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•

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

�Hλεκτρ�νικ
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TEνας πανεπιστηµιακ	ς, $ καθηγητ-ς τ(ς �Aρ�α*ας 4Iστ�ρ*ας στ= Πανεπι-
στ�µι� Kρ�της κ. ∆ηµ. I. KυρτAτας, εVναι $ µ�ναδικ=ς τ�! εWδ�υς τ�υ π�L
2γραψε (στ= «B(µα») κAπ�ιες διαπιστ σεις γι� τ�Lς µ- τακτ�π�ιηµ9ν�υς
«Λ+γαριασµ+Sς µας µG τ+Zς RρOα9+υς» (α5τ=ς εVναι $ τ*τλ�ς τ�! Nρθρ�υ τ�υ),
Zπ�υ σ��λιA�ει τ-ν «Rµφιθυµ9α καJ τJς RµφιταλαντεSσεις» τ(ς νε�ελληνικ(ς
κ�ινων*ας 0ν Bναφ�ρ[\ πρ=ς τ-ν 4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τητα». Bε7α*ως P πρ�-
σπAθεια τ�! Bρθρ�γρAφ�υ 0KαντλεDται στ= συµπ9ρασµα, Zτι «Wκε*ν+ π+Z
Rπ+υσι;[ει σταθερB <στ#ς σ�9σεις νε�ελληνικ(ς κ�ινων*ας - 4Eλληνικ(ς
�Aρ�αι	τητας> εbναι \ Yστ+ρ9α».

∆υστυ�Iς ��τε � Nνθρωπ�ς α5τ	ς, $ ε_δικ=ς στ= θ9µα, κατ ρθωσε ν� δ̀(
τ= κραυγαλ9� γεγ�ν=ς Zτι P 4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τητα» δ8ν εVναι «Rστ�ρ*α».
4H Rστ�ρ*α aς συστηµατικ- 2ρευνα κα# σπ�υδ- Bναφ9ρεται 0K $ρισµ�! στ�
συµ7Aντα τ�! παρελθ	ντ�ς. TO,τι συµ7α*νει τ ρα κα# στ= µ9λλ�ν εVναι Bντι-
κε*µεν� Nλλων τ�µ9ων 2ρευνας κα# σπ�υδ(ς, b�ι τ(ς Rστ�ρ*ας. Kα# τ= µ9γα
δυστ1�ηµα εVναι, Zτι �R σηµεριν�# TEλληνες εWµαστε τυφλ�* µπρ�στ� στ-ν
�ειρ�πιαστ- Bλ�θεια, Zτι P (Bρ�α*α) 4EλλAδα εVναι P $λ�� ντανη παγκ	-
σµια κα# παν*σ�υρη σηµερινN πραγµατικ	τητα Bλλ� κα# P µ+ναδικN παναν-
θρUπινη πρ++πτικN γιB τ0 µ>λλ+ν.

T�!τ� 797αια θ� µπ�ρ�!σαν ν� τ= καταλA7�υν Bκ	µη κα# κAπ�ι�ι π�L 0K
$ρισµ�! εVναι 0θισµ9ν�ι ν� κυττA��υν µ	ν� πρ=ς τ� π*σω – 0νν�I τ�Lς Rστ�-
ρικ�1ς. Θ� 27λεπαν, dν δ8ν εV�αν �Aσει τ-ν αWσθηση τ(ς πραγµατικ	τητας
γι� τ= λ	γ� π�L θ� 0Kηγ�σω στ= τ9λ�ς τ�! παρ	ντ�ς Bρθριδ*�υ, Zτι P 4Eλλη-
νικ- «�Aρ�αι	τητα» κα# µετ� Bπ= 1.200 �ρ	νια λ	γ�υ �Aριν hστερα Bπ= τ-ν
>π�τιθ9µενη µετατρ�π� της σ8 «Rστ�ρ*α» δ8ν iταν καθ	λ�υ παρελθ	ν, Bφ�!
α5τ�, P >π�τιθ9µενη «νεκρ�», 2δωσε κατ� τ�Lς 14�-15� µ.X. α_Iνες τ= «φιλ#
τ(ς �ω(ς» σ8 µι� µισ�πεθαµ9νη µεσαιωνικ- Bνθρωπ	τητα κα# τ-ν Bν9συρε
Bπ= κAτω Bπ= τ-ν ταφ	πλακα, Zπ�υ τ-ν εV�ε Bναισθητ�π�ι�σει κα# 7υθ*σει
σ8 κωµατ δη κατAσταση γι� α_Iνες P Θε�κρατ*α κα# τ= ∆	γµα.

�Aλλ� 0κτ=ς τ�! µετ� τ-ν �Aναγ9ννηση Xθ8ς 7�\ γι� τ= γεγ�ν=ς Zτι P
4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τητα» δ8ν εVναι «Rστ�ρ*α» $λ	κληρ� τ= Σ�µερα τ(ς
Bνθρωπ	τητας, Zπως κα# Bκτιν�7�λεD διαφωτιστικ τατα $λ	κληρ�ς $ $ρατ=ς
$ρ*��ντας τ�! A�ρι�. Σ�µερα, Zπ�υ >πAρ�ει 0ργαστ�ρι� 0λε1θερης 2ρευνας,
σπ�υδαστ�ρι� 0λε1θερ�υ στ��ασµ�!, BνAλυση, θεωρ*α, λ�γικ�, µαθηµατικA,
λ	γ�ς, διAλ�γ�ς, δηµ�κρατ*α, θ9ατρ�, Bθλητισµ	ς, µ8 µ*α λ9Kη Z,τι εVναι σ�-
µερα «�Aνθρωπισµ=ς» (dς �ρησιµ�π�ι�!µε τ- λ9Kη α5τ�, µι\ς κα# Zλα τ�
πρ�αναφερθ9ντα διακρ*ν�υν τ#ς δραστηρι	τητες µ	ν�ν +ν=ς εWδ�υς τ�! Zω-
ικ�! Bασιλε*�υ, τ�! �Aνθρ π�υ), 0κεD >πAρ�ει κα# P 4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τη-
τα». Kα# θ� πρ�σθ9σω, Zτι 0κεD >πAρ�ει P 4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τητα» cOι dλA-
κληρη, Bλλ� nνα µ9ρ�ς της µ	ν�, Bφ�! εVναι τ�Dς π\σι Bντιληπτ	, Zτι π.�. P
σηµεριν- T9�νη, $ σηµεριν=ς �Aθλητισµ	ς, P σηµεριν- Φιλ�σ�φ*α, P σηµε-
ριν- �AνAλυση, P σηµεριν- ∆ηµ�κρατ*α κ.λπ. >στερ�!ν π�λL o πAσ��υν

«<AρOαιAτητα» - Σ=µερα - Aeρι+



δεινIς Bπ= 0κφυλιστικ� συµπτ µατα σ8 σ1γκριση µ8 τ� «µ�ντ9λλα» τ�υς τ(ς
4Eλληνικ(ς «�Aρ�αι	τητας». Kα# 0δI Bκρι7Iς πρ�κ1πτει P σ*γ�υρη διαπ*-
στωση, Zτι P 4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τητα» δ8ν εVναι µ	ν� τ= Παρ	ν, Bλλ� εVναι
κα# τ= M9λλ�ν τ(ς Bνθρωπ	τητας: EVναι 0κε*νη, π�1, Zπως Bκρι7Iς Bν9στη-
σε τ=ν Nνθρωπ� - φυτ= τ�! Mεσα*ωνα, πρ�σφ9ρ�ντAς τ�υ qπλIς κAπ�ια,
0λA�ιστα, Bπ= τ� δIρα π�L 2�ει στ- διAθεσ� της – κι α5τ� παρεKηγηµ9να,
παρα�αραγµ9να κα# 0ν π�λλ�Dς Bκαταν	ητα Bπ= τ�Lς δωρ�λ(πτες –, α5τ-
εVναι κα# r µ	νη π�L µπ�ρεD ν� τ�! Kαναδ σ̀η Bπ= τ= BνεKAντλητ� Bπ	θεµA
της Z,τι τ ρα �ρειA�εται, γι� ν� 0KυγιAν`η τ� πAσ��ντα κα# πAλι µ9λη τ�υ
κα# τ� 0κφυλισµ9να θ9σµιA τ�υ.

4O «∆αυλ	ς», $ $π�D�ς 0δI κα# 20 �ρ	νια δ8ν 2παυσε ν� Bναλ1̀η 0Kαντλη-
τικ� τ=ν «Σηµεριν0 ΠαγκAσµι+ MEλληνικ0 Π+λιτισµ0» (εVναι P φρAση - κλει-
δ* τ�! Περι�δικ�! α5τ�! κα# 2�ει �ρησιµ�π�ιηθ( στ#ς σελ*δες τ�υ γ1ρω στ#ς
1.300 φ�ρ8ς nως τ ρα), θεωρεD Zτι �R BναγνIστες τ�υ δ8ν �ρειA��νται πι�
0δI Bναλυτικ τερη BνAπτυKη τ�! σηµε*�υ α5τ�!.

***

Σηµε*ωσα παραπAνω, Zτι 2��µε �Aσει τ-ν αWσθηση τIν Bνωτ9ρω 0κτεθεισIν
πρ�δ�λων BληθειIν. 4O λ	γ�ς εVναι nνας κα# µ�ναδικ	ς: Bλ9π�µε (0νν�I:
b�ι µ	ν� �R σηµεριν�# TEλληνες, Bλλ� Zλ�ι �R Nνθρωπ�ι) τ-ν 4Eλληνικ-
«�Aρ�αι	τητα» µ8 τ�Lς παραµ�ρφωτικ�Lς φακ�Lς π�L µ\ς φ	ρεσαν 0κεDν�ι
π�L 0πεδ*ωKαν κα# Bγων*σθηκαν (κα# Bγων*��νται Bκ	µη) ν� τ-ν µετατρ9-
ψ�υν (µατα*ως κα# Bπεγνωσµ9να) Bπ= $λ�� νταν� Σ�µερα κα# A�ρι� σ8 νε-
κρ= Xθ8ς .

�EµεDς, �R Pωµι�*, τ-ν περιωρ*σαµε στ� µ�υσεDα κα# τ�Lς Bρ�αι�λ�γικ�Lς
� ρ�υς, Zπ�υ τ= π�λL - π�λL κAπ�ι�ι τ-ν 0πισκεπτ	µεθα κAπ�υ κAπ�υ, Zπως
�R �(ρες 0πισκ9πτ�νται τ� Ψυ��σA77ατα τ=ν τAφ� τ�! 0κδηµ�σαντ�ς ε_ς K1-
ρι�ν +τ9ρ�υ Pµ*σεως (κι 0δI πρ�κ1πτει συµ7�λικ� P 0θνικ- σ�ι��φρ9νεια
τ�! Nε�9λληνα - φ�ρ9α τ�! +λλην��ριστιανικ�! _δε�λ�γ�µατ�ς, τ�! $π�*�υ
τ= nνα wµισυ εVναι $ καθ’ nKιν 7υ�αντιν=ς - ρωµι=ς - �ριστιαν=ς κα# τ= nτερ�ν
wµισυ $ κατ� φ1σιν TEλλην). Kα# τ= σ1γ�ρ�ν� φαιν	µεν� τ�! Pωµι�! - Bρ�αι-
�λAτρη (=νεκρ�λAτρη) εVναι, �ωρ#ς Wσως κανε#ς ν� τ= >π�ψιA�εται, P τελικ-
κατAληKη τ�! Xριστιαν�!.

OR K9ν�ι πAσ��ντας Bπ= τ-ν Wδια σ�ι��ειδ( πνευµατικ- κατAσταση (µε-
σαιωνιστ-ς - σ1γ�ρ�ν�ς) Bπ�Kηρα*ν�υν τ-ν 4Eλληνικ- «�Aρ�αι	τητα» µε-
τατρ9π�ντας τ=ν 4Eλληνικ= Π�λιτισµ= σ8 στεDρα Bρ�αι�γνωσ*α, τ=ν 4Eλλη-
νικ= Λ	γ� σ8 ratio κα# τ� µ�ντ9λλα τ�υ σ8 0µπ	ρευµα, θ9αµα, µ9σ�ν 0K�υ-
σιασµ�! κ.λπ.

Θ� τελει σω >πενθυµ*��ντας τ-ν ε5�- π�L 2δωσε $ ΦρειδερDκ�ς N*τσε
στ�Lς $µ�εθνεDς τ�υ (ε5�- π�L Bπευθ1νεται 797αια κα# στ�Lς Pωµι�Lς Bλλ�
κα# σ8 κAθε Nνθρωπ� Zπ�υ Γ(ς): «EeO+µαι στ+Zς Γερµαν+Zς Rπ0 fλλην9[+-
ντα φαντ;σµατα νB γ9ν+υν XEλληνες.»

∆.I.Λ.
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K1ριε διευθυντA,

Σ8 πρ�ηγ�1µεν� µ�υ 0πιστ�λ- («∆αυλ	ς», �Iαν�υAρι�ς 2001, σελ.

14612-3) εV�α διατυπ σει τ- γν µη µ�υ γι� τ- σ�9ση �Eµπεδ�κλ( -

4Hρακλε*τ�υ µ8 τ= DNA, Bλλ� συνε�*��ντας  τ-ν 2ρευνA µ�υ γι� τ-ν

παραπAνω σ�9ση 7ρ(κα καταπληκτικ� στ�ι�εDα κα# 27γαλα BKι	λ�-

γα (κατ� τ- γν µη µ�υ) συµπερAσµατα.

Στ= Bπ	σπασµα λ�ιπ=ν 6 γρAφει $ �Eµπεδ�κλ(ς, Zτι «τ>σσερα γBρ
π;ντων ρι[Uµατα πρQτ+ν aκ+υε», δηλαδ- «τ� τ9σσερα ρι� µατα τIν

πAντων Nκ�υγε πρIτα». M�πως Zµως κα# τ= DNA δ8ν 2�ει κα# 7α-

σ*�εται στ� τ9σσερα ρι� µατA τ�υ, δηλαδ- στ#ς τ9σσερις �ηµικ8ς 7A-

σεις τ(ς Bδεν*νης (A), γ�υαν*νης (G), θυµ*νης (T) κα# κυττ�σ*νης

▲

�Aγαπητ0 κ. Λ-µπρ�υ,
Σ4ς 5πισυν-πτω �π�σπ-σµατα π�8 9:ω

λ-;ει �π< τ<ν ψηφιακ< δ�σκ� (CD) τ�?
«Λε@ικ�? τAς �AγγλικAς ΓλCσσας» τAς
�O@φEρδης, π�8 5παληθεF�υν τG γραφEµε-
να στ<ν «∆αυλ<» τ�? φ�λ�υ φιλ�λEγ�υ κ.
Θωµ4 �HλιEπ�υλ�υ, συνεργ-τη σας �π<
τ
ν AJστραλ�α. ΘG Kθελα νG τ�? πL, Mτι
παραθNτει τ
 ρ�Oα Mλων τLν λN@εων π�8
�ναφNρει τ< Λε@ικ< τAς �O@φEρδης µαOP µ0
τ
 σωστQ Rλληνικ
 9νν�ι- τ�υς.

Kατ’ �ρ:Gς µπ�ρεT νG λε:θUA, Mτι V
�Aγγλικ
 ΓλCσσα δ0ν εWναι τ�π�τε περισ-
σEτερ� �π< µ�α Rλληνικ
 δι-λεκτ�ς: Πλη-
κτρ�λ�γCντας Λατινικ-, Γαλλικ-, Γερµα-
νικG κ.�.κ. στ
ν 5πιλ�γ
 «0τυµ�λ�γ*α»
κατG τ
 διερεFνηση τ�? CD τ�? Λε@ικ�?
πρ�κFπτ�υν τG �κEλ�υθα �π�τελNσµατα (V

9ρευνα εWναι 5νδεικτικ
 �ν-λ�γα µ0 τ< µN-
γεθ�ς τLν δεδ�µNνων �π�τελεσµ-των):

YYπ-ρ:ει 5π�σης Zνας µικρ<ς �ριθµ<ς λN-
@εων �π< [λλες γλLσσες, �λλG 5δL 9:ω συ-
µπεριλ-;ει τPς πι< 5νδιαφNρ�υσες καP µιG -
δυ< �π< τPς πι< �συνQθιστες.

Γνωρ�O�υµε Mτι τ< 93% τLν ΛατινικLν
εWναι YEλληνικ-. ∆0ν διNθετα δυστυ:Lς
�ρκετ< :ρEν�, γιG νG ^π�λ�γ�σω τPς �κρι-
;εTς π�σ�στιαTες �ναλ�γ�ες τAς RλληνικAς
5πιρρ�Aς σ0 [λλες γλLσσες, �λλG κυµα�ν�-
νται µετα@? 35% µ0 65%. ΣηµειωτN�ν, Mτι
V ΓαλλικQ, Mπως καP a YIσπανικQ, πρ�Nρ:ε-

ΛατινικNς λN@εις:50.725
ΓαλλικNς λN@εις: 37.032
YEλληνικNς λN@εις:18.675
�AγγλικNς λN@εις:14.119
YIσπανικNς λN@εις:12.322

N�ρ;ηγικNς λN@εις:4.430
ΣανσκριτικNς λN@εις:873
KελτικNς λN@εις: 221
Σηµιτικ0ς λN@εις: 20

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

MH π+λλαπλ4 εgσρ+N fλληνικQν λ>Vεων στN <AγγλικN

TB τ>σσερα ρι[Uµατα - K;σεις τ+C DNA
καJ τ0 hκτ+ RπAσπασµα τ+C <Eµπεδ+κλ4



ται �π< τ
ν ΛατινικQ. Στ< σηµεT� αJτ< πρN-
πει νG τ�ν�σω, Mτι στ< 5ν λEγeω λε@ικ< ̂ π-ρ-
:�υν καP :ιλι-δες �κEµη Rλληνικ0ς λN@εις,
π�8 δ0ν �ναφNρεται V πρ�NλευσQ τ�υς
(«Greek word») γιG δι-φ�ρ�υς λEγ�υς.

Πρ�σθNστε στPς �ναφερEµενες Rλληνικ0ς
λN@εις τAς �AγγλικAς τPς λατινικ0ς �π< τ

Λατινικ
 καP τPς λατιν�γενεTς �π< τPς Λα-

τιν�γενεTς γλLσσες καP ^π�λ�γ�στε πEσες
εWναι �f Rλλην�γενεTς καP �f Rλληνικ0ς λN-
@εις τAς γλCσσας αJτAς, π�8 εWναι ;N;αια
πιG V παγκEσµια γλLσσα.

M0 τιµ

∆ρ Evan Arcas

Λ�νδTν�

(C); EVναι τυ�αD� α5τ	; |O�ι 797αια, γιατ# κα# ν� θ9λ�υµε ν� τ= θε-

ωρ�σ�υµε τυ�αD�, Bπ= τ- µι� θεωρεD τ=ν Bριθµ= τ9σσερα θεµελιακ=

Bριθµ= (P µ�υσικ- qρµ�ν*α τ�! σ1µπαντ�ς κα# τIν �5ραν*ων σωµA-

των 0κφρA�εται µ8 τ-ν τετρακτ1ν, P $π�*α Bπ�τελεD κα# 7Aση τ(ς

πρ της, τ9ταρτης, π9µπτης κα# Qγδ	ης qρµ�νικ(ς της QκτAδας) κα#

Bπ= τ-ν Nλλη >πAρ�ει P παραπ9ρα διατ1πωση τ�! �Eµπεδ�κλ(, σ1µ-

φωνα µ8 τ-ν $π�*α τ� 4 ρι� µατα διαµ�ρφ ν�νται µ9σ}ω τIν 20 φυ-

σητ�ρων µ9σα στ= �ωνευτ�ρι, σ8 Zλες τ#ς σAρκες κα# Rστ�Lς Zλων τIν

�} ων κα# φυτIν, P $π�*α διατ1πωση δ8ν µ\ς Bφ�νει καµµι� Bµφι-

7�λ*α γι� τ-ν τα1τιση τIν «ρι�ωµAτων» κα# τIν 4 7Aσεων τ�! DNA,

δεδ�µ9ν�υ Zτι 20 εVναι κα# τ� Bµιν�K9α τ�! γενετικ�! κ δικα (7ασικ�

συστατικ� κα# �_κ�δ�µικ�# λ*θ�ι πρωτεϊνIν). T� 4 λ�ιπ=ν ρι� µατα

(δηλ. �R 4 7Aσεις A, T, G, C) τ�! DNA εVναι Bπαντα��! παρ	ντα σ8

▲
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OY Rπεικ+ν9σεις καJ +Y µεταµφι>σεις τ+C <Iησ+C

KFριε διευθυντ-,
M0 �φ�ρµ
 τ
ν πρEσφατη κατασκευ


τAς �νθρCπινης µ�ρφAς τ�? Xριστ�?
�π< Bρετανν�8ς 5πιστQµ�νες µ0 aλε-
κτρ�νικ< ^π�λ�γιστ
 �f παρακ-τω λ�-
γικ0ς καP γEνιµες σκNψεις µ�υ 9:�υν θN-
ση στPς στAλες τ�? «∆αυλ�?».

ΣτPς δικNς µας iρθEδ�@ες 5κκλησ�ες κυ-
ρ�ως τG τελευταTα 5-10 :ρEνια παρ�υ-
σι-Oεται j �Iησ�?ς 5νδεδυµNν�ς µ0 στ�λ

�ρ:ιερNα. ∆ηλαδ
 µ0 µ�τρα, �ρ:ιερατικ

ρ-;δ� καP [λλα φαντα:τερ- [µφια (λι-
λι�) �ντP τ�? kπλ�? :ιτLνα l κ-τι �ν--
λ�γ�υ, π�8 mταν V �µφ�εσQ τ�υ στPς µN-

:ρι πρEτιν�ς εnκEνες τ�υ. Π�ιEς τ<ν 9ντυ-
σε 9τσι καP γιατ�; Γιατ� �f fερ-ρ:ες 5πN-
;αλαν, l 9στω 5πNτρεψαν, αJτ
 τ
ν
5µφ-νιση τ�? �Iησ�?;

pAν j �Iησ�?ς Kθελε τNτ�ιες στ�λNς, φα-
ντα:τερ0ς καP λ�υσσ4τες, θG τPς φ�ρ�?σε
τEτε π�8 �π�φ-σιOε j qδι�ς καP r:ι �f
«5νδυµατ�λEγ�ι» τ�υ. T�Jναντ��ν τPς
καυτηρ�ασε λNγ�ντας (Mατθ. KΓ, 5).
«...∆ι	τι δ9ν�υν κα# κρεµ�!ν Bπ= τ� �9-
ρια τ�υς πλατει8ς λωρ*δες µ8 ρητ� 0κ τ�!
N	µ�υ κα# κατασκευA��υν µεγαλ1τερα
τ� κρ	σσια γ1ρω Bπ= τ� RµAτιA τ�υς, γι�
ν� φαν�!ν 2τσι Zτι εVναι ε5σε7εDς κα# γι�



Zλα τ� 2µ7ια bντα σ8 διAφ�ρα Bλλ� Bκρι7( µε*γµατα κα# µ8 α5στηρ-

στερε��ηµικ- δ�µ�.

|Eτσι $ �Eµπεδ�κλ(ς µ8 τ-ν τετρακτ1ν τIν ρι�ωµAτων κα# τ�Lς 20

φυσητ(ρες  τIν Bµιν�K9ων Bνταπ�κρ*νεται πλ�ρως στ- µ�ριακ- δ�µ-

τ�! DNA, π�L µεταφ9ρει γενετικ� µην1µατα κα# $δηγ*ες. 4O �Eµπε-

δ�κλ(ς �ωρ#ς πε*ραµα o σ1γ�ρ�νες �ηµικ8ς Bναλ1σεις καταφ9ρνει

ν� $ραµατισθ̀( τ- 7Aση τ(ς µ�ριακ(ς 7ι�λ�γ*ας τIν 0µ7*ων bντων.

Π9ρα Zµως Bπ= α5τ� $ �Eµπεδ�κλ(ς πρ��ωρAει Bκ	µα πι= π9ρα, 7λ9-

π�ντας (κατ� τ=ν �Aριστ�τ9λη) τ-ν hπαρKη τεσσAρων (π9ρα Bπ= τ�

τ9σσερα ρι� µατα) Bπειρ�ελα�*στων τµηµAτων, τIν λεγ�µ9νων $µ�ι-

�µερIν στ�ι�ε*ων, π�L δηµι�υργ�!ν τ� ρι� µατα. M�πως τ� τ9σσε-

ρα Bπειρ�ελA�ιστα στ�ι�εDα συνθ9τ�υν τ#ς 4 7Aσεις - ρι� µατα. κα#

µ�πως α5τ� Bντιστ�ι��!ν στ� 4 7ασικ� στ�ι�εDα (NνθραK, N�ωτ�,

ν� κAν�υν 0ντ1πωση στ�Lς Bνθρ -
π�υς...». AJτG λ�ιπ<ν τG κρEσσια, π�8
5κεTν�ς καυτηρ�ασε, τ�? φEρεσαν σQµε-
ρα. Γιατ�;

KαP [λλ�?: «Kα# 2λεγεν α5τ�Dς 0ν τ`(
διδα�̀( α5τ�!. Bλ9πετε (πρ�σN:ετε) Bπ=

τIν γραµµατ9ων τIν θελ	ντων 0ν στ�-
λαDς περιπατεDν 0ν ταDς Bγ�ραDς...» (M4ρ.
IB, 38). Σ4ς θυµ�Oει τ�π�τε αJτE;

MετG τιµAς
Γι;ννης A. MαθGς

Πειραι4ς

▲
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T0 VSπνηµα τ4ς <Aκαδηµ9ας <AθηνQν Rπ0 τ0ν λ=θαργ+

�AγαπητN µ�υ κ. Λ-µπρ�υ,
EWµαι �ναγνCστης τ�? «∆αυλ�?» �π<

δεκαπενταετ�ας καP διατηρL ε^ρετQρι�
τLν [ρθρων τ�υ καP τAς sλης τ�υ. M�?
πρ�@Nνησεν r:ι εJ:-ριστη 5ντFπωσι τ<
[ρθρ� τ�? συνεργ-τ�υ σας κ. Γ. Πετρ�-
π�Fλ�υ µ0 τ<ν τ�τλ� «ΣαρAντα παλικA-
ρια» στ< τεF:�ς 231. T<ν κ. ΠετρEπ�υλ�ν
5κτιµL γιG τ
ν 5ν γNνει �ρθρ�γραφ�α
τ�υ, τPς ;ι;λι�κριτικNς τ�υ καP τPς 5κτε-
νεTς µελNτες - ;ι;λ�α τ�υ («YH Πρ��µηρι-
κQ µας Π��ηση», «�I:νηλασ�ες» κ.[.).

T< [ρθρ� �ναφNρεται στ
ν πρEσφατη
«∆ιακQρυ@η» τLν 40 �καδηµαϊκLν (πε-

ρ�π�υ τ�? συνEλ�υ τLν µελLν τAς �Aκα-
δηµ�ας µας) γιG τ<ν κ�νδυν� τ�? 5κλατι-
νισµ�? τ�? YEλληνικ�? �Aλφα;Qτ�υ.
EWναι 5κτ<ς �µφι;�λ�ας, Mτι j «∆αυλ<ς»
9:ει 5πισηµ-νει τ<ν κ�νδυν� αJτ<ν καP
�γων�Oεται γιG τ
ν �π�τρ�πQ τ�υ. M0 τ<
[ρθρ� Mµως αJτ< j συνεργ-της σας r:ι
µEν� θεωρεT �σQµαντη τ
ν [νω διακQ-
ρυ@ι, �λλG 5µπα�Oει καP Mσ�υς τ
ν ^πN-
γραψαν, ^πενθυµ�O�ντας τ< γεγ�ν<ς Mτι
V �Aκαδηµ�α δ0ν 5@επλQρωσε µN:ρι σQ-
µερα τPς ;ασικ0ς ^π�:ρεCσεις π�8 τAς
�νNθεσεν V Π�λιτε�α µ0 τ
ν fδρυτικQ της
πρ4@ι (νG συντ-@Uη τ< Λε@ικ< καP τ
ν



>δρ�γ	ν� κα# QKυγ	ν�), π�L πρAγµατι συνθ9τ�υν τ#ς 4 7Aσεις - ρι-

� µατα; 4Aπλ( πAλι σ1µπτωση o µ*α Nλλη τετρακτLς π9ραν τIν ρι-

�ωµAτων, π�L Bφ�ρ[\ στ� Bπειρ�ελA�ιστα $µ�ι�µερ( στ�ι�εDα τIν 4

7Aσεων; 4Oµ�λ�γI, Zτι µ9νω 0µ7ρ	ντητ�ς 0µπρ=ς στ#ς Wδιες µ�υ τ#ς

σκ9ψεις, διερωτ µεν�ς µ�πως εVναι µεταφυσικ8ς κα# >περ7�λικ9ς,

κα# γι’ α5τ= τ#ς παραδ*δω στ-ν κρ*ση κα# τ=ν Bντ*λ�γ�.

Φα*νεται Zµως, Zτι $ �Eµπεδ�κλ(ς δ8ν σταµAτησε 0κεD κα# 2κανε

παραπ9ρα 7ι�λ�γικ8ς παρατηρ�σεις κα# πρ�7λ9ψεις, �R $π�Dες Zµως

εVναι σωστ8ς κα# BKι	πιστες. Γι’ α5τ8ς Zµως θ� µιλ�σω Bργ	τερα.

M8 τιµ-
∆ρ δρ <Aναστ;σι+ς K+K;τσης

Kαθηγητ-ς Bι��ηµε*ας κα# T�Kικ�λ�γ*ας

�Aριστ�τελε*�υ Πανεπιστηµ*�υ Θεσσαλ�ν*κης.

Eµπειρ�γν µων τ(ς E5ρωπαϊκ(ς 4Eν σεως.
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Γραµµατικ
 τAς YEλληνικAς ΓλCσσας)
καP Mτι κατG καιρ�8ς 9:ει iλιγωρQσει σ0
[λλ�υς 5θνικ�8ς l πνευµατικ�8ς �γLνες.
T�?τ� Mµως δ0ν σηµα�νει, Mτι δ0ν 9:ει
�@�αν V διακQρυ@ι τLν µελLν της, π�8
5πισηµα�νει τ<ν κ�νδυν� καP πρ�σπαθεT
νG συνεγε�ρUη τ< ΠανελλQνι�ν 5ναντ��ν
τ�υ.

�Aπεναντ�ας iφε�λ�υµε π-ντες νG κα-

λωσ�ρ�σ�υµε τ
 διακQρυ@ι καP νG συγ-
:αρ�?µε τ�8ς ̂ π�γρ-ψαντες γιG τ
 συµ-
µετ�:Q τ�υς στ<ν �γLνα τLν YEλλQνων
γιG τ
 διατQρησι τAς γραφAς καP τAς
γλCσσας µας.

MετG πλε�στης τιµAς
Mεν>λα+ς Παγ+υλiτ+ς

M�σ:4τ�

KFριε διευθυντ-,
Of Pωµι�P στ
ν �Aνατ�λQ, ταπειν�P κE-

λακες τLν Pωµα�ων, γ�ν�νται n�υδαvO�ντες
Pωµι��, πρ�σκυνCντας τ< n�υδαϊκ< δEγµα.
�Aπ< τEτε µN:ρι καP σQµερα, φανατισµNν�ι,
µισ�?ν τ
ν �ρ:α�α YEλλ-δα, τ<ν π�λιτισµ<
τAς YEλλ-δ�ς. ΣτPς µNρες µας �f n�υδαvO�-
ντες Pωµι�P πρ�σκυνCντας καP τ< [λλ�
R;ραιEπνευστ� σFστηµα, τ<ν Mαρ@ισµE,
δ0ν δ�στασαν νG σπρC@�υν τ
ν YEλλ-δα
στ
ν καταστρ�φ
 (1946-9). Π�ι- V σ:Nση
τAς RλληνικAς ν��τρ�π�ας µ0 τG παραπ--

νω; Σ0 τ� στηρ�O�νται V 5κκλησ�α καP τ<
κ�µµ�υνιστικ< κEµµα, γιG νG λNγωνται
«YEλληνικ
 �Eκκλησ�α» κι «YEλληνικ< KEµ-
µα»;

pAς @εκαθαρ�σ�υµε στ< µυαλE µας, π�ι-
�P εWναι αJτ�P �f κ-τ�ικ�ι τAς YEλλ-δας,
π�8 ^π�στηρ�O�υν µετG µαν�ας Mτι Mλα κι
Mλ�ι πρ�Aλθαν �π< �λλ�? καP µ-λιστα �π<
τ
ν �Aνατ�λ
 κι Mτι δ0ν ^π-ρ:ει κ-τι τ<
αJτE:θ�ν στ<ν τEπ� αJτE, καθwς 5π�σης
π�ιG εWναι τG κ�νητρ- τ�υς Mταν ̂ π�στηρ�-
O�υν τ
ν σηµιτικ
 («ΦLς 5@ �Aνατ�λLν»)

«K+µµ+υνιστικ0 KAµµα MEλλ;δ+ς» καJ «<Eκκλησ9α τ4ς MEλλ;δ+ς»
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MH KεK=λωση τ+C Yερ+C OUρ+υ τ+C MαραθQν+ς

KFριε διευθυντ-,
M0 τG ^π-ρ:�ντα �ρ:αι�λ�γικG δεδ�-

µNνα V τ�π�θεσ�α π�8 9:ει 5πιλεγA �π<
τ�8ς kρµEδι�υς γιG τ
ν κατασκευ
 τ�?
κωπηλατ�δρ�µ��υ, π�8 ε^ρ�σκεται 5ντ<ς
τAς πεδι-δας τ�? MαραθLν�ς, Mπ�υ διε-
@Q:θη V µεγ-λη µ-:η, δ0ν ν�µ�Oω Mτι
µπ�ρεT νG πρ�σδι�ρισθUA µ0 �πEλυτη
�κρ�;εια, �λλG εJνEητ�ν εWναι, Mτι, γιG
νG παρατα:θUA j στρατ<ς τLν ΠερσLν
(κατG µ0ν τ<ν Πλ-τωνα j στρατ<ς τLν
ΠερσLν καP τLν συµµ-:ων τ�υς 9φθανε
τPς 500.000, �ριθµ<ς ^περ;�λικ<ς κατG
νεωτNρ�υς fστ�ρικ�Fς, τLν δ0 YEλλQνων
τPς 11.000, 5κ τLν jπ��ων 10.000 �Aθη-
ναT�ι καP 1.000 ΠλαταιεTς, �λλG στ<ν [νω
�ριθµ< τLν �Aθηνα�ων δN�ν νG πρ�στεθUA
καP 9νας �ριθµ<ς 5λαφρLς yπλισµNνων),
jπωσδQπ�τε θG εW:ε καταληφθA µεγ-λη
9κτασι τAς πεδι-δ�ς τ�? MαραθLν�ς. T<
9τ�ς 1890 �νεκαλFφθη j TFµ;�ς τLν
�Aθηνα�ων π�λεµιστLν, j jπ�T�ς ε^ρNθη
στ< κNντρ� σ:εδ<ν τAς πεδι-δας. �Eν συ-
νε:ε�zα, τ< 9τ�ς 1969, j καθηγητ
ς �Aρ:αι-
�λ�γ�ας τ�? Πανεπιστηµ��υ �AθηνLν
Σπυρ. Mαριν4τ�ς µετG �π< 5π�π�νες
9ρευνες µι4ς 10ετ�ας �νεκ-λυψε τ<ν TFµ-

;� τLν ΠλαταιNων. MετG καP �π< αJτ
ν
τ
ν σπ�υδα�α �νακ-λυψι πρ�σδιωρ�σθη
�π< τ�8ς εnδικ�8ς κατG πρ�σNγγισιν V
περι�:Q, Mπ�υ διε@Q:θη V µ-:η.

�AλλG κα�τ�ι δ0ν εWναι δυνατEν µ0 τG
^π-ρ:�ντα Zως σQµερα ε^ρQµατα νG
πρ�σδι�ρισθUA 5πακρι;Lς τ< σηµεT� τAς
µ-:ης, yς �νεφNρθη καP �νωτNρω, �π<
Mλ�υς µας V περι�:
 αJτ
 θεωρεTται
fερ<ς :Lρ�ς. {Oταν δ0 περν�?µε �π< τ
ν
περι�:
 αJτQ, 5πικρατεT V γαλQνη τ�?
τ�π��υ, τ< jπ�T�ν rντως 9:ει παραµε�νει
ταπειν< καP φυσικE. Στ< Mτι σ0 µερικG ση-
µεTα V περι�:
 «φιλ�@ενεT» σκ�υπ�δια,
σ0 αJτ< φυσικG δ0ν πτα�ει τ< τ�π�� τ�?
MαραθLν�ς, �λλG �f kρµEδι�ι, �f jπ�T�ι
δ0ν 5πιµελ�?νται τ�? fερ�? αJτ�? :Cρ�υ. 

KαP ν?ν �νακFπτ�υν τG 5ρωτQµατα:
ΓιατP νG θNλ�υµε στ<ν :Lρ�ν αJτEν, j
jπ�T�ς 9:ει παραµε�νει γαλQνι�ς καP φυ-
σικ<ς �λλG καP πρ�σιτ<ς γιG κ-θε π�λ�-
τη ({Eλληνα l @Nν�), νG τ<ν µετατρN-
ψ�υµε σ0 τσιµεντ�Fπ�λι µ0 τ< κωπηλα-
τ�δρEµι�, τG καταστQµατα κ.λπ. 5γκατα-
στ-σεις, µ0 τ
ν συνεπαγEµενη ;ε;Qλωσι
καP τ
ν �λλ��ωσι τ�? περι;-λλ�ντ�ς;
MQπως θG 9πρεπε 5δL, στ
ν YEλλ-δα,

πρ�Nλευση τAς �Aλφα;Qτ�υ γιG παρ-δειγ-
µα, �ρν�Fµεν�ι κ-θε 5πιτευγµα τLν YEλλQ-
νων πρ< τAς :αρακτηρισµNνης yς κλασ-
σικAς τ�υς περιEδ�υ.

YEλληνικ
 παιδε�α δ0ν εWναι V fστ�ρ�α
τLν �A;ραGµ, ∆αυ�δ καP �Iησ�?. YH πρ�-
σπ-θεια 5πι;�λAς τAς R;ραϊκAς ν��τρ�π�ας
σ0 �ντ�θεση πρ<ς τ
ν Rλληνικ
 σκNψη φNρ-
νει τ
ν σFγ:υση, Mπ�υ µEν� τ< @Nν� στ�ι-
:εT� µπ�ρεT νG 5πωφεληθUA. YH R;ραι�:ρι-
στιανικ
 παιδε�α µ0 τG κηρFγµατα πwς V
Oω
 π-νω στ
 γA εWναι πρ�σωριν
 κι V µNλ-
λ�υσα στ�8ς �Jραν�8ς εWναι V αnCνια, �π�-
κ�ιµ�Oει κι �δραν�π�ιεT. �Eπιτυ:�α τ�υς θG

mταν, |ν µπ�ρ�?σαν νG στε�λ�υν τ�8ς 5λεF-
θερ�υς 5@�ρ�α στG µ�ναστQρια, Mπως �f
µαρ@ιστ0ς στG �π�µ�νωτQρια τAς Σι;ηρ�ας,
γιG ν’ �παλλαγ�?ν �π’ τ<ν �ντ�λ�γ�.

Π-ντα �f {Eλληνες εqµαστε �ριθµητικG
λιγCτερ�ι, 9:�υµε Mµως τ< :-ρισµα τ�? ΛE-
γ�υ καθwς κι �περιEριστη ψυ:ικ
 δFναµη.
Γι’ αJτ< 5νδEµυ:α µ4ς �π�Oητ�?ν �f κ�υ-
ρασµNν�ι �π’ τG δEγµατα λα�P τ�? κEσµ�υ.
∆0ν 9:�υµε, παρG νG τ�8ς @αναδCσ�υµε τ<
στTγµα µας.

MετG τιµAς
NικηφAρ+ς Π+λ9της

Heswall, �Aγγλ�α



�Aγαπητ0 κ. Λ-µπρ�υ,
}Eστω καP καθυστερηµNνα σ4ς �π�στNλ-

λω τ
ν 5πιστ�λQ µ�υ αJτ
 σ:ετικG µ0 τ<
γνωστ< θNµα τAς 28ης �Oκτω;ρ��υ 2000, |ν
δηλ. θG 9πρεπε l r:ι νG κρατQσUη j �Aλ;α-
νEπαις τ
ν 5λληνικ
 σηµα�α.

�AναφNρ�µαι στ
ν γνωστ
 ρQση τ�? �Iσ�-
κρ-τ�υς, τ
ν jπ��αν yρισµNν�ι εqτε �π<
[γν�ια εqτε �π< σκ�πιµEτητα διαστρN;λω-
σαν. YO �Iσ�κρ-της λ�ιπ<ν στ<ν «Πανηγυ-
ρικEν» τ�υ λNγει τG R@Aς: ...«Kα# τ= τIν
4Eλλ�νων bν�µα πεπ�*ηκεν µηκ9τι τ�! γ9-
ν�υς, Bλλ� τ(ς διαν�*ας δ�κεDν εVναι κα#
µ\λλ�ν TEλληνας καλεDσθαι τ�Lς τ(ς παι-
δε1σεως τ(ς Pµετ9ρας o τ�Lς τ(ς κ�ιν(ς φ1-
σεως µετ9��ντας...» (IV 50). ΛNγει δηλ. r:ι
Mτι εbναι {Eλληνες �f µετN:�ντες τAς VµετN-

ρας παιδεFσεως – Mπως κατG διαστρ�φ
ν
τ�? κειµNν�υ ^π�στηρ�Oεται –, �λλG Mτι
αJτ�P (�f µετN:�ντες) kπλLς καλ+Cνται
µ4λλ�ν {Eλληνες.

�Ως γνωστEν, τ< «εVναι» εWναι �παρNµ-
φατ� τ�? ρQµατ�ς εnµP = εWµαι, ̂ π-ρ:ω καP
τ< «καλεDσθαι» �παρNµφατ� τ�? ρQµατ�ς
καλ�?µαι = iν�µ-O�µαι. }Aλλ� λ�ιπ<ν
«εVναι» καP [λλ� «καλεDσθαι».

{Oταν λ�ιπ<ν λNγεται Mτι �f µετN:�ντες
τAς VµετNρας παιδε�ας «εWναι» {Eλληνες,
διαστρNφεται V 9νν�ια τ�? κειµNν�υ, διEτι
j �Iσ�κρ-της λNγει Mτι αJτ�P «καλ�?νται»
µ4λλ�ν {Eλληνες.
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MAπλQς καλ+Cνται XEλληνες +Y µετ>O+ντες τ4ς \µετ>ρας Παιδε9ας

«MαCρα µεσ;νυOτα», aγν+ια καJ σκ+ταδισµ0ς

�A@ιEτιµε κ. διευθυντ-,
EWµαι �ναγνCστρια τ�? περι�δικ�? σας

5δL καP δF� :ρEνια. ΣυγγνCµη γιG τ< µ�-
ν�τ�νικ< καP γενικG γιG τG Rλληνικ- µ�υ
κατ’ �ρ:-ς: EWµαι 25 5τLν καP δυστυ:Lς
αJτ
 τ
 γλLσσα καP γραφ
 µ4ς δ�δα@αν.
ΘG Kθελα νG 5κφρ-σω τPς 5ντυπCσεις π�8
µ�? δηµι�υργQθηκαν δια;-O�ντας τ<ν
«∆αυλE», j jπ�T�ς µ’ [φησε κατ-πληκτη
�π< τG κε�µενα π�8 περιN:�νται µNσα στPς
στAλες τ�υ. M0 τ
 ;�Qθει- σας 9µαθα καP
πρ�;ληµατ�στηκα γιG τ< πLς διασFρεται j
YEλληνισµEς. ΠρPν �π< 2 :ρEνια δ0ν φα-

νταOEµ�υν κ|ν αJτG π�8 @Nρω τCρα Mτι
συµ;α�ν�υν. ∆ιαπιστCνω, µNσα �π< τPς συ-
OητQσεις µ0 [τ�µα π�8 συναναστρNφ�µαι,
τ
ν [γν�ια καP τ<ν σκ�ταδισµ< π�8 ^π-ρ-
:ει γFρω µας. YO κEσµ�ς 9:ει αJτ< π�8 λN-
µε «µα?ρα µεσ-νυ:τα»· καP λυπ4µαι π�λF.
ΘG Kθελα νG σ4ς εJ:αριστQσω, π�8 δια-
φωτ�Oετε µ0 σηµα�α σας τ
ν �λQθεια καP
µEν�ν αJτ
 καP π�8 µ�? �ν��@ατε Zναν δρE-
µ�.

M0 5κτ�µηση
Kατερ9να Σ.

∆ρ-µα

π�8 5διδ-:θη V φιλ�σ�φ�α καP �f π�λι-
τικ0ς �λλG καP �f κ�ινωνικ0ς 5πιστAµες,
νG δε�@�υµε περισσEτερ� σε;ασµ< στ�8ς
πρEγ�ν�Fς µας, �f jπ�T�ι στ
ν πρ�κει-
µNνη περ�πτωσι «�ρυσ�φ	ρων M�δων
0στ	ρεσαν δ1ναµιν» καP 9σωσαν r:ι µE-
ν� τ<ν YEλλαδικ< :Lρ� �λλG καP jλE-

κληρη τ
ν τEτε EJρCπη, καP νG τ�8ς
�φQσ�υµε νG �ναπαFωνται στ
ν Vσυ:�α
των, µακριG �π< τG τσιµNντα καP τPς
«µπ�Oνες»;

EJ:αριστL γιG τ
ν φιλ�@εν�α
∆ηµ=τρι+ς Xαρ. Σταµπ>λ+ς
Π�λιτικ<ς 5πιστQµων - δικηγEρ�ς



Σ:ετικG µ0 τG δηµ�σιευθNντα στG τελευταTα τεF:η τ�? «∆αυλ�?» περP

τ�? ∆ωδεκαθN�υ, θG Kθελα νG παραθNσω τPς παρακ-τω �πEψεις µ�υ,

περP τ�? �I�υδαι�:ριστιανισµ�? καP τAς YEλληνικAς Θρησκε�ας.

YO YEλληνισµ<ς πρPν �π< :ιλι-δες :ρEνια δηµι�Fργησε τ
ν θρησκε�α

τ�υ, τAς jπ��ας V φFση mταν π�λυθεϊκQ, συνυπαρ:�υσLν Mµως τAς µ�-

ν�θεϊκAς, τριαδικAς καP δωδεκαθεϊκAς φFσεως, Mπως πρ�κFπτει �π<

τ
ν θε�λ�γ�α τLν Πλ-των�ς, �Aριστ�τNλη, Nε�πλατωνικLν καP [λλων.

YH σηµαντικCτερη διαφ�ρG τ�? YEλληνισµ�? �π< τ<ν �I�υδαι�:ρι-

στιανισµ< κατG τ
ν [π�ψQ µ�υ, Mσ�ν �φ�ρ4 στPς �ρ:Nς, εWναι V �π�-

δεικτικ
 λ�γικQ, V 5πιστηµ�νικ
 9ρευνα δηλαδQ, τ
ν jπ��α, 5νeL �f θε-

�λEγ�ι τ�? �I�υδαι�:ριστιανισµ�? τ
ν :ρησιµ�π�ι�?ν γιG τ
ν πρ�C-

θηση τLν �πEψεCν τ�υς l τ
ν �ν-γ�υν σ0 κε�µενα τLν ΠατNρων, π�8

Mµως �π�υσι-Oει καP �π< αJτ-, l jµιλ�?ν γιG «θεEπνευστα» κε�µενα,

τ
ν �π�κλε��υν Mµως �π< τ<ν 5πιστηµ�νικ< 9λεγ:� τLν 5κκλησιαστικLν

αJτLν κειµNνων.

�Eπειδ
 περ-σανε 17 αιLνες �π< τ
 ;�αιη 5πι;�λ
 τ�? �I�υδαι�:ρι-

στιανισµ�?, δ0ν πρNπει νG 5πανNλθωµε στ
ν πρ�τNρα τ-@η; Nα�, πρNπει

νG 5πανNλθ�υµε στ
ν πρ�τNρα τ-@η, �να;αθµισµNνη Mµως µ0 τG σηµε-

ρινG 5πιστηµ�νικG δεδ�µNνα, τ
 σηµεριν
 πραγµατικEτητα. AJτ< 9κα-

ναν στ
ν 5π�:Q τ�υς j Πλ-των, j �Aριστ�τNλης, �f Nε�πλατωνικ�P καP

[λλ�ι, Mπως τ< qδι� θG κ-νανε, |ν O�Fσανε, καP σQµερα. ∆ηλαδ
 µ�α

YEλληνικ
 Θρησκε�α, π�8 Rδρ-Oεται στ
ν Rλληνικ
 ψυ:�σFνθεση, τ
ν

�πEδει@η, τ
ν φιλ�σ�φ�α καP τ
ν 5πιστηµ�νικ
 λ�γικQ. NG µ
ν µ4ς

διαφεFγUη, Mτι V sπαρ@η τ�? Θε�?, Mπως διατυπCνεται n�υδαι�:ρι-

στιανικ-, δ0ν �π�δεικνFεται· καP V π�στη 9:ει θNση µEν� στ�8ς �δαεTς,

στ�8ς jπ���υς [λλ�ι περν�?ν ψευδ�διλQµµατα καP θNσεις l �πEψεις,

π�8 δ0ν �ντιλαµ;-ν�νται.

YO YEλληνισµ<ς δ0ν εW:ε καP ��τε 9:ει εqδωλα, γιατ� Mλη V κ�σµ�θεω-

ρ�α τ�υ ;ασιOEτανε στ
ν �π�δεικτικ
 λ�γικ
 καP τ
ν 5πιστηµ�νικ


9ρευνα, 5πεκτε�ν�ντας δια:ρ�νικG τ< γνωστικ< πεδ��, τ
ν �λQθεια καP

τ
ν πραγµατικEτητα δυναµικG καP r:ι στεTρα στατικ-.

Bασ9λει+ς ∆ιαµαντ;κης
Xηµικ<ς Mη:ανικ<ς EMΠ

Γι� µ�α �Eλληνικ� Θρησκε�α τ#ς %λε&θερης (ρευνας



YH τNταρτη καP τελευτα�α αJτ
 πρEτασι, γεν�µNνη ^π< τLν B-σκων εJρω-
;�υλευτLν πρ<ς τG kρµEδια rργανα καP τ
ν B�υλ
 τAς EJρωπαϊκAς YEνC-
σεως, κατG τ<ν καν�νισµE της εWναι V τελευτα�α δυνατEτης, πρ�ηγηθεισLν
τριLν [λλων jµ��ων, νG συOητηθUA καP 5γκριθUA. �Eν περιπτCσει �π�ρρ�ψεCς
της δ0ν Jφ�σταται δυνατEτης 5παναφ�ρ4ς τAς συγκεκριµNνης πρ�τ-σεως
πρ<ς ψQφισιν. Πρ�ηγQθηκαν τρεTς [λλες πρ�τ-σεις B-σκων εJρω;�υλευτLν
πρ<ς υf�θNτησιν τAς YEλληνικAς ΓλCσσας yς «κ�ιν(ς σ�φ(ς τIν E5ρωπα*-
ων γλ σσης», Mπως �ναγρ-φεται στ< κε�µεν� τAς πρ�τ-σεων τLν B-σκων.
�Aπ�τελεT rνειδ�ς γιG τG µNσα 5νηµερCσεως, τ�8ς 5@�υσιαστ0ς τAς EJρCπης
καP τAς YEλλ-δ�ς, τ�8ς κυ;ερνLντες, τ�8ς ;�υλευτ0ς, τG πανεπιστQµια, τ
ν
�Aκαδηµ�α, τ
ν πνευµατικ
ν Vγεσ�α (καταστ4σαν �JραγEν), τ�8ς �nκ�ν�µι-
κ�8ς δεσπEτες τAς πατρ�δ�ς µας, π�8 �π�µυO�?ν τ< µετατρεπEµεν� σ0 Pω-
µα�ικ� τAς 5σ:-της aθικAς παρακµAς κρ-τ�ς µας, π�8 5γκληµατικG παρNρ-
:�νται 5νE:eω σιγUA τ< µNγα τ�?τ� θNµα. T�?τ� �π�δεικνFει, Mτι καP {Eλληνες
τ< γNν�ς |ν 9στω εWναι Mλ�ι αJτ��, εWναι ;-ρ;αρ�ι, µ
 διακατε:Eµεν�ι καP
µετN:�ντες τAς VµετNρας YEλληνικAς Παιδε�ας κατG �Iσ�κρ-την καP r:ι τ�?
5@αµ;λCµατ�ς π�8 µ4ς 5πι;-λλει τ< �νθελληνικ< κρ-τ�ς.

�A@ι�σηµε�ωτ� τ< ;-θ�ς τAς σκNψεως τLν τAς VµετNρας YEλληνικAς Παι-
δε�ας µετε:Eντων �@ι�OQλευτων B-σκων εJρω;�υλευτLν εnσηγητLν, π�8 5πP
λN@ει (στG �ρ:αTα YEλληνικG) 5ν τNλει τAς πρ�τ-σεως εnσηγQσεως περP διδα-
σκαλ�ας τAς RλληνικAς γλCσσης κ.λπ. διαλαµ;-ν�υν: «1. �AπαιτεD Bπ= τ(ς
�Eπιτρ�π(ς τ�! Nνω- τ9ρω λεγ�µ9ν�υ nνεκα, τ�ς π�λιτικ�ς τ�ς Bναγκα*ας
ε_ς τ-ν ε5αισθησ*αν πAντων τIν παιδευτικIν πρακτ	ρων καθιστAναι, ~στε
P >πAρ��υσα κατAστασις _αθ̀( κα# P +λληνικ- κλασσικ- γλIσσα τ-ν τAKιν
τ-ν πρ�σ�κ�υσαν 0ν E5ρ π̀η κα# Zλων τIν ε5ρωπα*ων κ�ιν- σ�φ- γλIσσα
γ9νηται».

Συντ-κτες τAς �νθρωπιστικAς πρ�τ-σεως εWναι �f D. Yosu (�I-σων)

IΣΠANOI EYPΩBOYΛEYTEΣ ZHTOYN
KAΘIEPΩΣH THΣ APXAIAΣ EΛΛHNIKHΣ

ΩΣ KOINHΣ ΓΛΩΣΣAΣ THΣ EYPΩΠHΣ
�H 0θλια 1δρ3νεια τ45 Pωµα�ικ4υ Kρ3τ4υς

Λ-;αµε 5@ YIσπαν�ας �ντ�γραφ� τAς τNταρτης καP τελευτα�ας
«Πρ�τ-σεως �Aπ�φ-σεων» π�8 ^πN;αλαν B-σκ�ι εJρω;�υ-
λευτ0ς πρ<ς τ
ν EJρωπαϊκ
ν }Eνωσι καP τG kρµEδια rργαν- της,
µ0 τ
ν jπ��α OητεTται «ν� καταστ`( κ�ιν- σ�φ- γλIσσα Zλων
τIν E5ρωπα*ων 0ν E5ρ π`η P 4Eλληνικ- κλασσικ- ΓλIσσα».



Ortuondo (�Oρτ�υEντ�) καP Gorka (ΓεCργι�ς;) Knor, B-σκ�ι ;�υλευτNς. Πα-
ραθNτ�υµε 5κ τ�? διγλCσσ�υ κειµNν�υ τ
ν �ρ:α�α Rλληνικ
 γραφ
 τAς πρ�-
τ-σεως, Mπως τ
ν συνNτα@αν �f πρ�τε�ν�ντες YIσπαν�P εJρω;�υλευτNς.

«ΠρAτασις Rπ+φ;σεων
»YYπ�;αλλ�µNνη συµφCνως τeL [ρθρω 45 τ�? Kαν�νισµ�? ^π< τLν κυ-

ρ�ων �IEσ�υ �Oρτ�υEνδ� καP ΓEρκα Kν<ρ περP τAς διδασκαλ�ας τAς Kλασ-
σικAς  YEλληνικAς ΓλCσσης καP Παιδε�ας.

»T0 ETρωπαϊκ0ν K+ιν+K+Sλι+ν
»jρLν τ
ν πρ��δευτικQν τε καP �νησυ:ητικ
ν ^π�:Cρησιν τAς διδασκα-

λ�ας τAς KλασσικAς YEλληνικAς ΓλCσσης καP Παιδε�ας 5ν τ�Tς διαφEρ�ις
5κπαιδευτικ�Tς πρ�γρ-µµασιν,

»α) θεωρ�?ν Mτι V YEλληνικ
 ΓλLσσα καP Παιδε�α �π�τελ�?σι τ
ν πρω-
ταρ:ικ
ν ;-σιν τ�? ∆υτικ�? καP εnδικLς τ�? EJρωπαϊκ�? Π�λιτισµ�?,

»;) θεωρ�?ν Mτι V Kλασσικ
 YEλληνικ
 ΓλLσσα rργαν�ν �π�τελεT τAς
διαµ�ρφCσεως τ�? �νθρωπ�ν�υ ν�Eς τε καP 5ργαλQι�ν δεδ�κιµασµNν�ν τ�?
π�ιεTν τ�8ς �νθρCπ�υς σκεπτ�µNν�υς τε καP κριτικ�Fς,

»γ) θεωρ�?ν Mτι V Kλασσικ
 YEλληνικ
 ΓλLσσα ̂ πAρ@εν V κατ’ 5@�:
ν 5πι-
στηµ�νικ
 γλLσσα 5ν τUA EJρCπη,

»δ) θεωρ�?ν Mτι �ναγκαTEν 5στι π-λιν 5πι;ε;αι�?ν τ
ν εJρωπαϊκ
ν RνE-
τητα διG τAς 5πανακτQσεως καP 5νισ:Fσεως τ�? nδια�τερ�υ τε π�λιτισµ�? καP
τ�? συστQµατ�ς �@ιLν 5ν αWς τεθεµελ�ωται,

»ε) θεωρ�?ν τ
ν �ν-γκην τ�? �ναλαµ;-νειν τ< παγκEσµι�ν �νθρωπι-
στικ<ν πνε?µα τ�? εJρωπαϊκ�? π�λιτισµ�?:

»1. AΠAITEI �π< τAς �Eπιτρ�πAς, τ�? �νωτNρω λεγ�µNν�υ Zνεκα, τGς π�-
λιτικGς τGς �ναγκα�ας εnς τ
ν εJαισθησ�αν π-ντων τLν παιδευτικLν πρα-
κτEρων καθιστ-ναι, �στε V Jπ-ρ:�υσα κατ-στασις nαθUA καP V YEλληνικ

κλασσικ
 ΓλLσσα τ
ν τ-@ιν τ
ν πρ�σQκ�υσαν 5ν EJρCπUη καP Mλων τLν
εJρωπα�ων κ�ιν
 σ�φ
 γλLσσα γNνηται.

»2. EΠIΦOPTIZEI τ<ν αJτ�? ΠρEεδρ�ν τ
ν παρ�?σαν �AπEφασιν εnς
τ
ν �Eπιτρ�π
ν µετα;ι;-Oειν πρ<ς πραγµατ�π��ησιν τLν �νωτNρω ^π�-
δεικνυ�µNνων σκ�πLν».

T< κε�µεν�, V :ειρ�ν�µ�α καP V sστατη 5λπιδ�φEρα πρ�σπ-θεια τLν B--
σκων, r:ι γιG τ
ν YEλλ-δα µEν� �λλG γιG τ
ν EJρCπη καP τ
ν �νθρωπEτη-
τα �ναγκα�α, �π�τελεT µ�ναδικ
ν 5λπ�δα n-σεως τAς παραπα��υσας καP ;α-
θFτατα ν�σ�Fσας �νθρωπEτητας. Of {Eλληνες εJρω;�υλευτ0ς εWναι καιρ<ς
νG �γν�Qσ�υν τPς κ�µµατικNς τ�υς καP 5@�υσιαστικ0ς ̂ π�δε�@εις καP νG πρω-
τ�στατQσ�υν στ
ν 5πιψQφισι τAς πρ�τ-σεως, �στε, 5πιτυγ:-ν�ντες, νG µε�-
ν�υν αnCνια παραδε�γµατα 5λευθερ�ας καP δικαι�σFνης �ν-λ�γα µ0 5κεTνα
τLν TερτσNτη καP Π�λυOω�δη.

Kωνσταντ*ν+ς - ETστ;θι+ς Γεωργανiς
�Eπ�τ. δικηγEρ�ς - συγγραφε8ς - 5ρευνητ
ς
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YO φιλEλ�γ�ς κ. M. K�υρκ�Fτας, τ. πρEεδρ�ς τAς OΛME, σ0 5πιστ�λQ τ�υ στ<
«∆αυλ<» (τε?:�ς 231, M-ρτι�ς 2001) τ�ν�Oει �ν-µεσα στG [λλα δF� πρ-γµατα, στG
jπ�Tα θG σταθL:

«Kα# εVναι NKι� Bπ�ρ*ας, πIς 0σεDς, µ8 τ-ν τ	σ� πρ��δευτικ- σκ9ψη, 0πιµ9νετε στ-
�ρ�ση τ	νων, πνευµAτων, α5K�σεων, µι� κα# P hπαρK� τ�υς o κα# P Bναγραφ� τ�υς
δ8ν πρ�σθ9τει τ*π�τα �5σιαστικ	· Bντ*θετα δυσκ�λε1ει Bδικαι�λ	γητα τ- µAθηση. Kα#
K9ρετε π�λL καλA, Zτι α5τ� τ� σηµAδια εVναι τIν 4EλληνιστικIν �ρ	νων, bταν εV�ε πA-
ψει πλ9�ν P πρ�σ}ωδιακ- πρ�φ�ρ� κα# τ�π�θετ�θηκαν Bδικαι�λ	γητα 797αια σ�ν
7�ηθητικ� σηµAδια» (σελ. 14826). �Aπ�ρ�ας [@ι�ν εWναι, πLς  διατυπCν�νται �κEµη
τNτ�ι�υ εqδ�υς (�φελLς;) �ντιστEρητες �πEψεις καP δ
 �π< 5πιστQµ�νες εJαισθητ�-
π�ιηµNν�υς, Mπως διακηρFττ�υν �f qδι�ι, yς πρ<ς τ<ν YEλληνικ< Π�λιτισµE.

�Aπαντ4 σ0 Mλ�υς αJτ�8ς τ�8ς «πρ��δευτικ�8ς» κυρ��υς j �ε�µνηστ�ς φιλEσ�φ�ς
K�ρνQλι�ς Kαστ�ρι-δης: «�Aν θ9λετε, κ1ρι�ι τ�! >π�υργε*�υ, ν� κAνετε φωνητικ-
Qρθ�γραφ*α, τ	τε πρ9πει ν’ Bφ�σετε τ�Lς τ	ν�υς κα# τ� πνε1µατα, γιατ# α5τ�# π�L
τ�Lς 7Aλανε �Kεραν τ* κAνανε. ∆8ν >π(ρ�αν στ� Bρ�αDα 4EλληνικA, γιατ# qπλ�1-
στατα >π(ρ�αν µ9σα στ#ς Wδιες τ#ς λ9Kεις. A5τ�*, $ Kριαρ\ς κα# �R Nλλ�ι, τ� κτ�νη
τ� τετρAπ�δα π�L 2καναν α5τ8ς τ#ς µεταρρυθµ*σεις – α5τ	, παρακαλI, ν� γραφ̀(
στ#ς 0φηµερ*δες –, δ8ν K9ρ�υν τ* εVναι γλIσσα. ∆8ν K9ρ�υν α5τ= π�L γν ρι�ε P κ	-
ρη µ�υ στ� τρ*α της �ρ	νια. MAθαινε µι� λ9Kη κα# µετ� 2ψα�νε γι� τ#ς συγγενεDς
της. A5τ= εVναι µ*α γλIσσα. TEνα µAγµα, nνα πλ9γµα, Zπ�υ �R λ9Kεις παρAγ�νται
�R µ8ν Bπ= τ#ς δ9, Zπ�υ �R σηµασ*ες γλυστρ\νε Bπ= τ- µ*α στ-ν Nλλη, εVναι µ*α Qργα-
νικ- +ν	τητα, Bπ= τ-ν $π�*α δ8ν µπ�ρεDς ν� 7γAλ`ης κα# ν� κ�λλ�σ`ης πρAγµατα
δυνAµει µι\ς ψευδ�κυ79ρνησης, καθισµ9ν�ς σ’ nνα γραφεD� στ= 5π�υργεD� Παι-
δε*ας. 4H κατAργηση τIν τ	νων κα# τIν πνευµAτων εVναι P κατAργηση τ(ς Qρθ�-
γραφ*ας, π�L εVναι τελικ� P καταστρ�φ- τ(ς συν9�ειας. |Hδη τ� παιδι� δ8ν µπ�-
ρ�!ν ν� καταλA7�υν Kα7Aφη, Σεφ9ρη, �Eλ1τη, γιατ# α5τ�# εVναι γεµAτ�ι Bπ= τ=ν
πλ�!τ� τIν Bρ�α*ων +λληνικIν. ∆ηλαδ- π\µε ν� καταστρ9ψ�υµε Z,τι κτ*σαµε.
A5τ- εVναι P δραµατικ- µ�Dρα τ�! σ1γ�ρ�ν�υ +λληνισµ�!». («∆αυλEς», τ. 123, 1992).

�Eπ�σης j κ. K�υρκ�Fτας ̂ π�στηρ�Oει, Mτι τG �ρ:αTα YEλληνικG :ρει-Oεται «ν� µε-
ταφραστ�!ν >πε1θυνα στ- Nε�ελληνικ�», διEτι «�R κAθε λ�γ(ς Bνε1θυνες µεταφρA-
σεις 0Kυπηρετ�!σαν µ	ν� τ� 7αλAντια τ�ν “µαυραγ�ριτIν” στ- διδασκαλ*α τ(ς
Bρ�α*ας 4Eλληνικ(ς µ8 τ#ς Bνε1θυνες µεταφρAσεις» (σ. 14826).

KαλG τG λNει j 5ν λEγeω φιλEλ�γ�ς, V ^πευθυνEτητα �π�τελεT κFρια καP �παρα�-
τητη πρ�ϋπEθεση γιG τ
ν 5ν-ρετη :ρηστικEτητα τ�? παιδαγωγικ�? λειτ�υργQ-
µατ�ς. {Oµως γιG π�ιG µετ-φραση κ-νει λEγ� 5πιµEνως; ∆ιEτι «µετAφραση» ση-
µα�νει µεταφ�ρG λEγ�υ �π< µιG γλLσσα @Nνη σ0 µιG [λλη γλLσσα.

YΩστEσ� V «�ρ:αι�ελληνικ
» καP V «νε�ελληνικ
» �π�τελ�?ν τ
ν �ρ:α�α µ�ρφ
 καP
τ
 νNα µ�ρφ
 τAς qδιας γλCσσας, τAς YEλληνικAς ΓλCσσας, καP V νNα µ�ρφ
 δ0ν εWναι

MH κατ;ργηση τQν τAνων καJ πνευµ;των
καJ \ Rγλωσσ9α τQν σηµερινQνPωµιQν
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παρG µετε@Nλι@η τAς �ρ:α�ας µ�ρφAς· Mµως V γλLσσα εWναι µ�α καP τG ν�Qµατ- της
κ�ινG καP στ
ν �ρ:α�α καP στ
 νNα της µ�ρφQ. �Eπ�µNνως πρEκειται γιG �π�δEσεις
περιε:�µNνων �π< τ
ν �ρ:α�α Rλληνικ
 γλωσσικ
 µ�ρφ
 στ
 νNα Rλληνικ
 γλωσ-
σικ
 µ�ρφQ. Kαιρ<ς λ�ιπ<ν νG καταργηθUA j [τ�π�ς Mρ�ς «µετAφραση» καP νG :ρη-
σιµ�π�ιAται j iρθ<ς rρ�ς «Bπ	δ�ση».

<Aλ>Vανδρ+ς X. M=τσι+υ
ΣυγγραφNας - 5ρευνητ
ς

�Aριστ�τελε��υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης

YO 5πCνυµ�ς φιλEλ�γ�ς τ. ΠρEεδρ�ς  τAς OΛME κ. M. K�υρκ�Fτας στ
ν 5πιστ�-
λQ τ�υ («∆», 231) φα�νεται ψυλλιασµNν�ς· ψυ:ανεµ�Oεται, Mτι κ-π�ι�ι φταTνε «γι�
τ- κακ- θε ρηση τIν π�λιτιστικIν µας BKιIν», γενικLς «�R >πε1θυν�ι» (π�ι��;),
καP 5κδηλCνει τ<ν καηµE τ�υ.

�Aλλ’ �π�ρεT, γιατP �f «τ	σ� πρ��δευτικ�# Nνθρωπ�ι» τ�? «∆αυλ�?» 5πιµNν�υν στ

«�ρ�ση τ	νων, πνευµAτων, α5K�σεων», �φ�? εWναι «περιττ=ς φ	ρτ�ς» καP «δυσκ�-
λε1�υν τ-ν µAθηση». YO κ. ∆. Λ-µπρ�υ λαµπρG στ< σ:EλιE τ�υ στ�ι:ει�θNτησε τ
ν �να-
γκαιEτητα αJτLν τLν «Bδικαι�λ�γ�των 7�ηθητικIν σηµαδιIν», 9φερε δ0 παρ-δειγ-
µα τ�8ς Γ-λλ�υς, π�8 5πιµNν�υν νG λNνε τG νερ- «E» καP νG γρ-φ�υν eaux. ΣυµφωνL
καP 5παυ@-νω: Of Γ-λλ�ι 9:�υν 5 9ψιλ�ν µ0 σηµαδ-κια, π�8 τG διατηρ�?ν µ0 fερ

εJλ-;εια (e, é, è, ê, ai). Πρ�σθNτω �π< τ
ν lingua franca, τ
ν �AγγλικQ: whirl = δ�νη →
πρEφ. [we:l]· καP 5δ�δα@α/5σκNφθηκα = taught/thought → πρEφ. [to:t/θ�:t]. (�Eκ τAς
�φων�ας π�λλLν γραµµ-των πρ�Nρ:εται καP V δυσκ�λ�α 5κµ-θησης τAς �AγγλικAς.)

AJτ< π�8 δ0ν κατ-λα;ε j 5πιστ�λ�γρ-φ�ς εWναι, Mτι �f π-ντ�τε «>πε1θυν�ι γι�
τ- κατAντια µας» κατQργησαν τG σηµαδ-κια µ0 τ
ν εJτελA καP sπ�υλη δικαι�λ�-
γ�α τAς µαθησιακAς εJκ�λ�ας τLν νNων µας. {Yπ�υλη, �φ�? πρ�ωθ�?νται τ< 2� καP
3� στ-δι� µεταπ�ιQσεως τAς γλCσσας lτ�ι V κατ-ργηση jµ�Q:ων, τ< Λατινικ<
�Aλφ-;ητ�. YH «τελικ
 λFση»: �γραφ�α (H/Y), �λαλ�α, τNλ�ς V �φασ�α.

BλNπεις, �π< �ρ:αι�τ-των :ρEνων µN:ρι τ
 γενι- µ�υ τ< ρAµα παιδε1ω σηµα�-
νει: �νατρNφω, διαµ�ρφCνω, διδ-σκω, �λλG καP σωφρ�ν�Oω, ταλαιπωρL, Zως
τG �κραTα: τιµωρL, ;ασαν�Oω. ΓιατP �f {Eλληνες, Mπως καP �f [λλ�ι λα��, πα-
ρατηρLντας τ
 ΦFση �ντελQφθησαν, Mτι µ-θηση µ0 εJκ�λ�α δ0ν γ�νεται παρG
µEν� µ0 9ντ�νη πρ�σπ-θεια καP πρ�σ�:Q. KαP j πατNρας µας j �Aριστ�τNλης στG
«Π�λιτικ-» τ�υ (VIII 4.4) δια;ε;αιCνει: «+T γBρ +Y ν>+ι (Mταν) πα9[+υσι µαν-
θ;ν+ντες· µετB λSπης (=µE:θ�υ) γBρ \ µ;θησις».

ΠρNπει λ�ιπEν, γιG νG µελετ4µε, νG 9:�υµε κEτσια → �Aγγλ. guts < κEττ�ς = κEκ-
κ�ρας / �στρ-γαλ�ς (=µεταφ�ρικ-: ψυ:ικ
 δFναµη), �ρ:�O�ντας �π< τ
 γλLσσα
r:ι σGν 5ργαλεT� �λλG σGν π�λιτιστικ
 �@�α (�EλFτης), �φ�? µ0 τ
 δ�µ
 καP 5τυ-
µ�λ�γ�α µαθα�ν�υµε νG συνδυ-O�υµε, δηλ. νG �σκ�?µε, τ
ν �νCτερη λειτ�υργ�α
τ�? ν�?... KαP V γλLσσα εWναι 5νια�α· δ0ν πετ4µε στ< δρEµ� τ
 µητNρα µας, 5πειδ

γεννQσαµε θυγατNρα!

Kων. Kαρµιρ;ντ[+ς
�Aρ:ιτNκτων

...µετB λSπης γBρ \ µ;θησις
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}Eναυσµα τ�? [ρθρ�υ αJτ�? εWναι τG π�λλαπλ4 δηµ�σιεFµατα στG MME γιG τ

σ�;αρ
 κατ�λ�σθησι τAς YEλληνικAς Παιδε�ας τEσ� στ
ν YEλλ-δα Mσ� καP στ
ν
YOµ�γNνεια τLν HΠA. ΠληθFν�νται �f διαµαρτυρ�ες γιG τ
ν τEσ� µεγ-λη κατ--
πτωσι τAς YEλληνικAς Παιδε�ας. Of jµ�γενεTς �π�ρ�?ν, πLς φθ-σαµε στ< σηµεT�
ναδ�ρ. YAπλA V �π-ντησι: YO ;ιασµ<ς τAς YEλληνικAς Παιδε�ας λ-θρα πρ�ετ�ιµα-
OEταν πρ< π�λλLν 5τLν, τ< �π< τριLν δεκαετιLν κυ�φ�ρ�Fµεν� σ:Nδι� �φελληνι-
σµ�? τLν jµ�γενLν τCρα λαµ;-νει σ-ρκα καP iστ4, γινEµεν�ν �ντιληπτ< σ0 εJρεTα
κλ�µακα.

{Oλ�ι 5παναπαF�νταν στ
ν nδNα, Mτι V παιδε�α µας ε^ρ�σκεται σ0 καλG :Nρια,
ε^ρ�σκεται ^π< τ
ν αnγ�δα τAς �Aρ:ιεπισκ�πAς καP Mλα π4νε καλ-. }Eφθασε Mµως
V �ρα, π�8 διαπιστCν�µε Mτι «;-λαµε τ<ν λFκ� νG φυλ-Uη τG πρE;ατα».

�EπP τρεTς δεκαετ�ες, �ρ:Aς γεν�µNνης �π< τ< �λQστ�υ µνQµης Kληρικ�λαϊκ<ν
ΣυνNδρι�ν τAς NNας YYEρκης τ�? 1970, V YOµ�γNνεια �θEρυ;α µ0ν �λλG σταθερG
�φελληνιOEταν. �E@ηγ�?µαι: YH Θε�λ�γικ
 Σ:�λ
 B�στCνης, τ< φυτCρι� τLν
fερNων π�8 θG πλαισιCσ�υν τPς Rλληνικ0ς κ�ινEτητες, 9:ει �π�λNσει τελε�ως τ
ν
5λληνικEτητ- της, Mπως �π�δεικνFεται �π< τ
 σηµεριν
 5πικρατ�Fσα κατ--
στασι σ’ αJτQν. T�?τ� 5πετεF:θη µ0 τ
 ;αθµηδ<ν 5λ-ττωσι τAς διδασκαλ�ας
τLν µαθηµ-των στ
ν YEλληνικ
 ΓλLσσα µN:ρι 5@αλε�ψεως αJτLν, µ0 �π�τNλε-
σµα 5πP τρι-ντα 9τη νG δι�:ευτεFωνται fερεTς - γεν�τσαρ�ι στPς Rλληνικ0ς κ�ι-
νEτητες. �EπP πλN�ν καταργQθηκε καP V �π�στ�λ
 τLν τελει�φ��των στ
ν YEλλ--
δα, yς 5συνηθ�Oετ�, γιG καλFτερη θε�λ�γικ
 κατ-ρτησι καP καλFτερη 5κµ-θη-
σι τAς YEλληνικAς ΓλCσσας.

T< ΓραφεT� Παιδε�ας τAς �Aρ:ιεπισκ�πAς, µ0 εJθFνη τ�? θNµατ�ς τAς κ�ιν�τικAς
5κπαιδεFσεως, Jπ-ρ:ει µEν� κατ’ rν�µα, µ0 σ:εδ<ν �νFπαρκτ� πρ�σωπικ< καP [νευ
διευθυντ�? 5π� τριετ�αν. Xαρακτηριστικ< εWναι τ< �ναφερθ0ν πρ�σφ-τως �π< πρC-
ην διευθυντ
 τ�? γραφε��υ αJτ�? σ0 jµ�γενειακ
ν 5φηµερ�δα (3-2-01), Mτι π�τ0
δ0ν κατ-λα;ε, γιατP τ< γραφεT� αJτ< δ0ν 5νισ:Fεται, �στε νG κ-µUη µεγαλFτερ�
9ργ�, νG καλFπτUη περισσEτερες �ν-γκες καP νG �π�δCσUη. YO αJτ<ς πρCην διευθυ-
ντ
ς τ�? Γραφε��υ Παιδε�ας τAς �Aρ:ιεπισκ�πAς, nδwν 5γκα�ρως τ�8ς κινδFν�υς
«5@αµερικανισµ�?» τLν κ�ιν�τQτων, εnσηγQθηκε (Kληρικ�λαϊκ< Nτ-λλας, 1986)
λεπτ�µερεTς λειτ�υργικ0ς πρ�τ-σεις. �Aπ< αJτ0ς 5λ-:ιστες ^λ�π�ιQθηκαν. YH λει-
τ�υργ�α, ^π�λειτ�υργ�α 5πP τ< �κρι;Nστερ�ν, τ�? γραφε��υ αJτ�? ε^ρ�σκεται κ--
τω �π< τ
ν αJστηρ
 5π�;λεψι τ�? κλQρ�υ, j jπ�T�ς π�λλ-κις «µπλ�κ-ρει» τPς δρα-
στηριEτητες τLν διευθυντLν τ�υ, Mταν κιν�?νται γιG τ
 ;ελτ�ωσι τAς Παιδε�ας. Of
πρCην διευθυντ0ς τ�? γραφε��υ Παιδε�ας κ-τι θG aδFναντ� νG π�?ν 5π’ αJτ�?.

T< ΓραφεT� Παιδε�ας τ�? YEλληνικ�? Πρ�@ενε��υ ^π�:ρεCνεται νG συντ�ν�OUη
καP νG περι�ρ�OUη τPς δραστηριEτητNς τ�υ συµφCνως µ0 τPς �ντιλQψεις τAς �Aρ:ιε-
πισκ�πAς. Συγκλ�νιστικ< πρEσφατ� παρ-δειγµα �νθελληνικAς ν��τρ�π�ας τAς
�Aρ:ιεπισκ�πAς τ< Kληρικ�λαϊκ< ΣυνNδρι� τ�? 2000 στ
 ΦιλαδNλφεια. Σ’ αJτ< 5πε-

MH συστηµατικN WV;λειψη τ4ς MEλληνικ4ς ΓλUσσας
Rπ0 τNν <AρOιεπισκ+πN τ4ς B. καJ N. <Aµερικ4ς
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κρ-τησε καθ’ jλ�κληρ�αν V �γγλικ
 γλLσσα (5λN:θη, Mτι ^πAρ:ε 5ντ�λ
 [νωθεν),
τAς YEλληνικAς �γν�ηθε�σης παντελLς, µηδ0 ̂ π< τAς 5κπαιδευτικAς 5πιτρ�πAς 5@αι-
ρ�υµNνης, π�8 τG µNλη της mσαν 5λληνEφωνα, καθ’ Mσ�ν mσαν διδ-σκαλ�ι YEλλη-
νικLν Σ:�λε�ων. 

}A@ι� σηµειCσεως εWναι, Mτι κατG τ< συνNδρι�ν, Mταν τελNσθηκε δ�@�λ�γ�α τ
ν 4
�I�υλ��υ, 5πNτει� 5θνικ
 γιG τPς HΠA, στ<ν καθεδρικ< να< τ�? YAγ��υ Γεωργ��υ,
:ρησιµ�π�ιQθηκε V �γγλικ
 γλLσσα καP µEν�. T< :ειρEτερ� Mλων, �f σεπτ�P fε-
ρ-ρ:ες, παρEντ�ς καP τ�? �ρ:ιεπισκEπ�υ ∆ηµητρ��υ, ε^ρισκEµεν�ι σ0 YEλληνικ<
ναE, 5τEλµησαν νG ψ-λλ�υν τ<ν «5θνικ<ν sµν�» τAς 5κκλησ�ας «TUA ̂ περµ-:eω» στ
ν
�AγγλικQ!

ΠεραιτNρω V 5πικ�νων�α τAς �Aρ:ιεπισκ�πAς µ0 τPς YEλληνικ0ς K�ινEτητες καP
τ�8ς jµ�γενεTς διε@-γεται �π�κλειστικLς καP µEν� στ
ν �γγλικQ γλLσσα. YΩς φα�-
νεται, δ0ν 9:�υν �ντιληφθA �f σεπτ�P �σηµ�στEλιστ�ι καP :ρυσ�κNντητ�ι fερ-ρ:ες
µας, l δ0ν θNλ�υν νG �ντιληφθ�?ν, Mτι V YOµ�γNνεια εWναι δ�γλωσση. M4ς �ρNσει l
δ0ν µ4ς �ρNσει, αJτ
 εWναι V πραγµατικEτητα. YH �πεµπEλησι τAς YEλληνικAς ΓλCσ-
σας δ0ν εWναι κανεν<ς δικα�ωµα.

T< �π�τρEπαι� τLν σηµερινLν 5@ελ�@εων τAς Παιδε�ας «�5κ 0[\ Pµ\ς σιωπ\ν». YH
κατακραυγ
 γιG τ
ν 5γκατ-λειψη τAς Παιδε�ας καθ�σταται jλ�Nνα καP 5ντ�νCτε-
ρη. Πρ�σN:ετε, �γι�ι πατNρες, «φων
 λα�?, iργ
 Θε�?». �Aνε:Eµεθα �διαµαρτFρητα
«κτυπQµατα» κατG τAς YEλληνικAς Παιδε�ας [νευ �ντιδρ-σεως, �λλG Mπ�ι�ς �νN-
:εται, τελικLς δN:εται. KαP V �ν�:
 εWναι τ< �µισυ τAς καταστρ�φAς τ�? �νεκτικ�?.
On σηµεριν�P fερ-ρ:ες µας ε^ρAκαν να�8ς γεµ-τ�υς µ0 :ρυσ-φι καP �σQµι, µ0 π�-
λυτελεTς δεσπ�τικ�8ς θρEν�υς, µ0 παραφ�ρτωµNνα εnκ�ν�στ-σια, µ0 παν-κρι;�υς
π�λυελα��υς καP µαρµαρNνιες τρ-πεOες. Πλ
ν Mµως δ0ν διστ-O�υν νG ^π�τιµ�?ν
τ
ν YEλληνικ
 Παιδε�α καP νG �διαφ�ρ�?ν γιG τG σ:�λεTα µας, γιG νG µ
 πL Mτι αJτG
ε^ρ�σκ�νται ^π< διωγµEν. «TOσ�ν δ1νασθε περισσ	τερα �AγγλικA στ- θε*α λει-
τ�υργ*α», mταν τ< µQνυµα, «0�ν >πAρK`η Bντ*δρασις, >π��ωρ�σατε πρ�σωρινIς
Nνευ θ�ρ17ων».

Eqµεθα κληρ�νEµ�ι µι4ς π�λυ:ιλιετ�?ς παρακαταθQκης καP δ0ν µπ�ρ�?µε, δ0ν µ4ς
5πιτρNπεται νG µ
ν θεωρQσ�υµε τ
 διδασκαλ�α καP πρ�αγωγ
 τAς YEλληνικAς ΓλCσ-
σας καP τLν YEλληνικLν Γραµµ-των πρ�σωπικ
 ^πEθεση. Z�?µε σ0 µ�α καταλυ-
τικ
 περ��δ� τAς fστ�ρ�ας, κατG τ
ν jπ��α µ0 τ
ν πρ�ηγµNνη τε:ν�λ�γ�α καP τ
ν
nσ:8 τLν µεγ-λων κινδυνεF�υν �f µικρ�P λα�P νG �π�:ρωµατισθ�?ν καP νG �π�λN-
σ�υν M,τι καλFτερ� µ4ς 5µπιστεFθηκε V fστ�ρ�α. Of @Nν�ι λα�P καλλιεργ�?ν τ
ν
YEλληνικ
 Παιδε�α καP διδ-σκ�υν τ
ν YEλληνικ
 ΓλLσσα καP τG YEλληνικG Γρ-µ-
µατα στG πανεπιστQµι- των, �ντιθNτως V YEλλ-ς, π�8 δηµι�Fργησε Mλα αJτ-, V ση-
µεριν
 YEλλ-ς, τ< �πεµπ�λεT καP τG 9:ει καταργQσει. �EGν �π�τF:ωµε στ
ν �να-
στQλωσι τAς YEλληνικAς Παιδε�ας, V 5λπ�δα µας πιG θG εWναι αJτ�P �f @Nν�ι λα��,
π�8 5πιµNν�υν νG τ
ν διατηρ�?ν.

ΘεAδωρ+ς A. ΛSρας
�IατρEς, NNα �IερσNη
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YH YEλλην�δα γA µ4ς �π�καλFπτει συνε:Lς τ<ν πνευµατικ<
πλ�?τ� τLν κατ��κων της, Mσ� παλαι�P κι |ν εWναι αJτ��, Mσ�
συληµNνα κι |ν εWναι τG ε^ρQµατα. Kι αJτG π�8 ;ρNθηκαν 5δL
καP Rν-µισυ αnLνα, µ0 5@αντληµNν� πιG τ< 5νδιαφNρ�ν, |ν τG
πρ�σεγγ�σ�υµε µ0 λαγαρ< τ< πνε?µα, |ν γ�ν�υµε «:ς τ� παι-
δ*α», θG µ4ς �π�καλFψ�υν νNα θαυµαστG µυστικ-. T�π�τα
δ0ν 5@αντλεTται· π�λλeL µ4λλ�ν V γνCση.

TTOO  ΠΠEEΛΛΩΩPPIIOO  YYΠΠEEPPΘΘYYPPOONN
TTOOYY  ««ΘΘHHΣΣAAYYPPOOYY  TTOOYY  AATTPPEEΩΩΣΣ»»

M9 :3ρ4ς 270 τ. >ταν λ�θιν4 ? 1πA µπετBν;

MO «Θησαυρ0ς τ+C <Aτρ>ως».

▼



KαP 9τσι διαπιστCν�υµε, Mτι V �ρ:αι�λ�γ�α (V νNα) λF�ντας τ
ν αJτ-ρεσκη
�π�µEνωσQ της, τε�νει :εTρα ;�ηθε�ας - συνεργασ�ας πρ<ς Mλες τPς 5πιστAµες καP
�κ�λ�υθεT τ< παρ-δειγµα τAς nατρικAς καP τAς �nκιστικAς. �AπαιτεT δ0 �π< τ�8ς
θερ-π�ντNς της γνCσεις σ0 π�ικ�λ�υς τ�µεTς, Mπως λ.:. γεωλ�γ�α, ;ι�λ�γ�α, fστ�-
ρ�α, κ�ινωνι�λ�γ�α, �nκιστικ
 κ.[. Mεγ-λη µ�ρφ
 j �ρ:αι�λEγ�ς - �ρ:ιτNκτων
�A. �Oρλ-νδ�ς διεTδε νωρPς τ
ν �ν-γκη αJτ
 καP πρLτ�ς µετεT:ε π�λλLν 5πι-
στηµLν, µ0 µιµητ0ς καP [λλ�υς Mπως j π�λε�δEµ�ς I. TραυλEς.

Of 5πιστQµ�νες, |ν θNλ�υν νG ^πηρετ�?ν τ
ν �Eπιστ�µη, δηλ. τ
 γνCση τAς
�λQθειας (Mντως �ν) καP r:ι τ
ν �E@�υσ�α παρ-γ�ντας nδε�λ�γQµατα στQρι@Qς
της, τEτε πρNπει νG λειτ�υργ�?ν yς φιλEσ�φ�ι - φυσικ�P κατG τ< Rλληνικ< πρE-
τυπ� καP r:ι µEν� yς «εnδικ��». pAς 5ρευνQσ�υµε τ< παρ<ν θNµα µ0 αJτ
 τ
ν

�ρ:Q.
}E:�υν γραφA :ιλι--
δες ;ι;λ�α γιG τ<ν

MυκηναϊκE, αJτ<ν τ<ν αJστηρE, Π�-
λιτισµE, :ωρPς νG @εκαθαρ�Oωνται ;α-
σικG θNµατα Mπως V :ρ�ν�λEγησQ τ�υ
καP �f σ:Nσεις τ�υ µ0 τ<ν MινωικE.
(Πρ�ϋπAρ:ε, συνυπAρ:ε l mταν θνη-
σιµαT� ^πEλειµµ- τ�υ;) Παρ’ Mλ� π�8
q:νη τ�υ �π�καλFπτ�νται �π< τ
ν
KρQτη µN:ρι τ
ν B. YEλλ-δα (µ0 τ
ν
εJρFτερη 9νν�ια 5κτε�ν�νται Zως τ
ν
Kεντρικ
 καP �Aνατ�λικ
 EJρCπη καP

τ
ν �Eγγ8ς �Aνατ�λQ), θεωρ�?µε τυπικG τPς MυκAνες («π�λυ�ρ1σ�ι� Mυκ�νης»)
yς τ< κNντρ� τ�? π�λιτισµ�? αJτ�? (ΣO.1), παρ’ Mλ� π�8 εWναι Zνα τ�πικ< στρα-
τηγικ< κNντρ� γιG 4 (;) αnLνες fδρυθ0ν �π< τ<ν ΠερσNα1 τ< 1400 π.X. (κατG K.
K�υτρ�υ;Nλην τ< 3.400 π.X.)2.

YO λαλ�στατ�ς συνQθως Παυσαν�ας (2�ς αn. µ.X.) ��ρ�στως �ναφNρει, Mτι [κ�υ-
σε γιG ^πEγεια κτQρια µ0 π�λFτιµα πρ-γµατα («�ρ�µατα»), καλCντας τα «θη-
σαυρ�1ς». Περιηγητ0ς Mπως j E. Dodwell τ< 1801 µ0 δN�ς �ντικρFO�υν τG Kυ-
κλCπεια τε�:η τAς �κρ�πEλως (ΣO. 2) καP τ<ν θ�λωτ< «τ-φ�», π�8 κατG παρ--
δ�ση �π�καλεTται «Θησαυρ<ς τ�? �AτρNως» (Θ.A.). Of ληστρικ0ς «�νασκαφ0ς»
τLν Elgin καP Sligo kπλLς γεµ�O�υν τG µ�υσεTα τAς EJρCπης. YO Schliemann2

9:ει τ
ν δE@α τAς �π�κ-λυψης τ< 1876 τ�? ταφικ�? περι;Eλ�υ A, δηλ. τ�? ;α-
σιλικ�? νεκρ�ταφε��υ, π�8 περιN:ει 6 λακκ�ειδεTς τ-φ�υς· παραλλQλως j Στα-
µατ-κ�ς �π�:ωµ-τισε τ<ν Θ.A. Συνε:ιστ0ς j Xρ. Tσ�Fντας3 καP j A. Wace4, π�8
�πεκ-λυψε π�λλ�8ς θαλαµωτ�8ς (chamber) «τ-φ�υς» καP Mλ�υς (9) τ�8ς θ�λω-
τ�8ς «τ-φ�υς» τAς περι�:Aς, 5@ �ν 4 τLν nδ�ων διαστ-σεων διαµNτρ�υ  D = H
(sψ�ς) � 14 µ., δηλ. «τ-φ�ι» KλυταιµνQστρας, Anγ�σθ�υ, ΛεEντων καP τ�? πρ�-
ε@-ρ:�ντ�ς Θ.A. (ΣO.3).

Of iν�µασ�ες jλ�κληρCν�νται µ0 τ<ν W. Taylour5 (1950) καP µ0 τ
ν �ναστQ-
λωση τ�? τ-φ�υ τAς KλυταιµνQστρας �π< τ�8ς I. Παπαδηµητρ��υ καP Γ. Mυ-
λων46, π�8 �νακ-λυψε τυ:αTα καP τ<ν ταφικ< περ�;�λ� B (ΣO. 2).

MYKHNEΣ:
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ΣO. 1. T+π+γραφικ0 τQν «τ;φων» τQν MυκηνQν.

D=660

Θ=A
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Of 5ννNα θ�λω-
τ�P «τ-φ�ι», �f

διασκ�ρπισµNν�ι N∆ τAς �κρ�πEλεως7 µNσα σ0 κFκλ� D = 650 µ., κατατ-σσ�νται
5πισQµως σ0 3 jµ-δες ;-σει τAς ;αθµια�ας, ̂ π�τ�θεται, τελει�π��ησQς τ�υς: MOµBς
A: KυκλCπει�ς, Π-νω Φ�Fρν�υ, Anγ�σθ�υ 1510 π.X. MOµBς B: Παναγ�ας, K-τω
Φ�Fρν�υ, ΛεEντων 1460 π.X. KαP MOµBς Γ: ∆αιµEνων, KλυταιµνQστρας καP Θη-
σαυρ<ς τ�? �AτρNως 1280 π.X. YO τελευταT�ς, Mντως �νCτερ�ς, εWναι µ�α [ψ�γη
κατασκευQ, π�8 5κπλQσσει �κEµη καP τ<ν σηµεριν< εnδQµ�να �ρ:ιτNκτ�να/π�-
λιτικ< µη:ανικE.

�Aπ�τελεTται �π< τρ�α διακριτG µNρη: τ<ν δρEµ�, τ< στEµι� καP τ
 θEλ� (ΣO.3),
δ�µηµNνα µ0 τ< nσEδ�µ� σFστηµα, δηλ. σ0 σειρ0ς καP δακτυλ��υς µ0 [νισα sψη,
π�8 συνQθως µικρα�ν�υν πρ<ς τG π-νω. T< ^λικ< τAς κατασκευAς, r:ι τLν µε-
ταγενεστNρων 5πενδFσεων, εWναι σFµφωνα µ0 Mλ�υς τ�8ς �ρ:αι�λEγ�υς «λ�θ�ι
�π< κρ�καλ�παγ0ς πNτρωµα» («conglomerate rock»)· δηλ. τερ-στι�ι rγκ�ι
(«brock»), π�F, ̂ π�τ�θεται, �π�κEπτ�νταν καP µεταφNρ�νταν �π< µακρυ-. M�ρ-
φ�π�ιQθηκαν δ0 9τσι, �στε νG ταιρι-O�υν RπAλυτα µ0 τ�8ς διπλαν�Fς τ�υς, :ωρPς
κ�ν�αµα, τEσ� π�8 νG µ
 περν4 �ν-µεσα ��τε λεπ�δα! Mερικ�P 9:�υν 5ντυπω-
σιακ< µNγεθ�ς, Mπως στ< δι-δρ�µ� 6,5 X 1,2 X 2,0 � 16 µ3 X 2,7 � 44 τEνν�υς.

�EπιµNν�υµε nδια�τερα στ< ^λικ< κατασκευAς τ�? Θ.A., γιατP εWναι τ�υλ-:ι-
στ�ν περ�εργ� V 5πε@εργασ�α αJτ
 νG 9γινε �π< τ�8ς Mυκηνα��υς µ0 τG
«�Aλκεα σκ9παρνα» (�Oδ. ε 237). {Oσ�ν �φ�ρz4 στ
 δι-τα@η τLν «τ-φων» γε-
νικLς, τ< σ:Aµα, τ
ν κατασκευ
 καP λειτ�υργ�α τ�υς �λλG καP τ< σκ�π< γιG
τ<ν jπ�T�ν 9γιναν, λEγeω τ�? µεγ-λ�υ 5νδιαφNρ�ντ�ς θG 5πανNλθ�υµε σ0
RπEµεν� τε?:�ς τ�? «∆».

OI ΘOΛΩTOI «TAΦOI». - O «ΘHΣAYPOΣ TOY ATPEΩΣ»:

ΣO. 1. T+π+γραφικ0 τQν
«τ;φων» τQν MυκηνQν.
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Bαδ�O�ντας τ<ν παρ-δ�@� δρEµ� 6,0X3,60 µ. �κρι;Lς (!) φθ-ν�υµε στ
ν rψη
τ�? στ�µ��υ - εnσEδ�υ (Egκ.1), π�8 mταν περ�τε:να διακ�σµηµNν�ς �π< τ�8ς Mυ-
κηνα��υς µ0 πρ-σιν�υς µαρµ-ριν�υς Vµικ��νες καP τ< τFµπαν� τ�? τριγCν�υ µ0
κEκκινες 5πενδFσεις (ΣO.4).

Περν4µε τ
ν τερ-στια θFρα 2,70 X 5,40 µ. καP πρ�:ωρLντας στ< :ωρPς λEγ�
;αθ8 στEµι�ν (5,40) φθ-ν�υµε 5πP τNλ�υς στ< κNντρ� τAς θEλ�υ διαµNτρ�υ D =
14,50 καP �ψ�υς 13,30 καP µετρ4µε 33 δακτυλ��υς. {Eνα µεικτ< συνα�σθηµα δN-
�υς καP πρ�στασ�ας µ4ς τυλ�γει. N�ιCθ�υµε σGν µNσα σ0 καλF;η («καλι�») καP
συγ:ρEνως σ0 κCδωνα καP κEφιν�. Nα�, εqµαστε σ0 µ�α κυψNλη, Zνα ^περ;�λ�-
ειδNς.

KαP τ< ;λNµµα σταµατ4 π-νω �π< τ< [ν�ιγµα
τAς θFρας, �π’ Mπ�υ 9ρ:εται τ< µEν� φLς, στ< τε-

ρ-στι� ̂ πNρθυρ�. ∆0ν εWναι µEν� αJτ< π�8 φα�νεται (Φωτ. 2), δηλ. µ�α δ�κ<ς κ��-
λη διπλAς καµπυλEτητας διαστ-σεων 8.0X12,5, �λλG 5κτε�νεται σ0 ;-θ�ς 8,40 µN-
:ρι τ
ν πρEσ�ψη (ΣO. 5). YYπ�τ�θεται, Mτι 9:ει kρµE, π�8 τ< :ωρ�Oει σ0 δF� µNρη
(6,40 + 2,00). [4Yπ9ρθυρ�ν l πρ9κι<: διvστανται �f γνLµες τLν γλωσσ�λEγων: 1.
�Aπ< τ< «πρ*ω» = πρι�ν�Oω (;): MπαµπινιCτης 2. �Iταλ. breccia = ρωγµ
 (;) καP
:αλ�κι (!). 3. T�υρκ. iprek: τ< θεωρL, �ντιδ-νει� �π< �Iταλ. l / καP T�υρκ., �φ�?
iprek <*yperkr < ^πNρθυρ� καP <*bercira < ^πNρθυρ�.] }Aρα τ< ^πNρθυρ� τ�?
Θ.A. δ0ν εWναι δ�κ<ς �λλG µ�α τερ-στια πλ-κα συν�λικLν διαστ-σεων 8,40 X
8,40 X 1,25 = 882 µ3X2,7 = 240 τEννων! ΘεωρL, Mτι εWναι µεγαλFτερη Kτ�ι 9,0 X 8,5
X 1,3 = 100 µ3 X 2,7 = 270 t, καP r:ι 120 π�8 Mλ�ι �ναφNρ�υν.

TO ΠEΛΩPIO YΠEPΘYPO:

ΣO. 4. <Aναπαρ;σταση τ+C διακAσµ+υ
τ+C Στ+µ9+υ.

}Eσω 8,4 X 6,4 X 1,25 = 67,2 µ2 X 2,7  = 183
}Eσω 8,4 X 2,0 X 1,25 = 21,0 µ2 X 2,7  = 57

88,2 240 t
9,0 X 8,5 X 1,3 = 100 µ3 X 2,7 270 t

ΣO. 5. T0 oπ>ρθυρ+.

6.4

8.4

1.3 1.25

r
ψ

η

κ-τ�ψη

9.
0

8.
4
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Φωτ. 1. MH εpσ+δ+ς τ+C «Θησαυρ+C τ+C <Aτρ>ως».
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Φωτ. 2. 6Aπ+ψη τ4ς εgσAδ+υ τ+C «Θησαυρ+C τ+C <Aτρ>ως» Rπ0 τ0 WσωτερικA.



KαP τ< πρE;ληµα τ�θεται 5πP τNλ�υς: �Aπ< π�ιE λατ�µεT� καP πLς κEπηκε, πLς
λει-νθηκε, πLς µεταφNρθηκε καP τNλ�ς πLς �νN;ηκε στ< sψ�ς τLν 5,40 µ.; pAς
�ντιπαρNλθ�υµε Mλα τG πρ�ηγ�Fµενα, παρ’ Mλ� π�8 εWναι �διανEητα γιG τ
ν τε-
:ν�λ�γ�α τLν Mυκηνα�ων, καP |ς µε�ν�υµε στ
ν �νFψωσQ τ�υς

ΛEγω 5λλε�ψεως γεραν�? (;) 200 τEννων V µEνη (;) λFση, Mπως καP στPς πυρα-
µ�δες, mταν τ< κεκλιµNν� 5π�πεδ� µ0 @Fλινα κFλιστρα. M0 τ
 διαρρFθµιση τ�? 5δ--
φ�υς V 5λ-:ιστη γων�α κλ�σεως εWναι 10° (ΣO. 6).

Πρ�σπαθLντας νG �νυψCσ�υν τ< ̂ πNρθυρ� τρ�α τινG µπ�ρ�?σαν νG συµ;�?ν:
α) NG ;υθιστ�?ν τG κFλιστρα στ< µαλακ< 9δαφ�ς. K) NG γ�ν�υν ��ειδA τG κF-

λιστρα �π< τ< ;-ρ�ς τ�υ. KαP γ) νG µ
 :ωρ�?ν στ<ν περιωρισµNν� :Lρ� τ�? θE-
λ�υ περισσEτερ�ι �π< 120 5ργ-τες = 12 X 10, �f jπ�T�ι µ0 30
:γρ. Zλ@η Zκαστ�ς θG διNθεταν συν�λικG δFναµη 3,6 τEννων τε-
λε�ως �νεπαρκA νG σFρUη τ< ^πNρθυρ� �νταγωνιOEµενη τ
ν
δFναµη F (F 183 t X εφ10° = 183 X 0,19 = 33 t > 3,6).

�Aλλ’ 9στω Mτι µ0 ;αρ�?λκα κ.λπ. καP :ωρPς καθEλ�υ τρι;0ς
(πλ-κες µ0 λ-δι) διNθεταν τ
 δFναµη τLν 33 t, τEτε τ< µQκ�υς
6,4 ^πNρθυρ�, Mταν θG πNρναγε τ< σηµεT� A yς πρE;�λ�ς 2,7 µ., τEτε
�κρι;Lς θG 9σπαOε �π< τ< qδιE τ�υ ;-ρ�ς!

[P�π
 κ-µψεως M = -ql2 : 2 = 1,3 � 2,7 � 2,72 : 2 = 14 tn = 1.400.000 = :γρ. Rκ.

P�π
 �ντ�:Aς W = �
100 �

6

1302

� = 260.000 Rκ.3

}Aρα τ-ση Qmax = M:W = 1400 :260 = 6 :γρ/Rκ2 � 5,8 5πιτρεπEµενη (150:26) γιG
5φελκυσµE.]

ΣυµπNρασµα; T< πελCρι� πλακ�ειδ0ς ^πNρθυρ� �π< «πNτρωµα» δGν τ+π+-
θετ=θηκε π+τG, γιατP αJτ< εWναι �δFνατ�. TEτε λ�ιπ<ν θα?µα; Πρ�τ�? �π�-
πειραθ�?µε νG λFσ�υµε τ< µυστQρι�, |ς δ�?µε τ� εqδ�υς «λ�θ�ς» εWναι.

[M�α παρNνθεση: Of �νασκαφεTς φιλEλ�γ�ι - �ρ:αι�λEγ�ι l δ0ν �ντελQ-
φθησαν π�τ0 τG πρ�;λQµατα κατασκευAς, l, |ν κ-π�ι�ι τG διαισθ-νθηκαν,
τG θεCρησαν 5κτ<ς �ρ:αι�λ�γικ�? 5νδιαφNρ�ντ�ς. Of δ0 5πιστQµ�νες [λλων
κλ-δων, µη:ανικ��, nατρ��, ;ι�λEγ�ι κ.[., �π< παρ-δ�@η �µNλεια τ�8ς [φη-
σαν �;�Qθητ�υς. �Aπ< �διαφ�ρ�α l ^περ�ψ�α 9:�υν 5@ qσ�υ εJθFνες γιG
τ
ν 9λλειψη πρωτ�π�ριακAς 9ρευνας.]
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ΣO. 6. <AδSνατη \ RνSψωση τ+C oπερθSρ+υ µG κεκλιµ>ν+ Wπ9πεδ+.

2,7 3,7

9➦M

12X10 = 120 �τ. X 30 :γρ   3,6
M

A

2,7
33!ton

:Lµα
F=33 t= 183 X0,8

183 t
10 °iριOEντ. 5π�π.



ΠρLτ�ν τ� λNνε �f �ρ:αι�λEγ�ι. YO H.
Schliemann τ< πιστ�π�ιεT yς breccia, γαλλ.

brèche = σFµµικτ� πNτρωµα �π< θραυστG σκ?ρα συγκ�λληµNνα µ0 κ�ν�α
(«ciment») �ργιλλικ
 (πυριτικ< �ργ�λλι�) l �σ;εστ�λιθικQ. YO Mυλων4ς: «ΠIρ�ι
λ*θ�ι 0K Bµυγδαλ*τ�υ» (Πλ�νι�ς 26.8), δηλ. µ0 �νCµαλα σκ?ρα (λατυπ�παγNς). YO
Wace τ< iν�µ-Oει conglomerate rock = κρ�καλ�παγNς. pAν λ�ιπ<ν τ< ^λικ< τ�?
^περθFρ�υ εWναι µικτA, δηλ. λατυπ�-κρ�καλ�παγNς, τEτε δ0ν εWναι πNτρωµα (yς
µ
 ^π-ρ:�ν στ
 φFση), �λλG τεOνητ0 ^λικE. T� σηµα�νει αJτE;

Σ0 συνNντευ@η στ<ν «∆», τ. 226,
j EJστ. EJσταθι-δης, :ηµικ<ς

µη:ανικEς, τ. διευθυντ
ς KE∆E (KNντρ�υ �EρευνLν ∆ηµ�σ�ων }Eργων) καP
fδρυτ
ς �Eργαστηρ��υ �Aντ�:Aς YYλικLν, �νNφερε τG �π�τελNσµατα 5ρεFνης τ�υ
(1978) σ0 δε�γµατα στεγ-νωσης τAς δε-
@αµενAς Kαµ�ρ�υ τAς PEδ�υ � 900 π.X.
T< Mρυγµ- της 8X17X4 � 600 µ3 εW:ε 5πι-
στρωθA µ0 µπετ<ν µNσ�υ π-:�υς 6 Rκ. (4
Zως 9), δηλ. :αλικEδεµα �π�τελ�Fµεν�
�π< �Aλικες καP κρ�κAλες 30-35 :λσ.
(κ�κκ�µετρηµNν� ^λικ<), µεµιγµNνες µ0
φυσικ< τσιµNντ� (^δατ�αιCρηµα θη-
ραϊκAς γAς µ0 �σ;Nστη). �Aπ�τNλεσµα;
�E@α�ρετη στεγανEτητα (Φωτ. 3). T<
5κπληκτικ< αJτ< εsρηµα τ�? κ. E.E. θε-
ωρL Mτι πρNπει νG τ< iν�µ-σ�υµε
«Bρ�αD� σκυρ	δεµα» (µπετEν), καθ’
Mσ�ν εWναι :υτ< σ0 @υλEτυπ� (καλ�Fπι)
�λλG καP λEγeω τLν 5@α�ρετων µη:ανικLν
nδι�τQτων τ�υ, τAς �ντ�:Aς τ�υ σ0 θλ�ψη κ.λπ.

}H@εραν λ�ιπ<ν �f {Eλληνες τAς �ρ:αϊκAς 5π�:Aς (900 π.X.) τ
ν τε:νικ
 τ�?
σκυρ�δNµατ�ς. ΠιθανLς πλ
ν τAς στεγανCσεως :Cρων νG τ< :ρησιµ�π�ι�?σαν
yς δ�µQσιµ� ^λικ< λ.:. γιG κατασεκυ
 κυ;�λ�θων θεµελιCσεων. Π-ντως ^π-ρ-
:�υν µαρτυρ�ες Mπως «�AλιK 0ν τ�ι��δ�µ*[α» (Θ�υκ. 1.93) καP «τ̀( �Aλικι καταµ*-
Kαντες τ-ν Bµµ�κ�ν*αν 0ς συµπαγ9ς» (Στρ. 245). }Eτσι θG τ< @αναανακαλFψ�υν
qσως r:ι �π< τ�8ς Mυκηνα��υς �λλG �π< τ�8ς «παµπαλα*�υς» (Πλ-των, «Θεα�-
ητ�ς»), «Πελασγ�Lς» π�λ8 πρ< τ�? κατακλυσµ�? τ�? ∆ευκαλ�ων�ς, δηλ. 3.700
π.X.9· �Aλλ’ |ς 5πανNλθ�υµε στ< θNµα µας.

T< σFγ:ρ�ν� σκυρEδεµα (µπετ<ν)
�π�τελεTται �π< α. σκ?ρα l κρ�κ--

λες (:αµηλ
 �ντ�:Q), 1. [µµ� θραυστ
 l π�ταµ�? καP γ. τσιµNντ� <�Iταλ. cemento
< Lat. caementum < caed-menutum < κ�πτ	µεν�ν (5κ λ�θ�υ). T�?τ� εWναι ^δραυ-
λικ
 κ�ν�α (πQOει µ0 νερE), π�8 παρ-γεται δι’ iπτQσεως καP �σ;Nστ�υ· τ< πρ�ϊ<ν
λει�τρ�;εται σ0 [:νη. YH µ�@η Mλων αJτLν σ0 σωστ0ς �ναλ�γ�ες µ0 νερ< δ�νει στ<
σκυρEδεµα τPς 5@α�ρετες nδιEτητNς τ�υ.

TO YΠEPΘYPO EINAI AΠO MΠETON;

TO APXAIO MΠETON THΣ ∆EEAMENHΣ:

TO YΛIKO TOY YΠEPΘYPOY:
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Φωτ. 3. ∆ε*γµα µπετ0ν τ4ς δεVαµεν4ς.



YH 5πιφ-νεια τ�? ^περθFρ�υ µ0 τG σκ?ρα καP τPς κρ�κ-λες τ�υ 9:ει ^φ
 µπε-
τEν. �AπαιτεTται ;N;αια 5πι;ε;α�ωση µικρ�σκ�πικ
 σ0 5ργαστQρι�. }Eτσι τ<
^πNρθυρ� δGν Rν>Kηκε, �φ�? mταν :υτE, yς :υτ< δ0 δ0ν 9:ει Mρια διαστ-σεων.
{Oσ� γιG τ<ν kρµ< π�8 τ< :ωρ�Oει σ0 δF� τεµ-:ια, θG mταν kπλLς kρµ<ς δια-
στ�λAς. Στ
ν iρ�φ
 τ�? στ�µ��υ ^π-ρ:ει µ�α 5@N:�υσα :αµηλEυψη πυραµ�δα
σ:Qµατ�ς X (ΣO. 5), π�8 V sπαρ@Q της 5@ηγεTται µEν� µ0 :ρQση @υλ�τFπ�υ. ΛEγeω
τ�? τεραστ��υ rγκ�υ τLν 400 µ3, |ν ^πAρ:αν µεγ-λες θερµ�διαστ�λNς, qσως 5νι-
σ:Fθηκε καP µ0 σιδηρ0ς ρ-;δ�υς, δηλ. θG εWναι yπλισµNν� σκυρEδεµα («beton
armé»), |ν θG φανUA στ
ν περαιτNρω 5ργαστηριακ
 9ρευνα.

T< ^πNρθυρ� τ�? «Θησαυρ�?» ν�µ�Oω Mτι
εWναι V µεγαλFτερη �νωδ�µ
 στ<ν κEσµ� καP

µ-λιστα µ0 [ψ�γ� σ:Aµα καP µ0 διπλ0ς καµπυλEτητες. Πρ�σπαθQσαµε νG �π�-
δε�@�υµε, Mτι κατασκευ-σθηκε �π< σκυρEδεµα, qσως καP yπλισµNν�, �π< π�λι-
τισµ< µ0 ̂ ψηλ
 γνCση τε:ν�λ�γ�ας (�f MυκηναT�ι, �π’ M,τι γνωρ�O�υµε, δ0ν διN-
θεταν τ�ι�?τ�ν).

�Aπ�µNνει V περαιτNρω 9ρευνα �π< εnδικ�8ς µ0 τ
 συνδρ�µ
 τ�? YYπ�υργε��υ
Π�λιτισµ�? καP �EπιστηµLν γιG τ
ν 5πι;ε;α�ωση τAς συστ-σεCς τ�υ. YAρµ�-
διCτερ�ν θεωρL τ<ν κ. E. EJσταθι-δη λEγeω τAς πε�ρας τ�υ καP τAς σ:ετικAς µε-
λNτης τ�υ. �Aφ�? ληφθ�?ν δε�γµατα κυλινδρικAς διατ�µAς (καρLτα) καP µετG �π<
θετικ< �π�τNλεσµα, V 9ρευνα νG 5πεκταθUA στG λ�ιπG δ�µικG στ�ι:εTα τ�? «Θη-
σαυρ�?», τLν [λλων θ�λωτLν «τ-φων» καP τ�? KυκλCπει�υ τε�:�υς. Σ0 τρ�τη φ--
ση j «∆ηµEκριτ�ς» |ς 5ρευνQσUη τ
ν sπαρ@η l r:ι σιδηρ�? jπλισµ�?.

YH 9ρευνα εWναι σGν τ
 Λερνα�α {Yδρα (^π-ρ:�υν καP καλ0ς)· Mταν
λFεται Zνα µυστQρι�, δF� [λλες 5ρωτQσεις �ναφF�νται. EnδικC-

τερα στ
ν 9ρευν- µας αJτQ δεκ-δες, Mπως: T� :ρειαOEταν τ< πελCρι� ^πNρθυρ�,
�φ�? λEγeω τ�? �νακ�υφιστικ�? τριγCν�υ δ0ν φNρει φ�ρτ�α; T� mταν πρ-γµατι
�f θ�λωτ�P «τ-φ�ι»; Π�ι�� �f κατασκευαστNς τ�υ; Of «παλαι�P» MυκηναT�ι, �f
«παµπ-λαι�ι» Πελασγ�P, �f �ρ:αιEτερ�ι «KFκλωπες»;

T< @αναλNµε: }Aπειρη V �λQθεια, �λλG καP V δ�ψα τ�? �νθρCπ�υ [πειρη yς
πρ<ς τ
ν «rρε@ιν τ�? γιγνCσκειν». �AλλG θG 5πανNλθ�υµε.
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T< κεν< αJτ< mρθε νG καλFψUη πρPν �π< πενQντα �κρι;Lς :ρEνια j διακεκρι-
µNν�ς T�?ρκ�ς �ρ:αι�λEγ�ς M�υOαφ0ρ PαµαO-ν�γλ�υ, διευθυντ
ς τ�? M�υ-
σε��υ τAς YAγ�ας Σ�φ�ας Kωνσταντιν�υπEλεως. Στ< BυOαντιν�λ�γικ< ΣυνNδρι�
τ�? ΠαλNρµ� τ
ν [ν�ι@η τ�υ 1951 j PαµαO-ν�γλ�υ �νεκ��νωσε τG [κρως 5νδια-
φNρ�ντα π�ρ�σµατα τLν �νασκαφLν τ�υ �π< τ< 1945 µN:ρι τ< 1950 στ<ν εJρFτε-
ρ� :Lρ� τAς YAγ�ας Σ�φ�ας µN:ρι τ< π-ρκ� Γκι�υλ:αν0 καP τ< �ν-κτ�ρ� T�πκαπ�.
Of περισσEτερ�ι 5κ τLν συνNδρων [κ�υγαν 9κπληκτ�ι – γιG πρCτη φ�ρG σ0 πα-
γκEσµια κλ�µακα–, Mτι �f γνωστ0ς :ριστιανικ0ς 5κκλησ�ες τAς YAγ�ας Σ�φ�ας, τAς
YAγ�ας EnρQνης καP �f µεταγενNστερNς τ�υς φυσικG mταν κτισµNνες 5π-νω σ0 να-
�8ς τLν �ρ:α�ων YEλλQνων καP συγκεκριµNνα τAς �AρτNµιδ�ς, τ�? �AπEλλων�ς
καP τAς �Aφρ�δ�της, π�8 5:ρ�ν�λ�γ�?ντ� στ
ν πρ�κλασικ
 καP κλασικ
 5π�:Q.

{Eναν :ρEν� �ργEτερα, τ<ν �Aπρ�λι� τ�? 1952, j M. PαµαO-ν�γλ�υ 5πισκN-
φθηκε τ
ν �AθQνα κατEπιν πρ�σκλQσεως τAς YEταιρε�ας BυOαντινLν Σπ�υδLν
καP 9δωσε δF� διαλN@εις στ
ν αqθ�υσα τAς �Aρ:αι�λ�γικAς YEταιρε�ας (εW:ε πρ�-
γραµµατισθA καP τρ�τη δι-λε@η στ<ν Φιλ�λ�γικ< ΣFλλ�γ� «ΠαρνασσEς», �λλ’
5µαταιCθη). YO περι�δικ<ς καP VµερQσι�ς τFπ�ς τAς 5π�:Aς δ0ν δηµ�σ�ευσε τ�-
π�τα �π< τPς 5κδηλCσεις αJτNς. MEνη 5@α�ρεση �πετNλεσε τ< περι�δικ< «{Hλι�ς»
τ�? �ειµνQστ�υ �Iω-νν�υ Πασσ4, π�8 κ-λυψε τ< θNµα µ0 5κτενA �φιερCµατα
(τεF:η 398, 399). ΣτPς jµιλ�ες τ�υ, π�8 συνωδεF�νταν �π< πρ�;�λ
 διαφανειLν,
j PαµαO-ν�γλ�υ 9κανε 5@αντλητικ0ς �ναφ�ρ0ς τEσ� στ< fστ�ρικ< Mσ� καP στG
�π�τελNσµατα τLν �νασκαφLν τ�υ. EnδικCτερα yς πρ<ς τ
ν πρ�:ριστιανικ


H TAΦH THΣ EΛΛHNIKHΣ TEXNHΣ
KATΩ AΠO THN «ΘEOY ΣOΦIAN»
FEπ3νω σ9 1ρGαH4 ναA τ#ς FAρτIµιδ4ς

κτ�σθηκε J %κκλησ�α «�Aγ�α Σ4φ�α»

YH 5π�σηµη fστ�ρ�α θNλει τ<ν γεωγραφικ< :Lρ� τAς σηµερινAς Kωνστα-
ντιν�υπEλεως νG κατ�ικAται �ρ:ικG τ< 658 π.X. �π< MεγαρεTς καP �Aργε�-
�υς �π��κ�υς, π�8 µετN;ησαν καP 5γκατεστ-θησαν 5κεT ^π< τ
ν Vγεσ�α
τ�? BFOαντ�ς, φερ�µNν�υ yς υn�? τ�? Π�σειδLν�ς καP τAς Kρε�Fσης. Σ0
π�λλG συγγρ-µµατα ^π-ρ:�υν 5π�σης 5λ-:ιστες fστ�ρικ0ς πληρ�φ�ρ�ες
καP γιG δεFτερ� �π�ικισµ< τ�? BυOαντ��υ �π< τ<ν ZεF@ιππ� τNσσερις πε-
ρ�π�υ δεκαετ�ες µετG τ<ν πρLτ�. �Aπ< τ< σηµεT� αJτ< καP 5ντε?θεν τG
πλεTστα τLν fστ�ρικLν ;ι;λ�ων παρ�υσι-O�υν Zνα µεγ-λ� κενE, καθwς
στPς καλFτερες περιπτCσεις δ�δ�υν �Eριστες καP νεφελCδεις πληρ�φ�-
ρ�ες γιG τ
 OωQ στ< �ρ:αT� BυO-ντι� �π< τ< 658 µN:ρι τ
ν sστερη Pω-
µαϊκ
 καP τ
ν πρCιµη Xριστιανικ
 5π�:Q.
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fστ�ρ�α τ�? BυOαντ��υ, V �π�κ-λυψη τAς jπ��ας mταν γι’ αJτ<ν σκ�π<ς OωAς,
yδηγQθηκε στ
ν �σφαλA διαπ�στωση Mτι j να<ς τAς «τ�? Θε�? Σ�φ�ας» εW:ε
κτισθA σ0 :Lρ�, Mπ�υ κατG τ
ν κλασικ
 �ρ:αιEτητα ^πAρ:ε να<ς τAς �AρτNµι-
δ�ς.

YO καθ�ρισµ<ς τAς θNσεως τ�? να�? αJτ�? 5πετεF:θη µ0 �πEλυτη �κρ�;εια,
Mπως  5π�σης ε^ρNθη καP V θNση [λλης 5κκλησ�ας 5π’ αJτ�?, π�8 εW:ε κτισθA
κατG τ�8ς πρCτ�υς :ριστιανικ�8ς :ρEν�υς �π< τ�8ς κατεδαφιστ0ς τLν Rλλη-
νικLν ναLν αJτ�κρ-τ�ρες Kωνστ-ντι� καP Θε�δEσι� τ<ν B´ καP κατεστρ-φη
�π< πυρκαϊ-. �Eκτ<ς Mµως �π< τ<ν να< τAς �AρτNµιδ�ς j T�?ρκ�ς �ρ:αι�-
λEγ�ς 5ντEπισε [λλ�υς δF� nσ�πεδωµNν�υς �ρ:α��υς να�Fς. YO πρLτ�ς mταν
κτισµNν�ς πρ<ς τιµ
ν τAς �Aφρ�δ�της καP ;ρισκEταν στ
 θNση Mπ�υ κατEπιν
5κτ�σθη j να<ς τAς YAγ�ας EnρQνης, δ�πλα στ
ν YAγ�α Σ�φ�α. YO δεFτερ�ς
να<ς ;ρισκEταν στ< :Lρ� µετα@8 YAγ�ας Σ�φ�ας καP YAγ�ας EnρQνης καP mταν
�φιερωµNν�ς στ<ν �AπEλλωνα. KατG τ
ν 5π�:
 τ�? M. Kωνσταντ�ν�υ nσ�-
πεδCθηκε καP στ
 θNση τ�υ 5κτ�σθη V λεγEµενη «Mεγ-λη �Eκκλησ�α τ�?
Xριστ�?», π�8 �ργEτερα καταστρ-φηκε καP δ0ν �ν�ικ�δ�µQθηκε πλN�ν.

Xρ�ν�λ�γCντας καP τ�8ς τρεTς αJτ�8ς να�8ς j M. PαµαO-ν�γλ�υ κατNλη@ε, Mτι
εWναι σαφLς πρ�ρρωµαϊκ�P καP �ν-γ�νται στ<ν 5� π.X. αnLνα. M0 δεδ�µNν� δ0
Mτι V �κρEπ�λη τAς �ρ:α�ας πEλεως ;ρισκEταν στ< ;�ρει�ανατ�λικ< [κρ�, τ< κF-
ρι� �ρ:αι�λ�γικ< 5νδιαφNρ�ν 5πικε-
ντρCθηκε �νατ�λικG �π< τPς περι�:0ς
Σ�ρκεσι καP Σαγκι-λ�γλ�υ, Mπ�υ V
YAγ�α Σ�φ�α καP τ< T�πκαπ�, κ-τω �π<
τ< jπ�T� πρ�φανLς εWναι θαµµNν� µNρ�ς
τAς �κρ�πEλεως αJτAς. TG πλεTστα τLν
�ρ:αι�λ�γικLν ε^ρηµ-των (ψηφιδωτ-,
εnδCλια, τεµ-:ια �γαλµ-των) 5κτ�θενται
στ< �Aρ:αι�λ�γικ< M�υσεT� Kωνστα-
ντιν�υπEλεως (Kλ. φωτ+γραφ9ες).

YO M. PαµαO-ν�γλ�υ 5ργαOEµεν�ς πα-
ρ-λληλα µ0 τ<ν �Aµερικαν< �ρ:αι�λEγ�
- ;υOαντιν�λEγ� Πwλ }Aντεργ�υντ, δι--
δ�:� τ�? TEµας Γ�υvτµ�ρ, π�8 εW:ε @ε-
κινQσει �νασκαφ0ς καP 9ργα συντηρQ-
σεως στ
ν YAγ�α Σ�φ�α �π< τ
 δεκαετ�α
τ�? 1930, 9κανε καP µ�α σειρG �π< 5@
qσ�υ 5νδιαφNρ�υσες διαπιστCσεις: και-
ν�τEµησε κατ’ �ρ:-ς, Mσ�ν �φ�ρ4 τ
 θN-
ση τ�? �ρ:α��υ fππ�δρEµ�υ, π�8 ;ρι-
σκEταν Mπ�υ καP j µεταγενNστερ�ς ;υ-
OαντινEς, δηλαδ
 5λ-:ιστα ;�ρει�δυτι-
κCτερα τ�? :Cρ�υ Mπ�υ σQµερα δεσπE-
Oει τ< «Γαλ-Oι� TOαµ�». Παρ-λληλα
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ETµεγ>θης κεφαλN oψηλ4ς τ>Oνης τ4ς
<Aρτ>µιδ+ς, π+Z Kρ>θηκε θαµµ>νη κ;-
τω Rπ0 τNν MAγ9α Σ+φ9α. (<AρOαι+λ+-
γικ0 M+υσε*+ Kωνσταντιν+υπAλεως.)
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<Aκ>φαλ+, γυναικε*+ RρOα*+
aγαλµα, π+Z Kρ>θηκε θαµµ>ν+
κ;τω Rπ0 τNν MAγ9α Σ+φ9α.
(MAρOαι+λ+γικ0 M+υσε*+ Kων-

σταντιν+υπAλεως.)

6Aγαλµα νεαρ4ς γυνα9κας, πι-
θανQς Y>ρειας τ4ς <Aρτ>µιδ+ς,
εoρεθGν κ;τω Rπ0 τNν «MAγ9α
Σ+φ9α». (MAρOαι+λ+γικ0 M+υ-
σε*+ Kωνσταντιν+υπAλεως.)

14957B AΠO ∆IΣKETA

<AρOαιAτατ+ aγαλ-
µα oψηλ4ς τ>Oνης
π+Z παριστi τ0ν
MαρσSα, Wµφα-νQς
«ταλαιπωρηµ>ν+»
Rπ0 τ+Zς φανατι-
κ+Zς κατεδαφιστGς
τQν fλληνικQν
ναQν κατB τ+Zς
Xριστιανικ+Zς OρA-
ν+υς. (<AρOαι+λ+-
γικ0 M+υσε*+ Kων-
σταντιν+υπAλεως.)
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Rστι-O�ντας τ
ν πρ�σ�:Q τ�υ στ<ν �νασκαφικ< :Lρ� τAς YAγ�ας EnρQνης τ< κα-
λ�κα�ρι τ�? 1950 9φερε στ< φLς ^π�λε�µµατα κεραµικLν, λ�θινων καP µαρµ-ρι-
νων ^λικLν �π< Z@ι συν�λικG �ρ:αι�λ�γικG «στρCµατα».

T< �ρ:αιEτερ� 5@ αJτLν �ν-γεται :ρ�ν�λ�γικG στG 1300 π.X. καP [γει στ<
συµπNρασµα, Mτι �f ^π< τ<ν BFOαντα 9π�ικ�ι mταν �f τελευταT�ι π�8 5γκα-
ταστ-θησαν 5κεT καP r:ι �f πρLτ�ι, π�8 – π-ντα κατG τ<ν PαµαO-ν�γλ�υ –
mταν πιθανLς Θρz4κες, ΦρFγες l [λλα RλληνικG φFλα, qσως δ0 καP TρLες.

{Oσ� γιG τ< νεCτερ� �ρ:αι�λ�γικ< (πρ�:ριστιανικ<) στρLµα, �νQκει στ
ν
5π�:
 τ�? Pωµα��υ αJτ�κρ-τ�ρα Tραϊαν�? (117 µ.X.).

ΣQµερα δυστυ:Lς τ< 9ργ� τ�? M�υOαφ0ρ PαµαO-ν�γλ�υ �γν�εTται, nδ�ως �π<
τ
ν Rλληνικ
 5πιστηµ�νικ
 κ�ινEτητα. YO 9γκριτ�ς αJτ<ς 5πιστQµων, λειτ�υρ-
γCντας �δ�γµ-τιστα καP πNρα �π< σκ�πιµEτητες, �JσιαστικG πρ�σNθεσε Z@ι
αnLνες 5πιπλN�ν τεκµηριωµNνης RλληνικAς fστ�ρ�ας στ< �ρ:αT� BυO-ντι�. T<
σηµαντικCτερ� Mµως 5π�τευγµ- τ�υ εWναι, Mτι �πεκ-λυψε µ0 τPς �νασκαφNς τ�υ
µ�α [λλη «�λωση» – πρ�γενNστερη τ�? 1453–, αJτ
ν τ�? YEλληνικ�? Π�λιτισµ�?
�π< τ
 θε�κρατικ
 καP σκ�ταδιστικ
 ρωµι�σFνη τAς Kωνσταντιν�υπEλεως.

M;ρι+ς Mαµαν>ας

Tεµ;Oι+ πρ+Oριστιανικ+C ψηφιδωτ+C WπJ πε[+δρ+µ9+υ, π+Z Kρ>θηκε θαµµ>ν+ δ9πλα
Rπ0 τNν MAγ9α Σ+φ9α. (<AρOαι+λ+γικ0 M+υσε*+ Kωνσταντιν+υπAλεως.)



Π+ινN σιωπ4ς στ0ν Παλαι+λAγ+

ΣτεκEταν �γNρω:�ς στ< κNντρ� τAς Πλατε�ας τAς Mητρ�πEλεως, 5λNγ:�-
ντας τ�8ς εnσερ:�µNν�υς καP 5@ερ:�µNν�υς 5πιγEν�υς τ�? Γ. Σ:�λ-ρι�υ, τ�8ς
5πιθυµ�?ντες νG δ�?ν «τ�υρκικ=ν φακι	λι�ν» στ
ν Kωνσταντιν�Fπ�λη, µ0
τ< αJστηρ< τ�υ ;λNµµα. Στ< ;-θρ� τ�υ V 5πιγραφ
 µ0 τ
ν πρ�κλητικ
 δQ-
λωσQ τ�υ «T= δ8 τ-ν Π	λιν σ�ι δ�!ναι ��τ’ 0µ�! 0στιν ��τ’ Nλλ�υ τIν κα-
τ�ικ�1ντων 0ν τα1τ̀η· κ�ιν̀( γ�ρ γν µ̀η πAντες α5τ�πρ�αιρ9τως Bπ�θαν�!µεν
κα# �5 φεισ	µεθα τ(ς �ω(ς PµIν» 5@αντλ�?σε κ-θε �ν�:Q. ΠρPν λ�γ�υς µAνες
@ηλCθηκε καP παραπετ-:θηκε σ0 µ�α [κρη καλυµµNν�ς µ0 κλαδιG καP περι-
στ�ι:ιOEµεν�ς µ0 σκ�υπ�δια (φωτ�γραφ�α). ΦυσικG V «�παρ-δεκτη» 5πι-
γραφ
 5@αφαν�σθηκε �π< τ< ;-θρ�.

Σ9σσυ <Aρτσ9τα



4H 4Iστ�ρ*α λ�ιπ=ν πρ9πει ν� σιωπ�σ̀η γι� πAντα. EVναι στ	��ς κα# δια-
κα-ς 0πιθυµ*α τ(ς σηµεριν(ς ∆ιεθν�!ς �EK�υσ*ας. N� πAψ̀η P 4Iστ�ρ*α
ν� µεταφ9ρ̀η BK*ες Bπ’ τ= Xθ8ς στ= Σ�µερα. N� πAψ̀η ν� διδAσκ̀η Bνθρ -
πινες πρAKεις πρ=ς µ*µησιν o πρ=ς Bπ�φυγ�ν. N� 0γκαταλε*ψ̀η στ- λ�-
θη wρωες κα# δηµι�υργ�1ς, π�L δ8ν Nφησαν τ-ν πρ	σκαιρη �ω� τ�υς
στ� �9ρια κανεν=ς «Nλλ�υ», µ� δ	θηκαν στ- φωτι� τIν _δεIν.

TEνα παρελθ=ν �ωρ#ς «�ρ µατα», �ωρ#ς δηλαδ- ν��µατα κα# σηµα-
σ*ες, δ8ν φ9ρνει τ*π�τα στ= Παρ	ν, δ8ν Bπ�τελεD 4Iστ�ρ*α. |Eτσι γ*νεται
κα# τ= Παρ	ν N�ρωµ�, γεννIντας Bνθρ π�υς π�L K9ρ�υν µ	ν� ν� 7ι�-
π�ρ*�ωνται, ν� γεµ*��υν τ#ς τσ9πες τ�υς κα# ν� >π�δ�υλ νωνται, ν� µ-ν
7λ9π�υν τ*π�τε Nλλ� π9ραν µι\ς κτην δ�υς �ω(ς.

4H κατAργηση τ�! διδακτικ�! ρ	λ�υ τ(ς 4Iστ�ρ*ας κα# P γενικ� της
BπαK*ωση – «σενAρια» π�L �τυπ�!σαν πρ#ν δ9κα-δεκαπ9ντε �ρ	νια τ#ς
π	ρτες τIν Πανεπιστηµ*ων– b�ι µ	ν� σ�µερα +δραι θηκαν, Bλλ� Bρ�*- ▲

YΠOTPOΦIA ΓIA THN ΠEPΣIKH
ANTI THΣ EΛΛHNIKHΣ IΣTOPIAΣ!

�H 1π�στευση 1πBφαση τ45 Pωµα�ικ4υ I.K.Y.

KατEπιν πληρ�φ�ρ�ας π�8 δηµ�σ�ευσε στ< «BAµα» j καθη-
γητ
ς τAς YIστ�ρ�ας στ< ΠανεπιστQµι� KρQτης κ. ∆. Kυρτ-τας,
σFµφωνα µ0 τ
ν jπ��α  καταργQθηκε �π< τ< {Iδρυµα KρατικLν
YYπ�τρ�φιLν (I.K.Y.) V ^π�τρ�φ�α 5@ωτερικ�? στ
ν �Aρ:α�α
YEλληνικ
 YIστ�ρ�α καP �ντικαταστ-θηκε µ0 ^π�τρ�φ�α γιG
«Περσικ0ς Σπ�υδNς», j «∆αυλ<ς» 5πικ�ινCνησε µ0 τ< κρατικ<
αJτ< �δρυµα καP OQτησε σ:ετικ0ς 5@ηγQσεις. Kα�, yς mταν �να-
µενEµεν�, ��τε V γενικ
 διευθFντρια κ. K�υκ�υλ�µ-τη ��τε j
πρEεδρ�ς τ�? ∆ι�ικητικ�? Συµ;�υλ��υ τ�? I.K.Y. καθηγητ
ς ∆.
ΣπινNλλης δN:θηκαν νG µ4ς µιλQσ�υν.

▼

�Eνα Mαραθ	νι� �ρ�νικ�: �H «ρε��νς»
τ�� �αρ�αρισµ�� κατ� τ�� Π�λιτισµ��
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��υν πλ9�ν ν� γ*νωνται πρAKη. T= «T9λ�ς τ(ς 4Iστ�ρ*ας» τ�! Φ. Φ�υκ�-
γιAµα, π�L iταν P σαφ9στερη 2νδειKη τIν διαθ9σεων τ(ς ∆ιεθν�!ς �EK�υ-
σ*ας, συµπλ�ρωσε φ9τ�ς δ9κα �ρ	νια �ω(ς κα# Bρ�*�ει πλ9�ν ν� Bπ�δ*δ̀η
καρπ�1ς. 4H κατAργηση τ(ς 4Iστ�ρ*ας, τ(ς Rστ�ρικ(ς µν�µης, θ� $δη-
γ�σ̀η τ-ν Bνθρωπ	τητα στ-ν γενικ- Bµνησ*α κα# τ�Lς Bνθρ π�υς στ-ν
Bνικαν	τητα ν� καταν��σ�υν τ-ν >π�δ�1λωσ� τ�υς. 4O π	λεµ�ς λ�ιπ=ν
κατ� τ(ς 4Iστ�ρ*ας Kεκ*νησε. Kα# τ= συνταρακτικ	: ∆ιαδραµατ*�εται
µπρ�στ� στ� µAτια µας, 0δI στ-ν 4EλλAδα. �Hταν Bναµεν	µεν�, Bφ�! P
4Iστ�ρ*α τ(ς �Aνθρωπ	τητ�ς, P παγκ	σµι�ς Rστ�ρ*α, δι9ρ�εται Bπ’ τ-ν
4EλλAδα κα# καθ�ρ*�εται Bπ’ α5τ�ν. 4H πρ τη µA�η τ�! Π�λιτισµ�! µ8
τ-ν Bσιατικ- 7αρ7αρ	τητα 2γινε στ=ν MαραθIνα πρ#ν δυ	µιση �ιλιA-
δες �ρ	νια. Σ�µερα P πρ τη µA�η τ(ς 4Iστ�ρ*ας µ8 τ-ν �EK�υσ*α γ*νεται
Kαν� στ=ν Wδι� τ	π�, στ=ν MαραθIνα.

Παραθ9τ�υµε τ= �ρ�νικ= πρ�σφAτων κα# συγκεκριµ9νων 0νεργειIν,
π�L δηλ ν�υν τ�! λ	γ�υ τ= Bληθ9ς:

M�ι�ς 2000: ΣAλ� πρ�καλ�!ν �R καταγγελ*ες τ�! κ�σµ�τ�ρ�ς τ(ς Φι-
λ�σ�φικ(ς Σ��λ(ς τ�! Πανεπιστηµ*�υ �AθηνIν E. Mικρ�γιαννAκη γι�

Στ
ν συνN:εια, καP Mταν κατ-λα;αν Mτι τG πρ-γµατα εWναι σ�;αρCτερα
�π’ Mσ� νEµιOαν, κ-π�ια κ. �Eρωτ�κρ�τ�υ �νNλα;ε νG µ4ς µιλQσUη, πρ�σπα-
θCντας νG δικαι�λ�γQσUη τG �δικαι�λEγητα. «∆8ν φτα*ει τ= TIδρυµα, τ� Πα-
νεπιστ�µια πρ�τε*ν�υν, 0κεDν� qπλ\ ε_σηγεDται, κα# $ >π�υργ=ς Παιδε*ας
τελικIς Bπ�φασ*�ει». {Oταν 5πιµε�ναµε, πwς �νε@αρτQτως τLν εnσηγητLν
καθηγητLν l τAς �πEφασης τ�? ^π�υργ�? τ< I.K.Y. εnσηγQθηκε τ
ν κα-
τ-ργηση τAς ^π�τρ�φ�ας στ
ν �Aρ:α�α YEλληνικ
 YIστ�ρ�α καP τ
ν �ντικα-
τ-στασQ της �π< ̂ π�τρ�φ�α στPς Περσικ0ς Σπ�υδNς, κα�, τ< κυριCτερ�, Mταν
ρωτQσαµε |ν τ< OQτηµα αJτ< �π�τελUA τµAµα Rν<ς ε^ρFτερ�υ σ:εδ��υ �@ι�-
λ�γικ�? εJν�υ:ισµ�? τAς M-:ης τ�? MαραθCνα, τEτε [ρ:ισαν Mλ�ι �f «kρµE-
δι�ι» τ�? I.K.Y. νG 5@αφαν�Oωνται. YH δικQ µας 5πιµ�ν
 τ�8ς �ν-γκασε τε-
λικG νG OητQσ�υν νG διατυπCσ�υµε τPς 5ρωτQσεις µας 5γγρ-φως, �στε «5πι-
σQµως νG �παντQσ�υν», συµ;�υλευEµεν�ι πιθανLς [λλ�υς.

ΣτPς 27/3/01 �π�στε�λαµε στ
 διεFθυνση τ�? I.K.Y. 9γγραφ�, µ0 τ< jπ�T�
Oητ�Fσαµε νG µ4ς γνωστ�π�ιηθUA τ< σκεπτικ< τLν 5ν λEγeω 5νεργειLν τ�?
YIδρFµατ�ς. YH 9γγραφη 5πιστ�λQ µας εW:ε yς R@Aς:

«Περι�δικ	 “∆αυλ	ς”
Kυδαθηνα*ων 29 Aθ�να.
Tηλ. 3223957.
Tηλ�µ�ι	τυπ�ς: 3314997.

▲
∆ΑΥΛ'Σ/233, M-ι�ς 200114962



Πρ	ς: 
1. Γενικ-ν ∆ιευθ1ντριαν I.K.Y. κ. K�υκ�υλ�µAτη,
2. Πρ	εδρ�ν ∆.Σ. I.K.Y. κ. ∆. Σπιν9λλην.

Παρακαλ�!µε, Zπως µ\ς 0Kηγ�σετε τ= σκεπτικ= τ�! 4Iδρ1µατ�ς, 7Aσει
τ�! $π�*�υ τ= I.K.Y. ε_σηγ�θηκε 0φ9τ�ς τ-ν κατAργηση τ(ς >π�τρ�φ*ας
0Kωτερικ�! στ-ν �Aρ�α*α 4Eλληνικ- 4Iστ�ρ*α κα*, Bντ’ α5τ(ς, πρ�κ�ρυ-
Kε >π�τρ�φ*α στ#ς Περσικ8ς Σπ�υδ9ς. 4Ως γνωστ	ν, �R παραπAνω ε_ση-
γ�σεις 2γιναν δεκτ8ς Bπ= τ=ν 4Yπ�υργ= Παιδε*ας.

Σ�ετικIς σ\ς 0νηµερ ν�υµε, Zτι µετ� τ= Nρθρ� τ�! καθηγητ�! τ(ς
4Iστ�ρ*ας στ= Πανεπιστ�µι� Kρ�της ∆. KυρτAτα («T= B(µα» 18/3/01),
π�L Bπ�κAλυψε τ� παραπAνω, λA7αµε τηλεφων�µατα BναγνωστIν µας,
π�L 0K9φρασαν τ-ν Bπ�ρ*α τ�υς κα# τ-ν BγανAκτησ� τ�υς γι� τ#ς Bπ�-
φAσεις α5τ8ς τ�! 4Iδρ1µατ	ς σας.

M8 τιµ-
Παναγι της K�υ7αλAκης 

ΣυντAκτης “∆αυλ�!”».

KατEπιν τAς ^π�;�λAς τ�? σηµειCµατEς µας αJτ�? µ4ς 5νηµNρωσαν, Mτι V
5πιστ�λQ µας θG συOητηθUA στ
 συνεδρ�αση τ�? ∆ι�ικητικ�? Συµ;�υλ��υ τ�?
YIδρFµατ�ς τ
ν 3/4/01 καP V �π-ντηση πρ<ς τ<ν «∆αυλ<» θG σταλUA 5γγρ--

τ-ν hπαρKη κυκλ µατ�ς καθηγητIν τ(ς 4Iστ�ρ*ας, �R $π�D�ι «συστηµα-
τικB συκ+φαντ+Cν vς ρατσιστGς καJ φασ9στες ]σ+υς πανεπιστηµιακ+Zς
WπιOειρ+Cν νB µιλ=σ+υν θετικB γιB τNν MEλλ;δα» κα# Zτι τ� Tµ�µατα
4Iστ�ρ*ας λειτ�υργ�!ν :ς «aντρα παραOαρακτQν τ4ς MEλληνικ4ς MIστ+-
ρ9ας» («�Aπ�γευµατιν- τ(ς Kυριακ(ς» 9/5/00).

Φε�ρ�υ�ρι�ς 2001: 4O >π�υργ=ς Π�λιτισµ�! E. Bενι�9λ�ς �αρακτ�-
ρισε τ-ν Bπ	δ�ση Rστ�ρικ(ς σηµασ*ας στ- MA�η τ�! Mαραθ να :ς «Vε-
ν+φ+Kικ0 καJ ρατσιστικ0» _δε�λ	γηµα («Tα�υδρ	µ�ς» 24/02/01). Σ8 Nλλες
δηλ σεις τ�υ $ Wδι�ς >π�υργ=ς τ�! Π�λιτισµ�! �αρακτ�ρισε τ=ν �Iρ� τ�!
Mαραθ να :ς qπλ= «τ+πωνSµι+».

M�ρτι�ς 2001: �Aπ	φαση τ(ς +λληνικ(ς κυ79ρνησης ν� 0γκαταστ�σ̀η
κωπηλατ�δρ	µι� στ=ν Rστ�ρικ= �Iρ�, Zπ�υ διεK��θη P MA�η τ�! Mα-
ραθ να, Bλλ�ι ν�ντας 2τσι τ-ν π�λιτισµικ- σηµασ*α τ�! � ρ�υ.

16-17 Mαρτ'�υ 2001: KλιµAκι� τ(ς _ρανικ(ς κυ79ρνησης φτAνει στ-ν
�Aθ�να, 0πισκ9πτεται τ=ν T1µ7� τIν Mαραθων�µA�ων κα# συ�ητ[\ µ8
τ-ν +λληνικ- κυ79ρνηση γι� τ-ν Bν9γερση µνηµε*�υ (τ1µ7�υ;) πεσ	ντων
ΠερσIν στ- MA�η τ�! Mαραθ να. 4O 0πικεφαλ(ς τ�! κλιµακ*�υ >π�υρ-

▲
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γ=ς �EKωτερικIν τ(ς _ρανικ(ς κυ79ρνησης δ�λωσε, π�ς �R µA�ες κα# �R
π	λεµ�ι Qφε*λ�νται στ-ν «κακ- στιγµ-» κα# πρ9πει σ1ντ�µα ν� Kε-
�νι�!νται, φ9ρν�ντας :ς παρAδειγµα τ=ν πρ	σφατ� _ρακιν�-ιρανικ= π	-
λεµ�...

18 Mαρτ'�υ 2001: 4O καθηγητ-ς τ�! Πανεπιστηµ*�υ Kρ�της ∆. Kυρ-
τAτας Bπ�καλ1πτει, π�ς τ= +λληνικ= TIδρυµα KρατικIν 4Yπ�τρ�φιIν
(I.K.Y.) κατAργησε τ-ν >π�τρ�φ*α 0Kωτερικ�! στ-ν �Aρ�α*α 4Eλληνικ-
4Iστ�ρ*α κα# ταυτ	�ρ�να πρ�κ�ρυKε >π�τρ�φ*α στ#ς Περσικ8ς Σπ�υδ8ς
(«T= B(µα» 18/3/01)!!!

• A5τ- εVναι P σηµεριν- MA�η τ�! Mαραθ να. |O�ι λιγ τερης BK*ας
κα# σπ�υδαι	τητας µ8 0κε*νη τ-ν παλι� µA�η κα# τ- λαµπρ- ν*κη τ�!
Π�λιτισµ�! τIν 4Eλλ�νων 0νAντια στ-ν Bσιατικ- 7αρ7αρ	τητα. ΘA ’πρε-
πε Zµως ν� καταλA7�υν 0κεDν�ι π�1, τ	τε Zπως κα# τ ρα, $πλ*��υν τ�
�9ρια µισθ�φ	ρων κα# δ�1λων «περσIν», π�ς µυριAδες εVναι κα# �R ση-
µεριν�# TEλληνες, π�L �ωρ#ς ν� τ= $µ�λ�γ�!ν, �ηλε1�υν τ- δ	Kα τIν µα-
ραθων�µA�ων πρ�γ	νων τ�υς.

Π.Λ.K.

φως (�κEµη τ
ν περιµNν�υµε).
YH κατ-σταση π�8 5πικρατεT σ0 τNτ�ι�υς κρατικ�8ς φ�ρεTς εWναι πρ-γµα-

τη �κατανEητη. T< σκεπτικ< τAς �ντικατ-στασης τAς σ:ετικAς ^π�τρ�φ�ας
�σφαλLς �νακ�ινCθηκε, l τ�υλ-:ιστ�ν ^πAρ:ε, κατG τ
ν στιγµ
 τAς �πE-
φασης. T� :ρει-Oεται λ�ιπ<ν V 5κ τLν ^στNρων συνεδρ�αση τ�? ∆.Σ., γιG νG
;ρUA Zνα «σκεπτικE», τ< jπ�T� Kδη ^π-ρ:ει;

KαP κ-τι �κEµη: ΓιG τ<ν καταγγNλλ�ντα τG παραπ-νω καθηγητ
 ∆. Kυρ-
τ-τα �f περ��δ�ι τAς ΠερσικAς YIστ�ρ�ας, π�8 �φ�ρ�?ν στ
ν ^π�τρ�φ�α, �f
jπ�Tες εWναι �π< τ< 224 �ς τ< 651 καP �π< τ< 1502 �ς τ< 1736 (µ.X. φυσικ-),
«δ8ν συνιστ�!ν Bναγνωρισµ9ν� 0πιστηµ�νικ= Bντικε*µεν�»! KαP αJτE, γιατP
πιθαν0ς µελNτες γιG τ
ν �ρ:α�α Περσ�α τLν MηδικLν Π�λNµων θG φανNρω-
ναν στ�ι:εTα π�8 πρNπει νG κρατηθ�?ν µυστικ-: TG στ�ι:εTα αJτG �ναφNρ�-
νται στPς σ:Nσεις τAς Περσ�ας µ0 τ
ν YEλλ-δα �φ’ Rν<ς καP �φ’ RτNρ�υ στ�8ς
λEγ�υς καP τ< παρασκQνι� π�8 9φεραν τ<ν Περσικ< στEλ� καP στρατ< στ
ν
κυρ�ως YEλλ-δα.

AJτ
 δυστυ:Lς εWναι V σFγ:ρ�νη τραγeωδ�α τAς YEλλ-δ�ς; Of µεθ�δεFσεις
τ�? ∆ιεθν�?ς �E@�υσιασµ�? νG ;ρ�σκ�υν 9κφραση καP νG γ�νωνται πρ-@η
µNσα �π’ τ
ν σFγ:υση καP τ
ν [γν�ια fστ�ρικG �συνα�σθητων iργ-νων τ�υ,
9στω κι |ν αJτ�P εWναι «καθηγητ0ς YIστ�ρ�ας» στG ΠανεπιστQµια...

Παν Λ. K+υKαλ;κης

▲
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KFριε ^π�υργN,
Kατ-γ�µαι �π< τ< �Aλι;Nρι EJ;��ας, �π’ Mπ�υ κι 5σεTς καP θNλω

νG σ4ς ^πενθυµ�σω τG R@Aς σ:ετικG µ0 τ< 9λλειµµα RλληνικEτητας
π�8 κυκλ�φ�ρεT yς nδNες τ�? διεθν�?ς �νθελληνικ�? ΣυστQµατ�ς:

α) YO παππ�?ς σας EJ-γγελ�ς BενιONλ�ς yς fερNας στ< Tρα:Qλι,
:ωρι< κ�ντιν< τ�? �Aλι;ερ��υ EJ;��ας, δ0ν mταν δυνατ<ν νG πα-
ρN@Uη στ�8ς γυι�Fς τ�υ Bασ�λει� (πατNρα σας) καP NικEλα� (συµµα-
θητQ µ�υ στ< Γυµν-σι�) τ
ν �γ-πη πρ<ς τ<ν YEλληνικ< Π�λιτισµE,
[λλωστε, �π’ M,τι 5νθυµ�?µαι �λλG καP γνωρ�Oω �π< [λλ�υς, δ0ν συ-
νN;η κ-τι τNτ�ι�.

;) ΣυναφLς �ναφNρω, Mτι στ< Γυµν-σι� �Aλι;ερ��υ τ
ν 5π�:
 5κε�-
νη τ�? ’50 µ4ς δ�δασκαν δF� σπ�υδαT�ι φιλEλ�γ�ι, j PQγας Θε�:--
ρης, πατNρας τ�? κατG περ�εργ� τρEπ� θανEντ�ς fκανCτατ�υ �ρ:αι-
�λEγ�υ ∆ηµητρ��υ Θε�:-ρη, καθwς καP V Anκατερ�νη Kεντρωτ4-
Παλαι�λEγ�υ, τAς jπ��ας V µετ-δ�ση σ’ 5µ4ς τAς iµ�ρφι4ς τAς
YEλληνικAς �Aρ:αιEτητας θG µ4ς µε�νUη �νε@�τηλη.

KFριε ̂ π�υργN, πα�Oετε �π�καρδιωτικG γιG 5µ4ς µ0 τ
ν παγκEσµια
παντ�ειδA µEλυνση τ�? ΠλανQτη, Mταν ^π-ρ:�υν καP θG ^π-ρ:�υν
[νθρωπ�ι, π�8 τG µ-τια τAς ψυ:Aς των [ν�ι@αν κ-τω �π< τ<ν YEρµA,
τ<ν YHν��:�, τPς Kαρυ-τιδες, τ
ν �Aφρ�δ�τη, Mπ�υ καταργεTται κ--
θε �σιατικ
 θε�κρατικ
 - µεταφυσικ
 θεCρηση τ�? rντ�ς [νθρωπ�ς,
µιG καP αJτ
 yρ�σθηκε πλQρως καP �@επNραστα, τEσ� ;ι�λ�γικG Mσ�
καP iντ�λ�γικ-, �π< τPς RνωµNνες κατG τ
ν �Aρ:αιEτητα Φιλ�σ�-
φ�α - �EπιστQµη - TN:νη :ωρPς καµ�α µεταφυσικ
 �πειλ
 l πρ�πα-
τ�ρικ< kµ-ρτηµα· τ< κNρδ�ς δ0ν µπ�ρεT νG �π�τελNσUη π�λ�τευµα
τ�? ΠλανQτη!

ΠιστεFω, Mτι π�λλ�P µ�ρφωµNν�ι ΠNρσες, �κ�Fγ�ντας Mτι συOητ4τε
νG �νεγε�ρετε µνηµεT� τLν εnσ;�λNων στ<ν MαραθLνα, θG γελ�?σαν
εnρωνικ-, διEτι τEσ�ν �f AnγFπτι�ι Mσ� καP �f }Aρα;ες τNτ�ια κ�υλ-
τ�υρι-ρικα ε^ρQµατα τG ;-O�υν στ
 θNση τ�υς...

MετG τιµAς
Παντελ4ς Γλ;ρ+ς

Tα@�αρ:�ς (fπτ.) Π�λεµικAς �Aερ�π�ρ�ας

YIπτ-µεν�ς, καP µερικ0ς φ�ρ0ς 5πικ�νδυνα, γιG τ
ν YEλλ-δα, π�8 �νQκει σ’ Mλη τ
 ΓA

FAν4ικτ� %πιστ4λ� πρAς τAν κ. �Yπ4υργA
Π4λιτισµ45 τ#ς �Eλλ3δ4ς E. B. BενιPIλ4



XEνα εbναι τ0 dλ+καSτωµα

T* ν� σ\ς πI, ρ8 παιδιA. ΘαυµA�ω τ-ν ν�µικ� σας κατAρτιση. �Eπιτ9-
λ�υς δ σατε τ=ν $ρισµ= τ(ς γεν�κτ�ν*ας. |Eτσι δηλαδ�, γι� ν� µ- λ9νε
Z,τι θ9λ�υν µερικ�#-µερικ�# φασ*στες κα# 0θνικιστ9ς. Kα# �α*ρ�µαι _δι-
α*τατα, π�L P 0KαφAνιση τ�! 4Eλληνισµ�! τ(ς Mικρ\ς �Aσ*ας δ8ν iταν
πρ�ϊ=ν γεν�κτ�ν*ας. MπA, καλ9, τ* λ9τε; KAτι µικρ�σφαγ�!λες 2γιναν, γι�
νA ’��υν κAτι ν� κAν�υν στ=ν 0λε1θερ� �ρ	ν� τ�υς �R τσ9τες κα# $ λ�ιπ=ς
ε5γεν-ς τ�υρκικ=ς b�λ�ς. �Aν εVναι δυνατ=ν ν� θεωρηθ̀( γεν�κτ�ν*α P
σφαγ- +ν=ς +κατ�µµυρ*�υ MικρασιατIν κατ� τ=ν κ. Kαψ(, o +Kακ�σ*ων
σαρAντα �ιλιAδων κατ’ Nλλην πηγ�. TOσ� γι� τ� Rστ�ρικ� γεγ�ν	τα,
α5τ� εVναι π�L �R τρισκατAρατ�ι 0θνικιστ8ς τ� παραπ�*ησαν, καθ	τι
Bντιδραστικ�*. �Aκ�1σατε τ*π�τε γι� τ� TAγµατα �Eργασ*ας τ�! KεµAλ;
T*π�τε. |Iσως γιατ# κανε#ς δ8ν γ1ρισε, γι� ν� τ� περιγρAψ̀η. EWδατε τ*-
π�τε σφαγ8ς στ-ν Σµ1ρνη, στ= �Aϊδ*νι κα# Bλλ�!; �Aκ	µη κα# P φωτι�
στ-ν Σµ1ρνη µπ(κε κατ� λAθ�ς, Zταν $ φιλ9λλην N�υρεντ#ν πασσ\ς Nνα-
ψε τσιγAρ� δ*πλα σ8 δεKαµεν- καυσ*µων.

M� πAνω Bπ’ Zλα σ\ς συγ�α*ρω γι� τ-ν συν9πειA σας. 4O ν	µ�ς, π�L
~ρι�ε τ-ν «14ην Σεπτεµ7ρ*�υ :ς Pµ9ραν 0θνικ(ς µν�µης τ(ς γεν�κτ�ν*ας
τ�! Mικρασιατικ�! 4Eλληνισµ�! Bπ= τ= τ�υρκικ=ν κρAτ�ς», ψηφ*στηκε
$µ�φ νως. Kα# πρ#ν 0κδ�θ̀( τ= πρ�εδρικ= διAταγµα, µετ� τρ*α �ρ	νια,
θυµηθ�κατε τ=ν $ρισµ= τ(ς γεν�κτ�ν*ας. KαλA! �EντAKει γνωρ*�ω Zτι
µερικ�# 0K >µIν, Zταν εVστε ε_ς τ= K�ιν�7�1λι�ν, λειτ�υργεDτε π�λL �ρι-
στιανικA: «M- γν τω P δεKιA σ�υ, τ# π�ιεD P BριστερA σ�υ». |Aλλωστε
γι� µερικ�Lς Bπ= σ\ς µι� καλ- δηµ�κ�π*α στ= KAτω K�υτσ�� ρι εVναι
Bπε*ρως πι= 0πωφελ-ς Bπ= τ-ν συντ�ρηση τ(ς 0θνικ(ς µν�µης. Kα# 79-
7αια, Zπως εVναι γνωστ	ν, �R σφαγµ9ν�ι τ(ς Mικρασ*ας δ8ν ψηφ*��υν.

TOµως, Zπως κα# ν� τ= κAν�υµε, καλIς Bπαλε*φθηκε P λ9Kις «γεν�-
κτ�ν*α» Bπ= τ=ν ν	µ�. Nα*! Nα*! Στ-ν Mικρασ*α δ8ν >π(ρKε καµµι� γε-
ν�κτ�ν*α. Mι� κα# µ�ναδικ- εVναι P γεν�κτ�ν*α: T= $λ�κα1τωµα τIν
4E7ρα*ων. Γι’ α5τ= α_σθAν�µαι Bγαλλ*αση, Zταν σ\ς 7λ9πω ν� διαγκω-
ν*�εσθε, π�ι	ς θ� πρωτ�πÀη στ= µνηµ	συν� τ(ς 0ν �Aθ�ναις �Iσραηλι-
τικ(ς K�ιν	τητ�ς.

ΓιQργ+ς ΠετρAπ+υλ+ς

O AΛΛOΣ  ΛOΓOΣ



M�α yραιEτατη περEνη (καρφ�τσα) δCρησε πρPν δNκα πNντε
:ρEνια περ�π�υ j J.P. Olivier στ< M�υσεT� YAγ��υ Nικ�λ-�υ
(�ριθ. 9675). EW:ε �γ�ρασθA �π< αJτ<ν στ< BNλγι� καP θεω-
ρεTται Mτι πρ�Nρ:εται �π< τG M-λια, σ�γ�υρα π-ντως �π< πε-
ρι�:
 π�8 εW:ε δε:θA �Aρκαδικ
 5πιρρ�Q, δηλαδ
 τ<ν σηµεριν<
ν�µ< YHρακλε��υ KρQτης καP εnδικG τ
ν 5παρ:�α Πεδι-δ�ς.

H ΣEMNOTHTA THΣ 16XPONHΣ
KANHΦOPOY ΣE ΓPAMMIKH A

<Aπ+κρυπτ+γρ;φηση µιiς Wπιγραφ4ς
Wπ;νω σG Oρυσ4 µινωικN καρφ9τσα

YH φωνητικη της �πEδ�ση:
si-de-wa-si ka-ni-ja-ra se-ja za-qi-se-nu-ti si-pede.

Σ0 µεταγραφQ:

Σ0 µετ-φραση:

si-de-wa-si = �π< τ< σιδε1νης, $: στ
 Λακωνικ
 δι-λεκτ� j 9φη;�ς Vλι-

κ�ας δεκαπNντε l δεκαN@ι 5τLν. �Eτυµ�λ�γ�α: KατG µ�α [π�ψη πρEκειται γιG

παρωνFµι� σ:ηµατισµNν� �π< τG σ*δη = «ρ�διG» + ε�νης (ε5ν- = «κλ�νη»,

πρ;λ. :λ�-ε1νης).

ka-ni-ja-ra = κανηφ	ρ�ς, �ν: 1. αJτ<ς π�8 φNρει κ-νιστρ�, 2. (τ< θηλ. yς

�Jσιαστικ<) V κανηφEρ�ς = α) τ�τλ�ς fNρειας, ;) (στ<ν πληθ.) αf κανηφEρ�ι=

1) iν�µασ�α τLν παρθNνων, π�8 κρατ�?σαν π-νω στ< κεφ-λι κ-νιστρα µ0 τG

fερG σκεFη κατG τ
ν τNλεση R�ρταστικLν π�µπLν, 2) τG 9ργα τN:νης π�8 �να-

παριστ�?σαν τPς κανηφEρ�υς. �Eτυµ�λ�γ�α: κανηφ	ρ�ς <κανε-η-φ	ρ�ς (�ντP

τ�? �ναµενEµεν�υ κανε�-φEρ�ς) <κAνε�ν = «πανNρι» + φ	ρ�ς (<φ9ρω), πρ;λ.

FAναλυτικ3:

«∆εκαε*��ρ�νη (- δεκαπεντ��ρ�νη) κανηφ�ρα, θ� ε3σαι
σεµνυν�µενη (θ� φα'νεσαι σεµν4) στ5 θυσ'α κα6 στ6ς σπ�νδ7ς.»

Σιδε&νασι κανιP3ρα σε�α δαϊσIµνυσι σπενδ9ς



�:θ�-φ	ρ�ς, κερδ�-φ	ρ�ς. T< -η- εWναι συνδετικ< φωνAεν, π�8 5µφαν�Oεται

σ0 π�λλ0ς περιπτCσεις �ντP τ�? -�- (πρ;λ. δρεπαν-η-φEρ�ς, iµφαλ-η-τEµ�ς).

Kαν�. YIερG κ-νιστρα, µNσα στG jπ�Tα ^πAρ:αν τG fερG σκεFη, τG :ρησι-

µ�π�ι�Fµενα στPς R�ρτ0ς τAς ∆Qµητρας, τ�? ∆ι�νFσ�υ καP τAς �Aθην4ς. KA-

νε�ν, �Iων. κAνει�ν, �Aττ. συνUηρ. καν�!ν = τ< κ-νιστρ�, καλ-θι πλεγµNν� µ0

καλ-µια· nδ�ως κ-νιστρ�, στ< jπ�T� 5τ�π�θετ�?σαν [ρτ�, :ρησιµ�π�ι�Fµε-

ν� κυρ�ως πρ<ς 5ναπEθεση σ’ αJτ< τAς ριπτEµενης κριθAς (τLν �5λIν) κατG

τPς θυσ�ες. YYπAρ:ε δ0 καP :-λκιν� καP :ρυσE.

Kανηφ�ρ�ι, α:. ΓυναTκες π�8 9παιρναν µNρ�ς στPς γι�ρταστικ0ς π�µπ0ς

πρ<ς τιµ
ν τLν διαφEρων θεLν καP µετNφεραν στ< κεφ-λι τ�υς µικρG κ-νι-

στρα, π�8 περιεT:αν τPς �παρ:Nς, δηλαδ
 τ�8ς πρCτ�υς καρπ�8ς τAς :ρ�-

νι4ς, l συνηθNστερα τG σκεFη π�8 mταν �παρα�τητα γιG τ
ν τNλεση τAς θυ-

σ�ας καP τ< fερ< µα:α�ρι. Of κανηφEρ�ι mταν κEρες εJγεν�?ς καταγωγAς,

π�8 διακρ�ν�νταν γιG τ
ν iµ�ρφι- τ�υς καP τ<ν καλE τ�υς :αρακτAρα. YH κα-

νηφ�ρ�α �π�τελ�?σε σηµαντικ< τιµητικ< �@�ωµα γιG τ
ν �Aθηνα�α γυναTκα.

Παρ-λληλα τιµ�?νταν καP V �nκ�γNνεια τAς κανηφEρ�υ, καP j πατNρας της

9παιρνε yς 9παιν� Zνα στεφ-νι �π< κισσE. �AργEτερα 5κεTνες π�8 εW:αν π--

ρει π�λλ0ς φ�ρ0ς µNρ�ς σ0 π�µπ0ς τιµ�?νταν µ0 5πιγραφ0ς καP �γ-λµατα,

π�8 τ�8ς �φιNρωναν �f στενCτερ�ι συγγενεTς καP σ0 εnδικ0ς περιπτCσεις V πE-

λη τ�υς. Mεγ-λ�ς �ριθµ<ς κανηφEρων συµµετεT:ε κυρ�ως στ
ν περ�φηµη π�-

µπ
 τLν Παναθηνα�ων πρ<ς τιµ
 τAς �Aθην4ς. Π�σω τ�υς �κ�λ�υθ�?σαν �f

κEρες τLν µετ��κων, π�8 9φεραν σκι-δια (iµπρNλλες) καP δ�φρ�υς καP �ν�-

µ-O�νταν διφρ�φ	ρ�ι. KανηφEρ�ι συµµετεT:αν καP στ
ν π�µπ
 τLν Πλυ-

ντηρ�ων, κατG τ
ν jπ��α µετNφεραν τ< «2δ�ς», δηλαδ
 τ< [γαλµα τAς Παλ-

λ-δ�ς, στ
 θ-λασσα. �Hταν τρεTς καP �ν�µ-O�νταν «κανηφ	ρ�ι Bπ= Παλ-

λαδ*�υ» καP εW:αν τιµητικ
 θNση στ< ∆ι�νυσιακ< ΘNατρ�. KανηφEρ�ι

^πAρ:αν 5π�σης στ
 λατρε�α τ�? ∆ιEς, τ�? ∆ι�νFσ�υ (nδια�τερα στG Mεγ--

λα ∆ι�νFσια), τAς ∆Qµητρας, τ�? �AπEλλων�ς, τAς �AρτNµιδ�ς (στG Bραυ-

ρCνεια), τAς {Hρας, τ�? �Aσκληπι�?, τAς MητNρας τLν ΘεLν καP τAς }Iσιδ�ς.

se-ja = σε9α· (φρ.) «σε*α δα�ς» (κατG τ<ν YHσF:ι�) «θυσ*α παρ� ΛAκωσιν»:

YEγκυκλ�πα�δεια «Π-πυρ�ς-Λαρ�Fς-Mπριτ-ννικα»). YH λN@η µεταφρ-Oεται

σ0 συνδυασµ< µ0 τ
ν RπEµενη, δαϊσ9µνυσι, �κρι;Lς Mπως τ
ν �ναφNρει j

YHσF:ι�ς, �λλG κ�σµηµNνη µ0 τ
 λN@η σ9µνυσι τ�? ρQµατ�ς σ9µνυµι.
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za-qi-se-nu-ti = ∆αϊ-σ9µνυσι. ∆α�ς, P (δα�ς, δα�δ�ς καP �Aττικ< δ[Aς, δ[Aδ�ς).

Περιληπτικ< rν�µα γιG τG δαδι-, τG πεFκινα @Fλα, �π< τG jπ�Tα γ�ν�νταν

�f πυρσ��. �Eτυµ�λ�γ�α: YO τFπ�ς δα�ς <δαF�ς (πρ;λ. δα*ω = «κα�ω», 5νeL j

τFπ�ς δ[Aς πιθ. <δαι-F�ς πρ;λ. δα*ω). �Eπ�σης: δαDς, -τ	ς, P (δα*ω = κEπτω, δια-

νNµω), κυρ. µερ�ς. Mθεν 9πειτα 5ν γNνει τ< κEσµι�ν δεTπν�ν, γε?µα «0ν }� nκα-

στ�ς τ-ν µερ*δα τ�υ λαµ7Aνει, περ# θεIν τε κα# Bνθρ πων θυσ*α» («YOµη-

ρικ<ν Λε@ικEν» I. ΠανταO�δ�υ). σεµν1νω, (µNσ.) σεµν1ν�µαι = 1) 5παινL,

5@αιρL, καυ:ιNµαι, 2) εWµαι σ�;αρEς, 3) (γιG νεαρ
 γυναTκα) εWµαι συνε-

σταλµNνη, ντρ�παλQ. Σεµν	ς, �, =ν (σ97ω), σε7αστ	ς, σε7Aσµι�ς, fερEς· περP

τAς ∆Qµητρ�ς, �κEµη δ0 καP περP τAς ΠερσεφEνης καP PNας καP ∆Qµητρ�ς.

si-pe-de = σιπNνδε = σπ9νδε. Σπ�νδ�, P· (φρ.) α) «σπ�νδIν µετ9�ω κα#

ε5�Iν» l «σπ�νδIν κ�ινωνI» = µετN:ω στPς R�ρταστικ0ς 5κδηλCσεις l στPς

τελετ0ς τAς @εν�ας· ;) «περ# σπ�νδ�ς 2�ω» = �σ:�λ�?µαι µ0 εJω:�ες (YHρeω-

διανEς)· 9κ:υση κρασι�? l [λλ�υ ̂ γρ�? �π< π�τQρι στ
 γA κατG τPς �ρ:αTες

fερ�τελεστ�ες, κυρ�ως στPς θυσ�ες, στPς κηδεTες καP στPς συνθηκ�λ�γQσεις.

�Eπειδ
 τG παραπ-νω εWναι γραµµNνα στ
ν ΛακωνικQ, δηλαδ
 στ
ν

�Aρκαδικ
 δι-λεκτ� τAς 5π�:Aς, δ0ν 9πεται Mτι αJτ< 5πηρε-Oει τ
ν �ρ:ικ


^πEθεση γιG τ
ν πρ�Nλευση τAς περEνης, qσως µEν� τ
ν :ρ�ν�λ�γ�α κα-

τασκευAς της, �νε@-ρτητα �π< τ< Mτι 9:ει γραφτA σ0 Γραµµικ
 A.

�Aκρι;Lς V Λακωνικ
 δι-λεκτ�ς mταν αJτ
 π�8 δυσκEλεψε τ<ν John

Chadwick, καP δ0ν µπEρεσε νG µεταφρ-σUη τ
ν 5πιγραφ
 τAς περEνης,

�π�καλCντας την «σκ�τειν
» (John Chadwick, «Γραµµικ- B κα# Συγγε-

νικ8ς Γραφ9ς»,  µετ-φραση N. K�ν�µA σελ. 61). �Eπ�σης καP j µNγας Rλλη-

ν�λ-τρης Πwλ Φwρ δ0ν 9δωσε τ
ν �παρα�τητη πρ�σ�:
 στG συλλα;�-

γρ-µµατα, µ0 �π�τNλεσµα νG δια;-OUη µερικG λανθασµNνα καP yς συνQ-

θως νG µεταφρ-OUη λ-θ�ς («�Aρ:αι�λ�γ�α & TN:νη», τε?:�ς 60).

YH λεπτ
 κατασκευαστικ
 τε:νικ
 τAς περEνης δε�:νει καP αJτ
 Kρητικ


πρ�Nλευση. M0 τG M-λια εW:αν σ:Nση �f �Aρκ-δες. Στ
ν πEλη αJτ
 παρα-

τηρ�?µε :ρQση καθαρG �Eτε�κρητικAς καP Πελασγ�λακωνικAς διαλNκτ�υ,

τ
ν jπ��α καP σQµερα �κ�?µε στG iρεινG :ωριG τ�? νησι�?. Παρ-δειγµα V

5πιγραφ
 µ0 τG fερ�γλυφικG τAς «ΠNτρας τLν Mαλ�ων» στ< M�υσεT� YHρα-

κλε��υ, V jπ��α δια;-Oεται �µφ�δρ�µα, µ0 [λλ� νEηµα κ-θε φ�ρ-. �Aπ< π--

νω πρ<ς τG κ-τω δια;-Oεται (µ0 τ< YEλληνικ< �Aλφ-;ητ�): YEI-EPOEA-TE-ΛAI-
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TE-OPEI καP �π< κ-τω πρ<ς τG π-νω IEPO-IAΛ-AEOPE-IEY, καP µεταφρ-Oεται

στ
ν πρCτη περ�πτωση: «�Aς ;ρN@Uη εnς τ<ν �@ιNραστ�ν, εnς τ<ν κερδL�ν, εnς

τ<ν διαυγA» (9:�µε δηλαδ
 τG λEγια π�8 9λεγε V fNρεια, Mταν 9κανε σπ�νδ


στ<ν YEρµA), καP στ
 δεFτερη: «YIερ< τ�? πρ�π�µπ�? (YEρµA) τLν ψυ:Lν, π�8

νG π-Uη στG ;�υν-, γιN». {Oπως λNµε σQµερα γιG τ<ν Mι:α
λ �Aρ:-γγελ�,

«ν� λε*π̀η Bπ= µ\ς». AJτ< τ< IEY = γι0 εWναι µ�α γνQσια �Eτε�κρητικ
 (Kρη-

τικ
 µπ�ρ�?µε νG π�?µε) 9κφραση. ΣτG M-λια 5π�σης 9:�µε τ< fερ< τNµεν�ς

τ�? YEρµA στ
 θNση T-ρµαρ�ς l T-ρµαρως, Mπως δε�:νει V 5τυµ�λ�γ�α αJτAς

τAς λN@ης.

AJτG Mµως µαρτυρ�?νται σ0 τµAµα τAς An�λικAς διαλNκτ�υ καP γενικG σ0

Mλη τ
ν jµ-δα τLν ∆υτικLν διαλNκτων 5κτ<ς �π< τ
ν KρQτη. }Eτσι καP �π<

τ
 δι-λεκτ� τAς 5πιγραφAς αJτAς �π�δεικνFεται V ντEπια πρ�Nλευση τAς

περEνης (καρφ�τσας) τ�? M�υσε��υ YAγ��υ Nικ�λ-�υ.
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<AντUνι+ς Θ. Bασιλ;κης

TG fερ�γλυφικG Mµως δια;-O�νται καP yς συλλα;�γρ-µµατα, τG jπ�Tα
δ�ν�υν κε�µεν� πρωτ�ελληνικAς γλCσσας, τ
ν jπ��α συναντ�?µε στ
ν
Γραµµικ
 A, π-λι µ0 5π�δραση δυτικLν YEλληνικLν διαλNκτων Mπως V Λα-
κωνικQ. Π.:. τελειCνει �π< π-νω πρ<ς τG κ-τω µ0 τ
ν iν�µαστικ
 πληθ.
τ�? θηλυκ�? τ�? jριστικ�? [ρθρ�υ j/V/τ< µ0 �ρκτικ< iδ�ντικ< σFµφων�
τE -τ-, καP γ�νεται -ται-.
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T
ν στιγµ
 π�8 V τραγeωδ�α �νι:νεFει τ
ν «TY7ριν» (“Onδ�π�υς TFραν-

ν�ς”, “B-κ:αι” κ.λπ.) yς �δυναµ�α �ναγνCρισης τLν jρ�ων τLν πρ-@εCν

µας, �f ΠυθαγEρει�ι �νακαλFπτ�υν Mτι V διαγCνι�ς τ�? τετραγCν�υ εWναι

�σFµµετρη µ0 τ
ν πλευρ- τ�υ καP Mτι V σ:Nση τ�υς δ0ν εWναι «ρητQ». Στ
ν συ-

νN:εια �νακαλFπτεται �π< µαθηµατικ�8ς –π�8 εWναι καP φιλEσ�φ�ι–, πEσ�

δ�κι� εW:ε j YHσ��δ�ς: r:ι µEν� V ρ�Oα τ�? 2 �λλG καP τ�? 3, τ�? 5, �ς τ< 11

εWναι «Nρρητ�ι» �ριθµ��, πρ4γµα π�8 �π�δεικνFει Mτι τ< [πειρ� συνυπ-ρ-

:ει µNσα στ< πNρας1. «Π9ρας δ8 κα# Bπειρ*αν 0ν +αυτ�Dς σ1µφυτ�ν 0�	ντων»
(Πλ-των, «Φ�λη;�ς» 16 c).

EWναι γνωστ< �π< τ
ν παρ-δ�ση, Mτι �f ΠυθαγEρει�ι �νακ-λυψαν τ
ν ση-

µασ�α τLν �ριθµLν «µετρCντας» τG κατ-λληλα διαστQµατα µι4ς παλλEµενης

:�ρδAς καP διαπιστCν�ντας Mτι �f m:�ι καP τG κFρια µ�υσικG διαστQµατα

µπ�ρ�?ν  νG 5κφραστ�?ν µ0 kπλ0ς �ριθµητικ0ς �ναλ�γ�ες µετα@8 τLν τεσ-

σ-ρων πρCτων �κερα�ων �ριθµLν. ΛNγεται, Mτι j {Iππασ�ς κατασκεFασε

τNσσερις :-λκιν�υς δ�σκ�υς µ0 τ
ν qδια δι-µετρ� �λλG µ0 διαφ�ρετικ< π-:�ς:

j α´ mταν 3 φ�ρ0ς πα:Fτερ�ς τ�? δ´.

H KATHΓOPIOΠOIHΣH AΠO TOYΣ ΠYΘAΓOPEIOYΣ

H EΠANAΣTAΣH TΩN «APPHTΩN»
APIΘMΩN ΣTHN EΛΛHNIKH ΣKEΨH

OS συνIπειες στ� Θεωρ�α τ45 X34υς
καT J 1νατρ4π� τUν VδεUν τ#ς B�:λ4υ

1. K. Kαστ�ρι-δης, «YH �Aρ:α�α YEλληνικ
 ∆ηµ�κρατ�α καP V σηµασ�α της γιG µ4ς σQµερα», 5κδ. {Yψι-
λ�ν, �AθQνα 1986, σελ. 43· 5π�σης J. Hambidge, «The Elements of Dynamic Symmetry», N.Y. Dover Publ.
1976 · 5π�σης T.L. Heath, «History of Greek Mathematics», vol. I, Oxford Univ. Press, N.Y. 1981.

pAν γιG τ
ν κατανEηση τAς 5@Nλι@ης τAς �ρ:α�ας RλληνικAς θρη-
σκε�ας εWναι �παρα�τητη V γνCση τAς π-λης τAς πEλεως-κρ-τ�υς
κατG τLν µεγ-λων γενLν καP V �nκει�π��ηση τAς πρ�γ�ν�λατρ�ας
τ�υς, γιG τ
ν 5@Qγηση τAς φιλ�σ�φ�ας τAς �ρ:α�ας θρησκε�ας εWναι
�ναγκα�α V γνCση τAς 5πιστηµ�νικAς πρ�Eδ�υ τAς 5π�:Aς 5κε�νης.
{Oπως V �ρ:α�α πEλις 9γινε κρ-τ�ς π�λεµCντας καP περι�ρ�O�ντας
τ< 5θιµικ< δ�και� τLν µεγ-λων γενLν, 9τσι καP τ< nδε�λ�γικ< πλα�-
σι� τAς �ρ:α�ας θρησκε�ας διαµ�ρφCθηκε 5ν µNρει �π< τ
ν �ν--
δει@η καP 5π�λυση τLν γεωµετρικLν πρ�;ληµ-των, π�8 mλθαν νG
5πι;ε;αιCσ�υν M,τι εW:ε γεννQσει V «σFµµει@η» jµηρικ�? ∆ωδεκ--
θε�υ καP πρ�-�µηρικLν :θ�ν�ων λατρειLν.



MO ΠυθαγAρας καJ \ σO+λ= τ+υ πρ+κ;λεσαν Wπαν;σταση στNν καθ’ ]λ+υ MEλληνικN
Σκ>ψη µG τNν Rνακ;λυψη τQν «Rρρ=των» RριθµQν. (<Eθνικ0 M+υσε*+ NεαπAλεως.)
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MO Πλ;των, d dπ+*+ς Rντελ=φθη ]τι µ>σα στ0 π>ρας oπ;ρOει τ0 aπειρ+ν («Φ9λη-
K+ς» 16 c), πρ+εV>τεινε τNν WπαναστατικN Rνακ;λυψη τQν «Rρρ=των» RριθµQν στ0ν

τ+µ>α τ4ς φιλ+σ+φ9ας. (Πρ+τ+µN τ+C 380 π.X. στ0 M+υσε*+ NAρφ+κ.)
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KτυπCντας αJτ�8ς τ�8ς :-λκιν�υς δ�σκ�υς j {Iππασ�ς 9δινε Zναν kρµ�-

νικ< m:� στ�8ς παρισταµNν�υς «�κ�υσµατικ�8ς» µαθητNς. �AνακαλF-

πτ�ντας �f ΠυθαγEρει�ι Mτι V kρµ�ν�α συν�σταται στ< νG µεταφρ-σ�υ-

µε σ0 K:�υς τ�8ς �ριθµητικ�8ς λEγ�υς, ταFτισαν τ
 M�υσικ
 µ0 τG Mα-

θηµατικ-.

T< σ:Nδι� τLν Πυθαγ�ρε�ων mταν, νG δCσ�υν σ’ jλEκληρη τ
 ΦFση Zνα µα-

θηµατικ< ̂ πE;αθρ�, πιστεF�ντας Mτι �νακ-λυψαν στ�8ς �ριθµ�8ς τ
ν OJσ�α

τ�? }Oντ�ς, τ
ν jπ��α τ
ν qδια περ�π�υ 5π�:
 �ναOητ�?σαν �f περ�φηµ�ι

Πρ�σωκρατικ�P φιλEσ�φ�ι1. ΓιG νG τ< πετF:�υν αJτ< �f ΠυθαγEρει�ι, 9πρε-

πε νG µελετQσ�υν τ
ν qδια τ
ν φFση τLν �ριθµLν 5κτ<ς Λ�γιστικAς, �νυ-

ψCν�ντας τ
 Λ�γιστικ
 π-νω καP πNρα �π< τPς ^π�λ�γιστικ0ς �ν-γκες τLν

5µπEρων. YO τρEπ�ς 5νασ:Eλησης τLν Πυθαγ�ρε�ων µ0 τ�8ς �ριθµ�8ς �Jδε-

µ�α σ:Nση 9:ει µ0 τ
 σηµεριν
 �λγε;ρικ
 συµ;�λικQ. �EπρEκειτ� γιG Zναν

καθαρG xπτικ0 καP παραστατικ0 τρEπ�. K-θε �ριθµ<ς συµ;�λιOEταν µ0 µ�α

τελε�α (στιγµ
 l «ψ(φ�»), π�8 δ�νει Zνα iπτικ< σAµα στ
ν παρ-σταση τLν

�ριθµLν2.

}Eτσι 9:�υµε:

1 2 3 4 6 κ.λπ.

• • • • • • •
• • • • • •

• • •
M0 τ
 µNθ�δ� αJτ
 δινEταν πρωταρ:ικ
 σηµασ�α στ
 λειτ�υργ�α τAς Mρα-

σης, γιατP τG σ:Qµατα mσαν τG πι< κατ-λληλα, γιG νG δε�@�υν τPς σ:Nσεις

�ν-µεσα στ�8ς �ριθµ�Fς. YH πρCτη κατηγ�ρι�π��ηση τLν �ριθµLν �π< τ�8ς

ΠυθαγEρει�υς �φωρ�?σε στ< :ωρισµ< περιττLν καP �ρτ�ων. }Aρτι�ς εWναι j

�ριθµEς, π�8, παριστ-µεν�ς µ0 µ�α σειρLν «ψ�φων», µπ�ρεT νG :ωριστUA σ0

δF� qσα µNρη. Π.:.

4 6

�Aντ�θετα, στ�8ς περιττ�8ς �ριθµ�8ς π-ντα «περισσεFει» κ-τι. Π.:.

3 5 7
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1. W. Guthrie, «A History of Greek Philosophy», vol. 6, Cambridge 1962-1981· W. Windelband - H. Heimsoeth,
«�Eγ:ειρ�δι� τAς YIστ�ρ�ας τAς Φιλ�σ�φ�ας», 9κδ. M.I.E.T., µετφ. N. Σκ�υτερEπ�υλ�ς, τ. I, �AθQνα 1980·
G.S. Kirk - J.E. Raven - M. Schofield, «Of Πρ�σωκρατικ�P ΦιλEσ�φ�ι», 5κδ. M.I.E.T., µετφ. ∆. K�Fρτ�-
;ικ, �AθQνα 1988· E. Zeller - W. Nestlè, «YIστ�ρ�α τAς YEλληνικAς Φιλ�σ�φ�ας», 5κδ. «YEστ�α», µετ. X. Θε-
�δωρ�δης, �AθQνα 1980· J. Burnet, «Early Greek Philosophy», London 1930.

2. Of ΠυθαγEρει�ι �ντιλαµ;-ν�νταν τ�8ς �ριθµ�8ς (5τυµ. 5κ ρ�Oας *�ρ-ι >Bραρ*σκω = τακτ�π�ιL) yς
yρισµNνα πλQθη yρισµNνων �ντικειµNνων. Bλ. B.L. van der Waerden, «Math. Annalen», vol. 120 / 1948,
pp. 127-53, 676-700· W. Burket, «Love and Science in Ancient Pythagoreanism», [γγλ. µετφ. (Cambridge,
Mass, 1972).

•  •  / •  • •  •  •  /  •  •  •

•  •  / •• /  •  •• / •• / • •  •  •  / •• /  •  •  •



M’ αJτ<ν τ<ν τρEπ� παρ-στασης τLν �ριθµLν εWναι φανερE, πLς �f Πυ-

θαγEρει�ι �νNπτυ@αν τG γνωστG θεωρQµατα: τ< [θρ�ισµα �ρτ�ων εWναι [ρτι�ς

l τ< [θρ�ισµα περιττ�? πλQθ�υς περιττLν εWναι περιττ<ς κ.λπ.

M0 τ
ν qδια παραστατικ
 συµ;�λικ
 �f ΠυθαγEρει�ι 9καναν λEγ� γιG πρC-

τ�υς, τNλει�υς, φ�λι�υς, τρ�γων�υς, τετρ-γων�υς κ.λπ. �ριθµ�Fς. YH σFγ:ρ�-

νη 9κφραση «τετρ-γων� �ριθµ�?» πρ�Nρ:εται �π< τPς ΠυθαγEρειες θεωρQ-

σεις γιG «τετρ-γων�υς �ριθµ�Fς»:

4 9 16

• • •  •  • •  •  •  •
• • •  •  • •  •  •  •

•  •  • •  •  •  •
•  •  •  •

T< πι< σηµαντικ< �π�τNλεσµα, στ< jπ�T� κατNλη@αν �f ΠυθαγEρει�ι µ0 τ


µελNτη τLν παραστατικLν �ριθµLν, εWναι V µNθ�δ�ς γιG τ
ν εsρεση τLν «Πυ-

θαγ�ρε�ων Tρι-δων» (τρεTς φυσικ�P �ριθµ�P α, ;, γ �π�τελ�?ν πυθαγEρεια

τρι-δα, |ν nκαν�π�ι�?ν τ
 σ:Nση α2 � ;2 = γ2).

YO ΠρEκλ�ς στ< ;ι;λ�� τ�υ «YYπEµνηµα εnς EJκλε�δην» �π�δ�δει στ<ν Πυ-

θαγEρα τ
ν εsρεση τLν Πυθαγ�ρε�ων Tρι-δων τAς µ�ρφAς ν, , ,

Mπ�υ ν περιττ<ς µεγαλFτερ�ς τ�? 1.

pAς σηµειωθUA 5δL, Mτι τ< «Mεγ-λ� ΘεCρηµα τ�? Φερµ-» – π�F, 5πειδ


�κEµα δ0ν 9:ει �π�δει:θA |ν nσ:FUη xv + yv = zv γιG κ-θε v, λNγεται «Enκα-

σ�α Fermat» – εW:ε �φετηρ�α τPς ΠυθαγEρειες Tρι-δες, Mπως τPς διNσeωOε

j ∆ιEφαντ�ς1. Of fστ�ρικ�P τLν µαθηµατικLν 9:�υν �π�δε�@ει, Mτι ε^ρN-

σεις τNτ�ι�υ εqδ�υς µαθηµατικLν τFπων µπ�ρ�?ν νG δικαι�λ�γηθ�?ν µ0

;-ση τ
ν ΠυθαγEρεια θεωρ�α τLν παραστατικLν �ριθµLν.

YΩστEσ� V µεγαλFτερη �νακ-λυψη τLν Πυθαγ�ρε�ων εWναι 5κε�νη τLν

«Bρρ�των» (�σFµµετρων) �ριθµLν, π�8 συγκλEνισε 5κ θεµελ�ων jλEκληρη

τ
ν �Aρ:α�α YEλληνικ
 ΣκNψη καP καθCρισε τ
ν π�ρε�α τAς 5πιστQµης σ’

jλEκληρ� τ<ν �ρ:αT� Rλληνικ< κEσµ�. AJτ< 9γινε µ0 τ
ν �πEδει@η τAς sπαρ-

H EΠANAΣTATIKH ANAKAΛYΨH TΩN «APPHTΩN»

ν2+1
�

2

ν2-1
�

2
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1. YO ΦερµG εW:ε γρ-ψει στ< περιθCρι� τ�? ;ι;λ��υ τ�? ∆ιEφαντ�υ δ�πλα στ< τµAµα II, 8 «N� διασπαστ̀(
nνας τετρAγων�ς Bριθµ=ς σ8 δ1� Nλλ�υς τετρAγων�υς Bριθµ�1ς» τG R@Aς: «EVναι Bδ1νατ� ν� 7ρεθ̀( λ1-
ση στ-ν 0K*σωση x3 + y3 = z3 o στ-ν 0K*σωση x4 + y4 = z4 παρ� µ	ν� στ-ν 0K*σωση x2 + y2 = z2. |E�ω 7ρεD
τ-ν Bπ	δειKη, Bλλ� τ= περιθ ρι� εVναι π�λL στεν= γι� ν� τ- �ωρ9σ̀η.»: D. J. Struik, «Συν�πτικ
 YIστ�-
ρ�α τLν MαθηµατικLν», 5κδ. «Zα:αρEπ�υλ�ς», �AθQνα 1982, σ. 173.



@ης εJθυγρ-µµων τµηµ-των, π�8 δ0ν 9:�υν κ�ιν< µNτρ� µNτρησης. ΠιθανLς

τ< κ�νητρ� γι’ αJτ
 τ
ν �νακ-λυψη mταν τ< 5νδιαφNρ�ν τLν Πυθαγ�ρε�ων

γιG τ<ν γεωµετρικ< µNσ� (α:; = ;:γ), π�8 mταν καP σFµ;�λ� τAς �ριστ�κρα-

τ�ας. T< 5ρCτηµα γιG τ< π�ιEς εWναι j γεωµετρικ<ς µNσ�ς τLν δF� fερLν συµ-

;Eλων 1 καP 2 jδηγεT στ
 µελNτη τ�? λEγ�υ τAς πλευρ4ς καP τAς διαγων��υ

τ�? τετραγCν�υ. �Aπεδε�:θη, Mτι j λEγ�ς αJτ<ς δ0ν mταν δυνατ<ν νG 5κφρα-

στUA µ0 αJτ�8ς τ�8ς �ριθµ�8ς π�8 σQµερα �π�καλ�?µε «ρητ�Lς» (= �κNραι-

�ι l κλ-σµατα).

}Eτσι τετρ-γων� µ0 πλευρG α=1 9:ει διαγCνι� �2� ([ρρητ�ς), µ0 πλευρG

α=2 V διαγCνι�ς εWναι �8� ([ρρητ�ς), µ0 πλευρG α=3 V διαγCνι�ς εWναι �1�8�
([ρρητ�ς) κ.�.κ.1 pAν V πλευρG τετραγCν�υ εWναι ρητ<ς �ριθµ<ς (δηλ. �κN-

ραι�ς l κλ-σµα), τEτε V διαγCνιEς τ�υ εWναι [ρρητ�ς (δηλ. «�ριθµ<ς» :ωρPς

πNρας). Of ΠυθαγEρει�ι �νακ-λυψαν, Mτι V πλευρG καP V διαγCνι�ς τ�? τε-

τραγCν�υ εWναι RσSµµετρες.

YH �συµµετρ�α δ0ν φα�νεται· εWναι �Eρατη: T< πεπερασµNν� εJθFγραµµ�

τµAµα, π�8 �π�τελεT τ
 διαγCνι�, 9:ει yστEσ� [πειρ� µAκ�ς!

ΠLς εWναι δυνατEν, 5νeL V πλευρG τ�? τετραγCν�υ 9:ει µAκ�ς 1 (jπ�ιασ-

δQπ�τε µ�ν-δας µNτρησης), V διαγCνι�ς νG 9:Uη τ< [πειρ� µNγεθ�ς τAς �2

(= 1,4142135...), 5νL Mλ�ι παρατηρ�?µε Mτι εWναι πεπερασµNν� εJθFγραµµ�

τµAµα; }Aρα τ< [πειρ� 5νυπ-ρ:ει µNσα στ< πεπερασµNν� καP τ< :-�ς/παρ--

λ�γ� µNσα στ<ν κEσµ�/λ�γικQ! TG µεγNθη αJτ-, γιG τG jπ�Tα δ0ν ^πAρ:ε

(ρητ<ς) �ριθµ<ς π�8 νG τG µετρ4, �f ΠυθαγEρει�ι τG �νEµασαν «Nλ�γα»,
δηλ. �νNκφραστα. (ΣQµερα τG λNµε «Nρρητα».)

T< 5κπληκτικ< στ
ν �νακ-λυψη αJτ
 δ0ν εWναι µEν� Mτι γκρNµιOε τ
ν �ντ�-
ληψQ τ�υς γιG τ<ν κEσµ� καP τ�8ς �ριθµ�Fς· 9φερνε 5π�σης τ< παρ-λ�γ�
στ<ν κEσµ� (=τ-@η) τLν Πυθαγ�ρε�ων καP τAς µαθηµατικAς λ�γικAς: ΠLς
εWναι δυνατ<ν νG µ
ν µπ�ρUA νG µετρηθUA V πεπερασµNνη διαγCνι�ς τ�? τε-
τραγCν�υ;
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1. YH εsρεση τAς διαγων��υ γ�νεται ε�κ�λα µ0 ;-ση τ< ΠυθαγEρει� θεCρηµα. }Eστω τετρ-γων�

KατG τ< ΠυθαγEρει� θεCρηµα ∆B2 = A∆2 + AB2 τ< τετρ-γων� τAς ^π�τε�ν�υσας nσ�?ται µ0 τ< [θρ�ι-

σµα τLν τετραγCνων τLν δF� [λλων πλευρLν. }Eτσι ∆B2 = A∆2+AB2 = 12+12 = �2�.

A B

∆ Γ
α=1



T
ν �νακ-λυψη τAς �συµµετρ�ας �f ΠυθαγEρει�ι πρ�σπ-θησαν νG τ
ν

κρατQσ�υν µυστικQ ([ρρητη). ∆0ν τ< κατ-φεραν· j {Iππασ�ς j Mεταπ�ντTν�ς

διNδωσε τ< τρ�µερ< µυστικ< καP ;ρAκε κατG τ
ν παρ-δ�ση �nκτρ< διG πνιγ-

µ�? θ-νατ�... }Eτσι πιG τ<ν 5� αn. π.X. Mλ�ι �f {Eλληνες γνCριOαν, Mτι δ0ν εWναι

τ< π4ν �ριθµητ<ν καP ^π�ταγµNν� στ< ΛEγ�, δ0ν εWναι «ρητ	ν». [Of Πυθα-

γEρει�ι, Mπως λNει j �Aριστ�τNλης1, �πNδει@αν τ
ν �συµµετρ�α µ0 τ
ν «εnς

[τ�π�ν �παγωγQν» τ�? YIππ�κρ-τη τ�? X��υ2: }Eστω j λEγ�ς δ:α, Mπ�υ

δ=διαγCνι�ς καP α=πλευρG τετραγCν�υ, δηλ. 9στω �2=ρητEς. ΣFµφωνα µ0

τ< ΠυθαγEρει� θεCρηµα: δ2=2α2, Mπ�υ τ< δ2, [ρα καP τ< δ, θG εWναι [ρτια. T<

α λ�ιπ<ν θG 9πρεπε νG εWναι περιττE, �φ�? τ< κλ-σµα δ:α τLν συµµNτρων

εWναι �ν-γωγ� (δ0ν ̂ π-ρ:ει �ριθµ<ς π�8 νG διαιρUA ταυτE:ρ�να καP τ�8ς δF�

Mρ�υς τ�υ). }Aρα, |ν =2r, τEτε α2ι=2r2. ΣυνεπLς καP τ< α εWναι [ρτι�ς – Mπερ

[τ�π�ν!]

YH �νακ-λυψη τAς �συµµετρ�ας mταν «λ�γικ< σκ-νδαλ�» ;Eµ;ας µεγα-

τEννων γιG τ�8ς �ρ:α��υς {Eλληνες. �Aφ�? ^π-ρ:�υν εJθFγραµµα τµQµατα

πεπερασµNν�υ µQκ�υς, π�8 Mµως δ0ν εWναι µετρQσιµα, mταν RπEµεν� νG µπ�ρUA

νG διασπαστUA Zνα πεπερασµNν� τµAµα σ0 �πειρ-ριθµα µικρG τµQµατα, Mπ�υ

τ< καθNνα νG 9:Uη πεπερασµNν� µAκ�ς. YO ZQνων j �Eλε-της πρ�σπαθCντας

ν’ �π�δε�@Uη τ
 θεωρ�α τ�? Παρµεν�δη γιG τ
ν �νυπαρ@�α τAς κ�νησης δια-

τFπωσε τG τNσσερα «ΠαρAδ�KA» τ�υ («�A:ιλλεFς», «BNλ�ς», «∆ι:�τ�µ�α»,

«Στ-δι�ν») δηµι�υργCντας µιGν �ναταρα:Q, π�8 j �ντ�κτυπEς της µπ�ρεT καP

σQµερα νG παρατηρηθUA: «}Eστω Mτι θNλω νG π-ω �π< τ< A σηµεT� στ< B

περπατCντας π-νω σ0 µιG ν�ητ
 γραµµ
 π�8 τG συνδNει. ΓιG νG φτ-σω στ<

B, πρNπει πρLτα νG διασ:�σω τ< µισ< τAς �πEστασης

�
A

2

B
� καP κατEπιν τ< �

A

4

B
�, τ< �

A

8

B
� κ.�.κ., :ωρPς π�τ0 νG µπ�ρL κ|ν νG @εκινQ-

σω!» (δι:�τ�µ�α)1.

TG παρ-δ�@α τ�? ZQνων�ς µαOP µ0 τ
ν ΠυθαγEρεια �νεκ-λυψη τAς �συµ-

µετρ�ας διαγων��υ καP πλευρ4ς τετραγCν�υ θNλ�υν νG τ�ν�σ�υν (παρµενι-

δικLς!) 5π�σης τPς �ντιφ-σεις τLν 5νν�ιLν τAς κ�νησης καP τ�? :ρEν�υ. Kαµ-

µιG fκαν�π�ιητικ
 �πEπειρα δ0ν 9:ει γ�νει µN:ρι σQµερα γιG τ
ν [ρση αJτLν

τLν �ντιφ-σεων2.

�Aπ< τ< Mλ� µαθηµατικ< �nκ�δEµηµα τLν Πυθαγ�ρε�ων τρεTς εWναι �f �ρ:0ς

OI ΣYNEΠEIEΣ ΣTHN EΛΛHNIKH ΣKEΨH
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π�8 5πηρNασαν τ
 φιλ�σ�φικ
 καP θρησκευτικ
 σκNψη τLν �ρ:α�ων YEλλQνων:

YH �νυπαρ@�α τAς 9νν�ιας τ�? µηδενEς, π�8 �πNκλειε j συµ;�λισµ<ς

τLν �ριθµLν yς «τελειLν» (ψQφων), π�8 �κ�λ�υθ�?σαν �f ΠυθαγE-

ρει�ι. (T< µηδ0ν yς 0) – 5κ τAς λN@εως «OJδ0ν» – 5µφαν�Oεται γιG πρCτη

φ�ρG στ�8ς π�νακες τ�? KλαFδι�υ Πτ�λεµα��υ, 2�ς αn. µ.X. Π.:. O, µO´, η´´,

δηλ.: 0°, 47´, 8´´.)

YH µ
 θεCρηση τ�? 1 yς �ριθµ�?. «�Aριθµ=ς δ8 τ= 0κ µ�νAδων συ-
γκε*µεν�ν πλ(θ�ς» (EJκλ. Z´, jρ. 2). Γι’ αJτ< καP �f ΠυθαγEρει�ι τ<ν

�ριθµ< 1, συµ;�λιOEµεν� �π< µ�α τελε�α (•), δ0ν µπ�ρ�?σαν νG τ<ν κατατ--

@�υν ��τε στ�8ς [ρτι�υς ��τε στ�8ς περιττ�8ς καP τ<ν ταFτιOαν µ0 τ< σFµ;�λ�

τAς θεEτητας.

YH �νακ-λυψη τAς �συµµετρ�ας 5πανNφερε –µ0 5πιστηµ�νικ< πιG τρEπ�

– τ< παρ-λ�γ� καP τ< :α�τικ< στPς �ντιλQψεις τLν �ρ:α�ων YEλλQ-

νων. T< X-�ς mταν V πηγ
 τ�? παντ<ς Mπως εW:ε πεT j YHσ��δ�ς.

Of :θEνιες λατρεTες καP τG τερατEµ�ρφα rντα (Γ�ργEνες, MNδ�υσες, KAρες,

Σφ�γγες, Tιτ-νες κ.λπ.) δ0ν :-θηκαν µ0 τ
ν 5πικρ-τηση τ�? ΛEγ�υ καP τ�?

∆ιEς... {Oλη V τραγικ
 π��ηση τAς 5π�:Aς περP τ<ν Πελ�π�ννησιακ< ΠEλε-

µ� αJτ
 τ
ν �λQθεια 9ρ:εται νG διακηρF@Uη. AJτ< π�8 φα9νεται πεπερασµN-

ν� κρF;ει µNσα τ�υ τ< :-�ς καP µπ�ρεT νG εWναι µ
 µετρQσιµ�. Kι Mπως λNει

j X�ρ<ς στ
ν «�AντιγEνη»: «τ= κακ=ν δ�κεDν π�τ’ 0σθλ=ν τ}I δ’ 2µµεν Zτ}ω
φρ9νας θε=ς Nγει πρ=ς Nταν» (622-624). [Mετ.: T< κακ< φαντ-Oει καλ< στ<

ν�? 5κε�ν�υ π�8 θε<ς στ
 συµφ�ρG τ<ν π-ει.]

∆ιαµαντ4ς K+Sτ+υλας
ΦιλEλ�γ�ς

[Σ� πρ�σε
�ς τε
�ς: O� �ρρητ�ι �ριθµ�� στ�ν �Eλληνικ� K�σµ�λ�γ α.]

γ)

:)

YH �νυπαρ@�α αJτ
 τAς 9νν�ιας τ�? µηδεν<ς 5@ωστρ-κιOε κ-θε θεωρ�α γιG
∆ηµι�υργ�α ex nihilo (B�;λ�ς) �π< τPς κ�σµ�λ�γικ0ς �ντιλQψεις τLν �ρ:α�-
ων YEλλQνων.

α)
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µη. MHσ9+δ+ς
«XαDρε, 4Hσ*�δε, δ#ς P7�σας κα# δ#ς τAφ�υ Bντι7�λ�σας», 2λεγε τ= δ(θεν πινδα-

ρικ=ν 0π*γραµµα! ΠρAγµατι δυ= φ�ρ8ς 2�ησε κα# δυ= φ�ρ8ς κατ(λθε στ=ν τAφ� $ γνω-
στ	ς µας π�ιητ�ς, Bφ�! πρ	κειται περ# δ1� διαφ�ρετικIν πρ�σ πων µ8 τ= Wδι� bν�-
µα, π�L µ8 τ=ν �ρ	ν� συγ�ωνε1θηκαν· κα# $ µ8ν παλαι=ς >π(ρKε Λ�κρ=ς κα# συν9-
γραψε 7*7λ�υς +κκα*δεκα (16), µεταKL τIν $π�*ων P «Θε�γ�ν*α», αR «�H�Dαι» κα# P
«�Aσπ#ς 4Hρακλ9�υς», $ δ8 νε τερ�ς, π�L κατ�γετ� Bπ= τ-ν K1µη τ(ς A_�λ*δ�ς, κα-
τ�ικ�!σε στ-ν |Aσκρα τ(ς B�ιωτ*ας κα# συν9γραψε τ= «|Eργα κα# 4Hµ9ραι», nνα δι-
δακτικ= 2π�ς µ8 πρ�τρ�π8ς κα# παραιν9σεις γι� 0ργασ*α κα# δικαι�σ1νη, Bπευθυν	-
µενες φαιν�µενικ� µ8ν πρ=ς τ=ν Bδελφ	 τ�υ Π9ρσην, �5σιαστικ� δ8 πρ=ς Zλ�υς µας.

4O τA�α Bγ�ν µεταKL 4Oµ�ρ�υ κα# 4Hσι	δ�υ, π�L Bναφ9ρεται >π= τ�! Πλ�υτAρ��υ,
Bπ�τελεD εhρηµα τIν �Aθηνα*ων δασκAλων, �R $π�D�ι τ= �ρησιµ�π�ι�!σαν γι� διδα-
κτικ�Lς λ	γ�υς· στηρ*�εται :στ	σ� κα# στ= πρ��*µι�ν τ(ς «Θε�γ�ν*ας», Zπ�υ $ π�ι-
ητ-ς Bντιδιαστ9λλει τ=ν κ	σµ� τ�υ, π�L εVναι $ κ	σµ�ς τ(ς «ε5κυκλ9�ς Bληθε*ης», Bπ=
τ=ν κ	σµ� τ(ς π�ικιλ	�ρωµης π�λυµ�ρφ*ας κα# τ(ς Bπατηλ(ς πιθαν	τητ�ς, τ=ν κ	σµ�
πρ�φανIς τ�! 4Oµ�ρ�υ. OR 4EλικωνιAδες M�!σες, π�L «K9ρ�υν ν� 0µφαν*��υν τ� ψε1-
δη :ς BληθινA», >π	σ��νται στ=ν Λ�κρ= π�ιητ- ν� τ�! 0Kιστ�ρ�σ�υν τ-ν καθαρ-
«�Aλ�θεια» Zπως Bκρι7Iς P θε� στ=ν Παρµεν*δη... Πρ	κειται γι� τ-ν Bπ�φασιστικ-
στιγµ- τ(ς γεν9σεως τ(ς παγκ�σµ*�υ φιλ�σ�φ*ας, π�L 2φεραν στ= φIς τ� Bγλα� τ9-
κνα τ�! ∆ι=ς κα# τ(ς Mνηµ�σ1νης, �R �OλυµπιAδες M�!σες. 4O π�ιητ-ς �ητεD ν� µAθ̀η
τ= «τ# iν, 0στ# κα# 2σται 0K Bρ�(ς»· τ# >π(ρ�ε 0K >παρ�(ς κα# 0K α5τ�! δηµι�υργ�θη-
καν τ� πAντα· π�ι= εVναι τ= Bπ	λυτα πρωταρ�ικ	, Bναλλ�*ωτ� κα# Bµ�ρφ�π�*ητ� bν,
π�L µ9σα τ�υ φ9ρει τ-ν δυνατ	τητα ν� γ*νεται τ� πAντα... ∆υ= 2νν�ιες Bπ�ρρ*πτ�νται
0K >παρ�(ς: P 2νν�ια τ�! µηδεν=ς κα# P 2νν�ια τ�! δηµι�υργ�! θε�! o Bνθρ π�υ. �Aν
κα# τ= π�*ηµα θ� µπ�ρ�!σε ν� �αρακτηρισθ̀( κα# :ς XYµν+ς στ0ν ∆9α, 0ν τ�1τ�ις, γ*-
νεται σαφ9ς, $ ZεLς δ8ν εVναι παρ� τ= bργαν� τ(ς παγκ�σµ*�υ τAKεως κα# $ 0γγυητ-ς
τ(ς E_ρ�νης, τ(ς E5ν�µ*ας κα# τ(ς A_δ�!ς σ’ nναν κ	σµ� τελειωµ9ν�. 4H Bρ��, τ-ν
$π�*α Bνα�ητεD $ π�ιητ�ς, λ9γεται XA�ς κα# σηµα*νει τ=ν �Iρ� κα# τ-ν hλη σ8 κατA-
σταση 0σ�Aτης Bµ�ρφ*ας. M9σα στ= �A�ς 0νυπAρ��υν Zλες �R π�ι	τητες κα# πρ�πAντων
$ κ�σµ�γ�νικ=ς |Eρως, P δηµι�υργικ- δ1ναµη τ�! παντ	ς, π�L παρAγει �ε1γη Bντι-
θετικIν δυνAµεων κα# µ�ρφ νει κ	σµ�υς. T= XA�ς κα# $ |Eρως Bπ�τελ�!ν Pσι	δειες
2νν�ιες κα# 2κτ�τε �R�σδ�π�τε $µιλεD γι’ α5τ8ς Nµεσα o 2µµεσα, εVν’ 0πηρεασµ9ν�ς Bπ=
τ=ν π�ιητ- συνειδητ� o Bσυνε*δητα.

T= «�H�Dαι» o «ΓυναικIν κατAλ�γ�ς» o qπλIς «KατAλ�γ�ς» Bπ�τελεD 0κτεν( γενε-
αλ�γικ=ν π*νακα 0κ µητρικIν �ι�Iν. Πρ	κειται περ# Pρω�γ�νικ�! π�ι�µατ�ς, π�L
0KυµνεD τ� π�λ1φηµα δωρικ� κα# α_�λικ� γ9νη, 0ν}I παρAλληλα Bπη�εD µν(µες τ(ς πα-
µπAλαιας µητριαρ�ικ(ς περι	δ�υ, λε*ψανα τ(ς $π�*ας πιθαν=ν ν� διασ} �ωνται Bκ	-
µη στ-ν Λ�κρ*δα κα# τ-ν A_�λ*δα. 4H «�Aσπ#ς 4Hρακλ9�υς» τ9λ�ς Bπ�τελεD κακ	τε�ν�ν
Bπ�µ*µηση τ(ς «�Aσπ*δ�ς �A�ιλλ9ως»· κα# αR µ8ν «�H�Dαι» πρ�δ*δ�υν τ=ν τ	π� κατα-
γωγ(ς τ�! π�ιητ�!, P δ8 «�Aσπ#ς» τ=ν �ρ	ν� π�L 2�ησε, $ $π�D�ς εVναι πλησι9στερα
πρ=ς 0µ\ς 0ν σ�9σει πρ=ς 0κεDν�ν τ�! 4Oµ�ρ�υ κα# µAλιστα κατ� 400 2τη, σ1µφωνα µ8
τ=ν �Hρ	δ�τ�. 

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



4O A_�λεLς 4Hσ*�δ�ς πρ�σπAθησε ν� λ1σ̀η τ= πρ	7ληµα τ(ς παρακµ(ς κα# τ�! 0κφυ-
λισµ�!, π�L πρ�σ7Aλλ�υν τ=ν Nνθρωπ� κατ� περι	δ�υς, nνα πρ	7ληµα γενετικ(ς φ1-
σεως, Nρα Nλυτ� δι� τ(ς λ�γικ(ς. 4H +ρµηνε*α τ9τ�ιων πρ�7ληµAτων 0πι7Aλλει τ-ν µε-
τα7�λ- τIν λ�γικIν στ�ι�ε*ων κα# δεδ�µ9νων σ8 σταθµ�Lς �ρ�νικ(ς διαδ��(ς, τ-ν
ε_σαγωγ- δηλαδ- τ(ς κ*νησης κα# τ(ς δρAσης, πρAγµατα π�L Bπ�τελ�!ν τ� �αρα-
κτηριστικ� γνωρ*σµατα τ�! µ1θ�υ, τ�! $π�*�υ P 0γκυρ	της 0Kαρτ\ται Bπ= τ-ν +ρµη-
νευτικ� τ�υς πληρ	τητα κα# τ-ν 0σωτερικ� τ�υς Bλληλ�υ�*α.

4O π�ιητ-ς πραγµατε1εται δυ= µ1θ�υς, π�L εVναι Bλληλ9νδετ�ι κα# Bλληλ�συµπλη-
ρ�1µεν�ι: T=ν µ!θ� τ(ς Πανδ ρας κα# τ=ν µ!θ� τIν γενIν, �R $π�D�ι Bναφ9ρ�νται
στ-ν παλι�-καλ- 0π���, Zταν �R Nνθρωπ�ι ��!σαν Nνευ κ	πων, 7ασAνων κα# δυστυ-
�*ας, µι� 0π��- π�L �Aθηκε $ριστικ� 0Kαιτ*ας τ(ς π�νηρ*ης κα# τ(ς δ�λ*ης τ9�νης τ�!
Πρ�µηθ9ως, $ $π�D�ς πρ�κAλεσε τ-ν Qργ-ν τ�! ∆ι	ς, 0Kαπατ ντας τ�ν µ8 τ= γνωστ=
τ9�νασµα. 4O ZεLς γι� τιµωρ*α 2στειλε στ=ν �Eπιµηθ9α κα# τ�Lς Bνθρ π�υς τ-ν Παν-
δ ρα, φ�ρτωµ9νη µ8 τ= πλ(ρες κακIν πιθAρι, τ= $π�D�, :ς γνωστ	ν, Nφησε ν� 0κκε-
νωθ̀( µεταKL τIν Bνθρ πων. |Eκτ�τε Zλες �R κακ*ες κυκλ�φ�ρ�!ν 0λε1θερα µεταKL τIν
Bνθρ πων πλ-ν τ(ς 0λπ*δ�ς, π�L µ	νη 2µεινε στ=ν πυθµ9να τ�! πιθαρι�!.

4O δε1τερ�ς µ!θ�ς, π�L δ*καια Bν97ασε τ=ν π�ιητ- στ= στερ9ωµα τIν BθανAτων,
Bναφ9ρεται στ-ν διαδ��- τIν γενIν κα# τ-ν πρ��δευτικ- παρακµ� τ�υς, P $π�*α εVναι
BνAλ�γη πρ=ς τ-ν BK*α τIν µετAλλων, τIν $π�*ων φ9ρ�υν τ� Qν	µατα: �ρ1σε�ν γ9ν�ς,
Bργυρ�!ν, �Aλκε�ν κα# σιδηρ�!ν. OR Nνθρωπ�ι τ�! �ρυσ�! γ9ν�υς ��!σαν α_ νια Nνευ
κ	πων κα# 7ασAνων· Nρα, µπ�ρ�!µε ν� >π�θ9σ�υµε, 2�ησαν πρ= τ(ς τιµωρ*ας! OR τ�!
Bργυρ�! γ9ν�υς 0�αρακτηρ*��ντ� Bπ= µ	νιµη κα# Nδ�λη παιδικ	τητα, Bφ�! ��!σαν
:ς ν�πι�ι +κατ=ν 0τIν κα# µ	λις BπεπειρIντ� ν� P7�σ�υν κατεστρ9φ�ντ� Bπ’ τ#ς Bν�η-
σ*ες τ�υς. Πρ	κειται πιθαν=ν περ# τ(ς 0π��(ς τ(ς µητριαρ�*ας. OR τ�! �Aλκιν�υ γ9-
ν�υς Bντ*θετα µ8 τ�Lς πρ�ηγ�1µεν�υς δ8ν γν ρι�αν παιδικ-ν Pλικ*α, Bλλ’ 0νεφαν*��ντ�
στ-ν γ( :ς ~ριµ�ι Nνδρες κα# µAλιστα +τ�ιµ�π	λεµ�ι, Zπως �R Γ*γαντες κα# �R Σπαρ-
τ�# τ�! KAδµ�υ κα# τ�! A_�τ�υ, κα# κατεστρ9φ�ντ� γι� Bσ�µαντες Bφ�ρµ9ς. OR τ�!
σιδηρ�! γ9ν�υς τ9λ�ς ��!σαν σ’ nναν κ	σµ� BνAλ�γ� µ8 τ= δικ	  µας, Zπ�υ λειτ�υρ-
γ�!σαν κα# φυσικ�# κα# rθικ�# ν	µ�ι (κληρ�ν�µικ	της, σε7ασµ=ς γ�ν9ων, φιλ�Kεν*α)
κα# τ� κακ� iσαν BνAµικτα µ8 τ� καλA... 4H ε5δαιµ�ν*α κι P κακ�δαιµ�ν*α τ�υς
0KηρτIντ� Bπ’ τ�Lς Wδι�υς κα# τ�Lς 7ασιλεDς τ�υς, π�1, dν iσαν Bγαθ�# κα# τιµ�!σαν
τ-ν E_ρ�νη, τ-ν E5ν�µ*α κα# τ-ν A_δ , Bπ9τρεπαν τ-ν TY7ριν. OR µελετητ8ς +ρµη-
νε1�υν τ=ν µ!θ� δια�ρ�νικA, παρα7λ9π�ντας δυ= 7ασικA τ�υ στ�ι�εDα: τ-ν hπαρKη
+ν=ς π9µπτ�υ γ9ν�υς, τ�! τIν Pρ ων, π�L δρ\ σ’ Zλες τ#ς 0π��9ς, κα# τ-ν ε5�� τ�υ,
πρ\γµα π�L σηµα*νει Zτι P πτωτικ- π�ρε*α δ8ν εVναι πρ��δευτικ- κα# $ �ρ	ν�ς δ8ν
εVναι ε5θ1γραµµ�ς Bλλ� κυκλικ	ς. 4H παρακµ- κα# P Bκµ- 0ναλλAσσ�νται Zπως
Bκρι7Iς κα# P π�ρε*α τ�! Σισ1φι�υ BρA��υ. OR wρωες Nλλωστε, π�L Bπ�τελ�!ν δι-
και	τερ�ν κα# Bνδρει	τερ�ν γ9ν�ς, Bναστ9λλ�υν συ�ν� τ-ν πτωτικ- π�ρε*α κα# Bπ�-
καθιστ�!ν τ=ν κ	σµ� τ(ς δ*ας τAKεως, πρ\γµα π�L σηµα*νει Zτι $ µ!θ�ς λειτ�υργεD συγ-
�ρ�νικ� κα# Zλα τ� γ9νη συνυπAρ��υν Zλες τ#ς 0π��9ς, �R $π�Dες µπ�ρεD ν� εVναι ε5δαι-
µ�νικ8ς o κακ�δα*µ�νες BνAλ�γα µ8 τ-ν hπαρKη o µ- Pρ ων κα# BγαθIν Bνθρ πων.

Σαρ;ντ+ς ΠBν
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EP.: MYπ;ρO+υν σ=µερα νε+-µυθ+πλ;στες;

– Σ0 Zνα �π< τG ;ι;λ�α µ�υ καταγγNλλω τ<ν πατNρα Γ. Mεταλλην< yς
νε�-µυθ�πλ-στη. Σ0 τηλε�πτικ
 5κπ�µπ
 περP θαυµ-των τAς Παλαι4ς
∆ιαθQκης υf�θNτησε τ
ν [π�ψη, Mτι Zνα παλιρρ�ιακ< κFµα, π�8 δηµι-
�υργQθηκε �π< τ
ν 9κρη@η τAς ΘQρας, 9πνι@ε τ
ν κατ-λληλη στιγµ
 τ<ν
διCκτη τ�? MωυσA Φαραw στ
ν �EρυθρG Θ-λασσα. T< «κατG Mεταλ-
λην<ν» αJτ< παλιρρ�ιακ< κFµα τα@�δεψε δηλαδ
 750 :λµ. µNσα στ
 Mε-
σEγει�, πNρασε τG ;�υνG καP τG λαγκ-δια τAς �AφρικανικAς aπε�ρ�υ γιG
περ�π�υ 250 :λµ. (!), �στε νG πν�@Uη στ
ν �ντ�περα θ-λασσα, τ
ν �Eρυθρ-,
τ�8ς 5:θρ�8ς τ�? MωυσA. YH fστ�ρι�-γεωγρ-φηση Mµως τ�? Στρ-;ωνα
(Στρ-;ων, «Γεωγραφικ-», 17.1.24.16.) µ4ς λFνει κ-θε �π�ρ�α γιG τ< �@ιE-
λ�γ� µ0ν στρατQγηµα, �λλG r:ι θα?µα τ�? MωυσA.

YO συγγραφNας Mι:-λης Θ. KαλEπ�υλ�ς παρ�υσι-Oει
στ<ν «∆αυλ<» 5νδιαφNρ�υσες συγκρ�σεις µετα@8 �ρ:αι-
�ελληνικLν φυσικLν �ντιλQψεων καP τAς θρησκευτικAς
µυθ�πλασ�ας τAς Παλαι4ς ∆ιαθQκης καP 5@ηγεT τG
«θαFµατα» τLν YE;ρα�ων πρ�φητLν. ΠαραθNτ�ντας
�π�σπ-σµατα κειµNνων-νEµων τAς n�υδαι�γεν�?ς θρη-
σκε�ας καταρρ�πτει, µ0 τG jπ�Tα θεσπ�σθηκαν πρωτ�-
φαν�?ς σκληρEτητας διωγµ�P καP γεν�κτ�ν�α κατG τ�?
YEλληνικ�? }Eθν�υς, jλ�σ:ερLς τ< σFγ:ρ�ν� 5πι:ε�-
ρηµα τAς δAθεν fστ�ρικAς πρ�σφ�ρ4ς τAς �Oρθ�δ�@�ας
στ<ν YEλληνισµE.

H EEONTΩΣH TΩN «AΛITHPIΩN»
KAI «MYΣAPΩN» EΛΛHNΩN

ME THN BYZANTINH NOMOΘEΣIA
ΣυνIντευXη τ45 συγγραφIα κ. MIX. Θ. KAΛOΠOYΛOY



EP.: KατB τNν aπ+ψ= σας τ9 WV>φρα[ε τ0 ∆ωδεκ;θε+; MYπ;ρOει σ=µερα
λανθασµ>νη fρµηνε9α τ4ς RρOα9ας MEλληνικ4ς Θρησκε9ας;

– }O:ι kπλLς κακQ, �λλG �π�λFτως δαιµ�ν�π�ιηµNνη εWναι σQµερα V
Rρµηνε�α τAς �ρ:α�ας θρησκε�ας. Στ
ν Rλληνικ
 �ρ:αιEτητα V qδια V φF-
ση εW:ε fερ�π�ιηθA. Στ
ν Rλληνικ
 θε�λ�γ�α σε;αστ0ς iντEτητες Mπως j
XρEν�ς l KρEν�ς καP V ΓA-ΓαTα l PNα γNννησαν τ�8ς θε�8ς τLν YEλλQ-
νων. K-τι τNτ�ι� Mµως στ
ν φυσικ
 πρ�NκτασQ τ�υ σηµα�νει, Mτι τ< Π-ν-
θε�ν τLν YEλλQνων καP �f �τελε�ωτ�ι συν�δευτικ�P µFθ�ι τ�υ mταν καP πα-
ραµNν�υν �κEµα �f π�λυτιµCτερ�ι κCδικες πρ�σNγγισης καP κατανEη-
σης τAς φιλ�σ�φικ�-ιστ�ρικAς 5@Nλι@ης τLν YEλλQνων. YH σηµεριν
 Mµως
θρησκ�κρατ�Fµενη παιδε�α µας, γιG νG µ
 :-σUη τ< γEνιµ� µ�ν�πCλιE
της στPς ψυ:0ς τLν YEλλQνων, �π�φεFγει νG διδ-@Uη στG RλληνEπ�υλα τG
φυσι�λατρικG καP π�λιτισµ�γEνα στ�ι:εTα τAς µυθ�λ�γηµNνης πρ�:ρι-
στιανικAς fστ�ρ�ας τ�υς. ∆ια;-O�ντας Zνα µικρ< �πEσπασµα �π< τ<ν
sµν� τ�? �OρφNα στ
ν φFση, ν�µ�Oω, �ρκεT, γιG νG διαπιστCσ�υµε, Mτι τ<
µεγαλεT� τAς RλληνικAς φυσι�λατρ�ας εWναι @εκ-θαρ�: «�Ω Φ1ση, π�λυ-
µ��ανη µητ9ρα, περ*πλ�κη, µ9γιστη, φιλικ�, πAντρ�φη κ	ρη, γ(ς κα# θA-
λασσας 7ασιλε1�υσα. ΠAντων µ8ν σL κα# πατ-ρ κα# µ�τηρ, κραται�, BθA-
νατη, α_ νιας �ω(ς πρ	ν�ια, πAντων 0σL 7ασ*λισσα. ΣL π�L µ	νη Zλα
α5τ� κατ9�εις, $δ�γησ9 µας σ8 ε_ρ�νη, >γε*α κα# α�Kηση πAντων». (�Oρφι-
κ-, «�Oρφε8ς πρ<ς M�υσαT�ν» 10).

YO fερ�πρεπ
ς σε;ασµ<ς τLν YEλλQνων στ
ν µητNρα ΦFση :-νεται κυ-
ρι�λεκτικG στG ;-θη τLν :ιλιετιLν. M0 τ<ν καιρ< j {Eλληνας πρ�σωπ�-
π��ησε τ
ν γ�νιµ�π�ι< δFναµη τAς ΦFσης καP �νNδει@ε �ρ:ηγ< τLν σε-
;ασµ-των τ�υ τ<ν γι< τAς ΓAς (PNας-Γα�ας), τ<ν ∆�α. M’ αJτ
ν �κρι;Lς
τ
ν 5π�γνωση �f �ρ:αT�ι 9ψελναν: «Zε! φ1σεως Bρ�ηγ9, µετ� ν	µ�υ τ�
πAντα κυ7ερνIν, �αDρε, 0κ σ�! γ�ρ γ9ν�ς 0σµ8ν». (Στ�;α��υ, «�Aνθ�λE-
γι�ν»).

YO Zε8ς λ�ιπEν, τG �δNλφια τ�υ καP τG παιδιG τAς µυθ�λ�γηµNνης πλη-
θωρικAς γ�νιµEτητ-ς τ�υ δ0ν mταν καρπ<ς [ν�µων παθLν ��τε θε�P l
[γγελ�ι R;ραϊκ�? τFπ�υ, �λλG αJθεντικ
 θε�π��ηση τAς jλ�σN;αστης,
π�λFπλευρης καP π�λυπρEσωπης ΦFσης. Γι’ αJτ< καP τG iνEµατα Zε?ς
καP ∆�ας εW:αν στ
ν �ρ:αιEτητα τPς κατ-λληλες 5@ηγQσεις. «Zε!ς µ8ν
aν�µAσθη Bπ= τ�! π\σι δεδωκ9ναι τ= �(ν, ∆*α δ8 α5τ=ν λ9γ�υσιν, Zτι
(5πειδ
) πAντων 0στ#ν αWτι�ς κα# ∆ι’ α5τ�! τ� πAντα» (XρFσιππ�ς εnς
Στ�;α��υ, «�Aνθ�λEγι�ν»). }H, Mπως �κEµα καλFτερα τ< διNσωσε κ-π�ι-

ΠλYρης παρεXYγηση τ#ς �Eλληνικ#ς Θρησκε�ας
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�ς 5κκλησιαστικEς: «4O δ8 ν�!ς τ�! κ	σµ�υ κατ� τ�Lς TEλληνες λ9γεται
Zε!ς» (EJστ-θι�ς j �EκκλησιαστικEς). {Oπως ;λNπ�υµε λ�ιπEν, V «θε�-
π��ηση» τAς µητρ<ς ΦFσης r:ι µEν� yδQγησε στ
ν �Jσ�α τAς YEλληνικAς
ΣκNψης δηµι�υργCντας τ<ν 5κρηκτικCτερ� π�λιτισµ< τAς �ρ:αιEτητας,
�λλG �κEµα καP σQµερα παραµNνει τ< �JσιαστικCτερ� Oητ�Fµεν� γιG τ
ν
5πι;�ωση τ�? π�λιτισµNν�υ κEσµ�υ.

TG �π�σπασµατικG κε�µενα, π�8 διασCθηκαν �π< µισαλλEδ�@�υς κα-
λEγερ�υς µ0 �πCτερ� σκ�π< τ
ν διαρκA δυσφQµιση τAς RλληνικAς �ρ:αι-
Eτητας, πρ�σφNρ�νται δυστυ:Lς �π�λFτως γιG τ
ν 5πιτυ:A διαστρ�φ

καP κακ�παρ-σταση τAς π�λυπρEσωπης �ρ:αι�ελληνικAς φιλευσN;ειας.
Πρ�σN@τε, πLς διασαφην�Oει τ
ν φυσι�λατρ�α τLν YEλλQνων j Anσ:Fλ�ς,
Mταν @εκ-θαρα λNει: «0µ�# δ8 µ�τηρ Θ9µις κα# ΓαDα, π�λλ� τ� Qν	µατα,
µ�ρφ- µ*α» («Πρ�µηθε8ς ∆εσµCτης» 221). T< δ�και� (δηλαδ
 V ΘNµις)
τAς ΓAς εWναι ^πEθεση fερ
 γιG τ<ν φ�λ�σ�φηµNν� {Eλληνα, 9:ει iνEµα-
τα καP πρEσωπα π�λλ-, V τελικ
 Mµως µ�ρφQ, τ< τελικ< δηλαδ
 Oητ�F-
µεν�, Mπως θG λNγαµε σQµερα, mταν Zνα: �f δ�καιες τιµ0ς πρ<ς τ
 µητNρα
ΓαTα-ΓA. YYπAρ:ε λ�ιπ<ν µ�α π�λυωνυµ�α τ�? θε��υ καP r:ι π�λυθεϊσµEς..
θε�π��ηση nδεLν καP r:ι εnδωλ�λατρ�α.

EP.: KSριε KαλAπ+υλε, µG Rφ+ρµN τJς πρAσφατες WVελ9Vεις περJ ταυτ+-
τ=των Rκ+Sγεται συνεOQς τ0 WπιOε9ρηµα τ4ς Yστ+ρικ4ς πρ+σφ+ρiς τ4ς
<Oρθ+δ+V9ας πρ0ς τ0ν MEλληνισµA...

– ...Of πρ�σ;-σεις µας σQµερα στG κε�µενα τAς fστ�ρ�ας δ0ν µ4ς 5πι-
τρNπ�υν νεφελCδη συµπερ-σµατα στ< κρ�σιµ� αJτ< 5ρCτηµα. YH �π--
ντηση εWναι @εκ-θαρη. YH νNα θρησκε�α, :ρησιµ�π�ιCντας τ
ν 5@�ντωτικ

σφFρα τAς τEτε PωµαϊκAς αJτ�κρατ�ρ�ας, κατεδ-φισε τ<ν YEλληνισµ<
µεθ�δικ-! ∆ιαθNτ�υµε τ
ν 5@�ντωτικ
 ν�µ�θεσ�α τLν πρωτ�:ριστιανικLν
ρωµαϊκLν :ρEνων, Mπως τ<ν �νθελληνικ< Θε�δ�σιαν< KCδικα καθwς
καP τ<ν συντριπτικ< �I�υστινι-νι� KCδικα, µ0 τ�8ς jπ���υς µπ�ρ�?µε
ε�κ�λα καP :ωρPς περιστρ�φ0ς νG �π�δε�@�υµε τ<ν �π-νθρωπ� ν�µικ<
πειθαναγκασµE, π�8 yδQγησε στ<ν ;�αι� 5κ:ριστιανισµ< τLν YEλλQνων
καP τ
ν �ναγκαστικ
 �π�κQρυ@η �f�υδQπ�τε Rλληνικ�?.

N�µ�Oω, Mτι :ωρPς κανNνα �π�λFτως σ:Eλι� – τG λαλ�στατα αJτG κε�µενα
- νEµ�ι περιγρ-φ�υν �ν-γλυφα τ
ν �π�στευτη 9κταση τAς συµφ�ρ4ς, π�8
µ0 τ
ν µ�ρφ
 ^π�στηρικτικAς ν�µ�θεσ�ας µι4ς n�υδαι�γεν�?ς σωτη-
ριακAς θρησκε�ας :τFπησε �φανιστικG jτιδQπ�τε YEλληνικE. Σ4ς δ�νω γιG
τ�8ς �ναγνLστες σας µ�α περ�ληψQ τ�υς:

�H %X4ντωτικ� κατ� τUν �EλλYνων :υPαντιν� ν4µ4θεσ�α
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• «∆ιατAσσ�υµε, Zλα τ� Rερ� κα# �R να�* τ�υς (τLν YEλλQνων),
Zσα 7ρ*σκ�νται Bκ	µα Nθικτα, ν� καταστραφ�!ν µ8 διαταγ-
τIν τ�πικIν Bρ�Iν κα# ν� 0Kαγνιστ�!ν µ8 τ-ν hψωση τ�! ση-
µε*�υ τ(ς σε7αστ(ς �ριστιανικ(ς θρησκε*ας... �Aν µ8 0παρκεDς
Bπ�δε*Kεις 0ν πι�ν Rκαν�! δικαστ( 0µφανιστ̀( κAπ�ι�ς π�L 2�ει
παρα7λ9ψει α5τ=ν τ=ν ν	µ�, θ� τιµωρηθ̀( µ8 τ-ν π�ιν- τ�! θα-
νAτ�υ». (AJτ�κρ-τ�ρες Θε�δEσι�ς καP Bαλεντιαν<ς πρ<ς �Iσ�-
δωρ�ν }Eπαρ:�ν τ�? Πραιτωρ��υ, 14  τ�? N�εµ;ρ��υ 435 µ.X.)

• «N� κλε*σ�υν Zλ�ι �R να�# σ8 Zλες τ#ς π	λεις κα# σ8 Zλ�υς τ�Lς
τ	π�υς τ(ς �_κ�υµ9νης... �Aν κAπ�ι�ς µ8 $π�ιαδ�π�τε δ1ναµη
παρα7`( (αJτ<ν τ<ν νEµ�), θ� τιµωρηθ`( µ8 Bπ�κεφαλισµ	».
(�I�υστινι-νι�ς KCδικας 1.11· αJτ�κρ-τωρ Kωνστ-ντι�ς A´ πρ<ς
Tα?ρ�ν }Eπαρ:�ν τ�? Πραιτωρ��υ, ∆εκNµ;ρι�ς τ�? 534 µ.X.)

• «T9τ�ι�υ εWδ�υς πρAKεις («εnδωλ�λατρ�ας») dν 0Kακ�λ�υθ�!ν
ν� συµ7α*ν�υν (σ.σ.: l καταγγελθUA Mτι συµ;α�ν�υν!) Bκ	µα κα#
σ8 κAπ�ι� λι7Aδι o σπ*τι, τ= λι7Aδι o τ= σπ*τι α5τ= θ� πρ�σαρ-
τηθ`( στ= ταµεD� τIν RερωτAτων BνδρIν (δηλαδ
 τLν fερNων
τAς :ριστιανικAς 5κκλησ�ας), 0ν}I $ _δι�κτ�της τ�υς, π�L 2δωσε
τ-ν συγκατAθεσ� τ�υ ν� µιανθ̀( $ τ	π�ς, θ� Bπ�πεµφθ̀( Bπ= τ=
(jπ�ι�δQπ�τε) BK*ωµA τ�υ, θ� �Aσ̀η τ-ν περι�υσ*α τ�υ κα# Bφ�!
>π�στ̀( σωµατικ= 7ασανισµ= µ8 µεταλλικ� bργανα, θ� $δηγηθ̀(
σ8 διαρκ( 0K�ρ*α». (�I�υστινι-νι�ς KCδικας 1.11.8, αJτ�κρ-τ�-
ρες ΛNων καP �AνθNµι�ς πρ<ς ∆ιEσκ�υρ�ν }Eπαρ:�ν τ�? Πραι-
τωρ��υ. ΠαρεδEθη τ< 472 µ.X.)

• «∆ιατAσσ�υµε τ�Lς Nρ��ντ9ς µας, Bλλ� κα# Zσ�υς διδAσκ�νται
Bπ= τ�Lς θε�φιλ9στατ�υς 0πισκ	π�υς, ν� Bνα�ητ�!ν σ1µφωνα
µ8 τ=ν ν	µ� Zλες τ#ς περιπτ σεις Bσ97ειας >π8ρ τ(ς +λληνικ(ς
θρησκε*ας 2τσι, ~στε ν� µ-ν συµ7α*ν�υν, Bλλ� κα# dν συµ7α*-
ν�υν, ν� τιµωρ�!νται... Kανε#ς ν� µ-ν 2�̀η τ= δικα*ωµα ν� κλη-
ρ�δ�τ̀( µ8 διαθ�κη (περι�υσ�ες) o ν� �αρ*�̀η µ8 δωρε� $τιδ�π�τε
σ8 πρ	σωπα o τ	π�υς, π�L 2��υν 0πισηµανθ( Zτι διαπρAττ�υν
τ-ν Bσ97εια τ�! 4Eλληνισµ�!... Zσα δ*δ�νται o κληρ�δ�τ�!νται
µ’ α5τ=ν τ=ν τρ	π� θ� Bφαιρ�!νται... M8 τ-ν παρ�!σα ε5σε7(
ν�µ�θεσ*α ν� διατηρηθ�!ν σ8 _σ�L Zλες �R τιµωρ*ες, µ8 τ#ς $π�Dες
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�R πρ�ηγ�1µεν�ι 7ασιλεDς εV�αν Bπειλ�σει ν� τιµωρ�σ�υν τ-ν
+λληνικ- πλAνη, µ8 τ#ς $π�Dες πρ�σπαθ�!σαν (�f πρ�γενNστερ�ι
:ριστιαν�P ;ασιλεTς) ν� διασφαλ*σ�υν τ-ν �Oρθ	δ�Kη π*στη».
�I�υστινι-νι�ς KCδικας» 1.11.9· 5π�σης B1, 1, 19· καP N�µ�κ-νων
6, 3. YO συγκεκριµNν�ς νEµ�ς θεωρεTται ν�µ�θNτηµα τ�? �I�υστι-
νιαν�?.)

• «�Eπειδ- µερικ�# συνελ�φθησαν (|ν καP �@ιCθηκαν τ< :ρι-
στιανικ< ;-πτισµα) διακατε�	µεν�ι Bπ= τ-ν πλAνη τIν Bν	-
σιων µυσαρIν 4Eλλ�νων ν� διαπρAττ�υν 0κεDνα π�L δικαι�λ�-
γηµ9να 0K�ργ*��υν τ=ν φιλAνθρωπ� Θε	 µας... α5τ�# θ� >π�-
7ληθ�!ν στ-ν Bντ*στ�ι�η τιµωρ*α κα# µAλιστα µ8 πνε!µα 0πιε*-
κειας... dν 0πιµε*ν�υν στ-ν πλAνη τIν 4Eλλ�νων, θ� >π�7λη-
θ�!ν στ-ν 2σ�ατη τIν π�ινIν. �Aν δ8ν 2��υν BKιωθ̀( Bκ	µα τ=
σε7αστ= 7Aπτισµα, θ� πρ9πει ν� παρ�υσιαστ�!ν στ#ς Rερ τα-
τες 0κκλησ*ες µα�# µ8 τ#ς συ�1γ�υς κα# τ� παιδιA τ�υς κα# µα�#
µ8 Zλ�υς τ�! �Wκ�υ τ�υς κα# ν� διδα�θ�!ν τ-ν Bληθιν- π*στη τIν
XριστιανIν. �Aφ�! διδα�θ�!ν κα# Bπ�7Aλ�υν τ-ν πλAνη π�L
τ�Lς διακατεD�ε πρ�ηγ�υµ9νως, θ� πρ9πει ν� �ητ�σ�υν τ= σω-
τ�ρι� 7Aπτισµα. ∆ιαφ�ρετικ� dς γνωρ*��υν, Zτι, dν παραµελ�-
σ�υν ν� τ= κAν�υν (νG OητQσ�υν µEν�ι τ�υς δηλαδ
 τ< σωτQρι�
;-πτισµα), δ8ν θ� 2��υν καν9να π�λιτικ= δικα*ωµα, ��τε θ�
τ�Lς 0πιτραπ̀( ν� εVναι _δι�κτ(τες περι�υσ*ας, ��τε κινητ(ς ��τε
Bκ*νητης. Θ� τ�Lς Bφαιρεθ�!ν τ� πAντα κα# θ� 0γκαταλειφθ�!ν
στ-ν 2νδεια κα# 0πιπλ9�ν θ� >π�7ληθ�!ν στ#ς 2σ�ατες τιµωρ*ες.
Θ� παρεµπ�δ*σ�υµε δ8 κAθε µAθηµα π�L διδAσκεται Bπ= Zσ�υς
πAσ��υν Bπ= τ-ν ν	σ� κα# τ-ν µαν*α (µ-θησης) τIν Bν	σιων
4Eλλ�νων, ~στε πρ�σπ�ι�1µεν�ι Zτι διδAσκ�υν ν� µ- διαφθε*-
ρ�υν πι� τ#ς ψυ�8ς τIν µαθητIν τ�υς µ8 δ(θεν Bλ�θειες. �Aν
φαν`( (λ�ιπ<ν) κAπ�ι�ς τ9τ�ι�ς Nνθρωπ�ς κα# δ8ν τρ9K`η στ#ς
�γιες 0κκλησ*ες µας µα�# µ8 Zλ�υς τ�Lς συγγενεDς κα# τ�Lς �_κε*-
�υς τ�υ, θ� τιµωρηθ`( µ8 τ#ς πρ�αναφερθεDσες π�ιν9ς. Θεσπ*-
��υµε δ8 κα# ν	µ�, σ1µφωνα µ8 τ=ν $π�D� τ� παιδιA, Zταν εVναι
σ8 µικρ- Pλικ*α, θ� πρ9πει ν� 7απτ*�ωνται Bµ9σως κα# �ωρ#ς
Bνα7�λ�, Zσα δ8 εVναι µεγαλ1τερα στ-ν Pλικ*α θ� πρ9πει ν� συ-
�νA��υν στ#ς Rερ τατες 0κκλησ*ες µας κα# ν� διδAσκωνται τ#ς
θεDες γραφ8ς κα# τ�Lς θε*�υς (R;ραι�-;ι;λικ�8ς) καν	νες. �Aφ�!



EP.: ΠQς σO+λι;[ετε τNν παιδε9α π+Z παρ>Oεται στB σO+λε*α µας στ0 µ;-
θηµα τQν ΘρησκευτικQν;

YH �ρ:αι�ελληνικ
 στ-ση OωAς διεστρε;λCθη καP �νετρ-πη �π< τ
ν
�I�υδαι�:ριστιανικ
 5λπιδ�λ�γ�α 5δL καP δF� περ�π�υ :ιλιετ�ες. Of λα-
µπρ0ς λεπτ�µNρειες τAς φιλ�σ�φηµNνης �ρ:αι�ελληνικAς φιλευσN;ειας
δ0ν 9φτασαν π�τ0 µN:ρι σ0 5µ4ς. {O,τι διεσCθη �π< τ�8ς διLκτες της πα-
ρ�υσι-Oεται 5πιµελLς καP 5ντN:νως δαιµ+ν+π+ιηµ>ν+. T< λαµπρ< πνε?µα
τ�? �ρ:αι�ελληνικ�? π�λιτισµ�? πρ�σφNρεται στG σ:�λεTα 5πιτηδευµN-
να δFσληπτ�, πρ�καλCντας τ
ν �ναµενEµενη �π�στρ�φ
 στ
ν συντρι-
πτικ
 πλει�ψηφ�α τLν µαθητLν.

YH θρησκε�α �π�τελεT τ< �Eρατ� κ�ινωνικ< κNντρ�, γFρω �π’ τ< jπ�T�
σ0 jµEκεντρ�υς κFκλ�υς διευθετ�?νται Mλες �f ̂ πEλ�ιπες κ�ινωνικ0ς δ�-
µNς. NEµ�ι, Kθη, 9θιµα, πρ�νEµια καP 5@�υσ�ες καθ�ρ�O�νται �π< τ< εWδ�ς
τAς 5πικρατ�Fσας θε�λ�γ�ας. YH �ρ:αι�ελληνικ
 φιλ�σ�φ�α δ�δα@ε τ
ν
5@ερεFνηση τAς �ρετAς καP τ< nδεLδες τAς �τ�µικAς 5λευθερ�ας, π�8 jδη-
γ�?ν στ<ν ̂ γιA πEθ� τAς ̂ στερ�φηµ�ας, π-νω �π’ Mλα Mµως �νNδει@ε τ<ν
9ρωτα τAς γνCσης καP τLν 5ρωτQσεων.

<Aθαν;σι+ς TριKωνιαν0ς
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δ8 0νν��σ�υν κα# Bπ�7Aλ�υν τ-ν παλαι� (�ρ:αι�-Rλληνικ
) πλA-
νη, θ� µπ�ρ9σ�υν ν� δε�θ�!ν τ= 7Aπτισµα κα# στ- συν9�εια ν�
διαφυλAK�υν τ-ν Bληθιν- π*στη τIν �Oρθ	δ�Kων �ριστιανIν.
TOσων δ8 2��υν κAπ�ι� στρατιωτικ= o Nλλ� BK*ωµα o περι�υσ*α
µεγAλη κα# γι� ν� κρατ�σ�υν τ� πρ�σ��µατα (πρ�σπ�ι�Fµεν�ι
τ�8ς πιστ�8ς) iλθαν o πρ	κειται ν� 2λθ�υν ν� 7απτισθ�!ν, Bλλ�
Bφ�ν�υν τ#ς γυναDκες τ�υς κα# τ� παιδιA τ�υς κα# τ� >π	λ�ιπα µ9-
λη τ�! �Wκ�υ τ�υς µ9σα στ-ν +λληνικ- πλAνη, διατAσσ�υµε ν� δη-
µευθ`( P περι�υσ*α τ�υς, ν� Bπ�κλεισθ�!ν Bπ= τ� π�λιτικ� δι-
και µατA τ�υς κα# ν� >π�7ληθ�!ν σ8 BντAKιες τιµωρ*ες, Bφ�!
εVναι φανερ= Zτι π(ραν τ= 7Aπτισµα �ωρ#ς καθαρ- π*στη. Θε-
σπ*��υµε α5τ�Lς τ�Lς ν	µ�υς γι� τ�Lς Bλιτ�ρι�υς TEλληνες.»
(«�I�υστινι-νι�ς KCδικας» 1.11.10.)



T=ν παρελθ	ντα MAρτι� διωργαν θηκε Bρ�αι�λ�γικ� 2κθεση στ- Στ�υττγAρδη
τ(ς Γερµαν*ας µ8 ε>ρ�µατα Bπ= τ-ν Bρ�α*α π	λη τ(ς Tρ�*ας. T-ν 2κθεση 0γκαι-
ν*ασαν �R πρ	εδρ�ι τ(ς Γερµαν*ας κα# τ(ς T�υρκ*ας, πρ�σδ*δ�ντας σ’ α5τ�ν _δια*-
τερη αWγλη. MAλιστα $ πρ	εδρ�ς τ(ς Γερµαν*ας Γι��Aννες PA�υ δ�λωσε: «Στ	��ς τ(ς
2κθεσης εVναι ν� πρ�7Aλ`η τ-ν Tρ�*α b�ι :ς µι� a�υρωµ9νη π	λη π�L 2�ει τ#ς ρ*�ες
της στ=ν Bρ�α*� +λληνικ= π�λιτισµ	, Bλλ� :ς nνα Bνθηρ= 0µπ�ρικ= κ9ντρ�, Bναπ	-
σπαστ� κ�µµAτι τ�! π�λιτισµ�! τIν Xεττα*ων τ(ς Bρ�α*ας T�υρκ*ας»!!! (0φηµερ*-
δα «Mετρ	ραµα» 20/3/01).

Mπ�ρεD λ�ιπ=ν P Rστ�ρ*α ν� 0πιστρατε1εται κα# ν� διαστρε7λ νεται, ~στε ν� 0Kυ-
πηρετ̀( διπλωµατικ�Lς σκ�π�Lς (0ν πρ�κειµ9ν}ω τ(ς Γερµαν*ας), Zµως κAπ�ια πρAγ-
µατα δ8ν BλλA��υν Zπως: α) T-ν Tρ�*α κα# ε5ρ1τερα τ-ν Bρ�α*α �Iων*α δ8ν τ-ν δη-
µι�1ργησαν ��τε XετταD�ι ��τε M�γγ	λ�ι κα# T�!ρκ�ι. 7) 4H T�υρκ*α σ�µερα Bπ�-
τελεD φερ9φων� τ(ς Bµερικανικ(ς π�λιτικ(ς στ- Mεσ	γει� κα# τ= A_γαD�, κι α5τ= $
Γερµαν=ς πρ	εδρ�ς εVναι Bδ1νατ� ν� Bνατρ9ψ̀η µ8 Rστ�ρικ� ψε1δη. Kα# γ) Zση _σ�L
κι dν πρ�σπαθ�σ̀η ν� Bντλ�σ̀η Bπ= τ9τ�ιες Rστ�ρικ8ς «0ρµηνεDες» P Γερµαν*α, δ8ν θ�
µπ�ρ9σ̀η ν� BλλAK̀η ��τε τ=ν π�λιτισµ	 της, π�L εVναι P +7ραϊκ- B*7λ�ς κα# τ� 4Eλλη-
νικ� ΓρAµµατα, ��τε τ-ν συνεισφ�ρA της στ=ν π�λιτισµ= τ�! 20�! α_Iνα, π�L Zσ�ι
τ-ν 2νιωσαν στ= πετσ* τ�υς, σ*γ�υρα τ- γνωρ*��υν.

Π.Λ.K.

4Iερ� 0κε�ειρ*α >π(ρKε κα# πραγµατ�π�ι�θηκε στ-ν Bρ�αι	τητα, Zταν �R �Oλυ-
µπιακ�# BγIνες Bργ	τερα iταν Bφιερωµ9ν�ι στ=ν ∆*α κα# στ�Lς θε�1ς µας. TOσ�ι
παDρναν µ9ρ�ς στ�Lς BγIνες τιµ�!σαν τ�Lς Wδι�υς θε�1ς, σταµατ ντας τ�Lς π�λ9-
µ�υς.

MIερB WκεOειρ9α

ΣτB πεταOτB
4O 0κδ�τικ=ς �Vκ�ς Fireside σαφIς πρωτ�τ1πησε :ς πρ=ς τ-ν κακ�π�*ηση τ(ς

Bρ�α*ας 4Eλληνικ(ς Γραµµατε*ας 0κδ*δ�ντας τ= 7ι7λ*� (κAπ�ι�υ Γκρ8γκ NτAκαν)
«The Five-Minute Iliad and Other instant Classics: Great Books for the short Attention
Span» (4H �IλιAδα σ8 π9ντε λεπτ� κα# Nλλα στιγµιαDα  κλασσικA: MεγAλα 7ι7λ*α γι�
µικρ� περιθ ρια πρ�σ��(ς.) T= 7ι7λ*�, πρIτ� µι\ς σ�ετικ(ς σειρ\ς, φιλ�δ�KεD µ8
π9ντε µ	ν� λεπτIν BνAγνωση ν� πρ�σφ9ρ̀η Bρκετ8ς πληρ�φ�ρ*ες γι� τ= 4Oµηρικ=
|Eπ�ς.

|Eτσι Zπως τ= π\νε Zλ�ι α5τ�# �R Bπ*θαν�ι τ1π�ι, π�L δ8ν K9ρεις π�! Bρ�*�ει P
0πι�ειρηµατικ� τ�υς δραστηρι	τητα κα# π�! σταµατAει $ σκ�ταδισµ	ς τ�υς, δ8ν
Bπ�κλε*εται ν� 0κδ σ�υν Zλη τ-ν 4Eλληνικ- Γραµµατε*α σ8 7*περ.

Στ-ν πρ�αλειφ	µενη >π= τIν 0K�υσιαστIν Bφ1σικη τε�ν�κρατικ� N7υσσ� δ8ν
�ρειA��νται σκεπτ	µεν�ι Nνθρωπ�ι· �R Bνεγκ9φαλ�ι πειθ�νι�ι κι Bπ�κτηνωµ9ν�ι
δ�!λ�ι εVναι Bρκετ�*.

Γ.B.Π.

ΠερJ ...RρOα9ας T+υρκ9ας

AIΣIMA KAI A∆HPITA



Σ�µερα γι� π�ι� Rερ- 0κε�ειρ*α µιλ\µε κα# σ8 τ*ν�ς bν�µα θ� εVναι Rερ�. Θ� εVναι
στ= bν�µα τ�! Για�79, στ= bν�µα τ�! MωAµεθ o στ= bν�µα τ�! B�1δα; �Aς λ�γι-
κευτ�!µε λ�ιπ=ν κα# dς µ-ν µιλ\µε πλ9�ν γι� Rερ- 0κε�ειρ*α Bλλ� γι� σκ9τη 0κε�ει-
ρ*α, π�L µπ�ρεD 797αια, dν πραγµατ�π�ιηθ̀(, ν� Qν�µασθ̀( 0κε�ειρ*α τ�! �ρ�µατ�ς,
γιατ# α5τ= εVναι σ�µερα $ κ�ιν=ς θε	ς.

A.∆.

Nτ1ν�υν τ-ν κατAντια τ(ς �Eπιστ�µης (τ-ν Tε�ν�λ�γ*α) µ8 Σ�υµ9ρι�υς κα# B*-
7λ�, 0ν}I πα*ρν�υν κα# µι� δ	ση Bπ= πυραµ*δες, γι� ν� 0νισ�1σ�υν τ-ν θε�λ�γ*α
τ�υς µεταφυσικA, γιατ# �R µAγ�ι κα# �R πρ�φ(τες π9φτ�υν κ�µµAτι B�αµν�*.

TOµως 0δI πρ9πει ν� πρ�σ9Kωµε τ= Bν*ερ� τ(ς καπ�λευσης. OR α_γυπτι�λ	γ�ι
π�λλ8ς φ�ρ8ς 0Kαν9στησαν µ8 τ-ν καπ�λευση α5τ�, _δια*τερα µ8 τ=ν +�ρτασµ= τ�!
2000 µ.X., δηλ σαντες Zτι τ= A_γυπτιακ= Πνε!µα δ8ν 2�ει καµµ*α σ�9ση µ8 τ=ν �I�υ-
δαϊσµ= τ�! Για�79. Kα# πρAγµατι $ A_γυπτιακ=ς Π�λιτισµ=ς 2�ει δικ	 τ�υ στLλ µ8
τ� Bπ�µεινAρια τ�υ, εVναι nνας διαφ�ρετικ=ς κ	σµ�ς. Π ς 0σ1, K1ριε, τ=ν qρπA�εις
κα# τ=ν κAνεις δικ� σ�υ µαϊµ�!; Nεφερτ*τη κα# B*7λ�ς δ8ν π\νε µα�*...

Π.Γ.

OR Nρ��ντες τ�! ρωµα*ϊκ�υ κρατιδ*�υ τIν �AθηνIν, µ	λις διA7ασαν � 2λα7αν
γν ση τIν Zσων $ Nθλι�ς κ1ρι�ς ...M9ρι δ�λωσε σ8 0φηµερ*δα τ�! Λ=ς |Aντ�ελες περ#
τρ�µ�κρατ*ας στ- � ρα µας, πρ= τ�! κινδ1ν�υ ν� Bνα7ληθ�!ν �R BγIνες (κAθε Nλλ�
παρ� �Oλυµπιακ�#) Bντ9δρασαν λA7ρ�ι κα# BπAντησαν µ8 σκληρ- γλIσσα. |E! 79-
7αια πρ�σδ�κ�!ν τ	σα κα# τ	σα �R Nνθρωπ�ι, πAει π�λL ν� τ�Lς τ= �αλAσ̀η $ Bµε-
ρικανAνθρωπ�ς...

Γι� Zσα Zµως 0λεειν� κα# κατAπτυστα λ9γ�νται o γ*ν�νται στ� AEI («∆αυλ	ς», τε1-
�η 228 κα# 226) τηρ�!ν α_δ�µ�να σιωπ�. Kατ� τ� Nλλα �R π�λιτικ8ς κα# πανεπιστη-
µιακ8ς Bρετ8ς στ=ν τ	π� µας Bπ�τελ�!ν, _διαιτ9ρως σ�µερα, παγκ	σµι� φαιν	µεν�...

∆.A.

Σ+Cπες λ+γ+κλ+π9ας
Π�λλαπλασιA��νται συνε�Iς �R 0κδ	σεις (7ι7λ*α κα# περι�δικA), π�L Bναφ9-

ρ�νται σ8 πρ	σωπα, γεγ�ν	τα κα# BK*ες τ(ς Bρ�α*ας 4EλλAδας. TOµως α5τ= π�L
διαπιστ νει $ Bναγν στης εVναι P πρ��ειρ	τητα κα# P qπλ�ϊκ	τητα, µ8 τ-ν $π�*α
Bντιµετωπ*��υν �R 0κδ	σεις α5τ8ς µεγAλης Rστ�ρικ(ς σηµασ*ας θ9µατα. Σκ�πε1-
�ντας στ-ν 0µπ�ρικ	τητα κα# τ= κ9ρδ�ς Bνα�ητεDται µ	ν� nνας r�ηρ= τ*τλ�, nνα
0ντυπωσιακ= 0K φυλλ�, γι� ν� «τρα7�K̀η». TOσ� γι� τ= περιε�	µεν�, κAτι >πAρ-
�ει στ#ς 0γκυκλ�πα*δειες, κα# 797αια κAτι 2�ει γραφτ( παλι	τερα στ=ν «∆αυλ	»,
µ8 λ*γη λ�γ�κλ�π*α φτειA�νεται P «σ�1πα» κα# τ= τε!��ς 7�λε1εται τελικ� Bπ= θ9-
µατα...

Π.Λ.K.

Πρ+σδ+κ+Cν τAσα...

Nεφερτ9τη καJ B9Kλ+ς
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K-π�ιες σ:ετικ0ς παραδEσεις διασeCO�νται �π< τ<ν ∆ιEδωρ� τ<ν ΣικελιCτη,
j jπ�T�ς στ
ν «YIστ�ρικ
 Bι;λι�θQκη» τ�υ (µτφρ. A. ΠαπανδρN�υ, 5κδ.
Γεωργι-δη, ;ι;λ��ν E, παρ. 41) γρ-φει: «T ρα θ� Rστ�ρ�σ�υµε τ� νησι� π�L
7ρ*σκ�νται στ= ν	τ�, στ=ν aκεαν	, $ Qπ�D�ς 0κτε*νεται στ-ν Bνατ�λικ- πλευρ�
τ(ς �Aρα7*ας· Bπ9ναντι τ(ς E5δαιµ�ν�ς �Aρα7*ας, >πAρ��υν π�λλ� νησιA, Bπ=
τ� $π�Dα τρ*α BK*��υν τ-ν Rστ�ρικ- µνε*α. T= nνα εVναι τ= “Rερ= νησ*” (πιθανLς
τ< σηµεριν< νησP NιGς ν�τι�δυτικG τAς σηµερινAς Σ�υµ-τρας), στ= $π�D� δ8ν
0πιτρ9πεται P ταφ- τIν νεκρIν. Σ8 Bπ	σταση +πτ� σταδ*ων (l 1.500 µNτρων)
Bπ= τ= Rερ= νησ# >πAρ�ει nνα δε1τερ�, Zπ�υ µεταφ9ρ�υν κα# θA7�υν τ�Lς
νεκρ�1ς.» Στ
ν παρ. 42 συµπληρCνει, Mτι: «Λ9νε Zτι “Rερ= νησ#” 2�ει πλAτ�ς
διακ	σια στAδια (l 37 :λµ.). �EκεD κατ�ικ�!ν �R Παγ�αD�ι. 4YπAρ�ει κι Nλλ�
µεγAλ� νησ# (τ< τρ�τ�), π�L Bπ9�ει τριAντα στAδια (l 5.5 :λµ.) Bπ= τ=
πρ�ηγ�1µεν� (τ< δεFτερ�) κα# 7ρ*σκεται πρ=ς Bνατ�λ�ς στ=ν aκεαν	, 2��ντας
µ(κ�ς π�λλ� στAδια. EVναι πι= µεγAλ�, κα# λ9νε Zτι Bπ= nνα Bκρωτ�ρι	 τ�υ,
π�L εVναι στ� Bνατ�λικA, µπ�ρεD κανε#ς ν� διακρ*ν̀η τ-ν �Iνδ*α, B�ν- λ	γ}ω τ(ς
Bπ�στAσεως. 4H Παγ�α*α 2�ει π�λλA θ9µατα NKια τ(ς Rστ�ρικ(ς Bναγραφ(ς.
Kατ�ικεDται Bπ= τ�Lς λεγ�µ9ν�υς Παγ�α*�υς, π�L εVναι α5τ	�θ�νες Bλλ� κα#
µετανAστες �Ωκεαν*τες, �Iνδ�1ς, Σκ1θες κα# Kρ(τες.»

TG νησιG 5ντ�π�O�νται στ< νEτ� καP στ<ν �κεανE, j jπ�T�ς 5κτε�νεται στ
ν
�νατ�λικ
 πλευρG τAς �Aρα;�ας. M-λιστα �πNναντι τAς Eυδα�µ�ν�ς �Aρα;�ας,
π�F, Mπως εWναι γνωστEν, mταν V NEτι�ς �Aρα;�α τLν �ρ:α�ων, ^π-ρ:�υν
π�λλG νησι-. ∆0ν �ναφNρεται σ0 Zνα l δF�, γιG νG ^π�τεθUA Mτι εWναι τ< νησP τAς

1. TA TOΠOΓPAΦIKA ΣTOIXEIA TΩN ∆IO∆ΩPOY KAI EYHMEPOY

O ΠANAPXAIOΣ AΠOIKIΣMOΣ
THΣ IN∆ONHΣIAΣ AΠO KPHTEΣ

Πληρ4φ4ρ�ες τUν 1ρGα�ων καT σηµεριν� στ4ιGεHα

ΣτG τεF:η 222 καP 223 τ�? «∆αυλ�?» δηµ�σιεFτηκαν δF�
[ρθρα, π�8 εW:αν σ:Nση µ0 τ�8ς πρ<ς �Aνατ�λGς �π�ικισµ�8ς
τLν παναρ:α�ων KρητLν µNσeω τAς σηµερινAς διCρυγας τ�?
Σ�υNO, V jπ��α στG πρ�ϊστ�ρικG :ρEνια mταν π�ρθµEς, τ<ν
jπ�T� διNπλευσαν j ∆�ας, Vγ�Fµεν�ς �π�ικ�ας στG νησιG τLν
Παγ:α�ων, j Περσε8ς καP j MενNλα�ς 5πιστρNφων 5κ τ�? Tρω-
ικ�? π�λNµ�υ. T< 5ρCτηµα π�8 τ�θεται σηµερα πρ<ς 9ρευναν
εWναι, π�ι- mταν V τ�π�γραφ�α τLν νησιLν τLν Παγ:α�ων καP
τ� 9καµαν �f KρAτες 5κεT. M�α πι< 5κτεταµNνη 9ρευνα τ�? θN-
µατ�ς �κ�λ�υθεT στ
 συνN:εια τ�? παρEντ�ς.



σηµερινAς ΣρP Λ-γκα (l Kεϋλ-νης), π�8 ;ρ�σκεται στ< νEτι� µNρ�ς τAς �Iνδ�ας.

�AναφNρεται σ0 π�λλ-, jπEτε µ4ς jδηγεT στG «π�λλG νησιG τAς �Iνδ�νησ�ας
καP τAς Π�λυνησ�ας», @ε:ωρ�O�ντας µEν� τG τρ�α πρLτα, π�8 mταν [@ια
fστ�ρικAς µνε�ας γιG τ
ν 5π�:
 5κε�νη. KαP αJτ< τ< νησ�, τ< µεγ-λ�,
;ρισκEταν πρ<ς �νατ�λGς τLν πρ�ηγ�υµNνων δF�, στ<ν �κεανE, καP �π<
Zνα �κρωτQριE τ�υ, π�8 πρNπει νG ;ρισκEταν στG δυτικ- τ�υ καP r:ι στG
�νατ�λικ- τ�υ, φαινEταν �µυδρG V �Iνδ�α, Mπως εWναι καP φυσικE, �π< τ<
;�ρει�δυτικ< [κρ� τAς σηµερινAς Σ�υµ-τρας, �λλG εWναι �π�θαν�.

KαP συνε:�Oει: «Στ= (µεγ-λ�) νησ# >πAρ�ει µ*α BKι	λ�γη π	λη, π�L
Qν�µA�εται ΠανAρα κα# διακρ*νεται γι� τ=ν πλ�!τ� της. OR κAτ�ικ�* της
Qν�µA��νται “4Iκ9τες τ�! Tριφυλ*�υ ∆ι=ς” κα# εVναι �R µ	ν�ι κAτ�ικ�ι τ(ς
Παγ�α*ας, π�L εVναι α5τ	ν�µ�ι κα# δ8ν 2��υν 7ασιλι\. Σ8 Bπ	σταση 60 σταδ*ων
(l 11 :ιλ.) Bπ= τ-ν π	λη, σ8 µ*α πεδιAδα, εVναι κτισµ9ν�ς $ να=ς τ�! Tριφυλ*�υ
∆ι	ς, $ $π�D�ς θαυµA�εται γι� τ-ν Bρ�αι	τητA τ�υ, τ-ν π�λυτ9λεια τ(ς
κατασκευ(ς κα# τ-ν 2Kυπνη 0πιλ�γ- τ(ς τ�π�θεσ*ας.» Στ
 συνN:εια, στ
ν παρ.
43, �ναφNρεται στG εqδη τLν διαφEρων φυτLν, �π< τG jπ�Tα εWναι κατ-φυτη V
:Cρα, Mπως καP στ
ν �φθ�ν�α τLν ^δ-των π�8 πηγ-O�υν �π< τ
 γA.

Στ
ν παρ. 44 συνε:�Oει: «Στ-ν συν9�εια  τ�! πεδ*�υ τ�! Rερ�! >πAρ�ει 2να
>ψηλ=ν Zρ�ς Bφιερωµ9ν� στ�Lς θε�1ς, π�L Qν�µA�εται Θρ	ν�ς τ�! O5ραν�!,
κα# Bργ	τερα aν�µAσθη Tριφ1λι�ς |Oλυµπ�ς, γιατ# �R κAτ�ικ�ι πρ��ρ��ντ�
Bπ= τρ*α 2θνη. Kα# aν�µA��ντ� Nλλ�ι Παγ�αD�ι, Nλλ�ι �Ωκεαν*τες κα# Nλλ�ι
∆I�ι (l µ4λλ�ν ∆T�ι, 5κ τ�? ∆ιEς).» Στ
ν παρ. 45 συνε:�Oει: «Mετ� τ= Zρ�ς
α5τ= κα# στ-ν 5π	λ�ιπη Παγ�αι*τιδα � ρα ��!ν πAρα π�λλ� �}Iα, 0λ9φαντες,
λι�ντAρια, παρδAλεις, δ�ρκAδες κα# π�λλ� Nλλα θηρ*α µ8 διαφ�ρετικ8ς bψεις
κα# δυνAµεις. �Eπ*σης >πAρ��υν τρεDς BKι	λ�γες π	λεις, P 4Yρακ*α, P ∆αλ#ς κα#
P �Ωκεαν*ς.»

TNλ�ς στ
ν παρ. 46 συµπληρCνει: «Σ1µφωνα µ8 τ#ς παραδ	σεις π�L σ} ��υν
�R RερεDς, �R θε�# κατAγ�νται Bπ= τ-ν Kρ�τη, Bπ= Zπ�υ $ ZεLς τ�Lς µετ9φερε
στ-ν Παγ�α*α, Zταν iταν BνAµεσα στ�Lς Bνθρ π�υς κα# iταν (j Zε8ς)
7ασιλεLς τ(ς �_κ�υµ9νης. KαD :ς Bπ	δειKη Zλων α5τIν πρ�7Aλλ�υν τ-ν
γλIσσα, παρατηρ ντας Zτι τ� περισσ	τερα πρAγµατα διατηρ�!ν τ� KρητικA
τ�υς Qν	µατα. Kα# πρ�σθ9τ�υν, Zτι P συγγ9νεια π�L 2��υν µ8 τ�Lς Kρ(τες κα#
P BγAπη τ�υς πρ=ς α5τ�Lς KεκινAει Bπ= τ�Lς πρ�γ	ν�υς τ�υς, �R $π�D�ι µ8 τ-ν
παρAδ�ση τ#ς µετα7ι7A��υν συνε�Iς στ�Lς µεταγενεστ9ρ�υς. Kα# πρ=ς
0πι7ε7α*ωση τIν _σ�υρισµIν τ�υς 2δει�ναν κα# 0πιγραφ9ς, τ#ς $π�Dες, 2λεγαν,
�AραKε $ Zε1ς, Zταν 2µενε BνAµεσα στ�Lς Bνθρ π�υς κα# �δρυσε τ=ν να	. 4H
� ρα εVναι πλ�1σια σ8 µεταλλεDα �ρυσ�! κα# Bργ1ρ�υ κα# �αλκ�! κα#
κασσιτ9ρ�υ κα# σιδ�ρ�υ, 0κ τIν $π�*ων τ*π�τα δ8ν 0KAγεται 0κ τ(ς �Iρας (l 5κ
τAς γAς). T� γρAµµατα π�L �ρησιµ�π�ι�θηκαν iσαν τ� “Rερ�”, Zπως τ� λ9νε �R
A_γ1πτι�ι (δηλαδ
 τG fερ�γλυφικG τAς KρQτης).» YH τ�π�γεωγραφικ

�ν-λυση τAς περι�:Aς τLν Παγ:α�ων νQσων καP V σFγκρισQ της µ0 τ
 σηµερινQ
κατ-σταση θG RρµηνευθA πι< κ-τω.

M�α [λλη µαρτυρ�α κατG τ<ν ∆ιEδωρ� (;ι;λ�� ΣT´, σελ. 10) πρ�Nρ:εται �π<
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τ<ν EJQµερ� (330-240 π.X.) 5κ τAς Mεσσην�ας, φ�λ� τ�? ;ασιλNως Kασσ-νδρ�υ,
π�8 9κανε µεγ-λα τα@�δια γιG ^π�θNσεις τ�? ;ασιλNως. ΣυνNγραψε τ
ν «YIερGν
�Aναγραφ
ν», Mπ�υ µετα@8 τLν [λλων γρ-φει, Mτι: «ταK*δεψε πρ=ς ν	τ�ν κα#
2φθασε στ=ν (�Iνδικ<) aκεαν	. �εκιν ντας Bπ= τ-ν E5δα*µ�να �Aρα7*α τ�!
ν	τ�υ (τ< σηµεριν< �OµGν l τ
ν �YεµNνη) ταK*δεψε στ=ν aκεαν= 0π# Bρκετ8ς
rµ9ρες κα# πρ�σ�γγισε στ� νησι� τ�! Bν�ικτ�! πελAγ�υς, Bπ= τ� $π�Dα nνα
aν�µα�	ταν Παγ�α*α, Zπ�υ εVδε τ�Lς κατ�*κ�υς της, τ�Lς Παγ�α*�υς.» KαP πι<
κ-τω συµπληρCνει: «στ= νησ# >πAρ��υν κα# Nλλα BKι�θα1µαστα πρAγµατα,
τ	σ� γι� τ-ν παλαι	τητA τ�υς Zσ� κα# γι� τ-ν καλλιτε�νικ� τ�υς 0πεKεργασ*α.
�Eπ*σης πAνω σ’ nνα ψηλ= λ	φ� 7ρ*σκεται τ= Rερ= τ�! Tριφυλ*�υ ∆ι	ς. M9σα σ’
α5τ= >πAρ�ει �ρυσ( στ�λη, Zπ�υ εVναι γραµµ9νες µ8 γρAµµατα τIν Παγ�α*ων
�R πρAKεις τ�! O5ραν�!, τ�! Kρ	ν�υ κα# τ�! ∆ι	ς.»

KαP j A. Σταγειρ�της στ< ;ι;λ�� A´ τAς «�Ωγυγ�ας» (σελ. 24) συµπληρCνει:
«Kατ� τ=ν �Aρα7ικ=ν aκεαν=ν (5νν�εT τ<ν �Iνδικ<ν �κεαν<) $ E5�µερ�ς
2φθασεν ε_ς τ-ν ν(σ�ν Παγ�α*αν. �EκεD εVδεν µεγAλας �_κ�δ�µ�ς τ(ς
Bρ�αι	τητ�ς κα# Bρ�αι�τAτ�υς να�1ς. �Eπ# τ(ς κ�ρυφ(ς +ν=ς λ	φ�υ >π(ρ�εν
Rερ=ν τ�! Tριφυλ*�υ ∆ι	ς.» T< σηµαντικ< τAς παραγρ-φ�υ αJτAς εWναι, Mτι j
EJQµερ�ς τα@�δεψε, πρ�φανLς µ0 πλ�T�, γι’ �ρκετ0ς VµNρες, γιG νG π-Uη �π<
τ
ν EJδα�µ�να �Aρα;�α (τ< σηµεριν< �OµGν l τ
ν YYεµNνη) στG νησιG τLν
Παγ:α�ων. T< πEσες VµNρες τα@�δευσε δυστυ:Lς εWναι [γνωστ�.

pAν Mµως γ�νUη 9νας �ν-λ�γ�ς ^π�λ�γισµ<ς τAς �π�στ-σεως π�8
�ντιστ�ι:�?ν �f 35° γεωγραφικ�? µQκ�υς, �f jπ�Tες :ωρ�O�υν τ< �νατ�λικ<
[κρ� τAς σηµερινAς �Aρα;�ας �π< τ< νησP τAς Παγ:α�ας (l Σ�υµ-τρας),
δηλ. 35° X 110 :ιλµ. = 3.850 :λµ., καP |ν υf�θετηθUA µ�α µNση τα:Fτητα
πλεFσεως τLν πλ��ων τ�? 300 π.X. 10 :ιλι�µNτρων τ
ν �ρα, V διαδρ�µ
 θG
5:ρει-Oετ� 16-18 VµNρες, Mσες µπ�ρεT νG mσαν �f «�ρκετ0ς» τ�? EJηµNρ�υ.

YO Πλ�Fταρ:�ς στ< 9ργ� τ�υ «ΠερP }Iσιδ�ς καP YOσ�ριδ�ς» (µετ. Λ.
Φιλιππ�δ�υ, 5κδ. Π-πυρ�ς 1975, σελ. 68) γρ-φει: «µεγAλες π	ρτες Bν�*γ�νται
στ=ν Nθε� λα	, Zταν 0Kανθρωπ*�ωνται τ� θεDα, Bπ= τ#ς BπAτες τ�! E5ηµ9ρ�υ
τ�! Mεσσην*�υ, $ $π�D�ς Zλ�υς τ�Lς ν�µι��µ9ν�υς θε�Lς τ�Lς διαγρAφει κα#
τ�Lς Bπ�δ*δει σ8 Qν	µατα στρατηγIν, ναυAρ�ων κα# 7ασιλ9ων π�L >π(ρKαν
παλιA, Bναγεγραµµ9να µ8 �ρυσ\ γρAµµατα στ=ν Παγ�	ντα (στ
ν Παγ:α�α),
τ�Lς $π�*�υς Παγ�	ντες (Παγ:α��υς) κανε*ς, ��τε 7Aρ7αρ�ς ��τε TEλληνας,
Bλλ� µ	ν�ς τ�υ $ E5�µερ�ς, Zπως φα*νεται, πλε1σας συνAντησε τ�Lς
Bν1παρκτ�υς Παγ�α*�υς κα# Tριφ1λ�υς.»

YO YHρEδ�τ�ς στ< Γ ´ ;ι;λ�� τ�υ (παρ. 106) ;ε;αιCνει, Mτι V �Iνδικ
 mταν V
τελευτα�α πρ<ς �νατ�λGς κατ�ικηµNνη :Cρα, rπ�υ κανNνας {Eλληνας
συγγραφNας δ0ν 9φθασε πρPν �π< τ<ν MNγα �AλN@ανδρ�. }Aρα κανεPς δ0ν
γνCριOε, π�ι�� λα�P O�?σαν �νατ�λικCτερα καP ν�τιCτερα τLν �IνδιLν.

YO EJσN;ι�ς στ< 9ργ� τ�υ «Πρ�παρασκευ
 EJαγγελ�ων» (5κδ. Λειψ�ας 1913,
2.2.54) γιG τ< qδι� θNµα λNγει: «Περ# δ8 τIν 0πιγε*ων θεIν π�λλ� κα# π�ικ*λα

2. OI ΠΛHPOΦOPIEΣ TΩN ΠΛOYTAPXOY, ΣTPABΩNOΣ, EYΣEBIOY κ.λπ.
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2��υν διατηρηθ( Bπ= τ�Lς Rστ�ρικ�Lς κα# τ�Lς µυθ�γρAφ�υς. �Eκ τIν
Rστ�ρικIν $ E5�µερ�ς 2γραψε τ-ν “4Iερ�ν �Aναγραφ-ν”. 4O E5�µερ�ς
0κπλε1σας Bπ= τ-ν E5δα*µ�να �Aρα7*αν 2κανε nνα ταK*δι π�λλIν PµερIν κα#
2φθασε στ� νησι� τ�! ΠελAγ�υς. TEνα 0κ τ�1των aν�µA�ετ� Παγ�α*α, στ=
$π�D� εVδε τ�Lς κατ�ικ�!ντες σ’ α5τ= Παγ�α*�υς διαφ�ρετικ�Lς στ-ν ε5σ97εια
κα# τιµIντες τ�Lς θε�Lς µ8 µεγαλ�πρεπεDς θυσ*ες κα# BKι	λ�γα Bναθ�µατα
Bργυρ\ κα# �ρυσ\. K�ντ� στ= Rερ= νησ# τIν θεIν >πAρ��υν κα# Nλλα π�λλ�
θαυµα�	µενα κα# κατ� τ-ν Bρ�αι	τητα κα# τ-ν π�λυτε�ν*α τIν κατασκευIν,
περ# τIν $π�*ων γρAψαµε. Σ8 α5τ	, σ8 >ψηλ= λ	φ�, >πAρ�ει τ= Rερ=ν τ�!
Tριφυλ*�υ ∆ι=ς _δρυµ9ν� >π= α5τ�!, Zταν 7ασ*λεψε bλης τ(ς �_κ�υµ9νης,
ε>ρισκ	µεν�ς µεταKL τIν Bνθρ πων. Σ8 α5τ= τ= Rερ= >πAρ�ει �ρυσ( στ�λη,
στ-ν $π�*α µ8 κεφαλαDα γρAµµατα τIν Παγ�α*ων εVναι γραµµ9νες �R πρAKεις
τ�! O5ραν�!, τ�! Kρ	ν�υ κα# τ�! ∆ι	ς.» YO EJσN;ι�ς, 5νeL κατG κανEνα
�π�κηρFσσει καP κατακρ�νει κ-θε τι �ρ:αι�ελληνικE, διασeCOει µ0 λ�γα λEγια
τ
ν παρ-δ�ση τ�? EJηµNρ�υ γιG τG νησιG τLν Παγ:α�ων, π�8 σηµα�νει Mτι V
παρ-δ�ση διετηρεTτ� µN:ρι τAς 5π�:Aς τ�υ.

YH κατ-λη@η περν-ει στ<ν Στρ-;ωνα, j jπ�T�ς στG «Γεωγραφικ-» τ�υ (µετ.
A. �Aρ;ανιτ�π�Fλ�υ, 5κδ. Π-πυρ�ς 1975, τEµ�ς A´, σελ. 349) γρ-φει: «4O
�Eρατ�σθ9νης (276-195 π.X.) λ9γει, Zτι εVναι π�λL πρ�τιµ τερ� ν� πιστ9ψ̀η
κανε#ς τ=ν Mεσσ�νι� (EJQµερ�) παρ� τ=ν Πυθ9α. 4O E5�µερ�ς λ9γει, Zτι
2πλευσε µ	ν� σ8 µ*α � ρα, τ-ν Παγ�α*α. �Eν}I $ Πυθ9ας λ9γει, Zτι εVδεν $ Wδι�ς
nως τ� π9ρατα τ�! κ	σµ�υ $λ	κληρη τ-ν 7	ρεια πλευρ� τ(ς E5ρ πης (πρ4γµα
�π�στευτ�).»

KαP 5πειδ
 j �Eρατ�σθNνης 9Oησε πι< κ�ντ- στG :ρEνια τ�? EJηµNρ�υ,
θεωρεTται πλN�ν πειστικEς, δεδ�µNν�υ Mτι τG qδια λNγει καP j Π�λF;ι�ς στ
ν
«YIστ�ρ�α» τ�υ (;ι;. 34, παρ. 5). YOπEτε �κ�λ�υθCντας τG δεδ�µNνα τ�?
∆ι�δCρ�υ τ�? ΣικελιCτη εWναι δυνατ<ν σQµερα µ0 τ
 ;�Qθεια Rν<ς :-ρτη
νG 5πι:ειρηθUA V �ναπαρ-σταση τ�? τα@ιδι�? καP V περιγραφ
 τLν νQσων
τLν Παγ:α�ων, Mπως φα�νεται στ< ΣO4µα 1.

ΣτG πρ�ηγ�Fµενα κατα:ωρ�σθηκαν �f �ναφ�ρ0ς τLν �ρ:α�ων συγγραφNων
περP τ�? �π�ικισµ�? τLν νησιLν τAς Παγ:α�ας, 5κ τLν jπ��ων καταδεικνFεται
V σ:ετικ
 διαφ�ρ�π��ηση Rν<ς Rκ-στ�υ στ
 µετα;�;αση τAς διατηρ�Fµενης 5πP
π�λλ�8ς αnLνες παραδEσεως.

Στ
ν �νατ�λικ
 καP στ
 νEτια πλευρG τ�? ν�τ��υ �Aρα;�ας (στ< σηµεριν<
�OµGν) 5κτε�νεται j �Iνδικ<ς �κεαν<ς καP στ
 συνN:εια τ�Fτ�υ V θ-λασσα τAς
K�νας καP στ
 συνε´:εια j Enρηνικ<ς �κεανEς, Mπως δε�:νει j :-ρτης τ�?
ΣO=µατ+ς 1. {Yστερα �π< Zνα τα@�δι �ρκετLν VµερLν κατG τ<ν ∆ιEδωρ� l
π�λλLν κατG τ<ν EJσN;ι� l 16-18 VµερLν, yς ^π�λ�γ�σθηκε πι< π-νω, j
EJQµερ�ς συν-ντησε «τG π-ρα π�λλG νησιG τLν Παγ:α�ων». TG π-ρα π�λλG
νησι-, Mπως εWναι γνωστE, ^π-ρ:�υν στ<ν Enρηνικ< �ΩκεανE, καP j 5ντ�πισµ<ς
τAς σηµερινAς Π�λυνησ�ας �ρ:�Oει �π< τG πρLτα νησιG τAς �Iνδ�νησ�ας, π�8

3. H TOΠOΓEΩΓPAΦIKH ΠEPIΓPAΦH THΣ ΠAΓXAIAΣ
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συναντ-ει κανεPς Mταν 9ρ:εται 5κ δυσµLν: εWναι V Σ�υµ-τρα καP τG γFρωθεν
αJτAς νησ-κια, V :ερσEνησ�ς τAς Mαλ-κκας l Mαλαισ�ας (π�8 jµ�ι-Oει καP µ0
νησ�), τ< BEρνε�, V �I-;α κ.λπ., Mπως φα�νετα στ< :-ρτη τ�? ΣO=µατ+ς 2. �Eκτ<ς
τ�Fτων στG ν�τι�δυτικG τAς Σ�υµ-τρας ^π-ρ:�υν 13 νησι-, καP µπ�ρεT κ-π�ι�
5@ αJτLν νG εWναι τ< fερ< νησP π�8 συν-ντησε j EJQµερ�ς.

ΣηµειωτN�ν, Mτι 9να iν�µ-Oεται Nι-ς, 5νeL δF� 5@ αJτLν φNρ�υν τ< rν�µα
Παγκ-ι (l Παγκα�, l Παγ:α�), Mπως δε�:νει καP j :-ρτης τ�? ΣO=µατ+ς 2.
KαP �κEµη µετα@8 Mαλ-κκας - Σ�υµ-τρας - �I-;ας καP BEρνε� ^π-ρ:�υν
[λλα 38 περ�π�υ νησι- καP νησ�δες, π�8 συµπληρCν�υν «τG π-ρα π�λλ-»
τ�? EJηµNρ�υ. Γιατ� εWναι �δFνατ�, 5Gν δ0ν εWδε πρ�σωπικG τ
ν
γεωγραφικ
 κατ-σταση τ�? :Cρ�υ, νG καταγρ-ψUη τG πρ�ηγ�Fµενα
�π�δεικτικG γεωγραφικG στ�ι:εTα, �φ�? κανεPς [λλ�ς πρ�ηγ�Fµεν�ς
συγγραφNας δ0ν εW:ε Zως τEτε καταγρ-ψει παρEµ�ιες πληρ�φ�ρ�ες.

YH σηµεριν
 πραγµατικEτητα, Mπως γρ-φει V «ΠαγκEσµια Λα�γραφικ
 καP
Γεωγραφικ
 �Eγκυκλ�πα�δεια» (σελ. 283), 9:ει yς 5@Aς: «T= Bρ�ιπ9λαγ�ς τ(ς
�Iνδ�νησ*ας, τ= $π�D�ν qπλ νεται µεταKL τIν παραλλ�λων 6° B	ρει� πλAτ�ς
κα# 16° N	τι� πλAτ�ς, Bπ�τελεDται συν�λικ� Bπ= 3.000 περ*π�υ νησιA. �EK
α5τIν π9ντε εVναι π�λL µεγAλα, Bπ= τ� µεγαλ1τερα τ(ς γ(ς, Zπως P N9α
Γ�υϊν9α, P Kελ97η, τ= B	ρνε�, P �IA7α κα# P Σ�υµAτρα (κατατασσEµενα 5@
�νατ�λLν πρ<ς δυσµ-ς).» YO EJQµερ�ς 5ρ:Eµεν�ς 5κ δυσµLν @ε:Cρισε τG τρ�α
πρLτα Kτ�ι τ
ν Nι-δα, τ< «fερ< νησ�», τ
ν Σ�υµ-τρα, τ
ν Mαλ-κκα, τ
ν jπ��α
5@Nλα;ε κατG λ-θ�ς γιG νησP καP τ< BEρνε�· l τ
ν Nι-δα, τ
ν Σ�υµ-τρα, τ
ν
�I-;α καP τ< BEρνε�. YH KελN;η, ε^ρισκEµενη �νατ�λικG τ�? BEρνε�, δ0ν
φαινEταν, Mπως καP V NNα Γ�υϊνNα.

�EGν �φαιρεθUA V Mαλ-κκα (Mαλαισ�α), τEτε j EJQµερ�ς �ναφNρεται στG
τρ�α πρLτα νησιG π�8 συναντ-ει κανεPς 5ρ:Eµεν�ς 5κ δυσµLν, π�8 εWναι V
Nι-δα, V Σ�υµ-τρα καP V �I-;α l τ< BEρνε�.

∆0ν �π�κλε�εται Mµως νG �ναφNρεται στG νησιG Mπ-µπι, Nι-ς, Παγκα�,
π�8 ;ρ�σκ�νται ν�τι�δυτικG τAς Σ�υµ-τρας καP �π�τελ�?ν τ< σFµπλεγµα
τLν νησιLν τLν Παγ:α�ων µαOP µ0 τ
ν Σ�υµ-τρα. Πρ�@ενεT µεγ-λη
5ντFπωση, Mτι µερικG σηµερινG τ�πωνFµια τAς περι�:Aς 9:�υν µ�α a:ητικ

συγγNνεια πρ�φ�ρ4ς µ0 τ
ν Παγ:α�α, Mπως V περι�:
 Πα:-γκ τAς
Mαλαισ�ας. �Eπ�σης τG τ�πωνFµια ΠανγκαλGν (Π-γκαλ�ν), Π-ντιαγκ καP
ΠαντGγκ τAς Σ�υµ-τρας, καθwς καP τG νησιG Παγκαv (l ΠαγκαP l
Παγ:α�), π�8 �ναφNρθηκαν καP πι< π-νω. T< 5ρCτηµα εWναι, µQπως V
Σ�υµ-τρα τEτε εW:ε [λλ� rν�µα 5κτ<ς �π< Παγ:α�α, π..: Σ�υµαPρ l Σ�υµ0ρ
l Σ�υµNρα l κ-τι παρEµ�ι�;

YH �ναφερEµενη πληρ�φ�ρ�α περP τAς jρατEτητ�ς τAς �Iνδ�ας �π< Zνα rρ�ς
τAς δεFτερης νQσ�υ, πιθανLς τAς Mαλαισ�ας l τAς Σ�υµ-τρας, δ0ν εJσταθεT,
διEτι V �πEσταση �π< τ
ν �Iνδ�α @επερν-ει τG Mρια ^π�λ�γισµ�? τAς �µ�ι;α�ας
jρατEτητας µετα@8 δF� σηµε�ων. }Aρα V πληρ�φ�ρ�α εWναι λανθασµNνη.

Σ0 κ-π�ι� �π< αJτG τG νησι-, καP µ0 πρCτη πρ�τ�µηση τ
 σηµεριν

Σ�υµ-τρα l Παγ:α�α τEτε, π�8 πρNπει νG mταν τ< «µεγ-λ� νησP» τ�?
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EJηµNρ�υ, 5πAγε j Zε8ς jρµCµεν�ς �π< τ
ν KρQτη διG µNσ�υ τ�? ^π-ρ:�ντ�ς
τEτε π�ρθµ�? τ�? Σ�υNO, συν�δευEµεν�ς �π< [νδρες τLν τριLν φυλLν τAς
KρQτης (K�υρAτες, K�ρF;αντες l Kα;ε�ρ�υς καP �Iδα��υς ∆ακτFλ�υς). Of
κ-τ�ικ�ι τLν νησιLν αJτLν, �λλG καP τLν [λλων γFρω :ωρLν l νησιLν,
�π�τελ�?ντ� 5@ αJτ�:θEνων καP µεταναστLν. Of αJτE:θ�νες mσαν �f Παγ:αT�ι
καP �f �Ωκεαν�τες, rν�µα π�8 ταιρι-Oει �πEλυτα µ0 τ< :Lρ� τAς περι�:Aς, �π<
τ<ν �κεανE. Of µεταν-στες πρ�Qρ:�ντ� �π< τ
ν �Iνδ�α καP τ
ν Σκυθ�α, π�8
5κτε�ν�νταν πρ<ς ;�ρρ4ν τAς �Iνδ�ας. Σ0 Zνα [λλ� σηµεT� γ�νεται �ναφ�ρG καP
γιG µ�α [λλη φυλQ, τLν ∆Cων (τLν ∆�ων, 5κ τ�? ∆ιEς;). �AλλG κατG τ<
�Eγκυκλ�παιδικ<ν Λε@ικ<ν «{Hλι�ς», τEµ�ς «Of Λα�P τAς �Aνατ�λAς» (σελ.
596), O�?σαν καP µερικ0ς µικρ0ς φυλNς, Mπως τLν K�υρ�ντσι, ΛεµπEνγκ, Γκ-O�ς
καP }Aλας. YH φυλ
 τLν K�υρ�ντσι 9:ει πρ�φανA a:ητικ
 συγγNνεια πρ�φ�ρ4ς
µ0 τ�8ς K�υρAτες τAς KρQτης. �Eπ�σης �f φυλ0ς Γκ-O�ς καP }Aλας συγγενεF�υν
µ0 Rλληνικ0ς λN@εις. Σ’ αJτG V «ΠαγκEσµια �Eγκυκλ�πα�δεια NNων» τAς πρCην
EΣΣ∆ (τEµ�ς «ΓA», σελ. 357 καP 433, 5κδ. Γ. Γιανν�κ�ς 1961) συµπληρCνει: «Στ�
δασωµ9να $ρ�π9δια τ(ς Σ�υµAτρας ��!σαν �R ν�µαδικ8ς φυλ8ς MπατAκι,
|Aλα, Γκαντ��!, �Aτσ*ν κα# ΣακAι, π�L δ8ν K9ρανε ��τε τ=ν �αλκ= ��τε τ=ν
µπρ�!ντ�� ��τε τ= σ*δερ�. M- µπ�ρIντας ν� καλλιεργ�σ�υν τ- γ(, ��1σανε
Bπ= τ= κυν�γι κα# τ= µA�ωµα τIν α5τ�φυIν καρπ�φ	ρων.» T�?τ� �π�τελεT
σαφ0ς �π�δεικτικ< στ�ι:εT� γιG sπαρ@η �νθρCπων π�8 O�?σαν κατG τ
ν
Παλαι�λιθικ
 l Mεσ�-παλαι�λιθικ
 5π�:
 (10.000-8.000 π.X.), τLν κυνηγLν
καP τLν συλλεκτLν τAς τρ�φAς, πρPν �νακαλυφθ�?ν τG µNταλλα.

YH τρ�τη φυλ
 τLν µεταναστLν mσαν �f KρAτες. Σ’ αJτ< τ< νησP κατG τ
ν
5π�:
 τ�? EυηµNρ�υ ^π-ρ:ει µ�α �@ιEλ�γη πEλη, π�8 λNγεται Παν-ρα (5κ
τ�? Πiν - RρB l RρN (Πανευ:
 l Πανπρ�σευ:Q;) καP �f κ-τ�ικ�� της
�ν�µ-O�ντ� «YIκNτες τ�? Tριφυλ��υ ∆ιEς», πρ4γµα π�8 σηµα�νει, Mτι �f
KρAτες 5πι;λQθηκαν 5πP τLν αJτ�:θEνων καP τLν [λλων κατ��κων τAς
περι�:Aς.

T< 5π�θετ� «Tριφ1λι�ς Zε1ς» δ0ν συγκαταλNγεται στG 265 τ�ια?τα π�8
κατα:ωρ�Oει j A. Σταγειρ�της στ
ν «�Ωγυγ�α» τ�υ (τEµ�ς E´, σελ. 81-82) ��τε
στ< YEλληνικ< Π-νθε�ν. KατG συνNπειαν εWναι τ�πικ< 5π�θετ� τAς Παγ:α�ας,
καP 9:ει [µεση σ:Nση µ0 τ
 λN@η τρ*φυλ�ς (YHρEδ�τ�ς, ∆´ 161) καP σηµα�νει
τρεTς φυλ0ς �νθρCπων, π�8 �κ�λ�Fθησαν τ<ν ∆�α �π< τ
ν KρQτη καP mσαν �f
K�υρAτες, �f K�ρF;αντες l K-;ειρ�ι καP �f �IδαT�ι ∆-κτυλ�ι.

Σ0 �πEσταση 60 σταδ�ων �π< τ
ν Παν-ρα (60 στ-δια X 185 µ. = 11.000 µ.)
^πAρ:ε τ< fερ< τ�? Tριφυλ��υ ∆ιEς σ0 Zναν 5π�πεδ� :Lρ�, θαυµαστ< γιG τ
ν
�ρ:αιEτητ- τ�υ, τ
ν π�λυτNλεια τAς κατασκευAς καP τ
ν 9@υπνη 5πιλ�γ
 τ�?
τEπ�υ. MετG τ< :Lρ� τ�? fερ�? ^π-ρ:ει Zνα rρ�ς ^ψηλE, �φιερωµNν� στ�8ς
θε�Fς, καP iν�µ-Oεται «ΘρEν�ς τ�? OJραν�?», διEτι κατG τ
ν ^π-ρ:�υσα
παρ-δ�ση j OJρανEς, Mταν mταν ;ασιλι4ς τAς �nκ�υµNνης, τ�? [ρεσε νG µNνUη
σ0 αJτ< τ< µNρ�ς. �AργEτερα �ν�µ-στηκε «TριφFλι�ς }Oλυµπ�ς», γιατP �f
κ-τ�ικ�ι πρ�Qρ:�ντ� �π< τρ�α 9θνη, τ�8ς Παγ:α��υς, τ�8ς �Ωκεαν�τες καP τ�8ς
KρAτες l τPς τρεTς φυλ0ς τPς πρ�ερ:Eµενες �π< τ
ν KρQτη. MετG �π< τ< rρ�ς
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τ�?τ�, κατG τ
ν ^πEλ�ιπη :Cρα τAς Παγ:α�ας, λNνε Mτι ^π-ρ:�υν π�λλ- OeLα,
Mπως 5λNφαντες καP λι�ντ-ρια, λε�παρδ-λεις καP δ�ρκ-δες καP π�λλG [λλα
θηρ�α µ0 διαφ�ρετικ0ς rψεις καP θαυµαστG στ
 δFναµη. TG qδια OeLα ^π-ρ:�υν
καP σQµερα στPς περι�:0ς τAς Mαλαισ�ας καP τAς �Iνδ�νησ�ας. �Eπ�σης �f
πεδι-δες εWναι κατ-φυτες �π< ^ψηλG δNνδρα Mλων τLν εnδLν, περι;Eλια καP
λει;-δια µ0 πλ�Fσια τρ�πικ
 ;λ-στηση, Mπως συµ;α�νει καP σQµερα στPς
παραπ-νω περι�:Nς. YYπ-ρ:�υν �κEµη τρεTς �@ιEλ�γες πEλεις, π�8
iν�µ-O�νται YYρακ�α, ∆αλPς καP �Ωκεαν�ς. YH :Cρα εWναι πλ�Fσια σ0 µεταλλεTα
:ρυσ�?, �ργFρ�υ, :αλκ�?, κασσιτNρ�υ καP σιδQρ�υ, τG jπ�Tα ^π-ρ:�υν καP
σQµερα, �λλG τEτε τ�π�τε �π’ Mλα αJτG δ0ν 5πιτρεπEταν νG 5@α:θUA 9@ω �π< τ<
νησP l �π< τ< :Lµα τAς γAς, 5πειδ
 �f nθαγενεTς φυλ0ς δ0ν γνCριOαν τ
ν
κατεργασ�α τ�υς. Kαιρ<ς mταν νG τ
ν µ-θ�υν �π< τ�8ς KρAτες, �φ�? αJτ�P
εW:αν �νακαλFψει τG µNταλλα καP τ
ν κατεργασ�α τ�υς πρPν �π< τ< 9τ�ς 7.350
µ.X., Mπως �ναλFεται στ
 σελ. 215 τ�? ;ι;λ��υ µ�υ «YH �Aνα:ρ�ν�λEγηση τAς
Πρ�ϊστ�ρ�ας», 9κδ. «∆αυλ<ς» 1999.

�Aνθρωπ�λ�γικG �f Mαλα�σι�ι κατNλα;αν µ�α nδια�τερη θNση καP �π�τNλεσαν
µ�αν Mλως @ε:ωριστ
 φυλ
ν �νθρCπων, Mπως τ�8ς κατNτα@εν j δι-σηµ�ς
�νθρωπ�λEγ�ς Mπλ�Fµενµπα:, :ωρPς νG δCσUη :ρωµατικ< :αρακτηρισµE, Mπως
γρ-φει V ΠαγκEσµια Λα�γραφικ
 καP Γεωγραφικ
 �Eγκυκλ�πα�δεια (σελ.
127). KαP συνε:�Oει πι< κ-τω: «EVναι µ*α φυλ- µικρ�σ µων µελα�ρ�ινIν
Bνθρ πων µ8 _δια*τερα �αρακτηριστικA, π�L δ8ν µ�ιA��υν µ8 τ� Bσιατικ� ��τε
µ8 τ� νεγρ�ειδ(, Bλλ� τε*ν�υν πρ=ς Bµφ	τερα.» �EπP αJτ�? V «YIστ�ρ�α τAς
�AνθρωπEτητας τAς Unesco» (5κδ. X. TεγEπ�υλ�ς - N. N�κας 1970, σελ. 70)
γρ-φει: «4H nκτη κα# τελευτα*α Bπ= τ#ς φυλετικ8ς $µAδες εVναι P Π�λυνησιακ-
κα# Mικρ�νησιακ�. OR περισσ	τερ�ι εVναι µετρ*�υ Bναστ�µατ�ς, Bλλ� >πAρ�ει
µ*α γενεαλ�γικ- σειρ� µ8 0Kαιρετικ� >ψηλ= BνAστηµα. 4O :ραD�ς α5τ=ς τ1π�ς
πρ�(λθε πιθανIς Bπ= µ*α 0πιµειK*α µ�γγ�λ�ειδIν λαIν µ8 ντ	πι�
α5στραλ�ειδ8ς στ�ι�εD� o µ8 $µ�*�υς πρ=ς τ�Lς κατ�*κ�υς �Eν�! τIν
Bνατ�λικIν �IνδιIν, τIν Φιλιππ*νων κα# Nλλων νησιIν, π�L 7ρ*σκ�νται στ�
Bν�ικτ� τIν �AσιατικIν BκτIν τ�! E_ρηνικ�! aκεαν�!.»

YO δρ P. Bosch - Gimpera σηµειCνει, Mτι π�λλ�P συγγραφεTς περιλαµ;-ν�υν
τ�8ς Π�λυνησ��υς στPς EJρωπ�ειδεTς φυλNς, Mπως �ναφNρει καP j E. V.
Eicktedt στ< ;ι;λ�� τ�υ «T< Bι�δυναµικ< τLν EJρωπ�ειδLν» (5κδ. Istoria
Mundi, Berne 1952, σελ. 115-134).

T< �Eγκ. Λε@. «{Hλι�ς» (τEµ�ς I, σελ. 574) �ναφNρει, Mτι: «OR Nε�µαλαD�ι o �R
κυρ*ως MαλαD�ι, π�L ��!ν ε_ς τ-ν Mαλαισ*αν Bπ= τ� παρAλια τ(ς MαλAκκας
µ9�ρι τ�! _σθµ�! τ�! KρA, εVναι µει�ν	της π�λL Bναµεµειγµ9νη, µAλιστα µετ�
παλαι�ευρωπα*ων (λευκLν) Bπ�*κων.» KαP συνε:�Oει πι< κ-τω: «4O παλαι=ς
πλ�*αρ��ς τ�! �Eµπ�ρικ�! Nαυτικ�! K�λα�της Bπ= τ-ν �IθAκην, 0κτελ9σας τ=ν
περ*πλ�υν τ(ς γ(ς, ε_ς ε_δικ=ν τευ�*δι�ν γρAφει, Zτι ε_ς τ= µεγαλ1τερ�ν νησ#
τIν Φιλιππ*νων, ε_ς τ-ν 7�ρειν-ν Λ�υσ	ν, >πAρ�ει Bπ�µ�νωµ9νη φυλ- λευκIν
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Bγν στων, Bλλ� παναρ�α*ας πρ�ελε1σεως κα# 0γκαταστAσεως. �Aπ	δειKις, Zτι
κατ� τ�Lς παναρ�α*�υς �ρ	ν�υς εV�αν ε_σ�ωρ�σει µ9�ρις 0κεD $µAδες λευκIν.»
YO A. Montagu στ< ;ι;λ�� τ�υ «Man: His first million years» (5κδ. Mentor Books,
1960, σελ. 84) σηµειCνει: «>πAρ��υν π�λλ8ς κατατAKεις τIν φυλIν τ�!
Bνθρωπ*ν�υ γ9ν�υς. Πρ9πει Zµως ν� >πενθυµ*�εται, Zτι Zλες �R κατατAKεις
εVναι α5θα*ρετες κα# Bν� π\σα στιγµ-ν �ρ���υν τρ�π�π�ι�σεως.» �Eκ τLν
στ�ι:ε�ων αJτLν πρ�κFπτει µ�α σFγ:υση γιG τ
ν �νθρωπ�λ�γικ
 κατ-τα@η
τLν λαLν τAς περι�:Aς, Mπ�υ, Mπως ^π�στηρ�O�υν π�λλ�P 5πιστQµ�νες,
συνN;ησαν  παρ- π�λλ0ς καP συνε:εTς �ναµ�@εις. YH 5πιγραµµατικ
 λFση τ�?
θNµατ�ς παρN:εται �π< τ<ν καθηγητ
 I. Γ. K�Fµαρη (�Eγκ. Λε@. «{Hλι�ς»,
τEµ�ς «Of Λα�P τAς �Aνατ�λAς», σελ. 586): «�Iνδ�ν�σι�ι Qν�µA��νται �R
κAτ�ικ�ι τIν ν�σων τ�! Mαλαϊκ�! �Aρ�ιπελAγ�υς o τ�! �Iνδικ�!
�Aρ�ιπελAγ�υς o τ(ς �Iνδ�νησ*ας o τ(ς Mαλαισ*ας. E_δικIς τ� πρ=ς τ- δ1σιν
νησι� Σ�υµAτρα, B	ρνε�, �IA7α κα# ΦιλιππDναι συνδ9�νται π9ραν τIν Nλλων
κα# Bνθρωπ�λ�γικIς µ8 τ-ν Mαλαϊκ-ν �ερσ	νησ�ν. OR �Iνδ�ν�σι�ι εVναι
διαφ�ρετικ- φυλ- τIν Mαλα*ων µ8 κυρ*�υς 0κπρ�σ π�υς τ�Lς Nεαγν�κ
(B	ρνε�), Mπατ�κ (Σ�υµAτρα) κ.λπ. K1ρια �αρακτηριστικ� τIν �Iνδ�νησ*ων
εVναι τ= µ9σ�ν BνAστηµα, P �αρακτηριστικ- δ+λιO+κεφαλ9α (σ0 �ντ�θεση µ0 τ
ν
;ρα:υκεφαλ�α τLν Mαλα�ων), τ= :�ειδ8ς πρ	σωπ�ν, P λεπτ- µ1τη, r ε5θ1της
κα# τ= µα!ρ�ν �ρIµα τIν τρι�Iν κα# τ= µελα�ρ�ιν=ν �ρIµα τ�! δ9ρµατ�ς (σ0
�ντ�θεση µ0 τ< 5λαιLδες τLν Mαλα�ων).

YH φυλ
 αJτ
 φNρει �π�δεδειγµNνη 5π�δραση παλαι�ευρωπαϊκLν λευκLν
�π��κων, Mπως λNγει πι< π-νω V Π.Λ. καP Γ. �Eγκ., j δρ. P. Bosch - Gimpera
καP j πλ��αρ:�ς K�λαvτης. AJτ�P �f [π�ικ�ι πρ�σδι�ρ�O�νται �π< τ<ν
∆ιEδωρ� καP τ<ν EJQµερ�, καP δ0ν εWναι [λλ�ι �π< τ�8ς KρAτες τAς 5π�:Aς
τ�? 8.000 πρ< Xριστ�?, Mπως �ναλFεται καP πι< κ-τω.

AJτ
 εWναι V τ�π�γεωγραφικ
 καP V �νθρωπ�λ�γικ
 περιγραφ
 τLν νησιLν
τLν Παγ:α�ων, Mπως τ
ν µεταφNρ�υν στ< σQµερα, στ< 9τ�ς 2001 µ.X., j
∆ιEδωρ�ς j ΣικελιCτης καP �f [λλ�ι �ρ:αT�ι {Eλληνες συγγραφεTς, π�8
�ναφNρθηκαν πι< π-νω, καP �ν-γ�νται κατ- ;-ση στ< 9τ�ς 300 περ�π�υ πρ<
Xριστ�?, Mταν O�?σε j EJQµερ�ς. �EκεT τEτε εWδε τNσσαρες πEλεις µ0 µεγ-λες
�nκ�δ�µ0ς καP �ρ:αι�τ-τ�υς να�Fς. YH τ�π�γεωγραφικ
 σFγκριση τLν
�νωτNρω στ�ι:ε�ων µ0 τG σηµερινG δεδ�µNνα τLν νησιLν τLν τρ�πικLν
περι�:Lν, Mπως εWναι V Σ�υµ-τρα, V :ερσEνησ�ς τAς Mαλ-κκας, V �I-;α, τ<
BEρνε� καP V γFρω εJρεTα νησιωτικ
 περι�:
 τ�? Enρηνικ�? �κεαν�?, δ0ν
�φQνει περιθCρια �µφι;�λιLν γιG τ
ν 5π�σκεψη τ�? EJηµNρ�υ.

T< 5ρCτηµα εWναι, σ0 π�ιG 5π�:
 �ν-γ�νται τG ^πEλ�ιπα στ�ι:εTα τLν
�ρ:α�ων, π�8 9:�υν σ:Nση µ0 τG «µυθ�λ�γ�Fµενα τLν fερNων» περP τLν νησιLν
τLν Παγ:α�ων, δηλαδ
 µ0 «τG δεδ�µNνα π�8 9:�υν πρ�ϊστ�ρικ
 σηµασ�α.»

Kων. B. K+υτρ+υK>λης
Tα@�αρ:�ς ΓεωγραφικAς YYπηρ. Στρατ�?

[Σ9 ]πBµεν4 τε5G4ς: �O π4λιτισµAς καT J γραφ� τ#ς KρYτης στ�ν ΠαγGα�α.]
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{Oταν V διεθν
ς πρ�παγ-νδα συναντιNται µ0 τ�8ς VµιµαθεTς τAς σQ-

µερ�ν, τ�8ς jπ���υς V qδια διαµEρφωσε καP τρ�φ�δ�τεT, αJτ�P σGν κυ-

νηγηµNνα π�υλιG συνωθ�?νται στ
 µEδα τAς θ�λ�κ�υλτ�Fρας· κατα-

π�ν�υν M,τι τ�8ς σερ;�ρ�υν, γιατP δ0ν 9:�υν 5νηµNρωση καP διασταυ-

ρωτικ
 κρ�ση, π�8 θG τ�8ς 9κανε ε�κ�λα νG σταθ�?ν στG πEδια τ�υς.

ΛNνε: YO π�λιτισµ<ς 9ρ:εται 5@ �Aνατ�λLν! �AκEµα Mµως µN:ρι σQ-

µερα V κ�ινωνικQ, πνευµατικQ καP θρησκευτικ
 κατ-σταση τAς �Aνα-

τ�λAς µEν� θυµηδ�α γενν4. }E:ει στ�ι:εTα µεταφυσικ-, δ0ν 9:ει τ
 ;--

ση τAς ΦFσης π�υ εW:ε YEλληνικ
 �Aρ:αιEτητα. T< �I�υδαϊκ< πνε?µα

µ0 τ
ν kλυσ�δα τ�υ: µεσα�ωνας, καπιταλισµEς, µαρ@ισµEς, σ�σιαλι-

σµEς, πλανηταρ:�α 9ρ:εται σ0 σκ�ταδιστικ
 σFγκρ�υση µ0 τ
ν YEλλη-

νικ
 �Aρ:αιEτητα. �Aπ< π�λιτικ
 [π�ψη Zνας ΠερικλAς µ0 τ
ν �Aθη-

ναϊκ
 ∆ηµ�κρατ�α µ0 π�ι�Fς νG συγκριθUA; Of καταπληκτικ0ς θεEτη-

τες τAς �Aρ:αιEτητας θG συγκριθ�?ν µ0 τ<ν Για:;N; YO �AπEλλων, V

�Aθην4, j ∆�ας, V �Aφρ�δ�τη – καP �π< τ
ν [λλη π�ι��; Of �γι�ι l �f

�νCµαλ�ι τAς Παλαι4ς ∆ιαθQκης; }O:ι, |ς 9ρθ�υν νG σταθ�?ν µπρ�-

στ- τ�υς. }Aλλωστε �f θεEτητες στ
ν �Aρ:αιEτητα περν�?σαν µNσα

�π< τ
 µεγ-λη TN:νη, Mπ�υ γ�γαντες τ�8ς 9φτεια@αν yς �@επNραστα

�νθρCπινα πλ-σµατα αnσθητικ-.

EWναι γεγ�νEς, Mτι �ργ�ασε V R;ραι�:ριστιανικ
 πρ�παγ-νδα ^π<

τPς µ�ρφ0ς τ�? ;υOαντινισµ�? καP τAς ρωµι�σFνης τPς VµNρες τ�? @ε-

νEφερτ�υ Π-σ:α, π�8 �ντικατNστησε ;�αια �σFλληπτες �π< τG δικ-

µας µυαλG �ν�ι@ι-τικες γι�ρτ0ς τAς �Aρ:αιEτητας. ΘG πρNπει νG κα-

ταλ-;�υν �f γραικFλ�ι αJτ��, Mτι �Jδεµ�α δι-σταση τAς �νθρCπινης

ψυ:Aς �νNπτυ@ε j :ριστιανισµ<ς 5κτ<ς �π< 5κε�νη τAς καταπ�εσης,

τ�? kµαρτQµατ�ς, τ�? δEλ�υ. ΨαρεF�υν στG θ�λG νερG τAς kπαντα-

:�? :ριστιανικAς «κ�υλτ�Fρας» συγκε�µενης �π< ν�µπελ�στες (τ< ;ρα-

;εT� τAς νιτρ�γλυκερ�νης) Zως θρησκευτικ�8ς µ�υσικ�Fς, τLν jπ��ων

τG 9ργα 5µπρ<ς στ<ν πρ�µηθεϊκ< MπετE;εν, τ<ν τιτ-να αJτ<ν τ�?

MQπως j φτω:<ς τ�? :ριστιανισµ�? l j πρ�λετ-ρι�ς τ�? µαρ@ι-

σµ�? θG �ντιτα:θ�?ν στ<ν 5λεFθερ� π�λ�τη τAς �AθQνας; Θλι;ερ0ς

�νθρCπινες φιγ�?ρες, γιG νG σταθUA V �:αµν
 κ�σµ�θεωρ�α τ�υς,

V jπ��α στ<ν πυρAνα της εWναι �nκ�ν�µ�στικη καP καταναγκαστι-

κQ, καλFπτ�ντας µ0 τ
ν τρ�τη της δι-σταση, τ<ν δEλ�, τ
 µεγαλ�-

σFνη τAς �Aρ:αιEτητας.

MAν+ τ0 WλεSθερ+ aτ+µ+, π+τG \ xργ;νωση



πνεFµατ�ς, εWναι ^π�δεA. KFρι� :αρακτηριστικ< τAς πρ�παγ-νδας

τ�υς εWναι τ< �νFπαρκτ� ^περπNραν τAς µεταφυσικAς, Mπ�υ V �νικα-

νEτης των γιG παραγωγ
 π�λιτισµ�? λNει M,τι θNλει, �ντλCντας �π< πα-

ραπ�ιηµNνες πρωτ�γενεTς �ρ:Nς. }Eτσι µ4ς �π�κρFπτ�υν τ< π�λιτι-

σµικ< jλ�καFτωµα π�8 διNπρα@αν 5ναντ��ν τAς �Aρ:αιEτητας «:ωρPς

περ�σκεψιν», �µετανEητ�ι. ∆0ν @Nρω, π�? ;ρAκαν τ
ν TN:νη, τ
ν Φι-

λ�σ�φ�α καP τ
ν �Eπιστηµη καP τ�λµ�?ν νG τPς συµπεριλαµ;-ν�υν στ


µεταφυσικQ τ�υς παρ-κρ�υση. ΛNνε γιG δι-φ�ρα τ-:α µεγ-λα κ�µ-

µ-τια 5κκλησιαστικLν γραπτLν. }E:�υν συνε�δηση τAς 9στω καP 5λ--

:ιστα διασωθε�σης �Aρ:α�ας YEλληνικAς Γραµµατε�ας, µ0 τ
ν jπ��α

�Jδεµ�α σFγκριση µπ�ρεT νG γ�νUη; Θρησκευτικ
 µισαλλ�δ�@�α, µι-

κρEν�ια καP M,τι [λλ� ^π�δεNστερ� µπ�ρεT νG στηρ�@Uη τ
ν κ�σµ�θε-

ωρ�α τ�υς; {Oµως π�ιEς τ�8ς στηρ�OUη «�π< π�σω», 5νeL 5µεTς π�τ0 δ0ν

9:�µε τ
ν εJκαιρ�α νG π�?µε τ
ν [π�ψQ µας στG δηµEσια ;Qµατα;

ΘG κ-ν�υν π�σω; Π�τN, 5πε@εργ-O�νται φ�;ερG πρ-γµατα· ;N;αια

τ< µ�σ�ς τ�υς, �κρ�γωνιαT�ς λ�θ�ς τ�? ψυ:ισµ�? τ�υς, τ�8ς �θεT µN-

:ρι τ< θ-νατ�, πρ�κειµNν�υ νG µ
 παραδε:θ�?ν τ<ν π�λιτισµ< τAς

YEλληνικAς �Aρ:αιEτητας. }Aλλωστε j ΦρEυντ περ�τρανα �π�κ-λυ-

ψε τ
 ;ρCµα τAς �νθρCπινης ψυ:Aς, Mπως τ
ν κατ-ντησαν, τ
 ;ρC-

µα π�8 εWναι 5γγεν
ς καP �παρ-;ατη λEγeω κατασκευAς τ�? �νθρCπ�υ·

V �@�α Rν<ς π�λιτισµ�? φα�νεται �π< τ< πEσ� τ
ν �ντιρρ�πεT: δ0ν 5@α-

λε�φεται �λλG τιθασευµNνη �π�τελεT στ�ι:εT� κινQσεως. Σ�φCτατη

�ντ�ληψη τAς YEλληνικAς �Aρ:αιEτητας, π�8 εW:ε καταλ-;ει Mτι τG

πρωτ�γενA στ�ι:εTα π�8 µ4ς συγκρ�τ�?ν δ0ν �ναµιγνF�νται αJτG

καθ’ α^τG µ0 5µ4ς, παρG µEν� µ0 τPς συγκρ�Fσεις των, 9τσι δ0 �π�-

φεFγεται τ< τNλµα· καP εWναι αJτ< π�8 εWπε j YHρ-κλειτ�ς: «τ� πAντα

ρεD...». MετG �π< Mλη αJτ
 τ
 µεγαλ�σFνη, 5σ8 κρ-τα Zνα κιλ< �Jρ--

νι� καP σκ-στ� στ< συµπαντικ< πανηγFρι τAς ντρ�πAς, Mταν j {Hλι�ς

κ-νUη αJτ
 τ
 δ�υλειG δισεκατ�µµFρια :ρEνια τCρα καP µ-λιστα σ0

[φθαστη π�ιEτητα µπρ<ς στ
ν :�ντρ�κ�πιG τLν δικLν µας 5κρQ@εων.

YO «∆αυλ<ς» �π< τ
ν �ρ:
 τG 9:ει 5ντ�π�σει αJτ-, λNγ�ντας Mτι V

γνCση δ0ν παρN:εται µNσα �π< καµµιG jµαδ�π��ηση, iργ-νωση, Rται-

ρ�α, κEµµα, σFλλ�γ�, παρε�?λα κ.λπ. MEν�ν �π< Zνα πρ�ηγµNν� καP

5λεFθερ� [τ�µ�, π�8 θG εWναι fκαν< γιG τ
ν �λQθεια, γενικG :ωρPς

πρ�σδι�ρισµ�Fς, µπ�ρε� νG πρ�κFψUη κ-τι. YH �Aρ:αιEτης εWναι νυγ-

µ<ς καP r:ι καλ�Fπι l δEγµα.

Παντελ4ς Γλ;ρ+ς
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Πρ0ς Θε+C, cOι διOασµ0ς!
�Eµπρ=ς λ�ιπ	ν, σηκ στε τ�! ∆8ν εVναι 7αρ1. ∆8ν εWδατε τ=ν «µεγAλ�» στ=

συλλαλητ�ρι�, πIς τ= σ�κωσε κα# τ= κ�υν�!σε π9ρα-δIθε, λ8ς κα# 7ρισκ	-
ταν σ8 ντ9ρµπυ; �Eπ*τηδες 2στειλε κα# τ�! τ	 ’φεραν Bπ= τ-ν 4Aγ*α Λα1ρα,
γι� ν� κAν̀η τ�ερτ�ελ9. M� να*! ∆8ν Bπατ\σθε, α5τ= εVναι. A5τ= π�L κAπ�-
τε σ�κωσε κα# $ ΠαλαιIν ΠατρIν Γερµαν	ς. (T ρα 797αια σιγ� ν� µ-ν τ=
σ�κωσε κα# $ ΠαλαιIν ΠατρIν N�ρ7ηγ	ς, Bλλ� 0σεDς α5τ= θ� πιστε1ετε.)
|Aλλωστε µ8 τ9τ�ι�υ εWδ�υς κ�λ�κ1θια περ# 4Aγ*ων ΛαυρIν, KρυφIν Σ��-
λειIν, «ΘεληµAτων Θε�!» κα# Nλλων τεκµηριωµ9νων Rστ�ρικIν παραµυ-
θιIν σ\ς πιπιλAω τ� µυαλ� τ	σα �ρ	νια. 4Yπακ�1στε λ�ιπ	ν, πρ#ν πAθω τα-
πιρ�κραν*ωση (καλ	!) κα# πAψτε ν� Bκ�!τε τ�Lς «Bν	ητ�υς» κα# «Bνιστ	-
ρητ�υς», π�L σ\ς δι�A��υν Bπ�καλ1πτ�ντας α5τ� π�L 0γ� 0πιµελIς Bπ�-
κρ1πτω κα# παρασιωπI, γι� ν� σ\ς κρατI στρα7..., παρντ=ν +νωµ9ν�υς.

Γι’ α5τ= σ\ς λ9ω, Bδ9λφια µ�υ, Bλ(τες, π�υλιA, Bπ�µ�ν στε κα# Bγν��στε
τ�Lς Kεπ�υληµ9ν�υς πρ�δ	τες, π�L πρ�σ7Aλλ�υν τ#ς πατρ�παρAδ�τες πε-
π�ιθ�σεις τ�! ρωµα*ικ�υ γ*γνεσθαι. Tραγ�υδ�στε µα�* µ�υ, Zπως τ� κατη-
�ητ	π�υλα, «Bδελφωµ9ν�ι κα# +νωµ9ν�ι µα�# θ� πρ��ωρ�!µε». ∆ια7Aστε
κα# καν9να Nλλ� 2ντυπ�, Bπ’ α5τ� π�L κυκλ�φ�ρ�!ν στ-ν πιAτσα τελευτα*-
ως. T�! +ν=ς µAλιστα $ 0κδ	της, Nλλ�τε Bπην-ς δι κτης τ�! θε�κρατισµ�!,
µετεστρAφη :ς ν9�ς Σα�Lλ κα# «εVδε τ= φIς τ= Bληθιν	ν, 2λα7εν πνε!µα
0π�υρAνι�ν» κα# 0πεδ	θη µετ� µαν*ας στ=ν +νωτικ= BγIνα. Θα!µα, Bδελ-
φ�* µ�υ!

Mπρ�στ� σ’ α5τ= τ= γεγ�ν=ς τ1φλα νA ’�̀η τ= θα!µα µ8 τ-ν α_µ�ρραγ�!σα
ε_κ	να στ-ν Kηπ�1π�λη (κι Bπ= ’κεD καλ� τ� ’κ�ν�µ�σαµε, δ	Kα Σ�ι $ Για�-
79!). «T= πλ(θ�ς φ1σει Bνδραπ�δIδες», Zπως 2λεγε κι $ µυριαναθεµατι-
σµ9ν�ς �Aριστ�τ9λης. Kι α5τ= 0γ� τ= γνωρ*�ω καλ� κα# πρAττω BνAλ�γα µ8
τ#ς περιστAσεις. �EσεDς 797αια δ8ν τ= συνειδητ�π�ιεDτε, Bλλ� δ8ν πειρA�ει,
φτAνει π�L τ= συνειδητ�π�ιI 0γ� κα# σ\ς 7A�ω στ= σωστ= δρ	µ�. T= δρ	-
µ� π�L aδ�γησε στ-ν Rστ�ρικ- �1µωση 4Eλληνισµ�!-Xριστιανισµ�!. Mετ�
τ- �1µωση, :ς γνωστ	ν, 0πακ�λ�1θησε τ= ψ�σιµ� σ8 σιγαν- φωτι� 0π#
α_Iνες, γι� ν� φτAσ�υµε σ�µερα ν� Bπ�λαµ7Aν�υµε τ=ν γλυκ1τατ�ν Nρτ�ν
τ(ς Pωµι�σ1νης τ=ν 0πι�1σι�ν.

Γι’ α5τ= λ�ιπ=ν b�ι δι�ασµ	ς. M-ν π9σετε στ-ν παγ*δα τIν 0πιτ�δειων. Γι�
ν� τ-ν Bπ�φ1γετε, σ\ς συνιστI τρεDς δ�κιµασµ9ν�υς τρ	π�υς: µ-ν σκ9πτε-
σθε, µ-ν 0ρευν\τε κα# µ-ν qµαρτAνετε Bσ��λ�1µεν�ι µ8 $τιδ�π�τε π�L δ8ν
συνAδει µ8 τ=ν +λλην��ριστιανισµ	. Πρ�πAντων ν� Bκ�!τε τ�Lς λ	γ�υς τ�!
µεγAλ�υ (κυκλ�φ�ρ�!ν κα# σ8 7ιντε�κασσ9ττα µ8 τ9σσερα µ	λις κ�υπ	νια).
Tηρ�στε λ�ιπ=ν α5τ� τ� qπλ\ κα# Qλ*γα, γιατ*, 0�ν BλλAKετε ν��τρ�π*α κα#
µυαλA, δ8ν γλυτ νετε ��τε 0σεDς Bπ= τ= 0περ�	µεν� σφυρ�κ	πηµα τIν +νω-
τικIν µ�υ κατη�ητIν κα# κατ	πιν ��τε 0γ� Bπ= τ=

Σ;ρωθρ+ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN
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T< ;ι;λ�� «TG MυστQρια τLν YEλλQνων. – MFθ�ς καP ΛEγ�ς στ
ν Πρ�:ρι-
στιανικ
 YEλλ-δα» τAς OJκραν�ας T�υτ�υντOA, διδ-κτ�ρ�ς K�ινωνικLν καP
Π�λιτικLν �EπιστηµLν, �π�τελεT i@υδερκA διε�σδυσι στ<ν πρ�:ριστιανικ<
συµπαντικ< µ�ναδικ< π�λιτισµ< τLν YEλλQνων καP τLν ̂ ψιπετLν διαν�ητLν
τ�υς. YH yριµEτης καP περιγραφικ
 fκανEτης της �ναδεικνFει µ0 kπλEτητα
καP παρρησ�α τ<ν YEλληνισµE, π�8 5λευθNρωσε τ<ν [νθρωπ� µελετLντας τ
ν
φFσι, φιλ�σ�φLντας δι’ 5µπνευσµNνων φυσικLν καP λ�ιπLν φιλ�σEφων καP
διαν�ητLν. M0 τG MυστQρια, τ�8ς θε�8ς καP τPς �λληγ�ρ�ες τ�υς, τ�8ς Vµι-
θN�υς καP �ρωNς της διNλυσε τ
ν πνευµατικ
 σFγ:υσι, τ
ν [γν�ια, τ
ν ;αρ-
;αρEτητα καP τPς πρ�λQψεις. YO YEλληνικ<ς MFθ�ς καP j ΛEγ�ς 5δ�δα@αν, Mτι
γNννησις, θ-νατ�ς καP �ναγNννησις εWναι �λληλ�υ:�α τAς OωAς. T<ν θ-νατ�
j {Eλλην �ντιµετCπιOε yς φυσικ
 διαδικασ�α. YH φιλ�σ�φ�α καP τG MυστQ-
ρια mσαν «παιδε*α θανAτ�υ». �Aπελ-µ;ανε τ
ν MητNρα ΦFσι, κατενEει τ< µε-
γαλεT� τ�? }Eρωτ�ς Φ-νητ�ς, τ�? δηµι�υργ�? τAς kρµ�ν�ας καP nσ�ρρ�π�ας
τ�? σFµπαντ�ς. �Hτ� λ-τρης τ�? yρα��υ καP �ληθ�?ς. ∆ηµι�Fργησε τPς 5πι-
στAµες, 5λ-τρεψε τPς M�?σες, 9Oη �π�λλCνια καP δι�νυσιακ-.

AJτ<ν τ<ν π�λιτισµ< nσ�πNδωσαν µανιασµNν�ι [@εστ�ι κQρυκες, 5πελθ�F-
σης νNας τEτε τ-@εως, ̂ π�κιν�Fµεν�ι �π< πνευµατ�κτEν� ;αρ;αρEτητα δ�γ-

OYPANIA TOYTOYNTZH, T� Mυστ�ρια τIν 4Eλλ�νων

�Aγαπητ8 κ. ΛAµπρ�υ,
T=ν τ9ταρτ� α_Iνα µ.X. $ Γρηγ	ρι�ς $ Nα�ιαν�ην=ς 2γραφε στ=ν

�γι� 4Iερ νυµ�: «6EO+υµε Rν;γκη Rπ0 ]σ+ τ0 δυνατ0ν περισσAτερ+υς
µSθ+υς, γιB νB µπ+ρ+Cµε νB Wντυπωσι;[+υµε τ0ν cOλ+. XOσ+ λιγUτε-
ρ+ καταλαKα9νει d cOλ+ς, τAσ+ πι0 Wνθ+υσιUδης γ9νεται. OY Πατ>ρες
καJ +Y ∆;σκαλ+9 µας δGν qλεγαν π;ντ+τε τ9 σκ>φτ+νταν, RλλB qλεγαν
αTτ0 π+Z τ+Zς oπαγAρευαν +Y συνθ4κες καJ +Y Rν;γκες.»

4O δ8 0π*σκ�π�ς Συν9σι�ς τ= 400 µ.X. 2γραφε: «MO λα0ς [ητ;ει Wπ9-
µ+να νB τ0ν WVαπατiς, RλλιQς δGν µπ+ρε*ς νB κ;νsης τ9π+τα µ’ αTτAν.»

Στ= 7ι7λ*� τ�υ «�Aρ�αDες �Eπι7ι σεις στ=ν Xριστιανισµ=» $ ΓιIργ�ς
Σι9ττ�ς γρAφει: «4H Bυ�αντιν- �Eκκλησ*α κατ ρθωσε ν� συγκε-
ντρ σ̀η στ-ν Kωνσταντιν�1π�λι τ� σπAργανα τ�! Xριστ�!, τ= π�υ-

TB YερB λε9ψανα τ4ς δεισιδαιµ+ν9ας

▲



κAµισ	 T�υ, τ-ν � νη T�υ, τ� σαντAλια T�υ, τ=ν �ιτIνα π�L T�! Bφ̀�-
ρεσαν στ=ν Γ�λγ�θ\, τ= σεντ	νι π�L T=ν τ1λιKαν· τ= α�µα T�υ διατη-
ρ�θηκε σ’ nνα φιαλ*δι�. T� bργανα π�L �ρησιµ�π�*ησαν γι� τ= µαρ-
τ1ρι	 T�υ, 7ρ9θηκαν Zλα o σ�εδ=ν Zλα. 4O T*µι�ς Σταυρ	ς, τ� καρφιA,
τ= BκAνθιν� στεφAνι, $ σπ	γγ�ς, τ= σ*δερ� τ(ς λ	γ�ης, $ στ1λ�ς τ(ς
µαστ*γωσης, P σαν*δα πAνω στ-ν $π�*α τ�π�θ9τησαν τ=ν K1ρι� Zταν
τ=ν κατ97ασαν Bπ= τ=ν Σταυρ	, Zπ�υ µπ�ρ�!σε ν� διακρ*ν̀η κανε#ς
τ� δAκρυα τ(ς MAνας T�υ “λευκ� σ�ν σταλαγµατι8ς λαµπAδας”, κα#
Zλα α5τ� 300 o 400 �ρ	νια µετ� τ-ν Στα1ρωσι. 4H qγ*α 4Eλ9νη µετ�
Bπ= 320 �ρ	νια Bπ= τ-ν Στα1ρωσι τ�! Xριστ�! 0π(γε στ-ν 4Iερ�υ-
σαλ-µ κα# µ8 Bνασκαφ8ς 0κεD π�L >πετ*θετ� 0σταυρ θη $ Xριστ	ς,
µ9σα σ8 πλ(θ�ς θαµµ9νων κα# σAπιων Bπ= τ� �ρ	νια σταυρIν “διA-
λεKε” nναν, τ=ν $π�D� καθι9ρωσε “T*µι�ν Σταυρ=ν” τ�! Xριστ�!.
A5τ=ς $ σταυρ=ς Bκ	µη πρ�σκυνεDται Bπ= τ�Lς �ριστιαν�Lς µ9�ρι σ�-

▲
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µατικQ. T<ν κEσµ� µετNτρεψαν σ0 �νθρωπ�ειδA καP «δ�1λ�υς τ�! Θε�!».
KαταστρNφ�υν 9κτ�τε τ
ν ΦFσι, �παγ�ρεF�υν τ
ν 5λεFθερη σκNψι, τ
ν φι-
λ�σ�φικ
 5νατNνισι τAς OωAς, πρ�;-λλ�υν τ
ν �σ:Qµια, 5πι;-λλ�υν �ντP τ�?
κ-λλ�υς �νατρι:ιαστικG τερατ�υργQµατα.

∆ιG τ�? 9ργ�υ της V συγγραφεFς, τ�λµηρ
 στPς κρ�σεις της, δ�δει Mσες aδυ-
νQθη νG συλλN@Uη πληρ�φ�ρ�ες περP τLν �Eλευσιν�ων Mυστηρ�ων καP συµ;�-
λισµLν των. ΠαραθNτει �π�σπ-σµατα κα�ρια YEλλQνων διαν�ητLν, π�8 �να-
τρNπ�υν διαστρε;λCσεις δ�γµατικLν περP }Eρωτ�ς, αnτ��υ συµπαντικAς nσ�ρ-
ρ�π�ας καP kρµ�ν�ας, δ�δει τ
ν �ληθA 9νν�ια λN@εων, iν�µ-των, �λληγ�ριLν
καP τ
ν ;αθειG σηµασ�α των. ΘG aδFνατ� νG δCσUη τ
ν πεµπτ�υσ�α τLν
YEλληνικLν Mυστηρ�ων διG τAς φρ-σεως τ�? Πλ�Fταρ:�υ στG «�Hθικ-» τ�υ:
«AR M�!σαι πρ�9ρ��νται 0κ τ�! µυεDν, π�L σηµα*νει τ= διδAσκειν τ� καλ�
κα# συµφ9ρ�ντα». Of �πEψεις της περP τ�Fτων 5γγ�O�υν τ
ν �λQθεια.

ΘG aδFνατ� Mµως νG διαφωνQσUη κ-π�ι�ς πρ<ς τ
ν ^π’ αJτAς παρ-θεσιν
�ρ:α�ων κειµNνων διG κεφαλα�ων γραµµ-των, διEτι V 9λλειψις τLν σηµε�ων
στ�@εως δυσ:ερα�νει τ
ν κατανEησ�ν των ^π< πλε�στων �ναγνωστLν πλ
ν
τLν π�λ8 πεπαιδευµNνων. }Aριστα θG 9πραττεν, |ν στ
ν 5λπιO�µNνην δευτN-
ραν 9κδ�σιν τ< µ0ν νG παραθNτUη τG �ρ:αTα �π�σπ-σµατα µ0 τG σηµεTα στ�-
@εCς των, τ< δ0 νG πρ�σθNσUη τ
ν ^φ’ VµLν 5ρευνηθεTσα σηµασ�αν τAς δια-
σωθε�σης RλληνικAς φρ-σεως τLν Mυστηρ�ων «κ=νK �µ π�νK» εnς Mλ�ν τ<ν
πλανQτην iλ�γ�ν παρηλλαγµNνην (yς �Iνδικ
ν «κAνσα �µ πAνσα», τLν M--
γιας τAς �AµερικAς «κ	νεK bµ�ν πAνεK» καP τLν KινNOων «Kung Fou Ciou»).
Of δF� φρ-σεις, �πεδε�@αµε, Mτι σηµατ�δ�τ�?ν τ
ν 9ναρ@ιν τLν Mυστηρ�ων
(jρ4τε �νακ��νωσ�ν µας εnς τε?:�ς «∆αυλ�?» �ρ. 215, µην<ς N�εµ;ρ��υ 1999,



µερα :ς τ�ι�!τ�ς, δ*�ως ν� >πAρ�̀η Bπ	λυτη 7ε7αι	τητα Zτι εVναι $
σταυρ=ς π�L σταυρ θηκε $ Xριστ	ς. 4H γυναDκα τ�! α5τ�κρAτ�ρ�ς
Θε�δ�σ*�υ B´ E5δ�K*α κατ� τ-ν διAρκεια τ�! πρ�σκυν�µατ	ς της
στ-ν 4Iερ�υσαλ-µ BνεκAλυψε µ*α ε_κ	να τ(ς Mαρ*ας, π�L τ-ν 7ε7α*-
ωσαν Zτι τ-ν εV�ε �ωγραφ*σει $ ε5αγγελιστ-ς Λ�υκ\ς. 4H δ8 Bδελφ-
τ�! Θε�δ�σ*�υ B´ Π�υλ�ερ*α πρ�µηθε1τηκε τ=ν µανδ1α τ(ς Παρθ9-
ν�υ. �Aπ= τ-ν Παναγ*α διατ�ρησαν τ= γAλα Tης, τ=ν �ιτIνα, τ-ν � -
νη κα# τ=ν µανδ1α Tης. TOλα α5τ� Bνεκαλ1φθησαν 300-400 �ρ	νια
Bργ	τερα.»

Στ� �9ρια τIν διαφ	ρων 0κκλησιIν 7ρ*σκ�νται δεκαεπτA (17) πε-
τσAκια τ(ς “Περιτ�µ(ς” τ�! Xριστ�!. 4H τρAπε�α π�L εV�ε �ρησιµ�-
π�ι�σει $ Xριστ=ς γι� τ=ν ∆εDπν� τ(ς MεγAλης Π9µπτης 7ρισκ	ταν
κα# στ-ν 4Aγ*α Σ�φ*α κα# στ-ν 0κκλησ*α τ(ς Παρθ9ν�υ Πατρικ*ας.
Π�ιA �ραγε ν� iταν P Bληθιν�; TEνας πAπας κατ ρθωσε κα# 2φερε

▲
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σελ. 13603-13605). �EρευνηθεTσαι καP RρµηνευθεTσαι �π�τελ�?ν τ
ν µEνην
γνωστ
ν �πEρρητ�ν πλευρG τLν τελετLν τLν YEλληνικLν Mυστηρ�ων. }Iσως
�π�τελNσ�υν τ<ν µ�τ�ν �π�καλFψεως καP [λλων �π�ρρQτων τLν Mυστηρ�ων.
Πεπ��θησ�ς µας εWναι, Mτι στG YEλληνικG MυστQρια κατG τ
ν µFησιν καP µετG
ταFτην «0διδAσκ�ντ� τ� καλ� κα# συµφ9ρ�ντα» �π�κλειστικLς καP µEν�ν.

TG �OρφικG κε�µενα, παρατηρ�?µε, �π�καλFπτ�υν ;αθυτ-την γνLσιν
τLνYEλλQνων 5πP παντ<ς 5πιστητ�?. T
ν µεγ�στην σηµασ�αν των �πεκ-λυψεν
�ρνητικLς V 5@αφ-νισ�ς των ̂ π< τLν 5@�υσιαστLν. T< µNν�ς των κατ’ αJτLν
εWναι πρ�αιCνι�ν καP συνε:�Oεται. ΘG πρNπει νG 5πισηµανθUA V ^π< τLν Γε-
φυρα�ων δ�λ�φ�ν�α r:ι τ�? �ληθ�?ς τυρ-νν�υ YIππ��υ, �λλG τ�? διαν�ητ�?
YIππ-ρ:�υ. YO {Iππαρ:�ς, yς j πατQρ τ�υ Πεισ�στρατ�ς διNσωσε τG YOµη-
ρικG 9πη µN:ρις VµLν, συνNλεγε τG «�Oρφικ-». T< 9ργ�ν ;ια�ως διεκEπη διG
τAς δ�λ�φ�ν�ας τ�υ. Of ΓεφυραT�ι, σε@�υαλικLς �νCµαλ�ι, δ0ν ̂ πAρ@αν τυ-
ρανν�κτEν�ι, yς λNγει καP j Θ�υκυδ�δης, �λλG πνευµατ�κτEν�ι «�Oρφε�-
κτEν�ι». ∆0ν δυν-µεθα νG 9:ωµε πλQρη γνLσιν περP τLν �OρφικLν δ�@α-
σιLν. }AλλG καP Mσα στερεEτυπα 5κ τLν διασωθNντων ̂ πAρ:�ν σ0 [λλες 5κδE-
σεις καP τAς Λειψ�ας περιNργως 5@ηφαν�σθησαν �π< πρ�σCπ�υ γAς. ΣυνεπLς
π4σα περP �OρφικLν διδασκαλιLν κρ�σις 5γNνετ� κατ’ εnκασ�αν. Mεγ�στην
στ
ν �νθρωπEτητα ̂ πηρεσ�αν πρ�σNφερεν j �Iω-ννης Πασσ4ς. YΩς µ�? 5γνC-
ρισεν, 5κλQθη ^π< γNρ�ντ�ς KNλτ�υ, Mστις 5@Qγαγε συγκεκινηµNν�ς 5κ τ�?
:ρηµατ�κι;ωτ��υ τ�υ καP 5νε:ε�ρισε �ρ�στην 9κδ�σιν Λειψ�ας τLν
«�OρφικLν» τ�? 9τ�υς 1829, φωτ�τυπ�αν τ�? 5@ωφFλλ�υ τAς jπ��ας 9:ει στ
ν
σελ. 131 τLν «�OρφικLν» τ�υ. TαFτην 5πε@ειργ-σθη µ0 φιλ�λEγ�υς καP τ<ν
�στρ�νEµ�ν KωνσταντTν�ν Xασ-πην καP 5@Nδωσεν, τ< πρLτ�ν 5ν YEλλ-δι,



Bπ= τ-ν Bηθλε9µ στ-ν Γ9ν�υα µ9σα σ8 µι� µπ�τ*λλια λ*γη «BνAσα» τ�!
�Iησ�!.

4H Bυ�αντιν- �Eκκλησ*α �ρωστ�!σε nνα µεγAλ� µ9ρ�ς τ(ς >λικ(ς
της ε5ηµερ*ας σ’ α5τ- τ- θαυµαστ- Bπ	κτηση τIν Rερωτ9ρων λειψA-
νων τ(ς �ριστιαν�σ1νης. 4O 7υ�αντιν=ς κλ(ρ�ς iταν >π��ρεωµ9ν�ς
ν� 0κµεταλλε1εται Zσ� µπ�ρ�!σε πι= π�λL τ-ν ε5πιστ*α τIν Bνθρ -
πων. A5τ= τ= 2κανε, γιατ*, Zπως κα# $ κλ(ρ�ς τ(ς P µης, εV�ε πλ�ρη
συνα*σθηση Zτι $ θρησκευτικ=ς �(λ�ς τIν µα�Iν δ8ν θ� µπ�ρ�!σε
ν� τρ�φ�δ�τ(ται µ	ν� Bπ= τ-ν πρ�παγAνδα τIν διδασκAλων τ(ς θρη-
σκε*ας π�L >πηρετ�!σε. A5τ= iταν _δια*τερα Bληθιν= γι� τ= Bυ�Aντι�,
Zπ�υ P πρ�τ9ρα θρησκε*α παρ9µεινε _σ�υρ� ρι�ωµ9νη στ� λαϊκ� στρ -
µατα π�λL καιρ= hστερα Bπ= τ=ν 0π*σηµ� θρ*αµ7� τ�! Xριστιανισµ�!.

M8 0κτ*µησι
ΓεUργι+ς Xατ[ησταυρ9δης

�OρλAντ�, Φλ ριδα, HΠA

15005∆ΑΥΛ'Σ/233, M-ι�ς 2001

µ0 γενικ
ν nδικQν τ�υ EnσαγωγQν, RρµηνευτικG σ:Eλια κ.λπ. ∆ι’ αJτLν �να-
διερθρCθη V YEλληνικ
 καP ΠαγκEσµι�ς YIστ�ρ�α. ΣηµειωτN�ν, Mτι j �Iω-ν-
νης Πασσ4ς �π< τ�? 1922 9:ει παρ�υσι-σει iγκLδες σηµαντικ<ν fστ�ρικ<ν
καP φιλ�σ�φικ<ν συγγραφικ<ν 9ργ�ν, yς καP τ< περι�δικ< «{Hλι�ς» καP τ
ν
«�Eγκυκλ�πα�δειαν τ�? YHλ��υ» εnς 2 5κδEσεις. {Oµως στεντ�ρε�zα τUA φωνUA
παρετQρει, «Γεωργαν4, M,τι 9γραψα µN:ρι σQµερα εWναι µηδ0ν πρ< τ�? 9ργ�υ
µ�υ τAς �π�δEσεως τLν �OρφικLν κειµNνων στ
ν �νθρωπEτητα. YH σηµασ�α
τ�υς εWναι καταλυτικQ. AJτ< �ναγνωρ�Oω σπ�υδαT�».

ΠλεTσται :ρ�ν�λ�γQσεις τAς συγγραφNως εWναι λανθασµNναι, διEτι aκ�-
λ�Fθησε τ
ν αJθα�ρετη :ρ�ν�λEγησι τ�? 5@�υσιασµ�? πρ<ς συρρ�κνωσιν τAς
YEλληνικAς YIστ�ρ�ας καP Πρ�ϊστ�ρ�ας, �π�σιωπLντ�ς fστ�ρικ0ς µαρτυρ�ες
�µ-:ητες καP συµπερ-σµατα τAς συγ:ρEν�υ 5πιστQµης. YO {Eλλην �ρ:αι�-
λEγ�ς Σ-µψων εnς µελNτας καP 5κπ�µπ-ς τ�υ �πεκ-λυψεν, Mτι Kδη τ< 9.000
π.X. διNσ:ιOαν RλληνικG πλ�Tα τ
ν MεσEγει�ν, ;-σει �διασε�στων ε^ρηµ--
των. �Aπ�λεσθNντων Mµως 5κ τ�? κατακλυσµ�? τLν YEλλQνων καP κατα-
στραφNντων τLν γραπτLν µνηµε�ων, �f AnγFπτι�ι 5καπηλεFθησαν τ
ν 5πι-
στQµην, π�8 5νεφ-νισαν yς nδικQν των!

Περα�νων θεωρL σηµαντικ
ν τ
ν συγγραφ
ν αJτQν, π�8 5ντ-σσεται στ
ν
�φFπνισιν τLν κατG �Iσ�κρ-την YEλλQνων σ0 Mλην τ
ν YYδρEγει�ν δι’ �να-
λEγων 9ργων καP δηµ�σιευµ-των, π�8 �π�τελ�?ν τ
ν 5περ:�µNνην :ι�ν�-
στι;-δα, π�8 θG nσ�πεδCσUη τ
ν παγκEσµια �θλιEτητα τLν 5@�υσιαστLν, π�8
καταδυναστεF�υν τ�8ς λα�Fς.

Kωνσταντ*ν+ς-ETστ;θι+ς Γ. Γεωργανiς



MιG fστ�ρικ
 µελNτη, π�8 µ0 αJστηρG 5πιστηµ�νικG κριτQρια πραγµατεF-
εται τ
ν π�λιτικ
 καP πνευµατικ
 κατ-σταση τ�? YEλληνικ�? KEσµ�υ στG
:ρEνια τAς T�υρκ�κρατ�ας. YO YEλληνισµ<ς γιG τNσσερις αnLνες ε^ρNθη µε-
τα@8 δF� nσ:υρLν µεγεθLν: τAς �OθωµανικAς κυριαρ:�ας καP τAς πραγµατι-
κEτητας π�8 δηµι�Fργησε �φ’ Rν<ς καP τAς EJρCπης �φ’ RτNρ�υ, π�8 �να-
γεννηµNνη καP στηριγµNνη στ
ν κλασσικ
 YEλλ-δα πρ�:ωρ�?σε σ0 5ντελLς
νN�υς δρEµ�υς. YH παρ�?σα µελNτη λαµ;-νει ^π’ rψιν της Mλα τG δεδ�µNνα
π�8 yδQγησαν στ
ν σταδιακ
 �φFπνιση τ�? ΓNν�υς καP στ
ν π�ρε�α τ�υ
πρ<ς τ
ν �Aνε@αρτησ�α. ∆�νει τ< �ναλ�γ�?ν ;-ρ�ς στ
ν εJρωπαϊκ
 στ-ση,
στ
 φFση τAς �OθωµανικAς 5@�υσ�ας, στ<ν παρ�ικιακ< YEλληνισµE, στ�8ς
∆ασκ-λ�υς τ�? ΓNν�υς, στ< ρEλ� τAς �Eκκλησ�ας.

YO συγγραφNας πρ�:ωρεT σ0 ;αρυσQµαντες 5πισηµ-νσεις, :ωρPς Mµως νG
τPς αnτι�λ�γUA σαφLς καP 5παρκLς. ΛEγ�υ :-ριν, µ�λ�νEτι διαπιστCνει πCς,
5νeL Mλ�ι �f λα�P τAς �OθωµανικAς AJτ�κρατ�ρ�ας, }I;ηρες, Σλ-;�ι, �AρµN-
νι�ι, «Bπ�καλ�!νταν κατ� καν	να µ8 τ� 0θνικA τ�υς Qν	µατα, �R +λλην	φω-
ν�ι �Oρθ	δ�K�ι (σ.σ. {Eλληνες �OρθEδ�@�ι) iταν �R µ	ν�ι π�L aν�µA��νταν
PωµαD�ι...», 5ν τ�Fτ�ις δ0ν 5πισηµα�νει πwς αnτ�α τ�? µ�ναδικ�? αJτ�? φαι-
ν�µNν�υ εWναι τ< γεγ�ν<ς Mτι j BυOαντιν<ς Xριστιανισµ<ς εW:ε δαιµ�ν�π�ι-
Qσει l καP �φαν�σει �π< πρ�σCπ�υ γAς τPς λN@εις «TEλλην» καP «4EλλAς», µ0
νEµ� π�8 πρ�N;λεπε π�ιν
 θαν-τ�υ γιG Mσ�υς :ρησιµ�π�ι�?σαν τPς λN@εις
αJτNς (τ< �δ�κηµα: «0π# +λληνισµ}I»).

}H �λλ�? 5πισηµα�νει, πwς V περ��δ�ς τAς T�υρκ�κρατ�ας εWναι παρθNν�ς
�π< τ
ν πλευρG τAς fστ�ρικAς 9ρευνας, :ωρPς νG �π�σαφην�OUη τ<ν λEγ�. Kι
j λEγ�ς εWναι, πwς j µ?θ�ς τ�? «YEλλην�:ριστιανικ�? Π�λιτισµ�?», π�8 πλ--
στηκε µετεπαναστατικLς, γιG νG στηρ�@Uη τ
ν 5π�σηµη nδε�λ�γ�α τ�? YEλλα-
δικ�? κρατιδ��υ, µ0 τ
ν �πρEσκ�πτη fστ�ρικ
 µελNτη θG καταρρεFσUη yς
:-ρτιν�ς πFργ�ς ψεFδ�υς καP διαστρε;λCσεως τAς YIστ�ρ�ας.

Π.Λ. K+υKαλ;κης
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• Στ
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I.K. XAΣIΩTHΣ, MεταKL �Oθωµανικ(ς Kυριαρ�*ας κα#
E5ρωπαϊκ(ς Πρ	κλησης
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