


ΣEΛIΣ 15008:
�H π�λι�ρκηµ�νη �Aκρ�π�λη

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 15010:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
N. ZΩΓPAΦAKHΣ, E. ΣΠAN∆AΓOΣ, ∆. KAZIOΛAΣ, M.
PAΣTOYΛHΣ, I. ΠAΠAMIXAHΛ, Π. KOKKINIΩTHΣ, K.
ΣTAYPOΠOYΛOΣ.

ΣEΛIΣ 15010:
�H καταγωγ� κα  ! �"κ�γ�νεια τ�$ �Iησ�$

ΓEΩPΓIOΣ KAPAMOΛEΓKOΣ
ΣEΛIΣ 15016:

T& IKY 'µ�λ�γε( τ� διακ�π� τ*ς ,π�τρ�φ.ας
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 15017:
�Eργαστ/ρι� 0στ�ινων 1πλων - 3ργαλε.ων
στ� Xαλκιδικ� πρ ν 5π& 700.000 9ρ�νια!

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 15022:

«Nτ�υµπλ=ρισµα» φιλελληνικ�$ ?ι?λ.�υ
KΩNΣTANTINOΣ ΓEΩPΓANAΣ

ΣEΛIΣ 15023:
�Aνθρωπ�θυσ.ες: OB θ�σεις �Eλλ/νων κα  ΣηµιτCν

ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ
ΣEΛIΣ 15035:

T& X( πρ�ηγε(τ� στ& Φ( στ�ν 5λφα?ητικ� σειρE
KΩNΣTANTINOΣ ΓEΩPΓANAΣ

ΣEΛIΣ 15039:
Π�ντιακ& τραγ�Fδι µG θ�µα τ& µFθ� τ�$ Πρ�µηθ�α

ΠAPEΣΣA KAΛANTΩNH
ΣEΛIΣ 15043:

OB «θ�λωτ�  τ=φ�ι» δGν εHναι µν/µατα, 5λλE µνηµε(α
KΩNΣTANTINOΣ KAPMIPANTZOΣ

ΣEΛIΣ 15059:
Παν=ρ9αιη 3J=πλωση τ*ς �Eλληνικ*ς ΓλKσσας
κα  Γραφ*ς στ�ν �Iνδ�νησ.α κα  τ�ν Π�λυνησ.α

KΩN. B. KOYTPOYBEΛHΣ
ΣEΛIΣ 15071:

�Eν�της MαθηµατικCν - Θρησκε.ας στ�ν �Aρ9αι�τητα
∆IAMANTHΣ KOYTOYΛAΣ

ΣEΛIΣ 15076:
�H «"ντελλιγκ�ντσια» τ*ς Pωµι�σFνης

ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 15077:

TE κ�κκαλα κα  τ& 3Jωκκλ/σι
ΠANOΣ TΣINAΣ

ΣEΛIΣ 15083:
Kινηµατ�γραφικ� ψυ9�θεραπε.α

ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15086:

«Στ&ν α"θ�ρα στ�κει, ν=!»
∆.I.Λ.

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 15034 • O AΛΛOΣ
ΛOΓOΣ: σελ. 15056 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY
ΠOΛITIΣMOY: σελ. 15057 •AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 15069 

• H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 15083.

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια() Περι)δικ.
Πρωτ)π)ριακ2ς 4Eρευνας.

Kυδαθηνα7ων 29, Πλ9κα,
105 58 :Aθ;να.

Tηλ<φωνα: 3223957, 9841655.
Tηλ)µ)ι?τυπ)ς: 3314997.

•
T@ Γραφε(α τ)A «∆» λειτ)υργ)Aν

πρωινEς Fρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν@ (καI Σ9JJατ)).

•
LIδρυτMς-:Iδι)κτ;της-
:Eκδ?της-∆ιευθυντ;ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
:ANιλλ<ως - M)υσPν 51

Παλαι. Φ9ληρ).
•

Παραγωγ;: PRESS LINE
M9γερ 11, :Aθ;να, τηλ.: 5225.479.

•
• Tιµ; QντιτRπ)υ: 1.700 δρN. - 4,98 εSρT.
• 12µηνη συνδρ)µ;: 16.000 δρN.- 46,98 εSρT.
• :OργανισµPν κ.λπ.: 24.000 δρN.- 70,43 εSρT.

• Φ)ιτητPν: 13.000 δρN. - 38,15 εSρT.
• :EUωτερικ)A: 80 δ)λλ. HΠA.
• LH συνδρ)µM καταJ9λλεται

κατ@ τMν Vγγραφ;.
• LH συνδρ)µM QνανεTνεται αSτ)µ9τως
µετ@ τMν λ;Uη τ)A 12µ;ν)υ. ∆ιακ)πM
τ2ς συνδρ)µ2ς γ7νεται µ?ν)ν κατ?πιν
τηλεφων;µατ)ς τ)A Vνδιαφερ)µ<ν)υ.

•

•
T@ Nειρ?γραφα δEν Vπιστρ<φ)νται.

•
WOλες )X συνεργασ7ες καI τ@

ταNυδρ)µικ@ VµJ9σµατα στM διεRθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π.στ Pεστ@ντ 175 01, Π. Φ9ληρ).
•

Παρακαλ)Aνται )X συνδρ)µητEς
π)Y Qλλ9Z)υν διεRθυνση, ν@ τ.
γνωστ)π)ι)Aν στ. περι)δικ?.

•
:Aπαγ)ρεRεται [ Vν \λ]ω ^ Vν µ<ρει

Qναδηµ)σ7ευση ^ Qναµετ9δ)ση
καθ’ )X)νδ;π)τε τρ?π)ν

δηµ)σιευµ9των τ)A «∆αυλ)A»
NωρIς τMν γραπτM `δεια τ)A Vκδ?τη.

∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI.

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

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

ΣTO TEYXOΣ AYTO:
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Στ& σηµε(� πρ�σ?=σεως πρ&ς τ& ΣFµ?�λ� τ�$ Παγκ�-
σµι�υ Π�λιτισµ�$, τ�ν �Aκρ�π�λη τCν �AθηνCν, �B Mε-
γ=λ�ι �Aρ9ιερε(ς τCν 3πιγ�νων τCν δηµι�υργCν τ�$ Mε-
σαιωνισµ�$ συνευρ�θησαν κα  συνKµ�σαν, δ.δ�ντας Qφε-
ση RµαρτιCν γιE 1σα µεταJF τ�υς δι�πραJαν S παρ�λει-
ψαν νE διαπρ=J�υν στ�ν π�ρε.α τ�υς µ�σα στ& σκ�τ�ς
τCν α"Kνων. OTτε µ.α λ�Jη µετ=ν�ιας δGν 5κ�Fστηκε γιE
τ�ν καταστρ�φ� τ�$ Π�λιτισµ�$ κα  τ�ν δ�λ�φ�ν.α τ*ς
Σ�φ.ας, ! πρ�στ=τις τ*ς 'π�.ας ?ρ.σκεται 3π  17 α"Cνες
3νταφιασµ�νη 200 µ�τρα 5νατ�λικKτερα, µ�σα στ& σηµε-
ριν& ρηµαδι& τ�$ π=λαι π�τG περ.λαµπρ�υ να�$ της.

Kα  ' 9Cρ�ς, κατακτηµ�ν�ς, κατασκαµµ�ν�ς κα  λεηλα-
τηµ�ν�ς, εHναι Wρι�θετηµ�ν�ς 5π& δF� µ�νιµα συµ?�λικE
κιγκλιδKµατα περιφρ=Jεως, τ ς 'δ�Xς �Aπ�στ�λ�υ ΠαF-
λ�υ κα ∆ι�νυσ.�υ �Aρε�παγ.τ�υ: ∆Gν µπ�ρε(ς ν’ 5νε?[*ς
στ&ν Π�λιτισµ�, 9ωρ ς νE περ=σ[ης 5π& τE δF� φυλ=κια
τCν κατακτητCν. �O πρCτ�ς, \ν κα  3Jε?λ/θη 3ν µ�σ]ω τ*ς
«NλεRης» τCν �Aθηνα.ων («Πρ9Uεις :Aπ)στ?λων», ι_´ 32)
κα  ' δεFτερ�ς, \ν κα  µ�λ�ς J�νης (τ*ς c?ραϊκ*ς) παρ�ι-
κ.ας τ*ς �Aθ/νας κα  ' µ�ν�ς π�X «3π.στευσε» τ&ν πρCτ�
(µα_  µG τ�ν γυνα(κα τ�υ, τ*ς eδιας 3π.σης παρ�ικ.ας, τ�ν
Θ=µαρ, κρυπτ�µενη π.σω 5π& τ&ν 3Jελληνισµ�ν� fν�µα
«∆=µαρις»: ?λ�πε �Eγκυκλ�πα.δεια «gHλι�ς», τ�µ�ς
«�Eλλ=ς», σελ. 1266), i9�υν 3γκατασταθ* 5π& τ& Pωµα.ι-
κ� Wς 'ρι�φFλακες, δεσµ�φFλακες κα  κλειδ�κρ=τ�ρες
ταυτ�9ρ�να στ�ν εeσ�δ� τ�$ Συµ?�λ�υ τ�$ Π�λιτισµ�$.

T. 5ν=γκασε τ�Xς 3γκεφ=λ�υς τ�$ 3πι?ιKν�ντ�ς Mε-
σαιωνισµ�$ νE cνKσ�υν τ ς δυν=µεις τ�υς στ&ν Λ�φ� τ�$
jAρεως, νE συντ�ν.σ�υν τ ς δε/σεις τ�υς κα  νE ,ψKσ�υν
τE 5ναστ/µατ= τ�υς – γι@ πρTτη φ)ρ@ µαZI στ�ν Bστ�ρ.α
κα  στ& συγκεκριµ�ν� (π�σ� εTστ�9α 3πιλεγµ�ν�, 5λ/-
θεια!) σηµε(�, µπρ�στE στ�ν ΠFλη τ*ς Σ�φ.ας; gEνωση
δυν=µεων γ.νεται, 1ταν ,π=ρ9[η 5δυναµ.α, δ�ηση ψ=λλε-
ται 3ν mρnα 5ν=γκης κα  oψωση τ�$ 5ναστ/µατ�ς 3πι9ει-

LH π)λι)ρκηµ<νη :Aκρ?π)λη



ρε(ται, 1ταν ,π=ρ9[η κ.νδυν�ς.
jA9, γηγηνε(ς τ*ς Bερpς �Aττικ*ς Xθ�ν&ς �Eρι9θ�νιε κα 

�Eρε9θε$, \9 Παρθ�νε Σ�φ.α �Aθηνp, \9 5ρ9ιερε(ς τ�$
�Eλληνικ�$ K=λλ�υς Φειδ.α, �Iκτ(νε, Kαλλικρ=τη, \9 τα-
γ�  τ*ς �Eλληνικ*ς �Eκκλησ.ας (τ�$ ∆/µ�υ) Kλεισθ�νη,
Περικλ*... qHρθαν τ’ Qγρια κα  διCJαν τE rµερα. qHρθαν
µG 5σιατικ� 5µφ.εση, µG 5νατ�λικ� 9λιδ� κα  µG ?αρ?α-
ρικ� 5λα_�νε.α. Kα  κ�ρυ?αντι�$ν, S κα  «µαλKν�υν σG
J�ν�ν 59υρCνα», 3ν µ�σ]ω cν&ς Qλαλ�υ 9�ρ�$ τCν θλι-
?ερCν θυµ=των τ�$ θρησκευτικ�$ Kρετινισµ�$, τ*ς Bστ�-
ρικ*ς 5συνειδησ.ας, τ�$ πνευµατικ�$ ληθ=ργ�υ κα  τ�$
3θνικ�$ κKµατ�ς.

∆.I.Λ.

Y.Γ.: Eeµαστε σταθερE 5ντ.θετ�ι στ�ν π�ινικ�π�.ηση θεµ=των
π�X sπτ�νται τ�$ ΠνεFµατ�ς κα  τ�$ Π�λιτισµ�$, 5λλ=, 1πως σ’
1λα, κα  3δC ,π=ρ9�υν 1ρια. ΠληθKρα περι�δικCν, ?ι?λ.ων, 3φη-
µερ.δων, 3κπ�µπCν κ.λπ. 5ντιγρ=φ�υν κατE λ�Jιν S κατE φρ=σεις,
"δ�ες κα  θ�µατα τ ς iρευνες τ ς 'π�(ες i9ει δηµ�σιεFσει ' «∆»
5π& τ�ν iκδ�σ/ τ�υ τ&ν �Iαν�υ=ρι� τ�$ 1982 vως κα  στE πρ�-
σφατα τεF9η τ�υ, 9ωρ ς καµµ.α 5ναφ�ρE στ�ν πηγ� κα  κατE
παρ=?ασιν κ=θε iνν�ιας δε�ντ�λ�γ.ας κα  πνευµατικ*ς 3ντιµ�-
τητας 5λλE κα  κατE παρ=?ασιν σωρε.ας ν�µων π�X πρ�στατεF-
�υν τ�ν πνευµατικ� "δι�κτησ.α. Πρ�κειται γιE πραγµατικ� «3πι-
9ε.ρηση λεηλασ.ας» εwρε.ας 3κτ=σεως, π�X διεJ=γεται 5π� π=σης
κατηγ�ρ.ας λ�γ�κλ�π�υς. M�9ρις cν&ς σηµε.�υ ! πνευµατικ�
iνδεια, ! 3κδ�τικ� στειρ�τητα κα  ! 5ντιγραφ� τ�$ iργ�υ Qλλων
(µεταJX τCν 'π�.ων κα  5ρθρ�γρ=φων τ�$ «∆», π�X i9�υν xδη
φFγει 5π& τ� _ω�) µpς πρ�καλ�$ν α"σθ/µατα καταν�ησης γιE τ ς
λαϊκGς - 3µπ�ρικGς αwτGς «"µιτασι&ν» τ�$ «∆αυλ�$», 5λλ=, 1ταν
�B πρ=Jεις τ�υς συν�δεFωνται 5π& δ�λ� («iντε9νη» 5λλ�.ωση S
«5νεπα.σθητη» στρ�?λωση στ� µετ=δ�ση τ�$ τελικ�$ µηνFµα-
τ�ς σFµφωνα µG τ�ν γνωστ� τακτικ� τ�$ διεθν�$ς µισελληνισµ�$
«ΣG 5γκαλι=_ω, γιE νE σG πν.Jω»), γ.νεται πλ��ν 3πι?ε?ληµ�νη
! τιµωρ.α τ�υς. �Aπ& τ�$δε κα  στ& cJ*ς �Bαδ/π�τε λ�γ�κλ�π.α
ε"ς ?=ρ�ς τ�$ Περι�δικ�$ θE παραδ.δεται στ�ν Rρµ�δι�τητα τ*ς
Π�ινικ*ς κα  �Aστικ*ς ∆ικαι�σFνης.
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KFριε διευθυντ=,
Στ& τε$9�ς 230, σελ. 14691 κ.c. ' 3πιστ�λ�γρ=φ�ς σας κ. Στα$ρ�ς Bασ-

δ�κης θ�τει vνα 3ρKτηµα κα  µ.α παρ=κληση γιE ?�/θεια. Στ�ν  πρ�-
σπ=θει= µ�υ νE ?�ηθ/σω λ.γ� τ&ν πληρ�φ�ρC γιE τE παρακ=τω. (MG τ�
?�/θεια: α) τCν ?ι?λ.ων «�Iησ�$ς», «Γ�λγ�θpς» κα  «Πα$λ�ς» τ�$ Robert
Ambelain τCν 3κδ�σεων «∆.?ρη», ?) τ�$ ?ι?λ.�υ «OB 5ντιφ=σεις τ*ς
Kαιν*ς ∆ιαθ/κης» τ�$ Θωµp M=ρα, 3κδ. «∆.?ρη» κα  γ) τ�$ ?ι?λ.�υ «�H
Kαιν� ∆ιαθ/κη», 3κδ. «�H Zω�» 1964).

Kατ�ληJα στ& 1τι fντως τ& θ�µα τ*ς πραγµατικ*ς καταγωγ*ς τ�$ �Iη-
σ�$ εHναι µ.α µπερδεµ�νη ,π�θεση. M.α σκ�π.µως (;) συσκ�τισµ�νη Bστ�-
ρ.α. TE συµπερ=σµατα π�X 5?.αστα ?γα.ν�υν 5π& τ�ν παραπ=νω ?ι-
?λι�γραφ.α κα  κυρ.ως 5π& τ�ν Kαιν� ∆ιαθ/κη, εHναι, π|ς ' �Iησ�$ς: α)

▲

K,ριε διευθυντ1,
Στ2 τε,3η 211 κα4 220 τ�5 «∆αυλ�5» �να-

φ8ρεται 9 :π�<ρ,3ια π=λη πλησ��ν τ?ς ν@σ�υ
Γι�υναγκ�5νι τ�5 ECρηνικ�5. Πιστε,ω, Gτι τH
πρIτ� συνθετικH τ�5 Jν=µατ�ς εLναι Γι�υνEν,
δηλαδ� �Iων�α M Cωνικ=. Γι�υν2ν λ8γεται κα4
µ�α περι�3� µεταNO N∆ K�νας κα4 Θι<Rτ κα4
�ναµφισ<@τητα εLναι Sλληνικ� περι�3@. Πρ4ν
κ1π�ια 3ρ=νια Tγινε κ1π�ι�ς σεισµHς UκεV, κα4
γι2 τ�ν Sλληνικ=τητα κ1π�ιων ε:ρηµ1των τ=-
τε Tγραψαν �X Uφηµερ�δες. ∆Rν εLναι τυ3α�α 9
πυραµ�δα στ�ν �Oκιν1�υα. YOπως �π�φα�νε-
ται Z καθηγητ�ς Kιµ�,ρα, 9 κατασκευ� α[τ�
εLναι διαφ�ρετικ� �πH Gλα τ2 ε:ρ@µατα τ?ς
\Aπω �Aνατ�λ?ς. Πυραµ�δες στ�ν A]γυπτ�,
πυραµ�δες στ� N=τι� �Aµερικ@, «Mυκηναϊκ2»
τε�3η στ�ν `Eλλ1δα. YOλα Cδ�ας κατασκευ?ς.
MR Uργαστηριακ� UN8ταση Z �I1πωνας καθη-
γητ�ς Kιµ�,ρα �π�φα�νεται, Gτι 9 κατασκευ�
εLναι παλαι=τερη τIν 10.000 UτIν. ΣR ντ�κυ-

µαντα4ρ τ�5 «\Aλτερ 5» Uπιστ@µ�νες :π�στ@-
ριNαν, Gτι �X πυραµ�δες α[τRς τ�5 Γι�υνα-
γκ�5νι �ν?καν σR aνα π�λιτισµH τε3ν�λ�γικIς
�νbτερ� τ�5 σηµεριν�5. �Eργαστηριακ� Tρευ-
να τ�5 �I1πωνα καθηγητ?, �λλ2 κα4 9 τεκµη-
ριωµ8νη �π1ντηση τIν διακεκριµ8νων καθη-
γητIν στH ντ�κυµαντα4ρ συµπ�πτ�υν. ELναι
λ�ιπHν τυ3αV�; \O3ι <8<αια. �Aφ�5 σ@µερα δRν
µπ�ρ�5µε ν2 πλησι1σ�υµε τ�ν πρH 10.000 UτIν
τε3ν�λ�γ�α, πρ8πει ν2 δε3θ�5µε – µακρι2 �πH
«�φρ�κεντριστRς» κα4 «�νατ�λιστ8ς» –, Gτι
:π?ρ3ε aνας �νbτερ�ς ]σως π�λιτισµHς πρ4ν
�πH τ�ν �ναφερθε�σα Uπ�3@. �Eπιπρ�σθ8τως
eς µ� Nε3νfµε τ�ν <υθισθεVσα Λεµ�υρ�α ν?σ�
M ν?σ� M=, π�O Tκειτ� ν=τια τ�5 �ναφερθ8-
ντ�ς νησι�5. gAς µ�ν Nε3νfµε τHν γλωσσ�λ=-
γ� καθηγητ� τ�5 Πανεπιστηµ��υ τ?ς Xαϊδελ-
<8ργης NHρς Γι=σεφσ�ν (<λ8πε τ2 τε,3η τ�5
«∆αυλ�5» 169 κα4 170), π�O �νεκ1λυψε Gτι
στ�ν Π�λυνησ�α (�π�µειν1ρια Jρειν2 τ?ς

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

LH aπ)JρRNια π?λη στ.ν Ebρηνικ. :Ωκεαν.

LH καταγωγM καI [ )bκ)γ<νεια
τ)A :Iησ)A σRµφωνα µE τIς ΓραφEς



K,ριε διευθυντ1,
`O YOµιλ�ς γι2 τ�ν Πρ�<�λ� τIν �Aρ3α�-

ων `EλληνικIν MαθηµατικIν, τ�5 Zπ���υ
T3ω τ�ν τιµ� ν2 εLµαι γενικHς γραµµατ8ας,
T3ει :π�<1λει τH α]τηµα πρHς τHν Πατρι1ρ-
3η τ?ς �AλεNανδρε�ας ν2 lητ@σmη δηµ=σια
συγγνbµη γι2 τ� δ�λ�φ�ν�α �πH 3ριστιανικH
n3λ� τ?ς π=λεως α[τ?ς τ?ς µεγ1λης µαθη-
µατικ�5 κα4 �στρ�ν=µ�υ `Yπατ�ας (370-415
µ.X.).

M@πως τbρα µετ2 τ�ν συγγνbµη τ�5 Π1-
πα oρθε κα4 τH πλ@ρωµα τ�5 3ρ=ν�υ ν2 Xκα-
ν�π�ιηθm? τH α]τηµ1 µας α[τH �πH κ1π�ι�ν
pλλ� Uκπρ=σωπ� τ?ς �Oρθ�δ=N�υ �Eκκλη-
σ�ας;

MR Uκτ�µηση
ES9γγελ)ς Σπανδ9γ)ς
MαθηµατικHς - συγγραφ8ας

εHναι ' µ�ν�γεν�ς υB&ς τ�$ Θε�$ κατE σ=ρκα κα  κατE πνε$µα, ?) εHναι
υB&ς τ�$ �Iωσ�φ κατE σ=ρκα κα  πνε$µα, γ) κατ=γεται 5π& τ�ν γενιE τ�$
∆αυ δ 5π& τ�ν πλευρE τ*ς µητ�ρας τ�υ Mαρ.ας κα  δ) εHναι υB&ς τ�$
�Iωσ�φ κατE σ=ρκα 5λλE υB&ς τ�$ Θε�$ κατE πνε$µα· 3π.σης ε) ! Mαρ.α
δGν i9ει "δ�α γιE τ& θα$µα τ�$ Ewαγγελισµ�$, σEν νE µ�ν ~ταν παρ�Fσα
στ& γεγ�ν&ς κα  Wς 3κ τ�Fτ�υ γιE τ�ν θε.α καταγωγ� 5λλE κα  τ�ν 5π�-
στ�λ� π�X καλε(ται νE φ�ρ[η ε"ς π�ρας στ� γ* ' µ�ν�γεν/ς (;) υB�ς της κα 
στ) ! Mαρ.α δGν γνωρ._ει, 1τι κατE τ�Xς µετ�πειτα 9ριστιαν�Xς 0φε.λει
νE εHναι 5ειπ=ρθεν�ς, 3φ’ 1σ�ν 3κτ&ς τ�$ �Iησ�$ 5π�κτp µG φυσικ&
5σφαλCς τρ�π� κα  Qλλα τ�κνα.

�AναλυτικKτερα γιE τ�ν (α) ,π�θεση συνηγ�ρ�$ν κατE σειρEν ' Mατ-
θα(�ς A´ 18: «µνηστευθε7σης γ9ρ... τ]P :Iωσ;φ, πρIν ^ συνελθε(ν αSτ)Yς
εaρ<θη Vν γαστρI cN)υσα Vκ ΠνεRµατ)ς LAγ7)υ», ' Λ�υκpς A´ 35: «καI
Qπ)κριθεIς d `γγελ)ς εeπεν αSτf2... δι. καI τ. γεννTµεν)ν gγι)ν κληθ;-
σεται υX.ς Θε)A», κατE τ� ?=πτιση δG ' Mατθα(�ς Γ ´ 17: «καI bδ)Y φωνM

▲
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N@ Zητ;σ)υν συγγνTµη γι@ τ.ν φ?ν) τ2ς LYπατ7ας

�AγαπητR κ. Λ1µπρ�υ,
�Eπισκ8φθηκα πρ=σφατα τH �ρ3αV� ∆V�ν

στ�ν Πιερ�α. �AπH τ2 Uκθ8µατα τ�5 µ�υσε��υ
τρ�α �ντικε�µενα µ�5 Tκαναν περισσ=τερ�
Uντ,πωση:

A) `H qδραυλις. YEνα µ�υσικH nργαν�, τH
Zπ�V� Uφε5ρε  Z µη3ανικHς Kτησ�<ι�ς τHν 3�
π.X. αCIνα, κα4 �πH α[τH πρ�?λθε �ργ=τερα
τH UκκλησιαστικH nργαν� τ?ς ∆,σεως.

B) M�α Uπιτ,µ<ια στ@λη, στ�ν Zπ��α εCκ�-

ν�lεται aνα nργαν�, π�O Zµ�ι1lει µR κιθ1ρα
M µR sρπα. TH nργαν� α[τH Jν�µ1lεται «ν=-
?λα».

Γ) ΣτH :π=γει� τ�5 µ�υσε��υ :π1ρ3ει aνας
π�νακας, J Zπ�V�ς δε�3νει τ�ν «3J�λιJη τ�$
5λφ=?ητ�υ 5π& τ& φ�ινικικ& στ& 3λληνικ�»
κα4 στ� συν83εια στH λατινικ=, nπως �ναφ8-
ρεται στHν :π=τιτλ�.

ΣτH Uγ3ειρ�δι�, π�O κυκλ�φ�ρεV σR π�λλRς
γλIσσες κα4 εLναι γραµµ8ν� �πH τHν καθη-

ΠPς [ «ν9Jλα» τ)A Σ)φ)κλ2 «δ?θηκε» στ. Σ)λ)µPντα

tπε�ρ�υ M=) �X CθαγενεVς κα4 σ@µερα Zµιλ�5ν
τ�ν �ρ3α�α AC�λ�-Iωνικ� δι1λεκτ�.

E[3αριστI γι2 τ�ν φιλ�Nεν�α.
N. Zωγραφ9κης

Γ,θει�



Vκ τPν )SρανPν, λ<γ)υσα, )iτ?ς Vστιν d υX?ς µ)υ d Qγαπητ?ς, Vν ]F εSδ?-
κησα», ' Mpρκ�ς A´ 11: «καI φωνM Vγ<νετ) Vκ τPν )SρανPν, σY εe d υX?ς
µ)υ d Qγαπητ?ς, Vν σ)I ηSδ?κησα», ' Λ�υκpς Γ ´ 22: «...φωνMν VU )Sρα-
ν)A γεν<σθαι λ<γ)υσαν, σY εe d υX?ς µ)υ d Qγαπητ?ς, Vν σ)I εSδ?κησα»
κα  ' �Iω=ννης A´ 34: «κQγj kTρακα καI µεµαρτRρηκα \τι αSτ?ς Vστιν d
υX.ς τ)A Θε)A».

ΓιE τ�ν (?) ,π�θεση συνηγ�ρ�$ν κατE σειρEν: Mατθα(�ς A´ 1-16: «B7-
Jλ)ς γεν<σεως :Iησ)A Xριστ)A... :IακjJ δE Vγ<ννησε τ.ν :IωσMφ τ.ν ̀ νδρα
τ2ς Mαρ7ας, VU lς Vγενν;θη :Iησ)Aς d λεγ?µεν)ς Xριστ?ς». jAρα ' �Iωσ�φ
~ταν 5π& τ�ν γενιE ∆αυ δ κα  cπ�µ�νως ' φυσικ&ς πατ�ρας τ�$ �Iησ�$·
Λ�υκpς B´ 48-50: «...bδ)Y d πατ;ρ σ)υ κQγj mδυνTµεν)ι VZητ)Aµ<ν σε καI
εeπε... \τι Vν τ)(ς τ)A πατρ?ς µ)υ λε( εeνα7 µε; καI αSτ)I )S συν2καν τ.
ρ2µα o Vλ9λησεν αSτ)(ς». Στ�ν περικ�π� αwτ� µπ�ρε( eσως κ=π�ι�ς νE
3πικαλεσθ[* τ& 1τι ! µητ�ρα τ�υ 9ρησιµ�π�ιε( τ�ν λ�Jη «πατ�ρας» γιE
τ&ν �Iωσ�φ µπρ�στE σG J�ν�υς, στ&ν να�;gOταν 1µως ' µικρ&ς �Iησ�$ς

▲
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LH σRγNρ)νη Vπιστ;µη VπαναλαµJ9νει τ)Yς Πρ)σωκρατικ)Yς

K,ριε Λ1µπρ�υ,
Kατ’ �ρ32ς συγ3αρητ@ρια γι2 τH περι�δι-

κ= σας. �AπH τH 1990, Gταν πλ8�ν εL3α �π�-
κτ@σει τH διδακτ�ρικ= µ�υ στ�ν �Aστρ�φυσι-

γητ� τ?ς �ρ3αι�λ�-
γ�ας τ�5 A.Π.Θ. κ.
∆ηµ@τρη Παντερ-
µαλ?, Z Zπ�V�ς, uς
γνωστ=ν, διενεργεV
κα4 τ4ς �νασκαφ8ς,
�ναφ8ρεται κατ2 λ8-
Nη: «T& 5συν/θιστ�
αwτ& fργαν� εHναι !
N=?λα, π�X 5ναφ�-
ρ�υν τE 5ρ9α(α κε.-
µενα, vνα π�λX παλι&
5νατ�λ.τικ� fργαν�,
π�X ,π*ρ9ε στ& να&
τ�$ Σ�λ�µKντα. T&
9ρησιµ�π�ι�$σαν δG
στE συµπ�σια �B
gEλληνες κα  �B Pω-
µα(�ι». Γι2 τH �λφ1-

<ητ� �ναφ8ρεται στH Uγ3ειρ�δι� Gτι: «�O π.-
νακας δε.9νει τ�ν 3J�λιJη 5π& τ& φ�ινικικ&
στ& 3λληνικ& κα  στ� συν�9εια στ& λατινικ�».

Πρ4ν �πH µερικRς 9µ8ρες, δια<1l�ντας �πH
τ4ς Uκδ=σεις «K1κτ�ς» τH «Περ4 τ�5 Eι τ�5 Uν
∆ελφ�Vς» τ�5 Πλ�υτ1ρ3�υ, Tπεσε στ�ν �ντ�-
ληψ@ µ�υ Z στ�3�ς τ�5 Σ�φ�κλ?, π�O λ8γει:
«�w ν=?λα κωκυτ�(σιν �w λFρα φ.λα», π�O
Sρµηνε,εται «�vτε στ� ν1<λα �vτε στ� λ,ρα
�ρ8σ�υν �C θρ?ν�ι».

Γυρ�l�ντας π�σω στ2 σ3=λια, τ2 Zπ�Vα εLναι
UπεNεργασµ8να �πH τ�ν φιλ�λ�γικ� Zµ1δα
τ�5 «K1κτ�υ» µR σ,µ<�υλ� Uκδ=σεως τHν
πρωτ�πρεσ<,τερ� Γεbργι� Mεταλλην=, δια-
<1lω τ2 SN?ς: «�H ν=?λα ~ταν iγ9�ρδ� fργα-
ν� τCν �E?ρα.ων (nebel) σG σ9*µα λFρας,
sρπας κα  Qλλ�τε λα�Fτ�υ. qHταν γνωστ&
στ�Xς A"γυπτ.�υς, στ�Xς Xαλδα.�υς κα 
στ�Xς Φ�.νικες, �B 'π�(�ι τ& γνKρισαν κα 
στ�Xς gEλληνες».

Tελικ2 Gλα τ2 π@ραµε UµεVς �X YEλληνες
�πH τ�Oς Φ��νικες κα4 τ�Oς `E<ρα��υς;

Mετ2 τιµ?ς
∆ηµ;τρι)ς KαZι?λας

Θεσσαλ�ν�κη

�H ν=?λα τ�$ ∆.�υ. ΦυσικE δGν
?ρ�θηκε π�υθενE καµµ.α «ν=-
?λα τ�$ Σ�λ�µCντ�ς» (S τ�$

παπp -Mεταλλην�$).



κ@, pρ3ισα ν2 µελετI τ�ν �ρ3α�α `Eλλ1δα.
Kα4 τ=τε Nαφνικ2 �νακ1λυψα, Gτι 9 σ,γ3ρ�-
νη Uπιστ@µη τH µ=ν� π�O µπ�ρεV ν2 κ1νmη εLναι
ν2 Uπαναλαµ<1νmη τ2 διδασκαλ�α τIν �ρ3α�-
ων ̀ Eλλ@νων κα4 εCδικbτερα τIν Πρ�σωκρα-
τικIν. Θ2 �ναφ8ρω µ=ν� δ,� παραδε�γµατα.
`O καθηγητ�ς Hawkins στ� θεωρ�α τ�5 3ρ�-
ν�αντιστρεπτ�5 Σ,µπαντ�ς �ναφ8ρει, Gτι, eν
τH Σ,µπαν εLναι κλειστH (δηλαδ� eν εLναι κα-
ταρρ8�ν), τ=τε εLναι µ�α µελαν� Jπ@, τ�ν
Zπ��α παρατηρ�5µε µ8σα �πH τHν δικ= της
Jρ�l�ντα γεγ�ν=των. Σ,µφωνα Gµως µR τ�Oς
ν=µ�υς τ?ς Φυσικ?ς, Gταν 9 Uντρ�π�α µιfς
µελαν?ς Jπ?ς α[N1νεται, Z Zρ�l�ντας γεγ�-
ν=των της διευρ,νεται κα4 τH �ντ�στρ�φ�.
�Eπ�σης σ,µφωνα π1ντα µR τ�Oς ν=µ�υς τ?ς
Φυσικ?ς, καθxς τH <8λ�ς τ�5 3ρ=ν�υ πρ�3ω-
ρεV �πH τH παρελθ=ν πρHς τH µ8λλ�ν, 9 Uντρ�-
π�α α[N1νεται. \Aρα, Gταν �ρ3�σmη 9 κατ1ρ-
ρευση τ�5 Σ,µπαντ�ς κα4 πρ�3ωρ�5µε πρHς
τ� µεγ1λη σ,νθλιψη, 9 Uντρ�π�α µειbνεται,
pρα Z 3ρ=ν�ς κυλf �ντ�στρ�φα, δηλ. �πH τH
µ8λλ�ν πρHς τH παρελθ=ν. \Eτσι τH Σ,µπαν
�ναδηµι�υργεVται κα4 t Uντρ�π�α µειbνεται·
κα4 τ� στιγµ� τ?ς σ,νθλιψης 9 Uντρ�π�α εLναι
0. \Aρα τH Σ,µπαν µειbνεται κα4 τ� στιγµ�
τ?ς σ,νθλιψης κα4 n3ι µR µεγαλ,τερη Uντρ�-
π�α, Gπως δ83�νταν µ83ρι πρ=σφατα. \Aρα 9

σ,γ3ρ�νη Uπιστ@µη Uπαναλαµ<1νει τ2 τ�5
`Hρ1κλειτ�υ: «κ�σµ�ν τ�νδε τ&ν αwτ&ν 5π=-
ντων �Tτε τις τCν θεCν �Tτε τCν 5νθρKπων
3π�.ησεν, 5λλ’ ~ν 5ε  κα  3στ  κα  iσται π$ρ
5ε._]ω�ν Rπτ�µεν�ν µ�τρα κα  5π�σ?εννFµε-
ν�ν µ�τρα» κα4 «3κ πυρ&ς τE π=ντα κα  3ς π$ρ
τελευτnp». �Eπ�σης Z γνωστHς τ,π�ς E = mc2

(Cσ�δυναµ�α µ1lας - Uν8ργειας) εL3ε διατυ-
πωθ? �πH τHν `Hρ1κλειτ�: «π$ρ πυκν�Fµε-
ν�ν 5�ρ γ.γνεται, πυκν�Fµεν�ν δG oδωρ κα 
ε�τα γ*».

Πρ8πει Uπ�σης ν2 σηµε�ωσω, Gτι :π1ρ3ει
παγκ�σµ�ως (Gπως �νακ1λυψα �πH συlητ@-
σεις π�O κ1νω στH ∆ιαδ�κτυ�) παραπληρ�-
φ=ρηση σ3ετικ2 µR τHν ρ=λ� τ?ς `Eλλ1δ�ς
στHν Παγκ=σµι� Π�λιτισµ=. �EκτHς τIν γνω-
στIν θεωριIν, Gτι ε]µαστε «�Iνδ�ευρωπαV�ι»,
Gτι π@ραµε τH �Aλφ1<ητ� �πH τ�Oς Φ��νικες
κ.λπ., Uπι3ειρεVται µ�α :π�<1θµισ@ µας, Gτι
δηλ. Z �ρ3αV�ς `EλληνικHς Π�λιτισµHς εLναι
�ντιγραφ� τ�5 ACγυπτιακ�5 κα4 τ�5 Σ�υµε-
ριακ�5, κα4 Uπι3ειρεVται περ�π�υ µ�α τα,τι-
ση τ�5 Περικλ? µR τHν X�τλερ. T4 ν2 πm? κα-
νε�ς; TH ε[τ,3ηµα εLναι, Gτι :π1ρ3�υν Tστω
κα4 λ�γ�ι σκεπτ=µεν�ι pνθρωπ�ι.

Mετ2 τιµ?ς
Mηνpς Pασ)Rλης

�Aστρ�φυσικHς, `Hρ1κλει�ς Kρ@της

λ�γ[η π|ς ε,ρ.σκεται ε"ς τE τ�$ πατρ&ς τ�υ, 3νν�Cντας πρ�φανCς τ&ν
�wρ=νι� πατ�ρα τ�υ, �B φυσικ�  γ�νε(ς τ�υ δGν τ&ν καταλα?α.ν�υν, δι�-
τι αwτ�  γνωρ._�υν καλFτερα τE τ*ς γ�ννησης κα  καταγωγ*ς τ�υ.

ΓιE τ�ν (γ) ,π�θεση συνηγ�ρε( κατE τ& iργ� «Γ�λγ�θpς», σελ. 203 ' �Iω-
=ννης ' ∆αµασκην�ς: «...τMν γενεαλ)γ7αν τ2ς Mαρ7ας (De Fide Orthodoxia
IV, «Πατρ�λ�γ.α» XCIV, Col. 1157). «Παρ)υσι9Zει τ.ν :Iωσ;φ... σ@ν Qπ?-
γ)ν) τ)A ∆αυqδ... καI τMν Mαρ7α Vπ7σης Qπ?γ)ν) τ)A ∆αυqδ...»

�H (δ) ,π�θεση στηρ._εται π=λι στ&ν Λ�υκp Γ´ 23: «KαI αSτ.ς rν d :Iη-
σ)Aς... sς Vν)µ7Zετ), υX.ς :Iωσ;φ... (5κ�λ�υθε( ! γενεαλ�γ.α)» καθ|ς κα 
στ�ν Πρ&ς Pωµα.�υς 3πιστ�λ� ΠαFλ�υ A´ 3-4: «...τ)A γεν)µ<ν)υ Vκ σπ<ρ-
µατ)ς ∆αυIδ κατ@ σ9ρκα, τ)A dρισθ<ντ)ς υX)A Θε)A Vν δυν9µει κατ@
πνεAµα tγιωσRνης...».

�Aν "σ9F[η ! (δ) ,π�θεση, τ�τε eσως δικαι�λ�γηµ�να νE "σ9F[η κα  ! (ε),
1πως φα.νεται στ& 5νωτ�ρω 3πεισ�δι� τ�$ να�$ µG τ&ν 12ετ* �Iησ�$, 1π�υ
«...αSτ)I )S συν2καν τ. ρ2µα o Vλ9λησεν αSτ)(ς...» κ.Q.

▲
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�Oπ�τε ! (στ) ,π�θεση εwσταθε( αwτ�ν�ητα κα  ! 'π�.α συν=γεται π=-
λι 5π& τ�ν Kαιν� ∆ιαθ/κη, Mατθα(�ς A´ 25, 1π�υ ' �Iωσ�φ «καI )Sκ Vγ7-
γνωσκεν αSτ;ν, uως )i cτεκε τ.ν υb.ν αυτ2ς τ.ν πρωτ?τ)κ)ν...» κα  1π�υ
σαφ�στατα 5ναφ�ρεται ' πρωτ�τ�κ�ς κα  f9ι ' µ�ν�γεν/ς, π�X θE κυ-
ρι�λεκτ�$σε. �Eπ.σης ! διευκρ.νιση 1τι «...)Sκ Vγ7νωσκεν αSτ;ν, uως )i
cτεκε...» σηµα.νει, π|ς µετE «3γ.νωσκεν». Συν/γ�ρ�ς iρ9εται ' Λ�υκpς
B´ 7: «καI cτεκε τ.ν υb.ν αSτ2ς τ.ν πρωτ?τ)κ)ν....», πρ&ς 5π�φυγ�ν πα-
ρεJηγ/σεων κα  παραν�/σεων τ�$ M=ρκ�υ ΣT´ 4: «...d υX.ς τ2ς Mαρ7ας,
Qδελφ.ς δE :IακTJ)υ καI :Iωσ2 καI :I)Rδα καI Σ7µων)ς, καI )Sκ εbσIν αX
QδελφαI αSτ)A Fδε...», καθ|ς κα  τ�$ �Iω=ννη B´ 12: «...[ µ;τηρ αSτ)A καI
)X Qδελφ)I αSτ)A καI )X µαθηταI αSτ)A...».

EwελπιστCν 1τι διεφKτισα

Γ. Kαραµ)λ<γκ)ς
Γλυφ=δα

K,ριε διευθυντ1,
�Eπιτρ8ψτε µ�υ µ8σ{ω τIν στηλIν τ�5 «∆»

ν2 �πευθ,νω πρHς τHν YΠEXΩ∆E κ. K. Λα-
λιbτη τ2 �κ=λ�υθα:

ΣτHν MαραθIνα, κ. :π�υργ8, διδ1σκεται 9
µ�ρφ� τ?ς �λληλεγγ,ης, π�O πλ8�ν 31θηκε
�πH τ2 �γελαVα l{Iα τ?ς :δρ�κ8φαλης π=λης,
Gπ�υ κυ<ερνf 9 παγωνι2 τ�5 �φmηρηµ8ν�υ
λ�γισµ�5. �EκεV, στHν MαραθIνα, κ. :π�υργ8,
<ρ�σκεται aνα σηµεV� �ναφ�ρfς. YOλ�ι �C
3Iρ�ι γ,ρω �π’ α[τ=ν, Gταν Nεκ=<ωνται, λει-
τ�υργ�5ν µ’ �φmηρηµ8νες Tνν�ιες, τH ]δι� κα4
�C pνθρωπ�ι. Θ2 καλ8σmης, κ. :π�υργ8, 3ωρ�-
φ,λακες �πH τH UNωτερικH ν2 µR διαφυλ1N�υν
�πH τH κ�ρµ4 τ?ς µ1νας µ�υ; Παλαι1, UκεV π�O
Tκαιγαν <ι<λ�α, 9 Uπ=µενη κ�νηση oταν ν2
κ1ψ�υν κα4 �νθρbπ�υς. �EδI, Gταν �X κυ-
<ερνIντες κ�µµατι1l�υν τH κ�ρµ4 τ?ς πατρ�-
δας τ�υς, τ� µ8λλει γεν8σθαι;

N2 µ�ν καταστρ8ψmης, κ. :π�υργ8, τHν XερH
3Iρ� τIν `Eλλ@νων, τHν MαραθIνα, γι2 aνα
γ,φτικ� πανηγ,ρι, Gπως T3�υν καταντ@σει
τHν XερH θεσµH τIν �OλυµπιακIν �γbνων.
∆Rν εLναι σωστ=, δRν πρ8πει. \E3ει 9 ̀ Eλλ1δα
3bρ�υς κατ1λληλ�υς γι2 �γIνες κωπηλατι-

κ�,ς. M�ν <ρωµ�lετε τH pδυτ� τ�5 να�5. `H
�N�ωσ@ µ�υ πρ�8ρ3εται �πH µ�α παν1ρ3αια
ρ�lα, UκεV π�O γεννι8ται 9 tθικ� συµπεριφ�-
ρ1 κα4 α[τ� 9 tθικ� Tρ3εται }ς τ4ς µ8ρες µας
σ2ν [πε,θυνη κα4 Tµπρακτη κατ1φαση τ?ς
πνευµατικ?ς :π=στασης. ∆Rν εLναι Z Mαρα-
θbνας aνα pθλι� Cδι�κατασκε,ασµα τIν ση-
µερινIν 3ρηµατιστηρ�ων τ�5 πλαν@τη. ELναι
στ�3ασµHς κα4 παρ1σταση UκεV, π�O aνα γερH
3�ρτ1ρι καλ,πτει τH κρ1ν�ς τ�5
Mιλτι1δη,UκεV π�O 9 π8τρα γεµ�lει τ�ν κεν�
θ8ση τ�5 Θησ8α, UκεV π�O Z θ1νατ�ς δRν γεν-
ν1ει :π�θετικ2 συµπερ1σµατα.

K,ριε :π�υργ8, κ1νε µ�α πρ�σπ1θεια γι2
πρbτη φ�ρ1 στ�ν lω@ σ�υ κα4 δRς τ�ν πα-
τρ�δα σ�υ σ2ν µ1να. Π8ς µ�υ, θ2 π�υλ�5σες
π�τR τ�ν µ1να σ�υ;

∆Rν T3ω �πα�τηση ν2 �κ�λ�υθ@σmης τ�ν δι-
κ@ µ�υ π�ρε�α, π�O εLµαι Zριστικ2 Nε3ασµ8ν�ς
στ� Pωµαϊκ� �γ�ρ1. \E3ω nµως �πα�τηση
σ2ν συν8λληνας, ν2 φερθm?ς σ2ν π�λεµιστ�ς
κα4 γι2 πρbτη φ�ρ2 στ� lω@ σ�υ ν2 πm?ς n3ι
στ�ν καταστρ�φ� τ�5 3bρ�υ, Gπ�υ εLναι θαµ-
µ8ν�ι Gσ�ι σκ�τbθηκαν, γι2 ν2 εLσαι UσO Uλε,-
θερ�ς σ@µερα κα4 ν2 �π�φασ�lmης. ∆Rν τ�Oς
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Πρ.ς τ.ν aπ)υργ. Xωρ)ταU7ας καI ΠεριJ9λλ)ντ)ς
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Π9πας καI :AρNιεπ7σκ)π)ς στ@ πρ?θυρα τ2ς :Aκρ)π?λεως

K,ριε Λ1µπρ�υ,
MR �φ�ρµ� Uπιστ�λ� τ?ς κυρ�ας Σ�σσυ

�Aρτσ�τα σ3ετικ2 µR τH SλληνικH �λφ1<ητ�
(«∆», τ. 232), θ2 �θελα, eν µ�5 Uπιτρ8πετε, ν2
διευκριν�σω τ2 UN?ς: ∆ιδ1σκω δ,� συνε3=µε-
να σ3�λικ1 Tτη στ�ν πρbτη δηµ�τικ�5 κα4
σfς δια<ε<αιI, πxς τH �λφ1<ητ� διδ1σκεται
κα4 σ@µερα Gπως κα4 παλαι=τερα. ̀ H διαφ�ρ2
εLναι, πxς τ2 παιδι2 τH συναντ�5ν uς γνω-
στικH �ντικε�µεν� n3ι στ�ν �ρ3� τIν µαθη-
µ1των, �λλ2 �φ�5 Zλ�κληρωθm? τH πρIτ�
τε53�ς τ�5 <ι<λ��υ «`H ΓλIσσα µ�υ», δηλαδ�
τH Φε<ρ�υ1ρι�. A[τH γ�νεται, γιατ4 σκ�πHς
τ?ς διδασκαλ�ας }ς UκεVν� τH 3ρ�νικH σηµεV�
εLναι 9 γνωριµ�α τIν µαθητIν µR τ2 γραπτ2
σ,µ<�λα: -δ- �ντιστ�ι3εV στHν o3� π�O παρ1-
γεται, Gταν 9 γλIσσα <ρ�σκεται �ν1µεσα στ2
δ=ντια. �Eπιµ8ν�υµε, τ2 παιδι2 ν2 φτει1-
3ν�υν, Cδ�ως τ2 σ,µφωνα, µR τH συγκεκριµ8-
ν� τρ=π� κα4 n3ι Gπως τ2 µαθα�ναµε UµεVς π.3.
δ�υκαιε = δε, γιατ4 δ�5 κα4 � κ1νει δ�υκαι�,
δRν κ1νει σR καµµι2 περ�πτωση δ8. Π=σ�
µfλλ�ν, eν τ2 παιδι2 τ�ν �ρα π�O �γων�l�-
νται ν2 φτει1N�υν λ8Nεις µR τ2 γραπτ2 σ,µ-
<�λα, �ντιµετωπ�σ�υν τ2 γρ1µµατα µR τ2 Jν=-
µατ1 τ�υς. `Yπ1ρ3ει περ�πτωση, µαθητ�ς ν2
δια<1σmη τ� συλλα<� -δε- δελτα�ψιλ�ν (σR µ�α
λ8Nη). N2 γιατ4 συµ<�υλε,�υµε τ�Oς γ�νεVς
ν2 µ� διδ1N�υν τH �λφ1<ητ� µR τH παλιH σ,-
στηµα. A[τH δR σηµα�νει Gµως σR καµµ�α πε-

ρ�πτωση, πxς στ�ν 57η Sν=τητα, Zπ=τε κα4 δι-
δ1σκεται τH �λφ1<ητ�, δR lητεVται �πH τ2
παιδι2 ν2 µ1θ�υν τ�ν Jν�µασ�α τIν γραµ-
µ1των. \Aλλωστε τH <ι<λ�� τ�5 δασκ1λ�υ
�ναφ8ρει ρητIς: «ΘE 3πιδιKJ�υµε νE τ& κ=-
ν�υν κτ*µα τ�υς – πρ�φ�ρικE κα  γραπτE –
στ& σFν�λ� τ�υς. Σ’ αwτ& θE 3πιµε.ν�υµε π�λX
κ=ν�ντας 1ση πρ�σθετη Qσκηση 9ρειαστ[*».
∆�νει µ1λιστα κα4 UνδεικτικRς �σκ@σεις, πρ�-
κειµ8ν�υ ν2 διαπιστbσ�υµε τH <αθµ= κατα-
ν=ησ@ς τ�υς �πH τ2 παιδι1. ΣτH δε,τερ�
τε53�ς, σελ. 30, 69 κα4 73, :π1ρ3�υν �σκ@σεις,
π�O uς �ντικε�µεν� T3�υν τ�ν �λφα<ητικ� τ�-
π�θ8τηση λ8Nεων, πρfγµα π�O πρ�ϋπ�θ8τει
γνbση τ�5 �λφα<@τ�υ.

ΣυµφωνI π1ντως στH Gτι τ2 παιδι2 3α�ρ�-
νται ν2 µαθα�ν�υν τH �λφ1<ητ�. ∆ιαπ�στωσα
πbς, Gταν τ�Oς τH δ�δαNα, τH Tµαθαν 3ωρ4ς
Cδια�τερη δυσκ�λ�α. Θ2 �θελα Uπ�σης ν2 συγ-
3αρI τ�ν Uπιστ�λ�γρ1φ�, γι2 τ�ν ε[αισθη-
σ�α π�O TδειNε σR aνα τ=σ� σηµαντικH θ8µα,
Gπως α[τ=. Kα4 τH Uνν�I! Πιστε,ω, πxς 9 πα-
ρεN@γηση Jφε�λεται σR Uλλιπ? Uνηµ8ρωση τ?ς
κυρ�ας �Aρτσ�τα. gAν συlητ@σmη µR τHν M τ�
συν1δελφ� π�O διδ1σκει τH παιδ� της, θ2
π1ρmη περισσ=τερες πληρ�φ�ρ�ες γι2 τH θ8µα.

E[3αριστI γι2 τ� φιλ�Nεν�α
KTστας Σταυρ?π)υλ)ς

136 71 �Aθ@να

T. :Aλφ9Jητ) διδ9σκεται,... Qλλ@ µετ@ τM διδασκαλ7α τ)υ!

K,ριε διευθυντ1,
MR π=ν� ψυ3?ς παρακ�λ�,θησα τ�ν Uπ�-

σκεψη τ�5 πρ�καθ@µεν�υ τ?ς Pωµαι�καθ�-
λικ?ς �Eκκλησ�ας στ� 3bρα µας. M2 καλ1,
δRν :π?ρ3αν θ8µατα σ�<αρ1, ν2 �σ3�ληθ�5ν
τ2 MME; M=ν�ν �X Tµπ�ρ�ι τIν ψυ3Iν κα4
τIν σωµ1των 9µIν �N�l�υν, uς φα�νεται, τ�ν
πρ�<�λ� κα4 τ� διαφ@µιση...

Kα4 Gταν τ�Oς εLδα α[τ�,ς, τ�Oς �ρ3ιερεVς
τ�5 δ�γµατισµ�5, στ� σκι2 τ�5 Xερ�5 <ρ13�υ
τ?ς �Aκρ�π=λεως, στH 3Iρ� π�O µεγαλ�,ρ-
γησε 9 ∆ηµ�κρατ�α κα4 9 �Eλευθερ�α, δRν

pντεNα. «∆�α, τ=σ�υς κεραυν�Oς TρριNες, 3τ,-
πα pλλη µ�α φ�ρ1, 3τ,πα UκεV π�O πρ8πει!»

�AπH τ�ν pλλη Gµως κ1π�ι� λ=γ� θ2 T3mη ν2
περιµ8νmη Z ACγ��3�ς σκ8φτηκα: N2 Nεπερα-
στ�5ν �πH τ�ν `Iστ�ρ�α, τ�ν �Eπιστ@µη, τ�
Λ�γικ@, ν2 π1ρ�υν σιγ2 σιγ2 τ� θ8ση π�O
τ�Oς �N�lει σR κ1π�ι� σκ�νισµ8ν� 3ρ�ν�-
ντ�,λαπ�! «∆,� γ1ιδαρ�ι µαλbνανε σR N8ν�
�3υρIνα».

MR τιµ�
ΠαναγιTτης K)κκινιTτης

�Aθ@να

ταιρι1lει α[τH τH εCς <1ρ�ς τ�υς δεδ�µ8ν�.
Πρ�σωρινR :π�υργ8, πρ�σωρινR pνθρωπε.

Mητρ=ς τε πατρ=ς τε κα4 τIν pλλων πρ�γ=-

νων τιµιbτερ�ν κα4 �Nιbτερ=ν Uστι 9 Πατρ�ς.

:Iω9ννης ∆. ΠαπαµιNα;λ
Ψα3ν2 E[<��ας



Σ3ετικ2 µR τH δηµ�σ�ευµ1 µας στH πρ�ηγ�,µεν� τε53�ς τH σ3ετικH µR τ� διακ�π�
τ?ς :π�τρ�φ�ας π�O 3�ρηγ�5σε τH YIδρυµα KρατικIν `Yπ�τρ�φιIν γι2 τ�ν �Aρ3α�α
`Eλληνικ� `Iστ�ρ�α κα4 τ� 3�ρ@γησ@ της γι2 τ�ν... Περσικ� `Iστ�ρ�α Z πρ=εδρ�ς τ�5
∆.Σ. τ�5 κρατικ�5 α[τ�5 Xδρ,µατ�ς καθηγητ�ς κ. ∆. Σπιν8λλης µfς �π8στειλε Uπι-
στ�λ@, στ�ν Zπ��α µεταNO pλλων �ναφ8ρει τ2 SN?ς:

«E"δικKτερα ! ε"δ.κευση τ*ς �Aρ9α.ας �Eλληνικ*ς κα  �Eλληνιστικ*ς �Iστ�ρ.ας εH9ε
πρ�κηρυ9θ* διαδ�9ικE στE πρ�γρ=µµατα ,π�τρ�φιCν 3σωτερικ�$ κα  3Jωτερικ�$
τCν τριCν πρ�ηγ�υµ�νων 3τCν, 5λλE δυστυ9Cς κατE τE δF� 5π& αwτE δGν ,π*ρJαν
3πιτυ9�ντες (σ.σ.: !). ∆Gν περιελ/φθη στ& πρ�γραµµα 3Jωτερικ�$, 5λλE συµπεριελ/-
φθη στ& πρ�γραµµα 3σωτερικ�$. �Aν κριθ[* π=ντως 5ναγκα(� (σ.σ.:;), πιθανCς ! ε"δ.-
κευση τ*ς �Aρ9α.ας �Eλληνικ*ς κα  �Eλληνιστικ*ς �Iστ�ρ.ας θE περιληφθ[* σG κ=π�ι�
5π& τE πρ�σε9* πρ�γρ=µµατα µεταπτυ9ιακCν σπ�υδCν 3Jωτερικ�$.»

Στ�ν ]δια Uπιστ�λ@ τ�υ Z κ. Σπιν8λλης σηµειbνει: «Kαθ�σ�ν 5φ�ρp στ�ν ε"δ.κευ-
ση “ΠερσικGς Σπ�υδ�ς”, αwτ� περιελ/φθη στ& φετιν& πρ�γραµµα µετE 5π& πρ�τα-
ση Rρµ�δ.ων καθηγητCν A.E.I. ∆G ν�µ._ω 1τι 9ρει=_εται νE σpς τ�ν.σω τ� σηµασ.α
π�X i9ει γιE τ� µελ�τη τ*ς �Eλληνικ*ς κα  �Eλληνιστικ*ς �Iστ�ρ.ας ! σπ�υδ� τ*ς Bστ�-
ρ.ας κα  τ�$ π�λιτισµ�$ cν&ς λα�$, π�X στ� διαδρ�µ� τ*ς Bστ�ρ.ας εH9ε π�λλGς σ9�-
σεις 5λλE κα  3πανειληµµ�να συγκρ�Fστηκε µG τ&ν 3λληνικ�.»

Παν. Λ. K)υJαλ9κης

Kατ’ �ρ31ς, Gπως τH ]δι� τH I.K.Y. µfς πληρ�φ=ρησε, �X καθηγητRς π�O πρ=-
τειναν τ�ν :π�τρ�φ�α στ�ν Περσικ� `Iστ�ρ�α εLναι �X κ.κ. Παλι�,ρας κα4 K�ρ-
δ=σης, �µφ=τερ�ι καθηγητRς στH Πανεπιστ@µι� �Iωανν�νων στ� Bυlαντιν�
�Aρ3αι�λ�γ�α κα4 Bυlαντιν� ̀ Iστ�ρ�α �ντιστ��3ως. ∆Rν θ2 Tπρεπε uς «<υlαντι-
ν�λ=γ�ι» ν2 πρ�τε�ν�υν uς θ8µα τ?ς :π�τρ�φ�ας Tστω Xστ�ρικRς περι=δ�υς τ?ς
Περσικ?ς ̀ Iστ�ρ�ας π�O ταυτ�l�νται 3ρ�νικ2 µR τ�ν παρ�υσ�α κα4 �κµ� τ�5 Bυ-
lαντ��υ; Γιατ� Uπ8λεNαν τ4ς περι=δ�υς 224-651 µ.X. κα4 1502-1736 µ.X., �X Zπ�Vες
κατ2 τHν καταγγ8λλ�ντα τH Uν λ=γ{ω συµ<2ν καθηγητ� ∆. Kυρτ1τα «δGν συνι-
στ�$ν κ\ν 5ναγνωρισµ�ν� 5ντικε.µεν�»; Kα4 eν, Gπως Z πρ=εδρ�ς τ�5 I.K.Y.
:π�στηρ�lει, 9 Περσικ� `Iστ�ρ�α εLναι Uνδιαφ8ρ�υσα, δι=τι συσ3ετ�lεται µR τ�ν
`Eλληνικ@, γιατ4 δRν Uπελ8γη 9 περ��δ�ς τIν MηδικIν Π�λ8µων �, �κ=µη ε[ρ,-
τερα, 9 περ��δ�ς µεταNO 6�υ κα4 4�υ π.X. αCbνων;

Θ2 Tπρεπε Z Uν λ=γ{ω καθηγητ�ς κα4 πρ=εδρ�ς τ�5 IKY ν2 UNηγ@σmη, π=τε κα4
�πH π�ι=ν κρ�νεται «�ναγκα�α» 9 :π�τρ�φ�α στ�ν �Aρ3α�α `Eλληνικ� `Iστ�ρ�α
κα4 Uπ�σης γιατ4 «�π�ρρ�πτ�νται» τ=σ� συναπτ2 στ2 τελευταVα 3ρ=νια �X :π�-
ψ@φι�ι στH �ντικε�µεν� α[τ=. ELναι �ν�καν�ι �X UNεταl=µεν�ι, M �X Uπιλ8γ�ντες
UNεταστRς «κρ�ν�υν» γι2 ν2 �π�ρρ�ψ�υν;

T� I.K.Y. �µ�λ�γ�ησε �τι !ντ# τ$ς &Eλληνικ$ς
&Iστ�ρ)ας +�ρηγε, -π�τρ�φ)α γι0 τ1ν... Περσικ1



OX Uκτεταµ8νες �νασκαφRς στH Σπ@λαι� τIν Πετραλbνων, uς γνω-
στ=ν, Tφεραν στH φIς µεγ1λ�ν �ριθµHν ε:ρηµ1των. �Aν1µεσα σ’ α[τ2
�ναγνωρ�στηκαν �π�λιθbµατα, π�O �ν@κ�υν σR 100 ε]δη (συµπερι-
λαµ<αν�µ8ν�υ τ�5 �νθρbπ�υ) καθxς κα4 Sκατ�ντ1δες λ�θινων Uργα-
λε�ων κατασκευασµ8νων �πH <ωN�τη, 3αλαl�α, �σ<εστ=λιθ� κα4 uρι-
σµ8νων �πH σταλαγµιτικH :λικ=. `Ωρισµ8να Jστ8ινα UργαλεVα T3�υν
�δη παρ�υσιαστ? �πH τHν �νθρωπ�λ=γ� N�κ� Π�υλιαν=, �λλ2 9 πλ@-
ρης µελ8τη τ�υς εLναι σR UN8λιNη, καθxς ν8α δεδ�µ8να πρ�στ�θενται
διαρκIς..

T2 Jστf µεταφ8ρθηκαν στH UσωτερικH τ�5 Σπηλα��υ τIν Πετραλb-
νων κυρ�ως �πH τ�Oς πρ�ϊστ�ρικ�Oς �νθρbπ�υς. T2 περισσ=τερα �πH
α[τ1, Gπως κα4 τ2 λ�θινα UργαλεVα, <ρ8θηκαν µεταNO τIν στρωµ1των
2 κα4 18 περ�π�υ, δηλαδ� 500.000 µR 700.000 3ρ=νια πρ�ν. Kατ2 τ�
δι1ρκεια α[τ�5 τ�5 3ρ�νικ�5 διαστ@µατ�ς Uντ�π�l�νται µ8σα στH σπ@-
λαι� Uλ13ιστα σαρκ�φ1γα κα4 :περισ3,ει 9 �νθρbπινη δραστηρι=-
τητα. �Aντιθ8τως �ν1µεσα στ2 παλαι=τερα στρbµατα (3αµηλ=τερα
�πH τH 18�), Gπ�υ Uντ�π�l�νται τ2 περισσ=τερα �π�λιθbµατα σαρ-

«4Eργαστ5ρι�» 7στ8ινων :ργαλε)ων
κα# �πλων πρ#ν !π� 700.000 +ρ�νια

!π� τ�ν 4Aρ+=νθρωπ� Πετραλ?νων!

AΓNΩΣTA NEA EYPHMATA TOY N. ΠOYΛIANOY

`H �νακ1λυψη µιfς ε:ρ8ως Uφηρµ�σµ8νης, π�λλαπλ?ς µε-
θ=δ�υ UπεNεργασ�ας Jστ8ινων Uργαλε�ων �πH Jστf διαφ=-
ρων l{bων ZδηγεV σR µ�α ν8α θεbρηση γι2 τ4ς κατασκευα-
στικRς Xκαν=τητες καθxς κα4 γι2 τ4ς κ�ινωνικRς δραστηρι=-
τητες τIν �Aρ3ανθρbπων π�O Tlησαν 700.000 3ρ=νια πρ4ν
�πH τ�ν Uπ�3@ µας (<λ. «∆», τ. 158, 170, 181, 202, 230, 232). ̀ O
�νθρωπ�λ=γ�ς N�κ�ς Π�υλιανHς παρ�υσι1lει γι2 πρbτη
φ�ρ2 στHν «∆αυλH» τ2 ν8α �π�δεικτικ2 στ�ι3εVα Uπ4 τ�5 θ8-
µατ�ς µετ2 �πH συγκριτικ� µελ8τη καταν�µ?ς τIν Jστ8ινων
Uργαλε�ων στ2 δι1φ�ρα στρbµατα τ�5 Σπηλα��υ τIν Πε-
τραλbνων.



∆ΑΥΛ$Σ/234, ’I�,νι�ς 200115018

κ�φ1γων, τ2 Jστf τIν φυτ�φ1γων l{bων εLναι σπ1νια κα4 3ωρ4ς ]3νη
UπεNεργασ�ας. TH γεγ�νHς α[τH µαρτυρf, Gτι µετ2 τHν σ3ηµατισµH τ�5
18�υ στρbµατ�ς Z κ,ρι�ς µεγ1λ�ς nγκ�ς τ�5 Jστ8ιν�υ :λικ�5 µετα-
φ8ρθηκε µ8σα στH σπ@λαι� �πH τ�Oς πρ�ϊστ�ρικ�Oς κυνηγ�,ς.

A[τ� 9 παρατ@ρηση Uνισ3,εται �πH τ�ν �νακ1λυψη µ8σα στ2 �νb-
τερα στρbµατα Cδια�τερων ε:ρ@µ1των, Gπως aνα κραν�� ριν=κε-
ρ�υ, aνα θρα5σµα 3αυλι=δ�ντα κ.λπ., τ2 Zπ�Vα θ2 µπ�ρ�5σαν ν2
µεταφερθ�5ν µ8σα στH σπ@λαι� µ=ν�ν �πH �νθρbπ�υς.

`H συγκ8ντρωση 3ιλι1δων Jστ8ινων θραυσµ1των σR µερικ2 τετρα-
γωνικ2 µ8τρα (λιγbτερα �πH 100) �π�δεικν,ει, Gτι Z pνθρωπ�ς τ2 εL3ε
σκ�π�µως µεταφ8ρει UκεV. �EκτHς �πH τ�ν διατρ�φικ@ τ�υς �N�α, τ2
Jστf oταν 3ρ@σιµα κα4 uς UργαλεVα Tπειτα �πH UπεNεργασ�α κα4 σπα-
ν�ως uς κα,σιµη qλη.

T2 περισσ=τερα Jστ8ινα θρα,σµατα δRν �νι3νε,�νται pµεσα uς
UργαλεVα, καθxς T3�υν :π�στ? �λλ�ιbσεις �πH τH µικρ�κλVµα τ�5
σπηλα��υ κα4 �πH τ� σταλαγµιτικ� qλη π�O τ2 καλ,πτει. `Ωστ=σ� Z
συνδυασµHς π�λλIν παρατηρ@σεων µfς Uπιτρ8πει ν2 συµπερ1ν�υµε,
Gτι �κ�λ�υθ@θηκε συγκεκριµ8νη διαδικασ�α UπεNεργασ�ας τ�υς.

OX «διαφ,σεις» (σ.σ. τµ?µα 3ωρ4ς τ4ς �ρθρbσεις) τIν JστIν τIν
διαφ=ρων l{bων T3�υν κ�π? κατ2 µ?κ�ς (κα4 n3ι Uγκ1ρσια) κα4
κατ2 α[τHν τHν τρ=π� παρ@3θησαν κ�Vλα θρα,σµατα (µισ�
σωλ?να) κα4 3ρησιµ�π�ι@θηκαν uς µα3α�ρια κα4 λεπ�δες. Mετ2
�πH α[τ�ν τ�ν UπεNεργασ�α �X pκρες τ�υς oταν �µ8σως aτ�ιµες ν2
κ=<�υν.

Παρατηρ@θηκε, Gτι κατ2 τ� δι1ρκεια τ?ς 3ρ@σης α[τIν τIν κ��-
λων �κµIν τH σωλην�ειδRς σ3?µα τ�υς σταδιακ2 τε�νει ν2 γ�νmη Uπ�-
πεδ� (M UλαφρIς κυρτ=), µ83ρι ν2 π1ψ�υν ν2 εLναι πι2 3ρ@σιµες. T8σ-
σερις <ασικ�4 <αθµ�4 3ρ@σης T3�υν πρ�σδι�ρισθ? �πH τHν �νθρωπ�-
λ=γ� N�κ� Π�υλιανH κα4 Sκατ�ντ1δες τ8τ�ι�υ ε]δ�υς UργαλεVα. �EκτHς
�πH τ2 µεγ1λ�υ µ@κ�υς µα3α�ρια κατασκευ1l�νταν κα4 µικρ=τερ�υ
µ@κ�υς, καθxς κα4 N8στρα, Gταν 9 δι1φυση Tσπαγε σR µικρ=τερα κ�µ-
µ1τια, καθxς Uπ�σης κα4 στ�ν περ�πτωση π�O 9 διαµ@κης τ�µ� δRν
oταν Uπιτυ3@ς. ΣR π�λλRς περιπτbσεις τ2 θρα,σµατα π�O παρ1γ�νταν
κατ2 τ� δι1ρκεια τ?ς παραπ1νω διαδικασ�ας, 3ρησιµ�π�ι�5νταν uς
<ελ=νες, γεγ�νHς UµφανRς κα4 �πH τ�Oς τ8σσερις διαφ�ρετικ�Oς <αθ-
µ�Oς 3ρ@σης, π�O πρ�αναφ8ραµε.

M�α pλλη µ8θ�δ�ς λιγbτερ� Uφηρµ�σµ8νη �κ=µη τIν πρ�ϊστ�ρικIν
κατ��κων τIν Πετραλbνων oταν α[τ� τ?ς συλλ�γ?ς JστIν µR 3ρ@σι-

&H µ8θ�δ�ς :πεEεργασ)ας �πλων κα# :ργαλε)ων
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:Aπ. τ@ εaρ;µατα τ)A κ. N. Π)υλιαν)A στ. Σπ;λαι) ΠετραλTνων. LOστ<ινα \πλα
καI Vργαλε(α τ)A :AρN9νθρωπ)υ τ2ς Xαλκιδικ2ς.

Γν9θ)ι wαινας (κ9τω) καI Qρκ)Rδας (`νω).
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µ� σ3?µα Tτσι, �στε ν2 Uπιτυγ31νεται 9 εvκ�λη παραγωγ� <ελ�νIν,
διατρητIν κα4 µα3αιριIν. MR τ2 µεταπ=δια (µετακαρπικ2 κα4 µετα-
ταρσικ2) τIν Xππ�ειδIν µετ2 τ� λε�ανση κα4 τ�5 �νbτερ�υ µ8ρ�υς
τ�υς κα4 τ� διατ@ρηση τ?ς pνω Uπ�φυσης, 9 Zπ��α εLναι στρ�γγυλ� κα4
3ρησιµε,ει uς λα<@, παρ?γαν CδανικRς <ελ=νες κα4 διατρ?τες µR σ3ε-
τικ2 λ�γη UπεNεργασ�α. `Oµ��ως �X �λ8νες τIν µεσα��υ µεγ8θ�υς l{b-
ων µR π�λO λ�γη UπεNεργασ�α κα4 T3�ντας τH φυσικ= τ�υς �λεν=κρα-

LH τεNνικM κατασκευ2ς mστ<ινων \πλων λειασµ<νων Qπ. τ.ν :AρN9νθρωπ) τPν
ΠετραλTνων. OX τ<σσερις Jαθµ)I VπεUεργασ7αςτ2ς δι9φυσης.

1)ς

2)ς

3)ς

4)ς



ν� uς λα<� oταν CδανικRς γι2 µα3α�ρια, λεπ�δες M �κ=µη κα4 γι2 «N�-
φη». ̀ H ]δια UπεNεργασ�α Uφαρµ�l=ταν κα4 στ4ς �µ�πλ1τες, �X Zπ�Vες
Gµως 3ρησιµ�π�ι@θηκαν µ=ν�ν uς διατρ?τες.

ELναι γεγ�νHς Gτι γι2 τ�ν παρασκευ� Jστ8ινων Uργαλε�ων δRν oταν
�ν1γκη ν2 �κ�λ�υθηθm? 9 παραδ�σιακ� UπεNεργασ�α, π�O γιν=ταν
στ2 λ�θινα UργαλεVα. �Aν1µεσα στ2 ε:ρ@µατα τIν Πετραλbνων :π1ρ-
3ει µ�α UNα�ρεση σR α[τHν τHν καν=να, 9 Zπ��α �φ�ρf σR aνα κ�µµ1-
τι δι1φυσης, τH Zπ�V� T3ει :π�στ? Nεκ1θαρα τ�ν UπεNεργασ�α τ?ς
�π�λ8πισης (:�π�φ�λ�δωσης). A[τH θ2 µπ�ρ�5σε ν2 �ντιπρ�σωπε,mη
aνα πε�ραµα, Gσ�ν �φ�ρf στ�ν �ντ�3� τ�5 Jστ8ιν�υ :λικ�5 µετ2 τ�ν
�π�λ8πιση M µπ�ρεV �πλIς ν2 εLναι aνα �π�τ8λεσµα παι3νιδι�5 M µ�-
µησης (�πH νεαρ2 pτ�µα)! TH γεγ�νHς Gτι µ=ν� aνα �π�λεπισµ8ν�
Jστ8ιν� θρα5σµα <ρ8θηκε �π�δεικν,ει, Gτι δRν oταν µ�α διαδεδ�µ8-
νη πρακτικ@, ταυτ�3ρ=νως Gµως τH µ�ναδικH α[τH εqρηµα Uπι<ε<αι-
bνει γι2 �κ=µη µ�α φ�ρ2 τ4ς παραπ1νω γενικRς παρατηρ@σεις σ3ετικ2
µR τ�ν κατασκευ� Jστ8ινων Uργαλε�ων.

�AN�lει Uπ�σης ν2 �ναφερθm?, Gτι 9 γν1θ�ς µιfς �ρκ�,δας κα4 µιfς
qαινας <ρ8θηκαν µεταNO τIν �νbτερων στρωµ1των κα4 σR διαφ�ρε-
τικ� µ�ρφ� �πH α[τRς π�O <ρ8θηκαν στ2 κατbτερα στρbµατα. T�Oς
λε�π�υν µ=ν�ν �X κ=νδυλ�ι κα4 Gλ�ς Z κ1θετ�ς κλ1δ�ς, Sπ�µ8νως θ2
µπ�ρ�5σαν ν2 εLναι 3ρ@σιµα uς π�λO γερ2 N8στρα, «πρι=νια» – κατ2
µ?κ�ς τIν δ�ντιIν τ�υς – M �κ=µη κα4 uς διατρ?τες µR τ�Oς κυν=δ�-
ντ8ς τ�υς.

`H κ,ρια συγκ8ντρωση Jστ8ινων κα4 λ�θινων Uργαλε�ων T3ει �να-
καλυφθ? σR διαφ�ρετικ2 σηµεVα τ�5 σπηλα��υ. Λ�θινα UργαλεVα Uντ�-
π�στηκαν κυρ�ως κ�ντ2 στ�ν παλαι2 ε]σ�δ�, Uν{I τ2 Jστ8ινα UργαλεVα
σR πιH Uσωτερικ2 διαµερ�σµατα, γεγ�νHς π�O :π�δηλbνει καταµερι-
σµH Uργασ�ας.

OX Uπισηµ1νσεις α[τRς συµπληρbν�υν τ4ς �π=ψεις τIν εCδικIν σ3ε-
τικ2 µR τ4ς τε3ν�λ�γικRς δυνατ=τητες τ?ς κατασκευ?ς Uργαλε�ων �πH
τHν \Aνθρωπ� τIν Πετραλbνων κα4 Zπωσδ@π�τε δε�3ν�υν aνα :ψηλH
Uπ�πεδ� κ�ινωνικ?ς lω?ς κατ2 τ� δι1ρκεια τ?ς K1τω Mεσ�-Πλει-
στ�κα�ν�υ περι=δ�υ.

OX παραπ1νω παρατηρ@σεις T3�υν �π�σταλ? �πH τHν �νθρωπ�λ=-
γ� N�κ� Π�υλιανH uς Uπιστηµ�νικ� �νακ��νωση στH 13� Παγκ=σµι�
Συν8δρι� Σπηλαι�λ�γ�ας, π�O θ2 πραγµατ�π�ιηθm? στ�ν Bραlιλ�α.

N9νσυ Mπ7σκα

Kα# Fνα 7στ�Gν «πειραµατικ�» H γι0 παι+ν)δι!
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Παραθ8τ�υµε τ4ς φωτ�τυπ�ες τIν UNωφ,λλων δ,� <ι<λ�ων, τ2 Zπ�Vα �π8κτησα uς
SN?ς πρH UτIν. ̀ H Tρευνα τ?ς Henriette Mertz, �Nιωµατικ�5 τ�5 Π�λεµικ�5 Nαυτικ�5
τIν H.Π.A., δικηγ=ρ�υ κα4 �κεαν�γρ1φ�υ, δι2 τ?ς �Ωκεαν�γραφ�ας κατ8ληNε στ�
συγγραφ� τ�5 <ι<λ��υ της «The Wine Dark Sea» µR :π=τιτλ� «Homer’s Heroic Epic
of the North Atlantic» («`O OLν�ψ Π=ντ�ς», 9 θ1λασσα µR τ�ν nψι τ�5 �]ν�υ). TH <ι-
<λ�� α[τH Uντυπωσ�ασε µR τ2 Uπιστηµ�νικ1 τ�υ π�ρ�σµατα, Gτι 9 περιπλ1νησι τ�5
�Oδυσσ8ως δRν περιωρ�σθη στ� Mεσ=γει�, Jλ�γων 9µερIν δι1πλ�υ, �λλ2 Tγινε στHν
�AτλαντικH �ΩκεανH µR τH Gulf Stream κα4 στ4ς παρ1κτιες 3Iρες τ�υ. `H περιγραφ�
εLναι pκρως Uπιστηµ�νικ@, λ�γικ@, πειστικ� κα4 Uντυπωσιακ@. YOταν νεαρHς CατρHς
Uπρ=κειτ� ν2 µετα<m? στ�ν �Aµερικ@, τHν παρεκ1λεσα ν2 Uρευν@σmη κα4 µ�5 �γ�ρ1σmη
τH <ι<λ��. Kατ2 τ�ν Uπιστρ�φ@ τ�υ µ�5 τηλεφbνησε, Gτι <ρ?κε τH <ι<λ��. `H Tκπλη-
Nι κα4 �π�γ�@τευσ� µ�υ διεδ83θη τ�ν 3αρ1 µ�υ, Gταν µ�5 παρ8δωσε τH εCκ�νιl=µεν�
δεNι2 �σ@µαντ� <ι<λ�� µR κλεµµ8ν� τHν τ�τλ� «The Wine Dark Sea» κ1π�ι�υ pγνωστ�υ
Leonardo Sciascia, πραγµατευ=µεν� Uνασ3�λ@σεις µαφι=lων τ?ς Σικελ�ας! �Eν τ8λει
�π8κτησα τH <ι<λ�� τ?ς E. M8ρτl.

`H παρ1θεσι τIν 2 εCκ=νων �ψευδIς �π�καλ,πτει τ4ς µεθ�δε,σεις τIν �διστ1κτων
UN�υσιαστIν κα4 τ�ν 31λκευσι ψευδIν πρHς συγκ1λυψιν τ?ς �λ@θειας µR τ�ν γνω-
στ� σ’ α[τ�Oς µ8θ�δ� τ�5 «ντ�υµπλαρ�σµατ�ς».

Kωνσταντ(ν)ς Γεωργανpς

«Nτ�υµπλ=ρισµα» φιλελληνικ�G JιJλ)�υ



ΣτH κε�µεν� π�O �κ�λ�υθεV θ2 Uπι3ειρ@σ�υµε ν2 καταδε�N�υµε µ8σα �πH τ2
�ρ3αVα κε�µενα τ=σ� τ� σ,γκρ�υση τ?ς Sλληνικ?ς κ�σµ�θεωρ�ας µR τ4ς �νθρωπ�-
θυσ�ες Gσ� κα4 τ� στεν� σ38ση α[τIν τIν τελετ�υργιIν µR τ� λατρε�α τ�5 Kρ=ν�υ
κα4 τIν Tιτ1νων.

`O Παυσαν�ας στ2 «�Aρκαδικ1» τ�υ περιγρ1φει τ�ν θρησκευτικ� �ναl@τηση
δ,� παν1ρ3αιων <ασιλ8ων τ?ς `Eλλ1δας: τ�5 Λυκ1�να τ?ς �Aρκαδ�ας κα4 τ�5 K8-
κρ�πα τ?ς �Aττικ?ς. OX δ,� α[τ�4 πρ�κατακλυσµιαV�ι pρ3�ντες σ,µφωνα πρHς τHν
Παυσαν�α πρ�σπ1θησαν ν2 <ρ�5ν τHν καλ,τερ� τρ=π� λατρε�ας τ�5 θε��υ. `O K8-
κρ�ψ τελικ2 oταν UκεVν�ς π�O τ2 κατ1φερε, Uν{I �πH τ�ν pλλη Z Λυκ1ων �π8τυ3ε
κα4 τιµωρ@θηκε σκληρ=τατα (µεταµ�ρφbθηκε σR λ,κ�), Uπειδ� �σ8<ησε θυσι1l�-
ντας aνα <ρ8φ�ς στH <ωµH τ�5 ∆ι=ς: «KατE τ� γνKµη µ�υ ' Λυκ=ων ~ταν σFγ9ρ�-
ν�ς µG τ&ν ?ασιλιp τCν �Aθηνα.ων K�κρ�πα, 1µως �B δF� τ�υς δGν ,π*ρJαν 3J eσ�υ
συνετ�  στ�ν 5να_/τηση τ�$ καλFτερ�υ τρ�π�υ λατρε.ας: ' K�κρ�ψ �ν�µασε
πρCτ�ς τ& ∆.α oπατ� (YYψιστ� ΘεH) κα  iκρινε π|ς δGν εHναι σωστ& νE θυσι=σ[η
_ωνταν� oπαρJη κα  πρ�σφερε στ& ?ωµ& γλυκ.σµατα τ�$ τ�π�υ, π�X τE 0ν�µ=-
_�υν πελ=ν�υς 5κ�µα κα  τKρα �B �Aθηνα(�ι· ' Λυκ=ων 1µως iφερε π=νω στ& ?ωµ&
τ�$ ΛFκαι�υ ∆.α 5νθρKπιν� ?ρ�φ�ς κα  θυσ.ασε τ& ?ρ�φ�ς, γιE νE ?ρ�J[η τ& ?ωµ&
µG τ& α�µα. Λ�νε, π|ς ' eδι�ς εwθXς µετE τ� θυσ.α iγινε λFκ�ς...» (Παυσαν�ας,
«`Eλλ1δ�ς Περι@γησις», �Aρκαδικ1, 2, 3).

�EδI Z Παυσαν�ας θ8λει ν2 δε�Nmη τH σωστH τρ=π� λατρε�ας πρH τ�5 κατακλυ-
σµ�5 τ�5 ∆ευκαλ�ωνα, σR Uπ�3� θ�λ� �κ=µα κα4 γι2 τ�Oς �ρ3α��υς. �Aκ=µα τH
στ�ι3εV� Gτι �X YEλληνες θε�4 δRν δ83�νται �νθρωπ�θυσ�ες, �λλ2 πρ�τιµ�5ν τ�ν

Λυκ=ων κα# K8κρ�ψ

&H !ντ)θεση τ�G ‘Eλληνισµ�G
στ#ς λατρευτικMς !νθρωπ�θυσ)ες

OI ΘPHΣKEIEΣ TΩN ΣHMITIKΩN ΛAΩN
ΠPO∆POMOI TOY ΣHMEPINOY ΣATANIΣMOY

OX �νθρωπ�θυσ�ες εLναι κατ2 γενικ� Zµ�λ�γ�α 9 σκ�τειν=τερη
πλευρ2 τ?ς �νθρbπινης θρησκευτικ?ς Tκφρασης. `O `Eλληνι-
σµHς uς κ�σµ�θεωρ�α �ντιτ13θηκε σR α[τRς �πH π1ρα π�λO
νωρ4ς κα4 τ4ς καταπ�λ8µησε µR κ1θε µ8σ�. ΣR pλλ�υς λα�Oς Gµως,
γειτ�νικ�Oς τIν ̀ Eλλ@νων, �X θυσ�ες �νθρbπινων nντων n3ι µ=-
ν� δRν κυνηγ@θηκαν, �λλ2 συν83ισαν ν2 �π�τελ�5ν τH κυρ�αρ-
3� n3ηµα λατρευτικ?ς Tκφρασης �κ=µα κα4 µ83ρι τ2 Sλληνιστικ2
κα4 ρωµαϊκ2 3ρ=νια, Uν{I �X Uπι<ιbσεις φθ1ν�υν µ83ρι κα4 τ4ς
µ8ρες µας.
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πρ�σφ�ρ2 γλυκισµ1των �κ=µα κα4 �πH τ� θυσ�α SνHς l{b�υ, δε�3νει Nεκ1θαρα τH
π=σ� N8νες oταν γι2 τ�ν Sλληνικ� θε�αντ�ληψη τ8τ�ι�υ ε]δ�υς θυσ�ες. T8λ�ς 9 :π�-
δειγµατικ� τιµωρ�α τ�5 Λυκ1�να γι2 τ�ν �σ8<εια π�O δι8πραNε δRν �φ@νει περι-
θbρια pλλων :π�θ8σεων.

Στ�ν Uν λ=γ{ω τραγ{ωδ�α τ�υ Z E[ριπ�δης Nεκαθαρ�lει τ� στ1ση τ�5 `Eλληνισµ�5
�π8ναντι στ4ς �νθρωπ�θυσ�ες.

`H �Iφιγ8νεια – σ,µφωνα µR τH Tργ� – <ρισκ=ταν στ�ν <αρ<αρικ� Tαυρ�δα, Gπ�υ
Uκτελ�5σε 3ρ8η X8ρειας τ?ς �Aρτ8µιδ�ς. �Hταν Uπιφ�ρτισµ8νη µR τ�ν τελετ�υργικ�
πρ�ετ�ιµασ�α αC3µαλbτων (κυρ�ως `Eλλ@νων), �X Zπ�V�ι θυσι1l�νταν �πH τ�Oς
<αρ<1ρ�υς: «�AλλE δGν εHναι γι�ρτGς αwτE – fν�µα µ�ν�–, φ�?pµαι τ� θεE κα  δGν
µιλC. �Yπ=ρ9ει ν�µ�ς, 1π�ι�ς gEλληνας πατ/σ[η µα$ρ� π�δι 3δC, στ�ν jAρτεµη τ&ν
θυσι=_�υν, κι 3γ| τE θFµατα 3Jαγν._ω. T�ν iγν�ια τ*ς σφαγ*ς τ�ν i9�υν Qλλ�ι.
�Aνε.πωτα 1σα συµ?α.ν�υν στ& να�» (στ�3�ι 36-41).

`H καταγγελ�α τIν �νθρωπ�θυσιIν γ�νεται στH Tργ� �πH τ�ν ]δια τ�ν X8ρεια �Iφι-
γ8νεια, 9 Zπ��α, �ναγκασµ8νη �πH τ�Oς ντ=πι�υς ν2 διαπρ1ττmη τ8τ�ιες �σ8<ειες,
uς ̀ Eλλην�δα διαφωνεV: «ME κα  τ*ς θεpς τE καµKµατα – 3δC – δGν τE δε9�µαι. �Aν
κανε ς µιλ/σ[η µG φ�νιp S 5γγ.J[η λε9Kνα S νεκρ�, τ�τε τ&ν διK9νει 5π’ τ& να& σEν
µ�λυσµ�ν�, ! eδια 1µως 9α.ρεται τ ς 5νθρωπ�θυσ.ες! �AδFνατ� τ�τ�ι� πρpγµα νE
τ& γ�ννησε ! Λητ| µG πατ�ρα τ& ∆.α. Kα  �Tτε πιστεFω γιE τE Tαντ=λεια δε(πνα,
π|ς 9=ρηκαν τ ς σ=ρκες τCν παιδιCν τ�υ �B θε�.! jO9ι. �AλλE �B ντ�πι�ι 3δC 5ρ�-
σκ�νται στ ς 5νθρωπ�θυσ.ες κα  oστερα ρ.9ν�υν στ� θεE τ� ?αρ?αρ�τητα. Kαν�-
να θε& δGν τ&ν ν�µ._ω κακ�» (στ�3�ι 380-391).

OX <1ρ<αρ�ι εLναι λ�ιπHν UκεVν�ι, �X Zπ�V�ι �ρ8σκ�νται σR τ8τ�ι�υ ε]δ�υς τελετRς
κα4 n3ι �X θε��. ∆ι=τι, Gπως :π�στηρ�lει κα4 Z E[ριπ�δης δι2 στ=µατ�ς �Iφιγ8νει-
ας, καν8νας θεHς δRν εLναι κακ=ς. Στ� συν83εια τ�5 Tργ�υ 9 �Iφιγ8νεια �π�φασ�lει
ν2 δραπετε,σmη κα4 ν2 Uπιστρ8ψmη στ�ν `Eλλ1δα µR τHν �δελφ= της �Oρ8στη κα4 τH
σ,ντρ�φ= τ�υ Πυλ1δη, τ�Oς Zπ���υς εL3αν συλλ1<ει �X <1ρ<αρ�ι, γι2 ν2 τ�Oς θυ-
σι1σ�υν. ΣτH σ38δι� �π=δρασης καθ�ριστικH ρ=λ� πα�lει τH N=ανα τ?ς θεfς. `H
�Iφιγ8νεια �π�φασ�lει ν2 τH π1ρmη µαl� της. �Aπευθυν=µενη στ� θε2 λ8ει: «qΩ σε-
?=σµια jAρτεµη, π�X µ’ iσωσες στ�ν Awλ.δα 5π’ τ& Qγρι� 9�ρι τ�$ πατ�ρα µ�υ,
σCσε µε π=λι µα_  µ’ αwτ�Fς. �Aν 5ρνηθ[*ς, �B θνητ�  δGν θE πιστεF�υν Qλλ� στ�Xς
9ρησµ�Fς. ∆�J�υ νE φFγ[ης 5π’ τ� 9Kρα τ� ?=ρ?αρη. ∆�J�υ νE iρθ[ης στ�ν �Aθ/-
να. jAπρεπ� εHναι µG ?αρ?=ρ�υς νE µ�ν[ης, 5φ�$ µπ�ρε(ς νE i9[ης π�λη εwδα.µ�να»
(στ�3�ι 1082-1088).

TH σ38δι� τ?ς �π=δρασης εL3ε Uπιτυ3�α. OX YEλληνες Tφθασαν στ�ν �Aττικ@, κα4
στ� BραυρIνα �Cκ�δ�µ@θηκε XερH τ?ς �Aρτ8µιδ�ς, UντHς τ�5 Zπ���υ τ�π�θετ@θη-
κε τH XερH N=αν�, µακρι2 �πH τ�Oς �π�λ�τιστ�υς κατ��κ�υς τ?ς Tαυρ�δας, π�O πρ�-
σ8<αλαν τ� θε2 µR τ4ς �ν�ερες �νθρωπ�θυσ�ες τ�υς.

`O `Hρ=δ�τ�ς στ�ν «`Iστ�ρ�α» πα�lει τH ρ=λ� τ�5 �π�λ�γητ? τIν ACγυπτ�ων εCς
<1ρ�ς τIν ̀ Eλλ@νων. ACτ�α �X µυθ�λ�γικRς παραδ=σεις τIν πρ�γ=νων µας, �X Zπ�Vες

&O Πλ�Oταρ+�ς διαψεOδει !νθρωπ�θυσ)α !π’ τ� Mεν8λα�

&O EQριπ)δης κα# R «4Iφιγ8νεια R :ν TαOρ�ις»
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LH µ)ρφM τ)A Σατανp Vµφαν7Zεται Qκ?µη καI σE VUTφυλλα δ7σκων.
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T. σατανικ. τετραγωνικ. σN2µα: :Aναγρ9φ)νται )X λ<Uεις «Tετραγρ9µµατ)ν» «Σαδ9ι»,
«IAX» ([ µυστικM γραφM τ)A mν?µατ)ς τ)A θε)A τPν LEJρα7ων IAXBE), «:Aδων9ι»
(`λλη mν)µασ7α τ)A :IαNJ<), :Eλω7, :Hλ7, Γι?τ, X?δ, :Aγλ@ κ.λπ., gπασαι kJραϊκα7. Στ.

κ<ντρ) d kU9κτιν)ς QστMρ τ)A ∆αυIδ, Vθν?σηµ) τ)A κρ9τ)υς τ)A :Iσρα;λ.

�ν8φεραν, Gτι �X κ1τ�ικ�ι τ?ς 3bρας τ�5 Nε�λ�υ τελ�5ν �νθρωπ�θυσ�ες. `O `Hρ=-
δ�τ�ς στ�ν πρ�σπ1θει1 τ�υ ν2 :περασπιστm? τ�Oς ACγ,πτι�υς δRν διστ1lει ν2 �π�-
καλ8σmη τ4ς SλληνικRς παραδ=σεις �ν=ητα παραµ,θια, �λλ2 κα4 ν2 πρ�σ1ψmη στ�Oς
YEλληνες Gτι τελ�5σαν τ8τ�ιες �ν=σιες κα4 <1ρ<αρες τελετ8ς. `Ωστ=σ� UµεVς Jφε�-
λ�υµε ν2 π�5µε, Gτι :π1ρ3�υν σ�<αρRς Uνδε�Nεις πxς τH Tργ� τ�5 ̀ Hρ�δ=τ�υ δ83τηκε
Uπεµ<1σεις �πH τρ�τ�υς �δη �πH τ2 ρωµαϊκ2 3ρ=νια. Π�λO πιθαν=, τH Uπ�µα3� �π=-
σπασµα π�O πρ�κ1λεσε τ�ν Jργ� τ�5 Πλ�υτ1ρ3�υ, ν2 µ�ν εLναι κ2ν τ�5 `Hρ�δ=-
τ�υ.

ΣτH �π=σπασµα α[τH Uπι3ειρεVται 9 �µα,ρωση τ?ς :στερ�φηµ�ας τ�5 pνακτα
τ?ς Σπ1ρτης κα4 �ρωα τIν TρωικIν Mεν8λα�υ κα4 τ�5 πρ�σ1πτεται 9 τ8λεση
�νθρωπ�θυσ�ας στ�ν A]γυπτ�, Gταν π8ρασε �πH UκεV Uπιστρ8φ�ντας �πH τ�ν Tρ��α.
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TελετM σατανιστPν τ2ς µαRρης µα-
γε7ας. Πρ?κειται περI «τελετ)υργι-
κ)A γ9µ)υ». Πρ)καθ;µεν)ς τ2ς
«Qκ)λ)υθ7ας» εeναι d 4AλεU Σ9-
ντερς, «wπατ)ς QρNιερ<ας» τPν
4Aγγλων σατανιστPν - µ9γων καI
J)ηθε(ται Qπ. τM Mεγ9λη LI<ρεια.
Στ.ν κRκλ) διακρ7ν)νται )X λ<Uεις
«TETRAGRAMMATON» (µE λατινικ@
στ)ιNε(α) καI «ELOIL». Στ. J9θ)ς d
γαϊδ)υρ)κ<φαλ)ς Σατανpς περιµ<-
νει τMν παρ9κληση τ)A aπ9τ)υ
QρNιερ<α, γι@ ν@ εbσ<λθfη στ.ν σα-
τανιστικ. κRκλ). LH φωτ)γραφ7α
δηµ)σιεRθηκε πρ?σφατα σE γαλλικ.
περι)δικ. καI πρ)κ9λεσε µεγ9λη

αyσθηση.
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Σ’ α[τH τH �π=σπασµα, π�O µ83ρι κα4 σ@µερα �π�τελεV λα<� γι2 Gσ�υς Uπιθυµ�5ν
ν2 πλ@N�υν τHν ̀ Eλληνισµ=, �π1ντησε �δη �πH τ�ν �ρ3αι=τητα Z Xερ8ας τ�5 �Aπ=λ-
λωνα στ�Oς ∆ελφ�,ς Πλ�,ταρ3�ς. `O τελευταV�ς κατ@γγειλε τHν `Hρ=δ�τ� uς κα-
κ�@θη κα4 T3�ντα πρ=θεση �ναληθε�ας. MR α[τHν τHν τρ=π� Z YEλληνας Xστ�ρικHς
κα4 φιλ=σ�φ�ς �π�κατ8στησε τ�ν Xστ�ρικ� �λ@θεια: «EHναι τ�σ� φιλικ&ς  (Z `Hρ=-
δ�τ�ς) µG τ�Xς ?αρ?=ρ�υς, mστε 5παλλ=σσει τ&ν B�Fσιρι 5π& τ�ν 5π�διδ�µενη σG
αwτ&ν 5νθρωπ�θυσ.α κα  Jεν�κτ�ν.α κα  µαρτυρε( γιE 1λ�υς τ�Xς A"γFπτι�υς µε-
γ=λη εwσ�?εια κα  δικαι�σFνη, 5ναστρ�φ�ντας σG ?=ρ�ς τCν �Eλλ/νων τ� µυσαρ�
τ�Fτη πρ=Jη κα  τ�Xς 5ν�σι�υς φ�ν�υς. Στ& δεFτερ� ?ι?λ.� πρ=γµατι λ�ει, 1τι ' Mε-
ν�λα�ς, 5φ�$ π*ρε 5π& τ&ν Πρωτ�α τ�ν �Eλ�νη κα  τιµ/θηκε µG µεγ=λες δωρε�ς,
iγινε ' κατ’ 3J�9�ν Qδικ�ς κα  κακ&ς Qνθρωπ�ς. �Eµπ�δι_�µεν�ς 5π& τ&ν καιρ& νE
5π�πλεFσ[η, “σ9εδ.ασε 5σε?* πρ=Jη κα., 5φ�$ π*ρε δF� παιδιE ντ�πιων 5νδρCν,
τE θυσ.ασε κ�µµατι=_�ντ=ς τα· γιE τ�ν πρ=Jη τ�υ τ&ν µ.σησαν κα  τ&ν καταδ.ω-
Jαν κι 3κε(ν�ς δι�φυγε µG τE πλ�(α τ�υ στ� Λι?Fη”. ∆Gν J�ρω, π�ι�ς A"γFπτι�ς τ�$
5ν�φερε τ�ν Bστ�ρ.α τ�Fτη· 5ντ.θετα αwτ�  διατηρ�$ν π�λλGς τιµGς κα  γιE τ�ν
�Eλ�νη κα  γιE τ&ν Mεν�λα�» (Πλ�,ταρ3�ς, «Περ4 τ?ς `Hρ�δ=τ�υ κακ�ηθε�ας»,
857B).

`O Πλ�,ταρ3�ς oταν UκεVν�ς, π�O µfς δι8σωσε περιγραφ� �νθρωπ�θυσ�ας πρHς
τιµ�ν τ�5 Kρ=ν�υ, Gπως τελ�5νταν στ�ν Kαρ3ηδ=να �πH τ�Oς Φ��νικες κατ��κ�υς
της: «∆Gν θE ~ταν πι& �φ�λιµ� γιE τ�Xς Kαρ9ηδ�νι�υς νE π=ρ�υν 3J 5ρ9*ς Wς ν�-
µ�θ�τη τ&ν Kριτ.α S τ&ν ∆ιαγ�ρα κα  νE µ�ν πιστεF�υν στ�ν oπαρJη κανεν&ς θε.-
�υ πνεFµατ�ς S θε�$, 5π& τ& νE κ=ν�υν θυσ.ες σEν κι αwτGς π�X πρ�σ�φεραν στ&ν
Kρ�ν�; ∆Gν ~ταν αwτE 1πως τE 5ναφ�ρει ' �Eµπεδ�κλ*ς, µιλKντας γιE 3κε.ν�υς
π�X θυσ.α_αν _ωντανE πλ=σµατα:

“ΣηκKνει ' πατ�ρας τ&ν 5γαπητ� τ�υ γι�, π�X i9ει 5λλ=Jει στ� µ�ρφ/,
κα  κ=ν�ντας πρ�σευ9� τ&ν σφ=_ει ' 5ν�ητ�ς”,
5λλE µG γνKση κα  συνε.δηση πρ�σ�φεραν �B eδι�ι θυσ.α τE παιδι= τ�υς, 3ν]C �B

Qτεκν�ι 5γ�ρα_αν 5π& τ�Xς φτω9�Xς παιδιE κα  τE iσφα_αν σEν 5ρνιE S σEν µι-
κρE π�υλι=, 3ν]C ! µητ�ρα στεκ�ταν πλ=ι αwστηρ� κα  9ωρ ς νE θρην[*. �Aν 1µως
στ�να_ε S δ=κρυ_ε, στερ�$νταν τ�ν τιµ/, 5λλE κα  τ& παιδ. της δGν γλFτωνε τ� θυ-
σ.α. Mπρ�στE µ=λιστα 5π& τ& Qγαλµα 1λη ! περι�9� γ�µι_ε 5π& θ�ρF?�υς, καθ|ς
Qρ9ι_αν νE πα._�υν τ�Xς αwλ�Xς κα  νE 9τυπ�$ν τE τFµπανα, γιE νE µ�ν 5κ�Fγε-
ται ! ?�� τCν θρ/νων. �Aν Wστ�σ� γ.ν�νταν Qρ9�ντ�ς µας �" TυφCνες S �B Γ.γα-
ντες διK9ν�ντας τ�Xς θε�Fς, µG π�ι�ς �ραγε θυσ.ες θE εw9αριστι�νταν S π�ι�ς Qλλες
Bερ�τελεστ.ες θ’ 5παιτ�$σαν;» (Πλ�,ταρ3�ς, �Hθικ1, «Περ4 ∆εισιδαιµ�ν�ας», 171 B-
D).

Mετ2 τ�ν ναυµα3�α τ?ς `Iµ8ρας (480 π.X.), στ�ν Zπ��α �X YEλληνες τ?ς Mεγ1λης
`Eλλ1δας (ν�τ��υ �Iταλ�ας κα4 Σικελ�ας) σ,ντριψαν τ�Oς Kαρ3ηδ=νι�υς Φ��νικες,
µεταNO τIν pλλων Gρων π�O Tθεσαν στ�Oς 9ττηµ8ν�υς γι2 τ�ν Uπ�τευNη τ?ς εCρ@-
νης oταν κα4 τH ν2 σταµατ@σ�υν ν2 θυσι1l�υν τ2 παιδι1 τ�υς στHν Kρ=ν�: «�O τF-
ρανν�ς Γ�λων, 5φ�$ ν.κησε τ�Xς Kαρ9ηδ�νι�υς στ� µ=9η τ*ς �Iµ�ρας, 1ταν συνω-
µ�λ�γ�$σε µG αwτ�Xς ε"ρ/νη, τ�Xς 5ν=γκασε νE περιλ=?�υν 5ν=µεσα στ�Xς 1ρ�υς,
π|ς δ�9�νταν 1τι θE σταµατ/σ�υν νE θυσι=_�υν τE παιδι= τ�υς στ&ν Kρ�ν�» (Πλ�,-

SEλληνες !παγ�ρευσαν τ#ς !νθρωπ�θυσ)ες στ1ν Kαρ+ηδ�να
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M7α cκδ)ση τ)A Xερ)A JιJλ7)υ τPν σατανιστPν «Σ)λ)µωνικ;», π)Y τ. θεωρ)Aν
cργ) τ)A Jασιλιp τ)A :IσραMλ Σ)λ)µPντ)ς.
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ταρ3�ς, «Bασιλ8ων �Aπ�φθ8γµατα κα4 ΣτρατηγIν», 175A).
A[τH τH Xστ�ρικH γεγ�νHς εLναι ]σως 9 µεγαλ,τερη �π=δειNη, Gτι �X YEλληνες

oταν π�λ8µι�ι τIν �νθρωπ�θυσιIν, �λλ2 κα4 Gτι �X Φ��νικες oταν �X µεγαλ,τερ�ι
τελεστ8ς τ�υς.

TH κ�ινH στ�ι3εV� τIν σηµιτικIν λαIν (Φ�ιν�κων, ACγυπτ�ων κα4 ̀ E<ρα�ων) oταν
9 λατρε�α τ�5 Kρ=ν�υ, τ�5 θε�5 π�O �π�lητ�5σε �νθρωπ�θυσ�ες κα�, Gπως T3�υ-
µε δε�Nει κα4 σR πρ�ηγ�,µενα τε,3η τ�5 «∆αυλ�5», ταυτ�lεται µR τHν Για3<8. Στ�ν
A]γυπτ� :π?ρ3ε 9 λατρε�α τ�5 ΣRθ M ΣRτ (Tυφbνα), τ�5 υX�5 τ�5 Kρ=ν�υ κατ2
τ�Oς ACγυπτ��υς κα4 τελευτα��υ �ντεπαναστ1τη Uν1ντια στHν ∆�α:  «EHναι δG τ�-
κνα (...) ' TυφKν κα  ! N�φθυς τ�$ Kρ�ν�υ» (Πλ�,ταρ3�ς, �Hθικ1, «Περ4 \Iσιδ�ς
κα4 �Oσ�ριδ�ς», 356A). `H λατρε�α τ�5 ΣRτ (TυφIνα) εLναι στεν2 συνδεδεµ8νη µR
τ�Oς `E<ρα��υς κα4 �π�τελ�5σε κατ1λ�ιπ� τ?ς παλαιfς λατρε�ας τ�5 Kρ=ν�υ κα4
τIν Tιτ1νων στ�ν A]γυπτ�, µR τ4ς �νθρωπ�θυσ�ες ν2 πα�l�υν κα4 UδI <ασικH ρ=-
λ�.

`O Πλ�,ταρ3�ς διασ{blει µ�α C�υδαϊκ� παρ1δ�ση, π�O σ3ετ�lεται τ=σ� µR τ� φυγ�
τIν JπαδIν τ�5 ΣRτ �πH τ�ν A]γυπτ� Gσ� κα4 µR τ�ν Kρ=νια λατρε�α τIν `E<ρα�-
ων: «�Ωρισµ�ν�ι π=λι, π�X λ�νε 1τι cφτE µ�ρες κρ=τησε ! φυγ� τ�$ TυφKνα π=νω
σG γ=ιδαρ� µετE τ� µ=9η κα., 1ταν αwτ&ς σKθηκε, γ�ννησε τ&ν �Iερ�σ�λυµ� κα  τ&ν
�I�υδα(�, εHναι 'λ�φ=νερ� µG ?=ση αwτ& 1τι 5ν=µειJαν στ&ν µFθ� "�υδαϊκE στ�ι-
9ε(α» (Πλ�,ταρ3�ς, �Hθικ1, «Περ4 \Iσιδ�ς κα4 �Oσ�ριδ�ς», 363C).

`O Tυφxν εL3ε uς σ,µ<�λ= τ�υ τHν γ1ιδαρ�: «N�µ._�υν 3π.σης, 1τι ' γ=ιδαρ�ς,
1πως εeπαµε, εHναι 1µ�ι�ς (µR τHν TυφIνα)...» (Πλ�,ταρ3�ς, �Hθικ1, «Περ4 \Iσιδ�ς
κα4 �Oσ�ριδ�ς», 363 C). Στ2 «Συµπ�σιακ2» τ�5 Πλ�,ταρ3�υ γ�νεται δι2 στ=µατ�ς
Λαµπρ�α �ναφ�ρ2 σR τιµRς π�O �π�δ�δ�υν �X �I�υδαV�ι στHν γ1ιδαρ�: «jO9ι ?�-
?αια, εHπε ' Λαµπρ.ας, πα.ρν�ντας τ&ν λ�γ�, 5λλE κρατι�$νται (�X �I�υδαV�ι) µα-
κριE 5π& τ&ν λαγ& λ�γ]ω τ*ς 'µ�ι�τητ=ς τ�υ µG τ& _]C� π�X τιµ�$ν περισσ�τερ� 5π’
1λα... Πρ=γµατι, ' λαγ&ς µ�ι=_ει µG γ=ιδαρ�...» (Πλ�,ταρ3�ς, «Συµπ�σιακ1», <ι-
<λ�� τ8ταρτ�, πρ=<ληµα E, 670E).

Γνωρ�l�υµε �πH τHν �Aπ�ωνα, Gτι µ8σα στ2 «YAγια τIν ̀ Aγ�ων» τ�5 Nα�5 τ�5 Σ�-
λ�µIντα :π?ρ3ε aνα Zµ��ωµα γαϊδ1ρ�υ, στH Zπ�V� �X XερεVς τ�5 �Iσρα�λ πρ�σ8φε-
ραν θυσ�ες. Φυσικ2 Z γ1ιδαρ�ς α[τHς oταν Z ΣRθ M ΣRτ (Tυφbν). ̀ O �I�υδαV�ς Xστ�-
ρικHς �Ibσηπ�ς πρ�σπ1θησε ν2 διαψε,σmη τ4ς καταγγελ�ες τ�5 �Aπ�ωνα: «M�σα
στ&ν να& αwτ& ' �Aπ.ων i9ει τ& θρ=σ�ς νE ,π�στηρ._[η, 1τι �B �I�υδα(�ι διατηρ�$ν
τ& κεφ=λι cν&ς γαϊδ=ρ�υ, 1τι λατρεF�υν αwτ& τ& _]C� κα  ,π�κλ.ν�νται µπρ�στ= τ�υ
µG µεγ=λ� σε?ασµ�. T& γεγ�ν&ς π�X 5ναφ�ρει i9ει σ9�ση µG τ� λεηλασ.α τ�$ να�$
5π& τ&ν �Aντ.�9� τ&ν �Eπιφαν*, 1ταν 5νακαλFφθηκε vνα κεφ=λι φτειαγµ�ν� 5π&
9ρυσ& µεγ=λης 5J.ας. ΓιE τ& θ�µα αwτ& θE xθελα πρCτα 5π’ 1λα νE πC 1τι, 5κ�µη
κα  \ν εe9αµε vνα τ�τ�ι� λατρευτικ& 5ντικε.µεν�, vνας A"γFπτι�ς εHναι ' τελευτα(�ς
π�X θE µπ�ρ�$σε νE µpς κατηγ�ρ/σ[η. Γιατ  ' γ=ιδαρ�ς δGν εHναι 9ειρ�τερ�ς 5π&
τ ς γ=τες, τE τραγιE κα  τE ,π�λ�ιπα πλ=σµατα, π�X στ� 9Kρα τ�υ περνι�$νται γιE
θε�.» (�Ibσηπ�ς, «Kατ’ �Aπ�ων�ς», Λ=γ�ς B´, 80-82).

ΣR α[τHν λ�ιπHν τH γαϊδ�υρ=µ�ρφ� θε=, τHν Για3<R - Kρ=ν� - TυφIνα, �X ̀ E<ραV�ι

OT !νθρωπ�θυσ)ες τUν ΣηµιτικUν λαUν
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πρ�σ8φεραν �νθρωπ�θυσ�ες, µR Cδια�τερη πρ�τ�µηση ν2 θυσι1l�υν YEλληνες. T�ν
καταγγελ�α κ1νει Z �Aπ�ων, �λλ2 Uπειδ� τH Tργ� τ�υ δRν σbθηκε, G,τι γνωρ�l�υµε
εLναι µ8σα �πH τH <ι<λ�� τ�5 ρα<<�ν�υ �Ibσηπ�υ (�Iωσ@φ):

«�O �Aπ.ων, π�X 3δC 3κπρ�σωπε( τ�Xς ,π�λ�.π�υς, λ�ει: �O �Aντ.�9�ς ?ρ*κε στ&ν
να& vνα κ=θισµα, στ& 'π�(� καθ�ταν vνας Qνθρωπ�ς, i9�ντας µπρ�στ= τ�υ τραπ�-
_ι στρωµ�ν� µG πιpτα, π�X εH9αν ψ=ρια 5π& τ� θ=λασσα, _]Cα 5π& τ� γ* κα  π�υ-
λιE 5π& τ&ν 5�ρα, τE 'π�(α ' κακ�µ�ιρ�ς κFττα_ε iκπληκτ�ς. �Yπ�δ�9τηκε τ&ν ?α-
σιλιp, µ�λις µπ*κε µ�σα, µG λατρε.α, σEν νE περ.µενε νE τ&ν 5νακ�υφ.σ[η 5π& µε-
γ=λ� ?=ρ�ς. jEπεσε στE π�δια τ�$ ?ασιλιp, sπλωσε τ& δεJ. τ�υ 9�ρι κα  τ&ν παρα-
κ=λεσε νE τ&ν 5πελευθερKσ[η. �O ?ασιλιpς τ&ν σ/κωσε κα  τ�$ _/τησε νE τ�$ π[*,
π�ι�ς ~ταν, γιατ. _�$σε 3κε( µ�σα κα  π�ι= ~ταν ! σηµασ.α 1λων αwτCν. MG λυγ-
µ�Xς κα  δ=κρυα λ�ιπ&ν ' Qνθρωπ�ς κα  µG Bκετευτικ& oφ�ς διηγ/θηκε τ�ν α"τ.α
τ*ς δυστυ9.ας τ�υ. EHπε, 1τι ~ταν gEλληνας κα  1τι, καθ|ς ταJ.δευε σG 3κε(να τE
µ�ρη γιE νE 3J�ικ�ν�µ/σ[η τE πρ&ς τ& _*ν, 5π/9θη JαφνικE 5π& 5νθρKπ�υς J�νης
φυλ*ς, π�X τ&ν iφεραν στ&ν να�. �Eκε( τ&ν iκλεισαν, 9ωρ ς νE τ&ν ?λ�π[η καν�νας,
5λλE τ&ν iτρεφαν µG πλ�Fσια φαγητE κ=θε εeδ�υς. Στ�ν 5ρ9� 3κε(ν�ι τ&ν 3Jαπ=-
τησαν µG 5πρ�σµενες περιπ�ι/σεις, π�X τ�$ πρ�καλ�$σαν εw9αρ.στηση· 5κ�λ�F-
θησε ! κα9υπ�ψ.α κα  στ� συν�9εια ' τρ�µ�ς. T�λ�ς µιλKντας µG τ�Xς παριστ=µε-
ν�υς π�X τ&ν περ.µεναν, iµαθε γιE τ&ν 5νε.πωτ� ν�µ� τCν �I�υδα.ων, vνεκα τ�$
'π�.�υ τ&ν iθρεφαν. T�$τ� τ& iθιµ� 3παναλαµ?αν�ταν µιE φ�ρE τ& 9ρ�ν� σG συ-
γκεκριµ�νη 3π�9/. ΣFµφωνα µ’ αwτ& 5π*γαν vνα gEλληνα J�ν�, τ&ν iθρεφαν 3π  vνα
9ρ�ν� κα  µετE τ&ν π/γαιναν στ& δ=σ�ς, 1π�υ τ&ν iσφα_αν, θυσ.α_αν τ& σCµα τ�υ
µG τ ς παραδ�σιακ�ς τ�υς τελετ�ς, iτρωγαν τ� σ=ρκα τ�υ κα., 3ν]C θυσ.α_αν τ&ν
gEλληνα, iδιναν 1ρκ� µ.σ�υς πρ&ς τ�Xς gEλληνες. gO,τι 5π�µενε 5π& τ& θFµα τ�υς
τ& πετ�$σαν σG vνα λ=κκ�. �O Qνθρωπ�ς αwτ&ς εHπε, π|ς τ�$ εH9αν µε.νει λ.γες µ�-
ν� µ�ρες _ω*ς 5κ�µη κα  παρακαλ�$σε τ&ν ?ασιλιp, 3πικαλ�Fµεν�ς τ& σε?ασµ&
πρ&ς τ�Xς θε�Xς τ*ς �Eλλ=δας, νE καταστε.λ[η τ�ν "�υδαϊκ� αwτ� συνωµ�σ.α κατE
τCν 'µ�εθνCν τ�υ κα  νE τ&ν 5πελευθερKσ[η 5π& αwτ� τ� φ�?ερ� καταδ.κη» (�Ib-
σηπ�ς, «Kατ2 �Aπ�ων�ς», Λ=γ�ς B´, 91-96).

�Aλλ2 κα4 στ2 Xερ2 κε�µενα τIν ̀ E<ρα�ων :π1ρ3�υν συγκλ�νιστικRς �ναφ�ρRς  κα4
περιγραφRς �νθρωπ�θυσιIν. YOπως τ�5 �Iεφθ1ε, π�O θυσ�ασε στHν Για3<R τ� µ�-
να3�κ=ρη τ�υ: «�O �Iεφθ=ε iταJε ε"ς τ&ν KFρι�ν τ=µα κα  εHπε: �EEν θελ/σ[ης νE
µ�$ παραδKσ[ης στE 9�ρια µ�υ τ�Xς �Aµµων.τες, σ�$ ,π�σ9�µαι 1τι 3κε(ν�ν ' 'π�(�ς
θE 3J�λθ[η πρCτ�ς 3κ τ*ς θFρας τ*ς �"κ.ας µ�υ, 1ταν θE 3πιστρ�ψω νικητ�ς στ&ν
�Hκ� µ�υ 5π& τ�Xς �Aµµων.τες, θE τ&ν πρ�σφ�ρω σG σ�να τ&ν KFρι� µ�υ Wς 'λ�-
καFτωµα. �O �Iεφθ=ε 3π�ρεFθη κατE τCν �AµµωνιτCν, γιE νE τ�Xς π�λεµ/σ[η. �O KF-
ρι�ς παρ=δωσε αwτ�Xς στE 9�ρια τCν �IσραηλιτCν... �O �Iεφθ=ε 3π�στρεψε νικητ�ς
στ�ν π�λη Mασσαφ=, στ�ν 'π�.α ~ταν ! �"κ.α τ�υ. Aeφνης ! θυγατ�ρα τ�υ 3J*λθε
µG τFµπανα κα  9�ρ�Xς πρ&ς πρ�ϋπ=ντησ/ τ�υ. �H θυγατ�ρα τ�υ αwτ� ~ταν σ’ αwτ&ν
τ& µ�ν� παιδ. τ�υ, γιατ  αwτ&ς δGν εH9ε Qλλ� υB& �Tτε Qλλη θυγατ�ρα. �O �Iεφθ=ε,
1ταν εHδε τ�ν θυγατ�ρα τ�υ, iσ9ισε τE ρ�$9α τ�υ κα  εHπε: Π| - π| παιδ. µ�υ! MG
5ναστ=τωσες κυρι�λεκτικCς. ΣF, ! κ�ρη µ�υ, εHσαι ! πηγ� τ*ς ταρα9*ς µ�υ! �Eγ|
' eδι�ς Qν�ιJα τ& στ�µα µ�υ µG τ& τ=µα π�X iκανα 3ναντ.�ν σ�υ κα  δGν θE µπ�ρ�-
σω νE τ& 5ρνηθC. �Eκε.νη 5π=ντησε στ&ν πατ�ρα της. Πατ�ρα µ�υ, Qν�ιJες τ& στ�-
µα σ�υ κα  µG iταJες στ&ν KFρι�; K=νε 1,τι iταJες κα  1πως iταJες στ&ν KFρι�,
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5φ�$ ' KFρι�ς κατ�?αλε τ�Xς 39θρ�Fς σ�υ �Aµµων.τες... �O πατ�ρας 5π=ντησε: Π/-
γαινε! jEστειλε αwτ�ν δF� µ*νες. Awτ� κα  �" 5κ�λ�υθ�. της π*γαν κα  iκλαυσαν
τ�ν παρθενικ�τητ= της στE fρη. MετE παρ�λευση δF� µηνCν 3π�στρεψε αwτ� στ&ν
πατ�ρα της, ' 'π�(�ς 3Jετ�λεσε µ’ αwτ�ν τ& τ=Jιµ� τ�υ, τ& 'π�(� εH9ε τ=Jει στ&ν
KFρι� τ&ν Θε�. Awτ� δGν εH9ε γνωρ.σει Qνδρα, ~ταν παρθ�να» («Kριτα4 - P�,θ»,
IA´, λ´ - λθ´).

�Aλλ2 κα4 δ,� �πH τ�Oς µεγαλ,τερ�υς πρ�φ?τες τ�5 �Iσρα@λ, Z �Iερεµ�ας1 κα4 Z
�Iεlεκι@λ2, µαρτυρ�5ν Gτι �X συµπατριIτες τ�υς Tκαναν �νθρωπ�θυσ�ες.

`H Xερ� µ8ρα λατρε�ας τ�5 θε�5 τIν `E<ρα�ων Για3<8, τH Σ1<<ατ�, εLναι 9 µ8ρα
9 �φιερωµ8νη στHν Kρ=ν� (Saturnus: �Aγγλικ2 «Satur-day»). YEνα �π�δεικτικH
στ�ι3εV� εLναι τH πρIτ� συνθετικH «Σατ», στ�ν λατινικ� Jν�µασ�α τ�5 Kρ=ν�υ, τH
Zπ�V� εLναι π�λO κ�ντ2 στ�ν αCγυπτιακ� Jν�µασ�α τ�5 Tυφbνα, δηλ. «Σ8τ». �AN�-
lει ν2 δ�5µε τ4ς �παρ3Rς τ?ς S<ραϊκ?ς σκ8ψης περ4 σ,γκρ�υσης Θε�5 κα4 Σατανf.
`O Πλ�,ταρ3�ς :π�στηρ�lει, Gτι Gλα α[τ2 Nεκ�νησαν �πH τ�ν Περσ�α, Gπως κα4 9
Uσ3ατ�λ�γ�α (<λ8πε 3ριστιανικ� «�Aπ�κ1λυψη») µR τ� ν�κη τ�5 «καλ�5» κα4 τHν
Uπερ3=µεν� Uπ�γει� Παρ1δεισ�.

ELναι πραγµατικ2 �π�καλυπτικH τH π=σ� Z ̀ E<ραϊσµHς κα4 Z XριστιανισµHς εLναι
Uπηρεασµ8ν�ι θε�λ�γικ2 �πH τHν Zωρ�αστρισµH (κα4 π=σ� N8ν�ι εLναι µR τHν ̀ Eλλη-
νισµ=): «�Ωρισµ�ν�ι πιστεF�υν, 1τι ,π=ρ9�υν δF� θε�., π�X εHναι σEν 5νταγωνιστGς
στ& 3π=γγελµα, ' vνας δηµι�υργ&ς τCν καλCν κα  ' Qλλ�ς τCν κακCν. jAλλ�ι π=-
λι 5π�καλ�$ν θε& τ&ν καλFτερ� κα  δα.µ�να τ&ν Qλλ�, 1πως 5κρι?Cς ' µ=γ�ς Zω-
ρ�=στρης, γιE τ&ν 'π�(� διηγ�$νται 1τι i_ησε π�ντε 9ιλι=δες 9ρ�νια πρ ν 5π& τE
Tρωικ=. T�$τ�ς λ�ιπ&ν 5π�καλ�$σε τ&ν vνα �Ωρ�µ=_η κα  τ&ν Qλλ�ν �Aρειµ=νι�·
πρ�σθετε 3π.σης, 1τι ' vνας iµ�ια_ε περισσ�τερ� µG τ& φCς 5π’ 1λα τE α"σθητE
πρ=γµατα, ' Qλλ�ς µG τ& σκ�τ=δι κα  τ�ν Qγν�ια κα  1τι ,π*ρ9ε vνας 3νδι=µεσ�ς
τ�υς, ' M.θρης, 3J �� κα  �B Π�ρσες 0ν�µ=_�υν µ.θρη τ&ν µεσ.τη. �Eδ.δαJε λ�ιπ�ν,
νE πρ�σφ�ρ�υν στ&ν vνα εw9ετ/ριες κα  εw9αριστ/ριες θυσ.ες, 3ν]C στ&ν Qλλ� 5π�-
τρεπτικGς κα  π�νθιµες (...). ΘE iρθ[η 1µως ' πρ�καθωρισµ�ν�ς 5π& τ� µ�.ρα 9ρ�-
ν�ς, 1π�υ ' �Aρειµ=νι�ς, π�X φ�ρνει 5ρρKστια κα  πε.να, θE καταστραφ[* κατ’ 5ν=-
γκη 3ντελCς 5π’ αwτ�Xς κα  θE 5φανιστ[*, 3ν]C ! γ* θE γ.ν[η 3π.πεδη κα  'µαλ� κα 
θE ,π=ρ9[η vνας τρ�π�ς ?.�υ κα  π�λιτε.ας γιE τ�Xς 5νθρKπ�υς, π�X θE εHναι τρι-
σευτυ9ισµ�ν�ι κα  θE µιλ�$ν 1λ�ι τ�ν eδια γλCσσα» («Περ4 \Iσιδ�ς κα4 �Oσ�ριδ�ς»,
369D-E κα4 370B). Bλ8π�υµε λ�ιπ=ν, Gτι 9 �ρ3ικ� πρ�σ8γγιση τ�5 δα�µ�να Σα-
τανf γ�νεται �πH τHν Zωρ�αστρισµH στ� µ�ρφ� τ�5 �Aρειµ1νι�υ· µR τ4ς Zµ�ι=τη-
τες, σR G,τι �φ�ρf τHν C�υδαι�3ριστιανισµ=, ν2 εLναι κ1τι παραπ1νω �πH UµφανεVς.

TH θ8µα τbρα εLναι, πIς π8ρασε 9 Uν λ=γ{ω θε�λ�γ�α στ�Oς `E<ρα��υς. `O πρ�ανα-
φερθε4ς �I�υδαV�ς ρα<<Vν�ς �Ibσηπ�ς παραδ83εται, Gτι :π1ρ3ει συγγ8νεια µεταNO
τIν `E<ρα�ων κα4 τIν Xαλδα�ων: «ΓιE τ�Xς Xαλδα.�υς δGν θE µπ�ρ�$σα νE πC τ&
eδι�, 3πειδ� εHναι �B γεν=ρ9ες τ*ς φυλ*ς µας κα  λ�γ]ω τ*ς συγγενικ*ς σ9�σης µα_.

Για+JM - ΣMτ (Tυφ?ν) - ΣατανYς - Σατανισµ�ς

1. Πρ�φ@της `Iερεµ�ας, Θ´, λ´ κα4 IΘ´, ε´.
2. Πρ�φ@της �Iεlεκι@λ, IΣT ´, κ´ - κα´.



µας µνηµ�νεF�υν τ�Xς �I�υδα.�υς στE γραπτ= τ�υς» («Kατ2 �Aπ�ων�ς», Λ=γ�ς A´, 71).
M8σα λ�ιπHν �πH τ�ν παραπ1νω θε�λ�γικ� κα4 θρησκευτικ� καταγωγ� Uµφαν�lε-
ται Z Σατανfς στ�ν S<ραϊκ� θρησκευτικ� παρ1δ�ση. �Aρ3ικ2 oταν pγγελ�ς τ�5 «κα-
λ�5». �Aργ=τερα γ�νεται pγγελ�ς τ�5 «κακ�5». Π1ντ�τε Gµως Z Σατανfς δRν µπ�ρεV
ν2 :π1ρ3mη κα4 ν2 πρ1ττmη δ�3ως τ�ν pδεια τ�5 Για3<8. `O τελευταV�ς τ�5 Zρι�θετεV
σR κ1θε περ�πτωση µ83ρι π�O µπ�ρεV ν2 κινηθm?, Gπως στ�ν περ�πτωση τIν δεινIν
τ�5 �Ix<, Gπ�υ Z Σατανfς UκτελεV Uντ�λRς τ�5 Για3<8: «Kα  εHπεν ' KFρι�ς πρ&ς τ&ν
Σατανpν, "δ�X ε"ς τ�ν 9ε(ρ= σ�υ π=ντα 1σα i9ει· µ�ν�ν 3π’ αwτ&ν µ� 3πι?=λ[ης τ�ν
9ε(ρ= σ�υ. Kα  3J*λθεν ' Σατανpς 5π’ iµπρ�σθεν τ�$ Kυρ.�υ» (�Ix<, A 17).

ELναι Nεκ1θαρ� λ�ιπ=ν, Gτι Z Σατανfς δRν εLναι α[τεN�,σι�ς �λλ2 nργαν� τ�5
Για3<8. �Eµφαν�lεται µπρ�στ2 στHν Για3<R («παραστ*ναι 3νKπι�ν τ�$ Kυρ.�υ»).
`O Σατανfς �ναφ8ρει τ2 σ3ετικ2 µR τ� δρ1ση τ�υ κα4 Z Για3<R Uκθει1lει µR τ� σει-
ρ1 τ�υ τHν �Ix<. gAν κα4 Z Για3<R θεωρm? τHν �Ix< :π=δειγµα �θ�υς, πε�θεται τελικ2
�πH τH Σατανf ν2 τ�5 δbσmη τ�ν pδεια ν2 παιδ8ψmη τHν δ,σµ�ιρ� pνθρωπ�. TH πε-
ρ�εργ� εLναι, Gτι Z Σατανfς T3ει τ�ν γ�ητε�α ν2 πε�θmη τHν Για3<8, �λλ2 κα4 Gτι, eν
δRν π1ρmη Uντ�λ� �πH τHν «µεγ1λ�», UκεVν�ς �πH µ=ν�ς τ�υ δRν µπ�ρεV ν2 πρ1Nmη.
Συµπ8ρασµα: 9 σ38ση Για3<R κα4 Σατανf στ�ν Παλαι2 ∆ιαθ@κη εLναι κ1τι παρα-
π1νω �πH �ρµ�νικ@. `O Σατανfς λ�ιπHν πρ�8ρ3εται µ8σα �πH τ�Oς κ=λπ�υς τ�5
S<ραϊκ�5 δυϊστικ�5 θρησκε,µατ�ς, κα4 �πH UκεV π1ρθηκε κα4 �ναπαρ1γεται στHν
3ριστιανισµ=.

[Παρ<κJαση: Στ�ν Sλληνικ� θρησκε�α δRν :π1ρ3ει 9 Tνν�ια κα4 τH nν�µα τ�5
Σατανf �λλ2 �vτε κα4 κ1π�ι�ς �ντ�στ�ι3�ς «κακHς θε=ς». OX YEλληνες π�στευαν
στ�ν Sνια�α :π=σταση κα4 π�ικιλ=µ�ρφη Tκφραση στHν κ=σµ� µας τ�5 θε��υ. Γι2
τ�ν φιλ�σ�φικ� σκ8ψη τH θεV� εLναι τH �AγαθHν κα4 uς τ8τ�ι� �δυνατεV ν2 <λ1ψmη.
TH «κακH» πρ�8ρ3εται �πH τ2 �νθρbπινα λ1θη M �πH φυσικ2 συµ<1ντα, π�τR Gµως
�πH τ�ν Jργ� τ�5 θε��υ. TH θεV� uς συµπαντικ� σ,νθεση κα4 �λ@θεια εLναι :περ1νω
τIν �νθρbπινων π=θων κα4 παθIν, γι’ α[τH κα4 θεωρεVται «�γαθ=ν». \Eτσι στ�Oς
YEλληνες δRν :π1ρ3ει �vτε θεHς τιµωρ=ς �λλ2 �vτε κα4 κ1π�ι�ς pλλ�ς «κακHς θε-
=ς». Γι’ α[τH κα4 Z Tυφxν θεωρεVται «Qλ�γ� κα  5φηνιασµ�ν� µ�ρ�ς τ*ς 5νθρKπι-
νης ψυ9*ς» κα4 n3ι θεV�ν �ντ�παλ�ν δ8�ς.]

YOπ�τε Tρ3�νται στH φIς :π�θ8σεις Σατανισµ�5 (κα4 τελευταVα ε]3αµε �ρκετ8ς),
α[τH π�O <λ8π�υµε εLναι, Gτι πρ=κειται γι2 τελετ�υργικH καθαρ2 S<ραϊκ=, π�O τε-
λεVται στ�ν S<ραϊκ� γλIσσα κα4 γ�νεται Uπ�κληση S<ραϊκIν Jν�µ1των. T2 σ,µ<�-
λα Uπ�σης π�O 3ρησιµ�π�ι�5νται εLναι S<ραϊκ1. \Eτσι µεταNO τIν «σ,νεργων» τIν
σατανιστIν τ?ς K�l1νης κα4 τ?ς Παλλ@νης <ρ8θηκε qφασµα, π�O κ1λυπτε <ωµ=,
π1νω στH Zπ�V� oταν κεντηµ8να τ2 Jν=µατα «IABE», «IEBE» κα4 «EΛOΪΛ». ΣR
pλλες τελετRς σ3ηµατ�lεται µαγικHς κ,κλ�ς, UντHς τ�5 Zπ���υ Uγρ1φεται Z SN1κτι-
ν�ς  �στ8ρας τ�5 ∆αυ�δ, κ�σµηµ8ν�ς µR S<ραϊκ2 στ�ι3εVα, Uν{I στH περ�γραµµα �να-
γρ1φ�νται S<ραϊκ2 Jν=µατα δαιµ=νων, Gπως «AZRAIL», «IREFAIL» κα4 pλλα,
π�O Uπικαλ�5νται �X Jπαδ�4 τ?ς Uν λ=γ{ω λατρε�ας.

T8λ�ς 9 «Σ�λ�µωνικ�» (τH <ι<λ�� π�O �π�δ�δεται στHν σ�φH <ασιλιf τ�5 �Iσρα@λ
Σ�λ�µIντα) εLναι τH XερH <ι<λ�� τIν �νθρbπων, π�O συµµετ83�υν σ’ α[τRς τ4ς τε-
λετ8ς.

Στ<φαν)ς Mυτιληνα()ς
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T)υµπεκI ψιλ)κ)µµ<ν)
�Yπ=ρ9�υν στιγµ�ς, π�X α"σθ=ν�µαι τE µ=τια µ�υ νE ?�υρκKν�υν σEν τ�$

κρ�κ�δε.λ�υ, π�X δυσκ�λεFεται νE 9ων�ψ[η τ�ν π=πια π�X κατα?ρ�9θισε.
∆Gν συνηθ._ω ?�?αια νE συγκιν�$µαι παρE µ�ν� 5π& ,περ?�λικ� 9αρ=,
1ταν τE 5π�τελ�σµατα τCν «?ρωµ�δ�υλειCν» µ�υ εHναι θετικ=. jEτσι συµ-
?α.νει κα  τKρα. ΠCς νE µε.νω 5παθ�ς µπρ�στE σG τ�τ�ι� θ�αµα. TE καλ=
µ�υ παιδι=, �B κεφαλGς τ*ς 5νατ�λικ*ς κα  δυτικ*ς θε�κρατ.ας, τ& ’ριJαν στ&
π.τσι - π.τσι κ=τω 5π& τ�ν πνευµατικ� καθ�δ/γησ/ µ�υ. Kι 1λα αwτE π�$;
Στ& 9Cρ� τ*ς µεγ=λης sλωσης, στ�Xς ?ρ=9�υς, fπ�υ κ=π�τε γενν/θηκαν –
κι εwτυ9Cς στ� συν�9εια τ ς ψ�φησαν – ! δηµ�κρατ.α, ! 3λευθερ.α τ�$ λ�-
γ�υ, ! τ�9νη, ! φιλ�σ�φ.α, ' δι=λ�γ�ς κα  1λα τE Qλλα 5κατ�ν�µαστα γεν-
ν/µατα τ�$ π�λιτισµ�$ τCν τρισκατ=ρατων. gOσ� γιE τE παλι�κ�κκαλα τCν
5ρ9α.ων, π�X θεµελ.ωσαν κα  5ν�πτυJαν 3κε( αwτE π�X 3γ| 39θρεF�µαι,
5φ/στε τα νE τρ._�υν κ=τω 5π& τE σεπτE πατ/µατα τ�$ Σα�Xλ κα  τCν µε-
ταγενεστ�ρων πρακτ�ρ..., παρντ�ν, 5π�στ�λων µ�υ.

gEως τKρα, 5γαπητ�. µ�υ 3ν Για9?G 5δελφ�., γνωρ._ατε 5π& τ&ν κινηµα-
τ�γρ=φ� τE π�λιτικE θρ.λερ. TKρα ~ρθε ! στιγµ/, νE γνωρ.σετε κα  τ& πρCτ�
σG παγκ�σµια παρ�υσ.αση π�λιτικ& «µελ�», Qψ�γα σκην�θετηµ�ν� 5π& µ�-
να. Π�ιE σκην� νE πρωτ�θυµηθ[* κανε.ς... T ς δακρF?ρε9τες συγγνCµες, τE
κ�ινE 5νακ�ινωθ�ντα S τ ς 5δελφ�κ�υ?�ντες; jAσε δG τE γλυκερE φιλι= ,π&
τ�Xς x9�υς τ�$ Bι?=λντι κα  τ�$ Rγ.�υ Mπ=9. Kα  γιE τ& τ�λ�ς 0λ.γη cλλη-
ν�9ριστιανικ� σ=λτσα, γιE νE 'λ�κληρωθ[* τ& σερ?.ρισµα κα  νE µε.ν�υν
1λ�ι εw9αριστηµ�ν�ι. Ewτυ9Cς γιE µ�να, κανε ς δGν iκανε λ�γ� γιE τ�ν «τα-
µπακ�ρα».

Π�ι= «ταµπακ�ρα»; ME φυσικE τ�ν Bστ�ρικ� πραγµατικ�τητα τ*ς συ-
ντρι?*ς τ�$ Qθλι�υ κα  κ�λασµ�ν�υ �Eλληνισµ�$ 5π& τ�ν αwτ�$ Rγι�τητα
τ&ν Pωµι�-?υ_αντινισµ�. jE9ω δι�9ετεFσει 3δC κα  α"Cνες τερ=στιες π�σ�-
τητες πνευµατικ& 5φι�νι στ�ν πι=τσα, γιE νE Jε9αστ[* τ& γεγ�ν&ς κα  τ�Xς
i9ω κ=νει 1λ�υς µ�µ�λα. Π�σ�ι 5π& τ�Xς 3πισ/µ�υς, !µιεπισ/µ�υς, 5νεπι-
σ/µ�υς κα  5νωνFµ�υς Nε�ρρωµι�Xς iκαναν λ�γ� γι’ αwτ& στ ς συναντ/-
σεις, στE συµ?�Fλια, τE δια?�Fλια, τE τηλε�πτικE π=νελς κα  τ�ν γενικKτε-
ρη φιλ�λ�γ.α, 1π�υ 1λ�ι 3π�ρδ�ντ� διE τ�$ στ�µατ�ς, 9ωρ ς νE 5κ�υµπ�$ν
τ�ν �wσ.α; Kανε.ς. gOλ�ι iκαναν «τ�υµπεκ  ψιλ�κ�µµ�ν�». Kα  µ�σα σ’ 1λα
νE κι ' «µεγ=λ�ς» µG τ ς δηλKσεις τ�υ περ  «καν�νι�$ µεγατ�ννων» κατE τ�
9ειρ�τ�ν.α cν&ς δι=κ�υ. T& καν�νι αwτ& 9ρησιµ�π�ιC κι 3γK, γιE νE "σ�πε-
δKσω 1,τι iµεινε 5π& τ�Xς καταραµ�ν�υς. ΣXν τ�(ς Qλλ�ις ' κρ�τ�ς π�X πα-
ρ=γεται, 1ταν 3κπυρσ�κρ�τ[*, Jεκ�υφα.νει τ�Xς π=ντες, κι iτσι �B «5ντιδρα-
στικGς» φωνGς δGν ε"σακ�F�νται.

�Eκε(ν� π�X µG τρ�µ�κρατε( Wστ�σ� εHναι τ& τ. θ= συµ?[*, 3Eν JαφνικE κα-
ταλαγι=σ�υν ' �9�ς κα  ' 59&ς τ�$ καν�νι�$ κα  Jανακ�υστ[* ' τριγµ&ς τCν
0στCν, π�X λ�γαµε πρ�ηγ�υµ�νως. T�τε (Για9?� µ�υ, φFλαγε!) �Tτε vνα τρι-
σεκατ�µµFρι� συγγνCµες δGν µpς γλυτKν�υν 5π& τ&

Σ9ρωθρ)ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



ΣτH pνω µ8ρ�ς τ�5 πλαισ��υ της φ8ρει uς ZδηγH τ�5 µαθητ�5 ̀ EλληνικH �λφ1-
<ητ�, 3αραγµ8ν� Uκ δεNιIν πρHς τ2 �ριστερ1. Στ�ν UντHς τ�5 πλαισ��υ Uπιφ1-
νεια :π?ρ3ε κ8ρινη στρIσι. ΣτH κερ4 31ραNε Z µαθητ�ς µR στυλ�σκ� τ2 εCκ�νι-
l=µενα γρ1µµατα, συλλα<Rς, λ8Nεις κα4 φρ1σεις UN α[τIν. TH εqρηµα δι8σωσε
σπ�υδαVες πληρ�φ�ρ�ες περ4 τ�5 �λφα<@τ�υ µας, π�O Uδ�δασκαν κατ2 τH 3ρ=-
ν� 3ρ@σεbς τ�υ τ�Oς µικρ�Oς �Eτρ�,σκ�υς, `Eλλην=π�υλα τ?ς Xστ�ρικIς `Eλλη-
νικ?ς φυλ?ς τIν �Eτρ�,σκων M �EτεIν T�,σκων M TυρρηνIν M TυρσηνIν κα4
σηµερινIν T=σκηδων τ?ς �Iλλυρ�ας (uς πρIτ�ς �πεκ1λυψε Z �I1κω<�ς Θωµ=-
π�υλ�ς στ2 «Πελασγικ1»). T2 γρ1µµατα τ�5 πρωτ�τ,π�υ �ντιστ�ι3�5ν στ2 γνω-
στ2 στ�ν Uπιστ@µη κα4 µfς.

ΣτH πλα�σι� pνω τ?ς πλ1κας U3αρ13θη �λφ1<ητ� 26 γραµµ1των (Uλλε�πει τH
27�, τH Ω �Ωµ8γα). `H πρbτη �[σιbδης παρατ@ρησ� µας εLναι 9 διαφ�ρ2 δια-
δ�3?ς δ,� Uκ τIν τελευτα�ων γραµµ1των, τ�5 Φ κα4 X, Uκ τ�5 γνωστ�5 µας �λφα-
<@τ�υ, Gπ�υ περι8ργως πρ�ηγεVται τH X τ�5 Φ. Θ2 Uν�µ�lετ�, Gτι Uνδ83εται τ�5τ�
ν2 Jφε�λεται σR σφ1λµα τ�5 3αρ1Nαντ�ς τH �Aλφ1<ητ�. �Eκ τ?ς Uκ δεNιIν πρHς
τ’ �ριστερ2 3αρ1Nεως µαρτυρεVται, Gτι τ�5τ� U3αρ13θη σR παλαι=τερ�ν τ�5 E´
αCIν�ς π.X. 3ρ=ν�, πρH τ?ς µεταστρ�φ?ς τ?ς γραφ?ς εCς UN �ριστερIν πρHς τ2
δεNι1. ̀ H Jρθ=της τ?ς τ�ια,της διαδ�3?ς τIν δ,� pνω γραµµ1των Uπι<ε<αι�5ται
δι2 διπλ?ς �ναγραφ?ς τ�5 B�ιωτικ�5 �Aλφα<@τ�υ Uπ4 UNαιρετικ?ς τ83νης <�ι-
ωτικ�5 �γγε��υ �π�κειµ8ν�υ στH �EθνικH �Aρ3αι�λ�γικH M�υσεV� �AθηνIν, Gπ�υ
�µφ=τερες �X γραφRς φ8ρ�υν τH X πρH τ�5 Φ (Ebκjν 2).

T�ν Jρθ� θ8σι τ�5 X πρH τ�5 Φ αCτι�λ�γεV Tµµεσα Z `Hσ��δ�ς στ�ν «Θε�γ�-

TO XI ΠPOHΓEITAI TOY ΦI

ΣTHN AΛΦABHTIKH ΣEIPA
&Eλληνικ0 !λφ=Jητα π=νω σM J�ιωτικ�
!γγε,� κα# σM πλ=κα !π� τ1ν 4Eτρ�υρ)α

Σπ�υδαVες πτυ3Rς τ�5 `Eλληνικ�5 �Aλφα<@τ�υ �π�καλ,πτ�υν δ,� ε:ρ@µα-

τα �ρ3αι�λ=γων. TH πρIτ� εCκ�ν�lεται στ�ν Tγ3ρωµη φωτ�γραφ�α τ?ς Sπ=-

µενης σελ�δας (�πH τ�ν Tκδ�σι «Etruscan Cities», Filippo Coarelli τ?ς Cassel,
π�O εLναι �γγλικ� µετ1φρασι τ?ς διευρυµ8νης δευτ8ρας Cταλικ?ς Uκδ=σεως).

�Aπ�τελεV τH α[θεντικbτερ� κα4 πληρ8στερ� <ι<λ�� περ4 �Eτρ�υρ�ας, γι2 τ�ν

Zπ��α πρH α[τ�5 π�λO λ�γα oσαν γνωστ1, Gπως σηµειbνει Z Uκδ=της. ̀ H Uλε-

φ1ντινη σ3�λικ� πλ1κα (Ebκjν 1), Tκθεµα τ�5 �Aρ3αι�λ�γικ�5 M�υσε��υ

Φλωρεντ�ας, εLναι εqρηµα ταφικH τ?ς Uν �Iταλ��α περι�3?ς τIν �Eτρ�,σκων

Marsiliana d’ Albegna.
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Ebκjν 1. T. ταφικ. εwρηµα Qπ. τMν Marsiliana d’ Albegna τ2ς :Iταλ7ας (:Eτρ)υρ7α): Πλ9-
κα Qπ. Vλεφαντ?δ)ντ)· στ. π9νω µ<ρ)ς τ)A πλαισ7)υ φ<ρει kλληνικ. Qλφ9Jητ) 26 γραµ-
µ9των εSδι9κριτων. (Σελ. 155 τ)A JιJλ7)υ «Etruscan Cities», Vκδ. Filippo Coarelli, Cassel, 

:AγγλικM µετ9φρασι Vκ τ)A bταλικ)A.)

ν�α», Gπ�υ στH στ�3� 116 λ8γει: «�H τ�ι µGν πρKτιστα X=�ς γ�νετ’...», δηλ. «�ληθIς
πρIτα πρIτα µRν τH X1�ς Uγ8νετ�». �EδI πληρ�φ�ρ�,µεθα, Gτι π1ντων πρ�η-
γ@θηκε τH X1�ς στH σ,µπαν. Φυσικ2 πρ�ηγ@θη τH X, �ρ3ικH γρ1µµα τ�5 X1-
�υς. Συνε3�lει Z `Hσ��δ�ς, στ�3�ς 123: «�Eκ X=ε�ς δ’ jEρε?�ς τε µ�λαιν= τε NFJ
3γ�ν�ντ�», δηλ. «Uκ τ�5 X1�υς γενν@θηκαν τH \Eρε<�ς κι 9 µα,ρη N,3τα». ΣτH
στ�3� 371-372 9 «Θε�γ�ν�α» λ8γει: «Θε.α δ’ �H�λι�ν τε µ�γαν λαµπρ=ν τε Σελ/-
νην �H| θ’ S π=ντεσσιν 3πι9θ�ν.�ισι φαε.νει...», δηλ. «9 Θε�α δR (γ8ννησε �πH
τHν `Yπερ�ωνα) κα4 τHν YHλι�ν τHν µ8γαν κα4 τ�ν λαµπρ2ν Σελ@νην κα4 τ�ν
A[γ@, 9 Zπ��α φ8ρει τH Φ1�ς (ΦIς) σR Gλ�υς τ�Oς Uπ� Γ?ς...». ∆ηλαδ� πρbτι-
στα Uγ8νετ� τH X1�ς κα4 tκ�λ�,θησε τH Φ1�ς, uς Uπι<ε<αιbνει Z ̀ Hσ��δ�ς. \Aρα
Jρθ=τατα 3αρ13θηκε στ�ν �Eτρ�υσκικ� πλ1κα, π�O ε:ρ8θη σR τ1φ� µικρ�5 παι-
δι�5, uς κα4 στH B�ιωτικH �γγεV�, 9 Jρθ� σειρ2 τIν γραµµ1των X κα4 Φ, π�O τH
Uν 3ρ@σει �Aλφ1<ητ= µας Uσφαλµ8νως φ8ρει.

TH Uγ31ρακτ� �λφ1<ητ� τ?ς �Eτρ�υσκικ?ς πλ1κας εLναι �ρ3αι=τερ� τ�5 συ-
µπεριγραφ�µ8ν�υ B�ιωτικ�5 �Aλφα<@τ�υ. TH �λφ1<ητ� α[τH Uπισηµ1ναµε κατ2
τ4ς θεωρ@σεις µας τIν �γγε�ων στ4ς α]θ�υσες τ�5 α´ Jρ=φ�υ τ�5 �Eθνικ�5 �Aρ3αι-
�λ�γικ�5 M�υσε��υ. ∆,� φ�ρRς Uγρ1φη Uπ4 τ�5 Uκ B�ιωτ�ας �γγε��υ τ?ς κλασ-

ΣυνεπIς µετα<1λλεται 9 �ριθµητικ� �N�α τ�,των, π�O τbρα φ8ρ�νται τH
µRν Φ=500 κα4 τH X = 600, Uν{I µR τ�ν �ρ3αι=τερη Jρθ� παρ1θεσ� των τH X
εLναι Z �ριθµHς 500 κα4 τH Φ Z �ριθµHς 600.
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Ebκjν 2. B)ιωτικ. Qγγε() π)Y φ<ρει στIς δR) πλευρ<ς τ)υ δR) φ)ρEς τ. B)ιωτικ. :Aλφ9-
Jητ), Qρ7στης τ<Nνης, τ)A E´ ̂  ∆´ π.X. αbPν)ς. (:Eθνικ. :AρNαι)λ)γικ. M)υσε() :AθηνPν.)

σικ?ς περι=δ�υ. ̀ H φωτ�γραφ�α τ�υ τ,3mη �γαθm? Uλ@φθη πρH π�λλ�5. ELναι �νε-
στραµµ8ν� κα4 Uπ’ α[τ�5 διακρ�νεται τH B�ιωτικH �Aλφ1<ητ� στ4ς δ,� πλευρRς
τ�υ. N�µ�τελειακ2 �πετυπbθη τH �ρ�στης τ83νης �γγεV�, σR Uπ�3�ν π�O Uλει-
τ�,ργει Z α´ nρ�φ�ς, κλειστHς τbρα κα4 �πρ=σιτ�ς �πH µακρ�5 �ναιτι�λ�γ@τως,
:πH τH πρ=σ3ηµα τ�5 σεισµ�5 τ?ς Π1ρνηθ�ς. Περιελ@φθη στ2 <�ιωτικ2 �γγεVα,
π�O UNετ�θεντ� σR πρ�θ@κη τ�5 α´ Jρ=φ�υ. T2 �γγεVα πρ�<1λλ�υν, π8ραν τIν τε-
λε�ων σ3ηµ1των των, δι2 lωγραφηµ1των πτυ3Rς τ�5 ̀ Eλληνικ�5 Π�λιισµ�5, σ{ω-
l=µενες δι’ α[τIν, π�O pλλως δRν θ2 γνωρ�lαµε. ELναι aνα Uκ τIν �φθ1στ�υ τ8-
3νης παρα3θ8ντων �γγε�ων UN «Jπτ?ς γ?ς» (terra cotta), π�ικ�λων σ3ηµ1των κα4
εCδIν, Uπινε,σεως κα4 δηµι�υργ�ας `Eλλ@νων πλαστIν κα4 �γγει�γρ1φων γνω-
στIν κα4 �γνbστων, �πH τ�ν πρ�ϊστ�ρικ@, γεωµετρικ@, κλασσικ� Uπ�3� κ.λπ.
T2 πλεVστα Tργα των παραµ8ν�υν �δηµ�σ�ευτα. �Aλλ2 κα4 δηµ�σιευµ8να ]σως δRν
T3�υν καθ=λ�υ, M στ�ι3ειωδIς Tστω, συσ3ετισθ? κα4 µελετηθ?. �Aπ�τυπbν�υν
�θη κα4 Tθιµα, µυθ�λ�γικ1, πρ�ϊστ�ρικ2 κα4 Xστ�ρικ2 στ�ι3εVα, γεγ�ν=τα κα4
πραγµατικ=τητες τ�5 ̀ Eλληνικ�5 Π�λιτισµ�5 γενικIς, τIν tθIν κα4 Uθ�µων τ�5
καθ’ 9µ8ραν <��υ `EλληνικIν π=λεων κα4 περι�3Iν εCδικbτερα.

Στ� µ�α πλευρ1 τ�υ τH �λφ1<ητ� φ8ρει 23 γρ1µµατα, στ�ν pλλη 25. T2 Uπιπλ8�ν
2 γρ1µµατα εLναι τ2 ΣαµπV κα4 �Ωµ8γα. T2 τελευτα�α δRν κατεγρ1φησαν στ� µ�α
πλευρ2 Uλλε�ψει 3bρ�υ, πρ�φανIς �πH κακH :π�λ�γισµ=, �φ�5 τH Ψ Tφθασε
στ� λα<� τ�5 �γγε��υ, pκρ�ν τ?ς πλευρfς.



`Oµ�ι=τητες: `Ως �δη �νελ,θη, τ2 δ,� pνω `Eλληνικ2 �Aλφ1<ητα εLναι ταυτ=-
σηµα στ� σειρ2 τIν γραµµ1των X κα4 Φ κατ2 τ� διαδ�3� X.1�ς κα4 Φ.1�ς. ̀ Oµ�ι-
1l�υν µεταN, των κατ2 τ2 γρ1µµατα A B Γ E (Z@τα) (�IIτα) K L M N O Π T Y
X Φ κα4 Ψ, µR τ� διαφ�ρ2 Gτι τ�5 ε:ρ@µατ�ς τ?ς �Eτρ�υσκικ?ς Marsiliana d’
Albegna π�λλ2 κ�ιν2 γρ1µµατα Gπως τH B Γ K L εLναι Uστραµµ8να  Uκ δεNιIν
πρHς τ’ �ριστερ1.

∆ιαφ�ρ8ς:

TH �Aλφ1<ητ� UN �Eτρ�υρ�ας εLναι �ρ3αι=τερ� κα4 U3αρ13θη Uκ δεNιIν
πρHς τ’ �ριστερ1, κατ2 τH παλαι=τερ� σ,στηµα, Uν{I τH B�ιωτικH στ4ς δ,�
πλευρRς τ�5 �γγε��υ �πετυπbθη UN �ριστερIν πρHς τ2 δεNι1, Gπως κα4 τH
σηµεριν=.
TH UN �Eτρ�υρ�ας T3ει 26 γρ1µµατα κα4 τ�5 λε�πει τH Ω �Ωµ8γα. TH B�ιω-
τικH T3ει 25 γρ1µµατα κα4 �π�λε�π�νται τ2 γρ1µµατα � κα4 Q (K=ππα).

TH 6� γρ1µµα τ�5 UN �Eτρ�υρ�ας εLναι τH F (ΣτVγµα M ∆�γαµα). TH 6� γρ1µ-
µα τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι τH , ΣτVγµα µR δ,� JρθRς γων�ες (Σ).

TH 4� γρ1µµα τ�5 UN �Eτρ�υρ�ας εLναι τH D τ�5 Xαλκιδικ�5 M Kυµαϊκ�5
�Aλφα<@τ�υ. TH 4� γρ1µµα τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι τH ∆ κεκλιµ8ν�.

TH P τ�5 UN �Eτρ�υρ�ας εLναι Gπως τ� `EλληνικH P, �λλ2 «κυττ1lει» πρHς
τ’ �ριστερ1. TH PI τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι τH R τ�5 Xαλκιδικ�5 M Kυµαϊκ�5
�Aλφα<@τ�υ.

TH ΣVγµα τ�5 �Eτρ�υσκικ�5 εLναι τH S τ�5 Xαλκιδικ�5 �Aλφα<@τ�υ µR γω-
ν�ες ( ). TH ΣVγµα τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι τH Σ τ�5 `Eλληνικ�5 �Aλφα<@τ�υ
µR �ν�ικτRς pκρες ( ).

TH Θ?τα τ�5 UN �Eτρ�υρ�ας εLναι aνας κ,κλ�ς µR τH X µ8σα ( ). TH Θ?τα
τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι aνας κ,κλ�ς µR τελε�α στH κ8ντρ� ( ).

TH ΣαµπV τ�5 UN �Eτρ�υρ�ας Zµ�ι1lει πρH τH M 3ωρ4ς JNε�α γων�α στH µ8σ�ν
(M). TH σαµπ4 τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι πρH τ�5 Ω κα4 T3ει τH γνωστH σ3?µα ( ).

TH �Hτα τ�5 �Eτρ�σκικ�5 διαφ8ρει τ�5 ν5ν `Eλληνικ�5, εLναι nµ�ι� πρHς
Jρθ�γbνι� Θ . TH �Hτα τ�5 B�ιωτικ�5 εLναι ταυτ=σηµ� µR τH ν5ν H τ�5

�λφα<@τ�υ µας.

�Aπ�καλ,πτεται µ�α �θ8ατη µ83ρι σ@µερα πλευρ2 τIν δια3ρ�νικIν `Eλλη-
νικIν �Aλφα<@των, Uκ τIν Zπ��ων πρ�8κυψαν τ2 �Aλφ1<ητα τIν 3ωρIν τ?ς
E[ρbπης, τ?ς tπε�ρ�υ π�O πρbτην Uφbτισαν κα4 UNεπ�λ�τισαν �X YEλληνες.

BιJλι)γραφ7α:
1. «Etruscan Cities», Uκδ. Filippo Coarelli τ?ς Cassel, µετ1φρασι στ�ν �Aγγλικ�ν Uκ τ�5 Cταλικ�5.
2. �I1κω<�ς Θωµ=π�υλ�ς, «Πελασγικ2», Tκδ�σις 1912.
3. `Hσ��δ�ς, «Θε�γ�ν�α», Tκδ. Παπ,ρ�υ 1938.
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\Eπεσε στ2 38ρια µ�υ aνα παλιH π�ντιακH δηµ�τικH τραγ�,δι, π�O τραγ�υ-
δι8ται �κ=µη κα4 σ@µερα. Πιστε,ω, Gτι θ2 oταν 3ρ@σιµ� ν2 τH παρ�υσι1σω
κα4 ν2 παραθ8σω κα4 κ1π�ιες σ3ετικRς πρ�σωπικ8ς µ�υ γι’ α[τH �π=ψεις στH
Tγκριτ� περι�δικH «∆αυλ=ς». \Iσως ν2 δ�θm? κα4 �φ�ρµ� γι2 σ3ετικH Uπ’ α[τ�5
δι1λ�γ�.

`Eρµηνε�α (eν πρ1γµατι 3ρει1lεται):

AETOΣ YΠEPIΠTATO

�AετHς :περ�πτατ� ψηλ2 στ2 �[ρ1νια,
κα4 τ2 π=δια τ�υ κ=κκινα κα4 τH λ�φ�� µα5ρ�.
Kι U<1σταγε στ2 ν,3ια τ�υ <ρα3��να παλληκαρι�5.

– �Aητ8 µ�υ, γι2 δIσε µας �πH α[τH π�O κρατεVς, π8ς µας �πH π�5 τH π?ρες.
– �AπH α[τH π�O κρατI δRν σ�5 δ�νω, �λλ2 �πH π�5 τH π?ρα σ�5 λ8ω.
�EκεV στ�ν π8ρα ρ13η, UκεV π8ρα στH µ8ρ�ς τIν Uλ1των,
µα5ρα π�υλι2 τHν τρIνε κα4 pσπρα τHν τριγυρ�l�υν.

– Φfτε, π�υλι1 µ�υ, φ1τε, φ1τε τHν pκληρ� [Tρηµ�],
π�O εLναι κ�λυµ<ητ�ς στ� θ1λασσα κα4 λι�ντ1ρι στ2 λι<1δια, 
στHν π=λεµ� τρεVς φ�ρRς aλληνας, �ωµα�ικ� παλληκ1ρι.

AHTENTΣ EΠEPIΠETANEN
[Π�ντιακH δηµIδες. Tραγ�υδι8ται κα4 3�ρε,εται. `O o3�ς εLναι λ�γ�

µελαγ3�λικHς λ=γ{ω κα4 τ�5 περιε3�µ8ν�υ τ�υ, �λλ2 στι<αρ=ς.]0

�AητGντς 3περιπ�τανεν ψηλ= ’ς σE ,π�υρ=να,
κα  τE τ_αγγ.α τ’ κ�κκινα κα  τ& κ�υκ�Fλ’ν Qτ µα$ρ�ν.
Kι 3?=στανεν ’ς σE νFσια τη παλληκαρ  ?ρα9ι�ναν.

– �Aητ� µ’, γιE δCσ’ µας σ& κρατε(ς, γιE π�ει µε 1θεν κε(ται.
– �Aς ’σ& κρατC κι δ.γω σε, Qρ 1θεν κε(ται λ�γω.

�Aκε(ς ’σ& π�ραν τ& ρασ ν σ’ 5λ=τ’ 3π�κει µ�ρ�ς
µα$ρα π�υλ.α τρKγ’ν 5τ&ν κα  Qσπρα τ&ν τριϋλ.σκ�υν.

Φατ�στε, π�Fλια µ’, φ=τεστε, φατ�στε τ&ν Qκλερ�ν.
Σ’ σ�ν θ=λασσαν κ�λυµπετ/ς, ’ς 'µ=λια λε�ντ=ρης,
σ’ σ&ν π�λεµ�ν τρισ�λλεν�ς, �Pωµα.ικ�ν παλληκ=ριν.

Σ]TZεται µ<Nρι σ;µερα sς θ<µα
Π)ντιακ)A τραγ)υδι)A d µRθ)ς
τ)A Πρ)µηθ<α στ.ν KαRκασ)!
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Λ=γ{ω µεγ1λης σR µ?κ�ς Tκτασης τ?ς περι�3?ς τIν E[Nε�νιων Sλλην�δων π=λεων
:π?ρ3αν �ρκετRς διαφ�ρRς κα4 στ2 Tθιµα �λλ2 κα4 στ4ς δι1φ�ρες π�ντιακRς διαλ8κτ�υς,
�κ=µη κα4 µεταNO γειτ�νικIν π=λεων. \Eτσι τH ]δι� δηµIδες T3ει µερικRς λ8Nεις διαφ�-
ρετικ8ς, �ν1λ�γα µR τH π�5 τραγ�υδιIταν: Π.3.:

• �ντ4 κ�υκ�Xλ [κ�υκ�,λα] γρ1φεται: τσαρκ�,λ. Tσαρκ�Xλ - σ1κκ�ς oταν κα4 Z π8-
πλ�ς, σ2ν σακκ�,λι, µR τHν Zπ�V� καλυπτ=ταν στ2 3ωρι2 τ�5 Π=ντ�υ Zλ=σωµα 9 ν,φη,
Gταν Uρ3=ταν στ� γαµ@λια τελετ@. \Iσως στ�ν παραλλαγ� µR τH τσαρκ�Xλ ν2 θ8λ�υν ν2
π�5νε τH Gλ� πτ�λωµα τ�5 �ετ�5, π�O τHν καλ,πτει σ2ν π8πλ�. �Aπαντfται Gµως στH ]δι�
τραγ�,δι σR pλλη παραλλαγ� κα4 λ�φ.ν: λ�φ��ν·

• �ντ4 <ρασ=ναν [38ρι]: καρδ�π�ν, δηλαδ� καρδι1, M συκKτιν·
• �ντ4 Qκλερ�ν: iρηµ�ν M µ�ν=9�ν M γαρ.πην, δηλαδ� Tρηµ�ν, pκληρ�ν, κακ�µ��ρη

(πρ<λ. Uπ�θετα Kαρυπ�δης, Γαρυπ�δης)·
• �ντ4 λε�ντ=ρης: πε9λι?=ν�ς, π�O σηµα�νει ντα?ς, λι�νταρ?ς.

• Tρισ�λλεν�ς: π�λλRς φ�ρRς στ�ν π��ηση �X Π=ντι�ι γι2 :π=µνηση τ�5 pρρηκτ�υ δε-
σµ�5 µR τ�ν `Eλλ1δα, τ�ν�l�ντας τ�ν Sλληνικ=τητα κα4 τHν 9ρωισµ=, �ναφ8ρ�νται στ�Oς
παλαι�Oς κα4 τ�Oς σ,γ3ρ�ν�υς YEλληνες �ρωες µR τ� λ8Nη τρισ�λλην�ι M τραντ�λληνες.
THν τ�τλ� α[τHν �X Π=ντι�ι τHν 3ρησιµ�π�ι�5ν συ3ν2 κα4 τHν διεκδικ�5ν κα4 σ2ν φυλε-
τικH γνbρισµα, γι2 ν2 Cσ�φαρ�σ�υν (�πλIς :π�θ8τω) ]σως τ4ς τυ3Hν λ=γ{ω µεγ1λης �π=-
στασης �πH τHν µητρ�π�λιτικH 3Iρ� �µφισ<ητ@σεις.

K1π�ι�ν ν8� µR 9ρωικ2 M τιτανικ2 στ�ι3εVα (δεινH κ�λυµ<ητ� κα4 δυνατH σ2ν λ8�ντα
τHν θ8λει τH τραγ�,δι, Zπωσδ@π�τε δR YEλληνα - τρισ�λληνα), π�O <ρ�σκεται στH κ�ντινH
γι2 τHν Π=ντ� κα4 �π8ναντ� τ�υ ψηλH <�υνH (τ=σ� ψηλ=, π�O ν2 µπ�ρm? ν2 φυτρbνmη 9 Uλ1-
τη, 9 Zπ��α, uς γνωστ=ν, θ8λει :ψ=µετρ� γι2 ν2 ε[δ�κιµ@σmη), τHν κατατρbγ�υν �ετHς
κα4 µα5ρα κι pσπρα nρνια. ̀ O �ρως-θ5µα δRν µπ�ρεV ν2 �ντιδρ1σmη. ̀ O �ετHς µ1λιστα �δη
τ�5 T3ει �ρπ1Nει τH 38ρι M κατ2 τ�ν παραλλαγ@: τ�ν καρδι2 M τH συκbτι.

TH θ5µα π�O <ρ�σκεται στH <�υνH α[τ=, παρ=λ� π�O T3ει δ,ναµη («κ�λυµ<ητ�ς κα4
δυνατHς uς λ8ων»), παρ2 τα5τα δRν Nεφε,γει τH <1σαν� ν2 τHν τρbmη �ετHς κα4

µα5ρα κα4 pσπρα nρνια. Mπ�ρεV ν2 συνα3θm?, Gτι µ=ν� κ1π�ι�ς παγιδευµ8ν�ς M δεµ8ν�ς
δRν µπ�ρεV ν2 �ντιδρ1σmη. ∆Rν εLναι πτIµα τH θ5µα, εLναι lωνταν=ς, `O �ετ=ς, eν γνωρ�-
l�υµε καλIς, δRν τρbει πτbµατα, �λλ2 �πλf Z �ρως εLναι µ=ν�ς, pκληρ�ς M Tρηµ�ς. `H
λ8Nη Qκληρ�ς M iρηµ�ς στ�ν π�ντιακ� Uκφρ1lει τHν µ=ν�ν �λλ2 κα4 τHν τ1λανα, τHν δυ-
στυ3? (δRν µπ�ρεV δηλαδ� ν2 τHν <�ηθ@σmη καν8νας, π�O σηµα�νει ]σως, Gτι κ1τι δυνα-
τbτερ�, �νbτερ� σR δ,ναµη τ�5 T3ει Uπι<1λει τH µαρτ,ρι� α[τ=, τ8τ�ι� µαρτ,ρι� π�O κα-

2

Γειτ�νικH �λλ2 «πιH UκεV», πιH π8ρα [«3πεκε(»] ψηλH <�υνH στHν Π=ντ�, τ=-
σ� ψηλH �στε ν2 µπ�ρ�5ν ν2 φυτρbν�υν Tλατα, uς 3πεκε( δηλαδ� <�υν=, 

µπ�ρεV ν2 θεωρηθm? Z Kα,κασ�ς.

Πιθαν1 :E5γηση κα# σ+ετικ0 :πι+ειρ5µατα τ$ς γρ=φ�υσας

Kεντρικ1 ]νν�ια τ�G τραγ�υδι�G

4Eνν�ι�λ�γικ=, :θν�λ�γικ0 στ�ι+ε,α

ΠαραλλαγMς

1
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νε4ς pνθρωπ�ς δRν µπ�ρεV ν2 σταµατ@σmη). ΣR aνα τ8τ�ι� δυνατH pτ�µ� µ=ν� pλλ�ς δυνα-
τbτερ�ς �π’ α[τHν pνθρωπ�ς, �ρωας M θεHς θ2 µπ�ρ�5σε ν2 Uπι<1λmη τ8τ�ι� µαρτ,ρι�.
\Aλλ�ς �νθρωπ�ς π1ντως δRν �ναφ8ρεται, κα4 Zπωσδ@π�τε κ1τι τ8τ�ι� eν συν8<αινε, θ2
�ναφερ=ταν στH τραγ�,δι α[τ=, δRν θ2 :π?ρ3ε λ=γ�ς ν2 παραλειφθm?. \Aλλωστε θ2 γι-
ν=ταν κ1π�ια π1λη µεταN, τ�υς, �φ�5 Z �ρως-θ,µα εLναι π�λO δυνατHς κα4 Sπ�µ8νως δRν
θ2 3αριl=ταν. YHρως Uπ�σης δRν �ναφ8ρεται – κα4 µ’ α[τHν pλλωστε Z γενναV�ς λι�νταρ?ς
θ2 µπ�ρ�5σε ν2 παλ8ψmη τ�[λ13ιστ�ν.

Φυσικ2 γι2 ε[ν=ητ�υς λ=γ�υς ε]τε λ=γ{ω τυ3Hν παραν�@σεων κα4 παρεNηγ@σεων γι2 τ�ν
κρατ�5σα γι2 τ�Oς YEλληνες Π=ντι�υς 3ριστιανικ� θρησκε�α (�X φ�ρεVς τ?ς Zπ��ας, Jφε�-
λ�υµε ν2 σηµειbσ�υµε, Gπως µfς διηγ�5νται �X παλαι�4 πρ=σφυγες, πρ1γµατι στ@ριNαν
τ�ν UκεV Uθνικ� συν�3@, στ� 3ειρ=τερη δR περ�πτωση δRν τ�ν Uµπ=δισαν τ�[λ13ιστ�ν),
ε]τε γι2 τ�ν Uπ�σης µ�ν�θεϊστικ� µωαµεθανικ� θρησκε�α (Uπ�σηµη κρατ�5σα θρησκε�α
τ�5 T�υρκικ�5 Kρ1τ�υς) δRν θ2 µπ�ρ�5σε ν2 �ναφ8ρεται στH τραγ�,δι, Gτι τ8τ�ι� φρι-

∆Rν εLναι �πλIς YEλληνας, εLναι τρισ8λληνας, µR Gλα Gσα α[τH µπ�ρεV ν2 ση-
µα�νmη. \Aλλωστε, Gταν λ8νε τρισ�λληνας, Uνν��5ν τHν γν@σι�, τHν γενναV� YEλλη-
να· κι aνας γενναV�ς τ2 <1lει µR θε�Oς κα4 δα�µ�νες.

T. µαρτRρι) τ)A Πρ)µηθ<α στ.ν KαRκασ). T)A «Tρισ<λληνα», κατ@ τ.
Π)ντιακ. δηµPδες, τ. «σηκTτιν» κατασπαρ9σσει d Qετ?ς. (:Aγγει)γραφ7α

µελαν?µ)ρφης κRλικας τ)A 6)υ π.X. αb.)



κτH <1σαν� τ�5 τH Uπ8<αλε Z Θε=ς, �vτε UN1λλ�υ ν2 γ�νεται µ1λιστα �ναφ�ρ2 στ�ν �ρ3α�α
θρησκε�α. �Aπ�µ8νει Gµως µR <1ση τ2 παραπ1νω λ�ιπ=ν, ν2 συµπερ1ν�υµε Gτι τH µαρ-
τ,ρι� α[τH T3ει Uπι<ληθ? �π= θε=.

E]τε ?ρα9ι�να (π�O <ρ�σκεται pλλωστε κα4 τH 38ρι κ�ντ2 στ2 nργανα συκbτι κα4
καρδι1) ε]τε καρδιE ε]τε συκKτιν πα�ρν�υν Z �ετHς κα4 τ2 nρνια, τHν τριγυρνfνε

συνε3Iς. �Aκ=µη πιH UµφανRς εLναι τH συνε3Rς µαρτ,ρι� στ4ς παραλλαγRς τ�5 τραγ�υ-
δι�5 µR τ4ς λ8Nεις καρδιE κα4 συκKτι.

ΣR πρ�φ�ρικ� δι@γηση �πH τ�ν Uνενηντ13ρ�νη τ=τε κα4 �γρ1µµατη Π�ντ�α Φω-
τειν� Mηλ�π�,λ�υ-Tσαλ�υ3�δ�υ (µακαρ�α 9 µν@µη της), Gταν Uγx �µ�υν 9λικ�ας

8-10 UτIν (�δη T3ω :περ<? τ2 50), pκ�υσα ν2 UNηγm?: «T& παλληκ=ρι [θ,µα] τ*ς τρα?]ω-
δ.ας [τραγ�υδι�5] ~ταν ε�νας [aνας] 3ψηλ&ς -3ψηλ�ς, π�λλE σ�φ�ν, \ς σE παλα(α τE και-
ρ�Xς κα  3λυπ�θεν τ’ 5νθρKπς ντ& [π�O] 3τρ�µα_αν \ς σ& ψF9�ς [Tτρεµαν �πH τH κρ,�]
κα  iκανε τ& φτα.Jιµ�ν κα  τ�ν Rµαρτ.αν κι 3δCκεν σ’ 5νθρKπς τ�ν φωτ.αν, γιE τ& φCς
κα  γιE νE 9�υλα.ν[η 5τ�Xς [δηλαδ� γι2 ν2 φωτ�lωνται κα4 ν2 τ�Oς 3λιαρα�νmην2 lεστα�-
νωνται]. gAµαν [Gµως] �B 5νθρKπ’ 3παλαλCθαν [τρελλ1θηκαν, παλ1<ωσαν] κα  3π�(ναν
[Uπ���υν: Tκαναν] τE π�λ�µ�υς κα  3θ�καν Qψιµ�ν [Tθεσαν �φ@ν-pναµµα, �ν1πτω] ' ε�νας
τ&ν Qλλ�ν κα  γιE τ’ 5τ& [γι’ α[τH] ' παλαι&ν ' θε&ς τCν �Eλλ/νων 3τιµKρησεν 5τ�ν.
gAµαν [Gµως] µG τ� 9ρ�ν� τ& κFλισµαν, 3κε(ν�ν ' θε&ς [UκεVν�ς Z θε=ς, Z τ=τε θεHς] 3λυ-
π�θεν 5τ�ν, iστειλεν vναν υB&ν Qτ, π�λλE-π�λλE δυνατ&ν κι 5τ&ς 3J�?εν πλEν [δι8<η π8-
ραν] σ& ψηλ&ν ρασ ν κα  iλυσ�ν 5τ�ν.» T�ν UN@γηση α[τ� τ?ς παρ1δ�σης τ� <ε<α�ωσε
κα4 9 παρ�,σα τ=τε κατ1 τ� δι@γηση µητρυι2 τ?ς µητ8ρας µ�υ Παρ8σσα (Παλλ1σσα)
�Aνανι1δ�υ, µετ8πειτα δR παρ=µ�ια UN@γηση µ�5 Tδωσαν κα4 pλλ�ι πρεσ<,τες Π=ντι�ι.
∆Rν Sρµηνε,ω περισσ=τερ� τ�ν �νωτ8ρω π�ντιακ� δι@γηση, γι2 ν2 µ�ν περιττ�λ�γI,
�λλ2 κα4 δι=τι Uλπ�lω µR µικρ� πρ�σπ1θεια ν2 γ�νεται καταν�ητ@.

Συµπ<ρασµα
MR τ2 παραπ1νω στ�ι3εVα, κα�τ�ι δRν εLµαι φιλ=λ�γ�ς M Xστ�ρικHς M λα�γρ1φ�ς, πι-

στε,ω, πxς δικαι�λ�γηµ8να µπ�ρ�5µε ν2 :π�ψιαστ�5µε, Gτι πρ=κειται γι2 τH µαρτ,ρι�
τ�5 Πρ�µηθ8α. �Eνδε3�µ8νως pλλ�ι uς εCδικ�4 θ2 µπ�ρ�5σαν ν2 δbσ�υν pλλη Sρµηνε�α
στH θαυµ1σι� α[τH τραγ�,δι. Πρ�σωπικ1, παρ=λ� π�O TψαNα στ4ς π�ντιακRς λα�γρα-
φ�ες (µεταNO τIν Zπ��ων κα4 στ�ν τρ�τ�µη «Λα�γραφ�α τ?ς Σ1ντας» τ�5 Στ1θη �Aθανα-
σι1δη, <ρα<ευµ8νη �πH τ�ν �Aκαδηµ�α �AθηνIν), δRν <ρ?κα τ�π�τε �ντ�θετ�. Θ2 pNιlε
ν2 Sρµηνευτm? τH µ�ναδικH α[τH τραγ�,δι �πH τ�Oς εCδ@µ�νες, γιατ4 �νεN1ρτητα �πH τ�ν
παρ�,σα UN@γηση µι2 Uπιστηµ�νικ� Tρευνα θ2 µπ�ρ�5σε ν2 Sρµηνε,σmη κα4 ν2 τ�ν�σmη π�λ-
λ2 3ρ@σιµα σ’ α[τH λα�γραφικ2 στ�ι3εVα.

5

`O �ετ=ς, π�O δεσπ=lει �δη �πH τHν τ�τλ� κα4 στ�ν �ρ3� τ�5 τραγ�υδι�5
�λλ2 κα4 µR α[τHν διαµε�<εται Z δι1λ�γ�ς, εLναι γνωστH σ,µ<�λ� τ�5 ∆�α.

3
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Παρ<σσα KαλαντTνη
∆ικηγ=ρ�ς

Y.Γ. TH τραγ�,δι α[τH τH τραγ�υδ@σαµε Zµ1δα `Eλλ@νων τH Σεπτ8µ<ρι� τ�5 2000 στHν περ�<�λ�
τ?ς Uν Π=ντ{ω (�δη T�υρκ�α) Παναγ�ας τ�5 Σ�υµελf. Mαl� µας τραγ�,δησαν �X συµπτωµατικ1 πα-
ρ=ντες UκεV Sλλην=φων�ι κ1τ�ικ�ι �λλ2 T�5ρκ�ι :π@κ��ι µωαµεθανικ�5 θρησκε,µατ�ς Kαραντε-
ν�σηδες (Mαυρ�θαλασσ�τες), Gπως α[τ�απ�καλ�5νται.

4



ΣτH «∆», τ. 233, Tγινε πρ�σπ1θεια ν2
λυθm? τH µυστ@ρι� τ?ς πρ�8λευσης, µεταφ�ρfς κα4 �ν,ψωσης τ�5 πελbρι�υ :περθ,ρ�υ 270
τ=ννων τ�5 «Θησαυρ�5 τ�5 �Aτρ8ως» (Θ.A.) M
«T1φ�υ τ�5 �Aγαµ8µν�ν�ς». (YOλ�ι �X τ�τλ�ι
εLναι τελε�ως α[θα�ρετ�ι.)1 Λ=γ{ω τ�5 �δυν1τ�υ
τ?ς τ�π�θετ@σεbς τ�υ, Uφ’ Gσ�ν τ�ν κρ�σιµη
στιγµ� τ?ς �π=θεσ@ς τ�υς θ2 σπ1σmη �πH τH δι-
κ= τ�υ <1ρ�ς (ΣN. 1), πρ�τε�ναµε τ�ν Cδ8α Gτι
κατασκευ1στηκε �πH σκυρ=δεµα (µπετ=ν), π�O
3,θηκε Uπ4 τ=π�υ µ8σα σR Nυλ=τυπ�. YOσ� κι eν
�κ�,γεται UNωφρενικ=, �X MυκηναV�ι (;) µR τ2
«9=λκεα» UργαλεVα τ�υς Tκαναν 3υτRς κατα-
σκευ8ς! gH pλλ�ι;

gAν φωτ�στηκε τH µυστ@ρι�, 9 λ,ση τ�υ δη-
µι�,ργησε pλλα Uρωτηµατικ1. Λ.3. γιατ4 τH κατασκε,ασαν, �φ�5 δRν φ8ρει :περκε�µενα φ�ρ-
τ�α λ=γ{ω τ?ς qπαρNης �νακ�υφιστικ�5 τριγbν�υ π1νω �πH τ� θ,ρα; Kα4 Uπιτ8λ�υς γιατ4 τ=-
σ� τερ1στι�, �φ�5 γεφυρbνει pν�ιγµα θ,ρας µ=ν� 2, 45 µ.; �Aλλ2 τ2 τε3νικ?ς φ,σεως Uρωτ@-
µατα δRν λ,ν�νται, eν δRν �παντ@σ�υµε σR πιH κα�ρια: oταν «τ1φ�ι» M «θησαυρ��»; γι2 π�ιH
λ=γ� κα4 π�ι�� τ2 κατασκε,ασαν; γιατ� 9 π�ι�τικ� διαφ�ρ1 τ�υς; κα�... κα�...

`O Σλ?µαν �ν=µασε τH �Cκ�δ=µηµα τ�5 Θ.A. «θ�λωτ& τ=-
φ�» (tholus) κα4 Gλ�ι �πεδ83θηκαν τHν Gρ� κα4 γι2 Gλ�υς τ�Oς ε:ρεθ8ντες στ4ς Mυκ?νες (συ-
ν�λικ2 9) (ΣN. 2). ELναι Gµως θ=λ�ι; TH «ΛεNικHν τ?ς `Eλληνικ?ς Γλbσσης» τIν Liddell - Scott

ΣXHMA KAI ONOMAΣIA:

ENA YΠEPΘYPO ΠPOKAΛEI AΠOPIEΣ.

ΠEPI «ΘOΛΩTΩN TAΦΩN»
∆Mν εcναι µν5µατα, !λλ0 µνηµε,α

dν�ς καταστραφ8ντ�ς π�λιτισµ�G,
π�λe !ρ+αι�τερ�υ τ�G Mυκηναϊκ�G;

T�ν πρωτ�ϊστ�ρ�α (n3ι πρ�ϊστ�ρ�α) τ�ν καλ,πτ�υµε µR µ,θ�υς <�λικ�Oς

(π.3. Σφ4γN) κα4 τ2 ε:ρ@µατα, κατασκευRς κα4 συσκευRς τ2 Jν�µ2l�υµε µR

3αριτωµ8να Jν=µατα, Gπως Πυραµ4ς «X8�π�ς», «Θησαυρ=ς �Aντικυθ@-

ρων». \Eτσι µR τ� µαγε�α τ�5 µυστηρ��υ Z Homo Sapiens 3ιλι1δες 3ρ=νια

πρ�σπαθεV ν2 �π�τρ8ψmη τHν τρ=µ� τ�5 παρελθ=ντ�ς τ�υ κα4 ν2 UN�ρκ�σmη

τ2 µελλ�,µενα κακ1.

T� φ�<fται �πH τ� γνbση α[τ@; M@πως 9 �νθρωπ=τητα uς σ,ν�λ� µ8σα

στH 3ωρ=-3ρ�ν� ν�ιbθει τ,ψεις γι2 κ1τι φρικτ=, π�O Uπαναλαµ<1νει; TH

<ιασµH τ?ς µητ8ρας - Γα�ας; Γιατ� Z κατακλυσµHς δRν oταν aνας, Gπως θ8-

λ�υν µερικ��, �λλ2 τ8σσερις· να�, τ8σσερις τ�υλ13ιστ�ν... �Aλλ’ eς Tλθ�υ-

µε στH θ8µα.

ΣN. 1. :AδRνατη [ QνRψωση.

ΘραRση

12X10=120 9τ X 30 Nγρ=3,6 M

Jρ9N)ς

2,7 33 ! ton
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UNηγεV: «Θ�λ�ς, �"κ�δ�µηµα
στρ�γγFλ�ν µετE κωνικ*ς στ�-
γης (�HσF9.)» (ΣN. 3). �Aλλ’ �X
�Cκ�δ�µ8ς δRν T3�υν α[τH τH
σ3?µα.

�ENετ1l�ντας µR τ�ν �ναλυ-
τικ� γεωµετρ�α aνα «τ1φ�» (τHν
Θ.A uς πρ=τυπ� λ=γ{ω τ?ς τελει-
=τητας τ?ς κατασκευ?ς) παρα-
τηρ�5µε, Gτι δRν εLναι παρα<�-
λ@, uς κατ’ �ρ32ς ν�µ�lαµε. Πα-
ραδ=Nως εLναι τµ?µα aπερJ)λ2ς,
π�O περιστρεφ=µενη περ4 κατα-
κ=ρυφ�ν pN�να ψψ´ δηµι�υργεV
aνα ,περ?�λ�ειδGς (ΣN.4), µ�α
κ,µ<η = κ�Vλ�ν �γγεV�, aνα κ,-
πελλ� κα4 κ,πη (Φωτ. 2+3), τε-
λικ2 µ�α2 Kυψ8λη (Φωτ. 4). Kα4
Tτσι θ2 Jν�µ1l�υµε εCς τH SN?ς
τ�Oς 9 «τ1φ�υς».

TH τµ?µα τ?ς :περ<�λ?ς T3ει
λ=γ� διαµ8τρ�υ πρHς qψ�ς (D:h)

= 1,1 �κρι<Iς στH Θ.A. κα4 στ�Oς δ,� Zµ�λ=γ�υς· τ�ν
]δια �ναλ�γ�α T3�υν κα4 �X κ,µ<ες, τ2 κ,πελλα κα4 �X
κυψ8λες - κηρ?θρες! `H τ83νη �ντιγρ1φει τ� φ,ση.

gAς δ�5µε τbρα, τ� σηµα�νει κυψ<λη. (Παρ8νθεση: ̀ H
`Eλληνικ� ΓλIσσα uς �ρ38γ�νη µητ8ρα τIν γλωσσIν
εLναι κατ’ UN�3�ν σηµασι�λ�γικ�, δηλ. κ1θε λ8Nη της
�ναλυ=µενη �π�δ�δει τH ν=ηµ1 της µR τ� <�@θεια πα-
ραλλ@λων Uνν�ι�λ�γικ2 λ8Nεων.) Kυψ8λη: πfν κ�Vλ�ν
�γγεV�ν3· Uπ�σης κι<bτι�ν, 5π�θ/κη, κ�ιλ=της κα4 κυ-
ψ8λη µελισσIν < κ,πη = κ�ιλ=της, φωλε1, σπ/λαι�ν,
λ8µ<�ς (!) κα�... καλ,<η (ΛεNικHν L. - S.) → Lat. cupa +

capsa → Goth. hyf → �Aγγλ. hire = κυψ8λη. �AπH τ�ν ]δια ρ�lα
κυρτHς → cyrvus κα4 κυφHς → π1λι Γερµ. houf → �Aγγλ. heap
= σωρHς. K,πελλ�ν → hubil = λ=φ�ς, �Aγγλ. hill (Φωτ. 5). K,µ-
<η = π�τ@ρι�ν → κ,µ<αλ�ν → cumulus = σωρHς 3bµατ�ς. �Aλλ2
παρ1λληλες ρ�lες εLναι κα4 καλ,πτω → καλ,<η uς κα4 κ8λ-υ-
φ�ς → cello = κρ,πτω → cell (ar) < κε,θω → Wuddio → �Aγγλ.
hide.

Γιατ4 Gλη α[τ� 9 Jν�µατ�λ�γ�α; Θ2 δ�5µε. gAς κρατ@σ�υ-
µε Gτι:

MR α[τ� τ�ν Tνν�ια Z Παυσαν�ας ZµιλεV �µ@3αν�ς στ� µ=νη
�ναφ�ρ2 π�O :π1ρ3ει γι2 τ4ς Kυψ8λες: «λ�γ�υσι KFκλωπας

Kυψ8λη = κατασκε,ασµα κ�Vλ� uς �π�θ@κη γι2
κ1τι π�λ,τιµ�, aνα σ2ν σπ@λαι� - φωλι2 κατα-
καλυµµ8ν� κα4 κρυµµ8ν� µυστικ2 σR λ=φ�. M�α
κρ,πτη.

ΣN. 2. T)π)γραφικ. τPν 9 KυψελPν.

ΣN. 3. M7α θ?λ)ς (:Eπ7δαυρ)ς).

Φωτ. 4 . ΦυσικEς κηρ2θρες
σN;µατ)ς κυψ<λης.
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iργα 3π�.ησαν... Kα  �Aτρ�ως κα  πα.δων (;) ,π�γαια �"κ�δ�µ/µατα, iνθα �B θησαυρ�  σφ.σι
(= εCς α[τ�,ς!) τCν 9ρηµ=των (= UκπληκτικIν πραγµ1των) ~σαν... τ=φ�ς δG �Aτρ�ως iστι κα 
�Aγαµ�µν�ν�ς» (�λλ�5!)4. `O περιγραφικbτατ�ς συν@θως Π. εLναι φειδωλHς σR πληρ�φ�ρ�ες

γι2 τ4ς Kυψ8λες τIν «πα�δων», �φ�5 δRν τ4ς εLδε. Kα4 Z A. Wace5

(�νασκαφ8ας Mυκ.) εLναι <8<αι�ς, Gτι τ=τε �X K. oσαν �θ8ατες,
θαµµ8νες.

�AπH παρερµηνε�α, ν�µ�lω, τ�5 Uδαφ��υ Z Σλ?µαν <1πτισε τ�ν
Kυψ8λη Θ.A. «T1φ� τ�5 �Aγαµ8µν�ν�ς» M «ΘησαυρH �Aτρ8ως»,
Sνbν�ντας δ,� pσ3ετες πρ�τ1σεις· δηλ. τ4ς κατασκευRς τIν πρ�-
κατακλυσµια�ων κυκλbπων (=
τε3ν�λ�γικHς π�λιτισµHς) (ΣN.
5). γι2 τHν «�Aτρ�α κα  πα(δας»
(=µετακλυσµια�α γενι1) µR
τ�Oς τ1φ�υς τ�5 �Aτρ8ως
(Uγγ�νHς - �π=γ�ν�ς τ�5 :<ρι-
στ? Tαντ1λ�υ), �Aγαµ8µν�ν�ς
κ.p. `Eπ�µ8νως �X τ8λειες κυ-
κλbπειες Kυψ8λες δRν T3�υν
σ38ση µR τ�Oς ε[τελεVς <ασιλι-
κ�Oς τ1φ�υς - λ1κκ�υς τIν πε-
ρι<=λων A κα4 B (ΣN. 2).
(`Yπ1ρ3ει πινακ4ς ΓΓB µR τ4ς
λ8Nεις qu-ke-le-u qu-re-se-lo =
κυκλ8ων κυψ8λαι.)

OX Sνν8α Kυψ8λες εLναι
διασκ�ρπισµ8νες σR κ,κλ� N∆ τ?ς �κρ=π�λης. OX �ρ3αι�λ=γ�ι τ4ς
uµαδ�π��ησαν σR τρεVς περι=δ�υς �πH τ4ς �ρ3αι=τερες (;) pτε3νες.
aως τ4ς νεbτερες (;) τελει�π�ιηµ8νες (ΣN. 2) uς SN?ς: LOµ@ς A: 1510
π.X. 1. Kυκλbπει�ς (KY) 2. �Eπ1νω Φ�,ρν�υ (Π.Φ.) κα4 3. ACγ�-

σθ�υ (AI). LOµ@ς B: 1460 π.X. 4. Παναγιfς (Π), 5. K1τω Φ�,ρν�υ (KΦ) κα4 6. Λε=ντων (Λ)  κα4
LOµ@ς Γ: 1280 π.X. 7. ∆αιµ=νων (∆) 8. Kλυταιµν@στρας (KΛ) κα4 9. Θησαυρ�5 τ�5 �Aτρ8ως (ΘA)
(ΣN. 2). [Σ+�λι�: �AπH τ2 <ασικbτερα λ1θη τIν �ρ3αι�λ=γων εLναι 9 �π�δ�3� τ?ς �ρ3?ς, Gτι
κατ2 τ� µετεN8λιNη τIν µ�ρφIν τH πιH pτε3ν� κατ2 καν=να εLναι κα4 παλαι=τερ�. Xαρακτη-
ριστικH παρ1δειγµα: `H κλιµακωτ� πυραµ�δα τ?ς Σακκ1ρας, θλι<ερ� �π�µ�µηση, θεωρεVται πα-
λαι=τερη (2800 π.X.) τ�5 «X8�π�ς» (2500 π.X.), τ?ς πυραµ�δας µR τ�ν �νεπαν1ληπτη τε3νικ@.]

∆ι�ρθbν�ντας θεωρ�5µεν �ντ�στρ�φη τ� 3ρ�ν�λ=γηση τIν Zµ1δων, δηλ. πρIτα κατα-
σκευ1σθησαν �X Kυψ8λες τ?ς Γ´ Zµ1δας, µετ2 τ?ς B´ κα4 τ8λ�ς τ?ς A´. OX Kυψ8λες διατ1σσ�-
νται στ�ν περιφ8ρεια κα4 µ8σα σR κ,κλ� διαµ8τρ�υ ∆ = 660 µ. (ΣN. 2). `H τρ�τη Zµ1δα (ΘA, ∆
κα4 KΛ) σ3ηµατ�lει τρ�γων� περ�π�υ Cσ=πλευρ�, τH ]δι� κα4 9 δε,τερη· π1ντως δRν <ρ?κα σ38-
σεις µεταN, τ�υς.

YOλες �X Kυψ8λες �π�τελ�5νται �πH τH δρ�µ�, τH στ�µι�ν κα4 τ� θ�λ�-κυψ�λη. A[τH θυµ�-
lει τ� γ8ννηση �πH τ� µ@τρα - κυψ8λη, τHν κ=λπ� κα4 τ�ν π�ρε�α τ?ς lω?ς. M=ν� π�O 9 π�-
ρε�α, ν�µ�lω, Tγινε �ντ�θετα, πρHς τ�ν �π=κρυψη, τHν θ1νατ�. Θ2 δ�5µε.

T�ν τελει=τητα τ?ς κατασκευ?ς τIν τριIν KυψελIν τ?ς Γ´ Zµ1δας
πρ1γµατι θ2 τ�ν l@λευε κ1θε σηµερινHς κατασκευαστ@ς· εCδικ2 τ�ν Kυψ8λη Θ.A., τ�ν π�τνια
(=κυρ2 <ασ�λισσα) τ�ν �νυπ8ρ<λητη uς κα4 τ� δ�δυµη �δελφ@ της KΛ. `H µικρ� - θυγατ8ρα,
σ3εδHν µισ� στ4ς διαστ1σεις, δRν :π�λε�πεται σR τ83νη κα4 τε3νικ@.

H KATAΣKEYH:

H ∆IATAhH TΩN KYΨEΛΩN:

Φωτ. 5. KRµJη κυψελ)-
ειδMς (Mυκ2νες).

ΣN. 5. OX τρε(ς KRκλωπες µE τ.ν
WHφαιστ).
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`H διαπ�στωση Gτι Z λ=γ�ς τIν διαµ8τρων τIν <1-
σεων πρHς τ2 qψη τIν τριIν Zµ�λ=γων KυψελIν
εLναι ]ση µR 1,1 (= 14.5:13,2 = 13,8 : 12,6 = 8,6:7,8) <ε-
<αιbνει τ�ν :π=θεσ@ µας, Gτι εLναι Tργα τ�5 Cδ��υ
π�λιτισµ�5, µR µεγ1λες δυνατ=τητες, n3ι <8<αια τIν
Mυκηνα�ων (Π7ν. 1). �Aλλ2 κα4 �X �ναλ�γ�ες µετα-
N, των T3�υν κ1π�ι� ν=ηµα, π�O µfς διαφε,γει:
14,5:13,9:8,6 = 1:0,95:0,6. TH καταπληκτικH Gµως
εLναι, Gτι κα4 aνα pλλ� UκπληκτικH σ,ν�λ�, �X τρεVς
µεγ1λες πυραµ�δες τ?ς Γκ�lας, T3�υν τHν α[τH λ=γ� διαστ1σεων �τ�ι 148:136,5:90 = 1:0,94:0,6
µR τIν Zµ�λ=γων KυψελIν (ΣN. 6).

Φωτ. 1. 4Aπ)ψη Qπ. µ<σα τ2ς εbσ?δ)υ τ2ς Kυψ<λης τ)A Θησαυρ)A.

Π7ναU 1.

α/α KYΨEΛH D h 
Yπ�ρθυρ�

Πλ. M�κ.Π��.

9 Θησαυρ�ς �Aτρ. 14,5 13,2 9,0 8,4 1,3
8 Kλυταιµν-στρας 13,8 12,6 6,0 7,6 0,6
7 ∆αιµ1νων 8,6 7,8 4,6 5,0 0,6
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A[τRς εLναι κατασκευασµ8νες UN Zλ�κλ@ρ�υ �πH
κυ<�λ�θ�υς (block) Uκ σκυρ�δ8µατ�ς θηραϊκ?ς γ?ς
(µπετHν)1. TH σ3?µα τ�υς στH δρ=µ� κα4 τH στ=µι�
εLναι �π=λυτα �ρθ�γωνισµ8ν� (παραλληλεπ�πεδα),
Uν{I στ� θ=λ� εLναι π�λ,πλ�κα στερε2 διπλ2ς κα-
µπυλ=τητας, π1ντα διαφ�ρετικ2 (ΣN. 7). T�5τ� εLναι
�φ1νταστα δ,σκ�λ� ν2 :π�λ�γισθm? Uκ τIν πρ�τ8-
ρων, Tτσι 9 πρ=ταση γι2 3υτH :λικH εLναι 9 µ=νη
δυνατ� UN@γηση. �EN pλλ�υ στHν �ρµH διαστ�λ?ς
µεταNO τIν κυ<�λ�θων (δRν :π1ρ3ει κ�ν�αµα µετα-
N, τ�υς) δRν περνf �vτε λ1µα!

M�α σ,ντ�µη περιγραφ� τ?ς Kυψ8λης Θ.A.: `O
δρ=µ�ς, 6X36 µ. �κρι<Iς, κτισµ8ν�ς µR µεγ1λ�υς κυ-
<=λιθ�υς (Z µεγαλ,τερ�ς 44 τ=ν.), ZδηγεV στH στ=-
µι�ν (ε]σ�δ�), π�O εLναι διακ�σµηµ8ν� γ,ρω �πH

τ� θ,ρα (2,7 X 5,4 = 1:2) µR πρ1σιν�υς κ��νες κα4 µR
κ=κκιν� τH τ,µπαν�, �πH τ�Oς �π�καλ,ψαντες τ�ν Kυψ8λη Mυ-
κηνα��υς (Φωτ. 6). Περνfµε τH «λαιµH» - στ=µι�ν, µ@κ�υς κι α[τH
5,4 µ., µR τ�ν  �πρ�σδ=κητη 3αµηλ=υψη πυραµ7δα (α<γδ) στ�ν
Jρ�φ� 5,4X2,7 (Φωτ. 1 κα4 ΣN. 8). A[τ� περι83εται στH πελbρι�
:π8ρθυρ� διαστ1σεων 9,0 X 8,5 X 1,3 = 100 µ3 �κρι<Iς �τ�ι 270
τ=ννων, τH µεγαλ,τερ� διαµ�ρφωµ8ν� (3υτH) :π8ρθυρ� τ�5 κ=-
σµ�υ (Uπιλ,σαµε τH µυστ@ρι�, πιστε,�υµε, τ?ς κατασκευ?ς τ�υ στH
«∆», τ. 233)1.

T8λ�ς φθ1ν�υµε στH κ8ντρ� τ?ς Kυψ8λης µR τ�Oς 33(!) δακτυλ�-
�υς. ΣτH <�ρρf µι2 µικρ� θ,ρα µιµεVται τH στ=µι�ν κα4 ZδηγεV σR
κατεστραµµ8νη α]θ�υσα 6x6x6µ. �γνbστ�υ 3ρ@σεως.
Kα4 �κ�νητ�ς, U2ν ν�ιbσmης τ�ν κρυµµ8νη τελει=τητα,
θ2 αCσθανθm?ς τH δ8�ς. TH δ8�ς, π�O δRν πρ�8ρ3εται �πH
τH MεγαλειIδες κα4 τH �ΩραV�ν, �φ�5 τH µνηµεV� δRν
εLναι περ�<λεπτ�, εLναι «κεκρυµµ8ν�ν». \Eτσι δRν T3ει τH
πλε�ν8κτηµα τIν Πυραµ�δων κα4 τ�5 Παρθενbνα· Zµ�ι-
1lει µR τH pλλ� θαµµ8ν� θα5µα, τH E[παλ�νει� nρυγ-
µα6: κα4 τ2 δ,� oσαν καλ2 πρ�στατευµ8να  �πH τ2 <8-
<ηλα µ1τια.

`Oλ=κληρες �X K. oσαν καλυµµ8νες �πH λ=φ� µR δ,�
δυνατ�Oς τρ=π�υς (ΣN. 9): E]τε A. µR σ3�σιµ� τ?ς πλα-

γιfς κα4 µετ2
τ�ν κατασκευ�
τ?ς K. Uπανα-
φ�ρ2 µR Uπ�3ωση· ε]τε B. µR κατασκευ@, σR Uπ�πεδ� κα4
παρ13ωµ1 της µR τεNνητ. λ=φ� (tumulus < tumor =
nγκ�ς < τ,µ<�ς + τ,λ�ς) π.3. 9 Kυψ8λη τ?ς «Kλυτ.».
\Eτσι καλυµµ8νες pντε3αν σR φ�<ερRς UNωτερικRς Uπι-
δρ1σεις (π�ι8ς;)7. TH µ=ν� ε[α�σθητ� σηµεV� τ�υς oταν
τH στ=µι�ν, γι’ α[τH κα4 γ,ρω �πH τ�ν θ,ρα κα4 τH τρ�-
γων� :π?ρ3αν κυκλTπειες παραστ1δες, συν�λικ2
9,0x8,5x11,00=840µ3! YEνα «πIµα». T� πρ�στ1τευαν; Θ2

δ�5µε.

ΣN. 7.

ΣN. 6. Πυραµ(δες Γκ7Zας (X<)π)ς κ.`.).

ΣN. 8. T. στ?µι)ν Qπ. µ<σα.

ΣN. 9. Πρ)στασ7α Kυψ<λης.

Mικ.

Xεφρ7ν)υ

Xε)ψ

2,5
1,02,0

Z

ε α η
τ

δ
5,4

2,7

5,4

γ 2,8

A

B
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ΣN. 4. LH Kυψ<λη: uνα aπερJ)λ)ειδEς Vκ περιστρ)φ2ς.

Φωτ. 2. :Aν9π)δ) Qγγε() κRµJη - ρυτ?ν. Φωτ. 3. :Aν9π)δ) µινωικ. κRπελλ).
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`Ως πρHς τ�ν κατασκευ� τ?ς θ=λ�υ πρ�τε�ν�υµε δ,� τρ=π�υς:
A. MR bκριTµατα (σκαλωσιRς) συναρµ�λ�γ�,µενα σταδιακ2
κατ2 τ�ν �ν,ψωση. ̀ H λ,ση Zµ�ι1lει καταπληκτικ2 (ΣN. 10) µR
τH σ,µ<�λ� τ�5 ∆�σκ�υ τ?ς Φαιστ�5, τH Jν�µαl=µεν� «κυψ8-
λη» M «καλ,<η», �ντ�στ�ι3� τ�5 E (3ρ�φω) = καλ,πτω µR Jρ�-
φ@, uς Uπρ=τεινα στ�ν Tρευν1 µ�υ «�Eνια�α 9 `Eλληνικ� Γρα-
φ@», «∆», τ. 212. B. MR αSτ)φερ?µεν) Nυλ=τυπ�: T�π�θετ�5σαν
στ�ν περιφ8ρεια τ�5 κ,κλ�υ 12 κυπαρ�σσια qψ�υς 16µ. πα-
κτbν�ντ1ς τα στH Tδαφ�ς κατ2 2µ. κα4 τ2 Tδεναν στ�ν κ�ρυφ�
λυγ�l�ντ1ς τα (ΣN. 11). `H καµπ,λη oταν 9 :περ<�λ� τ?ς Kυ-
ψ8λης! Mετ2 τ� συµπλ@ρωση τ�5 Nυλ�τ,π�υ µR κυκλικRς Zρι-
l=ντιες σαν�δες τ�π�θετ�5σαν τ�Oς κυ<�λ�θ�υς M µfλλ�ν T3υναν µπετHν µR
�ρµ�Oς διαστ�λ?ς Zριl�ντ�ως κα4 καθ8τως. \Iσως τ�ν κατασκε,ασαν µR
τε3ν�λ�γ�α pγνωστη σR µfς. Π1ντως Uπ’ �[δεν4 κατασκευ1σθηκε «δι’
Uκφ�ρfς», uς λ8γ�υν �X �ρ3αι�λ=γ�ι, δηλ. Uν πρ�<=λ{ω µR σταδιακ� µε�ω-
ση τ?ς �κτ�νας.

OX YEλληνες µετρ�5σαν �π�στ1σεις κα4
κατασκευRς µR δι1φ�ρα µ8τρα· σR να�Oς Gµως Gπως π.3. ΠαρθενIνα, �Eπι-
κ�,ρι�ν �Aπ=λλωνα κ.p. 3ρησιµ�π�ι�5σαν uς µ�ν2δα τHν XερH π=δα =
0,3090µ.8. EL3ε µ8τρ� (modulus) Z Θ.A. κα4 �X λ�ιπRς Kυψ8λες; TH �κρι<Rς
6,0x36,0 τ�5 «δρ=µ�υ» µfς ZδηγεV στ=ν, eς τHν Jν�µ1σ�υµε, KυκλKπει�
π*9υ = 0,60µ. YOλες �X διαστ1σεις τIν 3 KυψελIν τ�υλ13ιστ�ν εLναι π�λ-
λαπλ1σια τ�5 K.π. Gπως λ.3. 9 θ,ρα 5,4x(2,7-2,4)µ. → 9x(4½-4) κα4 D=14,4
→ 24π.

\Eτσι τ�Oς �ν=µασαν, κα4 µ1λιστα Uπων,µων, παρ’ Gλ� π�O δRν <ρ8θη-
κε µ8σα �vτε aνας τ1φ�ς. �Aντ�θετα �π�καλ,φθηκαν τ1φ�ι τ?ς ]διας :π�τιθ8µενης Uπ�3?ς,

δηλ. µυκηναϊκ?ς: α. λακκ�ειδε(ς, <ασικ2 �X δ,� περ�<�λ�ι A κα4 B µR διαµ.
28µ. κα4 6 κα4 24 τ1φ�υς �ντιστ��3ως. ∆ηµι�υργ�5ν δR µR τH περι<1λλ�ν
κλασµατ�µ�ρφ�9 (fractal), δηλ. µR Uπαναλαµ<αν=µεν� τH nγκωµα (λ�θ�ς,
τ1φ�ς, περ�<�λ�ς, τεV3�ς, <�υν=...) [ΣN. 12]· κα4 <. θαλαµωτ� τ1φ�ι, 9 φι-
λ=τιµη µRν πρ�σπ1θεια µ�µησης τIν KυψελIν �πH τ�Oς Mυκηνα��υς, µR
�Nι�θρηνητα Gµως �π�τελ8σµατα. Συν@θως �π�τελ�5νται �πH θ1λαµ�
3x4µ. 3ωρ4ς θ=λ� µR «στ=µι�» 1µ. κα4 «δρ=µ�» 1,6x8µ.! A[τ2 τ2 ε[τελ? κα-
τασκευ1σµατα oσαν �X τ1φ�ι τIν «9ρυσ�ων» <ασιλ8ων τIν MυκηνIν. T�
oσαν λ�ιπHν �X Kυψ8λες;

OX 3 Kυψ8λες εLναι «<��ι παρ1λληλ�ι» µR τ4ς τρεVς πυραµ�δες τ?ς Γκ�-
lας. YOπ�ια πτω3� �ντιγραφ� συν8<η στ4ς

K., Tτσι Tγινε κα4 στ4ς Π. Παρ’ Gλ� π�O δRν <ρ8θηκε µ8σα τ�υς
�vτε τ1φ�ς �vτε µ�,µµια, 9 Uπ�σηµη �ρ3αι�λ�γ�α Uπιµ8νει �µε-
τακ�νητη ν2 τ4ς θεωρm? «τ1φ�υς <ασιλ8ων» X8�π�ς κ.λπ. Kα4
�διαφ�ρεV γι2 τ4ς δεκ1δες πρ�σπ1θειες τIν ACγυπτ�ων ν2 µι-
µηθ�5ν τ4ς πυραµ�δες τIν «παµπαλα�ων» µR πτω3Rς «πυραµι-
δ�τσες» πλευρfς 25 aως 32µ. Tναντι τIν 232µ. τ?ς Mεγ1λης Πυ-
ραµ�δας. Γι2 ταφ� τIν Φαραx κ.λπ. 3ρησιµ�π�ι�5σαν τ2 «µα-
σταµπp», κ=λ�υρες πυραµ�δες M.O. 5x9µ. �π�µιµ@σεις µακρινRς
τ?ς Π. (ΣN. 13). \Eτσι κα4 �X �ντ�στ�ι3�ι τ1φ�ι τIν Mυκηνα�-
ων ε[γενIν, πτω3�4 «θ1λαµ�ι» κα4 π1µπτω3�ι λ1κκ�ι.

EINAI TAΦOI:

MONAΣ METPHΣEΩΣ:

ΣN. 10. ΣRµJ)λ) ∆7σκ)υ Φαι-
στ)A - bκριTµατα.

ΣN. 11. 
ASτ)φερ?µεν).

Σ". 12. Fractal.

ΣN. 13. «Mασταµπp» T9φ)ς
τ)A ΦαραT.

σαρκ)φ9γ)ς
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1. Kυψ<λη κυκλTπει)ς.

2. Kυψ<λη :Eπ9νω Φ)Rρν)υ.

3. Kυψ<λη Abγ7σθ)υ.

4. Kυψ<λη Παναγ7ας.

5. Kυψ<λη K. Φ)Rρν)υ.

6. Kυψ<λη Λε?ντων.
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YOπ�υ κα4 eν γ�νωνται �να-
σκαφRς στ�ν Sλληνικ� γ? (ΣN. 14), �π�καλ,πτ�νται τ8τ�ι�ι
«Mυκηναϊκ�4» τ1φ�ι-µιµ@σεις τIν KυψελIν. �AπH τ�ν Kε-
ντρικ� `Eλλ1δα (Λ1ρισα-Π1ργα) aως τ�ν Πελ�π=ννησ�
(Mεσσην�α) κα4 τ2 νησι2 (`Eπτ1νησα, Kρ@τη, K,πρ�) Sκα-
τ�ντ1δες «θαλαµωτ�4» T3�υν <ρεθ?· �λλ2 κα4 uραV�ι πα-
ν1ρ3αι�ι «θ=λ�ι», Gπως Z «ΘησαυρHς τIν Mιν,ων» στHν
�Oρ3�µεν=, στH MαραθIνα κα4 κ1τω �πH νε�λιθικ�Oς �Cκι-
σµ�Oς (∆ιµ@νι 5-7 3ιλ. UτIν! D=5µ.), στ� M1λθη (4 3ιλ. UτIν,
D=7µ.).

TH κατ’ �ρ32ς περ�εργ� εLναι, Gτι παρ=µ�ιες κατασκευRς
�νευρ�σκ�νται συνε3Iς σR Gλα τ2 µ8ρη τ�5 κ=σµ�υ, �Iρλαν-
δ�α, ∆αν�α, �Aµερικ� κ.�. ̀Ως φα�νεται, Z π�λιτισµHς π�O κα-
τασκε,ασε τ4ς Kυψ8λες UNαπλbθηκε παγκ�σµ�ως κα4 µ1λι-

στα π�λO πρH τ�5 7.000 π.X., �φ�5 �X περ�φηµες θ=λ�ι-�Lκ�ι τ?ς X�ιρ�κ�ιτ�ας K,πρ�υ εLναι
τ�5 6.500 π.X. �Eπ4 τ8λ�υς π�ι�� τ4ς κατασκε,ασαν;

`O µ5θ�ς, G,τι κι’ eν λ8γmη, εLναι �ν1γκη ν2 �ναφ8ρεται
σR κ1τι (:παρκτ=), λ8γει Z Πλ1των. Kα4 �X YEλληνες T3�υν 4 κατακλυσµ�Oς (n3ι aνα κα4 θεϊ-
κ=), δηλ. πλ;ρεις καταστρ�φRς τ?ς Γ?ς, n3ι �πλIς π�λιτισµIν («Mα5ρα Xρ=νια» Gπως π.3. 300-
1000 µ.X.)· �τ�ι τ�5 Tυφω8ως, τ�5 �Ωγ,γ�υ, τ�5 ∆ευκαλ�ων�ς κα4 τ�5 ∆αρδ1ν�υ. Kα4 Z ̀ Hσ��-
δ�ς: «λ�γ�ν 3κκ�ρυφKσω» = µ5θ�ν �ληθινH θ2 πm? Uν συντ�µ��α, γι2 τ2 5 (!) γ8νη �νθρbπων,
«9ρFσε�ν, 5ργFρε�ν, 9=λκε�ν, !ρKων κα  σιδ/ρε�ν», τH ση-
µερινH (τ�υλ13ιστ� 3.300 UτIν). Kα4 τ2 4 α[τ�κατεστρ1-
φησαν «9ε.ρεσσιν ,π& σφετ�ρ[ησι δαµ�ντες... κατE γα(α κ9-
λυψεν» = κα4 9 γ? τ�Oς κ=λυψε! (eν πρ�λ1<αιναν ν2 κρ,-
ψ�υν / καλ,ψ�υν τ2 Uπιτε,γµατ1 τ�υς).

TH δι1γραµµα λ�ιπHν εLναι �πλH (∆ι9γρ. 7), �πλIς δRν
γνωρ�l�υµε τHν 3ρ=ν� t. Kα4 π�5 �X Tιτ1νες, �X Γ�γαντες,
π�5 �X K,κλωπες;

gAς Nεκιν@σ�υµε ν2 <ρ�5µε τ�Oς κατασκευαστRς τIν KυψελIν στ2 <1θη τ?ς Πρωτ�ϊστ�-
ρ�ας µR <1ση τ�Oς µ,θ�υς-λ=γ�υς �λλ2 κα4 τ� <�@θεια τ?ς ν�ηµατικ?ς µας γλbσσας. YOλα
�ρ3�l�υν �πH τHν T1νταλ� (υXHν τ�5 ∆ιHς) < τανταλ._ω=σε�ω! <τ=λας=α[τHς π�O κακ=παθε
�πH συµφ�ρ8ς. `O T. πρ�καλεV q<ριν κλ8<�ντας τ2 �γαθ2 κα4 δειπνIντας µR τH κρ8ας τ�5 παι-
δι�5 τ�υ (!) Π8λ�πα. TιµωρεVται µR Tλλειψη νερ�5/τρ�φ?ς (=πλ@ρης καταστρ�φ� π=ρων Γ?ς).
�Eκ τ�5 Π8λ�π�ς Z �Aτρε,ς. K=ρη τ�5 T. κα4 9 Nι=<η, γεννf τHν \Aργ� κα4 τHν ΠελασγH <πα-
λαι&ς/πελ&ς = σ�<αρ=ς, π�O εLναι γηγεν�ς («παλαι�9θων») τ?ς �Aρκαδ�ας. `O 3Iρ�ς τ?ς π1-
λαι �Aρκαδ�ας Uκτε�νετ� σR �πρ�σδι=ριστα πλ1τη (ACγ,πτ�υ π=λις, \Aρκη Φ�ιν�κης κ.p.).

`O �Aπ�λλ=δωρ�ς �ναφ8ρει: «3καλε(τ� κα  Πελασγ.α»· Z YIππυς: «πρ�σ�ληνας(!) τ�Xς �Aρκ=-
δας»· κα4 Z Παυσαν�ας περιγρ1φει τH γενεαλ�γικH δ8νδρ� τ�5 Π., στHν Zπ�V�ν «γα(α µ�λαιν’
5ν�δωκεν» (=τ�5 Nαν1δωσε τ�ν κατεστραµµ8νη Γ?, «�να θνητ&ν (=ν8�) γ�ν�ς εeη» (VII 14.8).
Kι α[τHς τ�Oς Tµαθε «π�ι/σασθαι καλF?ας κα  9ιτCνας». `O γι=ς τ�υ, Z Λυκ1ων, �δρυσε στ�ν
�Aρκαδ�α τ�ν «πρbτην π=λιν», τ�ν Λυκ�σ�,ρα <λFκη=φIς+fρ�ς, τHν π�λιτισµ=· 9 κ=ρη τ�υ
γεννf τH �Aρκ1δα <5ρκ�ω=�π�σ�<I κ�νδυν� → Qρκη = κι<bτι� θησαυρ�5 → Lat. arca = κι-
<ωτHς (!) → arcanum = µυστικ� κρ,πτη (Kυψ8λη;). `O Uγγ�ν=ς τ�υ A]πυρ�ς < αHπ�ς = κ�ρυφ�
λ=φ�υ, �π�κτf γι=, τHν K,ψελ� = κατασκευαστ�ς KυψελIν -�π�θηκIν. «KατακρFπτει 3ν κυ-
ψ�λ[η» (Πρ=δ. 5.92). `O λ=γ�ς-µ5θ�ς κα4 9 Uτυµ�λ�γ�α εLναι τυ3αVα; Λ8νε µ�α Xστ�ρ�α; gAς τ�ν
�π�καλ,ψ�υµε.

OI APKA∆EΣ - KYKΛΩΠEΣ:

ΠANTOY EΠI ΓHΣ:

ΣN. 14. Θ)λωτ)I καI θαλαµωτ)I
τ9φ)ι στ.ν kλληνικ. NPρ).

∆ι9γραµµα. 7. 
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9. Kυψ<λη «Θησαυρ)A :Aτρ<ως».

8. Kυψ<λη «Kλυταιµν;στρας».

6. Kυψ<λη «∆αιµ?νων».

PLAN

8,40
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I. Θ?λ)ς :OρN)µεν)A B)ιωτ7ας (:Oρλ9νδ)ς).

Θ?λ)ς Πτελε)A.

III. MαραθPν)ς.

V. 4Eργαν)υ.

VI. Kεφαλ)A (Kνωσ.ς).

VII.Θαλαµωτ.ς τ9φ)ς (:Iρλανδ7α).
IX. Mεγαλιθικ.ς
τ9φ)ς (∆αν7α)

IV. T9φ)ς τRπ)υ «Θ?λ)ς» (KRπρ)ς).
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OX τε3ν�λ�γικ�4 π�λιτισµ�4 τIν
Tιτ1νων κα4 λ�ιπIν :<ριστIν πρ�καλ�5ν π�λ8µ�υς/κα-
ταστρ�φRς περι<1λλ�ντ�ς. Στ�ν περ��δ� «T1νταλ�ς» 9
�νθρωπ=της δRν T3ει πλ8�ν τ4 ν2 φ1mη/πιm? κα4 Nαναρ3�-
lει τ� lω� µR τHν «Πελασγ=», π�O πρ�φυλ1σσει σR «κα-
λF?ας»11 G,τι π�λ,τιµ� �π8µεινε τIν «παλαιIν» �πH
�κτιν�<�λ�ες (;) σR εCδικ2 κτ�σµατα, τ4ς κυψ�λες. `O «Λυ-
κ1ων» Nαναϊδρ,ει τHν π�λιτισµH - «π�λιν», Z «�Aρκ2ς»
πρ�στατε,ει τ4ς pρκες = Kι<ωτ�Oς δειγµ1των(!) κα4 Z
«K,ψελ�ς» συντηρεV τ4ς Kυψ8λες-θησαυρ�Oς (Γραµµ.
Γρ. B: kupesolo = Kυψ8λη) (ΣN. 15). gAν εLναι κ1πως
Tτσι τ2 πρ1γµατα, eς συνε3�σ�υµε.

K1π�ι�ι, µfλλ�ν n3ι �X MυκηναV�ι, Nετρ,πησαν τ�Oς τε-
3νητ�Oς λ=φ�υς, pν�ιNαν τ2 τερ1στια στ=µια (840 µ.3), <ε-
<α�ως �πH τ� θ,ρα M τH τρ�γων� π�O oσαν σφραγισµ8να
µR φ,λλα µ�λ,<δ�υ γι2 πρ�στασ�α �πH �κτιν�<�λ�ες. Bρ?καν Tκπληκτ�ι G,τι Tκρυψε Z 3αµ8ν�ς
π�λιτισµHς κα4 τ2 κατ8στρεψαν �πH φ=<� M pγν�ια. OX MυκηναV�ι ]σως τ4ς N8θαψαν  Nαν1, τ4ς
στ=λισαν µR τ2 σ,µ<�λ1 τ�υς κα4 φ8ρθηκαν στ4ς Kυψ8λες µR σε<ασµ=. ̀ O Παυσαν�ας δRν τ4ς εLδε,
�φ�5 oσαν θαµµ8νες Uπ4 µι1µιση 3ιλιετ�α, aως Gτ�υ τ4ς Nανα<ρ�σκει Z Σλ?µαν κα4 �X λ�ιπ��.

ELναι «σεν1ρι�» Uπιστηµ�νικ?ς φαντασ�ας M τH τρ�µερH µυστικH τ?ς �νθρωπ=τητας, κατα-
3ωνιασµ8ν� στH ZµαδικH :π�συνε�δητ�; `H Tρευνα θ2 δε�Nmη.

Kα4 Z `Hσ��δ�ς στ� «Θε�γ�ν�α» Nεκινf �πH τ4ς M�5σες («ε"ρε$σαι τE τ’
3�ντα τE τ’ 3σσ�µενα πρ& τ’ 3�ντα... φων[* 'µηρε$σαι» = UNιστ�ρ�5ν τ2 τωριν1, τ2 µ8λλ�ντα κα4
παρελθ=ντα �λλ2 κρατIντας Gµηρ�-κεκρυµµ8ν� τH ν=ηµα). Kα4 Z Σωκρ1της µιλf γι2 τ2 M�υ-
σεVα Λ=γων· π�O εLναι Uνν8α, Gσες �X M�5σες. `Eνν8α κα4 �X Kυψ8λες τIν MυκηνIν – �Aρκα-
δ�ας, π�O τH UκτυφλωτικH φIς τ�5 κ1λλ�υς τ�υς εLναι UπιµελIς θαµµ8ν� στH 3Iµα. ∆Rν πρ�-
καλ�5ν τH δ8�ς-µεγαλεV� τIν Zµ�λ=γων τ�υς µνηµε�ων, τIν πυραµ�δων Γκ�lας, MεNικ�5. Πρ�-
<1λλ�υν τH M8τρ� κα4 τ�ν ACδx τIν �Aρκ1δων-ΠελασγIν-`Eλλ@νων, Uπι<1λλ�ντας τHν σε<α-
σµ=. �EµπρHς στ�ν τελει=τητα τ?ς µ�ρφ?ς-κατασκευ?ς µ8νεις pφων�ς· κα4 �φ�υκρ1lεσαι τ�ν
κραυγ� τIν «παµπαλα.ων», π�O Tκρυψαν UκεV τ2 κειµ@λι1 τ�υς, ν2 διασ3�lmη τ�ν :φ@λι� πρ�-
ειδ�π�ιIντας: π)τE πι9! Γι2 ν2 <γm? Uπ4 τ8λ�υς ψε,της Z σεµνHς ̀ Hσ��δ�ς, Z γνbστης α[τHς τ?ς
<λ1<ης τ�5 �νθρbπιν�υ Uγκεφ1λ�υ, Z �παισι=δ�N�ς: «κακ�$ δ’ �Tκ iσσεται 5λκ/» = στH κακH
δRν θ2 Tλθmη <�@θεια �πH π�υθεν1!

BIBΛIOΓPAΦIA

1. K. Kαρµιρ1ντl�ς, «Πελbρι� :π8ρθυρ� τ�5 Θ.A.», «∆», τ. 233.
2. N. Nικ�λα�δης, «Mελισσ�κ�µ�α».
3. I. Σταµατ1κ�ς, «ΛεNικHν �Aρ3αι�ελληνικ?ς Γλbσσης».
4. Παυσαν�ας, «K�ρινθιακ2» II, 16,5.
5. A. Wace, «Mycenae», σ. 81.
6. K. Kαρµιρ1ντl�ς, «E[παλ�νει� Gρυγµα», «∆», τ. 224.
7. W. Taylour, «The Myceneans» = (artificials mounts), σ. 69.
8. K. Kαρµιρ1ντl�ς, «`IερHς π�5ς κα4 ΓαλλικH µ8τρ�», «∆», τ. 205.
9. K. Kαρµιρ1ντl�ς, «TH Cδε�λ=γηµα Big-Bang, Fractals», «∆», τ. 230.
10. Π. Kα<<αδ�ας, «Πρ�ϊστ�ρικ� �Aρ3αι�λ�γ�α».
11. A. Π�υλιαν=ς, «ΣαρακατσαναV�ι, Z �ρ3αι=τερ�ς λαHς τ?ς E[ρbπης».

Kων. Kαρµιρ9ντZ)ς
�Aρ3ιτ8κτων

EΠIΛOΓOΣ:

MIA IΣTOPIA:

15055∆ΑΥΛ$Σ/234, ’I�,νι�ς 2001

ΣN. 15. LO :Aριστα()ς µE QρNα7α κυψ<λη.

Kυψ<λη.

KαλRJη
Σαρακατσανα7ων.



MMν UεNνpς

∆Gν µpς παρατpς rσυ9�υς! Π�ι�ς σ�$ εHπε, 1τι i9�υµε καµµιE σκ�ρδ�-
κα�λα, \ν γιν�ντ�υσαν �Oλυµπιακ�  5γCνες κα  µετE τριακ�σια πεν*ντα
9ρ�νια 5π& τ�ν κατ=ργησ/ τ�υς 5π& τ�Xς Xριστιαν�Fς; Kα  Qντε κα  γιν�-
ντ�υσαν... �EσF, ντG µG ντ�, πρ�πει νE τ& κ=ν[ης ?�Fκιν�; Kα  τ. δι=�λ� θ�λεις
νE µpς δε.J[ης µ’ αwτE τE δηµ�σιεFµατα; gOτι τ=9α 3πε?.ωσεν ' �Eλληνισµ&ς
κα  oστερα 5π& τ ς τ�σες φιλ�τιµες πρ�σπ=θειες π�X κατ�?αλαν �B 5µ�µπτ�υ
�θικ*ς κα  3γνωσµ�νης cλληνικ�τητας ?υ_αντιν�. µας αwτ�κρ=τ�ρες Θε�-
δ�σι�ς A´ κα B´ νE τ&ν 3Jαφαν.σ�υν; PακE (=µωρ�, παρE τ�(ς �E?ρα.�ις...)!
∆υστυ9ισµ�νε! T. σ�ι �Oλυµπιακ�  5γCνες ~ταν αwτ�., 1π�υ δGν 5γωνι_�-
ταν �Tτε vνας �E?ρα(�ς, π�X δGν ~ταν στ�ν cλλαν�δικ�ν 3πιτρ�π�ν �Tτε vνας
Xαναανα(�ς (Qντε κα  καν�νας Φ�.νικας) κα., τ& κυριKτερ�, π�X 3τελ�$ντ�
9ωρ ς τ�ν αwτ�πρ�σωπη εwλ�γ.α τ�$ Για9?�; Γι’ αwτ�Xς 1λ�υς τ�Xς λ�γ�υς,
5γ�ρι µ�υ, τE π*ρε στ& κραν.� κι ' Θε�δ�σι�ς B’ κι iστειλε τ&ν µεγ=λ� 3κπ�-
λιτιστ� �Aλ=ρι9� κα  δGν Qφησε λ.θ�ν 3π  λ.θ�υ σG Θ/?α, �Eλευσ(να, M�-
γαρα, K�ρινθ�, jAργ�ς, Σπ=ρτη, �Oλυµπ.α. ∆ηλαδ� ψιλ�πρ=γµατα... Γιατ.
\ν εH9ε στ�ν δι=θεσ/ τ�υ τE σηµερινE µ�σα, σ/µερα θE µιλ�Fσαµε γιE τ�ν
iρηµ� �Aττικ�?�ιωτ.ας κα  Πελ�π�νν/σ�υ.

Kι iπειτα 5π’ 1λα αwτE i9εις τ& θρ=σ�ς νE διαµαρτFρεσαι γιE τ�ν δ*θεν
λ�γ�κρισ.α τ�$ δηµ�σιεFµατ�ς τ�$ «∆αυλ�$» 5π& τ�ν κρατικ/ µας τηλε�-
ραση. Π�ι= λ�γ�κρισ.α, δικ� µ�υ; K=ν�υν π�τG λ�γ�κρισ.αν τ�ν σ/µερ�ν
!µ�ρα τE κρατικE καν=λια; �AπλCς �B Qνθρωπ�ι πρ�σπαθ�$ν νE πρ�στατ�-
ψ�υν τ&ν �Eλλην�9ριστιανικ& Π�λιτισµ�, π�X θεµελ.ωσε µG τ�σ� κ�π�, α�µα
κα  θυσ.ες ' 5ναντEµ-παπαντEµ gEλληνας �Aλ=ρι9�ς. Γι’ αwτ& 1,τι iρ9εται
σG 5ντ.θεση µG τ&ν �Eλληνικ& Π�λιτισµ�, τ& ψιλ�κ=ν�υν γαργ=ρα. Kατα-
λα?αιν�µαστε, ν�µ._ω... �AλλE κι 5π’ τ�ν Qλλη σG ρωτC: ~ταν σ�?αρ� εeδη-
ση ! 5νακ=λυψη τ*ς πλ=κας µG τE 0ν�µατα τCν 0λυµπι�νικCν µετE τ�ν 5πα-
γ�ρευσιν τ*ς τελ�σεως τCν �OλυµπιακCν 5γKνων; ΣιγE τE �=. Kα  σιγE π�X
δGν θE τ& 5π�σιωπ�$σαν. �Aν 1µως iγραφες τ&ν ?.�ν τ�$ 'σ.�υ Παταπ.�υ
(?�/θει= µας), τ�$ πρ�φ/τ�υ Mαλα9.α (πρ�σ�9� στ& X!) S iτι καλFτερ�ν
τ�$ γεν=ρ9η µας �A?ραEµ (�� τE 5γαθE εeθε νE i9ωµεν· 5µ/ν), f9ι µ�ν�ν δGν
θE σ�$ κ=νανε κ�νJες, 5λλE 3π  µ�ρες θE εH9ες τ_=µπα διαφ/µιση στ�ν πι&
3µπ�ρικ� _Kνη τ�$ πρ�γρ=µµατ�ς. T�λ�ς π=ντων... Awτ& νE σ�$ γ.ν[η µ=-
θηµα κα  νE καταλ=?[ης, 1τι δGν µπ�ρε(ς νE πα._[ης 5σFστ�λα µG τ&ν �Eλλη-
νικ& Π�λιτισµ& κα  τ ς 5J.ες τ�υ, 1ταν �B θεµατ�φFλακ�ς τ�υ 5γρυπν�$ν. Kα 
µ� Jε9νpς: ' Θε�δ�σι�ς εHναι κα  σ/µερα µ�γας κα  sγι�ς.

ΓιPργ)ς Πετρ?π)υλ)ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



µθ. :AρN7λ)N)ς

«�Aς 5λλ=Jωµεν τEς 9�ρδ=ς...» (K=λ?�ς), \ν πρ=γµατι θ�λ�υµε τ�ν 5λλαγ� τ�$
κ�σµ�υ. Awτ& iπραJαν �B 5ρ9α(�ι gEλληνες λυρικ�  κα  "δ.ως ' T�ρπανδρ�ς κι
' �Aρ9.λ�9�ς, µ’ 5π�τ�λεσµα τ�ν 3µφ=νιση RλυσιδωτCν 5ντιδρ=σεων, π�X κα-
τ�ληJαν στ�ν 5λλαγ� τ�$ τρ�π�υ _ω*ς κα  σκ�ψεως, στ�ν γ�ννηση τ*ς φιλ�σ�-
φ.ας κα  τCν 3πιστηµCν, στ�ν 5ν=δυση τ�$ πρ�σKπ�υ 5π’ τ�ν 5φ=νεια τ*ς τυ-
ραννικ*ς κ�ιν�τητ�ς κα  στ&ν 3κδηµ�κρατισµ& τCν π�λιτειCν. ∆ι�τι «! µετα?�λ�
τCν µ�ρφCν κα  τCν τρ�πων µ�υσικ*ς 'δηγε( στ�ν µετα?�λ� τCν θεµελιωδ�-
στερων π�λιτικCν ν�µων κα  τ�ν 5νατρ�π� τ*ς κατεστηµ�νης τ=Jεως πραγµ=-
των» (Πλ=των, «Π�λιτε.α» 424 c).

�O �Aρ9.λ�9�ς τ�$ Tελεσικλ��υς κα  τ*ς �Eνιπ�$ς γενν/θηκε στ�ν Π=ρ� περ 
τE µ�σα τ�$ 7�υ π.X. α"Cν�ς. �Aν κα  5ριστ�κρατικ�$ γ�ν�υς, 5ναγκ=σθηκε νE
µεταναστεFσ[η στ�ν Θ=σ� –! 'π�.α κατE τ&ν π�ιητ�, «σEν ρ=9η γαϊδ�υρι�$
,ψKνεται, στεφανωµ�νη µG ρ�υµ=νια» (5π. 20)– κα  3κε(θεν στ�ν Θρn=κη. ∆F-
σκ�λ�ς κα  "δι�ρρυθµ�ς Qνθρωπ�ς, δηµι�Fργησε πλε(στα πρ�?λ/µατα κα  συ-
γκρ�Fσθηκε µG 1λ�υς κα  γιE 1λα· σG µιE µ=9η τ�υ µ=λιστα µG τ�Xς Σ=ι�υς κιν-
δFνευσε νE σκ�τωθ[*. ΣKθηκε διE τ*ς φυγ*ς, πετKντας τ�ν 5σπ.δα τ�υ στ�Xς θ=-
µν�υς, πρpγµα γιE τ& 'π�(� 9λευ=σθηκε τE µ=λα 5π& τ�Xς 5ντιπ=λ�υς τ�υ, 1πως
' eδι�ς µpς πληρ�φ�ρε(: «Xα.ρεται κ=π�ι�ς Σ=ι�ς, π�X π�ταJα, µ� θ�λ�ντας,
τ�ν fµ�ρφη 5σπ.δα µ�υ στ�Xς θ=µν�υς. �Eγ| π=ντως σKθηκα· καθ�λ�υ δGν µG
ν�ι=_ει ! 5σπ.δα. EwθXς θ’ 5π�κτ/σω µιE π�λX πι& fµ�ρφη» (5π. 6)... Kατ�πιν
αwτ�$ τ�$ γεγ�ν�τ�ς π=ντως 3π�στρεψε στ�ν γεν�τειρ= τ�υ, 1π�υ π�ρασε τ&ν
,π�λ�ιπ� ?.�ν τ�υ κα  π=λι 3ν µ�σ]ω κλυδωνισµCν κα  κινδFνων, Wς πιστ&ς θε-
ρ=πων τCν M�υσCν 5λλE κα  τ�$ jAρεως: «E"µ  δ’ 3γ| θερ=πων µGν �Eνυαλ.-
�ι� Qνακτ�ς κα  M�υσ=ων 3ρατ&ν δCρ�ν 3πιστ=µεν�ς» (5π. 1). Σκ�τKθηκε σG
κ=π�ια µ=9η µG τ�Xς NαJ.�υς· «' δ�... 5π�κτε.νας 3ν τ[* µ=9η 3καλε(τ� Kαλ-
λKνδης...» (Πλ�Fταρ9�ς).

T& κ�σµ�ε.δωλ� τ�$ �Aρ9ιλ�9�υ τ& 9αρακτηρ._�υν ! τραγικ�τητα κα  ! 5ντι-
φατικ�τητα. �O π�ιητ�ς _[* σG µιE µετα?ατικ� περ.�δ�, κατE τ�ν 'π�.α �B πα-
ραδ�σιακGς 5J.ες 5µφισ?ητ�$νται, 3ν]C τE ν�α "δεKδη δGν i9�υν ε"σ�τι 'ρι�θε-
τηθ*. Φα.νεται 5π�κ�µµ�ν�ς 5π’ τ& παρελθ�ν, 1µως 0φε.λει συµµ�ρφωση στ�ν
παρ=δ�ση. OB π�λιτικGς καταστ=σεις εHναι 5σταθε(ς, 5φ�$ iµπ�ρ�ι κα  Qπ�ικ�ι
5ναστατKν�υν τ ς π�λεις, µετα?=λλ�ντας 'σηµ�ραι τ ς "σ�ρρ�π.ες κα  τE π�λι-
τικE σκηνικ=. gOλα εHναι ρευστE κα  �B Rπλ�( Qνθρωπ�ι ?ιKν�υν τ�ν κακ�δαι-
µ�ν.α τ�υς, κιν�Fµεν�ι µεταJX φ�?�υ κα  3λπ.δ�ς, 5φ�$ καταδυναστεF�νται
5π& 5νKτερ�ς τ�υς δυν=µεις. �O π�ιητ�ς µπ�ρε( νE 3κφρ=_[η τE πρ�σωπικ= τ�υ
α"σθ/µατα κα  συναισθ/µατα, τ�Xς πρ�σωπικ�Fς τ�υ στ�9ασµ�Fς, τ ς πρ�σω-
πικ�ς τ�υ 3πιδιKJεις· 1µως αwτE i9�υν  πλ/ρη 5π/9ηση στ&ν κ�σµ� κα  3κπη-
γ=_�υν 5π& τ&ν κ�σµ�, ' 'π�(�ς τE υB�θετε( κα  τE τραγ�υδε(. «Π=ντα <λ�ιπ&ν>
τF9η κα  µ�(ρα 5νδρ. δ.δωσι» (5π. 16). �Eπ�µ�νως «1λ’ Qφην� τα στ�Xς θε�Fς·
π�λλGς φ�ρGς σηκKν�υν 5νθρKπ�υς 5π’ τ ς συµφ�ρGς στ� µαFρη γ* πεσµ�ν�υς,
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Qλλες φ�ρGς γκρεµ._�υνε κι 5ν=σκελα τ�Xς ρ.9ν�υν αwτ�Xς π�X στ�κ�ται γερ=»
(5π. 58). AwτE δGν σηµα.ν�υν, 1τι ' π�ιητ�ς καταφ=σκει στ�ν µ�ιρ�λατρ.α,
5φ�$ 5π’ τ�ν Qλλη διδ=σκει, 1τι «τE π=ντα 5π�κτCνται µG κ�π�υς κα  σκληρ�
µελ�τη» (5π. 6). jAλλωστε «�B θε�  µpς 9=ρισαν κα  τ�ν δFναµη τ*ς καρτερ.ας»
(5π. 9), mστε «νE κρατ�$µε τ& µ�τρ� στ ς 9αρGς κα  στ ς λFπες µας» (5π. 66) κα 
«νE µ�ν 3πιτρ�π�υµε στ&ν cαυτ� µας νE κλα(µε σEν γυνα(κες» (5π. 9).

�O �Aρ9.λ�9�ς 5ντλε( τE θ�µατ= τ�υ 5π& τ�ν φFση, 5π& τ�ν κ�ινωνικ� κα  π�-
λιτικ� _ω/, 5π& τ ς δραστηρι�τητ�ς τ�υ Wς π�λεµιστ�$, 5π& τE συµπ�σια, 5π&
τ�Xς iρωτ�ς τ�υ... �H Qγρια κα  Qγ�νη Θ=σ�ς, 1π�υ «συν�κλιναν 1λες �B κακ�-
δαιµ�ν.ες τCν �Eλλ/νων»· ! τρικυµισµ�νη θ=λασσα, π�X πρ�καλε( τρ�µ� στ�ν
ψυ9� –«κι9=νει δ’ 3J 5ελπτ.ης φ�?�ς» (5π. 54)· �B µαται�τητες κι ! 3J�υσιαστι-
κ�τητα τCν 5νθρKπων, π�X τ&ν 5φ/ν�υν 5δι=φ�ρ�– «δGν µG ν�ι=_�υν τE πλ�F-
τη, �Tτε π�θC τ�ν 3J�υσ.α τCν τυρ=ννων» (5π. 25)· ' 5τελ�σφ�ρ�ς iρωτ=ς τ�υ
µG τ�ν Nε�?�Fλη κι ! 3πι�ρκ.α τ�$ πατ�ρα της, π�X πρ�δωσε τ& «ψωµ  κι Rλ=-
τι π�F ’φαγαν» κα  δι�λυσε τ&ν 5ρρα?Cνα τ�υς· τE συµπ�σια, 1π�υ 3µπνε�ταν
κα  συν�θετε γλυκ�Xς σκ�π�Xς τ�$ B=κ9�υ (5π. 77)· �B παρ=σιτ�ι τCν συµπ�σ.ων,
π�X «! κ�ιλι= τ�υς τ�Xς κ=νει 5δι=ντρ�π�υς» (5π. 78)· τE γηρατει=, π�X φ�ρ-
ν�υν «ρυτ.δες σEν 9αρ=δρες» (5π. 188)· �B νεκρ�., π�X «εHν’ 5ν�ντιµ� νE τ�Xς
ντρ�πι=_[ης» (5π. 64), 5π�τελ�$ν µερικE 5π& τE θ�µατ= τ�υ.

�O π�ιητ�ς ~ταν 9αρισµατικ&ς κα  µ�ρφωµ�ν�ς, 5λλE κα  εw�Jαπτ�ς, εTθικτ�ς
κα  3κδικητικ�ς: «1π�ι�ν µG ?λ=ψ[η τριπλp θE τ�$ τ’ 5νταπ�δKσω»· πρ�π=ντων
1µως ~ταν σαρκαστικ&ς κα  φαρµακ�γλωσσ�ς. Λ�γεται, 1τι τ�σ� ' Qρ9�ντας
τ�$ νησι�$ Λυκ=µ?ης 1σ� κι �B τρε(ς κ�ρες τ�υ αwτ�κτ�νησαν, µ� 5ντ�9�ντας
τE καυστικE δ/γµατα τ�$ 5ρρα?ωνιαστικ�$ π�X Jεγ�λασαν. �Aπ’ τ�ν σ=τυρ= τ�υ
δGν γλFτωσαν µ/τε �B φ.λ�ι τ�υ �Tτε κι ' eδι�ς ' cαυτ�ς τ�υ. Owδε ς θE 3γνKρι-
_ε, 1τι ! µητ�ρα τ�υ ~ταν δ�Fλη κι αwτ&ς �.ψασπις κα  µ�ι9�ς, \ν δGν τE iγρα-
φε ' eδι�ς!..

�O �Aρ9.λ�9�ς εHναι ' δηµι�υργ&ς τ*ς "αµ?ικ*ς π�ι/σεως, πρCτ�ς αwτ&ς 3γκα-
τ�λειψε τ& δακτυλικ& cJ=µετρ� κα  ε"σ/γαγε τ& "αµ?ικ& τρ.µετρ� κα  τ& τρ�-
9αϊκ& τετρ=µετρ�. �Eφε$ρεν 3π.σης τ�ν «παρακατα?�λ�ν» κα  vνα Qλλ� στι-
9�υργικ& εHδ�ς, π�X τ& �ν�µασε «3π]ωδ�ν». jEγραψε 3λεγε(ες, 3πιγρ=µµατα,
oµν�υς κα  πιθαν&ν διθυρ=µ?�υς· διακρ.θηκε 1µως στ ς 3π]ωδ�Xς κα  στ�Xς "=µ-
?�υς, 1πως κα  στE τετρ=µετρα κα  τE «5συν=ρτητα» (µ�τρα 3π.σης πρ�σωπικ*ς
τ�υ 3µπνεFσεως).

ΠαρE τ& 1τι δGν σKθηκαν παρE µ�ν� 5π�σπ=σµατα τCν π�ιηµ=των τ�υ, 3ν τ�F-
τ�ις εHναι δυνατ& νE διακρ.ν�υµε τ�ν δFναµη κα  τ�ν πρωτ�τυπ.α τCν στ.9ων
τ�υ, vνεκα τCν 'π�.ων τ�σ� π�λX θαυµ=σθηκε· �B 5ρ9α(�ι µ=λιστα τ&ν θεω-
ρ�$σαν Wς "σ�στ=σι�ν τ�$ �Oµ/ρ�υ· �B νεKτερ�ι µελετητGς θεωρ�$ν τ�ν 5πKλεια
τCν π�ιηµ=των τ�υ Wς συµφ�ρ=. M�ν� 5π& τ�ν µετρικ/ τ�υ γλCσσα µπ�ρ�$µε
ν’ 5ντιληφθ�$µε τ�ν πρωτ�τυπ.α κα  τ�ν δηµι�υργικ/ τ�υ δFναµη. �H γλCσσα
τ�υ ~ταν 3κε.νη τ*ς καθηµεριν*ς _ω*ς, µG λ�Jεις πεπαλαιωµ�νες κα  π�λλ=κις
λησµ�νηµ�νες, π�X �B λεJικ�γρ=φ�ι 3ν.�τε δυσκ�λως τ ς 3Jηγ�$ν.

Σαρ9ντ)ς Π@ν
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Θ2 oταν �δ,νατ� ν2 παρ�υσιασθ�5ν α[τ2 τ2 Sλληνικ2 Jν=µατα στHν �ντ�π�-
δα σ3εδHν τ?ς `Eλλ1δ�ς 3ωρ4ς τ�ν Uπ4 τ=π�υ παρ�υσ�αν �νθρbπων πρ�ερ3�µ8-
νων Uκ τ?ς Kρ@της.

\Aρα τ2 τρ�α �ρ3ικ2 δεδ�µ8να εLναι τ2 Xερ2 M �X να�4 µR τ2 Sλληνικ2 Jν=-
µατα, �X λατρευτικRς παραδ=σεις τIν `Eλλ@νων κα4 9 γραφ@, π�O σR πρbτη
φ1ση �π�δεικν,�υν τ�ν πραγµατικ� παρ�υσ�α τIν �ρ3αι�τ1των `Eλλ@νων
Uκ τ?ς Kρ@της στ2 νησι2  τIν Παγ3α�ων.

ΣτH πρ�ηγ�,µεν� τε53�ς τ�5 «∆» παρ�υσι1σαµε Gλες τ4ς πλη-
ρ�φ�ρ�ες τIν �ρ3α�ων συγγραφ8ων τ4ς σ3ετικRς µR τHν παν1ρ-
3αι� Uπ�ικισµH τ?ς �Iνδ�νησ�ας κα4 τ?ς Π�λυνησ�ας �πH YEλλη-
νες κα4 ταυτ�σαµε τ2 νησι2 µR τ4ς σηµερινRς Jν�µασ�ες τ�υς. `O
δια3ωρισµHς τIν στ�ι3ε�ων Uκε�νων, τ2 Zπ�Vα διασ{bl�νται �πH
τ�Oς �ρ3α��υς YEλληνες, �π�σκ�πεV στ� θεµελ�ωση τIν <1σεων
γι2 τHν πρ�σδι�ρισµH τ�5 <1θ�υς τ�5 3ρ=ν�υ, καθ’ Gν Tλα<αν
3bραν τ2 γεγ�ν=τα τ?ς Uπ�ικ�σεως τIν ν@σων τIν Παγ3α�ων
�πH παν1ρ3αι�υς YEλληνες. T2 τρ�α πρIτα δεδ�µ8να εLναι: `H
παρ�υσ�α στH 3Iρ� τ?ς Παγ3α�ας να�5 �φιερωµ8ν�υ στHν ∆�α,
τHν Uπ�ν�µαl=µεν�ν Tριφ,λι�ν. `Oµ��ως SνHς ψηλ�5 <�υν�5 M
nρ�υς, Jν�µαl�µ8ν�υ «Θρ=ν�ς τ�5 O[ραν�5», π�O �ργ=τερα,
Gταν στ�ν Παγ3α�α oλθε Z ZεOς µR τ�Oς Kρ?τες, µετων�µ1στη-
κε «TριφFλι�ς jOλυµπ�ς» Uκ τ�5 Xδρυθ8ντ�ς στ�ν Παγ3α�α Xε-
ρ�5 τ�5 Tριφυλ��υ ∆ι=ς. ̀ H 3ρ@ση τ?ς κ�ρυφ?ς SνHς ψηλ�5 <�υ-
ν�5 M nρ�υς T3ει pµεση σ38ση µR τH θρ=ν� τIν θεIν τ�5 `Eλλη-
νικ�5 Πανθ8�υ, τHν \Oλυµπ�ν τ?ς `Eλλ1δ�ς, κα4 γι’ α[τH Tλα<ε
τH nν�µα \Oλυµπ�ς �πH YEλληνες �π��κ�υς.

H ΠANAPXAIH EhAΠΛΩΣH
EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ-ΓPAΦHΣ

ΣE IN∆ONHΣIA-ΠOΛYNHΣIA
OT µαρτυρ)ες τUν !ρ+α)ων συγγραφ8ων

κα# R ]ρευνα τ�G καθηγητ$ N. Γι�[εφσ�ν
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`H 3ρ�ν�λ�γικ� κατ1ταNη τIν �ντιστ��3ων δεδ�µ8νων θ2 διερευνηθm? πιH κ1-
τω. T2 :π=λ�ιπα στ�ι3εVα, π�O �ν1γ�υν τ2 γεγ�ν=τα τ?ς Παγ3α�ας σR µ�α �ρ3αι-
=τατη 3ρ�νικ� περ��δ�, πρ�8ρ3�νται �πH τ2 λεγ=µενα τ�5 ∆ι�δbρ�υ τ�5 Σικε-
λιbτ�υ, σ,µφωνα µR τ2 Zπ�Vα:

�X XερεVς διηγ�5νται, Gτι τH γ8ν�ς τ�υς κατ1γεται �πH τ�Oς Kρ?τες, π�O
uδηγ@θηκαν στ�ν Παγ3α�α :πH τ�5 ∆ι=ς, Gταν α[τHς <ασ�λευε τIν �νθρb-

πων τ?ς �Cκ�υµ8νης·

3ρησιµ�π�ι�5ν τ�ν ]δια γλIσσα, κα4 τ2 περισσ=τερα �ντικε�µενα διατη-
ρ�5ν τ2 κρητικ1 τ�υς Jν=µατα·

τ�ν συγγ8νεια πρHς τ�Oς Kρ?τες κα4 τ�ν �γ1πη τ�υς γι2 α[τ�Oς τ4ς πα-
ρ8λα<αν �πH τ�Oς πρ�γ=ν�υς τ�υς, �X Zπ�V�ι συνε3Iς µετα<�<αlαν τ4ς πα-

ραδ=σεις α[τRς (τ?ς Kρ@της) στ�Oς �π�γ=ν�υς τ�υς·

πρHς �π=δειNη τIν πρ�ηγ�υµ8νων Tδει3ναν τ4ς UπιγραφRς κα4 Tλεγαν Gτι
τ4ς Tγραψε Z Zε,ς, τHν καιρH π�O l�5σε µR τ�Oς �νθρbπ�υς κα4 �δρυσε τH

να=·

στ� µ8ση τ�5 να�5 :π1ρ3ει 3ρυσ? στ@λη, στ�ν Zπ��α εLναι 3αραγµ8να Xε-
ρ�γλυφικ2 γρ1µµατα, δι2 τIν Zπ��ων UNιστ�ρ�5νται �X πρ1Nεις τ�5 O[ρα-

ν�5 κα4 τ�5 ∆ι=ς.

Π8ραν τIν �νωτ8ρω παραδ�δ�νταν στ�Oς Uπιγ=ν�υς �πH τ�Oς πρbτ�υς µετα-
ν1στες Uκ Kρ@της, κα4 στ� συν83εια �πH τ�Oς πρbτ�υς �π�γ=ν�υς τ�υς, �X πα-
ραδ=σεις τIν φυλIν τ?ς πατρ�δ�ς κα4 τ2 δι1φ�ρα �θη κα4 Tθιµα τ?ς �Cκ�γ8νει-
ας κα4 τ?ς κ�ινων�ας. ∆ιηγ�5ντ�, πxς �πH τ�ν Kρ@τη, π�O <ρισκ=ταν στ� «Mε-
γ1λη Θ1λασσα» (στ� Mεσ=γει� Θ1λασσα), ταN�δευσαν πρHς τ�ν A]γυπτ� κα�,
�φ�5 π8ρασαν τHν π�ρθµH τ�5 σηµεριν�5 Σ�υ8l, δι8<ησαν aνα µεγ1λ� σR µ?κ�ς
στενH κ=λπ�, τ�ν σηµεριν� �Eρυθρ2 Θ1λασσα (Jλ. N9ρτες στ. πρ)ηγ)Rµεν)
τεAN)ς τ)A «∆»). Mετ1, πxς Tφθασαν στ�ν �ν�ικτ� θ1λασσα τ�5 σηµεριν�5 �Iνδι-
κ�5 �κεαν�5, πxς Tστριψαν πρHς �νατ�λ2ς κα4 �κ�λ�υθbντας τ4ς �κτRς τ?ς στε-
ριfς Tφθασαν στ�ν πατρ�δα τIν Παγ3α�ων. ELναι <8<αι�ν, Gτι π�λλ�4 Uκ τIν ν8-
ων �π�γ=νων θ2 εL3αν �π�ρ�ες κα4 Uρωτ@σεις γι2 π�λλ2 θ8µατα κα4 δι1φ�ρες
λεπτ�µ8ρειες. M�α συγκεκριµ8νη Uρbτηση θ2 oταν, πIς θ2 µπ�ρ�5σε κανε4ς ν2
Uπιστρ8ψmη στ�ν µητρ�π�λιτικ� πατρ�δα. `H στερε=τυπη �π1ντηση σR α[τ� θ2
oταν: π�ρε�α �ντ�στρ�φη πρHς τ�ν π�ρε�α τ�5 Uρ3�µ�5. �εκινbντας �πH τ�ν
Παγ3α�α 9 πρbτη π�ρε�α εLναι πρHς δυσµ2ς Uπ4 �ρκετRς 9µ8ρες, µ83ρι ν2 συνα-
ντ@σ�υν τ�ν ε]σ�δ� τ�5 µεγ1λ�υ κα4 στεν�5 κ=λπ�υ, Gπ�υ Tπρεπε ν2 στρ�ψmη κα-
νε4ς πρHς <�ρρfν, ν2 διαπλε,σmη τHν π�ρθµH τ�5 Σ�υRl κα4 ν2 UN8λθmη στ� Mε-
σ=γει� Θ1λασσα· µετ1, µR <�ρει�δυτικ� κατε,θυνση, ν2 φθ1σmη στ�ν πατρ�δα, τ�ν

ε.

δ.

γ.

J.

α.
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Kρ@τη. Στ�ν παρ1κτια διαδρ�µ� Gµως τ?ς Uπιστρ�φ?ς καραδ�κ�5σε τH λ1θ�ς
τ?ς στρ�φ?ς πρHς <�ρρfν στH στενH pν�ιγµα τ�5 Περσικ�5 K=λπ�υ, τHν Zπ�V�
δRν εL3αν �νακαλ,ψει �X πρIτ�ι pπ�ικ�ι Uκ Kρ@της.

`O Σπ. ∆ηµητρ1κ�ς στ�ν «Παγκ=σµια Γεωγραφ�α» (Uκδ. K�υτσ�υµπHς 1973,
σελ. 179) �ναφ8ρει περ4 τ�,τ�υ: «jEναντι τ*ς ν�τι�δυτικ*ς 5κτ*ς τ*ς Σ�υµ=τρας
,π=ρ9ει µ.α Rλυσ.δα 3πιµ/κων νησιCν, π�X 0ν�µ=_�νται κατE σειρEν 5π& τE
?�ρει�δυτικE πρ&ς τE ν�τι�ανατ�λικE Σιµελ�$, Nι=ς, Mπατ�$, Σιµπερ�Fτ, N.
κα  B. Παγκ=ι (M Παγκα4 M Παγ3α4) κ.Q. EHναι 5ρκετE πυκν�κατ�ικηµ�να, κα 
γνωστ�τερ� εHναι ! NιEς λ�γ]ω τCν π�λλCν ε,ρηµ=των cν&ς 5ρ9α.�υ Mεγαλιθι-
κ�$ π�λιτισµ�$». �Aν1λ�γα �γ1λµατα σR nγκ�, Gπως γρ1φει Z Robert Charroux
στH <ι<λ�� τ�υ «�ε3ασµ8ν�ι K=σµ�ι» (µετ. M. Bερ8ττας, Uκδ. �Ωρ=ρα 1982, σελ.
197 κα4 201), «?ρ�θηκαν στ& νησ  T�γκατ=µπ�υ, στ& 5ρ9ιπ�λαγ�ς T�γκα (τ�5 ν�-
τι�ανατ�λικ�5 ECρηνικ�5 �Ωκεαν�5), στE ν�τια τ�$ συµπλ�γµατ�ς τCν νησιCν
Σαµ�α, καθ|ς κα  στE νησιE τ�$ Π=σ9α cκατ�ντ=δες 5γ=λµατα µεγ=λ�υ fγκ�υ,
π�X 5ντιπρ�σωπεF�υν τ& µεγαλFτερ� αeνιγµα τ*ς 5ρ9αι�λ�γ.ας». M@πως �X
Kρ?τες στ2 �ρ3ικ2 UNερευνητικ2 ταN�δια µετ2 τIν CθαγενIν µαθητIν τ�υς Παγ-
3α�ων κα4 �Iνδ�νησ�ων UN8δραµαν µ83ρις UκεV κα4 pφησαν δε�γµατα τ?ς UκεV πα-
ρ�υσ�ας τ�υς, Zπ=τε τ2 �γ1λµατα τ�5 T�γκατ1µπ�υ κα4 τ�5 Π1σ3α T3�υν pµε-
ση σ38ση µR τ2 �γ1λµατα π�O κατασκευ1σθηκαν κα4 <ρ8θηκαν στH νησ4 τ?ς Nι1-
δ�ς, π�O �ναφ8ρθηκε πιH π1νω; T=τε τH νησ4 Nι2ς T3ει pµεση σ38ση µR τ�ν Παγ-
3α�α, Gπ�υ πρωτ�εγκαταστ1θησαν �X Uκ Kρ@της pπ�ικ�ι. ∆ι=τι κα� UκεVνα π�O
κατασκευ1στηκαν στ�ν Παγ3α�α (M στ�ν Nι1δα) oσαν τ2 «5Jι�θαFµαστα γιE τ�ν
παλαι�τητ= τ�υς κα  τE µεγ=λα σG fγκ� κτ.σµατα», Gπως λ8γει Z ∆ι=δωρ�ς κα4
Z A. Σταγειρ�της (Jλ. πρ)ηγ)Rµεν) τεAN)ς). M@πως α[τ� εLναι 9 λ,ση τ�5 «µε-
γαλFτερ�υ α"ν.γµατ�ς τ*ς 5ρ9αι�λ�γ.ας».

Mετ8φεραν �κ=µη τ2 σπ�υδαι=τερα Uφ=δια τ?ς φυλ?ς τ�υς, τ� γλIσσα, τ�
γραφ� κα4 τ2 κρητικ1 τ�υς Jν=µατα, τ2 Zπ�Vα συναπ�κ�µ�l�νται µR τ4ς �π�-
σκευRς �πH τHν aνα τ=π� στHν pλλ� µ=ν� �πH τ�Oς �νθρbπ�υς τ?ς ]διας φυλ?ς,
γιατ4 τ2 T3�υν µ8σα τ�υς κα4 τ�Oς <αρα�ν�υν uς κληρ�ν�µι2 κα4 n3ι uς κατα-
ναγκαστικ2 φ�ρτ�α. ̀ H �γ1πη τIν Παγ3α�ων πρHς τ�Oς Kρ?τες Nεκιν1ει �πH τ�
συγγ8νεια, τ�ν Zπ��αν �X πρ=γ�ν�ι (Sκ1στης γενεfς τIν Παγ3α�ων) µετα<�<α-
lαν συνε3Iς στ�Oς µεταγεν8στερ�,ς τ�υς δι2 τIν παραδ=σεων, �στε ν2 φθ1-
σ�υν στ�ν Uπ�3@ τ�5 E[ηµ8ρ�υ. T2 πρ�ηγ�,µενα �π�τελ�5ν µ�α καθαρ� κα4

�EκεV Z ZεOς κα4 �X Uκ Kρ@της pπ�ικ�ι µετ8φεραν τ2 π�λιτιστικ2 στ�ι3εVα
τ?ς Uπ�3?ς Uκε�νης, �τ�ι τ� λατρε�α τIν θεIν τ?ς πατρ�δας τ�υς. \EφτειαNαν
κα4 pφησαν µεγαλ�πρεπ? κτ�ρια µR 3�νδρ�Oς κ��νες, µR �ν1γλυφες παρα-
στ1σεις UNαιρετικ?ς τ83νης. �Eπ�σης TφτειαNαν �Nι=λ�γα �γ1λµατα τIν θεIν,
UNαιρετικ2 γι2 τ�ν τ83νη τ�υς κα4 �Nι�θα,µαστα γι2 τHν nγκ� τ�υς.
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πραγµατικ� �λ@θεια κα4 δRν εLναι �π�κυ@µατα φαντασ�ας, Gπως θ2 µπ�ρ�5σε
ν2 σκεφθm? κανε�ς. ∆ι=τι µR τ�ν <�@θεια τIν CθαγενIν Παγ3α�ων κα4 �ΩκεανιτIν
κατ’ �ρ32ς κα4 �ργ=τερα κα4 τIν pλλων γ,ρω φυλIν κα4 τIν Mαλα�ων, στ�Oς
Zπ���υς �X Kρ?τες µετ8δωσαν τ�ν τ83νη τ?ς ναυπηγικ?ς κα4 τ?ς ναυσιπλ��ας,
�φ�5 oσαν �X πρIτ�ι pνθρωπ�ι π�O ταN�δευσαν σR �ν�ικτ� θ1λασσα �κεαν�5,
9 Sλληνικ� γλIσσα διεδ=θη σR Zλ=κληρ� τHν ECρηνικH �κεαν=, Gπ�υ σR π�λλ2
σηµεVα UNακ�λ�υθεV ν2 :π1ρ3mη κα4 σ@µερα (<λ. κατωτ8ρω). OX CθαγενεVς MαλαV�ι
κα4 �X pλλες γειτ�νικRς φυλRς τ?ς σηµεριν?ς �Iνδ�νησ�ας στ� συν83εια τ�5 3ρ=-
ν�υ κατ8στησαν τρ�µερ�4 ναυτικ�4 Gλ�υ τ�5 ECρηνικ�5, Gπως γρ1φει 9 Παγκ=-
σµια Λα�γραφικ� κα4 Γεωγραφικ� �Eγκυκλ�παιδε�α (σελ. 127): «στ ς 5κτGς τ*ς
Σ�υµ=τρας κα  τ*ς Mαλαισ.ας 3ναυπηγ�$σαν τ�Xς στ�λ�υς τ�υς πρ ν 5π& 9ι-
λι=δες 9ρ�νια (π=σες 3ιλι1δες 3ρ=νια πρ4ν �ραγε;)». T�ν πληρ�φ�ρ�α α[τ� τ�
συµπληρbνει 9 ]δια Uγκυκλ�πα�δεια (στ4ς σελ. 128-129): «OB Mαλα(�ι εHναι !
κατ’ 3J�9�ν νησιωτικ� κα  ναυτικ� φυλ/. �EγνKρι_αν  νE ταJιδεF�υν σG 5π�-
στ=σεις 9ιλι=δων µιλ.ων (Gπως κα4 �X Kρ?τες), 9ωρ ς νE ?λ�π�υν e9ν�ς Jηρpς
κα  iφθαναν µ�9ρι τ� Mαδαγασκ=ρη, τE νησιE τ*ς Xα?=ης κα  τ�ν Π�λυνησ.α.
∆ηλαδ� σG 5π�στ=σεις 3.000 vως 8.000 µιλ.ων 5π& τ�ν Mαλαισ.α κα  τE γFρω νη-
σι=. gOλα αwτE 3γ.ν�ντ� πρ ν 5π& 9ιλι=δες 9ρ�νια». �Aφ�5 �X δ1σκαλ�� τ�υς
Kρ?τες εL3αν �δη ταNιδ8ψει �πH τ�ν Kρ@τη τ?ς Mεσ�γε��υ Θαλ1σσης µ83ρι τ�ν
Παγ3α�α κα4 τ�ν �Iνδ�νησ�α, διαν,σαντες µ�α �π=σταση ]ση µR 9.000 3ιλι=µετρα
(M 5.000 µ�λια), oταν Sπ=µεν� �X µαθητ8ς τ�υς Mαλα�σι�ι κα4 �Iνδ�ν@σι�ι ν2 τ�Oς
Nεπερ1σ�υν στ2 κατ�ρθbµατα τ?ς ναυσιπλ��ας. ∆Rν �π�κλε�εται Gµως µερικ2
�πH τ2 πρIτα ταN�δια τ�υς ν2 Uγ�ν�ντ� :πH τ�ν Uπ�<λεψη κα4 καθ�δ@γηση τIν
KρητIν. A[τ�4 εLναι �X µεταφ�ρεVς τ?ς Sλληνικ?ς γλbσσας κα4 τ?ς γραφ?ς, π�O
Tµαθαν �πH τ�Oς πρbτ�υς Kρ?τες µεταν1στες, σR Gλ� τHν ECρηνικH �κεαν=. ∆ι=-
τι Z πιH πρ=σφ�ρ�ς τρ=π�ς ν2 ταNιδε,σmη 9 �π�στ�λ� τ�5 ∆ιHς Zπωσδ@π�τε oταν
τ2 πλ�Vα, κα4 τH µ=ν� δρ�µ�λ=γι� π�O �κ�λ�,θησε oταν Kρ@τη - A]γυπτ�ς -
�Eρυθρ2 Θ1λασσα - �IνδικHς �ΩκεανHς - Παγ3α�α (κ1π�υ στ� σηµεριν� περι�3�
τ?ς Σ�υµ1τρας). A[τ� oταν 9 πρbτη δι8λευση τIν �νθρbπων δι2 τ�5 π�ρθµ�5
τ?ς �Aρσιν=ης (σηµεριν�5 Σ�υRl) µR <1ση τ4ς :π1ρ3�υσες πληρ�φ�ρ�ες τIν
�ρ3α�ων συγγραφ8ων (<λ. «∆», τ=µ�ν 2000).

YEνα πρIτ� δεVγµα τ?ς Sλληνικ?ς γλbσσας κα4 γραφ?ς (Γραµµικ?ς A) �νευ-
ρ8θη στ� Γκλ�lRλ τ?ς Γαλλ�ας, 9 Zπ��α 3ρ�ν�εντ�π�σθηκε στ� Mαγδαληνα�α
περ��δ� (�πH 13.000 µ83ρι 8.000 πρH Xριστ�5, Gπως �π�δεικν,εται στ� σελ. 169
τ�5 <ι<λ��υ µ�υ «�H �Aνα9ρ�ν�λ�γηση τ*ς Πρ�ϊστ�ρ.ας κυρ.ως µG ?=ση τ ς
5στρ�ν�µικGς πληρ�φ�ρ.ες 5ρ9α.ων συγγραφ�ων», Tκδ. «∆αυλHς» 1999). �Aλλ2
στ�ν Παγ3α�α �νευρ8θη γραφ� µR Xερ�γλυφικ2 γρ1µµατα, Gπως �ναφ8ρθηκε
πιH π1νω. T�5τ� :π�δηλbνει σαφ8στατα, Gτι 9 Uφε,ρεση τ?ς `Iερ�γλυφικ?ς
Γραφ?ς κα4 9 UN8λιN@ της σR Γραµµικ� Γραφ� A πρ�ηγεVται τ�5 Tτ�υς 8.000 πρH
Xριστ�5. `H �π=σταση τ?ς Γκλ�lRλ �πH τ�ν Kρ@τη εLναι περ�π�υ 2.300 3ιλι=µε-
τρα, τ2 Zπ�Vα δRν Uµπ=δισαν τ�Oς Uπ�ικιστRς Uκε�νης τ?ς Uπ�3?ς ν2 Uκδρ1µ�υν
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πρHς τ� δ,ση, φ8ρ�ντας µαl� τ�υς κα4 τ4ς π�λιτισµικRς παρακαταθ?κες τ�υς.
`Eπ=µεν� εLναι, Gτι 9 πρHς �νατ�λ2ς Uπ8κταση κα4 δι1δ�ση τ?ς γλbσσας κα4 τ?ς
Xερ�γλυφικ?ς γραφ?ς τIν KρητIν (τ?ς ̀ Eλλ1δ�ς) σR �π=σταση περ�π�υ 9.000 3ι-
λι�µ8τρων M 5.000 µιλ�ων πρ�ηγεVται τ?ς �νωτ8ρω 3ρ�ν�λ�γ�ας, Uπειδ� 9 `Iερ�-
γλυφικ� Γραφ� πρ�ηγεVται τ?ς Γραµµικ?ς Γραφ?ς A.

`H σηµεριν� Xστ�ρ�α παρ�υσι1lει στH πρ�σκ@νι� τρεVς `Iερ�γλυφικRς Γραφ8ς,
τ�ν Kρητικ@, τ�ν ACγυπτιακ� κα4 τ�ν Σ�υµεριακ@, 3ωρ4ς �[σιαστικ� 3ρ�ν�λ�-
γικ� κατ1ταNη. Θ2 oταν uφ8λιµη µ�α σ3ετικ� �ναl@τηση µερικIν στ�ι3ε�ων
περ4 τIν SλληνικIν ̀ Iερ�γλυφικIν ΓραφIν π8ραν Uκε�νων π�O T3�υν δηµ�σιευθ?
στH <ι<λ�� µ�υ «�H �Aνα9ρ�ν�λ�γηση τ*ς Πρ�ϊστ�ρ.ας» κα4 στ4ς σελ. 164-181
περ4 τIν ΓραµµικIν ΓραφIν A κα4 B. `H `Iερ�γλυφικ� Γραφ� κατ2 τHν Zρισµ=
της �ντιπρ�σωπε,ει τ�ν Bερ�τητα, Uκπρ�σωπ�,µενη :πH τIν Xερ8ων, κα4 τ�ν
γλυφ.δα γι2 τH σκ1λισµα M τH 31ραγµα σR aνα �ντικε�µεν�, π8τρα M πηλ=. \Aρα
oταν γνbση τIν Xερ8ων µιfς κ1π�ιας περι=δ�υ κα4 �π�τελ�5σε µ8σ�ν Uπικ�ι-
νων�ας µεταNO τIν 9γεµ�νικIν τ1Nεων τIν λαIν, δηλαδ� τIν Xερ8ων, <ασιλ8ων
κα4 �Nιωµατ�,3ων. ̀ H σ3ηµατικ� παρ1στασ@ της oταν εCκ�ν�γραφικ� κα4 κατ2
<1ση �π�τελ�5σε aνα εCκ�ν�γραφικH κbδικα Uπικ�ινων�ας κα4 συνενν�@σεως
µεταNO τIν Uκπαιδευµ8νων στH σ,στηµα �ναγνbσεως. ̀ H Uκ Kρ@της ̀ Iερ�γλυφικ�
Γραφ@, Gπως �ναφ8ρθηκε πιH π1νω, µεταφ8ρθηκε στ2 νησι2 τ?ς Παγ3α�ας στ�ν
περ��δ� 10.000-8.255 πρH Xριστ�5 κα4 διατηρ@θηκε Uπ4 3ρυσIν στηλIν µ83ρι τH
Tτ�ς 300 περ�π�υ πρH Xριστ�5, Zπ=τε τ�ν εLδε Z E[@µερ�ς, �φ�5 κατ2 τHν Π. K.
�Iωανν�δη στH Tργ� τ�υ «�H jAγνωστη Πρ�ϊστ�ρ.α τCν �Eλλ/νων, 10.000-2.000
π.X.» (Uκδ. ∆V�ν 1993, σελ. 143), «εHναι π=µπ�λλα τE στ�ι9ε(α τE 'π�(α µαρτυρ�$ν,
1τι κατE τ�ν cν=τη 9ιλιετ.α (9.000-8.000) πρ& Xριστ�$ ! �Eλληνικ� Γραφ� τCν
τ�τε κ�σµ�κρατ�ρων �Eλλ/νων-Γιγ=ντων (κα4 Tιτ1νων, Uκ τIν Zπ��ων aνας oταν
κα4 Z ZεOς) ?ρισκ�ταν σG 5κµ� κα  εH9ε διαδ�θ* σG 1λη τ� γ*». Kα4 Uπειδ� στ�
σελ. 144 συµπληρbνει, Gτι «! Bερ�γλυφικ� γραφ� τCν �Eλλ/νων τ*ς 3π�9*ς τCν
θεCν εH9ε γ.νει ! γραφ� 1λης τ*ς γ*ς», εLναι φυσικ� συν8πεια ν2 εL3ε Uπεκταθ?
κα4 πρHς τ�ν Παγ3α�α πρ4ν �πH τH Tτ�ς 8.000 π.X., Gταν πρ�ωθ@θηκε 9 Γραµµικ�
Γραφ� A πρHς τ�ν Γκλ�lRλ τ?ς Γαλλ�ας, δηλαδ� περ�π�υ περ4 τH Tτ�ς 9.000 πρH
Xριστ�5.

Π��α Gµως oταν 9 σ3εδιαστικ� µ�ρφ� τIν εCκ�ν�γραφικIν παραστ1σεων τ?ς
πρbτης `Iερ�γλυφικ?ς Γραφ?ς; M�α σ3ηµατικ� �πεικ=νισ@ της πρ�8ρ3εται �πH

YEνεκα τ�,τ�υ µπ�ρεV ν2 3ρ�ν�εντ�πισθm? πρ4ν �πH τHν κατακλυσµH τ�5
�Ωγ,γ�υ τ�5 Tτ�υς 8.255 πρH Xριστ�5, Uµπ�πτ�υσα στ�ν περ��δ� �πH τH 10.000
µ83ρι τHν κατακλυσµH τ�5 �Ωγ,γ�υ τH 8.255 πρH Xριστ�5. A[τ2 Uπι<ε<αιb-
ν�νται κα4 �πH τH γεγ�νHς Gτι �X φυλRς π�O l�5σαν στ�ν Παγ3α�α (Σ�υµ1-
τρα) δRν γνbριlαν τ�π�τα γι2 τ2 µ8ταλλα κα4 τ�ν κατεργασ�α τ�υς. Kατ2 συ-
ν8πειαν 9 περ��δ�ς κατατ1σσεται στ�Oς πρ�µεταλλευτικ�Oς 3ρ=ν�υς.
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τHν Π�νακα τ�5 A. \E<ανς, π�O κατα3ωρεVται στH <ι<λ�� τ?ς A. ∆ηµητρ��υ «OB
Πελασγ� » (Uκδ. N8α Θ8σις 1974, σελ. 46), π�O δ�δεται στH σ3?µα 3. �EκτHς τ?ς
�νωτ8ρω `Iερ�γλυφικ?ς Γραφ?ς τ?ς Kρ@της, Gπως εLναι γνωστ=, :π?ρ3ε κα4 9
`Iερ�γλυφικ� Γραφ� τ�5 ∆�σκ�υ τ?ς Φαιστ�5, κα4 9 �πεικ=νιση τIν σ3ηµ1των
τ�υ δ�δεται στH ΣN2µα 4. `H `Iερ�γλυφικ� Γραφ� τ�5 ΣN;µατ)ς 3 περιλαµ<1νει
37 σηµεVα κα4 9 `Iερ�γλυφικ� Γραφ� τ�5 ∆�σκ�υ τ?ς Φαιστ�5 46. `H σ,γκριση
τIν δ,� γραφIν περι83ει 11 σηµεVα Gµ�ιας περ�π�υ µ�ρφ?ς. `Yπ1ρ3ει Gµως
σαφ�ς δι1κριση uς πρHς τ�ν καλλιτε3νικ� �π=δ�ση τIν σ3εδ�ων στH ∆�σκ� τ?ς
Φαιστ�5, πρfγµα π�O �π�δεικν,ει Gτι 9 `Iερ�γλυφικ� τ�5 Σ3@µατ�ς 3 aπεται
τ?ς παρ�υσ�ας τ�5 ∆�σκ�υ, δι=τι 11 �πH τ2 σ3@µατ1 της Zµ�ι1l�υν περ�π�υ µR
τ�ν Γραµµικ� Γραφ� A, Gπως φα�νεται στH <ι<λ�� µ�υ «�H �Aνα9ρ�ν�λ�γηση τ*ς

Πρ�ϊστ�ρ.ας» (σελ. 167).
\Aρα κατ2 3ρ�ν�λ�γικ� σειρ2 Z ∆�σκ�ς τ?ς Φαιστ�5 πρ�ηγεVται τ?ς `Iερ�-

γλυφικ?ς τ�5 Σ3@µατ�ς 3, κα4 9 ̀ Iερ�γλυφικ� τ�5 Σ3@µατ�ς 3, 9 Zπ��α εLναι πιH
�πλ�π�ιηµ8νη uς πρHς τ�ν γραφ� τ�5 ∆�σκ�υ, πρ�ηγεVται τ?ς Γραµµικ?ς
Γραφ?ς A κα4 Zπωσδ@π�τε κα4 τ?ς B, µR τ�ν Zπ��α παρ�υσι1lει 9 σηµεVα περ�-
π�υ Gµ�ια.

�Eκ τ�,τ�υ φα�νεται, Gτι 9 UNελικτικ� π�ρε�α τ?ς Sλληνικ?ς πρωτ�γραφ?ς pρ3ι-
σε �πH τH Tτ�ς 9.000 περ�π�υ πρH Xριστ�5 κα4 Uπεκτ1θηκε πρHς τ2 π8ρατα τ?ς
�Cκ�υµ8νης, Gπως �ναλ,θηκε πιH π1νω. \EκπληNη �π�τελεV 9 πληρ�φ�ρ�α τ�ν
Zπ��α �ναφ8ρει 9 «Παγκ=σµια �Eγκυκλ�πα�δεια τIν N8ων» (Uκδ. Γ. Γιανν�κ�ς
1961, σελ. 434), π�O λ8γει: «�O Kιν�_�ς πρ�σκυνητ/ς I. Tσ_.ν, π�X 3πεσκ�φθη δF�
φ�ρGς τ�ν Στρι?ιντ_=για στ ς 5κτGς τ�$ π�ρθµ�$ τ*ς Mαλ=κκας (στ� Mαλαι-
σ�α) στ& τ�λ�ς τ�$ 7�υ α". µ.X., λ�γει, 1τι µα_εF�νται 3δC (περ4 τHν 7� αC. µ.X.!!!)
5π& τ�ν K.να κα  τ�ν �Iνδ.α δεκ=δες σ�φ�., γιE νE 5να_ητ/σ�υν τ ς πηγGς τ*ς
σ�φ.ας, τE παλιE 9ειρ�γραφα κα  τE 5ρ9α(α ?ι?λ.α». Π�ιανIν σ�φIν oσαν �X
πηγ8ς, τ2 3ειρ=γραφα κα4 τ2 <ι<λ�α, π�O �ναlητ�5σαν �X δεκ1δες σ�φ�4 τIν Kι-
ν8lων κα4 τIν �IνδIν; Kα4 �πH π=τε Gλα α[τ2 κυκλ�φ�ρ�5σαν UκεV; M@πως oσαν
τIν �π��κων Uκ Kρ@της, Gπως λ8γει Z E[@µερ�ς;

ΣN2µα 3. :Aπεικ?νιση τ2ς Xερ)γλυφικ2ς γραφ2ς τ2ς Kρ;της.
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Στ2 πρ�ηγ�,µενα �ναφ8ρθηκαν π�λλ2 στ�ι3εVα, π�O �ν1γ�υν τ�ν παρ�υσ�α
τIν �νθρbπων στ�ν περι�3� τ?ς �Iνδ�νησ�ας σR π�λO παλι2 3ρ=νια. YEνα δεδ�-
µ8ν� εLναι Z Πιθηκ1νθρωπ�ς τ?ς �I1<ας, π�O 3ρ�ν�λ�γεVται �πH τ2 600.000 3ρ=-
νια πρH Xριστ�5. Mερικ2 στ�ι3εVα τ?ς πρ�ϊστ�ρ�ας α[τIν τIν λαIν �ναφ8ρθη-
καν πιH π1νω, Uκ τIν Zπ��ων πρ�κ,πτει Gτι:

OX φυλRς π�O κατ�ικ�5σαν στ2 νησι2 τ?ς �Iνδ�νησ�ας �γν��5σαν τ� 3ρ@-
ση τIν µετ1λλων κα4 l�5σαν �πH τH κυν@γι τIν l{bων κα4 �πH τ� συλλ�γ�

τIν καρπIν �πH τ2 α[τ�φυ? δ8νδρα. `H περ��δ�ς α[τ� �ν@κει στ�ν πρ�µεταλ-
λευτικ� περ��δ� τ?ς Παλαι�λιθικ?ς Uπ�3?ς, π�O TληNε περ4 τH 8.000 πρH Xριστ�5.

Στ4ς �κτRς τ?ς Σ�υµ1τρας κα4 τ?ς Mαλαισ�ας ναυπηγ�5σαν τ�Oς στ=λ�υς
τ�υς πρH 3ιλι1δων UτIν.

TαN�δευαν σR Gλ� τHν ECρηνικH �κεαν=, 3ωρ4ς ν2 <λ8π�υν ]3ν�ς στεριfς,
�πH τ2 νησι2 τ?ς Xα<1ης κα4 τ?ς Π�λυνησ�ας µ83ρι τ�ν Mαδαγασκ1ρη

πρ4ν �πH 3ιλι1δες 3ρ=νια.

`H συνταρακτικ� Uκε�νη Uπ�3� τ?ς Xστ�ρ�ας τIν Mαλα�ων εLναι pγνωστη.
T�ν �γν��5ν �κ=µη κα4 �X σηµεριν�4 MαλαV�ι κα4 δRν �σ3�λ�5νται µR τ�

δ=Nα τIν UκπληκτικIν πρ�γ=νων τ�υς, γρ1φει 9 ΠΛΓEγκ. (σελ. 127).

TH �Eγκυκλ�παιδικH ΛεNικH «YHλι�ς» (τ=µ�ς «OX Λα�4 τ?ς �Aνατ�λ?ς»,
σελ. 563) �ναφ8ρει Gτι: «Στ� MπEγκ-TσιEνγκ (στ2 <�ρει�ανατ�λικ2) τ*ς

Tαϋλ=νδης (9 Zπ��α Uπεκτε�νεται πρHς <�ρρfν τ?ς Mαλαισ�ας) �Aµερικαν� 
5ρ9αι�λ�γ�ι τ& 1976 5νακ=λυψαν µεγ=λ�υς τFµ?�υς ταφ*ς, π�X περιε(9αν 9=λ-
κινα 5ντικε.µενα, 5ρ9αι�τερα 3J 1σων i9�υν ε,ρεθ* π�τG σG 'π�ι�δ/π�τε µ�ρ�ς
τ�$ κ�σµ�υ, π�X 5νατρ�πει τ�ν µ�9ρι σ/µερα 3πικρατ�$σαν 5ντ.ληψη, 1τι �B
5ρ9αι�τερ�ι π�λιτισµ�  τ�$ κ�σµ�υ 5νεφ=νησαν στ� Mεσ�π�ταµ.α κα  στ�ν
Aeγυπτ�». Kα4 στ� σελ. 564 συνε3�lει: «OB 5νασκαφGς 5π�φεραν 18 τ�νν�υς κε-
ραµικ=, λ.θινα κα  µεταλλικE 5ντικε.µενα κα  126 σκελετ�Xς 5νθρKπων καθ|ς
κα  π�λλE 5π�λιθKµατα _]Kων. �H 9ρ�ν�λ�γησ/ τ�υς διE θερµ�φωσφ�ρισµ�$
(τε3νικ@, κατ2 τ�ν Zπ��α 3ρ�ν�λ�γ�5νται τ2 �ντικε�µενα δι2 τ?ς θερµ1νσεως κα4
τ?ς Uν συνε3ε��α µετρ@σεως τ?ς ραδιεν8ργει1ς τ�υς, περ�π�υ σ2ν τ�ν τε3νικ� δι2
τ�5 ραδιενεργ�5 pνθρακ�ς C14) 5π�δειJε, 1τι Wρισµ�να κεραµικE 5ν*καν στ&
iτ�ς 4.000 π.X., 3ν]C µ.α κεφαλ� ?�λ�υς 3J "δι�τFπ�υ 9αλκ�$ (κρ1µα 3αλκ�5 κα4
κασσιτ8ρ�υ M pλλ�υ µετ1λλ�υ) ~ταν !λικ.ας 5.600 3τCν. �H 5νακ=λυψη τ�$ ?�-
λ�υς 5π�καλFπτει, 1τι �B 3παφGς τ*ς M�σης �Aνατ�λ*ς κα  τ*ς jAπω �Aνατ�λ*ς

ε.

δ.

γ.

J.

α.

H XPONOΛOΓIKH KATATAhH TΩN ∆E∆OMENΩN
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~σαν 2.000 9ρ�νια 5ρ9αι�τερες 5π& 1,τι ν�µ._�υµε. EHναι 5κ�µη Qγνωστ�ν, 5π&
π�$ πρ�/ρ9ετ� ' λα&ς τCν τFµ?ων τ�$ ,ψιπ�δ�υ τ�$ K�ρατ (τ?ς Tαϋλ1νδης).
TE ε,ρ/µατα 1µως τCν τFµ?ων τ�$ MπEγκ-TσιEγκ 5π�δεικνF�υν τ�ν 5ν=πτυ-
Jη cν&ς 3JαιρετικE ,ψηλ�$ π�λιτισµ�$ 5ρ9�µ�ν�υ πρ ν 5π& τ& 5.000 π.X. TE π�-
ρ.σµατα τCν πρKτων 5νασκαφCν κατE τ&ν Γκ�ρµαν δε.9ν�υν, 1τι ' λα&ς τ�$ π�-
λιτισµ�$ αwτ�$ ~λθε στ� MπEγκ-TσιEγκ κα  στ�ν περι�9� πρ ν 5π& 7.000 9ρ�-
νια κα  δGν περιωρ.σθη στ�ν κατεργασ.α τ�$ 9αλκ�$».

Kατ2 πρIτ�ν �X �νασκαφRς Tγιναν σR µεγ1λ�υς τ,µ<�υς ταφ?ς, συν@θεια κα-
θαρ2 ̀ Eλληνικ@, 9 Zπ��α διετηρεVτ� µ83ρι κα4 τ?ς Uπ�3?ς τ�5 Tρωικ�5 π�λ8µ�υ.
M8σα στ�Oς τ1φ�υς <ρ8θηκαν �ντικε�µενα κατασκευασµ8να �πH λ�θ�υς, πηλH κα4
µ8ταλλα, π�O σηµα�νει Gτι �X pνθρωπ�ι π�O l�5σαν UκεV, π8ρασαν �πH τ2 τρ�α
<ασικ2 στ1δια π�λιτισµικ?ς UNελ�Nεως Gπως �X Kρ?τες �πH τ� Nε�λιθικ� Uπ�3�
κα4 µετ1. `H �ναφερ=µενη 3ρ�ν�λ=γηση δι2 τIν παρεµφερIν µεθ=δων τ�5
pνθρακα C 14 :π�π�πτει στH σφ1λµα τIν +2.250 3ρ=νων, Gπως �π�δεικν,εται στH
<ι<λ�� µ�υ «�H �Aνα9ρ�ν�λ�γηση τ*ς Πρ�ϊστ�ρ.ας», σελ. 40. ΣR α[τ2 πρ8πει ν2
πρ�στεθ�5ν κα4 τ2 2.000 3ρ=νια, π�O πρ�ηγεVται 9 TναρNη τIν UπαφIν µεταNO
τ?ς M8σης �Aνατ�λ?ς (δηλαδ� τ�5 ACγαιακ�5 3bρ�υ) κα4 τ?ς \Aπω �Aνατ�λ?ς
(Tαϋλ1νδης, Mαλαισ�ας κα4 �Iνδ�νησ�ας). `Oπ=τε:

4.000 π.X. + 2.250 3ρ. σφ. + 2.000 3ρ.: Πρ4ν = 8.250 π.X.

T2 5.600 Tτη λ�γ�l�νται πρ4ν �πH τH Tτ�ς 1976 µ.X., Zπ=τε τH εqρηµα τ?ς κεφαλ?ς
τ�5 <8λ�υς 3ρ�ν�λ�γεVται στH Tτ�ς 3.264 π.X. �Eκ τ�,τ�υ T3�µε:

3.624 π.X. + 2.250 3ρ. σφ. + 2.000 3ρ.: Πρ4ν = 7.874 π.X.

∆ε�γµατα α[τ?ς τ?ς γλbσσας κα4 τ?ς γραφ?ς στ�ν Π�λυνησ�α τ�5 ECρηνικ�5
Tφερε στH φIς τ�5 σ@µερα Z ΓερµανHς καθηγητ�ς τ�5 Πανεπιστηµ��υ τ?ς Xαϊ-
δελ<8ργης Nors S. Josephson στH <ι<λ�� τ�υ «Greek Linguistic Elements in the
Pollynesian Languages (Hellenicum Pacificum)», π�O δηµ�σιε,τηκε στ� Heidelberg
τH 1987, Gπως �ναφ8ρεται στ2 τε,3η 169, 170/1996 κα4 214/1999 τ�5 «∆αυλ�5»,
στ2 Zπ�Vα παρατ�θενται κα4 Sκατ�ντ1δες �ρ3αι�ελληνικRς λ8Nεις τ?ς AC�λ�δω-
ρικ?ς διαλ8κτ�υ, π�O Zµιλ�5νται κα4 σ@µερα �πH τ�Oς CθαγενεVς τ?ς Xα<1ης,
τ?ς N. Zηλανδ�ας, τIν N@σων τ�5 Π1σ3α κα4 τIν λ�ιπIν νησιωτικIν συµπλεγ-

�Eκ τIν �νωτ8ρω κα4 σR πρbτη φ1ση πρ�κ,πτει, Gτι 9 Uπαφ� τIν δ,� κ=-
σµων πραγµατ�π�ι@θηκε στH 3ρ�νικH δι1στηµα �πH τH 8.250 µ83ρι τH 7.874
πρH Xριστ�5. `H 3ρ�ν�λ�γ�α Gµως τ�5 8.250 π.X. ZδηγεV στH συµπ8ρασµα,
Gτι 9 πρbτη Uπαφ� Tγινε µετ2 τHν κατακλυσµH τ�5 �Ωγ,γ�υ τ�5 Tτ�υς 8.255
π.X., π�O πρ�σδι�ρ�lεται κα4 �π�δεικν,εται στ� σελ. 178 τ�5 �ναφερθ8ντ�ς
<ι<λ��υ µ�υ.
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µ1των τ�5 ECρηνικ�5. �Eκ τIν δεδ�µ8νων τ�,των πρ�κ,πτει, Gτι Z καθηγητ�ς
Josephson Uρε,νησε κα4 �νακ1λυψε τ2 �ρ3αι�ελληνικ2 γλωσσικ1, µ�υσικ2 κα4
θρησκευτικ2 ]3νη, π�O παρ�υσ�ασε στH <ι<λ�� τ�υ, στH Π�λυνησιακH συγκρ=τηµα
τ�5 3bρ�υ π�O περιλαµ<1νεται µεταNO N�τ��υ �Aµερικ?ς - N8ας Γ�υϊν8ας -
A[στραλ�ας κα4 N8ας Zηλανδ�ας. T2 :π=λ�ιπα Π�λυνησιακ2 συγκρ�τ@µατα,
π�O Uκτε�ν�νται µεταNO τIν µεσηµ<ρινIν 95° κα4 160° �νατ�λικ�5 γεωγραφικ�5
µ@κ�υς, φα�νεται Gτι δRν συγκ�νησαν καν8να �ρµ=δι� τ�5 `Eλληνικ�5 Kρ1τ�υς,
παρ’ Gλ�ν Gτι στH νησ4 Nι2ς ε:ρ8θησαν �π�δε�Nεις κ1π�ι�υ µεγαλιθικ�5 π�λι-
τισµ�5, Z Zπ�V�ς µπ�ρεV ν2 Jφε�λεται σR Sλληνικ2 38ρια µιfς παλαι=τατης
Uπ�3?ς...

`H συγκεντρωµ8νη παρ1θεση τIν περ4 Παγ3α�ας στ�ι3ε�ων τIν �ρ3α�ων ̀ Eλλ@-
νων συγγραφ8ων Tδωσε τ�ν ε[καιρ�α γι2 πρbτη φ�ρ2 ν2 Uρευνηθm? τH Gλ� θ8µα
πιH �ναλυτικ1. `H Sρµηνε�α, Z παραλληλισµHς κα4 9 σ,γκριση τIν �ρ3α�ων τ�-
π�γεωγραφικIν στ�ι3ε�ων µR τ� σηµεριν� πραγµατικ=τητα (παρ’ Gλη τ�ν πα-
ντελ? Tλλειψη �ναλυτικIν τ�π�γραφικIν 3αρτIν) παρ8σ3ε τH �παιτ�,µεν� :π=-
<αθρ� στηρ�Nεως κα4 Uπαληθε,σεως τIν Cσ3υρισµIν τ�5 E[ηµ8ρ�υ γι2 τ�ν πα-
ρ�υσ�α τIν Uκ Kρ@της `Eλλ@νων στ�ν \Aπω �Aνατ�λ� κα4 τ�ν διασπ�ρ2 UκεV
τIν π�λιτισµικIν κληρ�δ�τηµ1των τ?ς φυλ?ς, Gπως τ?ς ναυπηγικ?ς, τ?ς ναυ-
σιπλ��ας, τ?ς κατεργασ�ας τIν µετ1λλων, τ?ς γλbσσας κα4 τ?ς γραφ?ς.

M�α καλ� σηµεριν� πρ�σπ1θεια θ2 µπ�ρ�5σε ν2 �π�δbσmη θετικ�Oς καρπ�,ς,
U2ν �X διπλωµατικRς �ρ3Rς τ?ς 3bρας µας στ�ν �Iνδ�νησ�α Uπεδε�κνυαν µεγαλ,-
τερ�ν Uνδιαφ8ρ�ν πρHς τ�Oς τ�µεVς Tρευνας �X Zπ�V�ι συγγενε,�υν πρHς τ2 πρ�η-
γ�,µενα, �στε ν2 Uνηµερbσ�υν τ4ς �ντ�στ�ι3ες :πηρεσ�ες τ?ς 3bρας µας, γι2 ν2
δε�N�υν µεγαλ,τερ� Uνδιαφ8ρ�ν. Πρ�τιµbτερη Gµως θ2 oταν 9 �π�στ�λ� µιfς
�ρ3αι�λ�γικ?ς Zµ1δ�ς πρHς UNερε,νηση τ?ς <=ρειας περι�3?ς τ?ς Mαλαισ�ας µ8-
3ρι τHν CσθµH τ�5 Kρf, τ�5 <�ρε��υ µ8ρ�υς τ?ς Σ�υµ1τρας κα4 τ?ς ν@σ�υ Nι1ς.

A[τ� τ�ν �ρα εLναι �ναµφισ<@τητ� γεγ�ν=ς, Gτι 9 γλbσσα κα4 9 γραφ� τIν
`Eλλ@νων δRν Tφθασαν στ2 pκρα τ?ς ν�τι�ανατ�λικ?ς �Aσ�ας δι2 τ?ς Uπ�ι-
κ�σεως τIν ΠελασγIν κα4 δι2 τIν UκστρατειIν τ�5 ∆ι�ν,σ�υ κα4 τIν �Aργ�-
ναυτIν, Gπως Sρµηνε,εται στ4ς σελ�δες 118 κα4 158 τ�5 <ι<λ��υ µ�υ, �λλ2
εL3αν φτ1σει UκεV νωρ�τερα κα4 δι2 τ?ς �π�ικ@σεως Uκ τ?ς Kρ@της µR �ρ3ηγH
τHν <ασιλ8α ∆�α περ4 τH 9.000 πρH Xριστ�5.

ΣYMΠEPAΣMATA

Kωνσταντ(ν)ς B. K)υτρ)υJ<λης
TαN�αρ3�ς Γεωγραφικ?ς `Yπηρεσ�ας Στρατ�5



∆ειγµατ�ληπτικ� 3J�ταση τ*ς περιτυλιJ=σης τ&ν Xριστ& σινδ�νης διE τ*ς µεθ�δ�υ τ�$ ρα-
διενεργ�$ Qνθρακα: MG 9ειρ�υργικGς λα?.δες, iδει9νε ! 5δελφ� τηλε�ραση, 5π�κ�πταν τ& κ�µ-
µ=τι µG Qκρα 3πιστηµ�νικ� δε�ντ�λ�γ.α, 5λλE δυστυ9Cς, 1πως 5π�δειJε ! 3J�ταση, ~ταν Qνθρα-
κες ' θησαυρ�ς, γιατ  τ�π�θ�τησε τ�ν κατασκευ� τ�$ ,φ=σµατ�ς γFρω στ& 1200 µ.X., 3νC
�ρF�ντ� κ=τι Qλλ�ι, 1τι i9�υν σ?ησθ* τE e9νη, 1π�υ (�! τ�$ θαFµατ�ς) 3κε( στ& δ.πλωµα τ*ς
�Tγιας, κ=π�ι� Qλλ� σκιασµ�ν� σηµε(� iδει9νε τ�ν πραγµατικ� 5νταν=κλαση 3κ τ�$ σKµατ�ς
τ�$ Xριστ�$,, 1π�υ κα  5πετυπKθη!!! Kαηµ�νε ∆ηµ�κριτε, π�X σG 3πι?ε?αιKν�υν τE δ�ρυφ�-
ρικE τηλεσκ�πια κα  1λες �B µ�ριακGς ?ι�λ�γ.ες, �B πυρηνικGς 5στρ�ν�µ.ες κα  ?=λε. Awτ&ν τ&ν
καηµ�ν� τ& Γαλιλα(� παρE τρ.9α, γιE τ�ν 5ναγεννKµενη �Eπιστ/µη 3κ τ*ς �Aρ9αι�τητας τ�τε,
νE τ&ν ?=λετε στ�ν πυρ=, 1πως δυστυ9Cς π�λλ�Xς Qλλ�υς παρ�µ�ι�υς – ?λ�πε T_ι�ρντ=ν�
Mπρ�$ν� κα  τ�σα θFµατα. TKρα λ�ιπ&ν «9ωρ ς περ.σκεψιν, 9ωρ ς λFπη, 9ωρ ς α"δ|» τE Jε-
9νpτε 1λα αwτE κα  πpτε στ&ν ραδιενεργ& Qνθρακα γιE 9ρ�ν�λ�γικ& 3ντ�πισµ�; �O «ε"δωλ�-
λ=τρης» ∆ηµ�κριτ�ς σpς 3κδικε(ται.

Π.Γ.

«�H Mαθηµατικ� τ�9νη 5Jι�π�ιν�ς ��σα 5παγ�ρεFεται...». T� φρ=ση αwτ� δανε._εται 5π’
τ&ν �I�υστινι=νι� KKδικα ' «gOµιλ�ς γιE τ�ν Πρ�?�λ� τCν �Aρ9α.ων �EλληνικCν Mαθηµα-
τικCν», διαµαρτυρ�µεν�ς γιE τ�ν Qρνηση τ�$ �Eθνικ�$(!) K�ντρ�υ Bι?λ.�υ νE 3πιδ�τ/σ[η τ�ν
iκδ�ση iργων τCν 5ρ9α.ων �Eλλ/νων µαθηµατικCν.

gOλ�ι γνωρ._�υµε, 1τι 1λα τE κρατικE BδρFµατα 5π& συστ=σεως τ�$ cλλαδικ�$ κρατιδ.�υ
5π�φεFγ�υν, 1πως ' ...δι=?�λ�ς τ& λι?=νι, νE 5κ�υµπ/σ�υν τ�ν 5ρ9α.α cλληνικ� γνKση στ&
σFν�λ� της. Awτ& κ=νει ! �Aκαδηµ.α, τE Πανεπιστ/µια, τ& ,π�υργε(� Παιδε.ας· κα  εHναι µ�-
ναδικ� 3Jα.ρεση σ’ 'λ�κληρη τ�ν EwρKπη αwτ� ! 39θρικ� στ=ση iναντι τ*ς 5ρ9α.ας �Eλλ=-
δ�ς. Γιατ  Rπλ�Fστατα ! Pωµι�σFνη, αwτ� π�X BδρFει τ ς �Aκαδηµ.ες κα  τE Πανεπιστ/µια, εHναι
' µεγαλFτερ�ς 39θρ&ς τ*ς �Eλλ=δ�ς. ΠCς λ�ιπ&ν θE J�φευγαν 5π’ τ�ν 3πιτ/ρησ/ της �B 5ρ9α(�ι
µαθηµατικ�.;

Π.Λ.K.

Bρ�θηκα στ�ν jEφεσ�. Στ& µ�υσε(� «Σελτ_�Xκ» εHδα τ ς πρ�τ�µGς τ�$ Πλ=των�ς κα  τ�$
�Aνδρ�κλ�υ, ' 'π�(�ς θεωρε(ται ' πρCτ�ς �"κιστ�ς τ*ς �Eφ�σ�υ, κα  δι=φ�ρα Qλλα 3κθ�µατα

:Aπαγ)ρευµ<νη [ λ<Uη «LEλληνικ.ς»

Ebκ)νικEς εbκ?νες
T& �Eθνικ& Mετσ�?ι� Π�λυτε9νε(� µpς εH9ε συνηθ.σει σG Qλλης φFσεως  µελ�τες  κα  f9ι

σG ε"κ�νικE πρ�σκυν/µατα στ& jAγι� jOρ�ς µ�σ]ω τ�$ «�Iντερν�τ». Π=ντως vνα δικ� τ�υ
πρ�γραµµα, π�X πρ�σφ=τως κατ=ρτισε, 'δηγε( τ&ν «πιστ&» 9ρ/στη τ�$ ∆ιαδικτF�υ στ ς
3κκλησ.ες τCν 5θωνικCν µ�ναστηριCν κα  πρ�σφ�ρ�ντ=ς τ�υ ε"κ�νικE κεριE τ�$ δ.νει τ�
δυνατ�τητα νE τE 5ν=ψ[η ε"κ�νικE µπρ�στE στ�ν ε"κ�νικ� ε"κ�να τ*ς Παναγ.ας.

EHναι 1µως τ& ε"κ�νικ& πρ�σκFνηµα ...iγκυρ�; jAλλωστε κα  τ& παραδ�σιακ& πρ�σκF-
νηµα ε"κ�νικ& εHναι, 5φ�$ µπρ�στE σG ε"κ�νες γ.νεται. �Aς 5ναµ�ν�υµε λ�ιπ&ν τ&ν π�ιµε-
ν=ρ9η µας, νE µpς Jεκαθαρ.σ[η τ& _/τηµα σG vνα 5π’ τE cπ�µενα τηλε�πτικE (ε"κ�νικE κα 
αwτE) σK�υ τ�υ.

Π.Λ.K .

T@ QUι?π)ινα LEλληνικ@ Mαθηµατικ@

T. π9θηµα τPν εbδωλ)λατρPν τ2ς LAγ7ας Σινδ?νης

AIΣIMA KAI A∆HPITA



τ*ς �Eλληνικ*ς �Aρ9αι�τητας. K=τωθεν τ�Fτων σG δι=φ�ρες γλCσσες δι=?α_α: «Kλασσικ�
�Aρ9αι�της». ΣG Qλλα 3κθ�µατα δι=?α_α «Pωµαϊκ� �Eπ�9/», «Bυ_αντιν� �Eπ�9/», «�Oθωµα-
νικ�» κα  τE τ�ια$τα. Π�υθενE ! λ�Jη «�Eλληνικ�ς». �εναγ�Fµεν�ς 5φ’ cαυτ�$ µG δι=φ�ρα
5ρνητικE συναισθ/µατα 3ντ�ς µ�υ, iφθασα κα  πλησ.ασα µ.α 'µ=δα J�νων τ�υριστCν, Ewρω-
πα.ων. T& τ. iλεγε ! T�υρκ=λα Jεναγ&ς 5γγλιστ  µ�ν� τ=ση πρ&ς iµετ� πρ�καλ�$σε. �Aφ�$
εHπε 1σα εH9ε νE π[* κα  λ.γ� πρ ν τελειKσ[η, µ.α Γερµαν.δα τ�ν δι�κ�ψε σ9εδ&ν ?ια.ως κα  τ*ς
εHπε περ.π�υ τE cJ*ς: «Πρ�σεJε, κ�π�λα µ�υ, αwτE τE 'π�(α µpς λ�ς εHναι 3ντελCς 5νιστ�ρητα,
κα  νE τE λ�ς, σG παρακαλC, στ�Xς συµπατριCτες σ�υ. �Eµε(ς δGν 3ρ9�µαστε 3δC, γιE νE µ=-
θ�υµε 5π& σ�να κα  τ�Xς 'µ�.�υς σ�υ τ�ν Bστ�ρ.α τ*ς πατρ.δας τ�$ �Hρ=κλειτ�υ. �Eµε(ς 3ρ9�-
µαστε νE δ�$µε κα  τ.π�τα Qλλ�».

�H Jεναγ&ς κ�κκιν._�ντας εHπε: «Σpς _ητC συγγνKµη, 5λλE αwτE µ�$ λ�νε νE λ�ω, αwτE λ�ω...».

∆.Λ.

MG τ�ν ?=ρ?αρη λ�γ�κρισ.α ε"ς ?=ρ�ς τ�$ «∆» τ*ς EPT A.E., ! 'π�.α 5παγ�ρευσε κα  στ�Xς
τρε(ς διαFλ�υς της τ�ν µετ=δ�ση διαφηµιστικ�$ µηνFµατ�ς µας γιE τE δηµ�σιεFµατ= µας τE σ9ε-
τικE µG τ ς 5ρ9αι�λ�γικGς 5νακαλFψεις τCν ΓερµανCν στ�ν �Oλυµπ.α, µG τ ς 'π�(ες 5π�δε.-
9θηκε 1τι �B gEλληνες συν�9ισαν τ ς �Oλυµπι=δες κα  µετE τ�ν 5παγ�ρευσ/ τ�υς 5π& τ�Xς Bυ-
_αντιν�Xς (τεF9η 229, 230 κα  231), 5σ9�λ/θηκαν 3κτενCς π�λλGς 3φηµερ.δες τ*ς �Aθ/νας κα 
τ*ς 3παρ9.ας, καν=λια κα  ραδι�φωνα στ�ν �Eλλ=δα, στ�ν Γερµαν.α, στ ς HΠA, στ&ν Kαναδp
κ.λπ. –π=ντ�τε καταγγ�λλ�ντας τ& µεσαιωνικ& πνε$µα τ*ς παρ=ν�µης αwτ*ς πρ=Jεως τ*ς Tη-
λε�ρασης τ�$ Pωµα.ικ�υ Kρ=τ�υς. �Eκε( π�X δGν 5κ�Fστηκε �Tτε «κ 9» κα  δGν γρ=φτηκε �Tτε
λ�Jη εHναι ' (5π�θν/σκων xδη 5δ�Jως) «cλληνικ&ς 9Cρ�ς», iστω κι Qν, ,π�τ.θεται, «5σ9�λ*ται»
µG τ&ν 5ρ9α(� �Eλληνικ& Π�λιτισµ& (?ασικ&ς θεσµ&ς τ�$ 'π�.�υ εHναι �B �Oλυµπι=δες) κα  ! ,π�-
θεση θE iπρεπε νE τ�Xς 3νδιαφ�ρ[η, ,π�τ.θεται π=λι. �AλλE γιατ  τ& θ�µα αwτ& νE 3νδιαφ�ρ[η
5νθρKπ�υς cν&ς «9Kρ�υ», 1π�υ περ.σσεψε ! Rρπακτικ�τητα κα  ! 3µπ�ρευµατ�π�.ηση παντ&ς
cλληνικ�$, ! Qγν�ια, ! 5µ=θεια, ! πρ�9ειρ�τητα, ! ...σειρι�λ�γ.α, ! �wφ�λ�γ.α, ! δεκαρ�λ�-
γ.α, ! κινδυν�λ�γ.α, ! δι9ασµ�λ�γ.α, ! στε(ρα νεκρ�λατρικ� 5ρ9αι�λατρ.α κα  πρ& παντ&ς !
σFγ9υση, 3ν.�τε ! δ�λια κα  9ρηµατ�δ�τ�Fµενη «Rρµ�δ.ως» σFγ9υση; Σιωπ� λ�ιπ�ν. Kα  ?�-
?αια ταυτ�9ρ�να κατασυκ�φ=ντηση τ�$ «∆», iστω κι \ν 1λ�ι τ�υς εHναι, Wς µ� �φειλαν, τερα-
τ�γενν/µατα τCν "δεCν τ�$ Περι�δικ�$ π�X κρατpτε στE 9�ρια σας.

Γ.Σ.Π..

T@ τερατ)γενν;µατα τ)A «∆»

:Aµεταν?ητ)ι µεταν))Aντες
�Aν=µεσα στ ς γλυκερGς δηλKσεις µεταν�.ας τ�υ γιE τ ς Bστ�ρικGς 3νδ�9ριστιανικGς 5λληλ�-

σφαγGς ' gAγι�ς Πατ�ρας τ*ς PKµης κατE τ�ν 3π.σκεψ/ τ�υ στ�ν �Aθ/να εHπε κα  δυ& µασηµ�-
να λ�για γιE τ&ν �Eλληνικ& Π�λιτισµ& περι�ρ._�ντ=ς τ�ν... στ�ν «�Aθ/να 2004» κα  στ&ν... Mα-
ραθKνι� δρ�µ� (πρ�φανCς, \ν κα  «5λ=θητ�ς», 5γν�ε( 1τι δGν ~ταν ?�?αια ' µαραθKνι�ς Qθλη-
µα στ�ν �Aρ9αι�τητα). ΠCς συµ?ι?=_εται τKρα ! 5καδηµαϊκ� 1σ� κα  5νιστ�ρητη αwτ� δ/λωση
µG τ�ν δια?�λ�π�.ηση τCν �OλυµπιακCν 5γKνων 5π& τ�ν "σ9F�υσα Xριστιανικ� ∆�γµατικ� (τE
κε.µενα τCν Πατ�ρων τ�$ Xριστιανισµ�$), τ�ν κατ’ 5πα.τησ.ν της 5παγ�ρευσ/ τ�υς γιE 1500 9ρ�-
νια κα  τ�ν "σ�π�δωση τ*ς �Oλυµπ.ας 5π& τ�Xς 9ριστιαν�Fς, αwτ& µ�ν� µιE 3πιφ�.τηση τ�$ �Aγ.-
�υ ΠνεFµατ�ς θE µπ�ρ�$σε eσως νE µpς τ& 3Jηγ/σ[η. Π=ντως ! παπικ� 9ριστιανικ� συγγνKµη δGν
λειτ�Fργησε καθ�λ�υ κα  γιE τ& ε"δε9θGς 9ριστιανικ& iγκληµα κατE τ*ς 5νθρωπ�τητας, τ�ν κα-
ταστρ�φ� τ�$ �Eλληνικ�$ Π�λιτισµ�$ κα  τ�ν 3πι?�λ� τ*ς Xιλιετ.ας τ�$ Σκ�τ�υς (τ�$ 9ριστιανι-
κKτατ�υ Mεσα.ωνα).

Ω
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Πρ�φανIς δRν :π?ρNε κ1π�ι�ς θεHς δηµι�υργHς τ�5 Σ,µπαντ�ς.
`Aπλf: «Tγινε πρIτα τH X1�ς». `H ��ριστ�α α[τ� εLναι π�λO συγκε-
κριµ8νη· �[δε4ς µπ�ρεV ν2 γνωρ�lmη, pν, πIς κα4 �πH π�ιHν φτει13τη-
κε τH Σ,µπαν. T8τ�ι�υ ε]δ�υς «γνbσεις» δRν T3�υν φερεγγυ=τητα κα4
καµµι2 �Nι�πιστ�α – γιατ�, πIς εLναι δυνατHν τH µ8ρ�ς ν2 γνωρ�σmη
κα4 ν2 συµπεριλ1<mη τH Gλ�ν κα4 τ� «δηµι�υργ�α» τ�υ; Γι2 τ�5τ� κα4
Z `Hσ��δ�ς 3ρησιµ�π�ιεV πρ�σεκτικ2 τ4ς λ8Nεις: «πρKτιστα X=�ς γ�-
νετ’»1.

�EκεVν� π�O Uνδιαφ8ρει τHν `Hσ��δ�, π�O στ� «Θε�γ�ν�α» πρ�σπα-

&H dν�τητα MαθηµατικUν,
K�σµ�λ�γ)ας, Θρησκε)ας
κα# 4Hθικ$ς στ1ν &Eλλ=δα

EΛΛHNIKH «YBPIΣ» KAI EBPAΪKH «AMAPTIA»

ΣτH πρ�ηγ�,µεν� τε53�ς τ�5 «∆αυλ�5» �ναπτ,Nαµε τ4ς συν8-
πειες π�O πρ�κ1λεσε στ�ν `Eλληνικ� Σκ8ψη 9 Uπαναστατικ�
�νακ1λυψη τIν «5ρρ/των» �ριθµIν κα4 συγκεκριµ8να στ�ν
�ντ�ληψη περ4 θε�5 κα4 δηµι�υργ�ας τ�5 Σ,µπαντ�ς. ̀ O `Hσ��-
δ�ς, Gπως εLναι γνωστ=, στ� «Θε�γ�ν�α» γι2 πρbτη φ�ρ2 συ-
νbψισε τ�ν Cδε�λ�γικ� �ντ�ληψη τIν πρ��µηρικIν `Eλλ@νων
γι2 τ4ς �πρ=σωπες δυν1µεις, π�O Uνυπ1ρ3�υν στHν K=σµ�. Kατ’
�ρ32ς 9 «Θε�γ�ν�α» Nεκινf τ� δηµι�υργ�α µR τH στ�3�: «qH τ�ι
µGν πρKτιστα 9=�ς γ�νετ’·» (116) θ8λ�ντας ν2 :π�δηλbσmη µR
τ�ν �κρ�<εια τ?ς `Eλληνικ?ς Γλbσσας, Gτι Uν �ρ3m? :π?ρ3ε M
µfλλ�ν cγινε τH X1�ς. �AπH π�5 M �πH π�ι=ν; ̀ O `Hσ��δ�ς �π�ρ-
ρ�πτει τ2 Uρωτ@µατα α[τ2 – κα4 µαl4 µ’ α[τHν Zλ=κληρη 9
�ρ3α�α `Eλληνικ� Γραµµατε�α.

1. �Aργ=τερα Z `Hρ1κλειτ�ς, θεωρbντας φιλ�σ�φικIς κα4 λ�γικIς τ�ν �νυπαρN�α τ�5 δηµι�υργ�5
τ�5 K=σµ�υ, θ2 γρ1ψmη: «K�σµ�ν τ�νδε τ&ν αwτ&ν Rπ=ντων �Tτε τις θεCν �Tτε 5νθρKπων 3π�.η-
σεν, 5λλ’ ~ν 5ε  κα  iστιν κα  iσται π$ρ 5ε._]ω�ν, Rπτ�µεν�ν µ�τρα κα  5π�σ?εννFµεν�ν µ�τρα»
(Diels, �π=σπασµα 30). [A[τHν τHν κ=σµ�, π�O εLναι aνας στ�ν Zλ=τητ1 τ�υ, δRν τHν Tπλασε κα-
ν8νας θεHς M pνθρωπ�ς, παρ2 :π?ρ3ε π1ντα κα4 :π1ρ3ει κα4 θ2 :π1ρ3mη – µι2 αCbνια, lωνταν�
φωτι1, π�O �ν1<ει µR µ8τρ� κα4 σ<@νει µR µ8τρ�.]



∆ΑΥΛ$Σ/234, ’I�,νι�ς 200115072

θεV ν2 συν�ψ�σmη τ4ς �ντιλ@ψεις τIν συγ3ρ=νων τ�υ, εLναι ν2 δε�Nmη Gτι
τ2 τερατ=µ�ρφα nντα, π�O πρ4ν κυ<ερν�5σαν τHν κ=σµ� (Tιτ1νες),
tττ@θηκαν �πH τ�Oς φωτειν�Oς «δωτ*ρας 3=ων» �Oλ,µπι�υς θε�Oς
:πH τ�ν �ρ3ηγ�α τ�5 ∆ι=ς, �φ�5 πρ�ηγ�υµ8νως <�ηθ@θηκαν �πH τ2
Uπ�σης τερατ=µ�ρφα τιτανικ2 nντα, τ�Oς ̀ Eκατ=γ3ειρες K=ττ�ν, Bρι1-
ρεων κα4 Γ,γην, τ�Oς Zπ���υς �πελευθ8ρωσε Z ZεOς �πH τ2 Tγκατα τ?ς
γ?ς, Gπ�υ τ�Oς εL3ε φυλακ�σει Z πατ8ρας τ�υς O[ραν=ς («Θε�γ.» 617
κ.S.). Περιληπτικ2 9 �ρ3α�α `Eλληνικ� Γραµµατε�α (`Hσ��δ�ς κα4
�Aπ�λλ=δωρ�ς κυρ�ως) περιγρ1φει uς SN?ς τ�ν κ�σµ�γ�ν�α: OX Tι-
τ1νες (aNι �γ=ρια: �Ωκεαν=ς, K�V�ς, KρεV�ς, `Yπερ�ων, �IαπετHς κα4
Kρ=ν�ς κα4 aNι κ�ρ�τσια: Θε�α, P8α, Tηθ,ς, Φ��<η, Mνηµ�σ,νη κα4
Θ8µις) oσαν παιδι2 τ�5 O[ραν�5 κα4 τ?ς Γα�ας. �Aδ8λφια τIν Tιτ1-
νων oσαν �X Γ�γαντες, �X `Eκατ=γ3ειρες (K=ττ�ς, Bρι1ρεως, Γ,γης)
κα4 �X K,κλωπες (Bρ=ντης, Στερ=πης, \Aργ�ς M \Aργης). `O O[ρα-
ν=ς, φ�<�,µεν�ς πxς τ2 παιδι1 τ�υ θ2 τ�5 Tπαιρναν τH θρ=ν�, τ2 φυ-
λ1κισε Gλα (Tιτ1νες, `Eκατ=γ3ειρες, K,κλωπες, Γ�γαντες) στ2 T1ρ-
ταρα. ̀ O Kρ=ν�ς Gµως δραπ8τευσε κα4 µR τ� <�@θεια τ?ς µητ8ρας τ�υ
�κρωτηρ�ασε τHν O[ρανH µ’ aνα δρεπ1νι κα4 τ�5 π?ρε τH θρ=ν�. ̀Ωστ=-
σ� Z O[ρανHς τHν καταρ1στηκε ν2 π1θmη τH ]δι� �πH τ2 δικ1 τ�υ παι-
δι1.

Φ�<�,µεν�ς Z Kρ=ν�ς τ�ν πατρικ� κατ1ρα �ρ3�lει ν2 «καταπ�νmη»
τ2 παιδι1 τ�υ, µ=λις γεννι�5νται. Γλυτbνει Z τελευταV�ς τ�υ γι=ς, Z
Zε,ς, γιατ4 9 µητ8ρα τ�υ P8α παραπλ1νησε τHν σ,lυγ= της Kρ=ν� δ�-
ν�ντ1ς τ�υ ν2 καταπιm? µι2 σπαργανωµ8νη π8τρα. THν ∆�α θ2 µεγα-
λbσ�υνε κρυφ2 στ�ν Kρ@τη �X K�υρ?τες. Mετ2 τ�ν Uνηλικ�ωσ@ τ�υ
Z ZεOς Tρ3εται στHν \Oλυµπ�, �πελευθερbνει τ’ �δ8λφια τ�υ �π’ τ�ν
κ�ιλι1 τ�5 Kρ=ν�υ κα4 καταλαµ<1νει τHν \Oλυµπ�, �φ�5 πρ�ηγ�υ-
µ8νως Uκθρ=νισε τHν Kρ=ν�. Kατ=πιν �πελευθ8ρωσε κα4 �πH τ2 T1ρ-
ταρα τ�Oς (θε��υς τ�υ) Tιτ1νες. A[τ�4 Gµως τ�5 TδειNαν �3αριστ�α
κα4 θ8λησαν ν2 Nαναπ1ρ�υν τH θρ=ν� τ�5 �Oλ,µπ�υ. Kι Tτσι pρ3ισε
Z κ�σµ�γ�νικHς δεκαετ�ς π=λεµ�ς τ?ς Tιταν�µα3�ας. `O ∆�ας κα4 �X
�Oλ,µπι�ι θε�4 ν�κησαν τ�Oς Tιτ1νες 31ρη στ� <�@θεια τIν Kυκλb-
πων (π�O δbρησαν τ� <ρ�ντ@, τ�ν �στραπ� κα4 τHν κεραυνH στH ∆�α)
κα4 τIν `Eκατ=γ3ειρων, κα4 Tτσι Nαν2 �X Tιτ1νες uδηγ@θηκαν στ2
T1ρταρα, Gπ�υ «θFρας δ’ 3π�θηκε Π�σειδ�ων 9αλκε.ας, τε(9�ς δ’ 3πε-
λ/λαται 5µφ�τ�ρωθεν· iνθα ΓFγης, K�ττ�ς τε κα  Bρι=ρεως µεγ=θυ-
µ�ς να.�υσι, φFλακες πιστ�  ∆ι&ς α"γι�9�ι�» («Θε�γ�ν�α» 731-735).

MYΘOΛOΓIA - ΓEΩMETPIA - TPAΓΩ∆IA
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[Kι T<αλε π,λες Z Π�σειδIνας 31λκινες κα4 τεV3�ς Tρ3εται Zλ=γυρα.
�EκεV Z Γ,γης κι Z K=ττ�ς κι Z µεγαλ=ψυ3�ς Bρι1ρεως κατ�ικ�5ν, πι-
στ�4 φ,λακες τ�5 αCγιδ�κρ1τη ∆�α.] �Aργ=τερα θ2 Uπαναστατ@σ�υν
κατ2 τIν �Oλυµπ�ων κα4 �X Γ�γαντες, �X Zπ�V�ι, κι α[τ��, �φ�5 νικη-
θ�5ν, θ2 φυλακιστ�5ν στ2 T1ταρτα <αθι2 κ1τω �π’ τ� γ?: «τ�σσ�ν
iνερθ’ ,π& γ*ς 1σ�ν �wραν�ς 3στ’ 5π& γα.ης· τ�σσ�ν γ=ρ τ’ 5π& γ*ς
3ς T=ρταρ�ν �ερ�εντα» («Θε�γ.» 720-721). [T=σ� <αθι2 κ1τω �π’ τ�
γ?, Gσ� Z �[ρανHς �π83ει �π’ τ� γ?· γιατ4 τ=σ� �π83ει κα4 9 γ? �πH
τHν Zµι3λbδη T1ρταρ�.]

`H συν�πτικ� α[τ� µυθ�λ�γικ� δι@γηση περ4 θε�γ�ν�ας κα4 κ�-
σµ�γ�ν�ας µπ�ρεV <8<αια ν2 Sρµηνευθm? Gπως �X �ν1λ�γες διηγ@σεις
pλλων UπIν (π.3. XεττιτικH Tπ�ς «K�υµ1ρµπι»)1 uς πρ�σωπ�π�ι@σεις
γεωλ�γικIν M pλλων φυσικIν φαιν�µ8νων. ̀Ωστ=σ� 9 ̀ Eλληνικ� Mυ-
θ�λ�γ�α :περ<α�νει τ4ς pλλες σR τ�5τ�: :παιν�σσεται φιλ�σ�φικRς κα4
Uπιστηµ�νικRς �λ@θειες, �X Zπ�Vες διατυπbθηκαν �πH τ�ν Tραγ{ωδ�α
κα4 τ� Γεωµετρ�α. `H «o?ρις», γι2 τ�ν Zπ��α µιλ�5ν �X Tραγικ�4 κα4
�X «Qρρητ�ι» �ριθµ��, γι2 τ�Oς Zπ���υς Tκαναν λ=γ� �X Πυθαγ=ρει�ι
(Jλ. πρ)ηγ)Rµεν) τεAN)ς «∆»), συν1δ�υν µR τHν κεντρικH πυρ?να τ�5
Θε�γ�νικ�5 M,θ�υ.

TH �πρ�σδι=ριστ�, τH 3ωρ4ς π8ρας, Gπως π.3. Z �ριθµHς π (=3,14...),

Z �ριθµHς φ (=1,6...), 9 ρ�lα τ�5 2 (�2� = 1,4...) κ.p., 3αρακτηρ�l�υν τ2
Gρια τ?ς �νθρbπινης γνbσεως στH πιH �πλH κα4 µικρH κ�µµ1τι τ�5 K=-
σµ�υ. ΣτH 3Iρ� τ?ς Tραγ{ωδ�ας τH �πρ�σδι=ριστ� �π�καλ,πτεται στHν
«OCδ�π�δα T,ρανν�» uς �δυναµ�α γνbσης τIν Zρ�ων κα4 τIν �κρ�-
τ1των συνεπειIν τIν πρ1Nεων τ�5 �νθρbπ�υ. Kα4 τH τραγικbτερ�: τH
Σ,µπαν, 9 lω@, δRν Uνδιαφ8ρεται γι2 τ4ς καλRς πρ�θ8σεις τIν �νθρb-
πων· γι’ α[τH κα4 Z OCδ�π�υς τιµωρεVται. `H Tνν�ια τ�5 X1�υς σ’ Gλ�
της τH µεγαλεV� κα4 τ�ν στυγερ=τητα! `O pνθρωπ�ς πρ8πει ν2 δρf,
3ωρ4ς ν2 γνωρ�lmη τ2 Gρια τIν συνεπειIν τIν πρ1Nεbν τ�υ κα4 ν2 τι-
µωρ?ται �πH τHν φυσικH ν=µ�, Gταν διαπρ1ττmη «q<ριν». `H «q<ρις»
:π1ρ3ει, Gταν Z pνθρωπ�ς συµπεριφ8ρεται uς U2ν γνbριlε τ2 Gρι1
τ�υ, δηλ. uς θε=ς.

Γι’ α[τH κα4 9 «YY<ρις» δRν εLναι �πλH λ1θ�ς M �µ1ρτηµα. ̀ H �µαρ-
τ�α :π1ρ3ει στ�ν ̀ E<ραϊκ� Σκ8ψη (π.3. στHν K?π� τ?ς �Eδ8µ), Gπ�υ
τ2 Gρια εLναι Uκ τIν πρ�τ8ρων πρ�σδι�ρ�σιµα κα4 �ναγνωρ�σιµα.
Στ�ν �ρ3α�α Sλληνικ� θρησκε�α, Gπως α[τ� διαµ�ρφbθηκε �πH

1. H. G. Güterbock, «Kumarbi, Mythen vom churritischen Kronos», Zυρ�3η 1946.
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τ�ν �ν1µειNη τ�5 Zµηρικ�5 �νθρωπ�µ�ρφισµ�5 µR τ4ς 3θ=νιες λα-
τρεVες κα4 τ�ν �ν1πτυNη τ?ς Φιλ�σ�φ�ας κα4 τ?ς Γεωµετρ�ας, δRν
:π1ρ3ει �µαρτ�α, γιατ4 τ2 Gρια εLναι �πρ�σδι=ριστα κα4 pγνωστα
στH δρIν :π�κε�µεν�. �EδI :π1ρ3ει µ=ν�ν «q<ρις». (Γι’ α[τH κα4
uς π�λιτικHς θεσµHς 9 Tραγ{ωδ�α εLναι θεσµHς αSτ)περι)ρισµ)A)1.

Στ� µυθ�λ�γ�α τ2 τερατ=µ�ρφα nντα συµ<�λ�l�υν α[τH τH κ�µµ1-
τι τ�5 Σ,µπαντ�ς, τH 3α�τικ=, τH �πρ�σδι=ριστ�, π�O να4 µRν Z ZεOς
κατ1φερε ν2 τH φυλακ�σmη στ2 T1ρταρα, �λλ2 α[τ� 9 ν�κη εLναι πρ�-
σωριν@. ̀ H πρ�φητε�α τ�5 «Πρ�µηθ8α ∆εσµbτη» εLναι σαφ@ς: «~ µ�ν
iτι ZεFς, κα.περ αwθ=δη φρ�νCν, iσται ταπειν�ς, ���ν 3JαρτFεται γ=-
µ�ν γαµε(ν, �ς αwτ&ν 3κ τυρανν.δ�ς θρ�νων τ’ Qιστ�ν 3κ?αλε(· πατρ&ς
δ’ 5ρE Kρ�ν�υ τ�τ’ xδη παντελCς κρανθ/σεται...». (ACσ3,λ., «Πρ�µηθ.
∆εσµ.» 908-912). [Kι Gµως παρ’ Gλη τ�ν �λαl�νε�α τ�υ Z ZεOς κ1π�-
τε θ2 γ�νmη ταπειν=ς, καθxς Sτ�ιµ1lεται ν2 κ1νmη γ1µ�, π�O �π’ τHν
θρ=ν� τ�υ pφαντ� θ2 τHν γκρεµ�σmη· κα4 9 κατ1ρα τ�5 πατ8ρα τ�υ, τ�5
Kρ=ν�υ, τ=τε Zλ=κληρη θ2 Uπαληθευτm?.] gAς σηµειωθ?, Gτι σ,µφω-
να µR τ�ν κατ1ρα τ�5 Kρ=ν�υ �λλ2 κα4 τ�ν πρ�φητε�α τ?ς Θ8µιδας Z
ZεOς θ2 γκρεµιl=ταν �πH τH θρ=ν� �πH τH γι= τ�υ, π�O θ2 γενν�5σε
�πH τH γ1µ� τ�υ µR τ� Θ8µιδα. (�Aπ�λλ=δωρ�ς, Γ´ 13, 5).

OX ]δι�ι �X θε�4 T3�υν δ,� nψεις· τ� «µα,ρη» κα4 τ�ν pσπρη, τ�ν
καλ� κα4 τ�ν κακ@. YOπως :π1ρ3ει Φ�λι�ς ZεOς2, Tτσι :π1ρ3ει κα4
M8λαινα ∆@µητρα3. Σ’ α[τ� τ�ν �ντ�ληψη uδ@γησε τ�Oς �ρ3α��υς
YEλληνες 9 �ν1µειNη τIν 3θ�ν�ων λατρειIν, π�O εL3αν �π�τρεπτικH-
UNαγνιστικH 3αρακτ?ρα, µR τ� λατρε�α τ�5 `Oµηρικ�5∆ωδεκ1θε�υ,
π�O Z �νθρωπ�µ�ρφισµHς τ�5 `Oµ@ρ�υ εL3ε πρ�σδbσει Jρθ�λ�γικ2
κα4 ε[3αριστηριακ2 3αρακτηριστικ1. \Eτσι θ2 ταυτιστ�5ν �X �Eριν,ες
µR τ4ς E[µεν�δες, �X Σειρ?νες µR τ4ς Γ�ργ=νες, Z Mειλ�3ι�ς ZεOς µR τH

A[τHς Z 3α�τικHς-�πρ�σδι=ριστ�ς 3Iρ�ς δRν εLναι τH ...«κακH» Σ,-
µπαν. ELναι �πλIς 9 pλλη nψη τ�5 SνHς Σ,µπαντ�ς: στ�ν �ρ3α�α
`Eλληνικ� θρησκε4α δEν aπ9ρNει ∆ι9J)λ)ς.

EBPAΪKOΣ ∆YΪΣMOΣ KAI EΛΛHNIKH ENIΣH

1. K. Kαστ�ρι1δης, «`H �Aρ3α�α `Eλληνικ� ∆ηµ�κρατ�α κα4 9 σηµασ�α της γι2 µfς σ@µερα», Uκδ.
YYψιλ�ν, σελ. 23.

2. «ν� τ&ν Φ.λι�ν» (�Aριστ�φ1νης, «�A3αρν?ς» 730).
3. «...�φαν.σθη ,π& πυρ&ς τ*ς Mελα.νης ∆/µητρ�ς τ& 5ρ9α(�ν J�αν�ν» (Παυσ. «�Aρκαδικ1», V, 8).



∆�α Σωτ?ρα. Θ2 καταν�@σ�υµε καλ,τερα τ�ν �ντ�ληψη α[τ� τ?ς
�ρ3α�ας ̀ Eλληνικ?ς Θρησκε�ας, eν σκεφτ�5µε τH σ,ν�λ� R τIν πραγ-
µατικIν �ριθµIν, τ�5 Zπ���υ :π�σ,ν�λα εLναι τH σ,ν�λ� Q τIν ρητIν
κα4 τH σ,ν�λ� τIν �ρρ@των �ριθµIν – Gλα δR τ2 σ,ν�λα α[τ2 εLναι
pπειρα (Jλ. πρ)ηγ)Rµεν) τεAN)ς τ)A «∆αυλ)A»). YOπως Zλ=κληρ�ς κ=-
σµ�ς πρ1Nεων γ�νεται (�λγε<ρικIς) µR τ�Oς �ρρ@τ�υς �ριθµ�,ς, Tτσι
Zλ=κληρ� Σ,µπαν :φ�σταται στ�ν `Eλληνικ� Mυθ�λ�γ�α �πH τερα-
τ=µ�ρφα nντα: YAρπυιες, Σφ�γγες, K?ρες, Γ�ργ=νες κ.λπ. – κι Gλα
α[τ2 µετ@ τ�ν (Jρθ�λ�γικ�) Uπικρ1τηση τ�5 ∆ι=ς! A[τH δε�3νει κα4
τ�ν :ψηλ�5 Uπιπ8δ�υ σ38ση µR τH θεV�, π�O 3αρακτ@ριlε τ�Oς �ρ3α�-
�υς YEλληνες κα4 πρ�σδιωριl=ταν µR τHν παρεNηγηµ8ν� κα4 «δυσκ�-
λ�µετ1φραστ�» Gρ� δεισιδαιµ�ν.α. Πρ=κειται γι2 τ�ν �ντ�ληψη, Gτι
τH παρ1λ�γ�, τH �καταν=ητ�, τH �πρ�σδι=ριστ�, τH NωρIς ν?ηµα πα-
ραµ�νε,ει παντ�5 uς 9 pλλη nψη τ?ς qπαρNης. Kα4 Z pνθρωπ�ς πρ8-
πει ν2 τH «UN�ρκ�σmη», ν2 τH UNευµεν�σmη. A[τH γ�νεται µR τH µεγ1λ�
µ1θηµα τ?ς Tραγ{ωδ�ας γι2 τ�Oς Uλε,θερ�υς π�λ�τες, γι2 δR τ�Oς �µ=ρ-
φωτ�υς µR τ4ς µαγικRς 3θ=νιες τελετ�υργ�ες, π�O εL3αν Uνσωµατωθ?
στH δωδεκαθεϊστικH τυπικ=.

MR τHν �νθρωπ�µ�ρφισµH τ�5 `Oµ@ρ�υ κα4 τHν Jρθ�λ�γισµH τIν
φιλ�σ=φων κα4 τIν σ�φιστIν τH α]τηµα γι2 ε[σ8<εια, δηλ. µετρι�-
π1θεια κα4 α[τ�περι�ρισµ=, τ�5 �νθρbπ�υ Sρµηνε,τηκε uς αCτιατH
τ�5 φθ=ν�υ τIν θεIν. YOσ� τH 3ωρ4ς ν=ηµα �πρ�σδι=ριστ� τ?ς lω?ς
συµ<�λιl=ταν M παρ�υσιαl=ταν uς �πρ=σωπη �νεN8λεγκτη φυσικ�
δ,ναµη (π.3. K?ρες), δRν 3ρειαl=ταν ν2 UNηγηθm? �νθρωπ�µ�ρφικ1.
YOταν Gµως �X �πρ=σωπες µαγικRς δυν1µεις �νθρωπ�π�ι@θηκαν στH
�OλυµπιακH ∆ωδεκ1θε�, τ8θηκε τH Uρbτηµα: «Γιατ4 ν2 τH κ1ν�υν α[τH
�X θε��;». Kα4 9 �π1ντηση γι2 θε�Oς �θ1νατ�υς κα4 Cσ3υρ�Oς (σ2ν
τ�ν Zµηρικ� �ριστ�κρατ�α) δRν µπ�ρ�5σε ν2 oταν pλλη: Z φθ=ν�ς τIν
θεIν πρHς τ�Oς θνητ�,ς.

`O φθ=ν�ς <8<αια µπ�ρ�5σε ν2 σταθm? uς UN@γηση γι2 τ2 3ωρ4ς ν=η-
µα συµ<α�ν�ντα κα4 τ2 π1θη τ?ς lω?ς, κρατbντας στHν θρ=ν� τ�υς θε-
�Oς �θαν1τ�υς κα4 µεγαλ�δ,ναµ�υς σ2ν τ�Oς �Oλ,µπι�υς. �Aλλ2 δRν
µπ�ρ�5σε ν2 κρατ@σmη τ�ν tθικ� τIν ∆bδεκα ΘεIν. Kα4 9 Uπ�3� τIν
σ�φιστIν κα4 τ�5 Πελ�π�ννησιακ�5 Π�λ8µ�υ 3ρειαl=ταν περισσ=-
τερ� �πH π�τR τ� θε�α δικαι�σ,νη...

∆ιαµαντ2ς K. K)Rτ)υλας
Φιλ=λ�γ�ς
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LH «bντελλιγκ<ντσια» τ2ς Pωµι)σRνης
`H θε�λ�γ�5σα (Uν �γν���α της!) Cντελλιγκ8ντσια τ�5 κρ1τ�υς τ?ς Pω-

µι�σ,νης: \Aνθρωπ�ι UντελIς �ντ�θετ�ι τ�5 �Aρ3α��υ `Eλληνικ�5 Πνε,-
µατ�ς, �X Zπ�V�ι µR περισσ� κακεντρ83εια «κριτικ1ρ�υν» κατ2 τHν πλ8�ν
µικρ�ν�ϊκ=, πλεγµατικH κα4 φανατικH τρ=π�, γνωστ�4 γι2 τH Uσωτερικ=
τ�υς Tλλειµµα �πH παιδι1. Kατ2 µ8γιστ� π�σ�στH �π�τυ3ηµ8ν�ι στH παι-
3ν�δι τ�5 Tρωτα, Gπ�υ 9 π�κρα... τ�Oς Tκανε Xερ�κ@ρυκες M µαρNιστRς
Cνστρ�,3τ�ρες (καθ’ Gτι Cδε�λ�γικ2 συγγενεVς), Gπως �π8δειNε τH φι1-
σκ� τ�5 :παρκτ�5 Σ�σιαλισµ�5. �Aνακυκλbν�υν C�υδαϊκRς Cδ8ες, �X
Zπ�Vες δRν κ1ν�υν τ�π�τε pλλ�, παρ2 ν2 �ναµ�3λε,�υν G,τι <ρbµικ� κα4
παθητικH T3ει 9 �νθρbπινη ψυ3@, τH Zπ�V� καλλιεργ�5ν µ8σ{ω τ�5 Uλ8γ-
3�υ, π�O �πH 3ρ=νια π�λλ2 διαθ8τ�υν συνωµ�τικ2 σR παγκ=σµια κλ�µα-
κα, παριστ1ν�ντας τ2 θ,µατα. ∆=λ�ς, µ�σ�ς, δ�λι�φθ�ρ2 Uναντ��ν τIν π1-
ντων, Gταν τH pνθ�ς τ?ς ε[ρωπαϊκ?ς νε�λα�ας σ,ρθηκε σR δ,� σκην�θε-
τηµ8ν�υς παγκ=σµι�υς π�λ8µ�υς, Gπ�υ 9 �Cκ�ν�µικ� κυριαρ3�α τ�υς πρ�-
κ1λεσε τH 31λι τ?ς E[ρbπης.

`H π�στη, κατωτερικ� ψυ3ικ� λειτ�υργ�α, Gπ�υ συρρικνωµ8να µ� φυ-
σι�λ�γικ2 ψυ3�λ�γικ2 φαιν=µενα καραδ�κ�5ν π�σω �πH φανατισµH
Uγκληµατικ=, Uκδικητικ1, ν2 σκ�τbσ�υν τ�ν Jµ�ρφι1, τ�ν �µφισ<@τη-
ση, τ�ν κριτικ� σκ8ψη, τH 3ωρατ=, τHν Tρωτα, τH φIς κα4 G,τι pλλ� φω-
τεινH �πH τ�ν Uπ�3� τ�5 Πρ�µηθ8α Tρ3εται.

Θλι<ερRς :π1ρNεις, π�O µR τ2 UNανδραπ�δισµ8να µ8σα Uνηµ8ρωσης,
�ν@κ�ντα στHν UNωτερικH κα4 UσωτερικH U3θρ=, θρασ,τατα κ1ν�υν �νε-
π�τρεπτες συγκρ�σεις κακεντρ83ειας τ�5 �I�υδαϊσµ�5 Uναντ��ν τ�5 �Aρ3α�-
�υ ̀ Eλληνικ�5 Πνε,µατ�ς. �ENασφαλισµ8ν�ι, Gτι κανε4ς δRν θ2 τ�Oς �ντι-
κρ�,σmη. \Eτσι �ν8στι�ς Z πνευµατικHς κ=σµ�ς τ?ς 3bρας, στερηµ8ν�ς
SνHς �νωτ8ρ�υ Uπιπ8δ�υ µ�ρφbσεως κα4 ψυ3ισµ�5, ν2 µ�ν T3mη τ=π� ν2
σταθm?, aνα <?µα, Gπ�υ Z λ=γ�ς τ�υ θ2 κερα,νωνε τ�ν πνευµατικ� α[τ�
�ναπηρ�α.

Mετ2 τ�ν Uπαν1σταση τ�5 1821 κα4 µR τ�ν δ�λ�φ�ν�α τ�5 Kαραϊσκ1-
κη κα4 τ�5 Kαπ�δ�στρια uς κα4 τ� φυλ1κιση τIν K�λ�κ�τρωνα�ων (Gλα
�πH N8να κ8ντρα) T3�µε µ83ρι τ4ς µ8ρες µας �κατ1παυτα τH Nεν�κ�νητ�
κρ1τ�ς τ?ς Pωµι�σ,νης, Gπ�υ σR συνεργασ�α µR τHν S<ραι�3ριστιανισµH
δRν �φ@νει Uλε,θερ� Tδαφ�ς στ�ν Uθνικ� συνε�δηση· α[θα�ρετα κα4 :π�-
κριτικ2 τ�ν T3ει :π�καταστ@σει, Gταν 9 `Eλληνικ� �Aρ3αι=της σ2ν �π�-
µ�νωµ8ν� M κα4 τ�υριστικH εLδ�ς, �π�τελεV, συγκεκαλυµµ8να M µ@, n3ι
�π�δεκτH πνε5µα �πH Uγκ1θετ�υς τ?ς κρατικ?ς µη3αν?ς. �AπH UδI πη-
γ1l�υν Gλες µας �X UθνικRς περιπ8τειες, Gπ�υ συρθ@καµε αXµ1σσ�ντες
γι2 τ2 N8να συµφ8ρ�ντα. TH εLπαν Nεδι1ντρ�πα: ΠρIτα 9 θρησκε�α κα4
<λ8π�µε ...γι2 τ2 pλλα!

Παντελ2ς Γλ9ρ)ς



LHλ8Nι 3κκλησ.α �π�τελεV µ8ρ�ς τ�5 τ�τλ�υ τ�5 θεσµ�5 τ?ς «�Eκκλησ�ας τ�5
∆@µ�υ», Z Zπ�V�ς oτ� Z κυριbτερ�ς στ,λ�ς τ�5 δηµ�κρατικ�5 π�λιτε,µα-
τ�ς τIν `Eλλ@νων. OX Π8ρσες α[τHν �κρι<Iς τH θεσµH �θελαν ν2 πλ@N�υν
µR τ4ς �ναρ�θµητες στρατιRς π�O Tφεραν στ�ν `Eλλ1δα, µ83ρι τ�ν Zριστικ�

συντρι<@ τ�υς στH MαραθIνα �ρ3ικ2 κα4 τελικ2 στ4ς ΠλαταιRς τ?ς B�ιωτ�ας τH 479 π.X.
�Iδ�O nµως τbρα 9 λ8Nι 3κκλησ.α, καθxς κρατεVται στ2 38ρια τIν �AσιατIν, 31νει πλ8�ν
τ� σηµασ�α π�O εL3ε. `H �Aσ�α, pλλως πως 9 �Aνατ�λ�, Tλα<ε qφ�ς µειλ�3ι� κα4 3ωρ4ς ν2
δηµι�υργm? θ�ρ,<�υς, �νεπαισθ@τως, �ν=µασε τHν Sαυτ= της «�Eκκλησ�α». �Aλλ2 κα4 τHν
συρρ8�ντα λαH στ�Oς 3ριστιανικ�Oς να�Oς τHν �ν=µασε «Uκκλησ�α» κα4 τ�Oς ]δι�υς τ�Oς
3ριστιανικ�Oς να�,ς, α[τ�Oς καθ’ Uαυτ�,ς, τ�Oς �ν=µασε «Uκκλησ�α» κα4 τ2 εCς α[τ�Oς τε-
λ�,µενα τ2 �ν=µασε κα4 α[τ1 «Uκκλησ�ες». M8σα στ�Oς καιρ�Oς α[τ�Oς oλθε Z α[τ�κρ1-
τωρ KωνσταντVν�ς Z A´, Z Zπ�V�ς δι2 σειρfς nλης λαθIν παρ8δωσε τ�ν Pωµαϊκ�ν α[τ�-
κρατ�ρ�α στ�ν �Aνατ�λ@.

Kα4 Cδ�O Zλ�γ�ν καιρH µετ2 τHν θ1νατ�ν τ�5 Kωνσταντ�ν�υ, π�O συν8<η τH Tτ�ς 337, τH
Tτ�ς 379, 9 �Aνατ�λ@, 9 Zπ��α τbρα ντ,θηκε «�Eκκλησ�α», Tφερε �πH τ�ν π=λι Kα�,κα τ?ς
`Iσπαν�ας Tναν pνθρωπ�, τHν Zπ�V� �ν=µασε Θε�δ=σι�. `H Xστ�ρ�α δRν δι8σωσε τH πραγ-
µατικ= τ�υ nν�µα, �πH τH Zπ�V� θ2 Uγ�νετ� ]σως γνωστ� 9 Uθν=τητα �πH τ�ν Zπ��α πρ�@ρ-
3ετ� Z pνθρωπ�ς UκεVν�ς. Πρ8πει Gµως ν2 εCπωθm? UδI, Gτι Gσ�ι �E<ραV�ι δι8φυγαν µετ2
τ�ν κατ1ληψη τ?ς `Iερ�υσαλ@µ, π�O Tγινε �πH τ�Oς Pωµα��υς τH Tτ�ς 73, κατ8φυγαν, uς
λ8γεται, στ�ν `Iσπαν�α. THν pνθρωπ� α[τ=ν, τHν Θε�δ=σι�, 9 �Eκκλησ�α �ν8δειNε α[τ�-
κρ1τ�ρα τ?ς �δη µετασ3ηµατισθε�σης, συνεπε��α τ?ς δια<ρωτικ?ς συµπεριφ�ρfς τ�5 κι-
ν@µατ�ς τIν XριστιανIν, Pωµαϊκ?ς α[τ�κρατ�ρ�ας εCς aνα κρ1τ�ς τ,π�υ τ�5 π1λαι π�τR
�κµ1σαντ�ς κρ1τ�υς τIν Mακκα<α�ων.

ΣτHν α[τ�κρ1τ�ρα Θε�δ=σι� 9 �Eκκλησ�α  :παγ=ρευσε, κα4 α[τHς :π8γραψε, σειρ2ν
Gλην διαταγµ1των κατ2 τIν ̀ Eλλ@νων· κα4 Uπειδ� �X Θεσσαλ�νικεVς �ρν@θηκαν ν2 Uφαρ-
µ=σ�υν aνα �πH τ2 διατ1γµατα UκεVνα, τH περ4  νηπι�<απτισµ�5 τIν τ8κνων Gλων τIν
:πηκ=ων τ?ς α[τ�κρατ�ρ�ας, 9 �Eκκλησ�α δι8ταNε τHν α[τ�κρ1τ�ρα Θε�δ=σι� ν2 τ�Oς
σφ1Nmη. YOταν Z α[τ�κρ1τωρ Θε�δ=σι�ς TσφαNε δεκαπ8ντε 3ιλι1δες Θεσσαλ�νικεVς, 9
�Eκκλησ�α πρ�8<η σR µερικRς θεατρικ�5 τ,π�υ 3ειρ�ν�µ�ες. Tιµbρησε τHν α[τ�κρ1τ�ρα
δι2 τ?ς π�ιν?ς  τ?ς «5κ�ινων.ας» Uπ4 τ�να καιρHν κα4 στ� συν83εια τHν :π8<αλε στH µαρ-
τ,ρι� τ?ς UN�µ�λ�γ@σεως κα4 τ?ς λεγ�µ8νης µεταν��ας. ∆ι2 τ�5 τρ=π�υ α[τ�5 9 �Eκκλη-
σ�α Tθεσε [πH τHν πλ@ρη Tλεγ3�ν α[τ?ς τHν α[τ�κρατ�ρικH θεσµH κα4 δ?θεν γενναι�-
φρ�ν�5σα παρε3bρησε εCς τHν α[τ�κρ1τ�ρα τHν τ�τλ�ν τ�5 �Iσαπ�στ=λ�υ τ�5 Xριστ�5! T=-
τε 9 �Eκκλησ�α �ν=µασε τHν Sαυτ= της �ντιπρ=σωπ� τ�5 Θε�5 Uπ4 τ?ς Γ?ς, περιε<λ@θη κα4

`Iερ�κρατ�,µεν�, �λλ2 περσικ?ς κατ2 τ’ pλλα δ�µ?ς, τH Zπ�V� δRν εL3ε τbρα πρω-
τε,�υσα τ� Bα<υλbνα M τ2 Σ�5σα, �λλ2 τ�ν π1λαι XδρυθεVσαν π=λι �πH τHν B,lα-
ντα τHν Mεγαρ8α, τ�ν π=λι 9 Zπ��α θ2 Uγ�νετ� 9 πρωτε,�υσα τIν ΠερσIν, eν τH σ38-
δι� �Aρτα<1l�υ - Mαρδ�3α��υ δRν �π�τ,3αινε τH π1λαι, τ�ν π=λι 9 Zπ��α τbρα �ν�-
µ1lετ� Kωνσταντιν�,π�λι.

T@ κ?κκαλα καI τ. VUωκκλ;σι
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α[τ� στ�λ�ν λαµπρ�τ8ραν τ�5 α[τ�κρ1τ�ρ�ς, �π8<αλε τHν �πι� 3αρακτ?ρα, µR τHν  Zπ�V�
Tως τ=τε παρ�υσι1lετ� εCς τHν λαHν κα4 TδειNε τH �σιατικ= της πρ=σωπ�.

TH Tτ�ς 395 Z α[τ�κρ1τωρ Θε�δ=σι�ς Z A´ �π8θανε κα4 α[τ�κρ1τωρ τ�5 �νατ�λι-
κ�5 τ�µ8ως τ?ς α[τ�κρατ�ρ�ας uρ�σθη δι2 διαθ@κης τ�5 �π�θαν=ντ�ς Z µ=λις
δεκαεπτ2 UτIν υX=ς τ�υ �Aρκ1δι�ς, τ�5 δR δυτικ�5 τ�µ8ως µR πρωτε,�υσα τ� Pb-
µη Z µ=λις aνδεκα UτIν υX=ς τ�υ �Oνbρι�ς, Z Zπ�V�ς Uπιτρ�πε,ετ� �πH τHν στρα-

τηγHν Στηλ�3ωνα. ΣτHν �νατ�λικH τ�µ8α, στ�ν Kωνσταντιν�,π�λι, 9 3ριστιανικ� πλ8�ν
9γεσ�α, γι2 ν2 τρ�µ�κρατ@σmη τHν νεαρHν α[τ�κρ1τ�ρα, Tφερε κ�ντ2 �πH τ�ν �Iλλυρ�α τHν
<1ρ<αρ� �Aλ1ρι3� κα4 µR σ,µφωνη γνbµη κα4 τ�5 α[τ�κρ1τ�ρ�ς τHν δι8ταNε ν2 µετα<m?
µR τH στρατ= τ�υ στ�ν N=τι� `Eλλ1δα κα4 ν2 �φαν�σmη τ�Oς YEλληνες: �φ�5 σφ1Nmη τ�Oς
pνδρες �πH δεκατεσσ1ρων 3ρ�νIν κα4 pνω, ν2 Uκτ�π�ση µετ2 στ2 Bαλκ1νια pνευ αCτ@-
σεως τ2 γυναικ=παιδα, �[σιαστικ2 ν2 τ2 �π�στε�λmη κα4 α[τ2 στH θ1νατ�. ΠρHς διευκ=-
λυνσι τ�5 �Aλαρ�3�υ �ντικατεστ1θη Z π�λιτικHς δι�ικητ�ς ΠατρIν µR aνα 3ριστιαν=ν, τHν
�Aντι=3ι�, καθxς κα4 Z δι�ικητ�ς τ?ς Φρ�υρfς, 9 Jπ��α oτ� τ�π�θετηµ8νη στ4ς Θερµ�-
π,λες. �Aπεστ1λη δR κα4 διαταγ� στ�Oς δ,� α[τ�Oς ν2 παραµε�ν�υν θεατRς εCς τH θε�ας
Uµπνε,σεως Tργ� τ?ς γεν�κτ�ν�ας τIν `Eλλ@νων.

Στ4ς �ρ3Rς τ�5 Tτ�υς 396 Z ε[ν�53�ς E[τρ=πι�ς, Z Zπ�V�ς �ν8λα<ε uς πρIτ�ς σ,µ<�υ-
λ�ς τ�5 �Aρκαδ��υ, δ�λ�φ�νηθ8ντ�ς τ�5 Γαλ1τ�υ ε[ν�,3�υ P�υφ�ν�υ �πH �νθρbπ�υς
τ�5 στρατηγ�5 Στηλ�3ων�ς, Uπιτρ=π�υ τ�5 συναυτ�κρ1τ�ρ�ς �Oνωρ��υ, UN8δωσε κα4 �π8-
στειλε στHν �Aλ1ρι3� τHν ν=µ� «E"ς γ*ν φ�ρειν π=ντα τE iργα τCν �Eλλ/νων». �Aπ8στειλε
δR πρHς α[τHν κα4 διαταγ@, �φ�5 κατεδαφ�l�νται τ2 Tργα τIν `Eλλ@νων, ν2 κατασπ1lω-
νται κα4 ν2 µεταφ8ρωνται δι’ Uπ�στρωσιν ZδIν.

Kα4 Uπληρbθη 9 γραφ@: «qHλθεν Qνθρωπ�ς 5π& �Aριµαθα.ας... κα  πρ�σεκFλισε λ.θ�ν
µ�γαν 3π  τ�ν θFραν τ�$ µνηµε.�υ» (Mατθ. KZ, 57-60 κα4 Mfρκ. IE, 43-46). �Eπ4 τρ�α κα4
�µισυ Tτη Z �Aλ1ρι3�ς κατ8στρεφε Uκ θεµελ�ων τ�ν π1λαι ε[κλε? `Eλλ1δα κα4 Uδ�λ�φ=νει
τ�Oς YEλληνες. T�Oς YEλληνες, π�O }ς τ=τε εL3αν µε�νει Gπως τ�Oς περιγρ1φ�υν �X �ρ3αV�ι
συγγραφεVς κα4 Cδ�ως Z Πλ�,ταρ3�ς κα4 Z Παυσαν�ας. Kα4 oλθε τ=τε, τH Tτ�ς 399, Z στρα-
τηγHς Στηλ�3ων µR στρατH κα4 στ=λ� στHν K�ρινθιακH κ=λπ� κατ2 τ�5 �Aλαρ�3�υ· κα4 Z
�Aλ1ρι3�ς, Z Zπ�V�ς ε:ρ�σκετ� τ=τε εCς τ�ν ν=τι� Πελ�π=ννησ�ν, Uστρ1φη πρHς <�ρρfν κα4
κατbρθωσε δι2 τ?ς δυτικ?ς Πελ�π�νν@σ�υ ν2 διαφ,γmη στ�ν \Hπειρ� κα4 τ�ν �Iλλυρ�α. ̀ O
δR �Aρκ1δι�ς διbρισε α[τHν δι�ικητ�ν τ?ς �Iλλυρ�ας κα4 τ�5 �π8νειµε τH µεγαλ,τερ� πα-
ρ1σηµ� τ?ς A[τ�κρατ�ρ�ας, α[τH τ�5 Magister Militum Illyricum, 3ωρ4ς ν2 Uντρ8πεται γι2

�Aµ8τρητ�ι τ=τε ρασ�φ=ρ�ι oλθαν �πH τ�ν �Aνατ�λ� ν2 <�ηθ@σ�υν τHν �Aλ1ρι3� εCς τH
Tργ� α[τ=, τ?ς κατασπ1σεως τIν Tργων τ83νης τ?ς �Aρ3α�ας `Eλλ1δ�ς. `H καταστρ�φ�
τIν Tργων τIν `Eλλ@νων Tλα<ε 3bραν κα4 π8ραν τIν περι�3Iν Gπ�υ Tδρασε Z �Aλ1ρι-
3�ς. Σαρ1ντα περ�π�υ Tτη µετ2 τ�ν Uπ�3� τ�5 �Aλαρ�3�υ Gλες �X SλληνικRς π=λεις µετε-
τρ1πησαν εCς σωρ�Oς Uρειπ�ων, Gπ�υ δR κατεδαφ�lετ� aνας SλληνικHς να=ς, Uκτ�lετ� π1-
νω τ�υ 3ριστιανικ=ς, εCς τρ=π�ν �στε ν2 εLναι α[τHς 9 �πτ� π8τρα, 9 Zπ��α θ2 κυλι8ται
Uπ4 παντHς Sλληνικ�5 Tργ�υ, «�να µηδG µν/µη αwτ]C ,πε(ναι» (Kανxν NΠ´ τ?ς µ�ν�µ�υ
`Iερfς Συν=δ�υ τ?ς Kαρθαγ8νης, Tτ�ς 419: <λ. P1λλη - Π�τλ?, τ=µ�ς 3, σελ. 615.)
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τ�ν πρfNιν α[τ@ν.

:Aφ�5 �X YEλληνες κατεστρ1φησαν κα4 9 �Eκκλησ�α Uθεbρησε Gτι Uδρα�ωσε
τ� θ8σι της, �π8κτησε �µ8σως :περ�ψ�αν δυν1στ�υ. �Eθεbρησε µ1ται�ν
τHν κ=σµ�ν κα4 τ�ν �νθρbπινη lω� κα4 ε[τ8λισε τHν pνθρωπ� εCς τHν Tσ3α-
τ� <αθµ=, �φ�5 τHν Uθεbρησε �ν �µαρτωλ=, π�ταπH κα4 Uλεειν=, διH κα4

α[τHς Tπρεπε ν2 µ�ν T3mη ]δι�ν λ=γ�, ν2 µ�ν T3mη πρωτ�<�υλ�α, ν2 µ�ν T3mη πλ�5τ� κα4
Zπωσδ@π�τε ν2 περι8λθmη εCς κατ1στασιν «πτω3ε�ας» :λικ?ς κα4 πνευµατικ?ς. \Eτσι 9
�Eκκλησ�α Uκ@ρυNε τHν διωγµHν κατ2 παντHς σκεπτ�µ8ν�υ �νθρbπ�υ. `O διωγµHς oτ�
�N8στ�υ aως <αρ<1ρ�υ µ�ρφ?ς κα4 διενεργεVτ� δι2 <ιαι�πραγιIν, σφαγIν, UµπρησµIν
�CκιIν, <ι<λι�θηκIν, συγγραµµ1των.

A[τ2 κα4 π1µπ�λλα pλλα, Gσ�ν �φ�ρf στ� ν�ητικ� δ�υλε�α, τ�ν Zπ��αν 9 �Eκκλησ�α
Uπ8<αλε. Θ2 σηµειbσωµε UδI, Gτι �X ρ@σεις τ�5 Xριστ�5 «Mακ=ρι�ι �B πτω9�  τ]C πνεF-
µατι» (Mατθ. E, 3) κα4 «�Eγ| φCς ε"ς τ&ν κ�σµ�ν 3λ/λυθα» (�Iω. IB, 46) Uθρι1µ<ευσαν! ΠρHς
Uπι<�λ�ν τ?ς :λικ?ς πτω3ε�ας 9 �Eκκλησ�α κατασκε,ασε µ�α πρ�σευ3@, τ�ν Zπ��α �π8δωσε
στH Xριστ=, ]σως ν2 τ�ν εLπε κα4 Z Xριστ=ς, eν α[τHς :π?ρNε uς Xστ�ρικHν πρ=σωπ�. `H
πρ�σευ3� α[τ� Tπρεπε ν2 �παγγ8λλεται �πH τ�Oς πιστ�Oς τ�υλ13ιστ� δ,� φ�ρRς τ�ν 9µ8-
ρα, oτ� δR α[τ� τH �ναγκαV� :π=στρωµα λ=γ�υ γι2 τ�ν Uπι<�λ�ν µιfς Zλ�κλ@ρ�υ π�λι-
τικ?ς, τ?ς Π�λιτικ?ς τ�5 �Eπι�υσ��υ \Aρτ�υ. Kατ2 τ�ν πρ�σευ3� α[τ� Z καθιερωθε4ς :πH
τ?ς �Eκκλησ�ας aνας θε=ς, Z Zπ�V�ς :π�τ�θεται Gτι εLναι τH �π=λυτ�ν nν, τH Zπ�V� �σταται
TNω τIν �νθρωπ�νων πραγµ1των, �ρ8σκεται εCς τH ν2 εCσεν8γκmη τ�Oς �νθρbπ�υς εCς πει-
ρασµ=ν, διH κα4 Z πιστHς σOν τm? παρακλ@σει πρHς τHν θεH ν2 τ�5 δbσmη τHν Uπι�,σι�ν
pρτ�ν, �φειλε ν2 παρακαλm? α[τHν ν2 µ�ν τHν εCσεν8γκmη εCς πειρασµ=ν. Bε<α�ως 9 �Eκκλη-
σ�α Uθεbρει ,Gτι τm? Uγκρ�σει α[τ?ς Z θεHς Tδιδε τHν Uπι�,σι�ν pρτ�ν, διH κα4 γι2 ν2 θερα-
πε,εται Z κακ=ς της 3αρακτ?ρας, Z �σιατικ=ς, �λλ2 κα4 γι2 ν2 Uπιτ,3η τHν µαρασµHν τIν
�νθρbπων uς κα4 τ�ν µε�ωσι τ�5 πληθυσµ�5, γι2 ν2 πληγ�5ν Tτσι �X YEλληνες, Tπρεπε Z
Uπι�,σι�ς pρτ�ς ν2 σπαν�lmη· κα4 γι2 ν2 σπαν�lmη, Tπρεπε ν2 µειωθm? 9 γεωργικ� παρα-
γωγ� στH Uλ13ιστ�. �Aλλ1, γι2 ν2 συµ<m? α[τ=, Tπρεπε ν2 παρεµπ�δ�lεται 9 εCς τ�Oς �γρ�Oς
Uργασ�α. T=τε 9 �Eκκλησ�α, UκτHς �πH τ�ν πρbτην 9µ8ρα τ?ς U<δ�µ1δ�ς, τ�ν Kυριακ@,
Gπως τ�ν �ν=µασε, τ�ν Zπ��α καθι8ρωσε uς �ργ�α σ,µφωνα µR τHν `E<ραϊκH ν=µ�, κα-
θι8ρωσε κα4 πλ?θ�ς pλλων 9µερIν uς �ργ�ες, τ=σων, �στε δRν oτ� δυνατHν ν2 :π�λ�γι-
σθm? σR π�ιH π�σ�στH στ4ς Gλες 9µ8ρες τ�5 Tτ�υς Tφθαναν α[τ8ς, καθ’ Gτι �ργ�ες �ν�µ1-
σθηκαν Gλες �X 9µ8ρες, π�O καθιερbθηκαν uς S�ρτRς τIν �γ�ων.

�Hσαν δR �X sγι�ι pνθρωπ�ι, π�O �ρν@θηκαν τ2 π1τρια κα4 τ2 Xερ2 τIν ̀ Eλλ@νων, πρ�-
σ3bρησαν στH κ�νηµα τIν XριστιανIν κα4 κατ8λα<αν :ψηλRς θ8σεις µ8σα σ’ α[τ=. �Hσαν
Uπ�σης �Nιωµατικ�4 τ�5 ρωµαϊκ�5 στρατ�5, π�O πρ�σ3bρησαν στ�Oς �νατρ�πεVς, �X α[τ�-

YOλα α[τ2 Uγ�ν�ντ� δι2 µιfς µ�ν�µ�υ UNεγ8ρσεως δ?θεν τ�5 µαιν�µ8ν�υ πλ@θ�υς·
κα4 Uν{I Uδ�δετ� 9 Uντ,πωσι Gτι Z διωγµHς α[τHς θ2 πα,σmη κ1π�τε, δRν Tπαυε. T=τε
τ2 γρ1µµατα κα4 �X Uπιστ?µες καταργ@θηκαν, �X φιλ=σ�φ�ι Uδιb3θησαν M Uσφ1γη-
σαν κα4 9 φιλ�σ�φ�α κατηγγ8λθη uς �ν�,σι�ς φλυαρ�α. OX δR περ4 κ=σµ�υ ρ@σεις
τIν `Eλλ@νων �πηγ�ρε,θησαν Uπ4 π�ινm? θαν1τ�υ Uκε�ν�υ π�O �θελε τ4ς �ναφ8ρει.
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κρ1τ�ρες KωνσταντVν�ς κα4 Θε�δ=σι�ς, Z `E<ραV�ς πρ�φ@της �Hλ�ας, 9 S�ρτ� τ�5 Zπ��-
�υ Uθεσπ�σθη ν2 τελ?ται εCς τH µ8σ�ν τ�5 θ8ρ�υς uς εLδ�ς πανηγ,ρεως, γι2 ν2 καταργη-
θ�5ν κα4 γι2 ν2 π8σ�υν στ� λησµ�νι2 �X τελ�,µενες �πH τ�Oς YEλληνες S�ρτRς τ�5 ∆ι�ν,-
σ�υ �Eλευθερ8ως κ.�.κ.

:E
πειδ� �πH τ4ς π�λλRς S�ρτRς π�O Uθεσπ�σθηκαν δRν U<=λευε ν2 Uργασθ�5ν �X
µR τ�ν γεωργ�αν �σ3�λ�,µεν�ι, δι=τι Tπρεπε ν2 τηρ�5ν τ4ς �ργ�ες, tναγκ1-
l�ντ� ν2 τ4ς παρα<ι1l�υν κα4 ν2 Uργ1lωνται. ECς τ4ς περιπτbσεις α[τRς 9
�Eκκλησ�α Uθελ�τ,φλει κα4 δRν Uτιµbρει τ�Oς παρα<1τες, Uπ8σειε Gµως κατ’

α[τIν τHν φ=<�ν τ�5 θε�5! ΠρHς περαιτ8ρω µε�ωσιν τ?ς γεωργικ?ς παραγωγ?ς 9 �Eκκλη-
σ�α πρ�ωθ�5σε δι2 τ?ς �σκ�υµ8νης �κατασ38τ�υ κα4 πιεστικ?ς «κατη3@σεως» στρατι2ν
Gλην κατ’ Tτ�ς �νθρbπων ν8ων κατ2 τH πλεVστ�ν ν2 �κ�λ�υθ@σ�υν τHν µ�να3ικHν <��.
T�σα,την δR Tκτασιν Tλα<ε µR τHν καιρH τH εLδ�ς α[τH δια<ιbσεως τIν �νθρbπων, �στε
Z Παλαµfς θ2 εCπ? σ’ aνα στ�3�: «ΛεγεCνες τE Jωκκλ/σια κα  στρατ�  τE µ�ναστ/ρια».

Περαιτ8ρω 9 �Eκκλησ�α Uδηµι�,ργησε πλ?θ�ς παρεκκλησιαστικIν Uπαγγελµ1των, Gπως:
τH τ�5 �µφι�π�ι�5, τH τ�5 κηρ�π�ι�5, τH τ�5 κ�λυµ<ηθρ�π�ι�5 κα4 τIν pλλων σκευIν τIν
3ρησιµ�π�ι�υµ8νων εCς τ�Oς να�,ς, τH τ�5 �ναγνbστ�υ, τH τ�5 �ντιγραφ8ως κειµ8νων κ.p.
Kα4 9 στρατι2 τIν �νθρbπων α[τIν, 9 Zπ��α Uπ1νδρωσε κα4 τ2 Uπαγγ8λµατα α[τ1, �πε-
σπ1θη �πH τ�Oς Uργ1τες τ?ς γεωργικ?ς παραγωγ?ς. `H �Eκκλησ�α, γι2 ν2 πλ@Nmη τ�ν παι-
δικ� tλικ�α, �λλ2 κα4 µR τρ=π�ν Tµµεσ� ν2 µειbσmη �κ=µη περισσ=τερ� τ�ν γεωργικ� πα-
ραγωγ� κα4 δ� ν2 Uπιτ,3mη περισσ=τερη UN1ρτηση τIν πιστIν �πH α[τ@ν, Uθ8σπισε τ4ς νη-
στεVες. A[τRς oταν µ�ν�@µερες, Gπως oταν �X 9µ8ρες τ?ς S<δ�µ1δας Tετ1ρτη κα4 Παρα-
σκευ� κα4 µερικRς pλλες µ8σα στH 3ρ=ν�· κα4 π�λυ@µερες, Gπως oτ� 9 πρH τIν Xριστ�υ-
γ8ννων νηστε�α τIν σαρ1ντα 9µερIν, 9 πρH τ�5 Π1σ3α τIν πεν@ντα 9µερIν, 9 δεκαπ8-
ντε 9µερIν τHν µ?να Avγ�υστ� κα4 9 Jκτx 9µερIν τHν µ?να Σεπτ8µ<ρι�. \Eτσι τ�ν �ρα
π�O Z pνθρωπ�ς Z Uργαl=µεν�ς εCς τ�Oς �γρ�Oς T3ει περισσ=τερη �ν1γκη τρ�φ?ς, Gπως
εLναι 9 �ρα τ?ς �ν��Nεως κα4 9 �ρα τ�5 3ειµIνα, 9 �Eκκλησ�α �παγ=ρευε τ�ν καταν1λω-
ση τIν <ασικbτερων τρ�φ�µων κα4 �X pνθρωπ�ι :π�3ρεbν�ντ� ν2 λαµ<1ν�υν στ�ν κυ-
ρι�λεN�α τHν Uπι�,σι�ν pρτ�ν, κα4 µ=ν� τ2 κρ=µµυα Uπιτρ8π�ντ� γι2 πρ�σφ1γι. `H Π�λι-
τικ� α[τ� τ�5 �Eπι�,σι�υ \Aρτ�υ Tφερε τH SλληνικH Tθν�ς «ε"ς θFραν θαν=τ�υ». T�5τ�,
δι=τι 9 �Eκκλησ�α γι2 κ1θε µ8τρ�ν π�O λ1<αινε, Uφρ=ντιlε, �στε στ�Oς YEλληνες ν2 Uφαρ-
µ=lεται �παρεγκλ�τως.

`Eκατ�µµ,ρια �νθρbπων π�λλ1 –τ�ς �Lδε π=σα– καταδικ1στηκαν ν2 N�-
δ8ψ�υν α[τH τH :π8ρ�3� δIρ� π�O δ�δει 9 φ,ση στHν pνθρωπ�, τ� lω@,
�παγγ8λλ�ντες εCς ρυθµHν µ�υρµ�υρητ�5 τ4ς µακρRς πρ�σευ38ς, π�O �X
pνθρωπ�ι τ?ς �Aσ�ας κατασκε,αlαν M δια<1l�ντες µ8σα στH 9µ�φως
τIν µ�ναστηριIν τ2 δι1φ�ρα συναN1ρια κα4 τ�Oς <��υς τIν �γ�ων, κ1-
µν�ντες τ4ς λεγ=µενες «µετ1ν�ιες» Mτ�ι Tκαµπταν τ�ν κεφαλ�ν α[τIν
aως εCς τ�ν γ?ν κα4 Uκλιπαρ�5σαν τH Tλε�ς τ�5 θε�5! `O θεσµHς τ�5 µ�-
να3ικ�5 <��υ TπληNε περισσ=τερ� �πH τ�Oς pλλ�υς λα�Oς τ�Oς YEλληνες,
τH Tθν�ς τIν Zπ��ων Uµαρ1νθη.
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`H �Eκκλησ�α Gµως δRν Uστ1θη UδI. �Aπ�φ1σισε ν2 Uκµεταλλευθm? τHν δυστυ3? λα=.
�Eφε5ρε α]φνης τ=τε τ2 κ=κκαλα κα4 τ4ς εCκ=νες. T2 κ=κκαλα oσαν Jστf νεκρIν M µ8λη
νεκρIν µ�υµµι�π�ιηµ8να, τ2 Zπ�Vα Uτ�θεντ� σR κι<ωτ�δια Uπι3ρυσωµ8να, κα4 Uλ8γετ� Gτι
µ8σα εCς κ1θε κι<ωτ�δι� εLναι τ2 λε�ψανα τ�5 α´ M <´ �γ��υ. T2 κι<ωτ�δια α[τ2 κατ=πιν �δε�-
ας τ?ς �Eκκλησ�ας µεταφ8ρ�ντ� �πH π=λι σR π=λι κα4 �πH 3ωριH σR 3ωρι=, Gταν oτ� Z
καιρHς τ?ς συγκ�µιδ?ς τIν καρπIν κα4 Z κ1θε παραγωγHς Tδινε G,τι tµπ�ρ�5σε ν2 δbσmη.
TH ]δι� Uγ�νετ�  κα4 µR τ4ς λεγ=µενες εCκ=νες. Kα4 α[τRς Uπι3ρ��ντ� µR 3ρυσHν M pργυρ�ν,
τ�Oς �π�δ�δ�ντ� θαυµατ�υργικRς Cδι=τητες κα4 µετεφ8ρ�ντ� κα4 α[τRς �πH τ=π�ν εCς τ=-
π�υ κα4 �X pνθρωπ�ι Tδιδαν 3ρ@µατα M καρπ�Oς Z καθ8νας �ν1λ�γα µR τH T3ειν τ�υ κα4
�ν1λ�γα µR τ� δυστυ3�α π�O τHν Tπληττε, :λικ� M πνευµατικ@, δ�θ8ντ�ς Gτι �πH τ�ν �Eκκλη-
σ�α κα4 Z φ=<�ς τ�5 θε�5 UκαλλιεργεVτ� κα4 9 δεισιδαιµ�ν�α κα4 Z φετι3ισµ=ς.

K
α4 Cδ�O σωτ@ρι�ν Tτ�ς 717. ELναι Kυριακ� πρω�. Στ�ν Kωνσταντιν�,π�λι κα4
στH UσωτερικH τ�5 να�5 τ?ς `Aγ�ας τ�5 Θε�5 Σ�φ�ας 9 �Eκκλησ�α �σταται Uν
3λιδm?, Uν :περ�ψ��α κα4 Uν �λαl�νε��α. ECς τHν ναHν εCσ8ρ3�νται κα4 �X πιστ��·
κα4 �φ�5 εCσ8λθ�υν, κατευθ,ν�νται πρHς τH τ8µπλ� τ�5 να�5, Gπ�υ εLναι �X µε-

γ1λες εCκ=νες, κα4 δι2 γ�ερIν θρ@νων κα4 κ�πετIν lητ�5ν τH Tλε�ς α[τIν, κα4 τ4ς �σπ1-
l�νται µR π1θ�ς, κα4 Z XδρIτας τ�5 πρ�σbπ�υ SνHς Sκ1στ�υ κα4 τ2 παρ1γωγα τ?ς µ,της
τ�υ κα4 Z σ�ελ�ς τIν 3ειλ8ων τ�υ τρ83�υν π�ταµηδ=ν. `H δR �Eκκλησ�α Xσταµ8νη UκεV 3α�-
ρει, Gτι τ=σ� π�λO Uταπε�νωσε τH λα=, Z Zπ�V�ς στH 3Iρ� UκεVν� �π�τελεVτ� �πH Π=ντι�υς,
�Aρµ8νι�υς, Σ,ρ�υς, Π8ρσες κα4 <ε<α�ως κα4 �πH YEλληνες. Nα�, κα4 �πH YEλληνες. Kα4 9
�Eκκλησ�α 3α�ρει γι2 τH Gτι Gλες �X πατρ�δες :π8στειλαν τ�ν σηµα�α των πρH τIν π�δIν
της. M8γα Gντως Uπ�τευγµα, τH Zπ�V� �vτε Uπ4 τ?ς Uπ�3?ς τIν ΠερσIν δRν εL3ε συµ<? εCς
α[τ�ν τ�ν Tκταση π�O τbρα συµ<α�νει. �Aλλ2 9 �Eκκλησ�α 3α�ρει τ2 µ1λα γι2 τH Gτι Tκυ-
ψε τHν α[38να 9 `Eλλ1ς.

Kα4 UνI τH θ8αµα UκεVν� διαρκ�5σε κα4 Z 3�ρHς τ�5 να�5, κακ8κτυπ� τ�5 3�ρ�5 τ�5 π1-
λαι (�πηγ�ρευµ8ν�υ �δη) `Eλληνικ�5 θε1τρ�υ, Tψαλλε τ� µ�ν{ωδ�α: «∆�Jα Σ�ι τ]C δε.Jα-
ντι τ& φCς. ∆�Jα 3ν ,ψ.στ�ις Θε]C κα  3π  γ*ς ε"ρ/νη, 3ν 5νθρKπ�ις εwδ�κ.α!», τ=τε µ�α
φων� Sλληνικ� tκ�,σθη: «ΠαFσατε τ�ν 5θλι�τητα». �Hταν 9 φων� τ�5 α[τ�κρ1τ�ρ�ς
Λ8�ντ�ς τ�5 Γ´ τ�5 �Iσα,ρ�υ, Z Zπ�V�ς θεωρIν τH �CκτρHν UκεVν� θ8αµα, δι8ταNε τ�Oς θε-
ρ1π�ντες τ�5 να�5 ν2 �ναρτ@σ�υν Jλ�γ�ν :ψηλ=τερ�ν τ�5 �νθρωπ�ν�υ �ναστ@µατ�ς τ4ς
εCκ=νες, γι2 ν2 µ�ν τ4ς φθ1ν�υν �X πιστ�4 ν2 τ4ς �σπ1lωνται κα4 ]σως α[τH µετρι1σmη κ1-
πως τHν ε[τελισµH τ�5 nντ�ς Uκε�ν�υ, εCς τH Zπ�V� �X YEλληνες Tδωσαν τH nν�µα Qνθρω-

`H `Eλλ2ς 9 ε[κλε@ς, 9 `Eλλ2ς τ?ς καλλιεπε�ας, τ?ς Uπιστ@µης κα4 τ?ς
φιλ�σ�φ�ας, 9 `Eλλ2ς τ�5 Mιλτι1δη, τ�5 πρ�εN1ρ3�ντ�ς στρατηγ�5
κατ2 τ�ν µ13ην τ�5 MαραθIν�ς, τ�5 Παυσαν��υ, τ�5 Θεµιστ�κλ8�υς
κα4 τ�5 K�µων�ς. �Iδ�O Gµως τbρα κα4 9 `Eλλ2ς εLναι UκεV κα4 �σταται
Uνbπι=ν της περιδε@ς, δ�,λη, ταπεινωµ8νη, πτω3� τ{I πνε,µατι, ρα-
κ8νδυτη κα4 pνευ :π�δηµ1των. Kα4 Cδ�O �X :ψηλ=φρ�νες YEλληνες
�ναµεµιγµ8ν�ι µετ2 τIν <αρ<1ρων πρ�σ8ρ3�νται uς �Aσι1τες κα4 lη-
τ�5ν τH Tλε�ς τIν εCκ=νων.
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π�ς. T=τε 9 �λαl�νε�α τ?ς �Eκκλησ�ας Sτραυµατ�σθη, τH πρ=σωπ= της Tγινε �3ρH κα4 τH
σIµα της τH διαπ8ρασε ρVγ�ς τρ�µIδες. Π�V�ς �τ� Z α[θ1δης, Z Zπ�V�ς διεν�@θη ν2 :πει-
σ8λθmη εCς τ2 Tργα της; �Aκ�λ�,θησε µικρ� πα5σι κα4 9 «�Eκκλησ�α» συνελθ�5σα κ1πως
�πH τ�ν ταρα3�ν Tρριψε µ�α <λ�συρ� µατι2 πρHς τH µ8ρ�ς τ�5 λα�5. T=τε τH δυστυ3Rς
πλ@ρωµα τ?ς �Eκκλησ�ας, Z λα=ς, α[τH τH µυρι�κ8φαλ� θηρ��, Gπ�υ κα4 aνα Sνδεκ13ρ�ν�
παιδ4 9µπ�ρεV ν2 τH σ,ρmη κα4 ν2 τH Zδηγ@σmη Gπ�υ α[τH θ8λει, U<=ησε <��ν µεγ1λην κα4
µR κραυγRς κα4 Cα3Rς κα4 κατ1ρες κα4 θρ@ν�υς κα4 Jδυρµ�Oς κα4 θ�ρ,<�υς U3,θη στ�Oς
δρ=µ�υς κα4 τ4ς �γυιRς τ?ς π=λεως κα4 δι8πραττε λεηλασ�ες κα4 καταστρ�φRς κα4 φ=ν�υς
π�λλ�,ς.

ELναι γνωστ2 τ2 µετ2 τα5τα Uκ τ?ς ̀ Iστ�ρ�ας. �EµεVς θ2 σ,ρωµε τ4ς δ8λτ�υς της µερικ�Oς
αCIνες �ργ=τερα: Σωτ@ρι�ν Tτ�ς 1100. �Iδ�O 9 B�ιωτ�α. `Yπ1ρ3ει �κ=µη UκεV 9 π=λι τIν
Θη<Iν, �λλ2 9 π=λι τIν ΠλαταιIν, Gπ�υ Tγινε 9 Xστ�ρικ� µ13η, Gπ�υ 9 `Eλλ2ς εL3ε συ-
ντρ�ψει τ�ν �Aσ�α, δRν φα�νεται π�υθεν1. K1π�υ Gµως, UκεV στ� ν=τια πλευρ2 τ?ς θη-
<αϊκ?ς πεδι1δ�ς, :π1ρ3ει µ�α Jν�µασ�α τ�πικ@, τ2 «K�κλα». �AσφαλIς 9 Jν�µασ�α α[τ�
εLναι παραφθ�ρ2 τ?ς λ8Nης κ�κκαλα κα4 σηµα�νει τ2 κ=κκαλα τIν `Eλλ@νων, τ2 Xερ1. T2
κ=κκαλα τIν ̀ Eλλ@νων, π�O Tπεσαν συντρ�<�ντας UκεV τ�Oς �Aσι1τες εCσ<�λεVς τH 479 π.X.
∆Rν :π1ρ3�υν UδI Uπι3ρυσωµ8να κι<ωτ�δια, περ4 �ν Z λ=γ�ς πιH π1νω. `Yπ1ρ3ει 9 σιω-
π@. `H �Nι�πρεπ�ς κα4 εvγλωττ�ς σιωπ@.

gAς Tλθωµε Gµως uς ν8�ι �Aνα31ρσεις µερικ2 στ1δια ν�τιbτερα. �Iδ�O 9 �γ�ρ2 τ�5 π1-
λαι π�τR κλειν�5 \Aστεως. `H �γ�ρ2 τIν �ρ3α�ων �AθηνIν. `Hµ8ρα τ?ς S<δ�µ1δας πρb-
τη. ELναι πρω� κα4 9 �λι�ς τ?ς π1λαι π�τR µεγ1λης πατρ�δ�ς UNακ�λ�υθεV ν2 εLναι λα-
µπρ=ς. �Iδ�O α[τHς �ν8τειλε �πH τH nρ�ς `YµηττHς κα4 �X �κτVνες τ�υ π�πτ�υν Uπ1νω στ2
Uρε�πια. �Eπ1νω στ2 σπαρ1γµατα τ�5 κ1λλ�υς, τ?ς τ83νης π�O �X YEλληνες �π�τ,πωσαν
π1νω στ2 λευκ2 µ1ρµαρα τ�5 Πεντελικ�5 nρ�υς. T�5 κ1λλ�υς, π�O µ�α lηλ=τυπ�ς µ�Vρα
δRν τH Uσε<1σθη κα4 pφησε τ�Oς <αρ<1ρ�υς ν2 Tλθ�υν �πH τ�ν �Aσ�α ν2 τH καταστρ8-
ψ�υν. �EδI, µ8σα στ�Oς σωρ�Oς τIν σπασµ8νων µαρµ1ρων, ]σως :π1ρ3�υν κα4 τ2 θρα,-
σµατα τ?ς µαρµ1ρινης πλ1κας π�O Tφερε Uπ1νω της 3αραγµ8νη τ�ν Uπιγραφ@:
«AΛE�AN∆POΣ ΦIΛIΠΠOY KAI OI EΛΛHNEΣ  ΠΛHN ΛAKE∆AIMONIΩN  EK TΩN BAPBAPΩN TΩN

THN AΣIAN KATOIKOYNTΩN THι ΘEAι AΘHNAι ANATIΘEAΣI». ΣτH µ8σ�ν τIν θραυσµ1των
δεσπ=lει aνα Uκκλησ1κι. Παρ1πλευρα �πH τH Uκκλησ1κι UκεVν� :π1ρ3ει N,λιν� σ@µαντρ�
κα4 pνθρωπ�ς, Z Zπ�V�ς �σταται UκεV κα4 Uργ1lεται πρHς παραγωγ�ν �3�υ, κα4 τH N,λ� τH
Zπ�V� κρ�,ει Uπ1νω στH pλλ� N,λ�, π�O εLναι τ�π�θετηµ8ν� UκεV, Uκπ8µπει o3�ν σκληρHν
κα4 µ�ν=τ�ν�ν, Z Zπ�V�ς λ8ει:

K�κκαλα, κ�κκαλα, κ�κκαλα!
TE κ�κκαλα τCν �Eλλ/νων εHναι
κ=τω 5π’ αwτE τE 9αλ=σµατα.
K�κκαλα, κ�κκαλα, κ�κκαλα!

Πpν)ς Tσ7νας
�Eπ�τιµ�ς ∆ιευθυντ�ς 

τ?ς �Eθνικ?ς Bι<λι�θ@κης τ?ς `Eλλ1δ�ς
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�Aναµφισ?/τητα ' 5µερικανικ&ς κινηµατ�γρ=φ�ς γνωρ._ει τE τελευτα(α 9ρ�νια
µ.α 5νεπαν=ληπτη Qνθηση. Kι \ν κανε ς δGν συµφων[* µG τ& 3π.πεδ� τ*ς π�ι�τητας
π�X πρ�σφ�ρει, σ.γ�υρα δGν µπ�ρε( νE παραδ[* τ�ν iκταση τ*ς 5π�δ�9*ς π�X ?ρ.-
σκει 5π& τ& παγκ�σµι� κ�ιν�. Γι’ αwτ& κα  ! "σ9Fς τ�υ Wς φ�ρ�α πρ�παγ=νδας εHναι
γιγ=ντια. gOµως, \ν πρ�σπαθ/σ�υµε νE 3Jετ=σ�υµε τ& φαιν�µεν� αwτ& ?αθFτερα S
Rπλ�Fστερα, eσως θE δ�$µε π|ς ' eδι�ς ' κινηµατ�γρ=φ�ς δGν i9ει καµµ.α "δια.τε-
ρη 3γγεν* δFναµη. �H "σ9Fς τ�υ γιγιγαντKνεται, 5π& τ� στιγµ� π�X �B Qνθρωπ�ι τ&ν
5π�δ�9�νται Wς δι�J�δ�, Wς 5π�θετ/ρι� τCν ψυ9ικCν τ�υς ?αρCν.

∆Gν iσφαλαν στ ς πρ�?λ�ψεις τ�υς γιE τ& µ�λλ�ν τ�$ 5νθρKπ�υ τ�σ� ' gEγελ�ς 1σ�
κι ' N.τσε. �Aµφ�τερ�ι �B Γερµαν�  φιλ�σ�φ�ι κατ=λα?αν, π|ς ! Qνετη 5στικ� _ω�
τ*ς «φιλελεFθερης δηµ�κρατ.ας» σG συνδυασµ& µG τ�ν iλλειψη 5πειλ*ς cν&ς π�λ�µ�υ
(ν=τ� τ& «T�λ�ς τ*ς �Iστ�ρ.ας»!) θE δηµι�υργ�$σε 5νθρKπ�υς 9ωρ ς ψυ9ικ& σθ�ν�ς,
νωθρ�Xς κα  3γωκεντρικ�Fς, 5δFναµ�υς νE 'ρ._�υν �B eδι�ι τ� _ω/ τ�υς. �H κ�ινω-
ν.α θE 3κυριαρ9ε(τ� 5π’ τ&ν 5τ�µικισµ& κα  τ�ν 5τ�λµ.α, στ�ι9ε(α 3κφυλισµ�$ κα  δι=-

Kινηµατ)γραφικM ψυN)θεραπε7α

▲

YOταν 9 θ�λ�-κ�υλτ�,ρα �ναµ�3λε,mη τHν π�λιτισµικ= της <υθ=, �νθρbπινες συµπεριφ�ρRς 3α-
µ8νες στH �ν,παρκτ� µεταφυσικH «`Yπερπ8ραν» λαµ<1ν�νται σ2ν τ13ατες �π�καλυπτικ8ς. OX κα-
ταστρ�φεVς α[τ�4 τ�5 π�λιτισµ�5 τ?ς `Eλληνικ?ς �Aρ3αι=τητας, �X µ� γνIστες τ?ς Jµ�ρφιfς, τ�5
κ1λλ�υς κα4 τ?ς φιλ�σ�φικ?ς Uνατ8νισης τ�5 καταπληκτικ�5 πλ1σµατ�ς pνθρωπ�ς, Gπως 9 ACσθη-
τικ� Uκε�νη �π�τ,πωσε τ�ν <ι�λ�γικ� κα4 Jντ�λ�γικ@ τ�υ :π=σταση, δRν T3�υν καµµ�α δικ@ τ�υς
κατ1θεση π�λιτισµ�5, �παρα�τητη πρ�ϋπ=θεση �στε ν2 :π1ρ3mη συγκεκριµεν�π��ηση τIν Uνν�ιIν
κα4 Tργων, κα4 Tτσι Z κ1θε πρ�<ληµατικHς δRν µπ�ρεV ν2 �λων�lmη �νεN8λεγκτ�ς.

Γι’ α[τH 9 Uν λ=γ{ω Mαρ�α pγεται κα4 φ8ρεται �πH τHν πλ8�ν Jργιbδη γενετ@σι� JργασµH ]σαµε
τ�ν �σκητικ� �να3bρηση, Gπως aνα µ=λις σφαγµ8ν� κ�κκ�ρ=π�υλ�, π�O τH �φ@ν�µε, γι2 ν2 �κ�-
λ�υθ@σmη γι2 λ�γ� τ4ς �νακλαστικRς κιν@σεις τ?ς σφαγ?ς... Ψυ3�παθ�λ�γικRς Xστ�ρι�5λες γι2 σκαν-
δαλ�θηρικ� TNαψη τ�5 3ριστεπbνυµ�υ πληρbµατ�ς, Gπ�υ µ1γ�ι τ?ς �Cκε�ας κ�υλτ�,ρας Uκτ�Nε,-
�υν τ�ν πbληση τ8τ�ιων <ι<λ�ων, Uν{I τ�ν ]δια στιγµ� τ2 θα,µατα τ?ς `Eλληνικ?ς Παιδε�ας κρ,-
πτ�νται στ2 :π=γεια τ�5 Bατικαν�5 M στ4ς στ13τες κ1π�ιας Bι<λι�θ@κης τ?ς �AλεN1νδρειας κα4 στ�ν
φ�µωση τ?ς Παιδε�ας M τ�ν λ�γ�κρισ�α τ?ς �ληθιν?ς ∆ιαν=ησης. `O ∆ι=νυσ�ς τ�5 τ=τε γνωστ�5
κ=σµ�υ oρθε κα4 Tγινε Z ̀ Eρµ?ς τ�5 ΠραNιτ8λη, κα4 Gπ�ια �ναφ�ρ2 σR nργια T3ει πρbτιστα τ�ν Jµ�ρ-
φι2 τ�5 πνε,µατ=ς τ�υ, Gπ�υ Gλα πα�ρν�υν aνα καταπληκτικH ν=ηµα. `O �σιατικHς σκ�τεινHς δε-
σπ�τισµHς µR τ4ς �ν1λ�γες Uκρ@Nεις µιfς δυναστευµ8νης ψυ3?ς δRν T3ει καµµι2 σ38ση µR τHν :π8-
ρ�3� `Eρµ?, Tστω κι eν α[τHς 3�ρε,mη <ακ3ικ2 σR µι2 TκρηNη lω?ς, φωτ=ς.

OX µεσαιωνικ�4 σκ�ταδιστRς στ4ς µ8ρες µας Nανα3τυπ�5ν, Uπανεκδ�δ�ντας τ8τ�ια <ι<λ�α, µιfς
κα4 Uλ8γ3�υν τ2 π1ντα.

Παντελ2ς Γλ9ρ)ς

A.N. KYPIAKOY, �H 'σ.α Mαρ.α ! A"γυπτ.α



λυσης. Awτ�Xς 5κρι?Cς τ�Xς διαλυτικ�Xς κραδασµ�Xς πρ�σπαθε( νE 5π�ρρ�φ/σ[η '
κινηµατ�γρ=φ�ς. �Eκε( τ&ν στρ�φ�υν συνειδητE 3κε(ν�ι π�X τ&ν 'ρ._�υν.

T& κ�ιν�, ταυτι_�µεν� µG τ�Xς rρωες, «?ιKνει» κα  α"σθ=νεται πρ=γµατα, π�X στ�ν
πρ�σωπικ/ τ�υ _ω� 5δυνατε( νE γνωρ.σ[η, J�ρει 1τι εHναι 5ν.καν� νE τE κατακτ/σ[η,
νE τE νιKσ[η. �Aγαπp, 3ρωτεFεται, 5γων._εται, νικp S καµαρKνει, δι�τι 9ωρ ς κ.νδυ-
ν� _[* στ& περιθKρι� Wς µ�λ�ς τ�$ ,π�κ�σµ�υ. �O δρ�µ�ς αwτ&ς τ*ς «ταFτισης» i9ει
κι Qλλες συν�πειες: T. 5J.α i9ει ' δικ�ς µ�υ κ�σµ�ς µπρ�στE σG ’κε(ν�ν τCν στ=ρ; T.
5J.α i9ει τ& δικ� µ�υ φιλ., π�X δ.νω σG vναν Qσηµ� σFντρ�φ�, µπρ�στE στ& «φιλ  τ�$
α"Cνα»; �O δικ�ς µ�υ π�θ�ς µπρ�στ= στ& «π/δηµα τ�$ α"Cνα»; (ε"πKθηκε κα  αwτ�);
�O 5γCνας τ*ς 5νKνυµης _ω*ς µ�υ µπρ�στE στ&ν 5γCνα τCν 5ν.κητων στ=ρ; ZC 1,τι,
δGν µπ�ρC νE _/σω στ� δικ/ µ�υ _ω/. ΘE Jε9αστC iστω κα  γιE λ.γ� 5π’ τE α"σθ/-
µατα τ*ς 5π�τυ9.ας, τ*ς rττας, τ*ς 5δυναµ.ας, τ*ς 5σηµ�τητας, π�X µG κυριεF�υν...

�H κινηµατ�γραφικ� αeθ�υσα λειτ�υργε( κα  5π& τε9νικ*ς 5π�ψεως Wς «3ργαστ/-
ρι� ψυ9�θεραπε.ας». �H αeθ�υσα γεµ._ει, σ?/ν�υν τE φCτα κα  3ντελCς iJαφνα 5ρ9.-
_ει τ& κινηµατ�γραφικ& «�λεκτρ�σ�κ». E"κ�νες κα  9ρKµατα 3ναλλ=σσ�νται τα9F-
τατα, 3ν]C ,ψηλ*ς 3ντ=σεως ~9�ι 9τυπ�$ν 5π& κ=θε πλευρ=. Kα  1ταν πλ��ν «σπ=[η»

▲
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«Πρ�κειται γιE µιE “5ναισθησ.α” τ*ς φαντασιακ*ς δηµι�υργικ�τητας, π�X δρp 5νKνυµα, 5ταF-
τιστα, συνεπCς 5ναπαραγωγικ=, 5λλ�ιKν�ντας τ�ν 3λευθερ.α πληρ�φ�ρησης κα  µετατρ�π�ντ=ς
την σG �wσιαστικ� παραπληρ�φ�ρηση, ,π& τ& κρ=τ�ς τ*ς 'π�.ας δι=γ�υν τ�σ� τ& ,π�κε.µεν� 1σ�
κα  τ& 5ντικε.µεν� 3J�υσ.ας, \ν κα  µG τ�ν τελευτα.α 3νν��$µε f9ι Rπλp τ�ν ,λικ� S κα  µεταφ�-
ρικ� Qσκηση ?.ας 5λλE κυριKτατα vνα τρ�π� κατευθυντικ�τητας S κυ?ερνητικ�τητας τ*ς γνKµης
κα  τ*ς πρ=Jης. �Yπ�λανθαν�ντως κα  σ9εδ&ν 5νεπα.σθητα �B παραδ�σιακGς µ�ρφGς 3J�υσ.ας
(�θικ*ς, π�λιτικ*ς, δικαστικ*ς) ,π�κεινται στ� δι=9υση τCν µα_ικCν ε"κ�νων 9ωρ ς διακριτ& ,π�-
κε.µεν�, δηλαδ� 9ωρ ς φ�ρ�α πρ��λευσης S δηµι�υργ�». A[τ2 διαπιστbνει (σ. 240) Z Σωκρ1της ∆ε-
λη<�γιατl?ς κα4 πρ�ειδ�π�ιεV: «Φα.νεται παρ=δ�J�, π|ς µιE τ�τ�ια 3J�υσ.α, 5π�λυτ�π�ιηµ�νη
5π& τ ς 3Jε_ητηµ�νες τε9νικGς π�X 9ρησιµ�π�ιε( κα  τE κ�λ�σσια(α π�σE τE 'π�(α συµπαρασFρει,
i9ει 3γκαταλειφθ* στ�ν 5νωνυµ.α, \ν f9ι κα  στ& 5π�κρυφ�. �H ?.αιη µE ?�?αιη ρ/Jη 5ν=µεσα στ�ν
κ�ινωνικ� κα  τ� “µα_ικ�” S “διαµεσ�λα?ηµ�νη” 3J�υσ.α συνδ�εται µG µιE πληρ�φ�ρηση cν&ς
εeδ�υς 5ρνητικ*ς 3ντρ�π.ας, αwJ=νεται δηλαδ� 5περι�ριστα, 9ωρ ς νE φ�ρ[η µ�σα της τ& σπ�ρµα
τ*ς φθ�ρpς, 3ν]C �B θεσµ�., 1πως κ=θε 5νθρKπινη δ�µηση π�X 5παιτε( καταν=λωση 3ν�ργειας, φα.-
ν�νται 5πεναντ.ας 3ντρ�πικ�., δηλαδ� ,π�κεινται στ�ν 3Jαφ=νιση κα  τ& θ=νατ�. jEτσι ! πληθK-
ρα τCν πληρ�φ�ριCν 5πειλ�$ν µG 5π�σταθερ�π�.ηση τ&ν κ�ινωνικ& "στ& πρ�σ?=λλ�ντας κα  τ& eδι�,
1πως παρατηρ�$σε ' Popper, τ& δηµ�κρατικ& π�λ.τευµα» (σελ. 240).

T2 «Zητ@µατα ∆ιαλεκτικ?ς» �π�τελ�5ν σταθµH στ� σ,γ3ρ�νη Sλλην=γλωσση φιλ�σ�φικ� <ι-
<λι�γραφ�α. `O συγγραφ8ας τ�υς παρακ�λ�υθεV τ�ν Xστ�ρικ� UN8λιNη τ?ς φιλ�σ�φ�ας �πH τ�ν
�ρ3α�α Uπ�3� τIν πανεπιστηµ=νων δηµι�υργIν της aως σ@µερα, Uν{I ταυτ�3ρ=νως Uµ<αθ,νει µR
τρ=π� διαλεκτικH στ�ν δια3ρ�νικ� �N�α τ?ς φιλ�σ�φ�ας, καταδεικν,�ντας τ�ν 3ρησιµ=τητ1 της uς
Zδηγ�5 τ?ς γνbσεως, πρ�κειµ8ν�υ ν2 �ντιληφθ�5µε τ�ν �λ@θεια π�O δι8πει τ�ν πραγµατικ=τητα
γ,ρω µας. Γι2 παρ1δειγµα «' κ.νδυν�ς πρ�κFπτει 5π& τ�ν 5πKλεια µιpς σ9�σης α"σθητικ�π�.η-
σης (...)· τ& 3παναστατικ& δGν µπ�ρε( νE 3κφραστ[* µα_ικE παρE 3νεργ�π�ιKντας 1,τι πι& 3γγενCς
5τ�µικ& διαθ�τει ' Qνθρωπ�ς(...). ∆ιαφ�ρετικE ! ε"κ�να πν.γει τ& “φαντασιακ�” (...), "σ�πεδKνει
τ ς 5J.ες τ*ς 'µ=δας (iθν�υς, κ�ινων.ας, κρ=τ�υς), ,π�ν�µεFει π�λιτικ�Xς κα  π�λιτιστικ�Xς θε-
σµ�Fς(...). �H eδια ! καθηµεριν�τητ= µας 5πη9ε( τ ς 5ναδιευθετ/σεις π�X συντελ�$νται στ& 9Cρ�
(5ναφ�ρικE µG τ�Xς τ�π�υς δια?.ωσης S 3ργασ.ας) κα  τ& 9ρ�ν� (�ρες 5πασ9�λησης, µελ�της S δια-

ΣΩKPATHΣ ∆EΛHBOΓIATZHΣ, Zητ/µατα ∆ιαλεκτικ*ς



! πρ�σωπικ� "διαιτερ�τητα τ�$ θεατ*,  ! αeσθηση τ�$ 9Kρ�υ κα  τ�$ 9ρ�ν�υ κα  i9[η
3π�λθει ! 5π�λυτη ψυ9ικ� «3J�µ�.ωση» τ�$ κ�ιν�$, iρ9εται ! νηνεµ.α, 5ρ9._ει !
«,π�θεση». �EJερ9�µεν� τ& κ�ιν& 5ρ9._ει νE 3παν�ρ9εται σταδιακE 5π’ τ� ν=ρκωση,
πρ�σπαθε( νE φ�ρ[η κα  π=λι τ& παρ&ν τ*ς Q9αρης πρ�φανCς _ω*ς τ�υ 3κε( π�X πρ ν
λ.γ� εH9ε 5φ/σει...

�Oπωσδ/π�τε τ�τ�ι�ι «παγκ�σµι�ι 0ργανισµ�  ψυ9�θεραπε.ας» 1πως ' κινηµατ�-
γρ=φ�ς 5λλE κα  ! τα9�ως 3περ9�µενη «ε"κ�νικ� πραγµατικ�τητα» εHναι σ.γ�υρα
φ=ρµακα καταστ�λ*ς κα  µ=λιστα 5π�τελεσµατικ=, δGν 3πιφ�ρ�υν 1µως σG καµµ.α πε-
ρ.πτωση τ�ν ψυ9ικ� eαση. Kα  3κε(ν�ι π�F µεριµν�$ν γιE τ�ν Παγκ�σµια T=Jη δGν
µπ�ρ�$ν νE 3φησυ9=σ�υν διE παντ�ς. �H σηµεριν� 5νθρKπινη _ω/, π�λλαπλCς κα-
ταπιε_�µενη, 3πι_ητp τ&ν ∆ι�νυσ�, τ�ν 'ρµ�µφυτη τ=ση της πρ&ς τ�ν 3λευθερ.α. ME
δε.9νει, 5ντ  νE πλησι=_[η, νE 5π�µακρFνεται 5π& αwτ�ν. Kαν�νας κινηµατ�γρ=φ�ς
S �λεκτρ�νικ&ς ,π�λ�γιστ�ς δGν µπ�ρε( νE 5π�τελ�σ[η σG µ�νιµη ?=ση τ& ψυ9ιατρε(�
τ�$ σFγ9ρ�ν�υ κ�σµ�υ. �Aν �B Mαιν=δες κατηφ�ρ.σ�υν πρ&ς τ�ν π�λιν, θE εHναι xδη
γιE 1λ�υς (ψυ9ι=τρ�υς κα  5σθενε(ς) π�λX 5ργ=.

Παν. Λ. K)υJαλ9κης
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σκ�δασης) µ�σα σG µιE γραφει�κρατικ� κ�ινων.α τ*ς καταν=λωσης, π�X συντηρε( κα  ταυτ�9ρ�να
διευρFνει τ& πλα.σι� κιν/σεων τ�$ τε9ν�λ�γικ�$ fντ�ς. Πρ=γµατι ! µα_ικ�π�.ηση τ*ς πληρ�φ�-
ρησης, ! 5λλαγ� τ�$ τρ�π�υ 3πικ�ινων.ας (φωτ�γραφ.α, κινηµατ�γρ=φ�ς, ραδι�φων�, τηλε�ρα-
ση, ?.ντε�) συνιστ�$ν µιE ν�α σ9�ση µG τ& καθηµεριν�, π�X 5ν=γεται σG ?ασικ& πυρ*να κ�ινωνικ*ς
0ργ=νωσης τ�$ κρ=τ�υς» (σ. 241).

Πρ=κειται γι2 µι2 πρωτ�π�ριακ� ριl�σπαστικ� πραγµατε�α, 9 Zπ��α �π�δεσµε,ει τ�ν σκ8ψη �πH
τHν ZλιστικH M µεταφυσικH 3αρακτ?ρα κ1θε θε�κρατ�ας κα4 Zλ�κληρωτισµ�5. Παρ1λληλα µR �πια
µεθ�δικ=τητα, 3ωρ4ς �φ�ρισµ�Oς κα4 :περ<�λ8ς, Nεγυµνbνει τ�ν φ,ση τ?ς UN�υσ�ας κα4 Nεσκεπ1-
lει τH σηµεριν= της πρ=σωπ� κα4 πρ�σωπεV�.

�Eν κατακλεVδι Z δηµι�υργHς τ?ς Uν λ=γ{ω συγγραφ?ς, εCδ@µων καθηγητ�ς τ?ς Π�λιτικ?ς Φιλ�-
σ�φ�ας κα4 τ?ς Φιλ�σ�φικ?ς �Aνθρωπ�λ�γ�ας, �π�καλ,πτει, Gτι «! π�λιτικ� fψη τ*ς πληρ�φ�ρησης
5π�?α.νει iτσι κυριαρ9ικ/, iστω κα  µεταλλαγµ�νη S µεταµφιεσµ�νη σG π�λιτιστικ�τητα κατE τ&
3παναδραστηρι�π�ιηµ�ν� (;) φιλ�σ�φηµα τ*ς 3π�9*ς» (σ. 246).

:Aλ<Uανδρ)ς X. M;τσι)υ

Λ=γ{ω �στ1θµητων αCτ�ων 9 πρ=σ<αση στ�ν Xστ�σελ�δα τ�5 «∆αυλ�5» εL3ε κα-
ταστ? �δ,νατη κατ2 τ4ς τελευταVες σαρ1ντα 9µ8ρες. \Hδη 9 τ�π�θεσ�α µας εLναι 

πρ�σ<1σιµη γι2 �X�νδ@π�τε: http://www.davlos.gr

• ΣτH τε53�ς 233  κα4 στH pρθρ� τ�5 κ. ∆ιαµαντ? K�,τ�υλα «�H 3παν=σταση τCν “5ρρ/των” 5ριθµCν
στ�ν �Eλληνικ� Σκ�ψη» στ� σελ. 14975, στ�3�ς 10 �πH Uπ1νω, �ντ4 τ�5 σηµε��υ �νισ=τητας ν2
γραφ� +, στH στ�3� 12 �ντ4 ν2 ν2 γραφm? ν2, στ� σ. 14976, :π�σηµ. 1, �ντ4 ∆B2 = A∆2 + AB2 ν2 γραφm?
∆B2 = A∆2 + AB2 • ΣτH τε53�ς 233, στ� σελ�δα 14950 κα4 στHν 5� στ�3� �πH τH τ8λ�ς, �X �ριθµ�4 6
κα4 6,8 ν2 δι�ρθωθ�5ν σR 4,65 κα4 4,6 �ντ�στ�ι3α • ΣτH τε53�ς 233, στ� σελ�δα 14956, 9 λεl1ντα τ?ς
Uπ1νω �ριστερ?ς φωτ�γραφ�ας ν2 µεταφερθm? στ�ν Uπ1νω δεNι2 φωτ�γραφ�α κα4 �ντιστρ=φως.



T� στιγµ� π�X κ�ρυ?αντι�$σε στ&ν λ�φ� τ�$ �Aρε.�υ Π=γ�υ ' vνας 3κ τCν
δF� Rγ.ων 5ρ9ιερ�ων τ*ς Pωµι�σFνης 3ν Bερnp συµπν�.nα µG τ&ν sγι� κυρ.αρ-
9� τ*ς ∆Fσης, ' vτερ�ς sγι�ς 5ρ9ιρρωµι&ς ε"σ�?αλεν 3J �Aνατ�λ*ς 3ν π�µπ[*
στ ς «Πατριαρ9ικGς �Eπαρ9.ες» τ�υ (iτσι 5π�καλε( τ ς περι�9Gς τ*ς �Eλλ=δ�ς
π�X 3νσωµατKθηκαν στ& Pωµα.ικ� µετE τ& 1912, δηλ. jHπειρ�, Mακεδ�ν.α,
Θρn=κη, NησιE A"γα.�υ κα  Kρ/τη) κα., 1πως λ�µε στ� στρατηγικ/, µG µ.α
σFντ�νη π�ρε.α 5ντιπερισπασµ�$ 5π& τ& Σ�υφλ  µ�9ρι τ ς Σ�ρρες πλευρ�-
κ�πησε τ�Xς δF� Bερ�Xς συµµ=9�υς, π�X �µνυαν 3π  τ�$ Bρ=9�υ τ�$ jAρε-
ως κα  i9ε�ν Παυλικ�ν σπ�νδ�ν 3ν 5δελφικ[* µεταν�.nα.

Ooτως πως 3πανελ/φθη τ& 3ν �Aγ.nα Σι|ν καταρτισθGν πρ& δF� 9ιλι=δων
3τCν κα  5εν=ως διE µ�σ�υ τCν α"Kνων ,λ�π�ι�Fµεν� στρατηγικ& σ9�δι�, γιE
νE µετατραπ[* ' �Eλληνισµ�ς, π�X Rπλων�ταν 5π& τ& Γι?ραλτEρ µ�9ρι τ�ν ∆ε-
κ=π�λη τ*ς �I�ρδαν.ας κα  5π& τ�ν Kυρηναϊκ� µ�9ρι τ�ν Kριµα.α (σ’ 1λες
τ ς 5κτGς τ*ς Mεσ�γε.�υ, 1πως �B ?=τρα9�ι στ ς f9θες µιpς λ.µνης, κατE Πλ=-
τωνα) σG 5λληλ�µα9�µενες «σ�9τες» �Eλλην�-γαλλ�-ιταλ�-τ�υρκ�-?�υλγ=-
ρων... κατE Γαλλ�-ιταλ�-τ�υρκ�-?�υλγαρ�...-ελλ/νων κα  �Eλλην�-�ρθ�δ�-
J�-καθ�λικ�-πρ�τεσταντ�-ισλαµιστCν... κατE 0ρθ�δ�J�-καθ�λικ�-πρ�τε-
σταντ�-ισλαµιστ�...-ελλ/νων. Kα  �oτω πως σ/µερα �B δF� ν�ες «σ�9τες» τCν
�Eλλην�-αµερικαν�-τ�υρκ�-φαναριωτCν 5φ’ cν&ς κα  τCν �Eλλην�-ευρω-
παι�-φραγκ�-αρε�παγιτCν 5φ’ cτ�ρ�υ πρ�ετ�ιµ=_�νται νE Jανακ�ψ�υν π=-
λι στE δF� τ& 3ναπ�µ�ν�ν θλι?ερ& ρετ=λι τ�$ π=λαι π�τG Παµµεσ�γειακ�$
�Eλληνισµ�$, τ& Pωµα.ικ�, σG �Aµερικαν�ρρωµα.ικ� τCν «Πατριαρ9ικCν
�Eπαρ9ιCν» κα  σG Φραγκ�ρρωµα.ικ� τ*ς �Eκκλησ.ας τ*ς «�Eλλ=δ�ς» (αwτ�
Qλλωστε, Πελ�π�ννησ�ς-P�Fµελη-Θεσσαλ.α, ~ταν ! �EJαρ9.α κα  τ& «Θ�-
µα» – ?υ_αντιν&ς ν�µ&ς – Π=σης �Eλλ=δ�ς 3π  3νδ�J�υ κα  5λ/στ�υ µν/µης
Bυ_αντ.�υ).

M�ν� π�F... M�ν� π�X �B 9ιλιετ.ες ?��$ν, 1τι ! �Eλλ=δα δGν εHναι γεωγρα-
φικ� περι�9/, δGν εHναι iδαφ�ς, δGν εHναι 3παρ9.ες, δGν εHναι 3Jαρ9.α, δGν
εHναι κρ=τ�ς, δGν εHναι «θ�µα». EHναι δι=9υτη στ&ν Πλαν/τη, Qπιαστη γιE
τ�Xς διCκτες της, α"θ�ρια γιE τ�Xς 'ραµατιστ�ς της:

(�Oδυσσ�ας �EλFτης)

∆.I.Λ.

«ΣτMν :Aσ7α �ν Qγγ7Zfη Qπ. τM µι9,
τ2ς ESρTπης λ7γ) �ν Qκκ)υµπ�p,
στ.ν αbθ<ρα στ<κει, ν9!
καI στM θ9λασσα µ?νη της.»

Στ.ν αbθ<ρα στ<κει, ν9!




