ3 MAαθλιωµIν�υς λα-
θρ�µεταν*στες, π�_ �D νε�-Φ��νικες µPς στIλν�υν τακτικ*. �Aν τ�6 @ρκqC
α`τ9, >0ει καλJς.

ΠPµε παρακ*τω στ4 περισπ�,δαστ� κε�µεν�: «KJπ�τε a K/ηση στ
ς δι�-
ρJσεις τ�υ 1ν/φερε, gτι �π$ρ:αν Lντ)ς κα
 Lκτ)ς τ$ς 3Aτλαντ0δ�ς �π�ανJ-
πτυκτες φυλFς κι Lπ0σης τερJστια πτην	 στ2ν �πειρ� α7τ2 κα
 1λλα:�>.
A7τ	 δFν yσαν σ?µφωνα µF τ
ς Oρευν/ς µ�υ \πτJµεν�ι δειν&σαυρ�ι, 1λλ	 τε-
ρJστι�ι σταυραετ�
 µF "ν�ιγµα πτερ<ν τεσσJρων µ/τρων. O@ δF xAτλαντες
σ?µφωνα µF τ)ν K/ηση Lπρ&κειτ� ν	 τ	 L4�ντ8σ�υν. Tελικ	 α7τ	 :Jθηκαν
µαU
 µF τ2ν 1π8λεια τ$ς 3Aτλαντ0δας.» Γι1 τ�_ς µ� γνωρ�U�ντες N mEντγκαρ
KIηση εOναι N µ�υρλ�καµπIρης π�_ εO0ε πρ�7λIψει, Wς νI�ς παλαι�διαθη-
κικ4ς πρ�φiτης aτι Q Aτλαντ<ς θ1 @νεδ,ετ� @π4 τ4ν �κεαν4 τ4 >τ�ς 1968
– κι @κ9µη περιµIν�υµε. Πρ�φανJς θ1 παρ�υσι*στηκε 7λ*7η στ4 µη0ανι-
σµ4 @νυψFσεως τCς τεκτ�νικCς πλ*κας της. SOσ� γι1 τ�ν περ< τJν «πτηνJν»
>ρευνα κα< γνFµη τ�6 @ρθρ�γρ*φ�υ, φρ�ν�6µε, aτι θ1 Rταν τιµ� γι1 τ�ν

ΓEΛOPAMA



EEλληνικ� Oρνιθ�λ�γικ� EEταιρε�α ν1 τ4ν συµπεριλ*7qη στ1 µIλη της.
Παρακ*τω @ρ0�Uει Q καταστρ�φ�λ�γ�α: «O@ Σ�υµ/ρι�ι τ<ν Σ�δ&µων κα


τ<ν Γ�µµ&ρων λ�ιπ)ν καταστρJφηκαν λ&γhω τ<ν σε4�υαλικ<ν τ�υς παρεκ-
κλ0σεων, Lνh< �@ xAτλαντες λ&γhω τ�> gτι Oκλε�αν Lν/ργεια 1π) "λλες δια-
στJσεις τ�> Σ?µπαντ�ς, πJλι 1νεπ0τρεπτη πρJ4η LνJντια στ2ν \σ�ρρ�π0α
τ�> Σ?µπαντ�ς.» mEτσι εOναι. EO παντ�γνFστης κα< πανηθικFτατ�ς MAωσυ-
µπαντικ4ς @φIντης «τ1 πCρε στ4 κραν��» µ3 τ�_ς 7I7ηλ�υς κα< «τU<U» στ�_ς
µIν, «µπλ�_µ» στ�_ς δI, τ�_ς >δωσε κα< κατ*λα7αν!

T4 ρεσιτ1λ @ντικειµενικCς Dστ�ρι�διφ�ας συνε0�Uεται: «!O π�λιτισµ)ς �/-
�αια τ<ν Σ�υµερ0ων yταν πι) �λικ&ς, δFν 1ν/πτυ4ε τ&σ� τ2 σκ/ψη, gπως
συν/�η µF τ�Hς xAτλαντες. !Ωρισµ/να γρJµµατα τ�> 1λφα��τ�υ τ<ν Φ�ιν0-
κων µ�ιJU�υν µF µυστικ	 σ?µ��λα τ<ν 3AτλJντων. A7τ	 τ	 π$ραν 1π) τ�Hς
τελευτα0�υς �@ A\γ?πτι�ι κα
 1π) α7τ�Hς �@ Φ�0νικες. E9ναι δF µεγJλ� λJ-
θ�ς ν	 ν�µ0U�υν µερικ�
 �λλην�κεντρικ�
 συγγραφεAς, gτι �@ ̂ Eλληνες π2γαν
στ2ν 3Aτλαντ0δα κα
 "φησαν LκεA τ	 γρJµµατJ τ�υς j 1κ&µη "λλ�ι, πι)
�περ��λικ�0, gτι φθJσαµε στ2 Θ�?λη πρ
ν 7.000 :ρ&νια.» Tς, τς! T� λ3ς, 7ρ3
παιδ� µ�υ! mEγινε τIτ�ι� @λφα7ητικ4 @λισ7ερ�σι κα< �D @ρ0αH�ι κα< µεταγε-
νIστερ�ι Dστ�ρικ�< συγγραφεHς «κ�ιµ9ντ�υσαν µ3 τ1 τσαρ�,0ια»; SOσ� γι1
τ� Θ�,λη, MκεHν�ς N >ρµ�ς N ΠυθIας N MασσαλιFτης τUιτU�κια πετ*λωνε; �H
µiπως εOδε στ4ν �πν� τ�υ τ4 ταA�δι;

Kα< τFρα τ4 κρεσIντ�: «3Eπιπλ/�ν [ 1ντ0ληψη gτι �@ ^Eλληνες 1ρ:0U�υν
τ2 δηµιυργ0α 1π�ικι<ν στ2 δυτικ2 1κτ2 τ$ς Mικρbς 3Aσ0ας 1π) τ) 800 π.X.
ε9ναι κJτι τελε0ως διαφ�ρετικ) 1π’ g,τι ν�µ0U�υµε. Στ2ν πραγµατικ&τητα �@
^Eλληνες, O:�ντας 1φ�µ�ι8σει σF π�σ�στ) 25% (πJς τ4 Vπ�λ9γισες, 7ρ3 θη-
ρ��;) φ�ινικικ) α9µα λ&γhω τ�> gτι �@ 3A:αι�
 1ναµ0:θηκαν µF τ�>ς Mιν8�υς,
π�H yσαν Φ�0νικες, LπικJθ�νται, υ@�θετ�>ν κα
 κληρ�ν�µ�>ν τ
ς φ�ινικικFς
(µινωικFς) 1π�ικ0ες τ$ς 1κτ$ς α7τ$ς, π�H yσαν περ0π�υ 250. O@ καθαρ	
φ�ινικικFς yσαν περ0π�υ 15.» E, καλ1 τFρα, α`τ1 εOναι γνωστ*! Π�ι9ς M0I-
φρων 5νθρωπ�ς µπ�ρεH ν1 @µφισ7ητiσqη, aτι N M�νως Rταν µπατUαν*κης τ�6
M�λF0; Kα< καλ1 α`τ�< �D παλι�-A0αι�< σφετερ�στηκαν τ<ς @π�ικ�ες τJν
Φ�ιν�κων πρ�γ9νων µας, �D τελευταH�ι aµως τ9σ� µετρι9φρ�νες Rταν, �στε
ν1 µ�ν @φiσ�υν π�σω τ�υς τ4 παραµικρ4 Dστ�ρικ4 o0ν�ς τCς παρ�υσ�ας τ�υς
σ’ α`τIς; EH @π*ντηση στ� συνI0εια τCς παραγρ*φ�υ: «3E4Jλλ�υ gλ�ι γνω-
ρ0U�υµε (π�ι�� «aλ�ι», καλI;) gτι [ περ0φηµη M0λητ�ς @δρ?θηκε 1π) τ�Hς
Φ�0νικες, �@ δF Gν�µασ0ες LπιθαλJσσιων π&λεων, gπως T/ως, !Aλικαρνασ-
σ)ς κα
 "λλες, σ	ν λ/4εις ε9ναι πρ�ελληνικ/ς, δηλαδ2 µινωικ/ς, δηλαδ2 τ�>
θαλασσ0�υ πρ�γ�νικ�> µας κρJτ�υς». mEλε�ς, @γαπητI µ�υ! Kα< στ4ν κ.
MπαµπινιFτη ν1 τ1 πqCς α`τ*, θ1 πIσqη Aερ9ς.

Συνε0�U�ντας @κ*θεκτ�ι τ�ν @ν*γνωση 7λIπ�υµε σ3 Bπ9µενη παρ*γραφ�
τ<ς κα�ριες κρ�σεις π�_ διατυπFν�νται περ< Dστ�ρι�διφ�ας: «Γι’ α7τ) δFν
ε9ναι καθ&λ�υ 1στεA� j εZκ�λ� τ) ν	 1σ:�λ$ται κανε
ς µF τ) παρελθ)ν eς
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diletante, δηλαδ2 eς Lρασιτ/:νης. Kα
 gλα α7τ	 σ	ν τ�µεAς 1σ:�λ0ας 1ν�κ�υν
µ&ν�ν στ�Hς πρ�ωρισµ/ν�υς (@π4 π�ι9ν 5ραγε;) κα
 Q:ι σ’ α7τ�Hς π�H ν�-
µ0U�υν.» ΠIς τα, 0ρυσ9στ�µε! mO0ι, ν1 7γα�ν�υν κ*π�ι�ι @κατ�ν9µαστ�ι κα<
ν1 τσαµπ�υνPνε aτι στ�ν EEλλ*δα Vπ*ρ0�υν πυραµ�δες @ρ0αι9τερες @π4 τ<ς
αLγυπτιακIς, [ aτι MδJ Mµφαν�στηκε N 5νθρωπ�ς, [ aτι �D κ*τ�ικ�ι τ�6 ELρη-
νικ�6 µιλ�6ν Bλληνικ*. (Eν @ν*γκqη τρ*7α τ�υς κα< µ�α µiνυση ν1 στανι*-
ρ�υν.) Kι �ν παρ1 τα6τα 7ρεθqC κ*π�ι�ς κακ9πιστ�ς κα< @µφισ7ητiσqη τ� δι-
κi σ�υ @Aι�πιστ�α, ρ�0’ τ�υ τ�ν παρακ*τω παρ*γραφ� τ�6 5ρθρ�υ σ�υ,ν1
τ4ν @π�στ�µFσqης: «O@ xAγγελ�ι λ�ιπ&ν, π�H κατ/�αιναν µF διαστηµ&πλ�ια
στ2ν 3Aτλαντ0δα, στ2ν 1ρ:2 yσαν καθαρ�
 κα
 Q:ι σ?µµεικτ�ι. 3Aργ&τερα κα-
τ/�αιναν �@ _δι�ι j µF τ�Hς γι�?ς τ�υς (κ9ρες δ3ν εO0αν;), π�H yσαν πι	 σ?µ-
µεικτ�ι j µιγJδες “"γγελ�ι”, δηλαδ2 1νεµεµιγµ/ν�ι µF τ
ς LκεA φυλ/ς, Qντας
πι	 κJπως κ�κκινωπ�0. E_:α U�σει κι Lγr τ&τε, gπως κα
 "ργ&τερα στ2ν
A_γυπτ� κα
 ε9:α κJπ�ι�ν "γγελ� π�H µF Lπ/�λεπε (z0ι aπως τFρα, π�_ δ3
σ3 Mπι7λIπει κανε�ς, ��τε κ�ν N ψυ0�ατρ9ς σ�υ), a aπ�A�ς yταν π�λH φιλικ)ς
µαU0 µ�υ. Λεγ&ταν M/ρµη:�ς.» TFρα µ*λιστα. Περ< α`τ�ψ�ας κα< α`τη-
κ��ας �`δε<ς λ9γ�ς.

mA, µ�ν Aε0*σω κα< µ�α 5λλη 7αρυσiµαντη Mπισiµανση λ�γ� παραπ*νω:
«Πρ<τα gµως Gφε0λ�υµε ν	 µιλ�σ�υµε γι	 τ�Hς @πτJµεν�υς δ0σκ�υς, �@ aπ�A�ι
ε9ναι �παρκτ�
 κα
 Q:ι κJτι τ) φανταστικ) κα
 �@ aπ�A�ι στ) 1π8τατ� πα-
ρελθ)ν πρ�σγει8ν�νταν π�λH συ:ν	 στ2 Γ$ µας (τFρα πι1 >κ�ψαν α`τ� τ�
συνiθεια;), LπηρεJU�ντας τ�Hς π�λιτισµ�Hς τ<ν 3AτλJντων κα
 τ<ν Σ�υµε-
ρ0ων. E9ναι γνωστ) (π9θεν, καλI;) gτι δ0δα4αν τ2ν καλλι/ργεια τ$ς γ$ς κα

τ
ς τ/:νες κα
 gλ�ι λ0γ� π�λH γνωρ0U�υµε τ2 µεσ�π�ταµιακ2 @στ�ρ0α τ�>
3OJννες κα
 τ�> καλαθι�> τ�υ, π�H µι	 παρ&µ�ια πλ/4η 1πεικ�ν0Uεται 1νJ-
γλυφη LπJνω στ)ν 3Oµφαλ) τ<ν ∆ελφ<ν.» Eγκρ�νω κα< MπαυA*νω, τερ*-
στιε! Kανε<ς Mντ4ς τ�6 Nρατ�6 κα< @9ρατ�υ Σ,µπαντ�ς δ3ν δικαι�λ�γεHται ν1
@γν�qC τ� διiγηση, κατ1 τ�ν Nπ��α N µικρ�,λης O*ννες, Wς 5ρρεν πρ9τυπ�
K�κκιν�σκ�υφ�τσας, διI7αινε τ1 δ*ση τ�6 Παρνασ�6 κρατFντας ^να καλα-
θ*κι µ3 φαγητ4 γι1 τ� γιαγι*κα τ�υ, π�_ Rταν 5ρρωστη. Eπειδ� aµως N
κακ4ς Λ,κει�ς (Aπ9λλων) τ4ν πCρε στ4 κυνiγι µI0ρι τ�ν Eγγ_ς Aνατ�λi,
παρ*τησε τ4 καλ*θι κι aπ�υ φ,γqη – φ,γqη. Aργ9τερα τ4 7ρCκαν �D SEλλη-
νες κι @φ�6 πIταAαν τ*, µ�υ0λια0µIνα πλI�ν, µεUεδ*κια π�_ περιεH0ε, τ4 γ,-
ρισαν @ν*π�δα κα< τ4 >καναν Oµφαλ9. SOσ� γι1 τ� γιαγι1 �D αLθερικ3ς πλη-
ρ�φ�ρ�ες µ�υ λIνε, aτι πρ�σελiφθη στ4 MαντεH� Wς Πυθ�α.

Λ9γ|ω Mλλε�ψεως 0Fρ�υ �ς µε�ν�υµε στ1 µI0ρι τ�6δε MκτεθIντα, π�_ Mπαρ-
κ�6ν Wστ9σ�, γι1 ν1 κ*ν�υν κα< τ4ν πλI�ν σε7αστ4 µπαρUFOλ9γ� ν1 ρ�υ-
φiAqη τ�ν @µπ�,λα µ3 τ4 Vδρ�κυ*νι�, Wς Mλ*0ιστη πρ*Aη περισFσεως τCς
µπ�υρδ�λ�γικCς τ�υ τιµCς.

M6ρι+ς Mαµαν9ας
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ΠερH Tπιστρ+φWς τOν Tλγινε3ων
«Φ���> τ�Hς ∆ανα�Hς κα
 δ<ρα φ/ρ�ντας.» T0 ε9ναι α7τ2 [ 4αφνικ2

ν/α �α��?ρα γι	 τ2ν Lπιστρ�φ2 τ<ν µαρµJρων τ�> Παρθεν<ν�ς; Γιατ


gλ�ι α7τ�
 �@ νε�εµφανιU&µεν�ι κJθε µ/ρα... πρ�στJτες τ�> π�λιτισµ�>,

α7τ�
 π�H µF G4/α κα
 συρµατ&��υρτσες κ&ντευαν ν	 τ	 κJν�υν cπλ�>ς

Qγκ�υς; T	 :Jλια τ�> 3E4�υσιασµ�>· π�H πρ�σπαθεA ν	 �ρf$ κJπ�ια λ?-

ση, γιατ
 ε9ναι L40σ�υ δικ�0 τ�υ κα
 α7τ�
 π�H τ	 διεκδικ�>ν. ∆ι&τι δFν

O:�υν καταλJ�ει α7τ�
 π�H τ	 διεκδικ�>ν, τ0 θ	 Oπρεπε ν	 yταν, γι	 ν	

O:�υν α7τ) τ) δικα0ωµα, 1λλι<ς δFν 4ε:ωρ0U�υν καθ&λ�υ κα
 cπλ<ς θ	

πρ�σθ/σ�υν "λλη µι	 κλ�π2 τ<ν "τυ:ων µαρµJρων...

E9ναι ε7ν�ϊκ) τ) κλAµα γι	 τ2ν κυ�/ρνηση – λ/νε –, π�H θ	 µπf$ στ2ν

!Eνωµ/νη E7ρ8πη... M	 δFν ντρ/π�νται, gταν ε_δαµε τ0 κJν�υν γι	 τ) M�υ-

σεA� τ$ς !Iστ�ρ0ας τ$ς E7ρ8πης κα
 π�ιbς Lθνικ&τητας yταν α7τ)ς π�H

πρ�σπJθησε ν	 τ) «Gργαν8σfη»; T	 _δια συµ�α0ν�υν κα
 στ	 δικJ µας π�-

λιτιστικ	 πρJγµατα. Θ	 Oπρεπε πρ) π�λλ�H gλ� τ) λεκαν�π/δι� τ$ς

3Aττικ$ς ν	 κηρυ:θf$ 1ρ:αι�λ�γικ)ς :<ρ�ς, ν	 µ2ν :τ0U�υν Lκκλησ0ες µF

µJρµαρα κα
 ν	 µ2ν O:�υν τρ�φ�δ�τ�σει... 1σ�εστ�κJµινα µF 1ρ:αι&τητες.

E9µαι �/�αι�ς, gτι τ�Hς Lν�:λεA τ) γεγ�ν)ς gτι �κατ�µµ?ρια µJτια τ	

�λ/π�υν τ8ρα LκεA π�H ε9ναι. Θ/λ�υν ν	 τ	 περι�ρ0σ�υν στ2ν !EλλJδα,

κα
 µF τ2ν 1συδ�σ0α π�H LπικρατεA στ�Hς 1ρ:αι�λ�γικ�?ς µας :8ρ�υς

κα
 τ	 µ�υσεAα ν	 περι�ρ0σ�υν µF τ
ς 1περγ0ες τ<ν φυλJκων κα
 τ	 κα-

µ8µατJ τ�υς τ2ν 1πρ&σκ�πτη Lπ0σκεψη. xAκ�υ συνδικαλισµ)ς στ)ν

Φειδ0α τ<ν κ�µµατικ	 διωρισµ/νων :ωρ
ς καν/να κριτ�ρι� 14ι�λ&γη-

σης. 3Aλλ	 κα
 �@ 1ρ:αι�λ&γ�ι τ0 κJν�υν; M�πως κι α7τ�Hς δFν τ�Hς

O:�υν τυφλ8σει µF τ2ν καραµ/λλα τ�> �λλην�:ριστιανισµ�>; ^Oταν a

µετρ�π&ντικας Oφτυνε – κα
 φτ?νει 1κ&µη – κεφJλια 1γαλµJτων κα
 γ/-

µισαν τ	 4/να µ�υσεAα κα
 �@ \διωτικFς συλλ�γFς θρα?σµατα, π�ιJ [

1ντ0δρασ� τ�υς;

N	 τ	 1φ�σ�υν LκεA π�H ε9ναι – µ�πως O:�υν σκην�θετ�σει κα
 καν/-

να «1τ?:ηµα» κατ	 τ2 µεταφ�ρJ, γιατ
 gλ�ι α7τ�
 γνωρ0U�υν π�λH καλ	

τ2 θεωρ0α τ$ς «τελικ$ς λ?σης»...

NJ µε0ν�υν LκεA π�H ε9ναι· κα
 κανε
ς Γραικ?λ�ς 1π) µωρ�εθνικισµ&,

a aπ�A�ς ε9ναι κατ	 �Jθ�ς ��ραι�:ριστιανικ&ς, ρωµα0ικ�ς, δηλαδ2 στε-

ρεAται LκεAν� π�H θ	 τ)ν Oκανε ν	 καταλJ�fη τ2ν παµµ/γιστη 3Aρ:α0α T/-

:νη, ν	 µ2 φωνJUfη :ωρ
ς ν	 4/ρfη. mAς πJfη στ) BυUαντιν) M�σεA�, τ�>

1ρκεA.

ΠαντελWς Γλ6ρ+ς



3Aφ�ρµ2 γι	 τ) σηµε0ωµα τ�>τ� δ0δει [ κ�ιν2 Oκδ�ση 1π) τ) YΠE� κα
 τ) Πανεπι-
στ�µι� 3Aθην<ν τ�> τ&µ�υ τ<ν «!Iστ�ρικ<ν 3Aρ:ε0ων τ$ς !E�ραϊκ$ς K�ιν&τητ�ς Θεσ-
σαλ�ν0κης». Θ	 yτ� καταν�ητ2 [ Lν/ργεια α7τ�, "ν τ) KρJτ�ς ε9:ε 1νεγε0ρει στ2ν Θεσ-
σαλ�ν0κη µεγαλ�πρεπFς µνηµεA� γι	 τ�Hς 750.000 ^Eλληνες – θ?µατα τ�> B´ Παγκ�σµ0-
�υ Π�λ/µ�υ (1ναµφισ��τητα �@ "νθρωπ�ι τ�> µ/λλ�ντ�ς Lπισκεπτ&µεν�ι τ) µνηµεA�
τ�> !E�ραϊκ�> !Oλ�καυτ8µατ�ς θ	 ν�µ0U�υν, gτι µ&ν�ν !E�ραA�ι θυσιJσθηκαν τ&τε)· "ν
ε9:ε 1νεγε0ρει στ2ν 3Aθ�να µνηµεA� τ�> xEπ�υς τ�> 1940-41, γι	 ν	 θυµ0Ufη στ�Hς λα�Hς
τ2ν [ρωικ2 νικηφ&ρα 1ντ0σταση τ<ν !Eλλ�νων κατ	 τ�> Φασισµ�> κα
 NαUισµ�>·  "ν
τ/λ�ς a ∆$µ�ς 3Aθηνα0ων Oδει:νε τ)ν LλJ:ιστ� σε�ασµ) γι	 τ�Hς �ρωες τ$ς 3Eθνικ$ς
3Aντ0στασης TσιγJντε κα
 Πιερ0κ�, �@ πρ�τ�µFς τ<ν aπ�0ων 1σφυκτι�>ν στ2ν ΓλJδ-
στων�ς Lν µ/σhω κJδων 1π�ρριµµJτων κα
 µικρ�πωλητ<ν.

Φα0νεται, gτι κJπ�ια σκ�τειν2 κα
 \σ:υρ	 «:ε
ρ» κJνει τ) πbν, γι	 ν	 L4αφαν0σfη τ	
14ι&πιστα τεκµ�ρια δ&4ας �ν)ς ε7φυ�>ς 1λλ	 ε7κ�λ&πιστ�υ λα�>, π�H ε9:ε τ) πρ�ν&-
µι�, 1λλ	 κα
 τ2ν 1τυ:0α, ν	 τρ�φ�δ�τf$ τ2ν 1νθρωπ&τητα µF π�λιτισµ&.

K.X.K.

Π<ς �ρ/θηκαν σταυρ�
 στ) ψηφιδωτ) τ�> 4�υ π.X. α\., π�H Lκτ0θεται στ) σταθµ)
τ�> Mετρ) ΣυντJγµατ�ς; 3Aµ/σως 1ντελ�φθην, gτι yσαν 1γκυλωτ�0, 1λλ	 τ) �λλην�-
:ριστιανικ) δαιµ&νι� Oκ�ψε τ	 "κρα τ�υς κα
 τ�Hς Oφερε στ	 µ/τρα τ�υ. ^Oλα τ	 �λλη-
νικ	 σ?µ��λα (σ�Jστικα, σταυρ&ς, [µισ/λην�ς κ.".), 1ντ
 ν	 µ/µφωνται τ
ς δ�γµατικFς
δ�4ασ0ες τ�υς, π�H 1ναπαρJγ�υν τ
ς γεν�κτ�ν0ες τ	 δαιµ�ν�π�ι�>ν. Kι gµως [ 1πη-

Πλαστ+γρ6φησαν QρMαι<τητες

K+ινL fκδ+ση YΠE� - Kαπ+διστριακ+A

KH Mαµ9νη 7Aτλαντ3δα...
Στ)ν �υθισµ/ν� σ�µερα κ&λπ� τ�> MπαταµπJν� τ$ς K�?�ας �ρισκ&ταν [ 1ρ:α0α

π&λη τ$ς 3Aτλαντ0δας σ?µφωνα µF τ)ν @στ�ρικ) xAντρι�υ K&λινς. Στ) πρ�σφJτως
Lκδ�θFν �ι�λ0� τ�υ «Xαµ/νη Π&λη» a K&λινς, στηριU&µεν�ς 1π�κλειστικ	 στ)ν ΠλJ-
τωνα κα
 στ	 τ�π�γραφικ	 δεδ�µ/να τ$ς Kαραϊ�ικ$ς, καταλ�γει στ) συµπ/ρασµα
πrς �@ πληρ�φ�ρ0ες π�H Lµπερι/:�νται στ�Hς πλατωνικ�Hς διαλ&γ�υς «T0µαι�ς» κα

«Kριτ0ας» �π�δεικν?�υν τ2ν K�?�α eς τ2ν 1ρ:α0α µητρ&π�λη τ$ς 1π/ραντης α7τ�-
κρατ�ρ0ας τ<ν 3AτλJντων. !O συγγραφ/ας 1π�ρεA, π<ς a ΠλJτων �4ερε τ2ν 3Aµερι-
κ�, τ2 στιγµ2 π�?, gπως πιστε?εται, 1νακαλ?φθηκε 1π) τ)ν Xριστ&φ�ρ� K�λ&µ��...

...καH h Egρηνικ0ς 7Ωκεαν0ς
^Oπως παρατηρ�>µε, σ?γ:ρ�ν�ι κα
 καλ$ς π0στης @στ�ρικ�
 1π�ρ�>ν γι	 τ) π<ς

�@ 1ρ:αA�ι ^Eλληνες γν8ριUαν τ2ν "λλη πλευρ	 τ�> 3Aτλαντικ�>. Kανε
ς δFν 4/ρει,
τ0 ν	 �π�θ/τ�υν σ�µερα, π�H a καθηγητ2ς τ$ς Xαϊδελ�/ργης N)ρς Γι&Uεφσ�ν 1π�-
δεικν?ει, gτι �@ κJτ�ικ�ι τ�> E\ρηνικ�> µιλ�>ν 1ρ:αAα �λληνικJ. M�πως ε9ναι πλ/-
�ν 1ναπ&φευκτ�, [ @στ�ρικ2 Oρευνα ν	 στραφf$ στ2ν πανJρ:αια L4Jπλωση τ<ν !Eλλ�-
νων σ’ gλ� τ)ν κ&σµ� – dνα κα0ρι� U�τηµα τ$ς Παγκ�σµ0�υ !Iστ�ρ0ας, π�H συστηµα-
τικ	 µ&ν� a «∆αυλ)ς» κα
 περεµπιπτ&ντως µεµ�νωµ/ν�ι LρευνητFς 1ναUητ�>ν;

Π.Λ.K.

AIΣIMA KAI A∆HPITA



γ�ρευµ/νη 1π) τ)ν διεθν$ L4�υσιασµ) σ�Jστικα κα
 σα�υ�Jστικα (1ντ0στρ�φης κα-
τευθ?νσεως) ε9ναι τ) 1ρ:αι&τερ� σ?µ��λ� λα<ν κα
 π�λιτισµ<ν σF E7ρ8πη, 3Aσ0α,
3Aµερικ�, 3Ωκεαν0α, 3Aφρικ2 κα
 @ερ) Oµ�ληµα τ�> ∆ι)ς. !H 1ρ:/γ�νη σ�Jστικα ε9ναι
λ0αν Lπικ0νδυνη γι	 τ) κατεστηµ/ν�, γιατ
 LκφρJUει τ2ν παγκ&σµια L4Jπλωση τ�> πα-
νJρ:αι�υ !Eλληνικ�> Π�λιτισµ�>.

K.X.K.

!H µεγJλη τ/:νη τ$ς 3Aρ:αι&τητας L4�υδετερ8νει τ2ν Lκ φ?σεως Lγγεν$ 1δυναµ0α
µας Lµπρ)ς στ�Hς K�JUαρ 1στ/ρες νετρ�ν0ων, στ2 σ?γκρ�υση γαλα4ι<ν, στ
ς µα>ρες
τρ?πες κ.λπ. µF τ2ν α\σθητικ2 1ντ0ληψη τ$ς φ?σης, π�H _σως α7τ2ν κ�µ0U�υµε στ2ν
"πειρη πρ�σφ�ρ	 τ�> Σ?µπαντ�ς. Mι	 τ/τ�ια L4ανθρωπισµ/νη φ?ση, ν"µαστε �/�αι-
�ι, π�τF δFν Lκρ�γνυται, π�τF δFν κJνει γενετικFς µεταλλαγ/ς, pλεκτρ�νικ2 1π�θη-
σα?ριση, κ�ντ&φθαλµη πρ�παγJνδα 1π�ρρ0ψεως τ$ς 3Aρ:α0ας !EλλJδας 1π) τ) M�υ-
σεA� !Iστ�ρ0ας τ$ς E7ρ8πης. !O Για:�F δFν πα0Uει UJρια, [ φ?ση gµως πα0Uει µF τ2ν
1πρ�σδι�ριστ0α της. E9ναι �/�αι�, gτι π�λλ�0 π�H κJν�υν 1νθελληνικ2 πρ�παγJνδα
σF παγκ&σµι� Lπ0πεδ�, ν/µ�νται κυρι�λεκτικ	 τ2ν �λληνικ2 κληρ�ν�µιJ, δι&τι a 1νθρ8-
πιν�ς Lγκ/φαλ�ς µ�ιραAα θ	 περJσfη 1π’ α7τ�ν.

Π.Γ.

3Aπ) τ)ν παρελθ&ντα MJρτι� dνας 1στερ�ειδ�ς, a «8323», φ/ρει τ) Qν�µα «KριµιU$ς».
!H ∆ιεθν2ς 3Aστρ�ναυτικ2 ̂ Eνωση µF τ2ν πρJ4η α7τ2 1π�φJσισε ν	 τιµ�σfη τ)ν ̂ Eλλη-
να Lπιστ�µ�να ΣταµJτη KριµιU$ γι	 τ2ν µεγJλη τ�υ πρ�σφ�ρJ στ2ν Oρευνα τ�> ∆ια-
στ�µατ�ς. �Ως γνωστ&ν, a Στ. KριµιU$ς ε9ναι �πε?θυν�ς Lκπ�ν�σεως τ<ν πρ�γραµµJ-
των L4ερευν�σεως τ<ν πλανητ<ν τ$ς NAΣA. (Περισσ&τερες πληρ�φ�ρ0ες γι	 τ) Oργ�
κα
 τ2ν πρ�σωπικ&τητJ τ�υ, δFς «∆αυλ&ν», τε>:�ς 206, «XEνας XιUτης h Tγκ9φαλ+ς τWς
NAΣA».)

A.K.

Attiko metro!
Kατ/�αινα τ	 σκαλι	 κα
 τ) ε9δα. T) σ$µα τ�> «METPO». KJτι µ�> θ?-
µιUε, κJτι µ�υ...  Στ) σπ0τι µF τ2ν pσυ:0α µ�υ τ) 1ν/λυσα κα
 1νακJ-
λυψα, gτι a κ?κλ�ς µF τ2ν 1ριστερ2 λ�42 γραµµ2 (�λ/πε σ:$µα) σ:η-
µατ0U�υν τ) λατινικ) a �@ δF τρεAς λ�4Fς τ) m. «attiko metro» λ�ιπ&ν!
Kα
 �@ LπιγραφFς γι	 τ�Hς σταθµ�Hς τ�> «µετρ)» δ0γραφες (Q:ι δ0-
γλωσσες) π.:. MEGARO MUSIKIS = MEΓAPO MOYΣIKHΣ. E9ναι εZκ�λ� 

σF λ0γ� ν	  σ��σ�υµε τ2ν �λληνικ2 Lπιγραφ�, �στε ν	 µε0νfη µ&ν� [ λατινικ�. Φρα-
γκ�λε�αντ0νικα λ�ιπ&ν, τ	 λεγ&µενα «greeklish» τ�> ∆ιαδικτ?�υ. Παγκ�σµι�π�0ηση
κα
 στ) «µετρ&» – κα
 gπ�ι�ς 1ντ/4fη...

K.K.

7Aστερ+ειδLς «Kριµι[Wς»

KH αgσθητικL Qντ3ληψη 
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7EπεSηγ8σεις τ+A κ. K. K+υτρ+υI9λη
π6νω σE Tπιστ+λEς QναγνωστOν τ+A «∆»

OI XPONOΛOΓIEΣ KATAKΛYΣMOY KAI ΓENNHΣHΣ TOY IHΣOY

K,ριε διευθυντ*,

ΠαρακαλJ πρ4ς MνηµIρωση τJν @ναγνωστJν τ�6 περι�δικ�6 ν1 κατα0ω-

ρ�σετε τ<ς @κ9λυ�θες MπεAηγiσεις.

1. TεAM+ς «∆αυλ+A» 217: 7Eπιστ+λL τ+A δρ. 7Aντ. Λυρ6κ+υ.

EO κατακλυσµ4ς τ�6 ∆ευκαλ�ων�ς στ<ς σελ�δες 111 κα< 181 τ�6 7ι7λ��υ µ�υ

«!H 1να:ρ�ν�λ&γηση τ$ς Πρ�ϊστ�ρ0ας – κυρ0ως µF �Jση τ
ς 1στρ�ν�µικFς

πληρ�φ�ρ0ες 1ρ:α0ων συγγραφ/ων», Mκδ. «∆αυλ4ς» 1999 πρ�σδιωρ�σθηκε Mκ

τριJν @π�τελεσµ*των, τJν Nπ��ων N µIσ�ς aρ�ς  εOναι τ4 >τ�ς 3.615 πρ4 Xρι-

στ�6. SOπ�υ @ναγρ*φεται τ4 ^τ�ς 3.165 π.X. εOναι λ*θ�ς @ναγραµµατισµ�6.

2. TεAM+ς  218: α) 7Eπιστ+λL τ+A κ. ∆. 7Iωανν3δη.

EH >κφραση ^τ�ς 0 εOναι λανθασµIνη. Πλ�ν aµως στ4 5ρθρ� µ�υ τ4 >τ�ς

α`τ4 @ντιστ�ι0εH στ� στιγµ� τCς @λλαγCς [ τ�6 δια0ωρισµ�6 τJν δ,� 0ρ�-

ν�λ�γικJν µετρiσεων. EOναι Q «στιγµ� τ�6 τIλ�υς» (τελευταH� δευτερ9λε-

πτ�) τCς πρ�0ριστιανικCς 0ρ�ν�λ�γiσεως κα< Q «@ρ0�» (πρJτ� δευτερ9λε-

πτ�) τCς µετα0ριστιανικCς τ�ια,της. ∆ι9τι @π4 τ�ν @ρ0� τ�6 >τ�υς -1 (1/1/-1

^ως 31/12/-1) κα< µI0ρι τ�6 τIλ�υς τ�6 >τ�υς +1 (1/1/+1 ̂ ως 31/12/+1) µεσ�λα7εH

δι*στηµα δ,� 0ρ9νων κα< z0ι Bν9ς.

I) 7Eπιστ+λL τ+A κ. E. 7AτταIυρ3+υ.

EH κτ�ση τCς PFµης δ3ν >γινε τ4 753 π.X., δι9τι N Π�λ,7ι�ς στ�ν «EIστ�ρ�α»

τ�υ (µετ. A. Παπαθε�δFρ�υ, Mκδ. Π*πυρ�ς 1975, 7ι7λ. ΣT, σελ. 961) λIγει aτι:

«Πιστε?ω gτι [ P8µη Lκτ0σθη τ) δε?τερ� Oτ�ς τ$ς ��δ&µης 3OλυµπιJδ�ς» (δη-

λαδi 6 EOλ. x 4 0ρ. = 24 0ρ. - 2 = 26 0ρ. - 776 π.X. = -750 0ρ., [ 750 πρ4 Xριστ�6).

EO EHρFδης N MIγας κατ1 τ4ν IFσηπ�, aπως @ναφIρει N κ. Aττα7,ρι�ς στ�ν

Mπιστ�λi τ�υ («∆αυλ9ς», τ. 218), πIθανε τ4 750 @π4 κτ�σεως PFµης, δηλαδ�

τ� 0ρ�νι1 π�_ γεννiθηκε N Xριστ9ς, aπως @π�δεικν,εται στ4 σ0ετικ4 5ρθρ�

µ�υ («∆αυλ9ς», τ. 216). mAρα κατ1 τ�ν δεδ�µIνη σiµερα @ρ�θµηση τJν MτJν

Q κτ�ση τCς PFµης δ3ν >γινε τ4 >τ�ς 753 π.X., @λλ1 τ4 >τ�ς 750 π.X.

T4 Π*σ0α τJν EE7ρα�ων Bωρτ*Uετ� τ�ν 14η τ�6 µην4ς Nισσ*ν, τ�6 πρF-

τ�υ µην4ς τ�6 >τ�υς τ�υς (περ< τ�ν 15η Mαρτ��υ) κα< Mπ< Bπτ1 QµIρες. EH

Παλαι1 ∆ιαθiκη π�υθεν1 δ3ν κ*νει λ9γ� γι1 σ,νδεση τ�6 Π*σ0α µ3 τ�ν

πανσIλην�. T�6τ� >0ει Mφαρµ�γ� µ3 τ4 0ριστιανικ4 Π*σ0α.



γ) 7Eπιστ+λL τ+A κ. B. Nικ<λτση.
OD 0ρ�ν�λ�γ�ες 31 κα< 1979 µ.X. >0�υν �ς @ρ0� @ριθµiσεως τJν MτJν τ4 6

([ τ4 ^τ�ς 6 π.X.), aπως πρ�σδι�ρ�Uεται στ4 5ρθρ� µ�υ, Mκ τCς συν9δ�υ τJν

πλανητJν Kρ9ν�υ κα< ∆ι9ς. EOπ9τε κατ1 τ1 @στρ�ν�µικ1 δεδ�µIνα τJν πλα-

νητJν σiµερα διαν,�υµε τ4 >τ�ς 2006 π.X.  κα< z0ι τ4 2000.

M�α >κλειψη Qλ��υ σ3 µερικ�_ς τ9π�υς φα�νεται Wς Nλικi, MνJ σ3 5λλ�υς

φα�νεται Wς µερικi, aπως Q τCς 30Cς I�υν��υ τ�6 1973 ([ τ�6 1979) στ1 EIε-

ρ�σ9λυµα. ∆υτικFτερα aµως τJν EIερ�σ�λ,µων, στ� B9ρεια Aφρικ� κα<

στ4ν Aτλαντικ4 �κεαν9, πρIπει ν1 Rταν Nλικi κατ1 τ1 @ναφερ9µενα Vπ4 τJν

W. Widman κα< K. Schule («∆αυλ9ς», τ. 216). T9τε Q >νταση τ�6 φωτ4ς τ�6

Qλ��υ µειFνεται, καθhς κα< Q θερµ9τητ* τ�υ. mEτσι N �`ραν4ς σκ�τεινι*Uει

κα< τ4 φαιν9µεν� εOναι αLσθητ4 σ3 µεγ*λη Mπιφ*νεια τCς γCς τ�6 Lδ��υ Qµι-

σφαιρ��υ. AVτ4 >γινε κα< κατ1 τ� στα,ρωση τ�6 Xριστ�6, @φ�6 N ε`αγγελι-

στ�ς Λ�υκPς (κεφ. KΓ,44) λIγει Mπ< λIAει, aτι Rταν: «περ0π�υ [ �ρα dκτη κα


σκ&τ�ς Oγινε Lπ
 τ$ς γ$ς µ/:ρι τ$ς �ρας LνJτης λ&γhω Lκλε0ψεως τ�> [λ0�υ»

(δηλαδ� γι1 δι*στηµα τριJν WρJν [ γι1 τ9A� 45°).

M3 α`τ1 τ1 δεδ�µIνα τJν Λ�υκP, Mατθα��υ κα< M*ρκ�υ τ4 φαιν9µεν�

α`τ4 κατ1 πρακτικ4 κα< nπλ�π�ιηµIν� τρ9π� µπ�ρεH ν1 BρµηνευτqC Wς BACς:

SOταν N �λι�ς δια7α�νqη τ4ν µεσηµ7ριν4 Bν4ς τ9π�υ, κα< Mν πρ�κειµIν|ω τJν

EIερ�σ�λ,µων, εOναι µεσηµ7ρ�α κα< Q τ�πικ� �ρα εOναι 12. EH @νατ�λ� τCς

QµIρας @ρ0�Uει περ�π�υ πρ<ν @π4 6 xρες, δηλαδ� περ�π�υ στ<ς 6 τ4 πρω�. OD

6 xρες @ντιστ�ι0�6ν σ3 τ9A� 90°.

T1 EIερ�σ9λυµα >0�υν γεωγραφικ4 µCκ�ς (λ) περ�π�υ 25°, Nπ9τε Q @νατ�λ�

τCς QµIρας @ρ0�Uει, aταν N �λι�ς µεσ�υρανqC σ3 γεωγραφικ4 µCκ�ς (λ): 35°+90°
= 125°, δηλαδ� κ*π�υ π*νω @π4 τ1 νησι1 τJν Φιλιππ�νων κα< τCς Iνδ�νη-

σ�ας. Mετ1 @π4 τρεHς xρες [ τ9A� 45° N �λι�ς 7ρισκ9ταν σ3 γεωγραφικ4 µCκ�ς

τCς γCς oσ� µ3: 125°-45°=80°, δηλαδ� κ*π�υ Vπερ*νω τCς Kεϋλ*νης κα< τCς

ν9τιας Iνδ�ας. Eπειδ� Q >κλειψη >γινε περ< τ�ν 18η Aπριλ��υ (κα< z0ι τ�

18η Mαρτ��υ, aπως δι�ρθFθηκε στ4 τε60�ς 218 τ�6 «∆αυλ�6»), κ�ντ1 περ�-

π�υ στ�ν Mαριν� Lσηµερ�α τCς 21ης Mαρτ��υ, Q >κλειψη Rταν Lσηµερινi, δη-

λαδ� κ�ντ1 στ4ν Lσηµεριν9. mAρα Q διαδρ�µ� τCς σκιPς κα< τCς παρασκιPς

τCς NλικCς Mκλε�ψεως Mµπ�πτει στ�ν περι�0� @π4 τ1 @νατ�λικ1 τ�6 B9ρνε� µI-

0ρι κα< τCς Kεϋλ*νης. Aπ�τIλεσµα τ�,τ�υ Rταν Q σκ�αση τ�6 φωτ4ς τ�6 Qλ�-

�υ, π�_ >γινε αLσθητ� κα< στ1 EIερ�σ9λυµα, aπως @ναφIρ�υν �D ε`αγγελιστIς.

Mετ1 πλε�στης τιµCς

Kων. K+υτρ+υI9λης
TαA�αρ0�ς Γεωγραφ. EYπηρ. Στρατ�6
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EH δι�νυσιακ� λατρε�α @να7ιFνει µI0ρι σiµερα στ�ν Bλληνικ� Mπαρ0�α σ3
π�λλIς της MκδηλFσιες, κεκαλυµµIνη π*ντ�τε Vπ4 τ4ν 0ριστιανικ4 µανδ,α. Στ<ς
@ρ03ς τ�6 αLJνα µας SEλληνες τCς Θρ�*κης, π�_ @ναγκ*στηκαν 7�αια ν1 Mγκα-
ταλε�ψ�υν τ�ν γC τJν πρ�γ9νων τ�υς, >φεραν µαU� τ�υς στ1 µIρη π�_ Mγκατα-
στ*θηκαν, τ�ν λαϊκ� λατρε�α τJν @ναστεναρ�ων. Σiµερα πρ9σφυγες SEλληνες
@π4 τ�ν πρ�αναφερθεHσα περι�0i, MγκατεστηµIν�ι στ4ν ΛαγκαδP τCς Θεσσα-
λ�ν�κης, στ� Mελ�κη τCς BIρ�ιας, στ� Mαυρ�λε,κη τCς ∆ρ*µας κα< στ�ν EAγ�α
EEλIνη τJν ΣερρJν – Mπ�κεντρ� τJν @ναστεναρ�ων, aπ�υ Mγκαταστ*θηκαν π�λ-
λ�< κ*τ�ικ�ι τ�6 0ωρι�6 KωστC –, MAακ�λ�υθ�6ν ν1 τελ�6ν τ� λατρε�α α`τi. Σ3
@ρκετ3ς @π4 τ<ς περι�03ς α`τ3ς τ1 @ναστεν*ρια εOναι @ν�ι0τ1 στ4ν κ9σµ� @λλ1
κα< στ1 MME.

EO «∆αυλ4ς» 7ρIθηκε πρ<ν @π4 λ�γ� καιρ4 σ3 ̂ να 5λλ� 0ωρι4 τCς B. EEλλ*δ�ς
– τ4 Nπ�H� σκ�π�µως δ3ν κατ�ν�µ*U�υµε, aπως �D @ναστεν*ρηδες @π�κλε��υν
τ�ν παρ�υσ�α τηλε�πτικCς [ φωτ�γραφικCς κ*µερας στ4 «κ�ν*κι» τ�υς. T4
7ρ*δυ MκεHν� �D @ναστεν*ρηδες δ3ν π*τησαν τ1 κ*ρ7�υνα. Eo0αµε aµως τ�ν
ε`καιρ�α ν1 παραστ�6µε στ�ν τελετ� π�_ >γινε, Mπειδ� «τ�Hς κJλεσε a �γι�ς»,
0ωρ<ς ν1 εOναι κ*π�ια B�ρτi.

EH τελετ� Aεκ�νησε µ3 τ4 nγ�ασµα – τ4ν καθαρµ4 δηλαδi. EO @ρ0ιαναστεν*-
ρης >νιψε τ�_ς @νδρες, Mν|J γυναHκα, Q @ρ0αι9τερη @ναστεν*ρισσα, >νιψε τ<ς
γυναHκες στ4 µIτωπ� κα< στ4 π�σω µIρ�ς τCς κεφαλCς. SOλ�ι >ρρι0ναν κIρµατα
µIσα στ� λεκ*νη µ3 τ4 νερ9. Aφ�6 θυµ�ασαν τ4ν 0Jρ� κα< τ�_ς παρευρισκ�-
µIν�υς 0ωρικ�,ς, Aεκ�νησε N 0αιρετισµ4ς τCς εLκ9νας τJν nγ�ων Kωνσταντ�ν�υ
κα< EEλIνης µ3 τ4ν σταυρ4 στ� µIση, MπαργυρωµIνη κα< στ�λισµIνη µ3 κ�σµi-
µατα κα< κ�υδ�,νια.

A`τ� aµως εOναι Q πρFτη «@ναγνFριση» τCς εLκ9νας. M3 µ�α πρ�σεκτικFτε-
ρη µατι1 διαπιστFσαµε, aτι σ’ α`τ�ν εLκ�νιU9ταν Q µ�ρφ� τ�6 ∆ι�ν,σ�υ. T1 φω-
τ�στIφανα τJν nγ�ων σ0ηµ*τιUαν τ1 µ*τια, Q κ*θετη γραµµ� τ�6 σταυρ�6 τ1
φρ,δια, Q nλυσ�δα τ1 γIνια τ�6 ∆ι�ν,σ�υ. Στ4 κ*τω µIρ�ς VπCρ0αν σκαλισµI-
να @ρ0αι�ελληνικ1 πρ�σωπεHα. SOπως πληρ�φ�ρηθiκαµε στ� συνI0εια, Q εLκ9-
να α`τ� Rταν 300 MτJν κα< πλI�ν, κα< π�λλ3ς φ�ρ3ς Q Mητρ9π�λη τCς περι�0Cς
τ�ν διεκδ�κησε, 0ωρ<ς τελικJς ν1 πετ,0qη τ�ν @π9κτησi της.

OD @ναστεν*ρηδες εO0αν φIρει στ4 κ�ν*κι τ�υς ��U�, ψωµ�, τυρ�, Aηρ�_ς καρ-
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π�_ς κα< καραµIλλες σ3 µεγ*λα ταψι*, π�_ >στρωσαν στ4 κIντρ� τ�6 πατFµα-
τ�ς τCς αoθ�υσας τCς τελετCς. «3Eστα?ρωσαν» τ4 ψωµ< κα< τ4 τυρ�, τ1 >κ�ψαν
κα< τ1 πρ9σφεραν στ�_ς παρευρισκ9µεν�υς. AµIσως µετ1 5ρ0ισαν ν1 s0�6ν �L
παν*ρ0αιες θρ�ακικ3ς λ,ρες κα< τ4 τ,µπαν� (ντα�,λι). OD @ναστεν*ρηδες 5ρ0ι-
σαν ^νας ^νας µ3 τ1 0Iρια NριU9ντια ν1 0�ρε,�υν µ3 κινiσεις >ντ�νες.

Σ,ντ�µα 5ρ0ισαν κα< �D κραυγ3ς «�:!», «�:!», «��:!» (aπως στ� συνI0εια µPς
MAηγiθηκε, Mπρ9κειτ� γι1 τ�ν Mπ�κληση «xIακ:ε! xIακ:ε»), �σπ�υ ν1 «καταλη-
φθ�>ν 1π) µαν0α». EO @ρ0ιαναστεν*ρης πCρε τ�ν εLκ9να κα< τ�ν κιν�6σε πρ4ς
τ1 τIσσερα σηµεHα τ�6 Nρ�U�ντα. Στ�ν τελετ� α`τ� @ναδε�0θηκε κα< µ�α νIα
160ρ�νη @ναστεν*ρισσα (νε&φυτη), καθhς «κατελ�φθη 1π) Gργιαστικ) Lνθ�υ-
σιασµ&». SOπως θ1 MAηγiσυµε στ� συνI0εια, «τ2ν Oπιασε a �γι�ς» [ «τ�ν Lγκα-
λ�>σε [ ε\κ&να».

OD Mκφρ*σεις στ1 πρ9σωπα τJν @ναστεν*ρηδων Rταν 5γριες. Mεσ9κ�πες γυ-
ναHκες, π�_ µ3 δυσκ�λ�α περπατ�6σαν πρ<ν @ρ0�σqη Q τελετi, 09ρευαν, >τρε0αν
µIσα στ4 κ�ν*κι, εO0αν σπασµ�_ς κα< µ�α QλικιωµIνη γυναHκα λιπ�θ,µησε, γε-
γ�ν4ς π�_ δ3ν θ�ρ,7ησε κανIναν. AA�Uει ν1 σηµειωθqC, aτι δ,� - τρεHς @ναστε-
ν*ρισσες ψιθ,ριUαν @ρ0αι�ελληνικ3ς Mκφρ*σεις. SOπως µPς MAiγησε N @ρ0ια-
ναστεν*ρης, @ρκετ�< @π4 τ�_ς συµµετI0�ντες στ�ν τελετ� δ3ν συνειδητ�π�ι�6ν
τ� @κρι7Jς τ�_ς συµ7α�νει. Θεωρ�6ν, aτι >0�υν «:Jρισµα». SOταν συνIρ0ωνται,
δ3 θυµ�6νται τ� >λεγαν, τ1 πρ9σωπ* τ�υς sρεµ�6ν κα< κ*ν�υν τ4ν σταυρ9 τ�υς.
EH τελετ� συνε0�στηκε στ�ν α`λ� τ�6 κ�νακι�6, aπ�υ πρ�σκληθiκαµε κα< �D
παρατηρητ3ς σ’ ^ναν κυκλικ4 0�ρ9. Aκ�λ�,θησε εLκ�νικ� σφαγ� τα,ρ�υ κι
Mπιστρ�φ� στ4 κ�ν*κι.

EΩς πρ4ς τ�ν Bρµηνε�α τCς 1κα�ας παραπIµπ�υµε στ4ν δι*λ�γ� T0µαι�ς, 71∆
τ�6 Πλ*των�ς, N Nπ�H�ς @ναφIρεται στ�ν µαντικi, Q Nπ��α παρ�υσι*Uεται Wς
Vπερφυσικ� µIν, @π�κτiσιµη δI. ∆ε�0νει aµως, aτι MγνFριUαν aτι Vπ4 πρ�ϋπ�-
θIσεις καθ�σταται δυνατ� Q @π9κτηση «VπερφυσικJν» δυν*µεων. EH «Vπερφυ-
σικ�» δ,ναµις δ3ν MκδηλFνεται σ3 µ�α φυσι�λ�γικ� κατ*σταση τCς καθηµερι-
ν9τητας τ�6 ν�6, aπως διασαφην�Uεται, παρ1 στ4ν �πν� [ Vπ4 κ*π�ια «θε�α
>µπνευση». EO ψυ0�ατρ�ς - καθηγητ�ς κ. MπαλCς, στεν4ς φ�λ�ς κα< µελετητ�ς
τJν @ναστεν*ρηδων MδJ κα< π�λλ1 0ρ9νια, παρετiρησε aτι στ�ν >Aαρσi τ�υς
�D @ναστεν*ρηδες MκπIµπ�υν Mγκεφαλικ1 κ,µατα oδ�ας συ0ν9τητας µ3 α`τ1 τ�6
�πν�υ.

EO Θεσσαλ�νικε_ς Mρευνητ�ς ΣτIλι�ς ΣIρρας µPς παρα0Fρησε τ1 στ�ι0εHα
τCς µελIτης τ�υ γι1 τ1 @ναστεν*ρια:

EOναι γνωστ9, aτι N «pγι�ς» KωνσταντHν�ς Rταν µιθραϊστ�ς - Qλι�λ*τρης κα<
εO0ε Mπι7*λει – κατ* κ*π�ι� τρ9π� – τ�ν Qλι�λατρ�α (π�_ >0ει 5µεση σ0Iση µ3
τ�ν πυρ�7ασ�α). Παρ*λληλα aµως κρατ�6σε κα< µ�α στ*ση @ν�0Cς γι1 τ�_ς
0ριστιαν�,ς, τ�_ς Nπ���υς Vπ�στiριUε κα< φανερ*, δι9τι @π�τελ�6σαν µεγ*λ�
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µIρ�ς τ�6 στρατ�6 τ�υ, κα< µ*λιστα 0*ρη στ4ν φανατισµ9 τ�υς π�λεµ�6σαν
σκληρ1 0αρ�U�ντ*ς τ�υ @ρκετ3ς ν�κες. Πιθαν�λ�γεHται λ�ιπ9ν, aτι �D Mκ0ρι-
στιανισµIν�ι Mθνικ�� µ3 τ4 πIρασµα τJν αLFνων θεFρησαν σ1ν «πρ�στ*τες nγ�-
�υς» τ�_ς «pγι�υς» KωνσταντHν� κα< EEλIνη, δι9τι µ3 τ�ν @π�δ�0� τCς sλι�λα-
τρ�ας >µµεσα >γιναν @π�δεκτ3ς κα< δι*φ�ρες τελετ�υργ�ες aπως Q πυρ�7ασ�α.
Γεγ�ν4ς εOναι π*ντως, aτι �D @ναστεν*ρηδες εOναι Lδι9ρρυθµ�ι 0ριστιαν��, aπως
θ1 δ�6µε παρακ*τω.

OD @ναστεν*ρηδες παλαι9τερα Rταν �ργανωµIν�ι σ3 «τ*γµα» [ «@δελφPτ�».
T4 τ*γµα δι�ικ�6σαν δFδεκα «@ερ�υργ�0», [ «δωδεκ*δα», µ3 @νFτερ� Dεραρ-
0ικ1 τ4ν @ρ0ιαναστεν*ρη, π�_ Rταν κα< µ*ντης, 7ρ�0�π�ι9ς, MA�ρκιστiς, θε-
ραπευτ�ς κ.5. OD @ναστεν*ρηδες >0�υν τ1 δικ* τ�υς «Dερ*» – τ1 «cγιJσµατα»,
τ9π�υς π�_ τ�_ς �ρισαν µ,στες τCς @ναστεν*ρικης λατρε�ας κα< π�_ περικλε�-
�υν µ�α πηγi, τCς Nπ��ας τ4 νερ9 θεωρεHται «nγ�ασµα» µ3 πρ�φυλακτικ3ς κα<
θεραπευτικ3ς Lδι9τητες. AVτ� Q π�στη στ� µυστηριFδη δ,ναµη τ�6 νερ�6 κα-
τI0ει Aε0ωριστ� θIση στ� λατρε�α τJν @ναστεν*ρηδων.

�Ως πρ<ν λ�γα 0ρ9νια �D @ναστεν*ρηδες Mκκλησι*U�νταν µ9ν� δ,� φ�ρ3ς τ4ν
0ρ9ν�, τJν ΦFτων, π�_ nγι*U�νται τ1 νερ*, κα< τ�6 nγ��υ Kωνσταντ�ν�υ, Nπ9-
τε >καναν κα< nγιασµ4 µετ1 τ�ν @π9λυση τCς Mκκλησ�ας. Aλλ1 κα< τ�ν �ρα τCς
πυρ�7ασ�ας Nραµατ�U�νται τ�_ς nγ��υς KωνσταντHν� κα< EEλIνη ν1 ρ�0ν�υν
νερ4 π*νω στ�ν @νθρακι*, aπ�υ περπατ�6ν.

• T1 @ναστεν*ρια τ1 @σκ�6σαν �ς τ4 1922 �D SEλληνες µερικJν 0ωριJν τJν
περιφερειJν Aγαθ�υπ9λεως κα< BιU,ης τCς Aνατ�λικCς Θρ�*κης. Στ�ν Aνα-
τ�λικ� Θρ�*κη, µIσα σ3 µ�α κ�ιλ*δα π�_ τ1 γ,ρω της 7�υν1 Rταν ψηλ*, δ,-
σ7ατα κι @π9τ�µα κα< >καναν δ,σκ�λη τ�ν Mπικ�ινων�α τJν κατ��κων τ�υς, γ,-
ρω 7ρ�σκ�νται τ1 Bλληνικ1 κι Bλλην9φωνα 0ωρι1 PIσ7ι, ΓαλαU*κι, Πρ�7�δ�, Kω-
στC, Πυργ9πλ� κα< τ1 7�υλγαρικ1 M�,ρτσ�7�, B�,ργαρ�ι κα< Γραµµατ�κ�7�.
EH περι�0� α`τi γι1 τ�ν @π�µ9νωσi της @π4 τ�_ς γ,ρω λεγ9ταν Kι4ρ KαUP (τυ-
φλ� Mπαρ0�α) κα< Vπαγ9ταν στ�ν µητρ9π�λη Σ|ωU�αγαθ�υπ9λεως, Mκτ4ς @π4 τ4
Πυργ9πλ�. T�ν oδια λατρε�α @κ�λ�υθ�6σαν κα< �D κ*τ�ικ�ι µερικJν 0ωριJν
τCς Mπαρ0�ας BιU,ης (Σκ�π��, Σ�ργPς, �Aι Γι*ννης, Mατσ�υρP [ MατU�,ρα,
ΠλIτσα, �Aι-ΣτIφαν�ς, ΠινακPς κα< �Aι ΓιFργης) κα< τ�6 Aφκαρι�6 τCς Mπαρ-
0�ας Aδριαν�υπ9λεως. KIντρ� τCς λατρε�ας α`τCς Rταν τ4 KωστC [ Kωστ�.

Mετ1 τ�ν Mγκατ*σταση τJν EEλλiνων τCς Aνατ�λικCς Θρ�*κης στ1 0ωρι1 τCς
Mακεδ�ν�ας, π�_ σηµειFσαµε, τ1 τελετ�υργικ1 δρFµενα τJν @ναστεν*ρηδων
συνε0�U�νται, @λλ1 �D τελετ3ς εOναι συντ�µFτερες. T1 πρ�ε9ρτια @ρ0�U�υν στ<ς
20 Mα��υ κα< aλη Q γι�ρτ� τελειFνει τ4 7ρ*δυ στ<ς 23. EH 5λλ�τε kργιαστικ� µυ-
στικ� λατρε�α >0ει @παλυνθC σiµερα σ3 γραφικ4 7�ρει�ελλαδ�τικ� >θιµ�. Πρ<ν
εoκ�σι περ�π�υ 0ρ9νια Q Aκαδηµ�α AθηνJν µ3 @νακ��νωσi της θεFρησε τ4 >θι-
µ� «0ριστιανικ9», Nριακ� >κφραση τ�6 θρησκευτικ�6 συναισθiµατ�ς, γεννη-
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µIν� τ4 13� [ 14� αLFνα!..
Γ�νεται κα< σiµερα τ4 καθ*ρισµα κα< Q τακτ�π��ηση τ�6 nγι*σµατ�ς, @να-

δεικν,�νται �D νI�ι @ναστεν*ρηδες κα< γ�νεται Q θυσ�α τ�6 τα,ρ�υ, π�_ @γ�-
ρ*στηκε στ<ς 18 τ�6 Γεν*ρη µ3 0ρiµατα π�_ εO0αν συγκεντρωθC στ<ς 27 τ�6 πε-
ρασµIν�υ OκτF7ρη. Πρ�σI0�υν κα< τFρα, �στε τ4 σφ*γι� ν1 εOναι 5σπρ�, Qλι-
κ�ας περιττ�6 @ριθµ�6 0ρ9νων, 0ωρ<ς σηµ*δια @π’ α`τ1 π�_ 7*U�υν �D Lδι�-
κτCτες στ1 U|Jα τ�υς, γι1 ν1 τ1 Aε0ωρ�U�υν κα< 5Uευτ�. (Πυθαγ9ρας: «µ&νων δ’
α7τ<ν 1π/:εσθαι 1ρ�τ$ρ�ς ��&ς...».) Aλλ�6 π*λι θυσι*U�υν ^να µα6ρ� κρι*-
ρι, Mν|J τ4 @π�µεσiµερ� Bτ�ιµ*Uεται Q φωτι1 στ�ν κεντρικ� πλατεHα, κα< �D πυ-
ρ�7*τες µ3 τ<ς εLκ9νες τJν nγ�ων Kωνσταντ�ν�υ κα< EEλIνης πηγα�ν�υν στ�_ς
γειτ�νικ�_ς @γρ�,ς, γι1 ν1 ε`λ�γiσ�υν τ�_ς @γρ9τες κα< τ1 σπ�τια τ�υς.

Στ<ς 21 Mα��υ φIρν�υν τ4 σφ*γι� στ4 µIρ�ς π�_ γ�νεται Q τελετi. Στ1 κIρα-
τ* τ�υ >0�υν κ�λλiσει @ναµµIνα κερι1 – τ1 ψυ:�κ/ρια – [ τ�6 >0�υν περ*σει
στεφ*νι @π4 λ�υλ�,δια. T4 κρIας τ�6 U|F�υ µ�ιρ*Uεται στ<ς �Lκ�γIνειες π�_
ε`ν9ησε α`τ4ν τ4ν 0ρ9ν� N κλCρ�ς. �Aν aµως τ4 σφ*γι� εOναι µικρ4 κρι*ρι [ τρ*-
γ�ς, τ4 κρIας µαγειρε,εται κα< τρFγεται σ3 κ�ιν4 γε6µα. Aρ0�Uει >πειτα N 0�ρ4ς
τJν µυστJν, π�_ διαρκεH �σπ�υ �D @ναστεν*ρηδες ν1 φτ*σ�υν στ�ν �\στρ�-
πλη40α, @παρα�τητη γι1 τ<ς δ,� πυρ�7ασ�ες π�_ θ’ @κ�λ�υθiσ�υν: Q µ�α τ4 7ρ*-
δυ στ<ς 21 Mα��υ κα< Q δε,τερη τ� ν,0τα στ<ς 23.

Στ<ς 23 τ4 πρω< �D @ναστεν*ρηδες MπισκIπτ�νται τ1 σπ�τια τ�6 0ωρι�6, aπ�υ
τ�_ς πρ�σφIρ�νται σταφ�δες κα< π�τ1 �Lν�πνευµατFδη, κα< @κ�λ�υθεH συνε-
στ�αση στ4 σπ�τι Bν4ς @ναστεν*ρη – [ στ4 σπ�τι τ�6 @ρ0ιαναστεν*ρη – µ3 φα-
γητ1 @π�κλειστικ1 @π4 πρ�ϊ9ντα τCς γCς. X�ρε,�υν >πειτα σ3 WρισµIνα ση-
µεHα τ�6 0ωρι�6 – γ,ρω @π4 τ4 κ�ν*κι, τ�ν Mκκλησ�α τ�6 0ωρι�6 [ τ4 τρ�στρα-
τ� – κα< N κ,κλ�ς κλε�νει µ3 νIα πυρ�7ασ�α. Στ4ν κ,κλι� 0�ρ9, π�_ πρ�ηγεHται
α`τCς τCς τελευτα�ας πυρ�7ασ�ας, �D @ναστεν*ρηδες τραγ�υδ�6ν τ4ν Mικρ�-
κωνσταντAν�, θρ�ακικ� παραλλαγ� τ�6 @κριτικ�6 κ,κλ�υ, τραγ�,δια τ�6 Nπ��-
�υ περιλαµ7*νει τ4 τυπικ4 τCς @ναστεν*ρικης λατρε�ας. Kατ9πιν >ρ0εται Q φ*-
ση τ�6 Mκστασιασµ�6 κα< Q τελευτα�α πυρ�7ασ�α, π�_ @π�τελεH τ�ν @ναUiτη-
ση τCς �ψιστης @νατ*σεως τ�6 �LστρηλατηµIν�υ @ναστεν*ρη, τ1 «aσια τJν
Nσ�ων τCς @ναστεν*ρικης λατρε�ας».

mEπειτα @π4 aλη α`τ� τ�ν σειρ1 τJν δρFµενων N @ναστεν*ρης παραδ�νει τ�ν
εLκ9να στ4ν @ρ0ιαναστεν*ρη κα< φε,γ�υν, N καθIνας µ9ν�ς τ�υ, στ4 δ*σ�ς [ στ<ς
πλαγιIς, γι1 ν1 7ρ�6ν γαλiνη. EδJ �D τελετ3ς τελειFν�υν. Παλαι9τερα Q συµ-
µετ�0� AIνων @παγ�ρευ9ταν κα< �D @δι*κριτ�ι κινδ,νευαν µI0ρι κα< ν1 φ�νευ-
θ�6ν. SOµως παραµIνει @ναπ*ντητ� @κ9µη τ4 MρFτηµα, κατ1 π9σ� �D Mκφ�7ι-
στικ3ς α`τ3ς διαδ9σεις Rταν µIρ�ς τCς Mκστρατε�ας τCς Eκκλησ�ας κα< τJν θε-
�λ�γικJν κ,κλων, π�_ MπIκριναν π*ντ�τε τ�_ς @ναστεν*ρηδες, [ δια0ρ�νικ�<
ψ�θυρ�ι, π�_ συνδI�υν α`τ�ν τ�ν kργιαστικ� πυρ�λατρ�α µ3 τ1 παν*ρ0αια µυ-
στiρια τJν Kα7ε�ρων τCς Σαµ�θρ�*κης...

14083∆ΑΥΛ$Σ/221, M*ι�ς 2000



∆3ν Vπ*ρ0ει @µφι7�λ�α, aτι στ<ς kργιαστικ3ς τελετ3ς τJν @ναστεν*ρηδων δια-
σFθηκαν [ Mπι7�ωσαν κατ*λ�ιπα τελετJν τCς δι�νυσιακCς λατρε�ας, γιατ< Q
Nµ�ι9τητα π�_ παρ�υσι*U�υν �D τελετ3ς α`τ3ς εOναι µεγ*λη. Kι MκεHνες γ�ν�-
νταν στ1 7�υν* τ<ς σκ�τειν3ς ν,0τες, µ3 θ�ρυ7Fδη µ�υσικ� κα< Vπ4 τ�_ς l0�υς
0*λκινων κυµ7*λων. Kα< �D @ναστεν*ρηδες MA*λλ�υ εoπαµε πhς @π�τελ�6ν Lδι-
α�τερ� aµιλ�, «τJγµα», «1δελφbτ�», «νεστενJρικη γJσα», @ν*λ�γα µ3 τ�_ς «Dε-
ρ�_ς θι*σ�υς» τJν πιστJν τ�6 ∆ι�ν,σ�υ. Παρ’ aλ’ α`τ1 εOναι δ,σκ�λ� ν1 Nρ�-
σ�υµε τ�ν Dστ�ρικ1 καταγεγραµµIνη @ρ0� τJν τελετ�υργικJν α`τJν MκδηλF-
σεων. Aπ4 τ� 7υUαντιν� Mπ�0i >0�υµε τ<ς πρJτες καταγεγραµµIνες πληρ�φ�-
ρ�ες γι1 τ1 @ναστεν*ρια. Aπ4 πηγ3ς τ�6 12�υ κα< 13�υ αLJνα εOναι γνωστ9,
πhς VπCρ0αν θ�ασ�ι �\στρ�πλ�κτων µ3 τ4 zν�µα ψυ:Jρια κα< 1σθενJρια. Aπ4
µαρτυρ�ες BυUαντινJν συγγραφIων πρ�κ,πτει, aτι τ4 >θιµ� Rταν γνωστ4 κα<
στ4ν µεσα�ωνα. Στ�ν E`ρFπη ^νας Φλωρεντιν4ς µ�να04ς περπ*τησε π*νω σ3
κ*ρ7�υνα. T4 @π�τIλεσµα Rταν ν’ @νακηρυ0θqC pγι�ς µ3 τ�ν πρ�σωνυµ�α SAγι�ς
ΠIτρ�ς IγκνI�υς (@π4 τ4 λατινικ4 ignis = π6ρ). EO Πλ�νι�ς N πρεσ7,τερ�ς @να-
φIρει, aτι στ� PFµη µIλη WρισµIνων �Lκ�γενειJν περπατ�6σαν Aηπ9λυτα π*-
νω σ3 @ναµµIνα κ*ρ7�υνα κα< σ1ν @νταµ�ι7� MAαιρ�6νταν τCς πληρωµCς φ9-
ρων.

EH Mπ�σηµη θρησκε�α τJν @ναστεν*ρηδων εOναι Q 0ριστιανικi. OD oδι�ι aµως
εOναι Lδι9τρ�π�ι 0ριστιαν��. OD Mκκλησ�ες τ�υς εOναι συνiθως 5δειες @π4 πι-
στ�,ς, Mν|J �D @ναστεν*ρηδες Mκκλησι*U�νται µ9ν� τ<ς QµIρες τJν ΦFτων κα<
τ�6 nγ��υ Kωνσταντ�ν�υ. Aκ9µη κα< τ1 Xριστ�,γεννα Aυπν�6σαν πρω�, >τρω-
γαν τ4 0ριστ9ψωµ� κα< διασκIδαUαν, 0ωρ<ς ν1 πλησι*U�υν τ<ς Mκκλησ�ες. OD
oδι�ι α`τ�< @ντικαθιστ�6ν π�λ_ συ0ν1 τ�_ς @ντιπρ�σFπ�υς τCς Mπ�σηµης θρη-
σκε�ας στ�ν MκτIλεση τJν καθηκ9ντων τ�υς. Mπ�ρ�6ν ν1 κ*ν�υν κα< ν1 πρ�-
σφIρ�υν nγιασµ9, aπως µπ�ρ�6ν κα< ν1 MA�µ�λ�γiσ�υν. OD oδι�ι �D @ναστεν*-
ρηδες, @ντ< ν1 MA�µ�λ�γηθ�6ν στ4ν παπP τ�6 0ωρι�6 τ�υς, τρI0�υν στ4 δ*σ�ς,
0αρ*U�υν ̂ να µεγ*λ� σταυρ9 στ4ν κ�ρµ4 Bν4ς δIντρ�υ κα< µπρ�στ1 σ’ α`τ4ν τ4ν
σταυρ4 κ*ν�υν τ�ν MA�µ�λ9γησi τ�υς. Σ’ aλη τ� δι*ρκεια τJν τελετJν µπρ�-
στ1 στ1 σπ�τια τJν @ναστεν*ρηδων κρIµ�νται @ναµµIνα φαν*ρια, Mνδεικτικ1
τCς Dερ9τητας τ�6 Lδι�κτiτη. Aρ0ιαναστεν*ρης MκλIγεται σ�7αρ4 κα< sθικ4
πρ9σωπ�, κα< γι1 τ�ν Mκλ�γi τ�υ πρIπει ν1 συµφωνqC aλ� τ4 0ωρι9.

EH λατρε�α τJν @ναστεναρ�ων MπIUησε 0*ρη στ�ν πρ�σκ9λληση τJν Vπ�δ�υ-
λωµIνων EEλλiνων στ<ς φυλετικ3ς παραδ9σεις τ�υς κατ1 τ1 7υUαντιν1 0ρ9νια
@λλ1 κα< στ� δι*ρκεια τCς τ�υρκ�κρατ�ας @ργ9τερα κα< πIρασε µ3 0ριστιανικ4
συνiθως περικ*λυµµα @π4 γενι1 σ3 γενι*. Aπ�µ�νωµIν�ι γι1 @ρκετ�_ς αLJνες
στ�ν κ�ιλ*δα τ�υς @π4 τ�_ς γ,ρω, @πασ0�ληµIν�ι µ3 τ�ν κτην�τρ�φ�α κα< τ�ν
γεωργ�α, εO0αν δηµι�υργiσει aλες τ<ς πρ�ϋπ�θIσεις, γι1 ν1 µε�ν�υν «π�λιτι-
στικ1 @π�κλεισµIν�ι», πρ�σκ�λληµIν�ι στ<ς παραδ9σεις, τ1 lθη κα< τ1 >θιµ*

IV. H APXAIA ΠPOEΛEYΣH TOYΣ ENOXΛEI THN EKKΛHΣIA

∆ΑΥΛ$Σ/221, M*ι�ς 200014084



τ�υς. Σ’ α`τ�ν τ�ν κατ*σταση Rταν π�λ_ πι4 εyκ�λ� ν1 διατηρiσ�υν τ1 πα-
λαι9τερα λατρευτικ1 στ�ι0εHα κα< ν1 τ1 @ναµε�A�υν µ3 τ�ν Mπ�σηµη θρησκε�α,
µ3 τ3τ�ι� τρ9π� π�_ κα< �D oδι�ι δ,σκ�λα θ1 µπ�ρ�6σαν ν1 τ1 Aε0ωρ�σ�υν.

Aκ9µη κα< σiµερα Q Eκκλησ�α εOναι @ντ�θετη στ�ν τIλεση τJν @ναστεναρ�ων,
θεωρFντας τα εLδωλ�λατρικ3ς MκδηλFσεις, Mν|J @ντ�θετα Mπιστηµ�νικ3ς kργα-
νFσεις @π’ aλ�ν τ4ν κ9σµ� MπιµIν�υν στ� διατiρηση τ�6 Mθ�µ�υ. Παρ1 τ�ν @ντ�-
θεση τCς Eκκλησ�ας τ1 @ναστεν*ρια τελ�6νται κ*θε 0ρ9ν� πρ�καλJντας Uω-
ηρ4 τ�υριστικ4 MνδιαφIρ�ν z0ι µ9ν� σ’ aλη τ�ν EEλλ*δα @λλ1 κα< παγκ�σµ�ως.

OD σ,γ0ρ�ν�ι µελετητ3ς MπικεντρFν�υν τ�ν πρ�σ�0i τ�υς στ4 φαιν9µεν� τCς
1κα�ας. TελευταHα µ*λιστα, µετ1 τ�ν «@π�τυ0�α» τCς ΦυσικCς – Wς πρ4ς τ�ν
kρθ�λ�γιστικ� Bρµηνε�α τ�6 φαιν�µIν�υ –, >0ει «MπιστρατευθC» κα< Q Ψυ0�-
λ�γ�α. mEτσι θεωρεHται, πhς Q πυρ�7ασ�α @ντιπρ�σωπε,ει κλασσικ� περ�πτω-
ση τCς δ,ναµης κα< τCς Mπι7�λCς τ�6 ν�6 π*νω στ�ν �λη. Παραδε�γµατα τI-
τ�ια µ3 τ� 0ρiση �πνωσης Vπ*ρ0�υν π*ρα π�λλ*. mAρα, �ν Q �πνωση µπ�ρqC
ν1 πυρ�δ�τiσqη τIτ�ι�υς πρ�στατευτικ�_ς µη0ανισµ�,ς, τ9τε µ�α α`τ�πρ�κα-
λ�,µενη >κσταση στ�ν περ�πτωση τJν @ναστεν*ρηδων µπ�ρεH κατ* παρ9µ�ι�
τρ9π� ν’ @π�7qC τ4 oδι� [ κα< περισσ9τερ� πρ�στατευτικi.

OD oδι�ι �D @ναστεν*ρηδες @π�δ�δ�υν τ4 φαιν9µεν� τCς @κα�ας στ�ν Vπερ-
φυσικ� δ,ναµη τ�6 @γ��υ Kωνσταντ�ν�υ, π�_ τ�_ς πρ�στατε,ει, λIνε, κα< τ�_ς
δ�νει τ� δ,ναµη ν1 περπατ�6ν π*νω στ1 κ*ρ7�υνα, 0ωρ<ς ν1 κα�γωνται. Kα< 7I-
7αια Vπ*ρ0ει π*ντ�τε Q τ*ση, σ3 a,τι δ3ν µπ�ρ�6µε ν1 Bρµηνε,σ�υµε µ3 τ�ν λ�-
γικi µας, ν1 τ4 @π�δ�δ�υµε σ3 «θα6µα» [ στ4 @νεAiγητ� «Vπερφυσικ9». Σiµε-
ρα εOναι γνωστ9, πhς τ4 @νθρFπιν� σJµα περι7*λλεται κα< διαπερνιIται @π4
^να σJµα αLθερικJν δυν*µεων (γνωστ4 σ1ν αZρα), π�_ φIρει περ�π�υ τ4 σ0Cµα
κα< τ� λειτ�υργ�α τ�υ.

EH «αyρα», >γινε @ντικειµενικ1 Nρατ� τ4 1939 @π4 τ4ν sλεκτρ�λ9γ� Σεµι4ν
Kiρλιαν µ3 µ�α nπλC συσκευi, π�_ πCρε τ4 zν�µ* τ�υ. Mπ�ρ�6µε ν1 φαντα-
στ�6µε τ�ν «αyρα» σ1ν ^να δ�0τυ sλεκτρ�µαγνητικJν δυν*µεων, π�_ περι7*λ-
λει τ4 σJµα. EH γενικ� ρ�� τJν αLθερικJν δυν*µεων καθ�ρ�Uεται @π4 WρισµI-
να κIντρα, π�_ @σκ�6ν >λεγ0� στ�_ς Mνδ�κρινεHς @δIνες κα< στ� λειτ�υργ�α
τ�υς, π�_ πα�Uει καθ�ριστικ4 ρ9λ� στ�ν Vγε�α τ�6 σFµατ�ς. OD Mπιστiµ�νες
>0�υν 7ρεH, aτι Vπ*ρ0�υν sλεκτρ�µαγνητικ1 πεδ�α, π�_ συνδI�νται µ3 aλη τ�
Uωνταν� �λη, κα< τ1 >0�υν kν�µ*σει L-πεδ�α (life-fields). OD πληγ3ς πρ�Aεν�6ν
@λλαγ� στ4 L-πεδ�� κα< Q Vγε�α µπ�ρε< ν1 @π�κατασταθqC µIσ|ω τCς συνακ9-
λ�υθης Mπαναφ�ρPς πεδ��υ. Π�λ_ πιθαν9, τ4 φαιν9µεν� τCς @κα�ας ν’ @π�δ�-
δεται στ�ν Lσ0υρ�π��ηση α`τJν τJν UωτικJν πεδ�ων.

�Aν κα< δ3ν µπ�ρqC ν1 MAηγηθqC µ3 τ�ν kρθ�λ�γιστικ� Mπιστiµη τ4 πJς τ1 θερ-
µ�ηλεκτρικ1 φαιν9µενα (κα< z0ι µ9ν�) σ0ετ�U�νται µ3 τ� συνε�δηση κα< τ� δ,-
ναµη τ�6 ν�6, εOναι φανερ4 πhς Q >κσταση τJν πυρ�7ατJν δραστηρι�π�ιεH ̂ να
πρ�στατευτικ4 Dστ4 γ,ρω @π4 τ4ν πυρ�7*τη κα< oσως µ�α µε�ωση τCς π�εσης
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τ�6 π�δι�6 π*νω στ1 κ*ρ7�υνα – τυπικ4 0αρακτηριστικ4 τ�6 µετεωρισµ�>. T4
µ9ν� σ�γ�υρ� εOναι, πhς Vπ*ρ0�υν @κ9µη π�λλ�< τ�µεHς τCς @νθρFπινης ε`φυ�ας
π�_ εOναι @νεAερε,νητ�ι. OD πνευµατικ3ς [ ν�ητικ3ς δυν*µεις τ�6 @νθρFπ�υ
δ3ν >0�υν @κ9µη σ3 καµµ�α περ�πτωση Nρι�θετηθC. Σ’ α`τ� τ�ν τ9νωση τCς
αyρας τ�6 σFµατ�ς τJν πυρ�7ατJν πρIπει ν’ @π�δ�θqC κα< Q Dκαν9τητ* τ�υς ν1
MπιφIρ�υν κα< θεραπευτικ1 @π�τελIσµατα. EH θεραπε�α κα< Q µαντικ� γ�ν�νται
π*ντ�τε µIσ|ω 0�ρ�6, κα< συνiθως @κ�λ�υθεH θυσ�α.

EH πυρ�7ασ�α στ�ν EEλλ*δα εOναι παν*ρ0αι� τυπικ4 κ*θαρσης, θεραπε�ας
κα< Dερ�π��ησης κα< Rταν στεν1 δεµIνη µ3 τ1 µυστiρια κα< τ� λατρε�α τ�6 θε�-
�υ πυρ9ς. T4 «θεA�ν π>ρ» εOναι τρισυπ9στατ�: «θε9πεµπτ�», δηµι�υργικ9, κα-
θαρτικ9: N π,ριν�ς κεραυν4ς τ�6 ∆ι9ς, τ4 δηµι�υργικ4 πρ�µηθεϊκ4 π6ρ κα< τ4
θεραπευτικ4 - λυτρωτικ4 Qλιακ4 π6ρ τ�6 Aπ9λλων�ς. TρεHς τ,π�ι πυρ4ς Mµφα-
ν�U�νται κα< στ4 κ�σµ�λ�γικ4 >ργ� τ�6 α`τ�κρ*τ�ρα I�υλιαν�6 «Λ&γ�ς ε\ς �α-
σιλ/α ^Hλι�ν». Στ4 >ργ� α`τ4 N I�υλιαν4ς σ1ν µ,στης @ναπτ,σσει τ� «φ,ση»
τ�6 θε�6 EHλ��υ, @πη0Fντας  @π9ψεις τJν Oρφικ|Jν. Kατ1 τ4ν I�υλιαν4 τ4 π6ρ
τ�6 EHλ��υ διακρ�νεται σ3 ν�ητ9, ν�ερ4 κα< Nρατ9. Σ3 κ*θε π6ρ @ντιστ�ι0εH κι
^νας κ9σµ�ς: αLτ�α τ�6 Nρατ�6 πυρ4ς εOναι N αLσθητ4ς SHλι�ς, π�_ ρυθµ�Uει τ�ν
π�ρε�α τ�6 αLσθητ�6 κ9σµ�υ· στ4 5λλ� 5κρ� αLτ�α τ�6 ν�ητ�6 πυρ4ς [ φωτ4ς
εOναι N ν�ητ4ς SHλι�ς, π�_ @κτιν�7�λεH τ4 Aγαθ9· @ν*µεσα στ1 δ,� α`τ1 5κρα
N ν�ητ4ς SHλι�ς φωτ�Uει κα< γ�ν�µ�π�ιεH ^ναν Mνδι*µεσ� κ9σµ�, τ4 ν�ερ4 κ9-
σµ�, τ4ν κ9σµ� τJν @φqηρηµIνων συλλiψεων κα< LδεJν.

Γρ*φει N I�υλιαν9ς: «Στ2 µεσ�λα�ητικ2 Lν/ργεια τ�> !Hλ0�υ �πJρ:ει [ δη-
µι�υργικ2 1ρετ2 τ�> ∆ι&ς. 3Aλλ	 κα
 a 3Aπ&λλων ε9ναι συγγεν2ς µF τ)ν ^Hλι�
κα
 τ�> µ�ιJUει στ2ν τελει&τητα τ<ν γν8σεων, στ) 1µετJ�λητ� τ$ς �7σ0ας κα

στ) �αθµ) τ$ς Lν/ργειJς τ�υ. 3Aλλ	 κα
 a διαµελισµ)ς τ�> ∆ι�ν?σ�υ δFν µπ�-
ρεA ν	 θεωρηθf$ σ	ν µ0α διασκ�ρπισµ/νη \δι&τητα τ�> !Hλ0�υ». Kατ1 τ4ν Aρι-
στ�τIλη N 5νθρωπ�ς γεννιIται @π4 τ4ν 5νθρωπ� κα< τ4ν mHλι�. EO I�υλιαν4ς
λIει @κ9µη, πhς N mHλι�ς εOναι τρισυπ9στατ�ς: (α) Zε,ς, (7) Aπ9λλων M�υση-
γIτης, (γ) ∆ι9νυσ�ς Zαγρε,ς. ∆ηλαδ� N Zε_ς συµ7�λ�Uει τ4ν Qγεµ9να τ�6 Qλια-
κ�6 µας συστiµατ�ς, N ∆ι9νυσ�ς τ�ν Qλιακ� καταγωγ� τCς παγκ9σµιας Ψυ0Cς
(N ∆ι9νυσ�ς διαµελ�Uεται @π4 λqηστIς), π�_ >0ει 0ωριστC @τ�µικ1 σ3 κ*θε 5νθρω-
π�, Mν|J N Aπ9λλων >0ει Bν�π�ιητικ� @π�στ�λi, παρI0�ντας τ�ν @παρα�τητη
Lσ�ρρ�π�α κα< nρµ�ν�α, σ3 @ντ�θεση µ3 τ� διαφ�ρισµIνη κα< π�λλαπλC φ,ση τ�6
∆ι�ν,σ�υ ZαγρIως. M3 α`τ�ν τ�ν Lδι9τητα N Aπ9λλων QγεHται τCς µαντικCς
κα< τCς θεραπευτικCς.

Π�λλ1 @π4 τ1 παραπ*νω στ�ι0εHα τ1 συναντ�6µε στ�_ς @ναστεν*ρηδες: τ�
0ρiση τ�6 πυρ9ς, τ<ς µαντικ3ς κα< τ<ς θεραπευτικ3ς Lδι9τητες. A`τ4 Mπι7ε7αι-
Fνει 5λλη µ�α φ�ρ1 τ�ν καταγωγi τ�υς, π�_ εOναι τ1 @ρ0αHα Bλληνικ1 µυστi-
ρια. Παρ’ aλ� π�_ Rταν @παγ�ρευµIν� ν’ @ναφερθqC κανε<ς στ<ς µυστηριακ3ς Dε-
ρ�τελεστ�ες, @ρκετ�< συγγραφεHς (Πλ�,ταρ0�ς «Περ
 τ�> ΣωκρJτ�υς δαιµ�ν0-
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�υ», I*µ7λι0�ς «Περ
 µυστηρ0ων τ<ν A\γυπτ0ων» κ.τ.λ.) µPς δ�ν�υν κ*π�ιες
πληρ�φ�ρ�ες, π�_ ρ�0ν�υν ̂ να nµυδρ4 φJς στ4 7αθ_ µυστiρι� κα< σκ�τ*δι π�_
τ<ς καλ,πτει. Mπ�ρεH ν1 >0qη 0αθC σiµερα τ4 Mσωτερικ9 τ�υς ν9ηµα. SOµως µ�α
συγκριτικ� µελIτη τJν MAωτερικJν στ�ι0ε�ων στ<ς µυστηριακ3ς Dερ�τελεστ�ες
τCς @ρ0αι9τητας κα< τ<ς τελετ3ς τJν @ναστεν*ρηδων φανερFνει, τηρ�υµIνων
τJν @ναλ�γιJν, κ*π�ια κ�ιν� καταγωγi. Στ1 Kρητικ1 Mυστiρια �D K�ρ,7α-
ντες >παιρναν µIρ�ς στ<ς Dερ�υργ�ες «µετ	 τυµπJνων κα
 "λλων ψ&φων (5ναρ-
θρες κραυγ3ς) κα
 Lν�πλ0�υ :�ρε0ας κα
 θ�ρ?��υ περι/π�ντες», Mν||J θεωρ�6νταν
δ*σκαλ�ι τCς LαµατικCς τI0νης (Στρ*7ων, «Γεωγραφικ	» I´, γ´ 7). Σ3 διαφ�ρε-
τικ4 γεωγραφικ4 πλ*τ�ς, στ� Σαµ�θρ�*κη, �D K*7ειρ�ι σ0ετ�U�νταν µ3 τ4 π6ρ,
τ� γ�νιµ9τητα κα< τ<ς γενετiσιες παρ�ρµiσεις, π�_ τ<ς συµ79λιUε ^να κερα-
σφ9ρ� κρι*ρι, Mν|J στ1 Mυστiρια τCς ∆iµητρας κα< τ�6 B*κ0�υ N θε4ς π�_
@π�καλυπτ9ταν στ4 µ,στη, aπως @ναφIρει N Π�ρφ,ρι�ς, θεωρ�6νταν µ�α φω-
τειν� @ρ0i, π�_ κατ�ικεH στ4 µIσ� τ�6 «πι) ε7γενικ�> πυρ&ς».

Στ<ς γι�ρτ3ς τ�6 SAι Γιαννι�6 παλαι9τερα 5να7αν φωτι3ς µπρ�στ1 στ1 σπ�-
τια κα< στ1 µαγαUι*, π�_ τ<ς Vπερπηδ�6σαν, πιστε,�ντας aτι >τσι θ1 Vπερπη-
δηθ�6ν κα< aλα τ1 Mµπ9δια σ3 aλ� τ4ν µCνα [ aλ� τ4ν 0ρ9ν�. Στ�ν @ρ0αι9τητα
>νας «παAς 1µφιθαλ2ς» (π�_ U�6σαν κα< �D δ,� γ�νεHς τ�υ) >λεγε: «xEφυγ�ν
κακ)ν, ε�ρ�ν "µειν�ν» κι Mνν��6σε, aτι @παλλαγµIν�ς @π4 κ*θε κακ4 θ1 @ρ0�σqη
καθαρ4ς κι @κµαH�ς τ�ν νIα περ��δ� τ�6 0ρ9ν�υ. Aλλ1 κα< σiµερα σ3 π�λλ1
µIρη τCς EEλλ*δας, τ�ν �ρα π�_ πηδ�6ν π*νω @π4 τ�ν φωτι*, @ναφων�6ν:
«xEφυγα 1π’ τ)ν κακ) τ)ν :ρ&ν� κα
 µπ$κα στ)ν καλ?τερ�», «xE4ω ψ?λλ�ι κα

κ�ρι�0, µ/σα [ ρ&γα [ :ρυσ$, ν	 πηδ�σω την φωτιJ, µ2 µF πιJν’ [ 1ρρωστι	»
[ «3Aφ�νω τ)ν :ρ&ν� τ)ν καλ) κα
 πJω στ)ν καλ?τερ�». T<ς @π9κριες στ4ν
Oρ0�µεν4 τCς B�ιωτ�ας τ1 7ρ*δια τ�6 Tρι|ωδ��υ σ3 κ*θε γειτ�νι*, Lδ�ως τ1
Σα77ατ�κ,ριακα, @ν*7�υν τ<ς «καλFς φωτι/ς». T4 πiδηµα τCς φωτιPς >0ει γε-
νικ1 τ�ν >νν�ια τCς @νανIωσης µIσ|ω τCς κ*θαρσης, τCς καλCς Vγε�ας µ3 τ� δ,-
ναµη τ�6 πυρ9ς. EH φωτι1 φIρνει τ�ν κ*θαρση, Nπ9τε MπIρ0εται α`τ9µατα κα<
Q MAυγ�ανση. OD σ,γ0ρ�ν�ι SEλληνες @π�δ�δ�υν στ� φωτι1 τ�ν Lδι9τητα Mν�-
σ0υσης τJν @τ9µων. Παρ*λληλα >0�υµε στ�_ς @ρ0α��υς µ,θ�υς τ�ν ΘIτιδα,
τ�ν ∆iµητρα [ κα< τ�ν mIσιδα ν1 µεταδ�δ�υν [ ν1 πρ�σπαθ�6ν ν1 µεταδFσ�υν
τ�ν @θανασ�α µIσ|ω τ�6 πυρ9ς.

Σ3 παλαι9τερες Mπ�03ς �D πυρ�7*τες θεωρ�6νταν Dερ1 πρ9σωπα. Στ<ς µIρες µας
παρ9µ�ια φαιν9µενα, π�_ δ3ν µπ�ρ�6ν ν1 Bρµηνευτ�6ν µ3 τ�ν κ�ιν� λ�γικ�  [
µ3 τ�ν περιωρισµIνη >νν�ια τ�6 φυσι�λ�γικ�6, συναντ�6ν τ� δυσπιστ�α κα<
@π�δ�κιµ*U�νται @π4 τ�ν �ργανωµIνη θρησκε�α. EΩστ9σ� α`τ�< �D τελευταH�ι
πυρ�7*τες εOναι µ�α πρ9κληση γι1 τ<ς παγιωµIνες πεπ�ιθiσεις µας, καθFς κα<
γι1 ν1 µPς θυµ�U�υν, πhς Q Mπιρρ�i µας δ3ν σταµατP MκεH π�_ τελειFνει Q λ�-
γικi, �D αLσθiσεις [ τ4 σJµα µας.

N6νσυ Mπ3σκα
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!H µετJν�ια
xA! ∆Fν µπ�ρεAτε ν	 µ2ν ε9στε ε7τυ:ισµ/ν�ι, π�H τ) ε_δατε κι α7τ) π�H µ/:ρι πρ&-

τιν�ς LφJνταUε 1διαν&ητ�. Π�ι&; M	 τ)ν ΠJπα ν	 Uητb συγγν8µη. B/�αια, γι	 ν	
ε9µαι ε\λικριν�ς, 1κ&µη δFν κατJλα�α γι	 π�ι) πρbγµα. xIσως ν	 ε9µαι λ0γ� �λJ4,
1λλ	 νJ, σ	ν π�λH γενικ&λ�γ� δFν σbς φJνηκε τ) κε0µεν� κα
 κ�µµJτι περιεκτικ& –
τ&σ�, π�H ν	 1ναρωτι/σαι τ0 στ2ν ε7:2 �θελε ν	 πf$.

Πρ�σωπικ	 δηλαδ2 θ	 �θελα ν’ 1κ�?σω κJτι γι	 κεAν� τ)ν Oρηµ� τ)ν 3IωJννη X�?ς,
π�H τ) 1415, Lπειδ2 ε9:ε τ2ν 1τυ:$ Oµπνευση ν	 διαφων�σfη µF τ)ν 3IωJννην KΓ´ γι	
δ�γµατικ	 Uητ�µατα, τ�> πρ�/κυψε dνα µικρ) 1τ?:ηµα: τ)ν Oκαψαν Uωνταν&. Kα
 ν	
συναγων0Uεται τ) :ριστεπ8νυµ� πλ$θ�ς, π�ι&ς θ	 φ/ρfη τ	 πι) π�λλ	 4?λα. Kα
 �/-
�αια δFν yταν µ&ν�ν a X�?ς. Kα
 κJθε "λλ�ς Xριστιαν&ς, π�H παρε4/κλινε Oστω κα

κατ	 dνα κ&µµα 1π) τ	 :ριστιανικ	 θ/σφατα, α\σθαν&ταν τ2ν καυτ2 1γκαλι	 τ�> Λα-
τεραν�> κα
 ε9:ε 1νJλ�γη τ?:η µF τ)ν 1ε0µνηστ� X�?ς. ^Oµως [ Kαθ�λικ2 3Eκκλη-
σ0α, gπως 4/ρετε, πρ�στJτευσε κα
 τ
ς Lπιστ$µες. xA! B/�αια... 3Eναγκαλ0Uετ� κJθε ν/α
θεωρ0α. 3Aλλ	 µF Lναγκαλισµ) �&α σφιγκτ$ρα. Bγ$κε κα
 a Lρ0φης a ΓαλιλαA�ς ν	 µbς
πf$, gτι [ Γ$ γυρ0Uει, κα
 τ) µετJν�ιωσε πικρJ. Kαθ&τι τ)ν κJλεσαν γι	 «dνα καφεδJκι»
στ2ν !Iερ	 3E4/ταση κα
 τ)ν "ρ:ισαν π�> σF π�νεA κα
 π�> σF σφJUει. Στ) 1τρJντα:τ�
Lπι:ε0ρηµα τ<ν @ερ�ε4εταστ<ν «θ	 σ�> κJψ�υµε τ) σ<µα, γι	 ν	 σ8σ�υµε τ2ν ψυ:�
σ�υ», σ	ν ν	 τ) καλ�σκ/φτηκε: πρ�κειµ/ν�υ ν	 γ0νω ντ�ν/ρ, δFν πJει στ) διJ��λ�.
!Yπ/γραψε LκεA µι	 δ�λωση, gτι [ Γ$ ε9ναι καρφωµ/νη, κα
 καθJρισε. ̂ Oµως κα
 gλ�
τ) @ερατεA� 1π) τ�Hς καρδιναλ0�υς µ/:ρι τ)ν Oσ:ατ� διJκ�ν� ε9:αν τερJστιες 1νθρω-
π�γνωστικFς γν8σεις. ΨJ:ναν �@ "νθρωπ�ι ν	 �ρ�>ν τ	 Lπ
 Γ$ς Qργανα τ�> Σατανb.
3AµJν, Oτσι κι �σ�υν λ0γ� \δι&ρρυθµ�ς j ε9:ες κJπ�ι� σηµJδι 1π) γεννησιµι�> σ�υ j
τ0π�τε LλιFς στ) σ<µα. MF τελε0ως δηµ�κρατικFς διαδικασ0ες σF �ν&µαUαν µJγ� j µJ-
γισσα. Nα0! τ�Hς Oκαναν ψητ�?ς, 1φ�> πρ<τα eµ�λ�γ�>σαν 1�0αστα κα
 Lλε?θερα τ2ν
σ:/ση τ�υς µF τ)ν xE4ω 1π) Lδ<, δεµ/ν�ι στ)ν τρ�:) µF τ	 καρφιJ κα
 µ’ dνα σιδερ/-
νι� στεφJνι ν	 τ�Hς διατρυπb τ) κραν0�.

ΦυσικJ, Lπειδ2 gλ�ι θ/λαν τ&τε ν	 πbνε στ)ν ΠαρJδεισ�, τ) Bατικαν) «τ?πωσε»
συγ:ωρ�:Jρτια, µF τ	 aπ�Aα Oναντι cδρbς 1µ�ι�$ς a 1γ�ρJUων 1π�κτ�>σε I.X. σ?ν-
νεφ�ν παρ	 τh< 3AνJρ:hω, µF τ)ν aπ�A�ν µπ�ρ�>σε ν	 πα0Ufη κα
 τJ�λι. Kα
 4αµ�λ?-
θηκαν �@ πωλητFς 1ν	 τ2ν E7ρ8πη διαλαλ<ντας τ2ν πραµJτειJ τ�υς: «3Eδ< τ	 eραAα
συγ:ωρ�:Jρτια», «3Eδ< τ	 καλ	 συγ:ωρ�:Jρτια» κ.λπ. Kι gταν κJπ�υ 1ντJµωναν
δυ) πωλητ/ς, Oπεφταν κα
 κJπ�ιες «ψιλFς» γι	 τ) π�ι)ς ε9:ε τ	 καλ?τερα. Παρ’ gλα
α7τ	 [ 3Eκκλησ0α 1γαπ�>σε gλ�υς τ�Hς 1νθρ8π�υς, Xριστιαν�Hς κα
 µ�. Φυσικ	 θ	
πρ/πει ν	 θυµηθ�>µε κα
 κJτι �κατ�ντJδες :ιλιJδες 1δικ�σφαγµ/ν�υς \θαγενεAς τ$ς
3Aµερικ$ς, π�H δF γ�?σταραν ν	 τ�Hς σ8σ�υν τ2ν ψυ:2 σ8νει κα
 ντF �@ @εραπ&-
στ�λ�ι. T8ρα θ	 µ�> π$τε, π�> τ	 θυµ�θηκα gλ’ α7τ	 τ	 παµπJλαια. Nα0! xE:ετε δ0-
κι�. Kαλ?τερα ν	 θυµηθ�>µε τ
ς ε7λ�γ0ες τ�> ΠJπα στ)ν M�υσσ�λ0νι, π�H µF τ)
κ�υκ�ρδbτ� τ$ς P8µης τ) Bατικαν) Oγινε 1νε4Jρτητ� κρJτ�ς µF \δια0τερα πρ�ν&-
µια. 3Aκ�?σατε, ρF παιδιJ, a ΠJπας ν’ 1ναφερθ$ σ’ gλα α7τ	 κα
 δFν τ) κατJλα�α,
j µ�πως µbς δ�?λεψε «ψιλ) γαU
» a µεγJλ�ς;

ΓιOργ+ς Πετρ<π+υλ+ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



«Θα>µα» εOναι κ*θε @Aι�περ�εργ� συµ71ν [ µετα7�λ� π�_ πIφτ�υν
στ�ν @ντ�ληψi µας δι1 µIσ�υ τJν αLσθiσεων τCς Nρ*σεως κα< τCς @κ�Cς, τ1 Nπ�Hα Mκφε,-
γ�υν τJν φυσικJν ν9µων. EOναι κ*θε τι, π�_ Aεπερν*ει τ�ν συνηθισµIνη καθηµεριν� πραγ-
µατικ9τητα τCς UωCς µας.

Aπ4 τ� λIAη «θα>µα» πρ�Iρ0εται τ4 ρCµα «θαυµJUω», π�_ σηµα�νει aτι α`τ4 π�_ 7λI-
πω [ π�_ @κ�,ω µ’ Mκπλiσσει, γιατ< δ3ν >0ω AαναδεH [ Aανακ�,σει κ*τι τIτ�ι�. Aν*λ�γα
πρ4ς τ�ν πρωτ�τυπ�α τ�6 γεγ�ν9τ�ς τCς παρατηρiσεως δηµι�υργ�6νται στ� δι*νν�ι* µας
κα< στ�ν ψυ0i µας @π�ρ�ες κι’ Mρωτiσεις. Kα< aσ� δ3ν µπ�ρ�6µε ν1 7ρ�6µε λ�γικ3ς @πα-
ντiσεις κα< BρµηνεHες, τ9σ� µεγαλFνει N «θαυµασµ)ς» [ N «τρ9µ�ς» µας, π�_ MκδηλFνεται
µ3 κ*π�ι� «σε7ασµ4» [ µ3 «@γων�α @δυναµ�ας». Aπ4 τ�ν oδια λIAη παρ*γεται κα< τ4 τρι-
γεν3ς κα< τρικατ*ληκτ� Mπ�θετ� «θαυµJσι�ς -α - �».

EO σηµεριν4ς 5νθρωπ�ς, aσ� πι4 @πα�δευτ�ς εOναι, τ9σ� πι4 π�λ_ δI0εται τ1 «θα?µατα»
Wς @π�τελIσµατα τCς «θεϊκ$ς Lπεµ�Jσεως», 0ωρ<ς ν1 MνδιαφIρεται καθ9λ�υ, M1ν Vπ*ρ0qη
[ δ3ν Vπ*ρ0qη Mπιστηµ�νικ� Mρµηνε�α. Mερ�δα aµως τJν @νθρFπων MκδηλFν�υν Nπωσδi-
π�τε @π�ρ�αν [ >κπληAη γι1 ^να «θα>µα», @λλ1 τ4 @π�δ�δ�υν σ3 φυσικ�_ς ν9µ�υς @γνF-
στ�υς. EH @π�ρ�α κα< Q >κπληAη εOναι τ1 δηµι�υργικ1 κ�νητρα τCς Mπιστηµ�νικCς >ρευνας
γι1 τ�ν @π�δεικτικ� τεκµηρ�ωση τCς @λiθειας κα< τCς πραγµατικ9τητ�ς.

mAσ0ετα µ3 τ4 πJς σκIπτεται κα< πJς @ντιµετωπ�Uει N καθIνας τ1 θα,µατα, α`τ1 σ,µ-
φωνα µ3 τ<ς καταγεγραµµIνες πληρ�φ�ρ�ες µπ�ρ�6ν γενικ1 ν1 κατατα0θ�6ν στ<ς παρα-
κ*τω κατηγ�ρ�ες:

Aναστ*σεις νεκρJν.

Aπ�καταστ*σεις τCς Vγε�ας.

EYπερ*νθρωπες κατασκευIς.

Kαλλιτε0νικ3ς δηµι�υργ�ες [ κατασκευIς.

EHρωισµ�< κα< ν�κες.

Στ�ν παρ�6σα Mργασ�α θ1 κατα0ωρισθ�6ν µερικ1 παραµεληµIνα [ @γν�ηµIνα «θα?-
µατα», δηµι�υργiµατα α`τ�6 τ�,τ�υ τ�6 @νθρFπ�υ, z0ι τ�6 θε�6, σ1ν µ�α Vπενθ,µιση [
σ1ν MνηµIρωση τJν νIων µας.

SEνα @π4 τ1 πλI�ν γνωστ1 θα,µατα εOναι α`τ4 τCς
«και�µ/νης κα
 µ2 1π�τεφρ�υµ/νης �Jτ�υ» τCς B�7λ�υ (mEA�δ�ς, κεφ. Γ´1, >κδ. ZωCς 1989),
aπ�υ: «!O Mωυσ$ς �&σκ�ντας τ	 πρ&�ατα τ�> πεθερ�> τ�υ 3I�θ)ρ στ) Qρ�ς Xωρ2� ([ ΣινP),
1ντελ�φθη "γγελ�ν Kυρ0�υ �π) µ�ρφ2ν φλ�γ)ς πρ�ερ:�µ/νης Lκ και�µ/νης �Jτ�υ, [ aπ�0α
δFν 1πετεφρ�>τ�. ^Oραµα �λ/πω, µ�ν�λ&γησε a Mωυσ$ς. Στ2ν πρ&θεσ� τ�υ ν	 πλησιJσfη
τ2ν �Jτ�ν, "κ�υσε τ2ν φων2 τ�> Kυρ0�υ ν	 τ)ν 1π�καλf$ µF τ’ Qν�µJ τ�υ...», κι’ 5ρ0ισαν τ�ν
γνωστ� συUiτηση µεταA, τ�υς. T4 σηµεH� [ θα6µα >γινε λ�γ� καιρ4 πρ<ν @π4 τ�ν mEA�δ� τJν
EE7ρα�ων Mκ τCς ALγ,πτ�υ, Q Nπ��α >γινε περ< τ4 >τ�ς 1393 πρ4 Xριστ�6, aπως Vπ�λ�γ�Uε-
ται στ4 7ι7λ�� µ�υ «!H 3Aνα:ρ�ν�λ&γηση τ$ς Πρ�ϊστ�ρ0ας κυρ0ως µF �Jση τ
ς 1στρ�ν�µικFς

2. - ∆YO OMOIA ΘAYMATA

στ.

δ.

γ.

-.

α.

1. - EIΣAΓΩΓH

ΠερI θαυµ6των
(Qνθρωπ3νων, xMι «θε3ων»)



πληρ�φ�ρ0ες 1ρ:α0ων συγγραφ/ων», Mκδ. «∆αυλ4ς» 1999, σελ. 247-8.
Γι1 τ4 θα6µα α`τ4 δ3ν MAεφρ*σθη π�τ3 καµµ�α @µφι7�λ�α [ @µφισ7iτηση· �yτε κ5ν πJς

7ρIθηκε Q 7*τ�ς MκεH ψηλ1 στ4 zρ�ς. ∆ιδ*σκεται aµως σ3 aλα τ1 σ0�λεHα τ�6 κ9σµ�υ Wς
τ4 «θα6µα τCς και�µIνης 7*τ�υ»...

SEνα 5λλ� παρ9µ�ι� κα< πι4 πρ9σφατ� «θα6µα» συνI7η στ4 0ωρι4 K�υρτIσι τCς Hλε�-
ας τ�ν 15ην I�υν��υ 1999. SEνας 420ρ�ν�ς @γρ9της Wραµατ�στηκε στ4 κτCµα τ�υ, aπ�υ δ�,-
λευε, τ4ν Θε4 Vπ4 µ�ρφ�ν λ*µψεως τριγωνικ�6 σ0iµατ�ς κα< συνωµ�λησε µαU� τ�υ, aπως
κα< N MωυσCς. «T0 θ	 �θελες ν	 κJµω γι	 σ/να;», τ4ν ρFτησε N Θε9ς. Kι’ MκεHν�ς nπλP-
nπλP τ�6 Uiτησε «ν	 τ)ν ��ηθ�σfη ν	 κ&ψfη τ) τσιγJρ� κα
 ν	 τ)ν 1παλλJ4fη 1π) τ�Hς φ�-
�ερ�Hς π�ν�κεφJλ�υς, π�H τ)ν �ασJνιUαν συ:νJ». Πρ*γµατα, π�,, κατ1 τ1 λεγ9µενα τ�6
@γρ9τη, >γιναν @µIσως, aπως γρ*φει σ3 σ0ετικ� @νταπ9κρισi της µ�α @θηναϊκ� Mφηµερ�-
δα. T4 «θα6µα» τ�6 K�υρτεσ��υ τCς Hλε�ας, aπως γρ*φει Q oδια Mφηµερ�δα, πρ�κ*λεσε
τ�ν @ντ�δραση τ�6 µητρ�π�λ�τη Hλε�ας κ. Γερασ�µ�υ, Lσ0υρισθIντ�ς aτι: «!O Θε)ς δFν
πρ��α0νει σF τ/τ�ι�υ ε_δ�υς µικρ	 θα?µατα, �π�στηρ0U�ντας πrς πρ&κειται γι’ cπλFς φα-
ντασι8σεις τ�> 42:ρ�ν�υ 1γρ&τη». Aλλ1 Q διαφ�ρ1 τJν δ,� παραπ*νω «θαυµ*των» >γκει-
ται µ9ν� στ� γλJσσα συνενν�iσεως τ�6 «Θε�6» κα< τJν «συν�µιλητJν» τ�υ κα< στ� 0ρ�-
νικ� @π9σταση τJν 3.399 0ρ9νων τ�6 Bν4ς @π4 τ4 5λλ�...

EOναι γνωστ4 @π4 τ4ν SOµηρ�, aτι
^νας περ�φηµ�ς γιατρ4ς µ3 τ4 zν�µα Aσκληπι4ς καταγ9ταν @π4 τ�ν Θεσσαλ�α κα< Rταν
πατIρας τJν γιατρJν Mα0*�ν�ς κα< Π�δαλειρ��υ, π�_ >λα7αν µIρ�ς στ4 Tρωικ4 π9λεµ�
τ�6 3.087 - 3.078 π.X. A`τ4ς δ3ν >0ει καµµ�α σ0Iση µ3 τ4ν Aσκληπι4 τ4ν A´�, γι1 τ4ν Nπ�H�ν
N KερIνυϊ στ�ν «Mυθ�λ�γ�α τJν EEλλiνων» (µετ. ∆. Σταθ�π�,λ�υ, Mκδ. Eστ�α 1966, σελ.
142) διασ|FUει τ�ν παρ*δ�ση, κατ1 τ�ν Nπ��α: «!H K�ρων
ς τ�> Φλεγ?α γ/ννησε τ)ν
3Aσκληπι) τ)ν A´ στ2ν 3Eπ0δαυρ� κα
 τ)ν Lγκατ/λειψε στ) ��υν&. M0α γ0δα θ�λασε τ)
µωρ) κι’ dνα τσ�παν&σκυλ� τ) φ?λαγε. !O ��σκ)ς 3AρεσθJνας, ψJ:ν�ντας γι	 τ2 γ0δα κα

τ) σκυλ0 τ�υ, �ρ$κε τ) παιδ
 κα
 θ/λησε ν	 τ) πJρfη. ^Oταν πλησ0ασε, ε9δε µ0α λJµψη σ	ν
1στραπ�, π�H τ?λιγε τ) ν�πι�. xEν�ιωσε τ2ν θε&τητα τ�> :8ρ�υ κα
 �π�:8ρησε γι�µJτ�ς
δ/�ς... T&τε διαδ&θηκε [ πληρ�φ�ρ0α, πrς α7τ) τ) παιδ
 θ	 εqρισκε τ2 θεραπε0α κJθε
1ρρ8στιας κα
 θ	 1ν/σταινε νεκρ�?ς. Λ/γεται, gτι 1ν/στησε π�λλ�Hς �ρωες, gπως κα
 τ)ν
3Iππ&λυτ�.» Eκτ4ς α`τ�6 N R. Graves στ4 7ι7λ�� τ�υ «EO Bασιλε_ς Iησ�6ς» (µετ. M. Bε-
ρIττας, Mκδ. Alien 1995, σελ. 536) @ναφIρει, aτι «κα
 a Γλα>κ�ς (τ�6 Σισ,φ�υ) στ2ν 3Eφ?-
ρα (κ�ντ1 στ�ν K9ρινθ�) 1νεστ�θη �π) τ�> 3Aσκληπι�> κα
 τ&τε a ZεHς τ�> π$ρε τ2 Uω�,
γι	 ν	 1π�Uηµι8σfη τ)ν ̂ Aδη». T4 θIµα συµπληρFνεται @π4 τ4ν A. Σταγειρ�τη στ�ν «Ωγυ-
γ�α» (Mκδ. Eλε,θερη ΣκIψη 1994, σελ. 70), aπ�υ @ναφIρεται: «!O Zε?ς, φ��ηθε
ς µ�πως
�@ "νθρωπ�ι γ0ν�υν 1θJνατ�ι δι	 τ$ς \ατρικ$ς τ/:νης τ�> 3Aσκληπι�> τ�> A´ κα
 κατα-
φρ�ν�σ�υν τ�Hς θε�?ς, τ)ν Lκερα?νωσε, j a Πλ�?των παρεκJλεσε τ)ν ∆0α ν	 τ)ν κεραυ-
ν8σfη, Lπειδ2 1ν/στησε π�λλ�Hς νεκρ�Hς κι’ LUηµ0ωνε τ)ν ^Aδη».

Aπ4 τ4ν Γλα6κ�, π�_ Rταν γυι4ς τ�6 Σισ,φ�υ, µI0ρι τ�6 Γλα,κ�υ Mγγ�ν�6 τ�6 Bελλε-
ρεφ9ντη, π�_ εO0ε λ*7ει µIρ�ς στ4ν Tρωικ4 π9λεµ�, εO0αν παρIλθει τIσσαρες γενε3ς [ 120
0ρ9νια. EEπ�µIνως N Γλα6κ�ς τ�6 Σισ,φ�υ εO0ε γεννηθC περ< τ4 >τ�ς 3.087 π.X. (Tρωικ4ς
π9λεµ�ς) + 120 0ρ. = 3.207 π.X. EOπ9τε N Aσκληπι4ς N A´ πρIπει ν1 Rταν συν�µiλικ�ς τ�6
Σισ,φ�υ κα< ν1 εO0ε γεννηθC περ< τ4 >τ�ς 3.237 π.X. T1 θα,µατ* τ�υ Mντ�π�U�νται στ�ν
περ��δ� τJν QρFων, Q Nπ��α συµπ�πτει µ3 τ�ν περ��δ� @π4 τ�6 Kατακλυσµ�6 τ�6 ∆ευ-
καλ�ων�ς µI0ρι κα< τ�6 Tρωικ�6 π�λIµ�υ.

3. - O AΣKΛHΠIOΣ KAI TA ΘAYMATA TOY
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EH λIAη «θα>µα» κα< τ1 παρ*γωγ*
της κατ*γ�νται @π4 τ4ν SOµηρ�, γι1 τ4ν Nπ�H� >0�υν τ�ν σηµασ�α κι’ >νν�ια τ�ν σηµερι-
νi. Στ1 >πη τ�υ κατα0ωρ�U�νται π�λλ1 δε�γµατα 5Aια θαυµασµ�6, @π4 τ1 Nπ�Hα MπιλI-
γ�νται µερικ1 «θα?µατα \δ/σθαι», π�_ >0�υν σ0Iση µ3 τ�ν kµ�ρφι*, τ�ν τI0νη τ�6 0�ρ�6,
τ�ν ρητ�ρικi, τ�ν κατασκευαστικi, τ4ν @θλητισµ4 κα< τ�ν θεραπε�α τCς Vγε�ας.

EH kµ�ρφι1 τJν @νθρFπων τ9σ� Q MAωτερικi, Q Mπιφανειακi, aσ� κα< Q Mσωτερικi, Q ψυ-
0ικi, Rσαν @ντικε�µενα γι1 τραγ�,δια κα< π�ιiµατα, aπως εOναι κα< σiµερα. SEνα τIτ�ι�
δεHγµα παρI0ει N SOµηρ�ς στ�ν EOδ,σσεια (λ 281-287), aπ�υ λIγει: «!H παν/µ�ρφη Xλ8-
ρη (τ�6 NηλIα Q γυναHκα) µετ	 τ)ν N/στ�ρα, τ)ν Xρωµ0α, τ)ν περ�φαν� Περικλ?µεν�, Lγ/ν-
νησε τ2ν περιU�τητη (ν,φη) Πηρ8, θα>µα γι	 τ�Hς 1νθρ8π�υς».

OD TI0νες (τ4 τραγ�,δι, N 0�ρ4ς κα< �D καλλιτε0νικ3ς κατασκευ3ς >ργων) δ3ν >µειναν @πα-
ρατiρητες @π4 τ4ν SOµηρ�. M�α τIτ�ια εLκ9να «θαυµασµ�>» παρI0εται στ�ν Oδ,σσεια
(θ 261-265), aπ�υ: «γ?ρω 1π) τ)ν τραγ�υδιστ2 ∆ηµ&δ�κ� κα
 τ2ν κιθJρα τ�υ �@ νεαρ�
 :�-
ρευτFς Oσερναν τ)ν θεϊκ) :�ρ) µF τ	 π&δια κι’ a 3Oδυσσ/ας, �λ/π�ντας τ
ς γρ�γ�ρες κιν�-
σεις τ<ν π�δι<ν, θα?µαUε µF τ2ν ψυ:� τ�υ».

EH ρητ�ρικi, MνFπι�ν Bν4ς πλiθ�υς [ µιPς συνεδρι*σεως στ�ν @γ�ρ1 τCς π9λεως, Rταν
κα< εOναι @νθρFπινη Mκδiλωση σ�φ�ας, γνFσεων κα< θ*ρρ�υς. M�α τIτ�ια εLκ9να περι-
γρ*φει N SOµηρ�ς στ�ν Oδ,σσεια (α 381 - 382), aπ�υ λIγει: «α7τ	 ε9πε (N TηλIµα0�ς) κι’
gλ�ι (�D µνηστCρες τCς µητIρας τ�υ Πηνελ9πης) δJγκωσαν τ	 :ε0λη τ�υς (@π4 τ4 κακ9
τ�υς), θαυµJU�ντας τ)ν νεαρ) Tηλ/µα:�, a aπ�A�ς 1γ&ρευε µF θJρρ�ς».

EH κατασκευαστικ� Dκαν9τητα τ�6 @νθρFπ�υ @π�σκ�πεH στ�ν ε`πρIπιση κα< QµIρεψη
τCς φ,σεως. M�α τIτ�ια Dκαν9τητα καταναλFνεται π�λλ3ς φ�ρ3ς στ�ν κατασκευ� aπλων
@φανισµ�6 τ�υ @ντ< µIσων διευκ�λ,νσεως τCς UωCς τ�υ. SEνα τIτ�ι� «θαυµJσι�ν» κατα-
σκε,ασµα περιγρ*φει N SOµηρ�ς στ�ν Oδ,σσεια (δ 43-46), aπ�υ λIγει γι1 τ4 παλ*τι τ�6
Mενελ*�υ: «E\σ$λθαν (N TηλIµα0�ς κα< N Πεισ�στρατ�ς τ�6 NIστ�ρ�ς) στ) θεϊκ) µ/γαρ�
κα
 �λ/π�ντJς τ� θα?µαUαν τ) κτ�ρι� τ�> θε�τραφ�>ς �ασιλ/ως. Γιατ
 Oλαµπε σ	ν τ)ν
�λι� κα
 τ2 σελ�νη τ) µεγαλ�πρεπFς παλJτι τ�> MενελJ�υ».

EO @θλητισµ4ς εOναι µ�α Mκδiλωση τ�6 @νθρFπ�υ, π�_ γεννiθηκε κα< @ναπτ,0θηκε µ9-
ν� στ�ν EEλλ*δα µ3 τ� θIσπιση τJν OλυµπιακJν @γFνων τ4 >τ�ς 7.320 πρ4 Xριστ�6. T4
θIµα κα< Q @A�α τ�υ δ3ν διIφυγαν τCς πρ�σ�0Cς τ�6 EOµiρ�υ, N Nπ�H�ς παρI0ει π�λλ3ς πλη-
ρ�φ�ρ�ες περ< τ�,τ�υ. M�α Mκ τ�,των κατα0ωρ�Uεται στ�ν Oδ,σσεια (θ 107-108): «(τ4ν
OδυσσIα) τ)ν eδηγ�>σε 1π) τ)ν _δι� δρ&µ� π�H π�γαιναν κα
 �@ "λλ�ι "ριστ�ι τ<ν Φαι-
Jκων, γι	 ν	 θαυµJσ�υν τ’ 1γων0σµατα».

EH θεραπε�α τJν @σθενειJν κα< τJν τραυµ*των τ�6 π�λIµ�υ @νεπτ,0θη στ4 5ρθρ� µ�υ
«!H \ατρικ2 aρ�λ�γ0α τ�> !Oµ�ρ�υ» («∆αυλ9ς», τ. 175/1996). EδJ πρ9κειται γι1 τ�ν «α7τ�-
θεραπε0αν» τ�6 SEκτ�ρ�ς, γι1 τ�ν Nπ��αν N SOµηρ�ς (Iλι1ς � 409-420, 425-432-439, O9-11,
240, 286, 288), @φ�6 περιγρ*φει τ4ν 7αρ_ τραυµατισµ4 τ�6 SEκτ�ρ�ς, καταλiγει σ’ α`τ4
π�_ λIγει N Θ9ας, aταν εOδε τ4ν SEκτ�ρα ν1 σηκFνεται: «1λ�θεια, ε9ναι µεγJλ� θα>µα
α7τ) π�H �λ/π�υν τ	 µJτια µ�υ, 1φ�> κα
 πJλιν 1νεστ�θη a ̂ Eκτωρ, 4εφε?γ�ντας 1π) τ)ν
θJνατ�». T4 θα6µα στ�ν περ�πτωση α`τ� >γκειται στ�ν @ντ�0� τ�6 kργανισµ�6 τ�6 SEκτ�-
ρ�ς, γιατ< κανε<ς δ3ν τ�6 πρ9σφερε τ�ν παραµικρ�ν Lατρικ� 7�iθεια.

4. - MEPIKA «ΘAYMAΣIA» TOY OMHPOY
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Eπ< τCς 7ασιλε�ας τJν
A0α*7 κα< O0�U�α περ< τ4 774-756 π.X. (σ3 τρ�πικ1 0ρ9νια) παρ�υσι*σθηκε στ4 πρ�-
σκiνι� τCς E7ραϊκCς Dστ�ρ�ας N πρ�φiτης Hλ�ας. EH πρ�σφ�ρ* τ�υ στ4 λα4 τ�6 Iσρα�λ
Rταν µεγ*λη σ3 πρ�φητεHες, σηµαδευθεHσα µ3 µερικ1 θα,µατα Lδια�τερης σηµασ�ας. SEνα
Mκ τ�,των Rταν «[ 1νJσταση τ�> παιδαρ0�υ τ$ς :�ρας (Q Nπ��α τ4ν φιλ�Aεν�6σε στ� Σα-
ρεπτ1 τCς Σιδων�ας), τ) aπ�A� 1ρρ8στησε κα
 π/θανε. T&τε a !Hλ0ας 1ν/�ασε τ) νεκρ)
παιδ
 στ) �περh<�. 3EκεA πρ�σευ:&µεν�ς Lνεφ?σησε πρ)ς τ) παιδ
 τρεAς φ�ρ/ς, λ/γ�ντας.
xAς Lπιστραφf$ [ ψυ:2 τ�> παιδ0�υ τ�?τ�υ ε\ς α7τ)» (A´ BασιλειJν, IZ 9-21). mEτσι κι
>γινε.

SEνα δε,τερ� θα6µα @ναφIρεται στ4 7ι7λ�� A´ τJν BασιλειJν (IH 22-38), aπ�υ «a 3Hλ0ας
1π/δει4ε Lν8πι�ν τ�> λα�>, gτι �@ 450 ψευδ�πρ�φ$τες τ�> θε�> Bα	λ κα
 �@ 400 τ�> "λσ�υς
�7δεµ0α δ?ναµη ε9:αν Oναντι τ�> Θε�> τ�> 3Iσρα�λ, a aπ�A�ς Oρριψε κεραυν) Lκ τ�> �7ρα-
ν�> κα
 "ναψε [ πυρ	 τ�> θυσιαστηρ0�υ γι	 τ2ν τ/λεση τ$ς θυσ0ας τ<ν ��<ν».

T4 τρ�τ� σηµεH� τCς δυν*µεως τ�6 Hλι�6 @ναφIρεται στ4 ∆´ τJν BασιλειJν (B9-12),
aπ�υ «a 3Hλ0ας κα
 a 3EλισσαιF π�γαιναν πρ)ς τ2ν Oρηµ� συν�µιλ�>ντες. Kα
 \δ�H �ρµα
πυρ)ς κα
 "λ�γα π?ρινα LστJθηκαν 1νJµεσJ τ�υς. !O 3Hλ0ας 1ν/�ηκε κα
 µF µ�ρφ2 1νε-
µ�στρ��0λ�υ Oφυγε πρ)ς τ)ν �7ραν&. !O 3EλισσαιF O�λεπε κι’ Lφ8ναUε...».

Στ4 7ι7λ�� ∆´ τJν BασιλειJν (B14) @ναφIρεται @κ9µη, aτι «a 3EλισσαιF λα�rν τ2 µηλωτ2
(τ4 δIρµα πρ�7*τ�υ τ�6 Hλι�6), π�H Oπεσε LπJνω τ�υ (καθhς N Hλι�6 @νI7αινε πρ4ς τ4ν
�`ραν9), Lκτ?πησε (µ3 α`τ�ν) τ	 qδατα τ�> 3I�ρδJνη π�ταµ�> κα
 διε:ωρ0σθησαν στ	
δ?�, aπ&τε a 3EλισσαιF π/ρασε (πεU9ς)».

Συνε0�U�ντας τ1 περ< τ�6 Eλισσαι3 >ργα στ4 7ι7λ�� ∆´ τJν BασιλειJν (∆1-7) @ναφIρε-
ται, aτι: «παρ�υσιJσθη στ)ν 3EλισσαιF µ0α γυναAκα, π�H ε9:ε πεθJνει a "νδρας της κα
 a
δανειστ�ς τ�υ Uητ�>σε τ	 παιδιJ της γι	 δ�?λ�υς. Στ) σπ0τι της ε9:ε µ&ν� dνα 1γγεA� µF
λJδι. Kα
 a 3EλισσαF τ$ς ε9πε: ∆ανε0σ�υ 1π) τ�Hς γε0τ�ν/ς σ�υ gσα "δεια 1γγεAα µπ�ρεAς.
xEµπα µF τ	 παιδιJ σ�υ µ/σα κα
 κλεAσε τ
ς π&ρτες. Mετ	 1π) τ) δ�:εA� τ�> Lλα0�υ π�H
O:εις, γ/µισε gλα τ	 δανεικ	 δ�:εAα. Π�?λησε τ) λJδι κα
 L4&φλησε τ)ν δανειστ� σ�υ.
xEτσι κι’ Oγινε». SEν’ @κ9µη θαυµατ�υργ4 >ργ� τ�6 Eλισσαι3 @ναφIρεται στ4 7ι7λ�� ∆´ τJν
BασιλειJν (IΓ´ 20-21), aπ�υ «1π/θανεν a 3EλισσαιF κα
 τ)ν Oθαψαν. T)ν �π&µεν� :ρ&ν�, Lνh<
Oθαπταν κJπ�ι�ν "νθρωπ�, �ρµησεν dνα τJγµα Mωα�ιτ<ν κα
 (στ� 7ιασ,νη τ�υς) Oρρι-
ψαν τ)ν νεκρ) στ)ν τJφ� τ�> 3Eλισσαι/... ̂ Oµως, καθrς a νεκρ)ς "γγι4ε τ	 Gστb τ�> 3Eλισ-
σαι/, 1ν/Uησε κα
 στJθηκε στ	 π&δια τ�υ».

M�α 5λλη «θαυµατ�υργ)ς» δρ*ση @ν*γεται στ4ν πρ�φiτη ∆ανιiλ, N Nπ�H�ς περ< τ4 650
π.X. Vπηρετ�6σε Wς @Aιωµατ�60�ς τCς α`λCς τ�6 ΠIρση 7ασιλIως. Λ9γ|ω δια7�λCς κα< συ-
κ�φαντ�ας (∆ανι�λ ΣT 16-22) «a �ασιλεHς δι/τα4ε ν	 κατε�Jσ�υν τ)ν ∆ανι2λ στ)ν λJκκ�
τ<ν λε&ντων κα
 ν	 τ)ν σκεπJσ�υν µF dνα λ0θ�. T2ν �π�µ/νη a �ασιλεHς διαπ0στωσε, gτι
a ∆ανι2λ yταν 1ν/παφ�ς, γιατ
 "γγελ�ς Kυρ0�υ Oφρα4ε τ	 στ&µατα τ<ν λε&ντων κα
 δFν
τ)ν πε0ρα4αν (καθ’ aλην τ�ν ν,κτα π�_ >µειναν µαU�)».

Στ4 σηµεH� α`τ4 5θελα >ρ0εται στ4 ν�6
τ4 συµ7*ν, π�_ @ναφIρεται στ4 7ι7λ�� τCς EA9δ�υ (I∆ 15, 16), aπ�υ N MωϋσCς «κατ&πιν
ε\δικ$ς πρ�τρ�π$ς τ�> Θε�> "ν�ι4ε δ0�δ� στ2ν 3Eρυθρ	 θJλασσα δι	 κτυπ�µατ�ς τ$ς ρJ-
�δ�υ τ�υ Lπ
 τ$ς Lπιφανε0ας τ�> qδατ�ς». T4 τ� γ,ρεαν �D γυι�< τ�6 Iσρα�λ στ�ν Eρυθρ1
θ*λασσα εOναι @νεAiγητ� κα< 0ρει*Uεται µ�α λιγ9λ�γη >στω @λλ1 κα< ψ,0ραιµη Mρµηνε�α.

6. - TO TPAΓIKO ΛAΘOΣ TOY MΩYΣEΩΣ

5. - TA «ΘAYMATA» H «ΣHMEIA» TΩN ΠPOΦHTΩN
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EH π�ρε�α τCς «L4&δ�υ Lκ τ$ς A\γ?πτ�υ», κατ1 τ1 λεγ9µενα στ�ν «mEA�δ�» (IB 37), «4ε-
κ0νησε 1π) τ2ν π&λη Pαµεσσ$ ([ τ�ν T*νιδα) πρ)ς τ2ν Σ�κ:rρ j Σ�κ:rθ» (εVρισκ�µI-
νην πιθανJς κ*π�υ µεταA_ τJν σηµερινJν π9λεων Iσµαηλ�ας κα< Φιρντ*ν, @πI0�υσαν
τCς PαµεσσC περ�π�υ 40-45 0ιλι9µετρα, aσα µπ�ρ�6σαν ν1 διανυθ�6ν σ3 δι*στηµα µιPς QµI-
ρας). EκεHθεν, κατ1 τ1 δεδ�µIνα τCς B�7λ�υ (mEA�δ�ς IΓ´ 20), «Oπρεπε ν	 στρ0ψ�υν κα
 ν	
πρ�:ωρ�σ�υν πρ)ς τ2ν 1ρ:2 τ$ς Lρ�µ�υ κα
 ν	 στρατ�πεδε?σ�υν στ2ν 3Oθrµ j A\ρrθ j
A\θ8µ». EH @ρ0� τCς Mρiµ�υ 7ρισκ9ταν κα< 7ρ�σκεται @κ9µη πIραν τCς @νατ�λικCς z0θης
τCς σηµερινCς διFρυγ�ς τ�6 Σ�υIU, @κρι7Jς @νατ�λικ1 τCς σηµερινCς π9λεως Φιρντ1ν,
aπως δε�0νει N 0*ρτης τ�6 σM8µατ+ς 1 (7λ. Bπ9µενη σελ�δα). Kατ1 τ1 λεγ9µενα τCς B�7λ�υ
(mEA�δ�ς IΓ´ 20): «L4ελθ&ντες τ$ς Σ�κ:rθ j Σ�κ:8ρ, Lστρατ�π/δευσαν στ2ν 3Oθrµ j A\ρrθ
παρ	 τ2ν Oρηµ�ν». Στ� συνI0εια N «Θε4ς» εOπε πρ4ς τ4ν MωυσC (mEA�δ�ς I∆´ 2) «^Oταν
φθJσετε στ2ν 1ρ:2 τ2ς Lρ�µ�υ (στ�ν Oθhµ [ στ�ν ALθhµ), ν	 στρ0ψετε κα
 ν	 στρατ�-
πεδ/ψετε µετα4H τ$ς Mιγδrλ κα
 τ$ς θαλJσσης». EO «Θε4ς» Mνν��6σε aτι, aταν φθ*σετε
στ�ν @ρ0� τCς Mρiµ�υ (µετ1 τ�ν σηµεριν� διFρυγα τ�6 Σ�υIU) «ν	 στρ0ψετε 1ριστερJ, δη-
λαδ2 πρ)ς ��ρρbν, πρ)ς τ2ν 1κτ2 τ$ς Mεσ�γε0�υ θαλJσσης κα
 ν	 στρατ�πεδ/ψετε µετα4H
τ$ς π&λεως τ$ς Mιγδrλ κα
 τ$ς Mεσ�γε0�υ θαλJσσης». Στ4 σηµεH� α`τ4 Mντ�π�Uεται τ4 τρα-
γικ4 λ*θ�ς τ�6 MωυσIως. ∆3ν κατ*λα7ε καλ1 τ4ν aρ� «ν	 στρ0ψετε», γιατ< N Θε4ς δ3ν
πρ�σδιFρισε κ*π�ια κατε,θυνση στρ�φCς. Στ� περ�πτωση α`τi, @φ�6 N MωυσCς δ3ν κα-
τ*λα7ε τ� διε,θυνση στρ�φCς @π4 τ�ν Oθhµ κα< µετ*, Rταν Vπ�0ρεωµIν�ς ν1 MπιλIAqη µ�α
τJν τριJν λ,σεων, π�_ @ναλ,�νται στ� συνI0εια.

- Aπ4 τ� Σ�κ0hρ (θ9ση A τ+A M6ρτη) >πρεπε ν1 στρ�ψqη πρ4ς @νατ�λ1ς κα< ν1 πρ�-
0ωρiσqη πρ4ς τ�ν @ρ0� τCς Mρiµ�υ πIραν τCς σηµερινCς διFρυγ�ς τ�6 Σ�υIU, κατ1 τ�ν δι-
ε,θυνση τCς σηµερινCς π9λεως Φιρντ1ν κα< ν1 στρατ�πεδε,σqη Mπ< τCς τ�π�θεσ�ας Oθhµ
[ ALρhθ [ ALθhµ (θ9ση B) σ3 @π9σταση π�ρε�ας µιPς QµIρας @π4 τ� Σ�κ0Fρ, δηλαδ� πε-
ρ�π�υ σ3 µ�α @π9σταση 30-35 0ιλι�µIτρων. T�ν Bπ�µIνη >πρεπε ν1 στρ�ψqη κα< π*λιν πρ4ς
τ’ @ριστερ*, πρ4ς 7�ρρ1ν [ 7�ρειανατ�λικ*, δηλαδ� πρ4ς τ�ν Mεσ9γει� θ*λασσα, @να-
UητJντας τ�ν π9λη MιγδFλ, aπ�υ µεταA_ α`τCς κα< τCς @κτCς τCς Mεσ�γε��υ θαλ*σσης
>πρεπε ν1 διανυκτερε,σqη (θ9ση Γ). EH θIση α`τCς τCς διανυκτερε,σεως >πρεπε ν1 εVρ�-
σκετ� σ3 µ�α @π9σταση περ�π�υ 40 0ιλι�µIτρων @π4 τ�ν πρ�ηγ�υµIνη, aση Rταν δυνατ4
ν1 διανυθqC σ3 δι*στηµα µιPς QµIρας. Aκ�λ�υθJντας τ�ν π+ρε3α dπ’ Qριθ. 1 τ�6 0*ρτη, Q
@ναUiτηση κα< Q 5φιAη στ� γC τCς Eπαγγελ�ας θ1 Rταν πι4 εyκ�λη κα< πι4 σ,ντ�µη.

- Στ� περ�πτωση π�_ N MωυσCς κα< N λα4ς τ�6 Iσρα�λ εO0αν φθ*σει στ�ν @ρ0� τCς
Mρiµ�υ, πIραν τCς @νατ�λικCς z0θης τCς σηµερινCς διFρυγ�ς τ�6 Σ�υIU κα< «εO0αν στρ�-
ψει» δεAι*, πρ4ς ν9τ�ν (π+ρε3α dπ’ Qριθ. 2 τ+A M6ρτη), Rταν @δ,νατ� ν1 διασταυρωθ�6ν
µ3 τ�ν Eρυθρ1 θ*λασσα, γιατ< κατ’ @ρ01ς θ1 7*διUαν @νατ�λικ1 τCς z0θης τCς σηµερινCς
διFρυγ�ς τ�6 Σ�υIU κα< τCς @κτCς τCς µεγ*λης λ�µνης Mπ�ττερ. Kα< M1ν συνI0ιUαν πρ4ς
ν9τ�ν Mπ< α`τCς τCς διαδρ�µCς, θ1 ε�ρισκαν τ�ν @κτ� τCς EρυθρPς θαλ*σσης πρ4ς τ1 δε-
Aι* τ�υς, Nπ9τε δ3ν 0ρειαU9τανε ν1 0ρησιµ�π�ιiσqη N MωυσCς τ�ν ρ*7δ� τ�υ γι1 τ4ν δια-
0ωρισµ4 τJν Vδ*των.

- Στ� περ�πτωση π�_ N MωυσCς δ3ν >φθασε στ�ν @ρ0� τCς Mρiµ�υ, @λλ1 >στριψε
@µIσως µετ1 τ� Σ�κ0hρ πρ4ς τ1 δεAι*, δηλαδ� πρ4ς ν9τ�ν, τ9τε @κ9µη κα< σiµερα θ1 >ψα-
0νε γι1 τ�ν γC τCς Eπαγγελ�ας πρ4ς τ4 σηµεριν4 Σ�υδ*ν, 7αδ�U�ντας κατ1 µCκ�ς τCς δυ-
τικCς παραλ�ας τCς EρυθρPς θαλ*σσης (π+ρε3α dπ’ Qριθ. 3 τ+A M6ρτη). E1ν aµως σ3 κ*-
π�ια στιγµ� @ντελiφθη τ4 λ*θ�ς τ�υ, θ1 >πρεπε ν1 στρ�ψqη πρ4ς @νατ�λ*ς, γι1 ν1 περ*ση
@πIναντι στ�ν @νατ�λικ� z0θη τCς σηµερινCς z0θης τCς διFρυγ�ς τ�6 Σ�υIU. Kα< γι1 ν1
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συναντiσqη τ�ν 79ρεια @κτ� τCς EρυθρPς Θαλ*σσης (τ�6 >τ�υς 1393 πρ4 Xριστ�6), >πρε-
πε δηλαδ� ν1 διαν,σqη περ�π�υ 90 0ιλι9µετρα ν�τ�ως τCς Σ�κ0Fρ. Γι1 ν1 φθ*σqη aµως µI-
0ρις MκεH, >πρεπε ν1 7αδ�Uqη Mπ< τρεHς QµIρες. M*λιστα τ<ς δ,� τελευταHες QµIρες θ1 7*δι-
Uε σ3 δ,σ7ατ� >δαφ�ς κα< θ1 @ντ�κρυUε µ’ >κπληAη τ�ν 79ρεια @κτ� τCς EρυθρPς θαλ*σ-
σης. Mπ�ρεH κανε<ς ν1 πqC, aτι τ9τε Q Eρυθρ1 θ*λασσα QνFνετ� µ3 τ�ν Mικρ1 κα< Mεγ*-
λη λ�µνη Mπ�ττερ, @λλ1 α`τ4 εOναι @δ,νατ�, γιατ< µεταA_ τ�,των VπCρ0ε κα< Vπ*ρ0ει ̂ νας
α`0Iνας �ψ�υς 40 µIτρων, aπως δε�0νει N 0*ρτης. Eκ τ�,των πρ�κ,πτει, aτι N MωυσCς
κα< �D γυι�< τ�6 Iσρα�λ δ3ν διασταυρFθηκαν κατ1 τ�ν π�ρε�α τCς MA9δ�υ Mκ τCς ALγ,πτ�υ
σ3 κανIνα σηµεH� µ3 τ�ν Eρυθρ1 θ*λασσα, Nπ9τε δ3ν 0ρει*στηκε N δια0ωρισµ4ς τJν Vδ*-
των της δι1 τCς ρ*7δ�υ τ�υ. EH µ9νη περ�πτωση κατ1 τ�ν Nπ��α θ1 Rταν πιθανJς @ναγκαH�,
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θ1 Rταν M1ν MAελ*µ7ανε τ�ν λ�µνη MπιττIρ Wς τ�ν Eρυθρ1 θ*λασσα. Θ1 Rταν aµως 5σκ�-
π�, γιατ< κ*λλιστα θ1 µπ�ρ�6σε ν1 τ�ν περ*ση δι1 AηρPς @π4 τ4 79ρει� [ @π4 τ4 ν9τι� 5κρ�
τCς λ�µνης. mEπειτα Q δι*7αση τCς EρυθρPς θαλ*σσης θ1 Rταν @δ,νατη, δι9τι �D BκατI-
ρωθεν @κτ3ς τCς EρυθρPς θαλ*σσης @π4 τ4 Σ�υ3U κα< πρ4ς ν9τ�ν >0�υν µεγ*λη κλ�ση, π�_
θ1 καθιστ�6σε @δ,νατη τ�ν π�ρε�α τρ�0�φ9ρων κα< γερ9ντων.

T4 κωµικ4 τCς Vπ�θIσεως εOναι, aτι N MωυσCς φε,γ�ντας @π4 τ�ν Aoγυπτ� («mEA�δ�ς»
B 15) πCγε πρ4ς τ� γC Mαδι*µ, Q Nπ��α πρIπει ν1 7ρισκ9ταν πλησ��ν τ�6 zρ�υς Xωρ�7
[ ΣινP, @φ�6 @νI7ηκε MκεH 79σκ�ντας τ1 πρ97ατα τ�6 πεθερ�6 τ�υ I�θ9ρ, aπ�υ εOδε τ�ν
«και�µIνην 7*τ�ν». T� διαδρ�µ� α`τ� @λλ1 κα< στ�ν Mπιστρ�φi δ3ν διCλθε δι1 θαλ*σσης.
T�6τ� κα< µ9ν� @π�δεικν,ει, aτι @κ�λ�,θησε [ τLν dπ’ Qριθ. 1 [ τLν dπ’ Qριθ. 2 π+ρε3α,
π�_ φα�νεται στ4ν 0*ρτη, Nπ9τε δ3ν 0ρειαU9ταν «δια0ωρισµ4ς τJν Vδ*των τCς EρυθρPς
θαλ*σσης»...

Θ1 >λεγε κανε�ς, aτι �D SEλληνες σ�φ��,
Mν|J σκ9ρπισαν σ’ aλ� τ4ν κ9σµ� τ�ν µαγι1 Uω�γ�νiσεως τ�6 πνε,µατ�ς τJν @νθρFπων,
δ3ν εO0αν καµµ�α συµµετ�0� σ3 >ργα 5Aια θαυµασµ�6. A`τ4 εOναι µεγ*λ� λ*θ�ς. Kα< εOναι
κρHµα, �D σηµεριν�< SEλληνες ν1 µ�ν γνωρ�U�υν τ1 «θα?µατα» τJν πρ�γ9νων τ�υς, Mπειδ�
τ1 διδακτικ1 7ι7λ�α τJν σ0�λε�ων δ3ν κ*ν�υν Lδια�τερ� λ9γ� γι’ α`τ*. SEνα δεHγµα τCς πρ�-
σφ�ρPς τJν @ρ0α�ων EEλλiνων σ�φJν παρI0εται στ� συνI0εια.

SEνας MA α`τJν εOναι N Πυθαγ9ρας, π�_ >Uησε περ< τ4 580-500 πρ4 Xριστ�6, κα< κατα-
γ9ταν @π4 τ� Σ*µ�. EH 7ι�γραφ�α τ�υ εOναι Mλλειπ�ς κα< 5γνωστη στ<ς λεπτ�µIρειIς της.
EO A. Aνδρικ9π�υλ�ς στ4 7ι7λ�� τ�υ «Aρ0αH�ι SEλληνες Φιλ9σ�φ�ι» (Mκδ. Iδε�θIατρ�,
σελ. 150) παραθIτει @ρκετ1 στ�ι0εHα µεταγενεστIρων Dστ�ρικJν, π�_ @ναφIρ�νται στ4ν
Πυθαγ9ρα. Kατ’ α`τ�_ς N Πυθαγ9ρας εO0ε π�λλ3ς Dκαν9τητες κα< δυν*µεις «Vπερφυσι-
κIς».

EO Aπ�λλFνι�ς γρ*φει: «3Eν< a Πυθαγ&ρας δι�ρ:ετ� dνα π�τJµι, 1κ�?σθηκε µ0α φων2
λ/γ�υσα: Πυθαγ&ρα, :αAρε!». Kατ’ 5λλη πληρ�φ�ρ�α τ�6 Aπ�λλων��υ: «a Πυθαγ&ρας
LθεJθη τ2ν \δ0αν [µ/ραν στ) Mεταπ&ντι� τ$ς 3Iταλ0ας κα
 στ) Tαυρ�µ/νι� τ$ς Σικελ0ας,
συν�µιλ<ν µF τ�Hς µαθητ/ς τ�υ»· Mπ�σης «ε9:ε \ατρικFς γν8σεις κα
 θερJπευε διJφ�ρες
1σθ/νειες»· κα< «gταν 4εψυ:�>σε, 1κ�υγ&ταν µ0α µελhωδικ2 cρµ�ν0α µ�υσικ$ς». EO Π�ρ-
φ,ρι�ς, aπως γρ*φει N A. Aνδρικ9π�υλ�ς στ4 παραπ*νω >ργ� τ�υ, σηµειFνει γι1 τ4ν Πυ-
θαγ9ρα aτι «πρ�/λεγε τ�Hς σεισµ�?ς», «1π/τρεπε LπιδηµικFς 1σθ/νειες», «κατ/στελλε �ι-
α0�υς 1ν/µ�υς, :JλαUες κα
 τρικυµ0ες σF π�ταµ�Hς κα
 θJλασσες».

SEνας 5λλ�ς SEλλην σ�φ9ς, κατ1 τ1 λεγ9µενα τ�6 A. Aνδρικ�π�,λ�υ (σελ. 207), N Παρ-
µεν�δης Mκ τCς Eλα�ας, π�_ >Uησε περ< τ4 540-470 π.X. κα< Rταν µαθητ�ς τ�6 Πυθαγ9ρα,
«yταν µεµυηµ/ν�ς στ	 πνευµατικ	 Uητ�µατα κα
 στ
ς 1λ�θειες τ$ς φ?σεως» T4 θα6µα τ�6
Παρµεν�δη εOναι, aτι κατ*φερε ν1 MAηγiση στ�_ς @νθρFπ�υς, π��α εOναι Q @λiθεια. Kα<
α`τ� Q @λiθεια εOναι στ� φ,ση, @λλ1 δ3ν γ�νεται @ντιληπτi, γιατ< δ3ν εOναι στ1 µIτρα τJν
κ�ινJν @νθρFπων. mEτσι N καθIνας πιστε,ει τ�ν δικi τ�υ πρ�σωπικ� @λiθεια – κα< aπ�υ
τ4ν 7γ*λει.

M�α 5λλη θαυµατ�υργ� Bλληνικ� φυσι�γνωµ�α, κατ1 τ4ν A. Aνδρικ9π�υλ� π*ντ�τε
(σελ. 220), Rταν N Eµπεδ�κλCς @π4 τ4ν Aκρ*γαντα, π�_ >Uησε περ< τ4 496-435 π.X.
«3Eκτ)ς 1π) φιλ&σ�φ�ς κα
 γιατρ)ς yταν µ0α πεφωτισµ/νη ψυ:2 κα
 κατεA:ε πνευµατικFς
δυνJµεις, τ
ς aπ�Aες καλλι/ργησε, µF 1π�τ/λεσµα ν	 πρ�σεγγ0σfη τ2ν 1λ�θεια, µετ	 τ$ς
aπ�0ας Lταυτ0σθη κα
 πρ)ς τ2ν 1θανασ0α, [ aπ�0α περι/λα�ε τ2ν πλ�ρη φωτ)ς �π&στα-
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σ� τ�υ». Πι4 κ*τω N EHρακλε�δης @φηγεHται ̂ να Mπεισ9δι�, Mκ τ�6 Nπ���υ Mδ�A*σθη: «περ

τ$ς "πν�υ γυναικ&ς, τ2ν aπ�0αν a 3Eµπεδ�κλ$ς 1π/στειλε στ2ν �\κ�γ/νειJ της U<σαν,
1φ�> τ2ν 1ν/στησε. Γι	 τ)ν ��ρτασµ) τ�> γεγ�ν&τ�ς πρ�σεκλ�θη µετ’ "λλων κα
 τ�> φ0-
λ�υ τ�υ @ατρ�> Παυσαν0α σF 1νJλ�γη θυσ0α, [ aπ�0α κατ/λη4ε σF γλ/ντι. Mετ	 τ) γλ/ντι
gλ�ι φ?γανε Lκτ)ς τ�> 3Eµπεδ�κλ/�υς, τ)ν aπ�A�ν δFν µπ�ρ�>σαν ν	 �ρ�>ν τ2ν �π�µ/νην
[µ/ραν, παρ’ gλ� π�H Oψα:ναν π�λλ�0. ̂ Eνας τ<ν �πηρετ<ν διηγ�θη στ�Hς 1ναUητ�>ντας
τ�ν, gτι περ
 τ) µεσ�ν?κτι�ν "κ�υσε µ0α π�λH µεγJλη φων�, π�H πρ�σκαλ�>σε τ)ν 3Eµπε-
δ�κλ$. Kα
 ε9δεν �7ρJνι� φ<ς κα
 λJµψη λαµπJδων κα
 τ0π�τε "λλ�». T� >γινε N Eµπε-
δ�κλCς; X*θηκε;

Σiµερα aλ�ς N κ9σµ�ς γνωρ�Uει π�λ_ καλ1 @π4 τ4 σ0�λεH� [ @π4 τ<ς
εLδiσεις διαφ9ρων Dστ�ρικJν γεγ�ν9των τ1 «EEπτ1 Θα,µατα τ�6 Aρ0α��υ K9σµ�υ», π�_
εOναι κατασκευασµIνα @π4 @νθρFπινα 0Iρια aπως: 1) EH πυραµ<ς τ�6 XI�π�ς στ�ν Aoγυ-
πτ� τ4 2.750 π.X. 2) EO να4ς τCς AρτIµιδ�ς στ�ν mEφεσ� τ4ν 7� αL. π.X. 3) OD κρεµαστ�< κCπ�ι
τCς Bα7υλJν�ς τ4 604-561 π.X. 4) T4 5γαλµα τ�6 Oλυµπ��υ ∆ι4ς στ�ν Oλυµπ�α τ4 460-
457 π.X. 5) EO τ*φ�ς τ�6 7ασιλIως MαυσFλ�υ στ�ν Aλικαρνασσ4 τ4 377-353 π.X. 6) EO Φ*-
ρ�ς τCς AλεAανδρε�ας τ4 296 [ 285-246 π.X. 7) EO K�λ�σσ4ς τCς P9δ�υ τ4 288 π.X. SOλ’ α`τ1
kφε�λ�νται κατ1 κ,ρι� λ9γ� στ�ν διαν�ητικ� Dκαν9τητα µερικJν @νθρFπων, �D Nπ�H�ι τ1
σ0εδ�ασαν κα< MπI7λεψαν τ�ν κατασκευi τ�υς. mAνευ α`τJν δ3ν θ1 εO0ε γ�νει τ�π�τα. Aλλ1
Mκτ4ς α`τJν τJν @νθρFπων Vπ*ρ0�υν κα< 5λλ�ι πρ�ικισµIν�ι µ3 ν9ηση, πεφωτισµIνη ψυ0�
κα< αLσθiσεις π�λ_ τελει9τερες τ�6 κ�ιν�6 @νθρFπ�υ, �D Nπ�H�ι µπ�ρ�6ν ν1 γνωρ�σ�υν τ�ν
@λiθεια, aπως λIγει κα< N Aνδρικ9π�υλ�ς πι4 π*νω. OD 5νθρωπ�ι α`τ�< περν�6ν σ3 κ*-
π�ι�ν 5λλ�ν Nρ�U�ντα δυνατ�τiτων κα< πρ�καλ�6ν δι1 τJν >ργων τ�υς τ4ν θαυµασµ4
aλων τJν 5λλων @νθρFπων.

ΠαρετIθη ^νας @ριθµ4ς «θαυµ*των». Σ3 aλα Vπ*ρ0ει ^νας παραλληλισµ4ς τJν δυν*µε-
ων, τ<ς Nπ�Hες κατεH0αν α`τ�< �D 5νθρωπ�ι κα< κατ1 συνIπεια εO0αν aλ�ι Lδια�τερα 0αρ�-
σµατα. M3 @φ�ρµ� τ4ν «δια0ωρισµ4 τJν Vδ*των τ�6 I�ρδ*νη» Vπ4 τ�6 Eλισσαι3 δι1 τCς
µηλωτCς τ�6 πρ�φiτη Hλι�6 Mδ9θη Q ε`καιρ�α µιPς kλιγ9λ�γης Bρµηνε�ας τCς π�ρε�ας τJν
γυιJν τ�6 Iσραiλ, Nδηγ�υµIνων Vπ4 τ�6 MωυσIως κατ1 τ�ν >A�δ9 τ�υς Mκ τCς ALγ,πτ�υ.
EH @ναφερ�µIνη στ� B�7λ� παρ*γραφ�ς («mEA�δ�ς» I∆-16) εOναι µ�α Vπερ7�λi, aπως κα<
τ9σες 5λλες, π�_ π�τ3 δ3ν πραγµατ�π�ιiθηκε. EH Bρµηνε�α π�_ δ�δεται πι4 π*νω, εOναι µ�α
πρωτ9τυπη λ,ση στ4 τραγικ4 λ*θ�ς τ�6 MωυσIως, @π4 τ4 Nπ�H� �D γυι�< τ�6 Iσρα�λ τα-
λαιπωρiθηκαν Mπ< 40 0ρ9νια 0ωρ<ς λ9γ�. ∆ι9τι 5ν εO0αν @κ�λ�υθiσει τ�ν π+ρε3α dπ’ Qριθ.
1 τ+A M6ρτη, 7αδ�U�ντας 35-40 0ιλι9µετρα τ�ν QµIρα, σ3 δι*στηµα περ�π�υ Bν4ς µην4ς θ1
εO0αν φθ*σει στ�ν Iερι0F. ∆υστυ0Jς �D γεωγραφικ3ς γνFσεις τ�6 EOµiρ�υ, τ�6 >τ�υς 3.100
π.X., δ3ν εO0αν µεταφερθC @κ9µη στ�ν Aoγυπτ�, [ δ3ν τ<ς εO0ε διδα0θC στ’ @ν*κτ�ρα τJν
Φαραh N MωυσCς, γι1 ν1 τ<ς Mφαρµ9σqη κατ1 τ�ν mEA�δ�...

Kων. B. K+υτρ+υI9λης
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ZητεHται δι�ρθωτiς, 5ριστ�ς γνFστης τCς EEλληνικCς κα< τ�6 π�-
λυτ�νικ�6. Tηλεφωνiσατε στ1 γνωστ1 τηλIφωνα τ�6 «∆αυλ�6».



T) "ρθρ� τ�> κ. Θ. K�υκ��0στα µF τ0τλ� «50 Mρ<νια µετ@ τ0ν TµφR-
λι+» στ)ν «∆αυλ)» (τε>:�ς τ�> παρελθ&ντ�ς ∆εκεµ�ρ0�υ) πρ�-
κJλεσε π�λλFς συUητ�σεις 1λλ	 κα
 πληθ8ρα Lπιστ�λ<ν 1να-
γνωστ<ν, �@ aπ�A�ι, dκαστ�ς 1νJλ�γα µF τ2ν \δε�λ�γικ� τ�υ σκ�-
πιJ, συµφων�>ν j διαφων�>ν Lν gλhω j µF διJφ�ρα σηµεAα τ�>
"ρθρ�υ. E9ναι 14ι�σηµε0ωτ�, gτι �@ 1ντιδρJσεις α7τ/ς, �@ θετικFς
κα
 �@ 1ρνητικ/ς, LκφρJσθηκαν συ:ν	 σF G4?τατ�υς τ&ν�υς,
πρbγµα π�H Lπι�ε�αι8νει gτι �@ πληγFς τ$ς φ��ερ$ς α7τ$ς µα-
Uικ$ς 1δελφ�κτ�ν0ας, γι	 τ2ν aπ�0α [ γενε	 π�H δFν τ2ν 1π/τρε-
ψε j κα
 τ2ν πρ�κJλεσε, 1νε4αρτ�τως π�λιτικ$ς παρατJ4εως,
πρ/πει ν	 α\σθJνεται ντρ�π�, α@µ�ρρ��>ν δυστυ:<ς 1κ&µη κα

1π�τελ�>ν ε\σ/τι παρJγ�ντα ν�σηρ&τητας κα
 1π�συνθ/σεως· µ/-
σα στ)ν �λληνικ) Lθνικ) Gργανισµ&; dναν Gργανισµ) π�H παρ/µενε
τ&τε σ0γ�υρα, κα
 παραµ/νει _σως κα
 σ�µερα, 1νιστ&ρητ�ς, 1νελ-
λ�νιστ�ς κα
 1π�λ0τιστ�ς – γι’ α7τ) κα
 κατρακ?λισε στ2ν παρα-
φρ�σ?νη τ$ς 1λληλ�σφαγ$ς. 3Aπ) τ
ς Lπιστ�λFς α7τFς διαλ/4αµε
τρεAς, τ
ς πι) 1ντιπρ�σωπευτικ/ς, τ
ς aπ�Aες δηµ�σιε?�µε, θεω-
ρ8ντας gτι µF τ)ν τρ&π�ν α7τ)ν συµ�Jλλ�υµε σF µι	 πι) 1ντικει-
µενικ2 θ/αση κα
 συνειδητ�π�0ηση τ�> Qνειδ�υς α7τ�>, π�H �α-
ρα0νει τ)ν !Eλληνισµ) τ�> 20�> α\<να.

∆.I.Λ.

ΣYZHTHΣH ΓIA THN EΛΛHNIKH
AΛΛHΛOΣΦAΓH TOY 1946-1949

3 Qντιπρ+σωπευτικEς Tπιστ+λEς QναγνωστOν

K,ριε διευθυντ*,
EO «∆αυλ4ς» (τε60�ς 216, 1999) Mδηµ�σ�ευσεν 5ρθρ� τ�6 κ. Θ. K�υκ�7�τσα σ0ετικJς µ3 τ4ν

π9λεµ� 1946-1949, τ4ν Nπ�H�ν MπανειληµµIνως @π�καλεH «Lµφ?λι�ν». Θ1 συµφωνiσω @π�λ,-
τως µ3 τ1 aσα MκθIτει N κ. K�υκ�7�τσας, @λλ1 5ς µ�6 MπιτραπqC ν1 διαφωνiσω Wς πρ4ς τ�ν kν�-
µασ�αν «Lµφ?λι�ς π&λεµ�ς». EO π9λεµ�ς Rτ� εLς τ�ν πραγµατικ9τητα «συµµ�ριτ�π9λεµ�ς» κα<
z0ι Mµφ,λι�ς:

EO λεγ9µεν�ς Mµφ,λι�ς π9λεµ�ς τ�6 1946-1949 >0ει δ,� σκIλη.
1+ν: T1 αoτια τCς κ�µµ�υνιστικCς Mπαναστ*σεως, καλ�υµIνης «Tρ0τ�ς Γ?ρ�ς», κατ1 τCς ν�-

µ�µ�υ BλληνικCς κυ7ερνiσεως; Kα< 2+ν: EYπCρ0ε σ0Iσις κα< MA*ρτησις α`τ�6 @π4 κIντρα τ�6
MAωτερικ�6; T4 πρJτ�ν σκIλ�ς θ1 τ4 @ντιπαρIλθω, δι9τι δ3ν εOναι τ�6 παρ9ντ�ς. Θ1 MAετ*-
σωµεν aµως τ4 δε,τερ�ν σκIλ�ς.

1. «EMΦYΛIOΣ» _ «ΣYMMOPITOΠOΛEMOΣ»;



Π�λ_ συντηρητικJς, σε79µεν�ς τ4ν 0Jρ�ν τ�6 «∆αυλ�6», θ1 @ναφIρω συντριπτικ1 στ�ι0εHα,
τ1 Nπ�Hα @π�δεικν,�υν καθαρ1 τ�ν φ,σιν τ�6 π�λIµ�υ α`τ�6. Bε7α�ως δ3ν θ1 περι�ρισθJ εLς
τ�ν >κφρασιν πρ�σωπικJν @π�φ*σεων κα< @ντιλiψεων, @λλ1 θ1 παραθIσω κε�µενα-µαρτυ-
ρ�ας, Lδ�ως κ�µµ�υνιστικ1ς Wς κα< @ριστερ*ς, MA xν @7ι1στως θ1 MAα0θ�6ν τ1 @ντ�στ�ι0α συ-
µπερ*σµατα.

T4 KKE VπIγραψε µ3ν τ�ν Συµφων�αν τCς B*ρκιUας (12 Φε7ρ. 1945), @λλ1 π*ντα εO0εν εLς
τ4ν ν�6ν τ�υ τ4ν «Tρ�τ�ν Γ,ρ�ν»: «!H συµφων0α τ$ς BJρκιUας γι	 τ) λαϊκ�δηµ�κρατικ) κ0-
νηµα yταν µ0α 1νJπαυλα, dνας Lλιγµ&ς, µ0α δυνατ&τητα γι	 1νασ?ντα4η κα
 1νασυγκρ&τηση
τ<ν δυνJµε8ν µας, Lν Qψει τ$ς 1π�φασιστικ$ς 1ντιπαρJθεσης π�H Lπ/ρ:εται 1ναπ&φευκτα»
(N. Zα0αρι*δης, 3η Συνδι*σκεψις τ�6 KKE, Ayγ. 1950).

«!H συµφων0α τ$ς BJρκιUας �ριUεν 1φ�πλισµ)ν κα
 διJλυσιν τ�> EΛAΣ. !H πρ&θεσις gµως
τ�> EΛAΣ yτ� ν	 παραδ�θf$ a Lφθαρµ/ν�ς aπλισµ)ς κα
 ν	 1π�κρυ�f$ a καλ?τερ�ς, µαU
 µF
π�λεµικ)ν �λικ&ν, πρ) τ$ς διαλ?σεως τ<ν στρατιωτικ<ν τµηµJτων τ�> EΛAΣ.» A`τ4 Mπι7ε-
7αιFνει N ΓιJργ�ς MπλαντPς, «καπετ1ν K�σσα7�ς», δι�ικητ�ς @ρ0ηγε��υ Θεσσαλ�ν�κης τ�6
∆ηµ�κρατικ�6 Στρατ�6, εLς τ4 7ι7λ��ν τ�υ «Eµφ,λι�ς Π9λεµ�ς 1946-1949». Γρ*φει: «^Oταν
�πεγρJφη [ συµφων0α τ$ς BJρκιUας, µbς δ&θηκε Lντ�λ2 ν	 µ2ν παραδ8σ�υµε τ)ν aπλισµ)
παρ	 dνα µ&ν� µ/ρ�ς κα
 τ)ν �π&λ�ιπ� ν	 κρ?ψωµε γι	 τ) µ/λλ�ν. Πρ
ν 1κ&µη διαλ?σ�υµε
τ)ν EΛAΣ, καν�ν0σαµε τ0 aπλισµ) θ	 κρ?ψfη κJθε σ?νταγµα κα
 π�> κα
 �π) τ2ν πρ�στασ0α
π�0ων. T) Oργ� α7τ) τ) 1ν/λα�αν Oµπειρα στελ/:η τ�> EΛAΣ, π�H ε9:αν καταφ?γει στ	 ��υ-
νJ». O�τω µI0ρι τ4 τIλ�ς τ�6 1945 κατ1 µικρ1ς Nµ*δας (15-20 5νδρες) διεσκ�ρπ�σθησαν εLς
περι�01ς τCς ΣτερεPς EEλλ*δ�ς, Hπε�ρ�υ, Mακεδ�ν�ας κα< kλιγFτερ�ν εLς Πελ�π9ννησ�ν.
Eκτ4ς α`τJν 8000 φυγ9δικ�ι κ�µµ�υνιστα< κατIφυγ�ν εLς γειτ�νικ1 κ�µµ�υνιστικ1 κρ*τη, συ-
γκεντρωθIντες τελικJς εLς τ4 Mπ�6λκες τCς Γι�υγκ�σλα7�ας πρ4ς Mκπα�δευσιν (Θε�φ. Πα-
πακωνσταντ�ν�υ, «Aνατ�µ�α τCς Eπαναστ*σεως», σελ. 193).

EH >ναρAις τ�6 Tρ�τ�υ Γ,ρ�υ κατ9πιν πρ�ετ�ιµασ�ας lρ0ισε τ�ν 30�ν Mαρτ��υ δι1 τCς MπιθI-
σεως κατ1 τ�6 σταθµ�6 0ωρ�φυλακCς Λιτ�0Fρ�υ Πιερ�ας. Mετ1 τ�ν συντρι7�ν τJν κ�µµ�υνι-
στ�συµµ�ριτJν τ4 1949 N N. Zα0αρι*δης Mδiλωσεν: ,!H 1π&φασις δι	 τ)ν τρ0τ�ν γ?ρ�ν Lλ�φθη
τ2ν 12ην Φε�ρ�υαρ0�υ 1946, Lπ/τει�ν τ$ς Συµφων0ας τ$ς BJρκιUας κα
 µ&ν�ν µετ	 τ2ν ρητ2ν Lπ0-
σηµ�ν δια�ε�α0ωσιν τ�> T0τ�, gτι θ	 µbς δ8σfη συστηµατικ2ν συµπαρJστασιν. 3EµεAς Lδ8σαµε
τ2ν �π&σ:εσιν ν	 δηµι�υργ�σωµεν α7τ&ν�µ�ν Mακεδ�ν0αν Lντ)ς τ$ς !Oµ�σπ�νδ0ας τ$ς Γι�υ-
γκ�σλα�0ας. Xωρ
ς τ2ν δια�ε�α0ωσιν α7τ2ν τ�> T0τ� τρ0τ�ς γ?ρ�ς δFν θ	 γιν&ταν». (Θε�φ. Πα-
πακωνσταντ�ν�υ, «Aνατ�µ�α τCς Eπαναστ*σεως», σελ. 120· κα< «Σ�7ιετ�λ�γ�α», Ayγ, 1960, σελ.
6).

EO 5λλ�τε @ρ0ηγ4ς τ�6 λεγ�µIν�υ «∆ηµ�κρατικ�6 Στρατ�6» MPρκ�ς Bαφει*δης, π�,, Wς
γνωστ9ν, αDµατ�κ,λισε τ�ν EEλλ*δα µεταA_ τJν MτJν 1946-1949, Mνισ0υ9µεν�ς @π4 @λλ�εθνεHς
α`τ�ν�µιστ1ς (Σλα,�υς) πρ4ς πραγµατ�π��ησιν τJν σκ�πJν α`τJν, lτ�ι τ4ν @κρωτηριασµ4ν
τJν 7�ρε�ων Mπαρ0ιJν µας, δι1 ν1 σ0ηµατ�σqη τ4 κρ*τ�ς τCς «A`τ�ν9µ�υ Mακεδ�ν�ας τ�6
ALγα��υ», δηµ�σ�ως κα< Mπισiµως @πεκ*λυψε (Σκ9πια 1983) τ1 BACς MνδιαφIρ�ντα: 1. «3Eκ τ<ν
60.000 στρατιωτ<ν τ�> ∆.Σ. �@ 40.000 yσαν Σλα��µακεδ&νες». 2. «T	 1ν8τερα στελ/:η τ�>
KKE yσαν συγ:ρ&νως κα
 µ/λη τ�> KKΣE (K�µµ�υνιστικ4ν K9µµα Σ�7ιετικCς EEνFσεως) µF
δεσµε?σεις κατασταστικJς. O7δε
ς Oγινε γραµµατεHς τ�> KKE :ωρ
ς τ2ν \δι&τητα α7τ�ν».

SOταν λ�ιπ4ν Nµ�λ�γCται @π4 τ4ν «καπετ1ν MPρκ�» aτι τ1 @νFτερα στελI0η τ�6 KKE Rσαν
πρωτ�στως κα< µIλη τ�6 KKΣE κα< εOναι α`τ1 τ1 Nπ�Hα διωργ*νωσαν τ4ν ∆.Σ., >0�ντες Vπ4
τ1ς διαταγ*ς των 40.000 «Σλα7�µακεδ9νας» κα< Mνισ0υ9µεν�ι MνεργητικJς κα< παθητικJς
@π4 τ1 τρ�α aµ�ρα κ�µµ�υνιστικ1 κρ*τη, Aλ7αν�α, Σερ7�α, B�υλγαρ�α, δι1 π�H�ν «Mµφ,λι�ν
π9λεµ�ν» Nµιλ�6µεν;

E1ν δ,� @ντιµα09µεναι µερ�δες Bν4ς λα�6 µ*0ωνται πρ4ς @νατρ�π�ν τ�6 Mσωτερικ�6 κα-
θεστJτ�ς µιPς 0Fρας κα< δι1 τ�ν Mγκατ*στασιν Q διαδ�0�ν α`τ�6 Vπ4 BτIρ�υ συστiµατ�ς
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διακυ7ερνiσεως α`τCς, τ9τε @σφαλJς πρ9κειται περ< Mµφυλ��υ π�λIµ�υ. E1ν aµως Mκτ4ς τCς
@νατρ�πCς τ�6 Mσωτερικ�6 καθεστJτ�ς κυριαρ0�6ν στ�ι0εH�ν εOναι N Mδαφικ4ς @κρωτηρια-
σµ4ς τCς 0Fρας, N Nπ�H�ς MπιδιFκεται Vπ4 µιPς τJν @ντιµα0�µIνων µερ�δων, Mνισ0υ�µIνης
Vπ4 τJν Iπ�φθαλµι�,ντων τ1 Mδ*φη α`τ1 AIνων, τ9τε πρ�φανJς δ3ν πρ9κειται περ< Mµφυλ�-
�υ π�λIµ�υ @λλ1 περ< M0θρικCς εLσ7�λCς δι’ α`τ�0θ9νων, κατευθυν�µIνων >Aωθεν κα< δ� Vπ4
τJν M0θρJν τCς 0Fρας των. EYπ4 τ�ια,τας συνθiκας δ3ν >0�µεν 5λλ� τι παρ1 π9λεµ�ν πρ4ς
διαφ,λαAιν τCς MδαφικCς @νεAαρτησ�ας. A`τ4ς N π9λεµ�ς �`δIπ�τε Mµφαν�Uεται Wς Mµφ,λι�ς.
N�µ�θετικ1 δ3 διατ*γµατα δ3ν δ,νανται ν1 @λλ�ιFσ�υν τ�ν Dστ�ρικ�ν @λiθειαν.T1 @νωτI-
ρω Mπι7ε7αιFν�νται κα< @π4 τ�ν >κθεσιν µιPς Mπιτρ�πCς Mρε,νης πρ4ς τ4 Συµ7�,λι�ν Aσφα-
λε�ας τ�6 OHE (23 Mα��υ 1947), γεν�µIνης δεκτCς δι1 ψiφων MννIα Mπ< ^νδεκα (Mµει�ψiφη-
σαν Pωσσ�α κα< Π�λων�α). ELς τ�ν >κθεσιν καταγγIλλεται σαφJς, aτι Q κ�νησις α`τ� τ�6 ∆.Σ.,
Mν συνεργασ��α µ3 τ1ς σλαυικ1ς kργανFσεις ΣNOΦ κα< NOΦ, µ3 ̂ δραν τ1 Σκ9πια, Rτ� µ�α Aε-
ν�κ�νητ�ς συµµ�ριακ� Mπιδρ�µ� µ3 @π�κλειστικ4ν σκ�π4ν τ�ν @π9σπασιν τCς BλληνικCς Mα-
κεδ�ν�ας κα< τ�ν cδρυσιν «A`τ�ν9µ�υ Mακεδ�ν�ας». EO ∆ηµητρFφ, πρωθυπ�υργ4ς κα<
@ρ0ηγ4ς τ�6 K.K. B�υλγαρ�ας, >καµε τ1ς @κ�λ�,θ�υς δηλFσεις (I�,λι�ς 1947), δηµ�σιευ-
θε�σας 1. εLς τ�ν σ�υηδικ�ν Mφηµερ�δα «Γκ9τεµπ�ργκ T�ντνιγκ», 2. εLς τ4 Mπ�σηµ�ν zργαν�ν
τ�6 K.K. B�υλγαρ�ας «Pαµπ�τνιτIσκ� NτIλλ�», 3. εLς τ�ν «Mπ9ρµπα» τ�6 K.K. Γι�υγκ�σλα-
7�ας, 4. εLς τ�ν «Π�λ�τικα» τ�6 Bελιγραδ��υ, 5. εLς τ�ν «EIσγκρ37» τCς Σ9φιας κα< µετεδ�θεHσας
Mπ�σης κα< Vπ4 τ�6 Pαδι�φωνικ�6 Σταθµ�6 Bελιγραδ��υ: «A@ ν&µιµ�ι 14ι8σεις µας eς πρ)ς
τ2ν ΘρnJκην δFν @καν�π�ι�θησαν. !Ως πρ)ς τ2ν Mακεδ�ν0αν τ) πρ&�ληµα O:ει λυθ$ Lν µ/ρει
µF τ) γεγ�ν)ς gτι [ Mακεδ�ν0α Oγινε ∆ηµ�κρατ0α µετα4H τ<ν "λλων ∆ηµ�κρατι<ν τ$ς Σερ-
�0ας. E\ς τ2ν Mακεδ�ν0αν gµως 1ν�κει κα
 τ) τµ$µα τ$ς B�υλγαρ0ας κα
 LκεAν� τ) aπ�A�ν τ8-
ρα 1π�τελεA τµ$µα τ$ς !EλλJδ�ς. T	 τρ0α τµ�µατα θ	 �νωθ�>ν µ0αν [µ/ραν».

ELς τ1ς δηλFσεις α`τ1ς πρ�I7η N ∆ηµητρFφ, δι1 ν1 πρ�λει*νqη τ4 >δαφ�ς δι1 τ�ν συµφω-
ν�αν τ�6 MπλIντ, π�_ Mπηκ�λ�,θησε τ4ν Ayγ�υστ�ν 1947. EO N. Zα0αρι*δης εLς δηλFσεις τ�υ
εLς τ�ν 7ην EOλ�µIλειαν τCς K.E. τ�6 KKE τ4 1950 @πεκ*λεσε τ1ς Mθνικ1ς διεκδικiσεις Mπ< τCς
B. Hπε�ρ�υ κα< τCς Aνατ�λικCς Pωµυλ�ας Wς «Lθνικιστικ	 1γκJθια». EH συνεργασ�α µεταA_
KKE κα< τJν Nµ9ρων κ�µµ�υνιστικJν 0ωρJν πρ4ς @π�0ωρισµ4ν τCς Mακεδ�ν�ας @π4 τ4ν
Mθνικ4ν κ�ρµ4ν καθ�σταται Mµφαν�ς @π4 τ4 aτι Q @νασυγκρ9τησις τCς λεγ�µIνης «∆ηµ�κρα-
τικCς Kυ7ερνiσεως» τ4 1949 συµπεριελ*µ7ανε εLς τ�_ς κ9λπ�υς της «ν�φ�τας» Vπ�υργ�,ς,
aπως N Πασκ1λ Mητρ9φσκυ τ�6 Eπισιτισµ�6 (πρ9εδρ�ς τCς NOΦ), N Στα6ρ�ς K9ντσιεφ,
Vπ�υργ4ς EσωτερικJν, µ3 δ,� πρ�Iδρ�υς, τ�_ς Iωανν�δην κα< Παρτσαλ�δην. Θ1 sδ,νατ� κα-
νε<ς ν1 @ναφIρqη π�λλ1ς @κ9µη Mνδε�Aεις πρ4ς Vπερ*σπισιν τ�6 aρ�υ «συµµ�ριτ�π9λεµ�ς»,
aπως αD κατ1 δι*φ�ρα 0ρ�νικ1 διαστiµατα δηλFσεις στελε0Jν τ�6 KKE κα< τ�6 ∆.Σ., αD
Nπ�Hαι κατεσ0Iθησαν µετ1 τ�ν συντρι7�ν α`τ�6 τ4 1949 εLς τ4ν Γρ*µµ�ν κα< τ4 B�τσι, σε79-
µεν�ς aµως τ4ν 0Jρ�ν σταµατJ µ3 α`τ1 τ1 Nλ�γα.

mEτσι λ�ιπ4ν Mσ0εδι*σθη, �ργανFθη, πρ�ετ�ιµ*σθη κα< MAαπελ,θη N «Tρ�τ�ς Γ,ρ�ς», ^νας
@γhν Mκ τJν πλI�ν σκληρJν, αDµατηρJν κα< Mπικινδ,νων δι1 τ�ν EEλλ*δα. ELς περ�πτωσιν Mπι-
τυ0�ας τCς MπιθIσεως α`τCς τ�6 ∆ιεθν�6ς K�µµ�υνισµ�6 δ3ν θ1 M0*ναµε µ9ν�ν τ�ν Mακεδ�-
ν�αν κα< τ�ν Θρ�*κην, δ3ν θ1 Mγιν9µεθα µ9ν�ν Vπ9δ�υλ�ι εLς ̂ να καθεστhς 7�ας πρωτ�φαν�6ς,
@λλ1 Mκινδυνε,αµε ν1 MAαφανισθJµεν Wς >θν�ς κα< Wς φυλ� λ9γ|ω τ�6 σλαυικ�6 κινδ,ν�υ. OD
SEλληνες κ�µµ�υνιστα< >γιναν zργανα κ�µµ�υνιστικJν 0ωρJν µ3 M0θρικ1ς διαθIσεις δι1 τ�ν
0Fραν των κα< συνεργ*σθηκαν µετ’ α`τJν πρ4ς Mπιτυ0�αν τJν kλεθρ�ων δι1 τ�ν 0Fραν των Mπι-
διFAεFν των, @π�7λεπ�υσJν εLς τ4ν @κρωτηριασµ4ν τ�6 Mθνικ�6 µας Mδ*φ�υς. ∆ι’ α`τ4 N @γhν
aλων τJν πραγµατικJν EEλλiνων Rτ� @γhν καθαρJς Mθνικ4ς πρ4ς σωτηρ�αν τCς πατρ�δ�ς, δι1
τ�ν πρ�στασ�αν τJν Nσ�ων κα< τJν DερJν τCς φυλCς, τ1 Nπ�Hα τ1 µIγιστα Mκινδ,νευ�ν.

EO «Tρ�τ�ς Γ,ρ�ς» τJν κ�µµ�υνιστJν δ3ν Rτ� πρ�ϊ4ν κ�ινωνικCς @ν*γκης �yτε Mκτ*κτων
περιστ*σεων, Rτ� µ�α µεγ*λη πρ�µελετηµIνη κα< συντ�νισµIνη Mπι0ε�ρησις τ�6 ∆ιεθν�6ς K�µ-
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µ�υνισµ�6 µ3 σκ�π4ν τ�ν cδρυσιν α`τ�ν9µ�υ «Mακεδ�νικ�6 Kρ*τ�υς». T4 @ναγνωστικ4ν
κ�ιν4ν µ3 MνδιαφIρ�ν δια7*Uει τ1 Dστ�ρικ1 κε�µενα, Lδ�ως δ3 τ1 @ναφερ9µενα εLς τ�ν περ��-
δ�ν @π4 τ�6 B´ Παγκ�σµ��υ Π�λIµ�υ κα< Mντε6θεν. T4 πρ97ληµα aµως εOναι, κατ1 π9σ�ν τ1
Dστ�ρικ1 α`τ1 κε�µενα @νταπ�κρ�ν�νται εLς τ�ν @λiθειαν [ 7ανα,σως παραπ�ι�6ν α`τiν.

∆υστυ0Jς τ4 δε,τερ�ν συµ7α�νει εLς τ1ς περισσ�τIρας τJν περιπτFσεων. T�6τ�, δι9τι
ε`0ερJς παρ�υσι*U�νται δι1 τJν στηλJν π�λλJν Mφηµερ�δων, εLς τ1 «>νθετα» α`τJν, κε�µε-
να, τ1 Nπ�Hα γρ*φ�υν Dστ�ρικ��, �D Nπ�H�ι εoτε Mν @γν���α των εoτε z0ι διαστρε7λFν�υν τ1 γε-
γ�ν9τα κα< παραπ�ι�6ν τ�ν @λiθειαν.

Mετ1 τιµCς
Θε<δωρ+ς A. ΛRρας

Iατρ4ς NIα IερσIη, HΠA

K,ριε Λ*µπρ�υ,
Θ1 lθελα ν1 @ναφερθJ στ4 5ρθρ� τ�6 κ. Aθανασ��υ K�υκ�7�στα στ4 τε60�ς 216 τ�6 «∆»,

σελ. 13628.
AναφIρει, aτι N mAρης Bελ�υ0ιFτης (Aθαν*σι�ς Kλ*ρας) κατIσφαAε τ�_ς 5ντρες τ�6 5/42

Συντ*γµατ�ς τ�6 Ψαρρ�6. ΣPς @ναφIρω, aτι Q διαταγ� γι1 τ�ν δι*λυση τ�6 5/42 Rταν 5γνω-
στη στ4ν Bελ�υ0ιFτη. AA�Uει ν1 σηµειFσω, aτι π�λλ3ς διαταγ3ς 7γCκαν Mν @γν���α τ�υ [ aτι
τ<ς Vπ9γραψε N Bελ�υ0ιFτης κ*τω @π4 τ<ς πιIσεις τ�6 κ9µµατ9ς τ�υ, π�_ π*ντα τ4ν φ�79ταν
κ*π�ι�ι, µ�ν τ�_ς π*ρqη τ�ν καρIκλα.

EO Bελ�υ0ιFτης πρ�σπ*θησε ν1 πετ,0qη τ�ν ̂ νωση τJν @νταρτικJν Nµ*δων. EOναι γνωστ9, aτι
στ<ς συν�µιλ�ες µ3 τ4ν N. ZIρ7α τ�6 E∆EΣ N mAρης τ�6 εO0ε πρ�τε�νει τ�ν γενικ� @ρ0ηγ�α aλ�υ
τ�6 @ντ*ρτικ�υ. mAλλ�ι Rταν α`τ��, π�_ >καναν τ1 π*ντα, γι1 ν1 µ�ν γ�νqη Q ^νωση τ�6 @ντ*ρ-
τικ�υ, τ�6 EΛAΣ, τ�6 E∆EΣ κα< τCς EKKA. Φυσικ1 Mνν�J κα< τ�_ς π�λιτικ�_ς τJν τριJν Nµ*-
δων, aπως Mπ�σης κα< τ�_ς συµµ*0�υς τCς EEλλ*δας. Γι1 a,τι γρ*φω, Vπ*ρ0�υν στ�ι0εHα @π4 Mν
UωqC @νθρFπ�υς τCς τ9τε >νδ�Aης @λλ1 κα< µα,ρης Mπ�0Cς aπως Mπ�σης κα< 7ι7λι�γραφ�α.

ΠρIπει κ*π�ια στιγµ� µετ1 @π4 τ9σα 0ρ9νια ν1 @ναγνωρ�σ�υµε α`τ4ν τ4ν Lδια�τερ� 5νθρω-
π�, π�_ @κ�,ει στ4 zν�µα mAρης Bελ�υ0ιFτης κα< ν1 τ�6 7γ*λ�υµε τ�ν ταµπIλλα τ�6 «σφα-
γIα». Πρ�σπ*θησε ν1 BνFσqη τ�_ς SEλληνες µ3 καθαρ1 Bλληνικ4 πνε6µα κα< z0ι µ3 τ� 7�α [
τ4ν δ9λ�, π�_ oσως 5σκησαν 5λλ�ι. (B�α 0ρησιµ�π��ησε, κα< σκληρ� µ*λιστα, µ9ν� στ�_ς λqη-
στ3ς π�_ κατ*στρεφαν κα< >κλε7αν τ1 0ωρι1 κα< στ�_ς συνεργ*τες τJν ΓερµανJν. ∆3ν ν�µ�-
Uω, ^νας λ�γικ4ς 5νθρωπ�ς ν1 τ�6 ρ�0νqη 5δικ� γι’ α`τ9.) SOλ�ι lθελαν τ4 γρiγ�ρ� τIλ�ς τ�υ
@π4 aλες τ<ς παρατ*Aεις, γιατ< µPλλ�ν «0*λαγε τ�ν πι*τσα» κα< τ1 συµφωνηµIνα σεν*ρια π�-
σω @π4 τ�ν πλ*τη τ�6 Bλληνικ�6 λα�6.

Aς @ναγνωρ�σ�υµε τ<ς πρ�σπ*θειες κ*π�ιων EEλλiνων, π�_ πρ�σπαθ�6ν µIσα @π4 τερ*-
στια Mµπ9δια ν1 BνFσ�υν τ�_ς SEλληνες. EσεHς �D µεγαλ,τερ�ι ν1 µPς µ*θετε τ�ν @ληθιν�
Dστ�ρ�α, ν1 µPς BνFσετε 0ωρ<ς @ντιπαλ9τητες κα< πρ�καταλiψεις κα< ν1 µPς δFσετε τ�ν EEλλη-
νικ� Παιδε�α, γι1 ν1 Aανα7γqC τ4 φJς τCς EEλλ*δ�ς π*λι, πρ<ν «πατFσ�υµε» τελειωτικ*.

Στ4ν Bελ�υ0ιFτη θIλω ν1 πιστε,ω, aτι N τ9τε SEλληνας 7ρCκε ^ναν 5νθρωπ�, π�_ θ1 στα-
µατ�6σε τ4 «δια�ρει κα< 7ασ�λευε». ∆3ν εOναι τυ0αH�, aτι συγκIντρωσε γ,ρω τ�υ SEλληνες @π4
aλα τ1 κ�ινωνικ1 στρFµατα, κ9µµατα, µ�ρφωµIν�υς κα< µi. Θ1 Rταν ε`0αρ�στησi µ�υ ν1 µ3
MνηµερFσqη N κ. K�υκ�7�στας γι1 κ*π�ια στ�ι0εHα π�_ >0ει (γι1 τ4ν Bελ�υ0ιFτη µ9ν�, γι1
τ�_ς 5λλ�υς, ν�µ�Uω, AIρω π*νω κ*τω τ� >πραAαν κα< συµφωνJ κατ1 τ4 µεγαλ,τερ� π�σ�στ4
µ3 τ4ν κ. K�υκ�7�στα.) ΘIλω ν1 µ*θω κα< z0ι ν1 >ρθω σ3 @ντιπαρ*θεση µ3 κανIνα.

E`0αριστJ. Ey0�µαι τ1 µIγιστα γι1 τ4ν «∆».

A. ∆ηµητρ3+υ

2. H ΠEPIΠTΩΣH TOY APH BEΛOYXIΩTH
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Aγαπητ3 κ. διευθυντ*,
Θ1 lθελα ν1 πρ�σθIσω kλ�γα τιν1 στ4 5ρθρ� τ�6 φ�λ�υ κ. K�υκ�7�στα «50 :ρ&νια µετ	 τ)ν

Lµφ?λι�».
SOταν µετ1 τ�ν γνωστ� συνθηκ�λ9γηση τ�6 στρατηγ�6 Tσ�λ*κ�γλ�υ Q 5ρ0�υσα τ*Aη Mγκα-

τIλειψε πρ�τρ�π*δην τ�ν π�λ,παθη 0Fρα µας µ3 Mπ< κεφαλCς τ4ν τ9τε 7ασιλιP συναπ�κ�µ�-
U�υσα κα< τ4ν δηµ9σι� θησαυρ9, Bπ9µεν� Rταν ν1 δηµι�υργηθqC ^να τερ*στι� κεν4 MA�υσ�ας.
SOπως aµως εOναι γνωστ9, �yτε στ� φ,ση �yτε στ� Uω� (π�λιτικ� Mν τ|J πρ�κειµIν|ω) MπιτρI-
π�νται τ1 κεν*. mEτσι τ4 κεν4 τCς MA�υσ�ας κατ*φερε ν1 τ4 γεµ�σqη µ9ν� τ4 K.K.E. εoτε µ3 πα-
ραπλανητικ�_ς τ�τλ�υς εoτε καπηλευ9µεν� τ4ν 0αρακτηρισµ4 «Mθνικ9», µ1 π*νω @π’ aλα κατ1
τ� γνFµη µας Mκµεταλλευ9µεν� τ�ν @νυπαρA�α π�λιτικCς MA�υσ�ας, Q Nπ��α Rταν φυσι�λ�-
γικ4 @π�τIλεσµα τCς τραγικCς Mγκαταλε�ψεως τCς 0Fρας @π’ τ�_ς ταγ�,ς της, �D Nπ�H�ι κ,τ-
ταAαν, πJς ν1 σFσ�υν τ4 σαρκ�� τ�υς κα< µ9ν�, @φiν�ντας >ρηµ� κα< @κIφαλ� ^να λα9, N
Nπ�H�ς µ9λις πρ4 kλ�γ�υ εO0ε γρ*ψει λαµπρ3ς σελ�δες δ9Aας π*νω στ1 7�ρει�ηπειρFτικ1 7�υ-
ν*. Miπως τ*0α γι’ α`τ9: Στ4 κ*τω κ*τω τ4 K.K.E. τ� δ�υλει* τ�υ κ,τταAε κα< φρ9ντισε ν1
κ*νqη, �D «@στ�<» aµως Mθν�πατIρες τ� >πραAαν τ9τε, γι1 ν1 7�ηθiσ�υν α`τ4ν τ4ν ταλα�πωρ�
τ9π�; �H δ3ν γνFριUαν τ� µIλλει γενIσθαι 5µα τ� @να0ωρiσει τ�υς; ΠρJτ�ι λ�ιπ4ν αoτι�ι γι1
τ4ν Mµφ,λι� σπαραγµ4 εOναι κατ1 τ� γνFµη µας �D @ν�καν�ι ταγ��, @ν*Aι�ι τJν περιστ*σεων,
κι �στερα >ρ0�νται �D Vπ9λ�ιπ�ι.

SOσ�ν @φ�ρP στ�ν 5νανδρη δ�λ�φ�ν�α τ�6 Ψαρρ�6 κα< τJν @νδρJν τ�υ: T4ν µ3ν Ψαρρ4
MκτIλεσε Mν ψυ0ρ|J N ταγµατ*ρ0ης E`θ,µι�ς Z�,λιας, συµµαθητiς τ�υ στ�ν Σ0�λ� E`ελπ�δων,
τ�_ς δ3 5ντρες τ�υ 5λλ�ι Mλασσ�τες πλ�ν τ�6 Bελ�υ0ιFτη, N Nπ�H�ς τ�ν Mπ�0� Mκε�νη Rταν
σταλµIν�ς @π’ τ4 E.A.M. στ�ν Πελ�π9ννησ� (κατ9πιν διαταγCς τ�6 στρατηγ�6 MIσης Aνα-
τ�λCς O`�λσων, στ4ν Nπ�H�ν κα< Vπiγετ� aλ�ς N EΛAΣ). Γι1 τ4ν µετIπειτα Mµφ,λι� φρ�νJ,
aτι δ3ν @π�φ*σισε πι1 τ4 E.A.M., @λλ1 N γενικ4ς γραµµατIας τ�6 K.K.E., N N�κ�ς Zα0αρι*-
δης: ∆3ν >0ει διαλευκανθC �ς σiµερα, πJς N «N�κ�ς» γ,ρισε στ�ν πατρ�δα ρ�δ�κ9κκιν�ς @π’
τ4 Nτα0*�υ κα< µ3 στ�λ� MγγλIU�υ @Aιωµατικ�6.

EO Πλαστiρας συνIστησε συνεργασ�α µ3 τ�_ς Γερµαν�,ς, γεγ�ν4ς @παρ*δεκτ� γι1 κ*θε
σκεπτ9µεν� SEλληνα. mAν U�6σε N MεταAPς κα< συνεργαU9ταν, πJς θ1 τ4 κρ�ναµε; �H πJς
κρ�νεται N στρατηγ4ς Kα7ρ*κ�ς; [ N @λiστ�υ µνiµης στρατηγ4ς K�υρκ�υλ*κ�ς;

TIλ�ς Wς Vστερ9γραφ� @ναφIρω τ1 τ�6 κ. K�υκ�7�στα, π�_ @ναφIρ�νται στ4 τIλ�ς τ�6
5ρθρ�υ τ�υ: «xAς 1ναλJ��υµε τ
ς 1τ�µικ/ς µας ε7θ?νες γι	 τ2ν 1π&κτηση !Eλληνικ$ς Παι-
δε0ας... κα
 δFν θ	 aδηγηθ�>µε π�τF πι	 σF ν/� Lµφ?λι�.»

M3 Bλληνικ�_ς 0αιρετισµ�_ς
κα< 7αθ,τατη Mκτ�µηση

∆ι<δωρ+ς 7Aθµ+νεZς
Eν πλ|J, Φε7ρ�υ*ρι�ς 2000

xAς 1ρ:0σω 1π) τ)ν Lπ0λ�γ� µιbς 1π) τ
ς Lπιστ�λ/ς, π�H LστJλησαν στ)ν «∆αυλ)» σ:ετικ	
µF τ) "ρθρ� «50 Mρ<νια µετ@ τ0ν 7EµφRλι+», Lκε0νης τ�> φ0λ�υ ∆ι&δωρ�υ 3Aθµ�ν/ως: «T9λ+ς
oς dστερ<γραφ+ Qναφ9ρω τ@ τ+A κ. K+υκ+I3στα, π+Z Qναφ9ρ+νται εgς τ0 τ9λ+ς τ+A aρθρ+υ
τ+υ: “kAς Qναλ6I+υµε τHς Qτ+µικ9ς µας εVθRνες γι@ τLν Qπ<κτηση KEλληνικWς Παιδε3ας... καH
δEν θ@ hδηγηθ+Aµε π+τE πι@ σE ν9+ TµφRλι+”». Φυσικ	 α7τ) σηµα0νει, gτι πρ/πει ν	 1ρθ�>µε
πJνω 1π) τ	 Lπ
 µ/ρ�υς γεγ�ν&τα, π�H στ2ν περ0πτωσιν α7τ2 ε9ναι 1κ&µη �π) 1µφισ��τησιν,

4. ENA ΣXOΛIO TOY κ. A. KOYKOBIΣTA
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κα
 σφαιρικ	 ν’ 1ναUητ�σ�υµε τ
ς �αθ?τερες α\τ0ες π�H τ	 πρ�καλ�>ν. xAν δF σταθ�>µε στ	
γεγ�ν&τα µ&ν�, κινδυνε?�υµε ν	 aδηγηθ�>µε σF λανθασµ/να συµπερJσµατα, 1φ�> γι	 τ) _δι�
γεγ�ν)ς �πJρ:�υν π�λλFς κα
 1ντ0θετες 1φηγ�σεις. ΠαρJδειγµα ε9ναι [ διJλυσις τ�> τJγµα-
τ�ς 5/42, τ) "ν Oγινε j δFν Oγινε 1π) τ)ν xAρη Bελ�υ:ι8τη. ∆?� Lπιστ�λ�γρJφ�ι, a ∆ι&δωρ�ς
3Aθµ�νεHς κα
 a A. ∆ηµητρ0�υ, \σ:υρ0U�νται, gτι a xAρης ε9ναι 1θ<�ς τ�> αBµατ�ς τ�> Ψαρ-
ρ�> κα
 τ<ν 1νδρ<ν τ�υ. 3Aκ&µα gµως κι "ν α7τ) συµ�α0νfη, a Bελ�υ:ι8της δFν ε9ναι O4ω 1π)
τ2ν γενικ2 π�λιτικ2 δρJσι τ�> EAM κα
 τ�> EΛAΣ.

EZκ�λα a σηµεριν)ς "νθρωπ�ς, gπως O:ει διαπλαστ$, κατηγ�ρεA τ�Hς διJφ�ρ�υς πρ�φ$τες
κα
 Q:ι τ) σ?στηµα, π�H περιλαµ�Jνει gλ�υς τ�Hς «-ισµ�?ς», π�H L4�υσιJUει. xEτσι στρ/φ�υ-
µε τ2ν κριτικ2 Q:ι στ) σ?στηµα, 1λλ	 στ	 πρ&σωπα. ∆Fν φτα0ει λ�ιπ)ν a xAρης, φτα0ει a Zα-
:αριJδης· δFν φτα0ει a EΛAΣ, φτα0ει a Lθνικ)ς στρατ&ς· κα
 1ντ0στρ�φα, 1νJλ�γα µF τ	 δια-
µ�ρφωµ/να πιστε?ω, µ/σα στ2ν διαπJλη τ<ν aπ�0ων Lγκλω�0Uεται a "νθρωπ�ς. Φανατ0Uεται
κα
 γ0νεται Gπαδ)ς �ν)ς «-ισµ�>» κα
 Uητb ν	 L4αφαν0σfη τ�Hς "λλ�υς «-ισµ�?ς», κατ	 τ2ν
ε7αγγελικ2 ρ$σιν: «h µL |ν µετ’ Tµ+A σκ+ρπ3[ει». Bασικ) γν8ρισµα τ�> Lγκλω�ισµ�> α7τ�>
ε9ναι a φανατισµ&ς, π�H O:ει π�λλ�Hς τρ&π�υς L4Jψεως.

^Oλ�ι �@ U<ντες Gργανισµ�
 διακατ/:�νται 1π) τ) Oνστικτ� τ$ς α7τ�συντηρ�σεως. K?ρι�
µ/ληµJ τ�υς ε9ναι [ Uω�. Kα0, 1φ�> α7τ2 L4ασφαλισθ$, [ �ελτ0ωσ0ς της j [ διαι8νισ0ς της.
xAν α7τ	 δFν τ	 µJθ�υµε, [ ψυ:� µας θ	 καταστf$ 1νJπηρη· �@ δυνJµεις µας �@ φυσικFς θ	
περι�ρ0Uωνται. EZκ�λα θ	 γιν8µαστε θ?µατα τ<ν L4�υσιαστ<ν. ∆Fν θ	 λυπ8µαστε γι	 τ)
αzµα τ<ν 1δελφ<ν, 1λλ	 θ	 φωνJU�υµε U�τω j κJτω a Tσακαλ<τ�ς j a Mbρκ�ς· κα
 κJπ�ι-
�ι Lπιστ�λ�γρJφ�ι θ	 καταφε?γ�υν στ
ς q�ρεις. Θεωρ<, gτι πλ/�ν Oφθασε a καιρ)ς ν	 τ�π�-
θετηθ�>µε Lντ)ς φ?σεως κα
 ν’ 1π�τινJ4�υµε κJθε L4ωκ�σµικ) «-ισµ&». Kι "ν [ @στ�ρικ2 1λ�-
θεια Lπι�Jλλfη ν’ 1ναγνωρ0σ�υµε, gτι �@ κ�µµ�υνιστFς �ρ4αντ� :ειρ<ν 1δ0κων (1φ�> ε9:αν δε-
:θf$ τ
ς Συνθ$κες Λι�Jν�υ, KαU/ρτας κα
 BJρκιUας), 1π) τ2ν "λλη πρ/πει ν	 ε_µεθα σ0γ�υ-
ρ�ι, gτι a Lγκλω�ισµ&ς µας στ	 L4�υσιαστικ	 \δε�λ�γ�µατα πJλι σF ρ$4ιν θ	 µbς Oφερε στ)
µ/λλ�ν.

Kα
 τελει8νω, :ωρ
ς ν	 Lπαν/λθω πλ/�ν στ) θ/µα, µF τ2ν 1πJντησιν στ)ν καλ) L4 3Aµερικ$ς
Lπιστ�λ�γρJφ� \ατρ) Θ. Λ?ρα, π�H \σ:υρ0Uεται, gτι a π&λεµ�ς δFν yταν Lµφ?λι�ς. K?ρι� στ�-
ριγµα τ<ν Lπι:ειρηµJτων τ�υ ε9ναι, gτι στ)ν λεγ&µεν� «∆ηµ�κρατικ) Στρατ)» συµµετεA:αν
1λλ&γλωσσ�ι j κα
 1λλ�εθνεAς. Bε�α0ως τ) _δι� συν/�η κα
 µF τ)ν 3Eθνικ) Στρατ) (xAγγλ�ι,
3Aµερικαν�
 eς στελ/:η j σ?µ��υλ�ι). !H 1πJντησις O:ει δ?� σκ/λη. T) πρ<τ� ε9ναι τ) φυλε-
τικ&. E_τε �π) στεν2ν Oνν�ια ε_τε �π) ε�ρεAα �@ λα�
 τ<ν Bαλκαν0ων ε9ναι σ?µφωνα µF τ
ς µε-
τρ�σεις τ�> 1νθρωπ�λ&γ�υ xAρη Π�υλιαν�> 1π&γ�ν�ι 1ρ:α0ων �λληνικ<ν φ?λων. xAν a L4�υ-
σιασµ)ς Lπ/φερε διαιρ/σεις π�λιτιστικ/ς, κρατικFς κα
 LUωπ?ρωσε Lθνικισµ�?ς, καιρ)ς ν	 τ�Hς
�περ��>µε. T) δε?τερ� σκ/λ�ς ε9ναι π�λιτικ&. ∆?� 1ντ0θετα π�λιτικ	 συστ�µατα yρθαν σF
σ?γκρ�υσιν γι	 τ2ν ν�µ2ν τ$ς L4�υσ0ας σ’ dνα συγκεκριµ/ν� :<ρ�, σF µ0α π�λιτε0α. T) _δι�
ε9:ε συµ�$ κα
 µF τ)ν ρωµαϊκ) Lµφ?λι� στ�Hς :ρ&ν�υς τ�> 3I�υλ0�υ Kα0σαρ�ς («bellum civile»).
MJλιστα τ&τε Oλα�αν µ/ρ�ς κατ	 κ?ρι� λ&γ� στρατε?µατα 4/να πρ)ς τ�Hς Pωµα0�υς (λεγε<νες
Γαλατ<ν, 3Aφρικαν<ν, !Eλλ�νων κ.λπ.). Kανε
ς gµως @στ�ρικ)ς �πJρ:ει, π�H ν	 µ2ν :αρα-
κτ�ρισε τ)ν π&λεµ� α7τ)ν Lµφ?λι�. �Hταν κι LκεAν�ς Lµφ?λι�ς, gπως a δικ&ς µας.

Π�λH περισσ&τερ�, π�H στ)ν σ?γ:ρ�ν� �λληνικ) Lµφ?λι� �@ 4/ν�ι yταν ε_τε στ2ν µ0α παρJ-
τα4ιν ε_τε στ2ν "λλη. xAλλωστε a gρ�ς «συµµ�ριτ�π&λεµ�ς» στ) τρ&π� διε4αγωγ$ς �ν)ς π�-
λ/µ�υ 1ναφ/ρεται ("ν yταν τ	 στρατε?µατα τακτικ)ς στρατ)ς j aµJδες-συµµ�ρ0ες) κα
 Q:ι στ)ν
γενικ8τερ� :αρακτηρισµ& τ�υ.

7Aθαν6σι+ς K+υκ+I3στας
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Σ,µφωνα µ3 τ�ν Mπ�σηµη Dστ�ρι�γραφ�α N Xριστιανισµ4ς Mρ09-
µεν�ς σ3 σ,γκρ�υσι µ3 τ4ν EEλληνισµ4 Mπεκρ*τησε, µ3 @π�τIλεσµα Q Mκτ�πισθεHσα
@ρ0α�α Bλληνικ� θρησκε�α ν1 δFσqη τ� θIσι της στ� νIα θρησκε�α lδη @π4 τ4ν 4�
αL. µ.X. EΩρισµIν�ι παραδI0�νται, aτι να< µ3ν N Xριστιανισµ4ς MAαπIλυσε ̂ ναν @νη-
λεC διωγµ4 κατ1 τ�6 EEλληνικ�6 Π�λιτισµ�6, α`τ4 aµως συνI7η στ1 πρJτα 0ρ9-
νια τCς 7υUαντινCς περι9δ�υ κα< >κτ�τε Xριστιανισµ4ς κα< EEλληνισµ4ς συνυπ*ρ-
0�υν, �D BυUαντιν�< δ3 συνI7αλαν τ1 πλεHστα στ�ν δι*σωσι @λλ1 κα< δι*δ�σι τ�6
EEλληνικ�6 Π�λιτισµ�6. Bε7α�ως, aπως >0ει @π�δε�Aει πλειστ*κις N «∆αυλ4ς» µ3
@δι*7λητες @π�δε�Aεις, δ3ν συνI7ησαν >τσι τ1 πρ*γµατα. T4 BυU*ντι� καταπ�λε-
µ�6σε λυσσωδJς τ4ν EEλληνισµ4 @π4 τ�ν γIννησ� τ�υ �ς τ�ν τελευτα�α τ�υ @ν*σα
(1453).Kα< α`τ9, δι9τι N EEλληνισµ9ς, >στω κα< σ3 Vπ�τυπFδη µ�ρφi, U�6σε κα<
Mν��τε Lσ0υρ�π�ιεHτ� τ9σ�, �στε ν1 πρ�καλCται @νησυ0�α στ�ν 7υUαντιν� α`λ�
κα< στ�_ς Mκκλησιαστικ�_ς κ,κλ�υς.

EO Hans Georg Beck Vπ�στηρ�Uει –>στω κα< µ3 κ*π�ια @τ�λµ�α– τ�ν �παρAι Bν4ς
Vπ�γε��υ «ε\δωλ�λατρικ�>» (>τσι τ4 kν�µ*Uει) �ε,µατ�ς σ’ aλη τ� 0ιλιετ�α τCς NI-
ας PFµης τ�6 B�σπ9ρ�υ. Kα< α`τ9, δι9τι δ3ν εOναι δυνατ4ν ν1 δικαι�λ�γηθqC �yτε
τ4 διαρκ3ς µIν�ς τJν BυUαντινJν κατ1 τJν EEλλiνων �yτε Q Lδε�λ�γικ� Mπαν*στασι
τJν ΠληθωνικJν στ4 MυστρP. Kα< Mν|J εOναι γνωστ4ς N 7�αι�ς Mκ0ριστιανισµ4ς
τJν κατ��κων τCς Λακων�ας, �D Nπ�H�ι Rσαν λ*τρεις τ�6 ∆ωδεκαθI�υ, @π’ τ4ν N�-
κωνα τ4ν «Mεταν�εHτε» τ4ν 9� αL., δ3ν εOναι Lδια�τερα γνωστ� Q 5γρια σφαγ� 40.000
περ�π�υ KρητικJν, Mπειδ� δ3ν εO0αν δε0θC τ�ν 0ριστιανικ� θρησκε�α.

T4 842, 0ρ�-
νι1 π�_ >γινε Q Nριστικ� @ναστiλωσι τJν εLκ9νων, �D B�ρτασµ�< τJν Oρθ�δ9Aων
συνωδε,τηκαν @π4 µι1 «φρικτ2ν τελετ2ν» @ναθεµατισµJν –aπως τ�ν 0αρακτηρ�-
Uει N καθηγητ�ς Nικ. Tωµαδ*κης– (7λ. “TριFδι�ν”), aπ�υ µεταA_ 5λλων Nρ�U�νται
κα< τ1 BACς: «T�Aς τ	 �λληνικ	 διε4ι�>σι µαθ�µατα, κα
 µ2 δι	 πα0δευσιν µ&ν�ν
τα>τα παιδευ�µ/ν�ις 1λλ	 κα
 ταAς δ&4αις α7τ<ν ταAς µατα0αις �π�µ/ν�ις κα
 eς
1ληθ/σι πιστε?�υσι κα
 �qτως α7ταAς eς τ) �/�αι�ν L:�?σαις Lγκειµ/ν�ις, �στε
κα
 �τ/ρ�υς, π�τF µFν λJθρα, π�τF δF φανερ<ς LνJγειν α7ταAς κα
 διδJσκειν 1νεν-
δ�ιJστως ANAΘEMA» EO θεωρ�,µεν�ς Wς κλασσικ4ς Dστ�ρικ4ς τCς Oρθ�δ9A�υ
Θε�λ�γ�ας Bασ�λει�ς Στεφαν�δης παραθIτει τ4 «Συν�δικ4ν» τCς 7ης OLκ�υµενικCς
Συν9δ�υ: «3AνJθεµα ε\ς τ�Hς ε7σε�ε0nα Lπαγγελ�µ/ν�υς τ	 τ<ν !Eλλ�νων δυσ8δη
κα
 δυσσε�$ δ&γµατα» (Lδ3 M*ρι�υ ∆ηµ9π�υλ�υ-Aπ�λλων��υ, «!Eλληνισµ&ς-Xρι-
στιανισµ)ς στ) BυUJντι�. – T) Συν/δρι� στ2 Φιλ�σ�φικ2 3Aθην<ν», >κδ. Eλε,θε-
ρη ΣκIψις).

T�ν oδια Mπ�0� N Θε9δωρ�ς Στ�υδ�της στ4ν «Kαν9να» (π�_ ψ*λλεται στ4 «Συ-

II. O MIΣEΛΛHNIΣMOΣ TΩN BYZANTINΩN KATA TON 9� αS.

I. ΠPOΛOΓOΣ
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ν�δικ4ν τCς Oρθ�δ�A�ας») MAαπ�λ,ει µ,δρ�υς σφ�δρ�_ς κατ1 τJν EEλλiνων κα<
στρIφεται κατ1 τ�6 Iω*ννη Γραµµατικ�6, N Nπ�H�ς @ρ0ικ1 Rταν Qγ�,µεν�ς στ�
µ�ν� τJν nγ�ων Σεργ��υ κα< B*κ0�υ, @λλ1 @ργ9τερα Mνστερν�στηκε τ4 @ρ0αH�
EEλληνικ4 Πνε6µα τ9σ�, �στε ν1 @π�στασι�π�ιηθqC @π’ τ�ν 0ριστιανικ� διδασκα-
λ�α. T4ν kν�µ*Uει «_σ�ν τ<ν !Eλλ�νων» κα< τ4ν κατηγ�ρεH, aτι «περηφανευ&ταν
γι	 τ	 Oργα τ�υς, π�H [ φων2 τ<ν δικα0ων δ0καια τ	 σκ&ρπισε στ�Hς 1ν/µ�υς».
Kα< συνε0�Uει: «O7κ Oδει σε, � παρJν�µε, Gν�µJUεσθαι τ�ια?την κλ$σιν, µbλλ�ν Πυ-
θαγ&ραν κα
 Kρ&ν�ν κα
 3Aπ&λλωνα j τινα τ<ν "λλων θε<ν, �ν τ)ν �0�ν LU�λω-
σας τερπ&µεν�ς ταAς 1σελγε0αις α7τ<ν».

Στ<ς @ρ03ς τ�6 10�υ αL. N KωνσταντHν�ς N Σικελ4ς στρIφεται µ’ ^να π��ηµ* τ�υ
κατ1 τ�6 α`τ�κρ*τ�ρα ΛI�ντα τ�6 Σ�φ�6, τ4ν Nπ�H� κατηγ�ρεH, aτι «λJτρεψε τ)
1µ/τρητ� πλ$θ�ς τ<ν θε<ν κα
 1ρν�θηκε τ2ν cγ0α TριJδα» κα< εy0εται ν1 καqC
στ4ν SAδη µαU< µ3 τ�_ς @γαπηµIν�υς τ�υ @ρ0α��υς φιλ�σ9φ�υς. Σ’ ^να 5λλ� τ�υ
π��ηµα στρIφεται γενικFτερα κατ1 τJν EEλλiνων: «N	 :αθ�>ν α7τ�
 π�H
1ρνι�>νται τ2ν θε&τητα κι α7τ�
 π�H 1σπJU�νται τ2ν πλJνη τ�> MJνη κι α7τ�
 π�H
λατρε?�υν τ�Hς θε�Hς τ<ν !Eλλ�νων. KJτω gσ�ι δFν λατρε?�υν τ)ν Θε&, π�H ε9ναι
ν�ητ)ς σF τρ0α πρ&σωπα κα
 τιµbται σF µ0α φ?σι... O@ ^Eλληνες ν	 σκJσ�υν 1π’ τ)
κακ& τ�υς».

Π�ι�� εOναι α`τ�< �D «^Eλληνες», �D Nπ�H�ι πρIπει ν1 σκ*σ�υν @π’ τ4 κακ9 τ�υς,
Mπειδ� λατρε,�υν τ�_ς θε�_ς τJν EEλλiνων; T4 κε�µεν� γρ*φτηκε στ<ς @ρ03ς τ�6
10�υ αL., κα< σ,µφωνα µ3 τ�ν συµ7ατικ� Dστ�ρ�α Q EEλληνικ� Θρησκε�α κα< N EEλλη-
νικ4ς Π�λιτισµ4ς εO0αν πρ4 π�λλ�6 Mκλε�ψει. mAν aµως συνI7η κ*τι τIτ�ι�, τ9τε πJς
δικαι�λ�γ�6νται �D �7ρεις α`τ3ς τ�6 Kωνσταντ�ν�υ τ�6 Σικελ�6; ΠJς δικαι�λ�-
γεHται Q Mπιστ�λ� π�_ Mστ*λη τ4 1223 στ4ν Θε9δωρ� K�µνην9, aπ�υ λIγεται µεταA_
5λλων: «Kα
 µεγαλ?νει σε Θε)ς κα
 κραται8σει σε Lπ
 πλ/�ν κα
 τ) �ασιλικ)ν κα

πJτρι�ν �π�δ�σει σε π/διλ�ν. xAγκιστρ�ν δF a π&θ�ς, gν σε π�θ�>σι �@ Lν α7τf$
Lπι:8ρι�ι, gσ�ι τ$ς [µετ/ρας θρησκε0ας, gσ�ι τ�> �λλην0U�ντ�ς» (Lδ3 M. ∆ηµ9-
π�υλ�υ-Aπ�λλων��υ, «!Eλληνισµ&ς-Xριστιανισµ)ς στ) BυUJντι�. – T) Συν/δρι�
στ2 Φιλ�σ�φικ2 3Aθην<ν», >κδ. Eλε,θερη ΣκIψις). Π�ι�� εOναι α`τ�< �D «�λλην0-
U�ντες», π�_ κατ�ικ�6ν στ� Θεσσαλ�ν�κη τ4ν 13� αLJνα;

EO EEλληνικ4ς Π�λιτισµ4ς λ�ιπ4ν U�6σε «�π&γεια», aπως λIγει N Hans Georg
Beck, καθ’ aλη τ�ν δι*ρκεια τ�6 7��υ τCς Aνατ�λικCς EPωµαϊκCς A`τ�κρατ�ρ�ας.
MIσα στ1 πλα�σια τ�6 σφ�δρ�6 α`τ�6 µισελληνισµ�6 τJν BυUαντινJν τ4ν 9� κα<
10 αL. διενεργεHται N 7�αι�ς Mκ0ριστιανισµ4ς τJν κατ��κων τCς MIσα M*νης @π4
τ4ν N�κωνα. EO KωνσταντHν�ς Z´ N Π�ρφυρ�γIννητ�ς γρ*φει στ4 «Περ< ∆ι�ικiσεως
α`τ�κρατ�ρ�ας» τ1 BACς: «3Iστ/�ν gτι �@ τ�> κJστρ�υ Mα�νης �\κ�τ�ρες �7κ ε\σ
ν
1π) τ$ς γενεbς τ<ν πρ�ρρηθ/ντων Σλα?ων, 1λλ’ Lκ τ<ν παλαι�τ/ρων !Pωµα0ων, ��
κα
 µ/:ρι τ�> ν>ν παρ	 τ<ν Lντ�π0ων ^Eλληνες πρ�σαγ�ρε?�νται δι	 τ) Lν τ�Aς
πρ�παλα0�ις :ρ&ν�ις ε\δωλ�λJτρας ε9ναι κα
 πρ�σκυνητ	ς τ<ν ε\δ8λων κατ	 τ�Hς
παλαι�Hς ̂ Eλληνας, �Bτινες Lπ
 τ$ς �ασιλε0ας τ�> 1�ιδ0µ�υ Bασιλε0�υ �απτισθ/ντες
Xριστιαν�
 γεγ&νασιν». EO N�κων θαν*τωσε τ4ν >φ�ρ� τCς περι�0Cς Aντ��0�, σκ9-
τωσε aλ�υς τ�_ς DερεHς τCς @ρ0α�ας θρησκε�ας κα< τ�_ς @µετ*πειστ�υς, Lσ�πIδωσε
Dερ1 κα< 7*πτισε τ�_ς Vπ9λ�ιπ�υς µ3 σωµατικ� κα< ψυ0�λ�γικ� 7�α. OD Xριστια-
ν�< aµως δ3ν περιωρ�σθηκαν στ4ν 7�αι� Mκ0ριστιανισµ4 τJν κατ��κων τCς Πελ�-
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π�ννiσ�υ. EO Bπ9µεν�ς στ90�ς τ�υς Rταν τ4 νησ< τ�6 7ασιλIα M�νωα, �D κ*τ�ικ�ι
τ�6 Nπ���υ >µεναν µ3 πεHσµα πιστ�< στ<ς παραδ�σιακ3ς @A�ες τ�υς.

OD KρCτες Rσαν Lδια�τερα συντηρητικ��, aσ�ν
@φ�ρ�P στ1 lθη κα< στ1 >θιµα. M1 κα< Q ψυ0� τJν KρητικJν Rταν τIτ�ια, π�_ δ3ν
µπ�ρ�6σε ν1 δε0θqC τ4 νI� δ9γµα, π�_ Uητ�6σε δ�υλε�α, ταπε�νωσι κα< Vπ�ταγi. OD
KρCτες Rσαν γενναH�ι, π�λεµ�0αρεHς, @γαπ�6σαν µ3 π*θ�ς τ� Uω� κα< δ3ν Rσαν
5νθρωπ�ι π�_ >σκυ7αν εyκ�λα τ4 κεφ*λι. Γνiσι�ι @π9γ�ν�ι τJν ΠελασγJν κα<
τJν ∆ωριIων, �D KρCτες π�τ3 δ3ν «0Fνεψαν» τ�_ς BυUαντιν�,ς, @λλ1 �yτε κα< �D
BυUαντιν�< τ�_ς KρCτες. Kα< τ4 γεγ�ν4ς α`τ4 τ4 @π�κρ,πτει MντI0νως Q κατεστη-
µIνη Dστ�ρι�γραφ�α.

EO Dστ�ρικ4ς Nικ. AγγελCς στ4 Vπ’ @ρ. 7 τε60�ς τ�6 περι�δικ�6 «EIστ�ρ�α ELκ�-
ν�γραφηµIνη» (Iαν�υ*ρι�ς 1969) περιγρ*φει Wς BACς τ1 γεγ�ν9τα: «O@ σ:/σεις
τ�> BυUαντ0�υ µF τ�Hς Kρ$τες δFν yταν π�τF cρµ�νικ/ς. !O λα&ς, 1τ0θασ�ς κα
 π�-
λεµικ&ς, δFν �π�τασσ&ταν στ�Hς �υUαντιν�Hς φε�υδJρ:ες κα
 στρατηγ�?ς. KJθε τ&-
σ� 4εσπ�>σαν ταρα:Fς κα
 στJσεις. Kατ	 τ2ν διJρκεια µιbς τ/τ�ιας 1νταρσ0ας τ)ν
9� α\<να �ρ$καν τ2ν ε7καιρ0α µερικ�
 τυ:�δι<κτες µωαµεθαν�
 τ$ς !Iσπαν0ας,
1π��ι�Jσθηκαν στ2ν Kρ�τη κα
 Oκτισαν dνα G:υρ) φρ�?ρι� στ)ν XJνδακα... Π�λ-
λ�
 ν/�ι τ$ς Kρ�της συνεταιρ0στηκαν µF τ�Hς “Σαρακην�Hς” κα
 :τ?πησαν τ
ς �υ-
UαντινFς π�λιτεAες. O@ �υUαντιν�
 :ρ�ν�γρJφ�ι δFν µιλ�>ν γι	 xAρα�ες 1λλ	 γι	
Kρ$τες “θε�λ/στ�υς”. O@ µεγJλ�ι 1ρ:ηγ�
 τ<ν λεγ�µ/νων Σαρακην<ν τ$ς Kρ�της
ε9ναι ^Eλληνες, Φ8τι�ς, Λ/ων Tριπ�λ0της κ.λπ. [...] ^Yστερα 1π) π�λλFς "τυ:ες
1π&πειρες a Nικηφ&ρ�ς Φωκbς µF τρ�µερ) στ&λ� 1π) τρεAς :ιλιJδες πλ�Aα :τυπnb
τ)ν XJνδακα τ) 960 µ.X. !O Nικηφ&ρ�ς Φωκbς O:ει στ)ν στρατ& τ�υ Θρnbκες, Λυ-
δ�?ς, 3Aρµεν0�υς, ΣλJ��υς, !Eλλαδικ�?ς, P8σ�υς κ.". O@ 1µυν&µεν�ι ε9ναι Kρ$τες
κα
 λ0γ�ι !Iσπαν�0, A\θ0�πες κα
 "λλ�ι 3Aφρικαν�
 πειρατ/ς. Tελικ	 νικnb a Φωκbς
κα
 περνnb µα:α0ρι Lπ
 δικα0�υς κα
 1δ0κ�υς. !H �υUαντιν2 πρ�παγJνδα θ/λει gλ�υς
τ�Hς Kρ$τες... Σαρακην�?ς· κα
 �@ νικητFς σφJU�υν σαρ6ντα Mιλι6δες "ντρες τ$ς
Kρ�της. T) νησ
 Lρηµ8νεται. M&ν� στ	 :ωρι	 κα
 στ	 ��υν	 γλυτ8ν�υν λ0γες :ι-
λιJδες κJτ�ικ�ι. T) BυUJντι� µ�ιρJUει τ) νησ
 σF φ/�υδα κα
 Lγκαθιστnb στ2ν Kρ�-
τη διαλε:τFς �\κ�γ/νειες τ$ς Kωνσταντιν�υπ&λεως, Φωκbδες, Mελισσην�?ς, M�υ-
σ�?ρ�υς, X�ρτJτUηδες, Σκ�ρδ0ληδες, Γα�αλbδες κ.λπ. Kα
 a N0κων 1γων0Uεται ν	
4αναφ/ρfη τ�Hς Kρητικ�Hς στ2ν θρησκε0α τ�> Xριστ�>».

T4 µHσ�ς τJν BυUαντινJν κα< τ�6 Πατριαρ0ε��υ VπCρAε 5φθι-
τ� κα< συνε0�στηκε κα< µετ1 τ�ν SAλωσι. EH EYψηλ� Π,λη κα< τ4 Πατριαρ0εH�
�ργ*νωναν µαU< MκστρατεHες, γι1 ν1 MA�λ�θρε,σ�υν τ�_ς «T�υρκ�κρ$τες», �D
Nπ�H�ι δ3ν Rσαν T�6ρκ�ι @λλ1 SEλληνες @ρνησ�θρησκ�ι, π�_ @γν��6σαν τ�ν τ�υρ-
κικ� γλJσσα. (Lδ3 «EIστ�ρ�α ELκ�ν�γραφηµIνη, τε60�ς 7, >τ�ς 1969). EH σφαγ� µε-
γ*λ�υ µIρ�υς τJν κατ��κων τCς Kρiτης @π’ τ�_ς BυUαντιν�_ς VπCρAε µι1 5γνω-
στη Dστ�ρικ� πτυ0� τ�6 @νθελληνισµ�6 τ�6 BυUαντ��υ, π�_ MσκεµµIνα @πIκρυψε
Q Mπ�σηµη Dστ�ρ�α κα< τ4 Mπ�σηµ� «Bλλην�0ριστιανικ4» κατεστηµIν�.

M6ρι+ς ∆ηµ<π+υλ+ς-7Aπ+λλUνι+ς

IV. EΠIΛOΓOΣ

III. H ΣΦAΓH TΩN KPHTIKΩN
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∆Fν γνωρ0Uω, "ν [ µ�να4ι	 τ$ς πλανηταρ:0ας µF aδηγf$ σF µα>ρες σκ/ψεις.
�αφνικ	 α\σθJν�µαι, Lγr a δυνατ&ς, a κυρ0αρ:�ς, dνα 1δ?νατ� φ��ισµ/ν�
1νθρωπJκι. xA, κJτι δFν πJει καλJ. KυττJUω τ)ν κ&σµ� κα
 διαπιστ8νω τ2ν πα-
ντ�δυναµ0α µ�υ. ^Oλ�ι δ�υλε?�υν γι	 µ/να, γι	 τ2ν δ&4α µ�υ. Πιστ�0 µ�υ �π�-
κ��ι ε9ναι gλ�ι, σκλα�Jκια µ�υ. 3AνJ��υν κερι	 στ) Για:�/, στ)ν MJρ4, στ)ν
3AλλJ: κα
 τ&σ�υς "λλ�υς δικ�?ς µ�υ· πρ�σε?:�νται στ) σ?στηµJ µ�υ. ΣφJU�-
νται κατ	 τ2ν ��?λησ0ν µ�υ· καAνε �ι�λ0α, καAνε α@ρετικ�?ς· θυσ0α στ2ν παντ�-
δ?ναµη L4�υσ0α µ�υ. Kτ0Uω Lργ�στJσια, µ�λ?νω τ) περι�Jλλ�ν· παρJγω gπλα
µαUικ$ς καταστρ�φ$ς. Στ	 ταµεAα µ�υ O:ει µαUευτ$ gλ�ς a πλ�>τ�ς τ�> κ&σµ�υ.
Kι gµως Lγr O:ω στ) στ&µα µ�υ τ2ν στιφ2 γε>σι τ�> 1νικαν�π�0ητ�υ. Kα
 κυ-
νηγ<, σκ�τ8νω. Γ0ν�µαι "γρι�ς, gπως a σκ?λ�ς, π�H δαγκ8νω, γι	 ν	 τ�Hς κρατ<
gλ�υς µακρυ	 1π) τ) θρ&ν� µ�υ· µακρυ	 1π) τ	 π�υπ�υλ/νια µα4ιλJρια, π�H
1ναπα?�µαι πJνω τ�υς σ	ν πασσbς κι 1φ/ντης. Γι	 τ2ν :αρJ µ�υ τ	 ρωµαϊκ	
Qργια· γι	 µ/να :�ρε?�υν �@ γυµνFς :�ρε?τριες· γι	 µ/να �@ L4α0σιες �@ µ�υσικ/ς,
�@ θ0ασ�ι π�H παριστJν�υν Oργα γι	 µ/να. ^Oλ�ι κα
 gλα δ�4�λ�γ�>ν τ2ν πα-
ντ�δυναµ0α µ�υ. MF τ2ν κ0νησιν τ�> µικρ�> µ�υ δJ:τυλ�υ �@ λα�
 σκ�τ8ν�νται
σF παγκ&σµι�υς π�λ/µ�υς κα
 πJλιν 1ναπ/µπ�υν πρ�σευ:Fς στ2ν L4�υσ0α µ�υ.

^Oλα τ	 Lδ/σµατα cπλ8ν�νται λα:ταριστ	 µπρ�στJ µ�υ. !Aπλ8νω τ) :/ρι ν	
τσιµπ�σω κα
 τ) τρα�< 1µ/σως π0σω. �αφνικ	 µ�> κ&�εται [ Qρε4ις κα
 µ�Zρ:ε-
ται ν’ 1ναπ�δ�γυρ0σω gλα τ	 τραπ/Uια. ∆/ρνω τ)ν σερ�ιτ&ρ�, :ωρ
ς ν	 φτα0fη.
KJπως λυπbµαι γι’ α7τ&, 1λλ	 µετ	 σκ/πτ�µαι, gτι Oτσι δε0:νω τ)ν «τσαµπ�υκb»
µ�υ κα
 µ�> περνJει. Φε?γω γι	 κυν�γι κα
 γυρ0Uω µF :ιλιJδες π�ικ0λα θηρJ-
µατα. ΠJλι δFν µ/νω @καν�π�ιηµ/ν�ς. !Aπλ8νω τ) :/ρι µ�υ ν	 πιJσω µι	ν Qµ�ρ-
φη γυναAκα γεµJτ�ς π&θ� κα0, µ&λις τ2ν 1γγ04ω, κι 1µ/σως [ Lπιθυµ0α µ�υ :J-
νεται. Kαν/νας δFν τ�λµb ν	 µF κερδ0σfη σF καν/να παι:ν0δι. E9µαι a γι)ς τ�>
«πJρτα gλα». Kι gµως κJτι µ�> τ2ν «σπJει». Στριφ�γυρ0Uω στ) κρε��Jτι µ�υ,
:ωρ
ς a qπν�ς ν	 µ�> σφραγ0Ufη τ	 �λ/φαρα. Kι "ν σF µ0α στιγµ2 µF πJρfη a
qπν�ς, 1µ/σως πετJγ�µαι µF φωνFς 1π) τ)ν LφιJλτη κι gλη τ2ν ν?κτα τρ/µω µα-
Uεµ/ν�ς σF µ0α γων0α. MF τ	 :/ρια µ�υ 1γκαλιJUω τ) κ�ρµ0 µ�υ, 1λλ	 τ2ν _δια
στιγµ2 τ) :Jνω.

∆Fν ε9µαι τ0π�τα. Bλ/πω τ	 ��υνJ, τ�Hς κJµπ�υς, τ’ 1στ/ρια κα
 νι8θω τ2ν µη-
δαµιν&τητJ µ�υ. ∆Fν ε9µαι τ0π�τα. ^Oσ� κα
 ν’ cπλ8σω τ	 :/ρια µ�υ, δFν φθJ-
νω ν	 κ&ψω τ) ΦεγγJρι, gπως κ&�ω τ) τριαντJφυλλ� στ)ν κ$π� µ�υ. !H L4�υ-
σ0α µ�υ ε9ναι φθαρτ�, gπως τ) σ<µα µ�υ. ^Oλα 1λλJU�υν γ?ρω µ�υ. Mπα0νω σ’
dνα π�τJµι κα
 τ) περν< κι gταν γυρ0Uω ν	 τ) 4αναπερJσω, τ) _δι� δFν ε9ναι. !O
καταραµ/ν�ς a !HρJκλειτ�ς ε9:ε δ0κι�. xEτσι µ�Zρ:εται ν	 δ8σω µ0α κα
 ν	 τ)ν
καταστρ/ψω gλ� τ)ν κ&σµ�. xAς πεθJνω κι Lγr µετ	 τ<ν 1λλ�φ?λων. Kα
 θ	
τQ:α κJνει, "ν α7τ�
 �@ τρισκατJρατ�ι τ�> «∆αυλ�>» δFν µ’ ε9:αν πρ�ειδ�π�ι-
�σει, gτι a κ&σµ�ς κι "ν καταστραφf$, [ φ?σις πJλι dναν ^Eλληνα θ	 γενν�σfη.
Tρ/µω· τ) καταλα�α0νω· πλησιJUει τ)

Σ6ρωθρ+ν

∆Eν ε}µαι τ3π+τα

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



Πρ9κειται γι1 ^να «κλασστικ4» Dστ�ρικ4 >ργ� –γραµµIν� µ3 τ4 γνωστ4 @γγλ�σαAωνικ4 �φ�ς–,
π�_ @ναφIρεται στ�ν Dστ�ρ�α τ�6 Mακεδ�νικ�6 Kρ*τ�υς @π4 συστ*σεFς τ�υ (Aρ0αϊκ�< Xρ9ν�ι)
�ς τ�ν κατ*λυσi τ�υ @π’ τ�_ς Pωµα��υς (2�ς π.X. αLFν). EΩστ9σ� κ*π�ια σηµεHα τ�6 >ργ�υ >ρ0�-
νται ν1 καταστρIψ�υν τ� φαιν�µενικJς καλ� εLκ9να τ�υ, @φ�6 τε0νηIντως @ναπαρ*γ�υν Dστ�ρικ1
ψε,δη, π�_ Q σηµασ�α τ�υς εOναι σαφJς µεγαλ,τερη @π’ a,τι δ�νει σ’ α`τ1 N συγγραφIας.

Aναφερ9µεν�ς λ�ιπ4ν στ� µ*0η τCς XαιρFνειας N X*µµ�ντ γρ*φει: «^Oταν a Φ0λιππ�ς ε9δε τ
ς
παρατεταγµ/νες σ�ρ�Hς τ<ν @ερ�λ�:ιτ<ν, δJκρυσε. Λ/γεται, gτι Lπα0νεσε τ) θJρρ�ς τ�υς, τ) aπ�A�
πιστευ&ταν gτι Lµπνε&ταν 1π’ τ)ν aµ�φυλ&φυλ� Oρωτα τ<ν 1φωσιωµ/νων Uευγαρι<ν»! Kα< στ�ν
@ντ�στ�ι0η παραπ�µπi, π�_ παραθIτει στ4 τIλ�ς τ�6 7ι7λ��υ, @π�σιωπP τ1 π*ντα: (Πλ�,ταρ0�ς,
«Πελ�π.» 18.5: «O@ Θη�αA�ι ε9:αν 1ντιµετωπ0σει τ
ς “λ&γ:ες” (σ*ρισσες), δηλαδ2 τ�Hς φαλαγγ0τες»
<Dερ�λ�0�τες>. mAσ0ετα πρ*γµατα δηλαδi. Aπ4 π�6 λ�ιπ4ν N X*µ�ντ συµπερα�νει, aτι �D Θη7αH�ι
Dερ�λ�0�τες Rταν... κιναιδικ1 Uευγ*ρια;

Παρακ*τω (σελ. 239) γρ*φει: «!O 3Aλ/4ανδρ�ς, gπ�υ κι "ν π�γαινε, �@ θρησκευτικ�
 1ρ:ηγ�
 τ)ν
καλωσ&ριUαν. 3Aκ&µη κι a µ/γας ρα��Aν�ς τ<ν !E�ρα0ων τ$ς !Iερ�υσαλ2µ τ)ν �π�δ/:θηκε σ	ν πι-
στ) τ�> 3Iε:ω�b. O@ A\γ?πτι�ι @ερεAς τ)ν �π�δ/:θηκαν σ	ν “Φαραr” κα
 �ασιλ/α τ$ς xAνω κα
 τ$ς
KJτω A\γ?πτ�υ...». Π9ση λ�ιπ4ν Rταν Q @πi0ηση τCς B7ραϊκCς θρησκε�ας κα< τJν EE7ρα�ων τ4ν
4� π.X. αLJνα, �στε ν1 0ρει*Uεται α`τ4 τ4 «1κ&µη κι a µ/γας ρα��Aν�ς»; �H, τ4 oδι� εOναι ν1 Vπ�-
δI0εσαι κ*π�ι�ν Wς «πιστ)» (EE7ραH�ι) κα< τ4 oδι� Wς «�ασιλ/α» (ALγ,πτι�ι);!

Kαταλiγει κανε<ς στ4 συµπIρασµα, πhς ̂ νας Dστ�ρικ9ς, 5ν δ3ν @παλλ*σσεται πρJτα @π’ τ<ς πρ�-
σωπικIς τ�υ πεπ�ιθiσεις, π*θη [ καταγωγi, πρ<ν @ρ0�σqη ν1 καταγρ*φqη τ�ν Dστ�ρ�α, τ9τε Q aλη

N.G.L. HAMMOND, T) Mακεδ�νικ) KρJτ�ς

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

KEν<τητα «µυθ+λ+γικWς» καH κλασσικWς σκ9ψεως
E\σαγωγικ	 a John Bury στ) θεωρ�?µεν� eς κλασσικ) @στ�ρικ) Oργ�

τ�υ   γι	 τ2ν 3Aρ:α0α !EλλJδα 1ναφ/ρει: «Σ@ν eλληνιστLς θ@ ε}µαι εVτυ-
M8ς, aν µπ+ρ9σω ν@ δε3Sω µE πειστικ<τητα τ0 γεγ+ν0ς ]τι, ]πως στLν
π+3ηση καH στ@ Γρ6µµατα γενικ6, ]πως στLν T9Mνη, ]πως στL φιλ+σ+-
φ3α καH στ@ µαθηµατικ6, fτσι καH στLν Yστ+ρ3α \ mφειλ8 µας πρ0ς τ+Zς
XEλληνες Sεπερν6ει κ6θε µ9τρ+». !H Oνν�ια τ$ς @στ�ρ0ας O:ει τ
ς ρ0Uες της
στ	 aµηρικ	 Oπη κα
 στ) θεσµ) τ�> «~στ+ρ+ς», π�H γι	 τ)ν συγγραφ/α
«�ταν pνας aνθρωπ+ς Tπιδ9Sι+ς ν@ Tρευνvw τ@ QµφισIητ+Rµενα γεγ+ν<-
τα _ τHς ν+µικEς διαφ+ρEς καH ν@ Qπ+φασ3[uη π+ι0 �ταν τ0 Qληθιν<».
3Eπ�µ/νως [ @στ�ρ0α Lµπερι/:ει µ/σα της τ) σπ/ρµα τ$ς κριτικ$ς κα
 τ�>
Lλ/γ:�υ τ<ν γεγ�ν&των, π�H π/ρα 1π’ τ2ν 1ληθιν2 καταγραφ2 τ�> πα-
ρελθ&ντ�ς aδηγεA κα
 σF dνα συµπ/ρασµα, dνα γενικ8τερ� δ0δαγµα.

Γι	 τ)ν συγγραφ/α [ @στ�ρ0α στ2ν eς "νω Lκδ�:� της, π�H ε9ναι κα
 σ�-
µερα 1π�δεκτ2 κα
 µJλιστα τ2ν κατα4ι8νει eς Lπιστ�µη, 4εκινb 1π’ τ)ν

▲



!EκαταA� τ)ν Mιλ�σι�, 1ν�0γει τ	 φτερJ της µF τ)ν !Hρ&δ�τ� κα
 aλ�-
κληρ8νεται σ’ gλη της τ2 µεγαλ�σ?νη κα
 σπ�υδαι&τητα µF τ)ν Θ�υκυ-
δ0δη. M/σα σ’ α7τ2 τ2ν π�ρε0α, π�H :Jρα4αν �@ θεµελιωτ/ς της α7τ�0,
Lρε?νησαν κα
 Oγραψαν κα
 �@ "λλ�ι µεγJλ�ι ^Eλληνες @στ�ρικ�0, κα-
θ8ς, 1κ�λ�υθ8ντας τ	 :νJρια τ�υς, "φησαν π0σω τ�υς dνα σπ�υδαA�
Oργ�.

3Aπ) τ) Qντως κλασσικ) �ι�λ0� τ�> J. Bury, –gπως κι 1π’ gλη τ2ν �λλη-
ν0U�υσα παρJδ�ση τ$ς ∆?σης– �π�τιµbται dνα µεγJλ� µ/γεθ�ς τ$ς �λλη-
νικ$ς 1ρ:αι&τητας: [ µυθ�λ�γ0α κα
 τ) @στ�ρικ& της κ>ρ�ς. Λ/γει a συγ-
γραφ/ας, πrς τ2ν Lπικ2 π�0ηση τ)ν 6� α\<να τ2 θεωρ�>σαν @στ�ρ0α,
Lνh< «Tµε*ς τL θεωρ+Aµε µυθ+λ+γ3α», θ/λ�ντας ν	 τ�ν0σfη gτι στ)ν ^Oµη-
ρ� δFν �π$ρ:ε [ α7στηρ2 @στ�ρικ2 γν8ση µF τ
ς σ?γ:ρ�νες Lπιστηµ�νικFς
1ρ:/ς, π�H :Jρα4ε a Θ�υκυδ0δης. E9ναι δ?σκ�λ� ν	 καταν�ηθf$, π<ς τ&-
σ� a ^Oµηρ�ς gσ� κα
 a Θ�υκυδ0δης, j κα
 �@ Tραγικ�
 1κ&µη, 1ντι-
λαµ�Jν�νται κα
 διατυπ8ν�υν τ	 γεγ�ν&τα µF τ2ν _δια κ�σµ�αντ0ληψη
κα
 O:�υν τ)ν _δι� στ&:�. «AVτ@ συν9Iαιναν π+Z τUρα συµIα3ν+υν καH

πρ�σπ*θει* τ�υ κα< N oσως καλ�πρ�α�ρετ�ς µ90θ�ς τ�υ Nδηγ�6νται @δ�κως στ�ν @ναAι�πιστ�α.

Παν. Λ. K+υIαλ6κης

T4 νI� α`τ4 7ι7λ�� τ�6 B. PασσιP >ρ0εται ν1 συµπληρFσqη πρ�ηγ�,µεν� 7ι7λ�� τ�υ («3Eς Oδα-
φ�ς φ/ρειν»), τ4 περιε09µεν� τ�6 Nπ���υ @φωρ�6σε στ�ν δι1 πυρ4ς κα< σιδiρ�υ συντρι7� τ�6
EEλληνικ�6 Π�λιτισµ�6 @π’ τ�_ς 0ριστιαν�_ς τ�6 BυUαντ��υ. ∆3ν περι�ρ�Uεται aµως µ9ν� στ�ν
>ρευνα τJν Mγκληµ*των τJν 7υUαντινJν, @λλ1 MAετ*Uει, πJς διεδ9θη N Xριστιανισµ4ς σ’ Nλ9κλη-
ρ� τ4ν κ9σµ� µ3 @νατρι0ιαστικ3ς λεπτ�µIρειες, π�_ εOναι Mν π�λλ�Hς 5γνωστες. EH πρωτ�τυπ�α τ�6
7ι7λ��υ α`τ�6 >γκειται στ4 aτι �`σιαστικ1 εOναι ^νας 0ρ�ν�λ�γικ4ς κατ*λ�γ�ς τJν 7ηµ*των τ�6
Xριστιανισµ�6 @π’ τ4 6� µ.X. αL. �ς τ�ν «τελικ�» Mπικρ*τησ� τ�υ. mAAια πρ�σ�0Cς εOναι τ1 γεγ�-
ν9τα π�_ @ναφIρει σ0ετικ1 µ3 τ�ν πρFιµη 0ριστιανικ� περ��δ� κα< τ�ν πρ�στασ�α τ�6 Xριστιανι-
κ�6 κινiµατ�ς @π4 EPωµα��υς α`τ�κρ*τ�ρες, @φ�6 @νατρIπεται Q σκ�π�µως διαδ�θεHσα 5π�ψι,
aτι N πρJτ�ς α`τ�κρ*τωρ π�_ 7�iθησε τ4ν Xριστιανισµ4 Rταν N M. KωνσταντHν�ς, Mν|J aλ�ι �D
πρ�ηγ�,µεν�ι VπCρAαν σφ�δρ�< π�λIµι�ι τCς νIας θρησκε�ας.

EO συγγραφIας κλε�νει τ4 7ι7λ�� τ�υ Wς BACς: «M/σα πJντως σ’ α7τ2 τ2ν aρατ2 1πειλ2 Lπανε-
4απλ8σεως τ�> :ριστιανικ�> κα
 \σλαµικ�> σκ&τ�υς κα
 τρ&µ�υ (π�H [ :8ρα µας περνnb µ/σα 1π)
τ2ν Lκρηκτικ2 1να�0ωσι τ$ς θε�µαν0ας κα
 τ�> �υUαντινισµ�>) κρ?�εται πJντ�τε [ 1:ν2 Lλπ0δα gτι
a Oµφρων xAνθρωπ�ς _σως καταν��σfη στ) "µεσ� µ/λλ�ν κJπ�ια �ασικ	 πρJγµατα κα
 κJνει "λλη
µ0α πρ�σπJθεια, γι	 ν	 Lπανανακαλ?ψfη τ
ς παλαιFς 1ρ:αAες συνταγFς τ$ς 3Aν�:$ς, τ$ς Παιδε0ας
κα
 τ$ς Λ�γικ$ς, 1φ�> a L4ανθρωπισµ)ς τ<ν τελευτα0ων δ?� α\8νων 1φ/θηκε πασιφαν<ς [µι-
τελ2ς» (σελ. 185).

M6ρι+ς ∆ηµ<π+υλ+ς

BΛ. Γ. PAΣΣIAΣ, MιJ... @στ�ρ0α 1γJπης (!H @στ�ρ0α τ$ς :ριστια-
νικ$ς Lπικρατ�σεως)

▲
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EH Uω� τ�6 καθεν4ς εOναι µ�α Aε0ωριστ� περ�πτωσις. K*π�ι�ι τ�ν Mκφρ*U�υν nπλP UJντας µ9-
ν�ν. K*π�ι�ι 5λλ�ι πρ�σπαθ�6ν ν1 τ�ν µετ�υσιFσ�υν σ3 TI0νη. mEτσι N Πα6λ�ς Ψαρρ*κης >κανε
πρ�φανJς στ4 α`τ�7ι�γραφικ9 τ�υ πεU�γρ*φηµα ([ σ3 µ�α Dστ�ρ�α π�_ κα< N oδι�ς >Uησε @π4 π�λ_
κ�ντ*). EO oδι�ς δ3ν διεκδικεH δ*φνες Bν4ς Mµπ�ρικ�6 συγγραφIως, @φ�6 τ4 MAIδωσε µ9ν�ν σ3 150
@ντ�τυπα. Kι α`τ4 τ4ν κ*νει πι4 συµπαθC. Π�λλ3ς φ�ρ3ς τIτ�ιες πρ�σπ*θειες γ�ν�νται αLτ�α πα-
ρακινiσεως πρ4ς µ�µησιν, �στε ν1 φθ*σ�υµε σ3 5Aι� καλλιτε0νικ4 δηµι�,ργηµα. ∆3ν πρIπει λ�ιπ4ν
σ3 τIτ�ια >ργα ν1 στεκFµαστε τ9σ� α`στηρ�< κριτ3ς Wς πρ4ς τ�ν λ�γ�τε0νικi τ�υς @A�α, aσ� Wς πρ4ς
τ�ν τ�λµ�,µενη κατ*θεσιν ψυ0Cς, π�_ ^νας στρωτ4ς λ9γ�ς τ�ν κ*νει ε`αν*γνωστη. ∆3ν πρIπει ν1
@ναUητ�6µε µ3 µαν�α τ4 «µ�ντIρν�» κα< «µεταµ�ντIρν�» @γν�Jντας µ�α κλασσικ� @φiγησιν. K*-
π�ια πρ*γµατα @A�U�υν π�λ_ περισσ9τερ� @π4 µ�α µ9δα γραφCς, π�_ Mκφρ*Uει κατ*πτωσιν.

7Aθαν6σι+ς K+υκ+I3στας

EH π�ιητικ� συλλ�γ� π�_ σηµατ�δ�τεH µι1ν Lδια�τερη θεFρηση πρ�σFπων, τ9πων κα< πραγµ*-
των στ4ν µικρ9κ�σµ� τCς LδιαιτIρας πατρ�δ�ς τCς π�ιiτριας, N Nπ�H�ς Mντ�,τ�ις @π�κτ�P γενικF-
τερες διαστ*σεις µIσα @π4 τ�_ς στ�0�υς της, π�_ δ�ν�υν τ4 >ναυσµα γι1 µι1 πι4 Mνδελε0C κα< σ3 7*-
θ�ς >ρευνα τJν πρ�σωπικJν της συναισθηµ*των. Πρ*γµατι Q π�ιiτρια MδJ Mπι0ειρεH µι1 κατ*θε-
ση UωCς, στ�ν Nπ��α κυριαρ0εH τ4 @νατατικ4ν Wς κ�σµ�θεFρησις τ�6 @τ9µ�υ π�_ π�ρε,εται πρ4ς
τ4ν Lδανικ4ν α`τ�σκ�π9 τ�υ στητ9, µ1 πρ�π*ντων 5νθρωπ�ς. BI7αια δ3ν εOναι σπ*νι� τ4 φαιν9-
µεν�, N 5νθρωπ�ς ν1 εOναι µι1 persona κι a,τι α`τ4 συνεπ*γεται. M1 Q @A�α κι Q @παA�α στ�ν 5ναρ-
0i µας πλI�ν κ�ινων�α Mλ*0ιστη σηµασ�α >0�υν. EH παραδ�0� BκατIρας α`τJν εOναι Uiτηµα πρ�-
σωπικ4 κα< MAαρτPται @π4 τ4ν 7αθµ4 Mνδ�τικ9τητ�ς τ�6 @τ9µ�υ. TFρα, π�_ @π�γυµνFσαµε τ�ν π��-
ηση τCς BασιλικCς Nικ�π�,λ�υ @π4 τ1 σ,µ7�λ* της, @ντιλαµ7αν9µαστε aτι δ3ν εOναι εyκ�λα πρ�-
σπελ*σιµη @π4 τ4ν µ� MπαρκC @ναγνFστη. ∆ι9τι MνδI0εται τ4 πρ�σωπικ4 7�ωµα MδJ ν1 εOναι κα-

BAΣIΛIKH NIKOΠOYΛOY, 3AνασκαφFς (π��ηση)

ΠAYΛOΣ ΨAPPAKHΣ, T) Π/ρασµα

θ@ συµIα3ν+υν, ]σ+ \ QνθρUπινη φRση παραµ9νει \ iδια», σηµει8νει a
Θ�υκυδ0δης. O@ π&λεµ�ι κα
 �@ καταστρ�φ/ς, [ 1ν?ψωση τ�> πνε?µατ�ς
κα
 [ δηµι�υργ0α, gλα τ	 1νθρ8πινα πηγJU�υν 1π’ α7τ2ν τ2ν �7σ0α τ$ς
1νθρ8πινης φ?σης, π�H παραµ/νει 1µετJ�λητη. T	 γεγ�ν&τα κα
 �@ µε-
γJλ�ι πρωταγωνιστFς τ�> Πελ�π�νησιακ�> Π�λ/µ�υ Oδωσαν τ2ν 1φ�ρ-
µ2 στ) Θ�υκυδ0δη ν	 καταδε04fη τ) π�λυσ:ιδFς κα
 συ:ν	 τ) 1ντιφατικ)
στ�ι:εA� τ�> 1νθρ8π�υ, π�H ε7κ&λως καταστρ/φει α7τ) π�H µF Oµπνευ-
ση κα
 κ&π� πρ�ηγ�υµ/νως δηµι�?ργησε. A7τ) τ) 1νθρ8πιν� δρJµα
Oθι4αν κα
 �@ Tραγικ�0, 1ντλ8ντας 1φ�ρµFς 1π’ τ) µ?θ�. A7τ) Oπρα4ε
πρ<τ�ς 1π’ gλ�υς a ^Oµηρ�ς, π�H µF 1φ�ρµ2 τ)ν Tρωικ) π&λεµ� διαγι-
γν8σκει τ	 κ0νητρα τ<ν πρJ4εων τ<ν [ρ8ων πρ�:ωρ<ντας στ2ν 1νε-
πανJληπτη ψυ:�γρJφησ� τ�υς. Π&σ� 1λ�θεια θ	 "λλαUε a λ&γ�ς τ�>
Θ�υκυδ0δη, "ν O�αUε τ)ν Περικλ$ ν	 Lπικαλ$ται τ2ν 3Aθηνb πρ
ν τ2ν
Lκφ8νηση τ�> «3Eπιταφ0�υ», j τ)ν xAρη ν	 παρακινf$ τ�Hς 3Aθηνα0�υς
στ2ν Σικελικ2 Lκστρατε0α, j 1κ&µη a _δι�ς a Θ�υκυδ0δης, "ν LπεκαλεAτ�
τ2 «M�>σα» πρ
ν τ2 «SυγγραφLν» τ$ς @στ�ρ0ας τ�υ; 3EκεAνες �@ δυνJ- ▲
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µεις π�H L4ωθ�>ν τ�Hς 1νθρ8π�υς πρ)ς τ2ν π�0ηση j τ) δρJµα, τ	 ψυ-
:ικ	 κα
 κ�ινωνικ	 (π�λιτικ	) πJθη π�H κατ/γραψε a Θ�υκυδ0δης, στ)ν
^Oµηρ� O:�υν τ2 µ�ρφ2 τ<ν θε<ν. T	 γεγ�ν&τα L4ιστ�ρ�>νται, γι	 ν	
καταδε04�υν τ)ν "νθρωπ�. A7τ)ς ε9ναι a 1π8τερ�ς σκ�π)ς τ$ς @στ�ρ0ας,
κα
 µ&ν� �π’ α7τ2ν τ2ν Oνν�ια διδJσκει eς a σ�φ8τερ�ς δJσκαλ�ς.

T) 14ι�θα?µαστ� τ�> !Eλληνικ�> Λ&γ�υ �ρ0σκεται Lδ<, στ2ν �ν&τητJ
τ�υ, 1νε4αρτ�τως τ�> τρ&π�υ π�H κJθε φ�ρ	 LκφρJUεται. T2ν �ν&τητα
α7τ2 a ∆υτικ)ς Gρθ�λ�γισµ&ς, [ ε7ρωπαϊκ2 ratio, Lµµ/ν�ντας στ	 Lπι-
φαιν&µενα κα
 1γν�8ντας τ2ν �7σ0α, ε9ναι 1δ?νατ�ν µbλλ�ν ν	 συλλJ�fη.

Παν. Λ. K+υIαλ6κης

θ�ριστικ9, [ τ4 σ,µ7�λ� Mπ< τIλ�υς ν1 διακρ�νεται, aµως τ4 modus scribendi τCς π�ιiτριας MκκινεH
@π4 5λλες παραµIτρ�υς. Kα< εLδικFτερα @π4 τ�ν ν�ησιαρ0�α, Q Nπ��α κα< @ν*γεται σ3 καθ�ρι-
στικ4 στ�ι0εH� Mπικαλ6πτ�ν π*ντα τ1 Vπ9λ�ιπα. EO λυρισµ9ς της διακρ�νεται @λλ1 σ3 δε,τερ� πλ*-
ν�, κα< κυρ�ως στ1 Dστ�ρικ* της π�ιiµατα.

ΓιOργ+ς Πετρ<π+υλ+ς

EO π�λυγρ*φ�ς συνεργ*της τ�6 «∆» κ. Γ. Πετρ9π�υλ�ς MπανIρ0εται στ4 φιλ�λ�γικ4 στερIωµα
µ3 ^να νI� >ργ�, π�_ >0ει Wς θIµα τ�υ τ�ν π��ηση τJν EEλλiνων Γκρεκ*νων τCς Iταλ�ας. T4 Uω-
νταν4 α`τ4 κ�µµ*τι τ�6 EEλληνισµ�6 µIσα @π4 τ1 δηµFδη @λλ1 κα< πρ�σωπικ1 π�ιiµατα, π�_ N
συγγραφIας παρ�υσι*Uει, δ�νει ̂ να λ�γ�τε0νικ4 στHγµα, π�_ τ4 Bλλαδικ4 κ�ιν4 @φ�υγκρ*Uεται γι1
πρFτη φ�ρ*.

Mετ1 @π4 ^ναν σ,ντ�µ� πρ9λ�γ� κα< µ�α MκτενC κα< κατατ�πιστικ� @ναδρ�µ� στ�ν Dστ�ρ�α τJν
Γκρεκ*νων N συγγραφIας περν�P στ4 πρJτ� µIρ�ς τ�6 π�νiµατ9ς τ�υ µ3 περιε09µεν� λαϊκ1 γκρε-
κ*νικα 5σµατα (θρησκευτικ*, µ�ιρ�λ9για, Mρωτικ*, τ�6 κρασι�6 κ.5.), π�_ δ�ν�υν @ν*γλυφη τ�ν εLκ9-
να τCς ψυ0�σ,νθεσης κα< τJν sθJν τ�6 λα�6 α`τ�6. EH παρ*θεση τJν στ�0ων γ�νεται µ3 ταυτ90ρ�-
νη µετ*φρασi τ�υς στ�ν καθ�µιλ�υµIνη EEλληνικ� καθhς κα< µ3 φιλ�λ�γικ1 σ09λια, π�_ 7�ηθ�6ν
τ4ν @ναγνFστη ν1 MA�ικειωθqC µ3 τ4 περιε09µεν� τJν π�ιηµ*των µ3 τρ9π� nπλ4 κα< εyληπτ�.

T4 δε,τερ� µIρ�ς τ�6 7ι7λ��υ περιλαµ7*νει στ�ι0εHα πρ�σωπικCς π��ησης τJν EEλλiνων τCς K*-
τω Iταλ�ας. T1 λ�γ�τε0νiµατ* τ�υς, 5λλ�τε µ3 ρωµαλIα >κφραση κα< 5λλ�τε µ3 7αθ_ λυρισµ4 @ν*-
λ�γα µ3 τ4 θIµα τ�υς, @π�τελ�6ν κ�σµiµατα πνευµατικCς δηµι�υργ�ας, π�_ @ναφIρ�νται, µ3 µι1
τ*ση πρ4ς MAιδαν�κευση, στ�ν πατρ�δα, στ� γλJσσα, στ� Uω� κα< στ1 φαιν9µεν* της. EOναι pAι�
παρατηρiσεως, aτι aλα, δηµ�τικ1 κα< πρ�σωπικ*, @φiν�υν ν1 φανqC µι1 @γων�α γι1 τ4 µIλλ�ν τ�6
γκρεκανικ�6 γIν�υς –κ*τι π�_ δυστυ0Jς κα< Q oδια Q πραγµατικ9τητα Mπι7ε7αιFνει– µ3 τ4ν κ�ν-
δυν� ν1 µ�ν @ντIAqη στ�ν π*ρ�δ� τ�6 0ρ9ν�υ τ4 γλωσσικ9 τ�υς Lδ�ωµα κα< �D Bλληνικ3ς παραδ9-
σεις τ�υς, π�_ @π�τελ�6ν κα< τ4ν kµφ*λι� λJρ� συνδIσεFς τ�υς µ3 τ4ν µητρ�π�λιτικ4 Bλληνισµ9.

M6ρι+ς Mαµαν9ας

ΓIΩPΓOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ, Στ�ι:εAα ΓκρεκJνικης Π�0ησης
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HMAPTHMENA: Στ� σελ. 14009 τ�6 πρ�ηγ�,µεν�υ 220�6 τε,0�υς ν1 δι�ρθωθqC τ4 zν�µα τ�6 συ-
νεργ*τη µας @ντιπτερ*ρ0�υ κ. ∆ηµ. MαργIτη (@π4 λ*θ�ς σηµειFθηκε «Mαργ0της»).

• Στ� σελ�δα 13916 τ�6 τε,0�υς 219, στ4 5ρθρ� τ�6 κ. Kων. Kαρµιρ*ντU�υ µ3 θIµα τ�_ς Mυκην�-
Mινωικ�_ς σφαγιδ�λ�θ�υς, σειρ1 6η @π4 π*νω, µετ1 τ� λIAη «λειτ�υργ�α» ν1 πρ�στεθqC «τ�υ στη-
ρ0Uεται στ2ν παλινδρ�µικ2 κ0νηση».




