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Παρατηρ=ντας τ�ν π�λιτικ� καθηµεριν�τητα κα� Qκ�C�ντας τ�ν

π�λιτικ� µωρ�λ�γ$α τ�6 καιρ�6 µας, Rπ�τε κ&θε δηµ�σια πρ&Sη κα�

κ&θε δηµ�σι�ς λ�γ�ς σ'ετ$J�νται µD τ� 'ρηµατιστ3ρια, τ�ν ONE, τ.ν

πληθωρισµ�, τ�ν «Qν&πτυSη», τ.ν «Nκσυγ'ρ�νισµ�», τ. Qκαθ&ριστ�

Nθνικ. πρ�ϊ�ν, τ� Nπιτ�κια, τ. Nθνικ. εBσ�δηµα, τ� ταµεLα κ.λπ., δια-

πιστ=νει κανε�ς τ. Q#υσσαλ�� '&σµα π�U V'ει Qν�ι'θ* µεταSU τ*ς ση-

µεριν*ς Bδε�λ�γ$ας -QSι�λ�γ$ας τ*ς Qνθρ=πινης Rµ&δας- π�λιτε$ας-

κ�ινων$ας κα� τ*ς Qντ$στ�ι'ης π�λιτικ*ς Qντιλ3ψεως τ�6 Παρελθ�-

ντ�ς· µιYς Qντιλ3ψεως, µ�σα στ�ν Rπ�$α �Zτε κ[ν σ�ν Vνν�ιες /π*ρ'αν

�M πρ�αναφερθεLσες κυρ$αρ'ες QS$ες (] στ�'�ι) τ*ς σηµεριν*ς π�λι-

τικ*ς δραστηρι�τητας (στ�ν �Eλλ&δα κα� στ.ν Πλαν3τη Rλ�κληρ�).

E1ναι δCσκ�λ� ν� Qπ�φCγ�υµε τ�ν «συγ'ρ�ν�π�$ηση» πρ&Sεων κα�

QSι<ν _λλων Nπ�'<ν NµεLς, �M Rπ�L�ι τ�σ� #αθι� V'�υµε #�υλι&Sει µ�-

σα στ�ν πνευµατικ� µιJ�ρια τ*ς Nπ�'*ς µας. Kα� 'ρησιµ�π�ι�6µε `ς

κριτ3ρι� γι� τ� κ$νητρα τ<ν Qπ�φ&σεων κα� τ<ν πρ&Sεων τ<ν πα-

λαι<ν Qνθρ=πων τ�ν σηµεριν� 'υδα$α σκ�π�θηρ$α τ*ς δικ*ς µας ψυ-

'ικ*ς φτ='ειας.

OEτσι �M σCγ'ρ�ν�ι Mστ�ρικ�� θεωρ�6ν `ς «πραγµατικ�» αBτ$α τ*ς

Nκστρατε$ας τ<ν �Eλλ3νων στ�ν Tρ�$α τ.ν Vλεγ'� τ<ν Στεν<ν τ<ν

∆αρδανελλ$ων γι� τ�ν NλεCθερη µεταφ�ρ� τ<ν σιταρι<ν τ*ς N�τιας

Pωσσ$ας στ�ν �Eλλ&δα: ∆ηλαδ� τ�ν �Bκ�ν�µικ�π�$ηση τ<ν π&ντων

(πρ�ϊ.ν τ*ς Qπ�κτην=σεως τ�6 σηµεριν�6 Qνθρ=π�υ, π�U περι=ρισε

τ�ς φιλ�δ�S$ες τ�υ, κα� συνεπ<ς τ�ν π�ι�τητα Jω*ς τ�υ, στ. Nπ$πεδ�

τ*ς bπλ*ς Mκαν�π�ι3σεως τ<ν π�λλ<ν, Qλλ� µ�ν� Jωϊκ<ν, Qναγκ<ν

τ�υ) τ�ν Nπιρρ$πτ�µε κα� στ�Uς �Oµηρικ�Uς cEλληνες κα� τ�Uς ταυτ$-

J�υµε µD τ�Uς �Bκ�ν�µ$στικ�υς 7αυτ�Cς µας, γιατ� δDν µπ�ρ�6µε ν�

δ�6µε _λλα εdδη Qνθρ=πων Nκτ.ς Qπ. τ.ν homo œconomicus.

!Aλλ� �M δεκ&δες eγ�τες τ<ν !A'αι<ν, π�U λ�νε 'ιλι&δες λ�Sεις κα�

πρ&ττ�υν 'ιλι&δες πρ&Sεις, fπως καταγρ&φ�νται α�τDς στ�ν !Iλι&δα,

δDν ε1'αν �Zτε µ$α Bδ�α γι� τ�ν κατ&κτηση �Bκ�ν�µικ<ν στ�'ων, δDν

ε1παν �Zτε µ$α φρ&ση π�U ν� σ'ετ$Jεται µD τ. Nµπ�ρι� κα� δDν Vκαναν

�Zτε µ$α µ&'η π�U ν� V'gη �Bκ�ν�µικ�Uς στ�'�υς. Γι� τ�ν MEλ?νη Vγι-

ΓιC τNν MEλ?νη, καJ µBν* γι’ αWτNν



νε R Sεσηκωµ.ς Rλ�κληρ�υ τ�6 �Eλληνισµ�6, κα� µ�ν� γι’ α�τ3ν, γι�

τ�ν MEλ?νη _φησαν τ� σπ$τια τ�υς �M !A'αι�$, κα� µ�ν� γι’ α�τ�ν, τ�ν

MEλ?νη Vφεραν π$σω στ�ν �Eλλ&δα, κα� µ�ν� α�τ3ν.

Π<ς ν� καταλ&#�υµε NµεLς, �M 'ωµ�ν�ι #αθι� στ� λ&σπη τ*ς Qπ�-

κτην=σεως -�Bκ�ν�µικ�π�ι3σεως, fτι ε1ναι δυνατ.ν µι� παν$σ'υρη

π�λιτικ� Bδε�λ�γ$α κα� µ$α κυρ$αρ'η π�λιτικ� πρακτικ� ν� V'�υν ̀ ς

µ�ναδικ. στ�'� τ�υς τ�ν �Eλ�νη; Π<ς ν� δε'θ�6µε, fτι µπ�ρεL µι� π�-

λυπρ�σωπη eγεσ$α κι hνας λα.ς Rλ�κληρ�ς ν� «τ� δ$ν�υν fλα» γι� hνα

τ�τ�ι� Bδανικ�; Π�ι& �Eλ�νη; Π<ς ν� /π�ψιαστ�6µε, NµεLς π�U τ.ν

�Eλληνικ. Λ�γ� τ.ν φανταJ�µαστε `ς bπλ. NργαλεL� συνενν�3σεως

(fπως ε1ναι δηλαδ� �M σηµερινDς Nκ#αρ#αρισµ�νες µ�ρφDς τ*ς �Eλλη-

νικ*ς Γλ=σσας – Nνν�< fλες τ�ς γλ<σσες τ�6 Πλαν3τη), fτι µ�σα στ.

στ�'� -Bδανικ. «MEλ-�νη» /π&ρ'ει κ&θε φ<ς (τ�6 σCµπαντ�ς, τ�6 πνεC-

µατ�ς, τ*ς ψυ'*ς), κ&θε σελ-, κ&θε σ(α)?λ-ι�ς, κ&θε σ?λ-ας, κ&θε σελ-

3νη, κ&θε σελ-λ�ς, κ&θε σ?λ-λην,, π�U «θεωρ$ης hνεκεν», 'ωρ�ς συµ-

φ�ρ�ν, σελ-αγεL µ�σα στ�ν _πειρη Qστρ�φεγγι� τ*ς Jω*ς κα� τ�6 κ�-

σµ�υ , Qπ. τ.ν E�ρωπαϊκ. B�ρρY µ�'ρι τ� /ψ$πεδα τ*ς Kεντρικ*ς κα�

OAπω !Aσ$ας κα� Qπ. τ�ς σι�ρρες τ*ς !Aµερικ*ς µ�'ρι τ� Qπ�ραντα

µ3κη κα� πλ&τη τ�6 EBρηνικ�6, fπως Qπ�δε$'θηκε Qπ. τ�ς Vρευνες

π�U δηµ�σιεCθηκαν στ. «∆αυλ�»;

Γι� τ� σιτ&ρια λ�ιπ.ν – σ�ν ν� εdµαστε τρωκτικ� – NµεLς θ� Qγωνι-

J=µαστε, θ� π�λιτευ=µαστε, θ� NκστρατεCωµε, θ� π�λεµYµε... T�ι-

�6τ�ς πρ�πει eµLν π�λιτικ.ς στ�'�ς. Kα� /πηρ�ται τ�ι�Cτ�υ στ�'�υ

bρµ�J�υν eµLν Qρ'ιερεLς. !Eκτ.ς [ν Qπ. τ� #&θη τ�6 Mστ�ρικ�6 Qσυ-

νειδ3τ�υ µας, fπ�υ V'�υν π�ντισθ* Qπ. τ�Uς δ�λ�φ�ν�υς τ�6 �Eλλη-

νικ�6 Π�λιτισµ�6 �M Mστ�ρικ�ς µας µν*µες κα� τ� Mστ�ρικ& µας #ι=-

µατα, Nκπηγ&Jgη R Λ�γ�ς κα� µYς Sανακ&νgη XEλ-ληνες γι� τ�ν MEλ-�-

νη, κα� µ�ν� γι’ α�τ�ν κι k'ι κεκρ&'τες τ<ν 'ρηµατιστηρ$ων, τ*ς ONE,

τ�6 πληθωρισµ�6 κα� τ<ν _λλων π�λιτικ<ν φαντασµ&των, fπως µYς

κατ&ντησαν· µYς Sανακ&νgη πι. συγκεκριµ�να cEλληνες γι� τ�ν κλεµ-

µ�νη Nδ< κα� 'ιλιετ$ες !Ωρα$α �Eλ-�νη τιµωρ�Uς τ<ν Qπαγωγ�ων της,

π�U θ� τ�ν Sαναφ�ρ�υµε στ�ν �Eλ-λ&δα.

∆.I.Λ.
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TC =AρKαν8τικα παν;ρOαιη παραφθ*ρC τ3ς MEλληνικ3ς
Στ. _ρθρ� τ�6 καθηγητ* τ�6 A.Π.Θ. κ. K. Θανασ�υλ�π�υλ�υ σ'ετικ� µD τ�ν Nτυµ�λ�-

γ$α - 7ρµηνε$α τ*ς λ�Sεως «∆ελφ*J» («∆αυλ�ς», 219, σλ. 13921-4) γ$νεται Qναφ�ρ� στ�ν
κατ� !Aρ. K�λλια Nτυµ�λ�γικ� πρ�σ�γγιση (del+φ;*ς = δελφ*8), e Rπ�$α κα� πρ�σπερ-
νι�ται, γι� ν� καταλ3Sgη R κ. K.Θ. στ�ν Nπικρατ�στερη κατ’ α�τ.ν πρ�ταση: δ?ελ*ν - φ;*ς
= δελφ*8. pAς µ�6 Nπιτραπ�6ν κ&π�ιες (Nπι#�ηθητικDς) παρεµ#&σεις:

1. �O κ. καθηγητ�ς δDν Nντ�πισε στ� λεSικ� π�U 'ρησιµ�π�$ησε τ� λ�Sη del. E1ναι φα-
νερ�, fτι δDν γνωρ$Jει τ� !Aρ#αν$τικα �Zτε τ� σηµεριν� !Aλ#ανικ� (κυρ$ως τ�ς διαδικα-
σ$ες «µετ&πλασης» τ*ς δεCτερης). Στ�ν !Aρ#αν$τικη (π�U δυστυ'<ς καν�να Πανεπιστ3-
µι� µας δDν φρ�ντισε γι� τ� σCνταSη 7ν.ς qργανωµ�ν�υ λεSικ�6 της, Qδιαφ�ρ<ντας πλ3-
ρως γι� τ. δυναµικ. τµ*µα τ<ν �Eλλ3νων !Aρ#ανιτ<ν, π�U Qρκετ� V'ει πρ�σφ�ρει στ.
OEθν�ς) /π&ρ'ει e λ�Sη ντ8ελλ (diell) = R cHλι�ς. OM !Aρ#αν$τες, σCµφωνα µD τ�ν θρη-
σκευτικ� θε=ρησ3 τ�υς, Qφιερ=ν�υν τ� σηµαντικ=τερη µ�ρα τ*ς 7#δ�µ&δ�ς, τ�ν Qργ$α
[ς π�6µε, στ.ν cHλι�: s ντ$ελ (e diell) = τ�6 cHλι�υ (ν� θυµηθ�6µε: Sunday, κατ� τ.ν #�-
ρει�ευρωπαϊκ. παγανισµ�). �H 7π�µενη, µετ� τ�ν Qφιερωµ�νη στ.ν cHλι�, eµ�ρα ε1ναι

▲

K'ριε διευθυντ-,
Σ.µερα δι-0ασα στ2ν 3λλην4φων� τ'π� τ7ς

N9ας :Y4ρκης ;ρθρ� <π2 τ2ν τ�τλ� «Tιµ3θηκε R
#υJαντιν�λ�γ�ς A. Γκιγι�U» στ2 Παρ�σι >π2 τ2ν
πρ9σ0υ τ7ς :Eλλ-δ�ς στ�ν Γαλλ�α AB Cν4µατ�ς
τ�D πρ�9δρ�υ τ7ς :Eλληνικ7ς ∆ηµ�κρατ�ας.

∆Fν µπ�ρG νH καταλ-0ω, γιατ� I :Eλλ-δα
0ρα0ε'ει κ-π�ι�ν «γι� τ�ν πρ�σφ�ρ& τ�υ στ�
µελ�τη  κα� στ�ν Vρευνα τ*ς #υJαντιν*ς Mστ�-
ρ$ας». :O :Eλληνισµ2ς πGς µπ�ρεJ νH εKναι <πε-
ρ.φαν�ς γιH τ2 BυN-ντι�, Oσ�ν >φ�ρPQ στ�ν
3λληνικ4τητα καR τ�ν Sστ�ρ�α τ�υ; T2 BυN-ντι�
Aπ9φερε τ�ν µεγαλ'τερη καταστρ�φ� στ2ν π�-
λιτιστικ2 καR Sστ�ρικ2 µας εKναι. :H φιλ�σ�φ�α,
�S Aπιστ7µες, τH Uργα τ9Vνης τ7ς Περγ-µ�υ, τ7ς
�Eφ9σ�υ (�Aρτεµ�σι�, Wνα >π2 τH θα'µατα τ�D
τ4τε κ4σµ�υ), τ7ς Kαππαδ�κ�ας, τ7ς �Aντι4Vει-
ας καR τ4σων ;λλων 3λληνικGν π4λεων κατε-
στρ-φησαν «εYς δ4Bαν Xριστ�D». OS φιλ�σ�-
φικFς σV�λFς τGν �AθηνGν καR Oλων τGν ;λλων
π4λεων Uκλεισαν. OS �Oλυµπιακ�R �AγGνες στα-

µ-τησαν. ΓιατR Uτσι π�στευεν \ µ9γας Γρηγ4ρι�ς
Oτι θH σταµατ.σ]η τ� δι-δ�ση τ�D :Eλληνικ�D
Πνε'µατ�ς (καR τ2ν τιµ�Dµε σHν ^Eλληνες στRς
30 �Iαν�υαρ��υ _ς πρ�στ-τη τGν :EλληνικGν
Γραµµ-των – aν εKναι δυνατ4ν!). :O σηµεριν2ς
^Eλληνας δFν B9ρει �cτε τ� πιστε'ει �cτε τ� κ--
νει. OS BυNαντιν�Vριστιαν�� κατ9στρεψαν O,τι
eταν 3λληνικ4, \τιδ.π�τε εKVε πνεDµα Aλευθε-
ρ�ας καR >λ.θειας γιH τ2ν ;νθρωπ�. K-π�ι�ς
Sστ�ρικ2ς UVει γρ-ψει Oτι, «[ν τ. BυJ&ντι� κρα-
τ�6σε _λλα 100 'ρ�νια, δDν θ� ε1'ε µε$νει τ$π�-
τα �Eλληνικ�».

:O φανατισµ4ς µας σHν VριστιανGν καR \ φ4-
0�ς γιH τ�ν «Cργ� τ�D Θε�D» δFν µQς >φ.νει νH
µπ�ρ9σ�υµε νH δ�Dµε αgτ2 π�h θαµπiνει τ2ν
;νθρωπ� καR λ9γεται >λ.θεια καR νH Aλευθερω-
θ�Dµε >π2 τH δεσµH τ�D ψ9µατ�ς καR τ7ς >π-της.

MF Aκτ�µηση
ΓεVργι*ς Xατ[ησταυρ8δης

�Aστ4ρια, NY, HΠA

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

T/ eλληνικ/ κρ;τ*ς eλλην*π*8ησε τ*Zς καταστρ*φε)ς τ*D MEλληνισµ*D



K'ριε διευθυντ-,
Π�λh Aνδιαφ9ρ�υσες �S >ναλ'σεις τGν συ-

νεργατGν τ�D «∆» κ.κ. K�υτρ�υ09λη καR �Aττα-
0'ρι�υ καR τ�D >ναγνiστη σας κ. Nικ4λτση γιH
τ�ν Vρ�ν�λ4γηση τGν γεγ�ν4των τ7ς Kαιν7ς
∆ιαθ.κης. Πρ9πει Oµως νH >ναφερθ]7 καR I θε-
ωρ�α, τ�ν \π��α UVει διατυπiσει κατH καιρ�hς
(π.V. «Kαθηµεριν.», 16-1-2000) \ διευθυντ�ς τ�D
Egγενιδε��υ Πλανηταρ��υ κ. ∆ι�ν. Σιµ4π�υλ�ς,
I \π��α θεωρ�α µ-λιστα φα�νεται νH λ'ν]η τH
πρ�0λ.µατα τGν >ντιφ-σεων π�h Aπεσ.µανε \
κ. �Aττα0'ρι�ς. �Aναφ9ρω Aν συντ�µ�Pα τH συ-
µπερ-σµατα τ�D κ. Σιµ4π�υλ�υ:

:O �Iiσηπ�ς >ναφ9ρει, Oτι \ :Hρiδης π9θανε
λ�γ� πρRν >π2 τ2 30ραϊκ2 Π-σVα καR λ�γ� >φ4-
τ�υ Uγινε Uκλειψη Σελ.νης. �Eκλε�ψεις UV�υµε
τ2 5, τ2 4 καR τ2 1 π.X. M9Vρι πρ4σφατα Aθεω-
ρεJτ�, Oτι \ �Iiσηπ�ς >ναφ9ρεται σF αgτ�ν τ7ς
13-3 τ�D 4 π.X. (750 >.κ.P., Oπως δ9V�νται καR �S
κ.κ. K�υτρ�υ09λης καR �Aττα0'ρι�ς). ̂ Oµως πι-
θανiτερ� εKναι, Oτι \ �Iiσηπ�ς >ναφ9ρεται στ�ν
Cλικ� Uκλειψη τ7ς 9-1 τ�D 1 π.X. :Oπ4τε στRς

>ρVFς τ�D 1 π.X. (753 >.κ.P.) πεθα�νει \ :Hρiδης.
T2 2 π.X., >ργυρ2 Yω0ηλαJ� τ�D Kα�σαρ�ς

Agγ�'στ�υ, διατ-σσεται «^Oρκ�ς Π�στεως»
στ2ν αgτ�κρ-τ�ρα. Agτ� πρ9πει νH εKναι I
«>π�γραφ.», π�h >ναφ9ρει \ Λ�υκQς. :O �Iη-
σ�Dς γεννQται στRς >ρVFς τ�D 2 π.X.

T2 15� Uτ�ς τ7ς 0ασιλε�ας Tι0ερ��υ κατH τ2ν
Λ�υκQ \ �Iω-ννης \ Bαπτιστ.ς, 30 AτGν, >ρV�Nει
τ2 κ.ρυγµα. :O Tι09ρι�ς >νακηρ'σσεται αgτ�-
κρ-τωρ στRς 19-8-15 (768) καR 0ασ�λευσε Wως τRς
18-8-29. rAρα \ Bαπτιστ�ς >ρV�Nει τ2 κ.ρυγµα
τ�ν ;ν�ιBη τ�D 29 (782) καR \ �Iησ�Dς, WBι µ7νες
µικρ4τερ�ς, τ2 φθιν4πωρ� τ�D sδι�υ Uτ�υς.

T2 κ.ρυγµα τ�D �Iησ�D διαρκεJ 3,5 Uτη (�Iω-
-ννης). T�ν Vρ�νιH τ7ς Σταυρiσεως κατH τ�hς
εgαγγελιστFς τ2 30ραϊκ2 Π-σVα 3ωρτ-σθηκε
Iµ9ρα Σ-00ατ�. T9τ�ια περ�πτωση UV�υµε τ2
26, τ2 30 καR τ2 33 µ.X. B-σει τGν >νωτ9ρω I
Στα'ρωση Uγινε τ2 33 (786).

MετH τιµ7ς
Φειδ8ας N. Mπ*υρλfς

�Aρ�σ0η Λ9σ0�υ

Qφιερωµ�νη στ� Σελ3νη: s '&νε (e hane) = τ*ς Σελ3νης. T. παιδ� λ�γεται ντι&λλιε (diallie)
= δι�παις. Στ. Qρ#ανιτ�'=ρι τ*ς B. !Aττικ*ς K&λαµ�ς /π&ρ'ει τ. Nπ$θετ�ς ∆ι?λλας (Nκ
τ�6 Nτ$ελ =  cHλι�ς), π�U Nκτ.ς τ*ς πιθαν�τητας τ*ς παραφθ�ρYς (ντ → δ) µYς δ$νει τ�
δυνατ�τητα ν� /π�θ�σ�υµε, fτι e Nν λ�γ4ω λ�Sη µπ�ρεL ν� πρ�φερ�ταν κα� `ς δ$ελλ (δDν
/π&ρ'ει κα� µεγ&λη Qπ�σταση Qπ. τ. δ�ελ�ς!). !ES α�τ�6 _λλωστε πρ�τε$νεται κα� e  Nτυ-
µ�λ�γηση τ*ς λ. ∆8ας = ∆$ελλ, δηλαδ� R θε.ς cHλι�ς, ̀ ς e δεσπ�J�υσα φυσι�κεντρικ� Qνα-
γνωριJ�µενη κα� τιµ=µενη Vνν�ια στ.ν Qπαλλαγµ�ν� θε�κρατισµ�6 �Eλληνικ. Π�λιτισµ�.
(Γραµµατικ� - γλωσσ�λ�γικ� e µετατρ�π� τ�6 ντ8ελλ - diell σD ντFλλ - dell ] del ε1ναι δυ-
νατ� κα� 7ρµηνεCσιµη µD #&ση τ� π&θη φωνη�ντων κα� συγκεκριµ�να τ� συνα$ρεση. �H 'ρη-
σιµ�π�$ηση 7ν.ς ] δC� λ - l δDν πρ�πει ν� πρ�#ληµατ$Jgη, γιατ� e !Aρ#αν$τικη π�τD δDν λε-
Sικ�γραφ3θηκε κα� e Qπ�δ�ση τ*ς πα'Cτητας τ�6 συµφ=ν�υ ε1ναι σ'ετικ3.)

�H Nµπλ�κ� τ�6 ∆ι.ς (τ*ς λ. ∆$ας) σD Qρ#αν$τικες Nτυµ�λ�γ3σεις δDν πρ�πει ν� αBφνι-
δι&Jgη κα� ν� σ�κ&ρgη. T� !Aρ#αν$τικα δDν ε1ναι «_λλη γλ<σσα» παρ� πρωτ�λ�υ#� µ�ρ-
φωµα τ*ς �Eλληνικ*ς κα� �M 'ρ*στες τ�υς, �M σκυπετ&ρικ�ι πληθυσµ�$, π�U Nλ&µ#αναν
VSωθεν κατ� καιρ�Uς δι&φ�ρα uν�µατα, δDν Qπ�τελ�6ν παρ� τµ*µα τ*ς µεγ&λης 7λλη-
νικ*ς Rµ�εθν$ας, π�U QναπτC'θηκε στ�ν ε�ρCτερη περι�'� τ*ς 'ερσ�ν3σ�υ τ�6 A9µ�υ.▲

14115∆ΑΥΛ"Σ/222, �I�'νι�ς 2000

ΓSρω Rπ/ τN Oρ*ν*λBγηση τ3ς Γ?ννησης καJ ΣταSρωσης

�AγαπητF «∆αυλ9», ΘH tθελα νH >ναφερθG στRς κ�σµ�λ�γικFς

MH σηµερινN κ*σµ*λ*γ8α καJ \ =AρOαι*ελληνικN Σκ?ψη



T. νε�-ρωµα$ικ� fµως κρατ$δι�, Qντ� ν� λειτ�υργ3σgη κ�σµ�π�λ$τικα κα� Nπιθετικ&,
fπως Nπ$τασσε e 7λληνικ� Mστ�ρ$α, Qπ�πρ�σανατ�λισµ�ν� κα� Sεκ&ρφωτ� Qπ. πληθ=ρα
αBτ$ων _ρ'ισε ν� 'αρ$Jgη τ� παιδι& τ�υ: «!Aλ#αν��» �M !Aρ#αν$τες, «B�Cλγαρ�ι» �M Π�µ&-
κ�ι, «P�υµYν�ι» �M Bλ&'�ι, «P<σ�ι» �M Π�ντι�ι, «T�6ρκ�ι» �M M�υσ�υλµ&ν�ι, ΛατLν�ι �M
Kαθ�λικ�$... M$α ν��τρ�π$α eττ�π&θειας κα� Qν�ησ$ας, µ$α Vκφραση Qµ&θειας κα� Qνε-
π&ρκειας Nνδεδυµ�νη µD τ�ν Qθλι�τητα τ�6 «εBρην�φιλ�υ µικρ�ϊδεατισµ�6» Nπ�φερε µ$αν
Nκσυγ'ρ�νισµ�νη Ψωρ�κ=σταινα π�U «δDν διεκδικεL τ$π�τα». OEτσι �M φ&ρες τ�6 7λληνι-
σµ�6 παραµελ3θηκαν, Sωπετ&'θηκαν, 'αρ$στηκαν. �H λα�γραφ$α µας δDν λειτ�Cργησε
π�τD µD δυναµικ� κα� συν�'εια, Qλλ� `ς SεJ�υµισµ�νη φ�λκλ�ρικ� διατCπωση.

2. �H σηµεριν� !Aλ#ανικ� ε1ναι µ$α Nκτρωµατικ3, NSαµ#λωµατικ� «NS�λιSη» τ*ς !Aρ#α-
ν$τικης. OM Σκυπετ&ρ�ι, Qν&λ�γα µD τ. (Nπι#ε#ληµ�ν� κατ� #&ση) θρ3σκευµ& τ�υς, τ�ς
NκµεταλλεCσεις π�U /φ$σταντ�, τ�ς NSαρτ3σεις κα� τ�ς ρ�π�ς τ�υς «µπ�λιαJαν» τ.ν γλωσ-
σικ� τ�υς κ=δικα, kντας π&ντα δ$γλωσσ�ι ] κα� τρ$γλωσσ�ι. �O uρθ�δ�S�ς Σκυπετ&ρ�ς,
R !Aρ#αν$της, ε1'ε `ς Nπ$σηµη γλ<σσα τ� �Eλληνικ� κα� τ� !Aρ#αν$τικ& τ�υ «µεταπλ&-
θ�νταν» Nπηρεασµ�να Qπ’ τ�ν �Eλληνικ3. �O µ�υσ�υλµ&ν�ς Σκυπετ&ρ�ς, π�U µ$λαγε κα�
T�Cρκικα, N'ρ$σθηκε «T�υρκαλ#αν.ς» κα� στ. kν�µα τ*ς θρησκευτικ*ς µισαλλ�δ�S$ας

>π4ψεις τ�D µεγ-λ�υ φυσικ�D φιλ�σ4φ�υ �Aνα-
Bιµ-νδρ�υ, �S \π�Jες κατH τ�ν γνiµη µ�υ ταυ-
τ�N�νται µF τRς σηµεριν9ς.

KατH τ2ν �AναB�µανδρ� πρωταρVικ� �gσ�α
τ�D σ'µπαντ�ς εKναι τ2 ;πειρ�ν, Aκ τ�D \π���υ
διH >πεκκρ�σεως πρ�7λθε \ κ4σµ�ς. «!Aρ'� τ<ν
kντων τ. _πειρ�ν». KαR Oπως µQς λ9ει \ Σι-
µπλ�κι�ς γιH τ2ν �AναBαγ4ρα: «Owτ�ς δD ��κ
Qλλ�ι�υµ�ν�υ τ�6 στ�ι'ε$�υ τ�ν γ�νεσιν π�ιεL,
_λλ’ Qπ�κριν�µ�νων τ<ν Nναντ$ων δι� τ*ς Qιδ$-
�υ κιν3σεως». rAπειρ�ν σηµα�νει ;νευ π9ρατ�ς,
>Vαν9ς, >ναρ�θµητ�ν, >διαπ9ραστ�ν· καR >�δι�ς
κ�νηση σηµα�νει αYiνια, παντ�τιν� κ�νηση. MF
τ2ν Oρ� _πειρ�ν λ�ιπ2ν \ �AναB�µανδρ�ς Aνν�-
εJ µιHν �gσ�α π�ι�τικGς καR π�σ�τικGς >καθ4-
ριστη καR >π�κλε�ει 3π�µ9νως _ς πρiτη >ρV�
τ�D κ4σµ�υ τRς γνωστFς µ�ρφFς τ7ς vλης, πQσα
δηλαδ� γνωστ� �gσ�α.

Σ'µφωνα µF τ�ν «σ'γVρ�νη» θεωρ�α τ7ς Mε-
γ-λης rEκρηBης, στ�ν >ρVικ. τ�υ κατ-σταση
τ2 Σ'µπαν eταν Wνα <περ-τ�µ� µF ;πειρη µQNα
καR πυκν4τητα καR διαστ-σεις >πειρ�ελαV�στ�υ
µεγ9θ�υς. :Oλ4κληρη δηλαδ� I µQNα τ�D Σ'-
µπαντ�ς eταν συγκεντρωµ9νη σF Wνα >πειρ�ε-
λ-Vιστ� σηµεJ�. Agτ� I <π9ρπυκνη vλη eταν
>διαφ�ρ�π��ητη καR δFν <παγ4ταν στ�hς γνω-
στ�hς φυσικ�hς ν4µ�υς. T2 ;πειρ�ν λ�ιπ2ν τ�D

�AναB�µανδρ�υ κατH τ�ν γνiµη µ�υ ταυτ�Nεται
µF τ�ν πρωταρVικ., ;πειρη σF µQNα, πυκν4τητα
(;πειρ�ν, Oπως πρ�αναφ9ρθηκε, σηµα�νει καR
>διαπ9ραστ�) καR >πε�ρως µικρ� σF wγκ� µ�ρ-
φ� τ�D Σ'µπαντ�ς, I \π��α >π�τελ�Dνταν >π2
vλη τελε�ως δι-φ�ρη >π2 τ�ν γνωστ� vλη τ�D
Σ'µπαντ�ς, >φ�D δFν εKVαν δηµι�υργηθ7 >κ4-
µη τH σωµατ�δια τ7ς vλης (>τ�µικH καR <π�α-
τ�µικ-).

�Aπ2 τ2 πρωταρVικ2 <περ-τ�µ�, π�h διασπ--
σθηκε µF τ�ν Mεγ-λη rEκρηBη (Big Bang),
πρ�7λθε τ2 Σ'µπαν. ∆ηλαδ� διH τ7ς >πεκκρ�-
σεως Aκ τ�D >πε�ρ�υ, Oπως µQς λ9ει \ �AναB�-
µανδρ�ς, >φ�D µF τ�ν Mεγ-λη rEκρηBη I
>ρVικ� <π9ρπυκνη vλη διασπ-σθηκε, >π�Vωρ�-
σθηκε >π2 τ2 πρωταρVικ2 <περ-τ�µ� καR ;ρVι-
σε νH διασκ�ρπ�Nεται, δηµι�υργGντας τ2ν Vω-
ρ�Vρ4ν�. :H >�δι�ς (δηλαδ� I αYiνια) κ�νηση
τ�D �AναBιµ-νδρ�υ Aπι0ε0αιiνεται >π2 τ�ν σ'γ-
Vρ�νη >στρ�φυσικ., >φ�D UVει >π�δειVθ7 Oτι I
κ�νηση τ�D Σ'µπαντ�ς, π�h Bεκ�νησε µF τ�ν Mε-
γ-λη rEκρηBη, συνεV�Nεται διαρκGς, καθ4τι τ2
Σ'µπαν διαστ9λλεται διαρκGς λ4γxω τ7ς yθησης
τ7ς vλης, π�h δηµι�υργεJται Aκ τ7ς >ρVικ7ς
UκρηBης, τ7ς «>πεκκρ�σεως z >π�κρ�σεως, διH
τ7ς >ιδ��υ κιν.σεως» τ�D �AναBιµ-νδρ�υ. :H
«Q$δι�ς κ$νησις» σηµα�νει καR τ�ν διαρκ7  Aναλ-
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λαγ� vλης καR Aν9ργειας, π�h γ�νεται µ9σα στ2
Σ'µπαν λ4γxω τ7ς διαρκ�Dς κιν.σεως τ4σ� σF µι-
κρ�κ�σµικ2 (σωµατ�δια) Oσ� καR σF µακρ�σκ�-
πικ2 (>στ9ρες, γαλαB�ες) Aπ�πεδ�. Γνωρ�Nει τ9-
λ�ς \ �AναB�µανδρ�ς, Oτι τC ;πειρ�ν εKναι αgθ'-
παρκτ� καR ;φθαρτ�, «Vτι δD κα� Qγ�ννητ�ν κα�
_φθαρτ�ν». �Eπαναλαµ0-νει δηλαδ� τ�ν >ρVαι-
�ελληνικ� κ�σµ�γ�νικ� ;π�ψη περR τ�D αgτ�-
δηµι�υργ�'µεν�υ καR wVι ΓιαV0ε4θεν δηµι�υρ-
γηθ9ντ�ς Σ'µπαντ�ς, AνxG τ2 ;φθαρτ�ν τ�D >πε�-
ρ�υ σηµα�νει, Oτι I vλη καR I Aν9ργεια, π�h
πρ�7λθαν >π2 τ�ν πρωταρVικ� κατ-σταση τ�D

Σ'µπαντ�ς, Aναλλ-σσ�νται συνεVGς, VωρRς νH
V-νεται �cτε Aλ-Vιστ� τµ7µα τ�υς, πρQγµα >π�-
λ'τως >π�δεκτ2 >π2 τ�ν σ'γVρ�νη Aπιστ.µη.

:O �AναB�µανδρ�ς λ�ιπ4ν, Oπως καR τ4σ�ι
;λλ�ι ^Eλληνες σ�φ�R (�Oρφε'ς, �AναBαγ4ρας,
:Hρ-κλειτ�ς κ.;.), εKVε συλλ-0ει >π�λ'τως τRς
σ'γVρ�νες κ�σµ�λ�γικFς >π4ψεις µF {πλGς δια-
φ�ρετικ� \ρ�λ�γ�α.

MF ;πειρη Aκτ�µηση
=EOετλα)*ς

�Aθ.να

κα� µιYς Vνν�ιας Nθνικ*ς καθαρ�τητας, ν��υµ�νης Nν �Eλλ&δι µD #&ση τ�ν 'ριστιανικ�τη-
τα, 'αρ$στηκε στ�Uς T�Cρκ�υς. OM τελευταL�ι µ�υσ�υλµYν�ι !Aρ#αν$τες τ*ς Mακεδ�ν$ας
κα� !Hπε$ρ�υ (µιλYµε γι� δεκ&δες 'ιλι&δες) «Qντηλλ&γησαν» τ. 1923!

�Eν π&σgη περιπτ=σει µετ� τ�Uς Bαλκανικ�Uς π�λ�µ�υς τ�6 ’12-’13 R διεθν�ς παρ&γ�ντας
θ�λησε ν� MδρCσgη «!Aλ#ανικ.» κρ&τ�ς µ� θ�λ�ντας γι� λ�γ�υς γεωστρατηγικ�Uς ν� συ-
µπεριληφθg* στ� διευρυνθ�ντα �Eλληνικ� σCν�ρα R _νωθεν τ*ς !Hπε$ρ�υ '<ρ�ς. �O �Eλλη-
νικ.ς στρατ.ς Qπ�'ωρεL Qπ’ τ� Qπελευθερ=µενα Nδ&φη κα� hνας Bταλ�κ$νητ�ς Qρ'ικ� µη-
'ανισµ.ς κα� κατ�πιν R Bδι&Jων X�τJικ.ς κ�µµ�υνισµ.ς Qναλαµ#&ν�υν κα� τ� δηµι�υρ-
γ$α «!Aλ#ανικ�6 OEθν�υς».

�H πρ��δευτικ� «Qλ#αν�π�$ηση» τ<ν Σκυπετ&ρων στηρ$'θηκε κα� στ�ν Qλλαγ� - κα-
ταστρ�φ� τ*ς Qρ#αν$τικης γλωσσικ*ς ρ$Jας. Πλ*θ�ς λατιν�γεν<ν, Qγγλικ<ν, τ�υρκικ<ν,
σλα#ικ<ν, γλωσσικ<ν εBσαγωγ<ν, δανε$ων κα� νε�λ�γισµ<ν Vρ'�νται ν� «πν$S�υν» τ� #&-
ση τ*ς !Aρ#αν$τικης, 7ν.ς Nπικ�ινωνιακ�6 κ=δικα 7στιασµ�ν�υ σD φυσικDς Vνν�ιες κα�
Qπ�'ρ=σεις, ριJωµ�ν�υ στ. #αθU Mστ�ρικ. παρελθ.ν κα� σD Qρ'�τυπες στ&σεις Jω*ς. T�
!Aρ#αν$τικα ε1ναι µ$α «παγανιστικ�» γλ<σσα, τ�λµ< ν� π<! (Γι� τ�ν κατσ$κα λ.'. /π&ρ-
'�υν _πειρες uν�µασ$ες Qν&λ�γα µD τ�ν eλικ$α της, τ�Uς 'ρωµατισµ�Cς της, τ�ν παραγω-▲

14117∆ΑΥΛ"Σ/222, �I�'νι�ς 2000

ΠερJ eλλην*πρ?πειας τ3ς «πατρ8δας» καJ τ3ς «θρησκε8ας»

K'ριε διευθυντ-,
Θ9λω νH σQς Aκφρ-σω τ�ν Aκτ�µησ. µ�υ γιH

τ�ν σαφ.νεια τGν >π4ψεων καR τ� δια'γεια τGν
σκ�πGν τ�D περι�δικ�D σας. ∆ια0-Nω ;λλα πε-
ρι�δικH «3λλην�κεντρικ�D» περιεV4µεν�υ, >λλH
διαπιστiνω, Oτι UV�υν >σαφ7 τ�π�θ9τηση καR
>κ4µη Vειρ4τερα >σαφ7 κατε'θυνση.

�Eπεκτε�νω τ2ν συλλ�γισµ4 µ�υ πρ2ς τH π�-
λιτικH κ4µµατα, π�h παρ�υσι-N�νται _ς «3λλη-
ν�πρεπ7» καR µF τ2 σ'νθηµα «ΠατρRς - Θρη-
σκε�α - OYκ�γ9νεια» Nητ�Dν τ�ν ψ7φ� κ-θε
^Eλλην�ς. ΓιH π�ι- πατρ�δα Oµως µιλ�Dν, γιH

µ�α πατρ�δα τ7ς \π��ας I διακυ09ρνηση θH γ�-
νεται >π2 µ�α κ-στα µισθ�φ4ρων «Aπανα-
στατGν» Aντεταλµ9νων >π2 B9να κ9ντρα AB�υ-
σ�ας; KαR γιH π�ι- θρησκε�α µιλQνε; rEV�υν 0ρεJ
κ-π�ι� σηµεJ� 3λλην�πρ9πειας στ�ν Sστ�ρ�α τ�D
Xριστιανισµ�D z στH Sερ- τ�υ 0ι0λ�α;

∆υστυVGς \ >ρVαJ�ς :Eλληνικ2ς Π�λιτισµ2ς
UVει σπιλωθ7 καR παρερµηνευθ7 Aσκεµµ9να >π2
_ρισµ9ν�υς Viρ�υς γιH Yδι�τελ7 συµφ9ρ�ντα.
|Aν κ-π�ι�ι UV�υν Vρ�σει τ�hς 3αυτ�hς τ�υς _ς
«3λληναρQδες», θH πρ9πει νH Aναρµ�ν�Nωνται
µF τRς >B�ες, τH YδανικH καR τ2ν Aλε'θερ� τρ4π�



γικ�τητ& της σD γ&λα κα� µαλλ$, τ� δυστρ�π$α της ] k'ι Qπ�ναντι στ.ν _νθρωπ� κ.λπ. T.
κ&θε '�ρταρικ. σ'εδ�ν, Qπ’ τ. φCτρωµ& τ�υ yς τ. τελικ. S�ραµ& τ�υ, διαθ�τει uν�µασ$ες
π�U Qκ�λ�υθ�6ν α�τ�ν τ�ν π�ρε$α τ�υ! cEνας Qνεκτ$µητ�ς θησαυρ.ς σκ�ψης, Vκφρασης,
γλ=σσας, π�U π�τD δDν Qπ�τιµ3θηκε, δDν καταγρ&φηκε Nπιστηµ�νικ� κα� τ=ρα Qργ�σα-
λεCει πρ�ν τ�ν Rριστικ� Qπ=λει& τ�υ. (MαJ$ τ�υ θ� 'αθg* κι hνα σθεναρ. κ�µµ&τι τ�6 πα-
ν&ρ'αι�υ �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6.) �H σηµεριν� /#ριδικ� !Aλ#ανικ� Nν τ�λει δDν µπ�ρεL
σD καµµι� περ$πτωση ν� Qπ�τελ�σgη QSι�πιστη παρ&µετρ� Nτυµ�λ�γικ<ν πρ�σπαθει<ν,εB
µ� µ�ν� σD συνδυασµ. µD τ� !Aρ#αν$τικα, π�U παρ�'�υν α�θεντικ� γλωσσικ� τεκµ3ρια.

Συµπερασµατικ;: εdτε µιλ3σ�υµε γι� δ?ελ*ν-φ;*ς εdτε γι� ντ8ελλ - φ;*ς (eλ$�υ φ<ς)
δDν κιν�Cµαστε παρ� στ� dδια πλα$σια. Edτε Qπ�Jητ3σgη hνας σηµεριν.ς συµπ�λ$της µας,
uν�µατι ∆$ελλας, τ�ν NS3γηση τ�6 NπωνCµ�υ τ�υ στ� �Oµηρικ� OEπη εdτε στ�ν Qρ#αν$τι-
κη παρ&δ�ση, δDν παCει ν� κιν*ται στ.ν dδι� π�λιτιστικ. '<ρ�.

Γνωρ$J�ντας fτι θ$Sαµε (κα� Qν�$Sαµε;) π�λλ� θ�µατα µD τ�Cτη τ�ν παρ�µ#ασ3 µας Nπι-
φυλασσ�µεθα γι� Qναλυτικ=τερες παρ�υσι&σεις.

Γι;ννης Bασ. Π?ππας

�ABι4τιµε κ. Λ-µπρ�υ,
:O καθηγητ�ς τ�D Πανεπιστηµ��υ �AθηνGν

κ. Σπυρ�δων ΠαρασκευQς µF τ�ν διπλ7 Yδι4τη-
τ- τ�υ _ς εYδικ�D 3ρµηνε'ει τH γεωµετρικH µυ-
στικH τ�D ΠαρθενGν�ς («!Aριθµητικα� Qναλ�-
γ$αι τ<ν bρµ�νι<ν τ�6 Παρθεν<ν�ς», ;ρθρ�ν
τ�υ εYς τ2ν «∆αυλ4ν», τ. �Aπριλ��υ). ΘH tθελα
νH παρατηρ.σω τH 3B7ς:

1) :H α´ N∆ µετ4πη, τ�ν \π��αν δFν µπ4ρεσε
νH >φαιρ9σ]η \ �EλγJν�ς λ4γxω τ�D 0-ρ�υς τ�D
<περκειµ9ν�υ µ�ν�λιθικ�D γωνια��υ µαρµ-ρ�υ,
καταστρ9φεται καθηµερινGς µ9Vρι σ.µερα >π2
περιστ9ρια, τH \π�Jα Oλ� καR διαφε'γ�υν τH
δι-φ�ρα µ9τρα πρ�στασ�ας, Oπως <περ.V�υς
κ.λπ. καR πρ�τιµ�Dν νH φωλι-N�υν κ-τω >π2 τ2ν
Λαπ�θη, \ \π�J�ς δFν UVει >κ4µη παραιτηθ7 καR
π�λεµ-ει π-ντ�τε τ2ν K9νταυρ�, τ2 ΠνεDµα δη-
λαδ� τ�ν Kτηνωδ�α (δFν >ληθε'ει 3π�µ9νως, Oτι
π�τF π�υλιH δFν φiλιασαν εYς τ2ν ΠαρθενGνα).

2) «T. 'αλκ�6ν zγαλµα – QλεSικ�ραυν�ν» τ7ς
�AθηνQς δFν eταν 0ε0α�ως εYς τ2 Aσωτερικ2ν τ�D

να�D, >λλH εYς τ2ν vπαιθρ�ν VGρ�ν τ�D Sερ�D.
3) T2 Aσωτερικ2ν τGν σπ�νδ'λων τGν κι4νων

δFν «Nπληρ�6τ� δι� µ�λC#δ�υ», κ-τι τ2 \π�J�ν
YσV'ει διH τ�hς συνδ9σµ�υς >π2 σ�δηρ� καR µ4-
λυ0δ� τGν λ�ιπGν >ρVιτεκτ�νικGν µελGν, >λλH
µF τετρ-γωνα καR στρ�γγυλH τεµ-Vια B'λ�υ
(Nµπ�λι�ν, π�λ�ς), τH \π�Jα διατηρ�Dνται µ9Vρι
σ.µερα.

4) «�H Qναλ�γ$α σπ�νδCλ�υ πρ.ς {ψ�ς ε1ναι
1:8». ∆Fν εKναι σαφFς τR Aνν�εJται, δεδ�µ9ν�υ κυ-
ρ�ως Oτι AB αYτ�ας τ�D κωνικ�D σV.µατ�ς τGν
κι4νων I δι-µετρ�ς τGν σπ�νδ'λων π�ικ�λλει.

5) «�H γεωµετρικ� Nναλλαγ� τ�6 µ�λαν�ς κα�
λευκ�6 τ�6 δαπ�δ�υ τ�6 Παρθεν<ν�ς». ^Oµως
\ Παρθεν~ν (>ντιθ9τως µF τH Πρ�π'λαια καR
τ2 �Eρ9Vθει�ν) εKVε >π�κλειστικGς �Yκ�δ�µηθ7
>π2 λευκ/ πεντελικ2ν καR π-ρι�ν µ-ρµαρ�ν.. :H
CρV.στρα τ�D θε-τρ�υ τ�D ∆ι�ν'σ�υ διατηρεJ
τ�ν >νακαινισθεJσαν AπR Pωµα�ων Aπ�στρωσιν
(>ντιγρ-φει >σφαλGς παλαι�τ9ραν) >π2 µ9λα-
νες καR λευκ�hς λ�θ�υς, �S \π�J�ι <παιν�σσ�νται
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MH hρµ*ν8α στJς RριθµητικFς Rναλ*γ8ες τ*D ΠαρθενQν*ς

σκ9ψεως καR Nω7ς τGν :Eλλ.νων· >λλιGς «�Eκ�ς
�M #�#ηλ�ι».

EgVαριστG γιH τ�ν φιλ�Bεν�α
∆.B.

Περιστ9ρι



�AγαπητF κ. Λ-µπρ�υ,
MF τ�ν παρ�'σα σ'ντ�µη Aπιστ�λ� AπιθυµG

νH θ9σω <π4ψιν τ�D «∆αυλ�D» κ-π�ιες παρα-
τηρ.σεις µ�υ π-νω στ2 ;ρθρ� «�EλληνικDς κα-
τα#�λDς στ� γλ<σσα τ<ν B&σκων» (τεDV�ς 219,
σελ�δες 13889-13893):

α) EKναι Aν µ9ρει λανθασµ9ν�ς \ YσVυρισµ2ς
τGν συντακτGν τ�D ;ρθρ�υ, Oτι «e uν�µασ$α τ*ς
γλ=σσας κα� τ�6 λα�6 τ<ν B&σκων στ�ν Bα-
σκικ� γλ<σσα ε1ναι Euskara». :H Cν�µασ�α τ7ς
γλiσσας εKναι πρ-γµατι αgτ., >λλH I Cν�µα-
σ�α τ�D λα�D εKναι «Euscaldum».

0) :H Cρθ�γραφ�α _ρισµ9νων Aκ τGν ABετα-
N�µ9νων στ2 ;ρθρ� 0ασκικGν λ9Bεων δFν >κ�-
λ�υθεJ τ�hς Aπ�σηµ�υς καν4νες τ7ς Bασιλικ7ς
�Aκαδηµ�ας τ7ς Bασκικ7ς Γλiσσας
(«Euskaltzaindia»), µF >π�τ9λεσµα νH καθ�στα-
ται Yδια�τερα Vρ�ν�04ρα z καR >ν9φικτη I Aπι-
στηµ�νικ� AB9ταση τGν γλωσσ�λ�γικGν δεδ�-
µ9νων τGν συντακτGν τ�D ;ρθρ�υ.

γ. Πρ�0ληµατικ� εKναι Aπ�σης I παρ�υσ�αση
κ-π�ιων ληµµ-των. �EνδεικτικH >ναφ9ρ�µαι στ2
<π’ >ριθµ2ν 5 λ7µµα: «hur(α) = τ. νερ., τ.

{δωρ». Στ� σ'γVρ�νη Bασκικ� γλGσσα τ2 νερ2
γρ-φεται «ur», AνxG I λ9Bη «hur» σηµα�νει «κ�-
ντ-» z «κ�ντιν4ς» >λλH καR «φ�υντ�'κι» �Eπ�-
σης: aν τ2 Aντ2ς παρενθ9σεων (α) >π�τελεJ
;ρθρ� – π�h εKναι καR I πιθανiτερη Aκδ�V� –,
τ4τε γιατR αgτ2 λε�πει καR >π2 τRς ;λλες λ9Bεις
τ�D καταλ4γ�υ; |Aν Oµως δFν >π�τελ]7 ;ρθρ�,
τ4τε I σ'γVυση τGν ληµµ-των «hur» (= κ�ντ-,
κ�ντιν2ς / φ�υντ�'κι) καR «hura» (=AκεJν�ς, -η,
-�) καθ�σταται >νεB.γητα εgκ�λiτερη (!).

δ. OS συντ-κτες τ�D ;ρθρ�υ θH Uπρεπε νH
εKVαν ABηγ.σει AB >ρV7ς, aν ABετ-N�υν _ρισµ9-
νη 0ασκικ� δι-λεκτ� καR π�ι- εKναι αgτ., καθ~ς
καR π�ι�'ς καν4νες πρ�φ�ρQς καR Cρθ�γραφ�ας
UV�υν <π’ wψιν. ΣQς εgVαριστG γιH τ�ν πρ�σ�-
V. σας.

MF τιµ�
=Aθαν;σι*ς A. Tσακν;κης

Kαθηγητ�ς B9νων γλωσσGν

:EταJρ�ς τ7ς :Eλληνικ7ς �Aκαδηµ�ας τ7ς Bασκων�ας

Θεσσαλ�ν�κη
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Παρατηρ>σεις γιC τNν πρ*φ*ρC καJ τ*Zς κανBνες τ3ς Bασκικ3ς

Π*δ*σφαιρικ/ σSνθηµα π;νω σF RρOα)* τε)O*ς

K'ριε διευθυντ-,
�Eσωκλε�ω φωτ�γραφ�α, π�h τ�ν Uλα0α κατH

τ� δι-ρκεια πρ4σφατης Aπ�σκεψ.ς µ�υ στ�ν π4-
λη τ7ς >ρVα�ας �Iτ-ν�υ. Π-νω στ2 >ρVαJ� τεJV�ς
εKδα µF κατ-πληBη, Oτι κ-π�ι�ς εKVε γρ-ψει µF
µπ�γι- τ�ν λ9Bη «ΠAO».

∆υστυVGς Oσ� <π-ρV�υν >νεγκ9φαλ�ι σ’
αgτ2 τ2ν τ4π�, O,τι κι aν κ-ν]η τ2 κρ-τ�ς z �S
>ρVαι�λ4γ�ι, γιH νH πρ�στατ9ψ�υν τ�ν π�λιτι-
στικ. µας κληρ�ν�µι-, δFν θH εKναι >ρκετ4.

MετH τιµ7ς
=Eµµ. M. Παπαµατθαι;κης

∆ικηγ4ρ�ς, Σητε�α Kρ.της

τ2 θετικ2ν καR >ρνητικ4ν, τ2 ;ρρεν καR θ7λυ
κ.λπ.

KαR τ9λ�ς 6) τ�ν πρiτην �Aκαδηµ�αν �δρυ-
σεν \ Πλ-των (καR wVι \ Πυθαγ4ρας), καR πα-
ραδ�δεται Oτι Aπ-νω >π2 τ�ν εsσ�δ�ν εKVε Vα-
ραVθ7 I πυθαγ4ρει�ς ρ7σις «Mηδε�ς Qγεωµ�-

τρητ�ς εBσ$τω».

EgVαριστG διH τ�ν φιλ�Bεν�αν
Tερ?[α Mητσ*π*Sλ*υ

�AρVαι�λ4γ�ς,

Tσ-µη Kαρατ-ση 5, �Aθ.να
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Kυκλ*φ*ρ*Dν RκBµη τ?τ*ι*ι iδηγ*J τ*D E.O.T.;

K'ριε διευθυντ-,
Γρ-φ�υν τH φυλλ-δια - \δηγ�R τ�D E.O.T.

(δFν B9ρω, aν κυκλ�φ�ρ�Dν >κ4µη) σVετικH µF
τ�ν �AρVα�α �Oλυµπ�α καR τ�hς �AγGνες της: «�H
Mστ�ρ$α τ�6 Mερ�6 τ*ς !Oλυµπ$ας συνδ�εται µD
τ�ν Mστ�ρ$α τ<ν #αρ#αρικ<ν εBσ#�λ<ν στ�ν
OHλιδα. OM λα�� (!) π�U εBσ�#αλαν, Vφεραν τ�Uς
θε�Cς τ�υς, d'νη τ<ν Rπ�$ων #ρ$σκ�υµε Qπ. τ.
π�ρασµ& τ�υς µ�σα στ�Uς µCθ�υς συνε'<ς δια-
µ�ρφων�µεν�υς».

:Yπηρετ�Dσα στ�ν T�υριστικ� �Aστυν�µ�α
τ7ς �AρVα�ας �Oλυµπ�ας τ2 1994, π�h διαπ�στω-
σα αgτ2 τ2 αKσV�ς. Στ�ν πρ�σπ-θει- µ�υ νH

>π�συρθ�Dν τH φυλλ-δια αgτ-, κ-τι π�h δFν
tθελε \ E.O.T., συν-ντησα τ9τ�ια >ντ�δραση,
µF >π�τ9λεσµα νH µαται�π�νG π9ντε Vρ4νια καR
Aν τ9λει νH V-σω τ�ν δ�υλει- µ�υ: ΓιH µQς δFν
eρθαν π�τF �S ^Eλληνες εYσ0-λλ�ντας >π2 τ2ν
«0�ρρQ». EKναι αgτ4Vθ�νες καR N�Dσαν π-ντα
στ�ν Mεσ4γει� καR wVι µ4ν�. Kαλ2 θH eταν νH
πηγα�ν�υµε >ντ�θετα καµµιH φ�ρH πρ2ς τ2
ρεDµα τ�D >νθελληνισµ�D, \π�ι�δ.π�τε κι aν
εKναι τ2 κ4στ�ς.

MF τιµ�
ΘεBδωρ*ς Z?κ*ς

T9ως >στυφ'λακας

ΣSγOρ*ν* µFν θεατρ;κι, καταστρ*φN δF τQν RρOαι*τ>των;

K'ριε διευθυντ-,
Στ2 τεDV�ς 218 (Φε0ρ�υ-ρι�ς 2000) δηµ�σι-

ε'ετε µ�α φωτ�γραφ�α καR Aπιστ�λ� τ�D κ. K�-
µωνα �Aθηνα��υ µF τ�τλ� «OE'τισε σπ$τι π&νω
στ�ν Qρ'α$α Qκρ�π�λη τ*ς T3λ�υ». rEVω νH κ--
νω AπR τ�D θιγ�µ9ν�υ θ9µατ�ς µ4ν� µερικFς συ-
µπληρωµατικFς παρατηρ.σεις.

MF γεµ�Nει VαρH τ2 γεγ�ν4ς, Oτι <π-ρV�υν
;νθρωπ�ι Oπως �S >ναγνGστες σας µF αgτH τH
VαρακτηριστικH αYσθητικ7ς καR γνiµης. ^Oλες
�S πρ�σπ-θει9ς µας κυρ�ως σ’ αgτ�hς >φ�ρ�Dν.
^Oπως >ναφ9ρει \ >γαπητ2ς K�µων, «�H X=ρα,
δηλ. e πρωτεC�υσα, ε1ναι κτισµ�νη στ�ν πλαγι�
7ν�ς λ�φ�υ, στ�ν κ�ρυφ� τ�6 Rπ�$�υ ε/ρ$σκεται
7νετικ. κ&στρ�, τ. Rπ�L� ε1ναι κτισµ�ν� Nπ$σης
π&νω στ� Qπ�µειν&ρια τ*ς Qρ'α$ας 7λληνικ*ς
Qκρ�π�λεως». �EµεJς πρ9πει νH συµπληρiσ�υ-
µε: :O σηµεριν2ς �Yκισµ4ς, π�h Aφ-πτεται τ�D
>ρVα��υ καR εKναι συν9Vει- τ�υ, ε<ρ�σκεται Vα-
µηλ4τερα, >φ’ Oτ�υ AB9λιπαν �S κ�νδυν�ι τGν
πειρατGν, καR �S κ-τ�ικ�ι δFν εKVαν καν9να λ4-
γ� νH σκαρφαλiν�υν στH 0�υν-, γιH νH σωθ�Dν.
�Aπ2 Aκε�νη τ�ν Aπ�V., αYGνες πρRν, I «Xiρα»
τ�D νησι�D µας κτ�στηκε >π2 τ�ν µιH καR τ�ν
;λλη πλευρH τ�D >ρVα��υ τε�V�υς. AgτFς �S εYκ4-
νες λ�ιπ4ν, Oπως αgτ� τ7ς φωτ�γραφ�ας π�h
δηµ�σιε'σατε, UρV�νται >π2 µακρι-, >λλH σF
κ-θε περ�πτωση θεωρ�Dµε καθ7κ�ν µας τ�ν

διατ.ρηση καR >ν-δειBη αgτ�D τ�D >ρVα��υ
µνηµε��υ µF τH π�λλH Vιλι4µετρα τε�V�υς, τ2ν
>ρVαJ� �Yκισµ2 (Vρ�ν�λ�γεJται στ2ν 1� π.X.
αYGνα), τ�ν >κρ4π�λη >λλH καR Oλα τH ;λλα
µνηµεJα τ�D νησι�D µας. :H πρ�σπ-θει- µας
αgτ� UVει περι�ριστικFς συνθ7κες τRς µικρFς σVε-
τικH δυνατ4τητ9ς µας, �S \π�Jες Oµως AνισV'�-
νται σηµαντικH >π2 παρεµ0-σεις Oπως αgτ� τ�D
κ. �Aθηνα��υ, γιατR µQς κ-ν�υν καR Yδια�τερα
πρ�σεκτικ�Dς >κ4µη καR σF Nητ.µατα π�h δFν
εKναι δικ7ς µας εgθ'νης.

Στ2 Aρiτηµα 090αια «τ$ κ&νει R δ3µαρ'�ς;»
θH παρατηρ.σω, Oτι Aκτ2ς >π2 τ�ν διατ.ρηση
καR >ν-δειBη µQς Aνδιαφ9ρει I δηµι�υργ�α π�-
λιτισµ�D. �AρκεJ µ4ν� νH >ναφερθ�Dµε στ2 ν9�
πετρ4κτιστ� θεατρ-κι τ7ς T.λ�υ, π�h Oλ�ι θαυ-
µ-N�υµε. Πιστε'ω, Oτι δFν θH κριθ�Dµε µελλ�-
ντικH >π2 τ2 π4σ� καλ�R φ'λακες - δραγ-τες
tµασταν τ7ς τερ-στιας π�λιτισµικ7ς µας κλη-
ρ�ν�µιQς >λλH κατH π4σ�ν, UV�ντας αgτH τH
πλε�νεκτ.µατα, >φ.σαµε τH δικ- µας >π�τυ-
πiµατα καR δFν δια0.καµε αgτ� τ� Nω� σHν
>ν'παρκτ� π�λιτιστικ2 ;ρα καR >νθρωπιστικ2
µ9γεθ�ς.

MF τιµ�
=Aναστ;σι*ς Σπ. =Aλιφ?ρης

Γιατρ4ς, ∆.µαρV�ς T.λ�υ



^Oλ� καR περισσ4τερ� τελευταJα >κ�Dµε νH γ�νεται λ4γ�ς γιH π�λυπ�-

λιτισµ2 καR µετατρ�π� τ7ς :Eλλ-δας σF π�λυπ�λιτισµικ� κ�ινων�α. Π�-

λιτικ�R >π’ Oλες τRς π�λιτικFς πτ9ρυγες, ;νθρωπ�ι τGν τεVνGν, Aπιστ.µ�-

νες Vρησιµ�π�ι�Dν εgρ9ως πιH τ�ν Uνν�ια καR τ2ν πρ�σδι�ρισµ2 τ�D π�-

λυπ�λιτιστικ�D.

:H συγκεκριµ9νη λ9Bη >π�τελεJ µεταφραστικ2 δ-νει� τ7ς >γγλικ7ς

multicultural (aς µ�ν σταθ�Dµε τiρα στ2 π4σ� «>γγλικ�» εKναι I Aν λ4γxω

λ.). Στ2ν εgρωπαϊκ2 καR >µερικανικ2 VGρ� I AπR µακρ2ν συµ0�ωση, wVι

π-ντα <π2 τRς καλ'τερες συνθ7κες, διαφ�ρετικGν Aθν�τ.των καR π�λιτι-

σµGν συνετ9λεσε στ� δηµι�υργ�α τ�D Oρ�υ, �στε νH καταδειVθ]7 τ2

πρ�κDψαν κ�ινωνικ2 µ4ρφωµα.

Στ� σηµεριν� 3λληνικ� πραγµατικ4τητα δFν συµ0α�νει κ-τι >ντ�στ�ι-

V�. Στ�ν 3λληνικ� Aπικρ-τεια δFν <φ�σταται µακρ4Vρ�νη συµ0�ωση τGν

:Eλλ.νων µF ;λλες Aθν4τητες, φ�ρεJς διαφ4ρων π�λιτισµGν, �στε νH >παι-

τηθ]7 Aκ τGν πραγµ-των I Vρ.ση τ�D σVετικ�D z >ν-λ�γ�υ Oρ�υ. :O 3λλη-

νικ2ς λα2ς εKναι, σ'µφωνα καR µF \π�ιανδ.π�τε Uρευνα Aσωτερικ7ς z

ABωτερικ7ς πρ�9λευσης, Aθν�λ�γικH καR π�λιτιστικH >τ4φυ�ς, 3νιαJ�ς,

>ρραγ�ς καR συµπαγ�ς πλ�ν κ-π�ιων θρησκευτικGν διαφ�ρ�π�ι.σεων

τ�D Aπισ.µ�υ Xριστιαν�ρθ4δ�B�υ δ4γµατ�ς, τ7ς τ-Bεως τ�D 1,5%.

Παρ’ Oλα αgτH θεωρεJται, Oτι I αgBαν4µενη πρ�σ9λευση καR µ4νιµη

Aν π�λλ�Jς δια0�ωση π�ικ�λων \µ-δων µεταναστGν στ� Viρα µας, µε-

τατραπε�σα tδη >π2 Viρα >π�στ�λ7ς σF Viρα <π�δ�V7ς µεταναστGν,

συνιστQ >ναγκαι4τητα καR <π�Vρ9ωση διε'ρυνσης τGν Wως τiρα <φι-

σταµ9νων π�λιτιστικGν συντεταγµ9νων καR σταθερGν \ριN�µ9νων κατH

τ2 3λληνικ2 σκ9πτεσθαι, φ9ρεσθαι, φρ�νεJν καR N7ν, �στε νH <π-ρB]η

Nωτικ2ς VGρ�ς κ�ινωνικ7ς δρ-σης καR AB9λιBης τGν π�ικιλiνυµων Aπη-

λ'δων.

OS \µ-δες µεταναστGν, >σV9τως τ7ς Oπ�ιας Cργανωτικ7ς δ4µησ.ς τ�υς,

π�h θH 0ρεθ�Dν στ2 φιλ4Bεν� z µ� VGρ� µιQς κ�ινων�ας <π�δ�V7ς, θH θε-

ωρηθ]7 Oτι 3δραιiν�υν, παρ-γ�υν καR >ναπτ'σσ�υν π�λιτισµ2 µ4ν�, Oταν

στ2 π9ρασµα Sκαν�D Vρ4ν�υ κρυσταλλiνωνται καR µ�ρφ�π�ι�Dνται Yδι-

Π*λυπ*λιτισµ/ς καJ kπ*π*λιτικN



α�τερες  πτυViσεις στRς 0ασικFς Aκφρ-σεις τ�D καθηµεριν�D τ�υς 0��υ.

∆Fν >ρκεJ µιH στ�ιVειiδης παρατ.ρηση τGν µ�ρφ�π�ιηµ9νων αgτGν

Aκφρ-σεων, Aπισηµα�νει \ Στ. Kυριακ�δης («Λα�γραφ�α», τ. IB.´, σελ. 130-

157), >λλH >παιτεJται  καR I 3ρµηνε�α τ�υς σ'µφωνα µF τRς Aπιστηµ�νικFς

µεθ4δ�υς: :H vπαρBη Uστω καR <π�π�λιτισµ�D συνιστQ παλµ2 π�λιτι-

στικ7ς Yδιαιτερ4τητας· \ <π�π�λιτισµ2ς δF δFν εKναι <π�τιµητικ� Uνν�ια,

>λλH δηλ�J τ2ν π�λιτισµ2 AκεJν� π�h <π-ρVει, στ9κεται, >ντιστ9κεται δ�-

πλα καR παρ-λληλα 3ν2ς 0ασικ�D καR κ'ρι�υ. ^Oταν δFν συντρ9V]η τ�π�-

τα >π2 τH παραπ-νω στ2ν καθηµεριν2 0�� \µ-δων µεταναστGν Aντ2ς

µιQς ;λλης (φιλ�Bεν�'σας) Viρας, δFν µπ�ρ�Dµε παρH νH µιλ.σ�υµε,

>ναφερ4µεν�ι στRς Oπ�ιες Yδια�τερες Aκδηλiσεις αgτGν τGν µεταναστGν,

γιH συναισθηµατικFς φ�ρτ�σεις τ�υς καR ψυV�λ�γικFς >ντιδρ-σεις >π9-

ναντι στ�ν π�λιτιστικ� δι-Vυση τGν στ�ιVε�ων κ�υλτ�'ρας τ�D ντ4πι�υ

«rEθν�υς».

�Aναµφ�0�λα στ� σηµεριν� 3λληνικ� πραγµατικ4τητα δFν µπ�ρεJ κα-

νεRς νH θ9σ]η µF Aπιστηµ�νικ� Aγκυρ4τητα N.τηµα παρ�υσ�ας καR >ν--

πτυBης ;λλ�υ π�λιτισµ�D (µεταναστευτικ7ς \µ-δας) π9ραν τ�D κυρ�αρ-

V�υ καR µ�ναδικ�D :Eλληνικ�D. (rIσως στ� ΘρP-κη καR στ2 µ�υσ�υλµανικ2

στ�ιVεJ� της θH µπ�ρ�Dσε νH σταθ]7 µ�α τ9τ�ια Aπισ.µανση, >λλH AκεJ δFν

πρ4κειται γιH µεταναστευτικ� \µ-δα >λλH γηγενεJς <πηκ4�υς.) Παρ’ Oλ’

αgτH Oµως \ λ4γ�ς γιH π�λυπ�λιτισµ2 γ�νεται Oλ� καR συVν4τερ�ς. ^Oσ�

δF \ λ4γ�ς αgτ2ς Aκφρ-Nεται καR >π2 π�λιτικH Vε�λη καR δ� κυ0ερνητι-

κ-, καθ�σταται Aρωτηµατικ2 καR µυστ.ρι� τ2 αsτι� τ7ς Aπιµ�ν7ς.

:H >ναγ4ρευση _ς Yσ�π�λιτισµικ7ς τ7ς Oπ�ιας µεταναστευτικ7ς \µ--

δας µF τ�ν 3λληνικ� κ�ινων�α, π9ρα >π’ τ�ν κατ-δειBη τ7ς κ�ινωνικ7ς

>δυναµ�ας καR YσVν4τητας καθ~ς καR τ7ς εg-λωτης, συµπλεγµατικ7ς 0ι�-

θεωρ�ας τGν τ�ι�υτ�τρ4πως \µιλ�'ντων, <π�ν�µε'ει Aπικ�νδυνα τ�hς π�-

λιτιστικ�hς (καR wVι µ4ν�) στυλ�0-τες, π�h I Sστ�ρικ� π�ρε�α δι’ >γiνων,

Aπιστ.µης, τ9Vνης καR φιλ�σ�φ�ας σφυρηλ-τησε σF τ�Dτ� τ2ν τ4π�. Λ4-

γ�ς λ�ιπ2ν περR π�λυπ�λιτισµικ4τητας στ� σηµεριν� :Eλλ-δα µαρτυρεJ

κεκαµµ9ν� φρ4νηµα καR σηµα�νει Aλ-σσ�να π�λιτικ� 0�'ληση, καθ~ς

καR κ�ινωνικ� <π�τ�νικ4τητα.

Γι;ννης Bασ. Π?ππας
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:Ως Uναυσµα τ7ς παρακ-τω διατυπ�υµ9νης σκ9ψεiς µ�υ Uλα0α τ�ν >ναφερ4µενη πρ4-
ταση (παρµ9νη >π2 τ2 δι-λ�γ� τ�D Πλ-τωνα «Kρατ'λ�ς») >π2 τ2ν >ε�µνηστ� �Hλ�α Tσα-
τσ4µ�ιρ�, συγγραφ9α τ�D 0ι0λ��υ «:Iστ�ρ�α Γεν9σεως τ7ς :Eλληνικ7ς Γλiσσας. – �Aπ2
τ2ν Uλλ�πα θηρευτ� µ9Vρι τ�ν Aπ�V� τ�D ∆ι4ς. – :H >π�κωδικ�π��ηση τ�D :Eλληνικ�D
�Aλφα0.τ�υ», Aκδ. «∆αυλ2ς» 1991, π�h UVει _ς τH 3B7ς: «T. kν�µα “_νθρωπ�ς” σηµα$-
νει, fτι µ�ν�ν R _νθρωπ�ς Qπ. fλα τ� J4<α qν�µ&σθη uρθ� “_νθρωπ�ς”, δι�τι NSετ&Jει
µD πρ�σ�'� (κα� Qναλ�γ$Jεται Qργ�τερα) fσα V'ει BδεL (Qναθρ<ν � kπωπε)».

Στ2 γρ-µµα A λ�ιπ2ν UV�υµε µ�α γεωµετρικ� >πεικ4νιση τ7ς Cπτικ7ς Sκαν4τητας 3ν2ς
τυV4ντ�ς >νθρiπ�υ, \ \π�J�ς καθ.µεν�ς Aπ-νω σF Wνα vψωµα (0�υν4) παρατηρεJ z «NSε-
τ&Jει µD πρ�σ�'�» κατH τ2ν Tσατσ4µ�ιρ� τ2ν >ν�ικτ2 \ρ�N�ντα κ-τω. rEV�υµε δηλαδ�
τ2ν γραφικ2 σVηµατισµ2 3ν2ς Yσ�σκελ�Dς τριγiν�υ, π�h τH δ'� τ�υ ;κρα Aκτε�ν�νται στ2
;πειρ�, Bεκινiντας >π2 µ�α µηδενικ� γων�α \ρ-σεως, π�h Oλ� καR αgB-νεται, Wως Oτ�υ
σταµατ.σ]η σF κ-π�ι� φυσικ2 Oρι� π9ρα στ2ν \ρ�N�ντα π.V. µ�α Cρ�σειρ-. T2 Cπτικ2 σ'µ-
0�λ� π�h δηλiνει αgτ�ν τ� διακ�π� τ7ς \ρ-σεως λ4γxω >ντικειµενικGν δυσκ�λιGν, εKναι
I \ριN4ντια γραµµ., π�h σF κ-π�ι� σηµεJ� 3νiνει τRς δ'� πλευρFς τ�D τριγiν�υ. M.πως
καR τH <π4λ�ιπα γρ-µµατα >π�τελ�Dν γεωµετρικFς >πεικ�ν�σεις;

OS πρ4γ�ν�� µας τ7ς κλασσικ7ς >ρVαι4τητας Vρησιµ�π�ι�Dσαν µ4ν� τ�ν µεγαλ�γρ-µ-
µατη (κεφαλαJα) γραφ� στH κε�µεν- τ�υς (A, B, Γ, ∆, E, Z, H, Θ, I, K, Λ, M, N, �, O, Π,
P, Σ, T, Y, Φ, X, Ψ, Ω). �EδG Oµως 0λ9π�υµε \λ�φ-νερα, Oτι �S κατασκευFς αgτFς UV�υν
νH κ-ν�υν ;µεσα µF τ�ν γεωµετρ�α. rEV�υµε �ραγε AµεJς τ2 δικα�ωµα, αgτ2 τ2 γεγ�ν2ς
νH τ2 >ναγ-γ�υµε σF σ'µπτωση; ΣτH «M�υσεJα λ4γ�υ» (µF µεγ-λη πιθαν4τητα >π2 AκεJ
Aκπ�ρε'θηκε καR τ2 :Eλληνικ2 �Aλφ-0ητ�) γνiριNαν τ�ν Egκλε�δεια Γεωµετρ�α πρRν >π2
τ2ν Egκλε�δη. (:O E<κλε�δης σ'µφωνα µF Oλ�υς τ�hς Sστ�ρικ�hς τGν MαθηµατικGν {πλGς

TA ΓPAMMATA AΠOTEΛOYN
ΓEΩMETPIKEΣ AΠEIKONIΣEIΣ

ΣV4λι� στ2 Uργ� τ�D �Hλ�α Tσατσ4µ�ιρ�υ

[:O «∆» εKVε δηµ�σιε'σει στ� σελ�δα 8240 τ�D τε'V�υς 142
(�Oκτi0ρι�ς 1993) τ� «Γενεσι�υγ2 Γεωµετρικ� M.τρα» τGν
24 γραµµ-των τ�D :Eλληνικ�D �Aλφα0.τ�υ, τ7ς \π��ας φω-
τ�τυπ�α δηµ�σιε'�υµε στ�ν 3π4µενη σελ�δα. :O κ. Nικ4λα�ς
Bασιλ-κης στ2 ;ρθρ� π�h >κ�λ�υθεJ Aπιλαµ0-νεται τ�D Yδ�-
�υ θ9µατ�ς καR διατυπiνει κ-π�ιες Aνδιαφ9ρ�υσες 3ρµηνευ-
τικFς πρ�εκτ-σεις. OS καµπυλ4γραµµες µ�ρφFς τGν γραµµ--
των B, Θ, O, P κ.λπ., Oπως τRς >ντιλαµ0-νεται \ κ. N.B., δFν
>νατρ9π�υν τ�ν γεωµετρικ� <π4στασ. τ�υς (µ�λ�ν4τι �S
>ρVαJ�ι ^Eλληνες Uγραφαν συν.θως εgθ'γραµµα – γωνιi-
δη–  τH γρ-µµατα: B, £, O, P κ.λπ.]
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συν9λεBε καR AB9δωσε τH «Στ�ιVεJα» π�h εKVαν >νακαλ'ψει �S πρ�γεν9στερ�� τ�υ.) |Aς π--
ρ�υµε Oµως τH στ�ιVεJα τ�D :Eλληνικ�D �Aλφα0.τ�υ Wνα πρ2ς Wνα.

T2 γρ-µµα A 0λ9π�υµε νH >π�τελεJται >π2 δ'� εgθεJες, π�h σVηµατ�N�υν Wνα Yσ�σκελFς
τρ�γων� µF τ�ν >ν-λ�γη γων�α καR >π4 µ�α κ-θετη τ�µ� τGν δ'� πλευρGν.Στ2 γρ-µµα B
UV�υµε δ'� κ'κλ�υς, π�h τ9µν�νται >π2 µ�α κ-θετη εgθε�α, z τελειiν�υν σF αgτ.ν. Στ2
γρ-µµα Γ UV�υµε δ'� τεµν4µενες εgθεJες z Aπ�πεδα µF τ�ν «τ-ση» sσως νH περικλε�σ�υν
κ-τι >π2 τH δεBι-, καR σVηµατ�N�υν γων�α 90°. T2 γρ-µµα ∆ εKναι Wνα καν�νικ2 Yσ�σκελFς
τρ�γων�, >π�τελ�'µεν� >π2 τρεJς τεµν4µενες εgθεJες καR µF τ�ν «πρ4θεση» sσως νH κα-
λ'ψ]η καR νH περιφρ�υρ.σ]η κ-τι σηµαντικ2 µ9σα τ�υ. T2 γρ-µµα E >π�τελεJται >π2 µ�α
κ-θετ�, π�h τ9µνεται καR τελειiνει σF δ'� εgθεJες, καR I κ-θετ�ς αgτ� τ9µνεται wVι στ�ν
µ9ση, Oπως θH περ�µενε κανε�ς, >λλH πρ2ς τH Aπ-νω καR στH 3/4 αgτ7ς.

Στ2 γρ-µµα Z UV�υµε Wνα τεµν4µεν� Cρθ�γiνι� παραλληλ4γραµµ�, Oπ�υ �S δ'� >π9-
ναντι Cρθ�γiνιες γων�ες τ9µν�νται >π2 µ�α εgθε�α καR σVηµατ�N�υν δ'� >ντιπαραθετ4-
µενα τρ�γωνα τGν 45° Wκαστ�ν, >φ�D λε�π�υν �S δ'� κ-θετες κι >π9ναντι πλευρ9ς. Στ2
γρ-µµα H UV�υµε τ2 sδι� παραλληλ�γρ-µµ� µF δ'� παρ-λληλες καθ9τ�υς τεµν4µενες
πρ2ς τH ;νω καR στH 3/4 αgτGν. �EδG στ�ν πραγµατικ4τητα UV�υµε τ2 γρ-µµα E, >π’ Oπ�υ
λε�π�υν �S δ'� ;νω παρ-λληλες πλευρ9ς καR >ντR αgτGν UV�υµε τ�ν παρ�υσ�αση τ7ς δε-
BιQς καθ9τ�υ πλευρQς. �EδG 0λ9π�υµε πλ9�ν καθαρ-, Oτι τ2 γρ-µµα E UVει πρ�9λθει >π2
τ2 γρ-µµα H. �Eπ�σης >π2 τ2 sδι� πρ�αναφερ4µεν� γεωµετρικ2 σV7µα (Cρθ�γiνι� πα-
ραλληλ4γραµµ�) UV�υν πρ�9λθει καR τH γρ-µµατα N, �, Π καR Σ.

Στ2 γρ-µµα Θ UV�υµε Wνα παρ-λληλα διV�τ�µηµ9ν� κ'κλ� z Uλλειψη. T2 γρ-µµα I εKναι
µ�α κ-θετ�ς, π�h µπ�ρεJ νH Aνν�ηθ]7 Oτι πρ�εκτε�νεται ;πειρα στ2 VGρ�. T2 γρ-µµα K πρ�-
9ρVεται >π2 µισ2 τµ7µα κ'κλ�υ, Oπ�υ I κ-θετ�ς καR εgθε�α γραµµ� εKναι I δι-µετρ�ς
τ�D κ'κλ�υ καR �S δ'� τεµν4µενες εgθεJες εKναι �S >κτJνες αgτ�D τ�D κ'κλ�υ. T2 γρ-µµα
Λ δε�Vνει, Oτι πρ�9ρVεται >κρι0Gς >π2 τ2 γρ-µµα ∆, >φ�D τ�D λε�πει µ4ν� I κ-τω εgθε�α
γραµµ.. T2 γρ-µµα M εKναι Wνα «Aσiκλειστ�» καR «>ν-π�δ�» γρ-µµα ∆. T2 γρ-µµα O
εKναι Wνας κ'κλ�ς, π�h τ9µνει τ2 ;νω µισ2 µιQς καθ9τ�υ γραµµ7ς. T2 γρ-µµα T πρ�9ρVε-
ται >π2 τ2 γρ-µµα Γ, >φ�D εKναι δ'� >ντιπαρατιθ9µενα Γ, π�h τ2 Wνα «στηρ�Nει τ�ν πλ--
τη τ�υ» στ2 ;λλ�. T2 γρ-µµα Y πρ�9ρVεται >π2 τ2 ;νω τεταρτηµ4ρι� τ�D γρ-µµατ�ς X,
τ2 \π�J� τεταρτηµ4ρι� στηρ�Nεται σF µ�α κ-θετ�. T2 γρ-µµα Φ εKναι Wνας κ'κλ�ς, π�h τ9-
µνεται >π2 µ�α κ-θετ� >κρι0Gς στ� µ9ση καR π�h πρ�εκτε�νεται ν�ητH στ2ν VGρ�.

T2 γρ-µµα X µπ�ρ�Dµε νH π�Dµε, Oτι πρ�9ρVεται >π2 Wνα κ'κλ�, \ \π�J�ς τεµν4µεν�ς
>π2 δ'� διαµ9τρ�υς µF συγκεκριµ9νη γων�α >ν-πτυB.ς τ�υς (AδG κατH τ�ν κ-θετη διε'-
θυνση, γων�α Yσ�σκελ�Dς τριγiν�υ καR κατH τ�ν \ριN4ντια διε'θυνση, >µ0λεJα γων�α
τριγiν�υ) Vωρ�Nεται σF 4 τεταρτηµ4ρια. TH δF >ντιπαρατιθ9µενα τρ�γωνα κατH τ�ν κ--
θετη καR \ριN4ντια διε'θυνση εKναι Oµ�ια καR sσα τρ�γωνα. T2 γρ-µµα Ψ εKναι τ2 µισ2
καR κ-τω µ9ρ�ς 3ν2ς κ'κλ�υ, π�h τ9µνεται >κρι0Gς στ�ν µ9ση >π2 µ�α κ-θετ�, π�h πρ�-
εκτε�νεται ν�ερH στ2ν VGρ�. T9λ�ς τ2 γρ-µµα Ω εKναι Wνας κ'κλ�ς π�h «>κ�υµπ-ει» (τε-
λειiνει) στ2 κ-τω µ9ρ�ς Aπ-νω σF µ�α \ριN4ντια εgθε�α καR π�h µπ�ρ�Dµε νH θεωρ.σ�υ-
µε Oτι πρ�εκτε�νεται ν�ερH στ2ν VGρ�.

Σηµε8ωση: rEV�υµε µ�α >Bι�πρ4σεκτη «συµπεριφ�ρH» _ρισµ9νων γραµµ-των, >φ�D
στH γρ-µµατα B, Γ, E, K, P καR Σ 0λ9π�υµε µ�α δεBι4στρ�φη (τυVαJα �ραγε;) παρ�υσ�α.

NικBλα*ς Bασιλ;κης
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OS π4λεµ�ι σ.µερα Cφε�λ�νται κυρ�ως σF θρησκευτικFς διαµ-Vες µεταBh
τGν τριGν µ�ν�θεϊστικGν (κ�σµικGν) θρησκειGν (Xριστιανισµ�D, �Iσλαµι-
σµ�D καR �I�υδαϊσµ�D). Πρ4κειται γιH τ�ν «σ'γκρ�υση π�λιτισµGν» κατH
τ2ν Σ-µι�υελ X-ντιγκτ�ν. rOVι Oτι δFν <π-ρV�υν διαµ-Vες καR µεταBh τGν
π�λυθεϊστικGν θρησκειGν, >λλH αgτFς Cφε�λ�νται κυρ�ως στ�ν µ� >νεκτι-
κ4τητα καR Aπιθετικ4τητα τGν κ�σµικGν θρησκειGν. K-θε φ�ρH π�h ταBι-
δε'ει \ π�ντ�φιB τ�D Bατικαν�D, Bεσηκiνεται θ4ρυ0�ς µ9γας. Agτ2ς δι9λυ-
σε στ2 παρελθ2ν \λ4κληρη αgτ�κρατ�ρ�α (EΣΣ∆), >ρV�N�ντας µF τ�ν <π�-
ν4µευση τ7ς Π�λων�ας. KατH τ2ν µ9γα Sστ�ρικ2 Toynbee καR \ κ�µµ�υνι-
σµ2ς εKναι «>π�ρρ��» τ�D Vριστιανισµ�D. «∆ιαγιγν=σκω τ.ν κ�µµ�υνισµ.ν
`ς θρησκε$αν κα� εBδικ<ς `ς ν��ν Qντιπρ�σωπ�ν τ�6 !I�υδαϊκ�6 εdδ�υς...
EBς α�τ.ν e B�υδαϊκ� µυθ�λ�γ$α διατηρεLται /π. τ. Vνδυµα 7ν.ς π�λιτικ�6
δ�γµατ�ς», Uγραψε («Choose Life», Oxford 1978).

EKναι γνωστ4ν, Oτι, πρRν Aπικρατ.σ�υν �S κ�σµικFς θρησκεJες, <π7ρVε >νε-
Bιθρησκε�α. Λ.V. �S ^Eλληνες π�τF δFν Uκαναν π4λεµ� µF ;λλα Uθνη Aπειδ�
eσαν >λλ4θρησκα. ΣτRς �Iνδ�ες <π7ρVαν π�λυ-ριθµες θρησκεJες καR αSρ9-
σεις, π�h συµ0�ωναν {ρµ�νικH µεταB' τ�υς. �Aντιθ9τως �S µ�ν�θεϊστικFς θρη-
σκεJες δFν >ν9V�νται τ�ν διαφ�ρετικ4τητα. ∆Fν θH >ναφερθG στH Sστ�ρικH
γεγ�ν4τα τ7ς AB�ντiσεως >π2 τ�hς Vριστιαν�hς παν-ρVαιων λαGν καR π�-
λιτισµGν, Oπως τGν YθαγενGν τ7ς �Aµερικ7ς (rIνκας, M-γυας κ.λπ.), >φρι-
κανικGν φυλGν, τGν YθαγενGν τ7ς Agστραλ�ας, τGν κατ��κων τ7ς ∆αµασκ�D
>π2 τ�hς σταυρ�φ4ρ�υς Φρ-γκ�υς, τGν θυµ-των τ7ς :IερQς �EB9τασης, τGν
Vιλι-δων σφαγιασθ9ντων κατH τRς N'Vτες τ�D :Aγ��υ Bαρθ�λ�µα��υ στ�ν
Egρiπη, 1 3κατ. Cρθ�δ4Bων Σ9ρ0ων >π2 καθ�λικ�hς Kρ�-τες, 600.000 Λ�-
0υων κ.�.κ. KαR �S σφαγFς συνεV�N�νται µF τ2 �Iρλανδικ4, τ2 Παλαιστινιακ4,
τ2 Kυπριακ4, τ2 Tσετσενικ2 κ.λπ.

:H µεγαλ'τερη Oµως πρ-Bη 0αρ0αρ4τητας καR Aθν�κτ�ν�ας Uγινε σF 0-ρ�ς
τ�D :Eλληνικ�D K4σµ�υ, Aπειδ� eτ� «εYδωλ�λατρικ4ς». «!Eς γ*ν φ�ρειν», δι9-
ταBεν \ M. Θε�δ4σι�ς, καR τH στ�φη τ�D �Aλαρ�V�υ µF τ�hς >φηνιασµ9ν�υς
µ�ναV�hς ABηφ-νισαν στ2 π9ρασµ- τ�υς κ-θε τι τ2 :Eλληνικ4, UµψυV� καR
;ψυV�. «T�Uς µDν γ�ρ π�µψασ& τινας τ<ν Nπ’ NS�υσ$ας τ�Uς µDν SCλ4ω Qν3ρ-
των (στα'ρωναν), τ�Uς δD S$φει παρ�διδ�ν, τ�Uς δD τ4< τ*ς θαλ&σσης #υθ4<»
(τ�hς «φ�'νταραν» κ�ινGς) [Παπαρρηγ. τ. III, σ. 276). Xiρια �S >νασκ�λ�-
πισµ��, Aγκι0ωτισµ��, καρ�τ�µ�ες >νθρiπων καR «ψευδ�θεGν» τGν >λλ�φ'-
λων. KαR �ς τiρα wVι µ4ν�ν συγγνiµη δFν N.τησαν γιH τ�ν Aθν�κτ�ν�α, >λλH
µQς >φiρισαν καR π-λιν _ς «Aθνικ�hς εYδωλ�λ-τρες» τ�ν Kυριακ� τ7ς �Oρθ�-
δ�B�ας, παρ�υσ�Pα καR τ�D πρ�9δρ�υ τ7ς ∆ηµ�κρατ�ας. KαR τ�Dτ�, δι4τι θε-
ωρ�Dν 3αυτ�hς Aκπρ�σiπ�υς τ�D 3ν2ς καR µ�ναδικ�D Θε�D καR τ�ν AB�υσ�α
τ�υς «Aλ9xω Θε�D». T�D δικ�D τ�υς Θε�D.

K. X. Kωνσταντιν8δης
:Yπ�στρ-τηγ�ς A.>.

=Eλ?^ω Θε*D eλλην*κτ*ν8α



EsVαµε σF πρ�ηγ�'µεν� τεDV�ς >ναφερθ7 στ�ν διεθν7 πρ�-
σπ-θεια >να0�ωσης τGν ∆ελφικGν �Aγiνων (τεDV�ς 215, N�-
9µ0ρι�ς 1999) καR τ�ν �δρυση τ�D ∆ιεθν�Dς ∆ελφικ�D Συµ-
0�υλ��υ στ2 Bερ�λJν� tδη >π2 τ2 1994. :O πρ4εδρ�ς τ�D Συµ-
0�υλ��υ Γερµαν2ς 3λληνιστ�ς Kρ�στιαν KRρς Aπισκ9φθηκε
πρ4σφατα τ�ν :Eλλ-δα καR µ�λησε στ2 «∆αυλ2» γιH τ�ν φι-
λ�δ�B�α τ�υ, π�h δFν εKναι ;λλη >π2 τ2 νH καταστ.σ]η τ�hς
∆ελφ�hς σηµεJ� πνευµατικ7ς συν-ντησης τGν λαGν.

MD πρωτ�#�υλ$α τ�6 cEλληνα πρωθυπ�υργ�6 δηµι�υργεLται e
«�Oµ&δα τ<ν 6» Mεγ&λων �Iδρυτρι<ν Xωρ<ν τ�6 Π�λιτισµ�6
(�Eλλ&δας, K$νας, !Iνδ$ας, ABγCπτ�υ, MεSικ�6) ̀ ς Qντιστ&θµισµα
τ*ς «�Oµ&δας τ<ν 7)» Mεγ&λων Bι�µη'ανικ<ν Xωρ<ν (H.Π.A.,
!Iαπων$ας, Γερµαν$ας, !Aγγλ$ας, Γαλλ$ας, KαναδY, !Iταλ$ας).
Σκ�π.ς  τ<ν «Π�ντε» ε1ναι e πρ�=θηση τ�6 π�λιτισµ�6 κα� τ<ν
eθικ<ν - πνευµατικ<ν QSι<ν, δεδ�µ�ν�υ fτι e «�Oµ&δα τ<ν 7»
Nνδιαφ�ρεται κα� πρ�ωθεL κυρ$ως τ� �Bκ�ν�µικ� κα� Nµπ�ρικ�
συµφ�ρ�ντα τ<ν Mεγ&λων (π.'. στ3ριSη τ�6 δ�λλαρ$�υ).

�H Bδ�α τ*ς «Π�λιτιστικ*ς K�ρυφ*ς» (Cultural Summit) τ<ν «Π�ντε»
ε1ναι QναγκαL� Qντ$#αρ� τ*ς /φιστ&µενης «OBκ�ν�µικ*ς K�ρυφ*ς»
(Economic Summit) τ<ν «�Eπτ&», κα� µπ�ρεL ν� διαδραµατ$σgη θετικ. ρ�-
λ� στ. σηµεριν� µας κ�σµ�. OM «Π�ντε Mεγ&λ�ι τ�6 Π�λιτισµ�6» ε1ναι
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/περ&νω τ<ν «�Eπτ� Mεγ&λων τ*ς Bι�µη'αν$ας». Πρ�#&λλ�υν τ.ν π�λι-
τισµ. κα� τ�ς QS$ες. OM «Π�ντε Mεγ&λ�ι» `ς «φ�ρ�υµ»1 καλλι�ργειας κα�
πρ�#�λ*ς τ<ν πνευµατικ<ν κα� �θικ<ν QSι<ν τ*ς Qνθρωπ�τητας πρ�-
σφ�ρ�υν µ$α µ�ναδικ� ε�καιρ$α γι� τ�ν Qν&δειSη τ*ς �Eλλ&δας `ς πρ=-
της δι�ργαν=τριας '=ρας.

T. �Bκ�υµενικ. γ$γνεσθαι δDν πρ�πει ν� διαµ�ρφ=νεται µ�ν�ν Qπ. τ�ς
Nπιλ�γDς κα� τ�ς Qπ�φ&σεις τ<ν «�Eπτ� Mεγ&λων» (G7) Qνεπτυγµ�νων
#ι�µη'ανικ� 'ωρ<ν τ�6 κ�σµ�υ. E1ναι Qν&γκη κα� �M '<ρες π�U δια-
µ�ρφωσαν τ.ν OBκ�υµενικ. Π�λιτισµ. ν� διαδραµατ$σ�υν τ.ν παραδ�-
σιακ. π�λιτισµικ. ρ�λ� τ�υς, πρ�#&λλ�ντας στ.ν κ�σµ� κα� τ�ν Qνα-
γκαι�τητα τ<ν �θικ<ν κα� πνευµατικ<ν QSι<ν.

∆εδ�µ�ν�υ fτι e �Eλλ&δα VπαιSε Qπ�φασιστικ. ρ�λ� στ� δηµι�υργ$α
τ�6 Παγκ�σµι�υ Π�λιτισµ�6 2, γι’ α�τ. πρ�τε$νεται, µD πρωτ�#�υλ$α τ�6
cEλληνα πρωθυπ�υργ�6 ν� Nγκαννιαστg* στ�ν !Aκρ�π�λη τ<ν !Aθην<ν
e 9δρυση τ*ς «�Oµ&δας τ<ν 5» (G5) µεγ&λων 'ωρ<ν τ�6 π�λιτισµ�6 `ς
Qντιστ&θµισµα τ*ς «�Oµ&δας τ<ν 7» µεγ&λων #ι�µη'ανικ<ν 'ωρ<ν, e
Rπ�$α συν*λθε κα� πρ�σφατα µD θ�µατα fπως e στ3ριSη τ�6 δ�λλαρ$�υ.

1. �H �ναγκαι�τητα τ�� θεσµ��

ΣYN.: KCριε K$ρς, e Bδ�α τ*ς Qνα#$ωσης τ<ν ∆ελφικ<ν !Aγ=νων

π�τε Sεκ$νησε;

K.K.: �ταν µ�α Yδ9α, π�h _ρ�µαNε µ9σα µ�υ µF τ2ν καιρ4. Παρατη-

ρiντας τ4σ� τ2ν παγκ4σµι� π�λιτισµ2 Oσ� καR τRς BεVωριστFς παρα-

δ4σεις τGν λαGν, πλησ�ασα καλ'τερα τ�ν >νθρiπινη Sστ�ρ�α. Kατ--

λα0α, π~ς �S ∆ελφ��, τ2 αYiνι� σ'µ0�λ� τ�D Πνε'µατ�ς καR τ7ς Γνi-

σης, Uπρεπε νH γ�ν�υν καR π-λι τ2 σηµεJ� τ7ς συν-ντησης τGν λαGν.

ΣYN.: OE'ετε Qσ'�ληθ* µD τ�ν Qρ'α$α �Eλληνικ� Γραµµατε$α;

K.K.: Nα�. EKVα κ-π�ι� <π40αθρ� στ�ν Aκπα�δευσ. µ�υ, >λλH wVι

>ρκετ4. ∆Fν >ρκ�Dν �S σπ�υδ9ς, Vρει-Nεται τ2 πρ�σωπικ4 σ�υ Aνδια-

φ9ρ�ν. Πρ9πει νH Aνδιαφερθ]7ς, νH ψ-B]ης. KαR τ2 δικ4 µ�υ Aνδιαφ9-
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OM «Π�ντε» µεγ&λες '<ρες τ�6 π�λιτισµ�6 ε1ναι: e �Eλλ&δα, e K$να, e
Adγυπτ�ς κα� τ. MεSικ. (e τελευτα$α Nπιλ�γεται γι� τ.ν π�λιτισµ. τ<ν
M&γυα, τ<ν !AJτ�κων κα� τ<ν !Oλµ�κων, π�U ε1ναι �M πρ<τ�ι π�λιτισµ��
τ*ς Mεσ�αµερικ*ς, `ς Qναγκα$α Nκπρ�σ=πηση κα� τ*ς ν�ας �πε$ρ�υ
στ�ν «�Oµ&δα τ<ν 5»).

�H Qναγκαι�τητα κα� e διαφ�ρ�π�$ηση τ*ς πρ�τειν�µενης «�Oµ&δας
τ<ν 5» ε1ναι Nµφαν�ς Vναντι τ*ς «�Oµ&δας τ<ν �Eπτ�» πλ�υσ$ων 'ωρ<ν:
OM «�Eπτ�»3 ε1ναι κυρ$ως σCγ'ρ�νες κα� #ι�µη'ανικ� Qνεπτυγµ�νες, Nν4<
�M «Π�ντε» ε1ναι �M Qρ'αLες '<ρες, π�U Vθεσαν τ� θεµ�λια τ�6 πνευµατι-
κ�6 µας π�λιτισµ�6 – καλλι�ργησαν τ.ν πνευµατικ. π�λιτισµ�, τ�ς πνευ-
µατικDς QS$ες, τ� γρ&µµατα κα� τ�ς τ�'νες. cOταν �M «�Eπτ�» συν�ρ'ωνται
κα� συJητ�6ν γι� τ�ν «π�ρε$α τ�6 δ�λλαρ$�υ», ε1ναι Qν&γκη ν� /π&ρ'gη
κα� hνας παγκ�σµι�ς θεσµ�ς, R Rπ�L�ς ν� Nνδιαφ�ρεται κα� ν� π�δηγετg*
τ.ν κ�σµ� γι� τ�ν π�ρε$α τ<ν Qνθρωπιστικ<ν Bδεωδ<ν. �O κ�σµ�ς µας δDν
πρ�πει ν� διαµ�ρφ=νεται µ�ν�ν Qπ. τ�ν uπτικ� γων$α κα� τ� συµφ�ρ�-
ντα (e Vνν�ια - κλειδ$, π�U κυριαρ'εL σ3µερα στ�ς Qπ�φ&σεις) τ<ν «�Eπτ�»
Qλλ� κα� Qπ. τ�ς π�λιτισµικDς QS$ες, π�U πρ�#&λλ�υν τ�ν �θικ� τ&Sη τ<ν
πραγµ&των, δ$ν�ντας uρθ. περιε'�µεν� στ� «N�α T&Sη».

▲
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�H πρ�τασ3 µ�υ V'ει /ψηλ�τατ� �θικ. Vρεισµα παγκ�σµιας Nµ#�λειας.
Kα� ε1ναι NSαιρετικ� Nνδιαφ�ρ�ν, fτι e �Eλλ&δα V'ει Bσ'υρ�τατ� συγκρι-
τικ. πλε�ν�κτηµα στ�ν πρ�κειµ�νη περ$πτωση4, γιατ$: α) διαθ�τει _φθ�-
ν� π�λιτισµικ. πλ�6τ� κα� µακρα$ωνη π�λιτισµικ� παρ&δ�ση κα� #) ε1ναι
'=ρα - µ�λ�ς τ*ς E�ρωπαϊκ*ς cEνωσης.

Στ. λ*µµα «Aegean» (ABγαιακ�ς) e Encyclopaedia Britannica Qναφ�ρει
fτι: «Στ/ Amγα)* RναπτSOθηκε i πρQτ*ς π*λιτισµ/ς τ3ς EWρVπης» – e
Qναφ�ρ� ε1ναι #�#αια στ.ν Mινωικ�, τ.ν Kυκλαδικ. κα� τ.ν Mυκηναϊκ.
Π�λιτισµ. τ<ν �Eλλ3νων, π�U γαλ�C'ησαν, δι�πλασαν κα� θεµελ$ωσαν τ.ν
E�ρωπαϊκ. κα� Rλ�κληρ� τ.ν ∆υτικ. Π�λιτισµ�.

�H �Eλλ&δα ε1ναι σD θ�ση ν� eγηθg* τ�6 Nγ'ειρ3µατ�ς, π�U πρ�τε$νω. MD
πρωτ�#�υλ$α της (κα� 'ωρ�ς /ψηλ. �Bκ�ν�µικ. - uργανωτικ. κ�στ�ς)
µπ�ρεL ν� δηµι�υργηθg* τ. ∆ιεθνDς Forum τ<ν «Π�ντε» µD τ.ν διεθν* τ$τ-
λ� «The Great Five» («OM Π�ντε Mεγ&λ�ι») ] «The Cultural Great» («OM
Mεγ&λ�ι τ�6 Π�λιτισµ�6») ] «The Great Wise» («OM Mεγ&λ�ι τ*ς Σ�-
φ$ας») – γι� ν� θυµηθ�6µε τ�ν θε� !AθηνY.

!Eν4< τ. �Bκ�ν�µικ�-uργανωτικ. κ�στ�ς τ*ς πρ�τασης ε1ναι µηδαµιν.
('αµηλ�τερ� κα� Qπ. τ. κ�στ�ς 7ν.ς συνηθισµ�ν�υ συνεδρ$�υ), τ. π�-

2. �H π�λιτισµικ� �µ��λεια τ�ς �Eλλ�δας

ρ�ν Oλα αgτH τH Vρ4νια eταν στραµµ9ν� στ�hς ∆ελφ�'ς.

ΣYN.: T$ σYς `δ3γησε στ�ν Qπ�φαση 9δρυσης τ�6 ∆ιεθν�6ς ∆ελ-

φικ�6 Συµ#�υλ$�υ;

K.K.: ∆Fν eταν µ4ν� δικ. µ�υ >π4φαση. �Hταν µ�α >π4φαση >νθρi-

πων καR φ�λων >π’ Oλ� τ2ν κ4σµ�, π�h τ2 κ�ιν4 µας Aνδιαφ9ρ�ν µQς

εKVε φ9ρει κ�ντ-. :H ∆ελφικ� �Iδ9α eταν τ2 σηµεJ� Aπαφ7ς µας. KαR

εKµαι περ.φαν�ς, π�h I πρiτη συν-ντηση Uγινε στ2 Bερ�λJν� στRς 15

∆εκεµ0ρ��υ τ�D 1994. �EκεJ πρ�σ7λθαν ;νθρωπ�ι >π’ Oλες τRς �πε�ρ�υς

πλ�ν τ7ς Agστραλ�ας. �EκεJ >π�φασ�σαµε νH Sδρ'σ�υµε τ2 ∆ιεθνFς

∆ελφικ2 Συµ0�'λι�, π�h θH >ναλ-µ0ανε νH διεBαγ-γ]η τ�hς ∆ελφι-

κ�hς �AγGνες, τH Π'θια, σF παγκ4σµι� Aπ�πεδ� µF τ2 3B7ς σκεπτικ4:

^Oπως τ2 3λληνικ2 >θλητικ2 YδεGδες Aκφρ-Nεται µF τ�hς �Oλυµπια-
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κ�hς �Aγiνες, Uτσι καR τ2 YδεGδες τ�D Πνε'µατ�ς, τ7ς πνευµατικ7ς

πρ�4δ�υ τGν >νθρiπων, τ7ς συναδ9λφωσης καR τ7ς εYρηνικ7ς συ-

µπ4ρευσης τGν AθνGν δFν µπ�ρεJ παρH νH περνQ >π’ τ�hς ∆ελφ�'ς.

OS ∆ελφ�� εKναι µ�α µεγ-λη κληρ�ν�µι-, π�h πρ9πει νH περ-σ]η στ2

σ'γVρ�ν� κ4σµ� καR κυρ�ως στRς ν9ες γενι9ς.

ΣYN.: MD τ� διεSαγωγ� καλλιτε'νικ<ν Qγ=νων θ� µπ�ρ�σgη e ∆ελ-

φικ� !Iδ�α ν� διασωθg* Qπ’ τ�ν Nµπ�ρικ�τητα κα� τ. θ�αµα, στ�ι'εLα

π�U Vκαµαν τ�ς σCγ'ρ�νες !Oλυµπι&δες ν� '&σ�υν Nν π�λλ�Lς τ.

Qρ'αL� /ψηλ� τ�υς ν�ηµα;

K.K.: Agτ2 πρ9πει νH τ2 πρ�σ9B�υµε AB >ρV7ς. rHδη UV�υµε µ�α

Cργανωτικ� δ�µ., π�h ABασφαλ�Nει <ψηλ� διαφ-νεια. :Ωστ4σ� I Aπι-

V�ρ.γηση εKναι >παρα�τητη. :H �Yκ�ν�µικ� στ.ριBη Oµως δFν πρ9πει

λιτικ. κα� π�λιτιστικ. kφελ�ς ε1ναι τερ&στι� γι� τ�ν �Eλλ&δα: �H '=ρα
µας τ�σ� Vναντι τ<ν «Qνθελληνικ<ν» 7τα$ρων µας στ�ν E�ρωπαϊκ� cEνω-
ση fσ� κα� Vναντι τ*ς στρατ�κρατ�Cµενης T�υρκ$ας κα� κυρ$ως γι� τ�ν
Nπι#ε#α$ωση τ*ς Qκτιν�#�λ$ας κα� τ*ς πρ��πτικ*ς τ<ν συνεργασι<ν της
στ� Xερσ�νησ� τ�6 A9µ�υ, τ�ν !Aνατ�λικ� Mεσ�γει� κα� τ�ν KCπρ� µας,
fπως κα� τ�ν !Aνατ�λικ� E�ρ=πη κα� τ�ς ΠαρευSε$νιες X<ρες, 'ρει&Jε-
ται hνα Bσ'υρ. #*µα πρ�#�λ*ς τ�6 eγετικ�6 ρ�λ�υ, π�U ε1'ε κα� στ. πα-
ρελθ.ν τ�σ� στ� µετα-νε�λιθικ� περ$�δ� (Mινωικ�ς, Mυκηναϊκ.ς Π�λι-
τισµ�ς) κα� τ�ν !Aρ'αι�τητα, fσ� τ�Uς �Eλληνιστικ�Uς Xρ�ν�υς (µD τ�ν
παγκ�σµια Nπικρ&τηση τ<ν Nπιτευγµ&των τ�6 Mεγ&λ�υ !AλεS&νδρ�υ).
T. /ψηλ. π�λιτισµικ. #εληνεκDς τ*ς �Eλλ&δας5 µαJ� κα� µD τ�ν πρωτι�
τ*ς γ�ννησης τ*ς δηµ�κρατ$ας στ�ν !Aθ3να τ�6 Kλεισθ�νη θεµελι=ν�υν
τ�ν eγετικ� πρωτ�#�υλ$α µας γι� τ� δηµι�υργ$α τ*ς «�Oµ&δας τ<ν Π�-
ντε Mεγ&λων», π�U πρ�σδ�κYται fτι µπ�ρεL ν� διαδραµατ$σgη θετικ=τα-
τ� ρ�λ� στ. διεθνDς γ$γνεσθαι, τ=ρα π�U #ρισκ�µαστε στ. κατ=φλι τ�6
21�υ αB=να κα�  κυριαρ'εL e Bδ�α τ*ς παγκ�σµι�π�$ησης.

MD τ�ν κατ&λληλη �πι#λητικ� πανηγυρικ� πρ=τη συνεδρ$αση τ<ν «Π�-

3. T# $ργανωτικ# πλα'σι�
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ντε  Mεγ&λων» κ&τω Qπ. τ�ν !Aκρ�π�λη κα� µD µ$α σ�φ� «∆ιακ3ρυSη
τ<ν Π�ντε Mεγ&λων τ�6 Π�λιτισµ�6» µπ�ρ�6µε π&λι ν� διαδραµατ$-
σ�υµε τ.ν π�λιτισµικ. eγετικ� µας ρ�λ� κα� στ.ν σηµεριν. κ�σµ�, /πεν-
θυµ$J�ντας πρ.ς fλ�υς fτι τελικ.ς σκ�π.ς τ�6 Qνθρ=π�υ ε1ναι e πρ�α-
γωγ� τ�6 π�λιτισµ�6.

Πρ�#λ�πεται, fτι fλα τ� σ�#αρ� διεθν* µ�σα συλλ�γικ*ς Nνηµ�ρωσης
(CNN, P=υτερς κ.τλ.) θ� πρ�#&λλ�υν τ�ν Nκδ3λωση κα� τ� µηνCµατ&
της. �H πρ�εδρ$α τ<ν συσκ�ψεων γ$νεται µD τ� σειρ� – µD πρ=τη πρ�ε-
δρεC�υσα τ�ν �Eλλ&δα `ς MδρCτρια '=ρα τ�6 θεσµ�6. Γι� ν� διαφ�ρ�-
π�ιηθ�6µε Qπ. τ�Uς /περ�πτικ�Uς «�Eπτ&», καλ�6µε σD κ&θε συνεδρ$α-
ση κα� τ.ν γενικ. γραµµατ�α τ�6 O.H.E. κα� φυσικ� τ.ν πρ�εδρ� τ*ς
E�ρωπαϊκ*ς !Eπιτρ�π*ς.

MD σ'ετικ. /π�µνηµα (Qντικειµενικ.ς σκ�π�ς, «QτJ�ντα» θεµ&των
κ.τ.λ.) V'ω #�λιδ�σκ�π3σει Pδη τ�ς _λλες τ�σσερις '<ρες, �M Rπ�Lες ε1ναι
Nνθ�υσιασµ�νες µD τ�ν Bδ�α - πρ�ταση. �H Nφαρµ�γ� τ*ς πρ�τειν�µενης
Bδ�ας V'ει /ψηλ�τατη κα� π�λυδι&στατη σηµασ$α γι� τ. κ6ρ�ς, τ�ν πρ�-
#�λ� κα� τ�ν Qκτιν�#�λ$α τ*ς '=ρας µας σD µ$α κρ$σιµη καµπ� τ�6 �Eλλη-
νισµ�6 στ.ν διεθν* '<ρ�.

νH \δηγ.σ]η σF \π�ιαδ.π�τε AB-ρτηση.

ΣYN.: T. «ν�ηµα τ<ν ∆ελφ<ν» V'ει συλληφθ*, Vστω σD γενικDς γραµ-

µ�ς, Qπ’ τ�Uς Nκπρ�σ=π�υς τ<ν 'ωρ<ν π�U συµµετ�'�υν;

K.K.: Πρ�σπ-θησα νH δG, σF τ� Aπ�πεδ� 0ρ�σκεται I γνiση τ�D ∆ελ-

φισµ�D. ΘH Aκπλαγ7τε, aν σQς πG Oτι �S Aκπρ4σωπ�ι >π’ τ�ν �Aσ�α

0ρ�σκ�νται σF <ψηλH Aπ�πεδα διαν4ησης καR γνωρ�N�υν καλH τ�ν

∆ελφικ� �Iδ9α· AνxG θH περ�µενε κανεRς µ�α >π4σταση, µ�α ;γν�ια πρ2ς

τ2ν Egρωπαϊκ2 Π�λιτισµ4. Xαρακτηριστικ2 παρ-δειγµα εKναι καR �S

PGσσ�ι. rOταν συν-ντησα στ� Pωσσ�α τ2ν Γκ�ρµπατσ~φ καR τ2ν

Tσερν�µ�ρτιν, µ�D δ.λωσαν: «OEτσι κι Qλλι<ς NµεLς εdµαστε µισ��

cEλληνες»! :H >λ.θεια π-ντως εKναι, Oτι πρ9πει >κ4µη νH >κ�ν�σ�υ-

µε τ2 µυαλ4 µας π-νω στ�hς ∆ελφ�'ς.

▲
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ΣYN.: OM σηµερινDς συνθ*κες τ*ς παγκ�σµι�π�$ησης, π�U τε$ν�υν

ν� Rµ�γεν�π�ι3σ�υν τ�ν Qνθρ=πινη Vκφραση, µ3πως τελικ� θ� µει-

=σ�υν τ� σπ�υδαι�τητα µιYς πνευµατικ*ς συν&ντησης τ<ν λα<ν,

Qφ�6 �M Bδια$τερες π�λιτιστικDς Qπ�'ρ=σεις τε$ν�υν ν� NSαλειφθ�6ν;

K.K.: rEτσι κι >λλιGς κ-θε ;νθρωπ�ς εKναι Wνα BεVωριστ2 πνεDµα.

^Oµως πιστε'ω, Oτι I Yδιαιτερ4τητα τGν λαGν θH διατηρηθ]7. Πρ9πει

νH διατηρηθ]7. EKναι καλ4, ν�µ�Nω, κανεRς νH B9ρ]η τRς ρ�Nες τ�υ, νH

γνωρ�N]η >π2 π�D UρVεται. EKναι µ�α δ'ναµη µ9σα τ�υ. KαR πρ9πει νH

περ-σ]η αgτ2 στ�hς ν9�υς. Φιλ�δ�B�Dµε νH φτ-σ�υµε τ�hς ∆ελφικ�hς

�AγGνες στ2 vψ�ς τGν �OλυµπιακGν. Agτ2 θH 0�ηθ.σ]η τ2ν ;νθρωπ�

νH Uλθ]η σF µ�α Yσ�ρρ�π�α µεταBh σiµατ�ς καR ψυV7ς, �Yκ�ν�µ�ας καR

δηµι�υργ�ας z >λλιGς vλης καR πνε'µατ�ς.

Παν. Λ. K*υKαλ;κης

ΣηµειVσεις

1. Γι� τ�ν 7λληνικ=τατη πρ��λευση τ�6 fρ�υ φBρ*υµ (forum) #λ�πε τ. σηµε$ωµ& µ�υ
στ.ν «Omκ*ν*µικ/ TαOυδρBµ*», 7 Mα��υ 1998, σελ. 82-83: «Rγε8ρω → Rγ*ρC (`ς τ�-
π�ς συν&θρ�ισης κα� δηµ�σ$ων “Qγ�ρεCσεων”) → Rγ*ρC (dδι�ς τ�π�ς συγκεντρ=σε-
ως Qγαθ<ν κα� Qγ�ραπωλησι<ν) → Nπι#�λ� φBρων (στ� Qγαθ� - Nµπ�ρεCµατα) → φB-
ρ*υµ (forum)...». �Eπ�µ�νως: «φ�ρ�υµ» Qπ. τ�Uς «φ�ρ�υς».

2. Γι� τ.ν ρ�λ� τ<ν ∆ελφ<ν – κ�ντρ�υ τ�6 7λληνικ�6 κα� παγκ�σµι�υ π�λιτισµ�6 – #λ�-
πε τ�ν εBσ3γηση: S.  Theofanides, «Hierarchical Information Processing and Decision
Making: The First Model – The Delphic Oracle», Decisions Sciences Institute, 5th
International Conference, 4-7 July 1999, Athens.

3. Γι� τ�ν π�ι�τητα τ*ς Qµερικανικ*ς eγεσ$ας στ.ν κ�σµ� σ3µερα #λ�πε τ�ν εBσ3γησ3
µ�υ: «Archytas, Evagoras and Pericles: Three Paradigmatic Leaders for Human Kind –
and Some Current Issues on World Leadership», 10th International Conference «Cosmos
and Philosophy», Nicosia 1999.

4. Γι� τ�ν π�λιτισµικ� /περ�'� τ*ς �Eλλ&δ�ς στ.ν π�λιτισµ. #λ. «M8α MEλληνικN Πρω-
τι;: MO Π*λιτισµικ/ς ∆ε8κτης τQν 15 OωρQν - µελQν τ3ς EWρωπαϊκ3ς XEνωσης», «Tα-
'υδρ�µ�ς», Qριθ. φCλλ�υ 17356, Kα#&λα, 27 !I�υλ$�υ 1999.

5. Γι� τ�ς µελλ�ντικDς δυνατ�τητες τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6 #λ. κα� τ. _ρθρ� µ�υ:
«Π*ιB εoναι τ/ µ?λλ*ν τ*D Nε*ελληνικ*D Π*λιτισµ*D», Xρ�νικ. 1972 (Qπ. τ. Kαλλι-
τε'νικ. κα� Πνευµατικ. K�ντρ� «cΩρα», !Aθ3να 1972, σελ. 288-292).

ΣταDρ*ς Θε*φαν8δης
Kαθηγητ�ς Παντε$�υ Πανεπιστηµ$�υ
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MAγι*γραφ8α τ*D σκυλ*κ?φαλ*υ Xριστιαν*D hγ8*υ Xριστ*φBρ*υ στ/ να/ τ*D
MAγ8*υ Γεωργ8*υ Tσεγκ?λκι*ϊ.



Σ'µφωνα µF τ�ν >ρκαδικ� παρ-δ�ση, π�h µQς διασxiNει \ Παυσαν�ας στH

«�Aρκαδικ-» τ�υ, \ πρGτ�ς λυκ-νθρωπ�ς eταν \ Λυκ-ων, γι2ς τ�D Πελασγ�D

καR 0ασιλιQς τ7ς Viρας, π�h �ν�µ-στηκε >π2 τ2ν Aγγ�ν4 τ�υ �Aρκ-δα σF

�Aρκαδ�α: «...R Λυκ&ων fµως Vφερε π&νω στ. #ωµ. τ�6 λCκαι�υ ∆$α Qνθρ=-

πιν� #ρ�φ�ς κα� θυσ$ασε τ. #ρ�φ�ς, γι� ν� #ρ�Sgη τ. #ωµ. µD τ. α�µα. Λ�νε,

π�ς R dδι�ς ε�θUς µετ� τ�ν θυσ$α Vγινε λCκ�ς. Πρ�σωπικ� δ�'�µαι `ς Qλη-

θιν� τ�ν παρ&δ�ση α�τ3, γιατ� /π&ρ'ει Qπ. παλαι� στ�Uς !Aρκ&δες κα�

γιατ� Nπ� πλ��ν ε1ναι εZλ�γη [...]. Σ’ fλες τ�ς Nπ�'Dς συµ#α$νει, π�λλ� π�U

πραγµατικ� Vγιναν κι _λλα π�U Qκ�µα κα� τ=ρα γ$ν�νται, ν� τ� κ&ν�υν Qπ$-

στευτα στ�Uς π�λλ�Uς NκεLν�ι π�U γCρω Qπ. hνα πυρ*να Qληθε$ας δηµι�υρ-

γ�6ν περ$#ληµα ψεCτικ�. Λ�νε δηλαδ3, π�ς µετ� τ.ν Λυκ&�να π&ντ�τε fπ�ι-

�ς θυσι&σgη γι� τ.ν λCκαι� ∆$α γ$νεται λCκ�ς, Qλλ� k'ι γι� fλη τ�υ τ�ν Jω3.

pAν τ.ν καιρ. π�U ε1ναι λCκ�ς δDν φ&gη Qνθρ=πιν� κρ�ας, Sαναγ$νεται _νθρω-

π�ς κατ� τ. δ�κατ� Vτ�ς, [ν fµως φ&gη, µ�νει γι� π&ντα θηρ$�» (Παυσαν�ας,

Λυκ;νθρωπ*ι καJ σκυλ*κ?φαλ*ι

στNν RρOαιBτητα καJ τ/ν Xριστιανισµ/

H ΛYKH (=ΦΩΣ) KAI H ΛAΪKH ΠIΣTH

:H εYκ4να τ�D µεταλλαγµ9ν�υ >νθρiπ�υ σF λ'κ�, \ \π�J�ς
τριγυρνQ τRς ν'Vτες µF πανσ9λην� καR σκ�τiνει, καθ�δηγ�'-
µεν�ς >π2 τ�ν δ�ψα τ�υ γιH α�µα >νυπερ-σπιστων θυµ-των,
κι Oλα αgτH AB αYτ�ας τGν «δυν-µεων» τ�D σκ4τ�υς (sic), εKναι
I «V�λλυγ�υντιαν�» Uκδ�ση τ�D «Λυκανθρiπ�υ», π�h φυ-
σικH δFν >νταπ�κρ�νεται στ�ν >ρVικ� σηµασ�α τ�D συµ0�λι-
σµ�D. ΣτH >ρVαJα 3λληνικH µυστ.ρια, καR Yδ�ως σ’ AκεJνα π�h
εKVαν τRς ρ�Nες τ�υς (z τελ�Dνταν) στ�ν �Aρκαδ�α, «Λυκ-ν-
θρωπ�ι» >π�καλ�Dνταν �S <ψηλ40αθµ�ι µ'στες, π�h συµµε-
τεJVαν στRς IλιακFς τελετFς τ�D >στ9ρα Σε�ρι�υ τ�D >στερι-
σµ�D τ�D Kυν2ς (Σκ'λ�υ).



«�Aρκαδικ-», VIII, 2, 3-3, 1).

TH στ�ιVεJα π�h µQς δ�ν�νται µ9Vρι στιγµ7ς >π2 τ2 >π4σπασµα αgτ2 εKναι

δ'�: α) Oτι µαρτυρεJται >νθρωπ�θυσ�α σF πρ�ϊστ�ρικ� Aπ�V. καR 0) \ τελGν

τ�ν θυσ�α αgτ� 0ασιλιQς Λυκ-ων τιµωρεJται γιH τ�ν v0ρη τ�υ >π9ναντι στ2ν

∆�α καR µεταµ�ρφiνεται σF λ'κ�. Bε0α�ως τ2 Oτι Oλα συµ0α�ν�υν κατH τ�

δι-ρκεια τελετ7ς >π2 Wναν 0ασιλ9α - >ρVιερ9α εKναι τ2 στ�ιVεJ� π�h µQς >π�-

καλ'πτει τ�ν µυητικ� δι-σταση τ�D πρ-γµατ�ς.

Ecλ�γα Oµως εKναι καR τH Aρωτ.µατα π�h πρ�κ'πτ�υν: ΓιατR δηλαδ� \ Sε-

ρ�υργ2ς - µ'στης µεταµ�ρφiνεται συγκεκριµ9να σF λ'κ� (κι wVι σF κ-π�ι�

;λλ� >γρ�µι), καR µ-λιστα vστερα >π2 πρ�σφ�ρH π�h γ�νεται AπR τ�D 0ωµ�D

τ�D λυκα��υ ∆�α >π2 Wνα 0ασιλιQ π�h Cν�µ-Nεται Λυκ-ων; T2 θ9µα «λυκ-»,

π�h Aµφαν�Nεται κυρ�αρV� στ�ν AB9λιBη τ�D µ'θ�υ µ9σα >π2 Cν4µατα καR

Aπ�θετα (καR µ4ν� τυVαJ� δFν εKναι), π�ι- πληρ�φ�ρ�α µQς κωδικ�π�ιεJ:

|Aς π-ρ�υµε τH πρ-γµατα λ�ιπ2ν µF τ� σειρ-. �EνxG 0λ9π�υµε, Oτι σ'µφω-

να µF τ�ν παρ-δ�ση I θυσ�α τ�D 0ρ9φ�υς εKναι αgτ� π�h πρ�καλεJ τ�ν µε-

ταµ4ρφωση σF λ'κ�, στ� συν9Vεια >ναφ9ρεται Oτι αgτ2 µπ�ρεJ νH συµ0]7 στ2ν

\π�ι�δ.π�τε π�h θH θυσι-σ]η στ2ν λ'και� ∆�α, VωρRς 090αια νH εKναι >ν--

γκη νH θυσιαστ]7 0ρ9φ�ς, δηλαδ� ;νθρωπ�ς. ΓιH τ�ν >κρ�0εια \ τελετ�υρ-

γικ2ς φ4ν�ς >νθρiπ�υ εKναι >διαν4ητ�ς, Oπως πρ�κ'πτει καR >π2 τ2 κε�µε-

ν�, >φ�D σF ;λλ� σηµεJ� \ Παυσαν�ας γρ-φει, Oτι \ σ'γVρ�ν�ς τ�D Λυκ-�-

ν�ς K9κρ�ψ θ9σπισε νH πρ�σφ9ρωνται στ2ν sδι� θε2 _ς θυσ�α γλυκ�σµατα,

«π�U τ� uν�µ&J�υν πελ&ν�υς» καR >παγ4ρεψε τ�ν θυσ�α Aµ0�ων wντων.

�Aµφ4τερ�ι �S 0ασιλεJς κατH τ2ν Παυσαν�α Aπιθυµ�Dσαν νH θεσπ�σ�υν τ�hς

σωστ4τερ�υς τρ4π�υς, γιH νH λατρε'ωνται �S θε��.

rAρα I >ναφ�ρH σF θυσ�α >νθρiπ�υ καR µ-λιστα 0ρ9φ�υς, Aφ’ Oσ�ν eταν

>διαν4ητη γιH τ�hς λ-τρεις τ�D ∆ι4ς, Oπως µαρτυρεJ καR \ Πλ�'ταρV�ς στH

«�HθικH» καR συγκεκριµ9να στ2 σ'γγραµµα «Περ� δεισιδαιµ�ν$ας», πρ�-

φανGς >π�τελ�Dσε τ�ν τρ�µερ� φ.µη, π�h κρατ�Dσε µακρυH τ�hς 090ηλ�υς

>π2 τRς µυστηριiδεις τελετFς τGν «Λ'κων τ7ς �Aρκαδ�ας».

:H Oλη Sστ�ρ�α τ7ς >νθρωπ�θυσ�ας πρ9πει νH UV]η τRς ρ�Nες της στ�ν Aπ�V�

π�h \ Kρ4ν�ς eταν �Yκ�υµενικ2ς ;ρV�ντας, >φ�D σ'µφωνα µF τ2ν Πλ�'-

ταρV� I Kρ4νια λατρε�α eταν Aκε�νη π�h >παιτ�Dσε >νθρωπ�θυσ�ες. M-λι-

στα τ4σ� >π2 τ2ν Πλ�'ταρV� Oσ� καR >π2 τ2ν �Aπ�ωνα παρ’ �Iωσ.πxω πλη-

ρ�φ�ρ�'µαστε, Oτι >νθρωπ�θυσ�ες τελ�Dσαν �S Φ��νικες καR �S �I�υδαJ�ι,

H «ΛYKH» (=ΦΩΣ), O ΛYKAΩN KAI O KPONOΣ
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µ-λιστα �S λα�R αgτ�R λ-τρευαν τ2ν Kρ4ν�, τ2ν TυφGνα (ΣFτ z ΣFθ) καR τ�hς

<π4λ�ιπ�υς TιτQνες, >ντ�θετα µF τ�hς ^Eλληνες π�h >π9διδαν τιµFς στ�hς

�Oλ'µπι�υς.

Esπαµε λ�ιπ4ν, Oτι τ2 µυστικ2 κρ'0εται στ2 θ9µα «λυκ-». �Aνατρ9V�ντας στ2

«ΛεBικ2ν τ7ς �AρVα�ας :Eλληνικ7ς Γλiσσης» τ�D I. Σταµατ-κ�υ καR στ2

λ7µµα «ΛCκη», δια0-N�υµε: «ΛCκη (=φ<ς), Qπηρ'αιωµ�νη λ�Sις, NS �ς τ&: λυ-

κ&#ας, λυκ�φως, λC'ν�ς, λCγδ�ς, λευκ�ς, Λατ. luceo, luna (luc-na), lux κ.λπ.».

Bλ9π�υµε, Oτι I σηµασ�α τ�D «λυκ-» εKναι Aκε�νη τ�D φωτ2ς καR µ-λιστα τ�D

Iλιακ�D z >στρικ�D. rEτσι \ >στ9ρας Σε�ρι�ς, π�h �ν�µαN4ταν καR :Eωσφ4-

ρ�ς, στH ΛατινικH θH π-ρ]η τ2 wν�µα «Lucifer», γιH νH καταλ.B]η νH θεωρ7ται

>π2 τ�hς Xριστιαν�hς \ «Uκπτωτ�ς rAγγελ�ς», π�h >ντιµ-Vεται τ2ν Θε4 τ�υς.

Bε0α�ως τiρα µπ�ρ�Dµε νH >ρV�σ�υµε σιγH σιγH νH >π�κωδικ�π�ι�Dµε

τ�hς >ρκαδικ�hς συµ0�λισµ�'ς. rEτσι λυκ&νθρωπ�ς σηµα�νει καR «φωτειν2ς

;νθρωπ�ς», AκεJν�ς π�h φ9ρει τ�ν µ'ηση τ�D >στ9ρα Σε�ρι�υ. :Ως σ'µ0�λ4

τ�υ υS�θετεJται \ ;γρι�ς σκ'λ�ς, \ λ'κ�ς. |Aς µ�ν λησµ�ν�Dµε AB ;λλ�υ, Oτι

\ Σε�ρι�ς eταν \ σκ'λ�ς τ�D �Ωρ�ων�ς, Oπως µαρτυρεJ καR \ ̂ Oµηρ�ς: «NκεLν�ν

π�U κCνα τ�6 !Ωρ$ων�ς Qπ�καλ�6ν» (�Iλι-ς X 30).

�AλλH καR I Cν�µασ�α !Aρκαδ$α καθ4λ�υ τυVα�α δFν εKναι. T2 θ9µα «Qρκ-»

UVει τ�ν σηµασ�α τ�D «φωτειν�D», τ�D «φ9ρ�ντ�ς τ2 φGς τ�D Iλ��υ». T2 «Qρκ-»

γ�νεται καR «Qργ-», ρ�Nα στRς λ9Bεις _ργυρ�ς, Qργ�να'της, !Aργi, OAργ�ς

κ.;. :O ;ργυρ�ς UVει >π4λυτη σV9ση µF τ2ν Σε�ρι�, δι4τι τ2 VρGµα τ�D >στ9-

ρα αgτ�D εKναι τ2 >ργυρ4, λευκ4. ^Oµως, Oπως µQς πληρ�φ�ρεJ τ2 λεBικ2

Σταµατ-κ�υ, I λ9Bη «λευκ.ς» παρ-γεται >π2 τ2 «λCκη». Bλ9π�υµε λ�ιπ4ν,

Oτι I παρ-δ�ση αgτ� εKναι Wνας κ'κλ�ς κωδικ�π�ιηµ9νων Aνν�ιGν, π�h µ4-

ν� µ9σα >π2 τ�ν :Eλληνικ� ΓλGσσα καR τ�ν >στρ�ν�µ�α µπ�ρ�Dµε νH συ-

µπληρiσ�υµε τ2 «π-Nλ».

Γιατ� Oµως \ Σε�ρι�ς UVει _ς σ'µ0�λ4 τ�υ τ2ν σκ'λ� καR γιατ� _ν�µ-στη-

κε �Aστερισµ2ς τ�D Mεγ-λ�υ Kυν4ς; T�ν >π-ντηση δ�νει \ >ρVιερ9ας τGν

∆ελφGν Πλ�'ταρV�ς στ2 γνωστ2 Uργ� τ�D «ΠερR rIσιδ�ς καR �Oσ�ριδ�ς»:

«...V'ει R OAν�υ#ις τ�τ�ια δCναµη fση e �Eκ&τη στ�Uς cEλληνες... [...] Γι�

τ�6τ�, καθ�ς γεννY τ� π&ντα Qπ. µ�ν�ς τ�υ κα� κυ�φ�ρεL (κCων) Nπ�ν�µ&-

Jεται σκCλ�ς (κCων)» (368 E καR F). �EνxG µερικFς σειρFς παρακ-τω C Πλ�'-

ταρV�ς Aπαναλαµ0-νει: «T. kν�µα τ�6τ� σηµα$νει τ�ν Nγκυµ�σCνη ] τ�ν

κυ�φ�ρ$α. Γι� τ�6τ� µD παραφθ�ρ� τ�6 uν�µατ�ς “κCων” qν�µασαν τ.

H ΛATPEIA TOY ANOYBEΩΣ KAI THΣ IΣI∆OΣ
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_στρ� π�U θεωρ�6σαν 'αρακτηριστικ. τ*ς OIσιδ�ς» (375 D).

:O Πλ�'ταρV�ς ABηγεJ, Oτι \ κiδικας UVει νH κ-ν]η µF παρετυµ�λ�γ�α τ7ς

λ9Bης «κCων», >φ�D \ sδι�ς θεωρεJ τ2ν Σε�ρι� µ�α �gρ-νια µ.τρα, µ�α παρ-

θ9να Mεγ-λη Θε-, π�h κυ�φ�ρεJ >π2 µ4νη της, καR �S AYγ'πτι�ι U0λεπαν στ2

πρ4σωπ4 της τ�ν rIσιδα, �S δF ^Eλληνες τ�ν �AθηνQ. Γι’ αgτ2 τ2ν λ4γ� AB

;λλ�υ στ2ν ΠαρθενGνα τ7ς �Aθ.νας στRς 24 �I�υλ��υ, Iµερ�µην�α π�h 3ω-

�ρταN4ταν I γ9ννηση τ7ς θεQς �AθηνQς, \ Σε�ρι�ς εgθυγραµµ�Nεται µF τ2ν

σηκ2 τ�D να�D.

Στ�ν �Aρκαδ�α, Oπ�υ �S >ρVαJες παραδ4σεις διατηρ�Dνταν στ2 >κ9ραι�, �S

µ'στες πρ�φανGς Uφεραν τ�µ-ρια λ'κων συµ0�λικ-, γιH νH τ�ν�σ�υν τ�ν

Iλιακ� σηµασ�α τGν τελετGν, Oπ�υ πρωτ�στατ�Dσαν. OS >µ'ητ�ι τ�hς U0λε-

παν �ς >νθρiπ�υς - λ'κ�υς, >γν�iντας φυσικH τ�ν �gσιαστικ� σηµασ�α τ7ς

>µφ�εσ.ς τ�υς. ^Oπως καR \ Sερ�φ-ντης τ7ς �Eλευσ�νας φ�ρ�Dσε τ�µ-ρι

κρι�D, δι4τι \ κρι2ς eταν Wνα ;λλ� Iλιακ2 σ'µ0�λ�, κατH τ�ν Nxωδιακ� Aπ�V�

τ�D \π���υ \ �λι�ς eταν στ2ν Kρι4. �Aναλ4γως παλαι4τερα, κατH τ�ν >στρ�-

λ�γικ� Aπ�V� τ�D Tα'ρ�υ, UV�υµε τ2ν >ρVιερ9α Mινiταυρ�, π�h µυεJ Aντ2ς

τ�D λα0υρ�νθ�υ τ7ς Kνωσ�D.

�Eπ�σης σηµαντικ� εKναι I Aµπλ�κ� στ�ν Oλη Sστ�ρ�α τ�D �Aν�'0εως καR τ7ς

:Eκ-της, π�h σF π�λλFς παραστ-σεις eταν σκυλ4µ�ρφ�ι. :O rAν�υ0ις δF eταν

\ κατ’ AB�V�ν σκυλ4µ�ρφ�ς θε2ς τGν AYγυπτ�ων. :H αYγυπτιακ� θρησκε�α

Oµως σ'µφωνα µF τ2ν Πλ�'ταρV� («ΠερR rIσιδ�ς καR �Oσ�ριδ�ς») eταν 3λλη-

νικ7ς καταγωγ7ς, πρQγµα π�h \µ�λ�γεJ καR \ �Oρφεhς στH «�Aργ�ναυτικ-»

τ�υ, Oπ�υ YσVυρ�Nεται Oτι AκεJν�ς δ�δαBε τH SερH µυστ.ρια στ�hς AYγυπτ��υς.

rEτσι >ντιλαµ0αν4µαστε, Oτι I σειριακ� αYγυπτιακ� θρησκε�α Aδ4θη στ�hς

AYγυπτ��υς >π2 τ�hς πρ�κατακλυσµια��υς ^Eλληνες, πρQγµα π�h πρ�κ'-

πτει καR >π2 τ2ν «T�µαι�ν» τ�D Πλ-των�ς, >π2 τH «AYγυπτιακH» τ�D Mαν9-

θων�ς >λλH καR >π2 τ2ν ∆ι4δωρ� τ2ν Σικελιiτη.

:H Aπι0ε0α�ωση γιH τ�ν σV9ση Σε�ρι�υ καR Kυν�κ9φαλων µQς δ�νεται Oµως

στ2 παρακ-τω >π4σπασµα >π2 τ�ν «�Aληθιν� :Iστ�ρ�α» τ�D Λ�υκιαν�D, AκεJ

π�h περιγρ-φει τH στρατε'µατα τGν συµµ-Vων τ�D ^Hλι�υ: «K�ντ& τ�υς

�σαν �M Kυν�#&λαν�ι, π�U τ�Uς στε$λανε στ.ν Φα�θωνα �M κ&τ�ικ�ι τ�6 Σε$-

ρι�υ κι �σαν κι α�τ�� π�ντε 'ιλι&δες _ντρες σκυλ�µ�Cρηδες («κυν�πρ4σω-

π�ι» στ2 >ρVαJ� κε�µεν�), π�U π�λεµ�6σαν καθισµ�ν�ι Nπ&νω σD φτερωτ�

#ελαν$δια» (Λ�υκιαν4ς, «�Aληθιν� :Iστ�ρ�α» A 83)

�Aπ2 τ�ν ;λλη \ :Hρ4δ�τ�ς >ναφ9ρει µ�α φυλ� ΣκυθGν, τ�hς Nευρ�'ς, �S

\π�J�ι εKVαν >ν-λ�γες τελετ9ς: «A�τ�� ε1ναι dσως �M Nευρ�$, π�U ε1ναι µ&γ�ι,
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κα� α�τ. γιατ� κα� �M ΣκCθες κα� �M cEλληνες, π�U J�6ν στ� Σκυθ$α, λ�νε fτι

µ$α φ�ρ� τ.ν 'ρ�ν� κ&θε Nευρ.ς γ$νεται λCκ�ς κα� Qφ�6 παραµ�νgη Vτσι γι�

λ$γες µ�ρες, Nπιστρ�φει στ�ν Qρ'ικ3 τ�υ µ�ρφ3».

:H διευκρ�νηση τ�D :Hρ�δ4τ�υ, Oτι �S Nευρ�R eταν µ-γ�ι, µQς κ-νει νH

<π�ψιαστ�Dµε, Oτι µQλλ�ν >π�τελ�Dσαν Sερατικ� κ-στα, π�h γνiριNε καR

διατηρ�Dσε µ9σα >π2 >ν-λ�γ� τελετ�υργικ2 τ�ν sδια µυητικ� παρ-δ�ση.

T`�ν λυκανθρωπικ� παρ-δ�ση καR τ�ν λατρε�α τGν κυν�κ9φαλων θεGν δFν

µπ4ρεσε �cτε \ Xριστιανισµ2ς νH σ0.σ]η. rEτσι κατH τH πρGτα Vρ4νια τ7ς

vπαρBης τ7ς ν9ας θρησκε�ας καR AπR τ�D αgτ�κρ-τ�ρα ∆εκ��υ (249-251 µ.X.)

Wνας νε�φiτιστ�ς Xριστιαν4ς, \ Pεπρ�09, >νακηρ'Vτηκε �γι�ς σκυλ�κ9φα-

λ�ς. Σ'µφωνα µF τ2ν «Mεγ&λ�ν ΣυναSαριστ�ν τ*ς !Oρθ�δ�S�υ !Eκκλησ$ας»

\ �γι�ς αgτ4ς, π�h �ν�µ-στηκε >ργ4τερα Xριστ4φ�ρ�ς, eταν Wνας λυκ-ν-

θρωπ�ς: «T�τε λ�ιπ.ν κ�µης τις τ�6 Bασιλ�ως, Nν4< Nπ�λ�µει κατ’ _λλων

Nθν<ν, συν3ντησε  εBς τ.ν π�λεµ�ν τ.ν θεL�ν τ�6τ�ν Xριστ�φ�ρ�ν, fστις κα-

τ3γετ� Qπ. φυλ�ν κυν�πρ�σ=πων κα� τ.ν g�'µαλ=τισεν». :O «ΣυναSαριστ�ς»

τ2ν περιγρ-φει _ς 3B7ς: «OM uδ�ντες τ�υ NS�ρ'�νται VSω τ�6 στ�µατ�ς τ�υ

`ς τ�6 '�$ρ�υ, e δD κεφαλ� τ�υ ε1ναι `ς τ�6 σκCλ�υ...».

Bλ9π�υµε λ�ιπ4ν, Oτι �S Xριστιαν�R Πατ9ρες, πρ�σπαθGντας νH 0ρ�Dν <π�-

κατ-στατ� τ�D �Aν�'0εως καR Aν γ9νει τ7ς σειριακ7ς παρ-δ�σης, συν9θεσαν

στ�ιVεJα >π2 πρ�γεν9στερες παραδ4σεις, γιH νH δηµι�υργ.σ�υν τ2ν σκυλ�-

κ9φαλ� �γι�. rEτσι I σκυθικ� φυλ� τ�D :Hρ�δ4τ�υ, π�h µεταλλ-σσεται σF λ'-

κ�υς, γ�νεται I γενιH >π2 τ�ν \π��α κατ-γεται \ Pεπρ�0F (Xριστ4φ�ρ�ς). :O

µ'θ�ς τ�D µαρτυρ��υ τ�υ «ντ'νεται» µF VαρακτηριστικFς περιγραφFς τ7ς

σκυλ�µ�ρφ�ας τ�υ, AνxG �S {γι�γρ-φ�ι τ2ν παριστ-ν�υν _ς Wναν Xριστιαν2

rAν�υ0ι. rOλα αgτH µQς φωτ�N�υν µ�α >κ4µη ;γνωστη πτυV� τGν \δGν AκVρι-

στιανισµ�D π�h >κ�λ�υθ.θηκαν πρ2ς τRς λαϊκFς µQNες, �S \π�Jες δFν UδειVναν

διατεθειµ9νες νH Aγκαταλε�ψ�υν τ�hς >ρVα��υς θε�'ς, >λλH καR τH σ'µ0�λ-

τ�υς. Στ2ν Aν λ4γxω �γι� \ Xριστιανισµ2ς U0αλε παραπ-νω «νερ2 στ2 κρασ�

τ�υ», >π’ Oσ� συν.θιNε. �EδG δFν eταν >ρκετ2 {πλQ νH {γι�π�ιηθ]7 Wνας δη-

µ�φιλ�ς θε4ς, Oπως συν90η γιH παρ-δειγµα µF τ2ν ̂ Aγι� B-κV�. rEπρεπε νH

υS�θετηθ]7 καR I παρ-σταση τ�D συµ04λ�υ. rEτσι µ9Vρι σ.µερα τ2 σ'µ0�λ�

τ�D λυκ-νθρωπ�υ Aπι0ιiνει στRς {γι�γραφ�ες Cρθ�δ4Bων ναGν µF τ2ν σκυ-

λ4µ�ρφ� �γι� Xριστ4φ�ρ�.

Στ?φαν*ς Mυτιληνα)*ς

ENAΣ ΣKYΛOMOPΦOΣ XPIΣTIANOΣ AΓIOΣ
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– T2 K�λλ9γι�, µQς λ9γει I κ. Mπ-σκ�υς, δηµι�υργ.θηκε >π2 γ�νεJς, π�h tθελαν νH
πρ�σφ9ρ�υν στH παιδι- τ�υς π�ι�τικ� Aκπα�δευση. T2 Oραµ- µας εKναι νH παρ-σV�υµε
στH παιδιH κ�νητρα, �στε µF δικ. τ�υς πρωτ�0�υλ�α νH >ναNητ.σ�υν τ� γνiση καR τ�ν
>λ.θεια γιH τ2ν κ4σµ� µας. Kι αgτ2 Aπιδιiκεται µ9σα >π2 τ� Σωκρατικ� Uρευνα. MαθητFς
καR καθηγητFς συNητ�Dν µαNR τ�ν καταν4ηση δ'σκ�λων καR αgθεντικGν κειµ9νων. :O κ--
θε µαθητ�ς εKναι <πε'θυν�ς γιH τ�ν καταν4ηση, σαφ.νεια καR <περ-σπιση τGν YδεGν
τ�υ, τηρiντας τ�hς καν4νες τ7ς λ�γικ7ς, τ7ς σV9σης καR τ7ς εYλικρ�νειας. ∆ιδ-σκ�νται
µεταBh ;λλων τ�ν :Eλληνικ� ΓλGσσα (>ρVα�α καR ν9α) µF τ�ν Aτυµ�λ�γ�α της, τ�ν :Eλλη-
νικ� :Iστ�ρ�α καR στ2 µ-θηµα τGν MαθηµατικGν τH δεκατρ�α 0ι0λ�α τGν «Στ�ι'ε$ων» τ�D

ΣΩKPATIKH MAIEYTIKH MEΘO∆OΣ
Σ’ ENA KOΛΛEΓIO THΣ... AΛAΣKAΣ!
=Aπ/ qργα τQν EWκλε8δη, =Aριστ*τ?λη, Θ*υκυδ8δη
διδ;σκ*νται Mαθηµατικ;, Bι*λ*γ8α καJ MIστ*ρ8α

«Atheneum» εKναι τ2 wν�µα 3ν2ς >µερικανικ�D κ�λλεγ��υ στ2
�Aνκ�ρα�ηντN τ7ς �Aλ-σκας. Πρ4κειται γιH Wνα πρωτ4τυπ�
σV�λεJ�, µ�ναδικ2 στRς HΠA, καθ~ς I διδασκαλ�α Oλων τGν
µαθηµ-των 0ασ�Nεται στ�ν Σωκρατικ� µ9θ�δ�, τ�ν γνωστ�
_ς «µαιευτικ3». T2 «Atheneum» Sδρ'θηκε πρRν 6 Vρ4νια µF
πρωτ�0�υλ�α γ�ν9ων, �S \π�J�ι Aπιθυµ�Dσαν τH παιδι- τ�υς
νH >γαπ.σ�υν τ� µ-θηση. ΣF κ-θε 11 παιδιH >ντιστ�ιVεJ Wνας
καθηγητ.ς. �Aκ�λ�υθiντας τ�ν AB9λιBη τ7ς >νθρωπ4τητας
Bεκιν�Dν τH µαθ.µατ- τ�υς >π2 τ2ν :Eλληνικ2 Π�λιτισµ4.
ΓιH τ�ν καταν4ηση τ�D :Eλληνισµ�D καR τ7ς Sστ�ρ�ας τ�υ κ--
θε καλ�κα�ρι AπR π9ντε Vρ4νια δι�ργανiνεται Aκπαιδευτικ�
Aπ�σκεψη σF >ρVαι�λ�γικ�hς Viρ�υς τ7ς :Eλλ-δ�ς. KατH τ�
δι-ρκεια τ7ς Aπισκ9ψεiς των παρακ�λ�υθ�Dν AντατικH σε-
µιν-ρια γιH τ�ν :Eλληνικ� Πρ�ϊστ�ρ�α καR Mυθ�λ�γ�α. ̂ Oταν
Aπιστρ9φ�υν στ�ν �Aλ-σκα, παραδ�δ�υν Aργασ�ες σVετικFς
µF τ2ν :Eλληνικ2 Π�λιτισµ4. :O «∆αυλ2ς» συν-ντησε τ�ν
:Eλλην�δα καθηγ.τρια τ�D K�λλεγ��υ κ. Mαρ�α Mπ-σκ�υς,
I \π��α µQς µ�λησε γιH τ2ν :Eλληνισµ2 τ7ς �Aλ-σκας >λλH καR
γιH τ2 Aνδιαφ9ρ�ν τGν �AµερικανGν γιH τ2ν :Eλληνικ2 Π�-
λιτισµ4.

∆I∆AΣKONTAI ΘOYKY∆I∆HΣ, APIΣTOTEΛHΣ, EYKΛEI∆HΣ κ.λπ.



Φωτ�τυπ$α τ�6 πρ�γρ&µµατ�ς τ�6 σεµιναρ$�υ γι� τ�ν �Eλληνικ� Πρ�ϊστ�ρ$α -
Mυθ�λ�γ$α, π�U παρακ�λ�υθ�6ν �M !Aµερικαν�� φ�ιτητDς τ�6 κ�λλεγ$�υ «!Aθ3-

ναι�ν» τ*ς !Aλ&σκας στ. Nτ3σι� Nκπαιδευτικ. ταS$δι τ�υς στ�ν �Eλλ&δα.
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5Aνω: M$α Qπ. τ�ς τ&Sεις τ�6 7λληνικ�6 σ'�λε$�υ στ�ν !Aλ&σκα µD τ� δασκ&λα
της κ. Mαρ$α Mπ&σκ�υς. K;τω: T. µικτ. '�ρευτικ. συγκρ�τηµα «B�ρει�ν Σ�-

λας» τ<ν �Eλλ3νων τ*ς !Aλ&σκας στ�ν κ�ρυφ� τ�6 kρ�υς !Aλυ�σκα.
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Egκλε�δη, τH «Kωνικ�» τ�D �Aπ�λλων��υ Περγα��υ καR τ2 Uργ� τ�D �Eρατ�σθ9νη. Στ�ν
:Iστ�ρ�α διδ-σκ�νται :Hρ4δ�τ�, Θ�υκυδ�δη (Πελ�π�ννησιακ2 Π4λεµ�). Στ� Bι�λ�γ�α
τH Uργα «Περ� J4=ων γεν�σεως» τ�D �Aριστ�τ9λ�υς κ.λπ.

– OY µαθητFς πQς Rντιδρ*Dν;
– OS µαθητFς >νακαλ'πτ�υν, Oτι �S περισσ4τερ�ι Aπιστηµ�νικ�R Oρ�ι πρ�9ρV�νται >π2 τ�ν

:Eλληνικ� ΓλGσσα καR εKναι Aνθ�υσιασµ9ν�ι. �AρκετH >π2 τH παιδιH αgτH κ-ν�υν καR Yδι-
α�τερα µαθ.µατα στ�ν :Eλληνικ� ΓλGσσα, γιH νH σπ�υδ-σ�υν στ2 πανεπιστ.µι� Kλασ-
σικFς �Eπιστ7µες. ΘH µπ�ρ�Dσα νH πG, Oτι τ2 κ�λλ9γι� αgτ2 εKναι “φυτiρι�” φιλελλ.νων.

– Π*ι?ς εoναι *Y UντυπVσεις τQν καθηγητQν καJ µαθητQν, π*Z συν*δεSετε UδQ στNν
MEλλ;δα;

– OS µαθητ9ς,  >λλH καR �S Aκπαιδευτικ�R π�h τ�hς συν�δε'�υν, γνωρ�N�υν Oτι �S ρ�Nες
καR I >παρV� τ�D π�λιτισµ�D 0ρ�σκ�νται στ�ν :Eλλ-δα. �Eνθ�υσι-N�νται, Oταν >κ�λ�υ-
θ�Dν τ2 “∆ρ�µ�λ4γι� τ�D Π�λιτισµ�D”: Kρ.τη, Mυκ7νες, �Aθ.να κ.�.κ., καR UV�υν τ�ν
εgκαιρ�α νH καταν�.σ�υν >ντιστ��Vως τ2ν Mινωικ4, Mυκηναϊκ2 καR Kλασσικ2 Π�λιτι-
σµ4. Συγκιν�Dνται, δι4τι αgτH π�h δι-0ασαν γιH τ�ν �AρVα�α :Eλλ-δα, κατH κ-π�ι� τρ4-
π� “Nωντανε'�υν» µπρ�στ- τ�υς. �Eντυπωσιασµ9ν�ι εKναι καR >π2 τ�ν φιλ�Bεν�α τGν
:Eλλ.νων καR δηµι�υργ�Dν σV9σεις µαN� τ�υς, τRς \π�Jες διατηρ�Dν.

– ΠQς UTηγε)ται τ/ Uνδιαφ?ρ*ν αWτ/ γιC τNν MEλληνικN Παιδε8α;
– :O :Eλληνισµ2ς εKναι µ�α παγκ4σµια Yδ9α VωρRς γεωγραφικH σ'ν�ρα. OS περισσ4τε-

ρ�ι �Aµερικαν�R τ7ς �Aλ-σκας γνωρ�N�υν 0ασικH στ�ιVεJα γιH τ2ν :Eλληνικ2 Π�λιτισµ4.
�Aρκετ�R ταBιδε'�υν στ�ν :Eλλ-δα. OS µ�ρφωµ9ν�ι Aκτιµ�Dν π�λh τ2ν �AρVαJ� :Eλληνικ2
Π�λιτισµ4, καθ~ς τ2ν διδ-σκ�νται σF Oλα τH Aπ�πεδα τ7ς Aκπαιδε'σεiς τ�υς.

– MO MEλληνισµ/ς στNν =Aλ;σκα εoναι sργανωµ?ν*ς;
– Στ�ν �Aλ-σκα N�Dν περ�π�υ πεν.ντα 3λληνικFς �Yκ�γ9νειες. :Ως κ�ιν4τητα �ργανω-

θ.καµε τ2 1958 µF 0-ση τ�ν π4λη rAνκ�ρα�ηντN. OS ^Eλληνες >ντιµετωπ�N�νται µF Aκτ�-
µηση >π2 τ�hς κατ��κ�υς τ7ς �Aλ-σκας, γιατR εKναι Oλ�ι τ�υς AπιτυVηµ9ν�ι �Yκ�ν�µικH
καR κ�ινωνικ-. OS sδι�ι αYσθ-ν�νται <περ.φαν�ι γιH τ�ν καταγωγ. τ�υς καR κατα0-λ-
λ�υν µεγ-λη πρ�σπ-θεια γιH τ� διατ.ρηση τ7ς Aθνικ7ς τ�υς ταυτ4τητας >λλH καR τ7ς
:Eλληνικ7ς Γλiσσας.

– Λειτ*υργε) eλληνικ/ σO*λε)* στNν κ*ινBτητα;
– T2 3λληνικ2 δηµ�τικ2 σV�λεJ� δηµι�υργ.θηκε τ2 1981 µF τ�ν πρωτ�0�υλ�α τ7ς κ.

:Eλ9νης rAντρι�υ. EKµαι I µ�ναδικ� δασκ-λα τ�υ. OS µαθητFς >ν9ρV�νται στ�hς 25. TH
UB�δα τ�D σV�λε��υ πρ�9ρV�νται >π2 δωρεFς π�h πρ�σφ9ρ�νται, Oταν δι�ργανiν�υµε
γιH τ2ν σκ�π2 αgτ2 Aκδηλiσεις. ∆ιδ-σκω Oµως καR σF >µερικανικH κ�ιν�τικH σV�λεJα Aν.-
λικες �Aµερικαν�'ς.

– MH MEλληνικN Π*λιτε8α σfς K*ηθf στNν πρ*σπ;θεια αWτ>;
– Esµαστε τ4σ� >π�µακρυσµ9ν�ι... N�µ�Nω, Oτι I :Eλληνικ� Π�λιτε�α >γν�εJ τ�ν vπαρ-

B. µας. Λ4γxω τ7ς γεωγραφικ7ς >π�στ-σεως >λλH καR τ�D µεγ9θ�υς τ7ς κ�ιν4τητ-ς µας
δFν πρ�γραµµατ�N�νται στ�ν περι�V. µας Aπισκ9ψεις πρ�σωπικ�τ.των, >λλH καR γενι-
κiτερα δFν δι�ργανiν�νται π�λιτιστικFς Aκδηλiσεις >π2 τ�ν :Eλλ-δα. OS >ν-γκες µας
090αια εKναι τερ-στιες, �στε πρ9πει νH καλυφθ�Dν, γιH νH µπ�ρ9σ]η I πρ�σπ-θει- µας νH
UV]η συν9Vεια καR γιH τRς µελλ�ντικFς  γενεFς :Eλλ.νων. �Eλπ�N�υµε, I :Eλληνικ� Π�λιτε�α
νH µQς λ-0]η <π’ wψιν της.

N;νσυ Mπ8σκα

EΛΛHNIΣMOΣ THΣ AΛAΣKAΣ: H EΛΛA∆A TON AΓNOEI
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:H :Eλληνικ� ΓλGσσα >π2 τ�ν Aµφ-νισ. της Wως σ.µερα παραµ9νει στ2 VGρ� µας
καθαρC συλλαKικN γλGσσα µF συλλα0Fς γραµµ9νες κατ’�Yκ�ν�µ�αν µF 24 γρ-µµατα
καR 3π�µ9νως δια0-Nεται/γρ-φεται συλλα0ικ-. :O συνδυασµ2ς αgτ2ς εKναι µ*να-
δικ/ς >ν-µεσα στRς Aπ�σηµες γλGσσες τ7ς <φηλ��υ, µF >π�τ9λεσµα νH πλε�νεκτ]7 Uνα-
ντι τGν >σιατικGν >λλH καR τGν συγγενGν (µακρυνFς «δι-λεκτ�ι» τ7ς :Eλληνικ7ς)
εgρω-αµερικανικGν _ς πρ2ς τ�ν Aκµ-θησ. της. «�H �Eλληνικ� φων� πρ�=ρισται
φθ�γγεσθαι /π. θε<ν» (�O0�δι�ς).

:O ABα�ρετ�ς Aρευνητ�ς - >ρVιτ9κτων M.
Ventris σF συνεργασ�α µF τ2ν 3λληνιστ� J. Chadwick >π�κρυπτ�γρ-φησαν τ�ν Γραµ-
µικ� Γραφ� B (ΓΓB) πρ2 50ετ�ας καR >π9δειBαν, Oτι I συλλαKικN αgτ� γραφ� eταν
παλαιH 3λληνικ.: «...e δD παλαι� φων� δηλ�L � #�Cλεται τ�Zν�µα» (= I παν-ρVαια
γλGσσα δηλiνει σωστH τ� σηµα�νει κ-θε λ9Bη).1.1 ^Oπως καR ;λλ�ι µελετητ9ς, πρ�-
τε�ναµε, σF συγκριτικN Oµως µελ9τη2, φωνητικFς >B�ες στH σ'µ0�λα καR τGν τεσσ--
ρων παλαι4τερων τ7ς ΓΓB 3λληνικGν γραφGν, �στε νH γ�ν]η δυνατ� I >ν-γνωσ.
τ�υς. �Eφ’ Oσ�ν ε<ρεθ�Dν Aκτεν7 κε�µενα καR wVι Oπως µ9Vρι τiρα πινακ�δες µF µι-
κρFς φρ-σεις z Cν4µατα, τ4τε µF συνδυασµικ� θH µπ�ρ9σ�υµε νH 0ρ�Dµε τ�ν Cρθ�
πρ�φ�ρH κ-θε συλλα07ς καR τGν π9ντε πρωτ�ελληνικGν γραφGν.

^Oµως καR µF τRς � 700 λ9Bεις3 τ7ς ΓΓB, π�h µετεγρ-φησαν µF >λφα0ητικH στ�ι-
VεJα (π.V. = a - ko - ro = >-κ�-ρ4, δηλ. >γρ2ς) >π�δεικν'εται πλ.ρως I συλλα-
KικN δ*µN τ7ς παν-ρVαιας :Eλληνικ7ς Γλiσσας.

rEτσι Cν�µ-Nει \ Σωκρ-της τ�ν πρωτ�ελληνικ� γλGσσα, 1.1

\ δF �Aριστ�τ9λης γλGσσα «...παµπαλα$ων 'ρ�νων πρ. τ*ς ν6ν γεν�σεως» («MετH τH
1. MH παλαιC φων>:

EΛΛHNIKH: H ΣYΛΛABIKH ΓΛΩΣΣA

H ΣYΛΛABIKH EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA

καR I Aκµ-θηση τ7ς >ν-γνωσης στH ν.πια

�H κακ�δαιµ�ν$α τ*ς παιδε$ας µας ε1ναι πρ�φαν3ς. �H Qµη-
'αν$α fµως τ*ς πρωτ�#&θµιας Nκπα$δευσης Qλλ� κα� τ*ς πρ�-
σ'�λικ*ς (νηπιαγωγεL�) ε1ναι Vντ�να Vκδηλη. !Eκφρ&Jεται µD
τ�ν Qν� δεκαετ$α περ$π�υ Vκδ�ση ν�ων Qναγνωστικ<ν (ε$δι-
κ=τερα Qλφα#ηταρ$ων) κα� µD τ�ς συνε'εLς Rδηγ$ες, Qλλαγ�ς,
Nγκυκλ$�υς γι� τ.ν τρ�π� Nκµ&θησης τ*ς πρ�-αν&γνωσης στ�
ν3πια. Kα� τ�6τ� θ� συνε'ισθg*, fσ�ν �M E�ρω-αµερικαν�� παι-
δαγωγ�� κα� γλωσσ�λ�γ�ι θ� V'�υν Nγγεν* πρ�#λ3µατα Qν&-
γνωσης-γραφ*ς λ�γ4ω τ*ς NS�λιSης τ<ν γλωσσ<ν τ�υς σD τε-
λε$ως Qλφα#ητικDς κα� fσ� �M cEλληνες Rµ�λ�γ�$ τ�υς συνε'$-
J�υν ν� Qκ�λ�υθ�6ν πιστ� τ�ς µεθ�δ�υς τ�υς, 'ωρ�ς ν� Qντι-
λαµ#&νωνται τ�ν τελε$ως δι&φ�ρη µ�ρφ� τ*ς γλ=σσας µας.



ΦυσικH» A 983 b, 32)· καR >ναφερ4µεν�ς στ� δ*µ>, γρ-φει: «fτι σCνθετ�ν (3νια�α
vπαρBη) Nστιν e συλλα#� “#α”, �� τ. “#” κα� “[”» (Z 1041b)· καR «Vστιν _ρα τ$ συλ-
λα#3 �� µ�ν�ν τ� στ�ι'εLα τ. φων*εν κα� _φων�ν Qλλ� κα� hτερ�ν τι». :O Πλ-των
στ2 «Φα�δρ�» (267 c) >ναφ9ρει: «Π<ς φρ&σωµε µ�υσεLα λ�γων `ς διπλασι�λ�γ$α,
γνωµ�λ�γ$α κα� εBκ�ν�λ�γ$α;», _ς Aπ�σης «µε$Jω τινα δCναµιν ε1ναι... θεµ�νην τ�
πρ<τα uν�µατα τ�Lς πρ&γµασι... uρθ<ς V'ειν»1.2

Π�Jα εKναι τ2 «hτερ�ν», τH «µ�υσεLα», I «δCναµις» καR τ� I «γν=µη» καR I «εBκ=ν»;
�Aπλ�'στατα εKναι I µητ9ρα Φ'ση (ΓαJα4.1 «π&ντων hδ�ς... Qε$»), π�h εsτε µF τRς
>νθρiπινες Aκδηλiσεις της 1. συναισθηµατικFς - «<π�στασιακFς»4.2 εsτε 2. δραστη-
ρι4τητες τ�D >νθρiπ�υ εsτε 3. µF τ� µ�µηση φυσικGν tVων yθησε τ2ν ;νθρωπ� νH
δηµι�υργ.σ]η - Aκφων.σ]η τRς πρGτες λ9Bεις: «Συν�θεσαν... �B παλαι�$... κατ� τρ�π�ν
τ& τε πρ<τα uν�µατα κα� τ� {στερα»1.3. ΠGς; «...τ�Uς φθ�γγ�υς κα� τ�ς συλλα#�ς τι-
θ�ναι... π&ντα τ� uν�µατα π�ιεLν»1.4.

EKναι Oλα τH >νωτ9ρω <π�θ9σεις τ�D Πλ-των�ς, z \ φιλ4σ�φ�ς >ναφ9ρεται, στη-
ριN4µεν�ς (Oπως καR \ :Hσ��δ�ς) σF παλαι4τερα >ρVεJα (M�υσεJα Λ4γων), σF Aπ�VFς
πρ2 τ7ς τελευτα�ας καταστρ�φ7ς τ�D :Eλληνικ�D Π�λιτισµ�D, δηλ. πρ2 τ�D 12�υ αY.
π.X.; [T�ν Aπ�V� τ� λεγ4µενη γεωµετρικ., δηλ. >π2 τ2ν 12� αY. Wως τ2ν 8� αY. π.X. aς
τ�ν Cν�µ-σ�υµε «µαDρα Vρ4νια» (dark ages), εKναι δF Wνας >π2 τ�hς π�λλ�hς «µε-
σα�ωνες - κατακλυσµ�'ς»]. KαR Aν τ9λει πραγµατε'εται τ2 θ9µα τ7ς γλiσσας (φων�)
τ7ς Aπ�V7ς τ�D µεγ-λ�υ AYγα��υ π�λιτισµ�D (4η Vιλιετ�α Wως 12 αY. π.X.).

T2 NxG� Aκφρ-Nει τH Uνστικτ- τ�υ καR >ντιδρQ στRς
αYσθ.σεις τ�υ µF ;ναρθρες κραυγ9ς, 0ρυVηθµ�hς κ.λπ. :O ;νθρωπ�ς Oµως BεκινQ τ�ν
Aπαφ. τ�υ µF τ� φ'ση καR τ�hς συνανθρiπ�υς τ�υ µF φων�ς σF >ντ�θεση µF τ2ν «ψ�-
φ�ν» = κρ4τ�ς/κραυγ.. �Eκφρ-Nει πρGτα τH συναισθ.µατ- τ�υ συνδυ-N�ντας τH π9-
ντε 0ασικH φων.εντα («φθ�γγ�ι», «γν=µη») A, E, I, O, Y (ü) µF µ�ρφασµ�hς καR κι-
ν.σεις σiµατ�ς δηµι�υργGντας 3κατ�ντ-δες παραλλαγ9ς (Oπως καR σ.µερα). �Aργ4-
τερα Cν�µατ�Nει πρ-γµατα καR καταστ-σεις µF «συλλα#�ς» µιµ�'µεν�ς tV�υς φυσι-
κ�hς («φων�ς») >λλH καR παραγ4µεν�υς >π2 τ�ν δραστηρι4τητ- τ�υ (π.V. λ� = ρ�,
ρ�., <δρ�-κ� = κτ'π�ς, κ4πτω).

ΦυσικH \ ;νθρωπ�ς τ4τε δFν εKVε τ�ν αsσθηση τ�D συµφiν�υ («_φων�ν» = 0ω04ν),
γιατR �cτε µπ�ρ�Dσε �cτε tθελε νH τ2 πρ�φ9ρ]η (κ, τ, π, ν). :O Oρ�ς «σCµφων�ν» = συν-
δυασµ2ς AVρησιµ�π�ι.θη µεταγεν9στερα, _ς θH >ναλ'σ�υµε κατωτ9ρω, γιH τ� µετα-
τρ�π� τ7ς συλλα0ικ7ς γραφ7ς (µF 70 τ�υλ-Vιστ�ν σ'µ0�λα) σF >λφα0ητικ� (17 συµ-

04λων - γραµµ-των >ρVικ-, 24 τελικ-). T2 sδι� καR \ Oρ�ς
«συλλα#�» σηµα�νει δεσµ2ς - συνδυασµ4ς.

rEτσι µF «φων.εντα» καR «συλλα09ς» AπR Vιλιετ�ες µπ�-
ρ�Dσε νH συναισθ-νεται - ν�]7 καR νH Aπικ�ινων]7 µF τ�hς
συνανθρiπ�υς τ�υ (π.V. �ι ρ2 = π.γαινε στ2 νερ2). Bε-
0α�ως �S συλλα0Fς κατ9ληγαν π-ντ�τε σF φων7εν, δηλ.,
κα, π�, λε, τυ κ.λπ. καR δFν <π7ρVαν eV�ι - συλλα09ς σ'ν-
θετ�ι Oπως σκλ-γκ, κλ�'π. [ΣV9ση Aπιπ9δων6 συνειδ.σε-
ως καR γλiσσας: αsσθηµα/Nωικ�R eV�ι. 0. Συνα�σθηµα/φω-
ν.εντα, γ. N4ησις/συλλα09ς. δ. �Eπ�γνωση/π�ιητικ2ς λ4-
γ�ς.] (ΣO. 1).

2. MH δ*µN τ3ς γλVσσας.
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Emκtν 1. (Bλ?πε στ/ κε8µεν*.)

T2 τρ�τ� στ-δι� τ7ς γλiσσας eταν \ συνδυασµ2ς φωνη9ντων καR συλλα0Gν («δι-
πλασι�λ�γ�α», «σ'νθετ�ν») µF τ� δυνατ4τητα κατασκευ7ς >πειρ�ας λ9Bεων. KαR Aγ9-
νετ� φων�/φGς (φ�)!

KατH τ2ν Σωκρ-τη (Πλ-των, «Kρατ'λ�ς»)1 τH «πρGτα»
Cν4µατα εKναι AκεJνα π�', AνxG παρ-γ�υν ;λλα, δFν παρ-γ�νται >π2 καν9να. rEτσι
στ�ν γλGσσα τ�D AYγα��υ π�λιτισµ�D (Mινωικ�D, Mυκηναϊκ�D, Πελασγικ�D) τH
πρGτα Cν4µατα εKναι δισSλλαKα, π.V. >π2 τ� Γραµµικ� Γραφ� B (ΓΓB)3 UV�µε e-ko
(9-κ�) = UVω, di-do (δ�-δ�)=δ�δω, ko-wo (κ4-γ�) = k4ρ-FIς/νεαν�ας, ma-te (µ--τε) =
µ-τερ/µ.τηρ, po-me (π�-µ9) = π�ιµ.ν, ku-ru-so (κυ-ρυ-σ4) = Vρυσ4ς. KατH τ� γνiµη
µ�υ, Oπως τH µιλ�Dσαν καR τH Uγραφαν, ταυτ�N�ντας πρ*φ*ρC καR γραφ>.

|Aς δ�Dµε τ� πρ�τε�νει I «Aπ�σηµη» γλωσσ�λ�γ�α5, 0-σει τ7ς θεωρ�ας τ�D Chadwick
γιH τ� σV9ση πρ�φ�ρQς καR γραφ7ς (καν4νες γραφ7ς), <π�θ9τ�ντας >παραδ9κτως

3. TC πρQτα uνBµατα:



Oτι �S AYγαJ�ι ^Eλληνες _µιλ�Dσαν Oπως >κρι0Gς �S τ�D 5�υ αYGνα! Γρ-φει \ Γ.
Mπαµπινιiτης: «�H ΓΓB ε1ναι συλλα#ικ� γραφ� µD fλες τ�ς Qτ�λειες (;) τ�6 συστ3-
µατ�ς α�τ�6». «∆Dν διακρ$νει µακρ� κα� #ρα'�α pa-te = (πρ�φ.) πατ3ρ, e-ke = V'ει»
(0ε0α�ως, γιατR δFν εKVε µακρH/0ραV9α �cτε ει, τH πρ4φεραν δF Oπως τH Uγραφαν!].
ΣυνεV�Nει: «γι� τ� κ, γ, ' ε1'αν µ�ν� τ. k, γι� τ� π, #, φ τ. π=ρ» (καR Oµως, Oπως πρ�-
τε�νω κατωτ9ρω, εKVαν γιH τ2 καθ9να Yδια�τερα σ'µ0�λα πλ�ν τ�D φ, π�h ταυτ�Nετ�
µF τ2 π = πφ

�
, Oπως τ2 Γερµ. pfad < π(φ)

�
-τ�ς = µ�ν�π-τι). «T� /γρ� λ κα� ρ κακ<ς ταυ-

τ$J�νται». (TH λ καR ρ ταυτ�N�νται CρθGς σF λρ
�

, Oπως πρ�φ9ρεται στH �AγγλικH
rap/lap). «∆ιπλY σCµφωνα δDν δηλ=ν�νται: _γγελ�ς = a-ke-r~o» (MH Uτσι τH πρ�φ9-
ρανε!). «T� συµφωνικ� συµπλ�γµατα τ� Qν�λυαν σD δC� συλλα#Dς (π.'. ku-ru-so = 'ρυ-
σ�ς, a-ko-ro = Qγρ�ς». (:AπλQ δFν εKVαν συµπλ9γµατα, Oπως δFν εKVαν ληκτικH σ'µ-
φωνα καR πρ4φεραν a-k2-ro = >γρ4ς, pa-te = π-τερ, po-me → π�-µ9 = π�ιµ.ν).

:H AYγα�α :Eλληνικ� λ�ιπ2ν eταν µ�α 0αθ'τατα µ�υσικ� - π�ιητικ� γλGσσα, π�h
>κ�υγ4ταν σHν Wνα κελ-ρυσµα ρ'ακ�ς, σHν Wνα κελ-ηδηµα >ηδ4ν�ς, σHν τ�ν >πα-
ρ-µιλλη τ9Vνη τ�υς (Emκ. 1), παρ’ Oλη τ�ν παραφθ�ρH - «0αρ0αρισµ2» π�h <π9στη

µετH τ�ν καταστρ�φ�
(π.V. στρ-γB κ.λπ.). KαR
090αια δια0-N�υµε καR
καταν��Dµε τ�ν κατH τ2ν
Γ.M. «>τελ7» τρισερµ.-
νευτη (;) Aπιγραφ� τGν

τριπ4δων: τι-ρι-π--δε αι̃-κ9-ϋ κε-ρ̃ε-σ�-η� γ̃ε-κ̃ε = τρ�π�δες AYγεhς Kρ.σι�ς ]UVει (κα-
τ9Vει).

OS π�νακες - ;0ακες AVρησιµ�π�ι�Dντ� συνεVGς >π2 τ�hς AYγα�-
�υς, εsτε α) _ς παιVν�δια (ΣO. 2α): «πεσσ� πεντ�γραµµα... π�ντε γραµµαLς VπαιJ�ν»
(�Hσ'V., Σ�φ. �Aπ�σπ. 381 καR :Hρ4δ. 1.94) _ς καR «(Παλαµ.δης) Nφε6ρε πεσσ�Uς κC-
#�υς τε» (Σ�φ. �Aπ. 380), εsτε 0)_ς >0-κια λ�γι-
στικH Oπως \ Aκπληκτικ2ς «rA0αB ΣαλαµJν�ς»
τ�D 7�υ αY. (ΣO. 2K) µF µ�ν-δες, δεκ-δες, 3κατ�-
ντ-δες, Vιλι-δες καR τ-λαντα (τ) µF τH πενταπλ--
σι- τ�υς (π) στ2 Aπ-νω µ9ρ�ς, εsτε γ) _ς πιν-κια
γραφ7ς/γεωµετρ�ας («γρ&ψας Nν π$νακι πτυκτ4<»:
�IλιHς Z169). EYδικiτερα AVρησ�µευαν _ς «Nσ'α-
ρεLα»7 = Yκριiµατα (;) δικτυωτH >ριθµηµ9να \ρι-
N�ντ�ως καR καθ9τως (ΣO. 2α) πρ2ς τ�π�θ9τηση
καR εcκ�λη εvρεση πραγµ-των (σφραγ�δων κ.λπ.)
z πρ2ς Aκµ-θηση/<πενθ'µιση τGν συµ04λων συλ-
λα0ικ7ς γραφ7ς (ΣO. 3). :O Πλ�'ταρ-
V�ς >ναφ9ρει στ2 «ΠερR Σωκρ-τ�υς
δαιµ�ν��υ» (578), τ2 3B7ς καταπλη-
κτικ2 «(εYς �Aλκµ.νης παν-ρVαι�ν τ--
φ�ν ε<ρ9θη)... π$ναS 'αλκ�6ς V'ων
γρ&µµατα (=σ'µ0�λα) π�λλ� θαυµα-
στ�» _ς παµπ-λαια, τ'π�ι 0αρ0αρικ�R

4. OY π8νακες:
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τGν Vαρακτ.ρων AYγυπτιακ�R (συλλα0�-
γρ-µµατα).

:O Ventris AργαN4µεν�ς στ�ν >π�κρυ-
πτ�γρ-φηση τ7ς PAΦ κατiρθωσε νH κα-
θ�ρ�σ]η τ� φωνητικ� >B�α Oλων σVεδ2ν τGν
συµ04λων τ7ς ΓΓB µF µ�α ;γνωστη σF AµQς
µ9θ�δ�, τ�ν συνδυασµικ.. T2 µ4ν� π�h
µQς >π�κ-λυψε eταν, Oτι Aργ-σθηκε µF
«AσV-ρες» (grids)! Στ2 ΣO. 4A UV�υµε τ�ν
τελικ� AσV-ρα τ�D Ventris µF 5 κ-θετες
στ7λες µF τH φων.εντα a, e, i, o, u καR 13
σειρ9ς, AB �ν I πρiτη περι9Vει τH σ'µ0�-
λα - φων.εντα καR �S <π4λ�ιπες τH σ'µ0�-
λα - συλλα09ς, π�h >ρV�N�υν >π2 τH 12
σ'µφωνα, Oλα στ�ν �Aγγλικ. (π.V. da, de,
di, do, du)! ∆Fν <π-ρV�υν �S συνδυασµ�R
τGν b καR g.

rAραγε �S AYγαJ�ι Vρησιµ�π�ι�Dσαν AσVαρεJα; MH φυσικ-, Oπως UV�υν �S σηµε-
ριν�R συλλα04γλωσσ�ι λα�R (�I-πωνες, K�ρε-τες) τH πιν-κια καR τRς γραφ�µηVαν9ς
τ�υς. ^Oπως καR �S τυπ�γρ-φ�ι Uκαναν Vρ.ση τ7ς «κ-σσας» γιH τ�ν εvρεση wVι µ4-
ν� τGν γραµµ-των (κεφαλαJα / πεN-), >λλH καR συλλα0Gν Oπως µ�ρ�ων (ν&, θ�), συν-
δ9σµων (κα$, P). B90αια τH σ'µ0�λα π.V. τ7ς ΓΓB δFν τH Uγραφαν µ9σα σF >γγλικH
AσVαρεJα, Oπως τ�D Ventris, >λλH σF eλληνικ;, �cτε πρ4φεραν συλλα0Fς π.V. de (ντ9),
ja (τN-), qo (κ04), wa (γ�υ-). :O αYσθαντικ2ς π�λιτισµ2ς τGν AYγα�ων µF τ�ν εgαι-
σθησ�α τ7ς τ9Vνης τ�υ δFν θH εKVε µ�α «0-ρ0αρη»/σκληρ� γλGσσα >λλH µ�α µF «τρυ-
φερ�» πρ�φ�ρ-. ^Eνα AσVαρεJ�, π�h πιθανGς νH Vρησιµ�π�ι�Dσαν �S AYγαJ�ι, εKναι
τ2 πρ�τειν4µεν� >π2 AµF (ΣO. 4B) µF τRς >ντ�στ�ιVες πρ�φ�ρFς σF παρ9νθεση π.V. ΛO
→ (ρλ

�
�), δηλ. τ2 λ µεταBh λ καR ρ Oπως τ2 �Aγγλ. run. EKναι αgτ2 π�h >ναφ9ραµε πρ�η-

γ�υµ9νως >π2 τ2ν Πλ�'ταρV�.
ΠGς µαθα�νανε καR πGς θυµ4νταν τ2 καθ9να >π2 τH 90 συλλα0�γρ-µµατα (63 εKναι

τH 0ασικ-); :Aπλ�'στατα µαθα�ν�ντας µ�α - µ�α σειρH >π2 τRς 13 >ριθµηµ9νες σει-
ρ9ς. Π.V. τ�ν U0δ�µη σειρH = κ̃ια = κ̃α, κ̃ε, κ̃ι, κ̃�, κ̃ϋ, >φ�D �S συλλα0Fς αgτFς
εKναι καR >κρ�φων�ες τGν λ9Bεων/σVηµ-των (κ̂αλ� = γαλ7, κ̂9λω(ρ), κ̂'λι(B),
κ̂4(µ)φ�(ς) = γ4µφ�ς, κ̂ϋπ(α) = γ'ψ). Agτ2ς \ π�νακας / AσVαρεJ� πρ�τε�ν�υµε νH
Vρησιµ�π�ι7ται παγκ*σµ8ως γιH τRς AYγαJες γραφFς (ΓΓB, ΓΓA κ.λπ.).

ΠGς φθ-σαµε στ2 >λφ-0ητ�; TH εgρε�ας >π�δ�V7ς AσVαρεJα
(ΣO. 4B) εKVαν στ�ν κ-θε µ�α >π2 τRς 5 κ-θετες στ7λες τ2 σ'ν�λ� τGν «φωνGν» π�h
λ.γ�υν στ2 >ντ�στ�ιV� φων7εν π.V. στ�ν πρiτη στ.λη εKVαν τRς A, BA, ΓA κ.λπ.
«φωνFς» VωρRς >ρ�θµηση.

T2 πρ40ληµα eταν στRς \ριN4ντιες σειρ9ς, π�', AνxG στ�ν πρiτη eταν τH φων.εντα,
στRς ;λλες π.V. στ� 2η τ�π�θετ�Dσαν τH BA, BE, BI, BO, BY κ.�.κ. _ς «φωνFς» (wVι
_ς συλλα0Fς µF δ'� στ�ιVεJα). �Aριθµ�Dσαν λ�ιπ2ν 2, 3, 4 τRς <π4λ�ιπες σειρFς {πλGς
Aνθυµ�'µεν�ι τRς «φωνFς» >π2 τH σ'µ0�λα.

K-π�ι�ς (\ Παλαµ.δης;) z κ-π�ι�ι κ-π�τε σκ9φθηκαν τ2 {πλ�'στατ� >λλH Aκπλη-

5. T/ Rλφ;Kητ*.
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κτικ4: NH τ�π�θετ.σ�υν σF κ-θε σειρH >ντR >ριθµ�D Wνα σ'µ0�λ�, π�h νH θυµ�N]η
>ντ�στ�ιV� τ7ς ΓΓB (π.. K = κϋ-π(α) = γ'ψ8: ΣO. 4B). ^Eτσι, >ντR νH ψ-Vν�υν στ� θ9-
ση τ� γραφ� τ7ς φων7ς «κϋ», γρ-φανε >ντ�στ�ιVα KY. �Aπ�τ9λεσµα, I
κατ-ργηση τGν 90 δυσκ4λων συµ04λων τ7ς ΓΓB καR I >ντικατ-στασ. τ�υς µF 5 φω-
ν.εντα καR 12 ;φωνα σ'µ0�λα (�ν�µ-σθηκαν σ'µφωνα) tτ�ι 17 γρ-µµατα εgκ�λ�-
σVεδ�αστα, π�h Uκαναν Oλ�υς τ�hς συνδυασµ�hς τ7ς ΓΓB. KαR Aγ9νετ� τ2 >λφ-0ητ�
_ς µαθηµατικ2 Aπακ4λ�υθ� µιQς συλλα0ικ7ς γλiσσας (π�D εKναι I Φ�ιν�κη;)! T�
ABελ�Bεις <π7ρBαν τ4τε στRς γλGσσες τGν λαGν τ7ς Egρiπης/M.�Aσ�ας;

∆εκ-δες ;ρθρα UV�υν γραφ7 στ2ν «∆» σVετικH µF τ�ν AB--
πλωση/Aπ�ικισµ2 z καR π�λιτιστικ� Aπ�δραση τGν AYγα�ων - :Eλλ.νων στ�ν Egρi-
πη – M. �Aνατ�λ.. MF τ�ν <π�Viρηση τGν π-γων τ�D τελευτα��υ παγετGν�ς πληµ-
µυρ�N�υν �S παραλιακ�R �Yκισµ�R τ�D τ4τε 3λλαδικ�D Viρ�υ καR �S AYγαJ�ι - ^Eλλη-
νες ABαπλiν�νται σταδιακH πρ2ς τ�ν M. �Aσ�α/M. �Aνατ�λ., πρ2ς 0�ρρQν (Pωσ�α,
Kεντρικ� καR B. Egρiπη), πρ2ς δυσµHς (Γαλλ�α, �Aγγλ�α) καR διH θαλ-σσης πρ2ς
�Iταλ�α, :Iσπαν�α. TH φDλα µεταφ9ρ�υν Uθιµα καR γλGσσα, π�h µF τ�hς αYGνες καR τ�ν
>π�µ-κρυνση >π2 τ2 κ9ντρ� παραφθε�ρεται, «0αρ0αρ�π�ιεJται». EYδικiτερα τ2
κλJµα Aπηρε-Nει τ�ν πρ�φ�ρ-. ^Oπως καR στ2ν 3λλαδικ2 VGρ� τ2 ψυVρ2 κλJµα µε-
ταλλ-σσει τ�ν πρ�φ�ρH τGν CρεινGν πληθυσµGν µF τ�ν >π�κ�π� φωνη9ντων (τ2
στ4µα πρ9πει νH µ9ν]η κλειστ4), Uτσι καR τH φDλα/λα�R τ7ς Kεντρικ7ς, B4ρειας καR ∆υ-
τικ7ς Egρiπης µετατρ9π�υν τ�ν 0ασικH δισ'λλα0η πρωτ�-ελληνικ� σF µ*ν*σSλλα-
Kες γλGσσες. ̂ Oπως λ�ιπ2ν στH CρεινH τ7ς :Eλλ-δ�ς λ9νε τ2 µ�υλ-ρι → µ’λHρ’ z «0--
λε τRς 09ρες» → «0-λ’ τσ’ 0Fρς», Uτσι καR στ� B. καR ∆. Egρiπη λ9νε τ2 «�1ν�ς» → Γερµ.
Wein, �Aγγλ. win(e), Γαλλ. vin, AνxG στ� N. Egρiπη παραµ9νει I δισ'λλα0η λ9Bη Λατ.
vinum < F�Kν�ς < ΓΓB γ4-ν� → �Iταλ. + :Iσπ. vino. ∆ηλ. συνηθ9στατα V-νεται τ2 τε-
λευταJ� φων7εν Oπως Qγκ�ν → QγκCλ�ς → Λατ. angulus >λλH Γαλλ. καR �Aγγλ. angle
καR Γερµ. Eckl.

rEτσι �S γλGσσες τGν ΓερµανGν, ΣκανδιναυGν, :OλλανδGν, rAγγλων, Γ-λλων µε-
τατρ9π�νται σF µ*ν*σSλλαKες, >φ�D καR 0ασικFς λ9Bεις, π�h \µ�ι-N�υν µF δισ'λλα-
0ες, τRς πρ�φ9ρ�υν _ς µ�ν�σ'λλα0ες: �Aγγ. wond(er) = >π�ρG, Γερµ. Frend(i)g = εcθυ-
µ�ς z ρ.µατα werd(e), Γαλλ. parler = \µιλG. (Π-ντως στ� Γαλλικ� <π-ρVει καR π�-
σ�στ2 δισυλλ-0ων λ9Bεων mai-son <mano = µ9νω. ^Oσ� γιH τ�ν �Iταλικ� καR :Iσπα-
νικ� καR τRς Σλα0ικ9ς, εKναι 0ασικH δισ'λλα0ες γλGσσες, >λλH µF π-ρα π�λλFς συλ-
λα0Fς νH λ.γ�υν σF σ'µφωνα (π.V. bar-ba, con-te, cal-do κ.;.).

Συµπ?ρασµα: ^Oλες �S εgρωπαϊκFς γλGσσες εKναι παρεφθαρµ9νες 3λληνικFς «δι--
λεκτ�ι», π�h UVασαν τ� (δι)συλλα0ικ4τητ- τ�υς. rEτσι �S EgρωπαJ�ι UV�υν AγγενFς
πρ40ληµα Aκµ-θησης->ν-γνωσης (π.V. �Aγγλ. scrabml(e), flight, Γερµ. schwarz κ.;.).

:H συν9Vεια τ7ς :Eλληνικ7ς Γλiσσας >π2 τ�ν AYγα�α µ9-
Vρι τ� σηµεριν� εKναι >ναµφισ0.τητη. Παρ’ Oλη τ�ν περ��δ� τGν «µα'ρων Vρ4νων»
I νε�ελληνικ� διατ.ρησε σVεδ2ν >τ4φυα τ�ν (δι)συλλα0ικ4τητ- της (νε-ρ4, γε-λG).
^Oµως κατH τ�ν AB9λιB. της πρ�στ9θηκαν συνδυασµ��, π�h 0ασικH δFν Aπηρ9ασαν
τ� δ�µ. της. ^Oπως: 1. TH διπλQ γρ-µµατα (ψ καR B = κσ). 2. TH διπλQ σ'µφωνα (λλ,
00, ππ, σσ, κκ). 3. TH αυ, ευ. 4. TH δ�ψηφα σ'µφωνα (µπ, ντ, γκ >π2 B9νες λ9Bεις). 5.
TH τελικ- σ'µφωνα (ς καR ν). TH συµφωνικH Oµως συµπλ9γµατα (� 4� Oπως 0λ, κρ,
σκ...), π�h δFν <π7ρVαν στ�ν AYγα�α γλGσσα (σπ9ρ-µα → ΓΓB π9-µα), δηµι�υργ�Dν

H NEOEΛΛHNIKH.

OI «BAPBAPOI».
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µικρ�πρ�0λ.µατα στ� συλλα0ικ4τητα, wVι Oµως >Bεπ9-
ραστα.

rEτσι Cν�µ-N�υν στH νηπια-
γωγεJα τ�ν πρiτη πρ�σπ-θεια >ναγνiσεως, Vρησιµ�-
π�ι�Dνται δF τρεJς µ9θ�δ�ι: 1. :H συνθετικ� (>π2 τH γρ-µ-
µατα συνθ9τ�υν λ9Bεις. 2. :H >ναλυτικ� z \λικ� (µαθα�-
ν�υν εYκ4νες/λ9Bεις) καR τRς >ναλ'�υν σF γρ-µµατα). KαR
3. I >ναλυτικ�συνθετικ., δηλ. >ναλ'�υν τ� φρ-ση σF λ9-
Bεις, τRς λ9Bεις / εYκ4νες σF θ9µα - πρ4θεµα - Aπ�θεµα π.V.
in-geni-ous (z τRς 3λληνικFς σF συλλα0Fς) καR αgτH σF
γρ-µµατα. MετH >νασυνθ9τ�υν >π2 τH γρ-µµατα τ� λ9-
Bη (ΣO. 5). (ΣτH �AγγλικH I πτ.ση, flight = φλ-ιτ f.l.i.g.h.t.!!)

^Oλα αgτH τH συστ.µατα Aπρ�τ-θηκαν διαδ�VικH >π2 παιδαγωγ�hς τ7ς Egρiπης
καR τGν HΠA (Montessori, Piage, Decroly, Nelson), VωρRς νH Aπιλ'σ�υν τ2 δυσεπ�λυτ�
πρ40ληµα τ7ς τα'τισης τ7ς «φων7ς» µF τH γρ-µµατα τ7ς Oπ�ιας λ9Bης. TH συστ.-
µατα εYσ.Vθησαν καR στ�ν :Eλλ-δα, AVρησιµ�π�ι.θησαν δF αgτ�'σια µF παταγiδη
>π�τυV�α, >φ�D >π2 τ2 νηπιαγωγεJ� φθ-ν�υν τH παιδιH στ2 δηµ�τικ2 {πλGς ψελ-
λ�N�ντας µερικFς λ9Bεις, VωρRς νH γνωρ�N�υν πλ.ρως >ν-γνωση.

rEτσι �S παιδαγωγ��, >ντR νH >λλ-B�υν σ'στηµα Aπιν�Gντας Wνα καθαρH eλληνι-
κB, στηριN4µεν� στ� συλλα0ικ� δ�µ� τ7ς γλiσσας µας, πρ�0ληµατ�N�νται µF ;σκ�-
πα Aρωτ.µατα Oπως: Γιατ� τH ν.πια νH δια0-N�υν; Π4τε πρ9πει νH >ρV�σ�υν; Π�D καR
>π2 π�ι4ν νH µαθητε'σ�υν (γ�ν9α z σV�λεJ�); Π4σ� πρ9πει; KαR πGς (παιVν�δι κ.λπ.);
^Oλα δF τH πρ�σV�λικH 0ι0λ�α µF 0-ση τ�ν >π�στ.θιση τ7ς >λφα0.τας Vρησιµ�-
π�ι�Dν >παρ-δεκτες λ9Bεις. �Aπ2 τH τρ�α πλ9�ν γνωστH παραθ9τω: 1. τ�S�, ταS$. 2.
µπ.λ/γκ�λ. 3. µ�σ'�µπ$Jελα µυρωδ&τα, µαρι�ν�ττες µD µαντ�λYτα! κ.λπ.

T� πρ9πει νH γ�ν]η; ΠρGτα νH συνειδητ�π�ι.σ�υµε τ2 πρ40λη-
µα τGν Egρωπα�ων, π�h >π�ρρ9ει >π2 τ�ν Aγγεν7 >δυναµ�α >ν-λυσης τGν λ9Bεων
σF συλλα09ς. EKναι πλ9�ν RλφαKητικFς γραφ9ς. OS δ'� ;λλες κατηγ�ρ�ες γραφGν10

εKναι �S συµφωνικFς Oπως I 30ραϊκ�/>ρα0ικ� καR �S συλλαKικFς Oπως I Yαπωνικ� µF
� 100 συλλα0Fς - σ'µ0�λα (ja-ma = 0�υν2) _ς καR I 3λληνικ., µF συλλα0Fς Oµως >π2
24 γρ-µµατα. rEτσι I :Eλληνικ., µF 0ασικFς λ9Bεις δισ'λλα0ες καR µF δ�µ� καθαρH
συλλα0ικ., µF συλλα0Fς π�h σVεδ2ν π-ντα >π�τελ�Dνται >π2 Wνα σ'µφων� (σπ-νια
δ'�) στ�ν >ρV� καR Wνα φων7εν στ2 τ9λ�ς, δικαι�Dται νH UV]η δικ4 της καR µ�ναδικ2
σ'στηµα Aκµ-θησης / >ν-γνωσης.

Πρ9πει πρGτα νH κ-ν�υµε Wναν κατ-λ�γ� 300 λ9Bεων, >φ�D \ρ�σ�υµε τRς 0ασικFς >λλH
καR {πλFς λ9Bεις (π.V. στ2 Λ = λ-δι, λαιµ4ς, λ9γει, λεµ4νι, λ9Bη κ.λπ.). MετH νH γρ-ψ�υ-
µε καρτ?λλες µF τRς 0ασικFς συλλα0Fς π.V. κα, κε, κι, κ�, κ�υ, κη. �Aντ’ αgτGν πρ�τε�νω
τ�ν κατασκευ� κSKων (ΣO. 6): ΣτRς πλευρFς τ�D πρiτ�υ θH γρ-ψ�υµε µF παVh στυλ2 τ2
α, ε, η, �, �υ, η (θH 0γ-λ�υµε φωτ�τυπ�α τ2 ΣV. 6) καR θH γεµ�σ�υµε τH γρ-µµατα µF
µαDρ� µαρκαδ4ρ�. �Aφ�D 0γ-λ�υµε ;λλες 6 φωτ�τυπ�ες τ�D ΣO. 6A, συµπληρiν�υµε
τ�hς WBι κ'0�υς µF τ2 κ, µ, π, σ, τ καR λ (ΣO. 6.2 καR 7). �Aφ�D γρ-ψ�υµε τRς καρτ9λλες 4,
5 καR 6 sσες µF τRς πλευρFς τGν κ'0ων, _ς καR τRς µισFς καρτ9λλες 1α, 3 καR 6, UV�υµε Oλ�
τ2 >παιτ�'µεν� <λικ2 γιH τ�ν Aκµ-θηση τ7ς >ν-γνωσης. (Πρ�τε�νω τH γρ-µµατα τGν 6
κ'0ων νH Vρωµατισθ�Dν µF τH 3B7ς Vρiµατα: :O κ'0�ς κ = κ4κκιν�ς, \ µ = µπλ9, \ π =

H EKMAΘHΣH.

H ΠPOANAΓNΩΣH.
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πρ-σιν�ς, \ σ = κ�τριν�ς, \ τ = µi0
καR \ λ = π�ρτ�καλ.ς.)

ΠρRν >ναπτ'B�υµε τ� µ9θ�δ�
>ν-γνωσης, πρ9πει νH >ναφερ-
θ�Dµε στ�ν Aκµ-θηση τ7ς πρ�-
φ�ρικ7ς «µητρικ7ς» γλiσσας. :H
:Eλληνικ� λ4γxω τ7ς δ�µ7ς της
εKναι I εgκ�λiτερη καR I ταV'-
τερη στ�ν  Aκµ-θησ. της _ς «µη-
τρικ7ς» γλiσσας (I µητρικ�
µπ�ρεJ νH εKναι δ'� γλGσσες z
καR τρεJς, Oταν �S γ�νεJς µιλ�Dν
;λλες γλGσσες, µπ�ρ�Dν δF νH
µαθευτ�Dν >π2 τ2 0ρ9φ�ς συγ-
Vρ4νως). �AρκεJ >π2 τ�ν Iµ9ρα
τ7ς γενν.σεως I µητ9ρα - τρ�φ2ς
νH τ�D µιλQ �ρεµα, καθαρ-, µε-
λωδικH τ�ν�N�ντας τRς συλλα09ς,
wVι Oµως συλλα0�N�ντας. rEτσι,
Aφ4σ�ν τ2 Cπτικ�ακ�υστικ2 σ'-
στηµα τ�D 0ρ9φ�υς λειτ�υργεJ
καν�νικ-, τ2 :Eλλην4π�υλ� τGν
3 µηνGν µπ�ρεJ νH καταν�]7 �
100 0ασικFς λ9Bεις καR 10 µηνGν
�1000. ^Oταν τ2 σ'στηµα \µι-
λ�ας _ριµ-σ]η (1 Wως 1ó AτGν), τ2
0�ηθQµε νH πρ�φ9ρ]η καθαρH τ�
συλλα0ικ� γλGσσα µας, >π�-
κτGντας τ�ν αsσθηση τ7ς συλ-

λα07ς – «φων7ς». ∆Fν συµ0α�νει τ2 sδι� µF τRς εgρωπαϊκFς γλGσσες Yδ�ως τGν γερ-
µαν�γενGν (rAγγλων, Σκανδινα0Gν, :OλλανδGν κ.λπ.). Λ4γ�υ V-ριν τ2 �Aγγλ4π�υ-
λ� πρ9πει νH BεVωρ�σ]η π-νω >π2 100 µ�ν�σ'λλα0ες λ9Bεις, π�h πρ�φ9ρ�νται >π2 wa
= γ�υ-, we Wως wi, πρQγµα τρ�µερH δ'σκ�λ� γιH µικρ2 παιδ� (π.V. wage, wake, weigh,
way, wear κ.λπ.).

^Oταν πλ9�ν τ2 παιδ� (� 2 AτGν) \µιλ]7, πρ�φ9ρ�ντας � 1000 λ9Bεις, εKναι �ριµ� νH
πα�B]η µαNR µF τH παιVν�δια τ�υ καR τ�hς κ'0�υς. �Aστειευ4µεν�ι, κ-ν�ντας µ�ρφα-
σµ�'ς, θH τ�D δια0-σ�υµε φωναVτH τ2 κ'0� µF τH φων.εντα. �Aργ4τερα τ2ν κBκκι-
ν* (τ�ν�N�ντας, κ4κκιν� = κ) κ'0� µF τH κα, κε.... (�S σ'λλα0ες σHν φων9ς, wVι δ'�
γρ-µµατα κ+α), µετH τ�hς <π4λ�ιπ�υς. ^Oταν τ2 ν.πι� σF 1-2 µ7νες (π-ντα πα�N�-
ντας) τ2ν 0ρ�σκ]η µ4ν� τ�υ, τ4τε µπ�ρ�Dµε νH 0-λ�υµε πλ-ι-πλ-ι δ'� κ'0�υς π.V. πQ-
µε καR νH π�Dµε τ� λ9Bη «πQµε». |Aν τ2 ν.πι� Aπαναλ-0]η συνειδητ& τ� λ9Bη, BεκινPQ
τ� διαδικασ�α τ7ς >ν-γνωσης. Tiρα, Oπ�τε θ9λει, µπ�ρεJ νH συνδυ-N]η µF τ� 0�.θει-
µας τ�hς κ'0�υς δηµι�υργGντας λ9Bεις. KαR Aγ9νετ� >ν-γνωση!

�Aφ�D φωτ�τυπηθ]7 τ2 ΣV. 6 σF V�ντρ2 γυαλιστερ2 VαρτR καRH KATAΣKEYH.
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συµπληρωθ]7, _ς >ναφ9ραµε, κ40�υµε τ2 περ�γραµµα, τσακ�N�υµε στRς Aστιγµ9νες
γραµµFς καR κ�λλQµε τ� λωρ�δα π�h γρ-φει «κ�λλα». TRς <π4λ�ιπες >κµFς τRς κ�λ-
λQµε µF σελ�τα�ηπ (ΣO. 6.8). rEτσι κατασκευ-N�υµε συν�λικH 7 UγVρωµ�υς κ'0�υς
(Wνα µF φων.εντα καR UBι µF συλλα09ς). MετH 3τ�ιµ-N�υµε τRς τετρ-γωνες καρτ9λλες
καR τRς µισ9ς.

:H Aπιλ�γ� τGν >ρVικGν λ9Bεων Aπαφ�εται στ� συνδυασµικ� Sκαν4-
τητα καR φαντασ�α τ�D γ�ν9ως/Aκπαιδευτ7. �EνδεικτικH πρ�τε�νω τ�hς 3B7ς πρiτ�υς
συνδυασµ�'ς: πQ-µε/;-κ�υ. MετH µF τ� µισ� κ-ρτα «K» (1α) τ�π�θετηµ9νη διαδ�VικH
στRς πλευρFς 3ν2ς κ'0�υ π.V. τ�D «µ» UVω Wνα δε'τερ� κ'0� «K». Συνδυ-N�ντ-ς τ�ν
µF τ2ν κ'0� «K» UVω τRς λ9Bεις «κακ-», «κακ4», «κακ.», «κ�'κ�υ», «κικ.», «κ�κ4».
ΣυνεV�N�ντας UV�υµε «κ-τι», «κ-σσα», «µ-σα», «µ9σα», «µ9ση», «µισ-», «κ4τα», «κ�υ-
τ�», «κ�υτ4», «µετ-», «sσα», «wσα», «;σε»... – Oλες µF τ�hς κ'0�υς «K» «µ» «σ».

Περ�π�υ 80 τ'π�ι λ9Bεων ε<ρ9θησαν (0ασικH δισ'λλα0ων) µF συνδυασµ2 τGν 7 κ'-
0ων καR � 300 σF συνδυασµ2 µF τRς καρτ9λλες.

MF τ� Vρ.ση τ�D «ς» (τελικ2) καR «ω» (ρ.µατα) Aµπλ�υτ�Nεται τ2 λεBιλ4γι�. OS
καρτ9λλες γα, να, καR Aν συνεVε�Pα �S <π4λ�ιπες (ΣO. 6.5+6) τ2 συµπληρiν�υν [Aνδει-
κτικH Λ= λ�γα/λ�γ�/Uλεγα, ∆I= π4δι/λ-δι/δ�νε/δ�νω/δικ4(ς) µ�υ]. ΓενικGς �S µισFς
καρτ9λλες τ�π�θετ�Dνται στ�hς κ'0�υς µετα0-λλ�ντας τ� συλλα0� (κε→και).

:H µ�ναδικ� :Eλληνικ� ΓλGσσα µαθα�νεται νωρ�ς, γρ.γ�ρα
καR εcκ�λα V-ρις στ� (δι)συλλα0ικ� δ�µ. της σF Oλα τH Aπ�πεδ- της: �Aντ�ληψη, \µι-
λ�α, >ν-γνωση καR παρ-λληλη γραφ.. ^Oταν �S νευρ�-ψυV�-πνευµατικFς Sκαν4τη-
τες τ�D παιδι�D σταδιακH _ριµ-N�υν (π�λh νωρ�τερα >π’ O,τι φανταN4µαστε), τ4τε
εKναι \ κατ-λληλ�ς Vρ4ν�ς Aκµ-θησης τGν σταδ�ων τ7ς γλiσσας. rEτσι τH :Eλλην4-
π�υλα µπ�ρ�Dν νH διαθ9τ�υν τ2 AργαλεJ� τ7ς γλiσσας στH τρ�α τ�υς Uτη σF <ψηλ2
π�σ�τικ2/π�ι�τικ2 Aπ�πεδ�. Στ2 νηπιαγωγεJ� θH µπ�ρ�Dσαν νH γρ-φ�υν καR νH δια-
0-N�υν {πλQ λ�γ�τεVνικH καR Aπιστηµ�νικH κε�µενα. T2 δF πρ4γραµµα τ�D δηµ�τι-
κ�D νH >ναµ�ρφωθ]7 σF Aπ�πεδ� γυµνασ��υ µF 0ι0λ�α καR τρ4π�υς διδασκαλ�ας τε-
λε�ως διαφ�ρετικ�'ς. ^Oλα αgτH µF Vαρ-, µ9σα στ2 παιVν�δι, µF δηµι�υργικFς >σV�-
λ�ες, µF µαθηµατικ-, γυµναστικ., µ�υσικ., V�ρ4, >παγγελ�α. M�α ν9α >γωγ.-παιδε�α.
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«�H �Eλλ&δα στ�ν Λαµ$α
κι Qπ. π&νω !Aλ#αν$α.»

∆Dν µπ�ρ< ν� µ� θαυµ&σω τ�ν ε/ρηµατικ�τητα τ�6 Qνωτ�ρ�υ δ$στι'�υ, π�U τραγ�υδ�6ν �M
ε�γενεLς !Aλ#αν�� φ$λαθλ�ι, π�U κατ� σCµπτωσιν ε1ναι κα� �Bκ�ν�µικ�� πρ�σφυγες στ�ν '=ρα
µας, Nν '�ρ4< σD κ&θε π�δ�σφαιρικ. Qγ<να π�U συναντι<νται. E1ναι Qπ. τ� bγν�τερα Qθλη-
τικ� συνθ3µατα. T=ρα σεLς θ� Nρωτ3σετε, κα� µD τ. δ$κι� σας, τ$ κ&νει Nν πρ�κειµ�ν4ω e �Eλλη-
νικ� !Aστυν�µ$α. OE! !Aπ�λαµ#&νει τ. τραγ�Cδι κα� Qπ�ρ'εται. Kαθ�σ�ν, _ν Nπ�µ#gη, θ� κα-
τηγ�ρηθg* γι� ρατσισµ. Qπ’ fλ�υς Nκε$ν�υς τ�Uς πρ��δευτικ�Cς, π�U µαJεC�νται στ� δι&φ�ρα
στρ�γγυλ&, τετρ&γωνα κα� u#�λ τραπ�Jια τ*ς τηλε�ρ&σεως. !Aπ. τ�ν _λλη ε1ναι δυνατ�ν, ̀ ρι-
σµ�ν�ι καλ�� Qστυν�µικ�� ν� δε$ρ�υν τ�Uς Nργ�δ�τες τ�υς; Tρ<νε �M _νθρωπ�ι ψωµ&κι Qπ. τ�ς
καθ’ fλα ν�µιµες Nπι'ειρ3σεις τ*ς !Aλ#ανικ*ς Mαφ$ας. OE, κα� e Q'αριστ$α V'ει τ� fρι& της.

Στ� QSι�σηµε$ωτα τ<ν µην<ν π�U π�ρασαν �ταν κα� e 7ντ.ς τ�6 !Iσρα�λ ν$κη τ�6 Πανα-
θηναϊκ�6 Nπ� τ*ς Mακκ&µπι («Mακκα#αL�ι») τ�6 TDλ !A#$#. N$κη, π�U τ.ν κατ�στησε πρω-
ταθλητ� E�ρ=πης στ. µπ&σκετ. T$; N� κ�ψω τ�ς µαλακ$ες πρω�-πρω$, Qφ�6 e Θεσσαλ�ν$κη
ε/ρ$σκεται Nντ.ς τ*ς �Eλληνικ*ς Nπικρατε$ας; A�τ. τ. λ�τε σεLς, Qλλ� σYς π�ι�ς σYς ρωτ&ει
(γι� ν� µ� γρ&ψω καν�να πι. _σεµν� ρ*µα, κα� τ. κ�ψει R Λ&µπρ�υ); OE'ετε ρωτ3σει καν�-
να �E#ραL� τ*ς διασπ�ρYς, π<ς Qπ�καλεL τ�ν συµπρωτεC�υσα. T. «Θεσσαλ�ν$κη» δDν τ. 'ρη-
σιµ�π�ι�6ν ̀ ς π�λU 7λληνικ�ν. Λ�ιπ.ν τ�ν «Σαλ�ν$κη» τ�ν Qπ�καλ�6ν «e πρωτεC�υσ& µας».
Γι’ α�τ. σYς γρ&φω, fτι R Παναθηναϊκ.ς VπαιJε Nκτ.ς hδρας. Kι α�τ� e Nντ.ς Bσραηλιν�6 Nδ&-
φ�υς ν$κη τ�6 Π.A.O. Nπ�συρε τ�ν µ*νιν τ<ν bγν<ν φιλ&θλων τ*ς Mακκ&µπι. T=ρα �M dδι�ι
�ταν, νεαρ�� π�U δ�Cλευαν γι� τ�ν δ�ση τ�υς �ταν, θ� σYς γελ&σω. Π&ντως �M πανηγυρ$J�-
ντες !AθηναL�ι uπαδ�� τ�6 πρωταθλητ* E�ρ=πης Vφαγαν τ. SCλ� τ*ς Qρκ�Cδας. Kι fλα α�τ�
στ. κ�ντρ�ν τ*ς Θεσσαλ�ν$κης· κ&τω Qπ. τ.ν Λευκ. ΠCργ�. Bε#α$ως κα� δDν περνY Qπ. τ.
µυαλ� µας fτι µD πρ�σ'ηµα τ. π�δ�σφαιρ� κα� τ. µπ&σκετ – κ&τι σ�ν _τυπ�ς π�λεµ�ς B�ρε$ων
κα� N�τ$ων – τεκτα$νεται 'ωριστικ. κ$νηµα στ�ν B�ρει� �Eλλ&δα Qπ. κ&π�ι�υς σκ�τειν�Uς
κCκλ�υς. A�τ� ε1ναι παραµCθια γι� µικρ� παιδι&. Kα� καλ<ς Vκανε e Qστυν�µ$α κα� δDν Nπε-
ν�#η, γιατ� µπ�ρεL (λ�γω, µπ�ρεL) ν� συνελ&µ#ανε κα� καν�να �E#ραL� κα� ν_'αµε ντρ&#αλα,
fπως τ�ν Vπαθε e KCπρ�ς, π�U συν�λα#ε τ�Uς δυ. �E#ρα$�υς κατασκ�π�υς.

Kα� γι� ν� συµπληρ=σ�υµε τ. Qθλητικ� µας π&Jλ, _ς σταµατ3σ�υµε κα� στ�ν κ�µµατ&κι πε-
ρ$εργη δ3λωση τ�6 κυρ$�υ !Aντ=νι� X�υ�ν Σ&µαρανγκ, πρ��δρ�υ τ*ς Παγκ�σµ$�υ !Oλυµπιακ*ς
!Eπιτρ�π*ς, R Rπ�L�ς π�ραν τ<ν _λλων µYς ε1πε �Zτε λ$γ�-�Zτε π�λC, fτι �M !Oλυµπιακ�� Qγ<νες
τ�6 2004 θ� διεSα'θ�6ν στ�ν !Aθ3να, Nφ’ fσ�ν δDν /π&ρ'ει Qναταρα'� στ�ν '=ρα µας. Kα� πα-
ρ&λληλα Vδωσε Nντ�λ� στ�ν Σε�Uλ ν� Nπιτα'Cνgη τ�ς Nργασ$ες της γι� Qν&ληψη !Oλυµπι&δ�ς! !ES
fσων γνωρ$Jω κι Qπ’ f,τι φα$νεται, �Mασδ3π�τε φCσεως Qναταρα'� στ�ν �Eλλ&δα, fπως τ��λ&-
'ιστ�ν δε$'ν�υν σ3µερα τ� πρ&γµατα, Qπ�κλε$εται τ��λ&'ιστ�ν γι� πεντακ�σια 'ρ�νια, Nκτ.ς
_ν R κCρι�ς P�υ#Yς φ�ρ�σgη µ$νι φ�Cστα, περισταλg* τ. `ρ&ρι� τ<ν σκυλ&δικων κα� λ�ιπ<ν νυ-
'τεριν<ν κ�ντρων ] καταργηθg* R «Πρωϊν.ς KαφDς» τ�6 Γι=ργ�υ Παπαδ&κη. Λ�τε, α�τ� e γρι�
Qλεπ�6 τ�6 Qθλητισµ�6 ν� S�ρgη κ&τι παραπ&νω, π�U Qγν��6µε NµεLς �M _µεσα Nνδιαφερ�µεν�ι;
Kα� Nπειδ� δDν #λ�πω «OAνδρες cEτ�ιµ�υς γι� cOλα» παρ� µ�ν� στ�ν Nκπ�µπ� τ�6 κ. Mικρ�C-
τσικ�υ, Qνησυ'< λιγ�υλ&κι γι� τ. τ$ #υσσ�δ�µ�6ν �M πρ�αι=νι�ι φ$λ�ι µας.

ΓιQργ*ς ΠετρBπ*υλ*ς

=Aθλητικ; τινα

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



:O δρ. Nικ4λα�ς Kλαδ4π�υλ�ς, \ \π�J�ς τH τελευταJα δ9κα Vρ4νια διη'θυνε τ2 ΓραφεJ�
Παιδε�ας τ7ς �AρVιεπισκ�π7ς �Aµερικ7ς καR συνταBι�δ�τ.θηκε πρ�σφ-τως, σF συν9-
ντευB. τ�υ στ�ν \µ�γενειακ� Aφηµερ�δα «Πρωιν.» >ναφ9ρθηκε στ2ν ρ4λ� τGν Sερ9ων
στ�ν 3λληνικ� παιδε�α τGν �Aπ�δ.µων.

ZOΦEPO TO MEΛΛON THΣ OMOΓENEIAΣ

MBν* 30.000

παιδιC

διδ;σκ*νται

τNν MEλληνικN

στJς HΠA
MO καθηγητNς Γ. K*υρKετ;ρης

H APXIEΠIΣKOΠH A∆IAΦOPEI ΓIA THN EΛΛHNIKOTHTA

T. µεLJ�ν θ�µα τ*ς �Eλληνικ*ς Παιδε$ας τ<ν �Eλλην�αµερι-
καν<ν V'ει πλ��ν τεθ*, κα� e Qντιµετ=πισ3 τ�υ δDν µπ�ρεL
ν� µαταιωθ�*. !Eν�< τ� θραν$α τ<ν κ�ιν�τικ<ν 7λληνικ<ν σ'�-
λε$ων Qδει&J�υν κα� τ� Nλ&'ιστα 7λληνικ� Bδιωτικ� σ'�λεLα
στ�ς HΠA Jητ�6ν Qπεγνωσµ�να τ� #�3θεια τ�6 7λληνικ�6
κρ&τ�υς, e !Aρ'ιεπισκ�π� – µ�'ρι τ� στιγµ� π�U γρ&φεται
τ. παρ�ν – δDν V'ει Qπαντ3σει στ. Nρ=τηµα, γιατ� δDν Qπ�-
δ�'εται τ�ν δωρε�ν Qπ�στ�λ� �Eλλ3νων δασκ&λων Qπ. τ.
�Yπ�υργεL� Παιδε$ας (#λ. «∆αυλ�ν», τ. 219).



:O δρ. Kλαδ4π�υλ�ς AπαινεJ καR <µνεJ τ2 Uργ� τGν :Eλλ.νων AκπαιδευτικGν καR τGν κ�ι-
ν�τ.των π�h διατηρ�Dν Iµερ.σια καR >π�γευµατινH σV�λεJα καR >πευθ'νει Uκκληση στ�ν
:Oµ�γ9νεια νH στηρ�BPη τH κ�ιν�τικH σV�λεJα. Λαµ0-ν�ντας <π’ wψιν τ2ν ρ4λ� π�h δια-
δραµατ�N�υν �S SερατικGς πρ�ϊστ-µεν�ι τGν κ�ιν�τ.των καR τ�ν >π4λυτη κυριαρV�α τ�υς,
καλεJ τ�hς SερεJς νH κατα0-λ�υν κ-θε πρ�σπ-θεια, �στε νH λειτ�υργ.σPη σF κ-θε κ�ιν4-
τητα >π�γευµατιν2 σV�λεJ�. �Eπισηµα�νει µ-λιστα, Aπι0ε0αιiν�ντας σVετικH δηµ�σιε'-
µατα τ�D «∆αυλ�D», Oτι, AνPG <π-ρV�υν Oλες �S δυνατ4τητες, >π�υσι-Nει I στ�ιVειiδης
0�'ληση µιQς µερ�δας Sερ9ων. �Eνδεικτικ2 εKναι τ2 γεγ�ν2ς Oτι \ >ριθµ2ς τGν µαθητGν
π�h φ�ιτ�Dν στH κ�ιν�τικH σV�λεJα εKναι π-ρα π�λh µικρ4ς, καθ~ς στH Iµερ.σια σV�λεJα
φ�ιτ�Dν 4.500 παιδιH καR στH 270 >π�γευµατινH ;λλα 25.000 παιδι-. :O δρ. Kλαδ4π�υλ�ς
Aπισηµα�νει, Oτι, AHν κανεRς συγκρ�νPη τ2ν >ριθµ2 αgτ2 µF τ2ν γενικ2 >ριθµ2 τGν παιδιGν
τ7ς :Oµ�γ9νειας, θH συµπερ-νPη Oτι τH π�σ�στ2 αgτ2 εKναι Aλ-Vιστ�.

TH στ�ιVεJα π�h UVει καταθ9σει µ9Vρι σ.µερα \ «∆αυλ2ς» γιH τ2ν ρ4λ� τ7ς �AρVιεπι-
σκ�π7ς �Aµερικ7ς καR τ�D ΠατριαρVε��υ στ2 N.τηµα τ7ς :Eλληνικ7ς Παιδε�ας >λλH καR
Aν γ9νει τ7ς διατ.ρησης καR πρ�iθησης τ�D :Eλληνισµ�D στRς HΠA UρVεται ν- Aπι0ε-
0αιiσPη \ 3λλην�αµερικαν2ς καθηγητ�ς K�ινωνι�λ�γ�ας τ�D Πανεπιστηµ��υ B�ρε��υ
�Iλλιν4ις κ. Γ. K�υρ0ετ-ρης σF µ�α Aφ’ Oλης τ7ς vλης συν9ντευBη.

– Π*ιBς εoναι i ρBλ*ς τ3ς =OρθBδ*Tης =Eκκλησ8ας τQν HΠA στN διατ>ρηση τ*D MEλλη-
νισµ*D;

– :H �Oρθ4δ�Bη �Eκκλησ�α µπ�ρ�Dσε, AHν tθελε, νH διαδραµατ�σPη πρωταρVικ2 ρ4λ�
στ�ν Aπι0�ωση τ�D :Eλληνισµ�D. ∆υστυVGς I δι��κησ. της καR I πλει�ψηφ�α τGν Sερ9ων
δFν διαθ9τ�υν :Eλληνικ� Παιδε�α, >λλH �cτε διακρ�ν�νται γιH τ�ν Aπιθυµ�α τ�υς νH δια-
τηρ.σ�υν στ�ιVεJα συνδεδεµ9να µF τ�ν 3λληνικ� Aθνικ� ταυτ4τητα. �Eνδιαφ9ρ�νται γιH
τ� θρησκε�α _ς πνευµατικ� συνε�δηση καR wVι _ς κ�σµικ� Aθνικ� 3λληνικ� ταυτ4τητα.
rAλλωστε αgτ2 >π�τελεJ καR τ2 «µ�ντ9λλ�» τ�D ΠατριαρVε��υ – δFν Aπιδιiκει I �Oρθ�-
δ�B�α νH εKναι >π�κλειστικH 3λληνικ..

:O ρ4λ�ς τ7ς �AρVιεπισκ�π7ς εKναι I �ργανωµ9νη παρ�υσ�α τ7ς :Eλληνικ7ς �Oρθ4δ�-
Bης �Eκκλησ�ας στ� B. �Aµερικ.. :H Cργ-νωση τ7ς �Oρθ4δ�Bης :Eλληνικ7ς �Eκκλησ�ας
στ�ν �Aµερικ� Vρ�ν�λ�γεJται >π2 τ2 1924, >κρι0Gς µετH τ� Mικρασιατικ� καταστρ�φ..
T2ν sδι� Vρ4ν� Sδρ'εται καR I AXEΠA.

– Π*ι?ς *Y σO?σεις =AρOιεπισκ*π3ς καJ ΠατριαρOε8*υ;
– �EπR τ�D παρ4ντ�ς τ�υλ-Vιστ�ν AπιφανειακH �S σV9σεις ΠατριαρVε��υ καR �AρVιεπι-

σκ�π7ς εKναι φιλικ9ς. :Ωστ4σ� εKναι εgρ'τερα γνωστ4, Oτι \ νDν >ρVιεπ�σκ�π�ς ∆ηµ.-
τρι�ς δFν >π�τελ�Dσε τ�ν πρiτη Aπιλ�γ� καR πρ�τ�µηση τ�D Bαρθ�λ�µα��υ καR τ7ς Συ-
ν4δ�υ τ�υ. T2 θ9µα τ7ς Agτ�κ9φαλης �Oρθ�δ4B�υ :Eλληνικ7ς �Eκκλησ�ας καR Aν συνε-
Vε�Pα µιQς Παν�ρθ4δ�Bης ^Eνωσης Oλων τGν Cρθ�δ4Bων στ�ν �Aµερικ� εKναι I Aπιθυµ�α
>ρκετGν AδG γεννηµ9νων, τ4σ� :Eλλ.νων Oσ� καR ;λλων Cρθ�δ4Bων διαφ�ρετικGν Aθνι-
κ�τ.των Oπως Σ9ρ0ων, Piσσων, P�υµ-νων, B�υλγ-ρων κ.�.κ.

TH θ9µατα αgτH δFν συNητι�Dνται δηµ�σ�ως, >λλH �S πι2 Aνηµερωµ9ν�ι γνωρ�N�υν Oτι
τ2 ΠατριαρVεJ� Aλ9γVεται >π2 τ�ν τ�υρκικ� κυ09ρνηση καR I Aκλ�γ� τ4σ� τ�D πατρι-ρ-
Vη Oσ� καR τGν Aπισκ4πων τ�υ πρ9πει νH UVPη τ�ν Uγκριση τ7ς T�υρκ�ας, γεγ�ν2ς τ2 \π�J�
>ντ�κειται στ� Συνθ.κη τ7ς ΛωN-ννης (1923) καR τ�D καταστατικ�D τGν :Hνωµ9νων
�EθνGν.

H ΣYNENTEY�H TOY KAΘHΓHTH Γ. KOYPBETAPH
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:H τ�υρκικ� κυ09ρνηση UVει κυρι�λεκτικH περι�ρ�σει τ2ν ρ4λ� τ�D ΠατριαρVε��υ καR
τ2 0λ9πει περισσ4τερ� _ς µ�υσεJ� z µ9σ� πρ�παγ-νδας γιH τH δικ- της �Yκ�ν�µικH καR
π�λιτικH συµφ9ρ�ντα. :H T�υρκ�α, _ς γνωστ4ν, δFν >ναγνωρ�Nει τ�ν �Yκ�υµενικ4τητα
τ�D ^Eλληνα Cρθ4δ�B�υ πατρι-ρVη.

– Π*ι?ς *Y πρ*σδ*κ8ες γιC τ/ ν?* RρOιεπ8σκ*π* =Aµερικ3ς;
– OS πρ�σδ�κ�ες γιH τ2ν ν9� >ρVιεπ�σκ�π� εKναι καλ'τερες >π2 O,τι eταν µF τ2ν κ. Σπυ-

ρ�δωνα, Aναντ��ν τ�D \π���υ �S :Eλλην�αµερικαν��, Yδ�ως �S Cργανiσεις OCL (�Oρθ4δ�B�ι
Xριστιαν�� Λαϊκ��) καR τ2 GOAL (^Eλληνες �Oρθ4δ�B�ι �Aµερικαν�R �AρVηγ��) �ργ--
νωσαν µ�α ;νευ πρ�ηγ�υµ9ν�υ Aκστρατε�α. Στ�ν Aκστρατε�α αgτ� συνετ-Vθησαν καR �S
Aπ�σκ�π�ι / µητρ�π�λ�τες >λλH κι Wνας µεγ-λ�ς >ριθµ2ς Sερ9ων. Π�λλH >π2 τH πρ�0λ.-
µατα π�h >ντιµετiπισε \ πρiην >ρVιεπ�σκ�π�ς πρ�ϋπ7ρVαν αgτ�D. :O κ. Σπυρ�δων Uκα-
νε λ-θη στρατηγικ7ς >λλH καR τακτικ7ς σηµασ�ας καR γι’ αgτ2 ABηναγκ-σθη σF παρα�-
τηση. :O κ. Σπυρ�δων >π�φ-σισε νH >π�συρθP7 παντελGς >π2 τ�ν �Eκκλησ�α.

– =Eκτ/ς Rπ/ τ/ Uκκλησιαστικ/ θ?µα, π*Z σ>µερα ταλαν8[ει τ*Zς MEλλην*αµερικαν*Sς,
τ/ πι/ «καυτ/» πρBKληµα Rπ*τελε) \ MEλληνικN ΓλQσσα καJ \ διδασκαλ8α της στ*Zς ν?-
*υς.

– rOντως πρ4κειται γιH τ2 πι2 «καυτ2» θ9µα. ∆υστυVGς I γλGσσα µας σταδιακH V-νε-
ται. OS ν9ες γενεFς δFν Aνδιαφ9ρ�νται γιH τ�ν Aκµ-θησ. της. MF Aλ-Vιστες ABαιρ9σεις Oλ�ι
�S µεγ-λ�ι Cργανισµ�R Vρησιµ�π�ι�Dν καR Aπικ�ινων�Dν µF τH µ9λη τ�υς στ�ν �Aγγλικ..
Στ�ν �Aµερικ� σ.µερα �S AB :Eλλ-δ�ς ^Eλληνες (πρiτη γενε-) >π�τελ�Dν µει�ν4τητα.
rEλληνες µεταν-στες δFν UρV�νται πλ9�ν >π2 τ�ν πατρ�δα. ΘH σQς παραθ9σω Aπιγραµ-
µατικH τH πρ�0λ.µατα π�h συµ0-λλ�υν στ�ν κατ-σταση αgτ.:

• OS AλληνικFς Cρθ4δ�Bες Aκκλησ�ες δFν UV�υν τ2ν sδι� N7λ� γιH τ�ν πρ�iθηση τ�D
:Eλληνικ�D Π�λιτισµ�D. OS περισσ4τερ�ι SερεJς εKναι γεννηµ9ν�ι στRς HΠA καR δFν UV�υν
τ�ν sδια παιδε�α καR τRς Aµπειρ�ες π�h εKVαν �S πρiτης γενεQς SερεJς. �Aκ4µη καR AHν �S
πρGτ�ι SερεJς δFν εKVαν τ�ν µ4ρφωση καR Aκπα�δευση, Aν τ�'τ�ις εKVαν τ�ν 3λληνικ� σπ�-
θα καR τ2ν πατριωτισµ2 τ�D µεταν-στη.

• TH πρ�γρ-µµατα τGν 3λληνικGν σV�λε�ων τ7ς �AρVιεπισκ�π7ς λιγ�στε'�υν λ4γPω
Aλλε�ψεως µαθητGν. TH >π�γευµατινH σV�λεJα της εKναι >νεπαρκ7.

• ^Oλες �S 3λληνικFς Cρθ4δ�Bες Aκκλησ�ες UV�υν εYσαγ-γει τ�ν �Aγγλικ.. TH κατηVη-
τικH σV�λεJα (µετH τ�ν Aκκλησ�α) γ�ν�νται στ�ν �Aγγλικ..

• OS ^Eλληνες δ-σκαλ�ι >µε�0�νται µF «ψ�V�υλα» σF σV9ση µF τ�hς Cρθ4δ�B�υς SερεJς,
π�h >κ�λ�υθ�Dν τ�ν µισθ�λ�γικ� κλ�µακα τGν ;λλων θρησκευτικGν αSρ9σεων. OS 3λλη-
νικFς Cρθ4δ�Bες Aκκλησ�ες εKναι περ�π�υ 506 καR �S SερεJς 457. rEV�υµε 10 Aπισκ4π�υς /
µητρ�π�λ�τες, 33 >ρVιµανδρ�τες, Wναν >ρVιεπ�σκ�π� Aν Aνεργε�Pα, Wναν >ρVιεπ�σκ�π� συ-
νταBι�DV�, τρεJς συνταBι�'V�υς Aπισκ4π�υς καR 161 SερεJς.

• ΓενικGς \ πρωταρVικ2ς ρ4λ�ς τ7ς �AρVιεπισκ�π7ς εKναι I Aπι0�ωση τ7ς Cρθ4δ�Bης
π�στης καR �Eκκλησ�ας. OS SερεJς τ7ς �Aµερικ7ς στ�ν πλει�ψηφ�α τ�υς γεννι�Dνται στRς
HΠA. rEV�υµε καR SερεJς, �S \π�J�ι δFν εKναι 3λληνικ7ς καταγωγ7ς. ^Oλες �S εYσπρ-Bεις
>π2 τH καλ�καιρινH πανηγ'ρια τGν AκκλησιGν διατ�θενται γιH τ� µισθ�δ�σ�α τGν Sερ9-
ων, τH UB�δα συντ.ρησης τGν AκκλησιαστικGν κτηρ�ων καR ;λλα AκκλησιαστικH πρ�-
γρ-µµατα. �Aπ2 τH Uσ�δ- της I �Eκκλησ�α δF διαθ9τει σVεδ2ν τ�π�τα γιH π�λιτιστικH
3λληνικH πρ�γρ-µµατα.

'H (Aρ*ιεπισκ+π, δ-ν διαθ0τει τ1π+τα γι& τ3ν Π+λιτισµ3
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• ∆Fν <π-ρV�υν �S κατ-λληλ�ι διδ-σκαλ�ι τGν :EλληνικGν, π�h νH γνωρ�N�υν τ�ν AδG
παιδαγωγικ� ψυV�λ�γ�α καR διδακτικ.. |Aς µ� BεVν�Dµε, π~ς γιH τH παιδιH π�h γενν.-
θηκαν στRς HΠA I :Eλληνικ� εKναι δε'τερη γλGσσα.

• :H 3λληνικ� �Yκ�γ9νεια δF 0�ηθ-ει, Oπως θH Uπρεπε, στ2 θ9µα τ7ς γλiσσας, γιατR �S
περισσ4τερ�ι εKναι >πασV�ληµ9ν�ι µF τRς Aργασ�ες τ�υς καR δFν \µιλ�Dν στH παιδιH καR
στH Aγγ4νια τ�υς :Eλληνικ-.

• TH παιδιH τ7ς τρ�της καR τ9ταρτης γενεHς δFν Aνδιαφ9ρ�νται νH µ-θ�υν :Eλληνικ-.
TH κ�ιν�τικH σV�λεJα UV�υν >τ�ν.σει τH τελευταJα Vρ4νια λ4γPω Aλλε�ψεως µαθητGν.
MετH τ� δε'τερη γενιH �S γ�νεJς δFν στ9λν�υν συν.θως τH παιδι- τ�υς στH 3λληνικH σV�-
λεJα.

• OS µικτ�R γ-µ�ι πλησι-N�υν τ2 60 µF 80% κυρ�ως στRς µικρFς π4λεις, Oπ�υ δFν κατ�ι-
κ�Dν π�λλ�R ^Eλληνες. OS µικτ�R γ-µ�ι κ-ν�υν πι2 δ'σκ�λη τ� διδασκαλ�α τGν :Eλλη-
νικGν, Aκτ2ς AHν καR �S δ'� γ�νεJς >φιερiσ�υν Vρ4ν� καR Vρ.µατα καR UV�υν τ2ν διακα7
π4θ� καR τ�ν Aπιθυµ�α, τH παιδι- τ�υς z καR τH Aγγ4νια τ�υς νH µ-θ�υν :Eλληνικ-.

• ΣVεδ2ν Oλα τH πρ�γρ-µµατα τGν 3λληνικGν συλλ4γων καR τ7ς �Eκκλησ�ας, �S διαλ9-
Bεις, εKναι στH �Aγγλικ-.

• :H >µερικανικ� κ�ινων�α καR τH δηµ4σια σV�λεJα δFν εgν��Dν τ� διδασκαλ�α καR \µι-
λ�α τGν ;λλων γλωσσGν πλ�ν τ7ς �Aγγλικ7ς. :O >γγλ�σαBωνισµ4ς, τ2 >µερικανικ2 κα-
τεστηµ9ν�, AνPG >φ.νει Aλε'θερες τRς θρησκεJες (δFν τRς φ�ρ�λ�γεJ), Aν τ�'τ�ις περι�ρ�-
Nει z δFν Aνθαρρ'νει τ� διατ.ρηση τ7ς Aθνικ7ς ταυτ4τητας (γλGσσα, tθη καR Uθιµα, πα-
ραδ4σεις καR ;λλα AθνικH π�λιτιστικH στ�ιVεJα). TH τελευταJα 30 Vρ4νια µετH τ2 Civil
Rights Movement καR τ�ν ;φιBη τGν µ� εgρωπαϊκGν µει�ν�τ.των Oπως MεBικαν��, Λα-
τιν�-Aµερικαν�R καθ~ς καR �Aσι-τες, Oπως �Iνδ��, Πακισταν��, Mεσ�ανατ�λJτες (T�Dρκ�ι,
AYγ'πτι�ι, Σ'ρι�ι, Λι0αν9N�ι κ.�.κ.), καθ~ς καR �Aφρ�-�Aµερικαν�R καR MαDρ�ι τ7ς Kα-
ραϊ0ικ7ς, UV�υν πρ�ωθ.σει τRς λεγ4µενες π�λυ-π�λιτιστικFς κ�υλτ�Dρες. rEτσι τH τελευ-
ταJα Vρ4νια �S �Aµερικαν�R εYσ-γ�υν στH σV�λεJα τ�υς µαθ.µατα καR πρ�γρ-µµατα B9-
νων π�λιτιστικGν \µ-δων καR Aθν�τ.των. ∆υστυVGς Oµως �S ^Eλληνες δFν UV�υν νH πα-
ρ�υσι-σ�υν τ�π�τα στH δηµ4σια >µερικανικH σV�λεJα, Sδρ'µατα, 0ι0λι�θ7κες κ.�.κ.

– Π*ιB Uκτιµfτε ]τι θC εoναι τ/ µ?λλ*ν τ*D MEλληνισµ*D στJς HΠA καJ τ8 πρ*τε8νετε;
– �EHν µF τ2ν Oρ� :Eλληνισµ4ς Aνν��Dµε τ2 σ'ν�λ� τ7ς π�λιτιστικ7ς µας κληρ�ν�µιQς

καR Sστ�ρικ7ς συνε�δησης, παραδ4σεις, γλGσσα, tθη καR Uθιµα, Aθνικ� ταυτ4τητα καR
;λλες >νθρωπιστικFς >B�ες, δFν ν�µ�Nω Oτι θH Aπι0ιiσPη στ�ν �Aµερικ� καR >ργH z γρ.-
γ�ρα καR στRς ;λλες >γγλ�σαBωνικFς µεταναστευτικFς VGρες (Agστραλ�α, KαναδQς). TH
Aγγ4νια καR τH δισ9γγ�ν- µας θH >φ�µ�ιωθ�Dν πλ.ρως καR θH UV�υν κ-π�ια Sστ�ρικ� >ν--
µνηση, Oτι κ-π�ι�ς στ�ν �Yκ�γ9νει- τ�υς eταν 3λληνικ7ς καταγωγ7ς.

EKναι 090αι�, Oτι I Cρθ4δ�Bη θρησκευτικ. τ�υς ταυτ4τητα θH διατηρηθP7. Kι αgτ�
Oµως wVι Oπως διατηρ.θηκε στRς πρ�ηγ�'µενες γενε9ς. ^Oπως πρ�αν9φερα, �S γεννηµ9-
ν�ι AδG Aπιδιiκ�υν µ�α αgτ�κ9φαλη, γηγεν7 Cρθ4δ�Bη �Eκκλησ�α στ2 πλα�σι� τ�D 0υ-
Nαντιν�D µ�ντ9λλ�υ, >λλH δFν Aπιθυµ�Dν νH πα�ρν�υν \δηγ�ες >π2 τ2 Φαν-ρι. �EκτιµG,
Oτι >ργH z γρ.γ�ρα I :Eλληνικ� �Oρθ4δ�Bη �Eκκλησ�α θH γ�νPη αgτ�κ9φαλη στ�ν �Aµε-
ρικ..

:H πρ�σωπικ. µ�υ θ9ση εKναι, Oτι εKναι δυνατ2ν νH διαιων�σ�υµε τ�ν Aθνικ. µας ταυ-
τ4τητα, >λλH >παιτεJται τερ-στια πρ�σπ-θεια καR στρατηγικ� µF µακρ�πρ4θεσµ�υς στ4-
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V�υς καR σF Aπ�πεδ� παγκ4σµιας κινητ�π��ησης Oλων τGν π�λιτιστικGν, �Yκ�ν�µικGν,
διαν�ητικGν, π�λιτικGν καR ;λλων δυν-µεων τ�D :Eλληνισµ�D.

:O >ντιαµερικανισµ2ς τGν :Eλλ.νων, π�h τ4σ� διακριτικH πρ�ωθεJται >π2 τ�hς AVθρ�hς
τ�D :Eλληνισµ�D, δF ν�µ�Nω Oτι 0�ηθQ στ�ν πρ�iθηση καR διατ.ρηση τ7ς Aθνικ7ς µας ταυ-
τ4τητας στ�ν �Aµερικ.. �Eφ’ Oσ�ν �S :Eλλην�αµερικαν�R πιστε'�υν Oτι �S ^Eλληνες εKναι
Aναντ��ν τ7ς �Aµερικ7ς, τ�ν \π��α θεωρ�Dν πατρ�δα τ�υς, εKναι φυσικ2 νH πρ�0ληµατ�-
Nωνται καR νH �θ�Dνται µακριH >π2 κ-θε τι 3λληνικ4.

Π�λλH θH Uπρεπε νH εKVαν γ�νει, πρRν φθ-σ�υµε στ2 δυσ-ρεστ� γεγ�ν2ς µιQς 3λληνικ7ς
κ�ιν4τητας π�h Aνδιαφ9ρθηκε µ4ν� νH Vτ�σPη παν9µ�ρφες Aκκλησ�ες VωρRς πρ�γρ-µµατα
καR στρατηγικ� γιH νH πρ�σελκ'σPη τ�hς ν9�υς :Eλλην�-αµερικαν�hς καR νH τ�hς κ-νPη νH
>γαπ.σ�υν τ�ν :Eλλ-δα καR τ2ν π�λιτισµ4 της.

– Γιατ8 lρισµ?ν*ι MEλλην*αµερικαν*J Rντιδρ*Dν τBσ* qντ*να, ]ταν \ MEλλ;δα – κυρ8ως
i eλληνικ/ς λαBς – Uµφαν8[εται νC µNν Uπικρ*τv3 τNν RµερικανικN π*λιτικ>;

– :H :Eλλ-δα Aµφαν�Nεται στH >µερικανικH M.M.E. _ς µ�α AVθρικH διακε�µενη στ�ν
�Aµερικ� Viρα. :H “Washington Post” σF δ'� ;ρθρα της πρ4σφατα Vαρακτ.ρισε τ�ν Vi-
ρα µας «Viρα τρ�µ�κρατGν» καR <π�στηρ�Nει Oτι στ�ν Cργ-νωση «17 N�9µ0ρη» Aµπλ9-
κεται I >στυν�µ�α >λλH καR κυ0ερνητικH στελ9Vη.

:H πλει�ν4της τGν :Eλλην�αµερικανGν δε'τερης, τρ�της καR τ9ταρτης γενεQς δFν UV�υν
�gσιαστικ� Aνηµ9ρωση >π2 τ�ν :Eλλ-δα καR δFν Aνδιαφ9ρ�νται γιH τ�ν π�ρε�α τGν
AθνικGν µας Nητηµ-των. :H Aνηµ9ρωσ. τ�υς «φιλτρ-ρεται» στH κυρ�ως >µερικανικH
M.M.E. Παρ’ Oλα αgτH eταν µεγ-λ� τ2 τµ7µα τGν :Eλλην�αµερικανGν, �S \π�J�ι Aτ--
Vθησαν Aναντ��ν τ7ς >µερικανικ7ς π�λιτικ7ς κατH τ7ς Σερ0�ας.

– Π*ι?ς *Y πρ*σδ*κ8ες τQν MEλλην*αµερικανQν Rπ/ τNν RµερικανικN κυK?ρνηση, Rφ*D
µ?Oρι τVρα τ*υλ;Oιστ*ν δFν qO*υν – UπJ τ3ς *Wσ8ας – στηρ8Tει τJς eλληνικFς θ?σεις στC Uθνι-
κ; µας θ?µατα;

– �EκτιµG, Oτι UV�υν >π�γ�ητευθ7 πλ.ρως. �Aπ2 τ2 1974 �S πρ4εδρ�ι τ7ς �Aµερικ7ς, τ4-
σ�ν �S ∆ηµ�κρατικ�R Oσ� καR �S Pεπ�υµπλικQν�ι, <π4σV�νται νH 0�ηθ.σ�υν στ� λ'ση τ�D
Kυπριακ�D, στRς Aν γ9νει 3λλην�τ�υρκικFς διαφ�ρFς z στ2 λεγ4µεν� «Mακεδ�νικ4». EKναι
Oµως σαφ9ς, Oτι δFν Aπιθυµ�Dν νH >σκ.σ�υν π�εση στ�ν T�υρκ�α, δι4τι τ�ν θεωρ�Dν στρα-
τηγικ7ς σηµασ�ας Viρα γιH τH συµφ9ρ�ντ- τ�υς στ� M. �Aνατ�λ� καR στ2ν Kα'κασ�.
�Iδ�ως µετH τ� συµµαV�α T�υρκ�ας καR �Iσρα�λ �S HΠA δ�ν�υν µεγαλ'τερη σηµασ�α στ�
συµµαV�α αgτ., τ�ν \π��α <π�στηρ�N�υν µF κ-θε τρ4π�.

– ΠQς φθ;σαµε στ/ σηµε)*, \ τ*υρκικN πρ*παγ;νδα νC εoναι mσOυρBτερη τ3ς eλλη-
νικ3ς RκBµη καJ στC RµερικανικC UκπαιδευτικC YδρSµατα;

– OS T�Dρκ�ι B�δε'�υν περισσ4τερα Vρ.µατα γιH τ�ν πρ�iθηση τGν τ�υρκικGν
σπ�υδGν σF >µερικανικH πανεπιστ.µια. Πρ�ωθ�Dν τH συµφ9ρ�ντ- τ�υς µ9σPω τGν Mεσ�-
ανατ�λικGν σπ�υδGν καR τGν :E0ρα�ων συµµ-Vων τ�υς στRς HΠA. �Aντιθ9τως �S ^Eλλη-
νες δFν UV�υν συµµ-V�υς �cτε <π�στηρ�N�υν, Oσ� θH Uπρεπε, τ�ν �δρυση 3λληνικGν
σπ�υδGν καR 3δρGν στH >µερικανικH πανεπιστ.µια. |Aν ABαιρ9σPη κανεRς τ� Modern
Greek Studies Association, I \π��α Sδρ'θηκε τ2 1968 καR πρ�ωθεJ τRς 3λληνικFς σπ�υδFς
στH πανεπιστ.µια, Oλες �S ;λλες πρ�σπ-θειες Uγκεινται σF >τ�µικFς πρωτ�0�υλ�ες καR
YδιωτικH Sδρ'µατα.

'E9ρα?+ι - T+Aρκ+ι κυριαρ*+Aν στ& M.M.E.
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– T8 Uµπ*δ8[ει τ*Zς XEλληνες τ3ς =Aµερικ3ς νC eνVσ*υν τJς δυν;µεις τ*υς, γιC νC πρ*-
αγ;γ*υν τ/ν MEλληνισµ/ RλλC καJ τC eλληνικC συµφ?ρ*ντα;

– !EHν ABαιρ9σPη κανεRς τ�hς λιγ�στ�hς 3λληνικ7ς καταγωγ7ς >ντιπρ�σiπ�υς µας στ2
K�γκρ9σσ�, δ'� γερ�υσιαστFς καR Wναν µικρ2 >ριθµ2 :Eλλην�αµερικανGν �S \π�J�ι Aργ--
N�νται στ�ν >µερικανικ� κυ09ρνηση, <π-ρV�υν καR �S γνωστ�R Cργανισµ�R Oπως �S
AXEΠA, �S K'πρι�ι, τ2 ΣAE, I ^Eνωση καR τ2 �Aµερικανικ2 :Eλληνικ2 �Iνστιτ�Dτ�. ∆Fν
<π-ρVει Oµως µ�α 3νια�α πανελληνικ. - αµερικανικ� Cργ-νωση, I \π��α νH πρ�ωθP7 τH
3λληνικH Nητ.µατα >π�τελεσµατικ-.

M�α ν9α πρ�σπ-θεια >π�τελεJ \ «∆ηµ4κριτ�ς», Wνα εKδ�ς «think tank», π�h <π�στηρ�-
Nεται >π2 30-40 πανεπιστηµιακ�hς καθηγητFς καR Aρευνητ9ς, �S \π�J�ι Aρευν�Dν τ�ν >µε-
ρικανικ� ABωτερικ� π�λιτικ� καR συστηµατικH πρ�ωθ�Dν τRς 3λληνικFς θ9σεις.

– ΣO*λι;στε τ/ν ρBλ* τ*D ΣAE lς πανελλ>νι*υ φ*ρ?α γιC τNν πρ*Vθηση τ*D MEλληνι-
κ*D Π*λιτισµ*D καJ τQν UθνικQν συµφερBντων.

– :O ρ4λ�ς τ�υ εKναι περιωρισµ9νης Aµ09λειας. Σε0αστ2ς >ριθµ2ς πνευµατικ�D καR Aπι-
στηµ�νικ�D δυναµικ�D, π�h AπιθυµεJ νH 0�ηθ.σPη τ�ν πρ�σπ-θεια τ�D ΣAE, δFν UVει Aνερ-
γ�π�ιηθ7. T2 ΣAE >ντιµετωπ�Nει τερ-στια πρ�0λ.µατα CργανωτικH >λλH καR κινητ�-
π��ησης τGν ν9ων, �στε νH µυηθ�Dν στH 3λληνικH Yδεiδη. ∆Fν εKναι >ντιπρ�σωπευτικ2
Oλων τGν γενεGν καR κ�ινωνικGν στρωµ-των. :H µεγαλ'τερη µερ�δα τGν :Eλλην�αµερι-
κανGν δε'τερης καR τρ�της γενεQς δFν UV�υν Aνεργ�π�ιηθ7. Agτ�R Oµως εKναι π�h κα-
λ�Dνται νH διαιων�σ�υν τ2ν :Eλληνισµ2 τ2ν 21� αYGνα. :H Iγεσ�α τ�D ΣAE θH Uπρεπε νH
τ2 γνωρ�NPη αgτ2 καR νH >Bι�π�ι.σPη Oσ�υς >π’ αgτ�hς γνωρ�N�υν Oλες τRς πτυVFς τ�D 3λλη-
νικ�D >λλH καR τ�D >µερικανικ�D π�λιτισµ�D.

– Στ/ KιKλ8* σας «Mελ?τες γιC τ*Zς MEλλην*-=Aµερικαν*Sς» (1997) Uπισηµα8νετε, ]τι *Y
XEλληνες τ3ς =Aµερικ3ς Uνδιαφ?ρ*νται περισσBτερ* γιC τJς ∆ι*νυσιακFς Uκδ*OFς - Uκδη-
λVσεις τ*D MEλληνικ*D Π*λιτισµ*D.

– OS Aκκλησ�ες, τH σωµατεJα καR �S δι-φ�ρ�ι 3λλην�αµερικανικ�R σ'λλ�γ�ι στ�ν πλει-
�ψηφ�α τ�υς πρ�ωθ�Dν περισσ4τερ� τH ∆ι�νυσιακH στ�ιVεJα τ�D :Eλληνικ�D Π�λιτισµ�D:
φεστι0-λ, V�ρ�'ς, δεJπνα, γλ9ντια, τραγ�'δι. Πρ�ωθ�Dν Oσα >φ�ρ�Dν στ�ν >π4λαυση
καR Aνδιαφ9ρ�νται Aλ-Vιστα γιH τRς �Aπ�λλiνιες Aκδ�VFς τ�D π�λιτισµ�D µας, γιH τ�ν κα-
ταν4ηση καR πρ�iθηση τ�D :Eλληνικ�D Πνε'µατ�ς. EKναι Aλ-Vιστες �S ABαιρ9σεις π�λι-
τιστικGν καR Aπιστηµ�νικGν συλλ4γων, π�h πρ�-γ�υν τH 3λληνικH Γρ-µµατα καR T9Vνες.

– MYπ*στηρ8[ετε Uπ8σης, ]τι i MEλληνισµ/ς καJ i =Aµερικανισµ/ς εoναι συµKατFς qνν*ι-
ες. T8 Uνν*ε)τε;

– �Eνν�G, Oτι \ :Eλληνισµ2ς _ς τρ4π�ς Nω7ς, σκ9ψεως καR >BιGν δFν εKναι >ντ�θετ�ς τ�D
>µερικανικ�D π�λιτισµ�D. MF ;λλα λ4για Uνν�ιες καR >B�ες Oπως Aλευθερ�α, >τ�µισµ4ς,
δηµ�κρατ�α, συναγωνισµ4ς, Aµπ4ρι�, µ4ρφωση, πατριωτισµ4ς, Yσ4τητα κ.�.κ. εKναι >B�ες
καR YδανικH 3λληνικ-, στH \π�Jα στηρ�Vθηκε I >ν-πτυBη τ7ς �Aµερικ7ς. :O :Eλληνικ2ς
Π�λιτισµ2ς καR κυρ�ως \ κλασσικ2ς UVει Aπηρε-σει Oλ�υς τ�hς >µερικανικ�hς θεσµ�'ς.
OS «πατ9ρες» τ7ς �Aµερικ7ς Oπως �S Jefferson, Madison, Adams, Hamilton, Mason,
Randolph καR τ4σ�ι ;λλ�ι εKVαν :Eλληνικ� Παιδε�α. KαR aς µ� BεVν�Dµε Oτι I :Eλληνικ�
ΓλGσσα παρ’ Cλ�γ�ν νH γ�νPη I Aπ�σηµη γλGσσα τ7ς �Aµερικ7ς.

=Aθαν;σι*ς TριKωνιαν/ς

∆ιBνυσ+ς, (AπBλλων, 'EλληνισµBς, (Aµερικανισµ3ς
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�H νεαρ� �Eλλην$δα κ�λυµ#3τρια OAρτεµις ∆&φνη ε1ναι Pδη µ$α Qπ’ τ�ς κ�-
ρυφαLες Qθλ3τριες τ�6 κ�σµ�υ κα� κυρ$ως hνα λαµπρ. παρ&δειγµα πρ.ς µ$-
µησιν γι� fλ�ν τ.ν 7λληνισµ. τ*ς ∆ιασπ�ρYς. Παρ’ fτι γενν3θηκε κα� J�*
στ�ν Kαλιφ�ρνια τ<ν HΠA, e νεαρ� OAρτεµις πρ�τ$µησε ν� συµµετ�'�η στ�Uς
διεθνεLς Qγ<νες ̀ ς Qθλ3τρια τ*ς �Eλλ&δ�ς. !Aρν�Cµενη τ�ς δελεαστικDς πρ�-
τ&σεις τ<ν !Aµερικαν<ν, Vγινε Qθλ3τρια τ�6 «!Oλυµπιακ�6» κα� δηλ=νει
fτι «Qνατρι'ι&Jει, fταν δ�'εται τ�ς Nπευφηµ$ες τ<ν Rµ�εθν<ν της».

Παρ&δειγµα πρ.ς µ$µησιν ε1ναι κα� R πατ�ρας της, Qφ�6 NκεLν�ς τ*ς Nν�-
πνευσε τ. Nνδιαφ�ρ�ν της κα� τ�ν Qγ&πη της πρ.ς τ�ν πατρ$δα, τ�ν Vµαθε
ν� µιλY Qπτα$στως τ� �Eλληνικ� κα� τ*ς γν=ρισε τ�ς QS$ες τ�6 �Eλληνικ�6
ΠνεCµατ�ς. cEνας πατ�ρας, π�C, Qπ’ f,τι φα$νεται, δDν _φησε τ�ν πα$δευση
τ*ς κ�ρης τ�υ �Zτε στ�ν !Eκκλησ$α �Zτε στ�ς Rµ�γενειακDς κ�ιν�τητες, Qλλ�
R dδι�ς `ς cEλλην Vκαµε τ. 'ρ��ς τ�υ.

Π.Λ.K.

T. σηµεL� bρµ�ν$ας τ�6 σταθµ�6 Mετρ. τ*ς πλατε$ας Συντ&γµατ�ς ε1ναι
e Nπιτυ'�ς σCνδεσ3 τ�υ µD τ�ν Mστ�ρ$α τ*ς Qρ'α$ας !Aθ3νας. B�#αια τ. µ�-
γεθ�ς καταστρ�φ*ς τ<ν µνηµε$ων Qπ. τ.ν «µετρ�π�ντικα» ε1ναι _γνωστ�
κα� Qνυπ�λ�γιστ�. �Ωστ�σ� καν�νας εBδικ.ς (Qρ'αι�λ�γ�ς, γεωλ�γ�ς κ._.)
δDν µYς ε1πε τ�ν eλικ$α τ<ν ε/ρηµ&των στ. #&θ�ς τ<ν 45 µ. pAς µ�ν µYς
π�6ν, fτι ε1ναι τ�6 4�υ π.X. αB.: Π<ς µ�σα σD 28 αB<νες #ρ�θηκαν θαµµ�να
τ�σ� #αθι&; T� Qρ'αLα κε$µενα µαρτυρ�6ν, fτι e !Aθ3να ε1ναι πρ�κατα-
κλυσµια$α: «Qφ’ !Eλλ3νων µ� fτι γε φιλ�σ�φ$α, Qλλ� κα� γ�ν�ς Qνθρ=πων
�ρSε»; (∆ι�γ. Λα�ρτι�ς, «B$�ι Φιλ�σ�φων»).

K.X.K.

OY XEλληνες τραγικ*J καJ \ «µε[*Sρα» τ*D Σα8κσπηρ
T. «θ�ατρ� K�Uν» Nπισκ�φθηκε τ� Θεσσαλ�ν$κη γι� µερικDς παραστ&-

σεις, fπ�υ �M /πεCθυν�$ τ�υ Nδ3λωσαν Qπεριφρ&στως fτι τ. Vργ� τ�6 Σα$κ-
σπηρ «BασιλιYςς Λ�ρ» ε1ναι τ. µεγαλCτερ� Vργ� γι� '$λια 'ρ�νια...

�O �E#ραι�'ριστιανισµ.ς καπηλευ�µεν�ς bπλ<ς τ� τ*ς !Aρ'αι�τητας µ�ι-
ραLα δι� τ�6 Σα$κσπηρ µετακ$νησε /π�κατ&στατα τ*ς µεγαλωσCνης της
κατ’ Qπ�µ$µηση. OAρα e «µεJ�Cρα» τ*ς διατυµπανιJ�µ�νης 'ιλιετ$ας σD
καµµι� περ$πτωση δDν 'ωρY στ�ν �Iστ�ρ$α, fπως κα� ν� τ�ν τ�π�θετ3σ�υν.
�Aπλ<ς �M δηλ=σεις α�τDς δε$'ν�υν κα� π<ς σκ�πτ�νται κα� γι� π�ι�Uς σκ�-
πτ�νται (γνωστ� πρ&γµατα στ�Uς τ*ς eµετ�ρας παιδε$ας).

Π.Γ.

ΣF K;θ*ς 45 µ?τρων

ΠQς µπ*ρε) νC UπιKιVσvη \ RπBδηµη eλληνικBτητα

AIΣIMA KAI A∆HPITA



�O Nτα$η#ιντ OIρ#ινγκ, hνας Qπ’ τ�Uς πλ��ν γνωστ�Uς Bρετανν�Uς Mστ�ρι-
κ�Cς, 'αρακτηρ$στηκε Qπ. Qγγλικ. δικαστ3ρι� `ς «Nνεργ.ς Qρνητ�ς τ�6
�Oλ�καυτ=µατ�ς» κα� φυσικ� καταδικ&στηκε. �O Nν λ�γ�ω Mστ�ρικ.ς Bσ'υ-
ρ$στηκε σD #ι#λ$� τ�υ, π�ς τ. OA�υσ#ιτς �ταν µεταπ�λεµικ� Nπιν�ηση Π�-
λων<ν κ�µµ�υνιστ<ν, γι� ν� πρ�σελκCσ�υν στ�ν περι�'� τ�υρ$στες.

Φα$νεται, π�ς e π�ινικ�π�$ηση τ*ς Mστ�ρικ*ς Vρευνας γ$νεται πλ��ν κα-
θεστ=ς. M�ν�πλευρα fµως. Γιατ$ ��δε�ς εBσαγγελεUς σκ�φτηκε π�τD ν� κα-
τηγ�ρ3σ�η τ.ν Mπερν&λ, π�U Nµφαν$Jει τ.ν !Aριστ�τ�λη `ς κλ�πτη τ*ς #ι-
#λι�θ3κης τ*ς !AλεS&νδρειας (κι [ς δηµι�υργ3θηκε e #ι#λι�θ3κη α�τ� µετ�
τ.ν θ&νατ� τ�υ) ] fλ�ν α�τ.ν τ.ν συρφετ. τ<ν !Aµερικαν�ευρωπα$ων «Mστ�-
ρικ<ν», π�U Nµφαν$J�υν fλ�υς τ�Uς Qρ'α$�υς cEλληνες φιλ�σ�φ�υς κα� π�-
λιτικ�Uς - στρατηγ�Uς ̀ ς κ$ναιδ�υς. A�τ� ε1ναι e κατ&ντια τ*ς �Eσπερ$ας...

Π.Λ.K.

�H Q�ναη ρ�� τ�6 'ρ�ν�υ πρ�σπ�ρασε κα� τ. Π&σ'α. cOµως �M /περ#�λDς
α�τ<ν τ<ν eµερ<ν µYς _φησαν _ναυδ�υς. T.ν Xριστ. τ.ν SανασταCρωσε
στ�ν uθ�νη e !Eκκλησ$α τ*ς �Eλλ&δ�ς µD τ. '�λλυγ�υντιαν. /περθ�αµα τ<ν
Παθ<ν. �H /περ#�λ� κα� Nµπ�ρευµατ�π�$ηση στ� fρια τ*ς {#ρεως πρ.ς τ.
θεL�ν. �O πρ�καθ3µεν�ς τ*ς !Eκκλησ$ας τ*ς �Eλλ&δ�ς, λ&τρης τ<ν µ$ντια
κα� τ*ς κ�σµικ*ς NS�υσ$ας, Vστησε hνα /περθ�αµα µD τερ&στι�υς Γ�λγ�θYδες,
σταυρ�Cς, σκ&λες, σταυρωτ�ς, τ&φ�υς κ.�.κ. N� δ*τε, fτι Qργ�τερα �M λα��
θ� µYς καταλ�γ$σ�υν τ�ν σταCρωση τ�6 Xριστ�6... �Yπερ#�λ� κα� στ� ∆ι-
καστ3ρια Qπ. τ�Uς JηλωτDς τ*ς �IερYς !ESετ&σεως, µD τ� λ&#αρα «!Oρθ�-
δ�S$α ] Θ&νατ�ς». ∆ηλαδ� fπ�ι�ς δDν ε1ναι uρθ�δ�S�ς, στ�ν πυρ&...

K.X.K.

Ed'αµε κα� _λλ�τε Nπισηµ&νει, π�ς e δηµι�υργ$α 7δρ<ν 7λληνικ<ν
σπ�υδ<ν στ� πανεπιστ3µια τ�6 NSωτερικ�6 Qπ�τελεL hναν Qπ’ τ�Uς uρθ�τε-
ρ�υς τρ�π�υς δι&δ�σης τ<ν QSι<ν τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6. Στ. πανε-
πιστ3µι� Γυ�ρκ τ�6 KαναδY τ.ν περασµ�ν� !Aπρ$λι� Vγινε e Nπ$σηµη τε-
λετ� 9δρυσης hδρας �Eλληνικ<ν Σπ�υδ<ν. !AS$J�υν συγ'αρητ3ρια λ�ιπ.ν
τ�σ� στ�ν 7λληνικ� κ�ιν�τητα τ�6 T�ρ�ντ� κα� στ�ν πρ�εδρ� της κ. Mενε-
γ&κη, fσ� κα� στ.ν πρ�εδρ� τ�6 NκεL �IδρCµατ�ς �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6 κ.
Mιρκ�π�υλ�, π�U k'ι µ�ν� συνετ�λεσαν στ�ν 9δρυση τ*ς hδρας, Qλλ� κα�
Qπ�φ&σισαν τ�ν 'ρηµατ�δ�τησ3 της.

Π.Λ.K.

KαJ τNν Oρηµατ*δ*τ*Dν

MYπερθ?αµα καJ wKρις

Π*ινικ*π*8ηση τ3ς qρευνας
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|Aς ABετ-σωµε κατH π4σ�ν eτ� δυνατ2ν νH εKVε κατασκευασθ7 \ ∆�σκ�ς τ7ς Φαι-
στ�D (∆.Φ.) Aκ δ'� Iµιδ�σκων καR κατH π4σ�ν τH παρ�υσιαN4µενα VαρακτηριστικH
τ�D ∆.Φ. αYτι�λ�γ�Dνται >π2 τ�hς Iµιδ�σκ�υς.

�Eν συντ�µ�Pα I πιθαν� διαδικασ�α τ7ς κατασκευ7ς τ�D ∆.Φ. Aκ δ'� Iµιδ�σκων eτ�
I >κ4λ�υθ�ς:

K-π�ι�ς γραφ9ας π7ρε δ'� κ�µµ-τια πηλ�D. �Eπ�εσε τ2 καθ9να >π2 αgτH AπR Aπι-
π9δ�υ Aπιφανε�ας, Wως Oτ�υ µετετρ-πησαν σF πλακ�Dντες π-V�υς 3ν2ς περ�π�υ 3κα-
τ�στ�D. �Aκ�λ�'θως Aτ�π�θ9τησε τ�hς δ'� πλακ�Dντες Aπαλλ.λως, AV-ραBε τ2 πε-
ρ�γραµµα τ�D ∆.Φ. στ2ν >νiτερ� µF µ�α λεπ�δα, τ�hς Uκ�ψε διαµπερGς καR πρ�9κυ-
ψαν δh� περ�π�υ sσ�ι Iµ�δισκ�ι· µετH τ�hς Bεκ4λλησε καR µF 0ρεγµ9ν� V9ρι διεµ4ρ-
φωσε τ�ν παρ-πλευρ� Aπιφ-νεια τ�D καθεν4ς. �Eν συνεVε�Pα Aτ'πωσε µF τRς σφραγ�-
δες στ2ν κ-θε Wνα AB αgτGν τ2 κε�µεν� τ7ς >ντιστ��V�υ wψεως. ^Yστερα τ�hς Aτ�π�-
θ9τησε Aν AπαφP7 κατH τRς ;γραφες Aπ�πεδες Aπιφ-νει9ς τ�υς καR τ�hς Uψησε, �στε νH
συγκ�λληθ�Dν. rEτσι πρ�9κυψε \ γνωστ2ς ∆.Φ.

:H πρ�ηγ�υµ9νως περιγραφεJσα µεθ�δ�λ�γ�α φα�νεται πραγµατ�π�ι.σιµη. |Aς
τ�ν Aλ9γB�υµε Oµως λεπτ�µερGς καR aς διαπιστiσ�υµε σF π�Jα σηµεJα <περτερεJ z
<π�λε�πεται Aκε�νης, κατH τ�ν \π��αν \ ∆.Φ. Uγινε >π’ >ρV7ς συµπαγ.ς.

EKναι γνωστ2ν (9) Aκ τGν πηλ�νων πινακ�δων τ7ς ΓΓB, Oτι I συµπ�εσις τ�D πηλ�D

5.3.9. 'H EδρBτης τFν Gψεων

5.3.α. 'H κατασκευ, τ+A ∆.Φ. 8κ δJ+ Kµιδ1σκων

5.3. OI ∆YO HMI∆IΣKOI

O ∆IΣKOΣ THΣ ΦAIΣTOY
EKναι συµπαγ�ς z δ'� Iµ�δισκ�ι;

Στ. τε6'�ς 211 (!I�Cνι�ς 1999, σελ. 13361 - 13364) R συνεργ&-
της τ�6 «∆αυλ�6» π�λιτικ.ς µη'ανικ.ς Bασ$λει�ς Kατσια-
δρ&µης Qν�πτυSε τ� π�ρ$σµατα τ<ν Nρευν<ν τ�υ σ'ετικ� µD
τ�ν «γεωµετρ$α» τ<ν σπειρ<ν τ�6 ∆$σκ�υ τ*ς Φαιστ�6, π�U
Qπ�τελ�6νται NS Nπικ�ινων�Cντων Nλλειπτικ<ν δακτυλ$ων.
Στ. /π’ Qριθµ. 212 - 213 τε6'�ς (AZγ�υστ�ς - Σεπτ�µ#ρι�ς
1999, σελ. 13430 - 13439) δηµ�σιεCθηκε τ. #´ µ�ρ�ς τ<ν
Nρευν<ν τ�υ, π�U Qφ�ρ�6σε στ.ν τρ�π� κατασκευ*ς τ�6 ∆.Φ.
Στ. παρ.ν τε6'�ς Rλ�κληρ=νεται e Vρευνα, π�U RδηγεL στ.
συµπ�ρασµα, fτι R ∆.Φ. δDν ε1ναι συµπαγ3ς, Qλλ� σCγκειται
Nκ δC� eµιδ$σκων συγκ�λληµ�νων καταλλ3λως.



<π2 τ�D γραφ9ως Aδηµι�υργ�Dσε µ�α τελε�ως Aπ�πεδη Aπιφ-νεια, I \π��α >π�τε-
λ�Dσε τ2 πεδ��ν γραφ7ς (recto) _ς >π�τ9λεσµα τ7ς Aπαφ7ς τ7ς πινακ�δ�ς µF τ�ν Aπ�-
πεδη Aπιφ-νεια τ�D τραπεNι�D καR µ�α {δρ� τ�ια'τη (verso), I \π��α συν.θως πα-
ρ9µενεν ;γραφη καR Uφερε µερικFς φ�ρFς τH δακτυλικH z τH παλαµιαJα >π�τυπiµατα
τ�D γραφ9ως, _ς >π�τ9λεσµα τ7ς συµπι9σεως τ�D πηλ�D µF τH δ-κτυλα z τ�ν παλ--
µη.

Στ�ν περ�πτωση κατH τ�ν \π��αν \ ∆.Φ. εKVε κατασκευασθ7 Aκ δ'� Iµιδ�σκων, I
συγκ4λλησι τGν δ'� Iµιδ�σκων, γιν�µ9νη κατH τRς ;γραφες Aπ�πεδες Aπιφ-νειες
(recto) τGν wψεων, κατ-λληλες γιH τ�ν Aργασ�α τ7ς συγκ�λλ.σεως, >κρι0Gς λ4γPω τ7ς
Aπιπεδ4τητ4ς των θH ;φηνεν Aλε'θερες τRς {δρFς (verso), �S \π�Jες στ2ν ∆.Φ. τGν δ'�
Iµιδ�σκων θH εKVαν Vρησιµ�π�ιηθ7 _ς Aπιφ-νειες γραφ7ς.

5Aρα *Y δS* \µ8δισκ*ι π*λZ καλC eρµηνεS*υν τNν hδρBτητα τQν xψεων, \ iπ*8α
πρ*κSπτει λBγvvω τ3ς κατασκευ3ς.

T2 Aν Aπικεφαλ�δι Aρiτηµα >παντQται εgθ9ως <π2 τGν διασωθ9ντων πινακ�δων
ΓΓA. �Eκ τ�D συγγρ-µµατ�ς «Γραµµικ� A στ2 Mινωικ2 �AρVεJ� τGν Xαν�ων» τGν I.A.
Παπαπ�στ4λ�υ, Louis Godart, Jeanpierre Olivier (10) διαπιστiνεται, Oτι AπR συν4λ�υ
70 πινακ�δων µF π-V�ς Wως 21 Vιλ. µετρ�Dνται 46 πινακ�δες (π�σ�στ2 65%) π-V�υς
Wως 10 Vιλ. καR 25 πινακ�δες π-V�υς Wως 8 Vιλ. (π�σ�στ2 36%), AνxG  <π-ρV�υν καR µε-
ρικFς πινακ�δες µF π-V�ς 4 Vιλ.

5Aρα τ/ π;O*ς τQν δS* \µιδ8σκων κυµαινBµεν* Rπ/ 8 yως 12 Oιλι*στC εoναι εWκB-
λως kλ*π*ι>σιµ*.

�Eπειδ� τ2 π-V�ς 3κ-στ�υ τGν δ'� Iµιδ�σκων θH eτ� περ�π�υ sσ� µF τ2 �µισυ τ�D
π-V�υς τ�D ∆.Φ. καR Aπειδ� I Aπιφ-νεια τ�D τραπεNι�D κατH τ�ν διαµ4ρφωσι τ7ς συ-
ναρµ�γ7ς τ7ς κ-θε wψεως µετH τ7ς παραπλε'ρ�υ Aπιφανε�ας (Π.E.) τ�D κ-θε Iµι-
δ�σκ�υ Aµπ�δ�Nει τ�ν κ�νησι τ�D Vερι�D πρ2ς τ�ν Aπ�πεδη κ-τω wψι τ�υ, τ2 ;νω µ9-
ρ�ς τ7ς Π.E. κ-θε Iµιδ�σκ�υ «\µ�λ�π�ι�'µεν�» κυρτiνεται περισσ4τερ� Aν σV9σει
πρ2ς τ2 Aπ�πεδ� κ-τω.

rEτσι κατH τ�ν µετ9πειτα Aπαφ� τGν Iµιδ�σκων κατH τRς ;γραφες Aπ�πεδες πλευ-
ρ9ς των καR τ�ν συγκ4λλησ� των λ4γPω τ7ς Cπτ.σεως, I µεγαλ'τερη κυρτ4της τGν
Vειλ9ων τ7ς παραπλε'ρ�υ Aπιφανε�ας τ�D κ-θε Iµιδ�σκ�υ εKναι εcκ�λ� νH πρ�σδiσPη
συν�λικ� κυρτ4τητα στ�ν συνισταµ9νη Aπιφ-νεια αgτGν, δηλαδ� τ�ν Π.E. τ�D ∆.Φ.

5Aρα \ κυρτBτης τ3ς Π.E. τ*D ∆.Φ. αmτι*λ*γε)ται UπαρκQς kπ/ τQν δS* \µιδ8-
σκων.

:H πιθαν� κατασκευ� τ�D ∆.Φ. διH τGν δ'� Iµιδ�σκων καR τGν παλαµια�ων {δρGν
AπιφανειGν γραφ7ς (verso) τGν wψεων 3ρµηνε'ει παρεµπιπτ4ντως καR τ�ν διαφ�ρH
τ�D παρ�υσιαN�µ9ν�υ π-V�υς τ�D ∆.Φ. κατH τ�ν παρ-πλευρη Aπιφ-νει- τ�υ, Aφ’
Oσ�ν I >λληλ�τ�µ�α τ7ς Π.E. µετH τGν AπιφανειGν τGν wψεων >π�καλ'πτει πλ.ρως
τ�ν {δρ4τητα τGν τελευτα�ων.

5.3.ε. T3 πL*+ς τ+A ∆.Φ. 8π> τMς περιµ0τρ+υ

5.3.δ. 'H κυρτ, παρLπλευρ+ς 8πιφLνεια

5.3.γ. EOναι δυνατ3ν ν& κατασκευασθ+Aν Kµ1δισκ+ι στ3 κατLλληλ+ πL*+ς;
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rEVει tδη >ναφερθ7 («∆αυλ4ς», τ. 213), Oτι τH σφραγ�σµατα τ7ς A wψεως εKναι τυ-
πωµ9να 0αθ'τερα τ7ς B, \ δF συµπαγ�ς ∆.Φ. αYτι�λ�γεJ καλGς αgτ2 τ2 παρ�υσια-
N4µεν� Vαρακτηριστικ4. �Aντιθ9τως, I ;π�ψι τGν δ'� Iµιδ�σκων κατH πρiτην Aκτ�-
µησι δFν αYτι�λ�γεJ τ�ν διαφ�ρH τ�D 0-θ�υς τGν σφραγισµ-των. ∆ηλαδ� aν �S δ'�
Iµ�δισκ�ι, πρ�ερV4µεν�ι Aκ τ�D Yδ��υ τµ.µατ�ς πηλ�D, εKVαν γραφ7 σF σ'ντ�µ� Vρ�-
νικ2 δι-στηµα, π.V. µισ7ς �ρας z 14 λεπτGν (8), \ πηλ2ς τGν δ'� Iµιδ�σκων θH εKVε
τ�ν sδια πλαστικ4τητα καR 3π�µ9νως τH σφραγ�σµατα θH πρ�9κυπταν καR στ�hς δ'�
µF παρ4µ�ι� 0-θ�ς καR wVι διαφ�ρετικ4.

rAρα I κατασκευ� τ�D ∆.Φ. Aκ δ'� Iµιδ�σκων >ντιτ�θεται εgθ9ως πρ2ς τ2 <π-ρ-
V�ν Vαρακτηριστικ2 τ7ς διαφ�ρQς τ�D 0-θ�υς τGν σφραγισµ-των στRς δ'� wψεις A
καR B τ�D ∆.Φ. καR δFν τ2 αYτι�λ�γ�Dν. Kατ’ >ν-γκην λ�ιπ2ν πρ�κ'πτει τ2 συµπ9-
ρασµα, Oτι \ ∆.Φ. δFν κατασκευ-σθηκε Aκ δ'� Iµιδ�σκων, >λλH εKναι >π’ >ρV7ς συ-
µπαγ.ς.

EKναι Oµως πρ-γµατι Uτσι; ΓιατR eταν <π�Vρεωµ9ν�ς \ γραφ9ας νH τελειiσPη τ2ν
∆.Φ. Aντ2ς συγκεκριµ9ν�υ Vρ4ν�υ καR >π2 π�D >π�δεικν'εται αgτ4; rAλλωστε �S
δ'� Iµ�δισκ�ι πλε�νεκτ�Dν στ2 σηµεJ� αgτ4, δι4τι >κρι0Gς >π�δεσµε'�υν τ�ν κα-
τασκευ� τ�D ∆.Φ. Aκ τ�D Vρ4ν�υ >λλH καR Aκ τ�D γραφ9ως. EKναι λ�ιπ2ν πιθαν2ν
εsτε ;λλ�ς γραφ9ας νH Uγραψε τ�ν wψι B εsτε \ sδι�ς νH τ�ν Uγραψε >ργ4τερα, \π4-
τε z I >λλαγ� τ�D γραφ9ως z I διαφ�ρH Vρ4ν�υ γραφ7ς καR I AB αgτ�D πρ�κ'πτ�υσα
σκλ.ρυνσι τ�D πηλ�D τ�D Iµιδ�σκ�υ B αYτι�λ�γεJ π�λh καλH τ�ν διαφ�ρH τ�D 0-θ�υς
τGν σφραγισµ-των τGν wψεων.

5Aρα, zν καJ i συµπαγNς ∆.Φ. αmτι*λ*γ{3 Rµ?σως τ/ µικρBτερ* K;θ*ς τQν σφρα-
γισµ;των τ3ς xψεως B σCν Rπ*τ?λεσµα τ3ς σκληρSνσεως τ*D πηλ*D, ]µως ταυτB-
Oρ*να καλQς αmτι*λ*γε)ται τ/ kπ’ xψιν Oαρακτηριστικ/ καJ Rπ/ τ*Zς δS* \µιδ8σκ*υς.

:O X9ρµπερτ Φ9ργκι�υσ�ν (Herbert Ferguson) στ2 Uργ� τ�υ (0λ. σηµε�ωσις 12) Aκ
τ7ς >π�κτηθε�σης Aµπειρ�ας τ7ς κατασκευ7ς >π’ >ρV7ς συµπαγ�Dς πειραµατικ�D
∆�σκ�υ, συµπερα�νει, Oτι I Oλη διαδικασ�α κατασκευ7ς τ�υ \δηγεJ στ2 συµπ9ρασµα
Oτι I λεγ4µενη wψι B εKναι Aκε�νη I \π��α Aγρ-φη πρiτη (καR wVι I λεγ4µενη A) καR
Oτι, >φ�D Aτυπiθη µετH τ�ν B καR I λεγ4µενη A, \ ∆.Φ. >ντεστρ-φη, γιH νH Aλεγ-
VθP7 I π�ι4της τ7ς κ-τω B wψεως. MF τ�ν >ντιστρ�φ� λ�ιπ2ν κατH Φ9ργκι�υσ�ν, I
;νω wψι A ε<ρ9θη >π2 κ-τω σF Aπαφ� µF τ2 τραπ9Nι καR παρ9µεινεν >ρκετFς �ρες,
�στε νH στεγνiσPη \ πηλ2ς καR µετH νH ψηθP7. :H AπR �ρες λ�ιπ4ν, λ4γPω τ�D Yδ��υ 0--
ρ�υς τ�D πηλ�D, φ4ρτισι τ7ς κ-τω wψεως A κατH τ�ν διαδικασ�α στεγνiµατ�ς τ�D
πειραµατικ�D τ�υ δ�σκ�υ, εKVεν _ς >π�τ9λεσµα τ�ν ;µ0λυνσι τ�D >π�τυπiµατ�ς τ7ς
γραµµ7ς τ7ς σπε�ρας κατH τH σηµεJα κατH τH \π�Jα αgτ� Aφ-πτετ� µF τ�ν Aπιφ-νεια
τ�D τραπεNι�D. Xαρακτηριστικ4, τ2 \π�J�, _ς λ9γει \ Φ9ργκι�υσ�ν, UVει διαπιστωθ7
AπR τ�D πραγµατικ�D ∆.Φ. :H πειραµατικ� κατασκευ� λ�ιπ2ν 3ν2ς >π’ >ρV7ς συ-
µπαγ�Dς πειραµατικ�D ∆�σκ�υ 3ρµηνε'ει τ2 Vαρακτηριστικ2 τ7ς >µ0λ'νσεως τ7ς
γραµµ7ς τ7ς σπε�ρας τ7ς A wψεως, Uστω καR aν � σειρH τ7ς τυπiσεως τGν wψεων B/A
eτ� >ντ�θετ�ς τ7ς παραδεδεγµ9νης A/B. EKναι πασιφαν9ς, Oτι, Aφ’ Oσ�ν τυπiνεται

5.3.F.2. 'H Rµ9λυνσι τ+A 9Lθ+υς τMς γραµµMς *αρLSεως τFν σπειρFν
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πρiτη I wψι A, I ;µ0λυνσι τ7ς σπε�ρας εKναι αgταπ4δεικτη στ2ν >π’ >ρV7ς συµπαγ7
∆�σκ�.

|Aς δ�Dµε Oµως τ� συµ0α�νει µF τ�hς δ'� Iµιδ�σκ�υς. MετH τ�ν τ'πωσι τGν σφρα-
γ�δων τGν wψεων �S δ'� Iµ�δισκ�ι Aτ�π�θετ.θηκαν Aπαλλ.λως στ�ν Aπιθυµητ. των
θ9σι, µF τ�ν wψι B πρ2ς τH κ-τω καR τ�ν A πρ2ς τH ;νω. �Aκ�λ�'θως \ ∆.Φ. >ντε-
στρ-φη, �στε νH AλεγVθP7 I wψι B καR µF τ2ν τρ4π� αgτ2ν I wψι A >κ�'µπησε στ2
τραπ9Nι, καR παρ9µεινεν \ ∆.Φ. στ�ν θ9σιν αgτ., �στε νH στεγνiσPη καR µετH νH ψηθP7.

XΩστε *Y δS* \µ8δισκ*ι, µF τNν διαδικασ8α τ3ς συγκ*λλ>σεVς των καJ τNν UT αWτ3ς
UπJ τQν xψεων πρ*κSπτ*υσας πι?σεως, αmτι*λ*γ*Dν τ/ Oαρακ*τηριστικ/ τ3ς RµKλSν-
σεως τ3ς γραµµ3ς τ3ς σπε8ρας τ3ς A xψεως UT |σ*υ καλQς µF τ/ν Rπ’ RρO3ς συµπαγ3
∆.Φ.

^Eνα ;λλ� σηµαντικ4 Vαρακτηριστικ2 τ7ς Π.E. τ�D ∆.Φ. εKναι AκεJν� τ7ς >ρνη-
τικ7ς καµπυλ4τητ�ς περR τ�ν διατ�µ� 4 (Φ2). T2 Vαρακτηριστικ2 αgτ4, δηλαδ� νH
UVPη I Π.E. στ2 συγκεκριµ9ν� σηµεJ� τH κ�Jλα Aστραµµ9να πρ2ς τH UBω, σF καµµ�α πε-
ρ�πτωσι δFν αYτι�λ�γεJται <π2 τ�D >π’ >ρV7ς συµπαγ�Dς ∆.Φ., δι4τι, _ς UVει tδη
>ναφερθ7, I λεπ�δα κ�π7ς τ�D περιγρ-µµατ�ς τ�D ∆.Φ. δηµι�υργεJ >ρVικGς Aπ�πε-
δη Aπιφ-νεια καθ’ Oλ� τ2 π-V�ς τ�D ∆.Φ. καR π�υθενH κυρτ� z κ��λη, I δF AπεBερ-
γασ�α τ7ς Π.E. κατH τ�ν συναρµ�γ. της µετH τGν wψεων δηµι�υργεJ καµπ'λην Aπι-
φ-νεια µF τH κ�Jλα Aστραµµ9να πρ2ς τH µ9σα, _ς γενικGς παρατηρεJται AπR τ�D ∆.Φ.,
καR wVι πρ2ς τH UBω, _ς συναντQται κατH τ�ν διατ�µ� 4.

Πρ�ηγ�υµ9νως Aθεωρ.θη Oτι τ2 περ�γραµµα τ�D ∆.Φ. διεµ�ρφiθη µF τ�ν Vρ7σι
λεπ�δας. �Aπ2 π�D Oµως >π�δεικν'εται Oτι πρ-γµατι AVρησιµ�π�ι.θη λεπ�δα; :O
Φ9ργκι�υσ�ν (12) θεωρεJ, Oτι τ2 Aλλειψ�ειδFς σV7µα στ2ν >π’ >ρV7ς συµπαγ7 ∆.Φ.
Aδ4θη διH τ�D Nυµiµατ�ς τ�D πηλ�D τ�D ∆�σκ�υ µF τH V9ρια. KατH τ2 πλ-σιµ� Oµως
τ�D πηλ�D µF τH V9ρια, λ4γPω τ7ς Aπι0αλλ�µ9νης κατακ�ρ'φ�υ πι9σεως καR τ7ς πρ�-
καλ�υµ9νης πρ2ς τH πλ-για δι�γκiσεως τ�D πηλ�D, I >ναπτυσσ�µ9νη τρι0� AπR τ�D
πηλ�D, τ�D ε<ρισκ�µ9ν�υ σF Aπαφ� µF τ2 τραπ9Nι, τ2ν Aµπ�δ�Nει νH κινηθP7 πρ2ς τH
UBω· καR λ4γPω τ�D Oτι \ πηλ2ς τ�D µ9σ�υ Aπιπ9δ�υ τ�D ∆�σκ�υ δι�γκiνεται Aλευθ9-
ρως, δηµι�υργεJται I τ-σι I παρ-πλευρ�ς Aπιφ-νεια νH πρ�κ'πτPη παντ�D κυρτ� καR
π�υθενH κ��λη. ΓιH νH πρ�κ'ψPη δF καR I διαπιστωθεJσα µετατ4πισι τGν wψεων κατH
τ2ν ;B�να 3/11, I \π��α _ς Vαρακτηριστικ2 εKναι συµφυFς τ7ς κ�ιλ-νσεως, θH Uπρε-
πε νH δηµι�υργηθP7 3ρπυσµ2ς \λ�κλ.ρ�υ τ�D πηλ�D τ7ς µιQς wψεως Aν σV9σει µF τ�ν
;λλη, πρQγµα >δ'νατ�ν. rAρα, καR aν δFν AVρησιµ�π�ι.θη λεπRδα γιH τ�ν διαµ4ρ-
φωσι τ7ς Π.E. τ�D ∆.Φ., π-λι δFν αYτι�λ�γεJται I κ��λανσι τ7ς διατ�µ7ς 4 καR I µε-
τατ4πισι τGν wψεων κατH τ2ν ;B�να 3/11 <π2 τ�D >παρV7ς συµπαγ�Dς ∆.Φ.

|Aς παρακ�λ�υθ.σ�υµε Oµως, τ� συµ0α�νει µF τ�hς δ'� Iµιδ�σκ�υς. Συγκεκριµ9-
νως στ�ν τελικ� φ-σι τ7ς κατασκευ7ς τ�D ∆.Φ. µικρ�µετατ4πισι τGν δ'� Iµιδ�σκων
κατH τ�ν Aπ-λληλη τ�π�θ9τησ� τ�υς, Aν συνδυασµPG µF τRς µικρ�διαφ�ρFς στ2 µ9γε-
θ4ς των, κατH τ�ν πρ�ηγηθεJσα φ-σι τ7ς κ�π7ς των δ'ναται νH δηµι�υργ.σPη τ2
κατH τ�ν διατ�µ�ν 4 παρ�υσιαN4µεν� Vαρακτηριστικ2 τ7ς >ρνητικ7ς καµπυλ4τη-
τ�ς, ταυτ�Vρ4νως δF καR νH αYτι�λ�γ.σPη τ�ν διαπιστωθεJσα µετατ4πισι τGν περι-
γραµµ-των τGν wψεων.

:H δυνατ4της, I >νωτ9ρω παρ�υσιαN4µενη >ρνητικ� καµπυλ4της τ7ς Π.E. νH Cφε�-

5.3.5. (Aρνητικ, καµπυλBτης κατ& διατ+µ,ν 4 κα> µετατBπισι Gψεων
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ΣSµφωνα µF κ;π*ι*υς µελετητFς i «τυπ*γρ;φ*ς» τ*D ∆8σκ*υ qOει Uπιφ?ρει κ;-
π*ιες δι*ρθVσεις στNν πρVτη «UκτSπωση». =Aνωτ. *Y δι*ρθVσεις *Y iπ*)ες qγι-
ναν στ/ σηµε)* 27, τ/ iπ*)* φα8νεται νC qO{η διαγραφ3 καJ κ;τω *Y δι*ρθVσεις
στC σηµε)α 12-22, π*Z φα8ν*νται νC qO*υν τυπωθ3 π;νω σF δS* aλλα σKησµ?να

σηµε)α. (Bλ?πετε Louis Godart, «MO ∆8σκ*ς τ3ς Φαιστ*D», σελ. 104).

14167∆ΑΥΛ"Σ/222, �I�'νι�ς 2000

λεται σF >π�κ�π� λ4γPω θρα'σεως τµ.µατ�ς τ�D ∆.Φ. εKναι σVετικGς µικρ., δι4τι, _ς
παρ�υσι-Nεται στH Aπ�σηµα >κρι07 >ντ�γραφα τ�D ∆.Φ.;

α) :H παρ�υσιαN4µενη κ��λανσι εKναι \µαλ� καR wVι γωνιiδης, _ς συµ0α�νει στ�ν
θραDσι.

0) �EπR µ.κ�υς \ριN�µ9ν�υ >π2 τ7ς διατ�µ7ς 3 Wως καR τ7ς 5 (Oπ�υ AπR τ7ς Π.E. πα-
ρ�υσι-Nεται I >ρνητικ� καµπυλ4της) I κ�ρυφ� τ7ς κ�ιλ-νσεως >κ�λ�υθεJ τ�ν πε-
ρ�µετρ� τ�D ∆.Φ. κυκλικGς καR wVι κατευθε�αν, δηλαδ� κατH τ�ν V�ρδ� τ�D τ4B�υ
>π2 τ7ς διατ�µ7ς 3 Wως τ� διατ�µ� 5, _ς θH συν90αινε στ�ν θραDσι.

γ) E<ρ�σκεται >κρι0Gς AπR τ�D µ9σ�υ Aπιπ9δ�υ τ�D ∆.Φ., πρQγµα δ'σκ�λ�, aν εKVε
δηµι�υργηθ7 τυVα�ως.

TH >νωτ9ρω συν�ψ�N�ντας συν-γ�υµε τH συµπερ-σµατα Oτι:
α. T/ Oαρακτηριστικ/ τ3ς Rρνητικ3ς καµπυλBτητ*ς τ3ς διατ*µ3ς 4 δFν αmτι*λ*-

γε)ται kπ/ τ*D Rπ’ RρO3ς συµπαγ*Dς ∆.Φ. RλλC µBν*ν Uκ τQν δS* συγκ*λληµ?νων
\µιδ8σκων.

K. MH µετατBπισι τQν περιγραµµ;των τQν xψεων π*λZ καλQς αmτι*λ*γε)ται kπ/
τQν δS* \µιδ8σκων καJ συναρτfται Rµ?σως µF τ/ Oαρακτηριστικ/ τ3ς Rρνητικ3ς κα-
µπυλBτητ*ς τ3ς διατ*µ3ς 4.

:Yπ2 τ�D γρ-φ�ντ�ς δFν κατ9στη δυνατ2ν νH Aντ�πισθP7 περιγραφ� z φωτ�γρ-φισι
τ7ς παραπλε'ρ�υ Aπιφανε�ας τ�D ∆.Φ., παρH µ4ν�ν I >ναφ�ρH γιH τ�ν γραµµ� συ-
γκ�λλ.σεως τ�D Π4µερανς, Oπως στ� σηµε�ωσι (11). �EπR τGν >νH VεJρας, Aπισ.µων
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>κρι0Gν >ντιγρ-φων τ�D ∆.Φ. τGν 3λληνικGν µ�υσε�ων, >λλH καR AπR τGν >νεπισ.-
µων, παρατηρεJται >δι4ρατ�ς Aγκ�π� µ4λις ψηλαφ�'µενη AπR τ�D µ9σ�υ Aπιπ9δ�υ
αgτGν, Aπι0ε0αιiν�υσα >ντ�στ�ιVη παρατ.ρησι τ�D Π4µερανς (11). Στ2 >ντ�γραφ�
τ�D M�υσε��υ τ�D :Hρακλε��υ I Aγκ�π� ψηλαφεJται περR τ�ν >ρV�ν τ�D κειµ9ν�υ,
AνPG σ’ AκεJν� τ�D M�υσε��υ τGν �AθηνGν στ2 µεγαλ'τερ� µ9ρ�ς τ7ς παραπλε'ρ�υ
Aπιφανε�ας. :H Aγκ�π� αgτ� Aµφαν�Nεται _ς >π�τ9λεσµα συγκ�λλ.σεως καR AµφανGς
δ�δεται I Aντ'πωσι, Oτι:

TC RνC Oε)ρας Rντ8γραφα τ*D ∆.Φ. Uπ8σηµα _ Rνεπ8σηµα εoναι κατασκευασµ?να
Uκ δS* συγκ*λληµ?νων \µιδ8σκων.

�Eκτ2ς τGν γεωµετρικGν καR ;λλων VαρακτηριστικGν, AπR τGν \π��ων 0ασ�Nεται κ--
θε ;π�ψι περR τ7ς κατασκευ7ς τ�D ∆.Φ., δηλαδ� aν \ ∆.Φ. κατασκευ-σθηκε εsτε >π’
>ρV7ς συµπαγ�ς εsτε Aκ δ'� συγκ�λληµ9νων Iµιδ�σκων, \ κ-θε τρ4π�ς κατασκευ7ς
παρ9Vει _ρισµ9να πλε�νεκτ.µατα z µει�νεκτ.µατα. Συγκεκριµ9να I κατασκευ� τ�D
∆.Φ. Aκ δ'� Iµιδ�σκων παρ9Vει στ2ν κατασκευαστ. τ�υ _ρισµ9να πλε�νεκτ.µατα,
Aκ τGν \π��ων µερικH >ναφ9ρ�νται κατωτ9ρω.

α. �Aπ�δεσµε'εται πλ.ρως I κατασκευ� τ�D ∆.Φ. συν�λικGς Aκ τ�D Vρ4ν�υ. |Aν \
∆.Φ. eτ� συµπαγ.ς, yφειλε νH εKVε γραφ7 καθ’ \λ�κληρ�αν πρRν σκληρυνθ]7 \ πη-
λ4ς, δι4τι I τ'πωσι τGν σφραγ�δων πραγµατ�π�ιεJται µ4ν�ν AπR πλαστικ�D πηλ�D.
:H πρ�ηγ�υµ9νη δ9σµευσι δFν <φ�σταται στ�hς δ'� Iµιδ�σκ�υς, δι4τι \ καθεRς AB
αgτGν κατασκευ-Nεται καR γρ-φεται >νεBαρτ.τως τ�D ;λλ�υ, Oπ�τε VρειασθP7 καR
Oσες φ�ρFς >παιτηθP7, π-ντ�τε µF πλαστικ2 πηλ4.

0. ΣF περ�πτωσι σ�0αρ�D λ-θ�υς z λαθGν z >λλαγ7ς τ�D κειµ9ν�υ, π.V. τ7ς µιQς wψε-
ως, δFν >παιτεJται πλ.ρης >νακατασκευ� τ�D ∆.Φ., _ς θH συν90αινε στ2ν >π’ >ρV7ς
συµπαγ7, >λλH I >νακατασκευ� καR I τ'πωσι τGν σφραγ�δων µ4ν� τ�D >ντιστ��V�υ
Iµιδ�σκ�υ.

γ. OS δ'� Iµιδ�σκ�ι διευκ�λ'ν�υν περισσ4τερ� τ�D >π’ >ρV7ς συµπαγ�Dς, δι4τι, _ς
UVει tδη >ναφερθ7, aν πρ-γµατι \ ∆.Φ. Aστρ9φετ� κατH τ�ν δι-ρκεια τ7ς γραφ7ς
στ2ν κ-θε Iµ�δισκ�, I µ� γραφ4µενη Aπ�πεδ�ς Aπιφ-νεια, πρ��ριN4µενη γιH τ�ν συ-
γκ4λλησι καR ε<ρισκ4µενη Aν AπαφP7 µF τ2 τραπ9Nι, δFν κινδυνε'ει, _ς εKναι πρ�φα-
ν9ς, >π2 καµµ�α >λλ��ωσι κατH τ�ν τ'πωσι τGν σφραγ�δων τ7ς ;νω wψεως.

�Eν πρ�κειµ9νPω εKναι >παρα�τητη I >ναφ�ρ-, Oτι \ Mπρ-τσ��υ (Bratsow) στ2 (8)
πρ�σδι�ρ�Nει _ρισµ9νες θ9σεις, κατH τRς \π�Jες Uγινεν I τ'πωσι τGν σφραγ�δων,
VωρRς τ�ν >ν-γκη νH στρ9φεται \ ∆.Φ. συνεVGς. rAρα µπ�ρεJ νH <π�στηριVθP7, Oτι,
aν \ ∆.Φ. eτ� >π’ >ρV7ς συµπαγ.ς, τ�Dτ� εKVε ληφθ7 <π’ wψιν καR γιH τ2ν λ4γ� αgτ2
\ Mπρ-τσ��υ πρ�σδιiρισε καR τRς συγκεκριµ9νες θ9σεις. ̂ Oµως εKναι πασιφαν9ς, Oτι
I σπειρ�ειδ�ς φ'σι τ�D πεδ��υ γραφ7ς εKναι Aκε�νη I \π��α κυρ�ως Aπι0-λλει τ�ν τ'-
πωσι τGν σφραγ�δων Aκ διακεκριµ9νων θ9σεων καR wVι I πρ�στασ�α τ7ς tδη γρα-
φε�σης πλευρQς. rAλλωστε εKναι >κ4µη δυνατ2ν \ ∆.Φ., νH eτ� τ�π�θετηµ9ν�ς π--
νω σF µικρ� Aπ�πεδη πλ-κα καR νH στριφ�γ'ριNε I πλ-κα µαNR µF τ2ν ∆.Φ., VωρRς νH
<π-ρVPη κ�νδυν�ς >λλ�ιiσεως τ7ς tδη γραµµ9νης πλευρQς, >λλH καταλ.γ�υµε πλ9-
�ν σF <π�θ9σεις, �S \π�Jες εKναι 090αια πιθαν9ς.

T2 090αι�ν εKναι, Oτι I κατασκευ� τ�D ∆.Φ. Aκ δ'� Iµιδ�σκων πλε�νεκτεJ τ�D >π’
>ρV7ς συµπαγ�Dς, δι4τι, _ς εKναι αgτ�ν4ητ�ν, Aπιλ'ει διH πλ.ρ�υς >παλ�ιφ7ς τ2 πρ4-
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0ληµα τ7ς µ� >λλ�ιiσεως τ7ς tδη γραφε�σης wψεως, καθιστGντας τ� >ν'παρκτ�.
δ. ΓιH τ�ν >ν-γκη παραγωγ7ς >ρκετGν >ντιγρ-φων �S δ'� Iµ�δισκ�ι >π�δεσµε'-

�υν Vρ�νικGς καR διευκ�λ'ν�υν τ�ν παραγωγ., δι4τι µπ�ρ�Dν νH γραφ�Dν π�λλ��,
π-ντ�τε AπR πλαστικ�D πηλ�D, µF τ2 κε�µεν� τ7ς κ-θε wψεως εgκ�λiτερα, >φ�D Vρη-
σιµ�π�ι�Dνται γνωστFς σφραγ�δες κατH τ�ν µ�ρφ� καR τ�ν θ9σι.

�AλλH >π2 π�D >π�δεικν'εται Oτι \ ∆.Φ. εKναι �να Aκ τGν π�λλGν >ντιγρ-φων;
�Aπ2 π�υθεν-! ΓιH νH µ�ν >ναφ9ρ�υµε Oτι πιθανiτατα \ ∆.Φ. εKναι µ�ναδικ4ς.
:AπλGς I λ�γικ� τ7ς παραγωγ7ς >ντιγρ-φων, aν <π7ρBε, µπ�ρεJ νH εKVε δ�κιµασθ7
στ�ν κατασκευ� τ�D συγκεκριµ9ν�υ ∆.Φ.

ε. ^Oµως στ�ν περ�πτωσι τGν π�λλGν >ντιγρ-φων φα�νεται κατ’ >ρV.ν, Oτι µει�-
ν9κτηµα >π�τελεJ I κατασκευ� τ�D ∆.Φ. Aκ δ'� Iµιδ�σκων, δι4τι �S δ'� Iµ�δισκ�ι
τ2 ψ.σιµ� τ2 >παιτ�Dν <π�VρεωτικGς _ς πρ�ϋπ4θεσι τ7ς κατασκευ7ς, πρ�σθ9τ�-
ντας Aργασ�α, AνxG \ >π’ >ρV7ς συµπαγ�ς wVι. ^Oµως τH π�λλH >ντ�γραφα τ�D ∆.Φ.,
aν AVρει-N�ντ�, λ�γικ2 εKναι νH <π�τεθP7 Oτι θH Aπεστ9λλ�ντ� Aκτ2ς Φαιστ�D, \π4-
τε, καR aν >κ4µη \ ∆.Φ. eτ� >π’ >ρV7ς συµπαγ.ς, τ2 ψ.σιµ4 των θH >παιτεJτ� γιH
λ4γ�υς πρ�στασ�ας τ�D κειµ9ν�υ.

|Aρα τ2 ψ.σιµ� τ�D ∆.Φ., εKναι µFν >παρα�τητ� καR <π�Vρεωτικ2 aν κατεσκευ--
Nετ� Aκ δ'� Iµιδ�σκων, >λλH µF µεγ�στη πιθαν4τητα εKναι AB sσ�υ >παρα�τητ� γιH λ4-
γ�υς πρ�στασ�ας τ�D κειµ9ν�υ καR γιH τ�hς >π’ >ρV7ς συµπαγεJς, aν Aπρ4κειτ� τH
>ντ�γραφα νH >πεστ9λλωνται Aκτ2ς Φαιστ�D.

f. OS δ'� Iµ�δισκ�ι πρ�σφ9ρ�υν τ2 πλε�ν9κτηµα τ7ς Aπ�πτε�ας τ�D κειµ9ν�υ καR
τGν δ'� wψεων >π’ εgθε�ας κατH τ�ν φ-σι τ7ς πρiτης κατασκευ7ς τ�υ, Oπ�υ sσως I
Aπ�πτε�α AVρει-Nετ�, AνPG \ >π’ >ρV7ς συµπαγ�ς wVι.

=Eκ τ3ς παρ*Sσης παραγρ;φ*υ (7) λ*ιπ/ν πρ*κSπτει, ]τι kπ;ρO*υν RρκετC θεω-
ρητικC πλε*νεκτ>µατα, τC iπ*)α }τ* δυνατ/ν νC πρ*καλ?σ*υν τNν κατασκευN τ*D
∆.Φ. Uκ δS* \µιδ8σκων.

^Eνα ;λλ� Vαρακτηριστικ2 τ�D ∆.Φ. µ� γεωµετρικ2 εKναι τ2 ψ.σιµ4 τ�υ. Γιατ� ;ρα-
γε ψ.θηκε;

:O ∆.Φ., aν eτ� >π’ >ρV7ς συµπαγ�ς καR µ4ν� στεγνωµ9ν�ς, eτ� >σφαλ�ς φυλασ-
σ4µεν�ς στ2 >νακτ�ρικ2 περι0-λλ�ν. Γιατ� τ4τε ψ.θηκε; �Hτ� τ4σ� σηµαντικ4ς, �στε
νH AVρει-Nετ� πρ4σθετη >σφ-λεια µF τ2 ψ.σιµ� z µ.πως θH Aπεστ9λλετ� Aκτ2ς Φαι-
στ�D, \π4τε ψ.θηκε, γιH νH πρ�στατευθ]7 στ2 ταB�δι, καR ;ρα καR τ2 περιεV4µεν� τ�D
κειµ9ν�υ eτ� >ν-λ�γ� (π.V. µ�α διαταγ� γραµµ9νη στ2ν µυστικ2 κiδικα τGν σφρα-
γ�δων καR wVι Wνα θρησκευτικ2 κε�µεν� z κ-τι παρ4µ�ι�);

|H µ.πως τ2 ψ.σιµ� τ�D ∆.Φ. >ντιστρ4φως µQς <π�0-λλει τ�ν σκ9ψι Oτι \ ∆.Φ.
ψ.θηκε γιH λ4γ�υς πρ�στασ�ας >π2 Aκε�ν�υς �S \π�J�ι τ2ν >π9στειλαν στ�ν Φαι-
στ4; ∆ηλαδ� Oτι \ ∆.Φ. δFν κατεσκευ-σθη στ�ν Φαιστ4, >λλH Uφθασε AκεJ >π2 >λλ�D;
;ρα καR I καταγωγ� τ�D ∆.Φ. πρ9πει νH >ναNητηθP7 Aκτ2ς Φαιστ�D z καR Aκτ2ς Kρ.-
της z καR sσως Aκτ2ς τGν γεωγραφικGν \ρ�ων τ7ς :Eλληνικ7ς Γλiσσας, καR 3π�µ9-
νως καR I γλGσσα τ�D κειµ9ν�υ (aν δFν εKναι εYκ�ν�γραφικ.) θH εKναι I γλGσσα τ�D
τ4π�υ τ7ς καταγωγ7ς τ�υ.

|Aν Oµως eτ� κατασκευασµ9ν�ς Aκ δ'� Iµιδ�σκων, τ2 ψ.σιµ� πρ�κ'πτει φυσι�-
λ�γικGς καR αgτ�ν�.τως _ς >παρα�τητη Aργασ�α συµπληρiν�υσα τ�ν Oλη διαδι-
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κασ�α τ7ς κατασκευ7ς τ�υ, καR παραλλ.λως µF ;λλες παρατηρ.σεις YσVυρ�π�ιεJ τ�ν
θ9σι, Oτι \ ∆.Φ. κατεσκευ-σθη AκεJ Oπ�υ ε<ρ9θη, δηλαδ� στ�ν Φαιστ4, καR 3π�µ9-
νως καR I γλGσσα τ�D κειµ9ν�υ τ�υ εKναι I γλGσσα τ�D τ4π�υ καταγωγ7ς τ�υ, δη-
λαδ� I :Eλλην�κρητικ., I Φαιστιακ..

�Eκ τGν >νωτ9ρω παρατηρ�Dµε, Oτι τ2 ψ.σιµ� εKναι σηµαντικ� παρ-µετρ�ς τ�D
Oλ�υ πρ�0λ.µατ�ς σVετικGς µF τ2ν ∆.Φ. καR συναρτQται >µ9σως µF τ.ν: α) κατα-
σκευ. τ�υ (aν κατεσκευ-σθη δηλαδ� >π’ >ρV7ς συµπαγ�ς z Aκ δ'� Iµιδ�σκων)· 0)
καταγωγ. τ�υ (aν δηλαδ� εKναι 3λληνικ2ς z wVι)· γ) περιεV4µεν� τ�D κειµ9ν�υ (vµν�ς,
διαταγ� κ.λπ.)· δ) <π�κρυπτ4µενη γλGσσα, (3λληνικ� z ;λλη)· ε) τ�ν >π�κρυπτ�-
γρ-φισ� τ�υ καR τ�ν 3ρµηνε�α τ�υ.

�Eκ τ7ς παρ�'σης µελ9της τGν >νωτ9ρω $ 1 Wως 8 καθ�σταται σαφ9ς, Oτι I δυνα-
τ4της καR _ς Aκ τ�'τ�υ I πιθαν4της νH κατεσκευασθ7 τελικGς \ ∆.Φ. Aκ δ'� αgτ�-
τελGν Iµιδ�σκων εKναι σηµαντικ., Aφ’ Oσ�ν Oλα τH παρ�υσια´N�µενα VαρακτηριστικH
τ�D ∆.Φ. αYτι�λ�γ�Dνται καλGς >π2 τ�hς Iµιδ�σκ�υς.

:H γνGσι τ�D τρ4π�υ κατασκευ7ς τ�D ∆.Φ., δηλαδ� aν κατεσκευ-σθη >π’ >ρV7ς
συµπαγ�ς z Aκ δ'� Iµιδ�σκων, πρ�σφ9ρει AπιVειρ.µατα <πFρ z κατH τGν >π4ψεων
τGν σVετιN�µ9νων µF τH πρ�0λ.µατα τH σVετικH µF τ�ν καταγωγ., τ�ν γλGσσα, τ2 πι-
θαν2 περιεV4µεν� καR τ�ν >π�κρυπτ�γρ-φισ� τ�υ.

:O UλεγV�ς τGν διαφ4ρων VαρακτηριστικGν, κυρ�ως δF I {δρ4της τGν wψεων, I µε-
τατ4πισι αgτGν κατH τ�ν διε'θυνσι 3/11, I κ��λανσι τ7ς Π.E. κατH τ�ν διατ�µ�ν 4
καθ~ς καR I κατH Π4µερανς γραµµ� συγκ�λλ.σεως AπR τ7ς Π.E. καταλ.γ�υν στ�ν
διατ'πωσι τ7ς θ9σεως, Oτι I κατασκευ� τ�D ∆.Φ. Aκ δ'� Iµιδ�σκων εKναι π-ρα π�λh
πιθαν.. M.πως AκεJν�ι �S \π�J�ι UV�υν ;µεση πρ4σ0ασι στ2ν ∆.Φ. µπ�ρ�Dν νH κ--
ν�υν κ-τι περισσ4τερ�;

Bασ8λει*ς Kατσιαδρ;µης
Π�λιτικ2ς µηVανικ2ς
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�H θε�κρατικ� θεωρ$α περ� «δηµι�υργ$ας» τ*ς γ*ς κα� κατ�πιν τ�6
Vναστρ�υ ��ραν�6, R Rπ�L�ς σκεπ&Jει τ�ν γ* κα� δι� τ<ν περιφερ�µ�-
νων Qστ�ρων τ�υ «φωτ$Jει δικα$�υς κα� Qδ$κ�υς», Nπικρατ�6σε καθ’ fλ�ν
τ.ν Mεσα$ωνα.

OM cEλληνες `στ�σ� Qπ. Qρ'αι�τ&των 'ρ�νων γν=ριJαν, fτι e γ* κι-
νεLται περ� τ.ν �λι�ν. T. «eλι�κεντρικ. σCστηµα» µ&λιστα Qπ�τελ�6σε
τ�ν κ�ιν<ς παραδεκτ� _π�ψ$ν τ�υς, Qφ�6 �M !Oρφικ�$, π�U Qπ�τελ�6σαν
µι� Bσ'υρ� µει�ψηφ$α τ<ν �Eλλ3νων, Nδ$δασκαν Nπισ3µως τ�ν περ� τ.ν
�λι�ν κ$νησιν τ*ς γ*ς. �O !AναS$µανδρ�ς, σCµφωνα µD τ.ν Θ�ωνα τ.ν
ΣµυρναL�, Nδ$δασκεν k'ι µ�ν� τ�ν περιφ�ρ�ν τ*ς γ*ς περ� τ.ν �λι�ν
Qλλ� κα� τ�ν περιστρ�φ3ν της π�ριS τ�6 ν�ητ�6 _S�ν�ς της.

�O Φιλ�λα�ς, hνας Nκ τ<ν µεγαλυτ�ρων φιλ�σ�φων κα� µαθηµατικ<ν
τ*ς Qρ'αι�τητ�ς, «π6ρ Nν µ�σ4ω περ� τ. κ�ντρ�ν, fπερ 7στ$αν τ�6 παντ.ς
καλεL... τ�ν δD γ*ν, hν τ<ν _στρων ��σαν, κCκλ4ω φερ�µ�νην περ� τ. µ�-
σ�ν νCκτα τε κα� eµ�ραν π�ιεL...», σCµφωνα µD τ.ν !Aριστ�τ�λη. T. eλι�-
κεντρικ.ν σCστηµα τ. Nγν=ριJαν Nπ$σης R !Aρ'�λα�ς κα� R OEκφαντ�ς,
τ. /πεστ3ριJεν R �Hρακλε$δης R Π�ντικ.ς κα� τ. Qπ�δειSεν R Σ�λευκ�ς.

�O �Hρ&κλειτ�ς, hνας Nκ τ<ν πρ=των Qστρ�ν�µων κατ� τ.ν ∆ηµ�κρι-
τ�, «τ.ν �λι�ν λ�γει Nπιστ&την κα� σκ�π.ν τ<ν περι�δικ<ν περιστρ�φ<ν,
π�U Rρ$Jει κα� διευθCνει κα� φ�ρει τ�ς Nπ�'�ς τ�6 Vτ�υς». �H /περ'ωρ�-
'ρ�νικ�6 κCρ�υς �*σις τ�υ «π&ντα �εL» Nν συνδυασµ4< πρ.ς τ. «��κ Vστιν
δ�ς Nµ#*ναι τ4< α�τ4< π�ταµ4<» µYς RδηγεL στ�ν σκ�ψιν, fτι εdµαστε Nπι-
#&τες 7ν.ς τα'υτ&τ�υ Qστρ�σκ&φ�υς, π�C, fπως κα� _πειρα _λλα fµ�ια,
NκτελεL hνα Qδι&κ�π� κα� Qτ�λειωτ� ταS$δι σD µ�ρη παρθενικ&, τ� Rπ�Lα
δDν θ� Nπισκεφθ�6µε γι� δεCτερη φ�ρ&.

�O !Aρ$σταρ'�ς /π*ρSε µαθητ�ς κα� κληρ�ν�µ�ς fλων τ<ν πρ�ανα-
φερθ�ντων. Λ�γ$Jεται, κα� δικα$ως, `ς hνα Qπ. τ� φωτειν�τερα πνεC-
µατα τ*ς 7λληνικ*ς κα� παγκ�σµ$�υ διαν�3σεως fλων τ<ν Nπ�'<ν. E1ναι
R µεγαλCτερ�ς τ<ν θεωρητικ<ν Qστρ�ν�µων, R κατ’ NS�'�ν Nρευνητ�ς
τ<ν ��ραν$ων φαιν�µ�νων κα� πλε$στων _λλων Qστρ�ν�µικ<ν Jητηµ&-
των. �O !Aρ'ιµ3δης εBς τ.ν «Ψαµµ$την» τ�υ πλ�κει τ. Nγκ=µι�ν τ�6
Qνδρ.ς κα� καταγρ&φει τ�ς Qστρ�ν�µικ�ς τ�υ τ�π�θετ3σεις, π�U V'�υν
`ς 7S*ς: «!Aρ$σταρ'�ς R Σ&µι�ς /π�τ$θεται τ� µDν Qπλαν�α τ<ν _στρων
κα� τ.ν �λι�ν µ�νειν Qκ$νητα, τ�ν δD γ*ν περιφ�ρεσθαι περ� τ.ν �λι�ν
κατ� κCκλ�υ περιφ�ρειαν (= Nπ� κυκλικ*ς τρ�'ιYς), fς Vστι Nν µ�σ4ω τ4<
δρ�µ4ω κε$µεν�ς» (= διερ'�µεν�ς δι� µ�σ4ω τ�6 J4ωδιακ�6 κCκλ�υ Pτ�ι Nπ�
τ*ς Nλλειπτικ*ς· δι�τι α�τ. σηµα$νει τ. «fς Vστι Nν µ�σ4ω δρ�µ4ω κε$µεν�ς»:
!Eγκ. ΛεSικ.ν «�Hλ$�υ», τ. «T. σCµπαν»).

λη. =Aρ8σταρO*ς i Σ;µι*ς
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�O Πλ�Cταρ'�ς εBς τ. «Περ� τ�6 Nµφαιν�µ�ν�υ πρ�σ=π�υ τ4< κCκλ4ω
τ*ς σελ3νης» λ�γει, fτι R !Aρ$σταρ'�ς Nδ$δασκεν «NSελ$σσεσθαι κατ�
λ�S.ν κCκλ�ν τ�ν γ*ν, zµα δD κα� περ� τ.ν α�τ*ς _S�να διν�υµ�νην»,
πρYγµα π�U σηµα$νει fτι Nγν=ριJε κα� τ�ν περιφ�ρικ�ν κ$νησιν τ*ς γ*ς
κα� τ�ν περιστρ�φικ3ν. EBς hνα _λλ� Vργ�ν τ�υ, τ. «Περ� τ<ν Qρεσκ�ντων
τ�Lς φιλ�σ�φ�ις», λ�γει, fτι «!Aρ$σταρ'�ς τ.ν �λι�ν Mστ&ναι µετ� τ<ν
Qπλαν<ν, τ�ν δD γ*ν κινεLσθαι περ� τ.ν eλιακ.ν κCκλ�ν, κα� κατ� τ�ς
ταCτης Nγκλ$σεις σκι&Jεσθαι τ.ν δ$σκ�ν», πρYγµα π�U σηµα$νει, fτι R
Σ&µι�ς ε1'εν 7ρµηνεCσει Nπιτυ'<ς κα� τ. φαιν�µεν� τ<ν Nκλε$ψεων eλ$-
�υ κα� σελ3νης.

�O !Aρ$σταρ'�ς εBς τ. Vργ�ν τ�υ «Περ� µεγεθ<ν κα� Qπ�στηµ&των» κα-
θ�ρ$Jει τ� µεγ�θη τ�6 eλ$�υ κα� τ*ς σελ3νης καθ�ς κα� τ�ς Qπ�στ&σεις
τ�υς Qπ. τ�ν γ*, π�U /πελ�γισε δι� γωνιακ*ς µετρ3σεως. �Yπελ�γισε
λ�ιπ.ν τ�ν Qπ�στασιν γ*ς-eλ$�υ εBς 18 ] 20 φ�ρDς µεγαλCτερη τ*ς Qπ�-
στ&σεως γ*ς-σελ3νης κα� τ�ν δι&µετρ�ν τ�6 eλ$�υ dσην πρ.ς τ. 1/700 τ*ς
περιφερε$ας τ�υ, τ. δD µ�γεθ�ς τ�υ τριακ�σιαπλ&σι� τ�6 µεγ�θ�υς τ*ς
γ*ς, Nν4< τ. µ�γεθ�ς τ*ς σελ3νης `ς τριακ�ντ&κις µικρ�τερ� τ*ς γ*ς.

Σ3µερα #�#αια γνωρ$J�υµε, fτι τ� µεγ�θη α�τ� δDν ε1ναι Qκρι#*. ��-
ρ�υµε, fτι τ� 699/700 τ*ς µ&Jας τ�6 πλανητικ�6 συστ3µατ�ς Qν3κ�υν
στ.ν �λι�, κα� fλα τ� λ�ιπ� σ=µατα µ�ιρ&J�νται τ. 1/700 τ*ς {λης-µ&-
Jας. ∆ι� τ*ς hλSε=ς τ�υ R �λι�ς, π�U uφε$λεται στ�ν τερ&στια α�τ� /πε-
ρ�'� µ&Jας, ρυθµ$Jει τ�ς κιν3σεις τ<ν Qστ�ρων τ�6 συστ3µατ�ς τ�υ κα�
δι� τ*ς Qκτιν�#�λ$ας τ�υ J4ω�π�ιεL. �H {λη hλκει τ�ν {λην κατ� ε�θUν λ�-
γ�ν τ<ν µαJ<ν κα� κατ’ Qντ$στρ�φ�ν λ�γ�ν τ<ν τετραγ=νων τ<ν Qπ�-
στ&σεων. OM τρ�'ιDς τ<ν πλανητ<ν ε1ναι #�#αια Nλλειπτικ�ς, κα� µ$αν τ<ν
7στι<ν τ<ν Nλλε$ψεων κατ�'ει τ. κ�ντρ�ν τ�6 eλ$�υ.

�O !Aρ$σταρ'�ς ε1ναι κα� Nφευρ�της 7ν.ς #ελτιωµ�ν�υ, σD σCγκριση µD
τ� /π&ρ'�ντα τ�τε, eλιακ�6 `ρ�λ�γ$�υ µD κ�$λη eµισφαιρικ�ν Nπιφ&-
νεια κι hνα γν=µ�να στ. κ�ντρ�ν. Πρ�σθεσε 1/1623 eµ�ρες στ. eλιακ.
Vτ�ς, τ. Rπ�L� �M πρ�γεν�στερ�$ τ�υ ε1'αν /π�λ�γ$σει σD 365 κα� 1/4 eµ�-
ρες κα� πρ�σδι=ρισε τ�ν δι&ρκεια τ�6 Mεγ&λ�υ !Eνιαυτ�6 σD 2434 Vτη.

M�'ρι τ.ν 16� αB<να τ. Vργ� τ�6 !Aριστ&ρ'�υ �ταν _γνωστ�. T�τε τ.
Qνεκ&λυψε R Π�λων.ς Qστρ�ν�µ�ς K�π�ρνικ�ς, R Rπ�L�ς πρ�σπ&θησε
ν� Bδι�π�ιηθg* τ�ς Bδ�ες τ�6 Σαµ$�υ, κ&τι π�U Nν µ�ρει τ. Nπ�τυ'εν, Qφ�6
τ. «�Hλι�κεντρικ.ν ΣCστηµα» φ�ρει τ. kν�µ& τ�υ, πρYγµα Nντελ<ς _δι-
κ� κα� παρ&λ�γ�. «∆Cνατα$ τις ν� Nκπλ3ττεται, fτι τ. σCστηµα, τ�σ�ν
σαφ<ς διατυπωθDν /π. τ<ν Qρ'α$ων, Vλα#ε τ�ν uν�µασ$αν 7ν.ς νεωτ�-
ρ�υ φιλ�σ�φ�υ», παρατηρεL R Nτ�υτ�νς, σCµφωνα µD τ.ν Qστρ�ν�µ�
!Aντωνι&δη.

Σαρ;ντ*ς ΠCν
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:H σηµεριν� τ�π�γραφικ� κατ-σταση τ7ς >νατ�λικ7ς-0�ρει�ανατ�λικ7ς πε-
ρι�V7ς τ7ς AYγ'πτ�υ Aµφα�νεται στ2ν V-ρτη τ�D σV.µατ�ς 1 (0λ. 3π4µενη σελ�-
δα). T2 σV7µα τ�D V-ρτη πρ�9ρVεται >π2 τ2 V-ρτη τ�D κ4σµ�υ, σειρQς 1301, κλ�µ.
1:1.000.000, τ�D Στρατ�D τGν H.Π.A., Aκδ. 1960. :H Mεσ4γει�ς θ-λασσα τελειi-
νει στ2 λιµ-νι τ�D Π4ρτ-Σ-ιντ, Oπ�υ >ρV�Nει \ πλ�Dς τ7ς διiρυγ�ς τ�D Σ�υ9N.
Πρ2ς τH δυτικH καR ν�τι�δυτικH τ�D Π4ρτ-Σ-ιντ <π-ρVει I λ�µνη MατN-λα, στ�ν
\π��α <π-ρV�υν δι-σπαρτα µερικH νησ-κια, <γρ4τ�π�ι καR Wλη. �Aνατ�λικH καR
ν�τι�ανατ�λικH τ�D Π4ρτ-Σ-ιντ Aκτε�νεται Wνας ε<ρhς <γρ4τ�π�ς µ9Vρι τ� ση-
µεριν� π4λη �Eλ Kαντ-ρα. Στ� κατε'θυνση αgτ� καR πρ2ς τH ν�τι�ανατ�λικH τ2
Uδαφ�ς >νηφ�ρ�Nει, φθ-ν�ντας στ2 vψωµα P-Vα µF <ψ4µετρ� 500 µ9τρων, Oπως
δε�Vνει καR \ V-ρτης τ�D σV.µατ�ς 1. Στ� περι�V� αgτ� δFν <π-ρV�υν µεγ-λ�ι
κατ�ικηµ9ν�ι τ4π�ι παρH µ4ν� π�λλFς καR µεγ-λες >µµiδεις Aκτ-σεις.

Στ� δυτικ�-ν�τι�δυτικ� περι�V� I Aπ�πεδη στεριH >ρV�Nει >π2 τ2 Vωρι2 �Eλ-
MατN-λα κ�ντH στ2 Tανιτικ2 Στ4µα κι’ Aπεκτε�νεται πρ2ς ν4τ�ν καR ν�τι�δυ-
τικH µ9Vρι τRς π4λεις ZαγκαN�κ, T9λλ �Eλ Kεµπ�ρ, �Eλ MασV-µα, �Iσµα�λιγια.
�EκεJθεν καR πρ2ς ν4τ�ν >ρV�Nει ν’ >νηφ�ρ�N]η µ9Vρι τ2 vψωµα rAτακα, vψ�υς 870
περ�π�υ µ9τρων, Oπως καR π-λι δε�Vνει \ V-ρτης. MεταBh τGν δ'� <ψωµ-των
rAτακα καR P-Vα σVηµατ�Nεται Wνας αgV9νας vψ�υς 40 µ9τρων στH >νατ�λικH τ�D
Vωρι�D �Eλ-ΣVαλλ�'φα, Oπως δε�Vνει καR \ V-ρτης τ�D σV.µατ�ς 1. :O αgV9νας
εKναι τ2 Vαµηλ4τερ� σηµεJ� µεταBh δ'� κ�ρυφGν Cρ9ων z 0�υνGν καR \ συγκε-
κριµ9ν�ς >ρV�Nει >π2 τ�ν ν4τια >κτ� τ7ς Πικρ7ς λ�µνης καR τελειiνει στ2ν κ4λ-
π� τ�D Σ�υ9N. EKναι µ�α δηµι�υργ�α τ7ς φ'σεως, π�h >π�τ9λεσε τ�ν αYτ�α δια-
Vωρισµ�D τGν δ'� θαλασσGν σF κ-π�ια Vρ�ν�λ�γ�α τ�D παρελθ4ντ�ς, Oπως θ’
>π�δειVθ]7 στ� συν9Vεια τ7ς παρ�'σης.

:H τ�π�γραφικ� µ�ρφ�λ�γ�α τ�D Aδ-φ�υς 3κατ9ρωθεν τ�D αgV9ν�ς εKναι κε-
κλιµ9νη, καR I µFν πρ2ς τH δυτικH κλ�ση εKναι π�λh >π4τ�µη, I δF πρ2ς >να-
τ�λHς εKναι πι2 \µαλ., Oπως φα�νεται στ2 σV7µα 1, στH σηµεJα π�h 3νiν�νται διH
τ7ς εgθε�ας AB. Mεγαλ'τερη >ν-λυση θH γ�ν]η πι2 κ-τω.

∆ιiρυγα καλεJται Wνα τεVνητ2 αgλ-κι µεγ-λ�υ µ.κ�υς καR πλ-τ�υς, τ2 \π�J�
πρ��ρ�Nεται εsτε γιH τ�ν παρ�V9τευση µεγ-λης π�σ4τητ�ς νερ�D εsτε γιH τ�ν

B. - :H ∆ιiρυγα τ�D Σ�υ9N.

A. - �Aπ2 B�ρρQ πρ2ς N4τ�ν.

1. H ΣHMEPINH TOΠOΓPAΦIKH KATAΣTAΣH

MYπ3ρOε διVρυγα στ/ Σ*υF[ Uν Oρ>σει 
στ*Zς πρ*ϊστ*ρικ*Zς καJ κλασσικ*Zς OρBν*υς
OI MAPTYPIEΣ TOY HPO∆OTOY KAI TOY ΣTPABΩNA
KAI H TOΠOΓPAΦIKH EΠAΛHΘEYΣH TOYΣ ΣHMEPA



πλωτ� Aπικ�ινων�α µεταBh πλωτGν π�ταµGν z δ'� λιµνGν z δ'� θαλασσGν. ̂ Eνα
τ9τ�ι� Uργ� εKναι I διiρυγα τ7ς K�ρ�νθ�υ. ^Yπ-ρVει Oµως καR Wνα φυσικ2 Uργ�
παρ�µ��ας Vρ.σεως, \ π�ρθµ4ς, \ \π�J�ς εKναι Wνα στεν2 π9ρασµα θαλ-σσης,
π�h Vωρ�Nει δ'� >ντικρυνFς wVθες στεριQς, Oπως \ π�ρθµ2ς z τ2 στεν2 τ�D Egρ�-
π�υ στ� Xαλκ�δα. Στ�hς π�ρθµ�hς εKναι Aµφαν7 τH φαιν4µενα τ7ς πληµµυρ�δ�ς
καR τ7ς >µπiτιδ�ς, Oπως συµ0α�νει στH στενH τ7ς M-γVης καR τ�D Egρ�π�υ.

M�α >π2 τRς πι2 Cν�µαστFς διiρυγες τ�D κ4σµ�υ εKναι I διiρυγα τ�D Σ�υ9N,
I \π��α 3νiνει τ� θ-λασσα τ7ς Mεσ�γε��υ µ’ Aκε�νη τ7ς �EρυθρQς καR I \π��α
ε<ρ�σκεται στ�ν Asγυπτ�. T2 Uργ�, Oπως γρ-φει I «Παγκ4σµι�ς Λα�γραφικ� καR
Γεωγραφικ� �Eγκυκλ�πα�δεια» (Π.Λ.Γ.E., Aκδ. Γι�0-νης 1967, σελ. 174) µελετ.-
θηκε >π2 τ2ν Γ-λλ� µηVανικ2 ντF Λεσσ9ψ καR περατiθηκε τ2 Uτ�ς 1869. Συνδ9-
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ει τ2 λιµ-νι τ�D Π4ρτ-Σ-ιντ τ7ς Mεσ�γε��υ θαλ-σσης µF τ2 λιµ-νι τ�D Σ�υ9N AπR
τ7ς �EρυθρQς θαλ-σσης. rEVει µ7κ�ς 168 Vιλ., 0-θ�ς 11 µ9τρα καR πλ-τ�ς 45 µ9-
τρα. :O δι-πλ�υς σ.µερα διαρκεJ µ4ν� 13 �ρες. Στ2 04ρει� µ9ρ�ς διασV�Nει µ�α
Uκταση <γρ�τ4πων καR 3λGν Vαµηλ7ς καR Aπιπ9δ�υ Aπιφανε�ας. Στ� συν9Vεια
δι9ρVεται διH µιQς {µµiδ�υς Aρ.µ�υ, φθ-ν�ντας στ� λ�µνη Tιµσ-V, I \π��α ε<ρ�-
σκετ� κ-τω τ7ς στ-θµης τ7ς θαλ-σσης κα�, γιH νH >νταπ�κριθ]7 στ2 0-θ�ς τ7ς
διiρυγ�ς, >παιτ.θηκε I Aκ0-θυνσ. της. �Eκ τ7ς λ�µνης Tιµσ-V συνεV�Nεται I δια-
δρ�µ. της πρ2ς τ� Πικρ� λ�µνη, I \π��α Vρει-στηκε Aκ0-θυνση, Oπως καR I
πρ�ηγ�υµ9νη. �Aπ2 τ� ν4τια >κτ� τ7ς Πικρ7ς λ�µνης >ρV�Nει \ αgV9νας τ7ς �Eλ-
ΣVαλ�'φα, π�h φθ-νει σF vψ�ς 40 µ9τρων. T2 0-θ�ς τ7ς διiρυγ�ς σF αgτ� τ�ν
περι�V� καν�νικH πρ9πει νH Uφθασε κ-τω τGν 51 µ9τρων, πρ�κειµ9ν�υ �S στ-θ-
µες τGν AπιφανειGν Mεσ�γε��υ, διiρυγ�ς καR �EρυθρQς θαλ-σσης νH 0ρεθ�Dν
στ2 sδι� Aπ�πεδ� καR νH Aπαληθε'σ�υν τ�ν >ρV� τGν συγκ�ινων�'ντων δ�Vε�ων.
rEτσι 3νiθηκε I Mεσ4γει�ς µF τ�ν �EρυθρH θ-λασσα καR µF τ2ν �Iνδικ2 �κεαν4,
διευκ�λ'ν�ντας τH ταB�δια τGν πλ��ων κατH π�λ', π�h Uτσι >π�φε'γ�υν τ2ν πε-
ρ�πλ�υ τ7ς �Aφρικ7ς διH τ�D >κρωτηρ��υ τ7ς Kαλ7ς �Eλπ�δ�ς.

:H Sστ�ρικ� >ρVαι4τητα, Oπως εKναι γνωστ4ν, >ρV�Nει γιH τ�ν �ρα >π2 τ2 Uτ�ς
776 πρ2 Xριστ�D. T4τε δFν εKVε διατυπωθ7 I >ρV� τGν συγκ�ινων�'ντων δ�Vε�-
ων, >λλH τ�ν πρωτ�διατ'πωσε \ :Hρ4δ�τ�ς (485-415 π.X.), λ9γ�ντας στ�ν «Kλει~»
(µετ. ∆.E.K., Uκδ. �AρV. Στρατ�D 1969, παρ. 202): «�H Kασπ$α θ&λασσα ε1ναι πε-
ρ$κλειστ�ς κα� δDν συγκ�ινωνεL µD _λλην θ&λασσαν. ∆ι�τι fλες �M θ&λασσες, στ�ς
Rπ�Lες ναυτ$λλ�νται �M cEλληνες κα� �M VSω τ<ν �Hρακλε$ων στηλ<ν (τ�D σηµε-
ριν�D Γι0ραλτ-ρ), e uν�µαJ�µ�νη !Aτλαντ�ς (\ �Aτλαντικ2ς �κεαν4ς), καθ�ς κα�
e !Eρυθρ� θ&λασσα (τ�D �Iνδικ�D �κεαν�D) Qπ�τελ�6ν µ$αν θ&λασσαν».

�Eπ�σης στ�ν «Egτ9ρπη», παρ. 10, \ :Hρ4δ�τ�ς λ9γει: «T. µεγαλCτερ� µ�ρ�ς τ*ς
ABγCπτ�υ, fπως λ�γ�υν �M MερεLς κα� fπως κι’ Nγ� #λ�πω, ε1ναι Nπ$κτητ� γι� τ�Uς
ABγυπτ$�υς. Πρ&γµατι τ. _νωθεν (τ2 0�ρε�ως) τ*ς M�µφιδ�ς (ε<ρισκ�µ9νης 35
Vιλ. ν�τ�ως τ�D σηµεριν�D Kα�ρ�υ), π�U #ρ$σκεται µεταSU τ<ν δC� uρ�ων (τ�D
�Aρα0��υ πρ2ς >νατ�λ-ς, Cν4µατι �Eλ-MπαVαρ�για, vψ�υς 1270 περ�π�υ µ9τρων,
τµ7µα τ�D \π���υ >π�τελεJ καR τ2 vψωµα rAτακα, καR τ�D Λι0υκ�D πρ2ς δυ-
σµ-ς) �ταν Qρ'αL�ς κ�λπ�ς θαλ&σσης». KαR στ�ν παρ. 19 συµπληρiνει: «cOταν
R NεLλ�ς πληµµυρ$Jgη, καλCπτει k'ι µ�ν� τ. ∆�λτα Qλλ� κα� fλες τ�ς περι�'�ς, �M
Rπ�Lες λ�νε fτι Qν3κ�υν στ� Λι#Cη (πρ2ς δυσµHς) κα� τ�ς _λλες, π�U Qν3κ�υν
στ�ν !Aρα#$α (πρ2ς >νατ�λ-ς), µ�'ρις Qπ�στ&σεως δC� eµερ<ν π�ρε$ας Qπ. κ&-
θε k'θη (δηλαδ� 2 Iµ. X 12 �ρ. = 24 �ρ. X 5 Vιλι4µ./�ρ. = 120 Vιλι4µ. συν�λικH
Uνθεν καR Uνθεν τ7ς κ�ρυφ7ς τ�D ∆9λτα), _λλ�τε µεγαλCτερη κα� _λλ�τε µικρ�-
τερη». :H 3ρµηνε�α τGν >νωτ9ρω εKναι, Oτι κ-π�τε I θ-λασσα τ7ς Mεσ�γε��υ
Uφθανε µ9Vρι τ2 vψ�ς τ7ς >ρVα�ας M9µφιδ�ς καR Aκτε�νετ� στH πλ-για AπR \λ�-
κλ.ρ�υ τ�D σηµεριν�D ∆9λτα σF >π4σταση δ'� IµερGν π�ρε�ας, δηλαδ� σF µ�α
>π4σταση 120 περ�π�υ Vιλι�µ9τρων, φθ-ν�ντας πρ2ς >νατ�λHς µ9Vρι τ� σηµεριν�

A. - Γενικ4τητες.

2. H ∆IΩPYΓA THΣ IΣTOPIKHΣ APXAIOTHTOΣ
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π4λη τ7ς �Iσµα�λιγιας. :H π�ρε�α γιν4τανε διH BηρQς 0�ρει4τερα τ7ς Yσ�ψ�Dς
καµπ'λης τGν 50 µ9τρων, Oπως δε�Vνει τ2 σV7µα 1, z διH θαλ-σσης >ναµεµιγµ9-
νης µF τH νερH τ�D π�ταµ�D. :Oπ4τε δFν eταν >παρα�τητη I δι-ν�ιBη τ7ς διi-
ρυγ�ς.

:O :Hρ4δ�τ�ς παρ9Vει >κ4µη µ�α πληρ�φ�ρ�α στ�ν παρ. 11 τ�D Yδ��υ 0ι0λ��υ
τ�υ λ9γ�ντας: «OO'ι µακρυ� τ*ς ABγCπτ�υ, πρ.ς τ�ν !Aρα#$α, Nπ� τ*ς !EρυθρYς
θαλ&σσης, /π&ρ'ει θαλ&σσι�ς κ�λπ�ς εBσερ'�µεν�ς στ�ν Sηρ&. Φρ�ν< λ�ιπ�ν,
fτι παλι� (στH >ρVαJα Vρ4νια) τ�τ�ι�ς κ�λπ�ς πρ�πει ν� �ταν κα� e Adγυπτ�ς,
κα� α�τ.ς εBσ'ωρ�6σε µ�'ρι τ*ς ABθι�π$ας τ� {δατα τ*ς #�ρε$�υ θαλ&σσης (τ7ς
Mεσ�γε��υ), Nν4< R κ�λπ�ς τ*ς !Aρα#$ας (τ7ς �EρυθρQς θαλ-σσης) Vφερε τ� {δα-
τα τ*ς ν�τ$�υ θαλ&σσης µ�'ρι τ*ς Συρ$ας. EBσ'ωρ�6ντες κα� �M δC� Nντ.ς τ*ς
SηρYς N'ωρ$J�ντ� Qπ. µ$αν µικρ� Vκταση γ*ς (Wναν αgV9να z Yσθµ4). !Eγ� ν�-
µ$Jω, fτι γι� τ�ν πρ�σ'ωση τ*ς Nπικτ3τ�υ ABγCπτ�υ θ� Qρκ�6σαν 10.000 'ρ�-
νια». �Eκ τ�'τ�υ πρ�κ'πτει σαφGς, Oτι π9ραν τ�D θαλασσ��υ κ4λπ�υ, π�h εYσVω-
ρ�Dσε πρ2ς τ�ν M9µφιδα καR τRς πυραµ�δες ν�τιiτερα τ�D σηµεριν�D κ4λπ�υ,
<π7ρVε καR δε'τερ�ς θαλ-σσι�ς κ4λπ�ς τ7ς sδιας θαλ-σσης, τ7ς Mεσ�γε��υ, πρ2ς
τH >νατ�λικ-, δηλαδ� πρ2ς τRς περι�VFς τGν σηµερινGν π4λεων �Iσµα�λιγιας καR
�Eλ Kαντ-ρα, Oπως φα�νεται στ2 V-ρτη τ�D σV.µατ�ς 2. :O κ4λπ�ς εYσVωρ�Dσε
π�λh 0αθι-, µ9Vρι τ7ς AYθι�π�ας, λ9γει \ :Hρ4δ�τ�ς, εYς τρ4π�ν �στε νH εKναι γε�-
τ�νας µF τ2ν Aκ τ�D ν4τ�υ εYσερV4µεν�ν >ντ�θετ� κ4λπ� τ7ς �EρυθρQς θαλ-σσης,
τ�ν \π��α �S >ρVαJ�ι συγγραφεJς �ν4µαNαν !Aρα#ικ3. KαR µ� >ρκ�'σης αgτ7ς
τ7ς περιγραφ7ς, \ :Hρ4δ�τ�ς πρ�σθ9τει, Oτι AVωρ�N�ντ� µεταB' τ�υς διH µικρQς
Aκτ-σεως γ7ς, π�h σ.µερα λ9γεται Yσθµ2ς z αgV9νας. �Eκ τ�'τ�υ παρ9Vεται σαφ�ς
UνδειBη, Oτι κ-π�τε, στH >ρVαJα Vρ4νια, �S δ'� θ-λασσες eσαν 3νωµ9νες. �AλλH
µF τ�ν π-ρ�δ� τGν αYiνων τRς Viρισε \ αgV9νας, π�h δηµι�υργ.θηκε µεταB'
τ�υς >π2 τH κατ�λισθα�ν�ντα Viµατα καR ;λλα φερτH στερεH <λικH Aκ τGν 3κα-
τ9ρωθεν πλαγιGν τGν <ψωµ-των rAτακα καR P-Vα. ΣF αgτ2 συν90αλαν κατH π�-
λ', Oπως εKναι φυσικ4, �S ;νεµ�ι καR �S 0ρ�V9ς.

:O ∆ι4δωρ�ς Σικελιiτης στ�ν «:Iστ�ρικ� Bι0λι�θ.κη» τ�υ (µετ. A. Παπαν-
δρ9�υ, Aκδ. Γεωργι-δη, τ4µ�ς A´, σελ. 52) γιH τ�ν sδια περι�V� γρ-φει: «T� '=-
ρα π�U #λ�πει πρ.ς Qνατ�λ�ς σD µεγ&λη Vκταση τ�ν Qγκαλι&Jει e Vρηµ�ς κα� τελ-
µατ=δεις Nκτ&σεις, π�U λ�γ�νται #&ραθρα. Γιατ� Qν&µεσα στ�ν κ�$λη Συρ$α κα�
τ�ν Adγυπτ� ε1ναι µ$α λ$µνη π&ρα π�λU στεν3, π�U τ. µ*κ�ς της φθ&νει τ� 200
στ&δια (z τH 37.000 µ9τρα) κα� περι#&λλεται Qπ’ fλες τ�ς µεριDς µD Nκτεταµ�νες
Qµµ�υδι�ς, κι’ fταν φυσYνε ν�τι�ι _νεµ�ι, µεγ&λες π�σ�τητες _µµ�υ µετακι-
ν�6νται κι’ Nπικ&θηνται στ. νερ�. Γι’ α�τ. τ� Nκτεταµ�να τ�λµατα π*ραν τ. kν�-
µα #&ραθρα». �Eκ τ�'τ�υ φα�νεται, Oτι στ2 vψ�ς τGν σηµερινGν π4λεων �Iσµα�λι-
για καR Tαλ-τα, Oπως µπ�ρεJ νH Aπισηµανθ]7 στ2 V-ρτη τ�D σV.µατ�ς 2, \ εYσερ-
V4µεν�ς κ4λπ�ς τ7ς «#�ρε$�υ θαλ&σσης» τ�D :Hρ�δ4τ�υ >π�κ4πηκε >π2 τRς µε-
γ-λες π�σ4τητες ;µµ�υ, π�h µετακιν�Dσαν �S ;νεµ�ι, καR παρ9µειναν �S σηµε-
ρινFς λ�µνες TιµσHV καR Πικρ., �S \π�Jες >π�τελ�Dσαν τ4τε τ�ν π-ρα π�λh στεν�
λ�µνη. ∆ηλαδ� �S λ�µνες TιµσHV καR Πικρ� εKναι <π�λε�µµατα τ�D «κ�λπ�υ» τ�D
:Hρ�δ4τ�υ.

:H >ν-γκη κατασκευ7ς διiρυγ�ς πρ�9κυψε, Oταν I πρ�σVωσιγεν�ς στεριH
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πρ�ωθ.θηκε πρ2ς 0�ρρQν κι’ ABα-
πλiθηκε πρ2ς τRς δ'� πλευρFς τ�D
σηµεριν�D ∆9λτα, \π4τε I πληµ-
µ'ρα τ�D π�ταµ�D Nε�λ�υ εKVε
>ρV�σει νH µ�ν καλ'πτ]η Oλ� τ2
∆9λτα, Oπως στH παλι4τερα Vρ4-
νια, καR >νεφ'ετ� θ9µα π�τ�σµα-
τ�ς τGν >γρGν καR συγκ�ινων�ας
µετH τ7ς �EρυθρQς θαλ-σσης. �Eπ’
αgτ�D >ρκεJ I µαρτυρ�α τ�D :Hρ�-
δ4τ�υ («Egτ9ρπη», παρ. 13), \
\π�J�ς λ9γει: «κατ� τ�ν Nπ�'� τ�6
Φαρα� M�ιρ$�υ (�AµµενεµVHτ
τ�D Γ´, τ7ς 12ης ∆υναστε�ας, 1368-
1360 π.X.), fταν R π�ταµ.ς (κατH
τ�ν πληµµυρ�δα) Qν�#αινε τ�υ-
λ&'ιστ�ν uκτ� π3'εις, π�τιJε τ�ν
#�ρε$ως τ*ς M�µφιδ�ς '=ρα τ*ς
ABγCπτ�υ. T=ρα, _ν κα� δDν V'�υν
παρ�λθει 900 'ρ�νια Qπ. τ.ν θ&-
νατ� τ�6 M�ιρ$�υ, N�ν R π�ταµ.ς
δDν Qν�λθgη τ�υλ&'ιστ�ν 15 ] 16
π3'εις, δDν Nκ'ειλ$Jει Nπ� τ<ν
Qγρ<ν τ*ς πρ�σ'ωσιγεν�6ς ABγC-
πτ�υ». �Aφ�D δFν εKVαν παρ9λθει
900 Vρ4νια >π2 τ2ν θ-νατ� τ�D
M�ιρ��υ, π�h συν90η τ2 1360 π.X.,
µ9Vρι τ�ν Aπ�V� τ�D :Hρ�δ4τ�υ,
περR τ2 485 π.X., εKναι σ�γ�υρ� Oτι
εKVαν παρ9λθει τ�υλ-Vιστ�ν 875 περ�π�υ Vρ4νια. :H µ�ν-δα τ�D π.Vεως _ς µ9-
τρ�υ µ.κ�υς >ντιστ�ιVεJ σF 0,44 σηµερινH µ9τρα, Oπως <π�λ�γ�Nεται στ� µελ9τη
µ�υ «�H 'ρ�ν�λ�γηση τ*ς πρ�ϊστ�ρ$ας» (Uκδ. ∆ελτ��ν ΓYΣ 1987, σελ. 105). ̂ Oταν
τ2 νερ2 τ�D π�ταµ�D, vψ�υς 8 π.Vεων >ντιστ�ιV�'ντων σF 3,52 µ9τρα, µετρ�υ-
µ9ν�υ στ2 Nειλ4µετρ�ν τ7ς M9µφιδ�ς, Aπαρκ�Dσε, γιH νH καλ'ψ]η τ�ν Viρα τ7ς
AYγ'πτ�υ >π2 τ� M9µφιδα καR 0�ρε�ως, σηµα�νει Oτι I σVηµατιN�µ9νη ν9α πρ�-
σVωσιγεν�ς στεριH eταν Vαµηλ�τ9ρ�υ vψ�υς. MF τ�ν π-ρ�δ� τ�D Vρ4ν�υ �S >π�-
θ9σεις ν9ων φερτGν στερεGν <λικGν AπR τ7ς πρ�ηγ�'µενης πρ�σVωσιγεν�Dς στε-
ριQς πρ2ς τ�ν κ�ρυφ� τ�D ∆9λτα µαNR µF τH Viµατα, π�h κατρακυλ�Dσαν >π2
τ�ν <περκειµ9νη πλαγι-, µεγ-λωναν τ2 vψ�ς τ�D Aδ-φ�υς. :Oπ4τε περR τ2 485 πε-
ρ�π�υ π.X. VρειαN4ταν διπλ-σια π�σ4της νερ�D, γιH νH καλυφθ]7 I Viρα, δη-
λαδ� vψ�υς 15-16 π.Vεων z 7,04 σηµερινGν µ9τρων. :H διαφ�ρH τGν δ'� µετρ.-
σεων εKναι 3,52 µ9τρα. �Eκ τ�'τ�υ πρ�κ'πτει, Oτι κ-θε Vρ4ν� I πληµµ'ρα τ�D
Nε�λ�υ ;φηνε στ�ν Aπιφ-νεια τ7ς K-τω AYγ'πτ�υ Wνα ν9� στρGµα Yλ'�ς (λ-σπης)
sσ� µ9:
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πρ*ϊστ*ρικN Uπ*O>.
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3,52 µ9τρα Yλ'�ς: 875 Vρ4νια = 0,004 µ9τρα.

M�α σηµαντικ� Aπαλ.θευση τ�D ABαγ�µ9ν�υ αgτ�D µπ�ρεJ νH πρ�κ'ψ]η >π2 τH
δεδ�µ9να τ�D 0ι0λ��υ µ�υ «�H !Aνα'ρ�ν�λ�γηση τ*ς Πρ�ϊστ�ρ$ας» (Uκδ.
«∆αυλ2ς» 1999, σελ. 226), Oπ�υ δ�δ�νται τ2 Aµ0αδ2ν τ7ς πρ�σVωσιγεν�Dς K-τω
AYγ'πτ�υ, sσ� µF 23.345.000.000 τετρ. µ9τρα, καR \ wγκ�ς τGν κατ’ Uτ�ς καταγ�-
µ9νων <π2 τ�D Nε�λ�υ φερτGν στερεGν <λικGν, sσ�ς µF 95.000.000 κυ0. µ9τρα.
�Eκ τ�'των UV�µε:

95.000.000 κυ0. µ9τρα: 23.354.000.000 τετρ. µ9τρα = 0,004 µ9τρα / Aτησ�ως.

rAρα I κατ’ Uτ�ς >ν'ψωση τ7ς K-τω AYγ'πτ�υ κυρ�ως πρ2ς τ�ν κ�ρυφ� καR
τRς πλευρFς τ�D τριγiν�υ τ�D ∆9λτα eταν 0,004 µ9τρα. :Oπ4τε, γιH νH φθ-σ]η I
µ�ρφ�λ�γ�α τ�D Aδ-φ�υς στ�ν Yσ�ϋψ7 καµπ'λη τGν 30 µ9τρων >π2 τH 0 µ9τρα
τ7ς Aπιφ-νειας τ7ς θ-λασσας τ7ς Mεσ�γε��υ, I \π��α κ-π�τε Uφθανε στ2 κατα-
κ4ρυφ� Aπ�πεδ� τ2 διερV4µεν� διH τ7ς καµπ'λης αgτ7ς (σV7µα 2), Vρει-στηκαν:

30 µ9τρα: 0,004 µ9τρα = 7.500 Vρ4νια.

Kατ4πιν αgτGν I K-τω Asγυπτ�ς Vρει-στηκε συνεV7 «δ�υλειH» τ�D π�ταµ�D
Nε�λ�υ διαρκε�ας 7.500 Vρ4νων καR wVι 10.000 Vρ4νων, π�h ν�µ�Nει πι2 π-νω \
:Hρ4δ�τ�ς. Σ.µερα τ2 Aν λ4γxω Uργ� UVει περι�ρισθ7, Aπειδ� I καταγ�µ9νη Yλhς
(λ-σπη) <π2 τ�D π�ταµ�D κατακρατεJται στ2 µεγ-λ� φρQγµα τ�D �Aσσ�υ-ν.

KατH τ2ν :Hρ4δ�τ� («Egτ9ρπη», παρ. 158): «R πρ<τ�ς π�U Nπε'ε$ρησε τ� δι&-
ν�ιSη δι=ρυγ�ς φερ�Cσης πρ.ς τ�ν !Eρυθρ� θ&λασσα �ταν R γι.ς τ�6 Φαρα�
Ψαµµητ$'�υ, R Nεκ=, fταν Qν�λα#ε τ.ν θρ�ν� (609-593 π.X.)». ∆Fν κατiρθωσε
νH τελειiσ]η τ2 AγVε�ρηµ- τ�υ, γιατR π9θανε, Oπως γρ-φει \ Στρ-0ων στH «Γεω-
γραφικ-» τ�υ (Aκδ. Loeb, 1959 0ι0λ�� IZ, σελ. 74). KαR συνεV�Nει \ :Hρ4δ�τ�ς: «T.
Vργ� τ. συν�'ισε Qργ�τερα R ∆αρεL�ς (521-485 π.X.). T. µ*κ�ς της Qντιστ�ι'�6σε
σD πλ�6ν 4 eµερ<ν κα� τ. πλ&τ�ς της �ταν τ�σ�, fσ� 'ρει&J�νταν δC� κωπ3λα-
τες τρι3ρεις πλ��υσες παραλλ3λως. T. νερ. τ*ς δι=ρυγ�ς πρ�3ρ'ετ� Qπ. τ.ν π�-
ταµ. NεLλ�. !Eρ'�µ�νη πλησ$�ν τ*ς Qρα#ικ*ς π�λεως Π&τ�υρ� (I σηµεριν� Π�-
T�υρ4ν, ε<ρισκ4µενη 17 Vιλ. δυτικH τ7ς σηµεριν7ς �Iσµα�λιγιας) καταλ3γει στ�ν
!Eρυθρ� θ&λασσα. !Aρ'ικ� Qν�$'θηκε Nπ� τ*ς πρ.ς τ�ν !Aρα#$αν Nκτειν�µ�νης
πεδι&δ�ς, κειµ�νης στ�ς /π=ρειες τ�6 kρ�υς τ*ς M�µφιδ�ς (τ�D σηµεριν�D wρ�υς
�Eλ-MπαVαρ�για, vψ�υς 1270 περ�π�υ µ9τρων, τ2 \π�J� καταλ.γει 0�ρει�ανα-
τ�λικH στ2 vψωµα rAτακα), κατευθυν�µ�νη Nκ δυσµ<ν πρ.ς Qνατ�λ&ς. Mετ�
τα6τα συνε'$Jεται µεταSU τ<ν Qν�ιγµ&των (διH τ�h αgV9ν�ς τ7ς �Eλ-ΣVαλλ�'φα)
κα� Nκ τ�6 kρ�υς (τ�D <ψiµατ�ς rAτακα) κατευθCνεται πρ.ς ν�τ�ν πρ.ς τ.ν
!Aρα#ικ. κ�λπ� (z τ�ν �EρυθρH θ-λασσα)».

�Eκ τGν >νωτ9ρω πρ�κ'πτει, Oτι κατασκευ-στηκε µ�α τεVνητ� διiρυγα >π2 τ�ν
κ�ρυφ� περ�π�υ τ�D ∆9λτα τ�D Nε�λ�υ, διH τ7ς \π��ας µ9ρ�ς τGν <δ-των τ�υ
_δηγεJτ� πρ2ς >νατ�λ-ς, πρ2ς τ�ν σηµεριν� �Iσµα�λιγια, >κ�λ�υθiντας τRς <πi-
ρειες τ�D σηµεριν�D <ψiµατ�ς rAτακα. :H διiρυγα αgτ� <π-ρVει καR σ.µερα µF
τ2 wν�µα «∆ιiρυγα τ7ς �Iσµα�λιγιας», καR τH νερ- της V'ν�νται στ� Πικρ� λ�-

B. - :H δι-ν�ιBη τ7ς �AρVα�ας ∆ιiρυγ�ς.
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µνη, κ�ντH στ�ν π4λη τ7ς �Iσµα�λιγιας, Oπως δε�Vνει καR \ V-ρτης τ�D σV.µατ�ς
1. T2 µ7κ�ς της µ9Vρι τ�ν �Iσµα�λιγια, µετρ�'µεν� AπR σηµεριν�D V-ρτ�υ κλ�µα-
κ�ς 1:1.000.000, Aγγ�Nει τH 120 Vιλι4µ. ∆Fν συνεV�στηκε Oµως τ2 Uργ� πρ2ς τ�ν
�EρυθρH θ-λασσα, δι4τι \ ∆ι4δωρ�ς Σικελιiτης (80-20 π.X.) στ�ν «:Iστ�ρικ� Bι-
0λι�θ.κη» τ�υ (µετ. A. Παπανδρ9�υ, Aκδ. Γεωργι-δη, τ4µ�ς A´, σελ. 56) λ9γει: «�O
Π�ρσης #ασιλεUς ∆αρεL�ς συν�'ισε τ. Vργ� (τ�D Nεκ~) �ς hνα σηµεL�, Qλλ� τ.
_φησε Qτελε$ωτ�, Nπειδ� τ�6 ε1παν fτι, _ν Qν�ι'θg* e δι=ρυγα µ�'ρι τ. τ�λ�ς, θ�
κατακλυσθg* e Adγυπτ�ς Qπ. τ� νερ� τ*ς !EρυθρYς θαλ&σσης, γιατ� �σαν σD
/ψηλ�τερη στ&θµη Qπ. τ�ν Nπιφ&νεια τ*ς ABγCπτ�υ». TH sδια >κρι0Gς γρ-φει
καR \ Στρ-0ων στ2 >ναφερθFν πι2 π-νω 0ι0λ�� τ�υ (σελ. 74). rAρα τ2 Uργ� τ�D
∆αρε��υ σταµ-τησε κ-π�υ µεταBh τ7ς Πικρ7ς λ�µνης καR τ7ς �EρυθρQς θαλ-σ-
σης, Oπ�υ >νακαλ'φθηκε τρ�γλωσση Aπιγραφ., Oπως καταVωρ�Nεται στ� ση-
µε�ωση 251 τ7ς «Egτ9ρπης» τ7ς Aκδ4σεως ∆EK τ�D �AρVηγε��υ Στρατ�D. Στ2
sδι� θ9µα >ναφ9ρεται καR I Π.Λ.Γ.E., γρ-φ�ντας στ� σελ. 174: «�O ∆αρεL�ς περ�
τ. 518 π.X. κατ=ρθωσε ν� διαν�$Sgη δι=ρυγα στ. Σ�υDJ µ3κ�υς 45 'ιλ., fπως λ�-
γει R �Hρ�δ�τ�ς, κα� τ� γραφ�µεν& τ�υ Nπι#ε#αι=θηκαν περ� τ. 1947, fταν Qνα-
καλCφθηκαν τεµ&'ια τρι<ν τεραστ$ων Qναµνηστικ<ν στηλ<ν µD σ'ετικDς Nπι-
γραφ�ς. �H δι=ρυγα τ�6 ∆αρε$�υ περι*λθε γρ3γ�ρα σD Q'ρηστ$α, γιατ� NκαλC-
φθη Qπ. τ�ν _µµ�». �Aν��Vθηκε z δFν >ν��Vθηκε I διiρυγα >π2 τ2ν ∆αρεJ�; T2
πλ9�ν σ�γ�υρ� εKναι, Oτι συνεV�στηκε µ9Vρις 3ν2ς σηµε��υ, στ.θηκαν �S >να-
µνηστικFς στ7λες, >λλH δFν >π�περατiθηκε τ2 Uργ�, γιατR δFν <π7ρVε κανεRς
εYδ.µων στ�ν αgλ� τ�D ∆αρε��υ, γιH νH τ�D ABηγ.σ]η αgτ2 π�h εKVε γρ-ψει \
:Hρ4δ�τ�ς, Oτι «R !Aτλαντικ.ς κα� e !Eρυθρ� Qπ�τελ�6σαν µ$α θ&λασσα».

T2 Oλ�ν θ9µα UρVεται νH τ2 περιπλ9B]η λ�γ� περισσ4τερ� \ Στρ-0ων, γρ-φ�ντας,
στH «Γεωγραφικ-» τ�υ (0ι0λ��ν IZ, Uκδ. Loeb 1959, σελ. 74), Oτι: «�H πρ=τη δι=-
ρυγα Sεκ$ναγε Qπ. τ. Πηλ�Cσι� κα� συµπλ3ρωνε τ�ς Kατ� τ� hλη καλ�Cµενες λ$-
µνες, �M Rπ�Lες ε1ναι δC� κα� κεLνται στ� Qριστερ� (>νατ�λικH) τ�6 µεγ&λ�υ π�-
ταµ�6, π&νω Qπ. τ. Πηλ�Cσι�, πρ.ς τ�ν !Aρα#$α. Kα� _λλες λ$µνες κα� δι=ρυ-
γες, λ�γει R !Aρτεµ$δωρ�ς, /π*ρ'αν κατ� τ� dδια µ�ρη. Στ�ς dδιες λ$µνες συµ-
#&λλ�υν κα� _λλες δC� δι=ρυγες». Στ� σελ�δα 76 τ�D Yδ��υ 0ι0λ��υ σηµειiνει, Oτι:
«M$α _λλη, π�U Nκ#&λλει στ�ν !Eρυθρ� κατ� τ�ν π�λη !Aρσιν�η, e Rπ�$α κα-
λεLται Kλε�πατρ$δα, δι�ρ'εται δι� τ<ν Πικρ<ν λιµν<ν, �M Rπ�Lες παλι� µDν �σαν
πικρ�ς, Qλλ� µD τ�ν Qν�ι'θεLσα δι=ρυγα κα� τ�ν hνωσ3 τ�υς µD τ� νερ� τ�6 π�-
ταµ�6 (Nε�λ�υ) τ=ρα ε1ναι καλ�θ�ατες, γεµ&τες λιµναLα π�υλι&».

«!Aργ�τερα (Oπως γρ-φει \ ∆ι4δωρ�ς \ Σικελιiτης στ� σελ. 56 τ�D >ναφερ-
θ9ντ�ς 0ι0λ��υ τ�υ) R Πτ�λεµαL�ς R B´ (309-246 π.X.) Qπ�τελε$ωσε τ. Vργ� (π�h
εKVαν >ρV�σει \ Nεκ~ καR \ ∆αρεJ�ς) κα� στ. πι. κατ&λληλ� σηµεL� µη'ανεCθη-
κε hνα τε'νητ. δι&φραγµα, τ. Rπ�L� _ν�ιγε, fταν Pθελες ν� περ&σgης, κα� Qµ�-
σως Vκλεινε µD hνα µη'ανισµ. π�U λειτ�υργ�6σε εZστ�'α. �O π�ταµ.ς π�U περ-
ν&ει µ�σα Qπ. τ�ν δι=ρυγα uν�µ&Jεται Πτ�λεµαL�ς Qπ. τ.ν Mδρυτ3 τ�υ, κα� στ�ν
Nκ#�λ3 τ�υ /π&ρ'ει e π�λη τ*ς !Aρσιν�ης». �EδG δFν γ�νεται λ4γ�ς γιH τ2 Πη-
λ�υσιακ2 στ4µα, >π2 Oπ�υ ;ρVιNε τ2 τεVνητ2 καν-λι, π�h U0γαNε στ�ν �EρυθρH
θ-λασσα, Oπως >ναφ9ρει στ� παρ. 33. KαR τ2 σηµαντικ2 εKναι, Oτι \ :Hρ4δ�τ�ς
κ-νει λ4γ� γιH τ2 Πηλ�υσιακ2 Στ4µα Aκ0�λ7ς τ�D Nε�λ�υ καR δFν τ2 συνδ9ει µF
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διiρυγα. KατH συν9πειαν \ Πτ�λεµαJ�ς συν9Vισε τ2 Uργ� >π2 τ2 σηµεJ� π�h τ2
εKVε >ρV�σει \ ∆αρεJ�ς, δηλαδ� >π2 AκεJ π�h τ2 εKVε φτ-σει \ Nεκi, >φ�D �S
Aργασ�ες τ�D ∆αρε��υ καλ'φθηκαν >π2 τ�ν ;µµ�.

�AλλH \ Πτ�λεµαL�ς π�ταµ.ς δηλiνει ρ��ν vδατ�ς, πρQγµα π�h σηµα�νει Oτι
I Aκσκαφ� τ7ς διiρυγ�ς δFν εKVε κατ9λθει στ2 Aπ�πεδ� τ7ς θ-λασσας. rAρα πρ4-
κειται περR Aκτρ�π7ς 3ν2ς κλ-δ�υ τ�D π�ταµ�D Nε�λ�υ πρ2ς τ�ν �EρυθρH θ--
λασσα καR wVι γιH διiρυγα ναυσιπλ��ας µF τ�ν σηµεριν� Uνν�ια τ7ς λ9Bεως. :O
Στρ-0ων στ� σελ. 76 σηµειiνει, Oτι: «OM Πτ�λεµαϊκ�� #ασιλεLς κατασκεCασαν
κλειστ� τ�ν δι=ρυγα». KαR στ� σελ. 78 συµπληρiνει: «�H Qρ'� τ*ς δι=ρυγας
π�U Nκ#&λλει στ�ν !Eρυθρ� θ&λασσα, Sεκιν&ει Qπ. τ. 'ωρι. Φακ�6σα... (πι-
θανGς τ� σηµεριν� π4λη Φ-κ�υς, π�h 0ρ�σκεται µεταBh τ�D �Aµπ�D KεµπRρ καR
τ�D �Eλ-Φιρντ-ν, Oπως φα�νεται στ2 V-ρτη τ�D σV.µατ�ς 1).

:O Στρ-0ων παρ�υσι-Nει στ2 πρ�σκ.νι� π9ντε διiρυγες, VωρRς νH λ�γαρια-
σθ�Dν �S ;λλες τ�D �Aρτεµ�δωρ�υ. �Eκε�νη π�h Bεκ�ναγε >π2 τ2 Πηλ�'σι� καR
δι.ρVετ� >π2 τH Wλη καR τRς δ'� λ�µνες δFν eταν >παρα�τητη, γιατR µF καν9να τρ4-
π� δFν µπ�ρ�Dσε τ4τε νH κατασκευασθ]7 µ9σα στH Wλη καR στRς λ�µνες. EKναι φυ-
σικ4, Oτι τ4τε (τ�ν Aπ�V� τ�D Στρ-0ων�ς), >λλH καR πρ�ν, στ�ν περι�V� τ7ς ση-
µεριν7ς λ�µνης MανN-λα σVηµατ�N�νταν δι-φ�ρες λιµν�θ-λασσες καR Wλη, Oπως
;λλωστε <π-ρV�υν καR σ.µερα. :H >ναφερ4µενη στ� σελ. 76 διiρυγα τ�D Στρ--
0ων�ς, π�h \δηγεJ τH νερH τ�D π�ταµ�D διH τGν ΠικρGν λιµνGν στ�ν �EρυθρH
θ-λασσα, καR Aκε�νη τ7ς σελ�δ�ς 78, π�h Bεκιν-ει >π2 τ�ν Φακ�Dσα, >π�τελ�Dν
µ�α καR τ�ν αgτ� διiρυγα, π�h τH νερ- της πρ�.ρV�ντ� >π2 τ2ν Tανιτικ2 κλ--
δ� τ�D Nε�λ�υ, \ \π�J�ς δι9ρVεται πλησ��ν τ7ς σηµεριν7ς π4λεως Φ-κ�υς, Oπως
φα�νεται στ2 σV7µα 1.

:H Cν�µασ�α τ7ς �EρυθρQς θ-λασσας, Oπως γρ-φει \ Στρ-0ων (0ι0λ�� IΣT´,
σελ. 348), πρ�7λθε «Qπ. τ. φαιν�µεν� 'ρ<µα π�U QνακλYται, fταν µεσ�υρανg* R
�λι�ς, εdτε φα$νεται κ�κκιν$J�υσα Qπ. τ�ν /περθ�ρµανση (πιθανGς τ�D vδατ�ς).
OAλλ�ι Qπ�φα$ν�νται, fτι qν�µ&σθηκε Vτσι Qπ. τ.ν !EρCθρα, τ.ν γυι. τ�6 Περ-
σ�α, R Rπ�L�ς κυρι&ρ'ησε τ<ν τ�πων τ�Cτων». KατH τ2 «ΛεBικ2ν Σ�'δα» (Aκδ.
Γεωργι-δη, τ4µ�ς 3�ς, σελ. 424): «T. kν�µα δDν πρ��ρ'εται Nκ τ�6 'ρ=µατ�ς τ�6
ρ�θ$�υ (παταγiδ�υς κ'µατ�ς), fπως λ�νε µερικ�$, Qλλ� Nκ τ�6 Qνδρ.ς uν�µα-
J�µ�ν�υ !EρCθρα, π�U #ασ$λευε σ’ α�τ�Uς τ�Uς τ�π�υς». :O �A. Σταγειρ�της στ�ν
«�Ωγυγ�α» τ�υ (Aκδ. �Eλε'θερη Σκ9ψη 1994, σελ. 283) λ9γει, Oτι I Cν�µασ�α Cφε�-
λεται «στ�ν !Eρυθρ&, κ�ρη τ�6 Περσ�ως, ] στ.ν !Eρυθρ�, γυι. τ�6 Περσ�ως (Aκ
τ7ς �Aνδρ�µ9δας, κ4ρης τ�D Kηφ9ως)». �Eκ τ�'των φα�νεται, Oτι I Cν�µασ�α
πρ�9ρVεται >π2 >π4γ�ν� τ�D Περσ9ως, \ \π�J�ς eταν γυι2ς τ7ς ∆αν-ης καR
πρ�.ρVετ� Aκ τ�D 0ασιλικ�D �sκ�υ τ�D �Aκρισ��υ, τ�D rAργ�υς.

Kωνσταντ)ν*ς B. K*υτρ*υK?λης
TαB�αρV�ς Γεωγραφικ7ς :Yπηρ. Στρατ�D

[Στ� �π�µεν� τε��ς: �H δι�ρυγα τ�ς Πρ�ϊστ�ρικ�ς �π���ς.]
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KCριε διευθυντ&,
T� fσα λ�γ�νται κα� γ$ν�νται στ�ς µ�ρες µας /πDρ τ<ν �E#ρα$ων τ*ς Θεσ-

σαλ�ν$κης µD �θησαν ν� Sαναδια#&σω τ�ν Mστ�ρ$α τ�6 τ�π�υ µας τ<ν τε-
λευτα$ων 7κατ. 'ρ�νων, µ�ρ�υς Qπ. τ� 2000 'ρ�νια σκλα#ιYς π�U Nπ�#αλε
τ. Φ<ς τ*ς !Aνατ�λ*ς, κα� ν� Nρευν3σω τ�Cτη τ� φ�ρ� τ. ρ�λ� π�U VπαιSε
στ.ν τ�π� µας e NκεL 7#ραϊκ� παρ�ικ$α. T’ Qπ�τ�λεσµα µ’ _φησε _ναυδ�.

pAς δ�6µε τ� γεγ�ν�τα σD συντ�µ$α, fπως τ� σηµει=ν�υν Vγκριτ�ι Mστ�ρι-
κ�� συγγραφεLς, συν�δευ�µενα Qπ. NπεSηγηµατικ� σ'�λια, fπ�υ 'ρει&J�-
νται.

• M�'ρι τ. 1940 e 7#ραϊκ� παρ�ικ$α τ*ς Θεσσαλ�ν$κης ε1'ε περ$π�υ 60.000
πληθυσµ�, Qκµαι�τατη �Bκ�ν�µ$α (7#ραϊκ� κεφαλαι�κρατ$α) κι QSι�J3λευ-
τ� π�λιτισµικ. κα� κ�ινωνικ. Nπ$πεδ�. �Yπ*ρ'αν 56 συναγωγDς µD Bδια$τερη
θρησκευτικ� eγεσ$α, π�U Qπ�τελ�6σε hνα ε1δ�ς Nθναρ'$ας (Γ. P�6σσ�ς).

• A�τ� e Bσ'υρ� 7#ραϊκ� παρ�ικ$α στ�ν ν�τια E�ρ=πη Nνεργ�6σε δρα-
στ3ρια, �στε ν� καταστ�* α�τ�ν�µη π�λιτε$α e Θεσσαλ�ν$κη µD 7#ραϊκ� δι-
�$κηση (Γ. P�6σσ�ς). �H π�λιτικ� τ*ς �Eλλην�σCνης γι� Qπελευθ�ρωση κα�
Nνσωµ&τωση τ*ς π�λης στ�ν �Eλλ&δα θ’ _λλαJε ριJικ� τ�ς Bσ�ρρ�π$ες δυν&-
µεων κι 7π�µ�νως Qπ�τελ�6σε θαν&σιµ� κ$νδυν� στ� σ'�δια τ<ν �E#ρα$ων γι�
Nπικυριαρ'$α κι NS�υσ$α στ� Bαλκ&νια. OEπρεπε ν� παρθ�6ν µ�τρα, �στε e
7λληνικ� π�λιτικ� ν’ Qπ�τC'�η στ. σCν�λ� της. (!Aπ. τ�τε µ�'ρι κα� σ3µερα
e Θεσσαλ�ν$κη θεωρεLται `ς κα$ρια τ�π�θεσ$α γι� #&ση τ�6 σιωνισµ�6, κι
e πρ�σπ&θεια συνε'$Jεται).

• T. 1904 MδρCεται e 7#ραϊκ� σ�σιαλιστικ� uργ&νωση «Φεντερασι�ν» στ�ν
7#ραϊκ� παρ�ικ$α τ*ς Θεσσαλ�ν$κης (Γ. K�ρδYτ�ς).

• T. 1908 �M �E#ραL�ι µασ�ν�ι τ*ς Θεσσαλ�ν$κης δηµι�υργ�6ν τ. /π. τ.ν
NSισλαµισθ�ντα 7#ραL� («ντ�νµ�») Kεµ�λ !Aτατ�Cρκ «K$νηµα τ<ν Nε�τ�Cρ-
κων» (Σπ. MαρκεJ$νης). �H 9δρυση τ*ς «Φεντερασι�ν» σ'ετ$Jεται µD τ� Nε-
�τ�υρκικ� Nπαν&σταση (Γ. K�ρδYτ�ς). T. «K$νηµα» Vκανε τ�Uς Qγ<νες Qν&-
µεσα στ�Uς cEλληνες (Mακεδ�ν�µ&'�υς) κα� στ�Uς B�Cλγαρ�υς ν� περιπ�-
σ�υν σD (πρ�σκαιρη) ν&ρκη (Παρν�λ, «�Iστ�ρ$α 20�6 αB<ν�ς»). T. «K$νηµα»
Qναδι�ργαν=νει τ.ν τ�υρκικ. στρατ�, π�U NSαπ�λCει Qργ�τερα Nναντ$�ν τ�6
7λληνικ�6 τ�ν Qντεπ$θεση στ�ν Mικρ� !Aσ$α.

• T. 1912 e eγεσ$α τ*ς Sεν�γλωσσης µασ�νικ*ς στ�Yς «!Aλλι�νς» κα� τ*ς
7#ραϊκ*ς παρ�ικ$ας Jητ�6ν Qπ. τ.ν T�6ρκ� δι�ικητ� ν� Nγκρ$ν�η τ�ν 9δρυ-
ση Nθελ�ντικ�6 σ=µατ�ς NS �E#ρα$ων τ*ς Θεσσαλ�ν$κης, γι� ν� π�λεµ3σ�η στ.
πλευρ. τ<ν T�Cρκων τ.ν Nπερ'�µεν� 7λληνικ. στρατ. κα� πρ�σφ�ρ�υν

=Eρ;νισµα Rπ/ δι;φ*ρ*υς Yστ*ρικ*Zς
γιC τ/υς MEKρα8*υς τ3ς Θεσσαλ*ν8κης



650.000 'ρυσDς λ$ρες γι� τ�ν /λ�π�$ηση τ�6 σ'εδ$�υ (Nφηµ. «�Eστ$α»).
• T. 1913 κ&π�ι�ς Σ'ινYς δ�λ�φ�νεL τ.ν Γε=ργι� A´ (τ. kν�µα Σ'ινYς σCµ-

φωνα µD `ρισµ�ν�υς πρ��ρ'εται Qπ. τ. !Eσ'ιν&Jι, κατ’ _λλ�υς !Aσκεν&Jι).
�H δ�λ�φ�ν$α α�τ� /π*ρSε τ. Vναυσµα τ�6 πρ=τ�υ δι'ασµ�6 τ<ν �Eλλ3νων
µD τ�ς µετ�πειτα γνωστDς συν�πειες («�Iστ�ρ. �Eλλην. OEθν�υς», !Eκδ�τικ�
!Aθην<ν).

• T. 1915 e σ�σιαλιστικ� «Φεντερασι.ν» συµµα'εL στ�ς Nκλ�γDς µD τ�Uς
µ�ναρ'ικ�Uς (Γ. K�ρδYτ�ς). �H συµµα'$α στ�'εCει στ. ν� '&σ�η τ�ς Nκλ�γDς
τ. κ�µµα τ*ς «Mεγ&λης !Iδ�ας». Π�ι�ν Nνω'λ�6σε τ. µεγ&λωµα τ*ς �Eλλ&-
δας; �H «Φεντερασι.ν» �ταν Nναντ$�ν τ*ς φιλ�π�λεµικ*ς π�λιτικ*ς τ*ς 7λλη-
νικ*ς κυ#�ρνησης κα� /πDρ τ*ς Bαλκανικ*ς �Oµ�σπ�νδ$ας (Γ. K�ρδYτ�ς).
A�τ&, κατ� τ�ν περ$�δ� π�U e �Eλλ&δα π�λεµ�6σε ν’ Qπελευθερ=σ�η τ�ν Mα-
κεδ�ν$α κα� τ� Θρ�&κη.

• T. 1920 e 7#ραϊκ� «Φεντερασι.ν» (Bεντ�Cρα, Mπεναρ�για κ.λπ.) µD Qντι-
πρ�σ=π�υς _λλων σ�σιαλιστικ<ν uργαν=σεων στ�ν �Eλλ&δα MδρCει τ. Σ�-
σιαλιστικ. !Eργατικ. K�µµα, π�U στ. B´ Συν�δρι� µετ�ν�µ&Jεται K�µµ�υ-
νιστικ. (K.K.E.) (Γ. K�ρδYτ�ς). MD α�τ.ν τ.ν τρ�π� �M δραστηρι�τητες τ*ς
«Φεντερασι.ν» NSαπλ=ν�νται σ’ fλη τ�ν 7λληνικ� Nπικρ&τεια.

• OM �E#ραL�ι κα� T�6ρκ�ι τ*ς Mακεδ�ν$ας µαυρ$J�υν τ.ν BενιJ�λ� στ�ς
Nκλ�γDς τ�6 1920, κα� �M 50 hδρες τ<ν ν�µ<ν α�τ<ν κερδ3θηκαν fλες Qπ.
τ�Uς #ασιλικ�Uς (Γ. P�6σσ�ς). �O BενιJ�λ�ς γκρεµ$Jεται κα� µαJ� e Nµπιστ�-
σCνη τ<ν συµµ&'ων. !Aκ�λ�υθεL π�λιτικ. '&�ς µD καταστρ�φικDς συν�πειες
στ. µ�τωπ� τ*ς MικρYς !Aσ$ας.

• T. 1921/22 e Nλεγ'�µενη Qπ. �E#ρα$�υς κυ#�ρνηση τ*ς Pωσσ$ας µD πρω-
τ�στατ�6ντα τ.ν Tρ�τσκυ Nνισ'Cει µD κ&θε µ�σ� τ.ν στρατ. τ�6 Kεµ�λ !Aτα-
τ�Cρκ, π�U τελικ� Qναγκ&Jει σD /π�'=ρηση τ.ν 7λληνικ. στρατ. (Mικρα-
σιατικ� Kαταστρ�φ3).

• T. 1922 �M �E#ραL�ι τ*ς T�υρκ$ας uργαν=ν�υν κι Nκτελ�6ν τ�ν σφαγ� τ<ν
�Eλλ3νων τ*ς ΣµCρνης (M&ρτJ�ρη Xα�υJπι&ν, «�H ΣµCρνη στ�ς φλ�γες»).

MD τ� π&ρα π&νω δεδ�µ�να π<ς δικαι�λ�γ�6νται σ3µερα τ� fσα λ�γ�νται
κα� γ$ν�νται /πDρ τ<ν �E#ρα$ων τ*ς Θεσσαλ�ν$κης; ∆Dν θ� Vπρεπε πρ<τα ν�
δ�6µε ν’ Qλλ&J�η Vµπρακτα e Nναντ$�ν µας N'θρικ� π�λιτικ3 τ�υς σ’ fλ�υς τ�Uς
τ�µεLς, πρ�τ�6 Qρ'$σ�υµε bπλ�'ερα ν� κ&ν�υµε παρ�'�ς; M3πως θ� �ταν κα-
λCτερα πρ.ς τ. παρ�ν, ν� /πενθυµ$Jωνται (�M µν*µες #�ηθ�6ν) µD θ&ρρ�ς,
'ωρ�ς αdσθηµα Qντεκδικ3σεως, �M Nπιδι=Sεις τ�υς, �στε ν� εdµαστε hτ�ιµ�ι
τ��λ&'ιστ�ν γι� _µυνα Vγκαιρη κι Qπ�τελεσµατικ3;

Mετ� τιµ*ς
NικηφBρ*ς Π*λ8της

!Aγγλ$α
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|Aν \ ;νθρωπ�ς κατ�ρθiσPη µF τ�ν >π�κωδικ�π��ηση τ�D γενετικ�D τ�υ

<λικ�D νH κατασκευ-NPη >νθρiπ�υς (tδη τ2 π9τυVε σF δι-φ�ρα εsδη NPiων),

τ4τε φτ-νει στ� θ9ωση, >φ�D κατακτQ τ� δυνατ4τητα τ�D «Θε�D» νH δ�νPη

Nω.. |Aν κατ�ρθiσPη νH θ9σPη σF λειτ�υργ�α καR τ2 <π4λ�ιπ� 90% τ�D >νθρω-

π�ν�υ Aγκεφ-λ�υ, π�h τiρα εKναι >νενεργ4, τ4τε �S δυνατ4τητες καταν4ησης

τ�D κ4σµ�υ γ�ν�νται ;πειρες. KαR πρGτα >π’ Oλα θH µπ�ρP7 νH >ναπαρ-γPη

Aγκα�ρως τH κ'τταρα τ�D σiµατ4ς τ�υ, >π�φε'γ�ντας Uτσι τ2 γ7ρας καR τ2

θ-νατ�. TH παραπ-νω σεν-ρια, π�h πρRν λ�γες δεκαετ�ες Aµφαν�στηκαν στ2

λεγ4µεν� VGρ� τ7ς «Aπιστηµ�νικ7ς φαντασ�ας», σ.µερα 0ρ�σκ�νται tδη Aντ2ς

τGν AρευνητικGν Aργαστηρ�ων, καR >ναµ9ν�υν τ� πραγµ-τωσ. τ�υς.

Π4σ� σ�φ2ς καR >ληθιν2ς Oµως εKναι \ δρ4µ�ς αgτ4ς, π�h ;ν�ιBε I σ'γ-

Vρ�νη Aπιστ.µη, >ναλαµ0-ν�ντας µ-λιστα νH \δηγ.σPη σ’ αgτ2ν \λ4κληρη

τ�ν >νθρωπ4τητα; �Aπαλλ-Vθηκε I σ'γVρ�νη σκ9ψη τελικGς >π’ τ� Θε�-

κρατ�α καR τ2 ∆4γµα (στ4V�ς π�h >π�τ9λεσε καθ�λικ2 αsτηµα τ�D Egρω-

παϊκ�D ∆ιαφωτισµ�D) z παραµ9νει, τ�gλ-Vιστ�ν γνωσι�λ�γικ-, ;0�υλ�

Wρµαι4 τ�υς;

Kαθ9νας γνωρ�Nει, π~ς φυτH καR NPGα >ναπαρ-γ�νται, «κατασκευ-N�υν»

δηλαδ� >π�γ4ν�υς καR Uτσι διαιων�N�νται. :O ;νθρωπ�ς - πρ�ϊ2ν γενετικ�D

Aργαστηρ��υ θH εKναι µ�α πρωτ4τυπη τεVνικ� κατασκευ., >λλH µQλλ�ν τ�π�τε

παραπ-νω. Agτ2 δηλαδ� π�h θH πετ'VPη µ�α \µ-δα Aπιστηµ4νων AργαN4µε-

νη >δι-κ�πα γιH π�λλH Vρ4νια, τ2 κατ�ρθiνει Wνα \π�ι�δ.π�τε θηλαστικ4,

UV�ντας µ-λιστα Aνσωµατωµ9νη καR \λ4κληρη τ� «γνiση» τ7ς φυσικ7ς πρ�-

σαρµ�γ7ς, π�h >π9κτησε στ� µακρ�Vρ4νια vπαρB. τ�υ >π2 συστ-σεως τ�D

εsδ�υς τ�υ. ̂ Oπως καR γιH τ�ν λειτ�υργ�α τ�D Aγκεφ-λ�υ. rAν, Oπως λ9γεται,

µ4ν� τ2 10% τ7ς �gσ�ας τ�υ λειτ�υργ]7, τ4τε τ2 <π4λ�ιπ� 90% λ4γPω >Vρη-

στ�ας θH Uπρεπε νH ABαφανιστP7. �Aντιθ9τως I Aγκεφαλικ� �gσ�α συνεVGς

αgB-νει. Φα�νεται λ�ιπ4ν, π~ς I φαιν�µενικ� <π�λειτ�υργικ4τητα ABασφα-

λ�Nει τ�ν \µαλ� λειτ�υργ�α τ�D Aγκεφ-λ�υ.

OS πρGτ�ι EgρωπαJ�ι διαφωτιστFς τ�D 18�υ αYiνα <π�στ.ριBαν, Oτι τ2

>νiτατ� σηµεJ� γνiσης, Oπ�υ µπ�ρεJ νH φτ-σPη \ ;νθρωπ�ς, εKναι I κατα-

ν4ηση τ7ς ν�µ�τ9λειας π�h AπικρατεJ στ� φ'ση. KαR π�στευαν, π~ς στ�ν

�gσ�α τGν πραγµ-των δFν µπ�ρεJ νH φτ-σPη I >νθρiπινη λ�γικ.. ∆'� αYGνες

MO τρBµ*ς τ*D ΓιαOKικ*D «µηδεν/ς»



>ργ4τερα, σ.µερα, 0λ9π�υµε, π~ς wντως I >νθρiπινη λ�γικ� διH τ7ς Aπι-

στ.µης πλησ�ασε, καταν4ησε π�λλFς >π’ τRς Aκφ-νσεις τ�D Φυσικ�D N4µ�υ,

τRς \π�Jες >ρV�Nει νH µιµ7ται, Oπως φα�νεται Yδια�τερα Uντ�να στ2 VGρ� τ7ς

Bι�λ�γ�ας καR τ7ς Γενετικ7ς. :H µ�µηση Oµως >δυνατεJ νH παραγ-γPη ν9α

γνiση. �Aκ4µη καR Oλα τH εsδη τ�D φυτικ�D καR Nωικ�D 0ασιλε��υ aν µ-θPη

νH κατασκευ-NPη I Aπιστ.µη, >κ4µη κι aν δηµι�υργ.σPη πλαν7τες καR IλιακH

συστ.µατα, >ρV�Nει πλ9�ν νH γ�νεται >ντιληπτ2 π~ς στ�ν �gσ�α τGν wντων

καR τ7ς vπαρBης εKναι >δ'νατ�ν νH εYσ9λθPη.

:O >ε�µνηστ�ς K�ρν.λι�ς Kαστ�ρι-δης Uγραφε, Oτι τ2 µ4νιµ� πρ40ληµα

τ�D >νθρiπ�υ θH περιστρ9φεται γ'ρω >π2 τ�ν σκ9ψη: «Γιατ� ν� /π&ρ'�η κ&-

τι, Nν�< θ� µπ�ρ�6σε ν� µ�ν /π&ρ'�η τ$π�τα;». ^Oµως \ πρ�0ληµατισµ2ς αgτ2ς

δFν Uφτασε π�τF νH >γγ�BPη τ�ν >ρVα�α :Eλληνικ� Σκ9ψη. ΓιH τ�hς ^Eλληνες

\ κ4σµ�ς <π-ρVει, <π7ρVε καR θH συνεV�NPη νH <π-ρVPη _ς «Qε$Jω�ν π6ρ». :H

>νυπαρB�α δFν θH µπ�ρ�Dσε νH <π-ρBPη, γιατR θH eταν vπαρBη. :H σ'σταση

καR I δι-ταBη τ�D κ4σµ�υ >λλ-Nει («bπτ�µεν�ν µ�τρα κα� Qπ�σ#εννCµεν�ν

µ�τρα»), >λλH I �gσ�α τ�υ παραµ9νει καR <π-ρVει. :H νεiτερη σκ9ψη δFν κα-

τiρθωσε >κ4µη νH >παλλαγP7 >π’ τ2 δ4γµα τ�D ABωκ4σµι�υ θε�D (ΓιαV09),

π�h «δηµι�'ργησε» Aκ τ�D µηδεν2ς τ2ν κ4σµ�. :H vπαρBη Aκ τ�D µηδεν2ς _ς

>π4λυτη >ρV� καR I >νυπαρB�α _ς >π4λυτ� τ9λ�ς Aµπ4τισαν τ�ν >νθρiπι-

νη συνε�δηση µF τ2ν τρ4µ� τ�D \ριστικ�D Vαµ�D καR ;λλαBαν τ2ν ψυVισµ4 τ�υ.

:H σηµεριν� Aπιστ.µη στηρ�Nεται >π�κλειστικH στ�ν τεVν�λ�γ�α καR στRς

δυνατ4τητες π�h αgτ� τ7ς παρ9Vει, καR στερεJται φιλ�σ�φικ�D <π�0-θρ�υ.

Agτ�σVεδι-Nει καR αgτ�πρ�σανατ�λ�Nεται µF γνiµ�να τ�ν >γων�α τ�D Cρθ�-

λ�γιστικ�D >νθρiπ�υ νH >π�φ'γPη τ2ν 0ι�λ�γικ2 θ-νατ�, π�h \δηγεJ στ2

«µηδ9ν», στ2 «τ�π�τα». Γι’ αgτ2 >κρι0Gς τ2 λ4γ� I φυσικ� Aπιστ.µη πρ9πει

νH >πεγκλω0ιστP7 >π’ τ�ν θε�κρατ�α. :O Iρακλε�τι�ς λ4γ�ς νH πρ�0-λPη καR

π-λι καθαρ4ς, �στε νH µπ�ρ9σPη I πλατωνικ� φιλ�σ�φ�α, Aνεργ�π�ι�'µενη

καR π-λι, νH τ2ν στρ9ψPη στ2ν ;νθρωπ�.

TH σηµερινH >δι9B�δα τ7ς >νθρiπινης σκ9ψης αgτ�ν καR µ4ν�ν αgτ� τ�

δι9B�δ� UV�υν. KαR σF καµµ�α περ�πτωση I θεωρ�α π�h παρ.γαγε I :Eλλ--

δα δFν τελειiνει µF τRς σ'γVρ�νες Aφαρµ�γ9ς της. rIσως νH µ�ν γ�νεται κHν

«Aφαρµ�γ.», >λλH 0�ωση.

Παν. Λ. K*υKαλ;κης
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!Aλ$µ�ν� [ν e T�'νη Qπ�µ�νωµ�νη σD µι� Vκθεση #υθιJ�ταν στ.ν Nπαγ-

γελµατισµ. κα� στ�ν πρ�παγ&νδα τ�6 Συστ3µατ�ς, γι� ν� π�6µε τ� πρ&γ-

µατα µD τ’ kν�µ& τ�υς κα� ν� V'ωµε σωστDς Nκτιµ3σεις.

�Yπ&ρ'�υν δC� µ� Qναµ$Sιµ�ι κ�σµ�ι, Qπ. τ� µι� e �Eλληνικ� !Aρ'αι�της

κα� Qπ. τ�ν _λλη τ� /π�λ�ιπα, π�U τ�ν περι�'�υν 'ωρ�ς ν� τ� περι�'�η.

OEτσι Sελαφρωµ�ν�ι µπα$ν�µε στ. παλι. Nργ�στ&σι� κα� ν6ν '<ρ� τ*ς

Σ'�λ*ς Kαλ<ν Tε'ν<ν,  Rδ.ς Πειραι<ς 256, fπ�υ ε1ναι e Vκθεση τ<ν γλυ-

πτ<ν τ*ς Γ. Σ$µωση, π�U καταγ�ταν Qπ. τ. !Aλι#�ρι τ*ς EZ#�ιας.

ΛυπYµαι, γιατ� R αBσθητικ.ς kγκ�ς δDν Nπιδ�'εται παραµ�ρφωση µD φω-

τ�γραφ$ες ] κ&τι _λλ�, κα� Vτσι δDν V'ω ν� σYς πρ�σφ�ρω εBκ�να. T� Nκθ�-

µατα /πενθυµ$J�υν γενικ<ς πρ�σωπα ] µ�λη Qρ'α$ων Qγαλµ&των σD ε/ρη-

µατικ�Uς συνδυασµ�Cς, �στε e κρυ&δα Qπ. τ� φυγ� τ*ς !Aρ'α$ας T�'νης

ν� Qναµι'θ�* µD ΠαρισινDς «τε'ν�τρ�π$ες», fπως Qναπ�τρεπτα πεθα$νει R

καλλιτε'νικ.ς «κ�σµ�ς» τ�υς... cOµως NκεLν� π�U καθηλ=νει ε1ναι µι& µε-

γ&λη κεφαλ� Qνθρ=πινη, π�U στ. πρ�σωπ� της Qκ�υµπY hνας Qδυσ=πητ�ς

κυ#ικ.ς kγκ�ς, fπως Qκρι#<ς #&J�µε hνα τ&κ� στ.ν τρ�'. 7ν.ς #αρυφ�ρ-

τωµ�ν�υ α�τ�κιν3τ�υ, γι� ν� µ�ν τ. π&ρ�η e κατηφ�ρα. �O «τ&κ�ς» καλC-

πτει Nφαπτ�µεν�ς fλ� σ'εδ.ν τ. πρ�σωπ�, fπως e γρ�θι� 7ν.ς πυγµ&'�υ,

fπ�υ Nκε$νη τ� στιγµ� fλα σταµατ�6ν. �H Qκινησ$α π�υθεν& δDν /π&ρ'ει στ�

φCση, µ�ν� στ�ν Qνθρ=πινη ν�ηση, NκεL fπ�υ παρα#ι&Jεται κα� τ. fρι� τ*ς

τα'Cτητας τ�6 φωτ�ς, π�U Bσ'Cει στ. ΣCµπαν. A�τDς ε1ναι �M QνεSερεCνη-

τες Bδι�τητες τ*ς ν�ησης, fπως fταν µD κ&π�ι� 'αρτ� περιτυλ$γωµε, [ς π�6µε,

hνα κ�υ#&ρι σπ&γγ�, τ. Rπ�L� 'αρτ� ε1ναι µDν µεγαλCτερ� Qπ. τ. κ�υ#&ρι,

k'ι fµως κα� Qπ. τ. σπ&γγ� π�U περι�'ει...

T. Vργ� λ�γεται «�H Σιωπ3», fπ�υ τ. σ'*µα τ*ς κεφαλ*ς µD τ�ν πλαστι-

κ�τητ& τ�υ δε$'νει σιγ3, τ�ν Rπ�$α Nπι#&λλει R Qδυσ=πητ�ς kγκ�ς τ�6 κC-

#�υ π�U καλCπτει τ. πρ�σωπ�. cOταν fλα V'�υν σταµατ3σgη... σιγ�... ] σιω-

π3! Kα� ε1ναι e Πρωτ�γεν�ς Σιωπ3, fπ�υ Qπ’ τ�ν Bδ�α της π*ρε τ�ν /π�-

στασ3 τ�υ τ. �BκεL� συνα$σθηµα. Φθ&νει τ. γλυπτ. α�τ. τ�ν Πρωτ�γεν*

Σιωπ3! Mι� σιωπ3, π�U καµµι� Nπαν&σταση δDν θ� Qπ�τρεπε. E1ναι e !Aνυ-

π�'=ρητη Σιωπ3, π�U δDν /π&ρ'ει τρ�π�ς Qπ�φυγ*ς της. !Eδ< e T�'νη

'ρησιµ�π�ιεL τ�Uς Qληθιν�Uς κωδικ�Uς τ*ς ΦCσης, κα� γι’ α�τ. σ�=Jεται κα�

δDν καταπ�ντ$Jεται στ. Qναπ�δεικτ� /περπ�ραν, τ�ν µεταφυσικ3. Λεωφ�-

ρ�ς, π�U '&ραSε e !Aρ'αι�της κα� RδηγεL στ� ΦCση, στ.ν Πρωτ�µ&στ�ρα!

Παντελ3ς Γλ;ρ*ς

�H Vκθεση γλυπτ<ν τ*ς Γα#ρι�λλας Σ$µωση (1926-1999)



rAκρως Aνδιαφ9ρ�ν καR \πωσδ.π�τε πλ�'σι� σF γνiσεις εKναι τ2 0ι0λ�� τ�D δια-
σ.µ�υ πρ�ϊστ�ρι�λ4γ�υ Paul Faure «�H καθηµεριν� Jω� στ�ν Kρ3τη τ� Mινωικ�
!Eπ�'3». :O συγγραφεhς µF τ�ν µεγ-λη Aπιστηµ�νικ� κατ-ρτιση καR τ2ν θεωρητικ2
AB�πλισµ2 Bαναστ.νει στH µ-τια τ�D >ναγνiστη, Oσ�ν τ2 δυνατ2ν πιστ4τερα, τ2ν
Mινωικ2 Π�λιτισµ2 >λλH καR Aν π�λλ�Jς Oλ� τ2 «διεθνFς» κλJµα τ7ς τ4τε Aπ�V7ς. B9-
0αια �S αYGνες αgτ�R εKναι Cλ�γ�ν γνωστ�R καR �S γνGµες >νασκαφ9ων καR Sστ�ρικGν
δι�στανται, >φ�D Oλ�ι εKναι <π�Vρεωµ9ν�ι νH στηρ�Nωνται σF <π�θ9σεις γιH τ�ν συ-
ναγωγ� στ�ιVειωδGν Sστ�ρικGν συµπερασµ-των. Πι2 συγκρ�τηµ9ν�ς \ Γ-λλ�ς Sστ�-
ρικ2ς παραθ9τει Oλα τH δεδ�µ9να, Sστ�ρικH καR µυθ�λ�γικ-, καR κατ4πιν γρ-φει τ2
π4ρισµ- τ�υ, π�h 0ρ�σκεται πλησι9στερα πρ2ς τ�ν >λ.θεια σF σV9ση µF τRς λ�ιπFς θε-
ωρ�ες καR πρ-γµατι >ναπαριστQ µF τ2ν πι2 πειστικ2 τρ4π� wVι µ4ν�ν τ2ν Yδιωτικ2ν
>λλH καR τ2 δηµ4σι�ν 0��ν τGν KρητGν σ’ \λ4κληρ� τ2 φ-σµα τGν δραστηρι�τ.των
τ�υς.

:Ωστ4σ� >B�Nει, ν�µ�Nω, νH σταθ�Dµε Yδια�τερα σF δ'� >π2 τH κεφ-λαια τ�D Aν λ4γPω
0ι0λ��υ: τ�ν µακρ�σκελ9στατη >λλH ;κρως διαφωτιστικ� «EYσαγωγ.», I \π��α >π�-
τελεJ µιHν κατατ�πιστικ� θεiρηση τ�D Oλ�υ Mινωικ�D Π�λιτισµ�D καR Yδια�τερα τ7ς
Γραµµικ7ς Γραφ7ς A, περR τ7ς \π��ας Aλ-Vιστα εKναι γνωστH z UV�υν γραφ7. T2
δε'τερ� κεφ-λαι�ν, π�h πρ9πει νH πρ�σ9BPη \ >ναγνiστης, εKναι «T2 �Aνθρiπιν�
Πλα�σι�», Oπ�υ καταγρ-φ�νται �S σV9σεις τGν KρητGν µF τ�hς ;λλ�υς λα�'ς, I >π�ι-

PAULE FAURE, �H καθηµεριν� Jω� στ�ν Mινωικ� Kρ3τη

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

«H XAMENH HΠEIPOΣ TΩN MOY»
(!Aνθελληνισµ.ς /π. ν�α Vκδ�ση;)

KCριε διευθυντ&,
T. ν�� Qπ�κCηµα τ�6 Qνθελληνισµ�6 ε1ναι e Nπαν�κδ�ση τ�6 #ι#λ$�υ τ�6 τ�ως συνταγµα-

τ&ρ'η τ�6 Qγγλικ�6 στρατ�6 στ�ν !Iνδ$α J. Ghurchward µD τ$τλ� «MH Xαµ?νη 5Hπειρ*ς τQν
M*D» κα� /π�τιτλ� «MH Mητ?ρα Πατρ8δα τ*D =AνθρVπ*υ» (“The Lost Continent of Mu. - The
Motherland of Man”). cOπως φα$νεται στ�ς 400 σ'εδ.ν σελ$δες τ�6 #ι#λ$�υ, R συγγραφ�ας V'ει
σ�ν #ασικ. σκ�π. ν� Qπ�δε$S�η τ�ν {παρSη στ. µ�σ�ν τ�6 Qπ�ραντ�υ EBρηνικ�6 !Ωκεαν�6 τ*ς
«!Hπε$ρ�υ τ<ν M�6», e Rπ�$α πρ. 'ιλιετι<ν κατεπ�ντ$σθη στ� _δυτα τ�6 qκεαν�6, Qφαν$J�-
ντας Qπ. πρ�σ=π�υ τ*ς Γ*ς τ.ν παν&ρ'αι� λα� της κα� τ�ν π�λιτιστικ3 τ�υ κληρ�ν�µ$α. ΣD
α�τ3ν, fπως Bσ'υρ$Jεται R συγγραφ�ας, #ασ$J�νται fλ�ι �M µεταγεν�στερ�ι π�λιτισµ�� τ*ς /φη-
λ$�υ. !Eπειδ� /π&ρ'ει τ. Qντιστ�ρικ. παρ&δειγµα τ*ς «MαCρης !AθηνYς» κα� τ�6 !Aφρ�κε-
ντρισµ�6, σκ�π.ς τ<ν Rπ�$ων, fπως Qπ�δε$'θηκε, ε1ναι e Qµφισ#3τηση τ*ς πρ��λευσης κα� τ<ν
Nπιτευγµ&των τ�6 Qρ'αι�ελληνικ�6 π�λιτισµ�6, θ� µπ�ρ�Cσαµε ν� Qναρωτηθ�6µε, µ3πως κα�
�M Mστ�ρικDς Qναλ3θειες τ�6 ̀ ς _νω #ι#λ$�υ πρ��ρ'�νται Qπ. Rµ�ειδεLς κCκλ�υς συµφερ�ντων,
µD κCρι� σκ�π. παραπλ3σι� µD α�τ.ν π�U Nπιδι=κει R συγγραφ�ας τ*ς περι#�ητης «MαCρης
!AθηνYς».

�O συγγραφ�ας τ�6 #ι#λ$�υ «�H Xαµ�νη OHπειρ�ς τ<ν M�6» λ�ιπ.ν ��σιαστικ� πρ�σπαθεL
ν� παρ�υσι&σ�η `ς πραγµατικ� γεγ�ν�τα α�θα$ρετες θ�σεις κα� Qναλ3θειες τ�6 τCπ�υ: «...MH
XVρα τQν M*D }ταν \ µητ?ρα καJ τ/ κ?ντρ* τ*D π*λιτισµ*D τ3ς Γ3ς, τ3ς σ*φ8ας, τQν συναλ-

▲



κιακ. τ�υς AB-πλωση καR φυσικH I παρακµ� τ7ς Iγεµ�ν�ας των. Σ�γ�υρα «�H κα-
θηµεριν� Jω� στ�ν Kρ3τη τ� Mινωικ� !Eπ�'3» δια0-Nεται εgV-ριστα >π2 τ2ν Aπαρ-
κ7 >ναγνiστη, στ2ν \π�J� UVει π�λλH νH πρ�σφ9ρPη, καR sσως \ Paul Faure εKναι >π2
τ�hς λ�γ�υς Sστ�ρικ�'ς, π�h καταπι-ν�νται µF Wνα τ9τ�ι� θ9µα >πρ�κατ-ληπτα καR
Oσ�ν τ2 δυνατ2ν περισσ4τερ�ν >ντικειµενικ-. KαR τ�Dτ�, δι4τι διαθ9τει κριτικ2
πνεDµα, π�h τ�D Aπιτρ9πει νH µ� >π�δ9Vεται a priori τH <παρV�ντα δεδ�µ9να, >λλH
νH τH περνQ >π2 τ�ν 0-σαν� τ7ς δ�κιµασ�ας, εYδικH δF τH θ9µατα π�h �πτ�νται wVι
µ4ν�ν τ7ς Γραµµικ7ς Γραφ7ς A >λλH καR τGν τ�πωνυµ�ων, π�h τH συγκρ�νει µF τH
Oµ�ι- τ�υς σ’ \λ4κληρη τ�ν �Aνατ�λικ� Mεσ4γει�.

ΓιQργ*ς ΠετρBπ*υλ*ς

:O 18�ς αYGνας σηµατ�δ4τησε στ�ν Egρiπη τ2 τ9λ�ς τ7ς φε�υδαρVικ7ς AB�υσ�ας
καR τ�ν ;ν�δ� τGν >στGν. :H YσVυρ�π��ηση τGν Aµπ4ρων (>π�τ9λεσµα τ7ς εgρω-
παϊκ7ς >π�ικι�κρατ�ας) καR I Aµφ-νιση τGν 0ι�µηV-νων (πρ�ϊ4ν τGν τεVν�λ�γικGν
Aφευρ9σεων) συντ9λεσε στ�ν >π�δυν-µωση τ7ς τ-Bης τGν γαι�κτηµ4νων καR στ2ν
σταδιακ2 π�λιτικ4 τ�υς παραµερισµ4.

:H Γαλλικ� �Eπαν-σταση (Oπως καR I �Aγγλικ� καR �Aµερικανικ� π�h πρ�ηγ.-
θηκαν) <π7ρBε >π�τ9λεσµα τ7ς πρ�παγ-νδας π�h ;σκησε I >στικ� τ-Bη Uναντι τGν
ταλαιπωρηµ9νων >π’ τ�ν φε�υδαρV�α µαNGν καR στ4Vευε στ�ν \µαλ� µεταφ�ρ- τ�υς
>π’ τ�ν vπαιθρ� στH 0ι�µηVανικH κ9ντρα τGν π4λεων, π�h τ4τε �Yκ�δ�µ�Dντ�. OS δ�υ-
λ�π-ρ�ικ�ι, π�h AπR αYGνες UNησαν κ-τω >π’ τ�ν Aλ9Pω Θε�D φε�υδαρVικ� λ4γVη,
Uπρεπε π-σPη θυσ�Pα νH µετατραπ�Dν σF Aργατικ2 πρ�λεταριQτ�. T2 σ'νθηµα «�Eλευ-
θερ�α, – �Iσ4τητα – �Aδελφ�σ'νη» δFν eταν τ4σ� ν9� Oσ� πρ�ε0λ.θη: �Iσ4τητα καR

[. ΜΠΙΡΤΩ, �H καθηµεριν� Jω� στ�Γαλλ$α κατ� τ�ν !Eπαν&σταση

λαγQν καJ τ*D Uµπ*ρ8*υ» (σελ. 26). «TC RρOα)α κε8µενα π*Z Rναφ?ρ*νται στN OVρα τQν M*D
εoναι γραµµ?να Rπ/ τ*Zς N;ακαλς, λα/ π*Z µεταν;στευσε Rπ/ τNν ~πειρ*, στN γλQσσα N;γα
- M;γυα, τ/ δF Rλφ;Kητ* στN γλQσσα K;ρα - M;γυα, γραµµ?ν* µF σSµK*λα τQν M*D... MYπ;ρ-
O*υν Uρε8πια, τC iπ*)α Rπ/ τNν τ*π*θεσ8α καJ τC σSµK*λ; τ*υς, µF τC iπ*)α στ*λ8[*νται, µfς
λ?νε γιC τNν 5Hπειρ* τQν M*D, τNν µητ?ρα - πατρ8δα τ*D RνθρVπ*υ» (σελ. 20, 21). «T/ eλλη-
νικ/ Rλφ;Kητ* σ>µερα Rπ*τελε)ται Rπ/ λ?Tεις τQν M;γυα, καJ εoναι yνα qπ*ς π*Z Rναφ?ρεται
στNν καταστρ*φN τQν M*D...». «T/ Rλφ;Kητ* τQν MEλλ>νων εoναι yνα qπ*ς π*Z συνετ;Oθη Rπ/
λ?Tεις K;ρα-M;γυα καJ Rπ*τελε) e*ρταστικ/ µνηµBνι* πρ/ς τ*Zς πρ*γBν*υς, *Y iπ*)*ι qOα-
σαν τNν [ω> τ*υς κατC τNν καταστρ*φN τ3ς =Hπε8ρ*υ τQν M*D» (σελ. 59). «... ]λες *Y εWρωπαϊκFς
γλQσσες εoναι Uµπ*τισµ?νες Rπ/ τJς RρO?τυπες λ?Tεις τQν M*D, εmδικC δF \ eλληνικN γλQσσα,
\ iπ*8α Rπ*τελε)ται Rπ/ λ?Tεις K;ρα - M;γυα» (σελ. 291). «...MH OVρα τQν M*D }ταν \ µητ?-
ρα καJ τ/ κ?ντρ* τ*D γ>ιν*υ π*λιτισµ*D, τ3ς σ*φ8ας, τQν συναλλαγQν καJ τ*D Uµπ*ρ8*υ, ]λες
*Y aλλες OQρες σF iλBκληρη τNν kφ>λι* }ταν Rπ*ικ8ες τ3ς OVρας αWτ3ς _ Rπ*ικιακFς αWτ*-
κρατ*ρ8ες» (σελ. 26).

OE'�µε fµως κα� µι� µαρτυρ$α τ�6 συγγραφ�α, π$σω Qπ. τ�ν Rπ�$αν /π�κρCπτεται e Mστ�-
ρικ� Qλ3θεια γι� τ�ν Nπ$δραση τ�6 Qρ'αι�ελληνικ�6 π�λιτισµ�6 στ�ν «OHπειρ� τ<ν M�6».
«...στC νησιC τQν N*τ8ων ΘαλασσQν εkρ8σκ*µε λευκ*Zς καJ µελαµψ*Zς Rντιπρ*σVπ*υς φυλQν,
UTα8σια δε8γµατα φυσικ*D Rνδρισµ*D. MOµ*ι;[*υν µF τC lραιBτερα µπρ*Sτ[ινα Rγ;λµατα τQν
RρOα8ων MEλλ>νων» (σελ. 45-46). Πρ.ς NπικCρωση τ*ς Rµ�ι�τητας α�τ*ς στ�ν σελ. 47 παρ�υ-
σι&Jει φωτ�γραφ$α µD τ�ν Qπαρ&µιλλη `ραι�τητα νεαρ*ς �Eλλην$δας. Σηµει=νω Nπ$σης στ�ς
σελ. 88-89 τ�ν Qλλ�$ωση τ�6 �Eλληνικ�6 !Aλφα#3τ�υ µD Vνν�ιες κα� λ�Sεις τ<ν «M�6». (Πα-▲
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ραπ�µπω τ.ν Qναγν=στη τ�6 #ι#λ$�υ στ�ς 7π�µενες σελ$δες τ�υ, fπ�υ θ� διαπιστ=σ�η τ�ν πρ�-
σπ&θεια διαστρ�#λωσης κα� /π�#&θµισης τ�6 Qρ'αι�ελληνικ�6 µεγαλε$�υ: 5, 12, 19, 21, 25, 26,
29, 35, 41, 45, 46, 59, 87, 90, 91, 124, 161, 291 κ.λπ.).

∆Dν ε1µαι εBδικ�ς, γι� ν� Qµφισ#ητ3σω fσες Mστ�ρικDς γν<µες παραθ�τει στ. #ι#λ$� τ�υ R
OAγγλ�ς συνταγµατ&ρ'ης. A�τ� fµως π�U Qναφ�ρ�νται στ�ν Mστ�ρ$α κα� τ�ν παγκ�σµια NS&-
πλωση τ�6 Qρ'αι�ελληνικ�6 π�λιτισµ�6, fπως παραπ�ι�6νται στ�ς QναφερθεLσες κα� σD _λλες
σελ$δες τ�6 #ι#λ$�υ, δDν Qνταπ�κρ$ν�νται στ�ν Mστ�ρικ� Qλ3θεια, fπως α�τ� ε1ναι γενικ� γνω-
στ3, Mστ�ρικ� παραδεκτ� κα� εBδικ� Nκτ$θεται σD _ρθρα τ�6 περι�δικ�6 «∆αυλ�ς»· Qκ�µα δD
α�τ� π�U Qναφ�ρ�νται στ�ν Nπ$δραση κα� NS&πλωση τ�6 π�ντ�π�ρ�υ Qρ'αι�ελληνικ�6 π�λι-
τισµ�6 στ�ς '<ρες τ*ς OAπω !Aνατ�λ*ς γενικ� κα� στ�ν περι�'� τ�6 EBρηνικ�6 !Ωκεαν�6. Φυ-
σικ. Nπακ�λ�υθ� τ*ς NS&πλωσης κα� διε$σδυσης α�τ*ς �ταν κα� e δι&δ�ση στ�Uς BθαγενεLς τ*ς
�Eλληνικ*ς Γλ=σσας.

�H µεγ&λη συµ#�λ� τ�6 περι�δικ�6 «∆αυλ.ς» στ�ν 7δρα$ωση τ*ς Mστ�ρικ*ς Qλ3θειας Qφ�ρ�Y
στ�ν παν&ρ'αιη καταγωγ� τ<ν �Eλλ3νων, στ�ν π�λιτιστικ3 τ�υς κληρ�ν�µι� κα� στ�ν NS&-
πλωσ3 της δι� µ�σ�υ στερεYς κα� θαλ&σσης σD κ&θε γωνι� τ*ς Γ*ς. T. παραπλανητικ. περιε-
'�µεν� τ�6 #ι#λ$�υ, π�U zπτεται τ<ν θεµ&των α�τ<ν, Qνατρ�πεται _ρδην Qπ. τ� π�λυ&ριθµα,
Nµπεριστατωµ�να κα� Nπιστηµ�νικ� τεκµηριωµ�να _ρθρα - µελ�τες τ�6 περι�δικ�6, τ� Rπ�Lα
λ�γ�ω kγκ�υ ε1ναι QδCνατ�ν ν� Qναφ�ρω Nδ<. Περι�ρ$J�µαι µ�ν� στ. ν� δ=σω τ�Uς Qριθµ.υς
τ<ν τευ'<ν τ<ν περισσ�τερ� Nνδιαφερ�ντων κα� ν� Qναφερθ< Nν συντ�µ$�α στ� τρ$α πρ<τα κατ�
σειρ�ν Qπ. α�τ� λ�γ�ω τ�6 εBδικ�6 τ�υς #&ρ�υς στ. /π� NS�ταση θ�µα.

(�H πλ3ρης σειρ� ε1ναι: ∆-169, 170, 211 κα� ∆-172, 173, 176, 177, 185, 188, 189, 190, 194, 197 κ.λπ.)

>δελφ�σ'νη Uναντι Θε�D καR >νθρiπων εgαγγελ�Nετ� αYGνες πρRν καR \ Vριστιανι-
σµ4ς, καR I Aλευθερ�α εKVε >µαυρωθ7 >π’ τ2 πρ�πατ�ρικ2 >µ-ρτηµα... T2 µαNικ2 κ�-
νηµα π�h δηµι�'ργησε I πρ�παγ-νδα, εvρισκε τ� δικα�ωσ. τ�υ στ� π�δ�π-τηση τ�D
παλαι�D δυν-στη κα� –Oπως π-ντα– >δυνατ�Dσε νH δP7 τH κ�φτερH δ4ντια τ�D ν9�υ
δυν-στη, π�h τ2ν _δηγ�Dσε στ�ν «µανιφακτ�'ρα» z τ2ν µετ9φερε _πλισµ9ν� στ2
π�λεµικ2 µ9τωπ�.

^Oµως καλ2 εKναι νH δια0αστP7 τ2 Aν λ4γPω 0ι0λ��, Uστω _ς Sστ�ρι�διφικ4, γιH νH
γνωρ�σPη κανεRς >π2 κ�ντH τ�ν κ�σµικ� φλυαρ�α 3ν2ς λα�D, π�h \ρµiµεν�ς >π2 µιH
Yδε�λ�γικ� >φ9λεια, π�στευε Oτι µπ�ρ�Dσε µF ν4µ�υς καR συνθ.µατα ν’ >λλ-BPη τ�ν
κ�ινων�α, τ2ν κ4σµ� καR Aν τ9λει τ�ν sδια τ�υ τ�ν vπαρBη.

Παν. Λ. K*υKαλ;κης

ΣF αgτ2 τ2 µικρ2 >λλH σηµαντικ2 0ι0λ�� >ρVαι�γνωσ�ας \ E.A. Lippman UρVεται
νH ABετ-σPη τ�ν �θικ� >ντ�ληψι – καR Vρ7σι – τ7ς M�υσικ7ς >π2 τ�hς >ρVα��υς ̂ Eλλη-
νες, >λλH καR τ�ν εgρ'τερη κ�ινωνικ� καR διαµ�ρφωτικ. της φιλ�σ�φ�α, >π2 τ�hς
�Oρφικ�hς στ�ν π�λιτειακ� Aθνικ� λατρε�α, >π2 τ�ν �Aθ.να στ�ν Σπ-ρτη, >π2 τ�ν
«>ρVαϊκ�» Aπ�V� στ� λεγ4µενη «κλασσικ.». Σ’ >ντ�θεσι µF τ�ν Aπ�V. µας, παρατη-
ρεJ \ συγγραφ9ας, «R πλ3ρης συνδυασµ.ς π�ι3σεως, µελ�ωδ$ας κα� uρ'3σεως �ταν k'ι
bπλ<ς e Bδανικ� µ�ρφ� M�υσικ*ς Qλλ� Nπ$σης κα� e Nπικρατ�στερη» (σελ. 22). :H
M�υσικ., Oπως λ9γει \ Πλ-των, εKναι Sκαν� νH \δηγ.σPη τ2ν ;νθρωπ� στ�ν >ρετ�
καR στ� γνGσι (σελ. 25). �AλλH πλ�ν αgτ�D I M�υσικ� «�ταν στ�ι'εL� τ*ς λατρε$ας,
µ$α θεραπευτικ� κ&θαρση τ*ς ψυ'*ς» (σελ. 30). :H M�υσικ� 0ε0α�ως AVρησιµ�π�ι-
εJτ� καR _ς �Vητικ2 µ9σ� γιH τ�ν θεραπε�Pα διαφ4ρων παθ.σεων z γιH τ�ν >ν-κρ�υσι

E.A. LIPPMAN, �H �θικ� Qντ$ληψη τ*ς M�υσικ*ς στ�ν Qρ'α$α �Eλλ&δα
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δε.σεως πρ2ς τ�hς θε�'ς. «!Aλλ� e M�υσικ3 –καταλ.γει \ συγγραφ9ας – δDν πρ�-
σφ�ρει µ�ν� θεωρητικ. /λικ. στ�ν Qνθρ=πινη σκ�ψη. ∆ιαπλ&σσει πι. _µεσα τ.ν 'α-
ρακτ*ρα µD τ�ν ψυ'�λ�γικ� Nπ$δραση τ�6 ρυθµ�6, τ�6 µ�τρ�υ κα� τ*ς µελ�ωδ$ας κα�
Qκ�µη περισσ�τερ� µD τ. γεγ�ν.ς fτι τ� '�ρικ� zσµατα /π�'ρε=ν�υν τ. _τ�µ� ν�
µετ�'�η σD Rµαδικ� µ�υσικ� Nκτ�λεση κα� σD Rµαδικ� τελετ�υργικ� Nµπειρ$α» (σελ.
41). T�ν θ9σι αgτ� <πεστ.ριNε µεγαB' ;λλων \ ∆-µων, >φ�D κατ’ αgτ2ν «�M µ�υ-
σικDς µετα#�λDς συνεπ&γ�νται QSιωµατικ� κα� κ&π�ιες Qντ$στ�ι'ες κ�ινωνικ�ς. T.
κεντρικ. θ�µα τ�6 “!Aρε�παγιτικ�6 λ�γ�υ” τ�6 ∆&µων�ς �ταν, fτι θεµατ�φCλακας
τ<ν ν�µων κα� τ*ς τ&Sης Vπρεπε ν� ε1ναι R OAρει�ς Π&γ�ς... κα� fτι θ� Nκπληρ�6σε
καλCτερα α�τ3 τ�υ τ�ν Qπ�στ�λ� µ�σ�ω τ*ς M�υσικ*ς, Qφ�6 e τελευτα$α, Nπηρε&-
J�ντας τ�ν Qνθρ=πινη ψυ'3, θ� Nπηρ�αJε κα� τ�ν ψυ'� τ*ς Π�λιτε$ας» (σελ. 43-44).

M;ρι*ς ∆ηµBπ*υλ*ς

«T� “∆ιαλε'θ<µεν �Eλληνικ<ς” ε1ναι µι� µ�θ�δ�ς, π�U QπευθCνεται σD παιδι�
σ'�λικ*ς κα� πρ�σ'�λικ*ς eλικ$ας, τ� Rπ�Lα Vρ'�νται γι� πρ=τη φ�ρ� σ’ Nπαφ� µD
τ�ν Qρ'α$αν �Eλληνικ3... E1ναι 7λκυστικ�, bπλ. στ�ν 'ρ*σι κα� NπαρκDς γι� µι� πρ�-
�δευτικ� γνωριµ$α µD τ.ν Qρ'αL� κ�σµ�... �Yπ�σ'εται µι� συναρπαστικ� πτ*σι Qν&-
µεσα στ�Uς αB<νες...» (σελ. 11). Πρ-γµατι φυλλ�µετρiντας κανεRς τ2 «∆ιαλε'θ<µεν
�Eλληνικ<ς» Aθ�Nεται φυσικH καR >0�αστα στ2 νH διαλ9γεται 3λληνικGς z µαθα�νει
Aπιτ9λ�υς >ρκετFς 3λληνικFς φρ-σεις, π�h νH µπ�ρP7 νH τRς Vρησιµ�π�ιP7 CρθH καR
κατ-λληλα: «- XαLρε, � S�νε· π<ς V'εις; – καλ<ς V'ω! – Π�$�υ γ�ν�υς κα� π�δαπ.ς
ε1; – cEλλην εBµ$, Nκ Mακεδ�ν$ας.»

Π9ραν αgτGν τGν {πλGν διαλ�γικGν σVηµ-των, π�h δ�δ�νται <π2 µ�ρφ�ν παι-

EIPHNH MAYPOΠOYΛOY ∆ιαλε'θ<µεν �Eλληνικ<ς

1) Θ� Qναφερθ< κατ’ Qρ'�ς στ. _ρθρ� τ�6 κ. !Iω&ν. Tσαµαλ*, ∆-170, µD τ$τλ� «OM cEλληνες
στ�ν !Aσ$α κα� Π�λυνησ$α», fπ�υ στ.ν Nπ$λ�γ� (σελ. 10280-81) γρ&φει: «Eoναι RναµφισK>τη-
τη \ eλληνικN UT;πλωση, Uπιρρ*N καJ γιC µεγ;λα Oρ*νικC διαστ>µατα κυριαρO8α (xOι µBν*ν
π*λιτικN RλλC καJ πληθυσµιακN) στNν =Aσ8α»· κα� παρακ&τω: «NC δ*Dµε ]µως, πBτε Uµε)ς *Y
σSγOρ*ν*ι XEλληνες θC Rπελευθερωθ*Dµε Rπ/ τ*Zς κηδεµBνες µας (µF τNν RρOα8α σηµασ8α) ση-
µεριν*Zς κSκλ*υς, *Y iπ*)*ι Rπ*κλειστικ/ καJ µBν*ν στBO* qO*υν τNν UTαφ;νιση, καταστρ*φ>,
kπ*KιKασµ/ καJ κατ;Oωση τ3ς µυρι;δων UτQν παραδBσεVς µας».

2) !Eπ$σης στ. _ρθρ� τ�6 κ. Kων. - E�στ. ΓεωργανY, ∆-211, µD τ$τλ� «�Yπ�#ρC'ια π�λη 10.000
'ρ�νων στ. #υθ. τ�6 EBρηνικ�6 !Ωκεαν�6. – ΣυντριπτικDς Qπ�δε$Sεις fτι ε1ναι �Eλληνικ3»,
fπ�υ (σελ. 13325-8) NS Qφ�ρµ*ς τ*ς Qπ�σι=πησης Qπ. τ.ν διεθν* τCπ� τ*ς Qνακ&λυψης στ�
#&θη τ�6 EBρηνικ�6 πλησ$�ν τ*ς Bαπωνικ*ς νησ$δ�ς Yonaguni (Okinawa) Qρ'αι�τατ�υ uρθ�-
γων$�υ �Bκ�δ�µ3µατ�ς γρ&φει: «=AλλC *�τε λ?Tη γιC τNν Rνακ;λυψη τ3ς Okinawa δFν qφθα-
σε στ/ Rµερικανικ/ κ*ιν/ (σηµ.: καJ στ/ εWρωπαϊκB: τC τελευτα)α γεγ*νBτα Rπ?δειTαν τ/ ρB-
λ* κ*µπ;ρσ*υ τ3ς EWρVπης στNν Uνηµ?ρωση τ*D κ*ιν*D της), µ?Oρις ]τ*υ τ/ περι*δικB “Ancient
American” («=AρOα)*ς =AµερικανBς») Rν>γγειλε τC ν?α τNν aν*ιTη τ*D 1988». Kα� καταλ3γει
Nρωτ=ντας: «Γιατ8; ΠQς µπ*ρε) νC συνεO8[εται αWτN \ KαρειC Rµ?λεια πρ/ς παρ*υσ8αση Rνα-
καλSψεως τ?τ*ι*υ Rπαρ;µιλλ*υ µεγ?θ*υς. MF κ8νδυν* νC παρεTηγηθv3 θC συµπ?ραινε κ;π*ι-
*ς, ]τι kπαρκτN συνωµ*σ8α κατευθυνBµενης πληρ*φBρησης κυριαρOε) στC RµερικανικC κ?-
ντρα πληρ*φBρησης τ*D κ*ιν*D. 5Eτσι περιγρ;φει, καταγρ;φει καJ αmσθ;νεται i Frank Joseph
στ/ “Ancient American”».

3) T. _ρθρ� τ�6 κ. OIων�ς ∆. Λ&µπρ�υ, ∆-169 κα� 170, µD τ$τλ� «OM κ&τ�ικ�ι τ�6 EBρηνικ�6▲
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!Ωκεαν�6 µιλ�6ν Qρ'αLα 7λληνικ&», I κα� II, fπ�υ παρ�υσι&Jεται Nκτεν<ς e ριJ�σπαστικ� Vρευ-
να τ�6 καθηγητ* τ�6 Πανεπιστηµ$�υ τ*ς Xαϊδελ#�ργης δρ. Nors S. Josephson «�Eλληνικ� γλωσ-
σ�λ�γικ� στ�ι'εLα στ�ς Π�λυνησιακDς γλ<σσες - �Eλληνικ.ς EBρηνικ�ς». Στ.ν π�λU Qπ�καλυ-
πτικ. κα� Qντικειµενικ. Nπ$λ�γ� τ�υ (σελ. 10175) R OIων ∆. Λ&µπρ�υ γρ&φει: «T/ γεγ*ν/ς τ3ς
σηµεριν3ς παρ*υσ8ας τ3ς RρOα8ας MEλληνικ3ς ΓλVσσας στNν ROαν3 qκταση τQν RντιπBδων µας
εoναι αWτBOρηµα καταλυτικ/ γιC π*λλFς Rπ/ τJς πρ*δ>λως κατασκευασµ?νες Rπ/ δι;φ*ρες mδε-
*λ*γικFς σκ*πιµBτητες τ*D ∆ιεθν*Dς =ET*υσιασµ*D ψευδε)ς Rντιλ>ψεις µας γιC τNν RπVτερη
Yστ*ρ8α τ3ς RνθρωπBτητας, τNν γ?νεση τ3ς γλVσσας, τNν RρON τ*D π*λιτισµ*D καJ KεKα8ως γιC
εmδικVτερα θ?µατα ]πως \ Rνακ;λυψη τ3ς =Aµερικ3ς, *Y γνVσεις γιC τNν ναυσιπλ*�α, \ Oρ*ν*-
λBγηση τ*D π*λιτισµ*D καJ π*λλC aλλα. MH συν?Oιση τ3ς σιωπ3ς Rπ/ πλευρfς τ3ς Uπ8σηµης Uπι-
στ>µης hπλQς θC UπιKεKαιVσvη, ]τι δFν uφε8λεται στNν Rνεπ;ρκει; της RλλC σF δBλ*».

X&ριν µιYς πι. Nµπεριστατωµ�νης Qντιπαρ&θεσης τ*ς Mστ�ρικ*ς Qλ3θειας Vναντι τ*ς Mστ�-
ρικ*ς Qναλ3θειας Nκφρ&Jω τ�ν ε�'3, fπως R «∆αυλ�ς», διαθ�τ�ντας τ�ν Nπιστηµ�νικ� γν=ση
κα� τ�ν Nµπειρ$α τ<ν _ριστων συνεργατ<ν - Nρευνητ<ν τ�υ, Qσ'�ληθ�* µD τ�ν τεκµηριωµ�νη
Qνα$ρεση τ<ν διαστρε#λ=σεων τ�6 Qρ'αι�ελληνικ�6 π�λιτισµ�6 κα� τ<ν πρωτ�π�ριακ<ν Nπι-
τευγµ&των τ�υ, fπως �M διαστρε#λ=σεις α�τDς διατυπ=ν�νται στ�ς σελ$δες τ�6 /π. κριτικ�
Qνασκ�πηση #ι#λ$�υ, πρ�ϊ�ντ�ς «τ<ν πρ�δ3λως κατασκευασµ�νων Qπ. δι&φ�ρ�υς Bδε�λ�-
γικ<ν σκ�πιµ�τ3των τ�6 ∆ιεθν�6ς !ES�υσιασµ�6».

MD Nκτ$µηση
=Iω;ν. Kυπαρισσ/ς

!Aθ3να

γν��υ, \ >ναγνiστης µαθα�νει πλ7θ�ς >ρVα�ων φρ-σεων, παρ�ιµιGν, γνωµικGν καR
ρητGν, Oπως γιH παρ-δειγµα: «– T$ς πλ�υσι=τατ�ς; – �O Nλα'$στ�ις Qρκ�Cµεν�ς. –
Π�τερ�ν, παLς ] νεαν$ας ε1; – ΠαLς � νεαν$ας ] Qν�ρ ] γ�ρων! – T$ ZεUς π�ιεL σ3µε-
ρ�ν; – N$φει ] µαιµ&σσει ] kµ#ρ�ς π�λUς γ$γνεται!... – T$ αdνησαν �M σ�φ�$; – T.
“Γν<θι σα�τ�ν” ] τ. “MηδDν _γαν”!.. – Kα� π�L�ι �M �Eπτ� Σ�φ�$; – Σ�λων R !Aθη-
ναL�ς, Πιττακ.ς R MυτιληναL�ς, Kλε�#�υλ�ς R �P�δι�ς, Περ$ανδρ�ς R K�ρ$νθι�ς,
X(ε)$λων R Λακεδαιµ�νι�ς, Θαλ*ς R Mιλ3σι�ς κα� B$ας R ΠριηνεCς.»

Στ2 Aρiτηµα, aν αgτH εKναι >ρκετH γιH κ-π�ι�ν π�h θ9λει νH µ-θPη νH διαλ9γεται
3λληνικGς, >παντ�Dµε: εKναι Wνα πρGτ� 07µα. |Aς µ�ν λησµ�ν�Dµε ;λλωστε, Oτι πα-
λαι-, Oταν τH �AρVαJα :EλληνικH Aδιδ-σκ�ντ� στH δηµ4σια γυµν-σια, �S µαθητFς
Uφευγαν µετH >π2 WBι \λ4κληρα Uτη «εYδ4τες �gδ9ν»... EKναι 090αι� (UVει .δη >π�-
δειVθ7), Oτι, aν µF τ2ν τρ4π� καR τ�ν µ9θ�δ� αgτ� διδ-σκ�νταν τH �AρVαJα στH σV�-
λεJα µας, τελειiν�ντας τ2 γυµν-σι� θH «διαλ9γ�ντ� Oλ�ι 3λληνικGς»· πρQγµα π�h ση-
µα�νει, Oτι τ2 κρ-τ�ς καR τ2 «Παιδαγωγικ2 �Iνστιτ�Dτ�» ψε'δ�νται, Oταν \µιλ�Dν
περR δυσκ�λιGν, καR >δυναµιGν, καR συγV'σεων, π�h τ-Vα δηµι�υργεJ I διδασκαλ�α
τGν �AρVα�ων. :H <π�κρισ�α τ�υς φα�νεται π�λh καλ'τερα, Oταν >ναλ�γ�Nεται κανεRς
π~ς τ2 sδι� τ2 κρ-τ�ς Aπι0-λλει <π�VρωτικH στ�hς µαθητFς νH µαθα�ν�υν µ�α καR δ'�
B9νες γλGσσες, VωρRς νH φ�0Qται τ�ν τ-Vα σ'γVυσι.

Σαρ;ντ*ς ΠCν

HMAPTHMENA: Στ2 ;ρθρ� τ�D κ. K. Kαρµιρ-ντN�υ «�H καταπληκτικ� τε'ν�λ�γ$α - T�'νη τ<ν Mυ-
κην�Mινωικ<ν σφραγιδ�λιθων» («∆αυλ4ς», τ. 219) στ� σελ. 13916, 6η σειρ-, µετH τ� φρ-ση: «�H λει-
τ�υργ$α τ�υ» νH πρ�στεθP7: «στηρ$Jεται στ�ν παλινδρ�µικ� κ$νηση».

• Στ2 πρ�ηγ�'µεν� 221� τε'V�ς, σελ. 14034, \ τ�τλ�ς «Π�ρε�α µF πυB�δα τ2 3λληνικ2 Uνστικτ�» νH >ντι-
κατασταθ]7 µF τ2ν Cρθ2 «∆ι&λ�γ�ς γι� τ�ν zλωση τ*ς Π�λεως».
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