


ΣEΛIΣ 14688:
Π�ι� φθε	ρεται κα� καταστρ�φεται:
�H �Eλλ�δα � � ταφ�πλακ� της;

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 14690:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
∆ρ. A. ΛYPAKOΣ, B. KOΣMI∆OY, XP. A�IΩTHΣ, K.
MAKPYΓIANNHΣ, Γ.B.Π., ∆. KTENIA∆HΣ, Γ.
BYPΓIΩTHΣ, Π. ΓΛAPOΣ.
ΣEΛIΣ 14690:

�O 'Iα()* ε+ναι - θε.ς τ/ν (ριστιαν/ν;
ΣTAYPOΣ BAΣ∆EKHΣ

ΣEΛIΣ 14696:
«Πρ. Xριστ�2 (ριστιαν�	»!..

ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 14697:

'Eνεπ	γραφη πλ�κα 7π�καλ8πτει
τ�λεση 'Oλυµπι�δων µ�(ρι τ. 741 µ.X.!

NIK. ΣT. AΣΠIΩTHΣ
ΣEΛIΣ 14704:

Mεσαιωνικ�2 τ8π�υ λ�γ�κρισ	α τ@ς �Iστ�ρ	ας 7π.
τAν E.P.T.: 'Aπαγ�ρευσε διαφCµιση τ�2 «∆».

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
ΣEΛIΣ 14710:

�Eλληνικ. (�ρισµα ((ωρ�ς 7νταπ�δ�ση)
ΘΩMAΣ Γ. HΛIOΠOYΛOΣ

ΣEΛIΣ 14711:
T. Gδε�λ�γηµα τ�2 «Mπ�γκ-Mπ�νγκ»:
τ. (��ς, τJ φρ�κταλς κα� �K LEλληνες

KΩNΣTANTINOΣ KAPMIPANTZOΣ
ΣEΛIΣ 14727:

MAνθρωπ�ι -µιλ�2ντες στAν �Eλλ�δα
πρ�ν 7π. 1 Nκατ�µµ8ρια (ρ�νια!

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 14739:

'Aπ. τ.ν ε´ π.X. αG. - �Iππ�δαµ�ς
7ν�λυσε τ. συνταγµατικ. π�λ	τευµα

∆HM. MAPΓETHΣ
ΣEΛIΣ 14743:

Γιατ� «θ	γ�νται»;
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ

ΣEΛIΣ 14747:
Πρ�PενεQα, 'Eκκλησ	α κα� «Nλλαδ�µπ�ρ�ι»
διαλ8�υν τ�Rς LEλληνες σ* HΠA - ASστραλ	α

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 14753:

�O σκ8λ�ς στAν 7ρ(α	α �Eλλ�δα:
Φυλ�ς, (ρησιµ�π�	ηση, τιµ*ς 7γ�ρUς

ANAΣTAΣIOΣ TΣAKNAKHΣ
ΣEΛIΣ 14762:

T	 7κρι)/ς ε+ναι τ. «'Iω)ηλαQ�»
EYΘYMIOΣ XPIΣTOΠOYΛOΣ

ΣEΛIΣ 14763:
Π/ς διαδ	δεται στAν �Eλλ�δα - 'Aφρ�κεντρισµ.ς

ΓEΩPΓIOΣ ΦAKOΣ

AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 14737 • O AΛΛOΣ  ΛOΓOΣ:
σελ. 14744 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY
ΠOΛITIΣMOY: σελ. 14745 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPH-
ΣTΩN: σελ. 14752 • H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 14763.

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια*+ Περι+δικ0
Πρωτ+π+ριακ4ς 6Eρευνας.

Kυδαθηνα9ων 29, Πλ;κα,
105 58 <Aθ=να.

Tηλ>φωνα: 3223957, 9841655.
Tηλε+µ+ιAτυπ+ς: 3314997.

•
TB Γραφε*α τ+C «∆» λειτ+υργ+Cν

πρωινGς Hρες 9.30 - 14.30
καθηµερινB (καK Σ;LLατ+).

•
NIδρυτOς-<Iδι+κτ=της-
<EκδAτης-∆ιευθυντ=ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
<APιλλ>ως - M+υσRν 51

Παλαι0 Φ;ληρ+.
•

Παραγωγ=: PRESS LINE
M;γερ 11, <Aθ=να, τηλ.: 5225.479.

•
• Tιµ= SντιτTπ+υ: 1.700 δρP. - 4,98 εUρV.
• 12µηνη συνδρ+µ=: 16.000 δρP.- 46,98 εUρV.
• <OργανισµRν κ.λπ.: 24.000 δρP.- 70,43 εUρV.

• Φ+ιτητRν: 13.000 δρP. - 38,15 εUρV.
• <EWωτερικ+C: 80 δ+λλ. HΠA.
• NH συνδρ+µO καταL;λλεται

κατB τOν Xγγραφ=.
• NH συνδρ+µO SνανεVνεται αUτ+µ;τως
µετB τOν λ=Wη τ+C 12µ=ν+υ. ∆ιακ+πO
τ4ς συνδρ+µ4ς γ9νεται µAν+ν κατAπιν
τηλεφων=µατ+ς τ+C Xνδιαφερ+µ>ν+υ.

•

•
TB PειρAγραφα δGν Xπιστρ>φ+νται.

•
YOλες +Z συνεργασ9ες καK τB

ταPυδρ+µικB XµL;σµατα στO διεTθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, M+υσRν 51,

175 62 Π. Φ;ληρ+, <Aθ=να.
•

Παρακαλ+Cνται +Z συνδρ+µητGς
π+[ Sλλ;\+υν διεTθυνση, νB τ0
γνωστ+π+ι+Cν στ0 περι+δικA.

•
<Aπαγ+ρεTεται ] Xν ^λ_ω ` Xν µ>ρει

Sναδηµ+σ9ευση ` Sναµετ;δ+ση
καθ’ +Z+νδ=π+τε τρAπ+ν

δηµ+σιευµ;των τ+C «∆αυλ+C»
PωρKς τOν γραπτO bδεια τ+C XκδAτη.

∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI.

∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

Hλεκτρ�νικ� �λληλ�γραφ�α:
davlos@otenet.gr

ΣTO TEYXOΣ AYTO:

TOMOΣ K΄  •  APIΘMOΣ TEYXOYΣ 230 •  ΦEBPOYAPIOΣ 2001



MEλα)α κα� δηµ�σιε8ω τAν 7κ�λ�υθη Vπιστ�λC:
«<AγαπητG κ. Λ;µπρ+υ,
TB παρακ;τω σPAλια, π+[ Sφ+ρ+Cν στ0ν “∆αυλA”, Xλπ9\ω νB µOν τB Xκλ;Lετε
eς κακAπιστη κριτικ=, SλλB eς µ9α “XντTπωση” φ9λ+υ, π+[ Sγαπ;ει τ0ν “∆αυλ0”
καK Xκτιµ;ει τ0ν διευθυντ= τ+υ.
»T0 θ>µα εfναι, XBν g “∆αυλ0ς” πρ>πει, καK σG π+ι; hκταση, νB πρ+L;λiη καK δη-
µ+σιεTiη bρθρα, π+[ κακ+λ+γ+Cν ` µ>µφ+νται τOν <Oρθ+δ+W9α καK κυρ9ως τ0ν
Xριστιανισµ0 XπK Bυ\αντ9+υ, γιB τO δ9ωWη τRν NEλλ=νων καK τ+C NEλληνισµ+C.
<Eγj δGν λ>ω νB µOν γρ;φωνται τ>τ+ια bρθρα, SλλB νB µOν γ9νiη g “∆αυλ0ς” Sπ0
kλλην+λατρικ0 περι+δικ0 XPθρ++ρθAδ+W+.
»∆Gν ν+µ9\ω, ̂ τι ] PVρα µας Pρει;\εται διPασµ+[ς τTπ+υ “bνθρωπ+ς ̀  π+9µνι+;”,
γιατK τAτε, SντK νB L+ηθmµε τOν NEλλ;δα, τOν καταστρ>φ+υµε καK τOν φθε9ρ+υµε.
»TB παραπ;νω, nν θ>λετε, µπ+ρε*τε νB τB δηµ+σιεTσετε στ0ν “∆αυλA”, γιB νB
hP+υµε καK Sντ9λ+γ+. <Eγj δ>P+µαι τB π;ντα.

ΦιλικB
∆ρ δρ  <Aν. K+L;τσης

KαθηγητOς Bι+Pηµε9ας καK T+Wικ+λ+γ9ας
<Aριστ+τελε9+υ Πανεπιστηµ9+υ Θεσ/ν9κης
<Eµπειρ+γνVµων EUρωπαϊκ4ς <EνVσεως»

ΓιJ τ�ς 7π�ψεις π�R διατυπXν�νται στAν Vπιστ�λA αSτA σηµειXνω τJ NP@ς:

�O «∆αυλ.ς» δ*ν ε+ναι «kλλην+λατρικ0» περι�δικ. (Yλλ�ι, Z(ι - «∆», «λα-
τρε8�υν») �[τε )�)αια... «XPθρ++ρθAδ+W+», \πως � γλωσσ�πλαστικA δι�θεση τ�2
Vπιστ�λ�γρ�φ�υ καθηγητ@ µUς (αρακτCρισε. E+ναι ]πλ/ς «µηνιαQ� περι�δικ. πρω-
τ�π�ριακ@ς ^ρευνας», \πως 7ναφ�ρ�υµε στAν «ταυτ�τητ�» τ�υ, π�R δηµ�σιε8εται
στAν 1η σελ	δα \λων τ/ν τευ(/ν τ�υ.

�H ^ρευνα, \πως γνωρ	_ει - Vπιστ�λ�γρ�φ�ς `ς θετικ.ς VπιστCµ�νας, δ*ν
πρ�καθ�ρ	_ει τ. π�ρισµ� της, τ. συν�γει στ. τ�λ�ς `ς λ�γικ. συµπ�ρασµα µ* ]πλ@
σ8νθεση τ/ν στ�ι(ε	ων κα� δεδ�µ�νων π�R 7νεκ�λυψε, (ωρ�ς νJ ^(aη πρ�κατα)�-
λικJ δεσµευθ@ 7π. �KαδCπ�τε σκ�πιµ�τητα (7λλι/ς αSτ�καταργεQται, καταντXντας
bπηρ�τρια τ�2 VP�υσιασµ�2). 'Eπ� τ�2 πρ�κειµ�ν�υ � Vλε8θερη ̂ ρευνα τ�2 «∆», 7π�-
λ8τως στ�ι(ει�θετηµ�νη π�ντ�τε, κατ�ληPε στ. π�ρισµα \τι - 'I�υδαι�(ριστιανισµ.ς
κατ�στρεψε τ.ν Π�λιτισµ. κα� τ.ν �Eλληνισµ. γιJ 1.000 τ�υλ�(ιστ�ν (ρ�νια (Mε-
σα	ων) κα� συνε(	_ει νJ ε+ναι φ�ρ�ας τ�2 Gδ	�υ πνε8µατ�ς, µA δε(�µεν�ς καµµ	α
7ναθεXρηση τ�2 VP 7ρ(@ς Gσ(8σαντ�ς Gδε�λ�γικ�2 bπ�)�θρ�υ τ�υ (δ�γµατ�ς).

T. π�ρισµ� τ�υ αSτ. - «∆» τ. λ�γει µ* θ�ρρ�ς – κα� τ�2τ� δ*ν σηµα	νει
«V(θρικA δι�θεση» κατJ τ�2 Xριστιανισµ�2. 'EJν � ^ρευν� µας κατ�ληγε λ�γ�υ (�-
ριν στ. 7ντ	θετ� συµπ�ρασµα, \τι δηλ. - �Eλληνισµ.ς ε+ναι φ�ρ�ας τ�2 σκ�ταδιστι-
κ�2 αSτ�2 πνε8µατ�ς κα� δηµι�υργ.ς τ�2 Mεσα	ων�ς, eς ε+ναι )�)αι�ς - Vπιστ�λ�-
γρ�φ�ς, \τι - «∆» θJ τ. ^λεγε µ* τ. fδι� θ�ρρ�ς κα� (ωρ�ς καµµ	α 7ναστ�λA � bπ�-
λ�γισµ. σκ�πιµ�τCτων.
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Π+ι; φθε9ρεται καK καταστρ>φεται:
NH NEλλ;δα ` ] ταφAπλακ; της;



�O καθηγητCς, \πως γρ�φει Vπ� λ�Pει, «δGν λ>ει νB µO γρ;φωνται bρθρα π+[
κακ+λ+γ+Cν ` µ>µφ+νται τOν <Oρθ+δ+W9α καK κυρ9ως τ0ν Xριστιανισµ0 XπK Bυ\α-
ντ9+υ γιB τO δ9ωWη τRν NEλλ=νων καK τ+C NEλληνισµ+C», 7λλJ (7ντιφ�σκων πρ.ς
Nαυτ.ν) «δGν ν+µ9\ει ^τι ] PVρα µας Pρει;\εται διPασµ+[ς τTπ+υ “bνθρωπ+ς ` π+9-
µνι+”, γιατK τAτε, SντK νB L+ηθ+Cµε τOν NEλλ;δα, τOν καταστρ>φ+υµε καK τO φθε9-
ρ+υµε».

«Kακ+λ+γ9α» λ�ιπ.ν � ^ρευνα τ@ς «δ9ωWης τRν NEλλ=νων καK τ+C NEλληνισµ+C»
κατJ τ.ν καθηγητC; Kα� τ. (7ν8παρκτ�) δ	ληµµα «bνθρωπ+ς ̀  π+9µνι+» κα� γενικJ
� (7π�λ8τως τεκµηριωµ�νη, 7ντικειµενικA κα� πραγµατικA) περιγραφA τ�2 7ληθι-
ν�2 (τραγικ�2) παρελθ�ντ�ς τ�2 �Eλληνισµ�2 κα� τ�2 Π�λιτισµ�2 ε+ναι «δι(ασµ�ς»;
∆ηλαδA δι(�_ει (πρ�σωπικJ) τ.ν Vπιστ�λ�γρ�φ� κα� (VθνικJ) τ.ν �Eλληνισµ. τ.
νJ πρ�τιµ�2ν νJ µAν ε+ναι πρ�)ατα 7λλJ Yνθρωπ�ι; ∆*ν καταλα)α	νει - καθηγη-
τCς, \τι κινδυν�λ�γXντας µ* τ�ς φαντασιXσεις αSτ*ς κα� ταυτ�(ρ�να _ητXντας τ�-
τ�ιες «συγκαλ8ψεις» γ	νεται, Yθελ� τ�υ )�)αια, λ�γ�κριτAς στAν bπηρεσ	α τ�2 Vνε-
δρε8�ντ�ς κα� σCµερα «Nνωτικ�2» Nλλην�(ριστιανικ�2 σκ�ταδισµ�2 κα� 7κ�8σι�ς
συνεργ.ς στAν Vπι)�λA Nν.ς Vπερ(�µεν�υ, π�λλαπλ/ς -ρατ�2, ν��υ µεσα	ων�ς �
τ�υλ�(ιστ�ν συντηρητAς τ@ς «Nλλην�(ριστιανικ@ς» 7π�της, δηλ. τ�2 αGτ	�υ τ�2 ση-
µεριν�2 Vκφυλισµ�2-VPευτελισµ�2 κα� τ@ς Gδε�λ�γικ@ς σ(ι_�φρ�νειας τ�2 Nλληνι-
κ�2 ̂ θν�υς, Vπ� τ�λ�υς τ�2 δικ�2 τ�υ ̂ θν�υς; ∆*ν καταλα)α	νει, \τι � Kστ�ρικA αSτA
κατ�ντια, εGδικJ �µ/ν τ/ν �EλλCνων, hφε	λεται 7π�κλειστικJ κα� µ�ν� στAν ^λλει-
ψη Kστ�ρικ@ς αSτ�γνωσ	ας κα� στAν πλCρη Yγν�ια � τAν Vντελ/ς στρε)λωµ�νη κα�
bπ. τAν λ�γ�κρισ	α τ�2 «Nλλην�(ριστιανισµ�2» γνXση τ@ς 7ληθιν@ς Kστ�ρ	ας µας
κα� τ�2 7ληθιν�2 π�λιτισµ�2 µας; ∆*ν καταλα)α	νει, \τι, eν δ*ν P�ρ�υµε τ	 ^γινε
πρ�γµατι (θ�ς, δ*ν µπ�ρ�2µε νJ καταν�Cσ�υµε τJ συµ)α	ν�ντα σCµερα κα� νJ 7π�-
τρ�ψ�υµε ν�α δεινJ α[ρι�; Kα� Vπ� τ�λ�υς δ*ν καταλα)α	νει, \τι «VPωραi_�ντας» (µ*
τA «µ�θ�δ�» τ@ς 7π�σιωπCσεως Vν hν�µατι µιUς κινδυν�λ�γ	ας) τ. παντα(�2 παρ.ν
κα� σCµερα σκ�ταδιστικ. αSτ. πνε2µα θ�τει σ* κ	νδυν� τ. fδι� τ. Vπ�γγελµ� τ�υ,τAν
VπιστCµη, π�R καταδιX(θηκε, 7παγ�ρε8θηκε, κ�ηκε _ωντανA στAν κυρι�λεP	α `ς
«^ργ�ν τ�2 ∆ια)�λ�υ» κα� «µωρ	α» τ/ν «µιαρ/ν �EλλCνων», κα� τXρα, Vπιεικ/ς
εGπεQν, πατρων�ρεται, λ�γ�κρ	νεται, ναρκ�θετεQται κα� VP�υσι�_εται 7π. αSτ.
7κρι)/ς τ. πνε2µα;

K�τω λ�ιπ.ν � ΓνXση, γιατ� «καταστρ>φει», «φθε9ρει» κα� «διP;\ει» τAν
�Eλλ�δα (τAν πρ. αGXνων κατεστραµµ�νη, Vφθαρµ�νη κα� δι(ασµ�νη, bπ. καθεστjς
πνευµατικ@ς τυρανν	ας «�Eλλ�δα») � µCπως τ.ν (7π. αGXνων –κα� σCµερα– κατα-
στρ�φ�ντα, φθε	ρ�ντα, δι(�_�ντα κα� π�λιτιστικ/ς Vνταφι�_�ντα τAν �Eλλ�δα) Bυ-
_αντισµ�, δηλαδA αSτ.ν π�R 7π. τ. 350 µ.X. µετ�τρεψε τ.ν �Eλληνισµ. Sπ0 hθν+ς-
µ+ναδικ0ν παραγωγ0ν τ+C ΠαγκAσµι+υ Π+λιτισµ+C σ* λα. Vντελ/ς στεQρ� π�λιτι-
στικ�, - -π�Q�ς δGν παρ=γαγε hκτ+τε τ9π+τε Sπ+λTτως π�R νJ 7π�τελ�σaη στ�ι(εQ�
τ�2 παγκ�σµι�υ π�λιτισµικ�2 γ	γνεσθαι; TAν �Eλλ�δα δι(�_ει, φθε	ρει κα� κατα-
στρ�φει - «∆» � τAν Vπ� 17 αG/νες ταφ�πλακ� της, κ. καθηγητ�;

∆.I.Λ.
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K�ριε Λ µπρ�υ,
Στ& πλα�σια τ(ς γενικ*τερης θεµατ�λ�-

γ�ας κα- τ(ς συ./τησης π�0 γ�νεται µ1σ2ω
τ�4 «∆αυλ�4» γι& τ6ν I�υδαι�8ριστιανι-
σµ6 κα- τ�ν καταστρ�φ� π�0 9π1φερε στ6ν
:Eλληνισµ6 κα- κατ’ 9π1κταση στ�ν 9=1λι-
=η τ�4 π�λιτισµ�4 τ(ς �νθρωπ>τητ�ς, θ&
?θελα ν& 9κφρ σω κ π�ιες �π>ψεις.

EAναι γεγ�ν6ς Bτι C 8ριστιανισµ6ς 9πε-
κρ τησε κα- 9γκαθιδρ�θηκε µD τ� E�α, τ�ν
καταστρ�φ/, τ�ν 9=>ντωση 8ιλι δων
�νθρ*πων κα- τ6ν δ>λ�, στρεφ>µεν�ς F8ι
µ>ν� κατ& τ�4 :Eλληνικ�4 Π�λιτισµ�4,
�λλ& �ργ>τερα συν1Eαλε κα- στ�ν 9=>ντω-
ση κ θε π�λιτισµικ�4 στ�ι8ε��υ στ�ν 9πα-
νακαλυφθεHσα �µερικανικ� ?πειρ� �λλ&
κα- στ�ν Iπ�ταγ� κα- �π�Eλ κωση µ1σ2ω
τ(ς �µ θειας κα- Jλλειψης παιδε�ας σD
Bσ�υς δυστυ8εHς Iνδι ν�υς 9π1.ησαν τ(ς
8ριστιανικ(ς λα�λαπας. M18ρι σ/µερα δDν

εAναι τυ8αH�ς C �ναλφαEητισµ6ς µ18ρι 80%,
π�0 9πικρατεH στ-ς 8Oρες τ(ς Λατινικ(ς
Aµερικ(ς.

Γι& τ6ν ρ>λ� τ�4 Φαναρ��υ εRδικ*τερα:
εAναι γνωστ� S �νθελληνικ� στ ση τ�υ τ>-
σ� κατ& τ6ν �πελευθερωτικ6 �γOνα τ�4 ’21
Bσ� κα- σ/µερα, π�0 τ>σ� µD τ-ς 9ν1ργει1ς
τ�υ Bσ� κα- µD σκ>πιµες παραλε�ψεις �περ-
γ .εται τ�ν καταστρ�φ� τ�4 :Eλληνισµ�4
τ(ς ∆ιασπ�ρVς κα- τ(ς :Eλληνικ(ς Γλ*σ-
σας κα- Παιδε�ας, π�0 εAναι τ6 δια8ρ�νικ6
κα- πι6 �WσιOδες στ/ριγµ  τ�υ, Bπως σD
Xρθρα στ6ν «∆αυλ6» J8ει καταγραφ(. ∆Dν
εAναι 9π�σης τυ8α�α S «συµµα8�α» τ�4 Φα-
ναρ��υ µD τ6ν ν1� π�λιτικ6 9=�υσιασµ>.
Aνε= ρτητα Bµως �π6 Bλα αWτ& δDν πρ1-
πει ν& µVς διαφε�γYη, Bτι S Oρθ�δ�=�α κα-
Rδ�ως στ6 Zλλαδικ6 τµ(µα της �λλ& κα-
στ6ν :Eλληνισµ6 τ(ς ∆ιασπ�ρVς γενικ*τε-
ρα εAναι Jνα στ�ι8εH� �ναφ�ρVς κα- συ-

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

NB Sπαλλαγi4 ] <Oρθ+δ+W9α Sπ0 τ0ν <I+υδαϊσµ0

K8ριε διευθυντ�,
LOταν διεπ	στωσα \τι µεγ�λ� µ�ρ�ς τ�2 (ριστεπων8µ�υ πληρXµατ�ς τ@ς

(Xρας µας (98% τ�2 πληθυσµ�2 της κατJ τ�ς VκτιµCσεις τ@ς �IερUς Συν�δ�υ)
7γν�εQ, \τι - Θε.ς τ/ν Xριστιαν/ν κα� - Για()* τ/ν 'I�υδα	ων (θε.ς τ@ς
«ΠαλαιUς ∆ιαθCκης») ε+ναι rνα κα� τ. αSτ. πρ�σωπ�, -µ�λ�γ/ \τι VPεπλ�-
γην τJ µ�γιστα. 'Aναλ�γ	στηκα τAν )αρ8τατη εSθ8νη τ/ν Kερωµ�νων τ@ς
(Xρας, �K -π�Q�ι, \πως συµπερα	νεται, 7παPι�2ν νJ διδ�P�υν στ. π�	µνι�
τ�υς rνα τ�σ� πρωταρ(ικ@ς σ�)αρ�τητας κα� σηµασ	ας θ�µα. NJ γιατ	 κα-
νε�ς hρθ�δ�P�ς δ*ν δια)�_ει τAν «ΠαλαιJ  ∆ιαθCκη», παρ’ \λ� π�R τ. )ι)λ	�
αSτ. τυγ(�νει «Kερ.» κα� «θε�πνευστ�» γιJ τAν 'Oρθ�δ�P	α.

MIσως φαντ�_ει bπερ)�λικJ 7π	θαν� τ. γεγ�ν�ς, \τι σ* τρεQς περιπτXσεις
7ναγκ�στηκα νJ VPηγCσω \τι - 'Iησ�2ς Xριστ.ς tταν 'E)ραQ�ς· κα� µ�λιστα
\τι 7π. τAν γενιJ Nν.ς �E)ρα	�υ )ασιλιU, τ�2 ∆αυ	δ, καταγ�ταν. Σ* µιJ πε-
ρ	πτωσι δ* -µ�λ�γ/, \τι πι�στηκα 7δι�)αστ�ς (eν κα� µελετητAς τ@ς B	-▲

NO <IαPLG εfναι g θε0ς τRν XριστιανRν;



σπε�ρωσης, τ6 Cπ�H� δDν πρ1πει ν& παρα-
Eλ1πεται[...]. Γι& τ6ν λ>γ�ν αWτ6 πρ1πει ν&
συντ�νισθY( κα- ν& 9νισ8υθY( S πρ�σπ θεια
�παγκ�στρωσης τ(ς ]ρθ>δ�=ης :Eλληνικ(ς
Eκκλησ�ας �π6 Bσ� τ6 δυνατ6 περισσ>τε-
ρα στ�ι8εHα τ�4 I�υδαϊσµ�4 κα- Rδ�ως ν&
9πιδιω8θY( S πλ/ρης �νε=αρτητ�π��ηση
�π6 τ6 �νθελληνικ6 Φαν ρι F8ι µ>ν� Bλων
τOν ZλλαδικOν περι�8Oν �λλ& κα- τOν
:Eλλ/νων τ(ς ∆ιασπ�ρVς µD τ�ν Iπαγωγ/
τ�υς σD µ�α πρ γµατι Zλλην>φρ�να Eκκλη-
σ�α, Jστω κα- µD κ�νδυν� δι σπασης τµ/-
µατ�ς �ντιτιθ1µενων.

Στ6 σκ�π6 αWτ6 πρ1πει ν& στρατευθ�4ν
�_ Zν*σεις τOν :Eλλ/νων τ(ς ∆ιασπ�ρVς
στ& πλα�σια µιVς παγκ>σµιας Zλληνικ(ς κι-
νητ�π��ησης µD τ�ν ταυτ>8ρ�νη 9νεργ�-
π��ηση Bλων τOν δυν µεων στ6 9=ωτερικ>,
π�0 διακατ18�νται κα- 9κτιµ�4ν τ6 :Eλλη-
νικ6 Πνε4µα. EAναι S µ>νη δυνατ>της κατ&
τ�ν Xπ�ψ/ µ�υ, γι& ν& �ντιδρ σYη κανε-ς
στ6ν ραγδα�ως 9=ελισσ>µεν� παγκ>σµι�
9=�υσιασµ>.

EW8αριστO
∆ρ <AντVνι+ς Λυρ;κ+ς

Ψυ8�ατρ�ς, Mελ�σσια

)λ�υ) 7π. κ�π�ι�ν γνXστη τ�2 θ�µατ�ς, - -π�Q�ς πρ�)αλε τ. NP@ς _Cτηµα:
«Kαλ�, - 'IωσAφ tταν 7π. τAν γενιJ τ�2 ∆αυ	δ. LOµως - Για()* διJ τ�2 κρ	-
ν�υ γ�νιµ�π�	ησε τAν ̀ ραι�τητα τ@ς παρθεν	ας τ@ς Mητρ.ς τ�2 Xριστ�2, �
-π�	α δ*ν καταγ�ταν 7π. τ. γ�ν�ς τ�2 ∆αυ	δ. Π/ς λ�ιπ.ν - Xριστ.ς tταν
7π. τAν γενιJ τ�2 ∆αυ	δ, \πως τ�σες κα� τ�σες N)ραϊκ*ς πρ�φητεQες τ.
πρ�εQπαν;». 'Aπ�ρησα λ�ιπ.ν παντελ/ς ν’ 7παντCσω.

Kα� µιJ κι - λ�γ�ς περ� καταγωγ@ς τ�2 Xριστ�2, θJ αGσθαν�µ�υν π�λλJ
bπ�(ρεως σ’ rναν (ριστιαν. Yνθρωπ�, VJν µ�2 ^λυνε αSτA τAν 7π�ρ	α (κι eς
µA θεωρηθa@ φαρισαϊσµ.ς κα� γιJ ψ8λλ�υ πCδηµα � Vπιµ�νC µ�υ αSτC, δι�-
τι πρ�κειται τ�υλ�(ιστ�ν κατJ τA γνXµη µ�υ γιJ bψ	στης σηµασ	ας _Cτηµα):
�O 'IωσAφ κατ�γεται 7π. τA γενιJ τ�2 ∆αυ�δ (Mατθ. 1, 1-16). 'AλλJ νJ τ	 τ�2
συν�)η: «πρKν ` συνελθε*ν αUτ+[ς εqρ>θη Xν γαστρK hP+υσα Xκ πνεTµατ+ς
NAγ9+υ» (Mατθ. 1, ι)) � γυναQκα τ�υ, � Mαρ	α, � µητ�ρα τ�2 Xριστ�2. �O
Yνθρωπ�ς δ*ν 7κ�8µπησε κeν τAν γυναQκα τ�υ. xHταν Vν�ργεια τ�2 'Aγ	�υ
Πνε8µατ�ς. Kα� VπειδA ΠατCρ, YK.ς κα� LAγι� Πνε2µα ε+ναι τρεQς 7λλJ ταυ-
τ�(ρ�νως rνας κι - αSτ.ς θε�ς, eς π�2µε \τι κα� �K τρεQς µα_� εSθ8ν�νται γιJ▲
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K;ν+υν σηµιτικO λ>Wη SκAµη καK τ+[ς «<Oλυµπιακ+[ς»

A=ι>τιµε κ. διευθυντ ,
ΣVς �π�στ1λλω τ6 �κ>λ�υθω κε�µεν� π�0

Eρ(κα στ6 Zλληνικ> (;) «kντερν1τ», στ6
Cπ�H� �ναλ�εται S πρ�1λευση τ�4 ]ν>µα-
τ�ς «MOλυµπ�ς» (τ6 Fρ�ς τOν θεOν).

«�O γλωσσ�λ�γ�ς κα� λ�γ�τ�(νης M�ν�ς
ΦιλCντας (1870-1934) στ. )ι)λ	� τ�2
“Γλωσσ�γνωσ	α κα� Γλωσσ�γραφ	α �Eλλη-
νικA» 7π�ρρ	πτει τAν παραγωγA τ�2 MOλυ-
µπ�ς 7π. τ. λ�µπ-ω κα� bπ�στηρ	_ει \τι

π�λλJ hν�µατα )�υν/ν, π�ταµ/ν κα� γε-
νικJ τ�π�θεσι/ν τ@ς 7ρ(α	ας �Eλλ�δας
ε+ναι σηµιτικ@ς πρ�ελε8σεως \πως �Eλι-
κXν, 'Eλ�τεια, 'Aλφει�ς, �Aλι�κµων κ.Y.
κα� ^(�υν πρXτη συλλα)A τ. σηµιτικ.
Yρθρ� EL � AL. �H hν�µασ	α MOλυµπ�ς �
O[λυµπ�ς ε+ναι κατJ τ.ν M. ΦιλCντα δ8�
σηµιτικ*ς λ�Pεις κατJ παρ�θεση: ULUWEN-

ULUEN � ULU, π�R σηµα	νει ψηλJ κα� BAS �
BOS, π�R σηµα	νει τA δ8ναµη κα� µ�λιστα



τ. «εbρ�θη Vν γαστρ� ̂ (�υσα». OSδ*ν 7δ8νατ�ν παρJ τ�2 Θε�2 κα� �Sδ*ν Vπι-
λCψιµ�ν Vν τa@ σ�φ	{α τ�υ.

Kα� Vρ(�µαστε στ. καθ’ Nαυτ. θ�µα µας: Σ’ \λα τJ εSαγγ�λια 7νεPαιρ�τως
γρ�φεται, \τι τAν |ρα τ@ς )απτ	σεως τ�2 Xριστ�2 στ.ν 'I�ρδ�νη π�ταµ.
7π. τ.ν 'Iω�ννη τ.ν BαπτιστA - Θε.ς παρ�υσ	{α τ�2 �Aγ	�υ Πνε8µατ�ς «Xν
εrδει περιστερmς» VδCλωσε: «OsτAς Xστιν g υZAς µ+υ g SγαπητAς, Xν _H ηUδA-
κησα». Xρει�_εται µCπως ν’ 7ναφ�ρ�υµε κι Yλλη µαρτυρ	α; T�τε eς 7ναφ�-
ρ�υµε κα� µιJ 7π. τAν πλευρJ τ�2 fδι�υ τ�2 Xριστ�2 γιJ τ.ν πατ�ρα τ�υ
αSτ�ν, τ.ν fδι� θε�, τ.ν 'Iα()* τ/ν 'I�υδα	ων. Συν�µιλεQ λ�ιπ.ν - Xριστ.ς κ�-
π�υ µα_	 µ* τ�Rς 'I�υδα	�υς, κι αSτ�� τ�2 λ�νε: «<Eµε*ς δGν Xγεννηθ=καµε
Sπ0 π+ρνε9α, tναν πατ>ρα hP+υµε, τ0ν ΘεA». T�τε - 'Iησ�2ς τ�Rς ε+πε: «<EBν
g Θε0ς uτ+ πατ>ρας σας, θB µG Sγαπ+Tσατε, διAτι Xγj Sπ0 τ0ν Θε0ν XLγ4κα
καK uλθα XδR. ∆Gν uλθα Sπ0 τ0ν kαυτAν µ+υ, Sλλ’ Xκε*ν+ς µG hστειλε...» ('Iω-
�ν. 8, 41). �O δ* Πα2λ�ς στ�ς «Πρ;Wεις τRν <Aπ+στAλων» κα� στ�ς «<Eπιστ+-
λ>ς» τ�υ Nκατ�ντ�δες φ�ρ*ς VPηγεQ, π/ς - Θε.ς τ/ν 'E)ρα	ων 'Iα()* ε+ναι πα-
τ�ρας τ�2 'Iησ�2 κ.λπ.

AγαπητD «∆αυλ1»,
ΣVς γν*ρισα �ργ , �λλ& «καλ�τερα

�ργ& παρ& π�τ1».
∆ιαE .�ντας στ6 τε48�ς σας 221, σελ-ς

14032-3, τ& «ΦανταστικJ κα� bπαρκτJ πρ�-
)λCµατα» θυµ/θηκα Bτι πρ-ν περ�π�υ τ1σ-
σερα 8ρ>νια εA8α στε�λει γρ µµατα στ-ς τ�-
πικDς 9φηµερ�δες τ(ς Σ µ�υ (λ>γ2ω κατα-
γωγ(ς) πρ�τε�ν�ντας ν& �ναEι*σ�υµε τ-ς
�ρ8αHες Z�ρτDς τ(ς θεVς AθηνVς, τ& «Γα-

λ/νεια», τ& «ERρ/νεια», τ& «∆�= σια», τ�ν
9π1τει� τ(ς γ1ννησης τ�4 Πυθαγ>ρα, τ(ς
9=�ρ�ας τ�4 Πυθαγ>ρα κα- Jτσι ν& Iπεν-
θυµ�σ�υµε τ6ν �ρ8αH� µας φιλ�σ�φικ6 π�-
λιτισµ>, π�0 9µεHς �γν��4µε. OWδε-ς �Wδ1-
π�τε �σ8�λ/θηκε µD τ�ν πρ>τασ/ µ�υ. Xι-
λι δες θε>τητες π1ρασαν κα- θ& περ σ�υν
�π6 τ6ν πλαν/τη µας, Bµως S πρ�σωπικ>-
τητα τ(ς θεVς AθηνVς τOν :Eλλ/νων (σ�-
φ/, παρθ1ν�ς, �µ>λυντη, δ�καιη, Xφ�Eη,

▲
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NH Sν>ραστη vγιAτητα καK g wγι+ς Bαλεντ*ν+ς

τA θεϊκC. MEτσι λ�ιπ.ν ULUENBAS � ULUBOS

– O[λυµπ�ς – MOλυµπ�ς, π�R σηµα	νει “στJ
}ψη � δ8ναµη”, δηλαδA � �Sρ�νια � θεϊκC,
� bψ	στη δ8ναµη. 'Aκ�µη σ* 7ρκετJ µ�ρη,
\π�υ bπ�ρ(ει τ. τ�πων8µι� MOλυµπ�ς, ̂ (ει
διασωθ@ κα� τ. 7ρ(αQ� MEλυµπ�ς».

T6 Fν�µα εAναι, λ1νε, σηµιτικ(ς πρ�ε-
λε�σεως– Xκ�υσ�ν, Xκ�υσ�ν!! Eπανειληµ-
µ1να κα- καθηµεριν& Eι*ν�υµε 9δO στ�ν
:EλEετ�α τ�ν Jντε8νη κα- συστηµατικ�
�νθελληνικ� σκευωρ�α. Φα�νεται Bµως, τ6
καρκ�νωµα J8ει πρ�8ωρ/σει 9ντ6ς τ�4
Zλληνικ�4 8*ρ�υ κα- κατατρ*ει oπ�υλα τ�

σ ρκα τ�4 :Eλληνισµ�4. ΣVς παρακαλO,
δηµ�σιε�σετε τ�ν καταγγελ�α αWτ� στ6 πε-
ρι�δικ> σας. Θ1λω 9δO ν& 9πισηµ νω, Bτι
εIρισκ>µεθα πρ6 τOν OλυµπιακOν �γ*-
νων τ�4 2004. :H �Rκει�π��ηση τ�4 ]ν>µα-
τ�ς τ�4 Oλ�µπ�υ E λλει Jµµεσα κα- Zνα-
ντ��ν τ(ς πρ�1λευσης τOν �γ*νων. qOλυ-
µπ�ς, Oλυµπ�α, Oλυµπιακ�- �γOνες: κα-
τυφλ6ς τ6 Eλ1πει Bτι J8�υν κ τι κ�ιν>. Ση-
µιτικ>;;

Mετ& τιµ(ς
B;σω K+σµ9δ+υ

Γιατρ>ς, Gams, :EλEετ�α



K�ριε διευθυντ ,
ΣεE>µεν�ς τ6ν 8ρ>ν� σας, εRσ1ρ8�µαι

�µ1σως στ6 θ1µα τ(ς 9πιστ�λ(ς µ�υ.
Θ1λω ν& θ1σω rνα 9ρ*τηµα στ�0ς Iπ�-

στηρικτDς τ(ς θεωρ�ας περ- καθ>δ�υ τOν
∆ωρι1ων sς φυλOν-φ�λων =1νων κα- µ�
συγγενικOν µD τ�0ς πρ�ϋπ ρ8�ντες Mυκη-
ναϊκ�0ς πληθυσµ��ς, τ�0ς Cπ���υς, εIρι-
σκ>µεν�υς σD παρακµ� µετ& τ& Tρωικ , κα-
τ κτησαν καταλ��ντας τ& Xλλ�τε κραται&
Eασ�λει  τ�υς.

Σ�µφωνα π ντα µD τ�ν παραπ νω θεω-

ρ�α �_ 9π/λυδες, φυλετικ& =1ν�ι, ∆ωριεHς,
στ-ς δι φ�ρες περι�8Dς π�0 9γκαταστ θη-
καν, εuτε �νεµ�8θησαν µD τ�0ς ντ>πι�υς
πληθυσµ��ς, εuτε διετ/ρησαν µD «φανατι-
σµ6» τ�ν φυλετικ� καθαρ>τητ  τ�υς, πα-
ρ>τι τ�0ς περι1Eαλλαν π�λυπληθ1στερ�ι
ντ>πι�ι, Bπως στ� Λακων�α. 

Kα- τ*ρα τ6 9ρ*τηµα: Γιατ� �_ Iπερ/-
φαν�ι «καθαρ>αιµ�ι» κατακτητDς ∆ωριεHς
τ(ς Λακων�ας τιµ�4ν �δι λειπτα τ�0ς vρω-
ες τOν κατακτηµ1νων (δηλαδ� τ�0ς A8αι-
�0ς EασιλεHς τOν CµηρικOν 9πOν) κα- µ -

LOταν Nκατ�ντ�δες µαρτυρ	ες bπ�ρ(�υν Nντ.ς τ@ς B	)λ�υ γιJ τAν σ(�σι
κα� τAν ταυτ�τητα µεταPR Xριστ�2 κα� 'Iα()�, ε+ναι ν’ 7π�ρa@ κανε�ς µ* τAν
Yγν�ια τ/ν σηµεριν/ν hρθ�δ�Pων (ριστιαν/ν π�νω στ. θ�µα αSτ�. �Yπ�ρ-
(ει )ε)α	ως κα� τ. _Cτηµα, \τι αSτ. δ*ν τ. 7ναγνωρ	_�υν �K 'E)ραQ�ι, �K
-π�Q�ι δ*ν δ�(�νται τAν KαινA ∆ιαθCκη κα� τ.ν Xριστ�· 7π’ \,τι δ* φα	νε-
ται Pεκ�θαρα, rνας τ�υλ�(ιστ�ν λ�γ�ς ε+ναι αSτ.ς π�R ε+παν στA συν�(εια,
\τι «Xµε*ς δGν γεννηθ=καµε Sπ0 π+ρνε9α». �O Xριστ.ς λ�ιπ�ν, - 'Iα()* κα�
τ. LAγι� Πνε2µα 7π�τελ�2ν τAν τρισυπ�στατη θε�τητα τ@ς 'Oρθ�δ�P	ας. Γι’
αSτ.ν τ.ν λ�γ� κα� � «ΠαλαιJ ∆ιαθCκη» ε+ναι Kερ. )ι)λ	� τ/ν Xριστιαν/ν.
Kι VπειδA πιστε8ω, \τι τ	π�τε τ. ψευδ*ς δ* ^(ει γραφ@ Vδ/, 7λλJ 7ντιθ�τως
\λα ε+ναι µ�σα 7π. τ. πνε2µα κα� τ. γρ�µµα τ�2 ESαγγελ	�υ, VJν κανε�ς
διακρ	νaη καµµιJ 7συµφων	α µ* τAν 'Oρθ�δ�Pη ∆�γµατικC, eς µ* δι�ρθXσaη
7ναλ�γως.

M* τιµA
ΣταCρ+ς Bασδ>κης

Σ�ρρες
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ΓιατK +Z δ4θεν W>ν+ι ∆ωριε*ς τιµ+Cσαν τ+[ς <APαι+Tς;

π�λεµικ� κα- τ>σα Xλλα) =επερνwV Bλες
αWτDς τ-ς θε>τητες. Kα- Bµως 9µεHς �_ �8 -
ριστ�ι xEλληνες �oτε rνα yµν� δDν τ(ς �φιε-
ρ*σαµε. ∆ι Eασα σD κ π�ια 9φηµερ�δα, Bτι
�_ xEλληνες 9φ�πλιστDς �π�φ σισαν ν& κα-
θιερ*σ�υν τ& «Π�σειδ*νεια». Θ& παρα-
καλ�4σα τ6ν κ. Γ. Λ�ρα, πρ>εδρ� τ(ς :Eν*-
σεως :Eλλ/νων Eφ�πλιστOν, µ1σ2ω τ�4
«∆αυλ�4», ν& πρ�σπαθ/σ�υν αWτ6ς κα- �_
συνεργ τες τ�υ ν& Eρ�4ν τ6ν καλ�τερ� τρ>-
π� κα- τ>π� γι& τ6 Π�σειδ*νει� πανηγ�-
ρι. Θ& εAναι κ τι π�0 �=�.ει ν& γ�νYη τ1λει�. 

Kα- µD τ�ν εWκαιρ�α: :H 8ριστιανικ� Z�ρ-
τ� τ�4 :Aγ��υ Bαλεντ�ν�υ πOς Jγινε διε-
θνOς S 9�ρτ� τ�4 Jρωτα; Aπ�ρO, δι>τι Jως
σ/µερα ] Jρωτας {ταν �παρ δεκτ�ς γι& τ�
8ριστιανικ� |γι>τητα. Γιατ� ν& γ�νYη C
xAγι�ς BαλεντHν�ς πρ�στ της τ(ς �γ πης
κα- F8ι C xEλληνας θε6ς qEρως, π�0 πρ γ-
µατι {ταν θε6ς τ�4 Jρωτα;

MD τιµ�
Xρ4στ+ς <AWιVτης

Σ�δνεϋ, AWστραλ�α



K�ριε διευθυντ ,
M1νω στ� P>δ�. EδO κ θε Π1µπτη γ�-

νεται µ�α συγκ1ντρωση �ρ8αι�ελληνικ�4,
Iπ�τ�θεται, 8αρακτ(ρα µD δι�ργανωτ� κ -
π�ι�ν (...). Aπ�φ σισα ν& παρακ�λ�υθ/σω
κα- 9γ*. Tελικ , �π6 B,τι εAδα, S κ�υE1ντα
περιστρεφ>ταν γ�ρω �π6 τ�ν «κ��φια γ(»
(;) κα- περ- τ�ν καταγωγ� τOν :Eλλ/νων
�π6 τ�ν Aνδρ�µ1δα καθ~ς κα- γι& µ�α
αR*νια διαγαλα=ιακ� µ 8η µετα=0 ∆ρα-
κ�νιανOν (;) κα- Aνδρ�µεδ�ων. :H P>δ�ς
µ λιστα Iπ�τ�θεται π~ς εAναι κ1ντρ� _πτα-
µ1νων δ�σκων, κα- αWτ6 τ6 συµπ1ρανε C
Cµιλητ�ς µετ& �π6 µ�α γρ µµα πρ6ς γρ µ-
µα �ν λυση τ(ς λ1=ης «P�δ�ς», E σει µιVς
�π�κωδικ�π��ησης �π6 rνα EιEλ�� κ π�ι-

�υ Θε�λ>γ�υ. M>νη «�π>δει=η» γι& Bλα
Bσα 9λ18θησαν {ταν S Z=(ς: �Aν δDν τ& πι-
στε�ετε, τ>τε δDν εuστε xEλληνες, γιατ- πρ1-
πει ν& τ6 J8Yη στ6 DNA σ�υ, γι& ν& κατα-
ν�/σYης! :H φ τσα τ�4 Cµιλητ( E1Eαια κ -
θε Xλλ� παρ& Zλληνικ� {ταν, Bπως κα- S
συµπεριφ�ρ  τ�υ, καθ~ς κα- τ& Bσα Jλεγε.
:O κ�ρι�ς αWτ6ς παραπληρ�φ�ρεH κα- πα-
ραπλανV �ρκετ�0ς �π6 αWτ�0ς π�0 πρ�-
σπαθ�4ν ν& µ θ�υν κ τι γι& τ�ν �ρ8α�α
:Eλλ δα, σD σηµεH� µ λιστα µερικ�- �π6
αWτ�0ς ν& φθ ν�υν ν  ψ 8ν�υν µ1σα στ&
«Oρφικ&», γι& ν& Eρ�4ν �ναφ�ρDς γι& πυ-
ρα�λ�υς κα- διαστηµ>πλ�ια...

Mετ& τιµ(ς
∆ηµ=τρης Kτενι;δης

P>δ�ς
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NEλλην+λαγνε9α φρεν+κ+µε9+υ – ` κ;τι PειρAτερ+;

OZ <Aγιατ+λλmδες S+ιδ+K τ+C µεσαιωνικ+C µισελληνισµ+C
K�ριε διευθυντ ,
«�H καρδι� µας 7να_ητU/κα� 7π. �γι�

π�θ� διψU,/�K καµπ�νες σ�υ δυνατJ νJ ση-
µ�ν�υν π�λι./ΣXπασε, µAν κλαQς, Πανα-
γι�,/κι - θρ8λ�ς π�λι PυπνU/τ�2 µαρµαρω-
µ�ν�υ )ασιλιU./MEλα, ^λα νJ πUµε στAν
�Aγι� Σ�φι�./MEλα, ^λα νJ συνε(	σaη � λει-
τ�υργ	α...».

O_ παραπ νω «στ�8�ι» �π�τελ�4ν τµ(µα
Zν6ς 9κ τOν τραγ�υδιOν, π�0 περιλαµE νει
τ6 CD τ�4 γνωστ�4 πι& συγκρ�τ/µατ�ς
τOν µ�να8Oν �π6 rνα µ�ναστ/ρι τ�4 Tρ�-
κ�ρφ�υ ∆ωρ�δας. Π�λλ& εAναι 9κεHνα π�0
J8ει ν& παρατηρ/σYη κανε-ς sς πρ6ς τ6
yφ�ς κα- τ-ς �ντιλ/ψεις τOν ρασ�φ>ρων
��ιδOν. Kα- θλιEερ& µVλλ�ν... qIσως κ -
π�ια Xλλη φ�ρ& �σ8�ληθ�4µε �ναλυτικ*-
τερα.

Θ& θ1λαµε Bµως ν& 9πισηµ ν�υµε τ6ν

Xκρατ� κα- �π>λυτ� «Eυ.αντινισµ>», π�0
δια81εται �π6 τ�0ς παραπ νω στ�8�υς κα-
στ�8ασµ��ς. Kαλπ .ων θε�κρατισµ>ς, µι-
σαλλ>δ�=η, Xκριτη, φανατικ� _στ�ρικ�
�ντιµετ*πιση κα- στ ση, �γκυλωτικ� Rδε-
�ληψ�α. xEνας 9µEρυ*δης (;) φ�νταµεντα-
λισµ6ς σαλε�ει στ& ρι.& τ(ς Zλληνικ(ς κ�ι-
νων�ας µετερ8>µεν�ς συστηµατικ& Bλων
τOν σ�γ8ρ�νων µεθ>δων 9πικ�ινων�ας κα-
Iπ�E�λ(ς.

Aπ�τελεH 9ρ*τηµα (�λλ& κα- ./τηµα
Jρευνας κα- µελ1της), π�4 θ& Cδηγ/σYη κα-
τ� θ& 9πιφ1ρYη αWτ6 τ6 πατρων ρισµα τ(ς
παραδ�σιακ(ς θρησκευτικ(ς συµπερι-
φ�ρVς τ�4 λα�4 �π6 τ�0ς (νε�-)]ρθ>δ�=�υς
µ�υλλVδες.

Mετ& τιµ(ς
Γ.B.Π.

Bαρν Eας Aττικ(ς

λιστα διατηρ�4ν τ6 Sρ2O�ν Mεναλ ι�ν µD
τ-ς σ8ετικDς τελετ1ς; Kατ’ �ντιστ�ι8�α θ&
Jπρεπε κα- �_ κατακτητ1ς µας Γερµαν�- τ6
’41 ν& τιµ�4ν τ�0ς vρωες τ(ς Eπαν στα-
σης τ�4 ’21 κα- ν& καταθ1τ�υν στεφ νια
στ& �γ λµατα τ�4 Aνδρ��τσ�υ � τ�4 Kα-

ραϊσκ κη (�π6 τ& Cπ�Hα Xλλωστε εAναι γε-
µ τες �_ π>λεις τ(ς 9λε�θερης :Eλλ δ�ς).

MD 9κτ�µηση
Kωνσταντ*ν+ς Mακρυγι;ννης

Xαλκ�δα



K�ριε διευθυντ ,
Mπ�ρεH �_ φ��νικες (τ6 δ1ντρ�) ν& �πει-

κ�ν�.�ντ� σD MυκηναϊκDς τ�ι8�γραφ�ες,
Bπως δηλ*νει C 9πιστ�λ�γρ φ�ς I σων
Xρυσ�σπ θης («∆», τ. 228). ∆Dν τ�0ς Eλ1-
π�υµε Bµως µετ& σD �γγεHα κα- Rδ�ως στ�ν
κλασσικ� 9π�8/.

Eγ~ Bµως δDν εAπα γι& αWτ�0ς τ�0ς φ��-
νικες. ∆υστυ8Oς Iπ ρ8�υν κα- Xλλ�ι, π�0
�ν C κ. I.X. παρατηρ/σYη στ& δι φ�ρα
«_στ�ρικ&» ντ�κυµαντα-ρ Iψηλ�4 πρ�πα-
γανδιστικ�4 περιε8�µ1ν�υ, θ& RδY( τ1τ�ι�υς
Φ��νικες πρOτ� πλ ν�, σ(µα κατατεθDν
τ�4 ARγυπτιακ�4 π�λιτισµ�4, τ�0ς Cπ���υς
πρ�E λλ�υν �ντιρρ�πιστικ& πρ6ς τ�ν
:Eλληνικ� Aρ8αι>τητα, καπηλευ>µεν�ι,
πρVγµα γι& τ6 Cπ�H� δDν συµφων�4ν �oτε
�_ αRγυπτι�λ>γ�ι. Συµφων�4ν Bµως �_

9µπρηστDς τ(ς 9λιVς, τ(ς δ φνης κ.λπ.
xOµ�ια δDν =1ρω, �ν γνωρ�.Yη �π6 π�4 εRσ -
γ�νται �_ φ��νικες κα- τ- �ργανωµ1ν� ρ>-
λ� πα�.�υν στ� γενικ� παραπ��ηση φ�σης
κα- ψυ8(ς, π�0 9πι8ειρεH εRς E ρ�ς µας C
9=�υσιασµ6ς µD Fργανα =1ν�υς κα- ντ>πι-
�υς.

E&ν 9γ~ Iπερ1Eαλα στ�ν περ�πτωση π�0
�ναφ1ρει C κ. I.X. στ6ν «∆αυλ6» τ�4 ∆ε-
κεµEρ��υ στ& περ- φ��νικ�ς, J! τ>τε τ� ν&
π�4ν �_... Φ��νικες, π�0 µVς Jδωσαν τ6...
�λφ Eητ�... :O �γαπητ6ς I σων τ�4 8ρυ-
σ>µαλλ�υ δ1ρατ�ς �ς µ�ν =εφ�υλκY( µD µε-
γ λη λεπτ>τητα Jστω κα- µD 8ρυσ( σπ θη·
τ�4 συνιστO ν& π ρYη καµµι& Eρεµµ1νη σα-
ν�δα, τ>σα π�0 µVς κ ν�υν.

Φιλικ&
Παντελ4ς Γλ;ρ+ς

14695∆ΑΥΛfΣ/230, ΦεEρ�υ ρι�ς 2001

«Γρ;φει γιB τOν SρPα9α NEλλ;δα, εfναι bθε+ς»!

NO φ+ινικισµ0ς – περK τ+[ς Φ+9νικες SλλB καK περK τ+[ς φ+9νικες

K�ριε διευθυντ ,
T-ς πρ� λλες σD κ π�ια παρ�ικιακ�

9κδ/λωση µD πλησ�ασε µ�α «καθ~ς πρ1πει»
κυρ�α κα- µ�4 εAπε µετα=0 Xλλων, Bτι θ&
?θελε ν& παρευρεθY( κα- στ-ς δικ1ς µας
9κδηλ*σεις, �λλ& �δυνατ�4σε, δι>τι 9κεH
θ& {ταν κα- κ π�ι�ς δηµ�σι�γρ φ�ς Cµ�-
γενειακ(ς 9φηµερ�δας τ(ς MελE��ρνης.
«qE8ω �κ��σει – µ�4 εAπε S κυρ�α – Bτι
εAναι π�λ0 κακ6ς Xνθρωπ�ς». Πρ�σπ θησα
ν& �π�φ�γω τ� συ./τηση, �λλ& S 9ν λ>γ2ω
κυρ�α 9π1µενε: «Πρ�σωπικ& δDν τ6ν J8ω
γνωρ�σει, �λλ& πρ1πει ν& εAναι...», κα- συ-
ν18ισε τ�0ς 8αρακτηρισµ��ς. O_ �π�ρ�ες
µ�υ, �ντ- ν& λ�νωνται, µεγ λωναν. «Aφ�4
δDν τ6ν J8ετε γνωρ�σει, πOς καταφ1ρεσθε
9ναντ��ν τ�υ;» τ�ν ρ*τησα. «EAναι Xθε�ς –
µ�4 �π ντησε –, συνε8Oς γρ φει γι& τ�ν
Aρ8α�α :Eλλ δα»... Σκ1φτηκα: τ� �µαρτ�α
ν& εAσαι xEλληνας!

:H Aρ8α�α :Eλλ δα συντρ�φτηκε µ1σα
στ� σωτηριακ� µ1θη τ�4 ZEραι�-8ριστιανι-
σµ�4. qE8ασε Bλη τ�ν π�λιτισµικ/ της Iπ�-

δ�µ/: �νεπαν ληπτ�υς �ριστ�υργηµατι-
κ�0ς να��ς, 8ιλι δες EιEλι�θ(κες, θ1ατρα,
στ δια, γυµναστ/ρια, �γ�ρ1ς, E�υλευτ/-
ρια, µ�υσεHα, πρυτανεHα, σ8�λDς, Xλση κα-
π>λεις Cλ>κληρες. qAθλι�ς 9κEαρEαρισµ6ς
τ�4 λαµπρ>τερ�υ π�λιτισµ�4. T� κι �ν �_
κ�λOνες Eρ�σκωνται πεσµ1νες �ν µεσα σD
τσ�υκν�δες κα- γαϊδ�υρ γκαθα; ∆Dν κατα-
λαEα�ν�υµε τ�π�τα!

AWτ�- Bµως π�0 τ-ς Jκαναν {ταν 9λε�θε-
ρ�ι διαν�ητ1ς, ?=εραν ν& πεθα�ν�υν γι& τ&
Rδανικ  τ�υς, 9µεHς δ�4λ�ι ταπειν��, φ�υ-
σκ*ν�υµε Bµως �π6 περηφ νεια, Bταν
�κ�4µε τ6ν Oλυµπιακ6 yµν�, κα- �ς µ� =1-
ρωµε τ� 9νν�εH. Γι& µVς αWτ& εAναι |πλOς
λεπτ�µ1ρειες. Γι’ αWτ6 θ& συνιστ�4σα στ�0ς
9ρευνOντες τ6 µεγαλεH� τ�4 �ρ8α��υ Π�λι-
τισµ�4 µας ν& σταµατ/σ�υν τ-ς φων1ς, για-
τ�, �ν µVς =υπν/σ�υν... �λ�µ�ν> µας.

Mετ& τιµ(ς
ΓιRργ+ς BυργιVτης
MελE��ρνη, AWστραλ�α



∆ιαν��8µεν�ι τ�2 7ν8παρκτ�υ Nλλην�(ριστιανικ�2 π�λιτισµ�2, ̂ (�-
ντας \λη τAν 7ναγνXριση τ�2 κατεστηµ�ν�υ, τ�Rς -π�	�υς ^(ει Vγκα-
ταστCσει σ* κα	ριες θ�σεις, ^λεγαν στAν «7δελφA» τηλε�ραση στ�ς 22
∆εκεµ)ρ	�υ σ* συνεργασ	α µ* Kερ�κCρυκες κα� Yλλ�υς παρ�Pεν�υς \,τι
�θελαν. (T�Rς 7π�τε	νω παρεµπιπτ�ντως τ. VρXτηµα, eν θJ ε+(αν τ.
fδι� θρ�σ�ς µπρ�στJ σ* κ�π�ι�ν, µ* Vλε8θερη κα� NλληνικA σκ�ψη eν
γιν�ταν, νJ εGπ�2ν αSτJ π�R ε+παν...).

MAκ�υσα λ�ιπ.ν τJ τρ�µερ�, \τι - AGσ(8λ�ς ε+πε \τι - ΣωτAρ θJ ̂ ρθaη
µ* τA µ�ρφA µελα(ρ�ιν�2 τ@ς Παλαιστ	νης κα� \τι �K LEλληνες tταν
«πρ. Xριστ�2 (ριστιαν�	»... ∆*ν φτ�νει τ. µ�γα π�λιτισµικ. ^γκληµα
τ�2 �E)ραι�(ριστιανισµ�2, π�R κατ�στρεψε συνειδητJ τAν 'Aρ(αι�τη-
τα, παρJ συνε(	_ει µ* γλυκερ*ς 7ναµ	Pεις νJ κ�νaη Vν�σεις κ�π�ι�υ πα-
ραπ�ιηµ�ν�υ πνε8µατ�ς της, |στε νJ 7π�κτCσaη κ�σµ�θεωρ	α ((ρηµα-
τ�δ�τXντας τXρα τελευταQα 7φειδ/ς κα� ^ντυπα, στJ -π�Qα ^(ει 7να-
θ�σει Vπ’ 7µ�ι)a@ αSτA τAν «7π�στ�λC»). ASτJ ε+ναι τJ τελευταQα κα-
τ�ρθXµατα τ@ς κ�ιν@ς Gδε�λ�γικ@ς πρ�παγ�νδας, bπ. τJς εSλ�γ	ας
τ�2 Παγκ�σµι�υ ΣυστCµατ�ς, π�R 7σκεQται (ιλι�δες (ρ�νια τXρα: �H
καπCλευση, - δ�λ�ς 7λλJ κα� τ. µ	σ�ς. MEτσι - Για()* µ* τ. 7ν8παρ-
κτ� 7νθρωπ�κατασκευασµ�ν� bπερπ�ραν τ@ς µεταφυσικ@ς ν�µεται τAν
7νθρωπ�τητα.

Πρ.ς γν/σιν τ/ν δ�λι�φθ�ρ�ων αSτ/ν ^(ω νJ πρ�σθ�σω: 'Oρφικ�,
LOµηρ�ς, KλασικA 'Aρ(αι�της: µ’ αSτJ γεννCθηκε � Σκ�ψις κα� ^δω-
σε τ�ς Nνωµ�νες τ�τε Φιλ�σ�φ	α - 'EπιστCµη - T�(νη. ΓιJ τ. λ�γ� αSτ.
� θε�λ�γ	α καταντ�ει Vκτ.ς θ�µατ�ς, VπειδA - γιγ�ντι�ς αSτ.ς π�λιτι-
σµ.ς ε+ναι - µ�ν�ς π�R ^(ει σJν )�ση κα� πρωτ�µ�στ�ρα τA Φ8ση.
'Aπ. Vδ/ κα� π�ρα �K Sπ�λ�ιπ�ι ]πλ/ς «αSτ�ανακηρ8σσ�νται».

Kι Vσ8, LEλληνα παπU, παρασ8ρεσαι στ. 'I�υδαϊκ. πνε2µα κα� λ*ς \,τι
σ�2 κατ�)η, Pε(νXντας τAν κληρ�ν�µι� σ�υ! Kι \µως µ�σα 7π’ τ.ν µε-
γ�λ� µας Παπαδιαµ�ντη µπ�ρ�2σες, 7ντ� νJ ψ�(νaης στJ σκ�τεινJ τ/ν
πρ�φητει/ν � νJ Vπικαλ@σαι τ�Rς 7ν8παρκτ�υς πρ. Xριστ�2 (ριστια-
ν�8ς, νJ Gδa@ς π/ς παρ�υσ	α_ε VκεQν�ς τAν 7νθρXπινη µ�	ρα µ�σα 7π.
τAν κατ�νυPη, τAν µA µεταφυσικC, τAν hµ�ρφιJ τ@ς Φ8σης, τJ λ�υ-
λ�8δια, τ.ν ^ρωτα...

ME(�µε π�λR π�λιτισµ�, κι \µως ψ�(ν�µε στ.... N�στρ�δαµ�, πλη-
ρωµ�ν�ι κα� µC...

Παντελ4ς Γλ;ρ+ς

«Πρ0 Xριστ+C Pριστιαν+9»!..



«T. ̂ δαφ�ς τ@ς 'Oλυµπ	ας φα	νεται \τι ε+ναι 7νεP�ντλητ�»· µD αWτ& τ& λ>-
για �ρ8�.ει τ6 Xρθρ� τ�υ C Γερµαν6ς �ρ8αι�λ�γ�ς J. Ebert στ�ν γερµανικ�
�ρ8αι�λ�γικ� 9φηµερ�δα περ- τ�4 �θλητισµ�4 κα- τ�4 π�λιτισµ�4 τ(ς �ρ8αι-
>τητας «NIKEPHOROS» σ8ετικOς µD τ& �π�τελ1σµατα τOν �νασκαφOν στ�ν
Oλυµπ�α. Eνδε�=εις περ- τ(ς συν18ειας τOν OλυµπιακOν �γ*νων rως τ6ν
5� κα- 6� µ.X. αROνα Iπ(ρ8αν κα- πρ-ν. T6ν Σεπτ1µEρι� τ�4 1994 κατ& τ-ς �να-
σκαφDς τOν ν�τι�δυτικOν κτισµ των εIρ1θηκε πεταµ1νη σ’ rνα καν λι �π�-
8ετε�σεως µ�α πλ κα 9= ]ρει8 λκ�υ, τ(ς Cπ��ας S 9πιγραφ� δικα�ως 8αρα-
κτηρ�σθηκε 9ντυπωσιακ� κα- πρ�κ λεσε θ>ρυE�. Eπ- τ(ς πλ κας �ναφ1-
ρ�νται ]ν>µατα ]λυµπι�νικOν 9κ τ(ς µητρ�π�λιτικ(ς :Eλλ δ�ς (AθηνOν,
ΘεσπιOν κ.X.) κα- τ(ς MικρVς Aσ�ας (Σµ�ρνης, Tρω δ�ς, Tεν1δ�υ, Σ ρδε-
ων κ.X.), �_ Cπ�H�ι {σαν µ18ρι σ/µερα Xγνωστ�ι, κα- συγκεκριµ1νως νικητOν
τOν τελευτα�ων 9τOν τ�4 τετ ρτ�υ µ.X. αROν�ς, δηλαδ� �θλητOν µιVς 9π�8(ς
κατ& τ�ν Cπ��α, Bπως µ18ρι σ/µερα 9πιστε�ετ�, �_ �γOνες εA8αν σταµατ/σει
ν& τελ�4νται.

ENEΠIΓPAΦH ΠΛAKA ANAΦEPEI
TEΛEΣH OΛYMΠIA∆ΩN ΩΣ TO 741µ.X.!

TOν Sν>συραν µ>σα Sπ0 tναν qπAν+µ+
Γερµαν+K SρPαι+λAγ+ι στOν <Oλυµπ9α

xOπως εu8αµε γρ ψει στ6 πρ�ηγ��µεν� τε48�ς τ�4 «∆», �_

πρ>σφατες �νασκαφDς τOν ΓερµανOν �ρ8αι�λ>γων στ�ν

Oλυµπ�α �π1δει=αν, Bτι �_ xEλληνες, πιστ�- στ-ς παραδ>-

σεις τ�υς, συν18ισαν ν& τελ�4ν Oλυµπι δες, παραEα�ν�-

ντας τ& �παγ�ρευτικ& διατ γµατα τOν XριστιανOν αWτ�-

κρατ>ρων τ�4 Bυ.αντ��υ κα- µ� πτ���µεν�ι �π6 τ�ν κα-

ταστρ�φ� τOν OλυµπιακOν 9γκαταστ σεων �π6 τ6ν Aλ -

ρι8� κατ>πιν 9ντ�λ(ς τ(ς Bυ.αντιν(ς 9=�υσ�ας. Kατωτ1ρω

παρ18�υµε περισσ>τερες πληρ�φ�ρ�ες γι& τ�ν καταπλη-

κτικ� αWτ� �νακ λυψη.



�H �µικατεστραµµ�νη Vνε-
π	γραφη (�λκινη πλ�κα,
π�R �K Γερµαν�� 7ρ(αι�-
λ�γ�ι 7νεκ�λυψαν µ�σα
σ’ rναν bπ�ν�µ� στAν
7ρ(α	α 'Oλυµπ	α. MεταPR
τ/ν hν�µ�των τ/ν hλυ-
µπι�νικ/ν π�R 7ναγρ�-
φ�νται, 7ναφ�ρεται -
MUρκ�ς ASρCλι�ς �EρµC-
νι�ς, νικητAς στ. 7γXνι-
σµα τ�2 παγκρατ	�υ πα	-
δων στAν TΠ´ (=380η)
'Oλυµπι�δα ( = 741 µ.X.),
δηλ. 350 (ρ�νια µετJ τAν
7παγ�ρευση τ/ν 'Oλυ-
µπιακ/ν κα� τAν κατα-
στρ�φA τ@ς 'Oλυµπ	ας
7π. τ�Rς φανατικ�Rς τ�2

Xριστιανισµ�2.



Kαθαρ+γραφO τ4ς
Xπιγραφ4ς Sπ0

τ0ν 6Eµπερτ.



:H Xπ�ψη περ- συνε8ε�ας τOν δραστηρι�τ/των κα- _δρ�σεως ]λυµπιακOν
9γκαταστ σεων κα- µετ& τ6 Jτ�ς τ(ς καταστρ�φ(ς (9πιδρ�µ� τOν Γ>τθων
τ�4 Aλαρ�8�υ κατ>πιν 9ντ�λ(ς τOν Bυ.αντινOν τ2O 396 µ.X.) τ�4 Γερµαν�4
�ρ8αι�λ>γ�υ Ult. Sinn («Antike Welt» 26, 1995, σελ. 155) τ*ρα δικαι*νεται.

Στ6 κ τω µ1ρ�ς τ(ς 9πιγραφ(ς �ναφ1ρ�νται τ& ]ν>µατα τOν: EWκαρπ�δ�υ
Aθηνα��υ παγκρατιαστ�4, σq΄ (290η) Oλυµπι&ς (=381 µ.X.) κα- Zωπ�ρ�υ
Aθηνα��υ πυγµ 8�υ, σqα´ (291η) Oλυµπ. (=385 µ.X.). :H 9πιγραφ� F8ι µ>-
ν�ν �ναφ1ρει κατ λ�γ� νικητOν OλυµπιακOν �γ*νων, �λλ& κα- φωτ�.ει
τ�0ς �γOνες µD πληρ�φ�ρ�ες µιVς περι>δ�υ σκ�τειν(ς µ18ρι σ/µερα. O_ 9πι-
γραφ>µενες 8ρ�ν�λ�γ�ες εAναι �_ κ τωθι:

188 η Oλ. = 28 π.X. (δε�τερη σειρ& δε=ι&), 275 η Oλ. = 321 µ.X. (τρ�τη σ.
δε=ι ), 278 η Oλ. = 333 µ.X. (δ�ς, 9ν τη σ. κα- δωδεκ. δε=ι ), 279 η Oλ. = 337
µ.X. (δεκ τη ZEδ. σ. δε=ι ), 286 η Oλ. = 365 µ.X. (τριακ�στ� τρ�τη σ.), 290 η
Oλ. = 381 µ.X. (εRκ�στ� rκτη σ.), 291 S Oλ. = 385 π.X. (τριακ�στ� σ.). NH δω-
δεκ;τη σειρB Sναφ>ρει τOν TΠ´ (380η) <Oλυµπι;δα (=741 µ.X.!).

OZ Pωµα*+ι εfPαν σεLασθ4 τ0ν θεσµ0

:O Ulr. Sinn σηµει*νει, Bτι �_ PωµαH�ι αWτ�κρ τ�ρες Jδει=αν µεγ λ� σε-
Eασµ6 πρ6ς τ6ν π�λιτισµ6 τOν :Eλλ/νων κα- εRδικOς Bσ�ν �φ�ρwV στ& Jθιµα
κα- τ-ς παραδ>σεις τOν OλυµπιακOν Aγ*νων. :Yπ(ρ8αν Zλλην�ρρωµαϊκDς
�Rκ�γ1νειες πλ�υσ�ων, �_ Cπ�Hες �δρυαν _ερ , θ1ατρα, π�λιτιστικ& σωµατεHα
κ.λπ., π.8. :Hρ*δης C Aττικ6ς κα- S σ�.υγ>ς τ�υ P/γιλλα 8ρηµατ�δ>τησαν
τ�ν κατασκευ� πλ/θ�υς λ�υτρOν κα- τ& Jργα Iδρε�σεως τOν 9γκαταστ σε-
ων τOν 9πισκεπτOν 9ν Oλυµπ�wα (2�ς αR~ν µ.X.), � S �Rκ�γ1νεια Vettuleni, S
Cπ��α σ8ετ�.εται 9π- δ�� αROνες (2�ς - 1�ς αR~ν π.X.) µD τ6 _ερ6 τ�4 ∆ι>ς· π�λ-
λ& µ1λη τ(ς �Rκ�γ1νειας {ταν �θλητ1ς, _ερεHς, _δρυτDς (Lucius Vettulenus
Laetus) κα- �σ8�λ�4ντ� µD τ6 9µπ>ρι� µετα=0 :Eλλ δ�ς κα- κεντρικ(ς Iτα-
λ�ας.

:H πλ κα J8ει διαστ σεις yψ�υς 75 Zκ. κα- πλ τ�υς 40 Zκ. O_ �ρ8ικDς

διαστ σεις Bµως {σαν µεγαλ�τερες, δι>τι τ6 �ριστερ6 κα- τ6 Xνω µ1ρ�ς

της εAναι δυστυ8Oς κατεστραµµ1να. :H 9πιγραφ� διακρ�νεται γι& τ�

διαφ�ρετικ� ]ρθ�γραφ�α τOν αWτOν λ1=εων (πρVγµα π�0 �π�δεικν�-

ει Bτι 8αρ 8θηκε σD διαφ�ρετικ�0ς 8ρ>ν�υς �π6 διαφ�ρετικ�0ς γρα-

φεHς) κα- τ�ν 8ρ/ση Eρα8υγραφιOν. 
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<AπAδ+ση τ4ς Xπιγραφ4ς µG τυπ+γραφικ+[ς Pαρακτ4ρες Sπ0 τ0ν 6Eµπερτ:
—

ΣτO 12η σειρB ] Sναγραφ=: «<Oλ. TΠ» (= 380η, δηλ. 741 µ.X.)!



Kατ& τ�0ς κατ�πιν�0ς αROνες τ6 _ερ6 τ�4 ∆ι6ς δDν 8ρησιµ�π�ι/θηκε sς λα-
τρευτικ6ς 8Oρ�ς �π6 τ�0ς 8ριστιαν��ς, �λλ& �oτε κα- sς 8ριστιανικ6ς να>ς,
9ν2O �_ 9γκαταστ σεις, τ& λ�υτρ& κα- �_ παρ�8Dς yδατ�ς 8ρησιµ�π�ι/θηκαν.
O_ xEλληνες εAδαν τ�ν Jλευση - 9πιE�λ� τ�4 καιν��ργι�υ Θε�4 sς τ�ν δια-
κωµ2*δηση τ�4 «ν1�υ :Hρακλ1�υς». M18ρι τ6 τ1λ�ς τ�4 6�υ αROν�ς �_ κ τ�ι-
κ�ι τ(ς Oλυµπ�ας συν18ισαν τ6ν E�� των καν�νικ& κα- εA8αν 9µπ�ρικDς συ-
ναλλαγDς µD τ-ς ν/σ�υς τ�4 ARγα��υ, �λλ& C κ�νδυν�ς αRφνιδιασµ�4 �π6 τ�0ς
Γ>τθ�υς, Bανδ λ�υς κα- Σλα��υς 9κ τ(ς Aδριατικ(ς, καθ~ς κα- �_ πληµ-
µ�ρες τ�4 Kλαδ1�υ, παραπ�τ µ�υ τ�4 Aλφει�4, 9ν Hλε�wα �π�τελ�4σαν
�πειλ/. Aργ>τερα τ& 9ρε�πια τOν �RκιOν των κ�ντ& στ6ν Kρ>νι� λ>φ� θ -
φτηκαν στ�ν Xµµ�. O_ κ τ�ικ�ι Bµως Jµειναν κα- �ντιστ θηκαν, πρ�-
σπαθOντας ν& διασ2*σ�υν τ-ς παραδ>σεις τ�υς κα- τ6ν π�λιτισµ> τ�υς.

:O Ulr. Sinn δ�νει τ6ν Z=(ς 8ρ�ν�λ�γικ6 π�νακα σ8ετικ& µD τ& _ερ& τ(ς π>-
λεως τ(ς Oλυµπ�ας:

• 3000-2500 π.X. ORκισµ�- µετα=0 Aλφει�4 κα- Kρ�ν��υ λ>φ�υ.

• Περ- τ6 1100 π.X. xIδρυση _ερ�4 κα- uσως µαντε��υ πρ6ς τιµ�ν τ(ς θεVς
Γα�ας.

• Περ- τ6 1000 π.X. Λατρε�α τ�4 ∆ι>ς· Eωµ�- πρ6ς τιµ�ν τ(ς ∆/µητρ�ς, τ(ς
Aρτ1µιδ�ς, τ(ς Aφρ�δ�της κα- τ�4 Π1λ�π�ς.

• 8�ς αR~ν π.X. M1λ�ς τ�4 γ1ν�υς τOν µ ντεων τ(ς Oλυµπ�ας συν�δε�ει
xEλληνες στ�ν Σικελ�α, Bπ�υ _δρ��υν τ-ς Συρακ�4σες [...].

• 3�ς αR~ν µ.X. Σεισµ6ς δηµι�υργεH καταστρ�φDς στ& _ερ& κα- τ�0ς να��ς·
Xµεσες 9πισκευDς κα- �ν1γερση ν1ων κτηρ�ων �π6 τ�0ς Pωµα��υς 9π ρ8�υς.

• 4�ς αR~ν µ.X. Συνε8�ς ρ�� 9πισκεπτOν �π6 Bλη τ�ν :Eλλ δα κα- τ� P*-
µη πρ6ς Oλυµπ�αν· τ6 38 µ.X. νικητ�ς στ�ν πυγµα8�α Z*πυρ�ς C AθηναH�ς
(385 µ.X.).

O_ �παγ�ρε�σεις κα- τ& διατ γµατα τ�4 Bυ.αντιν�4 αWτ�κρ τ�ρα Θε-
�δ�σ��υ A´ (391/392 µ.X.) δDν Iπ(ρ=αν �π�τελεσµατικ · �_ xEλληνες
Jδει=αν �διαφ�ρ�α. Θε�δ>σι�ς C B´ µετ& σαρ ντα Jτη πρ�σπ θησε µD
πι6 σκληρ& µ1τρα, κα- uσως ν& 9π1τυ8ε τ�ν διακ�π� τOν τελετOν στ&
_ερ& κα- τ�0ς να��ς, F8ι Bµως κα- τ�ν διακ�π� τOν �γ*νων, παρ’ Bλ�
π�0 κτ�σθηκε λ�γ� �ργ>τερα 8ριστιανικ6ς να6ς µ1σα στ6ν �θλητικ6
8Oρ�.
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NικAλα+ς Σταµ. <AσπιVτης
Wolfsburg, Γερµαν�α

OZ Bυ\αντιν+K Pτ9\+υν Sπ0 τB µ;ρµαρα στρατRνες...

• 391/2 µ.X. :O αWτ�κρ τ�ρας τ�4 Bυ.αντ��υ M1γας Θε�δ>σι�ς C A´ δια-
τ σσει τ�ν �παγ>ρευση τOν �γ*νων κα- τ6 κλε�σιµ� τOν ναOν (Eλ. «∆», τ.
229).

M18ρι πρ> τιν�ς διασ*.�ντ� ]ν>µατα ]λυµπι�νικOν µ18ρι τ6 Jτ�ς 269 µ.X.
:H 9πιγραφ� εAναι στ6 �ριστερ6 κα- 9π νω µ1ρ�ς κατεστραµµ1νη· πιθανOς
ν& �ναφ1ρ�νταν κα- Xλλα ]ν>µατα νικητOν µετ1πειτα περι>δων. E= Xλλ�υ
�_ νικητDς �_ Cπ�H�ι 9τιµOντ�, δDν �νεγρ φ�ντ� τ�ν uδια 8ρ�νι& (S συγκε-
κριµ1νη 9πιγραφ� καλ�πτει δι στηµα π1ντε αR*νων). qIσως κ π�ια και-
ν��ργια στ�ι8εHα στ6 µ1λλ�ν δ*σ�υν περισσ>τερ� φOς σ’ αWτ6 τ6 σ�Eαρ6
_στ�ρικ6 ./τηµα.

• 5�ς, 6�ς αR~ν µ.X. ΣτρατιOτες τ(ς Bυ.αντιν(ς AWτ�κρατ�ρ�ας 9γκα-
θ�στανται στ�ν πεδι δα τ�4 Aλφει�4· �π6 τ& µ ρµαρα τ�4 να�4 τ�4
∆ι6ς κατασκευ .�υν στρατOνες...

T6 Eασικ6 συµπ1ρασµα τ6 Cπ�H� 9= γεται �π6 τ& παραπ νω εAναι, Bτι
9κ τOν �νασκαφOν παρ18�νται καιν��ργια στ�ι8εHα περ- τ(ς 9=ελ�=ε-
ως τOν OλυµπιακOν Aγ*νων. O_ να�- µπ�ρεH ν& Jκλεισαν µετ& τ& δια-
τ γµατα τOν Bυ.αντινOν αWτ�κρατ>ρων, �λλ& �_ �γOνες συνε8�σθηκαν
«9κτ6ς ν>µ�υ». :Ως καλ�τερη �π>δει=η J8�µε τ�ν εIρεθεHσα 9πιγραφ/.
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:H Kρατικ/ Tηλε>ραση �παγ>ρευσε παραν>µως κα- στ& τρ�α

καν λια της (ET1, NET, ET3) τ�ν µετ δ�ση διαφηµιστικ�4 µη-

ν�µατ�ς τ�4 «∆αυλ�4» γι& τ�ν Jρευνα τOν ΓερµανOν �ρ8αι�-

λ>γων Ulrich Sin, P. Siewert, Joachim Ebert κα- Kai Brodersen,
�_ Cπ�H�ι διεν/ργησαν πρ>σφατα �νασκαφDς στ�ν �ρ8α�α Oλυ-

µπ�α κα- �νακ λυψαν εIρ/µατα, π�0 �π�δεικν��υν Bτι �_

xEλληνες συν18ισαν τ�ν τ1λεση 9κτ6ς ν>µ�υ OλυµπιακOν Aγ*-

νων κα- µετ& τ�ν �παγ>ρευσ/ τ�υς �π6 τ6ν Bυ.αντιν6 αWτ�-

κρ τ�ρα Θε�δ>σι� A´ µD τ6 γνωστ6 ∆ι ταγµ  τ�υ τ6 392 µ.X.

κα- τ�ν κατ>πιν 9ντ�λ(ς τ(ς Bυ.αντιν(ς 9=�υσ�ας Rσ�π1δωση

τ(ς �ρ8α�ας Oλυµπ�ας �π6 τ6ν 9κ8ριστιανισθ1ντα Γ>τθ� Aλ -

ρι8� τ6 396 µ.X. :H σ8ετικ� Jρευνα, διε=α8θεHσα στ� Γερµαν�α

�π6 τ6ν 9κεH συνεργ τη τ�4 «∆» κ. N.Σ. Aσπι*τη, εA8ε δηµ�-

σιευθ( 9ν µ1ρει στ6 πρ�ηγ��µεν� τε48�ς µας 229 τ�4 ΦεEρ�υ-

αρ��υ κα- συνε8�.εται κα- στ6 παρ6ν τε48�ς, (Eλ. πρ�ηγ��µενες

σελ�δες) στηρι.>µενη �π�κλειστικ& στ-ς δηµ�σιευθεHσες στ�ν

γερµανικ� EιEλι�γραφ�α (π�0 �ναφ1ρεται στ�ν πρ�ηγ��µενη

σελ�δα τ�4 παρ>ντ�ς τε�8�υς µας) 9πιστηµ�νικDς �νακ�ιν*σεις

τOν πρ�αναφερθ1ντων ΓερµανOν �ρ8αι�λ>γων.

ΠOIOΣ EΛEΓXEI ΠPAΓMATI
THN «EΛΛHNIKH» THΛEOPAΣH;

�H EPT A.E. �παγ#ρευσε µετ*δ,ση 
διαφηµ0σεως τ,3 «∆» γι4 τ4 ε5ρ6µατα

τ7ν �παγ,ρευµ9νων :Oλυµπι*δων!



T6 _στ�ρικ6 τ�4 �π�στευτ�υ αWτ�4 συµE ντ�ς J8ει sς Z=(ς:

Aµ1σως µετ& τ�ν κυκλ�φ�ρ�α τ�4 τε�8�υς ΦεEρ�υαρ��υ παρα-

δ*σαµε (καταE λλ�ντας ταυτ>8ρ�να κα- τ6 .ητηθDν µ1ρ�ς τ(ς συ-

ν�λικ(ς δαπ νης) στ& |ρµ>δια «Tµ/µατα M ρκετινγκ κα- ∆ιαφ/-

µισης» τ(ς ET1, τ(ς NET κα- τ(ς ET3 �ν& µ�α «κ>πια» διαφηµι-

στικ�4 µην�µατ�ς, τ6 πλ(ρες κε�µεν� τ�4 Cπ���υ εA8ε sς Z=(ς:
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«Στ.ν “∆αυλ.” π�R κυκλ�φ�ρεQ:

»OK LEλληνες συν�(ισαν τAν “Vκτ.ς ν�µ�υ” τ�λεση

'Oλυµπιακ/ν 'AγXνων γιJ 300 (ρ�νια µετJ τAν 7πα-

γ�ρευσC τ�υς κα� τAν Gσ�π�δωση τ@ς 'Oλυµπ	ας 7π.

τ�Rς Bυ_αντιν�8ς.

»TJ πρ�σφατα εbρCµατα τ/ν Γερµαν/ν 7ρ(αι�λ�γων,

π�R 7νατρ�π�υν τAν Kστ�ρ	α.

»Στ. “∆αυλ.” π�R κυκλ�φ�ρεQ, τ. περι�δικ. τ@ς πρω-

τ�π�ριακ@ς Kστ�ρικ@ς ^ρευνας.»

Συµφων/θηκε, S διαφ/µιση ν& µεταδ�δεται καθηµεριν& 9π- µ�α

ZEδ�µ δα �ρ8�.�ντας κα- στ& 3 καν λια τ�ν ∆ευτ1ρα 15 ΦεEρ�υ-

αρ��υ. Πρ γµατι τ�ν Sµ1ρα αWτ� S ET3 µετ1δωσε καν�νικ& κατ&

τ� συµφων�α (δ�� φ�ρDς) τ6 µ/νυµα, �λλ& S ET1 κα- S NET δDν τ6

µετ1δωσαν. T�ν Zπ�µ1νη 9πικ�ιν*νησα µD τ�0ς διευθυντ1ς ∆ιαφη-

µ�σεως τ(ς NET (C Cπ�H�ς µ�4 �π ντησε Bτι λ>γ2ω µιVς 9κπ�µπ(ς

�φιερωµ1νης στ6ν �π�θαν>ντα �θ�π�ι6 K. Pηγ>π�υλ� S µετ δ�-

ση τ(ς διαφ/µισης τ�4 «∆» �ναEλ/θηκε γι& τ�ν Zπ�µ1νη) κα- τ(ς

ET1 (C Cπ�H�ς µ�4 εAπε Bτι Iπ ρ8ει κ π�ι� κ*λυµα). Στ�ν συν18εια

9πικ�ιν*νησα µD τ6ν πρ�ϊστ µεν� τ�4 Tµ/µατ�ς ∆ιαφηµ�σεως τ(ς

ET3, C Cπ�H�ς µ�4 εAπε Bτι JλαEε 9ντ�λ� ν& διακ>ψYη τ�ν µετ δ�-

ση· κα- Bταν τ�4 ./τησα µ�α Iπε�θυνη �π ντηση, µ�4 Jστειλε µ1σ2ω

τηλ�µ�ι�τ�π�υ τ6 �κ>λ�υθ� διαEιEαστικ6 (σD φωτ�τυπ�α):
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:Ως δε�τερη σελ�δα τ�4 τηλ�µ�ι�τυπικ�4 9γγρ φ�υ τ(ς ET3 �κ�-
λ�υθ�4σε τ6 �νυπ>γραφ� κε�µεν�, π�0 δηµ�σιε�εται (σD φωτ�τυπ�α)
στ�ν Zπ>µενη σελ�δα.

Z/τησα �µ1σως τ�ν N�µικ� :Yπηρεσ�α τ(ς EPT A.E. «Mετ& µυρ�ων
Eασ νων» δ18θηκε ν  µιλ/ση µα.� µ�υ κ π�ι�ς κ. Kωστ>π�υλ�ς (τηλ.
6066839 � 9σωτ. 131), C Cπ�H�ς παραδ18θηκε Bτι γν*ρι.ε τ�ν yπαρ=η
τ�4 κειµ1ν�υ αWτ�4, �λλ& δDν δ18θηκε ν& �παντ/σYη στ-ς 9ρωτ/σεις
µ�υ: �ν γν*ρι.ε Bτι τ6 διαφηµιστικ6 «σπ6τ» δDν �ναφ1ρεται στ�ν
Oλυµπι δα τ�4 2004 �λλ& σD �ρ8αι�λ�γικ& εIρ/µατα 8ρ�ν�λ�γ��-
µενα µετα=0 400 τ�4 κα- τ�4 741 µετ& Xριστ>ν, Bτι δDν «^ρ(εται σ*
7ντ	θεση µ* τ�ς 7ρ(*ς τ@ς διαφ8λαPης, πρ�αγωγ@ς κα� δι�δ�σης τ�2
�Eλληνικ�2 Π�λιτισµ�2», Bτι S �παγ>ρευση τ(ς µεταδ>σεως �π�τελεH
κρ��σµα E ρEαρης λ�γ�κρισ�ας τ(ς _στ�ρικ(ς Jρευνας �π6 τ�ν Kρα-
τικ� Tηλε>ραση τ(ς :Eλλ δ�ς κ.λπ. κα- τ1λ�ς Bτι διαπρ ττ�νται µD
τ�ν �παγ>ρευση αWτ�ν πιθανOς π�ινικ& κα- �στικ& �δικ/µατα. M�4
εAπε µ>ν�, Bτι S N�µικ� :Yπηρεσ�α δDν �π�φ σισε τ�ν �παγ>ρευση.

Στ� συν18εια ./τησα ν& µιλ/σω µD τ6ν Γενικ6 ∆ιευθυντ� τ(ς EPT
A.E. κα- 9=/γησα στ� γραµµατ1α τ�υ B,τι εAπα κα- στ6 ν�µικ6 σ�µ-
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Y.Γ.1. Eπειδ� τ& γεγ�ν>τα π�0 περιγρ φ�νται �νωτ1ρω συν1Eησαν, 9ν2O εA8ε
σελιδ�π�ιηθ( τ6 παρ6ν τε48�ς τ�4 «∆», δDν καθ�σταται δυνατ� µ�α εIρ�τερη
9νηµ1ρωση τOν �ναγνωστOν µας γι& τ�ν �π�στευτη αWτ� µεσαιωνικ� περ�πτω-
ση λ�γ�κρισ�ας τ(ς :Iστ�ρ�ας �π6 τ6 :Eλληνικ6 κρ τ�ς, �λλ& κα- γι& τ�0ς «�ρ�υ-
ρα��υς» π�0 κρ�πτ�νται κ τω �π6 τ�ν 9πιφ νεια τ(ς γραφει�κρατ�ας. qHδη τ&
στ�ι8εHα π�0 περι(λθαν σD γν*ση µας διαEιE .�νται στ-ς 9φηµερ�δες, τ�0ς τη-
λε�πτικ�0ς σταθµ��ς, τ�ν xEνωση ΣυντακτOν, τ�ν xEνωση ∆ιαφηµιστOν, τ�ν
xEνωση �1νων Aνταπ�κριτOν κ.λπ., συν�δευ>µενα �π6 τ6 δηµ�σιευµ1ν� ∆ελτ��
T�π�υ π�0 9=1δωσε C «∆αυλ>ς»:

Aθ/να, 17 Iαν�υαρ��υ 2001
∆EΛTIO TYΠOY

:O «∆αυλ6ς» καταγγ1λλει, Bτι διαφηµιστικ6 «σπ6τ» γι& Xρθρ� π�0 δηµ�σι-
ε�εται στ6 τρ18�ν τε48�ς τ�υ µD θ1µα τ& πρ>σφατα εIρ/µατα τOν ΓερµανOν
�ρ8αι�λ>γων Sinn, Brodersen κα- Ebert στ�ν �ρ8α�α Oλυµπ�α, στ& Cπ�Hα µαρ-
τυρεHται τ1λεση Oλυµπι δων κα- µετ& τ�ν �παγ>ρευση τOν �γ*νων κα- τ�ν
Rσ�π1δωση τ(ς Oλυµπ�ας �π6 τ�0ς Bυ.αντιν��ς, δDν µεταδ>θηκε �π6 τ& τρ�α
καν λια τ(ς κρατικ(ς τηλε>ρασης ET1, NET κα- ET3, µD τ6 αRτι�λ�γικ6 Bτι
«^ρ(εται σ* 7ντ	θεση µ* τ.ν �Eλληνικ. Π�λιτισµ. κα� τAν �EλληνικA Παρ�δ�-
ση».

:O «∆αυλ6ς» αWτ�ν>ητα θεωρεH, Bτι τ6 αRτι�λ�γικ6 αWτ6 �π�τελεH ψευδDς
πρ>σ8ηµα, π�σω �π6 τ6 Cπ�H� κρ�πτ�νται Xλλες σκ�πιµ>τητες, γι’ αWτ6 κα-
�Wδε-ς 9κ τOν Iπευθ�νων τ(ς EPT A.E. Iπ�γρ φει τ6 σ8ετικ6 κε�µεν� π�0 κ�ι-
ν�π�ι/θηκε στ6 Περι�δικ>.

Eπιπρ�σθ1τως C «∆αυλ6ς» καταγγ1λλει τ�ν �π>φαση αWτ� τ(ς EPT A.E.,
� αWτOν π�0 πρ γµατι τ�ν 9λ1γ8�υν, sς E ρEαρη πρ =η λ�γ�κρισ�ας τ(ς :Iστ�-
ρ�ας κα- τ(ς Eπιστ/µης κα- sς µεσαιωνικ�4 τ�π�υ Jλεγ8� τ(ς 9λευθερ�ας τ(ς
Jρευνας κα- τ�4 λ>γ�υ.

:O «∆αυλ6ς» 9πιφυλ σσεται ν& πρ�EY( στ-ς ν>µιµες 9ν1ργειες κα- ν& 8ρησι-
µ�π�ι/σYη Jνδικα µ1σα κατ& τ(ς καταγγελλ>µενης πρ =εως γι& τ�ν �θικ� πρ�-
σE�λ� τ�4 κ�ρ�υς τ�υ κα- τ�ν Iλικ� Eλ Eη π�0 9π1φερε στ& συµφ1ρ�ντα τ�υ
S �π>φαση �λλ& κα- τ6 αRτι�λ�γικ6 π�0 9πικαλεHται γι’ αWτ�ν S EPT A.E.

Γι& τ6ν «∆αυλ6» 
∆HMHTPIOΣ I. ΛAMΠPOY

Eκδ>της-∆ιευθυντ�ς

Συνηµµ>να: 
1) :H �παγ�ρευτικ� γνωµ τευση τ(ς N�µικ(ς :Yπηρεσ�ας τ(ς EPT A.E.
2) T6 κε�µεν� τ(ς �παγ�ρευθε�σας διαφ/µισης.
3) xEνα �ντ�τυπ� τ�4 τε�8�υς τ�4 «∆», Bπ�υ S _στ�ρικ� Jρευνα γι& τ-ς Oλυ-

µπι δες.

E�υλ�. M�4 Iπ�σ81θηκε, Bτι C κ. Γενικ6ς θ& µ�4 τηλεφων/σYη, �λλ&
µ18ρι τ� στιγµ� π�0 τυπ*ν�νται �_ γραµµDς αWτDς �Wδε-ς µ�4 Jκανε
τ�ν τιµ� αWτ/.



Y.Γ.2. ZητO συγγν*µη, δι>τι λ>γ2ω �νατρ�π(ς τ(ς διατ =εως τ(ς yλης τ�4 τε�-
8�υς αWτ�4 τ�ν τελευτα�α στιγµ� παρ�υσι .�νται 9νδε8�µ1νως κεν& στ�ν συν/-
θη πληρ>τητα τ�4 περι�δικ�4.

∆ηµ=τρης I. Λ;µπρ+υ
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Παντ+δTναµ+ι Sρ+υρα*+ι

∆*ν θJ µπ�ρ�2σε λ�ιπ.ν νJ συνε(ισθa@ αSτ. τ. ... κακ�: Kα�
�K τρεQς τηλε�πτικ�� δ	αυλ�ι τ@ς EPT νJ πρ�)�λλ�υν (^στω
κα� Vφ’ ]δρ{U 7µ�ι)a@) τ.ν «∆αυλ�». Kα� }στερα λ�µε, \τι - διε-
θνAς µισελληνισµ.ς δ*ν Nδρε8ει Vδ/, στAν �Eλλ�δα... NJ Vπι-
δεικν8aη � EPT στ�ς µικρ*ς hθ�νες τJ VPXφυλλα τ�2 «∆αυ-
λ�2». Kα� τ	 VPXφυλλα! Tε2(�ς Σεπτεµ)ρ	�υ: «NEπτB Sναθε-
µατισµ+K κατB τRν NEλλ=νων ψ;λλ+νται σ=µερα στKς Xκκλη-
σ9ες τ4ς NEλλ;δας»· τε2(�ς 'Oκτω)ρ	�υ: «M. T\;νη: ∆Gν γ9-
νεται +Z YEλληνες νB hP+υν eς θεA τ+υς τ0ν ΓιαPL>»· N��µ-
)ρι�ς: «T0 πρ+σκTνηµα τ+C Tιµ9+υ �Tλ+υ καK ] <Aνατ+λ9τι-
κη δεισιδαιµ+ν9α»· ∆εκ�µ)ρι�ς: «NO 6IακP+ς-∆ιAνυσ+ς τRν
NEλλ=νων καK g kLραι+Pριστιανικ0ς <IαPL>». Kα� τ. ... µ�ι-
ραQ� τε2(�ς 'Iαν�υαρ	�υ: «OZ YEλληνες XWακ+λ+υθ+Cσαν νB
τελ+Cν τ+[ς <Oλυµπιακ+[ς <AγRνες καK µετB τOν SπαγAρευ-
σ= τ+υς». ME, δ*ν πCγαινε Yλλ�. M* rνα 7νυπ�γραφ� (αρτ�
(καν�νας στAν EPT δ*ν 7ν�λα)ε τAν εSθ8νη τ�υ) µUς γνω-
στ�π�	ησαν: ΣUς 7παγ�ρε8�υµε τA διαφCµιση, γιατ� bπ�ν�-
µε8ετε τ.ν �Eλληνικ. Π�λιτισµ�!..

Kαθε�ς πλ��ν µπ�ρεQ νJ καταλ�)aη, τ	 Vνν��2ν «�Eλληνικ.
Π�λιτισµ.» κα� τ	 7κρι)/ς bπερασπ	_�νται...

Π. K+υLαλ;κης



T	 σηµα	νει P;ρη κα� π/ς - LEλληνας τAν ^πλασε; Λ�νε, \τι τJ ρCµατα

ε+ναι τJ πι. Gσ(υρJ µ�ρη τ�2 λ�γ�υ µας. T�τε θJ 7ρ(	σ�υµε µ* τ. ρ@µα

Pα9ρω. 'Aπ. αSτ. )γ@καν �K λ�Pεις Pαρ;, PαρτAς, P;ρις (κα� σCµερα P;ρη),

P;ρµα, Pαρµ+ν=, PαρµAσυν+ς, Pαρωπ0ς 7λλJ κα� Pαιρ>κακ+ς. �H λ�Pη P;-
ρις \µως παρCγαγε rνα ν�� ρ@µα, τ. Pαρ9\+µαι, 7π. \π�υ ̂ γιναν κα� Yλλες

λ�Pεις, π�R ^(�υν (�ρη Vπ�νω τ�υς, \πως P;ρισµα, Pαριστ=ρι+ς, Pαρισµα-
τικAς, Pαριστ>+ς, εUP;ριστ+ς, Pαρισµ0ς 7λλJ κα� SP;ριστ+ς.

MCπως �K 7ρ(αQ�ι µας στCριPαν τJ π�ντα στA γλXσσα κα� γι’ αSτ. - λ�-

γ�ς αSτ.ς tταν π�R δηµι�8ργησε τ.ν π�λιτισµ� τ�υς; ASτ.ς - π�λιτισµ.ς

σCµερα δ*ν πλησι�_εται, VJν δ*ν πλησι�σaης τA γλXσσα τ�υ. Γιατ	 �ραγε

- Kικ�ρων ε+πε VκεQν� τ. περ	φηµ�, \τι «�K θε�� µιλ�2ν µεταP8 τ�υς στJ

�Eλληνικ�»;

Π/ς \µως � P;ρις κα� �K X;ριτες, �K τρεQς κ�ρες τ�2 ∆	α 'Aγλαiα, ESφρ�-

σ8νη, Θ�λεια, ̂ (�υν γ�νιµ�π�ιCσει τ.ν σηµεριν� µας π�λιτισµ. µ* τAν πα-

γκ�σµι�π�	ηση τ@ς 'Aγγλικ@ς ΓλXσσας; TAν ε[η(η NλληνικA λ�Pη �K

ΛατQν�ι τAν ε+παν gratia (�, τ	 στραπατσ�ρισµα!) κα� τ�ς X;ριτες τ�ς π@ραν

κα� τ�ς hν�µασαν Gratiae. OK MAγγλ�ι λ	γ� πλησ	ασαν τA (�ρη, � -π�	α ̂ γι-

νε grace κα� �K X;ριτες Graces. OK ΛατQν�ι φυσικJ Yν�ιPαν τA )ρ8ση 7π.

τA λ�Pη PαρτAς, π�R σηµα	νει (αριτωµ�ν�ς = causing delight, αSτ.ς π�R

πρ�καλεQ τ�ρψη, �δ�νC. 'Aπ. αSτA τA ρ	_α Pαρτ0ς ^γινε τ. gratus = 7ρε-

στ.ς κα� � gratia. OK 'Iταλ�� 7π. αSτ. ^καναν τ. grazia = γρ�τσια, 7π.

\π�υ ^γινε τ. γνωστ. grazie = εSPαριστ/. OK MAγγλ�ι ^καναν τ. Eucharist
(πρ�φ�ρεται Γι�8καριστ), π�R ε+ναι � EUPαριστ9α. T.ν Pαρισµατικ0 τ.ν

^καναν charismatic. �H (�ρη \µως παρ�µεινε λατιν�πρ�φερτη: grace,
graceful, gracious κα� τJ παρ�γωγ� τ�υς gracefuly, graciously, graciousness
= � εSµ�νεια. 'Aκ�µη κα� τ. His Grace = � ASτ�2 Πανιερ�τητα· κα� � πρ�-

σευ(A πρ�ν τ. φαγητ. λ�γεται grace. TXρα, γιJ νJ µAν σUς µπερδε8ω πε-

ρισσ�τερ� κα� µ* τ�ς σ8νθετες µ* τA λ�Pη (�ρη λ�Pεις (- �κεαν.ς ε+ναι 7π�-

ραντ�ς), τ. µ�ν� π�R θJ 7ναφ�ρω ε+ναι � λ�Pη συγPαρητ=ρια. Π/ς ^γινε

αSτA στJ 'Aγγλικ�; Congratulations! T	 κρQµα \µως, rνας bπερCφαν�ς

7γγλ�φων�ς πατ�ρας στ. γ�µ� τ@ς θυγατ�ρας τ�υ θJ πa@ τJ πι. Zµ�ρφα

λ�για: «Congratulations, my daughter!», (ωρ�ς νJ γνωρ	_aη, �[τε κJν νJ

bπ�πτε8εται, \τι τ@ς µιλ�ει Nλληνικ�: «Συγ(αρητCρια, θυγατ�ρα µ�υ!».

Θωµmς Γ. <HλιAπ+υλ+ς
∆ιευθυντAς K�λλεγ	�υ «Παιδε	α», Mελ)�8ρνη

�Eλληνικ	 
�ρισµα (
ωρ�ς �νταπ�δ�ση)



ΣD πρ>σφατη δι λε=η σD �ν*τατ� �δρυµα C κ�σµ�λ>γ�ς - Cµι-
λητ/ς, �φ�4 Iπεραµ�νθηκε τ(ς θεωρ�ας τ�4 «Big Bang» (B.B. =
Mεγ λη qEκρη=η), παρ�υσ�ασε διαφ νειες, στ�ν Aγγλικ/ Eε-
Eα�ως, 9= �ν S τελευτα�α περιεH8ε rνα µ>ν� 9ρ*τηµα (µεταφρ -
.ω): «Φθ�νει στ. τ�λ�ς της � K�σµ�λ�γ	α;». Π�λ0 θ& ?θελε C
E=�υσιασµ6ς ν& =εµπερδε�Yη �πα= δι& παντ6ς µD τ-ς θεωρητικDς
9πιστ(µες, π�0 δDν �π�δ�δ�υν κ1ρδ�ς, Rδ�ως µD τ�ν K�σµ�λ�-
γ�α, τ�ν Jσ8ατη γν*ση.
:O 9πιστ/µων Bµως, π�0 δDν IπηρετεH, θ& �να.ητV τ�ν Xπειρη

TTOO  II∆∆EEOOΛΛOOΓΓHHMMAA BBIIGG  BBAANNGG
T= X*,ς, τ4 Φρ*κταλς κα@ ,A BEλληνες

YEνα Sπ0 τB φρ;κταλς: T0 σTν+λ+ Mantelbrot.



K θε π�λιτισµ6ς µ1σα στ6 8Oρ� - 8ρ>ν� 9κφρ .ει µD τ-ς
κ�ινωνικDς δ�µ1ς τ�υ τ�ν Rδε�λ�γ�α τ�υ1. Bασικ& τ�ν κυρ9αρPη ~δε+λ+γ9α,
καθ’ Bσ�ν �_ �ντ�θετες εAναι περιθωριακ1ς. :H Rδε�λ�γ�α εAναι Cλικ6 σ�-
στηµα RδεOν sς κα- σ81δι� ]ργ νωσης τ(ς κ�ινων�ας µD διαµ>ρφωση
κ�ιν(ς συνε�δησης. :H κυρ�αρ8η Rδε�λ�γ�α διαµ�ρφ*νεται εuτε µD 9λε�-
θερη E��ληση τOν �τ>µων (ARγαHες κ�ινων�ες) εuτε µD 9πιE�λ� κυρι ρ8ων
τ =εων (καπιταλισµ>ς, κ�µµ�υνισµ>ς). Περι18ει τ�ν �θικ�/θρησκε�α της
κα- γενικ& τ�ν ν++τρ+π9α (τρ>π�ς σκ1ψεως κα- δρ σεως), π�0 εAναι τ6
π�λιτισµικ> της θεµ1λι�. qAλλ�τε εAναι �ρετDς/�=�ες κα- Xλλ�τε π�-
στεις/πεπ�ιθ/σεις.

:H Rδε�λ�γ�α σD φιλ�σ�φικ6 9π�πεδ� στηρ�.εται στ�ν κ+σµ+θεωρ9α, π�0
µD Rδ1ες/�ντιλ/ψεις πρ�σπαθεH Zκ στ�τε ν& 9=ηγ/σYη τ�ν �Wσ�α τ(ς Φ�-
σεως, τ�ν µ�ρφ�/λειτ�υργ�α τ�4 Σ�µπαντ�ς sς κα- τ�ν σ81ση τ�υ µD τ6ν
qAνθρωπ�, 9πιδι*κ�ντας ν& �ντιληφθY( τ6 ν>ηµα κα- τ�0ς στ>8�υς τ(ς
.ω(ς � τ6ν «πρ��ρισµ>» τ�υ.

[Eπιµ1νω στ� διευκρ�νιση τOν 9νν�ιOν, δι>τι J8�υν 9σκεµµ1νως συ-
σκ�τισθ(. O_ xEλληνες φιλ>σ�φ�ι τ�ν θεωρ�4σαν �παρα�τητη γι& τ�ν πε-
ραιτ1ρω καταν>ηση τ(ς Aλ/θειας. «'Aρ(A σ�φ	ας hν�µ�των Vπ	σκεψις»
= =εκαθ ρισµα �π6 τ� θ�λ��ρα: Eπ�κτητ�ς· «∆8ναµιν ^(ει τJ hν�µατα...
Vπ	στασθαι (= γι& ν& �ντιληφθ�4µε): Πλ των: «Kρατ�λ�ς»].

:H σηµεριν� Rδε�λ�γ�α J8ει Jρεισµα τ�ν κυρ�αρ8η
κ�σµ�θεωρ�α, �λλ& συγ8ρ>νως τ�ν κατασκευ .ει. MD διαµ�ρφωµ1νη τ�
σκ1ψη C 9πιστ/µων 9φ-ευρ�σκει τ6 κατ λληλ� µAρφωµα [model < Lat.
modus < �Eλλ. µ�δι�ν = 1/6 µεδ	µν�υ (µ�ν&ς µετρ/σεως καρπOν) < µ�δ�µαι
= 9πιν�O], εRδικ*τερα rνα κ+σµ+ε9δωλ+, δηλ. τ�ν εRκ>να τ�4 Σ�µπαντ�ς,
π�0 δηµι�υργεHται �π6 τ-ς φυσικDς 9πιστ(µες (|ρµ>διες S Aστρ�φυσι-
κ/, S K�σµ�λ�γ�α κα- EεEα�ως S KEαντ�µη8ανικ/). T6 κ�σµ�ε�δωλ� αWτ6
γ�νεται �συ.ητητ- �π�δεκτ6 (π�στις) �π6 τ� συντριπτικ� πλει�ψηφ�α τ(ς
κ�ινων�ας µ1σ2ω τ(ς Παιδε�ας κα- τOν M.M.E.

qEτσι κ θε π�λιτισµ6ς J8ει τ6 δικ> τ�υ µ>ρφωµα (pattern) �ναλ>γως τOν
�ρ8Oν, �=ιOν, �ρετOν π�0 τ6ν δι1π�υν. Kα- �ν εAναι XλεTθερ+ς κα- τ& µ1-
λη αWτ(ς τ(ς κ�ινων�ας, �_ π�λ�τες, 9κφρ .�υν τ6 αuσθηµα τ(ς δικαι�σ�-

TO I∆EOΛOΓHMA.

H I∆EOΛOΓIA.
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Aλ/θεια, τ6 Fντως Fν, µ1σ2ω τ�4 �πε�ρων δυνατ�τ/των τ�4 9γκε-

φ λ�υ τ�υ (�
∞
∞� = c, πραγµατικ6ς �ριθµ>ς), E�ηθ��ντων κα- τOν

9κπληκτικOν 9πιτευγµ των τ(ς Zλληνικ(ς διαν>ησης. qO8ι, τ�-
π�τα δDν τ1λειωσε! ∆Dν θ& µπY( S K�σµ�λ�γ�α κα- S «περ- φ�-
σεως» Jρευνα σD Eιτρ�να µ�υσε��υ. O_ «9ν�8λητικ�-» θ& συνε8�-
σ�υν.



νης µD �νδρε�α, τ>τε τ6 µ>ρφωµα «Σ�µπαν» εAναι 9λε�θερ� π σης 9γωι-
στικ(ς µικρ>τητας � �π6 πρ�στ τη - �φ1ντη (padre-padrone). xEνας τ1-
τ�ι�ς π�λιτισµ6ς {ταν C Zλληνικ>ς, τ�4 Cπ���υ τ6 κ�σµ�ε�δωλ� θ& �π�-
καλ�ψ�υµε στ6 τ1λ�ς τ(ς µελ1της.

Aντιθ1τως σD π�λιτισµ�0ς 9=�υσιαστικ�0ς Bπως C σηµεριν6ς (πρ�-
ϋπ(ρ=αν κα- Xλλ�ι: C φε�υδαρ8ικ>ς, C ρωµαϊκ6ς κα- �π6 τ& E θη τ�4 8ρ>-
ν�υ C κρ>νι�ς) S «9πιστ/µη» κατ’ Fν�µα πλ1�ν < Vπ	σταται = γνOσις �λλ&
κα- σ�νεσις! (Σταµατ κ�υ, «Λε=ικ>ν») κα- �π6 σεEαστ� «π�τν	α» <(Γραµ-
µικ/ Γραφ� B) po.ti.ni.ja = κυρ , γ�νεται «�Gκ�τις» < (ΓΓB: e.qe.ta) = δ��-
λη τ�4 διεθν�4ς 9=�υσιασµ�4 σD διατεταγµ1νη Iπηρεσ�α. Aτ�µικ� φυσι-
κ/; B>µEα κα- 9πικ�νδυνα �τ�µικ& 9ργ�στ σια. Bι�8ηµε�α; Φ ρµακα τ�-
π�υ Viagra. Bι�λ�γ�α; Mεταλλαγµ1να πρ�ϊ>ντα, τρελλDς �γελ δες. xOλα
θυσ�α στ6 Eωµ6 τ(ς «�Rκ�ν�µ�ας» (κ�ν�µα, τ�ν εRρωνε�εται C λα>ς).

xOταν �_ 9πιστ(µες 9φ-ευρ�σκ�υν �νιδι�τελOς (γι& τ�ν Aλ/θεια µ>ν�),
δDν �παιτεHται ~δε+λAγηµα (Rδ1α π�0 9πιν�εHται γι& τ� στ/ρι=η κυρ�αρ-
8ης Rδε�λ�γ�ας). xOταν Bµως αWτ� �παιτY( τ�ν 9πιEεEα�ωσ/ της, 9πι-
στρατε��νται Rδε�λ�γ/µατα Iπ6 µ�ρφ�ν θεωριOν, Iπ�θ1σεων, στατι-
στικOν παρατηρ/σεων � «φαιν�µ1νων» π.8. Ryle2. ERδικ*τερα S κ�σµ�-
λ�γ�α =εκ�νησε τ6ν Mεσα�ωνα µD τ6 θε�κρατικ6 Rδε�λ>γηµα «Γ( = K1-
ντρ� τ�4 Σ�µπαντ�ς» µD περι��σι� �ν τ6ν qAνθρωπ�. Mετ& �π6 µικρ6
δι λειµµα µD τ�ν Aναγ1ννηση κα- τ6 σ1Eας πρ6ς τ� Mητ1ρα - Φ�ση 9µφα-
ν�.�νται ν1ες Rδε�λ�γ�ες µD Rδε�λ�γ/µατα Bπως S Παγκ>σµια xEλ=η, S
Σ8ετικ>τητα κα- τ1λ�ς τ6 Big Bang.

:O Iσα κ (!) Nε�των µD τ�0ς N>µ�υς
τ(ς Bαρ�τητας πρ�τε�νει ν1� µ>ρφωµα µD rνα Σ�µπαν - K>σµ� στατικ>,
εoτακτ�, �εικ�νητ�, πεπερασµ1ν�, µD τ6ν 8ρ>ν� ν& κυλ Yη Cµαλ& αR*νια κα-
τ�ν yλη �µετ Eλητη. Aπ6 τ6 τ1λ�ς τ�4 17�υ αR. µ18ρι τ-ς �ρ8Dς τ�4 20�4
θ& εAναι τ6 Rδε�λ>γηµα τ(ς κρατ��σης Rδε�λ�γ�ας, π�0 Jγκειται στ�ν �π�-
δ�8� �π6 τ-ς κ�ινων�ες τ�4 αWτ�κρατ�ρικ�4 θεσµ�4
9λ12ω θε�4 κα- µD τ-ς τ =εις στατικ1ς, J8�υσες ρ>λ�υς
αRων�ως καθωρισµ1ν�υς.

:O καιρ6ς περνwV, Jρ8�νται �_ 9παναστ σεις (π�λιτι-
κ1ς, κ�ινωνικ1ς, Eι�µη8ανικ/), S E=�υσ�α �λλ .ει πρ>-
σωπ� κα- S Φυσικ� κ νει «lifting». qAλλ�ς ZEραϊκ(ς
καταγωγ(ς φυσικ>ς, C Aινστ ιν, τ6 1915 Cλ�κληρ*νει
τ�ν πρ>τασ/ τ�υ µD τ� «Γενικ� Θεωρ�α τ(ς Σ8ετικ>-
τητας», Bπ�υ τ6 Σ�µπαν λειτ�υργεH µ1σα στ6 8ωρ>8ρ�ν� σD θετικ& κα-
µπυλωµ1ν� 8Oρ� Riemann (ΣP. 1). [:O A. λ1γεται, Bτι κατ1κλεψε τ�0ς Iπ�-
λ�γισµ�0ς τ�4 µαθηµατικ�4 K. Kαραθε�δωρ(: «∆», τ. 214.] Eπ�σης τ6
θε*ρησε �ρ8ικ& στατικ>, �ργ>τερα διαστελλ>µεν� Jτσι, π�0 στ�ν �ρ8ικ/
τ�υ 9=�σωση G = K � T πρ�σ1θεσε τ6ν παρ γ�ντα λ, δηλ. (G+λG = K � T)

H NEYTΩNIA KAI H NEA ΦYΣIKH.
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ΣP. 1. XRρ+ς Riemann.

ΠαρατηρητOς
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ΣP. 12.

ΣP. 9.

ΣP. 10.

ΣP. 11.

ΣP. 13.

ΣP. 14. ΣP. 15.
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ΣP. 17.

ΣP. 19. ΣP. 18.

ΣP. 16.

ΣP. 20.



κα- τ1λ�ς τ�ν �φα�ρεσε2. T*ρα S κEαντ�µη8ανικ� τ�ν 9παναφ1ρει, �π�-
δεικν��ντας Bτι τ& µ�ρφ*µατα τ�4 Σ�µπαντ�ς εAναι ~δε+λ+γ=µατα, π�0
«κ>E�νται κα- ρ E�νται» σ�µφωνα µD τ�ν Zκ στ�τε ./τηση. xOσ� γι& τ6
8ρ>ν� sς τ1ταρτη δι σταση �µφισEητεHται Jντ�να �π6 σ�γ8ρ�ν�υς 9ρευ-
νητDς (K. Σ4ρ�ς, «Xρ�ν�ς τ. 7ν8παρκτ� φ�ντασµα», «∆», τ. 216).

T6 µ>ρφωµα τ�4 A. 9κφρ .ει τ-ς κ�ινωνικDς �νακατατ =εις �π6 τ6 τ1-
λ�ς τ�4 18�υ αR. µ18ρι τ& µ1σα τ�4 20�4, µD �π�τ1λεσµα τ� ν�κη τ�4 Sστι-
σµ+C µD τ-ς 9παναστ σεις Aµερικανικ� 1776 κα- Γαλλικ� 1789 (κ�ιν�-
E�υλευτικ� Jµµεση δηµ�κρατ�α) κα- τ1λ�ς τ�ν 9µφ νιση τ�4 καπιταλι-
σµ+C sς δ�π�λ� µD τ6ν «Iπαρκτ6 σ�σιαλισµ>» (κ�µµ�υνιστικ� 9παν στα-
ση 1917). qEτσι τ6 Σ�µπαν τ�4 Aινστ ιν, �ν κα- «9παναστατικ>», δDν εAναι
τυ8αH�. «�O Θε.ς δ*ν πα	_ει _�ρια», θ& πY(. T6 θεωρεH πεπερασµ1ν� �λλ’
Xνευ περ των (!) µD Xπειρ� 8ρ>ν�· Bπως C καπιταλισµ>ς. Aλλ’ Jρ8εται S
N1α Eπ�8� (New Age) κα- S Παγκ�σµι�π��ηση...

Mεταφρ .εται (κακOς) «Mεγ λη qEκρη=η»· bang =
=αφνικ6ς δυνατ6ς θ>ρυE�ς. Λ�ιπ6ν BB = «µ1γα µπ µ»! :H Iπ>θεση =εκ�-
νησε �θ>ρυEα. T6 1927 C �EEVς (αWτ� τ� φ�ρ&) Γ. Λεµα�τρ µD δ�� �να-
π>δεικτες 9=ισ*σεις («7νXµαλη 7ρ(A» κα- «Vντρ�π	α» = �τα=�α συνε8Oς
αW=αν>µενη) διατ�πωσε τ� E ση τ�4 B.B., Bπ�υ gλAκληρη S µ .α τ�4
Σ�µπαντ�ς στ6 8ρ>ν� µηδDν Iπ�τ�θεται Bτι {ταν συγκεντρωµ1νη σD tνα
σηµε*+! Aλλ& σηµεH� στ& µαθηµατικ& εAναι ν�ητ6 στ�ι8εH� 8ωρ-ς Fγκ�.
qEτσι �π6 τ6 �ν�παρκτ� σηµεH� �πε�ρ�υ µ .ας κ π�ι�ς κ π�τε πατ ει τ6
κ�υµπ- κα�... «µπ&µ �κ��σθη εRς τ6ν �1ρα» κα- 9γ1νετ� φOς... (παρντ6ν)
Big Bang.

Mεταπ�λεµικ& =εθ Eεται S θεωρ�α κα- 9πι8ειρεHται S θωρ κισ/ της �π6
φυσικ�0ς κα- �στρ�ν>µ�υς µD τραντα8τ& ]ν>µατα. T6 1948 C Γκ µ�φ µD
τ� «δι 8υτη Rσ>τρ�πη �κτιν�E�λ�α»· τ6 ’50 C π�λ0ς X&µπλ µD τ6 ν>µ�
«�π�µακρ�νσεως τOν γαλα=ιOν»· C Π1ντ.ιας Iπ�λ�γ�.ει τ�ν «Cµ�ι>µ�ρ-
φ� �κτιν�E�λ�α» τ�4 Σ�µπαντ�ς στ�0ς 2,7 Eαθµ�0ς Kelvin· :O Ryle τ6 ’74
µD τ6 «φαιν>µεν� µε�ωσης πυκν>-
τητ�ς» τOν γαλα=ιOν µD τ�ν π -
ρ�δ� τ�4 8ρ>ν�υ· τ1λ�ς �_ «Eε-
ντ1ττες» Hawking κα- Penrose3

ψευτ�διαφων�4ντες C rνας µD τ-ς
«κ)αντικ*ς hπ�ς» τ�υ κα- C Xλλ�ς
µD τ� θεωρ�α τOν «twistors» τ�υ
(συστρ�φεHς) «EεEαι*ν�υν τ�4 λ>-
γ�υ τ6 �ληθ1ς»! (ΣP. 2).

– T� Iπ(ρ8ε πρ-ν �π6 τ6 (�ν�-
παρκτ�) �ρ8ικ6 σηµεH�, τ�ν λεγ>-
µενη σηµειακO Sνωµαλ9α (;) µD τ�ν Xπειρη θερµ>τητα κα- πυκν>τητα, τ�

TO BIG BANG.
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ΣP. 2.

Kατ ρρευση τ(ς
παραµ�ρφωµ1νης

3-δι στατης γεωµετρ�ας

Περι�8� Lorentz

EWκλε�δεια περι�8�
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ΣP. 21.

ΣP. 23.

ΣP. 22.

ΣP. 24. ΣP. 25.



πρ�κ λεσε κα- πOς θ& τελει*σYη τ6 B.B., �_ H. κα- P. µVς λ1νε4, Bτι δDν J8ει
ν>ηµα ν& �ναρωτι*µαστε. AWτ6 δ& µVς Jλειπε!

– xOπως �_ πρ�ηγ��µενες 9κφ νσεις τ�4 E=�υσιασµ�4, δηλ. S �ριστ�-
κρατ�α κα- C �στισµ6ς - καπιταλισµ>ς, εA8αν τ& µ�ρφ*µατα - Rδε�λ�γ/µατ 
τ�υς (Σ�µπαντα Nε�των�ς, Aινστ ιν), Jτσι κα- S σ�γ8ρ�νη 9κδ/λωσ/
τ�υ, S µ+ν+κρατ+ρ9α, µD γενικ6 Rδε�λ>γηµα τ�ν παγκ+σµι+π+9ηση J8ει τ6
µ>ρφωµ  της (model) στ�ν K�σµ�λ�γ�α, τ6 Big Bang. xOπως λ�ιπ6ν S πα-
γκ�σµι�π��ηση Jτσι κα- τ6 B.B. =εκινV �π6 µ�α �ρ8/, 9πεκτε�νεται συ-
νε8Oς καταλαµE ν�ντας Bλ� τ6 8Oρ� κα- κυρ�ως δDν Iπ ρ8ει �ντ�ρρ�πη
δ�ναµη ν& τ�ν �να8αιτ�σYη. AWτ ! ∆Dν Iπ ρ8ει λ�ιπ6ν �ντ�ρρηση;

:O _στ�ρικ6ς τOν EπιστηµOν T. Kuhn τ6 ’62 στ6
«∆�µA τ/ν 'Eπιστηµ�νικ/ν 'Eπαναστ�σεων» δηλ*νει: O_ 9πιστ(µες δDν
πρ�δ�ε��υν µD τ�ν κατευθυν>µενη 9ργασ�α τOν π�λλOν �λλ& µD τ-ς �ν�ρ-
θ>δ�=ες Rδ1ες τOν ]λ�γων 9ρευνητOν5 – κα- «ν>ες Rδ1ες J8�υν �_ µ� εRδι-
κ��». �Aς �π�τ�σ�υµε φ>ρ� τιµ(ς στ�0ς 9λε�θερ�υς σκ�πευτDς τ(ς 9πι-
στ/µης, π�0 µD τ-ς Rδ1ες τ�υς καταρρ�πτ�υν τ& Rδε�λ�γ/µατα.

1. J. Bruno, µ�να86ς (1600). T>λµησε ν& �µφισEητ/σYη τ� γεωκεντρικ�
Rδ1α τ(ς yπαρ=ης τ(ς .ω(ς, πρ�τε�ν�ντας τ�ν πανσπερµ9α της σD �να-
ρ�θµητα πλανητικ& συστ/µατα. K ηκε .ωνταν6ς �π6 τ�ν :Iερ& E=1τα-
ση.

2. J. Dalton. T6 1808 µD τ�ν �τ�µικ/ τ�υ θεωρ�α �µφισEητεH τ6ν Nε�τω-
να. «�H }λη ε+ναι 7συνε(Cς, 7λλ’ 7π�τελεQται 7π. τ�Rς fδι�υς δ�µικ�Rς λ	-
θ�υς, τJ Yτ�µα». EπιEεEαι*νει τ�0ς xEλληνες φυσικ�0ς Λε�κιππ� κα-
∆ηµ>κριτ�2.

3. Max Plank. T6 1900 µD τ�ν θεωρ�α τOν KE ντα 9πεκτε�νει τ�ν �τ�-
µικ� θεωρ�α: «� Vν�ργεια Vκπ�µπεται/7π�ρρ�φUται 7συνε(/ς κατJ στ�ι-
(ειXδη π�σ�».

4. K. Schwarzschild. T6 1916, rνα 8ρ>ν� µετ& τ� διατ�πωση τ(ς Γ. Θ. Σ8ε-
τικ>τητας, �π�δεικν�ει θεωρητικ& τ�ν yπαρ=η Xπειρων µελανRν �πRν
στ6ν κ>σµ� µας. Σ�µφωνα µD τ�ν Γ.Θ.Σ. κ -
θε σOµα (Xστρ�, γαλα=�ας) καµπυλ*νει τ6
δ�8τυ τ�4 8*ρ�υ �ν λ�γα πρ6ς τ� µ .α τ�υ
(�ντιγραφ� �π6 τ6ν «T�µαι�» τ�4 Πλ τω-
ν�ς: «µετα)�λ�ν γJρ τ. µ�γεθ�ς rκαστ�ν
κα� τAν τ�πων µετα)�λλει στ�σιν»). Λ>γ2ω
τ(ς κατ ρρευσης τ6 σOµα γ�νεται σηµει-
ακ� �νωµαλ�α �πε�ρ�υ µ .ας, π�0 σP9\ει
τ6 δ�8τυ (ΣP. 3). O_ µελανDς ]πDς (�π�ρρ�-
φ�4ν κα- τ6 φOς) λ�ιπ6ν Eρ�σκ�νται πα-
ντ+C κα- 9=αφαν�.�υν συνε8Oς τερ στιες
π�σ>τητες yλης. Π�4 π ει S yλη; ΣD �ντι-

OI AMΦIΣBHTIEΣ.
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ΣP. 3. MελανO �π=.



σ�µπαν � σD παρ λληλ�υς κ>σµ�υς; Kα- τ>τε πOς �νανε*νεται S yλη,
�στε ν& J8Yη σταθερ� πυκν>τητα C κ>σµ�ς; Aργ>τερα �π�καλ�φθηκαν
κα- �_ λευκGς �π>ς, π�0 παρ γ�υν yλη. T>τε τ6 µ>ρφωµα τ�4 Aινστ ιν
(rνα ?ρεµ� δ�8τυ) γ�νεται rνα κ>σκιν� κα- τ6 B.B., S µ�ναδικ� σηµειακ�
�νωµαλ�α στ6ν 8Oρ� κα- στ6 8ρ>ν�, γ�νεται rνα συνε8Dς «γ�γνεσθαι». Kα-
φθ�ρ& παντ+C! :O Sch. δDν κ νει Xλλ�, παρ& ν& µVς Iπενθυµ�.Yη τ6ν :Hρ -
κλειτ�: «κ�σµ�ν... tν 7ε� κα� ^στι κα� ^σται... π2ρ 7ε	_�ω�ν ](να)πτ�µε-
ν�ν... 7π�σ)ενν8µεν�ν µ�τρα». qEτσι |πλV! (T6 ’53 C A. �π�δ18εται τ-ς
]π1ς, ]ν�µ .�ντ ς τες «σκ�υληκ�τρυπες»: γ1φυρες Rosen.)

5. W. Heisenberg. T6 ’32 διατυπ*νει τ�ν �ρ8� τ(ς �πρ�σδι�ριστ�ας: «∆*ν
µπ�ρεQ νJ bπ�λ�γισθa@ ταυτ�(ρ�να � τα(8της κα� � θ�σις σXµατ�ς».

6. P. Durac. T6 ’33 πρ�τε�νει τ6 SντισTµπαν (�ντι�λη) sς κα- τ6ν π�λυ-
δι στατ� 8Oρ�-σ�µπαν µD Xπειρ�υς κ>σµ�υς.

7. :O Riemann τ6ν µ� EWκλε�δει� 8Oρ� θετικ(ς καµπυλ>τητας (ΣP.1).
O_ σ�γ8ρ�ν�ι �µφισEητ�ες τ�4 B.B. εAναι π�λλ��, �ρκετ�- δD πρ�τε�ν�υν

µ�ρφ*µατα (models). :O κυρι*τερ�ς π�λ1µι�ς, C A.
Linde, τ6 ’81 καταρρ�πτει2 τ-ς �ρ8Dς τ�4 B.B. ?τ�ι τ6
µ1γεθ�ς τ�4 Σ�µπαντ�ς, τ6 Cµ�γεν1ς, τ�ν �ρ8ικ�
�νυπαρ=�α. xOσ� γι& τ� διαστ�λ� τ�ν θεωρεH τ�-
πικ6 φαιν>µεν� κα- 8ρ�νικ� συγκυρ�α. :Eπ�µ1νως τ6
Σ�µπαν εAναι µ�α κυµατικ� συν ρτηση (διακ�µαν-
ση) SνεW;ρτητη �π6 τ6ν 8ρ>ν�! MD τ� θεωρ�α τ�4
«αWτ�-αναπαραγ>µεν�υ πληθωριστικ�4» Σ�µπα-
ντ�ς πρ�τε�νει sς µ>ρφωµα rνα fractal (Bρα κατω-
τ1ρω) Bµ�ι� µD φυσαλ�δες �φρ�4 (ΣP. 4).

:H Jρευνα τ1λ�ς δDν J8ει, κα- µD τ� θεωρ�α τOν :Yπερ8�ρδOν (Nαν>-
π�υλ�ς κ.X.) στ�8ε�ει σD µ�α Θεωρ�α τOν Π ντων, Bπ�υ �_ τ1σσερεις θε-
µελι*δεις δυν µεις τ�4 Σ�µπαντ�ς Zν�π�ι�4νται σD µ�α (Eαρ�τητα µD φ�-
ρ1α τ& Eαρυτ>νια, �λεκτρ�µαγνητικ� µD φωτ>νια, �σθεν( �τ�µικ� µD µπ�-
.>νια κα- Rσ8υρ� πυρηνικ� µD γλ�ι>νια). :H µεγ λη Bµως 9παν σταση,
π�0 τρ ντα=ε κυρι�λεκτικ& τ�ν κρατ��σα Rδε�λ�γ�α µD �π�τ1λεσµα Eα-
θειDς τ�µDς κα- µετασ8ηµατισµ6 τ�4 τρ>π�υ σκ1ψης (paradigm shift), {ταν
S θεωρ�α τ�4 X �υς5.

:H Jρευνα =εκ�νησε �π6 9λε�θερες δι ν�ιες διαφ>ρων 9πι-
στηµ�νικOν πεδ�ων Bπως C µετεωρ�λ>γ�ς E. Lorenz, C τ�π�λ>γ�ς S. Smale,
C Eι�λ>γ�ς R. May. T6 ’66 C Lorenz πα�.�ντας µD rνα σπ νι� τ>τε Iπ�λ�-
γιστ� Jκανε rνα πρ>γραµµα πρ�σ�µ��ωσης τριOν µεταEλητOν x,ψ,z τ�4
καιρ+C τ(ς Γ(ς κα- διαπ�στωσε Bτι �_ τιµDς 9παναλαµE ν�νται �λλ& π�τD
�κριEOς. B .�ντας τ-ς τιµDς σD 8Oρ� µD συντεταγµ1νες x,ψ,z µD θαυµασµ6
εAδε τ6 σ8(µα πεταλ��δας (ΣP. 5), π�0 τ6 �ν>µαστε «NλκυστC». Mι& µικρ�
9π�δραση �λλ&.ει τ6 σ8(µα �λλ’ F8ι π�λ�. Tακτικ� �τα=�α, F8ι «Ordo ab

TO XAOΣ.
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ΣP. 4 . ΣTµπαν - Fractal
τ+C Linde.



Chaos» (=T =η �π6 τ6 X �ς)
�λλ& T�Pις Vν X�ει. X��ς εAναι S
µ� καν�νικ� συµπεριφ�ρ , π�0
J8ει 9=αιρετικ& εWα�σθητη 9= ρ-
τηση �π6 τ-ς �ρ8ικDς συνθ(κες.

qEτσι S θεωρ�α τ�4 X �υς Jπλη-
=ε �νεπαν>ρθωτα τ6ν ]ρθ�λ�γι-
σµ6 (ratio) Bλων τOν 9πιστηµOν,
�φ�4 κα- στ& Bρια τακτικOν συ-
στηµ των δηµι�υργ�4νται 8α�-
τικDς καταστ σεις. EAναι τ6 ∆ι�-
νυσιακ6 πνε4µα, π�0 8�ρε�ει µD τ6 Aπ�λλ*νι�.

Eν2O στ& κ�ιν& µαθηµατικ& J8�υµε γραµµDς σταθερDς (καµπ�λες,
εWθεHες) sς Iλ�π��ηση γραµµικOν 9=ισ*σεων (π.8. S ψ=x2+c εAναι παρα-
E�λ/), στ6 X �ς 8ρησιµ�π�ι�4νται µO-γραµµικB συστ/µατα, δηλ. |πλDς
9=ισ*σεις µιVς µεταEλητ(ς p π.8. XVH = p � XV � (1-XV), Bπ�υ τ�ν Zκ στ�-
τε τιµ� τ�4 X τ� θ1τ�υµε στ�ν 9=�σωση, γι& ν& Eρ�4µε τ6ν Zπ>µεν� X κ.�.κ.
qEτσι Eρ�σκ�υµε Xπειρες τιµ1ς, π�0 π�λλDς φ�ρDς σταθερ�π�ι�4νται σD
1,2,4 �ριθµ��ς. [Π.8. Xν p=3 κα- XO =0,5, J8ω X1 = 3 � 0,5 (1-0,5) = 0,75 κα-
X2 = 3 � 0,75 � (1-0,75) = 0,5625 κ.�.κ. (µετ& �π6 τ6 X10 S τιµ� σταθερ�-
π�ιεHται � 0,667).]

T& µ�-γραµµικ& συστ/µατα λ>γ2ω τOν τεραστ�ων π�σOν �ριθµOν 9κφρ -
.�νται µ>ν� µD γραφCµατα (ΣP.
6), Bπ�υ φα�ν�νται �_ περι�8Dς
τ;Wης κα- �_ περι�8Dς P;+υς
(γκρ�.ες). :H Xνω 9=�σωση
Malthus (γι& τ�ν αo=ηση τOν
πληθυσµOν Zν6ς �Rκ�συστ/µα-
τ�ς) µD p �π6 2,5 rως 3 δ�νει µ>-
ν� µ�α τιµ/, �π6 3 < p < 3,45
δ�� κ.�.κ. π.8. γι& -p = 3,53 κα-
XO=0,6· µετ& �π6 24 φ�ρDς �_
τιµDς σταθερ�π�ι�4νται σD τ1σ-
σερες 0,82/0,51/0,88/0,37. [Aνα-
γν*στη, τ& µαθηµατικ& εAναι
|πλV, Bπως Bλα τ& πρ γµατα,

�ς τ& δ�4µε µD καθαρ6 µυαλ6 κα- λ�γ� κ>π�, �π�E λλ�ντας τ6ν �λ�θι�
τρ>π� µ θησ/ς των.]

T6 Σ�µπαν σD Bλα τ& 9π�πεδα (µικρ�σωµατ�δια, τα8υ>νια rως τερ στια
σµ/νη γαλα=ιOν) 9κφρ .εται µD 8α�τικ� δυναµικ� («π2ρ 7ε	_�ω�ν κα� 7ε	-
ρ��ν», «π�ταµ�Qς τ�Qς αSτ�Qς Vµ)α	ν�µεν κα� �Sκ Vµ)α	ν�µεν»: :Hρ κλει-
τ�ς).
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ΣP. 6.

ΣP. 5.

T =ις
A Tιµ1ς

T =ις

X �ς
X �ς

µ�α τιµ� δ�� τιµDς



T6 Eλ1π�υµε καθηµεριν& στ6ν κυµατισµ6 τ(ς σηµα�ας, στ6ν καπν6 τ�4
τσιγ ρ�υ, στ-ς τ�λ�πες τ�4 σ�ννεφ�υ.

T6 X �ς λ�ιπ6ν εAναι �τα=�α, �στ θεια, π�λυπλ�κ>-
τητα, δυναµικ>τητα �λλ& κα- ν�µ�τ1λεια, τ =η. :H τ =η στ6 X �ς 9κφρ -
.εται µD µ�ρφ*µατα µαγευτικ& (ΣP. 5 κα- 6). :O µαθηµατικ6ς B.
Mandelbrot τ6 ’75 τ& ]ν�µ .ει fractals < L.frango<*Germ � frag � n (u)
o<:Eλλ. Fραγν8ω = �ηγν8ω ➝ Γ�τθ. vrag ➝ Germ. brechen>.

T6 fractal (κλασµατ�µ>ρφωµα), F/K, εAναι Iλ�π��ηση 9νδιαµ1σων δια-
στ σεων [γραµµ� µι& δι σταση, 9πιφ νεια
δ�� διαστ σεις, Fγκ�ς τρεHς· (3) τ6 σφ�υγ-
γ ρι � 2,2]. T6 πρOτ� µαθηµατικ6 F/K
9πρ�τ θη τ6 1904 �π6 τ6ν H. Koch (ΣP. 7)
κα- J8ει Xπειρη περιφερειακ� γραµµ� (δι -
σταση 1<1,29<2). T6 τρ�πι� τρ�γων� (κ>-
σκιν� Sierpinski: ΣP. 8) δDν J8ει σ8εδ6ν
9µEαδ>ν: δ=1,1. Mπ�ρ�4µε ν& Cρ�σ�υµε τ&
F/K sς σ8/µατα (γραµµDς / 9πιφ νειες /
Fγκ�ι), π�0 διατηρ�4ν τ�ν λεπτ�µ1ρεια 9π’
Xπειρ�ν, 9ν2O συγ8ρ>νως µπ�ρ�4ν ν& αW= -
νωνται εRς τ6 διηνεκ1ς: T6 �πε�ρως µικρ6
µ1σα στ6 �πε�ρως µεγ λ� 9παναλαµEαν>-
µεν� µD αSτ�-�µ�ι�τητα (σD µ�α µεγ λη µε-
γ1θυνση θ& EρεθY( τ6 �ρ8ικ6 σ8(µα Bµ�ι� �
σ8εδ>ν Bµ�ι�!).

T& F/K παρατηρ/θηκαν πρOτα στ� φ�ση.
T6 δ1νδρ� εAναι rνα κλασσικ6 παρ δειγµα (ρι-
.�δια-ρ�.ες-κ�ρµ>ς-κλ δ�ι-φ�λλα). xOλ� τ6
σOµα µας εAναι F/K. T6 Eρ�γ8ικ6 δ1νδρ� (!), τ6
κυκλ�φ�ρικ6 σ�στηµα, τ6 νευρικ6 κ.λπ. K�-
ρυφαH� Bµως εAναι C �νθρ*πιν�ς 9γκ1φαλ�ς
µD τ-ς Xπειρες συν ψεις, καθ~ς κα- S uδια S
σκ1ψη, π�0 λειτ�υργεH «κλασµατικ&» (τ6 πρ>-
γραµµα Window τ(ς Microsoft µιµεHται τ�ν λει-
τ�υργ�α τ�4 ν�4). ΣP. 9 = νιφ δες 8ι�νι�4· ΣP. 10 = κ�τταρα =�λ�υ· ΣP. 11:
8ηµικ� �ντ�δραση.

T& �ρ8ιτεκτ�ν/µατα κα- γενικ& �_ τ18νες στηρ�.�νται στ� συνε8( 9ναλ-
λαγ� κλιµ κων (�π6 τ6 σ�ν�λ� στ� λεπτ�µ1ρεια). :Oµιλ�4µε E1Eαια γι&
τ� µεγ λη τ18νη· τ�4 Φειδ�α, τ�4 Mπετ>Eεν, τ�4 :Oµ/ρ�υ, F8ι γι& τ& γυ -
λινα κτ/ρια κ.λπ.

T1λ�ς �_ µαθηµατικ�- µD τ� E�/θεια Iπ�λ�γιστOν8 9πιλ��υν µ�-γραµ-
µικDς 9=ισ*σεις στ6 µιγαδικ6 9π�πεδ� (µιγαδικ6ς �ριθµ>ς = α+bi, Bπ�υ i=

TA FRACTALS.
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ΣP. 7.  NH καµπTλη KAP.

ΣP. 8.



�-1�) µb συντεταγµ1νες  α κα- κατασκευ .�υν γραφικ& σ�ν�λα (set)
Bπως τ& σ�ν�λα Julia (ΣP. 12). T6 ’79 C Mandelbrot Zν�π��ησε τ�ν Cµ δα
Julia µD E ση τ�ν 9παναλαµEαν>µενη µ�-γραµµικ� 9=�σωση z➝z2+c (Bπ�υ
c = µιγαδικ6ς �ριθµ6ς) κα- δηµι��ργησε στ6ν Iπ�λ�γιστ� τ6 περ�φηµ� σ�-
ν�λ� M (ΣP. 13) µD τ-ς Xπειρες µεταµ�ρφ*σεις λ>γ2ω �λλαγ(ς τιµOν στ�0ς
συντελεστDς (ΣP. 14 κα- 23).

Φα�νεται λ�ιπ>ν, Bτι S Φ�ση σD Bλα τ& 9π�πεδα (γαλα=�ες, .ω/, µικρ�-
σωµατ�δια) εAναι 8α*δης κα- 9κφρ .εται µD fractals E σει vπλRν ν>µων,
π�0 9παναλαµE ν�νται �λλ’ F8ι �κριEOς, λ>γ2ω τυ8α�ων 9πιδρ σεων (π.8.
γ�ν�δια DNA).

EAναι τ>σ� Eαθι& ρι.ωµ1να τ& F/K στ6
Iπ�συνε�δητ�, �στε καλλιτ18νες κα- 9πιστ/µ�νες ν& δηµι�υργ�4ν µD αWτ .
Πρ�σωπικ6 παρ δειγµα: T6 ’66 στ6 E´ Πανελλ/νι� Aρ8ιτεκτ�νικ6 Συν1-
δρι� πρ6 τ(ς �νακ�ιν*σεως τ�4 8α�τικ�4 Zλκυστ( τ�4 Lorenz κα- τ�4 συ-
ν>λ�υ τ�4 Mandelbrot 9πρ>τεινα τ�ν Xν-αρ8η π>λη, rνα 9=αγωγικ6 F/K
9πεκτειν>µεν� 9π’ Xπειρ�ν.

B1Eαια τ1τ�ια π�λε�δ�µικ& µ�ρφ*µατα Eρ�σκ�υµε (εRδικ& στ�ν :Eλλ -
δα) �π6 τ�ν πρ*ιµη Nε�λιθικ� 9π�8� (Σ1σκλ�, ∆ιµ/νι κα- λιµναH� �Rκι-
σµ6 ∆ισπηλι�4). T6 uδι� κα- τ& µινωικ& �ν κτ�ρα (Kνωσ>ς), S µυκηναϊκ�
�κρ>π�λη (ΣP. 14α) κ.X.

Kαθ~ς κα- S Aκρ>π�λη τOν AθηνOν µD τ�ν 9κπληκτικ� 8α�τικ/ της
συµµετρ�α (E~κ. A). qO8ι µ>ν� τ6 σ�ν�λ� εAναι F/K �λλ& κα- κ θε να>ς,
κ θε κ��νας, κ θε κυµ τι�. xOσ� C παρατηρητ�ς πλησι .ει, S κλ�µακα
�λλ .ει κα- γ�ν�νται Cρατ& ν1α δ�µικ& στ�ι8εHα. T1τ�ια στ�ι8εHα στ�ν
�ρ8αι>τητα {ταν: 1. P�δακες, π�0 πρ�1ρ8�νταν �π6 Xνθη F/K (ΣP. 15). 2.
Πλακ�στρωτα π.8. τ(ς Θ>λ�υ Eπιδα�ρ�υ, K�ρ�νθ�υ7 9µπνευσµ1να �π6
µπρ>κ�λ� (ΣP. 16). 3. Iωνικ6 κι�ν>κραν�, ταυτ>σηµ� µD F/K Iπ�λ�γιστ(
sς κα- µD Fστρακ� ναυτ�λ�υ κ.X.

O_ xEλληνες, sς γνωστ>ν, 8ρησιµ�π�ι�4σαν π�λ0 τ6ν «8ρυσ6» �ριθµ6
Φ=1,618..., π�λλ& δD σ8/µατα F/K J8�υν �ναλ�γ�ες Φ, Bπως τ6 σ�ν�λ� M

ΣP. 14α. E~κjν A.

TA FRACTALS KAI OI EΛΛHNEΣ.
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κα- τ& ΣP. 22, 24, 25. Eπ�σης γν*ρι.αν τ-ς 9νδι µεσες διαστ σεις εRδικ*-
τερα µετα=0 9πιφανε�ας=2 κα- Fγκ�υ=3 κα- κατασκε�α.αν εRκ>νες = 2/
9γ8 ρακτα = 2,1 / Sµιαν γλυφ� = 2,3 / �ν γλυφ� 2,6 / Cλ>γλυφ� = 2,8 κα-
Xγαλµα = 3,9.

O_ νε*τερ�ι xEλληνες στ� λαϊκ/ τ�υς �ρ8ιτεκτ�νικ� 8ρησιµ�π�ι�4ν F/K
εuτε στ�ν π�λε�δ�µ�α (κυκλαδ�τικα 8ωρι& κ.X.: ΣP. 18). εuτε sς κτ�σµατα
(περιστερεOνες: ΣP. 19). O_ 8α�τικDς καταστ σεις εAναι γν*ριµες στ6ν
xEλληνα uσως περισσ>τερ� �π6 κ θε λα>, τ-ς Eι*νει καθηµεριν& στ6
διαρκOς µεταEαλλ>µεν� κλHµα, τ& 9ναλλασσ>µενα E�υν , τ& παι8νιδ�.�-
ντα σ�ννεφα, τ-ς δαντελλωτDς �κτ1ς. Kα- τ-ς 9κφρ .ει µD κλασµατ�µ�ρφDς
σD π�λλDς κλ�µακες σD �ντ�θεση µD τ�0ς π�λιτισµ�0ς τ(ς Aνατ�λ(ς, π�0
δηµι�υργ�4ν σD µ�α µ>ν� κλ�µακα, συν/θως µεγαλ�πρεπ( (Aσσ�ρι�ι = .ι-
γκ�υρ τ, ARγ�πτι�ι = πυραµ�δες).

O_ 9πανειληµµ1ν�ι ARγαH�ι π�λιτισµ�-
(rνας µD δι φ�ρα ]ν>µατα), πρ�κατακλυσµιαH�ι, Πελασγικ>ς, :Eλληνι-
κ>ς, εA8αν �Rκει>τητα µD τ�ν Jνν�ια/λ1=η (��ς. qEτσι λ1γεται διεθνOς chaos·
κα- διεθνOς τ& λε=ικ& λανθασµ1να 9=ηγ�4ν: γενικ� �τα=�α (κατ σταση)
τOν στ�ι8ε�ων τ(ς yλης πρ6 τ(ς δηµι�υργ�ας τ�4 κ>σµ�υ· �λλ& κα- �π1-
ραντ�ς 8Oρ�ς. [X��ς < x�Fos = δι στηµα <xα.υ.v�.=Ka.u.no (Γραµµικ�
Γραφ� B), 9= �� (�σκω, (�σµα, (α2ν�ς ➝Lat. hao, Γερµ. gau = 8Oρ�ς,
gaufe = (�σκω ➝ Aγγλ. gape, gowp, gate.] T� «.ηµι&» τ�ν Jκαναν �_ =1-
ν�ι µεταφραστDς τ�4 :Hσι>δ�υ, στηρι.>µεν�ι uσως στ6ν OE�δι�, π�0 θε-
ωρ�4σε �διαµ>ρφωτη τ�ν yλη. Λ�ιπ6ν S παν ρ8αια λ1=η δηλ*νει τ6 Xπει-
ρ� δι στηµα, τ6ν 8Oρ� (space), Bπ�υ συµEα�ν�υν τ& φαιν>µενα. T� λ1νε �_
xEλληνες διαν�ητDς γι& τ6 σ�µ-ΠAN κα- τ6ν KOΣMO;

1. . qAς πρ�σπαθ/σ�υµε ν& 9=ηγ/σ�υµε τ�ν περ�φηµη πρ>τα-
ση τ�4 µεγ λ�υ π�ιητ( κα- γν*στη. ΘEOΓONIA: «xH τ�ι µ*ν πρXτιστα X�-
�ς γ�νετ’, αSτJρ ^πειτα ΓαQ’ εSρ8στερν�ς, π�ντων rδ�ς 7σφαλ*ς αGε	 [...]
�δ’ MEρ�ς [...] λυσιµελCς, π�ντων δ* [...] δ�µναται Vν (στ/θεσσι) ν��ν κα�
Vπ	φρ�να )�υλCν. 'Eκ X�ε�ς δ’ MEρε)�ς τε µ�λαιν� τε (N�= 9γ1νετ�. Nυ-
κτ6ς δ’ α�τ’) AGθAρ (τε κα- :Hµ1ρη) VPεγ�ν�ντ� [...]». Σηµε9ωση: T& 9ντ6ς
�γκυλOν [   ] θεωρ�4νται µεταγεν1στερες πρ�σθ(κες κα- τ& 9ντ6ς παρεν-
θ1σεων (   ) τ& θεωρO 9πε=ηγ/σεις π�ιητικDς τ�4 :Hσι>δ�υ.

2. . Σ8�λι .ει («Φυσικ&» ∆1.27): «τ. γJρ κεν�ν τ�π�ς Yν
εfη παρJ τJ σXµατα... κα� �Hσ	�δ�ν hρθ/ς λ�γειν π�ιCσαι πρ/τ�ν (=JEα-
λε/�ν φερε πρOτα) τ. (��ς “π�ντων µ*ν πρXτιστα...” ̀ ς... π�ντα = Σ8µπαν
ε+να	 π�υ κα� Vν τ�π�ω (=8Oρ�ς)... �S γJρ 7π�λλυται - τ�π�ς τ/ν Vν αSτ�/
φθειρ�µ�νων (κ>σµων)» [Aριστ.: 203b26 «7πε	ρ�υ δ’ Zντ�ς τ�2 ̂ Pω �Sρα-
ν�2 (=πVν) κα� σ/µα (=yλη) Yπειρ�ν ε+ναι κα� κ�σµ�ν»!] (^στι γJρ
�Sραν.ς τ. πUν): 212.b.16. Kα- =εκαθαρ�.ει: «7πε	ρ�υς τε κ�σµ�υς ε+ναι

<Aριστ+τ>λης

NHσ9+δ+ς

KOΣMOΛOΓIA KAI EΛΛHNEΣ.
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τ�Rς µ*ν γ	γνεσθαι τ�Rς δ* φθε	ρεσθαι τ/ν κ�σµων, 7ε� ε+ναι κ	νησιν»:
250.b.19.

MD τ� E�/θεια τOν Xνω 9=ηγ/σεων τ�4 A., τ(ς 9τυµ�λ�γ�ας9 κα- τ(ς ν1-
ας Aστρ�φυσικ(ς 9πι8ειρ�4µε κατ& λ1=ιν µετ φραση τ�4 8ωρ��υ τ�4 :H.
«BεEα�ως (�ς �ναφ1ρ�υµε) πρOτα-πρOτα τ6ν XOρ�-ΠVν (=X �ς), Bτι
Iπ(ρ8ε (={ταν) κα- µ1σα τ�υ (=Jπειτα) C XOρ�ς-:Yλεν1ργεια παρ γει-
εAναι κ>σµ�υς (C δικ>ς µας = ΓAIA < Ke-e = γαHαι: ΓΓB, <Πελασγ.ΓV = γα
— ➝ 8αµ  (ι) ➝ Kυπρ. .V ➝ ΣλαE. zemia) 9κτειν>µεν�υς (;) / 9κτεταµ1-
ν�υς 1π- 9πιφανε�ας (=φυσαλ�δας; αRων�ως), «`ς Vπ	σης - MEρ�ς» (= σφ�-
δρ& 9πιθυµ�α Zν*σεως, rλ=ις, δ�ναµις). Tαυτ�.εται µD τ�ν 'Aν�γκην (=9πι-
E�λ� E�ας/δ�ναµης+δεσµ>ς). qAρα qEρ�ς = Zν�π��ηση 4 θεµελιωδOν δυ-
ν µεων. :Eπ�µ1νως 9=ηγ�4µε: «E σει τ�4 Παγκ�σµ��υ N>µ�υ π�0 καν�-
ν�.ει |ρµ�νικ& (= λυσιµελAς) τ& µ1ρη κα- 9πιE λλει (= δ�µναται) τ6 (πε-
ρ�π�υ) σ81δι�. Aπ6 τ6 συµ-ΠVν �νανε*νεται (S yλη στ�0ς κ>σµ�υς) µ1σ2ω
µελανOν κα- λευκOν ]πOν: (^.ρε).�ς <ρεj➝ ρ�_ω + ρ�πω + ρ�ω: «αGθ@ρα
αfθω» = �ν Eω φωτι ).

T6 µ>ρφωµα µD σ�γ8ρ�νη Cρ�λ�γ�α: :Yπ(ρ=ε τ6 Σ�µπαν-XOρ�ς �γ1ν-
νητ� κα- µ1σα τ�υ |πλ*ν�νται 9ς �ε- �_ κ>σµ�ι π�0 λειτ�υργ�4ν µD τ6ν
xEνα N>µ� κα- �νανε*ν�νται µD λευκDς κα- µελανDς ]π1ς. �εκ θαρα τ& λ1-
ει S π��ηση. Συνε8�.�υµε µD τ�0ς δ�� «πρ�ϊστ�ρικ��ς»:

3. :H �ρ8αι>τερη �ναφ�ρ 10 σD κ�σµ�λ�γικ6 µ>ρφωµα � 3.200
π.X. (µD πρ�σ�8� λ>γ2ω �να=ι�πιστ�ας πηγOν: Xριστιαν�- ∆αµασκην6ς:+
Aθηναγ>ρας)12. «... tν Xρ�ν�ν (=8Oρ�ς) 7.γCρα.�ν κα� �Hρακλ@α (=δ�-
ναµις) τ.ν αSτ.ν (=µα.-) συν-εQναι δ* αSτ�/ τAν 'Aν�γκην (Aδρ στεια)
...γεννUται... AGθ�ρα... κα� MEρε)�ς... κα� ��.ν (=κ>σµ�ς) Vρρ�γη = 9κτε�-
νεται. [<Eτυµ+λ+γικ;: (/ρ�ς κα- (ρ�ν�ς �π6 τ�ν uδια ρ�.α *qe.ro ➝ ΓΓB
qe-re-no = κ�Hλ� δ�8εH� + qa.ra = κ�ρα qe.r0 = 8ε�.ρ / κ�Hλ�. :Hρα-
κλ(ς<Fipi<lin = δ�ναµις Lat.vir-is]: Eπαν ληψις :Hσι>δ�υ, sς κα- �_ Zπ>-
µεν�ι!

4. 3.200 π.X. «'EP Nν.ς τJ π�ντα γ	γνεσθαι κα� εGς ταυτ.ν 7να-
λ8εσθαις» (Θε�γ.).

5. «... 'EP �ν δ8� TιτUνες... τ. Yκρ�ν (=�ρ8�) κα� τ. π�ρας...
��.ν γεν�σθαι.»

6. «X��ς... πρXτη 7ρ(A `ς παντ� Yγνωστ�ν. MEρε)�ς... γ�-
νετ� AGθ�ρα, MEρωτα.»

7. «µCτε 7ρ(Cν µCτε τελευτCν». «µ�α κα- κιν�υµ1νη �ρ8/... στ�ι-
8εH� Xπειρ�ν yδωρ.»

8. «'Aρ(C (=Σ�µπαν)... τ. Yπειρ�ν κιν�8µεν�ν... VP �ς<AναW9µανδρ+ς.

Θαλ4ς.

<Aκ+υσ9λα+ς.

<Eπιµεν9δης.

M+υσα*+ς.

<OρφεTς.
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�παντας γ	νεσθαι κ�σµ�υς VP �ν γ�νεσις κα� φθ�ρ�... γ	νεσθαι κατJ τ. (ρε-
Xν (=qEρως) διJ τ@ς 7ιδ	�υ κινCσεως.»

18.«ΠιλCµατα 7�ρ�ς τρ�(�ειδ@ (=]π1ς!)... 7π. στ�µ	ων Vκπ�µπ�ντα φλ�-
γας.»

21. «(vλι�ς;;).. `ς 7π. σ�λπιγγ�ς Vκ κ�	λ�υ τ�π�υ κα� στεν�2 Vκπ�µπει
φ/ς |σπερ πρηστ@ρας».

9. «..γεν�σθα	 τ�ι κατασκευ�_�ντα π�ντα (κ>σµ�ν), ε+τα γεν�-
σθαι π�ρ�ν (=λευκ� ]π/), τ�2 δ* παρελθ�ντ�ς Vπακ�λ�υθ@σαι τ�κµωρ»
(=σηµειακ6ν τ1ρµα / � µελαν� ]π/).

10. «.. 7�ρα Yπειρ�ν τAν 7ρ(Aν ε+ναι, VP �� τJ γιν�µενα, τJ
γεγ�ν�τα τ� τ’ Vσ�µενα.»

11. «κ�σµ�υς 7πε	ρ�υς, �S παραλλακτ�8ς... σφαιρ�ειδ@.. πUν
τ. γιν�µεν�ν φθαρτ�ν.»

12. «κ�σµ�ν τ�νδε, V�ντ’ αSτ.ν ]π�ντων (=uδι�ς µD Bλ�υς
τ�0ς Xλλ�υς!) �[τε-τις θε/ν �[τε 7νθρXπων (;!) Vπ�	ησεν, 7λλ’ tν 7ε	
(=Iπ(ρ8ε αRων�ως) κα� ^στιν κα� ^σται (=θ& εAναι αRων�ως) π2ρ (=:Yλε-
ν1ργεια) 7ε	_ω�ν 7(να)πτ�µεν�ν µ�τρα κα� σ)ενν8µεν�ν µ�τρα» (=Cπ1ς).

1. «Π�ντα καθ’ εKµαρµ�νην... κα� 7ν�γκην» 8. «�Sσ	αν εKµαρµ�νης λ�γ�ν
(;) τ.ν τ�2 παντ.ς διCκ�ντα.»

13. «AGσθητ.ν 7ε� ρ��ν κα� µετα)�λλ�ν... �ν 7ε� γ�νεσις,
�Sσ	α δ* µηδ�π�τε π�-φυκε.»

14. «LEν 7κ	νητ�ν 7γ�ννητ�ν... τ. πUν, Yπειρα κα� 7ε� κι-
ν�8µενα στ�ι(εQα» (κ>σµ�ι) «7ρ(A κα� αGτ	α κινCσεως... γεν�σεως... ∆	κη
τε κα� 'Aν�γκη» (..πρ*τιστ�ν qEρωτα).

15. «ΠUν Yπειρ�ν κα� 7ναλλ�	ωτ�ν... κ	νησις µA ε+ναι, δ�κεQ
(= φα�νεται) δ* ε+ναι» «7ε� tν \,τι (=πVν) Vστ� κα� 7ε� ̂ σται. Kα� 7ρ(Aν �Sκ
^(ει �Sδ* τελευτA 7λλ’ Yπειρ�ν...»

16. «(K�σµ�ν) γεν�σεως κα� φθ�ρUς... αGτ	αν 7ν�γκην �ν
εKµαρµ�νην». 45. «7	δι�ν τα8της διαδ�(Aν Φιλ	α κα� NεQκ�ς» (=Jρις) [δηλ.
C N>µ�ς 9κφρ .εται µD λευκ1ς/µελανDς ]π1ς]. 46. «κ�σµ�ν µ*ν rνα (µ>ν�ν)
�S τ. πUν ε+ναι 7λλJ hλ	γ�ν.» 51. «π�ιεQν ΣφαQρ�ν.»

17. «�Sδ*ν Vκ τ�2 µηδεµa@ γ	νεται, �S γ�νεσιν 7λλJ δι�-
κρισιν (=δια8ωρισµ6) κα� συµµ	σγεται» (9παν1νωση).

18. «7�ρα (=Jρως) κινεQσθαι τJ π�ντα, 7πε	-
ρ�υς ε+ναι κ�σµ�υς» «π�ιεQται κ�σµ�υς τ. πυκν.ν συστρ�φC» ... 10. «κατJ
π�σαν περιαγωγAν» (=περιστρ�φ�) «T. µ*ν πUν Yπειρ�ν, τ.ν δ* κ�σµ�ν
πεπερ�νθαι» (=πεπερασµ1ν�).

∆ι+γ>νης <Aπ+λλωνι;της.

<AναWαγAρας.

<Eµπεδ+κλ4ς.

M>λισσ+ς.

Παρµεν9δης.

<Eπ9Pαρµ+ς.

NHρ;κλειτ+ς.

�εν+φ;νης.

<AναWιµ>νης.

<Aλκµ;ν.
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19. «T. πUν Yπειρ�ν... πλ@ρες κα� κεν�ν· κ�σµ�υς Vκ τ�8τ�υ
7πε	ρ�υς ε+ναι»· «διJ δ	νης π�ιεQν σ8στηµα σφαιρ�ειδ�ς, �+�ν bµ�να»·
«ε+ναι |σπερ γ�νεσις, �[τω κα� α[Pησις κα� φθ	σις κα� φθ�ρ�... κατ� τι-
να 7ν�γκην. 2. «εKµαρµ�νη π�ντα Vκ λ�γ�υ τε».

20. «7ρ(Jς ε+ναι τ/ν \λων (=πVν) 7τ�µ�υς κα� κεν�ν, 7πε	-
ρ�υς τε κ�σµ�υς ε+ναι γεννητ�Rς κα� φθαρτ�8ς»· «µηδ� τε Vκ τ�2 µA Zντ�ς
γ	νεσθαι.»

21. («T�µαι�ς» 27. ∆: «περ� παντ�ς... 7γεν�ς Vστι»: «τ	 τ. Zν 7ε	,
γ�νεσιν �Sκ ̂ (�ν, τ	 τ� γιγν�µεν�ν 7ε	, �ν δ* �Sδ�π�τε (;)... VP 7ν�γκης γ	-
γνεσθαι �Sραν�ς (=κ>σµ�ς;)· «(πVν) Zργαν�ν γεν�σεως |σπερ τιθCνη
(=τρ�φ6ς) δυν�µεων VµπιπλQσθαι» (=γεµ�.ει). xOµως λ1ει κα- τ& «περ�ερ-
γα»: «πρ/τ�ν ε+δ�ς» (=πρωταρ8ικ� Gδ�α)· «δηµι�υργ�ς (;) - π�ιητCς». 37c:
«`ς κινηθ*ν (τ6 πVν) ... - γεννCσας πατCρ (;) εSφρανθε	ς (;) \µ�ι�ν πρ.ς
τ. παρ�δειγµα (;) Vπ�νθησε 7περγ�σασθαι» (=σκ1φθηκε ν& τ6 κ νYη;).

22. . 38: «�Sδ*ν γ	νεται Vκ τ�2 µA Zντ�ς, �Sδ* σπ�ρµατ�ς bπ�ρ-
(ει... τJ πUν 7ε	, tν �+�ν ν2ν Vστι κα� 7ε� Vσται.» 45: «κα� κ�σµ�ι Yπειρ�ι,
\µ�ι�ι τ�8τ�ω κα� 7ν�µ�ι�ι. 74: «σφαιρ�ειδεQς, ���ειδεQς, 7λλ�ι�σ(Cµ�υς.»

EΠIΛOΓOΣ. :H 9ναλλαγ� φωτεινOν κα- σκ�τεινOν περι>δων κα- S �ντι-
παρ θεση τOν 9κπρ�σ*πων τ�υς (∆�ας-Kρ>ν�ς, σ/µερα :Eλληνισµ6ς-
E=�υσιασµ6ς) συνε8�.εται. :O τελευταH�ς διατηρεHται π ντα µD τ�ν L9α
(πνευµατικ/, ψυ8ικ/, σωµατικ�) σD Bλες τ-ς µ�ρφ1ς της (�µ/, Iπνωτικ�)
�λλ& κα- µD τ�ν «9πιστ/µη» (=τε8ν�λ�γ�α τ(ς «κ�ν>µας») στηρι.>µενη
σD Rδε�λ�γ/µατα. T1τ�ι� εAναι στ�ν K�σµ�λ�γ�α τ6 «Big Bang». :AπλV,
�πλ��στατα C «padre padrone» πρ1πει ν& πατ/σYη τ6 κ�υµπ�, κα- τ6 δηµι-
��ργηµ  τ�υ θ& διατηρηθY( αRων�ως � Bσ� θ1λει. :H :Eλληνικ� Σκ1ψη
9κφρασµ1νη �π6 τ�0ς 9κπληκτικ�0ς qIωνες φυσικ��ς-φιλ�σ>φ�υς κα- τ�0ς
διαδ>8�υς τ�υς δε�8νει τ6ν φωτειν6 δρ>µ� τ(ς Xλευθερ9ας τ�4 πνε�µατ�ς
κα- τ(ς Sνδρε9ας τ(ς ψυ8(ς.

Aς τ�0ς �κ�λ�υθ/σ�υµε.
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KATAΠΛHKTIKA EYPHMATA TOY κ. A. ΠOYΛIANOY

Λ�θιν�ς π�λιτισµ�ς �ναπτ��θηκε
στ�ν �Eλλ�δα πρ�ν 12 �κατ. �ρ!νια

O «OPΘIOΣ ANΘPΩΠOΣ» MIΛOYΣE,
EIXE NOMOYΣ KAI EΦTIAXNE OΠΛA
Kαταρρ#�υν %Aφρ�κεντρισµ�ς κα� %Iνδ�ευρωπαϊσµ�ς

Mετ� �π� 40 �τη ρευν�ν τ�� διαπρεπ��ς �νθρωπ�λ�γ�υ �Aρη Π�υ-
λιαν�� φα"νεται πλ#�ν $#$αι�, &τι ' (νθρωπ�ς στ*θηκε γι� πρ,τη
φ�ρ� -ρθι�ς στ� $�ρει� A.γα/� πρ0ν �π� 11 (+ – 1) 6κατ�µµ8ρια 9ρ�-
νια. T<ν (π�ψη α>τ< νισ98�υν τ� πρ�σφατα ε?ρ@µατα �π� τ< Xαλ-
κιδικ@, π�B �νακαλ8φθηκαν στ0ς �νασκαφCς τDς EAνθρωπ�λ�γικDς
FEταιρε"ας FEλλ*δ�ς σC �ν�ικτ� 9�ρ� στ� �νατ�λικ� τµDµα τ�� -ρ�υς
K*λαυρ�ς, στ< N#α Tρ"λλια. JOλα τ� ε?ρ@µατα, LστM �νθρ,π�υ τ��
Homo Erectus Trilliensis (κνηµια/�, Nλ#νη, κερκ"δα κ.λπ.), OP,ων, ργα-
λε/α λ"θινα κα0 Lστ#ινα, γ8ρη δ#νδρων κα0 φυτ�ν, πρ�#ρ9�νται �π�
τ< Mει�καιν� (13 6κατ�µµ8ρια Rως 5.250 6κατ. πρ0ν), U 'π�"α κα0 Lν�-
µ*Oεται EAνθρωπ�γεν@ς. T� ε?ρ@µατα τ�σ� τDς Tρ"λλιας &σ� κα0 τ��
γνωστ�� Σπηλα"�υ τ�ν Πετραλ,νων καθWς κα0 τ� �π�τελ#σµατα τ�ν
µελετ�ν παρ�υσι*στηκαν σC διεθνD πιστηµ�νικ� συν#δρια κα0 πι-
κυρ,θηκαν 'µ�φωνα. OX �νακαλ8ψεις τ�� �Aρη Π�υλιαν�� �ν#τρε-
ψαν &λες τ0ς πικρατ��σες �νθρωπ�γενετικCς θεωρ"ες Yς πρ�ς τ�ν
γεωγραφικ� 9�ρ� κα0 τ�ν 9ρ�ν�. �O9ι µ�ν� �ν#τρεψαν τ<ν θεωρ"α τ��
EAφρ�κεντρισµ��, �λλ� κα0 ντ�π"O�υν σC π�ι� σηµε/� πρωτ�εµφα-
ν"Oεται π0 τDς ΓDς ' (νθρωπ�ς.

T� �ργ� τ�� �Aρη Π�υλιαν�� κα0 U �["α τ�ν ε?ρηµ*των στ� Σπ@λαι� τ�ν Πετραλ,-
νων -9ι µ�ν� δCν �9�υν �[ι�π�ιηθD �π� τ<ν 6λληνικ< π�λιτε"α, �λλ� «δι,κ�νται». T�
1977 U EAνθρωπ�λ�γικ< FEταιρε"α FEλλ*δ�ς, δικαιωµ#νη `στερα �π� 15ετD δικαστικ�
�γ�να τ�σ� στ�ν �Aρει� Π*γ� &σ� κα0 τ� Συµ$�8λι� τDς EEπικρατε"ας, πανDλθε στ�
9�ρ� τ�� Σπηλα"�υ. �Eκτ�τε ' EOT κα0 τ� FYπ�υργε/� Π�λιτισµ�� πρ�σπαθ��ν µC κ*θε
τρ�π� ν� καταστ@σ�υν �νενεργCς τ0ς δικαστικCς �π�φ*σεις (9ρησιµ�π�ι,ντας �π� δια-
κ�πCς ̀ δρευσης κα0 τηλεπικ�ινωνι�ν Rως �λλαγCς ν�µων). T0ς Uµ#ρες α>τCς µ*λιστα κδι-
κ*Oεται στ� ΣτE ν#α πρ�σφυγ< τDς EAνθρωπ�λ�γικDς FEταιρε"ας FEλλ*δ�ς κατ� τ��
FYπ�υργε"�υ Π�λιτισµ��.

FH συντ*κτρια τ�� «∆αυλ��» N*νσυ Mπ"σκα πισκ#φθηκε τ�ν �Aρη Π�υλιαν� στ�
Σπ@λαι� τ�ν Πετραλ,νων XαλκιδικDς κα0 συνωµ"λησε µαO" τ�υ σC µ"α φ’ &λης τDς ̀ λης
συν#ντευ[η.



NANΣY MΠIΣKA: K�ριε Π�υλιαν, ε�στε �νας διεθν�ς �ναγνωρισµν�ς κα� κα-
τα�ιωµν�ς �πιστ!µ�νας. #E%ετε �φιερ'σει στ(ν κλ)δ� σας �λλ* κα� ε+δικ'τερα
στ�ς µελτες σας στ( Σπ!λαι� τ�ν Πετραλ'νων τ�-λ)%ιστ�ν 40 %ρ0νια. Σ1 π�ι) θε-
ωρ2α καταλ!γετε σ1 σ%ση µ1 τ4ν πρ�λευση τ�5 �νθρ'π�υ;

APHΣ ΠOYΛIANOΣ: T� συµπερ*σµατα τ�ν ρευν�ν µ�υ εeναι, &τι ' λα�ς α>τDς
τDς 9,ρας εeναι α>τ�9θων. OX ρ"Oες τ�υ πηγα"ν�υν π�λB $αθι*, 6κατ�ντ*δες 9ι-
λι*δες 9ρ�νια πρ"ν. OX EAρ9*νθρωπ�ι τ�ν Πετραλ,νων εeναι �X (µεσ�ι πρ�γ�ν�"
µας. Kα0 λ#ω (µεσ�ι, δι�τι ' Homo Sapiens (=Σ�φ�ς �Aνθρωπ�ς) γι� µ#να πλ#�ν
δCν �9ει Uλικ"α 30.000 µC 35.000 τ�ν, &πως παρ�υσι*Oεται σ@µερα στ� περισσ�τε-
ρα πανεπιστ@µια τ�� κ�σµ�υ, �λλ� εeναι ' (νθρωπ�ς π�B �Oησε κα0 δηµι�8ργησε
τ�ν πρ�τ� π�λιτισµ� π0 τDς ΓDς πλ#�ν τ�ν 1.000.000 9ρ�νων πρ"ν, στ� Πετρ*λω-
να. EEδ� πρωτ�εµφαν"Oεται ' �ρ9αι�τερ�ς π�λιτισµ�ς τDς ΓDς. T� EAνθρωπ�λ�-
γικ� M�υσε/� τ�ν Πετραλ,νων εeναι γεµ*τ� �π� στ�ι9ε/α κα0 δεδ�µ#να, π�B κα-
ταδεικν8�υν &τι ' �ρ9αι�τερ�ς π�λιτισµ�ς τDς ΓDς µφαν"Oεται σ’ α>τ< τ< γωνι�
τDς FEλλ*δ�ς, στ<ν Xαλκιδικ< κα0 σC 'λ�κληρ� τ� A.γα/�. Στ� A.γα/� $ρ"σκ�νται
�X ρ"Oες τ�� λα�� µας.

N. M.: Συνεπ�ς τ* δεδ�µνα κα� τ* τεκµ!ρια π�7 8%ετε ν* παρ�υσι)σετε �να-
τρπ�υν...

A. Π.: ... τ� µ#9ρι σ@µερα παραδεδεγµ#να, &τι δηλαδ< U FEλλ*δα �9ει κατ�ικηθD
�π� λα�Bς διαφ�ρων φυλ�ν �π� B�ρρM κατ� τ<ν �κφραση τ�ν Γερµαν�ν γλωσ-
σ�λ�γων, κυρ"ως τ�� Kρ#τσµερ (1907). ∆Cν εhµαστε EIνδ�ευρωπα/�ι. Ehµαστε Rνας
λα�ς α>τ�9θων. FH Xστ�ρικ< διαδρ�µ@ τ�υ εeναι 6κατ�ντ*δων 9ιλι*δων 9ρ�νων σ’
α>τ< δ� τ<ν γD, &πως εeναι κα0 ' π�λιτισµ�ς. OX EAρ9*νθρωπ�ι τ�ν Πετραλ,νων
�Oησαν περ"π�υ γι� Rνα 6κατ�µµ8ρι� 9ρ�νια µ#σα στ<ν Σπηλι*. B#$αια πρωτ�-
µπα"ν�υν, &ταν �λλ*Ojη τ� κλ"µα τDς ΓDς κα0 γ"νεται ψυ9ρ� στ<ν �ρ9< τDς Πλει-
στ�κα"ν�υ, δηλαδ< πρ0ν 1.700.000 9ρ�νια περ"π�υ. Kα0 $γα"ν�υν, γκαταλε"π�υν
τ<ν Σπηλι*, &ταν α>τ< γεµ"Ojη µπ*Oα πρ0ν 580.000 µC 600.000 9ρ�νια. ΣC α>τ� τ� 6κα-
τ�µµ8ρι� 9ρ�νων π�B �Oησαν µ#σα στ<ν Σπηλι*, σ’ -λες τ0ς παγετ,δεις περι�δ�υς
κα0 περι�δ�υς [ηρασ"ας, �ν#πτυ[αν Rναν π�λιτισµ�, π�B �δωσε τ<ν ρ"Oα, τ<ν �ρ9<
γι� κ*θε (λλ� π�λιτισµ�, π�λB πι� παλαι� �π� τ�Bς π�λιτισµ�Bς τDς M#σης EAνα-
τ�λDς, Σ�υµερ"ων, A.γυπτ"ων κ.λπ. κα0 &λων τ�ν (λλων λα�ν, EIνδι�ν κα0 K"νας,
π�B ?πDρ[αν π�τC π0 τDς ΓDς.

N. M.: Π�ι) ε�ναι τ* σηµαντικ'τερα ε9ρ!µατα, τ* :π�;α µελετ!σατε;
A. Π.: Eeναι ' σκελετ�ς τ�� EAρ9ανθρ,π�υ, ' 'π�/�ς �Oησε στ� 11� στρ�µα, στ<ν

Kρ@νεια παγετ,δη περ"�δ�. Συνε9"O�ντας τ0ς �νασκαφCς �9�υµε �π�δε"[ει µ#9ρι
σ@µερα, &τι ?π*ρ9�υν τ�υλ*9ιστ�ν 34 γεωλ�γικ� στρ,µατα µ#σα στ� Σπ@λαι�.

EEκτ�ς �π� τ� κραν"� τ�υ, π�B ?π#στη �νυπ�λ�γιστες Oηµι#ς, �π� 'λ�κληρ� τ�ν
σκελετ� π�B ?πDρ9ε στ� 11� στρ�µα, κα0 δυστυ9�ς κατεστρ*φη κα0 �πωλ#σθη, µMς
�µειναν µ�ν� λ*9ιστα δε"γµατ* τ�υ. FΩστ�σ� �9�υµε τ� �ργα τ�� π�λιτισµ�� τ�υ,
δηλαδ< τ�ν λ"θιν� κα0 Lστ#ιν� π�λιτισµ� &λων τ�ν περι�δων κα0 τ�ν 34 στρωµ*-
των, π�B �Oησε ' (νθρωπ�ς α>τ�ς µ#σα στ� Σπ@λαι� τ�ν Πετραλ,νων.

Π�λιτισµ�ς λ�θιν�ς, ν!µ�ι κα� γλ.σσα!

T� Σπ2λαι� κατ�ικ2θηκε πρ�ν �π� 1,7 �κατ. �ρ!νια

H ΣYNENTEY7H TOY κ. APH ΠOYΛIANOY
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∆Cν εeναι tπλ�ς πρωτ�γ�ν�ς. Mπ�ρε/ ν� εeναι πρωτ�γ�να τ� 9αρακτηριστικ*
τ�υ, δηλαδ< τ� .σ9υρ� ?περ�φρυα τ�[α, τ� π�λB πλατι� Oυγωµατικ*, 9ωρ0ς πηγ�8νι
κα0 µC (λλα πρωτ�γ�να γνωρ"σµατα. JOµως τ� γνωρ"σµατα τ�� π�λιτισµ�� τ�υ
εeναι π�λB πρ��δευτικ*.

EAπ�δεικν8�υν, &τι �9�υν ν� κ*ν�υν µC κ�ινων"α Nργανωµ#νη, U 'π�"α σιγ*-
σιγ� [απλ,νεται σC &λη τ<ν E>ρ,πη, �π� τ�ν Kα8κασ� µ#9ρι κα0 τ<ν FIσπαν"α.
∆Cν �9�υν �ρθει EAφρικαν�". FH $ασικ< θεωρ"α π�B �νατρ#πεται, εeναι τDς �φρι-
κανικDς καταγωγDς τ�� σηµεριν�� �νθρ,πιν�υ γ#ν�υς. FO (νθρωπ�ς �9ει τ0ς ρ"-
Oες τ�υ δ�, κα0 �X EAρ9*νθρωπ�ι �9�υν τ0ς ρ"Oες τ�υς σ’ α>τ� τ� σηµε/�, δηλαδ<
�π� τ<ν Xαλκιδικ< µ#9ρι κ*τω σ’ &λ� τ� A.γα/� �ναπτ8σσεται τ� -ρθι� στ*δι� τ��
�νθρ,π�υ. OX �Oρθι�ι �Aνθρωπ�ι πρωτ�εµφαν"O�νται στ<ν Xαλκιδικ@, κα0 α>τ�
�π�δεικν8εται �π� τ� λ"θινα κα0 Lστ#ινα ργαλε/α τDς Mει�καινικDς π�9Dς κα0
περι�δ�υ. ∆ι�τι �9�υµε κα0 στ<ν Xαλκιδικ< τ� �π�λιθωµ#να δ*ση, τ� 'π�/α συ-
ναντ��µε κα0 σC (λλες περι�9Cς τ�� A.γα"�υ, &πως π.9. τDς Λ#σ$�υ, τ� hδι� κα0 στ<
Θρv*κη �κ�µη. ∆ηλαδ< &λη U περι�9< τ�� A.γα"�υ εeναι 9�ρ�ς �νθρωπ�π�ι@σε-
ως κατ� τ<ν περ"�δ� τDς EAν,τερης Mει�κα"ν�υ, γι’ α>τ� κα0 τ<ν περ"�δ� α>τ< Nν�-
µασα «EAνθρωπ�γενD» τDς ΓDς µας. Tυ9α/� εeναι φυσικ� τ� γεγ�ν�ς, &τι νεφαν"-

EEπ"σης �9�υµε π�λλ� στ�ι9ε/α κ�ινωνικDς OωDς. �Eµµεσα �9ει �π�δει9θD,
&τι εe9ε �ναρθρ� λ�γ� ' �νθρωπ�ς α>τ�ς. Ee9ε Yρισµ#ν�υς ν�µ�υς, �X 'π�/�ι
διε/π�ν τ<ν κ�ινων"α τ�� �Eµφρ�ν�ς-Λ�γικ�� EAνθρ,π�υ. Eeναι γι� µMς
Homo Sapiens.
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�H συντ�κτρια τ#$ «∆αυλ#$» κ. N�νσυ Mπ(σκα µ* τ+ν ,νθρωπ#λ/γ# κ. 1Aρη
Π#υλιαν+ µπρ#στ3 στ3 ν4α ε6ρ7µατα τ8ς περι#:8ς Tρ(λλια Xαλκιδικ8ς στ+

M#υσε<# τ8ς =Aνθρωπ#λ#γικ8ς �Eταιρε(ας �Eλλ�δ#ς.



σθη ' (νθρωπ�ς α>τ�ν�µα σ’ α>τ< δ� τ<ν περι�9< κ*τω �π� συνθDκες �ν*γκης.
FH �ν*γκη τ�ν �κανε (νθρωπ�. OX περι$αλλ�ντ�λ�γικ#ς, �.κ�λ�γικCς κα0 γεωλ�-
γικCς συνθDκες συν#τειναν στ� ν� κραγ��ν τ� Uφα"στεια, ν� κα��ν τ� δ*ση κα0
ν� µφανισθjD πλ#�ν ' �Oρθι�ς �Aνθρωπ�ς.

EAκρι$�ς α>τ� τ� ε?ρ@µατα τ�ν τελευτα"ων τρι�ν 9ρ�νων �π� τ0ς �ρευνες στ<ν
περι�9< τDς Tρ"λλιας εeναι, π�B �νατρ#π�υν πλ#�ν 'ριστικ� τ<ν EAφρ�κεντρικ<
θεωρ"α κα0 καταδεικν8�υν, &τι ' (νθρωπ�ς πρωτ�εµφαν"Oεται δ�, στ�ν 6λλαδικ�
9�ρ� κα0 ε.δικ� στ� B�ρει� A.γα/�, στ<ν Xαλκιδικ@. Πρ�κειται γι� τ� δι*φ�ρα
τµ@µατα �νθρ,πιν�υ σκελετ��, τµ@µατα κν@µης, 9ερι��, Nλ#νης κα0 κερκ"δας, π�B
µMς δε"9ν�υν &τι ' (νθρωπ�ς στ*θηκε -ρθι�ς στ< ΓD γι� πρ,τη φ�ρ� πρ0ν �π� 11
µC 12 6κατ�µµ8ρια 9ρ�νια. EEπ"σης �9�υµε Rνα $ρα9ι�νι� �π� σπ@λαι� τDς EIκα-
ρ"ας 5.000.000 τ�ν, καθαρ� �π� τ<ν Πλει�καιν�, π�B σηµα"νει &τι &λ� τ� A.γα/�
wταν κατ�ικηµ#ν� σC κε"νη τ<ν περ"�δ�.

N. M.: Π�ις �< �ντιδρ)σεις τ=ς διεθν�5ς �πιστηµ�νικ=ς κ�ιν0τητας στ�ς �νακα-
λ�ψεις α-τς;

A. Π.: Γι� τ<ν xρα δCν �9ω συναντ@σει �ντιδρ*σεις γι� τ� γεγ�ν�ς &τι δ� πρω-
τ�στ*θηκε -ρθι�ς ' (νθρωπ�ς. �Iσως δCν ?π*ρ9�υν �ντιδρ*σεις, γιατ0 �κ�µη δCν
εeναι ε>ρ8τερα γνωστ� τ� γεγ�ν�ς. EAντ"θετα θ� �λεγα, &τι �X �ντιδρ*σεις περι�-
ρ"O�νται γι� τ<ν τα[ιν�µηση τ�ν EAρ9ανθρ,πων τ�� Σπηλα"�υ τ�ν Πετραλ,νων,
�X 'π�/�ι εeναι κα0 καλ8τερα 9ρ�ν�λ�γηµ#ν�ι �π� &,τι εeναι �X �Oρθι�ι �Aνθρωπ�ι
τDς Tρ"λλιας.

N. M.: T* δεδ�µνα α-τ* λ�ιπ(ν �νατρπ�υν :ριστικ), @πως εAπατε, τ4ν BIνδ�-
ευρωπαϊκ4 θεωρ2α κα� τιν)E�υν, θ* λγαµε, στ(ν �ρα τ4ν κυριαρ%�5σα Fπ�ψη,
π�7 θλει τ(ν σ�γ%ρ�ν� Fνθρωπ� ν* πρ�ρ%εται �π( τ4ν BAφρικ!...

N. M.: K�ριε Π�υλιαν, παρακ�λ�υθ�5µε τ4ν �ντιδικ2α σας �π� %ρ0νια µ1 τ(
9π�υργε;� Π�λιτισµ�5...

A. Π.: Bλ#πετε, �X �ρ9αι�λ�γ�ι, �X γεωλ�γ�ι κα0 �X πιστ@µ�νες σC παρεµφερε/ς
κλ*δ�υς α.σθ*ν�νται �νταγωνιστικ*. Πρ�τα-πρ�τα δCν παναλαµ$*νω α>τ� π�B
κε/ν�ι �9�υν διδα9θD κα0 πιστ#ψει σC [#να κπαιδευτικ� Xδρ8µατα. ∆Cν τ� �π�-
κρ8πτω, &τι κι γW κ*π�τε π"στευα &τι τ� κ#ντρ� τ�� �νθρωπ"ν�υ γ#ν�υς wτ� U
EAφρικ@. Σαρ*ντα 9ρ�νια �νασκαφ�ν µC �καναν ν� �λλ*[ω κα0 ν� καταλ@[ω σ#

A. Π.: ...κα0 -9ι µ�ν�. FH EIνδ�ευρωπαϊκ< 'µ�εθν"α ?π�τ"θεται &τι εeναι τ�
�ργ�τερ� νε�λιθικDς καταγωγDς, δηλαδ< 5-6 9ιλι*δων 9ρ�νων π.X., κα0 γι’
α>τ� δCν ?π*ρ9ει �>δεµ"α �µφι$�λ"α. ∆ηλαδ< �9�υν κ�πD �X ρ"Oες τ�ν EIνδ�-
ευρωπα"ων συθ#µελα, �9�υν [ερριOωθD· κα0 (ς πιµ#ν�υν Yρισµ#ν�ι γλωσσ�-
λ�γ�ι ν� µMς Lν�µ*O�υν λα� .απετικ� κ.λπ. ∆Cν εhµαστε EIνδ�ευρωπα/�ι. Ehµα-
στε α>τ�9θ�νες α>τ�� τ�� τ�π�υ. ∆�στε &π�ια Lν�µασ"α θ#λετε: Πελασγ�",
JEλληνες, ∆ωριε/ς... �λλ� α>τCς εeναι π�λB νε,τερες Lν�µασ"ες, �X 'π�/ες δCν
�9�υν καµµ"α σ9#ση µC τ<ν καταγωγ@...

%Aνατρ#π�νται :ριστικ; %Iνδ�ευρωπαϊσµ�ς κα� %Aφρ�κεντρισµ�ς

M#9ρι τ,ρα �9�υµε $ρε/ ?π�λε"µµατα τ�υλ*9ιστ�ν 5 σκελετ�ν �Oρθι�υ
EAνθρ,π�υ στ<ν περι�9@, κα0 .δια"τερα τDς Tρ"λλιας κα0 τDς B*$δ�υ τDς Xαλ-
κιδικDς | �κ�µη κα0 στ� νησι� τ�� A.γα"�υ.
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µ"α ν#α θε,ρηση $*σει τ�ν ν#ων δεδ�µ#νων. ∆Cν εeναι θεωρ"α µ�υ. FYπ�9ρε,ν�-
µαι γW ν� κ*νω τ< δικ@ µ�υ «περεστρ�ικα» στ� µυαλ� µ�υ κα0 ν� µφαν"σω τ� �π�-
τελ#σµατα τ�ν ρευν�ν µ�υ, τ� 'π�/α εeναι τελε"ως �νατρεπτικ*, σ’ &,τι �φ�ρM στ�
θ#µατα πρ�ϊστ�ρ"ας τ�� 6λλαδικ�� 9,ρ�υ �λλ� κα0 γενικ,τερα τDς καταγωγDς
τ�ν E>ρωπα"ων.

N. M.: Θ* �πιστρψω στ( �ρ'τηµ) µ�υ, π�7 �φ�ρI στ* να ε9ρ!µατα, Jστε ν*
γ2νKη καταν�ητ( στ( ε-ρ7 κ�ιν0, π�ς α-τ* σIς Lδ!γησαν στ4 θεωρ2α σας.

A. Π.: }εκαθαρ"Oω, &τι α>τ� π�B λ#ω δCν εeναι tπλ�ς θεωρ"α, στηρ"O�νται σC δε-
δ�µ#να. ∆ηλαδ< U �νασκαφ< ντ�ς τ�� Σπηλα"�υ µMς 'δηγε/ στ<ν Xστ�ρ"α τ��
�νθρωπ"ν�υ γ#ν�υς πρ0ν �π� 1.700.000 9ρ�νια. Nωρ"τερα &µως ' (νθρωπ�ς π�B
πρωτ�µπα"νει στ<ν Σπηλι*, wλθε π*λι �π� τ<ν hδια τ<ν περι�9@. Στ*θηκε -ρθι�ς
στ<ν περι�9< τDς XαλκιδικDς πρ0ν µερικ� 9ρ�νια κα0 κατ�πιν ε.σDλθε στ<ν Σπη-
λι*. ∆ηλαδ< �9�υµε (λλα στ�ι9ε/α ντ�ς τ�� Σπηλα"�υ κα0 (λλα κτ�ς τ�� Σπη-
λα"�υ. T� στ�ι9ε/α π�B εeναι κτ�ς τ�� Σπηλα"�υ πρ�#ρ9�νται �π� τ<ν περι�9< π"-
σω �π� τ� -ρ�ς K*λαυρ�ς. FOδηγ�8µαστε στ<ν περι�9< τDς B*$δ�υ, τ�ν Bρασν�ν,
τDς Kασσ*νδρας µC τ� �π�λιθωµ#να δ*ση, π�B εeναι τDς hδιας π�9Dς µC τ� �π�-
λιθωµ#να δ*ση τDς Mυτιλ@νης κα0 γενικ,τερα τ�� A.γα"�υ. FH περ"�δ�ς α>τ< γι�
µ#να εeναι γ8ρω στ< M#ση Mει�καιν�, 'π�τε κα0 γ"νεται U �κρη[η τ�ν Uφαιστε"-
ων, δηλαδ< 16 6κατ�µµ8ρια 9ρ�νια πρ"ν, &ταν �π�λιθ,νωνται τ� δ*ση κα0 τDς
XαλκιδικDς κα0 τ�� A.γα"�υ, &πως α>τ� τDς Mυτιλ@νης, µ#9ρι κα0 τ<ν Kρ@τη. OX
πρ�γ�ν�ι τ�� �νθρ,π�υ εeναι πλ#�ν ?π�9ρεωµ#ν�ι ν� γκαταλε"ψ�υν τ� δ#νδρα
κα0 ν� σταθ��ν -ρθι�ι π0 τDς γDς κα0 ν� �ρ9"σ�υν ν� κιν��ν τ� 9#ρια τ�υς, τ�
'π�/α εeναι λε8θερα. ∆Cν ?π*ρ9�υν πλ#�ν δ*ση, γι� ν� κρατηθ��ν π*νω στ� δ#ν-
δρα. ∆ηλαδ< τ� στ�ι9ε/α π�B µMς δ"νει ' λ"θιν�ς π�λιτισµ�ς τ�ν 12.000.000 9ρ�νων
εeναι τ� 6κατ�ντ*δες, (ν -9ι 9ιλι*δες, ργαλε/α, π�8 µαρτυρ��ν τ<ν 9ρ@ση τ�� λ"-
θ�υ κα0 τ�ν Lστ�ν �π� τ�ν �Oρθι� �Aνθρωπ� τDς Tρ"λλιας.

N. M.: BAναφερθ!κατε πρ�ηγ�υµνως στ4ν πιθαν0τητα ν* ε�%αν �ναπτ��ει 8ναρ-
θρ� λ0γ�. BAπ( π�ι) στ�ι%ε;α πρ�κ�πτει α-τ0;

M�ν�ν µµ#σως $ε$α"ως µπ�ρε/ κανε0ς ν� .σ9υρισθjD, &τι U δε[ι�9ειρ"α καταδει-
κν8ει τ< δυνατ�τητα �ναρθρ�υ λ�γ�υ. EAλλ� �9�υµε κα0 9"λια (λλα στ�ι9ε/α κ�ι-
νωνικDς Lργ*νωσης τ�� �νθρ,π�υ, &πως εeναι ' καταµερισµ�ς τDς ργασ"ας. ΣC
(λλ� ργαστ@ρι� ντ�ς τ�� Σπηλα"�υ πε[εργ*Oεται τ� LστM κα0 σC (λλ�, κυρ"ως
στ<ν εhσ�δ�, πε[εργ*Oεται τ� λ"θινα ργαλε/α. T� λ"θινα ργαλε/α εeναι κυρ"ως
�π� 9αλαO"α, π�B τ�ν κ�υ$αλ*ει �π� µ"α �π�σταση τρι�ν 9ιλι�µ#τρων µακρι*,
�π� τ� 9ωρι� Kρ@νη, γι’ α>τ� κα0 τ<ν γεωλ�γικ< περ"�δ� τ�� 11�υ στρ,µατ�ς τ<ν

A. Π.: T� στ�ι9ε/α γι� τ�ν �ναρθρ� λ�γ� µMς δ"ν�υν π*λι τ� ργαλε/α, π�B
$ρ"σκω µ#σα στ<ν Σπηλι*, πλ#�ν τ�� 1.000.000 τ�ν, τ� 'π�/α εeναι δε[ι�9ει-
ρα. ∆ηλαδ< �9�υν κατασκευασθD γι� 9ρ@ση µC τ� δε[0 9#ρι τ�� EAρ9ανθρ,-
π�υ. T� κ#ντρ� τDς 'µιλ"ας �λλ� κα0 τDς κιν@σεως τ�ν (κρων τ�ν �νθρ,πων
$ρ"σκεται στ� κ#ντρα 44 κα0 45 τ�� Mπρ�κ*, στ� �ριστερ� Uµισφα"ρι� τ��
γκεφ*λ�υ. 

Π.ς πρ�κ�πτει <τι : %Aρ��νθρωπ�ς =ταν :µιλ.ν

12 �κατ. >τ.ν : πρ.τ�ς λ�θιν�ς A?γα@�ς π�λιτισµ�ς
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Nν�µασα Kρ@νεια παγετ,δη περ"�δ�. ∆ι�τι U 9ρ@ση τ�� 9αλαO"α �π�δ"δει τ#λεια
ργαλε/α, σ9εδ�ν «καλλιτε9νικ*», φτειαγµ#να µC µ"α Yρισµ#νη πρ��πτικ@. ∆ηλαδ<
τ� �νθρ,πινα ργαλε/α τ�σ� τ�ν 6κατ�ντ*δων 9ιλι*δων τ�ν ντ�ς τ�� Σπηλα"�υ
&σ� κα0 κτ�ς τ�ν 11 µC 12 6κατ�µµυρ"ων τ�ν �9�υν τ<ν hδια πρ��πτικ< κα0 τ�ν
hδι� τρ�π� σκ#ψης κατ� τ<ν κατασκευ@. ∆ηλαδ< τελε"ως διαφ#ρ�υν �π� τ� ργα-
λε/α τ�ν α>στραλ�π"θηκων | τ�ν 9ιµπατO@δων | (λλων πρωτευ�ντων. Γι’ α>τ�
κα0 'µιλ� γι� τ<ν `παρ[η µιMς συγκεκριµ#νης �νθρ,πινης πρ��πτικDς στ<ν κα-
τασκευ< τ�ν ργαλε"ων α>τ�ν, τ<ν 'π�"α κα0 περιγρ*φω στ�ν 13� τ�µ� τ��
«#Aνθρωπ�ς» κα0 δ"νω ε.κ�νες �κρι$�ς τDς ργαλει�τε9ν"ας τDς �ν,τερης Mει�-
καιν�υ, τ<ν 'π�"α κα0 Lν�µ*Oω «BAνθρωπ�γεν=». ∆ηλαδ< τ�τε πρωτ�εµφαν"Oεται
π0 τDς ΓDς τ� �νθρ,πιν� γ#ν�ς.

N. M.: Πρ0κειται δηλαδ4 γι* α-τ0ν�µη �ν)πτυ�η;
A. Π.: Eeναι κα0 τυ9α"α κα0 α>τ�ν�µη. ∆Cν πα8ει ν� συνδ#εται µC τ<ν καταγωγ<

�π� τ� $ασ"λει� τ�ν OP,ων, �λλ� εeναι µ#σα στ� $ασ"λει� τ�ν πρωτευ�ντων �ρκετ�
α>τ�ν�µη U [#λι[η. A>τ�ν�µη κα0 µC δικ@ της «γραµµ< [#λι[ης».

N. M.: E+σερ%0µεν�ς κανε�ς στ( µ�υσε;� τ=ς BAνθρωπ�λ�γικ=ς OEταιρε2ας OEλλ)-
δ�ς συναντI πρ�τα µ2α �ναφ�ρ* στ(ν BAριστ�τλη.

A. Π.: Nα", ν� τ� π��µε πλ#�ν �ν�ι9τ*: FH Θεωρ"α τDς EE[#λι[ης �ν@κει στ�ν
EAριστ�τ#λη. FO ∆αρ$/ν�ς, µεγ*λ�ς ρευνητ<ς κα0 $ι�λ�γ�ς, δCν �ναφ#ρεται �~τε
µ"α φ�ρ� στ0ς ργασ"ες τ�� EAριστ�τ#λ�υς. FO EAριστ�τ#λης �9ει γρ*ψει δ#κα $ι-

�O %Aριστ�τ#λης γνAριBε τ� Θεωρ�α τDς %EE#λιEης

14733∆ΑΥΛqΣ/230, Φε$ρ�υ*ρι�ς 2001

�H κν7µη τ#$ 1Oρθι#υ =Aνθρ>π#υ τ8ς Tρ(λλιας µ4σα στ+ π4τρωµα π#@ Aρ4θη-
κε. Xρ#ν#λ#γ7θηκε µ* σCγ:ρ#νες µεθ/δ#υς στ3 11-12 Fκατ#µµCρια :ρ/νια.
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$λ"α, τ� «Περ� τ�ν EP'ων <στ�ρι�ν». FO ∆αρ$/ν�ς δCν �κανε �~τε µ"α παραπ�µπ<
στ�ν EAριστ�τ#λη, &ταν πρωτ�παρ�υσ"ασε τ� 1859 τ� �ργ� τ�υ «OH Kαταγωγ4 τ�ν
E+δ�ν». T�� �γινε µεγ*λη κριτικ@, κα0 µ�ν� τ� 1872 �ναγκ*Oεται σC πιστ�λ@ τ�υ
ν� δε9θjD, &τι γν,ριOε κα0 πηρε*σθηκε �π� τ0ς θεωρ"ες τ�� EAριστ�τ#λ�υς.

N. M.: OYπ�θτω, κ. Π�υλιαν, @τι @λα α-τ* τ* γεγ�ν0τα ε�ναι στ4ν γν'ση τ�5
ν5ν 9π�υργ�5 Π�λιτισµ�5. Π�ς �ντιδρI;

A. Π.: Bε$α"ως τ� γνωρ"Oει... �λλ� δυστυ9�ς πρ�τ"µησε �π� 6λληνικDς πλευρMς
τ�υλ*9ιστ�ν ν� τεθjD πικεφαλDς τDς π"θεσης α>τDς ναντ"�ν τDς EAνθρωπ�λ�-
γικDς FEταιρε"ας. EEκδ"δει δι*φ�ρες ντ�λ#ς, πρ�σπαθε/ ν� $γ*λjη ν�µ�υς π�B ν�
φαρµ�σθ��ν µ�ν� κατ� τDς EAνθρωπ�λ�γικDς FEταιρε"ας, .διαιτ#ρως στ<ν πε-
ρι�9< τ�� Σπηλα"�υ τ�ν Πετραλ,νων, xστε ν� µ<ν �π�κατασταθjD κα0 τ� πνευ-
µατικ� δικα"ωµα π�B �9�υµε τ�σα 9ρ�νια µC (δεια τ�� Kεντρικ�� EAρ9αι�λ�γικ��
Συµ$�υλ"�υ γι� τ0ς �νασκαφ#ς. T� KAΣ µMς �9ει δ,σει δ#κα φ�ρCς (δεια. Σ@µερα
µC τ<ν π"εση τ#τ�ιων κ8κλων ντ�ς τ�� ?π�υργε"�υ Π�λιτισµ��, πικεφαλDς τ��
'π�"�υ εeναι, ' κ. BενιO#λ�ς π�λεµ*ει µC κ*θε τρ�π� τ<ν EAνθρωπ�λ�γικ< FEται-
ρε"α κα0 τ� ε?ρ@µατ* της κα0 ν*ντια στ0ς �π�φ*σεις τDς ∆ικαι�σ8νης. Στ0ς 3 Γε-
ν*ρη 2001 πρ�σφ8γαµε π*λι στ� ΣτE ναντ"�ν τ�� YΠ.ΠO κα0 τDς παρ*ν�µης µ<
γκρισης (δειας �νασκαφ�ν µας, π�B τ� hδι� τ� ΣτE τ� 1999 εe9ε καταδικ*σει. Xα-
ρακτηριστικ� τ� YΠ.ΠO .σ9υρ"Oεται, &τι δCν τ�� �9�υµε πρ�σκ�µ"σει στ�ι9ε/α �π�
τ� Uµερ�λ�για �νασκαφ�ν µας, φωτ�γραφ"ες, σ9#δια, π"νακες, διαγρ*µµατα κ.λπ.
EAντιθ#τως µC τ<ν πρ�σφυγ@ µας �π�δεικν8εται, &τι τ�Bς �9�υµε καταθ#σει π*νω
�π� 2000 τ#τ�ια δεδ�µ#να. Eeναι δυνατ�ν τ� YΠ.ΠO ν� ψε8δεται γι� 2000 φ�ρ#ς;

N. M.: EAπατε πρ�ηγ�υµνως, @τι τ( κραν2� τ�5 BAρ%ανθρ'π�υ 8%ει 9π�στ= φθ�-
ρς. T2 �νν�ε;τε;

A. Π.: EEπανηλειµµ#νως �9ω καταγγε"λει στ� YΠ.ΠO τ<ν καταστρ�φ< τ��
σταλαγµιτικ�� ?λικ�� Yς �π�δεικτικ�� ?λικ�� &σ� κα" µεγ*λων τµηµ*των
τ�ν hδιων τ�ν Lστ�ν τ�� κραν"�υ. ∆8� γ�µφ"�ι κα0 σ9εδ�ν &λα τ� σωτερικ�
LστM τ�� πρ�σ,π�υ (LφθαλµικCς κ�γ9ες κ.λπ.) µC tπλD σ8γκριση παλαι�τε-
ρων φωτ�γραφι�ν �π�δεικν8εται &τι �9�υν καταστραφD. Πρ�σφατα διαπι-
στ,θηκε κα0 U `παρ[η 30 περ"π�υ 9αρακι�ν µ@κ�υς 2-3 π�ντων κα0 $*θ�υς
2-3 9ιλι�στ�ν σC &λη τ<ν �κταση τ�� κραν"�υ. A>τ� �9ω καταγγε"λει, �λλ�
κα0 π*λι τ� YΠ.ΠO δCν τ� διερε8νησε. FH �π,λεια τ�ν πρ�αναφερ�µ#νων
πιστηµ�νικ�ν δεδ�µ#νων [επερνM τ� 10% τDς φθ�ρMς �π� τ� �ρ9ικ� ε`ρη-
µα κα0 $ε$α"ως $αρ8νει συγκεκριµ#ν�υς �νθρωπ�λ�γ��ντες.

Kατ#στρεψαν τ� 10% τ.ν εIρηµ�των

�H �ρνητικ� στ�ση τDς �EλληνικDς Π�λιτε�ας

∆Cν �9�υµε �[ι�π�ι@σει µε/ς �X hδι�ι �X JEλληνες τ� πιστηµ�νικ� πι-
τε8γµατα τ�ν πρ�γ�νων µας. O~τε τ� �9�υµε κλαϊκε8σει, �~τε π�τC κ*π�ι�
πανεπιστ@µι� τDς FEλλ*δ�ς –�π� τ� R[ι π�B ?π*ρ9�υν– �νεφ#ρθη στ<ν �ρευ-
να τ�� EAριστ�τ#λ�υς. ∆υ�µιση 9ιλι*δες 9ρ�νια παραµ#νει θαµµ#ν� τ� �ργ�
τ�υ, σC &,τι �φ�ρM τ<ν «κλ"µακα τDς [#λι[ης τDς OωDς». Στ� M�υσε/� πρ�-
σπαθ� ν� �π�καταστ@σω τ<ν πραγµατικ< Xστ�ρ"α τDς [#λι[ης.



N. M.: OYπ)ρ%�υν Fλλα σηµαντικ* παλαι�ανθρωπ�λ�γικ* ε9ρ!µατα, π�7 Sρ2-
σκ�νται �κτ(ς M�υσε2�υ �λλ* κα� �κτ(ς OEλλ)δ�ς;

A. Π.: Kα0 κτ�ς M�υσε"�υ κα0 κτ�ς FEλλ*δ�ς. FΩρισµ#ν�ι καθηγητCς τ�� Πα-
νεπιστηµ"�υ Θεσσαλ�ν"κης �9�υν �φαιρ#σει �π� δ� γ8ρω στ� 2.000 µC 2.500 ε?ρ@-
µατα, τ� 'π�/α µετεφ#ρθησαν στ� FAνν�$ερ�. EAπ� α>τ� �9�υν πιστρ#ψει τ� µισ�
δ� κα0 εhκ�σι 9ρ�νια, τ� (λλα µισ� παραµ#ν�υν στ� [ωτερικ�.

N. M.: M π�ι* δικαι�λ�γ2α;

N. M.: OYπ)ρ%�υν �πιστ!µ�νες στ4ν OEλλ)δα U στ( ��ωτερικ0, π�7 συνSαλαν
κα� στ!ρι�αν τ( 8ργ� τ=ς BAνθρωπ�λ�γικ=ς OEταιρε2ας OEλλ)δ�ς;

A. Π.: E>τυ9�ς �ρκετ�0 κα0 σηµαντικ�". OX διδ*κτ�ρες καθηγητ#ς B. Kourten
(Φινλανδ�ς), M. Kretzoi (O�γγρ�ς), M. Ikeya (EI*πωνας), I. Horaček (Tσ#9�ς), G.
Belluomini (EIταλ�ς), A. Moigne (Γαλλ"δα), ' R. Murrill (EAµερικαν�ς), Γκεν�$#O
(Mε[ικαν�ς) κα0 �ρκετ�0 (λλ�ι συγκαταλ#γ�νται �ν*µεσα στ� πι� �9ηρ� Lν�µα-
τα τ�ν συνεργατ�ν π�B π#λε[ε U EAνθρωπ�λ�γικ< FEταιρε"α FEλλ*δ�ς ν� στελε-
9,σ�υν τ0ς �ρευν#ς µας. ∆Cν �ναφ#ρ�µαι στ�Bς P,σσ�υς πιστ@µ�νες �ναλυτικ*,
καθ�τι �ναφανδ�ν µMς ?π�στηρ"O�υν, &πως κα0 Yρισµ#ν�ι πιστ@µ�νες τDς Πυ-
ρηνικDς ΦυσικDς �π� τ� Πανεπιστ@µι� Θεσσαλ�ν"κης κα0 τ�ν «∆ηµ�κριτ�».

N. M.: T2 θ* λγατε στ0ν κ0σµ�;
A. Π.: N* ’ρθ�υν ν� πισκεφθ��ν τ� Σπ@λαι� τ�ν Πετραλ,νων κα0 ν� διαπι-

στ,σ�υν µC τ� hδια τ�υς τ� µ*τια τ<ν πιστηµ�νικ< �λ@θεια, �λλ� κα0 τ�ν π�λεµ�
π�B τDς γ"νεται. FH α>τ�ψ"α θ� εeναι κα0 U καλ8τερη πρ�σφ�ρ� στ�ν EAρ9*νθρω-
π�, στ�ν πρ�π*τ�ρ* µας, σC α>τ�ν π�B µMς γ#ννησε.

N. M.: A-τ1ς τ�ς Vµρες κυκλ�φ0ρησε να �πανκδ�ση τ�5 SιSλ2�υ σας «OH Πρ�-
λευση τ�ν OEλλ!νων». T2 περιλαµS)νει �πιπλ�ν;

A. Π.: �E9ει διπλ*σι� περιε9�µεν� �π� τ<ν �ρ9ικ< �κδ�ση τ�� 1962. Περιλαµ$*νει
&λα τ� στ�ι9ε/α τ�ν µελετ�ν π�B πρ�#κυψαν κα0 �π� τ0ς τελευτα/ες �νασκαφCς τ�-
σ� στ� Σπ@λαι� &σ� κα0 στ<ν ε>ρ8τερη περι�9< τDς XαλκιδικDς. EAπ�τελε/ τ< µ�-
ναδικ< µ#9ρι στιγµDς πιστηµ�νικ< συγκεφαλα"ωση γι� τ<ν καταγωγ< τ�� 6λλη-
νικ�� λα��.

N�νσυ Mπ(σκα

A. Π.: M# µ�νη δικαι�λ�γ"α, &τι δ�θησαν �π� τ�Bς δDθεν ρευνητCς τ�� Πα-
νεπιστηµ"�υ τDς Θεσσαλ�ν"κης. Kα0 παραµ#ν�υν στ� [ωτερικ� µ#9ρι σ@µερα.
∆ι*φ�ρες α.τ@σεις τDς EAνθρωπ�λ�γικDς FEταιρε"ας FEλλ*δ�ς πρ�ς τ� ?π�υργε/�
Π�λιτισµ�� κα0 τ<ν EEφ�ρε"α Παλαι�ανθρωπ�λ�γ"ας δCν $ρ"σκ�υν �π*ντηση.
EAρν��νται κ*θε σ9ετικ< �ρευνα τ�� θ#µατ�ς, γιατ0 θ"γ�νται –&πως καταλα$α"-
νετε– �X καθηγητCς �λλ� κα0 τ� «στ*τ�υς κ$�» α>τ�ν τ�ν ρευν�ν στ< 9,ρα µας.

∆ΑΥΛqΣ/230, Φε$ρ�υ*ρι�ς 200114736



Θεσσαλ�ν	κη, 300 µ.X.: Παρα�	ασε τ��ς καν�νισµ��ς τ�� �γων	σµατ�ς τ�ς π λης κα	, �ντ!
ν" παλα	ψ$η µ% τ&ν �ντ	παλ' τ�υ, πρ�τ	µησε ν" τ&ν δ�λ�φ�ν+σ$η. Συνελ+φθη γι" τ.ν πρ /η
τ�υ α0τ+, καταδικ στηκε κα! θανατ1θηκε. Kα! 3πειδ. 4ταν 5ριστιαν'ς... 6γ	ασε. Πρ'κειται
γι" τ&ν 7γι� N9στ�ρα, τ&ν :π�;� : �ρ5ιεπ	σκ�π�ς �νακ+ρυ/ε <ς «πρ�στ τη» τ�� ?λληνικ��
π�δ�σφα	ρ�υ κα! τ�� ?λληνικ�� �θλητισµ�� γενικ1τερα.

T. σ59ση τ�� 6γ	�υ N9στ�ρ�ς κα! τ�� AAθλητικ�� ΠνεCµατ�ς τ.ν καταλα�α	ν�υµε... DOµως
Fς µ.ν �ιαστ$� κανε!ς ν" ρ	/$η ε0θCνες στ&ν π�ιµ9να τGν πρ�� των τ�υ πρ�καθ+µεν� τ�ς ?λλα-
δικ�ς 3κκλησ	ας γι’ α0τ" τ" κωµικ�τραγικ" φαιν'µενα: DEναν 7γι�-πρ�στ τη τ�� π�δ�-
σφα	ρ�υ Kητ��σε 3πιµ'νως �π’ τ&ν κ. Xριστ'δ�υλ� : Πανελλ+νι�ς ΣCλλ�γ�ς AAµει��µ9νων
Π�δ�σφαιριστGν (ΠΣAΠ) κα! Nδιαιτ9ρως : ε0φυ9στατ�ς πρ'εδρ'ς τ�υ κ. A. AAντωνι δης.
K θε 3π γγελµα, λ9νε, πρ9πει ν" O5$η τ&ν 7γι' τ�υ. PEτσι κα! : �θλητισµ'ς –π�� πρ�φανGς
κατ ντησε πι" 6πλGς 3π γγελµα– δ%ν θ" µπ�ρ��σε ν" µ9ν$η 5ωρ!ς 7γι�... PAν τ1ρα 3κε;ν�ι �R
7γι�ι κα! �R �αρ�αρικ%ς :ρδ%ς τGν :µ�δ'/ων τ�υς γκρ9µισαν τ" στ δια, κατ+ργησαν τ��ς
AOλυµπιακ��ς AAγGνες, �παγ'ρευσαν τ&ν �θλητισµ& <ς �µαρτ	α, �φ1ρισαν τ& παιγν	δι κα!
δια��λ�π�	ησαν τ& �νθρ1πιν� σGµα, π�ι'ς κ. AAντωνι δης S :π�ι�σδ+π�τε Fλλ�ς δCσµ�ιρ�ς
ρωµι&ς εTναι σ% θ9ση ν" γνωρ	K$η;

Γι’ α0τ& Wνα εTναι τ& �9�αι�: Στ!ς 27 AOκτω�ρ	�υ : ?λληνικ&ς �θλητισµ&ς θ" γι�ρτ K$η στ&
Zν�µα µι[ς �π νθρωπης (Z5ι 6πλ[ �ντιαθλητικ�ς) πρ /εως ?ν&ς δ�λ�φ'ν�υ –πλ.ν \µως
«6γ	�υ»...

Π.Λ.K.

Π	στευα 5ρ'νια τ1ρα, \τι ] µεγαλCτερη 3φεCρεση τ�� 20�� αN1να 4ταν τ& στυλ& διαρκε	-
ας. T1ρα πρ�σπαθ��ν ν" µ[ς πε	σ�υν, \τι τ" :πλικ" συστ+µατα τ" κατασκευασµ9να �π& πυ-
ρηνικ" �π'�λητα εTναι τ" ^ψηλ'τερα 3πιτεCγµατα τ�ς «^ψηλ�ς» τε5ν�λ�γ	ας.

Πρ γµατι �π9δωσαν στ��ς «Γνωστ��ς» τερ στια κ9ρδη σ% 3λ 5ιστ� 5ρ'ν� – ] τ9λεια �π'-
δ�ση. T" ν9α \σια τ�ς N9ας AEπ�5�ς, \πως κα! τ�ς πρ�ηγηθε	σης, Oρ5�νται κα! α0τ" �π&
τ��ς �0ραν�Cς. O0ρ νι�ι δ�ρυφ'ρ�ι κα! �0ρ νι�ν. _Ω Θε9, : 3ν τ�;ς �0ραν�;ς, τ	 θαυµαστ&ς
κ'σµ�ς, τ	 �0ρ νια 6ρµ�ν	α`!

E.K.

Παρ	κρ�υση «�λληνι��ντων» �νελλην�στων
OR σ5ετικ%ς µ% τ.ν �ρ5α	α cEλλ δα µελ9τες, π�� διε/ γ�νται στ" �µερικανικ" πανεπι-

στ+µια, σηµει1ν�υν ραγδα	α αd/ηση τ&ν τελευτα;� καιρ', παρ�υσι K�ντας µ λιστα κα!
3/ ρσεις... �λλ�φρ�σCνης. T.ν eδια στιγµ. π�� ] M ργκαρετ M	λλερ, καθηγ+τρια τ�� Πα-
νεπιστηµ	�υ τ�� T�ρ'ντ�, µελετ[ παραστ σεις �ρ5αι�ελληνικGν �γγε	ων κα! συµπερα	νει
πgς �R �ρ5α;�ι DEλληνες 4ταν... τρα�εστ	, : Mαρσ9λ Nτετι9ν, καθηγητ.ς τ�� πανεπιστη-
µ	�υ «TK. X'πκινς» τ�ς N. cY'ρκης, �νακ�ιν1νει πgς εTναι... �λακε	α κα! Rερ�συλ	α ν"
συγκρ	ν$η κανε!ς τ��ς �ρ5α	�υς DEλληνες µ% Fλλες φυλ9ς, δι'τι τ& Oργ� τ�υς �π�δεικνCει
π1ς 4ταν ^περ νθρωπ�ι! cEλλ"ς τ& µεγαλε;� σ�υ!

Π.Λ.K.

Παν�υρανισµ�ς

Γκ λ τ�! κ. Xριστ�δ�υλ�υ

AIΣIMA KAI A∆HPITA



DEνα �ρ5α;� θ9ατρ�, /ε5ασµ9ν� �π’
τ��ς �νθρ1π�υς κα! 3γκαταλελειµµ9ν�
�π’ τ!ς 6ρµ'διες �ρ5αι�λ�γικ%ς ^πηρε-
σ	ες, �ρ	σκεται στ.ν περι�5. τGν Tρα51-
νων cAλ	µ�υ, 3λ 5ιστα µ9τρα �π& τ.ν λε-
ωφ'ρ� B�υλιαγµ9νης. Πιθαν&ν ν" �ν�κε
στ&ν �ρ5α;� δ�µ� cAλιµ��ντ�ς, �π’ \π�υ
κατ+γετ� κα! : Rστ�ρικ&ς Θ�υκυδ	δης.
T& θ9ατρ�, παρ’ \τι διασj1K�νται �ρκετ"
µ9ρη τ�υ, δ%ν �ναφ9ρεται σ% καµµ	α – �π’
\σ�ν τ�υλ 5ιστ�ν γνωρ	K�υµε – 3π	σηµη
Oκδ�ση περ! τGν διασωθ9ντων θε τρων
τ�ς �ρ5α	ας cEλλ δας, 3νjG : �ρ5αι�λ�γικ'ς τ�υ 5Gρ�ς κινδυνεCει ν" µετατραπ$� σ% σκ�υπι-
δ'τ�π�.

Π.Λ.K.

M% κατ πλη/η εTδα στ.ν τηλε'ραση Wναν µ�να5& ν" λ9$η τ" παρ /ενα, \τι �R λα�! σ% \λ�
τ&ν Πλαν+τη �ρ	σκ�νται σ% Fσ5ηµη κατ σταση, γιατ! δ%ν τηρ��ν τ!ς 3πιταγ%ς ?ν&ς «θε	�υ»,
κατ" τ. γν1µη τ�υ µ�ιραK'µεν�υ στ!ς κατ" τ'π�υς θρησκε;ες. M λιστα κατων'µασε κα! τ"
Rερ" �ι�λ	α τ�� καθεν&ς τGν «µετ'5ων», τ" :π�;α θεωρε; σ"ν τ.ν µ'νη συνταγ. �π�φυγ�ς τ�ς
κρ	σεως... �π�σιωπ1ντας τ.ν καταστρεπτικ. 3ντ�λ. «KατακυριεCσατε τ�ς Γ�ς». AEντCπωση
µ�� Oκανε ] �R�νε! συνδικαλιστικ+ τ�υ θ9ση, \π�υ τ& πνε�µα τ�� Για5�% �ασικ , διαφ�ρ�-
π�ιηµ9ν� τ�πικ , διεκδικ��σε τ" π ντα! ∆ηλαδ. τ& �νθρωπ�κατασκευασµ9ν� «^περπ9ραν»,
�νCπαρκτ� κα! µεταφυσικ', 5ωρ!ς καµµι" 3παφ. µ% τ. ΦCση, κ'πτεται γι’ α0τ+ν, π�� π ει
πρ γµατι ν" καταστραφ$�, καθgς κα! : Fνθρωπ�ς. ∆%ν κατ λα�α τ	 3νν���σε, δεδ�µ9ν�υ \τι
µ9σα π ντα �π& τ& σCστηµα, π�� πρ�καλε; τ.ν κρ	ση, πρ�σπαθ��σε ν" δ1σ$η λCση, 3νjG ]
cEλληνικ. AAρ5αι'της, ] «:µ�λ�γ�υµ9νως τ$� φCσει KGσα», τ�� 4ταν τελε	ως Fγνωστη –κα! παρ’
\λα τα�τα... 6µαρτωλ+.

Π.Γ.

,Hθικ�πνευµατικ/ λιν	τσα
XΘEΣ: Λ �ρ�ς π�λ9µι�ς τ�ς ?λλην�5ριστιανικ�ς �π της κα! τ�� ?�ραι�5ριστιανικ��

Για5�εδισµ�� 3νυπ�γρ φως S ψευδωνCµως.
ΣHMEPA: M9σjω ?ν&ς 3ντCπ�υ µ% µηνια;� κ'στ�ς 3κδ'σεως τριπλ σι� τ�� «∆» κινδυ-

ν�λ'γ�ς (περ! «δι5ασµ��» τ�ς cEλλ δ�ς δ�θεν –γρ φε BυKαντιν�ρρωµα	ικης πνευµατικ�ς
δικτατ�ρ	ας–  κα	... ναυαγ�σ1στης τ�� �υθιK'µεν�υ «?νωτικ��» ?λλην�5ριστιανικ�� σκ�-
ταδισµ��· κα! π νω �π’ \λα 5υδα;�ς συκ�φ ντης κα! 3ντεταλµ9ν�ς ^�ριστ.ς \σων �µCν�-
νται στ.ν 3π	θεση τ�� σιωνιστικ�� µισελληνισµ��.

PEσ5ατ�ς α0τ�ε/ευτελισµ'ς. Kα! �9�αια 3σ5 τη πρ�δ�σ	α.
Γ.Σ.Π.

«Kατακυριε0σατε τ1ς Γ1ς»

,Aγν�ηµ3ν� �ρ4α5� θ3ατρ�



«cO δ% cIππ'δαµ�ς, : υR&ς τ�� E0ρυφGντ�ς, : :π�;�ς κατ+γετ� 3κ τ�ς Mιλ+τ�υ –α0τ&ς
: cIππ'δαµ�ς 3φε�ρε τ.ν ρυµ�τ�µικ.ν δια	ρεσιν τGν π'λεων κα! 3ρρυµ�τ'µησε τ&ν Πει-
ραι[, ^π�ρ/ε δ% κα! κατ" τ&ν Fλλ�ν τρ'π�ν τ�ς δια�ι1σε1ς τ�υ Fνθρωπ�ς κFπως πα-
ρ δ�/�ς λ'γjω φιλ�δ�/	ας κα! συµπεριεφ9ρετ� κατ" τ�ι��τ�ν τρ'π�ν, rστε ν" φα	νε-
ται εNς µερικ�Cς, \τι δι�γε �	�ν περ	εργ�ν λ'γjω τ�ς µεγ λης κ'µης τ�υ κα! τGν π�λυ-
τελGν κ�σµηµ των τ�υ, πρ�σ9τι δ% κα! τ�ς Fλλης 3νδυµασ	ας τ�υ, ] :π�	α 4τ� µ%ν
ε0θην+, �λλ" κα! θερµ+, κατ λληλ�ς Z5ι µ'ν�ν κατ" τ&ν 5ειµGνα �λλ" κα! κατ" τ.ν
θεριν.ν περ	�δ�ν, sθελε δ% ν" εTναι Oµπειρ�ς κα! \λων τGν θεµ των τGν 35'ντων σ59-
σιν πρ&ς τ.ν φCσιν –α0τ&ς λ�ιπ&ν : cIππ'δαµ�ς πρGτ�ς 3κ τGν µ. �ναµει5θ9ντων εNς
τ" π�λιτικ" πρ γµατα 3πε5ε	ρησε ν" γρ ψ$η περ! τ�ς µ�ρφ�ς τ�� �ρ	στ�υ π�λιτεC-
µατ�ς. cHτ�	µαKε δ% τ.ν π'λιν : cIππ'δαµ�ς κατ" µ%ν τ&ν �ριθµ&ν ν" περιλαµ� ν$η δ9-
κα 5ιλι δας κατ�	κων, ν" εTναι δ% δι$ηρηµ9νη εNς τρ	α µ9ρη· διε51ριKε δηλαδ. εNς τρ	α
µ9ρη τ��ς κατ�	κ�υς τ�ς π'λεως, τ& µ%ν πρGτ�ν περιλαµ� ν�ν τ��ς τε5ν	τας, τ& δ%
δεCτερ�ν τ��ς γεωργ��ς κα! τ& τρ	τ�ν τ��ς π�λεµιστ"ς κα! τ��ς O5�ντας τ" \πλα. ∆ι$+-
ρεσε δ% 3π	σης : cIππ'δαµ�ς τ.ν περι�5.ν τ�ς π'λεως εNς τρ	α µ9ρη, δηλαδ. εNς τ.ν
Rερ"ν περι�5+ν, τ.ν περι�5.ν τ�� δηµ�σ	�υ κα! τρ	τ�ν τ.ν Nδιωτικ.ν· <ς Rερ"ν καθ1-
ρισεν 3κε	νην τ.ν περι�5+ν, �π& τ.ν :π�	αν θ" παρασκευ K�υν τ"ς καθιερωµ9νας
πρ&ς τ��ς θε��ς θυσ	ας, <ς δηµ�σ	αν περι�5.ν καθ1ρισεν 3κε	νην, �π& τ" πρ�ϊ'ντα
τ�ς :π�	ας θ" διατρ9φωνται �R π�λεµιστα	, <ς Nδιωτικ.ν τ9λ�ς τ.ν �ν+κ�υσαν εNς τ��ς
γεωργ�Cς. ET5ε δ% τ.ν γν1µην : cIππ'δαµ�ς, \τι κα! τ" εeδη τGν ν'µων εTναι µ'ν�ν
τρ	α· δι'τι 3ν'µιKεν, \τι κα! τ" �ντικε	µενα, εNς τ" :π�;α περιστρ9φ�νται αR δ	και, εTναι
κα! α0τ" τρ	α κατ" τ&ν �ριθµ'ν, δηλαδ. τ& �δ	κηµα τ�ς πρ�σ��λ�ς, τ& �δ	κηµα τ�ς

�Aν κα� � 	Iππ�δαµ�ς � Mιλ�σι�ς (γ�νν. 500 π.X.) φηµ σθηκε
κατ$ τ%ν &ρ(αι�τητα )ς σπ�υδα+�ς &ρ(ιτ�κτων κα� π�λε�δ�-
µ�ς (.λ. σ(ετικ/ς 0ρθρ� τ�1 κ. Σαρ3ντ�υ Παν5ς στ5ν «∆», τ.
227), <ν τ�=τ�ις >π?ρ@ε κα� σπ�υδα+�ς ν�µ�θ�της κα� π�λιτει-
�λ�γ�ς. OB π�λιτικCς θεωρ ες τ�1 	Iππ�δ3µ�υ δCν D(�υν <@ε-
τασθ? κα� δCν <@ετιµ�θησαν <παρκ/ς µ�(ρι σ�µερα. ∆υστυ(/ς
&π5 τ$ συγγρ3µµατ3 τ�υ µ�ν� τρ α &π�σπ3σµατα διεσEθησαν
&π5 τ5ν Στ�.α+�. FEπ σης τρε+ς τ τλ�ι συγγραµµ3των τ�υ διε-
σEθησαν: � Iνας «Περ! συνταγµατικ�ς π�λιτε	ας», �B δC 0λλ�ι
δ=� «Περ! γαλ+νης τ�ς ψυ5�ς» κα� «Περ! ε0δαιµ�ν	ας».
T5 «Περ! συνταγµατικ�ς π�λιτε	ας» σ=γγραµµα τ�1 	Iππ�δ3µ�υ <@ετ3Kει
κα� <πικρ νει � FAριστ�τ�λης στ$ «Π�λιτικ » τ�υ (.ι.λ � B´, παρ3γρ. 5), δι�-
τι δι�φερε &π5 τ5 δικ� τ�υ π�λιτειακ5 σ=στηµα. Λ�γει � FAριστ�τ�λης τ$
O@?ς:

,Aπ� τ�ν ε´ π.X. α78να 9 :Iππ�δαµ�ς 
ε;4ε �ναλ0σει τ� συνταγµατικ� π�λ�τευµα

ΣTIΣ I∆EEΣ TOY ΣTHPIXΘHKAN
OI NEΩTEPEΣ ∆HMOKPATIEΣ



Kηµ	ας κα! τρ	τ�ν τ�� φ'ν�υ. AEπ	σης 3θεσµ�θ9τησε κα! Wνα �ν1τατ�ν δικαστ+ρι�ν,
εNς τ& :π�;�ν Oπρεπε ν[ παραπ9µπωνται πρ&ς 3πανε/9τασιν \λαι αR δ	και, περ! τGν
:π�	ων 3φα	νετ�, \τι δ%ν 3λ+φθησαν uρθα! �π�φ σεις· τ��τ� δ% τ& �ν1τατ�ν δικα-
στ+ρι�ν τ& �π+ρτιKεν �π& µερικ��ς γ9ρ�ντας, �R :π�;�ι καθωρ	K�ντ� δι’ 3κλ�γ�ς.
AEν'µιKε δ% πρ�σ9τι, \τι αR �π�φ σεις εNς τ" δικαστ+ρια δ%ν πρ9πει ν" λαµ� νωνται
κατ'πιν ψηφ�φ�ρ	ας τGν δικαστGν, �λλ" \τι Wκαστ�ς �π& τ��ς δικαστ"ς Oπρεπε ν"
φ9ρ$η Wνα πιν κι�ν, εNς τ& :π�;�ν ν" �ναγρ φ$η, \τι καταδικ Kει τ&ν κατηγ�ρ�Cµεν�ν,
3"ν τ&ν κατεδ	καKεν �π�λCτως, S ν" �φ+ν$η τ& πιν κι�ν κεν'ν, 3"ν τ&ν 3θε1ρει �π�-
λCτως F/ι�ν �παλλαγ�ς �π& π σης π�ιν�ς· 3"ν \µως τ&ν 3θε1ρει 3ν µ9ρει µ'ν�ν F/ι�ν
καταδ	κης, Z5ι δ% F/ι�ν �θjω1σεως, Oπρεπε ν" πρ�σδι�ρ	σ$η α0τ& εNς τ& πιν κι�ν· τα�τα
δ% πρ�9τεινεν : cIππ'δαµ�ς, δι'τι 3ν'µιKεν, \τι τ& Nσ5��ν σCστηµα διε/αγωγ�ς τGν
δικGν vν γκαKε τ��ς δικαστ"ς ν" παρα�α	ν�υν τ&ν \ρκ�ν των, δι'τι 3λ µ�αν�ν τ.ν
µ	αν S τ.ν Fλλην �π'φασιν (�θjωωτικ.ν S καταδικαστικ.ν Fνευ 3πιµετρ+σεως τ��
�αθµ�� τ�ς 3ν�5�ς τ�� κατηγ�ρ�υµ9ν�υ). Πρ�σ9τι δ% εNσηγ+θη Wνα µ'ν�ν, δι" τ��
:π�	�υ καθωρ	Kετ�, \πως �R ^π�� λλ�ντες µ	αν πρ'τασιν 3/υπηρετ��σαν τ& συµφ9-
ρ�ν τ�ς π'λεως λαµ� ν�υν µ	αν τιµητικ.ν �µ�ι�+ν, 3π	σης δ% καθ1ρισε ν" διατρ9-
φωνται �π& τ& δηµ'σι�ν ταµε;�ν �R πα;δες τGν φ�νευ�µ9νων εNς τ&ν π'λεµ�ν, δι'τι Oλε-
γεν, \τι δ%ν εT5εν �κ'µη καθ�ρισθ� δι" ν'µ�υ εNς Fλλας π'λεις τ��τ�· Nσ5Cει \µως :
ν'µ�ς �wτ�ς σ+µερ�ν κα! εNς τ"ς AAθ+νας κα! εNς Fλλας ?λληνικ"ς π'λεις. DΩρισε πρ&ς
τ�Cτ�ις : cIππ'δαµ�ς ν" 3κλ9γωνται \λ�ι �R Fρ5�ντες �π& τ&ν λα'ν, <ς λα&ν δ% 3θε1-
ρει τ"ς τρε;ς τ /εις τ�ς π'λεως· τ�Cτων δ% τGν 3κλεγ9ντων ^π& \λ�υ τ�� λα�� �ρ5'-
ντων καθ1ρισεν <ς Oργ�ν ν" O5�υν τ.ν φρ�ντ	δα τGν δηµ�σ	ων πραγµ των κα! τGν
Kητηµ των τGν /9νων κα! τGν uρφανGν.
»A0τ" λ�ιπ&ν εTναι τ" περισσ'τερα κα! τ" περισσ'τερ�ν 3/ \λων τGν Fλλων �/ι'λ�-
γα µ9ρη τ�� π�λιτεCµατ�ς τ�� cIππ�δ µ�υ.»

(Mετ3φρασι Σπ. Mαγγ να)

	O δια(ωρισµ5ς τ?ς π�λεως σ� τρ α µ�ρη, π�P κ3νει � FAριστ�τ�λης Qτ�ι σC τε-
(ν τες, σC γεωργ�=ς κα� στ5 «πρ�π�λεµ��ν» κα� «τ" \πλα O5�ν» (=π�λεµιστCς)
δCν εSναι � Tδι�ς µC <κε+ν�ν τ�1 	Iππ�δ3µ�υ, π�P &ναφ�ρεται στ5 &π�σπασµα
π�P δι�σωσεν � Στα.α+�ς. 	O 	Iππ�δαµ�ς λ�γει στ%ν &ρ(% τ�1 &π�σπ3σµατ�ς τ$
O@?ς:

«Λ9γω δ’ 3γ1, \τι ] \λη π�λιτε	α δια5ωρ	Kεται σ% τρε;ς τ /εις, \τι ] µ	α µ%ν
εTναι τGν ε0γενGν (=&ρ στων), ] δεCτερη τGν δυνατGν (=π�λεµιστ/ν) κα! ]
τρ	τη ] τGν 3κπληρ�Cντων κα! 5�ρηγ�Cντων τ" �ναγκα;α. AOν�µ Kω δ% τ& µ%ν
πρGτ� πλ�θ�ς ��υλευτικ& (=.�υλευ�µεν�), τ& δ% δεCτερ� 3πικ�υρικ& (=.�η-
θητικ5) κα! τ& τρ	τ� � ναυσ�. Kα! τ" µ%ν δC� πρGτα εTναι eδια τGν ε0π'ρων,
τGν 3λεCθερ�ν �	�ν 35'ντων, τ& δ% τρ	τ� τGν �ι�µη5 νων. Kα! τ& µ%ν ��υ-
λευτικ& εTναι τ& Fριστ�, τ& δ% τGν �ι�µη5 νων τ& κατ1τερ�, κα! τ& ��ηθητικ&
µ9σ�ν. Kα! τ& µ9ν ��υλευτικ& πρ9πει ν" Fρ5$η, τ& δ% �ι�µ+5αν� ν" Fρ5εται· κα!
τ& ��ηθητικ& ν" Fρ5$η κα! ν" Fρ5εται.»

	O διαφ�ρετικ5ς τρ�π�ς δια(ωρισµ�1 τ?ς π�λεως σC τ3@εις µετα@P FAριστ�τ�-
λ�υς κα� 	Iππ�δ3µ�υ Qγειρε πρ�.ληµα, τ5 �π�+� µ�(ρι σ�µερα δCν D(ει @εκαθα-
ρισθ?. �Aλλ�ι >π�στηρ K�υν, Uτι � FAριστ�τ�λης Dσφαλε στ5 θ�µα τ�1τ� κα�

OI TPEIΣ TA	EIΣ TΩN ΠOΛITΩN
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0λλ�ι, Uτι τ5 &π�σπασµα τ�1 	Iππ�δ3µ�υ, π�P δι�σωσε � Στ�.α+�ς, &ν�κει σC
0λλ�ν 	Iππ�δαµ�, �µEνυµ� τ�1 Mιλησ �υ κα� µεταγεν�στερ� τ�1 FAριστ�τ�λ�υς,
&λλ$ 	Iππ�δαµ�ς συγγραφεPς µεταγεν�στερ�ς τ�1 FAριστ�τ�λ�υς �^δε�ς &ναφ�-
ρεται &π5 τ�Pς &ρ(α �υς συγγραφε+ς.

T�1τ� πιστ�π�ιε+ται &π5 τ%ν τελευτα α παρ3γραφ� τ�1 &π�σπ3σµατ�ς τ�1
	Iππ�δ3µ�υ (παρ$ Στ�.α _ω), µC τ%ν �π� α συστ�νει )ς κυριEτερα στ�ι(ε+α τ?ς
π�λιτε ας τ%ν .ασιλε α, τ%ν &ριστ�κρατ α κα� τ%ν δηµ�κρατ α, τ$ �π�+α κατ$ τ$
νεEτερα συνταγµατικ$ ̀  &ντιπρ�σωπευτικ$ π�λιτε=µατα εSναι � .ασιλε=ς, a γε-
ρ�υσ α κα� a .�υλ�. 	H τελευτα α παρ3γραφ�ς τ�1 &π�σπ3σµατ�ς D(ει )ς O@?ς:

«AEκ τGν ν'µων ν" πρ�9ρ5εται ] �σφ λεια Oτσι, Fν κα! ] π�λιτε	α εTναι µικτ.
S συντεταγµ9νη 3/ \λων τGν Fλλων· λ9γω δ% Z5ι τGν παρ" φCσιν �λλ" τGν κατ"
φCσιν ^φισταµ9νων π�λιτειGν, δι'τι καµµ	α �ν γκη δ%ν ^π ρ5ει τ�ς τυρανν	ας
στ!ς π'λεις 3κτ&ς τ�ς uλιγαρ5	ας, κα! τ��τ� γι" λ	γ� 5ρ�νικ& δι στηµα. Πρ9πει
λ�ιπ&ν ν" τα5θ$� πρGτ�ν ] �ασιλε	α κα! δεCτερ�ν ] �ριστ�κρατ	α. ∆ι'τι ] �α-
σιλε	α εTναι πρ[γµα θε�µ	µητ� κα! δCσκ�λ� ν" φυλα5θ$� �π& τ.ν �νθρ1πινη ψυ-
5+, 3πειδ. τα59ως µετα� λλεται �π& τ.ν τρυφ. κα! τ.ν x�ρι (=πρ�.�λ% >π�λ�-
ψεων κα� Kηµ α ̀  λ=πη συνανθρEπων). Γι" τ��τ� �κρι�Gς δ%ν πρ9πει ν" τ.ν µε-
τα5ειριK1µεθα �π�λCτως, �λλ’ \σ� τ& δυνατ&ν 5ρησ	µως γι" τ.ν π�λιτε	α ν"
εNσαγ γωµεν 3π! πλ9�ν τ.ν �ριστ�κρατ	α· δι'τι εTναι περισσ'τερ�ι Fρ5�ντες,
κα! φ9ρ�νται Kηλ'τυπα µετα/C των, κα! π�λλ%ς φ�ρ%ς �ντιµετα� λλ�νται (3ναλ-
λ σσ�νται) �R �ρ59ς. cH δ% δηµ�κρατ	α εTναι µ%ν �ε�α	ως �ναγκα	α ν" ^π ρ5$η·
δι'τι : π�λ	της π�� εTναι µ9λ�ς τ�ς \λης π�λιτε	ας, πρ9πει ν" �π�λαµ� ν$η κ -
π�ιας �µ�ι��ς �π’ α0τ+ν, �λλ" πρ9πει ν" 5αλιναγωγ�ται 3παρκGς· δι'τι : Z5λ�ς
εTναι θρασ�ς κα! α0θ δης.»

TO ΠPOTYΠO THΣ ΣΠAPTIATIKHΣ ΠOΛITEIAΣ
	O 	Iππ�δαµ�ς φα νεται, Uτι >π?ρ@ε � πρ/τ�ς, � �π�+�ς Dγραψε περ� συντε-
ταγµ�νης π�λιτε ας κα� Uτι σC κ3θε συντεταγµ�νη π�λιτε α πρ�πει a <@�υ-
σ α ν$ &σκ?ται &π5 τ%ν .ασιλε α, τ%ν &ριστ�κρατ α κα� τ% δηµ�κρατ α. T�-
τ�ι�, 0γραφ� Uµως, π�λιτειακ5 σ=στηµα >π?ρ(ε στ%ν Σπ3ρτη, Uπ�υ τ%ν
<@�υσ α &π�τελ�1σαν �B δ=� .ασιλε+ς, �B π�ντε Dφ�ρ�ι κα� �B εTκ�σι dκτe γε-
ρ�υσιαστ�ς, <κλεγ�µεν�ι Uλ�ι &π5 τ%ν συν�λευση τ�1 λα�1, τ�1 �π� �υ fσαν
&ντιπρ�σωπ�ι.

TO ΣYΣTHMA THΣ ΣYNTAΓMATIKHΣ ΠOΛITEIAΣ
FAσ(�τως Uµως πρ5ς τ5 π�ι5ς fταν � 	Iππ�δαµ�ς π�P Dγραψε τ5 κε µεν�
περ� π�λιτε ας π�P δι�σωσε � Στ�.α+�ς, γεγ�ν5ς µεγ στης &@ ας, τ5 �π�+�
περιπ�ιε+ <@αιρετικ% τιµ% στ5 	Eλληνικ5 �Eθν�ς, εSναι τ5 Uτι µετα@P τ/ν
&ρ(α ων 	Eλλ�νων >π?ρ@ε κα� κ3π�ι�ς συγγραφε=ς, � �π�+�ς συν�γραψε ̀
<πεν�ησε τ5 σ=στηµα τ?ς συνταγµατικ�ς (` συντεταγµ9νης) π�λιτε ας.
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OB Dφ�ρ�ι, καθeς κα� a Γερ�υσ α τ?ς Σπ3ρτης, fσαν hσ�ψηφ�ι κα� hσ�δ=να-
µ�ι µC δ=� .ασιλε+ς (Πλ3των, «N'µ�ι», .ι.λ � Γ´). Kατ$ τ5ν FAριστ�τ�λη �B Dφ�-
ρ�ι φα νεται ν$ εS(αν τ%ν &νEτατη <@�υσ α κα� Qλεγ(αν κα� τ�Pς .ασιλε+ς &κ�-
µη· δι�τι λ�γει Uτι a δ=ναµη τ/ν <φ�ρων fτ� «Nσ�τCρανν�ς»: «κα! δι" τ& τ.ν
�ρ5.ν εTναι λ	αν µεγ λην (τ/ν <φ�ρων) κα! Rσ�τCρανν�ν...» («Π�λιτικ$» 1270 .).
OB .ασιλε+ς, a Γερ�υσ α κα� �B Dφ�ρ�ι &π�ρτιKαν τ%ν ν�µ�θετικ% <@�υσ α. OB Dφ�-
ρ�ι κα� a Γερ�υσ α εS(αν <κτ5ς τ?ς ν�µ�θετικ?ς <@�υσ ας κα� kρµ�δι�τητες δι-
�ικητικCς κα� δικαστικ�ς.

TελειEν�ντας σηµειEν�µε, Uτι �B &ρ(α+�ι lEλληνες <πιν�ησαν κα� <φ3ρµ�σαν
Uλα σ(εδ5ν τ$ π�λιτειακ$ συστ�µατα, π�P fσαν δυνατ$ στ%ν &νθρEπινη φ=σι,
γι$ τ%ν ε^ηµερ α κα� πρ��δ� τ/ν π�λιτει/ν.

T$ π�λιτειακ$ α^τ$ συστ�µατα τ/ν &ρ(α ων 	Eλλ�νων &π�τ�λεσαν τ$ πρ�τυ-
πα Uλων σ(εδ5ν τ/ν συνταγµ3των τ/ν παλαι�τ�ρων κα� νεωτ�ρων <θν/ν. 	O
	Iππ�δαµ�ς εSναι � πρ/τ�ς π�P <πιν�ησε κα� <γγρ3φως πρ�τεινε τ5 σ=στηµα τ?ς
συνταγµατικ?ς (` συντεταγµ�νης) π�λιτε ας (τ?ς �π� ας τ%ν <@�υσ α &πετ�λ�υν
a .ασιλε α, a &ριστ�κρατ α κα� a δηµ�κρατ α) Qτ�ι τ%ν µικτ% π�λιτε α. 	H ση-
µαντικ% α^τ% πρ�σφ�ρ$ τ�1 	Iππ�δ3µ�υ, a �π� α σ(εδ5ν &γν�ε+ται µ�(ρι σ�µε-
ρα, περιπ�ιε+ µεγ στην τιµ%ν στ5 	Eλληνικ5 �Eθν�ς.

BιBλι�γραφ�α
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∆ηµ. K. Mαργ3της

FAνατρ�(�ντας σ�µερα στ5 σ=νταγµα τ/ν 	Hνωµ�νων Π�λιτει/ν τ?ς FAµε-
ρικ?ς, .λ�π�µεν Uτι τ�1τ� µιµε+ται τ5 σπαρτιατικ5 κα� τ5 π�λιτειακ5 σ=-
στηµα τ�1 	Iππ�δ3µ�υ σC µεγ3λ� .αθµ�. T5 &µερικανικ5 σ=νταγµα πρ�-
.λ�πει τρε+ς <@�υσ ες τ?ς 	Oµ�σπ�νδιακ?ς Kυ.ερν�σεως: T%ν FEκτελεστικ%
µC <πικεφαλ?ς τ5ν Πρ�εδρ�, τ%ν N�µ�θετικ% π�P τ%ν &π�τελ�1ν τ$ δ=� ν�-
µ�θετικ$ σEµατα τ�1 	Oµ�σπ�νδιακ�1 K�γκρ�σσ�υ (δηλ. a Γερ�υσ α κα�
a B�υλ% τ/ν FAντιπρ�σEπων) κα� τ%ν ∆ικαστικ% µC <πικεφαλ?ς τ5 FAνE-
τατ� ∆ικαστ�ρι�.
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Γιατ� «θ�γ�νται»;

OR µ γ�ι τ�ς σCγ5ρ�νης 3/απ τησης µ[ς σερ�	ρ�υν τ.ν «πλη-
ρ�φ'ρηση» τ�ς τηλε'ρασης σ"ν πρ'�δ�, \ταν �R κ�υρελιασµ9νες
κα! διαλυµ9νες Φιλ�σ�φ	α-AEπιστ+µη-T95νη, σπαρ γµατα πλ9�ν,
περν��ν �π& τ.ν uθ'νη σ"ν 3φιαλτικ" κ�µµ τια γι’ α0τ&ν π�� O5ει
τ.ν συγκρ�τηµ9νη δ�µ. τ�ς cEλληνικ�ς AAρ5αι'τητας. cO σηµε-
ριν&ς Για5�% µ% τ&ν «π�λιτισµ'» τ�υ κατακερµατ	Kει τ" π ντα στ&
παι5ν	δι τ�ς τηλε'ρασης, – καλειδ�σκ'πι� �γν�	ας. PEτσι �λ9πεις
τ��ς σηµεριν�Cς, π�� δ%ν Oφθασαν (ε0κ�λ1τερα κ�υτσα	νεις, �π&
τ& ν" τρ95$ης), ν" πρ�εκτε	ν�υν τ.ν AAρ5αι'τητα στ&ν ?�ραι�5ρι-
στιανισµ& κα! ν" τ�ς ν�θεC�υν τ.ν �σCλληπτη καθαρ'τητα µ% τ.ν
?λλην�5ριστιανικ. �π τη. ∆C� πρ γµατα µ. �ναµ	/ιµα, γιατ! :
?�ραι�5ριστιανισµ&ς δ%ν O5ει δικ+ τ�υ κατ θεση π�λιτισµ�� \πως
] AAρ5αι'της. ΠGς, γι" παρ δειγµα, Wνας Oστω κα! καλ&ς vθ�π�ι&ς
µ9σα �π& 3δG µπ�ρε; ν" �π�δ1σ$η στ.ν AEπ	δαυρ� τ.ν AAρ5α	α
Tραγjωδ	α; DOτι Oγινε κα! µ% τ" µεγ λα uν'µατα E0ρωπα	ων Kω-
γρ φων S κα! γλυπτGν, π�� 3πι5ε	ρησαν �νεπιτυ5Gς ν" �π�δ1-
σ�υν τ.ν AAρ5αι'τητα. DOµ�ια 3πιλεγµ9ν�ι «Rστ�ρικ�!» �π& τ& σC-
στηµα πρ�ωθ��ν Nδ9ες «?νωτικ9ς», «π�λυµ�ρφικ��» τCπ�υ, «π�-
λυπ�λιτισµικ%ς» µ% ^π���λιµια	α συκ�φ ντηση τGν AEθνGν, τGν
:π�	ων τ" κακ" εTναι πρ�ϊ&ν τ�� 5ριστιανικ�� Mεσα	ωνα, τ�� κα-
πιταλισµ��, τ�� µαρ/ισµ��, στ" :π�;α Oθνη \µως πρ�σπαθ��ν ν"
µεταθ9σ�υν τ.ν ε0θCνη τ�� συστ+µατ�ς.

Λ9νε κα! τ& Fλλ�: ν" µ+ν... πληγ1ν�υµε τ" Fλλα Oθνη. Θ" σ�+-
σ�υµε δηλαδ. τ.ν cIστ�ρ	α; DOτι, 3/95ει τ& κ'��υµε! Kα! γιατ! ν"
θ	γωνται; τ��ς θ	γει ] Rστ�ρικ. �λ+θεια S τ" 3γκλ+µατα π�� O5�υν
διαπρ /ει κατ" τ�� π�λιτισµ��; M% κ τι τ9τ�ιες κινδυν�λ�γ	ες τ&
σCστηµα πρ�ωθε; τ.ν 3πι��λ. κα! 3πι�	ωσ+ τ�υ.

∆ικαι1νεται ] θ9ση τ�� «∆αυλ��», π�� �π& τ.ν �ρ5. �µετακ	-
νητ�ς κηρCσσει, \τι µ'ν�ν �τ�µικ , 5ωρ!ς :µαδ�π�	ηση, µπ�ρε; :
Fνθρωπ�ς ν" καταλ �$η τ	 γ	νεται γCρω τ�υ, περν1ντας µ9σα �π&
τ.ν Rστ�ρικ. πε;ρα. Π'σ� δCσκ�λ�ς δρ'µ�ς κα! π'σ� ] θρυλ�Cµε-
νη «π�λυµ�ρφ	α» εTναι �δCνατ�ν µ9σα �π& τ.ν :µαδ�π�	ηση τ�ς
?λλην�5ριστιανικ�ς πρ�παγ νδας ν" �ρ$� τ.ν πραγµατικ. Oνν�ια
π�� τ�ς ταιρι Kει, τ.ν Oνν�ια τ�ς τελε	ωσης...

Παντελ1ς Γλ	ρ�ς



�Hταν περασµ�να µεσνυκτα κα� τ� φεγγρι ε��ε κρυφτ� �π� �ρα π�σω �π�
πυκν� µα�ρα σ�ννεφα. M�α !ρ"�# $γρια µστι%ε τ&ρα τ� 'ρηµ" τ"π�". M� )
µαυρ"φ"ρεµ�ν"ς )δ"ιπ,ρ"ς συν��ι%ε ν� περπατ-. �πτ,ητ"ς τ� µ"ν"πτι π"/
0δηγ"�σε πρ�ς τ� νεκρ"ταφε1". 2Eφτασε στ#ν π,ρτα κα� τ#ν $ν"ι4ε. A6τ7, �φ"�
'τρι4ε �πα�σια µ�σα στ#ν σιγ7, κατπιε τ�ν σκ"τειν�ν 9πισκ�πτη. A6τ�ς στα-
µτησε γι� λ�γ" διστακτικ�ς κι <στερα µπα�ν"ντας σ’ >να πλγι" δρ"µ�σκ" �ρι-
στερ� µ�τρησε τρε1ς τφ"υς. Στ�ν τελευτα1" σ7κωσε τ#ν ταφ,πλακα κα� �&θη-
κε µ�σα.

AEκε1, στ�ν ε6ρ��ωρ"ν "Bκ"γενειακ� τφ", π"/ τ�ν φ&τι%ε >να µισ"λυωµ�ν"
κερ�, τ�ν περ�µεναν "C τρε1ς τ"υ συνεργτες, κρατ"�ντες Dργισµ�ν"ι τ�ν «∆αυ-
λ,».

– 2Hθελα ν ’4ερα π"ιαν"� µ... (µπ�π) Kταν Bδ�α ν ’ρθ"�µε τ�τ"ιαν �ρα 9δL,
ε�πεν ) νε"εισελθ&ν.

– Πψε, Oλ�θιε, ν� διαµαρτ�ρεσαι, ψιθ�ρισεν ) >νας, π"/ φαιν,ταν �ρ�ηγ,ς.
T� 4�ρεις, Qτι R δ"υλει� θ�λει µυστικ,τητα. Θ�λεις ν� µ.ς πισTη στ#ν π�ννα τ"υ
«UO 2Aλλ"ς Λ,γ"ς»·

– Σκστε 9πιτ�λ"υς, µ"�γκρισε ) $λλ"ς. ∆Yν Zρθαµε ’δL, γι� ν� µαλ&σ"υµε.
AEδL Zρθαµε, ν� !ρ"�µε τρ,π"υς, γι� ν� σιγ7σTη ) «∆αυλ,ς». Γιατ�, Qπως !λ�-
πετε, κυκλ"φ"ρε1 �κ,µη. E�πε, κα� τ"/ς π�τα4ε τ� περι"δικ� κατ� πρ,σωπ".

– ∆υστυ�Lς! κλαψ"�ρισε κι ) τρ�τ"ς, περισσ,τερ" γι� ν� φανT� �ρεστ�ς στ’ �φε-
ντικ, τ"υ.

– Λ"ιπ,ν, γι� ν� δ"�µε τ� κναµε σ7µερα, !ρυ�7θηκεν ) �ρ�ηγ,ς.
– AEγ&, ε�πεν ) πρLτ"ς, τ#ν 'στησα σY γνωστYς καφετ�ριες, κι Qπ"ι"ν ε<ρισκα,

γνωστ�ν ] $γνωστ", τ�ν ρωτ"�σα, $ν 'µαθε Qτι π"υλ7θηκε ) «∆αυλ�ς» σY γνω-
στ� 9κδ"τικ� συγκρ,τηµα. AAφεντικ,, µ"� �ρωστ.ς ε^κ"σι _κτ` �ιλιδες �π’
τ"/ς καφ�δες.

– Σιγ� τ� D� µ# γ�ν"υν _µελ�ττα, µ"υρµ"�ρισεν ) δε�τερ"ς. Kι <στερα στε-
ντ"ρε�-α τT� φωνT� Zρ�ισε λ�γων: AEγ` 'πιασα Qλα τ� !ι!λι"πωλε1α κα� τ� περ�-
πτερα, Qπ"υ π"υλι�ται ) «∆αυλ,ς», κι $ρ�ισα ν� διαδ�δω Qτι ) Λµπρ"υ ε�ναι
µασLν"ς τεσσαρακ"στ"� >κτ"υ !αθµ"� κι Qτι τ� τρισθλι" περι"δικ, τ"υ 94υ-
πηρετε1 τ� συµφ�ρ"ντα τ�ς Mαλαισιαν�ς κα� Mπ"υρ"υντιαν�ς Στ".ς.

UO �ρ�ηγ,ς, µY φων# π"/ µ,λις �κ"υγ,ταν, µ"υρµ"�ρισε κυττ%"ντας τ�ν
$λλ":

– Kι 9σ�;
– AEγ` λ�ω ν� τ"� δ�νω, dπ"τ"νθ,ρισεν ) τρ�τ"ς κι 'κανε ν� µετακιν7σTη πλ-

για τ#ν ταφ,πλακα. 
eOµως, α6τ# παρ�µενε πεισµατικ� �κ�νητη. M�σα στ#ν πρεµ"�ρα τ"υς δYν

$κ"υσαν τ�ν φ�λακα, π"�, 9νfL περιπ"λ"�σε, !ρ�σκ"ντας _λ�γ"ν �ν"ικτ# τ#ν
ταφ,πλακα, τ#ν 'κλεισεν gρµητικ.

Kα� R !ρ"�# συν��ι%ε ν� π�φτTη...
Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

�Eν τ�φ�ω

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



OC eEλληνες –«$"κν"ι, τ"λµηρ"�, νεωτερ"π"ι"� κα� ε6�λπιδες» (Θ"υκυδ�δης)–
�π� τ� παµπλαια 'τη �ν"��θηκαν στ�ν κ,σµ" π"/ hπλων,ταν µπρ"στ τ"υς κα�
iδρυσαν 9µπ"ρικ� κα� π"λιτιστικ� κ�ντρα, πρ"κειµ�ν"υ ν� στεγσ"υν τ"/ς κ,-
σµ"υς τLν _νε�ρων τ"υς. 2Hδη �π� τ� �ρ,νια τ"� M�θ"υ "C AAργ"να�τες δι� τ"�
Tανιδ"ς 'φθασαν στ#ν AAρκτικ# κα� 9κε1θεν στ#ν «AHλεκτρ�δα ν�σ"ν» (Bαλ-
τικ#) κα� τ�ς «UHρκλειες Στ�λες» ] «Στ�λες τ"� Kρ,ν"υ» (Γι!ραλτρ). OC Mι-
νω�τες κα� Mυκηνα1"ι κατ�κτησαν τ� νησι� τ"� EBρηνικ"� κα� τ#ν AAµερικ7,
Qπως µαρτυρ"�ν τ� _ν,µατα Π"λυνησ�α, AIνδ"νησ�α, Mελανησ�α κα� AAµα%,νι"ς.
[UO AOδυσσε�ς, 9κτελ&ντας πρ"φανLς διατεταγµ�νην �π"στ"λ7, 94ωκεαν�σθηκε
κα� !ρ�θηκε στ#ν ν,τια AAµερικ7, Qπ"υ 'λα!αν �&ρα τ� πλε1στα τLν κατ"ρθω-
µτων κα� παθηµτων τ"υ, σ�µφωνα µY τ#ν H. Mertz.] OC eEλληνες τ�λ"ς τ�ς
AAρ�αϊκ�ς 9π"��ς iδρυσαν πλ�θ"ς �π"ικιLν στ# ∆�ση Qπως τ#ν N�καιαν, τ#ν
AAγθην, τ#ν AOλ!�αν, τ� Tαυρ�ντι"ν κα� τ#ν Mασσαλ�αν.

UH Mασσαλ�α, R πατρ�δα τ"� Πυθ�α, Cδρ�θηκε κατ� µYν τ�ν AAριστ"τ�λη �π�
τ�ν Ep4εν"ν, κατ� δY τ�ν AAθ7ναι" �π� τ�ν ΠρLτ"ν περ� τ� τ�λη τ"� 7"υ π.X.
αBLν"ς. OC Φωκαε1ς, µ# �νε�,µεν"ι τ#ν περσικ#ν καταπ�εση, µετανστευσαν πρ�ς
τ#ν γνωστ#ν κα� "Bκε�αν ∆�ση κα� iδρυσαν τ#ν π"λ/ �4ι,λ"γη α6τ#ν π,λη, π"/
'µελλε ν� καταστT� τ� φ,!ητρ" τLν Φ"ιν�κων πειρατLν �λλ� κα� τ� 9µπ"ρικ� κ�-
ντρ" τLν UEλλ7νων, π"/ �ντ7λλασσαν τ�ν "�ν" κα� τ� ε^δη κεραµεικ�ς µY τ� Zλε-
κτρ" κα� τ�ν κασσ�τερ". T� �ρ�αι"λ"γικ� εdρ7µατα κα� Bδ�ως τ� ν"µ�σµατα –π"/
�π’ τ#ν µ�α tψη φ�ρ"υν τ�ν AAπ,λλωνα ] τ#ν AAφρ"δ�τη κι �π� τ#ν $λλη τ�ν
Rλιακ� δ�σκ" κα� τ#ν λ�4η «MασσαλιητLν»– µαρτυρ"�ν, Qτι στ#ν π,λη α6τ# $νθη-
σε >νας π"λιτισµ�ς 9φµιλλ"ς τ�ς Mεγλης UEλλδ"ς.

UO Πυθ�ας dπ�ρ4ε τ"λµηρ�ς π"ντ"π,ρ"ς κα� 94ερευνητ#ς �λλ� κα� 94��ων
�στρ"ν,µ"ς, µαθηµατικ,ς, γεωγρφ"ς κα� Dκεαν"γρφ"ς, π"/ "C µετρ7σεις τ"υ
τLν διαφ,ρων γεωγραφικLν πλατLν �πετ�λεσαν τ� π"λυτιµ,τερ" 9γ�ειρ�δι" Qλων
τLν µεταγενεστ�ρων γεωγρφων κα� �αρτ"γρφων. T� Qσα γνωρ�%"υµε περ� τ"�
�νδρ�ς κα� τ"� 'ργ"υ τ"υ πρ"�ρ�"νται �π� τρ�τ"υς, �φ"� κα� τ� τρ�α συγγρµ-
µατ τ"υ («Γ�ς Περ�"δ"ς», «Πυθ�"υ Περ�πλ"υς» κα� «Περ� AΩκεαν"�») �πωλ�-
σθησαν, 9κτ�ς �π� 33 �π"σπσµατ τ"υς, π"/ δι�σωσαν ∆ι,δωρ"ς ) Σικελι&της,
) Π"λ�!ι"ς, ) Στρ!ων, ) Πλ"�ταρ�"ς, ) eIππαρ�"ς, wεν"φLν ) Λαµψακην,ς,
K"σµ.ς ) AIνδικ"πλε�στης κ.$. Π"λλ"� 94 α6τLν τ�ν κακ"λ"γ"�ν 0ς ψευδ"λ,γ"
κα� φαντασι"κ,π" κα� �αρακτηρ�%"υν τ� 'ργα τ"υ 0ς «Πυθ�"υ πλσµατα»· "C
^δι"ι 0στ,σ" �πετ�λεσαν κα� τ"/ς διαπρ�σι"υς κ7ρυκες τLν 'ργων τ"υ! UO Στρ-
!ων γι� παρδειγµα, π"/ συ�ν� εBρωνε�εται τ�ν 94ερευνητ7, δYν �π"κρ�πτει τ�
Qτι ) eIππαρ�"ς, συντσσ"ντας δυ� αBLνες µετ� τ� γεωγραφικ� πλτη τLν δια-
φ,ρων τ,πων, συµ!"υλευ,ταν �παρα�τητα τ� 'ργα τ"� Mασσαλι&τη· τ�ν ψ�γει
Qµως µY σφ"δρ,τητα 0ς ψευδ"λ,γ", δι,τι �ναφ�ρει Qτι τ� <ψ"ς τLν παλιρρ"ϊκLν
κυµτων στ�ν Dκεαν� φθνει τ� 11 µ�τρα κι Qτι ) περ�πλ"υς τ�ς !,ρειας UIσπα-
ν�ας γ�νεται τα��τερα γι� τ"/ς εBσπλ�"ντας στ�ν Bισκαϊκ� �π’ Q,τι γι� τ"/ς 9κπλ�-
"ντας στ�ν Dκεαν,. ∆Yν πρ�πει 0στ,σ" ν� τ"� καταλ"γ�σ"υµε κακ"7θεια, δι,τι
τ"� Kταν �δ�νατ"ν ν� φαντασθT� τ�ς παλ�ρρ"ιες τ"� AAτλαντικ"� κα� τ� «Pε�µα

µε. Πυθ�ας � Mασσαλι!της
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τ"� K,λπ"υ», τ� «Γκ,λφ-Στρ7µ», >να φαιν,µεν" π"/ µελ�τησε κα� περι�γραψε
9πακρι!Lς ) Πυθ�ας ε^κ"σι αBLνες πρ� τ�ς E6ρωπαϊκ�ς AAναγενν7σεως.

UO «Πυθ�"υ Περ�πλ"υς» πρ�πει ν� πραγµατ"π"ι7θηκε περ� τ� 330 π.X. κατ’
9ντ"λ#ν τ"� M. AAλε4νδρ"υ, ) )π"1"ς σ�εδ�α%ε τ#ν πρ�ς ∆υσµ�ς π"λιτιστικ#ν
τ"υ στρατε�α µετ� τ#ν κατκτηση τ�ς AAσ�ας. T#ν $π"ψη α6τ# Kλθε ν� 9νισ��σTη
>να �ρυσ� ν,µισµα κυρηναϊκ�ς κ"π�ς, π"/ !ρ�θηκε σY ναυαγισµ�ν" πλ"1" στ#ν
Bρ�στη. UO Mασσαλι&της λ"ιπ,ν, �φ"� π�ρασε τ�ς UHρκλειες Στ�λες, 'φθασε
στ�ν Kδικα (Γδειρα) κα� 9κε1θεν στ�ς Kασσιτερ�δες ν7σ"υς (AAγγλ�α), Qπ"υ µε-
λ�τησε τ� φαιν,µεν" τLν παλιρρ"ιLν, τ� )π"1" π"λ/ _ρθ� �π�δωσε πρLτ"ς στ�ς
gλκτικYς δυνµεις π"/ �σκε1 R Σελ7νη. Συνε��%"ντας τ� τα4�δι τ"υ πρ�ς τ�ν !"ρρ.
'φθασε στ#ν AO4�σαµ" (O6σ�ν) κα� κατ,πιν στ� _ρυ�ε1α τ�ς K"ρν"υλλης, στ�
Bελ�ρι"ν, Qπως �πεκλεσε τ#ν περι"�7. OC κτ"ικ"ι τ�ς K"ρν"υλλης κατ� τ�ν
94ερευνητ# Kσαν φιλ,4εν"ι κα� 9κπ"λιτισµ�ν"ι 94αιτ�ας τ�ς συ�ν�ς 9πικ"ινων�ας
τ"υς µY τ"/ς 9µπ,ρ"υς κασσιτ�ρ"υ. T� µετλλευµα α6τ� 94&ρυσσαν �π� τ# γ�
τ"υς κα�, �φ"� τ� καθρι%αν κα� τ� µ"ρφ"π"ι"�σαν δι� τ�ς πυρ.ς, τ� συγκ�-
ντρωναν στ� νησ� 2Iκτις κα� τ� 94�γαν. Στ� Bελ�ρι"ν, τ#ν 2Iκτιδα κα� τ� �κρω-
τ7ρι"ν Kντι"ν πρ�πει ν� παρ�µεινε �ρκετ� �ρ,ν", �σ�"λ"�µεν"ς µY τ�ν dπ"λ"-
γισµ� τLν �π"στσεων µετα4/ διαφ,ρων τ,πων κα� π,λεων Qπως Mασσαλ�ας-
Kαντ�"υ, Kαντ�"υ-Kελτικ�ς �κτ�ς, τ"� πλτ"υς τ"� Στεν"� τ�ς Mγ�ης κ.$.· συ-
γκ�ντρωσε πληρ"φ"ρ�ες 0σα�τως κα� περ� τ"� Oλ�κτρ"υ.

AAπ� τ� σηµε1" α6τ� 9µφαν�%"νται κπ"ιες δυσκ"λ�ες, Qσ"ν �φ"ρ. στ� τα4�δι
τ"υ. Φα�νεται, Qτι διασ��%"ντας τ� παρλια τ�ς B. E6ρ&πης !ρ�θηκε στ#ν θ-
λασσα τ"� Mενταν,µ"υ κα� 9κε1θεν στ#ν Bαλτικ7· κατ,πιν κατευθ�νθηκε πρ�ς τ�
!"ρει"δυτικ (;) κα� 'φθασε στ# !,ρεια Bρετανν�α κα� 9κε1θεν στ#ν AIσλανδ�α ]
Γρ"ιλανδ�α, τ#ν µυθικ#ν Θ"�λην, Qπ"υ κατ� τ� θεριν�ν Rλι"στσι" δYν dπ�ρ�ε
ν�κτα, Qπως δYν dπ�ρ�ε κα� Rµ�ρα κατ� τ� �ειµεριν,ν. UH Θ"�λη περιγρφεται
0ς µεγλη ν�σ"ς παρ� τ#ν Πεπηγυ1αν θλασσαν, τ#ν γνωστ# στ"/ς �ρ�α�"υς 0ς
Kρ"ν�α ] θλασσα τ"� AEρ�!"υς, Qπ"υ κανε�ς δYν τ"λµ. ν� µετα!T� σ�µφωνα µY
τ�ν Kλα�δι" Πτ"λεµα1". Στ� µ�ρ"ς α6τ� κατ� τ�ν Πυθ�α δYν dπ�ρ�ε "pτε 4ηρ�
"pτε θλασσα "pτε ��ρας �λλ� >να µε1γµα, π"/ 'µ"ια%ε µY θαλσσι"ν πνε�µ"να,
µ�σα στ�ν )π"1" �νακατε�"νται κα� αBωρ"�νται Qλα α6τ, µ’ �π"τ�λεσµα ν� κα-
θ�σταται R περι"�# �πρ,σιτ"ς κα� γι� τ"/ς πε%"/ς κα� γι� τ� πλε"�µενα (Στρ-
!ων). AAπ� τ#ν περι"�#ν τ�ς Θ"�λης $ρ�ισε τ� τα4�δι τ�ς 9πιστρ"φ�ς, π"/ δι� τ�ς
Bρετανν�ας, τ"� Στεν"� τ�ς Mγ�ης, τ"� Kδικ"ς κα� τLν ΣτηλLν περατ&θηκε
στ#ν Mασσαλ�α.

UO Πυθ�ας φνηκε $4ι"ς θαλασσ"π,ρ"ς κα� �στρ"ν,µ"ς, �ν&τερ"ς κατ� π"λ/
τ"� K"λ,µ!"υ κα� τ"� Bσκ" ντ� Γκµα, R δY πρ"σφ"ρ τ"υ ε�ναι �νυπ"λ,γιστη
στ#ν 94�λι4η τLν διαφ,ρων 9πιστηµLν. OC �Lρες π"/ �νεκλυψε, µυθικYς µ��ρι
τ,τε, παρ�µειναν $γνωστες γι’ �ρκετ"/ς αBLνες µετ� �π’ α6τ,ν, �φ"� κανε�ς δYν
τ"λµ"�σε ν� 9παναλ!Tη τ� 9γ�ε�ρηµα. ∆ικα�ως λ"ιπ�ν «_φε�λ"µε ν� τ�ν 9ντ4ω-
µεν εBς τ�ν κατλ"γ"ν τLν Γκµας, τLν K"λ,µ!ων κα� τLν Mαγελνων... π"/ �4�-
%ει ν� 9πι!ι"�ν εBς τ#ν µν7µην µας περισσ,τερ"ν παρ� "C Σεσ&τρεις κα� "C AAνν�-
!αι» κατ� τ�ν Π"υκε!�λ.

Σαρ�ντ�ς Π*ν
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Z�φερ� �µφαν!"εται $ κατ�σταση στ(ς )λληνικ+ς κ�ιν,τητες τ-ς
A/στραλ!ας µ0σα 1π3 τ4 µην5µατα κα( τ(ς καταγγελ!ες π�7 λαµ��νει τ3
περι�δικ, µας. :Oµιλ�<ν «γι� «διαφθ"ρ� κα� 9κµετλλευση τ"� UEλληνι-
σµ"� �π� 9πιτ7δει"υς γι� τ#ν πρ"&θηση πρ"σωπικLν τ"υς συµφερ,-
ντων». Συνυπε5θυν�υς θεωρ�<ν τ3 Πρ�@ενεA� κα( τ�ν BEκκλησ!α, $ Dπ�!α
–Fπως Gπ�στηρ!"�υν– HIει Jδη πρ�σIωρKσει στ3 ∆ιεθν+ς Συµ��5λι�
BEκκλησιLν, κα( φ-µες τ�ν θ0λ�υν ν4 )τ�ιµ�"εται ν4 εMσIωρKσNη στ3
«Christian-Jewish Council». BAπ�γ�Kτευση Fµως εMσπρ�ττ�υν κα( 1π3 τ�7ς
QEλληνες τ-ς µητρ,π�λης. QOσ�ι Dµ�γενεAς δραστηρι�π�ι�<νται στ3 �@ω-

UH UEλληνικ# ΓλLσσα στ�ς HΠA εdρ�σκεται 9ν κινδ�νfω κα� τε�νει ν�
94αφανισθT�. OC Cερε1ς ε^τε "Bκει"θελLς ε^τε 94 �νγκης λ,γfω �γν"�ας
�π"φε�γ"υν παντελLς τ#ν �ρ�σι της. AEπισ7µως κα� 9µφανLς ) UEλλη-
νισµ�ς εdρ�σκεται dπ� διωγµ,ν, δηλ&ν"υν �γανακτισµ�ν"ι "C )µ"γενε1ς.
T� �4ι�παιν" κα� θερεστ" 'ργ" π"/ Cδρ�ει R UEλληνικ# UEταιρ�α «Παι-
δε�α» µY >δρα τ� K"νν�κτικατ, κ�ντρ" UEλληνικLν Σπ"υδLν, δυστυ�Lς
δYν ε�ναι �ρεστ� στ�ν κλ�ρ". ∆ικαι"λ"γ�α: Tυ��ν δωρεYς πρ�ς 9π�τευ4ι
τ"� σκ"π"� α6τ"� θ� 9πιδρσ"υν �ρνητικ� 9π� τLν κ"ιν"τ7των.

O6δ,λως 9κπλ7σσει R στσι τLν Cερ�ων α6τLν, 9φ’ Qσ"ν "C πλε1στ"ι,
$ν t�ι Qλ"ι, �πεφ"�τησαν �π� τ#ν Θε"λ"γικ# Σ�"λ# B"στ&νης τ#ν τε-
λευτα�α εBκ"σαετ�α. ∆Yν φτα1νε !ε!α�ως "C Cερε1ς, π"/ δYν γνωρ�%"υν
τ#ν UEλληνικ# ΓλLσσα. AAπλ"�στατα δYν τ#ν διδ�θηκαν στ# σ�"λ7,

Π�ς + �Aρ,ιεπισκ�π. τ/ς �Aµερικ/ς
«δ�λ�φ�νε3» τ.ν 5Eλληνικ. Γλ�σσα

▲

:H 1νησυI!α στ�7ς κ,λπ�υς τ-ς :Oµ�γ0νειας γι4 τ�ν 1διαφ�-
ρ!α τ-ς µητρ,π�λης σ+ "ητKµατα κρ!σιµα γι4 τ3 µ0λλ�ν τ�<
:Eλληνισµ�< �ρ!σκει Hκφραση µ0σα 1π3 τ� δηµι�υργ!α φ�ρ0-
ων κα( συλλ,γων κυρ!ως π�λιτιστικ�< Iαρακτ-ρα. :O
«∆αυλ3ς» παρακ�λ�υθεA, καταγρ�φει κα( θ4 παρ�υσι�σNη Tρι-
σµ0νες 1π3 τ(ς πρ�σπ�θειες τ�< :Eλληνισµ�< τ-ς ∆ιασπ�ρUς.

Πρ�6ενε3α, �Eκκλησ8α κα9 «:λλαδ�µπ�ρ�ι»
;π< τ.ν 5Eλλ�δα διαλ=�υν τ.ν 5Oµ�γ�νεια

ΠPΩTOBOYΛIA ΓIA ANTIΣTAΣH
TΩN EΛΛHNΩN THΣ AYΣTPAΛIAΣ



στ#ν )π"�α φ"�τησαν. UH $γν"ια τ�ς UEλληνικ�ς Γλ&σσας ε�ναι τ� πρ"σ-
δ"κ&µεν" �π"τ�λεσµα τ�ς δι"ικ7σεως τ"� τ�ως �ρ�ιεπισκ,π"υ AAµε-
ρικ�ς AIακ&!"υ. OC παλαι,τερ"ι θ� θυµ"�νται, Qτι τ� 1970 στ#ν �λ7στ"υ
µν7µης κληρικ"λαϊκ# συν�λευσι στ# N�α UY,ρκη 9πισ7µως κα� δηµ"-
σ�ως ) 0ς $νω �ρ�ιεπ�σκ"π"ς κ7ρυ4ε τ�ν διωγµ� τ�ς UEλληνικ�ς Γλ&σ-
σας, dπε�κων στ�ς �παιτ7σεις τLν µ# UEλλ7νων _ρθ"δ,4ων, γι� ν� δυ-
νηθT� 'τσι ν� RγηθT� κα� α6τLν 0ς πατριρ�ης πλ�"ν Qλων τLν _ρθ"δ,-
4ων AAµερικ�ς. Γι� πρ"σωπικYς κα� µ,ν" φιλ"δ"4�ες δYν δ�στασε ) �ρ�ιε-
π�σκ"π"ς AIκω!"ς ν� �πεµπ"λ7σTη τ� gλληνικ� Bδε&δη.

T#ν �νθελληνικ# α6τ# δ7λωσι τ"� �ρ�ιεπισκ,π"υ �κ"λ"�θησε τρ"-
µερ# �ντ�δρασι κα� φ"!ερ�ς �να!ρασµ�ς µετα4/ Qλων τLν )µ"γενLν,
�κ,µη κα� Cερ�ων, "C )π"1"ι �ρν7θηκαν ν� �ντικαταστ7σ"υν τ#ν UEλλη-
νικ# ΓλLσσα µY τOν AAγγλικ# στ�ς 9κκλησ�ες. T,ση Kταν R �ντ�δρασι,
�στε �ναγκσθηκε ) �ρ�ιεπ�σκ"π"ς ν� νακαλ�σTη. «Φων# λα"� _ργ#
Θε"�». AAνακλεσε µYν δηµ"σ�ως, γι� ν� κατευνσTη τ� πνε�µατα, �λλ�

τερικ,, πρ�σεγγ!"�νται 1π3 �πιτKδει�υς «)λλην�κεντρικ�5ς», γι4 ν4 τ�7ς
1π�σπ�σ�υν µεγ�λα Iρηµατικ4 π�σ�, µ+ σκ�π, «ν4 σVσ�υν τ3ν :Eλλη-
νισµ,» (!).

M0σα στ3 κλAµα α/τ3 γεννKθηκε «συγκρατηµ0να κα( πρ�σεκτικ�», Fπως
Gπ�στηρ!"�υν τ4 µ0λη τ�υ, D :Eλλην�κεντρικ3ς Σ5νδεσµ�ς «:O Φ�A��ς».
T4 µ0λη τ�υ διευκριν!"�υν �@ 1ρI-ς, Fτι «δYν διακατ��"νται �π� στε1ρ"
σω!ινισµ� κα� $κρατ" dπερεθνικισµ� �λλ� �π� καλLς 9νν""�µεν" πα-
τριωτισµ,, π"/ πρ�πει ν� αBσθνεται κθε eEλληνας κα� UEλλην�δα, Qπως
κα� κθε λα�ς δικαι"�ται ν� διατηρT� τ#ν 9θνικ7 τ"υ συνε�δηση κα� ν�
διαφυλττTη τ#ν <παρ47 τ"υ 0ς 'θν"υς». :O «∆αυλ3ς» συνωµ!λησε µ+ \να
1π3 τ4 ]δρυτικ� τ�υ µ0λη, τ3ν κ. ∆ηµKτρι� BIακω�!δη, D Dπ�A�ς "N- �π( 28
Hτη στ�ν A/στραλ!α κα( ε`ναι �ρευνητ�ς τ�< Πανεπιστηµ!�υ τ-ς Mελ-
��5ρνης:

– Γιατ� 9πιλ�4ατε τ� tν"µα «Φ"1!"ς»;
– T3 bν�µα α/τ3 Gπ�δηλVνει, Fτι D σ5νδεσµ�ς 1να"ητεA τ3 αMVνι� 1φυ-

πνιστικ3 κα( 1π�καλυπτικ3 φLς π�7 �κπ0µπει D BAπ,λλων, δηλαδ� τ�ν
γνVση, καταν,ηση κα( υ]�θ0τηση τLν 1ρILν τ-ς 1ρIαι�ελληνικ-ς σκ0-
ψεως.

– Π"ι�ς ε�ναι "C �ρ�Yς κα� π"ι"� "C σκ"π"� τ"� συνδ�σµ"υ;
– ΠρLτα ν4 �µπιστευVµαστε D \νας τ3ν dλλ�, ν4 �πικ�ινων�<µε 1ν�ι-

Iτ�, ν4 µ�ιρα"Vµαστε τ(ς Mδ0ες µας γι4 τ�ν �ελτ!ωση τ-ς Dµ�δας, ν4 µ�ν
�πιδιVκ�υµε $γεσ!α κα( �@�υσιασµ,, ν4 1π�φε5γ�υµε τ4 λ�θη τ-ς ε/ρ5-
τερης )λληνικ-ς κ�ιν,τητας, ν4 µεταφ0ρ�υµε γνVση στ�7ς νεVτερ�υς.

▲
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– T� ε�ναι τ� σ�"λε1α gλληνικ�ς �γωγ�ς;

– ∆ηµι�υργKσαµε 2 σI�λεAα πρ(ν 1π3 π0ντε µ-νες. eEI�υµε Jδη 25 µα-

θητ0ς. T�7ς διδ�σκ�υµε :Eλληνικ� Mυθ�λ�γ!α, :Iστ�ρ!α, Π�λιτισµ3 κα(

:Eλληνικ� ΓλLσσα. BEλπ!"�υµε σ5ντ�µα ν4 α/@Kσ�υµε τ3ν 1ριθµ3 τLν

µαθητLν µας κα( ν4 ]δρ5σ�υµε κι dλλα σI�λεAα. T4 παιδι4 1νταπ�κρ!-

θηκαν µ+ µεγ�λ� �νδιαφ0ρ�ν στ�ν πρ�σπ�θεια α/τK. E`ναι σηµαντικ,, Fτι

Gι�θετ�<ν τ�ν :Eλληνικ� ΓλLσσα Tς γλLσσα �πικ�ινων!ας µ0σα στ3 σπ!-

τι. BEνδιαφ0ρ�ν παρ�υσι�"ει κα( τ3 γεγ�ν3ς Fτι π�λλ�( 1π3 τ�7ς γ�νεAς

τLν µαθητLν παρακ�λ�υθ�<ν τ(ς τ�@εις. Σκεφτ,µαστε ν4 δηµι�υργK-

σ�υµε κι \να τµ-µα �νηλ!κων κα( ν4 1πευθυνθ�<µε κα( στ�7ς QEλληνες

φ�ιτητ0ς.

– Γιατ� κατ� τ# γν&µη σας �π�τυ�ε τ� Συµ!"�λι" AAπ,δηµ"υ UEλληνι-

σµ"�;

– ∆+ν �κπρ�σωπεA παρ4 µικρ3 τµ-µα τ�< :Eλληνισµ�< στ3 �@ωτερικ,.

O] �µπλεκ,µεν�ι σ’ α/τ3 �νδιαφ0ρ�νται περισσ,τερ� γι4 τ� δικK τ�υς

ε/ηµερ!α κα( πρ���λK. Π�λιτικ4 ε`ναι φανερ,, Fτι �@αρτUται 1π3 τ3 κυ-

�ερνLν κ,µµα. :OπωσδKπ�τε Gπ’ α/τ+ς τ(ς συνθ-κες δ+ν ε`ναι δυνατ3ν ν4

�κφρ�σNη i ν4 ]καν�π�ιKσNη τ(ς πραγµατικ+ς 1ν�γκες τ�< 1π,δηµ�υ :Eλλη-

νισµ�<.

«Παρ�γ�ντες» π�� �νδιαφ�ρ�νται ν� «��κ�ν�µ�σ�υν»...

�H �ρ ! µι"ς #γι�$ς πρ�σπ�θειας τ�$ «Φ�'(�υ»

R �νκλησι Kταν µ,ν" λ,για. O6σιαστικLς πρ"�&ρησε �θ,ρυ!α στ#ν
πραγµατ"π"�ησι τ"� σκ"π"� τ"υ, πρττ"ντας �κρι!Lς τ� �ντ�θετ" �π�
Q,τι 'λεγε στ� «π"�µνι"ν», Qπως µ.ς �π"καλ"�ν, γι� ν� τ� καθησυ�σTη.

T� σκεπτικ� τ"� �φελληνισµ"�: Kαταργ"υµ�νης τ�ς UEλληνικ�ς Γλ&σ-
σας στ#ν Θε"λ"γικ# Σ�"λ# τ�ς B"στ&νης, θ� �π"φ"ιτ"�ν µ�λλ"ντες Cε-
ρε1ς, π"/ θ� ε�ναι µ,ν" �γγλ"µαθε1ς. M"ιρα�ως λ"ιπ�ν κα� κατ’ �νγκην
"C �γγλ,φων"ι Cερε1ς σY µ�α-δ�" δεκαετ�ες θ� �ντικαταστ7σ"υν τ"/ς
9ναπ"µε�ναντες gλλην"φ&ν"υς, "C )π"1"ι �ναγκαστικ� θ� �π"�ωρ7σ"υν
λ,γfω Rλικ�ας ] θαντ"υ. T,τε R )µ"γ�νεια-π"�µνι" δYν θ� '�Tη $λλην
9κλ"γ7, παρ� ν� δε�θT� τ#ν �ντικατστασι τ�ς UEλληνικ�ς Γλ&σσας στ"/ς
να"/ς δι� τ�ς εBσαγωγ�ς τ�ς AAγγλικ�ς, 9φ’ Qσ"ν "C Cερε1ς δYν θ� γνω-
ρ�%"υν τ#ν UEλληνικ7. A6τ� �κρι!Lς �ντιµετωπ�%"υµε σ7µερα µετ� �π�
τριντα 'τη. E�ναι "C καρπ"� π"/ δρ�π"υν "C )µ"γενε1ς �π� τ"/ς σπ,ρ"υς
π"/ 'σπειρε ) �ρ�ιεπ�σκ"π"ς AAµερικ�ς τ� 1970.

AAκ,µη πρ�ς 9ν�σ�υσι τ"� �φελληνισµ"� τLν )µ"γενειακLν κ"ιν"τ7-▲
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των κα� τα��τερη 9π�τευ4ι τ"� σκ"π"� τ"υ δYν δ�στασε: α) N� διακ,ψTη
τ#ν �π"στ"λ# τελει"φ"�των τ�ς Σ�"λ�ς στ#ν UEλλδα πρ�ς καλ�τερη
9κµθησι τ�ς γλ&σσας κα� καλ�τερη θε"λ"γικ# κατρτισι, 0ς 9συνηθ�-
%ετ" µ��ρι τ,τε. Γιατ� R UEλληνικ# κυ!�ρνησι δYν πρ"σφ�ρεται ν� φιλ"-
4εν7σTη γι� >να >τ"ς τ"/ς τελει"φ"�τ"υς τ�ς σ�"λ�ς Cερε1ς; A6τ"µτως θ�
9λ�ετ" τ� πρ,!ληµα. 2Iσως R ν�α dφυπ"υργ�ς τLν AE4ωτερικLν τ�ς
UEλλδ"ς, πρ"ερ�,µενη �π� τ#ν 9δL )µ"γ�νεια, �ντιµετωπ�σTη θετικLς
τ�ν σ"!αρ�ν α6τ� κ�νδυν". !) N� 9λαττ&σTη στ� 9λ�ιστ" τ#ν πρ,σληψι
Cερ�ων 94 UEλλδ"ς. Kα� γ) ν� �π"ρρ�ψTη α^τησι 94 UEλλδ"ς γι� τ#ν �π"-
στ"λ# κα� µισθ"δ"σ�α 80 διδασκλων γι� τ� gλληνικ µας σ�"λε1α. AEνfL
Qλα α6τ� �θ"ρ�!ως dλ"π"ι"�ντ", ) �ρ�ιεπ�σκ"π"ς δηµ"σ�ως διε!ε!α�-
ωνε τ� «π"�µνι,» τ"υ, Qτι R UEλληνικ# ΓλLσσα ε�ναι κειµ7λι" κα� δYν θ�
�νε�θT� �γγλ,φων"υς µ,ν"ν gλλην"ρθ"δ,4"υς Cερε1ς.

UYπ�ρ4α π�ρισυ α6τ7κ""ς µρτυρας κατ� τ"/ς Xαιρετισµ"/ς τ�ς 7ης
AAπριλ�"υ στ�ν gλλην"ρθ,δ"4" να� τ"� UAγ�"υ Mρκ"υ στ# Mπ,κα Π-

– AAπ� π"� 9κπηγ%"υν τ� πρ"!λ7µατα τ�ς UEλληνικ�ς ∆ιασπ"ρ.ς στ#ν
A6στραλ�α.

– :H παλαι,τερη γενι4 δ+ν �πιθυµεA ν4 παραδVσNη τ4 $ν!α στ(ς νεVτε-
ρες. QOλ�ι �] «$γ0τες» τ-ς :Oµ�γ0νειας πρ�σκ�λλLνται στ(ς θ0σεις τ�υς
γι4 τ�ν πρ�σωπικK τ�υς ε/ηµερ!α κα( �νδιαφ0ρ�νται �λ�Iιστα γι4 τ3ν
:Eλληνισµ,. Kαλλιεργ�<ν καλ+ς σI0σεις µ+ τ�ν )κ�στ�τε κυ�0ρνηση i µ+
κυ�ερνητικ�7ς Dργανισµ�5ς, γι4 ν4 1ντλKσ�υν µεγ�λα Iρηµατικ4 π�σ�.
:H )λληνικ� κυ�0ρνηση π�τ+ δ+ν �λ0γIει, �4ν $ �Mκ�ν�µικK της �ν!σIυση
�πενδ5θηκε γι4 τ�7ς σκ�π�7ς π�7 τ-ς "ητKθηκε. O] 1ρI+ς τ-ς πρεσ�ε!-
ας i τLν πρ�@ενε!ων –DπωσδKπ�τε µ+ Tρισµ0νες λαµπρ+ς �@αιρ0σεις–
1διαφ�ρ�<ν τελε!ως γι4 τ3 µ0λλ�ν τ�< :Eλληνισµ�< κα( 1ρκ�<νται στ�ν
καλ�π0ρασK τ�υς κα( στ3 «δια!ρει κα( �ασ!λευε». Σπ�νια �µφαν!"�νται
στ(ς �κδηλVσεις τ-ς :Oµ�γ0νειας. T3 ΓραφεA� T5π�υ �δL καταργKθηκε.
:H BEκκλησ!α δ+ν �νδιαφ0ρεται, παρ4 µ,ν� γι4 ν4 α/@�νNη διαρκLς τ4
Hσ�δ� της.

– K�ριε AIακω!�δη, 9κφραστ7κατε µY πικρ�α γι� τ�ς 9παφYς π"/ ε^�ατε
στ#ν UEλλδα µY �νθρ&π"υς π"/ 9µφαν�%"νται 0ς «gλλην"κεντρικ"�».

– Πραγµατικ4 δ+ν καταλα�α!νω τ3ν Fρ� α/τ3 κα( τ� σκ�πιµ,τητ� τ�υ.
Π�ντως µ+ µεγ�λη πικρ!α διαπιστVσαµε 1ρκετ�( 1π3 �µUς, Fτι D λεγ,µε-
ν�ς «)λλην�κεντρικ3ς ILρ�ς» �κπρ�σωπεAται κα( �µπ�ρε5εται 1π3 Mδι�-
τελ- κα( µερικ+ς φ�ρ0ς, �πικ!νδυνα �θνικLς dτ�µα κα( συµφ0ρ�ντα. E`ναι

)Eνας �πικ'νδυν�ς δ+θεν «,λλην�κεντρικ/ς  0ρ�ς»
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φανερ,, Fτι 1ρκετ�( 1π3 τ�7ς α/τ�πρ�σδι�ρι",µεν�υς Tς «$γ0τες» i
«σωτ-ρες» τ�< :Eλληνισµ�< θ0λ�υν ν4 �κµεταλλευθ�<ν τ(ς lγν+ς πρ�θ0-
σεις τLν 1π�δKµων κα( ν4 1ντλKσ�υν �Mκ�ν�µικ4 mφ0λη �ν mν,µατι τ�<
:Eλληνισµ�<. E`ναι πραγµατικ4 θλι�ερ3 ν4 �κµεταλλε5ωνται τ�ν 1γ�πη
κα( τ� ν�σταλγ!α π�7 νιVθ�υµε γι4 τ�ν πατρ!δα µας.

* * *
O@ στ�,�ι τ�A «Φ�8C�υ» εDναι �@ :6/ς:
• BAντικειµενικ� �νηµ0ρωση τ-ς κ�ιν-ς γνVµης γι4 τ�7ς �θνικ�7ς κινδ5ν�υς π�7 1ντιµετωπ!"ει τ,-

σ� $ :Eλλ�δα Fσ� κα( $ :Eλληνικ� ∆ιασπ�ρ�.
• BE@5ψωση κα( τ,νωση τ�< �θνικ�< συναισθKµατ�ς κ�θε QEλληνα κα( :Eλλην!δας γι4 τ�ν πρ��σπιση

τ�< �θνικ�< µας Iαρακτ-ρα, τ-ς :Eλληνικ-ς ΓλVσσας, τLν δηµ�κρατικLν µας 1ρILν, τ-ς :Iστ�ρ!ας
κα( Mυθ�λ�γ!ας, τLν θεσµLν κα( τLν παραδ,σεων τ�< παν�ρIαι�υ Π�λιτισµ�< µας.

• A@ι�π�!ηση τ-ς π�λιτιστικ-ς µας κληρ�ν�µιUς µ+ τ�ν mργ�νωση �κδηλVσεων, Fπ�υ θ4 παρ�υ-
σι�"ωνται �] διαIρ�νικ+ς 1@!ες τ-ς πρ�ϊστ�ρικ-ς-µυθ�λ�γικ-ς, τ-ς 1ρIα!ας κα( τ�ς νεVτερης ]στ�-
ρικ-ς µας διαδρ�µ-ς.

• QIδρυση κα( λειτ�υργ!α σI�λε!ων «)λληνικ-ς παιδε!ας» γι4 κ�θε $λικ!α µ+ σκ�π3 τ� δι�δ�ση κα(
διαιVνιση τLν )λληνικLν 1ρILν τ�< "-ν κα( τ� λ�@ευση τ�< καθαρ4 )λληνικ�< Iαρακτ-ρα.

• ∆ηµι�υργ!α παραρτηµ�των κα( στ(ς dλλες π�λιτεAες τ-ς A/στραλ!ας σ+ µ!α κ�ιν� κα( συντ�νι-
σµ0νη πρ�σπ�θεια γι4 τ�ν 1π�µ�κρυνση τ�< κινδ5ν�υ Dλ�σIερ�<ς 1φ�µ�!ωσης κα( �@αφ�νισης
τ-ς :Eλληνικ-ς ΓλVσσας κα( τ-ς �θνικ-ς µας κληρ�ν�µιUς.
:O κ. BIακω�!δης γεννKθηκε στ(ς Σ0ρρες κα( σπ�5δασε Xηµε!α στ3 BAριστ�τ0λει� ΠανεπιστKµι�.

T3 1972 π-γε στ� Mελ��5ρνη, Fπ�υ κα( συν0Iισε τ(ς µεταπτυIιακ+ς σπ�υδ0ς τ�υ (Master στ�ν BOργα-
νικ� Xηµε!α, PhD στ�ν BIατρικ� Xηµε!α). T4 τελευταAα 17 Iρ,νια �ργ�"εται στ3 ΠανεπιστKµι� τ-ς
Mελ��5ρνης Tς �ρευνητKς. eEIει διδ�@ει :Eλληνικ4 �π( 28 Hτη στ4 πρωιν4 Dµ�γενειακ4 σI�λεAα.
Πρ(ν 1π3 δ0κα Iρ,νια @εκ!νησε σπ�υδ+ς BAρIα!ας :Eλληνικ-ς Φιλ�λ�γ!ας κα( ΓλVσσας κα( 1σI�-
λεAται µ+ Hρευνα σ+ θ0µατα :Eλληνικ-ς Πρ�ϊστ�ρ!ας.

N�νσυ Mπ8σκα

τ"ν τ�ς Φλ&ριδας. X"ρ"σττησε ) �ρ�ιεπ�σκ"π"ς AAµερικ�ς ∆ηµ7τρι"ς
καθ’ Qλη τ#ν λειτ"υργ�α, R )π"�α διε47�θη καθ’ )λ"κληρ�αν �γγλιστ�
9κτ�ς 2-3 τρ"παρ�ων, τ� )π"1α 9ψλησαν gλληνικ.

2Aς µ#ν �π"ρ"�µε γι� τ� φαιν,µεν" π"/ παρατηρε1ται σ7µερα στ�ς
κ"ιν,τητες µY �γγλ,φων"υς µ,ν"ν CερατικLς πρ"ϊσταµ�ν"υς. ∆υστυ�Lς
�κ,µη συνε��%εται ) �φελληνισµ,ς. ∆ι,τι πLς �λλιLς ν� 94ηγηθT� Qτι R
9π�σηµη �λληλ"γραφ�α τ�ς AAρ�ιεπισκ"π�ς AAµερικ�ς πρ�ς τ�ς gλλη-
νικYς κ"ιν,τητες ] )µ"γενε1ς διε4γεται µ,ν"ν �γγλιστ�, 9νfL _φε�λει ν�
ε�ναι δ�γλωσση, 0ς ε�ναι κα� "C κ"ιν,τητες; Παρ’ Qλα τα�τα "C )µ"γενε1ς
�γων�%"νται 94 Bδ�ων κα� δYν θ� πα�σ"υν ν� �γων�%ωνται, γι� ν� δια-
τηρ7σ"υν, κα� θ� διατηρ7σ"υν, τ#ν 9θνικ7 µας ταυτ,τητα στ�ς 9περ�,-
µενες γενε�ς. UO �φελληνισµ�ς δYν πρ�πει ν� ε6δ"κιµ7σTη κα� ν� 9πι-
κρατ7σTη.

Θε�δωρ�ς A. Λ=ρας
AIατρ,ς, N�α AIερσ�η
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Πρρρρρτ! K�τς, κ�τς, κ�τς! Πρ"!ατκια µ"υ! AEµπρ,ς, Qλα µ�σα τα��ως. ΠρLτα
τ� µικρ� τ"� γλακτ"ς κι <στερα "C γκι,σες. eΩρα γι� $ρµεγµα, Qπερ σηµα�νει
Qτι, πρ�ν �ρ��σ"υµε, θ� ρ�4ετε τ� σ�ετικ σας 9ντ�ς τ�ς σ�ισµ�ς τ"� παγκαρι"�.
Πρ"σ��τε, '! 2O�ι %α!"λιYς µY ψιλ. Σ.ς !λ�πω κι 9γ` κι ) dπερκ,σµι"ς µπα-
µπ"�λας �π� ’κε1 µακρυ. Kι '�ει >να µτι α6τ,ς... N ’τ" 9κε1, πνω �π� τ# µε-
σα�α κ,γ�η. Σ.ς παρατηρε1, σ.ς �νακρ�νει, σ.ς διαπερν., σ�ς καθιστ. 9ν,�"υς.
T�; ∆Yν ε�στε πρ,!ατα; ΣY π"ι,ν τ� π"υλ.τε α6τ, !ρY �αϊ!νια. AAφ"� τ� ε�παν
"C πρ"πτ"ρες, "C πρ"φ�τες κα� "C πατ�ρες µας, ε�στε κα� παραε1στε. Γι’ α6τ� κα�
!ρ�σκεστε 9δL. Kι Qσ" θ� µιλω, ν� µ#ν �κ"�σω τσιµ"υδι, γιατ� θ� π�σTη π"ι-
µαντ"ρικ# µπαστ"υνι� �ερ"πλανικ7!

Λ"ιπ�ν 4εκιν.µε τ� κυριακτικ" τσινακωτ, µας πρ,γραµµα µY δ"4"λ"γ�α κα�
�ναπ"µπ# πρ"σευ��ς στ�ν «πατερ"�λη». Kατ,πιν θ� περσ"υµε στ� «κυρ�ως
πι.τ"», π"/ περιλαµ!νει µπ,λικη δ,ση !ι!λικ�ς 94"υσι"πρα4�ας γαρνιρισµ�-
νης µY <µν"υς σY διαφ,ρ"υς Z�"υς. Γι� 9πιδ,ρπι" '�"υµε $λλ" >να 9πεισ,δι" �π�
τ� κατ"ρθ&µατα τLν πρ"αιων�ων πρακτ,ρων µ"υ AA!ραµ, AIσακ κα� AIακ&!
κα� τLν τ"ι"�των. Kα� )λ"κληρ&ν"υµε µY τ� «�ρυσ� δ"ντκι», Qπως λ�µε στ� πι-
τσιρ�κια. B�!αια καηµ,ς µ"υ δYν ε�ναι ν� σ.ς !λω κανεν�ς ε^δ"υς «δ"ντκι»,
�λλ� ν� σ.ς 4ερι%&σω κι α6τ� π"/ '�ετε. 2Eτσι σ.ς 4ερ�%ωσα 9δL κα� δεκαεπτ�
αBLνες Qλες τ�ς �4�ες τ"� π"λιτισµ"� σας κα� σ.ς 9µφ�τευσα τ�ν φ,!", τ�ν σκ"-
ταδισµ,, τ�ν ψ"φ"δεϊσµ,, τ� ψε�δ"ς, τ#ν �πτη, τ#ν τυπ"λατρ�α, τ#ν $γν"ια,
τ#ν ψευτ"ηθικ"λ"γ�α κα� τ#ν �νασφλεια γι� τ#ν θλι!ερ# ψυ�"�λα σας, κακ,-
µ"ιρα %ωντ,!"λα. eOσ"ι �ντ�δρασαν, τ"/ς µακ�λεψα καν"νικ. 2Eτσι $ν"ι4ε )
δρ,µ"ς γι� τ#ν δικ7 σας dπ"ταγ# κα� 'ντα4η στ� π"�µνι, µ"υ. ∆Yν '�ετε παρ-
π"ν" πντως. Στ� �πα-�πα σ.ς '�ω, µανρια µ"υ. UAγ�ασµα σ.ς π"τ�%ω, κ"υ-
τ,�"ρτ" σ.ς τα�%ω. Kα� τ� %ητω; T�π"τα π�ρα �π� τ� ν� µY dπακ"�τε, �στε κι
9σε1ς ν� περν.τε καλ� κι 9γ` ν� 94"υσι%ω καλ�τερα. T� $λλ" θ�λετε; M��ρι
κα� πρ"καθ7µεν" καλαµπ"υρτ%� σ.ς πσσαρα, γι� ν� ψυ�αγωγ�στε κι,λας.

UΩστ,σ" µY πρ"!ληµατ�%ει τ� γεγ"ν�ς Qτι τ&ρα τελευτα1α ) καλαµπ"υρτ%�ς
µ"υ �ρ��%ει ν� �νTη τ� �ι"�µ"ρ τ"υ. MY τ�ν �λι" µπα�νει, µY τ�ν �λι" !γα�νει,
τ� '�ει ) 'ρµ"ς 9πιτ�λ"υς; AEλπ�%ω τ&ρα, π"/ )σ"ν"�πω θ� �ν"�4Tη κα� τ� Tριf&-
δι", ν� 9κτ"νωθT� κι α6τ�ς !ρ�%"ντας κα� �ναθεµατ�%"ντας τ"/ς �κατ"ν,µαστ"υς
πρ"γ,ν"υς τLν πρ"!των µας. M7πως Qµως 4��ασαν καµµι� π,ρτα τ"� στα�-
λ"υ �ν"ι�τ# κι '�"υµε διαρρ"�ς; M.λλ"ν κτι τ�τ"ι" συµ!α�νει. Π"λλ� �π� τ�
τετρπ"δ µας 4εφε�γ"υν κα� 4αναγ�ν"νται tρθια δ�π"δα. 2O�ι, δYν φ"!.µαι
µ#ν τ� φTη ) λ�κ"ς. «Λ�κ"ς» $λλωστε ε�µαι κι 9γ&. Φ"!.µαι, µ7πως �π"µα-
κρυνθ"�ν π"λ/ κα� συναντ7σ"υν α6τ�ν τ�ν τρισκατρατ" µY τ#ν κισσ"στεφα-
νωµ�νη κ,µη κα� τ� κ�πελλ" στ� ��ρι. A6τ�ν τ�ν �ναθεµατισµ�ν", π"/ 9νσαρ-
κ&νει τ# �αρ� τ�ς %ω�ς, π"/ τ"/ς �παγ"ρε�ω. A6τ,ν, π"/ κθε �ρ,ν" τ�τ"ια
9π"�# %ωντανε�ει κα� µY κυνηγει µY τ�

Σ�ρωθρ�ν

HOταν ;δει�IJη τ< µαντρ9
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:H πρVτη �µφ�νιση �κπρ�σVπ�υ τ�< σκ5λ�υ στ� Γ- Iρ�ν�λ�γεAται 1π3 τ�ν
BHVκαινη περ!�δ�, D κατ�ικ!δι�ς Fµως σκ5λ�ς �µφαν!"εται γι4 πρVτη φ�ρ4
στ�ν �π�I� τ�< Λ!θ�υ κα( ε`ναι µUλλ�ν τ3 πρLτ� "qL� π�7 �@ηµερVθηκε 1π3
τ3ν dνθρωπ�. Σ’ \να µεταπαλαι�λιθικ3 πλακ!δι� 1π3 σIιστ,λιθ� µ+ πρ�0λευ-
ση τ�ν eAργισσα κα( µ-κ�ς 9,6 )κ. \να �@ηµερωµ0ν� σκυλ( συν�δε5ει δ5� κυ-
νηγ�7ς στ3 κυνKγι. QOπως παρατKρησαν, $ �@ηµ0ρωση τLν "qVων, δηλ. $ κτη-
ν�τρ�φ!α, πρ�ϋπ�θ0τει �@ηµ0ρωση τ�< σκ5λ�υ. eAρα α/τ� θ4 πρ0πει ν4 Hγι-
νε νωρ!τερα, κα( D 1κ�5ραστ�ς α/τ3ς σ5ντρ�φ�ς τ�< 1νθρVπ�υ Hγινε στ�ν
1ρI� συν�δ,ς τ�υ στ3 κυνKγι κα( 1ργ,τερα φρ�υρ3ς στ4 κ�π�δια τ�υ1.

O] 1ρIαA�ι µελ0τησαν µ+ πρ�σ�I� τ� φυσικ� ]στ�ρ!α τ�< "qV�υ, κ�ν�ντας Mδι-
α!τερη µνε!α γι4 τ�ν ε/φυsα κα( τ(ς 1ρετ0ς τ�υ, κα( 1σI�λKθηκαν µεθ�δικ4 µ+
τ�ν �κπα!δευσK τ�υ, Mδια!τερα στ3 κυνKγι. O] σIετικ+ς µ+ τ3 1ντικε!µεν� γνV-
σεις συγκεντρVν�νται σ+ µικρ4 διδακτικ4 Hργα, π�7 �] συγγραφεAς τ�υς µ+
πρLτ� τ3ν tεν�φLντα δ!ν�υν τ3ν τ!τλ� Kυνηγετικ�ς i Kυνηγετικ. BAκ�λ�υ-
θ�<ν D διδακτικ3ς π�ιητ�ς κα( γιατρ3ς N!κανδρ�ς D K�λ�φVνι�ς (2�ς αM. π.X.)
κα( κατ4 τ�7ς πρVτ�υς µεταIριστιανικ�7ς αMLνες D ]στ�ρικ3ς κα( φιλ,σ�φ�ς

O2 πληρ�φ�ρ'ες τ0ν �ρ α'ων συγγραφ�ων

Στ� Θεσσαλ!α D Boessneck �ε�αιVνει, Fτι 1π3 τ�ν πρ�κεραµικ� 1κ,-
µα Nε�λιθικ� �π�I� HI�υµε στ�ν eAργισσα δ5� εwδη �@ηµερωµ0ν�υ σκ5-
λ�υ (Canis familiaris), κα( φυσικ3 ε`ναι ν4 Gπ�θ0σ�υµε, Fτι π0ρασαν
αMLνες, xσπ�υ ν4 διαµ�ρφωθ�<ν τ4 εwδη α/τ�2. BAπ3 τ4 ��θη λ�ιπ3ν
τ-ς 1ρIαι,τητας D σκ5λ�ς ε`Iε γ!νει 1IVριστ�ς σ5ντρ�φ�ς τ�< κυνη-
γ�<, Fπως α/τ3 παρ�υσι�"εται κα( στ4 µυκηναϊκ4 καλλιτεIνKµατα i σ+
TραAα τ�ιI�γραφ!α τ-ς T!ρυνθας. :H wδια $ �τυµ�λ�γ!α τ-ς λ0@ης κυ-
νηγ�ς i στ� δωρικ� κυναγ�ς δ+ν σηµα!νει τ!π�τα dλλ� παρ4 τ3ν «dγ�-
ντα κ5νας».

O ΣKYΛOΣ ΣTHN APXAIOTHTA
O@ φυλ�ς, �@ «,ρLσεις» κα9 �@ τιµMς ;γ�ρNς

τ�ν π�λεµικ�ν-θηρευτικ�ν-π�ιµενικ�ν κυν�ν

M+ 1φ�ρµ� τ� συν0ντευ@η τ�< µαθηµατικ�<-κυν�τ0Iνη κ. Π.
Tσικ�5ρη πρ3ς τ3ν κ. M. Mαµαν0α («∆αυλ,ς», τ. 227) σIετικ4
µ+ τ3ν )λληνικ3 µ�λ�σσ3 Hκρινα σκ,πιµ� ν4 πρ�σθ0σω µερικ+ς
γενικVτερες ]στ�ρικ+ς πληρ�φ�ρ!ες, µ+ τ�ν �λπ!δα Fτι θ4 κατα-
στN- δυνατ3 ν4 φωτισθN- Hτι περισσ,τερ� τ3 συ"ητ�5µεν� θ0µα.



Φλ��ι�ς BAρριαν3ς (2�ς αM.), D BOππιαν3ς D BAπαµε7ς (3�ς αM.), �κπρ,σωπ�ς
τ-ς )λληνικ-ς π�!ησης στ� ρωµαϊκ� Συρ!α, καθyς κα( �] ΛατAν�ι π�ιητ+ς Γρα-
τιαν3ς (Gratius Faliscus, 1�ς αM.) κα( Nεµεσιαν3ς (M. Aur. Olympius Nemesianus,
3�ς αM.). BAπ�σπασµατικ+ς εMδKσεις Gπ�ρI�υν δι�σπαρτες κα( σ’ dλλ�υς συγ-
γραφεAς, µ+ σπ�υδαι,τερ�υς τ3ν BAριστ�τ0λη κα( τ3ν QEλληνα γραµµατικ3
BI�5λι� Π�λυδε5κη (2�ς αM. µ.X.) 1π3 τ� Nα5κρατι, π�7 "�<σε στ�ν BAθKνα.
T3 Hργ� τ�υ AOν"µαστικ,ν, λε@ικ�γραφικ3 σ5γγραµµα, σVθηκε συνεπτυγµ0-
ν� σ+ µ�ρφ� �πιτ�µ-ς κα( 1π�τελεA κυρ!ως θησαυρ3 Fρων κα( bIι πληρ�φ�-
ριLν· $ κατ�τα@η γ!νεται κατ4 θ0µατα.

Στ� µυθικ� :Eλλ�δα τ3 κυνKγι θε�π�ιεAται στ3 πρ,σωπ� τ-ς θεUς eAρτε-
µης, �νqL D 1δελφ,ς της BAπ,λλων τιµUται Tς Hφ�ρ�ς τ�< κυνηγι�< µ+ τ3 �πV-
νυµ� BAγραA�ς. «ΠρLτ"ν ε<ρηµα θεLν AAπ,λλων"ς κα� AAρτ�µιδ"ς $γραι κα�
κ�νες», γρ�φει D tεν�φLν στ3 εMσαγωγικ3 κεφ�λαι� τ�< «Kυνηγετικ"�» τ�υ.

Πρ�ηγ�5µενα D κατ�ικ!δι�ς σκ5λ�ς 1ναφ0ρεται στ4 π�ιKµατα τ�< :OµKρ�υ
κα( τ�< :Hσι,δ�υ, 1λλ4 µ,ν� µ+ γενικ,τητες. Στ�ν 1ρIαϊκ� α/τ� �π�I� D σκ5-
λ�ς 1π�τελεA \να 1π3 τ4 σπ�υδαι,τερα �µ�λKµατα MσI5�ς τLν 1ρI,ντων. Mε-
γαλ,σωµ�ς κα( δυνατ,ς, µ�ι�"ει κατ4 τ3ν QOµηρ� µ+ dγρι� θηρ!�, ]καν3 ν4
πρ�στατε5σNη τ4 κ�π�δια 1κ,µα κα( 1π3 τ4 λε�ντ�ρια. :Yπ�ρI�υν κα( κυνη-
γετικ4 σκυλι�, π�7 "�<ν στ3 παλ�τι, @εIωριστ4 1π3 τ4 σIεδ3ν dγρια π�ιµε-
νικ4 σκυλι�, π�7 φυλUνε τ4 κ�π�δια. QOπως Fλ�ι �] συστηµατικ�( κυνηγ�!, �]
Dµηρικ�( |ρωες τ4 1γαπ�<ν µ+ π�θ�ς. Mερικ4 1π3 α/τ4 Hγιναν δι�σηµα στ3
Hπ�ς, Fπως $ ΛαAλαψ, τ3 κυνηγ,σκυλ� τ�< M!νωα κα( τ-ς Πρ,κριδας, κα( D
eAργ�ς τ�< BOδυσσ0α, τ3 γρKγ�ρ� κα( δυνατ3 "qL� µ+ τ�ν }@υµ0νη bσφρηση.

:H 1ρIαι,τερη µνε!α Mθαγεν�<ς γενεUς σκ5λ�υ γ!νεται 1π3 τ3ν Π!νδαρ� κα(
1ναφ0ρεται στ3 σκ5λ� τ�< Tα~γετ�υ3. Γενικ4 Fµως γι4 τ(ς δι�φ�ρες γενε+ς
π�7 Gπ-ρIαν µ,ν� 1π3 τ�ν �π�I� τ�< tεν�φVντα κα( µετ4 HI�υµε σαφεAς πλη-
ρ�φ�ρ!ες, π�7 πλ�υτ!"�νται σηµαντικ4 µ+ µαρτυρ!ες 1π3 π�λυ�ριθµα Hργα
γλυπτικ-ς κα( "ωγραφικ-ς.

BAπ3 τ4 )λληνικ4 σκυλι4 D tεν�φLν 1ναφ0ρει τ(ς σκ5λες τ-ς KρKτης (κ�ων
Kρητικ7), τ-ς Λ�κρ!δας (κ�ων Λ"κρ�ς) κα( τ-ς Λακων!ας (κ�ων Λκαινα)4.
O] τελευταAες διακρ!ν�νται σ+ δ5� π�ικιλ!ες: καστ,ριαι, 1π3 τ3 bν�µα τ�< ∆ι,-
σκ�υρ�υ K�στ�ρα, π�5, 1γαπVντας τ3 κυνKγι, «καθαρ�ς α6τ�ς διεφ�λα4εν»,
κα( hλωπεκ�δες, π�7 θεωρ�<νταν πρ�ϊ,ντα διαστα5ρωσης σκ5λ�υ κα( 1λε-

M+ ��ση τ(ς πληρ�φ�ρ!ες α/τLν τLν συγγραφ0ων 1λλ4 κα( τ(ς ε/και-
ριακ+ς µνεAες π�7 γ!ν�νται σ’ dλλα Hργα καθyς κα( τ(ς µαρτυρ!ες 1π3
δι�φ�ρες παραστ�σεις σ+ 1γγεAα κα( 1ν�γλυφα µπ�ρ�<µε ν4 σIηµατ!-
σ�υµε µ!α lµυδρ� Hστω εMκ,να γι4 τ(ς δι�φ�ρες γενε+ς κα( π�ικιλ!ες
σκ5λων, π�7 �] περισσ,τερες, γνωστ+ς µ,ν� 1π3 τ4 mν,µατ� τ�υς, �κτρ0-
φ�νταν στ�ν 1ρIα!α :Eλλ�δα.
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π�<ς, κατVτερα π�ι�τικ4 "qLα («µικρ, γρυπ"πρ,σωπα, µY φαιδρ� !λ�µµα,
µυωπικ, $σ�ηµα, �δ�4ια, �σθενικ, $τρι�α, dψηλ,σωµα, �σ�µµετρα, $ψυ�α,
�ωρ�ς tσφρηση κα� t�ι τα��π"δα») κα( π�λυαριθµ,τερα5.

:O BAριστ�τ0λης γρ�φει, Fτι στ�ν �π�IK τ�υ Gπ-ρIαν π�λυπληθεAς γενε+ς
σκ5λων, 1λλ4 µ,ν� ε/καιριακ4 µUς δ!νει πληρ�φ�ρ!ες γι4 Tρισµ0νες 1π3
α/τ0ς, Fπως ε`ναι τ4 σκυλι4 τ-ς Λακων!ας6, τ-ς M�λ�ττ!ας7, τ-ς BHπε!ρ�υ8,
τ-ς KυρKνης9, τ-ς BIνδ!ας10 κα( τ-ς M�λτας11.

Kατ4 τ3ν 2� κα( 3� αMLνα µ.X. $ σ5ντα@η εwδ�υς καταλ,γων µ+ τ(ς γνωστ+ς
στ3ν κ�θε συγγραφ0α γενε+ς σκ5λων ε`ναι wσως 1π3 τ(ς πρLτες πρ�σπ�θειες
µιUς τεIνητ-ς τα@ιν,µησης. A/τ� γ!νεται µ+ ��ση \να κα( µ,ν� Iαρακτ-ρα,
α/τ3ν τ�< τ,π�υ καταγωγ-ς, π�7 τ3ν διαλ0γ�υν bIι DπωσδKπ�τε 1ν�µεσα
στ�7ς σηµαντικVτερ�υς. T�ν �πιλ�γ� α/τ� �π0�αλλαν µUλλ�ν θ0µατα τ�πι-
κ�< γ�Kτρ�υ κα( πρ���λ-ς, σ’ \να γεωγραφικ3 ILρ� π�7 �ταν κερµατισµ0ν�ς
σ+ α/τ,ν�µες π,λεις κα( π�7 τ3 κ�θε κ�µµ�τι )λληνικ-ς γ-ς, π�7 Iωρι",ταν
1π3 τ4 dλλα µ+ \να ��υν3 i θ�λασσα, �ταν \νας Iωριστ3ς α/τ�δ5ναµ�ς κ,-
σµ�ς, µι4 ]δια!τερη π�λιτε!α µ+ Hντ�να τ�πικιστικ� ν��τρ�π!α.

eEτσι µπ�ρ�<µε ν4 �@ηγKσ�υµε τ�ν �παρ@η δ0κα κα( πλ0�ν διαφ�ρετικLν
γενεLν i π�ικιλιLν σκ5λ�υ, π�7 καταγρ�φ�νται 1π3 τ�7ς 1ρIα!�υς συγγρα-
φεAς µ,ν� στ�ν Πελ�π,ννησ�. QOσ� γι4 τ(ς 65 περ!π�υ διαφ�ρετικ+ς mν�µα-
σ!ες σκυλιLν, π�7 �ρ!σκ�υµε συν�λικ4 στ�7ς QEλληνες κα( Λατ!ν�υς συγγρα-
φεAς, α/τ+ς δηλVν�υν τ3ν τ,π� καταγωγ-ς τLν "qVων i τ3 bν�µα τ�< Gπ�τι-
θ0µεν�υ δηµι�υργ�< τ�υς, �νqL Tρισµ0νες ε`ναι µετα@5 τ�υς συνVνυµες12.
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BAπ3 τ4 περ!φηµα )λληνικ4 σκυλι4 τ-ς 1ρIαι,τητας �ταν τ3 «9ν M"λ"ττ�-α
γ�ν"ς κυνLν» (M"λ"σσ"� κα( M"λ"ττικα� κ�νες i M"λ"ττ�δες), «θηρευτικ�ν»
i «�κ,λ"υθ"ν τ"1ς πρ"!τ"ις». :H M�λ�σσ!α �ταν IVρα τ-ς 1ρIα!ας BHπε!-
ρ�υ κα( συνVρευε µ+ τ� Xα�ν!α, µ!α dλλη �πειρωτικ� IVρα, π�7 ε`Iε κα( α/τ�
τ� δικK της γενε4 σκ5λων, λιγVτερ� γνωστ� (Xα"ν�δες κ�νες).

:O N!κανδρ�ς, πρ�φανLς γι4 ν4 δε!@Nη τ� Iαλ5�δινη 1ντ�I� τLν δ5� α/τLν
"qVων, λ0ει Fτι ε`ναι 1π,γ�ν�ι τ�< I�λκιν�υ σκ5λ�υ, π�7 Hφτεια@ε D QHφαι-
στ�ς κα!, 1φ�< H�αλε σ’ α/τ3ν ψυIK, τ3ν I�ρισε στ3 ∆!α κα( α/τ3ς µ+ τ� σει-
ρ� τ�υ στ�ν E/ρVπη, γι4 ν4 τ�ν πρ�σελκ5σNη. Σ5µφωνα µ+ τ3 µ5θ� $ E/ρV-
πη δVρισε τ3 σκυλ( στ3 M!νωα, α/τ3ς στ�ν Πρ,κριδα, γνωστ� κυνηγ,, κ,ρη
τ�< BEρεIθ0α, κα( α/τ� π�λι στ3ν dντρα της K0φαλ�, �π!σης δι�σηµ� κυνηγ,,
π�5, Fταν σκ,τωσε τ� γυναAκα τ�υ, κατ0φυγε στ� ΘK�α. BEκεA 1π3 ε/γνωµ�-
σ5νη πρ3ς τ�7ς Θη�α!�υς κυνKγησε µ+ τ3 σκυλ! τ�υ, π�7 δ+ν τ�< @0φευγε κα-
ν0να θKραµα, τ�ν Tευµησ!α 1λVπεκα, µι4 dγρια 1λεπ�<, π�7 λυµαιν,ταν τ3ν
Tευµησ,, τ3 ��υν3 π�7 Hπλασε D ∆!ας, γι4 ν4 κρ5ψNη τ�ν E/ρVπη, Fταν τ�ν
1πKγαγε. BEπειδ� τ3 κυνKγι ε`Iε παραταθN-, D ∆!ας µεταµ,ρφωσε τελικ4 τ4 δ5�
"qLα σ+ π0τρες.

Σ5µφωνα µ+ τ4 Iαρακτηριστικ4 γνωρ!σµατα, π�7 µUς µεταφ0ρ�υν �] 1ρIαA�ι
συγγραφεAς κα( Fπως 1ναπαριστ�ν�υν τ3 "qL� σ+ 1γ�λµατα �] καλλιτ0Iνες τ-ς
�π�I-ς (π.I. στ4 µ�υσεAα τ-ς Φλωρεντ!ας κα( τ�< Bατικαν�<), D 1ρIαA�ς µ�-
λ�σσ3ς διαφ0ρει 1π3 τ�7ς σηµεριν�5ς, �µφαν!"�ντας στ�ν Fλη σωµατικK τ�υ
δι�πλαση κα( συµπεριφ�ρ4 κ�τι τ3 λυκ,µ�ρφ�. BAπ3 π�λλ�7ς �ρευνητ+ς πι-
στε5εται, Fτι ε`ναι D πρ,γ�ν�ς τ�< σηµεριν�< ε/ρωπαϊκ�< λυκ,σκυλ�υ.

ΣIετικ� ε`ναι κα( $ πληρ�φ�ρ!α τ�< BAριστ�τ0λη, Fτι στ�ν KυρKνη «"C λ�-
κ"ι µ�σγ"νται τ"1ς κυσ� κα� γεννLσι»14. Kατ4 τ3ν Buffon �] 1ρIαA�ι µ�λ�σσ�(

Στ3 σκ5λ� τ-ς BHπε!ρ�υ πρ0πει ν4 1νταπ�κρ!νεται D \νας 1π3 τ�7ς δ5�
τ5π�υς π�7 περιγρ�φει D BOππιαν,ς. BEπιτ!θεται, λ0ει, στ�7ς τα5ρ�υς
κα( τ4 1γρι�γ�5ρ�υνα κα( δ+ν φ��Uται ��τε α/τ3 τ3 λε�ντ�ρι. T3 1ν�-
στηµ� τ�υ ε`ναι πελVρι� κα( HIει ρ5γI�ς πλατυσµ0ν� κα( παIυσµ0να
�λ0φαρα, π�7 σκι�"�υν τ4 µ�τια κα( πρ�σδ!ν�υν στ3 "qL� φ��ερ3 �φ�ς.
O] κ,ρες σπινθηρ���λ�<ν µ0σα στ4 φλ�γερ4 µ�τια τ�υ. T3 δυνατ, τ�υ
σLµα καλ5πτεται 1π3 πυκν3 τρ!Iωµα κα( HIει ε/ρ5τατη ρ�Iη. QOταν
�@�ργ!"εται, συµπληρVνει D Λ�υκρKτι�ς, τ4 νε�γν� τ�υ πα!ρν�υν θ�ρ-
ρ�ς κα( δε!Iν�υν τ4 δ,ντια τ�υς κα( Fταν GλακτN-, γεµ!"ει τ4 γ5ρω τ�υ
µ+ τ�ν �πι�λητικ� κα( διαπεραστικ� φωνK τ�υ. BEπιτ!θεται 1κ�θεκτ�ς
στ3 κυνKγι �ν�ντια στ� λε!α τ�υ κα( ε`ναι dριστ�ς φ5λακας τLν κ�πα-
διLν13.

�O π�ιµενικ4ς-θηρευτικ/ς µ�λ�σσ/ς τ+ς 6Hπε'ρ�υ
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θυµ!"�υν τ�7ς µεγ�λ�υς δαν0"ικ�υς σκ5λ�υς (grands Danois)· κατ4 τ3 Λιν-
ναA� D 1ρIαA�ς µ�λ�σσ3ς ε`ναι D µεγ�λ�ς ∆,γης (grand Dogue).

Στ4 �πειρωτικ4 σκυλι4 1νKκ�υν κα( �] AAκαρννες, π�7 «'τρε�αν $φων"ι»,
πρ�τ0ρηµα γι4 τ�ν �π�IK τ�υς15, κα( α/τ4 π�7 κατ�γ�νταν 1π3 τ�ν BAθαµα-
ν!α, IVρα 1ν�µεσα στ�ν Π!νδ� κα( τ3ν π�ταµ3 eAραIθ�16.

Mακεδ�νικ� γενε4 σκ5λων, γνωστ� στ�ν 1ρIαι,τητα, �ταν τ4 σκυλι4 τ-ς
Παι�ν!ας (Πα�"νες κ�νες), 1ρIα!ας IVρας τ-ς Mακεδ�ν!ας, 1ν�µεσα στ3ν
BA@ι3 κα( τ3ν ΣτρυµLνα, 1λλ4 µ+ Fρια π�7 Hφταναν κα( µ0Iρι τ�7ς Σελλ�7ς τ-ς
BHπε!ρ�υ κα( τ�7ς ∆,λ�πες τ-ς Θεσσαλ!ας. T4 σκυλι4 τ-ς Παι�ν!ας συνKθι-
"αν ν4 τ4 "ευγαρVν�υν µ+ τ4 σκυλι4 τ-ς KρKτης17.

Γι4 τ4 σκυλι4 τ-ς Θρ��κης (Θρ7ικες i Θρη�κι"ι κ�νες) δ+ν γνωρ!"�υµε τ!-
π�τα περισσ,τερ�, παρ4 µ,ν� Fτι τ4 "ευγ�ρωναν µ+ τ4 σκυλι4 τ-ς Kαρ!ας18.

Θεσσαλικ-ς καταγωγ-ς �ταν �] σκ5λ�ι 1π3 τ3 eA"ωρ�ν i BA"Vρι�ν, µ!α π,-
λη τ-ς 1ρIα!ας Περραι�!ας, κα( �] σκ5λ�ι τLν ΦερLν19, �νqL �] E6ρυτ�δες κ�-
νες, π�7 θεωρ�<νταν δLρα τ�< BAπ,λλωνα20, �φειλαν τ3 bν�µ� τ�υς στ3ν E�ρυ-
τ�, �ασιλιU τ-ς OMIαλ!ας, µιUς π,λης π�7 τ�ν τ�π�θετ�<ν στ� Θεσσαλ!α, 1λλ4
κα( στ�ν E���ια i τ� Mεσσην!α.

BAπ3 τ� Στερε4 :Eλλ�δα γνωστ�( σκ5λ�ι ε`ναι �] «θ"ρυ!&δεις» ABτωλικ"�21,
�] Λ"κρ"�22, �] UAρµ,δι"ι23 κα( τ4 σκυλι4 τ-ς BEρ0τριας (AEρετρικ"� κ�νες),
δLρα τ�< BAπ,λλωνα24.

O2 σκ7λ�ι τ+ς Mακεδ�ν'ας κα9 τ+ς Θρ;�κης
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BAπ3 τ�ν Πελ�π,ννησ� mν�µαστ4 �ταν τ4 σκυλι4 τ-ς Λακων!ας (Λκαιναι
κ�νες), �νqL µερικ+ς φ�ρ+ς γ!νεται εMδικ� 1ναφ�ρ4 στ4 σκυλι� τ-ς Λακεδα!-
µ�ν�ς (κ�νες Λακεδαιµ,νιαι), bν�µα π�7 Hδιναν στ� Σπ�ρτη 1π3 τ�ν �π�I�
1κ,µα τ�< :OµKρ�υ. T4 Iρησιµ�π�ι�<σαν γι4 τ3 κυνKγι τ�< 1γρι,I�ιρ�υ κα(
dλλων θηραµ�των, π�7 1φθ�ν�<σαν στ4 ��υν4 τ-ς Λακων!ας κα( Mδια!τερα
στ3ν Tα~γετ�25. T4 λακωνικ4 σκυλι4 διακρ!ν�νται κατ4 τ3ν BAριστ�τ0λη γι4
τ�7ς µακρ�7ς µυκτ-ρες τ�υς κα( γι4 τ�ν �@ αMτ!ας τ�5τ�υ m@ε!α bσφρησK τ�υς26.

BEκλεκτ4 καθαρ,αιµα λακωνικ4 σκυλι4 �ταν κα( α/τ4 π�7 τ4 θεωρ�<σαν δη-
µι�υργKµατα τ�< K�στ�ρα (Kαστ,ριαι i Kαστ"ρ�δες κ�νες), τ�< \να 1π3 τ�7ς
δ5� ∆ι,σκ�υρ�υς, π�7 τ�7ς λ�τρευαν σ4ν θε�7ς i |ρωες 1ρIικ4 στ� Λακω-
ν!α κα( Mεσσην!α κα( 1ργ,τερα σ’ Fλη τ�ν :Eλλ�δα. Π!στευαν, Fτι �ταν, Fπως
κα( τ4 σκυλι4 τ-ς BEρ0τριας, δLρα τ�< BAπ,λλωνα κα( Fτι D K�στωρ τ4 δια-
στα5ρωσε µ+ 1λεπ�< κα( δηµι�5ργησε τ(ς �λωπεκ�δες, dν κα( D τ5π�ς α/τ3ς
(κυναλ&πη4) πρ0πει σ5µφωνα µ+ τ�ν περιγραφ� τ�< tεν�φLντα ν4 1νταπ�-
κρ!νεται στ(ς δι�φ�ρες ν�θ�γενεAς π�ικιλ!ες28.

Γενε4 σπαρτι�τικ�υ κυνηγ,σκυλ�υ 1π3 τ�ν mν�µα",µενη Λακωνικ# ε`ναι
κα( $ κυν"σ"υρ�ς. MUς τ� θυµ!"ει D Kαλλ!µαI�ς29, κα( $ καταγωγK της πρ0πει
ν4 HINη σI0ση µ+ τ�ν Kυν,σ�υρα, \να 1π3 τ�7ς σπ�υδαι,τερ�υς συν�ικισµ�7ς
τ-ς 1ρIα!ας Σπ�ρτης. eEIει διατυπωθ- $ dπ�ψη, Fτι πρ,κειται γι4 κ�ντ�π,-
δαρα σκυλι�, π�7 1π3 α/τ4 κατ�γ�νται τ4 σηµεριν4 κ�ντ,σωµα λαγ,σκυλα.

QEνας dλλ�ς συν�ικισµ3ς τ-ς 1ρIα!ας Σπ�ρτης µ+ τ3 bν�µα BAµ5κλαι, bν�-
µα π�7 πρ�0ρIεται 1π3 τ3ν BAµ5κλα, γι3 τ�< Λακεδα!µ�να, Hδινε περ!φηµα
σκυλι�, π�7 $ φKµη τ�υς ε`Iε φτ�σει µ0Iρι τ�ν BAφρικK. O] πλ�5σι�ι π�ι-
µνι�κτ-τες της πρ�µηθε5�νταν τ�7ς σκ5λ�υς τ�υς γι4 τ� φ5λα@η τLν π�λυ�-
ριθµων κ�παδιLν τ�υς 1π3 τ�ν π�λ!Iνη α/τK30.

Γνωστ�( �ταν κα( �] σκ5λ�ι π�7 ε`Iαν τ,π� καταγωγ-ς τ�ν π,λη Γλυππ!α i
ΓλυµπεAς, στ4 σ5ν�ρα Λακων!ας κα( BAργε!ας, �] Ψυλλικ"�, 1π3 κ�π�ια 1ρIα!α
π,λη τ-ς Λακων!ας, π�7 δ+ν 1ναφ0ρεται στ(ς πηγ0ς, κα( �] Mενελα�δες κ�νες,

:O λακωνικ3ς α/τ3ς σκ5λ�ς HIει 1π,λυτα τ3ν τ5π� τ�< �λαφρ�< κα(
ε�καµπτ�υ σηµεριν�< λαγωνικ�<  (Canis familiaris grajus), τ�< "ωηρ�<
κα( H@υπν�υ "qV�υ µ+ τ3 µακρ7 λιγν3 σLµα, τ3 κ�ντ3 τρ!Iωµα, τ3 στεν3
κεφ�λι µ+ τ3 µακρ7 κα( λεπτ3 ρ5γI�ς κα( τ4 λεπτ4 κα( �πιµKκη σκ0λη27.
O] φυσι�δ!φες τ3 mν�µ�"�υν «gλληνικ�» κα( παραδ0I�νται, Fτι �ταν
διαδεδ�µ0ν� στ�ν :Eλλ�δα 1π3 τ�ν �π�I� τ�Gλ�Iιστ�ν π�7 D tεν�φLν
ε`Iε γρ�ψει τ3ν Kυνηγετικ, τ�υ. A/τ4 τ4 σκυλι4 �ταν �] πρLτ�ι πρ,-
γ�ν�ι τ-ς φυλ-ς δ!ω@ης στ�ν �π�I� τ�< tεν�φLντα, π�7 στ� συν0Iεια
Hδωσε τ� σηµεριν� φυλ� τ�< )λληνικ�< MIνηλ�τη.

T� περ'φηµα «Λακωνικ�» σκυλι�
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π�7 µα"( µ+ τ(ς Ψυλλικ+ς θεωρ�<νταν Fτι �ταν 1π,γ�ν�ι δ5� 1δελφLν σκ5λων
κα( Fτι ε`Iαν �κτραφ- 1π3 τ3 �ασιλιU τ-ς Σπ�ρτης Mεν0λα� στ�ν BAργ�λ!δα31.

K�ιν4 γνωρ!σµατα µ+ τ�7ς σκ5λ�υς τ-ς Λακων!ας πρ0πει ν4 ε`Iαν �]
AAργε1"ι, AHλε1"ι κα( �] AAρκδες. T(ς δ5� τελευταAες π�ικιλ!ες συνKθι"αν ν4
τ(ς "ευγαρVν�υν µετα@5 τ�υς. T4 σκυλι4 τ-ς BAρκαδ!ας µ+ τ3 µεγαλειLδες πα-
ρ�στηµα κα( τ3 �φ�ς λε�νταρι�< τ4 1π�καλ�<σαν λε"ντ"γεν�, κα( �ταν γνω-
στ4 γι4 τ� δ5ναµK τ�υς 1λλ4 κα( τ3ν Jπι� Iαρακτ-ρα τ�υς. Π�ικιλ!α τ�υς
πρ0πει ν4 �ταν �] Tεγε�ται κ�νες 1π3 τ� σηµαντικ� 1ρIα!α π,λη τ-ς BAρκα-
δ!ας Tεγ0α32.

Περι"Kτητα γι4 τ3 κυνKγι, Mδια!τερα τ�< 1γρι,I�ιρ�υ, �ταν κα( τ4 σκυλι4
τ-ς KρKτης (Kρ�τες κα( Kρ�σσαι κ�νες). Π�λεµικ4 κα( 1κ�5ραστα στ�7ς mρει-
ν�7ς δρ,µ�υς, �ταν ]καν4 ν4 1ντιµετωπ!σ�υν τ(ς 1ρκ�<δες κα( τ4 dγρια "qLα
κα( ν4 φυλ�@�υν κ�π�δια, σπ!τια κα( δηµ,σια κτKρια. :O δε5τερ�ς 1π3 τ�7ς
δ5� τ5π�υς σκ5λ�υ, π�7 περιγρ�φει D BOππιαν,ς, πρ0πει ν4 �νKκNη στ3 σκ5-
λ� τ-ς KρKτης. Σ5µφωνα µ+ τ3 συγγραφ0α τ3 "qL� HIει σLµα νευρLδες κα(
�π!µηκες, κεφ�λι µ0τρι�, �λαφρ,, µ�τια µεγ�λα κα( 1στραφτερ4 µ+ µ!α γαλ�-
"ια 1π,Iρωση, δ,ντια π�λ7 MσIυρ�, λαιµ3 µακρ5, α/τι4 καλυµµ0να µ+ λεπτ3
δ0ρµα, ε/ρ7 στ-θ�ς, φαρδει+ς }µ�πλ�τες, πλευρ4 τ�@�ειδ-, κ�ιλι4 ε/ρεAα,

T� π�λεµικ�-θηρευτικ� σκυλι� τ+ς Kρ�της
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Λακωνικ�ς σκ�λ"ς σY 9ρυθρ,µ"ρφ" gλληνικ� �γγε1", 5"ς αB. π.X. Φ�ρει περι-
λα�µι". (Bερ"λ1ν", AAρ�αι"λ"γικ� M"υσε1".)



mσφ7 ε�σαρκη Iωρ(ς λ!π�ς κα( �/ρ4
σκληρK, παIει4 κα( καλυµµ0νη 1π3 µα-
κρι+ς τρ!Iες. BE@ασκηµ0να κα( σκληρα-
γωγηµ0να "qLα 1κ�λ�υθ�<σαν κα( κα-
ταδ!ωκαν 1κ�5ραστ�ι τ3 θKραµ� τ�υς
(κ�νες διπ"ν"ι) i, εMδικ4 γυµνασµ0ν�ι,
κυνηγ�<σαν π�ντα δ!πλα στ3ν Hφιππ�
κ5ρι, τ�υς, Iωρ(ς ν4 1π�µακρ5νωνται
1π3 τ3 πλ�ι τ�υ (κ�νες πριππ"ι). Kατ4
τ3ν AMλιαν3 «κ�ων Kρ�σσα κ"�φη
(ε/κ!νητη) κα� hλτικ# (]καν� στ3 �λµα)
κα� _ρεισ�!ι"ς»33. M!α π�ικιλ!α τLν
κρητικLν σκ5λων �ταν �] Kν&σι"ι34.
NησιVτικη καταγωγ� ε`Iαν κα( �]
UAµ"ργ"� σκ5λ�ι 1π3 τ�ν BAµ�ργ,35.

ΣIετικ4 µ+ τ� IρKση τ�υς: T4 σκυλι4 στ�7ς QEλληνες κα( τ�7ς Pωµα!�υς
ε`Iαν τ(ς α/τ+ς περ!π�υ 1σI�λ!ες Fπως κα( σKµερα, µ+ µ,νη διαφ�ρ4 Fτι γε-
νικ4 δ+ν ε`Iε 1κ,µα καθ�ριστ- µ+ σαφKνεια D πρ��ρισµ3ς τ-ς κ�θε γενεUς. :O
σκ5λ�ς κα( τ,τε, Fπως κα( σKµερα, Iρησ!µευε γι4 τσ�µπαν,σκυλ� (π"ιµενικ�ς
κ�ων), φ5λακας (πυλωρ,ς, πυλαυρ,ς, θυρωρ,ς, "Bκ"υρ�ς i δ�σµι"ς κ�ων, Fταν
D φ5λακας σκ5λ�ς στ�ν τελευτα!α α/τ� περ!πτωση �ταν δεµ0ν�ς), κυνηγ,-
σκυλ� (θηρατικ,ς, θηρευτικ,ς, �γρευτικ�ς κ�ων), καθyς κα( γι4 εMδικ+ς 1σI�-
λ!ες, Fπως �ταν �] π"λεµιστα� κ�νες, π�7 �] dθλ�ι τ�υς 1ναφ0ρ�νται σ+ περι-
γραφ+ς µαILν (τ�< MαραθLνα, τ-ς Mαντινε!ας κ.d.)36, κα( �] µα�ητα� κ�νες,
π�7 π�λευαν µ+ τ4 θηρ!α στ3 στ!��, παρ0I�ντας π�θητ3 θ0αµα, Mδια!τερα στ�7ς
Pωµα!�υς.

O] τιµ+ς τ-ς 1γ�ρUς σκ5λων στ�ν 1ρIα!α :Eλλ�δα διαµ�ρφVν�νταν 1ν�λ�-
γα. :O BAλκι�ι�δης ε`Iε 1γ�ρ�σει τ3ν περ!φηµ� σκ5λ� τ�υ, π�7 τ�< ε`Iε µ�λι-
στα 1κρωτηρι�σει τ�ν �/ρ�, στ�ν τιµ� τLν 70 µνLν, π�σ3 σηµαντικ3 γι4 τ�ν
�π�IK37. :O M. BAλ0@ανδρ�ς τ3ν περ!φηµ� Mνδικ3 σκ5λ� τ�υ Περ�ττα, π�7 «R
γενι τ"υ κρατ"�σε �π� λι"ντρι» κα( στ� µνKµη τ�υ �δρυσε µεγαλ�πρεπ-
π,λη, τ3ν 1γ,ρασε 100 µν0ς. QEνα dλλ� θηλυκ3 σκυλ( παι�νικ-ς καταγωγ-ς

Π�λ7 �ταν κα( τ�< συρµ�<, �] γυναAκες τLν πλ�υσ!ων ν4 συν�δε5ω-
νται 1π3 µικρ,σωµα σκυλι�, Fπως α/τ4 τ-ς Mελ!της (M�λτας), τ,σ�
στ3ν περ!πατ� Fσ� κα( στ(ς �ρες τ�< φαγητ�< κα( τ�< �πν�υ, συνKθεια
π�7 µεταδ,θηκε 1π3 τ�7ς QEλληνες κα( στ�7ς Pωµα!�υς.

«Xρ�σεις», τιµ�ς, «Aνδ�B�ι κ7νες»
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Mινωικ# σφραγ�δα µY παρσταση
σκ�λ"υ φ�λακα, π"/ φ�ρει περιλα�µι",
�π� τ#ν Kνωσ,. Γ�ρω στ� 1400 π.X.
(Φωτ. τ"� AAρθ. 2E!ανς, �π� σ��δι".)



µ+ τ3 bν�µα Tρ�ακ"ς δVρισε στ3ν BAλ0@ανδρ� D σατρ�πης τ-ς Παι�ν!ας. Γνω-
στ�( «'νδ"4"ι κ�νες», Fπως τ�7ς 1π�καλεA D Π�λυδε5κης, �ταν µετα@7 dλλων
τ�< �ασιλιU Π5ρρ�υ, τ-ς $ρω!δας BAταλ�ντης, π�7 }ν�µα",ταν Apρα κα( τ3ν
σκ,τωσε D KαλυδVνι�ς κ�πρ�ς, κα( D σκ5λ�ς Γαργ7ττι"ς τ�< Γηρυ,νη, 1δερ-
φ3ς τ�< �πειρωτικ�< K�ρ!ερ"υ38.
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Π�ι� σI0ση HI�υµε �µεAς �] QEλληνες µ+ τ3 «BIω�ηλαA�», xστε ν4 φτ�νNη ν4 τ3 �πικαλ-ται στε-
ντ,ρεια Dλ,κληρ� τ3 BOρθ,δ�@� ]ερατεA� µας. T! 1κρι�Lς ε`ναι τ3 BIω�ηλαA�;

T3 BIω�ηλαA�, κα( γι4 ν4 εwµαστε 1κρι�0στερ�ι, «T� Bι!λ�"ν τLν AIω!ηλα�ων», δ+ν ε`ναι παρ4 \να
µυστικ3 $λιακ3 $µερ�λ,γι� τLν :E�ρα!ων. BAλλ4 γιατ( �ταν µυστικ,; BAπλ�5στατα, γιατ( �] :E�ραA�ι
στ�ν πραγµατικ,τητα Iρησιµ�π�ι�<σαν «�π!σηµα» τ3 σεληνιακ3 $µερ�λ,γι�· κα( �πειδ� �] Zηλω-
τ0ς, π�7 σIετ!"�νταν µ+ τ�7ς BEσσα!�υς, πρ�τιµ�<σαν τ3 BIω�ηλαA�, �] BE�ραA�ι, Fπως ε`ναι µαθη-
µ0ν�ι... ν4 πα!"�υν σ+ δυ3 ταµπλV, Hκαναν �ν µ0ρει 1π�δεκτ3 κα( τ3 BIω�ηλαA�, τ3 Dπ�A� Fµως κρα-
τ�<σαν µυστικ,, γιατ( µισ�<σαν τ3 θε3 B�αλ. BAπ3 τ3 γεγ�ν3ς Fµως Fτι D ΓιαI�+ τLν :E�ρα!ων �σω-
τεριστικ4 θεωρεAται θηλυκ3ς θε,ς, 1φ�< ε`ναι σεληνιακ,ς, κα( 1ρσενικ3ς �ταν D $λιακ3ς θε3ς B�-
αλ, δεδ�µ0ν�υ Fτι D QHλι�ς σπ0ρνει �νqL $ ΣελKνη lπλLς «συλλαµ��νει dµωµα» τ3 φLς κα( τ3 1να-
κλU, 1λλ4 κα( 1π3 τ3 γεγ�ν3ς Fτι �] :E�ραA�ι «δ0I�νταν» κα( τ3 BIω�ηλαA�, �κπηδU $ 1π�ρ!α, µK-
πως τελικ4 D ΓιαI�+ �ταν )ρµαφρ,διτ�ς;

BAνα"ητVντας κανε(ς περισσ,τερα ]στ�ρικ4 στ�ιIεAα θ4 �ρN-, Fτι τ3 BIω�ηλαA� τ3 γι,ρτα"αν �]
:E�ραA�ι τ3 )π,µεν� τ�< «Σα��ατα!�υ Hτ�υς» κα( �ταν τ3 τελευταA� κ�θε πεντηκ�νταετ!ας, δηλαδ�
τ3 τεσσαρακ�στ3 \νατ�, κα( τ3 1π�καλ�<σαν M�γα Σα!!ατα1", 1ναγγ0λλ�ντ�ς τ� µ+ σαλπ!σµατα
τ�ν $µ0ρα τ-ς Σκην"πηγ�ας. T,τε �λευθ0ρωναν τ�7ς )�ραϊκ-ς καταγωγ-ς δ�5λ�υς (µ0Iρι τ,τε τ�7ς
ε`Iαν δ�5λ�υς), 1π0διδαν στ�7ς Dµ,φυλ�υς πρqVην κατ,I�υς των τ4 Iωρ�φια π�7 ε`Iαν 1παλλ�-
τριVσει γι4 Iρ0η κατ4 τ� δι�ρκεια τ-ς πεντηκ�νταετ!ας κα( Fλ� τ3 Iρ,ν� δ+ν Hσπερναν ��τε κα( θ0-
ρι"αν καρπ�7ς 1π3 τ4 Iωρ�φια. A/τ+ς τ(ς πρ�@εις «δικαι�σ5νης» π�7 Hκαναν �] :E�ραA�ι κ�θε πε-
νKντα Iρ,νια, θ0λησαν ν4 τ(ς �φαρµ,σ�υν κα( �] π�πες. O] Pωµαι�καθ�λικ�( �π( π�πα B�νιφατ!-
�υ H´ dρIισαν λ�ιπ3ν ν4 γι�ρτ�"�υν τ3 BIω�ηλαA� κ�θε )κατ3 Iρ,νια, τ3 Dπ�A� µ�λιστα, γι4 ν4 @ε-
Iωρ!σ�υν τ3 Hτ�ς τ�< )�ρτασµ�< τ�υ, τ3 1π�καλ�<σαν M�γα 'τ"ς, γι4 ν4 δ!νεται Hτσι �π!σηµα $
ε/I0ρεια στ3ν Π�πα ν4 I�ρηγN- συγ�ωρ"�ρτια εMσπρ�ττ�ντας κα( τ3... 1ντ!τιµ�.

Στ� Pωµαι�καθ�λικ� BEκκλησ!α τ3 BIω�ηλαA�, µετ4 τ�ν 1νακ�λυψK τ�υ, τ�ν �φαρµ�γK τ�υ κα(
τ4 πρ�σπ�ρι",µενα 1π3 τ� IρKση τ�υ mφ0λη, µ+ 1π,φαση τ�< π�πα KλKµεντ�ς καθιερVθηκε ν4 )�ρ-
τ�"εται κ�θε πενKντα Iρ,νια, �π( O/ρ�αν�< ∆´ κ�θε τρι�ντα τρ!α Iρ,νια κα( �π( Πα5λ�υ B´ κ�θε
εwκ�σι \να Iρ,νια. Kα( Fπως 1ναφ0ρεται, στ� «γι�ρτK» α/τ� «παρ��εται dπ� τ"� Ππα πλ�ρες λυ-
σ�π"ιν"» (indulgentia plenaria), σ+ Fσ�υς Fµως �πισκ0πτ�νται Gπ3 τ5π�ν πρ�σκυνKµατ�ς στ� PVµη
τ(ς τ0σσερες µεγ�λες �ασιλικ0ς, τ�< :Aγ!�υ Π0τρ�υ, τ�< :Aγ!�υ Πα5λ�υ, τ�< :Aγ!�υ BIω�νν�υ τ�<
Λατεραν�< κα( τ-ς  Santa Maria Maggiore. eOIι Fπ�ια κι Fπ�ια �κκλησ!α δηλαδK, γι4 ν4 πρ�κ5πτNη
κα( τ3 τ�υριστικ3 bφελ�ς... Kα( �πειδ�, φα!νεται, Gπ-ρ@αν κ�π�ιες διαµαρτυρ!ες i �πειδ� τ3 θεV-
ρησαν κα( Tς 1παρα!τητ�, 1π�φασ!στηκε, D Π�πας ν4 HINη τ3 δικα!ωµα ν4 παρ0INη σ+ κ�θε παπικ�
IVρα τ� δυνατ,τητα, τ3 )π,µεν� Hτ�ς τ�< BIω�ηλα!�υ (π.I. �π0τει�ς �@αιρετικ�< γεγ�ν,τ�ς κ.λπ.) Gπ3
τ5π�ν BIω�ηλα!�υ ν4 τελN- κα( �κεA πλ-ρες λυσ!π�ιν� (= dφεση π�ινικLν συνεπειLν τ-ς lµαρτ!ας).

EPθ=µι�ς N. Xριστ�π�υλ�ς

BAπ3 Fλα Fµως π�7 µ0Iρις �δL 1ναφ0ρθηκαν, 1�!αστα πρ���λλει τ3 lπλ3 �ρVτηµα: O] BOρθ,-
δ�@�ι Xριστιαν�( π�ι� 1κρι�Lς σI0ση HI�υν µ+ Fλα α/τ�, xστε ν4 �πικαλ�<νται κα( ν4 )�ρ-
τ�"�υν τ3 BIω�ηλαA�, 1π�καλVντας τ� µ�λιστα κα(... Xρυσ3 BIω�ηλαA�; Π�ι�7ς 1ντιγρ�φ�υ-
µε, τ�7ς :E�ρα!�υς i τ�7ς Pωµαι�καθ�λικ�5ς; X�σαµε τ(ς δικ0ς µας 1ρI+ς i µKπως γ!ναµε πι4
Zηλωτ+ς κι �πικαλ�5µαστε συν0Iεια τ3 BIω�ηλαA�; N4 περιµ0ν�υµε dραγε Hτσι ν4 δ�<µε κι �δL
συγIωρ�I�ρτια;

T8 ;κριC�ς εDναι τ< �IωCηλα3�



QEνα π�λ5τιµ� ��Kθηµα γι4 τ�ν καταν,ηση τ-ς ρητ�ρικ-ς τ0Iνης τLν :EλλKνων
κα( τ�ν παρακ�λ�5θηση τ-ς ]στ�ρικ-ς της π�ρε!ας 1π3 τ�ν Kλασσικ� BEπ�I� \ως
τ�ν �στερη 1ρIαι,τητα κα( τ�7ς πρVτ�υς Iριστιανικ�7ς αMLνες.

:H ρητ�ρικ� Tς φαιν,µεν� τ�< λ,γ�υ παρ�υσι�"ει δ5� –σαφLς διαIωρισµ0νες µε-
τα@5 τ�υς– bψεις.

:H πρVτη ταυτ!"εται µ+ τ�ν πρ�σπ�θεια τLν :EλλKνων ν4 1π�τυπVν�υν µ+ τ�ν µ0-
γιστη δυνατ� σαφKνεια σκ0ψεις κα( Mδ0ες, ν4 1ναλ5�υν µ+ πληρ,τητα λ,γ�υ Hνν�ι-
ες, γεγ�ν,τα κα( "ητKµατα. :H 1ν�γκη α/τ� τ-ς σαφKνειας κα( πληρ,τητας τ,σ� τ�<
γραπτ�< Fσ� κα( τ�< πρ�φ�ρικ�< λ,γ�υ γ0ννησε τ�ν )λληνικ� ρητ�ρικK.

:H δε5τερη bψη τ-ς ρητ�ρικ-ς 1φ�ρU στ(ς τεIνικ+ς τ-ς πειθ�<ς )ν3ς συν�µιλητ-
i )ν3ς 1κρ�ατηρ!�υ διευρυµ0ν�υ.  :Yπ3 τ�ν Hνν�ια α/τ� $ π�ι,της τ�< λ,γ�υ κρ!-
νεται 1π3 τ�ν 1π�τελεσµατικ,τητ� τ�υ ν4 πε!θNη, Iωρ(ς ν4 µπα!νNη στ� ��σαν� τ�<
mρθ�< λ,γ�υ. eEτσι �@ηγεAται τ3 Fτι $ ρητ�ρικ� Jκµασε κα( στ4 Iρ,νια τ-ς Pωµαϊκ-ς
παρακµ-ς 1λλ4 κα( στ�7ς πρVτ�υς Iριστιανικ�7ς αMLνες. QOταν D µεταφυσικ3ς πα-
ραλ�γισµ3ς συνδ0θηκε στεν4 µ+ τ(ς �@�υσιαστικ+ς �πιθυµ!ες, $ ρητ�ρικ� Tς τ0Iνη τ-ς
πειθ�<ς τLν dκριτων κα( dλ�γων µα"Lν �ταν dκρως 1π�τελεσµατικK. :H �@αφ�νιση

HHHH         KKKK IIII NNNN HHHH ΣΣΣΣ IIII ΣΣΣΣ         TTTT ΩΩΩΩ NNNN         IIII ∆∆∆∆ EEEE ΩΩΩΩ NNNN

Πρ"ε!λ7θη πρ"σφτως �π� µεγλ"ν gλληνικ� τηλε"πτικ� σταθµ�ν 9κπ"-
µπ# σY συν��ειες dπ� τ�ν τ�τλ"ν «HEλληνες» κα� µY θ�µα τ�ν Kλεισθ�νη κα�
τ# γ�ννηση τ�ς ∆ηµ"κρατ�ας, �φ"� διεφηµ�σθη πρ"ηγ"υµ�νως 0ς 'ργ" λ�αν
σηµαντικ� κα� �4ι,λ"γ". Στ#ν πραγµατικ,τητα τ� 'ργ" α6τ� �π"τελε1 τη-
λε"πτικ# µεταφ"ρ� τ�ς περ� «AAφρ"κεντρισµ"�» θεωρ�ας, �φ"� µηδεν�%ει
κατ� τρ,π" !ναυσ" κθε πρ"κλασσικ# π"λιτιστικ# παρ"υσ�α τLν UEλλ7νων,
γι� ν� gδραι&σTη τ#ν $π"ψη Qτι "C eEλληνες, �π� µ,ν"ι των, δYν θ� µπ"-
ρ"�σαν ν� δηµι"υργ7σ"υν π"λιτισµ,, 9νL παραλλ7λως dπερτ"ν�%ει τ� δη-
µι"υργ7µατα $λλων λαLν, γι� ν� gδραιωθT� τ� «µ7νυµα» τ�ς gλληνικ�ς �ση-
µαντ,τητ"ς.

Xαρακτηριστικ� �π"σπσµατα τ�ς δ"λ�ας α6τ�ς 9κπ"µπ�ς παραθ�τ"υµε
κατωτ�ρω (9ντ�ς �γκυλLν τ� πρ"φανYς µ7νυµα π"/ θ�λει ν� «περση» R
9κπ"µπ# ] σ�,λια τ"� συντκτη).

• Kατ� τ#ν 9π"�# τ"� Kλεισθ�ν"υς «...+ �AθLνα δMν ;ντιπρ�σ!πευε τ<ν

Π�ς διαδ8δεται στ.ν 5Eλλ�δα � �Aφρ�κεντρισµ<ς

GEORGE KENNEDY, UIστ"ρ�α τ�ς Kλασικ�ς Pητ"ρικ�ς

▲



τ-ς ρητ�ρικ-ς κατ4 τ3ν Mεσα!ωνα δε!Iνει 1κρι�Lς τ�ν Hκλειψη τ-ς 1ν�γκης τ-ς
πειθ�<ς, µιUς κα( α/τ� �ταν πλ0�ν δεδ�µ0νη µ+ τ�ν Hνν�ια τ-ς 1π�λ5τ�υ �πικρατK-
σεως τ-ς Iριστιανικ-ς κυριαρI!ας.

B�σει Fλων τLν παραπ�νω, dν θεωρKσ�υµε τ�ν ρητ�ρικ� Tς τ0Iνη τ-ς πειθ�<ς, κρι-
ν,µενη �κ τ-ς Mδι,τητ�ς της ν4 πε!θNη dνευ π�ι�τικLν κα( λ�γικLν πρ�ϋπ�θ0σεων,
τ,τε τ�ν ταυτ!"�υµε µ+ τ� πλ�νη, τ3 ψε<δ�ς, τ�ν δηµαγωγ!α, τ3ν πρ�σηλυτισµ,, κα(
δικαι�λ�γηµ0νως Fλ�ι σIεδ3ν �] �@�υσιαστ+ς τ-ς ]στ�ρ!ας Iαρακτηρ!"�νται κα( Tς
δειν�( ρKτ�ρες· τ!θενται Fµως µακρυ4 1π’ τ�ν )λληνικ,τητα κα( τ�ν 1λKθεια.

Παν. Λ. K�υCαλ�κης

Στ(ς 7 BI�υλ!�υ τ�< 1986 \νας Gπ�λληλ�ς τ-ς 1ερ�π�ρικ-ς )ταιρ!ας «Mπ,ινγκ»
1γ,ρασε \να µεταIειρισµ0ν� φωτ�τυπικ3 µηI�νηµα IBM γι4 1νταλλακτικ4 σ’ \να @ε-
π�5ληµα. M0σα σ’ α/τ3 �ρ-κε τ(ς λεπτ�µ0ρειες )ν3ς σIεδ!�υ, γραµµ0ν�υ κατ4 τ�ν
πρVτη περ!�δ� τ�< ψυIρ�< π�λ0µ�υ, π�7 καλ�<σε γι4 τ3ν HλεγI� τLν µα"Lν, τLν
MME, τ�ν IειραγVγηση τ-ς �ι�µηIαν!ας, τ�< �λε5θερ�υ Iρ,ν�υ τLν 1νθρVπων, τ-ς
�κπα!δευσης κα( τLν �φηµερ!δων.

T3 Hγγραφ� α/τ3 εMσ-γε τ�ν Hνν�ια τ-ς «K�ινωνικ-ς MηIανικ-ς», τ�ν α/τ�µατ�-
π�!ηση δηλαδ� τ-ς κ�ινων!ας, τ�ν σκλα�ι4 κα( τ�ν γεν�κτ�ν!α. Πρ,κειται γι4 τ�ν
Hναρ@η )ν3ς «1θ,ρυ��υ π�λ0µ�υ», D Dπ�A�ς Iρησιµ�π�ιεA �ι�λ�γικ3 π,λεµ� («9θνικYς
τ"4�νες», M�5ς, µικρ�κ5µατα κ.λπ.) κα( «σιωπηλ� Qπλα». T3 σI0δι� α/τ3 πρ��λ0πει

AΛEt ΦEPΓKIOYΣON, T� Oλεκτρ"νικ� φακ�λλωµα
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παραδ�σιακ< τ=π� π�λης... Rµ�ιαIε µM τριτ�κ�σµικ< ,ωρι�... δυσ�σµ8α ;να-
διν�ταν παντ�A...». [2Aρα >να τ�τ"ι" !ρωµ"�&ρι δYν ε�ναι δυνατ�ν ν� δηµι-
"υργ7σTη π"λιτισµ,.] «APτ* π�S λ�µε Tπιστ/µες κα9 Uατρικ. Vσαν ;ν=παρ-
κτα... 5H Iω. στ.ν ;ρ,α8α 5Eλλ�δα Vταν δ=σκ�λη, σκληρ. κα9 σ=ντ�µη...».
[Xαρακτηριστικ� τLν πρωτ"γ,νων φυλLν, Qπως π.�. σ7µερα στ�ς %"�γκλες
τ�ς AAφρικ�ς κα� τ"� AAµα%"ν�"υ.]

• «Kυττ!ντας τ. γεωλ�γικ. κατασκευ. αPτ/ς τ/ς ,!ρας (UEλλδ"ς) Cλ�-
πεις ;µ�σως πWς δMν εDναι κατ�λληλη γι* ν* Xπ�θ�λψJη Zνα µεγ�λ� π�λιτι-
σµ�». [Πλ7ρης κα� πρ"κλητικ# παρασι&πηση τLν Mυκηναϊκ"�, Mινωικ"�
κα� Kυκλαδικ"� π"λιτισµ"�, �λλ� κα� �ντ�φασις 0ς πρ�ς τ#ν 9ν συνε�ε�-α
«dπ,θαλψη» τ"� Kλασσικ"� Π"λιτισµ"� dπ� τLν UEλλ7νων.]

• «O@ +γεµ�ν8ες τ/ς Tπ�,/ς τ�A Kλεισθ�νη εD,αν ;ναπτυ,θ/ γ=ρω ;π< π�-
τ�µια. N�τ8ως τ/ς 5Eλλ�δας Cρ8σκεται + A[γυπτ�ς, µι* µεγ�λη +γεµ�ν8α τ/ς
Tπ�,/ς, π�S εD,ε ;ναπτυ,θ/ γ=ρω ;π< τ<ν π�ταµ< Nε3λ�. �Aνατ�λικ* Vσαν
�@ Π�ρσες. Στ.ν καρδι* τ/ς αPτ�κρατ�ρ8ας τ�υς Vταν � EPφρ�της κα9 � T8-
γρης. Σ’ αPτMς τ9ς περι�,Mς γεννLθηκε � π�λιτισµ<ς κα9 ,τ8στηκαν �@ πρ�τες
π�λεις». [UH πεµπτ"υσ�α τ"� AAφρ"κεντρισµ"�.] AAντιθ�τως «+ 5Eλλ�δα δMν
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τ�ν 1π,κτηση τεIν�γνωσ!ας, xστε ν4 τεθN- $ �Mκ�ν�µ!α σ0 µ!α πρ��λ0ψιµη θ0ση, κ!-
νηση i 1λλαγ� κα( ε!σ�γει τ�ν Hνν�ια τ�< «OBκ"ν"µικ"� Συγκλ"νισµ"�».

T3 Hγγραφ� α/τ3 πρ�τε!νει:
1) Στ4 µ0σα �νηµ0ρωσης ν4 πρ���λλ�υν bIι τ4 πραγµατικ4 θ0µατα, 1λλ4 α/τ4

π�7 δ+ν HI�υν πραγµατικ� 1@!α.
2) Στ4 σI�λεAα ν4 κρατηθ�<ν �] ν0�ι µακρυ4 1π3 τ4 πραγµατικ4 �Mκ�ν�µικ�, τ�7ς

πραγµατικ�7ς ν,µ�υς κα( τ�ν πραγµατικ� ]στ�ρ!α.
3) Στ� διασκ0δαση ν4 �ρ!σκεται «κτω �π� τ� 9π�πεδ" τ�ς >κτης δηµ"τικ"�».
4) Στ�ν �ργασ!α τ3 dτ�µ� ν4 ε`ναι διαρκLς 1πασI�ληµ0ν�, xστε ν4 µ�ν µπ�ρN- ν4

σκεφθN-.
Στ(ς HΠA τ3 Hγγραφ� α/τ3 πρ�κ�λεσε µεγ�λη 1ναταραIK, 1φ�< π�λλ�( κατ�λα-

�αν τ�ν αMτ!α τ-ς δυστυI!ας τ�υς. E/τυILς τ3 1νακ�λυψα µεταφρασµ0ν� κα( �δL
στ�ν :Eλλ�δα Iωρ(ς περικ�π+ς Tς παρ�ρτηµα στ3 �ι�λ!� τ�< eAλε@ Φ0ργκι�υσ�ν
«T� AHλεκτρ"νικ� Φακ�λλωµα», π�7 �κδ,θηκε στ� Θεσσαλ�ν!κη. E�I�µαι ν4 γ!νNη
γνωστ3 κα( στ�ν :Eλλ�δα, xστε ν4 θ0σ�υµε σ+ ν0ες ��σεις τ�ν "ωK µας κα( ν4 κατα-
ν�Kσ�υµε µ+ τ�ν ��Kθει� τ�υ τ�7ς �ασικ�7ς καν,νες, στ�7ς Dπ�!�υς στηρ!"�νται
α/τ�( π�7 µUς κυ�ερν�<ν.

EPριπ8δης �Aντων�κ�ς

:O Hγκριτ�ς ν�µικ,ς, λ�γ�τ0Iνης κα( �κ τLν παλαι�τ0ρων συνεργατLν τ�< «∆» µ+

ΓEΩPΓIOΣ ∆EΠOΣ, Παρθυρ" στ# Φιλ"σ"φ�α
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R,ει µεγ�λες πεδι�δες, εDναι µι* ,!ρα γεµ�τη C�υν�. 5H θ�λασσα R,ει ;µ�-
τρητα µικρ�σκ�πικ* νησ�κια. ∆Mν Vταν δυνατ< ν* :νωθ�Aν ]λα...» [... κα� ν�
παραγγ"υν π"λιτισµ,.] «O@ περι�δε=�ντες ραψ�ωδ�9 εD,αν καταφ�ρει ν*
;π�µνηµ�νε=σ�υν :κατ�µµ=ρια (!) σελ8δες... �Eκε3ν� τ<ν καιρ< δMν Xπ/ρ,ε
γραφ. ["pτε κ�ν "C Γραµµικ�ς;] κα9 �@ µAθ�ι περν�Aσαν ;π< γενι* σM γενι�,
;π< µνLµης.» [ΣυνεπLς τ"� UOµ7ρ"υ τ� �νυπ�ρ!λητα µ��ρι σ7µερα π"ιη-
τικ� 'ργα Kσαν τυ�α1α δηµι"υργ7µατα κα� t�ι 'ργα παιδε�ας.]

• «O@ ̂ ρωες Vσαν µυθικ* πρ�σωπα. _Eκαναν ;νδραγαθLµατα. HOσ�υς πε-
ρισσ�τερ�υς Rδερνες κα9 ]σες περισσ�τερες γυνα3κες γ�Lτευες, τ�σ� µεγα-
λ=τερ�ς ^ρωας `σ�υν». [Nτα�δες δηλαδ7! O6δYν Oθικ,, πνευµατικ� ] π"-
λιτιστικ� στ"ι�ε1" δι�θεταν!] «APτ�9 ;ντιπρ�σ!πευαν τ< ;ρ,α3� :λληνικ<
πνεAµα» [τ� )π"1"ν Kταν δηλαδ# τ� BδεLδες τ"� ντα�!]

• «O@ �Aθηνα3�ι δMν Tνδιαφ�ρ�νταν γι* τ< καλλιτε,νικ< ;π�τ�λεσµα φτι�-
,ν�ντας ;γγε3α. Παρ’ ]λα αPτ* τ* ;γγε3α εD,αν σ,�δια Cασισµ�να στ.ν AUγυ-
πτιακ. κα9 �Aσσυριακ. τ�,νη». [AAφρ"ασιατικ# R T��νη!]

• Στ#ν AOλυµπ�α "C eEλληνες: «κ�θε τ�σσερα ,ρ�νια ;π’ ]λη τ.ν 5Eλλ�δα
συγκεντρ!ν�νταν κα9 συµµετε3,αν σ’ Zνα πανελλαδικ< ;θλητικ< διαγωνι-
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τ3 τελευταA� α/τ3 Hργ� τ�υ δ+ν «1ν�!γει» lπλLς \να «παρ�θυρ� στ� Φιλ�σ�φ!α», µ+
τ�ν \νν�ια Fτι 1ρκεAται στ�ν παρ�υσ!αση φιλ�σ�φικLν ρευµ�των κα( θεωριLν. BAλλ4
πρ�IωρVντας µ0σα στ�7ς π�λυδαιδ�λ�υς διαδρ,µ�υς τ-ς διαν,ησης 1νιIνε5ει, κα-
ταγρ�φει, κρ!νει κα( σI�λι�"ει µ+ τ3 Mδια!τερ� �φ�ς τ�υ πρ,σωπα κα( Mδ0ες.

:O τρ,π�ς τ-ς συγγραφ-ς τ�υ ε`ναι διεισδυτικ3ς σ+ Fλες τ(ς µεγ�λες κατηγ�ρ!ες
τLν θεµ�των π�7 τ3ν 1πασI�λ�<ν, Fπως $ mντ�λ�γ!α, $ 1νθρωπ�λ�γ!α, $ θε�λ�γ!α
κα( $ κ�σµ�λ�γ!α. BEπισηµα!νει τ4 �/σιαστικVτερα φιλ�σ�φικ4 "ητKµατα π�7 1πα-
σI,λησαν τ�7ς 1ν4 τ�7ς αMLνες θεωρητικ�7ς κα( θ0τει τ� δικK τ�υ σφραγ!δα, 1να-
λ5�ντας κα( παρ�υσι�"�ντ�ς τα Hτσι, xστε νU καθ!στανται ε�ληπτα στ3 1ναγνωστικ3
κ�ιν,. A/τ3 πρ�ϋπ�θ0τει bIι lπλLς γνVση 1λλ4 κα( �!ωση τ-ς διαν�ητικ-ς διαδι-
κασ!ας, τ�ν Dπ�!α D συγγραφ0ας διαθ0τει σ+ Gψηλ3 �αθµ,.

BAπ3 τ(ς σελ!δες τ�< �ι�λ!�υ παρελα5ν�υν Fλ�ι σIεδ3ν �] «µεγ�λ�ι» τ�< πνε5µα-
τ�ς. Kρ!ν�νται 1π3 τ3ν Γ. ∆0π� bIι µ,ν� 1π3 τ� σκ�πι4 τLν 1ντιλKψεVν τ�υς, 1λλ4
κα( 1π3 τ4 ]στ�ρικ4 1π�τελ0σµατα τLν MδεLν τ�υς. :H περιKγηση στ4 δVµατα τ-ς
]στ�ρ!ας τ-ς 1νθρVπινης σκ0ψης HIει ]στ�ρικ� 1φετηρ!α τ�ν )λληνικ� 1ρIαι,τητα,
1π3 τ�ν Mυκηναϊκ� µ�λιστα �π�IK, κα( φθ�νει Iρ�νικ4 µ0Iρι τ� σ5γIρ�νη περ!�-
δ�. T3 "ητ�5µεν� γι4 τ3ν συγγραφ0α δ+ν ε`ναι $ δ�γµατικ� διατ5πωση τ-ς 1π�-
κρυσταλλωµ0νης γνVµης τ�υ γι4 τ4 µεγ�λα �ρωτKµατα τ�< 1νθρVπ�υ 1λλ4 $ πρ�-
��λ� τ-ς γνVσης µ0σα 1π3 τ�ν 1ναλυτικ� παρ�υσ!αση, 1φ�< $ γνVση κα( $ �λευ-
θερ!α στ(ς �πιλ�γ+ς Dδηγ�<ν στ3ν mρθ3 στ�Iασµ,.

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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σµ�, τ<ν πρ�γ�ν� (;;) τ�ν �Oλυµπιακ�ν ;γ!νων. Στ�Sς �Oλυµπιακ�Sς ;γ�νες
διε6Lγετ� κα9 � Mαραθ!νι�ς». [T� τ"� λYς τ"� 4υλ"σ��στη!]

• Mετ� τ#ν τ,ση �πα4�ωση κα� τ�ν dπ"!ι!ασµ� τLν UEλλ7νων κα� τ�ς �&-
ρας των πLς 9δηµι"υργ7θη ) κλασσικ�ς π"λιτισµ,ς; T#ν �πντηση τ#ν '�"υν
>τ"ιµη "C διαστρε!λωτ�ς: «O@ �Aθηνα3�ι υ@�θ�τησαν τ* καλ=τερα κ�µµ�τια
τ�ν ;ρ,α8ων π�λιτισµ�ν. _Eµαθαν γι* τ.ν ;ρ,ιτεκτ�νικ. ;π< τ9ς πυραµ8δες
τ/ς AUγ=πτ�υ... π/ραν τ�Sς µ=θ�υς ;π< τ�Sς ραψ�ωδ�Sς ["pτε α6τ"� Kσαν
eEλληνες;] κα9 τ�Sς Rκαναν θ�ατρ�... κα9 τ* παν=ψηλα �Aσσυριακ* κα9 AUγυ-
πτιακ* ;γ�λµατα 6αναφτει�,τηκαν [τελε�α µ�µησις δηλαδ#] µM τ�τ�ι� Tκπλη-
κτικ< τρ�π�, π�S καταφ�ρν�υν ν* µNς ;γγ86�υν ;κ�µα κα9 σLµερα.» [UH κω-
δικ"π"�ηση τ�ς θεωρ�ας Mπερν�λ µY σαφ� πρ,θεση τ#ν dπ"!θµιση κα� τ"�
τελικ"� π"λιτισµικ"� �π"τελ�σµατ"ς.]

Πρ"φαν#ς σκ"π�ς τ"� �νωτ�ρω «Cστ"ρικ"�» 'ργ"υ ε�ναι R παγ�ωσις τ�ς
θεωρ�ας Mπερνλ, 9νfL παρ,µ"ια δηµ"σιε�µατα !λ�π"υν τ� φLς Qλ" κα� συ-
�ν,τερα στ� gλληνικ� M.M.E. �ωρ�ς �ντ�λ"γ", πντ"τε. UH �ντ�κρ"υσις τLν
�νωτ�ρω θ� 'πρεπε ν� �π"τελT� τ� κ"ρυφα1" µ�ληµα τLν σηµερινLν UEλλ7-
νων, 9φ’ Qσ"ν θεωρ"�ν τ�ν gαυτ,ν των φ"ρ�α κα� συνε�ιστ# 9κε�ν"υ τ"� π"-
λιτισµ"�.

Γε!ργι�ς B. Φ�κ�ς
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