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Φανταστικ@ καH dπαρκτ@ προIλ8µατα
T) π’ 1ριθµ)ν 1 «Lθνικ) πρ&ληµα» το> !Eλληνισµο> δFν ε9ναι οZτε τ)
«Kυπριακ)» οZτε τ) «Tουρκικ)» οZτε [«Lθνικ2 ο\κονοµ0α» οZτε τ "λλα παρ&µοια, ποH κατ καιροHς LπικαλεAται [ κJστοτε [γεσ0α – κα 1ποπροσανατολ0ζει Oτσι τ)ν ^Eλληνα στρ/φοντας τ2ν προσοχ του πρ)ς τρ/χοντα
ζητµατα (ποH "λλοτε Lξελ0σσονται καλ?τερα κα "λλοτε χειρ&τερα, χωρ ς
ν α_ρουν ο7δ’ Lπ’ LλJχιστον τ2ν α\8νια νεοελληνικ2 κακοδαιµον0α) κα τ)ν
1ποκ&πτουν 1π) τ2ν 1ναζτηση ν)ς µ/λλοντος ποH ν 1νταποκρ0νεται
πρ)ς τ) Lλληνικ) παρελθ&ν. ^Oπως πλειστJκις Oχει Lξαντλητικ 1ναλυθ$
1π) τ) περιοδικ) α7τ) στ 19 χρ&νια ποH κυκλοφορεA, τ) π’ 1ριθ. 1 πρ&ληµα το> !Eλληνισµο> ε9ναι [ πλρης 1π8λεια τ$ς @στορικ$ς του α7τογνωσ0ας κα τ$ς λληνικ$ς του α7τοσυνειδησ0ας, µ’ "λλα λ&για [ πλρης
σ?γχυση \δε<ν, [ aπο0α κατατρ?χει δειν<ς τ2ν ψυχ2 κα τ)ν νο> το> σηµερινο> ^Eλληνα, παραλ?ει τ ς 1ρχ/γονες ζωτικFς δηµιουργικ/ς του δυνJµεις κα τ)ν καταντb Qχι cπλ<ς dρµαιο τ$ς δεδοµ/νης Lχθρ&τητας διαφ&ρων Lξωελληνικ<ν συντελεστ<ν, 1λλ κυρ0ως Oνοχο α7τοκαταστροφ$ς κα
α7τοκαταργσε8ς του eς κληρον&µου το> !Eλληνικο> Πολιτισµο>. Πι)
cπλb τ) π’ 1ριθ. 1 πρ&ληµJ µας ε_µαστε LµεAς ο@ _διοι.
^Eνα cπλ) «τ/στ», ποH µπορεA ν κJνfη κανε ς σF κJθε ε7καιρ0α, 1ποδεικν?ει "µεσα gσο κα τραγικ τ2ν «τρικυµ0α Lν κραν0hω», ποH µα0νεται στ ς
σηµερινFς λληνικFς συνειδσεις: Pωτστε σF µ0α aποιαδποτε συντροφι
τοHς παρ&ντες ν πο>ν, ποι& περιεχ&µενο δ0νουν στ ς Oννοιες «^Eλληνας»
- «!EλλJδα», τ) ασικ) δηλαδ2 \δεολογικ) - πολιτικ) δ0πτυχο, στ) aποAο
κατ λογικ2ν 1ναγκαι&τητα 1νJγεται κJθε συζτηση j προληµατισµ)ς
ποH 1ναφ/ρεται στ) λληνικ) πρ&ληµα. Θ διαπιστ8σετε, gτι dνας dκαστος
Lκ τ<ν παρ&ντων Oχει διαφορετικ2 1ντ0ληψη γι τ ς Oννοιες α7τ/ς, ποH κυµα0νεται 1π) µ0α «λληνικ&τητα» το> τ?που τ$ς πηκο&τητας ποH 1ναγρJφεται στ2ν 1στυνοµικ2 ταυτ&τητJ του µ/χρι τ)ν (1ν?παρκτο @στορικ
κα φιλοσοφικ ) «λληνοχριστιανικ) πολιτισµ)» κα µ/χρι τ2ν κρατιστικ2
- γεωγραφικ2 «λληνικ&τητα» τ$ς \δ/ας τ$ς 1πελευθ/ρωσης τ$ς «K&κκινης
Mηλιbς». T) πι) τραγικ) ε9ναι, gτι φα0νεται 1µ/σως gτι a σηµεριν)ς ^Eλληνας δFν Oχει κlν διερωτηθ$ ποτF γι τ) «ποι&ς ε9ναι eς ^Eλληνας», µολον&τι [ Oννοια α7τ2 στ2ν πολυχιλιετ$ @στορικ της σταδιοδροµ0α Oχει σαφ/στατα διαµορφ8σει µF πληθ8ρα LκφρJσε8ν της (Oργων, \δε<ν, δηµιουργηµJτων) τ \δια0τερα µοναδικ δικJ της γνωρ0σµατα 1λλ κα τ2ν
ε\δοποι) διαφορJ της 1π) τ ς π&λοιπες aµJδες 1νθρ8πων, ποH 1νκουν
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σF "λλες Lθν&τητες.
Γι τοHς 1ναγν<στες το> «∆» τ) θλιερ) φαιν&µενο το> ν ε9ναι σµερα
1νιστ&ρητο κα 1πολ0τιστο τ) πι) @στορικ) Oθνος το> κ&σµου, ποH µ<νο του
δηµιο?ργησε aλ&κληρο τ)ν 1νθρ8πινο πολιτισµ&, ε9ναι γνωστ) κα Oχει
aριστικ διαγνωσθ$ κα Lξιχνιασθ$ eς πρ)ς τ α_τιJ του. ∆Fν θ σταθο>µε
λοιπ)ν Lδ<, cπλ<ς θ
πενθυµ0σουµε µF δ?ο λ&για gτι [ "γνοια j διαστρ/λωση το> XθFς µbς κJνει 1ν0κανους ν κατανοσουµε τ) Σµερα κα
τυφλοHς σF µι πορε0α µας πρ)ς τ) AZριο.
Θ καταλξουµε gµως µF τ2ν διατ?πωση ν)ς 1ξι8µατος, ποH 1νακ?πτει
1π) τ2ν !Iστορ0α, 1ξι8µατος ποH µπορεA _σως 1φ’ Lν)ς ν ρµηνε?σfη τ)
πο> Gφε0λεται τ) α\ων0ως "λυτο λληνικ) πρ&ληµα κα 1φ’ τ/ρου ν 1ποτελ/σfη τ)ν δε0κτη γι τ2ν µ&νη πJρχουσα πρακτικ2 λ?ση του: mAν λοιπ)ν
τ) µ&νο πρ&ληµJ µας ε9ναι [ "γνοια κα [ σ?γχυση \δε<ν, σ’ g,τι 1φορnb
στ2ν @στορικ µας α7τογνωσ0α κα τ2ν λληνικ µας α7τοσυνειδησ0α,
• καµµι λ?ση πολιτικ2 - Gργανωτικ2 - µαζικ2 δFν ε9ναι δυνατ2 – κα g,τι
γ0νεται στοHς τοµεAς α7τοHς ε9ναι καταδικασµ/νο σF 1ποτυχ0α·
• [ µ&νη λ?ση ε9ναι g,τι 1κρι<ς διαλ?ει τ2ν "γνοια κα τ2 σ?γχυση – κα
το>το δFν ε9ναι τ0ποτε "λλο eς µορφ2 πολιτικο> 1γ<νος 1π) τ) ξ$ς dνα
κα µοναδικ&: διαφωτισµ<ς.
!H @στορ0α – κα LµεAς ο@ ^Eλληνες, eς τ) 1ρχαι&τερο Oθνος τ$ς Γ$ς, δFν
πρ/πει ν τ2ν ξεχνο>µε ποτ/ – διδJσκει, gτι τ0ποτα σηµαντικ) δFν συν/η
δι µ/σου τ<ν α\8νων, lν δFν ε9χε προηγηθ$ µ0α φJση (µακροχρ&νια j
Gλιγοχρ&νια) πνευµατικ$ς 1νατJσεως κα διαφωτιστικ$ς δραστηρι&τητας.
!Eποµ/νως, lν θ/λουµε ν συµf$ κJτι σηµαντικ) στ)ν !Eλληνισµ&, ποH ν
τ)ν «ξελασπ8σfη» 1π) τ2 µ0ζερ του Lθνικ2 ζω2 τ<ν µα?ρων κα σκοτειν<ν
α\8νων τ$ς παρακµ$ς κα τ$ς Lθνικ$ς - @στορικ$ς 1συνειδησ0ας του, πρ/πει 1παραιττως ν διατρ/ξουµε πρ<τα dνα στJδιο πολιτισµικ$ς - πνευµατικ$ς α7τογνωσ0ας, "νευ το> aπο0ου ο7δ/ν Lστι γεν/σθαι – 1ντ0θετα, κJθε πολιτικ2 - Gργανωτικ2 προσπJθεια Qχι µ&νο ε9ναι ad hoc θνησιγενς,
1λλ κα γ0νεται α\τ0α Lπιδειν8σεως κα Gπισθοδροµσεως το> «Lθνικο>»
µας προλµατος.
Γι’ α7τ) a «∆» συνεχ0ζει µF τ ς µικρ/ς του δυνJµεις – κα θ συνεχ0ζfη,
gσο διαρκο>ν [ "γνοια κα [ σ?γχυση – τ2ν διαφωτιστικ του προσπJθεια·
κα γι’ α7τ) 1ντιτ0θεται κα 1ρνεAται – κα θ 1ντιτ0θεται κα θ 1ρν$ται,
gσο [ πνευµατικ2 κατJστασ µας παραµ/νει συγκεχυµ/νη – κJθε Gργανωσιοπο0ηση κα κJθε πολιτικοπο0ηση.

∆.I.Λ.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
T0 dγρ0ν πAρ γνUριζαν οY XEλληνες τοA ε´ π.X. αgOνος
K,ριε διευθυντ*,
SOπως @ναφIρεται στν Bυζαντιν EIστορα,
τ4 Vγρ4ν π6ρ φIρεται Wς @νακ*λυψη Bν4ς
SEλληνος µηχανικο6 Mκ Συρας τ4ν 6ον [ 7ον
αLJνα µετ1 Xριστ9ν.
T4 Vγρ4ν π6ρ Rτο ^νας σωλCνας µεταλλικ9ς,
πο_ Mκτ9ξευε π6ρ, τ4 NποHο MδηµιουργεHτο @π4
τν κα6σιν ε`φλIκτων VλJν aπως π.χ. πσσας,
ν*φθας κ.λπ. X*ρις εLς α`τ4 τ4 περφηµο aπλο
οD Bυζαντινο< ναυµ*χοι κρατο6σαν µακρυ1 @π4
τν πρωτε,ουσ* τους – τν π9λη πο_ cδρυσε N
B,ζας @π4 τ1 MIγαρα – το_ς Mχθρικο_ς στ9λους.
SOµως δια7*ζοντας κανε<ς τ4ν Θουκυδδη
κα< δ στ4 7ι7λο ∆´, παρ*γρ. 100, πο_ @ναφIρεται στ µ*χη το6 ∆ηλου µεταξ_ Aθηναων
κα< BοιωτJν στ4ν 9ο χρ9νο το6 Πελοποννησιακο6 ΠολIµου, διαπιστFνει πhς α`τ4 τ4 aπλο
στν ο`σα εOναι Mφε,ρεση τJν @ρχαων EEλλiνων κα< δ τJν BοιωτJν. ΠλIον συγκεκριµIνα
στν µ*χη το6 ∆ηλου, τ4 NποHον εVρσκεται κο-

ντ1 στ4ν Ωρωπ4 τCς AττικCς, οD AθηναHοι
εOχαν κατασκευ*σει ^να kχυρ9, τ4 NποHο 5ντεχε
Dκανοποιητικ1 στ<ς MπιθIσεις τJν Πελοποννησων κα< τJν συµµ*χων τους BοιωτJν, οD NποHοι
δ3ν lθελαν τ4 kχυρ4 α`τ4 µIσα στν Mπικρ*τει*
τους. mEτσι @πεφ*σισαν ν1 τ4 καταστρIψουν
χρησιµοποιJντας aλες τους τ<ς δυν*µεις. Aφο6
λοιπ4ν προσπ*θησαν ν1 τ4 κυριε,σουν µ3 δι*φορα µIσα, πIτυχαν τελικ1 τ4ν σκοπ9 τους, φIρνοντας µα πολιορκητικ µηχαν κατασκευασµIνη µ3 τ4ν BξCς τρ9πο: Πρι9νισαν κατ1 µCκος
^να µακρ_ δοκ*ρι κα< @φο6 τ4 >σκαψαν @π4 µIσα Nλ9κληρο, σχηµατζοντας κοιλ9τητα, BνFσανε π*λι τ1 δ,ο κοµµ*τια, δηµιουργJντας >τσι
^να εOδος φλογIρας. mEπειτα στν µα του 5κρη
MκρIµασαν µ3 nλυσσδες ^να καζ*νι (λI7ητα)
κα< προσ*ρµοσαν στν oδια 5κρη ^να σιδερIνιο
@κροφ,σιο, τ4 NποHο >γερνε πρ4ς τ4 καζ*νι.
Eπσης Mπενδ,σανε µ3 σδερο κα< Nλ9κληρο
σχεδ4ν τ4 δοκ*ρι. Tν µηχαν α`τ τν µετIφεραν µ3 κ*ρρα (pµαξες) @π4 µεγ*λη @π9στα-

Πορε3α µE πυξ3δα τ0 eλληνικ0 fνστικτο
K,ριε διευθυντ*,
Σχετικ1 µ3 τ4 5ρθρο «M>θοι κα σκοπιµ&τητες γ?ρω 1π) τ2ν ^Aλωση» το6 κ. A.
Kουκο7στα («∆αυλ9ς», τε6χος 218, σελ<ς 13841) >χω ν1 @ντιτ*ξω τ1 BξCς:
• ∆οRκας (Dστορικ4ς τCς EAλFσεως): «... καταστρωθεAσα γ ρ [ θJλασσα τοAς @στ0οις
τριακοσ0οις τ<ν Tο?ρκων κα π/ντε µεγ0στοις τ<ν νη<ν, Lξπλωτο [ θJλασσα eς
χ/ρσος κα π) τ<ν ελ<ν ο7δF τ ς κ8πας pδ?νατο καταφ/ρειν Lν τοAς qδασιν· ο@
δF τ$ς νη)ς eς 1ετο π&πτεροι "νωθεν, eς κεραυνοHς τ /λη τ<ν τζαγρ<ν κατ/πεµπον κα τ ς σκευ ς 1π/λυον, κα φ&νος ο7κ Gλ0γος τ<ν Tο?ρκων Lγ/νετο». AκολουθεH τ4 τIχνασµα τJν πολιορκητJν, ν1 εLσαγ*γουν τ1 πλοHα Mντ4ς το6 κ9λπου δι1
χIρσου Nδο6.
T1 δ,ο @νωτIρω εOναι χαρακτηριστικ1 @ποσπ*σµατα Mκ πολυσελδων περιγραφJν
τCς πολεµικCς πλευρPς τCς πολιορκας. Kατ1 τ4ν κ. Kουκο7σταν Q 5µυνα Rτο
«1ν?παρκτη» κα< «οZτε φα0νεται ν Lδ&θησαν τ&σο γενικευµ/νες λυσσ8δεις µJχες».
▲
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ση στ4 kχυρ9, >µπροσθεν το6 τεχους, πο_ Rταν
κατασκευασµIνο @π4 κλiµατα κα< ξ,λα. SOταν
τοποθIτησαν α`τ4 τ4 κατασκε,ασµα πολ_ κοντ1 στ4 τεHχος, >7αλαν µεγ*λα φυσερ1 στν
5λλη 5κρη το6 δοκαριο6 κα< 5ρχισαν ν1
φυσPνε. EO @Iρας, περνJντας µIσα @π4 τ4 στεγαν1 κλεισµIνο κο,φωµα το6 δοκαριο6, >φθανε στ4 καζ*νι, aπου εOχαν 7*λει @ναµµIνα κ*ρ7ουνα, θει*φι κα< πσσα κα< >κανε ν1 Mκτιν*σσεται @π4 MκεH µα τερ*στια φλ9γα. mEτσι >πιασε φωτι1 τ4 τεHχος κα< κανε<ς πι1 δ3ν µπορο6σε
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ν1 σταθqC MκεH. SOλοι οD φρουρο του τ4 MγκατIλειψαν τρIχοντας ν1 σωθο6ν κα< τ4 kχ,ρωµα
κυριε,θηκε. Aπ4 το_ς 5νδρες τCς φρουρPς
5λλοι Mφονε,θησαν, διακ9σιοι συνελiφθησαν
αLχµ*λωτοι κα< οD Vπ9λοιποι, πο_ Rταν οD περισσ9τεροι, µπCκαν στ1 πλοHα κα< MπIστρεψαν
στν Aθiνα.
Mετ* τιµCς

K3µων 7Aθηνα*ος
Γκ,ζη

«XEνα Qπροσδ<κητο µνηµε*ο µE φ<ντο τLν 7Aκρ<πολη»
K,ριε διευθυντ*,
Bγανοντας @π4 τ4ν sλεκτρικ4 σταθµ4 το6
Θησεου, µο6 >κανε Mντ,πωση ^να @προσδ9κητο µνηµεHο στν @πIναντι µικρ πλατεHα. ΠCγα
κοντ1 κα< εOδα ^να συνονθ,λευµα @π4 σκουριασµIνα γραν*ζια, µικρ1 κα< µεγ*λα, @τ*κτως
MρριµµIνα. ΣυµπIρανα, aτι πρ9κειται γι1
@κρι7C @πεικ9νιση τCς BλληνικCς κρατικCς µηχανCς, δι9τι κ*τι 5λλο δ3ν εOναι δυνατ4ν ν1

MκπροσωπqC τ4 @ντικεµενο α`τ9.
∆3ν καταλα7ανω aµως, γιατ< τ4 >7αλαν κοντ1 στν @ρχαα Aγορ1 µ3 φ9ντο τν Aκρ9πολη. Πι4 @ντιπροσωπευτικ4 θ1 Rταν ν1 µπqC
στ4 Σ,νταγµα [ µπροστ1 στ4 ∆ηµαρχεHο.
M3 τιµ

∆ρ. 7AντUνιος Λυρ6κος

Nευρολ9γος-ψυχατρος, Mελσσια

Σηµε3ωση «∆»: Πρ&κειται γι τ) «MνηµεAο το> !Eραϊκο> !Oλοκαυτ8µατος», ποH
Oστησε πρ&σφατα στ)ν 1ρχαιολογικ) χ<ρο το> Θησε0ου a δµαρχος 3Aθηνα0ων κ.
∆. 3Aραµ&πουλος. (Bλ/πε σχετικ) ρεπορτ ζ καθrς κα φωτογραφ0α το> «1ντικειµ/νου α7το>» στ)ν «∆», τ. 220, 3Aπρ0λιος 2000.)

• ∆οRκας: «!O ασιλεHς (K. Παλαιολ9γος) \δrν τ τε0χη πεσ&ντα... 1πεγν8κει, 1πλπικεν κα στε0λας πρ/σεις Lδ/ετο το> τυρJννου Bνα gσον ο?λεται τ/λος κατ’ Oτος
κα πFρ τ2ν δ?ναµιν, κα "λλα ζητµατα,... µ&νον 1ναχωρ$σαι τ<ν LκεA δο>ναι κα
ε\ρνην 1σπJσθαι. !O δF τ?ραννος (N µετIπειτα Πορθητς) ε9πεν: “οZκ Lστιν δυνατ)ν
1ναχωρ$σα0 µε· j τ2ν π&λιν λαµJνω, j [ π&λις λαµJνει µε j ζ<ντα j τεθνε<τα·
ε\ µFν ο?λει το> 1ναχωρ$σαι τα?της µετ’ ε\ρνης, δ0δωµ0 σοι τ2ν Πελοπ&ννησον...”.
Tα>τα a ασιλεHς (K. Παλαιολ9γος) 1κο?σας, κα µδ’ aπωσο>ν Lν τh< νh< Jλλων...».
Kατ1 τ4ν κ. Kουκο7σταν το6τ9 Mστι µεθερµηνευ9µενον: «[ διJρκεια τ$ς πολιορκ0ας περισσ&τερον Gφε0λεται ε\ς διαπραγµατε?σεις περ τ<ν gρων παραδ&σεως τ$ς
Π&λεως».
• «T) µFν τ2ν π&λιν σοι δο>ναι οZτ’ Lµο> Lστιν οZτ’ "λλων τ<ν κατοικο?ντων Lν α7τf$·
κοινf$ γ ρ γν8µfη α7τοπροαιρ/τως 1ποθανο>µεν κα ο7 φεισ&µεθα τ$ς ζω$ς [µ<ν».
A`τ Q το6 «µολhν λα7I» Mπαν*ληψις πρ4 το6 Qρωϊκο6 τIλους >ρχεται, προφανJς
δι1 ν1 πληρωθqC N το6 κ. Kουκο7στα λ9γος: «Oτσι _σως &λευε κα τ ς δ?ο πλευρ/ς·
a MωJµεθ δFν θ pδ?νατο 1λλι<ς ν λJfη τ)ν τιµητικ) τ0τλο το> “πορθητο>”· κα
τοHς "λλους, L ν δFν Lγ0νετο πεπο0θησις gτι Oπεσε [ρωικ τ) BυζJντιο».
▲
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KH σιωνιστικL προπαγ6νδα στLν eλληνικL τηλε<ραση
K,ριε διευθυντ*,
Kατ1 τ4 >τος 1999 οD τηλεοπτικο< σταθµο<
ET1, NET, ET3, ANT-1, STAR, MEGA κα< ΣKAΪ
(δ3ν συµπεριλαµ7*νονται τ1 λοιπ1 καν*λια
καθhς κα< τ1 συνδροµητικ1 καν*λια) µετIδωσαν συνολικ1 142 Mκποµπ3ς σιωνιστικCς προπαγ*νδας. mHτοι 70 ταινες, Mκ τJν Nποων 4
Bλληνικ3ς κα< 66 ξIνες, 58 Mπεισ9δια «σiριαλ»,
Mκ τJν Nποων 31 Bλληνικ1 κα< 27 ξIνα κα< 14
ντοκυµανταρ.
T1 κρατικ1 καν*λια @πεδεχθησαν πρωταθλητ3ς στν 5σκηση τCς σιωνιστικCς α`τCς
προπαγ*νδας, κα< µ*λιστα µ3 χρiµατα τJν
EEλλiνων φορολογουµIνων, @φο6 µετIδωσαν
συνολικ1 76 τIτοιες MκποµπIς. Πι4 συγκεκριµIνα Q ET1 µετIδωσε 41, Q NET 12 κα< Q ET3 23.
Aπ4 τ1 λοιπ1 καν*λια N ANT-1 µετIδωσε 12
MκποµπIς, τ4 STAR 21, τ4 MEGA 6 κα< N ΣKAΪ
15. Συνολικ1 οD Wς 5νω τηλεοπτικο< σταθµο<
MξIπεµψαν 176 xρες σιωνιστικCς προπαγ*νδας
στ<ς @ν,ποπτες Bλληνικ3ς οLκογIνειες. M*λιστα
γι1 πρFτη φορ1 Q κρατικ τηλε9ραση µετIδωσε ^να Nλ9κληρο Bλληνικ4 «σiριαλ» σιωνι-

στικCς προπαγ*νδας («!H Συκοφαντ0α το>
ABµατος»), τ4 NποHο 7I7αια συµ7*δισε nρµονικ1 µ3 τν πρωτο7ουλα τCς κρατικCς ραδιοφωνας (διοικο,µενης @π4 τ4ν θαυµαστ τCς
B7ραϊκCς @νωτερ9τητας κ. Tζαννετ*κο) σ3 συνεργασα µ3 τ4 Kεντρικ4 Iσραηλιτικ4 Συµ7ο,λιο, ν1 προκηρ,ξqη διαγωνισµ4 διηγiµατος
@π4 ^λληνες µαθητ3ς γι1 τ4 EOλοκα,τωµα.
Eνδεικτικ1 κα< γι1 ν1 γνqη πλiρως κατανοητ4ς N @σφυκτικ4ς πλIον >λεγχος aλων τJν
µIσων MνηµIρωσης @π4 το_ς σιωνιστIς, µπροστ1 στ4ν χεµαρρο α`τCς τCς σιωνιστικCς προπαγ*νδας οD Bλληνικο< τηλεοπτικο< σταθµο<
γι1 Nλ9κληρο τ4 1999 δ3ν µετIδωσαν οyτε µα
Mκποµπ zχι nπλJς συµπ*θειας @λλ1 >στω κα<
τυπικCς @ναφορPς στο_ς πολυπληθIστερους
τJν IσραηλιτJν λαο_ς τJν ΠακιστανJν, τJν
Παλαιστινων, τJν ΣενεγαλIζων, τJν Πορτογ*λων >στω. Φυσικ1 γι1 5λλες γενοκτονες
πλν το6 OλοκαυτFµατος οyτε λ9γος.
Mετ1 τιµCς

7Iω6ννης Pοδ<πουλος
Aθiνα

T@ τ9σσερα Qθρο3σµατα καH h «Qκ3νητος» Qριθµ0ς 5
K,ριε διευθυντ*,
SOταν >ρχωµαι στν EEλλ*δα, Mκτ4ς @π4 τ<ς
MπισκIψεις στ1 µουσεHα µο6 @ρIσει ν1 @νε7ανω στ1 χωριουδ*κια πο_ εOναι στ1 7ουν1 τCς

Iκαρας, τCς Mυτιλiνης, τCς Λiµνου κα< ν1
@κο,ω το_ς @νθρFπους, πο_ µιλο6ν @κ9µη µι1
γλJσσα µ3 πολλ1 στοιχεHα @ρχαας EEλληνικCς·
Mπσης ν1 @κο,ω το_ς Ποντους µ3 Lδιατερη

• «Πρ/πει ν Oχουµε π’ Qψιν µας, gτι τρεAς χρονικογρJφοι (a Lπ0σκοπος Σαµουλ, a
3Aρµ/νιος 3AραJµ 1π) τ2ν xAγκυρα κα a Nικολ τ$ς Tο?κκια) Oγραψαν, gτι a K.
Παλαιολ&γος τ) Oσκασε µF πλοAο», γρ*φει N κ. A.K. EO Donald Nicol εLς τν µελIτην «!O 3AθJνατος A7τοκρJτορας» κα< µεταξ_ τJν σελδων 131 κα< 157 παραθIτει
συµπ*σας τ1ς διασ|ωζοµIνας µαρτυρας περ< το6 τρ9που θαν*του το6 α`τοκρ*τορος, @π4 τ1ς Nποας N κ. Kουκο7στας MπιδεικτικJς MπIλεξε τ1ς µ9νας περ< λιποταξας Vπαρχο,σας. EO Donald Nicol δIχεται α`τ1ς Wς φανταστικ*ς.
• «^Oπως gµως κα ν Oχfη τ) πρbγµα, a µικρ)ς κα κακοεξωπλισµ/νος α7τ)ς στρατ)ς
yταν 1δ?νατον ν 1ντιµετωπ0σfη τοHς 160.000 κα "ρτια Lξωπλισµ/νους µαχητFς το>
MωJµεθ», συνεχζει N κ. A.K. EδJ διαπιστFνω παντελC 5γνοιαν περ< Dστορας.
ΠοHοι MαραθJνες, ποHαι Θερµοπ,λαι, ποHον ’21, ποHον ’40; EO SEλλην ποτ3 δ3ν Mµετρiθη Wς ποσ9της [ Wς συγκρσιµον µIγεθος, @λλ1 µ9νον Wς ποι9της. mAλλως τε «εzς
Lµο µ?ριο0 Lστι, lν "ριστος fy».
• Eν κατακλεHδι φρονJ, aτι N φανατισµ4ς (@συµ77αστος πρ4ς τ4 EEλληνικ4ν
Πνε6µα), τ4ν NποHον εLς τ4 πρ9σωπον το6 Γενναδου καταδικ*ζοµεν, δ3ν πρIπει ν1
µPς NδηγqC εLς MπισφαλC κα< @ντεθνικ1 συµπερ*σµατα.
EO KωνσταντHνος Παλαιολ9γος κα< οD (δυστυχJς [ ε`τυχJς kλγοι) σ_ν α`τ|J MπI▲
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ε`χαρστηση, δι9τι Q προφορ* τους µ3 κ*νει ν1
νοµζω aτι 7ρσκοµαι χιλι*δες χρ9νια πρν. ∆υστυχJς οD «λ9γιοι» σiµερα δ3ν κ*νουν τποτε,
γι1 ν1 7οηθiσουν τν Mπι7ωση τJν @ρχαων
καταλοπων στν Nµιλο,µενη γλJσσα το6 Bλληνικο6 λαο6.
Στ4 τε6χος σας 217 ( Iανου*ριος 2000) Q Mπιστολ το6 καθηγητο6 κ. Σπυρδωνος ΠαρασκευP εOναι VπIροχη. T4 µ9νο πο_ θIλω ν1 παρατηρiσω εOναι, aτι τ1 τIσσερα πυθαγ9ρεια
@θροσµατα εOναι:
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∆ηλαδ «@ρχ» Rταν τ4 I κα< «τIλος» τ4 0 (τ1
π*ντα @ρχζουν @π4 τ4 I κα< τελειFνουν στ4 0).
T4 5 Rταν τ4 «κIντρον», πο_ @π4 το_ς @ρχαους
SEλληνες MθεωρεHτο «1κ0νητον».
Mετ1 τιµCς

Kρ3ς 7AξιUτης

Σ,δνεϋ, A`στραλα

KO «οiνοψ π<ντος» καH τ0 πε3ραµα τWς µοριακWς Iιολογ3ας
Aγαπητ3 κ. Λ*µπρου,
BλIποντας τ4ν EOµηρικ4 «ο_νοψ π&ντος» Mτυµολογικ*, τ4 «γαργ*ληµα» το6 γονιδου µο6
>δωσε µα Bρµηνεα γι1 τ4 τ µπορεH ν1 λIqη oσως
α`τ Q φρ*ση το6 EOµiρου.
EH φρ*ση @ποτελεHται @π4 τ<ς λIξεις ο9νος,
Qψις, π&ντος κα< σηµανει σ3 Mλε,θερη µετ*φραση «κρασ*τη θ*λασσα» [ «θ*λασσα πο_
>χει τ4 χρJµα το6 κρασιο6». EO mOµηρος Mπσης
µPς λIει, aτι τ4 κρασ< τJν AχαιJν Rταν κ9κκινο, 5ρα «ο_νοψ π&ντος = κ9κκινη θ*λασσα. EH
θ*λασσα aµως δ3ν φανεται κ9κκινη @λλ1 µπλI.
Γιατ< λοιπ4ν «ο9νοψ π&ντος»;
Miπως κ*ποιοι µIσα @π4 τ γλJσσα τJν πατIρων µας (α`τJν πο_ >καναν τν κοσµολογα
το6 πλανiτη µας), µPς λIνε, πhς κ*ποτε Q θ*λασσα Rταν κ9κκινη; mΩ, µ1 τ4 ∆α, στ σκIψη
µου >ρχεται ^να περαµα, πο_ >κανε τ4 νερ4 @π4
5χρωµο κ9κκινο.

ΣυγκεκριµIνα ^νας mAγγλος 7ιολ9γος kν9µατι Muller >κανε µα σκIψη: Aναρωτiθηκε, πJς
ν1 Rταν N πλανiτης πρ<ν 2,5 δισεκατοµµ,ρια
χρ9νια. OD @στροφυσικο< µPς λIνε, aτι N lλιος
κα< οD πλανCτες @ποτελο6νται @π4 τ1 oδια Vλικ*.
T1 πολλ1 Vλικ1 το6 sλιακο6 µας συστiµατος
λ9γ|ω τCς 7αρ,τητος >γιναν lλιος, 5λλα πολλ1
Vλικ1 πο_ «δ3ν τ1 κατ*φεραν» ν1 γνουν lλιοι,
>µειναν «@εριFδεις» πλανCτες (∆ας, Kρ9νος,
O`ραν9ς). T1 λγα Vλικ1 «κατ*φεραν» ν1 κρυFσουν κα< ν1 γνουν πλανCτες. MPς λIνε @κ9µη,
aτι, καθhς κρ,ωνε Q γC, Q @τµ9σφαιρ* της Rταν
πλο,σια σ3 µεθ*νιο (CH 4). Aπ4 τ<ς θεωρες
α`τ3ς τJν @στροφυσικJν NρµFµενος N Muller
σκIφτηκε: E1ν εoχαµε κ*ποτε ^ναν θερµ4 πλανiτη, M1ν εoχαµε µα πρωτοθ*λασσα γεµ*τη νερ9, M1ν εoχαµε µα @τµ9σφαιρα πλο,σια σ3 µεθ*νιο, M1ν εoχαµε καταιγδες (@στραπIς-7ροντ3ς)
λ9γ|ω τCς Mξ*τµησης το6 νερο6 πο_ 7ρ*ζει @π4

δειξαν Bλληνικ4ν φρ9νηµα @γJνος κα< θυσας.

Mετ1 τιµCς

ΓεUργιος ∆ηµητρι6δης
MυστρPς

7Aπ6ντηση τοA κ. A. KουκοI3στα
Kατ’ 1ρχ ς θ παρατηρσω, gτι στ δ?ο 1ποσπJσµατα το> ∆ο?κα, ποH παραθ/τει a LπιστολογρJφος, καταφα0νεται, gτι [ πολιορκ0α Lξελ0σσετο µF ραδH ρυθµ) κα
gτι Oγιναν διαπραγµατε?σεις. xAν δF λJfη τ)ν κ&πο ν διαJσfη τ) «Xρονικ)ν» το>
Φραντζ$, θ δf$, gτι Oγιναν πολH περισσ&τερες LπαφFς µεταξH τ<ν 1ντιµαχοµ/νων.
ΓρJφει a κ. ∆ηµητριJδης, gτι a N0κολ 1φιερ8νει σ’ dνα ιλ0ο του 26 σελ0δες γι
τ)ν τρ&πο ποH π/θανε a α7τοκρJτορας. Bεα0ως δFν γρJφει, gτι gσοι ο@ συγγραφεAς
τ&σες κα ο@ περιγραφ/ς. Πρbγµα ποH καταδεικν?ει, gτι γ?ρω 1π) τ)ν θJνατ& του
LπλJσθη dνας µ?θος. M/ρος το> µ?θου ε9ναι κα [ @στ&ρησις, gτι a KωνσταντAνος δι/φυγε, ποH τ&σο Lπιµελ<ς 1ποκρ?πτεται. ∆Fν νοµ0ζει a LπιστολογρJφος, gτι ε9ναι
Lντελ<ς Oξω 1π) τ2ν λογικ2 ν µ2 ρεθf$ a νεκρ)ς το> α7τοκρJτορα; ∆Fν yταν ε▲
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τν θερµ @κ9µη γC, τ θ1 γιν9ταν τ4 νερ9;
ΠCρε λοιπ4ν N Muller µα γυ*λα, >7αλε µIσα
νερ9, >7αλε ^να 7ολταϊκ4 τ9ξο (@ντ< κεραυνο6),
Mµπλο,τισε τν @τµ9σφαιρα τCς γυ*λας σ3 µεθ*νιο, >7αλε @π4 κ*τω ^να κερ< γι1 ν1 7ρ*ζqη τ4 νερ4
κα< τ4 5φησε µα B7δοµ*δα, γι1 ν1 δqC τ< θ1
γνqη.(mEκανε δηλαδ σ3 µικρογραφα a,τι >κανε
Q φ,ση πρ<ν 2,5 δισεκατοµµ,ρια χρ9νια.) Mετ1
@π4 Bφτ1 QµIρες τ4 νερ4 >γινε κ9κκινο σ1ν κρασ. Περεργος N Muller γι1 τ4 κ9κκινο χρJµα,
πCρε µα σταγ9να κα< τν MξIτασε στ4 µικροσκ9πιο. mEκπληκτος παρατiρησε, aτι στ4 κ9κκινο
πλIον νερ9 VπCρχαν µερικ1 @π4 τ1 δοµικ1 @µι-

νοξIα τCς ζωCς (κηροσνη, γουαννη, θυµνη).
Mετ1 @π4 τ1 @νωτIρω µα σκIψις γεννιIται
µIσα µου: ΓνFριζαν οL δηµιουργο< τCς φρ*σεως
«ο_νοψ π&ντος» α`τ4 πο_ Q µοριακ 7ιολογα
>φθασε τFρα στ4 Mππεδο ν1 7ρqC, δηλαδ aτι
τ1 @µινοξIα πο_ συνθIτουν τ ζωi, τ4ν γενετικ4 µας κFδικα D.N.A., ξεκνησαν @π4 µα
@ρχIγονη σο,πα, πο_ >χει χρJµα κ9κκινο; K*ποια στοιχεHα τCς BλληνικCς γλFσσας oσως µPς
λIνε: «ΞυπνPτε, MδJ εoµαστε!».
Φιλικ1

XρWστος Γιαλατζ<πουλος
Bο,λα

T3 δηµοσιεRουν οY mρθ<δοξοι Yερε*ς στHς HΠA
K,ριε διευθυντ*,
M3 @φορµ τ4 @ρθρδιο το6 συνεργ*τη σας
κ. Π.Λ.K. µI ττλο «3Aδικαιολ&γητη Oκπληξη»
στν στiλη «Aoσιµα κα< Aδiριτα» το6 τε,χους
219 σPς @ποστIλλω ^να 5ρθρο @π4 κ*ποιο
B7δοµαδιαHο περιοδικ9, τ4 «Weekly Bulletin»,
πο_ εOναι >κδοση τCς AρχιεπισκοπCς AµερικCς κα< κυκλοφορεH στ<ς kρθ9δοξες Mκκλησες τJν H.Π.A.
Στ4 5ρθρο α`τ4 δια7*σαµε τν περασµIνη
B7δοµ*δα, πhς τ4 284 µ.X. κ*ποιοι kν9µασι
Iουλιαν4ς N M*ρτυς, ΛουκPς N ∆ι*κων κα<
M9κιος «συνελφθησαν π) τ<ν !Eλλνων κα
µαρτ?ρησαν...» (κ*τι µο6 θυµζει α`τ9, oσως...
τν EYπατα). Σ3 MρFτησi µου πρ4ς τ4ν DερIα,
γι1 ποιο,ς SEλληνες µιλ*ει, Mφ’ aσον, Wς γνω-

στ9ν, τ|J καιρ|J Mκεν|ω Q περιοχ Rταν Vπ4 Pωµαϊκ κυριαρχα, δ3ν πCρα @π*ντηση. SOταν
ρFτησα κα< π*λι, «καλ*, 5ν µ3 ρωτiσqη Q κορο,λα µου, ποιο Rταν α`το< οD SEλληνες πο_
>καναν τIτοιο >γκληµα, τ ν1 τCς πJ;», π*λι
δ3ν πCρα @π*ντηση.
TηλεφFνησα λοιπ4ν στν Mκδοτικ Bταιρεα
(«Vestal Publishing» στ4 Cliffwood, New Jersey),
γι1 ν1 µ*θω, κα< µο6 εOπαν πhς τ1 5ρθρα α`τ1
«γρJφονται 1π) Lπιτροπ2 Gρθ&δοξων @ερ/ων».
Aκ9µη λοιπ4ν µPς ποτζουν 5µεσα [ >µµεσα µ3
@νθελληνικ προπαγ*νδα, κι MµεHς το_ς πληρFνουµε γι1 τ4 «θε*ρεστο» α`τ4 >ργο τους...
Mετ’ Mκτιµiσεως

Στ9λιος ΣερδενEς

Fort Lauderdale, Florida

λ&να ν π/σfη στ)ν 1χυρ<να.
Θ/λει ν Lπιµ/νfη a LπιστολογρJφος, gτι Oγινε γενικευµ/νη "µυνα. 3EπαναλαµJνω α7τ) ποH Oγραψα στ) "ρθρο: «kAλλωστε τ<σον h ∆οRκας ]σον καH h ΦραντζWς στ9κονται περισσ<τερο στ0ν \ρωϊσµ0 τοA Tζουστινι6νι καH τOν ξ9νων µισθοφ<ρων παρ@
στοZς BυζαντινοRς». E9ναι δF γνωστ&, gτι ο@ µεγαλ?τεροι στρατηγο τ<ν Tο?ρκων
yταν Lξωµ&τες χριστιανο (Lκτ)ς τ<ν διοικητικ<ν 1ρχ&ντων).
3Eπειδ2 φαντJζεται a κ. ∆ηµητριJδης, gτι Oχω παντελ$ "γνοια τ$ς @στορ0ας, γιατ
δFν Oλαα π’ Qψιν µου Mαραθ<νες κα Θερµοπ?λες κ.λπ., "ς µο> Lπιτραπf$ ν παρατηρσω, gτι µ0α α7τοκρατορ0α, gπου ο@ 3EφιJλτες περισσε?ουν κα παραδ0νουν
π&λεις στ)ν Lχθρ) (Θεσσαλον0κη, 3IωJννινα, Σ/ρρες), ποH τ) πρ&ληµJ τους στενε?ει στ) "ν θ παραδοθο>ν στοHς Tο?ρκους j στοHς ∆υτικο?ς κα ποH τ πJντα ε ρ0σκοντο στ2ν Oσχατη παρακµ2 (κατ τ) σ?νολο τ<ν @στορικ<ν), δFν ε9ναι δυνατ)ν ν
Lξισ8νεται eς πρ)ς τ) πολεµικ& της φρ&νηµα µF τ ς 1ρχαAες λληνικFς πολιτεAες.
^Oποιος \σχυρ0ζεται κJτι τ/τοιο Oχει παντελ$ "γνοια τ$ς @στορ0ας.

7Aθαν6σιος KουκοI3στας

KH διαστρ9Iλωση τWς KIστορ3ας παλαι@
καH σηµερινL «συνταγL» τWς 7Eξουσ3ας

K

*θε προσπ*θεια Mπι7ολCς κ*ποιου Lδεολογικο6 [ θρησκευτικο6 δ9γµατος συνοδε,εται @π4 τν παραχ*ραξη τCς Dστορας: EOναι @δ,νατον ν@
MπιτευχθqC Q ε`ρεHα @ποδοχi τους, χωρ<ς προηγουµIνως ν1 @λλ*ξqη Q
εLκ9να το6 παρελθ9ντος, πο_ ς Mκενη τ στιγµ oσχυε. ΠρIπει ν1 φτειαχθqC ^να
«νIο παρελθ9ν», γι1 ν1 νοµιµοποιiσqη στ συνεδηση τJν @νθρFπων τ4 «νIο
παρ9ν». EH πολιτικ κα< στρατιωτικ Vποταγ ο`δIποτε lρκεσε @π9 µ9νη της,
γι1 ν1 Mπι7*λqη τ4 δ9γµα. ΠρJτα @π’ aλα >πρεπε ν1 nλωθο6ν οD @νθρFπινες συνειδiσεις, ν1 καταστραφqC N φαντασιακ4ς κ9σµος πο_ περιεHχε Q Dστορικ µνiµη, κα< σ’ α`τ4 τ4 δηµιουργηθ3ν κεν4 ν1 «Mπικαθiσqη» Q νIα Lδεολογα.
A`τ Q φασιστικ κα< @π*νθρωπη Mξουσιαστικ µIθοδος Mφαρµ9στηκε γι1
πρFτη φορ1 στν Dστορα τCς @νθρωπ9τητας @π’ το_ς Mπι7αλ9ντες τ4ν χριστιανισµ4 τJν πρFτων µετ1 Xριστ4ν αLFνων. Mιλο6µε κα< γρ*φουµε σiµερα γι1
τ4ν σ,γχρονο @νθελληνισµ4 κα< τ1 κυραρχα Dστορικ1 δ9γµατα πο_ προ7*λλει
(« Aφροκεντρισµ9ς», «Πανσουµερισµ9ς», «Φοινικισµ9ς», « Eξ AνατολJν τ4
φJς»). KανIνα @π4 τ1 παραπ*νω Dστορικ1 δ9γµατα δ3ν >χει τποτα ν1 προσθIσqη στ4 «>ργο» τJν χριστιανJν @πολογητJν το6 2ου κα< 3ου µ.X. αLFνων.
Προκ*λεσε σ*λον Q «Mα?ρη 3Aθηνb» το6 M*ρτιν Mπερν*λ. Tποτε aµως δ3ν
προσθIτει στ1 «Mπιχειρiµατα» το6 Tατιανο6, το6 Mπισκ9που Aντιοχεας Θεοφλου [ το6 Kλiµεντος Aλεξανδρεας. ΛIγεται συνiθως, πhς Q 5νοδος το6 Σιωνισµο6 τ4ν 204 αLJνα MξIθρεψε τ4ν µισελληνισµ9. KανIνας aµως σ,γχρονος
EE7ραHος [ σιωνιστς δ3ν µπ9ρεσε ν1 φτ*σqη τ4ν µισελληνισµ4 τJν ΠατIρων τCς
Eκκλησας.

Γ

ι1 τ4ν Θε9φιλο Aντιοχεας τ4 @νθρFπινο γIνος Mµφανζεται γι1 πρFτη
φορ1 στν Aνατολi: «Mετ δF τ2ν πλJση το> 1νθρ8που a Θε)ς Lξ/λεξε
γι’ α7τ)ν τοποθεσ0α στ ς 3AνατολικFς περιοχFς διακεκριµ/νη γι τ) φ<ς...
ε\ς τ2ν aπο0αν Oθεσε τ)ν "νθρωπον» («Πρ4ς A`τ9λυκον» B19). OD SEλληνες γι1
το_ς χριστιανο_ς @πολογητIς, aπως κα< γι1 το_ς σ,γχρονους @νατολιστIς, >κλεψαν τ1 π*ντα @π’ το_ς EE7ραους [ @π’ το_ς 5λλους Aνατολτες κα< τ1 Mνεφ*νισαν Wς δικ* τους: «^Eλληνες κλ/πται πJσης γραφ$ς», διακηρ,σσει N Kλiµης
Aλεξανδρεας («ΣτρωµατεHς» 1,5). Kα< λγο παρακ*τω γρ*φει: «3Aφο> 1π/δειξα σαφ<ς, καθrς νοµ0ζω, gπως Oχει ε\πωθ$, gτι κλ/φτες σ?µφωνα µF τ)ν K?ριο πονοο>νται ο@ ^Eλληνες, κο?σια 1φνω τ8ρα τ ς δοξασ0ες τ<ν φιλοσ&φων.
Γιατ0, "ν παραθ/ταµε κα τ λ&για τους, δFν θ προφθJναµε –συναθρο0ζοντας
µεγJλο πλ$θος 1ποσπασµJτων– ν δε0ξουµε, π8ς 1π’ τ2ν αραρικ2 φιλοσοφ0α yλθε [ σοφ0α στοHς ^Eλληνες» («ΣτρωµατεHς» 5, 14).
EO µIγας @πολογητς Tατιαν9ς, ζJντας κι α`τ4ς τ4ν 2ο µ.X. αLJνα, κηρ,σσει:
«O@ ^Eλληνες οZτε ε9χαν οZτε δηµιο?ργησαν τ0ποτε δικ& τους, 1λλ gλα τ παρ/λααν 1π) τοHς αρJρους, µ&νο κα µ&νο γι ν προξενσουν κακJ·» Συ-
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νεχζει aµως @κ9µη πι4 διαστρε7λωτικ*: «O@ σοφιστFς gσα Oµαθαν 1π) τ το>
Mωυσ/ως κα τ<ν aµο0ως µF α7τ)ν φιλοσοφο?ντων Lπιχε0ρησαν ν παραχαρJξουν, πρ<τον µFν γι ν νοµισθο>ν gτι λ/γουν κJτι δικ& τους, δε?τερον δF γι
ν Lπικαλ?ψουν gσα δFν κατεν&ησαν µF κJποια Lπ0πλαστη ρητορολογ0α κα ν
διαστρ/ψουν τ2ν 1λθεια σF µυθολογ0α» (Tατιανο6, «Πρ4ς SEλληνας»).
«!Yπ) τ<ν προφητ<ν µεταγεν/στεροι ο@ ποιητα κα φιλ&σοφοι Oκλεψαν Lκ
τ<ν !Aγ0ων Γραφ<ν», φαντ*ζεται κα< N Θε9φιλος Aντιοχεας· κα< συνεχζει:
«Πολλο 1π’ τοHς ^Eλληνες συγγραφεAς Lµιµθησαν τοHς !Eρα0ους κα pθ/λησαν ν συντJξουν διγησιν περ το?των, κα λαµJνοντας 1π) Lδ< (σ.σ.: τ B7λο) τ ς 1φορµ/ς, ε_τε περ κτ0σεως το> κ&σµου ε_τε περ τ$ς φ?σεως το> 1νθρ8που, δFν διετ?πωσαν οZτε κ"ν dνα σπινθ$ρα 1λθειας» («Πρ4ς A`τ9λυκον»
A14, B8).*
OD @π9ψεις α`τ3ς τJν χριστιανJν @πολογητJν ε`θυγραµµζονται πλiρως µ3
α`τ3ς το6 Iουδαου Dστορικο6 Φλα7ου Iωσiπου, πο_ >ζησε λγα χρ9νια νωρτερα @π4 α`το,ς. EO IFσηπος, διαστρε7λFνοντας συστηµατικ1 τν Dστορικ
@λiθεια, προσπ*θησε ν1 σ,ρqη @π’ τν @φ*νεια τ φυλi του κα< ν1 τν @ναδεξqη
@ρχαι9τερη τJν EEλλiνων. T1 παραπ*νω @ποσπ*σµατα σχεδ4ν @ντιγρ*φουν
τν « Iουδαϊκ Aρχαιολογα» κα< τ4 «Kατ’ Aπωνος» το6 Iωσiπου, κα< το6το
εOναι 5ξιο Mρε,νης· γι1 ποιο_ς λ9γους δηλαδ οD ΠατIρες τCς Eκκλησας πIρα
@π’ τν Mπαγγελα τCς νIας θρησκεας εLσCλθαν κα< στ4 χJρο τCς Dστορας, ε`θυγραµµιζ9µενοι µ3 τν τ9τε Dουδαϊκ προπαγ*νδα. T4 σγουρο π*ντως εOναι, aτι
µ3 τ4ν τρ9πο α`τ4 προετοιµ*στηκε τ4 >δαφος γι1 τ4 µετIπειτα Mγχερηµα τCς
NλοκληρωτικCς Mξ9ντωσης τJν EEλλiνων κα< το6 EEλληνικο6 Πολιτισµο6 @π4
το_ς Bυζαντινο_ς πατρι*ρχες κα< α`τοκρ*τορες. Γι1 τ4ν πατρι*ρχη Iω*ννη
Xρυσ9στοµο οD SEλληνες Rταν «"ξιοι λιθοολισµο>» – κα< >τσι >γινε.

Σ

iµερα Q διαστρI7λωση τCς Dστορας δ3ν γνεται µ9νο @π4 το_ς @νθρFπους τCς θρησκεας, @λλ1 κυρως @π4 τ4ν @καδηµαϊσµ9, N NποHος >χει µετατραπC σ’ ^να Mκ τJν πρωτστων στυλο7ατJν τCς ∆ιεθνο6ς Eξουσας. OD
σ,γχρονοι Mπγονοι τJν ΠατIρων τCς Eκκλησας διαστρε7λFνουν τ4 παρελθ4ν
zχι Mν kν9µατι τCς Mπι7ολCς Bν4ς θρησκευτικο6 δ9γµατος @λλ1 δι1 τCς «Mπιστiµης» κα< Mν kν9µατι τCς Mπιστiµης, χαλκε,οντας «Dστορικ1» δ9γµατα, aπως
τ1 @ναφερθIντα στν @ρχ το6 παρ9ντος. mEχοµε κ*θε λ9γο ν1 πιστε,ουµε, aτι
Q νIα ργανωµIνη παραχ*ραξη το6 παρελθ9ντος εOναι Q προλεανση το6 ψυχολογικο6 κα< Lδεολογικο6 Mδ*φους, γι1 ν1 νοµιµοποιηθqC στ συνεδηση τCς
@νθρωπ9τητος τ4 «νIο παρ9ν» Bν4ς νIου Mεσαωνος, πο_ τFρα προσπαθεH σ3
διεθνC κλµακα ν1 «οLκοδοµiσqη» N Eξουσιασµ9ς.

Παν. Λ. KουIαλ6κης
* Γι1 τ4ν @νθελληνισµ4 τJν ΠατIρων τCς Eκκλησας 7λIπε τ<ς συστηµατικ3ς >ρευνες α) M. ∆ηµ9πουλου, «!O 1νθελληνισµ)ς τ<ν Πατ/ρων τ$ς 3Eκκλησ0ας» («∆», τ. 197), «Θε&φιλος 3Aντιοχε0ας, dνας σκληρ)ς µισ/λληνας» («∆», τ. 198), «T 1νθελληνικ 1ποσπJσµατα στ) Oργο το> I. Xρυσοστ&µου» («∆», τ. 204)· 7) E. Aττα7,ριου, «3Aνθελληνικ στοιχεAα σF Πατερικ κε0µενα» («∆»,
τ. 198)· γ) Στ. BασδIκη, «!O 1νθελληνισµ)ς το> Xρυσοστ&µου» («∆», τ. 217).

ETYMOΛOΓIKH ΓEΩΓPAΦIA THΣ EYPΩΠHΣ
EH προϊστορικ Mξ*πλωση τJν EEλλiνων
κα< τCς γλFσσας τους στ Γηραι1 mHπειρο
!H Lπιστµη τ$ς σ?γχρονης Γλωσσολογ0ας («Linguistics» < lingo
< λε0χω = γλε0φω µF τ2 γλ<σσα) Oχει ζω2 µ&νο 180 Lτ<ν. Σ ν
«ν/α» Lπιστµη δFν Oλαε π’ Qψιν της τοHς ^Eλληνες γραµµατικοHς το> 3ου α\. π.X. dως 5ου α\. µ.X. (LλJχιστα 1ποσπJσµατα
1π) τ ς χιλιJδες τ<ν ιλ0ων τους διεσ8θησαν). 3Aντιθ/τως ξεκ0νησε 1π) τ)ν Γερµαν) F. Bopp1 σF λανθασµ/νες Jσεις (ποH
συνεχ0ζονται µ/χρι σµερα) µF τ2ν Lργασ0α του Lπ τ$ς Σανσκριτικ$ς σF σ?γκριση µF τ2 Γερµανικ2 κ.λπ., eς κα 1π) τ)ν
Jacob Grimm, ποH τ) 1819 πρ&τεινε τ2ν 3Iνδο-γερµανικ2 Γλωσσολογ0α (!). Mετ 100 Oτη a F. Saussure συνεχ0ζει τ) λJθος µF
"λλες µεθ&δους, LξετJζοντας τ2ν γλ<σσα γενικ<ς, συγχρονικ
κα λειτουργικJ, πJντα µF «3Iνδο-ευρωπαϊκ2» Jση.O@ ^Eλληνες µF τ)ν Γ. XατζιδJκι κα µ/χρι τοHς συγχρ&νους γλωσσολ&γους
1κολουθο>ν τ _χνη τ<ν ε7ρωπα0ων «προπατ&ρων» α7τ<ν. ΠJντως τ2ν Tτυµολογ3α σ ν τµ$µα τ$ς Γραµµατικ$ς "σκησαν σF
στεν&/κλειστ) κ?κλο Lπ Oτη µ&νο φιλ&λογοι µF σοαρ8τερον
gλων τ)ν I. ΣταµατJκο.2
TO ONOMA THΣ EYP·ΠHΣ. M3 τ δαµ9κλειο σπ*θη ν1 MπικρIµεται µ3 τν
µορφ τCς παρ-ετυµολογ0ας (N N. ∆ασκαλ*κης π.χ. στ4 «Λεξικ4 Eτυµολογικ4»
@ποτρIπει τ4ν «λα)» ν1 @νακατευθqC µ3 τν Mπιστiµη α`τi, γιατ< π.χ. τ4 «πτυχ0ο» θ1 τ4 Mτυµολογiσqη λανθασµIνα <πετυχα0νω!), καθ’ aσον Mκτ4ς κ,κλου κα<
... «υρσοδ/ψης»3, @ρχζω τν Mτυµολογικ περιiγηση τCς E`ρFπης µ3 τ4 zνοµ* της.
Egκnν 1.
SOλοι γνωρζοµε τ4 χαριτωµIνο σ,µπλεγµα
(>γινε τCς µ9δας µ3 τν E`ρωπαϊκ Kοιν9τητα)
τCς νεαρPς E`ρFπης @παγ9µενης Mπ< τCς ρ*χης
το6 τα,ρου-∆ι9ς. (Egκnν 1). AποτIλεσµα το6
συµ7*ντος Q γIννηση τJν Mνωος, Σαρπηδ9νος κα< Pαδαµ*νθυος. T4ν µ6θο περιγρ*φει µ9νον4 N EHρ9δοτος, B173 (π*λι «κ*νει τ ζηµι*»,
5θελ* του α`τ τ φορ*, aπως µ3 τ1 περφηµα
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«φοιν0κηια» γρ*µµατ* του κα< τν «K*θοδο τJν ∆ωριIων» (;) κ.λπ., @ναγκ*ζοντας τ4ν Πλο,ταρχο ν1 συγγρ*ψqη 7ι7λο γενικJς «Περ τ$ς !Hροδ&του κακοηθε0ας»),5 Q δ3 lπειρος E`ρFπη παρνει τ4 zνοµα τCς νεΠοσειδJν
Λι7,η
αρPς.
mAς Mρευνiσουµε aµως τ4
BCλος
Aγiνωρ
TηλIφασσα
@µφιλεγ9µενο γενεαλογικ9
Aoγυπτος
∆ανα4ς
της δIνδρο (Π3ναξ I). T1
EYPΩΠH K*δµος ΦοHνιξ Kλιξ
Mγκυκλοπαιδικ1 Larousse,
Mνως ++
(Θ*σος, Φινε_ς)
∆ρανδ*κη, Παπ,ρου κα<
EYδρας @ναφIρουν τ4ν παΠ3ναξ I.
τIρα της Aγiνορα Wς 7ασιλιP τCς Φοινκης. (M9νον οD Mγκυκλοπαδειες «EHλου» κα< «Σο7ιετικ» δ3ν
>χουν λ9γο ν1 τ4ν φοινικοποιiσουν.) Φυσικ1 κα< εOναι SEλλην, Wς φIρων zνοµα Bλληνικ9: 3Aγνωρ <"γαν + 1ν2ρ = πολ_ 5νδρας, @νδροπρεπiς, @νδρεHος>,
aπως AγασθIνης κ.λπ.
Eπ< πλIον Q Mγκυκλοπαδεια «∆ρανδ*κη» τν kνοµ*ζει µεγ*λη φοινικικ θε*
(!), @ντστοιχη τCς Σελiνης κα< τ θεωρεH θυγατIρα το6 Φονικος. EπεξηγJντας
δ3 τ4ν µ,θο θεωρεH τν @ναζiτησi της @π4 τ1 @δIλφια της Wς @π9δειξη τCς
Lπο0κισης (!) τCς ALγηδος κα< λοιπCς Mεσογεου @π4 το_ς Φονικες, µ3 ο\κιστ/ςγενJρχες το_ς υDο_ς το6 7ασιλιP Aγiνορος κα< το6 @δελφο6 του Biλου (Baal)!
EH Mγκυκλοπαδεια «EYδρα» NλοκληρFνει τν «Φοινικικ Vπ9θεση» µ3 τν 7ε7αωση το6 mAγγλου λογοτIχνη R. Graves, aτι « Aγiνωρ» εOναι τ4 BλληνοποιηµIνο zνοµα το6 ρωα τJν Φοινκων Knas (!), Mξ ο κα< Xανα*ν... ( AντιθIτως Q
λIξη XαναJν, Wς zνοµα πρωτοελληνικCς @ποικας, προIρχεται oσως @π4 τ4 <Fανα1ν<Fιωναν< Iωνα.) mEτσι MπελIγη αVτL Q E`ρFπη µ3 aλα της τ1 δι*σηµα,
πρ4ς @ντικατ*σταση τCς προϋπαρχο,σης. EYπCρχε λοιπ4ν κα< 5λλη, προηγουµIνη, E`ρFπη, [ µPλλον δ,ο;
E`τυχJς πο_ Vπ*ρχουν –κατ1 τ,χη– τ4 >ργο «Θεογον0α» (πρ4 το6 1.000 π.X.)
κα< Q ποηση το6 Πινδ*ρου Wς κα< οD παν*ρχαιοι Oµηρικο< (πρ)ς 3Aπ&λλωνα)
κα< Oρφικο< SYµνοι @δι*ψευστα πειστiρια τCς παρξης δ,ο 5λλων, θεαινJν
α`τJν, µ3 τ4 zνοµα E`ρFπη πλν τCς µεταγενIστερης @παχθεσης θνητCς. ELδικFτερα στ «Θεογον0α»
M
@ναφIρεται @ν*µεσα στ<ς 40
το ΓH γεν
να
ατ
ε
γ
M
ο
Ωκεανδες Q E`ρFπη κα< Q
O`ραν4ς
Π9ντος
Aσα. ∆3ν εOναι καθ9λου τυTιτ*νες
χαHο τ4 aτι οD δ,ο θε3ς >δωNηρε_ς
Mξ xν Ωκεαν4ς
(Tηθ_ς)
σαν τ1 kν9µατ* τους σ3 δ,ο
50 Nηρηδες
sπερους. Aπ4 τ4 γενεαλο40 Ωκεανδες
Nαϊ*δες
(θ*λασσες)
(Mξ xν EYPΩΠH κα< AΣIA) (πηγ3ς)
γικ9 τους δIνδρο (Π3ν. II)
διαπιστFνεται, aτι Nλ9κληρο
→

Π3ναξ II.
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@ναφIρεται στ4 Vδ*τινο στοιχεHο, γεγον4ς @ναµεν9µενο @π4 ^να ναυτικ4 λα9,
aπως Rσαν οD Πελασγο< SEλληνες. (EO Πνδαρος @ναφIρει µα τρτη E`ρFπη,
θυγατIρα το6 γγαντα Tιτυο6 κα< N EOµηρικ4ς SYµνος τν E`ρFπη Wς lπειρο.)
mEτσι οD @ρχαHοι SEλληνες, γι1 ν1 δηλFσουν τ<ς @νατολικ3ς @χανεHς Mκτ*σεις
πIραν τCς χFρας τους, χρησιµοποιο6σαν τ4ν aρον 3Aσ0α (= @νατολi;) κα< γι1 τ<ς
δυτικ3ς τ4ν aρον E7ρ8πη (zχι <ε7ρ?ς+ψ, @λλ1 κατ1 τ4ν EHσ,χιο <ε7ρ8ς+π=
Vγρi, «ε7ρωτι<σα» - µουχλιασµIνη, σκοτειν [ δυτικ χFρα). Kι’ MµεHς συνεχζουµε χιλι*δες τFρα χρ9νια ν1 µ θεωρο6µε τν χFρα µας E`ρFπη κα< ν1 λIµε
«π$γα στ2ν E7ρ8πη», «θ γ0νουµε E7ρ8πη» κα< ν1 γρ*φουµε στ<ς Mφηµερδες
«... Lπ/στρεψεν Lξ !Eσπερ0ας».
ΠJς λοιπ4ν Q περικαλλς «Φονισσα» 7ασιλοπο,λα Mξω7Iλισε τν σε7*σµια
Ωκεανδα το6 ξεχασµIνου παν*ρχαιου πολιτισµο6, τν παλαι9θεν τιµωµIνη Mν
∆ωδFνqη, @π4 τν lπειρ9 της; Bε7αως, γι1 ν1 σταθqC N µεταγενIστερος µ6θος τCς
νεαρPς E`ρFπης, @ναγκαστικ1 (Wς γνεται συνiθως) χρησιµοποιiθηκαν στοιχεHα (Vδ*τινα) τCς παλαιPς θε9τητας, Rτοι Q µεταφορ1 µ3 τα6ρο (Dερ4 ζ|Jο το6
ΠοσειδJνος), πο_ κινεHται στ θ*λασσα (!) µ3 ζ|Jα θαλ*σσια τριγ,ρω. (Egκ. 1:
Aγγειογραφα.)
H ΞHPA. Aς ξεκινiσουµε λοιπ4ν τν Mτυµολογικ γεωγραφα τCς E`ρFπης: A<B σηµανει aτι Q A παρ*γεται @π4 τ B.

1. Xερσ!νησοι: EH χερσ9νησος το6 ABµου < zρος Azµος < υD4ς το6 mAρεως (µεταγενIστερη: Balcan = Tουρκ. δ*σος). – EH 3Iταλικ2 <3Iταλ)ς = 7ασιλε_ς
ΠελασγJν. – EH 3Iηρικ2 < xIηρες = (Λατιν. Iberes). – EH Σκανδιναικ2
<Scandidae = νCσοι (Πλνιος 4.94) <scando navem = Mπι7ανω πλοου = NρµJ <
σκJνδαλον = παγ<ς [ σκιρτ< = τιν*σσοµαι.
2. Oροσειρς: Azµος – Π0νδος. – KαρπJθια <N KαρπJτης, zρος. – 3Aπ/ννινα < 3AπεννAνον zρος = (Λατ. Apenninus). – ΠυρηναAα < Πυρνη, ν,µφη < πυρν; → (Λατ.) Pyrenaei. – xAλπεις < 1λφ&ς = Vπ9λευκος → (Γοτθ.) hveilts →
( Aγγλ.) White κα< (Λατ.) Albus = λευκ9ς. – Kα?κασος<κα?κα = γα7*θα.
1. Nσοι: Bρετανν0α = Britain = (Λατ.) Britannia < Britanni <
(κ.λπ.) < Britos < ριτ&-µαρτις < ρ0θω = εOµαι στι7αρ9ς· @ρχαι9τερα νοµ*ζετο Albion < 3Aλ0ων < 1λφ&ν, = λευκ4ν λ9γ|ω τJν λευκJν @π9κρηµνων 7ρ*χων
το6 Dover. – 3Iρλανδ0α < (Kελτ.) Ier(n)u < 3IF/ρνη6 → (Λατ.) Hibernia. – 3Iσλανδ0α < Island < ( Aρχ. Aγγλ.) isg-land < (Γοτθ.) ahwa + ledaff <1. θIµα ak – π.χ.
ποταµ4ς xAκις, 1κτ, "κατος κα< 2. θIµα αχ – π.χ 3Aχ/ρων, 3Aχελ<ος, 3Aχαι&ς,
1χλ?ς = Vδ*τινο· τ4 ledaff = pπλα < pleda < πλατ?ς = @ναπεπταµIνος: EOναι Q
@ρχαα Θο,λη. – Σαρδην0α < Σαρδr < σαρδ0νη = σαρδ/λλα. – Kορσικ < Kορσ ς → Q Cyrnus τJν Pωµαων <κ?ρνος. – Σικελ0α = Σικαν0α. – Kρτη < Kρτη =
θυγατIρα το6 ∆ευκαλωνος. – K?προς → curpum = χαλκ9ς.
TA Y∆ATA.

2. Ποταµο: B&λγας < BολαAος = Nρµητικ4ς < αλ-jω → Jλλω (aπως κJλ-
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jος → κJλλος. – ∆)ν κα< ∆νε0στερος κα< ∆νε0περος7 < ∆Jναπρις = BορυσθIνης
ποταµ9ς: aλες οD ρζες τους σχετζονται µ3 τ1 δον/ω-< κα< δ0νη (7αθυ-δ0νης ποταµ9ς: «Θεογ.» 338). – ∆ο?ναις = Duna, Donau < δ?ναµις, δονε?ω, δο>πος·
(Λατ.) Danubius· κα< στ<ς Mκ7ολIς του xIστρος («Θεογ.» 335). – P$νος = Rhin,
Rhein, Rijn <Fρηγν?-ω = MκρIω διαρρηγν,ων.

3. Θ+λασσες: Bαλτικ2 = θ*λασσα ρηχ κα< Vφ*λµυρη <(Σλαυικ1) blato→
Jλτος < παλJττω = µιανω κα< πολτ)ς → (Λεττονικ4) pelze2 = τIλµα, (Πρωσ.)
peltu = 7*λτος, → (Λατ.) palud = (Σανσκρ.) palralam = τIλµα· Mπσης >χει σχIση
µ3 τ4 πλατH qδωρ = Vφ*λµυρα @7αθC δατα: oσως εOναι ε`ρασιατικ4ς (5ν zχι
παγκ9σµιος aρος), @ναφερ9µενος σ3 τ9πους πασσαλ9πηκτων οLκισµJν. – B&ρεια = North < (∆αν.) noord (@γνFστου προελε,σεως;)6 < ρνυτο BορIη: SOµηρος Y51; < παρατ. Gρν?ω = aρµ<, ξεσηκFνω → (Vποθετικ4) * oornut → noort. –
Tυρρηνικ2 < (λα4ς) Tυρρηνο < Tυρρην&ς, υD4ς το6 mAτη 7ασιλιP τCς Λυδας,
χFρας ΠελασγικCς. – 3Aδριατικ2 < Q 3Aδρι ς θ*λασσα < 1δρανς (;). – Mεσ&γειος → Medi.terraneum mare (Λατ.) < µ/θjος = µ/σος + F/ρα (ζε) = Mσωτερικ θ*λασσα. – EZξεινος π&ντος = Mα?ρη θ*λασσα < (1)µαρF&ς, black < (Nορ7.) blakkr
< µελJγχρους, < Noire (Γαλλ.) < niger, nigri < νεκρ)ς – Schwarz < *swartoz (Γερµ.)
< @-µαυρ&- της. – Kασπ0α < λα4ς KJσπιοι.
KPATH - ΛAOI.

Aγγλα = MεγJλη Bρετανν0α (7λIπε νCσοι) = EHνωµIνο
Bασλειο United King-dom (UK) < unus + *kunigaz6 (Γερµ.) + dom < οF9ος - µ9νος + κυνηγ4ς / γ/νος; + δ&µος. – [Σκ<τοι < σκ&τος;. – O7αλλο0 = Welsh < volcae
;6 (Λατ.) < Kελτο < κ/λοµαι = NρµJ. – xAγγλοι = English = γερµανικ4ς λα4ς <
Angel cynn < 3Aγκ?λον γ/νος]. – 3Aλαν0α – A7στρ0α < Öster-reich = @νατολικ
χFρα < aurora + reihts (Γοτθ.) < αZως = shς + Gρεκτ&ς = παρIχω. – B/λγιο <
(Λατ.) Belgae < B/λγαι < /λτεροι (;). – Bουλγαρ0α < B&λγαροι < B&λγας. – Γαλλ0α < Gaule < ΓαλJτης, υD4ς EHρακλC. – Frank < (;). – Γερµαν0α < (Λατ.) Germen
< γ/ννηµα = γηγενiς. Deutsch-land < * (Γερµ.) deudiskaz < deuda6 < θε>-δb <
(προστ.) τ0θηµι – (∆ωρ.) γb = γηγενς (!). – ∆αν0α < λα4ς ∆αναο (;). – !Eλετ0α
< Λατ. Helvetes (;). – !Eλλ ς < ^Eλλην, υD4ς ∆ευκαλωνος, 7ασιλε_ς τCς Φθας
(Θεσσαλας), – Greece < Γραικο < Γραικ&ς, υD4ς Θεσσαλο6 / υD4ς ∆ι9ς. – 3Iρλανδ0α κα< 3Iσλανδ0α (7λ. νCσοι). – !Iσπαν0α < (;). – 3Iταλ0α < 3Iταλ&ς, 7ασιλε_ς ΠελασγJν. – Nορηγ0α = Norge < noord (7λ. θ*λασσες). – Γιουγκοσλα0α < jug +
slav < = ν9τος < αZω; + σκλJος < σκJλωψ; – !Oλλανδ0α < Hol-land < (Γοτθ.)
hulon = hole = kπ < κοAλον + land (7λIπε 3Iσλανδ0α). – O γγαρ0α < Hun-gri <
Hun (;) – Πολων0α < polé = πεδι1ς < plain < planus < π/λαγος < πλατ?ς. – Πορτο-γαλ0α < portus ; < π&ρος = λιµiν. – Pουµαν0α < Roma < 8µα = ρ8µη. – Pωσ0α < Ruski < ρ?σιος (;) = Vπερασπιστiς, [ ρωστικ&ς = Lσχυρ9ς. – Σουηδ0α <
(Nορ7.) Svidr < * sedrujo < (σ–ιδρ?ω = MγκατεστηµIνος → (Λατ.) sedes. – Σλοακ0α < Σλα>οι – Bοηµ0α < (Λατ.) Boii < B&ιοι < ο>ς. – Φιν-λανδ0α < Φ0ννοι (;).
Στν >ρευνα δ3ν συµπεριελiφθησαν δεκ*δες λαο< π.χ. Γ9τθοι, Σκ6θες κ.5.
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X6ρτης 1. Πιθαν0ς σταδιακ0ς γλωσσικ0ς µετασχηµατισµ0ς κατ@
τL µετακ3νηση γεωργικOν πληθυσµOν πρ0ς τLν EVρUπη.11

X6ρτης 1. Pαδιοχρονολ<γηση τWς Tξ6πλωσης τWς γεωργικWς οgκονοµ3ας στLν EVρUπη. (7Aπ0 J. Clark.)11
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H EΞAΠΛ·ΣH.

EOναι σωστ Q Mτυµολογα τJν 5νω γεωγραφικJν κα< MθνολογικJν aρων τCς E`ρFπης; Kα< πJς @ποδεικν,εται; EH δυσκολα Mτυµολογας
τCς BλληνικCς γλFσσας >γκειται σ3 δ,ο λ9γους, πο_ δ3ν Vπ*ρχουν σ3 καµµα
5λλη: τν @σ,λληπτη @ρχαι9τητ* της µ3 –συγχρ9νως– συνεχC χρiση κα< τν
@περαντοσ,νη της.

α Πρ*γµατι Q @χλ_ς τJν χιλιετιJν καλ,πτει ζηλ9τυπα τν σηµασα κα< τυ-

πολογα τJν @ρχικJν λIξεων («πρ8των GνοµJτων»: Πλ*των, «Kρατ,λος»8 422
c), Q δ3 παρξη γραφCς τουλ*χιστον 8.000 MτJν @π4 σiµερα (∆ισπηλι9, Γιο6ρα)
@ποδεικν,ει τ χρiση καλλιεργηµIνης γλFσσας @ρκετIς χιλιετες πρν.
EH φυσικi MξIλιξη τJν µορφJν τJν λIξεων λ9γ|ω χρ9νου, @λλ1 κα< Q 7αιη
(λ9γ|ω µεγ*λης @ποµ*κρυνσης, @ποµ9νωσης κ.λπ.), δηµιουργο6ν νIες µορφIς,
διαλIκτους (µ9νο στ4ν Bλλαδικ4 χJρο >χουµε @ρκετ3ς π.χ. Iωνικi), πο_ περιπλIκουν τ4 ζiτηµα.

- EH Bλληνικ γραµµατολογα µPς παρIχει Vλικ9 @π4 3.500 περπου 7ι7λα

κατ1 τ4 µPλλον [ ττον WλοκληρωµIνα, 60 συγγραφIων, Mν|J >χουµε @ποσπ*σµατα @π4 >ργα 550 @κ9µη συγγραφIων («Λεξικ4ν» Liddell-Scott4, παραποµπIς).
BI7αια α`τ4 πο_ @πIµεινε @π4 τ4ν τερ*στιο @ριθµ4 7ι7λων τCς @ρχαι9τητος (7ι7λιοθCκες Περγ*µου, AθηνJν κα< κυρως Aλεξανδρεας µ3 πλIον το6 1.000.000
τ9µους) εOναι ψιχα. SOµως @π4 α`τ1 κα< µ9νο διαθIτουµε ^ναν zγκο ληµµ*των
(L.– S. =200.000+100.0000 τ4 συµπλiρωµα) Mντυπωσιακ9. Aν λ*7ουµε Vπ’ zψιν
µας κα< τ4ν «Θησαυρ4 τCς EEλληνικCς ΓλFσσης» τCς κ. Mac Donald τJν 7.500.000
(!) µορφJν λIξεων (κλσεις kνοµ*των/ρηµ*των κ.λπ.), τ4 Vλικ4 πρ4ς σ,γκριση
µ3 λIξεις 5λλων γλωσσJν εOναι κολοσσιαHο (Q @γγλικ γλJσσα διαθIτει 17.000
λiµµατα µ9νο)6.
EO zγκος aµως α`τ4ς MγκυµονεH τ4ν κνδυνο λανθασµIνης Mτυµολ9γησης ξIνης
λIξεως, λ9γ|ω τCς ε`κολας εVρIσεως τCς «καταλλiλου» BλληνικCς παρ9µοιας
µορφCς. EO oδιος N Πλ*των µ3 τ4ν Mξαρετο, @λλ1 παραγκωνισµIνο δι*λογ9 του
«Kρατ,λο» (εOναι τ4 µ9νο – πο6 εOναι τ1 5λλα; – γλωσσολογικ4 >ργο τCς @ρχαι9τητας), παρουσι*ζει τ4ν Σωκρ*τη ν1 MτυµολογqC 120 λIξεις κα< kν9µατα π9τε
σο7αρ1 (Schäublin)10 π.χ. θ$λυ<θηλ2<θJω, κα< π9τε σκωπτικ*, παρετυµολογJντας sθεληµIνα (∆ι&νυσος<διδοHς ο9νον!).

γ EOναι λοιπ4ν @δ,νατον ν1 7ρο6µε τ<ς ρζες ε`ρωπαϊκJν λIξεων (Lδως κυ-

ρων kνοµ*των), Lδιατερα aταν προIρχωνται @π4 τν EEλληνικ ΓλJσσα; mOχι,
7I7αια. EρευνητIς, κυρως mAγγλοι6, Γερµανο< κα< Γ*λλοι, Mργαζ9µενοι σκληρ1
σ3 γραπτ1 κεµενα2 (παπ,ρους κ.5.)4 @λλ1 κα< µ3 τν προφορικ παρ*δοση, κατFρθωσαν ν1 Mντοπσουν τ<ς Mξελξεις τJν µορφJν λIξεων τJν ε`ρωπαϊκJν
γλωσσJν @ν1 το_ς αLJνες. Συγκρνοντ*ς τες µ3 Bλληνικ3ς το6 Lδου σχετικJς
νοiµατος φIρουµε εLς πIρας τν Mτυµολογικ γεωγραφα τCς E`ρFπης.
H AΠO∆EIΞH

EH σχεδ4ν τα,τιση τJν σηµαντικωτIρων κυρων kνοµ*των
τJν χωρJν τCς E`ρFπης µ3 ρζες BλληνικIς @ποδεικν,ει τν χρiση τCς EEλλη-
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νικCς ΓλFσσας στ<ς περιοχ3ς α`τIς. EH γλJσσα σ1ν 7ασικ Lδι9τητα Bν4ς πολιτισµο6 µεταφIρεται κατ1 τ<ς µετακινiσεις πληθυσµJν µαζ< µ3 lθη, >θιµα, µ,θους
κα< τεχνολογα. OD µετακινiσεις α`τ3ς µπορο6σαν ν1 γνουν µ3 τρεHς διαφορετικο_ς τρ9πους:

α Mεταν*στευση BλληνικJν φ,λων @π4 τ4ν πλεον*ζοντα πληθυσµ4 πρ4ς κ*-

θε κατε,θυνση, εLδικFτερα πρ4ς τν E`ρFπη (δι1 ξηρPς [ θαλ*σσης) κυρως µ3
εLρηνικ4 τρ9πο (λ9γ|ω διαφορ1ς δυναµικ9τητος κα< µIσων @π4 το_ς α`τ9χθονες)
κα< Mπι7ολ τCς γλFσσας λ9γ|ω τCς ποιοτικCς της @νωτερ9τητας.

- Mετακνηση πρωτοελλiνων ΠελασγJν σ3 @κατοκητες περιοχIς, πο_ @κολουθο6σαν τν τiξη τJν π*γων τCς 4ης (τελευταας) περι9δου τJν παγετFνων
πρ4ς 7ορρPν κα< @νατολ1ς (@ρχ τCς τiξεως τJν π*γων πρ4 ⯝ 25.000 MτJν). B*σει τCς VποθIσεως α`τCς, τν Nποαν Vποστηρζει κα< N C. Renfrew11 (Q µετακνηση µ*λιστα γιν9ταν µ3 ταχ,τητα 30 χλµ. @ν1 γενε*), ]λες οD φυλ3ς τCς E`ρFπης, πλν α`τJν πο_ εLσI7αλαν κατ1 τν1η χιλιετα µ.X., @ποτελο6νταν @π4
5τοµα αLγαιακο6 τ,που, πο_ µιλο6σαν τν Πρωτοελληνικi. SOσο παλαι9τερη
εOναι Q 5φιξη κα< Mγκατ*στασi τους, τ9σο περισσ9τερη Q @λλοωση τCς ρζας τJν
λIξεων.
γ Συνδυασµ9ς τJν δ,ο τρ9πων, δηλ. Mπανεπδραση µεταναστJν στ4ν @ρχικ4

πυρCνα το6 πληθυσµο6.
H νIα @ρχαιολογα, Vποστηριζ9µενη πλIον @π4 5λλες MπιστCµες (@στρονοµα,
γεωλογα, µοριακ 7ιολογα, 7οτανικi: σπ9ροι, παλαιοεθνολογα, φυσικοχηµεα, γλωσσολογα κ.5.), σ,ντοµα θ1 @ποδεξqη τν @λiθεια: EH E`ρFπη κατοικεHται @π4 πληθυσµο_ς BλληνικCς καταγωγCς κατ1 µεγ*λο ποσοστ9, πο_ Nµιλο6ν
διαλIκτους τCς EEλληνικCς ΓλFσσας.
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7Aριστοτ9λης. (Mαρµ6ρινη προτοµ8, Mουσε*ο ΛοRIρου.)

EO AριστοτIλης εOχε διατυπFσει πλiρως
τ4ν «πρJτο ν9µο» το6 Iσα1κ Nε,τωνος
EΠIΣHΣ ΠΛHPΩΣ THN «∆IATHPHΣI THΣ OPMHΣ»
KAI EN MEPEI TON ∆EYTEPO KAI TPITO NOMO

Στ)ν 3Aριστοτ/λη 1ποδ0δεται τ) Oργο j [ πραγµατε0α «Mηχανικ@
ΠροIλ8µατα», ποH περιλαµJνεται πJντοτε στ ς Lκδ&σεις 1πJντων τ<ν Oργων το> 3Aριστοτ/λους. Kατ’ "λλους [ πραγµατε0α
α7τ, λ/γεται, gτι ε9ναι προϊ)ν τ$ς Περιπατητικ$ς Σχολ$ς. ^Oπως
κα L ν Oχfη τ) ζτηµα το>το, [ πραγµατε0α α7τ2 φανερ8νει γενικ<ς τ2ν µεγJλην 1νJπτυξι κα πρ&οδο τ$ς Lπιστµης τ$ς θεωρητικ$ς κα Lφηρµοσµ/νης µηχανικ$ς κατ τ2ν Lποχ2 το> 3Aριστοτ/λους, 1λλ κα πρ) α7τ$ς.

EO διαπρεπς καθηγητς τCς Iστορας τJν EEλληνικJν MαθηµατικJν E`*γ.
Σ. Σταµ*της (γεννiθηκε τ4 1897 στ<ς Eρυθρ3ς κα< @πIθανε στ1ς Aθiνας τ4ν
M*ρτιο το6 1990) @νεκονωσε τ4 1959 στν Aκαδηµα AθηνJν, aτι N ΠρOτος
N<µος ([ @ξωµα τCς @δρανεας) το6 Nε,τωνος @ναφIρεται Mξ Nλοκλiρου Vπ4
το6 AριστοτIλους στ<ς πραγµατεHες του «Φυσικ$ς 1κροJσεως» (∆8, 215α) κα<
«Περ O7ρανο>» (B13, 295α). (BλIπε: E`*γ. E. Σταµ*τη, «3Eπιστηµονικα 3Eργασ0αι», τ9µος A· [ «Πρακτικ 3Aκαδηµ0ας 3Aθην<ν», >τος 1959, τ9µος 34ος.) M3
τν παρο6σα Mργασα µας θ1 @ποδεξωµε, aτι N AριστοτIλης διατυπFνει Mπσης στ1 «Mηχανικ Προλµατα» κατ1 τ4 µισυ τ4ν ∆ε,τερο κα< Tρτο N9µο
(@ξιFµατα) το6 Nε,τωνος lτοι τ4ν ν9µο τCς δυν*µεως: F = M ⭈ α κα< τ4ν ν9µο
τCς δρ*σεως κα< @ντιδρ*σεως @ντστοιχα.
T4 σχετικ4 @π9σπασµα Mλiφθη @π4 τ1 «Mηχανικ Προλµατα» (παρ*γραφος 24 [ 855 7) κα< >χει Wς BξCς: «3Aρχ2 δF ληπτ/α δε περ τ$ς α\τ0ας α7τ<ν,
gτι [ α7τ2 δ?ναµις κα _ση τ) µFν ραδ?τερον κινεA µ/γεθος, τ) δF ταχ?τερον. E\
δ τι ε_η  µ2 π/φυκεν φ’ αυτο> κινεAσθαι, L ν το>το µα κα α7τ) κινf$ τ) πεφυκ)ς κινεAσθαι, ραδ?τερον κινηθσεται j ε\ α7τ) καθ’ α τ) LκινεAτο. Kα L ν
µFν πεψυκ)ς f κινεAσθαι, µ2 συγκιν$ται δF µηδ/ν, oσαRτως pξει κα 1δ?νατον
δ2 κινεAσθαι πλ/ον j τ) κινο>ν· ο7 γ ρ τ2ν α το> κινεAται κ0νησιν, 1λλ τ2ν το>
κινο>ντος». Ως @ρχ (@ξωµα) περ< τCς αLτας α`τJν πρIπει ν1 ληφθqC Q BξCς:
[= SOτι Q oδια δ,ναµι ([) κα< oση δ,ναµι τ4 µ3ν ^να σJµα (µIγεθος) κινεH 7ρα-
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δ,τερα, τ4 δ3 5λλο σJµα κινεH ταχ,τερα. E1ν Vπ*ρχqη κ*ποιο (σJµα), τ4 NποHο
δ3ν >χει φυσικ κνησι δικi του (δηλ. sρεµεH) (κα<) M1ν 5λλο σJµα, πο_ >χει φυσικ κνησι, κινεH τ4 προηγο,µενο σJµα (τ4 sρεµο6ν) κα< τ4ν Bαυτ9 του, (τ9τε)
θ1 κινηθqC 7ραδ,τερα @π’ a,τι M1ν MκινεHτο µ9νο του. Kα< M1ν τ4 σJµα, πο_ >χει
φυσικ κνησι, δ3ν κινqC µαζ, του 5λλο σJµα, εOναι @κρι7Jς Q oδια περπτωσι
(«eσα?τως dξει») <Wς κα< Q προηγο,µενη περπτωσι>. Kα< εOναι @δ,νατο, ^να
σJµα ν1 κινηθqC ταχ,τερα @π4 τν κνησι το6 σFµατος πο_ τ4 κινεH, δι9τι δ3ν >χει
κνησι δικi του, @λλ1 παραλαµ7*νει τν κνησι @π4 τ4 5λλο σJµα, πο_ τ4 κινεH.]
O ∆EYTEPOΣ NOMOΣ. EO AριστοτIλης στν πρ9τασ του: «...gτι [ _δια δ?ναµι j κα _ση τ) µFν ραδ?τερα κινεA µ/γεθος (σJµα), τ) δF ταχ?τερα...» MννοεH
α`τ4 πο_ στν σ,γχρονη φυσικ λIµε LπιτJχυνσι, κα< λIγει aτι Q oδια [ oση δ,ναµι Mφαρµοζ9µενη σ3 δ,ο διαφορετικ1 σFµατα (διαφορετικ3ς µPζες) θ1 δFσqη
διαφορετικ Mπιτ*χυνσιν σ3 κ*θε σJµα κα< συνεπJς τ4 ^να σJµα θ1 κινηθqC ταχ,τερα @π4 τ4 5λλο σJµα (MννοεHται 7I7αια στ4ν oδιο χρ9νο). M*λιστα δ3 τν
πρ9τασ του α`τν kνοµ*ζει κα< (φυσικ) @ρχi: «3Aρχ2 δF ληπτ/α δε περ τ$ς
α\τ0ας α7τ<ν, gτι [ α7τ2 δ?ναµις κα _ση...».
Aλλ1 Q σχ9σι, πο_ >χει Q δ,ναµι µ3 τν προσδιδ9µενη Mπιτ*χυνσι Mπ< το6 σFµατος Mπ< το6 Nποου MνεργεH, εOναι QκριIOς N ∆ε,τερος ν9µος το6 Nετ,ωνος: EO
Nε,των @πIδειξε aτι N λ9γος τCς δυν*µεως πρ4ς τν Mπιτ*χυνσιν, lτοι:
F
ᎏᎏ, εOναι π*ντοτε σταθερ4ς κα< ν9µασε τ4ν λ9γον α`τ4 µ3 τ4 γρ*µµα M, πο_
α
σηµανει: @δρανειακ µPζα [ nπλJς µPζα. mOθεν N ∆ε,τερος N9µος το6 Nε,τωνος εOναι:
F
ᎏᎏ = m [ F = m ⭈ α,
α
aπου α = Mπιτ*χυνσι.
EO ν9µος α`τ4ς λIγει, aτι Q δ,ναµι εOναι Qν6λογη τCς Mπιταχ,νσεως, πο_ προσδδει Q δ,ναµι α`τ στ4 σJµα τCς µ*ζας m. ∆3ν γνωρζοµε, M1ν N AριστοτIλης
[ οD Mπιστiµονες τCς ΠεριπατητικCς ΣχολCς εOχαν προχωρiσει σ3 πειρ*µατα (τ1
πειρ*µατα στν Bλληνικ @ρχαι9τητα δ3ν Rσαν 5γνωστα) πρ4ς ερεσιν τCς σχIσεως µεταξ_ δυν*µεως κα< Mπιταχ,νσεως. Π*ντως N AριστοτIλης @ναφIρει στ1
«Mηχανικ Προλµατα» (παρ*γρ. 34), aτι ^να σJµα µικρ4 [ µεγ*λο, πο_ 7*λλεται (Mκσφενδονζεται) [ πτεται, διαν,ει @π9στασι Qν6λογη πρ4ς τν θησι.
ΛIγει σχετικJς N AριστοτIλης: «∆ι τ0 οZτε τ LλλJττονα, οZτε τ µεγJλα (σFµατα) π&ρρω φ/ρεται ιπτο?µενα, 1λλ δεA συµµετρ0αν (=@ναλογαν) τιν Oχειν
πρ)ς τ)ν ριπτο>ντα». SOµως τ4 aλον θIµα το6 ∆ε,τερου N9µου το6 Nε,τωνος
Mν σχIσει πρ4ς aσα @ναφIρει N AριστοτIλης χρqiζει περαιτIρω Mρε,νης @π4 το_ς
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εLδικο,ς. Π*ντως εOναι 7I7αιο, aτι N AριστοτIλης πρJτος διετ,πωσε τν φυσικν @ρχi: aτι Q α`τ δ,ναµι [ κα< oση δ,ναµι προσδδει σ3 διαφορετικ1 σFµατα διαφορετικ Mπιτ*χυνσι· κα< M1ν εOχε διατυπFσει διαφορετικ1 τν @ρχ
α`τiν, στε ν1 συµπεριλ*7qη κα< τν λIξι «1νJλογος», θ1 εOχε διατυπFσει πλiρως τ4ν ∆ε,τερο N9µο το6 Nε,τωνος. T4 θIµα λοιπ4ν παραµIνει @νοικτ9, δι9τι
πρIπει ν1 Mξετασθο6ν κα< 5λλες προτ*σεις το6 AριστοτIλους, πο_ @ναφIρονται
στ1 >ργα του.
H APXH THΣ ∆IATHPHΣEΩΣ THΣ OPMHΣ. Eπανεχ9µενοι στ4 δε,τερο µIρος το6 @ρχαου κειµIνου, πο_ παραθIσαµε στν @ρχi, @π4 τ1 «Mηχανικ Προλµατα» το6 AριστοτIλους, θ1 @ποδεξουµε aτι N φιλ9σοφος εOχε διατυπFσει
πλiρως τν @ρχ τCς ∆ιατηρiσεως τCς EOρµCς: «E\ δ τι ε_η  µ2 π/φυκεν φ’
αυτο> κινεAσθαι... ο7 γ ρ τ2ν α7το> κινεAται κ0νησιν, 1λλ τ2ν το> κινο>ντος».
M3 nπλο,στερη διατ,πωσι λIγει N AριστοτIλης: aταν ^να κινο,µενο σJµα συµπαρασ,ρqη ^να 5λλο σJµα πο_ sρεµεH, τ9τε θ1 συµ7ο6ν τ1 BξCς:
Πρ2τη περπτωσι: T4 κινο,µενο σJµα ([ κινο6ν σJµα) θ1 >χqη µικρ9τερη
ταχ,τητα @π4 Mκενη πο_ εOχε, πρ<ν συµπαρασ,ρqη τ4 sρεµο6ν σJµα.
∆ε1τερη περπτωσι: EH πρFτη Wς 5νω περπτωσι εOναι Lσοδ,ναµη (τ4
@ρχαHο κεµενο λIγει: «eσα?τως dξει» = Nµοως θ1 >χqη) µ3 τν κατ*στασι Mκενη το6 κινουµIνου σFµατος, πρ<ν συµπαρασ,ρqη κα< συγκολληθqC µ3 τ4 Qρεµο6ν
σJµα.
Tρτη περπτωσι: T4 Qρεµο6ν σJµα, aταν συµπαρασυρθqC @π4 τ4 κινο,µενο σJµα (κινο6ν σJµα), εOναι @δ,νατο ν1 >χqη µεγαλ,τερη ταχ,τητα @π4 Mκενη
πο_ >χει τ4 κινο,µενο σJµα, πρ<ν συµπαρασ,ρqη τ4 sρεµο6ν σJµα. (Στ4 @ρχαHο
κεµενο: «κα 1δ?νατον δ2 κινεAσθαι πλ/ον j τ) κινο>ν...»).
Συνοψζοντες τ<ς @νωτIρω τρεHς περιπτFσεις διαπιστFνουµε aτι N AριστοτIλης λIγει aτι: SOταν ^να κινο,µενο σJµα A µ3 ταχ,τητα U1 συµπαρασ,ρqη (δηλ.
συγκρουσθqC κα< συγκολληθqC µ3) ^να sρεµο6ν σJµα B, τ9τε Q @ρχικ ταχ,της U1
το6 σFµατος A θ1 µειωθqC κα< Q ταχ,της το6 σFµατος B θ1 α`ξηθqC (@φο6 παραλαµ7*νεται @π4 τν Qρεµα του), χωρ<ς ν1 Vπερ7qC ποτ3 τν @ρχικ ταχ,τητα
U1 το6 σFµατος A. Eπειδ aµως τ1 δ,ο σFµατα A κα< B µετ1 τν σ,γκρουσ τους
συγκολλJνται, τ9τε Q ταχ,της τους µετ1 τν σ,γκρουσ τους θ1 εOναι Q oδια, lτοι
κοιν Q U2. ΛIγει Mπ< πλIον N AριστοτIλης, aτι Q κατ*στασι τJν δ,ο σωµ*των
A κα< B µετ1 τν σ,γκρουσ τους θ1 εOναι oδια (στ4 κεµενο: «eσα?τως dξει») µ3
Mκενη τν κατ*στασι πο_ εOχε τ4 σJµα A, πρ<ν συγκρουσθqC µ3 τ4 Qρεµο6ν σJµα
B.
T1 @νωτIρω µ3 σ,γχρονη µαθηµατικ >κφρασι διατυπFνονται Wς:
MA ⭈ U1 = U2 (MA+MB)
Aς δο6µε τFρα τ λIγει σχετικJς Q σ,γχρονη φυσικ Mν σχIσει µ3 τ<ς τρεHς
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@νωτIρω περιπτFσεις πο_ @ναφIρει N AριστοτIλης.
EH σ,γχρονη φυσικ στ<ς πλαστικ3ς [ µ Mλαστικ3ς κρο,σεις – συγκρο,σεις
(κα< σε µεµονωµIνα συστiµατα) µεταξ_ δ,ο σωµ*των λIγει τ1 BξCς: E1ν δ,ο σFµατα A και B µ3 µPζες @ντστοιχα MA κα< MB κινο6νται κα< συγκρουσθο6ν κα<
ε`θ_ς Wς συγκρουσθο6ν, συγκολληθο6ν µεταξ, των, τ9τε οD τελικ3ς ταχ,τητIς των
θ1 εOναι oσες, lτοι:
UA2 = UB2 =U2 .

(1)

Eπειδ δ3 διατηρεHται Q Nρµi, θ1 >χωµε τν σχIσι:
MA ⭈ UA1 + MB ⭈ UB1 = (MA+MB) U2 ,

(2)

aπου U2 Q τελικ ταχ,της τJν συγκολληθIντων δ,ο σωµ*των.
E1ν τFρα τ4 B σJµα QρεµqC, τ9τε θ1 >χqη ταχ,τητα UB1 = 0 κα< συνεπJς Q Nρµ
του θ1 εOναι: MB ⭈ UB1 = 0.
SOθεν Q σχIσι (2) γνεται:
MA ⭈ UA1 = (MA+MB) U2

(3)

EH @νωτIρω σχIσι (3) Lσχ,ει, aταν τ4 A σJµα κινCται κα< συµπαρασ,ρqη τ4 sρεµο6ν σJµα B. ΛIγει δ3 Q σχIσι (3), aτι Q @ρχικ Nρµ το6 κινουµIνου σFµατος
A Lσο6ται µ3 τ4 5θροισµα τJν µαζJν τJν σωµ*των A κα< B (συγκ9λλησι τJν σωµ*των µετ1 τν σ,γκρουσι) Mπ< µαν τελικ ταχ,τητα U2 . ΛIγει λοιπ4ν Q σχIσι
(3) a,τι @κρι7Jς λIγει N AριστοτIλης στν πρFτη, δε,τερη κα< τρτη περπτωσι
@νωτIρω.
EH σχIσι aµως (3) δ,ναται ν1 γραφqC Wς:
MA
U2 = ᎏ
UA1
MA+MB

(4)

MA
Kα< Mπειδ τ4 κλ*σµα ᎏ >χει παρονοµαστ µεγαλ,τερο το6 @ριθµητC,
MA+MB
θ1 >χqη τιµ µικρ9τερη τCς µον*δος κα< συνεπJς θ1 εOναι:
U2 < UA1 (5) [ UA1 > U2 . (6)
EH σχIσι (5) λIγει, aτι Q τελικ ταχ,της U2 τJν συγκολληθIντων µετ1 τ σ,γκρουσι σωµ*των A κα< B εOναι µικρ9τερη τCς @ρχικCς ταχ,τητας UA1 το6 σFµατος A (πρ<ν τν σ,γκρουσ του µ3 τ4 B σJµα), κα< BποµIνως Q @ρχικ ταχ,της το6 A σFµατος γνεται µικρ9τερη (µετ1 τν σ,γκρουσ του µ3 τ4 B σJµα).
Tο6το εOναι @κρι7Jς Q πρFτη περπτωσι, πο_ @ναφIρει N AριστοτIλης.
TIλος λ9γ|ω τCς σχIσεως (6) εOναι @δ,νατο, τ4 Qρεµο6ν σJµα B ν1 λ*7qη ταχ,τητα µεγαλ,τερη τCς ταχ,τητος το6 κινο6ντος σFµατος A. EOναι @κρι7Jς Q τρτη περπτωσι πο_ @ναφIρει N AριστοτIλης.
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Συµπρασµα EO AριστοτIλης λIγει @κρι7Jς α`τ4 πο_ λIγει Q σ,γχρονη
φυσικi, σ’ a,τι @φορP στν διατiρησι τCς NρµCς σ3 µ Mλαστικ3ς (πλαστικ3ς)
κρο,σεις κα< συνεπJς Q @ρχ τCς διατηρiσεως τCς NρµCς διατυπFθηκε τ4
πρJτον @π4 α`τ9ν, @π4 τ4ν 4ο αLJνα π.X.
O TPITOΣ NOMOΣ. EO ν9µος α`τ4ς λIγει aτι: «Γι1 κ*θε δρPσι Vπ*ρχει π*ντοτε @ντιτιθIµενη µα oση @ντδρασι»· [ @λλιJς: «SOταν δ,ο σFµατα @λληλεπιδρο6ν, οD δ,ο δυν*µεις πο_ @σκο6νται µεταξ, τους εOναι oσες κατ1 µIτρον κα<
@ντιθIτου κατευθ,νσεως»· [ κα< nπλο,στερα: «EH δρPσι εOναι oση µ3 τν @ντδρασι». EH µαθηµατικ διατ,πωσι το6 ν9µου α`το6 εOναι:
FA = -FB [
FA + FB = 0.
Aς δο6µε aµως τ< λIγει N AριστοτIλης στ1 «Mηχανικ Προλµατα»:
«...^Oτι 1νJγκη τ) ιπτο?µενον κα θο?µενον Qντερε3δειν gθεν θεAται» (παρ*γρ. 34). [= EOναι @ν*γκη (τ4 σJµα) πο_ πτεται (7*λλεται) [ θεHται, ν1 @νθσταται @π4 aπου θεHται (δηλ. ν1 προ7*λλqη @ντστασι πρ4ς τν κατε,θυνσι @π4
aπου θεHται.] Eπσης λIγει π*λι N AριστοτIλης: «...L ν pρεµf$· 1ντιτε0νει γ ρ
κα τ) pρεµο>ν» («Mηχ. Προλµατα», παρ*γρ. 31). [= E1ν sρεµqC (τ4 σJµα), δι9τι @νθσταται κα< τ4 sρεµο6ν σJµα.]
T4 µ3ν πρJτο Wς 5νω @π9σπασµα λIγει nπλο,στερα, aτι ^να σJµα πο_ Mκσφενδονζεται [ θεHται, προ7*λλει @ντστασιν @ντιθIτως πρ4ς τν κατε,θυνσι τCς
θiσεως ([ τCς θο,σης δυν*µεως). T4 δ3 δε,τερον Wς 5νω @π9σπασµα λIγει,
aτι zχι µ9νο τ4 κινο,µενο σJµα προ7*λλει @ντστασι @λλ1 κα< τ4 sρεµο6ν σJµα.
Kα< µ3 τ1 δ,ο @νωτIρω @ποσπ*σµατα N AριστοτIλης διετ,πωσε κατ1 τ4 lµισυ
τ4ν Tρτο N9µο το6 Nε,τωνος. E1ν εOχε προσθIσει κα< τν λIξι «_σον», θ1 εOχε
διατυπFσει πλiρως κα< τ4ν Tρτο N9µο. Aλλ1 κα< τ4 ζiτηµα το6το παραµIνει
@νοικτ4 MδJ, δι9τι πρIπει ν1 µελετηθο6ν κα< 5λλα >ργα το6 AριστοτIλους.
BιIλιογραφ3α
1. AριστοτIλους, ^Aπαντα, Vπ4 Bekkeri, BερολHνον 1831.
2. AριστοτIλους, ^Aπαντα, >κδ. Λειψας, Tauchnitii 1832, τ9µος 16ος.
3. AριστοτIλους, ^Aπαντα, >κδ. Loeb 1980, τ9µος 16ος.
4. Aγγλικ @ναθεωρηµIνη µετ*φρασι nπ*ντων τJν >ργων το6 AριστοτIλους τCς Oξφ9ρδης, Vπ4
J. Barnes, >κδ. 1985.
5. «MεγJλη Φυσικ», Vπ4 H.D. Young, Bλληνικ µετ*φρασι, Mκδ9σεις Παπαζiση, τ9µος A´.

∆ηµ. K. Mαργ9της
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ΠAPAPTHMA: Περ5 το6 7ξι2µατος τς 7δρανεας
A´. EO Iσα1κ Nε,των εLς τν πραγµατεαν α`το6 Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica διαλαµ7*νει Mν @ρχqC τρα @ξιFµατα, Mκ τJν Nποων τ4 πρJτον, τ4
λεγ9µενον @ξωµα τCς @δρανεας, >χει Wς BξCς:
LEX. 1
«Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in
directum,nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statuum suum mutare».
(EEρµηνεα: ΠPν σJµα διατηρεH τν κατ*στασιν sρεµας [ ε`θυγρ*µµου Lσοταχο6ς κινiσεως, Mφ’ aσον δ3ν Mξαναγκ*ζεται Vπ4 MξωτερικJν δυν*µεων εLς µετα7ολν καταστ*σεως). EOναι φανερ4ν, aτι N Nε,των διαχωρζει τ4 @ξωµα τCς
@δρανεας εLς δ,ο µIρη. T4 πρJτον µIρος @φορP εLς σFµατα εVρισκ9µενα Mν sρεµα, Mν |x τ4 δε,τερον @φορP εLς σFµατα εVρισκ9µενα Mν ε`θυγρ*µµ|ω LσοταχεH
κινiσει.
Tιν3ς τJν MρευνητJν τCς Dστορας τJν φυσικJν MπιστηµJν, θεωρο6ντες πιθανJς aτι τ4 δε,τερον µIρος το6 @ξιFµατος εOναι τ4 κυριFτερον, παρατηρο6σιν
aτι τ4 @ξωµα τCς @δρανεας >χει διατυπωθC Vπ4 το6 AριστοτIλους εLς τν πραγµατεαν α`το6 τCς ΦυσικCς Aκρο*σεως, ∆8 215α, >νθα @ναγρ*φεται τ4 δε,τερον µIρος το6 @ξιFµατος, aπερ >χει Wς BξCς: «xEτι ο7δε ς lν Oχοι ε\πεAν διατ κινηθFν στσετα0 που· τ0 γ ρ µbλλον Lντα>θα j Lντα>θα; στε j pρεµσει j ε\ς
"πειρον 1νJγκη φ/ρεσθαι, L ν µ τι Lµποδ0σει κρεAττον». ( Eρµηνεα: ΠροσIτι
ο`δε<ς θ1 sδ,νατο ν1 εoπqη διατ< κινηθ3ν σJµα θ1 σταµατiσqη κ*που· δι9τι, διατ<
ν1 σταµατiσqη MδJ κα< zχι MκεH; στε [ θ1 sρεµiσqη [ κατ’ @ν*γκην θ1 κινCται
Mπ’ 5πειρον, M1ν δ3ν τ4 Mµποδσqη LσχυροτIρα τCς κινο,σης α`τ4 δ,ναµις.)
B´. Aλλ1 κα< τ4 πρJτον µIρος το6 @ξιFµατος τ4 συναντJµεν διατετυπωµIνον
Vπ4 το6 AριστοτIλους εLς τν πραγµατεαν α`το6 Περ< O`ρανο6, B13 295α,
>νθα @ναγρ*φεται: «E\ δF µ2 Oστι µτε φ?σει µτε 0nα (κνησις τJν σωµ*των),
gλως ο7δFν κινηθσεται».
(EEρµηνεα: E1ν δ3 δ3ν Vπ*ρχqη κνησις τJν σωµ*των µiτε Mκ φ,σεως1 µiτε Mξ
Mπιδρ*σεως δυν*µεως, ο`δ3ν θ1 εOναι δυνατ4ν ν1 κινηθqC.)
mOθεν τ4 @ξωµα τCς @δρανεας >χει Mν τ|J συν9λ|ω του διατυπωθC τ4 πρJτον
Vπ4 το6 AριστοτIλους κα< πρIπει ν1 φIρηται Vπ4 τ4 zνοµα το,του κα< ο`χ< το6
Nε,τωνος.

EV6γγελος Σταµ6της
[Aπ τα «Πρακτικ τς Aκαδηµας Aθηνν», τος 1959, τµος
34ος, σελ. 272-273.)
* Evang. Stamatis, «On the principle of inertia»
1
SOπως εOναι Q κνησις συνεπεα τCς 7αρ,τητος.

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY

λζ. Eqδοξος
!O EZδοξος π$ρξε dνας Lκ τ<ν διασηµοτ/ρων µαθηµατικ<ν τ$ς 1ρχαι&τητος κα gλων τ<ν Lποχ<ν· διεκρ0θη προσ/τι κα eς 1στρον&µος, µετεωρολ&γος, γεωγρJφος, τωρ, νοµοθ/της, \ατρ)ς κα φιλ&σοφος. !Ως πρ)ς τ ς
GντολογικFς 1ντιλψεις του φα0νεται ν’ 1κολουθο>σε τ) σ?στηµα το> 3Aναξαγ&ρου, gσον 1φορnb gµως στ2ν pθικ, συν/πλεε µF τ)ν 3Aρ0στιππο τ)ν KυρηναAο.
T) Oργον το> E7δ&ξου π$ρξε Qντως θαυµαστ) κα µεγJλο· καλ?πτει gλους
τοHς χ8ρους το> Lπιστητο>. Φ/ρεται eς συγγραφ/ας τ<ν ξ$ς Oργων: 1.
«3Aστρολογο?µενα κα γεωµετρο?µενα», 2. «Γ$ς περ0οδοι», 3. «Περ ταχ<ν»,
4. «Φαιν&µενα κα Oνοτροπον j κJτοπτρον», 5. «3Oκτωετηρ0ς», 6. «Kυν<ν
διJλογος» κα 7. «TοAς \δ0οις πολ0ταις ν&µοι». 3Eκ τ<ν συγγραµµJτων του
α7τ<ν ο7δFν διεσ8θη· 1ποσπJσµατJ τους gµως µbς µεταφ/ρουν a ^Iππαρχος, a Πλο?ταρχος, a Kικ/ρων, a Πετρ8νιος, a ΠτολεµαAος, a Σ/ξτος κα a
ΣτρJων, ποH τ)ν θεωρεA 1ξι&λογο γεωγρJφο.
!O EZδοξος, a M/των κα a A7τ&λυκος µπορο>ν ν θεωρηθο>ν eς συνδηµιουργο τ$ς Θεωρητικ$ς 3Aστρονοµ0ας κα τ$ς O7ραν0ου Mηχανικ$ς. !O
περ ο a λ&γος Bδρυσε τ) Lν !Hλιουπ&λει 1στεροσκοπεAο, gπου µελ/τησε τ ς
τροχιFς τ<ν πλανητ<ν, τ ς 1νατολFς κα τ ς δ?σεις τους κα τ ς φαιν&µενες
κινσεις τους. !Ως Qργανα χρησιµοποιο>σε τ2ν «σφαAρα», τ2ν «1ρJχνη» (=
χJρτης τ$ς ο7ραν0ου σφα0ρας), τ)ν «1στρολJο» κα τ)ν «π&λο», τ aποAα
a _διος ε9χε κατασκευJσει. !H θεωρ0α του «περ τροχιbς τ<ν πλανητ<ν» κα
[ περ0φηµη «καµπ?λη E7δ&ξου j λιµν0σκος» ρµνευαν πλρως τ ς φαιν&µενες κινσεις τ<ν πλανητ<ν· Lξ ο κα [ περ0φηµη φρJσις του «διασ<σαι
τ φαιν&µενα». !O Bιργ0λιος Σκιαπαρ/λλης 1νασυν/στησε τ2ν θεωρ0α το>
Kνιδ0ου «περ aµοκ/ντρων σφαιρ<ν», Lνh< a 3IωJννης-∆οµ0νικος Kοσσ0νης
διετ?πωσε πολλFς παραλλαγFς τ$ς «!Iπποπ/δης» το> E7δ&ξου, θ/λοντας ν
τ2ν Lµφαν0σfη eς δικ του Lφε?ρεσιν.
!O xAρατος a Σολε?ς, ε ρισκ&µενος στ2ν Mακεδον0α, πε0σθηκε 1π) τ)ν ασιλ/α 3Aντ0γονο Γονατb ν µεταγρJψfη σF ποιητικ) λ&γο τ) Oργο το> E7δ&ξου «Φαιν&µενα κα Oνοπτρον». Πρ&κειται περ το> γνωστο> Oργου «Φαιν&µενα κα διοσηµεAαι», τ) aποAο Lξεπ&νησεν a Σολε?ς, 1ν0δεος ν 1στρονοµ0ας σ?µφωνα µF τ)ν ∆ιον?σιο τ)ν !Hρακλει8τη. Kα τ µFν «φαιν&µενα»
(στ0χ. 1-732) 1ναφ/ρονται στοHς 1στερισµοHς κα τ φαιν&µενJ τους, ο@ δF
«διοσηµεAαι» (στ0χ. 733-1154) στ2ν πρ&γνωσιν το> καιρο> δι διαφ&ρων σηµε0ων. Πρ&κειται περ ν)ς χρησ0µου GργJνου γι τοHς 1γρ&τες κα τοHς
ναυτικο?ς, ποH κατ κJποιον τρ&πο Lνθυµ0ζει τ) «xEργα κα !Hµ/ραι» το>
!Hσι&δου.
!O EZδοξος π$ρξε κα 1ξι&λογος γεωγρJφος· a ΣτρJων µJλιστα τ)ν τοποθετεA 1µ/σως µετ τ)ν ∆ηµ&κριτο. 3Aπ/δειξε τ) σφαιροειδFς τ$ς Γ$ς κα
χ8ρισε α7τ2ν σF ζ<νες, περιγρJφοντας τ) κλAµα τ$ς καθεµιbς Lπ τf$ Jσει
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1στρονοµικ<ν στοιχε0ων. Στ) Oργον του «Γ$ς περ0οδοι» 1πεδε0κνυε, gτι a λ&γος το> µκους πρ)ς τ) πλJτος τ$ς O\κουµ/νης ε9ναι 2:1, Lνh< στ2ν «3Oκτωετηρ0δα» του ε\σηγεAτο [µερολ&γιο µF [λιακ) κ?κλο τεσσJρων Lτ<ν, Lκ τ<ν
aπο0ων τ µFν τρ0α πρ<τα yσαν 365 [µερ<ν, τ) δF τ/ταρτο 366 [µερ<ν.
3Eπρ&κειτο περ µιbς "λλης προσπJθειας διορθ8σεως τ$ς Gκταετηρ0δος το>
KλεοστρJτου, µF τ2ν aπο0α ε9χαν 1σχοληθ$ κα a M/των κα a A7τ&λυκος.
T) [µερολ&γιον E7δ&ξου καθιερ8θηκε 1ργ&τερα 1π) τ)ν 3Iο?λιο Kα0σαρα,
το> aπο0ου κα τ) Qνοµα φ/ρει.
!O EZδοξος κατ’ ο7σ0αν yταν µαθηµατικ&ς. !O 1ξιολογ8τατος @στορικ)ς
τ<ν 1ρχα0ων Mαθηµατικ<ν O. Becker χαρακτηρ0ζει µ0α Lκ τ<ν τεσσJρων Lξελικτικ<ν αθµ0δων τ$ς µαθηµατικ$ς Lπιστµης eς «ε7δοξικν», Lνh< a
Oγγρος συνJδελφ&ς του Arpad Szab? δFν τ)ν παραλε0πει 1π) τ)ν συνοπτικ) χρονολογικ) π0νακJ του. ΘεωρεAται eς γενντωρ τ$ς «µεθ&δου Lξαντλσεως», ποH 1ποτελεA τ2ν Jσιν το> διαφορικο> κα aλοκληρωτικο> λογισµο>, τ)ν aποAο συν/λααν κα eριοθ/τησαν a Nε?των κα a ΛJιµπνιτς.
!O 3Aρχιµδης, ποH τελειοπο0ησε τ2ν «µ/θοδον Lξαντλσεως», λ/γει, gτι
πρ<τος a EZδοξος 1π/δειξε, πrς [ πυραµ0δα Oχει τ2ν _δια Jσι κα τ) _διο
qψος. 3EµεAς Gφε0λουµε ν σηµει8σουµε, gτι τ ς 1νακαλ?ψεις α7τFς ε9χαν
Lπιτ?χει κα a !IπποκρJτης a XAος κα a ∆ηµ&κριτος.
!O EZδοξος Oλυσε τ) «∆λιον πρ&ληµα» µF καµπ?λες γραµµ/ς, τελειοπο0ησε τ2ν 1νJλυσιν κα σ?νθεσιν κα Lπεξ/τεινε τ2ν θεωρ0α τ<ν 1ναλογι<ν σF 1σ?µµετρα ποσJ. T/λος 1ν/πτυξε κα τελειοπο0ησε τ) θε8ρηµα τ$ς
χρυσ$ς τοµ$ς.
E\ς τ)ν EZδοξον 1ποδ0δονται τ V κα VI ιλ0α τ<ν Στοιχε0ων, Lκ τ<ν
aπο0ων θ µεταφ/ρουµε τ)ν 5ο aρισµ) το> V κα τ) 7ο α_τηµα το> \δ0ου, ποH
Oχουν eς ξ$ς: «Mεγ/θη λ/γονται gτι ε9ναι ε\ς τ)ν α7τ)ν λ&γον, πρ<τον πρ)ς
δε?τερον _σον µF τρ0τον πρ)ς τ/ταρτον, gταν τ \σJκις πολλαπλJσια το> πρ8του κα τρ0του τ<ν \σJκις πολλαπλασ0ων το> δευτ/ρου κα τετJρτου καθ’
ο@ονδποτε πολλαπλασιασµ)ν j ε9ναι µεγαλ?τερα j _σα j µικρ&τερα, gταν
ληφθ<σι καταλλλως.» 3Eκ τ<ν τρι<ν περιπτ8σεων το> aρισµο> [ δε?τερη
καλ?πτει τ2ν φιστJµενη σχ/σιν µεταξH συµµ/τρων µεγεθ<ν, Lνh< [ πρ8τη κα
[ τρ0τη περιλαµJνουν κα τ 1σ?µµετρα µεγ/θη. T) δαιµ&νιον το> 1νδρ)ς
1ποκαλ?πτει τ) 7ο α_τηµα το> 5ου στοιχε0ου, ποH λ/γει: «T _σα πρ)ς τ) α7τ)
Oχουν τ)ν α7τ)ν λ&γον κα τ) α7τ) πρ)ς τ _σα»· Lξ ο πορ0ζεται gτι µερικ
µεγ/θη ε9ναι 1νJλογα, κα 1ντιστρ&φως θ ε9ναι 1νJλογα. Πρ&κειται περ
το> aρισµο> τ$ς \σ&τητας σχ/σεων δι τ$ς ε7δοξικ$ς τοµ$ς, ποH 1ποτελεA
τ2ν Jσιν το> διαφορικο> κα aλοκληρωτικο> λογισµο>.
!O 3Eρατοσθ/νης χαρακτηρ0ζει τ)ν EZδοξο «θεοειδ$», Lνh< ο@ πλεAστοι τ<ν
συγχρ&νων του «xEνδοξον το>τον 1ντ E7δ&ξου LκJλουν δι τ2ν λαµπρ&τητα τ$ς φµης του» (∆ιογ/νης Λα/ρτιος, E´ 8). ^Eνας κρατ2ρ τ$ς Σελνης
φ/ρει τ) Qνοµα το> Lνδ&ξου E7δ&ξου.

Σαρ6ντος Π@ν

OY Yερε*ς τWς 7AρχιεπισκοπWς 7AµερικWς
«QγνοοAν καH µισοAν» τLν eλληνικL γλOσσα
TO ΠATPIAPXEIO ∆EN ∆EXETAI ∆AΣKAΛOYΣ
ΣYMΦΩNA ME MIA EΠEPΩTHΣH ΣTH BOYΛH
M3 Πατριαρχικ4 T9µο Q ε`θ,νη τCς µ9ρφωσης τJν παιδιJν
τJν µεταναστJν µας στ<ς HΠA δ9θηκε @ποκλειστικ1 στν
Aρχιεπισκοπ Bορεου AµερικCς κα< @φαιρIθηκε ο`σιαστικ1 @π4 τ δικαιοδοσα τCς EEλληνικCς Πολιτεας τ4 1927.
T4 καθεστhς α`τ4 Lσχ,ει µIχρι σiµερα, παρ1 τ<ς πρ9σφατες
«διστακτικ3ς» προσπ*θειες το6 Bλληνικο6 Vπουργεου Παιδεας @λλ1 κα< το6 Συµ7ουλου Aποδiµου EEλληνισµο6 ν1
παρIµ7ουν στν Mκπαδευση τCς νεολαας το6 Mξωτερικο6.
EAρµ9διος παρ*γων δηλFνει, aτι @π4 το_ς 495 DερεHς τCς
AρχιεπισκοπCς οD 400 εOναι «γενντσαροι», πο_ zχι µ9νο
@γνοο6ν τν Bλληνικ γλJσσα, @λλ1 κα< τν πολεµο6ν. T4
Dστορικ4 >χει Wς BξCς:
EOναι γνωστ Q πρ9θεση το6 Bλληνικο6 Vπουργεου Παιδεας ν1 @ποστελqη ^ως
κα< 80 SEλληνες δασκ*λους γι1 τν κ*λυψη τJν MκπαιδευτικJν @ναγκJν τJν
Bλλην9γλωσσων σχολεων τJν HΠA. EH προσφορ1 α`τ 7ρσκεται στ4 στ*διο µελIτης @π4 τν Aρχιεπισκοπ κα< εOχε @νακοινωθC Mπσηµα @π4 τ4 7Cµα το6
Bλληνικο6 κοινο7ουλου @π4 τ4ν τIως Vφυπουργ4 EξωτερικJν κ. Γρηγ9ρη NιFτη στν @φιερωµIνη στ4ν Aπ9δηµο EEλληνισµ4 συνεδραση τCς 17ης Mαου
1999. EO τ9τε @ρχιεπσκοπος κ. Σπυρδων εOχε VποσχεθC, aτι συντ9µως θ1 @ποσταλο6ν στν Aθiνα τ1 συµπερ*σµατα τCς MπιτροπCς PασσιP κα< θ1 MπιδιωχθqC
@π4 κοινο6 Q Mξε,ρεση τρ9πων, µ3 το_ς Nποους θ1 µπορIσqη Q Bλληνικ πολιτεα ν1 συµ7*λqη στν προσπ*θεια @ν,ψωσης το6 MπιπIδου τCς BλληνικCς παιδεας στ<ς HΠA.

O: 7ποκαλ1ψεις στ= συζ?τηση τς Bουλς
Aφορµ γι1 τ συζiτηση >δωσε Q MπερFτηση το6 7´ @ντιπροIδρου τCς µικτCς
διακοµµατικCς MπιτροπCς γι1 τ4ν Aπ9δηµο EEλληνισµ4 7ουλευτC το6 KKE
Στα,ρου ΠαναγιFτου, N NποHος @ναφIρθηκε στ4 ζiτηµα τJν MκπαιδευτικJν πο_
ζητ*ει Q NµογIνεια στ<ς HΠA. ΠαραθIτουµε τ4ν σχετικ4 δι*λογο τJν κ.κ. ΠαναγιFτου κα< NιFτη:
ΣTAYPOΣ ΠANAΓIΩTOY: Σ,µφωνα µ3 στοιχεHα τCς ΓενικCς Γραµµατεας
Aποδiµου EEλληνισµο6, ν δ3ν κ*νω λ*θος, µ9νο τ4 30% τJν παιδιJν σχολικCς
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Qλικας τJν @ποδiµων παρακολουθεH µ3 τ4ν ^ναν [ τ4ν 5λλον τρ9πο µαθiµατα
BλληνικCς γλFσσας. M3 Lδιατερη kξ,τητα Mµφανζεται τ4 πρ97ληµα στ<ς EHνωµIνες ΠολιτεHες κα< τ4ν KαναδP, aπου Q Eκκλησα >χει τ4 µονοπFλιο, τν @ποκλειστικ9τητα τCς διδασκαλας τCς BλληνικCς γλFσσας κα< προ7*λλει @ντρρηση στν @ποστολ δασκ*λων κα< καθηγητJν @π4 τν EEλλ*δα. A`τ9, παρ1 τ4
aτι Q @ποστολ MκπαιδευτικJν @π4 τν EEλλ*δα @ποτελεH αoτηµα τJν @ποδiµων κα< τJν φορIων τους, γιατ< τ4 Mππεδο τJν δασκ*λων καθhς Mπσης κα< τCς
διδασκαλας τCς BλληνικCς γλFσσας @π4 µIρους τCς Eκκλησας εOναι π*ρα πολ_
χαµηλ9. T1 >χουµε @κο,σει κα< οD oδιοι κατ1 τ<ς MπισκIψεις µας στ<ς EHνωµIνες
Πολιτεες κα< στ<ς συζητiσεις πο_ εoχαµε µ3 το_ς φορεHς τJν @ποδiµων. Eπσης κα< τ1 7ι7λα δ3ν εOναι τ1 πι4 κατ*λληλα.
ΓPHΓOPHΣ NIΩTHΣ: TFρα λIτε, aτι τ1 7ι7λα δ3ν εOναι κατ*λληλα. M*λιστα, δ3ν εOναι κατ*λληλα. Γι’ α`τ4 κα< @π4 τ4 πρ9γραµµα παιδεας NµογενJν @ναµIνουµε µIσα στ4ν τρIχον >τος το6 1999, Q Nµ*δα το6 πανεπιστηµιακο6 κ. ∆αµαν*κη κα< τJν Bκατ4ν σαρ*ντα συντονιστJν σ3 aλον τ4ν κ9σµο, οD NποHοι γι1
πρFτη φορ1 προικοδοτο6νται @π’ α`τ4 τ4 µεγ*λο ποσ4 τJν δ,ο δισεκατοµµυρων (2.000.000.000), ν1 µPς παραδFσουν zχι µ9νο δ,ο LδIες @λλ1 7ι7λα. A`τ4
εOναι VποχρεωµIνοι ν1 κ*νουν.
ΣTAYPOΣ ΠANAΓIΩTOY: ∆3ν @παντiσατε, κ,ριε VφυπουργI, γι1 τ4 ζiτηµα τJν MκπαιδευτικJν, πο_ ζητ*ει Q NµογIνεια στ<ς HΠA. EµεHς δ3ν εoπαµε aτι
εoµαστε Mν*ντια στ4 ν1 διδ*σκqη Q Eκκλησα τν Bλληνικ γλJσσα µ3 το_ς δικο,ς της Mκπαιδευτικο,ς. Aλλ1 @π4 τ στιγµ πο_ Vπ*ρχει Q διαπστωση aτι δ3ν
εOναι Dκανοποιητικ Q NµογIνεια, γι1 ν1 µν πJ aτι τ4 KολλIγιο τCς BοστFνης
MδJ κα< πολ_ καιρ4 δ3ν 7γ*ζει πι1 δασκ*λους, τ θ1 κ*νετε; Θ1 Dκανοποιiσετε
α`τ4 τ4 αoτηµα ν1 στελετε δασκ*λους [ θ1 VποχωρCτε στ<ς πιIσεις τCς Eκκλησας;
ΓPHΓOPHΣ NIΩTHΣ: [...]
mEχετε δκιο, κ,ριε ΠαναγιFτου, πο_ λIτε τ θ1 γνqη µ3 το_ς Mκπαιδευτικο_ς
στ<ς EHνωµIνες ΠολιτεHες. Γνωρζετε, aτι διαφωνο6µε µ3 τν τακτικ τJν παραγ9ντων τJν MκκλησιαστικJν σχολεων στ<ς EHνωµIνες ΠολιτεHες, πο_ δ3ν Mπιθυµο6ν @ποσπ*σεις Bλληνικο6 Mκπαιδευτικο6 προσωπικο6 MκεH. EOναι ^τοιµη Q κυ7Iρνηση ν1 @ποστελqη γι1 τ4 ΣεπτIµ7ριο kγδ9ντα Mκπαιδευτικο,ς. Θ1 τ4 συζητiσουµε MδJ κα< µ3 τν >λευση το6 Παναγιωτ*του. ΞIρετε aµως, aτι >χει δεσµευθC κα< N @ρχιεπσκοπος AµερικCς, aτι τ4 @ργ9τερα στ<ς 15 Iουνου θ1 παραδοθqC Mν τIλει τ4 π9ρισµα κα< το6 Mκπαιδευτικο6 τµiµατος τCς AρχιεπισκοπCς,
στε µ3 τν @ντστοιχη πρ9ταση το6 προγρ*µµατος «Παιδεα EOµογενJν» ν1
δο6µε MπιτIλους πJς θ1 συµπληρωθqC Q aλη διαδικασα γι1 τν παιδεα τJν
EEλληνοπαδων στ<ς EHνωµIνες ΠολιτεHες µ3 Mκπαιδευτικ4 προσωπικ4 @π4 τν
EEλλ*δα.

400 «γενντσαροι» :ερεEς στ=ν Aµερικ=
Σ,µφωνα µ3 >γκυρη πηγi N πρFην Vπε,θυνος τCς AρχιεπισκοπικCς Παιδεας στν @µερικανικ lπειρο κ. Nικ9λαος Kλαδ9πουλος στ συνεδραση το6 ΣAE
το6 ’97 στν Θεσσαλονκη, aταν MτIθη τ4 θIµα τCς παρακµCς τCς BλληνικCς γλFσ-
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σας, Mδiλωσε τ1 @κ9λουθα: «M2ν 1σχολ$σθε µF τ) θ/µα τ<ν σχολε0ων στ2ν 3Aµερικ. A7τ) 1ποτελεA 1ποκλειστικ2 ε7θ?νη τ$ς 3Aρχιεπισκοπ$ς κα Oχει µπ$ στ)
δρ&µο του aριστικ κα τελεσ0δικα µF Πατριαρχικ) T&µο τ) 1927...» Στ συνIχεια σ3 5λλη συζiτηση µ3 παρ*γοντα τCς EOµογIνειας Mκµυστηρε,θηκε, aτι:
«xEχουµε πολH µεγJλο πρ&ληµα στ2ν 3Aρχιεπισκοπ. 3Aπ) τοHς 495 @ερεAς µας
ο@ 400 περ0που ε9ναι “γενν0τσαροι”. xOχι µ&νον 1γνοο>ν τ2ν λληνικ2 γλ<σσα,
1λλ τ2ν πολεµο>ν. Kαν/νας 1ρχιεπ0σκοπος δFν µπορεA ν τ Jλfη µαζ0 τους...
^Oσο γι τοHς δασκJλους, δυστυχ<ς πα0ρνουν µισθοHς “πε0νας” 1π) 10 µ/χρι
15.000 δολλJρια τ) χρ&νο, Lνh< ο@ @ερεAς 1µε0ονται 1ντιστο0χως µF ποσ) ποH ξεκιν 1π) 60.000 κι 1ν/ρχεται στ ς 110.000 δολJρια Lτησ0ως, χωρ ς τ “τυχερJ”
τους κα µJλιστα µF πληρωµ/νους φ&ρους, 1σφJλειες, κατοικ0α κα α7τοκ0νητο...». Kα< κατIληξε: «T) ψJρι ρωµJει πJντοτε 1π) τ) κεφJλι...», MννοJντας τ4
ΠατριαρχεHο, τ4 NποHο µ3 κανIνα τρ9πο δ3ν Mγκαταλεπει τ4ν >λεγχο τCς Mκπαδευσης τJν @ποδiµων.
EO πατIρας το6 γνωστο6 πρFην προεδρικο6 συµ7ο,λου το6 Aµερικανο6 προIδρου Mπ<λ Kλντον κ. Robert Stephen, δεξ< χIρι το6 τIως @ρχιεπισκ9που Bορεου
κα< Nοτου AµερικCς κ. IακF7ου, @ναφορικ1 µ3 τ4 θIµα τCς BλληνικCς γλFσσας σ3 συνIντευξη T,που πρ4ς τ1 Nµογενειακ1 µIσα εOχε δηλFσει ρητJς: «!H
λληνικ2 γλ<σσα στ2ν 3Aµερικ2 Oχει χαθ$, µ2ν 1σχολ$σθε... mAς κοιτJξουµε, τ0
θ γ0νfη µF τ2ν 3Oρθοδοξ0α, γι ν µ2ν τ2 χJσουµε κι α7τ». Aξζει ν1 σηµειωθqC, aτι Q σ,ζυγος το6 κ. Robert Stephen σiµερα διευθ,νει τ4 γραφεHο δηµοσων
σχIσεων τCς AρχιεπισκοπCς.
∆3ν εOναι τυχαHες οD φCµες, πο_ φIρουν τ4ν πρFην @ρχιεπσκοπο κ. Σπυρδωνα
MξαναγκασθIντα σ3 παρατηση λ9γ|ω τCς «BλληνοπρIπει*ς» του (7λIπετε «∆αυλ9ν», τ. 218). Eoδαµε Mπσης τ4ν κ. Σπυρδωνα ν1 @ποκαλqC τ4 Φαν*ρι «µα,ρη
τρ,πα το6 χρiµατος». Γι1 ν1 Mνταχθο6ν οD παλαιοηµερολογτες το6 Πασιου
στ4 Φαν*ρι κα< ν1 γνουν σταυροπηγιακ3ς µονIς, µετα77ασαν τν περιουσα
τους, ψους 20.000.000 δολλαρων, στ4 ΠατριαρχεHο. T<ς µεσολα7iσεις κα< το_ς
διακονισµο_ς χειρσθηκε N oδιος N κ. Σπυρδων, N NποHος δIχθηκε πουλο π9λεµο.
Στν πρ9σφατη Mπαρχιακ σ,νοδο >πρεπε ν1 συζητηθqC τ4 θIµα τCς @λλαγCς
το6 καταστατικο6 τCς AρχιεπισκοπCς περ< µητροπολιτικοποησης. SOµως N κ.
∆ηµiτριος, N NποHος 7*σει το6 νIου καταστατικο6 θ1 Rταν µητροπολτης NIας
EY9ρκης κα< NIας IερσIης, @ντIδρασε >ντονα κα< Vπενθ,µισε στ4ν πατρι*ρχη aτι
χειροτονiθηκε @ρχιεπσκοπος AµερικCς, µ3 @ποτIλεσµα Q σχετικ συζiτηση
ν1 @να7ληθqC Mπ< το6 παρ9ντος. OD παραπ*νω µεθοδε,σεις θ1 @ποδυν*µωναν τ4ν
ρ9λο το6 @ρχιεπισκ9που, @κολουθFντας τν γνωστ συνταγ το6 «διαρει κα<
7ασλευε».
Eν τ|J µεταξ_ Mντενονται οD κινiσεις γι1 α`τοκεφαλα, τν Nποα Vποστηρζουν aλο κα< περισσ9τεροι DερεHς @λλ1 κα< λαϊκο< παρ*γοντες τCς EOµογIνειας.
Πολλο< µ*λιστα δηλFνουν πρ9θυµοι ν1 τεθο6ν Vπ4 τν προστασα τCς Eκκλησας τCς EEλλ*δος.

7Aθαν6σιος TριIωνιαν0ς

xAποψη το> ναο> το> 3Eπικουρ0ου 3Aπ&λλωνος, ν)ς 1π) τ καλ?τερα διατηρο?µενα 1ρχιστουργµατα τ$ς 1ρχαιοελληνικ$ς 1ρχιτεκτονικ$ς. O@ προθ/σεις διαφ&ρων παραγ&ντων ν προχωρσουν σF dνα qποπτο, πολυδJπανο κα χρονο&ρο
ξλωµα - «1ναστ?λωση» Oχει 1ναστατ8σει τοHς κατο0κους τ$ς περιοχ$ς.

EΞAΓΩΓH APXAIOTHTΩN, I∆PYΣH ΦYΛAKΩN
KAI YΠOΠTH «ANAΣTYΛΩΣH» TOY EΠIKOYPIOY
ΣTHN APXAIOΛOΓIKH ΠEPIOXH OΛYMΠIAΣ
Kινητοποηση τJν συλλ9γων νοµο6 Hλεας
3Eν Qψει τ$ς 3OλυµπιJδας το> 2004, 1ντ ν 1ξιοποιο>νται κα ν 1ναδεικν?ωνται ο@ 1ρχαιολογικο χ<ροι τ$ς 3Hλε0ας, λαµJνονται 1ποφJσεις, ο@ aποAες θ ποαθµ0σουν τ2ν περιοχ2 κα δηµιουργο>ν τερJστια
LρωτηµατικJ.
• Στ)ν σχετικ) προγραµµατισµ) Lν Qψει το> 2004 Qχι cπλ<ς δFν προλ/πεται [ συν/χιση τ<ν 1νασκαφ<ν κα [ µελ/τη τ<ν ε ρηµJτων στ2ν
3Aρχα0α xHλιδα, τ) κατ’ Lξοχ2ν δηλαδ2 λ0κνο τ<ν 3Oλυµπιακ<ν 3Aγ8νων,
1λλ 1ποφασ0ζεται 1π) Lπιτροπ2 το> πουργε0ου Πολιτισµο> [ 1ποστολ2 1ρχαιοττων στ) MουσεAο τ$ς ΛωζJννης, µεταξ? των δF κα εqρηµα, [ µελ/τη το> aπο0ου δFν Oχει aλοκληρωθ$.
• 3Aποφασ0ζεται [ 1ν/γερση φυλακ<ν στ2ν 3Aνδρ0τσαινα, σF 1π&σταση
1ναπνο$ς 1π) τ)ν να) το> 3Eπικουρ0ου 3Aπ&λλωνος κα 1π) τ2ν 3Aρχα0α
3Oλυµπ0α, µF πρ&σχηµα τ2ν 1ναJθµιση τ$ς περιοχ$ς.
• 3Aποφασ0ζεται [ 1φα0ρεση gλων τ<ν µαρµJρων το> περικαλλο>ς ναο>
το> 3Eπικουρ0ου 3Aπ&λλωνος, γι ν τ συντηρσουν, gπως ποστηρ0ζουν, κα στ2 συν/χεια ν τ Lπανατοποθετσουν. O@ Lργασ0ες α7τFς θ
κρατσουν 15 µF 30 χρ&νια κα θ χρηµατοδοτηθο>ν µF 6 δισ. δρχ.!
AΠOΣTOΛH APXAIΩN ΣE MOYΣEIO THΣ ΛΩZANNHΣ
mEντονη εOναι Q διαµαρτυρα τJν πολιτιστικJν φορIων το6 νοµο6 Hλεας,
γι1 τν @π9φαση MπιτροπCς το6 Vπουργεου Πολιτισµο6 ν1 σταλο6ν γι1 τIσσερα χρ9νια στ Λωζ*ννη @ρχαι9τητες τCς περιοχCς, προκειµIνου ν1 Mκτεθο6ν στ4 MουσεHο τJν OλυµπιακJν AγFνων. EH τIως Vπουργ4ς Πολιτισµο6 κ. Eλισ*7ετ ΠαπαζFη κατiργησε Mπιτροπ, Q Nποα εOχε συσταθC, γι1
ν1 @ποφασσqη σχετικ1 µ3 τν @ποστολ [ zχι τJν @ρχαων >ργων TIχνης
στ4 MουσεHο τCς Λωζ*ννης. EH Mπιτροπ καταργiθηκε, Mπειδ διεφFνησαν
τ1 µIλη της. Mεταξ_ τJν µελJν τCς MπιτροπCς Rταν κα< N πρFην >φορος
Aρχαιοτiτων Oλυµπας κα< Mπ< σαρ*ντα >τη Vπε,θυνος τJν @νασκαφJν
στν Aρχαα mHλιδα κ. Nικ9λαος Γιαλο,ρης @λλ1 κα< @ρκετο< καθηγητ3ς πανεπιστηµου. EH κ. ΠαπαζFη διFρισε νIα Mπιτροπi, στν Nποα µετIχουν Q
>φορος @ρχαιοτiτων Oλυµπας κ. Ξ. Aραπογι*ννη κα< 5λλοι κατFτεροι δη-

14062

∆ΑΥΛΟΣ/221, M*ιος 2000

µ9σιοι Vπ*λληλοι, οD NποHοι @ποφ*σισαν τελικJς τν @ποστολ τJν @ρχαων στ Λωζ*ννη.
Στ4ν κατ*λογο τJν @ρχαων >ργων TIχνης περιλαµ7*νεται τ4 ψηφιδωτ4
δ*πεδο το6 3ου αLJνα µ.X. µ3 τν παρ*σταση τJν δFδεκα 5θλων το6 EHρακλC κα< τJν MννIα MουσJν, τ4 NποHο >φερε στ4 φJς τ4 1990 µ3 τ<ς @νασκαφIς του N @ρχαιολ9γος κ. N. Γιαλο,ρης σ3 >παυλη PωµαϊκJν Xρ9νων κοντ1
στ1 γυµν*σια κα< τν παλαστρα τCς Aρχαας mHλιδας. T4 ψηφιδωτ4 @ποτελεH τµCµα µεγαλ,τερης σ,νθεσης ψηφιδωτJν, πο_ συγκρατεHται προσωριν1 µ3 µεταλλικ4 πλασιο κα< φυλ*σσεται στ<ς @ποθCκες τCς AρχαιολογικCς ΣυλλογCς mHλιδας. EH συνIχεια τCς @ποκ*λυψης 5λλων τµηµ*των το6
ψηφιδωτο6 δ3ν >χει χρηµατοδοτηθC @π4 το_ς nρµ9διους Vπηρεσιακο_ς φορεHς. Γι1 τ4ν λ9γο α`τ4ν >χει καταστC @δ,νατη Q ^ως τFρα Nλοκλiρωση τCς
µελIτης κα< Q Nριστικ δηµοσευση το6 σπουδαου α`το6 εVρiµατος, Mκτ4ς
@π4 µα σ,ντοµη κα< συνοπτικ @νακονωση.
EO κ. Γιαλο,ρης διετ,πωσε σο7αρ3ς @ντιρρiσεις γι1 τν @ποστολi του στ
Λωζ*ννη, καθhς δ3ν θ1 >χqη τ δυνατ9τητα ν1 συµπληρFσqη Nλ9κληρη τ
σ,νθεση κα< ν1 τν µελετiσqη µ3 το_ς συνεργ*τες του σ3 συνδυασµ4 µ3 τν
Nλοκλiρωση τCς @νασκαφCς το6 οLκοδοµiµατος, στ4 NποHο @νiκει τ4 ψηφιδωτ9. SOπως πληροφορηθiκαµε, φιλοδοξα το6 @ρχαιολ9γου Rταν ν1 Mπανατοποθετiσqη τ4 σ,νολο το6 ψηφιδωτο6 µετ1 τν πλiρη @ποκ*λυψη κα<
συντiρησi του εoτε στ4 κτiριο στ4 NποHο @νiκει εoτε σ3 εLδικ4 χJρο το6 Vπ4
µελIτην Mουσεου Aρχαας mHλιδος. «!H συν/χιση τ$ς 1νασκαφ$ς θ Oπρε-

Στ0ν Iωµ0 τOν κοινοτικOν π<ρων
παιχν3δια καH µE τ@... σRνορα νοµOν!
K?ριε διευθυντJ,
Θεωρ< 1ναγκαAο µετ τ2ν πρ8τη Lπιστολ µου σχετικ µF τ) να) το>
3Eπικουρ0ου 3Aπ&λλωνος («∆αυλ&ς», τ. 217) ν σbς στε0λω φωτοαντ0γραφα τ<ν δηµοσιευµJτων ποH Lπικαλ/στησα σF α7τ2 γι τ) 1ρχεAο σας. !H µελ/τη α7τ<ν τ<ν δηµοσιευµJτων ε9ναι 1παρα0τητη, γι ν διαπιστωθf$ τ)
1νησυχητικ) τ$ς περ0πτωσης.
Xαρακτηριστικ 1ναφ/ρω τ2ν Oντονη διαµJχη τ<ν δµων τ$ς περιοχ$ς
γι τ) πο> «1νκει» a να&ς, ποH ξεκ0νησε, gταν κJποιοι «µυρ0στηκαν» χρµατα. Στ "ρθρα τ<ν Lφηµερ0δων «3Eλευθερ0α» κα «ΘJρρος», στ ς 12-7-9,
λ/πουµε τ2ν κοιν&τητα Σκληρο> ν διεκδικf$ τ) να&, Lπικαλο?µενη µ/χρι
κα χJρτες τ$ς Γεωγραφικ$ς !Yπηρεσ0ας Στρατο>. MF α7τ) τ) δεδοµ/νο,
1φο> δηλαδ2 τ ο\κονοµικ Gφ/λη Lξασφαλ0στηκαν, @δρ?θηκε κα a περ0-
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πε ν yταν 1π) τ πρ<τα Oργα στ) πρ&γραµµα τ$ς λληνικ$ς 3OλυµπιJδας»,
σ,µφωνα µ3 τ δiλωση το6 oδιου το6 @ρχαιολ9γου στ4 « Eλε,θερο BCµα»
Aµαλι*δος: «xAλλωστε ο@ 1νασκαφFς LκεA µF πενιχρ&τατη µ/χρι τ8ρα χρηµατοδ&τηση π&σχονται πλο?σια συγκοµιδ2 ε ρηµJτων, κινητ<ν κα 1κιντων, τουλJχιστον 1ντJξια lν Qχι σπουδαι&τερη Lκε0νης ποH 1ποκJλυψαν
ο@ 1νασκαφFς στ) !Iερ) τ$ς 3Oλυµπ0ας». Aξιοσηµεωτο εOναι τ4 γεγον4ς aτι
N κ. Γιαλο,ρης πληροφορiθηκε τν @π9φαση γι1 τν @ποστολ το6 Mν λ9γ|ω
ψηφιδωτο6 µIσ|ω το6 T,που, @φο6 κανIνα @π4 τ1 µIλη τCς EπιτροπCς δ3ν
τ4ν MνηµIρωσε.
OD πολιτιστικο< φορεHς τCς Hλεας εOναι διατεθειµIνοι, aπως Vποστηρζουν, «ν Gρθ8σουν τ σ8µατJ τους eς 1σπ0δα, προκειµ/νου ν διαφυλJξουν
τ 1ρχαAα τους». EYπενθυµζουν δ3 aτι κα< N στρατηγ4ς Mακρυγι*ννης >λεγε στο_ς στρατιJτες του: «A7τ τ 1γJλµατα, κα 10.000 τJλληρα ν σbς δ8σουνε, ν µ2ν καταδεχθ$τε ν γο>ν 1π) τ2ν πατρ0δα µας. ∆ι’ α7τ πολεµσαµεν.» OD πολιτιστικο< φορεHς τCς Hλεας, πο_ Vπογρ*φουν τ διαµαρτυρα, εOναι: 1) Παγκ9σµια Πανηλειακ Συνοµοσπονδα « Oλυµπα - mHλιδα»· 2) Oµοσπονδα Σωµατεων ΠεδινCς Hλεας «EH Aρχαα Hλις»· 3)
Hλειακ EOµοσπονδα Συλλ9γων Πηνεας - ΩλIνης «EO Πηνειακ4ς Λ*δων»
κα< πλCθος συλλ9γων τCς περιοχCς· 4) οD @κ9λουθοι σ,λλογοι Hλεας: KIντρου, Γαστο,νης, Γουµερο6, Eφ,ρας, OLν9ης, ΠαλαιοχωριτJν, Σταφιδοκ*µπου, mAνθωνα, Kαλουπαιδαων, ΣουλιωτJν, A`γεου, ΛαγανP, Aγν*ντων κα< KαρυPς, καθhς κα< N συνθIτης @π4 τ4 Bασιλ*κι Hλεας κ. Πανα-

φηµος «^Oµιλος Φ0λων το> 3Eπικουρ0ου», γι ν Lπιταχ?νfη τ πρJγµατα.
xAρθρα Lπ "ρθρων στ)ν τοπικ) τ?πο, συν/δρια, aµιλ0ες κ.λπ. ^Oλα α7τ
gµως σταµJτησαν, gταν στ ς 28 Nοεµρ0ου 1999 "ρθρο στ2ν Lφηµερ0δα «Σηµα0α» 1ποκαλ?πτει «τελεσ0δικα», gτι a να)ς πJγεται διοικητικ στ) δ$µο
3Aνδρ0τσαινας το> νοµο> 3Hλε0ας. Στ) ωµ) τ<ν κοινοτικ<ν π&ρων... 1λλJζουν µ/χρι κα τ gρια τ<ν νοµ<ν! A7τ) θυµ0ζει 1νJλογες παλαι&τερες περιπτ8σεις διεκδ0κησης µοναστηρι<ν, ποH ε9χαν τ2ν 1τυχ0α ν ρεθο>ν σF
σ?νορα νοµ<ν (j κα σ?νορα νοµ<ν, ποH χαρJχτηκαν µF γν8µονα τ2 θ/ση
τ<ν µοναστηρι<ν).
Bλ/πουµε δυστυχ<ς, πrς [ περ0πτωση α7τ2 µοιJζει µF LκεAνα τ δηµ&σια Oργα, ποH καταλγουν [µιτελ$, 1φηµ/να στ2ν τ?χη τους, ποH κανε ς δFν
ξ/ρει j µπορεA ν Lγγυηθf$ γι τ) µ/λλον τους. ΣF περιπτ8σεις ποH 1φορο>ν
σF δρ&µους, gπως τ)ν περι&ητο Lθνικ) δρ&µο Tρ0πολης - KαλαµJτας, gπου
γι πJνω 1π) µ0α 20ετ0α τ) µ&νο ποH 1κο?γεται ε9ναι 1ναολ/ς, τ) 1ποτ/▲
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γιFτης Kωνσταντακ9πουλος. EH σχετικ διαµαρτυρα @πεστ*λη στν Vπουργ4 Πολιτισµο6 κα< κοινοπιiθηκε στ4ν πρ9εδρο τCς ∆ηµοκρατας, στ4ν πρωθυπουργ9, στ4ν @ρχιεπσκοπο AθηνJν κα< π*σης EEλλ*δος κα< σ3 nρµοδους φορεHς το6 νοµο6 Hλεας.
Aντιπρ9ταση τJν πολιτιστικJν φορIων το6 νοµο6 @ποτελεH s MξIταση τCς
περιπτFσεως, ν1 στIλνωνται τ1 @ρχαHα κ*θε τIσσερα χρ9νια στ<ς π9λεις πο_
διεξ*γονται οD Oλυµπιακο< AγJνες Vπ4 τν ε`θ,νη κα< συνοδεα @νθρFπων τCς τοπικCς @ρχαιολογικCς Vπηρεσας γι1 ^ναν [ δ,ο µCνες τ4 πολ,. Στ4
oδιο πνε6µα κινεHται κα< Q δiλωση το6 7ουλευτC κ. B,ρωνα Πολ,δωρα: «Kατ’
1ρχ ς ν δηλ8σω σαφ<ς, gτι LπιJλλεται ν Lκτεθο>ν δικJ µας ε ρµατα στ)
MουσεAο τ$ς ΛωζJννης. !Oµολογ< gµως, gτι δFν γνωρ0ζω λεπτοµ/ρειες γι
τ2 σχετικ2 Lπιλογ2 τ<ν 1ρχαιοττων. 3EπιφυλJσσοµαι λοιπ)ν ν διερευνσω τ) θ/µα κα ε\δικ8τερα τ) θ/µα το> Lν λ&γhω ψηφιδωτο>, τ) aποAο, gπως
τ) θ/τετε, ε9ναι ριψοκ0νδυνο κα Lπισφαλ/ς.»
ΦYΛAKEΣ KONTA ΣTON APXAIO NAO
«M/χρι θανJτου 1ντ0θετος» µ3 τν @νIγερση τJν φυλακJν στν Aνδρτσαινα δηλFνει Mπσης στ4ν «∆αυλ4» N 7ουλευτς κ. B,ρων Πολ,δωρας.:
«xEχω δη γρJψει σχετικ) "ρθρο κα Oφερα τ) θ/µα στ2 Bουλ, κα προχωρεA καλ µF τ2ν 1νJσχεση ποH Lγ/νετο 1π) τ) Συµο?λιο τ$ς 3Eπικρατε0ας
στ 1σφαλιστικ µ/τρα. ∆Fν Lπιτρ/πεται [ 1λ&γιστη καταστροφ2 το> περιJλλοντος. Kα στ2ν Oννοια το> περιJλλοντος – κατ τ2ν "ποψ µου – aρ0-

λεσµα ε9ναι [ ταλαιπωρ0α τ<ν κατο0κων τ$ς περιοχ$ς. Στ2ν περ0πτωση το>
ναο> gµως τ) 1ποτ/λεσµα θ ε9ναι τ) σσιµο µ/ρους τ$ς @στορ0ας gλων τ<ν
!Eλλνων, ποH 1ποτελεA τ) θεµ/λιο το> παγκ&σµιου πολιτισµο>. !Yπερολ; xOχι, γιατ κατJ aµολογ0α τ<ν ε\δικ<ν σF συν/δριο τ)ν 3Iο?νιο το> ’97,
«sν δEν TξασφαλιστοAν ]λες οY προϋποθ9σεις... h να0ς κινδυνεRει ν@ µLν ξαναστηθuW ποτ9».
N θυµ0σω, gτι [ διJρκεια το> gλου Oργου ε9χε πολογιστ$ σF 15 χρ&νια
τ) 1997, κα δη Oχουµε τ2ν πρ8τη Lπ0σηµη παρJταση 5 Lτ<ν, 1φο> a
«3Eπενδυτ2ς» τ)ν ∆εκ/µριο το> 1999 µιλJει γι 20 χρ&νια· !O καθηγητ2ς
κ. ΛαµπρινουδJκης τ) 1997 ε9χε πολογ0σει 30 χρ&νια κα dπεται συν/χεια,
1φο> gλα α7τ λ/γονται, Lνh< τ) Oργο δFν Oχει καλ καλ 1ρχ0σει!
MF Lκτ0µηση

Γ. Kωνσταντακ<πουλος
KαλαµJτα

∆ΑΥΛΟΣ/221, M*ιος 2000

14065

ζω κα τ) πνευµατικ) περιJλλον κα τ2ν ταυτ&τητα µιbς περιοχ$ς. Γι παρJδειγµα στ) XJνι τ$ς Γραιbς δFν δ?νασαι Lν Gν&µατι τ$ς πολυπολιτισµικ$ς
πολιτικ$ς ν κτ0σfης dναν µιναρ/: Στ2 συγκεκριµ/νη περ0πτωση [ ταυτ&τητα το> τοπ0ου καταγρJφει: “Nα)ς το> 3Eπικουρ0ου 3Aπ&λλωνος, Παναγι8της 3Aναγνωστ&πουλος a Φιλικ&ς, dνα 1π) τ πρ<τα @στορικ γυµνJσια τ$ς
χ8ρας, ιλιοθκη το> Kωνσταντ0νου 3Aγαθ&φρονος Nικολοπο?λου... [ πρ8τη Lκ το> συστJδην µJχη στ ς 27 Mαρτ0ου 1821 µεταξH !Eλλνων κα Tο?ρκων, στ2ν aπο0α [γεAτο a Kολοκοτρ8νης – κα Lδ< σηµει8νεται dνα θα>µα
πεζοπορ0ας κα ταχ?τητας: στ ς 23 Mαρτ0ου a Kολοκοτρ8νης παρευρ0σκεται
στ2ν KαλαµJτα στ2ν παρJδοση τ$ς π&λεως 1π) τ)ν 3Aρναο?τογλου στ)ν
Πετρ&µπεη MαυροµιχJλη κα στοHς MανιJτες κα στ ς 27 Mαρτ0ου δ0νει νικηφ&ρα µJχη στ2 θ/ση ^Aγιος ΘανJσης τ$ς 3Aνδρ0τσαινας µαζ µF τοHς προπJππους µου”... Π<ς λοιπ)ν ν 1γνοσουµε τ2ν @στορ0α το> τ&που; !H φυσιογνωµ0α τ$ς 3Aνδρ0τσαινας 1παγορε?ει τ ς φυλακFς στ)ν χ<ρο α7τ&ν. T)
Lπιχε0ρηµα gτι “Lρµωσε a τ&πος” κα πrς ο@ φυλακFς θ τ)ν 1νααθµ0σουν
aπωσδποτε δFν χρfζει σχολ0ου!».
EO πρJτος πρ9εδρος τCς ΠελοποννησιακCς SEνωσης στν @µερικανικ
lπειρο Mιχ*λης Mιχαλακ9πουλος δiλωσε στ4ν «∆αυλ4» σχετικ1 µ3 τ4 θIµα: «Πρ&κειται σαφ<ς περ 1νοσιουργµατος, κα 1ποτελεA αρει 1σ/εια
πρ)ς τ)ν Πολιτισµ&, L ν τελικ<ς γ0νfη πραγµατικ&τητα α7τ2 [ 1π0στευτη
πρ&ταση: ΦυλακFς µ/σα στ)ν @ερ) χ<ρο τ$ς 3Oλυµπ0ας, σF 1π&σταση 1ναπνο$ς 1π) τ)ν 3Eπικο?ριο 3Aπ&λλωνα, δ0πλα στ2ν 3Aνδρ0τσαινα, στ2 µ/ση
το> ∆µου 3Aλιφ?ρας κα 1κρι<ς 1π/ναντι 1π) τ2ν 3Aρχα0α 3Oλυµπ0α! Z<
στ2ν 3Aµερικ2 30 χρ&νια κα Oµαθα πολH καλJ, gτι, gπου πJρχουν φυλακ/ς,
1ναπτ?σσονται κα γιγαντ8νονται ο@ δραστηρι&τητες τ<ν Lµπ&ρων ναρκωτικ<ν, Lντ)ς κι Lκτ)ς α7τ<ν. M&νο τ/τοιου ε_δους “1ναJθµιση ο\κονοµικ$ς
1νJπτυξης” θ “προσφ/ρουν” ο@ φυλακFς στ2ν 3Oλυµπ0α... κα lς γ0νουν ο@
cρµ&διοι πι) ε\λικρινεAς µF τοHς ψηφοφ&ρους τους, µF τ2ν @στορ0α κα πρ)
πJντων µF τ2ν κοιτ0δα το> πολιτισµο>, τ2ν 3Oλυµπ0α.»
30ETHΣ «ANAΣTYΛΩΣH» TOY NAOY ME ∆AΠANH 6 ∆IΣ.
Eρωτηµατικ1 δηµιουργεH κα< ξεσηκFνει >ντονες @ντιδρ*σεις Q πρ9θεση
το6 Vπουργεου Πολιτισµο6 ν1 προχωρiσqη σ3 Mπεµ7*σεις στ4ν να4 το6 Eπικουρου Aπ9λλωνος. M3 τ δικαιολογα aτι τ4 >ργο κινδυνε,ει @π4 τ δι*7ρωση το6 Mδ*φους, γεγον4ς τ4 NποHο ο`δε<ς @µφισ7ητεH, Vπε,θυνοι το6
YΠΠO Vποστηρζουν, aτι πρIπει N να4ς ν1 διαλυθqC κα< ν1 MπανασυσταθqC,
Mγχερηµα τ4 NποHο θ1 διαρκIσqη 15 µ3 20 χρ9νια. Eντ,πωση @λλ1 κα< Vποψες προκαλεH Q «7ιασ,νη», µ3 τν Nποα MπιχειρεHται Q @ναστ,λωση, χωρ<ς
ν1 Mξασφαλισθο6ν οD προϋποθIσεις κα< ν1 δοθο6ν Mγγυiσεις γι1 τν @σφ*λει* του. M*λιστα N νεοσυσταθε<ς «SOµιλος Φλων Nαο6 Eπικουρου Aπ9λ-
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λωνος», N NποHος στηρζει τν LδIα τCς @ναστ,λωσης, @ναφIρει aτι ^νας @π4
το_ς στ9χους του εOναι «[ LπιτJχυνση τ<ν Lργασι<ν συντρησης κα 1νJδειξς του». SOπως Mπι7ε7αιFνει στν Mφηµερδα «Σηµαα» (12/10/99) N πρ9εδρος τCς AρχαιολογικCς EπιτροπCς Aποκατ*στασης Eπικουρου Aπ9λλωνος κ. Γι*ννης Tζεδ*κις, οD Mργασες >χουν lδη ξεκινiσει.
Σ,µφωνα µ3 καταγγελες το6 τοπικο6 T,που @λλ1 κα< το6 @ναγνFστη µας
κ. Γ. Kωνσταντακοπο,λου («∆», τε6χος 217: Mπιστολ µ3 ττλο «^Yποπτος
προγραµµατισµ)ς γι τ) να) το> 3Eπικουρ0ου»), προκ,πτει, aτι οD προθIσεις τJν nρµοδων δ3ν εOναι @γαθIς: OD Vπε,θυνοι @ρχαιολ9γοι κα< µηχανικο< σ3 σχετικ4 συνIδριο τ4ν Iο,νιο το6 1997 παραδIχθηκαν, aτι πρ9κειται
γι1 τ4 «πι) δ?σκολο, λεπτ) κα σ?νθετο σωστικ) Lγχε0ρηµα στ2ν !EλλJδα»,
Mπισηµανοντας aτι τ4 «1ναστυλωτικ) πρ&ληµα τ<ν µνηµε0ων τ$ς 3Aκροπ&λεως µοιJζει παιχνιδJκι» µπροστ1 του.
Λ9γ|ω τCς σπουδαι9τητας το6 Mγχειρiµατος οD συµµετασχ9ντες στ4 προαναφερ9µενο συνIδριο MπIστησαν τν προσοχi στο_ς MνδιαφεροµIνους, aτι,
M1ν δ3ν Mξασφαλισθο6ν aλες οD προϋποθIσεις, «ε9ναι καλ?τερο ν µ2ν ξεκινσfη τ) Oργο τ$ς διJλυσης το> ναο>, γιατ θ κινδ?νευε ν µ2ν ξαναστηθf$
ποτF». Eπ< πλIον τ4 Kεντρικ4 Aρχαιολογικ4 Συµ7ο,λιο δIχθηκε @κ9µη κα<
τν καταστροφ Bν4ς µIρους το6 µνηµεου, προκειµIνου ν1 σωθqC τ4 Vπ9λοιπο! Aς σηµειωθqC τIλος, aτι σ3 δηµοσευµα τCς τοπικCς Mφηµερδος «Θ*ρρος» σ,µφωνα µ3 Mκτιµiσεις το6 καθηγητο6 κ. Λαµπρινουδ*κη ^να τIτοιο
Mγχερηµα – στερIωσης κα< συντiρησης το6 ναο6 – θ1 διαρκο6σε τουλ*χιστον 30 χρ9νια.
T4 οLκονοµικ4 µIγεθος το6 >ργου @νIρχεται σ3 ψος 6 δισ. δρχ. κα< οD 15ετο6ς δι*ρκειας συµ7*σεις µ3 @ρχαιολ9γους, µηχανικο_ς κα< Mργατοτεχντες
συντελο6ν στ4 ν1 παρIχεται ^να @κ9µη κνητρο σ3 WρισµIνους τοπικο_ς παρ*γοντες, γι1 ν1 παρα7λIψουν τν Mπικινδυν9τητα το6 Mγχειρiµατος. Eπιφυλ*ξεις σχετικ1 µ3 τν @ναστ,λωση το6 ναο6 Mκφρ*ζει κα< N κ. B,ρων Πολ,δωρας: «Σαφ<ς κα Lπιθυµ< τ2ν 1ναστ?λωση το> ναο>, 1λλ
π) προϋποθ/σεις κα Lγγυσεις. ΠJντως π&σχοµαι, gτι θ παρακολουθσω κι α7τ)
τ) θ/µα.» OD HλεHοι, τ9σο το6 Mσωτερικο6 aσο κα< οD @π9δηµοι AµερικCς,
KαναδP κα< A`στραλας, δηλFνουν @ποφασισµIνοι ν1 Mµποδσουν τν Vπο7*θµιση το6 νοµο6 τους κα< καταγγIλλουν κ*θε σχετικ MνIργεια, τ σκοπιµ9τητα τCς Nποας δ3ν @ντιλαµ7*νονται. ΘIµατα aµως προκ,πτουν κα< µ3
τ µ @ξιοποηση το6 σταδου, τ4 NποHο, σηµειωτIον, παραµIνει περιφραγµIνο µ3 ^να πρ9χειρο συρµατ9πλεγµα, καθhς κα< µ3 τ4 MουσεHο τCς Aρχαας Oλυµπας, aπου οD «καντνες µ3 τ1 πλαστικ1 ποτηρ*κια» συµπληρFνουν
τν εLκ9να τCς Vπο7*θµισης τCς περιοχCς.

N6νσυ Mπ3σκα

Tιµ<θεος Kιλ3φης:

«∆EN MΠOPEI
ΣHMEPA
KANEIΣ
NA KAIH
BIBΛIA»
Kαταδικ+ζει τ=ν καταστροφ=
το6 JEλληνικο6 Πολιτισµο6
7πK τKν XριστιανισµK
«∆Eν aκουσα τ0ν Π6πα ν@ ζητvw συγγνUµη συγκεκριµ9να Qπ’ τLν
7Oρθ<δοξη 7Eκκλησ3α», δλωσε a 1ρχιεπ0σκοπος Xριστ&δουλος,
Lξερχ&µενος το> !Eραϊκο> Mουσε0ου το> !Oλοκαυτ8µατος, ποH
Lπισµως Lπισκ/φθηκε πρ&σφατα. Φα0νεται, πrς [ «τακτικ2 τ$ς
συγγν8µης», ποH Lγκαιν0ασε [ Pωµαιοκαθολικ2 3Eκκλησ0α κα
1πευθ?νεται πρ)ς κJθε κατε?θυνση, "ρχισε ν «Lνοχλf$» τ)ν προκαθµενο τ$ς !Eλλαδικ$ς 3Eκκλησ0ας, προφαν<ς ε_τε λ&γhω τ$ς 1ντ0θεσς του πρ)ς τ) Lνδεχ&µενο τ$ς dνωσης τ<ν 3Eκκλησι<ν, ε_τε γιατ
θ 1ναγκαστf$ a _διος ν χρησιµοποισfη τ2ν τακτικ2 α7τ2 κα ν
ζητσfη συγγν8µη 1π’ τ2ν !Eλληνικ2 !Iστορ0α. Περ το> ζητµατος
α7το> µ0λησε στ)ν «∆αυλ)» a 1ρχιµανδρ0της Tιµ&θεος Kιλ0φης, dνας
Lκ τ<ν φωτισµ/νων !Eλλνων κληρικ<ν.
H ΣYNENTEYΞH TOY κ. TIMOΘEOY

EPΩTHΣH: Πρ&σφατα a ΠJπας ζτησε συγγν8µη 1π’ τ2ν 3Oρθ&δοξη 3Eκκλησ0α γι τ2ν κατJκτηση τ$ς Π&λης 1π’ τοHς Σταυροφ&ρους τ)
1204 µ.X. Mπως α7τ) ε9ναι µ0α πρJξη καλ$ς θ/λησης, ποH θ συµJλfη
στ2ν dνωση τ<ν δ?ο 3Eκκλησι<ν;
AΠANTHΣH: Mα χειρονοµα καλCς θIλησης πρIπει ν1 γνεται δηµ9σια κα< 5µεσα @π’ τ4ν Π*πα κι zχι δι1 µIσου κ*ποιων MκπροσFπων του σ3 Lδιατερες συναντiσεις, aπου δ3ν ξIρουµε τ @κρι7Jς λI-
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γεται. EµεHς θIλουµε εLλικρινJς τν ^νωση τJν EκκλησιJν. SOµως
α`τ4 δ3ν συµ7αδζει µ3 τ<ς πολιτικ3ς παρεµ7*σεις το6 Π*πα στ1
Bαλκ*νια. Kα< στ4ν π9λεµο τCς Bοσνας κα< σ’ α`τ4ν το6 Kοσσυφοπεδου >λα7ε θIση σ3 7*ρος τJν kρθοδ9ξων λαJν. ΠρIπειν1 Bνωθο6µε, δ3ν πρIπει Q Dστορα ν1 περιµIνqη, γι1 ν1 @ντιµετωπσουµε
@π4 κοινο6 aλο α`τ4 τ4 πλCθος τJν παραθρησκευτικJν κινηµ*των,
πο_ Nδηγο6ν στ4ν zλεθρο χιλι*δες @νθρFπους.

EPΩTHΣH: Mπως yρθε [ ρα, πJτερ, [ 3Oρθ&δοξη !Eλλαδικ2
3Eκκλησ0α ν ζητσfη συγγν8µη 1π’ τ2ν !Eλληνικ2 !Iστορ0α γι τ2ν καταστροφ2 το> !Eλληνικο> Πολιτισµο>;
AΠANTHΣH: SOπως σPς Mξiγησα κα< παλαι9τερα, Q EEλλ*δα VπIστη µεγ*λες καταστροφ3ς κατ1 το_ς πρFτους 7υζαντινο_ς χρ9νους,
πο_ ε`τυχJς aλοι @ναγνωρζουµε. Kατ1 καιρο_ς Q Eκκλησα >χει
παραδεχθC τ1 σφ*λµατα α`τ1 κα< τ1 >χει καταδικ*σει. EO ΦFτιος,
N Γρηγ9ριος N ΠαλαµPς εOναι χαρακτηριστικ3ς περιπτFσεις πατIρων, πο_ καταδκασαν τ4ν φανατισµ9, δIχθηκαν τν EEλληνικ
Γραµµατεα κα< Mνστερνσθηκαν τ σοφα της.

EPΩTHΣH: Mπως σµερα a ν>ν 1ρχιεπ0σκοπος πρ/πει ν ζητσfη
α7τ2 τ2 συγγν8µη;
T.K.: ∆3ν ξIρω, τ θ1 κ*νqη N @ρχιεπσκοπος. EµεHς π*ντως α`τ1 τ1
γεγον9τα τ1 καταδικ*σαµε. Kα< 7λIπουµε τ1 >ργα TIχνης τCς EEλλ*δας Wς @ριστουργiµατα, τν EEλληνικ Γραµµατεα Wς θησαυρ9.
∆3ν θ1 Mναντιωθο6µε στν Mπιστiµη, θ1 θξουµε aµως το_ς Mπικνδυνους δρ9µους, πο_ κ*ποιες φορ3ς παρνει. EO oδιος N Πλ*των >λεγε: «Πbσα Lπιστµη χωριζοµ/νη 1ρετ$ς πανουργ0α, ο7 σοφ0α φα0νεται». ∆3ν µπορεH πλIον κανε<ς σiµερα ν1 καqη 7ι7λα (κα< @ναφIροµαι στ1 πρ9σφατα Mπεισ9δια, Mξ αLτας Bν4ς 7ι7λου πο_ κυκλοφ9ρησε), Q @λiθεια δ3ν >χει @ν*γκη τCς πυρPς.
T4 µεγ*λο πρ97ληµα, πο_ πρIπει σiµερα ν1 @ντιµετωπσουµε, εOναι
Q @ποχα,νωση το6 @νθρFπου @π’ τ1 sλεκτρονικ1 µIσα, Q @µερικανοποηση τCς ζωCς. Kα< Q Eκκλησα µας κα< Q @ρχαα σοφα
διαθIτουν τ1 µIσα, τ4ν πλο6το τCς γνFσεως, γι1 ν1 @ντιµετωπσουµε το_ς κινδ,νους α`το_ς, πο_ Nδηγο6ν στν MκµηδIνιση το6
@νθρFπου.
Παν. Λ. KουIαλ6κης

H ΣHMAΣIA TOY ONOMATOΣ OPΦEYΣ:
«KO φ9ρων τ0 Προµηθεϊκ0 πνευµατικ0 φOς»

KO 7OρφεRς, Qρχηγ0ς τWς κιν8σεως τOν 7OρφικOν, πα3ζει λRρα καH τραγουδw,
Tν^O Θρwκες συγκεντρUνονται γRρω του γοητευµ9νοι.

T1 Oρφικ1 Mυστiρια κυρι*ρχησαν γι1 µακρ_ χρονικ4 δι*στηµα στ4ν @ρχαHο κ9σµο
κα< Q µεταγενIστερη Mπδρασi τους φθ*νει στ<ς QµIρες µας. EΩς Dδρυτiς των θεωρεHται N
Oρφε_ς N ΘρPξ, προσωπικ9τητα σ,µφωνα µ3 το_ς @ρχαους συγγραφεHς πολυσχιδς κα<
σοφi, στε >κανε τ4ν Schuré8 ν1 πqC: «!O 3OρφεHς στJθηκε τ) Oµψυχο πνε>µα τ$ς @ερ$ς
!EλλJδας... a 1φυπνισµ)ς τ$ς θε0ας ψυχ$ς...». T4 zνοµα 3OρφεHς >χει συνδεθC µ3 τ λIξη
Gρφν&ς, συνδIοντ*ς τον µ3 τ4 7ασιλιP το6 SAδη. Aντθετα N Schuré Bρµηνε,ει τ4 «3OρφεHς»
Wς « EκεHνος πο_ θεραπε,ει τ4 φJς». ∆3ν αLτιολογεH τν Bρµηνεα του, @λλ1 φανεται aτι
εOναι πολ_ κοντ1 στν @λiθεια.
EH συνολικ φιλοσοφικ θεFρηση τJν OρφικJν SYµνων κα< τJν καταγραφJν πο_ διασFθηκαν @π4 το_ς @ρχαους συγγραφεHς, δεχνουν aτι Q λIξη «3OρφεHς» oσως κ*ποτε,
στν @ρχ τJν µυστηρων, @νCκε σ3 κ*ποια προσωπικ9τητα Vπαρκτi, Q Nποα aµως µ3 τν
π*ροδο τJν χρ9νων @πIκτησε µPλλον >ννοια ττλου, aπως @ργ9τερα τ4 «M0νως»1,2,5,7.
«3OρφεHς» θ1 πρIπει ν1 Rταν N Bκ*στοτε Dεροφ*ντης τJν µυστηρων. EH Oρφικ φιλοσοφα, Wς γνωστ9ν, ξεκνησε @π4 τ1 θρακικ1 7ουν1 σ3 µα Mποχ πο_ N ∆ι9νυσος, N 7ασικ4ς θε4ς τJν µυστηρων, Rταν @κ9µη «φεγγαροθε9ς». ΣυνεπJς οD λατρευτικ3ς Bορτ3ς
>πρεπε ν1 γνωνται, κα< γνονταν, τ ν,κτα. Σ3 aλα τ1 µυστiρια, τ1 @ρχαHα κα< τ1 σ,γ-
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χρονα, Q πεµπτουσα τους εOναι Q µετ*7αση @π4 τ4 σκ9τος στ4 φJς µ3 δι*φορους συνiθως @λληγορικο_ς κα< συµ7ολικο_ς τρ9πους. EEποµIνως εOναι φανερ9, aτι στ4 5δυτο το6
ναο6 N Dεροφ*ντης 5να7ε τν πυρ*, εoτε Mκενη τ στιγµ [ @π4 συνεχJς καουσα Dερ πυρ*, πο_ συµ79λιζε τ4 @Iναο φJς κα< Mµφανιζ9ταν µπροστ1 στ4 λα9, aπως κα< σiµερα συµ7ανει τ στιγµ πο_ N DερIας ψ*λλει στ δι*ρκεια τCς @ναστ*σιµης @κολουθας τ4 «∆ε>τε
λJετε φ<ς» κα< Mµφανζεται @π4 τν EΩραα Π,λη µ3 @ναµµIνη τ λαµπ*δα. AκολουθFντας τ1 @ρχαHα τυπικ1 λατρεας εOναι περισσ9τερο @π4 7I7αιο aτι στ4 5δυτο το6 ναο6
N Dεροφ*ντης @π4 τν Dερ πυρ1 5να7ε πυρσ9 (α`το< VπCρχαν τ9τε) κα< Mµφανιζ9ταν στ4
5νοιγµα το6 ναο6, εoτε κτισµIνου εoτε σπηλαου στ1 5γρια θρακικ1 7ουν*. TCς Mµφ*νισης το6 Dεροφ*ντη σγουρα προηγεHτο κ*ποιος Mξ*γγελος, @ναγγIλλοντας τν Mµφ*νιση,
τν 5φιξη το6 φωτ9ς. A`τ4 @σφαλJς γιν9ταν στ γλJσσα τCς MποχCς, πο_ 7I7αια δ3ν
Rταν 5λλη @π4 τν EEλληνοπελασγικ [ >στω κ*ποια δι*λεκτ9 της.
Στ γλJσσα aµως Mκενη N πυρσ4ς λIγεται οZρ, aπως @ναφIρεται @π4 τ4ν I*κω7ο Θωµ9πουλο στ1 «Πελασγικ*» του8. EH λIξη σχετζεται 5µεσα µ3 τ µεταγενIστερη Bλληνικ
λIξη 3Ωρ0ων, πο_ σηµανει λαµπρ4ς @στερισµ9ς, µ3 τ λατινικ uro, πο_ Bρµηνε,εται ς
καω, λ*µπω. Kυρως aµως εOναι @κρι7Jς Q oδια λIξη στ σ,γχρονη @λ7ανικ γλJσσα: ur4,
πο_ @ποτελεH τν πι4 5µεση, @νεξIλικτη, θυγατρικ γλJσσα τCς ΠελασγικCς. Στν Aλ7ανικ Mπσης σiµερα Q λIξη afër4, κοντ*, σιµ*, πλησον, συσχετζεται 5µεσα µ3 τν χεττιτικ «1ρο?»3 (σηκFνω, κοµζω, µεταφIρω). mAρα, ν N Mξ*γγελος @νiγγειλλε στ4 πλCθος
aτι >ρχεται τ4 φJς, θ1 πρIπει ν1 τ4 >λεγε κ*πως >τσι: «Oρ 1φ ρ, α7τJρ», [ «Oρ 1ροH»
[ «Oρ 1ρ<» [ κ*τι σχετικ9. EOναι λοιπ4ν λογικ4 ν1 VποθIσqη κανε<ς, aτι τ4 «Oρ-@φ1ρ»,
[ κ*τι παρ9µοιο, µ3 τ<ς σχετικ3ς Mξελικτικ3ς γλωσσικ3ς µετα7ολ3ς στν π*ροδοση το6 χρ9νου µπορε< ν1 µετα7ληθqC σ3 «O7ρφJρ», «3Oρφ ρ» κα< @ργ9τερα µ3 τν προσθiκη τCς
BλληνικCς κατ*ληξης «-εHς» γνεται «3Oρφε?ς», πο_ Bρµηνε,εται «A`τ4ς πο_ φIρνει τ4
φJς» κα< κατ’ MπIκταση τ4 πνευµατικ4 Προµηθεϊκ4 φJς.
EH Bρµηνεα α`τ 7ρσκεται πολ_ κοντ*, ταυτζεται µPλλον µ3 τν >ννοια το6 Schuré8
[ το6 Σωκρ*τη Λι*κου6, πο_ Bρµηνε,ει τ λIξη µ3 τν @λ7ανικ rrufé, πο_ σηµανει @στραπi, κεραυν4ς κα< 7I7αια Mννοιολογικ1 καταλiγει στν oδια σηµασα. EO Oρφε,ς, [ καλ,τερα N @ρχηγIτης τJν OρφικJν µ3 τ4 zνοµα α`τ9, Rταν α`τ4ς πο_ >φερε τ4 φJς στ4ν
5νθρωπο, τ4 πνευµατικ4 φJς, τ4 φJς το6 ΠροµηθIα, γι1 ν1 @νυψFσqη κα< ν1 φIρqη τ4ν
5νθρωπο κοντ1 στν @λiθεια.
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KUστας Θανασουλ<πουλος

Kαθηγητς Aριστοτελεου Πανεπιστηµου Θεσσαλονκης

ΓEΛOPAMA

Στ@ Qθ9ατα λιµαν6κια τWς Xην3τσας
TρIµε, Θαν*ση Nακ9πουλε! NIος @στρ τCς εLδικ9τητ9ς σου Mµφανστηκε στ4 στερIωµα «και9µενος Wς λαµπ1ς» κα< @πειλεH ν1 σ3 θIσqη στ4 Qµφως
τCς MπουρδολογικCς Eπιστiµης, τν Nποα ^ως τFρα µ3 π*θος `πηρIτησες δηµοσιε,οντας στ4ν «∆» τ1 πορσµατα τJν MρευνJν σου. EOναι γνiσιος
@π9γονος τJν Φοινκων, aπως κατηγορηµατικ1 δηλFνει N oδιος. MιλPµε
γι1 πολ_ προχωρηµIνο µυαλ9, τ9σο προχωρηµIνο πο_ δ3ν 5ντεξε τ στεν9τητα τJν κρανιακJν kστJν του κα< δραπIτευσε, ν κρνω @π4 τ4 5ρθρο του
σ3 δ,ο συνIχειες, παρακαλJ (!), στ4 α`τοαποκαλο,µενο «@παγορευµIνο περιοδικ9», τ9σο @παγορευµIνο πο_ κυκλοφορεH B7ραως (παρντ9ν, «ε`ρIως»
lθελα ν1 πJ). T4 δια7*ζει κα< Q Bουντο6 Mπουµπο6, Q χαρτοκαφεµ*ντις
τCς γειτονιPς µου. Στ4 Mν λ9γ|ω >γκριτο >ντυπο λοιπ4ν N προαναφερθε<ς
@ρθρογρ*φος το6 περιοδικο6 kρθοτοµεH @ναφορικ1 µ3 τ4 σο7αρFτατο κα<
νευραλγικ4 ζiτηµα τCς σχIσεως µεταξ_ MινFων, Mκπεσ9ντων @γγIλων κα<
Mξωγiινων, πο_ τ9σο πολ_ διχ*ζει τν παγκ9σµια κοιν γνFµη κα< @ποτελεH τ4 sine qua non γι1 τν καταν9ηση κα< κατ*κτηση τCς BλληνικCς µας
α`τογνωσας.
Στ4ν πρ9λογ9 του γρ*φει µεταξ_ 5λλων: «κα Lγr gλο 1γνJντευα 1χ&ρταγα µF µισ&κλειστα µJτια, περιµ/νοντας, σ ν µεγJλος ροµαντικ)ς ποH
µουν, τοHς 1ρχα0ους προγ&νους µου. ^Oπου νJ ’ναι θ φανο>ν ο@ φ0λοι µου
ο@ Φο0νικες π0σω 1π) τ 1θ/ατα λιµανJκια τ$ς Xην0τσας, τ$ς γοητευτικ$ς
!Eρµιον0δας, µ/σα στ) µεθυστικ) δρ&µο 1π) λJµψεις, ταχ?πλοοι, ε7κ0νητοι,
[λιοκαµµ/νοι, µελαµψο0, συλλογιζ&µουν µ/σα στ) Lξα0σιο α7τ) θJµος το>
ναο>». Φαντ*σου σκηνικ9! Aκ9µη κα< τ1 µαλ*κια το6 7υθο6 θ1 @νατρχιαζαν @π4 συγκνηση. BI7αια τ4 µ9νο πο_ MνδIχεται ν1 δqC N kνειροπ9λος
µας «Dστορικ4ς» εOναι κανIνα σαπιοκ*ρα7ο γεµPτο µ3 MξαθλιωµIνους λαθροµεταν*στες, πο_ οD νεο-Φονικες µPς στIλνουν τακτικ*. Aν το6 @ρκqC
α`τ9, >χει καλJς.
ΠPµε παρακ*τω στ4 περισπο,δαστο κεµενο: «KJποτε a K/ηση στ ς διορJσεις του 1ν/φερε, gτι π$ρχαν Lντ)ς κα Lκτ)ς τ$ς 3Aτλαντ0δος ποανJπτυκτες φυλFς κι Lπ0σης τερJστια πτην στ2ν πειρο α7τ2 κα 1λλαχο>.
A7τ δFν yσαν σ?µφωνα µF τ ς Oρευν/ς µου \πτJµενοι δειν&σαυροι, 1λλ τερJστιοι σταυραετο µF "νοιγµα πτερ<ν τεσσJρων µ/τρων. O@ δF xAτλαντες
σ?µφωνα µF τ)ν K/ηση Lπρ&κειτο ν τ Lξοντ8σουν. Tελικ α7τ χJθηκαν
µαζ µF τ2ν 1π8λεια τ$ς 3Aτλαντ0δας.» Γι1 το_ς µ γνωρζοντες N mEντγκαρ
KIηση εOναι N µουρλοκαµπIρης πο_ εOχε προ7λIψει, Wς νIος παλαιοδιαθηκικ4ς προφiτης aτι Q Aτλαντ<ς θ1 @νεδ,ετο @π4 τ4ν κεαν4 τ4 >τος 1968
– κι @κ9µη περιµIνουµε. ΠροφανJς θ1 παρουσι*στηκε 7λ*7η στ4 µηχανισµ4 @νυψFσεως τCς τεκτονικCς πλ*κας της. SOσο γι1 τν περ< τJν «πτηνJν»
>ρευνα κα< γνFµη το6 @ρθρογρ*φου, φρονο6µε, aτι θ1 Rταν τιµ γι1 τν
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EEλληνικ Oρνιθολογικ EEταιρεα ν1 τ4ν συµπεριλ*7qη στ1 µIλη της.
Παρακ*τω @ρχζει Q καταστροφολογα: «O@ Σουµ/ριοι τ<ν Σοδ&µων κα
τ<ν Γοµµ&ρων λοιπ)ν καταστρJφηκαν λ&γhω τ<ν σεξουαλικ<ν τους παρεκκλ0σεων, Lνh< ο@ xAτλαντες λ&γhω το> gτι Oκλεαν Lν/ργεια 1π) "λλες διαστJσεις το> Σ?µπαντος, πJλι 1νεπ0τρεπτη πρJξη LνJντια στ2ν \σορροπ0α
το> Σ?µπαντος.» mEτσι εOναι. EO παντογνFστης κα< πανηθικFτατος Mξωσυµπαντικ4ς @φIντης «τ1 πCρε στ4 κρανο» µ3 το_ς 7I7ηλους κα< «τζ<ζ» στο_ς
µIν, «µπλο_µ» στο_ς δI, το_ς >δωσε κα< κατ*λα7αν!
T4 ρεσιτ1λ @ντικειµενικCς Dστοριοδιφας συνεχζεται: «!O πολιτισµ)ς /αια τ<ν Σουµερ0ων yταν πι) λικ&ς, δFν 1ν/πτυξε τ&σο τ2 σκ/ψη, gπως
συν/η µF τοHς xAτλαντες. !Ωρισµ/να γρJµµατα το> 1λφατου τ<ν Φοιν0κων µοιJζουν µF µυστικ σ?µολα τ<ν 3AτλJντων. A7τ τ π$ραν 1π) τοHς
τελευτα0ους ο@ A\γ?πτιοι κα 1π) α7τοHς ο@ Φο0νικες. E9ναι δF µεγJλο λJθος ν νοµ0ζουν µερικο λληνοκεντρικο συγγραφεAς, gτι ο@ ^Eλληνες π2γαν
στ2ν 3Aτλαντ0δα κα "φησαν LκεA τ γρJµµατJ τους j 1κ&µη "λλοι, πι)
περολικο0, gτι φθJσαµε στ2 Θο?λη πρ ν 7.000 χρ&νια.» Tς, τς! T λ3ς, 7ρ3
παιδ µου! mEγινε τIτοιο @λφα7ητικ4 @λισ7ερσι κα< οD @ρχαHοι κα< µεταγενIστεροι Dστορικο< συγγραφεHς «κοιµ9ντουσαν µ3 τ1 τσαρο,χια»; SOσο γι1
τ Θο,λη, MκεHνος N >ρµος N ΠυθIας N MασσαλιFτης τζιτζκια πετ*λωνε; H
µiπως εOδε στ4ν πνο του τ4 ταξδι;
Kα< τFρα τ4 κρεσIντο: «3Eπιπλ/ον [ 1ντ0ληψη gτι ο@ ^Eλληνες 1ρχ0ζουν
τ2 δηµιυργ0α 1ποικι<ν στ2 δυτικ2 1κτ2 τ$ς Mικρbς 3Aσ0ας 1π) τ) 800 π.X.
ε9ναι κJτι τελε0ως διαφορετικ) 1π’ g,τι νοµ0ζουµε. Στ2ν πραγµατικ&τητα ο@
^Eλληνες, Oχοντας 1φοµοι8σει σF ποσοστ) 25% (πJς τ4 Vπολ9γισες, 7ρ3 θηρο;) φοινικικ) α9µα λ&γhω το> gτι ο@ 3Aχαιο 1ναµ0χθηκαν µF το>ς Mιν8ους,
ποH yσαν Φο0νικες, LπικJθονται, υ@οθετο>ν κα κληρονοµο>ν τ ς φοινικικFς
(µινωικFς) 1ποικ0ες τ$ς 1κτ$ς α7τ$ς, ποH yσαν περ0που 250. O@ καθαρ
φοινικικFς yσαν περ0που 15.» E, καλ1 τFρα, α`τ1 εOναι γνωστ*! Ποι9ς MχIφρων 5νθρωπος µπορεH ν1 @µφισ7ητiσqη, aτι N Mνως Rταν µπατζαν*κης το6
MολFχ; Kα< καλ1 α`το< οD παλιο-Aχαιο< σφετερστηκαν τ<ς @ποικες τJν
Φοινκων προγ9νων µας, οD τελευταHοι aµως τ9σο µετρι9φρονες Rταν, στε
ν1 µν @φiσουν πσω τους τ4 παραµικρ4 Dστορικ4 oχνος τCς παρουσας τους
σ’ α`τIς; EH @π*ντηση στ συνIχεια τCς παραγρ*φου: «3EξJλλου gλοι γνωρ0ζουµε (ποιο «aλοι», καλI;) gτι [ περ0φηµη M0λητος @δρ?θηκε 1π) τοHς
Φο0νικες, ο@ δF Gνοµασ0ες LπιθαλJσσιων π&λεων, gπως T/ως, !Aλικαρνασσ)ς κα "λλες, σ ν λ/ξεις ε9ναι προελληνικ/ς, δηλαδ2 µινωικ/ς, δηλαδ2 το>
θαλασσ0ου προγονικο> µας κρJτους». mEλεος, @γαπητI µου! Kα< στ4ν κ.
MπαµπινιFτη ν1 τ1 πqCς α`τ*, θ1 πIσqη ξερ9ς.
Συνεχζοντας @κ*θεκτοι τν @ν*γνωση 7λIπουµε σ3 Bπ9µενη παρ*γραφο
τ<ς καριες κρσεις πο_ διατυπFνονται περ< Dστοριοδιφας: «Γι’ α7τ) δFν
ε9ναι καθ&λου 1στεAο j εZκολο τ) ν 1σχολ$ται κανε ς µF τ) παρελθ)ν eς
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diletante, δηλαδ2 eς Lρασιτ/χνης. Kα gλα α7τ σ ν τοµεAς 1σχολ0ας 1νκουν
µ&νον στοHς προωρισµ/νους (@π4 ποι9ν 5ραγε;) κα Qχι σ’ α7τοHς ποH νοµ0ζουν.» ΠIς τα, χρυσ9στοµε! mOχι, ν1 7γανουν κ*ποιοι @κατον9µαστοι κα<
ν1 τσαµπουνPνε aτι στν EEλλ*δα Vπ*ρχουν πυραµδες @ρχαι9τερες @π4 τ<ς
αLγυπτιακIς, [ aτι MδJ Mµφανστηκε N 5νθρωπος, [ aτι οD κ*τοικοι το6 ELρηνικο6 µιλο6ν Bλληνικ*. ( Eν @ν*γκqη τρ*7α τους κα< µα µiνυση ν1 στανι*ρουν.) Kι ν παρ1 τα6τα 7ρεθqC κ*ποιος κακ9πιστος κα< @µφισ7ητiσqη τ δικi σου @ξιοπιστα, ρχ’ του τν παρακ*τω παρ*γραφο το6 5ρθρου σου,ν1
τ4ν @ποστοµFσqης: «O@ xAγγελοι λοιπ&ν, ποH κατ/αιναν µF διαστηµ&πλοια
στ2ν 3Aτλαντ0δα, στ2ν 1ρχ2 yσαν καθαρο κα Qχι σ?µµεικτοι. 3Aργ&τερα κατ/αιναν ο@ _διοι j µF τοHς γιο?ς τους (κ9ρες δ3ν εOχαν;), ποH yσαν πι σ?µµεικτοι j µιγJδες “"γγελοι”, δηλαδ2 1νεµεµιγµ/νοι µF τ ς LκεA φυλ/ς, Qντας
πι κJπως κοκκινωπο0. E_χα ζσει κι Lγr τ&τε, gπως κα "ργ&τερα στ2ν
A_γυπτο κα ε9χα κJποιον "γγελο ποH µF Lπ/λεπε (zχι aπως τFρα, πο_ δ3
σ3 Mπι7λIπει κανες, οτε κν N ψυχατρ9ς σου), a aποAος yταν πολH φιλικ)ς
µαζ0 µου. Λεγ&ταν M/ρµηχος.» TFρα µ*λιστα. Περ< α`τοψας κα< α`τηκοας ο`δε<ς λ9γος.
mA, µν ξεχ*σω κα< µα 5λλη 7αρυσiµαντη Mπισiµανση λγο παραπ*νω:
«Πρ<τα gµως Gφε0λουµε ν µιλσουµε γι τοHς @πτJµενους δ0σκους, ο@ aποAοι
ε9ναι παρκτο κα Qχι κJτι τ) φανταστικ) κα ο@ aποAοι στ) 1π8τατο παρελθ)ν προσγει8νονταν πολH συχν στ2 Γ$ µας (τFρα πι1 >κοψαν α`τ τ
συνiθεια;), LπηρεJζοντας τοHς πολιτισµοHς τ<ν 3AτλJντων κα τ<ν Σουµερ0ων. E9ναι γνωστ) (π9θεν, καλI;) gτι δ0δαξαν τ2ν καλλι/ργεια τ$ς γ$ς κα
τ ς τ/χνες κα gλοι λ0γο πολH γνωρ0ζουµε τ2 µεσοποταµιακ2 @στορ0α το>
3OJννες κα το> καλαθιο> του, ποH µι παρ&µοια πλ/ξη 1πεικον0ζεται 1νJγλυφη LπJνω στ)ν 3Oµφαλ) τ<ν ∆ελφ<ν.» Eγκρνω κα< Mπαυξ*νω, τερ*στιε! Kανε<ς Mντ4ς το6 Nρατο6 κα< @9ρατου Σ,µπαντος δ3ν δικαιολογεHται ν1
@γνοqC τ διiγηση, κατ1 τν Nποα N µικρο,λης O*ννες, Wς 5ρρεν πρ9τυπο
Kοκκινοσκουφτσας, διI7αινε τ1 δ*ση το6 Παρνασο6 κρατFντας ^να καλαθ*κι µ3 φαγητ4 γι1 τ γιαγι*κα του, πο_ Rταν 5ρρωστη. Eπειδ aµως N
κακ4ς Λ,κειος ( Aπ9λλων) τ4ν πCρε στ4 κυνiγι µIχρι τν Eγγ_ς Aνατολi,
παρ*τησε τ4 καλ*θι κι aπου φ,γqη – φ,γqη. Aργ9τερα τ4 7ρCκαν οD SEλληνες κι @φο6 πIταξαν τ*, µουχλιαχµIνα πλIον, µεζεδ*κια πο_ περιεHχε, τ4 γ,ρισαν @ν*ποδα κα< τ4 >καναν Oµφαλ9. SOσο γι1 τ γιαγι1 οD αLθερικ3ς πληροφορες µου λIνε, aτι προσελiφθη στ4 MαντεHο Wς Πυθα.
Λ9γ|ω Mλλεψεως χFρου ς µενουµε στ1 µIχρι το6δε MκτεθIντα, πο_ Mπαρκο6ν Wστ9σο, γι1 ν1 κ*νουν κα< τ4ν πλIον σε7αστ4 µπαρUFOλ9γο ν1 ρουφiξqη τν @µπο,λα µ3 τ4 Vδροκυ*νιο, Wς Mλ*χιστη πρ*ξη περισFσεως τCς
µπουρδολογικCς του τιµCς.

M6ριος Mαµαν9ας

ΠερH TπιστροφWς τOν Tλγινε3ων
«Φοο> τοHς ∆αναοHς κα δ<ρα φ/ροντας.» T0 ε9ναι α7τ2 [ ξαφνικ2
ν/α αο?ρα γι τ2ν Lπιστροφ2 τ<ν µαρµJρων το> Παρθεν<νος; Γιατ
gλοι α7το ο@ νεοεµφανιζ&µενοι κJθε µ/ρα... προστJτες το> πολιτισµο>,
α7το ποH µF Gξ/α κα συρµατ&ουρτσες κ&ντευαν ν τ κJνουν cπλο>ς
Qγκους; T χJλια το> 3Eξουσιασµο>· ποH προσπαθεA ν ρf$ κJποια λ?ση, γιατ ε9ναι Lξ0σου δικο0 του κα α7το ποH τ διεκδικο>ν. ∆ι&τι δFν
Oχουν καταλJει α7το ποH τ διεκδικο>ν, τ0 θ Oπρεπε ν yταν, γι ν
Oχουν α7τ) τ) δικα0ωµα, 1λλι<ς δFν ξεχωρ0ζουν καθ&λου κα cπλ<ς θ
προσθ/σουν "λλη µι κλοπ2 τ<ν "τυχων µαρµJρων...
E9ναι ε7νοϊκ) τ) κλAµα γι τ2ν κυ/ρνηση – λ/νε –, ποH θ µπf$ στ2ν
!Eνωµ/νη E7ρ8πη... M δFν ντρ/πονται, gταν ε_δαµε τ0 κJνουν γι τ) MουσεAο τ$ς !Iστορ0ας τ$ς E7ρ8πης κα ποιbς Lθνικ&τητας yταν α7τ)ς ποH
προσπJθησε ν τ) «Gργαν8σfη»; T _δια συµα0νουν κα στ δικJ µας πολιτιστικ πρJγµατα. Θ Oπρεπε πρ) πολλοH gλο τ) λεκανοπ/διο τ$ς
3Aττικ$ς ν κηρυχθf$ 1ρχαιολογικ)ς χ<ρος, ν µ2ν χτ0ζουν Lκκλησ0ες µF
µJρµαρα κα ν µ2ν Oχουν τροφοδοτσει... 1σεστοκJµινα µF 1ρχαι&τητες.
E9µαι /αιος, gτι τοHς LνοχλεA τ) γεγον)ς gτι κατοµµ?ρια µJτια τ
λ/πουν τ8ρα LκεA ποH ε9ναι. Θ/λουν ν τ περιορ0σουν στ2ν !EλλJδα,
κα µF τ2ν 1συδοσ0α ποH LπικρατεA στοHς 1ρχαιολογικο?ς µας χ8ρους
κα τ µουσεAα ν περιορ0σουν µF τ ς 1περγ0ες τ<ν φυλJκων κα τ καµ8µατJ τους τ2ν 1πρ&σκοπτη Lπ0σκεψη. xAκου συνδικαλισµ)ς στ)ν
Φειδ0α τ<ν κοµµατικ διωρισµ/νων χωρ ς καν/να κριτριο 1ξιολ&γησης. 3Aλλ κα ο@ 1ρχαιολ&γοι τ0 κJνουν; Mπως κι α7τοHς δFν τοHς
Oχουν τυφλ8σει µF τ2ν καραµ/λλα το> λληνοχριστιανισµο>; ^Oταν a
µετροπ&ντικας Oφτυνε – κα φτ?νει 1κ&µη – κεφJλια 1γαλµJτων κα γ/µισαν τ ξ/να µουσεAα κα ο@ \διωτικFς συλλογFς θρα?σµατα, ποιJ [
1ντ0δρασ τους;
N τ 1φσουν LκεA ποH ε9ναι – µπως Oχουν σκηνοθετσει κα καν/να «1τ?χηµα» κατ τ2 µεταφορJ, γιατ gλοι α7το γνωρ0ζουν πολH καλ
τ2 θεωρ0α τ$ς «τελικ$ς λ?σης»...
NJ µε0νουν LκεA ποH ε9ναι· κα κανε ς Γραικ?λος 1π) µωροεθνικισµ&,
a aποAος ε9ναι κατ Jθος ραιοχριστιανικ&ς, ρωµα0ικος, δηλαδ2 στερεAται LκεAνο ποH θ τ)ν Oκανε ν καταλJfη τ2ν παµµ/γιστη 3Aρχα0α T/χνη, ν µ2 φωνJζfη χωρ ς ν ξ/ρfη. mAς πJfη στ) Bυζαντιν) MοσεAο, το>
1ρκεA.

ΠαντελWς Γλ6ρος

AIΣIMA KAI A∆HPITA

KH χαµ9νη 7Aτλαντ3δα...
Στ)ν υθισµ/νο σµερα κ&λπο το> MπαταµπJνο τ$ς Kο?ας ρισκ&ταν [ 1ρχα0α
π&λη τ$ς 3Aτλαντ0δας σ?µφωνα µF τ)ν @στορικ) xAντριου K&λινς. Στ) προσφJτως
LκδοθFν ιλ0ο του «Xαµ/νη Π&λη» a K&λινς, στηριζ&µενος 1ποκλειστικ στ)ν ΠλJτωνα κα στ τοπογραφικ δεδοµ/να τ$ς Kαραϊικ$ς, καταλγει στ) συµπ/ρασµα
πrς ο@ πληροφορ0ες ποH Lµπερι/χονται στοHς πλατωνικοHς διαλ&γους «T0µαιος» κα
«Kριτ0ας» ποδεικν?ουν τ2ν Kο?α eς τ2ν 1ρχα0α µητρ&πολη τ$ς 1π/ραντης α7τοκρατορ0ας τ<ν 3AτλJντων. !O συγγραφ/ας 1πορεA, π<ς a ΠλJτων ξερε τ2ν 3Aµερικ, τ2 στιγµ2 πο?, gπως πιστε?εται, 1νακαλ?φθηκε 1π) τ)ν Xριστ&φορο Kολ&µο...

...καH h Egρηνικ0ς 7Ωκεαν0ς

^Oπως παρατηρο>µε, σ?γχρονοι κα καλ$ς π0στης @στορικο 1πορο>ν γι τ) π<ς
ο@ 1ρχαAοι ^Eλληνες γν8ριζαν τ2ν "λλη πλευρ το> 3Aτλαντικο>. Kανε ς δFν ξ/ρει,
τ0 ν ποθ/τουν σµερα, ποH a καθηγητ2ς τ$ς Xαϊδελ/ργης N)ρς Γι&ζεφσον 1ποδεικν?ει, gτι ο@ κJτοικοι το> E\ρηνικο> µιλο>ν 1ρχαAα λληνικJ. Mπως ε9ναι πλ/ον 1ναπ&φευκτο, [ @στορικ2 Oρευνα ν στραφf$ στ2ν πανJρχαια LξJπλωση τ<ν !Eλλνων σ’ gλο τ)ν κ&σµο – dνα κα0ριο ζτηµα τ$ς Παγκοσµ0ου !Iστορ0ας, ποH συστηµατικ µ&νο a «∆αυλ)ς» κα περεµπιπτ&ντως µεµονωµ/νοι LρευνητFς 1ναζητο>ν;

Π.Λ.K.

KοινL fκδοση YΠEΞ - KαποδιστριακοA
3Aφορµ2 γι τ) σηµε0ωµα το>το δ0δει [ κοιν2 Oκδοση 1π) τ) YΠEΞ κα τ) Πανεπιστµιο 3Aθην<ν το> τ&µου τ<ν «!Iστορικ<ν 3Aρχε0ων τ$ς !Eραϊκ$ς Kοιν&τητος Θεσσαλον0κης». Θ yτο κατανοητ2 [ Lν/ργεια α7τ, "ν τ) KρJτος ε9χε 1νεγε0ρει στ2ν Θεσσαλον0κη µεγαλοπρεπFς µνηµεAο γι τοHς 750.000 ^Eλληνες – θ?µατα το> B´ Παγκοσµ0ου Πολ/µου (1ναµφιστητα ο@ "νθρωποι το> µ/λλοντος Lπισκεπτ&µενοι τ) µνηµεAο
το> !Eραϊκο> !Oλοκαυτ8µατος θ νοµ0ζουν, gτι µ&νον !EραAοι θυσιJσθηκαν τ&τε)· "ν
ε9χε 1νεγε0ρει στ2ν 3Aθνα µνηµεAο το> xEπους το> 1940-41, γι ν θυµ0ζfη στοHς λαοHς
τ2ν [ρωικ2 νικηφ&ρα 1ντ0σταση τ<ν !Eλλνων κατ το> Φασισµο> κα Nαζισµο>· "ν
τ/λος a ∆$µος 3Aθηνα0ων Oδειχνε τ)ν LλJχιστο σεασµ) γι τοHς ρωες τ$ς 3Eθνικ$ς
3Aντ0στασης TσιγJντε κα Πιερ0κο, ο@ προτοµFς τ<ν aπο0ων 1σφυκτιο>ν στ2ν ΓλJδστωνος Lν µ/σhω κJδων 1πορριµµJτων κα µικροπωλητ<ν.
Φα0νεται, gτι κJποια σκοτειν2 κα \σχυρ «χε ρ» κJνει τ) πbν, γι ν Lξαφαν0σfη τ
1ξι&πιστα τεκµρια δ&ξας ν)ς ε7φυο>ς 1λλ ε7κολ&πιστου λαο>, ποH ε9χε τ) προν&µιο, 1λλ κα τ2ν 1τυχ0α, ν τροφοδοτf$ τ2ν 1νθρωπ&τητα µF πολιτισµ&.

K.X.K.

Πλαστογρ6φησαν Qρχαι<τητες
Π<ς ρ/θηκαν σταυρο στ) ψηφιδωτ) το> 4ου π.X. α\., ποH Lκτ0θεται στ) σταθµ)
το> Mετρ) ΣυντJγµατος; 3Aµ/σως 1ντελφθην, gτι yσαν 1γκυλωτο0, 1λλ τ) λληνοχριστιανικ) δαιµ&νιο Oκοψε τ "κρα τους κα τοHς Oφερε στ µ/τρα του. ^Oλα τ λληνικ σ?µολα (σJστικα, σταυρ&ς, [µισ/ληνος κ.".), 1ντ ν µ/µφωνται τ ς δογµατικFς
δοξασ0ες τους, ποH 1ναπαρJγουν τ ς γενοκτον0ες τ δαιµονοποιο>ν. Kι gµως [ 1πη-
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γορευµ/νη 1π) τ)ν διεθν$ Lξουσιασµ) σJστικα κα σαουJστικα (1ντ0στροφης κατευθ?νσεως) ε9ναι τ) 1ρχαι&τερο σ?µολο λα<ν κα πολιτισµ<ν σF E7ρ8πη, 3Aσ0α,
3Aµερικ, 3Ωκεαν0α, 3Aφρικ2 κα @ερ) Oµληµα το> ∆ι)ς. !H 1ρχ/γονη σJστικα ε9ναι
λ0αν Lπικ0νδυνη γι τ) κατεστηµ/νο, γιατ LκφρJζει τ2ν παγκ&σµια LξJπλωση το> πανJρχαιου !Eλληνικο> Πολιτισµο>.

K.X.K.

KH αgσθητικL Qντ3ληψη
!H µεγJλη τ/χνη τ$ς 3Aρχαι&τητας Lξουδετερ8νει τ2ν Lκ φ?σεως Lγγεν$ 1δυναµ0α
µας Lµπρ)ς στοHς KJζαρ 1στ/ρες νετρον0ων, στ2 σ?γκρουση γαλαξι<ν, στ ς µα>ρες
τρ?πες κ.λπ. µF τ2ν α\σθητικ2 1ντ0ληψη τ$ς φ?σης, ποH _σως α7τ2ν κοµ0ζουµε στ2ν
"πειρη προσφορ το> Σ?µπαντος. Mι τ/τοια Lξανθρωπισµ/νη φ?ση, ν"µαστε /αιοι, ποτF δFν Lκργνυται, ποτF δFν κJνει γενετικFς µεταλλαγ/ς, pλεκτρονικ2 1ποθησα?ριση, κοντ&φθαλµη προπαγJνδα 1πορρ0ψεως τ$ς 3Aρχα0ας !EλλJδας 1π) τ) MουσεAο !Iστορ0ας τ$ς E7ρ8πης. !O ΓιαχF δFν πα0ζει ζJρια, [ φ?ση gµως πα0ζει µF τ2ν
1προσδιοριστ0α της. E9ναι /αιο, gτι πολλο0 ποH κJνουν 1νθελληνικ2 προπαγJνδα
σF παγκ&σµιο Lπ0πεδο, ν/µονται κυριολεκτικ τ2ν λληνικ2 κληρονοµιJ, δι&τι a 1νθρ8πινος Lγκ/φαλος µοιραAα θ περJσfη 1π’ α7τν.

Π.Γ.

7AστεροειδLς «KριµιζWς»
3Aπ) τ)ν παρελθ&ντα MJρτιο dνας 1στεροειδς, a «8323», φ/ρει τ) Qνοµα «Kριµιζ$ς».
!H ∆ιεθν2ς 3Aστροναυτικ2 ^Eνωση µF τ2ν πρJξη α7τ2 1ποφJσισε ν τιµσfη τ)ν ^Eλληνα Lπιστµονα ΣταµJτη Kριµιζ$ γι τ2ν µεγJλη του προσφορJ στ2ν Oρευνα το> ∆ιαστµατος. Ως γνωστ&ν, a Στ. Kριµιζ$ς ε9ναι πε?θυνος Lκπονσεως τ<ν προγραµµJτων Lξερευνσεως τ<ν πλανητ<ν τ$ς NAΣA. (Περισσ&τερες πληροφορ0ες γι τ) Oργο
κα τ2ν προσωπικ&τητJ του, δFς «∆αυλ&ν», τε>χος 206, «XEνας XιUτης h Tγκ9φαλος τWς
NAΣA».)

A.K.

Attiko metro!
Kατ/αινα τ σκαλι κα τ) ε9δα. T) σ$µα το> «METPO». KJτι µο> θ?µιζε, κJτι µου... Στ) σπ0τι µF τ2ν pσυχ0α µου τ) 1ν/λυσα κα 1νακJλυψα, gτι a κ?κλος µF τ2ν 1ριστερ2 λοξ2 γραµµ2 (λ/πε σχ$µα) σχηµατ0ζουν τ) λατινικ) a ο@ δF τρεAς λοξFς τ) m. «attiko metro» λοιπ&ν!
Kα ο@ LπιγραφFς γι τοHς σταθµοHς το> «µετρ)» δ0γραφες (Qχι δ0γλωσσες) π.χ. MEGARO MUSIKIS = MEΓAPO MOYΣIKHΣ. E9ναι εZκολο
σF λ0γο ν σσουµε τ2ν λληνικ2 Lπιγραφ, στε ν µε0νfη µ&νο [ λατινικ. Φραγκολεαντ0νικα λοιπ&ν, τ λεγ&µενα «greeklish» το> ∆ιαδικτ?ου. Παγκοσµιοπο0ηση
κα στ) «µετρ&» – κα gποιος 1ντ/ξfη...

K.K.

7Eπεξηγ8σεις τοA κ. K. KουτρουI9λη
π6νω σE TπιστολEς QναγνωστOν τοA «∆»
OI XPONOΛOΓIEΣ KATAKΛYΣMOY KAI ΓENNHΣHΣ TOY IHΣOY
K,ριε διευθυντ*,
ΠαρακαλJ πρ4ς MνηµIρωση τJν @ναγνωστJν το6 περιοδικο6 ν1 καταχωρσετε τ<ς @κ9λυοθες Mπεξηγiσεις.
1. TεAχος «∆αυλοA» 217: 7EπιστολL τοA δρ. 7Aντ. Λυρ6κου.
EO κατακλυσµ4ς το6 ∆ευκαλωνος στ<ς σελδες 111 κα< 181 το6 7ι7λου µου
«!H 1ναχρονολ&γηση τ$ς Προϊστορ0ας – κυρ0ως µF Jση τ ς 1στρονοµικFς
πληροφορ0ες 1ρχα0ων συγγραφ/ων», Mκδ. «∆αυλ4ς» 1999 προσδιωρσθηκε Mκ
τριJν @ποτελεσµ*των, τJν Nποων N µIσος aρος εOναι τ4 >τος 3.615 πρ4 Xριστο6. SOπου @ναγρ*φεται τ4 ^τος 3.165 π.X. εOναι λ*θος @ναγραµµατισµο6.
2. TεAχος 218: α) 7EπιστολL τοA κ. ∆. 7Iωανν3δη.
EH >κφραση ^τος 0 εOναι λανθασµIνη. Πλν aµως στ4 5ρθρο µου τ4 >τος
α`τ4 @ντιστοιχεH στ στιγµ τCς @λλαγCς [ το6 διαχωρισµο6 τJν δ,ο χρονολογικJν µετρiσεων. EOναι Q «στιγµ το6 τIλους» (τελευταHο δευτερ9λεπτο) τCς προχριστιανικCς χρονολογiσεως κα< Q «@ρχ» (πρJτο δευτερ9λεπτο) τCς µεταχριστιανικCς τοια,της. ∆ι9τι @π4 τν @ρχ το6 >τους -1 (1/1/-1
^ως 31/12/-1) κα< µIχρι το6 τIλους το6 >τους +1 (1/1/+1 ^ως 31/12/+1) µεσολα7εH
δι*στηµα δ,ο χρ9νων κα< zχι Bν9ς.
I) 7EπιστολL τοA κ. E. 7AτταIυρ3ου.
EH κτση τCς PFµης δ3ν >γινε τ4 753 π.X., δι9τι N Πολ,7ιος στν «EIστορα»
του (µετ. A. ΠαπαθεοδFρου, Mκδ. Π*πυρος 1975, 7ι7λ. ΣT, σελ. 961) λIγει aτι:
«Πιστε?ω gτι [ P8µη Lκτ0σθη τ) δε?τερο Oτος τ$ς δ&µης 3OλυµπιJδος» (δηλαδi 6 EOλ. x 4 χρ. = 24 χρ. - 2 = 26 χρ. - 776 π.X. = -750 χρ., [ 750 πρ4 Xριστο6).
EO EHρFδης N MIγας κατ1 τ4ν IFσηπο, aπως @ναφIρει N κ. Aττα7,ριος στν
Mπιστολi του («∆αυλ9ς», τ. 218), πIθανε τ4 750 @π4 κτσεως PFµης, δηλαδ
τ χρονι1 πο_ γεννiθηκε N Xριστ9ς, aπως @ποδεικν,εται στ4 σχετικ4 5ρθρο
µου («∆αυλ9ς», τ. 216). mAρα κατ1 τν δεδοµIνη σiµερα @ρθµηση τJν MτJν
Q κτση τCς PFµης δ3ν >γινε τ4 >τος 753 π.X., @λλ1 τ4 >τος 750 π.X.
T4 Π*σχα τJν EE7ραων Bωρτ*ζετο τν 14η το6 µην4ς Nισσ*ν, το6 πρFτου µην4ς το6 >τους τους (περ< τν 15η Mαρτου) κα< Mπ< Bπτ1 QµIρες. EH
Παλαι1 ∆ιαθiκη πουθεν1 δ3ν κ*νει λ9γο γι1 σ,νδεση το6 Π*σχα µ3 τν
πανσIληνο. Tο6το >χει Mφαρµογ µ3 τ4 χριστιανικ4 Π*σχα.
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γ) 7EπιστολL τοA κ. B. Nικ<λτση.
OD χρονολογες 31 κα< 1979 µ.X. >χουν ς @ρχ @ριθµiσεως τJν MτJν τ4 6
([ τ4 ^τος 6 π.X.), aπως προσδιορζεται στ4 5ρθρο µου, Mκ τCς συν9δου τJν
πλανητJν Kρ9νου κα< ∆ι9ς. EOπ9τε κατ1 τ1 @στρονοµικ1 δεδοµIνα τJν πλανητJν σiµερα διαν,ουµε τ4 >τος 2006 π.X. κα< zχι τ4 2000.
Mα >κλειψη Qλου σ3 µερικο_ς τ9πους φανεται Wς Nλικi, MνJ σ3 5λλους
φανεται Wς µερικi, aπως Q τCς 30Cς Iουνου το6 1973 ([ το6 1979) στ1 EIεροσ9λυµα. ∆υτικFτερα aµως τJν EIεροσολ,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 το6 φωτ4ς το6
Qλου µειFνεται, καθhς κα< Q θερµ9τητ* του. mEτσι N ο`ραν4ς σκοτεινι*ζει
κα< τ4 φαιν9µενο εOναι αLσθητ4 σ3 µεγ*λη Mπιφ*νεια τCς γCς το6 Lδου Qµισφαιρου. AVτ4 >γινε κα< κατ1 τ στα,ρωση το6 Xριστο6, @φο6 N ε`αγγελιστς ΛουκPς (κεφ. KΓ,44) λIγει Mπ< λIξει, aτι Rταν: «περ0που [ ρα dκτη κα
σκ&τος Oγινε Lπ τ$ς γ$ς µ/χρι τ$ς ρας LνJτης λ&γhω Lκλε0ψεως το> [λ0ου»
(δηλαδ γι1 δι*στηµα τριJν WρJν [ γι1 τ9ξο 45°).
M3 α`τ1 τ1 δεδοµIνα τJν ΛουκP, Mατθαου κα< M*ρκου τ4 φαιν9µενο
α`τ4 κατ1 πρακτικ4 κα< nπλοποιηµIνο τρ9πο µπορεH ν1 BρµηνευτqC Wς BξCς:
SOταν N λιος δια7ανqη τ4ν µεσηµ7ριν4 Bν4ς τ9που, κα< Mν προκειµIν|ω τJν
EIεροσολ,µων, εOναι µεσηµ7ρα κα< Q τοπικ ρα εOναι 12. EH @νατολ τCς
QµIρας @ρχζει περπου πρ<ν @π4 6 xρες, δηλαδ περπου στ<ς 6 τ4 πρω. OD
6 xρες @ντιστοιχο6ν σ3 τ9ξο 90°.
T1 EIεροσ9λυµα >χουν γεωγραφικ4 µCκος (λ) περπου 25°, Nπ9τε Q @νατολ
τCς QµIρας @ρχζει, aταν N λιος µεσουρανqC σ3 γεωγραφικ4 µCκος (λ): 35°+90°
= 125°, δηλαδ κ*που π*νω @π4 τ1 νησι1 τJν Φιλιππνων κα< τCς Iνδονησας. Mετ1 @π4 τρεHς xρες [ τ9ξο 45° N λιος 7ρισκ9ταν σ3 γεωγραφικ4 µCκος
τCς γCς oσο µ3: 125°-45°=80°, δηλαδ κ*που Vπερ*νω τCς Kεϋλ*νης κα< τCς
ν9τιας Iνδας. Eπειδ Q >κλειψη >γινε περ< τν 18η Aπριλου (κα< zχι τ
18η Mαρτου, aπως διορθFθηκε στ4 τε6χος 218 το6 «∆αυλο6»), κοντ1 περπου στν Mαριν Lσηµερα τCς 21ης Mαρτου, Q >κλειψη Rταν Lσηµερινi, δηλαδ κοντ1 στ4ν Lσηµεριν9. mAρα Q διαδροµ τCς σκιPς κα< τCς παρασκιPς
τCς NλικCς Mκλεψεως Mµππτει στν περιοχ @π4 τ1 @νατολικ1 το6 B9ρνεο µIχρι κα< τCς Kεϋλ*νης. AποτIλεσµα το,του Rταν Q σκαση το6 φωτ4ς το6 Qλου, πο_ >γινε αLσθητ κα< στ1 EIεροσ9λυµα, aπως @ναφIρουν οD ε`αγγελιστIς.
Mετ1 πλεστης τιµCς

Kων. KουτρουI9λης
Tαξαρχος Γεωγραφ. EYπηρ. Στρατο6

Mα Dστορικ κα< ψυχολογικ >ρευνα
τCς διονυσιακCς τελετCς « Aναστεν*ρια»
H AKAΪA KAI H ΠYPOBAΣIA ΩΣ ΦAINOMENA
I. MIA MYΣTIKH TEΛETH ΣTH BOPEIA EΛΛA∆A
EH διονυσιακ λατρεα @να7ιFνει µIχρι σiµερα στν Bλληνικ Mπαρχα σ3
πολλIς της MκδηλFσιες, κεκαλυµµIνη π*ντοτε Vπ4 τ4ν χριστιανικ4 µανδ,α. Στ<ς
@ρχ3ς το6 αLJνα µας SEλληνες τCς Θρ*κης, πο_ @ναγκ*στηκαν 7αια ν1 Mγκαταλεψουν τν γC τJν προγ9νων τους, >φεραν µαζ τους στ1 µIρη πο_ Mγκαταστ*θηκαν, τν λαϊκ λατρεα τJν @ναστεναρων. Σiµερα πρ9σφυγες SEλληνες
@π4 τν προαναφερθεHσα περιοχi, MγκατεστηµIνοι στ4ν ΛαγκαδP τCς Θεσσαλονκης, στ Mελκη τCς BIροιας, στ Mαυρολε,κη τCς ∆ρ*µας κα< στν EAγα
EEλIνη τJν ΣερρJν – Mπκεντρο τJν @ναστεναρων, aπου Mγκαταστ*θηκαν πολλο< κ*τοικοι το6 χωριο6 KωστC –, Mξακολουθο6ν ν1 τελο6ν τ λατρεα α`τi. Σ3
@ρκετ3ς @π4 τ<ς περιοχ3ς α`τ3ς τ1 @ναστεν*ρια εOναι @νοιχτ1 στ4ν κ9σµο @λλ1
κα< στ1 MME.
EO «∆αυλ4ς» 7ρIθηκε πρ<ν @π4 λγο καιρ4 σ3 ^να 5λλο χωρι4 τCς B. EEλλ*δος
– τ4 NποHο σκοπµως δ3ν κατονοµ*ζουµε, aπως οD @ναστεν*ρηδες @ποκλεουν
τν παρουσα τηλεοπτικCς [ φωτογραφικCς κ*µερας στ4 «κον*κι» τους. T4
7ρ*δυ MκεHνο οD @ναστεν*ρηδες δ3ν π*τησαν τ1 κ*ρ7ουνα. Eoχαµε aµως τν
ε`καιρα ν1 παραστο6µε στν τελετ πο_ >γινε, Mπειδ «τοHς κJλεσε a γιος»,
χωρ<ς ν1 εOναι κ*ποια Bορτi.
EH τελετ ξεκνησε µ3 τ4 nγασµα – τ4ν καθαρµ4 δηλαδi. EO @ρχιαναστεν*ρης >νιψε το_ς @νδρες, Mν|J γυναHκα, Q @ρχαι9τερη @ναστεν*ρισσα, >νιψε τ<ς
γυναHκες στ4 µIτωπο κα< στ4 πσω µIρος τCς κεφαλCς. SOλοι >ρριχναν κIρµατα
µIσα στ λεκ*νη µ3 τ4 νερ9. Aφο6 θυµασαν τ4ν χJρο κα< το_ς παρευρισκοµIνους χωρικο,ς, ξεκνησε N χαιρετισµ4ς τCς εLκ9νας τJν nγων Kωνσταντνου
κα< EEλIνης µ3 τ4ν σταυρ4 στ µIση, MπαργυρωµIνη κα< στολισµIνη µ3 κοσµiµατα κα< κουδο,νια.
A`τ aµως εOναι Q πρFτη «@ναγνFριση» τCς εLκ9νας. M3 µα προσεκτικFτερη µατι1 διαπιστFσαµε, aτι σ’ α`τν εLκονιζ9ταν Q µορφ το6 ∆ιον,σου. T1 φωτοστIφανα τJν nγων σχηµ*τιζαν τ1 µ*τια, Q κ*θετη γραµµ το6 σταυρο6 τ1
φρ,δια, Q nλυσδα τ1 γIνια το6 ∆ιον,σου. Στ4 κ*τω µIρος VπCρχαν σκαλισµIνα @ρχαιοελληνικ1 προσωπεHα. SOπως πληροφορηθiκαµε στ συνIχεια, Q εLκ9να α`τ Rταν 300 MτJν κα< πλIον, κα< πολλ3ς φορ3ς Q Mητρ9πολη τCς περιοχCς
τν διεκδκησε, χωρ<ς τελικJς ν1 πετ,χqη τν @π9κτησi της.
OD @ναστεν*ρηδες εOχαν φIρει στ4 κον*κι τους οζο, ψωµ, τυρ, ξηρο_ς καρ-
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πο_ς κα< καραµIλλες σ3 µεγ*λα ταψι*, πο_ >στρωσαν στ4 κIντρο το6 πατFµατος τCς αoθουσας τCς τελετCς. «3Eστα?ρωσαν» τ4 ψωµ< κα< τ4 τυρ, τ1 >κοψαν
κα< τ1 πρ9σφεραν στο_ς παρευρισκ9µενους. AµIσως µετ1 5ρχισαν ν1 sχο6ν οL
παν*ρχαιες θρακικ3ς λ,ρες κα< τ4 τ,µπανο (νταο,λι). OD @ναστεν*ρηδες 5ρχισαν ^νας ^νας µ3 τ1 χIρια Nριζ9ντια ν1 χορε,ουν µ3 κινiσεις >ντονες.
Σ,ντοµα 5ρχισαν κα< οD κραυγ3ς «χ!», «χ!», «οχ!» (aπως στ συνIχεια µPς
Mξηγiθηκε, Mπρ9κειτο γι1 τν Mπκληση «xIακχε! xIακχε»), σπου ν1 «καταληφθο>ν 1π) µαν0α». EO @ρχιαναστεν*ρης πCρε τν εLκ9να κα< τν κινο6σε πρ4ς
τ1 τIσσερα σηµεHα το6 Nρζοντα. Στν τελετ α`τ @ναδεχθηκε κα< µα νIα
16χρονη @ναστεν*ρισσα (νε&φυτη), καθhς «κατελφθη 1π) Gργιαστικ) Lνθουσιασµ&». SOπως θ1 Mξηγiσυµε στ συνIχεια, «τ2ν Oπιασε a γιος» [ «τν Lγκαλο>σε [ ε\κ&να».
OD Mκφρ*σεις στ1 πρ9σωπα τJν @ναστεν*ρηδων Rταν 5γριες. Mεσ9κοπες γυναHκες, πο_ µ3 δυσκολα περπατο6σαν πρ<ν @ρχσqη Q τελετi, χ9ρευαν, >τρεχαν
µIσα στ4 κον*κι, εOχαν σπασµο_ς κα< µα QλικιωµIνη γυναHκα λιποθ,µησε, γεγον4ς πο_ δ3ν θορ,7ησε κανIναν. Aξζει ν1 σηµειωθqC, aτι δ,ο - τρεHς @ναστεν*ρισσες ψιθ,ριζαν @ρχαιοελληνικ3ς Mκφρ*σεις. SOπως µPς Mξiγησε N @ρχιαναστεν*ρης, @ρκετο< @π4 το_ς συµµετIχοντες στν τελετ δ3ν συνειδητοποιο6ν
τ @κρι7Jς το_ς συµ7ανει. Θεωρο6ν, aτι >χουν «χJρισµα». SOταν συνIρχωνται,
δ3 θυµο6νται τ >λεγαν, τ1 πρ9σωπ* τους sρεµο6ν κα< κ*νουν τ4ν σταυρ9 τους.
EH τελετ συνεχστηκε στν α`λ το6 κονακιο6, aπου προσκληθiκαµε κα< οD
παρατηρητ3ς σ’ ^ναν κυκλικ4 χορ9. Aκολο,θησε εLκονικ σφαγ τα,ρου κι
Mπιστροφ στ4 κον*κι.
EΩς πρ4ς τν Bρµηνεα τCς 1καας παραπIµπουµε στ4ν δι*λογο T0µαιος, 71∆
το6 Πλ*τωνος, N NποHος @ναφIρεται στν µαντικi, Q Nποα παρουσι*ζεται Wς
Vπερφυσικ µIν, @ποκτiσιµη δI. ∆εχνει aµως, aτι MγνFριζαν aτι Vπ4 προϋποθIσεις καθσταται δυνατ Q @π9κτηση «VπερφυσικJν» δυν*µεων. EH «Vπερφυσικ» δ,ναµις δ3ν MκδηλFνεται σ3 µα φυσιολογικ κατ*σταση τCς καθηµεριν9τητας το6 νο6, aπως διασαφηνζεται, παρ1 στ4ν πνο [ Vπ4 κ*ποια «θεα
>µπνευση». EO ψυχατρος - καθηγητς κ. MπαλCς, στεν4ς φλος κα< µελετητς
τJν @ναστεν*ρηδων MδJ κα< πολλ1 χρ9νια, παρετiρησε aτι στν >ξαρσi τους
οD @ναστεν*ρηδες MκπIµπουν Mγκεφαλικ1 κ,µατα oδας συχν9τητας µ3 α`τ1 το6
πνου.
II. ME XPIΣTIANIKA ΣYMBOΛA, AΛΛA «I∆IOPPYΘMOI XPIΣTIANOI»
EO Θεσσαλονικε_ς Mρευνητς ΣτIλιος ΣIρρας µPς παραχFρησε τ1 στοιχεHα
τCς µελIτης του γι1 τ1 @ναστεν*ρια:
EOναι γνωστ9, aτι N «pγιος» KωνσταντHνος Rταν µιθραϊστς - Qλιολ*τρης κα<
εOχε Mπι7*λει – κατ* κ*ποιο τρ9πο – τν Qλιολατρα (πο_ >χει 5µεση σχIση µ3
τν πυρο7ασα). Παρ*λληλα aµως κρατο6σε κα< µα στ*ση @νοχCς γι1 το_ς
χριστιανο,ς, το_ς Nποους Vποστiριζε κα< φανερ*, δι9τι @ποτελο6σαν µεγ*λο
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Ξυπ<λητη π6νω στ@ Qναµµ9να κ6ρIουνα, Qγ9ρωχη καH TντελOς QIλαI8ς, \ Qναστεν6ρισσα αVτL Tνεργοποιε* µE Qπ<λυτη αVτοσυγκ9ντρωση Qλλ@ καH πλ8ρη
QποκορRφωση τHς διονυσιακEς dποκειµενικEς δυν6µεις τWς ψυχWς.
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µIρος το6 στρατο6 του, κα< µ*λιστα χ*ρη στ4ν φανατισµ9 τους πολεµο6σαν
σκληρ1 χαρζοντ*ς του @ρκετ3ς νκες. ΠιθανολογεHται λοιπ9ν, aτι οD MκχριστιανισµIνοι Mθνικο µ3 τ4 πIρασµα τJν αLFνων θεFρησαν σ1ν «προστ*τες nγους» το_ς «pγιους» KωνσταντHνο κα< EEλIνη, δι9τι µ3 τν @ποδοχ τCς sλιολατρας >µµεσα >γιναν @ποδεκτ3ς κα< δι*φορες τελετουργες aπως Q πυρο7ασα.
Γεγον4ς εOναι π*ντως, aτι οD @ναστεν*ρηδες εOναι Lδι9ρρυθµοι χριστιανο, aπως
θ1 δο6µε παρακ*τω.
OD @ναστεν*ρηδες παλαι9τερα Rταν ργανωµIνοι σ3 «τ*γµα» [ «@δελφPτο».
T4 τ*γµα διοικο6σαν δFδεκα «@ερουργο0», [ «δωδεκ*δα», µ3 @νFτερο Dεραρχικ1 τ4ν @ρχιαναστεν*ρη, πο_ Rταν κα< µ*ντης, 7ροχοποι9ς, Mξορκιστiς, θεραπευτς κ.5. OD @ναστεν*ρηδες >χουν τ1 δικ* τους «Dερ*» – τ1 «cγιJσµατα»,
τ9πους πο_ το_ς ρισαν µ,στες τCς @ναστεν*ρικης λατρεας κα< πο_ περικλεουν µα πηγi, τCς Nποας τ4 νερ9 θεωρεHται «nγασµα» µ3 προφυλακτικ3ς κα<
θεραπευτικ3ς Lδι9τητες. AVτ Q πστη στ µυστηριFδη δ,ναµη το6 νερο6 κατIχει ξεχωριστ θIση στ λατρεα τJν @ναστεν*ρηδων.
Ως πρ<ν λγα χρ9νια οD @ναστεν*ρηδες Mκκλησι*ζονταν µ9νο δ,ο φορ3ς τ4ν
χρ9νο, τJν ΦFτων, πο_ nγι*ζονται τ1 νερ*, κα< το6 nγου Kωνσταντνου, Nπ9τε >καναν κα< nγιασµ4 µετ1 τν @π9λυση τCς Mκκλησας. Aλλ1 κα< τν ρα τCς
πυρο7ασας Nραµατζονται το_ς nγους KωνσταντHνο κα< EEλIνη ν1 ρχνουν
νερ4 π*νω στν @νθρακι*, aπου περπατο6ν.
• T1 @ναστεν*ρια τ1 @σκο6σαν ς τ4 1922 οD SEλληνες µερικJν χωριJν τJν
περιφερειJν Aγαθουπ9λεως κα< Bιζ,ης τCς AνατολικCς Θρ*κης. Στν Aνατολικ Θρ*κη, µIσα σ3 µα κοιλ*δα πο_ τ1 γ,ρω της 7ουν1 Rταν ψηλ*, δ,σ7ατα κι @π9τοµα κα< >καναν δ,σκολη τν Mπικοινωνα τJν κατοκων τους, γ,ρω 7ρσκονται τ1 Bλληνικ1 κι Bλλην9φωνα χωρι1 PIσ7ι, Γαλαζ*κι, Προ7δο, KωστC, Πυργ9πλο κα< τ1 7ουλγαρικ1 Mο,ρτσο7ο, Bο,ργαροι κα< Γραµµατκο7ο.
EH περιοχ α`τi γι1 τν @ποµ9νωσi της @π4 το_ς γ,ρω λεγ9ταν Kι4ρ KαζP (τυφλ Mπαρχα) κα< Vπαγ9ταν στν µητρ9πολη Σ|ωζοαγαθουπ9λεως, Mκτ4ς @π4 τ4
Πυργ9πλο. Tν oδια λατρεα @κολουθο6σαν κα< οD κ*τοικοι µερικJν χωριJν
τCς Mπαρχας Bιζ,ης (Σκοπο, ΣοργPς, Aι Γι*ννης, MατσουρP [ Mατζο,ρα,
ΠλIτσα, Aι-ΣτIφανος, ΠινακPς κα< Aι ΓιFργης) κα< το6 Aφκαριο6 τCς Mπαρχας Aδριανουπ9λεως. KIντρο τCς λατρεας α`τCς Rταν τ4 KωστC [ Kωστ.
III. H EΠIBIΩΣH TΩN ANAΣTENAPIΩN ΣHMEPA
Mετ1 τν Mγκατ*σταση τJν EEλλiνων τCς AνατολικCς Θρ*κης στ1 χωρι1 τCς
Mακεδονας, πο_ σηµειFσαµε, τ1 τελετουργικ1 δρFµενα τJν @ναστεν*ρηδων
συνεχζονται, @λλ1 οD τελετ3ς εOναι συντοµFτερες. T1 προε9ρτια @ρχζουν στ<ς
20 Mαου κα< aλη Q γιορτ τελειFνει τ4 7ρ*δυ στ<ς 23. EH 5λλοτε kργιαστικ µυστικ λατρεα >χει @παλυνθC σiµερα σ3 γραφικ4 7ορειοελλαδτικο >θιµο. Πρ<ν
εoκοσι περπου χρ9νια Q Aκαδηµα AθηνJν µ3 @νακονωσi της θεFρησε τ4 >θιµο «χριστιανικ9», Nριακ >κφραση το6 θρησκευτικο6 συναισθiµατος, γεννη-
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µIνο τ4 13ο [ 14ο αLFνα!..
Γνεται κα< σiµερα τ4 καθ*ρισµα κα< Q τακτοποηση το6 nγι*σµατος, @ναδεικν,ονται οD νIοι @ναστεν*ρηδες κα< γνεται Q θυσα το6 τα,ρου, πο_ @γορ*στηκε στ<ς 18 το6 Γεν*ρη µ3 χρiµατα πο_ εOχαν συγκεντρωθC στ<ς 27 το6 περασµIνου OκτF7ρη. ΠροσIχουν κα< τFρα, στε τ4 σφ*γιο ν1 εOναι 5σπρο, Qλικας περιττο6 @ριθµο6 χρ9νων, χωρ<ς σηµ*δια @π’ α`τ1 πο_ 7*ζουν οD LδιοκτCτες στ1 ζ|Jα τους, γι1 ν1 τ1 ξεχωρζουν κα< 5ζευτο. (Πυθαγ9ρας: «µ&νων δ’
α7τ<ν 1π/χεσθαι 1ροτ$ρος ο&ς...».) Aλλο6 π*λι θυσι*ζουν ^να µα6ρο κρι*ρι, Mν|J τ4 @ποµεσiµερο Bτοιµ*ζεται Q φωτι1 στν κεντρικ πλατεHα, κα< οD πυρο7*τες µ3 τ<ς εLκ9νες τJν nγων Kωνσταντνου κα< EEλIνης πηγανουν στο_ς
γειτονικο_ς @γρο,ς, γι1 ν1 ε`λογiσουν το_ς @γρ9τες κα< τ1 σπτια τους.
Στ<ς 21 Mαου φIρνουν τ4 σφ*γιο στ4 µIρος πο_ γνεται Q τελετi. Στ1 κIρατ* του >χουν κολλiσει @ναµµIνα κερι1 – τ1 ψυχοκ/ρια – [ το6 >χουν περ*σει
στεφ*νι @π4 λουλο,δια. T4 κρIας το6 ζ|Fου µοιρ*ζεται στ<ς οLκογIνειες πο_
ε`ν9ησε α`τ4ν τ4ν χρ9νο N κλCρος. Aν aµως τ4 σφ*γιο εOναι µικρ4 κρι*ρι [ τρ*γος, τ4 κρIας µαγειρε,εται κα< τρFγεται σ3 κοιν4 γε6µα. Aρχζει >πειτα N χορ4ς
τJν µυστJν, πο_ διαρκεH σπου οD @ναστεν*ρηδες ν1 φτ*σουν στν ο\στροπληξ0α, @παρατητη γι1 τ<ς δ,ο πυρο7ασες πο_ θ’ @κολουθiσουν: Q µα τ4 7ρ*δυ στ<ς 21 Mαου κα< Q δε,τερη τ ν,χτα στ<ς 23.
Στ<ς 23 τ4 πρω< οD @ναστεν*ρηδες MπισκIπτονται τ1 σπτια το6 χωριο6, aπου
το_ς προσφIρονται σταφδες κα< ποτ1 οLνοπνευµατFδη, κα< @κολουθεH συνεσταση στ4 σπτι Bν4ς @ναστεν*ρη – [ στ4 σπτι το6 @ρχιαναστεν*ρη – µ3 φαγητ1 @ποκλειστικ1 @π4 προϊ9ντα τCς γCς. Xορε,ουν >πειτα σ3 WρισµIνα σηµεHα το6 χωριο6 – γ,ρω @π4 τ4 κον*κι, τν Mκκλησα το6 χωριο6 [ τ4 τρστρατο – κα< N κ,κλος κλενει µ3 νIα πυρο7ασα. Στ4ν κ,κλιο χορ9, πο_ προηγεHται
α`τCς τCς τελευταας πυρο7ασας, οD @ναστεν*ρηδες τραγουδο6ν τ4ν MικροκωνσταντAνο, θρακικ παραλλαγ το6 @κριτικο6 κ,κλου, τραγο,δια το6 Nποου περιλαµ7*νει τ4 τυπικ4 τCς @ναστεν*ρικης λατρεας. Kατ9πιν >ρχεται Q φ*ση το6 Mκστασιασµο6 κα< Q τελευταα πυρο7ασα, πο_ @ποτελεH τν @ναζiτηση τCς ψιστης @νατ*σεως το6 οLστρηλατηµIνου @ναστεν*ρη, τ1 «aσια τJν
Nσων τCς @ναστεν*ρικης λατρεας».
mEπειτα @π4 aλη α`τ τν σειρ1 τJν δρFµενων N @ναστεν*ρης παραδνει τν
εLκ9να στ4ν @ρχιαναστεν*ρη κα< φε,γουν, N καθIνας µ9νος του, στ4 δ*σος [ στ<ς
πλαγιIς, γι1 ν1 7ρο6ν γαλiνη. EδJ οD τελετ3ς τελειFνουν. Παλαι9τερα Q συµµετοχ ξIνων @παγορευ9ταν κα< οD @δι*κριτοι κινδ,νευαν µIχρι κα< ν1 φονευθο6ν. SOµως παραµIνει @ναπ*ντητο @κ9µη τ4 MρFτηµα, κατ1 π9σο οD Mκφο7ιστικ3ς α`τ3ς διαδ9σεις Rταν µIρος τCς Mκστρατεας τCς Eκκλησας κα< τJν θεολογικJν κ,κλων, πο_ MπIκριναν π*ντοτε το_ς @ναστεν*ρηδες, [ διαχρονικο<
ψθυροι, πο_ συνδIουν α`τν τν kργιαστικ πυρολατρα µ3 τ1 παν*ρχαια µυστiρια τJν Kα7ερων τCς Σαµοθρ*κης...
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IV. H APXAIA ΠPOEΛEYΣH TOYΣ ENOXΛEI THN EKKΛHΣIA
∆3ν Vπ*ρχει @µφι7ολα, aτι στ<ς kργιαστικ3ς τελετ3ς τJν @ναστεν*ρηδων διασFθηκαν [ Mπι7ωσαν κατ*λοιπα τελετJν τCς διονυσιακCς λατρεας, γιατ< Q
Nµοι9τητα πο_ παρουσι*ζουν οD τελετ3ς α`τ3ς εOναι µεγ*λη. Kι MκεHνες γνονταν στ1 7ουν* τ<ς σκοτειν3ς ν,χτες, µ3 θορυ7Fδη µουσικ κα< Vπ4 το_ς lχους
χ*λκινων κυµ7*λων. Kα< οD @ναστεν*ρηδες Mξ*λλου εoπαµε πhς @ποτελο6ν Lδιατερο aµιλο, «τJγµα», «1δελφbτο», «νεστενJρικη γJσα», @ν*λογα µ3 το_ς «Dερο_ς θι*σους» τJν πιστJν το6 ∆ιον,σου. Παρ’ aλ’ α`τ1 εOναι δ,σκολο ν1 Nρσουµε τν Dστορικ1 καταγεγραµµIνη @ρχ τJν τελετουργικJν α`τJν MκδηλFσεων. Aπ4 τ 7υζαντιν Mποχi >χουµε τ<ς πρJτες καταγεγραµµIνες πληροφορες γι1 τ1 @ναστεν*ρια. Aπ4 πηγ3ς το6 12ου κα< 13ου αLJνα εOναι γνωστ9,
πhς VπCρχαν θασοι ο\στροπλκτων µ3 τ4 zνοµα ψυχJρια κα< 1σθενJρια. Aπ4
µαρτυρες BυζαντινJν συγγραφIων προκ,πτει, aτι τ4 >θιµο Rταν γνωστ4 κα<
στ4ν µεσαωνα. Στν E`ρFπη ^νας Φλωρεντιν4ς µοναχ4ς περπ*τησε π*νω σ3
κ*ρ7ουνα. T4 @ποτIλεσµα Rταν ν’ @νακηρυχθqC pγιος µ3 τν προσωνυµα SAγιος
ΠIτρος IγκνIους (@π4 τ4 λατινικ4 ignis = π6ρ). EO Πλνιος N πρεσ7,τερος @ναφIρει, aτι στ PFµη µIλη WρισµIνων οLκογενειJν περπατο6σαν ξηπ9λυτα π*νω σ3 @ναµµIνα κ*ρ7ουνα κα< σ1ν @νταµοι7 Mξαιρο6νταν τCς πληρωµCς φ9ρων.
EH Mπσηµη θρησκεα τJν @ναστεν*ρηδων εOναι Q χριστιανικi. OD oδιοι aµως
εOναι Lδι9τροποι χριστιανο. OD Mκκλησες τους εOναι συνiθως 5δειες @π4 πιστο,ς, Mν|J οD @ναστεν*ρηδες Mκκλησι*ζονται µ9νο τ<ς QµIρες τJν ΦFτων κα<
το6 nγου Kωνσταντνου. Aκ9µη κα< τ1 Xριστο,γεννα ξυπνο6σαν πρω, >τρωγαν τ4 χριστ9ψωµο κα< διασκIδαζαν, χωρ<ς ν1 πλησι*ζουν τ<ς Mκκλησες. OD
oδιοι α`το< @ντικαθιστο6ν πολ_ συχν1 το_ς @ντιπροσFπους τCς Mπσηµης θρησκεας στν MκτIλεση τJν καθηκ9ντων τους. Mπορο6ν ν1 κ*νουν κα< ν1 προσφIρουν nγιασµ9, aπως µπορο6ν κα< ν1 Mξοµολογiσουν. OD oδιοι οD @ναστεν*ρηδες, @ντ< ν1 Mξοµολογηθο6ν στ4ν παπP το6 χωριο6 τους, τρIχουν στ4 δ*σος,
χαρ*ζουν ^να µεγ*λο σταυρ9 στ4ν κορµ4 Bν4ς δIντρου κα< µπροστ1 σ’ α`τ4ν τ4ν
σταυρ4 κ*νουν τν Mξοµολ9γησi τους. Σ’ aλη τ δι*ρκεια τJν τελετJν µπροστ1 στ1 σπτια τJν @ναστεν*ρηδων κρIµονται @ναµµIνα φαν*ρια, Mνδεικτικ1
τCς Dερ9τητας το6 Lδιοκτiτη. Aρχιαναστεν*ρης MκλIγεται σο7αρ4 κα< sθικ4
πρ9σωπο, κα< γι1 τν Mκλογi του πρIπει ν1 συµφωνqC aλο τ4 χωρι9.
EH λατρεα τJν @ναστεναρων MπIζησε χ*ρη στν προσκ9λληση τJν VποδουλωµIνων EEλλiνων στ<ς φυλετικ3ς παραδ9σεις τους κατ1 τ1 7υζαντιν1 χρ9νια
@λλ1 κα< στ δι*ρκεια τCς τουρκοκρατας @ργ9τερα κα< πIρασε µ3 χριστιανικ4
συνiθως περικ*λυµµα @π4 γενι1 σ3 γενι*. AποµονωµIνοι γι1 @ρκετο_ς αLJνες
στν κοιλ*δα τους @π4 το_ς γ,ρω, @πασχοληµIνοι µ3 τν κτηνοτροφα κα< τν
γεωργα, εOχαν δηµιουργiσει aλες τ<ς προϋποθIσεις, γι1 ν1 µενουν «πολιτιστικ1 @ποκλεισµIνοι», προσκολληµIνοι στ<ς παραδ9σεις, τ1 lθη κα< τ1 >θιµ*
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τους. Σ’ α`τν τν κατ*σταση Rταν πολ_ πι4 εyκολο ν1 διατηρiσουν τ1 παλαι9τερα λατρευτικ1 στοιχεHα κα< ν1 τ1 @ναµεξουν µ3 τν Mπσηµη θρησκεα,
µ3 τ3τοιο τρ9πο πο_ κα< οD oδιοι δ,σκολα θ1 µπορο6σαν ν1 τ1 ξεχωρσουν.
Aκ9µη κα< σiµερα Q Eκκλησα εOναι @ντθετη στν τIλεση τJν @ναστεναρων,
θεωρFντας τα εLδωλολατρικ3ς MκδηλFσεις, Mν|J @ντθετα Mπιστηµονικ3ς kργανFσεις @π’ aλον τ4ν κ9σµο MπιµIνουν στ διατiρηση το6 Mθµου. Παρ1 τν @ντθεση τCς Eκκλησας τ1 @ναστεν*ρια τελο6νται κ*θε χρ9νο προκαλJντας ζωηρ4 τουριστικ4 MνδιαφIρον zχι µ9νο σ’ aλη τν EEλλ*δα @λλ1 κα< παγκοσµως.
V. EPMHNEIA TOY ΦAINOMENOY THΣ AKAΪAΣ
OD σ,γχρονοι µελετητ3ς MπικεντρFνουν τν προσοχi τους στ4 φαιν9µενο τCς
1καας. TελευταHα µ*λιστα, µετ1 τν «@ποτυχα» τCς ΦυσικCς – Wς πρ4ς τν
kρθολογιστικ Bρµηνεα το6 φαινοµIνου –, >χει «MπιστρατευθC» κα< Q Ψυχολογα. mEτσι θεωρεHται, πhς Q πυρο7ασα @ντιπροσωπε,ει κλασσικ περπτωση τCς δ,ναµης κα< τCς Mπι7ολCς το6 νο6 π*νω στν λη. Παραδεγµατα τIτοια µ3 τ χρiση πνωσης Vπ*ρχουν π*ρα πολλ*. mAρα, ν Q πνωση µπορqC
ν1 πυροδοτiσqη τIτοιους προστατευτικο_ς µηχανισµο,ς, τ9τε µα α`τοπροκαλο,µενη >κσταση στν περπτωση τJν @ναστεν*ρηδων µπορεH κατ* παρ9µοιο
τρ9πο ν’ @πο7qC τ4 oδιο [ κα< περισσ9τερο προστατευτικi.
OD oδιοι οD @ναστεν*ρηδες @ποδδουν τ4 φαιν9µενο τCς @καας στν Vπερφυσικ δ,ναµη το6 @γου Kωνσταντνου, πο_ το_ς προστατε,ει, λIνε, κα< το_ς
δνει τ δ,ναµη ν1 περπατο6ν π*νω στ1 κ*ρ7ουνα, χωρ<ς ν1 καγωνται. Kα< 7I7αια Vπ*ρχει π*ντοτε Q τ*ση, σ3 a,τι δ3ν µπορο6µε ν1 Bρµηνε,σουµε µ3 τν λογικi µας, ν1 τ4 @ποδδουµε σ3 «θα6µα» [ στ4 @νεξiγητο «Vπερφυσικ9». Σiµερα εOναι γνωστ9, πhς τ4 @νθρFπινο σJµα περι7*λλεται κα< διαπερνιIται @π4
^να σJµα αLθερικJν δυν*µεων (γνωστ4 σ1ν αZρα), πο_ φIρει περπου τ4 σχCµα
κα< τ λειτουργα του.
EH «αyρα», >γινε @ντικειµενικ1 Nρατ τ4 1939 @π4 τ4ν sλεκτρολ9γο Σεµι4ν
Kiρλιαν µ3 µα nπλC συσκευi, πο_ πCρε τ4 zνοµ* του. Mπορο6µε ν1 φανταστο6µε τν «αyρα» σ1ν ^να δχτυ sλεκτροµαγνητικJν δυν*µεων, πο_ περι7*λλει τ4 σJµα. EH γενικ ρο τJν αLθερικJν δυν*µεων καθορζεται @π4 WρισµIνα κIντρα, πο_ @σκο6ν >λεγχο στο_ς MνδοκρινεHς @δIνες κα< στ λειτουργα
τους, πο_ παζει καθοριστικ4 ρ9λο στν Vγεα το6 σFµατος. OD Mπιστiµονες
>χουν 7ρεH, aτι Vπ*ρχουν sλεκτροµαγνητικ1 πεδα, πο_ συνδIονται µ3 aλη τ
ζωνταν λη, κα< τ1 >χουν kνοµ*σει L-πεδα (life-fields). OD πληγ3ς προξενο6ν
@λλαγ στ4 L-πεδο κα< Q Vγεα µπορε< ν1 @ποκατασταθqC µIσ|ω τCς συνακ9λουθης MπαναφορPς πεδου. Πολ_ πιθαν9, τ4 φαιν9µενο τCς @καας ν’ @ποδδεται στν Lσχυροποηση α`τJν τJν ζωτικJν πεδων.
Aν κα< δ3ν µπορqC ν1 MξηγηθqC µ3 τν kρθολογιστικ Mπιστiµη τ4 πJς τ1 θερµοηλεκτρικ1 φαιν9µενα (κα< zχι µ9νο) σχετζονται µ3 τ συνεδηση κα< τ δ,ναµη το6 νο6, εOναι φανερ4 πhς Q >κσταση τJν πυρο7ατJν δραστηριοποιεH ^να
προστατευτικ4 Dστ4 γ,ρω @π4 τ4ν πυρο7*τη κα< oσως µα µεωση τCς πεσης

14086

∆ΑΥΛΟΣ/221, M*ιος 2000

το6 ποδιο6 π*νω στ1 κ*ρ7ουνα – τυπικ4 χαρακτηριστικ4 το6 µετεωρισµο>. T4
µ9νο σγουρο εOναι, πhς Vπ*ρχουν @κ9µη πολλο< τοµεHς τCς @νθρFπινης ε`φυας
πο_ εOναι @νεξερε,νητοι. OD πνευµατικ3ς [ νοητικ3ς δυν*µεις το6 @νθρFπου
δ3ν >χουν @κ9µη σ3 καµµα περπτωση NριοθετηθC. Σ’ α`τ τν τ9νωση τCς
αyρας το6 σFµατος τJν πυρο7ατJν πρIπει ν’ @ποδοθqC κα< Q Dκαν9τητ* τους ν1
MπιφIρουν κα< θεραπευτικ1 @ποτελIσµατα. EH θεραπεα κα< Q µαντικ γνονται
π*ντοτε µIσ|ω χορο6, κα< συνiθως @κολουθεH θυσα.
H KAΘAPΣH KAI TO ΛYTPΩTIKO ΠYP
EH πυρο7ασα στν EEλλ*δα εOναι παν*ρχαιο τυπικ4 κ*θαρσης, θεραπεας
κα< Dεροποησης κα< Rταν στεν1 δεµIνη µ3 τ1 µυστiρια κα< τ λατρεα το6 θεου πυρ9ς. T4 «θεAον π>ρ» εOναι τρισυπ9στατο: «θε9πεµπτο», δηµιουργικ9, καθαρτικ9: N π,ρινος κεραυν4ς το6 ∆ι9ς, τ4 δηµιουργικ4 προµηθεϊκ4 π6ρ κα< τ4
θεραπευτικ4 - λυτρωτικ4 Qλιακ4 π6ρ το6 Aπ9λλωνος. TρεHς τ,ποι πυρ4ς Mµφανζονται κα< στ4 κοσµολογικ4 >ργο το6 α`τοκρ*τορα Iουλιανο6 «Λ&γος ε\ς ασιλ/α ^Hλιον». Στ4 >ργο α`τ4 N Iουλιαν4ς σ1ν µ,στης @ναπτ,σσει τ «φ,ση»
το6 θεο6 EHλου, @πηχFντας @π9ψεις τJν Oρφικ|Jν. Kατ1 τ4ν Iουλιαν4 τ4 π6ρ
το6 EHλου διακρνεται σ3 νοητ9, νοερ4 κα< Nρατ9. Σ3 κ*θε π6ρ @ντιστοιχεH κι
^νας κ9σµος: αLτα το6 Nρατο6 πυρ4ς εOναι N αLσθητ4ς SHλιος, πο_ ρυθµζει τν
πορεα το6 αLσθητο6 κ9σµου· στ4 5λλο 5κρο αLτα το6 νοητο6 πυρ4ς [ φωτ4ς
εOναι N νοητ4ς SHλιος, πο_ @κτινο7ολεH τ4 Aγαθ9· @ν*µεσα στ1 δ,ο α`τ1 5κρα
N νοητ4ς SHλιος φωτζει κα< γονοµοποιεH ^ναν Mνδι*µεσο κ9σµο, τ4 νοερ4 κ9σµο, τ4ν κ9σµο τJν @φqηρηµIνων συλλiψεων κα< LδεJν.
Γρ*φει N Iουλιαν9ς: «Στ2 µεσολαητικ2 Lν/ργεια το> !Hλ0ου πJρχει [ δηµιουργικ2 1ρετ2 το> ∆ι&ς. 3Aλλ κα a 3Aπ&λλων ε9ναι συγγεν2ς µF τ)ν ^Hλιο
κα το> µοιJζει στ2ν τελει&τητα τ<ν γν8σεων, στ) 1µετJλητο τ$ς ο7σ0ας κα
στ) αθµ) τ$ς Lν/ργειJς του. 3Aλλ κα a διαµελισµ)ς το> ∆ιον?σου δFν µπορεA ν θεωρηθf$ σ ν µ0α διασκορπισµ/νη \δι&τητα το> !Hλ0ου». Kατ1 τ4ν AριστοτIλη N 5νθρωπος γεννιIται @π4 τ4ν 5νθρωπο κα< τ4ν mHλιο. EO Iουλιαν4ς
λIει @κ9µη, πhς N mHλιος εOναι τρισυπ9στατος: (α) Zε,ς, (7) Aπ9λλων MουσηγIτης, (γ) ∆ι9νυσος Zαγρε,ς. ∆ηλαδ N Zε_ς συµ7ολζει τ4ν Qγεµ9να το6 Qλιακο6 µας συστiµατος, N ∆ι9νυσος τν Qλιακ καταγωγ τCς παγκ9σµιας ΨυχCς
(N ∆ι9νυσος διαµελζεται @π4 λqηστIς), πο_ >χει χωριστC @τοµικ1 σ3 κ*θε 5νθρωπο, Mν|J N Aπ9λλων >χει Bνοποιητικ @ποστολi, παρIχοντας τν @παρατητη
Lσορροπα κα< nρµονα, σ3 @ντθεση µ3 τ διαφορισµIνη κα< πολλαπλC φ,ση το6
∆ιον,σου ZαγρIως. M3 α`τν τν Lδι9τητα N Aπ9λλων QγεHται τCς µαντικCς
κα< τCς θεραπευτικCς.
Πολλ1 @π4 τ1 παραπ*νω στοιχεHα τ1 συναντο6µε στο_ς @ναστεν*ρηδες: τ
χρiση το6 πυρ9ς, τ<ς µαντικ3ς κα< τ<ς θεραπευτικ3ς Lδι9τητες. A`τ4 Mπι7ε7αιFνει 5λλη µα φορ1 τν καταγωγi τους, πο_ εOναι τ1 @ρχαHα Bλληνικ1 µυστiρια. Παρ’ aλο πο_ Rταν @παγορευµIνο ν’ @ναφερθqC κανε<ς στ<ς µυστηριακ3ς Dεροτελεστες, @ρκετο< συγγραφεHς (Πλο,ταρχος «Περ το> ΣωκρJτους δαιµον0-
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ου», I*µ7λιχος «Περ µυστηρ0ων τ<ν A\γυπτ0ων» κ.τ.λ.) µPς δνουν κ*ποιες
πληροφορες, πο_ ρχνουν ^να nµυδρ4 φJς στ4 7αθ_ µυστiριο κα< σκοτ*δι πο_
τ<ς καλ,πτει. MπορεH ν1 >χqη χαθC σiµερα τ4 Mσωτερικ9 τους ν9ηµα. SOµως µα
συγκριτικ µελIτη τJν MξωτερικJν στοιχεων στ<ς µυστηριακ3ς Dεροτελεστες
τCς @ρχαι9τητας κα< τ<ς τελετ3ς τJν @ναστεν*ρηδων φανερFνει, τηρουµIνων
τJν @ναλογιJν, κ*ποια κοιν καταγωγi. Στ1 Kρητικ1 Mυστiρια οD Kορ,7αντες >παιρναν µIρος στ<ς Dερουργες «µετ τυµπJνων κα "λλων ψ&φων (5ναρθρες κραυγ3ς) κα Lνοπλ0ου χορε0ας κα θορ?ου περι/ποντες», Mν|J
| θεωρο6νταν
δ*σκαλοι τCς LαµατικCς τIχνης (Στρ*7ων, «Γεωγραφικ » I´, γ´ 7). Σ3 διαφορετικ4 γεωγραφικ4 πλ*τος, στ Σαµοθρ*κη, οD K*7ειροι σχετζονταν µ3 τ4 π6ρ,
τ γονιµ9τητα κα< τ<ς γενετiσιες παρορµiσεις, πο_ τ<ς συµ79λιζε ^να κερασφ9ρο κρι*ρι, Mν|J στ1 Mυστiρια τCς ∆iµητρας κα< το6 B*κχου N θε4ς πο_
@ποκαλυπτ9ταν στ4 µ,στη, aπως @ναφIρει N Πορφ,ριος, θεωρο6νταν µα φωτειν @ρχi, πο_ κατοικεH στ4 µIσο το6 «πι) ε7γενικο> πυρ&ς».
Στ<ς γιορτ3ς το6 SAι Γιαννιο6 παλαι9τερα 5να7αν φωτι3ς µπροστ1 στ1 σπτια κα< στ1 µαγαζι*, πο_ τ<ς Vπερπηδο6σαν, πιστε,οντας aτι >τσι θ1 Vπερπηδηθο6ν κα< aλα τ1 Mµπ9δια σ3 aλο τ4ν µCνα [ aλο τ4ν χρ9νο. Στν @ρχαι9τητα
>νας «παAς 1µφιθαλ2ς» (πο_ ζο6σαν κα< οD δ,ο γονεHς του) >λεγε: «xEφυγον
κακ)ν, ερον "µεινον» κι Mννοο6σε, aτι @παλλαγµIνος @π4 κ*θε κακ4 θ1 @ρχσqη
καθαρ4ς κι @κµαHος τν νIα περοδο το6 χρ9νου. Aλλ1 κα< σiµερα σ3 πολλ1
µIρη τCς EEλλ*δας, τν ρα πο_ πηδο6ν π*νω @π4 τν φωτι*, @ναφωνο6ν:
«xEφυγα 1π’ τ)ν κακ) τ)ν χρ&νο κα µπ$κα στ)ν καλ?τερο», «xEξω ψ?λλοι κα
κοριο0, µ/σα [ ρ&γα [ χρυσ$, ν πηδσω την φωτιJ, µ2 µF πιJν’ [ 1ρρωστι »
[ «3Aφνω τ)ν χρ&νο τ)ν καλ) κα πJω στ)ν καλ?τερο». T<ς @π9κριες στ4ν
Oρχοµεν4 τCς Bοιωτας τ1 7ρ*δια το6 Tρι|ωδου σ3 κ*θε γειτονι*, Lδως τ1
Σα77ατοκ,ριακα, @ν*7ουν τ<ς «καλFς φωτι/ς». T4 πiδηµα τCς φωτιPς >χει γενικ1 τν >ννοια τCς @νανIωσης µIσ|ω τCς κ*θαρσης, τCς καλCς Vγεας µ3 τ δ,ναµη το6 πυρ9ς. EH φωτι1 φIρνει τν κ*θαρση, Nπ9τε MπIρχεται α`τ9µατα κα<
Q Mξυγανση. OD σ,γχρονοι SEλληνες @ποδδουν στ φωτι1 τν Lδι9τητα Mνσχυσης τJν @τ9µων. Παρ*λληλα >χουµε στο_ς @ρχαους µ,θους τν ΘIτιδα,
τν ∆iµητρα [ κα< τν mIσιδα ν1 µεταδδουν [ ν1 προσπαθο6ν ν1 µεταδFσουν
τν @θανασα µIσ|ω το6 πυρ9ς.
Σ3 παλαι9τερες Mποχ3ς οD πυρο7*τες θεωρο6νταν Dερ1 πρ9σωπα. Στ<ς µIρες µας
παρ9µοια φαιν9µενα, πο_ δ3ν µπορο6ν ν1 Bρµηνευτο6ν µ3 τν κοιν λογικ [
µ3 τν περιωρισµIνη >ννοια το6 φυσιολογικο6, συναντο6ν τ δυσπιστα κα<
@ποδοκιµ*ζονται @π4 τν ργανωµIνη θρησκεα. EΩστ9σο α`το< οD τελευταHοι
πυρο7*τες εOναι µα πρ9κληση γι1 τ<ς παγιωµIνες πεποιθiσεις µας, καθFς κα<
γι1 ν1 µPς θυµζουν, πhς Q Mπιρροi µας δ3ν σταµατP MκεH πο_ τελειFνει Q λογικi, οD αLσθiσεις [ τ4 σJµα µας.
N6νσυ Mπ3σκα

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ

!H µετJνοια

xA! ∆Fν µπορεAτε ν µ2ν ε9στε ε7τυχισµ/νοι, ποH τ) ε_δατε κι α7τ) ποH µ/χρι πρ&τινος LφJνταζε 1διαν&ητο. Ποι&; M τ)ν ΠJπα ν ζητb συγγν8µη. B/αια, γι ν
ε9µαι ε\λικρινς, 1κ&µη δFν κατJλαα γι ποι) πρbγµα. xIσως ν ε9µαι λ0γο λJξ,
1λλ νJ, σ ν πολH γενικ&λογο δFν σbς φJνηκε τ) κε0µενο κα κοµµJτι περιεκτικ& –
τ&σο, ποH ν 1ναρωτι/σαι τ0 στ2ν ε7χ2 θελε ν πf$.
Προσωπικ δηλαδ2 θ θελα ν’ 1κο?σω κJτι γι κεAνο τ)ν Oρηµο τ)ν 3IωJννη Xο?ς,
ποH τ) 1415, Lπειδ2 ε9χε τ2ν 1τυχ$ Oµπνευση ν διαφωνσfη µF τ)ν 3IωJννην KΓ´ γι
δογµατικ ζητµατα, το> προ/κυψε dνα µικρ) 1τ?χηµα: τ)ν Oκαψαν ζωνταν&. Kα ν
συναγων0ζεται τ) χριστεπ8νυµο πλ$θος, ποι&ς θ φ/ρfη τ πι) πολλ ξ?λα. Kα /αια δFν yταν µ&νον a Xο?ς. Kα κJθε "λλος Xριστιαν&ς, ποH παρεξ/κλινε Oστω κα
κατ dνα κ&µµα 1π) τ χριστιανικ θ/σφατα, α\σθαν&ταν τ2ν καυτ2 1γκαλι το> Λατερανο> κα ε9χε 1νJλογη τ?χη µF τ)ν 1ε0µνηστο Xο?ς. ^Oµως [ Kαθολικ2 3Eκκλησ0α, gπως ξ/ρετε, προστJτευσε κα τ ς Lπιστ$µες. xA! B/αια... 3Eναγκαλ0ζετο κJθε ν/α
θεωρ0α. 3Aλλ µF Lναγκαλισµ) &α σφιγκτ$ρα. Bγ$κε κα a Lρ0φης a ΓαλιλαAος ν µbς
πf$, gτι [ Γ$ γυρ0ζει, κα τ) µετJνοιωσε πικρJ. Kαθ&τι τ)ν κJλεσαν γι «dνα καφεδJκι»
στ2ν !Iερ 3Eξ/ταση κα τ)ν "ρχισαν πο> σF πονεA κα πο> σF σφJζει. Στ) 1τρJνταχτο
Lπιχε0ρηµα τ<ν @εροεξεταστ<ν «θ σο> κJψουµε τ) σ<µα, γι ν σ8σουµε τ2ν ψυχ
σου», σ ν ν τ) καλοσκ/φτηκε: προκειµ/νου ν γ0νω ντον/ρ, δFν πJει στ) διJολο.
!Yπ/γραψε LκεA µι δλωση, gτι [ Γ$ ε9ναι καρφωµ/νη, κα καθJρισε. ^Oµως κα gλο
τ) @ερατεAο 1π) τοHς καρδιναλ0ους µ/χρι τ)ν Oσχατο διJκονο ε9χαν τερJστιες 1νθρωπογνωστικFς γν8σεις. ΨJχναν ο@ "νθρωποι ν ρο>ν τ Lπ Γ$ς Qργανα το> Σατανb.
3AµJν, Oτσι κι σουν λ0γο \δι&ρρυθµος j ε9χες κJποιο σηµJδι 1π) γεννησιµιο> σου j
τ0ποτε LλιFς στ) σ<µα. MF τελε0ως δηµοκρατικFς διαδικασ0ες σF ν&µαζαν µJγο j µJγισσα. Nα0! τοHς Oκαναν ψητο?ς, 1φο> πρ<τα eµολογο>σαν 10αστα κα Lλε?θερα τ2ν
σχ/ση τους µF τ)ν xEξω 1π) Lδ<, δεµ/νοι στ)ν τροχ) µF τ καρφιJ κα µ’ dνα σιδερ/νιο στεφJνι ν τοHς διατρυπb τ) κραν0ο.
ΦυσικJ, Lπειδ2 gλοι θ/λαν τ&τε ν πbνε στ)ν ΠαρJδεισο, τ) Bατικαν) «τ?πωσε»
συγχωροχJρτια, µF τ aποAα Oναντι cδρbς 1µοι$ς a 1γορJζων 1ποκτο>σε I.X. σ?ννεφον παρ τh< 3AνJρχhω, µF τ)ν aποAον µπορο>σε ν πα0ζfη κα τJλι. Kα ξαµολ?θηκαν ο@ πωλητFς 1ν τ2ν E7ρ8πη διαλαλ<ντας τ2ν πραµJτειJ τους: «3Eδ< τ eραAα
συγχωροχJρτια», «3Eδ< τ καλ συγχωροχJρτια» κ.λπ. Kι gταν κJπου 1ντJµωναν
δυ) πωλητ/ς, Oπεφταν κα κJποιες «ψιλFς» γι τ) ποι)ς ε9χε τ καλ?τερα. Παρ’ gλα
α7τ [ 3Eκκλησ0α 1γαπο>σε gλους τοHς 1νθρ8πους, XριστιανοHς κα µ. Φυσικ θ
πρ/πει ν θυµηθο>µε κα κJτι κατοντJδες χιλιJδες 1δικοσφαγµ/νους \θαγενεAς τ$ς
3Aµερικ$ς, ποH δF γο?σταραν ν τοHς σ8σουν τ2ν ψυχ2 σ8νει κα ντF ο@ @εραπ&στολοι. T8ρα θ µο> π$τε, πο> τ θυµθηκα gλ’ α7τ τ παµπJλαια. Nα0! xEχετε δ0κιο. Kαλ?τερα ν θυµηθο>µε τ ς ε7λογ0ες το> ΠJπα στ)ν Mουσσολ0νι, ποH µF τ)
κουκορδbτο τ$ς P8µης τ) Bατικαν) Oγινε 1νεξJρτητο κρJτος µF \δια0τερα προν&µια. 3Aκο?σατε, ρF παιδιJ, a ΠJπας ν’ 1ναφερθ$ σ’ gλα α7τ κα δFν τ) κατJλαα,
j µπως µbς δο?λεψε «ψιλ) γαζ » a µεγJλος;

ΓιOργος Πετρ<πουλος

ΠερI θαυµ6των
(Qνθρωπ3νων, xχι «θε3ων»)
1. - EIΣAΓΩΓH «Θα>µα» εOναι κ*θε @ξιοπερεργο συµ71ν [ µετα7ολ πο_ πIφτουν
στν @ντληψi µας δι1 µIσου τJν αLσθiσεων τCς Nρ*σεως κα< τCς @κοCς, τ1 NποHα Mκφε,γουν τJν φυσικJν ν9µων. EOναι κ*θε τι, πο_ ξεπερν*ει τν συνηθισµIνη καθηµεριν πραγµατικ9τητα τCς ζωCς µας.
Aπ4 τ λIξη «θα>µα» προIρχεται τ4 ρCµα «θαυµJζω», πο_ σηµανει aτι α`τ4 πο_ 7λIπω [ πο_ @κο,ω µ’ Mκπλiσσει, γιατ< δ3ν >χω ξαναδεH [ ξανακο,σει κ*τι τIτοιο. Aν*λογα
πρ4ς τν πρωτοτυπα το6 γεγον9τος τCς παρατηρiσεως δηµιουργο6νται στ δι*ννοι* µας
κα< στν ψυχi µας @πορες κι’ Mρωτiσεις. Kα< aσο δ3ν µπορο6µε ν1 7ρο6µε λογικ3ς @παντiσεις κα< BρµηνεHες, τ9σο µεγαλFνει N «θαυµασµ)ς» [ N «τρ9µος» µας, πο_ MκδηλFνεται
µ3 κ*ποιο «σε7ασµ4» [ µ3 «@γωνα @δυναµας». Aπ4 τν oδια λIξη παρ*γεται κα< τ4 τριγεν3ς κα< τρικατ*ληκτο Mπθετο «θαυµJσιος -α - ο».
EO σηµεριν4ς 5νθρωπος, aσο πι4 @παδευτος εOναι, τ9σο πι4 πολ_ δIχεται τ1 «θα?µατα»
Wς @ποτελIσµατα τCς «θεϊκ$ς LπεµJσεως», χωρ<ς ν1 MνδιαφIρεται καθ9λου, M1ν Vπ*ρχqη
[ δ3ν Vπ*ρχqη Mπιστηµονικ Mρµηνεα. Mερδα aµως τJν @νθρFπων MκδηλFνουν Nπωσδiποτε @ποραν [ >κπληξη γι1 ^να «θα>µα», @λλ1 τ4 @ποδδουν σ3 φυσικο_ς ν9µους @γνFστους. EH @πορα κα< Q >κπληξη εOναι τ1 δηµιουργικ1 κνητρα τCς MπιστηµονικCς >ρευνας
γι1 τν @ποδεικτικ τεκµηρωση τCς @λiθειας κα< τCς πραγµατικ9τητος.
mAσχετα µ3 τ4 πJς σκIπτεται κα< πJς @ντιµετωπζει N καθIνας τ1 θα,µατα, α`τ1 σ,µφωνα µ3 τ<ς καταγεγραµµIνες πληροφορες µπορο6ν γενικ1 ν1 καταταχθο6ν στ<ς παρακ*τω κατηγορες:
α. Aναστ*σεις νεκρJν.
-. Aποκαταστ*σεις τCς Vγεας.
γ. EYπερ*νθρωπες κατασκευIς.
δ. Kαλλιτεχνικ3ς δηµιουργες [ κατασκευIς.
στ. EHρωισµο< κα< νκες.
Στν παρο6σα Mργασα θ1 καταχωρισθο6ν µερικ1 παραµεληµIνα [ @γνοηµIνα «θα?µατα», δηµιουργiµατα α`το6 το,του το6 @νθρFπου, zχι το6 θεο6, σ1ν µα Vπενθ,µιση [
σ1ν MνηµIρωση τJν νIων µας.
2. - ∆YO OMOIA ΘAYMATA SEνα @π4 τ1 πλIον γνωστ1 θα,µατα εOναι α`τ4 τCς
«καιοµ/νης κα µ2 1ποτεφρουµ/νης Jτου» τCς B7λου (mEξοδος, κεφ. Γ´1, >κδ. ZωCς 1989),
aπου: «!O Mωυσ$ς &σκοντας τ πρ&ατα το> πεθερο> του 3Iοθ)ρ στ) Qρος Xωρ2 ([ ΣινP),
1ντελφθη "γγελον Kυρ0ου π) µορφ2ν φλογ)ς προερχοµ/νης Lκ καιοµ/νης Jτου, [ aπο0α
δFν 1πετεφρο>το. ^Oραµα λ/πω, µονολ&γησε a Mωυσ$ς. Στ2ν πρ&θεσ του ν πλησιJσfη
τ2ν Jτον, "κουσε τ2ν φων2 το> Kυρ0ου ν τ)ν 1ποκαλf$ µF τ’ QνοµJ του...», κι’ 5ρχισαν τν
γνωστ συζiτηση µεταξ, τους. T4 σηµεHο [ θα6µα >γινε λγο καιρ4 πρ<ν @π4 τν mEξοδο τJν
EE7ραων Mκ τCς ALγ,πτου, Q Nποα >γινε περ< τ4 >τος 1393 πρ4 Xριστο6, aπως Vπολογζεται στ4 7ι7λο µου «!H 3Aναχρονολ&γηση τ$ς Προϊστορ0ας κυρ0ως µF Jση τ ς 1στρονοµικFς
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πληροφορ0ες 1ρχα0ων συγγραφ/ων», Mκδ. «∆αυλ4ς» 1999, σελ. 247-8.
Γι1 τ4 θα6µα α`τ4 δ3ν Mξεφρ*σθη ποτ3 καµµα @µφι7ολα [ @µφισ7iτηση· οyτε κ5ν πJς
7ρIθηκε Q 7*τος MκεH ψηλ1 στ4 zρος. ∆ιδ*σκεται aµως σ3 aλα τ1 σχολεHα το6 κ9σµου Wς
τ4 «θα6µα τCς καιοµIνης 7*του»...
SEνα 5λλο παρ9µοιο κα< πι4 πρ9σφατο «θα6µα» συνI7η στ4 χωρι4 KουρτIσι τCς Hλεας τν 15ην Iουνου 1999. SEνας 42χρονος @γρ9της Wραµατστηκε στ4 κτCµα του, aπου δο,λευε, τ4ν Θε4 Vπ4 µορφν λ*µψεως τριγωνικο6 σχiµατος κα< συνωµλησε µαζ του, aπως
κα< N MωυσCς. «T0 θ θελες ν κJµω γι σ/να;», τ4ν ρFτησε N Θε9ς. Kι’ MκεHνος nπλPnπλP το6 ζiτησε «ν τ)ν οηθσfη ν κ&ψfη τ) τσιγJρο κα ν τ)ν 1παλλJξfη 1π) τοHς φοεροHς πονοκεφJλους, ποH τ)ν ασJνιζαν συχνJ». Πρ*γµατα, πο,, κατ1 τ1 λεγ9µενα το6
@γρ9τη, >γιναν @µIσως, aπως γρ*φει σ3 σχετικ @νταπ9κρισi της µα @θηναϊκ Mφηµερδα. T4 «θα6µα» το6 Kουρτεσου τCς Hλεας, aπως γρ*φει Q oδια Mφηµερδα, προκ*λεσε
τν @ντδραση το6 µητροπολτη Hλεας κ. Γερασµου, LσχυρισθIντος aτι: «!O Θε)ς δFν
προα0νει σF τ/τοιου ε_δους µικρ θα?µατα, ποστηρ0ζοντας πrς πρ&κειται γι’ cπλFς φαντασι8σεις το> 42χρονου 1γρ&τη». Aλλ1 Q διαφορ1 τJν δ,ο παραπ*νω «θαυµ*των» >γκειται µ9νο στ γλJσσα συνεννοiσεως το6 «Θεο6» κα< τJν «συνοµιλητJν» του κα< στ χρονικ @π9σταση τJν 3.399 χρ9νων το6 Bν4ς @π4 τ4 5λλο...
3. - O AΣKΛHΠIOΣ KAI TA ΘAYMATA TOY EOναι γνωστ4 @π4 τ4ν SOµηρο, aτι
^νας περφηµος γιατρ4ς µ3 τ4 zνοµα Aσκληπι4ς καταγ9ταν @π4 τν Θεσσαλα κα< Rταν
πατIρας τJν γιατρJν Mαχ*ονος κα< Ποδαλειρου, πο_ >λα7αν µIρος στ4 Tρωικ4 π9λεµο
το6 3.087 - 3.078 π.X. A`τ4ς δ3ν >χει καµµα σχIση µ3 τ4ν Aσκληπι4 τ4ν A´, γι1 τ4ν NποHον
N KερIνυϊ στν «Mυθολογα τJν EEλλiνων» (µετ. ∆. Σταθοπο,λου, Mκδ. Eστα 1966, σελ.
142) διασ|Fζει τν παρ*δοση, κατ1 τν Nποα: «!H Kορων ς το> Φλεγ?α γ/ννησε τ)ν
3Aσκληπι) τ)ν A´ στ2ν 3Eπ0δαυρο κα τ)ν Lγκατ/λειψε στ) ουν&. M0α γ0δα θλασε τ)
µωρ) κι’ dνα τσοπαν&σκυλο τ) φ?λαγε. !O οσκ)ς 3AρεσθJνας, ψJχνοντας γι τ2 γ0δα κα
τ) σκυλ0 του, ρ$κε τ) παιδ κα θ/λησε ν τ) πJρfη. ^Oταν πλησ0ασε, ε9δε µ0α λJµψη σ ν
1στραπ, ποH τ?λιγε τ) νπιο. xEνοιωσε τ2ν θε&τητα το> χ8ρου κα ποχ8ρησε γιοµJτος
δ/ος... T&τε διαδ&θηκε [ πληροφορ0α, πrς α7τ) τ) παιδ θ εqρισκε τ2 θεραπε0α κJθε
1ρρ8στιας κα θ 1ν/σταινε νεκρο?ς. Λ/γεται, gτι 1ν/στησε πολλοHς ρωες, gπως κα τ)ν
3Iππ&λυτο.» Eκτ4ς α`το6 N R. Graves στ4 7ι7λο του «EO Bασιλε_ς Iησο6ς» (µετ. M. BερIττας, Mκδ. Alien 1995, σελ. 536) @ναφIρει, aτι «κα a Γλα>κος (το6 Σισ,φου) στ2ν 3Eφ?ρα (κοντ1 στν K9ρινθο) 1νεστθη π) το> 3Aσκληπιο> κα τ&τε a ZεHς το> π$ρε τ2 ζω,
γι ν 1ποζηµι8σfη τ)ν ^Aδη». T4 θIµα συµπληρFνεται @π4 τ4ν A. Σταγειρτη στν « Ωγυγα» (Mκδ. Eλε,θερη ΣκIψη 1994, σελ. 70), aπου @ναφIρεται: «!O Zε?ς, φοηθε ς µπως
ο@ "νθρωποι γ0νουν 1θJνατοι δι τ$ς \ατρικ$ς τ/χνης το> 3Aσκληπιο> το> A´ κα καταφρονσουν τοHς θεο?ς, τ)ν Lκερα?νωσε, j a Πλο?των παρεκJλεσε τ)ν ∆0α ν τ)ν κεραυν8σfη, Lπειδ2 1ν/στησε πολλοHς νεκροHς κι’ Lζηµ0ωνε τ)ν ^Aδη».
Aπ4 τ4ν Γλα6κο, πο_ Rταν γυι4ς το6 Σισ,φου, µIχρι το6 Γλα,κου Mγγονο6 το6 Bελλερεφ9ντη, πο_ εOχε λ*7ει µIρος στ4ν Tρωικ4 π9λεµο, εOχαν παρIλθει τIσσαρες γενε3ς [ 120
χρ9νια. EEποµIνως N Γλα6κος το6 Σισ,φου εOχε γεννηθC περ< τ4 >τος 3.087 π.X. (Tρωικ4ς
π9λεµος) + 120 χρ. = 3.207 π.X. EOπ9τε N Aσκληπι4ς N A´ πρIπει ν1 Rταν συνοµiλικος το6
Σισ,φου κα< ν1 εOχε γεννηθC περ< τ4 >τος 3.237 π.X. T1 θα,µατ* του Mντοπζονται στν
περοδο τJν QρFων, Q Nποα συµππτει µ3 τν περοδο @π4 το6 Kατακλυσµο6 το6 ∆ευκαλωνος µIχρι κα< το6 Tρωικο6 πολIµου.
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4. - MEPIKA «ΘAYMAΣIA» TOY OMHPOY EH λIξη «θα>µα» κα< τ1 παρ*γωγ*
της κατ*γονται @π4 τ4ν SOµηρο, γι1 τ4ν NποHο >χουν τν σηµασα κι’ >ννοια τν σηµερινi. Στ1 >πη του καταχωρζονται πολλ1 δεγµατα 5ξια θαυµασµο6, @π4 τ1 NποHα MπιλIγονται µερικ1 «θα?µατα \δ/σθαι», πο_ >χουν σχIση µ3 τν kµορφι*, τν τIχνη το6 χορο6,
τν ρητορικi, τν κατασκευαστικi, τ4ν @θλητισµ4 κα< τν θεραπεα τCς Vγεας.
EH kµορφι1 τJν @νθρFπων τ9σο Q Mξωτερικi, Q Mπιφανειακi, aσο κα< Q Mσωτερικi, Q ψυχικi, Rσαν @ντικεµενα γι1 τραγο,δια κα< ποιiµατα, aπως εOναι κα< σiµερα. SEνα τIτοιο
δεHγµα παρIχει N SOµηρος στν EOδ,σσεια (λ 281-287), aπου λIγει: «!H παν/µορφη Xλ8ρη (το6 NηλIα Q γυναHκα) µετ τ)ν N/στορα, τ)ν Xρωµ0α, τ)ν περφανο Περικλ?µενο, Lγ/ννησε τ2ν περιζτητη (ν,φη) Πηρ8, θα>µα γι τοHς 1νθρ8πους».
OD TIχνες (τ4 τραγο,δι, N χορ4ς κα< οD καλλιτεχνικ3ς κατασκευ3ς >ργων) δ3ν >µειναν @παρατiρητες @π4 τ4ν SOµηρο. Mα τIτοια εLκ9να «θαυµασµο>» παρIχεται στν Oδ,σσεια
(θ 261-265), aπου: «γ?ρω 1π) τ)ν τραγουδιστ2 ∆ηµ&δοκο κα τ2ν κιθJρα του ο@ νεαρο χορευτFς Oσερναν τ)ν θεϊκ) χορ) µF τ π&δια κι’ a 3Oδυσσ/ας, λ/ποντας τ ς γργορες κινσεις τ<ν ποδι<ν, θα?µαζε µF τ2ν ψυχ του».
EH ρητορικi, MνFπιον Bν4ς πλiθους [ µιPς συνεδρι*σεως στν @γορ1 τCς π9λεως, Rταν
κα< εOναι @νθρFπινη Mκδiλωση σοφας, γνFσεων κα< θ*ρρους. Mα τIτοια εLκ9να περιγρ*φει N SOµηρος στν Oδ,σσεια (α 381 - 382), aπου λIγει: «α7τ ε9πε (N TηλIµαχος) κι’
gλοι (οD µνηστCρες τCς µητIρας του Πηνελ9πης) δJγκωσαν τ χε0λη τους (@π4 τ4 κακ9
τους), θαυµJζοντας τ)ν νεαρ) Tηλ/µαχο, a aποAος 1γ&ρευε µF θJρρος».
EH κατασκευαστικ Dκαν9τητα το6 @νθρFπου @ποσκοπεH στν ε`πρIπιση κα< QµIρεψη
τCς φ,σεως. Mα τIτοια Dκαν9τητα καταναλFνεται πολλ3ς φορ3ς στν κατασκευ aπλων
@φανισµο6 του @ντ< µIσων διευκολ,νσεως τCς ζωCς του. SEνα τIτοιο «θαυµJσιον» κατασκε,ασµα περιγρ*φει N SOµηρος στν Oδ,σσεια (δ 43-46), aπου λIγει γι1 τ4 παλ*τι το6
Mενελ*ου: «E\σ$λθαν (N TηλIµαχος κα< N Πεισστρατος το6 NIστορος) στ) θεϊκ) µ/γαρο
κα λ/ποντJς το θα?µαζαν τ) κτριο το> θεοτραφο>ς ασιλ/ως. Γιατ Oλαµπε σ ν τ)ν
λιο κα τ2 σελνη τ) µεγαλοπρεπFς παλJτι το> MενελJου».
EO @θλητισµ4ς εOναι µα Mκδiλωση το6 @νθρFπου, πο_ γεννiθηκε κα< @ναπτ,χθηκε µ9νο στν EEλλ*δα µ3 τ θIσπιση τJν OλυµπιακJν @γFνων τ4 >τος 7.320 πρ4 Xριστο6. T4
θIµα κα< Q @ξα του δ3ν διIφυγαν τCς προσοχCς το6 EOµiρου, N NποHος παρIχει πολλ3ς πληροφορες περ< το,του. Mα Mκ το,των καταχωρζεται στν Oδ,σσεια (θ 107-108): «(τ4ν
OδυσσIα) τ)ν eδηγο>σε 1π) τ)ν _διο δρ&µο ποH πγαιναν κα ο@ "λλοι "ριστοι τ<ν ΦαιJκων, γι ν θαυµJσουν τ’ 1γων0σµατα».
EH θεραπεα τJν @σθενειJν κα< τJν τραυµ*των το6 πολIµου @νεπτ,χθη στ4 5ρθρο µου
«!H \ατρικ2 aρολογ0α το> !Oµρου» («∆αυλ9ς», τ. 175/1996). EδJ πρ9κειται γι1 τν «α7τοθεραπε0αν» το6 SEκτορος, γι1 τν Nποαν N SOµηρος ( Iλι1ς Ξ 409-420, 425-432-439, O9-11,
240, 286, 288), @φο6 περιγρ*φει τ4ν 7αρ_ τραυµατισµ4 το6 SEκτορος, καταλiγει σ’ α`τ4
πο_ λIγει N Θ9ας, aταν εOδε τ4ν SEκτορα ν1 σηκFνεται: «1λθεια, ε9ναι µεγJλο θα>µα
α7τ) ποH λ/πουν τ µJτια µου, 1φο> κα πJλιν 1νεστθη a ^Eκτωρ, ξεφε?γοντας 1π) τ)ν
θJνατο». T4 θα6µα στν περπτωση α`τ >γκειται στν @ντοχ το6 kργανισµο6 το6 SEκτορος, γιατ< κανε<ς δ3ν το6 πρ9σφερε τν παραµικρν Lατρικ 7οiθεια.
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5. - TA «ΘAYMATA» H «ΣHMEIA» TΩN ΠPOΦHTΩN Eπ< τCς 7ασιλεας τJν
Aχα*7 κα< Oχοζα περ< τ4 774-756 π.X. (σ3 τροπικ1 χρ9νια) παρουσι*σθηκε στ4 προσκiνιο τCς E7ραϊκCς Dστορας N προφiτης Hλας. EH προσφορ* του στ4 λα4 το6 Iσραλ
Rταν µεγ*λη σ3 προφητεHες, σηµαδευθεHσα µ3 µερικ1 θα,µατα Lδιατερης σηµασας. SEνα
Mκ το,των Rταν «[ 1νJσταση το> παιδαρ0ου τ$ς χρας (Q Nποα τ4ν φιλοξενο6σε στ Σαρεπτ1 τCς Σιδωνας), τ) aποAο 1ρρ8στησε κα π/θανε. T&τε a !Hλ0ας 1ν/ασε τ) νεκρ)
παιδ στ) περh<ο. 3EκεA προσευχ&µενος Lνεφ?σησε πρ)ς τ) παιδ τρεAς φορ/ς, λ/γοντας.
xAς Lπιστραφf$ [ ψυχ2 το> παιδ0ου το?του ε\ς α7τ)» (A´ BασιλειJν, IZ 9-21). mEτσι κι
>γινε.
SEνα δε,τερο θα6µα @ναφIρεται στ4 7ι7λο A´ τJν BασιλειJν (IH 22-38), aπου «a 3Hλ0ας
1π/δειξε Lν8πιον το> λαο>, gτι ο@ 450 ψευδοπροφ$τες το> θεο> Bα λ κα ο@ 400 το> "λσους
ο7δεµ0α δ?ναµη ε9χαν Oναντι το> Θεο> το> 3Iσραλ, a aποAος Oρριψε κεραυν) Lκ το> ο7ρανο> κα "ναψε [ πυρ το> θυσιαστηρ0ου γι τ2ν τ/λεση τ$ς θυσ0ας τ<ν ο<ν».
T4 τρτο σηµεHο τCς δυν*µεως το6 Hλιο6 @ναφIρεται στ4 ∆´ τJν BασιλειJν (B9-12),
aπου «a 3Hλ0ας κα a 3EλισσαιF πγαιναν πρ)ς τ2ν Oρηµο συνοµιλο>ντες. Kα \δοH ρµα
πυρ)ς κα "λογα π?ρινα LστJθηκαν 1νJµεσJ τους. !O 3Hλ0ας 1ν/ηκε κα µF µορφ2 1νεµοστρο0λου Oφυγε πρ)ς τ)ν ο7ραν&. !O 3EλισσαιF Oλεπε κι’ Lφ8ναζε...».
Στ4 7ι7λο ∆´ τJν BασιλειJν (B14) @ναφIρεται @κ9µη, aτι «a 3EλισσαιF λαrν τ2 µηλωτ2
(τ4 δIρµα προ7*του το6 Hλιο6), ποH Oπεσε LπJνω του (καθhς N Hλιο6 @νI7αινε πρ4ς τ4ν
ο`ραν9), Lκτ?πησε (µ3 α`τν) τ qδατα το> 3IορδJνη ποταµο> κα διεχωρ0σθησαν στ
δ?ο, aπ&τε a 3EλισσαιF π/ρασε (πεζ9ς)».
Συνεχζοντας τ1 περ< το6 Eλισσαι3 >ργα στ4 7ι7λο ∆´ τJν BασιλειJν (∆1-7) @ναφIρεται, aτι: «παρουσιJσθη στ)ν 3EλισσαιF µ0α γυναAκα, ποH ε9χε πεθJνει a "νδρας της κα a
δανειστς του ζητο>σε τ παιδιJ της γι δο?λους. Στ) σπ0τι της ε9χε µ&νο dνα 1γγεAο µF
λJδι. Kα a 3EλισσαF τ$ς ε9πε: ∆ανε0σου 1π) τοHς γε0τον/ς σου gσα "δεια 1γγεAα µπορεAς.
xEµπα µF τ παιδιJ σου µ/σα κα κλεAσε τ ς π&ρτες. Mετ 1π) τ) δοχεAο το> Lλα0ου ποH
Oχεις, γ/µισε gλα τ δανεικ δοχεAα. Πο?λησε τ) λJδι κα Lξ&φλησε τ)ν δανειστ σου.
xEτσι κι’ Oγινε». SEν’ @κ9µη θαυµατουργ4 >ργο το6 Eλισσαι3 @ναφIρεται στ4 7ι7λο ∆´ τJν
BασιλειJν (IΓ´ 20-21), aπου «1π/θανεν a 3EλισσαιF κα τ)ν Oθαψαν. T)ν π&µενο χρ&νο, Lνh<
Oθαπταν κJποιον "νθρωπο, ρµησεν dνα τJγµα Mωαιτ<ν κα (στ 7ιασ,νη τους) Oρριψαν τ)ν νεκρ) στ)ν τJφο το> 3Eλισσαι/... ^Oµως, καθrς a νεκρ)ς "γγιξε τ Gστb το> 3Eλισσαι/, 1ν/ζησε κα στJθηκε στ π&δια του».
Mα 5λλη «θαυµατουργ)ς» δρ*ση @ν*γεται στ4ν προφiτη ∆ανιiλ, N NποHος περ< τ4 650
π.X. Vπηρετο6σε Wς @ξιωµατο6χος τCς α`λCς το6 ΠIρση 7ασιλIως. Λ9γ|ω δια7ολCς κα< συκοφαντας (∆ανιλ ΣT 16-22) «a ασιλεHς δι/ταξε ν κατεJσουν τ)ν ∆ανι2λ στ)ν λJκκο
τ<ν λε&ντων κα ν τ)ν σκεπJσουν µF dνα λ0θο. T2ν ποµ/νη a ασιλεHς διαπ0στωσε, gτι
a ∆ανι2λ yταν 1ν/παφος, γιατ "γγελος Kυρ0ου Oφραξε τ στ&µατα τ<ν λε&ντων κα δFν
τ)ν πε0ραξαν (καθ’ aλην τν ν,κτα πο_ >µειναν µαζ)».
6. - TO TPAΓIKO ΛAΘOΣ TOY MΩYΣEΩΣ Στ4 σηµεHο α`τ4 5θελα >ρχεται στ4 νο6
τ4 συµ7*ν, πο_ @ναφIρεται στ4 7ι7λο τCς Eξ9δου (I∆ 15, 16), aπου N MωϋσCς «κατ&πιν
ε\δικ$ς προτροπ$ς το> Θεο> "νοιξε δ0οδο στ2ν 3Eρυθρ θJλασσα δι κτυπµατος τ$ς ρJδου του Lπ τ$ς Lπιφανε0ας το> qδατος». T4 τ γ,ρεαν οD γυιο< το6 Iσραλ στν Eρυθρ1
θ*λασσα εOναι @νεξiγητο κα< χρει*ζεται µα λιγ9λογη >στω @λλ1 κα< ψ,χραιµη Mρµηνεα.
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EH πορεα τCς «Lξ&δου Lκ τ$ς A\γ?πτου», κατ1 τ1 λεγ9µενα στν «mEξοδο» (IB 37), «ξεκ0νησε 1π) τ2ν π&λη Pαµεσσ$ ([ τν T*νιδα) πρ)ς τ2ν Σοκχrρ j Σοκχrθ» (εVρισκοµIνην πιθανJς κ*που µεταξ_ τJν σηµερινJν π9λεων Iσµαηλας κα< Φιρντ*ν, @πIχουσαν
τCς PαµεσσC περπου 40-45 χιλι9µετρα, aσα µπορο6σαν ν1 διανυθο6ν σ3 δι*στηµα µιPς QµIρας). EκεHθεν, κατ1 τ1 δεδοµIνα τCς B7λου (mEξοδος IΓ´ 20), «Oπρεπε ν στρ0ψουν κα ν
προχωρσουν πρ)ς τ2ν 1ρχ2 τ$ς Lρµου κα ν στρατοπεδε?σουν στ2ν 3Oθrµ j A\ρrθ j
A\θ8µ». EH @ρχ τCς Mρiµου 7ρισκ9ταν κα< 7ρσκεται @κ9µη πIραν τCς @νατολικCς zχθης
τCς σηµερινCς διFρυγος το6 ΣουIζ, @κρι7Jς @νατολικ1 τCς σηµερινCς π9λεως Φιρντ1ν,
aπως δεχνει N χ*ρτης το6 σχ8µατος 1 (7λ. Bπ9µενη σελδα). Kατ1 τ1 λεγ9µενα τCς B7λου
(mEξοδος IΓ´ 20): «Lξελθ&ντες τ$ς Σοκχrθ j Σοκχ8ρ, Lστρατοπ/δευσαν στ2ν 3Oθrµ j A\ρrθ
παρ τ2ν Oρηµον». Στ συνIχεια N «Θε4ς» εOπε πρ4ς τ4ν MωυσC (mEξοδος I∆´ 2) «^Oταν
φθJσετε στ2ν 1ρχ2 τ2ς Lρµου (στν Oθhµ [ στν ALθhµ), ν στρ0ψετε κα ν στρατοπεδ/ψετε µεταξH τ$ς Mιγδrλ κα τ$ς θαλJσσης». EO «Θε4ς» Mννοο6σε aτι, aταν φθ*σετε
στν @ρχ τCς Mρiµου (µετ1 τν σηµεριν διFρυγα το6 ΣουIζ) «ν στρ0ψετε 1ριστερJ, δηλαδ2 πρ)ς ορρbν, πρ)ς τ2ν 1κτ2 τ$ς Mεσογε0ου θαλJσσης κα ν στρατοπεδ/ψετε µεταξH
τ$ς π&λεως τ$ς Mιγδrλ κα τ$ς Mεσογε0ου θαλJσσης». Στ4 σηµεHο α`τ4 Mντοπζεται τ4 τραγικ4 λ*θος το6 MωυσIως. ∆3ν κατ*λα7ε καλ1 τ4ν aρο «ν στρ0ψετε», γιατ< N Θε4ς δ3ν
προσδιFρισε κ*ποια κατε,θυνση στροφCς. Στ περπτωση α`τi, @φο6 N MωυσCς δ3ν κατ*λα7ε τ διε,θυνση στροφCς @π4 τν Oθhµ κα< µετ*, Rταν VποχρεωµIνος ν1 MπιλIξqη µα
τJν τριJν λ,σεων, πο_ @ναλ,ονται στ συνIχεια.
A. - Aπ4 τ Σοκχhρ (θ9ση A τοA χ6ρτη) >πρεπε ν1 στρψqη πρ4ς @νατολ1ς κα< ν1 προχωρiσqη πρ4ς τν @ρχ τCς Mρiµου πIραν τCς σηµερινCς διFρυγος το6 ΣουIζ, κατ1 τν διε,θυνση τCς σηµερινCς π9λεως Φιρντ1ν κα< ν1 στρατοπεδε,σqη Mπ< τCς τοποθεσας Oθhµ
[ ALρhθ [ ALθhµ (θ9ση B) σ3 @π9σταση πορεας µιPς QµIρας @π4 τ ΣοκχFρ, δηλαδ περπου σ3 µα @π9σταση 30-35 χιλιοµIτρων. Tν BποµIνη >πρεπε ν1 στρψqη κα< π*λιν πρ4ς
τ’ @ριστερ*, πρ4ς 7ορρ1ν [ 7ορειανατολικ*, δηλαδ πρ4ς τν Mεσ9γειο θ*λασσα, @ναζητJντας τν π9λη MιγδFλ, aπου µεταξ_ α`τCς κα< τCς @κτCς τCς Mεσογεου θαλ*σσης
>πρεπε ν1 διανυκτερε,σqη (θ9ση Γ). EH θIση α`τCς τCς διανυκτερε,σεως >πρεπε ν1 εVρσκετο σ3 µα @π9σταση περπου 40 χιλιοµIτρων @π4 τν προηγουµIνη, aση Rταν δυνατ4
ν1 διανυθqC σ3 δι*στηµα µιPς QµIρας. AκολουθJντας τν πορε3α dπ’ Qριθ. 1 το6 χ*ρτη, Q
@ναζiτηση κα< Q 5φιξη στ γC τCς Eπαγγελας θ1 Rταν πι4 εyκολη κα< πι4 σ,ντοµη.
B. - Στ περπτωση πο_ N MωυσCς κα< N λα4ς το6 Iσραλ εOχαν φθ*σει στν @ρχ τCς
Mρiµου, πIραν τCς @νατολικCς zχθης τCς σηµερινCς διFρυγος το6 ΣουIζ κα< «εOχαν στρψει» δεξι*, πρ4ς ν9τον (πορε3α dπ’ Qριθ. 2 τοA χ6ρτη), Rταν @δ,νατο ν1 διασταυρωθο6ν
µ3 τν Eρυθρ1 θ*λασσα, γιατ< κατ’ @ρχ1ς θ1 7*διζαν @νατολικ1 τCς zχθης τCς σηµερινCς
διFρυγος το6 ΣουIζ κα< τCς @κτCς τCς µεγ*λης λµνης Mπττερ. Kα< M1ν συνIχιζαν πρ4ς
ν9τον Mπ< α`τCς τCς διαδροµCς, θ1 ερισκαν τν @κτ τCς EρυθρPς θαλ*σσης πρ4ς τ1 δεξι* τους, Nπ9τε δ3ν χρειαζ9τανε ν1 χρησιµοποιiσqη N MωυσCς τν ρ*7δο του γι1 τ4ν διαχωρισµ4 τJν Vδ*των.
Γ. - Στ περπτωση πο_ N MωυσCς δ3ν >φθασε στν @ρχ τCς Mρiµου, @λλ1 >στριψε
@µIσως µετ1 τ Σοκχhρ πρ4ς τ1 δεξι*, δηλαδ πρ4ς ν9τον, τ9τε @κ9µη κα< σiµερα θ1 >ψαχνε γι1 τν γC τCς Eπαγγελας πρ4ς τ4 σηµεριν4 Σουδ*ν, 7αδζοντας κατ1 µCκος τCς δυτικCς παραλας τCς EρυθρPς θαλ*σσης (πορε3α dπ’ Qριθ. 3 τοA χ6ρτη). E1ν aµως σ3 κ*ποια στιγµ @ντελiφθη τ4 λ*θος του, θ1 >πρεπε ν1 στρψqη πρ4ς @νατολ*ς, γι1 ν1 περ*ση
@πIναντι στν @νατολικ zχθη τCς σηµερινCς zχθης τCς διFρυγος το6 ΣουIζ. Kα< γι1 ν1
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συναντiσqη τν 79ρεια @κτ τCς EρυθρPς Θαλ*σσης (το6 >τους 1393 πρ4 Xριστο6), >πρεπε δηλαδ ν1 διαν,σqη περπου 90 χιλι9µετρα νοτως τCς ΣοκχFρ. Γι1 ν1 φθ*σqη aµως µIχρις MκεH, >πρεπε ν1 7αδζqη Mπ< τρεHς QµIρες. M*λιστα τ<ς δ,ο τελευταHες QµIρες θ1 7*διζε σ3 δ,σ7ατο >δαφος κα< θ1 @ντκρυζε µ’ >κπληξη τν 79ρεια @κτ τCς EρυθρPς θαλ*σσης. MπορεH κανε<ς ν1 πqC, aτι τ9τε Q Eρυθρ1 θ*λασσα QνFνετο µ3 τν Mικρ1 κα< Mεγ*λη λµνη Mπττερ, @λλ1 α`τ4 εOναι @δ,νατο, γιατ< µεταξ_ το,των VπCρχε κα< Vπ*ρχει ^νας
α`χIνας ψους 40 µIτρων, aπως δεχνει N χ*ρτης. Eκ το,των προκ,πτει, aτι N MωυσCς
κα< οD γυιο< το6 Iσραλ δ3ν διασταυρFθηκαν κατ1 τν πορεα τCς Mξ9δου Mκ τCς ALγ,πτου
σ3 κανIνα σηµεHο µ3 τν Eρυθρ1 θ*λασσα, Nπ9τε δ3ν χρει*στηκε N διαχωρισµ4ς τJν Vδ*των της δι1 τCς ρ*7δου του. EH µ9νη περπτωση κατ1 τν Nποα θ1 Rταν πιθανJς @ναγκαHο,

ΣχWµα 1. X6ρτης τWς πορε3ας τοA Mωυσ9ως Tκ τWς A3γRπτου.
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θ1 Rταν M1ν Mξελ*µ7ανε τν λµνη MπιττIρ Wς τν Eρυθρ1 θ*λασσα. Θ1 Rταν aµως 5σκοπο, γιατ< κ*λλιστα θ1 µπορο6σε ν1 τν περ*ση δι1 ξηρPς @π4 τ4 79ρειο [ @π4 τ4 ν9τιο 5κρο
τCς λµνης. mEπειτα Q δι*7αση τCς EρυθρPς θαλ*σσης θ1 Rταν @δ,νατη, δι9τι οD BκατIρωθεν @κτ3ς τCς EρυθρPς θαλ*σσης @π4 τ4 Σου3ζ κα< πρ4ς ν9τον >χουν µεγ*λη κλση, πο_
θ1 καθιστο6σε @δ,νατη τν πορεα τροχοφ9ρων κα< γερ9ντων.
T4 κωµικ4 τCς VποθIσεως εOναι, aτι N MωυσCς φε,γοντας @π4 τν Aoγυπτο («mEξοδος»
B 15) πCγε πρ4ς τ γC Mαδι*µ, Q Nποα πρIπει ν1 7ρισκ9ταν πλησον το6 zρους Xωρ7
[ ΣινP, @φο6 @νI7ηκε MκεH 79σκοντας τ1 πρ97ατα το6 πεθερο6 του Iοθ9ρ, aπου εOδε τν
«καιοµIνην 7*τον». T διαδροµ α`τ @λλ1 κα< στν Mπιστροφi δ3ν διCλθε δι1 θαλ*σσης.
Tο6το κα< µ9νο @ποδεικν,ει, aτι @κολο,θησε [ τLν dπ’ Qριθ. 1 [ τLν dπ’ Qριθ. 2 πορε3α,
πο_ φανεται στ4ν χ*ρτη, Nπ9τε δ3ν χρειαζ9ταν «διαχωρισµ4ς τJν Vδ*των τCς EρυθρPς
θαλ*σσης»...
7. - TA EPΓA TΩN EΛΛHNΩN ΣOΦΩN Θ1 >λεγε κανες, aτι οD SEλληνες σοφο,
Mν|J σκ9ρπισαν σ’ aλο τ4ν κ9σµο τν µαγι1 ζωογονiσεως το6 πνε,µατος τJν @νθρFπων,
δ3ν εOχαν καµµα συµµετοχ σ3 >ργα 5ξια θαυµασµο6. A`τ4 εOναι µεγ*λο λ*θος. Kα< εOναι
κρHµα, οD σηµερινο< SEλληνες ν1 µν γνωρζουν τ1 «θα?µατα» τJν προγ9νων τους, Mπειδ
τ1 διδακτικ1 7ι7λα τJν σχολεων δ3ν κ*νουν Lδιατερο λ9γο γι’ α`τ*. SEνα δεHγµα τCς προσφορPς τJν @ρχαων EEλλiνων σοφJν παρIχεται στ συνIχεια.
SEνας Mξ α`τJν εOναι N Πυθαγ9ρας, πο_ >ζησε περ< τ4 580-500 πρ4 Xριστο6, κα< καταγ9ταν @π4 τ Σ*µο. EH 7ιογραφα του εOναι Mλλειπς κα< 5γνωστη στ<ς λεπτοµIρειIς της.
EO A. Aνδρικ9πουλος στ4 7ι7λο του « AρχαHοι SEλληνες Φιλ9σοφοι» (Mκδ. IδεοθIατρο,
σελ. 150) παραθIτει @ρκετ1 στοιχεHα µεταγενεστIρων DστορικJν, πο_ @ναφIρονται στ4ν
Πυθαγ9ρα. Kατ’ α`το_ς N Πυθαγ9ρας εOχε πολλ3ς Dκαν9τητες κα< δυν*µεις «VπερφυσικIς».
EO AπολλFνιος γρ*φει: «3Eν< a Πυθαγ&ρας διρχετο dνα ποτJµι, 1κο?σθηκε µ0α φων2
λ/γουσα: Πυθαγ&ρα, χαAρε!». Kατ’ 5λλη πληροφορα το6 Aπολλωνου: «a Πυθαγ&ρας
LθεJθη τ2ν \δ0αν [µ/ραν στ) Mεταπ&ντιο τ$ς 3Iταλ0ας κα στ) Tαυροµ/νιο τ$ς Σικελ0ας,
συνοµιλ<ν µF τοHς µαθητ/ς του»· Mπσης «ε9χε \ατρικFς γν8σεις κα θερJπευε διJφορες
1σθ/νειες»· κα< «gταν ξεψυχο>σε, 1κουγ&ταν µ0α µελhωδικ2 cρµον0α µουσικ$ς». EO Πορφ,ριος, aπως γρ*φει N A. Aνδρικ9πουλος στ4 παραπ*νω >ργο του, σηµειFνει γι1 τ4ν Πυθαγ9ρα aτι «προ/λεγε τοHς σεισµο?ς», «1π/τρεπε LπιδηµικFς 1σθ/νειες», «κατ/στελλε ια0ους 1ν/µους, χJλαζες κα τρικυµ0ες σF ποταµοHς κα θJλασσες».
SEνας 5λλος SEλλην σοφ9ς, κατ1 τ1 λεγ9µενα το6 A. Aνδρικοπο,λου (σελ. 207), N Παρµενδης Mκ τCς Eλαας, πο_ >ζησε περ< τ4 540-470 π.X. κα< Rταν µαθητς το6 Πυθαγ9ρα,
«yταν µεµυηµ/νος στ πνευµατικ ζητµατα κα στ ς 1λθειες τ$ς φ?σεως» T4 θα6µα το6
Παρµενδη εOναι, aτι κατ*φερε ν1 Mξηγiση στο_ς @νθρFπους, ποα εOναι Q @λiθεια. Kα<
α`τ Q @λiθεια εOναι στ φ,ση, @λλ1 δ3ν γνεται @ντιληπτi, γιατ< δ3ν εOναι στ1 µIτρα τJν
κοινJν @νθρFπων. mEτσι N καθIνας πιστε,ει τν δικi του προσωπικ @λiθεια – κα< aπου
τ4ν 7γ*λει.
Mα 5λλη θαυµατουργ Bλληνικ φυσιογνωµα, κατ1 τ4ν A. Aνδρικ9πουλο π*ντοτε
(σελ. 220), Rταν N EµπεδοκλCς @π4 τ4ν Aκρ*γαντα, πο_ >ζησε περ< τ4 496-435 π.X.
«3Eκτ)ς 1π) φιλ&σοφος κα γιατρ)ς yταν µ0α πεφωτισµ/νη ψυχ2 κα κατεAχε πνευµατικFς
δυνJµεις, τ ς aποAες καλλι/ργησε, µF 1ποτ/λεσµα ν προσεγγ0σfη τ2ν 1λθεια, µετ τ$ς
aπο0ας Lταυτ0σθη κα πρ)ς τ2ν 1θανασ0α, [ aπο0α περι/λαε τ2ν πλρη φωτ)ς π&στα-
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σ του». Πι4 κ*τω N EHρακλεδης @φηγεHται ^να Mπεισ9διο, Mκ το6 Nποου Mδοξ*σθη: «περ
τ$ς "πνου γυναικ&ς, τ2ν aπο0αν a 3Eµπεδοκλ$ς 1π/στειλε στ2ν ο\κογ/νειJ της ζ<σαν,
1φο> τ2ν 1ν/στησε. Γι τ)ν ορτασµ) το> γεγον&τος προσεκλθη µετ’ "λλων κα το> φ0λου του @ατρο> Παυσαν0α σF 1νJλογη θυσ0α, [ aπο0α κατ/ληξε σF γλ/ντι. Mετ τ) γλ/ντι
gλοι φ?γανε Lκτ)ς το> 3Eµπεδοκλ/ους, τ)ν aποAον δFν µπορο>σαν ν ρο>ν τ2ν ποµ/νην
[µ/ραν, παρ’ gλο ποH Oψαχναν πολλο0. ^Eνας τ<ν πηρετ<ν διηγθη στοHς 1ναζητο>ντας
τον, gτι περ τ) µεσον?κτιον "κουσε µ0α πολH µεγJλη φων, ποH προσκαλο>σε τ)ν 3Eµπεδοκλ$. Kα ε9δεν ο7ρJνιο φ<ς κα λJµψη λαµπJδων κα τ0ποτε "λλο». T >γινε N EµπεδοκλCς; X*θηκε;
8. - EΠIΛOΓOΣ Σiµερα aλος N κ9σµος γνωρζει πολ_ καλ1 @π4 τ4 σχολεHο [ @π4 τ<ς
εLδiσεις διαφ9ρων DστορικJν γεγον9των τ1 «EEπτ1 Θα,µατα το6 Aρχαου K9σµου», πο_
εOναι κατασκευασµIνα @π4 @νθρFπινα χIρια aπως: 1) EH πυραµ<ς το6 XIοπος στν Aoγυπτο τ4 2.750 π.X. 2) EO να4ς τCς AρτIµιδος στν mEφεσο τ4ν 7ο αL. π.X. 3) OD κρεµαστο< κCποι
τCς Bα7υλJνος τ4 604-561 π.X. 4) T4 5γαλµα το6 Oλυµπου ∆ι4ς στν Oλυµπα τ4 460457 π.X. 5) EO τ*φος το6 7ασιλIως MαυσFλου στν Aλικαρνασσ4 τ4 377-353 π.X. 6) EO Φ*ρος τCς Aλεξανδρεας τ4 296 [ 285-246 π.X. 7) EO Kολοσσ4ς τCς P9δου τ4 288 π.X. SOλ’ α`τ1
kφελονται κατ1 κ,ριο λ9γο στν διανοητικ Dκαν9τητα µερικJν @νθρFπων, οD NποHοι τ1
σχεδασαν κα< MπI7λεψαν τν κατασκευi τους. mAνευ α`τJν δ3ν θ1 εOχε γνει τποτα. Aλλ1
Mκτ4ς α`τJν τJν @νθρFπων Vπ*ρχουν κα< 5λλοι προικισµIνοι µ3 ν9ηση, πεφωτισµIνη ψυχ
κα< αLσθiσεις πολ_ τελει9τερες το6 κοινο6 @νθρFπου, οD NποHοι µπορο6ν ν1 γνωρσουν τν
@λiθεια, aπως λIγει κα< N Aνδρικ9πουλος πι4 π*νω. OD 5νθρωποι α`το< περνο6ν σ3 κ*ποιον 5λλον Nρζοντα δυνατοτiτων κα< προκαλο6ν δι1 τJν >ργων τους τ4ν θαυµασµ4
aλων τJν 5λλων @νθρFπων.
ΠαρετIθη ^νας @ριθµ4ς «θαυµ*των». Σ3 aλα Vπ*ρχει ^νας παραλληλισµ4ς τJν δυν*µεων, τ<ς NποHες κατεHχαν α`το< οD 5νθρωποι κα< κατ1 συνIπεια εOχαν aλοι Lδιατερα χαρσµατα. M3 @φορµ τ4ν «διαχωρισµ4 τJν Vδ*των το6 Iορδ*νη» Vπ4 το6 Eλισσαι3 δι1 τCς
µηλωτCς το6 προφiτη Hλιο6 Mδ9θη Q ε`καιρα µιPς kλιγ9λογης Bρµηνεας τCς πορεας τJν
γυιJν το6 Iσραiλ, NδηγουµIνων Vπ4 το6 MωυσIως κατ1 τν >ξοδ9 τους Mκ τCς ALγ,πτου.
EH @ναφεροµIνη στ B7λο παρ*γραφος («mEξοδος» I∆-16) εOναι µα Vπερ7ολi, aπως κα<
τ9σες 5λλες, πο_ ποτ3 δ3ν πραγµατοποιiθηκε. EH Bρµηνεα πο_ δδεται πι4 π*νω, εOναι µα
πρωτ9τυπη λ,ση στ4 τραγικ4 λ*θος το6 MωυσIως, @π4 τ4 NποHο οD γυιο< το6 Iσραλ ταλαιπωρiθηκαν Mπ< 40 χρ9νια χωρ<ς λ9γο. ∆ι9τι 5ν εOχαν @κολουθiσει τν πορε3α dπ’ Qριθ.
1 τοA χ6ρτη, 7αδζοντας 35-40 χιλι9µετρα τν QµIρα, σ3 δι*στηµα περπου Bν4ς µην4ς θ1
εOχαν φθ*σει στν IεριχF. ∆υστυχJς οD γεωγραφικ3ς γνFσεις το6 EOµiρου, το6 >τους 3.100
π.X., δ3ν εOχαν µεταφερθC @κ9µη στν Aoγυπτο, [ δ3ν τ<ς εOχε διδαχθC στ’ @ν*κτορα τJν
Φαραh N MωυσCς, γι1 ν1 τ<ς Mφαρµ9σqη κατ1 τν mEξοδο...

Kων. B. KουτρουI9λης

ZητεHται διορθωτiς, 5ριστος γνFστης τCς EEλληνικCς κα< το6 πολυτονικο6. Tηλεφωνiσατε στ1 γνωστ1 τηλIφωνα το6 «∆αυλο6».

ΣYZHTHΣH ΓIA THN EΛΛHNIKH
AΛΛHΛOΣΦAΓH TOY 1946-1949
3 QντιπροσωπευτικEς TπιστολEς QναγνωστOν
T) "ρθρο το> κ. Θ. Kουκο0στα µF τ0τλο «50 χρ<νια µετ@ τ0ν TµφRλιο» στ)ν «∆αυλ)» (τε>χος το> παρελθ&ντος ∆εκεµρ0ου) προκJλεσε πολλFς συζητσεις 1λλ κα πληθ8ρα Lπιστολ<ν 1ναγνωστ<ν, ο@ aποAοι, dκαστος 1νJλογα µF τ2ν \δεολογικ του σκοπιJ, συµφωνο>ν j διαφωνο>ν Lν gλhω j µF διJφορα σηµεAα το>
"ρθρου. E9ναι 1ξιοσηµε0ωτο, gτι ο@ 1ντιδρJσεις α7τ/ς, ο@ θετικFς
κα ο@ 1ρνητικ/ς, LκφρJσθηκαν συχν σF Gξ?τατους τ&νους,
πρbγµα ποH Lπιεαι8νει gτι ο@ πληγFς τ$ς φοερ$ς α7τ$ς µαζικ$ς 1δελφοκτον0ας, γι τ2ν aπο0α [ γενε ποH δFν τ2ν 1π/τρεψε j κα τ2ν προκJλεσε, 1νεξαρττως πολιτικ$ς παρατJξεως,
πρ/πει ν α\σθJνεται ντροπ, α@µορροο>ν δυστυχ<ς 1κ&µη κα
1ποτελο>ν ε\σ/τι παρJγοντα νοσηρ&τητας κα 1ποσυνθ/σεως· µ/σα στ)ν λληνικ) Lθνικ) Gργανισµ&; dναν Gργανισµ) ποH παρ/µενε
τ&τε σ0γουρα, κα παραµ/νει _σως κα σµερα, 1νιστ&ρητος, 1νελλνιστος κα 1πολ0τιστος – γι’ α7τ) κα κατρακ?λισε στ2ν παραφροσ?νη τ$ς 1λληλοσφαγ$ς. 3Aπ) τ ς LπιστολFς α7τFς διαλ/ξαµε
τρεAς, τ ς πι) 1ντιπροσωπευτικ/ς, τ ς aποAες δηµοσιε?οµε, θεωρ8ντας gτι µF τ)ν τρ&πον α7τ)ν συµJλλουµε σF µι πι) 1ντικειµενικ2 θ/αση κα συνειδητοπο0ηση το> Qνειδους α7το>, ποH αρα0νει τ)ν !Eλληνισµ) το> 20ο> α\<να.
∆.I.Λ.

1. «EMΦYΛIOΣ» _ «ΣYMMOPITOΠOΛEMOΣ»;
K,ριε διευθυντ*,
EO «∆αυλ4ς» (τε6χος 216, 1999) Mδηµοσευσεν 5ρθρο το6 κ. Θ. Kουκο7τσα σχετικJς µ3 τ4ν
π9λεµο 1946-1949, τ4ν NποHον MπανειληµµIνως @ποκαλεH «Lµφ?λιον». Θ1 συµφωνiσω @πολ,τως µ3 τ1 aσα MκθIτει N κ. Kουκο7τσας, @λλ1 5ς µο6 MπιτραπqC ν1 διαφωνiσω Wς πρ4ς τν kνοµασαν «Lµφ?λιος π&λεµος». EO π9λεµος Rτο εLς τν πραγµατικ9τητα «συµµοριτοπ9λεµος» κα<
zχι Mµφ,λιος:
EO λεγ9µενος Mµφ,λιος π9λεµος το6 1946-1949 >χει δ,ο σκIλη.
1ον: T1 αoτια τCς κοµµουνιστικCς Mπαναστ*σεως, καλουµIνης «Tρ0τος Γ?ρος», κατ1 τCς νοµµου BλληνικCς κυ7ερνiσεως; Kα< 2ον: EYπCρχε σχIσις κα< Mξ*ρτησις α`το6 @π4 κIντρα το6
Mξωτερικο6; T4 πρJτον σκIλος θ1 τ4 @ντιπαρIλθω, δι9τι δ3ν εOναι το6 παρ9ντος. Θ1 Mξετ*σωµεν aµως τ4 δε,τερον σκIλος.
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Πολ_ συντηρητικJς, σε79µενος τ4ν χJρον το6 «∆αυλο6», θ1 @ναφIρω συντριπτικ1 στοιχεHα,
τ1 NποHα @ποδεικν,ουν καθαρ1 τν φ,σιν το6 πολIµου α`το6. Bε7αως δ3ν θ1 περιορισθJ εLς
τν >κφρασιν προσωπικJν @ποφ*σεων κα< @ντιλiψεων, @λλ1 θ1 παραθIσω κεµενα-µαρτυρας, Lδως κοµµουνιστικ1ς Wς κα< @ριστερ*ς, Mξ xν @7ι1στως θ1 Mξαχθο6ν τ1 @ντστοιχα συµπερ*σµατα.
T4 KKE VπIγραψε µ3ν τν Συµφωναν τCς B*ρκιζας (12 Φε7ρ. 1945), @λλ1 π*ντα εOχεν εLς
τ4ν νο6ν του τ4ν «Tρτον Γ,ρον»: «!H συµφων0α τ$ς BJρκιζας γι τ) λαϊκοδηµοκρατικ) κ0νηµα yταν µ0α 1νJπαυλα, dνας Lλιγµ&ς, µ0α δυνατ&τητα γι 1νασ?νταξη κα 1νασυγκρ&τηση
τ<ν δυνJµε8ν µας, Lν Qψει τ$ς 1ποφασιστικ$ς 1ντιπαρJθεσης ποH Lπ/ρχεται 1ναπ&φευκτα»
(N. Zαχαρι*δης, 3η Συνδι*σκεψις το6 KKE, Ayγ. 1950).
«!H συµφων0α τ$ς BJρκιζας ριζεν 1φοπλισµ)ν κα διJλυσιν το> EΛAΣ. !H πρ&θεσις gµως
το> EΛAΣ yτο ν παραδοθf$ a Lφθαρµ/νος aπλισµ)ς κα ν 1ποκρυf$ a καλ?τερος, µαζ µF
πολεµικ)ν λικ&ν, πρ) τ$ς διαλ?σεως τ<ν στρατιωτικ<ν τµηµJτων το> EΛAΣ.» A`τ4 Mπι7ε7αιFνει N ΓιJργος MπλαντPς, «καπετ1ν Kσσα7ος», διοικητς @ρχηγεου Θεσσαλονκης το6
∆ηµοκρατικο6 Στρατο6, εLς τ4 7ι7λον του « Eµφ,λιος Π9λεµος 1946-1949». Γρ*φει: «^Oταν
πεγρJφη [ συµφων0α τ$ς BJρκιζας, µbς δ&θηκε Lντολ2 ν µ2ν παραδ8σουµε τ)ν aπλισµ)
παρ dνα µ&νο µ/ρος κα τ)ν π&λοιπο ν κρ?ψωµε γι τ) µ/λλον. Πρ ν 1κ&µη διαλ?σουµε
τ)ν EΛAΣ, κανον0σαµε τ0 aπλισµ) θ κρ?ψfη κJθε σ?νταγµα κα πο> κα π) τ2ν προστασ0α
πο0ων. T) Oργο α7τ) τ) 1ν/λααν Oµπειρα στελ/χη το> EΛAΣ, ποH ε9χαν καταφ?γει στ ουνJ». Oτω µIχρι τ4 τIλος το6 1945 κατ1 µικρ1ς Nµ*δας (15-20 5νδρες) διεσκορπσθησαν εLς
περιοχ1ς τCς ΣτερεPς EEλλ*δος, Hπερου, Mακεδονας κα< kλιγFτερον εLς Πελοπ9ννησον.
Eκτ4ς α`τJν 8000 φυγ9δικοι κοµµουνιστα< κατIφυγον εLς γειτονικ1 κοµµουνιστικ1 κρ*τη, συγκεντρωθIντες τελικJς εLς τ4 Mπο6λκες τCς Γιουγκοσλα7ας πρ4ς Mκπαδευσιν (Θεοφ. Παπακωνσταντνου, « Aνατοµα τCς Eπαναστ*σεως», σελ. 193).
EH >ναρξις το6 Tρτου Γ,ρου κατ9πιν προετοιµασας lρχισε τν 30ν Mαρτου δι1 τCς MπιθIσεως κατ1 το6 σταθµο6 χωροφυλακCς ΛιτοχFρου Πιερας. Mετ1 τν συντρι7ν τJν κοµµουνιστοσυµµοριτJν τ4 1949 N N. Zαχαρι*δης Mδiλωσεν: ,!H 1π&φασις δι τ)ν τρ0τον γ?ρον Lλφθη
τ2ν 12ην Φερουαρ0ου 1946, Lπ/τειον τ$ς Συµφων0ας τ$ς BJρκιζας κα µ&νον µετ τ2ν ρητ2ν Lπ0σηµον διαεα0ωσιν το> T0το, gτι θ µbς δ8σfη συστηµατικ2ν συµπαρJστασιν. 3EµεAς Lδ8σαµε
τ2ν π&σχεσιν ν δηµιουργσωµεν α7τ&νοµον Mακεδον0αν Lντ)ς τ$ς !Oµοσπονδ0ας τ$ς Γιουγκοσλα0ας. Xωρ ς τ2ν διαεα0ωσιν α7τ2ν το> T0το τρ0τος γ?ρος δFν θ γιν&ταν». (Θεοφ. Παπακωνσταντνου, « Aνατοµα τCς Eπαναστ*σεως», σελ. 120· κα< «Σο7ιετολογα», Ayγ, 1960, σελ.
6).
EO 5λλοτε @ρχηγ4ς το6 λεγοµIνου «∆ηµοκρατικο6 Στρατο6» MPρκος Bαφει*δης, πο,, Wς
γνωστ9ν, αDµατοκ,λισε τν EEλλ*δα µεταξ_ τJν MτJν 1946-1949, Mνισχυ9µενος @π4 @λλοεθνεHς
α`τονοµιστ1ς (Σλα,ους) πρ4ς πραγµατοποησιν τJν σκοπJν α`τJν, lτοι τ4ν @κρωτηριασµ4ν
τJν 7ορεων MπαρχιJν µας, δι1 ν1 σχηµατσqη τ4 κρ*τος τCς «A`τον9µου Mακεδονας το6
ALγαου», δηµοσως κα< Mπισiµως @πεκ*λυψε (Σκ9πια 1983) τ1 BξCς MνδιαφIροντα: 1. «3Eκ τ<ν
60.000 στρατιωτ<ν το> ∆.Σ. ο@ 40.000 yσαν Σλαοµακεδ&νες». 2. «T 1ν8τερα στελ/χη το>
KKE yσαν συγχρ&νως κα µ/λη το> KKΣE (Kοµµουνιστικ4ν K9µµα Σο7ιετικCς EEνFσεως) µF
δεσµε?σεις κατασταστικJς. O7δε ς Oγινε γραµµατεHς το> KKE χωρ ς τ2ν \δι&τητα α7τν».
SOταν λοιπ4ν NµολογCται @π4 τ4ν «καπετ1ν MPρκο» aτι τ1 @νFτερα στελIχη το6 KKE Rσαν
πρωτστως κα< µIλη το6 KKΣE κα< εOναι α`τ1 τ1 NποHα διωργ*νωσαν τ4ν ∆.Σ., >χοντες Vπ4
τ1ς διαταγ*ς των 40.000 «Σλα7οµακεδ9νας» κα< Mνισχυ9µενοι MνεργητικJς κα< παθητικJς
@π4 τ1 τρα aµορα κοµµουνιστικ1 κρ*τη, Aλ7ανα, Σερ7α, Bουλγαρα, δι1 ποHον «Mµφ,λιον
π9λεµον» Nµιλο6µεν;
E1ν δ,ο @ντιµαχ9µεναι µερδες Bν4ς λαο6 µ*χωνται πρ4ς @νατροπν το6 Mσωτερικο6 καθεστJτος µιPς χFρας κα< δι1 τν Mγκατ*στασιν Q διαδοχν α`το6 Vπ4 BτIρου συστiµατος
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διακυ7ερνiσεως α`τCς, τ9τε @σφαλJς πρ9κειται περ< Mµφυλου πολIµου. E1ν aµως Mκτ4ς τCς
@νατροπCς το6 Mσωτερικο6 καθεστJτος κυριαρχο6ν στοιχεHον εOναι N Mδαφικ4ς @κρωτηριασµ4ς τCς χFρας, N NποHος MπιδιFκεται Vπ4 µιPς τJν @ντιµαχοµIνων µερδων, MνισχυοµIνης
Vπ4 τJν Iποφθαλµιο,ντων τ1 Mδ*φη α`τ1 ξIνων, τ9τε προφανJς δ3ν πρ9κειται περ< Mµφυλου πολIµου @λλ1 περ< MχθρικCς εLσ7ολCς δι’ α`τοχθ9νων, κατευθυνοµIνων >ξωθεν κα< δ Vπ4
τJν MχθρJν τCς χFρας των. EYπ4 τοια,τας συνθiκας δ3ν >χοµεν 5λλο τι παρ1 π9λεµον πρ4ς
διαφ,λαξιν τCς MδαφικCς @νεξαρτησας. A`τ4ς N π9λεµος ο`δIποτε Mµφανζεται Wς Mµφ,λιος.
Nοµοθετικ1 δ3 διατ*γµατα δ3ν δ,νανται ν1 @λλοιFσουν τν Dστορικν @λiθειαν.T1 @νωτIρω Mπι7ε7αιFνονται κα< @π4 τν >κθεσιν µιPς MπιτροπCς Mρε,νης πρ4ς τ4 Συµ7ο,λιον Aσφαλεας το6 OHE (23 Mαου 1947), γενοµIνης δεκτCς δι1 ψiφων MννIα Mπ< ^νδεκα (Mµειοψiφησαν Pωσσα κα< Πολωνα). ELς τν >κθεσιν καταγγIλλεται σαφJς, aτι Q κνησις α`τ το6 ∆.Σ.,
Mν συνεργασα µ3 τ1ς σλαυικ1ς kργανFσεις ΣNOΦ κα< NOΦ, µ3 ^δραν τ1 Σκ9πια, Rτο µα ξενοκνητος συµµοριακ Mπιδροµ µ3 @ποκλειστικ4ν σκοπ4ν τν @π9σπασιν τCς BλληνικCς Mακεδονας κα< τν cδρυσιν «A`τον9µου Mακεδονας». EO ∆ηµητρFφ, πρωθυπουργ4ς κα<
@ρχηγ4ς το6 K.K. Bουλγαρας, >καµε τ1ς @κολο,θους δηλFσεις ( Iο,λιος 1947), δηµοσιευθεσας 1. εLς τν σουηδικν Mφηµερδα «Γκ9τεµποργκ Tντνιγκ», 2. εLς τ4 Mπσηµον zργανον
το6 K.K. Bουλγαρας «PαµποτνιτIσκο NτIλλο», 3. εLς τν «Mπ9ρµπα» το6 K.K. Γιουγκοσλα7ας, 4. εLς τν «Πολτικα» το6 Bελιγραδου, 5. εLς τν «EIσγκρ37» τCς Σ9φιας κα< µετεδοθεHσας
Mπσης κα< Vπ4 το6 Pαδιοφωνικο6 Σταθµο6 Bελιγραδου: «A@ ν&µιµοι 1ξι8σεις µας eς πρ)ς
τ2ν ΘρnJκην δFν @κανοποιθησαν. !Ως πρ)ς τ2ν Mακεδον0αν τ) πρ&ληµα Oχει λυθ$ Lν µ/ρει
µF τ) γεγον)ς gτι [ Mακεδον0α Oγινε ∆ηµοκρατ0α µεταξH τ<ν "λλων ∆ηµοκρατι<ν τ$ς Σερ0ας. E\ς τ2ν Mακεδον0αν gµως 1νκει κα τ) τµ$µα τ$ς Bουλγαρ0ας κα LκεAνο τ) aποAον τ8ρα 1ποτελεA τµ$µα τ$ς !EλλJδος. T τρ0α τµµατα θ νωθο>ν µ0αν [µ/ραν».
ELς τ1ς δηλFσεις α`τ1ς προI7η N ∆ηµητρFφ, δι1 ν1 προλει*νqη τ4 >δαφος δι1 τν συµφωναν το6 MπλIντ, πο_ Mπηκολο,θησε τ4ν Ayγουστον 1947. EO N. Zαχαρι*δης εLς δηλFσεις του
εLς τν 7ην EOλοµIλειαν τCς K.E. το6 KKE τ4 1950 @πεκ*λεσε τ1ς Mθνικ1ς διεκδικiσεις Mπ< τCς
B. Hπερου κα< τCς AνατολικCς Pωµυλας Wς «Lθνικιστικ 1γκJθια». EH συνεργασα µεταξ_
KKE κα< τJν Nµ9ρων κοµµουνιστικJν χωρJν πρ4ς @ποχωρισµ4ν τCς Mακεδονας @π4 τ4ν
Mθνικ4ν κορµ4ν καθσταται Mµφανς @π4 τ4 aτι Q @νασυγκρ9τησις τCς λεγοµIνης «∆ηµοκρατικCς Kυ7ερνiσεως» τ4 1949 συµπεριελ*µ7ανε εLς το_ς κ9λπους της «νοφτας» Vπουργο,ς,
aπως N Πασκ1λ Mητρ9φσκυ το6 Eπισιτισµο6 (πρ9εδρος τCς NOΦ), N Στα6ρος K9ντσιεφ,
Vπουργ4ς EσωτερικJν, µ3 δ,ο προIδρους, το_ς Iωαννδην κα< Παρτσαλδην. Θ1 sδ,νατο κανε<ς ν1 @ναφIρqη πολλ1ς @κ9µη Mνδεξεις πρ4ς Vπερ*σπισιν το6 aρου «συµµοριτοπ9λεµος»,
aπως αD κατ1 δι*φορα χρονικ1 διαστiµατα δηλFσεις στελεχJν το6 KKE κα< το6 ∆.Σ., αD
NποHαι κατεσχIθησαν µετ1 τν συντρι7ν α`το6 τ4 1949 εLς τ4ν Γρ*µµον κα< τ4 Bτσι, σε79µενος aµως τ4ν χJρον σταµατJ µ3 α`τ1 τ1 Nλγα.
mEτσι λοιπ4ν Mσχεδι*σθη, ργανFθη, προετοιµ*σθη κα< Mξαπελ,θη N «Tρτος Γ,ρος», ^νας
@γhν Mκ τJν πλIον σκληρJν, αDµατηρJν κα< Mπικινδ,νων δι1 τν EEλλ*δα. ELς περπτωσιν Mπιτυχας τCς MπιθIσεως α`τCς το6 ∆ιεθνο6ς Kοµµουνισµο6 δ3ν θ1 Mχ*ναµε µ9νον τν Mακεδοναν κα< τν Θρ*κην, δ3ν θ1 Mγιν9µεθα µ9νον Vπ9δουλοι εLς ^να καθεστhς 7ας πρωτοφανο6ς,
@λλ1 Mκινδυνε,αµε ν1 MξαφανισθJµεν Wς >θνος κα< Wς φυλ λ9γ|ω το6 σλαυικο6 κινδ,νου. OD
SEλληνες κοµµουνιστα< >γιναν zργανα κοµµουνιστικJν χωρJν µ3 Mχθρικ1ς διαθIσεις δι1 τν
χFραν των κα< συνεργ*σθηκαν µετ’ α`τJν πρ4ς Mπιτυχαν τJν kλεθρων δι1 τν χFραν των MπιδιFξεFν των, @πο7λεπουσJν εLς τ4ν @κρωτηριασµ4ν το6 Mθνικο6 µας Mδ*φους. ∆ι’ α`τ4 N @γhν
aλων τJν πραγµατικJν EEλλiνων Rτο @γhν καθαρJς Mθνικ4ς πρ4ς σωτηραν τCς πατρδος, δι1
τν προστασαν τJν Nσων κα< τJν DερJν τCς φυλCς, τ1 NποHα τ1 µIγιστα Mκινδ,νευον.
EO «Tρτος Γ,ρος» τJν κοµµουνιστJν δ3ν Rτο προϊ4ν κοινωνικCς @ν*γκης οyτε Mκτ*κτων
περιστ*σεων, Rτο µα µεγ*λη προµελετηµIνη κα< συντονισµIνη Mπιχερησις το6 ∆ιεθνο6ς Kοµ-
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µουνισµο6 µ3 σκοπ4ν τν cδρυσιν α`τον9µου «Mακεδονικο6 Kρ*τους». T4 @ναγνωστικ4ν
κοιν4ν µ3 MνδιαφIρον δια7*ζει τ1 Dστορικ1 κεµενα, Lδως δ3 τ1 @ναφερ9µενα εLς τν περοδον @π4 το6 B´ Παγκοσµου ΠολIµου κα< Mντε6θεν. T4 πρ97ληµα aµως εOναι, κατ1 π9σον τ1
Dστορικ1 α`τ1 κεµενα @νταποκρνονται εLς τν @λiθειαν [ 7ανα,σως παραποιο6ν α`τiν.
∆υστυχJς τ4 δε,τερον συµ7ανει εLς τ1ς περισσοτIρας τJν περιπτFσεων. Tο6το, δι9τι
ε`χερJς παρουσι*ζονται δι1 τJν στηλJν πολλJν Mφηµερδων, εLς τ1 «>νθετα» α`τJν, κεµενα, τ1 NποHα γρ*φουν Dστορικο, οD NποHοι εoτε Mν @γνοα των εoτε zχι διαστρε7λFνουν τ1 γεγον9τα κα< παραποιο6ν τν @λiθειαν.
Mετ1 τιµCς

Θε<δωρος A. ΛRρας

Iατρ4ς NIα IερσIη, HΠA

2. H ΠEPIΠTΩΣH TOY APH BEΛOYXIΩTH
K,ριε Λ*µπρου,
Θ1 lθελα ν1 @ναφερθJ στ4 5ρθρο το6 κ. Aθανασου Kουκο7στα στ4 τε6χος 216 το6 «∆»,
σελ. 13628.
AναφIρει, aτι N mAρης BελουχιFτης ( Aθαν*σιος Kλ*ρας) κατIσφαξε το_ς 5ντρες το6 5/42
Συντ*γµατος το6 Ψαρρο6. ΣPς @ναφIρω, aτι Q διαταγ γι1 τν δι*λυση το6 5/42 Rταν 5γνωστη στ4ν BελουχιFτη. Aξζει ν1 σηµειFσω, aτι πολλ3ς διαταγ3ς 7γCκαν Mν @γνοα του [ aτι
τ<ς Vπ9γραψε N BελουχιFτης κ*τω @π4 τ<ς πιIσεις το6 κ9µµατ9ς του, πο_ π*ντα τ4ν φο79ταν
κ*ποιοι, µν το_ς π*ρqη τν καρIκλα.
EO BελουχιFτης προσπ*θησε ν1 πετ,χqη τν ^νωση τJν @νταρτικJν Nµ*δων. EOναι γνωστ9, aτι
στ<ς συνοµιλες µ3 τ4ν N. ZIρ7α το6 E∆EΣ N mAρης το6 εOχε προτενει τν γενικ @ρχηγα aλου
το6 @ντ*ρτικου. mAλλοι Rταν α`το, πο_ >καναν τ1 π*ντα, γι1 ν1 µν γνqη Q ^νωση το6 @ντ*ρτικου, το6 EΛAΣ, το6 E∆EΣ κα< τCς EKKA. Φυσικ1 MννοJ κα< το_ς πολιτικο_ς τJν τριJν Nµ*δων, aπως Mπσης κα< το_ς συµµ*χους τCς EEλλ*δας. Γι1 a,τι γρ*φω, Vπ*ρχουν στοιχεHα @π4 Mν
ζωqC @νθρFπους τCς τ9τε >νδοξης @λλ1 κα< µα,ρης MποχCς aπως Mπσης κα< 7ι7λιογραφα.
ΠρIπει κ*ποια στιγµ µετ1 @π4 τ9σα χρ9νια ν1 @ναγνωρσουµε α`τ4ν τ4ν Lδιατερο 5νθρωπο, πο_ @κο,ει στ4 zνοµα mAρης BελουχιFτης κα< ν1 το6 7γ*λουµε τν ταµπIλλα το6 «σφαγIα». Προσπ*θησε ν1 BνFσqη το_ς SEλληνες µ3 καθαρ1 Bλληνικ4 πνε6µα κα< zχι µ3 τ 7α [
τ4ν δ9λο, πο_ oσως 5σκησαν 5λλοι. (Bα χρησιµοποησε, κα< σκληρ µ*λιστα, µ9νο στο_ς λqηστ3ς πο_ κατ*στρεφαν κα< >κλε7αν τ1 χωρι1 κα< στο_ς συνεργ*τες τJν ΓερµανJν. ∆3ν νοµζω, ^νας λογικ4ς 5νθρωπος ν1 το6 ρχνqη 5δικο γι’ α`τ9.) SOλοι lθελαν τ4 γρiγορο τIλος του
@π4 aλες τ<ς παρατ*ξεις, γιατ< µPλλον «χ*λαγε τν πι*τσα» κα< τ1 συµφωνηµIνα σεν*ρια πσω @π4 τν πλ*τη το6 Bλληνικο6 λαο6.
Aς @ναγνωρσουµε τ<ς προσπ*θειες κ*ποιων EEλλiνων, πο_ προσπαθο6ν µIσα @π4 τερ*στια Mµπ9δια ν1 BνFσουν το_ς SEλληνες. EσεHς οD µεγαλ,τεροι ν1 µPς µ*θετε τν @ληθιν
Dστορα, ν1 µPς BνFσετε χωρ<ς @ντιπαλ9τητες κα< προκαταλiψεις κα< ν1 µPς δFσετε τν EEλληνικ Παιδεα, γι1 ν1 ξανα7γqC τ4 φJς τCς EEλλ*δος π*λι, πρ<ν «πατFσουµε» τελειωτικ*.
Στ4ν BελουχιFτη θIλω ν1 πιστε,ω, aτι N τ9τε SEλληνας 7ρCκε ^ναν 5νθρωπο, πο_ θ1 σταµατο6σε τ4 «διαρει κα< 7ασλευε». ∆3ν εOναι τυχαHο, aτι συγκIντρωσε γ,ρω του SEλληνες @π4
aλα τ1 κοινωνικ1 στρFµατα, κ9µµατα, µορφωµIνους κα< µi. Θ1 Rταν ε`χαρστησi µου ν1 µ3
MνηµερFσqη N κ. Kουκο7στας γι1 κ*ποια στοιχεHα πο_ >χει (γι1 τ4ν BελουχιFτη µ9νο, γι1
το_ς 5λλους, νοµζω, ξIρω π*νω κ*τω τ >πραξαν κα< συµφωνJ κατ1 τ4 µεγαλ,τερο ποσοστ4
µ3 τ4ν κ. Kουκο7στα.) ΘIλω ν1 µ*θω κα< zχι ν1 >ρθω σ3 @ντιπαρ*θεση µ3 κανIνα.
E`χαριστJ. Eyχοµαι τ1 µIγιστα γι1 τ4ν «∆».

A. ∆ηµητρ3ου
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3. H ΛIΠOTAΞIA THΣ IΘYNOYΣAΣ TAΞEΩΣ
Aγαπητ3 κ. διευθυντ*,
Θ1 lθελα ν1 προσθIσω kλγα τιν1 στ4 5ρθρο το6 φλου κ. Kουκο7στα «50 χρ&νια µετ τ)ν
Lµφ?λιο».
SOταν µετ1 τν γνωστ συνθηκολ9γηση το6 στρατηγο6 Tσολ*κογλου Q 5ρχουσα τ*ξη MγκατIλειψε προτροπ*δην τν πολ,παθη χFρα µας µ3 Mπ< κεφαλCς τ4ν τ9τε 7ασιλιP συναποκοµζουσα κα< τ4ν δηµ9σιο θησαυρ9, Bπ9µενο Rταν ν1 δηµιουργηθqC ^να τερ*στιο κεν4 Mξουσας.
SOπως aµως εOναι γνωστ9, οyτε στ φ,ση οyτε στ ζω (πολιτικ Mν τ|J προκειµIν|ω) MπιτρIπονται τ1 κεν*. mEτσι τ4 κεν4 τCς Mξουσας κατ*φερε ν1 τ4 γεµσqη µ9νο τ4 K.K.E. εoτε µ3 παραπλανητικο_ς ττλους εoτε καπηλευ9µενο τ4ν χαρακτηρισµ4 «Mθνικ9», µ1 π*νω @π’ aλα κατ1
τ γνFµη µας Mκµεταλλευ9µενο τν @νυπαρξα πολιτικCς Mξουσας, Q Nποα Rταν φυσιολογικ4 @ποτIλεσµα τCς τραγικCς Mγκαταλεψεως τCς χFρας @π’ το_ς ταγο,ς της, οD NποHοι κ,τταξαν, πJς ν1 σFσουν τ4 σαρκο τους κα< µ9νο, @φiνοντας >ρηµο κα< @κIφαλο ^να λα9, N
NποHος µ9λις πρ4 kλγου εOχε γρ*ψει λαµπρ3ς σελδες δ9ξας π*νω στ1 7ορειοηπειρFτικ1 7ουν*. Miπως τ*χα γι’ α`τ9: Στ4 κ*τω κ*τω τ4 K.K.E. τ δουλει* του κ,τταξε κα< φρ9ντισε ν1
κ*νqη, οD «@στο<» aµως MθνοπατIρες τ >πραξαν τ9τε, γι1 ν1 7οηθiσουν α`τ4ν τ4ν ταλαπωρο
τ9πο; H δ3ν γνFριζαν τ µIλλει γενIσθαι 5µα τ @ναχωρiσει τους; ΠρJτοι λοιπ4ν αoτιοι γι1
τ4ν Mµφ,λιο σπαραγµ4 εOναι κατ1 τ γνFµη µας οD @νκανοι ταγο, @ν*ξιοι τJν περιστ*σεων,
κι στερα >ρχονται οD Vπ9λοιποι.
SOσον @φορP στν 5νανδρη δολοφονα το6 Ψαρρο6 κα< τJν @νδρJν του: T4ν µ3ν Ψαρρ4
MκτIλεσε Mν ψυχρ|J N ταγµατ*ρχης E`θ,µιος Zο,λιας, συµµαθητiς του στν Σχολ E`ελπδων,
το_ς δ3 5ντρες του 5λλοι Mλασστες πλν το6 BελουχιFτη, N NποHος τν Mποχ Mκενη Rταν
σταλµIνος @π’ τ4 E.A.M. στν Πελοπ9ννησο (κατ9πιν διαταγCς το6 στρατηγο6 MIσης AνατολCς O`λσων, στ4ν NποHον κα< Vπiγετο aλος N EΛAΣ). Γι1 τ4ν µετIπειτα Mµφ,λιο φρονJ,
aτι δ3ν @ποφ*σισε πι1 τ4 E.A.M., @λλ1 N γενικ4ς γραµµατIας το6 K.K.E., N Nκος Zαχαρι*δης: ∆3ν >χει διαλευκανθC ς σiµερα, πJς N «Nκος» γ,ρισε στν πατρδα ροδοκ9κκινος @π’
τ4 Nταχ*ου κα< µ3 στολ MγγλIζου @ξιωµατικο6.
EO Πλαστiρας συνIστησε συνεργασα µ3 το_ς Γερµανο,ς, γεγον4ς @παρ*δεκτο γι1 κ*θε
σκεπτ9µενο SEλληνα. mAν ζο6σε N MεταξPς κα< συνεργαζ9ταν, πJς θ1 τ4 κρναµε; H πJς
κρνεται N στρατηγ4ς Kα7ρ*κος; [ N @λiστου µνiµης στρατηγ4ς Kουρκουλ*κος;
TIλος Wς Vστερ9γραφο @ναφIρω τ1 το6 κ. Kουκο7στα, πο_ @ναφIρονται στ4 τIλος το6
5ρθρου του: «xAς 1ναλJουµε τ ς 1τοµικ/ς µας ε7θ?νες γι τ2ν 1π&κτηση !Eλληνικ$ς Παιδε0ας... κα δFν θ aδηγηθο>µε ποτF πι σF ν/ο Lµφ?λιο.»
M3 Bλληνικο_ς χαιρετισµο_ς
κα< 7αθ,τατη Mκτµηση

∆ι<δωρος 7AθµονεZς
Eν πλ|J, Φε7ρου*ριος 2000

4. ENA ΣXOΛIO TOY κ. A. KOYKOBIΣTA
xAς 1ρχ0σω 1π) τ)ν Lπ0λογο µιbς 1π) τ ς Lπιστολ/ς, ποH LστJλησαν στ)ν «∆αυλ)» σχετικ
µF τ) "ρθρο «50 χρ<νια µετ@ τ0ν 7EµφRλιο», Lκε0νης το> φ0λου ∆ι&δωρου 3Aθµον/ως: «T9λος
oς dστερ<γραφο Qναφ9ρω τ@ τοA κ. KουκοI3στα, ποZ Qναφ9ρονται εgς τ0 τ9λος τοA aρθρου
του: “kAς Qναλ6Iουµε τHς Qτοµικ9ς µας εVθRνες γι@ τLν Qπ<κτηση KEλληνικWς Παιδε3ας... καH
δEν θ@ hδηγηθοAµε ποτE πι@ σE ν9ο TµφRλιο”». Φυσικ α7τ) σηµα0νει, gτι πρ/πει ν 1ρθο>µε
πJνω 1π) τ Lπ µ/ρους γεγον&τα, ποH στ2ν περ0πτωσιν α7τ2 ε9ναι 1κ&µη π) 1µφιστησιν,
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κα σφαιρικ ν’ 1ναζητσουµε τ ς αθ?τερες α\τ0ες ποH τ προκαλο>ν. xAν δF σταθο>µε στ
γεγον&τα µ&νο, κινδυνε?ουµε ν aδηγηθο>µε σF λανθασµ/να συµπερJσµατα, 1φο> γι τ) _διο
γεγον)ς πJρχουν πολλFς κα 1ντ0θετες 1φηγσεις. ΠαρJδειγµα ε9ναι [ διJλυσις το> τJγµατος 5/42, τ) "ν Oγινε j δFν Oγινε 1π) τ)ν xAρη Bελουχι8τη. ∆?ο LπιστολογρJφοι, a ∆ι&δωρος
3AθµονεHς κα a A. ∆ηµητρ0ου, \σχυρ0ζονται, gτι a xAρης ε9ναι 1θ<ος το> αBµατος το> Ψαρρο> κα τ<ν 1νδρ<ν του. 3Aκ&µα gµως κι "ν α7τ) συµα0νfη, a Bελουχι8της δFν ε9ναι Oξω 1π)
τ2ν γενικ2 πολιτικ2 δρJσι το> EAM κα το> EΛAΣ.
EZκολα a σηµεριν)ς "νθρωπος, gπως Oχει διαπλαστ$, κατηγορεA τοHς διJφορους προφ$τες
κα Qχι τ) σ?στηµα, ποH περιλαµJνει gλους τοHς «-ισµο?ς», ποH LξουσιJζει. xEτσι στρ/φουµε τ2ν κριτικ2 Qχι στ) σ?στηµα, 1λλ στ πρ&σωπα. ∆Fν φτα0ει λοιπ)ν a xAρης, φτα0ει a ZαχαριJδης· δFν φτα0ει a EΛAΣ, φτα0ει a Lθνικ)ς στρατ&ς· κα 1ντ0στροφα, 1νJλογα µF τ διαµορφωµ/να πιστε?ω, µ/σα στ2ν διαπJλη τ<ν aπο0ων Lγκλω0ζεται a "νθρωπος. Φανατ0ζεται
κα γ0νεται Gπαδ)ς ν)ς «-ισµο>» κα ζητb ν Lξαφαν0σfη τοHς "λλους «-ισµο?ς», κατ τ2ν
ε7αγγελικ2 ρ$σιν: «h µL |ν µετ’ TµοA σκορπ3ζει». Bασικ) γν8ρισµα το> Lγκλωισµο> α7το>
ε9ναι a φανατισµ&ς, ποH Oχει πολλοHς τρ&πους LξJψεως.
^Oλοι ο@ ζ<ντες Gργανισµο διακατ/χονται 1π) τ) Oνστικτο τ$ς α7τοσυντηρσεως. K?ριο
µ/ληµJ τους ε9ναι [ ζω. Kα0, 1φο> α7τ2 Lξασφαλισθ$, [ ελτ0ωσ0ς της j [ διαι8νισ0ς της.
xAν α7τ δFν τ µJθουµε, [ ψυχ µας θ καταστf$ 1νJπηρη· ο@ δυνJµεις µας ο@ φυσικFς θ
περιορ0ζωνται. EZκολα θ γιν8µαστε θ?µατα τ<ν Lξουσιαστ<ν. ∆Fν θ λυπ8µαστε γι τ)
αzµα τ<ν 1δελφ<ν, 1λλ θ φωνJζουµε ζτω j κJτω a Tσακαλ<τος j a Mbρκος· κα κJποιοι LπιστολογρJφοι θ καταφε?γουν στ ς qρεις. Θεωρ<, gτι πλ/ον Oφθασε a καιρ)ς ν τοποθετηθο>µε Lντ)ς φ?σεως κα ν’ 1ποτινJξουµε κJθε Lξωκοσµικ) «-ισµ&». Kι "ν [ @στορικ2 1λθεια LπιJλλfη ν’ 1ναγνωρ0σουµε, gτι ο@ κοµµουνιστFς ρξαντο χειρ<ν 1δ0κων (1φο> ε9χαν δεχθf$ τ ς Συνθ$κες ΛιJνου, Kαζ/ρτας κα BJρκιζας), 1π) τ2ν "λλη πρ/πει ν ε_µεθα σ0γουροι, gτι a Lγκλωισµ&ς µας στ Lξουσιαστικ \δεολογµατα πJλι σF ρ$ξιν θ µbς Oφερε στ)
µ/λλον.
Kα τελει8νω, χωρ ς ν Lπαν/λθω πλ/ον στ) θ/µα, µF τ2ν 1πJντησιν στ)ν καλ) Lξ 3Aµερικ$ς
LπιστολογρJφο \ατρ) Θ. Λ?ρα, ποH \σχυρ0ζεται, gτι a π&λεµος δFν yταν Lµφ?λιος. K?ριο στριγµα τ<ν LπιχειρηµJτων του ε9ναι, gτι στ)ν λεγ&µενο «∆ηµοκρατικ) Στρατ)» συµµετεAχαν
1λλ&γλωσσοι j κα 1λλοεθνεAς. Bεα0ως τ) _διο συν/η κα µF τ)ν 3Eθνικ) Στρατ) (xAγγλοι,
3Aµερικανο eς στελ/χη j σ?µουλοι). !H 1πJντησις Oχει δ?ο σκ/λη. T) πρ<το ε9ναι τ) φυλετικ&. E_τε π) στεν2ν Oννοια ε_τε π) ε ρεAα ο@ λαο τ<ν Bαλκαν0ων ε9ναι σ?µφωνα µF τ ς µετρσεις το> 1νθρωπολ&γου xAρη Πουλιανο> 1π&γονοι 1ρχα0ων λληνικ<ν φ?λων. xAν a Lξουσιασµ)ς Lπ/φερε διαιρ/σεις πολιτιστικ/ς, κρατικFς κα Lζωπ?ρωσε Lθνικισµο?ς, καιρ)ς ν τοHς
περο>µε. T) δε?τερο σκ/λος ε9ναι πολιτικ&. ∆?ο 1ντ0θετα πολιτικ συστµατα yρθαν σF
σ?γκρουσιν γι τ2ν νοµ2ν τ$ς Lξουσ0ας σ’ dνα συγκεκριµ/νο χ<ρο, σF µ0α πολιτε0α. T) _διο
ε9χε συµ$ κα µF τ)ν ρωµαϊκ) Lµφ?λιο στοHς χρ&νους το> 3Iουλ0ου Kα0σαρος («bellum civile»).
MJλιστα τ&τε Oλααν µ/ρος κατ κ?ριο λ&γο στρατε?µατα ξ/να πρ)ς τοHς Pωµα0ους (λεγε<νες
Γαλατ<ν, 3Aφρικαν<ν, !Eλλνων κ.λπ.). Kανε ς gµως @στορικ)ς πJρχει, ποH ν µ2ν χαρακτρισε τ)ν π&λεµο α7τ)ν Lµφ?λιο. Hταν κι LκεAνος Lµφ?λιος, gπως a δικ&ς µας.
ΠολH περισσ&τερο, ποH στ)ν σ?γχρονο λληνικ) Lµφ?λιο ο@ ξ/νοι yταν ε_τε στ2ν µ0α παρJταξιν ε_τε στ2ν "λλη. xAλλωστε a gρος «συµµοριτοπ&λεµος» στ) τρ&πο διεξαγωγ$ς ν)ς πολ/µου 1ναφ/ρεται ("ν yταν τ στρατε?µατα τακτικ)ς στρατ)ς j aµJδες-συµµορ0ες) κα Qχι στ)ν
γενικ8τερο χαρακτηρισµ& του.

7Aθαν6σιος KουκοI3στας

H AΓPIA ΣΦAΓH TΩN KPHTIKΩN
AΠO BYZANTINOYΣ TON 10ο AIΩNA
ΠJς 7*πτισαν «Σαρακηνο_ς» το_ς SEλληνες τCς νiσου
I. ΠPOΛOΓOΣ Σ,µφωνα µ3 τν Mπσηµη Dστοριογραφα N Xριστιανισµ4ς Mρχ9µενος σ3 σ,γκρουσι µ3 τ4ν EEλληνισµ4 Mπεκρ*τησε, µ3 @ποτIλεσµα Q MκτοπισθεHσα
@ρχαα Bλληνικ θρησκεα ν1 δFσqη τ θIσι της στ νIα θρησκεα lδη @π4 τ4ν 4ο
αL. µ.X. EΩρισµIνοι παραδIχονται, aτι να< µ3ν N Xριστιανισµ4ς MξαπIλυσε ^ναν @νηλεC διωγµ4 κατ1 το6 EEλληνικο6 Πολιτισµο6, α`τ4 aµως συνI7η στ1 πρJτα χρ9νια τCς 7υζαντινCς περι9δου κα< >κτοτε Xριστιανισµ4ς κα< EEλληνισµ4ς συνυπ*ρχουν, οD Bυζαντινο< δ3 συνI7αλαν τ1 πλεHστα στν δι*σωσι @λλ1 κα< δι*δοσι το6
EEλληνικο6 Πολιτισµο6. Bε7αως, aπως >χει @ποδεξει πλειστ*κις N «∆αυλ4ς» µ3
@δι*7λητες @ποδεξεις, δ3ν συνI7ησαν >τσι τ1 πρ*γµατα. T4 Bυζ*ντιο καταπολεµο6σε λυσσωδJς τ4ν EEλληνισµ4 @π4 τν γIννησ του ς τν τελευταα του @ν*σα
(1453).Kα< α`τ9, δι9τι N EEλληνισµ9ς, >στω κα< σ3 VποτυπFδη µορφi, ζο6σε κα<
Mνοτε LσχυροποιεHτο τ9σο, στε ν1 προκαλCται @νησυχα στν 7υζαντιν α`λ
κα< στο_ς Mκκλησιαστικο_ς κ,κλους.
EO Hans Georg Beck Vποστηρζει –>στω κα< µ3 κ*ποια @τολµα– τν παρξι Bν4ς
Vπογεου «ε\δωλολατρικο>» (>τσι τ4 kνοµ*ζει) ε,µατος σ’ aλη τ χιλιετα τCς NIας PFµης το6 Bοσπ9ρου. Kα< α`τ9, δι9τι δ3ν εOναι δυνατ4ν ν1 δικαιολογηθqC οyτε
τ4 διαρκ3ς µIνος τJν BυζαντινJν κατ1 τJν EEλλiνων οyτε Q Lδεολογικ Mπαν*στασι
τJν ΠληθωνικJν στ4 MυστρP. Kα< Mν|J εOναι γνωστ4ς N 7αιος Mκχριστιανισµ4ς
τJν κατοκων τCς Λακωνας, οD NποHοι Rσαν λ*τρεις το6 ∆ωδεκαθIου, @π’ τ4ν Nκωνα τ4ν «MετανοεHτε» τ4ν 9ο αL., δ3ν εOναι Lδιατερα γνωστ Q 5γρια σφαγ 40.000
περπου KρητικJν, Mπειδ δ3ν εOχαν δεχθC τν χριστιανικ θρησκεα.
II. O MIΣEΛΛHNIΣMOΣ TΩN BYZANTINΩN KATA TON 9ο αS. T4 842, χρονι1 πο_ >γινε Q Nριστικ @ναστiλωσι τJν εLκ9νων, οD Bορτασµο< τJν Oρθοδ9ξων
συνωδε,τηκαν @π4 µι1 «φρικτ2ν τελετ2ν» @ναθεµατισµJν –aπως τν χαρακτηρζει N καθηγητς Nικ. Tωµαδ*κης– (7λ. “TριFδιον”), aπου µεταξ_ 5λλων Nρζονται
κα< τ1 BξCς: «TοAς τ λληνικ διεξιο>σι µαθµατα, κα µ2 δι πα0δευσιν µ&νον
τα>τα παιδευοµ/νοις 1λλ κα ταAς δ&ξαις α7τ<ν ταAς µατα0αις ποµ/νοις κα eς
1ληθ/σι πιστε?ουσι κα οqτως α7ταAς eς τ) /αιον Lχο?σαις Lγκειµ/νοις, στε
κα τ/ρους, ποτF µFν λJθρα, ποτF δF φανερ<ς LνJγειν α7ταAς κα διδJσκειν 1νενδοιJστως ANAΘEMA» EO θεωρο,µενος Wς κλασσικ4ς Dστορικ4ς τCς Oρθοδ9ξου
Θεολογας Bασλειος Στεφανδης παραθIτει τ4 «Συνοδικ4ν» τCς 7ης OLκουµενικCς
Συν9δου: «3AνJθεµα ε\ς τοHς ε7σεε0nα Lπαγγελοµ/νους τ τ<ν !Eλλνων δυσ8δη
κα δυσσε$ δ&γµατα» (Lδ3 M*ριου ∆ηµ9πουλου- Aπολλωνου, «!Eλληνισµ&ς-Xριστιανισµ)ς στ) BυζJντιο. – T) Συν/δριο στ2 Φιλοσοφικ2 3Aθην<ν», >κδ. Eλε,θερη ΣκIψις).
Tν oδια Mποχ N Θε9δωρος Στουδτης στ4ν «Kαν9να» (πο_ ψ*λλεται στ4 «Συ-
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νοδικ4ν τCς Oρθοδοξας») Mξαπολ,ει µ,δρους σφοδρο_ς κατ1 τJν EEλλiνων κα<
στρIφεται κατ1 το6 Iω*ννη Γραµµατικο6, N NποHος @ρχικ1 Rταν Qγο,µενος στ
µον τJν nγων Σεργου κα< B*κχου, @λλ1 @ργ9τερα Mνστερνστηκε τ4 @ρχαHο
EEλληνικ4 Πνε6µα τ9σο, στε ν1 @ποστασιοποιηθqC @π’ τν χριστιανικ διδασκαλα. T4ν kνοµ*ζει «_σον τ<ν !Eλλνων» κα< τ4ν κατηγορεH, aτι «περηφανευ&ταν
γι τ Oργα τους, ποH [ φων2 τ<ν δικα0ων δ0καια τ σκ&ρπισε στοHς 1ν/µους».
Kα< συνεχζει: «O7κ Oδει σε,  παρJνοµε, GνοµJζεσθαι τοια?την κλ$σιν, µbλλον Πυθαγ&ραν κα Kρ&νον κα 3Aπ&λλωνα j τινα τ<ν "λλων θε<ν, ν τ)ν 0ον Lζλωσας τερπ&µενος ταAς 1σελγε0αις α7τ<ν».
Στ<ς @ρχ3ς το6 10ου αL. N KωνσταντHνος N Σικελ4ς στρIφεται µ’ ^να ποηµ* του
κατ1 το6 α`τοκρ*τορα ΛIοντα το6 Σοφο6, τ4ν NποHο κατηγορεH, aτι «λJτρεψε τ)
1µ/τρητο πλ$θος τ<ν θε<ν κα 1ρνθηκε τ2ν cγ0α TριJδα» κα< εyχεται ν1 καqC
στ4ν SAδη µαζ< µ3 το_ς @γαπηµIνους του @ρχαους φιλοσ9φους. Σ’ ^να 5λλο του
ποηµα στρIφεται γενικFτερα κατ1 τJν EEλλiνων: «N χαθο>ν α7το ποH
1ρνιο>νται τ2ν θε&τητα κι α7το ποH 1σπJζονται τ2ν πλJνη το> MJνη κι α7το ποH
λατρε?ουν τοHς θεοHς τ<ν !Eλλνων. KJτω gσοι δFν λατρε?ουν τ)ν Θε&, ποH ε9ναι
νοητ)ς σF τρ0α πρ&σωπα κα τιµbται σF µ0α φ?σι... O@ ^Eλληνες ν σκJσουν 1π’ τ)
κακ& τους».
Ποιο εOναι α`το< οD «^Eλληνες», οD NποHοι πρIπει ν1 σκ*σουν @π’ τ4 κακ9 τους,
Mπειδ λατρε,ουν το_ς θεο_ς τJν EEλλiνων; T4 κεµενο γρ*φτηκε στ<ς @ρχ3ς το6
10ου αL., κα< σ,µφωνα µ3 τν συµ7ατικ Dστορα Q EEλληνικ Θρησκεα κα< N EEλληνικ4ς Πολιτισµ4ς εOχαν πρ4 πολλο6 Mκλεψει. mAν aµως συνI7η κ*τι τIτοιο, τ9τε πJς
δικαιολογο6νται οD 7ρεις α`τ3ς το6 Kωνσταντνου το6 Σικελο6; ΠJς δικαιολογεHται Q Mπιστολ πο_ Mστ*λη τ4 1223 στ4ν Θε9δωρο Kοµνην9, aπου λIγεται µεταξ_
5λλων: «Kα µεγαλ?νει σε Θε)ς κα κραται8σει σε Lπ πλ/ον κα τ) ασιλικ)ν κα
πJτριον ποδσει σε π/διλον. xAγκιστρον δF a π&θος, gν σε ποθο>σι ο@ Lν α7τf$
Lπιχ8ριοι, gσοι τ$ς [µετ/ρας θρησκε0ας, gσοι το> λλην0ζοντος» (Lδ3 M. ∆ηµ9πουλου- Aπολλωνου, «!Eλληνισµ&ς-Xριστιανισµ)ς στ) BυζJντιο. – T) Συν/δριο
στ2 Φιλοσοφικ2 3Aθην<ν», >κδ. Eλε,θερη ΣκIψις). Ποιο εOναι α`το< οD «λλην0ζοντες», πο_ κατοικο6ν στ Θεσσαλονκη τ4ν 13ο αLJνα;
EO EEλληνικ4ς Πολιτισµ4ς λοιπ4ν ζο6σε « π&γεια», aπως λIγει N Hans Georg
Beck, καθ’ aλη τν δι*ρκεια το6 7ου τCς AνατολικCς EPωµαϊκCς A`τοκρατορας.
MIσα στ1 πλασια το6 σφοδρο6 α`το6 µισελληνισµο6 τJν BυζαντινJν τ4ν 9ο κα<
10 αL. διενεργεHται N 7αιος Mκχριστιανισµ4ς τJν κατοκων τCς MIσα M*νης @π4
τ4ν Nκωνα. EO KωνσταντHνος Z´ N ΠορφυρογIννητος γρ*φει στ4 «Περ< ∆ιοικiσεως
α`τοκρατορας» τ1 BξCς: «3Iστ/ον gτι ο@ το> κJστρου Mανης ο\κτορες ο7κ ε\σ ν
1π) τ$ς γενεbς τ<ν προρρηθ/ντων Σλα?ων, 1λλ’ Lκ τ<ν παλαιοτ/ρων !Pωµα0ων, ο
κα µ/χρι το> ν>ν παρ τ<ν Lντοπ0ων ^Eλληνες προσαγορε?ονται δι τ) Lν τοAς
προπαλα0οις χρ&νοις ε\δωλολJτρας ε9ναι κα προσκυνητ ς τ<ν ε\δ8λων κατ τοHς
παλαιοHς ^Eλληνας, οBτινες Lπ τ$ς ασιλε0ας το> 1οιδ0µου Bασιλε0ου απτισθ/ντες
Xριστιανο γεγ&νασιν». EO Nκων θαν*τωσε τ4ν >φορο τCς περιοχCς Aντοχο, σκ9τωσε aλους το_ς DερεHς τCς @ρχαας θρησκεας κα< το_ς @µετ*πειστους, LσοπIδωσε
Dερ1 κα< 7*πτισε το_ς Vπ9λοιπους µ3 σωµατικ κα< ψυχολογικ 7α. OD Xριστιανο< aµως δ3ν περιωρσθηκαν στ4ν 7αιο Mκχριστιανισµ4 τJν κατοκων τCς Πελο-
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ποννiσου. EO Bπ9µενος στ9χος τους Rταν τ4 νησ< το6 7ασιλIα Mνωα, οD κ*τοικοι
το6 Nποου >µεναν µ3 πεHσµα πιστο< στ<ς παραδοσιακ3ς @ξες τους.
III. H ΣΦAΓH TΩN KPHTIKΩN OD KρCτες Rσαν Lδιατερα συντηρητικο, aσον
@φορP στ1 lθη κα< στ1 >θιµα. M1 κα< Q ψυχ τJν KρητικJν Rταν τIτοια, πο_ δ3ν
µπορο6σε ν1 δεχθqC τ4 νIο δ9γµα, πο_ ζητο6σε δουλεα, ταπενωσι κα< Vποταγi. OD
KρCτες Rσαν γενναHοι, πολεµοχαρεHς, @γαπο6σαν µ3 π*θος τ ζω κα< δ3ν Rσαν
5νθρωποι πο_ >σκυ7αν εyκολα τ4 κεφ*λι. Γνiσιοι @π9γονοι τJν ΠελασγJν κα<
τJν ∆ωριIων, οD KρCτες ποτ3 δ3ν «χFνεψαν» το_ς Bυζαντινο,ς, @λλ1 οyτε κα< οD
Bυζαντινο< το_ς KρCτες. Kα< τ4 γεγον4ς α`τ4 τ4 @ποκρ,πτει MντIχνως Q κατεστηµIνη Dστοριογραφα.
EO Dστορικ4ς Nικ. AγγελCς στ4 Vπ’ @ρ. 7 τε6χος το6 περιοδικο6 «EIστορα ELκονογραφηµIνη» ( Iανου*ριος 1969) περιγρ*φει Wς BξCς τ1 γεγον9τα: «O@ σχ/σεις
το> Bυζαντ0ου µF τοHς Kρ$τες δFν yταν ποτF cρµονικ/ς. !O λα&ς, 1τ0θασος κα πολεµικ&ς, δFν ποτασσ&ταν στοHς υζαντινοHς φεουδJρχες κα στρατηγο?ς. KJθε τ&σο ξεσπο>σαν ταραχFς κα στJσεις. Kατ τ2ν διJρκεια µιbς τ/τοιας 1νταρσ0ας τ)ν
9ο α\<να ρ$καν τ2ν ε7καιρ0α µερικο τυχοδι<κτες µωαµεθανο τ$ς !Iσπαν0ας,
1ποιJσθηκαν στ2ν Kρτη κα Oκτισαν dνα Gχυρ) φρο?ριο στ)ν XJνδακα... Πολλο ν/οι τ$ς Kρτης συνεταιρ0στηκαν µF τοHς “ΣαρακηνοHς” κα χτ?πησαν τ ς υζαντινFς πολιτεAες. O@ υζαντινο χρονογρJφοι δFν µιλο>ν γι xAραες 1λλ γι
Kρ$τες “θεολ/στους”. O@ µεγJλοι 1ρχηγο τ<ν λεγοµ/νων Σαρακην<ν τ$ς Kρτης
ε9ναι ^Eλληνες, Φ8τιος, Λ/ων Tριπολ0της κ.λπ. [...] ^Yστερα 1π) πολλFς "τυχες
1π&πειρες a Nικηφ&ρος Φωκbς µF τροµερ) στ&λο 1π) τρεAς χιλιJδες πλοAα χτυπnb
τ)ν XJνδακα τ) 960 µ.X. !O Nικηφ&ρος Φωκbς Oχει στ)ν στρατ& του Θρnbκες, Λυδο?ς, 3Aρµεν0ους, ΣλJους, !Eλλαδικο?ς, P8σους κ.". O@ 1µυν&µενοι ε9ναι Kρ$τες
κα λ0γοι !Iσπανο0, A\θ0οπες κα "λλοι 3Aφρικανο πειρατ/ς. Tελικ νικnb a Φωκbς
κα περνnb µαχα0ρι Lπ δικα0ους κα 1δ0κους. !H υζαντιν2 προπαγJνδα θ/λει gλους
τοHς Kρ$τες... Σαρακηνο?ς· κα ο@ νικητFς σφJζουν σαρ6ντα χιλι6δες "ντρες τ$ς
Kρτης. T) νησ Lρηµ8νεται. M&νο στ χωρι κα στ ουν γλυτ8νουν λ0γες χιλιJδες κJτοικοι. T) BυζJντιο µοιρJζει τ) νησ σF φ/ουδα κα Lγκαθιστnb στ2ν Kρτη διαλεχτFς ο\κογ/νειες τ$ς Kωνσταντινουπ&λεως, Φωκbδες, Mελισσηνο?ς, Mουσο?ρους, XορτJτζηδες, Σκορδ0ληδες, Γααλbδες κ.λπ. Kα a N0κων 1γων0ζεται ν
ξαναφ/ρfη τοHς KρητικοHς στ2ν θρησκε0α το> Xριστο>».
IV. EΠIΛOΓOΣ T4 µHσος τJν BυζαντινJν κα< το6 Πατριαρχεου VπCρξε 5φθιτο κα< συνεχστηκε κα< µετ1 τν SAλωσι. EH EYψηλ Π,λη κα< τ4 ΠατριαρχεHο
ργ*νωναν µαζ< MκστρατεHες, γι1 ν1 Mξολοθρε,σουν το_ς «Tουρκοκρ$τες», οD
NποHοι δ3ν Rσαν Tο6ρκοι @λλ1 SEλληνες @ρνησθρησκοι, πο_ @γνοο6σαν τν τουρκικ γλJσσα. (Lδ3 «EIστορα ELκονογραφηµIνη, τε6χος 7, >τος 1969). EH σφαγ µεγ*λου µIρους τJν κατοκων τCς Kρiτης @π’ το_ς Bυζαντινο_ς VπCρξε µι1 5γνωστη Dστορικ πτυχ το6 @νθελληνισµο6 το6 Bυζαντου, πο_ MσκεµµIνα @πIκρυψε
Q Mπσηµη Dστορα κα< τ4 Mπσηµο «Bλληνοχριστιανικ4» κατεστηµIνο.
M6ριος ∆ηµ<πουλος-7AπολλUνιος

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN

∆Eν ε}µαι τ3ποτα
∆Fν γνωρ0ζω, "ν [ µοναξι τ$ς πλανηταρχ0ας µF aδηγf$ σF µα>ρες σκ/ψεις.
Ξαφνικ α\σθJνοµαι, Lγr a δυνατ&ς, a κυρ0αρχος, dνα 1δ?νατο φοισµ/νο
1νθρωπJκι. xA, κJτι δFν πJει καλJ. KυττJζω τ)ν κ&σµο κα διαπιστ8νω τ2ν παντοδυναµ0α µου. ^Oλοι δουλε?ουν γι µ/να, γι τ2ν δ&ξα µου. Πιστο0 µου πκοοι ε9ναι gλοι, σκλαJκια µου. 3AνJουν κερι στ) Γιαχ/, στ)ν MJρξ, στ)ν
3AλλJχ κα τ&σους "λλους δικο?ς µου· προσε?χονται στ) σ?στηµJ µου. ΣφJζονται κατ τ2ν ο?λησ0ν µου· καAνε ιλ0α, καAνε α@ρετικο?ς· θυσ0α στ2ν παντοδ?ναµη Lξουσ0α µου. Kτ0ζω LργοστJσια, µολ?νω τ) περιJλλον· παρJγω gπλα
µαζικ$ς καταστροφ$ς. Στ ταµεAα µου Oχει µαζευτ$ gλος a πλο>τος το> κ&σµου.
Kι gµως Lγr Oχω στ) στ&µα µου τ2ν στιφ2 γε>σι το> 1νικανοπο0ητου. Kα κυνηγ<, σκοτ8νω. Γ0νοµαι "γριος, gπως a σκ?λος, ποH δαγκ8νω, γι ν τοHς κρατ<
gλους µακρυ 1π) τ) θρ&νο µου· µακρυ 1π) τ πουπουλ/νια µαξιλJρια, ποH
1ναπα?οµαι πJνω τους σ ν πασσbς κι 1φ/ντης. Γι τ2ν χαρJ µου τ ρωµαϊκ
Qργια· γι µ/να χορε?ουν ο@ γυµνFς χορε?τριες· γι µ/να ο@ Lξα0σιες ο@ µουσικ/ς,
ο@ θ0ασοι ποH παριστJνουν Oργα γι µ/να. ^Oλοι κα gλα δοξολογο>ν τ2ν παντοδυναµ0α µου. MF τ2ν κ0νησιν το> µικρο> µου δJχτυλου ο@ λαο σκοτ8νονται
σF παγκ&σµιους πολ/µους κα πJλιν 1ναπ/µπουν προσευχFς στ2ν Lξουσ0α µου.
^Oλα τ Lδ/σµατα cπλ8νονται λαχταριστ µπροστJ µου. !Aπλ8νω τ) χ/ρι ν
τσιµπσω κα τ) τρα< 1µ/σως π0σω. Ξαφνικ µο> κ&εται [ Qρεξις κα µοZρχεται ν’ 1ναποδογυρ0σω gλα τ τραπ/ζια. ∆/ρνω τ)ν σεριτ&ρο, χωρ ς ν φτα0fη.
KJπως λυπbµαι γι’ α7τ&, 1λλ µετ σκ/πτοµαι, gτι Oτσι δε0χνω τ)ν «τσαµπουκb»
µου κα µο> περνJει. Φε?γω γι κυνγι κα γυρ0ζω µF χιλιJδες ποικ0λα θηρJµατα. ΠJλι δFν µ/νω @κανοποιηµ/νος. !Aπλ8νω τ) χ/ρι µου ν πιJσω µι ν Qµορφη γυναAκα γεµJτος π&θο κα0, µ&λις τ2ν 1γγ0ξω, κι 1µ/σως [ Lπιθυµ0α µου χJνεται. Kαν/νας δFν τολµb ν µF κερδ0σfη σF καν/να παιχν0δι. E9µαι a γι)ς το>
«πJρτα gλα». Kι gµως κJτι µο> τ2ν «σπJει». Στριφογυρ0ζω στ) κρεJτι µου,
χωρ ς a qπνος ν µο> σφραγ0ζfη τ λ/φαρα. Kι "ν σF µ0α στιγµ2 µF πJρfη a
qπνος, 1µ/σως πετJγοµαι µF φωνFς 1π) τ)ν LφιJλτη κι gλη τ2ν ν?κτα τρ/µω µαζεµ/νος σF µ0α γων0α. MF τ χ/ρια µου 1γκαλιJζω τ) κορµ0 µου, 1λλ τ2ν _δια
στιγµ2 τ) χJνω.
∆Fν ε9µαι τ0ποτα. Bλ/πω τ ουνJ, τοHς κJµπους, τ’ 1στ/ρια κα νι8θω τ2ν µηδαµιν&τητJ µου. ∆Fν ε9µαι τ0ποτα. ^Oσο κα ν’ cπλ8σω τ χ/ρια µου, δFν φθJνω ν κ&ψω τ) ΦεγγJρι, gπως κ&ω τ) τριαντJφυλλο στ)ν κ$πο µου. !H Lξουσ0α µου ε9ναι φθαρτ, gπως τ) σ<µα µου. ^Oλα 1λλJζουν γ?ρω µου. Mπα0νω σ’
dνα ποτJµι κα τ) περν< κι gταν γυρ0ζω ν τ) ξαναπερJσω, τ) _διο δFν ε9ναι. !O
καταραµ/νος a !HρJκλειτος ε9χε δ0κιο. xEτσι µοZρχεται ν δ8σω µ0α κα ν τ)ν
καταστρ/ψω gλο τ)ν κ&σµο. xAς πεθJνω κι Lγr µετ τ<ν 1λλοφ?λων. Kα θ
τQχα κJνει, "ν α7το ο@ τρισκατJρατοι το> «∆αυλο>» δFν µ’ ε9χαν προειδοποισει, gτι a κ&σµος κι "ν καταστραφf$, [ φ?σις πJλι dναν ^Eλληνα θ γεννσfη.
Tρ/µω· τ) καταλαα0νω· πλησιJζει τ)

Σ6ρωθρον

H

KINHΣIΣ

TΩN

I∆EΩN

N.G.L. HAMMOND, T) Mακεδονικ) KρJτος
Πρ9κειται γι1 ^να «κλασστικ4» Dστορικ4 >ργο –γραµµIνο µ3 τ4 γνωστ4 @γγλοσαξωνικ4 φος–,
πο_ @ναφIρεται στν Dστορα το6 Mακεδονικο6 Kρ*τους @π4 συστ*σεFς του ( Aρχαϊκο< Xρ9νοι)
ς τν κατ*λυσi του @π’ το_ς Pωµαους (2ος π.X. αLFν). EΩστ9σο κ*ποια σηµεHα το6 >ργου >ρχονται ν1 καταστρIψουν τ φαινοµενικJς καλ εLκ9να του, @φο6 τεχνηIντως @ναπαρ*γουν Dστορικ1
ψε,δη, πο_ Q σηµασα τους εOναι σαφJς µεγαλ,τερη @π’ a,τι δνει σ’ α`τ1 N συγγραφIας.
Aναφερ9µενος λοιπ4ν στ µ*χη τCς XαιρFνειας N X*µµοντ γρ*φει: «^Oταν a Φ0λιππος ε9δε τ ς
παρατεταγµ/νες σοροHς τ<ν @ερολοχιτ<ν, δJκρυσε. Λ/γεται, gτι Lπα0νεσε τ) θJρρος τους, τ) aποAο
πιστευ&ταν gτι Lµπνε&ταν 1π’ τ)ν aµοφυλ&φυλο Oρωτα τ<ν 1φωσιωµ/νων ζευγαρι<ν»! Kα< στν
@ντστοιχη παραποµπi, πο_ παραθIτει στ4 τIλος το6 7ι7λου, @ποσιωπP τ1 π*ντα: (Πλο,ταρχος,
«Πελοπ.» 18.5: «O@ ΘηαAοι ε9χαν 1ντιµετωπ0σει τ ς “λ&γχες” (σ*ρισσες), δηλαδ2 τοHς φαλαγγ0τες»
<Dερολοχτες>. mAσχετα πρ*γµατα δηλαδi. Aπ4 πο6 λοιπ4ν N X*µοντ συµπερανει, aτι οD Θη7αHοι
Dερολοχτες Rταν... κιναιδικ1 ζευγ*ρια;
Παρακ*τω (σελ. 239) γρ*φει: «!O 3Aλ/ξανδρος, gπου κι "ν πγαινε, ο@ θρησκευτικο 1ρχηγο τ)ν
καλωσ&ριζαν. 3Aκ&µη κι a µ/γας ραAνος τ<ν !Eρα0ων τ$ς !Iερουσαλ2µ τ)ν ποδ/χθηκε σ ν πιστ) το> 3Iεχωb. O@ A\γ?πτιοι @ερεAς τ)ν ποδ/χθηκαν σ ν “Φαραr” κα ασιλ/α τ$ς xAνω κα τ$ς
KJτω A\γ?πτου...». Π9ση λοιπ4ν Rταν Q @πiχηση τCς B7ραϊκCς θρησκεας κα< τJν EE7ραων τ4ν
4ο π.X. αLJνα, στε ν1 χρει*ζεται α`τ4 τ4 «1κ&µη κι a µ/γας ραAνος»; H, τ4 oδιο εOναι ν1 VποδIχεσαι κ*ποιον Wς «πιστ)» (EE7ραHοι) κα< τ4 oδιο Wς «ασιλ/α» (ALγ,πτιοι);!
Kαταλiγει κανε<ς στ4 συµπIρασµα, πhς ^νας Dστορικ9ς, 5ν δ3ν @παλλ*σσεται πρJτα @π’ τ<ς προσωπικIς του πεποιθiσεις, π*θη [ καταγωγi, πρ<ν @ρχσqη ν1 καταγρ*φqη τν Dστορα, τ9τε Q aλη

KEν<τητα «µυθολογικWς» καH κλασσικWς σκ9ψεως
E\σαγωγικ a John Bury στ) θεωρο?µενο eς κλασσικ) @στορικ) Oργο
του γι τ2ν 3Aρχα0α !EλλJδα 1ναφ/ρει: «Σ@ν eλληνιστLς θ@ ε}µαι εVτυχ8ς, aν µπορ9σω ν@ δε3ξω µE πειστικ<τητα τ0 γεγον0ς ]τι, ]πως στLν
πο3ηση καH στ@ Γρ6µµατα γενικ6, ]πως στLν T9χνη, ]πως στL φιλοσοφ3α καH στ@ µαθηµατικ6, fτσι καH στLν Yστορ3α \ mφειλ8 µας πρ0ς τοZς
XEλληνες ξεπερν6ει κ6θε µ9τρο». !H Oννοια τ$ς @στορ0ας Oχει τ ς ρ0ζες της
στ aµηρικ Oπη κα στ) θεσµ) το> «~στορος», ποH γι τ)ν συγγραφ/α
«ταν pνας aνθρωπος Tπιδ9ξιος ν@ Tρευνvw τ@ QµφισIητοRµενα γεγον<τα _ τHς νοµικEς διαφορEς καH ν@ Qποφασ3ζuη ποι0 ταν τ0 Qληθιν<».
3Eποµ/νως [ @στορ0α Lµπερι/χει µ/σα της τ) σπ/ρµα τ$ς κριτικ$ς κα το>
Lλ/γχου τ<ν γεγον&των, ποH π/ρα 1π’ τ2ν 1ληθιν2 καταγραφ2 το> παρελθ&ντος aδηγεA κα σF dνα συµπ/ρασµα, dνα γενικ8τερο δ0δαγµα.
Γι τ)ν συγγραφ/α [ @στορ0α στ2ν eς "νω Lκδοχ της, ποH ε9ναι κα σµερα 1ποδεκτ2 κα µJλιστα τ2ν καταξι8νει eς Lπιστµη, ξεκινb 1π’ τ)ν
▲
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προσπ*θει* του κα< N oσως καλοπροαρετος µ9χθος του Nδηγο6νται @δκως στν @ναξιοπιστα.

Παν. Λ. KουIαλ6κης

BΛ. Γ. PAΣΣIAΣ, MιJ... @στορ0α 1γJπης (!H @στορ0α τ$ς χριστιανικ$ς Lπικρατσεως)
T4 νIο α`τ4 7ι7λο το6 B. PασσιP >ρχεται ν1 συµπληρFσqη προηγο,µενο 7ι7λο του («3Eς Oδαφος φ/ρειν»), τ4 περιεχ9µενο το6 Nποου @φωρο6σε στν δι1 πυρ4ς κα< σιδiρου συντρι7 το6
EEλληνικο6 Πολιτισµο6 @π’ το_ς χριστιανο_ς το6 Bυζαντου. ∆3ν περιορζεται aµως µ9νο στν
>ρευνα τJν Mγκληµ*των τJν 7υζαντινJν, @λλ1 Mξετ*ζει, πJς διεδ9θη N Xριστιανισµ4ς σ’ Nλ9κληρο τ4ν κ9σµο µ3 @νατριχιαστικ3ς λεπτοµIρειες, πο_ εOναι Mν πολλοHς 5γνωστες. EH πρωτοτυπα το6
7ι7λου α`το6 >γκειται στ4 aτι ο`σιαστικ1 εOναι ^νας χρονολογικ4ς κατ*λογος τJν 7ηµ*των το6
Xριστιανισµο6 @π’ τ4 6ο µ.X. αL. ς τν «τελικ» Mπικρ*τησ του. mAξια προσοχCς εOναι τ1 γεγον9τα πο_ @ναφIρει σχετικ1 µ3 τν πρFιµη χριστιανικ περοδο κα< τν προστασα το6 Xριστιανικο6 κινiµατος @π4 EPωµαους α`τοκρ*τορες, @φο6 @νατρIπεται Q σκοπµως διαδοθεHσα 5ποψι,
aτι N πρJτος α`τοκρ*τωρ πο_ 7οiθησε τ4ν Xριστιανισµ4 Rταν N M. KωνσταντHνος, Mν|J aλοι οD
προηγο,µενοι VπCρξαν σφοδρο< πολIµιοι τCς νIας θρησκεας.
EO συγγραφIας κλενει τ4 7ι7λο του Wς BξCς: «M/σα πJντως σ’ α7τ2 τ2ν aρατ2 1πειλ2 Lπανεξαπλ8σεως το> χριστιανικο> κα \σλαµικο> σκ&τους κα τρ&µου (ποH [ χ8ρα µας περνnb µ/σα 1π)
τ2ν Lκρηκτικ2 1να0ωσι τ$ς θεοµαν0ας κα το> υζαντινισµο>) κρ?εται πJντοτε [ 1χν2 Lλπ0δα gτι
a Oµφρων xAνθρωπος _σως κατανοσfη στ) "µεσο µ/λλον κJποια ασικ πρJγµατα κα κJνει "λλη
µ0α προσπJθεια, γι ν Lπανανακαλ?ψfη τ ς παλαιFς 1ρχαAες συνταγFς τ$ς 3Aνοχ$ς, τ$ς Παιδε0ας
κα τ$ς Λογικ$ς, 1φο> a Lξανθρωπισµ)ς τ<ν τελευτα0ων δ?ο α\8νων 1φ/θηκε πασιφαν<ς [µιτελ2ς» (σελ. 185).

M6ριος ∆ηµ<πουλος

▲

!EκαταAο τ)ν Mιλσιο, 1νο0γει τ φτερJ της µF τ)ν !Hρ&δοτο κα aλοκληρ8νεται σ’ gλη της τ2 µεγαλοσ?νη κα σπουδαι&τητα µF τ)ν Θουκυδ0δη. M/σα σ’ α7τ2 τ2ν πορε0α, ποH χJραξαν ο@ θεµελιωτ/ς της α7το0,
Lρε?νησαν κα Oγραψαν κα ο@ "λλοι µεγJλοι ^Eλληνες @στορικο0, καθ8ς, 1κολουθ8ντας τ χνJρια τους, "φησαν π0σω τους dνα σπουδαAο
Oργο.
3Aπ) τ) Qντως κλασσικ) ιλ0ο το> J. Bury, –gπως κι 1π’ gλη τ2ν λλην0ζουσα παρJδοση τ$ς ∆?σης– ποτιµbται dνα µεγJλο µ/γεθος τ$ς λληνικ$ς 1ρχαι&τητας: [ µυθολογ0α κα τ) @στορικ& της κ>ρος. Λ/γει a συγγραφ/ας, πrς τ2ν Lπικ2 πο0ηση τ)ν 6ο α\<να τ2 θεωρο>σαν @στορ0α,
Lνh< «Tµε*ς τL θεωροAµε µυθολογ3α», θ/λοντας ν τον0σfη gτι στ)ν ^Oµηρο δFν π$ρχε [ α7στηρ2 @στορικ2 γν8ση µF τ ς σ?γχρονες LπιστηµονικFς
1ρχ/ς, ποH χJραξε a Θουκυδ0δης. E9ναι δ?σκολο ν κατανοηθf$, π<ς τ&σο a ^Oµηρος gσο κα a Θουκυδ0δης, j κα ο@ Tραγικο 1κ&µη, 1ντιλαµJνονται κα διατυπ8νουν τ γεγον&τα µF τ2ν _δια κοσµοαντ0ληψη
κα Oχουν τ)ν _διο στ&χο. «AVτ@ συν9Iαιναν ποZ τUρα συµIα3νουν καH
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ΠAYΛOΣ ΨAPPAKHΣ, T) Π/ρασµα
EH ζω το6 καθεν4ς εOναι µα ξεχωριστ περπτωσις. K*ποιοι τν Mκφρ*ζουν nπλP ζJντας µ9νον. K*ποιοι 5λλοι προσπαθο6ν ν1 τν µετουσιFσουν σ3 TIχνη. mEτσι N Πα6λος Ψαρρ*κης >κανε
προφανJς στ4 α`το7ιογραφικ9 του πεζογρ*φηµα ([ σ3 µα Dστορα πο_ κα< N oδιος >ζησε @π4 πολ_
κοντ*). EO oδιος δ3ν διεκδικεH δ*φνες Bν4ς Mµπορικο6 συγγραφIως, @φο6 τ4 MξIδωσε µ9νον σ3 150
@νττυπα. Kι α`τ4 τ4ν κ*νει πι4 συµπαθC. Πολλ3ς φορ3ς τIτοιες προσπ*θειες γνονται αLτα παρακινiσεως πρ4ς µµησιν, στε ν1 φθ*σουµε σ3 5ξιο καλλιτεχνικ4 δηµιο,ργηµα. ∆3ν πρIπει λοιπ4ν
σ3 τIτοια >ργα ν1 στεκFµαστε τ9σο α`στηρο< κριτ3ς Wς πρ4ς τν λογοτεχνικi τους @ξα, aσο Wς πρ4ς
τν τολµο,µενη κατ*θεσιν ψυχCς, πο_ ^νας στρωτ4ς λ9γος τν κ*νει ε`αν*γνωστη. ∆3ν πρIπει ν1
@ναζητο6µε µ3 µανα τ4 «µοντIρνο» κα< «µεταµοντIρνο» @γνοJντας µα κλασσικ @φiγησιν. K*ποια πρ*γµατα @ξζουν πολ_ περισσ9τερο @π4 µα µ9δα γραφCς, πο_ Mκφρ*ζει κατ*πτωσιν.

7Aθαν6σιος KουκοI3στας

BAΣIΛIKH NIKOΠOYΛOY, 3AνασκαφFς (ποηση)
EH ποιητικ συλλογ πο_ σηµατοδοτεH µι1ν Lδιατερη θεFρηση προσFπων, τ9πων κα< πραγµ*των στ4ν µικρ9κοσµο τCς LδιαιτIρας πατρδος τCς ποιiτριας, N NποHος Mντο,τοις @ποκτP γενικFτερες διαστ*σεις µIσα @π4 το_ς στχους της, πο_ δνουν τ4 >ναυσµα γι1 µι1 πι4 MνδελεχC κα< σ3 7*θος >ρευνα τJν προσωπικJν της συναισθηµ*των. Πρ*γµατι Q ποιiτρια MδJ MπιχειρεH µι1 κατ*θεση ζωCς, στν Nποα κυριαρχεH τ4 @νατατικ4ν Wς κοσµοθεFρησις το6 @τ9µου πο_ πορε,εται πρ4ς
τ4ν Lδανικ4ν α`τοσκοπ9 του στητ9, µ1 προπ*ντων 5νθρωπος. BI7αια δ3ν εOναι σπ*νιο τ4 φαιν9µενο, N 5νθρωπος ν1 εOναι µι1 persona κι a,τι α`τ4 συνεπ*γεται. M1 Q @ξα κι Q @παξα στν 5ναρχi µας πλIον κοινωνα Mλ*χιστη σηµασα >χουν. EH παραδοχ BκατIρας α`τJν εOναι ζiτηµα προσωπικ4 κα< MξαρτPται @π4 τ4ν 7αθµ4 Mνδοτικ9τητος το6 @τ9µου. TFρα, πο_ @πογυµνFσαµε τν ποηση τCς BασιλικCς Nικοπο,λου @π4 τ1 σ,µ7ολ* της, @ντιλαµ7αν9µαστε aτι δ3ν εOναι εyκολα προσπελ*σιµη @π4 τ4ν µ MπαρκC @ναγνFστη. ∆ι9τι MνδIχεται τ4 προσωπικ4 7ωµα MδJ ν1 εOναι κα-

▲

θ@ συµIα3νουν, ]σο \ QνθρUπινη φRση παραµ9νει \ iδια», σηµει8νει a
Θουκυδ0δης. O@ π&λεµοι κα ο@ καταστροφ/ς, [ 1ν?ψωση το> πνε?µατος
κα [ δηµιουργ0α, gλα τ 1νθρ8πινα πηγJζουν 1π’ α7τ2ν τ2ν ο7σ0α τ$ς
1νθρ8πινης φ?σης, ποH παραµ/νει 1µετJλητη. T γεγον&τα κα ο@ µεγJλοι πρωταγωνιστFς το> Πελοπονησιακο> Πολ/µου Oδωσαν τ2ν 1φορµ2 στ) Θουκυδ0δη ν καταδε0ξfη τ) πολυσχιδFς κα συχν τ) 1ντιφατικ)
στοιχεAο το> 1νθρ8που, ποH ε7κ&λως καταστρ/φει α7τ) ποH µF Oµπνευση κα κ&πο προηγουµ/νως δηµιο?ργησε. A7τ) τ) 1νθρ8πινο δρJµα
Oθιξαν κα ο@ Tραγικο0, 1ντλ8ντας 1φορµFς 1π’ τ) µ?θο. A7τ) Oπραξε
πρ<τος 1π’ gλους a ^Oµηρος, ποH µF 1φορµ2 τ)ν Tρωικ) π&λεµο διαγιγν8σκει τ κ0νητρα τ<ν πρJξεων τ<ν [ρ8ων προχωρ<ντας στ2ν 1νεπανJληπτη ψυχογρJφησ τους. Π&σο 1λθεια θ "λλαζε a λ&γος το>
Θουκυδ0δη, "ν Oαζε τ)ν Περικλ$ ν Lπικαλ$ται τ2ν 3Aθηνb πρ ν τ2ν
Lκφ8νηση το> «3Eπιταφ0ου», j τ)ν xAρη ν παρακινf$ τοHς 3Aθηνα0ους
στ2ν Σικελικ2 Lκστρατε0α, j 1κ&µη a _διος a Θουκυδ0δης, "ν LπεκαλεAτο
τ2 «Mο>σα» πρ ν τ2 «ξυγγραφLν» τ$ς @στορ0ας του; 3EκεAνες ο@ δυνJ-
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θοριστικ9, [ τ4 σ,µ7ολο Mπ< τIλους ν1 διακρνεται, aµως τ4 modus scribendi τCς ποιiτριας MκκινεH
@π4 5λλες παραµIτρους. Kα< εLδικFτερα @π4 τν νοησιαρχα, Q Nποα κα< @ν*γεται σ3 καθοριστικ4 στοιχεHο Mπικαλ6πτον π*ντα τ1 Vπ9λοιπα. EO λυρισµ9ς της διακρνεται @λλ1 σ3 δε,τερο πλ*νο, κα< κυρως στ1 Dστορικ* της ποιiµατα.

ΓιOργος Πετρ<πουλος

ΓIΩPΓOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ, ΣτοιχεAα ΓκρεκJνικης Πο0ησης
EO πολυγρ*φος συνεργ*της το6 «∆» κ. Γ. Πετρ9πουλος MπανIρχεται στ4 φιλολογικ4 στερIωµα
µ3 ^να νIο >ργο, πο_ >χει Wς θIµα του τν ποηση τJν EEλλiνων Γκρεκ*νων τCς Iταλας. T4 ζωνταν4 α`τ4 κοµµ*τι το6 EEλληνισµο6 µIσα @π4 τ1 δηµFδη @λλ1 κα< προσωπικ1 ποιiµατα, πο_ N
συγγραφIας παρουσι*ζει, δνει ^να λογοτεχνικ4 στHγµα, πο_ τ4 Bλλαδικ4 κοιν4 @φουγκρ*ζεται γι1
πρFτη φορ*.
Mετ1 @π4 ^ναν σ,ντοµο πρ9λογο κα< µα MκτενC κα< κατατοπιστικ @ναδροµ στν Dστορα τJν
Γκρεκ*νων N συγγραφIας περνP στ4 πρJτο µIρος το6 πονiµατ9ς του µ3 περιεχ9µενο λαϊκ1 γκρεκ*νικα 5σµατα (θρησκευτικ*, µοιρολ9για, Mρωτικ*, το6 κρασιο6 κ.5.), πο_ δνουν @ν*γλυφη τν εLκ9να τCς ψυχοσ,νθεσης κα< τJν sθJν το6 λαο6 α`το6. EH παρ*θεση τJν στχων γνεται µ3 ταυτ9χρονη µετ*φρασi τους στν καθοµιλουµIνη EEλληνικ καθhς κα< µ3 φιλολογικ1 σχ9λια, πο_ 7οηθο6ν
τ4ν @ναγνFστη ν1 MξοικειωθqC µ3 τ4 περιεχ9µενο τJν ποιηµ*των µ3 τρ9πο nπλ4 κα< εyληπτο.
T4 δε,τερο µIρος το6 7ι7λου περιλαµ7*νει στοιχεHα προσωπικCς ποησης τJν EEλλiνων τCς K*τω Iταλας. T1 λογοτεχνiµατ* τους, 5λλοτε µ3 ρωµαλIα >κφραση κα< 5λλοτε µ3 7αθ_ λυρισµ4 @ν*λογα µ3 τ4 θIµα τους, @ποτελο6ν κοσµiµατα πνευµατικCς δηµιουργας, πο_ @ναφIρονται, µ3 µι1
τ*ση πρ4ς Mξιδανκευση, στν πατρδα, στ γλJσσα, στ ζω κα< στ1 φαιν9µεν* της. EOναι pξιο
παρατηρiσεως, aτι aλα, δηµοτικ1 κα< προσωπικ*, @φiνουν ν1 φανqC µι1 @γωνα γι1 τ4 µIλλον το6
γκρεκανικο6 γIνους –κ*τι πο_ δυστυχJς κα< Q oδια Q πραγµατικ9τητα Mπι7ε7αιFνει– µ3 τ4ν κνδυνο ν1 µν @ντIξqη στν π*ροδο το6 χρ9νου τ4 γλωσσικ9 τους Lδωµα κα< οD Bλληνικ3ς παραδ9σεις τους, πο_ @ποτελο6ν κα< τ4ν kµφ*λιο λJρο συνδIσεFς τους µ3 τ4ν µητροπολιτικ4 Bλληνισµ9.

M6ριος Mαµαν9ας
µεις ποH Lξωθο>ν τοHς 1νθρ8πους πρ)ς τ2ν πο0ηση j τ) δρJµα, τ ψυχικ κα κοινωνικ (πολιτικ ) πJθη ποH κατ/γραψε a Θουκυδ0δης, στ)ν
^Oµηρο Oχουν τ2 µορφ2 τ<ν θε<ν. T γεγον&τα Lξιστορο>νται, γι ν
καταδε0ξουν τ)ν "νθρωπο. A7τ)ς ε9ναι a 1π8τερος σκοπ)ς τ$ς @στορ0ας,
κα µ&νο π’ α7τ2ν τ2ν Oννοια διδJσκει eς a σοφ8τερος δJσκαλος.
T) 1ξιοθα?µαστο το> !Eλληνικο> Λ&γου ρ0σκεται Lδ<, στ2ν ν&τητJ
του, 1νεξαρττως το> τρ&που ποH κJθε φορ LκφρJζεται. T2ν ν&τητα
α7τ2 a ∆υτικ)ς Gρθολογισµ&ς, [ ε7ρωπαϊκ2 ratio, Lµµ/νοντας στ Lπιφαιν&µενα κα 1γνο8ντας τ2ν ο7σ0α, ε9ναι 1δ?νατον µbλλον ν συλλJfη.

Παν. Λ. KουIαλ6κης

HMAPTHMENA: Στ σελ. 14009 το6 προηγο,µενου 220ο6 τε,χους ν1 διορθωθqC τ4 zνοµα το6 συνεργ*τη µας @ντιπτερ*ρχου κ. ∆ηµ. MαργIτη (@π4 λ*θος σηµειFθηκε «Mαργ0της»).
• Στ σελδα 13916 το6 τε,χους 219, στ4 5ρθρο το6 κ. Kων. Kαρµιρ*ντζου µ3 θIµα το_ς MυκηνοMινωικο_ς σφαγιδολθους, σειρ1 6η @π4 π*νω, µετ1 τ λIξη «λειτουργα» ν1 προστεθqC «του στηρ0ζεται στ2ν παλινδροµικ2 κ0νηση».

