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ΓιC τNν MEλ?νη, καJ µBνο γι’ αWτNν
Παρατηρ=ντας τν πολιτικ καθηµεριντητα κα QκοCοντας τν
πολιτικ µωρολογ$α το6 καιρο6 µας, Rπτε κ&θε δηµσια πρ&ξη κα
κ&θε δηµσιος λγος σχετ$ζονται µD τ χρηµατιστ3ρια, τν ONE, τ.ν
πληθωρισµ, τν «Qν&πτυξη», τ.ν «Nκσυγχρονισµ», τ. Qκαθ&ριστο
Nθνικ. προϊν, τ Nπιτκια, τ. Nθνικ. εBσδηµα, τ ταµεLα κ.λπ., διαπιστ=νει κανες τ. Q#υσσαλ ο χ&σµα ποU Vχει Qνοιχθ* µεταξU τ*ς σηµεριν*ς Bδεολογ$ας -Qξιολογ$ας τ*ς Qνθρ=πινης Rµ&δας- πολιτε$αςκοινων$ας κα τ*ς Qντ$στοιχης πολιτικ*ς Qντιλ3ψεως το6 Παρελθντος· µιYς Qντιλ3ψεως, µ σα στν Rπο$α οZτε κ[ν σν Vννοιες /π*ρχαν
οM προαναφερθεLσες κυρ$αρχες Qξ$ες (] στχοι) τ*ς σηµεριν*ς πολιτικ*ς δραστηριτητας (στν Eλλ&δα κα στ.ν Πλαν3τη Rλκληρο).
E1ναι δCσκολο ν QποφCγουµε τν «συγχρονοπο$ηση» πρ&ξεων κα
Qξι<ν _λλων Nποχ<ν NµεLς, οM RποLοι τσο #αθι Vχουµε #ουλι&ξει µ σα στν πνευµατικ µιζ ρια τ*ς Nποχ*ς µας. Kα χρησιµοποιο6µε `ς
κριτ3ριο γι τ κ$νητρα τ<ν Qποφ&σεων κα τ<ν πρ&ξεων τ<ν παλαι<ν Qνθρ=πων τν σηµεριν χυδα$α σκοποθηρ$α τ*ς δικ*ς µας ψυχικ*ς φτ=χειας.
OEτσι οM σCγχρονοι Mστορικο θεωρο6ν `ς «πραγµατικ» αBτ$α τ*ς
Nκστρατε$ας τ<ν Eλλ3νων στν Tρο$α τ.ν Vλεγχο τ<ν Στεν<ν τ<ν
∆αρδανελλ$ων γι τν NλεCθερη µεταφορ τ<ν σιταρι<ν τ*ς Nτιας
Pωσσ$ας στν Eλλ&δα: ∆ηλαδ τν οBκονοµικοπο$ηση τ<ν π&ντων
(προϊ.ν τ*ς Qποκτην=σεως το6 σηµερινο6 Qνθρ=που, ποU περι=ρισε
τς φιλοδοξ$ες του, κα συνεπ<ς τν ποιτητα ζω*ς του, στ. Nπ$πεδο
τ*ς bπλ*ς Mκανοποι3σεως τ<ν πολλ<ν, Qλλ µνο ζωϊκ<ν, Qναγκ<ν
του) τν Nπιρρ$πτοµε κα στοUς OµηρικοUς cEλληνες κα τοUς ταυτ$ζουµε µD τοUς οBκονοµ$στικους 7αυτοCς µας, γιατ δDν µπορο6µε ν
δο6µε _λλα εdδη Qνθρ=πων Nκτ.ς Qπ. τ.ν homo œconomicus.
!Aλλ οM δεκ&δες eγ τες τ<ν !Aχαι<ν, ποU λ νε χιλι&δες λ ξεις κα
πρ&ττουν χιλι&δες πρ&ξεις, fπως καταγρ&φονται ατDς στν !Iλι&δα,
δDν ε1χαν οZτε µ$α Bδ α γι τν κατ&κτηση οBκονοµικ<ν στχων, δDν
ε1παν οZτε µ$α φρ&ση ποU ν σχετ$ζεται µD τ. Nµπριο κα δDν Vκαναν
οZτε µ$α µ&χη ποU ν Vχgη οBκονοµικοUς στχους. Γι τν MEλ?νη Vγι-
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νε R ξεσηκωµ.ς Rλκληρου το6 Eλληνισµο6, κα µνο γι’ ατ3ν, γι
τν MEλ?νη _φησαν τ σπ$τια τους οM !Aχαιο$, κα µνο γι’ ατν, τν
MEλ?νη Vφεραν π$σω στν Eλλ&δα, κα µνο ατ3ν.
Π<ς ν καταλ&#ουµε NµεLς, οM χωµ νοι #αθι στ λ&σπη τ*ς Qποκτην=σεως -οBκονοµικοποι3σεως, fτι ε1ναι δυνατ.ν µι παν$σχυρη
πολιτικ Bδεολογ$α κα µ$α κυρ$αρχη πολιτικ πρακτικ ν Vχουν `ς
µοναδικ. στχο τους τν Eλ νη; Π<ς ν δεχθο6µε, fτι µπορεL µι πολυπρσωπη eγεσ$α κι hνας λα.ς Rλκληρος ν «τ δ$νουν fλα» γι hνα
τ τοιο Bδανικ; Ποι& Eλ νη; Π<ς ν /ποψιαστο6µε, NµεLς ποU τ.ν
Eλληνικ. Λγο τ.ν φανταζµαστε `ς bπλ. NργαλεLο συνεννο3σεως
(fπως ε1ναι δηλαδ οM σηµερινDς Nκ#αρ#αρισµ νες µορφDς τ*ς Eλληνικ*ς Γλ=σσας – Nννο< fλες τς γλ<σσες το6 Πλαν3τη), fτι µ σα στ.
στχο -Bδανικ. «MEλ- νη» /π&ρχει κ&θε φ<ς (το6 σCµπαντος, το6 πνεCµατος, τ*ς ψυχ*ς), κ&θε σελ-, κ&θε σ(α)?λ-ιος, κ&θε σ?λ-ας, κ&θε σελ3νη, κ&θε σελ-λς, κ&θε σ?λ-λην,, ποU «θεωρ$ης hνεκεν», χωρς συµφ ρον, σελ-αγεL µ σα στν _πειρη Qστροφεγγι τ*ς ζω*ς κα το6 κσµου , Qπ. τ.ν Eρωπαϊκ. BορρY µ χρι τ /ψ$πεδα τ*ς Kεντρικ*ς κα
OAπω !Aσ$ας κα Qπ. τς σι ρρες τ*ς !Aµερικ*ς µ χρι τ Qπ ραντα
µ3κη κα πλ&τη το6 EBρηνικο6, fπως Qποδε$χθηκε Qπ. τς Vρευνες
ποU δηµοσιεCθηκαν στ. «∆αυλ»;
Γι τ σιτ&ρια λοιπ.ν – σν ν εdµαστε τρωκτικ – NµεLς θ Qγωνιζ=µαστε, θ πολιτευ=µαστε, θ NκστρατεCωµε, θ πολεµYµε... Tοιο6τος πρ πει eµLν πολιτικ.ς στχος. Kα /πηρ ται τοιοCτου στχου
bρµζουν eµLν QρχιερεLς. !Eκτ.ς [ν Qπ. τ #&θη το6 Mστορικο6 Qσυνειδ3του µας, fπου Vχουν ποντισθ* Qπ. τοUς δολοφνους το6 Eλληνικο6 Πολιτισµο6 οM Mστορικ ς µας µν*µες κα τ Mστορικ& µας #ι=µατα, Nκπηγ&ζgη R Λγος κα µYς ξανακ&νgη XEλ-ληνες γι τν MEλ- νη, κα µνο γι’ ατν κι kχι κεκρ&χτες τ<ν χρηµατιστηρ$ων, τ*ς ONE,
το6 πληθωρισµο6 κα τ<ν _λλων πολιτικ<ν φαντασµ&των, fπως µYς
κατ&ντησαν· µYς ξανακ&νgη πι. συγκεκριµ να cEλληνες γι τν κλεµµ νη Nδ< κα χιλιετ$ες !Ωρα$α Eλ- νη τιµωροUς τ<ν Qπαγωγ ων της,
ποU θ τν ξαναφ ρουµε στν Eλ-λ&δα.

∆.I.Λ.

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
T/ eλληνικ/ κρ;τος eλληνοπο8ησε τοZς καταστροφε)ς τοD MEλληνισµοD
K'ριε διευθυντ-,
Σ.µερα δι-0ασα στ2ν 3λλην4φωνο τ'πο τ7ς
N9ας :Y4ρκης ;ρθρο <π2 τ2ν ττλο «Tιµ3θηκε R
#υζαντινολγος A. ΓκιγιοU» στ2 Παρσι >π2 τ2ν
πρ9σ0υ τ7ς :Eλλ-δος στν Γαλλα Aξ Cν4µατος
τοD προ9δρου τ7ς :Eλληνικ7ς ∆ηµοκρατας.
∆Fν µπορG νH καταλ-0ω, γιατ I :Eλλ-δα
0ρα0ε'ει κ-ποιον «γι τν προσφορ& του στ
µελ τη κα στν Vρευνα τ*ς #υζαντιν*ς Mστορ$ας». :O :Eλληνισµ2ς πGς µπορεJ νH εKναι <περ.φανος γιH τ2 Bυζ-ντιο, Oσον >φορPQ στν
3λληνικ4τητα καR τν Sστορα του; T2 Bυζ-ντιο
Aπ9φερε τν µεγαλ'τερη καταστροφ στ2ν πολιτιστικ2 καR Sστορικ2 µας εKναι. :H φιλοσοφα,
οS Aπιστ7µες, τH Uργα τ9χνης τ7ς Περγ-µου, τ7ς
Eφ9σου ( Aρτεµσιο, Wνα >π2 τH θα'µατα τοD
τ4τε κ4σµου), τ7ς Kαππαδοκας, τ7ς Aντι4χειας καR τ4σων ;λλων 3λληνικGν π4λεων κατεστρ-φησαν «εYς δ4ξαν XριστοD». OS φιλοσοφικFς σχολFς τGν AθηνGν καR Oλων τGν ;λλων
π4λεων Uκλεισαν. OS OλυµπιακοR AγGνες στα-

µ-τησαν. ΓιατR Uτσι πστευεν \ µ9γας Γρηγ4ριος
Oτι θH σταµατ.σ]η τ δι-δοση τοD :EλληνικοD
Πνε'µατος (καR τ2ν τιµοDµε σHν ^Eλληνες στRς
30 Iανουαρου _ς προστ-τη τGν :EλληνικGν
Γραµµ-των – aν εKναι δυνατ4ν!). :O σηµεριν2ς
^Eλληνας δFν ξ9ρει οcτε τ πιστε'ει οcτε τ κ-νει. OS Bυζαντινοχριστιανο κατ9στρεψαν O,τι
eταν 3λληνικ4, \τιδ.ποτε εKχε πνεDµα Aλευθερας καR >λ.θειας γιH τ2ν ;νθρωπο. K-ποιος
Sστορικ2ς Uχει γρ-ψει Oτι, «[ν τ. Bυζ&ντιο κρατο6σε _λλα 100 χρνια, δDν θ ε1χε µε$νει τ$ποτα Eλληνικ».
:O φανατισµ4ς µας σHν χριστιανGν καR \ φ40ος γιH τν «Cργ τοD ΘεοD» δFν µQς >φ.νει νH
µπορ9σουµε νH δοDµε αgτ2 ποh θαµπiνει τ2ν
;νθρωπο καR λ9γεται >λ.θεια καR νH AλευθερωθοDµε >π2 τH δεσµH τοD ψ9µατος καR τ7ς >π-της.
MF Aκτµηση

ΓεVργιος Xατζησταυρ8δης
Aστ4ρια, NY, HΠA

TC =AρKαν8τικα παν;ρχαιη παραφθορC τ3ς MEλληνικ3ς
Στ. _ρθρο το6 καθηγητ* το6 A.Π.Θ. κ. K. Θανασουλπουλου σχετικ µD τν Nτυµολογ$α - 7ρµηνε$α τ*ς λ ξεως «∆ελφοJ» («∆αυλς», 219, σλ. 13921-4) γ$νεται Qναφορ στν
κατ !Aρ. Kλλια Nτυµολογικ προσ γγιση (del+φ;ος = δελφο8), e Rπο$α κα προσπερνι ται, γι ν καταλ3ξgη R κ. K.Θ. στν Nπικρατ στερη κατ’ ατ.ν πρταση: δ?ελον - φ;ος
= δελφο8. pAς µο6 Nπιτραπο6ν κ&ποιες (Nπι#οηθητικDς) παρεµ#&σεις:
1. O κ. καθηγητς δDν Nντπισε στ λεξικ ποU χρησιµοπο$ησε τ λ ξη del. E1ναι φανερ, fτι δDν γνωρ$ζει τ !Aρ#αν$τικα οZτε τ σηµεριν !Aλ#ανικ (κυρ$ως τς διαδικασ$ες «µετ&πλασης» τ*ς δεCτερης). Στν !Aρ#αν$τικη (ποU δυστυχ<ς καν να Πανεπιστ3µι µας δDν φρντισε γι τ σCνταξη 7ν.ς qργανωµ νου λεξικο6 της, Qδιαφορ<ντας πλ3ρως γι τ. δυναµικ. τµ*µα τ<ν Eλλ3νων !Aρ#ανιτ<ν, ποU Qρκετ Vχει προσφ ρει στ.
OEθνος) /π&ρχει e λ ξη ντ8ελλ (diell) = R cHλιος. OM !Aρ#αν$τες, σCµφωνα µD τν θρησκευτικ θε=ρησ3 τους, Qφιερ=νουν τ σηµαντικ=τερη µ ρα τ*ς 7#δοµ&δος, τν Qργ$α
[ς πο6µε, στ.ν cHλιο: s ντ$ελ (e diell) = το6 cHλιου (ν θυµηθο6µε: Sunday, κατ τ.ν #ορειοευρωπαϊκ. παγανισµ). H 7πµενη, µετ τν Qφιερωµ νη στ.ν cHλιο, eµ ρα ε1ναι
▲
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ΓSρω Rπ/ τN χρονολBγηση τ3ς Γ?ννησης καJ ΣταSρωσης
K'ριε διευθυντ-,
Πολh Aνδιαφ9ρουσες οS >ναλ'σεις τGν συνεργατGν τοD «∆» κ.κ. Kουτρου09λη καR Aττα0'ριου καR τοD >ναγνiστη σας κ. Nικ4λτση γιH
τν χρονολ4γηση τGν γεγον4των τ7ς Kαιν7ς
∆ιαθ.κης. Πρ9πει Oµως νH >ναφερθ]7 καR I θεωρα, τν \ποα Uχει διατυπiσει κατH καιροhς
(π.χ. «Kαθηµεριν.», 16-1-2000) \ διευθυντς τοD
Egγενιδεου Πλανηταρου κ. ∆ιον. Σιµ4πουλος,
I \ποα θεωρα µ-λιστα φανεται νH λ'ν]η τH
προ0λ.µατα τGν >ντιφ-σεων ποh Aπεσ.µανε \
κ. Aττα0'ριος. Aναφ9ρω Aν συντοµPα τH συµπερ-σµατα τοD κ. Σιµ4πουλου:
:O Iiσηπος >ναφ9ρει, Oτι \ :Hρiδης π9θανε
λγο πρRν >π2 τ2 30ραϊκ2 Π-σχα καR λγο >φ4του Uγινε Uκλειψη Σελ.νης. Eκλεψεις Uχουµε
τ2 5, τ2 4 καR τ2 1 π.X. M9χρι πρ4σφατα AθεωρεJτο, Oτι \ Iiσηπος >ναφ9ρεται σF αgτν τ7ς
13-3 τοD 4 π.X. (750 >.κ.P., Oπως δ9χονται καR οS
κ.κ. Kουτρου09λης καR Aττα0'ριος). ^Oµως πιθανiτερο εKναι, Oτι \ Iiσηπος >ναφ9ρεται στν
Cλικ Uκλειψη τ7ς 9-1 τοD 1 π.X. :Oπ4τε στRς

>ρχFς τοD 1 π.X. (753 >.κ.P.) πεθανει \ :Hρiδης.
T2 2 π.X., >ργυρ2 Yω0ηλαJο τοD Kασαρος
Agγο'στου, διατ-σσεται «^Oρκος Πστεως»
στ2ν αgτοκρ-τορα. Agτ πρ9πει νH εKναι I
«>πογραφ.», ποh >ναφ9ρει \ ΛουκQς. :O IησοDς γεννQται στRς >ρχFς τοD 2 π.X.
T2 15ο Uτος τ7ς 0ασιλεας Tι0ερου κατH τ2ν
ΛουκQ \ Iω-ννης \ Bαπτιστ.ς, 30 AτGν, >ρχζει
τ2 κ.ρυγµα. :O Tι09ριος >νακηρ'σσεται αgτοκρ-τωρ στRς 19-8-15 (768) καR 0ασλευσε Wως τRς
18-8-29. rAρα \ Bαπτιστς >ρχζει τ2 κ.ρυγµα
τν ;νοιξη τοD 29 (782) καR \ IησοDς, Wξι µ7νες
µικρ4τερος, τ2 φθιν4πωρο τοD sδιου Uτους.
T2 κ.ρυγµα τοD IησοD διαρκεJ 3,5 Uτη ( Iω-ννης). Tν χρονιH τ7ς Σταυρiσεως κατH τοhς
εgαγγελιστFς τ2 30ραϊκ2 Π-σχα 3ωρτ-σθηκε
Iµ9ρα Σ-00ατο. T9τοια περπτωση Uχουµε τ2
26, τ2 30 καR τ2 33 µ.X. B-σει τGν >νωτ9ρω I
Στα'ρωση Uγινε τ2 33 (786).
MετH τιµ7ς

Φειδ8ας N. Mπουρλfς
Aρσ0η Λ9σ0ου

MH σηµερινN κοσµολογ8α καJ \ =AρχαιοελληνικN Σκ?ψη
AγαπητF «∆αυλ9»,

ΘH tθελα νH >ναφερθG στRς κοσµολογικFς

Qφιερωµ νη στ Σελ3νη: s χ&νε (e hane) = τ*ς Σελ3νης. T. παιδ λ γεται ντι&λλιε (diallie)
= διπαις. Στ. Qρ#ανιτοχ=ρι τ*ς B. !Aττικ*ς K&λαµος /π&ρχει τ. Nπ$θετος ∆ι?λλας (Nκ
το6 Nτ$ελ = cHλιος), ποU Nκτ.ς τ*ς πιθαντητας τ*ς παραφθορYς (ντ → δ) µYς δ$νει τ
δυναττητα ν /ποθ σουµε, fτι e Nν λγ4ω λ ξη µπορεL ν προφερταν κα `ς δ$ελλ (δDν
/π&ρχει κα µεγ&λη Qπσταση Qπ. τ. δ ελος!). !Eξ ατο6 _λλωστε προτε$νεται κα e Nτυµολγηση τ*ς λ. ∆8ας = ∆$ελλ, δηλαδ R θε.ς cHλιος, `ς e δεσπζουσα φυσιοκεντρικ Qναγνωριζµενη κα τιµ=µενη Vννοια στ.ν Qπαλλαγµ νο θεοκρατισµο6 Eλληνικ. Πολιτισµ.
(Γραµµατικ - γλωσσολογικ e µετατροπ το6 ντ8ελλ - diell σD ντFλλ - dell ] del ε1ναι δυνατ κα 7ρµηνεCσιµη µD #&ση τ π&θη φωνη ντων κα συγκεκριµ να τ συνα$ρεση. H χρησιµοπο$ηση 7ν.ς ] δCο λ - l δDν πρ πει ν προ#ληµατ$ζgη, γιατ e !Aρ#αν$τικη ποτD δDν λεξικογραφ3θηκε κα e Qπδοση τ*ς παχCτητας το6 συµφ=νου ε1ναι σχετικ3.)
H Nµπλοκ το6 ∆ι.ς (τ*ς λ. ∆$ας) σD Qρ#αν$τικες Nτυµολογ3σεις δDν πρ πει ν αBφνιδι&ζgη κα ν σοκ&ρgη. T !Aρ#αν$τικα δDν ε1ναι «_λλη γλ<σσα» παρ πρωτλου#ο µρφωµα τ*ς Eλληνικ*ς κα οM χρ*στες τους, οM σκυπετ&ρικοι πληθυσµο$, ποU Nλ&µ#αναν
Vξωθεν κατ καιροUς δι&φορα uνµατα, δDν Qποτελο6ν παρ τµ*µα τ*ς µεγ&λης 7λληνικ*ς Rµοεθν$ας, ποU QναπτCχθηκε στν ερCτερη περιοχ τ*ς χερσον3σου το6 A9µου.
▲
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>π4ψεις τοD µεγ-λου φυσικοD φιλοσ4φου Aναξιµ-νδρου, οS \ποJες κατH τν γνiµη µου ταυτζονται µF τRς σηµεριν9ς.
KατH τ2ν Aναξµανδρο πρωταρχικ οgσα
τοD σ'µπαντος εKναι τ2 ;πειρον, Aκ τοD \ποου
διH >πεκκρσεως προ7λθε \ κ4σµος. «!Aρχ τ<ν
kντων τ. _πειρον». KαR Oπως µQς λ9ει \ Σιµπλκιος γιH τ2ν Aναξαγ4ρα: «Owτος δD οκ
Qλλοιουµ νου το6 στοιχε$ου τν γ νεσιν ποιεL,
_λλ’ Qποκρινοµ νων τ<ν Nναντ$ων δι τ*ς Qιδ$ου κιν3σεως». rAπειρον σηµανει ;νευ π9ρατος,
>χαν9ς, >ναρθµητον, >διαπ9ραστον· καR >διος
κνηση σηµανει αYiνια, παντοτιν κνηση. MF
τ2ν Oρο _πειρον λοιπ2ν \ Aναξµανδρος AννοεJ µιHν οgσα ποιοτικGς καR ποσοτικGς >καθ4ριστη καR >ποκλεει 3ποµ9νως _ς πρiτη >ρχ
τοD κ4σµου τRς γνωστFς µορφFς τ7ς vλης, πQσα
δηλαδ γνωστ οgσα.
Σ'µφωνα µF τν «σ'γχρονη» θεωρα τ7ς Mεγ-λης rEκρηξης, στν >ρχικ. του κατ-σταση
τ2 Σ'µπαν eταν Wνα <περ-τοµο µF ;πειρη µQζα
καR πυκν4τητα καR διαστ-σεις >πειροελαχστου
µεγ9θους. :Oλ4κληρη δηλαδ I µQζα τοD Σ'µπαντος eταν συγκεντρωµ9νη σF Wνα >πειροελ-χιστο σηµεJο. Agτ I <π9ρπυκνη vλη eταν
>διαφοροποητη καR δFν <παγ4ταν στοhς γνωστοhς φυσικοhς ν4µους. T2 ;πειρον λοιπ2ν τοD
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Aναξµανδρου κατH τν γνiµη µου ταυτζεται
µF τν πρωταρχικ., ;πειρη σF µQζα, πυκν4τητα
(;πειρον, Oπως προαναφ9ρθηκε, σηµανει καR
>διαπ9ραστο) καR >περως µικρ σF wγκο µορφ τοD Σ'µπαντος, I \ποα >ποτελοDνταν >π2
vλη τελεως δι-φορη >π2 τν γνωστ vλη τοD
Σ'µπαντος, >φοD δFν εKχαν δηµιουργηθ7 >κ4µη τH σωµατδια τ7ς vλης (>τοµικH καR <ποατοµικ-).
Aπ2 τ2 πρωταρχικ2 <περ-τοµο, ποh διασπ-σθηκε µF τν Mεγ-λη rEκρηξη (Big Bang),
προ7λθε τ2 Σ'µπαν. ∆ηλαδ διH τ7ς >πεκκρσεως Aκ τοD >περου, Oπως µQς λ9ει \ Aναξµανδρος, >φοD µF τν Mεγ-λη rEκρηξη I
>ρχικ <π9ρπυκνη vλη διασπ-σθηκε, >ποχωρσθηκε >π2 τ2 πρωταρχικ2 <περ-τοµο καR ;ρχισε νH διασκορπζεται, δηµιουργGντας τ2ν χωροχρ4νο. :H >διος (δηλαδ I αYiνια) κνηση
τοD Aναξιµ-νδρου Aπι0ε0αιiνεται >π2 τν σ'γχρονη >στροφυσικ., >φοD Uχει >ποδειχθ7 Oτι I
κνηση τοD Σ'µπαντος, ποh ξεκνησε µF τν Mεγ-λη rEκρηξη, συνεχζεται διαρκGς, καθ4τι τ2
Σ'µπαν διαστ9λλεται διαρκGς λ4γxω τ7ς yθησης
τ7ς vλης, ποh δηµιουργεJται Aκ τ7ς >ρχικ7ς
Uκρηξης, τ7ς «>πεκκρσεως z >ποκρσεως, διH
τ7ς >ιδου κιν.σεως» τοD Aναξιµ-νδρου. :H
«Q$διος κ$νησις» σηµανει καR τν διαρκ7 Aναλ-

T. νεο-ρωµα$ικο fµως κρατ$διο, Qντ ν λειτουργ3σgη κοσµοπολ$τικα κα Nπιθετικ&,
fπως Nπ$τασσε e 7λληνικ Mστορ$α, Qποπροσανατολισµ νο κα ξεκ&ρφωτο Qπ. πληθ=ρα
αBτ$ων _ρχισε ν χαρ$ζgη τ παιδι& του: «!Aλ#ανο» οM !Aρ#αν$τες, «BοCλγαροι» οM Ποµ&κοι, «PουµYνοι» οM Bλ&χοι, «P<σοι» οM Πντιοι, «Tο6ρκοι» οM Mουσουλµ&νοι, ΛατLνοι οM
Kαθολικο$... M$α νοοτροπ$α eττοπ&θειας κα Qνοησ$ας, µ$α Vκφραση Qµ&θειας κα Qνεπ&ρκειας Nνδεδυµ νη µD τν Qθλιτητα το6 «εBρηνφιλου µικροϊδεατισµο6» Nπ φερε µ$αν
Nκσυγχρονισµ νη Ψωροκ=σταινα ποU «δDν διεκδικεL τ$ποτα». OEτσι οM φ&ρες το6 7λληνισµο6 παραµελ3θηκαν, ξωπετ&χθηκαν, χαρ$στηκαν. H λαογραφ$α µας δDν λειτοCργησε
ποτD µD δυναµικ κα συν χεια, Qλλ `ς ξεζουµισµ νη φολκλορικ διατCπωση.
2. H σηµεριν !Aλ#ανικ ε1ναι µ$α Nκτρωµατικ3, Nξαµ#λωµατικ «Nξ λιξη» τ*ς !Aρ#αν$τικης. OM Σκυπετ&ροι, Qν&λογα µD τ. (Nπι#ε#ληµ νο κατ #&ση) θρ3σκευµ& τους, τς
NκµεταλλεCσεις ποU /φ$σταντο, τς Nξαρτ3σεις κα τς ροπ ς τους «µπλιαζαν» τ.ν γλωσσικ τους κ=δικα, kντας π&ντα δ$γλωσσοι ] κα τρ$γλωσσοι. O uρθδοξος Σκυπετ&ρος,
R !Aρ#αν$της, ε1χε `ς Nπ$σηµη γλ<σσα τ Eλληνικ κα τ !Aρ#αν$τικ& του «µεταπλ&θονταν» Nπηρεασµ να Qπ’ τν Eλληνικ3. O µουσουλµ&νος Σκυπετ&ρος, ποU µ$λαγε κα
TοCρκικα, Nχρ$σθηκε «Tουρκαλ#αν.ς» κα στ. kνοµα τ*ς θρησκευτικ*ς µισαλλοδοξ$ας
▲
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λαγ vλης καR Aν9ργειας, ποh γνεται µ9σα στ2
Σ'µπαν λ4γxω τ7ς διαρκοDς κιν.σεως τ4σο σF µικροκοσµικ2 (σωµατδια) Oσο καR σF µακροσκοπικ2 (>στ9ρες, γαλαξες) Aππεδο. Γνωρζει τ9λος \ Aναξµανδρος, Oτι τC ;πειρον εKναι αgθ'παρκτο καR ;φθαρτο, «Vτι δD κα Qγ ννητον κα
_φθαρτον». Eπαναλαµ0-νει δηλαδ τν >ρχαιοελληνικ κοσµογονικ ;ποψη περR τοD αgτοδηµιουργο'µενου καR wχι Γιαχ0ε4θεν δηµιουργηθ9ντος Σ'µπαντος, AνxG τ2 ;φθαρτον τοD >περου σηµανει, Oτι I vλη καR I Aν9ργεια, ποh
προ7λθαν >π2 τν πρωταρχικ κατ-σταση τοD
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Σ'µπαντος, Aναλλ-σσονται συνεχGς, χωρRς νH
χ-νεται οcτε Aλ-χιστο τµ7µα τους, πρQγµα >πολ'τως >ποδεκτ2 >π2 τν σ'γχρονη Aπιστ.µη.
:O Aναξµανδρος λοιπ4ν, Oπως καR τ4σοι
;λλοι ^Eλληνες σοφοR ( Oρφε'ς, Aναξαγ4ρας,
:Hρ-κλειτος κ.;.), εKχε συλλ-0ει >πολ'τως τRς
σ'γχρονες κοσµολογικFς >π4ψεις µF {πλGς διαφορετικ \ρολογα.
MF ;πειρη Aκτµηση

=Eχετλα)ος
Aθ.να

ΠερJ eλληνοπρ?πειας τ3ς «πατρ8δας» καJ τ3ς «θρησκε8ας»
K'ριε διευθυντ-,
Θ9λω νH σQς Aκφρ-σω τν Aκτµησ. µου γιH
τν σαφ.νεια τGν >π4ψεων καR τ δια'γεια τGν
σκοπGν τοD περιοδικοD σας. ∆ια0-ζω ;λλα περιοδικH «3λληνοκεντρικοD» περιεχ4µενου, >λλH
διαπιστiνω, Oτι Uχουν >σαφ7 τοποθ9τηση καR
>κ4µη χειρ4τερα >σαφ7 κατε'θυνση.
Eπεκτενω τ2ν συλλογισµ4 µου πρ2ς τH πολιτικH κ4µµατα, ποh παρουσι-ζονται _ς «3λληνοπρεπ7» καR µF τ2 σ'νθηµα «ΠατρRς - Θρησκεα - OYκογ9νεια» ζητοDν τν ψ7φο κ-θε
^Eλληνος. ΓιH ποι- πατρδα Oµως µιλοDν, γιH

µα πατρδα τ7ς \ποας I διακυ09ρνηση θH γνεται >π2 µα κ-στα µισθοφ4ρων «AπαναστατGν» Aντεταλµ9νων >π2 ξ9να κ9ντρα Aξουσας; KαR γιH ποι- θρησκεα µιλQνε; rEχουν 0ρεJ
κ-ποιο σηµεJο 3λληνοπρ9πειας στν Sστορα τοD
XριστιανισµοD z στH Sερ- του 0ι0λα;
∆υστυχGς \ >ρχαJος :Eλληνικ2ς Πολιτισµ2ς
Uχει σπιλωθ7 καR παρερµηνευθ7 Aσκεµµ9να >π2
_ρισµ9νους χiρους γιH Yδιοτελ7 συµφ9ροντα.
|Aν κ-ποιοι Uχουν χρσει τοhς 3αυτοhς τους _ς
«3λληναρQδες», θH πρ9πει νH Aναρµονζωνται
µF τRς >ξες, τH YδανικH καR τ2ν Aλε'θερο τρ4πο

κα µιYς Vννοιας Nθνικ*ς καθαρτητας, νοουµ νης Nν Eλλ&δι µD #&ση τν χριστιανικτητα, χαρ$στηκε στοUς TοCρκους. OM τελευταLοι µουσουλµYνοι !Aρ#αν$τες τ*ς Mακεδον$ας
κα !Hπε$ρου (µιλYµε γι δεκ&δες χιλι&δες) «Qντηλλ&γησαν» τ. 1923!
Eν π&σgη περιπτ=σει µετ τοUς BαλκανικοUς πολ µους το6 ’12-’13 R διεθνς παρ&γοντας
θ λησε ν MδρCσgη «!Aλ#ανικ.» κρ&τος µ θ λοντας γι λγους γεωστρατηγικοUς ν συµπεριληφθg* στ διευρυνθ ντα Eλληνικ σCνορα R _νωθεν τ*ς !Hπε$ρου χ<ρος. O Eλληνικ.ς στρατ.ς QποχωρεL Qπ’ τ Qπελευθερ=µενα Nδ&φη κα hνας Bταλοκ$νητος Qρχικ µηχανισµ.ς κα κατπιν R Bδι&ζων Xοτζικ.ς κοµµουνισµ.ς Qναλαµ#&νουν κα τ δηµιουργ$α «!Aλ#ανικο6 OEθνους».
H προοδευτικ «Qλ#ανοπο$ηση» τ<ν Σκυπετ&ρων στηρ$χθηκε κα στν Qλλαγ - καταστροφ τ*ς Qρ#αν$τικης γλωσσικ*ς ρ$ζας. Πλ*θος λατινογεν<ν, Qγγλικ<ν, τουρκικ<ν,
σλα#ικ<ν, γλωσσικ<ν εBσαγωγ<ν, δανε$ων κα νεολογισµ<ν Vρχονται ν «πν$ξουν» τ #&ση τ*ς !Aρ#αν$τικης, 7ν.ς Nπικοινωνιακο6 κ=δικα 7στιασµ νου σD φυσικDς Vννοιες κα
Qποχρ=σεις, ριζωµ νου στ. #αθU Mστορικ. παρελθ.ν κα σD Qρχ τυπες στ&σεις ζω*ς. T
!Aρ#αν$τικα ε1ναι µ$α «παγανιστικ» γλ<σσα, τολµ< ν π<! (Γι τν κατσ$κα λ.χ. /π&ρχουν _πειρες uνοµασ$ες Qν&λογα µD τν eλικ$α της, τοUς χρωµατισµοCς της, τν παραγω▲
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σκ9ψεως καR ζω7ς τGν :Eλλ.νων· >λλιGς «Eκς
οM # #ηλοι».

EgχαριστG γιH τν φιλοξενα

∆.B.

Περιστ9ρι

MH hρµον8α στJς RριθµητικFς Rναλογ8ες τοD ΠαρθενQνος
Aξι4τιµε κ. Λ-µπρου,
:O καθηγητς τοD Πανεπιστηµου AθηνGν
κ. Σπυρδων ΠαρασκευQς µF τν διπλ7 Yδι4τητ- του _ς εYδικοD 3ρµηνε'ει τH γεωµετρικH µυστικH τοD ΠαρθενGνος («!Aριθµητικα Qναλογ$αι τ<ν bρµονι<ν το6 Παρθεν<νος», ;ρθρον
του εYς τ2ν «∆αυλ4ν», τ. Aπριλου). ΘH tθελα
νH παρατηρ.σω τH 3ξ7ς:
1) :H α´ N∆ µετ4πη, τν \ποαν δFν µπ4ρεσε
νH >φαιρ9σ]η \ EλγJνος λ4γxω τοD 0-ρους τοD
<περκειµ9νου µονολιθικοD γωνιαου µαρµ-ρου,
καταστρ9φεται καθηµερινGς µ9χρι σ.µερα >π2
περιστ9ρια, τH \ποJα Oλο καR διαφε'γουν τH
δι-φορα µ9τρα προστασας, Oπως <περ.χους
κ.λπ. καR προτιµοDν νH φωλι-ζουν κ-τω >π2 τ2ν
Λαπθη, \ \ποJος δFν Uχει >κ4µη παραιτηθ7 καR
πολεµ-ει π-ντοτε τ2ν K9νταυρο, τ2 ΠνεDµα δηλαδ τν Kτηνωδα (δFν >ληθε'ει 3ποµ9νως, Oτι
ποτF πουλιH δFν φiλιασαν εYς τ2ν ΠαρθενGνα).
2) «T. χαλκο6ν zγαλµα – Qλεξικ ραυνον» τ7ς
AθηνQς δFν eταν 0ε0αως εYς τ2 Aσωτερικ2ν τοD

ναοD, >λλH εYς τ2ν vπαιθρον χGρον τοD SεροD.
3) T2 Aσωτερικ2ν τGν σπονδ'λων τGν κι4νων
δFν «Nπληρο6το δι µολC#δου», κ-τι τ2 \ποJον
Yσχ'ει διH τοhς συνδ9σµους >π2 σδηρο καR µ4λυ0δο τGν λοιπGν >ρχιτεκτονικGν µελGν, >λλH
µF τετρ-γωνα καR στρογγυλH τεµ-χια ξ'λου
(Nµπλιον, πλος), τH \ποJα διατηροDνται µ9χρι
σ.µερα.
4) «H Qναλογ$α σπονδCλου πρ.ς {ψος ε1ναι
1:8». ∆Fν εKναι σαφFς τR AννοεJται, δεδοµ9νου κυρως Oτι Aξ αYτας τοD κωνικοD σχ.µατος τGν
κι4νων I δι-µετρος τGν σπονδ'λων ποικλλει.
5) «H γεωµετρικ Nναλλαγ το6 µ λανος κα
λευκο6 το6 δαπ δου το6 Παρθεν<νος». ^Oµως
\ Παρθεν~ν (>ντιθ9τως µF τH Προπ'λαια καR
τ2 Eρ9χθειον) εKχε >ποκλειστικGς οYκοδοµηθ7
>π2 λευκ/ πεντελικ2ν καR π-ριον µ-ρµαρον.. :H
Cρχ.στρα τοD θε-τρου τοD ∆ιον'σου διατηρεJ
τν >νακαινισθεJσαν AπR Pωµαων Aπστρωσιν
(>ντιγρ-φει >σφαλGς παλαιοτ9ραν) >π2 µ9λανες καR λευκοhς λθους, οS \ποJοι <παινσσονται

γικτητ& της σD γ&λα κα µαλλ$, τ δυστροπ$α της ] kχι Qπ ναντι στ.ν _νθρωπο κ.λπ. T.
κ&θε χορταρικ. σχεδν, Qπ’ τ. φCτρωµ& του yς τ. τελικ. ξ ραµ& του, διαθ τει uνοµασ$ες
ποU Qκολουθο6ν ατν τν πορε$α του! cEνας Qνεκτ$µητος θησαυρ.ς σκ ψης, Vκφρασης,
γλ=σσας, ποU ποτD δDν Qποτιµ3θηκε, δDν καταγρ&φηκε Nπιστηµονικ κα τ=ρα QργοσαλεCει πρν τν Rριστικ Qπ=λει& του. (Mαζ$ του θ χαθg* κι hνα σθεναρ. κοµµ&τι το6 παν&ρχαιου Eλληνικο6 Πολιτισµο6.) H σηµεριν /#ριδικ !Aλ#ανικ Nν τ λει δDν µπορεL
σD καµµι περ$πτωση ν Qποτελ σgη Qξιπιστη παρ&µετρο Nτυµολογικ<ν προσπαθει<ν,εB
µ µνο σD συνδυασµ. µD τ !Aρ#αν$τικα, ποU παρ χουν αθεντικ γλωσσικ τεκµ3ρια.
Συµπερασµατικ;: εdτε µιλ3σουµε γι δ?ελον-φ;ος εdτε γι ντ8ελλ - φ;ος (eλ$ου φ<ς)
δDν κινοCµαστε παρ στ dδια πλα$σια. Edτε Qποζητ3σgη hνας σηµεριν.ς συµπολ$της µας,
uνµατι ∆$ελλας, τν Nξ3γηση το6 NπωνCµου του στ Oµηρικ OEπη εdτε στν Qρ#αν$τικη παρ&δοση, δDν παCει ν κιν*ται στ.ν dδιο πολιτιστικ. χ<ρο.
Γνωρ$ζοντας fτι θ$ξαµε (κα Qνο$ξαµε;) πολλ θ µατα µD τοCτη τν παρ µ#ασ3 µας Nπιφυλασσµεθα γι Qναλυτικ=τερες παρουσι&σεις.

Γι;ννης Bασ. Π?ππας
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τ2 θετικ2ν καR >ρνητικ4ν, τ2 ;ρρεν καR θ7λυ
κ.λπ.
KαR τ9λος 6) τν πρiτην Aκαδηµαν δρυσεν \ Πλ-των (καR wχι \ Πυθαγ4ρας), καR παραδδεται Oτι Aπ-νω >π2 τν εsσοδον εKχε χαραχθ7 I πυθαγ4ρειος ρ7σις «Mηδες Qγεωµ -
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τρητος εBσ$τω».
EgχαριστG διH τν φιλοξεναν

Tερ?ζα MητσοποSλου

Aρχαιολ4γος,
Tσ-µη Kαρατ-ση 5, Aθ.να

Παρατηρ>σεις γιC τNν προφορC καJ τοZς κανBνες τ3ς Bασκικ3ς
AγαπητF κ. Λ-µπρου,
MF τν παρο'σα σ'ντοµη Aπιστολ AπιθυµG
νH θ9σω <π4ψιν τοD «∆αυλοD» κ-ποιες παρατηρ.σεις µου π-νω στ2 ;ρθρο «EλληνικDς κατα#ολDς στ γλ<σσα τ<ν B&σκων» (τεDχος 219,
σελδες 13889-13893):
α) EKναι Aν µ9ρει λανθασµ9νος \ Yσχυρισµ2ς
τGν συντακτGν τοD ;ρθρου, Oτι «e uνοµασ$α τ*ς
γλ=σσας κα το6 λαο6 τ<ν B&σκων στν Bασκικ γλ<σσα ε1ναι Euskara». :H Cνοµασα τ7ς
γλiσσας εKναι πρ-γµατι αgτ., >λλH I Cνοµασα τοD λαοD εKναι «Euscaldum».
0) :H Cρθογραφα _ρισµ9νων Aκ τGν Aξεταζοµ9νων στ2 ;ρθρο 0ασκικGν λ9ξεων δFν >κολουθεJ τοhς Aπσηµους καν4νες τ7ς Bασιλικ7ς
Aκαδηµας τ7ς Bασκικ7ς Γλiσσας
(«Euskaltzaindia»), µF >ποτ9λεσµα νH καθσταται Yδιατερα χρονο04ρα z καR >ν9φικτη I Aπιστηµονικ Aξ9ταση τGν γλωσσολογικGν δεδοµ9νων τGν συντακτGν τοD ;ρθρου.
γ. Προ0ληµατικ εKναι Aπσης I παρουσαση
κ-ποιων ληµµ-των. EνδεικτικH >ναφ9ροµαι στ2
<π’ >ριθµ2ν 5 λ7µµα: «hur(α) = τ. νερ., τ.

{δωρ». Στ σ'γχρονη Bασκικ γλGσσα τ2 νερ2
γρ-φεται «ur», AνxG I λ9ξη «hur» σηµανει «κοντ-» z «κοντιν4ς» >λλH καR «φουντο'κι» Eπσης: aν τ2 Aντ2ς παρενθ9σεων (α) >ποτελεJ
;ρθρο – ποh εKναι καR I πιθανiτερη Aκδοχ –,
τ4τε γιατR αgτ2 λεπει καR >π2 τRς ;λλες λ9ξεις
τοD καταλ4γου; |Aν Oµως δFν >ποτελ]7 ;ρθρο,
τ4τε I σ'γχυση τGν ληµµ-των «hur» (= κοντ-,
κοντιν2ς / φουντο'κι) καR «hura» (=AκεJνος, -η,
-ο) καθσταται >νεξ.γητα εgκολiτερη (!).
δ. OS συντ-κτες τοD ;ρθρου θH Uπρεπε νH
εKχαν Aξηγ.σει Aξ >ρχ7ς, aν Aξετ-ζουν _ρισµ9νη 0ασκικ δι-λεκτο καR ποι- εKναι αgτ., καθ~ς
καR ποιο'ς καν4νες προφορQς καR Cρθογραφας
Uχουν <π’ wψιν. ΣQς εgχαριστG γιH τν προσοχ. σας.
MF τιµ

=Aθαν;σιος A. Tσακν;κης

Kαθηγητς ξ9νων γλωσσGν
:EταJρος τ7ς :Eλληνικ7ς Aκαδηµας τ7ς Bασκωνας
Θεσσαλονκη

Ποδοσφαιρικ/ σSνθηµα π;νω σF Rρχα)ο τε)χος
τ δι-ρκεια πρ4σφατης Aπσκεψ.ς µου στν π4λη τ7ς >ρχαας Iτ-νου. Π-νω στ2 >ρχαJο τεJχος
εKδα µF κατ-πληξη, Oτι κ-ποιος εKχε γρ-ψει µF
µπογι- τν λ9ξη «ΠAO».
∆υστυχGς Oσο <π-ρχουν >νεγκ9φαλοι σ’
αgτ2 τ2ν τ4πο, O,τι κι aν κ-ν]η τ2 κρ-τος z οS
>ρχαιολ4γοι, γιH νH προστατ9ψουν τν πολιτιστικ. µας κληρονοµι-, δFν θH εKναι >ρκετ4.
MετH τιµ7ς

=Eµµ. M. Παπαµατθαι;κης
K'ριε διευθυντ-,
Eσωκλεω φωτογραφα, ποh τν Uλα0α κατH

∆ικηγ4ρος, Σητεα Kρ.της
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KυκλοφοροDν RκBµη τ?τοιοι iδηγοJ τοD E.O.T.;
K'ριε διευθυντ-,
Γρ-φουν τH φυλλ-δια - \δηγοR τοD E.O.T.
(δFν ξ9ρω, aν κυκλοφοροDν >κ4µη) σχετικH µF
τν Aρχαα Oλυµπα καR τοhς AγGνες της: «H
Mστορ$α το6 Mερο6 τ*ς !Oλυµπ$ας συνδ εται µD
τν Mστορ$α τ<ν #αρ#αρικ<ν εBσ#ολ<ν στν
OHλιδα. OM λαο (!) ποU εBσ #αλαν, Vφεραν τοUς
θεοCς τους, dχνη τ<ν Rπο$ων #ρ$σκουµε Qπ. τ.
π ρασµ& τους µ σα στοUς µCθους συνεχ<ς διαµορφωνµενους».
:YπηρετοDσα στν Tουριστικ Aστυνοµα
τ7ς Aρχαας Oλυµπας τ2 1994, ποh διαπστωσα αgτ2 τ2 αKσχος. Στν προσπ-θει- µου νH

>ποσυρθοDν τH φυλλ-δια αgτ-, κ-τι ποh δFν
tθελε \ E.O.T., συν-ντησα τ9τοια >ντδραση,
µF >ποτ9λεσµα νH µαταιοπονG π9ντε χρ4νια καR
Aν τ9λει νH χ-σω τν δουλει- µου: ΓιH µQς δFν
eρθαν ποτF οS ^Eλληνες εYσ0-λλοντας >π2 τ2ν
«0ορρQ». EKναι αgτ4χθονες καR ζοDσαν π-ντα
στν Mεσ4γειο καR wχι µ4νο. Kαλ2 θH eταν νH
πηγανουµε >ντθετα καµµιH φορH πρ2ς τ2
ρεDµα τοD >νθελληνισµοD, \ποιοδ.ποτε κι aν
εKναι τ2 κ4στος.
MF τιµ

ΘεBδωρος Z?κος
T9ως >στυφ'λακας

ΣSγχρονο µFν θεατρ;κι, καταστροφN δF τQν Rρχαιοτ>των;
K'ριε διευθυντ-,
Στ2 τεDχος 218 (Φε0ρου-ριος 2000) δηµοσιε'ετε µα φωτογραφα καR Aπιστολ τοD κ. Kµωνα Aθηναου µF ττλο «OEχτισε σπ$τι π&νω
στν Qρχα$α Qκρπολη τ*ς T3λου». rEχω νH κ-νω AπR τοD θιγοµ9νου θ9µατος µ4νο µερικFς συµπληρωµατικFς παρατηρ.σεις.
MF γεµζει χαρH τ2 γεγον4ς, Oτι <π-ρχουν
;νθρωποι Oπως οS >ναγνGστες σας µF αgτH τH
χαρακτηριστικH αYσθητικ7ς καR γνiµης. ^Oλες
οS προσπ-θει9ς µας κυρως σ’ αgτοhς >φοροDν.
^Oπως >ναφ9ρει \ >γαπητ2ς Kµων, «H X=ρα,
δηλ. e πρωτεCουσα, ε1ναι κτισµ νη στν πλαγι
7νς λφου, στν κορυφ το6 Rπο$ου ε/ρ$σκεται
7νετικ. κ&στρο, τ. RποLο ε1ναι κτισµ νο Nπ$σης
π&νω στ Qποµειν&ρια τ*ς Qρχα$ας 7λληνικ*ς
Qκροπλεως». EµεJς πρ9πει νH συµπληρiσουµε: :O σηµεριν2ς οYκισµ4ς, ποh Aφ-πτεται τοD
>ρχαου καR εKναι συν9χει- του, ε<ρσκεται χαµηλ4τερα, >φ’ Oτου Aξ9λιπαν οS κνδυνοι τGν
πειρατGν, καR οS κ-τοικοι δFν εKχαν καν9να λ4γο νH σκαρφαλiνουν στH 0ουν-, γιH νH σωθοDν.
Aπ2 Aκενη τν Aποχ., αYGνες πρRν, I «Xiρα»
τοD νησιοD µας κτστηκε >π2 τν µιH καR τν
;λλη πλευρH τοD >ρχαου τεχους. AgτFς οS εYκ4νες λοιπ4ν, Oπως αgτ τ7ς φωτογραφας ποh
δηµοσιε'σατε, Uρχονται >π2 µακρι-, >λλH σF
κ-θε περπτωση θεωροDµε καθ7κον µας τν

διατ.ρηση καR >ν-δειξη αgτοD τοD >ρχαου
µνηµεου µF τH πολλH χιλι4µετρα τεχους, τ2ν
>ρχαJο οYκισµ2 (χρονολογεJται στ2ν 1ο π.X.
αYGνα), τν >κρ4πολη >λλH καR Oλα τH ;λλα
µνηµεJα τοD νησιοD µας. :H προσπ-θει- µας
αgτ Uχει περιοριστικFς συνθ7κες τRς µικρFς σχετικH δυνατ4τητ9ς µας, οS \ποJες Oµως Aνισχ'ονται σηµαντικH >π2 παρεµ0-σεις Oπως αgτ τοD
κ. Aθηναου, γιατR µQς κ-νουν καR Yδιατερα
προσεκτικοDς >κ4µη καR σF ζητ.µατα ποh δFν
εKναι δικ7ς µας εgθ'νης.
Στ2 Aρiτηµα 090αια «τ$ κ&νει R δ3µαρχος;»
θH παρατηρ.σω, Oτι Aκτ2ς >π2 τν διατ.ρηση
καR >ν-δειξη µQς Aνδιαφ9ρει I δηµιουργα πολιτισµοD. AρκεJ µ4νο νH >ναφερθοDµε στ2 ν9ο
πετρ4κτιστο θεατρ-κι τ7ς T.λου, ποh Oλοι θαυµ-ζουµε. Πιστε'ω, Oτι δFν θH κριθοDµε µελλοντικH >π2 τ2 π4σο καλοR φ'λακες - δραγ-τες
tµασταν τ7ς τερ-στιας πολιτισµικ7ς µας κληρονοµιQς >λλH κατH π4σον, Uχοντας αgτH τH
πλεονεκτ.µατα, >φ.σαµε τH δικ- µας >ποτυπiµατα καR δFν δια0.καµε αgτ τ ζω σHν
>ν'παρκτο πολιτιστικ2 ;ρα καR >νθρωπιστικ2
µ9γεθος.
MF τιµ

=Aναστ;σιος Σπ. =Aλιφ?ρης
Γιατρ4ς, ∆.µαρχος T.λου

Πολυπολιτισµ/ς καJ kποπολιτικN
^Oλο καR περισσ4τερο τελευταJα >κοDµε νH γνεται λ4γος γιH πολυπολιτισµ2 καR µετατροπ τ7ς :Eλλ-δας σF πολυπολιτισµικ κοινωνα. ΠολιτικοR >π’ Oλες τRς πολιτικFς πτ9ρυγες, ;νθρωποι τGν τεχνGν, Aπιστ.µονες χρησιµοποιοDν εgρ9ως πιH τν Uννοια καR τ2ν προσδιορισµ2 τοD πολυπολιτιστικοD.
:H συγκεκριµ9νη λ9ξη >ποτελεJ µεταφραστικ2 δ-νειο τ7ς >γγλικ7ς
multicultural (aς µν σταθοDµε τiρα στ2 π4σο «>γγλικ» εKναι I Aν λ4γxω
λ.). Στ2ν εgρωπαϊκ2 καR >µερικανικ2 χGρο I AπR µακρ2ν συµ0ωση, wχι
π-ντα <π2 τRς καλ'τερες συνθ7κες, διαφορετικGν Aθνοτ.των καR πολιτισµGν συνετ9λεσε στ δηµιουργα τοD Oρου, στε νH καταδειχθ] 7 τ2
προκDψαν κοινωνικ2 µ4ρφωµα.
Στ σηµεριν 3λληνικ πραγµατικ4τητα δFν συµ0ανει κ-τι >ντστοιχο. Στν 3λληνικ Aπικρ-τεια δFν <φσταται µακρ4χρονη συµ0ωση τGν
:Eλλ.νων µF ;λλες Aθν4τητες, φορεJς διαφ4ρων πολιτισµGν, στε νH >παιτηθ]7 Aκ τGν πραγµ-των I χρ.ση τοD σχετικοD z >ν-λογου Oρου. :O 3λληνικ2ς λα2ς εKναι, σ'µφωνα καR µF \ποιανδ.ποτε Uρευνα Aσωτερικ7ς z
Aξωτερικ7ς προ9λευσης, AθνολογικH καR πολιτιστικH >τ4φυος, 3νιαJος,
>ρραγς καR συµπαγς πλν κ-ποιων θρησκευτικGν διαφοροποι.σεων
τοD Aπισ.µου Xριστιανορθ4δοξου δ4γµατος, τ7ς τ-ξεως τοD 1,5%.
Παρ’ Oλα αgτH θεωρεJται, Oτι I αgξαν4µενη προσ9λευση καR µ4νιµη
Aν πολλοJς δια0ωση ποικλων \µ-δων µεταναστGν στ χiρα µας, µετατραπεσα tδη >π2 χiρα >ποστολ7ς σF χiρα <ποδοχ7ς µεταναστGν,
συνιστQ >ναγκαι4τητα καR <ποχρ9ωση διε'ρυνσης τGν Wως τiρα <φισταµ9νων πολιτιστικGν συντεταγµ9νων καR σταθερGν \ριζοµ9νων κατH
τ2 3λληνικ2 σκ9πτεσθαι, φ9ρεσθαι, φρονεJν καR ζ7ν, στε νH <π-ρξ]η
ζωτικ2ς χGρος κοινωνικ7ς δρ-σης καR Aξ9λιξης τGν ποικιλiνυµων Aπηλ'δων.
OS \µ-δες µεταναστGν, >σχ9τως τ7ς Oποιας Cργανωτικ7ς δ4µησ.ς τους,
ποh θH 0ρεθοDν στ2 φιλ4ξενο z µ χGρο µιQς κοινωνας <ποδοχ7ς, θH θεωρηθ]7 Oτι 3δραιiνουν, παρ-γουν καR >ναπτ'σσουν πολιτισµ2 µ4νο, Oταν
στ2 π9ρασµα SκανοD χρ4νου κρυσταλλiνωνται καR µορφοποιοDνται Yδι-
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ατερες πτυχiσεις στRς 0ασικFς Aκφρ-σεις τοD καθηµερινοD τους 0ου.
∆Fν >ρκεJ µιH στοιχειiδης παρατ.ρηση τGν µορφοποιηµ9νων αgτGν
Aκφρ-σεων, Aπισηµανει \ Στ. Kυριακδης («Λαογραφα», τ. IB.´, σελ. 130157), >λλH >παιτεJται καR I 3ρµηνεα τους σ'µφωνα µF τRς AπιστηµονικFς
µεθ4δους: :H vπαρξη Uστω καR <ποπολιτισµοD συνιστQ παλµ2 πολιτιστικ7ς Yδιαιτερ4τητας· \ <ποπολιτισµ2ς δF δFν εKναι <ποτιµητικ Uννοια,
>λλH δηλοJ τ2ν πολιτισµ2 AκεJνο ποh <π-ρχει, στ9κεται, >ντιστ9κεται δπλα καR παρ-λληλα 3ν2ς 0ασικοD καR κ'ριου. ^Oταν δFν συντρ9χ]η τποτα >π2 τH παραπ-νω στ2ν καθηµεριν2 0ο \µ-δων µεταναστGν Aντ2ς
µιQς ;λλης (φιλοξενο'σας) χiρας, δFν µποροDµε παρH νH µιλ.σουµε,
>ναφερ4µενοι στRς Oποιες Yδιατερες Aκδηλiσεις αgτGν τGν µεταναστGν,
γιH συναισθηµατικFς φορτσεις τους καR ψυχολογικFς >ντιδρ-σεις >π9ναντι στν πολιτιστικ δι-χυση τGν στοιχεων κουλτο'ρας τοD ντ4πιου
«rEθνους».
Aναµφ0ολα στ σηµεριν 3λληνικ πραγµατικ4τητα δFν µπορεJ κανεRς νH θ9σ]η µF Aπιστηµονικ Aγκυρ4τητα ζ.τηµα παρουσας καR >ν-πτυξης ;λλου πολιτισµοD (µεταναστευτικ7ς \µ-δας) π9ραν τοD κυραρχου καR µοναδικοD :EλληνικοD. (rIσως στ ΘρP-κη καR στ2 µουσουλµανικ2
στοιχεJο της θH µποροDσε νH σταθ]7 µα τ9τοια Aπισ.µανση, >λλH AκεJ δFν
πρ4κειται γιH µεταναστευτικ \µ-δα >λλH γηγενεJς <πηκ4ους.) Παρ’ Oλ’
αgτH Oµως \ λ4γος γιH πολυπολιτισµ2 γνεται Oλο καR συχν4τερος. ^Oσο
δF \ λ4γος αgτ2ς Aκφρ-ζεται καR >π2 πολιτικH χελη καR δ κυ0ερνητικ-, καθσταται Aρωτηµατικ2 καR µυστ.ριο τ2 αsτιο τ7ς Aπιµον7ς.
:H >ναγ4ρευση _ς Yσοπολιτισµικ7ς τ7ς Oποιας µεταναστευτικ7ς \µ-δας µF τν 3λληνικ κοινωνα, π9ρα >π’ τν κατ-δειξη τ7ς κοινωνικ7ς
>δυναµας καR Yσχν4τητας καθ~ς καR τ7ς εg-λωτης, συµπλεγµατικ7ς 0ιοθεωρας τGν τοιουτοτρ4πως \µιλο'ντων, <πονοµε'ει Aπικνδυνα τοhς πολιτιστικοhς (καR wχι µ4νο) στυλο0-τες, ποh I Sστορικ πορεα δι’ >γiνων,
Aπιστ.µης, τ9χνης καR φιλοσοφας σφυρηλ-τησε σF τοDτο τ2ν τ4πο. Λ4γος λοιπ2ν περR πολυπολιτισµικ4τητας στ σηµεριν :Eλλ-δα µαρτυρεJ
κεκαµµ9νο φρ4νηµα καR σηµανει Aλ-σσονα πολιτικ 0ο'ληση, καθ~ς
καR κοινωνικ <ποτονικ4τητα.

Γι;ννης Bασ. Π?ππας

TA ΓPAMMATA AΠOTEΛOYN
ΓEΩMETPIKEΣ AΠEIKONIΣEIΣ
Σχ4λιο στ2 Uργο τοD Hλα Tσατσ4µοιρου
[:O «∆» εKχε δηµοσιε'σει στ σελδα 8240 τοD τε'χους 142
( Oκτi0ριος 1993) τ «Γενεσιουγ2 Γεωµετρικ M.τρα» τGν
24 γραµµ-των τοD :EλληνικοD Aλφα0.του, τ7ς \ποας φωτοτυπα δηµοσιε'ουµε στν 3π4µενη σελδα. :O κ. Nικ4λαος
Bασιλ-κης στ2 ;ρθρο ποh >κολουθεJ Aπιλαµ0-νεται τοD Yδου θ9µατος καR διατυπiνει κ-ποιες Aνδιαφ9ρουσες 3ρµηνευτικFς προεκτ-σεις. OS καµπυλ4γραµµες µορφFς τGν γραµµ-των B, Θ, O, P κ.λπ., Oπως τRς >ντιλαµ0-νεται \ κ. N.B., δFν
>νατρ9πουν τν γεωµετρικ <π4στασ. τους (µολον4τι οS
>ρχαJοι ^Eλληνες Uγραφαν συν.θως εgθ'γραµµα – γωνιiδη– τH γρ-µµατα: B, £, O, P κ.λπ.]
:Ως Uναυσµα τ7ς παρακ-τω διατυπουµ9νης σκ9ψεiς µου Uλα0α τν >ναφερ4µενη πρ4ταση (παρµ9νη >π2 τ2 δι-λογο τοD Πλ-τωνα «Kρατ'λος») >π2 τ2ν >εµνηστο Hλα Tσατσ4µοιρο, συγγραφ9α τοD 0ι0λου «:Iστορα Γεν9σεως τ7ς :Eλληνικ7ς Γλiσσας. – Aπ2
τ2ν Uλλοπα θηρευτ µ9χρι τν Aποχ τοD ∆ι4ς. – :H >ποκωδικοποηση τοD :EλληνικοD
Aλφα0.του», Aκδ. «∆αυλ2ς» 1991, ποh Uχει _ς τH 3ξ7ς: «T. kνοµα “_νθρωπος” σηµα$νει, fτι µνον R _νθρωπος Qπ. fλα τ ζ4<α qνοµ&σθη uρθ “_νθρωπος”, διτι Nξετ&ζει
µD προσοχ (κα Qναλογ$ζεται Qργτερα) fσα Vχει BδεL (Qναθρ<ν  kπωπε)».
Στ2 γρ-µµα A λοιπ2ν Uχουµε µα γεωµετρικ >πεικ4νιση τ7ς Cπτικ7ς Sκαν4τητας 3ν2ς
τυχ4ντος >νθρiπου, \ \ποJος καθ.µενος Aπ-νω σF Wνα vψωµα (0ουν4) παρατηρεJ z «Nξετ&ζει µD προσοχ» κατH τ2ν Tσατσ4µοιρο τ2ν >νοικτ2 \ρζοντα κ-τω. rEχουµε δηλαδ
τ2ν γραφικ2 σχηµατισµ2 3ν2ς YσοσκελοDς τριγiνου, ποh τH δ'ο του ;κρα Aκτενονται στ2
;πειρο, ξεκινiντας >π2 µα µηδενικ γωνα \ρ-σεως, ποh Oλο καR αgξ-νεται, Wως Oτου
σταµατ.σ]η σF κ-ποιο φυσικ2 Oριο π9ρα στ2ν \ρζοντα π.χ. µα Cροσειρ-. T2 Cπτικ2 σ'µ0ολο ποh δηλiνει αgτν τ διακοπ τ7ς \ρ-σεως λ4γxω >ντικειµενικGν δυσκολιGν, εKναι
I \ριζ4ντια γραµµ., ποh σF κ-ποιο σηµεJο 3νiνει τRς δ'ο πλευρFς τοD τριγiνου. M.πως
καR τH <π4λοιπα γρ-µµατα >ποτελοDν γεωµετρικFς >πεικονσεις;
OS πρ4γονο µας τ7ς κλασσικ7ς >ρχαι4τητας χρησιµοποιοDσαν µ4νο τν µεγαλογρ-µµατη (κεφαλαJα) γραφ στH κεµεν- τους (A, B, Γ, ∆, E, Z, H, Θ, I, K, Λ, M, N, Ξ, O, Π,
P, Σ, T, Y, Φ, X, Ψ, Ω). EδG Oµως 0λ9πουµε \λοφ-νερα, Oτι οS κατασκευFς αgτFς Uχουν
νH κ-νουν ;µεσα µF τν γεωµετρα. rEχουµε ραγε AµεJς τ2 δικαωµα, αgτ2 τ2 γεγον2ς
νH τ2 >ναγ-γουµε σF σ'µπτωση; ΣτH «MουσεJα λ4γου» (µF µεγ-λη πιθαν4τητα >π2 AκεJ
Aκπορε'θηκε καR τ2 :Eλληνικ2 Aλφ-0ητο) γνiριζαν τν Egκλεδεια Γεωµετρα πρRν >π2
τ2ν Egκλεδη. (:O E<κλεδης σ'µφωνα µF Oλους τοhς Sστορικοhς τGν MαθηµατικGν {πλGς
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συν9λεξε καR Aξ9δωσε τH «ΣτοιχεJα» ποh εKχαν >νακαλ'ψει οS προγεν9στερο του.) |Aς π-ρουµε Oµως τH στοιχεJα τοD :EλληνικοD Aλφα0.του Wνα πρ2ς Wνα.
T2 γρ-µµα A 0λ9πουµε νH >ποτελεJται >π2 δ'ο εgθεJες, ποh σχηµατζουν Wνα YσοσκελFς
τργωνο µF τν >ν-λογη γωνα καR >π4 µα κ-θετη τοµ τGν δ'ο πλευρGν.Στ2 γρ-µµα B
Uχουµε δ'ο κ'κλους, ποh τ9µνονται >π2 µα κ-θετη εgθεα, z τελειiνουν σF αgτ.ν. Στ2
γρ-µµα Γ Uχουµε δ'ο τεµν4µενες εgθεJες z Aππεδα µF τν «τ-ση» sσως νH περικλεσουν
κ-τι >π2 τH δεξι-, καR σχηµατζουν γωνα 90°. T2 γρ-µµα ∆ εKναι Wνα κανονικ2 YσοσκελFς
τργωνο, >ποτελο'µενο >π2 τρεJς τεµν4µενες εgθεJες καR µF τν «πρ4θεση» sσως νH καλ'ψ]η καR νH περιφρουρ.σ]η κ-τι σηµαντικ2 µ9σα του. T2 γρ-µµα E >ποτελεJται >π2 µα
κ-θετο, ποh τ9µνεται καR τελειiνει σF δ'ο εgθεJες, καR I κ-θετος αgτ τ9µνεται wχι στν
µ9ση, Oπως θH περµενε κανες, >λλH πρ2ς τH Aπ-νω καR στH 3/4 αgτ7ς.
Στ2 γρ-µµα Z Uχουµε Wνα τεµν4µενο Cρθογiνιο παραλληλ4γραµµο, Oπου οS δ'ο >π9ναντι Cρθογiνιες γωνες τ9µνονται >π2 µα εgθεα καR σχηµατζουν δ'ο >ντιπαραθετ4µενα τργωνα τGν 45° Wκαστον, >φοD λεπουν οS δ'ο κ-θετες κι >π9ναντι πλευρ9ς. Στ2
γρ-µµα H Uχουµε τ2 sδιο παραλληλογρ-µµο µF δ'ο παρ-λληλες καθ9τους τεµν4µενες
πρ2ς τH ;νω καR στH 3/4 αgτGν. EδG στν πραγµατικ4τητα Uχουµε τ2 γρ-µµα E, >π’ Oπου
λεπουν οS δ'ο ;νω παρ-λληλες πλευρ9ς καR >ντR αgτGν Uχουµε τν παρουσαση τ7ς δεξιQς καθ9του πλευρQς. EδG 0λ9πουµε πλ9ον καθαρ-, Oτι τ2 γρ-µµα E Uχει προ9λθει >π2
τ2 γρ-µµα H. Eπσης >π2 τ2 sδιο προαναφερ4µενο γεωµετρικ2 σχ7µα (Cρθογiνιο παραλληλ4γραµµο) Uχουν προ9λθει καR τH γρ-µµατα N, Ξ, Π καR Σ.
Στ2 γρ-µµα Θ Uχουµε Wνα παρ-λληλα διχοτοµηµ9νο κ'κλο z Uλλειψη. T2 γρ-µµα I εKναι
µα κ-θετος, ποh µπορεJ νH Aννοηθ]7 Oτι προεκτενεται ;πειρα στ2 χGρο. T2 γρ-µµα K προ9ρχεται >π2 µισ2 τµ7µα κ'κλου, Oπου I κ-θετος καR εgθεα γραµµ εKναι I δι-µετρος
τοD κ'κλου καR οS δ'ο τεµν4µενες εgθεJες εKναι οS >κτJνες αgτοD τοD κ'κλου. T2 γρ-µµα
Λ δεχνει, Oτι προ9ρχεται >κρι0Gς >π2 τ2 γρ-µµα ∆, >φοD τοD λεπει µ4νο I κ-τω εgθεα
γραµµ.. T2 γρ-µµα M εKναι Wνα «Aσiκλειστο» καR «>ν-ποδο» γρ-µµα ∆. T2 γρ-µµα O
εKναι Wνας κ'κλος, ποh τ9µνει τ2 ;νω µισ2 µιQς καθ9του γραµµ7ς. T2 γρ-µµα T προ9ρχεται >π2 τ2 γρ-µµα Γ, >φοD εKναι δ'ο >ντιπαρατιθ9µενα Γ, ποh τ2 Wνα «στηρζει τν πλ-τη του» στ2 ;λλο. T2 γρ-µµα Y προ9ρχεται >π2 τ2 ;νω τεταρτηµ4ριο τοD γρ-µµατος X,
τ2 \ποJο τεταρτηµ4ριο στηρζεται σF µα κ-θετο. T2 γρ-µµα Φ εKναι Wνας κ'κλος, ποh τ9µνεται >π2 µα κ-θετο >κρι0Gς στ µ9ση καR ποh προεκτενεται νοητH στ2ν χGρο.
T2 γρ-µµα X µποροDµε νH ποDµε, Oτι προ9ρχεται >π2 Wνα κ'κλο, \ \ποJος τεµν4µενος
>π2 δ'ο διαµ9τρους µF συγκεκριµ9νη γωνα >ν-πτυξ.ς τους (AδG κατH τν κ-θετη διε'θυνση, γωνα YσοσκελοDς τριγiνου καR κατH τν \ριζ4ντια διε'θυνση, >µ0λεJα γωνα
τριγiνου) χωρζεται σF 4 τεταρτηµ4ρια. TH δF >ντιπαρατιθ9µενα τργωνα κατH τν κ-θετη καR \ριζ4ντια διε'θυνση εKναι Oµοια καR sσα τργωνα. T2 γρ-µµα Ψ εKναι τ2 µισ2
καR κ-τω µ9ρος 3ν2ς κ'κλου, ποh τ9µνεται >κρι0Gς στν µ9ση >π2 µα κ-θετο, ποh προεκτενεται νοερH στ2ν χGρο. T9λος τ2 γρ-µµα Ω εKναι Wνας κ'κλος ποh «>κουµπ-ει» (τελειiνει) στ2 κ-τω µ9ρος Aπ-νω σF µα \ριζ4ντια εgθεα καR ποh µποροDµε νH θεωρ.σουµε Oτι προεκτενεται νοερH στ2ν χGρο.
Σηµε8ωση: rEχουµε µα >ξιοπρ4σεκτη «συµπεριφορH» _ρισµ9νων γραµµ-των, >φοD
στH γρ-µµατα B, Γ, E, K, P καR Σ 0λ9πουµε µα δεξι4στροφη (τυχαJα ραγε;) παρουσα.

NικBλαος Bασιλ;κης

=Eλ?^ω ΘεοD eλληνοκτον8α
OS π4λεµοι σ.µερα Cφελονται κυρως σF θρησκευτικFς διαµ-χες µεταξh
τGν τριGν µονοθεϊστικGν (κοσµικGν) θρησκειGν (XριστιανισµοD, IσλαµισµοD καR IουδαϊσµοD). Πρ4κειται γιH τν «σ'γκρουση πολιτισµGν» κατH
τ2ν Σ-µιουελ X-ντιγκτον. rOχι Oτι δFν <π-ρχουν διαµ-χες καR µεταξh τGν
πολυθεϊστικGν θρησκειGν, >λλH αgτFς Cφελονται κυρως στν µ >νεκτικ4τητα καR Aπιθετικ4τητα τGν κοσµικGν θρησκειGν. K-θε φορH ποh ταξιδε'ει \ ποντφιξ τοD BατικανοD, ξεσηκiνεται θ4ρυ0ος µ9γας. Agτ2ς δι9λυσε στ2 παρελθ2ν \λ4κληρη αgτοκρατορα (EΣΣ∆), >ρχζοντας µF τν <πον4µευση τ7ς Πολωνας. KατH τ2ν µ9γα Sστορικ2 Toynbee καR \ κοµµουνισµ2ς εKναι «>πορρο» τοD χριστιανισµοD. «∆ιαγιγν=σκω τ.ν κοµµουνισµ.ν
`ς θρησκε$αν κα εBδικ<ς `ς ν ον Qντιπρσωπον το6 !Iουδαϊκο6 εdδους...
EBς ατ.ν e Bουδαϊκ µυθολογ$α διατηρεLται /π. τ. Vνδυµα 7ν.ς πολιτικο6
δγµατος», Uγραψε («Choose Life», Oxford 1978).
EKναι γνωστ4ν, Oτι, πρRν Aπικρατ.σουν οS κοσµικFς θρησκεJες, <π7ρχε >νεξιθρησκεα. Λ.χ. οS ^Eλληνες ποτF δFν Uκαναν π4λεµο µF ;λλα Uθνη Aπειδ
eσαν >λλ4θρησκα. ΣτRς Iνδες <π7ρχαν πολυ-ριθµες θρησκεJες καR αSρ9σεις, ποh συµ0ωναν {ρµονικH µεταξ' τους. Aντιθ9τως οS µονοθεϊστικFς θρησκεJες δFν >ν9χονται τν διαφορετικ4τητα. ∆Fν θH >ναφερθG στH SστορικH
γεγον4τα τ7ς Aξοντiσεως >π2 τοhς χριστιανοhς παν-ρχαιων λαGν καR πολιτισµGν, Oπως τGν YθαγενGν τ7ς Aµερικ7ς (rIνκας, M-γυας κ.λπ.), >φρικανικGν φυλGν, τGν YθαγενGν τ7ς Agστραλας, τGν κατοκων τ7ς ∆αµασκοD
>π2 τοhς σταυροφ4ρους Φρ-γκους, τGν θυµ-των τ7ς :IερQς Eξ9τασης, τGν
χιλι-δων σφαγιασθ9ντων κατH τRς N'χτες τοD :Aγου Bαρθολοµαου στν
Egρiπη, 1 3κατ. Cρθοδ4ξων Σ9ρ0ων >π2 καθολικοhς Kρο-τες, 600.000 Λ0υων κ.ο.κ. KαR οS σφαγFς συνεχζονται µF τ2 Iρλανδικ4, τ2 Παλαιστινιακ4,
τ2 Kυπριακ4, τ2 Tσετσενικ2 κ.λπ.
:H µεγαλ'τερη Oµως πρ-ξη 0αρ0αρ4τητας καR Aθνοκτονας Uγινε σF 0-ρος
τοD :EλληνικοD K4σµου, Aπειδ eτο «εYδωλολατρικ4ς». «!Eς γ*ν φ ρειν», δι9ταξεν \ M. Θεοδ4σιος, καR τH στφη τοD Aλαρχου µF τοhς >φηνιασµ9νους
µοναχοhς Aξηφ-νισαν στ2 π9ρασµ- τους κ-θε τι τ2 :Eλληνικ4, Uµψυχο καR
;ψυχο. «TοUς µDν γρ π µψασ& τινας τ<ν Nπ’ Nξουσ$ας τοUς µDν ξCλ4ω Qν3ρτων (στα'ρωναν), τοUς δD ξ$φει παρ διδον, τοUς δD τ4< τ*ς θαλ&σσης #υθ4<»
(τοhς «φο'νταραν» κοινGς) [Παπαρρηγ. τ. III, σ. 276). Xiρια οS >νασκολοπισµο, Aγκι0ωτισµο, καροτοµες >νθρiπων καR «ψευδοθεGν» τGν >λλοφ'λων. KαR ς τiρα wχι µ4νον συγγνiµη δFν ζ.τησαν γιH τν Aθνοκτονα, >λλH
µQς >φiρισαν καR π-λιν _ς «Aθνικοhς εYδωλολ-τρες» τν Kυριακ τ7ς Oρθοδοξας, παρουσPα καR τοD προ9δρου τ7ς ∆ηµοκρατας. KαR τοDτο, δι4τι θεωροDν 3αυτοhς Aκπροσiπους τοD 3ν2ς καR µοναδικοD ΘεοD καR τν Aξουσα
τους «Aλ9xω ΘεοD». TοD δικοD τους ΘεοD.

K. X. Kωνσταντιν8δης
:Yποστρ-τηγος A.>.

KINHΣH ΓIA I∆PYΣH ∆EΛΦIKΩN AΓΩNΩN
IΣO∆YNAMΩN ME TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ
Συν9ντευξη τοD προ9δρου τοD ∆ιεθνοDς
∆ελφικοD Συµ0ουλου Kρ. KRρς στ2 «∆»

▼

Esχαµε σF προηγο'µενο τεDχος >ναφερθ7 στν διεθν7 προσπ-θεια >να0ωσης τGν ∆ελφικGν Aγiνων (τεDχος 215, Nο9µ0ριος 1999) καR τν δρυση τοD ∆ιεθνοDς ∆ελφικοD Συµ0ουλου στ2 BερολJνο tδη >π2 τ2 1994. :O πρ4εδρος τοD Συµ0ουλου Γερµαν2ς 3λληνιστς Kρστιαν KRρς Aπισκ9φθηκε
πρ4σφατα τν :Eλλ-δα καR µλησε στ2 «∆αυλ2» γιH τν φιλοδοξα του, ποh δFν εKναι ;λλη >π2 τ2 νH καταστ.σ]η τοhς
∆ελφοhς σηµεJο πνευµατικ7ς συν-ντησης τGν λαGν.

MH πολιτισµικN «KορυφN» τQν Π?ντε
MIA MEΓAΛH I∆EA TOY ΣHMEPINOY EΛΛHNIΣMOY
MD πρωτο#ουλ$α το6 cEλληνα πρωθυπουργο6 δηµιουργεLται e
«Oµ&δα τ<ν 6» Mεγ&λων Iδρυτρι<ν Xωρ<ν το6 Πολιτισµο6
(Eλλ&δας, K$νας, !Iνδ$ας, ABγCπτου, Mεξικο6) `ς Qντιστ&θµισµα
τ*ς «Oµ&δας τ<ν 7)» Mεγ&λων Bιοµηχανικ<ν Xωρ<ν (H.Π.A.,
!Iαπων$ας, Γερµαν$ας, !Aγγλ$ας, Γαλλ$ας, KαναδY, !Iταλ$ας).
Σκοπ.ς τ<ν «Π ντε» ε1ναι e προ=θηση το6 πολιτισµο6 κα τ<ν
eθικ<ν - πνευµατικ<ν Qξι<ν, δεδοµ νου fτι e «Oµ&δα τ<ν 7»
Nνδιαφ ρεται κα προωθεL κυρ$ως τ οBκονοµικ κα Nµπορικ
συµφ ροντα τ<ν Mεγ&λων (π.χ. στ3ριξη το6 δολλαρ$ου).
H Bδ α τ*ς «Πολιτιστικ*ς Kορυφ*ς» (Cultural Summit) τ<ν «Π ντε»
ε1ναι QναγκαLο Qντ$#αρο τ*ς /φιστ&µενης «OBκονοµικ*ς Kορυφ*ς»
(Economic Summit) τ<ν «Eπτ&», κα µπορεL ν διαδραµατ$σgη θετικ. ρλο στ. σηµεριν µας κσµο. OM «Π ντε Mεγ&λοι το6 Πολιτισµο6» ε1ναι
▲
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H ΣYNENTEYΞH TOY EΛΛHNIΣTH KP. KIPΣ

ΣYN.: KCριε K$ρς, e Bδ α τ*ς Qνα#$ωσης τ<ν ∆ελφικ<ν !Aγ=νων
πτε ξεκ$νησε;
K.K.: ταν µα Yδ9α, ποh _ρµαζε µ9σα µου µF τ2ν καιρ4. Παρατηρiντας τ4σο τ2ν παγκ4σµιο πολιτισµ2 Oσο καR τRς ξεχωριστFς παραδ4σεις τGν λαGν, πλησασα καλ'τερα τν >νθρiπινη Sστορα. Kατ-λα0α, π~ς οS ∆ελφο, τ2 αYiνιο σ'µ0ολο τοD Πνε'µατος καR τ7ς Γνiσης, Uπρεπε νH γνουν καR π-λι τ2 σηµεJο τ7ς συν-ντησης τGν λαGν.

ΣYN.: OEχετε Qσχοληθ* µD τν Qρχα$α Eλληνικ Γραµµατε$α;
K.K.: Nα. EKχα κ-ποιο <π40αθρο στν Aκπαδευσ. µου, >λλH wχι
>ρκετ4. ∆Fν >ρκοDν οS σπουδ9ς, χρει-ζεται τ2 προσωπικ4 σου Aνδιαφ9ρον. Πρ9πει νH Aνδιαφερθ]7ς, νH ψ-ξ]ης. KαR τ2 δικ4 µου Aνδιαφ9-

/περ&νω τ<ν «Eπτ Mεγ&λων τ*ς Bιοµηχαν$ας». Προ#&λλουν τ.ν πολιτισµ. κα τς Qξ$ες. OM «Π ντε Mεγ&λοι» `ς «φρουµ»1 καλλι ργειας κα
προ#ολ*ς τ<ν πνευµατικ<ν κα θικ<ν Qξι<ν τ*ς Qνθρωπτητας προσφ ρουν µ$α µοναδικ εκαιρ$α γι τν Qν&δειξη τ*ς Eλλ&δας `ς πρ=της διοργαν=τριας χ=ρας.
1. H ναγκαι τητα το θεσµο

T. οBκουµενικ. γ$γνεσθαι δDν πρ πει ν διαµορφ=νεται µνον Qπ. τς
NπιλογDς κα τς Qποφ&σεις τ<ν «Eπτ Mεγ&λων» (G7) Qνεπτυγµ νων
#ιοµηχανικ χωρ<ν το6 κσµου. E1ναι Qν&γκη κα οM χ<ρες ποU διαµρφωσαν τ.ν OBκουµενικ. Πολιτισµ. ν διαδραµατ$σουν τ.ν παραδοσιακ. πολιτισµικ. ρλο τους, προ#&λλοντας στ.ν κσµο κα τν Qναγκαιτητα τ<ν θικ<ν κα πνευµατικ<ν Qξι<ν.
∆εδοµ νου fτι e Eλλ&δα Vπαιξε Qποφασιστικ. ρλο στ δηµιουργ$α
το6 Παγκσµιου Πολιτισµο6 2, γι’ ατ. προτε$νεται, µD πρωτο#ουλ$α το6
cEλληνα πρωθυπουργο6 ν Nγκαννιαστg* στν !Aκρπολη τ<ν !Aθην<ν
e 9δρυση τ*ς «Oµ&δας τ<ν 5» (G5) µεγ&λων χωρ<ν το6 πολιτισµο6 `ς
Qντιστ&θµισµα τ*ς «Oµ&δας τ<ν 7» µεγ&λων #ιοµηχανικ<ν χωρ<ν, e
Rπο$α συν*λθε κα πρσφατα µD θ µατα fπως e στ3ριξη το6 δολλαρ$ου.
▲
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MO iραµατιστNς τ3ς RναKιVσεως τQν ∆ελφικQν =AγVνων lς mσοδSναµου µF τοZς =OλυµπιακοZς παγκBσµιου θεσµοD Γερµαν/ς eλληνιστNς Kρ8στιαν KJρς µF τN συνεργ;τιδα τοD
«∆» κ. N;νσυ Mπ8σκα.

OM «Π ντε» µεγ&λες χ<ρες το6 πολιτισµο6 ε1ναι: e Eλλ&δα, e K$να, e
Adγυπτος κα τ. Mεξικ. (e τελευτα$α Nπιλ γεται γι τ.ν πολιτισµ. τ<ν
M&γυα, τ<ν !Aζτ κων κα τ<ν !Oλµ κων, ποU ε1ναι οM πρ<τοι πολιτισµο
τ*ς Mεσοαµερικ*ς, `ς Qναγκα$α Nκπροσ=πηση κα τ*ς ν ας πε$ρου
στν «Oµ&δα τ<ν 5»).
H Qναγκαιτητα κα e διαφοροπο$ηση τ*ς προτεινµενης «Oµ&δας
τ<ν 5» ε1ναι Nµφανς Vναντι τ*ς «Oµ&δας τ<ν Eπτ» πλουσ$ων χωρ<ν:
OM «Eπτ»3 ε1ναι κυρ$ως σCγχρονες κα #ιοµηχανικ Qνεπτυγµ νες, Nν4<
οM «Π ντε» ε1ναι οM QρχαLες χ<ρες, ποU Vθεσαν τ θεµ λια το6 πνευµατικο6 µας πολιτισµο6 – καλλι ργησαν τ.ν πνευµατικ. πολιτισµ, τς πνευµατικDς Qξ$ες, τ γρ&µµατα κα τς τ χνες. cOταν οM «Eπτ» συν ρχωνται
κα συζητο6ν γι τν «πορε$α το6 δολλαρ$ου», ε1ναι Qν&γκη ν /π&ρχgη
κα hνας παγκσµιος θεσµς, R RποLος ν Nνδιαφ ρεται κα ν ποδηγετg*
τ.ν κσµο γι τν πορε$α τ<ν Qνθρωπιστικ<ν Bδεωδ<ν. O κσµος µας δDν
πρ πει ν διαµορφ=νεται µνον Qπ. τν uπτικ γων$α κα τ συµφ ροντα (e Vννοια - κλειδ$, ποU κυριαρχεL σ3µερα στς Qποφ&σεις) τ<ν «Eπτ»
Qλλ κα Qπ. τς πολιτισµικDς Qξ$ες, ποU προ#&λλουν τν θικ τ&ξη τ<ν
πραγµ&των, δ$νοντας uρθ. περιεχµενο στ «N α T&ξη».
▲
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ρον Oλα αgτH τH χρ4νια eταν στραµµ9νο στοhς ∆ελφο'ς.

ΣYN.: T$ σYς `δ3γησε στν Qπφαση 9δρυσης το6 ∆ιεθνο6ς ∆ελφικο6 Συµ#ουλ$ου;
K.K.: ∆Fν eταν µ4νο δικ. µου >π4φαση. Hταν µα >π4φαση >νθρiπων καR φλων >π’ Oλο τ2ν κ4σµο, ποh τ2 κοιν4 µας Aνδιαφ9ρον µQς
εKχε φ9ρει κοντ-. :H ∆ελφικ Iδ9α eταν τ2 σηµεJο Aπαφ7ς µας. KαR
εKµαι περ.φανος, ποh I πρiτη συν-ντηση Uγινε στ2 BερολJνο στRς 15
∆εκεµ0ρου τοD 1994. EκεJ προσ7λθαν ;νθρωποι >π’ Oλες τRς περους
πλν τ7ς Agστραλας. EκεJ >ποφασσαµε νH Sδρ'σουµε τ2 ∆ιεθνFς
∆ελφικ2 Συµ0ο'λιο, ποh θH >ναλ-µ0ανε νH διεξαγ-γ]η τοhς ∆ελφικοhς AγGνες, τH Π'θια, σF παγκ4σµιο Aππεδο µF τ2 3ξ7ς σκεπτικ4:
^Oπως τ2 3λληνικ2 >θλητικ2 YδεGδες Aκφρ-ζεται µF τοhς Oλυµπια-

2. H πολιτισµικ µλεια τς Eλλδας

▲

H πρτασ3 µου Vχει /ψηλτατο θικ. Vρεισµα παγκσµιας Nµ# λειας.
Kα ε1ναι Nξαιρετικ Nνδιαφ ρον, fτι e Eλλ&δα Vχει Bσχυρτατο συγκριτικ. πλεον κτηµα στν προκειµ νη περ$πτωση4, γιατ$: α) διαθ τει _φθονο πολιτισµικ. πλο6το κα µακρα$ωνη πολιτισµικ παρ&δοση κα #) ε1ναι
χ=ρα - µ λος τ*ς Eρωπαϊκ*ς cEνωσης.
Στ. λ*µµα «Aegean» (ABγαιακς) e Encyclopaedia Britannica Qναφ ρει
fτι: «Στ/ Amγα)ο RναπτSχθηκε i πρQτος πολιτισµ/ς τ3ς EWρVπης» – e
Qναφορ ε1ναι # #αια στ.ν Mινωικ, τ.ν Kυκλαδικ. κα τ.ν Mυκηναϊκ.
Πολιτισµ. τ<ν Eλλ3νων, ποU γαλοCχησαν, δι πλασαν κα θεµελ$ωσαν τ.ν
Eρωπαϊκ. κα Rλκληρο τ.ν ∆υτικ. Πολιτισµ.
H Eλλ&δα ε1ναι σD θ ση ν eγηθg* το6 Nγχειρ3µατος, ποU προτε$νω. MD
πρωτο#ουλ$α της (κα χωρς /ψηλ. οBκονοµικ. - uργανωτικ. κστος)
µπορεL ν δηµιουργηθg* τ. ∆ιεθνDς Forum τ<ν «Π ντε» µD τ.ν διεθν* τ$τλο «The Great Five» («OM Π ντε Mεγ&λοι») ] «The Cultural Great» («OM
Mεγ&λοι το6 Πολιτισµο6») ] «The Great Wise» («OM Mεγ&λοι τ*ς Σοφ$ας») – γι ν θυµηθο6µε τν θε !AθηνY.
!Eν4< τ. οBκονοµικο-uργανωτικ. κστος τ*ς πρτασης ε1ναι µηδαµιν.
(χαµηλτερο κα Qπ. τ. κστος 7ν.ς συνηθισµ νου συνεδρ$ου), τ. πο-
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κοhς Aγiνες, Uτσι καR τ2 YδεGδες τοD Πνε'µατος, τ7ς πνευµατικ7ς
προ4δου τGν >νθρiπων, τ7ς συναδ9λφωσης καR τ7ς εYρηνικ7ς συµπ4ρευσης τGν AθνGν δFν µπορεJ παρH νH περνQ >π’ τοhς ∆ελφο'ς.
OS ∆ελφο εKναι µα µεγ-λη κληρονοµι-, ποh πρ9πει νH περ-σ]η στ2
σ'γχρονο κ4σµο καR κυρως στRς ν9ες γενι9ς.

ΣYN.: MD τ διεξαγωγ καλλιτεχνικ<ν Qγ=νων θ µπορ σgη e ∆ελφικ !Iδ α ν διασωθg* Qπ’ τν Nµπορικτητα κα τ. θ αµα, στοιχεLα
ποU Vκαµαν τς σCγχρονες !Oλυµπι&δες ν χ&σουν Nν πολλοLς τ.
QρχαLο /ψηλ τους νηµα;
K.K.: Agτ2 πρ9πει νH τ2 προσ9ξουµε Aξ >ρχ7ς. rHδη Uχουµε µα
Cργανωτικ δοµ., ποh Aξασφαλζει <ψηλ διαφ-νεια. :Ωστ4σο I Aπιχορ.γηση εKναι >παρατητη. :H οYκονοµικ στ.ριξη Oµως δFν πρ9πει

λιτικ. κα πολιτιστικ. kφελος ε1ναι τερ&στιο γι τν Eλλ&δα: H χ=ρα
µας τσο Vναντι τ<ν «Qνθελληνικ<ν» 7τα$ρων µας στν Eρωπαϊκ cEνωση fσο κα Vναντι τ*ς στρατοκρατοCµενης Tουρκ$ας κα κυρ$ως γι τν
Nπι#ε#α$ωση τ*ς Qκτινο#ολ$ας κα τ*ς προοπτικ*ς τ<ν συνεργασι<ν της
στ Xερσνησο το6 A9µου, τν !Aνατολικ Mεσγειο κα τν KCπρο µας,
fπως κα τν !Aνατολικ Eρ=πη κα τς Παρευξε$νιες X<ρες, χρει&ζεται hνα Bσχυρ. #*µα προ#ολ*ς το6 eγετικο6 ρλου, ποU ε1χε κα στ. παρελθ.ν τσο στ µετα-νεολιθικ περ$οδο (Mινωικς, Mυκηναϊκ.ς Πολιτισµς) κα τν !Aρχαιτητα, fσο τοUς EλληνιστικοUς Xρνους (µD τν
παγκσµια Nπικρ&τηση τ<ν Nπιτευγµ&των το6 Mεγ&λου !Aλεξ&νδρου).
T. /ψηλ. πολιτισµικ. #εληνεκDς τ*ς Eλλ&δας5 µαζ κα µD τν πρωτι
τ*ς γ ννησης τ*ς δηµοκρατ$ας στν !Aθ3να το6 Kλεισθ νη θεµελι=νουν
τν eγετικ πρωτο#ουλ$α µας γι τ δηµιουργ$α τ*ς «Oµ&δας τ<ν Π ντε Mεγ&λων», ποU προσδοκYται fτι µπορεL ν διαδραµατ$σgη θετικ=τατο ρλο στ. διεθνDς γ$γνεσθαι, τ=ρα ποU #ρισκµαστε στ. κατ=φλι το6
21ου αB=να κα κυριαρχεL e Bδ α τ*ς παγκοσµιοπο$ησης.
3. T# $ργανωτικ# πλα'σιο

MD τν κατ&λληλη πι#λητικ πανηγυρικ πρ=τη συνεδρ$αση τ<ν «Π ▲
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νH \δηγ.σ]η σF \ποιαδ.ποτε Aξ-ρτηση.

ΣYN.: T. «νηµα τ<ν ∆ελφ<ν» Vχει συλληφθ*, Vστω σD γενικDς γραµµ ς, Qπ’ τοUς Nκπροσ=πους τ<ν χωρ<ν ποU συµµετ χουν;
K.K.: Προσπ-θησα νH δG, σF τ Aππεδο 0ρσκεται I γνiση τοD ∆ελφισµοD. ΘH Aκπλαγ7τε, aν σQς πG Oτι οS Aκπρ4σωποι >π’ τν Aσα
0ρσκονται σF <ψηλH Aππεδα διαν4ησης καR γνωρζουν καλH τν
∆ελφικ Iδ9α· AνxG θH περµενε κανεRς µα >π4σταση, µα ;γνοια πρ2ς
τ2ν Egρωπαϊκ2 Πολιτισµ4. Xαρακτηριστικ2 παρ-δειγµα εKναι καR οS
PGσσοι. rOταν συν-ντησα στ Pωσσα τ2ν Γκορµπατσ~φ καR τ2ν
Tσερνοµρτιν, µοD δ.λωσαν: «OEτσι κι Qλλι<ς NµεLς εdµαστε µισο
cEλληνες»! :H >λ.θεια π-ντως εKναι, Oτι πρ9πει >κ4µη νH >κονσουµε τ2 µυαλ4 µας π-νω στοhς ∆ελφο'ς.

ντε Mεγ&λων» κ&τω Qπ. τν !Aκρπολη κα µD µ$α σοφ «∆ιακ3ρυξη
τ<ν Π ντε Mεγ&λων το6 Πολιτισµο6» µπορο6µε π&λι ν διαδραµατ$σουµε τ.ν πολιτισµικ. eγετικ µας ρλο κα στ.ν σηµεριν. κσµο, /πενθυµ$ζοντας πρ.ς fλους fτι τελικ.ς σκοπ.ς το6 Qνθρ=που ε1ναι e προαγωγ το6 πολιτισµο6.
Προ#λ πεται, fτι fλα τ σο#αρ διεθν* µ σα συλλογικ*ς Nνηµ ρωσης
(CNN, P=υτερς κ.τλ.) θ προ#&λλουν τν Nκδ3λωση κα τ µηνCµατ&
της. H προεδρ$α τ<ν συσκ ψεων γ$νεται µD τ σειρ – µD πρ=τη προεδρεCουσα τν Eλλ&δα `ς MδρCτρια χ=ρα το6 θεσµο6. Γι ν διαφοροποιηθο6µε Qπ. τοUς /περοπτικοUς «Eπτ&», καλο6µε σD κ&θε συνεδρ$αση κα τ.ν γενικ. γραµµατ α το6 O.H.E. κα φυσικ τ.ν πρεδρο τ*ς
Eρωπαϊκ*ς !Eπιτροπ*ς.
MD σχετικ. /πµνηµα (Qντικειµενικ.ς σκοπς, «Qτζ ντα» θεµ&των
κ.τ.λ.) Vχω #ολιδοσκοπ3σει Pδη τς _λλες τ σσερις χ<ρες, οM RποLες ε1ναι
Nνθουσιασµ νες µD τν Bδ α - πρταση. H Nφαρµογ τ*ς προτεινµενης
Bδ ας Vχει /ψηλτατη κα πολυδι&στατη σηµασ$α γι τ. κ6ρος, τν προ#ολ κα τν Qκτινο#ολ$α τ*ς χ=ρας µας σD µ$α κρ$σιµη καµπ το6 Eλληνισµο6 στ.ν διεθν* χ<ρο.
▲
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ΣYN.: OM σηµερινDς συνθ*κες τ*ς παγκοσµιοπο$ησης, ποU τε$νουν
ν Rµογενοποι3σουν τν Qνθρ=πινη Vκφραση, µ3πως τελικ θ µει=σουν τ σπουδαιτητα µιYς πνευµατικ*ς συν&ντησης τ<ν λα<ν,
Qφο6 οM Bδια$τερες πολιτιστικDς Qποχρ=σεις τε$νουν ν Nξαλειφθο6ν;
K.K.: rEτσι κι >λλιGς κ-θε ;νθρωπος εKναι Wνα ξεχωριστ2 πνεDµα.
^Oµως πιστε'ω, Oτι I Yδιαιτερ4τητα τGν λαGν θH διατηρηθ]7. Πρ9πει
νH διατηρηθ]7. EKναι καλ4, νοµζω, κανεRς νH ξ9ρ]η τRς ρζες του, νH
γνωρζ]η >π2 ποD Uρχεται. EKναι µα δ'ναµη µ9σα του. KαR πρ9πει νH
περ-σ]η αgτ2 στοhς ν9ους. ΦιλοδοξοDµε νH φτ-σουµε τοhς ∆ελφικοhς
AγGνες στ2 vψος τGν OλυµπιακGν. Agτ2 θH 0οηθ.σ]η τ2ν ;νθρωπο
νH Uλθ]η σF µα Yσορροπα µεταξh σiµατος καR ψυχ7ς, οYκονοµας καR
δηµιουργας z >λλιGς vλης καR πνε'µατος.

Παν. Λ. KουKαλ;κης
ΣηµειVσεις
1. Γι τν 7λληνικ=τατη προ λευση το6 fρου φBρουµ (forum) #λ πε τ. σηµε$ωµ& µου
στ.ν «Omκονοµικ/ TαχυδρBµο», 7 Mα ου 1998, σελ. 82-83: «Rγε8ρω → RγορC (`ς τπος συν&θροισης κα δηµοσ$ων “QγορεCσεων”) → RγορC (dδιος τπος συγκεντρ=σεως Qγαθ<ν κα Qγοραπωλησι<ν) → Nπι#ολ φBρων (στ Qγαθ - NµπορεCµατα) → φBρουµ (forum)...». Eποµ νως: «φρουµ» Qπ. τοUς «φρους».
2. Γι τ.ν ρλο τ<ν ∆ελφ<ν – κ ντρου το6 7λληνικο6 κα παγκσµιου πολιτισµο6 – #λ πε τν 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 τν ποιτητα τ*ς Qµερικανικ*ς eγεσ$ας στ.ν κσµο σ3µερα #λ πε τν εBσ3γησ3
µου: «Archytas, Evagoras and Pericles: Three Paradigmatic Leaders for Human Kind –
and Some Current Issues on World Leadership», 10th International Conference «Cosmos
and Philosophy», Nicosia 1999.
4. Γι τν πολιτισµικ /περοχ τ*ς Eλλ&δος στ.ν πολιτισµ. #λ. «M8α MEλληνικN Πρωτι;: MO Πολιτισµικ/ς ∆ε8κτης τQν 15 χωρQν - µελQν τ3ς EWρωπαϊκ3ς XEνωσης», «Tαχυδρµος», Qριθ. φCλλου 17356, Kα#&λα, 27 !Iουλ$ου 1999.
5. Γι τς µελλοντικDς δυναττητες το6 Eλληνικο6 Πολιτισµο6 #λ. κα τ. _ρθρο µου:
«ΠοιB εoναι τ/ µ?λλον τοD NεοελληνικοD ΠολιτισµοD», Xρονικ. 1972 (Qπ. τ. Kαλλιτεχνικ. κα Πνευµατικ. K ντρο «cΩρα», !Aθ3να 1972, σελ. 288-292).

ΣταDρος Θεοφαν8δης

Kαθηγητς Παντε$ου Πανεπιστηµ$ου

MAγιογραφ8α τοD σκυλοκ?φαλου XριστιανοD hγ8ου XριστοφBρου στ/ να/ τοD
MAγ8ου Γεωργ8ου Tσεγκ?λκιοϊ.

Λυκ;νθρωποι καJ σκυλοκ?φαλοι
στNν RρχαιBτητα καJ τ/ν Xριστιανισµ/
H ΛYKH (=ΦΩΣ) KAI H ΛAΪKH ΠIΣTH
:H εYκ4να τοD µεταλλαγµ9νου >νθρiπου σF λ'κο, \ \ποJος
τριγυρνQ τRς ν'χτες µF πανσ9ληνο καR σκοτiνει, καθοδηγο'µενος >π2 τν δψα του γιH αµα >νυπερ-σπιστων θυµ-των,
κι Oλα αgτH Aξ αYτας τGν «δυν-µεων» τοD σκ4τους (sic), εKναι
I «χολλυγουντιαν» Uκδοση τοD «Λυκανθρiπου», ποh φυσικH δFν >νταποκρνεται στν >ρχικ σηµασα τοD συµ0ολισµοD. ΣτH >ρχαJα 3λληνικH µυστ.ρια, καR Yδως σ’ AκεJνα ποh
εKχαν τRς ρζες τους (z τελοDνταν) στν Aρκαδα, «Λυκ-νθρωποι» >ποκαλοDνταν οS <ψηλ40αθµοι µ'στες, ποh συµµετεJχαν στRς IλιακFς τελετFς τοD >στ9ρα Σεριου τοD >στερισµοD τοD Kυν2ς (Σκ'λου).
Σ'µφωνα µF τν >ρκαδικ παρ-δοση, ποh µQς διασxiζει \ Παυσανας στH
« Aρκαδικ-» του, \ πρGτος λυκ-νθρωπος eταν \ Λυκ-ων, γι2ς τοD ΠελασγοD
καR 0ασιλιQς τ7ς χiρας, ποh νοµ-στηκε >π2 τ2ν Aγγον4 του Aρκ-δα σF
Aρκαδα: «...R Λυκ&ων fµως Vφερε π&νω στ. #ωµ. το6 λCκαιου ∆$α Qνθρ=πινο #ρ φος κα θυσ$ασε τ. #ρ φος, γι ν #ρ ξgη τ. #ωµ. µD τ. αµα. Λ νε,
πς R dδιος εθUς µετ τν θυσ$α Vγινε λCκος. Προσωπικ δ χοµαι `ς Qληθιν τν παρ&δοση ατ3, γιατ /π&ρχει Qπ. παλαι στοUς !Aρκ&δες κα
γιατ Nπ πλ ον ε1ναι εZλογη [...]. Σ’ fλες τς NποχDς συµ#α$νει, πολλ ποU
πραγµατικ Vγιναν κι _λλα ποU Qκµα κα τ=ρα γ$νονται, ν τ κ&νουν Qπ$στευτα στοUς πολλοUς NκεLνοι ποU γCρω Qπ. hνα πυρ*να Qληθε$ας δηµιουργο6ν περ$#ληµα ψεCτικο. Λ νε δηλαδ3, πς µετ τ.ν Λυκ&ονα π&ντοτε fποιος θυσι&σgη γι τ.ν λCκαιο ∆$α γ$νεται λCκος, Qλλ kχι γι fλη του τν ζω3.
pAν τ.ν καιρ. ποU ε1ναι λCκος δDν φ&gη Qνθρ=πινο κρ ας, ξαναγ$νεται _νθρωπος κατ τ. δ κατο Vτος, [ν fµως φ&gη, µ νει γι π&ντα θηρ$ο» (Παυσανας,
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« Aρκαδικ-», VIII, 2, 3-3, 1).
H «ΛYKH» (=ΦΩΣ), O ΛYKAΩN KAI O KPONOΣ
TH στοιχεJα ποh µQς δνονται µ9χρι στιγµ7ς >π2 τ2 >π4σπασµα αgτ2 εKναι
δ'ο: α) Oτι µαρτυρεJται >νθρωποθυσα σF προϊστορικ Aποχ. καR 0) \ τελGν
τν θυσα αgτ 0ασιλιQς Λυκ-ων τιµωρεJται γιH τν v0ρη του >π9ναντι στ2ν
∆α καR µεταµορφiνεται σF λ'κο. Bε0αως τ2 Oτι Oλα συµ0ανουν κατH τ
δι-ρκεια τελετ7ς >π2 Wναν 0ασιλ9α - >ρχιερ9α εKναι τ2 στοιχεJο ποh µQς >ποκαλ'πτει τν µυητικ δι-σταση τοD πρ-γµατος.
Ecλογα Oµως εKναι καR τH Aρωτ.µατα ποh προκ'πτουν: ΓιατR δηλαδ \ Sερουργ2ς - µ'στης µεταµορφiνεται συγκεκριµ9να σF λ'κο (κι wχι σF κ-ποιο
;λλο >γρµι), καR µ-λιστα vστερα >π2 προσφορH ποh γνεται AπR τοD 0ωµοD
τοD λυκαου ∆α >π2 Wνα 0ασιλιQ ποh Cνοµ-ζεται Λυκ-ων; T2 θ9µα «λυκ-»,
ποh Aµφανζεται κυραρχο στν Aξ9λιξη τοD µ'θου µ9σα >π2 Cν4µατα καR
Aπθετα (καR µ4νο τυχαJο δFν εKναι), ποι- πληροφορα µQς κωδικοποιεJ:
|Aς π-ρουµε τH πρ-γµατα λοιπ2ν µF τ σειρ-. EνxG 0λ9πουµε, Oτι σ'µφωνα µF τν παρ-δοση I θυσα τοD 0ρ9φους εKναι αgτ ποh προκαλεJ τν µεταµ4ρφωση σF λ'κο, στ συν9χεια >ναφ9ρεται Oτι αgτ2 µπορεJ νH συµ0]7 στ2ν
\ποιοδ.ποτε ποh θH θυσι-σ]η στ2ν λ'καιο ∆α, χωρRς 090αια νH εKναι >ν-γκη νH θυσιαστ]7 0ρ9φος, δηλαδ ;νθρωπος. ΓιH τν >κρ0εια \ τελετουργικ2ς φ4νος >νθρiπου εKναι >διαν4ητος, Oπως προκ'πτει καR >π2 τ2 κεµενο, >φοD σF ;λλο σηµεJο \ Παυσανας γρ-φει, Oτι \ σ'γχρονος τοD Λυκ-ονος K9κροψ θ9σπισε νH προσφ9ρωνται στ2ν sδιο θε2 _ς θυσα γλυκσµατα,
«ποU τ uνοµ&ζουν πελ&νους» καR >παγ4ρεψε τν θυσα Aµ0ων wντων.
Aµφ4τεροι οS 0ασιλεJς κατH τ2ν Παυσανα AπιθυµοDσαν νH θεσπσουν τοhς
σωστ4τερους τρ4πους, γιH νH λατρε'ωνται οS θεο.
rAρα I >ναφορH σF θυσα >νθρiπου καR µ-λιστα 0ρ9φους, Aφ’ Oσον eταν
>διαν4ητη γιH τοhς λ-τρεις τοD ∆ι4ς, Oπως µαρτυρεJ καR \ Πλο'ταρχος στH
« HθικH» καR συγκεκριµ9να στ2 σ'γγραµµα «Περ δεισιδαιµον$ας», προφανGς >ποτελοDσε τν τροµερ φ.µη, ποh κρατοDσε µακρυH τοhς 090ηλους
>π2 τRς µυστηριiδεις τελετFς τGν «Λ'κων τ7ς Aρκαδας».
:H Oλη Sστορα τ7ς >νθρωποθυσας πρ9πει νH Uχ]η τRς ρζες της στν Aποχ
ποh \ Kρ4νος eταν οYκουµενικ2ς ;ρχοντας, >φοD σ'µφωνα µF τ2ν Πλο'ταρχο I Kρ4νια λατρεα eταν Aκενη ποh >παιτοDσε >νθρωποθυσες. M-λιστα τ4σο >π2 τ2ν Πλο'ταρχο Oσο καR >π2 τ2ν Aπωνα παρ’ Iωσ.πxω πληροφορο'µαστε, Oτι >νθρωποθυσες τελοDσαν οS Φονικες καR οS IουδαJοι,

M8α RκBµη hγιογραφ8α τοD σκυλοκ?φαλου hγ8ου XριστοφBρου.
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µ-λιστα οS λαοR αgτοR λ-τρευαν τ2ν Kρ4νο, τ2ν TυφGνα (ΣFτ z ΣFθ) καR τοhς
<π4λοιπους TιτQνες, >ντθετα µF τοhς ^Eλληνες ποh >π9διδαν τιµFς στοhς
Oλ'µπιους.
Esπαµε λοιπ4ν, Oτι τ2 µυστικ2 κρ'0εται στ2 θ9µα «λυκ-». Aνατρ9χοντας στ2
«Λεξικ2ν τ7ς Aρχαας :Eλληνικ7ς Γλiσσης» τοD I. Σταµατ-κου καR στ2
λ7µµα «ΛCκη», δια0-ζουµε: «ΛCκη (=φ<ς), Qπηρχαιωµ νη λ ξις, Nξ ς τ&: λυκ&#ας, λυκφως, λCχνος, λCγδος, λευκς, Λατ. luceo, luna (luc-na), lux κ.λπ.».
Bλ9πουµε, Oτι I σηµασα τοD «λυκ-» εKναι Aκενη τοD φωτ2ς καR µ-λιστα τοD
IλιακοD z >στρικοD. rEτσι \ >στ9ρας Σεριος, ποh νοµαζ4ταν καR :Eωσφ4ρος, στH ΛατινικH θH π-ρ]η τ2 wνοµα «Lucifer», γιH νH καταλ.ξ]η νH θεωρ7ται
>π2 τοhς Xριστιανοhς \ «Uκπτωτος rAγγελος», ποh >ντιµ-χεται τ2ν Θε4 τους.
Bε0αως τiρα µποροDµε νH >ρχσουµε σιγH σιγH νH >ποκωδικοποιοDµε
τοhς >ρκαδικοhς συµ0ολισµο'ς. rEτσι λυκ&νθρωπος σηµανει καR «φωτειν2ς
;νθρωπος», AκεJνος ποh φ9ρει τν µ'ηση τοD >στ9ρα Σεριου. :Ως σ'µ0ολ4
του υSοθετεJται \ ;γριος σκ'λος, \ λ'κος. |Aς µν λησµονοDµε Aξ ;λλου, Oτι
\ Σεριος eταν \ σκ'λος τοD Ωρωνος, Oπως µαρτυρεJ καR \ ^Oµηρος: «NκεLνον
ποU κCνα το6 !Ωρ$ωνος Qποκαλο6ν» ( Iλι-ς X 30).
AλλH καR I Cνοµασα !Aρκαδ$α καθ4λου τυχαα δFν εKναι. T2 θ9µα «Qρκ-»
Uχει τν σηµασα τοD «φωτεινοD», τοD «φ9ροντος τ2 φGς τοD Iλου». T2 «Qρκ-»
γνεται καR «Qργ-», ρζα στRς λ9ξεις _ργυρος, Qργονα'της, !Aργi, OAργος
κ.;. :O ;ργυρος Uχει >π4λυτη σχ9ση µF τ2ν Σεριο, δι4τι τ2 χρGµα τοD >στ9ρα αgτοD εKναι τ2 >ργυρ4, λευκ4. ^Oµως, Oπως µQς πληροφορεJ τ2 λεξικ2
Σταµατ-κου, I λ9ξη «λευκ.ς» παρ-γεται >π2 τ2 «λCκη». Bλ9πουµε λοιπ4ν,
Oτι I παρ-δοση αgτ εKναι Wνας κ'κλος κωδικοποιηµ9νων AννοιGν, ποh µ4νο µ9σα >π2 τν :Eλληνικ ΓλGσσα καR τν >στρονοµα µποροDµε νH συµπληρiσουµε τ2 «π-ζλ».
H ΛATPEIA TOY ANOYBEΩΣ KAI THΣ IΣI∆OΣ
Γιατ Oµως \ Σεριος Uχει _ς σ'µ0ολ4 του τ2ν σκ'λο καR γιατ _νοµ-στηκε Aστερισµ2ς τοD Mεγ-λου Kυν4ς; Tν >π-ντηση δνει \ >ρχιερ9ας τGν
∆ελφGν Πλο'ταρχος στ2 γνωστ2 Uργο τοD «ΠερR rIσιδος καR Oσριδος»:
«...Vχει R OAνου#ις τ τοια δCναµη fση e Eκ&τη στοUς cEλληνες... [...] Γι
το6το, καθς γεννY τ π&ντα Qπ. µνος του κα κυοφορεL (κCων) Nπονοµ&ζεται σκCλος (κCων)» (368 E καR F). EνxG µερικFς σειρFς παρακ-τω C Πλο'ταρχος Aπαναλαµ0-νει: «T. kνοµα το6το σηµα$νει τν NγκυµοσCνη ] τν
κυοφορ$α. Γι το6το µD παραφθορ το6 uνµατος “κCων” qνµασαν τ.
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_στρο ποU θεωρο6σαν χαρακτηριστικ. τ*ς OIσιδος» (375 D).
:O Πλο'ταρχος AξηγεJ, Oτι \ κiδικας Uχει νH κ-ν]η µF παρετυµολογα τ7ς
λ9ξης «κCων», >φοD \ sδιος θεωρεJ τ2ν Σεριο µα οgρ-νια µ.τρα, µα παρθ9να Mεγ-λη Θε-, ποh κυοφορεJ >π2 µ4νη της, καR οS AYγ'πτιοι U0λεπαν στ2
πρ4σωπ4 της τν rIσιδα, οS δF ^Eλληνες τν AθηνQ. Γι’ αgτ2 τ2ν λ4γο Aξ
;λλου στ2ν ΠαρθενGνα τ7ς Aθ.νας στRς 24 Iουλου, Iµεροµηνα ποh 3ωορταζ4ταν I γ9ννηση τ7ς θεQς AθηνQς, \ Σεριος εgθυγραµµζεται µF τ2ν
σηκ2 τοD ναοD.
Στν Aρκαδα, Oπου οS >ρχαJες παραδ4σεις διατηροDνταν στ2 >κ9ραιο, οS
µ'στες προφανGς Uφεραν τοµ-ρια λ'κων συµ0ολικ-, γιH νH τονσουν τν
Iλιακ σηµασα τGν τελετGν, Oπου πρωτοστατοDσαν. OS >µ'ητοι τοhς U0λεπαν ς >νθρiπους - λ'κους, >γνοiντας φυσικH τν οgσιαστικ σηµασα τ7ς
>µφεσ.ς τους. ^Oπως καR \ Sεροφ-ντης τ7ς Eλευσνας φοροDσε τοµ-ρι
κριοD, δι4τι \ κρι2ς eταν Wνα ;λλο Iλιακ2 σ'µ0ολο, κατH τν ζxωδιακ Aποχ
τοD \ποου \ λιος eταν στ2ν Kρι4. Aναλ4γως παλαι4τερα, κατH τν >στρολογικ Aποχ τοD Tα'ρου, Uχουµε τ2ν >ρχιερ9α Mινiταυρο, ποh µυεJ Aντ2ς
τοD λα0υρνθου τ7ς KνωσοD.
Eπσης σηµαντικ εKναι I Aµπλοκ στν Oλη Sστορα τοD Aνο'0εως καR τ7ς
:Eκ-της, ποh σF πολλFς παραστ-σεις eταν σκυλ4µορφοι. :O rAνου0ις δF eταν
\ κατ’ Aξοχν σκυλ4µορφος θε2ς τGν AYγυπτων. :H αYγυπτιακ θρησκεα
Oµως σ'µφωνα µF τ2ν Πλο'ταρχο («ΠερR rIσιδος καR Oσριδος») eταν 3λληνικ7ς καταγωγ7ς, πρQγµα ποh \µολογεJ καR \ Oρφεhς στH « Aργοναυτικ-»
του, Oπου Yσχυρζεται Oτι AκεJνος δδαξε τH SερH µυστ.ρια στοhς AYγυπτους.
rEτσι >ντιλαµ0αν4µαστε, Oτι I σειριακ αYγυπτιακ θρησκεα Aδ4θη στοhς
AYγυπτους >π2 τοhς προκατακλυσµιαους ^Eλληνες, πρQγµα ποh προκ'πτει καR >π2 τ2ν «Tµαιον» τοD Πλ-τωνος, >π2 τH «AYγυπτιακH» τοD Mαν9θωνος >λλH καR >π2 τ2ν ∆ι4δωρο τ2ν Σικελιiτη.
:H Aπι0ε0αωση γιH τν σχ9ση Σεριου καR Kυνοκ9φαλων µQς δνεται Oµως
στ2 παρακ-τω >π4σπασµα >π2 τν « Aληθιν :Iστορα» τοD ΛουκιανοD, AκεJ
ποh περιγρ-φει τH στρατε'µατα τGν συµµ-χων τοD ^Hλιου: «Kοντ& τους
σαν οM Kυνο#&λανοι, ποU τοUς στε$λανε στ.ν Φα θωνα οM κ&τοικοι το6 Σε$ριου κι σαν κι ατο π ντε χιλι&δες _ντρες σκυλοµοCρηδες («κυνοπρ4σωποι» στ2 >ρχαJο κεµενο), ποU πολεµο6σαν καθισµ νοι Nπ&νω σD φτερωτ
#ελαν$δια» (Λουκιαν4ς, « Aληθιν :Iστορα» A 83)
Aπ2 τν ;λλη \ :Hρ4δοτος >ναφ9ρει µα φυλ ΣκυθGν, τοhς Nευρο'ς, οS
\ποJοι εKχαν >ν-λογες τελετ9ς: «Aτο ε1ναι dσως οM Nευρο$, ποU ε1ναι µ&γοι,
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κα ατ. γιατ κα οM ΣκCθες κα οM cEλληνες, ποU ζο6ν στ Σκυθ$α, λ νε fτι
µ$α φορ τ.ν χρνο κ&θε Nευρ.ς γ$νεται λCκος κα Qφο6 παραµ νgη Vτσι γι
λ$γες µ ρες, Nπιστρ φει στν Qρχικ3 του µορφ3».
:H διευκρνηση τοD :Hροδ4του, Oτι οS NευροR eταν µ-γοι, µQς κ-νει νH
<ποψιαστοDµε, Oτι µQλλον >ποτελοDσαν Sερατικ κ-στα, ποh γνiριζε καR
διατηροDσε µ9σα >π2 >ν-λογο τελετουργικ2 τν sδια µυητικ παρ-δοση.
ENAΣ ΣKYΛOMOPΦOΣ XPIΣTIANOΣ AΓIOΣ
T`ν λυκανθρωπικ παρ-δοση καR τν λατρεα τGν κυνοκ9φαλων θεGν δFν
µπ4ρεσε οcτε \ Xριστιανισµ2ς νH σ0.σ]η. rEτσι κατH τH πρGτα χρ4νια τ7ς
vπαρξης τ7ς ν9ας θρησκεας καR AπR τοD αgτοκρ-τορα ∆εκου (249-251 µ.X.)
Wνας νεοφiτιστος Xριστιαν4ς, \ Pεπρο09, >νακηρ'χτηκε γιος σκυλοκ9φαλος. Σ'µφωνα µF τ2ν «Mεγ&λον Συναξαριστν τ*ς !Oρθοδξου !Eκκλησ$ας»
\ γιος αgτ4ς, ποh νοµ-στηκε >ργ4τερα Xριστ4φορος, eταν Wνας λυκ-νθρωπος: «Tτε λοιπ.ν κµης τις το6 Bασιλ ως, Nν4< Nπολ µει κατ’ _λλων
Nθν<ν, συν3ντησε εBς τ.ν πλεµον τ.ν θεLον το6τον Xριστοφρον, fστις κατ3γετο Qπ. φυλν κυνοπροσ=πων κα τ.ν 
g χµαλ=τισεν». :O «Συναξαριστς»
τ2ν περιγρ-φει _ς 3ξ7ς: «OM uδντες του Nξ ρχονται Vξω το6 στµατς του
`ς το6 χο$ρου, e δD κεφαλ του ε1ναι `ς το6 σκCλου...».
Bλ9πουµε λοιπ4ν, Oτι οS XριστιανοR Πατ9ρες, προσπαθGντας νH 0ροDν <ποκατ-στατο τοD Aνο'0εως καR Aν γ9νει τ7ς σειριακ7ς παρ-δοσης, συν9θεσαν
στοιχεJα >π2 προγεν9στερες παραδ4σεις, γιH νH δηµιουργ.σουν τ2ν σκυλοκ9φαλο γιο. rEτσι I σκυθικ φυλ τοD :Hροδ4του, ποh µεταλλ-σσεται σF λ'κους, γνεται I γενιH >π2 τν \ποα κατ-γεται \ Pεπρο0F (Xριστ4φορος). :O
µ'θος τοD µαρτυρου του «ντ'νεται» µF χαρακτηριστικFς περιγραφFς τ7ς
σκυλοµορφας του, AνxG οS {γιογρ-φοι τ2ν παριστ-νουν _ς Wναν Xριστιαν2
rAνου0ι. rOλα αgτH µQς φωτζουν µα >κ4µη ;γνωστη πτυχ τGν \δGν AκχριστιανισµοD ποh >κολουθ.θηκαν πρ2ς τRς λαϊκFς µQζες, οS \ποJες δFν Uδειχναν
διατεθειµ9νες νH Aγκαταλεψουν τοhς >ρχαους θεο'ς, >λλH καR τH σ'µ0ολτους. Στ2ν Aν λ4γxω γιο \ Xριστιανισµ2ς U0αλε παραπ-νω «νερ2 στ2 κρασ
του», >π’ Oσο συν.θιζε. EδG δFν eταν >ρκετ2 {πλQ νH {γιοποιηθ]7 Wνας δηµοφιλς θε4ς, Oπως συν90η γιH παρ-δειγµα µF τ2ν ^Aγιο B-κχο. rEπρεπε νH
υSοθετηθ]7 καR I παρ-σταση τοD συµ04λου. rEτσι µ9χρι σ.µερα τ2 σ'µ0ολο
τοD λυκ-νθρωπου Aπι0ιiνει στRς {γιογραφες Cρθοδ4ξων ναGν µF τ2ν σκυλ4µορφο γιο Xριστ4φορο.

Στ?φανος Mυτιληνα)ος

ΣΩKPATIKH MAIEYTIKH MEΘO∆OΣ
Σ’ ENA KOΛΛEΓIO THΣ... AΛAΣKAΣ!
=Aπ/ qργα τQν EWκλε8δη, =Aριστοτ?λη, Θουκυδ8δη
διδ;σκονται Mαθηµατικ;, Bιολογ8α καJ MIστορ8α
«Atheneum» εKναι τ2 wνοµα 3ν2ς >µερικανικοD κολλεγου στ2
Aνκοραηντζ τ7ς Aλ-σκας. Πρ4κειται γιH Wνα πρωτ4τυπο
σχολεJο, µοναδικ2 στRς HΠA, καθ~ς I διδασκαλα Oλων τGν
µαθηµ-των 0ασζεται στν Σωκρατικ µ9θοδο, τν γνωστ
_ς «µαιευτικ3». T2 «Atheneum» Sδρ'θηκε πρRν 6 χρ4νια µF
πρωτο0ουλα γον9ων, οS \ποJοι AπιθυµοDσαν τH παιδι- τους
νH >γαπ.σουν τ µ-θηση. ΣF κ-θε 11 παιδιH >ντιστοιχεJ Wνας
καθηγητ.ς. Aκολουθiντας τν Aξ9λιξη τ7ς >νθρωπ4τητας
ξεκινοDν τH µαθ.µατ- τους >π2 τ2ν :Eλληνικ2 Πολιτισµ4.
ΓιH τν καταν4ηση τοD :EλληνισµοD καR τ7ς Sστορας του κ-θε καλοκαρι AπR π9ντε χρ4νια διοργανiνεται Aκπαιδευτικ
Aπσκεψη σF >ρχαιολογικοhς χiρους τ7ς :Eλλ-δος. KατH τ
δι-ρκεια τ7ς Aπισκ9ψεiς των παρακολουθοDν AντατικH σεµιν-ρια γιH τν :Eλληνικ Προϊστορα καR Mυθολογα. ^Oταν
Aπιστρ9φουν στν Aλ-σκα, παραδδουν Aργασες σχετικFς
µF τ2ν :Eλληνικ2 Πολιτισµ4. :O «∆αυλ2ς» συν-ντησε τν
:Eλληνδα καθηγ.τρια τοD Kολλεγου κ. Mαρα Mπ-σκους,
I \ποα µQς µλησε γιH τ2ν :Eλληνισµ2 τ7ς Aλ-σκας >λλH καR
γιH τ2 Aνδιαφ9ρον τGν AµερικανGν γιH τ2ν :Eλληνικ2 Πολιτισµ4.
∆I∆AΣKONTAI ΘOYKY∆I∆HΣ, APIΣTOTEΛHΣ, EYKΛEI∆HΣ κ.λπ.
– T2 Kολλ9γιο, µQς λ9γει I κ. Mπ-σκους, δηµιουργ.θηκε >π2 γονεJς, ποh tθελαν νH
προσφ9ρουν στH παιδι- τους ποιοτικ Aκπαδευση. T2 Oραµ- µας εKναι νH παρ-σχουµε
στH παιδιH κνητρα, στε µF δικ. τους πρωτο0ουλα νH >ναζητ.σουν τ γνiση καR τν
>λ.θεια γιH τ2ν κ4σµο µας. Kι αgτ2 Aπιδιiκεται µ9σα >π2 τ Σωκρατικ Uρευνα. MαθητFς
καR καθηγητFς συζητοDν µαζR τν καταν4ηση δ'σκολων καR αgθεντικGν κειµ9νων. :O κ-θε µαθητς εKναι <πε'θυνος γιH τν καταν4ηση, σαφ.νεια καR <περ-σπιση τGν YδεGν
του, τηρiντας τοhς καν4νες τ7ς λογικ7ς, τ7ς σχ9σης καR τ7ς εYλικρνειας. ∆ιδ-σκονται
µεταξh ;λλων τν :Eλληνικ ΓλGσσα (>ρχαα καR ν9α) µF τν Aτυµολογα της, τν :Eλληνικ :Iστορα καR στ2 µ-θηµα τGν MαθηµατικGν τH δεκατρα 0ι0λα τGν «Στοιχε$ων» τοD
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Φωτοτυπ$α το6 προγρ&µµατος το6 σεµιναρ$ου γι τν Eλληνικ Προϊστορ$α Mυθολογ$α, ποU παρακολουθο6ν οM !Aµερικανο φοιτητDς το6 κολλεγ$ου «!Aθ3ναιον» τ*ς !Aλ&σκας στ. Nτ3σιο Nκπαιδευτικ. ταξ$δι τους στν Eλλ&δα.
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5Aνω: M$α Qπ. τς τ&ξεις το6 7λληνικο6 σχολε$ου στν !Aλ&σκα µD τ δασκ&λα
της κ. Mαρ$α Mπ&σκους. K;τω: T. µικτ. χορευτικ. συγκρτηµα «Bρειον Σ λας» τ<ν Eλλ3νων τ*ς !Aλ&σκας στν κορυφ το6 kρους !Aλυ σκα.
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Egκλεδη, τH «Kωνικ» τοD Aπολλωνου Περγαου καR τ2 Uργο τοD Eρατοσθ9νη. Στν
:Iστορα διδ-σκονται :Hρ4δοτο, Θουκυδδη (Πελοποννησιακ2 Π4λεµο). Στ Bιολογα
τH Uργα «Περ ζ4=ων γεν σεως» τοD Aριστοτ9λους κ.λπ.
– OY µαθητFς πQς RντιδροDν;
– OS µαθητFς >νακαλ'πτουν, Oτι οS περισσ4τεροι AπιστηµονικοR Oροι προ9ρχονται >π2 τν
:Eλληνικ ΓλGσσα καR εKναι Aνθουσιασµ9νοι. AρκετH >π2 τH παιδιH αgτH κ-νουν καR Yδιατερα µαθ.µατα στν :Eλληνικ ΓλGσσα, γιH νH σπουδ-σουν στ2 πανεπιστ.µιο KλασσικFς Eπιστ7µες. ΘH µποροDσα νH πG, Oτι τ2 κολλ9γιο αgτ2 εKναι “φυτiριο” φιλελλ.νων.
– Ποι?ς εoναι οY UντυπVσεις τQν καθηγητQν καJ µαθητQν, ποZ συνοδεSετε UδQ στNν
MEλλ;δα;
– OS µαθητ9ς, >λλH καR οS AκπαιδευτικοR ποh τοhς συνοδε'ουν, γνωρζουν Oτι οS ρζες
καR I >παρχ τοD πολιτισµοD 0ρσκονται στν :Eλλ-δα. Eνθουσι-ζονται, Oταν >κολουθοDν τ2 “∆ροµολ4γιο τοD ΠολιτισµοD”: Kρ.τη, Mυκ7νες, Aθ.να κ.ο.κ., καR Uχουν τν
εgκαιρα νH κατανο.σουν >ντιστοχως τ2ν Mινωικ4, Mυκηναϊκ2 καR Kλασσικ2 Πολιτισµ4. ΣυγκινοDνται, δι4τι αgτH ποh δι-0ασαν γιH τν Aρχαα :Eλλ-δα, κατH κ-ποιο τρ4πο “ζωντανε'ουν» µπροστ- τους. Eντυπωσιασµ9νοι εKναι καR >π2 τν φιλοξενα τGν
:Eλλ.νων καR δηµιουργοDν σχ9σεις µαζ τους, τRς \ποJες διατηροDν.
– ΠQς Uξηγε)ται τ/ Uνδιαφ?ρον αWτ/ γιC τNν MEλληνικN Παιδε8α;
– :O :Eλληνισµ2ς εKναι µα παγκ4σµια Yδ9α χωρRς γεωγραφικH σ'νορα. OS περισσ4τεροι AµερικανοR τ7ς Aλ-σκας γνωρζουν 0ασικH στοιχεJα γιH τ2ν :Eλληνικ2 Πολιτισµ4.
AρκετοR ταξιδε'ουν στν :Eλλ-δα. OS µορφωµ9νοι AκτιµοDν πολh τ2ν AρχαJο :Eλληνικ2
Πολιτισµ4, καθ~ς τ2ν διδ-σκονται σF Oλα τH Aππεδα τ7ς Aκπαιδε'σεiς τους.
EΛΛHNIΣMOΣ THΣ AΛAΣKAΣ: H EΛΛA∆A TON AΓNOEI

– MO MEλληνισµ/ς στNν =Aλ;σκα εoναι sργανωµ?νος;
– Στν Aλ-σκα ζοDν περπου πεν.ντα 3λληνικFς οYκογ9νειες. :Ως κοιν4τητα ργανωθ.καµε τ2 1958 µF 0-ση τν π4λη rAνκοραηντζ. OS ^Eλληνες >ντιµετωπζονται µF Aκτµηση >π2 τοhς κατοκους τ7ς Aλ-σκας, γιατR εKναι Oλοι τους Aπιτυχηµ9νοι οYκονοµικH
καR κοινωνικ-. OS sδιοι αYσθ-νονται <περ.φανοι γιH τν καταγωγ. τους καR κατα0-λλουν µεγ-λη προσπ-θεια γιH τ διατ.ρηση τ7ς Aθνικ7ς τους ταυτ4τητας >λλH καR τ7ς
:Eλληνικ7ς Γλiσσας.
– Λειτουργε) eλληνικ/ σχολε)ο στNν κοινBτητα;
– T2 3λληνικ2 δηµοτικ2 σχολεJο δηµιουργ.θηκε τ2 1981 µF τν πρωτο0ουλα τ7ς κ.
:Eλ9νης rAντριου. EKµαι I µοναδικ δασκ-λα του. OS µαθητFς >ν9ρχονται στοhς 25. TH
Uξοδα τοD σχολεου προ9ρχονται >π2 δωρεFς ποh προσφ9ρονται, Oταν διοργανiνουµε
γιH τ2ν σκοπ2 αgτ2 Aκδηλiσεις. ∆ιδ-σκω Oµως καR σF >µερικανικH κοινοτικH σχολεJα Aν.λικες Aµερικανο'ς.
– MH MEλληνικN Πολιτε8α σfς Kοηθf στNν προσπ;θεια αWτ>;
– Esµαστε τ4σο >ποµακρυσµ9νοι... Nοµζω, Oτι I :Eλληνικ Πολιτεα >γνοεJ τν vπαρξ. µας. Λ4γxω τ7ς γεωγραφικ7ς >ποστ-σεως >λλH καR τοD µεγ9θους τ7ς κοιν4τητ-ς µας
δFν προγραµµατζονται στν περιοχ. µας Aπισκ9ψεις προσωπικοτ.των, >λλH καR γενικiτερα δFν διοργανiνονται πολιτιστικFς Aκδηλiσεις >π2 τν :Eλλ-δα. OS >ν-γκες µας
090αια εKναι τερ-στιες, στε πρ9πει νH καλυφθοDν, γιH νH µπορ9σ]η I προσπ-θει- µας νH
Uχ]η συν9χεια καR γιH τRς µελλοντικFς γενεFς :Eλλ.νων. Eλπζουµε, I :Eλληνικ Πολιτεα
νH µQς λ-0]η <π’ wψιν της.

N;νσυ Mπ8σκα

H ΣYΛΛABIKH EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA
καR I Aκµ-θηση τ7ς >ν-γνωσης στH ν.πια
H κακοδαιµον$α τ*ς παιδε$ας µας ε1ναι προφαν3ς. H Qµηχαν$α fµως τ*ς πρωτο#&θµιας Nκπα$δευσης Qλλ κα τ*ς προσχολικ*ς (νηπιαγωγεLο) ε1ναι Vντονα Vκδηλη. !Eκφρ&ζεται µD
τν Qν δεκαετ$α περ$που Vκδοση ν ων Qναγνωστικ<ν (ε$δικ=τερα Qλφα#ηταρ$ων) κα µD τς συνεχεLς Rδηγ$ες, Qλλαγ ς,
Nγκυκλ$ους γι τ.ν τρπο Nκµ&θησης τ*ς προ-αν&γνωσης στ
ν3πια. Kα το6το θ συνεχισθg*, fσον οM Eρω-αµερικανο παιδαγωγο κα γλωσσολγοι θ Vχουν Nγγεν* προ#λ3µατα Qν&γνωσης-γραφ*ς λγ4ω τ*ς Nξ λιξης τ<ν γλωσσ<ν τους σD τελε$ως Qλφα#ητικDς κα fσο οM cEλληνες Rµλογο$ τους συνεχ$ζουν ν Qκολουθο6ν πιστ τς µεθδους τους, χωρς ν Qντιλαµ#&νωνται τν τελε$ως δι&φορη µορφ τ*ς γλ=σσας µας.
:H :Eλληνικ ΓλGσσα >π2 τν Aµφ-νισ. της Wως σ.µερα παραµ9νει στ2 χGρο µας
καθαρC συλλαKικN γλGσσα µF συλλα0Fς γραµµ9νες κατ’οYκονοµαν µF 24 γρ-µµατα
καR 3ποµ9νως δια0-ζεται/γρ-φεται συλλα0ικ-. :O συνδυασµ2ς αgτ2ς εKναι µοναδικ/ς >ν-µεσα στRς Aπσηµες γλGσσες τ7ς <φηλου, µF >ποτ9λεσµα νH πλεονεκτ]7 Uναντι τGν >σιατικGν >λλH καR τGν συγγενGν (µακρυνFς «δι-λεκτοι» τ7ς :Eλληνικ7ς)
εgρω-αµερικανικGν _ς πρ2ς τν Aκµ-θησ. της. «H Eλληνικ φων προ=ρισται
φθ γγεσθαι /π. θε<ν» ( O0διος).
EΛΛHNIKH: H ΣYΛΛABIKH ΓΛΩΣΣA :O Aξαρετος Aρευνητς - >ρχιτ9κτων M.
Ventris σF συνεργασα µF τ2ν 3λληνιστ J. Chadwick >ποκρυπτογρ-φησαν τν Γραµµικ Γραφ B (ΓΓB) πρ2 50ετας καR >π9δειξαν, Oτι I συλλαKικN αgτ γραφ eταν
παλαιH 3λληνικ.: «...e δD παλαι φων δηλοL  #οCλεται τοZνοµα» (= I παν-ρχαια
γλGσσα δηλiνει σωστH τ σηµανει κ-θε λ9ξη).1.1 ^Oπως καR ;λλοι µελετητ9ς, προτεναµε, σF συγκριτικN Oµως µελ9τη2, φωνητικFς >ξες στH σ'µ0ολα καR τGν τεσσ-ρων παλαι4τερων τ7ς ΓΓB 3λληνικGν γραφGν, στε νH γν]η δυνατ I >ν-γνωσ.
τους. Eφ’ Oσον ε<ρεθοDν Aκτεν7 κεµενα καR wχι Oπως µ9χρι τiρα πινακδες µF µικρFς φρ-σεις z Cν4µατα, τ4τε µF συνδυασµικ θH µπορ9σουµε νH 0ροDµε τν Cρθ
προφορH κ-θε συλλα07ς καR τGν π9ντε πρωτοελληνικGν γραφGν.
^Oµως καR µF τRς  700 λ9ξεις3 τ7ς ΓΓB, ποh µετεγρ-φησαν µF >λφα0ητικH στοιχεJα (π.χ.
= a - ko - ro = >-κο-ρ4, δηλ. >γρ2ς) >ποδεικν'εται πλ.ρως I συλλαKικN δοµN τ7ς παν-ρχαιας :Eλληνικ7ς Γλiσσας.

1. MH παλαιC φων>: rEτσι Cνοµ-ζει \ Σωκρ-της τν πρωτοελληνικ γλGσσα, 1.1

\ δF Aριστοτ9λης γλGσσα «...παµπαλα$ων χρνων πρ. τ*ς ν6ν γεν σεως» («MετH τH
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ΦυσικH» A 983 b, 32)· καR >ναφερ4µενος στ δοµ>, γρ-φει: «fτι σCνθετν (3νιαα
vπαρξη) Nστιν e συλλα# “#α”, ο τ. “#” κα “[”» (Z 1041b)· καR «Vστιν _ρα τ$ συλλα#3 ο µνον τ στοιχεLα τ. φων*εν κα _φωνον Qλλ κα hτερν τι». :O Πλ-των
στ2 «Φαδρο» (267 c) >ναφ9ρει: «Π<ς φρ&σωµε µουσεLα λγων `ς διπλασιολογ$α,
γνωµολογ$α κα εBκονολογ$α;», _ς Aπσης «µε$ζω τινα δCναµιν ε1ναι... θεµ νην τ
πρ<τα uνµατα τοLς πρ&γµασι... uρθ<ς Vχειν»1.2
ΠοJα εKναι τ2 «hτερον», τH «µουσεLα», I «δCναµις» καR τ I «γν=µη» καR I «εBκ=ν»;
Aπλο'στατα εKναι I µητ9ρα Φ'ση (ΓαJα4.1 «π&ντων hδος... Qε$»), ποh εsτε µF τRς
>νθρiπινες Aκδηλiσεις της 1. συναισθηµατικFς - «<ποστασιακFς»4.2 εsτε 2. δραστηρι4τητες τοD >νθρiπου εsτε 3. µF τ µµηση φυσικGν tχων yθησε τ2ν ;νθρωπο νH
δηµιουργ.σ]η - Aκφων.σ]η τRς πρGτες λ9ξεις: «Συν θεσαν... οB παλαιο$... κατ τρπον
τ& τε πρ<τα uνµατα κα τ {στερα»1.3. ΠGς; «...τοUς φθγγους κα τς συλλα#ς τιθ ναι... π&ντα τ uνµατα ποιεLν»1.4.
EKναι Oλα τH >νωτ9ρω <ποθ9σεις τοD Πλ-τωνος, z \ φιλ4σοφος >ναφ9ρεται, στηριζ4µενος (Oπως καR \ :Hσοδος) σF παλαι4τερα >ρχεJα (MουσεJα Λ4γων), σF AποχFς
πρ2 τ7ς τελευταας καταστροφ7ς τοD :EλληνικοD ΠολιτισµοD, δηλ. πρ2 τοD 12ου αY.
π.X.; [Tν Aποχ τ λεγ4µενη γεωµετρικ., δηλ. >π2 τ2ν 12ο αY. Wως τ2ν 8ο αY. π.X. aς
τν Cνοµ-σουµε «µαDρα χρ4νια» (dark ages), εKναι δF Wνας >π2 τοhς πολλοhς «µεσαωνες - κατακλυσµο'ς»]. KαR Aν τ9λει πραγµατε'εται τ2 θ9µα τ7ς γλiσσας (φων)
τ7ς Aποχ7ς τοD µεγ-λου AYγαου πολιτισµοD (4η χιλιετα Wως 12 αY. π.X.).

2. MH δοµN τ3ς γλVσσας. T2 ζxGο Aκφρ-ζει τH Uνστικτ- του καR >ντιδρQ στRς
αYσθ.σεις του µF ;ναρθρες κραυγ9ς, 0ρυχηθµοhς κ.λπ. :O ;νθρωπος Oµως ξεκινQ τν
Aπαφ. του µF τ φ'ση καR τοhς συνανθρiπους του µF φωνς σF >ντθεση µF τ2ν «ψφον» = κρ4τος/κραυγ.. Eκφρ-ζει πρGτα τH συναισθ.µατ- του συνδυ-ζοντας τH π9ντε 0ασικH φων.εντα («φθγγοι», «γν=µη») A, E, I, O, Y (ü) µF µορφασµοhς καR κιν.σεις σiµατος δηµιουργGντας 3κατοντ-δες παραλλαγ9ς (Oπως καR σ.µερα). Aργ4τερα Cνοµατζει πρ-γµατα καR καταστ-σεις µF «συλλα#ς» µιµο'µενος tχους φυσικοhς («φωνς») >λλH καR παραγ4µενους >π2 τν δραστηρι4τητ- του (π.χ. λο = ρο,
ρο., <δρο-κο = κτ'πος, κ4πτω).
ΦυσικH \ ;νθρωπος τ4τε δFν εKχε τν αsσθηση τοD συµφiνου («_φωνον» = 0ω04ν),
γιατR οcτε µποροDσε οcτε tθελε νH τ2 προφ9ρ]η (κ, τ, π, ν). :O Oρος «σCµφωνον» = συνδυασµ2ς Aχρησιµοποι.θη µεταγεν9στερα, _ς θH >ναλ'σουµε κατωτ9ρω, γιH τ µετατροπ τ7ς συλλα0ικ7ς γραφ7ς (µF 70 τουλ-χιστον σ'µ0ολα) σF >λφα0ητικ (17 συµ04λων - γραµµ-των >ρχικ-, 24 τελικ-). T2 sδιο καR \ Oρος
«συλλα#» σηµανει δεσµ2ς - συνδυασµ4ς.
rEτσι µF «φων.εντα» καR «συλλα09ς» AπR χιλιετες µποροDσε νH συναισθ-νεται - νο]7 καR νH Aπικοινων]7 µF τοhς
συνανθρiπους του (π.χ. ι ρ2 = π.γαινε στ2 νερ2). Bεδ
0αως οS συλλα0Fς κατ9ληγαν π-ντοτε σF φων7εν, δηλ.,
κα, πο, λε, τυ κ.λπ. καR δFν <π7ρχαν eχοι - συλλα09ς σ'νθετοι Oπως σκλ-γκ, κλο'π. [Σχ9ση Aπιπ9δων6 συνειδ.σεγ
ως καR γλiσσας: αsσθηµα/ζωικοR eχοι. 0. Συνασθηµα/φωK
α
ν.εντα, γ. N4ησις/συλλα09ς. δ. Eπγνωση/ποιητικ2ς λ4Σχ3µα 1. γος.] (Σχ. 1).
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Emκtν 1. (Bλ?πε στ/ κε8µενο.)

T2 τρτο στ-διο τ7ς γλiσσας eταν \ συνδυασµ2ς φωνη9ντων καR συλλα0Gν («διπλασιολογα», «σ'νθετον») µF τ δυνατ4τητα κατασκευ7ς >πειρας λ9ξεων. KαR Aγ9νετο φων/φGς (φο)!

3. TC πρQτα uνBµατα: KατH τ2ν Σωκρ-τη (Πλ-των, «Kρατ'λος»)1 τH «πρGτα»

Cν4µατα εKναι AκεJνα πο', AνxG παρ-γουν ;λλα, δFν παρ-γονται >π2 καν9να. rEτσι
στν γλGσσα τοD AYγαου πολιτισµοD (MινωικοD, MυκηναϊκοD, ΠελασγικοD) τH
πρGτα Cν4µατα εKναι δισSλλαKα, π.χ. >π2 τ Γραµµικ Γραφ B (ΓΓB)3 Uχοµε e-ko
(9-κο) = Uχω, di-do (δ-δο)=δδω, ko-wo (κ4-γο) = k4ρ-Fος/νεανας, ma-te (µ--τε) =
µ-τερ/µ.τηρ, po-me (πο-µ9) = ποιµ.ν, ku-ru-so (κυ-ρυ-σ4) = χρυσ4ς. KατH τ γνiµη
µου, Oπως τH µιλοDσαν καR τH Uγραφαν, ταυτζοντας προφορC καR γραφ>.
|Aς δοDµε τ προτενει I «Aπσηµη» γλωσσολογα5, 0-σει τ7ς θεωρας τοD Chadwick
γιH τ σχ9ση προφορQς καR γραφ7ς (καν4νες γραφ7ς), <ποθ9τοντας >παραδ9κτως
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Oτι οS AYγαJοι ^Eλληνες _µιλοDσαν Oπως >κρι0Gς οS τοD 5ου αYGνα! Γρ-φει \ Γ.
Mπαµπινιiτης: «H ΓΓB ε1ναι συλλα#ικ γραφ µD fλες τς Qτ λειες (;) το6 συστ3µατος ατο6». «∆Dν διακρ$νει µακρ κα #ραχ α pa-te = (προφ.) πατ3ρ, e-ke = Vχει»
(0ε0αως, γιατR δFν εKχε µακρH/0ραχ9α οcτε ει, τH πρ4φεραν δF Oπως τH Uγραφαν!].
Συνεχζει: «γι τ κ, γ, χ ε1χαν µνο τ. k, γι τ π, #, φ τ. π=ρ» (καR Oµως, Oπως προτενω κατωτ9ρω, εKχαν γιH τ2 καθ9να Yδιατερα σ'µ0ολα πλν τοD φ, ποh ταυτζετο


µF τ2 π = πφ , Oπως τ2 Γερµ. pfad < π(φ)
-τος = µονοπ-τι). «T /γρ λ κα ρ κακ<ς ταυ
τ$ζονται». (TH λ καR ρ ταυτζονται CρθGς σF λρ , Oπως προφ9ρεται στH AγγλικH
rap/lap). «∆ιπλY σCµφωνα δDν δηλ=νονται: _γγελος = a-ke-r~o» (MH Uτσι τH προφ9ρανε!). «T συµφωνικ συµπλ γµατα τ Qν λυαν σD δCο συλλα#Dς (π.χ. ku-ru-so = χρυσς, a-ko-ro = Qγρς». (:AπλQ δFν εKχαν συµπλ9γµατα, Oπως δFν εKχαν ληκτικH σ'µφωνα καR πρ4φεραν a-k2-ro = >γρ4ς, pa-te = π-τερ, po-me → πο-µ9 = ποιµ.ν).
:H AYγαα :Eλληνικ λοιπ2ν eταν µα 0αθ'τατα µουσικ - ποιητικ γλGσσα, ποh
>κουγ4ταν σHν Wνα κελ-ρυσµα ρ'ακος, σHν Wνα κελ-ηδηµα >ηδ4νος, σHν τν >παρ-µιλλη τ9χνη τους (Emκ. 1), παρ’ Oλη τν παραφθορH - «0αρ0αρισµ2» ποh <π9στη
µετH τν καταστροφ
(π.χ. στρ-γξ κ.λπ.). KαR
090αια δια0-ζουµε καR
κατανοοDµε τν κατH τ2ν
Γ.M. «>τελ7» τρισερµ.Σχ3µα 1A
νευτη (;) Aπιγραφ τGν
τριπ4δων: τι-ρι-π--δε αι
˜-κ9-ϋ κε-ρ̃ε-σ-ηο γ̃ε-κ̃ε = τρποδες AYγεhς Kρ.σιος U] χει (κατ9χει).

4. OY π8νακες: OS πνακες - ;0ακες AχρησιµοποιοDντο συνεχGς >π2 τοhς AYγαους, εsτε α) _ς παιχνδια (Σχ. 2α): «πεσσ πεντ γραµµα... π ντε γραµµαLς Vπαιζον»
( Hσ'χ., Σοφ. Aποσπ. 381 καR :Hρ4δ. 1.94) _ς καR «(Παλαµ.δης) Nφε6ρε πεσσοUς κC#ους τε» (Σοφ. Aπ. 380), εsτε 0)_ς >0-κια λογιστικH Oπως \ Aκπληκτικ2ς «rA0αξ ΣαλαµJνος»
ΓX ΓH Γ∆ Π
τοD 7ου αY. (Σχ. 2K) µF µον-δες, δεκ-δες, 3κατοντ-δες, χιλι-δες καR τ-λαντα (τ) µF τH πενταπλ-YερC γραµµN
σι- τους (π) στ2 Aπ-νω µ9ρος, εsτε γ) _ς πιν-κια
γραφ7ς/γεωµετρας («γρ&ψας Nν π$νακι πτυκτ4<»:
IλιHς Z169). EYδικiτερα Aχρησµευαν _ς «NσχαρεLα»7 = Yκριiµατα (;) δικτυωτH >ριθµηµ9να \ριζοντως καR καθ9τως (Σχ. 2α) πρ2ς τοποθ9τηση
T X H ∆ I
καR εcκολη εvρεση πραγµ-των (σφραγδων κ.λπ.)
Σχ. 2.
z πρ2ς Aκµ-θηση/<πενθ'µιση τGν συµ04λων συλλα0ικ7ς γραφ7ς (Σχ. 3). :O Πλο'ταρχος >ναφ9ρει στ2 «ΠερR Σωκρ-τους
δαιµονου» (578), τ2 3ξ7ς καταπληκτικ2 «(εYς Aλκµ.νης παν-ρχαιον τ-φον ε<ρ9θη)... π$ναξ χαλκο6ς Vχων
γρ&µµατα (=σ'µ0ολα) πολλ θαυµαστ» _ς παµπ-λαια, τ'ποι 0αρ0αρικοR
Σχ. 3.
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τGν χαρακτ.ρων AYγυπτιακοR (συλλα0ογρ-µµατα).
:O Ventris Aργαζ4µενος στν >ποκρυπτογρ-φηση τ7ς PAΦ κατiρθωσε νH καθορσ]η τ φωνητικ >ξα Oλων σχεδ2ν τGν
συµ04λων τ7ς ΓΓB µF µα ;γνωστη σF AµQς
µ9θοδο, τν συνδυασµικ.. T2 µ4νο ποh
µQς >ποκ-λυψε eταν, Oτι Aργ-σθηκε µF
«Aσχ-ρες» (grids)! Στ2 Σχ. 4A Uχουµε τν
τελικ Aσχ-ρα τοD Ventris µF 5 κ-θετες
στ7λες µF τH φων.εντα a, e, i, o, u καR 13
σειρ9ς, Aξ ν I πρiτη περι9χει τH σ'µ0ολα - φων.εντα καR οS <π4λοιπες τH σ'µ0ολα - συλλα09ς, ποh >ρχζουν >π2 τH 12
σ'µφωνα, Oλα στν Aγγλικ. (π.χ. da, de,
di, do, du)! ∆Fν <π-ρχουν οS συνδυασµοR
Σχ. 4. =Eσχ;ρες.
τGν b καR g.
rAραγε οS AYγαJοι χρησιµοποιοDσαν AσχαρεJα; MH φυσικ-, Oπως Uχουν οS σηµερινοR συλλα04γλωσσοι λαοR ( I-πωνες, Kορε-τες) τH πιν-κια καR τRς γραφοµηχαν9ς
τους. ^Oπως καR οS τυπογρ-φοι Uκαναν χρ.ση τ7ς «κ-σσας» γιH τν εvρεση wχι µ4νο τGν γραµµ-των (κεφαλαJα / πεζ-), >λλH καR συλλα0Gν Oπως µορων (ν&, θ), συνδ9σµων (κα$, P). B90αια τH σ'µ0ολα π.χ. τ7ς ΓΓB δFν τH Uγραφαν µ9σα σF >γγλικH
AσχαρεJα, Oπως τοD Ventris, >λλH σF eλληνικ;, οcτε πρ4φεραν συλλα0Fς π.χ. de (ντ9),
ja (τζ-), qo (κ04), wa (γου-). :O αYσθαντικ2ς πολιτισµ2ς τGν AYγαων µF τν εgαισθησα τ7ς τ9χνης του δFν θH εKχε µα «0-ρ0αρη»/σκληρ γλGσσα >λλH µα µF «τρυφερ» προφορ-. ^Eνα AσχαρεJο, ποh πιθανGς νH χρησιµοποιοDσαν οS AYγαJοι, εKναι
τ2 προτειν4µενο >π2 AµF (Σχ. 4B) µF τRς >ντστοιχες προφορFς σF παρ9νθεση π.χ. ΛO

→ (ρλ ο), δηλ. τ2 λ µεταξh λ καR ρ Oπως τ2 Aγγλ. run. EKναι αgτ2 ποh >ναφ9ραµε προηγουµ9νως >π2 τ2ν Πλο'ταρχο.
ΠGς µαθανανε καR πGς θυµ4νταν τ2 καθ9να >π2 τH 90 συλλα0ογρ-µµατα (63 εKναι
τH 0ασικ-); :Aπλο'στατα µαθανοντας µα - µα σειρH >π2 τRς 13 >ριθµηµ9νες σειρ9ς. Π.χ. τν U0δοµη σειρH
= κ̃ια = κ̃α, κ̃ε, κ̃ι, κ̃ο, κ̃ϋ, >φοD οS συλλα0Fς αgτFς
εKναι καR >κροφωνες τGν λ9ξεων/σχηµ-των (κ̂αλ = γαλ7, κ̂9λω(ρ), κ̂'λι(ξ),
κ̂4(µ)φο(ς) = γ4µφος, κ̂ϋπ(α) = γ'ψ). Agτ2ς \ πνακας / AσχαρεJο προτενουµε νH
χρησιµοποι7ται παγκοσµ8ως γιH τRς AYγαJες γραφFς (ΓΓB, ΓΓA κ.λπ.).

5. T/ Rλφ;Kητο. ΠGς φθ-σαµε στ2 >λφ-0ητο; TH εgρεας >ποδοχ7ς AσχαρεJα
(Σχ. 4B) εKχαν στν κ-θε µα >π2 τRς 5 κ-θετες στ7λες τ2 σ'νολο τGν «φωνGν» ποh
λ.γουν στ2 >ντστοιχο φων7εν π.χ. στν πρiτη στ.λη εKχαν τRς A, BA, ΓA κ.λπ.
«φωνFς» χωρRς >ρθµηση.
T2 πρ40ληµα eταν στRς \ριζ4ντιες σειρ9ς, πο', AνxG στν πρiτη eταν τH φων.εντα,
στRς ;λλες π.χ. στ 2η τοποθετοDσαν τH BA, BE, BI, BO, BY κ.ο.κ. _ς «φωνFς» (wχι
_ς συλλα0Fς µF δ'ο στοιχεJα). AριθµοDσαν λοιπ2ν 2, 3, 4 τRς <π4λοιπες σειρFς {πλGς
Aνθυµο'µενοι τRς «φωνFς» >π2 τH σ'µ0ολα.
K-ποιος (\ Παλαµ.δης;) z κ-ποιοι κ-ποτε σκ9φθηκαν τ2 {πλο'στατο >λλH Aκπλη-
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κτικ4: NH τοποθετ.σουν σF κ-θε σειρH >ντR >ριθµοD Wνα σ'µ0ολο, ποh νH θυµζ]η
>ντστοιχο τ7ς ΓΓB (π.. K = κϋ-π(α) = γ'ψ8: Σχ. 4B). ^Eτσι, >ντR νH ψ-χνουν στ θ9ση
τ γραφ
τ7ς φων7ς «κϋ», γρ-φανε >ντστοιχα KY. Aποτ9λεσµα, I
κατ-ργηση τGν 90 δυσκ4λων συµ04λων τ7ς ΓΓB καR I >ντικατ-στασ. τους µF 5 φων.εντα καR 12 ;φωνα σ'µ0ολα (νοµ-σθηκαν σ'µφωνα) tτοι 17 γρ-µµατα εgκολοσχεδαστα, ποh Uκαναν Oλους τοhς συνδυασµοhς τ7ς ΓΓB. KαR Aγ9νετο τ2 >λφ-0ητο
_ς µαθηµατικ2 Aπακ4λουθο µιQς συλλα0ικ7ς γλiσσας (ποD εKναι I Φοινκη;)! T
Aξελξεις <π7ρξαν τ4τε στRς γλGσσες τGν λαGν τ7ς Egρiπης/M. Aσας;

OI «BAPBAPOI». ∆εκ-δες ;ρθρα Uχουν γραφ7 στ2ν «∆» σχετικH µF τν Aξ-πλωση/Aποικισµ2 z καR πολιτιστικ Aπδραση τGν AYγαων - :Eλλ.νων στν Egρiπη – M. Aνατολ.. MF τν <ποχiρηση τGν π-γων τοD τελευταου παγετGνος πληµµυρζουν οS παραλιακοR οYκισµοR τοD τ4τε 3λλαδικοD χiρου καR οS AYγαJοι - ^Eλληνες Aξαπλiνονται σταδιακH πρ2ς τν M. Aσα/M. Aνατολ., πρ2ς 0ορρQν (Pωσα,
Kεντρικ καR B. Egρiπη), πρ2ς δυσµHς (Γαλλα, Aγγλα) καR διH θαλ-σσης πρ2ς
Iταλα, :Iσπανα. TH φDλα µεταφ9ρουν Uθιµα καR γλGσσα, ποh µF τοhς αYGνες καR τν
>ποµ-κρυνση >π2 τ2 κ9ντρο παραφθερεται, «0αρ0αροποιεJται». EYδικiτερα τ2
κλJµα Aπηρε-ζει τν προφορ-. ^Oπως καR στ2ν 3λλαδικ2 χGρο τ2 ψυχρ2 κλJµα µεταλλ-σσει τν προφορH τGν CρεινGν πληθυσµGν µF τν >ποκοπ φωνη9ντων (τ2
στ4µα πρ9πει νH µ9ν]η κλειστ4), Uτσι καR τH φDλα/λαοR τ7ς Kεντρικ7ς, B4ρειας καR ∆υτικ7ς Egρiπης µετατρ9πουν τν 0ασικH δισ'λλα0η πρωτο-ελληνικ σF µονοσSλλαKες γλGσσες. ^Oπως λοιπ2ν στH CρεινH τ7ς :Eλλ-δος λ9νε τ2 µουλ-ρι → µ’λHρ’ z «0-λε τRς 09ρες» → «0-λ’ τσ’ 0Fρς», Uτσι καR στ B. καR ∆. Egρiπη λ9νε τ2 «ο1νος» → Γερµ.
Wein, Aγγλ. win(e), Γαλλ. vin, AνxG στ N. Egρiπη παραµ9νει I δισ'λλα0η λ9ξη Λατ.
vinum < FοKνος < ΓΓB γ4-νο → Iταλ. + :Iσπ. vino. ∆ηλ. συνηθ9στατα χ-νεται τ2 τελευταJο φων7εν Oπως Qγκν → QγκCλος → Λατ. angulus >λλH Γαλλ. καR Aγγλ. angle
καR Γερµ. Eckl.
rEτσι οS γλGσσες τGν ΓερµανGν, ΣκανδιναυGν, :OλλανδGν, rAγγλων, Γ-λλων µετατρ9πονται σF µονοσSλλαKες, >φοD καR 0ασικFς λ9ξεις, ποh \µοι-ζουν µF δισ'λλα0ες, τRς προφ9ρουν _ς µονοσ'λλα0ες: Aγγ. wond(er) = >πορG, Γερµ. Frend(i)g = εcθυµος z ρ.µατα werd(e), Γαλλ. parler = \µιλG. (Π-ντως στ Γαλλικ <π-ρχει καR ποσοστ2 δισυλλ-0ων λ9ξεων mai-son <mano = µ9νω. ^Oσο γιH τν Iταλικ καR :Iσπανικ καR τRς Σλα0ικ9ς, εKναι 0ασικH δισ'λλα0ες γλGσσες, >λλH µF π-ρα πολλFς συλλα0Fς νH λ.γουν σF σ'µφωνα (π.χ. bar-ba, con-te, cal-do κ.;.).
Συµπ?ρασµα: ^Oλες οS εgρωπαϊκFς γλGσσες εKναι παρεφθαρµ9νες 3λληνικFς «δι-λεκτοι», ποh Uχασαν τ (δι)συλλα0ικ4τητ- τους. rEτσι οS EgρωπαJοι Uχουν AγγενFς
πρ40ληµα Aκµ-θησης->ν-γνωσης (π.χ. Aγγλ. scrabml(e), flight, Γερµ. schwarz κ.;.).
H NEOEΛΛHNIKH. :H συν9χεια τ7ς :Eλληνικ7ς Γλiσσας >π2 τν AYγαα µ9χρι τ σηµεριν εKναι >ναµφισ0.τητη. Παρ’ Oλη τν περοδο τGν «µα'ρων χρ4νων»
I νεοελληνικ διατ.ρησε σχεδ2ν >τ4φυα τν (δι)συλλα0ικ4τητ- της (νε-ρ4, γε-λG).
^Oµως κατH τν Aξ9λιξ. της προστ9θηκαν συνδυασµο, ποh 0ασικH δFν Aπηρ9ασαν
τ δοµ. της. ^Oπως: 1. TH διπλQ γρ-µµατα (ψ καR ξ = κσ). 2. TH διπλQ σ'µφωνα (λλ,
00, ππ, σσ, κκ). 3. TH αυ, ευ. 4. TH δψηφα σ'µφωνα (µπ, ντ, γκ >π2 ξ9νες λ9ξεις). 5.
TH τελικ- σ'µφωνα (ς καR ν). TH συµφωνικH Oµως συµπλ9γµατα ( 4ο Oπως 0λ, κρ,
σκ...), ποh δFν <π7ρχαν στν AYγαα γλGσσα (σπ9ρ-µα → ΓΓB π9-µα), δηµιουργοDν
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µικροπρο0λ.µατα στ συλλα0ικ4τητα, wχι Oµως >ξεπ9ραστα.

H ΠPOANAΓNΩΣH. rEτσι Cνοµ-ζουν στH νηπιαγωγεJα τν πρiτη προσπ-θεια >ναγνiσεως, χρησιµοποιοDνται δF τρεJς µ9θοδοι: 1. :H συνθετικ (>π2 τH γρ-µµατα συνθ9τουν λ9ξεις. 2. :H >ναλυτικ z \λικ (µαθανουν εYκ4νες/λ9ξεις) καR τRς >ναλ'ουν σF γρ-µµατα). KαR
3. I >ναλυτικοσυνθετικ., δηλ. >ναλ'ουν τ φρ-ση σF λ9ξεις, τRς λ9ξεις / εYκ4νες σF θ9µα - πρ4θεµα - Aπθεµα π.χ.
Σχ. 5. =Aπ/ τ/ KιKλ8ο «MH
in-geni-ous (z τRς 3λληνικFς σF συλλα0Fς) καR αgτH σF ΓλQσσα µου» τ3ς A´ ∆ηµοτικοD.
γρ-µµατα. MετH >νασυνθ9τουν >π2 τH γρ-µµατα τ λ9ξη (Σχ. 5). (ΣτH AγγλικH I πτ.ση, flight = φλ-ιτ f.l.i.g.h.t.!!)
^Oλα αgτH τH συστ.µατα Aπροτ-θηκαν διαδοχικH >π2 παιδαγωγοhς τ7ς Egρiπης
καR τGν HΠA (Montessori, Piage, Decroly, Nelson), χωρRς νH Aπιλ'σουν τ2 δυσεπλυτο
πρ40ληµα τ7ς τα'τισης τ7ς «φων7ς» µF τH γρ-µµατα τ7ς Oποιας λ9ξης. TH συστ.µατα εYσ.χθησαν καR στν :Eλλ-δα, Aχρησιµοποι.θησαν δF αgτο'σια µF παταγiδη
>ποτυχα, >φοD >π2 τ2 νηπιαγωγεJο φθ-νουν τH παιδιH στ2 δηµοτικ2 {πλGς ψελλζοντας µερικFς λ9ξεις, χωρRς νH γνωρζουν πλ.ρως >ν-γνωση.
rEτσι οS παιδαγωγο, >ντR νH >λλ-ξουν σ'στηµα AπινοGντας Wνα καθαρH eλληνικB, στηριζ4µενο στ συλλα0ικ δοµ τ7ς γλiσσας µας, προ0ληµατζονται µF ;σκοπα Aρωτ.µατα Oπως: Γιατ τH ν.πια νH δια0-ζουν; Π4τε πρ9πει νH >ρχσουν; ΠοD καR
>π2 ποι4ν νH µαθητε'σουν (γον9α z σχολεJο); Π4σο πρ9πει; KαR πGς (παιχνδι κ.λπ.);
^Oλα δF τH προσχολικH 0ι0λα µF 0-ση τν >ποστ.θιση τ7ς >λφα0.τας χρησιµοποιοDν >παρ-δεκτες λ9ξεις. Aπ2 τH τρα πλ9ον γνωστH παραθ9τω: 1. τξο, ταξ$. 2.
µπ.λ/γκλ. 3. µοσχοµπ$ζελα µυρωδ&τα, µαριον ττες µD µαντολYτα! κ.λπ.
H EKMAΘHΣH. T πρ9πει νH γν]η; ΠρGτα νH συνειδητοποι.σουµε τ2 πρ40ληµα τGν Egρωπαων, ποh >πορρ9ει >π2 τν Aγγεν7 >δυναµα >ν-λυσης τGν λ9ξεων
σF συλλα09ς. EKναι πλ9ον RλφαKητικFς γραφ9ς. OS δ'ο ;λλες κατηγορες γραφGν10
εKναι οS συµφωνικFς Oπως I 30ραϊκ/>ρα0ικ καR οS συλλαKικFς Oπως I Yαπωνικ µF
 100 συλλα0Fς - σ'µ0ολα (ja-ma = 0ουν2) _ς καR I 3λληνικ., µF συλλα0Fς Oµως >π2
24 γρ-µµατα. rEτσι I :Eλληνικ., µF 0ασικFς λ9ξεις δισ'λλα0ες καR µF δοµ καθαρH
συλλα0ικ., µF συλλα0Fς ποh σχεδ2ν π-ντα >ποτελοDνται >π2 Wνα σ'µφωνο (σπ-νια
δ'ο) στν >ρχ καR Wνα φων7εν στ2 τ9λος, δικαιοDται νH Uχ]η δικ4 της καR µοναδικ2
σ'στηµα Aκµ-θησης / >ν-γνωσης.
Πρ9πει πρGτα νH κ-νουµε Wναν κατ-λογο 300 λ9ξεων, >φοD \ρσουµε τRς 0ασικFς >λλH
καR {πλFς λ9ξεις (π.χ. στ2 Λ = λ-δι, λαιµ4ς, λ9γει, λεµ4νι, λ9ξη κ.λπ.). MετH νH γρ-ψουµε καρτ?λλες µF τRς 0ασικFς συλλα0Fς π.χ. κα, κε, κι, κο, κου, κη. Aντ’ αgτGν προτενω
τν κατασκευ κSKων (Σχ. 6): ΣτRς πλευρFς τοD πρiτου θH γρ-ψουµε µF παχh στυλ2 τ2
α, ε, η, ο, ου, η (θH 0γ-λουµε φωτοτυπα τ2 Σχ. 6) καR θH γεµσουµε τH γρ-µµατα µF
µαDρο µαρκαδ4ρο. AφοD 0γ-λουµε ;λλες 6 φωτοτυπες τοD Σχ. 6A, συµπληρiνουµε
τοhς Wξι κ'0ους µF τ2 κ, µ, π, σ, τ καR λ (Σχ. 6.2 καR 7). AφοD γρ-ψουµε τRς καρτ9λλες 4,
5 καR 6 sσες µF τRς πλευρFς τGν κ'0ων, _ς καR τRς µισFς καρτ9λλες 1α, 3 καR 6, Uχουµε Oλο
τ2 >παιτο'µενο <λικ2 γιH τν Aκµ-θηση τ7ς >ν-γνωσης. (Προτενω τH γρ-µµατα τGν 6
κ'0ων νH χρωµατισθοDν µF τH 3ξ7ς χρiµατα: :O κ'0ος κ = κ4κκινος, \ µ = µπλ9, \ π =
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πρ-σινος, \ σ = κτρινος, \ τ = µi0
καR \ λ = πορτοκαλ.ς.)
ΠρRν >ναπτ'ξουµε τ µ9θοδο
>ν-γνωσης, πρ9πει νH >ναφερθοDµε στν Aκµ-θηση τ7ς προφορικ7ς «µητρικ7ς» γλiσσας. :H
:Eλληνικ λ4γxω τ7ς δοµ7ς της
εKναι I εgκολiτερη καR I ταχ'τερη στν Aκµ-θησ. της _ς «µητρικ7ς» γλiσσας (I µητρικ
µπορεJ νH εKναι δ'ο γλGσσες z
καR τρεJς, Oταν οS γονεJς µιλοDν
;λλες γλGσσες, µποροDν δF νH
µαθευτοDν >π2 τ2 0ρ9φος συγχρ4νως). AρκεJ >π2 τν Iµ9ρα
τ7ς γενν.σεως I µητ9ρα - τροφ2ς
νH τοD µιλQ ρεµα, καθαρ-, µελωδικH τονζοντας τRς συλλα09ς,
wχι Oµως συλλα0ζοντας. rEτσι,
Aφ4σον τ2 Cπτικοακουστικ2 σ'στηµα τοD 0ρ9φους λειτουργεJ
κανονικ-, τ2 :Eλλην4πουλο τGν
3 µηνGν µπορεJ νH κατανο]7 
100 0ασικFς λ9ξεις καR 10 µηνGν
Σχ. 6 A. =Aν;πτυγµα κSKου. 1. KSKος φωνη?ντων. 2. KSKοι 1000. ^Oταν τ2 σ'στηµα \µισυλλαKQν 1α.3. KαJ 6. =OρθογVνιες κ;ρτες. 4+5. λας _ριµ-σ]η (1 Wως 1ó AτGν), τ2
Tετρ;γωνες. 7. 5Eτοιµο Rν;πτυγµα συλλαKQν π.χ. κα. 8.
0οηθQµε νH προφ9ρ]η καθαρH τ
KατασκευN κSKου.
συλλα0ικ γλGσσα µας, >ποκτGντας τν αsσθηση τ7ς συλλα07ς – «φων7ς». ∆Fν συµ0ανει τ2 sδιο µF τRς εgρωπαϊκFς γλGσσες Yδως τGν γερµανογενGν (rAγγλων, Σκανδινα0Gν, :OλλανδGν κ.λπ.). Λ4γου χ-ριν τ2 Aγγλ4πουλο πρ9πει νH ξεχωρσ]η π-νω >π2 100 µονοσ'λλα0ες λ9ξεις, ποh προφ9ρονται >π2 wa
= γου-, we Wως wi, πρQγµα τροµερH δ'σκολο γιH µικρ2 παιδ (π.χ. wage, wake, weigh,
way, wear κ.λπ.).
^Oταν πλ9ον τ2 παιδ ( 2 AτGν) \µιλ]7, προφ9ροντας  1000 λ9ξεις, εKναι ριµο νH
παξ]η µαζR µF τH παιχνδια του καR τοhς κ'0ους. Aστειευ4µενοι, κ-νοντας µορφασµο'ς, θH τοD δια0-σουµε φωναχτH τ2 κ'0ο µF τH φων.εντα. Aργ4τερα τ2ν κBκκινο (τονζοντας, κ4κκινο = κ) κ'0ο µF τH κα, κε.... (οS σ'λλα0ες σHν φων9ς, wχι δ'ο
γρ-µµατα κ+α), µετH τοhς <π4λοιπους. ^Oταν τ2 ν.πιο σF 1-2 µ7νες (π-ντα παζοντας) τ2ν 0ρσκ]η µ4νο του, τ4τε µποροDµε νH 0-λουµε πλ-ι-πλ-ι δ'ο κ'0ους π.χ. πQµε καR νH ποDµε τ λ9ξη «πQµε». |Aν τ2 ν.πιο Aπαναλ-0]η συνειδητ& τ λ9ξη, ξεκινPQ
τ διαδικασα τ7ς >ν-γνωσης. Tiρα, Oποτε θ9λει, µπορεJ νH συνδυ-ζ]η µF τ 0ο.θειµας τοhς κ'0ους δηµιουργGντας λ9ξεις. KαR Aγ9νετο >ν-γνωση!
κBλλα

H KATAΣKEYH. AφοD φωτοτυπηθ]7 τ2 Σχ. 6 σF χοντρ2 γυαλιστερ2 χαρτR καR
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συµπληρωθ]7, _ς >ναφ9ραµε, κ40ουµε τ2 περγραµµα, τσακζουµε στRς Aστιγµ9νες
γραµµFς καR κολλQµε τ λωρδα ποh γρ-φει «κλλα». TRς <π4λοιπες >κµFς τRς κολλQµε µF σελοταηπ (Σχ. 6.8). rEτσι κατασκευ-ζουµε συνολικH 7 Uγχρωµους κ'0ους
(Wνα µF φων.εντα καR Uξι µF συλλα09ς). MετH 3τοιµ-ζουµε τRς τετρ-γωνες καρτ9λλες
καR τRς µισ9ς.

OI ΛEΞEIΣ. :H Aπιλογ τGν >ρχικGν λ9ξεων Aπαφεται στ συνδυασµικ Sκαν4τητα καR φαντασα τοD γον9ως/Aκπαιδευτ7. EνδεικτικH προτενω τοhς 3ξ7ς πρiτους
συνδυασµο'ς: πQ-µε/;-κου. MετH µF τ µισ κ-ρτα «K» (1α) τοποθετηµ9νη διαδοχικH
στRς πλευρFς 3ν2ς κ'0ου π.χ. τοD «µ» Uχω Wνα δε'τερο κ'0ο «K». Συνδυ-ζοντ-ς τον
µF τ2ν κ'0ο «K» Uχω τRς λ9ξεις «κακ-», «κακ4», «κακ.», «κο'κου», «κικ.», «κοκ4».
Συνεχζοντας Uχουµε «κ-τι», «κ-σσα», «µ-σα», «µ9σα», «µ9ση», «µισ-», «κ4τα», «κουτ», «κουτ4», «µετ-», «sσα», «wσα», «;σε»... – Oλες µF τοhς κ'0ους «K» «µ» «σ».
Περπου 80 τ'ποι λ9ξεων ε<ρ9θησαν (0ασικH δισ'λλα0ων) µF συνδυασµ2 τGν 7 κ'0ων καR  300 σF συνδυασµ2 µF τRς καρτ9λλες.
MF τ χρ.ση τοD «ς» (τελικ2) καR «ω» (ρ.µατα) Aµπλουτζεται τ2 λεξιλ4γιο. OS
καρτ9λλες γα, να, καR Aν συνεχεPα οS <π4λοιπες (Σχ. 6.5+6) τ2 συµπληρiνουν [AνδεικτικH Λ= λγα/λγο/Uλεγα, ∆I= π4δι/λ-δι/δνε/δνω/δικ4(ς) µου]. ΓενικGς οS µισFς
καρτ9λλες τοποθετοDνται στοhς κ'0ους µετα0-λλοντας τ συλλα0 (κε→και).
∆YNATOTHTEΣ. :H µοναδικ :Eλληνικ ΓλGσσα µαθανεται νωρς, γρ.γορα
καR εcκολα χ-ρις στ (δι)συλλα0ικ δοµ. της σF Oλα τH Aππεδ- της: Aντληψη, \µιλα, >ν-γνωση καR παρ-λληλη γραφ.. ^Oταν οS νευρο-ψυχο-πνευµατικFς Sκαν4τητες τοD παιδιοD σταδιακH _ριµ-ζουν (πολh νωρτερα >π’ O,τι φανταζ4µαστε), τ4τε
εKναι \ κατ-λληλος χρ4νος Aκµ-θησης τGν σταδων τ7ς γλiσσας. rEτσι τH :Eλλην4πουλα µποροDν νH διαθ9τουν τ2 AργαλεJο τ7ς γλiσσας στH τρα τους Uτη σF <ψηλ2
ποσοτικ2/ποιοτικ2 Aππεδο. Στ2 νηπιαγωγεJο θH µποροDσαν νH γρ-φουν καR νH δια0-ζουν {πλQ λογοτεχνικH καR AπιστηµονικH κεµενα. T2 δF πρ4γραµµα τοD δηµοτικοD νH >ναµορφωθ]7 σF Aππεδο γυµνασου µF 0ι0λα καR τρ4πους διδασκαλας τελεως διαφορετικο'ς. ^Oλα αgτH µF χαρ-, µ9σα στ2 παιχνδι, µF δηµιουργικFς >σχολες, µF µαθηµατικ-, γυµναστικ., µουσικ., χορ4, >παγγελα. Mα ν9α >γωγ.-παιδεα.
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Kων. Kαρµιρ;ντζος
Aρχιτ9κτων

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ

=Aθλητικ; τινα
«H Eλλ&δα στν Λαµ$α
κι Qπ. π&νω !Aλ#αν$α.»
∆Dν µπορ< ν µ θαυµ&σω τν ε/ρηµατικτητα το6 Qνωτ ρου δ$στιχου, ποU τραγουδο6ν οM
εγενεLς !Aλ#ανο φ$λαθλοι, ποU κατ σCµπτωσιν ε1ναι κα οBκονοµικο πρσφυγες στν χ=ρα
µας, Nν χορ4< σD κ&θε ποδοσφαιρικ. Qγ<να ποU συναντι<νται. E1ναι Qπ. τ bγντερα Qθλητικ συνθ3µατα. T=ρα σεLς θ Nρωτ3σετε, κα µD τ. δ$κιο σας, τ$ κ&νει Nν προκειµ ν4ω e Eλληνικ !Aστυνοµ$α. OE! !Aπολαµ#&νει τ. τραγοCδι κα Qπ ρχεται. Kαθσον, _ν Nπ µ#gη, θ κατηγορηθg* γι ρατσισµ. Qπ’ fλους Nκε$νους τοUς προοδευτικοCς, ποU µαζεCονται στ δι&φορα
στρογγυλ&, τετρ&γωνα κα u#λ τραπ ζια τ*ς τηλεορ&σεως. !Aπ. τν _λλη ε1ναι δυνατν, `ρισµ νοι καλο Qστυνοµικο ν δε$ρουν τοUς Nργοδτες τους; Tρ<νε οM _νθρωποι ψωµ&κι Qπ. τς
καθ’ fλα νµιµες Nπιχειρ3σεις τ*ς !Aλ#ανικ*ς Mαφ$ας. OE, κα e Qχαριστ$α Vχει τ fρι& της.
Στ Qξιοσηµε$ωτα τ<ν µην<ν ποU π ρασαν ταν κα e 7ντ.ς το6 !Iσραλ ν$κη το6 Παναθηναϊκο6 Nπ τ*ς Mακκ&µπι («Mακκα#αLοι») το6 TDλ !A#$#. N$κη, ποU τ.ν κατ στησε πρωταθλητ Eρ=πης στ. µπ&σκετ. T$; N κψω τς µαλακ$ες πρω-πρω$, Qφο6 e Θεσσαλον$κη
ε/ρ$σκεται Nντ.ς τ*ς Eλληνικ*ς Nπικρατε$ας; Aτ. τ. λ τε σεLς, Qλλ σYς ποις σYς ρωτ&ει
(γι ν µ γρ&ψω καν να πι. _σεµνο ρ*µα, κα τ. κψει R Λ&µπρου); OEχετε ρωτ3σει καν να E#ραLο τ*ς διασπορYς, π<ς QποκαλεL τν συµπρωτεCουσα. T. «Θεσσαλον$κη» δDν τ. χρησιµοποιο6ν `ς πολU 7λληνικν. Λοιπ.ν τν «Σαλον$κη» τν Qποκαλο6ν «e πρωτεCουσ& µας».
Γι’ ατ. σYς γρ&φω, fτι R Παναθηναϊκ.ς Vπαιζε Nκτ.ς hδρας. Kι ατ e Nντ.ς Bσραηλινο6 Nδ&φους ν$κη το6 Π.A.O. Nπ συρε τν µ*νιν τ<ν bγν<ν φιλ&θλων τ*ς Mακκ&µπι. T=ρα οM dδιοι
ταν, νεαρο ποU δοCλευαν γι τν δση τους ταν, θ σYς γελ&σω. Π&ντως οM πανηγυρ$ζοντες !AθηναLοι uπαδο το6 πρωταθλητ* Eρ=πης Vφαγαν τ. ξCλο τ*ς QρκοCδας. Kι fλα ατ
στ. κ ντρον τ*ς Θεσσαλον$κης· κ&τω Qπ. τ.ν Λευκ. ΠCργο. Bε#α$ως κα δDν περνY Qπ. τ.
µυαλ µας fτι µD πρσχηµα τ. ποδσφαιρο κα τ. µπ&σκετ – κ&τι σν _τυπος πλεµος Bορε$ων
κα Nοτ$ων – τεκτα$νεται χωριστικ. κ$νηµα στν Bρειο Eλλ&δα Qπ. κ&ποιους σκοτεινοUς
κCκλους. Aτ ε1ναι παραµCθια γι µικρ παιδι&. Kα καλ<ς Vκανε e Qστυνοµ$α κα δDν Nπεν #η, γιατ µπορεL (λ γω, µπορεL) ν συνελ&µ#ανε κα καν να E#ραLο κα ν_χαµε ντρ&#αλα,
fπως τν Vπαθε e KCπρος, ποU συν λα#ε τοUς δυ. E#ρα$ους κατασκπους.
Kα γι ν συµπληρ=σουµε τ. Qθλητικ µας π&ζλ, _ς σταµατ3σουµε κα στν κοµµατ&κι περ$εργη δ3λωση το6 κυρ$ου !Aντ=νιο Xουν Σ&µαρανγκ, προ δρου τ*ς Παγκοσµ$ου !Oλυµπιακ*ς
!Eπιτροπ*ς, R RποLος π ραν τ<ν _λλων µYς ε1πε οZτε λ$γο-οZτε πολC, fτι οM !Oλυµπιακο Qγ<νες
το6 2004 θ διεξαχθο6ν στν !Aθ3να, Nφ’ fσον δDν /π&ρχει Qναταραχ στν χ=ρα µας. Kα παρ&λληλα Vδωσε Nντολ στν ΣεοUλ ν NπιταχCνgη τς Nργασ$ες της γι Qν&ληψη !Oλυµπι&δος! !Eξ
fσων γνωρ$ζω κι Qπ’ f,τι φα$νεται, οMασδ3ποτε φCσεως Qναταραχ στν Eλλ&δα, fπως τολ&χιστον δε$χνουν σ3µερα τ πρ&γµατα, Qποκλε$εται τολ&χιστον γι πεντακσια χρνια, Nκτ.ς
_ν R κCριος Pου#Yς φορ σgη µ$νι φοCστα, περισταλg* τ. `ρ&ριο τ<ν σκυλ&δικων κα λοιπ<ν νυχτεριν<ν κ ντρων ] καταργηθg* R «Πρωϊν.ς KαφDς» το6 Γι=ργου Παπαδ&κη. Λ τε, ατ e γρι
Qλεπο6 το6 Qθλητισµο6 ν ξ ρgη κ&τι παραπ&νω, ποU Qγνοο6µε NµεLς οM _µεσα Nνδιαφερµενοι;
Kα Nπειδ δDν #λ πω «OAνδρες cEτοιµους γι cOλα» παρ µνο στν Nκποµπ το6 κ. MικροCτσικου, Qνησυχ< λιγουλ&κι γι τ. τ$ #υσσοδοµο6ν οM προαι=νιοι φ$λοι µας.

ΓιQργος ΠετρBπουλος

ZOΦEPO TO MEΛΛON THΣ OMOΓENEIAΣ

MBνο 30.000
παιδιC
διδ;σκονται
τNν MEλληνικN

MO καθηγητNς Γ. KουρKετ;ρης

στJς HΠA

H APXIEΠIΣKOΠH A∆IAΦOPEI ΓIA THN EΛΛHNIKOTHTA
T. µεLζον θ µα τ*ς Eλληνικ*ς Παιδε$ας τ<ν Eλληνοαµερικαν<ν Vχει πλ ον τεθ*, κα e Qντιµετ=πισ3 του δDν µπορεL
ν µαταιωθ*. !Eν< τ θραν$α τ<ν κοινοτικ<ν 7λληνικ<ν σχολε$ων Qδει&ζουν κα τ Nλ&χιστα 7λληνικ Bδιωτικ σχολεLα
στς HΠA ζητο6ν Qπεγνωσµ να τ #ο3θεια το6 7λληνικο6
κρ&τους, e !Aρχιεπισκοπ – µ χρι τ στιγµ ποU γρ&φεται
τ. παρν – δDν Vχει Qπαντ3σει στ. Nρ=τηµα, γιατ δDν Qποδ χεται τν δωρεν Qποστολ Eλλ3νων δασκ&λων Qπ. τ.
YπουργεLο Παιδε$ας (#λ. «∆αυλν», τ. 219).
:O δρ. Nικ4λαος Kλαδ4πουλος, \ \ποJος τH τελευταJα δ9κα χρ4νια διη'θυνε τ2 ΓραφεJο
Παιδεας τ7ς Aρχιεπισκοπ7ς Aµερικ7ς καR συνταξιοδοτ.θηκε προσφ-τως, σF συν9ντευξ. του στν \µογενειακ Aφηµερδα «Πρωιν.» >ναφ9ρθηκε στ2ν ρ4λο τGν Sερ9ων
στν 3λληνικ παιδεα τGν Aποδ.µων.
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:O δρ. Kλαδ4πουλος AπαινεJ καR <µνεJ τ2 Uργο τGν :Eλλ.νων AκπαιδευτικGν καR τGν κοινοτ.των ποh διατηροDν Iµερ.σια καR >πογευµατινH σχολεJα καR >πευθ'νει Uκκληση στν
:Oµογ9νεια νH στηρξPη τH κοινοτικH σχολεJα. Λαµ0-νοντας <π’ wψιν τ2ν ρ4λο ποh διαδραµατζουν οS SερατικGς προϊστ-µενοι τGν κοινοτ.των καR τν >π4λυτη κυριαρχα τους,
καλεJ τοhς SερεJς νH κατα0-λουν κ-θε προσπ-θεια, στε νH λειτουργ.σPη σF κ-θε κοιν4τητα >πογευµατιν2 σχολεJο. Eπισηµανει µ-λιστα, Aπι0ε0αιiνοντας σχετικH δηµοσιε'µατα τοD «∆αυλοD», Oτι, AνPG <π-ρχουν Oλες οS δυνατ4τητες, >πουσι-ζει I στοιχειiδης
0ο'ληση µιQς µερδας Sερ9ων. Eνδεικτικ2 εKναι τ2 γεγον2ς Oτι \ >ριθµ2ς τGν µαθητGν
ποh φοιτοDν στH κοινοτικH σχολεJα εKναι π-ρα πολh µικρ4ς, καθ~ς στH Iµερ.σια σχολεJα
φοιτοDν 4.500 παιδιH καR στH 270 >πογευµατινH ;λλα 25.000 παιδι-. :O δρ. Kλαδ4πουλος
Aπισηµανει, Oτι, AHν κανεRς συγκρνPη τ2ν >ριθµ2 αgτ2 µF τ2ν γενικ2 >ριθµ2 τGν παιδιGν
τ7ς :Oµογ9νειας, θH συµπερ-νPη Oτι τH ποσοστ2 αgτ2 εKναι Aλ-χιστο.
TH στοιχεJα ποh Uχει καταθ9σει µ9χρι σ.µερα \ «∆αυλ2ς» γιH τ2ν ρ4λο τ7ς Aρχιεπισκοπ7ς Aµερικ7ς καR τοD Πατριαρχεου στ2 ζ.τηµα τ7ς :Eλληνικ7ς Παιδεας >λλH καR
Aν γ9νει τ7ς διατ.ρησης καR προiθησης τοD :EλληνισµοD στRς HΠA Uρχεται ν- Aπι0ε0αιiσPη \ 3λληνοαµερικαν2ς καθηγητς Kοινωνιολογας τοD Πανεπιστηµου Bορεου
Iλλιν4ις κ. Γ. Kουρ0ετ-ρης σF µα Aφ’ Oλης τ7ς vλης συν9ντευξη.
H ΣYNENTEYΞH TOY KAΘHΓHTH Γ. KOYPBETAPH

– ΠοιBς εoναι i ρBλος τ3ς =OρθBδοξης =Eκκλησ8ας τQν HΠA στN διατ>ρηση τοD MEλληνισµοD;
– :H Oρθ4δοξη Eκκλησα µποροDσε, AHν tθελε, νH διαδραµατσPη πρωταρχικ2 ρ4λο
στν Aπι0ωση τοD :EλληνισµοD. ∆υστυχGς I διοκησ. της καR I πλειοψηφα τGν Sερ9ων
δFν διαθ9τουν :Eλληνικ Παιδεα, >λλH οcτε διακρνονται γιH τν Aπιθυµα τους νH διατηρ.σουν στοιχεJα συνδεδεµ9να µF τν 3λληνικ Aθνικ ταυτ4τητα. Eνδιαφ9ρονται γιH
τ θρησκεα _ς πνευµατικ συνεδηση καR wχι _ς κοσµικ Aθνικ 3λληνικ ταυτ4τητα.
rAλλωστε αgτ2 >ποτελεJ καR τ2 «µοντ9λλο» τοD Πατριαρχεου – δFν Aπιδιiκει I Oρθοδοξα νH εKναι >ποκλειστικH 3λληνικ..
:O ρ4λος τ7ς Aρχιεπισκοπ7ς εKναι I ργανωµ9νη παρουσα τ7ς :Eλληνικ7ς Oρθ4δοξης Eκκλησας στ B. Aµερικ.. :H Cργ-νωση τ7ς Oρθ4δοξης :Eλληνικ7ς Eκκλησας
στν Aµερικ χρονολογεJται >π2 τ2 1924, >κρι0Gς µετH τ Mικρασιατικ καταστροφ..
T2ν sδιο χρ4νο Sδρ'εται καR I AXEΠA.
– Ποι?ς οY σχ?σεις =Aρχιεπισκοπ3ς καJ Πατριαρχε8ου;
– EπR τοD παρ4ντος τουλ-χιστον AπιφανειακH οS σχ9σεις Πατριαρχεου καR Aρχιεπισκοπ7ς εKναι φιλικ9ς. :Ωστ4σο εKναι εgρ'τερα γνωστ4, Oτι \ νDν >ρχιεπσκοπος ∆ηµ.τριος δFν >ποτελοDσε τν πρiτη Aπιλογ καR προτµηση τοD Bαρθολοµαου καR τ7ς Συν4δου του. T2 θ9µα τ7ς Agτοκ9φαλης Oρθοδ4ξου :Eλληνικ7ς Eκκλησας καR Aν συνεχεPα µιQς Πανορθ4δοξης ^Eνωσης Oλων τGν Cρθοδ4ξων στν Aµερικ εKναι I Aπιθυµα
>ρκετGν AδG γεννηµ9νων, τ4σο :Eλλ.νων Oσο καR ;λλων Cρθοδ4ξων διαφορετικGν Aθνικοτ.των Oπως Σ9ρ0ων, Piσσων, Pουµ-νων, Bουλγ-ρων κ.ο.κ.
TH θ9µατα αgτH δFν συζητιοDνται δηµοσως, >λλH οS πι2 Aνηµερωµ9νοι γνωρζουν Oτι
τ2 ΠατριαρχεJο Aλ9γχεται >π2 τν τουρκικ κυ09ρνηση καR I Aκλογ τ4σο τοD πατρι-ρχη Oσο καR τGν Aπισκ4πων του πρ9πει νH UχPη τν Uγκριση τ7ς Tουρκας, γεγον2ς τ2 \ποJο
>ντκειται στ Συνθ.κη τ7ς Λωζ-ννης (1923) καR τοD καταστατικοD τGν :Hνωµ9νων
EθνGν.
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:H τουρκικ κυ09ρνηση Uχει κυριολεκτικH περιορσει τ2ν ρ4λο τοD Πατριαρχεου καR
τ2 0λ9πει περισσ4τερο _ς µουσεJο z µ9σο προπαγ-νδας γιH τH δικ- της οYκονοµικH καR
πολιτικH συµφ9ροντα. :H Tουρκα, _ς γνωστ4ν, δFν >ναγνωρζει τν οYκουµενικ4τητα
τοD ^Eλληνα Cρθ4δοξου πατρι-ρχη.
– Ποι?ς οY προσδοκ8ες γιC τ/ ν?ο Rρχιεπ8σκοπο =Aµερικ3ς;
– OS προσδοκες γιH τ2ν ν9ο >ρχιεπσκοπο εKναι καλ'τερες >π2 O,τι eταν µF τ2ν κ. Σπυρδωνα, Aναντον τοD \ποου οS :Eλληνοαµερικανο, Yδως οS Cργανiσεις OCL ( Oρθ4δοξοι
Xριστιανο Λαϊκο) καR τ2 GOAL (^Eλληνες Oρθ4δοξοι AµερικανοR Aρχηγο) ργ-νωσαν µα ;νευ προηγουµ9νου Aκστρατεα. Στν Aκστρατεα αgτ συνετ-χθησαν καR οS
Aπσκοποι / µητροπολτες >λλH κι Wνας µεγ-λος >ριθµ2ς Sερ9ων. ΠολλH >π2 τH προ0λ.µατα ποh >ντιµετiπισε \ πρiην >ρχιεπσκοπος προϋπ7ρχαν αgτοD. :O κ. Σπυρδων Uκανε λ-θη στρατηγικ7ς >λλH καR τακτικ7ς σηµασας καR γι’ αgτ2 Aξηναγκ-σθη σF παρατηση. :O κ. Σπυρδων >ποφ-σισε νH >ποσυρθP7 παντελGς >π2 τν Eκκλησα.

'H (Aρχιεπισκοπ, δ-ν διαθ0τει τ1ποτα γι& τ3ν Πολιτισµ3
– =Eκτ/ς Rπ/ τ/ Uκκλησιαστικ/ θ?µα, ποZ σ>µερα ταλαν8ζει τοZς MEλληνοαµερικανοSς,
τ/ πι/ «καυτ/» πρBKληµα Rποτελε) \ MEλληνικN ΓλQσσα καJ \ διδασκαλ8α της στοZς ν?ους.
– rOντως πρ4κειται γιH τ2 πι2 «καυτ2» θ9µα. ∆υστυχGς I γλGσσα µας σταδιακH χ-νεται. OS ν9ες γενεFς δFν Aνδιαφ9ρονται γιH τν Aκµ-θησ. της. MF Aλ-χιστες Aξαιρ9σεις Oλοι
οS µεγ-λοι CργανισµοR χρησιµοποιοDν καR AπικοινωνοDν µF τH µ9λη τους στν Aγγλικ..
Στν Aµερικ σ.µερα οS Aξ :Eλλ-δος ^Eλληνες (πρiτη γενε-) >ποτελοDν µειον4τητα.
rEλληνες µεταν-στες δFν Uρχονται πλ9ον >π2 τν πατρδα. ΘH σQς παραθ9σω AπιγραµµατικH τH προ0λ.µατα ποh συµ0-λλουν στν κατ-σταση αgτ.:
• OS AλληνικFς Cρθ4δοξες Aκκλησες δFν Uχουν τ2ν sδιο ζ7λο γιH τν προiθηση τοD
:EλληνικοD ΠολιτισµοD. OS περισσ4τεροι SερεJς εKναι γεννηµ9νοι στRς HΠA καR δFν Uχουν
τν sδια παιδεα καR τRς Aµπειρες ποh εKχαν οS πρiτης γενεQς SερεJς. Aκ4µη καR AHν οS
πρGτοι SερεJς δFν εKχαν τν µ4ρφωση καR Aκπαδευση, Aν το'τοις εKχαν τν 3λληνικ σπθα καR τ2ν πατριωτισµ2 τοD µεταν-στη.
• TH προγρ-µµατα τGν 3λληνικGν σχολεων τ7ς Aρχιεπισκοπ7ς λιγοστε'ουν λ4γPω
Aλλεψεως µαθητGν. TH >πογευµατινH σχολεJα της εKναι >νεπαρκ7.
• ^Oλες οS 3λληνικFς Cρθ4δοξες Aκκλησες Uχουν εYσαγ-γει τν Aγγλικ.. TH κατηχητικH σχολεJα (µετH τν Aκκλησα) γνονται στν Aγγλικ..
• OS ^Eλληνες δ-σκαλοι >µε0ονται µF «ψχουλα» σF σχ9ση µF τοhς Cρθ4δοξους SερεJς,
ποh >κολουθοDν τν µισθολογικ κλµακα τGν ;λλων θρησκευτικGν αSρ9σεων. OS 3λληνικFς Cρθ4δοξες Aκκλησες εKναι περπου 506 καR οS SερεJς 457. rEχουµε 10 Aπισκ4πους /
µητροπολτες, 33 >ρχιµανδρτες, Wναν >ρχιεπσκοπο Aν AνεργεPα, Wναν >ρχιεπσκοπο συνταξιοDχο, τρεJς συνταξιο'χους Aπισκ4πους καR 161 SερεJς.
• ΓενικGς \ πρωταρχικ2ς ρ4λος τ7ς Aρχιεπισκοπ7ς εKναι I Aπι0ωση τ7ς Cρθ4δοξης
πστης καR Eκκλησας. OS SερεJς τ7ς Aµερικ7ς στν πλειοψηφα τους γεννιοDνται στRς
HΠA. rEχουµε καR SερεJς, οS \ποJοι δFν εKναι 3λληνικ7ς καταγωγ7ς. ^Oλες οS εYσπρ-ξεις
>π2 τH καλοκαιρινH πανηγ'ρια τGν AκκλησιGν διατθενται γιH τ µισθοδοσα τGν Sερ9ων, τH Uξοδα συντ.ρησης τGν AκκλησιαστικGν κτηρων καR ;λλα AκκλησιαστικH προγρ-µµατα. Aπ2 τH Uσοδ- της I Eκκλησα δF διαθ9τει σχεδ2ν τποτα γιH πολιτιστικH
3λληνικH προγρ-µµατα.
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• ∆Fν <π-ρχουν οS κατ-λληλοι διδ-σκαλοι τGν :EλληνικGν, ποh νH γνωρζουν τν AδG
παιδαγωγικ ψυχολογα καR διδακτικ.. |Aς µ ξεχνοDµε, π~ς γιH τH παιδιH ποh γενν.θηκαν στRς HΠA I :Eλληνικ εKναι δε'τερη γλGσσα.
• :H 3λληνικ οYκογ9νεια δF 0οηθ-ει, Oπως θH Uπρεπε, στ2 θ9µα τ7ς γλiσσας, γιατR οS
περισσ4τεροι εKναι >πασχοληµ9νοι µF τRς Aργασες τους καR δFν \µιλοDν στH παιδιH καR
στH Aγγ4νια τους :Eλληνικ-.
• TH παιδιH τ7ς τρτης καR τ9ταρτης γενεHς δFν Aνδιαφ9ρονται νH µ-θουν :Eλληνικ-.
TH κοινοτικH σχολεJα Uχουν >τον.σει τH τελευταJα χρ4νια λ4γPω Aλλεψεως µαθητGν.
MετH τ δε'τερη γενιH οS γονεJς δFν στ9λνουν συν.θως τH παιδι- τους στH 3λληνικH σχολεJα.
• OS µικτοR γ-µοι πλησι-ζουν τ2 60 µF 80% κυρως στRς µικρFς π4λεις, Oπου δFν κατοικοDν πολλοR ^Eλληνες. OS µικτοR γ-µοι κ-νουν πι2 δ'σκολη τ διδασκαλα τGν :EλληνικGν, Aκτ2ς AHν καR οS δ'ο γονεJς >φιερiσουν χρ4νο καR χρ.µατα καR Uχουν τ2ν διακα7
π4θο καR τν Aπιθυµα, τH παιδι- τους z καR τH Aγγ4νια τους νH µ-θουν :Eλληνικ-.
• Σχεδ2ν Oλα τH προγρ-µµατα τGν 3λληνικGν συλλ4γων καR τ7ς Eκκλησας, οS διαλ9ξεις, εKναι στH Aγγλικ-.
• :H >µερικανικ κοινωνα καR τH δηµ4σια σχολεJα δFν εgνοοDν τ διδασκαλα καR \µιλα τGν ;λλων γλωσσGν πλν τ7ς Aγγλικ7ς. :O >γγλοσαξωνισµ4ς, τ2 >µερικανικ2 κατεστηµ9νο, AνPG >φ.νει Aλε'θερες τRς θρησκεJες (δFν τRς φορολογεJ), Aν το'τοις περιορζει z δFν Aνθαρρ'νει τ διατ.ρηση τ7ς Aθνικ7ς ταυτ4τητας (γλGσσα, tθη καR Uθιµα, παραδ4σεις καR ;λλα AθνικH πολιτιστικH στοιχεJα). TH τελευταJα 30 χρ4νια µετH τ2 Civil
Rights Movement καR τν ;φιξη τGν µ εgρωπαϊκGν µειονοτ.των Oπως Mεξικανο, Λατινο-AµερικανοR καθ~ς καR Aσι-τες, Oπως Iνδο, Πακιστανο, MεσοανατολJτες (TοDρκοι,
AYγ'πτιοι, Σ'ριοι, Λι0αν9ζοι κ.ο.κ.), καθ~ς καR Aφρο- AµερικανοR καR MαDροι τ7ς Kαραϊ0ικ7ς, Uχουν προωθ.σει τRς λεγ4µενες πολυ-πολιτιστικFς κουλτοDρες. rEτσι τH τελευταJα χρ4νια οS AµερικανοR εYσ-γουν στH σχολεJα τους µαθ.µατα καR προγρ-µµατα ξ9νων πολιτιστικGν \µ-δων καR Aθνοτ.των. ∆υστυχGς Oµως οS ^Eλληνες δFν Uχουν νH παρουσι-σουν τποτα στH δηµ4σια >µερικανικH σχολεJα, Sδρ'µατα, 0ι0λιοθ7κες κ.ο.κ.

«∆-ν νοµ1ζω, 7τι θ& 8πι9ι:σ;η < 'Eλληνισµ3ς στ>ς HΠA»
– ΠοιB Uκτιµfτε ]τι θC εoναι τ/ µ?λλον τοD MEλληνισµοD στJς HΠA καJ τ8 προτε8νετε;
– EHν µF τ2ν Oρο :Eλληνισµ4ς AννοοDµε τ2 σ'νολο τ7ς πολιτιστικ7ς µας κληρονοµιQς
καR Sστορικ7ς συνεδησης, παραδ4σεις, γλGσσα, tθη καR Uθιµα, Aθνικ ταυτ4τητα καR
;λλες >νθρωπιστικFς >ξες, δFν νοµζω Oτι θH Aπι0ιiσPη στν Aµερικ καR >ργH z γρ.γορα καR στRς ;λλες >γγλοσαξωνικFς µεταναστευτικFς χGρες (Agστραλα, KαναδQς). TH
Aγγ4νια καR τH δισ9γγον- µας θH >φοµοιωθοDν πλ.ρως καR θH Uχουν κ-ποια Sστορικ >ν-µνηση, Oτι κ-ποιος στν οYκογ9νει- τους eταν 3λληνικ7ς καταγωγ7ς.
EKναι 090αιο, Oτι I Cρθ4δοξη θρησκευτικ. τους ταυτ4τητα θH διατηρηθP7. Kι αgτ
Oµως wχι Oπως διατηρ.θηκε στRς προηγο'µενες γενε9ς. ^Oπως προαν9φερα, οS γεννηµ9νοι AδG Aπιδιiκουν µα αgτοκ9φαλη, γηγεν7 Cρθ4δοξη Eκκλησα στ2 πλασιο τοD 0υζαντινοD µοντ9λλου, >λλH δFν AπιθυµοDν νH παρνουν \δηγες >π2 τ2 Φαν-ρι. EκτιµG,
Oτι >ργH z γρ.γορα I :Eλληνικ Oρθ4δοξη Eκκλησα θH γνPη αgτοκ9φαλη στν Aµερικ..
:H προσωπικ. µου θ9ση εKναι, Oτι εKναι δυνατ2ν νH διαιωνσουµε τν Aθνικ. µας ταυτ4τητα, >λλH >παιτεJται τερ-στια προσπ-θεια καR στρατηγικ µF µακροπρ4θεσµους στ4-
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χους καR σF Aππεδο παγκ4σµιας κινητοποησης Oλων τGν πολιτιστικGν, οYκονοµικGν,
διανοητικGν, πολιτικGν καR ;λλων δυν-µεων τοD :EλληνισµοD.
:O >ντιαµερικανισµ2ς τGν :Eλλ.νων, ποh τ4σο διακριτικH προωθεJται >π2 τοhς Aχθροhς
τοD :EλληνισµοD, δF νοµζω Oτι 0οηθQ στν προiθηση καR διατ.ρηση τ7ς Aθνικ7ς µας ταυτ4τητας στν Aµερικ.. Eφ’ Oσον οS :EλληνοαµερικανοR πιστε'ουν Oτι οS ^Eλληνες εKναι
Aναντον τ7ς Aµερικ7ς, τν \ποα θεωροDν πατρδα τους, εKναι φυσικ2 νH προ0ληµατζωνται καR νH θοDνται µακριH >π2 κ-θε τι 3λληνικ4.
ΠολλH θH Uπρεπε νH εKχαν γνει, πρRν φθ-σουµε στ2 δυσ-ρεστο γεγον2ς µιQς 3λληνικ7ς
κοιν4τητας ποh Aνδιαφ9ρθηκε µ4νο νH χτσPη παν9µορφες Aκκλησες χωρRς προγρ-µµατα
καR στρατηγικ γιH νH προσελκ'σPη τοhς ν9ους :Eλληνο-αµερικανοhς καR νH τοhς κ-νPη νH
>γαπ.σουν τν :Eλλ-δα καR τ2ν πολιτισµ4 της.

'E9ρα?οι - TοAρκοι κυριαρχοAν στ& M.M.E.
– Γιατ8 lρισµ?νοι MEλληνοαµερικανοJ RντιδροDν τBσο qντονα, ]ταν \ MEλλ;δα – κυρ8ως
i eλληνικ/ς λαBς – Uµφαν8ζεται νC µNν Uπικροτv3 τNν RµερικανικN πολιτικ>;
– :H :Eλλ-δα Aµφανζεται στH >µερικανικH M.M.E. _ς µα AχθρικH διακεµενη στν
Aµερικ χiρα. :H “Washington Post” σF δ'ο ;ρθρα της πρ4σφατα χαρακτ.ρισε τν χiρα µας «χiρα τροµοκρατGν» καR <ποστηρζει Oτι στν Cργ-νωση «17 Nο9µ0ρη» Aµπλ9κεται I >στυνοµα >λλH καR κυ0ερνητικH στελ9χη.
:H πλειον4της τGν :EλληνοαµερικανGν δε'τερης, τρτης καR τ9ταρτης γενεQς δFν Uχουν
οgσιαστικ Aνηµ9ρωση >π2 τν :Eλλ-δα καR δFν Aνδιαφ9ρονται γιH τν πορεα τGν
AθνικGν µας ζητηµ-των. :H Aνηµ9ρωσ. τους «φιλτρ-ρεται» στH κυρως >µερικανικH
M.M.E. Παρ’ Oλα αgτH eταν µεγ-λο τ2 τµ7µα τGν :EλληνοαµερικανGν, οS \ποJοι Aτ-χθησαν Aναντον τ7ς >µερικανικ7ς πολιτικ7ς κατH τ7ς Σερ0ας.
– Ποι?ς οY προσδοκ8ες τQν MEλληνοαµερικανQν Rπ/ τNν RµερικανικN κυK?ρνηση, RφοD
µ?χρι τVρα τουλ;χιστον δFν qχουν – UπJ τ3ς οWσ8ας – στηρ8ξει τJς eλληνικFς θ?σεις στC Uθνικ; µας θ?µατα;
– EκτιµG, Oτι Uχουν >πογοητευθ7 πλ.ρως. Aπ2 τ2 1974 οS πρ4εδροι τ7ς Aµερικ7ς, τ4σον οS ∆ηµοκρατικοR Oσο καR οS PεπουµπλικQνοι, <π4σχονται νH 0οηθ.σουν στ λ'ση τοD
KυπριακοD, στRς Aν γ9νει 3λληνοτουρκικFς διαφορFς z στ2 λεγ4µενο «Mακεδονικ4». EKναι
Oµως σαφ9ς, Oτι δFν AπιθυµοDν νH >σκ.σουν πεση στν Tουρκα, δι4τι τν θεωροDν στρατηγικ7ς σηµασας χiρα γιH τH συµφ9ροντ- τους στ M. Aνατολ καR στ2ν Kα'κασο.
Iδως µετH τ συµµαχα Tουρκας καR Iσραλ οS HΠA δνουν µεγαλ'τερη σηµασα στ
συµµαχα αgτ., τν \ποα <ποστηρζουν µF κ-θε τρ4πο.
– ΠQς φθ;σαµε στ/ σηµε)ο, \ τουρκικN προπαγ;νδα νC εoναι mσχυρBτερη τ3ς eλληνικ3ς RκBµη καJ στC RµερικανικC UκπαιδευτικC YδρSµατα;
– OS TοDρκοι ξοδε'ουν περισσ4τερα χρ.µατα γιH τν προiθηση τGν τουρκικGν
σπουδGν σF >µερικανικH πανεπιστ.µια. ΠροωθοDν τH συµφ9ροντ- τους µ9σPω τGν MεσοανατολικGν σπουδGν καR τGν :E0ραων συµµ-χων τους στRς HΠA. Aντιθ9τως οS ^Eλληνες δFν Uχουν συµµ-χους οcτε <ποστηρζουν, Oσο θH Uπρεπε, τν δρυση 3λληνικGν
σπουδGν καR 3δρGν στH >µερικανικH πανεπιστ.µια. |Aν Aξαιρ9σPη κανεRς τ Modern
Greek Studies Association, I \ποα Sδρ'θηκε τ2 1968 καR προωθεJ τRς 3λληνικFς σπουδFς
στH πανεπιστ.µια, Oλες οS ;λλες προσπ-θειες Uγκεινται σF >τοµικFς πρωτο0ουλες καR
YδιωτικH Sδρ'µατα.
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∆ιBνυσος, (AπBλλων, 'EλληνισµBς, (Aµερικανισµ3ς
– T8 Uµποδ8ζει τοZς XEλληνες τ3ς =Aµερικ3ς νC eνVσουν τJς δυν;µεις τους, γιC νC προαγ;γουν τ/ν MEλληνισµ/ RλλC καJ τC eλληνικC συµφ?ροντα;
– !EHν Aξαιρ9σPη κανεRς τοhς λιγοστοhς 3λληνικ7ς καταγωγ7ς >ντιπροσiπους µας στ2
Kογκρ9σσο, δ'ο γερουσιαστFς καR Wναν µικρ2 >ριθµ2 :EλληνοαµερικανGν οS \ποJοι Aργ-ζονται στν >µερικανικ κυ09ρνηση, <π-ρχουν καR οS γνωστοR CργανισµοR Oπως οS
AXEΠA, οS K'πριοι, τ2 ΣAE, I ^Eνωση καR τ2 Aµερικανικ2 :Eλληνικ2 IνστιτοDτο. ∆Fν
<π-ρχει Oµως µα 3νιαα πανελληνικ. - αµερικανικ Cργ-νωση, I \ποα νH προωθP7 τH
3λληνικH ζητ.µατα >ποτελεσµατικ-.
Mα ν9α προσπ-θεια >ποτελεJ \ «∆ηµ4κριτος», Wνα εKδος «think tank», ποh <ποστηρζεται >π2 30-40 πανεπιστηµιακοhς καθηγητFς καR Aρευνητ9ς, οS \ποJοι AρευνοDν τν >µερικανικ Aξωτερικ πολιτικ καR συστηµατικH προωθοDν τRς 3λληνικFς θ9σεις.
– Σχολι;στε τ/ν ρBλο τοD ΣAE lς πανελλ>νιου φορ?α γιC τNν προVθηση τοD MEλληνικοD ΠολιτισµοD καJ τQν UθνικQν συµφερBντων.
– :O ρ4λος του εKναι περιωρισµ9νης Aµ09λειας. Σε0αστ2ς >ριθµ2ς πνευµατικοD καR AπιστηµονικοD δυναµικοD, ποh AπιθυµεJ νH 0οηθ.σPη τν προσπ-θεια τοD ΣAE, δFν Uχει Aνεργοποιηθ7. T2 ΣAE >ντιµετωπζει τερ-στια προ0λ.µατα CργανωτικH >λλH καR κινητοποησης τGν ν9ων, στε νH µυηθοDν στH 3λληνικH Yδεiδη. ∆Fν εKναι >ντιπροσωπευτικ2
Oλων τGν γενεGν καR κοινωνικGν στρωµ-των. :H µεγαλ'τερη µερδα τGν :EλληνοαµερικανGν δε'τερης καR τρτης γενεQς δFν Uχουν Aνεργοποιηθ7. AgτοR Oµως εKναι ποh καλοDνται νH διαιωνσουν τ2ν :Eλληνισµ2 τ2ν 21ο αYGνα. :H Iγεσα τοD ΣAE θH Uπρεπε νH
τ2 γνωρζPη αgτ2 καR νH >ξιοποι.σPη Oσους >π’ αgτοhς γνωρζουν Oλες τRς πτυχFς τοD 3λληνικοD >λλH καR τοD >µερικανικοD πολιτισµοD.
– Στ/ KιKλ8ο σας «Mελ?τες γιC τοZς MEλληνο-=AµερικανοSς» (1997) Uπισηµα8νετε, ]τι οY
XEλληνες τ3ς =Aµερικ3ς Uνδιαφ?ρονται περισσBτερο γιC τJς ∆ιονυσιακFς UκδοχFς - UκδηλVσεις τοD MEλληνικοD ΠολιτισµοD.
– OS Aκκλησες, τH σωµατεJα καR οS δι-φοροι 3λληνοαµερικανικοR σ'λλογοι στν πλειοψηφα τους προωθοDν περισσ4τερο τH ∆ιονυσιακH στοιχεJα τοD :EλληνικοD ΠολιτισµοD:
φεστι0-λ, χορο'ς, δεJπνα, γλ9ντια, τραγο'δι. ΠροωθοDν Oσα >φοροDν στν >π4λαυση
καR Aνδιαφ9ρονται Aλ-χιστα γιH τRς Aπολλiνιες AκδοχFς τοD πολιτισµοD µας, γιH τν καταν4ηση καR προiθηση τοD :EλληνικοD Πνε'µατος. EKναι Aλ-χιστες οS Aξαιρ9σεις πολιτιστικGν καR AπιστηµονικGν συλλ4γων, ποh προ-γουν τH 3λληνικH Γρ-µµατα καR T9χνες.
– MYποστηρ8ζετε Uπ8σης, ]τι i MEλληνισµ/ς καJ i =Aµερικανισµ/ς εoναι συµKατFς qννοιες. T8 Uννοε)τε;
– EννοG, Oτι \ :Eλληνισµ2ς _ς τρ4πος ζω7ς, σκ9ψεως καR >ξιGν δFν εKναι >ντθετος τοD
>µερικανικοD πολιτισµοD. MF ;λλα λ4για Uννοιες καR >ξες Oπως Aλευθερα, >τοµισµ4ς,
δηµοκρατα, συναγωνισµ4ς, Aµπ4ριο, µ4ρφωση, πατριωτισµ4ς, Yσ4τητα κ.ο.κ. εKναι >ξες
καR YδανικH 3λληνικ-, στH \ποJα στηρχθηκε I >ν-πτυξη τ7ς Aµερικ7ς. :O :Eλληνικ2ς
Πολιτισµ2ς καR κυρως \ κλασσικ2ς Uχει Aπηρε-σει Oλους τοhς >µερικανικοhς θεσµο'ς.
OS «πατ9ρες» τ7ς Aµερικ7ς Oπως οS Jefferson, Madison, Adams, Hamilton, Mason,
Randolph καR τ4σοι ;λλοι εKχαν :Eλληνικ Παιδεα. KαR aς µ ξεχνοDµε Oτι I :Eλληνικ
ΓλGσσα παρ’ Cλγον νH γνPη I Aπσηµη γλGσσα τ7ς Aµερικ7ς.

=Aθαν;σιος TριKωνιαν/ς

AIΣIMA KAI A∆HPITA

ΠQς µπορε) νC UπιKιVσvη \ RπBδηµη eλληνικBτητα
H νεαρ Eλλην$δα κολυµ#3τρια OAρτεµις ∆&φνη ε1ναι Pδη µ$α Qπ’ τς κορυφαLες Qθλ3τριες το6 κσµου κα κυρ$ως hνα λαµπρ. παρ&δειγµα πρ.ς µ$µησιν γι fλον τ.ν 7λληνισµ. τ*ς ∆ιασπορYς. Παρ’ fτι γενν3θηκε κα ζ*
στν Kαλιφρνια τ<ν HΠA, e νεαρ OAρτεµις προτ$µησε ν συµµετ χη στοUς
διεθνεLς Qγ<νες `ς Qθλ3τρια τ*ς Eλλ&δος. !AρνοCµενη τς δελεαστικDς προτ&σεις τ<ν !Aµερικαν<ν, Vγινε Qθλ3τρια το6 «!Oλυµπιακο6» κα δηλ=νει
fτι «Qνατριχι&ζει, fταν δ χεται τς Nπευφηµ$ες τ<ν Rµοεθν<ν της».
Παρ&δειγµα πρ.ς µ$µησιν ε1ναι κα R πατ ρας της, Qφο6 NκεLνος τ*ς Nν πνευσε τ. Nνδιαφ ρον της κα τν Qγ&πη της πρ.ς τν πατρ$δα, τν Vµαθε
ν µιλY Qπτα$στως τ Eλληνικ κα τ*ς γν=ρισε τς Qξ$ες το6 Eλληνικο6
ΠνεCµατος. cEνας πατ ρας, ποC, Qπ’ f,τι φα$νεται, δDν _φησε τν πα$δευση
τ*ς κρης του οZτε στν !Eκκλησ$α οZτε στς RµογενειακDς κοιντητες, Qλλ
R dδιος `ς cEλλην Vκαµε τ. χρ ος του.

Π.Λ.K.

ΣF K;θος 45 µ?τρων
T. σηµεLο bρµον$ας το6 σταθµο6 Mετρ. τ*ς πλατε$ας Συντ&γµατος ε1ναι
e Nπιτυχς σCνδεσ3 του µD τν Mστορ$α τ*ς Qρχα$ας !Aθ3νας. B #αια τ. µ γεθος καταστροφ*ς τ<ν µνηµε$ων Qπ. τ.ν «µετροπντικα» ε1ναι _γνωστο
κα Qνυπολγιστο. Ωστσο καν νας εBδικ.ς (Qρχαιολγος, γεωλγος κ._.)
δDν µYς ε1πε τν eλικ$α τ<ν ε/ρηµ&των στ. #&θος τ<ν 45 µ. pAς µν µYς
πο6ν, fτι ε1ναι το6 4ου π.X. αB.: Π<ς µ σα σD 28 αB<νες #ρ θηκαν θαµµ να
τσο #αθι&; T QρχαLα κε$µενα µαρτυρο6ν, fτι e !Aθ3να ε1ναι προκατακλυσµια$α: «Qφ’ !Eλλ3νων µ fτι γε φιλοσοφ$α, Qλλ κα γ νος Qνθρ=πων
ρξε»; (∆ιογ. Λα ρτιος, «B$οι Φιλοσφων»).

K.X.K.

OY XEλληνες τραγικοJ καJ \ «µεζοSρα» τοD Σα8κσπηρ
T. «θ ατρο KοUν» Nπισκ φθηκε τ Θεσσαλον$κη γι µερικDς παραστ&σεις, fπου οM /πεCθυνο$ του Nδ3λωσαν Qπεριφρ&στως fτι τ. Vργο το6 Σα$κσπηρ «BασιλιYςς Λρ» ε1ναι τ. µεγαλCτερο Vργο γι χ$λια χρνια...
O E#ραιοχριστιανισµ.ς καπηλευµενος bπλ<ς τ τ*ς !Aρχαιτητας µοιραLα δι το6 Σα$κσπηρ µετακ$νησε /ποκατ&στατα τ*ς µεγαλωσCνης της
κατ’ Qποµ$µηση. OAρα e «µεζοCρα» τ*ς διατυµπανιζοµ νης χιλιετ$ας σD
καµµι περ$πτωση δDν χωρY στν Iστορ$α, fπως κα ν τν τοποθετ3σουν.
Aπλ<ς οM δηλ=σεις ατDς δε$χνουν κα π<ς σκ πτονται κα γι ποιοUς σκ πτονται (γνωστ πρ&γµατα στοUς τ*ς eµετ ρας παιδε$ας).

Π.Γ.
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Ποινικοπο8ηση τ3ς qρευνας
O Nτα$η#ιντ OIρ#ινγκ, hνας Qπ’ τοUς πλ ον γνωστοUς BρεταννοUς MστορικοCς, χαρακτηρ$στηκε Qπ. Qγγλικ. δικαστ3ριο `ς «Nνεργ.ς Qρνητς το6
Oλοκαυτ=µατος» κα φυσικ καταδικ&στηκε. O Nν λγω Mστορικ.ς Bσχυρ$στηκε σD #ι#λ$ο του, πς τ. OAουσ#ιτς ταν µεταπολεµικ Nπινηση Πολων<ν κοµµουνιστ<ν, γι ν προσελκCσουν στν περιοχ τουρ$στες.
Φα$νεται, πς e ποινικοπο$ηση τ*ς Mστορικ*ς Vρευνας γ$νεται πλ ον καθεστ=ς. Mονπλευρα fµως. Γιατ$ οδες εBσαγγελεUς σκ φτηκε ποτD ν κατηγορ3ση τ.ν Mπερν&λ, ποU Nµφαν$ζει τ.ν !Aριστοτ λη `ς κλ πτη τ*ς #ι#λιοθ3κης τ*ς !Aλεξ&νδρειας (κι [ς δηµιουργ3θηκε e #ι#λιοθ3κη ατ µετ
τ.ν θ&νατ του) ] fλον ατ.ν τ.ν συρφετ. τ<ν !Aµερικανοευρωπα$ων «Mστορικ<ν», ποU Nµφαν$ζουν fλους τοUς Qρχα$ους cEλληνες φιλοσφους κα πολιτικοUς - στρατηγοUς `ς κ$ναιδους. Aτ ε1ναι e κατ&ντια τ*ς Eσπερ$ας...

Π.Λ.K.

MYπερθ?αµα καJ wKρις
H Q ναη ρο το6 χρνου προσπ ρασε κα τ. Π&σχα. cOµως οM /περ#ολDς
ατ<ν τ<ν eµερ<ν µYς _φησαν _ναυδους. T.ν Xριστ. τ.ν ξανασταCρωσε
στν uθνη e !Eκκλησ$α τ*ς Eλλ&δος µD τ. χολλυγουντιαν. /περθ αµα τ<ν
Παθ<ν. H /περ#ολ κα Nµπορευµατοπο$ηση στ fρια τ*ς {#ρεως πρ.ς τ.
θεLον. O προκαθ3µενος τ*ς !Eκκλησ$ας τ*ς Eλλ&δος, λ&τρης τ<ν µ$ντια
κα τ*ς κοσµικ*ς Nξουσ$ας, Vστησε hνα /περθ αµα µD τερ&στιους ΓολγοθYδες,
σταυροCς, σκ&λες, σταυρωτ ς, τ&φους κ.ο.κ. N δ*τε, fτι Qργτερα οM λαο
θ µYς καταλογ$σουν τν σταCρωση το6 Xριστο6... Yπερ#ολ κα στ ∆ικαστ3ρια Qπ. τοUς ζηλωτDς τ*ς IερYς !Eξετ&σεως, µD τ λ&#αρα «!Oρθοδοξ$α ] Θ&νατος». ∆ηλαδ fποιος δDν ε1ναι uρθδοξος, στν πυρ&...

K.X.K.

KαJ τNν χρηµατοδοτοDν
Edχαµε κα _λλοτε Nπισηµ&νει, πς e δηµιουργ$α 7δρ<ν 7λληνικ<ν
σπουδ<ν στ πανεπιστ3µια το6 Nξωτερικο6 QποτελεL hναν Qπ’ τοUς uρθτερους τρπους δι&δοσης τ<ν Qξι<ν το6 Eλληνικο6 Πολιτισµο6. Στ. πανεπιστ3µιο Γυρκ το6 KαναδY τ.ν περασµ νο !Aπρ$λιο Vγινε e Nπ$σηµη τελετ 9δρυσης hδρας Eλληνικ<ν Σπουδ<ν. !Aξ$ζουν συγχαρητ3ρια λοιπ.ν
τσο στν 7λληνικ κοιντητα το6 Tορντο κα στν πρεδρ της κ. Mενεγ&κη, fσο κα στ.ν πρεδρο το6 NκεL IδρCµατος Eλληνικο6 Πολιτισµο6 κ.
Mιρκπουλο, ποU kχι µνο συνετ λεσαν στν 9δρυση τ*ς hδρας, Qλλ κα
Qποφ&σισαν τν χρηµατοδτησ3 της.

Π.Λ.K.

O ∆IΣKOΣ THΣ ΦAIΣTOY
EKναι συµπαγς z δ'ο Iµδισκοι;
Στ. τε6χος 211 (!IοCνιος 1999, σελ. 13361 - 13364) R συνεργ&της το6 «∆αυλο6» πολιτικ.ς µηχανικ.ς Bασ$λειος Kατσιαδρ&µης Qν πτυξε τ πορ$σµατα τ<ν Nρευν<ν του σχετικ µD
τν «γεωµετρ$α» τ<ν σπειρ<ν το6 ∆$σκου τ*ς Φαιστο6, ποU
Qποτελο6νται Nξ NπικοινωνοCντων Nλλειπτικ<ν δακτυλ$ων.
Στ. /π’ Qριθµ. 212 - 213 τε6χος (AZγουστος - Σεπτ µ#ριος
1999, σελ. 13430 - 13439) δηµοσιεCθηκε τ. #´ µ ρος τ<ν
Nρευν<ν του, ποU Qφορο6σε στ.ν τρπο κατασκευ*ς το6 ∆.Φ.
Στ. παρ.ν τε6χος Rλοκληρ=νεται e Vρευνα, ποU RδηγεL στ.
συµπ ρασµα, fτι R ∆.Φ. δDν ε1ναι συµπαγ3ς, Qλλ σCγκειται
Nκ δCο eµιδ$σκων συγκολληµ νων καταλλ3λως.
5.3. OI ∆YO HMI∆IΣKOI
|Aς Aξετ-σωµε κατH π4σον eτο δυνατ2ν νH εKχε κατασκευασθ7 \ ∆σκος τ7ς ΦαιστοD (∆.Φ.) Aκ δ'ο Iµιδσκων καR κατH π4σον τH παρουσιαζ4µενα χαρακτηριστικH
τοD ∆.Φ. αYτιολογοDνται >π2 τοhς Iµιδσκους.
5.3.α. 'H κατασκευ, τοA ∆.Φ. 8κ δJο Kµιδ1σκων
Eν συντοµPα I πιθαν διαδικασα τ7ς κατασκευ7ς τοD ∆.Φ. Aκ δ'ο Iµιδσκων eτο
I >κ4λουθος:
K-ποιος γραφ9ας π7ρε δ'ο κοµµ-τια πηλοD. Eπεσε τ2 καθ9να >π2 αgτH AπR Aπιπ9δου Aπιφανεας, Wως Oτου µετετρ-πησαν σF πλακοDντες π-χους 3ν2ς περπου 3κατοστοD. Aκολο'θως Aτοποθ9τησε τοhς δ'ο πλακοDντες Aπαλλ.λως, Aχ-ραξε τ2 περγραµµα τοD ∆.Φ. στ2ν >νiτερο µF µα λεπδα, τοhς Uκοψε διαµπερGς καR προ9κυψαν δhο περπου sσοι Iµδισκοι· µετH τοhς ξεκ4λλησε καR µF 0ρεγµ9νο χ9ρι διεµ4ρφωσε τν παρ-πλευρο Aπιφ-νεια τοD καθεν4ς. Eν συνεχεPα Aτ'πωσε µF τRς σφραγδες στ2ν κ-θε Wνα Aξ αgτGν τ2 κεµενο τ7ς >ντιστοχου wψεως. ^Yστερα τοhς Aτοποθ9τησε Aν AπαφP7 κατH τRς ;γραφες Aππεδες Aπιφ-νει9ς τους καR τοhς Uψησε, στε νH
συγκολληθοDν. rEτσι προ9κυψε \ γνωστ2ς ∆.Φ.
:H προηγουµ9νως περιγραφεJσα µεθοδολογα φανεται πραγµατοποι.σιµη. |Aς
τν Aλ9γξουµε Oµως λεπτοµερGς καR aς διαπιστiσουµε σF ποJα σηµεJα <περτερεJ z
<πολεπεται Aκενης, κατH τν \ποαν \ ∆.Φ. Uγινε >π’ >ρχ7ς συµπαγ.ς.
5.3.9. 'H EδρBτης τFν Gψεων
EKναι γνωστ2ν (9) Aκ τGν πηλνων πινακδων τ7ς ΓΓB, Oτι I συµπεσις τοD πηλοD
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<π2 τοD γραφ9ως AδηµιουργοDσε µα τελεως Aππεδη Aπιφ-νεια, I \ποα >ποτελοDσε τ2 πεδον γραφ7ς (recto) _ς >ποτ9λεσµα τ7ς Aπαφ7ς τ7ς πινακδος µF τν Aππεδη Aπιφ-νεια τοD τραπεζιοD καR µα {δρ τοια'τη (verso), I \ποα συν.θως παρ9µενεν ;γραφη καR Uφερε µερικFς φορFς τH δακτυλικH z τH παλαµιαJα >ποτυπiµατα
τοD γραφ9ως, _ς >ποτ9λεσµα τ7ς συµπι9σεως τοD πηλοD µF τH δ-κτυλα z τν παλ-µη.
Στν περπτωση κατH τν \ποαν \ ∆.Φ. εKχε κατασκευασθ7 Aκ δ'ο Iµιδσκων, I
συγκ4λλησι τGν δ'ο Iµιδσκων, γινοµ9νη κατH τRς ;γραφες Aππεδες Aπιφ-νειες
(recto) τGν wψεων, κατ-λληλες γιH τν Aργασα τ7ς συγκολλ.σεως, >κρι0Gς λ4γPω τ7ς
Aπιπεδ4τητ4ς των θH ;φηνεν Aλε'θερες τRς {δρFς (verso), οS \ποJες στ2ν ∆.Φ. τGν δ'ο
Iµιδσκων θH εKχαν χρησιµοποιηθ7 _ς Aπιφ-νειες γραφ7ς.
5Aρα οY δSο \µ8δισκοι πολZ καλC eρµηνεSουν τNν hδρBτητα τQν xψεων, \ iπο8α
προκSπτει λBγvvω τ3ς κατασκευ3ς.
5.3.γ. EOναι δυνατ3ν ν& κατασκευασθοAν Kµ1δισκοι στ3 κατLλληλο πLχος;
T2 Aν Aπικεφαλδι Aρiτηµα >παντQται εgθ9ως <π2 τGν διασωθ9ντων πινακδων
ΓΓA. Eκ τοD συγγρ-µµατος «Γραµµικ A στ2 Mινωικ2 AρχεJο τGν Xανων» τGν I.A.
Παπαποστ4λου, Louis Godart, Jeanpierre Olivier (10) διαπιστiνεται, Oτι AπR συν4λου
70 πινακδων µF π-χος Wως 21 χιλ. µετροDνται 46 πινακδες (ποσοστ2 65%) π-χους
Wως 10 χιλ. καR 25 πινακδες π-χους Wως 8 χιλ. (ποσοστ2 36%), AνxG <π-ρχουν καR µερικFς πινακδες µF π-χος 4 χιλ.
5Aρα τ/ π;χος τQν δSο \µιδ8σκων κυµαινBµενο Rπ/ 8 yως 12 χιλιοστC εoναι εWκBλως kλοποι>σιµο.
5.3.δ. 'H κυρτ, παρLπλευρος 8πιφLνεια
Eπειδ τ2 π-χος 3κ-στου τGν δ'ο Iµιδσκων θH eτο περπου sσο µF τ2 µισυ τοD
π-χους τοD ∆.Φ. καR Aπειδ I Aπιφ-νεια τοD τραπεζιοD κατH τν διαµ4ρφωσι τ7ς συναρµογ7ς τ7ς κ-θε wψεως µετH τ7ς παραπλε'ρου Aπιφανεας (Π.E.) τοD κ-θε Iµιδσκου Aµποδζει τν κνησι τοD χεριοD πρ2ς τν Aππεδη κ-τω wψι του, τ2 ;νω µ9ρος τ7ς Π.E. κ-θε Iµιδσκου «\µολοποιο'µενο» κυρτiνεται περισσ4τερο Aν σχ9σει
πρ2ς τ2 Aππεδο κ-τω.
rEτσι κατH τν µετ9πειτα Aπαφ τGν Iµιδσκων κατH τRς ;γραφες Aππεδες πλευρ9ς των καR τν συγκ4λλησ των λ4γPω τ7ς Cπτ.σεως, I µεγαλ'τερη κυρτ4της τGν
χειλ9ων τ7ς παραπλε'ρου Aπιφανεας τοD κ-θε Iµιδσκου εKναι εcκολο νH προσδiσPη
συνολικ κυρτ4τητα στν συνισταµ9νη Aπιφ-νεια αgτGν, δηλαδ τν Π.E. τοD ∆.Φ.
5Aρα \ κυρτBτης τ3ς Π.E. τοD ∆.Φ. αmτιολογε)ται UπαρκQς kπ/ τQν δSο \µιδ8σκων.
5.3.ε. T3 πLχος τοA ∆.Φ. 8π> τMς περιµ0τρου
:H πιθαν κατασκευ τοD ∆.Φ. διH τGν δ'ο Iµιδσκων καR τGν παλαµιαων {δρGν
AπιφανειGν γραφ7ς (verso) τGν wψεων 3ρµηνε'ει παρεµπιπτ4ντως καR τν διαφορH
τοD παρουσιαζοµ9νου π-χους τοD ∆.Φ. κατH τν παρ-πλευρη Aπιφ-νει- του, Aφ’
Oσον I >λληλοτοµα τ7ς Π.E. µετH τGν AπιφανειGν τGν wψεων >ποκαλ'πτει πλ.ρως
τν {δρ4τητα τGν τελευταων.
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5.3.F.'H διαφορ& στ3 9Lθος τFν σφραγισµLτων
rEχει tδη >ναφερθ7 («∆αυλ4ς», τ. 213), Oτι τH σφραγσµατα τ7ς A wψεως εKναι τυπωµ9να 0αθ'τερα τ7ς B, \ δF συµπαγς ∆.Φ. αYτιολογεJ καλGς αgτ2 τ2 παρουσιαζ4µενο χαρακτηριστικ4. Aντιθ9τως, I ;ποψι τGν δ'ο Iµιδσκων κατH πρiτην Aκτµησι δFν αYτιολογεJ τν διαφορH τοD 0-θους τGν σφραγισµ-των. ∆ηλαδ aν οS δ'ο
Iµδισκοι, προερχ4µενοι Aκ τοD Yδου τµ.µατος πηλοD, εKχαν γραφ7 σF σ'ντοµο χρονικ2 δι-στηµα, π.χ. µισ7ς ρας z 14 λεπτGν (8), \ πηλ2ς τGν δ'ο Iµιδσκων θH εKχε
τν sδια πλαστικ4τητα καR 3ποµ9νως τH σφραγσµατα θH προ9κυπταν καR στοhς δ'ο
µF παρ4µοιο 0-θος καR wχι διαφορετικ4.
rAρα I κατασκευ τοD ∆.Φ. Aκ δ'ο Iµιδσκων >ντιτθεται εgθ9ως πρ2ς τ2 <π-ρχον χαρακτηριστικ2 τ7ς διαφορQς τοD 0-θους τGν σφραγισµ-των στRς δ'ο wψεις A
καR B τοD ∆.Φ. καR δFν τ2 αYτιολογοDν. Kατ’ >ν-γκην λοιπ2ν προκ'πτει τ2 συµπ9ρασµα, Oτι \ ∆.Φ. δFν κατασκευ-σθηκε Aκ δ'ο Iµιδσκων, >λλH εKναι >π’ >ρχ7ς συµπαγ.ς.
EKναι Oµως πρ-γµατι Uτσι; ΓιατR eταν <ποχρεωµ9νος \ γραφ9ας νH τελειiσPη τ2ν
∆.Φ. Aντ2ς συγκεκριµ9νου χρ4νου καR >π2 ποD >ποδεικν'εται αgτ4; rAλλωστε οS
δ'ο Iµδισκοι πλεονεκτοDν στ2 σηµεJο αgτ4, δι4τι >κρι0Gς >ποδεσµε'ουν τν κατασκευ τοD ∆.Φ. Aκ τοD χρ4νου >λλH καR Aκ τοD γραφ9ως. EKναι λοιπ2ν πιθαν2ν
εsτε ;λλος γραφ9ας νH Uγραψε τν wψι B εsτε \ sδιος νH τν Uγραψε >ργ4τερα, \π4τε z I >λλαγ τοD γραφ9ως z I διαφορH χρ4νου γραφ7ς καR I Aξ αgτοD προκ'πτουσα
σκλ.ρυνσι τοD πηλοD τοD Iµιδσκου B αYτιολογεJ πολh καλH τν διαφορH τοD 0-θους
τGν σφραγισµ-των τGν wψεων.
5Aρα, zν καJ i συµπαγNς ∆.Φ. αmτιολογ{3 Rµ?σως τ/ µικρBτερο K;θος τQν σφραγισµ;των τ3ς xψεως B σCν Rποτ?λεσµα τ3ς σκληρSνσεως τοD πηλοD, ]µως ταυτBχρονα καλQς αmτιολογε)ται τ/ kπ’ xψιν χαρακτηριστικ/ καJ Rπ/ τοZς δSο \µιδ8σκους.
5.3.F.2. 'H Rµ9λυνσι τοA 9Lθους τMς γραµµMς χαρLξεως τFν σπειρFν
:O X9ρµπερτ Φ9ργκιουσον (Herbert Ferguson) στ2 Uργο του (0λ. σηµεωσις 12) Aκ
τ7ς >ποκτηθεσης Aµπειρας τ7ς κατασκευ7ς >π’ >ρχ7ς συµπαγοDς πειραµατικοD
∆σκου, συµπερανει, Oτι I Oλη διαδικασα κατασκευ7ς του \δηγεJ στ2 συµπ9ρασµα
Oτι I λεγ4µενη wψι B εKναι Aκενη I \ποα Aγρ-φη πρiτη (καR wχι I λεγ4µενη A) καR
Oτι, >φοD Aτυπiθη µετH τν B καR I λεγ4µενη A, \ ∆.Φ. >ντεστρ-φη, γιH νH AλεγχθP7 I ποι4της τ7ς κ-τω B wψεως. MF τν >ντιστροφ λοιπ2ν κατH Φ9ργκιουσον, I
;νω wψι A ε<ρ9θη >π2 κ-τω σF Aπαφ µF τ2 τραπ9ζι καR παρ9µεινεν >ρκετFς ρες,
στε νH στεγνiσPη \ πηλ2ς καR µετH νH ψηθP7. :H AπR ρες λοιπ4ν, λ4γPω τοD Yδου 0-ρους τοD πηλοD, φ4ρτισι τ7ς κ-τω wψεως A κατH τν διαδικασα στεγνiµατος τοD
πειραµατικοD του δσκου, εKχεν _ς >ποτ9λεσµα τν ;µ0λυνσι τοD >ποτυπiµατος τ7ς
γραµµ7ς τ7ς σπερας κατH τH σηµεJα κατH τH \ποJα αgτ Aφ-πτετο µF τν Aπιφ-νεια
τοD τραπεζιοD. Xαρακτηριστικ4, τ2 \ποJο, _ς λ9γει \ Φ9ργκιουσον, Uχει διαπιστωθ7
AπR τοD πραγµατικοD ∆.Φ. :H πειραµατικ κατασκευ λοιπ2ν 3ν2ς >π’ >ρχ7ς συµπαγοDς πειραµατικοD ∆σκου 3ρµηνε'ει τ2 χαρακτηριστικ2 τ7ς >µ0λ'νσεως τ7ς
γραµµ7ς τ7ς σπερας τ7ς A wψεως, Uστω καR aν  σειρH τ7ς τυπiσεως τGν wψεων B/A
eτο >ντθετος τ7ς παραδεδεγµ9νης A/B. EKναι πασιφαν9ς, Oτι, Aφ’ Oσον τυπiνεται
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πρiτη I wψι A, I ;µ0λυνσι τ7ς σπερας εKναι αgταπ4δεικτη στ2ν >π’ >ρχ7ς συµπαγ7
∆σκο.
|Aς δοDµε Oµως τ συµ0ανει µF τοhς δ'ο Iµιδσκους. MετH τν τ'πωσι τGν σφραγδων τGν wψεων οS δ'ο Iµδισκοι Aτοποθετ.θηκαν Aπαλλ.λως στν Aπιθυµητ. των
θ9σι, µF τν wψι B πρ2ς τH κ-τω καR τν A πρ2ς τH ;νω. Aκολο'θως \ ∆.Φ. >ντεστρ-φη, στε νH AλεγχθP7 I wψι B καR µF τ2ν τρ4πο αgτ2ν I wψι A >κο'µπησε στ2
τραπ9ζι, καR παρ9µεινεν \ ∆.Φ. στν θ9σιν αgτ., στε νH στεγνiσPη καR µετH νH ψηθP7.
XΩστε οY δSο \µ8δισκοι, µF τNν διαδικασ8α τ3ς συγκολλ>σεVς των καJ τNν Uξ αWτ3ς
UπJ τQν xψεων προκSπτουσας πι?σεως, αmτιολογοDν τ/ χαρακοτηριστικ/ τ3ς RµKλSνσεως τ3ς γραµµ3ς τ3ς σπε8ρας τ3ς A xψεως Uξ |σου καλQς µF τ/ν Rπ’ Rρχ3ς συµπαγ3
∆.Φ.
5.3.ζ. (Aρνητικ, καµπυλBτης κατ& διατοµ,ν 4 κα> µετατBπισι Gψεων
^Eνα ;λλο σηµαντικ4 χαρακτηριστικ2 τ7ς Π.E. τοD ∆.Φ. εKναι AκεJνο τ7ς >ρνητικ7ς καµπυλ4τητος περR τν διατοµ 4 (Φ2). T2 χαρακτηριστικ2 αgτ4, δηλαδ νH
UχPη I Π.E. στ2 συγκεκριµ9νο σηµεJο τH κοJλα Aστραµµ9να πρ2ς τH Uξω, σF καµµα περπτωσι δFν αYτιολογεJται <π2 τοD >π’ >ρχ7ς συµπαγοDς ∆.Φ., δι4τι, _ς Uχει tδη
>ναφερθ7, I λεπδα κοπ7ς τοD περιγρ-µµατος τοD ∆.Φ. δηµιουργεJ >ρχικGς Aππεδη Aπιφ-νεια καθ’ Oλο τ2 π-χος τοD ∆.Φ. καR πουθενH κυρτ z κολη, I δF Aπεξεργασα τ7ς Π.E. κατH τν συναρµογ. της µετH τGν wψεων δηµιουργεJ καµπ'λην Aπιφ-νεια µF τH κοJλα Aστραµµ9να πρ2ς τH µ9σα, _ς γενικGς παρατηρεJται AπR τοD ∆.Φ.,
καR wχι πρ2ς τH Uξω, _ς συναντQται κατH τν διατοµ 4.
Προηγουµ9νως Aθεωρ.θη Oτι τ2 περγραµµα τοD ∆.Φ. διεµορφiθη µF τν χρ7σι
λεπδας. Aπ2 ποD Oµως >ποδεικν'εται Oτι πρ-γµατι Aχρησιµοποι.θη λεπδα; :O
Φ9ργκιουσον (12) θεωρεJ, Oτι τ2 AλλειψοειδFς σχ7µα στ2ν >π’ >ρχ7ς συµπαγ7 ∆.Φ.
Aδ4θη διH τοD ζυµiµατος τοD πηλοD τοD ∆σκου µF τH χ9ρια. KατH τ2 πλ-σιµο Oµως
τοD πηλοD µF τH χ9ρια, λ4γPω τ7ς Aπι0αλλοµ9νης κατακορ'φου πι9σεως καR τ7ς προκαλουµ9νης πρ2ς τH πλ-για διογκiσεως τοD πηλοD, I >ναπτυσσοµ9νη τρι0 AπR τοD
πηλοD, τοD ε<ρισκοµ9νου σF Aπαφ µF τ2 τραπ9ζι, τ2ν Aµποδζει νH κινηθP7 πρ2ς τH
Uξω· καR λ4γPω τοD Oτι \ πηλ2ς τοD µ9σου Aπιπ9δου τοD ∆σκου διογκiνεται Aλευθ9ρως, δηµιουργεJται I τ-σι I παρ-πλευρος Aπιφ-νεια νH προκ'πτPη παντοD κυρτ καR
πουθενH κολη. ΓιH νH προκ'ψPη δF καR I διαπιστωθεJσα µετατ4πισι τGν wψεων κατH
τ2ν ;ξονα 3/11, I \ποα _ς χαρακτηριστικ2 εKναι συµφυFς τ7ς κοιλ-νσεως, θH Uπρεπε νH δηµιουργηθP7 3ρπυσµ2ς \λοκλ.ρου τοD πηλοD τ7ς µιQς wψεως Aν σχ9σει µF τν
;λλη, πρQγµα >δ'νατον. rAρα, καR aν δFν Aχρησιµοποι.θη λεπRδα γιH τν διαµ4ρφωσι τ7ς Π.E. τοD ∆.Φ., π-λι δFν αYτιολογεJται I κολανσι τ7ς διατοµ7ς 4 καR I µετατ4πισι τGν wψεων κατH τ2ν ;ξονα 3/11 <π2 τοD >παρχ7ς συµπαγοDς ∆.Φ.
|Aς παρακολουθ.σουµε Oµως, τ συµ0ανει µF τοhς δ'ο Iµιδσκους. Συγκεκριµ9νως στν τελικ φ-σι τ7ς κατασκευ7ς τοD ∆.Φ. µικροµετατ4πισι τGν δ'ο Iµιδσκων
κατH τν Aπ-λληλη τοποθ9τησ τους, Aν συνδυασµPG µF τRς µικροδιαφορFς στ2 µ9γεθ4ς των, κατH τν προηγηθεJσα φ-σι τ7ς κοπ7ς των δ'ναται νH δηµιουργ.σPη τ2
κατH τν διατοµν 4 παρουσιαζ4µενο χαρακτηριστικ2 τ7ς >ρνητικ7ς καµπυλ4τητος, ταυτοχρ4νως δF καR νH αYτιολογ.σPη τν διαπιστωθεJσα µετατ4πισι τGν περιγραµµ-των τGν wψεων.
:H δυνατ4της, I >νωτ9ρω παρουσιαζ4µενη >ρνητικ καµπυλ4της τ7ς Π.E. νH Cφε-
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ΣSµφωνα µF κ;ποιους µελετητFς i «τυπογρ;φος» τοD ∆8σκου qχει Uπιφ?ρει κ;ποιες διορθVσεις στNν πρVτη «UκτSπωση». =Aνωτ. οY διορθVσεις οY iπο)ες qγιναν στ/ σηµε)ο 27, τ/ iπο)ο φα8νεται νC qχ{η διαγραφ3 καJ κ;τω οY διορθVσεις
στC σηµε)α 12-22, ποZ φα8νονται νC qχουν τυπωθ3 π;νω σF δSο aλλα σKησµ?να
σηµε)α. (Bλ?πετε Louis Godart, «MO ∆8σκος τ3ς ΦαιστοD», σελ. 104).
λεται σF >ποκοπ λ4γPω θρα'σεως τµ.µατος τοD ∆.Φ. εKναι σχετικGς µικρ., δι4τι, _ς
παρουσι-ζεται στH Aπσηµα >κρι07 >ντγραφα τοD ∆.Φ.;
α) :H παρουσιαζ4µενη κολανσι εKναι \µαλ καR wχι γωνιiδης, _ς συµ0ανει στν
θραDσι.
0) EπR µ.κους \ριζοµ9νου >π2 τ7ς διατοµ7ς 3 Wως καR τ7ς 5 (Oπου AπR τ7ς Π.E. παρουσι-ζεται I >ρνητικ καµπυλ4της) I κορυφ τ7ς κοιλ-νσεως >κολουθεJ τν περµετρο τοD ∆.Φ. κυκλικGς καR wχι κατευθεαν, δηλαδ κατH τν χορδ τοD τ4ξου
>π2 τ7ς διατοµ7ς 3 Wως τ διατοµ 5, _ς θH συν90αινε στν θραDσι.
γ) E<ρσκεται >κρι0Gς AπR τοD µ9σου Aπιπ9δου τοD ∆.Φ., πρQγµα δ'σκολο, aν εKχε
δηµιουργηθ7 τυχαως.
TH >νωτ9ρω συνοψζοντας συν-γουµε τH συµπερ-σµατα Oτι:
α. T/ χαρακτηριστικ/ τ3ς Rρνητικ3ς καµπυλBτητος τ3ς διατοµ3ς 4 δFν αmτιολογε)ται kπ/ τοD Rπ’ Rρχ3ς συµπαγοDς ∆.Φ. RλλC µBνον Uκ τQν δSο συγκολληµ?νων
\µιδ8σκων.
K. MH µετατBπισι τQν περιγραµµ;των τQν xψεων πολZ καλQς αmτιολογε)ται kπ/
τQν δSο \µιδ8σκων καJ συναρτfται Rµ?σως µF τ/ χαρακτηριστικ/ τ3ς Rρνητικ3ς καµπυλBτητος τ3ς διατοµ3ς 4.
6. ENA MH AΞIOΛOΓOYMENO XAPAKTHPIΣTIKO
:Yπ2 τοD γρ-φοντος δFν κατ9στη δυνατ2ν νH AντοπισθP7 περιγραφ z φωτογρ-φισι
τ7ς παραπλε'ρου Aπιφανεας τοD ∆.Φ., παρH µ4νον I >ναφορH γιH τν γραµµ συγκολλ.σεως τοD Π4µερανς, Oπως στ σηµεωσι (11). EπR τGν >νH χεJρας, Aπισ.µων
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>κρι0Gν >ντιγρ-φων τοD ∆.Φ. τGν 3λληνικGν µουσεων, >λλH καR AπR τGν >νεπισ.µων, παρατηρεJται >δι4ρατος Aγκοπ µ4λις ψηλαφο'µενη AπR τοD µ9σου Aπιπ9δου
αgτGν, Aπι0ε0αιiνουσα >ντστοιχη παρατ.ρησι τοD Π4µερανς (11). Στ2 >ντγραφο
τοD Mουσεου τοD :Hρακλεου I Aγκοπ ψηλαφεJται περR τν >ρχν τοD κειµ9νου,
AνPG σ’ AκεJνο τοD Mουσεου τGν AθηνGν στ2 µεγαλ'τερο µ9ρος τ7ς παραπλε'ρου
Aπιφανεας. :H Aγκοπ αgτ Aµφανζεται _ς >ποτ9λεσµα συγκολλ.σεως καR AµφανGς
δδεται I Aντ'πωσι, Oτι:
TC RνC χε)ρας Rντ8γραφα τοD ∆.Φ. Uπ8σηµα _ Rνεπ8σηµα εoναι κατασκευασµ?να
Uκ δSο συγκολληµ?νων \µιδ8σκων.
7. ΘEΩPHTIKA ΠΛEONEKTHMATA TΩN HMI∆IΣKΩN
Eκτ2ς τGν γεωµετρικGν καR ;λλων χαρακτηριστικGν, AπR τGν \ποων 0ασζεται κ-θε ;ποψι περR τ7ς κατασκευ7ς τοD ∆.Φ., δηλαδ aν \ ∆.Φ. κατασκευ-σθηκε εsτε >π’
>ρχ7ς συµπαγς εsτε Aκ δ'ο συγκολληµ9νων Iµιδσκων, \ κ-θε τρ4πος κατασκευ7ς
παρ9χει _ρισµ9να πλεονεκτ.µατα z µειονεκτ.µατα. Συγκεκριµ9να I κατασκευ τοD
∆.Φ. Aκ δ'ο Iµιδσκων παρ9χει στ2ν κατασκευαστ. του _ρισµ9να πλεονεκτ.µατα,
Aκ τGν \ποων µερικH >ναφ9ρονται κατωτ9ρω.
α. Aποδεσµε'εται πλ.ρως I κατασκευ τοD ∆.Φ. συνολικGς Aκ τοD χρ4νου. |Aν \
∆.Φ. eτο συµπαγ.ς, yφειλε νH εKχε γραφ7 καθ’ \λοκληραν πρRν σκληρυνθ]7 \ πηλ4ς, δι4τι I τ'πωσι τGν σφραγδων πραγµατοποιεJται µ4νον AπR πλαστικοD πηλοD.
:H προηγουµ9νη δ9σµευσι δFν <φσταται στοhς δ'ο Iµιδσκους, δι4τι \ καθεRς Aξ
αgτGν κατασκευ-ζεται καR γρ-φεται >νεξαρτ.τως τοD ;λλου, Oποτε χρειασθP7 καR
Oσες φορFς >παιτηθP7, π-ντοτε µF πλαστικ2 πηλ4.
0. ΣF περπτωσι σο0αροD λ-θους z λαθGν z >λλαγ7ς τοD κειµ9νου, π.χ. τ7ς µιQς wψεως, δFν >παιτεJται πλ.ρης >νακατασκευ τοD ∆.Φ., _ς θH συν90αινε στ2ν >π’ >ρχ7ς
συµπαγ7, >λλH I >νακατασκευ καR I τ'πωσι τGν σφραγδων µ4νο τοD >ντιστοχου
Iµιδσκου.
γ. OS δ'ο Iµιδσκοι διευκολ'νουν περισσ4τερο τοD >π’ >ρχ7ς συµπαγοDς, δι4τι, _ς
Uχει tδη >ναφερθ7, aν πρ-γµατι \ ∆.Φ. Aστρ9φετο κατH τν δι-ρκεια τ7ς γραφ7ς
στ2ν κ-θε Iµδισκο, I µ γραφ4µενη Aππεδος Aπιφ-νεια, προοριζ4µενη γιH τν συγκ4λλησι καR ε<ρισκ4µενη Aν AπαφP7 µF τ2 τραπ9ζι, δFν κινδυνε'ει, _ς εKναι προφαν9ς, >π2 καµµα >λλοωσι κατH τν τ'πωσι τGν σφραγδων τ7ς ;νω wψεως.
Eν προκειµ9νPω εKναι >παρατητη I >ναφορ-, Oτι \ Mπρ-τσοου (Bratsow) στ2 (8)
προσδιορζει _ρισµ9νες θ9σεις, κατH τRς \ποJες Uγινεν I τ'πωσι τGν σφραγδων,
χωρRς τν >ν-γκη νH στρ9φεται \ ∆.Φ. συνεχGς. rAρα µπορεJ νH <ποστηριχθP7, Oτι,
aν \ ∆.Φ. eτο >π’ >ρχ7ς συµπαγ.ς, τοDτο εKχε ληφθ7 <π’ wψιν καR γιH τ2ν λ4γο αgτ2
\ Mπρ-τσοου προσδιiρισε καR τRς συγκεκριµ9νες θ9σεις. ^Oµως εKναι πασιφαν9ς, Oτι
I σπειροειδς φ'σι τοD πεδου γραφ7ς εKναι Aκενη I \ποα κυρως Aπι0-λλει τν τ'πωσι τGν σφραγδων Aκ διακεκριµ9νων θ9σεων καR wχι I προστασα τ7ς tδη γραφεσης πλευρQς. rAλλωστε εKναι >κ4µη δυνατ2ν \ ∆.Φ., νH eτο τοποθετηµ9νος π-νω σF µικρ Aππεδη πλ-κα καR νH στριφογ'ριζε I πλ-κα µαζR µF τ2ν ∆.Φ., χωρRς νH
<π-ρχPη κνδυνος >λλοιiσεως τ7ς tδη γραµµ9νης πλευρQς, >λλH καταλ.γουµε πλ9ον σF <ποθ9σεις, οS \ποJες εKναι 090αια πιθαν9ς.
T2 090αιον εKναι, Oτι I κατασκευ τοD ∆.Φ. Aκ δ'ο Iµιδσκων πλεονεκτεJ τοD >π’
>ρχ7ς συµπαγοDς, δι4τι, _ς εKναι αgτον4ητον, Aπιλ'ει διH πλ.ρους >παλοιφ7ς τ2 πρ4-
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0ληµα τ7ς µ >λλοιiσεως τ7ς tδη γραφεσης wψεως, καθιστGντας το >ν'παρκτο.
δ. ΓιH τν >ν-γκη παραγωγ7ς >ρκετGν >ντιγρ-φων οS δ'ο Iµδισκοι >ποδεσµε'ουν χρονικGς καR διευκολ'νουν τν παραγωγ., δι4τι µποροDν νH γραφοDν πολλο,
π-ντοτε AπR πλαστικοD πηλοD, µF τ2 κεµενο τ7ς κ-θε wψεως εgκολiτερα, >φοD χρησιµοποιοDνται γνωστFς σφραγδες κατH τν µορφ καR τν θ9σι.
AλλH >π2 ποD >ποδεικν'εται Oτι \ ∆.Φ. εKναι να Aκ τGν πολλGν >ντιγρ-φων;
Aπ2 πουθεν-! ΓιH νH µν >ναφ9ρουµε Oτι πιθανiτατα \ ∆.Φ. εKναι µοναδικ4ς.
:AπλGς I λογικ τ7ς παραγωγ7ς >ντιγρ-φων, aν <π7ρξε, µπορεJ νH εKχε δοκιµασθ7
στν κατασκευ τοD συγκεκριµ9νου ∆.Φ.
ε. ^Oµως στν περπτωσι τGν πολλGν >ντιγρ-φων φανεται κατ’ >ρχ.ν, Oτι µειον9κτηµα >ποτελεJ I κατασκευ τοD ∆.Φ. Aκ δ'ο Iµιδσκων, δι4τι οS δ'ο Iµδισκοι
τ2 ψ.σιµο τ2 >παιτοDν <ποχρεωτικGς _ς προϋπ4θεσι τ7ς κατασκευ7ς, προσθ9τοντας Aργασα, AνxG \ >π’ >ρχ7ς συµπαγς wχι. ^Oµως τH πολλH >ντγραφα τοD ∆.Φ.,
aν Aχρει-ζοντο, λογικ2 εKναι νH <ποτεθP7 Oτι θH Aπεστ9λλοντο Aκτ2ς ΦαιστοD, \π4τε, καR aν >κ4µη \ ∆.Φ. eτο >π’ >ρχ7ς συµπαγ.ς, τ2 ψ.σιµ4 των θH >παιτεJτο γιH
λ4γους προστασας τοD κειµ9νου.
|Aρα τ2 ψ.σιµο τοD ∆.Φ., εKναι µFν >παρατητο καR <ποχρεωτικ2 aν κατεσκευ-ζετο Aκ δ'ο Iµιδσκων, >λλH µF µεγστη πιθαν4τητα εKναι Aξ sσου >παρατητο γιH λ4γους προστασας τοD κειµ9νου καR γιH τοhς >π’ >ρχ7ς συµπαγεJς, aν Aπρ4κειτο τH
>ντγραφα νH >πεστ9λλωνται Aκτ2ς ΦαιστοD.
f. OS δ'ο Iµδισκοι προσφ9ρουν τ2 πλεον9κτηµα τ7ς Aποπτεας τοD κειµ9νου καR
τGν δ'ο wψεων >π’ εgθεας κατH τν φ-σι τ7ς πρiτης κατασκευ7ς του, Oπου sσως I
Aποπτεα Aχρει-ζετο, AνPG \ >π’ >ρχ7ς συµπαγς wχι.
=Eκ τ3ς παροSσης παραγρ;φου (7) λοιπ/ν προκSπτει, ]τι kπ;ρχουν RρκετC θεωρητικC πλεονεκτ>µατα, τC iπο)α }το δυνατ/ν νC προκαλ?σουν τNν κατασκευN τοD
∆.Φ. Uκ δSο \µιδ8σκων.
8. ΓIATI ΨHΘHKE O ∆IΣKOΣ;
^Eνα ;λλο χαρακτηριστικ2 τοD ∆.Φ. µ γεωµετρικ2 εKναι τ2 ψ.σιµ4 του. Γιατ ;ραγε ψ.θηκε;
:O ∆.Φ., aν eτο >π’ >ρχ7ς συµπαγς καR µ4νο στεγνωµ9νος, eτο >σφαλς φυλασσ4µενος στ2 >νακτορικ2 περι0-λλον. Γιατ τ4τε ψ.θηκε; Hτο τ4σο σηµαντικ4ς, στε
νH Aχρει-ζετο πρ4σθετη >σφ-λεια µF τ2 ψ.σιµο z µ.πως θH Aπεστ9λλετο Aκτ2ς ΦαιστοD, \π4τε ψ.θηκε, γιH νH προστατευθ]7 στ2 ταξδι, καR ;ρα καR τ2 περιεχ4µενο τοD
κειµ9νου eτο >ν-λογο (π.χ. µα διαταγ γραµµ9νη στ2ν µυστικ2 κiδικα τGν σφραγδων καR wχι Wνα θρησκευτικ2 κεµενο z κ-τι παρ4µοιο);
|H µ.πως τ2 ψ.σιµο τοD ∆.Φ. >ντιστρ4φως µQς <πο0-λλει τν σκ9ψι Oτι \ ∆.Φ.
ψ.θηκε γιH λ4γους προστασας >π2 Aκενους οS \ποJοι τ2ν >π9στειλαν στν Φαιστ4; ∆ηλαδ Oτι \ ∆.Φ. δFν κατεσκευ-σθη στν Φαιστ4, >λλH Uφθασε AκεJ >π2 >λλοD;
;ρα καR I καταγωγ τοD ∆.Φ. πρ9πει νH >ναζητηθP7 Aκτ2ς ΦαιστοD z καR Aκτ2ς Kρ.της z καR sσως Aκτ2ς τGν γεωγραφικGν \ρων τ7ς :Eλληνικ7ς Γλiσσας, καR 3ποµ9νως καR I γλGσσα τοD κειµ9νου (aν δFν εKναι εYκονογραφικ.) θH εKναι I γλGσσα τοD
τ4που τ7ς καταγωγ7ς του.
|Aν Oµως eτο κατασκευασµ9νος Aκ δ'ο Iµιδσκων, τ2 ψ.σιµο προκ'πτει φυσιολογικGς καR αgτονο.τως _ς >παρατητη Aργασα συµπληρiνουσα τν Oλη διαδι-
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κασα τ7ς κατασκευ7ς του, καR παραλλ.λως µF ;λλες παρατηρ.σεις YσχυροποιεJ τν
θ9σι, Oτι \ ∆.Φ. κατεσκευ-σθη AκεJ Oπου ε<ρ9θη, δηλαδ στν Φαιστ4, καR 3ποµ9νως καR I γλGσσα τοD κειµ9νου του εKναι I γλGσσα τοD τ4που καταγωγ7ς του, δηλαδ I :Eλληνοκρητικ., I Φαιστιακ..
Eκ τGν >νωτ9ρω παρατηροDµε, Oτι τ2 ψ.σιµο εKναι σηµαντικ παρ-µετρος τοD
Oλου προ0λ.µατος σχετικGς µF τ2ν ∆.Φ. καR συναρτQται >µ9σως µF τ.ν: α) κατασκευ. του (aν κατεσκευ-σθη δηλαδ >π’ >ρχ7ς συµπαγς z Aκ δ'ο Iµιδσκων)· 0)
καταγωγ. του (aν δηλαδ εKναι 3λληνικ2ς z wχι)· γ) περιεχ4µενο τοD κειµ9νου (vµνος,
διαταγ κ.λπ.)· δ) <ποκρυπτ4µενη γλGσσα, (3λληνικ z ;λλη)· ε) τν >ποκρυπτογρ-φισ του καR τν 3ρµηνεα του.
9. TEΛIKA ΣYMΠEPAΣMATA
Eκ τ7ς παρο'σης µελ9της τGν >νωτ9ρω $ 1 Wως 8 καθσταται σαφ9ς, Oτι I δυνατ4της καR _ς Aκ το'του I πιθαν4της νH κατεσκευασθ7 τελικGς \ ∆.Φ. Aκ δ'ο αgτοτελGν Iµιδσκων εKναι σηµαντικ., Aφ’ Oσον Oλα τH παρουσια´ζοµενα χαρακτηριστικH
τοD ∆.Φ. αYτιολογοDνται καλGς >π2 τοhς Iµιδσκους.
:H γνGσι τοD τρ4που κατασκευ7ς τοD ∆.Φ., δηλαδ aν κατεσκευ-σθη >π’ >ρχ7ς
συµπαγς z Aκ δ'ο Iµιδσκων, προσφ9ρει Aπιχειρ.µατα <πFρ z κατH τGν >π4ψεων
τGν σχετιζοµ9νων µF τH προ0λ.µατα τH σχετικH µF τν καταγωγ., τν γλGσσα, τ2 πιθαν2 περιεχ4µενο καR τν >ποκρυπτογρ-φισ του.
:O Uλεγχος τGν διαφ4ρων χαρακτηριστικGν, κυρως δF I {δρ4της τGν wψεων, I µετατ4πισι αgτGν κατH τν διε'θυνσι 3/11, I κολανσι τ7ς Π.E. κατH τν διατοµν 4
καθ~ς καR I κατH Π4µερανς γραµµ συγκολλ.σεως AπR τ7ς Π.E. καταλ.γουν στν
διατ'πωσι τ7ς θ9σεως, Oτι I κατασκευ τοD ∆.Φ. Aκ δ'ο Iµιδσκων εKναι π-ρα πολh
πιθαν.. M.πως AκεJνοι οS \ποJοι Uχουν ;µεση πρ4σ0ασι στ2ν ∆.Φ. µποροDν νH κ-νουν κ-τι περισσ4τερο;
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OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛIΓIΣMOY

λη. =Aρ8σταρχος i Σ;µιος
H θεοκρατικ θεωρ$α περ «δηµιουργ$ας» τ*ς γ*ς κα κατπιν το6
Vναστρου ορανο6, R RποLος σκεπ&ζει τν γ* κα δι τ<ν περιφεροµ νων Qστ ρων του «φωτ$ζει δικα$ους κα Qδ$κους», Nπικρατο6σε καθ’ fλον
τ.ν Mεσα$ωνα.
OM cEλληνες `στσο Qπ. Qρχαιοτ&των χρνων γν=ριζαν, fτι e γ* κινεLται περ τ.ν λιον. T. «eλιοκεντρικ. σCστηµα» µ&λιστα Qποτελο6σε
τν κοιν<ς παραδεκτ _ποψ$ν τους, Qφο6 οM !Oρφικο$, ποU Qποτελο6σαν
µι Bσχυρ µειοψηφ$α τ<ν Eλλ3νων, Nδ$δασκαν Nπισ3µως τν περ τ.ν
λιον κ$νησιν τ*ς γ*ς. O !Aναξ$µανδρος, σCµφωνα µD τ.ν Θ ωνα τ.ν
ΣµυρναLο, Nδ$δασκεν kχι µνο τν περιφορν τ*ς γ*ς περ τ.ν λιον
Qλλ κα τν περιστροφ3ν της π ριξ το6 νοητο6 _ξονς της.
O Φιλλαος, hνας Nκ τ<ν µεγαλυτ ρων φιλοσφων κα µαθηµατικ<ν
τ*ς Qρχαιτητος, «π6ρ Nν µ σ4ω περ τ. κ ντρον, fπερ 7στ$αν το6 παντ.ς
καλεL... τν δD γ*ν, hν τ<ν _στρων οσαν, κCκλ4ω φεροµ νην περ τ. µ σον νCκτα τε κα eµ ραν ποιεL...», σCµφωνα µD τ.ν !Aριστοτ λη. T. eλιοκεντρικ.ν σCστηµα τ. Nγν=ριζαν Nπ$σης R !Aρχ λαος κα R OEκφαντος,
τ. /πεστ3ριζεν R Hρακλε$δης R Ποντικ.ς κα τ. Qπ δειξεν R Σ λευκος.
O Hρ&κλειτος, hνας Nκ τ<ν πρ=των Qστρονµων κατ τ.ν ∆ηµκριτο, «τ.ν λιον λ γει Nπιστ&την κα σκοπ.ν τ<ν περιοδικ<ν περιστροφ<ν,
ποU Rρ$ζει κα διευθCνει κα φ ρει τς Nποχς το6 Vτους». H /περχωροχρονικο6 κCρους *σις του «π&ντα εL» Nν συνδυασµ4< πρ.ς τ. «οκ Vστιν
δς Nµ#*ναι τ4< ατ4< ποταµ4<» µYς RδηγεL στν σκ ψιν, fτι εdµαστε Nπι#&τες 7ν.ς ταχυτ&του Qστροσκ&φους, ποC, fπως κα _πειρα _λλα fµοια,
NκτελεL hνα Qδι&κοπο κα Qτ λειωτο ταξ$δι σD µ ρη παρθενικ&, τ RποLα
δDν θ Nπισκεφθο6µε γι δεCτερη φορ&.
O !Aρ$σταρχος /π*ρξε µαθητς κα κληρονµος fλων τ<ν προαναφερθ ντων. Λογ$ζεται, κα δικα$ως, `ς hνα Qπ. τ φωτειντερα πνεCµατα τ*ς 7λληνικ*ς κα παγκοσµ$ου διανο3σεως fλων τ<ν Nποχ<ν. E1ναι
R µεγαλCτερος τ<ν θεωρητικ<ν Qστρονµων, R κατ’ Nξοχν Nρευνητς
τ<ν οραν$ων φαινοµ νων κα πλε$στων _λλων Qστρονοµικ<ν ζητηµ&των. O !Aρχιµ3δης εBς τ.ν «Ψαµµ$την» του πλ κει τ. Nγκ=µιον το6
Qνδρ.ς κα καταγρ&φει τς Qστρονοµικ ς του τοποθετ3σεις, ποU Vχουν
`ς 7ξ*ς: «!Aρ$σταρχος R Σ&µιος /ποτ$θεται τ µDν Qπλαν α τ<ν _στρων
κα τ.ν λιον µ νειν Qκ$νητα, τν δD γ*ν περιφ ρεσθαι περ τ.ν λιον
κατ κCκλου περιφ ρειαν (= Nπ κυκλικ*ς τροχιYς), fς Vστι Nν µ σ4ω τ4<
δρµ4ω κε$µενος» (= διερχµενος δι µ σ4ω το6 ζ4ωδιακο6 κCκλου Pτοι Nπ
τ*ς Nλλειπτικ*ς· διτι ατ. σηµα$νει τ. «fς Vστι Nν µ σ4ω δρµ4ω κε$µενος»:
!Eγκ. Λεξικ.ν «Hλ$ου», τ. «T. σCµπαν»).
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O ΠλοCταρχος εBς τ. «Περ το6 Nµφαινοµ νου προσ=που τ4< κCκλ4ω
τ*ς σελ3νης» λ γει, fτι R !Aρ$σταρχος Nδ$δασκεν «Nξελ$σσεσθαι κατ
λοξ.ν κCκλον τν γ*ν, zµα δD κα περ τ.ν ατ*ς _ξονα δινουµ νην»,
πρYγµα ποU σηµα$νει fτι Nγν=ριζε κα τν περιφορικν κ$νησιν τ*ς γ*ς
κα τν περιστροφικ3ν. EBς hνα _λλο Vργον του, τ. «Περ τ<ν Qρεσκντων
τοLς φιλοσφοις», λ γει, fτι «!Aρ$σταρχος τ.ν λιον Mστ&ναι µετ τ<ν
Qπλαν<ν, τν δD γ*ν κινεLσθαι περ τ.ν eλιακ.ν κCκλον, κα κατ τς
ταCτης Nγκλ$σεις σκι&ζεσθαι τ.ν δ$σκον», πρYγµα ποU σηµα$νει, fτι R
Σ&µιος ε1χεν 7ρµηνεCσει Nπιτυχ<ς κα τ. φαινµενο τ<ν Nκλε$ψεων eλ$ου κα σελ3νης.
O !Aρ$σταρχος εBς τ. Vργον του «Περ µεγεθ<ν κα Qποστηµ&των» καθορ$ζει τ µεγ θη το6 eλ$ου κα τ*ς σελ3νης καθς κα τς Qποστ&σεις
τους Qπ. τν γ*, ποU /πελγισε δι γωνιακ*ς µετρ3σεως. Yπελγισε
λοιπ.ν τν Qπστασιν γ*ς-eλ$ου εBς 18 ] 20 φορDς µεγαλCτερη τ*ς Qποστ&σεως γ*ς-σελ3νης κα τν δι&µετρον το6 eλ$ου dσην πρ.ς τ. 1/700 τ*ς
περιφερε$ας του, τ. δD µ γεθς του τριακοσιαπλ&σιο το6 µεγ θους τ*ς
γ*ς, Nν4< τ. µ γεθος τ*ς σελ3νης `ς τριακοντ&κις µικρτερο τ*ς γ*ς.
Σ3µερα # #αια γνωρ$ζουµε, fτι τ µεγ θη ατ δDν ε1ναι Qκρι#*. Ξ ρουµε, fτι τ 699/700 τ*ς µ&ζας το6 πλανητικο6 συστ3µατος Qν3κουν
στ.ν λιο, κα fλα τ λοιπ σ=µατα µοιρ&ζονται τ. 1/700 τ*ς {λης-µ&ζας. ∆ι τ*ς hλξε=ς του R λιος, ποU uφε$λεται στν τερ&στια ατ /περοχ µ&ζας, ρυθµ$ζει τς κιν3σεις τ<ν Qστ ρων το6 συστ3µατς του κα
δι τ*ς Qκτινο#ολ$ας του ζ4ωοποιεL. H {λη hλκει τν {λην κατ εθUν λγον τ<ν µαζ<ν κα κατ’ Qντ$στροφον λγον τ<ν τετραγ=νων τ<ν Qποστ&σεων. OM τροχιDς τ<ν πλανητ<ν ε1ναι # #αια Nλλειπτικ ς, κα µ$αν τ<ν
7στι<ν τ<ν Nλλε$ψεων κατ χει τ. κ ντρον το6 eλ$ου.
O !Aρ$σταρχος ε1ναι κα Nφευρ της 7ν.ς #ελτιωµ νου, σD σCγκριση µD
τ /π&ρχοντα ττε, eλιακο6 `ρολογ$ου µD κο$λη eµισφαιρικν Nπιφ&νεια κι hνα γν=µονα στ. κ ντρον. Πρσθεσε 1/1623 eµ ρες στ. eλιακ.
Vτος, τ. RποLο οM προγεν στερο$ του ε1χαν /πολογ$σει σD 365 κα 1/4 eµ ρες κα προσδι=ρισε τν δι&ρκεια το6 Mεγ&λου !Eνιαυτο6 σD 2434 Vτη.
M χρι τ.ν 16ο αB<να τ. Vργο το6 !Aριστ&ρχου ταν _γνωστο. Tτε τ.
Qνεκ&λυψε R Πολων.ς Qστρονµος Kοπ ρνικος, R RποLος προσπ&θησε
ν Bδιοποιηθg* τς Bδ ες το6 Σαµ$ου, κ&τι ποU Nν µ ρει τ. Nπ τυχεν, Qφο6
τ. «Hλιοκεντρικ.ν ΣCστηµα» φ ρει τ. kνοµ& του, πρYγµα Nντελ<ς _δικο κα παρ&λογο. «∆Cνατα$ τις ν Nκπλ3ττεται, fτι τ. σCστηµα, τσον
σαφ<ς διατυπωθDν /π. τ<ν Qρχα$ων, Vλα#ε τν uνοµασ$αν 7ν.ς νεωτ ρου φιλοσφου», παρατηρεL R Nτουτ νς, σCµφωνα µD τ.ν Qστρονµο
!Aντωνι&δη.
Σαρ;ντος ΠCν

MYπ3ρχε διVρυγα στ/ ΣουFζ Uν χρ>σει
στοZς προϊστορικοZς καJ κλασσικοZς χρBνους
OI MAPTYPIEΣ TOY HPO∆OTOY KAI TOY ΣTPABΩNA
KAI H TOΠOΓPAΦIKH EΠAΛHΘEYΣH TOYΣ ΣHMEPA
1. H ΣHMEPINH TOΠOΓPAΦIKH KATAΣTAΣH

A. - Aπ2 BορρQ πρ2ς N4τον.
:H σηµεριν τοπογραφικ κατ-σταση τ7ς >νατολικ7ς-0ορειοανατολικ7ς περιοχ7ς τ7ς AYγ'πτου Aµφανεται στ2ν χ-ρτη τοD σχ.µατος 1 (0λ. 3π4µενη σελδα). T2 σχ7µα τοD χ-ρτη προ9ρχεται >π2 τ2 χ-ρτη τοD κ4σµου, σειρQς 1301, κλµ.
1:1.000.000, τοD ΣτρατοD τGν H.Π.A., Aκδ. 1960. :H Mεσ4γειος θ-λασσα τελειiνει στ2 λιµ-νι τοD Π4ρτ-Σ-ιντ, Oπου >ρχζει \ πλοDς τ7ς διiρυγος τοD Σου9ζ.
Πρ2ς τH δυτικH καR νοτιοδυτικH τοD Π4ρτ-Σ-ιντ <π-ρχει I λµνη Mατζ-λα, στν
\ποα <π-ρχουν δι-σπαρτα µερικH νησ-κια, <γρ4τοποι καR Wλη. AνατολικH καR
νοτιοανατολικH τοD Π4ρτ-Σ-ιντ Aκτενεται Wνας ε<ρhς <γρ4τοπος µ9χρι τ σηµεριν π4λη Eλ Kαντ-ρα. Στ κατε'θυνση αgτ καR πρ2ς τH νοτιοανατολικH τ2
Uδαφος >νηφορζει, φθ-νοντας στ2 vψωµα P-χα µF <ψ4µετρο 500 µ9τρων, Oπως
δεχνει καR \ χ-ρτης τοD σχ.µατος 1. Στ περιοχ αgτ δFν <π-ρχουν µεγ-λοι
κατοικηµ9νοι τ4ποι παρH µ4νο πολλFς καR µεγ-λες >µµiδεις Aκτ-σεις.
Στ δυτικ-νοτιοδυτικ περιοχ I Aππεδη στεριH >ρχζει >π2 τ2 χωρι2 EλMατζ-λα κοντH στ2 Tανιτικ2 Στ4µα κι’ Aπεκτενεται πρ2ς ν4τον καR νοτιοδυτικH µ9χρι τRς π4λεις Zαγκαζκ, T9λλ Eλ Kεµπρ, Eλ Mασχ-µα, Iσµαλιγια.
EκεJθεν καR πρ2ς ν4τον >ρχζει ν’ >νηφορζ]η µ9χρι τ2 vψωµα rAτακα, vψους 870
περπου µ9τρων, Oπως καR π-λι δεχνει \ χ-ρτης. Mεταξh τGν δ'ο <ψωµ-των
rAτακα καR P-χα σχηµατζεται Wνας αgχ9νας vψους 40 µ9τρων στH >νατολικH τοD
χωριοD Eλ-Σχαλλο'φα, Oπως δεχνει καR \ χ-ρτης τοD σχ.µατος 1. :O αgχ9νας
εKναι τ2 χαµηλ4τερο σηµεJο µεταξh δ'ο κορυφGν Cρ9ων z 0ουνGν καR \ συγκεκριµ9νος >ρχζει >π2 τν ν4τια >κτ τ7ς Πικρ7ς λµνης καR τελειiνει στ2ν κ4λπο τοD Σου9ζ. EKναι µα δηµιουργα τ7ς φ'σεως, ποh >ποτ9λεσε τν αYτα διαχωρισµοD τGν δ'ο θαλασσGν σF κ-ποια χρονολογα τοD παρελθ4ντος, Oπως θ’
>ποδειχθ]7 στ συν9χεια τ7ς παρο'σης.
:H τοπογραφικ µορφολογα τοD Aδ-φους 3κατ9ρωθεν τοD αgχ9νος εKναι κεκλιµ9νη, καR I µFν πρ2ς τH δυτικH κλση εKναι πολh >π4τοµη, I δF πρ2ς >νατολHς εKναι πι2 \µαλ., Oπως φανεται στ2 σχ7µα 1, στH σηµεJα ποh 3νiνονται διH
τ7ς εgθεας AB. Mεγαλ'τερη >ν-λυση θH γν]η πι2 κ-τω.

B. - :H ∆ιiρυγα τοD Σου9ζ.
∆ιiρυγα καλεJται Wνα τεχνητ2 αgλ-κι µεγ-λου µ.κους καR πλ-τους, τ2 \ποJο
προορζεται εsτε γιH τν παροχ9τευση µεγ-λης ποσ4τητος νεροD εsτε γιH τν
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Σχ3µα 1. X;ρτης τ3ς σηµεριν3ς AmγSπτου.
πλωτ Aπικοινωνα µεταξh πλωτGν ποταµGν z δ'ο λιµνGν z δ'ο θαλασσGν. ^Eνα
τ9τοιο Uργο εKναι I διiρυγα τ7ς Kορνθου. ^Yπ-ρχει Oµως καR Wνα φυσικ2 Uργο
παροµοας χρ.σεως, \ πορθµ4ς, \ \ποJος εKναι Wνα στεν2 π9ρασµα θαλ-σσης,
ποh χωρζει δ'ο >ντικρυνFς wχθες στεριQς, Oπως \ πορθµ2ς z τ2 στεν2 τοD Egρπου στ Xαλκδα. Στοhς πορθµοhς εKναι Aµφαν7 τH φαιν4µενα τ7ς πληµµυρδος
καR τ7ς >µπiτιδος, Oπως συµ0ανει στH στενH τ7ς M-γχης καR τοD Egρπου.
Mα >π2 τRς πι2 CνοµαστFς διiρυγες τοD κ4σµου εKναι I διiρυγα τοD Σου9ζ,
I \ποα 3νiνει τ θ-λασσα τ7ς Mεσογεου µ’ Aκενη τ7ς EρυθρQς καR I \ποα
ε<ρσκεται στν Asγυπτο. T2 Uργο, Oπως γρ-φει I «Παγκ4σµιος Λαογραφικ καR
Γεωγραφικ Eγκυκλοπαδεια» (Π.Λ.Γ.E., Aκδ. Γιο0-νης 1967, σελ. 174) µελετ.θηκε >π2 τ2ν Γ-λλο µηχανικ2 ντF Λεσσ9ψ καR περατiθηκε τ2 Uτος 1869. Συνδ9-
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ει τ2 λιµ-νι τοD Π4ρτ-Σ-ιντ τ7ς Mεσογεου θαλ-σσης µF τ2 λιµ-νι τοD Σου9ζ AπR
τ7ς EρυθρQς θαλ-σσης. rEχει µ7κος 168 χιλ., 0-θος 11 µ9τρα καR πλ-τος 45 µ9τρα. :O δι-πλους σ.µερα διαρκεJ µ4νο 13 ρες. Στ2 04ρειο µ9ρος διασχζει µα
Uκταση <γροτ4πων καR 3λGν χαµηλ7ς καR Aπιπ9δου Aπιφανεας. Στ συν9χεια
δι9ρχεται διH µιQς {µµiδους Aρ.µου, φθ-νοντας στ λµνη Tιµσ-χ, I \ποα ε<ρσκετο κ-τω τ7ς στ-θµης τ7ς θαλ-σσης κα, γιH νH >νταποκριθ]7 στ2 0-θος τ7ς
διiρυγος, >παιτ.θηκε I Aκ0-θυνσ. της. Eκ τ7ς λµνης Tιµσ-χ συνεχζεται I διαδροµ. της πρ2ς τ Πικρ λµνη, I \ποα χρει-στηκε Aκ0-θυνση, Oπως καR I
προηγουµ9νη. Aπ2 τ ν4τια >κτ τ7ς Πικρ7ς λµνης >ρχζει \ αgχ9νας τ7ς EλΣχαλο'φα, ποh φθ-νει σF vψος 40 µ9τρων. T2 0-θος τ7ς διiρυγος σF αgτ τν
περιοχ κανονικH πρ9πει νH Uφθασε κ-τω τGν 51 µ9τρων, προκειµ9νου οS στ-θµες τGν AπιφανειGν Mεσογεου, διiρυγος καR EρυθρQς θαλ-σσης νH 0ρεθοDν
στ2 sδιο Aππεδο καR νH Aπαληθε'σουν τν >ρχ τGν συγκοινωνο'ντων δοχεων.
rEτσι 3νiθηκε I Mεσ4γειος µF τν EρυθρH θ-λασσα καR µF τ2ν Iνδικ2 κεαν4,
διευκολ'νοντας τH ταξδια τGν πλοων κατH πολ', ποh Uτσι >ποφε'γουν τ2ν περπλου τ7ς Aφρικ7ς διH τοD >κρωτηρου τ7ς Kαλ7ς Eλπδος.
2. H ∆IΩPYΓA THΣ IΣTOPIKHΣ APXAIOTHTOΣ

A. - Γενικ4τητες.
:H Sστορικ >ρχαι4τητα, Oπως εKναι γνωστ4ν, >ρχζει γιH τν ρα >π2 τ2 Uτος
776 πρ2 XριστοD. T4τε δFν εKχε διατυπωθ7 I >ρχ τGν συγκοινωνο'ντων δοχεων, >λλH τν πρωτοδιατ'πωσε \ :Hρ4δοτος (485-415 π.X.), λ9γοντας στν «Kλει~»
(µετ. ∆.E.K., Uκδ. Aρχ. ΣτρατοD 1969, παρ. 202): «H Kασπ$α θ&λασσα ε1ναι περ$κλειστος κα δDν συγκοινωνεL µD _λλην θ&λασσαν. ∆ιτι fλες οM θ&λασσες, στς
RποLες ναυτ$λλονται οM cEλληνες κα οM Vξω τ<ν Hρακλε$ων στηλ<ν (τοD σηµερινοD Γι0ραλτ-ρ), e uνοµαζοµ νη !Aτλαντς (\ Aτλαντικ2ς κεαν4ς), καθς κα
e !Eρυθρ θ&λασσα (τοD IνδικοD κεανοD) Qποτελο6ν µ$αν θ&λασσαν».
Eπσης στν «Egτ9ρπη», παρ. 10, \ :Hρ4δοτος λ9γει: «T. µεγαλCτερο µ ρος τ*ς
ABγCπτου, fπως λ γουν οM MερεLς κα fπως κι’ Nγ #λ πω, ε1ναι Nπ$κτητο γι τοUς
ABγυπτ$ους. Πρ&γµατι τ. _νωθεν (τ2 0ορεως) τ*ς M µφιδος (ε<ρισκοµ9νης 35
χιλ. νοτως τοD σηµερινοD Kαρου), ποU #ρ$σκεται µεταξU τ<ν δCο uρ ων (τοD
Aρα0ου πρ2ς >νατολ-ς, Cν4µατι Eλ-Mπαχαργια, vψους 1270 περπου µ9τρων,
τµ7µα τοD \ποου >ποτελεJ καR τ2 vψωµα rAτακα, καR τοD Λι0υκοD πρ2ς δυσµ-ς) ταν QρχαLος κλπος θαλ&σσης». KαR στν παρ. 19 συµπληρiνει: «cOταν
R NεLλος πληµµυρ$ζgη, καλCπτει kχι µνο τ. ∆ λτα Qλλ κα fλες τς περιοχ ς, οM
RποLες λ νε fτι Qν3κουν στ Λι#Cη (πρ2ς δυσµHς) κα τς _λλες, ποU Qν3κουν
στν !Aρα#$α (πρ2ς >νατολ-ς), µ χρις Qποστ&σεως δCο eµερ<ν πορε$ας Qπ. κ&θε kχθη (δηλαδ 2 Iµ. X 12 ρ. = 24 ρ. X 5 χιλι4µ./ρ. = 120 χιλι4µ. συνολικH
Uνθεν καR Uνθεν τ7ς κορυφ7ς τοD ∆9λτα), _λλοτε µεγαλCτερη κα _λλοτε µικρτερη». :H 3ρµηνεα τGν >νωτ9ρω εKναι, Oτι κ-ποτε I θ-λασσα τ7ς Mεσογεου
Uφθανε µ9χρι τ2 vψος τ7ς >ρχαας M9µφιδος καR Aκτενετο στH πλ-για AπR \λοκλ.ρου τοD σηµερινοD ∆9λτα σF >π4σταση δ'ο IµερGν πορεας, δηλαδ σF µα
>π4σταση 120 περπου χιλιοµ9τρων, φθ-νοντας πρ2ς >νατολHς µ9χρι τ σηµεριν
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π4λη τ7ς Iσµαλιγιας. :H πορεα γιν4τανε διH ξηρQς 0ορει4τερα τ7ς YσοψοDς
καµπ'λης τGν 50 µ9τρων, Oπως δεχνει τ2 σχ7µα 1, z διH θαλ-σσης >ναµεµιγµ9νης µF τH νερH τοD ποταµοD. :Oπ4τε δFν eταν >παρατητη I δι-νοιξη τ7ς διiρυγος.
:O :Hρ4δοτος παρ9χει >κ4µη µα πληροφορα στν παρ. 11 τοD Yδου 0ι0λου
του λ9γοντας: «OOχι µακρυ τ*ς ABγCπτου, πρ.ς τν !Aρα#$α, Nπ τ*ς !EρυθρYς
θαλ&σσης, /π&ρχει θαλ&σσιος κλπος εBσερχµενος στν ξηρ&. Φρον< λοιπν,
fτι παλι (στH >ρχαJα χρ4νια) τ τοιος κλπος πρ πει ν ταν κα e Adγυπτος,
κα ατ.ς εBσχωρο6σε µ χρι τ*ς ABθιοπ$ας τ {δατα τ*ς #ορε$ου θαλ&σσης (τ7ς
Mεσογεου), Nν4< R κλπος τ*ς !Aρα#$ας (τ7ς EρυθρQς θαλ-σσης) Vφερε τ {δατα τ*ς νοτ$ου θαλ&σσης µ χρι τ*ς Συρ$ας. EBσχωρο6ντες κα οM δCο Nντ.ς τ*ς
ξηρYς Nχωρ$ζοντο Qπ. µ$αν µικρ Vκταση γ*ς (Wναν αgχ9να z Yσθµ4). !Eγ νοµ$ζω, fτι γι τν πρσχωση τ*ς Nπικτ3του ABγCπτου θ Qρκο6σαν 10.000 χρνια». Eκ το'του προκ'πτει σαφGς, Oτι π9ραν τοD θαλασσου κ4λπου, ποh εYσχωροDσε πρ2ς τν M9µφιδα καR τRς πυραµδες νοτιiτερα τοD σηµερινοD κ4λπου,
<π7ρχε καR δε'τερος θαλ-σσιος κ4λπος τ7ς sδιας θαλ-σσης, τ7ς Mεσογεου, πρ2ς
τH >νατολικ-, δηλαδ πρ2ς τRς περιοχFς τGν σηµερινGν π4λεων Iσµαλιγιας καR
Eλ Kαντ-ρα, Oπως φανεται στ2 χ-ρτη τοD σχ.µατος 2. :O κ4λπος εYσχωροDσε
πολh 0αθι-, µ9χρι τ7ς AYθιοπας, λ9γει \ :Hρ4δοτος, εYς τρ4πον στε νH εKναι γετονας µF τ2ν Aκ τοD ν4του εYσερχ4µενον >ντθετο κ4λπο τ7ς EρυθρQς θαλ-σσης,
τν \ποα οS >ρχαJοι συγγραφεJς ν4µαζαν !Aρα#ικ3. KαR µ >ρκο'σης αgτ7ς
τ7ς περιγραφ7ς, \ :Hρ4δοτος προσθ9τει, Oτι Aχωρζοντο µεταξ' τους διH µικρQς
Aκτ-σεως γ7ς, ποh σ.µερα λ9γεται Yσθµ2ς z αgχ9νας. Eκ το'του παρ9χεται σαφς
Uνδειξη, Oτι κ-ποτε, στH >ρχαJα χρ4νια, οS δ'ο θ-λασσες eσαν 3νωµ9νες. AλλH
µF τν π-ροδο τGν αYiνων τRς χiρισε \ αgχ9νας, ποh δηµιουργ.θηκε µεταξ'
τους >π2 τH κατολισθανοντα χiµατα καR ;λλα φερτH στερεH <λικH Aκ τGν 3κατ9ρωθεν πλαγιGν τGν <ψωµ-των rAτακα καR P-χα. ΣF αgτ2 συν90αλαν κατH πολ', Oπως εKναι φυσικ4, οS ;νεµοι καR οS 0ροχ9ς.
:O ∆ι4δωρος Σικελιiτης στν «:Iστορικ Bι0λιοθ.κη» του (µετ. A. Παπανδρ9ου, Aκδ. Γεωργι-δη, τ4µος A´, σελ. 52) γιH τν sδια περιοχ γρ-φει: «T χ=ρα ποU #λ πει πρ.ς Qνατολς σD µεγ&λη Vκταση τν Qγκαλι&ζει e Vρηµος κα τελµατ=δεις Nκτ&σεις, ποU λ γονται #&ραθρα. Γιατ Qν&µεσα στν κο$λη Συρ$α κα
τν Adγυπτο ε1ναι µ$α λ$µνη π&ρα πολU στεν3, ποU τ. µ*κος της φθ&νει τ 200
στ&δια (z τH 37.000 µ9τρα) κα περι#&λλεται Qπ’ fλες τς µεριDς µD Nκτεταµ νες
Qµµουδι ς, κι’ fταν φυσYνε ντιοι _νεµοι, µεγ&λες ποστητες _µµου µετακινο6νται κι’ Nπικ&θηνται στ. νερ. Γι’ ατ. τ Nκτεταµ να τ λµατα π*ραν τ. kνοµα #&ραθρα». Eκ το'του φανεται, Oτι στ2 vψος τGν σηµερινGν π4λεων Iσµαλιγια καR Tαλ-τα, Oπως µπορεJ νH Aπισηµανθ]7 στ2 χ-ρτη τοD σχ.µατος 2, \ εYσερχ4µενος κ4λπος τ7ς «#ορε$ου θαλ&σσης» τοD :Hροδ4του >ποκ4πηκε >π2 τRς µεγ-λες ποσ4τητες ;µµου, ποh µετακινοDσαν οS ;νεµοι, καR παρ9µειναν οS σηµερινFς λµνες TιµσHχ καR Πικρ., οS \ποJες >ποτελοDσαν τ4τε τν π-ρα πολh στεν
λµνη. ∆ηλαδ οS λµνες TιµσHχ καR Πικρ εKναι <πολεµµατα τοD «κλπου» τοD
:Hροδ4του.
:H >ν-γκη κατασκευ7ς διiρυγος προ9κυψε, Oταν I προσχωσιγενς στεριH
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32°00΄

33°00΄

προωθ.θηκε πρ2ς 0ορρQν κι’ Aξα31°00΄
πλiθηκε πρ2ς τRς δ'ο πλευρFς τοD
σηµερινοD ∆9λτα, \π4τε I πληµµ'ρα τοD ποταµοD Nελου εKχε
>ρχσει νH µν καλ'πτ]η Oλο τ2
∆9λτα, Oπως στH παλι4τερα χρ4νια, καR >νεφ'ετο θ9µα ποτσµατος τGν >γρGν καR συγκοινωνας
µετH τ7ς EρυθρQς θαλ-σσης. Eπ’
αgτοD >ρκεJ I µαρτυρα τοD :Hροδ4του («Egτ9ρπη», παρ. 13), \
\ποJος λ9γει: «κατ τν Nποχ το6
Φαρα Mοιρ$ου ( AµµενεµχHτ
τοD Γ´, τ7ς 12ης ∆υναστεας, 13681360 π.X.), fταν R ποταµ.ς (κατH
τν πληµµυρδα) Qν #αινε τουλ&χιστον uκτ π3χεις, πτιζε τν
#ορε$ως τ*ς M µφιδος χ=ρα τ*ς
ABγCπτου. T=ρα, _ν κα δDν Vχουν
παρ λθει 900 χρνια Qπ. τ.ν θ&νατο το6 Mοιρ$ου, Nν R ποταµ.ς
δDν Qν λθgη τουλ&χιστον 15 ] 16
π3χεις, δDν Nκχειλ$ζει Nπ τ<ν
Qγρ<ν τ*ς προσχωσιγενο6ς ABγCπτου». AφοD δFν εKχαν παρ9λθει
29°50΄
900 χρ4νια >π2 τ2ν θ-νατο τοD
Mοιρου, ποh συν90η τ2 1360 π.X.,
Σχ3µα 2. X;ρτης τ3ς AmγSπτου στNν
µ9χρι τν Aποχ τοD :Hροδ4του,
προϊστορικN Uποχ>.
περR τ2 485 π.X., εKναι σγουρο Oτι
εKχαν παρ9λθει τουλ-χιστον 875 περπου χρ4νια. :H µον-δα τοD π.χεως _ς µ9τρου µ.κους >ντιστοιχεJ σF 0,44 σηµερινH µ9τρα, Oπως <πολογζεται στ µελ9τη
µου «H χρονολγηση τ*ς προϊστορ$ας» (Uκδ. ∆ελτον ΓYΣ 1987, σελ. 105). ^Oταν
τ2 νερ2 τοD ποταµοD, vψους 8 π.χεων >ντιστοιχο'ντων σF 3,52 µ9τρα, µετρουµ9νου στ2 Nειλ4µετρον τ7ς M9µφιδος, AπαρκοDσε, γιH νH καλ'ψ]η τν χiρα τ7ς
AYγ'πτου >π2 τ M9µφιδα καR 0ορεως, σηµανει Oτι I σχηµατιζοµ9νη ν9α προσχωσιγενς στεριH eταν χαµηλοτ9ρου vψους. MF τν π-ροδο τοD χρ4νου οS >ποθ9σεις ν9ων φερτGν στερεGν <λικGν AπR τ7ς προηγο'µενης προσχωσιγενοDς στεριQς πρ2ς τν κορυφ τοD ∆9λτα µαζR µF τH χiµατα, ποh κατρακυλοDσαν >π2
τν <περκειµ9νη πλαγι-, µεγ-λωναν τ2 vψος τοD Aδ-φους. :Oπ4τε περR τ2 485 περπου π.X. χρειαζ4ταν διπλ-σια ποσ4της νεροD, γιH νH καλυφθ]7 I χiρα, δηλαδ vψους 15-16 π.χεων z 7,04 σηµερινGν µ9τρων. :H διαφορH τGν δ'ο µετρ.σεων εKναι 3,52 µ9τρα. Eκ το'του προκ'πτει, Oτι κ-θε χρ4νο I πληµµ'ρα τοD
Nελου ;φηνε στν Aπιφ-νεια τ7ς K-τω AYγ'πτου Wνα ν9ο στρGµα Yλ'ος (λ-σπης)
sσο µ9:
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3,52 µ9τρα Yλ'ος: 875 χρ4νια = 0,004 µ9τρα.
Mα σηµαντικ Aπαλ.θευση τοD Aξαγοµ9νου αgτοD µπορεJ νH προκ'ψ]η >π2 τH
δεδοµ9να τοD 0ι0λου µου «H !Aναχρονολγηση τ*ς Προϊστορ$ας» (Uκδ.
«∆αυλ2ς» 1999, σελ. 226), Oπου δδονται τ2 Aµ0αδ2ν τ7ς προσχωσιγενοDς K-τω
AYγ'πτου, sσο µF 23.345.000.000 τετρ. µ9τρα, καR \ wγκος τGν κατ’ Uτος καταγοµ9νων <π2 τοD Nελου φερτGν στερεGν <λικGν, sσος µF 95.000.000 κυ0. µ9τρα.
Eκ το'των Uχοµε:
95.000.000 κυ0. µ9τρα: 23.354.000.000 τετρ. µ9τρα = 0,004 µ9τρα / Aτησως.
rAρα I κατ’ Uτος >ν'ψωση τ7ς K-τω AYγ'πτου κυρως πρ2ς τν κορυφ καR
τRς πλευρFς τοD τριγiνου τοD ∆9λτα eταν 0,004 µ9τρα. :Oπ4τε, γιH νH φθ-σ]η I
µορφολογα τοD Aδ-φους στν Yσοϋψ7 καµπ'λη τGν 30 µ9τρων >π2 τH 0 µ9τρα
τ7ς Aπιφ-νειας τ7ς θ-λασσας τ7ς Mεσογεου, I \ποα κ-ποτε Uφθανε στ2 κατακ4ρυφο Aππεδο τ2 διερχ4µενο διH τ7ς καµπ'λης αgτ7ς (σχ7µα 2), χρει-στηκαν:
30 µ9τρα: 0,004 µ9τρα = 7.500 χρ4νια.
Kατ4πιν αgτGν I K-τω Asγυπτος χρει-στηκε συνεχ7 «δουλειH» τοD ποταµοD
Nελου διαρκεας 7.500 χρ4νων καR wχι 10.000 χρ4νων, ποh νοµζει πι2 π-νω \
:Hρ4δοτος. Σ.µερα τ2 Aν λ4γxω Uργο Uχει περιορισθ7, Aπειδ I καταγοµ9νη Yλhς
(λ-σπη) <π2 τοD ποταµοD κατακρατεJται στ2 µεγ-λο φρQγµα τοD Aσσου-ν.

B. - :H δι-νοιξη τ7ς Aρχαας ∆ιiρυγος.
KατH τ2ν :Hρ4δοτο («Egτ9ρπη», παρ. 158): «R πρ<τος ποU Nπεχε$ρησε τ δι&νοιξη δι=ρυγος φεροCσης πρ.ς τν !Eρυθρ θ&λασσα ταν R γι.ς το6 Φαρα
Ψαµµητ$χου, R Nεκ=, fταν Qν λα#ε τ.ν θρνο (609-593 π.X.)». ∆Fν κατiρθωσε
νH τελειiσ]η τ2 Aγχερηµ- του, γιατR π9θανε, Oπως γρ-φει \ Στρ-0ων στH «Γεωγραφικ-» του (Aκδ. Loeb, 1959 0ι0λο IZ, σελ. 74). KαR συνεχζει \ :Hρ4δοτος: «T.
Vργο τ. συν χισε Qργτερα R ∆αρεLος (521-485 π.X.). T. µ*κος της Qντιστοιχο6σε
σD πλο6ν 4 eµερ<ν κα τ. πλ&τος της ταν τσο, fσο χρει&ζονταν δCο κωπ3λατες τρι3ρεις πλ ουσες παραλλ3λως. T. νερ. τ*ς δι=ρυγος προ3ρχετο Qπ. τ.ν ποταµ. NεLλο. !Eρχοµ νη πλησ$ον τ*ς Qρα#ικ*ς πλεως Π&τουρο (I σηµεριν ΠTουρ4ν, ε<ρισκ4µενη 17 χιλ. δυτικH τ7ς σηµεριν7ς Iσµαλιγιας) καταλ3γει στν
!Eρυθρ θ&λασσα. !Aρχικ Qνο$χθηκε Nπ τ*ς πρ.ς τν !Aρα#$αν Nκτεινοµ νης
πεδι&δος, κειµ νης στς /π=ρειες το6 kρους τ*ς M µφιδος (τοD σηµερινοD wρους
Eλ-Mπαχαργια, vψους 1270 περπου µ9τρων, τ2 \ποJο καταλ.γει 0ορειοανατολικH στ2 vψωµα rAτακα), κατευθυνοµ νη Nκ δυσµ<ν πρ.ς Qνατολ&ς. Mετ
τα6τα συνεχ$ζεται µεταξU τ<ν Qνοιγµ&των (διH τοh αgχ9νος τ7ς Eλ-Σχαλλο'φα)
κα Nκ το6 kρους (τοD <ψiµατος rAτακα) κατευθCνεται πρ.ς ντον πρ.ς τ.ν
!Aρα#ικ. κλπο (z τν EρυθρH θ-λασσα)».
Eκ τGν >νωτ9ρω προκ'πτει, Oτι κατασκευ-στηκε µα τεχνητ διiρυγα >π2 τν
κορυφ περπου τοD ∆9λτα τοD Nελου, διH τ7ς \ποας µ9ρος τGν <δ-των του
_δηγεJτο πρ2ς >νατολ-ς, πρ2ς τν σηµεριν Iσµαλιγια, >κολουθiντας τRς <πiρειες τοD σηµερινοD <ψiµατος rAτακα. :H διiρυγα αgτ <π-ρχει καR σ.µερα µF
τ2 wνοµα «∆ιiρυγα τ7ς Iσµαλιγιας», καR τH νερ- της χ'νονται στ Πικρ λ-
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µνη, κοντH στν π4λη τ7ς Iσµαλιγιας, Oπως δεχνει καR \ χ-ρτης τοD σχ.µατος
1. T2 µ7κος της µ9χρι τν Iσµαλιγια, µετρο'µενο AπR σηµερινοD χ-ρτου κλµακος 1:1.000.000, Aγγζει τH 120 χιλι4µ. ∆Fν συνεχστηκε Oµως τ2 Uργο πρ2ς τν
EρυθρH θ-λασσα, δι4τι \ ∆ι4δωρος Σικελιiτης (80-20 π.X.) στν «:Iστορικ Bι0λιοθ.κη» του (µετ. A. Παπανδρ9ου, Aκδ. Γεωργι-δη, τ4µος A´, σελ. 56) λ9γει: «O
Π ρσης #ασιλεUς ∆αρεLος συν χισε τ. Vργο (τοD Nεκ~) ς hνα σηµεLο, Qλλ τ.
_φησε Qτελε$ωτο, Nπειδ το6 ε1παν fτι, _ν Qνοιχθg* e δι=ρυγα µ χρι τ. τ λος, θ
κατακλυσθg* e Adγυπτος Qπ. τ νερ τ*ς !EρυθρYς θαλ&σσης, γιατ σαν σD
/ψηλτερη στ&θµη Qπ. τν Nπιφ&νεια τ*ς ABγCπτου». TH sδια >κρι0Gς γρ-φει
καR \ Στρ-0ων στ2 >ναφερθFν πι2 π-νω 0ι0λο του (σελ. 74). rAρα τ2 Uργο τοD
∆αρεου σταµ-τησε κ-που µεταξh τ7ς Πικρ7ς λµνης καR τ7ς EρυθρQς θαλ-σσης, Oπου >νακαλ'φθηκε τργλωσση Aπιγραφ., Oπως καταχωρζεται στ σηµεωση 251 τ7ς «Egτ9ρπης» τ7ς Aκδ4σεως ∆EK τοD Aρχηγεου ΣτρατοD. Στ2
sδιο θ9µα >ναφ9ρεται καR I Π.Λ.Γ.E., γρ-φοντας στ σελ. 174: «O ∆αρεLος περ
τ. 518 π.X. κατ=ρθωσε ν διανο$ξgη δι=ρυγα στ. ΣουDζ µ3κους 45 χιλ., fπως λ γει R Hρδοτος, κα τ γραφµεν& του Nπι#ε#αι=θηκαν περ τ. 1947, fταν QνακαλCφθηκαν τεµ&χια τρι<ν τεραστ$ων Qναµνηστικ<ν στηλ<ν µD σχετικDς Nπιγραφ ς. H δι=ρυγα το6 ∆αρε$ου περι*λθε γρ3γορα σD Qχρηστ$α, γιατ NκαλCφθη Qπ. τν _µµο». Aνοχθηκε z δFν >νοχθηκε I διiρυγα >π2 τ2ν ∆αρεJο; T2
πλ9ον σγουρο εKναι, Oτι συνεχστηκε µ9χρις 3ν2ς σηµεου, στ.θηκαν οS >ναµνηστικFς στ7λες, >λλH δFν >ποπερατiθηκε τ2 Uργο, γιατR δFν <π7ρχε κανεRς
εYδ.µων στν αgλ τοD ∆αρεου, γιH νH τοD Aξηγ.σ]η αgτ2 ποh εKχε γρ-ψει \
:Hρ4δοτος, Oτι «R !Aτλαντικ.ς κα e !Eρυθρ Qποτελο6σαν µ$α θ&λασσα».
T2 Oλον θ9µα Uρχεται νH τ2 περιπλ9ξ]η λγο περισσ4τερο \ Στρ-0ων, γρ-φοντας,
στH «Γεωγραφικ-» του (0ι0λον IZ, Uκδ. Loeb 1959, σελ. 74), Oτι: «H πρ=τη δι=ρυγα ξεκ$ναγε Qπ. τ. ΠηλοCσιο κα συµπλ3ρωνε τς Kατ τ hλη καλοCµενες λ$µνες, οM RποLες ε1ναι δCο κα κεLνται στ Qριστερ (>νατολικH) το6 µεγ&λου ποταµο6, π&νω Qπ. τ. ΠηλοCσιο, πρ.ς τν !Aρα#$α. Kα _λλες λ$µνες κα δι=ρυγες, λ γει R !Aρτεµ$δωρος, /π*ρχαν κατ τ dδια µ ρη. Στς dδιες λ$µνες συµ#&λλουν κα _λλες δCο δι=ρυγες». Στ σελδα 76 τοD Yδου 0ι0λου σηµειiνει, Oτι:
«M$α _λλη, ποU Nκ#&λλει στν !Eρυθρ κατ τν πλη !Aρσινη, e Rπο$α καλεLται Kλεοπατρ$δα, δι ρχεται δι τ<ν Πικρ<ν λιµν<ν, οM RποLες παλι µDν σαν
πικρ ς, Qλλ µD τν QνοιχθεLσα δι=ρυγα κα τν hνωσ3 τους µD τ νερ το6 ποταµο6 (Nελου) τ=ρα ε1ναι καλοθ ατες, γεµ&τες λιµναLα πουλι&».
«!Aργτερα (Oπως γρ-φει \ ∆ι4δωρος \ Σικελιiτης στ σελ. 56 τοD >ναφερθ9ντος 0ι0λου του) R ΠτολεµαLος R B´ (309-246 π.X.) Qποτελε$ωσε τ. Vργο (ποh
εKχαν >ρχσει \ Nεκ~ καR \ ∆αρεJος) κα στ. πι. κατ&λληλο σηµεLο µηχανεCθηκε hνα τεχνητ. δι&φραγµα, τ. RποLο _νοιγε, fταν Pθελες ν περ&σgης, κα Qµ σως Vκλεινε µD hνα µηχανισµ. ποU λειτουργο6σε εZστοχα. O ποταµ.ς ποU περν&ει µ σα Qπ. τν δι=ρυγα uνοµ&ζεται ΠτολεµαLος Qπ. τ.ν Mδρυτ3 του, κα στν
Nκ#ολ3 του /π&ρχει e πλη τ*ς !Aρσινης». EδG δFν γνεται λ4γος γιH τ2 Πηλουσιακ2 στ4µα, >π2 Oπου ;ρχιζε τ2 τεχνητ2 καν-λι, ποh U0γαζε στν EρυθρH
θ-λασσα, Oπως >ναφ9ρει στ παρ. 33. KαR τ2 σηµαντικ2 εKναι, Oτι \ :Hρ4δοτος
κ-νει λ4γο γιH τ2 Πηλουσιακ2 Στ4µα Aκ0ολ7ς τοD Nελου καR δFν τ2 συνδ9ει µF

14180

∆ΑΥΛΟΣ/222, Iο'νιος 2000

διiρυγα. KατH συν9πειαν \ ΠτολεµαJος συν9χισε τ2 Uργο >π2 τ2 σηµεJο ποh τ2
εKχε >ρχσει \ ∆αρεJος, δηλαδ >π2 AκεJ ποh τ2 εKχε φτ-σει \ Nεκi, >φοD οS
Aργασες τοD ∆αρεου καλ'φθηκαν >π2 τν ;µµο.
AλλH \ ΠτολεµαLος ποταµ.ς δηλiνει ρον vδατος, πρQγµα ποh σηµανει Oτι
I Aκσκαφ τ7ς διiρυγος δFν εKχε κατ9λθει στ2 Aππεδο τ7ς θ-λασσας. rAρα πρ4κειται περR Aκτροπ7ς 3ν2ς κλ-δου τοD ποταµοD Nελου πρ2ς τν EρυθρH θ-λασσα καR wχι γιH διiρυγα ναυσιπλοας µF τν σηµεριν Uννοια τ7ς λ9ξεως. :O
Στρ-0ων στ σελ. 76 σηµειiνει, Oτι: «OM Πτολεµαϊκο #ασιλεLς κατασκεCασαν
κλειστ τν δι=ρυγα». KαR στ σελ. 78 συµπληρiνει: «H Qρχ τ*ς δι=ρυγας
ποU Nκ#&λλει στν !Eρυθρ θ&λασσα, ξεκιν&ει Qπ. τ. χωρι. Φακο6σα... (πιθανGς τ σηµεριν π4λη Φ-κους, ποh 0ρσκεται µεταξh τοD AµποD KεµπRρ καR
τοD Eλ-Φιρντ-ν, Oπως φανεται στ2 χ-ρτη τοD σχ.µατος 1).
:O Στρ-0ων παρουσι-ζει στ2 προσκ.νιο π9ντε διiρυγες, χωρRς νH λογαριασθοDν οS ;λλες τοD Aρτεµδωρου. Eκενη ποh ξεκναγε >π2 τ2 Πηλο'σιο καR
δι.ρχετο >π2 τH Wλη καR τRς δ'ο λµνες δFν eταν >παρατητη, γιατR µF καν9να τρ4πο δFν µποροDσε τ4τε νH κατασκευασθ]7 µ9σα στH Wλη καR στRς λµνες. EKναι φυσικ4, Oτι τ4τε (τν Aποχ τοD Στρ-0ωνος), >λλH καR πρν, στν περιοχ τ7ς σηµεριν7ς λµνης Mανζ-λα σχηµατζονταν δι-φορες λιµνοθ-λασσες καR Wλη, Oπως
;λλωστε <π-ρχουν καR σ.µερα. :H >ναφερ4µενη στ σελ. 76 διiρυγα τοD Στρ-0ωνος, ποh \δηγεJ τH νερH τοD ποταµοD διH τGν ΠικρGν λιµνGν στν EρυθρH
θ-λασσα, καR Aκενη τ7ς σελδος 78, ποh ξεκιν-ει >π2 τν ΦακοDσα, >ποτελοDν
µα καR τν αgτ διiρυγα, ποh τH νερ- της προ.ρχοντο >π2 τ2ν Tανιτικ2 κλ-δο τοD Nελου, \ \ποJος δι9ρχεται πλησον τ7ς σηµεριν7ς π4λεως Φ-κους, Oπως
φανεται στ2 σχ7µα 1.
:H Cνοµασα τ7ς EρυθρQς θ-λασσας, Oπως γρ-φει \ Στρ-0ων (0ι0λο IΣT´,
σελ. 348), προ7λθε «Qπ. τ. φαινµενο χρ<µα ποU QνακλYται, fταν µεσουρανg* R
λιος, εdτε φα$νεται κοκκιν$ζουσα Qπ. τν /περθ ρµανση (πιθανGς τοD vδατος).
OAλλοι Qποφα$νονται, fτι qνοµ&σθηκε Vτσι Qπ. τ.ν !EρCθρα, τ.ν γυι. το6 Περσ α, R RποLος κυρι&ρχησε τ<ν τπων τοCτων». KατH τ2 «Λεξικ2ν Σο'δα» (Aκδ.
Γεωργι-δη, τ4µος 3ος, σελ. 424): «T. kνοµα δDν προ ρχεται Nκ το6 χρ=µατος το6
ροθ$ου (παταγiδους κ'µατος), fπως λ νε µερικο$, Qλλ Nκ το6 Qνδρ.ς uνοµαζοµ νου !EρCθρα, ποU #ασ$λευε σ’ ατοUς τοUς τπους». :O A. Σταγειρτης στν
« Ωγυγα» του (Aκδ. Eλε'θερη Σκ9ψη 1994, σελ. 283) λ9γει, Oτι I Cνοµασα Cφελεται «στν !Eρυθρ&, κρη το6 Περσ ως, ] στ.ν !Eρυθρ, γυι. το6 Περσ ως (Aκ
τ7ς Aνδροµ9δας, κ4ρης τοD Kηφ9ως)». Eκ το'των φανεται, Oτι I Cνοµασα
προ9ρχεται >π2 >π4γονο τοD Περσ9ως, \ \ποJος eταν γυι2ς τ7ς ∆αν-ης καR
προ.ρχετο Aκ τοD 0ασιλικοD οsκου τοD Aκρισου, τοD rAργους.

Kωνσταντ)νος B. KουτρουK?λης
Tαξαρχος Γεωγραφικ7ς :Yπηρ. ΣτρατοD

[Στ πµενο τε χος: H διρυγα τς Προϊστορικς ποχς.]

=Eρ;νισµα Rπ/ δι;φορους YστορικοZς
γιC τ/υς MEKρα8ους τ3ς Θεσσαλον8κης
KCριε διευθυντ&,
T fσα λ γονται κα γ$νονται στς µ ρες µας /πDρ τ<ν E#ρα$ων τ*ς Θεσσαλον$κης µD θησαν ν ξαναδια#&σω τν Mστορ$α το6 τπου µας τ<ν τελευτα$ων 7κατ. χρνων, µ ρους Qπ. τ 2000 χρνια σκλα#ιYς ποU Nπ #αλε
τ. Φ<ς τ*ς !Aνατολ*ς, κα ν Nρευν3σω τοCτη τ φορ τ. ρλο ποU Vπαιξε
στ.ν τπο µας e NκεL 7#ραϊκ παροικ$α. T’ Qποτ λεσµα µ’ _φησε _ναυδο.
pAς δο6µε τ γεγοντα σD συντοµ$α, fπως τ σηµει=νουν Vγκριτοι Mστορικο συγγραφεLς, συνοδευµενα Qπ. Nπεξηγηµατικ σχλια, fπου χρει&ζονται.
• M χρι τ. 1940 e 7#ραϊκ παροικ$α τ*ς Θεσσαλον$κης ε1χε περ$που 60.000
πληθυσµ, Qκµαιτατη οBκονοµ$α (7#ραϊκ κεφαλαιοκρατ$α) κι Qξιοζ3λευτο πολιτισµικ. κα κοινωνικ. Nπ$πεδο. Yπ*ρχαν 56 συναγωγDς µD Bδια$τερη
θρησκευτικ eγεσ$α, ποU Qποτελο6σε hνα ε1δος Nθναρχ$ας (Γ. Pο6σσος).
• Aτ e Bσχυρ 7#ραϊκ παροικ$α στν ντια Eρ=πη Nνεργο6σε δραστ3ρια, στε ν καταστ* ατνοµη πολιτε$α e Θεσσαλον$κη µD 7#ραϊκ διο$κηση (Γ. Pο6σσος). H πολιτικ τ*ς EλληνοσCνης γι Qπελευθ ρωση κα
Nνσωµ&τωση τ*ς πλης στν Eλλ&δα θ’ _λλαζε ριζικ τς Bσορροπ$ες δυν&µεων κι 7ποµ νως Qποτελο6σε θαν&σιµο κ$νδυνο στ σχ δια τ<ν E#ρα$ων γι
Nπικυριαρχ$α κι Nξουσ$α στ Bαλκ&νια. OEπρεπε ν παρθο6ν µ τρα, στε e
7λληνικ πολιτικ ν’ QποτCχη στ. σCνολ της. (!Aπ. ττε µ χρι κα σ3µερα
e Θεσσαλον$κη θεωρεLται `ς κα$ρια τοποθεσ$α γι #&ση το6 σιωνισµο6, κι
e προσπ&θεια συνεχ$ζεται).
• T. 1904 MδρCεται e 7#ραϊκ σοσιαλιστικ uργ&νωση «Φεντερασιν» στν
7#ραϊκ παροικ$α τ*ς Θεσσαλον$κης (Γ. KορδYτος).
• T. 1908 οM E#ραLοι µασνοι τ*ς Θεσσαλον$κης δηµιουργο6ν τ. /π. τ.ν
Nξισλαµισθ ντα 7#ραLο («ντονµ ») Kεµλ !AτατοCρκ «K$νηµα τ<ν NεοτοCρκων» (Σπ. Mαρκεζ$νης). H 9δρυση τ*ς «Φεντερασιν» σχετ$ζεται µD τ Nεοτουρκικ Nπαν&σταση (Γ. KορδYτος). T. «K$νηµα» Vκανε τοUς Qγ<νες Qν&µεσα στοUς cEλληνες (Mακεδονοµ&χους) κα στοUς BοCλγαρους ν περιπ σουν σD (πρσκαιρη) ν&ρκη (Παρν λ, «Iστορ$α 20ο6 αB<νος»). T. «K$νηµα»
Qναδιοργαν=νει τ.ν τουρκικ. στρατ, ποU NξαπολCει Qργτερα Nναντ$ον το6
7λληνικο6 τν Qντεπ$θεση στν Mικρ !Aσ$α.
• T. 1912 e eγεσ$α τ*ς ξενγλωσσης µασονικ*ς στοYς «!Aλλινς» κα τ*ς
7#ραϊκ*ς παροικ$ας ζητο6ν Qπ. τ.ν Tο6ρκο διοικητ ν Nγκρ$νη τν 9δρυση Nθελοντικο6 σ=µατος Nξ E#ρα$ων τ*ς Θεσσαλον$κης, γι ν πολεµ3ση στ.
πλευρ. τ<ν TοCρκων τ.ν Nπερχµενο 7λληνικ. στρατ. κα προσφ ρουν
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650.000 χρυσDς λ$ρες γι τν /λοπο$ηση το6 σχεδ$ου (Nφηµ. «Eστ$α»).
• T. 1913 κ&ποιος ΣχινYς δολοφονεL τ.ν Γε=ργιο A´ (τ. kνοµα ΣχινYς σCµφωνα µD `ρισµ νους προ ρχεται Qπ. τ. !Eσχιν&ζι, κατ’ _λλους !Aσκεν&ζι).
H δολοφον$α ατ /π*ρξε τ. Vναυσµα το6 πρ=του διχασµο6 τ<ν Eλλ3νων
µD τς µετ πειτα γνωστDς συν πειες («Iστορ. Eλλην. OEθνους», !Eκδοτικ
!Aθην<ν).
• T. 1915 e σοσιαλιστικ «Φεντερασι.ν» συµµαχεL στς NκλογDς µD τοUς
µοναρχικοUς (Γ. KορδYτος). H συµµαχ$α στοχεCει στ. ν χ&ση τς NκλογDς
τ. κµµα τ*ς «Mεγ&λης !Iδ ας». Ποιν Nνωχλο6σε τ. µεγ&λωµα τ*ς Eλλ&δας; H «Φεντερασι.ν» ταν Nναντ$ον τ*ς φιλοπολεµικ*ς πολιτικ*ς τ*ς 7λληνικ*ς κυ# ρνησης κα /πDρ τ*ς Bαλκανικ*ς Oµοσπονδ$ας (Γ. KορδYτος).
Aτ&, κατ τν περ$οδο ποU e Eλλ&δα πολεµο6σε ν’ Qπελευθερ=ση τν Mακεδον$α κα τ Θρ&κη.
• T. 1920 e 7#ραϊκ «Φεντερασι.ν» (BεντοCρα, Mπεναργια κ.λπ.) µD Qντιπροσ=πους _λλων σοσιαλιστικ<ν uργαν=σεων στν Eλλ&δα MδρCει τ. Σοσιαλιστικ. !Eργατικ. Kµµα, ποU στ. B´ Συν δριο µετονοµ&ζεται Kοµµουνιστικ. (K.K.E.) (Γ. KορδYτος). MD ατ.ν τ.ν τρπο οM δραστηριτητες τ*ς
«Φεντερασι.ν» Nξαπλ=νονται σ’ fλη τν 7λληνικ Nπικρ&τεια.
• OM E#ραLοι κα Tο6ρκοι τ*ς Mακεδον$ας µαυρ$ζουν τ.ν Bενιζ λο στς
NκλογDς το6 1920, κα οM 50 hδρες τ<ν νοµ<ν ατ<ν κερδ3θηκαν fλες Qπ.
τοUς #ασιλικοUς (Γ. Pο6σσος). O Bενιζ λος γκρεµ$ζεται κα µαζ e NµπιστοσCνη τ<ν συµµ&χων. !AκολουθεL πολιτικ. χ&ος µD καταστροφικDς συν πειες
στ. µ τωπο τ*ς MικρYς !Aσ$ας.
• T. 1921/22 e Nλεγχµενη Qπ. E#ρα$ους κυ# ρνηση τ*ς Pωσσ$ας µD πρωτοστατο6ντα τ.ν Tρτσκυ NνισχCει µD κ&θε µ σο τ.ν στρατ. το6 Kεµλ !AτατοCρκ, ποU τελικ Qναγκ&ζει σD /ποχ=ρηση τ.ν 7λληνικ. στρατ. (Mικρασιατικ Kαταστροφ3).
• T. 1922 οM E#ραLοι τ*ς Tουρκ$ας uργαν=νουν κι Nκτελο6ν τν σφαγ τ<ν
Eλλ3νων τ*ς ΣµCρνης (M&ρτζορη Xαουζπι&ν, «H ΣµCρνη στς φλγες»).
MD τ π&ρα π&νω δεδοµ να π<ς δικαιολογο6νται σ3µερα τ fσα λ γονται
κα γ$νονται /πDρ τ<ν E#ρα$ων τ*ς Θεσσαλον$κης; ∆Dν θ Vπρεπε πρ<τα ν
δο6µε ν’ Qλλ&ζη Vµπρακτα e Nναντ$ον µας Nχθρικ πολιτικ3 τους σ’ fλους τοUς
τοµεLς, προτο6 Qρχ$σουµε bπλχερα ν κ&νουµε παροχ ς; M3πως θ ταν καλCτερα πρ.ς τ. παρν, ν /πενθυµ$ζωνται (οM µν*µες #οηθο6ν) µD θ&ρρος,
χωρς αdσθηµα Qντεκδικ3σεως, οM Nπιδι=ξεις τους, στε ν εdµαστε hτοιµοι
τολ&χιστον γι _µυνα Vγκαιρη κι Qποτελεσµατικ3;
Mετ τιµ*ς

NικηφBρος Πολ8της
!Aγγλ$α

MO τρBµος τοD ΓιαχKικοD «µηδεν/ς»
|Aν \ ;νθρωπος κατορθiσPη µF τν >ποκωδικοποηση τοD γενετικοD του
<λικοD νH κατασκευ-ζPη >νθρiπους (tδη τ2 π9τυχε σF δι-φορα εsδη ζPiων),
τ4τε φτ-νει στ θ9ωση, >φοD κατακτQ τ δυνατ4τητα τοD «ΘεοD» νH δνPη
ζω.. |Aν κατορθiσPη νH θ9σPη σF λειτουργα καR τ2 <π4λοιπο 90% τοD >νθρωπνου Aγκεφ-λου, ποh τiρα εKναι >νενεργ4, τ4τε οS δυνατ4τητες καταν4ησης
τοD κ4σµου γνονται ;πειρες. KαR πρGτα >π’ Oλα θH µπορP7 νH >ναπαρ-γPη
Aγκαρως τH κ'τταρα τοD σiµατ4ς του, >ποφε'γοντας Uτσι τ2 γ7ρας καR τ2
θ-νατο. TH παραπ-νω σεν-ρια, ποh πρRν λγες δεκαετες Aµφανστηκαν στ2
λεγ4µενο χGρο τ7ς «Aπιστηµονικ7ς φαντασας», σ.µερα 0ρσκονται tδη Aντ2ς
τGν AρευνητικGν Aργαστηρων, καR >ναµ9νουν τ πραγµ-τωσ. τους.
Π4σο σοφ2ς καR >ληθιν2ς Oµως εKναι \ δρ4µος αgτ4ς, ποh ;νοιξε I σ'γχρονη Aπιστ.µη, >ναλαµ0-νοντας µ-λιστα νH \δηγ.σPη σ’ αgτ2ν \λ4κληρη
τν >νθρωπ4τητα; Aπαλλ-χθηκε I σ'γχρονη σκ9ψη τελικGς >π’ τ Θεοκρατα καR τ2 ∆4γµα (στ4χος ποh >ποτ9λεσε καθολικ2 αsτηµα τοD EgρωπαϊκοD ∆ιαφωτισµοD) z παραµ9νει, τοgλ-χιστον γνωσιολογικ-, ;0ουλο
Wρµαι4 τους;
Kαθ9νας γνωρζει, π~ς φυτH καR ζPGα >ναπαρ-γονται, «κατασκευ-ζουν»
δηλαδ >πογ4νους καR Uτσι διαιωνζονται. :O ;νθρωπος - προϊ2ν γενετικοD
Aργαστηρου θH εKναι µα πρωτ4τυπη τεχνικ κατασκευ., >λλH µQλλον τποτε
παραπ-νω. Agτ2 δηλαδ ποh θH πετ'χPη µα \µ-δα Aπιστηµ4νων Aργαζ4µενη >δι-κοπα γιH πολλH χρ4νια, τ2 κατορθiνει Wνα \ποιοδ.ποτε θηλαστικ4,
Uχοντας µ-λιστα Aνσωµατωµ9νη καR \λ4κληρη τ «γνiση» τ7ς φυσικ7ς προσαρµογ7ς, ποh >π9κτησε στ µακροχρ4νια vπαρξ. του >π2 συστ-σεως τοD
εsδους του. ^Oπως καR γιH τν λειτουργα τοD Aγκεφ-λου. rAν, Oπως λ9γεται,
µ4νο τ2 10% τ7ς οgσας του λειτουργ]7, τ4τε τ2 <π4λοιπο 90% λ4γPω >χρηστας θH Uπρεπε νH AξαφανιστP7. Aντιθ9τως I Aγκεφαλικ οgσα συνεχGς
αgξ-νει. Φανεται λοιπ4ν, π~ς I φαινοµενικ <πολειτουργικ4τητα Aξασφαλζει τν \µαλ λειτουργα τοD Aγκεφ-λου.
OS πρGτοι EgρωπαJοι διαφωτιστFς τοD 18ου αYiνα <ποστ.ριξαν, Oτι τ2
>νiτατο σηµεJο γνiσης, Oπου µπορεJ νH φτ-σPη \ ;νθρωπος, εKναι I καταν4ηση τ7ς νοµοτ9λειας ποh AπικρατεJ στ φ'ση. KαR πστευαν, π~ς στν
οgσα τGν πραγµ-των δFν µπορεJ νH φτ-σPη I >νθρiπινη λογικ.. ∆'ο αYGνες
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>ργ4τερα, σ.µερα, 0λ9πουµε, π~ς wντως I >νθρiπινη λογικ διH τ7ς Aπιστ.µης πλησασε, καταν4ησε πολλFς >π’ τRς Aκφ-νσεις τοD ΦυσικοD N4µου,
τRς \ποJες >ρχζει νH µιµ7ται, Oπως φανεται Yδιατερα Uντονα στ2 χGρο τ7ς
Bιολογας καR τ7ς Γενετικ7ς. :H µµηση Oµως >δυνατεJ νH παραγ-γPη ν9α
γνiση. Aκ4µη καR Oλα τH εsδη τοD φυτικοD καR ζωικοD 0ασιλεου aν µ-θPη
νH κατασκευ-ζPη I Aπιστ.µη, >κ4µη κι aν δηµιουργ.σPη πλαν7τες καR IλιακH
συστ.µατα, >ρχζει πλ9ον νH γνεται >ντιληπτ2 π~ς στν οgσα τGν wντων
καR τ7ς vπαρξης εKναι >δ'νατον νH εYσ9λθPη.
:O >εµνηστος Kορν.λιος Kαστορι-δης Uγραφε, Oτι τ2 µ4νιµο πρ40ληµα
τοD >νθρiπου θH περιστρ9φεται γ'ρω >π2 τν σκ9ψη: «Γιατ ν /π&ρχη κ&τι, Nν< θ µπορο6σε ν µν /π&ρχη τ$ποτα;». ^Oµως \ προ0ληµατισµ2ς αgτ2ς
δFν Uφτασε ποτF νH >γγξPη τν >ρχαα :Eλληνικ Σκ9ψη. ΓιH τοhς ^Eλληνες
\ κ4σµος <π-ρχει, <π7ρχε καR θH συνεχζPη νH <π-ρχPη _ς «Qε$ζωον π6ρ». :H
>νυπαρξα δFν θH µποροDσε νH <π-ρξPη, γιατR θH eταν vπαρξη. :H σ'σταση
καR I δι-ταξη τοD κ4σµου >λλ-ζει («bπτµενον µ τρα κα Qποσ#εννCµενον
µ τρα»), >λλH I οgσα του παραµ9νει καR <π-ρχει. :H νεiτερη σκ9ψη δFν κατiρθωσε >κ4µη νH >παλλαγP7 >π’ τ2 δ4γµα τοD Aξωκ4σµιου θεοD (Γιαχ09),
ποh «δηµιο'ργησε» Aκ τοD µηδεν2ς τ2ν κ4σµο. :H vπαρξη Aκ τοD µηδεν2ς _ς
>π4λυτη >ρχ καR I >νυπαρξα _ς >π4λυτο τ9λος Aµπ4τισαν τν >νθρiπινη συνεδηση µF τ2ν τρ4µο τοD \ριστικοD χαµοD καR ;λλαξαν τ2ν ψυχισµ4 του.
:H σηµεριν Aπιστ.µη στηρζεται >ποκλειστικH στν τεχνολογα καR στRς
δυνατ4τητες ποh αgτ τ7ς παρ9χει, καR στερεJται φιλοσοφικοD <πο0-θρου.
Agτοσχεδι-ζει καR αgτοπροσανατολζεται µF γνiµονα τν >γωνα τοD CρθολογιστικοD >νθρiπου νH >ποφ'γPη τ2ν 0ιολογικ2 θ-νατο, ποh \δηγεJ στ2
«µηδ9ν», στ2 «τποτα». Γι’ αgτ2 >κρι0Gς τ2 λ4γο I φυσικ Aπιστ.µη πρ9πει
νH >πεγκλω0ιστP7 >π’ τν θεοκρατα. :O Iρακλετιος λ4γος νH προ0-λPη καR
π-λι καθαρ4ς, στε νH µπορ9σPη I πλατωνικ φιλοσοφα, Aνεργοποιο'µενη
καR π-λι, νH τ2ν στρ9ψPη στ2ν ;νθρωπο.
TH σηµερινH >δι9ξοδα τ7ς >νθρiπινης σκ9ψης αgτν καR µ4νον αgτ τ
δι9ξοδο Uχουν. KαR σF καµµα περπτωση I θεωρα ποh παρ.γαγε I :Eλλ-δα δFν τελειiνει µF τRς σ'γχρονες Aφαρµογ9ς της. rIσως νH µν γνεται κHν
«Aφαρµογ.», >λλH 0ωση.

Παν. Λ. KουKαλ;κης

H Vκθεση γλυπτ<ν τ*ς Γα#ρι λλας Σ$µωση (1926-1999)
!Aλ$µονο [ν e T χνη Qποµονωµ νη σD µι Vκθεση #υθιζταν στ.ν Nπαγγελµατισµ. κα στν προπαγ&νδα το6 Συστ3µατος, γι ν πο6µε τ πρ&γµατα µD τ’ kνοµ& τους κα ν Vχωµε σωστDς Nκτιµ3σεις.
Yπ&ρχουν δCο µ Qναµ$ξιµοι κσµοι, Qπ. τ µι e Eλληνικ !Aρχαιτης
κα Qπ. τν _λλη τ /πλοιπα, ποU τν περι χουν χωρς ν τ περι χη.
OEτσι ξελαφρωµ νοι µπα$νοµε στ. παλι. Nργοστ&σιο κα ν6ν χ<ρο τ*ς
Σχολ*ς Kαλ<ν Tεχν<ν, Rδ.ς Πειραι<ς 256, fπου ε1ναι e Vκθεση τ<ν γλυπτ<ν τ*ς Γ. Σ$µωση, ποU καταγταν Qπ. τ. !Aλι# ρι τ*ς EZ#οιας.
ΛυπYµαι, γιατ R αBσθητικ.ς kγκος δDν Nπιδ χεται παραµρφωση µD φωτογραφ$ες ] κ&τι _λλο, κα Vτσι δDν Vχω ν σYς προσφ ρω εBκνα. T Nκθ µατα /πενθυµ$ζουν γενικ<ς πρσωπα ] µ λη Qρχα$ων Qγαλµ&των σD ε/ρηµατικοUς συνδυασµοCς, στε e κρυ&δα Qπ. τ φυγ τ*ς !Aρχα$ας T χνης
ν Qναµιχθ* µD ΠαρισινDς «τεχνοτροπ$ες», fπως Qναπτρεπτα πεθα$νει R
καλλιτεχνικ.ς «κσµος» τους... cOµως NκεLνο ποU καθηλ=νει ε1ναι µι& µεγ&λη κεφαλ Qνθρ=πινη, ποU στ. πρσωπ της QκουµπY hνας Qδυσ=πητος
κυ#ικ.ς kγκος, fπως Qκρι#<ς #&ζοµε hνα τ&κο στ.ν τροχ. 7ν.ς #αρυφορτωµ νου ατοκιν3του, γι ν µν τ. π&ρη e κατηφρα. O «τ&κος» καλCπτει Nφαπτµενος fλο σχεδ.ν τ. πρσωπο, fπως e γροθι 7ν.ς πυγµ&χου,
fπου Nκε$νη τ στιγµ fλα σταµατο6ν. H Qκινησ$α πουθεν& δDν /π&ρχει στ
φCση, µνο στν Qνθρ=πινη νηση, NκεL fπου παρα#ι&ζεται κα τ. fριο τ*ς
ταχCτητας το6 φωτς, ποU BσχCει στ. ΣCµπαν. AτDς ε1ναι οM QνεξερεCνητες Bδιτητες τ*ς νησης, fπως fταν µD κ&ποιο χαρτ περιτυλ$γωµε, [ς πο6µε,
hνα κου#&ρι σπ&γγο, τ. RποLο χαρτ ε1ναι µDν µεγαλCτερο Qπ. τ. κου#&ρι,
kχι fµως κα Qπ. τ. σπ&γγο ποU περι χει...
T. Vργο λ γεται «H Σιωπ3», fπου τ. σχ*µα τ*ς κεφαλ*ς µD τν πλαστικτητ& του δε$χνει σιγ3, τν Rπο$α Nπι#&λλει R Qδυσ=πητος kγκος το6 κC#ου ποU καλCπτει τ. πρσωπο. cOταν fλα Vχουν σταµατ3σgη... σιγ... ] σιωπ3! Kα ε1ναι e Πρωτογενς Σιωπ3, fπου Qπ’ τν Bδ α της π*ρε τν /πστασ3 του τ. οBκεLο συνα$σθηµα. Φθ&νει τ. γλυπτ. ατ. τν Πρωτογεν*
Σιωπ3! Mι σιωπ3, ποU καµµι Nπαν&σταση δDν θ Qπτρεπε. E1ναι e !Aνυποχ=ρητη Σιωπ3, ποU δDν /π&ρχει τρπος Qποφυγ*ς της. !Eδ< e T χνη
χρησιµοποιεL τοUς QληθινοUς κωδικοUς τ*ς ΦCσης, κα γι’ ατ. σ=ζεται κα
δDν καταποντ$ζεται στ. Qναπδεικτο /περπ ραν, τν µεταφυσικ3. Λεωφρος, ποU χ&ραξε e !Aρχαιτης κα RδηγεL στ ΦCση, στ.ν Πρωτοµ&στορα!

Παντελ3ς Γλ;ρος

H

KINHΣIΣ

TΩN

I∆EΩN

PAULE FAURE, H καθηµεριν ζω στν Mινωικ Kρ3τη
rAκρως Aνδιαφ9ρον καR \πωσδ.ποτε πλο'σιο σF γνiσεις εKναι τ2 0ι0λο τοD διασ.µου προϊστοριολ4γου Paul Faure «H καθηµεριν ζω στν Kρ3τη τ Mινωικ
!Eποχ3». :O συγγραφεhς µF τν µεγ-λη Aπιστηµονικ κατ-ρτιση καR τ2ν θεωρητικ2
Aξοπλισµ2 ξαναστ.νει στH µ-τια τοD >ναγνiστη, Oσον τ2 δυνατ2ν πιστ4τερα, τ2ν
Mινωικ2 Πολιτισµ2 >λλH καR Aν πολλοJς Oλο τ2 «διεθνFς» κλJµα τ7ς τ4τε Aποχ7ς. B90αια οS αYGνες αgτοR εKναι Cλγον γνωστοR καR οS γνGµες >νασκαφ9ων καR SστορικGν
διστανται, >φοD Oλοι εKναι <ποχρεωµ9νοι νH στηρζωνται σF <ποθ9σεις γιH τν συναγωγ στοιχειωδGν SστορικGν συµπερασµ-των. Πι2 συγκροτηµ9νος \ Γ-λλος Sστορικ2ς παραθ9τει Oλα τH δεδοµ9να, SστορικH καR µυθολογικ-, καR κατ4πιν γρ-φει τ2
π4ρισµ- του, ποh 0ρσκεται πλησι9στερα πρ2ς τν >λ.θεια σF σχ9ση µF τRς λοιπFς θεωρες καR πρ-γµατι >ναπαριστQ µF τ2ν πι2 πειστικ2 τρ4πο wχι µ4νον τ2ν Yδιωτικ2ν
>λλH καR τ2 δηµ4σιον 0ον τGν KρητGν σ’ \λ4κληρο τ2 φ-σµα τGν δραστηριοτ.των
τους.
:Ωστ4σο >ξζει, νοµζω, νH σταθοDµε Yδιατερα σF δ'ο >π2 τH κεφ-λαια τοD Aν λ4γPω
0ι0λου: τν µακροσκελ9στατη >λλH ;κρως διαφωτιστικ «EYσαγωγ.», I \ποα >ποτελεJ µιHν κατατοπιστικ θεiρηση τοD Oλου MινωικοD ΠολιτισµοD καR Yδιατερα τ7ς
Γραµµικ7ς Γραφ7ς A, περR τ7ς \ποας Aλ-χιστα εKναι γνωστH z Uχουν γραφ7. T2
δε'τερο κεφ-λαιον, ποh πρ9πει νH προσ9ξPη \ >ναγνiστης, εKναι «T2 Aνθρiπινο
Πλασιο», Oπου καταγρ-φονται οS σχ9σεις τGν KρητGν µF τοhς ;λλους λαο'ς, I >ποι-

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

KCριε διευθυντ&,
T. ν ο QποκCηµα το6 Qνθελληνισµο6 ε1ναι e Nπαν κδοση το6 #ι#λ$ου το6 τ ως συνταγµατ&ρχη το6 Qγγλικο6 στρατο6 στν !Iνδ$α J. Ghurchward µD τ$τλο «MH Xαµ?νη 5Hπειρος τQν
MοD» κα /πτιτλο «MH Mητ?ρα Πατρ8δα τοD =AνθρVπου» (“The Lost Continent of Mu. - The
Motherland of Man”). cOπως φα$νεται στς 400 σχεδ.ν σελ$δες το6 #ι#λ$ου, R συγγραφ ας Vχει
σν #ασικ. σκοπ. ν Qποδε$ξη τν {παρξη στ. µ σον το6 Qπ ραντου EBρηνικο6 !Ωκεανο6 τ*ς
«!Hπε$ρου τ<ν Mο6», e Rπο$α πρ. χιλιετι<ν κατεποντ$σθη στ _δυτα το6 qκεανο6, Qφαν$ζοντας Qπ. προσ=που τ*ς Γ*ς τ.ν παν&ρχαιο λα της κα τν πολιτιστικ3 του κληρονοµ$α. ΣD
ατ3ν, fπως Bσχυρ$ζεται R συγγραφ ας, #ασ$ζονται fλοι οM µεταγεν στεροι πολιτισµο τ*ς /φηλ$ου. !Eπειδ /π&ρχει τ. Qντιστορικ. παρ&δειγµα τ*ς «MαCρης !AθηνYς» κα το6 !Aφροκεντρισµο6, σκοπ.ς τ<ν Rπο$ων, fπως Qποδε$χθηκε, ε1ναι e Qµφισ#3τηση τ*ς προ λευσης κα τ<ν
Nπιτευγµ&των το6 Qρχαιοελληνικο6 πολιτισµο6, θ µποροCσαµε ν Qναρωτηθο6µε, µ3πως κα
οM MστορικDς Qναλ3θειες το6 `ς _νω #ι#λ$ου προ ρχονται Qπ. RµοειδεLς κCκλους συµφερντων,
µD κCριο σκοπ. παραπλ3σιο µD ατ.ν ποU Nπιδι=κει R συγγραφ ας τ*ς περι#ητης «MαCρης
!AθηνYς».
O συγγραφ ας το6 #ι#λ$ου «H Xαµ νη OHπειρος τ<ν Mο6» λοιπ.ν οσιαστικ προσπαθεL
ν παρουσι&ση `ς πραγµατικ γεγοντα αθα$ρετες θ σεις κα Qναλ3θειες το6 τCπου: «...MH
XVρα τQν MοD }ταν \ µητ?ρα καJ τ/ κ?ντρο τοD πολιτισµοD τ3ς Γ3ς, τ3ς σοφ8ας, τQν συναλ-
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κιακ. τους Aξ-πλωση καR φυσικH I παρακµ τ7ς Iγεµονας των. Σγουρα «H καθηµεριν ζω στν Kρ3τη τ Mινωικ !Eποχ3» δια0-ζεται εgχ-ριστα >π2 τ2ν Aπαρκ7 >ναγνiστη, στ2ν \ποJο Uχει πολλH νH προσφ9ρPη, καR sσως \ Paul Faure εKναι >π2
τοhς λγους Sστορικο'ς, ποh καταπι-νονται µF Wνα τ9τοιο θ9µα >προκατ-ληπτα καR
Oσον τ2 δυνατ2ν περισσ4τερον >ντικειµενικ-. KαR τοDτο, δι4τι διαθ9τει κριτικ2
πνεDµα, ποh τοD Aπιτρ9πει νH µ >ποδ9χεται a priori τH <παρχοντα δεδοµ9να, >λλH
νH τH περνQ >π2 τν 0-σανο τ7ς δοκιµασας, εYδικH δF τH θ9µατα ποh πτονται wχι
µ4νον τ7ς Γραµµικ7ς Γραφ7ς A >λλH καR τGν τοπωνυµων, ποh τH συγκρνει µF τH
Oµοι- τους σ’ \λ4κληρη τν Aνατολικ Mεσ4γειο.

ΓιQργος ΠετρBπουλος

Ζ. ΜΠΙΡΤΩ, H καθηµεριν ζω στΓαλλ$α κατ τν !Eπαν&σταση
:O 18ος αYGνας σηµατοδ4τησε στν Egρiπη τ2 τ9λος τ7ς φεουδαρχικ7ς Aξουσας
καR τν ;νοδο τGν >στGν. :H Yσχυροποηση τGν Aµπ4ρων (>ποτ9λεσµα τ7ς εgρωπαϊκ7ς >ποικιοκρατας) καR I Aµφ-νιση τGν 0ιοµηχ-νων (προϊ4ν τGν τεχνολογικGν
Aφευρ9σεων) συντ9λεσε στν >ποδυν-µωση τ7ς τ-ξης τGν γαιοκτηµ4νων καR στ2ν
σταδιακ2 πολιτικ4 τους παραµερισµ4.
:H Γαλλικ Eπαν-σταση (Oπως καR I Aγγλικ καR Aµερικανικ ποh προηγ.θηκαν) <π7ρξε >ποτ9λεσµα τ7ς προπαγ-νδας ποh ;σκησε I >στικ τ-ξη Uναντι τGν
ταλαιπωρηµ9νων >π’ τν φεουδαρχα µαζGν καR στ4χευε στν \µαλ µεταφορ- τους
>π’ τν vπαιθρο στH 0ιοµηχανικH κ9ντρα τGν π4λεων, ποh τ4τε οYκοδοµοDντο. OS δουλοπ-ροικοι, ποh AπR αYGνες Uζησαν κ-τω >π’ τν Aλ9Pω ΘεοD φεουδαρχικ λ4γχη,
Uπρεπε π-σPη θυσPα νH µετατραποDν σF Aργατικ2 προλεταριQτο. T2 σ'νθηµα « Eλευθερα, – Iσ4τητα – Aδελφοσ'νη» δFν eταν τ4σο ν9ο Oσο προε0λ.θη: Iσ4τητα καR

λαγQν καJ τοD Uµπορ8ου» (σελ. 26). «TC Rρχα)α κε8µενα ποZ Rναφ?ρονται στN χVρα τQν MοD
εoναι γραµµ?να Rπ/ τοZς N;ακαλς, λα/ ποZ µεταν;στευσε Rπ/ τNν ~πειρο, στN γλQσσα N;γα
- M;γυα, τ/ δF Rλφ;Kητο στN γλQσσα K;ρα - M;γυα, γραµµ?νο µF σSµKολα τQν MοD... MYπ;ρχουν Uρε8πια, τC iπο)α Rπ/ τNν τοποθεσ8α καJ τC σSµKολ; τους, µF τC iπο)α στολ8ζονται, µfς
λ?νε γιC τNν 5Hπειρο τQν MοD, τNν µητ?ρα - πατρ8δα τοD RνθρVπου» (σελ. 20, 21). «T/ eλληνικ/ Rλφ;Kητο σ>µερα Rποτελε)ται Rπ/ λ?ξεις τQν M;γυα, καJ εoναι yνα qπος ποZ Rναφ?ρεται
στNν καταστροφN τQν MοD...». «T/ Rλφ;Kητο τQν MEλλ>νων εoναι yνα qπος ποZ συνετ;χθη Rπ/
λ?ξεις K;ρα-M;γυα καJ Rποτελε) eορταστικ/ µνηµBνιο πρ/ς τοZς προγBνους, οY iπο)οι qχασαν τNν ζω> τους κατC τNν καταστροφN τ3ς =Hπε8ρου τQν MοD» (σελ. 59). «... ]λες οY εWρωπαϊκFς
γλQσσες εoναι Uµποτισµ?νες Rπ/ τJς Rρχ?τυπες λ?ξεις τQν MοD, εmδικC δF \ eλληνικN γλQσσα,
\ iπο8α Rποτελε)ται Rπ/ λ?ξεις K;ρα - M;γυα» (σελ. 291). «...MH χVρα τQν MοD }ταν \ µητ?ρα καJ τ/ κ?ντρο τοD γ>ινου πολιτισµοD, τ3ς σοφ8ας, τQν συναλλαγQν καJ τοD Uµπορ8ου, ]λες
οY aλλες χQρες σF iλBκληρη τNν kφ>λιο }ταν Rποικ8ες τ3ς χVρας αWτ3ς _ RποικιακFς αWτοκρατορ8ες» (σελ. 26).
OEχοµε fµως κα µι µαρτυρ$α το6 συγγραφ α, π$σω Qπ. τν Rπο$αν /ποκρCπτεται e Mστορικ Qλ3θεια γι τν Nπ$δραση το6 Qρχαιοελληνικο6 πολιτισµο6 στν «OHπειρο τ<ν Mο6».
«...στC νησιC τQν Nοτ8ων ΘαλασσQν εkρ8σκοµε λευκοZς καJ µελαµψοZς RντιπροσVπους φυλQν,
Uξα8σια δε8γµατα φυσικοD RνδρισµοD. MOµοι;ζουν µF τC lραιBτερα µπροSτζινα Rγ;λµατα τQν
Rρχα8ων MEλλ>νων» (σελ. 45-46). Πρ.ς NπικCρωση τ*ς Rµοιτητας ατ*ς στν σελ. 47 παρουσι&ζει φωτογραφ$α µD τν Qπαρ&µιλλη `ραιτητα νεαρ*ς Eλλην$δας. Σηµει=νω Nπ$σης στς
σελ. 88-89 τν Qλλο$ωση το6 Eλληνικο6 !Aλφα#3του µD Vννοιες κα λ ξεις τ<ν «Mο6». (Πα-
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>δελφοσ'νη Uναντι ΘεοD καR >νθρiπων εgαγγελζετο αYGνες πρRν καR \ χριστιανισµ4ς, καR I Aλευθερα εKχε >µαυρωθ7 >π’ τ2 προπατορικ2 >µ-ρτηµα... T2 µαζικ2 κνηµα ποh δηµιο'ργησε I προπαγ-νδα, εvρισκε τ δικαωσ. του στ ποδοπ-τηση τοD
παλαιοD δυν-στη κα –Oπως π-ντα– >δυνατοDσε νH δP7 τH κοφτερH δ4ντια τοD ν9ου
δυν-στη, ποh τ2ν _δηγοDσε στν «µανιφακτο'ρα» z τ2ν µετ9φερε _πλισµ9νο στ2
πολεµικ2 µ9τωπο.
^Oµως καλ2 εKναι νH δια0αστP7 τ2 Aν λ4γPω 0ι0λο, Uστω _ς Sστοριοδιφικ4, γιH νH
γνωρσPη κανεRς >π2 κοντH τν κοσµικ φλυαρα 3ν2ς λαοD, ποh \ρµiµενος >π2 µιH
Yδεολογικ >φ9λεια, πστευε Oτι µποροDσε µF ν4µους καR συνθ.µατα ν’ >λλ-ξPη τν
κοινωνα, τ2ν κ4σµο καR Aν τ9λει τν sδια του τν vπαρξη.

Παν. Λ. KουKαλ;κης

E.A. LIPPMAN, H θικ Qντ$ληψη τ*ς Mουσικ*ς στν Qρχα$α Eλλ&δα
ΣF αgτ2 τ2 µικρ2 >λλH σηµαντικ2 0ι0λο >ρχαιογνωσας \ E.A. Lippman Uρχεται
νH Aξετ-σPη τν θικ >ντληψι – καR χρ7σι – τ7ς Mουσικ7ς >π2 τοhς >ρχαους ^Eλληνες, >λλH καR τν εgρ'τερη κοινωνικ καR διαµορφωτικ. της φιλοσοφα, >π2 τοhς
Oρφικοhς στν πολιτειακ Aθνικ λατρεα, >π2 τν Aθ.να στν Σπ-ρτη, >π2 τν
«>ρχαϊκ» Aποχ στ λεγ4µενη «κλασσικ.». Σ’ >ντθεσι µF τν Aποχ. µας, παρατηρεJ \ συγγραφ9ας, «R πλ3ρης συνδυασµ.ς ποι3σεως, µελωδ$ας κα uρχ3σεως ταν kχι
bπλ<ς e Bδανικ µορφ Mουσικ*ς Qλλ Nπ$σης κα e Nπικρατ στερη» (σελ. 22). :H
Mουσικ., Oπως λ9γει \ Πλ-των, εKναι Sκαν νH \δηγ.σPη τ2ν ;νθρωπο στν >ρετ
καR στ γνGσι (σελ. 25). AλλH πλν αgτοD I Mουσικ «ταν στοιχεLο τ*ς λατρε$ας,
µ$α θεραπευτικ κ&θαρση τ*ς ψυχ*ς» (σελ. 30). :H Mουσικ 0ε0αως AχρησιµοποιεJτο καR _ς χητικ2 µ9σο γιH τν θεραπεPα διαφ4ρων παθ.σεων z γιH τν >ν-κρουσι

ραπ µπω τ.ν Qναγν=στη το6 #ι#λ$ου στς 7πµενες σελ$δες του, fπου θ διαπιστ=ση τν προσπ&θεια διαστρ #λωσης κα /πο#&θµισης το6 Qρχαιοελληνικο6 µεγαλε$ου: 5, 12, 19, 21, 25, 26,
29, 35, 41, 45, 46, 59, 87, 90, 91, 124, 161, 291 κ.λπ.).
∆Dν ε1µαι εBδικς, γι ν Qµφισ#ητ3σω fσες MστορικDς γν<µες παραθ τει στ. #ι#λ$ο του R
OAγγλος συνταγµατ&ρχης. Aτ fµως ποU Qναφ ρονται στν Mστορ$α κα τν παγκσµια Nξ&πλωση το6 Qρχαιοελληνικο6 πολιτισµο6, fπως παραποιο6νται στς QναφερθεLσες κα σD _λλες
σελ$δες το6 #ι#λ$ου, δDν Qνταποκρ$νονται στν Mστορικ Qλ3θεια, fπως ατ ε1ναι γενικ γνωστ3, Mστορικ παραδεκτ κα εBδικ Nκτ$θεται σD _ρθρα το6 περιοδικο6 «∆αυλς»· Qκµα δD
ατ ποU Qναφ ρονται στν Nπ$δραση κα Nξ&πλωση το6 ποντοπρου Qρχαιοελληνικο6 πολιτισµο6 στς χ<ρες τ*ς OAπω !Aνατολ*ς γενικ κα στν περιοχ το6 EBρηνικο6 !Ωκεανο6. Φυσικ. Nπακλουθο τ*ς Nξ&πλωσης κα διε$σδυσης ατ*ς ταν κα e δι&δοση στοUς BθαγενεLς τ*ς
Eλληνικ*ς Γλ=σσας.
H µεγ&λη συµ#ολ το6 περιοδικο6 «∆αυλ.ς» στν 7δρα$ωση τ*ς Mστορικ*ς Qλ3θειας QφορY
στν παν&ρχαιη καταγωγ τ<ν Eλλ3νων, στν πολιτιστικ3 τους κληρονοµι κα στν Nξ&πλωσ3 της δι µ σου στερεYς κα θαλ&σσης σD κ&θε γωνι τ*ς Γ*ς. T. παραπλανητικ. περιεχµενο το6 #ι#λ$ου, ποU zπτεται τ<ν θεµ&των ατ<ν, Qνατρ πεται _ρδην Qπ. τ πολυ&ριθµα,
Nµπεριστατωµ να κα Nπιστηµονικ τεκµηριωµ να _ρθρα - µελ τες το6 περιοδικο6, τ RποLα
λγω kγκου ε1ναι QδCνατον ν Qναφ ρω Nδ<. Περιορ$ζοµαι µνο στ. ν δ=σω τοUς Qριθµ.υς
τ<ν τευχ<ν τ<ν περισστερο Nνδιαφερντων κα ν Qναφερθ< Nν συντοµ$α στ τρ$α πρ<τα κατ
σειρν Qπ. ατ λγω το6 εBδικο6 τους #&ρους στ. /π Nξ ταση θ µα.
(H πλ3ρης σειρ ε1ναι: ∆-169, 170, 211 κα ∆-172, 173, 176, 177, 185, 188, 189, 190, 194, 197 κ.λπ.)
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δε.σεως πρ2ς τοhς θεο'ς. «!Aλλ e Mουσικ3 –καταλ.γει \ συγγραφ9ας – δDν προσφ ρει µνο θεωρητικ. /λικ. στν Qνθρ=πινη σκ ψη. ∆ιαπλ&σσει πι. _µεσα τ.ν χαρακτ*ρα µD τν ψυχολογικ Nπ$δραση το6 ρυθµο6, το6 µ τρου κα τ*ς µελωδ$ας κα
Qκµη περισστερο µD τ. γεγον.ς fτι τ χορικ zσµατα /ποχρε=νουν τ. _τοµο ν
µετ χη σD Rµαδικ µουσικ Nκτ λεση κα σD Rµαδικ τελετουργικ Nµπειρ$α» (σελ.
41). Tν θ9σι αgτ <πεστ.ριζε µεγαξ' ;λλων \ ∆-µων, >φοD κατ’ αgτ2ν «οM µουσικDς µετα#ολDς συνεπ&γονται Qξιωµατικ κα κ&ποιες Qντ$στοιχες κοινωνικ ς. T.
κεντρικ. θ µα το6 “!Aρεοπαγιτικο6 λγου” το6 ∆&µωνος ταν, fτι θεµατοφCλακας
τ<ν νµων κα τ*ς τ&ξης Vπρεπε ν ε1ναι R OAρειος Π&γος... κα fτι θ Nκπληρο6σε
καλCτερα ατ3 του τν Qποστολ µ σω τ*ς Mουσικ*ς, Qφο6 e τελευτα$α, Nπηρε&ζοντας τν Qνθρ=πινη ψυχ3, θ Nπηρ αζε κα τν ψυχ τ*ς Πολιτε$ας» (σελ. 43-44).

M;ριος ∆ηµBπουλος

EIPHNH MAYPOΠOYΛOY ∆ιαλεχθ<µεν Eλληνικ<ς
«T “∆ιαλεχθ<µεν Eλληνικ<ς” ε1ναι µι µ θοδος, ποU QπευθCνεται σD παιδι
σχολικ*ς κα προσχολικ*ς eλικ$ας, τ RποLα Vρχονται γι πρ=τη φορ σ’ Nπαφ µD
τν Qρχα$αν Eλληνικ3... E1ναι 7λκυστικ, bπλ. στν χρ*σι κα NπαρκDς γι µι προοδευτικ γνωριµ$α µD τ.ν QρχαLο κσµο... Yπσχεται µι συναρπαστικ πτ*σι Qν&µεσα στοUς αB<νες...» (σελ. 11). Πρ-γµατι φυλλοµετρiντας κανεRς τ2 «∆ιαλεχθ<µεν
Eλληνικ<ς» Aθζεται φυσικH καR >0αστα στ2 νH διαλ9γεται 3λληνικGς z µαθανει
Aπιτ9λους >ρκετFς 3λληνικFς φρ-σεις, ποh νH µπορP7 νH τRς χρησιµοποιP7 CρθH καR
κατ-λληλα: «- XαLρε,  ξ νε· π<ς Vχεις; – καλ<ς Vχω! – Πο$ου γ νους κα ποδαπ.ς
ε1; – cEλλην εBµ$, Nκ Mακεδον$ας.»
Π9ραν αgτGν τGν {πλGν διαλογικGν σχηµ-των, ποh δδονται <π2 µορφν παι-

1) Θ Qναφερθ< κατ’ Qρχς στ. _ρθρο το6 κ. !Iω&ν. Tσαµαλ*, ∆-170, µD τ$τλο «OM cEλληνες
στν !Aσ$α κα Πολυνησ$α», fπου στ.ν Nπ$λογο (σελ. 10280-81) γρ&φει: «Eoναι RναµφισK>τητη \ eλληνικN Uξ;πλωση, UπιρροN καJ γιC µεγ;λα χρονικC διαστ>µατα κυριαρχ8α (xχι µBνον
πολιτικN RλλC καJ πληθυσµιακN) στNν =Aσ8α»· κα παρακ&τω: «NC δοDµε ]µως, πBτε Uµε)ς οY
σSγχρονοι XEλληνες θC RπελευθερωθοDµε Rπ/ τοZς κηδεµBνες µας (µF τNν Rρχα8α σηµασ8α) σηµερινοZς κSκλους, οY iπο)οι Rποκλειστικ/ καJ µBνον στBχο qχουν τNν Uξαφ;νιση, καταστροφ>,
kποKιKασµ/ καJ κατ;χωση τ3ς µυρι;δων UτQν παραδBσεVς µας».
2) !Eπ$σης στ. _ρθρο το6 κ. Kων. - Eστ. ΓεωργανY, ∆-211, µD τ$τλο «Yπο#ρCχια πλη 10.000
χρνων στ. #υθ. το6 EBρηνικο6 !Ωκεανο6. – ΣυντριπτικDς Qποδε$ξεις fτι ε1ναι Eλληνικ3»,
fπου (σελ. 13325-8) Nξ Qφορµ*ς τ*ς Qποσι=πησης Qπ. τ.ν διεθν* τCπο τ*ς Qνακ&λυψης στ
#&θη το6 EBρηνικο6 πλησ$ον τ*ς Bαπωνικ*ς νησ$δος Yonaguni (Okinawa) Qρχαιτατου uρθογων$ου οBκοδοµ3µατος γρ&φει: «=AλλC οτε λ?ξη γιC τNν Rνακ;λυψη τ3ς Okinawa δFν qφθασε στ/ Rµερικανικ/ κοιν/ (σηµ.: καJ στ/ εWρωπαϊκB: τC τελευτα)α γεγονBτα Rπ?δειξαν τ/ ρBλο κοµπ;ρσου τ3ς EWρVπης στNν Uνηµ?ρωση τοD κοινοD της), µ?χρις ]του τ/ περιοδικB “Ancient
American” («=Aρχα)ος =AµερικανBς») Rν>γγειλε τC ν?α τNν aνοιξη τοD 1988». Kα καταλ3γει
Nρωτ=ντας: «Γιατ8; ΠQς µπορε) νC συνεχ8ζεται αWτN \ KαρειC Rµ?λεια πρ/ς παρουσ8αση RνακαλSψεως τ?τοιου Rπαρ;µιλλου µεγ?θους. MF κ8νδυνο νC παρεξηγηθv3 θC συµπ?ραινε κ;ποιος, ]τι kπαρκτN συνωµοσ8α κατευθυνBµενης πληροφBρησης κυριαρχε) στC RµερικανικC κ?ντρα πληροφBρησης τοD κοινοD. 5Eτσι περιγρ;φει, καταγρ;φει καJ αmσθ;νεται i Frank Joseph
στ/ “Ancient American”».
3) T. _ρθρο το6 κ. OIωνος ∆. Λ&µπρου, ∆-169 κα 170, µD τ$τλο «OM κ&τοικοι το6 EBρηνικο6
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γνου, \ >ναγνiστης µαθανει πλ7θος >ρχαων φρ-σεων, παροιµιGν, γνωµικGν καR
ρητGν, Oπως γιH παρ-δειγµα: «– T$ς πλουσι=τατος; – O Nλαχ$στοις QρκοCµενος. –
Πτερον, παLς ] νεαν$ας ε1; – ΠαLς  νεαν$ας ] Qνρ ] γ ρων! – T$ ZεUς ποιεL σ3µερον; – N$φει ] µαιµ&σσει ] kµ#ρος πολUς γ$γνεται!... – T$ αdνησαν οM σοφο$; – T.
“Γν<θι σατν” ] τ. “MηδDν _γαν”!.. – Kα ποLοι οM Eπτ Σοφο$; – Σλων R !AθηναLος, Πιττακ.ς R MυτιληναLος, Kλε#ουλος R Pδιος, Περ$ανδρος R Kορ$νθιος,
X(ε)$λων R Λακεδαιµνιος, Θαλ*ς R Mιλ3σιος κα B$ας R ΠριηνεCς.»
Στ2 Aρiτηµα, aν αgτH εKναι >ρκετH γιH κ-ποιον ποh θ9λει νH µ-θPη νH διαλ9γεται
3λληνικGς, >παντοDµε: εKναι Wνα πρGτο 07µα. |Aς µν λησµονοDµε ;λλωστε, Oτι παλαι-, Oταν τH AρχαJα :EλληνικH Aδιδ-σκοντο στH δηµ4σια γυµν-σια, οS µαθητFς
Uφευγαν µετH >π2 Wξι \λ4κληρα Uτη «εYδ4τες οgδ9ν»... EKναι 090αιο (Uχει .δη >ποδειχθ7), Oτι, aν µF τ2ν τρ4πο καR τν µ9θοδο αgτ διδ-σκονταν τH AρχαJα στH σχολεJα µας, τελειiνοντας τ2 γυµν-σιο θH «διαλ9γοντο Oλοι 3λληνικGς»· πρQγµα ποh σηµανει, Oτι τ2 κρ-τος καR τ2 «Παιδαγωγικ2 IνστιτοDτο» ψε'δονται, Oταν \µιλοDν
περR δυσκολιGν, καR >δυναµιGν, καR συγχ'σεων, ποh τ-χα δηµιουργεJ I διδασκαλα
τGν Aρχαων. :H <ποκρισα τους φανεται πολh καλ'τερα, Oταν >ναλογζεται κανεRς
π~ς τ2 sδιο τ2 κρ-τος Aπι0-λλει <ποχρωτικH στοhς µαθητFς νH µαθανουν µα καR δ'ο
ξ9νες γλGσσες, χωρRς νH φο0Qται τν τ-χα σ'γχυσι.

Σαρ;ντος ΠCν

HMAPTHMENA: Στ2 ;ρθρο τοD κ. K. Kαρµιρ-ντζου «H καταπληκτικ τεχνολογ$α - T χνη τ<ν MυκηνοMινωικ<ν σφραγιδλιθων» («∆αυλ4ς», τ. 219) στ σελ. 13916, 6η σειρ-, µετH τ φρ-ση: «H λειτουργ$α του» νH προστεθP7: «στηρ$ζεται στν παλινδροµικ κ$νηση».
• Στ2 προηγο'µενο 221ο τε'χος, σελ. 14034, \ ττλος «Πορεα µF πυξδα τ2 3λληνικ2 Uνστικτο» νH >ντικατασταθ]7 µF τ2ν Cρθ2 «∆ι&λογος γι τν zλωση τ*ς Πλεως».

!Ωκεανο6 µιλο6ν QρχαLα 7λληνικ&», I κα II, fπου παρουσι&ζεται Nκτεν<ς e ριζοσπαστικ Vρευνα το6 καθηγητ* το6 Πανεπιστηµ$ου τ*ς Xαϊδελ# ργης δρ. Nors S. Josephson «Eλληνικ γλωσσολογικ στοιχεLα στς ΠολυνησιακDς γλ<σσες - Eλληνικ.ς EBρηνικς». Στ.ν πολU Qποκαλυπτικ. κα Qντικειµενικ. Nπ$λογ του (σελ. 10175) R OIων ∆. Λ&µπρου γρ&φει: «T/ γεγον/ς τ3ς
σηµεριν3ς παρουσ8ας τ3ς Rρχα8ας MEλληνικ3ς ΓλVσσας στNν Rχαν3 qκταση τQν RντιπBδων µας
εoναι αWτBχρηµα καταλυτικ/ γιC πολλFς Rπ/ τJς προδ>λως κατασκευασµ?νες Rπ/ δι;φορες mδεολογικFς σκοπιµBτητες τοD ∆ιεθνοDς =EξουσιασµοD ψευδε)ς Rντιλ>ψεις µας γιC τNν RπVτερη
Yστορ8α τ3ς RνθρωπBτητας, τNν γ?νεση τ3ς γλVσσας, τNν RρχN τοD πολιτισµοD καJ KεKα8ως γιC
εmδικVτερα θ?µατα ]πως \ Rνακ;λυψη τ3ς =Aµερικ3ς, οY γνVσεις γιC τNν ναυσιπλοα, \ χρονολBγηση τοD πολιτισµοD καJ πολλC aλλα. MH συν?χιση τ3ς σιωπ3ς Rπ/ πλευρfς τ3ς Uπ8σηµης Uπιστ>µης hπλQς θC UπιKεKαιVσvη, ]τι δFν uφε8λεται στNν Rνεπ;ρκει; της RλλC σF δBλο».
X&ριν µιYς πι. Nµπεριστατωµ νης Qντιπαρ&θεσης τ*ς Mστορικ*ς Qλ3θειας Vναντι τ*ς Mστορικ*ς Qναλ3θειας Nκφρ&ζω τν εχ3, fπως R «∆αυλς», διαθ τοντας τν Nπιστηµονικ γν=ση
κα τν Nµπειρ$α τ<ν _ριστων συνεργατ<ν - Nρευνητ<ν του, Qσχοληθ* µD τν τεκµηριωµ νη
Qνα$ρεση τ<ν διαστρε#λ=σεων το6 Qρχαιοελληνικο6 πολιτισµο6 κα τ<ν πρωτοποριακ<ν Nπιτευγµ&των του, fπως οM διαστρε#λ=σεις ατDς διατυπ=νονται στς σελ$δες το6 /π. κριτικ
Qνασκπηση #ι#λ$ου, προϊντος «τ<ν προδ3λως κατασκευασµ νων Qπ. δι&φορους Bδεολογικ<ν σκοπιµοτ3των το6 ∆ιεθνο6ς !Eξουσιασµο6».
MD Nκτ$µηση

=Iω;ν. Kυπαρισσ/ς
!Aθ3να

