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• Στ< -Nρ� τ�� MαραθNνα Y Π�λιτισµ<ς – �Eλληνισµ<ς θρι�µ�ευ-
σε στ.ν !π�θεση τ�� Bαρ�αρισµ�� - ,Aσιατισµ��. Σ µερα Y -Nρ�ς κα-
ταστρ5φεται, -αρακτηρ�Hεται !πισ µως \πλNς «τ$πωνSµι$», κα� συµ-
φωνε>ται, δ�πλα στ<ν T3µ�� τNν Sρ@ων τ�� Π�λιτισµ�� ν� Vνεγερ-
θIJ T3µ��ς τNν εRσ��λ5ων τ�� Bαρ�αρισµ��. (Σελ. 14884 τ�� παρQντ�ς
τε3-�υς: «bανα[c* τ5 “>Eς eδαφ$ς φ@ρειν” στ5 MαραθQνα».)

• Στ< Tελεστ ρι� τJς ,Eλευσ�νας φυλασσQταν S Kι�ωτ<ς τJς πα-
ν�ρ-αιης �EλληνικJς MυστικJς Γν@σεως Vπ< τ�0ς κινδ3ν�υς τ�� ZQ-
φ�υ. Σ µερα τ< Tελεστ ρι� κα� S Γν@ση θ���νται κ�τω Vπ< aγκ�υς
µπετ<ν µ8 τ. σ3µπρα7η τ�� Pωµα�ικ�υ κα� ?λλων Vσυνε�δητων cργ�-
νων τ�� ZQφ�υ. (Σελ. 14869: «ΣτOν >Eλευσ0να aλλ$τε καK τUρα»· κα�
«XOστις τελετOν >Eλευσ0νι εhδε..., $hδεν i λ@γω».)

• Στ<ν Περδ�κκα Πτ�λεµα=δας Vν5κυψε Vπ< τ< -Nµα τJς Mακεδ�-
ν�ας S VπQδει7η τJς Oπ�ρ7εως τ�� παν�ρ-αι�υ λ�γικ�� κατ��κ�υ τJς
�Eλλην�δας γJς (πρ�ν Vπ< 3.000.000 -ρQνια), γι� ν� γελ�ι�π�ι σIη Y
YµιλNν µακρυν<ς αTτ<ς πρQγ�νQς µας µ8 τ.ν τυ-α�α αTτ. «Vν�δυσ »
τ�υ Vπ< τ.ν ?�υσσ� τ�� -ρQν�υ πανηγυρικ� τ�0ς Vρ�υρα��υς τ��
Σκ�ταδισµ��, π�0 µ8 τ� διαστρε�λωτικ� δQγµατα τ�� ,Aφρ�κεντρι-
σµ��, τ�� ,Aνατ�λισµ�� κα� τ�� ,Iνδ�ευρωπαϊσµ�� τρ5φ�υν τ.ν
VνθρωπQτητα µ8 ψε3δη, iστε ν� Vπ�κρ3πτεται S παναρ-αιQτητα κα�
αTτ�-θ�ν�α τ�� Π�λιτισµ�� - �Eλληνισµ��. Σ µερα jνα ρηµαδι< γε-
µ�τ� τρ3πες, σκ�υρι5ς, Vρ�-νες κα� Vρ�υρα��υς – τυµ�ωρ3-�υς – kε-
ρ�σ3λ�υς συµ��λ�Hει µ8 καταπληκτικ. σαφ νεια τ.ν κατ�ντια τ��
Π�λιτισµ�� – �Eλληνισµ�� κα� τ< aργι� τJς Vσυδ�σ�ας τ�� Bαρ�αρι-
σµ�� - ,Aνθελληνισµ��. (Σελ. 14863: «T5 ρηµαδι5 τ$D Περδ;κκα».)

• �O στ�-ασµ<ς τNν �Eλλ νων φιλ�σQφων, ρητQρων, !πιστηµQνων τε-
-ν�λQγων ?ρθρωσε κ�π�τε στ<ν τQπ� αTτ<ν τ<ν ΛQγ�, µ8 τ. δ3ναµη
τ�� Yπ���υ S VνθρωπQτητα �γJκε Vπ< τ. µ��ρα τ�� κτ ν�υς. Σ µε-
ρα �k kερ�� αTτ�� γεν�ρ-ες τ�� ΠαγκQσµι�υ Π�λιτισµ�� O�ρ�H�νται,
Vναθεµατ�H�νται κα� Vφ�ρ�H�νται Vπ< τ<ν Σκ�ταδισµ< στ�ς !κκλη-
σ�ες π�0 L-�υν κτισθJ στ� lδια Vκρι�Nς σηµε>α, mπ�υ �k O�ριHQµεν�ι
κα� VναθεµατιHQµεν�ι LHησαν, σκ5φτηκαν, δηµι�3ργησαν κα� L-τι-
σαν  τ<ν Π�λιτισµQ. (Σελ. 14850: «XYLρεις κατC τ$D NEλληνικ$D Π$-
λιτισµ$D ψ=λλ$νται καK σ?µερα στKς Wκκλησ;ες µας».)

• T.ν ΓλNσσα - Γραφ , µ8 τ.ν Yπ��α, oς µ�ναδικ< !ργαλε>� τNν δη-

Θρ;αµL$ς καK Tραγ^ωδ;α



µι�υργNν τ�υ, �Rκ�δ�µ θηκε Y ΠαγκQσµι�ς Π�λιτισµQς, τ.ν ,Aρ-α�α
�Eλληνικ , S «τελευτα�α λ57η» τJς πρ�Qδ�υ τJς ,Hλεκτρ�νικJς Λ�-
γικJς Vναγκ�Hεται ν� τ.ν Vπ�δε-θIJ κα� ν� τ.ν εRσαγ�γIη oς τ.ν µ�-
ναδικ. γλNσσα π�0 εpναι kκαν. ν� -ρησιµ�π�ιηθIJ στ�0ς «φωνητι-
κ�0ς» qλεκτρ�νικ�0ς Oπ�λ�γιστ5ς. ,EδN αTτ. S ΓλNσσα - Γραφ. a-ι
\πλNς L-ει κηρυ-θJ σ8 κατ�σταση παραν�µ�ας, Vλλ� κα� «πρ�ω-
θε>ται» \ρµ�δ�ως S πλ ρης !7αφ�νισ  της oς γραπτ�� κα� oς πρ�-
φ�ρικ�� λQγ�υ. (Σελ. 14855: «NH >AρPα;α NEλληνικO WπιL=λλεται στO
νεUτερη >Hλεκτρ$νικO Λ$γικ?».)

***

�O «∆αυλQς», Y Yπ�>�ς πρQσφατα λ�γ�κρ�θηκε µ8 µεσαιωνικ< τρQ-
π� κα� συκ�φαντ θηκε Vπ< τ.ν Kρατικ. TηλεQραση τJς BυHαντι-
ν�ρρωµι�σ3νης, mτι τ< δηµ�σ�ευµ� τ�υ γι� τ� εOρ µατα τNν Γερ-
µανNν Vρ-αι�λQγων στ.ν ,Oλυµπ�α (µ8 τ� Yπ�>α Vπ�δε�-θηκε mτι �k
�Eλληνες συν5-ιHαν jναν Vπ< τ�0ς �ασικ�0ς θεσµ�0ς τ�� �Eλληνικ��
Π�λιτισµ��, τ�ς ,Oλυµπι�δες, τ�υλ�-ιστ�ν γι� 350 -ρQνια µετ� τ.ν
VπαγQρευσ  τ�υς !π� π�ινIJ θαν�τ�υ κα� τ.ν Rσ�π5δωση τJς ,Oλυ-
µπ�ας Vπ< τ�0ς BυHαντιν�3ς: τε3-η ,Iαν�υαρ��υ, Φε�ρ�υαρ��υ κα�
Mαρτ��υ 2001) «eρPεται σH Rντ;θεση µH τ5ν NEλληνικ5 Π$λιτισµB»,
Vπ�φ�σισε τ< Vφι5ρωµα τ�� µετ� -ε>ρας τε3-�υς τ�υ στ.ν τραγ�ωδ�α
τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� a-ι oς «Vπ�ντηση» κατ� τNν διωκτNν
τ�υ (πNς ν� Vπαντ σIη ?λλωστε κανε�ς στ< θ5µα Π�λιτισµ<ς σ8 Vπ�-
λ�τιστ�υς, VνιστQρητ�υς κα� Vνελλ νιστ�υς – Vσυνα�σθητα aργανα
τ�� ∆ιεθν��ς Σκ�ταδισµ��...). T< Lπρα7ε, γι� ν� πρ�κ3ψIη παρ γ�-
ρ� τ< γεγ�ν<ς mτι µ5σα Vπ< τ.ν κατ�σταση τJς Rδε�λ�γικJς VθλιQτη-
τας, τ�� πνευµατικ�� σκQτ�υς κα� τ�� kστ�ρικ�� ληθ�ργ�υ Vνακ3-
πτ�υν µικρ8ς Vκτ>νες φωτ<ς κα� σπ�ραδικ8ς φωτισµ5νες συνειδ σεις.
ATτ< εpναι τ< αRσιQδ�7� µ νυµα τ�� Vφιερ@µατQς µας. Kι αTτ5ς, τ�ς
διωκQµενες u περιφρ�νηµ5νες u περιθωριακ8ς συνειδ σεις, θ5λ�υµε
ν� δικαι@σ�υµε, τ�0ς Π�υλιαν�3ς, τ�0ς K�υτσαφτJδες, τ�� ,Oνησι-
φQρ�υ, τ�0ς Vφανε>ς κι VπQκ�σµ�υς γ5ρ�ντες Φαρµ�κηδες (�λ. φω-
τ�γραφ�α !7ωφ3λλ�υ), τ�0ς λ�γ�υς διαµαρτυρQµεν�υς στ< MαραθNνα
κα� πρ< παντ<ς τ�0ς VναγνNστες τ�� Περι�δικ�� αTτ��, -�ρις στ.ν
πνευµατικ. !γρ γ�ρση τNν Yπ��ων συγκεντρ@θηκε τ< Oλικ< γι� τ.
σ3νθεση τ�� παρQντ�ς τε3-�υς.

∆.I.Λ.
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K3ριε Λ�µπρ�υ,

Συνε-�H�ντας τ.ν Lρευν� µ�υ στ.ν «Παρακλητικ.ν» κα� τ< «Tρι�@-

δι�ν» Vνεκ�λυψα τ�0ς Oπ5ρ�-�υς «Oπ8ρ τNν �Eλλ νων» ψαλµ�0ς π�0

Vκ�λ�υθ��ν, τ�0ς Yπ���υς σvς στ5λνω πρ<ς δηµ�σ�ευσιν. ∆ιερωτNµαι,

wν «παραν�µ��ν» αTτ�� π�0 τ�0ς ψ�λλ�υν σ µερα στ�ς !κκλησ�ες τJς

�Eλλ�δας:

«∆ιδ�σκαλ�ν κτησ�µεν�ι τ.ν σ�φ�αν, Lνδ�7�ι, τ.ν τ�� Πατρ<ς

!ν Πνε3µατι, τQν NEλλ?νων Rπεµωρ=νατε τ.ν σ�φ�αν, θεQπται

V7ι�γαστ�ι.» («Παρακλητικ ».)

«�O δι� 73λ�υ Σταυρ�� τOν τQν εkδUλων λSσας πλ=νην, εTλ�-

▲

K.ριε Λ/µπρ�υ,
∆ι/2ασα στ4 περι�δικ6 σας τ�ν περιπ7τεια

π�8 ε9:ατε µ; τ�ν EPT A.E., π�8 λ�γ6κρινε κα�
�ρν?θηκε τ�ν µετ/δ�ση διαφηµ�σεAς σας σ:ε-
τικCς µ; τ�8ς �Oλυµπιακ�8ς �AγDνες.

∆υστυ:Dς γιE τ4ν FEλληνισµ4 G κρατικ4ς µη-
:ανισµ4ς εHναι π�λλαπλI δια2ρωµ7ν�ς �π4 τ�ν
µ�α Kως τ�ν Lλλη Lκρη. ∆;ν µπ�ρD νE κατα-
ν�?σω, τ� σ:7ση µπ�ρεM νE N:Oη P �π4 µ7ρ�υς τCς
E.P.T. A.E. φρ�ντ�δα γιE τ�ν «δι�δ�ση τ��
�Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� κα� τJς �EλληνικJς Πα-
ρ�δ�σης» µ; τ�ν Qπιστηµ�νικ� Nρευνα τ�R
«∆αυλ�R». T4 περι�δικ4 παρ�υσι/Tει Qπ� µ7-
ρ�υς γεγ�ν6τα, π�8 συν72ησαν κατE τ� δι/ρ-
κεια τCς µακρα�ωνης κα� λαµπρCς Uστ�ρ�ας τDν
FEλλ?νων. Σ; Kνα Tωνταν4 κ.τταρ�, Vπως P
FEλληνικ� K�ινων�α, �νακαλ.πτ�υµε µ; τ�ν
Nρευνα γεγ�ν6τα εW:/ριστα X δυσ/ρεστα, π�8 P
Nκθεσ? τ�υς δ;ν δυσφηµεM τ4ν π�λιτισµ6 της,

Vπως Yσ:υρ�Tεται P «EPT A.E.».
OU δι/φ�ρ�ι «Zρµ6δι�ι» τ�R κρ/τ�υς δυ-

στυ:Dς εHναι παντελDς �ν�καν�ι νE διαδAσ�υν
τ4ν FEλληνικ4 Π�λιτισµ6. Συµφ�ρ/ µας, QEν πε-
ριµ7ναµε κ/τι τ7τ�ι�. AWτ�� T�Rν �π4 τ�ν FEλλ/-
δα κα� \:ι γιE τ�ν FEλλ/δα. AWτ4 τE λ7ει Vλα.
�Eργ/T�νται µ; ρ/θυµ� τρ6π� κα� πρ�]εν�Rν
π�λλE κα� π�ικ�λα πρ�2λ?µατα στ4 FEλληνικ4
^Eθν�ς. M6λις πι/σ�υν τ�ν «καρ7κλα», λ.ν�υν
τ4 2ι�τικ6 τ�υς πρ62ληµα, πρ�]εν�Rν Vµως πρ6-
2ληµα στ4 κρ/τ�ς.

Tραν4 παρ/δειγµα φυλλ/δι� τ�R E.O.T., π�8
�ναφ7ρεται στ�ν Uστ�ρ�α τCς �Aρ:α�ας �Oλυ-
µπ�ας κα� διαδ�δει �συστ6λως σ; `Eλληνες κα�
]7ν�υς, πaς P δηµι�υργ�α τDν UερDν της �ν?κει
στ�8ς κατερ:6µεν�υς �π4 τ4 «2�ρρI» 2/ρ2α-
ρ�υς! �Iδ�8 P Qκδ�:� τ�R κρατικ�R EOT:
«THE HISTORY OF OLYMPIA AND THE OLYMPIC
GAMES» The history of the Sancturary of Olympia

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

NO EOT  πρ$παγανδ;[ει ]τι «εkσL$λε0ς Rπ5 B$ρρl»
συνδ@$νται µH τOν mδρυση τQν YερQν στOν >Oλυµπ;α

XYLρεις κατC τ$D NEλληνικ$D Π$λιτισµ$D
ψ=λλ$νται καK σ?µερα στKς Wκκλησ;ες µας



is linked with that of the barbarian invasions of
Elis. For several centuries the peoples who came
down to Altis brought along their gods and left
their mark in the everchanging pattern of
mythology.»

OU τ7σσερις γραµµ;ς τ�R Lθλι�υ φυλλαδ��υ,
π�8 κυκλ�φ�ρεM (!) �κ6µη µ; Nκαναν νE :/σω
τ�ν ψυ:ικ? µ�υ eγε�α κα� τ�ν Qργασ�α µ�υ. Kα�
αWτ6, δι6τι, Vπως πρ�αν7φερα, Vλες �U eπηρε-
σ�ες Qργ/T�νται ρ/θυµα, Vταν δ; τ�8ς TητηθOC
νE �σ:�ληθ�Rν µ; τ�ν δ�υλει/ τ�υς, δηλAν�υν
«�ναρµ6δι�ι»! FO E.O.T., τE eπ�υργεMα ∆ηµ6-

σιας T/]εως κα� Π�λιτισµ�R, fν κα� παραδ7-
:τηκαν τ4 λ/θ�ς (;), τ4 Lφησαν στ�ν τ.:η τ�υ.
�Aλ?θεια, µ?πως T�Rµε στ�ν πι4 καθυστερηµ7-
νη :Aρα τ�R κ6σµ�υ κα� δ;ν τ4 N:�υµε καταλ/-
2ει; Π�ι6ς  N:ει τ�ν εWθ.νη, fν \:ι �U παραπ/-
νω, γιE τ�ν Qφαρµ�γ� τDν ν6µων κα� τ�ν τιµω-
ρ�α τDν δραστDν, π�8 eπ�ν�µε.�υν τ4ν π�λιτι-
σµ4 τDν FEλλ?νων;

ΣIς στ7λνω τ4 φυλλ/δι� νE τ4 δCτε.

M; τιµ�
ΘεBδωρ$ς Z@κ$ς

τ. �στυν�µικ6ς, Xειµαδι4 �Hλε�ας

γητ<ς Y ΘεQς, Y τNν πατ5ρων SµNν.» («Παρακλητικ ».)

«�Pητ�ρε3�ντες σ�φNς !ν παxyησ�;α Θε�� τ<ν λQγ�ν, n?τ$ρας δει-

ν$Zς Wνικ?σατε κα� πvσαν Rδ5αν !νεγκQντες Vλγειν.ν µεγ�λως

!δ�7�σθητε.» («Παρακλητικ ».)

«�Ως φNς σταλ5ντες !π� γJς !φωτ�σατε π�ντας σ�φ�>ς διδ�γµασιν

OµNν, κα� !ν δQγµασι θε��ις διUVαντες π$λυθεoας σκ$τασµBν, κα�

λ�µψαντες τ<ν τJς Tρι�δ�ς φωτισµQν, κα� σ@σαντες λα�0ς π�λλ�0ς

!κ πλ�νης Vφεγγ��ς, ,AπQστ�λ�ι τ�� ΣωτJρ�ς.» («Παρακλητικ ».)

«Xα>ρε, σ$φQν pπερLα;ν$υσα γνQσιν· -α>ρε, πιστNν καταυγ�-

H�υσα φρ5νας.» («Tρι�@δι�ν».)

«Xα>ρε, τJς Vπ�της τ.ν πλ�νην πατ σασα· -α>ρε, τQν εkδUλων τ5ν

δBλ$ν Wλ@γVασα.» («Tρι�@δι�ν».)

▲
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∆Hν διδ=σκεται πιC τ5 NEλληνικ5 >Aλφ=Lητ$ στC σP$λε0α

K.ριε Λ/µπρ�υ,
M; Nκπλη]η διαπ�στωσα πρ6σφατα, Vτι τ4

FEλληνικ4 �Aλφ/2ητ� δ;ν διδ/σκεται στE σ:�-
λεMα µας. TE παιδι/ µαθα�ν�υν τE γρ/µµατα µ6-
ν�ν jς k:�υς (π.:. τ4 δ τ4 πρ�φ7ρ�υν Vπως τ4
πρDτ� γρ/µµα τCς λ7]εως δ-7νδρ�) κα� �γν�-
�Rν παντελDς τ�ς lν�µασ�ες τ�υς (π.:. δ7λτα,
Lλφα κ.λπ.). AWτ4 δ;ν συµ2α�νει µ6ν� στ4 Nη-
πιαγωγεM� �λλE κα� στ�ν πρAτη τ/]η τ�R ∆η-
µ�τικ�R (κατE τ� δι/ρκεια τCς Gπ��ας eπ�τ�θε-
ται Vτι Gλ�κληρAνεται P Qκµ/θηση τCς �ν/-
γνωσης). �Aναφ�ρE στ�ν lν�µασ�α τDν γραµ-

µ/των δ;ν γ�νεται παρE µ6ν�ν στ4 τ7λ�ς τ�R 1�υ
σ:�λικ�R Nτ�υς, κι αWτ� σ.ντ�µη. TE �π�τελ7-
σµατα, Vπως δυστυ:Dς διεπ�στωσα λ6γnω τCς
QπαφCς µ�υ µ; µικρE παιδι/, εHναι θλι2ερ/.
�EπικρατεM τ7λεια σ.γ:υση.

Παρ’ Vλα αWτE �U διδ/σκ�ντες συµ2�υλε.�υν
τ�8ς γ�νεMς νE µ�ν διδ/]�υν στE παιδι/ τ�υς τ4
�Aλφ/2ητ� σ.µφωνα µ; τ4 παλαι4 σ.στηµα,
«γιE νE µ�ν µπερδευτ�Rν» (!). Παρακ�.�ντας
τ�ς Qντ�λ;ς πρ�:Aρησα στ� διδασκαλ�α τ�R
�Aλφα2?τ�υ στ4 παιδ� µ�υ, κα� µ; �νακ�.φιση
διεπ�στωσα Vτι \:ι µ6ν� δ;ν δηµι�υργ?θηκε



Πρ�σπαθN ν� φαντασθN τ<ν ,Aρ-ιεπ�σκ�πQ µας ν� ψ�λIη τ�0ς

«P?τ$ρας π$λυφθBγγ$υς qς kPθSας RφUν$υς YρNµεν !π� σ��, Θε-

�τQκε. ,Aπ�ρ��σι γ�ρ λ5γειν τQ, ΠNς κα� Παρθ5ν�ς µ5νεις, κα�

τεκε>ν lσ-υσας; �Hµε>ς δ8 τ< Mυστ ρι�ν θαυµ�H�ντες πιστNς

��Nµεν.» («Tρι�@δι�ν.»)

«Xα0ρε, φιλ$σBφ$υς RσBφ$υς δεικνS$υσα· Pα0ρε, τεPν$λBγ$υς

RλBγ$υς Wλ@γP$υσα.» («Tρι�@δι�ν».)

«Xα>ρε, ]τι Wµωρ=νθησαν $Y δειν$K συ[ητητα;· -α>ρε, mτι !µα-

ρ�νθησαν �k τNν µ3θων π�ιητα�.» («Tρι�@δι�ν».)

«Xα>ρε, τQν >Aθηνα;ων τCς πλ$κCς διασπQσα· -α>ρε, τNν �Aλι5-

ων τ�ς σαγ νας πληρ��σα. Xα>ρε, N3µφη Vν3µφευτε.» («Tρι�@-

δι�ν».)

καµµ�α σ.γ:υση στ4 µυαλ6 τ�υ κα� καµµ�α δυ-
σκ�λ�α στ�ν �ναγνωστικ� διαδικασ�α, �λλE Vτι
pταν κ/τι π�8 τ4 δ7:θηκε µ; :αρE κα� Qνθ�υ-
σιασµ6. Σηµειωτ7�ν, Vτι P µ� διδασκαλ�α τ�R
FEλληνικ�R �Aλφα2?τ�υ �π�τελεM «πρωτ�π�-
ρ�α» τ�R qλληνικ�R Qκπαιδευτικ�R συστ?µατ�ς.
FΩς καθηγ?τρια ΓαλλικDν κα� Lνθρωπ�ς π�8
N:ει T?σει κ/π�ια :ρ6νια στ4 Q]ωτερικ4 µπ�ρD
νE σIς δια2ε2αιAσω, Vτι τ4 πρDτ� π�8 διδ/-
σκεται στE �γγλικE κα� γαλλικE σ:�λεMα εHναι

τ4 �Aλφ/2ητ�. Π�ι6ν Q]υπηρετεM P µO διδα-
σκαλ�α τ�R FEλληνικ�R �Aλφα2?τ�υ; Π/ντως
\:ι τE FEλλην6π�υλα. Σ; τ� �π�σκ�πεM κα� π�ι-
6ς τ�ν �πεφ/σισε;

N�µ�Tω, Vτι πρ6κειται γιE θ7µα, π�8 :ρ?Tει
περαιτ7ρω διερε.νησης.

M; Qκτ�µηση
Kυπαρισσ;α >Aρτσ;τα

Mαρ�.σι

▲
∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114852

NH Rλ?θεια Lλ=πτει καK καταστρ@φει τOν NEλλ=δα;

�Aγαπητ7 κ. Λ/µπρ�υ,
∆ι/2ασα στ4ν «∆», τ. 230, τ�ν Qπιστ�λ� τ�R

καθηγητC τ�R �Aριστ�τελε��υ Πανεπιστηµ��υ
Θεσσαλ�ν�κης δρ�ς �Aν. K�2/τση κα� γιE µιE
�κ6µη φ�ρE λυπ?θηκα π�λ8 jς `Eλληνας.
�Aπ�ρD, πDς εHναι δυνατ4ν νE eπ/ρ:�υν �κ6µη
κα� σ?µερα `Eλληνες κα� µ/λιστα καθηγητ;ς
Πανεπιστηµ��υ, �U Gπ�M�ι δ;ν διστ/T�υν νE λ7-
νε δηµ6σια, \τι µ; τ4 νE �π�καλ.πτOη κανε�ς τ�ν
�λ?θεια δ;ν 2�ηθI τ�ν FEλλ/δα, �λλE �ντ�θετα
τ�ν καταστρ7φει, τ� φθε�ρει κα� τ� δι:/Tει!

Π�ι/ FEλλ/δα κινδυνε.ει, κ. K�2/τση; ΓιE
π�ι/ FEλλ/δα �νησυ:εMτε; M?πως γιE τ�ν
FEλλ/δα τ�R κ. Xριστ6δ�υλ�υ X Qκε�νη τDν Tη-
λωτDν κα� τDν σκ�ταδιστDν, π�8 �κ6µη Q]ακ�-

λ�υθ�Rν νE e2ρ�T�υν, νE «�ναθεµατ�T�υν» κα�
νE «�φ�ρ�T�υν» κ/θε τι, π�8 σ:ετ�Tεται µ; τ4ν
π�λιτισµ6 µας κα� µ; τ4 qλληνικ4 πνεRµα; Πρ�-
τιµIτε τ�ν FEλλ/δα τDν «δ�3λων τ�� Θε��», π�8
λατρε.�υν κα� πρ�σκυν�Rν σEν δικ�.ς τ�υς
«πρ�π/τ�ρες» τ�8ς L]εστ�υς Qκε�ν�υς πρ�π/-
τ�ρες τDν FE2ρα�ων;

�Aντ�θετα θE πρ7πει QµεMς µIλλ�ν νE �γω-
νι�Rµε κα� νE �νησυ:�Rµε – κα� π�λ8 δικαι�λ�-
γηµ7να, θE Nλεγα –, Vταν διαπιστAν�υµε, πaς
�κ6µη κα� σ?µερα, στ4ν 21� αYDνα, eπ/ρ:�υν
δυστυ:Dς Lτ�µα, π�8 P µ6νη τ�υς µ7ριµνα κα�
κ.ρια �νησυ:�α QπικεντρAνεται γ.ρω �π4 τ�ν
�Oρθ�δ�]�α «τ�υς» – µ� τυ:4ν κα� «κακ�λ�-
γηθOC» κα� «κινδυνε.σOη» X «φθαρOC», Qπειδ� τ�λ-



µ�Rν κ/π�ι�ι... «!-θρ��ρθQδ�7�ι» `Eλληνες νE
φ7ρν�υν Qπ� τ7λ�υς στ4 φDς τ4ν καλE κρυµµ7ν�
Qπ� αYDνες ρ6λ� της. 

ΦιλικE
KUστας Σπαν5ς

ΦιλιατρE Mεσσην�ας

6µν�υς αTτ�0ς κα� ν� τ�0ς Vναλ3Iη, πρ�σπαθ@ντας ν� µvς µεταφ5ρIη

τ� ν� µατ� των. Ok στ�-�ι αTτ��, π�0 ψ�λθηκαν Vπ< �Eλληνες kερε>ς

κα� µ�να-�0ς κατ� τ�0ς δ3� τελευτα��υς µJνες µαH� µ8 τ�0ς Vναθε-

µατισµ�0ς κατ� τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� («∆αυλQς», τε�-�ς 225,

Σεπτ5µ�ρι�ς 2000), mπως κα� τ� λ�ιπ� Vνθελληνικ� κε�µενα τNν ση-

µερινNν λειτ�υργικNν �ι�λ�ων τJς ,Eκκλησ�ας τJς �Eλλ�δ�ς δε�-ν�υν,

ν�µ�Hω, µ8 τ<ν καλ3τερ� τρQπ�, wν δι-�HIη τ<ν �Eλληνισµ< Y «∆αυλ<ς»

u αTτ�� π�0 κατηγ�ρ��ν γι’ αTτ< τ< περι�δικQ· mπως δε�-ν�υν κα�

πQσ� Vληθε3Iη τ< περ�φηµ� «σλQγκαν» τ�� κ. XριστQδ�υλ�υ «�Eλλ�-

δα lσ�ν ,Oρθ�δ�7�α».

M8 !κτ�µηση

NικBλα$ς Tσ;τσ$ς
Nαυπηγ<ς Mη-αν�λQγ�ς EMΠ, ,Eλευσ>να
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NH Rν=γκη διδασκαλ;ας τ*ς Rληθιν*ς NIστ$ρ;ας

�A]ι6τιµε κ. Λ/µπρ�υ,
Στ�ν π6λη π�8 TD, πληθυσµ�R περ�π�υ

650.000 κατ��κων, eπ/ρ:�υν 2,5 - 3 :ιλι/δες
`Eλληνες. �EδD κα� Kνα :ρ6ν� N:ει δηµι�υργηθC
«K7ντρ� FEλληνικ�R Π�λιτισµ�R» jς TµCµα τ�R
Πανεπιστηµ��υ Manitoba. ΣIς Qσωκλε�ω φυλ-
λ/δια. �Eπ�σης N:�µε δηµι�υργ?σει Kνα «Πνευ-
µατικ4 Σ.λλ�γ�», π�8 µ6ν� τ�υ σκ�π4 N:ει τ�ν
πρ�2�λ� τ�R FEλληνισµ�R �π4 τ�ν �ρ:αι6τητα
µ7:ρι σ?µερα. AWτ4ς G σ.λλ�γ�ς N:ει συγκρ�-
τηθC τ�ν qπ�µ7νη τDν γεγ�ν6των στE ̂ Iµια, κα�
τ6τε εH:ε �σ:�ληθC µ; τ� δηµ�σ�ευση π�λλDν
γραµµ/των εYς �π/ντησιν Lρθρων τDν κανα-

δικDν Qφηµερ�δων π/νω στ4 θ7µα. �Aµ7σως µετE
τE γεγ�ν6τα xργανAσαµε µεγ/λη q�ρτ? γιE τ�ν
Qπ7τει� τCς ∆ηµ�κρατ�ας τ�R Kλεισθ7νη κα� τ�R
Σ6λωνα. Kα� κ/θε :ρ6ν� κ/ν�µε κ/τι µ; δια-
φ�ρετικ4 θ7µα.

Συµµερ�T�µαι τ�ν γνAµη τ�R «∆αυλ�R» κα�
τDν �ναγνωστDν τ�υ, Vτι P �ληθιν� Uστ�ρ�α µας
πρ7πει νE διδα:θOC στE σ:�λεMα µας. «`Oσ�ι δ;ν
µαθα�ν�υν τ�ν �ληθιν� Uστ�ρ�α τ�υς, εHναι κα-
ταδικασµ7ν�ι νE τ�ν Qπαναλ/2�υν.»

MετE τιµCς
9Aγγελ$ς Mακρ$δηµ?τρης

Winnipeg, KαναδIς

NH σPετικO ταPSτητα τ$D αkθ@ρα qς πρ5ς τO Γ*

K.ριε διευθυντ/,
∆ι/2ασα τ4 Lρθρ� τCς συνεργ/τιδ/ς σας κ.

N/νσυ Mπ�σκα στ4ν «∆αυλ4» (τ. 229) γιE τ4ν
AYθ7ρα. �E]αιρετικE Qνδιαφ7ρ�ν. EW:αριστD

γιE τE καλ/ σας λ6για γιE τ� δ�υλει/ µ�υ.
�Aπ4 V,τι εHδα, κ/π�ια �π4 τE στ�ι:εMα π�8

παραθ7τετε εHναι �π4 τ4 email π�8 σIς εH:α στε�-
λει jς σ:6λι� γιE τ� συν7ντευ]η τ�R κ. �Aγα-



θαγγελ�δη. ΘE kθελα νE σIς QνηµερAσω γιE µιE
µικρ� δικ? µ�υ �νακρ�2εια, π�8 περι7λα2α σ;
αWτ6. �Aναφ7ρω, Vτι «...S σ-ετικ. τα-3τητα τ��
αRθ5ρα oς πρ<ς τ. ΓJ κα� συγκεκριµ5να Vπ< 1/6
}ς 1/4 τJς τιµJς τJς τρ�-ιακJς τα-3τητας τJς
ΓJς γ3ρω Vπ< τ<ν �Hλι�». �Aνατρ7:�ντας στ4
Lρθρ� τDν Michelson - Morley εHδα, Vτι «S µε-
τρ�3µενη τα-3τητα εpναι σ�γ�υρα µικρQτερη
Vπ< τ< 1/4 κα� σ�γ�υρα µικρQτερη Vπ< τ< 1/6 τJς

τρ�-ιακJς τα-3τητας τJς ΓJς». FH διαφ�ρE εHναι
π�λ8 µικρ?. yAν k]ερα Vτι θE περιλαµ2/νατε
αWτ4 τ4 κ�µµ/τι στ4 Lρθρ� σας, θE πρ6σε:α πε-
ρισσ6τερα τ�ν �κρ�2εια τCς διατ.πωσ?ς µ�υ.

Kαλ� συν7:εια στ4 Nργ� σας. ΘE :αρD νE σIς
φανD :ρ?σιµ�ς κα� στ4 µ7λλ�ν.

Θαν=σης Mανταφ$Sνης
Φυσικ4ς
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T5 παραµSθι τ*ς πρ$τεραιBτητας τ$D Kινε[ικ$D π$λιτισµ$D

�A]ι6τιµε κ.ριε διευθυντ/,
EYς τE γραφ6µενα eπ4 τ�R Λυγκ7ως εYς τ4ν

«∆αυλ6ν», τ. 229, N:ω νE πρ�σθ7σω Vτι G πρ6ω-
ρ�ς θ/νατ�ς τ�R Karl Otfried Mueller Qστ7ρησεν
\ντως τ�ν �νθρωπ6τητα �π4 περαιτ7ρω µελ7-
τας, δι6τι P Lπ�ψις αWτ� pτ� P 2/σις τDν συλ-
λ�γισµDν τ�υ, παρE τ4 Vτι Qδ7:ετ� τEς «Yνδ�-
γερµανικEς» συγγενε�ας τDν γλωσσDν. TEς Qδ7-
:ετ� Vµως QκκινDν �π4 Qπιστηµ�νικEς eπ�θ7-
σεις κα� �W:� πρ�κατεσκευασµ7νως πρ4ς Qπ�-
τευ]ιν στ6:�υ τιν6ς. �EθεAρει δ; τEς ΣηµιτικEς
γλAσσας jς κατε:�.σας τE «δευτερεMα». Kα�
πρ/γµατι. EHναι δυνατ4ν «Qπιστηµ�νικα�»
γλDσσαι νE Q]αφανισθ�Rν zµα τOC Qµφαν�σει τ�R
Mεγ/λ�υ �Aλε]/νδρ�υ; FH FEλληνικ� Q]ηφαν�-
σθη κατE τ�ν T�υρκ�κρατ�αν; ^Aλλωστε �U
`Eλληνες jς µ� ρατσιστα�, Vπως διετ?ρησαν
διαφ6ρ�υς ]7νας π.:. περσικEς λ7]εις (Vγγαρε�α,
παρασ�γγης, σ�γαρις, σαγγ�δης κ.λπ.), θE διε-
τ?ρ�υν κατE µε�T�να λ6γ�ν Qπιστηµ�νικEς τ�ι-
α.τας. ∆υστυ:Dς Vµως διE τ�8ς �Aνατ�λιστEς
κα� γενικAτερ�ν τ�8ς eπ�τιµητEς �Wδεµ�α σnA-
Tεται.

T7λ�ς θE παρεκ/λ�υν, κ. διευθυντ/, νE �σ:�-
ληθOC τ4 περι�δικ4ν µ; τ�ν Lλλην, πλ?ρη θυµη-
δ�ας πληγ?ν, τCς KινεTικCς πρ�ελε.σεως τDν
π/ντων, :ρ�ν�λ�γ�υµ7νης µ/λιστα µ; �κρ�2ει-
αν δευτερ�λ7πτ�υ. EYς τ�8ς σηµεριν�8ς :αλε-
π�8ς καιρ�8ς lλ�γ�ς γ7λως �π4 �ναφ�ρEς τ�R
τ.π�υ «S πρ@τη παντQφλα κατεσκευ�σθη Oπ<
τNν Kιν5Hων τ< 5067 π.X.» X «oς εpναι γνωστQν,
δι5θετ�ν τηλεσκQπια Vπ< τJς πρω�ας τJς 12ης
ATγ�3στ�υ τ�� 3.832 π.X.» ν�µ�Tω Vτι θE pτ�
Lκρως θεραπευτικ6ς.

Περα�νων, ε{:�µαι εYς τ�8ς �παντα:�R �να-
τ�λ�T�ντας «περαστικ/».

Y.Γ.: Πρ7πει Qπ� τ7λ�υς νE πα.σOη P �ναφ�ρE εYς
τ�8ς ]7ν�υς «εYδικ�8ς» κα� νE πρ�2/λωµε τEς �π6-
ψεις τDν παρηγκωνισµ7νων FEλλ?νων Qπιστηµ6νων
τ�R 19�υ αYDν�ς κα� τDν �ρ:Dν τ�R 20�R. NE Qνι-
σ:.ωµε δ; τ�8ς Q]ωπανεπιστηµιακ�8ς QρευνητEς –
Vσ�ν κα� fν Qπιδεικν.�υν πλειστ/κις eπερ2/λλ�ντα
TCλ�ν –, δι6τι µ6ν�ν �|τω θE �π�µ�νωθOC τ4 qτερ6-
φωτ�ν Πανεπιστηµιακ4ν Kατεστηµ7ν�ν.

MετE µεγ/λης Qκτιµ?σεως
Λεων;δας K$ρρHς

111 58 �Aθ?να

«NH Θρs=κη εhναι περι$PO τ*ς B$υλγαρ;ας»...

K.ριε διευθυντ/,
M; µεγ/λ� Qνδιαφ7ρ�ν παρακ�λ�υθD QδD κα�

�ρκετE :ρ6νια τE Lρθρα τ�R περι�δικ�R σας,
π�8 πρ�σεγγ�T�υν τ�ν Qπιστηµ�νικ� κα� }θικ�
�λ?θεια, Vσ� σ; καν7να Lλλ� περι�δικ4 π�8 N:ω
δια2/σει π�τ7, κα� σIς δ�νω τE εYλικρινC µ�υ
συγ:αρητ?ρια εW:6µεν�ς νE συνε:�σετε νE 2γ/-
Tετε στ�ν Qπιφ/νεια Vλα Vσα µIς κρ.2�νται. ZD
στ4 Πλ.µ�υθ τCς �Aγγλ�ας σπ�υδ/T�ντας, κα�
πCρα �φ�ρµ� νE σIς γρ/ψω �π4 Kνα τηλε�-
πτικ4 πρ6γραµµα π�8 εHδα γιE τ� Tω? τ�R
Σπ/ρτακ�υ, Vπ�υ �ναφ7ρθηκε Vτι «πρ�5ρ-εται

Vπ< τ.ν Θρ;�κη, π�0 εpναι περι�-. τJς B�υλ-
γαρ�ας» (;). �AνθελληνικE τηλε�πτικE πρ�-
γρ/µµατα αWτ�R τ�R ε9δ�υς N:ω δεM π�λλ/, �π4
τ6τε π�8 pρθα QδD, �λλE τAρα τ4 π�τ?ρι ]ε:ε�-
λισε. ΘE kθελα π�λ8 νE �ναφ7ρετε κ/τι κα� γιE
τ�ν �νθελληνικ� πρ�παγ/νδα π�8 λαµ2/νει :A-
ρα QδD κα� π�λ8 καιρ4 στ�ς φ�λες κα� συµµα:ι-
κ7ς µας :Dρες µ7σα �π4 πρ�γρ/µµατα Qκπα�-
δευσης κα� µαTικCς Qνηµ7ρωσης.

M; τιµ�
>Iω=ννης ZαPαρBπ$υλ$ς

Πλ.µ�υθ, �Aγγλ�α



Πρ6γραµµα γιE τ�ν Qκµ/θηση τCς �ρ:α�ας FEλληνικCς ΓλAσσας, σ; π7-
ντε q2δ�µ/δες, τ4 «E6ρηκα!», N:ει καταρτ�σει } γιγαντια�α qταιρε�α
eπ�λ�γιστDν «Mαϊκρ�σ6φτ». FH πρωτ�2�υλ�α �ν?κει πρ�σωπικE στ4ν
πρ6εδρ6 της Mπ�λ Γκα�ητς, τ4ν πλ�υσιAτερ� κα� Kναν �π4 τ�8ς Yσ:υ-
ρ6τερ�υς �νθρAπ�υς τCς ΓCς, G Gπ�M�ς µ/λιστα Nδωσε αWτ�πρ�σA-
πως Qντ�λ� στ�8ς σηµαντικAτερ�υς πρ�γραµµατιστ7ς τ�υ νE µ/θ�υν
�ρ:αMα qλληνικ/. ^Eτσι �U συνεργ/τες τ�R «2ασιλιI τCς Πληρ�φ�-
ρικCς» N:�υν lργανAσει εYδικE τµ?µατα γιE τ�ς :ιλι/δες τDν eπαλλ?-
λων τCς Microsoft, �U Gπ�M�ι παρακ�λ�υθ�Rν κα� εYδικE σεµιν/ρια.

H APXAIA EΛΛHNIKH EΠIBAΛΛETAI
ΣTH NEΩTEPH HΛEKTPONIKH ΛOΓIKH
«Mαϊκρ�σ�φτ» κα# $I%πωνες τ+ν ε,σ%γ�υν στ�/ς H/Y

OU π�λ8 Q]ελιγµ7ν�ι παλαι�R τ.π�υ Vσ� κα� �U νεAτατ�ι «φωνητικ��» eπ�λ�-
γιστ;ς µπ�ρ�Rν νE «δια2/T�υν» µ6ν� τ�ν �ρ:α�α FEλληνικ?, P Gπ��α, jς γνωστ6ν,
N:ει κα� µαθηµατικ� πλευρE (πρ6:ειρα 2λ7πε τ�ν Nρευνα «Nα<ς Kυαµ�τ�υ... mστις
τελετ.ν ,Eλευσ>νι εpδε κα� ,Oρφικ�, �pδεν � λ5γω» στ4 παρ4ν τεR:�ς τ�R «∆»).
FH µεγ/λη �γγλικ� Qφηµερ�δα «Nτα�ηλυ T7λεγκραφ» σ; �φι7ρωµ/ της µ; τ�τλ�
«TQσ� ε�κ�λα mσ� KAλφα, BJτα, Γ�µµα» �γγ7λλει τ4 γεγ�ν4ς κα� παρακινεM τ�8ς
�ναγνDστες της νE παρακ�λ�υθ?σ�υν µαθ?µατα �ρ:α�ων FEλληνικDν Qν \ψει
µ/λιστα τCς �Oλυµπι/δας τDν �AθηνDν. (Πρ�φανDς P 2ρεταννικ� Qφηµερ�δα
�γν�εM, Vτι στ� σηµεριν� FEλλ/δα τE �ρ:αMα FEλληνικE εHναι σ:εδ4ν σ; κατ/-
σταση παραν�µ�ας στ4 qλλην�:ριστιανικ4 κατεστηµ7ν� τCς Pωµι�σ.νης, τ4
Gπ�M�, Vπως καταγγ7λλεται, «πρ�λεια�νει» τ4 Nδαφ�ς κα� γιE τ�ν κατ/ργηση
τ�R FEλληνικ�R �Aλφα2?τ�υ �λλE κα� τCς 9διας τCς FEλληνικCς ΓλAσσας: 2λ.
«∆», τ. 231). Πληρ�φ�ρ�ες �ναφ7ρ�υν, Vτι κα� �U Lλλες µεγ/λες qταιρεMες Πλη-
ρ�φ�ρικCς εHναι Nτ�ιµες νE εYσαγ/γ�υν τE �ρ:αMα FEλληνικE στE πρ�γρ/µµατ/
τ�υς, γιE νE �νταπ�κριθ�Rν στ�ς ν7ες �ν/γκες τCς �ναπτυσσ6µενης �Hλεκτρ�-
νικCς Λ�γικCς.

�Aγαπητ7 κ. Λ/µπρ�υ,
Θ7τω eπ’ Vψιν σας δ.� Qνδιαφ7ρ�υσες Uστ�σελ�δες, µ�α �Iαπωνικ� κα� µ�α K�-

ρεατικ?.

NH >Iαπωνικ?: «First Step To The Ancient Greek» («ΠρDτ� BCµα πρ4ς
τE �Aρ:αMα FEλληνικE») τ�R Mακ6τ� Σασ/κι. Στ�ν Uστ�σελ�δα τ�υ G ραδι�λ6γ�ς
καθηγητ�ς τ�R �Iατρικ�R Πανεπιστηµ��υ �I2/τε τCς π6λεως M�ρι6κα (στ� 2�-
ρει�ανατ�λικ� �Iαπων�α) παρ�υσι/Tει µ�α ε{στ�:η εYσαγωγ� στ�ν �Aγγλικ�
ΓλDσσα διE τCς �ρ:α�ας FEλληνικCς, πρ�κειµ7ν�υ νE 2�ηθ?σOη τ�8ς συναδ7λ-
φ�υς τ�υ νE καταν�?σ�υν τ�ν Qπιστηµ�νικ� Yατρικ� Gρ�λ�γ�α. Σ; π�λλ;ς σελ�-

A´

$Aρ2α3α 4Eλληνικ8 στ#ς 9στ�σελ:δες
$Iαπ<νων κα# K�ρεατ=ν >πιστηµ�νων



δες πραγµατε.εται τ4 FEλληνικ4 �Aλφ/2ητ� (συµπεριλαµ2αν�µ7νων τDν τ6νων
κα� τDν πνευµ/των), τ�ν κλ�ση τDν κ.ριων lν�µ/των κα� τDν �WσιαστικDν, τ�ν
κλ�ση τDν Lρθρων κα� τ�ς συTυγ�ες τDν ρηµ/των. T4 λε]ιλ6γι� κα� τE παρα-
δε�γµατα εHναι πρ�σαρµ�σµ7να σ; Qνδεικτικ4 Lκ�υσµα. FΩς παραδε�γµατα κλ�-
σεως N:�υν QπιλεγC �U λ7]εις «κεφαλ », «νεφρQς», «cστ5�ν», «φλ5ψ» κα� «στQµα»
(Vλες γραµµ7νες µ; qλληνικ�8ς :αρακτCρες). TE FEλληνικE παρ�υσι/T�νται σ;
π�λ8 qλκυστικE }λεκτρ�νικE �ρ:εMα τ.π�υ GIF, π�8 µπ�ρ�Rν νE πρ�2ληθ�Rν
σ; κ/θε lθ6νη eπ�λ�γιστC, fν κα� Qν��τε Qντ�π�Tωνται κ/π�ια λ/θη Qκ παρα-
δρ�µCς, Vπως λ.:. τ4 τρ�τ� πρ6σωπ� qνικ�R τ�R Qνεργητικ�R QνεστDτ�ς τ�R ρ?-
µατ�ς «�στηµι» γρ/φεται jς «�στηται» �ντ� τ�R lρθ�R «�στησι». EHναι δ; κρ�µα,
π�8 G δρ Mακ6τ� Σασ/κι δ;ν N:ει Kως τAρα συµπληρAσει τ�ν Qργασ�α τ�υ, πρ�-
σθ7τ�ντας τE κεφ/λαια π�8 kδη �ναγγ7λλει στ4ν π�νακα περιε:�µ7νων.

NH K$ρεατικ?: «Athenaze» («�Aθ?ναTε») τ�R Σ�8ν Γι7�ν Λ�. T4 eλικ4
�π4 jρισµ7να µαθ?µατα, π�8 περι7:�νται στ4 φηµισµ7ν� 2ι2λ�� «Athenaze», πα-
ρ�υσι/Tεται QδD µ; ε{στ�:� κα� qλκυστικ4 τρ6π�. T4 πρDτ� µ/θηµα πραγµα-
τε.εται τ4 FEλληνικ4 �Aλφ/2ητ�, τ�8ς διφθ6γγ�υς, τE πνε.µατα κα� τ�8ς τ6-
ν�υς, QνnD περαιτ7ρω τE Lλλα τρ�α µαθ?µατα περι7:�υν 2ασικE µ�ρφ�λ�γικE
στ�ι:εMα τCς �ρ:α�ας FEλληνικCς. TE παραδε�γµατα στ�ν FEλληνικ� πρ�2/λλ�-
νται διE τCς γραµµατ�σειρIς «SP lonic», συν�δευ6µενα συν?θως �π4 �γγλικ� µε-
τ/φραση, �λλE �U λ�ιπ;ς πληρ�φ�ρ�ες �π�δ�δ�νται µ; τ�ν κ�ρεατικ� γλDσσα.

ΦιλικE
∆ρ ET=γγελ$ς >AρκCς

Λ�νδMν�

NELδ$µ?ντα PρBνια Wπ;θεσης κατC τ*ς NEλληνικ*ς ΓλUσσας
�A]ι6τιµε κ. Λ/µπρ�υ,
Στ4ν «∆αυλ6», τ. 230, δια2/σαµε τ�ν Qπιστ�λ� τCς �ναγνAστρι/ς σας Yατρ�R

κ. B/σως K�σµ�δ�υ �π4 τ�ν FEλ2ετ�α, P Gπ��α καταγγ7λλει τ�ν πρ�σπ/θεια κ/-
π�ιων νE Qτυµ�λ�γ?σ�υν τ�ς λ7]εις «KOλυµπ�ς» κα� «,Oλυµπιακ��» µ; σηµιτικ;ς
ρ�Tες, στηριT6µεν�ι στE κε�µενα κ/π�ι�υ M7ν�υ Φιλ?ντα. Σ:ετικE µ; τ4ν Qν λ6γnω
φ�ινικιστ� τDν �ρ:Dν τ�R 20�R αYDνα δια2/T�υµε στ�ν Qφηµερ�δα «�Eλε.θερ�ν
BCµα» τCς 3-1-1929 τE παρακ/τω:

«�H �Eλληνικ. µ8 Λατινικ�. ,Eκυκλ�φQρησε -θ8ς τ< πρNτ�ν τε�-�ς τ�� ν5�υ
µηνια��υ καλλιτε-νικ�� κα� λ�γ�τε-νικ�� περι�δικ�� “Πρωτ�π�ρ�α” τ�� κ.
Γι�φ3λλη. Mετα70 ?λλων ?ρθρων τ�υ δηµ�σιε3εται µελ5τη τ�� κ. M. Φιλ -
ντα, Y Yπ�>�ς Oπ�στηρ�Hει mτι πρ5πει τ.ν σηµεριν.ν �λληνικ.ν γλNσσαν ν�
τ.ν γρ�φωµεν µ8 τ< λατινικ<ν Vλφ��ητ�ν, YπQτε λ3εται κα� τ< H τηµα τJς
cρθ�γραφ�ας. ,Eπ�σης εRς τ< τ5λ�ς τJς µελ5της τ�υ Y κ. Φιλ ντας παρατηρε>,
mτι “τ� δικ� µας δηµ�τικ� γραφ κανε µ8 λατινικ� στ�ι-ε>α Vπ’ τ< Mεσα�ω-
να κα� Y Π�λλης Lγραψε τ� Nε�ελληνικ� δ5κα -ρ�νια πρ�ν φανIJ Y Kεµ�λ κα�
S τ�υρκικ. µεταρρ3θµιση”».

MετE τιµCς
ΣταDρ$ς  ΘανBπ$υλ$ς

ΠαναγιUτης ΘανBπ$υλ$ς
�Aµαρ�.σι�ν

B´
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Λ7γει λ�ιπ4ν Στ7φαν�ς BυT/ντι�ς τE q]Cς στ4 πρ�αναφερθ;ν Nργ� τ�υ:
«Σιντ�α, πQλις Mακεδ�ν�ας πρ<ς τIJ Θρ�κIη oς E�δ�7�ς (G Kν�δι�ς) !ν τε-
τ�ρτ�ω ΓJς ΠεριQδ�υ... γ�γνεται δ5 τι θαυµαστ<ν παρ’ αTτ�>ς, }ς φησιν
,Aριστ�τ5λης· π�ταµQν τινα εpναι ΠQντ�ν πρ�σαγ�ρευQµεν�ν, !ν �� κατα-
φ5ρεσθα� τινας λ�θ�υς, �� καιQµεν�ι τ�Tναντ��ν π�σ-�υσι τ�>ς !κ τNν 73-
λων ?νθρα7ι· yιπιHQµεν�ι µ8ν γ�ρ Vπ�σ�5ννυνται τα-5ως, 6δατι δ8 yαινQ-
µεν�ι Vν�πτ�νται· mταν δ8 δ. κα�ωνται, π�νηρ<ν aH�υσι, κα� παραπλ σι�ν
Vσφ�λτ�ω, κα� τ.ν cσµ.ν �6τω δριµε>αν L-�υσιν, oς µηδ8ν τNν �ρπετNν
Oπ�µ5νειν και�µ5νων αTτNν...».

[∆ηλ.: FH Σιντ�α εHναι π6λι τCς Mακεδ�ν�ας πρ4ς τE Vρια τCς Θρ�/κης,
Vπως G E{δ�]�ς στ4 τ7ταρτ� 2ι2λ�� τ�R Nργ�υ τ�υ «ΓCς Περ��δ�ς» λ7-
γει. Γ�νεται δ; κ/τι θαυµαστ4 QκεM, καθaς  λ7γει G �Aριστ�τ7λης. `Oτι
εHναι δηλ. κ/π�ι�ς π�ταµ4ς καλ�.µεν�ς Π6ντ�ς, στ4ν Gπ�M� παρασ.-
ρ�νται µερικ�� λ�θ�ι, �U Gπ�M�ι και6µεν�ι συµπεριφ7ρ�νται �ντ�θετα
πρ4ς τ�8ς ]υλ/νθρακες (]υλ�κ/ρ2�υνα), δηλ. φυσAµεν�ι σ2?ν�υν τα-
:7ως κα� Vταν ραντ�Tωνται µ; νερ6, �ν/2�υν. `Oταν λ�ιπ4ν κα�ωνται,
�ναδ�δ�υν κακ�ν lσµ� παραπλ?σια µ; τ�ν Lσφαλτ� κα� P lσµ� εHναι
τ6σ� δριµεMα, π�8 καν7να �π4 τE qρπετE δ;ν µπ�ρεM νE eπ�µε�νOη, Vταν
κα�ωνται αWτ�� (�U λ�θ�ι).]

Mαρτυρ;ες τ$D >Aριστ$τ@λ$υς
καK νεUτερες γιC τOν tπαρVη

πετρελα;$υ σH Akγα0$ καK Θρs=κη
EΠAΛHΘEYONTAI ME TIΣ ΣHMEPINEΣ ΓEΩTPHΣEIΣ

Στ4 τεR:�ς 224-225 τ�R «∆αυλ�R» (A{γ. - Σεπτ. 2000) εH:α �να-
φερθC στ�ν �ρ:α�α µαρτυρ�α τ�R EWδ6]�υ τ�R Kνιδ��υ (390-
340 π.X.), Vτι στ4 Θρ�ακικ4 Π7λαγ�ς πρ4ς τ�ν περι�:� τ�R FIε-
ρ�R ^Oρ�υς (σηµεριν4 `Aγι�ν ^Oρ�ς) Qπιπλ7ει (eγρ�) Lσφαλ-
τ�ς. FYπ/ρ:�υν Vµως κα� Lλλες παλαι;ς κα� νεAτερες µαρτυ-
ρ�ες περ� eπ/ρ]εως πετρελα��υ στ4 Θρ�ακικ4 Π7λαγ�ς κα� στ�
Mακεδ�ν�α. FH µ�α �ναφ7ρεται �π4 τ4ν περ�φηµ� γραµµατικ4
τ�R 5�υ µ.X. αYDν�ς Στ7φαν� τ4ν BυT/ντι� στE «�Eθνικ/» τ�υ,
τ�ν Gπ��α παραλαµ2/νει �π4 τ4 Nργ� τ�R �Aριστ�τ7λη «Περ�
Θαυµασ�ων �Aκ�υσµ/των». FH Lλλη µαρτυρ�α �ναφ7ρεται �π4
τ4ν Nικ6λα� Φαρδ8 τ4ν Σαµ6θρ�ακα.



ΣηµειAνω, Vτι τ4 �νωτ7ρω :ωρ�� στ�ν Nκδ�σι τ�R Nργ�υ τ�R �Aριστ�τ7-
λ�υς «Περ� Θαυµασ�ων �Aκ�υσµ/των» τ�R Bekkeri,  Bερ�λMν� 1831, 2ρ�-
σκεται στ�ν παρ/γραφ� 115, σελ�δα 841 τ�R B´ τ6µ�υ τDν «FAπ/ντων» τ�R
�Aριστ�τ7λ�υς.

`Oπως γ�νεται φανερ6, �U «λ�θ�ι π�0 Vν���υν» δ;ν εHναι τ�π�τε Lλλ�
παρE γαι/νθρακες, �U Gπ�M�ι σ:ηµατ�σθηκαν �π4 τ�ν �πανθρ/κωσι πα-
ν/ρ:αιας 2λαστ?σεως κα� �U Gπ�M�ι, jς Qµπερι7:�ντες Lσφαλτ�, �ν7διδαν
κακ�ν lσµ�ν Vπως  Qκε�νη τCς  �σφ/λτ�υ («mταν δ8 δ. κα�ωνται, π�νηρ<ν
aH�υσι κα� παραπλ σι�ν Vσφ�λτ�ω» κατE τ4 κε�µεν�). �Eπειδ� �U γαι/ν-
θρακες συν�στανται κυρ�ως �π4 eδρ�γ6ν� κα� Lνθρακα κα� Qπειδ� τ4 πε-
τρ7λαι� εHναι µMγµα eδρ�γ�νανθρ/κων, δυν/µεθα νE eπ�θ7σωµεν, Vτι �U
«λ�θ�ι π�8 �ν/2�υν» κα� π�8 εeρ�σκ�ντ� στ4 �εRµα τ�R π�ταµ�R Π6ντ�υ,
πλησ��ν τCς π6λεως Σιντ�ας, �π�τελ�Rν Nνδει]ιν eπ/ρ]εως eπ�γε�ων κ�ι-
τασµ/των πετρελα��υ στ�ν περι�:�ν αWτ?.

FH δε.τερη µαρτυρ�α – πληρ�φ�ρ�α περ� eπ/ρ]εως πετρελα��υ �ναφ7-
ρεται, Vπως πρ�ελ7:θη, �π4 τ4ν Σαµ6θρ�ακα Nικ6λα� Φαρδ8 κα� δηµ�σι-
ε.θηκε στ�ν «Θρ�ακικ�ν �Eπετηρ�δα» τ�R 1895, σ; µελ7τη τ�υ eπ4 τ4ν τ�τ-
λ� «T� ZγQραφα oς κ5ντρ�ν τNν σεισµNν τJς Σαµ�θρ;�κης κα� λε�ψαν�ν
τεσσ�ρων ν σων τ�� Θρ;ακικ�� Πελ�γ�υς πρ< Vµνηµ�νε3των -ρQνων κα-
ταπ�ντισθεισNν». T�ν πληρ�φ�ρ�α τ�R Nικ. Φαρδ8 περ� eπ/ρ]εως πετρε-
λα��υ 6 περ�π�υ ναυτικE µ�λια 2�ρει�ανατ�λικE τCς Σαµ�θρ�/κης �ναδη-
µ�σ�ευσε στ�ν καθηµεριν�ν Qφηµερ�δα τDν �AθηνDν «FEστ�α» (δ;ν N:ω τ�ν
Pµερ�µην�α Qκδ6σεως τCς Qφηµερ�δας) κατE τ�ν περ��δ� τCς σ:ετικDς πρ6-
σφατης πετρελαϊκCς κρ�σεως (1980-1981) σ; Qπιστ�λ? τ�υ G Γ. Σ. �Aλε]ι/-
δης, κα� N:ει jς q]Cς:

«T� ZγQραφα εpναι τρικ�ρην�ς 6φαλ�ς π5τρα, !ν νηνεµ�;α µQν�ν, κα�
µ�λιστα YπQτε συνεπε�;α ��ρει�ανατ�λικ�� Vν5µ�υ Vπ�σ3ρωνται τ�
θαλ�σσια 6δατα, Yρατ. τ�>ς παραπλ5�υσι τα3την, λ�αν δ’ !πικ�νδυν�ς
τ�>ς ναυτιλλ�µ5ν�ις, κειµ5νη !ν τ�N Θρ;ακικ�N πελ�γει µετα70 Θρ;ακικJς
Xερσ�ν σ�υ κα� Σαµ�θρ;�κης, εRς �7 περ�π�υ µιλ�ων VπQστασιν Vπ<
τ�� ,Aγκ�στρ�υ, ?κρας cν�µαστJς !π� τJς ��ρει�ανατ�λικJς παραλ�ας
τJς ν σ�υ Σαµ�θρ;�κης. �H 6φαλ�ς α6τη !ν καιρ�N γαλ νης διακρ�νε-
ται !π�σης �κ τιν�ς Oγρvς !λαι@δ�υς �Tσ�ας, !πιπλε�3σης !π� τNν περ�
αTτ.ν Oδ�των τJς θαλ�σσης κα� Vπ�πνε�3σης c7ε>αν κα� πνιγηρ�ν τι-
να Yσµ.ν πετρελα��υ. Kε>ται δ8 γεωγραφικNς !π� τ�� σηµε��υ !κε�ν�υ,
!ν τ�N Yπ���ω συναντNνται S 40° µ�ιρNν 28´ µ��ρας τ�� ��ρε��υ πλ�τ�υς
µετ� τJς 25° µ�ιρNν 51´ τ�� µεσηµ�ριν��, κατ� τ<ν Π�νακα �ν !δηµ�-
σ�ευσεν Y κ. A. Conge !ν τ�N “Reise auf den Inseln des Thrakishen Meeres”
(Hannover, 1860). �H 6φαλ�ς α6τη !φε�λκυσε κατ� πρNτ�ν τ.ν πρ�σ�-

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114858



14859∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 2001

X=ρτης τQν πετρελαι$φBρων κ$ιτασµ=των στ5 Akγα0$ καK τO Mακεδ$ν;α - Θρs=-
κη, π$Z κατ=ρτισε \ uταιρε;α BEICIP. (Bλ. «T5 B*µα τ*ς Kυριακ*ς», 17/9/2000.)
TC Rπ$τελ@σµατα τQν σηµερινQν γεωτρ?σεων WπαληθεS$υν τKς µαρτυρ;ες RρPα;-

ων καK νεωτ@ρων συγγραφ@ων.



- ν µ�υ τ�N 1874, YπQτε, !πι�α�νων kστι�φQρ�υ πλ���υ κα� εOρεθε�ς !ν
καιρ�N γαλ νης πλησ��ν αTτJς, qδυν θην Rδ��ις aµµασι ν� lδω τ.ν !π�
τJς θαλ�σσης πλ5�υσαν !λαι@δη �Tσ�αν, ν� δ�κιµ�σω !7 Rδ�ας Vντι-
λ ψεως τ.ν cσµ.ν κα� πεισθN !π� τ5λ�υς, mτι πρQκειται !ντα�θα περ�
πετρελα��υ, τ�� Yπ���υ S πηγ. �ε�α�ως κε>ται !ν τ�N σ@µατι τ�� Oφ�-
λ�υ τ�3τ�υ π5τρ�υ... �H παρ�υσ�α πετρελα��υ !π� τJς Oφ�λ�υ ZγQρα-
φα, τ� θερµ� µεταλλικ� 6δατα τNν Θ5ρµων !π� τJς ν σ�υ Σαµ�θρ;�κης
κα� Y Vκατ�παυστ�ς Oπ�-θQνι�ς �ρQµ�ς µετ� δ�ν σεων κατ� τ< µvλλ�ν
κα� �ττ�ν σφ�δρNν τ�� !δ�φ�υς αTτJς µαρτυρ��ν τ.ν παρ�υσ�αν µε-
τ�λλων !ν τ�>ς στ5ρν�ις τ�� �Tκ εTαγκ�λ�υ τ�3τ�υ aγκ�υ κα� τ.ν Vκα-
τ�παυστ�ν Sφαιστει@δη !ργασ�αν !ν αTτ�N...».

FH Qφηµερ�δα «T4 BCµα τCς KυριακCς» τCς 17 Σεπτ. 2000 δηµ�σ�ευσε
Lρθρ� τ�R δηµ�σι�γρ/φ�υ A. Παπα:ελI µ; τ4ν τ�τλ� «�O πQλεµ�ς τ�� πε-
τρελα��υ στ< ARγα>�», στ4 Gπ�M� περιλαµ2/νεται :/ρτης τCς FEλλ/δ�ς,
Vπ�υ περι7:εται κα� περι�:� θαλ/σσια �νατ�λικE τCς Θ/σ�υ κα� 2�ρει�-
δυτικE τCς Σαµ�θρ�/κης µ; πιθανAτατη |παρ]ι eπ�γε�ων κ�ιτασµ/των πε-
τρελα�ων. FH �νε.ρεσι τDν πετρελα�ων τCς Θ/σ�υ κα� �U Nρευνες π�8 N:�υν
γ�νει στ�ς περι�:;ς τ�R AYγα��υ �π4 ]7νες πετρελαϊκ;ς qταιρεMες µ7:ρι σ?-
µερα κα� κυρ�ως QκεMνες στ4 Θρ�ακικ4 Π7λαγ�ς µ; Qνθαρρυντικ;ς Qνδε�]εις,
Qπι2ε2αιAν�υν τ�ς �ρ:αMες µαρτυρ�ες περ� eπ/ρ]εως πετρελα��υ.

OU `Eλληνες πρ7πει νE γνωρ�T�υν – κα� νE εHναι π/ντ�τε Qν Qγρηγ6ρσει
–, Vτι στ4 FEλληνικ4 AYγαM� διακυ2ε.�νται |ψιστα π�λιτιστικE κα� eλικE
συµφ7ρ�ντα, δι6τι τ4 π7λαγ�ς αWτ4 \:ι µ6ν�ν eπCρ]ε �ν7καθεν τ4 κ7ντρ�
(λMκν�ν) τ�R FEλληνικ�R Π�λιτισµ�R, �λλE κα� κρ.2ει στE σπλ/γ:να τ�υ
τ4 π�λ.τιµ� πετρ7λαι�. ΓιE τ�8ς �νωτ7ρω λ6γ�υς P T�υρκ�α kγειρεν �]ιA-
σεις, παρακιν�.µενη κα� �π4 τ�8ς �π�καλ�.µεν�υς «φ�λ�υς» µας, γιE τ4
�µισυ τ�R AYγα��υ κα� Nφθασε µ7:ρι τ4 σηµεM� νE θεωρOC jς «γκρ�Tα TA-
νη» κα� τ�ν qλληνικ� νCσ� ΓαRδ�, P Gπ��α εeρ�σκεται ν6τια τ�R δυτικ�R
Lκρ�υ τCς Kρ?της!

�Aπ4 γαι�π�λιτικCς λ�ιπ4ν κα� Lλλης �π6ψεως τ4 AYγαM� �π�τελεM γιE
τ�8ς `Eλληνες �γαθ4 TωτικCς κα� eψ�στης σπ�υδαι6τητ�ς, π�8 πρ7πει νE
διαφυλα:θOC π/σOη θυσ��α.

BιLλι$γραφ;α
1. �Aριστ�τ7λ�υς, «Περ� Θαυµασ�ων ,Aκ�υσµ�των».
2. Στεφ/ν�υ BυTαντ��υ, «,Eθνικ�».
3. «Λε7ικ<ν �Eλλην�γαλλικ<ν κα� Γαλλ�ελληνικ<ν», eπ4 �Aντων��υ �Hπ�τη,

�AθCναι 1908.

∆ηµ. K. Mαργ@της
�Aντιπτ7ραρ:�ς (Uπτ.) Q.�.
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Ok Rσλαµιστ8ς Tαλιµπ�ν στ< ,Aφγανιστ�ν καταστρ5φ�υν τ�0ς θησαυρ�0ς Vρ-α�ων π�-
λιτισµNν, µετα70 τNν Yπ��ων κα� Lργα τ5-νης τJς �EλληνιστικJς !π�-Jς, διQτι θ�γ�υν τ<
kερ< ,Iσλ�µ. Παρ� τ. διεθνJ κατακραυγ. Y Oπ�υργ<ς «π�λιτισµ��» K�υστρατ�υλ�-
THαµ�λ δ λωσε, mτι «Lσπαγαν ε�κ�λα κα� δ8ν -ρει�σθηκε π�λ0ς -ρQν�ς».

�Oµως τ< Lργ� αTτ< τ< L-�υµε 7αναδε> σ8 π�λ0 πι< ?γρια Lκδ�σ  τ�υ πρ�ν 1700 -ρQνια,
mταν Y Xριστιανισµ<ς κατ5στρεψε !κ θεµελ�ων κ�θε τι τ< �EλληνικQ. Epναι πρ�φαν5ς, mτι
�k µ�ν�θεϊστικ8ς �E�ραι�γενε>ς θρησκε>ες (,I�υδαϊσµQς, Xριστιανισµ<ς κα� ,Iσλαµισµ<ς)
πιστε3�υν δ�γµατικ�, mτι Y �κ�στ�τε Vρ-ηγQς τ�υς σ�ν «!κπρQσωπ�ς» τ�� Για-�8 κα�
«!κλεκτQς» τ�υ µπ�ρε> ν� VσκIJ κα� τ.ν «!λ5�ω Θε�� » !7�υσ�α. T< 396 µ.X. Y ,Aλ�ρι-�ς,
mταν αTτ�κρ�τωρ τ�� BυHαντ��υ �τ� Y γι<ς τ�� \γ��υ Θε�δ�σ��υ ,Aρκ�δι�ς, κατ5σκα-
ψε τ�ς ΘJ�ες, τ.ν ,Eλευσ>να, τ� M5γαρα, τ.ν KQρινθ�, τ< KAργ�ς, τ. Σπ�ρτη κ.λπ. κα� τ5-
λ�ς !7αφ�νισε παντελNς τ.ν ,Oλυµπ�α. Kα� VκQµη δ8ν H τησαν συγγν@µην Y πατρι�ρ-
-ης κα� Y κ. XριστQδ�υλ�ς.

�Yπ�στρ�τηγ�ς K.X.K.

∆8ν Oπ�πτευQµ�υνα π�τ5 µ�υ, mτι �k Σ�υµ5ρι�ι θ� Vπ�τελ��σαν στ.ν �Iστ�ρ�α τ��
,Aθλητισµ�� σκαλ�π�τι, Vπ’ mπ�υ θ� πηδ��σε S σηµεριν. «�Iστ�ρ�α» τJς Πλανηταρ-�ας
πρ<ς τ.ν ,Aρ-α�α P@µη, iστε Lτσι ν� παρακ�µψIη τ.ν �Eλληνικ. ,Aρ-αιQτητα. T< εpδα
σ8 ντ�κυµαντα�ρ µιvς iρας γ3ρω Vπ< τ<ν ,AθλητισµQ, mπ�υ σ8 τ5λεια Vπ�υσ�α τJς �Eλλη-
νικJς ,Aρ-αιQτητας Lκ��αν κα� Lρρα�αν κα� a-ι µQν�ν. Θυµ θηκα τ.ν Vηδ�α τJς θρη-
σκευτικJς κα� π�λιτικJς πρ�παγ�νδας τ�� καπιταλισµ��, καθ�ς κα� τ.ν πι< σ3γ-ρ�νη
π�0 Vσκ��σαν Rνστρ�3-τ�ρες τ�� µακαρ�τη µαρ7ισµ�� – �ταν mλ�ι τ�υς παιδι� τ�υς...

Φυσικ� �k Pωµα>�ι πρ�ν Vπ< τ.ν παρακµ  τ�υς εp-αν σπε3σει µ8 θαυµασµQ, mπως ?λλω-
στε Y τQτε γνωστ<ς κQσµ�ς, ν� Vπ�δε-θ��ν τ.ν �Eλληνικ. ,Aρ-αιQτητα, πρvγµα π�0 θ�
τ�0ς Lκανε ν� µ.ν συµφων��ν µ8 τ�0ς πρ�παγανδιστ8ς σ µερα, τNν Yπ��ων S καπ λευ-
ση Vπ�τελε>... !θνικ< ?θληµα.

Π.Γ.

Σ$υµερικ5ς >Aθλητισµ5ς

NH ταµπακ@ρα
Πρ�ν Vπ’ τ< «∆αυλ<» �Tδε�ς !κ τ�� Sµερησ��υ u περι�δικ�� τ3π�υ θ5λησε ν� Vσ-�-

ληθIJ µ8 τ� τελευτα>α !ντυπωσιακ� εOρ µατα τNν ΓερµανNν Vρ-αι�λQγων στ.ν ,Oλυµπ�α.
OTδε�ς πρ�γµατι θ5λησε ν� «Vναδε�7Iη» δηµ�σι�γραφικ� τ.ν !δN κα� �πτ� -ρQνια εOρε-
θε>σα σ8 OπQν�µ� cρει-�λκινη πλ�κα, π�0 καταγρ�φει ,Oλυµπι�δες τελεσθε>σες κατQ-
πιν τNν Vπαγ�ρευτικNν διαταγµ�των τ�� Θε�δ�σ��υ κα� µ�λιστα µ5-ρι τ< Lτ�ς 741 µ.X.

,Aµ5σως mµως µετ� τ� διαδ�-ικ� δηµ�σιε3µατα τ�� «∆αυλ��» κα� τ.ν εTρε>α δι�-
σταση π�0 Lλα�ε τ< H τηµα κα� λQγ�ω τJς λ�γ�κρισ�ας τJς EPT κα� τJς Vρν σε@ς της
ν� µεταδ@σIη τ< σ-ετικ< διαφηµιστικ< «σπ<τ» τ�� περι�δικ��, oς δι� µαγε�ας S σ-ετικ.
πλ�κα ?ρ-ισε ν� «σκ�Iη µ3τη» !δN κα� κε> κα� µ�λιστα π�λλ8ς φ�ρ8ς «σαλ�ν�τη» στ�ς
σελ�δες τ�� «µεγ�λ�υ» κα� «!γκρ�τ�υ» τ3π�υ. T< θ5µα τ�υς �ταν, mτι πρ�στ5θηκαν
\πλNς κι ?λλες ,Oλυµπι�δες κα� cλυµπι�ν�κες στ�0ς µ5-ρι τ@ρα π�0 γνωρ�Hαµε...

Γι� τ<ν «∆αυλQ», π�0 Lφερε τ< θ5µα κα� Vπ’ τ<ν Yπ�>� Vντλ��ν τ< OλικQ, ��τε λQγ�ς.
�Oπως κα� γι� τ.ν TΠ´ (380.) ,Oλυµπι�δα = τ�� 741 µ.X., π�0 συνιστv !παν�σταση
στ.ν kστ�ρ�α τ�� �Eλληνισµ��, καµµ�α ν37η. �H γνωστ. τακτικ , ν� µιλ��ν γι� mλα
!κτ<ς Vπ< τ.ν ταµπακ5ρα.

Π.Λ.K.

TαλιµπCν καK Bυ[αντιν$K

AIΣIMA KAI A∆HPITA



T. συν�λικ. Vπ�ντηση στ< θ5µα τJς καταγωγJς ,Aλφα� τ�υ δ�νει S «,Ωγυγ�α», τQµ.
A´, σελ. 246-7, τ�� σ�φ�� λ�γ��υ τ�� ιη´ α�Nν�ς ,Aθ. Σταγειρ�τη, !κδ. ,Eλε3θερη Σκ5ψις,
S Yπ��α γρ�φει τ� �7Jς: «�Hλι�δαι, oς εlρηται, �ν�µ�σθησαν �k !κ τJς �PQδ�υ �πτ� υk��
τ�� �Hλ��υ· �k �Oρ-ιµ�ς, K5ρκαφ�ς, M�καρ, ,Aκτ�ς, Tεν�γης, TριQπας κα� K�νδαλ�ς·. �O
,Aκτ�ς (µετ5�η) εRς τ.ν Alγυπτ�ν, Lνθα Lκτισε τ.ν �Hλι�3π�λιν !π’ cνQµατι τ�� πατρ<ς
αTτ��, !δ�δα7ε κα� τ�0ς ARγυπτ��υς τ.ν ,Aστρ�λ�γ�αν. Kα� !πειδ. συν5�η 6στερ�ν Kα-
τακλυσµ<ς εRς τ.ν �Eλλ�δα, κα� !-�θησαν κα� �k ?νθρωπ�ι �k περισσQτερ�ι κα� τ� συγ-
γρ�µµατα κα� S �Iστ�ρ�α αTτNν (...), κα� !πειδ. Lφερεν Y K�δµ�ς 6στερ�ν τ� γρ�µµατα
εRς τ.ν �Eλλ�δα, !νQµιH�ν �k �Eλληνες mτι τQτε εpδεν πρNτ�ν γρ�µµατα S �Eλλ�ς, µ. L-�-
ντες εlδησιν περ� τNν πρ< τ�� Kατακλυσµ�� πρ�γQνων αTτNν. Tα�τα µ8ν φα�ν�νται Vπ�-
θανα, mµως δ8ν πρ5πει ν� τ� παρατηρNµεν περι5ργως. ,Eπειδ. L-�µεν κα� εOρ�σκ�µεν
kκαν�ς Vπ�δε�7εις, mτι εOρ5θησαν εRς τ.ν Alγυπτ�ν πQλεις Vρ-αιQταται �Eλληνιστ� cν�-
µαHQµεναι, oς ρηθ σεται !ν ?λλ�ι» (∆ιQδωρ�ς N, Z κα� E, N �., Π�νδαρ�ς, ,Oλυµ. Z 74
κα� Σ-�λ.).

Θ� µπ�ρ��σα κα� ?λλες Vπ�δε�7εις ν� παραθ5σω, Vλλ� γι� λQγ�υς �Rκ�ν�µ�ας δ8ν τ<
πρ�ττω.

K.X.K.

Σ8 jνα Lνθετ� τJς «,Eλευθερ�τυπ�ας» (30/1/01) Vφιερωµ5ν� στ.ν !πιστ µη τJς K�σµ�-
λ�γ�ας φιλ�7εν��νται κα� �k VπQψεις τ�� !ρευνητJ δρ�ς ∆ηµ τρη Συνα-Qπ�υλ�υ, π�0
aντως πρ�κ�λεσαν θαυµασµ< γι� τ.ν πρωτ�τυπ�α τ�υς. Γρ�φει λ�ιπQν, π@ς, «Vπ’ mσ�
γνωρ�H�υµε, S παρατ ρηση τNν ?στρων κα� τNν πλανητNν ?ρ-ισε Vπ< λQγ�υς θρησκευ-
τικ�3ς». (Xρει�H�νται λ�ιπ<ν θρησκευτικ�� λQγ�ι, γι� ν� δIJς τ� L-ει π�νω Vπ’ τ< κεφ�λι
σ�υ...). Kα� VκQµη: «�H Sγεσ�α τNν Bα�υλων�ων !πιHητ��σε Vπ< τ.ν ,Aστρ�ν�µ�α ν� τJς
δ@σIη jνα καλ< Sµερ�λQγι�, !πειδ. εpναι σηµαντικ< ν� γνωρ�HIης πQτε θ� συλλ57Iης φQ-
ρ�υς». (KHθελαν λ�ιπ<ν Vπ’ τ.ν ,Aστρ�ν�µ�α ν� τ�0ς δε�7Iη πQτε µαHε3εται S ν5α σ�δει�.)
,Aλλ�, σ3µφωνα π�ντα µ8 τ<ν «!ρευνητ » µας, Y Π3ργ�ς τJς Bα�8λ �ταν τ< πρNτ� Vστε-
ρ�σκ�πε>�, δNρ� τ�� �ασιλιv τNν Bα�υλων�ων πρ<ς τ�0ς kερε>ς τ�υ. KAλλωστε «L-�υµε
�ρε> Oπ�λε�µµατα τ�� Π3ργ�υ τJς Bα�5λ»...

ATτ� κα� ?λλα, VκQµη !πιστηµ�νικ@τερα, Vπ’ τ<ν δρα Συνα-Qπ�υλ�, π�3, δ8ν µπ�ρε>,
σ�γ�υρα �ταν... συνα-ωµ5ν�ς, mταν τ� ’γραφε.

Π.Λ.K.

NO δBκτωρ Lρ*κε τO BαLHλ

NH καταγωγO τ$D >AλφαL?τ$υ

Π$λιτισµ5ς τQν pπ$νBµων
,AσφαλNς θ� ’-ετε δε> u σ�γ�υρα θ� L-ετε Vκ�3σει γι� !κε>να τ� παρ�7ενα µανιτ�-

ρια, π�0 φυτρ@ν�υν στ�0ς Oπ�νQµ�υς τNν µεγαλ�υπQλεων, τ� Yπ�>α λQγ�ω τNν λιπNν
π�0 συρρ5�υν στ�0ς Vπ�-ετευτικ�0ς Vγωγ�0ς τρ5φ�νται τα-5ως κα� Vπ�κτ��ν γιγ�-
ντιες διαστ�σεις, πρ�καλ@ντας πρ��λ µατα στ. ρ�. τNν Vπ��λ των. Στ.ν �Eσπερ�α
αTτ� τ� Oπερµεγ5θη «λιπ@µατα» δ�ν�υν  τ.ν  Vφ�ρµ. γι� κινηµατ�γραφικ� σεν�ρια
τρQµ�υ, καθ�ς τερατ�π�ι��νται κα� !µφαν�H�νται ν� κατα�ρ�-θ�H�υν Vνθρ@π�υς.
Στ.ν �Eλλ�δα αTτ� τ� λιπ@µατα, wν κα� γενν µατα Oπ�νQµων, L-�υν πραγµατικ. κα�
a-ι φανταστικ. παρ�υσ�α. Epναι !π� τ�� Π�λιτισµ�� της (µιvς κα� αTτ<ς πετ�-θηκε
στ<ν OπQν�µ�) \ρµQδια, τ<ν Yπ�>�ν κα� κατα�ρ�-θ�H�υν VνηλεNς.

Π.Λ.K.
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TO PHMA∆IO TOY ΠEP∆IKKA
T� cστv Vπ’ τ� cπ�-
σθια πQδια τ�� !λ5φα-
ντα. T< H�N� εp-ε µJκ�ς
5 κα� 6ψ�ς 4 µ5τρα. �O
!λ5φαντας κυνηγ θη-
κε Vπ< �ργανωµ5νη
κυνηγετικ. Yµ�δα λ�-
γικNν Vνθρ@πων πρ�ν
3 �κατ�µµ3ρια -ρQνια.
T< κρ5ας τ�υ µετα-
φ5ρθηκε, Vφ�� Vπ�-
σπ�σθηκε Vπ< τ<ν
σκελετ< µ8 λ�θινα κα�
cστ5ινα !ργαλε>α, π�0
�ρ5θηκαν !κε> κα�
Vπ�τελ��ν συντρι-
πτικ. VπQδει7η τJς
Vπ�της περ� «,Aφρ�-

κεντρισµ��».

ΠQς κατ=ντησε τ5 κτ0σµα, ]π$υ $Y Rπ$δε;Vεις
τ*ς pπ=ρVεως RνθρUπων πρKν 3 uκατ. PρBνια

T4 1977 Kνα παλαι�ντ�λ�γικ4 ε|ρηµα στ�ν περι�:� τCς Πτ�λεµα�δ�ς
�ν7τρεψε παταγωδDς τ�ν κατεστηµ7νη διεθνDς Lπ�ψη, πaς G πρDτ�ς
Lνθρωπ�ς Qµφαν�στηκε στ�ν �Aφρικ� κα� πρ�ν Kνα qκατ�µµ.ρι� :ρ6νια
π7ρασε στ�ν EWρAπη. T6τε G �νθρωπ�λ6γ�ς ^Aρης Π�υλιαν4ς �νεκ/-
λυψε κατ6πιν �νασκαφCς τ4ν σκελετ4 qν4ς Qλ7φαντα, π�8 NTησε στ� γC
τCς Mακεδ�ν�ας πρ�ν 3 qκατ�µµ.ρια :ρ6νια. T4 συγκλ�νιστικAτερ�
ε|ρηµα τCς �νασκαφCς αWτCς δ;ν pταν G Qλεφ/ντιν�ς σκελετ6ς, µE τE
�νθρAπινα QργαλεMα π�8 2ρ7θηκαν π/νω κα� γ.ρω �π’ τ4 «κ�υφ/ρι»
τ�R TnA�υ. �Eπρ6κειτ� γιE πλCθ�ς αY:µηρDν π7τρινων �ντικειµ7νων, φτει-
αγµ7νων �π4 :αλαT�α, Vπως κα� lστ7ινων �π4 κνCµες �λ6γων, π�8 τE
εH:αν πελεκ?σει κα� τ�8ς εH:αν δAσει τ� µ�ρφ� ]�φ�υς.

FH συστηµατικ� µελ7τη τDν εeρηµ/των �π7δει]ε, πaς G Qλ7φαντας εH:ε κυνη-
γηθC, σκ�τωθC κα� τεµα:ισθC �π4 Gµαδικ� πρ�σπ/θεια «πρωτανθρAπων» κυ-
νηγDν! FH :ρ�ν�λ6γηση τDν εeρηµ/των Nγινε µ; τ� µ7θ�δ� τ�R παλαι�µαγνητι-
σµ�R �π4 τ�ν �Aνθρωπ�λ�γικ� FEταιρε�α τCς FEλλ/δ�ς σ; συνεργασ�α µ; τ4 Πα-
νεπιστ?µι� N. Kαρ�λ�νας τDν HΠA. TE �π�τελ7σµατα τCς :ρ�ν�λ6γησης (3.000.000
:ρ6νια) �νακ�ινAθηκαν σ; διεθνC συν7δρια κα� Nγιναν �π�δεκτE �π4 Qπιστηµ�-
νικCς �π6ψεως (�νε]αρτ?τως τ�R Vτι �π�σιωπ?θηκαν στ� συν7:εια, Qπειδ� δ;ν
πρ�ωθ�Rσαν τ4ν �Aφρ�κεντρισµ6).
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TE εeρ?µατα αWτ/, τ7τ�ιας παγκ�σµ��υ σηµασ�ας, π�8 φωτ�T�υν κα�ρια τ�ν
Qµφ/νιση κα� π�ρε�α τ�R �νθρAπιν�υ γ7ν�υς, Qγκαταλε�φθηκαν στ�ν τ.:η τ�υς
�π’ τ4 qλλαδικ4 κρ/τ�ς κα� καταδικ/στηκαν στ� σιωπ?. Πανεπιστηµιακ4 κατε-
στηµ7ν� κα� eπ�υργεM� Π�λιτισµ�R \:ι µ6ν� πρ�κλητικDς σιAπησαν κα� �π7κρυ-
ψαν �π’ τ�ν διεθνC κ�ιν� γνAµη κα� τ�ν Qπιστηµ�νικ� κ�ιν6τητα τE εeρ?µατα,
�λλE Nκαναν κα� κ/ν�υν κ/τι �κ6µη, πρ�φανDς δ�λ�ως: TE Q]αφαν�T�υν �π4 πρ�-
σAπ�υ γCς. ∆υστυ:Dς �U πρωτ/νθρωπ�ι αWτ�� τCς qλληνικCς γCς δ;ν εH:αν τ�ν τ.-
:η νE γνωρ�σ�υν τ� δ6]α κα� τ� διασηµ6τητα τCς �AφρικανCς «Λ�.συ», τ�R πρA-
τ�υ τ/:α δε�γµατ�ς �νθρAπινης παρ�υσ�ας στ� ΓC, τCς Gπ��ας δCθεν �U �π6γ�-
ν�ι περνAντας τ4 Γι2ραλτEρ Nγιναν �U πρDτ�ι κ/τ�ικ�ι τCς EυρAπης. TE 9:νη
(δ.� µικρ;ς λακκ�R2ες θεωρ�.µενες jς πατηµασι;ς) τCς «Λ�.συ» πρ�2/λλ�υν
καθηµερινE δεκ/δες διεθνεMς κα� qλληνικ�� τηλε�πτικ�� σταθµ�� eπ4 τ.π�ν «Qκπαι-
δευτικDν» ντ�κυµαντα�ρ.

T4ν παρελθ6ντα Φε2ρ�υ/ρι� ε9:αµε τ�ν εWκαιρ�α νE 2ρεθ�Rµε στ�ν περι�:�
τCς Πτ�λεµα�δ�ς. Mετα]8 τDν :ωριDν Περδ�κκας κα� Πεντ/2ρυσ�, Qλ/:ιστα µ7-
τρα �π’ τ4ν αWτ�κινητ6δρ�µ�, διακρ�νεται Kνας Qρειπωµ7ν�ς �Yκ�σκ�ς. OWδε�ς θE
µπ�ρ�Rσε νE φαντασθOC, πaς µ7σα QκεM – QδD κα� 23 :ρ6νια – διατηρ�Rνται G Qλ7-
φαντας κα� τE λ�ιπE εeρ?µατα. Πινακ�δα, π�8 νE πληρ�φ�ρOC τ�8ς περαστικ�8ς
Nστω γιE τ4 εHδ�ς τ�R «κτ�σµατ�ς», δ;ν eπ/ρ:ει (Lλλωστε δ;ν eπ/ρ:ει φ.λακας)
κα� Qλ/:ιστ�ι κ/τ�ικ�ι τCς περι�:Cς γνωρ�T�υν τ� περι7:ει. `Eνας Q] αWτDν, G κ.
�Aλ7κ�ς �Aδαµ�δης (Qργ/Tεται στE παρακε�µενα λιγνιτωρυ:εMα τCς ∆EH), µIς
jδ?γησε στ4 µ�ναδικ4 αWτ4 παγκ�σµ�ως (κα� �π4 πλευρIς σπ�υδαι6τητ�ς κα�
�π4 πλευρIς �θλι6τητ�ς) «µ�υσεM�».

FO �Yκ�σκ�ς αWτ4ς :τ�στηκε τ4 1978 µ; συνεργασ�α τ�R κ. Π�υλιαν�R κα� τCς κ�ι-
ν6τητας Περδ�κκια, γιE νE στεγ/σOη «πρ�σωρινDς» τE εeρ?µατα, στ� θ7ση �κρι2Dς
π�8 �νεσκ/φησαν. ^Eκτ�τε τE π/ντα �φ7θηκαν στ�ν τ.:η τ�υς. T4 :αλασµ7ν�
λ�υκ7ττ�, π�8 κρατI κλειστ� τ�ν π6ρτα τ�R κτ�σµατ�ς, δ�νει τ�ν εW:7ρεια στ4ν
καθ7να νE εYσ7ρ:εται Qλε.θερα. FH κατ/σταση στ4ν Qσωτερικ4 :Dρ� εHναι τραγι-
κ?. Π7ραν τDν 2ασικDν lστDν τ�R TnA�υ, π�8 εHναι στ� θ7ση τ�υς, Lλλα µικρ6τε-
ρα lστI N:�υν σκ�ρπ�σει κα� �ναµει:θC µ; τ�8ς πεσµ7ν�υς σ�2Iδες τDν τ��:ων.
T4 κτMσµα QρειπAθηκε, κα� P eγρασ�α �πειλεM µ; Gλικ� δι/2ρωση τ4ν Qλεφ/ντιν�
σκελετ6. TE QργαλεMα τDν «πρωτανθρAπων» κυνηγDν – Vσα Lφησαν �U �ρ:αι�-
κ/πηλ�ι κα� �U διαρρCτκες – 2ρ�σκ�νται µ7σα σ; δ.� παλι;ς κασ7λλες...

T� µπ�ρεM νE συλλ�γισθOC κανε�ς µετE �π’ αWτ/;
Σ�γ�υρα στ�ν περι�:� αWτ� θE µπ�ρ�Rσε νE δηµι�υργηθOC Kνα eπερσ.γ:ρ�ν� πα-

νευρωπαϊκ4 M�υσεM� ΦυσικCς FIστ�ρ�ας κα� Παλαι�ανθρωπ�λ�γ�ας. Στ�ν εWρ.-
τερη λιγνιτ�φ6ρ� λεκ/νη Q]�ρ.σσ�νται µαT� µ; τ4 λιγν�τη, σ:εδ4ν καθηµεριν/,
lστI κα� QργαλεMα Pλικ�ας qκατ�µµυρ�ων QτDν. TE περισσ6τερα �π’ αWτE δ;ν γ�-
ν�νται �ντιληπτE �π’ τ�8ς :ειριστ;ς τDν Qκσκαφ7ων, µεταφ7ρ�νται κα� �π�θ7τ�-
νται µαT� µ; τ�ς Lγ�νες µITες. ∆εκ/δες Lλλα συγκεντρAν�υν �U QργαT6µεν�ι στ�
∆EH κα� µ� N:�ντας τ� νE τE κ/µ�υν, διακ�σµ�Rν µ’ αWτE τ�ς �Yκ�ες τ�υς. MερικE
Lλλα, µαT� µ; τ4 «πρωτ6γλυπτ�» τDν 500.000 QτDν (2λ. «∆αυλ6ν», τ. 202), φτ/ν�υν
στE :7ρια τ�R A. Π�υλιαν�R, κα� αWτE µ6ν� �]ι�π�ι�Rνται. `Oλα αWτE θE µπ�-
ρ�Rσαν νE συγκεντρωθ�Rν κα� νE �π�τελ7σ�υν τ4 eλικ4 qν4ς τ7τ�ι�υ µ�υσε��υ.
EHναι Vµως σ�γ�υρ� Vτι, fν κ/π�ι�ς eπ�υργ4ς «]ε:αστOC» κα� πρ�τε�νOη κ/τι τ7-
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τ�ι�, τ�ν Qπα.ρι�ν θE «παραιτηθOC». ^Eτσι µπ�ρεM κανε�ς νE φαντασθOC τ4 }θικ4
π�ι4ν τDν eπ�υργDν (κυρ�ως Παιδε�ας κα� Π�λιτισµ�R), π�8 δ;ν «]ε:νι�Rνται» κα�
δ;ν «παραιτ�Rνται» π�τ7.

�EδD κα� τ7σσερις σ:εδ6ν δεκαετ�ες Kνας κα� µ6ν�ν ̀ Eλλην, G ̂ Aρης Π�υλιαν6ς,
Nφερε στ4 φDς εeρ?µατα τ7τ�ιας σπ�υδαι6τητας, π�8 τ4 καθ7να �π4 µ6ν� τ�υ
µπ�ρεM νE καταρρ�ψOη Vλα αWτE τE σαθρE «Uστ�ρικE» �Yκ�δ�µ?µατα τ�R ∆ιεθν�Rς
�E]�υσιασµ�R. Kατ7δει]ε µ; �π�δε�]εις �τρ/ντα:τες, πaς P :Aρα αWτ� Qκτ4ς �π4
λ�κν� τ�R Π�λιτισµ�R eπCρ]ε κα� λ�κν� τ�R πρAτ�υ �νθρAπ�υ. Kα� Kνας κα� µ6-
ν� `Eλλην δ7:θηκε Kναν �νηλεC π6λεµ� κα� µ/λιστα �π’ τ�8ς Gµ�εθνεMς τ�υ π�8
Qπε:ε�ρησαν νE τ4ν γελ�ι�π�ι?σ�υν, νE τ4ν συκ�φαντ?σ�υν, �κ6µη κα� νE τ4ν
Q]�ντAσ�υν. FO 9δι�ς. FO ^Aρης Π�υλιαν6ς. OU �ναγνDστες τ�R «∆αυλ�R» γνωρ�-
T�υν, πaς τ4 qλλαδικ4 κρ/τ�ς εHναι P πλ7�ν �νθελληνικ� lργ/νωση τ�R κ6σµ�υ.
Kα� τ�Rτ� :ωρ�ς καµµιE eπερ2�λ?: τE 9δια τE Nργα τ�υ τ4 �π�δεικν.�υν. yAν Vµως
Kνας κα� µ6ν�ν `Eλλην καταφ7ρνOη τ6σα π�λλ/, τ6τε fς σκεφθ�Rµε, �U περισσ6τε-
ρ�ι τ�R qν6ς, τ� µπ�ρ�Rµε νE καταφ7ρ�υµε. Πρ7πει νE �ναλ/2Oη πλ7�ν G καθ7νας
µας τ�ς εWθ.νες τ�υ Qµπρ/κτως, Vπ�ι�ς δε�:νει νE �γανακτOC γιE Vλα αWτE π�8
συµ2α�ν�υν.

(Γι� τ� �ν λ
γ�ω ε�ρ�µατα κα� γι� τ�ς θ�σεις κα� �π
ψεις τ�� �Aρη Π�υλιαν��
δ%ς στ&ν «∆αυλ
», τε+,η 158, 170, 181, 202, 230.)

Παν. Λ. K$υLαλ=κης

T< -αλασµ5ν� λ�υκ5ττ�: Elσ�δ�ς !λε3θερη. Σ3µ��λ� τJς Vσυδ�σ�ας τNν !-θρNν
τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� κα� τNν kστ�ρικ� Vσυνε�δητων PωµιNν - cργ�νων τ�υς.



Στ5 LBθρ$
KA, !δN µ�� εpστε π�λι; Kαθ�στε κα� µ.  �γ�λετε ?-να. KE-ω jνα τ8στ ν� σvς κ�νω.

Λ�ιπQν, γι� πε>τε µ�υ, καλ� µ�υ Vνδρ�π�δα, τ� εpναι αTτ< π�3, !ν�N mλ�ι τ< πληρ@νε-
τε σ�ν �λ�κες, !λ�-ιστ�ι Vπ< σvς τ< παρακ�λ�υθ��ν; KAντε, ε�κ�λ� εpναι, σκεφθJτε
λ�γ�. KAν κι !δN π�0 τ� λ5µε, γι� ν� σκεφθJτε, -ρει�Hεστε µυαλQ, τ< Yπ�>� !γ� VQκνως
κα� πεισµατικ� πρ�σπαθN ν� σvς τ< V-ρηστε3σω Vπ< κατα��λJς κQσµ�υ. T5λ�ς π�-
ντων, !πιστρατε3στε τ� Vπ�µειν�ρια τJς φαιvς �Tσ�ας σας κα� Vπαντ στε µ�υ.

TH�φ�ς! ,Eν π�σIη περιπτ@σει θ� θ5σω VλλιNς τ< !ρ@τηµα, µπ�ς κα� σvς διευκ�λ3-
νω. T� εpναι αTτ< π�0 κ�π�τε �ταν µ�ν�π@λι� κα� τ@ρα πλ5�ν L-ει «πατ@σει» γι� τ�
καλ� λQγ�ω !λε3θερ�υ Vνταγωνισµ�� κατ� τ.ν τελευτα�α δεκαετ�α; KO-ι, �ρ8 ���ρλα!
∆8ν εpναι ��τε τ� σπ�ρτα, ��τε τ� τραπ�υλQ-αρτα, ��τε τ< \λ�τι! T� -�ντρ�κ5φαλ�ι,
Για-�5 µ�υ! Mιλ�ω γι� ?λλ�υ εlδ�υς µ�ν�π@λι�, στ.ν πληρ�φQρηση, στ.ν Lκφραση
κα� στ. διαµQρφωση τJς κ�ινJς γν@µης. ,AκQµα δ8ν τ< �ρ κατε; Epστε V-αρακτ ρι-
στ�ι· �Aς ρωτ σω VλλιNς: T� εpναι αTτ< π�0 πρ�ασπ�Hεται µ8 τ5τ�ια πρεµ�3ρα κα� τ5-
τ�ι� π�θ�ς τ<ν �Eλληνικ< Π�λιτισµQ, iστε ν� φθ�νIη στ< σηµε>� ν� ��HIη τ�0ς ν�µικ�0ς
συµ��3λ�υς τ�υ ν� Vπ�ρρ�πτ�υν Yτιδ π�τε Lρ-εται σ8 Vντ�θεση µ’ αTτQν; KAντε ντ5,
«φNς φαν�ρι» εpναι πι�! ∆8ν �λ5πετε τ� ντ�κυµαντα�ρ γι� τ�0ς «�E�ρα��υς τJς Θεσ-
σαλ�ν�κης;» γι� τ�0ς λαµπρQτατ�υς Φ��νικες ναυτικ�0ς κα� γι� τ. �ι�λικ. Vρ-αι�-
λ�γ�α; ∆8ν �λ5πετε κ�θε Σαρακ�στ. κα� Mεγαλ��δ�µ�δα τ.ν δQ7α τNν \γ�ων πρ�-
πατQρων SµNν (π�ιNν «SµNν»;) u τ�ς Vπευθε�ας συνδ5σεις µ8 τ�0ς kερ�0ς να�3ς, mπ�υ
�k Vναθεµατισµ�� κατ� τNν �Eλλ νων «πvνε σ3ννεφ�»; KAσε δ8 τ� κυριακ�τικα «,Aρ-�-
νταρ�κια». Λ�ιπ<ν τ< �ρ κατε; KO-ι; �A, µ� !σε>ς θ� µ8 σκ�σετε! Σvς Oπ5�αλα τ< lδι�
!ρ@τηµα µ8 τρε>ς διαφ�ρετικ�0ς τρQπ�υς κα� πρ<ς Vπ�ντησ  µ�υ εRσπρ�ττω τ. σιωπ.
κα� τ< ?δει� �λ5µµα σας. ∆ηλαδ. τ� θ5λετε ν� ρωτ σω πι�; M πως «π�ιQς φ�ρ5ας
εpναι αTτ<ς π�0 κQ�ει στ<ν V5ρα πληρωµ5να διαφηµιστικ� µην3µατα �ν<ς Vκατ�νQ-
µαστ�υ περι�δικ��, π�0 δηµ�σιε3ει ν5ες Vνακαλ3ψεις, π�0 7εσκεπ�H�υν τ< λατρευτQ
µ�υ ρωµα�ικ� κατεστηµ5ν�»;

KE, να�, λ�ιπ<ν εpναι S Kρατικ. TηλεQραση τJς Pωµι�σ3νης, Vλλ� πNς τ< �ρ κατε;
Π�λι «∆αυλ<» δια��Hετε, �ρ8 τ5ρατα; Kα� πιστε3ετε τ�ς Vρλ��µπες γι� τ5λεση Vπα-
γ�ρευµ5νων ,Oλυµπι�δων κ�τω Vπ< τ. µ3τη τJς BυHαντινJς !7�υσ�ας; �A- κα� ν�
π5σIη στ� -5ρια µ�υ αTτ. S -�λκινη �ρωµQπλακα τJς ,Oλυµπ�ας. Θ� τ. λυ@σω κα� θ�
τ.ν κ�νω µαν�υ�λι! �Oσ� γι� σvς, !πιπQλαι�ι Pωµι��, σvς συγ-ωρN αTτ.ν τ.ν παρα-
σπ�νδ�α. ,Eλvτε τ@ρα, συσπειρωθJτε γ3ρω µ�υ, ν� γ�ν�υµε µ�α µεγ�λη παρ5α, �να �ν
\ρµ�ν�;α Yµ�λ�γ σωµεν π�στιν εRς τ< «Για-�ικ< πνε�µα Vθ�νατ�», τ<ν \γν< !7ωσυ-
µπαντικ< Πατ5ρα τ<ν !ν τ�>ς �Tραν�>ς κα� µ8 τ�ς εTλ�γ�ες τ�υ ν� πρ�ετ�ιµ�σ�υµε τ�0ς
,Oλυµπιακ�0ς τ�� 2004. ,Eλvτε ν� φτει�7�υµε jναν «λευκ�πQρφυρ� µ5γα να<» στ�
πρQτυπα τ�� Σ�λ�µ@ντα, ρ�-ν�ντας στ< �Qθρ� τ� µπαρµπ�3τσαλα περ� διακρατ σε-
ως τJς kστ�ρικJς µν µης. ,Eλvτε ν� «πι�σ�υµε τ.ν καλ.» oς κρ�τ�ς (κα� a-ι ν� τ. �γ�-
λ�υµε 7ερ�σφ3ρι µ8 «κQτιν�υς» κα� Vηδ�ες).

ΣταθJτε µωρ5. Π�� πvτε; Γιατ� µ8 !γκαταλε�πετε; �Oπ��α Vπ�γ� τευσις! Π�ει, ?δει-
ασε Y «-Nρ�ς». �Aς τ.ν κ�νω κι !γ@, πρ�ν µπ�υκ�ρIη S καθαρ�στρια µ8 τ<

Σ=ρωθρ$ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



FO Φ�λιππ�ς K�υτσαφτCς δ;ν εHναι σκην�θ7της. FO 9δι�ς δη-
λAνει «διευθυντ�ς φωτ�γραφ�ας». ∆ηµι�.ργησε µ�α ταιν�α
µ; τ�τλ� «,Aγ5λαστ�ς Π5τρα», �φιερωµ7νη στ�ν �EλευσMνα
τ�R :θ;ς κα� τ�R σ?µερα, π�8 συTητ?θηκε �ρκετE κα� Lφησε

Στ< Lργ� τ�� περιηγητJ Παυσαν�α, «�Eλλ�δ�ς Περι γησις», στ< �ι�λ��
«,Aττικ�», 37, 4, Oπ�ρ-ει τ< VκQλ�υθ� VπQσπασµα.

[«Στ<ν δρQµ� (τ.ν �Iερ� �Oδ< κα� στ< σηµε>� π�0 περνv τ<ν KηφισQ, πη-
γα�ν�ντας πρ<ς τ.ν ,Eλευσ>να) L-�υν -τ�σει µικρ< ναQ, π�0 λ5γεται Kυαµ�-

«...̂wκ$δBµηται δH κατC τOν xδ5ν να5ς $T µ@γας καλ$Sµεν$ς Kυα-
µ;τ$υ· σαφHς δH $TδHν ePω λ@γειν εyτε πρQτ$ς κυ=µ$υς eσπειρεν
$zτ$ς εyτε τινC Wπεφ?µισαν {ρωα, ]τι τQν κυ=µων Rνενεγκε0ν $Tκ
eστι σφ;σιν Wς ∆?µητρα τOν εtρεσιν· ]στις δH |δη τελετOν >Eλευσ0νι
εhδε _ τC καλ$Sµενα >OρφικC Wπελ@Vατ$, $hδεν i λ@γω...».

▲

ΣTHN EΛEYΣINA
AΛΛOTE KAI TΩPA

4H τραγ@ωδ:α

τ�A 4Eλληνικ�A

Π�λιτισµ�A

µB τCν φακC

DνCς καλλιτE2νη Φ�λιππ�ς K�υτσαφτ�ς.

«AΓEΛAΣTOΣ ΠETPA»

TO MYΣTIKO TOY ΠAYΣANIA:
«...]στις τελετOν >Eλευσ0νι εhδεν...

_ τC καλ$Sµενα >Oρφικ=..., $hδεν i λ@γω.»

▲



>EρUτηση: Γιατ� !πιλ57ατε τ.ν ,Eλευσ>να;

– T4 1984 εH:α κ/νει µ�α �κ6µη ταιν�α µ; τ�τλ� «ΣεµνNν ΘεNν». �Hταν

Kνα :ρ�νικ4 µιIς σωστικCς �νασκαφCς στ� διαστα.ρωση τDν GδDν Λ7-

ν�ρµαν κα� Kωνσταντιν�υπ6λεως. �EκεM σ?µερα 2ρ�σκεται µ�α µεγ/λη γ7-

φυρα. Σ’ αWτ4 τ4 µ7ρ�ς λ�ιπ4ν �π�καλ.φθηκε Kνα µεγ/λ� νεκρ�ταφεM�

τDν �ρ:αϊκDν Kως κα� ρωµαϊκDν :ρ6νων. �Aπ4 τ�ν Lπ�ψη τCς �ρ:αι�λ�-

γικCς Nρευνας 2ρ7θηκαν π�λ8 σηµαντικE πρ/γµατα, Vπως µιE �ρ:α�α Gδ4ς

π�8 jδηγ�Rσε στ�ς �A:αρν7ς. Στ�ν εYσαγωγ� τ�R «ORδ�π�δ�ς !π� K�λων�N»

G Σ�φ�κλCς µιλ/ει γι’ αWτ4ν τ4ν :Dρ�.

`Eνα σπ�υδαM� ε|ρηµα Qκε�νης τCς �νασκαφCς pταν Kνας «K�ρινθιακ4ς

στρωτ�ρ» – Kνα κεραµ�δι δηλαδ?. �Eπ/νω εH:ε σφρ/γισµα, π�8 Nλεγε «Σε-

µνNν ΘεNν». �Aπ4 τ�ν Qπιγραφ� αWτ� πCρε κα� P ταιν�α τ4ν τ�τλ� της. Σε-

µν;ς θε;ς εHναι �U �Eριν.ες. T4 κεραµ�δι αWτ4 �νCκε στ4 Uερ4 τDν ΣεµνDν

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114870

τ�υ. ∆8ν µπ�ρN ν� πN µ8 σαφ νεια, wν τ<ν �νQµασαν Lτσι, !πειδ. αTτ<ς
πρNτ�ς καλλι5ργησε κυ�µ�υς (κ�υκι�) u wν Lδωσαν αTτ< τ< aν�µα σ8 κ�-
π�ι�ν �ρωα, Vφ�� δ8ν µπ�ρ��σαν ν� Vπ�δ@σ�υν τ.ν ε6ρεση αTτNν στ. ∆ -
µητρα. �Oπ�ι�ς εpδε τ� ,Eν ,Eλευσ>νι Mυστ ρια u δι��ασε τ� λεγQµενα ,Oρφι-
κ�, 75ρει γι� π�ι< πρvγµα µιλN1».]

�O Vκρι��λQγ�ς στ�ς περιγραφ5ς τ�υ Παυσαν�ας, π�0 σπ�νια σ-�λι�Hει
κα� µvλλ�ν «φωτ�γραφ�Hει» τ< Vντικε�µεν� τ�� Lργ�υ τ�υ, !δN εpναι σαφ ς:
Θ�γει θ5µα, π�0 µQν� µυηµ5ν�ι στ� ,Eλευσ�νια u τ� ,Oρφικ� µυστ ρια µπ�-
ρ��ν ν� καταλ���υν κα� Vπ�φε3γει -ωρ�ς δισταγµ< ν� δηµ�σιε3σIη στ< �ι-
�λ�� τ�υ Yτιδ π�τε σ-ετικQ.

�H ,Aριθµ�λε7�α Vπ�τελε> τ< κλειδ� γι� τ.ν Vπ�κρυπτ�γρ�φηση τ�� Σ3-
µπαντ�ς. �O Παυσαν�ας φρQντισε µ8 j7ι (6) µQν� λ57εις ν� µετα�ι��σIη στ�ς
κατ�πιν8ς γενε8ς τ<ν ΛQγ�ν, περικλε��ντας αTτ<ν µ5σα στ� Vθρ�ιστικ� Vπ�-

AΠOKPYΠTOΓPAΦHΣH ME THN APIΘMOΛE IA

▲

κατE γενικ� Gµ�λ�γ�α �π4 τ�ν πρAτη στιγµ� τCς πρ�2�λCς
της στ�ς α9θ�υσες τ�ς καλ.τερες QντυπAσεις. FO «∆αυλ4ς» συ-
ναντ?θηκε µ; τ4ν ̀ Eλληνα δηµι�υργ4 κα� µ�λησε µαT� τ�υ γιE
τ4 θ7µα τCς ταιν�ας, �λλE κυρ�ως γιE τE Vσα 2�ωσε G 9δι�ς  π�-
σω �π4 τ�ν κ/µερα.



14871∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 2001

X
=ρ

τη
ς 

τ*
ς 

NIε
ρl

ς 
NO

δ$
D.

 Σ
τC

 δ
S$

 σ
ηµ

ε0
α,

 ]
π$

υ 
$Y

 κ
Bκ

κι
ν$

ι κ
Sκ

λ$
ι, 

Wν
τB

πι
σα

ν 
$Y

 R
ρP

αι
$λ

Bγ
$ι

 τ
5ν

 «
N

α5
ν 

K
υα

µ;
τ$

υ»
 κ

αK
τ5

 Yε
ρ5

 τ
Q

ν 
Σ

εµ
νQ

ν 
Θ

εQ
ν,

 π
$Z

 x
 Π

αυ
σα

ν;
ας

 R
να

φ
@ρ

ει
 σ

τC
 «

>A
ττ

ικ
=»

 τ
$υ

. (
B

λ.
 σ

τC
 κ

ε;
µε

να
 τ

Q
ν 

2 
aρ

θρ
ω

ν.
)

K
Bλ

π$
ς



ΘεDν. �EκεM T?τησε Lσυλ� G OYδ�π�υς κα� �π4 QκεM �ναλ?φθηκε. ΓιE τ4 Uερ4

αWτ4 µIς µιλ/ει κα� G Παυσαν�ας. ^Eτσι τ4 ε|ρηµα αWτ4 τεκµηριAνει τ�ν

|παρ]η τ�R Uερ�R. TE qπ6µενα :ρ6νια, κατE τ�ν FEλληνιστικ� Qπ�:?, µ’

αWτ4 τ4 κεραµ�δι σκεπ/σανε Kναν τ/φ�, κι Nτσι Nφθασε µ7:ρις QµIς. Xρει-

/στηκα τρ�α :ρ�´νια, γιE νE φτει/]ω αWτ� τ�ν ταιν�α. T4 T?τηµα δ;ν εHναι

νE κ/νOης µ�α ταιν�α, �λλE νE πρ�σδι�ρ�σOης τ4 δικ6 σ�υ στMγµα µ7σα στE

πρ/γµατα.

ΓιE µ7να αWτ4 εHναι τ4 Tητ�.µεν�. M; ρωτ?σατε, γιατ� στ�ν �EλευσMνα.

AWτ4 σ:ετ�Tεται \:ι µ; τ4 νE κ/νOη κανε�ς µ�α παραγωγ� �κ6µη, �λλE µ’

αWτ4 τ4 παι:ν�δι π�8 λ7γεται γνAση. ΓιE νE πρ�σδι�ρ�σOη τ� δικ? τ�υ δια-

δρ�µ� µ7σα στE πρ/γµατα τDν PµερDν µας. T4 πρDτ� \φελ�ς π�8 N:εις

εHναι P γνAση. Kι Qµ7να αWτ4 κυρ�ως µ; Qνδι7φερε. T4 N:ει πεM G N. Πανα-

γιωτ6π�υλ�ς, G σκην�θ7της, σ; µ�α συν7ντευ]η κα� τ4 κρ/τησα: «�Oλ�ι

L-�υν µ�α Rδ5α κα� κ�ν�υν µ�α ταιν�α. ,Eγ� κ�νω µι� ταιν�α, µπ�ς κα� πρ�-

κ3ψIη καµµι� Rδ5α.»

>EρUτηση: Kα� π�ι� εpναι S Rδ5α π�0 πρ�κ3πτει Vπ< τ.ν ,Eλευσ>να;

– EHναι π�λλ/, π/ρα π�λλ/. N�µ�Tω, 2λ7π�ντας τ�ν ταιν�α µπ�ρεM κα-

νε�ς νE τ4 δOC. FH �EλευσMνα �π�τελεM τ4ν καθρ7φτη τCς FEλληνικCς K�ι-

4Ωπλ:σθηκαν, γι8 ν8 Hντιµετωπ:σ�υν τC θ%νατ�

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114872

τελ5σµατα τJς φρ�σης: «xδ5ν να5ς $T µ@γας καλ$Sµεν$ς Kυαµ;τ$υ». �O Vγα-
πητ<ς περιηγητ.ς !πισ3ρει τ.ν πρ�σ�-  µας στ< κρυπτ�γραφηµ5ν� -ωρ��
µ8 Oπ�δειγµατικ< τρQπ�. Στ<ν µυηµ5ν� φανερ@νει τ� µεγαλ3τερα µυστικ�,
Vλλ� ταυτQ-ρ�να δ8ν παρα�α�νει τ<ν mρκ� σιωπJς, π�0 τηρ��σαν �k µυηµ5-
ν�ι στ� Mυστ ρια, καθ�ς κρατ�ει τ�ς Vπ�στ�σεις δι� συµ��λισµNν.

,Eκ πρ@της aψεως διαπιστ@ν�υµε, mτι !κ τJς Vθρ�ιστικJς V7�ας τ�� συ-
νQλ�υ τJς φρ�σης (3361) !µφαν�Hεται τ< γραφικ< σ3µ��λ� τJς Tετρακτ3�ς,
τ< γρ�µµα ∆, τ< Yπ�>� πρ�Jλθε Vπ< τ. συν�θρ�ιση τ�� Vριθµ�� 13, τ�� A∆H.
�O Vριθµ<ς 13 συµπ�πτει µ8 τ<ν Vριθµ< τNν περι�αλλQντων συµπ�ντων2.

O∆ON = 70 + 4 70 + 50 = 194
NAOΣ = 50 + 1 + 70 + 200 = 321

OY = 70 + 400 = 470
MEΓAΣ = 40 + 5+ 3 + 1 = 249

KAΛOYMENOΣ = 20 + 1 + 30 + 70 + 400 + 40 + 5 + 50 + 70 + 200 = 886
KYAMITOY = 20 + 400 + 1 + 40 + 10 + 300 + 70 + 400 = 1241

194 + 321 + 470 + 249 + 886 + 1241 = 3361 ⇒ 3 + 3 + 6 + 1 = 13 ⇒ A∆H ▲
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Ok γυνα>κες τJς ,Eλευσ�νας διασ-�H�υν τ< Vρ-α>� kερQ, Vνα�ι@ν�ντας στ< πλα�σι� τ�� Xριστια-
νισµ�� µ�α Vρ-α�α τελετ . ΠρNτ� πλvν� S ,Aγ5λαστ�ς Π5τρα. (,AπQ τ ν Vφ�σσα τJς ταιν�ας.)



νων�ας jς πρ4ς τ�ς Qπιλ�γ7ς της τ�ν περ��δ� κυρ�ως µετE τ4ν π6λεµ�. FH

FEλλ/δα Nστρεψε τ�ν πλ/τη της στ4 πνευµατικ4 π�8 κληρ�ν�µ?σαµε �π4

τ�ν �ρ:αι6τητα κι Nδωσε πρ�ν6µια στ�ν �Yκ�ν�µικ� κα� 2ι�µη:ανικ� �ν/-

πτυ]η. EYδικE στ�ν �EλευσMνα, µ’ αWτ4 π�8 φ7ρει jς τ6π�ς, µπ�ρ�Rµε νE

�ναλ�γισθ�Rµε π/νω σ; 2ασικ;ς Nνν�ιες τCς TωCς Vπως G :ρ6ν�ς, P µν?-

µη κα� κυρ�ως G θ/νατ�ς. yAς µ� λησµ�ν�Rµε, Vτι σ’ αWτ4ν τ4ν τ6π� �U

Lνθρωπ�ι γιE :ιλι/δες :ρ6νια jπλ�T�νταν, γιE νE �ντιµετωπ�σ�υν τ4 µε-

γ/λ� γεγ�ν4ς τ�R θαν/τ�υ. �AλλE τ4 σπ�υδαι6τερ� \φελ�ς γιE µ7να εHναι

τ4 πρ�σωπικ4 2�ωµα, P πρ�σωπικ� διαδρ�µ?, π�8 εHναι δ.σκ�λ� νE µε-

τα2ι2αστOC.

>EρUτηση: Παρ� τ< mτι S εRκQνα ��ηθv στ< ν� δει-τ��ν κ�π�ια συναι-

σθ µατα...

– �Eπ� µ7ρ�υς πρ/γµατα eπ/ρ:�υν π�λλ/. ΠρDτα Vµως θE Nλεγα, µ; Vλη

τ� σεµν6τητα π�8 πρ7πει νE N:η κανε�ς, Vτι :/ρη στ�ν ταιν�α διασAθηκε

P µ�ρφ� κα� P εYκ6να qν4ς �νθρAπ�υ, π�8 θE µπ�ρ�.σαµε νE π�Rµε Vτι

pταν Kνας τελευταM�ς Uερ�φ/ντης, π�8 ]7µεινε σ’ αWτ4ν τ4ν κ6σµ�, Kνας κυ-

νικ4ς φιλ6σ�φ�ς, π�8 ]7πεσε σ’ αWτ� τ� Tω?, Nνας Lνθρωπ�ς, π�8 P Tω?

τ�υ �π4 τ�ν Lπ�ψη τCς �νιδι�τ7λειας µπ�ρεM νE �π�τελ7σOη παρ/δειγµα µ�-

µησης γιE τ�ν κ�ινων�α. yAς �ναλ�γισθ�Rµε, Vτι τE περισσ6τερα πρ/γµα-

τα π�8 µIς περι2/λλ�υν σ:ετ�T�νται µ; τ�ν Yδι�τ7λεια.

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114874

⇒ 1 + 2 = 4 ⇒ ∆.
Γι� τ<ν ΠυθαγQρα �k κ3αµ�ι Vπ�τελ��σαν jνα Rδια�τερ� σ3µ��λ�, π�0 µ8

τ.ν !νσωµ�τωση λε7αριθµικ�� κ@δικα κρυπτ�γραφ��µε τ. διδασκαλ�α τJς
Tετρακτ3�ς. ,Aπ< τ.ν ?λλη S Vναφ�ρ� τ�� Παυσαν�α Vπ�σκ�πε> στ. δι�-
σωση τJς ΠυθαγQρειας διδασκαλ�ας κα� τJς ,Eν ,Eλευσ>νι Mυ σεως στ� Mυ-
στ ρια τ�� Σ3µπαντ�ς.

KE-�ντας αTτ� κατ� ν�� 7εκινvµε, Vφαιρ@ντας !κ τ�� λε7�ριθµ�υ
KYAMITOY τ.ν λ57η NAOΣ (1241-321=920). Bλ5π�υµε, mτι Y Vριθµ<ς π�0 πρ�-
κ3πτει, τ< 920, Vπ�τελε> τ< Vριθµητικ< σ3µ��λ� τNν kερNν λ57εων ΩON, O ΩN,

OΦΘAΛMOΣ, TO TOGON. �O δ8 Vριθµ<ς 920 L-ει µ5γιστη Vριθµ�σ�φικ. V7�α.
Συµ��λ�Hει τ< κ�σµικ< ,Ω<ν (αTγQ), σ3µ��λ� τ�� ZEYΣ, τ�� cφθαλµ�� κα� ν��
τ�� σ3µπαντ�ς (ZEYΣ + ∆IOΣ + ∆II = ΩON) κα� τJς σ�φ�ας τ�� πνε3µατQς τ�υ,
τJς θεvς ,Aθηνvς.

!H !Iερ$ %Oδ'ς κα) * K+ρ�ς τ�ς %Eλευσ�νας

▲
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NO ΠαναγιUτης Φαρµ=κης, π$Z
Rφι@ρωσε τ* [ωO καK τOν tπαρV?
τ$υ στO δι=σωση τQν RρPα;ων
µνηµε;ων Rπ5 τKς µπ$υλντB[ες
καK τO συλλ$γO τQν κτερισµ=των
Rπ5 τKς Pωµατερ@ς. ΣSµL$λ$ [ω-
νταν5 τ*ς τραγ^ωδ;ας τ$D NEλλη-

νικ$D Π$λιτισµ$D.

�O Παυσαν�ας !π�σης φρ�ντ�Hει ν� !πισηµ�νIη τ.ν O∆ON π�0 θ� δια�IJ S
ψυ- . ATτ. εpναι S IEPA O∆OΣ (460), !κ τJς Yπ��ας S ΠερσεφQνη, S KOPOΣ

(460), τ< καθαρ< κα� Vκ ρατ� στ�ι-ε>� τ�� ν��4, θ� YδηγηθIJ στ< πρωταρ-
-ικ< ΩON (920 = 460 + 460).

,Eκ τ�� λε7�ριθµ�υ NAOΣ (321 = 249 + 72) Vφαιρε>ται στ. συν5-εια Y λε-
7�ριθµ�ς MEΓAΣ (249) κα� φανερ@νεται H AΛHΘEIA (72) τNν λQγων τ�� Παυ-
σαν�α. �H δ8 Vλ θεια Vπ�τελε> τ.ν µ5γιστη qθικ  AGIA (72) γι� τ<ν ?νθρω-
π�.

T< OY (470), π�0 πρ�ηγε>ται τ�� λε7�ριθµ�υ MEΓAΣ κα� τ�� πρ�σδ�δει
τ.ν Lνν�ια µικρQς, Vπ�τελε> jνα VκQµη λ�γ�πα�γνι� τ�� περιηγητJ, µ8 τ<
Yπ�>� συµ��λ�Hει τ.ν δι� mρκ�υ ΠυθαγQρεια VπαγQρευση φαν5ρωσης τNν
µυστικNν π�0 !µπερι5-�νται στ.ν Tετρακτ3ν. ,Iδ�0 Y ΠυθαγQρει�ς mρκ�ς
«OY MA TON AMETEPAι ΨYXAι (γενε;v) ΠAPA∆ONTA TETPAKTYN ΠAΓAN

AENAON (Φ3σεως) PIZΩMA EXOYΣAN5».

▲



>EρUτηση: Mιλvµε γι� τ<ν Παναγι@τη Φαρµ�κη;

– �Aκρι2Dς.

>EρUτηση: Bλ5π�ντας κανε�ς στ.ν ταιν�α τ.ν µ�ρφ. τ�� Vνθρ@π�υ αTτ��,

τ<ν παρακ�λ�υθε> µ�ν�-�, ν� γυρνv µ5σα στ� µπ�Hα κα� τ�ς Vνασκαφ8ς κα�

ν� L-Iη Vφιερ@σει τ. Hω  τ�υ στ. δι�σωση τNν Vρ-αι�τ των· ?λλ�τε ν� τ�ς

µαHε3Iη εTλα�ικ� Vπ< !κε> π�0 �ταν πεταµ5νες Vπ< τ<ν Vρ-αι�λ�γικ< -Nρ�.

Π�ιQς �ταν αTτ<ς Y ?νθρωπ�ς;

– TE τεκµ?ρια γ.ρω �π4 τ� Tω? τ�υ εHναι λιγ�στ/. Kα� π�λλ;ς φ�ρ;ς λ�-

γ� συγκε:υµ7να. FYπ/ρ:ει Kνας θρ.λ�ς γ.ρω �π4 τ4 πρ6σωπ6 τ�υ.

�7ρ�υµε, Vτι γενν?θηκε στE ∆ερ2εν�:Aρια. �7ρ�υµε, Vτι καταγ6ταν �π4

�Yκ�γ7νεια �ριστερDν· κα� ]7ρ�υµε, Vτι κυνηγ?θηκαν γιE τ�ς Yδ7ες τ�υς

στ�ν Kατ�:?. �Aργ6τερα πCγε στ4 στρατ4 κα� µετE τ�ν �π6λυσ? τ�υ δ�.-

λεψε γιE κ/π�ια :ρ6νια στE lρυ:εMα. �Aπ4 τ�ν δεκαετ�α τ�R ’50 κα� µετE

�κ�λ�υθεM τ�ν π�ρε�α π�8 2λ7π�υµε κα� στ�ν ταιν�α. EH:ε µ�α δικ? τ�υ

lπτικ� π/νω στE πρ/γµατα· κα� πρ7πει νE σIς πD, Vτι pταν κα� �ρκετE δια-

2ασµ7ν�ς.

>EρUτηση: K�υκ�υλωµ5ν�ς γιατ�;

IEνας Hπ�κ�σµ�ς γEρ�ντας µπρ�στ8 στ#ς µπ�υλντ�Jες

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114876

,Aφαιρ@ντας λ�ιπ<ν !κ τ�� KYAMITOY (1241 - 470 = 771) τ<ν λε7�ριθµ� OY

(470) συναντvµε τ< ΣYMΠAN (771), τ� µυστικ� τ�� Yπ���υ �ρ�σκ�νται !νσω-
µατωµ5να στ.ν Tετρακτ3ν. ,Eπε7ηγ@ντας µ8 \πλQτητα κα� σαφ νεια: -ωρ�ς
τ�ς κ�σµικ8ς Vρ-8ς τJς Tετρακτ3�ς (Kυαµ;τ$υ) δ8ν δ3ναται ν� Oπ�ρ7Iη ($T)
δηµι�υργ�α (σSµπαν).

Kα� π�λι !κ τ�� KYAMITOY (1241 - 886 = 771) Vφαιρ@ντας τ<ν λε7�ριθµ�
KAΛOYMENOΣ (886) !µφαν�Hεται τ< NEIKOΣ (355) τ�� ,Eµπεδ�κλJ. T< δ8
NEIKOΣ κα� S ΦIΛOTHΣ (S ΦιλBτης κα� Y Kαλ$D+µ@ν$ς ταυτ�H�νται ν�ηµα-
τικ�) µ8 τ.ν µετα73 τ�υς διαφ�ρ� δυναµικ�� Vπ�τελ��ν τ.ν αRτ�α τJς V5ναης
κιν σεως τNν στ�ι-ε�ων τ�� Σ3µπαντ�ς6.

Kι wν Vπ< τ<ν λε7�ριθµ� KAΛOY-MENOΣ (886) VφαιρεθIJ τ< NEIKOΣ (355),
L-�υµε Vθρ�ιστικ< Vπ�τ5λεσµα τ<ν Vριθµ< 531, !κ τ�� Yπ���υ !µφαν�H�νται
�k συµ��λικ�� λε7�ριθµ�ι ΠYΛH A∆H, ΘEA EΣTIA, ΛYPA κα� AKTIΣ.

ATτ< π�0 πρ�καλε> !ντ3πωση εpναι S τρ�π. π�0 µπ�ρε> ν� λ��Iη τ< λ�γ�-

T' -ε.γ�ς Φιλ+της - Nε2κ�ς τ�. %Eµπεδ�κλ�

▲
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,Aρ-α>α !ρε�πια µπαHωµ5να Vπ< τσιµ5ντ�. �Eνα Vπ< τ� π�λλ� πλ�να - καταγ-
γελ�ες τJς ταιν�ας «,Aγ5λαστ�ς Π5τρα» τ�� Φ�λιππ�υ K�υτσαφτJ.

πα�γνι� τ�� Παυσαν�α µ8 τ.ν εRσαγωγ. συνων3µων. Γι� παρ�δειγµα S λ5-
7η να5ς µπ�ρ��σε κ�λλιστα ν� γραφIJ τ< YερBν, mπως !π�σης κι Vντ� τJς φρ�-
σεως $T µ@γας ν� -ρησιµ�π�ιηθIJ S λ57η µικρ5ς, π�0 εpναι κα� γλωσσικ�
cρθQτερη. �O Παυσαν�ας mµως �ταν Oπ�-ρεωµ5ν�ς δι� mρκ�υ ν� µ.ν Vπ�-
καλ3ψIη στ�0ς Vµ3ητ�υς τ� µεγ�λα µυστικ�, π�0 �ρ�σκ�νται !νσωµατωµ5να
στ.ν Tετρακτ3ν. Γι� τ< λQγ� αTτ< κρ�θηκε Vναγκα�α S υk�θ5τηση �ν<ς λ�-
γ�πα�γνι�υ.

,Eπισηµα�νω, mτι !κ τJς πρ�σθ5σεως τNν λε7�ριθµων NAOΣ (321) κα� IEPON

(235) πρ�κ3πτει τ< «?κ�υσµα» EN TO ΠAN (556 = 321 + 235).
,Aναγρ�φ�ντας λ�ιπ<ν Vντ� τJς λ57εως να<ς τ< συν@νυµ� IEPON (235) κα�

πρ�σθ5τ�ντας τ<ν λε7�ριθµ� KYAMITOY (1241) τ� π5πλα τJς ΠυθαγQρειας
σιωπJς Vρ-�H�υν ν� Vπ�καλ3πτ�υν τ. θαυµαστ. νQηση, π�0 δ8ν εpναι ?λλη
Vπ< τ.ν kερ�ν TETPAKTYN (1476 = 235 + 1241), τ.ν αRτ�α τJς !κδ λωσης τ��
Σ3µπαντ�ς, π�0 µεγαλQπρεπα κ�νει τ.ν !µφ�νισ  της. Ok Vπ�καλ3ψεις mµως
δ8ν σταµατ�νε !δN!

▲



– EH:ε αWτ� τ�ν �νθρωπ�φ�2�α. ∆;ν σ; Lφηνε νE τ4ν πλησι/σOης π�τ;

π�λ8 κ�ντ/, Vπως φα�νεται κα� στ�ν ταιν�α. �EκεM π�8 αYσθαν6ταν πι4

�σφαλ?ς, pταν G �ρ:αι�λ�γικ4ς :Dρ�ς κα� P λαϊκ� �γ�ρ/. Στ4 δρ6µ� σ;

κρατ�Rσε π/ντα σ; �π6σταση. �Hταν µ�α Lµυνα κατE κ/π�ι�ν τρ6π� γι’

αWτ6ν. FH Qπικρ/τει/ τ�υ pταν Vλ� τ4 Θρι/σι� Πεδ��. ^Eψα:νε συν?θως

στ4 πι4 εWτελ;ς Wλικ4 τ�R σηµεριν�R κ6σµ�υ, τE µπ/Tα. Π�λλE �π4 τE

εeρ?µατ/ τ�υ pταν σπ�υδαMα. ΓιE παρ/δειγµα εH:ε 2ρεM τ4 κεφ/λι qν4ς

K�.ρ�υ στE σκ�υπ�δια. ∆;ν εH:ε π�τ; π/ει νE π/ρOη δι/φ�ρα :ρηµατικE π�-

σ/, π�8 εH:αν QγκριθC κατE καιρ�8ς �π4 τ�ν �Aρ:αι�λ�γικ� FYπηρεσ�α

λ6γnω τDν εeρηµ/των π�8 παρ7διδε. Kα� Q] αYτ�ας τCς �νθρωπ�φ�2�ας τ�υ,

�λλE κυρ�ως γιατ� δ;ν εH:ε �ν/γκη �π4 :ρ?µατα. M/λιστα µ�R εH:ε πεM µιE

φ�ρ/: «NE 2/λω Qγa µ�α Wπ�γραφ� κα� νE τρα2ι7ται Kνα κρ/τ�ς Gλ6κλη-

ρ�. EHναι σωστ4 αWτ6;».

>EρUτηση: Ep-ε Vφιερ@σει τ. Hω  τ�υ στ. δι�σωση τNν Vρ-αι�τ των;

– �Aκρι2Dς. AWτ4 pταν τ4 µ�ναδικ4 Qνδιαφ7ρ�ν τ�υ. Π�λλ;ς φ�ρ7ς, πρ�ν

π/ω Qγa �κ6µη στ�ν �EλευσMνα, µ�R εH:αν πεM, Vτι συ:νE Qρ:6ταν :τυπη-

µ7ν�ς. ^Eµπαινε µπρ�στE στ�ς µπ�υλντ6Tες, γιE νE µ�ν καταστρ7φ�υν τE

�ρ:αMα. �Eπειδ� σκ/2ανε π�λλ;ς φ�ρ;ς �ρες π�8 P �Aρ:αι�λ�γικ� FYπη-

ρεσ�α pταν κλειστ?.
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T< ΠυθαγQρει� «aκ$υσµα» KYAMΩN AΠEXETE, S Vπ�κρυπτ�γρ�φηση τ��
Yπ���υ ταλαιπ@ρησε Lντ�να τ< Vνθρ@πιν� µυαλ< Vν� τ�0ς αRNνες, µ8 τ.ν
kστ�ρικ� !πι�ε�αιωµ5νη µαρτυρικ. στ�ση τNν Πυθαγ�ρε�ων, π�0 πρ�τ�µη-
σαν τ<ν θ�νατ� κα� τ� �ασανιστ ρια Vντ� τJς Vπ�καλ3ψεως τJς τριπλJς
�ρµηνε�ας τ�� Vκ�3σµατ�ς, εpναι !νδεικτικ. τJς σπ�υδαιQτητας τ�3τ�υ.

�H !πιφανειακ. �ρµηνε�α Vπ�τελε> µ�α σ�φ. Vπ�τρεπτικ. Rατρικ. συµ-
��υλ . Ok κ3αµ�ι (τ� κ�υκι�) περι5-�υν Oδρ�κυ�νι�, τ< Yπ�>� εpναι δηλη-
τηριNδες κα� πρ�καλε> VνεπανQρθωτη �λ��η στ<ν Vνθρ@πιν� cργανισµQ.
Epναι !π�σης πιθαν<ν ν� πρ�καλ��ν κα� στειρQτητα.

�H δε3τερη φ3ση τ�� Vκ�3σµατ�ς Vν κει στ< -Nρ� τJς µεταφυσικJς, τJς
παραψυ-�λ�γ�ας κα� τ�� !σωτερισµ��. ,Eπικαλ3πτει γν@σεις π�0 διαφε3-
γ�υν τJς Vνθρ@πινης νQησης κα� Vφ�ρ��ν στ. µετενσ�ρκωση τNν περιπλα-
ν@µενων ψυ-Nν.

�H τρ�τη OπQσταση Vν κει στ< -Nρ� τJς Vριθµ�σ�φ�ας, τJς γεωµετρ�ας κα�

«Kυαµ�της» κα) «Kυ6µων 8π9:ετε»

▲



>EρUτηση: Π�ι�� σκ��ανε;

– �EκεMν�ι π�8 kθελαν νE :τ�σ�υν. MετE ρυθµ�στηκε καλ.τερα τ4 θ7µα,

κα� Nτσι, γιE νE π/Oη τAρα µη:/νηµα νE σκ/ψOη στ�ν �EλευσMνα, πρ7πει νE

N:Oη εYδ�π�ιηθC P �Aρ:αι�λ�γικ� FYπηρεσ�α κα� νE N:Oη στε�λει Lνθρωπ6

της. Πρ�ν γ�νOη αWτ6, Vλ�ι σκ/2ανε Σα22ατ�κ.ριακα. Kα� Nτσι G µ6ν�ς π�8

δι7σωTε αWτE τE πρ/γµατα pταν G ΠαναγιAτης Φαρµ/κης.

>EρUτηση: ATτ< π�0 κ�νει !ντ3πωση στ.ν ταιν�α εpναι S καταγραφ. τJς

συστηµατικJς καταστρ�φJς τJς Vρ-α�ας Vλλ� κα� νε�κλασσικJς ,Eλευσ�-

νας !π� µ�α δεκαετ�α. Bλ5π�υµε τ< Vρ-α>� κα� σ3γ-ρ�ν� δρvµα αTτJς τJς

πQλης. ATτ< mµως π�0 δ8ν εlδαµε �ταν, τ�0ς lδι�υς τ�0ς σηµεριν�0ς ,Eλευ-

σ�νι�υς ν� κ�ν�υν κ�τι γι’ αTτQ. N� Vγωνι��ν γι� τ.ν kστ�ρ�α τJς πQλης

τ�υς. T�0ς εlδαµε ν� διαµαρτ3ρωνται γι� τ< περι��λλ�ν, Vλλ� γι� τ. δι�-

σωση τJς kστ�ρ�ας τ�υς καν5νας.

– FH �EλευσMνα δ;ν εHναι παρE Kνα κ�µµ/τι Vλης τCς FEλλ/δας. FYπ/ρ:�υν

π/ρα π�λλ�� Lνθρωπ�ι, π�8 Qνδιαφ7ρ�νται γι’ αWτ/, �λλE π�8 δ;ν τ4

Qκφρ/T�υν π/ντ�τε xργανωµ7να. FΩστ6σ� τ4 T?τηµα αWτ4 �ν��γει τ�8ς

�σκ�8ς τ�R AY6λ�υ. Kυρ�ως P π�λιτε�α N:ει :ρ7�ς νE διασAσOη τ�ν Uστ�ρ�α

τ�R τ6π�υ.

T�ν πρAτη µ7ρα π�8 πCγα γιE γ.ρισµα, π?γαµε στ4 �Yκ6πεδ�, �π’ Vπ�υ

4H Kπ�κριτικ+ στ%ση τ�A Kρ%τ�υς
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τNν µαθηµατικNν. �H Vπ�κρυπτ�γρ�φηση τ�� Vκ�3σµατ�ς, oς γνωστ<ν, Lγι-
νε κατ�ρθωτ. Vπ< τ<ν συνεργ�τη τ�� «∆αυλ��» �Iππ�κρ�τη Π. ∆�κ�γλ�υ8

δι� τJς παρ�υσ�ασης γλωσσ�λ�γικNν, γεωµετρικNν κα� µαθηµατικNν !7ι-
σ@σεων.

Συν�πτικ� Vναφ5ρω, mτι τ< «?κ�υσµα» συµ��λ�Hει τ.ν kερ�ν Tετρακτ3ν, τ<
κ5ντρ� κα� τ< µ5τρ�, τ.ν µαθηµατικ , γλωσσ�λ�γικ. κα� φιλ�σ�φικ. VπQ-
δει7η τJς δηµι�υργ�ας τNν Συµπ�ντων, !κ τJς Yπ��ας !πι�ε�αι@νεται S
6παρ7η τ�� K�σµικ�� ,Ω��, τ�� Πρωτ�σπ5ρµατ�ς, τ�� �Eν<ς, τJς kερJς M�-
ν�δ�ς, π�0 µ8 τ.ν διττ  της !κδ λωση σ-ηµατ�Hει τ< εlδωλQ της, τ.ν ∆υ�-
δα, τ.ν ,Iδ5α - M τρα, τ.ν K�στη, !κ τJς Yπ��ας !κκ�λ�πτεται Y -ρQν�ς, S
Tρι�ς, S !ν5ργεια τJς π�λλαπλQτητας, π�0 !7ελ�σσεται Vεν�ως κα� καθιστv
Vναγκα�α τ.ν !κδ λωση τJς Tετρ�δ�ς, τ�� -@ρ�υ mπ�υ δραστηρι�π�ιε>ται
S µ�ρφ�π�ιηµ5νη OπQσταση τJς 6λης.

�H µαθηµατικ. !πι�ε�α�ωση π�0 παραθ5τω, !πι�ε�αι@νει κα� τ� εOρεθ5-

Σ�φ�α - Σφ�γ; κα) * <λληνικ+τητα τ=ν Πυραµ�δων

▲



�ρ:�Tει P ταιν�α, κα� συν/ντησα γιE πρAτη φ�ρE τ4ν Yδι�κτ?τη, G Gπ�M�ς

N]αλλ�ς τ6τε Nλεγε: «^E:ω καταστραφC µ; τ�8ς τ/φ�υς π�8 2ρCκαν, QδD

κα� τ6σ�υς µCνες δ;ν λ7ει νE τελειAσOη.» AWτ� εHναι P συνηθισµ7νη στ/ση

Vλων τDν �νθρAπων σ’ αWτ� τ� µεγ/λη «κατ/ρα», π�8 εHναι νE 2ρεθ�Rν

�ρ:αMα στ4 �Yκ6πεδ6 σ�υ. AWτ4 εHναι µ�α πραγµατικ6τητα. �Aπ4 τ�ν Lλλη

µεριE εHναι κα� P eπ�κριτικ� στ/ση π�8 N:�υµε jς κρ/τ�ς, jς π�λιτε�α

�π7ναντι σ’ αWτ/. Λ�γ� τE πρ�στατε.�υµε, λ�γ� δ;ν τE πρ�στατε.�υµε. ∆;ν

eπ/ρ:ει µ�α ]εκ/θαρη στ/ση. AWτ4ν τ4ν Lνθρωπ�, π�8 pταν Kνας µικρ�-

2ι�τ7:νης, τ4ν καθυστ7ρησαν νE �Yκ�δ�µ?σOη Qπ� δ.� :ρ6νια, π�8 σηµα�-

νει Vτι Qπωµ�στηκε G 9δι�ς �τ�µικE τ4 κ6στ�ς αWτ6. Kα� µιλD γιE τ4 πρDτ�

Qπ�πεδ�, π�8 N:ει νE κ/νOη µ; τ4 κ6στ�ς τDν �Yκ�δ�µικDν eλικDν.

Bε2α�ως τ4 �WσιαστικAτερ� T?τηµα εHναι, Vτι αWτ4 τ4 κ�µµ/τι τ�R �Yκ�-

π7δ�υ N:ει µ7σα τ�υ µεγ/λης �]�ας πρ/γµατα, �]�ας �ρ:αι�λ�γικCς �λλE

κα� Uστ�ρικCς µν?µης, �π4 τE Gπ�Mα δ;ν διασAσαµε τ�π�τα. �Eνν�D στ4ν

τ6π� τ�υς.

>EρUτηση: T� !νν�ε>τε;

– Συν?θως διασnAT�υµε τE κινητE εeρ?µατα. �Aπ4 τ4 συγκεκριµ7ν� �Yκ6-

πεδ� διασAθηκε κα� P �νθρωπ6µ�ρφη σαρκ�φ/γ�ς, π�8 τ�ν 2λ7π�υµε

στ�ν ταιν�α νE διασ:�TOη τ�ν π6λη. ΘεωρD, Vτι τ� µεγαλ.τερη �]�α N:ει P

µν?µη. �Aπ4 τ� στιγµ� π�8 πα�ρνεις αWτE τE πρ/γµατα �π4 τ4ν τ6π� τ�υς,

ε9τε τE 2/λOης σ; µ�α �π�θ?κη ε9τε σ’ Kνα :ρυσ4 κλ�υ2�, καταστρ7φεται
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ντα Vπ< τ<ν V7ι�θα3µαστ� �Iππ�κρ�τη Π. ∆�κ�γλ�υ.
T< «?κ�υσµα» «KYAMΩN AΠEXETE» L-ει Vθρ�ιστικ< Vπ�τ5λεσµα τ<ν Vριθ-

µ< 2307. ,Aφαιρ@ντας !7 αTτ�� τ<ν λε7�ριθµ� TETPAKTYN (1476) �ρ�σκ�υµε
?θρ�ισµα τ<ν Vριθµ< 831 (2307-1476 = 831), Y Yπ�>�ς φανερ@νει ?λλ� jνα µε-
γ�λ� ΠυθαγQρει� µυστικQ: τ�ς λ57εις ΣOΦIA (831) κα� ΠYPAMIΣ (831).

Γ�νεται πλ5�ν VντιληπτQ, mτι L-�υµε !πιτ3-ει τ.ν !µφ�νιση τ�� TριγUν$υ
(Πυραµ�ς), τ�� γραφικ�� δηλαδ. συµ�Qλ�υ τJς Tετρακτ3�ς. �H Mεγ�λη Πυ-
ραµ�ς τJς ARγ3πτ�υ (π�0 δ8ν εpναι ταφικ< µνηµε>� τNν Φαρα�) !µπερι5-ει
τ< Mυστ ρι� τJς ∆ηµι�υργ�ας. ,Aπ�τελε> τ< M5τρ�ν τJς �Aρµ�ν�ας, τ< �Iερ<ν
τNν �IερNν πρ<ς τιµ. τJς θεvς ,Aθηνvς. Epναι S Σ�φ�α τ�� N�� τ�� ∆ι<ς (θυ-
µηθJτε µQν� τ<ν τρQπ� γ5ννησης τJς ,Aθηνvς).

M5σα στ�0ς «πυραµιδ�ειδε>ς σ-ηµατισµ�0ς»9 συντελε>ται τ< µυστ ρι� τJς
∆ηµι�υργ�ας. ,Eπιτυγ-�νεται δηλαδ. τ< φαινQµεν� τJς σ-�σης δι� µ5σ�υ τ��
qλεκτρ�µαγνητικ�� δυναµισµ��, π�0 δ8ν εpναι ?λλ� Vπ< τ.ν µετατρ�π. τNν
στ�ι-ε�ων τ�� Πρωτ�σπ5ρµατ�ς σ8 \ρµ�νικ8ς Oλικ8ς Oπ�στ�σεις, τ.ν κα-
λ�3µενη κατ� τ<ν ,Aριστ�τ5λη Wντελ@Pεια. ▲



αWτ4 π�8 λ7γεται �]�α µν?µης. Mν?µης π�8 N:ει G 9δι�ς G :Dρ�ς. Kι αWτ4

καλεMται νE eπερασπ�σOη κανε�ς στ� Tω? τ�υ. ∆;ν N:ει σηµασ�α, π�R θE

πIνε τE εeρ?µατα. Σηµασ�α N:ει, Vτι �π4 τ4ν :Dρ� δ;ν eπ/ρ:ει τ�π�τα π�8

νE µαρτυρI, Vτι QδD eπCρ]ε κ/τι.

>EρUτηση: ATτ< π�0 παρατηρε> κανε�ς στ.ν ταιν�α εpναι µ�α «κ�νηση» γ3-

ρω Vπ< τ� ,Eλευσ�νια Mυστ ρια, mπως γι� παρ�δειγµα �k γυνα>κες τJς

πQλης, �k Yπ�>ες συµµετ5-�ντας σ8 µ�α -ριστιανικ. τελετ. !ντ<ς τ�� Vρ-α�-

�υ kερ�� µεταδ�δ�υν τ.ν αlσθηση mτι Vνα�ι@ν�υν ?θελ� τ�υς µ�α Vρ-α�α

τελετ .

– AWτE εHναι �π’ τE συγκλ�νιστικAτερα πρ/γµατα \ντως. ∆�πλα στ4

�ρ:αM� Tελεστ?ρι� eπ/ρ:ει P Παναγ�α P Mεσ�σπ�ρ�τισσα, P Gπ��α γι�ρ-

τ/Tει στE µ7σα τCς σπ�ρIς τDν δηµητριακDν. OU σηµεριν;ς γυναMκες �κ�-

λ�υθ�Rν τ�ν 9δια διαδρ�µ?, FIερE FOδ4ς, Mεγ/λα Πρ�π.λαια, MικρE Πρ�-

π.λαια, κα� �νε2α�ν�υν π/νω στ4 λ6φ�, π�8 εHναι } σηµεριν� Qκκλησ�α. FH

κ/µερα µπα�νει �δι/κριτα µ7σα στ4 Uερ4 τCς Qκκλησ�ας, QκεM Vπ�υ τε-

λ�Rνται τE �π6ρρητα κα� 2λ7π�υµε τ4ν Uερ7α νE ψ/λλOη «T� σ� !κ τNν

σNν». AWτ4 εHναι κ/τι, π�8 τ4 συναντIµε �κ6µη �π4 τ4ν Mινωικ4 K.κλ�.

T�ν 9δια τελετ� 2ρ�σκ�υµε γιE πρAτη φ�ρE στ� µινωικ� λατρε�α. ∆ηλαδ�

Mινωικ+ τελετ+ µB 2ριστιανικC καπEλλωµα
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,Eπε7ηγηµατικ. εpναι S !παλ θευση π�0 πρ�κ3πτει, wν Vφαιρ5σ�υµε Vπ<
τ<ν λε7�ριθµ� ΣOΦIAN (831) τ< τελικ< N (50). �H δ8 ΣOΦIA (781) εpναι RσQτι-
µη Vθρ�ιστικ� µ8 τ�0ς λε7�ριθµ�υς H ΣΦIΓG (781) κα� ΣYNΠAN (τ< «σ3µπαν»
!τυµ�λ�γικ� κα� ν�ηµατικ� πρ�5ρ-εται Vπ< τ< ΣYN κα� τ< ΠAN κι αTτ<ς εpναι
Y Vρ-ικ<ς τ3π�ς γραφJς τJς λ57εως, π�0 εpναι κα� Y πλ5�ν cρθQς). ∆8ν -ω-
ρ�ει Vµφι��λ�α VσφαλNς γι� τ< π�ι�� εpναι �k Vρ-ιτ5κτ�νες τJς Mεγ�λης
Πυραµ�δ�ς τJς ARγ3πτ�υ κα� τ� κρ3�εται π�σω Vπ< τ< αlνιγµα τJς ΣφιγγQς.

Ok συµ��λισµ�� δι� µ5σ�υ τJς Vριθµ�σ�φ�ας Vπ�καλ3πτ�υν τ< Vληθιν<
µε´γεθ�ς τJς ΠυθαγQρειας νQησης. ,Aφαιρ@ντας Vπ< τ.ν TETPAKTYN (1476
- 831 = 645) τ<ν λε7�ριθµ� ΠYPAMIΣ (831) συναντvµε τ.ν ΣTPEBΛH (645). �H
δ8 ΣTPEBΛH Vπ�τελε> τ.ν καµπ3λη µετα��λJς τNν στρ��ιλιHQµενων στ�ι-ε�-
ων, π�0 γ�νεται µ8 τ. µ�ρφ. «σπειρ�ειδ��ς jλικ�ς» (S κατ� τ<ν �Iππ�κρ�τη
Π. ∆�κ�γλ�υ «T5λεια XρυσJ Mαθηµατικ. Σπε�ρα», !κ τJς Yπ��ας σ-ηµατ�-
Hεται κα� !παληθε3εται S ΠυθαγQρεια Vκ�λ�υθ�α 1, Φ, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7,
Φ8, Φ9, Φ10, Φ11, Φ12).

T� στρ��ιλιHQµενα στ�ι-ε>α Vπ�τελ��ν τ< ΘEION (144). ,Eκ τJς περιστρ�φJς▲



τ�ν πρ�σφ�ρE αWτ� στ� θε6τητα �π4 τE δDρα π�8 µIς Nδωσε P 9δια P θε-

6τητα. T�ν παρατ?ρηση αWτ� τ�ν Nκανε G καθηγητ�ς τCς Πρ�ϊστ�ρικCς

�Aρ:αι�λ�γ�ας Nικ6λα�ς Πλ/των, Kνας Qπιστ?µ�νας µεγ/λ�ς σ; παγκ6-

σµι� Qπ�πεδ�. Π7θανε τ4 Nτ�ς 1993. EHναι G Lνθρωπ�ς π�8 �νακ/λυψε τ4

�ν/κτ�ρ� τCς Z/κρ�υ. T4 µ6ν� π�8 �νακ/λυψαν ̀ Eλληνες κα� τ4 µ�ναδικ4

π�8 2ρ7θηκε �σ.λητ�..

>EρUτηση: Kα� εpναι µ�α Vρ-α�α �λληνικ. τελετ�υργ�α ;

– �Aκρι2Dς.

>EρUτηση: M�α Vπ< τ�ς π�λλ8ς καταγγελ�ες π�0 �λ5πει κανε�ς στ.ν ται-

ν�α εpναι, mτι, γι� ν� VνεγερθIJ τ< ν5� δηµαρ-ε>� τJς πQλης, καταστρ�φη-

κε µ5ρ�ς τ�� Vρ-α��υ Oδραγωγε��υ.

– EHναι τραγικ6. Γιατ� fν P π�λιτε�α δ;ν εHναι σ; θ7ση νE τ4 eπερασπ�σOη,

πDς µπ�ρεM νE τ4 κ/νOη G Zπλ4ς π�λ�της; ΘE µπ�ρ�Rσε τ4 eδραγωγεM� νE

Qντα:θOC µ7σα στ4 δηµαρ:ιακ4 κτ�ρι� Nτσι, �στε νE 2λ7π�υµε κα� τ�ν Uστ�-

ρ�α. ∆;ν γεννηθ?καµε σ?µερα, δ;ν π7σαµε �π4 τ4ν �Wραν6! �Aπ’ τ�ν Lλλη

µεριE εHναι τ6σ� jραM�, π�8 Nστω κα� Kνα κ�µµ/τι τ�R �ρ:α��υ eδραγω-

γε��υ N:ει σωθC στ�ν Lκρη τCς αWλCς κα� π�8 σ?µερα τ4 N:�υν φωτ�σει.

>EρUτηση: KEντ�να εpναι τ� συναισθ µατα π�0 δηµι�υργ��νται στ< θε-

ατ. τJς ταιν�ας Vπ< τ� πλ�να π�0 σ-ετ�H�νται µ8 τ.ν Vρ-α�α YδQ, τ.ν

Yπ��α Vκ�λ�υθ��σε S π�µπ. τNν µυστNν.
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τNν θε�ων στ�ι-ε�ων, π�0 γ�νεται µ8 τ. µ�ρφ. ΣΠEIPA EΛIG (501) πρ�κ3πτει
S ΣTPEBΛH (645 = 144+501), π�0 δ8ν εpναι ?λλη Vπ< τ.ν καµπ3λη µετα��λJς
τJς δηµι�υργ�ας τNν Συµπ�ντων.

�H Tετρακτ0ς παρ�υσι�Hει !π�σης τ.ν RδιQτητα τ�� Vθρ��σµατ�ς τNν τεσ-
σ�ρων Vρ-ικNν VριθµητικNν στ�ι-ε�ων 1 + 2 + 3 +4 = 10. Στ<ν Παυσαν�α τ.ν
συναντvµε Oπ< µ�ρφ.ν Vθρ�ιστικ�� Vπ�τελ5σµατ�ς µ8 V7�α 1234 δι� τJς
πρ�σθ5σεως τNν τεσσ�ρων λ57εων τJς φρ�σης O∆ON + NAOΣ + OY + MEΓAΣ

(194 + 321 + 471 + 249 = 1234).
Περ�πτωση συµπτ@σεως κατ� τ.ν Vνε3ρεση τ�� Vθρ��σµατ�ς 1234 δ8ν Oφ�-

σταται, διQτι Vφαιρ@ντας Vπ< τ<ν λε7�ριθµ� TETPAKTYN (1476 -1234 = 242)
τ.ν φρ�ση O∆ON + NAOΣ + OY + MEΓAΣ φανερ@νεται τ< AΣMA (242), π�0 !πι-
�ε�αι@νει κα� γλωσσ�λ�γικ� τ.ν 6παρ7η στ.ν Tετρακτ0ν τJς Mελ�ωδ�ας τJς
�Aρµ�ν�ας τNν OTραν�ων ΣφαιρNν. ,Eτυµ�λ�γικ� δ8 τ< «�σµα» πρ�5ρ-εται

>Aσµα, µελ@ωδ�α κα) Aρµ�ν�α τ=ν OBραν�ων Σφαιρ=ν

▲



– �EκεM 2λ7πεις τ�ς π7τρες τ�R Gδ�στρAµατ�ς π�8 N:�υν λειανθC, N:�υν

γ�νει κ�Mλες �π4 τE :ιλι/δες πατ?µατα. Π/νω �π4 τ�ς π7τρες π�8 2λ7π�υ-

µε στ�ν ταιν�α, N:�υν περ/σει :ιλι/δες µ.στες �λλE κα� Lνθρωπ�ι καθη-

µεριν��.

^E:�υν περ/σει �U lρδ;ς τ�R �Aλ/ρι:�υ, π�8 κατ7στρεψαν τ4 Uερ6. ̂ E:�υν

περ/σει αWτ�� π�8 τ�8ς �π�καλ�Rσαν «�k τ� φαι� φ�ρ��ντες», δηλαδ� �U

φανατισµ7ν�ι καλ6γερ�ι, π�8 πρωτ�στατ�Rσαν στ�8ς διωγµ�8ς τ6τε τDν

FEλλ?νων. EH:ε Vλη αWτ� τ�ν τερ/στια Uστ�ρ�α αWτ4 τ4 Gδ6στρωµα. M; τE

σηµερινE τε:ν�λ�γικE µ7σα θE µπ�ρ�Rσε νE εH:ε διατηρηθC. �AλλE σ?µε-

ρα δ;ν eπ/ρ:ει τ�π�τα.

>EρUτηση: ,Eπιτρ5ψτε µας µ�α πρ�σωπικ. !ρ@τηση. �Oταν �ρισκQσα-

σταν στ�0ς τQπ�υς αTτ�0ς τNν Vρ-α�ων kερNν, νι@σατε π�τ8 τ.ν παρ�υσ�α

τ�� θε��υ, a-ι mπως !µε>ς τ< νι@θ�υµε σ µερα, Vλλ� mπως τ< Lνιωθε S �λλη-

νικ. κ�σµ�αντ�ληψη;

– ^Iσως \:ι Nτσι �κρι2Dς, Vπως τ4 πρ�σδι�ρ�Tετε, µιIς κα� τE 2ιAµατα

αWτE εHναι Wπ�κειµενικE κα� δ.σκ�λα µετα2ι2/T�νται. T4 νιAσαµε. Kα�

µιλD στ4ν πληθυντικ6, γιατ� γιE �ρκετE :ρ6νια πηγα�ναµε γιE γυρ�σµατα

µ; τ4ν 2�ηθ6 µ�υ, τ4ν T/σ� Παλαι�ρ�.τα. MιE µ7ρα Qπισκεφθ?καµε τ4

4H >λευθEρωση HπC τC συνα:σθηµα τLς «Mµαρτ:ας»

14883∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 2001

!κ τ�� Vρ-αι�ελληνικ�� ρ µατ�ς «?δω» (τραγ�υδN) κα� σαφNς συνδ5εται µ8
τ.ν cν�µασ�α τ�� Oπ�-θQνι�υ θε�� �Aιδ�υ10 (�Aδη). ,EφιστN τ.ν πρ�σ�- 
σας στ. στεν. σ-5ση µετα70 τ�� �Aδη, τJς ΠερσεφQνης κα� τNν Σειρ νων.

M�α τελευτα�α διαπ�στωση: wν Vφαιρ5σ�υµε Vπ< τ.ν TETPAKTYN (1476 - 920
= 556) τ< K�σµικ<ν ΩON (920), πρ�κ3πτει τ< «?κ�υσµα» EN TO ΠAN (556),
π�0 Vπ�τελε> τ.ν !παλ θευση mτι τ< Σ3µπαν κα� κ�θε στ�ι-ε>� τ�υ πρ�5ρ-
-εται Vπ< τ.ν �Yπ5ρτατη �Aγν. M�ν�δα, στ.ν Yπ��α κα� !πιστρ5φει !κ ν5-
�υ. �H δ8 Tετρακτ0ς Vπ�τελε> τ.ν αRτ�α τJς δηµι�υργ�ας τNν Π�ντων, µ8 τ.ν
!κ τ�� Πρωτ�σπ5ρµατ�ς π�λλαπλJ !κδ λωση τJς M�ν�δας.

∆ι� τNν Vπ�καλ3ψεων κα� τNν συµπερασµ�των π�0 !7�γ�νται Vπ< τ.ν
παρ�3σα !ργασ�α !πισηµα�νεται S Vν�γκη πλ ρ�υς Vπ�κωδικ�π��ησης ��-
σει Vριθµ�λε7ικNν, µαθηµατικNν, γεωµετρικNν, Vστρ�ν�µικNν, γλωσσ�λ�-
γικNν, φιλ�σ�φικNν κα� λ�ιπNν κριτηρ�ων τ�� συνQλ�υ τNν Lργων τNν Vρ-α�-
ων συγγραφ5ων, δι� τNν Yπ��ων διασ�@H�νται δι� µ5σ�υ συµ�Qλων, Vκ�υ-
σµ�των κα� Vριθµ�λQγων τ� Mυστ ρια τJς ∆ηµι�υργ�ας.

Συν9:εια στC σελ. 14886

▲

[ΣυνE2εια στ+ σελ. 14886] ▼



�A]ι6τιµε κ.ριε διευθυντ/,
Παρακ�λ�.θησα µ�α Qκπ�µπ� στ4 τηλε�πτικ4 καν/λι «M7γα», π�8 σEν θ7µα της εH:ε

τ�ν κατασκευ� κωπηλατ�δρ�µ��υ στ�ν περι�:� τ�R MαραθDνα Qν \ψει τDν �OλυµπιακDν
�AγAνων τ�R 2004 κα� τ�ς καταστρ�φικ;ς συν7πειες π�8 τ4 Nργ� αWτ4 θE N:Oη στ4ν Uερ4
αWτ4ν :Dρ�. Mετα]8 τDν παρευρισκ�µ7νων pταν κα� G eπ�υργ4ς Π�λιτισµ�R κ. E. Bενι-
T7λ�ς, G Gπ�M�ς �π/ντησε, Nντ�να Qνω:ληµ7ν�ς, σ; σωστ� Qπισ?µανση συν�µιλητC τ�υ, Vτι
«S µ�-η τ�� Mαραθ@να κατ� κ�π�ι�ν τρQπ� Lσωσε τ.ν ETρ@πη Vπ< τ.ν ,Aσ�α». Mετα-
φ7ρω τ�ν �π/ντηση τ�R `Eλληνα eπ�υργ�R κατE λ7]η (N:ω µαγνητ�σκ�π?σει τ�ν Qκπ�-
µπ?): «ATτ< !δN τ< !πι-ε�ρηµα τ< Vκ�3ω κατ� κQρ�ν, τ< θεωρN τQσ� 7εν�φ��ικ< κα� ρα-
τσιστικQ...». MετE �π4 τ7τ�ια �κ�.σµατα �π4 PγετικE στ6µατα τCς ταλα�πωρης :Aρας µας
Qπι2ε2αιAνω γιE µιE �κ6µη φ�ρE τ�ν Lπ�ψη π�8 N:ω σ:ηµατ�σει, Vτι �U µεγαλ.τερ�ι
Q:θρ�� τCς FEλλ/δας 2ρ�σκ�νται τAρα µ7σα σ’ αWτ?ν. �E] Lλλ�υ G 9δι�ς eπ�υργ4ς σ; νε-
Aτερες δηλAσεις τ�υ :αρακτ?ρισε τ4ν MαραθDνα ZπλDς «τ�πων3µι�» κα� ταυτ6:ρ�να
συT?τησε µ; τ�ν περσικ� κυ27ρνηση τ�ν �δρυση «T3µ��υ γι� τ�0ς πεσQντες Π5ρσες».

Πρ�2λ7πω, Vτι µ; πρωτεργ/τες σEν τ4ν κ. BενιT7λ�: FO MαραθAνας θE N:Oη τ�ν 9δια
«Για:2ικ� εWλ�γ�α», π�8 εH:αν �U τ/φ�ι τDν Σαλαµιν�µ/:ων στ� ΣαλαµMνα, P �Oλυµπ�α
κα� τE Uερ/ της, �U ∆ελφ��, τ4 Σπ?λαι� τDν ΠετραλAνων, G �Aρ:/νθρωπ�ς τ�R A. Π�υ-
λιαν�R κα� �µ7τρητα Lλλα.

Y.Γ. ΓιE νE Qλαφρ.νω λ�γ� τ4 κλ�µα: FH πλ?ρης Yδε�λ�γικ� σ.γ:υση τ�R Pωµα�ικ�υ γιE κ/θε τι
τ4  FEλληνικ4 εYκ�ν�Tεται καθαρE στ�ς δ.� φωτ�γραφ�ες (2 και 3) π�8 Qσωκλε�ω, Vπ�υ �U �σφυκτι-
κ7ς!! σ:7σεις κρατ�.µεν�υ – δεσµ�φ.λακα (FEλλ/δ�ς - �E]�υσιαστC) εHναι καταφανεMς (2λ. Nναντι
σελ�δα). Kα� τ4 �π�τ7λεσµα τCς Q:θρικCς αWτCς στ/σης κα� eπ�2/θµισης τCς FEλλ/δας �π4 τ�ν νε�-
FEλλ/δα φα�νεται καθαρE στ�ν Lλλη φωτ�γραφ�α (2λ. κατωτ7ρω φωτ. 1).

M; Qκτ�µηση
ΠαναγιUτης >Iατρ$D

Θεσσαλ�ν�κη

bανα[c* τ5 «>Eς eδαφ$ς φ@ρειν»

Φωτ$γραφ;α 2.



στ5ν Yερ5 PQρ$ τ$D MαραθQνα

Φωτ$γραφ;α 2.

Φωτ$γραφ;α 3.



Uερ4 τCς �Aφρ�δ�της στ4ν ΣκαραµαγκI. FH �ρ:αι�λ6γ�ς π�8 µIς συνA-

δευε, µIς λ7ει: «ΣIς N:ω µ�α Nκπλη]η.» Kα� µIς δε�:νει µ7σα στ�ς Qσ�:;ς τDν

2ρ/:ων Vπ�υ Lφηναν �U �ρ:αM�ι τE δικ/ τ�υς �φιερAµατα, τE �φιερAµα-

τα τDν σηµερινDν �νθρAπων. Σηµ/δι, Vτι } συνε�δηση τCς Uερ6τητας τ�R

:Aρ�υ παραµ7νει �ς σ?µερα. T4 δικ6 µ�υ α9σθηµα Lρ:ισε νE γ�νεται πι4

µεταφυσικ6, Vταν �νε2?καµε �π4 ψηλE κα� εHδα τ4 Uερ6. AWτ4ς G µικρ4ς

περιφραγµ7ν�ς :Dρ�ς εHναι Kνα εHδ�ς «ZAνης». Kα� QδD αYσθ/νθηκα, νE

µ; Qγκαταλε�πOη γιE µ�α στιγµ� τ4 συνα�σθηµα τCς Zµαρτ�ας κα� τCς Qν�:Cς.

M7σα στ4 Uερ4 αWτ4 τCς �Aφρ�δ�της συνειδητ�π��ησα, Vτι pταν Kνας :Dρ�ς

π�8 λ/τρευαν τ4ν ^Eρωτα. ∆;ν ]7ρ�υµε 2ε2α�ως µ; π�ι6 τρ6π�, �λλE λ/-

τρευαν τ4ν ^Eρωτα. AYσθ/νθηκα, Vτι pταν Nνας :Dρ�ς �συλ�ας.

FH Zµαρτ�α δ;ν eπCρ:ε στ4ν �ρ:αM� κ6σµ�. Στ� θ7ση της eπCρ:ε P

«6�ρις» jς πρ/]η π�8 eπερ2α�νει τ4 µ7τρ�. �Aναλ�γ�σθηκα, Vτι δ;ν eπ/ρ-

:ει �ντ�στ�ι:�ς τ6π�ς στ4 σηµεριν4 κ6σµ�.

�AργE τ4 �π6γευµα, Vταν µ�λησα µ; τ4ν T/σ�, τ4 2�ηθ6 µ�υ, γι’ αWτ4 τ4

συνα�σθηµα, συν7:ισε αWτ4ς µιλAντας µ�υ γιE τ4 9δι� πρIγµα, συµπλη-

ρAν�ντας αWτE π�8 kθελα νE πD. ^Aρα δ;ν pταν µ�α καθαρE δικ? µ�υ πα-

ρ6ρµηση.

>EρUτηση: M8 π�ι� φρ�ση mλα mσα H σατε...

– �Hταν µ�α µεγ/λη διαδρ�µ?.

Στ@φαν$ς Mυτιληνα0$ς

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114886

NYπ$σηµειUσεις:

1. Παυσαν��υ, NEλλ=δ$ς Περι?γησις: «,Aττικ�», 37, 4.
2. �Iππ�κρ�τη Π. ∆�κ�γλ�υ, «NO Mυστικ5ς KUδικας τ$D ΠυθαγBρα», A´ τQµ�ς.
3. Θε�φ�νη N. Mανιv, «TC aγνωστα µεγαλ$υργ?µατα τQν >AρPα;ων NEλλ?νων».
4. Πλ�των�ς, «KρατSλ$ς» 396 b.
5. ,Eµµ. Γ. Παντελ�κη, «ΠυθαγBρ$υ, Xρυσl 9Eπη». �O ΠυθαγQρει�ς mρκ�ς L-ει Oπ�στJ

Vρκετ8ς Vλλ�ι@σεις µ8 τ.ν π�ρ�δ� τ�� -ρQν�υ. �H υk�θ5τηση τ�� mρκ�υ, µ8 τ. µ�ρφ. π�0
παρ�υσι�Hεται, µπ�ρε> ν� δηµι�υργ σIη Vµφι��λ�ες σ8 κ�π�ι�υς !ρευνητ5ς. �H δ8 !πιλ�γ.
Lγινε ��σει Vριθµ�λ�γικNν Oπ�λ�γισµNν, �k Yπ�>�ι !πι�ε�αι@ν�υν γλωσσ�λ�γικ� κα� µα-
θηµατικ� τ.ν Tετρακτ0ν κα� τ�ς RδιαιτερQτητ5ς της.

6. �Iππ�κρ�τη Π. ∆�κ�γλ�υ, «NO Mυστικ5ς KUδικας τ$D ΠυθαγBρα», B´ τQµ�ς.
7. ,Iαµ�λ�-�υ, «Πυθαγ$ρικ5ς B;$ς».
8. �Iππ�κρ�τη Π. ∆�κ�γλ�υ, «NO Mυστικ5ς KUδικας τ$D ΠυθαγBρα», ∆´ τQµ�ς.
9. Nικ�λ��υ A. MαργιωρJ, «NH ΠυθαγBρεια >Aριθµ$σ$φ;α».

10. Πλ�των�ς, «KρατSλ$ς», 404 b.

MιP=λης >OνησιφBρ$υ
K3πρ�ς



Πρ4 PµερDν pλθε στE :7ρια µ�υ Kνα µικρ4 2ι2λ�� 39 σελ�δων. K�νησε τ�ν πρ�-
σ�:? µ�υ P εYκ6να τ�R Q]ωφ.λλ�υ τ�υ, παρ/σταση γλυπτ�R µ�ρφCς FEλλην�-
δ�ς. FO τ�τλ�ς τ�υ «Our Nordic Race» («FH Φυλ? µας Nordic») κ/π�ι�υ Richard
Kelly Hoskins. Στ� σελ�δα 3 (2� φ.λλ�) φ7ρει τ4ν τ�τλ� κα� τ4 \ν�µα τ�R συγ-
γραφ7α τ�υ· �π4 κ/τω N:ει τ� σφραγ�δα τ�R British Israel World Foundation
(Bρεταννικ4 �Iσραηλιτικ4 Παγκ6σµι� `Iδρυµα) κ.λπ., π�8 µαρτυρεM eπ4 π��-
ων τ�ν Qπ�νευση κα� αYγ�δα διατελεM. �Aπ4 τ4 1958 π�8 κυκλ�φ6ρησε, εH:ε 7
Qπανεκδ6σεις µ7:ρι τ4 1975.

�H �λληνικ. µαρµ�ρινη κεφαλ ,
6ψ�υς 34,5 �κ., τ�� B´ π.X. αRNν�ς,
!κτεθειµ5νη στ< M�υσε>� Alberti-
num τJς ∆ρ5σδης. �H φωτ�γρα-
φ�α !λ φθη κατ’ aψιν («Vν-φ�ς»).

T< !µπρ�σθQφυλλ� τ�� �ι�λ��υ τ��
Richard Hoskins µ8 τ.ν δJθεν... Nor-
dic κεφαλ. τ�� Vρ-α��υ �λληνικ��
Lργ�υ. �H φωτ�γραφ�α αTτ. !λ φθη

!κ τNν ?νω κα� πλαγ�ως.

Pατσισµ5ς καK στρ@Lλωση τ*ς Yστ$ρ;ας
µH WVUφυλλ$ κεφαλO uλληνικ$D eργ$υ



Γρ/φει G συγγραφ7ας τ�υ γιE τ�ν «Mεγ/λη �E]αφανισµ7νη Φυλ�», Vτι εHναι
FE2ραϊκ?. T�ν �π�καλεM «Nordic» (B6ρεια) Qκ τ�R North (B�ρρIς) κα� τ�ν
Qντ�π�Tει στ�ν N�ρ2ηγ�α, στ� ∆αν�α, στ� B. Γερµαν�α κα� στ� Σ�υηδ�α. FH
«Nordic Φυλ�» περιλαµ2/νει �Aµερικαν�8ς κα� ^Aγγλ�υς �γγλ�σα]ωνικ�R
γ7ν�υς.

ΓιE τ� γ7ννηση τDν «Nordic QθνDν» γρ/φει, Vτι σ; κ/π�ια παλαιE Qπ�:? �U
πρDτ�ι τDν συγγενDν τ�υς Q]Aρµησαν �π’ τ4 B�ρρI στ�ν FEλληνικ� Xερσ6-
νησ�, τ�ν �Iταλικ� Xερσ6νησ� κα� τ�ν MικρEν �Aσ�α. Φ�νε.�ντες X διAκ�ντες
τ�8ς �ρ:ικ�8ς κατ��κ�υς των, Qγκατ7στησαν κα� �δρυσαν τ�ν Περσικ?, FEλλη-
νικ� κα� Pωµαϊκ� αWτ�κρατ�ρ�ες. Kατασκε.ασαν πλ�Mα, διAρυγες, �ρδευτι-
κ�8ς τ/φρ�υς, να�.ς, µνηµεMα κα� eδραγωγεMα. OU Nordic Q]/δελφ�ι τ�R συγ-
γραφ7α ]ε:.θηκαν �π’ τE 2�υνE τCς 26ρειας �Iνδ�ας, τ�ν κατ7λα2αν κα� δη-
µι�.ργησαν τ4ν «µ7γαν �Iνδικ4 π�λιτισµ6». T4 αWτ4 Yσ:υρ�Tεται γιE τ�ν FIσπα-
ν�α, τ� Γαλλ�α, τ� Γερµαν�α, τ�ν �Aγγλ�α, τ�ν �Aµερικ?, τ�ν AWστραλ�α κα� τ�
N6τια �Aφρικ?. FOπ�υδ?π�τε P φυλ� µετ72η, Yδ7ες, πρ6�δ�ς κα� Qπιτε.γµατα
πρωτ�δηµι�υργ?θηκαν. �AλλE αWτ4 εHναι P «τραγnωδ�α» σ’ αWτ� τ�ν µεγ/λη
Uστ�ρ�α τCς φυλCς τ�υ. Γιατ� P Σ�υηδ�α, P �Aγγλ�α κα� P Γερµαν�α, Nθνη µ; πε-
ριωρισµ7ν�υς φυσικ�8ς π6ρ�υς, κατ/φεραν νE N:�υν πρ��δευτικ4 δραστ?ρι�
π�λιτισµ6 µετE π/ρ�δ� πλ7�ν τDν 2.000 QτDν, κα� τ6σ�ν Yσ:υρE Nθνη, Vπως P
PAµη, P FEλλ/ς, P Περσ�α, P �Iνδ�α, P Π�ρτ�γαλ�α κα� P FIσπαν�α παρ/γ�υν
π�λιτισµ4 Qπ’ lλ�γ�υς αYDνες κα� «π7φτ�υν» Nτσι, �στε νE µ�ν ]ανασηκωθ�Rν
�π4 µ6να τ�υς.

�Eν συνε:ε��α �π�φα�νεται G συγγραφ7ας, Vτι G M7γας �Aλ7]ανδρ�ς κατ7-
στρεψε τ�ν FEλλ/δα. ΠαρE τ�ς καλ;ς πρ�θ7σεις τ�υ πρ6δωσε κα� δι7λυσε τ4
Nθν�ς κα� τ� φυλ? τ�υ. FH PAµη Nγινε τ4 µ7γα :ωνευτ?ρι τ�R κ6σµ�υ. FH FEλλEς
κα� P PAµη πρ�σπ/θησαν νE διατηρ?σ�υν Zγν4 τ4 B6ρει� γ7ν�ς τ�υς, �λλ’
�π7τυ:αν κα� ν�θε.τηκαν. Συνε:�Tει τ�ς �ναλ.σεις τ�υ, Qπιδεικν.�ντας τ4ν
µισελληνισµ6 τ�υ κα� τ� διαστρ�φ? τCς Uστ�ρικCς �λ?θειας. Kα� �φ�R τ�ν
�Aσιατικ? τ�υ καταγωγ� 2απτ�Tει... 26ρει�-εWρωπαϊκ� κα� Vλ�υς τ�8ς EWρω-
πα��υς, τ�8ς Π7ρσες κα� τ�8ς �Iνδ�8ς τ�8ς 2απτ�Tει Nordic γ7ν�ς, �π�καλ.πτει
τ4 σ:7δι� τDν πατρAνων τ�υ, :αρακτηρ�T�ντας τ�8ς κ�τριν�υς �Aσι/τες eπ�-
δεεστ7ρ�υς, �λλE GµιλεM περ� «κιτρ�ν�υ κινδ.ν�υ».

AWτE QνδεικτικE τE �νιστ6ρητα Yσ:υρ�σθηκε eπ4 τ�ν ρηθεMσα αYγ�δα G Lγνω-
στ�ς, π�8 στ�λ�Tει τ4 Q]Aφυλλ6 τ�υ, Qλλε�ψει γλυπτ�R FE2ρα�ας, µ; πανAρια
κεφαλ� FEλλην�δ�ς, |ψ�υς 34,5 qκ., π�8 εYκ�ν�Tεται στ4 2ι2λ�� τ�R µ�υσε��υ
Albertinum τCς ∆ρ7σδης, «Die Antiken im Albertinum Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden», σελ. 39. ∆;ν �ναγρ/φει, π6θεν Qλ?φθη P εYκ6να τ�R
Q]ωφ.λλ�υ τ�υ, π���υ γ7ν�υς εHναι G δηµι�υργ6ς της, π��ας Qθν6τητας εHναι
P εYκ�νιT6µενη. T�λµI νE e2ρ�TOη κα� νE συκ�φαντOC τ4ν �Aλ7]ανδρ�, τ�ν FEλλ/-
δα κα� τ�8ς `Eλληνες, π�8 τ�R Nδωσαν τ� γλDσσα τ�υ κα� τ4ν π�λιτισµ6 τ�υ,
jς �πεκ/λυψε G Gµ�εθν?ς τ�υ Joseph Jahuda στ4 «Hebrew is Greek» (2λ. «∆αυ-
λ6ν», τ6µ�ς IΣT´ 1999). OY συνδηµ�σιευ6µενες φωτ�γραφ�ες 2��Rν.

Kωνσταντ0ν$ς Γ. Γεωργανlς

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114888



M; τ�ν Nναρ]η τ�R �π�ικισµ�R τDν παραλ�ων τ�R EW]ε�ν�υ Π6ντ�υ P λατρε�α
τ�R �A:ιλλ7α Q]απλAνεται κα� στE 26ρεια παρ/λια. EHναι γνωστ�� τ6π�ι λα-
τρε�ας τ�υ στ�ν :ερσ6νησ� Kινα2�.ρσκαγια, κ�ντE στ4ν π�ταµ4 Kιλιγ�.λ. ̀ Eνας
�π4 τ�8ς περισσ6τερ� συ:ναT6µεν�υς :Aρ�υς λατρε�ας τ�R �A:ιλλ7α pταν G να4ς
G �ναγερθε�ς πρ4ς τιµ�ν τ�υ στ4 νησ� τCς Λε.κης.

FO �A:ιλλε8ς λατρευ6ταν στ�ν Λε.κη κυρ�ως jς πρ�στ/της τDν θαλασσ�π6-
ρων (,A-ιλλε3ς Π�ντ�ρ-ης). FO �Aρριαν4ς �ναφ7ρει, Vτι G �A:ιλλε8ς Qµφαν�Tε-
ται στE \νειρα τDν ναυτικDν, π�8 kδη N:�υν �ρ/]ει στ4 νησ� X π�8 2ρ�σκ�νται
Qν πλnD �λλE σ; κ�ντιν� �π6σταση �π4 αWτ4 κα� τ�8ς eπ�δεικν.ει π�R εHναι πρ�-
τιµAτερ� νE ρ�]�υν Lγκυρα.

FO να4ς τ�R �A:ιλλ7α εeρ�σκετ� στ� δυτικ� πλευρE τ�R νησι�R, σ; Kνα |ψωµα,
Vπ�υ σ?µερα eπ/ρ:ει φ/ρ�ς. �EδD Lφηναν τ�ς σεµν7ς τ�υς πρ�σφ�ρ;ς �U Qπι-
σκ7πτες, TητAντας �π4 τ4ν θεM� �A:ιλλ7α νE τ�8ς πρ�στατ7ψOη �π4 κ/θε κακ4
κατE τ� δι/ρκεια τ�R θαλ/σσι�υ τα]ιδι�R τ�υς. ̂ Aλλ�ι Tητ�Rσαν �π4 τ4ν �A:ιλ-
λ7α Qπιτυ:�α στ4 Qµπ6ρι�, Lλλ�ι νE τ�8ς eγει/νOη �π4 �ρρAστιες π�8 τ�8ς 2α-
σ/νιTαν, Lλλ�ι τ4ν εW:αριστ�Rσαν γιE τ4 α9σι� τα]�δι τ�υς. NE �ρ/]Oη κανε�ς
στ4 νησ� µπ�ρ�Rσε µ6ν� �π4 τ�ν �νατ�λικ� πλευρ/, Vπ�υ eπCρ:ε Kνας µικρ4ς
Vρµ�ς κα� P γC κατηφ6ριTε πρ4ς τ� θ/λασσα. KατE τ4ν �Aρριαν4 στ4 να4 µετα]8
τDν πρ�σφ�ρDν eπCρ:αν �µφ�ρεMς, δακτυλ�δια, π�λ.τιµ�ι λ�θ�ι, ν�µ�σµατα
καθaς κα� Lλλα �φιερAµατα \:ι µ6ν� στ4ν �A:ιλλ7α �λλE κα� στ4ν Π/τρ�κλ�.

Πρ/γµατι P �ρ:αι�λ�γικ� σκαπ/νη Nφερε στ4 φDς πλCθ�ς �ντικειµ7νων, π�8

FO να4ς αWτ4ς εHναι Kνα �π4 τE πλ7�ν �ρ:αMα µνηµεMα τDν FEλλ?νων στE
26ρεια παρ/λια τCς Mα.ρης Θ/λασσας. T4 γεγ�ν4ς Vτι �U �ρ:αM�ι `Eλλη-
νες δι/λε]αν jς τ6π� λατρε�ας τ�R �A:ιλλ7α Kνα Qρηµ�ν?σι, τ4 Gπ�M� Vµως
2ρ�σκεται σ; µ7ρ�ς Qµφαν7ς, Vπ�υ διασταυρAν�νται θαλ/σσιες Gδ��, �ντα-
π�κρ�νεται �κρι2Dς στ�ς �παιτ?σεις πρ4ς �ν7γερση τ7τ�ι�υ να�R, δηλαδ�
σ; µ�α τ�π�θεσ�α π�8 φα�νεται �π4 παντ�R, �λλE Lνθρωπ�ι δ;ν τ�ν κατ�ι-
κ�Rν.

Λατρε;α τ$D >APιλλ@α σH νησ=κι
κ$ντC στKς WκL$λHς τ$D ∆$SναLη

ΣYNEXIΣΘHKE ΣTHN XPIΣTIANIKH EΠOXH

Στ�ν Mα.ρη Θ/λασσα, πλησ��ν τDν Qκ2�λDν τ�R ∆�υν/2εως, 2ρ�-
σκεται Kνα µικρ4 νησ�, τ4 Gπ�M� �U �ρ:αM�ι `Eλληνες xν6µαTαν Λε.-
κη. Σ?µερα τ4 νησ� αWτ4 lν�µ/Tεται Φιδ�ν?σι κα� �ν?κει στ�ν OWκρα-
ν�α. Π�λυ/ριθµ�ι `Eλληνες κα� PωµαM�ι συγγραφεMς µαρτυρ�Rν, πaς
στ�ν �ρ:αι6τητα στ4 νησ� τCς Λε.κης eπCρ:ε να4ς �φιερωµ7ν�ς στ4ν
�ρωα τ�R Tρωικ�R Π�λ7µ�υ �A:ιλλ7α.



,Eπιγραφ8ς !π� VναθηµατικNν Vµφ�ρ5ων �Eλλ νων ναυτικNν στ< να< τ�� 
,A-ιλλ5α στ. νησ�δα Λε3κη τNν !κ��λNν τ�� ∆�3να�η.

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114890



Qπι2ε2αιAν�υν Vτι G :Dρ�ς αWτ4ς στ�ν �ρ:αι6τητα pταν :Dρ�ς λατρε�ας τ�R
�A:ιλλ7α. Mεγ/λ� Qνδιαφ7ρ�ν παρ�υσι/T�υν τE εeρεθ7ντα �π4 τ4ν �ρ:αι�λ6γ�
N. Kρ�τσκυ ν�µ�σµατα, π�8 καταπλ?ττ�υν µ; τ�ν π�ικιλ�α τ�υς, τ� γεωγραφικ?
τ�υς πρ�7λευση �λλE κα� τ� :ρ�νικ� περ��δ� π�8 �ντιπρ�σωπε.�υν (ε´ αY. π.X.
- T´ αY. µ.X.). �Aπ4 τ�ν νCσ� Λε.κη π7ρασαν �ντιπρ6σωπ�ι σ:εδ4ν Vλων τDν ση-
µαντικDν κ7ντρων FEλληνισµ�R τDν �κτDν τ�R E{]ειν�υ Π6ντ�υ κα� τCς �Aνα-
τ�λικCς Mεσ�γε��υ καθaς κα� τCς νησιωτικCς κα� }πειρωτικCς FEλλ/δ�ς. TE
εeρεθ7ντα ν�µ�σµατα �ν?κ�υν σ; περισσ6τερες �π4 50 π6λεις τCς �Aρ:αι6τητας.
FYπ/ρ:�υν Qπ�σης ν�µ�σµατα �πεικ�ν�T�ντα τ4ν 2ασιλ7α τCς Mακεδ�ν�ας Φ�-
λιππ� B´ καθaς κα� τ4ν M7γα �Aλ7]ανδρ�.

Π�ι�� pταν �U Qπισκ7πτες αWτ�R τ�R νησι�R; FH παρ�υσ�α τ�R µεγαλ.τερ�υ µ7-
ρ�υς τDν ν�µισµ/των Q]ηγεMται �π4 τ�8ς στεν�8ς �Yκ�ν�µικ�8ς κα� Qµπ�ρικ�8ς
δεσµ�8ς π�8 eπCρ:αν µετα]8 τDν π6λεων τDν 2�ρε�ων παραλ�ων τCς Mα.ρης
Θ/λασσας κα� τ�R eπ6λ�ιπ�υ FEλληνικ�R K6σµ�υ. ̀ Eνας Qκ τDν θαλασσ�ων δρ6-
µων �π4 τ� Mεσ6γει� στ�ς Qλληνικ;ς π6λεις τDν 2�ρε�ων παραλ�ων τ�R E{]ει-
ν�υ Π6ντ�υ περν�Rσε κατE µCκ�ς τDν δυτικDν �κτDν τ�υ, Vπ�υ �κρι2Dς 2ρ�-
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X=ρτης τQν WκL$λQν τ$D π$ταµ$D 9Iστρ$υ (∆$SναLη), ]π$υ \ νησ;δα ΛεSκη. ΣηµειU-
ν$νται $Y θ@σεις καK διαφBρων RρPα;ων uλληνικQν πBλεων τ*ς περι$P*ς. 9Aνω δεVιC P=ρ-

της τ*ς νησ;δας ΛεSκη Wν µεγεθSνσει.



σκεται τ4 νησ�, κα� pταν �δ.νατ� κανε�ς νE τ4 �π�φ.γOη. EHναι πιθαν6ν, �π4
τ�8ς �ρ:αι6τατ�υς :ρ6ν�υς στ4 νησ� νE eπCρ:ε φ/ρ�ς, στ4 σηµεM� π�8 eπ/ρ:ει
κα� σ?µερα. TE εeρ?µατα µαρτυρ�Rν, Vτι στ4 να4 λειτ�υργ�Rσε κα� µαντεM�.

T�8ς πρAτ�υς µ.X. αYDνες τ4 Uερ4 τ�R �A:ιλλ7α στ� νCσ� Λε.κη συν7:ιTε νE
λειτ�υργOC. T4 πλCθ�ς τDν ν�µισµ/των τ�ν περ��δ� αWτ� εHναι µεγ/λ� κα� µαρ-
τυρεM Vτι τ4 κ.ρ�ς κα� P φ?µη τ�R να�R εH:αν αW]ηθC �κ6µη περισσ6τερ�.

Eeρ7θησαν ν�µ�σµατα Vλων τDν Pωµα�ων αWτ�κρατ6ρων τCς περι6δ�υ α´-γ´αY.
µ.X. Λειτ�υργ�Rσε G να4ς κα� µετE τ�ν Qπι2�λ� τ�R Xριστιανισµ�R jς Qπ�σηµης
θρησκε�ας τ�R Pωµαϊκ�R κρ/τ�υς, Vµως P π�ρε�α τ�υ pταν φθ�ν�υσα.

MετE τ�ν Qπι2�λ� τ�R Xριστιανισµ�R τE eστερ�ρρωµαϊκE κα� 2υTαντινE ν�-
µ�σµατα π�8 εeρ7θησαν εHναι Qλ/:ιστα. �Aκ6µη �ργ6τερα τE εWρωπαϊκE κα�
�σιατικE ν�µ�σµατα π�8 εeρ7θησαν δ;ν N:�υν καµµ�α σ:7ση µ; τ4 Uερ4 τ�R �A:ιλ-
λ7α κα� Qµφαν�T�νται στ4 νησ� τυ:αMα.

Περικλ*ς ZαLιτσlν$ς
Kισιν/�υ, M�λδα2�α

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114892

MελανQµ�ρφα τNν �EλληνιστικNν XρQνων Vπ< τ. Λε3κη.



FO κ.κλ�ς �ντιπρ�σωπε.ει �ν/µεσα σ; Lλλα τ�ν τελει6τητα, τ�ν Gλ�-
κλ?ρωσι, τ� συµπλ?ρωσι, τ�ν πνευµατικ6τητα, τ�ν πρ�στασ�α. Θ7τ�ντας
τE πρ�ερ:6µενα �π4 τ�ν Qν7ργεια τCς M?τρας - Mητ7ρας - ΓCς φυτE κα�
Lνθη σ; Kνα τ7τ�ι� σ.µ2�λ� γ.ρω �π4 τ4 κεφ/λι X τ4ν λαιµ6 µας, κ/-
ν�υµε αWτ;ς �U Yδι6τητ7ς τ�υς �κ6µα πι4 �π�τελεσµατικ7ς. T4 πIν στ� φ.-
σι QκδηλAνεται eπ4 µ�ρφ�ν κ.κλ�υ. �Eφ’ qν4ς κ.κλ�υ �κτιν�2�λεM P Qν7ρ-
γει/ µας. Kυκλ�φ�ρεM στ4 περι2/λλ�ν κα� Qπαν7ρ:εται στ4 σηµεM� τCς
Qκπ�ρε.σεAς της. EHναι G ν6µ�ς τCς QπανακυκλAσεως, τCς Qπαν6δ�υ στ�ν
µ�ν/δα.

FO φυτικ4ς κ6σµ�ς jς τµCµα - µ7ρ�ς τCς Mητ7ρας - ΓCς �π�τελεM πηγ�
θετικCς Qν7ργειας κα� στ�ι:εM� λατρε�ας κα� διακ�σµ?σεως. FH εWεργε-
τικ� δ.ναµι, P Gπ��α TOC µ7σα στ4 Uερ4 κλαδ�, Yσ:.ει γιE Vλες τ�ς σηµα-

FO `Eλληνας σ’ Vλες τ�ς Qπ�σηµες Gµαδικ;ς - π�λιτικ;ς Qκδη-
λAσεις τ�υ Nφερε στ7φανα. Στ�8ς θε�8ς πρ�σ7φεραν στεφ/νια
Q] �ειθαλDν φυτDν, συµ26λων αYωνι6τητας. T4 κυκλικ4 – x�-
ειδ;ς σ:Cµα τDν στεφ/νων eπ�δηλAνει τ4 x�ειδ;ς σ:Cµα τ�R
σ.µπαντ�ς - κ6σµ�υ, Qντ4ς τ�R Gπ���υ περι7:�νται τE π/ντα.

T5 ψυPικ5 καK λ$γικ5 νBηµα
τ*ς στ@ψεως τQν >Oλυµπι$νικQν

O KOTINOΣ ΩΣ ΘEΪKH ANAΓNΩPIΣI



ντικ;ς στιγµ;ς τCς TωCς. T4 στεφ/νι τ4 Gπ�M� NTωνε τE κεφ/λια αWτDν π�8
συµµετεM:αν στ�ς q�ρτ7ς, lφε�λει τ�ν πρ�7λευσ� τ�υ στ�ν �ντ�ληψιν, Vτι
τ4 κλαδ� τ4 Gπ�M�ν �νθ�Tει, εHναι εWεργετικ6. T4 κλαδ� �νCκε στ�ν λατρε�α
τCς θεIς �Aρτ7µιδ�ς.

ΣηµαντικAτερη τελετ� - Uερ�τελεστ�α τDν �ρ:α�ων FEλλ?νων pταν �U
�Oλυµπιακ�� �AγDνες. TE �γων�σµατα τDν �ρ:α�ων FEλλ?νων N:�υν σ:7-
σι µ; πρAιµες QκδηλAσεις γνAσεως. OU �γωνιT6µεν�ι Qπετ�θεντ� κα� �µ.-
ν�ντ� γιE Qπι2�ωσι κα� αWτ�συντ?ρησι, eπερ�:� κα� δι/κρισι, σ.γκρισι
κα� συναγωνισµ6, συν7κφρασι κα� τελει�π��ησι· eπ?κ�υαν Nτσι στ4ν Συ-
µπαντικ6, K�σµικ6, Φυσικ4 N6µ�. �Aπετ7λεσαν αWτ;ς �U QκδηλAσεις τ�ς
q�ρτ;ς κα� Uερ�πρα]�ες τ�R ̀ Eλλην�ς. Στ�ς q�ρτ;ς αWτ;ς Qγ�ν�ντ� �γDνες,
µετα]8 τDν Gπ��ων κα� �γDνες δρ6µ�υ. Σ’ αWτ�8ς �U �γωνιT6µεν�ι ν7�ι
κρατ�Rσαν συν?θως 2λαστ�8ς X κλαδιE δ7νδρων, γιE νE Qνισ:.σ�υν,
Vπως π�στευαν, τ�ν εWφ�ρ�α τCς ΓCς. Σ’ αWτ;ς τ�ς QκδηλAσεις εeρ�σκεται
τ4 ν6ηµα τCς στεφανAσεως τDν νικητDν τDν πανελλην�ων �γAνων µ;
στεφ/ν�υς �π4 2λαστ�.ς. M; τ� διαδικασ�αν αWτ�ν eπ�δηλAνετ�, Vτι G
νικητ�ς Nπαιρνε Vλη τ� Tω�γ6ν� δ.ναµι τCς Φ.σεως, P Gπ��α Qνυπ/ρ:ει
στE δρ�σερE 2λαστ/ρια τDν στεφ/νων.

Στ�8ς �ρ:αι6τατ�υς :ρ6ν�υς G �Oλυµπιακ4ς �Aγaν pταν Kνας τρ6π�ς
�ναδε�]εως τ�R 2ασιλ7ως τCς περι�:Cς jς eπερασπιστC τ�R τ�πικ�R δ7ν-
δρ�υ τ�R ∆ι6ς. FO πρ�σωριν4ς κ/τ�:�ς τ�R �]ιAµατ�ς Qκπρ�σωπ�Rσε
τ4ν 2ασιλ7α τ�R N5µ�υς, τ�R Lλσ�υς, τ�R :ρυσ�R κλAν�υ, pταν µ�α Qνσ/ρ-
κωσι τ�R θε�R τ�R δ7νδρ�υ κα� τ�R �Wραν�R. T4 δ7�ς τ4 Gπ�M� πρ�κα-
λ�Rσε τ4 στεφ/νι τDν �γAνων κα� τ4ν π6θ� γιE τ�ν κατ/κτησ� τ�υ, µIς
τE �ναδεικν.ει µ; τ� συµπεριφ�ρ/ τ�υ G M�λων G Kρ�τωνι/της. Nικητ�ς
K]ι φ�ρ;ς στ�ν �Oλυµπ�αν, jδ?γησε τ�8ς συµπατριDτες τ�υ στ� µ/:η,
φ�ρAντας τE �Oλυµπιακ/ τ�υ στ7φανα, τ�ν λε�ντC κα� τ4 ρ6παλ�, Vµ�ια
πρ4ς QκεMνα τ�R FHρακλ7�υς.

FH στ7ψι τDν νικητDν σ’ Vλ�υς τ�8ς �ρ:α��υς �γDνες Qγ�νετ� µ; κ�ρ-
δ7λλες κα� κλαδιE δ7νδρων, UερDν τ�R qκ/στ�τε τιµAµεν�υ θε�R. Συµ26-
λιTε, Vτι �π�κτ�Rσαν τ�ν θεϊκ� �ναγνAρισι µ7σα �π4 µ�α µυστικ� σ.-
Tευ]ι τ�R νικητC θνητ�R µ; τ4ν �θ/νατ� παν/ρ:αι� πρDτ� νικητ� τ�R
�Oλυµπ��υ �AγDν�ς. �Hταν µ�α πρI]ι Pρωϊσµ�R κ.λπ. – κατ/θεσι π�στε-
ως µετα]8 πρ�γ6νων κα� Qπιγ6νων, τ�R :θ;ς µ; τ4 σ?µερα, γιE τελει6τη-
τα τ�R αYων��υ κυκλικ�R - σφαιρικ�R «κ6σµ�υ» µ; πρ��πτικ� τ�ν αYω-

TC ν�ηµα κα# T συµU�λισµCς τLς στEψεως

4O νικητ+ς Hντλ�Aσε HπC τ+ δWναµι τLς ΦWσεως

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114894



νι6τητα· Gµ�λ�γ�α κα� �π6δει]ι τ�R �ρ�στ�υ �νθρAπ�υ, G Gπ�M�ς Gδη-
γεMται στE �Oλ.µπια δAµατα, τ�8ς OWραν�8ς τDν FEλλ?νων. Πρ�στ/της
κα� Nφ�ρ�ς τCς FEλληνικCς �AγωνιστικCς G �AγAνι�ς FEρµCς, θε4ς τCς
�AγωνιστικCς κα� τCς  �Eπικ�ινων�ας. Στ�ν �Oλυµπ�α QστεφανAν�ντ�,
γιατ� δ;ν eπCρ:ε τ4 π7νθ�ς: στ�ς ταφικ;ς QκδηλAσεις, Vπως pταν κα� �U
�θλητικ�� �γDνες, eµν�Rνται �U TDντες νεκρ��.

M�α παρ/δ�σι �ναφ7ρει Kνα καρπ�φ6ρ� δ7νδρ�, µ; τ4 Gπ�M� στεφ/-
νωναν τ�8ς lλυµπι�ν�κες, τ�ν µηλι/. FO Φλ7γων �π4 τ�ς Tρ/λλεις, σ.γ-
:ρ�ν�ς τ�R Παυσαν�α, λ7ει πaς στ�ν Kκτη �Oλυµπι/δα (= 752 π.X.) G ̂ Iφι-
τ�ς συµ2�υλε.θηκε τ4 ∆ελφικ4ν MαντεM�ν γιE τ4 πDς πρ7πει νE στεφα-
νAνωνται �U lλυµπι�ν�κες:

«KIφιτε, µ λι�ν καρπ<ν µ. θIJς !π� ν�κIη,
Vλλ� τ<ν ?γρι�ν Vµφιτ�θει καρπ<ν Lλαι�ν,
�ς ν�ν Vµφ5-εται λεπτ�>σιν Oφ�σµασ’ Vρ�-νης.»

FO πρDτ�ς G Gπ�M�ς στεφανAθηκε µ; Qλι/, pταν G Mεσσ?νι�ς ∆αϊκλCς,
G Gπ�M�ς κ7ρδισε τ4ν �γDνα δρ6µ�υ στ�ν T´ �Oλυµπι/δα (= 748 π.X.) . FO
νικητ�ς τιµ�Rσε στ�8ς �ρ:αι6τατ�υς :ρ6ν�υς τ4ν δα�µ�να τCς 2λαστ?-
σεως. �Aργ6τερα συµ26λιTε τ4ν `Hλι�. TE πνε.µατα τCς 2λαστ?σεως X
�Eνια.σι�ι Θε�� �π�κτ�Rν διαδ�:ικE σεληνιακE κα� }λιακE :αρακτηρι-
στικ/, Vταν τ4 σεληνιακ4 Pµερ�λ6γι� συνδυ/Tεται κατ’ �ρ:/ς, κα� κα-
τ6πιν �ντικαθ�σταται, �π4 τ4 Pλιακ6.

Στ4 �γρ�τικ4 στ/δι� P Qλα�α �νCκε στ�ν ΓC, στ�ν λατρε�α τCς θεIς ∆η-
µ?τηρ�ς «Xαµ3ννη»*. Kατ6πιν π7ρασε στ�ν λατρε�α τCς θεIς `Hρας jς
σεληνιακCς θεIς κα� κατ7στη 2ρα2εM� τ�R �γDν�ς τDν ΣεληνιακDν παρ-
θ7νων. T7λ�ς, Vταν G `Hλι�ς κα� P Σελ?νη qνAθηκαν στ�ν �Eννεαετηρ�-
δα, τ4 κλαδ� τCς Qλα�ας �ντικατ7στησε τ4 κλαδ� τCς µηλιIς κα� Nγινε 2ρα-
2εM� κα� γιE τ4ν �γDνα δρ6µ�υ τCς PλιακCς συT.γ�υ τ�R ∆ι6ς.

TE κλαδιE γιE τE στ7φανα τDν lλυµπι�νικDν κ62�νταν �π4 τ4 Uερ4
Lλσ�ς τCς �Oλυµπ�ας �π4 �µφιθαλC παMδα (παιδ�, τ�R Gπ���υ T�Rσαν κα�
�U δ.� γ�νεMς).

FO τερµατισµ4ς τ�R �γων�σµατ�ς στ�ν �Oλυµπ�α δ;ν σ?µαινε κα� τ�ν
�ναγνAρισι τ�R νικητC. AWτ� �νηγγ7λλετ� �π4 εYδικ�8ς κ?ρυκες, κα�
�κ�λ�υθ�Rσε Qπ�σηµη π�µπ� πρ4ς τ4ν να4 τ�R ∆ι6ς, Vπ�υ µ; τ�ν πρ7-
π�υσα Uερ6τητα στεφανAν�νταν �U νικητ7ς. 

ΣτEψι κα# στ�/ς µ�υσικ�/ς - 2�ρευτικ�/ς Hγ=νες
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* FH U7ρεια τCς ∆ηµ?τηρ�ς Xαµ.ννη P �γλα�ν�κη Qκ/θετ� στ4ν 2ωµ4 τCς θεIς, �π7ναντι �π4 τ�ν Q]7-

δρα τDν qλλαν�δικDν. FH παρ�υσ�α τCς U7ρειας eπαιν�σσεται τ�ν �ρ:ικ� σ:7ση τDν �γAνων µ; τ�ν

λατρε�α τDν δυν/µεων τCς Φ.σεως.



FH στ7ψι µ; τ4ν κ6τιν�ν τCς ν�κης Qγ�νετ�, �φ�R πρ�ν G κλ/δ�ς εH:ε τ�-
π�θετηθC π/νω σ; λεπτ4 ]Rλ�. FH στ7ψι γιE τ4ν `Eλληνα συνεδυ/Tετ�
�π4 τ�ν Lπ�ψι τCς lµ�ρφιIς jς δεMγµα ταυτ6:ρ�να πνευµατικCς - ψυ-
:ικCς - σωµατικCς �νωτερ6τητας. ΠαρατηρεMτ� P στ7ψι σ’ Vλες τ�ς q�ρ-
τ;ς κα� Uερ�πρα]�ες, τE συµπ6σια, τ�8ς π�ιητικ�8ς - µ�υσικ�8ς - :�ρευ-
τικ�8ς κα� λ�ιπ�8ς �γDνες, καθaς Qπ�σης στE πεδ�α τDν µα:Dν. T6σ� τ4
ε� TCν Vσ� κα� τ4 ε� θν?σκειν µαρτυρ�Rσαν τ4 µεγαλεM� τCς FEλλην�δ�ς
ψυ:Cς.

Σ=LLας K$υµπ$Sρας
Kαθηγητ�ς ΦυσικCς �AγωγCς

τ7ως Πρωταθλητ�ς Στ�2�υ

BιLλι$γραφ;α:
1. Jan El. Harrison, «�H πρ�5λευσι τNν ,OλυµπιακNν ,Aγ@νων».
2. M. P. Nilsson, «�Iστ�ρ�α τJς ,Aρ-α�ας �EλληνικJς Θρησκε�ας».
3. I. Xρυσ/φης, «�H Γυµναστικ. τNν ,Aρ-α�ων».
4. Σ. Mι:αηλ�δης, «,Eγκυκλ�πα�δεια τJς ,Aρ-α�ας �EλληνικJς M�υσικJς».
5. Π. Bαλα2/νης, «�Aθλα - KEπαθλα - ,Aθλητ5ς».
6. Γ. Σακελλαρ��υ, «ΠυθαγQρας, Y δ�σκαλ�ς τNν αR@νων».
7. Παυσαν�ας, «�Eλλ�δ�ς περι γησις».
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T5 κυνηγητ5 τ$D κBτιν$υ
Kα� !ν�N Y ,Iππ�κρ�της εpπε, mτι �k Vρρ@στιες εpναι συν5πεια

ψυ-�σωµατικNν αRτιNν, S παραϊατρικ. τNν VθλητNν θ� εRπIJ, mτι
τ� ρεκ<ρ εpναι θ5µα ντQπινγκ, Vνα��λικNν, διαφQρων «!νισ-υ-
τικNν» κ.λπ. στ.ν καταπληκτικ. κατακερµ�τιση τ�� -ρQν�υ Vπ<
φανταστικ� τJς τελευτα�ας τε-ν�λ�γ�ας -ρ�νQµετρα.

�H στ5ψη µ8 τ<ν κQτιν� (Vγριελι�) κα� τ< γκρ5µισµα τ�� τε�-�υς,
πρ�κειµ5ν�υ S πQλις u �k πQλεις ν� δε-τ��ν τ�0ς cλυµπι�ν�κες
τ�υς, L-�υν γ�νει τ@ρα κυνηγητ< τ�� δ5νδρ�υ τJς !λιvς, iστε ν�
!7αφανιστIJ (µ8 Vντ�στ�ι-η α�7ηση τNν φ�ιν�κων) Vπ< τ�ς πQλεις·
mσ� δ8 γι� τ< γκρ5µισµα τNν τει-Nν, σηµει@νεται πλ ρης !πιτυ-
-�α, δεδ�µ5ν�υ mτι κ�θε τετρ�γων� L-ει σ-εδ<ν κα� µι� !κκλησ�α,
!ν�N σ-εδ<ν τ�π�τε δ8ν διατ�θεται γι� συντ ρηση τNν Vρ-αι�τ -
των... κα� Vπαγ�ρε3�νται �k Vνασκαφ5ς, γιατ� τ� παν�ρ-αια εOρ -
µατ� τ�υς µvς !κθ5τ�υν, mταν S B��λ�ς κα� τ< Tαλµ�0δ τ�π�θε-
τ��ν κ�π�υ στ< 1.000 π.X. τ.ν !π��κιση τJς �Eλλ�δας Vπ< τ� παι-
δι� τNν !κλεκτNν τ�� Για-�5...

Παντελ*ς Γλ=ρ$ς



« – T;ς δ’ �µµιν, � κ$Dραι, RνOρ {διστ$ς R$ιδQν;
– XOµηρ$ς, τ$D πlσαι µετBπισθεν RριστεS$υσιν R$ιδα;»!
�H πρQ�λεψη τ�� Yµηρικ�� �Yµν�υ εRς ,AπQλλωνα L-ει !παληθευθJ κα� Y π�ι-

ητ.ς ��τ�ς, π�0 τ.ν «NEλλ=δα πlσαν πεπα;δευκεν», θεωρε>ται oς Y Vδιαµφι-
σ� τητ�ς πατ.ρ τJς π�ι σεως κα� τJς λ�γ�τε-ν�ας. Π�λλ8ς Vµφισ�ητ σεις oστQ-
σ� ταλαν�H�υν τ�0ς !πιστ µ�νες κα� !ρευνητ8ς Vπ< τ’ Vρ-α>α VκQµη -ρQνια·
Vµφισ�ητ σεις π�0 συνθ5τ�υν τ< π�λυδα�δαλ�ν �Oµηρικ<ν πρQ�ληµα.

,Aν5καθεν «uπτC πBλεις µ=ρνανται σ$φOν διC n;[αν NOµ?ρ$υ: ΣµSρνη, X;$ς,
K$λ$φUν, >Iθ=κη, ΠSλ$ς, 9Aργ$ς, >Aθ*ναι». �Eνα !πιτ3µ�ι� !π�γραµµα oστQ-
σ�, π�0 �ρ5θηκε στ.ν KI�, µvς πληρ�φ�ρε>, mτι «Wνθ=δε τOν YερCν κεφαλOν κατC
γα0α καλSπτει, RνδρQν \ρUων κ$σµ?τ$ρα, θε0$ν XOµηρ$ν». K�π�ι�ς θρ3λ�ς
ταυτ�Hει τ<ν Π�ιητ. µ8 τ<ν Φα�ακα V�ιδ< ∆ηµQδ�κ�, τ<ν Yπ�>�ν !µφαν�Hει oς
υk<ν τ�� Φηµ��υ, !ν�N �k �Oµηρ�δες τJς X��υ, πατ@ντας στ.ν !πικρατ��σα σ3γ-
-υση, «τOν π$;ησιν αTτ$D Wκ διαδ$P*ς c�δ$ν» κατ’ Vπ�κλειστικQτητα, µ5-ρι κα�
τ.ν κλασσικ.ν !π�- .

«EkκBνες µ$υ εhναι τC eργα µ$υ», Lλεγε Y Yµηρ�τραφ.ς ,Aλ57ανδρ�ς· κα� εRκQ-
να Vλλ� κα� aν�µα κα� πατρ�ς τ�� π�ιητ�� εpναι S ,Iλι�ς κα� S ,Oδ3σσεια, τNν
Yπ��ων S γεωµετρικ. κατασκευ , S θαυµ�σια �Rκ�ν�µ�α, �k θεσπ5σι�ι -αρα-
κτηρισµ�� τNν Sρ@ων τ�υς, �k Vνεπαν�ληπτες παρ�µ�ι@σεις, S περ�τε-ν�ς πα-
ρεµ��λ. π�ικ�λων !πεισ�δ�ων, τ< συγκρατηµ5ν� µεγαλε>� κα� Y µεγαλ�πρεπ.ς
κα� ?νετ�ς τQν�ς τJς δι γησης φανερ@ν�υν jνα ?κρως !κλεπτυσµ5ν� πνε�µα,
µ8 Vν@τατη παιδε�α κα� περ�σσευµα π�λιτισµ��.

�O πQλεµ�ς, π�0 75σπασε Vπ< τ�0ς ,Aλε7ανδριν�0ς �δη -ρQν�υς µετα70 -ω-
ριHQντων u Vνατ�µιστNν κα� �νωτικNν, L-ει πλ5�ν σιγ σει κα� �k VπQψεις τNν
�Eλλαν�κ�υ, G5νων�ς κα� Wolf, Hermann, Willamowitz L-�υν τεθJ στ� �ρµ�ρια
τJς kστ�ρ�ας. Σ µερα �k εRδικ�� δ8ν Vµφι��λλ�υν, mτι τ� δ3� τ�υλ�-ιστ�ν Lπη,
S ,Iλι�ς κα� S ,Oδ3σσεια, Vπ�τελ��ν Lργα τJς -ειρ<ς τ�� �Oµ ρ�υ. ,AσφαλNς Oφ�-
στανται �k διαφ�ρ8ς κα� �k Vντιφ�σεις µετα70 τNν !πNν, π�0 !ντ�π�σθηκαν Vπ<
τ�0ς Vναλυτικ�3ς· π�σω oστQσ� Vπ’ αTτ8ς τ�ς διαφ�ρ8ς κα� Vντιφ�σεις διακρ�-
νει κανε�ς τ� λεπτ� Vλλ’ Rσ-υρ� ν µατα π�0 συνδ5�υν τ� Lπη, τ� Yπ�>α µπ�ρε>
ν’ Vλληλ�αµφισ�ητ��νται κα� !ν µ5ρει ν’ Vντιφ�σκ�υν, mµως εTλα���νται !7�-
σ�υ τ�0ς θε�0ς τ�� ,Oλ3µπ�υ, τ< Sρωικ<ν RδεNδες κα� τ.ν τελειQτητα. Στ.ν καρ-
δι� ?λλωστε Vµφ�τ5ρων τNν !πNν Oπ�κρ3πτεται Y lδι�ς πυρJνας �τ�ι S κατα-
στρ�φ. τ�� kερ�� πτ�λι5θρ�υ, τ�� ,Iλ��υ.

,AµφQτερα τ� Lπη -αρακτηρ�H�νται Vπ< θαυµαστ.ν �νQτητα· τ� !π� µ5ρ�υς γε-
γ�νQτα κα� !πεισQδι� τ�υς –!πιλεγµ5να αTστηρ�, !πε7εργασµ5να Vριστ�τε-νικ�
κα� Oπ�ταγµ5να πλ ρως στ< mλ�ν– µ8 τ�ς Vντιθ5σεις τ�υς κα� τ�ς !ναλλαγ8ς Lντα-
σης κα� 6φεσης δηµι�υργ��ν µ�αν VτµQσφαιρα !7αιρετικ� δραµατικ , πρvγµα
π�0 Lκανε τ<ν ARσ-3λ� ν� Yµ�λ�γ σIη, mτι �k τραγ�ωδ�ες τ�υ Vπ�τελ��ν «τεµ=-
Pη τQν NOµ?ρ$υ µεγ=λων δε;πνων». ATτ. oσα3τως S θαµ�ωτικ. �νQτητα τNν
!πNν κα� S Vκρι�.ς !7ισ�ρρQπηση µερNν κα� mλ�υ Vπ�ρρ�πτ�υν κ�θε σκ5ψη
περ� !µ��λ�µων τ�-α !πεισ�δ�ων Vπ< Yπ�ι�νδ π�τε K3ναιθ�ν, ,Oν�µ�κριτ�ν u
µεταγεν5στερ� φιλQλ�γ�. KEργ�ν τNν ,Aλε7ανδρινNν Vπ�τελε> Y -ωρισµ<ς �κ�-
στ�υ Lπ�υς σ8 24 yαψ�ωδ�ες, καθ�ς !π�σης κα� Y σ-�λιασµQς, �k Vναλ3σεις κα�
�ρµηνε>ες τ�υς.

µH. XOµηρ$ς

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



Ok κQσµ�ι τJς ,Iλι�δ�ς κα� τJς ,Oδ3σσειας Vναµφι�Qλως εpναι δυ< διαφ�ρε-
τικ�� κQσµ�ι· κα� Y �Oµηρ�ς, καθ�ς εpναι φυσικQν, µQν� τ<ν jνα !7 αTτNν HIJ κα�
�ι@νει: T<ν κQσµ� τJς ,Oδ3σσειας. T<ν κQσµ� τJς ,Iλι�δ�ς λ�γ� τ<ν γνωρ�Hει
κα� λιγ@τερ� τ<ν καταν�ε>, Vφ�� πλε>στα σ��αρ� θ5µατ� τ�υ !π� τJς !π�-Jς
τ�� π�ιητ�� !θεωρ��ντ� πεπαλαιωµ5να, mπως Y lδι�ς µvς πληρ�φ�ρε>. Ok VπQ-
ψεις τNν εRδικNν συγκλ�ν�υν λ�ιπ<ν στ.ν ?π�ψη, mτι µQν�ν S ,Oδ3σσεια Vπ�-
τελε> πρ�σωπικ.ν Lµπνευση τ�� �Oµ ρ�υ, !ν�N S ,Iλι�ς εpναι συµπ�ληµα κα� συρ-
ραφ. παλαιNν µυκηναϊκNν δηµ�τικNν τραγ�υδιNν κα� παραδQσεων, τ� Yπ�>α
Y π�ιητ.ς συγκ5ντρωσε, !πε7εργ�σθηκε κα� �ν�π��ησε π5ρι7 �ν<ς θ5µατ�ς: τJς
µ νι�ς τ�� ,A-ιλλ5ως.

�O κQσµ�ς τJς ,Iλι�δ�ς �τ�ι Y µυκηναϊκ<ς κQσµ�ς κινε>ται µ5σα στ< Sρακλει-
τικ< πνε�µα, mπ�υ πατOρ π=ντων εhναι x πBλεµ$ς. ΠρQκειται γι� jνα δυναµικ<ν
κQσµ�, Lµπλεων σφρ�γ�υς κα� HωτικQτητ�ς, π�0 Vπ< Lρωτα HωJς καταφ�σκει
στ<ν περ φαν� θ�νατ�, Vρν�3µεν�ς τ.ν πλ 7η κα� τ.ν Vν�α τJς γηρασµ5νης
HωJς. �O πQλεµ�ς κι Y θ�νατ�ς εpναι παντ�� κα� π�ντα, �k �ρωες mµως τρωγ�-
π�ν�υν κα� τραγ�υδ��ν. OTδQλως θρην��ν γι� τ.ν Vνθρ@πινη µ�>ρα, π�0 θ5λει
τ<ν ?νθρωπ� aναρ σκιvς· δ�πλα στ�ς πυρ5ς, π�0 θ� κα3σ�υν τ�ς σ�ρ�0ς τ�� Πα-
τρQκλ�υ κα� τ�� �Eκτ�ρ�ς, �k µα-ητ8ς Vλαλ�H�υν Oπ8ρ τJς HωJς. Ok µα-ητ8ς µπ�-
ρε> ν� πεθα�ν�υν, S VνθρωπQτητα mµως εpναι Vθ�νατη. Π5ραν τNν -αλασµ�των
κα� τNν καµ5νων καρα�ιNν Y �λι�ς π�ρε3εται σταθερ� κι S θ�λασσα Vνασα�νει
γαλ νια. ΠρQκειται γι� µι� Vντ�θεση, δι� τJς Yπ��ας Y π�ιητ.ς διδ�σκει τ.ν
πραγµατικ. kστ�ρ�α τ�� κQσµ�υ Vπ< τ.ν στιγµ. τJς γεν5σε@ς τ�υ µ5-ρι τ�� τ5-
λ�υς τ�υ.

�H VτµQσφαιρα τJς ,Oδ3σσειας εpναι αRθαλQεσσα κα� �k �ρω5ς της !λ�-ιστα
σ-ετ�H�νται µ8 τ�0ς πεισιθ�νατ�υς Mυκηνα��υς. �O ,Oδυσσε0ς εpναι π�λ3ν��ς
κα� π�λ3τρ�π�ς. ΠρQκειται γι� jναν κQσµ� πρ�σαρµ�στικQ, µ8 καλ�0ς τρQπ�υς.
�H Hω. εpναι π�λ3πλ�κη, Y λQγ�ς περ�τε-ν�ς κα� �k VναHητ σεις τNν Vνθρ@πων
γ ινες. �O Zε0ς !7ακ�λ�υθε> �5�αια ν� κρατ;v τ< σκJπτρ� στ<ν KOλυµπ�, �k !πι-
κλ σεις τNν Vνθρ@πων oστQσ� Vπευθ3ν�νται στ<ν Al�λ�, τ<ν θε< τJς !ν5ργει-
ας... �H ,Oδ3σσεια δ8ν διαφ5ρει µQν� oς πρ<ς τ.ν σ3λληψη τJς HωJς Vλλ� κα�
στ<ν τQν� κα� στ.ν µ�ρφ , γι’ αTτ< κα� Oστερε> τJς ,Iλι�δ�ς, S Yπ��α Vνακαλε>
στ.ν µν µη µας jναν φυσικQ, Vληθιν< κα� Vνθρ@πιν� κQσµ�.

�O �Oµηρ�ς εpναι Y δηµι�υργ<ς mλων τNν Vρ-5τυπων µ�ρφNν τ�� κQσµ�υ, Y
µ5γας π�ιητ.ς τJς VνθρωπQτητ�ς. Epναι Y πρNτ�ς π�0 κατενQησε τ�ς ?πειρες δυ-
νατQτητες τ�� γραπτ�� λQγ�υ, Y Yπ�>�ς τQτε δ8ν L-αιρε τ�� Vν�λ�γ�υ σε�α-
σµ��. �O π�ιητ.ς Lνιωσε, mτι Y �k�σδ π�τε λQγ�ς, τ< �k�νδ π�τε Lπ�ς, mσ� σπ�υ-
δα>� κι ?ν εpναι, εpναι πτερQεν �τ�ι φ3λλ� στ<ν ?νεµ�, καταδικασµ5ν� ν’ Vφα-
νισθIJ !παφι5µεν� στ.ν ε�θραυστη µν µη τNν Vνθρ@πων. Γι’ αTτ< κα� Vπεφ�-
σισε ν� γρ�ψIη, ν� φυλακ�σIη τ� Lπη στ< 73λ�, τ< µ5ταλλ� u τ.ν µεµ�ρ�νη· ν� xµη-
ρεSσcη ( = «θ5σIη Oπ< Vκινησ�αν) τ.ν φων ν, !7 �� κα� τ’ aν�µ� τ�υ.

T� περ� Vπ�υσ�ας γραφJς τ.ν !π�-. !κε�νη Vπ�τελ��ν µικρ�π�λιτικ8ς Vστει-
Qτητες, διQτι, ?ν στ.ν Vρ-. τJς π��ησης Oπ�ρ-Iη Y λQγ�ς, στ.ν Vρ-. µιvς π��η-
σης YµηρικJς Oπ�ρ-ει S γραφ .

Σαρ=ντ$ς ΠCν
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EHναι �U δ�]ασ�ες κα� �U λατρευτικ;ς πρ/]εις-τ.π�ι jς
Qκδ?λωση π�στης στ� θε6τητα. EYδικAτερα τ4 θρησκευτικ4 λεγ6µεν� συνα�σθηµα
]εκ�νησε �π4 τ4 δ7�ς/φ62� τ�R �γνAστ�υ (µ��ρα, �σθ7νεια, θ/νατ�ς) κα� πρ�:ωρεM
σ; �ναT?τηση Qρε�σµατ�ς κα� ν�?µατ�ς τCς TωCς.

`Oπως P Uστ�ρ�α τCς κ�ινων�ας τ�R �νθρAπ�υ δ;ν εHναι γραµµικ?, Vπως θ7λει τ4
κατεστηµ7ν� νE �π�δε:θ�Rµε, Nτσι κα� P θρησκε�α Lλλ�τε pταν τρ�µερ� κα� Lλλ�τε
ταυτιT6ταν µ; τ�ν φιλ�σ�φ�α (= �ναT?τηση τ�R καλ�R κ�γαθ�R τε κ�ληθ�Rς). Σ; φω-
τειν;ς Qπ�:7ς, π.:. στ�ν �ρ:α�α FEλλ/δα, P θρησκε�α περιωριT6ταν jς θεσµ4ς στ�ς τε-
λετHς τCς Π6λεως κα� τ4 �τ�µικ4 σ@Lας. �Aντ�θετα σ; σκ�τειν;ς περι6δ�υς, �νε]αρ-
τ?τως Qπιπ7δ�υ X ε9δ�υς π�λιτισµ�R, pταν X ψυ:�λατρ�α X λατρε�α στ�ι:ε�ων τCς
φ.σης X θε�κρατ�α X δ�γµατισµ6ς. Συν?θως �παιτ�Rνται P |παρ]η qν4ς δ6γµατ�ς,
qν4ς «Uδρυτ�R», qν4ς «Uερ�R 2ι2λ��υ», Gπωσδ?π�τε qν4ς Uερατε��υ, 9σως κα� κ/π�ια
µυστ?ρια. �Eκφρ/Tεται δ; P θρησκε�α µ; θε$λ$γ;α, λατρε;α κα� ν$$τρ$π;α/τρBπ$
[ω*ς (στ6:�υς).

OU Rνδρε0$ι Vµως (Vνδρε�α = P �ρετ?, π�8 κατE Πλ/τωνα :ωρ�ς αWτ� �U Lλλες
τρεMς, φρ6νηση, σωφρ�σ.νη κα� δικαι�σ.νη, δ;ν N:�υν δι/ρκεια) παρακ/µπτ�υν τE
δ.� πρDτα κα� στ�:ε.�υν �π’ εWθε�ας στ�ν καταν6ηση τCς �Aλ?θειας (\ντως ^Oν)
µ; τ� 2�?θεια τCς Σ�φ�ας κα� τ�R «γνDθι σαυτ6ν».

H ΘPHΣKEIA ΓENIKΩΣ.

«ΛOΓIA IHΣOY»
Πρωτ�ευαγγEλι� κα# 4Eλληνικ+ ΣκEψη*

* ∆ηµ�σιε.ω τ4 Lρθρ� αWτ4 τ�R κ. KAστα Kαρµιρ/ντT�υ, Qπειδ� τ4 θεωρD jς θεµιτ� pπ$κειµενικO
δι7]�δ� στ4 �ντικειµενικ4 (= Uστ�ρικ4 κα� Yδε�λ�γικ4) �δι7]�δ� τ�R FEλληνισµ�R. [Σηµ. τ$D WκδBτη.]

FH φιλ�λ�γ�α µ; θ7µα τ4ν �Iησ�R εHναι �π7ραντη· λ.:. στ4ν 204
αY. �U σ�2αρ;ς µελ7τες-θεωρ�ες περ� �Iησ�R eπ�λ�γ�T�νται πα-
γκ�σµ�ως σ; � 15.000 τ6µ�υς1. T4 εWρ8 φ/σµα τDν �π6ψεων,
�ρνητικDν X θετικDν, �U αUρ7σεις π�8 Qµφαν�σθηκαν �π4 τE
πρDτα µετE �Iησ�R :ρ6νια (Vπως λ.:. �U Γνωστικ��), τE σ:�σµα-
τα, �U δι/φ�ρες «Qκκλησ�ες», qταιρεMες κ.λπ. πρ�]εν�Rν σ.γ:υ-
ση στ4ν σκεπτ6µεν� Lνθρωπ�.
Kα� τE θρησκευτικE - θε�λ�γικE Lρθρα :ιλι/δες Pµερησ�ως· τ4
παρ4ν δ;ν εHναι τ7τ�ι�. FAπλDς πρ�σπαθεM νE �νακιν?σOη Kνα
«]ε:ασµ7ν�» θ7µα· τ�ν |παρ]η qν4ς :αµ7ν�υ (γιE π/ντα;) 2ι-
2λ��υ, τDν «Λ�γ�ων ,Iησ��», κα� τ�R πιθαν�R περιε:�µ7ν�υ τ�υ.



ΓνAρισα τ�ν |παρ]η τ�R 2ι2λ��υ αWτ�R πρDτα σ; συν7ντευ-
]η τ�R καθ. Θε�λ�γ�ας σ; πανεπιστ?µι� τDν HΠA Γ. Zερ2�R στ4 «∆», τ. 210, �ργ6-
τερα σ; 2ι2λ�α τ�R καθ. Θε�λ�γ�ας τ�R Πανεπιστηµ��υ �AθηνDν Σ. �Aγ�υρ�δη1,5. T�
]7ρ�υµε γιE τ4 σ.γγραµµα αWτ6; Λ�γα πρ/γµατα κα� ]ε:ασµ7να. K/π�υ στ�ν π�λ.-
τ�µη «Πατρ�λ�γ�α» eπ/ρ:ει P �ναφ�ρE τ�R EWσε2��υ τ�R Παµφ�λ�υ2, Qπισκ6π�υ
Kαισαρε�ας (260-339 µ.X.): «.. τ�� δ8 Παπ�α !πισκQπ�υ �IεραπQλεως συγγρ�µµατα π5-
ντε τ<ν Vριθµ<ν φ5ρεται, � κα� !πιγ5γραπται “λ�γ�ων KυριακNν !7 γησις”»: EWσ.
(:ρ6ν. post train 1) κα� Maximus (comf.). EYς τ4 αWτ6: «Mατθα>�ς µ8ν ��ν ,E�ρα=δι
(;) διαλ5κτ�ω τ� “λQγια ,Iησ��” συνεγρ�ψατ�, Sρµ νευσε δ8 τα�τα oς �ν δυνατ<ς
jκαστ�ς»2. Kα� «κατ� Mατθ�αν παραδQσεως λQγ�ι VπQκρυφ�ι». ∆ηλαδ� G Παπ�ας
(�π7θανε περ� τ4 156 µ.X.) Nγραψε τ4 «Λ�γ�ων KυριακDν (= τ�R Kυρ��υ) �E]?γησις»
σ:�λι/T�ντας Kνα �ντ�γραφ�, π�8 εH:ε, τDν «Λ�γ�ων �Iησ�R», π�8 συν7γραψε κ/-
π�ι�ς MατθαM�ς X Mατ�ας περ� τ4 60 µ.X.

Π�ι6ς pταν αWτ4ς G MατθαM�ς-Mατ�ας; EHναι G MατθαM�ς G µαθητ�ς τ�R �Iησ�R;
^Aγνωστ�. Π/ντως G συγγραφ7ας τDν «Λ�γ�ων» δ;ν ταυτ�Tεται µ; τ4ν τ�R κατE
«MατθαM�ν» εWαγγελ��υ (� 160 µ.X.). FO MIρκ�ς, 2.13, τ4ν lν�µ/Tει7 «Λευ=ν τ<ν
(υU4ν) τ�� ,Aλφα��υ καθ µεν�ν !π� τ< τελ@νι�ν (= ταµεM� φ6ρων) παρ� τ.ν θ�λασ-
σαν» (= λ�µνη Γαλιλα�ας). Γνωρ�T�µε, Vτι �U περιφρ�ν�.µεν�ι �π4 τ4 Y�υδαϊκ4 Uε-
ρατεM� «τελDναι» pσαν µ� �I�υδαM�ι X qλλην�T�ντες �I�υδαM�ι.

ΛBγι$ν: FH λ7]η δ;ν σηµα�νει Vπως σ?µερα3 «λεγ6µενα», �λλE 1. :ρησµ4ς σ; πεT4
λ6γ�, 2. πρ6σταγµα, 3. Lθρ�ισµα καν6νων. Στ�ν FEλλ/δα π�λλE 2ι2λ�α Qγρ/φησαν
µ; |φ�ς Qπιγραµµατικ6, λακωνικ6. Παραδε�γµατα: «FYπ�θCκαι» τ�R Xε�λων�ς,
«�Aκ�.σµατα» τ�R Πυθαγ6ρα µ; ρ?σεις 2ρα:.γραφες, «K.ριαι δ6]αι» τ�R �Eπι-
κ�.ρ�υ, jς κα� τ4 περ�φηµ� «Περ� φ.σεως» τ�R FHρακλε�τ�υ µ; σ.ντ�µ�υς �φ�ρι-
σµ�8ς (Nµειναν 126 �π�σπ/σµατα) κ.L.

FEπ�µ7νως τE «Λ6για �Iησ�R» θE pταν «πρωτ�ευαγγ7λι�» περι7:�ν µBν$ διδα:;ς
eπ4 µ�ρφ� πυκν�R �π�φθεγµατικ�R λ6γ�υ κα� συνεπDς πι4 Lµεσ� κα� Nγκυρ� �π4
τE µετ7πειτα εWαγγ7λια. ∆υστυ:Dς δ;ν 2ρ7θηκε �{τε αWτ4 �{τε P «�E]?γησις» τ�R Πα-
π�α. Γι’ αWτ4 �κ/µατ�ι Qρευνητ;ς Vπως G καθ. �Aγ�υρ�δης4 κα� Lλλ�ι λαµπρ�� θε�-
λ6γ�ι, κυρ�ως Γερµαν��, Nθεσαν στ6:� TωCς τ�ν ε|ρεση τDν «Λ�γ�ων», 9σως κ/π�υ
παρα:ωµ7νων.

MετE �π4 φιλ�λ�γικ� �ν/λυση N:ει γ�νει
σ:εδ4ν �π’ Vλ�υς �π�δεκτ6, Vτι τE τρ�α συν�πτικE (= παρ/λληλα) εWαγγ7λια (Mατθ.,
M/ρκ�υ κα� Λ�υκI) σ:ε-
τ�T�νται µετα]. τ�υς jς
q]Cς (ΣP. 1): TE κατE
«MατθαM�ν» κα� κατE
«Λ�υκI» εWαγγ7λια
πCραν τE RφηγηµατικC
στ�ι:εMα �π4 τ4 �ρ:αι6τερ6 τ�υς κατE «MIρκ�ν» (�ρ:Eς 2�υ αY). Kα� τE διδακτικC
�π4 τ4 eπ�θετικ4 2ι2λ�� Q = Quelle = Πηγ?. ^Oντως τE διδακτικE :ωρ�α τ�R Mρ. εHναι
σ:ετικE π�λ8 λ�γα. FH Q. ταυτ�Tεται µ; τE «Λ6για» X πηγ/Tει �π’ αWτ/; MIλλ�ν τ4
δε.τερ�. ^Iσως τ�ς λ�γες διδα:;ς νE τ�ς πCρε κα� G MIρκ�ς �π4 τE «Λ6για».
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ΣP*µα 1.

κατ� M7ρκ�ν
κατ� Mατθα8�ν

κατ� Λ�υκ7ν➘
➚ ➚➚Q(uelle) = πηγ:

(«Λ
για ;Iησ��»);



�Eφ’ Vσ�ν δ;ν 2ρ7θηκε τ4 :ειρ6γραφ�,
κ/π�ι�ι Qρευνητ;ς πρ�σπ/θησαν νE τ4 συνθ7σ�υν, eπ�θ7τ�ντας Vτι τE 0περι7:�νται
στE τρ�α συν�πτικE εWαγγ7λια, Yδ�ως στE κατE MατθαM�ν κα� Λ�υκIν. ̂ Eθεσαν λ�ιπ4ν
τρ�α κριτ?ρια5 αWθεντικ6τητας: α. ^Aν τ4 λBγι$ν �ντιτ�θεται στ4ν �I�υδαϊσµ6 (!). L.
^Aν δ;ν :ρησιµε.Oη στ�ν �ντιµετAπιση Qρ�δων, αUρ7σεων τCς πρωτ�:ριστιανικCς
Qκκλησ�ας. Kα� γ. ^Aν συµ2αδ�TOη µ; τ4ν πυρCνα τCς διδασκαλ�ας τ�R �Iησ�R (�λλη-
λ�συµπλ?ρωση τDν λ�γ�ων)· κατ72αλαν πρ�σπ/θεια νE πληρ�Rν κα� τE τρ�α κριτ?-
ρια. ̂ Eτσι G A. Harnak, G µ7γας γερµαν4ς θε�λ6γ�ς τ�R 19�υ αY., Qπρ6τεινε τE «Logia
Jesu», G δ; A. Resch τE «^Aγραφα» (Agrafa)6 πρDτα µ; 177 λ6για, µετ/, τ4 1906, µ;
µ6ν� 34. TE δ.� 2ι2λ�α δ;ν εeρ7θησαν σ; καµµ;α qλληνικ� 2ι2λι�θ?κη!

ΠρAιµες πρ�σπ/θειες �να2�ωσης Nγιναν �π4 τ4ν 2� αY. µ; κ/π�ια �π6κρυφα (= µ�
καν�νικE κατE τ�ν �Eκκλησ�α) εWαγγ7λια5· Yδια�τερα τ4 εWαγγ7λι� τ�R ΘωµI, π�8 2ρ7-
θηκε πρ4 20ετ�ας, περι7:ει µBν$ λ6για, 114 συν�λικ/, Q] �ν µερικE περιλαµ2/ν�νται
στE εWαγγ7λια τDν Mτ. κα� Λ.

Λ6γnω τ�τλ�υ ν�µ�Tω Vτι τE «Λ6για» δ;ν περιεM:αν γεγ�ν6τα τCς TωCς τ�R �Iησ�R
�{τε παρα2�λ7ς. ̂ Iσως µ6ν� παρ�ιµ�ας (�Iω. 10.2), δηλ. σ.ντ�µ�υς µ.θ�υς � 6 σειρDν,
Vπως π.:. �U µ.θ�ι τ�R AYσAπ�υ.

M; 2/ση τE τρ�α κριτ?ρια θE πρ�τε�ν�υµε πρ�τ/σεις-λ6για �π4 τE
εWαγγ7λια, κυρ�ως τE κατE Mτ. κα� Λ., θ7τ�ντας Kνα Qπιπρ6σθετ� καν6να: NE N:�υν
2αθ.τατ� }θικ4 µ?νυµα \:ι µ6ν� 2ελτ�ωσης τCς κ�ινων�ας �λλE κα� τ�R �τ6µ�υ µ7σnω
τCς αWτ�γνωσ�ας-Qπ�γνωσης. Kα� 272αια θE συγκριθ�Rν µ; �ντ�στ�ι:α λBγια τCς
qλληνικCς σ�φ�ας. �Aς �ρ:�σ�υµε λ�ιπ4ν τ� συλλ�γ� λ$γ;ων, Vσ� �ντικειµενικE µπ�-
ρ�Rµε, κα� 9σως �ντιληφθ�Rµε Lν \:ι τ; πρ/γµατι εHπε G �Iησ�Rς, τ�υλ/:ιστ�ν πQς τ4
Qνν6ησαν �U �κρ�ατ7ς τ�υ.

(�Aρ:�T�υµε �π4 τ4ν �κρ�γωνιαM� λ�θ�:)

«Vγαπ σεις τ<ν πλησ��ν σ�υ qς σεαυτ5ν» (Mρ. 12.31, Mτ. 19.19 + 22.39, Λ.10.22,
�Iω. 13.34). T4 κλειδ� τ�R λ�γ��υ εHναι τ4 oς σεαυτ<ν = Qφ’ Vσ�ν µ/θOης νE

�γαπIς τ4ν qαυτ6ν σ�υ [«ΓνNθι σαυτQν»: X�λων], θE µπ�ρOCς νE �γαπ?σOης κα� τ4
Lλλ�ν. «MO κακ$λBγει τ$Zς πλησ;$ν»: X�λων.

... κα� G :ρυσ�Rς κανAν: «π�ντα mσα Vν θ5λητε �να π�ιNσιν Oµ>ν �k ?νθρωπ�ι,
�6τω κα� Oµε>ς π�ιε>τε αTτ�>ς· ��τ�ς γ�ρ !στιν Y νQµ�ς κα� �k πρ�φJται»: Mτ.

7.12. (Στ�8ς ν6µ�υς κα� τ�8ς πρ�φCτες τDν FE2ρα�ων G �Iησ�Rς �ντιπαραθ7τει τ4 σ@-
Lας). [«mσα νεµεσ;vς (= γιE Vσα �γανακτεMς �π6...) τ�N πλησ��ν, αTτ<ς µ. π��ει»: Πιτ-
τακ6ς. «(ΘαλCς) Lφη... � τ�>ς ?λλ�ις !πιτιµNµεν (= κατακρ�ν�υµε) αTτ�� µ. δρNµεν»·
∆ι�γ. Λα7ρτ. I36: «� �T ��3λει π�ιε>ν σε �τ5ρ�ω µ. π�ι σεις».

Συνε:Dς Qπαναλαµ2αν6µεν�: «Y L-ων �τα Vκ�3ειν Vκ�υ5τω»: Mρ. 4.9+22/7.16,
Mτ. 11.15 κα� Λ. 8.8+14.35. FO Σ�φ�κλCς διδ/σκει στ4ν «OYδ�π�δα T.ρανν�»:

«Vν5-�υ· ?κ�υε Vν ��ς L-ων» C. 674. «Kακ�� µ�ρτυρες Vνθρ@πων cφθαλµ�� κα� �τα
�αρ��ρ�υς ψυ-�ς !-Qντων»: FHρ/κλειτ�ς 107. «T�� δ8 λQγ�υ.. V73νετ�ι (= δ;ν κα-
ταν��Rν) γ�γν�νται ?νθρωπ�ι κα� πρQσθεν u Vκ��σαι κα� Vκ�3σαντες τ< πρNτ�ν».
(ΓιE τ�ν πρ�σθ?κη «x ν$Qν ν$ε;τω...» Lν γνωρ�TOη κ/π�ι�ς �ναγνAστης κ/τι, �ς
γρ/ψOη στ4 «∆»)· «Y δυν�µεν�ς (πρ�) -ωρε>ν -ωρε�τω»: Mτ. 19.12.
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FH κλε�ς τCς διδα:Cς: «Y εOρ�ν τ.ν ψυ-.ν αTτ��, Vπ�λ5σει αTτ ν, κα� Y Vπ�-
λ5σας τ.ν ψυ-.ν αTτ��, jνεκεν !µ�� εOρ σει αTτ ν»: Mτ. 10.39 κα� 16.25. T4

λ6γι�ν αWτ4 eπ/ρ:ει �λλE σ; παραλλαγ� κα� στ�8ς MIρκ� 8.35 κα� Λ�υκI 9.24 κα�
17.33, jς πρ4ς τ�ν �ρ:ικ� πρ6ταση, πρ�σδ�δ�ντας Vµως σωτηριακO :ρ�ι/: «mς γ�ρ
?ν θ5λIη τ.ν ψυ-.ν αTτ�� σNσαι...». Mεταφρ/Tω τ4 πρDτ� θεωρDντας τ� jς αWθε-
ντικ6: AWτ4ς π�8 θE 2ρOC τ� ψυ:? τ�υ (= τ4ν διαµ�ρφωµ7ν� QγA/qαυτ6 τ�υ µ7σnω τCς
Qπ�γνωσης)9, θE τ4ν :/σOη (= διαλ.σOη) κα� διαλ.�ντας τ4 QγA τ�υ Q] αYτ�ας (τCς δι-
δα:Cς) µ�υ, θE 2ρOC τ�ν πραγµατικ� «ψυ:�» (= qαυτ6 τ�υ, τ4 ^Oντως ^Oν: Πλ/των
«ΦαMδρ�ς» 249c).

FH Qπ�σηµη7 µετ/φραση τCς λ7]εως «ψυP?» = Tω� �λλ�ιAνει λανθασµ7να τ4 ν6η-
µα τ�R λ�γ��υ, καθ’ Vσ�ν πρ4 κα� µετE G MIρκ�ς Qπε]ηγεM σαφ7στατα: «mστις !θ5λει
cπ�σω µ�υ Vκ�λ�υθε>ν (= �ντιληφθOC) Vπαρνησ�σθω �αυτ<ν κα� Vρ�τω τ<ν σταυρ<ν
αTτ�� [καθ’ Sµ5ραν: Λ.] (= τ4 καθηµεριν4 2αρ8 φ�ρτ�� τCς γνAσης) κα� Vκ�λ�υθε�-
τω µ�ι»· κα� µετ/: «τ� γ�ρ �φελε>ται ?νθρωπ�ς κερδ�σας τ<ν κQσµ�ν mλ�ν, �αυτ<ν δ8
Vπ�λ5σας u Hηµιωθε�ς;» (Λ.). T4 9δι� στ�8ς Λ�υκI κα� Mτ. 16.24.

FH Q]α�ρετα Qκφρασµ7νη διαδικασ;α τ*ς Wπ;γνωσης (γνDθι σαWτ4ν) στ4 λ6γι� αWτ4
εHναι τ4 κλειδ� τCς qλληνικCς σ�φ�ας· διαλ7γω Kνα κα� µ6ν� �ντ�στ�ι:� λ6γι�/�π6-
φθεγµα τ�R �Eπ�κ�υρ�υ: «�O αTτ<ς -ρQν�ς κα� γεν5σεως τ�� µεγ�στ�υ Vγαθ�� (= σ�-
φ�ας) κα� Vπ�λ3σεως (= Q]αφαν�σεως) τ�� �αυτ��»: Πρ�σφAνησις XLII.

FH µ6νη Qπαγγελ�α: «∆ε�τε (= QλIτε) πρQς µε π�ντες �k κ�πιNντες (µ; πνευ-
µατικ;ς �νησυ:�ες) κα� πεφ�ρτισµ5ν�ι κVγ� Vναπα3σω (καθ�δηγ?σω) Oµvς·

?ρατε τ<ν HυγQν µ�υ (κυρι�λ. = 2αρ8 φ�ρτ��/σταυρ6ς – P τραυµατικ� Qµπειρ�α τCς
Qπ�γνωσης) !φ’ Oµvς κα� µ�θετε Vπ’ !µ��, (δι)mτι πρ;vQς εRµι κα� ταπειν<ς (= σεµν4ς)
τIJ καρδ�;α, κα� εOρ σετε Vν�παυσιν (= πλ?ρη τα.τιση µ; τ4 «L:ρ�ν�»/�ε� �ν)· Y γ�ρ
HυγQς µ�υ -ρηστ<ς» (= xφ7λιµ�ς): Mτ. 11.28. Kα� P qλληνικ� ρ?ση: «Vγαθ� κQπ�ις
κτNνται».

Pεαλισµ6ς: «Vκ�λ�3θει µ�ι κα� ?φες τ�0ς νεκρ�0ς θ�ψαι τ�0ς �αυτNν νε-
κρ�3ς»: Mτ. 8.22. T4 σκληρ4 αWτ4 λ6γι�ν πρ�ϋπ/ρ:ει στ4ν FHρ/κλειτ�, �π. 96:

«ν5κυες γ�ρ κ�πρ�ων !κ�λητQτερ�ι» (= γιατ� �U «νεκρ��» πρ7πει νE εHναι πι4 �π�-
2λητ7�ι/�π�ρρ�ψιµ�ι κα� �π4 τ�ς κ�πρι7ς). ΦυσικE δ;ν µιλ/ει γιE πτAµατα, Vπως �U
«µεταφραστ;ς» τ�R FHρ. qρµηνε.�υν (Dodds, Conche κ.L.)10, �φ�R εHναι σε2αστE σ;
Vλες τ�ς κ�ινων�ες, �λλ/, Vπως κα� G �Iησ�Rς, γιE τ�8ς νεκρ�.ς-TDντες, τ�8ς «Lδει-
�υς» �π4 αYσθ?µατα κα� πνεRµα. FAπλI G λα6ς µας λ7γει: «Ok νεκρ�� µ8 τ�0ς νε-
κρ�3ς»... T4 λ6γι�ν τ�R �Iησ�R Q]ηγεM τ4 σκ�τειν6τατ� λ6γι� τ�R FHρ/κλειτ�υ!

�Eπιλ�γ?, G µRθ�ς τDν GδDν: «ERσ5λθετε δι� τJς στενJς π3λης (δι) mτι πλα-
τε�α S π3λη κα� εTρ3-ωρ�ς S Yδ<ς S Vπ�γ�υσα (= π�8 GδηγεM) εRς τ.ν Vπ@-

λειαν κα� π�λλ�� �k εRσερ-Qµεν�ι δι’ αTτJς· (δι)mτι στεν. S π3λη, κα� τεθλιµµ5νη (=δ.-
σκ�λη) S Yδ<ς S Vπ�γ�υσα εRς τ.ν Hω.ν (= Qπ�γνωση τ�R EHναι) κα� cλ�γ�ι εRσ�ν �k
εOρ�σκ�ντες αTτ ν»: Mτ. 7.13· «!ν Yδ�N δικαι�σ3νης»: 21.32. FOµ��ως G Λ�υκIς, 13.24,
πρ�τρ7πει: «Vγων�Hεσθε εRσελθε>ν δι� τJς στενJς π3λης».

M; τE 9δια �κρι2Dς λ6για GµιλεM G ∆ηµ�σθ7νης, 263.23: «�AπλNς τ.ν Yρθ.ν Yδ<ν
περ� τ.ν δικαι�σ3νην διαλε7�µεν�ι». EHναι G 9δι�ς µRθ�ς G τ6σ� �γαπητ4ς στ�8ς
`Eλληνες, π�8 συν7γραψε G «π�σσ�φ�ς, �αρ0ς» Πρ6δικ�ς στ4 2ι2λ�� τ�υ «�Ωραι»,
�π6σπασµα: «... τ<ν �HρακλJ τIJ ,AρετIJ κα� Kακ�;α... S Kακ�α εpπεν· �Ω �Hρ�κλεις oς
-αλεπ.ν (= δ.σκ�λη) κα� µακρ�ν τ.ν Yδ<ν !π� τ�ς σωφρ�σ3νας S γυν. (�Aρετ�) διη-
γε>ται! !γ� δ8 y;αδ�αν (= ε{κ�λη) κα� �ρα-ε�αν Yδ<ν !π� εTδαιµ�ν�αν (εWηµερ�α/�σκε-
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ψ�α) ?7ω σε».

T4 πνεRµα σ; συνε:C Qγρ?γ�ρση:
«�Yµε>ς Lστε τ< �λας τJς γJς· !�ν τ<

�λας µωρανθIJ, !ν τ�νι \λισθ σεται;» (=
�EσεMς, π�8 µ; �ντιλαµ2/νεσθε, εHσθε τ4
ΠνεRµα τCς γCς· �ν �τ�ν�σOη, πDς θE ]α-
ναλµυρ�σOη/σ; διαρκC Qγρ?γ�ρση;). Συνε:�Tει: «εRς �Tδ8ν Rσ-3ει Lτι εR µ. �ληθJναι L7ω
κα� καταπατε>σθαι Oπ< τNν Vνθρ@πων»: Mτ. 5.13. �Eπ�σης Mρ. 9.50 κα� Λ. 14.34 (=
τ�π�τα δ;ν θ’ �]�TOη πι/, παρE νE πετα:θOC εWτελισµ7ν� �π4 τ�8ς �νθρAπ�υς).

FO Mρ. Qπε]ηγεM: «πNς πυρ� \λισθ σεται» 9.49 [πRρ = Kνα �π4 τE 4 στ�ι:εMα-ριTA-
µατα τDν FEλλ?νων, σηµα�νει Wπ;γνωση]. FO MατθαM�ς Vµως µ; µ�ναδικ� qλληνικ�
κ�µψ6τητα |φ�υς :ρησιµ�π�ιεM σ:Cµα λ6γ�υ :ιαστ� κα� µεταφ�ρIς µ; παρ�µ��ωση
(πνεRµα = zλας) κα� Gµ�η:�α (µωρανθOC-µαρανθOC): «,Aριστ�φ�ν�υς �λες (=
πνεRµα/κρ�σεις) πικρ�� κα� τρα-ε>ς»: �Aθ?ν. 9.366c.

FH Lµεση καταν6ηση: «?φετε τ� παιδ�α Lρ-εσθαι πρQς µε κα� µ. κωλ3ετε αTτ�·
τNν γ�ρ τ�ι�3των !στ�ν S �ασιλε�α τNν �TρανNν» [Θε��: Mρ. 10.14 κα�

Λ.18,16]: Mτ. 19.15· κα� Qπε]ηγ�Rν κα� τE 3 εWαγγ7λια: «!�ν µ. στραφJτε (= �λλ/]ε-
τε) κα� γ5νησθε oς τ� παιδ�α, �T µ. εRσ5λθητε εRς τ.ν �ασιλε�αν τNν �TρανNν» [Θε-
��: Mρ. 10.15 κα� Λ. 18.17]: Mτ. 18.3. M6ν�ν G MατθαM�ς, X µIλλ�ν G λαθρ6:ειρ δι�ρ-
θωτ?ς τ�υ, �λλ�ιAνει τ4 ν6ηµα πρ�σθ7τ�ντας τ� πρ6ταση: «mστις ταπειν@σει �αυτ<ν
oς τ< παιδ��ν... Y µε�Hων !ν τIJ �ασιλε�α τNν �TρανNν».

`Oλ�ι γνωρ�T�υµε, κα� �U ψυ:�λ6γ�ι καλ.τερα, Vτι τE παιδιE (παιδ��ν = 2 Kως 6
QτDν) δ;ν εHναι ταπεινC �{τε κEν RθQα. FAπλDς N:�υν τ�ν Qκπληκτικ� Uκαν6τητα τCς
RµεσBτητας (π.:. Tωγραφικ�) κα� τCς τα.τισ?ς τ�υς µ; τ4 παρατηρ�.µεν� µ7σα σ;
µ�α 2αθειE L:ρ�νη καταν6ηση9. T4 λ6γι�ν αWτ4 Gµ�ι/Tει QκπληκτικE µ; τ4 52 �π6-
σπασµα τ�R FHρ/κλειτ�υ: «αR�ν πα>ς !στι πα�Hων, πεσσε3ων· παιδ<ς S �ασιλη�η..»!
∆ηλ. G (�ν.παρκτ�ς) :ρ6ν�ς περιπα�Tει τ4ν Lνθρωπ�. Kα� �ντιθ7τως G σ�φ4ς σEν
παιδ� 2υθ�Tεται στ4 ^Oντως ^Oν, τ�ν πραγµατικ6τητα [πεσσε3ει]. AWτ� εHναι P 2α-
σιλε�α [τDν �WρανDν;] π�8 �ν?κει στE «παιδι/». M6ν�ν G MατθαM�ς καλεM τ�ν κα-
τ/σταση αWτ� τCς Qπ�γνωσης «�ασιλε�αν τNν �TρανNν» κα� µ/λιστα 35 φ�ρ7ς, �λλE
κα� 4 φ�ρ;ς «�ασιλε�αν τ�� Θε��», ταυτ�T�ντ/ς τες. OU MIρκ�ς κα� Λ�υκIς τ�ν lν�-
µ/T�υν µ6ν� «�ασιλε�αν τ�� Θε��» 15 κα� 33 φ�ρ;ς �ντιστ��:ως, QνnD G �Iω/ννης µ6-
ν� δ.� φ�ρ7ς!

FH µεγ/λη διαπ�στωση: «,Iδ�0 �δε u Rδ�0 !κε>· Rδ�0 γ�ρ S �ασιλε�α τ�� Θε��
!ντ<ς OµNν !στιν» = (λ7τε) ν/την QδD X ν/την QκεM εHναι· γιατ� νE π�R εHναι P

2ασιλε�α τ�R Θε�R (= σ�φ�α), µ7σα σας!: Λ. 17.21. FH καταπληκτικ� αWτ� �π�κ/λυ-
ψη δ;ν eπ/ρ:ει σ; Lλλ� εWαγγ7λι� κα� µ6ν� G ΠαRλ�ς δηλAνει Vτι «να<ς Θε�� !στε
κα� Πνε�µα Θε�� �Rκε> !ν Sµ>ν»: A´ K�ρ. 3.16 κ.�.

OU ̀ Eλληνες φιλ6σ�φ�ι θεωρ�Rσαν τ4ν ̂ Aνθρωπ� (jς εYκ6να τ�R σ.µπαντ�ς) �π�-
τελ�.µεν�ν κα� αWτ4ν �π4 τ7σσερα στ�ι:εMα: σDµα, ψυ:?, πνεRµα κα� Qπ�γνωση (πRρ).
FO Σωκρ/της πα�T�ντας lν�µ/Tει τ4 σDµα σJµα = τ/φ�: «σNµ� !στιν Sµ>ν σJµα, τJς
δ8 ψυ-Jς, !ν �� !πιθυµ�αι...»: Πλ. «Γ�ργ�ας» 493α: «τ.ν ψυ- ν... (θε�α) �Tσ�α �ς... τ��
εpναι !ρωτNντες»: Πλ., «ΦαMδ.», 78c). FEπ�µ7νως τ4 σDµα εHναι κατ�ικ�α τCς ψυ:Cς-
Qπιθυµητικ4 �λλE κα� τCς (θε�ας) �Wσ�ας-Qπ�γνωσης. ^Eτσι Nλεγαν �U `Eλληνες.

T4 µ7λλ�ν �6ρατ�ν: «Π�λλ�� δ8 Lσ�νται πρNτ�ι Lσ-ατ�ι κα� Lσ-ατ�ι πρNτ�ι»:
11
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Mτ. 19.30+20.16. (�Eπ�σης Mρ. 10.31 κα� Λ. 13.30.) EHναι συν?θης qλληνικ� Nκφραση:
«τIJ µ8ν πρ@τIη... τIJ δ8 Oστερα�;α»: Θ�υκ. 7.11· X «...�µα δ’ �k πρNτ�ι κα� 6στατ�ι»: �Iλ.
2.281. T4 ν6ηµα; «Mηδ8 jνα πρ< τ�� τ5λ�υς µακ�ριHε»: Σ6λων.

FH µεγ�στη RV;α: «mστις δ8 Oψ@σει �αυτ<ν ταπεινωθ σεται, κα� mστις ταπει-
ν@σει �αυτ<ν Oψωθ σεται»: Mτ. 23.12 κα� Λ. 14.11/18.14. FH αkδUς, P µεγ�στη

�]�α τDν FEλλ?νων, εHναι κ�σµι6της, σ72ας κ.λπ. σ; �ντ�θεση µ; τ�ν tLριν = �να�δεια,
eπερ�ψ�α. T4 ρCµα «OψQω» στ4 λ6γι�ν N:ει διπλC σηµασ�α: αWθαδι/Tω, Q]υψ6ω. T4
9δι� κα� τ4 «ταπεινQω» kτ�ι eπ�2ι2/Tω κα� σεµν.ν�µαι, εHµαι µετρι6φρων.

`Oµ�ιες ρ?σεις Nγραψαν G M7νανδρ�ς: «π�ν��ντα τ<ν lδι�ν OψNσαι ���ν» κα� G
Πλ�.ταρ:�ς: «τ� -θαµαλ� Oψ��νται», II 103 F.

FH δ.ναµη τCς 2�υλ?σεως: «ARτε>τε κα� δ�θ σεται Oµ>ν, Hητε>τε κα� εOρ σε-
τε, κρ�3ετε κα� Vν�ιγ σεται Oµ>ν»: Mτ. 7.7· παρ�µ��ως G Λ�υκIς, 11.10, Qπε-

]ηγDντας: «Y αRτNν λαµ��νει...»· κα� G �Iω/ννης ZπλI: «αRτε>τε κα� λ ψεσθε», 16.24.
FO FHρ/κλειτ�ς πρ�λ7γει (22): «(γιE τ4ν) -ρυσ<ν γ�ρ �k διH µεν�ι (= �U �ναTη-

τ�Rντες µ; π/θ�ς) γJν π�λλ.ν (Q]) cρ3σσ�υσι, κα� εOρ�σκ�υσιν Yλ�γ�ν» (:ρυσ6ν).
M; τ� 2�?θεια τCς ρ?σεως τ�R FH. µπ�ρ�Rµε νE Q]ηγ?σ�υµε τ4ν λ6γι�ν τ�R �Iησ�R:
= OU �ναTητ�Rντες τ�ν �Aλ?θεια (µ; τ�ν αWτ�γνωσ�α) π�λλE πρ/γµατα πρ7πει νE ]ε-
σκεπ/σ�υν, στ4 τ7λ�ς Vµως 2ρ�σκ�υν λ�γ� �λλE π�λυτιµ6τατ� «:ρυσ6», τ4 ^Oντως
`Oν, τ4 EHναι. «!διHησ�µην !µεωυτQν», ]εκαθαρ�Tει G FHρ.

«M. δNτε τ< �γι�ν τ�>ς κυσ� (= σκυλιE) µηδ8 ��λητε τ�0ς µαργαρ�τας OµNν
Lµπρ�σθεν τNν -��ρων... µ π�τε... ρ 7ωσιν Oµvς»: Mτ. 7.6.

FO FHρ/κλειτ�ς καλεM κ3νες τ�8ς eπερ6πτες/θρασεMς κα� �ες (= :��ρ�υς) τ�8ς :υ-
δαMα π�ι�Rντες. �Aντ�στ�ι:η παρ�ιµ�α: «�ς !κQµασεν». ^Eτσι σ; Qλε.θερη µετ/φρα-
ση τ4 λ6γι�ν τ�R �Iησ�R λ7γει: M�ν �νακ�ινAνετε τE σε2αστE λ6για σ; eπερ6πτες,
�{τε νE δε�]ετε τ4ν ψυ:ικ6 σας πλ�Rτ� σ; :υδα��υς, µ?πως κα� σIς ]εσκ�σ�υν! (εHναι
�νAφελ� κα� Qπικ�νδυν�). FO Qκ τDν qπτE σ�φDν Περ�ανδρ�ς πρ�ειδ�π�ιεM: «λQγων
Vπ�ρρ των !κφ�ρ�ν µ. π�ι��».

«δι� τ��τ� !ν παρα��λα>ς αTτ�>ς λαλN (δι)mτι �λ5π�ντες �T �λ5π�υσι (κα� κα-
ταν��Rν) κα� Vκ�3�ντες �Tκ Vκ�3�υσιν �Tδ8 συνι��σι» (�ντιλαµ2/ν�νται):

Mτ. 13.10. ̂ Eτσι G �Iησ�Rς µ; τ�ς παρα2�λ;ς δ�νει τ�ν δυνατ6τητα νE γ�νOη καταν�ητ4
αWτ4 π�8 εHναι µπρ�στE στ�8ς �νθρAπ�υς κα� δ;ν τ4 2λ7π�υν. T4 ν6ηµα τ�R λ�γ��υ
εHναι σαφ7ς. `Oµως �U �ντ�στ�ι:ες περικ�π;ς τDν M/ρκ�υ κα� Λ�υκI N:�υν �λλ�ι-
ωθC µ; λαθρ�:ειρ�ες τDν �ντιγραφ7ων τ6σ�, π�8 τ4 ν6ηµα N:ει �ντιστραφC! «Oµ>ν
(= µ6ν� στ�8ς µαθητ;ς) δ5δ�ται γνNναι τ< µυστ ρι�ν (;) τJς �ασιλε�ας τ�� Θε��,
!κε�ν�ις δ8 τ�>ς L7ω (= \:λ�!) !ν παρα��λα>ς τ� π�ντα γ�νεται (;), �να �λ5π�ντες... µ.
lδωσι κα� Vκ�3�ντες µ. συνιNσι, µ π�τε !πιστρ5ψωσι κα� VφεθIJ αTτ�>ς τ� \µαρτ -
µατα»: Mρ. 4.10. (∆ηλ. =... µιλD στ4ν \:λ� µ; παρα2�λ7ς, γιE νE �κ�Rνε κα� νE µ� κα-
ταλα2α�ν�υν, µ� τυ:4ν κατ�ρθAσ�υν κα� µεταν�?σ�υν κα� συγ:ωρεθ�Rν �U Zµαρτ�ες
τ�υς.) AWτ4 δE τ�8ς Nλειπε!! O{τε G :ειρ6τερ�ς Q:θρ4ς τ�R �Iησ�R δ;ν θE τ4ν πα-
ρ�υσ�αTε τ6σ� �λαT6να κα� κακεντρε:C. [FO �Iω/ννης παραδ6]ως δ;ν N:ει καµµ;α πα-
ραL$λO παρE µ�α µ6ν� παρ$ιµ;α (= µ.θ� σ.ντ�µ�), τ�R «π�ιµ7ν�ς», 10.2.]

FO Πλ�.ταρ:�ς στ4 «Περ� πα�δων Qκπαιδε.σεως», 13e, διδ/σκει τ4 QκπληκτικCς
Gµ�ι6τητας λ6γι6ν τ�υ: «τ< τ�ς παρ�ιµ�ας Yρvν κα� µ. Yρvν κα� Vκ�3�ντες µ. Vκ�3-
ειν».

15

14

13

12

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114904



FH τ.φλωση τDν FE2ρα�ων: «Φαρισα>�ι... (�I�υδαM�ι) Yδηγ�� εRσι τυφλ�� τυ-
φλNν· τυφλ<ς δ8 τυφλ<ν !�ν YδηγIJ, VµφQτερ�ι εRς �Qθυν�ν (= 2�θρ6λακκ�)

πεσ��νται»: Mτ. 15.14. FO �Iω/ννης σ; π�λλE Qδ/φια �ναφ7ρει τ�ν Q:θρ6τητα τDν
�I�υδα�ων λ6γnω �γν��ας/παραν6ησης τCς διδασκαλ�ας τ�υ· π.:. «δι� τ��τ� !δ�ωκ�ν
τ<ν ,Iησ��ν �k ,I�υδα>�ι κα� !7 τ�υν Vπ�κτε>ναι (= σκ�τAσ�υν) αTτQν, (δι)mτι τα�τα
!π��ει !ν σα���τ�ω» (!). [Στ4ν Λ�υκI 6.39 �λλ�ιAνεται τ4 ν6ηµα τ�R λ�γ��υ σ; �µφι-
σ2?τηση (�π6/π�ι6ν;) τCς �νωτερ6τητας τ�R �Iησ�R Nναντι τDν µαθητDν τ�υ: «κα� µ.
κρ�νετε κα� �T (= γιE νE) µ. κριθJτε... εpπε παρα��λ.ν (π��α;) τ�>ς [µαθηταMς]· µ -
τι δ3ναται τυφλ<ς τυφλ<ν Yδηγε>ν;.... ��κ !στι µαθητ.ς Oπ8ρ τ<ν διδ�σκαλ�ν αTτ��»].

FEπ�µ7νως τ�ν τ.φλωση τDν FE2ρα�ων-�I�υδα�ων G �Iησ�Rς τ�ν καταγγ7λλει µ;
�γαν/κτηση, π�8 G MατθαM�ς (15.14) φανερAνει θαυµ/σια µ; τ�ν Qκπληκτικ� πα-
ρ?:ηση τ�R ταD. �Aκρι2Dς Vπως G Σ�φ�κλCς: «τυφλ<ς τ� τ’ �τα τQν τε ν��ν τ� τ’
aµµατ’ εp»: OYδ. T.ρ. 371. (OU `Eλληνες ρ?τ�ρες κα� φιλ6σ�φ�ι Qστ6λιTαν τ4 λ6γ�
συ:ν6τατα κα� µ; παρη:?σεις π.:. «πα>ς πα�Hων πεσσε3ων...» κ.L.). FΩς πρ4ς τ�ν
Nνν�ια G FHρ., 40, λ7γει: «π�λυµαθ�η νQ�ν L-ειν (= 2αθειE καταν6ηση) �T διδ�σκει».

«... �Tδ8 ��λλ�υσιν �pν�ν ν5�ν εRς Vσκ�0ς παλαι�3ς»: Mτ. 917 (Qπ�σης: Mρ. 2.22·
κα� Λ. 5.37). Λ7γ�ντας G �Iησ�Rς τ4 λ6γι�ν αWτ4 µετE �π4 Lρνηση νηστε�ας κα�

γενικDς µ� �π�δ�:Cς τ�R ]επερασµ7ν�υ (πεπαλαιωµ7ν�υ) �π4 τBτε Mωσαϊκ�R N6-
µ�υ, ]εκαθαρ�Tει τ�ν σ:7ση τ�υ µ; αWτ4ν κα� τ�ν Π. ∆ιαθ?κη. �Aντ�θετα τUρα Vλα
τE :ριστιανικE δ6γµατα περιλαµ2/ν�υν στE UερE τ�υς 2ι2λ�α κα� τ� Π.∆. (B�2λ�ς).
[∆;ν 2ρCκα �ντ�στ�ι:� λ6γι� στ�ν FEλληνικ� Γραµµατε�α.]

TελειAνω µ; τ4ν MατθαM� (κα� Mρ., Λ.) µ; Kναν µ6ν� �π4 τ�8ς «Mακαρι-
σµ�.ς» τ�υ, τ4 περ�φηµ� λ6γι� «µακ�ρι�ι �k πτω-�� τ�N πνε3µατι (δι)mτι αTτNν

!στιν S �ασιλε�α τNν �TρανNν»: 5.3. ^O:ι �U «ταπειν��» (eπ�2ι2/T�ντες qαυτ4ν) τDν
µεταφρ/σεων �λλE �U σεµν��, �U «�ν�ικτ��» στ4 πνεRµα («iσπερ παιδ�α...») N:�υν
εWκ�λAτερη πρ6σ2αση στ4 RεK �ν (2ασ�λει� �WρανDν) µ7σnω τCς αWτ�γνωσ�ας.

�Aντ�θετα P eπερ�ψ�α-|2ρις τCς π�λυµ/θειας εHναι Qµπ6δι�. FO Kλε62�υλ�ς πρ�-
λ7γει: «π�λυµαθJ u VµαθJ». FO θεM�ς FHρ/κλειτ�ς ]εκαθαρ�Tει: «π�λυµαθ�η νQ�ν
L-ειν �T διδ�σκει».

`Eνα �µφ�2�λ� λ6γι�ν τ�R �Iησ�R �λλE κα� παρ/δ�]� εHναι τ6: «�Tκ �λθ�ν
�αλε>ν εRρ νην Vλλ� µ�-αιραν»: µ6ν� στ4 Mατθ. 10.34. FO �Iησ�Rς τCς �Aγ/-

πης κα� EYρ?νης δ;ν ταιρι/Tει µ; τ4ν π�λεµ�:αρC «δι:αστC» («�λθ�ν δι-�σαι») τDν
Qπε]ηγ?σεων τ�R Mτ. Mπ�ρεM νE συγκριθOC µ6ν� µ; τ4 π�λυσ?µαντ� λ6γι� τ�R FHρ.
53. «πQλεµ�ς π�ντων πατ ρ !στι... κα� τ�0ς µ8ν θε�0ς (= Lλλ�υς µ7ν) (�ν)Lδει7ε, τ�0ς
δ8 (= Lλλ�υς δ;) Vνθρ@π�υς, τ�0ς µ8ν δ�3λ�υς !π��ησεν τ�0ς δ8 !λευθ5ρ�υς» (�π4
τE δεσµE τ�R QγA).

�Aν �U λ7]εις µ�-αιρα = πQλεµ�ς qρµηνευθ�Rν jς κBπ$ς (= µ6:θ�ς πνευµατικ4ς /
π6ν�ς ψυ:Cς), τ6τε µπ�ρεM νE λυθOC τ4 α9νιγµα κα� τDν δ.� λ�γ�ων [«Vγαθ� κQπ�ις
κτNνται» κα� «VγαθNν κα� καλNν �Tδ8ν ?νευ πQν�υ κα� !πιµελε�ας �k θε�� διδQασιν
Vνθρ@π�ις»: Πρ6δικ�ς, «�Ωραι»]. FEπ�µ7νως P εYρ?νη/µ/:αιρα τ�R �Iησ�R εHναι τελ-
µ/τωση/µ6:θ�ς πνευµατικ4ς κα� �U παρ�µ�ιAσεις τ�8 FHρ/κλειτ�υ θε�� = Qλε.θερ�ι
κα� ?νθρωπ�ι = δ�Rλ�ι Q]ηγ�Rνται ε{κ�λα.

Kα� κλε�νω τ�ν �ναT?τηση τDν «Λ�γ�ων �Iησ�R» µ; τρ�α λQγια �π4 τ4ν «�Iω-
/ννη»: «γν@σεσθε τ.ν Vλ θειαν κα� S Vλ θεια !λευθερ@σει Oµvς»: 8.32. Πα-

ραδ6]ως µ6ν� G �Iω. :ρησιµ�π�ιεM τ�ν «�λ?θεια» jς RV;α κα� µ/λιστα 19 φ�ρ7ς.
FH θαυµ/σια ρ?ση περι7:ει δ.� �π4 τ�ς τ7σσερες µεγ/λες �]�ες τDν FEλλ?νων· τ�ν
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�λ?θεια κα� τ�ν Qλευθερ�α (�U Lλλες δ.� εHναι τ4 καλ4ν �γαθ6ν). �Aπ4 τ�ς π/µπ�λ-
λες �ναφ�ρ;ς παραθ7τω τ�ν N]�:η eπ�θ?κη τ�R Σωκρ/τη, τ� στιγµ� τ�R θαν/τ�υ
τ�υ (στ4 «Φα�δωνα» 114e): «τ�ς δ8 (Pδ�νEς) περ� τ< µανθ�νειν... κ�σµ σας τ.ν ψυ-
- ν... Vνδρε�α κα� !λευθερ�α κα� Vλ θεια».

FO lγκ6λιθ�ς: «,Eν Vρ-IJ �ν Y ΛQγ�ς κα� Y ΛQγ�ς �ν πρ<ς τ<ν Θε<ν (= θε-
ϊκ4ς)». �εκινI G �Iω/ννης τ4ν λ6γ� τ�υ �νε]/ρτητα �π4 τ�ς Qν συνε:ε��α Qπε-

]ηγ?σεις Lλλων. M; λακωνικ4 π�ιητικ4 λ6γ� παρ�υσι/Tει τ�ν λ7]η «ΛQγ�ς», π�8
στ�ν �ρ:αι6τητα εH:ε π�λλ;ς σηµασ�ες: Gµιλ�α, �ναλ�γ�α, λ�γικ?, δι/ν�ια, παγκ6-
σµι�ς ν6µ�ς, πνεRµα, θε6ς, Qπ�γνωση, καταν6ηση τ�R �Aε� ^Oντ�ς. FO FHρ/κλειτ�ς
�ρ:�Tει «Qν �ρ:OC» τ4 2ι2λ�� τ�υ: «τ�� δ8 λQγ�υ τ��δ’...». FAπλC σ.µπτωση;

FO π�ιητ�ς «�Iω/ννης» συνε:�Tει τ�ν συγγραφ� εTαγγελ;[$ντας, δηλ. δ�ν�ντας
δια2ε2α�ωση Vτι ]λ$ι N:�υµε τ�ν δυνατ6τητα πρ�σ7γγισης τCς �Aλ?θειας:

«�να π�ντες πιστε3σωσι δι’ αTτ�� (= φωτ6ς). T< φNς τ< Vληθιν<ν m φωτ�Hει π�ντα»·
1.8· «(�να) τ5κνα Θε�� γεν5σθαι»: 1.12. Kα� G FHρ/κλειτ�ς εWαγγελ�Tει (116): «Vνθρ@-
π�ισι πvσι µ5τεστι (= N:�υν δυνατ6τητα) γιν@σκειν �αυτ�0ς κα� σωφρ�νε>ν» (= σκ7-
φτ�νται σωστ/).

M; τE 21 Qδ/φια τDν EWαγγελ�ων jλ�κληρAθηκε P πρ6τασ? µας
γιE τ�ν �να2�ωση τDν «Λ�γ�ων». �Hταν Gπωσδ?π�τε αWτ/; TE eψηλE ν�?µατα π�8
περι7:�υν, τ4 κ�µψ4ν τCς Qκφρ/σεως, τ4 λακωνικ4 τCς δ�µCς τ�υς 2ε2αιAν�υν τ� γνη-
σι6τητ/ τ�υς. FH δ; τα.τισ? τ�υς µ; τ�ν �]επ7ραστη FEλληνικ� Σ�φ�α (π�8 π7ρασε
στ�8ς Γαλιλα��υς µ7σnω Φαλιστα�ων/ΠελασγDν) �π�δεικν.εται µ; τ� σ.γκριση.
FYπ/ρ:�υν 9σως κα� Lλλα λBγια κεκρυµµ7να στ4ν \γκ� τDν εWαγγελ�ων �λλE κα�
Qκτ4ς τ�.των,  τE λεγ6µενα ^Aγραφα Λ6για.

OU Qπ�σηµες θρησκευτικ;ς δ�]ασ�ες, eπ�στηριT6µενες �π4 τ�ν λαϊκ� θρησκε�α τDν
u$ρτQν <FεF�ρτα<�ρα (FOµηρ.) = πρ�σφ�ρE κα� πανηγSρεων <Vγε�ρω = συναθρ��-
Tω, pταν κα� εHναι µ7ρ�ς τDν πνευµατικDν �νησυ:ιDν τDν �νθρAπων. Παρ/λληλα
κα� �θρ�ιστικE λειτ�υργ�Rσαν �U «Qλιτιστικ;ς» µυστηριακHς τελετHς (µετ/δ�ση τCς
θε�ας :/ριτ�ς), θλι2ερE κατ/λ�ιπα τCς �παγ�ρευµ7νης �ρ:α�ας γνAσης.

OU Rνδρε0$ι τ*ς [ω*ς, «π�0 π�ν�υν Vπ< δυνατ� κρασι�» (Kα2/φης, «,EπJγα»),
π/ντ�τε παντ�R θE 2�ηθ�Rνται στ� πρ�σωπικ? τ�υς �φ.πνιση / �γDνα �π4 τE ΛB-
για τDν µεγ/λων διαν�ιDν. E9θε �U �κ/µατ�ι Qρευνητ;ς νE 2ρ�Rν τE «Λ6για �Iησ�R»,
�στε νE µε�ν�υν σEν Uερ� παρακαταθ?κη.

Kων. Kαρµιρ=ντ[$ς
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NO ETριπ;δης µιλl γιC Tρ=πε[α Σπ@ρµατ$ς!
,Aγαπητ< περι�δικ< «∆αυλ5»,
Epµαι παλαι<ς Vναγν@στης σ�υ, κα� σ�� στ5λνω jνα VπQσπασµα Vπ< τ<ν

«�IππQλυτ�» τ�� ETριπ�δη, mπ�υ γι� µ�α VκQµη φ�ρ� Y Vρ-α>�ς �Eλληνας
τραγικ<ς πρ�φητε3ει τ.ν Tρ�πεHα Σπ5ρµατ�ς, π�0 τQσ� µvς Vπασ-�λε> τ�
τελευτα>α -ρQνια. ΠρQκειται γι� τ�0ς στ�-�υς 616 jως 624, mπ�υ Yµιλε> Y
�IππQλυτ�ς κα� λ5γει τ� �7Jς (σ8 µετ�φραση τJς �Oµ�δας Φιλ�λQγων τNν
!κδQσεων «K�κτ�ς»): 

«9Ω! ∆;α, τ; eLαλες νC [$Dν γυνα0κες
στ5ν κBσµ$ τ5ν \λιBφωτ$, �να τ@τ$ι$

γιC τ$Zς RνθρUπ$υς δ$λερB κακB; T5 γ@ν$ς

▲

«,Aπ’ τ.ν Vνθρ@πινη σ�ρκα π�3 φ�γαν (τ’ Lλ�γα), κυλ��σε στ� σαγQνια τ�υς
Y VφρQς...»

(AYσ:.λ�ς, «ΓλαRκ�ς Π�τνιε.ς», �π. 18.)

KατE τ�ν �ρ:αι�ελληνικ� παρ/δ�ση G ΓλαRκ�ς Π�τνιε8ς pταν γι4ς τ�R Σι-
σ.φ�υ κα� τCς Mερ6πης �π’ τ�ς Π6τνιες τCς B�ιωτ�ας. T4 \ν�µ/ τ�υ Nµεινε στ�
Uστ�ρ�α, δι6τι, QπιθυµAντας νE αW]?σOη τ�ς Qπιδ6σεις τDν �λ6γων τ�υ, �στε π/-
ντ�τε QκεMνα νE νικ�Rν στ�8ς �γDνες, τE τ/ιTε µ; κρ7ας Lλλων κτηνDν �λλE κα�
µ; �νθρAπινη σ/ρκα. T4 �π�τ7λεσµα αWτCς τCς πρ/]ης τ�υ θυµ�Tει τ�ς σηµε-
ριν;ς «τρελλ;ς �γελ/δες»: �U �ππ�ι τρελλ/θηκαν κα� �π’ τ�ν µαν�α τ�υς κατα-
σπ/ρα]αν τ4ν 9δι� τ4ν κ.ρι6 τ�υς. FH �Eγκυκλ�πα�δεια τ�R FHλ��υ �ναφ7ρει σ:ε-
τικE τE Q]Cς: «�O Γλα�κ�ς µυθ�λ�γε>ται mτι εp-ε π�λλ�0ς κα� λαµπρ�0ς �ππ�υς.
∆ι� ν� τ�0ς κ�µIη δ8 π�λεµικωτ5ρ�υς, Lτρεφεν αTτ�0ς µ8 σ�ρκας Vνθρ@π�υ. Ok
θε�� mµως �ργ�σθησαν κα� κατ� τ�0ς !πικηδε��υς VγNνας εRς ,Iωλκ<ν πρ<ς τιµ.ν
τ�� Πελ��υ, Vφηνι�σαντες, Lθραυσαν τ< �ρµα τ�� Γλα3κ�υ κα� τ<ν !φQνευσαν
u κατ’ ?λλην παραλλαγ.ν τ<ν κατεσπ�ρα7αν.»

FO AYσ:.λ�ς, Qµπνευσµ7ν�ς �π’ τ4 µ.θ�, δηµι�.ργησε τ�ν τραγnωδ�α τ�υ
«ΓλαRκ�ς Π�τνιε.ς», στ�ν Gπ��α πρ�2/λλει τ�ν «6�ριν» (=2ιασµ4ς τCς φ.σης)
αWτ� π�8 δι7πρα]ε G ΓλαRκ�ς κα� τ�ν τιµωρ�α τ�υ �π’ τ�8ς θε�.ς. ∆υστυ:Dς �π’
τ4 Nργ� αWτ4 τ�R AYσ:.λ�υ Qλ/:ιστα �π�σπ/σµατα σAθηκαν. Στ4 πρDτ� �π6-
σπασµα G :�ρ4ς κατευ�δAνει τ4 2ασιλιI ΓλαRκ�, π�8 �να:ωρεM �π’ τ�ς Π6τνιες,
γιE νE συµµετ/σ:Oη στ�ς µ�ιραMες Uππ�δρ�µ�ες τCς �Iωλκ�R:

«ΠρNτα στ< �ασιλιv Vπ’ τ.ν καρδι� µας
τ�� εT-Qµαστε ν� L-Iη καλ< τα7�δι.»

TC σαρκ$φ=γα aλ$γα τ$D AkσPSλ$υ
καK $Y σηµερινHς «τρελλHς Rγελ=δες»
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�ν |θελες τ5 RνθρUπιν$ νC σπε;ρcης,
δHν eπρεπε νC Lγα;νcη Rπ5 γυνα0κες,

µC $Y θνητ$K νC φ@ρν$υν στ$Zς να$Sς σ$υ
Pρυσ=φι, σ;δερ$ _ PαλκB, τ5 σπ@ρµα
καθ@νας ν’ Rγ$ρ=[cη τQν παιδιQν τ$υ
µ’ ],τι πληρUνει Rν=λ$γα καK δ;Pως

φρ$ντ;δα θηλυκιC νC [$Dν στC σπ;τια.»
�H κρ�σιµη φρ�ση «τ5 σπ@ρµα καθ@νας ν’ Rγ$ρ=[cη τQν παιδιQν τ$υ» στ<

πρωτQτυπ� κε�µεν� τ�� ETριπ�δη εpναι: «πα;δων πρ;ασθαι σπ@ρµα». Kατα-
πληκτικQ.

M8 -αιρετισµ�0ς

>Aν=ργυρ$ς ΓιαννακBπ$υλ$ς
10010 ,Aθ να

TE Lλλα τρ�α διασωθ7ντα �π�σπ/σµατα εHναι �π4 τ� δι?γηση τ�R �γγελια-
φ6ρ�υ, π�8 περιγρ/φει τ4 τραγικ4 τ7λ�ς τ�R Γλα.κ�υ:

«T5σσερις Hυγ�0ς εp-ε φ�ρ�δες
µ8 πρQδετες στ� γκ5µια τ�υς φλ�γ5ρες.
T<ν Lσερναν ψηλ� (τ4 ΓλαRκ�) µ8 λ3σσα oς σ5ρν�υν
στ. ρ�-η τ�υς δυ< λ3κ�ι τ< !λαφ�κι.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,Aπ’ τ.ν Vνθρ@πινη σ�ρκα π�0 φ�γαν
κυλ��σε στ� σαγQνια τ�υς Y VφρQς.»
(Mετ/φραση T/σ�υ P�.σσ�υ, Nκδ. Tυπ�γραφεM� «Kε�µενα» 1985.)

OU σηµεριν;ς λ�ιπ4ν «τρελλ;ς �γελ/δες» �λλE κα� τE τελευτα�ως Qµφανισθ7ντα
«τρελλE» αYγ�πρ62ατα, π�8 N:�υν φ7ρει παγκ6σµι� πανικ6, εHναι �π�τ7λεσµα τCς
9διας |2ρεως π�8 δι7πρα]ε G ΓλαRκ�ς: τ4 π/θ�ς τ�υ νE πρωτε.�υν π/ντ�τε τE
δικ/ τ�υ Lλ�γα συµπ�πτει µ; τ�ν σ.γ:ρ�νη �πληστ�α τCς «α{]ησης τCς παρα-
γωγικ6τητας» µ; κ/θε µ7σ�· τE σαρκ�26ρα Lλ�γα τ�R Γλα.κ�υ συµπ�πτ�υν µ;
τ�ς σηµεριν;ς �γελ/δες κα� τE πρ62ατα π�8 σιτ�T�νται µ; κρεατ/λευρα.

Kα� τ4 �π�τ7λεσµα τCς |2ρεως (παρE φ.σιν διατρ�φCς τDν φυτ�φ/γων µ;
κρ7ατα) κ�ιν6: P τρ7λλα, π�8 GδηγεM στ�ν �π6λυτη τιµωρ�α Qκε�νων π�8 τ�ν πρ�-
κ/λεσαν. TE TnDα Qκδικ�Rνται µ; θ/νατ� τ4ν Lνθρωπ�. ^Iδια τE κ�νητρα, 9δια P
|2ρις, 9δια P ν7µεσις σ; �π6σταση τριDν :ιλι/δων QτDν. �EδD �κρι2Dς 2ρ�σκε-
ται –π7ρα �π’ τ4 µεγαλεM� τCς qλληνικCς σ�φ�ας– P Gµ�ρφιE κα� P �]�α τCς FIστ�-
ρ�ας �λλE κα� P τραγικ6τητ/ της. yAν P Uστ�ρικ� διδα:� εHναι ZπλDς γνAσεις,
fν G µRθ�ς τ�R Γλα.κ�υ X P αYσ:.λια τραγnωδ�α P 2ασισµ7νη σ’ αWτ4ν λησµ�-
ν�Rνται X µαθα�νωνται jς �καδηµαϊκC �ρ:αι�γνωσ�α, τ6τε εHναι L:ρηστα. Γι’
αWτ4 G «∆» δ;ν Nγινε κα� δ;ν θE γ�νOη π�τ; «�ρ:αι�γνωστικ4» - Qγκυκλ�παιδικ4
περι�δικ6, �λλE θE 2λ7πOη δηµι�υργικE τ�ν Uστ�ρ�α jς Σ?µερα κα� jς A{ρι�.

Π.Λ. K$υLαλ=κης



Στ4 2ι2λ�� µ�υ «FH �Aνα:ρ�ν�λ6γηση τCς Πρ�ϊστ�ρ�ας» (Qκδ.
«∆αυλ4ς» 1999, σελ. 31-34) κατα:ωρ�σθηκε µ�α παρ/γραφ�ς �ναφε-
ρ6µενη στ� παρ�υσ�α τ�R �νθρAπ�υ Qπ� τCς ΓCς. FH �νE :εMρας Qργα-
σ�α δ;ν N:ει σ:7ση µ; τ4 θ7µα αWτ6, �λλE µ; τ�ν :ρ�ν�λ�γικ� κατ/-
τα]η κα� τ�ν δηµι�υργ�α τDν τελευτα�ων π7ντε «γενDν» στ4ν εWρ.-
τερ� :Dρ� τ�R AYγα��υ, Vπως πρ�κ.πτει �π4 τE κε�µενα τDν �ρ:α�-
ων FEλλ?νων συγγραφ7ων.

FO FHσ��δ�ς στ4 Nργ� τ�υ «^Eργα κα� FHµ7ραι» (µετ. Σ. ΣκαρτσC, Qκδ. K/κτ�ς 1993, στ�-
:�ι 109-201) �παριθµ�M π7ντε γ7νη �ναδηµι�υργ�ας τ�R �νθρAπ�υ στ4ν qλληνικ4 :Dρ�.
T4ν κατατ/σσει σ; µ�α σειρE παρ�υσ�ας, παραλληλ�T�ντ/ς τ�ν µ; τE κατεργαT6µενα eπ’
αWτ�R µ7ταλλα. FH κατ/τα]η αWτ� δ;ν N:ει �Wσιαστικ� eπ6σταση :ρ�ν�λ�γικ�R Qντ�πι-
σµ�R, �λλE �π�τελεM µ�α 2αθµ�λ�γικ� δι/τα]η eπ4 τ.π�ν Qπ/θλων γιE τE }θικE κα� ψυ-
:ικE πρ�σ6ντα �π4 �π6ψεως εWγενε�ας, }ρεµ�ας κα� δικα��υ.

«ΠρNτα τ< -ρυσ< γ5ν�ς τNν Vνθρ@πων Lφτεια7αν �k θε�� τ�� ,Oλ3µπ�υ. ATτ��
LHησαν τ.ν !π�-. π�0 �ασ�λευε στ<ν �Tραν< Y KρQν�ς κα� H��σαν σ�ν θε��, µ8 75-
γν�ιαστη ψυ- , -ωρ�ς κQπ�υς, πQν�υς κα� ?σ-ηµα γερ�µατα. Π5θαιναν σ�ν δα-
µασµ5ν�ι Vπ< τ<ν 6πν�. Ep-αν mλα τ� καλ�, π�0 τ$Zς παρε0Pε aφθ$να \ Γ* καK τC
µ$ιρ=[$νταν µεταVS τ$υς.»

�Eπ� τ�R Yδ��υ θ7µατ�ς κα� G Πλ/των στ4ν «Π�λιτικ4ν» (µετ. K. Z/µπα, Qκδ. Γ. Φ7]η
1910, σελ. 29) λ7γει: «Kατ� τ.ν !π�-. τ�� KρQν�υ δ8ν OπJρ-αν τ� σηµεριν�. Ok ?νθρω-
π�ι εp-αν καρπ�0ς ?φθ�ν�υς Vπ< τ� δ5νδρα, γιατ� µQνα τ�υς φ3τρωναν Vπ< τ. γJ. Z��σαν
γυµν�� κα� !κ�ιµ��ντ� στ< 6παιθρ� -ωρ�ς στρNµα oς !π� τ< πλε>στ�ν. ∆ιQτι �k !π�-8ς τ��
Lτ�υς �σαν qπι@τερες κα� δ8ν τ�0ς στεν�-ωρ��σαν, κα� oς στρ@µατα εp-αν τ.ν ?φθ�νη
πρασιν�δα, π�0 φ3τρωνε Vπ< τ. γJ.»

KατE τ�ν περ��δ� τ�R Kρ6ν�υ �U κλιµατ�λ�γικ;ς συνθCκες π�8 Qπικρατ�Rσαν στ�ν
Qπιφ/νεια τCς ΓCς pσαν κ/τι παραπ/νω �π4 Yδανικ;ς κα� Lφηναν περιθAρια Lνετης δια-
2ιAσεως γιE Vλ�υς τ�8ς �νθρAπ�υς. M�α παραδ�σιακ� �ναφ�ρE δ�δει P «Θε�γ�ν�α»
(µετ. Σ. ΣκαρτσC, Nκδ. K/κτ�ς 1993, στ�:�ι 453-490): «S P5α γ5ννησε στ<ν KρQν� λαµπρ�
παιδι�, τ� Yπ�>α !κε>ν�ς τ� κατ�πινε, µQλις �ρ-�ντ� στ. Hω . Γι� τ<ν τελευτα>� γυιQ της,

2. TO XPYΣO ΓENOΣ.

1. EIΣAΓΩΓH.

XPYΣOYN, APΓYPOYN, XAΛKOYN,
ΣI∆HPOYN ΓENH TΩN ANΘPΩΠΩN
>EVαφαν;σθηκαν Rπ5 φυσικC φαινBµενα
π$Z σηµειUθηκαν στ5 PQρ$ τ$D Akγα;$υ



∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114910

τ<ν ∆�α, Vντ� τ�� �ρ5φ�υς S P5α Lδωσε στ<ν KρQν� σπαργανωµ5νη π5τρα, τ.ν Yπ��α κα-
τ�πιε.»

T4 θ7µα µπ�ρεM κατE Zπλ�ϊκ4 τρ6π� νE qρµηνευθOC σEν µιE �Yκ�γενειακ� τραγnωδ�α,
Vπως κ/νει P «Θε�γ�ν�α», X σEν µ�α �στρικ� �ναταρα:?, παρ�µ�ιασθεMσα µ; µ�α �Yκ�-
γενειακ� �νθρAπινη κατ/σταση. FH �Wσ�α Vµως τ�R θ7µατ�ς εeρ�σκετ� στ4 Vτι τ6τε P µ/-
Tα τ�R Lστρ�υ τ�R Kρ6ν�υ (X Xρ6ν�υ), εeρισκ6µενη �κ6µη σ; Pµ�ρρευστη X ρευστ� κα-
τ/σταση, eφ�στατ� τ�ς δρ/σεις τ�R «!µπρηστJ Lρωτα», �U Gπ�Mες εH:αν σEν �π�τ7λεσµα
τ�ς περι�δικ;ς Qκρ?]εις. `Eνεκα τ�.των �π4 τ�ν Qπιφ/νεια τ�R Kρ6ν�υ ]επηδ�Rσαν π�-
σ6τητες µ/Tας, τE «παιδι/» τ�υ, �U Gπ�Mες, πρ�ν πρ�λ/2�υν ν’ �π�µακρυνθ�Rν �π4 τ4 µα-
γνητικ4 qλκτικ4 πεδ�� τ�υ, ε�λκ�ντ� π/λι πρ4ς αWτ6ν, κι Nτσι φαιν6τανε σE νE κατ/πινε
τE δηµι�υργ?µατ/ τ�υ. T4 φαιν6µεν� αWτ4 παρ�υσι/Tεται κα� σ?µερα κα� παρατηρεMται
στ4 δ�σκ� τ�R Pλ��υ σ; περ��δ� GλικCς Qκλε�ψεως. FH Qκτινασσ6µενη µ/Tα τ�R Pλ��υ κα-
λεMται σ?µερα «Pλιακ4ν στ7µµα» �ντ� «παιδιE τ�R Pλ��υ».

KατE τ�ς παραδ6σεις τDν �ρ:α�ων συγγραφ7ων τE lν6µατα τDν Lστρων-θεDν �ντι-
στ�ι:�Rν κα� παραλληλ�T�νται µ; γενε;ς �νθρAπων. T4 γεγ�ν4ς αWτ4 µπ�ρε� ν’ �νταπ�-
κρ�νεται στ4 Vτι τ4 πλανητικ6 µας σ.στηµα δηµι�υργ?θηκε, X παρατηρ?θηκε κι’ Qµελε-
τ?θηκε, κατE δι/φ�ρα :ρ�νικE διαστ?µατα κα� \:ι Qφ’ zπα]. AWτ4 κατE κ/π�ι� τρ6π�
τ4 πιστ�π�ιεM G �Oρφε8ς στE «�Aργ�ναυτικE» κα� στ�8ς στ�:�υς 428-430, Vπ�υ GµιλεM «κα�
γι� τ<ν σκληρ< KρQν� κα� πNς στ<ν κεραυν��-� ∆�α περιJλθεν S �ασιλικ. !7�υσ�α τNν
µακαρ�ων θεNν. Kι’ !τραγ�3δησα (�κ6µη) γι� τ. γ5ννηση κα� τ. δι�κριση τNν νεωτ5ρων
µακαρ�ων (Lστρων-θεDν)».

FH µ/Tα τDν πρAτων αWτDν Lστρων τ�R δηµι�υργ�.µεν�υ πλανητικ�R συστ?µατ�ς
pταν µεγαλ.τερη τCς σηµερινCς κα� P πυκν6τητ/ της µικρ6τερη. �Eπακ6λ�υθ� τ�.των
pταν, Vτι P κατ/στασ? τ�υς pταν π�λτAδης, :ωρ�ς µεγ/λη συνεκτικ6τητα. FOπ6τε τ6σ�ν
P τρ�:ιE περιφ�ρIς Vσ� κα� P περιστρ�φ? τ�υς pταν κ/πως �καν6νιστες. �Eκτ4ς τ�.τ�υ
κα� P �π6στασ? τ�υς �π4 τ4ν �λι� δ;ν pταν σταθερ?, Gπ6τε P Gπ�ιαδ?π�τε ε9σ�δ�ς στ4
σ.στηµα qτ7ρ�υ �στρικ�R σAµατ�ς εH:ε δυσµενεMς QπιπτAσεις κα� διαταρα:7ς, Vπως �να-
φ7ρεται κα� πι4 κ/τω.

T4 νE «T�Rν �U Lνθρωπ�ι γυµν��» κα� νE «κ�ιµ�Rνται στ4 |παιθρ�» σηµα�νει, Vτι Qπ�
τCς γCς Qπικρατ�Rσαν κατ/λληλες κλιµατ�λ�γικ;ς συνθCκες. ∆ηλαδ� Qπικρατ�Rσε καθ’
Vλ� τ4 Nτ�ς µ�α Qπ�:?, κα� P θερµ�κρασ�α τ�R περι2/λλ�ντ�ς pταν περ�π�υ σταθερ?, κυ-
µαιν6µενη Qντ4ς µικρDν Gρ�ων µετα]8 τCς νυκτερινCς κα� τCς Pµερ?σιας. Kι« Qπειδ� Qκ�ι-
µ�Rντ� στ4 |παιθρ�», P �ντ�στ�ι:η θερµ�κρασ�α �7ρ�ς κα� γCς δ;ν pταν δυνατ4ν νE pταν
µικρ6τερη τDν 25 2αθµDν Kελσ��υ µ; τE δεδ�µ7να τ�R σ?µερα.

Σ?µερα, Vπως εHναι γνωστ6ν, P γC περιφ7ρεται περ� τ4ν �λι� σ; τρ�:ιE Qλλειπτικ�R
σ:?µατ�ς κα� κατE τ4 �φ?λι6 της (5η �I�υλ��υ qκ/στ�υ Nτ�υς) P �κτMνα περι�ρ�Tεται στE
147,251 X 106 :ιλ. FO µ7σ�ς Vρ�ς τDν δ.� �κτ�νων εHναι 149.665.000 :ιλ. X 149,665 X 106 :ιλ.
�Eκ τ�R στ�ι:ε��υ τ�.τ�υ πρ�σδι�ρ�Tεται τ4 �κρι2;ς �ν/πτυγµα τCς τρ�:ιIς τCς γCς κατE
τ�ν σ:7ση Π = 2πτ, τ4 Gπ�M�ν εHναι:

Π= 2 X 3,14 X 149,665 X 106 = 939,896 X 106 :ιλι6µετρα.
T�ν τρ�:ιEν αWτ�ν P γC σ?µερα τ�ν διαν.ει σ; 365,2422 Pµ7ρες. KατE τ�ν Qπ�:� τ�R

Kρ6ν�υ P �κτMνα περιφ�ρIς τCς γCς πρ7πει νE pταν µικρ6τερη. Tαυτ�T�ντ/ς την µ; τ�ν
�κτMνα τ�R περιηλ��υ, P Gπ��α σ?µερα εHναι 147,251 X 106 :ιλ., εeρ�σκ�µε κατE τE �νω-
τ7ρω Vτι τ4 �ν/πτυγµα τCς τρ�:ιIς τCς γCς τ6τε θE pταν:

Π = 2 X 3,14 X 147,251 X 106 = 924,736 X 106 :ιλι6µετρα.
�Eκ τDν στ�ι:ε�ων τ�.των µπ�ρ�Rµε νE eπ�λ�γ�σ�υµε, σ; π6σες Pµ7ρες P γC συµπλ?-
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ρωνε µ�α πλ?ρη περιφ�ρE περ� τ4ν �λι� κατE τ�ν περ��δ� τ�R Kρ6ν�υ. ΓιE τE 939,896 X
106 :ιλι6µετρα :ρει/Tεται 365,2422 Pµ7ρες. ΓιE τE 924,736 X 106 :ιλι6µετρα, π6σες Pµ7ρες
Q:ρει/Tετ�;

Kατ/στρωση τDν δεδ�µ7νων:
939,896 X 106 :ιλι6µετρα 365,2422 Pµ7ρες
924,736 X 106 :ιλι6µετρα X;

365,2422 X 106 :ιλ. X 924,736 X 106 :ιλ. 337753 X 106 :ιλ.
X X = .................................................................................. =         .......................................

939,896 X 106 :ιλ. 939,896 X 106 :ιλ.
=  359,35 Pµ7ρες X περ�π�υ 360 Pµ7ρες.

FH τρ�:ιE τCς γCς κατE τ�ν περ��δ�ν Qκε�νη pταν κυκλικ� κα� P κ�νησ? της Qπ’ αWτCς,
X P «φαιν�µ7νη κ�νηση» τ�R Pλ��υ, pταν κι’ Qκε�νη κυκλικ� κα� Yσ�τα:?ς. T4 Qπ�πεδ� τCς
τρ�:ιIς δ;ν εH:ε καµµιE κλ�ση, Gπ6τε πρ7πει νE ταυτιT6τανε µ; τ4 Qπ�πεδ� τ�R τ6τε Yση-
µεριν�R τCς γCς. FH γC Qφωτ�Tετ� κι’ Qθερµα�νετ� καθ’ Vλη τ�ν Pµ7ρα, σταθερIς διαρ-
κε�ας 12 jρDν, Gµ�ι6µ�ρφα κα� διατηρ�Rσε περ�π�υ σταθερ� θερµ�κρασ�α. FOπ6τε �U
Lνθρωπ�ι τ�R :ρυσ�R Qκε�ν�υ γ7ν�υς T�Rσαν γυµν��, Vπως κα� �U σηµεριν�� µαRρ�ι τCς
�AφρικCς.

`Oλ’ αWτE �π�δεικν.�υν κα� Qπαληθε.�υν τE �ναφερ6µενα eπ4 τ�R ∆ι�γ7ν�υς στ�8ς
«B��υς Φιλ�σ6φων» (µετ. N. Kυργι6π�υλ�υ, Qκδ. Π/πυρ�ς 1975, σελ. 127), π�8 κατE τE
λεγ6µενα τ�R �Aνα]αγ6ρα «τQτε τ� ?στρα κατ’ Vρ-�ς !κιν��ντ� θ�λ�ειδNς (κυκλικ/),
iστε !κε>ν� π�0 φαινQταν στ.ν κατακQρυφ� τJς γJς ν� εpναι Y πQλ�ς, κα� µετ� Lλα�αν
τ.ν κλ�ση». �Eπ�σης Qπαληθε.�νται κα� τE λεγ6µενα τ�R �Aπ�λλων��υ P�δ��υ στE «�Aργ�-
ναυτικE» (µετ. A.∆. B�λτC, Qκδ. Kαρδαµ�τσα 1988, 2ι2λ. ∆´, στ�:�ι 260-267): «Γιατ� τ<ν
καιρ< !κε>ν� δ8ν εp-αν δηµι�υργηθJ mλα τ� Vστ5ρια κα� τ< µακ�ρι� γ5ν�ς τNν ∆αναNν
δ8ν εp-ε πλαστJ, γι� ν� Vκ�3σIη κα� ν� γνωρ�σIη mλ’ αTτ�. MQν� �k ,Aρκ�δες, γι� τ�0ς Yπ��-
�υς λ5νε π�ς LHησαν π�νω στ. γJ πρ�ν VκQµα ν� γ�νIη τ< φεγγ�ρι κα� τρ5φ�νταν π�νω
στ� ��υν� µ8 �αλαν�δια». TE �στ7ρια Qκιν�Rντ� κατE θ�λ�ειδC κυκλικ� περιφ�ρ/, κα�
QκεMν� τ4 Gπ�M� συναντ�Rσε P κατακ6ρυφ�ς τCς γCς pταν G π6λ�ς. �EκεMν� τ4ν καιρ4 δ;ν
εH:αν δηµι�υργηθC, X µIλλ�ν δ;ν εH:αν παρατηρηθC κα� µελετηθC, Vλα τE Lστρα τDν
πλανητDν, Vπως λ7γ�υν κα� πι4 π/νω G �Oρφε.ς, G �Aπ�λλAνι�ς κα� G FHρ6δ�τ�ς.

Παρ’ Vλ� π�8 τ4 µακ/ρι� :ρυσ4 γ7ν�ς τDν �νθρAπων T�Rσε µ�α eπ7ρ�:η Tω?, Vπως πε-
ριγρ/φτηκε πι4 π/νω, pλθε G καιρ4ς τCς φυσικCς καταστρ�φCς τ�υ. T�ν καταστρ�φ�
πρ�κ/λεσε P ε9σ�δ�ς στ4 παρατηρ�.µεν� πλανητικ4 σ.στηµα τ�R Pλ��υ τ�R κ�µ?τη
TυφDν�ς. FH πρ�σωπ�π�ιηµ7νη περιγραφ� τCς µ�ρφCς τ�R TυφDν�ς κατE τ� «Θε�γ�-
ν�α» (µετ. Π. ΛεκατσI, Qκδ. Π/πυρ�ς 1975, στ�:�ι 820-835) �νταπ�κρ�νεται «στ.ν πα-
ρ�υσ�α �ν<ς φ��ερ�� δρ�κ�ντα, π�0 75ρναγε φωτι8ς Vπ< τ� �κατ< κεφ�λια τ�υ». T4 Qνδια-
φ7ρ�ν συγκεντρAνεται στ�ν π/λη τ�.τ�υ µετE τ�R ∆ι6ς, γιE τ�ν Gπ��α στ�8ς στ�:�υς 844-
850 λ7γεται: «Φωτι� κα� Vπ< τ�0ς δ3� Lπεφτε στ<ν σκ�τειν< πQντ� Vπ< τ.ν �ρ�ντ , τ.ν
Vστραπ. κα� τ. φλQγα κα� Vπ< τ�� θηρ��υ τ�0ς µανιασµ5ν�υς Vν5µ�υς κα� τ�0ς φλεγQ-
µεν�υς κεραυν�3ς. KE�ραHε YλQκληρη S γJ κα� Y �Tραν<ς κα� S θ�λασσα· !µα�ν�ντ� σ8
mλες τ�ς Vκτ8ς τ� πελ@ρια κ3µατα Vπ< τ.ν Yρµ. τNν Vθαν�των, σεισµ<ς Vτελε�ωτ�ς ?ρ-ι-
σε, Lτρεµε Y �Aδης, Y �ασιλε3ων στ�0ς νεκρ�0ς τ�� κ�τω κQσµ�υ».

T4 Lστρ� τ�R ∆ι4ς µ; τE σηµερινE δεδ�µ7να τ�R W. Kannon (στ4 2ι2λ�� τ�R
«Astronomy», Qκδ. Ginn and Co. 1948, σελ. 714) σ; σ:7ση µ; τ4 Lστρ� τCς ΓCς N:ει \γκ�
1309 κα� µ/Tα 317 φ�ρ;ς µεγαλ.τερη. EHναι τ4 µεγαλ.τερ� Vλων τDν Lστρων τ�R πλανη-
τικ�R µας συστ?µατ�ς. FH πυκν6τητα τCς µ/Tας τ�υ σ; σ:7ση µ; τ4 νερ4 (π�8 εHναι 9ση µ;
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τ� µ�ν/δα) εHναι 1,34. ∆ηλαδ� εHναι µ�α πα:.ρρευστη µ/Tα Vµ�ια µ; Qκε�νη τ�R µελι�R.
AWτE τE φυσικE δεδ�µ7να τ�R ∆ι4ς εHναι QκεMνα, τE Gπ�Mα Qπ7δρασαν στ�ν Kλ]η τ�R κ�-
µ?τη πρ4ς τ4 µ7ρ�ς τ�υ κα� τ�ν �ναφερ6µενη π/λη µ; αWτ6ν.

FO TυφAν παρ�µ�ι/Tεται σEν Kνας φ�2ερ4ς δρ/κ�ντας, π�8 τ4 κεφ/λι τ�υ N2γαTε φω-
τι7ς. �Eκσφενδ6νιTε �ναµµ7ν�υς 2ρ/:�υς στ4ν �Wραν4 µ; µ�υγκρητ/, 2ρ�ντ;ς κα� σφυ-
ρ�γµατα. ^Eφτανε �π4 τ�ν �νατ�λ� µ7:ρι τ� δ.ση. FO Tυφaν λ�ιπ4ν pταν Kνας κ�µ?της,
G Gπ�M�ς εYσ72αλε στ4 πλανητικ4 σ.στηµα τ�R Pλ��υ µας. `Oσ� pταν µακριE G Tυφaν
(�π4 τ� σ.γκρ�υση τDν Pλεκτρ�µαγνητικDν στασ�µων πεδ�ων τDν Lστρων), Qδηµι�υρ-
γ�Rντ� 2�λταϊκE τ6]α κεραυνDν. �Aλλ’ Vταν πλησ�ασε κα� τυλ�:θηκε γ.ρω �π4 τ4ν ∆�α,
«kλθανε στE :7ρια», κα� �π4 αWτ4 τ4 κακ4 δ;ν eπ/ρ:ει 2�?θεια γιE τ�8ς �νθρAπ�υς,
�φ�R καταστρ7φει τE π/ντα, συµπληρAνει P «Θε�γ�ν�α» (στ�:�ι 876-880).

T4 π6τε δηµι�υργ?θηκε τ4 :ρυσ4 γ7ν�ς τDν �νθρAπων εHναι Lγνωστ�. �AλλE µπ�ρ�Rµε
νE τ4 Gρι�θετ?σ�υµε κατ’ Qλ/:ιστ�ν στE 100.000 :ρ6νια σ.µφωνα µ; τE Q]αγ6µενα τDν
QρευνDν τ�R �νθρωπ�λ6γ�υ A. Π�υλιαν�R. T�Rτ� κατεστρ/φη κα� �φαν�στηκε �π4 τ�ν
διαπλανητικ�ν �ναταρα:?, π�8 πρ�κ/λεσε P εYσ2�λ� τ�R κ�µ?τη TυφDν�ς κα� τ�ν
qλκτικ� Qπιδρ�µ� τ�.τ�υ πρ4ς τ4 Lστρ� τ�R ∆ι4ς λ6γnω τCς µεγ/λης µ/Tας τ�υ Nναντι τDν
Lλλων πλανητDν τ�R συστ?µατ�ς. FH πρ�τ�µηση τDν κ�µητDν νE συγκρ�.ωνται µ; τ4
Lστρ� τ�R ∆ι4ς Qπαληθε.θηκε κα� µ; τ�ν διαπλανητικ� π�ρε�α τ�R κ�µ?τη Σ�υµα�ηκερ
(X Tσαγκ/ρη), τ�R Gπ���υ θρα.σµατα τ�R πυρCν�ς κατE τ�ν περ��δ� 16 Kως 24 �I�υλ��υ
1994 συγκρ�.σθηκαν µ; τ4ν πλαν?τη ∆�α, Vπως Nγραψε P Qφηµερ�δα «�Aπ�γευµατιν�»
τCς 24ης �I�υν��υ 1994 µ; τ�τλ� «Tσαγκ�ρης... καρφ@νει τ<ν ∆�α».

FH «Θε�γ�ν�α» πι4 π/νω διασnATει µ�α σ�2αρ� πληρ�φ�ρ�α: «S γJ παρε>-ε ?φθ�να τ�
Vγαθ� της κα� �k ?νθρωπ�ι τ� µ��ραHαν µετα73 τ�υς», δηλαδ� Qπικρατ�Rσαν µετα]8 τDν
�νθρAπων τ�R :ρυσ�R γ7ν�υς εWγ7νεια σ:7σεων, �ρ:;ς δικα��υ κα� κ�ιν�κτηµ�σ.νης.
Πρ/γµατα Qλαττωµ7νης πρ�σφ�ρIς στE qπ6µενα γ7νη.

«Mετ� Lφτεια7αν τ< δε3τερ� γ5ν�ς, τ< Vσηµ5νι�, π�0 �ταν λιγ@τερ� εTγενικQ, τ<
Yπ�>� δ8ν �ταν στ. φ3ση κα� στ< ν�� mµ�ι� µ8 τ< -ρυσQ. �Eκατ< -ρQνια τ< κ�θε παιδ�
VνατρεφQταν κ�ντ� στ. µητ5ρα τ�υ πα�H�ντας σ�ν ν πι� στ< σπ�τι τ�υ· κι’ mταν µε-
γ�λωναν, H��σαν λ�γ� καιρQ, �ασανιHQµεν�ι Vπ< τ.ν Vµυαλι� τ�υς. ATτ< Y ∆�ας,
Y γυι<ς τ�� KρQν�υ, τ< !7αφ�νισε θυµωµ5ν�ς.»

3. TO AΣHMENIO ΓENOΣ.

FH παρ�υσιασθεMσα εYκ6να Qνισ:.εται κα� �π4 τ�ν περιγραφ� τCς «Θε�γ�ν�ας»
(στ�:�ι 674-696): «παρατηρ θηκαν στ<ν �Tραν< Vστραπ8ς κι’ Vντι��γγ��σε Y
πλατ0ς �Tραν<ς κα� σειQταν S γJ. Π3ρωνε YλQκληρη S γJ κα� Y ?γ�ν�ς πQντ�ς»,
Gπ6τε �π�τελεM �δι/ψευστη µαρτυρ�α GλικCς καταστρ�φCς τDν Qπ� τCς γCς π/σης
φ.σεως \ντων.
FO :ρ�νικ4ς Qντ�πισµ4ς τCς Qν λ6γnω καταστρ�φCς συν72η περ� τ4 Nτ�ς 27.810, X
περ�π�υ τ4 28.000 πρ4 Xριστ�R, X 30.000 :ρ6νια πρ�ν �π4 τ4 σ?µερα, Vπως �να-
λ.εται κα� eπ�λ�γ�Tεται στ�ς σελ�δες 111-112 τ�R �ναφερθ7ντ�ς 2ι2λ��υ µ�υ. ̂ Eτσι
Nλη]ε P παρ�υσ�α τ�R :ρυσ�R γ7ν�υς τDν �νθρAπων τCς Qπ�:Cς τ�R Kρ6ν�υ, µ;
τ�ν Lνετη κα� πλ�.σια Tω?.
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�O �Hσ��δ�ς (!π� δακτυλι�λ�θ�υ). Πρ�5�λεψε µ8 Vπ�στευτη Vκρ��εια τ<ν εTτελι-
σµ< κα� !κφυλισµ< τ�� σηµεριν�� γ5ν�υς τNν Vνθρ@πων. (Bλ5πε στ< κε�µεν�,

σελ. 14917-14918).
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FH παρ�υσ�α τ�R γ7ν�υς τ�.τ�υ �ρ:�Tει περ� τ4 Nτ�ς 27.810 πρ4 Xριστ�R, :ρ�ν�λ�γ�α
καθ’ �ν κατεστρ/φη τ4 :ρυσ�Rν γ7ν�ς, Vπως �ναφ7ρθηκε πι4 π/νω. FYπ/ρ:ει Kνα δεδ�-
µ7ν� �π4 τ4ν FHρ6δ�τ� στ�ν «EWτ7ρπη» (µετ. Γ.A. Σκαλ�δ�υ, Qκδ. Qφηµ. «�Eλε.θερ�ς
^Aνθρωπ�ς» 1933, παρ. 143), Vπ�υ λ7γει: «κατ� τ< -ρ�νικ< δι�στηµα (τDν τελευτα�ων
11.340 QτDν) Y �λι�ς φ�νηκε τετρ�κις L7ω τJς συν θ�υς θ5σε@ς τ�υ, δ3� µ8ν φ�ρ8ς Vν5-
τειλε Vπ< τ< µ5ρ�ς mπ�υ τ@ρα δ3ει, κα� δ3� φ�ρ8ς Lδυσε στ< µ5ρ�ς !κ τ�� Yπ���υ τ@ρα
Vνατ5λλει· !κ τ�3τ�υ mµως �Tδεµ�α µετα��λ. !πJλθε στ.ν Alγυπτ�ν ��τε oς πρ<ς τ�
πρ�ϊQντα τJς γJς ��τε oς πρ<ς τ� Vπ�τελ5σµατα τ�� π�ταµ�� ��τε oς πρ<ς τ�ς Vσθ5νει-
ες».

FH �λλαγ� τCς θ7σεως τCς �νατ�λCς σηµα�νει Qκτρ�π� τCς γCς �π4 τ�ν Lγνωστη �λλE
συν?θη τ6τε π�ρε�α της. `Eνα τ7τ�ι� φαιν6µεν� N:ει jς �π�τ7λεσµα σεισµ�.ς, κατακλυ-
σµ�8ς κα� Lλλα φυσικE φαιν6µενα, τE Gπ�Mα παρ/γ�υν µ6ν� καταστρ�φ;ς σ; Vλ� τ4ν
πλαν?τη. ΓιE νE eπ/ρ]Oη �ντ�στρ�φη «φαιν�µ7νη» π�ρε�α τ�R Pλ��υ στ4ν �Wραν6, ση-
µα�νει κα� �ντιστρ�φ� τCς διευθ.νσεως περιστρ�φCς κα� περιφ�ρIς τCς γCς. ∆;ν εHναι
λ�ιπ4ν δυνατ4ν νE µ�ν Qπηρ7ασε �ναλ6γως κα� τ4ν :Dρ� τCς AYγ.πτ�υ.

T�Rτ� εHναι Lστ�:� κα� �π�δεικν.ει, Vτι �U AYγ.πτι�ι UερεMς τE Vσα �ναφ7ρ�υν πι4 π/-
νω τE διασnAT�υν Q] �κ�Cς κα� \:ι �π4 �ρ:εMα, Vπως Yσ:υρ�T�ντ� στ4ν FHρ6δ�τ�. `Oµως
περι7:�υν µ�α σ�2αρ�ν �λ?θεια: ∆.� φ�ρ;ς τ4 �νθρAπιν� γ7ν�ς τ�R πλαν?τη κατεστρ/-
φη κα� �φαν�στηκε σ; µεγ/λ� 2αθµ4 �π4 διαπλανητικ� Qκτρ�π� τDν τρ�:ιDν. Στ4 �να-
φερ6µεν� :ρ�νικ4 δι/στηµα τDν 11.340 :ρ6νων περιλαµ2/νεται κα� P :ρ�ν�λ�γ�α τ�R
Nτ�υς 8.255 πρ4 Xριστ�R, π�8 Nγινε P καταστρ�φ� τ�R δευτ7ρ�υ γ7ν�υς, Vπως �ναλ.εται
στ� συν7:εια.

Σ; �ντικατ/σταση τDν �νθρAπων τ�R :ρυσ�R γ7ν�υς δηµι�υργ?θηκε τ4 «Vργυρ��ν
γ5ν�ς» περ� τ4 Nτ�ς 27.810 πρ4 Xριστ�R, Vταν κατεστρ/φη τ4 πρ�ηγ�.µεν�. T4 γ7ν�ς αWτ4
�ρ:�Tει µ; Kνα 2ασιλ7α lν6µατι Πελασγ6ν, Qκ τDν π�λλDν 2ασιλ7ων π�8 �ναφ7ρει G A.
Σταγειρ�της στ�ν «�Ωγυγ�α» (τ6µ�ς ∆´, σελ. 530). Συνε:�Tει: «ΠρNτ�ς Πελασγ<ς φα�νεται
mτι εpναι Y !7 ,Aρκαδ�ας, τ<ν Yπ�>�ν Y �Hσ��δ�ς κα� ?λλ�ι π�λλ�� τ<ν Vπ�καλ��ν αTτQ-
-θ�να, κα� !κ τ�3τ�υ κατ�γ�νται �k Πελασγ��, τ< Vρ-αιQτερ� γ5ν�ς τJς �Eλλ�δ�ς. ,Eπειδ.
�k ,Aρκ�δες !ν�µ�H�ντ� τ< Vρ-αιQτερ� γ5ν�ς τJς �Eλλ�δ�ς, �ν�µ�H�ντ� Πρ�σ5λην�ι, oς
γεννηθ5ντες πρ�ν Vπ< τ. Σελ νη. Bασ�λεψε πρNτ�ς στ.ν ,Aρκαδ�α».

FH περ��δ�ς περιφ�ρIς τCς Σελ?νης περ� τ�ν ΓCν εHναι, Vπως εHναι γνωστ6ν, 27,32 Pµ7-
ρες. �Iδ�8 τ4 πρDτ� µ7τρ� τ�R :ρ6ν�υ, π�8 xν�µ/στηκε µ ν, Vπως κα� σ?µερα. �Hταν σ;
:ρ?ση �π4 τ4 Nτ�ς 27.810 πρ4 Xριστ�R, κα� eπCρ:ε δυνατ6της �ριθµ?σεως µ7:ρι τ4 qκα-
τ6. T4 γεγ�ν4ς δ;ν �π�κλε�ει τ� :ρ?ση τCς γραφCς κατE τ�ν περ��δ� Qκε�νη. FH Nνν�ια
τ�R :ρ�νικ�R διαστ?µατ�ς πρ�σδι�ρ�Tεται �π4 τ4 «αT7ανQµενη κα� µει�3µενη», δηλαδ�
�π4 τ�ς φ/σεις της. FOπ6τε τE qκατ4 :ρ6νια τDν µωρDν, π�8 �νατρ7φ�νταν κ�ντE στ� µη-
τ7ρα τ�υς, �ντιστ�ι:�Rν µ6λις σ; 7,5 περ�π�υ τρ�πικE :ρ6νια, QEν τE 100 :ρ6νια διαιρε-
θ�Rν διE τDν 13 σεληνια�ων :ρ6νων, π�8 �παρτ�T�υν Kνα τρ�πικ4 Nτ�ς.

T4 γ7ν�ς αWτ4 κυρι/ρ:ησε σ; Gλ6κληρ� τ4ν :Dρ� τCς FEλλ/δ�ς κα� π7ραν αWτ�R, γι’ αWτ4
κα� G FHρ6δ�τ�ς στ4 Z´ 2ι2λ�� τ�υ, παρ. 95, �π�καλεM τ�ν FEλλ/δα «Πελασγ�α». FH δια-
σπ�ρ/ τ�υς σ; Vλ�ν αWτ4 τ4 :Dρ�ν �δυν/τιTε τ�ν κατακτητικ� Qπιρρ�? τ�υς, κα� σιγ/-
σιγ/ �φωµ�ιAθηκαν µ; τ�8ς Qγ:Aρι�υς κα� Nτσι Q]7λιπε P Pγεµ�ν�α τ�R γ7ν�υς τDν Πε-
λασγDν Qπ� τCς FEλλ/δ�ς. ∆;ν Q]7λιπε Vµως P παρ�υσ�α τ�υς, �φ�R P Qθν6της αWτ� δια-
τηρεMται µ7:ρι κα� τ�R Tρωικ�R π�λ7µ�υ.

FH καταστρ�φ� κα� G �φανισµ4ς τ�R γ7ν�υς αWτ�R κα� τDν Lλλων �νθρAπων π�8 NTη-
σαν κατE τ�ν 9δια περ��δ� πρ�Cλθε �π4 µ�α δε.τερη διαπλανητικ� �ναταρα:� µ; τ�ν Qπω-
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νυµ�α «Y κατακλυσµ<ς τ�� �Ωγ3γ�υ κα� S σ3γ-ρ�νη !πιδρ�µ. τ�� κ�µ τη Φα5θ�ντ�ς»,
Vπως �ναλ.εται κα� �π�δεικν.εται στ4 κεφ. Z´ τ�R �ναφερθ7ντ�ς 2ι2λ��υ µ�υ.

FH κατ/σταση π�8 Qπικρατ�Rσε κατE τ�ν δι/ρκεια κα� µετE �π4 κ/θε Qνδ�πλανητικ�
�ναταρα:� περιγρ/φεται �π4 τ4ν Πλ/τωνα στ4ν «Π�λιτικ6ν» τ�υ (µετ. K. Z/µπα, Qκδ.
Γ. Φ7]η 1910, σελ. 36,37), Vπ�υ λ7γει: «τQτε Y κQσµ�ς !κε>ν�ς στρεφQµεν�ς Vντ�στρ�φα
κα� συγκρ�υQµεν�ς, !πειδ. πJρε ν5αν Yρµ. (φ�ρE) Vντ�θετη πρ<ς !κε�νην S Yπ��α τελε�-
ωσε, Lκαµε !ντQς τ�υ (στ4 Qσωτερικ4 τ�R κ6σµ�υ τ�R πλανητικ�R συστ?µατ�ς X τ�R κ/-
θε πλαν?τη) µεγ�λ� σεισµ< κα� πρ�75νησε π=λι µεγ�λη καταστρ�φ. τNν διαφQρων H�@-
ων. KατQπιν κα� Vφ�� παρJλθε π�λ0ς καιρQς, Lπαυσε πλ5�ν Y θQρυ��ς, S ταρα-. κα� �k
σεισµ��, ?ρ-ισε ν� Sσυ-�HIη (G κ6σµ�ς) κα� ν� �αδ�HIη τ<ν (ν7�) δρQµ� π�0 συν θισε. Kι’
Vφ�� µετατρ�πηκε Y κQσµ�ς κι’ Lλα�ε τ< δρQµ� τJς σηµερινJς καταστ�σεως, S Sλικ�α (P
Tω�) σταµ�τησε π�λι κι’ ?ρ-ισε ν� παρ�υσι�HIη !κ ν5�υ τ� Vντ�θετα πρ<ς τ.ν πρ�ηγ�υ-
µ5νη κατ�σταση». FO κ6σµ�ς Nλα2ε �ντ�στρ�φη π�ρε�α κα� ν7α Gρµ?, Gπ6τε G �λι�ς Lλλα-
]ε θ7ση �νατ�λCς, Vπως λ7γει κα� G FHρ6δ�τ�ς.

«Στ. συν5-εια Y πατ5ρας ∆�ας Lφτεια7ε τ< τρ�τ� γ5ν�ς, τ< -�λκιν�, ?γρι� κα�
Rσ-υρQ, π�0 δ8ν Lµ�ιαHε µ8 τ< Vσηµ5νι�, θαυµαστ< κα� δυνατQ. Στ<ν πQλεµ� κα� στ.ν
αTθ�δεια εp-αν τ< ν�� τ�υς. T� mπλα κα� τ� σπ�τια τ�υς �σαν -�λκινα κα� κατερ-
γ�H�νταν τ<ν -αλκQ· τ< µα�ρ� σ�δερ� δ8ν OπJρ-ε. ,Aπ< τ� lδια τ�υς τ� -5ρια σκ�-
τωµ5ν�ι πJγαν στ<ν µ�υ-λιασµ5ν� �Aδη.»

MετE τ4 Nτ�ς 8.255 πρ4 Xριστ�R στ4ν qλληνικ4 :Dρ� διατηρ�Rνται στ� Tω� �π6γ�ν�ι
τDν ΠελασγDν. �Eπ�σης �U �IδαM�ι ∆/κτυλ�ι, �U K�υρCτες, �U K/2ειρ�ι κα� �U K�ρ.2αντες,
π�8 �π�τελ�Rσαν Kνα Nθν�ς µ; δι/φ�ρα lν6µατα, Vπως λ7γει G A. Σταγειρ�της στ�ν «FΩγυ-
γ�α» τ�υ (τ6µ�ς ∆´, σελ. 105). �AλλE στ� σελ. 106 τ�R Yδ��υ 2ι2λ��υ σηµειAνει: «�k K�υρJτες
τJς Kρ της εpναι γηγενε>ς κα� κατ�γ�νται !κ τNν ,Iδα�ων ∆ακτ3λων». Στ� σελ. 109 τ�R
Yδ��υ 2ι2λ��υ κατα:ωρ�Tεται Vτι: «αTτ�� !φε�ραν τ. -ρ ση τ�� πυρ<ς κα� τ<ν σ�δηρ� κα�
τ<ν -αλκQ». ∆εδ�µ7ν�υ Vτι, Vπως �π�δεικν.εται στ4 �ναφερθ;ν 2ι2λ�� µ�υ (σελ. 214), G
FHρακλCς τDν �Iδα�ων ∆ακτ.λων NTησε περ� τ4 Nτ�ς 7.350 πρ4 Xριστ�R, P :ρ?ση τ�R :αλ-
κ�R φα�νεται Vτι πρ�ηγεMτ� τCς :ρ�ν�λ�γ�ας αWτCς. ̀ Eνα Lλλ� Nθν�ς τCς 9διας Qπ�:Cς pσαν
κα� �U Tελ:Mνες. `Oπως λ7γει G A. Σταγειρ�της στ4 9δι� 2ι2λ�� τ�υ (σελ. 109-110), «αTτ��
κατ γ�ντ� κατ’ ?λλ�υς !κ τJς ΣικυNν�ς κα� κατ’ ?λλ�υς !κ τJς Kρ της, Vπ�τελ��ντες
Vρ-αιQτατ�ν Lθν�ς. ,Eν�µ�H�ντ� oς παιδι� τJς θ�λασσας, !κ τ�� γεγ�νQτ�ς mτι �λθαν
στ. Kρ τη δι� θαλ�σσης (Qκ τCς ΣικυDν�ς πρ�φανDς). ,EπενQησαν π�λλ� πρ�γµατα,
mπως τ<ν σ�δηρ�, -αλκ< κα� π�λλ� ?λλα cρυκτ�· τ.ν κατασκευ. κα� -ρ ση τNν mπλων oς
κα� τ.ν κατασκευ. Vγαλµ�των γι� τ�0ς θε�3ς».

^Aρα στ� περ��δ� αWτ?, �π4 τ4 8.255 π.X. κα� µετ/, �νακαλ.πτ�νται τE µ7ταλλα τ�R :αλ-
κ�R κα� τ�R σιδ?ρ�υ, παρ’ Vλ� π�8 G FHσ��δ�ς λ7γει Vτι δ;ν eπCρ:ε G σ�δηρ�ς τ6τε. Kα�

4. TO XAΛKINO ΓENOΣ.

FH :ρησιµ�π��ηση τCς λ7]εως «π�λι» GδηγεM στ4 συµπ7ρασµα, Vτι �ναφ7ρεται σ;
µ�α δε.τερη Qνδ�πλανητικ� διαταρα:?, π�8 κατE τ�ς δεδ�µ7νες παραδ6σεις µας
xφε�λετ� στ�ν Qπιδρ�µ� τ�R κ�µ?τη Φα7θ�ντ�ς περ� τ4 Nτ�ς 8.255 πρ4 Xριστ�R,
Vπως �ναλ.εται κα� �π�δεικν.εται στ� σελ. 175-179 τ�R �ναφερθ7ντ�ς 2ι2λ��υ µ�υ.
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γιE τ�ν κατεργασ�α τ�.των Qφευρ�σκεται P :ρ?ση τ�R πυρ6ς. �AλλE P :ρ?ση τ�R πυρ4ς
πρ7πει νE εH:ε �νακαλυφθC πι4 πρ�ν �π4 τ4 :ρυσ4 γ7ν�ς τDν �νθρAπων γιE τ�ν κατερ-
γασ�α κα� :ρ?ση τ�R :ρυσ�R κατ’ �ρ:Eς κα� τ�R �ργ.ρ�υ Qν συνε:ε��α. FH �ναφερ6µενη
παρ/δ�ση γιE τ�ν κλ�π� τ�8 πυρ4ς eπ4 τ�R Πρ�µηθ7ως �ν?κει σ; Lλλη, π�λ8 µεταγε-
ν7στερη :ρ�νικ� περ��δ�.

FO Πρ�µηθε8ς κατE τE λεγ6µενα τ�R �A. Σταγειρ�τη («FΩγυγ�α», τ6µ�ς A´, σελ. 255)
«�ταν γυι<ς τ�� ,Iαπετ�� κα� τJς Kλυµ5νης κα� πατ5ρας τ�� ∆ευκαλ�ων�ς» (κατE τ�ν πε-
ρ��δ� τ�R Gπ���υ Nγινε G GµAνυµ�ς κατακλυσµ6ς, περ� τ4 Nτ�ς 3.615 πρ4 Xριστ�R, Vπως
πρ�σδι�ρ�Tεται στ4 �ναφερθ;ν 2ι2λ�� µ�υ, σελ. 179-180). �Eκ τ�.τ�υ πρ�κ.πτει, Vτι G ∆ευ-
καλ�ων γενν?θηκε περ� τ4 Nτ�ς 3.645 κα� G πατ7ρας τ�υ �Iαπετ4ς περ� τ4 Nτ�ς 3.675 πρ4
Xριστ�R, Gπ6τε pταν περ�π�υ συν�µ?λικ�ς τDν �Iν/:�υ κα� Φ�ρων7ως, π�8 �π�τελ�Rσαν
τE τελευταMα γ7νη TωCς στ4ν qλληνικ4 :Dρ� πρ�ν �π4 τ4ν κατακλυσµ4 τ�R ∆ευκαλ�ων�ς.

Στ4 δι/στηµα αWτCς τCς περι6δ�υ τ4 �νθρAπιν� γ7ν�ς πρ�72η σ; µερικ;ς σηµαντικ;ς
�νακαλ.ψεις, γιE νE 2ελτιAσOη τ� δια2�ωσ? τ�υ, Vπως τE µ7ταλλα κα� τ�ν τε:νικ� τCς κα-
τεργασ�ας κυρ�ως τ�R :αλκ�R. �Eπ�σης τ�ν πρ�κατακλυσµια�α γραφ?, Vπως �ναλ.εται κα�
�π�δεικν.εται στ4 κεφ. Z´ τ�R �ναφερθ7ντ�ς 2ι2λ��υ µ�υ.

«,Aλλ� mταν κι’ αTτ< τ< γ5ν�ς τ< σκ5πασε S ΓJ, Y ∆�ας Lφτεια7ε τ< τ5ταρτ� γ5-
ν�ς στ.ν π�λ3τρ�φη γJ, π�0 �ταν πι< δ�και� κα� πι< εTγενικQ, τ< θεϊκ< γ5ν�ς τNν
Sρ@ων, τNν καλ�υµ5νων Sµιθ5ων. ATτ< εpναι τ< πρ�ηγ�3µεν� γ5ν�ς Vπ< τ< δικQ
µας. Kα� αTτ�0ς Y κακ<ς πQλεµ�ς κα� �k σκληρ8ς συγκρ�3σεις, ?λλ�υς κ�τω Vπ<
τ.ν �φτ�πυλη Θ �α Vφ�νισε κι’ ?λλ�υς στ� καρ��ια πηγα�ν�ντ�ς τ�υς στ. Tρ��α
γι� τ.ν ,Eλ5νη.»

FH περ��δ�ς τ�R γ7ν�υς αWτ�R Lρ:εται �π4 τ4ν κατακλυσµ4 τ�R ∆ευκαλ�ων�ς τ4 3.615
πρ4 Xριστ�R. «�O Πρ�µηθε3ς, Y πατ5ρας τ�� ∆ευκαλ�ων�ς, πρ��λ5ψας τ<ν !περ-Qµεν�
κατακλυσµQ, συµ��3λεψε τ<ν ∆ευκαλ�ωνα ν� κατασκευ�σIη µ�α κι�ωτQ, γι� ν� διασωθIJ
µαH� µ8 τ.ν Π3ρρα», Vπως γρ/φει G �Aπ�λλ6δωρ�ς στ� «Bι2λι�θ?κη» τ�υ (µετ. I.M. Xα-
τTηφAτη, Qκδ. Γεωργι/δη, τ6µ�ς A´, σελ. 25). KατE συν7πειαν τ4 γ7ν�ς τDν PρAων �ρ:�-
Tει �π4 τ4ν ∆ευκαλ�ωνα κα� µετ/. Στ�8ς διασωθ7ντες �π4 τ4ν κατακλυσµ4 πρ7πει νE συ-
µπεριληφθ�Rν κα� µερικ�� Πελασγ�� κα� Λ7λεγες. OU Πελασγ�� π7ραν τCς ∆ωδAνης τCς
FHπε�ρ�υ (�Iλι/δα B 681) φ7ρ�νται Vτι T�Rσαν στ� Θεσσαλ�α, τ�ν B�ιωτ�α, τ�ν �Aττικ?,
τ�ν �Aργ�λ�δα κα� τ�ν �Aρκαδ�α. FOµ��ως �U κατ�ικ�Rντες στ� MικρEν �Aσ�α φ7ρ�νται
jς σ.µµα:�ι τDν TρAων (�Iλι/δα B 840). OU Λ7λεγες φ7ρ�νται Vτι T�Rσαν στ� Λακεδα�-
µ�να X κατ’ Lλλ�υς πρ4ς τE M7γαρα. Kλ/δ�ς τ�R Yδ��υ Nθν�υς φ7ρεται Vτι T�Rσε στ� Mι-
κρE �Aσ�α Nναντι τCς Λ7σ2�υ κα� pσαν σ.µµα:�ι τDν TρAων (�Iλι/δα K429). Σ; αWτ� τ�ν
:ρ�νικ� περ��δ� NTησαν, Vπως �ναλ.εται στ4 �ναφερθ;ν 2ι2λ�� µ�υ, �U FEλλην, Λ�ν�ς
τCς AYθ�.σης κα� Qφευρ7της τCς µετακατακλυσµια�ας qλληνικCς γραφCς, Περσε.ς,

5. TO ΓENOΣ TΩN HPΩΩN KAI HMIΘEΩN.

^Aρα τ4 τελικ4 :ρ�ν�λ�γικ4 Vρι� τCς TωCς τ�R τρ�τ�υ γ7ν�υς τDν �νθρAπων, τ�R
:/λκιν�υ, εHναι τ4 Nτ�ς 3.615 πρ4 Xριστ�R, Gπ6τε Nγινε G κατακλυσµ4ς τ�R ∆ευ-
καλ�ων�ς.
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�Oρφε8ς FHρακλCς τCς �Aλκµ?νης κα� λ�ιπ��, π�8 π�λ7µησαν στ� Θ?2α κα� στ�ν Tρ��α.
T4 γ7ν�ς αWτ4 pταν εWγενικ4 κα� δ�και�, κα� Qν π�λλ�Mς �U :αρακτCρες τ�υ περιγρ/φ�-
νται �π4 τ4ν `Oµηρ� στE Nπη τ�υ.

«Mακ�ρι !γ� ν� µ.ν �µ�υνα µαH� µ8 τ< π5µπτ� γ5ν�ς τNν Vνθρ@πων, Vλλ� u
πρ�ν ν� εp-α πεθ�νει u µετ� ν� γεννι@µ�υν, γιατ� τ@ρα τ< γ5ν�ς εpναι σιδερ5νι�. K�-
θε µ5ρα θ� κ�πι�H�υν κα� θ� π�νvνε, �αρι� ��σανα θ� τ�0ς δ�ν�υν �k θε��, �νω-
µ5να µ8 τ� καλ� κα� µ8 τ� κακ�. Kα� Y ∆�ας θ� Vφαν�σIη κα� αTτ< τ< γ5ν�ς τNν κα-
λ�υµ5νων Vνθρ@πων, mταν φτ�σ�υν ν� L-�υν γκρ�H�υς κρQταφ�υς στ. γ5ννησ 
τ�υς. TQτε ��τε Y πατ5ρας θ� εpναι σ�ν τ� παιδι� τ�υ ��τε Y 75ν�ς σ�ν τ<ν φιλ�-
7ενητ  τ�υ ��τε Y Vδελφ<ς θ� εpναι φ�λ�ς mπως πρ�ν. ∆8ν θ� τιµvνε τ�0ς γ�νι�3ς,
mταν γερ�σ�υν· κα� θ� τ�0ς κατηγ�ρ��ν �ρ�H�ντ�ς τ�υς µ8 �αρι� λQγια �k ?θλι�ι,
π�0 δ8ν 75ρ�υν ��τε τNν θεNν τ<ν φQ��· κι’ ��τε στ�0ς γ5ρ�υς γ�νι�3ς τ�υς mσα
αTτ�� τ�0ς Vν�θρεψαν θ� Vνταπ�δ�δ�υν· τ< δικQ τ�υς �ι<ς στ< -5ρι τ�υς· κα� Y jνας
θ� λεηλατIJ τ.ν πQλη τ�� ?λλ�υ. Kα� καµµι� -�ρη δ8ν θ� εpναι γι� τ<ν τηρητ. τ��
mρκ�υ τ�υ κα� γι� τ< δ�και� ��τε γι� τ< καλQ, κα� πι< π�λ0 mπ�ι�ν κ�νIη τ< κακ<
κα� τ< ?δικ� θ� τιµ σ�υν· κα� τ< δ�και� θ� εpναι στ� -5ρια· κα� σε�ασµ<ς δ8ν θ�
Oπ�ρ-Iη· κα� θ� �λ�πτIη Y κακ<ς τ<ν καλ3τερ� ?νδρα ρ�-ν�ντ�ς τ�υ στρε�λ� λQγια,
κα� γι’ αTτ� θ� Yρκ�Hεται. Kα� Y φθQν�ς mλ�υς τ�0ς ?θλι�υς Vνθρ@π�υς παρ�φω-
ν�ς, κακQ-αρ�ς κα� κακQµ�ρφ�ς θ� Vκ�λ�υθIJ. Kα� τQτε S ARδ�ς κα� S N5µεσις
!γκαταλε�π�ντας τ�0ς Vνθρ@π�υς θ� Vνε���ν στ<ν �TρανQ· κα� θ� µε�ν�υν τ� πι-
κρ� ��σανα στ�0ς θνητ�0ς Vνθρ@π�υς· κα� δ8ν θ� Oπ�ρ-Iη καµµ�α πρ�στασ�α Vπ<
τ< κακQ.»

Kα� Vµως αWτ� P τ6σ� τραγικ� πρ�φητε�α γιE τ4 �νθρAπιν� γ7ν�ς τDν PµερDν µας N:ει
τελε�ως �γν�ηθC. TE Zµαρτ?µατα κατατ/σσ�νται σ; µ�α κλ�µακα 15 2αθµ�δων κατα-
πτAσεως τ�R ν�R, τDν :αρισµ/των κα� συναισθηµ/των τCς ψυ:Cς τ�R �νθρAπ�υ, µ7σα
στ�ν Gπ��α καθρεπτ�Tεται Kνα τρ�µερ4 σαρκ�φ/γ� TnD�, π�8 σ?µερα λ7γεται �κ6µη
�νθρωπ�ς. OU 15 2αθµ�δες καταπτAσεως περιλαµ2/ν�υν:

FO πατ7ρας δ;ν θE µ�ι/TOη µ; τE παιδι/ τ�υ (�π4 ψυ:ικCς κα� συναισθηµατικCς
�π6ψεως;)
FO ]7ν�ς (G Qπισκ7πτης) δ;ν θE εHναι σEν τ4ν φιλ�]ενητ? τ�υ (θE εHναι κλ7φτης,
λOηστ�ς κα� φ�νιIς;).
O �δελφ4ς δ;ν θE εHναι φ�λ�ς τ�R �δελφ�R, Vπως πρ�ν (θE εHναι Lδικ�ς, �πα-

τεDνας, δ�λ�πλ6κ�ς X κ/θαρµα;).
FO γ�νεMς, Vταν γερ/σ�υν, δ;ν θE τιµ�Rνται, θE κατηγ�ρ�Rνται µ; 2αρει;ς 2ρισι;ς
(�κ6µη κα� �π4 τE παιδι/ τ�υς;).

∆;ν θE N:�υν τ4ν φ62� τDν θεDν (�θε6φ�2�ι!).

∆;ν θE �π�δ�δ�υν τE τρ�φεMα τCς �νατρ�φCς κα� τCς �ναπτ.]εως στ�8ς γ7ρ�υς
γ�νεMς (�λλE θE TητIνε συν7:εια :ρ?µατα κα� κτ?µατα;).
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6. TO ΣI∆EPENIO ΓENOΣ.

^Aρα τE :ρ�νικE Vρια τCς TωCς τ�R γ7ν�υς αWτ�R τελειAν�υν µετE τ4 τ7λ�ς τ�R
Tρωικ�R π�λ7µ�υ τ4 3.078 π.X., δηλαδ� περ�π�υ στ4 Nτ�ς 3.000 πρ4 Xριστ�R.



Πιστε.ω τ�υς θE εHναι τ4 2ι4ς στ4 :7ρι τ�υς (περι�υσ�ες κα� :ρ?µατα τDν Lλλων
στ4 :7ρι µ; κ/θε δ6λι� τρ6π�;).
FO Kνας θE λεηλατOC τ�ν π6λη κα� τ�ν πατρ�δα τ�R Lλλ�υ (π�λιτισµ6, Yδι�κτησ�α,
πλ�.τη κα� παραγωγ?;).
KαµµιE :/ρη γιE QκεMν�ν π�8 τηρεM τ4ν Vρκ� τ�υ, γιE τ4 δ�και� κα� τ4 καλ6 (κα-
ταδ�κη τDν �γαθDν κα� τιµ�ων π�λιτDν :ωρ�ς Qπιε�κεια;).
`Oπ�ι�ς κ/νει τ4 κακ4 κα� τ4 Lδικ� θE τιµIται πι4 π�λ8 (µ; τ�τλ�υς, θ7σεις, τιµ;ς
κα� �π�λαυ7ς;).

T4 δ�και� θE εHναι στE :7ρια (τDν �δ�κων κα� τDν Yσ:υρ�τ7ρων;).

∆;ν θE eπ/ρ:Oη σε2ασµ4ς (στ�8ς ν6µ�υς, στ�8ς Lρ:�ντες;).

FO L:ρηστ�ς θE 2λ/πτOη τ4ν καλ.τερ� µ; στρε2λE λ6για κα� θE Gρκ�Tεται γι’ αWτE
(µ; δια2�λ7ς, συκ�φαντ�ες, ψ7µατα κα� δωρ�δ�κ�ες;).

FO φθ6ν�ς θ’ ZπλωθOC σ; Vλ�υς τ�8ς �νθρAπ�υς (σEν µ�λυσµατικ� �σθ7νεια;).

FH ντρ�π� κα� P ν7µεση θE Qγκαταλε�ψ�υν τ�8ς �νθρAπ�υς (�π4 �ηδ�α γιE τ�ν
κατ/ντια τ�R �νθρωπ�ν�υ γ7ν�υς;).

Kαθ7νας µας σ?µερα µπ�ρεM νE διακρ�νOη, Vτι �ν?κει σ; µ�α X περισσ6τερες 2αθµ�δες
τCς κλ�µακ�ς. �Eκ πρAτης �ναγνAσεως εHναι �ρκετE καταν�ητ7ς.

T4 πρDτ� γ7ν�ς, τ4 �π�καλ�.µεν� «Xρυσ6», pταν εWγενικ4 κα� δ�και�. �Aσ:�λεMτ� G κα-
θ7νας µ; τE Nργα τ�υ κα� µ�ιρ/T�νταν µετα]. τ�υς τE �γαθE τCς ΓCς :ωρ�ς καυγIδες κα�
π�λ7µ�υς. T4 δε.τερ� γ7ν�ς, τ4 «�Aσηµ7νι�», δ;ν pταν 9δι� µ; τ4 πρDτ� στ�ν εWγ7νεια, στ�
φ.ση κα� στ4 ν�R. Z�Rσαν λ�γ� καιρ4 µ; 2/σανα π�λλ/. �Hσαν �λαT6νες κα� δ;ν �π7δι-
δαν στ�8ς θε�8ς τ4ν lφειλ6µεν� σε2ασµ4 κα� τιµ?. T4 τρ�τ� γ7ν�ς, τ4 «X/λκιν�», pταν
Vµ�ι� µ; τ4 �Aσηµ7νι�, φ�2ερ4 κα� 2αρ.. FH µ6νη τ�υς σκ7ψη pταν G π6λεµ�ς κα� P �λα-
T�νε�α µ; Yσ:υρ6φρ�νη ψυ:?.

Σ; �ντικατ/σταση τDν πρ�ηγ�υµ7νων γενDν �U θε�� Qπ��ησαν τ4 τ7ταρτ� γ7ν�ς. T4 πι4
δ�και� κα� τ4 πι4 εWγενικ6. FH παρ�υσ�α τ�υ κα� P πρ�σφ�ρ/ τ�υ στ� Tω� �π�δ�δ�νται
στE Nπη τ�R FOµ?ρ�υ, κα� �π�τελ�Rν αYAνι� παρ/δειγµα γιE µ�µηση. Σ; �ντικατ/σταση
τ�R γ7ν�υς τ�.τ�υ παρ�υσι/σθηκε π/νω στ� ΓC G σηµεριν4ς Lνθρωπ�ς µ; �ναπτυγµ7νες
Vλες τ�υ τ�ς κακ�ες, �U Gπ�Mες τ4ν παρασ.ρ�υν στ4ν \λεθρ� \:ι µ6ν�ν τ�R qαυτ�R τ�υ �λλE
κα� τ�R eπ�Tυγ��υ π�8 τ4ν κ�υ2αλ/ει, τCς ΓCς.

Kων. B. K$υτρ$υL@λης

7. ΣYMΠEPAΣMATA.

OU εYκ6νες π�8 παρ�υσι/Tει πι4 π/νω G FHσ��δ�ς πρ�ν �π4 2.750 περ�π�υ :ρ6νια,
�ναπαριστ�Rν πιστ6τατα τ�ν σηµεριν� κ�ινων�α σ; Vλ� τ4 µεγαλεM� τCς �π4 π/-
σης πλευρIς καταπτAσεAς της. EHναι kδη Qπαληθευµ7νες, κα� τ�ς 2λ7π�υµε κ/θε
µ7ρα σ; Vλα τE πεδ�α τCς δραστηρι6τητας τ�R �νθρAπ�υ. OU θρησκεMες, π�8 Yσ:υ-
ρ�T�νται Vτι 2ελτ�ωσαν ψυ:ικE κα� }θικE τ�8ς �νθρAπ�υς, στ�ν πραγµατικ6τητα
«π7τυ:αν» τ4 �ντ�θετ�.

ιε

ιδ

ιγ

ιU

ια

ι

θ

η

J

∆ΑΥΛ%Σ/232, �Aπρ�λι�ς 200114918



Exchange - Change - Cambio - Turk - para...
�H κατ�στασις εp-ε γ�νει VνυπQφ�ρη. Ep-α µε�νει Vπλ ρωτ�ς γι� τ� τελευτα>α j7ι

?ρθρα µ�υ Vπ< τ<ν «∆αυλQ». Kα�, mπως κα� ν� τ< κ�ν�υµε, τρ�α �κατ�µµ3ρια εpναι
π�σ< σηµαντικ< γι� jνα µισθ�συντ ρητ� σ�ν κι !µ5να. ∆8ν µπ�ρN !γ� ν� δι-�Hω
τH�µπα τ<ν �λληνικ< λαQ. ATτ. τ.ν φ�ρ�, σκ5φτηκα, θ� τ�� τ� ψ�λω γι� τ� καλ�
τ�� Λ�µπρ�υ. Kα� θ� τ< π�ρω, εlτε τ< θ5λει εlτε a-ι, τ< παραδ�κι. �Ωπλ�στηκα
λ�ιπ<ν µ8 τ< Vν�λ�γ� θρ�σ�ς κα� τρ��η7α γι� τ.ν Kυδαθηνα�ων. «Λ�µπρ�υ, -�σε
µ5ταλλ�», τ�� φ@να7α µQλις τ<ν εpδα, γι� ν� τ�� π�ρω τ<ν V5ρα. «Kαλ�, µ. φω-
ν�HIης», µ�� Vπ�ντησε Vτ�ρα-�ς, «κι !γ� λεφτ� περιµ5νω». Kα� µ�� ’κλεισε τ< µ�-
τι. ∆8ν πρQλα�ε ν� τελει@σIη τ.ν κ�υ�5ντα κα� «ντρ�ν» -τυπ;v τ< κ�υδ�3νι. Στ<
?ν�ιγµα τJς πQρτας ν?σ�υ jνας ψηλ<ς τ3π�ς µ8 σκληρ� -αρακτηριστικ� κα� µα�ρ�
γυαλ�. «’µ5ρα», εpπε Y νε�φερµ5ν�ς κα� Lφτυσε τ< π��ρ� τ�υ στ< π�τωµα. Kι Lπει-
τα -ωρ�ς περιττ�0ς πρ�λQγ�υς συν5-ισε: «�H CIA θ5λει ν� σ�� Vναθ5σIη µι� !ργ�-
λα��α. Elκ�σι �κατ�µµ3ρια δ�λλ�ρια, καθαρ� κι Vφ�ρ�λQγητα, γι� ν� δι-�σIης τ<ν
�EλληνισµQ. Epσαι;» �O Λ�µπρ�υ τ<ν κ3ττα7ε παγερ� κι Vπ�ντησε �αρυεστηµ5να:
«Kαλ�, γι� ψιλικατHJδες µvς π5ρασε S CIA... T�3λ�-ιστ�ν τ� διπλv».

«Π�λ0 σωστ�», Vκ�3στηκε µι� φων. π�σω µ�υ. Γ3ρισα τ< κεφ�λι µ�υ, wν κα� �7ε-
ρα π�ι<ς µιλ��σε. T<ν εp-α 7αναδε> !κε>. �Hταν jνας περ�φηµ�ς πρ�κτωρ τJς M�-
σ�ντ. «Λ�µπρ�υ, υk8 ∆αυ�δ, Rδ�0 �κατ< �κατ�µµ3ρια σ5κελ Hεστ�-Hεστ�, γι� ν� συ-
νε-�HIης ν� δι-�HIης τ<ν �EλληνισµQ», θριαµ��λQγησε κα� τ�� πρQτεινε τ.ν !πιταγ .
�O Λ�µπρ�υ τ.ν πJρε, -ωρ�ς ν� µιλ σIη, mπως κι αTτ.ν µ8 τ< διπλ�σι� π�σ< π�0 τ��
Lδωσε Y ,AµερικανQς. «N� πι��µε κ�τι, ν� γι�ρτ�σ�υµε τ.ν συνεργασ�α µας», πρQ-
τεινε κα� κατευθ3νθηκε πρ<ς τ< µπ�ρ.

M� δ8ν πρQλα�ε. �Eνα παρατεταµ5ν� κ�υδ�3νισµα δι5κ�ψε τ.ν κ�νησ  τ�υ. MQ-
λις π�0 πρQλα�εν Y Mαµαν5ας ν� τρα�η-τIJ Vπ< τ.ν πQρτα, κι iρµησε λα-ανια-
σµ5ν�ς γνωστ<ς πρ�κτωρ τJς M.I.T. «KAϊντε, µπρ5. Kατε�Jτε ν� 7εφ�ρτ@σετε. KE-ω
Vπ57ω µ�α νταλ�κα τ�γκα στ.ν τ�3ρκικη λ�ρα. ∆Nρ� στ<ν Λ�µπρ�υ πρ�σωπικ� Vπ<
τ< δ��λ5τι γι� τ�ς σταθερ� φιλ�τ�υρκικ5ς τ�υ θ5σεις». Epπε, κα� Lπεσε 75πν��ς στ<ν
καναπ5. Kι Vρ-�σαµε ν� 7εφ�ρτ@ν�υµε... Mπαϊλντ�σαµε. TQσ�, π�3 Vφ σαµε τ.ν
πQρτα Vν�ικτ  γι� δρ�σι� κα�, mπ�υ �ρJκε Y καθ5νας, 7�πλωσε ��γγNντας.

,Aπ’ αTτ. τ.ν Vν�ικτ. πQρτα µπJκε jνας εTγεν5στατ�ς κα� καλ�ντυµ5ν�ς, wν κα�
a-ι Rδια�τερα φανατικ<ς ?νδρας. Πλησ�ασε τ<ν Λ�µπρ�υ, τ�� Lδωσε µι� !πιταγ. δ5-
κα �κατ�µµυρ�ων στερλινNν κα� εpπε -αριτωµ5να.: «ATτ� σ�ν πρ�κατα��λ. Vπ<
τ.ν ,Iντ5λλιτHενς Σ5ρ�ις, γι� ν� πρ�καλ5σετε !µφ3λι�». Kα� -�θηκε τ< lδι� VθQρυ-
�α, mπως �λθε.

«Epδες;», ’ρ@τησε µ8 νQηµα Y Λ�µπρ�υ. Kι Vν��γ�ντας τ< συρτ�ρι τ�� γραφε��υ
τ�υ µ�� ’σκασε τ� τρ�α σ8 ντQλλαρς κα� τρ��η7ε L7ω jνα µ�τσ� �ι�λι�ρια καταθ5-
σεων µ�υρµ�υρ�H�ντας: «∆ισεκατ�µµ3ρια L-ω στ�ι��7ει στ�0ς λ�γαριασµ�3ς µ�υ
Vπ< δ�λλ�ρια, σ5κελ κα� λ�ρες T�υρκ�ας κα� ,Aγγλ�ας. �Eνας δ8ν θ� φιλ�τιµηθIJ ν�
µ8 Vγ�ρ�σIη µ8 δρα-µ5ς;» Kα� Vπε-@ρησε πρ<ς τ.ν Tρ�πεHα γι� τ� δ5�ντα.

ΓιQργ$ς ΠετρBπ$υλ$ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



Σ:ετικE µ; τ�ν qλληνικ� καταγωγ� τDν Pωµα�ων N:�υν γραφτC
πλCθ�ς QργασιDν τ6σ� �π4 �ρ:α��υς Vσ� κα� �π4 νεAτερ�υς συγ-
γραφεMς. AWτ� τ� φ�ρE Vµως P πληρ�φ�ρ�α π�8 συντρ7:ει στ�ν Lπ�-
ψη περ� Gµ�γ7νειας FEλλ?νων κα� Pωµα�ων δ;ν πρ�7ρ:εται �π4 κ/-
π�ι�ν φιλ6σ�φ�, Uστ�ρικ4 X π�ιητ?, �λλE �π4 Kναν αWτ�κρ/τ�ρα τCς
PAµης, τ4ν �I�υλιαν6.

FO �I�υλιαν4ς σ; δ.� Nργα τ�υ καταγρ/φει µ; 2ε2αι6τητα, Vτι �U
Uδρυτ;ς τCς PAµης κα� πρDτ�ι κ/τ�ικ�� της –�π6γ�ν�ι τDν Gπ��ων
pταν �U δηµι�υργ�� τCς αWτ�κρατ�ρ�ας– pταν `Eλληνες. FO 9δι�ς µ/-
λιστα µIς πληρ�φ�ρεM στ4 πρDτ� �π6σπασµα, Vτι P �Iταλ�α εH:ε στ4
σ.ν�λ6 της �π�ικισθC �π4 `Eλληνες –πρ�φανDς �π4 Πελασγ�.ς, Qφ’
Vσ�ν :ρησιµ�π�ιεM τ4ν Vρ� «Γραικ��»–, QνnD στ4 δε.τερ� �π6σπασµα
QπικαλεMται jς �π6δει]η τDν Yσ:υρισµDν τ�υ τE π�λιτειακE κα� θρη-
σκευτικE kθη τDν Pωµα�ων, τE Gπ�Mα θεωρεM QντελDς qλληνικ/:

Στ@φαν$ς Mυτιληνα0$ς

➊ «...παρ’ mλ� π�0 γνωρ�Hω π�ς κι !σε>ς <�U PωµαM�ι> Vπ’ αTτ�0ς
<τ�8ς `Eλληνες> κατ�γεστε κα� π�ς �k Γραικ�� Vπ��κισαν τ< µε-
γαλ3τερ� µ5ρ�ς τJς ,Iταλ�ας...». (�I�υλιαν6ς, «Συµπ6σι�ν X Kρ6νια»
324a).

➋ «�Aραγε Y ,AπQλλων, π�0 συµ�ασιλε3ει µ’ αTτ<ν <τ4ν ̀ Hλι�>,
δ8ν �δρυσε µαντε>α σ8 κ�θε σηµε>� τJς γJς, δ8ν Lδωσε στ�0ς Vνθρ@-
π�υς !µπνευσµ5νη Vπ< τ�0ς θε�0ς σ�φ�α, δ8ν L�αλε στ�ς πQλεις θρη-
σκευτικ�0ς κα� π�λιτικ�0ς κανQνες; ATτ<ς !κπ�λ�τισε µ8 τ�ς �λλη-
νικ8ς Vπ�ικ�ες τ< µεγαλ3τερ� µ5ρ�ς τJς �Rκ�υµ5νης κα� µ’ αTτ<ν
τ<ν τρQπ� διευκQλυνε τ<ν κQσµ� ν� κυ�ερνηθIJ Vπ< τ�0 Pωµα��υς.
KAλλωστε �k Pωµα>�ι a-ι µQν�ν Vν κ�υν στ< γ5ν�ς τNν �Eλλ νων,
Vλλ� κα� �k kερ�� θεσµ�� κα� �k θρησκευτικ8ς Vντιλ ψεις π�0 �δρυ-
σαν κα� φυλ�σσ�υν εpναι Vπ< τ.ν Vρ-. µ5-ρι τ< τ5λ�ς �λληνικ�.
,Eπ� πλ5�ν S π�λιτικ  τ�υς cργ�νωση δ8ν εpναι διQλ�υ κατ@τερη
Vπ< Yπ�ι�υδ π�τε ?λλ�υ σωστ� κυ�ερν@µεν�υ κρ�τ�υς, lσως εpναι
Vν@τερη µ�λιστα mλων mσες L-�υν !φαρµ�στJ π�τ5. Γι’ αTτ< τ<ν
λQγ� λ�ιπ<ν θεωρN, π�ς κι Y lδι�ς Y �Hλι�ς Vναγν@ρισε τ.ν πQλη
µας <τ� PAµη> �Eλλην�δα <δηλ. qλληνικ?>, τQσ� στ.ν καταγωγ.
mσ� κα� στ< π�λ�τευµα». (�I�υλιαν6ς, «EYς τ4ν 2ασιλ7α ̀ Hλι�ν πρ4ς
Σαλ�.στι�ν» 153a).

4O αaτ�κρ%τωρ $I�υλιανCς Hπ�καλWπτει
τ+ν Dλληνικ+ καταγωγ+ τ=ν Pωµα:ων



Στ4 τεR:�ς 224-225 τ�R «∆» κα� στ�ν στ?λη «O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ» τ�R
Γ. Πετρ6π�υλ�υ παρ�υσι/στηκε P καταγγελ�α τ�R κ�σµ?τ�ρ�ς τCς Φι-
λ�σ�φικCς Σ:�λCς τ�R Πανεπιστηµ��υ �AθηνDν κ. �Eµµ. Mικρ�γιανν/κη,
σ.µφωνα µ; τ�ν Gπ��α τρι/ντα lκτa µ7λη τ�R διδακτικ�R πρ�σωπικ�R
τ�R Tµ?µατ�ς FIστ�ρ�ας κα� �Aρ:αι�λ�γ�ας τ�R Yδ��υ πανεπιστηµ��υ δι-
δ/σκ�υν, Vτι «S Vρ-αιQτητα δ8ν V7�Hει, δ8ν µvς Vν κει» κα� Vτι «τ< 1821
Lγινε Vπ< πανσπερµ�α λαNν»!

ΘE µπ�ρ�Rσε νE QκληφθOC jς �π/ντηση στ�ς �π�στευτες �στει6τητες
Vλων αWτDν τDν καθηγητDν P �πα]�ωση τCς �]ι7παινης καθηγ?τριας κ.
M. TT/νη (στ4 qπ6µεν�, 226, τεR:�ς τ�R «∆», σελ. 14363): «π5ρα Vπ< τ.ν
γν@ση κα� τ.ν !πιστ µη !κε>ν� π�0 Vπ�υσι�Hει Vπ’ τ� πανεπιστ µια
εpναι τ< �Hθ�ς.»

ΘE kθελα πρ4ς θλι2ερ� Qπ�ρρωση τDν παραπ/νω νE καταθ7σω (τµCµα
�π4) τ�ς Qµπειρ�ες µ�υ µετE τ� συµµετ�:? µ�υ στ�ς δ.� τελευταMες περι6-
δ�υς (�I�.νι�ς κα� Σεπτ7µ2ρι�ς 2000) τDν Πανελλην�ων �E]ετ/σεων (γιE
τE FEσπερινE Λ.κεια), Vπ�υ jς Qκπαιδευτικ4ς α´ 2αθµ�R Qκλ?θην νE συ-
νεισφ7ρω. T6σ� κατE τ�ς συνεδρι/σεις τDν Qπιτρ�πDν Vσ� κα� στ4 περι-
θAρι� τCς Vλης διεργασ�ας �κ�.σαµε πρ/γµατα, π�8 δ;ν τE :ωρ/ει G
ν�Rς µας.

Kαθηγητ�ς Γλωσσ�λ�γ�ας (δ;ν θE �ναφ7ρ�υµε lν6µατα· 2ρ�σκ�νται
272αια στ� δι/θεση τ�R «∆») σ; TµCµα τ�R Πανεπιστηµ��υ �AθηνDν Qκ?-
ρυττε µετE µαν�ας �ν?κ�υστες �νατρ�π;ς τCς γλAσσας τDν FEλλ?νων:

[B72αια αWτ� P θ7ση �π�τελεM kδη παλιE Q]υπν/δα: στ� «Nε�ελληνικ�
Γραµµατικ�» (�ναπρ�σαρµ�γ� τCς «MικρCς Nε�ελληνικCς ΓραµµατικCς»
τ�R Mαν. Tριανταφυλλ�δη �π4 Gµ/δα Qργασ�ας τ�R K7ντρ�υ �Eκπαιδευ-
τικDν MελετDν κα� �Eπιµ6ρφωσης), π�8 διδ/σκεται στE Γυµν/σια �π4
εYκ�σαετ�ας, τ4 τελικ4 –ν N:ει QκπαραθυρωθC διE καν6ν�ς. �Eπιτρ7πεται
µ6ν� σ; Kνδεκα (!) περιπτAσεις, π�8 θεωρεMται Vτι Uκαν�π�ι�Rν τ�ν εWφω-
ν�α. AWτ� P «Nε�ελληνικ� Γραµµατικ�» παρεµπιπτ6ντως περι7:ει πλCθ�ς
καταστρ�φικDν πρωτ�τυπιDν jς πρ4ς τ�ν �ντιµετAπιση τCς FEλληνικCς.
Λ.:. δ;ν λαµ2/νεται eπ’ \ψιν P σ.νθεση στ4ν συλλα2ισµ6: G Vνα�τι�ς γιE
παρ/δειγµα δ;ν συλλα2�Tεται �ν-α�-τι-�ς, �λλE �-να�-τι-�ς. Γ�νεται δεκτ4ς
κα� πρ�τε�νεται jς γενικ� qνικ�R τDν εYς -υς τριτ�κλ�των G �Wδ7τερ�ς τ.-
π�ς· Nτσι G �αθ3ς, τ�� �αθ3. ∆;ν γ�νεται δεκτ� P Qρωτηµατικ� �ντωνυ-
µ�α τ�ς (P γενικ� τ�ν�ς κα� τ�νων θεωρεMται τ.π�ς τCς �ντωνυµ�ας π�ιQς).
FH παθητικ� µετ�:� QνεστDτα παρ�υσι/Tεται jς περιπτωσιακ� µ; �π6-
λυτη σ:εδ4ν lν�µατικ� :ρ?ση κα� σηµασ�α. ∆;ν παρ�υσι/T�νται π�υ-

α) T4 τελικ4 –ν πρ7πει νE Q]αλειφθOC Gλ�σ:ερDς.

«O ΓNHΣIOΣ KHΠOYPOΣ»
_ τ5 Rνθελληνικ5 σSνδρ$µ$ στC A.E.I.



θενE τE Qπιρρ?µατα σ; -θεν· P λ. aπισθεν, Nτσι γιE παρ/δειγµα, τ�θεται
Qν �µφι26λnω.]

[B72αια G συγκεκριµ7ν�ς Qκπαιδευτικ4ς γνAριTε, Vτι τ4 σ�ν (=oς+?ν)
Qµπερι7:ει τ4 oς. ΓνAριTε τ� λειτ�υργ�α π�8 QπιτελεM τ4 oς jς συν�δευ-
τικ4 τ�R κατηγ�ρ�.µεν�υ (δ?λωση πραγµατικCς Yδι6τητας) κα� τ�ν �δυ-
ναµ�α τ�R παρ�µ�ιαστικ�R σ�ν νE καταδε�]Oη αWτ�ν τ�ν �π6:ρωση. ΓνA-
ριTε τ�ν π�λ.µ�ρφη :ρ?ση κα� σηµασ�α τ�R oς κα� τ�ν µ�ν�δι/στατη
δυναµικ� τ�R σ�ν, π�8 σ; καµµ�α περ�πτωση δ;ν �ναπληρ�M τ4 π�λυσ?-
µαντ� oς. Σ�γ�υρα γνAριTε, �λλ/...]

[T� νE πOC κανε�ς! NE π�Rµε µ6ν�, Vτι G Qν λ6γnω κ.ρι�ς Qπεν72αινε στ�
διατ.πωση Vλων τDν θεµ/των, κ/ν�ντας :ρ?ση τCς Q]�υσ�ας τ�υ jς µ7-
λ�υς τCς κεντρικCς Qπιτρ�πCς τDν Q]ετ/σεων, Qπι2/λλ�ντας (αWτ6ς, G δη-
µ�κρ/της) τ�ς «γνησι�κηπ�υρικ;ς» �ντιλ?ψεις τ�υ.]

ΘE κλε�σ�υµε γιE τ�ν �ρα τ�υλ/:ιστ�ν µ; µιEν �π�στευτη δ?λωση πα-
νεπιστηµιακ�R, �π’ τ4 Πανεπιστ?µι� ΠατρDν, πρ�7δρ�υ τCς K.E. κατE
τ�ν περ��δ� Σεπτεµ2ρ��υ: «�H “Λ�µψη” τ�� Φ@σκ�λ�υ Oπερτερε> σ8
πλ�κ. κα� θεατρικQτητα Vπ’ τ.ν Vρ-α�α �λληνικ. τραγωδ�α.» (�Eπανα-
λαµ2/νω πAς δ;ν πρ6κειται γιE πλ/κα, �λλE γιE θ7σεις πανεπιστηµιακDν
µας κα� eψηλ62αθµων στελε:Dν τ�R eπ�υργε��υ Παιδε�ας.) FO συγκε-
κριµ7ν�ς καθηγητ?ς, \:ι κα� τ6σ� συµπαθDν τ�ν qλληνικ� παιδε�α κατE
πAς φα�νεται, πρ6τεινε �κ6µη τ�ν �π�2�λ� τDν τραγnωδιDν �π’ τ�ν M7-
ση �Eκπα�δευση jς Gλ6τελα L:ρηστων!

TελικE P κ. TT/νη N:ει �π6λυτ� δ�κι�. FH γνAση κα� P Qπιστ?µη �π�υ-
σι/T�υν �π’ τE πανεπιστ?µι/ µας. Kα� τ4 pθ�ς κα� P σ�2αρ6τητα κα� P
αYδAς. Στ�ς σ:�λικ;ς α9θ�υσες, QκεM π�8 δ�ν�υµε τ4ν �γDνα γιE τ4ν FEλλη-
νισµ4 κα� τ�ν FEλληνικ6τητα, Vπ�τε �ναφ7ραµε συµπτAµατα eπ�ν6µευ-
σης τ�R π�λιτισµ�R µας, jς �ντ�δραση eπCρ]ε P �γαν/κτηση, P �π�δ�-
κιµασ�α, P Q]αγρ�ωση, δεMγµα πAς �U FEλλην6παιδες παρE τ�ς Qπιθυµ�ες
κα� τ�ς µεθ�δε.σεις π�λλDν κα� διαφ6ρων διατηρ�Rν κα� Qπιρρωνν.�υν
σφριγηλ� τ�ν �γωνιστικ6τητ/ τ�υς κα� παλλ6µεν� τ4 Qθνικ4 σθ7ν�ς.

Γι=ννης B. Π@ππας
Φιλ6λ�γ�ς

γ) FH πρ�στακτικ� πρ7πει νE καταργηθOC jς φασιστικ?! (∆;ν πρ6-
κειται γιE πλ/κα, πρ6κειται γιE θ7ση ̀ Eλληνα πανεπιστηµιακ�R.) �Aντ�
τCς 2δελυρIς πρ�στακτικCς δ; νE :ρησιµ�π�ι�Rνται περιφρ/σεις :ωρ�ς
eπ�ψ�α αWταρ:ικ�R |φ�υς.

2) T4 µ6ρι� oς πρ7πει νE �ντικατασταθOC πλ?ρως κα� �π�λ.τως �π’
τ4 σ�ν. �EδD P Qπι:ειρηµατ�λ�γ�α τ�R καθηγητC Nσπαγε κ6κκαλα:
«�Eνας ?νθρωπ�ς τ�� λα��, jνας γν σι�ς κηπ�υρ<ς γι� παρ�δειγµα,
π�τ8 δ8ν θ� -ρησιµ�π�ι��σε τ< oς, Vλλ� µQν� τ< σ�ν. KEτσι πρ5πει τ<
oς ν� καταργηθIJ (Gλ�κληρωτικE) κα� ν� VντικατασταθIJ Vπ’ τ< σ�ν
σ8 κ�θε περ�πτωση».
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«,Aνυπ�µ�νησ�α κα� φQ��ς κατ5τρωγαν τ� σωθικ� µ�υ. Kαταρι@µ�υν τ<ν !ρ-�µ< τJς
Sµ5ρας π�0 µ8 Lφερε σ8 µι� Hω , τJς Yπ��ας S Vλ θεια κα� S σηµασ�α µ�� �ταν Vµφ���-
λες. Gυπν��σα τ�ς ν3-τες Vπ< !φιαλτικ� aνειρα. ,Eναγων�ως VναHητ��σα jνα Vνεπα�-
σθητ� φNς, γι� ν� 7εφ3γω Vπ< τ�3τ�υς τ�0ς σφαλερ�0ς δρQµ�υς τJς Vµφι��λ�ας. KEψα-
-να κα� Lπεφτα συνε-Nς mλ� κα� πι< �αθι� στ< λα�3ρινθ�.»

M’ αWτE τE λ6για G µεγ/λ�ς Γερµαν4ς φιλ6σ�φ�ς �ρ:�Tει τ4 δε.τερ� κεφ/λαι� τ�R Qν
λ6γnω κλασικ�R Nργ�υ τ�υ. Λ6για, π�8 �π�καλ.πτ�υν τ4 πρ�σωπικ6 τ�υ δρ/µα, π�8 Lλλω-
στε Q2�ωσαν κα� �U Lλλ�ι µεγ/λ�ι διαν�ητ;ς τ�R ιη´ κα� ιθ´ αYAνα. AYτ�α, µ�α κα�ρια κα�
�]επ7ραστη �ντ�φαση. OU εWφυεMς αWτ�� Lνθρωπ�ι γενν?θηκαν µ7σα σ’ Kνα κ6σµ� δ�γ-
µατικ6, }θικE κα� πνευµατικE �νελε.θερ�, πρ�7κταση τ�R :ριστιανικ�R Mεσα�ωνα. T4 κα-
θεστaς αWτ4 πρ�σπ/θησαν νE συµ2ι2/σ�υν µ; τ4ν FEλληνικ4 Λ6γ�, τ�ν �ναT?τηση τCς
γνAσεως διE τCς Qρε.νης. ∆υστυ:Dς Vµως δ;ν kρκεσαν G θαυµασµ6ς τ�υς γιE τ�ν FEλλη-
νικ� Σκ7ψη X P �γ/πη τ�υς πρ4ς τE FEλληνικE Γρ/µµατα, γιE νE Qπ�υλAσ�υν τ�ς πληγ;ς
τ�R Mεσα�ωνα. EHδαν τ4ν Lνθρωπ� \:ι µ6ν� Q:θρ4 τCς φ.σης �λλE κα� «σπ�υδαι6τερ�ν»
αWτCς. «∆8ν HN !γ� -�ριν αTτJς (τCς φ.σης), Vλλ� αTτ. HIJ -�ριν !µ�� κα� µQν�», λ7ει G
Φ�:τε (σελ. 163)! Kα� Vταν Nρ:εται µπρ�στE στ4 φαιν6µεν� τ�R θαν/τ�υ, :/νει τ4ν εUρµ6
τ�υ· παρατηρεM: «∆8ν θανατ@νει Y θ�νατ�ς Vλλ� S Hωτικ@τερη Hω , S Yπ��α, κρυµµ5νη
π�σω Vπ’ τ. παλι�, 7εκινv κα� Vναπτ3σσεται» (σελ. 162)! FYπ�κ.πτ�ντας τελικE στE γνω-
στE θε�κρατικE σ:?µατα γρ/φει: «�O,τι Y θνητ<ς cν�µ�Hει θ�νατ� εpναι τ< Yρατ< φαι-
νQµεν� µιvς δε3τερης Vνα��ωσης» (σελ. 163)!

T.Γ. ΦIXTE, �O Πρ��ρισµ<ς τ�� ,Aνθρ@π�υ

�O ��ραι�-ριστιανισµQς, Vφ�� Vρ-ικ� !κ ρυ7ε τ.ν T5-νη Lκπτωτη εRς τ< π�ρ
τ< !7@τερ�ν, τελικ�, καπηλευQµεν�ς κα� !πειδ. δ8ν �ταν δυνατ<ν ν� τ.ν πν�7Iη,
συν5-ισε τ< αR@νι� παι-ν�δι τJς Vλλ��ωσης, τJς παραπληρ�φQρησης. KEτσι δια-
δ�δ�υν, mτι Y Mπ�- εpναι «Vν@τερ�ς» τ�� MπετQ�εν στ. µ�υσικ , iστε ν� Oπε-
ρισ-3σIη S θρησκευτικQτης τ�� Mπ�- Lναντι τJς φιλ�σ�φικJς-πρ�µηθεϊκJς-Sρω-
ικJς !νατ5νισης τ�� MπετQ�εν. KE-�µε Vπ< τ. µι� τ.ν αTθα�ρετη µεταφυσικ. τ��
Για-�5, Vνθρωπ�κεντρικ -θρησκευτικ , κα� Vπ< τ.ν ?λλη τ.ν Φ3ση, π�0 µ�-
ναδικ8ς Rδι�φυ=ες τJς �EλληνικJς ,Aρ-αιQτητας φαν5ρωσαν· κα� θ� παραµ5ν�υν
αR@νια �k !πιτε37εις τ�υς Vναλλ��ωτες. T< lδι� συν5�η µ8 τ<ν Σα�κσπηρ σ8 σ3-
γκριση µ8 τ�0ς Tραγικ�0ς τJς ,Aρ-αιQτητας. �O πρNτ�ς µετακ�νησε -ριστιανι-
κ�3ς-µεταφυσικ�0ς «�ρωες», !ν�N �k Tραγικ�� Vληθιν�3ς, πρωτ�γενε>ς, π�0 Lφε-
ραν µ5σα τ�υς τ�0ς Vνεπαν�ληπτ�υς κα� Vναντικατ�στατ�υς κωδικ�0ς τJς Φ3-
σης. Kα� φυσικ� εpναι !µφαν.ς S Oπερ�-. τNν TραγικNν, π�0 Vπ�τελ��ν τ.ν αR@-
νια πνευµατικ. ��ση.

Mπ=P, MπετBLεν καK \ρωισµ5ς

▲
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T< lδι� Vκρι�Nς Rσ-3ει κα� µετα70 Mπ�- κα� MπετQ�εν κατ’ Vντιστ�ι-�αν. ∆8ν
εpναι Vν�γκη ν� 75ρIη κανε�ς π�λλ� πρ�γµατα, γι� ν� τ< καταλ��Iη. KAν µπ�ρIJ
ν� ν�ι@σIη τ< Oπ5ρτατ� νQηµα κα� τ.ν cµ�ρφι� �ν<ς Vγ�λµατ�ς Vπ’ τ� σπ�υ-
δα>α π�0 διασ@θηκαν (γιατ� γι’ αTτ�0ς τ�0ς λQγ�υς τ� Lσπασαν), µπα�νει Vµ5-
σως στ< νQηµα, iστε ν� παρακ�µψIη τ�0ς «σ�φ�0ς» κα� κεκρ�-τες, π�0 τ< Σ3-
στηµα L-ει παρ�υσι�σει σ�ν αTθεντ�ες τJς Tε-ν�κριτικJς, π�0 µQν�ν αTτ�� µπ�-
ρ��ν ν� L-�υν λQγ�. Λ8ς κα� �k ?λλ�ι, !µε>ς, κ�υ�αλvµε τH�µπα τ< κεφ�λι µας
κα� τ< L-�µε µQν�, γι� ν� φ�ρvµε καπ5λλ�.

∆ηλαδ. Y Mπ�- δ8ν φ5ρει Hωνταν8ς πανανθρ@πινες Vλ θειες, π�0 ν� Vπ�ρ-
ρ5�υν µ5σα Vπ< τ< ∆ι�νυσιακ< κα� ,Aπ�λλ@νι�, παρ� µεταφυσικ8ς Yµι-λ@δεις
καταστ�σεις, γι’ αTτ< S µ�υσικ  τ�υ παρ� τ.ν ?ρτια τε-νικ  της εpναι µ�νQτ�-
νη. KAλλωστε S τακτ�π�ιηµ5νη �Rκ�γενειακ. Hω  τ�υ δ8ν Vπ�τελε> !γγ3ηση, δε-
δ�µ5ν�υ mτι �k περισσQτερες Vπ< τ�ς πανανθρ@πινες µεγαλει@δεις µ�ρφ8ς συ-
ν θως δ8ν πρ�λ��αιναν γι� �Rκ�γ5νεια.

,Aντιθ5τως Y MπετQ�εν φλ5γεται πρ�µηθεϊκ� -ωρ�ς καµµ�α δ�γµατικ. θρη-
σκευτικQτητα, κα� περνv δι�πυρη !ντQς τ�υ S Vληθιν. Vνθρ@πινη Hω , Vπ�λ-

�Eν τ�.τ�ις G σπ6ρ�ς τCς �µφι2�λ�ας κα� τCς �ναT?τησης τ�R �ληθιν�R –παρµ7ν�ς �π’
τ�ν FEλληνικ� Σκ7ψη– δ;ν �φ?νει σ; Pσυ:�α τ4ν ν�R τ�R φιλ�σ6φ�υ. �Aρνητ�ς τCς φ.-
σης, τCς Qπιγε��υ TωCς, G Φ�:τε 2ασαν�Tεται, ταλαιπωρεMται, :ωρ�ς κ/π�υ νE καταλ?γOη.
Kα� αWτ� P Qπισ?µανση Yσ:.ει κα� σ?µερα, δ.� αYDνες µετE τ4ν EWρωπαϊκ4 ∆ιαφωτι-
σµ6.

FH σ.γ:ρ�νη σκ7ψη συνε:�Tει �διαλε�πτως νE QρευνI τ�ν FEλλ/δα �π4 :�λιες δυ4 �π6-
ψεις Qπ� παντ4ς Qπιστητ�R. �AδυνατεM Vµως νE δOC QκεMν� π�8 Nδωσε τ�ν διαφ�ρ/, τ4 µε-
γαλεM� της: T�ν κατ/φαση τDν FEλλ?νων στ� Tω?, στ� φ.ση, στ4ν κ6σµ� κα� τ�ν Zρµ�-
ν�α τ�υ– V,τι διαφ�ρετικAτερ� �π4 τ�ν q2ραι�:ριστιανικ� Yδε�λ�γ�α.

ΠαναγιUτης K$υLαλ=κης

�εφυλλ�T�ντας τ4 2ι2λ�� «MυστικE Σ:7δια �Aεριωθ�υµ7νων �Aερ�σκαφDν τ�R Γ´ P/ι:»:
jραMα µ;ν τE :ρAµατα κα� τE σ:?µατα, Vπ�υ Vµως πρ�2/λλει κ/π�ια µαυρ6ασπρη φω-
τ�γραφ�α eλ�π�ιηµ7νων σ:εδ�ων �ερ�σκαφDν, qκατ�µµ.ρια νεκρ�� κρ.2�νται �π4 π�σω
της, αY:µ/λωτ�ι X κα� 2ια�ως στρατ�λ�γηθ7ντες �π4 µεθ�δικE τ7ρατα, �ν/λγητα. FO Q]�υ-
σιασµ6ς, qνιαM�ς µετE τ�ν FEλληνικ� �Aρ:αι6τητα µ7:ρι τ�ς µ7ρες µας, εWθ.νεται γιE τ4
Vτι κ/τω �π’ τ� µασ:/λη N:�µε Kνα π�λυ26λ�, ε9τε αWτ4 εHναι :7ρι ε9τε φτερ4 �ερ�πλ/-
ν�υ ε9τε φτερ�.γα Zρπακτικ�R, π�8 τE π�.π�υλ/ της γεµ�T�υν τE µα]ιλ/ρια τDν lνε�ρων
µας...

EHναι τερατAδης P κατ/σταση qν4ς στρατ�π7δ�υ X 2ι�µη:ανικDν :Aρων π�λεµικ�R
eλικ�R, καθaς G π6λεµ�ς περνI µ7σα �π4 τE πρ/γµατα, Vπως περνI P �ν/λγητη κακ�α
τDν πι4 π/νω µ7σα �π’ τ4ν Qγκ7φαλ�, Vπ�υ π7ρασε V,τι jραM� N:ει G Lνω θnρnAσκων. M6-
ν�ι στ�ν �περαντωσ.νη τ�R Σ.µπαντ�ς, «ναυαγ��» σ; ]ερ�ν?σι, στ� στεν6τητα αWτ� :ρη-
σιµ�π�ι�Rµε τ4 9δι� πρIγµα γιE �ντιφατικ;ς :ρ?σεις κα� �ντιστρ6φως, κι Nτσι �π4 τ�ν
τρ�φικ� Zλυσ�δα, π�8 G Kνας τρAει τ4ν Lλλ�, φθ/ν�µε στ4ν FEρµC τ�R Πρα]ιτ7λη, στ4ν
FHν��:�. AWτ4 π�8 Qκφρ/T�υν αWτE τE �γ/λµατα εHναι πρωτ�γεν7ς, κα� µIς µηνI P Φ.-

W. SCHICK - I. MEYER, Mυστικ� Σ-5δια ,Aερ�σκαφNν (1939-45)

▲
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ση µ7σα �π4 Yδι�φυ�ες. ^Iσως QδD παρεµ2/λλεται P }θικ� σEν δι�ρθωτικ4ς µη:ανισµ6ς,
νE καλ.ψOη τ4 :/σµα· αWτ� εHναι P �Hθικ� τCς �Aρ:α�ας FEλλ/δας, π�8 Nρ:εται �π4 τE τρ�-
σ2αθα τ�R Σ.µπαντ�ς.

�Aς µ�ν παρεµ2/λλωµε QδD q2ραι�:ριστιανικE δ6γµατα µεταφυσικ/. Στ�ν �ρ:αι6τη-
τα P Σκ7ψη qδραT6ταν στ� Φ.ση. Σ?µερα P Σκ7ψη �π�κ6πτει κ�µµ/τια �π4 τ� Φ.ση,
τE Gπ�Mα «Qπε]εργ/Tεται» N]ω �π’ αWτ?, µεταφυσικ/, κατE τ4 δ�κ�Rν, µ; τE γνωστE Qπι-
κ�νδυνα �π�τελ7σµατα γιE τ4ν Πλαν?τη. �Aρ:�Tει P ν6ηση νE Qκτρ�:ι/Tεται σ’ Kνα πα-
ραλ?ρηµα συγκρ�.σεων ZλυσιδωτDν, γιατ� λε�πει G ν�µ�θ7της, P Φ.ση. T4 9δι� 2ρAµι-
κη εHναι P Uστ�ρ�α τDν περισσ6τερων �νακαλ.ψεων, π�8 τ4 Σ.στηµα καλ.πτει, πρ�2/λ-
λ�ντας V,τι λ/µπει, γιE νE δικαι�λ�γηθOC.

FH �Hθικ� τCς �Aρ:αι6τητας, σ; �ντιπαρ/θεση µ; τ�ν }θικ� τ�R Για:27, Qπειδ� στηρι-
T6ταν στ�ς qνωµ7νες τ6τε Φιλ�σ�φ�α-�Eπιστ?µη-T7:νη, δρ�Rσε σEν φυσικ� διαδικασ�α �π4
τ�ν 9δια τ� Φ.ση γιE τ� συµπλ?ρωσ? της. FO π6λεµ�ς κα� τE Vπλα τ6τε εH:αν QντελDς δια-
φ�ρεικ4 ν6ηµα �π4 QκεMν� τDν :ιτλερικDν (κα� �ντι:ιτλερικDν) �ερ�σκαφDν. FH µεγ/λη
T7:νη τCς �Aρ:αι6τητας µ; τ�ν αYσθητικ� �κινητ�π��ησε αYAνια µιE Yδ7α γιE τ4ν Lνθρω-
π�, π�8 :ωρ�ς στατικ6τητα θE δηλAνOη µεγαλωσ.νη. ̀ Eνα καταπληκτικ4 Qπ�πεδ� σκ7ψης
κα� στ/σης, �στε �U «ναυαγ��» τ�R Σ.µπαντ�ς νE µ�ν νιAθ�υν �π�µ�νωµ7ν�ι.

Παντελ*ς Γλ=ρ$ς
Tα]�αρ:�ς (Uπτ.) Π�λεµικCς �Aερ�π�ρ�ας

Στ4 �ν/τυπ� αWτ4 G ∆ρ6σ�ς Kρα2αρτ6γιανν�ς σκιαγραφεM µ; Qπιτυ:�α τ�ν Tω?, τ�ν
πρ�σωπικ6τητα, τ�ν δρ/ση �λλE κα� τ4 συγγραφικ4 κα� παιδαγωγικ4 Nργ� τ�R ∆ηµ?-
τρη K�ντ�γι/ννη. ̀ Oµως δ;ν περι�ρ�Tεται σ’ αWτ/. M; θ/ρρ�ς κα� παρρησ�α διαλ.ει τ�8ς
Qκπαιδευτικ�8ς µ.θ�υς τDν κατE καιρ�8ς «πρ��δευτικDν», π�8 Tητ�Rν νE :ειραγωγ?σ�υν
τ�ν Qκπα�δευση κα� νE τ�ν κ/ν�υν eπ�:ε�ρι� τDν σκ�τεινDν π�λιτικDν συµφερ6ντων.
�EνnD κα�ριες κα� πικρ;ς εHναι �U διαπιστAσεις τ�υ γιE τ�ν σ?µερ�ν παρε:�µ7νην παιδε�-

∆P. KPABAPTOΓIANNOΣ, �H παρ�υσ�α τ�� ∆. K�ντ�γι�ννη

λ@νια κα� δι�νυσιακ�. �O λ5ων αTτQς, τ.ν iρα π�0 συνθ5τει, συσπvται, iστε
Vπ�ρε> κανε�ς, πNς τ< �ι�λ�γικ< αTτ< πλασµατ�κι, π�0 λ5γεται ?νθρωπ�ς, µπ�-
ρε> ν� συνεγε�ρIη τQσ� συµπαντικ< µεγαλε>�. �Oρι�θετε> τ.ν παµµ5γιστη !λπ�δα,
mτι S Φ3ση δ8ν µπ�ρε> ν� εpναι µQν�ν τερατ@δης γι� τ. µικρQτητ� µας, παρ� ν�
εpναι κα� καταπληκτικ ! Γι� ν� µ.ν λ5µε π�λλ� κα� γι� ν� µ.ν µvς !7απατ��ν,
δια��στε µι� �ι�γραφ�α τ�� γ�γαντα αTτ��, κα� Vπ< τ<ν VγNνα κα� τ< µεγα-
λειNδες mραµα π�0 κ�υ�αλ��σε θ� καταλ��ετε. Στ� -5ρια τ5τ�ιων γιγ�ντων S
Vνθρ@πινη Hω , µετ�υσιωµ5νη αRσθητικ�, Vπ�τελε> !ργαλε>� �ι@µατ�ς κα� �ρµη-
νε�ας (Vπ< Vνθρ@πινης πλευρvς) τ�� Σ3µπαντ�ς. Kατ@ρθωσε ν� µετ�υσι@σIη
µ�υσικ� καταπληκτικ8ς cµ�ρφι8ς u δρ�µατα τJς Vνθρ@πινης OπQστασης, π�0
παλε3ει Vληθιν� mπως S µ��ρα τJς Yρ�Hει.

Tελικ� τ< πρQ�ληµα δ8ν εpναι µ�υσικ< παρ� θε�κρατικQ, ?λλωστε δ8ν εpναι τ<
µQν� µ5σα στ.ν τQση παραπ��ηση π�0 !πι-ειρ��ν, δ8ν εpναι παλιQ, εpναι διαρ-
κ5ς. ∆8ν εpναι, πQσ�υς θ� παραπλαν σ�υν, εpναι, π�ι�3ς θ� 7εγελ�σ�υν, δεδ�-
µ5ν�υ mτι, mπως L-ει τ< -�ρισµα S VνθρωπQτης ν� δηµι�υργIJ, Lτσι L-ει κα� τ.ν
kκανQτητα ν� κρ�νIη (Vνε7αρτ τως VριθµNν κα� π�σ�τ των) π�ι�τικ�. ▲
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�O «∆αυλ<ς» στ.ν π�ρε�α τ�υ αTτ< τ< Lργ� κ�νει, ν� λ5Iη τ.ν �αθει� Vλ θεια,
π�0 κρ3�εται �νια�α π�σω Vπ< τ� πρ�γµατα, π�0 π�ντα παραπ�ιε> τ< Σ3στηµα,
γι� ν� στερε@σIη τ.ν κ�σµ�θεωρ�α τ�υ: �O Sρωισµ<ς τ�� MπετQ�εν !ν�-λε>. KEτσι
πρ<ς τιµ.ν αTτ�� κα� τ�� κ�ιν�� τ�υ Vπ�τελε> «παρ�7εν�» περι�δικ< («παρα-
7ενι�» λ5νε τ.ν Vλ θεια τ@ρα), π�0 �k «αTθεντ�ες» σν�µπ�ρ�υν (δικ  τ�υς λ5-
7η). ∆8ν τ<ν !νδιαφ5ρει τQσ� S �ι�λι�γραφ�α, π�0 κ�υ�αλv µ�ιρα>α τ. µεθQ-
δευση τ�� Συστ µατ�ς, παρ� S ψυ- , mπ�υ τ.ν κρ3��υν u τ.ν Vπ�φε3γ�υν Vπ<
δ�γµατισµ< κα� ?γν�ια u, τ< -ειρQτερ�, Vπ< συµµQρφωση δ�υλικ -Vντιηρωικ .
,Aρκετ. λ�σπη L-�υν ρ�7ει, εpναι καιρ<ς ν� Rδ��ν τ<ν «∆αυλ<» κατ�µατα...

�H Oψηλ. Vν�ταση τ�� ?δ�λ�υ κα� πρωτ�γεν��ς Sρωισµ�� Vπ< τ<ν Πρ�µη-
θ5α στ<ν MπετQ�εν τσαλαπατι5ται Vπ< τ�0ς δ�3λ�υς τ�� Για-�8 µ8 ψ�φ�δεJ
Vλτρ�υϊσµQ, γλυκαν�λατ�· a-ι γιατ� !νδιαφ5ρ�νται γι� τ<ν ?νθρωπ�, Vλλ� γι�
τ< δQλωµα τJς πρ�παγ�νδας. Kα� Y -ριστιανικ<ς N�τσε !µαγ�ρισε µ8 τ<ν Vπα-
ρ�δεκτ� «Oπερ�νθρωπQ» τ�υ τ<ν γν σι� SρωισµQ. T< κ�θε πρvγµα στ. θ5ση
τ�υ...

Παντελ*ς Γλ=ρ$ς

αν, π�8 Yσ�δυναµεM µ; �παιδευσ�α. FO στι2αρ4ς λ6γ�ς τ�R ∆ρ6σ�υ Kρα2αρτ6γιανν�υ µ�ι-
/Tει µ’ Kνα }:ηρ4 ρ/πισµα στ4 Lθλι� Qκπαιδευτικ6 µας σ.στηµα.

ΓιQργ$ς ΠετρBπ$υλ$ς

∆;ν εHναι λ/θ�ς νE π�Rµε, πaς τ4 «Zλ/τι» τCς νε�ελληνικCς γλAσσας, αWτ4 π�8 δ�νει
τ6ν� κα� :ρDµα στ4ν πρ�φ�ρικ4 κα� γραπτ4 λ6γ�, εHναι �U :ιλι/δες στερε6τυπες
«�ρ:α�T�υσες» φρ/σεις π�8 :ρησιµ�π�ι�Rµε σ?µερα, Vπως �κρι2Dς διαµ�ρφAθηκαν
κατE τ�8ς �ρ:α��υς :ρ6ν�υς �λλE κα� κατE τ�ν µακρα�ωνη π�ρε�α τCς ΓλAσσας µας.
Φρ/σεις, Vπως γιE παρ/δειγµα «τ< Vντ�παλ�ν δ5�ς», «S αR-µ. τ�� δQρατ�ς», «γλα�κ’
,Aθ ναHε» «∆αµQκλει�ς σπ�θη» κ.λπ., Lν κα� τ�ς περισσ6τερες φ�ρ;ς σ?µερα πρ�φ7ρω-
νται «κακεMν κακDς», Qν τ�.τ�ις δηλAν�υν τ�ν �ναντικατ/στατη �]�α τ�υς.

T4 «Λε]ικ4 �Aρ:αϊστικDν Φρ/σεων» τ�R ∆. Tσιρ6γλ�υ συγκεντρAνει π/νω �π4 δυ6-
µιση :ιλι/δες �π4 τ�ς φρ/σεις αWτ7ς, π�8 συν�δε.�νται �π4 παραδε�γµατα κα� πλ�.σια
qρµηνευτικE σ:6λια. �Eπ�σης στ4 τ7λ�ς τ�R λε]ικ�R παρατ�θενται σ; �λφα2ητικ� σειρE
στερε6τυπες φρ/σεις κα� τCς ΛατινικCς, π�., Vπως γνωρ�T�υµε, Qπι2�ωσαν κα� αWτ;ς µ7-
σα στ� γλωσσικ? µας παρ/δ�ση. Kα� πρ7πει νE σηµειAσ�υµε, πAς, Vσ� σηµαντικ4 κα� :ρ?-
σιµ� εHναι Kνα τ7τ�ι� λε]ικ6, Lλλ� τ6σ� :ρ?σιµ� κα� σηµαντικ4 εHναι τ4 παρ/δειγµα π�8
καταθ7τει G συγγραφ7ας τ�υ. M; π�λ8 µ6:θ� κα� µ; αWστηρE Qπιστηµ�νικ4 τρ6π� G ∆.
Tσιρ6γλ�υ δηµι�.ργησε κ/τι, π�8 θE Nπρεπε P �Aκαδηµ�α X τ4 Πανεπιστ?µι� νE εH:αν
κ/νει. Xωρ�ς πανεπιστηµιακ;ς X �καδηµαϊκ;ς φιλ�δ�]�ες G Qν λ6γnω συγγραφε8ς �νεδε�-
:θη �ληθιν4ς Qραστ�ς τ�R γλωσσικ�R µας πλ�.τ�υ κα� L]ι�ς Qργ/της τCς qλληνικCς πνευ-
µατικCς π�ρε�ας στ4 :ρ6ν�.
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