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,O διαφωτισµ�ς εYναι >παρα τητη φ%ση πρ�ν >π� κ%θε πραγµατικ9 Fστ�ρικ9
>λλαγE. ∆Gν Zπ%ρ.ει �[σιαστικ�ς σταθµ�ς στ9ν π�ρε α τ<ς >νθρωπ�τητας, π�K
ν7 µ9ν εYναι συν:πεια ]ν�ς πρ�ηγηθ:ντ�ς φαιν�µ:ν�υ, µG κNρια στ�ι.ε/α τ�υ τ9ν
θεωρητικ9 >να^Eτηση, τ9ν π�λιτισµικ9 =):λι)η κα� τ9ν πνευµατικ9 _ρ µαση τ<ς
κ�ινων ας. «!Aλλαγ:ς», π�K εYναι Hπλ-ς πρ�γραµµατισµ:νες >π� τ�ν !E)�υ-
σιασµ�, εYναι θνησιγενε/ς (πρ`λ. τ�ν K�µµ�υνισµ�).

Στ9ν ,Eλλ%δα (κα� στ9ν ,Yδρ�γει� γενικ7) �[σιαστικ9 >λλαγ9 =δ- κα� δε-
καε)Eµισυ αI-νες δGν Zπ<ρ)ε. TυπικGς µετα`�λ:ς, bπως π... J =γκαθ δρυση τ<ς
`υ^αντιν<ς =)�υσ ας, J διαδ�.E της >π� τ9ν cθωµανικ9 κα� J dδρυση τ� Nε-
�Eλληνικ� κρατιδ �υ, δGν συνωδεNτηκαν >π� >ντ στ�ι.ες ̀ ελτιMσεις τ� τρ�-
π�υ σκ:πτεσθαι κα� Zπ%ρ.ειν τ-ν >νθρMπων, γι’ α[τ� κα� �F συν:πειες στ9 ̂ ωE,
θετικGς 6 >ρνητικ:ς, fταν µ�ν� π�σ�τικGς 5.ι π�ι�τικ:ς. (K%πως διαφ�ρετικ7
θ7 µπ�ρ�σε ν7 Iδωθg< J !Aναγ:ννηση στ9ν E[ρMπη, Xπ�τε πρ%γµατι J ^ω9
>πελευθερMθηκε =ν µ:ρει >π� τ9ν τυρανν α τ<ς Θε�κρατ ας κα� τ� ∆�γµατ�ς,
>λλ7 �F πληγGς >π� τ9ν πρ�ηγηθε/σα .ιλιετ α τ� σκ�τ�υς fταν τ�σ� `αθει:ς,
iστε µ:ν�υν >κ�µη >νεπ�Nλωτες κα� >νε) τηλες.)

***

Mπ�ρ�µε ν7 π�µε, bτι στ9 σηµεριν9 ,Eλλ%δα (κα� kσως κα� 8)ω >π’ α[τ9ν)
πρ%γµατι Zπ%ρ.�υν φαιν�µενα θεωρητικ<ς >να^ητEσεως, π�λιτισµικ<ς =)ελ -
)εως κα� πνευµατικ<ς _ριµ%σεως τ<ς κ�ινων ας, π�K δGν µπ�ρ�ν ν7 =)�µ�ιω-
θ�ν µG τ�ς δ<θεν «=θνικGς >νατ%σεις» παλαι�τ:ρων περι�δων. T�τ� διαπι-
στMνεται µG `ε`αι�τητα, lν παρατηρEσgη κανε�ς τ9ν >π�µυθ�π� ηση σG =π πε-
δ� συνειδEσεων π�λλ-ν «Fερ-ν κα� Xσ ων», π�K δGν εYναι τ π�τε mλλ� >π�  HπλO
Iδε�λ�γικ7 `%θρα µεγ%λης >ντ�.<ς τ<ς =π� π�λλ�Kς αI-νες κρατ�Nσης τ%)εως
Iδε-ν κα� πραγµ%των. !E) mλλ�υ µ α mλλη >π�δει)η τ� kδι�υ φαιν�µ:ν�υ πρ�-
:ρ.εται >π� τ9ν =κτ�ς συνειδEσεων πραγµατικ�τητα, τ9ν !E)-�υσ α, J Xπ� α
=π σης δε .νει >ρκετ7 iριµη µπρ�στ7 σG µι7 πρ��πτικ9 ν7 )επερ%σgη, ν7 Zπερ-

g̀< 6 κα� ν7 >ρνηθg< kσως τ�ν ]αυτ� της.

***

MG τ9ν �nτω πως =πι.ειρηθε/σα (>π� τ9 σκ�πι7 τ<ς Φιλ�σ�φ ας τ<ς ,Iστ�ρ ας
κα� τ� Π�λιτισµ�) =κτ µηση τ<ς παρ�Nσας Fστ�ρικ<ς φ%σεως Xδηγ�Nµαστε
στ9ν 8νδει)η, bτι X σηµεριν�ς διαφωτισµ�ς εYναι τ� Xρατ� πρ�µEνυµα µιOς
>λλαγ<ς, τ9ν Xπ� α πιθαν-ς κα� κ%π�ι�ι φ�ρε/ς τ� πνεNµατ�ς π�K πρ�κειται
ν7 >λλ%)gη τε ν�υν ν7 >π�δε.θ�ν. oAν 8τσι 8.�υν τ7 πρ%γµατα, J >λλαγ9 µπ�-
ρε/ ν7 εYναι κα� `αθει%, κα� ε[εργετικE, κα� XµαλE. Mπ�ρε/ ν7 εYναι J >λλαγE,
π�K δGν θ7 >νατρ:ψgη κα� δGν θ7 δι.%σgη τ π�τε mλλ� >π� µι7 mρρωστη κα� πρ�
π�λλ� =κφυλισµ:νη κα� δι.ασµ:νη πραγµατικ�τητα, π�K τ9ν πληρMνει >κρι`7
J >νθρωπ�τητα κα� πρ� παντ�ς �F ?Eλληνες. qEτσι κι >λλι-ς J θεωρητικ9 >να-
^Eτηση, J π�λιτισµικ9 =):λι)η κα� J πνευµατικ9 _ρ µαση δGν 8`λαψαν, δGν
=κφNλισαν κα� δGν δ .ασαν π�υθεν%, π�τG κα� καν:να 8θν�ς 6 τ9 σNν�λη >νθρω-
π�τητα.

∆.I.Λ.

T/ «κBµα» τ*B ∆ιαφωτισµ*B



KNριε Λ%µπρ�υ,
Στ� δηµ�σ ευµ% τ�υ µG τ τλ� «Λ�για !Iησ�», στ� 232� τε.�ς τ� «∆αυ-

λ�», X κ. Kων. Kαρµιρ%ντ^�ς θ:λει ν7 πιστεNgη στ9ν nπαρ)η `ι`λ �υ µG τ�ν
τ τλ� «Λ@για ;Iησ*B» κατ7 τ�Kς !Aπ�στ�λικ�Kς .ρ�ν�υς, =πικαλ�Nµεν�ς µ%-
λιστα κα� Zπ�θετικ9 γνMµη τ-ν κ.κ. Γ. Zερ`� κα� Σ. !Aγ�υρ δη, καθηγητ-ν
πανεπιστηµ �υ, σG σηµε/� µ%λιστα π�K τ7 «Λ�για !Iησ�» _ς γραπτ� «πρω-
τ�ευαγγ:λι�» ν7 =µπερι:.ωνται _ς σπερµατικ�ς λ�γ�ς – 6 _ς πρ�^Nµι – µ:-
σα στ7 Iσ.N�ντα σEµερα ε[αγγ:λια, κα� ν7 µπg< σG κ�π�, iστε µG περισσ9
καλωσNνη ν7 τ7 >νι.νεNσgη κα� ν7 µOς τ7 παρ�υσι%σgη. oAς µ� =πιτραπg< ν7
8.ω µ α mλλη mπ�ψη =π� τ� θ:µατ�ς.

oAν 5ντως Zπ<ρ)ε 0να τ:τ�ι�, lς π�µε, «πρωτ�ευαγγ:λι�» Zπ� τ�ν τ τλ�
«Λ�για !Iησ�», ν7 εkµαστε `:`αι�ι bτι J τ�τε !Eκκλησ α θ7 πρ�σπαθ�σε
π%σgη θυσ tα ν7 τ� περισMσgη. ?Yστερα Zπ%ρ.ει τ� >κατ%λυτ� Fστ�ρικ� >) ω-▲

K�ριε διευθυντ�,
Πρ-τη φ�ρ. /πικ�ινων0 µα1) σας, 2ν κα3 ε4µαι

(ρκετ. 5τη (ναγν-στης τ�6 «∆αυλ�6». Kα3 α9τ:,
γι. ν. /πιστ;σω τ�ν πρ�σ��; σας σ< κ�τι, π�=
(φ�ρ> στ? πεδ)� µ�σα ε@ς τ? Aπ�B�ν /ργ�1�µαι
κα3 τ? Aπ�B�ν ε4ναι A ν��ς �Aερ�λιµ�ν �Aθην0ν.

A9τ? λ�ιπ?ν π�= ε4ναι C π�λη ε@σ:δ�υ στ�ν
�Eλλ�δα κυρι�λεκτικ. Eεπ�υλ;θηκε στ�=ς Γερ-
µαν��ς. Kα3 µ�ν 5�ετε (µφι
�λ)α Hτι I�ι µ:ν�ν δε)-
�νει γερµανικ? κατασκε�ασµα (τ)π�τε µ�σα κα3
5Eω (π? α9τ? δ<ν θυµ)1ει �Eλλ�δα), (λλ. ε4ναι κα3
�9σιαστικ0ς γερµανικ� /πικρ�τεια, καθ’ Hσ�ν δι-
�ικεBται (π? Γερµαν��ς. �H �Yπηρεσ)α Π�λιτικLς
�Aερ�π�ρ)ας 5�ει µ:ν�ν διακ�σµητικ: �αρακτLρα.

MOταν πετ0 στ�ν περι��� πρ�σεγγ)σεως τ�6 ν�-
�υ (ερ�δρ�µ)�υ �Aθην0ν, 5�ω τ�ν /ντ�πωσιν Hτι

ρ)σκ�µαι στ�ν περι��� τ�6 T<λ - �A
)
. �Aλλ.
π0ς ν. µ�ν Nπ�ρ�Oη α9τ� C /ντ�πωσις, µ< Hλες
α9τ<ς τ3ς Pν�µασ)ες τ0ν «σηµε)ων (ναφ�ρ>ς»
στ?ν ��ρτη πρ�σεγγ)σεως τ0ν �Aθην0ν; �Oν�µα-

σ)ες Hπως Nevra, Gendo, Velop, Abion, Badel,
Kepir κ.λπ. δ<ν θυµ)1�υν καθ:λ�υ �Eλλ�δα. ∆<ν
Nπ�ρ�ει 
ε
α)ως δικαι�λ�γ)α γι. δLθεν 5λλειψιν
ε9;�ων Sλληνικ0ν λ�Eεων 5 γραµµ�των, Hπως
(παιτεB C διεθν�ς πρακτικ;, δι:τι C πλ�υσι-τα-
τη Sλληνικ� γλ0σσα, C Aπ�)α δυστυ�0ς 
�λλεται
(π? τ? Uδι� τ? (νθελληνικ? κρ�τ�ς, ε4ναι πλ;ρης
τ�ι��των λ�Eεων, /νδ:Eων Pν�µασι0ν κα3 πλ�υ-
σ)ων /νν�ι0ν. Π.�. Eleni, Minos, Ektor, Paris,
Rigas, Pilos, Pella, Sofia, Areti, Ieros, Kleos, Estia,
Plato, Pluto, Mega, Ermis, Astro, Dimos, Fovos κα3
�ιλι�δες Vλλα! Θ. 5λεγα Hτι /πιτ�λ�υς θ. 5πρεπε
ν. δι�ρθωθ�6ν κα3 ν. γραφτ�6ν Argos (ντ3
Argun, N:µεα (ντ3 Nemes κα3 Paros (ντ3 Rapos
κ.λπ. στ. (ντ)στ�ι�α «σηµεBα (ναφ�ρ>ς»...

Mετ. τιµLς
M:ν*ς K*υρµ*υλ:κης

Kυ
ερν;της O.A. (A 340)
B�ρη �AττικLς

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

«OTσιαστικQς γερµανικN Wπικρ:τεια» τ/ ν=* Rερ*δρ@µι*

ΠερJ «Λ*γ8ων ;Iησ*B»: M8α aλλη aπ*ψη

�AEι:τιµε κ. διευθυντ�, M< (φ�ρµ� τ? π�λ= /νδιαφ�ρ�ν Vρθρ� τ�6

5EOει γ8νει θεUρηµα Rπ/ τ/ 1995 \ «εcκασ8α Φερµd»
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µα, bτι καν:να πρωτ�τυπ� κε µεν� τ<ς Kαιν<ς ∆ιαθEκης δGν εYναι πρ�γεν:-
στερ� τ� τετ%ρτ�υ αIMνα. ∆Gν µπ�ρε/ µ α !Eκκλησ α ν7 «περισuM ĝη» λ... τ7
«∆-ρα» τ-ν M%γων 6 τ9 «ZMνη» τ<ς Παναγ ας 6 τ�Kς «?Hλ�υς» τ� Σταυ-
ρ� 6 τ9 «Σινδ�νη» 6 τ� «MανδEλι�» κα� ν7 µ9 περισMσgη τ� γραπτ� κε µε-
ν� τ-ν «Λ�γ ων !Iησ�». qIσα - kσα π�K α[τ� µ%λιστα κατ7 τ�Kς λεγ�µεν�υς
!Aπ�στ�λικ�Kς .ρ�ν�υς θ7 fταν κα� τ� µ�ναδικ� `ι`λ � >ναγνMσµατ�ς στ�ς
FερGς συν%)εις κα� 5.ι J Παλαι7 ∆ιαθEκη. qAπ�ψE µ�υ λ�ιπ�ν εYναι, bτι τ�
Zπ� τ� Παπ α, =πισκ�π�υ ,Iεραπ�λεως τ<ς Φρυγ ας, συντα.θGν 8ργ� µG τ�ν
τ τλ� «Kυριακ-ν !E)ηγEσεις» δGν fτ� γραπτ� κε µεν� 6 `ι`λ � µG τ7 λ�για
τ� !Iησ�, π�K κ%θισε κα� τ7 =)Eγησε, >λλ7 fσαν τ7 λ�για κα� �F πρ%)εις
τ� !Iησ�, π�K τ7 =πληρ�φ�ρε/τ� δι7 ^Mσης >π� τ�ς =ρωτEσεις π�K Zπ:-
`αλλε X kδι�ς στ�Kς =πισκ:πτες τ�υ, πρεσ`υτ:ρ�υς.

,O =π� τ<ς 0δρας τ<ς Πατρ�λ�γ ας τ� Πανεπιστηµ �υ Θεσσαλ�ν κης κα-
θηγητEς µ�υ ΠαναγιMτης XρEστ�υ σ.ετικ7 µG τ� πρ�κε µεν� µας µ%λιστα θ:-
µα λ:γει bτι J λ:)η «λ@γι*ν» =κλαµ`%νεται Zπ� τ9ν γενικ9ν 8νν�ια τ-ν λε-

▲

συνεργ�τη σας φιλ�λ:γ�υ κ. ∆. K��τ�υλα, τ?
Aπ�B�ν δηµ�σιε�εται ε@ς τ? τρ���ν τε6��ς τ�6
περι�δικ�6 («∆», τ. 233), α@σθ�ν�µαι τ�ν (ν�-
γκην Hπως πρ�
0 ε@ς δ�� /πισηµ�νσεις.

E@ς τ� σελ)δα 14.975 τ�6 περι�δικ�6 /ν µ�σhω
Vλλων τιν0ν (ναφ�ρ�νται κα3 τ. SELς: «oAς ση-
µειωθg< =δ- bτι τ� “Mεγ%λ� ΘεMρηµα τ� Φερ-
µO” – π�K =πειδ9 >κ�µη δGν 8.ει >π�δει.θ< lν
Iσ.Ngη... µG `%ση τ9ν Πυθαγ�ρεια θεωρ α τ-ν
παραστατικ-ν >ριθµ-ν.»

Πρ-τη /πισ;µανσις: �Oρθ0ς A κ. K��τ�υλας
λ�γει (συµφ-νως µ< τ. iως τ? 1995 ν�µι1:µενα,
θ. πρ�σ�θετα /γj) Hτι  5πρεπε τ? /ν λ:γhω θε--
ρηµα ν. καλLται ε@κασ)α κα3 �9�3 θε-ρηµα.
MOµως C ε@κασ)α α9τ� δ<ν kτ� γνωστ� lς τ?
«Mεγ�λ� Θε-ρηµα τ�6 Φερµ>» (λλ. lς τ? «Tε-
λευταB� Θε-ρηµα τ�6 Φερµ>».

∆ευτ�ρα /πισ;µανσις: �H ε@κασ)α ε@ς τ�ν
Aπ�)αν (ναφερ:µεθα, 5παψε ν. ε4ναι µ)α nπλL
ε@κασ)α: �Aπεδε)�θη τ? 5τ�ς 1993 (ρ�ικ0ς µ<
µ)αν µικρ.ν (τ�λειαν, πρ�πει ν. Aµ�λ�γηθOL,
(λλ. (π? τ? 5τ�ς 1995 µ>λλ�ν Aριστικ0ς, πjς A

Pierre de Fermat δ<ν 5σφαλε @σ�υρι1:µεν�ς τ.
Hσα (ναφ�ρ�νται κα3 ε@ς τ? Vρθρ�ν. E4ναι θε--
ρηµα πλ��ν! ∆ικα)ως πρ�πει ν. (π�καλLται τ?
«TελευταB�ν Θε-ρηµα τ�6 Fermat». Π�λλ�3 µα-
θηµατικ�3 /µ:�θησαν τ. τελευταBα 350 5τη δι.
τ�ν (π:δειEιν τLς τ:τε ε@κασ)ας. �O Vνθρωπ�ς
π�= πρ:σθεσε τ�ν τελευτα)α «πινελλι�», ε4ναι
iνας oAγγλ�ς µαθηµατικ?ς, π�= /ργ�1εται στ3ς
HΠA, Pν�µα1:µεν�ς Andrew John Wiles. �O
Wiles 5φθασε ε@ς τ?ν στ:��ν τ�υ, (φ�6 κατ-ρ-
θωσε ν. (π�δε)EOη µι� Vλλην ε@κασ)αν (ρ�ικ0ς:
T�ν ε@κασ)αν Shimura -- Taniyama - Weil.

Σηµε)ωσις: Λυπ�6µαι δι. τ. Vθλια �Eλληνικ�
µ�υ. E4µαι 33 /τ0ν. A9τ. τ. �Eλληνικ. κατ-ρ-
θωσα ν. συλλ�Eω ε@ς τ? Λ�κει�ν (π? iναν φι-
λ:λ�γ� κ�πως διαφ�ρετικ?ν (π? τ�=ς Vλλ�υς.
Πρ�σπαθ0 Hµως, Hσ�ν δ�ναµαι, ν. (ντισταθ0
ε@ς τ�ν παρακµ� τ0ν καιρ0ν.

∆ιατελ0 µετ. π�σης τιµLς
Nικ@λα*ς I. Mακρ3ς

�Aναλυτ�ς Συστηµ�των Πληρ�φ�ρικLς, �Aθ;να

MO φυσικ/ς ∆ηµ@κριτ*ς καJ e παρA φSσιν ΓιαOKF

K�ριε διευθυντ�,
�O κ. ∆ιαµαντLς K��τ�υλας στ? /νδιαφ�ρ�ν

Vρθρ� τ�υ µ< τ)τλ� «�H /παν�σταση τ0ν “(ρρ;-
των” (ριθµ0ν στ�ν �Eλληνικ� Σκ�ψη» (τ. 233,
M�ι�ς 2001) κα3 µ< Nπ:τιτλ�: «Or συν�πειες στ�

θεωρ)α τ�6 X��υς κα3 C (νατρ�π� τ0ν @δε0ν τLς
B)
λ�υ» πρ�
α)νει συµπερασµατικ. στ�ν SELς
διατ�πωση: «,H >νυπαρ) α α[τ9 τ<ς 8νν�ιας τ�
µηδεν�ς =)ωστρ%κι^ε κ%θε θεωρ α γι7 δηµι�υρ-
γ α ex nihilo (B `λ�ς) >π� τ�ς κ�σµ�λ�γικGς >ντι-
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.θ:ντων κα� πρα.θ:ντων Zπ� τ� !Iησ� («Θρησκευτικ9 κα� !Hθικ9 !Eγκυ-
κλ�πα δεια», τ�µ�ς 10�ς, σελ. 8). Kα� bτι X Παπ ας Zπ<ρ)ε X πρ-τ�ς =κσκα-
φ:ας τ� µεταλλε �υ τ<ς πρ�φ�ρικ<ς παρ%δ�σης, >φ� =νδιαφερ�ταν ν7
µ%θgη τ7 περ� τ� !Iησ� «>π� πρ-τ� .:ρι», ρωτMντας =νMπι�ς =νωπ uω τ�Kς
=πισκεπτ�µ:ν�υς α[τ�ν >π�στ�λ�υς 6 µαθητ7ς α[τ-ν. qAλλωστε τ� `ε`αι-
Mνει X kδι�ς X Παπ ας. T� κε µεν� π�K >κ�λ�υθε/ εYναι τ� Παπ α, παρµ:ν�
>π� τ� «Πατερικ�ν !Eγ.ειρ δι�ν», τ�µ�ς A´ τ� 1966 τ� καθηγητ� Πανα-
γιMτη XρEστ�υ.

«1. O[κ cκνEσω δ: σ�ι κα� bσα π�τG παρ7 τ-ν πρεσ`υτ:ρων καλ-ς 8µα-
θ�ν κα� καλ-ς =µνηµ�νευσα συγκατατ%)αι τα/ς ]ρµηνε αις, δια`ε`αι-
�Nµεν�ς ZπGρ α[τ-ν >λEθειαν. O[ γ7ρ τ�/ς τ7 π�λλ7 λ:γ�υσιν 8.αιρ�ν,
iσπερ �F
»5. π�λλ� , >λλ7 τ�/ς τ’ >ληθ< διδ%σκ�υσιν, �[δG τ�/ς τ7ς >λλ�τρ ας 

▲

OY κιν<σεις γιA τNν RναK8ωση τ3ς MEλληνικ3ς Θρησκε8ας
�Aγαπητ< κ. διευθυντ�,
�Eπειδ� τελευτα)ως δι�φ�ρες κιν;σεις (π�-

σκ�π�6ν στ�ν (να
)ωση τLς πατρ-ας θρησκε)-
ας, /γε)ρ�ντας, Hπως ε4ναι φυσικ:, /νστ�σεις
εUτε καλ�πρ�α)ρετες εUτε κακ�πρ�α)ρετες, θ.
tθελα ν. (ναφερθ0 /ν Pλ)γ�ις /π’ α9τ�6 τ�6
σ�
αρωτ�τ�υ θ�µατ�ς, τ? Aπ�B� 
ε
α)ως δ<ν
/EαντλεBται µ< µ)α /πιστ�λ;.

T? /ρ-τηµα τ? Aπ�B� γενν>ται κατ. τ� γν--
µη µ�υ ε4ναι, 2ν C πατρ-α θρησκε)α µ< Aπ�ια-
δ;π�τε Pν�µασ)α (π�τελOL πρ�γ�νικ� (E)α u
I�ι. �Aπ? ’κεB κα3 π�ρα A καθε3ς εUτε κατ. µ:νας
εUτε Aµαδικ0ς µπ�ρεB ν. λατρε�σOη τ�=ς θε�=ς
τ�υ, Hπως α9τ?ς ν�µ)1ει καλ�τερα, (π�φε�γ�-
ντας Hµως /γγενεBς δυσ��ρειες, (τ�λειες κα3
Vλλα συναφL, vστε µι. τ�τ�ια πρ�σπ�θεια ν.
µ�ν /κφυλισθOL κα3 καταντ;σOη γραφικ:τητα.
�EκεBν� τ? Aπ�B� (ναγκαι�B κα3 /πισηµα)νεται

ε4ναι, Hτι kλθε πλ��ν A καιρ?ς ν. (παλλαγ�6µε
(Hσ�ι δ<ν 5��υµε tδη (παλλαγL) (π’ τ?ν Eεν:-
φερτ� Θε:, τ?ν δι. τLς 
)ας /πι
ληθ�ντα, A
Aπ�B�ς τ:σα κακ. πρ�E�νησε στ?ν τ:π� µας κα3
π�= (κ:µα κα3 σ;µερα /Eακ�λ�υθεB ν. κατα-
δυναστε�Oη κα3 ν. ταλαν)1Oη �ιλι�δες /γκλω
ι-
σµ�νες ψυ�<ς κα3 (θ0ες Nπ�ρEεις. T�6τ� Hµως
δ<ν θ. καταστOL π�τ< δυνατ:ν, 2ν, πρ0τ�ν, θαρ-
ραλ�α κα3 /νσυνε)δητα δ<ν (παλλ�E�υµε τ?ν
/σωτερικ: µας κ:σµ� (π’ τ?ν φ:
� Sν?ς «/π�υ-
ρ�νι�υ ε@σαγγελ�α», δε�τερ�ν δ�, 2ν δ<ν /ντρυ-
φ;σ�υµε µ< δι�θεση, /νδιαφ�ρ�ν κα3 5ρωτα
γν-σεως στ�ν πατρ�γ�νικ; µας θρησκε)α, C
Aπ�)α, Hπως ε4ναι γνωστ:, �9δ�π�τε /στ�θηκε
/µπ:δι� στ�ν πνευµατικ� (ν�λιEη τ0ν �Eλλ;-
νων. T? Hτι 
ρισκ:µεθα Nπ? πνευµατικ� κατ���
/π3 17 περ)π�υ α@0νες κα3 Hτι θεϊστικ. lς /κ
τ��τ�υ σκεπτ:µεθα κατ’ (παρ�δεκτ�ν (σια-

λEψεις τ-ν >ρ.α ων ,EλλEνων» (σελ. 14978).
Στ? σηµεB� α9τ? πρ�σθ�τω /νισ�υτικ0ς τ�ν

παρακ�τω π�λυσ;µαντη σ�φ� διατ�πωση τ�6
∆ηµ:κριτ�υ: «T π�τα δGν δηµι�υργε/ται >π�
τ9ν >νυπαρ) α κα� τ π�τα δεν καταλEγει στ9ν
>νυπαρ) α» [Mηδ�ν τε /κ τ�6 µ� Iντ�ς γ)γνε-
σθαι µηδ< ε@ς τ? µ� zν φθε)ρεσθαι] (∆ι�γ�νης
Λα�ρτι�ς, «B)�ι Φιλ�σ:φων», IX, 44-45).

A9τ� ε4ναι C φ�ση κα3 γι’ α9τ? κ�θε θε�-
κρατ)α ε4ναι (φ�σικη κα3 στ�κει /ναντ)�ν τLς
φ�σης κα3 /κτ?ς πραγµατικ:τητας. A9τ� ε4ναι
C (φ�σικη «φ�ση» τ0ν θε�κρατ0ν κα3 γι’ α9τ?
στ�κ�υν VEι�ι τLς (φ�σικης µ�)ρας τ�υς.

E9�αριστ0
;Aλ=Vανδρ*ς X. M<τσι*υ

Συγγραφ�ας - /ρευνητ�ς A.Π.Θ.



=ντ�λ7ς µνηµ�νεN�υσιν, >λλ7 τ�/ς τ7ς παρ7 τ� Kυρ �υ τg< π στει δεδ�-
µ:νας κα� >π’ α[τ<ς παραγιν�µ:ν�ις τ<ς >ληθε ας. EI δ: π�υ κα� παρη-
κ�λ�υθηκMς τις τ�/ς πρεσ`υτ:ρ�ις 8λθ�ι, τ�Kς τ-ν πρεσ`υτ:ρων >ν:-
κρινε λ�γ�υς. T  !Aνδρ:ας 6 τ  Π:τρ�ς εYπεν 6 τ  Φ λιππ�ς 6 τ  ΘωµOς
6 !I%κω`�ς 6 τ  !Iωαννης 6
»10. Mατθα/�ς 6 τ ς 0τερ�ς τ-ν τ� Kυρ �υ µαθητ-ν, λ:γ�υσιν. O[ γ7ρ
τ7 =κ τ-ν ̀ ι`λ ων τ�σ�τ�ν µε |φελε/ν Zπελ%µ`αν�ν, bσ�ν τ7 παρ7 ̂ M-
σης φων<ς µεν�Nσης.
»15. Kα� τ�τ� X πρεσ`Nτερ�ς 8λεγε: MOρκ�ς µGν ]ρµηνευτ9ς Π:τρ�υ γε-
ν�µεν�ς, bσα =µνηµ�νευσεν >κρι`-ς 8γραψεν, �[ µ:ντ�ι τ%)ει, τ7 Zπ�
τ� Xριστ� 6 λε.θ:ντα 6 πρα.θ:ντα. O}τε γ7ρ ~κ�υσε τ� Kυρ �υ, �}τε
παρηκ�λ�Nθησεν α[τu-, �ς πρ�ς τ7ς .ρε ας =π�ιε/τ� τ7ς διδασκαλ ας,
>λλ’ �[. iσπερ σNντα)ιν τ-ν Kυριακ-ν πι�Nµεν�ς λ�γ ων, iστε �[δGν
»20. �µαρται MOρκ�ς �}τως 8νια γρ%ψας, _ς =µνηµ�νευσεν. ,Eν�ς γ7ρ
=π�ιEσατ� πρ�ν�ιαν, τ� µηδGν �ν ~κ�υσε παραλιπε/ν 6 ψεNσασθα  τ’  
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τικ?ν τρ:π�ν – Hπως /πισηµα)νει A Παναγι--
της K�υ
αλ�κης («∆αυλ:ς», τ. 228) – τ�6τ� δ<ν
σηµα)νει, �}τε 
ε
α)ως κα3 /Eυπακ��εται, Hτι
πρ�πει ν. συνε�)1εται µ)α τ�τ�ια (νθελληνικ�
κατ�σταση. Γιατ), 2ν συµ
α)νOη κ�τι τ�τ�ι�,
(σφαλ0ς εUµεθα κα3 (ν)καν�ι κα3 (ν;µπ�ρ�ι
ψυ�ικ0ς κα3 πνευµατικ0ς ν. Aµ�ι�σ�υµε πρ?ς
τ�=ς Iντως µεγ�λ�υς πρ�γ:ν�υς µας. Kα3 τ:τε
εUµεθα VEι�ι τLς τ��ης µας, π�= Vλλ�ι καθ�ρ)-
1�υν. MOµως φρ�ν0, Hτι τ? γεγ�ν?ς τLς π�λυα)-
ωνης κατ��Lς δ<ν ε4ναι δυνατ? ν. �ρησιµ�-
π�ιLται συνε�0ς lς Vλλ�θι γι. τ� σηµεριν�
τ�υλ��ιστ�ν κακ�µ�ιρι�, (
ελτηρ)α, ~�αδελ-
φισµ? κα3 τ�ν /ν γ�νει στ�ρηση τLς SλληνικLς
παιδε)ας, στ�ρηση C Aπ�)α ταλαν)1ει τ? µ�γιστ�
π�σ�στ? τ0ν κατ�)κων α9τLς τLς �-ρας. T�6τ�,
γιατ): πρ0τ�ν, C σιωπ� 5�ει /π3 τ�λ�υς σπ�σει,
C µεγ�λη πρ�σφ�ρ. τ�6 «∆αυλ�6» /πιµαρτυρεB
κα3 (π�δεικν�ει τ�6τ�· κα), δε�τερ�ν, �r συν-
θLκες σ;µερα ε4ναι π�λ= διαφ�ρετικ<ς (π? τ�ν

µα�ρη /π��;, π�= A Eεν:φερτ�ς κα3 µισ�λληνας
θε?ς 5ρρι�νε τ� 
αρει� τ�υ σκι. π�νω στ� �--
ρα µας.

E4µαι λ�ιπ?ν τLς γν-µης, πjς (να
)ωση τLς
πατρ-ας θρησκε)ας τ0ν �Eλλ;νων – α9τ? τ?
Nπ�ρ��� λατρευτικ? σ�στηµα – γι. ν. /πιτευ-
�θOL, ε4ναι (ν�γκη ν. (να
ι-σOη µ�σα στ3ς καρ-
δι<ς κα3 στ� σκ�ψη µας πρ0τα (π’ Hλα. Φρ�ν0
δ�, Hτι A �Eλληνικ?ς Π�λυθεϊσµ?ς µ< Aπ�ιαδ;-
π�τε Pν�µασ)α ε4ναι (ναντιρρ;τως – 2ς µ�6 /πι-
τραπOL – /νσωµατωµ�ν�ς σ< α9τ? π�= Hλ�ι µας
διακα0ς /πιθυµ�6µε κα3 γι’ α9τ? (γωνι1:µεθα,
τ�ν /πανελλ;νιση. MOµως /πανελλ;νηση, 2ν δ<ν
καταστ�6µε κ�ινων�3 τ�6 ∆ι�νυσιακ�6 κα3
�Aπ�λλων)�υ πνε�µατ�ς, π�= ε4ναι κα3 � πε-
µπτ�υσ)α τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λυθεϊσµ�6, ε4ναι
δυνατ;;

M< Sλληνικ�=ς �αιρετισµ�=ς κα3 
αθ�τατη /κτ)µηση
∆ι@δωρ*ς ;Aθµ*νεZς
�Eν πλh0, Περσικ?ς K:λπ�ς

;Aναπ:ντητ* αfτηµα γιA τNν θρησκευτικN µισαλλ*δ*V8α
K�ριε διευθυντ�,
�Aρθρ�γραφ0 στ�ν /φηµερ)δα τLς Xαλκι-

δικLς «Γν-µη» κα3 π�λλ. Vρθρα µ�υ ε4ναι /πη-
ρεασµ�να (π? τ? πνε6µα τ�6 /Eα)σι�υ περι�-
δικ�6 «∆αυλ:ς», π�= τυ�αBα 5µαθα τ�ν �παρ-
E; τ�υ (π? πενταετ)ας. Kι (π? τ:τε ε4µαι συν-

δρ�µητ;ς.
∆ιεE�γω π:λεµ� κατ. τLς στεν�κεφαλι>ς κα3

τLς θε�κρατ)ας κι 5�ω γι’ α9τ? µισηθL (π’ τ�=ς
θρησκ:ληπτ�υς κα3 φανατικ��ς, π�λλ�3 (π’
τ�=ς Aπ�)�υς /γκατ�λειψαν τ3ς στLλες τLς /φη-
µερ)δας.
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,Eπ�µ:νως γι7 τ�ν Παπ α λ�για !Iησ� fσαν τ7 παρ7 ^Mσης φων<ς κα�
µεν�Nσης Zπ’ α[τ� πληρ�φ�ρηθ:ντα κα� 5.ι γραπτ-ς εZρεθ:ντα κα� Zπ’
α[τ� ]ρµηνευθ:ντα. M%λιστα διευκριν ^ει, bτι X MOρκ�ς 8γραψε τ7 Zπ�
τ� !Iησ� λε.θ:ντα κα� πρα.θ:ντα 5.ι _ς α[τEκ��ς 6 α[τ�πτης τ� !Iησ�,
>λλ7 bπως τmκ�υσε >π� τ�ν Π:τρ�. ∆ηλαδ9 X MOρκ�ς δGν εY.ε µπρ�στ% τ�υ
κε µεν� µG τ�ν γενικ� τ τλ� «Λ�για !Iησ�», π�K τ� .ρησιµ�π� ησε _ς πρM-
τη nλη, γι7 ν7 =πανθ σgη τ� ε[αγγ:λι� τ�υ, κα� π�K τ� γνMρισε α[τ� τ� κε -
µεν� (Λ�για !Iησ�) κι X Παπ ας κι 8γραψε «Λ�γ ων Kυριακ-ν =)ηγEσεις».

Συνεπ-ς κα� J τελευτα α παρ%γραφ�ς τ� κειµ:ν�υ τ� Παπ α, bτι X Mατ-
θα/�ς «gKραhδι διαλ=κτ̂ω τA λ@για συνεγρ:ψατ*», 8.ει τ9ν kδια 8νν�ια µG τ7
παραπ%νω.

MG τιµ9
E. ;AτταKSρι*ς

=ν α[τ�/ς. Mατθα/�ς µGν ��ν ]`ρα�δι διαλ:κτuω τ7 λ�για συνεγρ%ψατ�,
JρµEνευσε δ’ α[τ7 _ς fν δυνατ�ς 0καστ�ς.»

T-ρα Nπ�
αλα /ρ-τηµα σ�ετικ. µ< τ�ν µι-
σαλλ�δ�E)α τ0ν θρησκει0ν κα3 τ0ν δ�γµ�των
τ0ν Uδιων θρησκει0ν, �ωρ3ς κανε3ς κληρικ?ς u
θε�λ�γ0ν ν. µ�6 δ-σOη (π�ντηση.

�Yπ�
�λλω κα3 σ< σ>ς θερµ� παρ�κληση ν.
(σ��ληθLτε µ’ α9τ? τ? θ�µα, γι. ν. 
�ηθηθOL C

(π�µυθ�π�)ηση τ0ν S
ραι�γεν0ν θρησκει0ν.
M< /κτ)µηση

;Aθαν. Σµαραγδ3ς
Y.Γ. E4µαι φιλ:λ�γ�ς, λυκει�ρ�ης κα3 διαµ�νω στ�ν
�Aρνα)α

MN ψ:Oν*υµε µακρυA τJς αcτ8ες τ*B κακ*B

K�ριε διευθυντ�,
E4µαι φ�ιτητ�ς τ�6 Tµ;µατ�ς Π�λιτικ0ν Mη-

�ανικ0ν στ? Πανεπιστ;µι� Θεσσαλ)ας. ∆ια
�-
1ω τακτικ-τατα τ? περι�δικ: σας, µι>ς κα3 A
(δελφ:ς µ�υ ε4ναι συνδρ�µητ�ς /δ0 κα3 µερικ.
�ρ:νια. �H µεγαλ�τερη διαφ�ρ. π�= 5�ω /πι-
σηµ�νει µεταE= τ�6 «∆αυλ�6» κα3 τ0ν λ�ιπ0ν
περι�δικ0ν ε4ναι A /πιστηµ�νικ?ς τρ:π�ς µ< τ?ν
Aπ�B� πρ�σεγγ)1ει τ. δι�φ�ρα θ�µατα π�=
(σ��λεBται. Σ< iναν κ:σµ�, Hπ�υ A καθ�νας πρ�-
σπαθεB nπλ> ν. κερδ)σOη τ� µ��η τ0ν /ντυπ--
σεων πρ�
�λλ�ντας ε@κασ)ες κα3 (
�σιµες θε-
ωρ)ες, C (π�ντηση τ�6 «∆αυλ�6» ε4ναι C διαρ-
κ�ς /νηµ�ρωση τ0ν (ναγνωστ0ν τ�υ µ�σα (π?
Vρθρα π�= Nπ�γρ�φ�υν διακεκριµ�ν�ι διαν�-
��µεν�ι τ:σ� τLς �Eλλ�δας Hσ� κα3 τ�6 /Eωτε-
ρικ�6. ∆<ν ε4ναι τυ�αB� Vλλωστε, π�= πληθ-ρα
/πιστηµ�νικ0ν 
ι
λ)ων, στ�ν πρ�σπ�θει� τ�υς
ν. (π�καταστ;σ�υν τ�ν rστ�ρικ� (λ;θεια, C
Aπ�)α 5�ει 
�ναυσα 
ε
ηλωθL (π? κ�π�ιες σιω-
νιστικ<ς δυν�µεις κα3 I�ι µ:ν�, 5��υν τ?

«∆αυλ?» σ< περ)�πτη θ�ση στ� 
ι
λι�γραφ)α
τ�υς.

Παρ’ Hλα α9τ. ε4ναι τ:σ� µεγ�λη κα3 /π)µ�-
νη C παραπληρ�φ:ρηση π�= δε�:µαστε καθη-
µεριν�, vστε τελικ. (ναρρωτι�σαι, 2ν A Σω-
κρ�της κα3 A Πλ�των kταν Iντως MEλληνες. T?
�ε)ριστ� Hµως ε4ναι, π-ς, Hπ�τε πρ�σπ�θησα ν.
πρ�τρ�ψω τ�=ς συµφ�ιτητ�ς µ�υ ν. δια
�σ�υν
rστ�ρ)α, ν. ψ�E�υν ν. 
ρ�6ν π�6 κρ�
εται C
(λ;θεια, (διαφ:ρησαν. �Oπ:τε µ� ψ��ν�υµε
µακρι�, γι. ν. 
ρ�6µε τ3ς α@τ)ες τ�6 κακ�6, π�=
5��υν συρρικν-σει τ?ν π�λαι π�τ< (π�ραντ�
�Eλληνικ? Π�λιτισµ:. Or ν��ι δ<ν 5��υν nπτ.
κ)νητρα ν. (σ��ληθ�6ν µ< τ?ν iνα κα3 µ�να-
δικ? σκ�π: τ�υς: τ�ν (να1;τηση τLς (λ;θειας,
τ�ν (να1;τηση τLς γν-σης., τ?ν /µπλ�υτισµ:
της κα3 τ�ν πρ�-θησ; της. Σ>ς ε9�αριστ0 γι.
τ�ν 9π�µ�ν; σας κα3 σ>ς ε}��µαι H,τι καλ�τερ�.

M< τιµ�
ΠαναγιUτης Λεµ*ν:κης

Λ�ρισα



E4�α τ�ν /ντ�πωση Hτι A «∆» ε4ναι «φων� 
�0ντ�ς /ν τOL /ρ;µω». Kα3 
�-

αια C «5ρηµ�ς» δ<ν ε4ναι τ? ε9ρ�τατ� (ναγνωστικ? κ�ιν: τ�υ, π�= 20 �ρ:-
νια τ-ρα τ�6 δε)�νει τ�ν /κτ)µησ; τ�υ. �H 5ρηµ�ς ε4ναι τ? «/π)σηµ� κρ�τ�ς»,
�r πανεπιστηµιακ�), �r «ε@δικ�)», �r «/παγγελµατ)ες». Kι Hµως �r /ρευνητ<ς
τ�6 «∆» /πιµ�ν�υν ν. «φων�1�υν», α9τ�3 �r «/ρασιτ��νες» (= �r /ρωτευµ�-
ν�ι µ< τ� γν-ση).

Kι Hµως κ�τι Eεκ)νησε. Σ< τηλε�πτικ; τ�υ /κπ�µπ� τ�ν 23η Mα��υ /.5. A
πρ�τανις τ0ν γλωσσ�λ:γων κ. Γ. Mπαµπινι-της σ.ν nρµ:δια φων; πLρε θ�-
ση γι. πρ-τη φ�ρ. κι 5κλεισε τ�ν π:ρτα στ�=ς «λατιν�γρ%φ�υς» κα3 «πα-
γκ�σµι�λ%τρες». Πρ�γµατι µετ. (δ�κ;τ�υ παρρησ)ας (ντ�κρ�υσε τ3ς Nπ:-
γειες φων<ς τ0ν γνωστ0ν - (γν-στων «πρ��δευτικ0ν», π�= (παιτ�6ν τ�ν
(ντικατ�σταση τ�6 «παρhω�ηµ�ν�υ» (sic) �Eλληνικ�6 �Aλφα
;τ�υ (π? τ? λα-
τινικ? (πρ-τη κα3 /π)µ�νη πρ�σπ�θεια: τ. Greeklish τ�6 Internet). T. /πι-
�ειρ;µατ� τ�υ, Hπως λ.�. τ? παν�ρ�αι�ν τLς �EλληνικLς Γλ-σσας («τρισ.ι-
λιετ α» – µ:ν�;), C rστ�ρικ� Pρθ�γραφ)α lς δεδ�µ�ν� γι. τ�ν /τυµ�λ:γηση
τ0ν λ�Eεων (I�ι hrisos (λλ. .ρυσ�ς < �ρυσ�B� < kurusojo: ΓΓB, τ�υλ��ιστ�ν
4 �ιλιετ)ες), C Sλληνικ:τητα τ�6 λεγ:µεν�υ «Λατινικ�6» (λφα
;τ�υ (πλ;-
ρης (ντιγραφ� τ�6 Xαλκιδικ�6) lς κα3 τ�6 �Eλληνικ�6 τ�ι��τ�υ («εYναι
]λληνικ9 =φεNρεση»: sic), Hλα α9τ. ε4ναι σ.ν ν. /λ;φθησαν (π? τ. /κατ�-
ντ�δες τε��η τ�6 «∆».

E@δικ-τερα τ. παραδε)γµατα τ�6 κ. Γ. Mπαµπινι-τη (π? E�νες γλ0σσες,
π�= διατηρ�6ν «µG ε[λ%`εια» τ�ν rστ�ρικ� Pρθ�γραφ)α τ�υς [�Aγγλ. night
(ν�ιτ), Γαλλ. eaux (�)], (νεEαρτ;τως τLς πρ�φ�ρ>ς ε4ναι τ. fδια µF Wκε)να σ�ε-
τικ0ν Vρθρων τ�6 «∆» (πρ
λ. τ. 232, 233). E9��ριστη 5κπληEη. Kα3 C συν�-
�εια;

MΩρα, �r (νδρεB�ι τLς /πιστ;µης, «σ7ν 0τ�ιµ�ι >π� καιρ�, σ7ν θαρραλ:�ι»
(Kα
�φης), ν. Eεκαθαρ)σ�υν κα3 τ. Nπ:λ�ιπα γλωσσικ. θ�µατα. Λ.�.: ❶ M�
συµ
ατικ:τητα τLς �EλληνικLς Γλ-σσας (α@τι-δης σ��ση µεταE= τLς λ�Eεως
κα3 τLς 5νν�ιας π�= (π�δ)δει C λ�Eη). ❷ A9τ��θ�ν)α τLς �EλληνικLς Γλ-σ-
σας. ❸ �Aρ�αι:τητα τLς �EλληνικLς ΓραφLς. ❹ �Aν�λυση/συσ��τιση τ0ν πα-
ν�ρ�αιων Sλληνικ0ν γραφ0ν (ΓΓB, ΓΓA, rερ�γλυφικ� κ.V.). ❺ Mετ�
αση
(π? τ. συλλα
�γρ�µµατα στ. γρ�µµατα µ< µ�ρφικ� µετ�λλαEη (/φε�ρεση
τ�6 �Eλληνικ�6 �Aλφα
;τ�υ). ❻ Συλλα
ικ:τητα τLς �EλληνικLς Γλ-σσας. ❼
�Eπαναφ�ρ. τ0ν τ:νων - πνευµ�των lς στ�ι�ε)ων τLς rστ�ρικLς Pρθ�γρα-
φ)ας κ.V.

Kα3 /πιτ�λ�υς ν. Eεκαθαρισθ�6ν τ. @δε�λ�γικ�: «Φ�ινικισµ:ς», «�Iνδ�ευ-
ρωπαϊσµ:ς», «�Aφρ�κεντρισµ:ς» κ.λπ. ΘαρσεBτε!

K. Kαρµιρ:ντ[*ς
�Aρ�ιτ�κτων EMΠ

K�τι �εκ�νησε



MEνας (π? τ�=ς πι? /νηµερωµ�ν�υς (νθρ-π�υς γι. τ�ν πραγµατικ:-
τητα π�= /πικρατεB στ?ν (π:δηµ� Sλληνισµ? τ0ν HΠA, A /κδ:της κα3
δηµ�σι�γρ�φ�ς (π? τ� Φλ-ριδα κ. Γι0ργ�ς Λυκ�µLτρ�ς, µ)λησε στ?ν
«∆αυλ?» �ωρ3ς περιφρ�σεις κα3 /νδ�ιασµ�=ς γι. τ? παρ?ν κα3 τ? µ�λ-
λ�ν τLς �Oµ�γ�νειας. �H ε@κ:να π�= τεκµηριωµ�να 1ωγραφ)1εται στ�
συν�ντευE; τ�υ δ<ν ε4ναι καθ:λ�υ ε9��ριστη, (ντ)θετα πρ�καλεBται
θλ)ψη, Hταν πληρ�φ�ρLται κανε3ς Hτι �Eλληνικ? Kρ�τ�ς, Πατριαρ-
�εB� κα3 �Aρ�ιεπισκ�π� �AµερικLς, παρ�γ�ντες (λλ. κα3 �r Uδι�ι �r
@δι0τες - (π:δηµ�ι I�ι µ:ν� δε)�ν�υν (µ�λεια στ�ν /Eυπηρ�τηση τ0ν
συµφερ:ντων τ�υς lς µει�ν:τητας στ3ς HΠA, (λλ. µ< τ3ς πρ�Eεις τ�υς
u παραλε)ψεις τ�υς φα)ν�νται ν. συµ
�λλ�υν �r Uδι�ι στ�ν /Eαφ�νι-
σ; τ�υς lς /θνικLς, π�λιτισµικLς κα3 π�λιτικLς Aµ�δας τLς �-ρας
Hπ�υ 1�6ν. E4ναι πρ�γµατι θλι
ερ. τ. καταγγελλ:µενα, Hτι τ? περ)-
φηµ� Sλληνικ? «λ:µπυ» τ0ν HΠA ε4ναι iνας µ�θ�ς, Hτι C �Aρ�ιεπι-
σκ�π� �AµερικLς ε4ναι A νεκρ�θ�φτης τLς �EλληνικLς Γλ-σσας, Hτι
τ. �ρ;µατα π�= ��ρηγ�6ν Aµ�γενεBς στ? Πατριαρ�εB� δαπαν0νται
γι. τ�ν �δρυση Sδρ0ν... T�υρκικ0ν Σπ�υδ0ν στ. (µερικανικ. πανε-
πιστ;µια (!), Hτι τ3ς Aµ�γενειακ<ς Pργαν-σεις δι�ικ�6ν (νεπαρκL u
κα3 φαιδρ. πρ:σωπα κα3 Vλλα τραγικ�. �O «∆», A Aπ�B�ς, lς γνω-
στ:ν, παρακ�λ�υθεB στεν. τ? δρ�µα τ�6 /κτ?ς συν:ρων �Eλληνισµ�6,
παρ�υσι�1ει τ3ς πληρ�φ�ρ)ες π�= µ>ς παρ�σ�ε A 5γκριτ�ς Aµ�γεν�ς
δηµ�σι�γρ�φ�ς, µ< τ�ν /λπ)δα Hτι, 5στω «στ? παρ. π�ντε» Hπως λ�-
γει A Uδι�ς, θ’ (π�σ�
ηθOL τ? /θνικ? τ�λ�ς Sν?ς Sλληνισµ�6 π�λλ0ν
Sκατ�µµυρ)ων (νθρ-πων, π�= κα3 C λαµπρ� /θνικ� καταγωγ; τ�υς
(λλ. κα3 �r /πιτυ�)ες τ�υς lς δρ-ντων στ�ι�ε)ων (ν. τ�ν �Yδρ:γει�
θ. τ? καθιστ�6σε Vδικ� κα3 (δικαι�λ:γητ�.

XOPHΓIEΣ TΩN EΛΛHNOAMEPIKANΩN
ΣTO ΠATPIAPXEIO ΓINONTAI E∆PEΣ

TOYPKIKΩN ΣΠOY∆ΩN ΣTHN AMEPIKH!
Πλησι�#ει τ$ τ%λ&ς τ(ς )Oµ&γ%νειας στ-ς HΠA...

H AΠOKAΛYΠTIKH ΣYNENTEY.H

– Π*B jφε8λ*νται κατA τN γνUµη σας τA πρ*Kλ<µατα στA gλληνικA σO*λε)α τQν HΠA;

– �Oφε)λ�νται στ�ν (νικαν:τητα τ0ν παραγ:ντων, συλλ:γων κα3 Pργαν-σεων ν. (ντι-
µετωπ)σ�υν τ. θ�µατα µ< στρατηγικ� γι. τ? µ�λλ�ν. ∆υστυ�0ς παρ. τ� δυσαρ�σκει�



τ�υς, (ντ3 ν. παρ�µ
�υν δυναµικ. στ’ (π�γευµατιν. σ��λεBα τ0ν /κκλησι0ν τLς �Aρ�ιε-
πισκ�πLς κα3 ν’ (παιτ;σ�υν Sλληνικ� παιδε)α γι. τ. παιδι. (π? rκαν? διδακτικ? πρ�-
σωπικ:, (ρκ�6νται στ�ν πρ�σωπικ; τ�υς πρ�
�λ;. Kυρ)ως Hµως Pφε)λ�νται στ�ν 5λλει-
ψη /νδιαφ�ρ�ντ�ς γι. τ� διατ;ρηση τLς �EλληνικLς Γλ-σσας (π? τ�ν �Eκκλησ)α, C Aπ�)α
/λ�γ�ει τ. σ��λεBα.

– T8 πρ=πει νA γ8νlη;

– Π�λ= φ�
�6µαι, Hτι τ-ρα δ<ν µπ�ρεB ν. γ)νOη τ)π�τα. E4ναι Uσως π�λ= (ργ�. MOπως
π>µε, σ< 10 �ρ:νια δ<ν θ. Nπ�ρ�Oη �Eλληνισµ?ς τLς �AµερικLς παρ. µ:ν� παιδι. �Aµε-
ρικαν0ν SλληνικLς καταγωγLς.

�Eκτ?ς 
ε
α)ως κα3 γ)νOη κ�π�ι� «θα6µα» κα3 �r /πιδι-κ�ντες µ:ν� τ�ν πρ�σωπικ� πρ�-

�λ� τ�υς παρ�γ�ντες τ0ν Cµιαν�παρκτων συλλ:γων κα3 Pργαν-σεων τLς �Oµ�γ�νειας
(φυπνιστ�6ν (π? τ?ν λ;θαργ� 5στω κα3 στ? «παρ. π�ντε» κα3 rδρ�σ�υν τ�υλ��ιστ�ν σ��-
λεBα. Kατ’ α9τ?ν τ?ν τρ:π� θ. τ)θεται C γλωσσικ� 
�ση, γι. ν. συνε�)σ�υν 8 �ρες τ�ν
S
δ�µ�δα. �Eπ)σης θ. πρ�πει τ? Sλληνικ? κρ�τ�ς ν. φιλ�EενOL κ�θε �ρ:ν� µερικ<ς Sκα-
τ�ντ�δες παιδι�, γι. ν. γνωρ)σ�υν τ�ν �-ρα τ0ν πρ�γ:νων τ�υς, (κ�λ�υθ-ντας τ? πα-
ρ�δειγµα τ0ν �E
ρα)ων τLς �AµερικLς. Θ. ε4ναι C καλ�τερη /π�νδυση, π�= 5καν� π�τε C
�Eλλ�δα.

– Π*ι@ς e ρ@λ*ς τ3ς ;Eκκλησ8ας καJ τ3ς ;AρOιεπισκ*π3ς στ/ θ=µα τ3ς Παιδε8ας καJ γε-
νικUτερα στN διατ<ρηση τ3ς gλληνικ3ς συνειδ<σεως τQν MEλλην*αµερικανQν;

– �H �Eκκλησ)α µας στ�ν �Aµερικ� ε4ναι A «νεκρ�θ�φτης» τLς �EλληνικLς Γλ-σσας
κα3 A κ�ρι�ς Nπε�θυν�ς τLς παρακµLς τLς �Oµ�γ�νειας.

T’ (π�γευµατιν� της σ��λεBα ε4ναι �9σιαστικ. «παιδικ<ς �αρ�ς», τ? δ< διδακτικ? πρ�-
σωπικ? σ< α9τ. �ωρ3ς τ�ν – κατ. κ�ιν� Aµ�λ�γ)α – δ��υσα κατ�ρτιση, µ< π�λ= �αµηλ?
µισθ:, �ωρ3ς (σφ�λιση κα3 σ�νταEη, �ωρ3ς (ναγν-ριση. Bασικ� /πιδ)ωEη τLς �Aρ�ιεπι-
σκ�πLς (π? τ. τ�λη τLς δεκαετ)ας τ�6 ’70 kταν ν. πρ�σελκ�σOη (λλ�εθνεBς �ριστιαν�=ς
Pρθ�δ:E�υς, ν. �τ)σOη µεγαλ�πρεπ�στατ�υς να�=ς (µ< τ. �ρ;µατα τ0ν µεταναστ0ν), ν.
δηµι�υργ;σOη «λ�σ�ες νε:πλ�υτων (ρ�:ντων», (διαφ�ρ-ντας γι. τ� διατ;ρηση τLς Sλλη-
νικ:τητας τ0ν παιδι0ν τ0ν µεταναστ0ν. �EEυπακ��εται Hτι δ<ν 5κανε κα3 δ<ν κ�νει τ)-
π�τα γι. τ� διατ;ρηση τLς SλληνικLς συνε)δησης τ0ν �Eλλην�αµερικαν0ν κα3 τ0ν παι-
δι0ν τ�υς. Θ. µπ�ρ�6σα (
)αστα ν. π0, Hτι «�ρησιµ�π�)ησε» π�λ= Vσ�ηµα τ�=ς Aµ�γε-
νεBς, γι. ν. /πεκταθOL lς κερδ�σκ�πικ� /πι�ε)ρηση. �Aν πραγµατικ. C �Aρ�ιεπισκ�π�
/νδιαφερ:ταν γι. τ� διατ;ρηση τLς Sλληνικ:τητας τ0ν παιδι0ν τ0ν µεταναστ0ν, θ. δε-
�:ταν τ�ν πρ�σφ�ρ. τLς SλληνικLς κυ
�ρνησης γι. τ�ν (π�στ�λ� δασκ�λων κα3 
ι
λ)ων
(π? τ�ν �Eλλ�δα u τ�υλ��ιστ�ν δ<ν θ. 5δινε µισθ�=ς πε)νας στ�=ς tδη Nπ�ρ��ντες.

– Emναι Rλ<θεια αTτ/ π*Z «ψιθυρ8[εται» σF eµ*γενειακ*Zς κSκλ*υς, ]τι δηλαδN µ=ρ*ς
τQν *cκ*ν*µικQν π@ρων τ3ς ;AρOιεπισκ*π3ς καταλ<γ*υν στ/ τ*υρκικ/ «λ@µπυ»;

– ∆<ν γνωρ)1ω, /.ν καταλ;γ�υν στ? τ�υρκικ? «λ:µπυ», (λλ. γνωρ)1ω Hτι µ�ρ�ς (π?
τ3ς Nψηλ<ς ��ρηγ)ες τ0ν �Eλλην�αµερικαν0ν πρ?ς τ? O@κ�υµενικ? Πατριαρ�εB� �ρησι-
µ�π�ιεBται γι. τ� δηµι�υργ)α Sδρ0ν T�υρκικ0ν Σπ�υδ0ν σ< πανεπιστ;µια τ0ν HΠA.
oAρα θ. µπ�ρ��σαµε ν. π�6µε, Hτι 5µµεσα, να), �ρησιµ�π�ι�6νται (π? τ? τ�υρκικ? «λ:-
µπυ». �O µακαριστ?ς Σεραφε)µ, πρ-ην (ρ�ιεπ)σκ�π�ς �Aθην0ν, τ? γν-ρι1ε κα3 (ντι-
δρ�6σε.

)H )Aρ0ιεπισκ&π2 «νεκρ&θ�φτης» τ(ς )Eλληνικ(ς Γλ7σσας
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[Σ�µφωνα µ
 τ� στ�ι�ε�α π�� µ�ς παραθ�τει � κ. Λυκ�µ�τρ�ς, τ! 1978 &ντιπρ�-
σωπ(α τ�) O+κ�υµενικ�) Πατριαρ�ε(�υ ε-�ε .πισκεφθ� τ/ν 0λληνικ/ πρωτε��υ-
σα κα3 συναντ4θηκε µ
 τ!ν τ5τε &ρ�ιεπ(σκ�π� 6Aθην8ν κα3 Π9σης :Eλλ9δ�ς Σε-
ραφε(µ, γι� ν� τ�) >ητ4σ?η µεγαλ�τερη �+κ�ν�µικ/ @�4θεια. :O Σεραφε3µ τ5τε A�ι
µ5ν�ν &ρν4θηκε τ/ν αBCηση τ�ς �+κ�ν�µικ�ς @�4θειας πρ!ς τ! O+κ�υµενικ! Πα-
τριαρ�ε��, &λλ� &ντιθ�τως τ/ν µε(ωσε κατ� 25%. :H .ν�ργεια αυτ/ .CHργισε τ�)ς
+θ�ν�ντες τ�) Φαναρ(�υ, �J �π���ι κα3 Kσκησαν π(εση στ!ν πρHην &ρ�ιεπ(σκ�π�
B�ρε(�υ κα3 N�τ(�υ 6Aµερικ�ς 6I9κω@� ν� &να>ητ4σ?η π5ρ�υς �+κ�ν�µικ�ς .ν(-
σ�υσ4ς τ�υς. 6Eκε(νη τ/ν .π��/ Kρ�ισε O .νεργ�π�(ηση τ8ν «ταγµ9των τ8ν &ρ�5-
ντων» κα3 O δηµι�υργ(α τ8ν «λεσ�8ν τ8ν 100» (Leadership 100), �µ9δων δηλαδ/
π�� πρ�σφ�ρ�υν 100.000 δ�λλ9ρια T 10.000 τ!ν �ρ5ν� στ! O+κ�υµενικ! Πα-
τριαρ�ε�� µ
 &ντ9λλαγµα τ!ν τ(τλ� τ�) «Kρ��ντα».
T! 1979 τ! τµ�µα &ρ�αι�λ�γ(ας φηµισµ�ν�υ &µερικανικ�) πανεπιστηµ(�υ στ/
B�στHνη µετ� &π! «Vρευνες» κι «&π�τελ�σµατα &νασκαφ8ν» στ� παρ9λια τ�ς
δυτικ�ς T�υρκ(ας διαστρε@λHνει Jστ�ρικ
ς &λ4θειες γι� τ!ν :Eλληνικ! Π�λιτι-
σµ! στ/ν περι��/ κα3 πρ�σπαθε� ν� περ9σ?η &κ5µα κα3 τ/ν Kπ�ψη Xτι � YOµη-
ρ�ς δ
ν V�ει 0λληνικ/ καταγωγ/ κα3 πρ��ρ�εται &π! τ/ν Zπειρωτικ/ (σηµεριν/)
T�υρκ(α! 6Eπ(σης &µφισ@ητ�)σε τ/ δηµι�υργ(α &π! τ��ς &ρ�α(�υς YEλληνες
να8ν, Xπως τ�ς 6Eφ�σ�υ.
T! 1982 � Σεραφε3µ περικ5πτει &κ5µη κατ� 25% τ/ν @�4θεια στ! Πατριαρ�ε��,
λ�γ�ντας &περ(φραστα στ��ς &ντιπρ�σHπ�υς τ�υ: «Πε(τε στ!ν παναγιHτατ�, Xτι
δ
ν µπ�ρ8 ν� �ρηµατ�δ�τ8 .ν�ργειες τ�ς τ�υρκικ�ς πρ�παγ9νδας στ/ν 6Aµε-
ρικ/ µ�σ̂ω τ�) Πατριαρ�ε(�υ γι� _δρες τ�υρκικ
ς σ
 πανεπιστ4µια... N� π�τε
στ!ν 6I9κω@�...». Πατρι9ρ�ης `ταν τ/ν .π��/ .κε(νη � ∆ηµ4τρι�ς, � �π���ς
.κθε(α>ε τ/ν «.λευθερ(α» κα3 «δηµ�κρατ(α» στ/ν T�υρκ(α µ
 τ3ς φ�@ερ
ς δη-
λHσεις τ�υ στ!ν Λευκ! O-κ�, Xταν .πισκ�φτηκε τ!ν πρ5εδρ� Mπ��ς µα>3 µ

τ!ν πρHην &ρ�ιεπ(σκ�π� 6I9κω@� τ! καλ�κα(ρι τ�) 1990.
:H &ντ(δραση Σεραφε3µ δε(�νει Xτι `ταν σ
 γνHση τ�ς 6Eκκλησ(ας τ�ς :Eλλ9δ�ς
O (Vµµεση) &ν9µιCη τ�) O+κ�υµενικ�) Πατριαρ�ε(�υ στ/ δηµι�υργ(α τ�υρκικ8ν
0δρ8ν σ
 &µερικανικ� πανεπιστ4µια. Στ/ν δεκαετ(α π�� διαν��υµε �J τ�υρ-
κικ
ς _δρες αcC4θηκαν σ
 µεγ9λ� @αθµ5, .ν̂8 �J &ντ(στ�ι�ες 0λληνικ
ς παρα-
µ�ν�υν λ(γες.]

– Π*ι: εmναι \ Rλ<θεια γιA τNν Rπ*π*µπN τ*B Σπυρ8δωνα;
– �H πρ�σπ�θει� τ�υ κατ. τ� γν-µη µ�υ ν. διατηρηθOL C /λληνικ� συνε)δηση τ0ν �Eλλη-

ν�αµερικαν0ν, ν. τεθOL περι�ρισµ?ς στ3ς κιν;σεις τ0ν νε:πλ�υτων �Eλλην�αµερικαν0ν, π�=
θ�λ�υν ν. 5��υν λ:γ� στ�ν �Eκκλησ)α κα3 C /πιθυµ)α τ�υ ν. Nπ�ρEOη �9σιαστικ? «λ:µπυ»,
κ�τι π�= φ�νηκε µ< τ�ν /ν�ργει� τ�υ ν. Sν-σOη Hλες τ3ς Aµ�δες κα3 Aµαδ�6λες π�= θεω-
ρ�6σαν Hτι 5καναν «λ:µπυ», λ)γ� πρ3ν τ? O@κ�υµενικ? Πατριαρ�εB� Nπ�κ�ψOη στ3ς πι�σεις
�@κ�ν�µικ0ν ��ρηγ0ν κα3 τ?ν (π�µακρ�νOη µ< τ?ν �ειρ:τερ� τρ:π�.

– T/ ΣAE τ8 nργ* nOει νA Wπιδε8Vlη; ;Aπ*γ*<τευσε τελικQς τJς πρ*σδ*κ8ες τ3ς MOµ*γ=-
νειας καJ γιατ8;

– �Eπειδ� δηµι�υργ;θηκε µ< τ�τ�ι� τρ:π�, �ωρ3ς τ�ν �9σιαστικ� συµµετ��� τ0ν Aµ�-

Συµ9&:λια ;µ&γεν<ν σ= κατ�σταση >νυπαρ��ας
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γεν0ν, vστε ν. /λ�γ�εται (π:λυτα (π? τ�ν /λληνικ� κυ
�ρνηση, γι’ α9τ? 5 ½ �ρ:νια
µετ. /κπρ�σωπεB µ:ν� τ? 5% τLς ~ργανωµ�νης �Oµ�γ�νειας – σ�µφωνα µ< τ3ς /κτι-
µ;σεις τLς ∆ιακ�µµατικLς �Eπιτρ�πLς τLς B�υλLς τ0ν �Eλλ;νων – κα3 nπλ0ς Nπ�ρ-
�ει lς «Pργ�νωση - σφραγ)δα», �ωρ3ς µ�λλ�ν.

E4ναι δυνατ?ν ν. λειτ�υργ;σOη iνας παγκ:σµι�ς Pργανισµ?ς (π�δ;µων µ’ /πιλεγµ�-
ν�υς «παρ�γ�ντες», π�= δ<ν /κπρ�σωπ�6ν �9σιαστικ. τ�ν �Oµ�γ�νεια κα3 π�= συγκε-
ντρ-ν�νται κ�θε 2 �ρ:νια στ� Θεσσαλ�ν)κη, γι. ν. /πικυρ-σ�υν τ3ς /πιθυµ)ες τ�6 Nφυ-
π�υργε)�υ �EEωτερικ0ν; M�ν Eε�ν�6µε, πjς H,τι δ<ν στηρ)1εται στ? λα:, στ�ν πρ�κειµ�-
νη περ)πτωση στ�=ς Aµ�γενεBς, ε4ναι καταδικασµ�ν� σ< (π�τυ�)α. T? τραγικ? ε4ναι, Hτι
δαπαν0νται Sκατ�µµ�ρια δ�λλ�ρια τ0ν �Eλλ;νων φ�ρ�λ�γ��µενων κ�θε �ρ:ν� γι. µι.
παγκ:σµια Pργ�νωση, π�= µ:ν� στ. �αρτι. Nπ�ρ�ει κι /EυπηρετεB τ. µικρ�π�λιτικ. κα3
Vλλα συµφ�ρ�ντα Pλ)γων �Eλλ;νων (Eιωµατ���ων κα3 π�λιτικ0ν.

Σ< H,τι (φ�ρ> τ? 5ργ� τ�υ, (κ:µα τ? (να1ητ�6µε στ3ς πρ-ην Σ�
ιετικ<ς ∆ηµ�κρατ)ες,
Hπ�υ @σ�υρ)1�νται Hτι δηµι��ργησαν @ατρικ. κ�ντρα. �Aλλ. 5στω κα3 2ν δε�τ�6µε Hτι
Nπ�ρ��υν, C ε}λ�γη /ρ-τηση ε4ναι, 2ν τ? ΣAE δηµι�υργ;θηκε, γι. ν. rδρ�Oη @ατρικ. κ�-
ντρα. �Aν να), τ:τε δ<ν �ρει�1εται ν. Nπ�ρ�Oη lς Συµ
��λι� �Aπ:δηµ�υ�Eλληνισµ�6, (λλ.
ν. δηµι�υργηθOL µ)α �Eπιτρ�π� ∆ηµι�υργ)ας κα3 Συντ;ρησης �Iατρικ0ν K�ντρων στ3ς
πρ-ην Σ�
ιετικ<ς ∆ηµ�κρατ)ες. �Eδ0 θ. πρ�πει ν. πρ�σθ�σω γι. τ�6 λ:γ�υ τ? (ληθ<ς
τ�ν γραπτ� δ;λωση τ�6 πρ��δρ�υ τLς �EλληνικLς ∆ηµ�κρατ)ας σ< γρ�µµα τ�υ πρ?ς Aµ�-
γενL στ3ς (ρ�<ς τ�6 2000: «...T� ΣAE δGν FδρNθηκε γι7 τ�Kς ?Eλληνες τ<ς !Aµερικ<ς, α[τ��
δGν 8.�υν >ν%γκη �Iκ�ν�µικ<ς `�Eθειας. ,IδρNθηκε γι7 τ�Kς mλλ�υς, π�K 8.�υν �Iκ�ν�-
µικGς δυσκ�λ ες. Kα� �F ?Eλληνες τ<ς !Aµερικ<ς µπ�ρ�ν ν7 τ�Kς `�ηθEσ�υν µ:σuω τ�
ΣAE.»

– KατA π@σ* κινδυνεSει ν’ Rµερικαν*π*ιηθl3 e MEλληνισµ/ς τQν HΠA καJ π*ι*8 συµ-
K:λλ*υν σF αTτ@;

– Σ�εδ?ν (µερικαν�π�ι;θηκε. Σ< λ)γα �ρ:νια �r Cλικιωµ�ν�ι µεταν�στες δ<ν θ. Nπ�ρ-
��υν. T. παιδι� τ�υς δ<ν Aµιλ�6ν Sλληνικ.. �H µεταν�στευση (π? τ�ν �Eλλ�δα στα-
µ�τησε πρ3ν 15-20 �ρ:νια. Σ��λεBα δ<ν δηµι�υργ;σαµε. Or µεταν�στες  στ�ν µεγ�λη
πλει�ψηφ)α τ�υς φρ:ντισαν ν’ (π�κτ;σ�υν µ:ν� περι�υσιακ. στ�ι�εBα, (δια-
φ�ρ0ντας γι. τ� διατ;ρηση τLς Sλληνικ:τητας τ0ν παιδι0ν τ�υς. Or σ�λλ�γ�ι κα3
�r Pργαν-σεις Nπ�λειτ�υργ�6ν u nπλ> Nπ�ρ��υν στ. �αρτι�. Or «Cγ�τες» τ�υς ε4ναι
στ�ν µεγ�λη τ�υς πλει�ψηφ)α �r Uδι�ι τ�ν τελευτα)α 20ετ)α· µπ�ρεB µ<ν ν. ε4ναι κα-
λ�3 �@κ�γενει�ρ�ες u /πι�ειρηµατ)ες, (λλ. δυστυ�0ς C µαν)α τ�υς γι. α9τ�πρ�
�λ;,
γι. (ναγν-ριση σ< συνδυασµ? µ< τ�ν 5λλειψη δι�ρατικ:τητας, /πιλ�γLς στ:�ων κα3
Nλ�π�)ησ;ς τ�υς @σ�π�δωσε τ. π�ντα. MOπως πρ�αν�φερα στ�ν (µερικαν�π�)ηση
συν�
αλε τ. µ�γιστα κα3 C κ�ντ:φθαλµη – καθαρ. /µπ�ρικ� – π�λιτικ� τLς �Eκκλη-
σ)ας.

– T8 πιστεSετε ]τι θA µπ*ρ*Bσε νA συµK:λlη στNν Rνατρ*πN τ3ς πρ**πτικ3ς Rµεριν*-
π*8ησης τQν MEλλ<νων τQν HΠA καJ στN διατ<ρηση τ3ς gλληνικ3ς τ*υς συνε8δησης;

– N�µ)1ω, Hτι θ. πρ�πει ν’ (π�συρθ�6ν �r «πρ�εδρ�παρ�γ�ντες» (π? τ�=ς συλλ:γ�υς
κα3 τ3ς Pργαν-σεις, /κεBν�ι π�= 
ρ)σκ�νται @σ:
ια στ3ς Uδιες θ�σεις κα3 ν. τ�=ς διαδε�τ�6ν
νε-τερ�ι µ< µ:ρφωση, γν-ση, δηµι�υργικ� ν��τρ�π)α, π�= θ. µπ�ρ�σ�υν ν. πρ�σελκ�-

Σ0εδ$ν >µερικαν&π&ι@θηκε ; )Eλληνισµ$ς τ<ν HΠA
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σ�υν τ� ν�α γενι�. Or ν��ι δ<ν συµµετ���υν
στ3ς /κδηλ-σεις τ0ν συλλ:γων, /πειδ� α9τ<ς
περι�ρ)1�νται σ< µ)α ��ρ�εσπερ)δα u σ< φα-
γ�π:τι µ< «σ�υ
λ�κια κα3 µπακλα
>δες».
∆<ν συµµετ���υν, γιατ3 �r σ�λλ�γ�ι κα3 �r
Pργαν-σεις ε4ναι �ωρισµ�νες σ< Aµ�δες κα3
Aµαδ�6λες, π�= τσακ-ν�νται γι. τ? π�ι� θ.
πρ�εδρε�Oη. ∆<ν γ)ν�νται /κδηλ-σεις π�λι-
τιστικ�ς, µ�ρφωτικ�ς, γι. ν. Sλκ�σ�υν τ�=ς
ν��υς. �Aν A κ�θε σ�λλ�γ�ς 5κανε µ)α π�λι-
τιστικ� /κδ;λωση κ�θε �ρ:ν�, C κατ�σταση
θ. kταν διαφ�ρετικ;· 2ν �r /ν�ρ)ες τLς
�Aρ�ιεπισκ�πLς δ<ν ε4�αν τ� ν��τρ�π)α
«/πι�ε)ρησης - µαγα1�κι» κα3 δηµι�υρ-
γ�6σαν /κπαιδευτικ. - /πιµ�ρφωτικ. πρ�-
γρ�µµατα, θ. πρ�σ�λκυαν τ�=ς ν��υς, θ.
τ�=ς κρατ�6σαν στ3ς ρ)1ες τ�υς, σ’ Sλληνικ?
περι
�λλ�ν· 2ν (ντ3 γι. «φι�στες» τ�6 ΣAE
στ� Θεσσαλ�ν)κη τ. �ρ;µατα δ)ν�νταν γι.
τ�ν (π�στ�λ� 
ι
λ)ων στ�=ς συλλ:γ�υς π�=
5��υν κτ)ρια κα3 γι. τ� δηµι�υργ)α Sδρ0ν
σ< (µερικανικ. πανεπιστ;µια· 2ν �r σ�λλ�-
γ�ι κα3 �r Pργαν-σεις Vν�ιγαν τ3ς π:ρτες
τ�υς κα3 (π? �αρτ�παικτικ<ς λ�σ�ες u κα-
φενεBα, π�= ε4ναι σ;µερα, µετατρ�π�νταν σ<
«λ�σ�ες ν�ων», κ�τι Hπως τ. «@ντερν<τ κα-
φ�», Hπ�υ θ. συγκεντρ-ν�νταν τακτικ. �r
ν��ι �Eλλην�αµερικαν�)· 2ν �r σ�λλ�γ�ι, π�=
µα1ε��υν �ρ;µατα (π? τ. πανηγ�ρια τ�υς,
δι�θεταν 5στω τ. µισ. γι. Nπ�τρ�φ)ες ν�ων
�Eλλην�αµερικαν0ν u κ�λυπταν τ. 5E�δα
γι. ταE)δια τ�υς στ�ν �Eλλ�δα· 2ν C �Aρ�ιε-
πισκ�π� δ<ν (ντιδρ�6σε πεισµατικ. στ�ν
5λευση 60-80 δασκ�λων (π? τ�ν �Eλλ�δα· 2ν
C κ�θε Sλληνικ� κυ
�ρνηση δ<ν �αριεντι1:-
ταν µ< τ�=ς (δαεBς Aµ�γενεBς, π�= Cγ�6νται
συλλ:γων κα3 Pργαν-σεων· 2ν C κρατικ�
Sλληνικ� τηλε:ραση δ<ν µ>ς 5στελνε δ�ρυφ�ρικ. Nπ�κ�υλτ��ρα µ< σακατεµ�νη τ�ν Sλλη-
νικ� γλ0σσα· 2ν τ? «/γj» τ0ν �Eλλην�αµερικαν0ν, π�= µετ. τ�ν (π:κτηση περι�υσ)ας
/Eαπ�λ�θηκαν γι’ (ναγν-ριση κα3 α9τ�πρ�
�λ;, γιν:ταν «/µεBς». Nα), εUµαστε στ? «παρ.
π�ντε», (λλ� 2ν κινηθ�6µε (π�τελεσµατικ. 5στω κα3 τ-ρα, µπ�ρ�6µε κ�τι ν. κ�ν�υµε.

– Π*ι*8 εmναι *Y gλληνικ*J φ*ρε)ς, π*Z πραγµατικA Wνδιαφ=ρ*νται γιA τNν MOµ*γ=νεια;
– Tυπικ. Hλ�ι. O9σιαστικ. δυστυ�0ς καν�νας, 2ν κρ)ν�υµε (π? τ. 5ργα τ�υς, τ3ς πρ�-

Eεις τ�υς. oAτ�µα µ< κ�π�ια µ:ρφωση κα3 πρ��δευτικ� - δηµι�υργικ� ν��τρ�π)α να),
/νδιαφ�ρ�νται, (λλ�, Hταν /πι�ειρ�6ν ν. πρ�σφ�ρ�υν, τ? κατεστηµ�ν� σ< συλλ:γ�υς κα3
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MO τ=ως RρOιεπ8σκ*π*ς ;Aµερικ3ς κ. Σπυ-
ρ8δων. oAν καJ nO*υν περ:σει σOεδ/ν δS*
Oρ@νια Rπ/ τNν WκπαραθSρωσ< τ*υ,  τ/ πα-
ρασκ<νι* π*Z pδ<γησε τ/ Φαν:ρι νA
«φ:lη» τ/ παιδ8 τ*υ συνεO8[ει νA RπασO*λl3
τNν Wπικαιρ@τητα. ;Aφ’ gν/ς µF τN συνεOι-
[@µενη cδι@ρρυθµη κατ:σταση στNν
;AρOιεπισκ*πN ;Aµερικ3ς, π*Z πρ*Kληµα-
τ8[ει nντ*να τNν eµ*γ=νεια τQν HΠA καJ
Rφ’ Wτ=ρ*υ µF τ/ KιKλ8* τ3ς δηµ*σι*γρ:-
φ*υ ;I*υστ8νης Φραγκ*Sλη - ;AργSρη, «MH
µ*ναVιA gν/ς RσυµK8Kαστ*υ», \ eπ*8α µF
τJς λ*γ*τεOνικFς – δηµ*σι*γραφικFς καJ
Wρευνητικ=ς της Yκαν@τητες Rπεκ:λυψε
]λ* τ/ παρασκ<νι* π*Z pδ<γησε στNν
nVωση τ*B Σπυρ8δωνα (WπιKεKαιUν*ντας
πρ*ηγ*Sµεν* δηµ*σ8ευµα τ*B «∆αυλ*B».)



Pργαν-σεις τ’ (π�µ�ν-νει. oE�ει δ< σηµασ)α τ? γεγ�ν:ς, Hτι στ? παρελθ?ν δηµι�υργ;-
θηκαν µερικ�3 Pργανισµ�), π�= µπ�ρ�6σαν ν. πρ�σφ�ρ�υν 5ργ�, (λλ. H,τι δ<ν /λ�γ�εται
(π? τ�ν �Eκκλησ)α στ3ς HΠA, σαµπ�τ�ρεται (π? τ�=ς (νθρ-π�υς της.

– OY π*λιτικ*J π*Z Wπισκ=πτ*νται τJς HΠA Rρκ*Bνται συν<θως µ@ν*ν σF καλA λ@για,
εTO*λ@για καJ στ/ νA συγκεντρUν*υν Oρ<µατα γιA τJς πρ*σωπικ=ς τ*υς WπιδιUVεις. MYπ:ρ-
O*υν WVαιρ=σεις;

– �H (λ;θεια ε4ναι Hτι �r MEλληνες στ�ν �Aµερικ� καλ�δ���νται τ�=ς π�λιτικ��ς, τ�=ς
φιλ�Eεν�6ν. T. τελευταBα Hµως �ρ:νια 5��υν 
αρεθL ν’ (κ�6ν τ. Uδια κα3 τ. Uδια, ε9��-
λ:για, Nπ�σ��σεις κ.λπ.

Kατ�λα
αν, Hτι �r MEλληνες π�λιτικ�3 Nπ�τιµ�6ν τ� ν�ηµ�σ�νη τ�υς κα3 π�λ=
φ�
>µαι Hτι στ? µ�λλ�ν θ’ (ντιδρ�σ�υν (ν�λ�γα, �ωρ3ς ν’ (π�κλε)ωνται κι /πεισ:-
δια. �Eνδεικτικ� C περ)πτωση τLς /π)σκεψης τ�6 Nφυπ�υργ�6 �EEωτερικ0ν Γρηγ:-
ρη Nι-τη τ?ν M�ρτι� στ3ς HΠA, γι. τ�ν Aπ�)α διαµαρτυρ;θηκε /ντ:νως C �Oµ�-
σπ�νδ)α N�ας �Y:ρκης µ< /πιστ�λ; της στ?ν πρωθυπ�υργ:... Or π�λιτικ�3 �r γνω-
στ�3 γι. τ? tθ�ς τ�υς, 5στω �r /λ��ιστ�ι, ε4ναι C /Eα)ρεση.

– KατA π@σ* εmναι Rπ*τελεσµατικ/ τ/ gλλην*αµερικανικ/ λ@µπυ σF σSγκριση µF aλλα;
Mπ*ρε) νA πρ*ωθ<σlη τA gλληνικA [ητ<µατα;

– «Λ:µπυ». «Π�ι: λ:µπυ;» ∆<ν εU�αµε π�τ< «λ:µπυ». MOσ�ι πραγµατικ. γνωρ)1�υν
τ) σηµα)νει «λ:µπυ» στ3ς HΠA, γνωρ)1�υν κα3 Hτι τ? Nπ�τιθ�µεν� Sλλην�αµερικανικ?
«λ:µπυ» kταν κι ε4ναι iνας µ�θ�ς, π�= δηµι��ργησαν τ. MME στ�ν �Eλλ�δα γι.
ε9ν:ητ�υς λ:γ�υς.

«Λ:µπυ» στ3ς HΠA σηµα)νει /παγγελµατ)ες, π�= /κπρ�σωπ�6ν τ. συµφ�ρ�ντα /πι-
�ειρ;σεων, συνδικ�των, Aµ�δων (νθρ-πων µ< κ�ιν. /νδιαφ�ρ�ντα, κυ
ερν;σεων κ.λπ.
�Eπαγγελµατ)ες, π�= /νηµερ-ν�υν 
�υλευτ<ς κα3 γερ�υσιαστ�ς, π�= πρ�ωθ�6ν τ3ς θ�σεις
τ0ν συµφερ:ντων π�= /κπρ�σωπ�6ν στ�ν κυ
�ρνηση, στ�=ς π�λιτικ��ς. �H T�υρκ)α δα-
παν> 5 Sκατ�µµ�ρια δ�λλ�ρια τ?ν �ρ:ν� γι. «λ:µπυ» στ3ς HΠA. �H �Eλλ�δα τ)π�τα. Kι
2ν δ<ν δαπαν;σOης κ�π�ι� π�σ:, γι. ν. κ�νης «λ:µπυ» στ�ν O9�σιγκτ�ν, τ:τε δ<ν 5�εις
«λ:µπυ».

A9τ�πρ�
αλλ:µεν�υς Cγετ)σκ�υς, π�= παρ�υσι�1�νται lς «λ�µπ)στες», γι. ν. κ�ν�υν
πρ�σωπικ<ς δηµ:σιες σ��σεις στ�ν O9�σιγκτ�ν – µ< τ�ν /λπ)δα ν. δ�6ν τ�ν φωτ�γραφ)α
τ�υς u τ? Iν�µ� τ�υς σ< κ�π�ι� Sλληνικ? MME – κα3 ν. /E�ικ�ν�µ;σ�υν κ�π�ι� κ�νδ�-
λι (π? �AθLνα κα3 Λευκωσ)α, 5��υµε µερικ��ς. �Aλλ. µ< α9τ�=ς σ< καµµ)α περ)πτωση δ<ν
µπ�ρ�6µε ν. π�6µε Hτι κ�ν�υµε u 5��υµε «λ:µπυ». �Aς µ�ν 5��υµε α9ταπ�τες.

�Eνh0 �r MEλληνες τLς �AµερικLς (ριθµητικ. - �@κ�ν�µικ. εUµαστε Nπ�λ�γ)σιµη δ�να-
µη, Pργανωτικ. - π�λιτικ. - /κλ�γικ. εUµαστε Uσως C λιγ-τερ� Nπ�λ�γ)σιµη. ∆<ν µ>ς Nπ�-
λ�γ)1�υν lς /κλ�γικ� δ�ναµη, nπλ��στατα γιατ3 περ)π�υ µ:ν� 30% εUµαστε /γγεγραµ-
µ�ν�ι στ�=ς /κλ�γικ�=ς καταλ:γ�υς κα3 περ)π�υ τ? 10-15% ψηφ)1�υµε. �O �Aµερικαν?ς
π�λιτικ?ς συγκινεBται µ:ν� (π? τ�=ς ψηφ�φ:ρ�υς κα3 τ�=ς �@κ�ν�µικ�=ς Nπ�στηρικτ�ς
τ�υ. Or Aµ�γενεBς κατ���υν Uσως τ�ν τελευτα)α θ�ση σ< α9τ?ν τ?ν τ�µ�α, (φ�6 δ<ν συµ-
µετ���υν στ. κ�ιν�, δ<ν (σκ�6ν κ2ν τ? /κλ�γικ: τ�υς δικα)ωµα. Or (µερικανικ<ς κυ
ερ-
νητικ<ς Nπηρεσ)ες τ? γνωρ)1�υν α9τ? π�λ= καλ�. �Eδ0 �}τε τ?ν δικ: µας Mι��λη ∆�υ-
κ�κη στ. 1988 Nπ�στηρ)Eαµε /E α@τ)ας τLς π�λιτικLς τ�6 πρ-ην �AµερικLς �Iακ-
�υ, π�=

«Π&ιA “λAµπυ»; ∆=ν εD0αµε π&τ= “λAµπυ”»
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τ��θηκε µ< τ?ν Mπ�=ς κα3 δια)ρεσε τ�=ς Aµ�γενεBς. Mπ�ρ�6µε ν. Eε��σ�υµε, Hτι iνας rε-
ρ�ας στ� Φλ-ριδα 5διωEε τ�ν κ:ρη τ�6 ∆�υκ�κη (π? τ? πρ�α�λι� τLς /κκλησ)ας, /πειδ�
µ�)ρα1ε διαφηµιστικ. γι. τ�ν πρ�εκλ�γικ� /κστρατε)α τ�6 πατ�ρα της;

Θ. kταν παρ�λειψη ν. µ�ν (ναφ�ρω, Hτι A µ:ν�ς Pργανισµ?ς π�= πραγµατικ. πρ�-
σφ�ρει /θνικ? 5ργ� ε4ναι A «American Hellenic Media Project» (AHMP), A Aπ�B�ς τ. τε-
λευταBα �ρ:νια (παντ> (καριαBα κα3 /µπεριστατωµ�να στ’ (νθελληνικ. δηµ�σιε�µατα τ0ν
(µερικανικ0ν MME. MO,τι 5κανε α9τ?ς A Pργανισµ?ς µ< τ. /λ��ιστα µ�λη τ�υ στ. 5 �ρ:-
νια λειτ�υργ)ας, δ<ν 5καναν Hλες �r Pργαν-σεις µας κα3 �r α9τ�απ�καλ��µεν�ι «λ�µπ)-
στες» σ< 20.
(Σ.Σ.: :O «∆αυλ!ς» παρ�υσ(ασε .κτεταµ�να τ! AHMP σ
 συν�ντευCη τ�) +δρυτ� τ�υ).

– Γιατ8 καJ *Y XEλληνες τ3ς ∆ιασπ*ρdς δFν εmναι gνωµ=ν*ι;
– «Divide et impera»... Λ�µε, Hτι, 2ν �r MEλληνες tµασταν Sνωµ�ν�ι, θ. µεγαλ�υργ��-

σαµε. �Aλλ. π0ς θ. /πικρατ;σ�υν τ. δι�φ�ρα π�λιτικ. - �@κ�ν�µικ. - /κκλησιαστικ.
συµφ�ρ�ντα, Hταν εUµαστε Sνωµ�ν�ι. �Aν A κ�θε MEλληνας u C κ�θε �Eλλην)δα στ�ν �Eλλ�-
δα u στ? /Eωτερικ? εU�αµε 
ασικ� γν-ση τLς rστ�ρ)ας µας, 2ν εU�αµε (π? µ)α µικρ� /πι-
γραφ� στ? σπ)τι µας u στ? �0ρ� /ργασ)ας µας µ< τ�ν φρ�ση τ�6 Θε:δωρ�υ K�λ�κ�τρ--
νη «?Eλληνες, ]νωθ<τε =ναντ �ν τ� κ�ιν� =.θρ�, =ναντ �ν τ� µ σ�υς, τ<ς δι.�ν�ιας
κα� τ<ς δια ρεσης, π�K εYναι X kδι�ς µας X ]αυτ�ς» κα3 τ�ν δια
�1αµε καθηµεριν�, Uσως
τ. πρ�γµατα ν. kταν διαφ�ρετικ�.

[T! www.kalami.net, τ! �π��� δηµι��ργησε � κ. Λυκ�µ�τρ�ς, ε-ναι τ! µ5ν� 0λλη-
νικ! site .κτ!ς :Eλλ9δας µ
 τ/ µεγαλ�τερη κυκλ�φ�ρ(α. :O µ�σ�ς Xρ�ς .πισκε-
ψιµ5τητας Oµερησ(ως σ�µφωνα µ
 τ/ν 0ταιρε(α Netscape &ριθµε� 19.500 &να-
γν8στες.]

– Π@τε δηµι*υργ<σατε τNν qλεκτρ*νικN Wφηµερ8δα «www.kalami.net» καJ µF τ8 σκ*π@;
– T?ν �Iαν�υ�ρι� 1999, µ< σκ�π? ν. πρ�
�λλOη τ�ν (λ;θεια κα3 ν. σατυρ)1Oη τ. «Vπλυ-

τα», ε@δικ. τ0ν /π-νυµων παραγ:ντων τLς �Oµ�γ�νειας π�= «κα
�λησαν τ? καλ�µι».
– ΓιατJ κατA τNν aπ*ψ< σας κατ=κτησε τ/ gλλην*αµερικανικ/ – καJ rOι µ@ν* – κ*ιν@;
– N�µ)1ω, /πειδ� πρ�σπαθεB ν. γρ�φOη τ�ν (λ;θεια �ωρ3ς φ:
� κα3 π�θ�ς κα3 /πειδ�

δ<ν /Eαρτ>ται (π? �@κ�ν�µικ. κα3 Vλλα συµφ�ρ�ντα.
– Θ8Vατε θ=µατα, τA eπ*)α µ=Oρι πρ@σφατα Rπ*τελ*Bσαν «ταµπ*B» γιA τN συντηρητικN

gλλην*αµερικανικN κ*ινων8α. Π*ι=ς εmναι *Y Rντιδρ:σεις;
– MOταν θ)γOης κατεστηµ�νες καταστ�σεις, π�= τ:σα �ρ:νια στηρ)�τηκαν σ< πρ�πα-

γ�νδα, σ< παραπληρ�φ:ρηση, σ< «µ�θ�υς» – Hπως /κεBν�ς τ�6 (ν�παρκτ�υ Sλληνικ�6
«λ:µπυ» στ3ς HΠA –, φυσικ? ε4ναι ν. Nπ�ρE�υν (ντιδρ�σεις.

• �O Γι0ργ�ς Λυκ�µLτρ�ς γενν;θηκε στ�ν �Aργ�λ)δα κα3 δηµ�σι�γραφεB (π? τ�ν Cλικ)α τ0ν 18
�ρ:νων. Στ3ς HΠA, Hπ�υ πLγε γι. µεταπτυ�ιακ. στ�ν δηµ�σι�γραφ)α – MME, 1OL µ:νιµα (π? τ. 1977.
∆ιετ�λεσε διευθυντ�ς σ�νταEης Cµερ;σιας SλληνικLς /φηµερ)δας στ� N�α �Y:ρκη, /κδ:της δικLς τ�υ
/φηµερ)δας κα3 περι�δικ�6 κα3 παραγωγ?ς - παρ�υσιαστ�ς Sλλην:φων�υ ραδι�φωνικ�6 πρ�γρ�µ-
µατ�ς στ�ν Φλ-ριδα. E4ναι µ�λ�ς (π? τ. 1979 τLς MEνωσης ��νων �Aνταπ�κριτ0ν τ0ν HΠA κα3 (ντα-
π�κριτ�ς (θηναϊκ0ν /φηµερ)δων κα3 περι�δικ0ν.

N:νσυ Mπ8σκα
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MH gτ=ρα παρειA
Bρ:, τ  καµMµατα εYναι α[τ%; ,O mνθρωπ�ς πρ�σπαθε/ ν7 σOς `%λgη 8στω κα� µG τ�

^�ρι στ�ν kσι� δρ�µ� τ<ς Για.`ικ<ς �θικ<ς κα� >ρετ<ς κα� τ� ]λλην�.ριστιανικ�
π�λιτισµ�, κι =σε/ς, >ντ� ν7 τ�ν Hγι�π�ιEσετε, τ� ρ .νετε φ%πες; T  π%ει ν7 πg<
«fταν µεµ�νωµ:ν� περιστατικ�»; ∆Gν ντρ:πεστε, ν7 Zπ�κρ νεστε; !AµEν, >µ9ν λ:γω
Zµ/ν, bτι bλ�ι εYστε συν:ν�.�ι, >φ� τ�σ�ι π�λλ�� 5ντες δGν πι%σατε τ�ν >σε`<, γι7
ν7 τ� =φαρµ�σετε µερικGς >π� τ�ς θε%ρεστες `υ^αντινGς µεθ�δ�υς σωφρ�νισµ�,
ε[ν�υ.ισµ�, ρινεκτ�µE, τNφλωση... m., «τ9 ̀ ρ σκω», bσ� τ7 θυµOµαι. ,Ωρα/α .ρ�νια,
>λησµ�νητα! oAν κα� τMρα, =δ- π�K τ7 λ:µε, 8φαγε τ�ς σ.ετικ:ς τ�υ X µικρ�ς >π� τ�Kς
«φ�υσκωτ�Kς» Hγι�σωµατ�φNλακες. ?Oλ�ς X κ�σµ�ς εYδε, µG π�ση >γ%πη, καλ�σN-
νη κα� στ�ργ9 =πεν:`ησαν �F σµπ ρ�ι τ� «µεγ%λ�υ» _ς mγγελ�ι Kυρ �υ κα� Zπ:-
`αλαν τ�ν δρ%στη σG ν�υθεσ α κ%ν�ντ%ς τ�ν «µπα�λ�» στ9ν µπ�υνι7 κα� τ9ν κλω-
τσι%. A[τ7 πρ�ς γνMση κα� συµµ�ρφωση bλων τ-ν =πιδ�)ων >κτι`ιστ-ν τ� εkδ�υς.
Π%λι καλ7 π�K δGν `γ<καν κα� τ π�τα «ρ�µφα/ες», ν7 8.�υµε κα� αdµατα. Kι X «µε-
γ%λ�ς» κατ�πιν ε[.αριστ�σε τ�Kς σωτ<ρες τ�υ κι 8δινε mφεση στ�ν νεαρ� ταρα) α.
(T9ν kδια στωικ�τητα 8δει)ε mλλωστε κα� λ γ� καιρ� >ργ�τερα, bταν �F φ�ιτητGς τ�
!Aριστ�τελε �υ παρ7 λ γ� ν7 µ� τ�ν µετατρ:ψ�υν σG cµελ:ττα. !Aκ�ς =κε/ τ7 κω-
λ�παιδα, ν7 µ9ν >ντιλαµ`%νωνται τ9ν πλ�Nσια πρ�σφ�ρ7 τ� θε�κρατικ� σκ�τα-
δισµ� στ9ν !Iατρικ9 !EπιστEµη; E[τυ.-ς J «δε)ι7» τ� Για.`G παραµ:νει εIς τ�
διηνεκGς X καλNτερ�ς πρ�µηθευτ9ς τ� mλλ�υ κ�σµ�υ! qE, κ%τι ):ρ�υµε κι =µε/ς >π�
!Iατρικ9!) 

B:`αια kσως ν7 µ� ):φυγε µι7 >πειρ�ελ%.ιστη σκην�θετικ9 λεπτ�µ:ρεια: Θ%
’πρεπε nστερα >π� τ9ν πρMτη «σ`�υρι.τ9» ν7 καθ�δηγEσω τ�ν «µεγ%λ�» ν7 στρ:ψgη
κα� τ� mλλ� µ%γ�υλ� σNµφωνα µG τ9ν Fερ7 διδασκαλ α, 8τσι iστε ν7 φα νεται πει-
στικMτερ�ς. T  ν7 γ νgη; ,Yπ%νθρωπ�ι εkµαστε, λ%θη κ%ν�υµε. Nα , >κ�µα κι =γM,
π�K αI-νες τMρα διαιρ- κα� `ασιλεNω κα� τ�ν κ�σµ� Zπ�ν�µεNω, π�υλ-ντας φ�N-
µαρα κα� δηµι�υργ-ντας ψευδ�διλEµµατα, γι7 ν7 =)�υσι%^ω καλNτερα, >πευθυν�-
µεν�ς στ9ν πλε�ν%^�υσα >νθρMπινη ̀ λακε α. Π%ντως τ� .ρ�ν�υ τ� Π%σ.α θ7 =πα-
ν�ρθMσω. Θ7 ̀ %λω ν7 σταυρMσ�υν – εIκ�νικ7 ̀ ε`α ως – τ�ν «µεγ%λ�» µG >π’ ε[θε -
ας τηλε�πτικE, ραδι�φωνικ9 κα� διαδικτυακ9 µετ%δ�ση. qEτσι κα� τ� πρ�φ λ τ�υ θ7
>νε`%σω κα� τ7 >νδρ%π�δα θ7 καταπλE)ω.

�Ως τ�τε bµως κ%τι πρ:πει να σκεφτ-, γι7 ν7 πρ�καλ:σω 0ναν παρ�µ�ι� τ^ερτ^ε-
λ:. Στ9 `ρ%ση κ�λλ%ει τ� σ δερ�. M7 να , α[τ� εYναι! Θ7 `%λω τ�Kς δικ�Nς µ�υ ν7
`ρ�ν 0ναν cρνιθ�µυαλ� .λαµυδ�φ�ρ� – ):ρετε, >π’ α[τ�Kς π�K 8.ω >µ�λEσει =π -
τηδες στ9ν πι%τσα, γι7 ν7 γελ�ι�π�ι�ν τ�ν µυριαναθεµατισµ:ν� >ρ.αι�ελληνικ� π�-
λιτισµ� – κα� θ7 τ�ν πρ�τρ:ψω ν7 σφαλιαρ σgη 0ναν µητρ�π�λ τη στ9 Θρt%κη. !Eκε/
ν7 δ<τε .αν:µατα! qAντε  µετ7 ν7  τ�λµEσgη κανε�ς ν7 )αναµιλEσgη γι7 τ7 >ρ.α/α
Θρtακικ7 MυστEρια. Σηκωτ� θ7 τ�ν π%ρ�υν _ς ν:ες Mαιν%δες τ7 �γι�-γρα�δια κα�
τ7 Hγι�-νε�λαι δια κα� θ7 τ�ν κ%ν�υν κ�µµατ%κια _ς 0τερ�ν !Oρφ:α.

!Eλπ ^ω κα� >πεN.�µαι, ν7 µ9ν )υπνEσ�υν �F Zπ�λ�ιπ�ι στ� Pωµα ικ�. ∆Gν εYναι
`:`αια Iδια τερα π�λλ� , >λλ7 8τσι κα� καταλ%`�υν µι7 µ:ρα τ�ς =)�υσιαστικGς λ�υ-
µπινι:ς µ�υ, εYναι >ρκετ�� γι7 ν7 µG συγυρ σ�υν µG τ�

Σ:ρωθρ*ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



�AEι:τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
ΠLρα τ? θ�ρρ�ς ν. σ>ς πληρ�φ�ρ;σω γι. κ�π�ιες γν0µες µ�υ.
Tυ�αBα 5πεσε στ. ��ρια µ�υ µι. µελ�τη γι. τ�ν 
ρα�-δη µ�ρφ� τ�6 π�τριν�υ

θε�6 τLς Kαλαµα�κας Kρ;της. M�6 πρ�E�νησε κατ�πληEη, γιατ3 κα3 /δ0, στ?
rερ? νησ3 τLς K�ρ�υ, µελετ0ντας (ερ�φωτ�γραφ)ες τLς ΓεωγραφικLς �Yπηρεσ)ας
Στρατ�6, ε4δα Hτι παρ�υσι�1�νται π�ρα π�λλ<ς µ�ρφ<ς στ. 
ρ��ια κα3 στ. (κρω-
τ;ρι� της. Σ< φωτ�γραφ)ες τ�υς σ>ς στ�λνω µερικ�ς, κι 2ς �αρακτηρισθ�6ν lς
τυ�αBα φαιν:µενα.

2) Στ�ν τ�π�θεσ)α M��ρισµα τ? (κρωτ;ρι� παρ�υσι�1ει τ�ν µ�ρφ� Sν?ς
(νδρ?ς (κρι
0ς (π�ναντι (π? τ�ν �Aν�φη, (π? /κεB π�= µπ�ρ�6σε Vνετα A
�Aπ:λλων ν. 
λ�πOη τ�ν «�Aργj» κα3 τ�=ς �Aργ�να6τες!

Φυσικ&- Fγκ&ι G παν�ρ0αια τε0νητH
Iργα στ$ Jερ$ νησ- τ(ς K%ρ&υ;

1) T? σ�Lµα τ�6 νησι�6 παρ�υσι�1ει γυναικε)α µ�ρφ� lς στ. κυκλαδικ. ε@δ-λια.



3) �H 
ρα��νησ)δα ∆ασκαλει? (/κεB π�= 5γιναν �r (νασκαφ<ς): �Aπ? Hπ�ια
πλευρ. κι 2ν τ�ν κυτ�E�υµε, παρ�υσι�1ει µ�ρφ� πυραµ)δας.

4) Στ�ν κ�ρυφ� περ)π�υ τLς K�ρ�υ 
ρ)σκεται α9τ? τ? τερ�στι� µισ�κατε-
στραµµ�ν� µνηµεB� (π? 
ρ���υς. T) ν. ε4ναι Vραγε; Mερικ�3 τ? Pν�µ�1�υν
«MνLµα τ�6 Γ)γαντ�ς».

T) �ραγε µ>ς κρ�
ει (κ:µα τ? (π-τατ� Sλληνικ? παρελθ:ν;
Σ>ς ε9�αριστ0 γι. τ�ν φιλ�Eεν)α.

Mετ. τιµLς
ETστ:θι*ς I. ;Eλευθερ8*υ

Πρωτ�πρεσ
�τερ�ς, K�υφ�ν;σια N�E�υ
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H ΓENNHΣH THΣ EΠIΣTHMONIKHΣ
IATPIKHΣ AΠO THN «ΦYΣIKH»

ΦIΛOΣOΦIA TΩN ΠPOΣΩKPATIKΩN

KIωνες φιλAσ&φ&ι - Nατρ&- κα- )Iππ&κρ�της

MO ;AOιλλεZς περι-
π*ιε)ται τ/ τραBµα
τ*B T<λεφ*υ, π*Z e
fδι*ς εmOε πρ*καλ=-
σει (\ qθικN sπ*-
Oρ=ωση, νA περιθ:λ-
πlη e cατρ/ς rOι µ@-
ν* φ8λ*υς RλλA καJ
WOθρ*Sς). (;Aν:γλυ-
φ* τ*B ε´ αc. π.X.)

Xιλιετ)ες πρ3ν /µφαν)στηκε π�νω στ� γL iνας λα?ς Eε�ωριστ?ς (π?
τ�=ς Vλλ�υς, �r MEλληνες. ∆ηµι�υργ�6ν τ?ν �Eλληνικ? Π�λιτισµ:,
κ�τι τ? µ�ναδικ? στ?ν κ:σµ�, π�= πετυ�α)νει τ�ν πλ;ρη (ν�πτυ-
Eη τ�6 (νθρ-πιν�υ πνε�µατ�ς, π�= µ< /ργαλεB� τ�ν �Eλληνικ�
Γλ0σσα φτ�νει στ? κ�ρ�φωµα τLς (νθρ-πινης διαν:ησης. Γεν-
νι�ται C �Eλληνικ� Φιλ�σ�φ)α, π�= AδηγεB στ�ν (ν�πτυEη τ0ν τε-
�ν0ν κα3 /πιστηµ0ν σ< τ:σ� Nψηλ? /π)πεδ�, π�= µ:λις τ?ν 16�
α@0να τ3ς (νακαλ�πτει κα3 π�λι σταδιακ. A (νθρ-πιν�ς π�λιτι-
σµ:ς, (ναδυ:µεν�ς µ�σα (π? τ. σκ�τειν. �ρ:νια τ�6 Mεσα)ωνα.



�Hταν Sπ:µεν�, µ�σα στ. πλα)σια α9τ�6 τ�6 µ�ναδικ�6 π�λιτισµ�6 ν. (ναπτυ-
�θOL κα3 C τ��νη τ�6 θεραπε�ειν, C �Iατρικ;, (π�κτ-ντας συν�µα κα3 τ�ν /πιστη-
µ�νικ; της θε-ρηση. �O �Aσκληπι?ς στ. Aµηρικ. 5πη (ναφ�ρεται Hτι ε4ναι A πα-
τ�ρας τ0ν @ατρ0ν Mα���ν�ς κα3 Π�δαλειρ)�υ, π�= πρ�σ�φεραν τ3ς @ατρικ�ς τ�υς
Nπηρεσ)ες στ?ν στρατ? τ0ν �A�αι0ν. �Eπ)σης A �A�ιλλε=ς πρ�
�λλεται γι. τ3ς @α-
τρικ�ς τ�υ γν-σεις κατ. τ?ν Tρωικ? π:λεµ�. �O �A�ιλλε=ς περιδ�νει τ? τρα6µα τ�6
Πατρ:κλ�υ κατ. (ριστ�τε�νικ? τρ:π� τ�π�θετ-ντας �ιαστ3 τ?ν /π)δεσµ�, (φ�6
πρ�ηγ�υµ�νως ε4�ε (φαιρ�σει τ? 
�λ�ς π�= πρ�κ�λεσε τ?ν τραυµατισµ:, Iπως (πει-
κ�ν)1εται σ< (ττικ� κ�λικα τ�6 5�υ α@-να. B�
αια στ?ν Tρωικ? π:λεµ� µπ�ρεB ν.
µ� γιν:ταν C /π)δεση κατ. α9τ?ν τ?ν τρ:π�, (λλ. ε4ναι σ)γ�υρ� Hτι 5τσι γιν:ταν
στ?ν 5� π.X. α@0να. Σ< Vλλ� (ττικ? (γγεB�  (πεικ�ν)1εται A τραυµατισµ�ν�ς µηρ?ς
τ�6 T;λεφ�υ περιδεµ�ν�ς µ< τ?ν Uδι� τρ:π�. �Aλλ�6 (πεικ�ν)1εται A �A�ιλλε=ς ν.
περιπ�ιLται τ? τρα6µα στ? π:δι π�λι τ�6 T;λεφ�υ, π�= A Uδι�ς ε4�ε πρ�καλ�σει· «κα�
X τρMσας I%σεται». oEτσι πρ�κ�πτει C παν�ρ�αια �θικ� Nπ��ρ�ωση τ�6 @ατρ�6 ν.
περιθ�λπOη I�ι µ:ν� φ)λ�υς (λλ. κα3 /�θρ��ς.

�O Mελ�µπ�υς A �AργεB�ς (1500 π.X.) φ�ρεται Hτι θερ�πευσε τ� φρεν)τιδα κα3 τ?
Pδυνηρ? 5κ1εµα τ0ν γυναικ0ν τ�6 oAργ�υς, µεταE= τ0ν Aπ�)ων kταν κα3 �@ κ:ρες
τ�6 
ασιλ�α τLς T)ρυνθ�ς Πρ�)τ�υ. E4ναι A πρ0τ�ς MEλληνας @ατρ:ς, π�= rστ�ρικ.
(ναφ�ρεται (π? τ?ν �Hσ)�δ�. Γι. τ� θεραπε)α γρ�φεται, Hτι �ρησιµ�π�)ησε /λλ�-

�ρ�, π�= 5�ει δι�υρητικ�ς, καθαρτικ<ς κα3 Nπνωτικ<ς @δι:τητες (ν�λ�γα µ< τ� δ�-
σ�λ�γ)α, u κα3 α4µα γ�υρ�υνι�6. �Eπ)σης θερ�πευσε τ?ν oIφικλ�, π�= 5πασ�ε (π?
(νικαν:τητα, υr? τ�6 Φυλ�κ�υ, 
ασιλ�α τLς Φυλ�κης, π�= 
ρισκ:ταν στ� Θεσσα-
λ)α.

�Ως συνε�ιστ�ς τ�6 5ργ�υ τ�6 Mελ�µπ�δ�ς κα3 δι�δ��:ς τ�υ φ�ρεται A �Aµφι�-
ρα�ς, π�= κατ. Vλλ�υς kταν /γγ�ν:ς τ�υ κα3 συµµετεB�ε στ�ν /κστρατεBα τ0ν �Eπτ.
/π3 Θ;
ας. Σ-θηκε (π? τ?ν π:λεµ� lς /κ θα�µατ�ς κα3 συν��ισε τ�ν πρ�σφ�ρ. @α-
τρικ0ν Nπηρεσι0ν. Tιµ;θηκε µ< τ�ν �δρυση τ0ν rερ0ν - θεραπευτηρ)ων, π�= ~ν�-
µ�σθηκαν «�Aµφιαρ�εια». M��ρι σ;µερα ε4ναι γνωστ. δ-δεκα �Aµφιαρ�εια. T�-
π�θετ�6νται στ? Bυ1�ντι�, στ? oAργ�ς, στ� Σπ�ρτη, στ�ν �Aθ;να κα3 (λλ�6. T? ση-
µαντικ-τερ� κα3 πι? γνωστ? (π? Hλα τ. �Aµφιαρ�εια kταν /κεBν� π�= 
ρισκ:ταν
κ�ντ. στ?ν �Ωρωπ: τLς �AττικLς, τ? Aπ�B� (ναφ�ρεται κα3 (π? τ?ν Παυσαν)α. T?
rερ? α9τ? θεραπευτ;ρι� λειτ��ργησε (π? τ. τ�λη τ�6 5�υ π.X. α@-να κα3 γι. πε-
ρισσ:τερ� (π? 8 α@0νες. oEπεσε κα3 α9τ? θ�µα τ0ν (π�φ�σεων τ�6 Bυ1αντιν�6
α9τ�κρ�τ�ρα Θε�δ�σ)�υ τ�6 A´, π�= µεταE= τ0ν Vλλων (ν�στειλε κα3 τ�ν τ�λεση
τ0ν �Oλυµπιακ0ν �Aγ-νων τ? 392 µ.X., τ0ν Aπ�)ων Hµως C διατ;ρηση συνε�)στη-
κε παρ�ν�µα γι. (ρκετ. �ρ:νια. oEτσι C λατρε)α τ�6 �Aµφι�ρα�υ πLρε περιωρι-
σµ�ν� �αρακτLρα.

�Aντ)θετα C λατρε)α τ�6 �Aσκληπι�6 5λα
ε µεγ�λη δι�δ�ση. Π�λλ<ς Sκατ�ντ�δες
�AσκληπιεBα λειτ��ργησαν I�ι µ:ν� στ?ν Sλλαδικ? �0ρ� (λλ.  κα3  στ� Mικρ.
�Aσ)α, τ� Mεγ�λη �Eλλ�δα κα3 Vλλες Sλληνικ<ς �0ρες τLς E9ρ-πης κα3 �AφρικLς:
Στ�ν AUγυπτ�, στ�ν Kυρηναϊκ� µ��ρι τ� Bρακ�ρα τLς Λ�υ1ιτ�νιας, /κεB π�= 
ρ)-
σκεται σ;µερα C Π�ρτ�γαλ)α. �O (ρ�αϊκ?ς �Aσκληπι?ς τ0ν Aµηρικ0ν /π0ν δ<ν
ε4ναι θε:ς, (λλ. Vνθρωπ�ς, πρ�σωπ�π�)ηση τ�6 @δανικ�6 @ατρ�6 κα3 πρ�στ�της τ0ν

OAµφι�ρα&ς - OAσκληπι$ς
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;Aν:γλυφ* π*Z παριστ:νει XEλληνα cατρ/ µF δS* σικSες (Kεντ*B[ες).
6*ς π.X. αcQνας. (M*υσε)* T=Oνης, Bασιλε8α.)



@ατρ0ν. ΘεωρεBται γεν�ρ�ης τ0ν �Aσκληπιαδ0ν, τ0ν /λε�θερων �Eλλ;νων @ατρ0ν,
π�= περι�ρ��νται τ� �-ρα κα3 πρ�σφ�ρ�υν τ3ς Nπηρεσ)ες τ�υς στ�=ς π�σ��ντες.

M< τ�ν π�ρ�δ� τ�6 �ρ:ν�υ C @ατρικ� τ��νη περι
�λλεται µ< /πιστηµ�νικ? τρ:-
π� σκ�ψης στ�ν πρ�σπ�θεια καταν:ησης τLς φυσι�λ�γ)ας τ�6 (νθρ-πιν�υ σ--
µατ�ς κα3 στ? µη�ανισµ? πρ:κλησης τLς ν:σ�υ. �H /πιστηµ�νικ� @ατρικ� µ< τ�
σηµεεριν; της 5νν�ια γενν;θηκε πρ�γµατι (π? τ� συστηµατικ� /πιστηµ�νικ�
σκ�ψη, π�= πρ0τ�ι (ν�πτυEαν �r oIωνες «φυσικ�3» φιλ:σ�φ�ι. E4ναι πνευµα-
τικ? τ�κν� τLς φιλ�σ�φ)ας των Πρ�σωκρατικ0ν.

�O ΘαλLς A Mιλ;σι�ς (640-546 π.X.) σ�µφωνα µ< τ. Nπ�ρ��ντα στ�ι�εBα ε4ναι A
πρ0τ�ς (ληθιν?ς /πιστ;µ�νας - φιλ:σ�φ�ς τ0ν (ρ�α)ων �Eλλ;νων, A Aπ�B�ς (π�-
τ�λεσε σταθµ? στ�ν /E�λιEη τ0ν /πιστηµ0ν. Or γν-σεις κα3 C @ατρικ� /µπειρ)α µε-
ταφ�ρ�νταν (π? γενε. σ< γενε�, γι. ν. φτ�σ�υµε στ�ν /π��� τ�6 �Iππ�κρ�τη, στ.
µ�σα τ�6 5�υ α@0να π.X., Hπ�υ �r πρακτικ�3 @ατρ�3 πρ�σ�φεραν µ)α π�ικιλ)α θε-
ραπευτικ0ν µεθ:δων µ< Vλλ�τε Vλλη (π�τελεσµατικ:τητα. T�ν /π��� /κε)νη (ρ�)-
1ει C συστηµατικ� @ατρικ� διδασκαλ)α σ< Aµ�δες κα3 δηµι�υργ�6νται στ�ν �Eλλ�-
δα δι�φ�ρες @ατρικ<ς σ��λ�ς, Hπ�υ συγκεντρ-ν�νται �r /µπειρικ<ς παραδ:σεις κα3
�@ φιλ�σ�φικ<ς (να1ητ;σεις τ0ν /πιστηµ:νων - φιλ�σ:φων. �O ΘαλLς π)στευε Hτι
τ? 
ασικ? στ�ι�εB� τ0ν 1h-ων κα3 τ0ν φυτ0ν kταν τ? νερ:, (π? τ? Aπ�B� πρ�Lλθε C
γL κα3 A (�ρας. ∆�� /π)σης (Eι:λ�γ�ι φιλ:σ�φ�ι στ� M)λητ� (κ�λ��θησαν τ? δρ:-
µ� τ�6 ΘαλL, A �AναE)µανδρ�ς (610-564 π.X.) κα3 A �AναEιµ�νης (-528 π.X.), �r
Aπ�B�ι /πεE�τειναν τ3ς σκ�ψεις τ�υς γι. Hλ�υς τ�=ς 10ντες Pργανισµ��ς. �Iδια)τε-
ρα A �AναE)µανδρ�ς δ)δαEε Hτι Hλ�ι �r 10ντες Pργανισµ�3 πρ��ρ��νται (π? τ? νε-
ρ:, (κ:µη κα3 A Vνθρωπ�ς, /νh0 A �AναEιµ�νης θεωρ�6σε τ?ν (�ρα lς πι? σηµα-
ντικ? στ�ι�εB� (π? τ? νερ:. �Aργ:τερα A �Hρ�κλειτ�ς (535-475 π.X.) (π? τ�ν oEφε-
σ� (ν�πτυEε περαιτ�ρω τ3ς παραπ�νω θεωρ)ες. Tελικ. κατ. τ?ν 6� π.X. α@0να τ�σ-
σερα /θεωρ�6ντ� τ. 
ασικ. συστατικ. τLς 1ωLς: τ? νερ:, C γL, C φωτι. κα3 A (�-
ρας, µ< (ντ)στ�ι�α �αρακτηριστικ. τ? Nγρ:, τ? Eηρ:, τ? 1εστ? κα3 τ? κρ��. �H θε-
ωρ)α τ0ν τεσσ�ρων στ�ι�ε)ων (ργ:τερα (ντικαταστ�θηκε µ< τ� θεωρ)α τ0ν τεσ-
σ�ρων ρευστ0ν. MEνας Vλλ�ς φιλ:σ�φ�ς τ�6 6�υ π.X. α@-να kταν A Πυθαγ:ρας, π�=
γενν;θηκε στ� Σ�µ� κα3 µεταν�στευσε στ?ν Kρ:τωνα τLς N:τιας �Iταλ)ας. �Eστ)α-
σε τ� φιλ�σ�φ)α τ�υ στ�ν ψυ�� κα3 στ?ν πνευµατικ? κ:σµ�. �H 
ασικ� θεωρ)α τ0ν
Πυθαγ�ρε)ων kταν Hτι τ? σ�µπαν δ<ν (π�τελεBτ� µ:ν� (π? φυσικ. στ�ι�εBα (λλ.
περισσ:τερ� (π? τ�ν /πιστ;µη τ0ν (ριθµ0ν, C Aπ�)α καθ-ρι1ε τ�=ς 10ντες Pργα-
νισµ�=ς κα3 Hλ�ν τ?ν κ:σµ�. Γι’ α9τ�=ς A κ�θε (ριθµ?ς ε4�ε @δια)τερη σηµασ)α. �H
θε-ρηση τ0ν Πυθαγ�ρε)ων (ναφ�ρικ. µ< τ�ν Pρθ� δ)αιτα kταν Hτι 5πρεπε ν. ε4ναι
λιτ� κα3 φυτικLς πρ�ελε�σεως.

�Eπ)σης (ναπτ��θηκαν κα3 Vλλες @ατρικ<ς σ��λ<ς στ�ν �Iταλ)α, στ�ν Kυρηναϊκ�
(στ3ς (κτ<ς τLς �AφρικLς), στ� P:δ�, στ�ν Kν)δ� κα3 στ�ν K0. Kατ. τ?ν �Hρ:δ�τ�
τ? πι? δι�σηµ� φιλ�σ�φικ? κ�ντρ� kταν στ?ν Kρ:τωνα τLς �Iταλ)ας. �O ∆ηµ�κ;δης
A Kρ�τωνι�της (560-504 π.X.) kταν iνας (π? τ�=ς διασηµ:τερ�υς @ατρ�=ς τLς /π��Lς
/κε)νης. �EE�σκησε τ? @ατρικ? /π�γγελµα στ�ν AUγινα, Hπ�υ (π�κτησε µεγ�λη φ;-
µη. O@ A@γινLτες τ?ν πρ�σ�λα
αν lς δηµ:σι� @ατρ? µ< µισθ? iνα τ�λαντ�. Mετ. δ��

)H γ%ννηση τ(ς Pπιστηµ&νικ(ς OIατρικ(ς
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;I:σων e ;Aθηνα)*ς (2*ς π.X. αcQνας). ;EVετ:[ει Rσθεν3 διA ψηλαφ<σεως στNν
περι*ON τ*B uπατ*ς. ∆εVιA sπερµεγ=θης σικSα. (;EπιτSµKια στ<λη, Bρεταννικ/

M*υσε)* Λ*νδ8ν*υ.)



5τη τ?ν πρ�σ�λα
αν �r �AθηναB�ι µ< µισθ? Sκατ? µν0ν, κα3 5να 5τ�ς (ργ:τερα 5γι-
νε πρ�σωπικ?ς @ατρ?ς τ�6 Π�λυκρ�τη στ� Σ�µ� µ< µισθ? δ�� ταλ�ντων. �Aκ�λ��-
θησε τ?ν Π�λυκρ�τη στ�ν /κστρατε)α τ�υ στ�ν �Aσ)α, Hπ�υ µετ. τ? θ�νατ� τ�6
Π�λυκρ�τη α@�µαλωτ)στηκε (π? τ�=ς Π�ρσες. T?ν �ρησιµ�π�)ησε A ∆αρεB�ς lς
πρ�σωπικ: τ�υ @ατρ? κα3 τLς α9λLς τ�υ. �Hταν rδρυτ�ς τLς ∆ηµ�κηδε)�υ �IατρικLς
Σ��λLς, C Aπ�)α (π�φευγε τ�ν �ρησιµ�π�)ηση /ργαλε)ων κα3 τ�ν /Eωτερικ� �ρ;-
ση φαρµ�κων. Π)στευε στ� µ:ν� (π? τ�6 στ:µατ�ς ��ρ;γηση φαρµακευτικ0ν
�9σι0ν.

MEνα (π? τ. νε-τερα µ�λη τLς σ��λLς τ�6 Kρ:τωνα kταν A φιλ:σ�φ�ς - @ατρ?ς
�Aλκµα)ων (570-500 π.X.), µαθητ�ς τ�6 Πυθαγ:ρα. E4�ε γρ�ψει iνα 
ι
λ)� «Περ�
φNσι�ς», iνας τ)τλ�ς π�= �ρησιµ�π�ι;θηκε κα3 (π? Vλλ�υς @ατρ�=ς – φιλ�σ:φ�υς
τLς /π��Lς. T? 
ι
λ)� α9τ? µπ�ρεB ν. (π�τελOL τ�ν (ρ�� τLς @ατρικLς 
ι
λι�γρα-
φ)ας, µι. κα3 δ<ν 5�ει (νευρεθL Vλλ� παλαι:τερ�, δυστυ�0ς Hµως µ:ν�ν λ)γα (π�-
σπ�σµατ� τ�υ 5��υν σωθL. �O �Aλκµα)ων θεωρεBται A πρ0τ�ς π�= (ναγν-ρισε τ?ν
/γκ�φαλ� lς κεντρικ? Iργαν�, µ< τ? Aπ�B� συνδ��νται Hλες �r α@σθ;σεις. �Yπ�-
στηρ)1ει Hτι A Vνθρωπ�ς Eε�ωρ)1ει (π? τ. Vλλα 1h0α, δι:τι µ:ν�ν α9τ?ς καταλα-

α)νει, /νh0 Hλα τ. Nπ:λ�ιπα 1h0α α@σθ�ν�νται, �ωρ3ς ν. καταλα
α)ν�υν. ΘεωρεB
(κ:µη Hτι Nγε)α ε4ναι C @σ�ν�µ)α τ0ν δυν�µεων, π�= 5��υν Uσα δικαι-µατα µ�σα
στ? σ0µα. �H /πικρ�τηση µι>ς /E α9τ0ν πρ�καλεB τ�ν (ρρ-στια. �H nρµ�ν)α δια-
ταρ�σσεται, Hταν µ)α δ�ναµη (π�κτ;σOη @σ�= π�ρα (π? τ. καν�νικ. µ�τρα της, /νh0
θεραπε)α σηµα)νει C (π�κατ�σταση τLς @σ�ρρ�π)ας π�= 5�ει διαταρα�θL. �O
�Aλκµα)ων πρ�σπ�θησε /π)σης ν. δ-σOη (κ:µη µ)α φιλ�σ�φικ� /E;γηση τLς κ:-
πωσης τ�6 σ-µατ�ς, τLς πρ:κλησης τ0ν γηρατει0ν κα3 τ�6 θαν�τ�υ.

Στ?ν �Aκρ�γαντα τLς Σικελ)ας iνας Vλλ�ς @ατρ?ς - φιλ:σ�φ�ς, A �Eµπεδ�κλLς
(493-433 π.X.), συν��ισε τ� µεγ�λη @ατρικ� παρ�δ�ση τ0ν Kρ�τωνιατ0ν @ατρ0ν
∆ηµ�κ;δ�υ κα3 �Aλµα)ων�ς. Στ? σ�γγραµµ� τ�υ «Περ� φNσι�ς τ-ν 5ντων» περι�-
�εται C θεωρ)α «περ3 π:ρων κα3 (π�ρρ�0ν». �EEηγεB τ? φαιν:µεν� τLς (ναπν�Lς
κα3 περιγρ�φει τ�ν Vδηλ� (ναπν�� (π? τ�=ς π:ρ�υς τ�6 δ�ρµατ�ς. �Yπ�στ;ριEε τ3ς
Πυθαγ:ρειες θεωρ)ες, π�= (φ�ρ�6ν στ� δια�γεια τ�6 πνε�µατ�ς, στ? καθαρ? κα3
Nγι<ς σ0µα, στ� σωστ� συµπεριφ�ρ. κα3 στ3ς (ρετ<ς τLς δ)αιτας κα3 τLς σωµατικLς
Vσκησης. �O �Eµπεδ�κλLς Nπ�στηρ)1ει τ�ν θεωρ)α τ0ν τεσσ�ρων στ�ι�ε)ων κα3 θε-
ωρεB Hτι, /νh0 τ. στ�ι�εBα α9τ. συνυπ�ρ��υν κατ. τ� δι�ρκεια τLς 1ωLς, µετ. τ?ν
θ�νατ� δια�ωρ)1�νται.

�O �AναEαγ:ρας (π? τ3ς Kλα1�µεν<ς τLς Mικρ>ς �Aσ)ας (500-424 π.X.), @ατρ?ς -
φιλ:σ�φ�ς, �δρυσε σ��λ� στ�ν �Aθ;να. �Aσ��λ;θηκε @δια)τερα µ< τ� Γυναικ�λ�γ)α
κα3 (ν�φερε πρ0τ�ς Hτι τ? 5µ
ρυ� τρ�φεται «δι7 τ<ς cµφαλ δ�ς =ν τg< κ�ιλ tα τ<ς µη-
τρ�ς α[τ�». Π)στευε Hτι τ? (ρσενικ? 5µ
ρυ� κατ��ει π�ντα τ? δεEι? µ�ρ�ς τLς µ;-
τρας, /νh0 τ? θηλυκ? τ? (ριστερ?. T� θεωρ)α α9τ� 9π�στηρ)1ει κα3 A �Iππ�κρ�της.

�H Kν)δ�ς στ� Mικρ. �Aσ)α kταν /π)σης τ:π�ς συγκ�ντρωσης δασκ�λων κα3 µα-
θητ0ν. T? θεραπευτικ? σ�στηµα π�= /φαρµ�1:ταν στ�ν Kν)δ� στηρι1:ταν στ� δι�-
γνωση, C Aπ�)α µελετ�6σε (ναλυτικ. τ. συµπτ-µατα 5τσι, vστε ν. Eε�ωρ)1Oη τ� συ-
µπτωµατ�λ�γ)α κ�θε ν:σ�υ. �Aπ? τ�=ς σηµαντικ-τερ�υς δασκ�λ�υς τLς σ��λLς

)H Σ0&λ2 τ(ς Kν�δ&υ κα- ; )Iππ&κρ�της
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MIππ*κρ:της (460-370 π.X.) MYπ3ρVεν \ «γ=φυρα» µεταK:σεως Rπ/ τNν ;IωνικN
ΦυσικN Φιλ*σ*φ8α στNν Wπιστηµ*νικN ;IατρικN. (Πρ*τ*µ< τ*υ στNν γκαλλερJ

Uffizi τ3ς Φλωρεντ8ας.)



τLς Kν)δ�υ kταν A E9ρυφ0ν (5�ς α@0νας π.X.), µεγ�λ�ς (νατ:µ�ς (λλ. κα3 µαι-
ευτLρας - γυναικ�λ:γ�ς. Xρησιµ�π�)ησε πρ0τ�ς τ?ν µαιευτικ? δ)φρ�, τ? ε@δικ? κ�-
θισµα, Hπ�υ γιν:ταν A τ�κετ:ς. oAλλ�ι (Eι:λ�γ�ι @ατρ�3 τLς Kνιδ)ας σ��λLς kταν
A Kτησ)ας (τ�λη  6�υ - (ρ�<ς 5�υ α@0να π.X.), A Xρ�σιππ�ς, A Π�λυκρ�της κα3 A Nι-
κ:µα��ς (πατ�ρας τ�6 �Aριστ�τ�λη σ�µφωνα µ< τ?ν Γαλην:). Or MEλληνες 5διναν
@δια)τερη πρ�σ��� στ�ν καθαρι:τητα τ�6 σ-µατ�ς κα3 τ�ν περιπ�)ηση τ�6 δ�ρµα-
τ�ς, π�= Pφε)λεται στ� µακρα)ωνη παρ�δ�ση τLς (τ�µικLς NγιεινLς, π��, Hπως
(π�δε)�τηκε, 
�ηθ�6σε σηµαντικ. στ� διατ;ρηση τLς Nγε)ας. Στ�ν /π��� τ�6 �Iππ�-
κρ�τη, στ. µ�σα τ�6 5�υ α@0να, A (ριθµ?ς τ0ν @ατρ0ν π�λλαπλασι�στηκε σηµα-
ντικ�.

�O �Iππ�κρ�της γενν;θηκε στ� νLσ� K0 τ? 460 π.X. Πατ�ρας τ�υ kταν A @ατρ?ς
�Aσκληπι�δης �Hρακλε)δης κα3 µητ�ρα τ�υ C µαBα Φαιναρ�τη. Mαθητ�ς τ�6 π�π-
π�υ τ�υ, @ατρ�6 �Iππ�κρ�τ�υς κα3 τ�6 πατ�ρα τ�υ. ∆ιδ��τηκε ρητ�ρικ� (π? τ�ν Γ�ρ-
γ)α τ?ν Λε�ντBν� κατ. τ�ν παραµ�ν� κα3 τ0ν δ�� στ� Θεσσαλ)α κα3 φιλ�σ�φ)α
(π? τ?ν ∆ηµ:κριτ� στ. oA
δηρα. Σπ��δασε /κτ?ς (π? τ�ν @ατρικ� σ��λ� τLς K0
στ�ν (ντ)παλ� σ��λ� τLς Kν)δ�υ στ� Mικρ. �Aσ)α µ< δ�σκαλ� τ?ν �Hρ:δικ�. Mετ.
τ? τ�λ�ς τ0ν σπ�υδ0ν τ�υ 5κανε 12ετL περι�δε)α σ< δι�φ�ρα µ�ρη τLς �Eλλ�δας,
συµπεριλαµ
αν�µ�νης τLς Mακεδ�ν)ας κα3 στ�ν AUγυπτ�, µ< σκ�π? ν. α9E;σOη τ3ς
γν-σεις τ�υ κα3 τ�ν πε)ρα τ�υ, παρακ�λ�υθ-ντας τ�ν Vσκηση τLς @ατρικLς (π?
Vλλ�υς @ατρ��ς. Γι. τ� µεγ�λη τ�υ 
�;θεια στ? λ�ιµ? τ0ν �Aθην0ν τ�6 (πενεµ;-
θη C τιµητικ� δι�κριση τ�6 «�Aθηνα)�υ Π�λ)τ�υ». �O �Iππ�κρ�της συγκ�ντρωσε
Hλες τ3ς Nπ�ρ��υσες µ��ρι τ�ν /π��� /κε)νη γραπτ<ς κα3 πρ�φ�ρικ<ς γν-σεις γ�-
ρω (π? τ�ν �Eλληνικ� �Iατρικ;, κα3 (φ�6 (φα)ρεσε Hλες τ3ς κατ. τ�ν Vπ�ψ; τ�υ
λανθασµ�νες (π:ψεις κα3 (π:ρριψε τ3ς περιττ<ς πρ�σµ)Eεις, συν�γραψε – πρ�φαν0ς
µ< τ� 
�;θεια τ0ν µαθητ0ν τ�υ – µεγ�λ� (ριθµ? @ατρικ0ν πραγµατει0ν, περ)π�υ
60, �r Aπ�Bες µπ�ρ�6ν ν. �ωρισθ�6ν: α´) Στ3ς «Γενικ�ς», στ3ς Aπ�Bες περιλαµ
�νε-
ται κα3 A ?Oρκ�ς, C Περ� >ρ.α ης Iητρικ<ς, Hπ�υ (ναφ�ρ�νται τ. /πιτε�γµατα τ0ν
πρ�γενεστ�ρων, C Περ� Iητρ�, γι. τ�ν ε9πρεπL /µφ�νιση κα3 Vψ�γη καθαρι:τη-
τα τ�6 @ατρ�6 κ.V. 
´)Στ3ς περ3 «�Aνατ�µικLς κα3 Φυσι�λ�γ)ας», στ3ς Aπ�Bες περι-
λαµ
�ν�νται �r Περ� >νατ�µ<ς, Περ� καρδ ης, Περ� cστ:ων φNσι�ς, Περ� γ�ν<ς κ.V.
γ´) Στ3ς περ3 «Παθ�λ�γ)ας»: Περ� >:ρων, Zδ%των, τ�πων, Περ� κρ σιων, Περ� φυσ-ν
κ.V. δ´) Στ3ς περ3 «∆ιαιτητικLς»: Περ� δια της Zγιειν<ς κ.V. ε´) Στ3ς περ3 «Πρ�γνω-
στικLς»: Πρ�γνωστικ-ν, Πρ�ρρητικ-ν κ.V. στ´) Στ3ς περ3 «E@δικLς N�σ�λ�γ)ας»:
Περ� =πιδηµι-ν, Περ� παθ-ν, Περ� ν�Nσων κ.V. 1´) Στ3ς περ3 «Θεραπευτικ�ς»: Περ�
Zγρ-ν .ρEσι�ς κ.V. η´) Στ3ς περ3 «Xειρ�υργικLς»: Περ� συρρ γγων, Περ� τ-ν =ν κε-
φαλg< τρωµ%των κ.V. θ´) Στ3ς περ3  «�Oφθαλµ�λ�γ)ας»: Περ� 5ψι�ς. ι´) Στ3ς περ3
«MαιευτικLς κα3 Γυναικ�λ�γ)ας»: Περ� γυναικε ης φNσι�ς, Περ� =πικυEσι�ς κ.V.
�O  ?Oρκ�ς τ�6 �Iππ�κρ�τη ε4�ε lς σκ�π? ν. δεσµε�σOη �θικ. τ?ν ν�� @ατρ:, vστε
ν. µ�ν παρα
OL 
ασικ�=ς καν:νες δε�ντ�λ�γ)ας κα3 �θικLς τLς �IατρικLς: «qOµνυ-
µι !Aπ�λλωνα Iητρ�ν κα� !Aσκληπι�ν κα� ,Yγ ειαν κα� Παν%κειαν κα� θε�Kς π%ντας
τε κα� π%σας dστ�ρας π�ιεNµεν�ς, =πιτελ:α π�ιEσειν κατ7 δNναµιν κα� κρ σιν...».
Περιληπτικ. συνε�)1ει: «Θεωρ- τ� δ%σκαλ� µ�υ Iσ�τιµ� µG τ�Kς γ�νε/ς µ�υ. Θ7 µε-
ταδ δω τ�ς IατρικGς γνMσεις µ�ν� σG =κε ν�υς π�K 8.�υν Xρκισθ< σNµφωνα µG τ�ν
Iατρικ� ν�µ�. Θ7 .�ρηγ- IατρικGς συνταγ:ς, bταν τ� κρ νω cρθ� γι7 τ9ν |φ:λεια
τ-ν >σθεν-ν. ∆Gν θ7 δMσω θανατηφ�ρ� δηλητEρι� �}τε =κτρωτικ� φ%ρµακ� σG
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γυνα/κα. ∆Gν θ7 .ειρ�υργEσω >σθεν<,
bταν δGν γνωρ ^ω τ9ν .ειρ�υργικ9 =π:µ-
`αση. Θ7 διατηρEσω Hγν9 κα� mσπιλη τ9
^ωE µ�υ κα� τ9ν τ:.νη µ�υ. ΣG bπ�ια σπ -
τια µπ-, θ7 εYναι γι7 τ� 5φελ�ς τ-ν
>σθεν-ν. Θ7 >π�φNγω κ%θε >δικ α κα�
φθ�ρ7 >λλ7 κα� κ%θε γενετEσια πρ%)η.
?Oσα δ- 6 >κ�Nσω κατ7 τ9 θεραπε α 6
=κτ�ς α[τ<ς δGν θ7 τ7 κ�ιν�π�ιEσω σG κα-
ν:ναν. Πρ:πει ν7 µε ν�υν µυστικ%...». �O
�Iππ�κρ�της (πε
)ωσε στ� Λ�ρισα τ? 380
π.X. σ< Cλικ)α 90 /τ0ν σ�µφωνα µ< τ�ν /πι-
κρατ�στερη Vπ�ψη. �H @ππ�κρατικ� �Iα-
τρικ� kταν iνα (π? τ. µεγ�λα /πιτε�γµα-
τα τLς κλασικLς (ρ�αι:τητας.

MEνας Vλλ�ς µεγ�λ�ς φιλ:σ�φ�ς κα3 φυ-
σι�δ)φης, A �Aριστ�τ�λης (π? τ. Στ�γειρα
τLς Mακεδ�ν)ας (384-322 π.X.), συµ
�λλει
κι α9τ?ς µ< τ?ν τρ:π� τ�υ στ�ν (ν�πτυEη
τLς �IατρικLς. Mιλ�ει πρ0τ�ς γι. τ�=ς
/νδ�κρινεBς (δ�νες, γι. τ�ν κληρ�ν�µικ:-
τητα, γι. τ�ν κ�ηση, γι. τ� στε)ρωση, τ�ν
κυκλ�φ�ρ)α τ�6 α�µατ�ς κ.λπ. – πρωτ�π�-
ριακ<ς γν-σεις γι. τ�ν /π��� /κε)νη.

�Aκ�λ��θησε C �Iατρικ� τ0ν Sλληνι-
στικ0ν �ρ:νων, π�λ= (Eι:λ�γη κα3 /κε)νη
µ< τ?ν µεγ�λ� (ριθµ? τ0ν /λε�θερων @α-
τρ0ν NψηλLς µ�ρφ-σεως κα3 τ3ς Sκατ�ντ�δες τ0ν �Aσκληπιε)ων, π�= ε4�αν /Eα-
πλωθL στ? µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς τ�6 τ:τε γνωστ�6 κ:σµ�υ κα3 παρεB�αν σηµαντικ?
πρ�ληπτικ? κα3 θεραπευτικ? 5ργ�. T? Uδι� συνε�)1εται κα3 στ� Pωµαϊκ� /π��;,
Aπ:τε �r @ατρ�3 τLς PωµαϊκLς A9τ�κρατ�ρ)ας ε4ναι MEλληνες. �Iατρικ. κ�ντρα (να-
πτ��θηκαν στ�ν �AλεE�νδρεια, στ�ν K0, στ�ν Π�ργαµ�, στ�ν �Aθ;να κα3 τελευταBα
στ� P-µη. T�ν /π��� /κε)νη Vρ�ισαν ν. διακρ)νωνται �r @ατρ�3 σ< ε@δικ:τητες,
παθ�λ:γ�υς - γενικLς @ατρικLς, �ειρ�υργ��ς, γυναικ�λ:γ�υς, Pφθαλµ)ατρ�υς,
(θλ)ατρ�υς - Pρθ�πεδικ��ς, παιδ)ατρ�υς, φαρµακ�λ:γ�υς, κτην)ατρ�υς κ.V. Γε-
νικ. τ? /π)πεδ� τLς �IατρικLς συνε�0ς 
ελτι-νεται. �E.ν συγκριθ�6ν τ. @ατρικ.
/ργαλεBα π�= 
ρ�θηκαν στ�ν (ρ�α)α Π�µπη)α µ< /κεBνα τ0ν �ρ:νων τ�6 �Iππ�-
κρ�τη, ε4ναι σαφ0ς 
ελτιωµ�να σ< (ριθµ? κα3 π�ι:τητα.

�O Γαλην?ς (π? τ�ν Π�ργαµ� (128-200 µ.X.) kταν C µεγαλ�τερη @ατρικ� µ�ρφ;,
π�= /µφαν)στηκε µετ. τ?ν �Iππ�κρ�τη. oEγραψε περισσ:τερα (π? 130 @ατρικ. συγ-
γρ�µµατα κα3 πραγµατεBες, /νh0 /π)σης (σ��λ;θηκε µ< τ� Φιλ�σ�φ)α κα3 τ� Pητ�-
ρικ;. T. @ατρικ. συγγρ�µµατ� τ�υ κ�λυπταν τ. πεδ)α τLς Παθ�λ�γ)ας, �Aνατ�-
µικLς �IατρικLς, MαιευτικLς, �Eµ
ρυ�λ�γ)ας, ΘεραπευτικLς, Φαρµακ�λ�γ)ας κα3
�YγιεινLς. Σ< α9τ. συγκεντρ-ν�νται Hλες �r γν-σεις π�= NπLρ�αν τ�ν /π��� /κε)-
νη, δηλαδ� 5κανε κ�τι (ν�λ�γ� µ< /κεBν� π�= 5κανε A �Iππ�κρ�της στ�ν /π��; τ�υ.
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;Oρθ*πεδικ/ rργαν* τ*B ;OρειKασ8-
*υ, µF τ/ eπ*)* Wφαρµ@[εται vλVη
στ/ σκ=λ*ς µετA Rπ/ κ:ταγµα. (Πε-
ριγρ:φεται στ/ nργ* τ*υ «;IατρικαJ

συναγωγαJ πρ/ς ;I*υλιαν@ν».)



�Aπ? (ν�λυση τ0ν διασωθ�ντων γραπτ0ν στ�ι�ε)ων γι. τ�=ς (ρ�α)�υς MEλληνες
@ατρ�=ς πρ�κ�πτει Hτι (π? τ?ν 6� π.X. α@0να NπLρ�αν στ�ν �Eλλ�δα τ�υλ��ιστ�ν
18 /π-νυµ�ι @ατρ�), τ?ν 5� α@0να π.X. 24, /νh0 γι. τ?ν 4�, 3� κα3 2� π.X. α@0νες A
(ριθµ:ς τ�υς διατηρεBται σταθερ?ς στ�=ς 40 περ)π�υ. T?ν 1� π.X. α@0να φτ�ν�υν
τ�=ς 60, /νh0 τ?ν 1� α@0να µ.X. (νευρ)σκ�νται 82 Pν:µατα @ατρ0ν κα3 τ?ν 2� α@0να
µ.X. 67. T?ν 3� α@0να µ.X. Hµως A (ριθµ?ς µει-νεται δραµατικ�, ε4ναι µικρ:τερ�ς
(π? 20.

�O τελευταB�ς MEλληνας @ατρ?ς θεωρεBται P �Oρει
�σι�ς A Περγαµην?ς (325-403
µ.X.). Γενν;θηκε στ�ν Π�ργαµ� κα3 σπ��δασε Φιλ�σ�φ)α κα3 �Iατρικ� στ�ν �Aλε-
E�νδρεια µ< δ�σκαλ� τ?ν K�πρι� @ατρ? κα3 φιλ:σ�φ� Z;νωνα. Στ� συν��εια µετ�-

η στ�ν �Aθ;να, Hπ�υ lλ�κλ;ρωσε τ3ς σπ�υδ�ς τ�υ. Συν�πεσε τ�ν /π��� /κε)νη ν.
σπ�υδ�1Oη στ�ν �Aθ;να κα3 A µετ�πειτα α9τ�κρ�τωρ �I�υλιαν:ς. �O �Oρει
�σι�ς,
(φ�6 lλ�κλ;ρωσε τ3ς σπ�υδ�ς τ�υ, (κ�λ��θησε τ?ν �I�υλιαν? στ�ν /E�ρ)α τ�υ στ�ν
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;AραKικN nκδ*ση τ3ς «Θηραϊκ3ς» τ*B Γαλην*B. MH MEλληνικN ;IατρικN Wπ=[η-
σε κατA τNν Oιλιετ8α τ*B Mεσα8ωνα στ/ν ;AραKικ/ K@σµ*, Wν^Q στ/ Bυ[:ντι*
καταδιUOθηκε καJ WVαφαν8στηκε Rπ/ τ/ν Xριστιανισµ/ ]πως καJ ]λες *Y aλλες
µ*ρφFς τ*B MEλληνικ*B Π*λιτισµ*B. (Xειρ@γραφ*ς κUδικας τ*B 12*υ αcUνα.)



�Aνατ�λ;. Mετ. τ�ν (π�κατ�σταση τ�6 �I�υλιαν�6 στ? θρ:ν� τ?ν συν-δευσε lς
(ρ�)ατρ�ς τLς α9τ�κρατ�ρικLς α9λLς στ�ν /κστρατε)α τ�υ κατ. τ0ν Γαλατ0ν τ?
355 µ.X. Mετ. τ? θ�νατ� τ�6 �I�υλιαν�6 (363 µ.X.) 5πεσε σ< δυσµ�νεια κα3 /Eωρ)-
στηκε (π? τ�=ς α9τ�κρ�τ�ρες Bαλεντιαν? A´ κα3 B�λη. oEγραψε 15 (Eι:λ�γα συγ-
γρ�µµατα. T�ν /π��� περ)π�υ /κε)νη κλε)ν�υν �r π:ρτες τ0ν τελευτα)ων �Aσκλη-
πιε)ων, π�= 
ρ)σκ�νταν σ< λειτ�υργ)α γι. τ�=ς π�σ��ντες.

�Aπ? τ�=ς πρ-τ�υς @ατρ�=ς τLς /κστρατε)ας τ�6 Tρωικ�6 Π�λ�µ�υ Mα���να κα3
Π�δαλε)ρι� µ��ρι τ?ν �Oρει
�σι� 5��υν περ�σει κατ. τ3ς συµ
ατικ<ς �ρ�ν�λ�γ;σεις
περισσ:τερ�ι (π? 16 α@0νες συνε��6ς /E�λιEης κα3 πρ�:δ�υ τLς �EλληνικLς �Iα-
τρικLς. �Aκ�λ��θως C E9ρ-πη καλ�πτεται (π? τ? σκ�τ�δι τ�6 Mεσα)ωνα, κα3 µ:-
ν� τ?ν 16� α@0να (ρ�)1�υν ν. (νακαλ�πτ�υν �r Vνθρωπ�ι τLς /π��Lς /κε)νης κα3
π�λι τ�=ς (ρ�α)�υς MEλληνες @ατρ��ς. MOλα (νακαλ�πτ�νται Eαν. (π? τ�ν (ρ�;.
�H κυκλ�φ�ρ)α τ�6 (νθρ-πιν�υ α�µατ�ς, π�= τ�ν ε4�αν περιγρ�ψει πρ0τ�ς A �Eρα-
σ)στρατ�ς A KεB�ς κα3 µετ�πειτα A Γαλην:ς, «(νακαλ�πτεται» Eαν. (π? τ?ν Haller
τ? 1747. �H (νατ�µ)α τ�6 (νθρ-πιν�υ σ-µατ�ς, π�= ε4�ε περιγραφL (π? τ?ν �Hρ:-
φιλ� τ?ν Xαλκηδ:νι�, περιγρ�φεται /κ ν��υ (π? τ?ν Andrea Vesalius τ? 1543. �O
/µ
ρυ�υλκ?ς τ�6 Σωραν�6 τ�6 �Eφ�σι�υ γι. τ�ν (ντιµετ-πιση τLς δυστ�κ)ας Eα-
ναεφευρ)σκεται περ3 τ? 1610 (π? τ?ν Peter Champerlen, γι. ν. παραµε)νOη τ? /ργα-
λεB� α9τ? lς �@κ�γενειακ? µυστικ? µ��ρι τ? 1700. Θ. µπ�ρ�6σαν ν. (ναφερθ�6ν
π�ρα π�λλ. παρ:µ�ια παραδε)γµατα.

�H /Eαφ�νιση τLς �EλληνικLς �IατρικLς γι. 12 τ�υλ��ιστ�ν α@0νες ε4�ε lς θλι
ερ?
/πακ:λ�υθ� µι. δυσαναπλ;ρωτη (π-λεια κ�ινωνικLς κα3 π�λιτιστικLς (ν�πτυEης
γι. τ�ν (νθρωπ:τητα. �H παγκ:σµια (ναγν-ριση τLς �Aρ�α)ας �EλληνικLς �IατρικLς
κα3 τ�6 �Iππ�κρ�τη lς πατ�ρα τLς Σ�γ�ρ�νης �IατρικLς 5ρ�εται ν. τιµ;σOη τ�ν µα-
κρα)ωνη πρ�σφ�ρ. τ�6 (ρ�α)�υ MEλληνα @ατρ�6, �ωρ3ς Hµως α9τ? ν. µπ�ρOL ν. (να-
πληρ-σOη Hλα α9τ. π�= ��θηκαν γι. τ?ν Vνθρωπ� στ�=ς α@0νες τLς παρακµLς.

Σ=ργι*ς I. Mανταλεν:κης
Kαθηγητ�ς MαιευτικLς κα3 Γυναικ�λ�γ)ας

�Aριστ�τελε)�υ Πανεπιστηµ)�υ Θεσσαλ�ν)κης
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Ek.αµε κα� σG παλαι�τερα τεN.η δηµ�σιεNσει =π σηµα 8γγραφα τ� Zπ�υργε �υ
!Eθνικ<ς qAµυνας, π�K fταν γραµµ:να µG λατινικ�Kς .αρακτ<ρες κα� κατ:γραφαν ̀ :-
`αια ]λληνικ� κε µεν� κα� 5.ι >γγλικ�. T9 στιγµ9 α[τ9 εYναι πλ:�ν ̀ :`αι�, π�ς J >νε-
π σηµη εIσαγωγ9 τ� λατινικ� >λφα`Eτ�υ mρ.ισε >π’ τ�ς 8ν�πλες δυν%µεις. T� Iα-
τρικ� περι�δικ� τ� ,Eλληνικ� Στρατ� λ:γεται «Iatriki Epitheorisis Enoplon
Dynameon»! !Eδ- π:φτει κα� τ� τελευτα/� =πι.ε ρηµα, π�ς τ%.α γι7 λ�γ�υς >σφα-
λε ας γρ%φ�νται ]λληνικGς λ:)εις µG λατινικ7 γρ%µµατα. T� περι�δικ� εYναι µ:σ�
µα^ικ<ς =πικ�ινων ας κα� δGν κυκλ�φ�ρε/ κρυφ%. !Aκ�µη κι lν πρ�κειται γι7 >γγλικ9
8κδ�ση, κα� τ�τε θ7 8πρεπε ν7 τιτλ�φ�ρ<ται µG τ�ν ν�µικ� λ�γ�τυπ� τ�υ «!Iατρικ9
!EπιθεMρησις» µG τ9ν πρ�σθEκη π... «Medical Review». ?Oµως µ:σα σ’ α[τ� Zπ%ρ.�υν
διαφηµ σεις πρ�ϊ�ντων στ9ν ]λληνικ9 γλ-σσα! ΣG π�ι�Nς λ�ιπ�ν >πευθNνεται; OF
>)ιωµατικ� , π�K =µφαν ^�νται _ς ZπεNθυν�ι τ� =ντNπ�υ α[τ�, καταλα`α ν�υν τ 
κ%ν�υν; OF Iατρ�� κ.κ. N%στ�ς κα� Σπυρ�π�υλ�ς εIσ%γ�υν συνειδητ7 τ� λατινικ�
>λφ%`ητ� 6 =κτελ�ν διαταγGς >νωτ:ρων τ�υς _ς ZπεNθυν�ι τ<ς 8κδ�σης; Kα� γενι-
κMτερα κ%π�ι�ι >π’ τ9ν στρατιωτικ9 Jγεσ α µεθ�δεN�υν τ7 τελευτα/α .ρ�νια τ9ν
πλEρη >ντικατ%σταση τ� ,Eλληνικ� µG τ� Λατινικ� >λφ%`ητ�; ∆Gν Zπ%ρ.ει κανε�ς

γNρω  τ�υς ν7 τ�Kς κατ�ν�µ%σgη;– Π.Λ.K.

Latinographus Ellinikos Stratos



Or Λακεδαιµ:νι�ι τ? 659 π.X. στ? µεσ�δι�στηµα τ0ν δ�� (νε-
πιτυ�0ν Mεσσηνιακ0ν Π�λ�µων (A´ κα3 B´) (π�φασ)1�υν ν.

καταλ�
�υν τ�ν (ρ�αι:τατη P�υρ� Πελασγικ� Φιγαλ)α. Or κ�τ�ικ�) της µ< τ�

�;θεια τ0ν Mεσσην)ων κα3 τ0ν �Aρκ�δων Aµ�φ�λων τ�υς δι-�ν�υν τ�=ς /πι-
δρ�µεBς. Σ.ν «τ�µα» στ�=ς «=πικ�Nρ�υς» θε�=ς oAρτεµη κα3 �Aπ:λλωνα �@κ�-
δ�µ�6ν τ?ν πρ:δρ�µ� (ρ�αϊκ? να: τ�υς στ3ς B�σσες, στ�ν κ�ρυφ� τ�6 K�τυλ)-
�υ (Nψ. 1130 µ.), τµ;µατ�ς τ�6 Λυκα)�υ rερ�6 Iρ�υς. �H /πιγραφ� λ�γει σαφ0ς:
«Fερ7 τ7 .ρEµατα (= πρ�γµατα) π%ντα τ’ !Aπ�λλωνι τu- Bασσ τtα κα� τu- Παν� τu-
Σιν�εντι (= Σιν:εις Π�ν)». (Σιµπλ)κι�ς: ΛεEικ?ν L-S, σ. 408).

�O Παυσαν)ας (VIII 39) 5�ει (ντ)θετη γν-µη: «κε/ται J Φιγαλ α =π� µετεM-
ρ�υ... =π� τ-ν κρηµν-ν u|κ�δ�µηµ:να τε .η bπ�υ B%σσαι να�ς !Aπ�λλων�ς !Eπι-
κ�υρ �υ πρ�[τιµOτ� τ� λ θ�υ =ς κ%λλ�ς κα� τ<ς Hρµ�ν ης 0νεκα ν�σuω λ�ιµMδει».
EUτε /π)κ�υρ�ς ν:σ�υ εUτε π�λ�µ�υ u (Iπως ν�µ)1ω) κα3 τ. δ�� τ? «τ�µα» τ�υ
/Eεπληρ-θη· κα3 Hταν κατεστρ�φη τ?ν 6� α@. (π0ς;), (ντικατεστ�θη µ< τ?ν Nπ�ρ-
��ντα σ;µερα να:. (Σ(. 1).

�Aπ? τ?ν (ρ�αϊκ? να? εNρ�θηκαν Nπ�λε)µµατα κ�τω (π? τ? σηµεριν? σ< 
�-
θ�ς 1,65 µ. κα3 σ< µLκ�ς � 16 µ. �Oπωσδ;π�τε δ<ν ε4�ε πτερ7 (γ�ρω - γ�ρω κ)�-
νες) κα3 θ. πρ�πει ν. kταν δ στυλ�ς =ν παραστ%σιν (= C παραστ.ς) Hπως A Πρ�-
παρθενjν («Urpathenon», κτ;ρι�ν H1)1, π�= κα3 α9τ?ς 
ρ)σκεται κ:τω (π? τ?ν

H AΦOPMH

ENA ANTIΣEIΣMIKO «ΘAYMA»
TOY APXITEKTONOΣ IKTINOY

)O να$ς τ&T OEπικ&υρ�&υ Bασσ<ν

�H �Eλληνικ� T��νη ε4ναι (ναµφισ
;τητα (νυπ�ρ
λητη, κα3 (π? τ�=ς να-
�=ς A Παρθενjν ε4ναι A Vριστ�ς, /ντασσ:µεν�ς nρµ�νικ. στ? «�Aκρ:π�λις
- �AθLναι»· σ.ν κα3 τ?ν Vριστ� oOµηρ�, π�= φα)νεται ν. /µφαν)1εται στ?
�ρ:ν� lσ.ν (π? τ? «π�υθεν�».  oEτσι κα3 A να?ς τ�6 �Aπ:λλωνα στ� Φι-
γαλ)α τLς Πελ�π�νν;σ�υ παρ�υσι�1εται στ? �0ρ� στ?ν ταEιδι-τη (π? τ?
«π�υθεν�», εUτε  5�ει περιπλανηθεB /π3 �ρες στ. Vγρια 
�υν. τLς �Aρκα-
δ)ας εUτε εU�ε σκαρφαλ-σει κ�πιαστικ. τ�ν κ�ιλ�δα τ�6 N�δωνα. Π�ντα
5τσι Eεπρ:
αλλε στ?ν ταλα)πωρ� Aδ�ιπ:ρ�, (ναπ�ντε�α σ.ν µ)α 5κλαµψη
κ�λλ�υς κα3 nρµ�ν)ας, (φ;ν�ντ�ς τ�ν Vναυδ�. Mι. γενναι:δωρη (ντα-
µ�ι
� τ0ν κ:πων τ�υ. T-ρα πι. 
αρι. λα
ωµ�ν�ς κε)τεται µ�σα στ? λευκ?
τ�6 στεγ�στρ�υ - σκηνLς, π�= κι α9τ? σ< Eαφνι�1ει τρ�µ�1�ντ�ς σε.
Γιατ) A να?ς τ�6 �Eπικ�υρ)�υ �Aπ:λλων�ς �@κ�δ�µ;θηκε στ3ς B�σσες; �Aπ?
π�ι��ς κα3 π0ς; T) µυστικ. κρ�
ει (κ:µη; T) Nπ�στη; Kα3 π�ι� θ. ε4ναι C
µ�)ρα τ�υ;



Παρθεν0να. �O Πρ�παρθενjν α9τ?ς ε4�ε τ3ς µισ<ς διαστ�σεις τ�6 κλασικ�6 κα3
φυσικ. τ3ς Uδιες (ναλ�γ)ες κατ:ψεως: 1:2,25. T? Uδι� φαντ�1�µαι Hτι συν�
η κα3
µ< τ?ν �Eπικ��ρι� �Aπ:λλωνα. �O �IκτBν�ς nπλ0ς διπλασ)ασε τ3ς διαστ�σεις τ�6
παλαι�6 να�6 (ΣO. 2). oEτσι πρ�τε)νω γι. διαστ�σεις τ�6 (ρ�αϊκ�6 τ3ς µισ<ς τ�6
Nπ�ρ��ντ�ς tτ�ι 7,11 X 19,16 µ. u 23 X 62 rερ�=ς π:δες2 (1.4 π. = 0,309 µ.) κα3 (να-
λ�γ)ες πλ�τ�ς: µLκ�ς 2,69 περ)π�υ (Uσες µ< τ�6 σηµεριν�6 = 2,63).

Περ3 τ? 435 π.X., Hταν A (ρ�ιτ�κτων �IκτBν�ς
ε4�ε πλ��ν τελει-σει τ? (ριστ��ργηµ� τ�υ, τ?ν

Παρθεν0να, σ< συνεργασ)α µ< τ?ν Φειδ)α, �r δ�� κατηγ�ρ;θηκαν γι. �@κ�ν�-
µικ<ς (τασθαλ)ες (A Πλ��ταρ��ς στ?ν «B)�ν Περικλ��υς» 5�ει Vλλη γν-µη: (σ�-

εια τ�6 Φ. κατ. τ�6 (γ�λµατ�ς τLς �Aθην>ς) κα3 /Eωρ)σθηκαν3 µακρ.ν τLς
�Aθ;νας. Φα)νεται, Hτι A µ<ν Φειδ)ας πLγε στ�ν �Hλε)α κα3 κατασκε�ασε τ? (ρι-
στ��ργηµ� τ�υ, τ? Vγαλµα τ�6 �Oλυµπ)�υ ∆ι:ς, A δ< �IκτBν�ς σ)γ�υρα πLγε στ�
Φιγαλ)α u Λυκ�σ��ρα, Hπ�υ κα3 5λα
ε τ�ν /ντ�λ� κατασκευLς τ�6 να�6 τ�6
�Eπικ�υρ)�υ �Aπ:λλων�ς. Π:τε (κρι
0ς, δ<ν τ? γνωρ)1�υµε.

�H /ντ�λ� περιελ�µ
ανε I�ι µ:ν� τ� µελ�τη, (ρ�ιτεκτ�νικ� κα3 στατικ;, (λλ.
κα3 τ�ν /π)
λεψ; τ�υ κα3 τ� δια�ε)ριση τ�6 5ργ�υ· Hλα α9τ. 
�σει ρητ0ν πρ*-
διαγραφQν, π�= πρ�πει ν. kταν �r SELς:

O IKTINOΣ ANAΛAMBANEI
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ΣO3µα 1. K:τ*ψη τ*B να*B.

ΣO3µα 2. MO RρOαϊκ/ς να/ς (µF Wρυθρ@).

B*ρρdς

B*ρρdς



15119∆ΑΥΛaΣ/235, ’I��λι�ς 2001

MO
 ν

α
/ς

 τ
*B

 ;E
π

ικ
*υ

ρ8
*υ

 ;A
π

@λ
λω

ν*
ς 

στ
Jς

 B
:

σσ
ες

. X
E

να
 R

ντ
ισ

ει
σµ

ικ
/ 

R
ρι

στ
*S

ργ
η

µα
.



α. �O να?ς ν. �@κ�δ�µηθOL στ3ς B�σσες < `%σσα = σ�δενδρ� φαρ�γγι/κ�ιλ�ς,
/π3 τ0ν rερ0ν θεµελ)ων τ�6 (ρ�αϊκ�6. K. Or (ναλ�γ)ες ν. ε4ναι σ�εδ?ν �r Uδιες
µ< τ?ν (ρ�αϊκ:, δηλ. � 2,65 µ< τ?ν α9τ? πρ�σανατ�λισµ? ((κρι
0ς B�ρρ>-N:-
τ�υ) κα3 µ< τ�ν Uδια δι�ταEη τ�6 σηκ�6 (µ< (νατ�λικ� θ�ρα, (ναλ�γ)ες �ρυσLς
τ�µLς Φ κ.λπ.). γ. �H κατασκευ� λ:γhω τ�6 (π:µακρ�υ τLς περι��Lς ν. ε4ναι
�@κ�ν�µικ;, δηλ. ν. �ρησιµ�π�ιηθ�6ν Nλικ. /ντ:πια (λατ�µεBα, δ�ση). M:ν� �r
Pρ�φ<ς ν. γ)ν�υν κυρ)ως (π? µ�ρµαρ�. δ. O να?ς ν. ε4ναι Vκρως Rντισεισµικ/ς
λ:γhω τ0ν σφ�δρ0ν σεισµ0ν τLς περι��Lς (kταν A λ:γ�ς καταστρ�φLς τ�6 (ρ�αϊ-
κ�6;). ε. N. ε4ναι περ8πτερ*ς, δηλ. ν. περι
�λλεται (π? κ)�νες. στ. N. Nπ�ρEOη
σε
ασµ?ς στ3ς @σ�υρ<ς τ�πικ<ς λατρευτικ<ς παραδ:σεις. Kα3 [. ν. /ντα�θOL στ?
α9στηρ? περι
�λλ�ν lς κ%λλιστ�ς.

Θ. (π�δε�θOL A �IκτBν�ς τ�ν (ν�θεση τ�6 5ργ�υ µ<
α9τ<ς τ3ς δεσµε�σεις µ< iνα µ:ν�ν Hρ�: N. τ?ν (φ;-

σ�υν Rπ*λSτως WλεSθερ*ν ν. δηµι�υργ;σOη I�ι πλ��ν τ�ν (π:λυτη nρµ�ν)α τ�6
Παρθεν0να, Aπωσδ;π�τε Hµως iνα να:, π�= Hµ�ι�ς δ<ν NπLρEε µ��ρι τ�6δε.
Πρ�γµατι θ. παραµε)νOη µ*ναδικ/ς lς πρ?ς τ?ν (ντισεισµικ: τ�υ σ�εδιασµ:,
(λλ. κα3 παρ�δειγµα πρ?ς µ)µηση γι. /παναστατικ. στ� σ�εδ)αση κα3 στ3ς λε-
πτ�µ�ρειες κτ;ρια, λ:γhω τ0ν νεωτερισµ0ν π�= θ. (ναφ�ρ�υµε (να�3 Tεγ�ας, Nε-
µ�ας, θ:λ�ι �Eπιδα�ρ�υ, ∆ελφ0ν κ.λπ.).

Kα3 τ? 5ργ� Eεκιν>. �O (ρ�ιτ�κτων �IκτBν�ς, µ<
τ�ν /κπληκτικ� πε)ρα π�= (πεκ:µισε (π? τ?ν

Παρθεν0να, πρ��ωρεB µ< σιγ�υρι. στ? γενικ? σ�εδιασµ? τLς κ�τ�ψης τ�6 να�6
(ΣO. 1). ∆ιπλασι�1�ντας τ3ς διαστ�σεις τ�6 (ρ�αϊκ�6 κα3 �ρησιµ�π�ι-ντας µ�-
τρ� (modulus) τ?ν rερ? πL�υ (=0,309017 µ.) δηµι�υργεB τ? τελικ? /π)πεδ� µετ.
(π? 3 (να
αθµ��ς, δηλ. τ? δ�πεδ� τ�6 στυλ�
�τη διαστ�σεων 124 X 47 rερ�3 π:-
δες tτ�ι 38,318 X 14,547 µ. [oEτσι (π�δεικν�εται, Hτι A rερ?ς π�6ς δ<ν �ρησιµ�-
π�ι;θηκε lς ]κατ�µπεδ�ν (= 100 π:δες) µ:ν� στ�ν πρ:σ�ψη τ�6 Παρθεν-να2

(στυλ�
�τη) (λλ. κα3 σ< Vλλ�υς να�=ς κα3 δηµ:σια κτ;ρια, Hπως στ? �Ωρ�λ:-
γι� τ�6 �Aνδρ:νικ�υ4 κ.V. (�O Dinsmoor πρ�τε)νει Π = 0,326 µ., Vλλ�ι 0,362 κ.λπ.)

Σ�εδ)ασε µετ. τ?ν σηκ? 91 X 28 r.π. (28,085 X 8,645 µ.) δ στυλ�ν =ν παραστ%-
σιν , Hπως A (ρ�αϊκ?ς να?ς κα3 τ?ν περι�λα
ε µ< 6X15 κ)�νες γ�ρω - γ�ρω (πε-
ρ στασις). �Aφ�6 τ?ν �-ρισε σ< πρ:να�, κυρ)ως σηκ? µ< Vδυτ� κα3 Pπισθ:δ�µ�,
Vν�ιEε τ�ν κυρ)ως θ�ρα στ? B�ρρ> κα3 µ)α 
�ηθητικ� (νατ�λικ. γι. φωτισµ?
τ�6 (δ�τ�υ, Hπ�υ κα3 τ? Vγαλµα τ�6 θε�6.

T�λ�ς /νισ��ει iκαστ� τ0ν δ�� κατ. µLκ�ς τ�)�ων µ< π�ντε >ντηρ δες 0,65 X
1,23, µ< Cµικ)�νες @ωνικ�6 ρυθµ�6 (ΣO. 3) κα3 iνα κ�ρινθιακ? κ)�να. �Aφ�6 σ�ε-
δ)ασε µ< (κρ)
εια τ�ν κ�τ�ψη, C (νωδ�µ� γι. τ?ν �IκτBν� kταν «παι�νιδ�κι».
�Eπαν�λα
ε τ�ν τελει:τητα τ0ν (ναλ�γι0ν τ�6 Παρθεν0να πρ�σ���ντας µ:ν�:
α. τ.  /ντ:πια Nλικ. ν. ε4ναι /EαιρετικLς π�ι:τητας ((σ
εστ:λιθ�ς, Eυλε)α) κα3

. C συν�νωσ; τ�υς µ< συνδ:σµ�υς σιδηρ�6ς (/πενδεδυµ�ν�υς µ< µ:λυ
δ�) ν. γ)-
νεται παντ�6 κα3 στ3ς τρεBς διαστ�σεις (µLκ�ς, πλ�τ�ς, �ψ�ς). MOλα α9τ. γι.
τ�ν /π)τευEη τ�6 δυσκ�λ-τερ�υ στ:��υ· τLς (ντισεισµικLς θωρ�κισης τ�6 να-
�6, vστε ν. 5�Oη τ�ν 
�λτιστη συµπεριφ�ρ. σ< @σ�υρ�=ς σεισµ��ς.

�H περι��� τ0ν Bασσ0ν ε4ναι (π? τ3ς πλ�-
�ν σεισµ�γενεBς περι��<ς τLς �Eλλ�δ�ς.

KεBται στ? σεισµ�γ:ν� τ:E� µ< VE�να B�ρρ> - N:τ�, παρ�λληλ� πρ?ς τ� σ�-

H ANTIΣEIΣMIKH ΘΩPAKIΣH.

ΠEPIΓPAΦH TOY NAOY.

O NAOΣ TOY IKTINOY.
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γκλιση τ0ν «πλακ0ν» E9ρασ)ας κα3 �AφρικLς. T�6τ� δι�ρ�εται (π? AUγι� - Mε-
γαλ:π�λη - Kαλαµ�τα ((ρ�αBες π:λεις �Eλ)κη, Φιγαλ)α, Λυκ:σ�υρα, Mεσσ;-
νη), π�= Hλ�ι γνωρ)1�υµε τ3ς καταστρ�φ<ς π�= ε4�αν Nπ�στL (C �Eλ)κη κατεπ�-
ντ)σθη).

�O �IκτBν�ς �φειλε ν. Nπ�στηρ)EOη σεισµικ. τ? να? µ< Hλα τ. µ�σα. B�
αια
/γν-ρι1ε καλ. Hλη τ� σ�ετικ� τε�ν�λ�γ)α, (λλ. κα3 A Uδι�ς τ�ν 
ελτ)ωσε �@κ�-

δ�µ0ντας τ?ν Παρθεν0να κα3 τ?
Tελεστ;ρι� τ0ν �Eλευσ)νιων Mυ-
στηρ)ων. [T? κατασκε�ασε πρ? τ�6
Παρθεν0να (Στρ�
ων, Bιτρ��-

ι�ς, (φ�6 τ? 446 π.X. A K:ρα
�ς
(Πλ��τ.) (νακατασκε�ασε τ� στ�-
γη τ�υ]. Kα3 �r δ�� α9τ<ς κατα-
σκευ<ς τ�6 �Iκτ)ν�υ κεBνται σ< πε-
ρι��<ς π�= δ���νται @σ�υρ�=ς σει-
σµ�=ς (π? κ�ντιν. /π)κεντρα.
E@δικ-τερα γι. τ?ν Παρθεν0να A
N. T�γαρ)δης5 (ναφ�ρει: «J
>ρθρωτ9 - σπ�νδυλωτ9 κατασκευ9
τ-ν κι�νων κα� J τ:λεια κατεργα-
σ α τ-ν σπ�νδNλων µG δι%φ�ρ�
σ.<µα/συ.ν�τητα συντελε/ στ9ν
>ρ στη σεισµικ9 συµπεριφ�ρ7 τ�
Παρθεν-να».

�O �IκτBν�ς µ< τ?ν 
�ηθ: τ�υ
Kαλλ)µα�� τ?ν K�ρ)νθι� (Bιτρ.
4.4.10), π�= /φε6ρε τ? K�ρινθιακ?
κι�ν:κραν�, �ρησιµ�π�ιεB Hλα τ.
(νωτ�ρω µ�σα/καν:νες Eεκιν0ντας
(π? τ. θεµ�λια. Or (να
αθµ�3 τ0ν
στερε�`ατ-ν τLς κι�ν�στ�ι�)ας
(περ στασης) κα3 τ�6 σηκ� ε4ναι
Eε�ωριστ�) (ΣO. 5), /νh0 στ?ν Παρ-
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ΣO3µα 3. ;Aντηρ8δες καJ τ*)O*ς τ*B σηκ*B.

ΣO3µα 4. Σεισµικ/ς O:ρτης τ3ς N@τιας
(qπειρωτικ3ς)  MEλλ:δ*ς.
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θεν0να Hλ� τ?  /π)πεδ� τLς 
�σης ε4ναι SνιαBα κτισµ�ν�.

[Παρ=µKαση. �O συντ�κτης τLς στατικLς µελ�της (ναστ�λωσης τ�6 να�6 π�-
λιτικ?ς µη�ανικ?ς I. Παπαντων:π�υλ�ς6, παρ’ Hλ� π�= δ<ν /νδιαφ�ρεται @δι-
α)τερα γι. τ�ν (ντισεισµικ� θωρ�κιση τ�6 �Iκτ)ν�υ, /πισηµα)νει /πιτυ�0ς τ3ς

ασικ<ς (ρ�<ς Vµυνας τ0ν Sλληνικ0ν να0ν. �Eν περιλ;ψει: Σ;µερα µ< τ. δια-
θ�σιµα Nλικ. µ< πλαστικ:τητα (µπετ?ν - (ρµ�, σ)δηρ�ς, Eυλε)α) Nπ�λ�γ)-
1�υµε διαστ�σεις τ�τ�ιες, vστε ν. Rπ*ρρ*φ*Bν WσωτερικA τ3ς σεισµικ<ς δυ-
ν�µεις. �Aντ)θετα τ. Nλικ. τ0ν �Eλλ;νων (λ)θ�ι) ε4�αν (ντ��� µ:ν� σ< θλ)-
ψη (π)εση) κα3 I�ι σ< /φελκυσµ? / κ�µψη, µ< (π�τ�λεσµα ν. µ�ν (π�ρρ�φ�6ν
σεισµικ<ς δυν�µεις. oEτσι C µ:νη λ�ση kταν C /Eωτερικ� µικρ�µετακ)νηση
τ0ν /π3 µ�ρ�υς στ�ι�ε)ων µ< (ρθρωτ� δ�µ� (περιστρ�φ;, δι�λ)σθηση) (λλ.
κα3 C συµµετρ8α µ< Aµαλ� καταν�µ� τLς (καµψ)ας τ0ν τ�)�ων.]

�Aπ�τ�λεσµα τ��τ�υ kταν C (νε-
Eαρτητ�π�)ηση τ0ν δ�� Pρθ�γων)ων
(ΣO. 6) κα3 C διαφ�ρετικ� συOν@τητα
(ντ)δρασης στ? σεισµ? (Hσ� πι? δια-
φ�ρετικ� ε4ναι � π�λµωση τ�6 κ�θε
στ�ι�ε)�υ τ�6 να�6, τ:σ� (ντιστ�κε-
ται στ�ν κατ�ρρευση). Συνε�)1�ντας
µ< 
�ση τ�ν (ρ�� διαφ�ρετικ:τητας
τ0ν Iγκων, στ;νει τ�=ς κ)�νες µ< (ν:-
µ�ι�υς σπ�νδ�λ�υς σ< �ψ�ς/δι�µετρ�,
6 u 7 τεµα�)ων. oEτσι περιστρ�φ�νται,

Pλισθα)ν�υν, (λλ. δ<ν καταρρ��υν.
A9τ? Hµως π�= κ�νει τ?ν να? µ�ναδικ? ε4ναι C /ν)σ�υση τ�6 κεντρικ�6 πυ-
ρ;να (ντ)στασης σ< σεισµ:, δηλ. τ�6 σηκ�6 κα3 @δ)ως τ0ν /πιµ;κων τ�)�ων
π���υς 2 r.π. = 0,92 µ. µ< π�ντε Sκατ�ρωθεν Rντηρ8δες 0,65 X 1,23 µ. O@ δ��
(κραBες µ�λιστα 5��υν κατε�θυνση 45°, vστε ν. (ντ���υν κα3 σ< τ�τ�ια φ�ρ.
τ�6 σεισµ�6 (ΣO. 3). �Aπ�τ�λεσµα; �r τ�B��ι α9τ�3 ν. (ντιστ�κωνται, σ.ν ν.
ε4�αν π���ς 2,15 µ., /νh0 5��υν λιγ-τερ� (π? τ? µισ? 
�ρ�ς. �Yπ�λ�γ)1�ντας
κα3 τ�=ς µεταλλικ�=ς συνδ�σµ�υς 5κανε τ?ν να? (πρ:σ
λητ� κα3 (π? µεγ�-
λ�υς σεισµ�=ς 7 Richter! MOπως κα3 (πεδε)�θη.

ΣO3µα 5. T*µN θεµελ8ωσης.

ΣO3µα 6. K:τ*ψη θεµελ8ωσης.



T�ν (ρθρωτ� ε9λ�γιστη (νωδ�µ� τ�ν «δ�νει»
µ< δ�κ�=ς - /πιστ�λια κα3 τ�=ς περιµετρικ�=ς κ)�-
νες κα3 τ�=ς Cµικ)�νες τ�6 σηκ�6, vστε ν. συνερ-
γ�1ωνται Hλ�ι στ? �ψ�ς τLς Pρ�φLς. T�6 (π�µ�-
νει C στ�γαση τ�6 να�6, π�= τ�ν κατασκευ�1ει
/λαφρ:τατη, Uσως κα3 3 φ�ρ<ς /λαφρ:τερη (π? κ�-
θε πρ�ηγ��µενη στ�γη!

Πιθαν0ς A �IκτBν�ς ν. 5κανε πειρ�µατα µ< E�λι-
ν� πρ:πλασµα τ�6 να�6 κα3 (π�δειEε Hτι, Hσ� /λα-
φρ:τερη ε4ναι C Pρ�φ� - στ�γη, τ:σ� λιγ-τερ� /πι-

αρ�νεται σεισµικ. A να:ς. �Eφε6ρε λ�ιπ?ν iναν
συνδυασµ? µαρµ�ριν�υ δ�κ�6 σ�;µατ�ς 50 X 80 Sκ. µ< /ντ:ς τ�υ E�λινη δ�κ?
(ΣO. 7), π�= 5�ει τ�ν Uδια σ�εδ?ν (ντ��� µ<
συµπαγL µαρµ�ρινη (λλ. µ< τ? 1/3 τ�6 
�ρ�υς9.

T�ν Pρ�φ� τ�ν /κ�λυψε µ< /λαφρ. λ)θινα φατν-µατα, στ� δ< σκεπ� �ρησιµ�-
π�)ησε λεπτ:τατες κερ�µ�υς π���υς 3 Sκ. Kα3 C Uδια C E�λινη στ�γη λ:γhω τ�6
µικρ�6 φ�ρτ)�υ κα3 τ0ν µικρ0ν (ν�ιγµ�των (π�τελεBτ� (π? (µφι�ρειστα δ�κ�-
ρια σ�ετικ. λεπτ�.

�O να:ς, τελειωµ�ν�ς πλ��ν, iνα (ντισεισµικ? σ�ν�λ�, kταν πρ�ωρισµ�ν�ς ν.
δε)�νOη τ? κ�λλ�ς τ�υ γι. �ιλιετ)ες Nπ? δ�� πρ�ϋπ�θ�σεις µ:ν�: N. µ�νOη Vθικτ�ς
(π? τ�=ς (νθρ-π�υς κα3 ν. συντηρLται, vστε ν. µ� καταστραφOL C στ�γη τ�υ.
∆υστυ�0ς γι’ α9τ?ν τ?ν σεµν? να? δ<ν 5γινε τ)π�τα (π? τ. δ��.

1. TH γλυπτ�: >ετ7µατα - µετAπες. �O Παυσαν)ας τ? 174 µ.X. κ�νει τ? πρ�ρ-
ρηθ<ν σ�:λι� �ωρ3ς περιγραφ� τ�6 να�6. T?ν ε4δε, δ<ν τ?ν ε4δε, Vγνωστ�ν. Mετ.
γι. 1.600 �ρ:νια C σιωπ;, C /γκατ�λειψη.

T? 1765 A �Iωσ�φ (;) Bocher, (γν-στων Vλλων στ�ι�ε)ων, (νακαλ�πτει «τυ-
�αBα» τ? να? /ρειπωµ�ν�, γεµ>τ� (π? σπασµ�να µ�λη τLς σκεπLς/Pρ�φLς. ∆<ν
(ναφ�ρει καν�να γλυπτ? u διακ:σµηση. T) (π�γιναν; M;πως δ<ν ε4�αν τ�π�θε-
τηθL π�τ�; �Aπ)θαν�. T:τε; �O W. Dinsmoor 5�ει τ� γν-µη Hτι �r PωµαB�ι ε4ναι
Nπε�θυν�ι γι. τ� διαρπαγ� τ0ν γλυπτ0ν τ�6 να�6, @δια)τερα τ0ν (ετωµ�των κα3
µετ�π0ν γι. τ� διακ:σµηση τLς P-µης. Π�ντως /��θησαν. ∆ι. παντ:ς; Στ.
/ρε)πια 5µενε κρυµµ�νη µ:ν� C 1hωφ:ρ�ς.

2. TH κι&νAκρανα. �Eκτ?ς (π? τ. 8 /κατ�ρωθεν τ�6 σηκ�6 Cµικι�ν:κρανα,
π�= ε4ναι µ�ναδικ. (ΣO. 8 κα3 8α) (C σπεBρα τ�υς ε4ναι διωρθωµ�νη (π? τ?ν
�IκτBν� στ�ν (ρ�� κα3 τ? τ�λ�ς της), Nπ�ρ�ει κα3 iνας κ)�νας µ< τ? πρQτ* κ*ριν-
θιακ/ κι�ν:κραν�, /φε�ρεση τ�6 συνεργ�τη τ�υ Kαλλ)µα��υ (ΣO. 9). T? µυστ;-
ρι� ε4ναι, τ) (π:γιναν τ. δ�� Cµικι�ν:κρανα τ0ν 45° (ντηρ)δων· kταν κ�ριν-
θιακ. κα3 α9τ. u @ωνικ�; oIσως δ<ν θ. τ. 
ρ�6µε π�τ�.

3. )O πρ&σανατ&λισµAς. MOπως (ναφ�ραµε tδη, µ�σα στ3ς α9στηρ<ς πρ�δια-
γραφ<ς kταν κα3 A (κρι
�ς πρ�σανατ�λισµ?ς τ�6 να�6 σ< VE�να B�ρρ> - N:τ�υ
Hπως κα3 A (ρ�αϊκ:ς. MOλ�ι γνωρ)1�υµε, Hτι �r να�3 τ0ν θε0ν τ0ν �Eλλ;νων
5��υν πρ�σανατ�λισµ? τ?ν VE�να �Aνατ�λ� - ∆�ση. Or /Eαιρ�σεις (φ�ρ�6ν µ:-
ν�ν σ< lρισµ�ν�υς να�=ς τ�6 �Aπ:λλων�ς (∆Lλ�ς, ∆ελφ�), ∆ωδ-νη, �Oλυµπ)α).

Πλ�ν τ0ν ∆ελφ0ν �r Nπ:λ�ιπ�ι κεBνται σ< /π)πεδ� 5δαφ�ς, Vρα δ<ν @σ��ει C
(ναγκαστικ� τ�π�θ�τηση λ:γhω κρηµν�6, δηλ. παρ�λληλη πρ?ς τ3ς Nψ�µετρικ<ς
καµπ�λες. T? µ:ν� π�= (π�µ�νει ε4ναι C τ�π�θ�τηση τ�6 να�6 µ< VE�να παρ:λ-
ληλ* πρ?ς τ�ν κατε�θυνση τ0ν σεισµ0ν, δηλ. B-N (ΣO. 4) u λ:γhω @σ�υρLς λα-

Π
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ΣO3µα 7. TεOνικN τ3ς
θεµελ8ωσης.

Φ:τνωµα
jρ*φ3ς

VSλινη
δ*κ/ς

µαρµ:ρινη
δ*κ/ς

62

93



τρευτικLς παρ�δ�σης. B�σει τ��τ�υ µπ�-
ρ�6µε ν. Nπ�θ�σ�υµε Hτι στ3ς Vνω περι-
πτ-σεις A �Aπ:λλων /λατρε�ετ� lς ,Yπερ-
`�ρει�ς, π�= /πιστρ�φει (π? τ� 
:ρεια θ�-
ρα κ�θε Vν�ιEη στ�ν �Eλλ�δα (φαιν:µενη
κ)νηση τ�6 Cλ)�υ).

MOλ�ι λ�ιπ?ν �r Sλληνικ�3 να�3 5��υν
κυρ)α (κα3 συν;θως κα3 µ�ναδικ�) εUσ�-
δ� - θ�ρα στ�ν �Aνατ�λ;. �O να:ς µας
δ<ν (π�τελεB /Eα)ρεση κα3 �ρησιµ�π�ι-
εB µ)α µικρ� 
�ηθητικ� (νατ�λικ;, vστε
�r πρωιν<ς (κτBνες ν. φωτ)1�υν τ?
Vγαλµα τ�6 θε�6, @δια)τερα τ�ν WαρινN
cσηµερ8α (21η Mαρτ)�υ), π�= διαπερ-
ν�6ν τ� θ�ρα (κρι
0ς καθ�τως.

T? Cµερ�λ:γι� τ0ν ∆ελφ0ν, Hπως σ< κ�-
θε περι��� τ�6 �Yπερ
�ρε)�υ �Aπ:λλων�ς,
Vρ�ι1ε τ�ν /αριν� @σηµερ)α µ< τ?ν µLνα B�-

σι�7, σ< (ντ)θεση µ< Vλλες περι��<ς π�= Vρ�ι1ε (π? τ? θεριν? Cλι�στ�σι� (�Aθ;-
να) u τ� φθιν�πωριν� @σηµερ)α (K�πρ�ς). oIσως κα3 �r �Aρκ�δες µ< τ� λατρε)α
τ�6 �Eπικ�υρ)�υ �Aπ:λλων�ς ν. ε4�αν τ�ν Uδια (ρ�� =νιαυτ� (= 5τ�ς). T�ν Cµ�-
ρα /κε)νη µ< τ�ν (νατ�λ� τ�6 Cλ)�υ τ? Vγαλµα τ�6 θε�6 θ. Vστραφτε Aλ:κληρ�
«κ%λλιστ�ν, ραδιν�ν» (ΣO. 10).

4. H #aωφAρ&ς. T? µ:ν� στ�λ)δι (κ�σµ�ς) π�= (π:µεινε τ�6 να�6 ε4ναι C (ν�-
γλυφη 1hωφ:ρ�ς περιµετρικ. κα3 /σωτερικ. τ�6 σηκ�6 (C µ�ναδικ� /σωτερικ�
1hωφ:ρ�ς) συν�λικ�6 µ;κ�υς � 31 µ. X 0,8 µ. T-ρα «κε)τεται» κα3 α9τ� στ? Bρε-
ταννικ? M�υσεB�, κ�ντ. στ. «�Eλγ)νια µ�ρµαρα»...

Kα3 ν. τ? µεγ�λ� µυστικ? - µυστ;ρι�. Γιατ3 µ=σα στ? να:, (φ�6 δ<ν φωτι1:-
ταν (π? π�υθεν�; �Aπ? π�υθεν�;
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ΣO3µα 8. ;Iωνικ/ κι*ν@κραν*.

ΣO3µα 9. K*ρινθιακ/ κι*ν@κραν*.

ΣO3µα 8α. 



�Iδ�= �r /Eηγ;σεις: �O H. von Hallerstein, A πρ0τ�ς π�= (π�τ�πωσε τ?ν
να:, (λλ. κα3 συλητ;ς τ�υ (1811), πρ�τε)νει E�λινη Pρ�φ� στ? σηκ:· (π�τ�λε-
σµα: A σηκ?ς µ< τ� 1hωφ:ρ� σ�εδ?ν στ? σκ�τ�δι. �O C. Cockerell, «συσσυλη-

τ;ς», Cµικυκλικ? θ:λ� µ< φεγγ)τη � 2,0 X 3,0 µ. ((π?  γυαλ);). Or H. Kenner
κα3 Xρ. Tσ��ντας πρ�τε)ν�υν τελε)ως (ν�ικτ? σηκ? (αkθρι�ν). T. 
ρ:�ινα νερ.
θ. σ�ηµ�τι1αν λ)µνη 
�θ�υς 20 Sκ. u θ. (π��ετε��ντ�. Kα3 A Fr. Cooper τ?
1996 πρ�τε)νει9 Pρ�φ� µ< E�λινες δ�κ�=ς /πενδεδυµ�νες µ< µ�ρµαρ� (ΣO. 7). �H
/π�νδυση α9τ� Hπως κα3 τ. φατν-µατα τLς Pρ�φLς τ�6 σηκ�6 (µ>λλ�ν E�λινα)
πιθαν0ς ν. µ�ν 5φθαναν µ��ρι τ�ν Vκρη (φ;ν�ντας µ)α κεν� λωρ)δα (ΣO. 11).
�Aπ? /κεB A �IκτBν�ς µπ�ρ�6σε ν. φωτ)σOη Aµ�ι:µ�ρφα (µ< κρυφ? φωτισµ?) τ� 1hω-
φ:ρ� �ρησιµ�π�ι0ντας κ�τ�πτρα Pρει��λκινα4 (κρ�µα (ργ�ρ�υ κα3 �αλκ�6)
[Kαλλ. Λ�υτρ. Παλλ. 19] (ΛεEικ? Lidell Scott – :«...�λι�ς κατ�πτρ ^εται»: Πλ��τ.
2.894D). T�π�θετηµ�να µ�σα στ� στ�γη θ. (ντανακλ�6σαν τ? ε@σερ�:µεν� φ0ς
(π? (ν�)γµατα στ�ν Pρ�φ� τ0ν πτερ0ν. oAλλη λ�ση θ. kταν A φωτισµ?ς τ�6 ση-
κ�6 µ< σ�στηµα κατ:πτρων, π�= (ντανακλ�6σαν τ? φ0ς (π? τ�ν (νατ�λικ� θ�-
ρα. �O µεγαλ�φυ�ς (ρ�ιτ�κτων, π�= kταν rκαν?ς γι. Hλα α9τ�, µ>ς Vφησε τ?
Vν�ιγµα· τ� 
�
αιη λ�ση τ�υ Uσως ν. µ� τ�ν 
ρ�6µε π�τ�.

5. OEκλ&γ2 τ&π&θεσ�ας. E4ναι τυ�α)α C τ�π�θ�τηση τ�6 να�6 σ< (π:κρηµνη
κα3 (κατ�)κητη περι��;; �O Mανι>ς10 /πρ:τεινε π�λλ<ς ε9θεBες κα3 τριγωνισµ��ς,
π�= συµπ)πτ�υν (κρι
0ς µ< τ. rερ. τ0ν �Eλλ;νων.

M< 
�ση τ�ν θεωρ)α τ�υ κα3 �ρησιµ�π�ι0ντας (κρι
�στατ�υς ��ρτες τLς
ΓεωγραφικLς �Yπηρεσ)ας Στρατ�6 (κλ)µ. 1:200.000) διεπ)στωσα τ. SELς:
MEνας /κπληκτικ?ς VE�νας ((κρι
�στατη ε9θε)α µ< (π:κλιση � 200 µ.!) Eε-
κιν> (π? τ�ν �A�ερ�υσ)α λ)µνη (Nεκρ�µαντεB�ν, εUσ�δ�ς MAδ�υ), περν> (π?
τ�=ς ∆ελφ�=ς (MαντεB�, �Aπ:λλων), (π? τ?ν �Eλικ0να (oAλσ�ς M�υσ0ν,
M�υσαγ�της �Aπ:λλων), πρ��ωρεB στ�ν �EλευσBνα (Tελεστ;ρι� τ�6 �Iκτ)ν�υ,
µυστ;ρια, κ�θ�δ�ς oAδ�υ), διασ�)1ει τ?ν Παρθεν0να κα3 καταλ;γει στ�
∆Lλ� (�Aπ:λλων). �O VEων α9τ?ς σ�ηµατ)1εται γων)α µ< τ�=ς γ;ιν�υς πα-
ρ�λληλ�υς (διε�θυνση A-∆) 28° (κρι
0ς.

�Aν φ�ρω τ�ν κ:θετ* στ�ν ε9θεBα α9τ� στ�=ς ∆ελφ��ς, θ. περ�σOη (π? τ3ς
A@γ<ς τLς Πελ�π�νν;σ�υ, τ�ν κ�ρυφ� τ0ν �Aρ�αν)ων Pρ�ων (Xελµ:ς, Nψ:µ.
2.338, 38�ς παρ�λληλ�ς = �Aθ;να). Λειτ�υργ)α τηλεσκ�π)�υ «�Aρ)σταρ��ς» Nψη-
λ�τ�της ε9κρινε)ας γι. παρακ�λ��θηση σωµ�των (π�στ�σεως 5 δισεκατ�µµυ-
ρ)ων /τ0ν φωτ:ς!!!. �H Uδια ε9θε)α φθ�νει στ3ς B�σσες, στ? να:. T? τρ)γων� κλε)-
νει, µ< τ�ν Nπ�τε)ν�υσ� τ�υ ν. ταυτ)1εται µ< τ?ν γ;ιν� παρ�λληλ� 37°20´ (διε�-
θυνση A-∆), π�= περν> (π? B�σσες, �Eρµι:νη, ∆Lλ�. �H Vλλη κ�ρυφ� τ�6 @σ�-
σκελ�6ς τριγ-ν�υ 
ρ)σκεται στ? Π;λι� (Πιερ)δες M�6σες, πρ0τ� �AσκληπιεB�).
Emναι ]λα αTτA τυOα)α; Kα3 2ν I�ι, π�6 
ρLκαν �r (ρ�αB�ι MEλληνες τ�=ς (κρι-

εBς ��ρτες, γι. ν. κ�ν�υν τ3ς �αρ�Eεις τ�υς κα3 π0ς τ3ς Nλ�π�)ησαν – µ< τ) Iργα-
να; M;πως 
ρLκαν τ. M�υσε/α (= (ρ�εBα π�λιτισµ0ν πρ�κατακλυσµια)ων),
Hπως (ναφ�ρει A �Hσ)�δ�ς κα3 A Σωκρ�της («φαBδρ.» 267 c);

T? 1765 A Bocher τ?ν 
ρLκε tδη /ρειπωµ�-
ν�: µ:ν� κ)�νες, µισ�3 τ�B��ι κα3 µερικ. /πι-

στ�λια. Mετ. τ�=ς Pωµα)�υς κανε3ς δ<ν πε)ραEε τ? να:, �}τε µ�ρµαρα πLραν �ω-
ρικ�3 �}τε σεισµ�3 τ?ν κατεδ�φισαν �}τε πυρκαϊ. �}τε κ2ν A Ulrich (A γνωστ?ς
κατεδαφιστ�ς Bησιγ:τθ�ς �Aλ�ρι��ς, /πιτετραµµ�ν�ς τ�6 «Mεγ�λ�υ» Θε�δ�σ)-

OI ΠEPIΠETEIEΣ TOY NAOY.

δ.

γ.

9.

α.
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�υ). �Aπλ0ς Eε��στηκε, (φ�θηκε στ�ν τ��η τ�υ· κα3 σ�πισαν τ. E�λα τLς στ�γης,
α9τ� 5πεσε κα3 C 
ρ��;, τ? �ι:νι, A �λι�ς (π�τ�λειωσαν τ?ν κ%λλιστ�ν να:. �Aπρ�-
στ�τευτ�ς τραντ�1εται (π? σεισµ��ς, τ. δ�πεδ� τ�υ 
υθ)1�νται, �r κ)�νες πα)ρ-
ν�υν κλ)ση, /ρειπ-νεται.

Kα3 5ρ��νται �r E�ν�ι. �O Bocher ε@δ�π�ιεB τ?ν rερ�α Chander, α9τ?ς τ?ν Γ�λλ�
πρ:Eεν�  Fauriel (
�;θησε στ�ν nρπαγ� τ0ν �Eλγιν)ων). �EκεBν�ς τ? λ�γει στ?ν
Dodwell (1806) κι α9τ?ς στ?ν von Hallerstein (1809). �Eπιστρ�φει τ? 1812 µ< τρεBς
«συλλ�κτες» (λgηστGς τ�=ς (π�καλεB A Dinsmoor), π�= µ< Vδεια τ�6 BελL - πασσ>
καθαρ)1�υν τ? να:, πετ�6ν τ. «V�ρηστα» κα3 
ρ)σκ�υν (/πιτ�λ�υς!) τ�ν (ν�γλυ-
φη 1hωφ:ρ�. T3ς 23 πλ�κες της σ=ν δι�φ�ρα µ�λη τ�6 να�6 (κι�ν:κρανα κ.λπ.) τ.
µεταφ�ρ�υν στ� Z�κυνθ�, Hπ�υ µετ. (π? δηµ*πρασ8α τ. (π�κτ> τ? Bρεταννικ?
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ΣO3µα 10. N@τια πρ@σ*ψη.

ΣO3µα 11. T*µN ;Aνατ*λN - ∆Sση.



M�υσεB�.
T? δηµι��ργηµα τ�6 �Iκτ)ν�υ δ<ν

/νδιαφ�ρει πλ��ν �}τε τ�=ς «συλλ�-
κτες» �}τε τ? �Eλληνικ? Kρ�τ�ς.
K�π�ι�ι τ?ν θυµ�6νται τ? 1902,
πρ�τ�6 τ?ν (π�τελει-σOη C (σ
ε-
στ�κ�µιν�ς, γ)ν�νται /ργασ)ες (να-
στ�λωσης. Mετ. σιωπ;. K�π�τε A
�Eγκ�λαδ�ς Eυπν> κα3 κτυπ> µ< 6,5
ρ)�τερ, @σ�πεδ-νει τ? 1965 τ� γει-
τ�νικ� �Aνδρ)τσαινα· Eυπν�6ν κα3
�r @θ�ν�ντες κα3 �r «nρµ:δι�ι», τ?ν
Eαναθυµ�6νται. E4ναι A να?ς (κ:µα
(Eι�πρεπ�ς (λλ’ Sτ�ιµ:ρρ�π�ς.

�Aναλαµ
�νει A Xρ. Mπ��ρας τ? ’72 κα3 τ? ’78 συγκρ�τεBται C �Eπιτρ�π� Συ-
ντ;ρησης Nα�6 �Eπικ�υρ)�υ �Aπ:λλων�ς (EΣNEA). �Eπ3 τ�λ�υς τ? ’87 τ�π�θε-
τεBται (ντισεισµικ? @κρ)ωµα κα3 στ�γαστρ� - σκην� πλαστικ? κα3 Eεκιν�6ν �r µε-
λ�τες γι. (ναγν-ριση τ�6 να�6 κα3 µ< πρ�τ�σεις γι. /ργασ)ες (ναστ�λωσης µ@-
νιµης αTτ*πρ*στασ8ας τ�υ. Or µελ�τες δηµ�σιε��νται τ? ’96!

T?ν �Iαν�υ�ρι� τ�6 ’97 δια
�1�υµε στ?ν «∆αυλ?» (τ. 217, /πιστ.), Iτι σ< ε@δικ?
συν�δρι� τ? �Aρ�αι�λ�γικ? Συµ
��λι� /πρ:τεινε τ�ν δι:λυση (!) κα3 Rνακατα-
σκευN τ�6 να�6 Wκ θεµελ8ων, µ< πιθαν? �ρ:ν� περαι-σεως τ0ν /ργασι0ν 30 5τη (/φ’
Hσ�ν τ. κ�νδ�λια θ. ρ��υν (κωλ�τως). ∆ηλαδ� τ�6 «nγ)�υ Φ��φ�υτ�υ». Π�ι:ς
θ. θυµ>ται µετ. 50 5τη τ?ν να? κα3 2ν �ρει�1εται ν. (ναστηθOL (- (ναστυλωθOL);

ΠPOTEINΩ: N. (ρ�)σOη C (ναστ�λωση πρ0τα µ< τ�ν περ σταση (= κι�ν�-
στ�ι�)ες) µ< τµηµατικ� µετακ)νηση κα3 /πανατ�π�θ�τηση τ0ν κι:νων (A iνας
κατ:πιν τ�6 Vλλ�υ) µ< σ�γ�ρ�νη /ν)σ�υση τ0ν θεµελ)ων. Mετ. τ? τ�λ�ς τLς /ργα-
σ)ας α9τLς ν. /παναληφθOL τ? α9τ? γι. τ?ν σηκ:. T�λ�ς ν. εNρεθ�6ν κα3 ν. τ�-
π�θετηθ�6ν Hσ� τ? δυνατ?ν περισσ:τερ�ι λ)θ�ι στ�=ς τ�)��υς κα3 /πιστ�λια (µ<
πρ�σθ;κη ν�ων τεµα�)ων), vστε ν. «δεθOL» περιµετρικ. A να?ς µ< (ντισεισµικ?
chainage µ< σιδηρ? στ�γαστρ�.

�O κ%λλιστ�ς να�ς τ�6 �Iκτ)ν�υ µετ. (π? δ�� �ιλιετ)ες λησµ�νι>ς, µετ. (π? τ:-
σα πλ;γµατα 2ς τ��Oη τ�6 /νδιαφ�ρ�ντ:ς µας. T? (E)1ει. Kι 2ς µ>ς κρ�
Oη τ. µυ-
στικ� τ�υ...

BιKλι*γραφ8α:
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3. Παν. Σαρ�ντ�ς, «ΓεννEτ�ρες τ� Παγκ�σµι�υ Π�λιτισµ�», «∆», τ. 223.
4. K. Kαρµιρ�ντ1�ς, «T� _ρ�λ�γι� τ� !Aνδρ�νικ�υ», «∆», τ. 210.
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KUστας Kαρµιρ:ντ[*ς
�Aρ�ιτ�κτων EMΠ
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ΣO3µα 12. (Bλ=πε στ/ κε8µεν*.)



«Historians assign to Lydia, a Greek State in Asia Minor, priority in using
coined money...»
«...drachma became the standard coin of trade in Greece, ...Asia and
Europe.»

(Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, vol. 12, 15th ed.)

Πρ�τε)νω µ�σω τ�6 «∆αυλ�6» πρ?ς τ�ν Cγε-
σ)α τLς Tρ�πε1ας τLς �Eλλ�δ�ς, τ�ν

MEνωση �Eλληνικ0ν Tραπε10ν κα3
Hλ�υς τ�=ς συναλλασσ:µεν�υς ν.

συνε�)σ�υν ν. �ρησιµ�π�ι�6ν τ?
παν)ερ� κα3 δια�ρ�νικ? Iν�µα
«δρα.µ9» (τ? πρ0τ� ν:µισµα
τLς E9ρ-πης κα3 τ? πρ0τ�
διεθν<ς ν:µισµα τ�6 κ:σµ�υ,
π�= kταν πι? @σ�υρ? (κ:µη
κα3 (π? τ? σηµεριν? δ�λλ�-
ρι� στ�ν (ρ�αι:τητα). �H
rστ�ρικ� α9τ� Pν�µασ)α ν.

(ντικαταστ;σOη τ� µακρ:συρ-
τη κα3 φλ�αρη /πωνυµ)α «A9τ:-

µατες Tαµειακ<ς Mη�αν<ς»
(ATM) – π�= ε4ναι 
�
αια κα3 α9τ�

100% Sλληνικ;*.
Πρ�τρ�πω και πρ�σκαλ0 τ�=ς MEλλη-

νες nπαντα��6, >ντ� ν< λ�νε:
«Π�ω στ�ν A9τ:µατη Tαµειακ� Mη�αν;»,

«Π�ω στ� ∆ρα�µ;»**.
Kα3 Hλ�ι �r E9ρωπαB�ι, (ντ3 ν. λ�νε τ? κακ:η�� ATM, ν. τ? Pν�µ�1�υν: “Dra”.

ΣταBρ*ς Θε*φαν8δης
Kαθηγητ�ς �Eφαρµ�σµ�νης O@κ�ν�µ)ας

τ�6 Παντε)�υ Πανεπιστηµ)�υ

* Automatic Teller Machine: �Aκ:µα κα3 τ? teller ε4ναι Sλληνικ-τατ�, γιατ3 πρ��ρ�εται (π? τ? τε-
λ:ω (τ:λεσµα), π�= ε4ναι (ρ�αB� Aµηρικ? κα3 σηµα)νει πληρ-νω �ρ;µατα... (/E �� κα3 τ. τ:λη).

** �H /τυµ�λ�γ)α τLς δρα.µ<ς ε4ναι (π? τ? (ρ�αB� ρLµα δρ%ττ�µαι, δηλ. «τ. πι�νω». Kα3 στ�ν
(“N�α”) ∆ρα�µ;, π�= πρ�τε)ν�υµε, κυρι�λεκτικ� «πα)ρν�υµε �ρ;µατα» (π? τ�ν ATM κα3 Sπ�µ�νως
«τ. πι�ν�υµε». �H πρ:τασ; µας 5�ει πρακτικ� /φαρµ�γ;. E4ναι λακωνικ;. �Eπ�µ�νως πρ�πει ν.
ε4ναι γενικLς (π�δ��Lς (π? Hλ�υς. N. Nπενθυµ)σω Hτι C δρα�µ� ε4ναι τ? �@κ�ν�µικ? σ�µ
�λ� π�=
δηµι��ργησε τ?ν �Eλληνικ? Π�λιτισµ? µ< καταθ�σεις µ�σα στ?ν rερ? να? τ�6 Παρθεν0να (A «θη-
σαυρ�ς»). M:ν�ν �r (στ:�αστ�ι (ντιπαραθ�τ�υν τ? �ρLµα µ< τ?ν Π�λιτισµ:. Or σ�φ�3 θεωρ�6ν τ.
δ�� α9τ. στ�ι�εBα nρµ�νικ. δεµ�να. N. γιατ3 C δρα�µ� πρ�πει ν. 1OL στ? διηνεκ�ς.

νA λ=νε µετA τNν εcσαγωγN τ*B εTρx τ/ gV3ς:

OAντ- «AbτAµατη Tαµειακ2 Mη0αν@»: «∆ρα0µ@»!



Περιε0Aµεν& τ(ς OIλι�δ&ς. - Bασικ=ς παρατηρ@σεις

�H �Iλι.ς (π�τελεBται (π? 15.692 στ)��υς διαιρεµ�ν�υς σ< 24 �αψhωδ)ες µ< θ�µα τ?ν
Tρωικ? π:λεµ�. MEνα (π? τ. κ�ρια �αρακτηριστικ. τLς �Iλι�δ�ς ε4ναι �r παρεµ
�-
σεις κα3 C µεγ�λη συµµετ��� τ0ν θε0ν στ. δρ-µενα. Or θε�3 παρεµ
α)ν�υν στ3ς δια-
φων)ες τ0ν @σ�υρ0ν πρ�σ-πων, Vλλ�ι Nπ�στηρ)1�υν τ�=ς �A�αι�=ς κι Vλλ�ι τ�=ς
Tρ0ες. A9τ? π�= 5�ει καταφ�ρει ν. /πιτ��Oη A π�ιητ�ς ε4ναι C µ< (ριστ�τε�νικ? τρ:-
π� «σ�γκλισι» δ�� /π��0ν: τLς /π��Lς π�= /Eελ)σσεται τ? 5π�ς (2η u κατ’ Vλλ�υς 4η
�ιλιετ)α π.X.) κα3 τLς /π��Lς τ0ν θε0ν (10η περ)π�υ �ιλιετ)α π.X.).

�O π�ιητ�ς στ3ς περιγραφ�ς τ�υ �ρησιµ�π�ιεB π�ρα π�λλ<ς παρ�µ�ι-σεις, τ:σ�
γλαφυρ<ς κι /πιτυ�ηµ�νες, π�= lρισµ�ν�ι /ρευνητ<ς 5��υν /κφρ�σει (µφι
�λ)ες (κ:-
µη κα3 γι. τ? Vν kταν τυφλ:ς. oAς δ�6µε δ�� τυ�αBα παραδε)γµατα:

«Στ� µετα)K X Στρατ�ς 8τρε.ε ν7 µα^ευτg<. ?Oπως εYναι τ7 σµEνη >π� πυκν7 µε-
λ σσια, π�K bλ� κα� καιν�Nργια ̀ γα ν�υν >π� καµ�υφλαρισµ:ν� ̀ ρ%.� κα� τσαµπι7

H TEXNOΛOΓIA TΩN ΘEΩN
TH σηµερινH Pπιτε:γµατα Pπιτρ%π&υν

µιH cλλη dρµηνε�α τ<ν )Oµηρικ<ν
περιγραφ<ν τ(ς Nσ0:&ς τ<ν OOλυµπ�ων

TA IΠTAMENA «APMATA» THΣ IΛIA∆AΣ

Στ? παρ?ν Vρθρ� θ. γ)νOη µι. πρ�σπ�θεια πρ�σεγγ)σεως κα3 τε-
�νικLς (ναλ�σεως τ0ν µ�θων π�= περιγρ�φει A MOµηρ�ς στ�ν
�Iλι�δα κι (φ�ρ�6ν στ?ν τε�νικ? /E�πλισµ? π�= ε4�αν στ�ν κα-
τ��; τ�υς �r θε�). M��ρι πρ3ν (π? µερικ<ς δεκαετ)ες ε4�ε κ�π�ια
λ�γικ� C (π:ρριψις τ0ν µ�θων lς παραµυθι0ν. Πρ3ν (π? iνα
σ�εδ?ν α@0να Vρ�ισαν �r πρ�σπ�θειες γι. τ�ν κατασκευ� τ0ν
πρ-των (ερ�σκαφ0ν. ∆<ν NπLρ�αν τα��πλ�α σκ�φη. Πρ3ν (π?
πενLντα �ρ:νια δ<ν NπLρ�αν λα)η1ερς. Πρ3ν (π? /λ��ιστα �ρ:-
νια δ<ν ε4�ε (π�κωδικ�π�ιηθL τ? DNA. �Eφ’ Hσ�ν δ<ν NπLρ�αν
(ερ�σκ�φη, τ:τε τ. �ρµατα τ0ν θε0ν στ�ν �Iλι�δα, π�= (νε
�-
κατ�
αιναν στ?ν �9ραν:, /Eελαµ
�ν�ντ� lς (π�κυ;µατα τLς
φαντασ)ας τ�6 π�ιητ�6. Σ;µερα Hµως µ< τ�ν �αγδα)α τε�ν�λ�-
γικ� /E�λιEι εUµαστε σ< θ�ση ν. κ�ν�υµε τ. πρ0τα δειλ. 
;µα-
τα γι. τ�ν καταν:ησι τLς NψηλLς τε�ν�λ�γ)ας /κε)νης τLς µα-
κρυνLς (λλ. κα3 �ρυσLς γι. τ�ν (νθρωπ:τητα /π��Lς, C Aπ�)α
καθαρ. κα3 µ< σαφ;νεια περιγρ�φεται στ. �Oµηρικ. 5πη.



τσαµπι7 πετ�ν =π%νω στ’ >ν�ι)ι%τικα λ�υλ�Nδια κα� πετ�ν κ�παδιαστ7 mλλα =δ-
κι mλλα =κε/, 8τσι κι >π� α[τ�Kς πλEθη π�λλ7 πρ�.ωρ�σαν στ9ν συγκ:ντρωσι, Xµ%-
δες Xµ%δες >π� τ7 καρ%`ια κι >π� τ�ς σκην:ς, =µπρ�ς >π� τ9ν .αµηλ9 >κρ�γιαλι%»
(�Iλ. B 85-93).

«?Oπως φωτι7 .αλ%στρα HπλMνεται σG >π:ραντ� δ%σ�ς στ�ς κ�ρυφGς κ%π�ι�υ ̀ �υ-
ν� κα� J λ%µψις φα νεται >π� µακρυ%, 8τσι κι α[τ-ν π�K πρ�.ωρ�σαν J λ%µψις
>π� τ�ν θαυµαστ� τ�υς .αλκ� 8φτανε µ:σα >π� τ�ν αIθ:ρα στ�ν �[ραν�» (B 455-
459).

Or Iµ�ρφες α9τ<ς παρ�µ�ι-σεις ε4ναι ρεαλιστικ<ς κα3 (φ�ρ�6ν µ:ν� σ< περιγραφ<ς
π�= (ναφ�ρ�νται στ�=ς θνητ��ς. MOταν �r περιγραφ<ς (φ�ρ�6ν στ�=ς θε��ς, τ.
πρ�γµατα ε4ναι τελε)ως διαφ�ρετικ�. oAν A π�ιητ�ς ε4�ε δι�θεσι ν. γρ�ψOη παρα-
µ�θια, τ:τε µ< τ�=ς θε�=ς ε4�ε µεγ�λη ε9καιρ)α. Mπ�ρ�6σε ν. γρ�ψOη πλLθ�ς φα-
νταστικ0ν περιγραφ0ν.

Kι Hµως στ? 5π�ς γ)νεται (κρι
0ς τ? (ντ)θετ�: MOπ�τε γ)ν�νται (ναφ�ρ<ς στ�=ς
θνητ��ς, Nπ�ρ��υν π�ρα π�λλ<ς λεπτ�µ�ρειες κι /κτενεBς περιγραφ�ς. Or (να-
φ�ρ<ς Hµως στ�=ς θε�=ς ε4ναι π�λ= λιτ�ς, �ωρ3ς παρ�µ�ι-σεις, µεταφ�ρ<ς κα3
λ�ιπ. καλ�λ�γικ. στ�ι�εBα. Θ. µπ�ρ��σαµε ν. π�6µε, Hτι �r (ναφ�ρ<ς στ�=ς
θε�=ς ε4ναι κατ. καν:να «τηλεγραφικ�ς». M:ν� (ναφ�ρ<ς γεγ�ν:των γ)ν�νται
µ< /λ��ιστες λεπτ�µ�ρειες.

�Eντ�πωσιν /π)σης πρ�καλεB κα3 C (ν�γκη τ0ν θε0ν γι. τ�ν �ρLσι τε�ν�λ�γικ�6
/E�πλισµ�6. Or MEλληνες θε�3 δ<ν 5καναν θα�µατα. Παντ�6 NπLρ�αν �r θε�), π�υ-
θεν. Hµως δ<ν συν�
αινε τ)π�τε τ? Nπερφυσικ:. MO,τι κι 2ν tθελαν ν. κ�ν�υν, �ρη-
σιµ�π�ι�6σαν κ�π�ια (ν�λ�γη συσκευ;. oHθελαν ν. γ)ν�υν (:ρατ�ι, 5παιρναν τ�ν
περικεφαλα)α, tθελαν ν. ταEιδε�σ�υν, 5παιρναν τ. �ρµατ� τ�υς, κατ. καν:να rπτ�-
µενα. �O Π�σειδ0ν /κτ?ς (π? �ρµα �ρησιµ�π�ι�6σε κα3 θαλ�σσι� σκ�φ�ς, A δ< �EρµLς
π�διλα. Π�ντα Hµως /�ρει�1�ντ� κ�τι, π�ντα ε4�αν (ν�γκη (π? κ�π�ι� µ�σ�ν. Kι A
π�ιητ�ς συν;θως δ<ν παραλε)πει ν. µ>ς /πισηµα)νOη τ�ν �ρLσι τ�6 /E�πλισµ�6 κα3
ν. µ>ς πρ�σφ�ρOη περιγραφ�ς, (κρι
εBς µ<ν (λλ. π�ντα λιτ<ς 
�
αια κα3 κυρ)ως µ�
(ντ�Eιες τLς ε9καιρ)ας π�= τ�6 παρ��εται ν. δ-σOη πλ��σιες κι /ντυπωσιακ<ς περι-
γραφ�ς, Hπως τ? κ�νει Hταν (ναφ�ρεται σ< θνητ��ς.

Mι. σηµαντικ� παρατ;ρησις (κ:µα, π�= πρ�πει ν. γ)νOη, ε4ναι Hτι τ�ν τε�ν�λ�γ)α
τ0ν θε0ν δ<ν τ�ν Vγγι1αν π�τ< �r θνητ�). Στ. �ρµατα γι. παρ�δειγµα, π�= �ρησι-
µ�π�ι�6σαν �r θε�3 γι. τ3ς µετακιν;σεις τ�υς, δ<ν 5µπαιναν θνητ�). Mπ�ρεB ν. 5�Oη
/πιτευ�θL στ�ν �Iλι�δα C nρµ�νικ� συνε�ρεσις τ0ν δ�� κ:σµων, τ�6 κ:σµ�υ τ0ν
θε0ν κα3 τ�6 κ:σµ�υ τ0ν θνητ0ν, (λλ. C τε�ν�λ�γ)α τ0ν θε0ν (φωρ�6σε µ:ν�ν σ’
α9τ�=ς κι kταν (π�κλειστικ. κα3 µ:ν� γι. δικ; τ�υς �ρLσι.

�H �Iλι.ς /γρ�φη µετ. τ?ν Tρωικ? π:λεµ�, π�= 5λα
ε �-ρα τ�ν 2η (u 4η) �ιλιετ)α
π.X. �O MOµηρ�ς 51ησε /κε)νη περ)π�υ τ�ν /π��;. (T? Vν kταν σ�γ�ρ�ν�ς τ0ν Tρω-
ικ0ν u I�ι δ<ν 5�ει τ:ση σηµασ)α γι. α9τ? τ? Vρθρ�.) oEτσι µπ�ρ�6σε Vνετα ν. πε-
ριγρ�ψOη γεγ�ν:τα τLς /π��Lς τ�υ. T. γεγ�ν:τα τLς /π��Lς τ0ν θε0ν, τLς XρυσLς
δηλαδ� �Eπ��Lς, συν�
ησαν σ�εδ?ν Pκτj �ιλιετ)ες πρ3ν (π? τ�ν /π��; τ�υ. MO,τι
γρ�φει γι. /κε)νη τ�ν /π��;, τ? εNρLκε γραµµ�ν�. «Ψ%λε µ�υ, θε%» [M3νιν aειδε,
θε:], λ�ει στ�ν (ρ�� τLς �Iλι�δ�ς (�Iλ. A 1). «T�ν mντρα τ�ν π�λυµE.αν� π:ς µ�υ,
θε%» [5Aνδρα µ*ι nννεπε, µ*Bσα, π*λSτρ*π*ν], λ�ει στ�ν (ρ�� τLς �Oδ�σσειας (�Oδ.
α 1). Θε. (π�καλεB A MOµηρ�ς τ�ν M�6σα. �Aπ? τ? 5ργ� τ�6 π�ιητ�6 (σφαλ0ς πρ�-
κ�πτει, Hτι περιγρ�φει α9τ. (κρι
0ς π�= θ�λει (π�= τ�6 5καναν /ντ�πωσιν, u 5πρε-
πε ν. διασ-σOη τ3ς πληρ�φ�ρ)ες), �ωρ3ς ν. πρ�σθ�τOη τ)π�τε δικ: τ�υ µ< πλ;ρη σε-

ασµ? στ3ς πηγ�ς τ�υ (στ� M�6σα τ�υ).
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OJ µετακιν@σεις τ<ν θε<ν

T3ς µετακιν;σεις π�= περιγρ�φ�νται στ�ν �Iλι�δα, τ3ς διακρ)ν�υµε σ< δ�� κατη-
γ�ρ)ες: στ3ς µετακιν;σεις τ0ν θνητ0ν κα3 στ3ς µετακιν;σεις τ0ν θε0ν. MOσ�ν (φ�ρ>
στ3ς πρ0τες, α9τ<ς γ)ν�νται µ< τ�=ς γνωστ��ς, Uδι�υς (ν. τ3ς �ιλιετ3ες κα3 �@κε)�υς
στ�=ς (νθρ-π�υς τρ:π�υς. MOσ�ν (φ�ρ> στ3ς µετακιν;σεις τ0ν θε0ν Hµως, α9τ<ς
γ)ν�νται µ< /ντελ0ς διαφ�ρετικ�=ς τρ:π�υς. oAς π�ρ�υµε Hµως τ. πρ�γµατα (π? τ�ν
(ρ�� Eεκιν0ντας (π? τ3ς µετακιν;σεις τ0ν θνητ0ν.

«!Aφ� bλ�ι συγκεντρMθηκαν, κ%θε Xµ%δα Zπ� τ�ς διαταγGς τ-ν >ρ.ηγ-ν της, �F
Tρ-ες πρ�.Mρησαν µG κραυγGς κα� π%ταγ� σ7ν τ7 π�υλι%, bπως >κρι`-ς µπρ�στ7
>π� τ�ν �[ραν� �F κλαγγGς τ-ν γεραν-ν )ε.Nν�νται... OF !A.αι�� _στ�σ� )εκιν�σαν
σιωπηλ� , µG τ9ν =πιθυµ α π-ς ν7 παραστ:κεται X 0νας στ�ν mλλ�ν. Kι bπως φυσO X
ν�τιOς στ�ς κ�ρυφGς τ-ν `�υν-ν κι HπλMνεται κατα.νι7 δυσ%ρεστη στ�Kς `�σκ�Nς,
γι7 τ�Kς κλ:φτες bµως καλNτερη κι >π� τ9 νNκτα, κι �F mνθρωπ�ι τ�τε µπ�ρ�ν ν7
δ�ν τ�σ� µακρυ%, bσ� πετOνε τ9ν π:τρα, 8τσι >κρι`-ς κ%τω >π� τ7 π�δια τ�υς στ�ν
=ρ.�µ� τ�υς, σηκων�ταν πυκν� σNννεφ� σκ�νης. Π�λK γρEγ�ρα δG περν�σαν >π�
τ9ν πεδι%δα» (�Iλ. Γ 1-15).

Or Tρ0ες λ�ιπ?ν Eε��θηκαν µ< κραυγ<ς κα3 π�ταγ� σ.ν τ. π�υλι�. Πρ:κειται γι.
µι. π�λ= lρα)α, (κρι
L κα3 nπλL περιγραφ� τ�6 τρ:π�υ µ< τ?ν Aπ�B� Eεκ)νησαν �r
Tρ0ες. MOσ�ν (φ�ρ> στ�=ς �A�αι��ς, C περιγραφ� ε4ναι (κ:µα καλ�τερη: Hταν nπλ--
νεται κατα�νι�, �r Vνθρωπ�ι µπ�ρ�6ν ν. δ�6ν τ:σ� µακρυ�, Hσ� πετ>νε τ�ν π�τρα.
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K�τω δ< (π? τ. π:δια τ�υς σηκων:ταν πυκν? σ�ννεφ� σκ:νης. �Aπ�λ�τως ρεαλιστικ?
κι α9τ:. M< δυ:-τρεBς παρ�µ�ι-σεις A oOµηρ�ς 5�ει περιγρ�ψει σαφ0ς α9τ� τ�ν µε-
τακ)νηση τ0ν δ�� στρατευµ�των, C Aπ�)α kταν µι. nπλL κα3 συνηθισµ�νη (νθρ--
πινη µετακ)νηση, Hπως ε4ναι κι Hλες �r Vλλες µετακιν;σεις τ0ν θνητ0ν στ�ν �Iλι�δα.
oAς δ�6µε µερικ. παραδε)γµατα (κ:µη:

«EYπε bµως στ�Kς mντρες τ�υ ν7 ^:ψ�υν τ’ mλ�γα στ� �ρµα τ�υ, κα� =κε/ν�ι Zπ%-
κ�υσαν µG πρ�θυµ α. ,O Πρ αµ�ς >ν:`ηκε πρ-τ�ς κα� π<ρε στ7 .:ρια τ�υ τ7 .αλι-
ν%ρια, >ν:`ηκε δG π%νω στ� περ λαµπρ� �ρµα τ�υ κι X !AντEνωρ κα� κ%θισε δ πλα
τ�υ. ,ΩδEγησαν τ7 γ�ργ�π�δαρα mλ�γ% τ�υς µ:σα >π� τ�ς ΣκαιGς πNλες κα� `γ<καν
στ�ν κ%µπ�. ?Oταν 8φτασαν στ�ς συγκεντρωµ:νες στρατι:ς, >φ� κατ:`ηκαν >π� τ�
FππEλατ� �ρµα στ9 γ< π�K τρ:φει bλα τ7 πλ%σµατα, περπ%τησαν γι7 λ γ� >ν%µεσα
στ�Kς Tρ-ες κα� τ�Kς !A.αι�Nς» (�Iλ. Γ 259-267).

�Eδ0 5��υµε �ρµα, Vλ�γα κα3 �αλιν�ρια. Mι. τυπικ� µετακ)νηση θνητ0ν. Kι (φ�6
5φτασαν, κατ�
ηκαν (π? τ? �ρµα κι /πLγαν µ< τ. π:δια.

Στ? Ω 181 5��υµε π�λι �ρµα, (λλ. α9τ� τ�ν φ�ρ. συρ:µεν� (π? Cµι:ν�υς: «... θ7
διευθNνgη τ�Kς Jµι�ν�υς κα� τ9ν καλλ τρ�.η �µα)α»..

MEνα τελευταB� παρ�δειγµα τ-ρα µι>ς θαλ�σσιας µετακιν;σεως θνητ0ν: «�Hρθαν
µG τ7 θαλασσ�δρ�µα πλ�/α» (�Iλ. Γ 240).

�H /πιλ�γ� α9τ0ν τ0ν παραδειγµ�των 5γινε σ�εδ?ν τυ�αBα, µ< µ:ν� σκ�π? ν. δ--
σ�υν µι. ε@κ:να γι. τ?ν τρ:π� µ< τ?ν Aπ�B� /γ)ν�ντ� �r µετακιν;σεις τ0ν θνητ0ν. M<
τ. π:δια, µ< �ρµατα, µ< Vλ�γα u Cµι:ν�υς, µ< πλ�Bα.

∆<ν �ρει�1εται ν. σταθ�6µε περισσ:τερ� σ’ α9τ:, γιατ3 /κεBν� π�= 5�ει περισ-
σ:τερ� /νδιαφ�ρ�ν κα3 πρ�EενεB κατ�πληEη ε4ναι A τρ:π�ς π�= /γ)ν�ντ� �r µε-
τακιν;σεις τ0ν θε0ν. T. πρ�γµατα σ’ α9τ<ς τ3ς περιπτ-σεις ε4ναι π�λ= διαφ�-
ρετικ�. Or θε�3 δ<ν περπατ�6σαν, δ<ν /π;γαιναν µ< �ρµατα π�νω στ�ν γL, (λλ.
πηδ�6σαν (π? τ?ν oOλυµπ� u πετ*Bσαν.

)Iπτ�µενα eρµατα

�H Θ�τις, π�= kταν C σπ�υδαι:τερη (π? τ3ς πεν;ντα (θ�νατες Nηρη)δες, κ:ρη τ�6
Nηρ�α, µητ�ρα τ�6 �A�ιλλ�α, kταν «(ργυρ:π�δη» [Rργυρ@πε[α] (�Iλ. A 538). �H λ�-
Eη «(ργυρ:π�δη» πρ�πει ν. ε4�ε µεγ�λη σηµασ)α, γιατ3 /παναλαµ
�νεται κα3 σ<
Vλλα /δ�φια τLς �Iλι�δ�ς, Hταν A MOµηρ�ς (ναφ�ρεται στ�ν συγκεκριµ�νη θε. κι
Uσως ν. 5�Oη κ�π�ια σ��ση µ< τ3ς µετακιν;σεις της, �r Aπ�Bες γ)ν�νταν πηδ0ντας:
«Π<δηVε κ%τω >π� τ�ν φηµισµ:ν� qOλυµπ�» (�Iλ. Σ 616). «ΠηδQντας κατ:`ηκε >π�
τ�ς κ�ρυφGς τ� !OλNµπ�υ» (�Iλ. Ω 121). «Π<δηVε στ7 ̀ %θη τ<ς θ%λασσας, >π� τ�ς πλα-
γιGς τ� >στραφτερ� !OλNµπ�υ» (�Iλ. A 532).

M�σα στ� θ�λασσα π;δαγε κα3 C �Iρις, C Aπ�)α δ<ν kταν (ργυρ:π�δη Hπως C Θ�-
τις, (λλ. «>νεµ�π�δαρη κα� γρEγ�ρη» (�Iλ. Ω 95). �H �Iρις, Hπως κι A �EρµLς, kταν
(γγελιαφ:ρ�ς κυρ)ως τ�6 ∆ι?ς κα3 τLς MHρας. T. κλασικ. �ρ:νια τ�ν παρ)σταναν
φτερωτ;, συµ
:λι1ε γενικ-τερα τ?ν σ�νδεσµ� (ν�µεσα στ?ν �9ραν? κα3 τ�ν γL· κι
α9τ:ς, /κτιµ0, Hτι kταν A λ:γ�ς π�= συµ
:λι1ε κα3 τ? �9ρ�νι� τ:E�.. «!Aν%µεσα >π�
τ9 Σαµ�θρt%κη κα� τ9ν τρα.ει7 qIµ`ρ� πEδη)ε µ:σα στ� µαρ� π:λαγ�ς... Bρ<κε τ9ν
Θ:τιδα στ9 `αθει7 σπηλι%...». TLς ε4πε, Hτι τ�ν 1ητ�ει A Zε�ς, κα3 Eεκ)νησαν κι �r
δυ? µα1), γι. ν. π>νε ν. τ?ν συναντ;σ�υν. «Γρ� τ�υς τ� κµα τ<ς θ%λασσας πα-
ραµ:ρι^ε κι bπως >ν:`ηκαν στ9ν >κτE, )εκ νησαν µG Xρµ9 κατ7 τ�ν �[ραν� κα�
`ρ<καν τ�ν γυι� τ� Kρ�ν�υ, π�K bλα τ7 `λ:πει, κα� γρ� τ�υ κ%θ�νταν µα^εµ:ν�ι
bλ�ι �F mλλ�ι µακ%ρι�ι θε� , π�K ^�ν αIMνια» (�Iλ. Ω 77-92).
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∆ηλαδ; /δ0 δ<ν 5��υµε πηδ;µατα µ:ν� (π? τ?ν oOλυµπ� πρ?ς τ� θ�λασσα,
πρ>γµα τ? Aπ�B� θ. µπ�ρ��σαµε Uσως ν. θεωρ;σ�υµε φυσικ:, (λλ. κι (π? τ�
θ�λασσα πρ?ς τ?ν �9ραν:. oO�ι πρ?ς τ?ν oOλυµπ� (τ? Iρ�ς), (λλ. πρ?ς τ?ν
�9ραν:. Λ)γ� πι? κ�τω Hµως (π? α9τ? τ? /δ�φι�, µ:λις A Zε=ς (ντικρ�1ει τ�ν
Θ�τιδα π�= φθ�νει, τLς λ�ει: «�Hρθες στ�ν qOλυµπ�, θε7 Θ:τιδα» (�Iλ. Ω 104).
M. A MOµηρ�ς µ>ς ε4πε, Hτι �r θε<ς Eεκ)νησαν κατ. τ?ν �9ραν:, I�ι κατ. τ?ν
oOλυµπ�. �εκ)νησαν κατ. τ?ν �9ραν:, (λλ. 5φτασαν στ?ν oOλυµπ�. oAς µ�ν Eε-
φ�γ�υµε Hµως (π? τ? θ�µα µας. T? π�6 µπ�ρεB ν. kταν A oOλυµπ�ς, θ. τ? /Eε-
τ�σ�υµε παρακ�τω.

�O MOµηρ�ς λ�ιπ:ν, A Aπ�B�ς µ>ς 5�ει συνηθ)σει σ< Vφθ�νες κα3 λεπτ�µερεBς περι-
γραφ�ς, Hταν (ναφ�ρεται σ< θνητ�=ς /δ0, π�= µ>ς παρ�υσι�1ει δ�� θε<ς ν. πηδ�6ν
(π? τ�ν θ�λασσα στ?ν �9ραν:, δ<ν µ>ς λ�ει τ)π�τα. �Aπλ0ς Hτι Eεκ)νησαν µ< Aρµ;.
Π�6 ε4ναι �r lραBες περιγραφ�ς, π�= µ>ς 5�ει συνηθ)σει γι. τ�=ς θνητ��ς; T�6 δ)-
δεται µ)α θαυµ�σια ε9καιρ)α ν. περιγρ�ψOη «µ< τ�ν πλ��σια φαντασ)α τ�υ» τ3ς θε<ς
σ’ α9τ? τ? /κπληκτικ? �λµα, (λλ. δ<ν τ? κ�νει. Θ. µπ�ρ�6σε γι. παρ�δειγµα ν.
κ�νOη τ�ν παρ�µ�)ωση, Hτι πετ��θηκαν �r θε<ς Hπως πετ�γεται τ’ (γρ)µι κα3 
�υτ�-
ει τ? θ6µα τ�υ, u Hπως πετ�γεται τ? 
�λ�ς (π? τ. ��ρια δυνατ�6 τ�E:τη κ.τ.λ. Θ. µπ�-
ρ�6σε ν. µ>ς περιγρ�ψOη, π0ς (νεµ)1ανε τ. µαλλι� τ�υς u �r φ�ρεσι�ς τ�υς, Hπως τ3ς
φ�σαγε A (�ρας κα3 Vλλα π�λλ�. Γιατ3 Hµως MOµηρ�ς στερεB (π? τ?ν (ναγν-στη τ�ν
περιγραφ� µι>ς π�ρα π�λ= lρα)ας ε@κ:νας; �H (π�ντησις ε4ναι, Hτι A π�ιητ�ς δ<ν
5�ει καµµ)α σ��σι µ< τ? συγκεκριµ�ν� �λµα π�= περιγρ�φει. T3ς περιπ�τειες τ0ν
θνητ0ν τ3ς περιγρ�φει µ< /Eαιρετικ<ς λεπτ�µ�ρειες κα3 
�ηθ�ει τ?ν (ναγν-στη µ<
πλLθ�ς παρ�µ�ι-σεων. Σ’ α9τ. Hµως π�= δ<ν (ναφ�ρ�νται στ�ν /π��; τ�υ, ε4ναι
π�λ= πρ�σεκτικ?ς κα3 φειδωλ?ς σ< περιγραφ<ς κα3 παρ�µ�ι-σεις κα3 γι. H,τι γρ�-
φει ε4ναι π�λ= σ)γ�υρ�ς κι /π3 πλ��ν 5�ει λ:γ� π�= τ? (ναφ�ρει.

Στ� �αψhωδ)α E (ναφ�ρεται, Hτι C �Aφρ�δ)τη �ρει�στηκε ν‘ (νε
OL στ?ν oOλυµπ�
(π? τ? πεδ)� τLς µ��ης π�= εNρ)σκετ�. �EκεB κ�ντ�, «στ� >ριστερ� µ:ρ�ς τ<ς µ%.ης,
`ρ<κε καθισµ:ν� τ�ν qAρη, X Xπ�/�ς εY.ε τ�Kς γρEγ�ρ�υς dππ�υς περικυκλωµ:ν�υς
>π� cµ .λη. – !Aγαπητ: µ�υ >δελφ:, φρ�ντισε γι7 µ:να κα� δ-σε µ�υ τ�Kς dππ�υς σ�υ,
γι7 ν7 8ρθω στ�ν qOλυµπ�, bπ�υ εYναι J κατ�ικ α τ-ν θε-ν... qEτσι εYπε, >µ:σως δG
σ’ α[τ9ν X qAρης 8δωσε τ7 .ρυσ�στ:φανα mλ�γα, =κε νη δG >ν:`αινε στ� δ φρ� λυ-
πηµ:νη στ9ν καρδι% της κα� κ�ντ7 σ’ α[τ9ν >ν:`αινε κα� J �Iρις κι 8πιανε µG τ7 .:-
ρια της τ7 Jν α, .τNπησε δG τ�Kς dππ�υς µG τ� µαστ γι�, γι7 ν7 τρ:.�υν· κι =κε/ν�ι µG
µεγ%λη πρ�θυµ α πετ�σαν [πετ=σθην]. !Aµ:σως δG 8πειτα 8φτασαν στ9ν κατ�ικ α
τ-ν θε-ν, στ�ν >π�τ�µ� qOλυµπ�. !Eκε/ σταµ%τησε τ�Kς dππ�υς J >νεµ�π�δαρη κα�
γρEγ�ρη �Iρις, λNν�ντ%ς τ�υς >π� τ� �ρµα. qE`αλε δG µπρ�στ% τ�υς Hµ`ρ�σ α τρ�φ9»
(�Iλ. E 355-369).

Π�6 ν. πρωτ�σταθ�6µε σ’ α9τ�ν τ�ν /κπληκτικ� (ναφ�ρ�; Kατ’ (ρ�.ς 
λ�π�υµε,
Hτι κα3 �r θε�3 ε4�αν (ν�γκη (π? µεταφ�ρ. κι /πιπλ��ν /�ρει�1�ντ� κ�π�ι� µ�σ�ν,
πρ�κειµ�ν�υ ν. µετα
�6ν (π? τ? iνα µ�ρ�ς στ? Vλλ�. Θ. µπ�ρ�6σε ν. Nπ�θ�σOη κα-
νε)ς, Hτι, /φ’ Hσ�ν kσαν θε�), θ. (ρκ�6σε ν. τ? θελ;σ�υν, γι. ν. µετα
�6ν κ�π�υ.
Θ. µπ�ρ�6σαν ν. κ�ν�υν iνα θα6µα. �O MOµηρ�ς Hµως ε4ναι κατηγ�ρηµατικ:ς: Xρει-
�1�νται �ρµα µ< �ππ�υς. «∆-σε µ�υ τ�Kς dππ�υς», λ�ει C �Aφρ�δ)τη, �r Aπ�B�ι θ. µπ�-
ρ�6σαν ν. π>νε γρ;γ�ρα, Uσως π�λ= γρ;γ�ρα, I�ι Hµως πετ0ντας. oAν θεωρηθ�6ν
φαντασι-σεις, τ:τε πρ:κειται γι. (ρρωστηµ�νες φαντασι-σεις. E4ναι δ�σκ�λ� ν.
φαντασθ�6µε Vνθρωπ� τLς /π��Lς τ0ν Tρωικ0ν, �ιλι�δες �ρ:νια πρ)ν, ν. φαντ�1ε-
ται τ? ταE)δι Tρ�)α - oOλυµπ�ς (π? (�ρ�ς. oAν π�λι C φαντασ)α τ�υ kταν τ:σ� 1ω-
ηρ;, γιατ) δ<ν τ�ν /πεκτε)νει, vστε ν. περιγρ�ψOη κι Vλλες λεπτ�µ�ρειες τ�6 ταEι-
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δι�6: π0ς φ�σαγε A (�ρας /κεB /π�νω, Vν συν�ντησαν π�υ-
λι�, π:σ� ψηλ. � κ�ντ� περν�6σαν (π? τ3ς κ�ρυφ<ς κα3
Vλλα π�λλ�.

�Aλλ. δ<ν ε4ναι µ:ν� α9τ:. Or �ππ�ι kσαν περικυ-
κλωµ�ν�ι (π? Aµ)�λη. Kα3 σ< Vλλες µετακιν;σεις θε0ν
A MOµηρ�ς δ<ν Eε�ν�ει ν. µ>ς /πισηµ�νOη, Hτι �r �ππ�ι
πρ3ν τ�ν (π�γε)ωσ; τ�υς σκεπ�1�νται µ< Pµ)�λη. oAν
�r �ππ�ι π�= περιγρ�φ�νται /δ0 ε4ναι τ. συµπαθL τε-
τρ�π�δα, µπ�ρεB καµµι. φ�ρ�, Hταν τρ���υν, ν. ση-
κ-ν�υν σκ:νη, Aπ:τε δικαι�λ�γεBται τ? «περικυκλω-
µ:ν�ι >π� cµ .λη», (λλ. ν. σηκ-νεται σκ:νη πρ3ν �r
�ππ�ι Eεκιν;σ�υν, α9τ? ε4ναι (διαν:ητ�.

Mι. Vλλη παρατ;ρησις, π�= θ. µπ�ρ��σαµε ν. κ�ν�υµε
/δ0, ε4ναι Hτι τ? �ρµα δ<ν τ? AδηγεB C �Aφρ�δ)τη (λλ. C (νε-
µ�π:δαρη �Iρις, Aπ:τε συµπερα)ν�υµε, Hτι δ<ν µπ�ρ�6σαν
Hλ�ι �r θε�3 ν. �ειρ)1ωνται τ. �ρµατ� τ�υς, (λλ. σ< lρι-
σµ�νες περιπτ-σεις /�ρει�1�ντ� κι /Eειδικευµ�ν� �ειριστ;.

�Aφ�6 λ�ιπ?ν �r �ππ�ι π�ταEαν, 5φτασαν στ?ν oOλυµπ�.
Γιατ3 E��ασε �ραγε ν. µ>ς πOL A MOµηρ�ς, Vν πρ�σγει-θη-
καν πρ0τα; �H δ<ν µ>ς τ? λ�ει, γιατ3 /κεB π�= ε4ναι A oOλυ-
µπ�ς, Hταν φτ�νOης, δ<ν �ρει�1εσαι πρ�σγε)ωση;

Σταµ�τησε λ�ιπ:ν, µ:λις 5φτασε στ?ν oOλυµπ�, τ�=ς
�ππ�υς C �Iρις κα3 τ�=ς 5δωσε τ�ν θεϊκ� τρ�φ;, τ�ν >µ`ρ�σ α. Θ. µπ�ρ�6σε ν. Nπ�-
θ�σOη κανε)ς, Hτι �r �ππ�ι κ�υρ�στηκαν κα3 πε)νασαν µετ. τ? /να�ρι� ταE)δι τ�υς.
�Aλλ. δ<ν τ�=ς τ�ισε σαν? u τ�=ς Vφησε ν. 
�σκ;σ�υν. T�=ς 5δωσε (µ
ρ�σ)α. Kα3
σ< Vλλα σηµεBα τLς �Iλι�δ�ς δ<ν Eε�ν�ει A π�ιητ�ς ν. µ>ς /πισηµα)νOη, Hτι µετ. τ? τα-
E)δι /δ:θη στ�=ς �ππ�υς (µ
ρ�σ)α (�Iλ. Θ 435, �Iλ. E 776 κ.τλ.). A9τ? µ>ς κ�νει ν. Nπ�-
θ�σ�υµε, Hτι πρ:κειται µ>λλ�ν γι. (νεφ�διασµ? τ�6 σκ�φ�υς. �H λ�Eις >µ`ρ�σ α �ρη-
σιµ�π�ιεBται κα3 µ< π�λλ<ς Vλλες σηµασ)ες στ?ν MOµηρ�, Hπως: >µ`ρ�σι�ς nπν�ς (�Iλ.
B 19), >µ`ρ�σια 5νειρα (�Iλ. B 57), >µ`ρ�σ α νN) (B 57, K 41, Ω 363 κ.τλ.), γι. κ�θε τι
π�= (ν;κει στ�=ς θε�=ς [µαλλι. (�Iλ. A 529), /νδ�µατα (�Iλ. � 177), π�διλα (�Iλ. Ω 340)
κ.τλ.], 5λαι�ν (�Iλ. � 171, Ψ 186), καλλυντικ? (�Iλ. H 171, �Iλ. 191), (ντισηπτικ? (�Iλ. Π
670) κ.τλ. M< (µ
ρ�σ)α /τρ�φ�ντ� κι �r θε�), τ�ν Aπ�)α /πρ�µηθε�ετ� A Zε=ς (π? τ3ς
τρEρωνες πελει%δες (τ. Vγρια περιστ�ρια) (�Oδ. M 60-63), δηλαδ� πρ�µ;θεια (π?
(�ρ�ς. Kι /δ0 π�λιν @σ��ει C παρατ;ρησις, Hτι (νεE�ρτητα τLς �ρ;σεως π�= 5καναν
�r θε�3 τLς (µ
ρ�σ)ας, π�τ< δ<ν 5πιασε στ. ��ρια τ�υ (µ
ρ�σ)α κ�π�ι�ς θνητ:ς.

«Πετ*Bσα bλη µ:ρα», λ�ει A MHφαιστ�ς στ? A 592. T?ν ε4�ε πι�σει (π? τ? π:δι A
Zε=ς κα3 τ?ν ε4�ε /κσφενδ�ν)σει 5Eω (π? τ. θεϊκ. (ν�κτ�ρα (�Iλ. A 591). A9τ?
σηµα)νει, Hτι µ< τ?ν ν:µ� τLς /λευθ�ρας πτ-σεως µ�σα σ< λ)γα δευτερ:λεπτα θ.
ε4�ε φτ�σει στ�=ς πρ:π�δες τ�6 �Oλ�µπ�υ. Kι Hµως A oHφαιστ�ς πετ�6σε Hλη µ�-
ρα κα3 τελικ�,  «bταν X �λι�ς 8δυσε, 8πεσε µισ�πεθαµ:ν�ς στ9ν Λ<µν�» (�Iλ. 594).

Στ�ν (ναφ�ρ. γι. τ?ν MHφαιστ� δ<ν περιγρ�φεται κ�π�ι�ς /E�πλισµ:ς. MOταν
Hµως γ)νεται λ:γ�ς γι. τ?ν �EρµL, εUµαστε πι? τυ�ερ�), γιατ3 A π�ιητ�ς µ>ς περι-
γρ�φει λιτ�, Hπως π�ντα Hταν (ναφ�ρεται στ�=ς θε�=ς µ�ν, σαφ0ς Hµως τ?ν /E�-
πλισµ: τ�υ στ? Ω 340-345, Hπ�υ A Zε=ς λ�ει στ?ν �EρµL ν. π�Oη στ�ν Tρ�)α. «∆Gν πα-
ρ%κ�υσε X γρEγ�ρ�ς >γγελιαφ�ρ�ς. !Aµ:σως 8πειτα 8δεσε κ%τω >π� τ7 π�δια τ�υ
_ρα/α π:διλα, >µ`ρ�σια, .ρυσO, π�K τ�ν 8φερναν κα� στ9ν Zγρ9 θ%λασσα κα� στ9ν
>π:ραντη )ηρ7 σ7ν τ9ν πν�9 τ� >ν:µ�υ. Π<ρε δG τ9ν �%`δ�, µG τ9ν Xπ� α θ:λγει
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τ7 µ%τια τ-ν >νθρMπων, bσων θ:λει, mλλ�υς δG π%λι >π� τ�ν
nπν� τ�Kς )υπνO. A[τ9 δG κρατ-ντας πετ*Bσε.»

M< τ�ν ��
δ� τ�6 �Eρµ�6 θ. (σ��ληθ�6µε σ< Eε�ωριστ?
Vρθρ�, π�= θ. δηµ�σιευθOL σ< πρ�σε�<ς τε6��ς τ�6 «∆αυ-
λ�6». Πρ?ς τ? παρ?ν Vς δ�6µε τ�ν µετακ)νησι τ�6 θε�6, C
Aπ�)α δ<ν (πετ�λεσε /Eα)ρεσι τ�6 καν:να, 5γινε κι α9τ�
πετ0ντας, (λλ. �ρει�σθηκε πρ0τα ν. φ�ρ�σOη τ?ν /E�πλισµ:
τ�υ, π�= kταν �ρυσ> (µ
ρ:σια π�διλα, π�= τ?ν 5φερναν κα3
στ�ν θ�λασσα κα3 στ�ν Eηρ�. ∆<ν θ. πρωτ�τυπ;σ�υµε, Vν
κ�ν�υµε π�λι τ�ν παρατ;ρηση, Hτι, παρ’ Hλ� π�= A �EρµLς
kταν θε:ς, τ�6 �ρεια1:ταν κι α9τ�6 κ�π�ι�ς /E�πλισµ?ς γι.
ν. πετ�EOη· τ. π�διλα.

Στ? 0 78-83 (ναφ�ρεται Hτι κι C θε. MHρα /π�ταEε [δι=πτα-
τ*] (π? τ? Iρ�ς oIδη στ?ν oOλυµπ�. �EE�πλισµ?ς τLς πτ;σε-
ως δ<ν περιγρ�φεται, (λλ. στ? � 298-299 τLς λ�ει A Zε�ς:
«?Hρα, τ  =πιθυµε/ς κα� στ�ν qOλυµπ� φθ%νεις; ∆Gν ̀ ρ σκ�νται
=δ- �F dππ�ι κα� τ� �ρµα, π%νω στ7 Xπ�/α θ7 >νε g̀<ς». ∆ηλα-
δ;, Hταν A Zε=ς δ<ν ε4δε τ? �ρµα, (π:ρησε π0ς θ. γιν:ταν C
µετακ)νησις. �O MOµηρ�ς /δ0 δηλαδ� θ�λει ν. µ>ς /πισηµ�νOη,
Hτι (κ:µα κι A Zε�ς, A πατ�ρας τ0ν θε0ν κα3 τ0ν (νθρ-πων κα3 C σ�1υγ:ς τ�υ C MHρα
δ<ν µπ�ρ�6σαν ν. µετακινηθ�6ν �ωρ3ς τ? �ρµα τ�υς. Στ? � 225-230, Hπ�υ περιγρ�φε-
ται rπτ�µεν� ταE)δι τLς MHρας, διευκριν)1εται Hτι «δGν mγγι^ε τ9ν γ< µG τ7 π�δια της».

�Aπ? H,τι φα)νεται �r �ππ�ι τ0ν nρµ�των τ0ν θε0ν δ<ν καλ�πτ�νται µ< Aµ)�λη µ:-
ν� πρ3ν τ�ν (π�γε)ωσι (λλ. κα3 κατ. τ�ν πρ�σγε)ωσ) τ�υς, γιατ3 στ? E 769 �r �ππ�ι
π�= µετ�φεραν τ�ν MHρα, «µG πρ�θυµ α =πετ�σαν [πετ=σθην] µετα)K τ<ς γ<ς κα� τ�
8ναστρ�υ �[ραν�, bση δG 8κταση στ�ν >:ρα ̀ λ:πει µG τ7 µ%τια τ�υ κ%π�ι�ς mνδρας
π�K κ%θεται σG σκ�πι%, mν 8.gη στρ:ψgη τ� `λ:µµα τ�υ στ�ν �kν�πα π�ντ�, τ�σ� µε-
γ%λα πηδEµατα κ%ν�υν �F dππ�ι τ-ν θε-ν, π�K .λιµιντρ ^�υν δυνατ%. !Aλλ7 bταν πλ:-
�ν 8φτασαν... >φ� τ�Kς 8λυσε >π� τ� �ρµα, 8ρρι)ε γρ� τ�υς π�λK Xµ .λη, X Σιµ�-
εις δG τ�Kς 8`αλε >µ`ρ�σ α, γι7 ν7 ̀ �σκ�υν» (�Iλ. E 768-777). �Eδ0 /κτ?ς (π? τ�ν Aµ)-
�λη, π�= παρατηρεBται κα3 κατ. τ�ν πρ�σγε)ωση κα3 τ�ν (µ
ρ�σ)α π�= π�λι 5φα-
γαν �r �ππ�ι µετ. (π? ταE)δι, /νδιαφ�ρ�υσα φα)νεται κα3 C περιγραφ� τ0ν π�λ= µε-
γ�λων πηδηµ�των τ0ν �ππων, �r Aπ�B�ι, σηµειωτ��ν, �λιµιντρ)1�υν δυνατ�. ∆ηλαδ�
τ. �ρµατα τ0ν θε0ν κ�ν�υν θ:ρυ
�, πετ>νε π�λ= µακρυ�, π>νε κι 5ρ��νται πρ?ς
κα3 (π? τ?ν �9ραν:, κατ. τ�ν (π�γε)ωσι κα3 πρ�σγε)ωσ) τ�υς σηκ-ν�υν σκ:νη, µετ.
τ? ταE)δι �ρει�1�νται (νεφ�διασµ? κι /π3 πλ��ν σ< ~ρισµ�νες περιπτ-σεις περιγρ�-
φ�νται ε@δικ�3 �ειριστ<ς (π.�. �Iρις) κι ε@δικ?ς /E�πλισµ:ς. �Eδ0 (ναφ�ρεται κι /Eει-
δικευµ�ν� πρ�σωπικ? γι. τ?ν (νεφ�διασµ? τ�6 �ρµατ�ς: A Σιµ:εις!

�O oAρης «>ν:`αινε µα^� µG τ7 ν:φη στ�ν >π:ραντ� �[ραν�, γρEγ�ρα δG 8φτανε
στ9ν κατ�ικ α τ-ν θε-ν» (�Iλ. E 867-868).

O}τε C θε. �Aθην. E�φευγε (π? τ?ν καν:να: Στ. T 351 κα3 P 545 «=πEδη)ε κ%τω
>π� τ�ν �[ραν�».

[Σ
 0π5µεν� τε)��ς: T� «τα��πλ�α» κα3 O «α+γ3ς» τ�) ∆ι!ς (λα(η-
>ερ;), Xπως περιγρ9φ�νται στ! gEπ�ς.]

;Iω:ννης Λ:[αρης
Mη�αν�λ:γ�ς µη�ανικ?ς E.M.Π.

�Aντισυνταγµατ�ρ�ης Tε�νικ�6 Σ-µατ�ς
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Στ?ν «∆αυλ?» (τε6��ς 229, σελ. 14633) δι�
ασα τ? /πιµεληθ<ν Nπ? τLς κ.
N�νσυ Mπ)σκα Vρθρ� µ< τ)τλ� «�αναανακαλNπτει τ�ν “αIθ:ρα” τ-ν >ρ.α -
ων J σNγ.ρ�νη ΦυσικE. – ∆ιαψεNσθηκε J “τερατ�λ�γ α” τ<ς Σ.ετικ�τητας».
Στ? Vρθρ� α9τ? παρ�υσι�1�υν τ3ς (π:ψεις τ�υς δ�� λαµπρ�3 MEλληνες φυ-
σικ�), A κ. �Aθ. Mανταφ��νης κα3 A κ. �Aντ. �Aγαθαγγελ)δης. T�6 τελευτα)-
�υ µ�λιστα C /ργασ)α δ<ν /γ�νετ� (π�δεκτ� πρ?ς (νακ�)νωση (π? Sλληνικ?
πανεπιστ;µι�!

E4ναι σ< Hλ�υς γνωστ:, Hτι A �Aινστ�ιν /νεργ0ν α9θαιρ�τως δ;λωσε στ3ς
(ρ�<ς τ�6 20�6 α@0να, Hτι «X αIθ:ρας τ-ν >ρ.α ων ,EλλEνων πρ:πει ν7 >π�ρ-
ριφθg< _ς περιττ9 >π�σκευ9 τ<ς Φυσικ<ς». oEκτ�τε δι�πραEε κα3 Vλλα σφ�λ-
µατα κα3 διετ�πωσε κα3 Vλλες α9θαιρεσ)ες, Hπως τ3ς περ3 σ�ετικ:τητ�ς θεω-
ρ)ες τ�υ, �r Aπ�Bες lδ;γησαν σ< (δι�E�δα τ� Φυσικ� τ�6 20�6 α@0να. oHδη
Hµως Vρ�ισαν ν. (κ��ωνται φων<ς διαµαρτυρ)ας κα3 ν. ρ)πτωνται λ)θ�ι
(ναθ�µατ�ς. MOλ� κα3 περισσ:τερ� καθ)σταται /πι
λητικ� C (ν�γκη πα-
ρ�υσ)ας κ�π�ι�υ «(δραν�6ς» µ�σ�υ (A αIθ9ρ τ0ν (ρ�α)ων �Eλλ;νων), τ?
Aπ�B� καταλαµ
�νει τ? κεν? µεταE= τLς �λης τ�6 Σ�µπαντ�ς, πρ�κειµ�ν�υ
ν. Sρµηνευθ�6ν πλεBστα Hσα (νεE;γητα τLς ΦυσικLς φαιν:µενα.

�O γρ�φων ε4�ε τ�ν τιµ� ν. παρ�υσι�σOη στ? «∆αυλ?» (τε6��ς 215, σελ.
13611) τ? /κ 400 σελ)δων σ�γγραµµα Sν?ς Vλλ�υ MEλληνα φυσικ�6, τ�6 κ.
Nα�=µ Γκ:σδα, µ< τ?ν τ)τλ� «�H Sνια)α K�σµ�θεωρ)α τ�6 Ψηφιδωτ�6
oOντ�ς», τ? Aπ�B� /Eεδ:θη τ? 1999 κα3 κυκλ�φ�ρεB µ< ISBN: 960-7809-52-1.
Στ? 
ι
λ)� α9τ? περιγρ�φεται /πακρι
0ς τ? /ν λ:γhω µ�σ�ν µ< τ� µ�ρφ� τ0ν
(πειρ�ελα�)στων θετικ0ν κα3 (ρνητικ0ν φ�ρτ)ων (ψηφ δων) τLς τ�Eεως τ0ν
0,157 � 10-28 cb κα3 κ
αντικ�6 µ;κ�υς στ�ν περι��� τ0ν ψηφ)δων Lo = 0,54 �

1054m, τ�π�θετηµ�νων /ναλλ.E στ? κ
αντικ? σ�στηµα. Πρ:κειται γι. µ)α
πλ;ρως συγκρ�τηµ�νη κα3 lλ�κληρωµ�νη θεωρ)α, C Aπ�)α πρ��κυψε �στε-
ρα (π? µακρ��ρ:νι� παραγωγικ? στ��ασµ? κα3 /παγωγικ? συλλ�γισµ? τ�6
συγγραφ�α κα3 π�ντα µ< 
�ση τ�=ς (π�δεδειγµ�ν�υς φυσικ�=ς ν:µ�υς κα3
τ. δεδ�µ�να τ0ν πειραµ�των. M< τ� θεωρ)α α9τ� /πιλ��νται Vλυτα µ��ρι
σ;µερα πρ�
λ;µατα τLς ΦυσικLς.

oHδη A συγγραφ�ας /E�δωσε κα3 iτερ� τ:µ�, στ?ν Aπ�B� (π�καλ�πτει τ.
Vδυτα τLς δ�µLς τ0ν πυρ;νων τ�6 (τ:µ�υ. �O γρ�φων παρακινεB τ�=ς /νδια-
φερ�µ�ν�υς γι. τ? θ�µα /πιστ;µ�νες, Hπως /πικ�ινων;σ�υν µεταE� τ�υς,
πρ�κειµ�ν�υ ν. πρ�
�λ�υν τ�ν /π3 α@0νες (γν�ηθεBσα Vπ�ψη τ0ν (ρ�α)ων
�Eλλ;νων περ3 «αIθ:ρ�ς», vστε ν. γ)νOη γνωστ� (π? MEλληνες κα3 π�λι κα3
ν. λ�µψOη πλ��ν παγκ�σµ)ως C /πιστηµ�νικ� (λ;θεια.

∆ρ Xρυσ@στ*µ*ς T[ηµ:κας
�Yφηγητ�ς A.Π.Θ.

)O «αNθ2ρ» τ(ς OAρ0α�ας )Eλληνικ(ς
Φυσικ(ς λ:νει τH >δι%�&δα τ(ς N%ας



,H Λ:σ`�ς εYναι τ� λ κν� τ<ς λυρικ<ς π�ιEσεως κα� X T:ρπανδρ�ς, X π�ιητ9ς τ-ν
«ν�µων», εYναι 0νας =κ τ-ν γεννητ�ρων της. ΣNµφωνα µ’ 0να µθ� X T:ρπανδρ�ς, «X
=):.ων Λ:σ`ι�ς ψ%λτης στ�Kς ):ν�υς µ:σα» (ΣαπφM), διδ%.θηκε τ9ν τ:.νη τ-ν
M�υσ-ν >π� τ9ν mδ�υσα λNρα τ� !Oρφ:ως, π�K µα^� µG τ9ν κεφαλ9 τ� �ρω�ς
εY.αν =κ`ρασθ< στ9ν Iδια τερη πατρ δα τ�υ qAντισσα µετ7 τ�ν διαµελισµ� τ�υ >π’
τ�ς Mαιν%δες. A[τ�ν τ�ν «=):.�ντα ψ%λτη» �γων ^�ντ� ν7 Zπερ`�ν κα� X Mηθυ-
µνα/�ς !Aρ ων, κα� J !Eρεσ α ΣαπφM, κα� X Mυτιληνα/�ς !Aλκα/�ς, X γεννEτ�ρας
τ<ς π�λιτικ<ς λυρικ<ς π�ιEσεως.

,O !Aλκα/�ς κατEγετ� >π� >ριστ�κρατικ� γ:ν�ς τ<ς MυτιλEνης· παρ:µεινε δG
ε[γεν9ς κα� >ριστ�κρ%της σ’ bλη τ�υ τ9 ^ωE. ,Yπ<ρ)ε σNγ.ρ�ν�ς τ<ς Σαπφ�ς κα�
τ� Πιττακ�, µετ7 τ-ν Xπ� ων >γων σθηκε σκληρ7 γι7 τ9ν >νατρ�π9 τ<ς τυραν-
ν ας: «=τυραννEθη δG J MυτιλEνη κατ7 τ�Kς .ρ�ν�υς τ�Nτ�υς Zπ� πλει�νων δι7 τ7ς
δι.�στασ ας...» (Στρ%`ων). qEλα`ε µ:ρ�ς κα� στ�ν π�λεµ� τ-ν Mυτιληνα ων κατ7 τ-ν
!Aθηνα ων γι7 τ� Σ γει�, bπ�υ δι:πρεψε X Πιττακ�ς κα� _ς >ρ.ιστρ%τηγ�ς κα� _ς
µα.ητEς, νικMντας κα� φ�νεN�ντας σG µ�ν�µα. α τ�ν >ρ.ηγ� τ-ν !Aθηνα ων κα�
cλυµπι�ν κη ΦρNνωνα!.. Mετ7 τ9ν λE)η τ� π�λ:µ�υ α[τ� τ9ν >ρ.9 τ<ς MυτιλE-
νης κατ:λα`ε X µετρι�παθ9ς Mυρσ λ�ς κα� µετ7 τ�ν ` αι� θ%νατ� τ�υ X Πιττακ�ς·
5.ι _ς τNρανν�ς >λλ’ _ς αIσυµνEτης ~τ�ι =κλεγµ:ν�ς mρ.�ντας γι7 κ%π�ι� .ρ�νικ�
δι%στηµα µG α[)ηµ:νες =)�υσ ες, bπως X Σ�λων. ,O !Aλκα/�ς κα� J Σαπφ� >ντιτ%-
.θηκαν τ�σ� στ�ν �ρπαγα τ<ς =)�υσ ας Mυρσ λ� bσ� κα� στ�ν παµψηφε� σ.εδ�ν
=κλεγ:ντα Πιττακ�, µ’ >π�τ:λεσµα τ�ς διαδ�.ικGς =)�ρ ες τ�υς =π� µακρ7 .ρ�νικ7 δια-
στEµατα.

,O !Aλκα/�ς, mν κα� κατ’ �[σ αν λειτ�υργ�ς τ� !Aπ�λλων�ς κα� τ-ν M�υσ-ν,
�[δ:π�τε 8παυσε ν7 Zπηρετg< τ�ν qAρη, bπως κα� X !Aρ. λ�.�ς. ,O !AθEναι�ς πα-
ρατηρε/, bτι J µ�υσικE τ�υ «=π’ >νδρε αν πρ�τρ�π9 fν» κι bτι X kδι�ς =σεµνNνετ� ν7
συστEνεται _ς π�λεµιστ9ς µOλλ�ν παρ7 _ς π�ιητEς, σ7ν τ�ν AIσ.Nλ�. EYναι >)ι�-
παρατEρητ�, bτι «κα τ�ι �ρµ�ττε τ9ν �Iκ αν πλEρη εYναι µOλ�ν µ�υσικ-ν cργ%νων»,
X kδι�ς X π�ιητ9ς µOς τ9ν περιγρ%φει _ς ])<ς: «µαρµα ρει (= λαµπ�κ�πO) µ:γας δ�-
µ�ς .%λκuω· πOσα δ’ qAρει κεκ�σµηται στ:γη λ%µπραισι κυν αισι (= περικεφαλα/ες)...
θMρακες, >σπ δες..., .αλκ δικαι σπ%θαι...» (>π. 54). Kαυ.Oται =π σης bτι X >δελφ�ς
τ� !Aντιµεν δας ν κησε σG µ�ν�µα. α κα� θαν%τωσε πανNψηλ� ̀ %ρ`αρ� στ9ν !Aσ α.

,H π�λιτικ9 κα� X π�λεµ�ς τ�ν συγκιν�ν κα� τ�ν =µπν:�υν, γι’ α[τ� κα� δGν >π�υ-
σι%^ει >π� καµµι7 µ%.η 6 διαµ%.η... M:.ρι κα� µισθ�φ�ρ�ς 8φθασε ν7 καταταγg<,
5ντας =)�ριστ�ς στ9ν Akγυπτ� 6 τ9ν Bα`υλων α, =νu- �[δ:π�τε καταδ:.θηκε ν7
γρ%ψgη στ .� 8ναντι >µ�ι`<ς, πρOγµα π�K τ�ν διαφ�ρ ^ει παντελ-ς >π’ τ�ν Π νδα-
ρ�, τ� Xπ� �υ τ7 π�ιEµατα =γρ%φ�ντ� κατ�πιν παραγγελ ας. qAν κα� =µπαθ9ς κα�
mδικ�ς =ν �τε –Iδ ως bταν πρ�κειται περ� τ� Πιττακ�–, �[δ:π�τε >π�`%λλει τ9ν
σεµν�τητ% τ�υ κα� �[δ:π�τε Zπ�`ι`%^ει τ�ν π�ιητικ� τ�υ λ�γ� µG >ρ.ιλ�.ειες `ω-
µ�λ�. ες κα� π�ταπ�τητες. EYναι Zπερ`�λικ7 >νδρ�πρεπ9ς κα� εIλικριν9ς κα� δGν δι-
στ%^ει ν7 πg< α[τ7 π�K νιMθει. !Aπ�καλε/ λ�ιπ�ν τ�ν Πιττακ� «κακ�π%τριδα» κα� κα-
λε/ τ�Kς συµπατρι-τες τ�υ σG γλεντ�κ�πι, =πειδ9 «Mυρσ λ�ς κ%τθανε»!

OF �Iν�π�σ ες τ� π�ιητ� εYναι =) σ�υ σκανδαλMδεις µG τ7 Xµηρικ7 δε/πνα κα�

v. ;Aλκα)*ς

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY



γεNµατα. ,O !AθEναι�ς, `ασι^�µεν�ς στ�Kς στ .�υς τ�υ πρ�φαν-ς, 8κπληκτ�ς πα-
ρατηρε/, bτι «X π�ιητ9ς ��τ�ς εZρ σκεται π νων κατ7 πOσαν iραν κα� πOσαν περ -
στασιν», λησµ�νMντας bτι X λυρ%ρης, µιλMντας γι7 τ�ν ]αυτ� τ�υ, =κφρ%^ει τ7 αIσθE-
µατα κα� συναισθEµατα bλ�υ τ� κ�σµ�υ. Π�τG δGν θ7 µ%θ�υµε λ�ιπ�ν, mν X !Aλκα/�ς
fταν 5ντως λ%τρης τ� �kν�υ 6 mν >ν<κε σ’ α[τ�Kς π�K τ�ν τραγ�υδ�ν, .ωρ�ς ν7
τ�ν 8.�υν δ�κιµ%σει!.. «Π νωµεν» λ�ιπ�ν· «τ  τ�ν λN.ν�ν >µµ:ν�µεν» (>π. 96)· X �Yν�ς
>π�τελε/ «mριστ�ν φ%ρµακ�ν» (>π. 91) κα� «νικtO τ�σ� τ� κρN� bσ� κα� τ9ν ^:στη»
(>π. 90)· X «�Yν�ς <=στ > >νθρMπ�ισι δ �πτρ�ν (= καθρ:πτης)» >λλ7 κα� πατ:ρας
τ<ς >λEθειας: «�Yν�ς, � φ λε πα/, κα� >λ%θεια» (>π�σπ. 104 K´ 66)· γι’ α[τ�, φ λ�ι,
καλλιεργε/τε >µπ:λια: «M<δεν mλλ� φυτεNσgης πρ�τερ�ν δ:νδρι�ν >µπ:λuω»!

,O 8ρωτας τ� !Aλκα �υ πρ�ς τ9ν «I�πλ�κ�ν», mγνα, µελλι.�µειδ�ν (= παρθενικ9)
Σ%πφω» Zπ<ρ)ε >τελ:σφ�ρ�ς, >φ� «κEνtα (= =κε νη) λυσιµ:λης 8ρ�ς �[δ%µα π λ-
ναται (= πλησι%^ει)». Π-ς bµως ν7 «πλησι%σgη», >φ� �[δ:π�τε τ�λµησε ν7 τ<ς =κµυ-
στηρευθg< τ7 αIσθEµατ% τ�υ, καθ�ς X kδι�ς µOς πληρ�φ�ρε/; «Θ:λω τι Fε πην, >λλ7
µG αkδως κωλNει» (>π�σπ. 63). ,H ΣαπφM, _ς γνωστ�ν, δGν fταν µι7 κ�ιν9 θνητ9
>λλ7 J δ:κατη M�Nσα (Πλ%των)· mλλωστε α[τ�� �F δυ� συνδ:�νταν �Iκ�γενειακ%,
φιλικ7 κα� Iδε�λ�γικ%, πρ%γµατα π�K δGν ε[ν��ν τ9ν >ν%πτυ)η =ρωτικ-ν σ.:σε-
ων. Παρ:µειναν λ�ιπ�ν φ λ�ι σ’ bλη τ�υς τ9ν ^ωE...

,O !Aλκα/�ς λαµ`%νει τ7 θ:µατ% τ�υ >π� τ9ν π�λιτικ9 κα� κ�ινωνικ9 ̂ ω9 >λλ7 κι
>π� τ9ν φNση, τ<ς Xπ� ας τ�ς cµ�ρφιGς nµνησε τ�σ�, bσ� =)ιδαν κευσε τ�ς .αρGς τ<ς
5µ�ρφης ^ω<ς... T7 π�ιEµατ% τ�υ εYναι στασιωτικ7 (= =παναστατικ%), nµν�ι, σκ�-
λι7 (= τ� τραπε^ι�, τ<ς τ%`λας) κα� =ρωτικ%. T� 8ργ� τ�υ, π�K =κδ�θηκε >π� τ�Kς
!Aλε)ανδριν�Kς !Aρ σταρ.� κα� !Aριστ�φ%νη τ�ν Bυ^%ντι�, τα)ιν�µEθηκε µG `%ση
τ9ν θεµατ�λ�γ α τ-ν π�ιηµ%των σG δ:κα `ι`λ α, =κ τ-ν Xπ� ων τ� µεγαλNτερ� µ:-
ρ�ς 8.ει >π�λεσθ<. Xρησιµ�π�ιε/ bλων τ-ν εIδ-ν τ�ς στρ�φ:ς, πρ�τιµO bµως =κε νη,
π�K =κ τ� cν�µατ�ς τ�υ λ:γεται «>λκαϊκE». ,H γλ-σσα τ�υ, bπως κα� τ<ς Σαπφ�ς,
αI�λικ9 µG mφθ�ν�υς τ�πικισµ�Kς κα� τ� nφ�ς τ�υ >νδρικ� κα� Zψηλ�. !Aπ�φεNγει
τ7 γνωµικ%, >λλ7 .ρησιµ�π�ιε/ λαϊκGς =κφρ%σεις mλλ�τε τρα.ειGς κα� mλλ�τε Hπα-
λ:ς, >ν%λ�γα µG τ�ς περιστ%σεις, πρOγµα π�K τ� πρ�σµ:τρησε X ∆ι�νNσι�ς ,Aλικαρ-
νασσεNς, bταν .αρακτEρισε τ� nφ�ς τ�υ «δι%µεσ�ν», π�K θεωρε/ται τ� καλNτερ�
bλων.

,O π�ιητ9ς Zπ<ρ)ε Iδια τερα >γαπητ�ς στ9ν >ρ.αι�τητα, κα� στ�ν «Kαν�να» τ-ν
λυρικ-ν π�ιητ-ν κατ:.ει πρωτεN�υσα θ:ση. OF !Aθηνα/�ι =τ:ρπ�ντ� Zπερ`�λικ%,
>κ�Nγ�ντας τ7 π�ιEµατ% τ�υ στ7 συµπ�σια, =νu- παρ%λληλα κατα)ιωµ:ν�ι π�ιητGς
bπως X AIσ.Nλ�ς κι X !Aριστ�φ%νης παρuωδ�σαν τ�Kς στ .�υς τ�υ. ,H =π δραση τ�
!Aλκα �υ εYναι =µφαν9ς κα� στ�Kς µεταγενεστ:ρ�υς Θε�κριτ� κα� ,Oρ%τι�, �F Xπ�/�ι
µιµ�νται τ�ς καταπληκτικGς παρ�µ�ιMσεις κα� τ�ς θεσπ:σιες >λληγ�ρ ες τ�υ, bπως
=κε νη τ� καρα`ι�, π�K 0ρµαι� τ-ν >ν:µων γυρ�φ:ρνει στ� µ:σ� τ<ς φ�υρτ�υ-
νιασµ:νης θ%λασσας, π�K =)αλληγ�ρ�ν τ9ν ταλανι^�µενη >π’ τ�ς δι.�στασ ες πα-
τρ δα τ�υ: «∆Gν νιMθω κατ7 π� φυσ�ν �F mνεµ�ι· γιατ� τ� κµα µι7 >π� δ- κα� µι7
>π�κε/ κυλ%ει κα� µε/ς στ9 µ:ση τ�υ δεν�µαστε µG τ� καρ%`ι µας τ� µαρ�...» (>π�-
σπ. 30).

Σαρ:ντ*ς ΠAν

∆ΑΥΛaΣ/235, ’I��λι�ς 200115138



�O καθηγητ�ς τLς �Iστ�ρ)ας �Aπ. B. ∆ασκαλ�κης γρ�φει σ�ετικ0ς: «!Aπ� τ9ν
>πην< καταδ ω)ιν εY.�ν =)�ντωθ< bλ�ι �F παλαι�� σNντρ�φ�  τ�υ, bπως κα� τ7
περισσ�τερα µ:λη τ<ς mλλ�τε π�λυαριθµ�τ%της �Iκ�γενε ας τ-ν K�λ�κ�τρω-
να ων. ?Oπως λ:γει X kδι�ς εIς τ9ν διEγησ ν τ�υ, “>π� 36 πρωτ�ε)αδ:λφια µ�ν�
8 =γλNτωσαν, �F mλλ�ι =.%θησαν bλ�ι· δGν 8µεινε δι%σελ� εIς τ�ν MωριO, π�K ν7

KNριε Λ%µπρ�υ,
Στ� τε.�ς 231, M%ρτι�ς 2001, στ9ν σελ δα 14772 δηµ�σιεNεται =πιστ�λ9

τ� >ναγνMστη σας κ. Γεωργ �υ K�υρ%κ�υ µG θ:µα «,H σNγ.υση µετα)K
,Eλληνισµ� κα� Pωµι�σNνης κ%π�ιων Fεραρ.-ν µας». Θ7 ~θελα ν7 πρ�-
σφ:ρω τ� ])<ς σ.�λι� στ9ν =πιστ�λ9 τ� κ. K�υρ%κ�υ.

,H καλNτερη >ντιµετMπιση στ9ν cν�µασ α τ-ν ,EλλEνων _ς «Pωµι-ν» κα�
στ� bτι _ρισµ:ν�ι Fερ%ρ.ες µας διατε ν�νται bτι «...WVακ*λ*υθ*Bµε νA
κρατdµε τNν παρ:δ*ση τ3ς Pωµαϊκ3ς ATτ*κρατ*ρ8ας...» γ νεται >π� τ� K�-
ρ%νι. !Eκε/ γ νεται σαφ9ς καθ�ρισµ�ς τ� περιε.�µ:ν�υ τ<ς 8νν�ιας «Pωµι-
� ». EYναι �F Xριστιαν� , π�K θ:λ�υν τ9 συν:.εια τ<ς Pωµαϊκ<ς A[τ�κρα-
τ�ρ ας.

T� κεφ%λαι� 30 τ� K�ραν �υ στ7 !Aρα`ικ7 8.ει τ�ν τ τλ� «R-P*Sµ».

T/ cσλαµικ/ K*ρ:νι V=ρει τ*Zς Pωµι*Zς
καλSτερα Rπ/ pρισµ=ν*υς Yερ:ρOες µας

▲

H ∆IAKPIΣH META.Y «EΛΛHNOΣ»
KAI «PΩMIOY» AΠO TON KOΛOKOTPΩNH

)O α´ Pπαναστ�της, ; 9´ σ:µµα0&ς τ&T σ&υλτ�ν&υ

Συµπληρ-θηκαν (κρι
0ς Sκατ?ν Pγδ:ντα �ρ:νια (π? τ�ν 5ναρ-
Eη τLς �EλληνικLς �Eπαναστ�σεως· κα3 C 5λλειψη µν;µης κα3
στ�ι�ει-δ�υς ε9αισθησ)ας στ? «/κσυγ�ρ�νισµ�ν�» Sλλαδικ?
κρ�τ�ς ε4ναι �αρακτηριστικ;. �AE)1ει ν. σταθ�6µε στ?ν /µψυ-
�ωτ� τ0ν /παναστατικ0ν δυν�µεων, στ�ν ψυ�� τ�6 /παναστα-
τικ�6 (γ0ν�ς, τ?ν Θε:δωρ� K�λ�κ�τρ-νη (1770-1843). �O Θε-
:δωρ�ς K�λ�κ�τρ-νης NπLρEε τ? διασηµ:τερ� µ�λ�ς µι>ς π�-
λυµελ�6ς �@κ�γενε)ας (γωνιστ0ν, π�= /π3 σειρ. α@-νων πρ�-
σ�φερε µα�ητ<ς κατ. τLς τ�υρκικLς κατ�κτησης.



Σ.εδ�ν bλ�ι �F ]ρµηνευτGς τ� K�ραν �υ µεταφρ%^�υν τ�ν τ τλ�ν α[τ� «OY
XEλληνες». Στ� kδι� λ%θ�ς 8.ει Zπ�π:σει κα� X Πεντ%κης στ9ν κατ7 τ�ν mλλα
θαυµ%σια >π�δ�ση τ� K�ραν �υ στ7 ,Eλληνικ%. T9 µ�νη σωστ9 ]ρµηνε α
τ� τ τλ�υ α[τ� τ� κεφαλα �υ, τ9ν Xπ� α γνωρ ^ω, τ9ν >π�δ δει J µετ%-
φραση J Xπ� α 8γινε µG =πιθυµ α κα� φρ�ντ δα τ<ς κ. Mαρ νας I. Λ%τση,
>ντ γραφ� τ<ς Xπ� ας µ� παρε.Mρησε ε[γεν-ς X ?Oµιλ�ς !Eπι.ειρEσεων
Λ%τση, κα� =π� τg< ε[καιρ tα τ�ν ε[.αριστ- δηµ�σ ως.

,H σωστ9 µετ%φραση τ� τ τλ�υ «>-P�Kµ» εYναι λ�ιπ�ν «�F Pωµι� ». ,O
Πρ�φEτης λ:ει στ�Kς Pωµι�Nς:

«Στ/ rν*µα τ*B ;Aλλ:O, τ*B ;Eλε<µ*να καJ Φιλ:νθρωπ*υ. 1. AΛM (;Aλ=φ-
Λ:µ-M8µ). 2. Nικ<θηκαν *Y Pωµι*8. 3. ΣF µιA γ3 π*λZ κ*ντιν<. ;AλλA αTτ*J
καJ µετA τNν }ττα τ*υς (α[τ9) σSντ*µα θA Vανανικ<σ*υν. 4. ΣF λ8γα Oρ@νια
]µως. MF τ/ν ;AλλAO Kρ8σκεται \ Rπ@φαση καJ γιA (b,τι 8γινε) τ/ παρελθ/ν
καJ γιA (b,τι θ7 γ νgη) τ/ µ=λλ*ν. ΘA εmναι \ MHµ=ρα π*Z *Y Πιστ*J θA Oα8ρω-
νται.»

µ9ν εYναι θαµµ:ν�ς 0νας K�λ�κ�τρMνης, .ωριστ7 τ7 δευτερ�)%δελφα, θε/�ι κα�
λ�ιπ�� φ λ�ι .αϋµ:ν�ι”. ?Oταν ~ρ.ισεν X >πελευθερωτικ�ς >γMν, εY.�ν >π�µε -
νει δN� υF�  τ�υ, δN� >δελφ�  τ�υ κα� ε�ς =)%δελφ�ς τ�υ». �Aργ:τερα (π? τ�=ς
δ�� γυι��ς τ�υ, τ?ν ΓενναB� κα3 τ?ν Π>ν�, θ. ��σOη τ?ν Π>ν� (π? (δελφ�κτ:ν�
��ρι.

�O «Γ�ρ�ς τ�6 Mωρι>» (π�τελεB ��ρις στ�ν στρατιωτικ;, π�λιτικ� κα3 διπλω-
µατικ; τ�υ ε9φυ�α, (ντ)ληψη κα3 ε9αισθησ)α τ?ν (ρ�ηγ�τη τ0ν /παναστατ0ν,
τ?ν (ρ�ηγ�τη τ0ν /παναστατ0ν, τ?ν (ρ�ιστρ�τηγ� τ0ν �Eλλ;νων, A Aπ�B�ς µ<
θ�ρρ�ς, kθ�ς κα3 µ�τρ� /κφρ�1ει τ�=ς µ��ι�υς λαϊκ�=ς /θνικ�=ς π:θ�υς γι. (π�-
τ)ναEη τ�6 καταπιεστικ�6 κατακτητικ�6 1υγ�6· τ�6 1υγ�6 τ�6 Pθωµανικ�6 (να-
τ�λικ�6 δεσπ�τισµ�6 κα3 τ�6 θε�κρατικ�6 Aλ�κληρωτισµ�6 καθjς κα3 τ0ν /ντ:-
πιων /ντ�λ�δ:�ων τ�π�τηρητ0ν τ�υ. �AφηγεBται �αρακτηριστικ. A Uδι�ς A K�-
λ�κ�τρ-νης:

«M:νω δεκαπ:ντε Jµ:ρας εIς τ9ν Z%κυνθ�ν, δGν συµφων-, >φEνω εIκ�σι�-
κτ� >π� τ�Kς συντρ�φ�υς µ�υ κα� τ�ν NικEτα >νεψι� µ�υ κα� τ�ν Γι%ννη K�-
λ�κ�τρMνη α[τ�. T7 mλλα ]λληνικ7 στρατεNµατα γρ%φ�νται κα� πηγα -
ν�υν εIς τ9 Nε%π�λη. OF T�ρκ�ι `λ:π�υν α[τ7 τ7 κινEµατα κα� γρ%φ�υν
>ναφ�ρ7ς εIς τ�ν Σ�υλτ%ν�ν, κα� τ� =)ηγ�ν τ7ς Zπ�ψ ας των. ,O Σ�υλτ%-
ν�ς λαµ`%νει τ9ν Iδ:αν ν7 κ�ψgη τ�ν λα�ν. ,O Πατρι%ρ.ης κ%µνει παρατη-
ρEσεις κα� λ:γει: “T� πτα ει X λα�ς; N7 σκ�τMσωµεν τ�Kς πρωταιτ �υς, τ�Kς
κακ�Nς”, κα� τ�ν >ντισκ�`ει. ,H >ναφ�ρ7 τ-ν T�Nρκων συµφωνε/ µG τ7ς
πληρ�φ�ρ ας τ� καµπιν:ττ�υ τ<ς Γαλλ ας, bτι ν7 .αλ%σ�υν τ�Kς καπετα-
να �υς, τ�Kς λεγ�µ:ν�υς κλ:φτας, κα� τ�Kς καπετανα �υς τ-ν καρα`ι-ν, διατ�
µι7 Jµ:ρα �µπ�ρ�ν ν7 κ%µ�υν =παν%στασιν. T�τε κ%µνει 0να φερµ%νι X
Σ�υλτ%ν�ς ν7 σκ�τMσ�υν τ�Kς κλ:φτας. !Aφ�ριστικ� 8ρ.εται τ� Πατριαρ-

▲
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Θε*δωρ:κης K*λ*κ*τρUνης (1770-1843). Π8νακας τ*B ∆ι*νυσ8*υ Tσ@κ*υ.
(;Eθνικ/ MIστ*ρικ/ M*υσε)* τ3ς MEλλ:δ*ς.)



,H γειτ�νικ9 .Mρα δGν εYναι mλλη >π� τ� Bυ^%ντι�, bπ�υ X ,Eλληνισµ�ς θ%-
φτηκε γι7 τ7 καλ7 µG τ9ν καταστρ�φ9 τ-ν Γνωστικ-ν κα� τ� Γνωστικισµ�.
T� 5ν�µα ?Eλλην στ� K�ρ%νι εYναι Fερ� 5ν�µα κα� 8.ει τ9ν 8νν�ια α[τ� π�K
mγεται >π� τ� ?Aγι� Πνεµα. T� K�ρ%νι στ9ν πραγµατικE τ�υ >π�δ�ση
δι�ρθMνει τ�ς κακ�δ�) ες τ� !Oρθ�δ�)�υ Fερατε �υ.

M α mλλη τ�υς κακ�δ�) α εYναι τ� ν7 ν�µ ^�υν bτι X Xριστ�ς fρθε, γι7 ν7
συνε. σ�υν α[τ�� τ9ν Pωµαϊκ9 A[τ�κρατ�ρ α. ,H Jµ:ρα π�K �F πιστ�� θ7
.α ρωνται, εYναι J Jµ:ρα κατ7 τ9ν Xπ� α �F mνθρωπ�ι θ7 π%ρ�υν κα� π%λι
τ9ν 0νωση µG τ� θε/�ν, π�K δGν εYναι παρ7 >φNπνιση τ� «>ρρEτ�υ πυρ�ς»
τ-ν !Eλευσ νιων Mυστηρ ων 6 >λλι-ς τ<ς «K*υνταλ8νι». T�τε �F Pωµι�� θ7
γ ν�υν ?Eλληνες.

ΣOς ε[.αριστ- γι7 τ9ν φιλ�)εν α σας.
Θε@δωρ*ς ETσταθ8*υ

!AθEνα

.ε �υ, δι7 ν7 σηκωθg< bλ�ς X λα�ς, κα� 8τσι =κινEθηκεν bλη J Πελ�π�ννησ�ς,
T�ρκ�ι κα� Pωµα/�ι κατ7 τ-ν K�λ�κ�τρωνα ων». (Θε�δ-ρ�υ K�λ�κ�-
τρ-νη: «∆ι;γησις Συµ
�ντων τLς �EλληνικLς ΦυλLς (π? τ. 1770 5ως τ.
1836», /κδ. Π�πυρ�ς, �AθLναι, σελ. 35).

�Aνθελληνικ� λ�ιπ?ν C πρ�δ�τικ0ς (ντεπαναστατικ� κ)νηση τ�6 Πατριαρ-
�ε)�υ τLς Kωνσταντιν�υπ:λεως Hπως κα3 τ�6 π�ιµν)�υ τ0ν Pωµι0ν κατ. τ�ν
5γκυρη µαρτυρ)α τ�6 (ρ�ιεπαναστ�τη. �Aλλ�6 γρ�φει π�λι:

«OF T�ρκ�ι τ�Kς =σκ�τωσαν bλ�υς, µ�ν�ν 0νας =πι%σθη ̂ ωνταν�ς, X Xπ�/�ς
=π<γεν εIς τ9ν Tριπ�λιτσOν· τ�ν =ρMτησε =κε/ X πασOς, “lν =σκ�τMθηκαν
bλ�ι”, κα� α[τ�ς τ� >πεκρ θη bτι “bλ�ι =.%θηκαν =κτ�ς >π� τ�ν Θε�δωρ%-
κη τ�ν K�λ�κ�τρMνη”. T�τε X πασOς =θNµωσε κα� 8κ�ψε καµπ�σ�υς T�Nρ-
κ�υς κα� Pωµα �υς, Xπ�K =`ε`α ωναν bτι X Θε�δωρ%κης fτ�ν .αµ:ν�ς». (Hπ.
π., σελ. 41).

A9τ�3 λ�ιπ?ν ε4ναι �r PωµαB�ι-Pωµι�)· ε4ναι �r Nπ�ταγµ�ν�ι Nπ;κ��ι τ�6 Πα-
τριαρ�ε)�υ, τ�6 καθ�δηγ��µεν�υ Nπ? τ0ν τ�υρκικ0ν διαταγ0ν. Π.�.: «T�τε =πρ�-
στα)ε X πασOς bλες τGς =παρ. ες, δι7 ν7 8`γ�υν T�ρκ�ι κα� Pωµα/�ι ν7 µOς ̀ α-
ρ:σ�υν» (Hπ. π., σελ. 37).

�Eν (ντιθ�σει µ< τ�=ς �ριστεπ-νυµ�υς Pωµα)�υς A (ρ�ιστρ�τηγ�ς τLς �Eπα-
ναστ�σεως δ)νει στ?ν Hρ� «?Eλλην» /θν�φυλετικ? περιε�:µεν�. Π.�.:

«... =.αλι-ντ� π�λλ�� T�ρκ�ι, .ωρ�ς ν7 .%σωµεν ?Eλληνας» (Hπ. π., σελ. 140)·
«OF T�ρκ�ι 8`γαλαν τριακ�σι�υς τακτικ�Kς καραµπινι:ρηδες, µG σκ�π�ν ν7
περιφ:ρωνται εIς τ7 .ωρι%, ν7 κυττ%^�υν µEπως �F ?Eλληνες εYναι .�σα-
σµ:ν�ι κα� πειρ%)�υν τ�Kς π�λλ�Kς T�Nρκ�υς, Xπ�K =θ:ρι^αν εIς τ�Kς κ%-
µπ�υς· διατ� �F ?Eλληνες 8καµναν .�σιGς κ%θε Jµ:ραν, κα� =σκ�τMν�ντ� π:-
ντε-0)ι τ9ν Jµ:ρα, κα� 8διδα εIς κ%θε ?Eλληνα, Xπ�K µ� 8φερνε >π� 0να κε-
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φ%λι κα� 0να τ�υφ:κι 6 ^ωνταν�ν, >π� 0να τ%λλαρ�» (σελ. 151)· «N7 µ�
δMσgη X Bελλινγκτ�ν σαρ%ντα .ιλι%δες στρ%τευµα, τ� =δι�ικ�σα, >λλ’ α[τ�υ-
ν� ν7 τ� δMσ�υν πεντακ�σι�υς ?Eλληνας δGν =µπ�ρ�σε �}τε µι7 iρα ν7
τ�Kς δι�ικEσgη. K%θε ?Eλληνας εY.ε τ7 καπρ τσια τ�υ, τ� θε� τ�υ κα� 8πρεπε
ν7 κ%µgη κανε�ς δ�υλει7 µG α[τ�Nς, mλλ�ν ν7 φ�`ερ ĝη, mλλ�ν ν7 κ�λακεNgη,
κατ7 τ�Kς >νθρMπ�υς» (Hπ. π., σελ. 160).

Π�λλ<ς (κ:µη ε4ναι �r (ν�λ�γες (ναφ�ρ<ς τ�6 K�λ�κ�τρ-νη, κα3 α9τ? π�= κα-
ταδεικν�ει ε4ναι, πjς �r MEλληνες ε4ναι (νυπ:τακτ�ι, α9τεE��σι�ι κα3 /λε�θερ�ι
κα3 διακρ)ν�νται (π? τ�=ς Pωµι��ς, �r Aπ�B�ι ε4ναι πρ:θυµ�ι συνεργ�τες u nπλ0ς
δ�6λ�ι τ�6 Σ�υλτ�ν�υ.

�Eπιπλ��ν παρατηρεBται /νδεικτικ0ς στ? 5ργ� τ�6 Γ�ρ�υ τ�6 Mωρι> Hτι �ρη-
σιµ�π�ιεB τ?ν Hρ� «Pωµα/�ι», γι. ν. �αρακτηρ)σOη τ�=ς Sλλην�γενεBς πληθυ-
σµ�=ς πρ3ν τ�ν 24η Mαρτ)�υ 1821 κα3 τ?ν Hρ� «?Eλληνες» γι. τ�=ς Uδι�υς πλη-
θυσµ�=ς µετ. τ�ν 25η Mαρτ)�υ 1821, δι:τι, Hπως A Uδι�ς λ�ει: «,H κ�ινων α τ-ν
>νθρMπων fτ�ν µικρE, δGν εYναι παρ7 J !Eπαν%στασ ς µας, Xπ�K =σ.:τισε bλ�υς
τ�Kς ?Eλληνας» (σελ. 58). M:ν�ν τ. 5ν�πλα σ-µατα (ντ)στασης (π�καλεB «]λλη-
νικ7» πρ3ν τ? 1821.

Σ;µερα, 180 �ρ:νια µετ. τ? E�σπασµα τLς /θναπελευθερωτικLς �EλληνικLς
�Eπαναστ�σεως, A (φελληνισµ?ς κα3 A (νθελληνισµ?ς στ? Sλλαδικ? κρ�τ�ς Pργι�-
1�υν πρ�κλητικ. σ< 
�ρ�ς τ�6 �Eλληνικ�6 Λα�6 κα3 τ�6 oEθν�υς. �Aς θυµη-
θ�6µε λ�ιπ:ν:

«!Eγ� 5ντας =`γ<κα εIς τ�ν ?Aγι�ν ΓεMργι�ν, 8γραψα γρ%µµατα εIς τ�ν Γεν-
να/�ν κα� εIς τ�ν K�λλι�π�υλ�ν, Xπ�K fταν συναγµ:ν�ι, κα� =πετ%.θηκαν
εIς τ� Λι`%ρτ^ι, τ9ν =παρ. α τ9ν πρ�σκυνηµ:νη (Kαλα`ρNτων), κα� τ�Kς δι:-
ταττα: “Tσεκ�Nρι κα� φωτι7 εIς τ�Kς πρ�σκυνηµ:ν�υς!” Kα� 8τσι =π:ρασαν
εIς τ� Λι`%ρτ^ι. T�τε 8στειλεν X Mπρα�µης καταπατητOδες, ν7 Iδg< π� εYµαι
κα� τ  >σκ:ρι 8.ω, κα� 8δωσε ]ν�ς Pωµι� τριακ�σια µπαρµπ�Nτια, δι7 ν7
µ%θgη π� εYµαι κα� ν7 µ� ρι.θg< =π%νω, κα� =γ� τ�ν 8πιασα κα� 8στειλα εIς
τ9ν δηµ�σι7 κα� τ�ν =κρ:µασα, εIς τ7 Kαλ%`ρυτα, δN� �ρες >π’ 8)ω. T�ν
=κρ:µασα µG 0να .αρτ� π�K 8λεγε τ� φτα )ιµ� τ�υ: “Πρ�δ�της τ� qEθν�υς”»
(Hπ. π., σελ. 164).

�Iδ�= τ? (να)σ�υντ� kθ�ς κα3 C πρ�δ�τικ� δρ�ση τ0ν «Pωµι0ν», Hπως κατα-
φα)νεται π�ντα (π? τ. (π�µνηµ�νε�µατα τ�6 K�λ�κ�τρ-νη.

�Eν τ�λει C διαπ)στωση τ�6 MEλληνα /παναστ�τη – π�λ�µαρ��υ «J Πατρ�ς κιν-
δυνεNει >π� τ� πρ�σκNνηµα» (σελ. 166) παραµ�νει /π)καιρη, /νh0 C πρ�ειδ�π�)-
ησ; τ�υ «M�ν�ν 0νας ?Eλληνας ν7 µε νgη, π%ντα θ7 π�λεµ�µε, κα� µ9ν =λπ ĝης
π�ς τ9ν γ<ν µας θ7 τ9ν κ%µgης δικE σ�υ· ̀ γ%λ’ τ� >π� τ� ν� σ�υ» (σελ. 172) ��εB
(κ:µη.

Πηγ<: Θε:δωρ�ς K�λ�κ�τρ-νης, «∆ι;γησις Συµ
�ντων τLς �EλληνικLς ΦυλLς (π? τ. 1770 iως
τ. 1836» ((φ;γηση στ?ν Tερτσ�τη), Πρ:λ�γ�ς �Aπ. B. ∆ασκαλ�κη, /κδ. Π�πυρ�ς, �AθLναι.

;Aλ=Vανδρ*ς X. M<τσι*υ
Συγγραφ�ας - /ρευνητ�ς A.Π.Θ.
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(Γαϊ)∆*Sρει*ι XIππ*ι
EYναι γνωστ�ν, bτι >π� τ9ν Jµ:ρα π�K >ναλ%`αµε τ9ν δι�ργ%νωση τ-ν !Oλυ-

µπιακ-ν >γMνων πρ�:κυψεν 0να µεγ%λ� κα� δυσεπ λυτ� πρ�`ληµα σ.ετικ-ς µG τ� π�
θ7 τελεσθ�ν �F >γ-νες, �F Xπ�/�ι 8.�υν σ.:ση µG τ7 θαλ%σσια σπ�ρ, καθ�ς εYναι
γνωστ�ν bτι J .Mρα µας στερε/ται καθ’ Xλ�κληρ αν 5.ι µ�ν�ν θαλ%σσης >λλ7 κα�
ναυταθλητικ<ς Zπ�δ�µ<ς _ς .Mρα τ<ς KεντρMας E[ρMπης. !Aπ� τ9ν µεγ%λη α[τ9
>µη.αν α 8`γαλε τ9ν κυ`:ρνηση X Zπ�υργ�ς Π�λιτισµ� κ. E[%γγελ�ς Bενι^:λ�ς,
bστις µελετ-ν νυ.θηµερ�ν τ�ν .%ρτη τ<ς ,Eλλ%δ�ς µG σNνθετ� µικρ�σκ�πι�ν =πιτ:λ�υς
>νεκ%λυψε τ�ν κ�λπ�ν τ� Mαραθ-ν�ς κα� _ς δεNτερ�ς !Aρ.ιµEδης >ν:κρα)εν
«Enρηκα!», =)ελθ�ν γυµν�ς κα� >λλ�φρων >π� τ9 .αρ% τ�υ στ�Kς δρ�µ�υς. M7 κε/
π�K mρ.ισαν ν7 κ%ν�υν τ�ς µακ:ττες (=δ- τ� λεµ`�δρ�µι�, =δ- τ7 καταστEµατα κ.λπ.),
πλ%κωσαν δι%φ�ρ�ι φασ στες, π�K ~θελαν σMνει κα� ντG ν7 µ9 καταστραφg< X .-ρ�ς
τ<ς µ%.ης π�K 8σωσε, lν εYναι π�τG δυνατ�ν, τ9ν E[ρMπη >π� τ9ν µ%στιγα τ<ς !Aσ ας.
Kι >π� κ�ντ7 καπ%κι �F �Iκ�λ�γικGς cργανMσεις, �F φ�ρε/ς κα� �F δ<µ�ι ν7 διαµαρ-
τNρωνται γι7 τ9ν �Iκ�λ�γικ9 καταστρ�φ9 τ<ς περι�.<ς. Bε`α ως X κ. Bενι^:λ�ς >κ�N-
σας bλας τ7ς γνMµας κα� συσκεφθε�ς τ7 µ%λα µετ7 τ� ]αυτ� τ�υ τελε ως δηµ�κρα-
τικ7 >πεφ%νθη, bτι �F >γ-νες θ7 γ ν�υν στ�ν Mαραθ-να – κα� σ’ bπ�ι�ν γ�υστ%ρgη.
Στ� κ%τω-κ%τω τ<ς γραφ<ς π�ι�ς εYπε στ�Kς !Aθηνα �υς κα� στ�Kς Πλαταιε/ς ν7 Zπε-
ρασπ σ�υν τ9ν πατρ δα τ�υς >π� τ�Kς εIσ`�λε/ς; ΓNρευε, δηλαδE, τ  =θνικιστGς κα�
φασ στες τ� κερατO fταν. qAλλωστε τ�σα .ρ�νια σκ%`�υνε στ�ν Mαραθ-να κα� δGν
8.�υν `ρg< 5.ι µ�ν�ν τ�ν να� τ� Για.`G >λλ7 �}τε κlν µι7 ]πτ%φωτη λυ.ν α. O}τε
κ7ν µι7 ])%λφα... Nα ! Γι’ α[τ� κα� µ�ν� πρ:πει ν7 καταστραφg< τ� πεδ �ν τ<ς µ%.ης.
XMρια π�K δηµι�υργε/ κα� συνειρµ�Kς γι7 τ9ν π�λεµικ9ν >ρετ9 τ-ν ,EλλEνων. K%-
τι τ:τ�ια σκ:φτεται X κ. Bενι^:λ�ς κα� τρ:.ει στ7 µνηµ�συνα τ� Xλ�καυτMµατ�ς, γι7
ν% ’ρθgη στ7 kσα τ�υ...

,O 0τερ�ς, τMρα, τ-ν Zπ�υργ-ν, X κ. Γιωργ%κης !Aνδρ:α Παπανδρ:�υ, >φ� τα-
κτ�π� ησε τ7 πρ%γµατα µG τ�Kς >δελφ�Nς µας τ�Kς T�Nρκ�υς, σκ:φθηκε `%σει τ<ς
πρ�λεταριακ<ς >λληλεγγNης ν7 >π�καταστEσgη κα� τ�Kς πεσ�ντας =ν τu- Mαραθ-νι
Π:ρσας. qEτσι κ�Nφανε κ�σµ� κα� ντ�υνιO J πρ�τασE τ�υ γι7 >ν:γερση τNµ`�υ στ�ν
Mαραθ-να γι7 τ�Kς πεσ�ντας... (8λε�ς) Π:ρσας! qA.! Για.`: µ�υ... A[τ� τ� παιντ� π%-
ντα στ9ν πρωτ�π�ρ α fταν. ?Oµως, γιατ� ν7 µ9 τ�π�θετηθg< κα� τ� mγαλµα τ� �:ρ-
)η >π:ναντι >π’ α[τ� τ� Λεων δα στ�ς Θερµ�πNλες; Kα� γιατ� ν7 εkµαστε ρατσιστ:ς;
,Yπ%ρ.ει τ π�τε πι� πρωτ�π�ριακ� >π� τ� ν7 µετ�ν�µασθg< J Xδ�ς Θεµιστ�κλ:�υς σG
Xδ� λ�γ�υ .%ριν Mαρδ�ν �υ (Mαρδ�.α �υ) 6 ∆αρε �υ; N7 καταλ%`�υν τ9ν ,Eλλ%δα
~θελαν >µφ�τερ�ι. M%λιστα, γι7 ν7 µ9 µε νgη κα� κανε�ς παραπ�ν�Nµεν�ς, θ7 πρ�τεινα
ν7 κατασκευασθg< κα� τ� µνηµε/� τ� >γνMστ�υ !Eφι%λτη, στ� Xπ�/� ν7 κα gη καντE-
λι mσ`εστ� γι7 τ�ς ψυ.Gς bλων τ-ν πρ�δ�τ-ν τ� τ�π�υ >π� τ9ν >ρ.αι�τητα µ:.ρι σE-
µερα. Kαθ�ς εYναι κ%τι παραπ%νω >π� `:`αι�ν bτι π�λλ�� π�λιτικ�  µας =^Eλεψαν
τ9ν τ� ρ�υφι%ν�υ δ�)αν κα� 8γιναν (Γαϊ) ∆�Nρει�ι ?Iππ�ι >λλ�τρ ων συµφερ�ντων.

ΓιQργ*ς Πετρ@π*υλ*ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



T� `ρ%δυ τ<ς 31-5-01 σG τηλε�πτικ9 >ντιπαρ%θεση X σπ�υδα/�ς =ργ%της τ�
πνεNµατ�ς τ<ς ,Eλληνικ<ς !Aρ.αι�τητας P�µπερτ Γκρα η`ς 8λεγε γι7 τ�ς δυ-
σκ�λ ες τ<ς µετ%δ�σEς τ�υ, π�K συναντ�σε σ7ν καθηγητ9ς π�K εYναι σG >µε-
ρικανικ� πανεπιστEµι�. EYπε, bτι θ7 8πρεπε τ� πνεµα τ-ν =πιτεN)εων τ<ς
!Aρ.αι�τητας ν7 >π�τελ:σgη �Iκ�υµενικ9 µNηση, γιατ� τMρα X �Iκ�υµενισµ�ς
εYναι =π φαση κα� >π� κ%τω τ�υ κρN`εται X στεν�ς >µερικανισµ�ς, >δ στακτ�ς
κα� >π�λ τιστ�ς. !Eπισηµ%νθηκε J >ντ θεση τ� παγκ�σµι�υ θε�κρατικ� συ-
στEµατ�ς µG τ�ς >θ%νατες =πιτεN)εις τ<ς Φιλ�σ�φ ας, τ<ς !EπιστEµης κα� τ<ς T:-
.νης, bπως α[τGς >)επ:ραστα ZψMθηκαν στ9ν !Aρ.αι�τητα.

Mετα)K τ-ν παρευρισκ�µ:νων, δεδ�µ:ν�υ bτι παρ�υσ α^αν τ� `ι`λ � τ� =ν
λ�γuω !Aµερικαν� καθηγητ� «Π�ι�ς σκ�τωσε τ�ν ?Oµηρ�», =τ:θη J =ρMτηση
πρ�ς τ�ν =κπρ�σωπ� τ<ς !Eκκλησ ας τ<ς ,Eλλ%δας: «Π�ι�ς εYναι πι� σπ�υδα/�ς,
X ?Oµηρ�ς 6 X !Aπ�στ�λ�ς Παλ�ς», bπ�υ µG πρ�π:τεια ̂ ηλωτ� >π%ντησε: «,O
!Aπ�στ�λ�ς Παλ�ς»... Nτρ%πηκα, bταν συνειδητ�π� ησα bτι J ,Eλλ7ς τρ:φgη τ:-
τ�ια φ δια στ�ν κ�ρφ� της, =νισ.υ�µενα κα� >π� τ9ν >τ%κα τ� πρ�καθEµεν�υ
τ<ς !Eκκλησ ας «Πρ-τα J θρησκε α κα� µετ7 J ,Eλλ%ς». ,O «∆αυλ�ς» =πιση-
µα ν�ντας κ�σµ�ϊστ�ρικ7 τ9ν φεν%κη τ� ,Eλλην�.ριστιανισµ� γι7 µι7 >κ�-
µα φ�ρ7 δικαιMνεται κα� >π�καλNπτει τ�ν µισελληνισµ� τ-ν ταγ-ν τ� !I�υ-
δαϊκ� ΠνεNµατ�ς.

Π.Γ.

qAν δGν εY.αν νικEσει �F !Aθηνα/�ι στ�ν Mαραθ-να, δGν θ7 Zπ<ρ.ε X δυτικ�ς
π�λιτισµ�ς π�K γνωρ ^�υµε σEµερα, γιατ� J ,Eλλ%δα Xλ�κληρη δGν θ7 εY.ε >ντ:-
)ει στ�Kς Π:ρσες. A[τ� τ� γνωρ ^ει κ%θε ?Eλληνας κα� φιλ:λληνας. ,O λ�ρδ�ς
BNρων =πισκ:φθηκε τ�ν Mαραθ-να τ� 1810 κα� =µπνευσµ:ν�ς 8γραψε:

«M�ν�ς γι7 λ γ� µG τ�ς σκ:ψεις µ�υ =κε/,
τ9ν ,Eλλ%δα cνειρεNτηκα =λεNθερη.

Γιατ� στεκ�µ�υνα στ� Π:ρση τ�ν τ%φ�,
κα� δGν θεωρ�σα τ�ν ]αυτ� µ�υ σκλ%`�.»

Kανε�ς >π� τ�Kς ?Eλληνες δGν εYναι δυνατ�ν ν7 Iσ.υρισθg<, bτι >γν�ε/ τ9ν
σπ�υδαι�τητα π�K 8.ει X .-ρ�ς α[τ�ς γι7 τ9ν ,Eλλ%δα, �}τε bτι >γν�ε/ τ� µ:-
γεθ�ς τ<ς πρ�ετ�ιµα^�µ:νης `λ%`ης τ� Fστ�ρικ� τ�π �υ. ,O Zπ�υργ�ς π�λι-
τισµ� κ. E[%γγελ�ς Bενι^:λ�ς πρ�:`η σG σ.ετικGς συ^ητEσεις µG Hρµ�δια πρ�-
σωπα τ<ς Περσικ<ς κυ`ερνEσεως, πρ�κειµ:ν�υ ν7 >ναγερθg< στ�ν Mαραθ-να
«TNµ`�ς γι7 τ�Kς πεσ�ντες Π:ρσες» – κα� α[τ� ̀ :`αια, .ωρ�ς καθ�λ�υ ν7 τ� ̂ η-
τEσgη J κυ`:ρνηση τ<ς Περσ ας.

T� ,Eλληνικ� κρ%τ�ς εYναι J µεγαλNτερη >νθελληνικ9 cργ%νωση τ� κ�σµ�υ.
Σ.K.

T7 λε ψανα τ-ν Xσ ων, µαρτNρων κα� Hγ ων, >να`λN^�ντα >διακ�πως µ�-
σ.�`�λ� µNρ�, Fερ�π�ι�ντα στ� διηνεκGς π�λεις, =πεµ`%σεις, π�λ:µ�υς, .-ρες,
>φ:ντες. !Eκθ:µατα Iνδαλµατ�υργικ<ς >ν%πτυ)ης, καλλι:ργειας Zπ�τακτικ<ς
θρησκευτικ�τητας, µεταφυσικ<ς θαυµατ�π�ιητικ<ς κ�σµ�θεMρησης. T%µατα

XOπως π:ντα...

MO MαραθQνας, e λ@ρδ*ς BSρων καJ e κ. E. Bενι[=λ*ς

XOµηρ*ς καJ ΠαBλ*ς

AIΣIMA KAI A∆HPITA



>ναρτηµ:να στ7 τεµ:νη µιOς =πι.ειρησιακ<ς συναλλαγ<ς µG τ� γενν�`�λ� !AνM-
τερ�. !A) α =γκ�λπ�Nµενη Zπ� τ-ν =πιγε ων δια.ειριστ-ν τ<ς >π�κ%λυψης,
α[τ�κλητα >νηγ�ρευµ:νων σG κ�σµ�λ�γικ�Kς µεταπρ%τες µG .ρυσ�π� κιλτες
τη`:νν�υς. qAπειρα κυ`ικ7 µ:τρα τ µι�υ )Nλ�υ κα� καθαγιασµ:ν�υ Fερ�ταφικ�
ν%µατ�ς =)απλ�νται διασταλτικ7 σG κενωµ:να κραν α νηστευ�ντων Zπηκ�ων.
Λυγµ� , γ��ι, θρ<ν�ι, κατανN)εις, κατα`υθ σεις, =κλ�γικεNσεις, >νακυκλMσεις.
,Oρ%µατα, cπτασ ες, >.ειρ�π� ητες Zλ�π�ιEσεις, σηµαδιακGς καθ�δηγEσεις >π�
νεφελMµατα κα� φων:ς. EIκ�νες π�K ε[ωδι%^�υν. EIκ�νες π�K δακρN^�υν. EIκ�-
νες π�K µατMν�υν!

?Oπως π%ντα. ,H θλ ψη ν7 µ�υσκεNgη τ�Kς Xρ ^�ντες, π�K .ωρ�ς 5νειρ� κα-
ταρρ:�υν π σω >π� καθωσιωµ:να µαρα παραπετ%σµατα.

Γ.B.Π.

EYναι δN� �F 5ψεις τ� ραπ σµατ�ς π�K κατ:φερε στ9ν >ριστερ9 παρει7 τ�
>ρ.ιεπισκ�π�υ κ. Xριστ�δ�Nλ�υ 0νας νεαρ�ς πιστ�ς κα� τ<ς =π θεσης µG α[γ7
τ-ν φ�ιτητ-ν τ� A.Π.Θ., π�K >π:φυγε τ9ν τελευτα α στιγµ9 X πρ�καθEµεν�ς
τ<ς ,Eλλαδικ<ς !Eκκλησ ας: ,H πρMτη 5ψη >ναφ:ρεται στ�ν mνθρωπ� Xριστ�-
δ�υλ� –κα� `:`αια, bταν 0να mτ�µ� .ειρ�δικg< =ναντ �ν ]ν�ς mλλ�υ .ωρ�ς ν7
Zπ%ρ.gη �FαδEπ�τε γνωριµ α 6 πρ�σωπικ9 σ.:ση µετα)N τ�υς, εYναι πρ%)η .ωρ�ς
Zπ�κειµενικ� περιε.�µεν�. ,H δεNτερη >ναφ:ρεται στ� τI =κπρ�σωπ�ν >ντι-
κειµενικ%-Fστ�ρικ7 �F δN� α[τGς πλευρGς – κα  ̀ :`αια, bταν 0νας >νMνυµ�ς, π�K
δGν =κπρ�σωπε/ παρ7 µ�ν� τ9ν Fστ�ρικ7 �[δ:τερη >νωνυµ α τ�υ, =πιτ θεται
=ναντ �ν ]ν�ς =πωνNµ�υ π�K =κπρ�σωπε/ Fστ�ρικ7 τ9ν Hγι�τητα, τ9ν Fερ�τητα,
τ9 θει�τητα, τ�τε τ� φετ . τ<ς δια.ρ�νικ<ς =π�υρ%νιας κα� =π γειας !E)-�υσ ας
8.ει >π�λ:σει τ9ν >ντικειµενικ�τητ% τ�υ. Π%ντως, �nτως 6 mλλως, καθ’ ]αυτ9ν
_ς πρ%)η J .ειρ�δικ α εYναι m-λ�γη. Kα� πρ� παντ�ς J π στη τ� πιστ� κα� J
>κρ�τητα τ-ν φ�ιτητ-ν εYναι >π�λNτως >συµ` `αστες µG τ�ν λ�γ� τ� =λλ�γ�υ
>νθρMπ�υ.

Γ.Σ.Π.

!H.ηρGς τυµπαν�κρ�υσ ες περ� τ9ν µετατ�πιση >π� τ7 `ι`λ α στ�Kς Zπ�λ�-
γιστ:ς, �F Xπ�/�ι γ ν�νται πλ:�ν κυρ αρ.�ι τ� `ι`λ �υ. ?Oµως δGν συστEθηκε
µι7 παντ�δNναµη =πιτρ�π9 πνευµατικ<ς διαφNλα)ης τ<ς κληρ�ν�µιOς, iστε ν7
µ9ν 8.ωµε π%λι τ9ν =παν%ληψη τ<ς καταστρ�φ<ς τ<ς `ι`λι�θEκης τ<ς !Aλε-
)%νδρειας. M9ν ψ%.ν�υµε γι7 =µπρησµ�Nς, α[τ7 εYναι παλι7 κ�λπα, σEµερα J
δ�λι�φθ�ρ7 εYναι �λεκτρ�νικE.

,Eπ�µ:νως bλα τ7 =ν�.λ�ντα τ� ΣNστηµα 8ντυπα, γι7 τ7 Xπ�/α γνωρ ^�µε
>κρι`-ς τ9ν >π�κEρυ)E των, δι7 �λεκτρ�νικ<ς µαγε ας θ7 .%σ�υν τ9ν τ� `ι-
`λ �υ Zπ�στασE των, bσ� δG γι7 τ9ν �λεκτρ�νικE... µεταστ�ι.ε ωσE των, α[τ9
>φ εται εIς τ� .%�ς τ� !Aπε ρ�υ τ<ς K`αντικ<ς... Φυσικ7 γι7 π� �υ εkδ�υς >ν%-
γνωση µOς πρ��ρ ^�υν θ7 τ� καταλ%`ετε, mν καθ σετε =µπρ�ς σG 0ναν Zπ�λ�γι-
στ9 γι7 κ%π�ια iρα κι mν =πι.ειρEσετε ν7 δια`%σετε πρωτ�π�ριακGς 8ρευνες 6
µεγ%λη π� ηση... Στ9ν >γ.�νη τ<ς cθ�νης...

Π.Γ.

;Oθ@νη - RγO@νη

MH Rπ*µυθ*π*8ηση τ3ς Yερ@τητας
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�O λ:γ�ς γι. τ?ν καθηγητ� Π.Θ. Παππ>, A Aπ�B�ς δ��θηκε ν. µ>ς µιλ;σOη,
παρ’ Hτι φ�
>ται τ. σαρανταπεντ�ρια τLς ∆ιεθν�6ς �EE�υσ)ας. �Eν τ��τ�ις δ)-
νει διαλ�Eεις σ< /λε�θερ� κ�ιν:, Vν κα3 (ρνLται τ�ν δηµ�σ)ευση τLς φωτ�γρα-
φ)ας τ�υ. �O δι�λ�γ�ς π�= (κ�λ�υθεB (π�τελεB τ? µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς τLς συνε-
ντε�Eεως π�= 5δωσε στ? «∆αυλ?» τ?ν παρελθ:ντα Φε
ρ�υ�ρι�.

ΣYNT.: ΠιστεNετε, κ. ΠαππO, bτι �F σηµερινGς φυσικGς =πιστ<µες )επ:ρασαν
πλ:�ν τ� γνωστικ� nψ�ς τ-ν >ρ.α ων ,EλλEνων;

Π. Παππdς: oO�ι, (γαπητ� µ�υ, C γν-ση ��θηκε στ? παρελθ:ν, κα3 5��υµε τ�
µετανευτ-νια συνωµ�σ)α, π�= κρ�
ει τ� ν�α γν-ση κα3 παραπλαν>.

ΣYNT.: ,O NεNτων δηλαδ9 fταν συνωµ�της;
Π.Π.: �Hταν σηµαντικ?ς µ��λ?ς στ�ν rστ�ρ)α τLς �Aλ�ηµε)ας. Kανε3ς Hµως δ<ν

τ? λ�ει. �Hταν διευθυντ�ς τ�6 �Eθνικ�6 N�µισµατ�κ�πε)�υ τLς �Aγγλ)ας. T) γ�-
ρευε iνας (στρ�ν:µ�ς διευθυντ�ς ν�µισµατ�κ�πε)�υ; �Hταν πλ�υσι-τερ�ς κα3
(π? τ?ν (γγλικ? θρ:ν�, τ?ν Aπ�B� κα3 Eελ�σπωσε. Π�ρα (π? τ3ς θεωρ)ες τLς µη-
�ανικLς 5κανε κα3 �@κ�ν�µικ<ς µελ�τες, γι. τ3ς Aπ�Bες δ<ν µιλ>νε.

ΣYNT.: A[τ� π�K σEµερα θεωρ�µε _ς =πιστηµ�νικ9 γνMση εYναι Hπλ-ς µ α
πλ%νη;

Π.Π.: Nα). Παντ�6 διαδ)δ�νται παραπλανητικ<ς γν-σεις. MOπως �r θεωρ)ες
τ�6 ∆αρ
)ν�υ, τ? π0ς δηµι�υργ;θηκε C γL, τ. Cφα)στεια, �r σεισµ�3 στ��ε��υν
ν. (π�κρ�ψ�υν στρατηγικLς σηµασ)ας γν-ση. �H πραγµατικ� γν-ση συγκε-
ντρ-νεται (π? τ�ν /E�υσ)α σ’ Hλ�υς τ�=ς τ�µεBς κα3 /λ�γ�εται. Γι. παρ�δειγµα,
Vν Nπ�
�λOης µι. εNρεσιτε�ν)α στ? Sλληνικ? κρ�τ�ς, α9τ� περν> πρ0τα (π? µ)α
Vγνωστη /πιτρ�π� τ�6 Στρατ�6 κα3 µ�σhω τLς /πιτρ�πLς α9τLς /λ�γ�εται (π?

)H Pπιστ@µη hπ$ αbστηρ$ν Iλεγ0& στ2ν )Eλλ�δα

MιH παρ��ενη >ν�γνωση τ(ς Jστ&ρ�ας,
τ(ς Pπιστ@µης >λλH κα- τ(ς P�&υσ�ας

O ΦYΣIKOMAΘHMATIKOΣ Π. ΠAΠΠAΣ MIΛA ΣTO «∆»

KινεBται στ. Hρια µεταE= πρωτ�π�ρ)ας κα3 (π�κ�τι>ς. E4ναι διδ�-
κτωρ τ0ν Mαθηµατικ0ν κα3 καθηγητ�ς τLς ΦυσικLς στ�ν �Eλλ�δα
κα3 τ3ς H.Π.A. κα3 5�ει στραφL πρ?ς τ�ν �Aλ�ηµε)α, καθjς τ� θεωρεB
κλειδ3 γι. τ�ν καταν:ηση τ�6 Παρελθ:ντ�ς κα3 τ�6 Παρ:ντ�ς. �H θε-
ωρ)α τ�υ Eεκ�θαρη: MOσ�ι γν-ρι1αν τ? µυστικ? τLς παρασκευLς �ρυ-
σ�6 5φτειαEαν α9τ�κρατ�ρ)ες, (ρ�Lς γεν�µ�νης (π? τ?ν M. �Aλ�Eαν-
δρ�.



παρ�γ�ντες τ�6 NATO. Kα3 Hταν δ<ν θ�λ�υν ν. γ)νOη γνωστ;, λ�νε Hτι 5ρ�εται
σ< (ντ)θεση µ< τ�ν /θνικ� (σφ�λεια κα3 (π�κρ�πτεται. MOταν Nπ�
αλα τ3ς δικ�ς
µ�υ /ργασ)ες, 1;τησα ν. µ�θω π�ι�) κρ)ν�υν κα3 µ< 
�ση π�ι:ν ν:µ�. Kα) α9τ?
σηµα)νει, Hτι C /πιστ;µη στ�ν �Eλλ�δα 
ρ)σκεται Nπ? τ?ν α9στηρ? 5λεγ�� κ�-
π�ιων, 
ρ)σκεται Nπ? κατ��;. T? Uδι� συµ
α)νει κα3 στ3ς Vλλες �0ρες-µ�λη τ�6
NATO κα), φαντ�1�µαι, σ’ Hλ� τ?ν κ:σµ�.

ΣYNT.: ,H Zφιστ%µενη γνMση εYναι λ�ιπ�ν mγνωστη σG µOς;
Π.Π.: �H στρατηγικLς σηµασ)ας γν-ση, π�= πρ��ρ�εται κυρ)ως (π? τ�ν /πι-

στ;µη τLς Xηµε)ας, (π�κρ�πτεται. oAλλωστε κι A Πυθαγ:ρας, γι. ν. σ�6 µ�θOη
τ? θε-ρηµ� τ�υ, 5πρεπε ν. 5�Oης π�ντε �ρ:νια µ�ησης, δηλαδ� σιωπLς. oEτσι γ)-
νεται κα3 σ;µερα. Kυττ�Eτε: �Eπ3 2000 �ρ:νια τ�υλ��ιστ�ν NπLρ�ε C �Aλ�ηµε)α,
στ�ν Aπ�)α /πιτρ�πεται πυρηνικ� µεταστ�ι�ε)ωση. Γι’ α9τ? παρ�υσι�στηκαν
κα3 ε4παν, π-ς �r (λ�ηµιστ<ς kταν (πατε0νες, τσαρλατ>ν�ι. A9τ. ε4παν A Λα-

�υα1ι< κα3 λ)γ� (ργ:τερα A Nτ�λτ�ν κα3 5γιναν κ�ιν� πεπ�)θηση. �Aπ? τ�ν
�Aλ�ηµε)α πρ��ρ�εται στρατηγικLς σηµασ)ας γν-ση. Γιατ), Vν /γj µπ�ρ0 ν.
κ�νω �ρυσ:, �ρυσ> ν�µ)σµατα, µπ�ρ0 ν. φτει�Eω α9τ�κρατ�ρ)α, ν. συντηρ;-
σω στρατ��ς, ν. κατακτ;σω τ?ν κ:σµ�.

ΣYNT.: Π�ι�ς α[τ�κρ%τ�ρας γνMρι^ε ν7 φτει%.νgη .ρυσ�;
Π.Π.: �O µεγαλ�τερ�ς (λ�ηµιστ�ς Hλων τ0ν /π��0ν, τ�6 Aπ�)�υ τ. 
ι
λ)α κυ-

κλ�φ�ρ�6ν, ε4ναι A �Aριστ�τ�λης. Kα3 C �Aλ�ηµε)α (ναφ�ρεται κα3 lς «σταγει-
ρικ9 τ:.νη», (π’ τ. Στ�γειρα, στ. Aπ�Bα ε4�ε /µφανιστL µ< τ?ν πατ�ρα τ�υ A
�Aριστ�τ�λης µυστηριωδ0ς. Γι’ α9τ? κα3 τ? πνευµατικ: τ�υ παιδ), A �Aλ�Eαν-
δρ�ς, παραλαµ
�νει τ? Bασ)λει� τLς Mακεδ�ν)ας (π’ τ?ν πατ�ρα τ�υ, τ? κ�νει
rσ�υρ:τερ�, συγκρ�τεB µισθ�φ�ρικ? στρατ? κα3 /κστρατε�ει /ναντ)�ν Hλης τLς
Nφηλ)�υ. Π�6 ε�ρισκε τ:σα �ρ;µατα γι. (νεφ�διασµ:; Στ. ψιλ. γρ�µµατα τLς
�Iστ�ρ)ας (ναφ�ρεται, πjς A �Aλ�Eανδρ�ς ε4�ε µα1) τ�υ κινητ? ν�µισµατ�κ�πεB�.

ΣYNT.: Π� >ναφ:ρεται α[τ�;
Π.Π.: �H rστ�ρ)α τ? λ�ει, κα3 τ? (π�κρ�πτ�υν.
ΣYNT.: !Eσε/ς π� τ� `ρEκατε;
Π.Π.: T? λ�ει A Σωκρ�της, A Bυ1αντιν?ς �ρ�ν�γρ�φ�ς, στ. «ψιλ. γρ�µµατα»

τ0ν 
ι
λ)ων τ�υ. oEστηνε τ. �υτ;ρια, Hπ�υ π;γαινε κα3 5κ�
ε (λεEανδριν. ν�-
µ)σµατα. �Hταν iνας «�ρυσ?ς» 
ασιλικ?ς τρ:π�ς κυριαρ�)ας, π�= Nπ�καθιστ�6σε,
θ. λ�γαµε σ;µερα, τ? 4� γραφεB� τ�6 Στρατ�6. oEτσι κατ�φερε ν. �τ)σOη κα3 ν.
λειτ�υργ;σOη σ< µηδενικ? �ρ:ν� τ:σες π:λεις. Π0ς 5γινε C �AλεE�νδρεια πρ-τη
π:λη στ?ν K:σµ�; Kα3 γιατ3 κ�ηκε τ:σες φ�ρ<ς (ργ:τερα; Γι. ν. κ�ψ�υν α9τ.
τ. µυστικ�. oAλλωστε (κ:µη κα3 σ;µερα C �Aσ)α ε4ναι γεµ�τη (π? (λεEανδριν.
ν�µ)σµατα, τ. π�υλ>νε µ�σα σ< παν�ρια κα3 κ�στ)1�υν µερικ. δ�λλ�ρια.

�H γν-ση τLς κατασκευLς �ρυσ�6 π�ρασε (π’ τ�ν �AλεE�νδρεια στ� P-µη,

M�α πληρ&φ&ρ�α τ&T 0ρ&ν&γρ�φ&υ Σωκρ�τη
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(π? κεB στ? Bυ1�ντι�, στ� Pωσ)α κα3 τ�λ�ς στ�ν �Aγγλ)α.
ΣYNT.: ΣEµερα δηλαδ9 �F qAγγλ�ι κατ:.�υν τ9ν τε.νικ9 α[τ9 κα� 5.ι �F !Aµε-

ρικαν� ;
Π.Π.: Or oAγγλ�ι τ�ν κατ���υν. Or �Aµερικαν�3 πρ�σπαθ�6ν ν. π�ρ�υν τ�

δ�ναµη στ. ��ρια τ�υς µ�σα (π? τ? �λεκτρ�νικ? �ρLµα.

ΣYNT.: Π�ι� εYναι τ� �λεκτρ�νικ� .ρ<µα;
Π.Π.: E4ναι µι. λ�γιστικ� /γγραφ;, C Aπ�)α µετα
ι
�1εται µ< µεγ�λες τα��-

τητες. �O �λεκτρ�νικ?ς τρ:π�ς συναλλαγLς διευκ�λ�νει π�ρα π�λ= τ�ν πλαστ�-
γραφ)α. Kα3 α9τ? γ)νεται µ�σα (π’ τ? �Iντερν�τ. Γι. ν. λειτ�υργ;σOη, �ρει�1εται
δ�ρυφ:ρ�, π�= (ν;κει σ< κ�π�ια Nπερδ�ναµη. Kα3 5τσι /λ�γ��υν τ. π�ντα. �Eπ)-
σης Nπ�ρ�ει κα3 µι. µεγ�λη συνωµ�σ)α τ0ν τραπε1ιτ0ν. MOταν καταθ�τOης 100
δρα�µ�ς, C τρ�πε1α 
�1ει 100 στ? ταµεB� της κα3 100 «Iν λ�ιν», Vρα /γγρ�φει δ��
φ�ρ<ς τ? π�σ:. Kα3 5τσι τ?ν Sπ:µεν� πελ�τη τ?ν /EυπηρετεB µ< τ. δικ� σ�υ �ρ;-
µατα. �Eµφαν)1�υν 5τσι διπλ�σια κεφ�λαια.

ΣYNT.: Π-ς γ νεται X .ρυσ�ς, κNριε ΠαππO;
Π.Π.: �O �ρυσ?ς θεωρεBται (δραν;ς, (νενεργ:ς. A9τ? σηµα)νει, Hτι δ<ν µετ�-

�ει σ< �ηµικ<ς u µη�ανικ<ς διεργασ)ες. Π0ς λ�ιπ?ν 5��υµε συγκ�ντρωση �ρυσ�6
σ< µ)α περι��� στ� φ�ση; Γιατ3 π.�. C Xαλκιδικ� 5�ει τ? πρ�ν:µι� ν. 5�Oη �ρυσ:;
Γιατ3 nπλ> γεννι�ται /κεB. E4ναι τ:π�ς παραγωγLς �ρυσ�6 (π? τ� φ�ση λ:γhω τ�6
α@θερικ�6 σ�ηµατισµ�6 τLς περι��Lς. Mι. τ�τ�ια περι��� kταν τ. Στ�γειρα.
MOταν C φ�ση παρασκευ�1Oη �ρυσ:, τ:τε /κεB ε4ναι πι? ε}κ�λ� γι. τ?ν (λ�ηµι-
στ� ν. παρασκευ�σOη συνθετικ? �ρυσ:. �O �Aριστ�τ�λης δ<ν tEερα, γιατ3 δι�λε-
Eε ν. µε)νOη στ. Στ�γειρα. �YπLρ�αν δ�� �ωρι. /κεB, π�= λ�γ�νταν Στ�γειρα.

ΣYNT.: ∆Gν γεννEθηκε =κε/;
Π.Π.: oO�ι. ΠLγε (ργ:τερα. MOταν /πισκ�φθηκα τ. Στ�γειρα, κατ�λα
α. ∆)-

πλα στ. δ�� Στ�γειρα Nπ�ρ�ει �ρυσωρυ�εB�. �O �Aριστ�τ�λης kταν (λ�ηµιστ�ς
κα3 πLγε /κεB Hπ�υ C φ�ση παρ�γει (π? µ:νη της �ρυσ:, γι. ν. τ?ν παραγ�γOη
κι A Uδι�ς ε9κ�λ-τερα.

MOταν (π? iνα �ρυσωρυ�εB� τρα
;EOης Hλ� τ? �ρυσ:, µετ. (π? 30 �ρ:νια θ. Eα-
να
ρOLς Vλλ�ν. �H φ�ση τ?ν γενν> (π? µ:νη της. T? Uδι� συµ
α)νει κα3 µ< τ? πε-
τρ�λαι�. Λ�νε δι�φ�ρα παραµ�θια, π-ς τ��α C γL kταν ρευστ;. �E.ν kταν 5τσι,
δ<ν θ. NπLρ�ε λ:γ�ς ν. συγκεντρων:ταν /δ0 A �ρυσ:ς. Γιατ3 ν. γ)νOη µι. φλ�
α
�ρυσ�6; oAρα κ�π�ι�ι Vλλ�ι ν:µ�ι λειτ�υργ�6ν.

ΣYNT.: ∆Mσατε, κ. ΠαππO, µι7 mλλη >ν%γνωση τ<ς Fστ�ρ ας, τ<ς =)�υσ ας,
>λλ7 κα� τ<ς =πιστEµης. ΣOς ε[.αριστ- π�λN.

Π.Λ. K*υKαλ:κης

)H µεγ�λη συνωµ&σ�α τ<ν διεθν<ν Tραπε#<ν
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T? /ν πρ�κειµ�νω Vγνωστ� πρ�ν:µι: της 5�ει ν. κ�νOη µ< τ? µ�γα π�σ�στ? τ0ν
φωνη�ντων π�= τ�ν (παρτ)1�υν 5ναντι τ0ν συµφ-νων σ< σ�γκριση µ< Vλλες /Eε-
λιγµ�νες γλ0σσες. �Eπειδ� π�λλ�κις 5�ει γ)νει λ:γ�ς γι. τ�ν περιεκτικ:τητ� της
σ< φων;εντα, τ. Aπ�Bα τ�ν καθιστ�6ν rκαν-τερη κα3 ε@ς τ? ν. «αrµατ-νOη» κα-
λ�τερα τ?ν (νθρ-πιν� /γκ�φαλ� κα3 ν. πρ�σφ�ρOη ε@ς τ�=ς Aµιλ�6ντες α9τ�ν τ�ν
rκαν:τητα τLς πνευµατικLς των /Eελ)Eεως, παραθ�τω τ. (π�τελ�σµατα τLς πρ�-
σωπικLς µ�υ 5ρευνας.

Γι. ν. στ�ι�ει�θετ;σω τ�ν /ν λ:γhω 5ρευν� µ�υ, �ρησιµ�π�)ησα τ? σ�ν�λ�
σ�εδ?ν τLς �Aρ�αι�ελληνικLς Γραµµατε)ας, τ? Aπ�B�ν (π�τελεBται (π? 840 πε-
ρ)π�υ συγγραφεBς τ0ν περι:δων (π? τ?ν 8� α@0να π.X. iως κα3 τ?ν 14� µ.X. �Eκ
τ�6 /ν πρ�κειµ�νhω τεραστ)�υ σ< Iγκ� δε)γµατ�ς δι�κρινα κατ:πιν π�λλ0ν (ριθ-
µητικ0ν Nπ�λ�γισµ0ν σ�ν�λ� πρωτ�γεν0ν ��ητικ0ν φθ:γγων τLς τ�Eεως τ0ν
238.194.218, �r Aπ�B�ι θ. µπ�ρ�6σαν ν. (π�τελ�σ�υν µ)α 
ι
λι�θ;κη µ< τ:µ�υς,
τ0ν Aπ�)ων �r σελ)δες θ. 5φθαναν περ)π�υ τ3ς 130.000.

�Eπαναλαµ
�νω, Hτι τ. (νωτ�ρω σ�ν�λα (π�τελ�6ν ��ητικ�=ς φθ:γγ�υς κι I�ι
µ:ν� τ. σ�ν�λα τ0ν γραµµ�των: T? «O» /µπερι��ει κα3 τ? «Ω», τ? «E» /µπερι�-
�ει κα3 τ? «AI» κα3 ��τω καθ’ SELς.

oEτσι λ�ιπ?ν κα3 συµφ-νως πρ?ς τ. σhω1:µενα γραπτ. τ0ν πρ�γ:νων µας 5��υ-
µε τ�ν (κ:λ�υθη συ�ν:τητα ((ριθµ?ς περιπτ-σεων /µφαν)σεως) τ0ν σηµαντι-
κωτ�ρων φθ:γγων-φωνηµ�των τLς �EλληνικLς Γλ-σσας:

A= 23.587.575, B= 2.828.858, Γ= 3.824.203, ∆= 6.070.669, E= 20.240.993,
Z= 610.811, I= 33.994.610, Θ= 3.679.249, K= 9.209.230, Λ= 5.416.288,
M= 7.542.365, N= 21.405.647, �= 1.012.468, O= 25.533.887, Π= 8.617.864,
P= 10.144.258, Σ= 19.543.083, T= 19.724.096, Φ= 3.619.780, X= 2.424.664,
Ψ= 403.852, MΠ= 160.428, ΓK+ΓΓ= 282.310, NT= 1.826.816, TΣ= 2.424.664,
TZ= 1.736, OY= 6.488.382.

Φων@εντα 46% κα- σ:µφωνα 53%
στ2ν OAρ0αι&ελληνικ2 Γραµµατε�α
ΣTATIΣTIKH EΠI 238.194.218 ΦΘOΓΓΩN

Or συντελεστ<ς τLς Sλλην�τρ:π�υ πρ�σπ�θειας τ�6 «∆αυλ�6» Vς
µ�6 /πιτρ�ψ�υν ν. συµµετ�σ�ω κι (π? µ�ρ�υς µ�υ στ�ν πρ�αγωγ�
π�λιτισµ�6, π�= µ�σα (π? α9τ� τ�ν 5ντυπη 5παλEη πραγµατ�π�ι-
εBται lς (ν�γκη πλ��ν /ντ?ς τ0ν δυσκ:λων καιρ0ν π�= διαν��υ-
µε. Συγκεκριµ�να /πιτρ�ψτε µ�υ ν. στ�ι�ει�θετ;σω µ< (ριθµ�=ς
µ)αν /κ τ0ν παραµ�τρων π�= καθιστ�6ν τ�ν �Eλληνικ� Γλ0σσα
κατ. τ�ν πρ�σωπικ; µ�υ Vπ�ψη τ? µεγαλ�τερ� u τ? τελει:τερ�
(νθρ-πιν� (τ? θεϊκ? κατ. Πλ�τωνα) δηµι��ργηµα Hλων τ0ν
/π��0ν.



Or (νωτ�ρω (ριθµ�3 τ0ν ��ητικ0ν φθ:γγων (ντιστ�ι��6ν στ. SELς π�σ�στ.
/π3 τ�Bς Sκατ:ν:
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ΦΘOΓΓOΣ ΠOΣOΣTON ΠOΣOΣTON
KATA ΦΘOΓΓON KATA KATHΓOPIAN

A 9,9027%
E 8,4977%
I 14,2718% Φων;εντα: 46,1160%
O 10,7198

OY 2,7240

B 1,1876%
Γ 1,6055%
∆ 2,5486%
Z 0,2564%
Θ 1,5446%
K 3,8663%
Λ 2,2739%
M 3,1665% Σ�µφωνα: 52,9304%
N 8,9866%
� 0,4251%
Π 3,6180%
P 4,2588%
Σ 8,2047%
T 8,2807%
Φ 1,5197%
X 1,0179%
Ψ 0,1695%

MΠ 0,0674%
ΓK+ΓΓ 0,1185%

NT 0,7669% ∆)ψηφα: 0,9535%
TΣ. 0,0000%
TZ 0,0007%

;Aπ*τελ=σµατα
WπJ Γενικ*B Συν@λ*υ Φθ@γγων 238.194.218

�Eπιθυµ)α µ�υ kταν ν. παραθ�σω τ. δεδ�µ�να. T. συµπερ�σµατα κα3 C πε-
ραιτ�ρω 5ρευνα (ν;κ�υν στ�=ς (ναγν0στες τ�6 «∆αυλ�6» κα3 τ�=ς ε@δικ�=ς τ�6
(ντικειµ�ν�υ.

Γι. Aπ�ιαδ;π�τε διευκρ)νηση κα3 συνεργασ)α, Hσ�ν (φ�ρ> ε@ς τ�ν µεθ�δ�λ�-
γ)α τ�ν Aπ�)αν (κ�λ��θησα vστε ν. καταλ;Eω ε@ς τ. (νωτ�ρω (π�τελ�σµατα,
µπ�ρ�6ν �r /νδιαφερ:µεν�ι ν. (πευθ�νωνται ε@ς τ?ν «∆αυλ:ν», π�= διαθ�τει τ.
στ�ι�εBα µ�υ.

Θε@δωρ*ς Γ. Xειµων8δης
Θεσσαλ�ν)κη



MIστ*ρικN δικα8ωση

!Aλε)%νδρεια, 25 !Aπριλ �υ 2095.

!Eπιτ:λ�υς µεταφρ%στηκε X π%πυρ�ς π�K `ρ:θηκε πρ�ν >π� 0να µ<να µ:σα σG τα-
ρι.ευµ:ν� κρ�κ�δειλ� στ9ν περι�.9 τ� !Aσσ�υ%ν. MG τ7 ν:α στ�ι.ε/α π�K πρ�κN-
πτ�υν, >νατρ:πεται mρδην J παγκ�σµια Fστ�ρ α. !Aπ�δεικνNεται περ τρανα, bτι J πε-
ρ φηµη µ%.η τ� Mαραθ-ν�ς, π�K συν:`η τ� 490 π.X., δGν >π�τελ�σε παρ7 0να
=πεισ�δι�, π�K πρ�κλEθηκε >π� τ9 φιλ�π�λεµη κα� φασιστικ9 >ντ ληψη µιOς µι-
κρ<ς µερ δας !Aθηνα ων, π�K 8.�ντας τ9ν =)�υσ α στ7 .:ρια τ�υς, πρ�φαν-ς =)α-
ν%γκασαν τ�Kς φιλειρηνικ�Kς συµπ�λ τες τ�υς ν7 π�λεµEσ�υν.

T� κε µεν� α[τ� τ� παπNρ�υ δικαιMνει µετ7 >π� 0να περ π�υ αI-να τ7 πρ�φη-
τικ7 λ�για ]ν�ς ?Eλληνα Zπ�υργ� Π�λιτισµ�, π�K στ9ν =πισEµανση συν�µιλητ<
τ�υ bτι «J µ%.η τ� MαραθMνα 8σωσε κατ7 κ%π�ι�ν τρ�π� τ9ν E[ρMπη >π� στ9ν
!Aσ α», >π%ντησε: «A[τ� τ� =πι.ε ρηµα τ� θεωρ- =ντελ-ς )εν�φ�`ικ� κα� ρατσι-
στικ�».

Παραθ:τ�υµε τ� >π�καλυπτικ� κε µεν�-ντ�κ�υµ:ντ� τ� παπNρ�υ:

Kα� γι7 τ9ν >ντιγραφ9

Λ:[αρ*ς Xατ[ηγεωργι:δης

«Συµπ�λ τες !Aθηνα/�ι,
T� καθεστ�ς τρ�µ�υ, π�K σκεπ%^ει τ9ν π�λη µας, .τNπησε )αν%. Nτυµ:ν�ι µG

τ� µανδNα τ� δηµ�κρ%τη �F π�λεµ�κ%πηλ�ι .αφι:δες τ� καθεστ-τ�ς παρα-
σNρ�υν τ�ν Hγν� λα� τ<ς φιλειρηνικ<ς µας π�λης σG 0ναν >δι:)�δ� κα� καταδι-
κασµ:ν� σG >π�τυ. α >γ-να. T� δ ληµµα «Π�λεµ�ς 6 ,Yπ�ταγ9» δGν µOς >γγ -
^ει.

Συµπ�λ τες !Aθηνα/�ι,
!Aρνηθ<τε ν7 σηκMσετε τ� δ�ρυ σας, πετ%)τε τ9ν περικεφαλα α σας, >φEστε

ν7 σκ�υρι%σgη J >σπ δα σας. M9ν >φEσετε τ�Kς =µπ�ρ�υς bπλων ν7 πλ�υτ σ�υν
>π� τ� α�µα σας. Γ νετε >ντιρρησ ες συνε δησης. M9ν π�λεµEσετε =ν%ντια στ�ν
Π:ρση στρατιMτη, τ�ν 8ντιµ� µερ�καµατι%ρη M<δ� >γρ�τη, π�K τ� α[ταρ.ικ�
καθεστMς τ�υ τ�ν στρ:φει =ν%ντια στ�ν ?Eλληνα >δερφ� τ�υ.

Συµπ�λ τες !Aθηνα/�ι,
,EνMστε τ9 φωνE σας µα^  µας. !Aς Zπ�δε.τ�µε τ7 >δ:ρφια µας >π� τ9ν !Aνα-

τ�λ9 µG mνθη κα� ρ�δ�π:ταλα. qO.ι στ9ν )εν�φ�` α! qO.ι στ� ρατσισµ�! !Aς
>π�τελ:σgη X παν:µ�ρφ�ς κ%µπ�ς τ� Mαραθ-να 0να σηµε/� συν%ντησης δN�
Iσ%)ιων π�λιτισµ-ν κα� τ9ν >ρ.9 ]ν�ς π�λυπ�λιτισµικ� µ:λλ�ντ�ς.

?Oλ�ι στ9 συγκ:ντρωση στ9ν !Aγ�ρ%!

KINHMA MH∆IZONTΩN AΘHNAIΩN»

ΓEΛOPAMA



�H πνευµατικ� (κµ� τLς Π:λης, τLς Θεσσαλ�ν)κης κα3 κυρ)ως τLς Σµ�ρ-
νης /πιδρ�6σε σ’ Aλ:κληρ� τ?ν π�λ�παθ� λα? κα3 τ?ν 5καµε ν. (π�1ητ> δια-
κα0ς τ�ν µ:ρφωση. Σ< π�λλ<ς φτω�<ς /παρ�)ες /κτ?ς τ�6 Bασιλε)�υ I�ι µ:-
ν� δ<ν NπLρ�αν �ρ;µατα γι. σ��λεBα κα3 δασκ�λ�υς, (λλ. �}τε κα3 τ? Kρ�-
τ�ς ε9δ�κ�6σε ν. τ. Nπ�σ�εθOη κ.ν (κα3 I�ι ν. τ. κ�µOη...). Γι. τ?ν λ:γ� α9τ?
κωµ�π:λεις κα3 �ωρι. /στρ�φ�ντ� σ< πλ��σιες /κκλησ)ες κα3 µ�ν�ς, 1ητ-ντας
τ�υς ν. διαθ�σ�υν iνα µικρ? µ�ρ�ς τLς τερ�στιας περι�υσ)ας, π�= στ�ν πλει-
�ν:τητ� τ�υς κατεB�αν, γι. τ? κτ)σιµ� Sν?ς Γυµνασ)�υ, µι>ς �EλληνικLς
Σ��λLς, Hπως τ? (π�καλ�6σαν. Συν;θως Hµως �r /κκλ;σεις α9τ<ς (πεδει-
κν��ντ� µ�ταιες.

�Oµιλητικ? παρ�δειγµα τ�6 (νωτ�ρ�υ κλ)µατ�ς NπLρEε κα3 τ? λεγ:µεν�
«Λειµωνιακ?ν Z;τηµα» (1866-1886), π�= /κτυλ)�θηκε στ�ν /παρ�)α Mηθ�-
µνης τLς δυτικLς Λ�σ
�υ µ< /π)κεντρ� τ�ν π�µπλ�υτη M�ν� Λειµ0ν�ς, τ?
Aπ�B� κρ�τησε µ)α Aλ:κληρη ε@κ�σαετ)α κα3 /νεπλ�κησαν σ’ α�τ? τ? Πα-
τριαρ�εB�, C τ�υρκικ� Kυ
�ρνηση, A τ�πικ?ς KλLρ�ς, µεγ�λες /φηµερ)δες
τLς Π:λης κα3 τLς Σµ�ρνης κα3 �r κ�τ�ικ�ι τLς /παρ�)ας, π�= πLραν σ< κ�-
π�ια φ�ση τ�ν περι�υσ)α τLς µ�νLς κα3 τ? ν:µ� πρ�σωριν. στ. ��ρια τ�υς.

«ΛEIMΩNIAKON ZHTHMA» (1862-1882):
lOταν ; Σ&υλτmν&ς Pπιτρ%πnη τ2ν oδρυση
)Eλληνικ<ν Σ0&λε�ων, >λλH ; Πατρι�ρ0ης

>φ&ρ�#nη τ&pς πρ&&δευτικ&pς hπAδ&υλ&υς...

E4ναι γνωστ:, πjς καθ’ Hλη τ� διαδρ�µ� τ�6 19�υ α@-να
γενν;θηκε κα3 θ�ριεψε στ�ν �Eλλ�δα iνα καθ�λικ? αUτηµα
Παιδε)ας. �H δ)ψα γι. τ. Γρ�µµατα (πρ�ϊ?ν τLς (π;�ησης
π�= ε�ρισκαν A E9ρωπαϊκ?ς ∆ιαφωτισµ?ς κα3 �r µεγ�λες
µ�ρφ<ς τ0ν ∆ασκ�λων τ�6 Γ�ν�υς) Vρ�ισε ν. διαπερν> Hλα
τ. κ�ινωνικ. στρ-µατα σ< π:λεις κα3 �παιθρ� µ�σα κα3 5Eω
(π’ τ. Hρια τ�6 νε�σ�στατ�υ Sλλαδικ�6 
ασιλε)�υ. M�λιστα
µ< 
ε
αι:τητα µπ�ρεB ν. @σ�υρισθOL κανε)ς, Hτι στ�ν τ�υρ-
κ�κρατ��µενη (κ:µη �Eλλ�δα (Hπ�υ κατ�ικ�6σε κα3 C συ-
ντριπτικ� πλει�ψηφ)α τ�6 �Eλληνισµ�6) τ? αUτηµα τ�6τ�
kταν (κ:µα πι? /πιτακτικ:.



�H M�ν� Λειµ0ν�ς 
ρ)σκεται στ�ν κεντρικ� Λ�σ
� /ντ?ς τ0ν δι�ικητικ0ν
Aρ)ων τ�6 σηµεριν�6 δ;µ�υ Kαλλ�νLς (τ:τε ~ν�µα1:ταν�A�υρ0νας), κα-
τεB�ε δ< (Hπως κα3 σ;µερα Vλλωστε) πλLθ�ς (γρ�τικ0ν /κτ�σεων (καλλιερ-
γ;σιµες κα3 
�σκ:τ�π�ι), π�= τ�ν καθιστ�6σαν τ?ν @σ�υρ:τερ� �@κ�ν�µικ?
παρ�γ�ντα τLς /παρ�)ας Mηθ�µνης. Περιελ�µ
ανε π�ραν τLς κ�ριας
(νδρικLς µ�νLς κα3 γυναικε)α (M�ν� Mυρσινι-τισσας), π�= (π��ει λ)γα �ι-
λι:µετρα (π’ τ�ν (νδρικ� κα3 λειτ�υργεB (διαλε)πτως vς σ;µερα. �Aπ?
πλευρ>ς /κκλησιαστικ�6 δικα)�υ kταν «σταυρ�πηγιακ�» µ�ν;, (νLκε δη-
λαδ� (π’ ε9θε)ας στ�ν γενικ� /π�πτε)α τ�6 �@κ�υµενικ�6 πατρι�ρ�η Kων-
σταντιν�υπ:λεως.

�H µ:νη δι�E�δ�ς λ�ιπ?ν γι. µι. φτω�� /παρ�)α, γι. ν. µπ�ρ�σOη ν. (ν�)EOη
κα3 ν. λειτ�υργ;σOη σ��λεBα, kταν C στ;ριEη (π? τ�ν π�µπλ�υτη µ�ν;. T.
γεγ�ν:τα Vρ�ισαν τ? 1863, Hταν �r γειτ�νικ<ς κ�ιν:τητες 1;τησαν τ�ν /πα-
ναλειτ�υργ)α τLς παρηκµασµ�νης πλ��ν «�EλληνικLς Σ��λLς», π�= ε4�ε
rδρυθL τ? 1808 κα3 δ)δαEε σ’ α9τ�ν A περ)φηµ�ς διαφωτιστ�ς Bενιαµ3ν A Λ�-
σ
ι�ς.

�H σ��λ� α9τ� ε4�ε (νεγερθL /ντ?ς τ�6 �ωρι�6 �A�υρ-νας (σηµεριν� Kαλ-
λ�ν;). Or µ�να��3 (ρν;θηκαν ν. (νταπ�κριθ�6ν στ�ν 5κκληση α9τ;. Or
(ντιδρ�σεις /ντ�θηκαν κα3 5λα
αν δηµ�σι:τητα (π? τ?ν T�π� τLς Kων-
σταντιν��π�λης κα3 τLς Σµ�ρνης, /στρ�φησαν δ< κα3 κατ. τ�6 Πατριαρ�ε)-
�υ, στ? Aπ�B� (νLκε δι�ικητικ0ς C µ�ν;. �O πατρι�ρ�ης �Iωακε)µ A Γ’ πρ�-
σπ�θησε µ< µ)α /φ�παE ε@σφ�ρ. 3.000 γρ�σσ)ων ν. /κτ�ν-σOη τ�ν κατ�στα-
ση. E@ς µ�την Hµως.

Φα)νεται Hµως, π-ς τ�τ�ιες (παιτ;σεις τ0ν λαϊκ0ν /νεφαν)1�ντ� κα3 (λλ�6,
γεγ�ν?ς π�= 5καµε τ?ν πατρι�ρ�η ν. λ�
Oη τ. µ�τρα τ�υ. Φ�
��µεν�ς τ�ν
(π-λεια τLς περι�υσ)ας τ0ν πατριαρ�ικ0ν µ�ν0ν κα3 τ?ν 5λεγ�: της (π’
τ�=ς λαϊκ��ς, (π�φασ)1ει ν. (φαιρ�σOη τ3ς @δι�κτησ)ες α9τ<ς κα3 ν. τ3ς πρ�-
σαρτ;σOη στ�ν κυρι:τητα τ�6 Πατριαρ�ε)�υ! M< iνα σ�ετικ? «�Yπ:µνηµα»
γεµ>τ� (λα1�νε)α /κδ;λωσε iνα ~µ. �@κ�ν�µ)στικ� «πρ:σωπ�»: π�ραν τLς
θε�κρατικLς τ�υ τυρανν)ας λειτ�υργ�6σε π�ντ�τε κα3 lς στυγν?ς γαι�-
κτ;µων.

Φυσικ? kταν, �r κ�ιν:τητες τLς /παρ�)ας Mηθ�µνης ν. (Eι-σ�υν τ�ν /πι-
��ρ;γηση τ0ν σ��λε)ων τ�υς (π? τ� µ�ν;, µι>ς κα3 C περι�υσ)α της πρ��-
κυψε (π? δωρε<ς τ0ν πρ�γ:νων τ�υς (λλ. κα3 (π? πρ�σαρτ;σεις /λευθ�-
ρων (δηµ:σιων) γαι0ν, π�= (νLκαν στ3ς δικ�ς τ�υς περιφ�ρειες. T? �Oθω-
µανικ? καθεστjς δ<ν /µπ:δι1ε τ�ν �δρυση κα3 λειτ�υργ)α Sλληνικ0ν σ��-
λε)ων.

)H δ�ψα τ<ν hπ&δ&:λων γιH Παιδε�α
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MOταν γνωστ�π�ιLται C (π:φαση α9τ� τ�6 πατρι�ρ�η, θ�ελλα (ντιδρ�-
σεων σηκ-νεται σ’ Aλ:κληρη τ�ν /παρ�)α. Σ’ α9τ<ς συµµετ���υν τ-ρα κα3 �r
µ�να��), γι. τ? λ:γ� Hτι ��ν�υν τ3ς (ν�σεις τ�υς π�= τ�=ς /π�τρεπε A πλ�6τ�ς
τLς µ�νLς. �H (π:φαση τ�6 πατρι�ρ�η πρ��
λεπε /π)σης τ�ν /πιστρ�φ� τ0ν
καλ�γ;ρων στ? «>ρ.α/�ν κ�ιν�`ι�ν» κα3 τ� δι�λυση τLς «συ1υγ�6ς» γυναι-
κε)ας µ�νLς.

T?ν Φε
ρ�υ�ρι� τ�6 1879 πραγµατ�π�ιεBται στ?ν M:λυ
� π�λυπληθ�ς
λαϊκ� διαµαρτυρ)α µ< τ� συµµετ��� Hλων τ0ν κ�ιν�τ;των. T? αUτηµα πλ��ν
γ)νεται συγκεκριµ�ν�: �Aν�γερση Γυµνασ)�υ κα3 «�Aνωτ�ρ�υ Παρθεναγω-
γε)�υ» µ< τ� συνδρ�µ� τLς µ�ναστηριακLς περι�υσ)ας. T? κτ)σιµ� τ0ν /κπαι-
δευτηρ)ων θ. γιν:ταν (π’ τ�=ς λαϊκ��ς, /νh0 �r µισθ�3 τ0ν δασκ�λων, τ? φα-
γητ? κα3 τ. φ�ρ�µατα τ0ν µαθητ0ν θ. πληρ-ν�νταν µ< 5E�δα τLς µ�νLς. �H
µ�ν� λ�ιπ?ν θ. 5πρεπε ν. /EαιρεθOL (π? τ� σ�ετικ� πατριαρ�ικ� (π:φαση,
γιατ3 5πρεπε ν. στηρ)EOη τ�ν παιδε)α τLς /παρ�)ας.

Pεπ�ρτ�1 κα3 /πιστ�λ<ς τ0ν λαϊκ0ν δηµ�σιε��νται στ3ς /φηµερ)δες «Nε�-
λ:γ�ς» τLς Π:λης κα3 «�Aµ�λθεια» τLς Σµ�ρνης. �Aκ�λ�υθεB (ναφ�ρ. πρ?ς
τ?ν πατρι�ρ�η, µ< τ�ν Aπ�)α 1ητ�6σαν τ�ν /Eα)ρεση τLς µ�νLς. �Aρ�ηγ?ς
τ0ν µ�να�0ν π�= πρ�σε�-ρησαν στ? λαϊκ? κ)νηµα kταν A rερ�µ:να��ς Γρη-
γ:ρι�ς A Λ�σ
ι�ς u «Παπαφλ�σσας». �O �Iωακε)µ Γ´ 
λ�π�ντας ν. ��νOη τ?ν
5λεγ�� τLς κατ�στασης /νηµερ-νει τ�ν τ�υρκικ� κυ
�ρνηση γι. τ. «5κτρ�-
πα» κα3 τ�ν καλεB ν. πρ�
OL σ< συλλ;ψεις.

Tαυτ:�ρ�να συγκρ�τ;θηκε /πιτρ�π� /κπρ�σ-πησης τ0ν κ�ιν�τ;των (π�-
τελ��µενη (π? /πιφανεBς Λεσ
)�υς, π�= στ3ς 15 A9γ��στ�υ τ�6 1882 κατα-
λαµ
�νει τ�ν µ�ν� κα3 συγκαλεB /ντ:ς της γενικ� /παρ�ιακ� συν�λευση.
�EκεB (π�φασ)1εται ν. συσταθOL (ρ�ικ0ς «Kεντρικ9 !Eπαρ.ιακ9 Σ.�λE» µ<
τρεBς τ�Eεις κα3 ν. ε@σα�θ�6ν σ’ α9τ�ν 30 µαθητ�ς, iνας (π? κ�θε κ�ιν:τη-
τα. Στ3ς 20 A9γ��στ�υ µπα)νει A θεµ�λι�ς λ)θ�ς τLς «Λειµωνι�δ�ς �Eπαρ-
�ιακLς Σ��λLς».

Bλ�π�ντας A πατρι�ρ�ης ν. ��νOη τ? παιγν)δι τLς περι�υσ)ας τLς µ�νLς πρ�-
�ωρεB σ< πι? «δυναµικ<ς» πρ�Eεις: διαλ�ει µ< (π:φασ; τ�υ τ�ν rεραρ�)α τLς
µ�νLς κα3 καθαιρεB τ?ν Cγ��µεν� Γεδε-ν. Στ�ν συν��εια (φ�ρ)1ει τ�=ς τρεBς
πρωταγωνιστ<ς τLς (νταρσ)ας. T?ν Zαφειρ�κη �Yπανδρευµ�ν�, /πιφανL
Vνδρα κα3 
�υλευτL A@γα)�υ (π? τ?ν M:λυ
�, τ?ν �Iω�ννη K:ντ�, διδ�-

T:τε δι�ικητ�ς (µ�υτεσαρ)φης) τLς Λ�σ
�υ kταν A περ)φηµ�ς Kεµ.λ Mπ�-
ης, π�= (ναφ�ρεται lς «φιλ�µ�υσ�ς >γαπ-ν τ7 γρ%µµατα >)ιωµατ�.�ς».
�Hταν δ< κα3 φ)λ�ς τ0ν στασιαστ0ν, γι’ α9τ? στ� σ�ετικ� (ναφ�ρ� τ�υ πρ?ς
τ�ν Kυ
�ρνηση «κ�λυψε» τ. γεγ�ν:τα κα3 τ�=ς πρωταγωνιστ�ς τ�υς.

)O T&Tρκ&ς hπ&στηρ�#ει, ; πατρι�ρ0ης >φ&ρ�#ει!
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σκαλ� (π? τ�ν Kαλλ�ν� κα3 τ?ν δικηγ:ρ� Mιλτι�δη Nικ:π�υλ�, κ�τ�ικ�
Kαλλ�νLς.

Or (φ�ρισθ�ντες δ<ν πτ�;θηκαν κα3 συν��ισαν τ� δρ�ση τ�υς, Hµως τ?
�9σιαστικ? κτ�πηµα τ? δ��θηκαν (π’ τ?ν ν�� T�6ρκ� δι�ικητ� τLς ν;σ�υ.

�O µητρ�π�λ)της Mυτιλ;νης KωνσταντBν�ς σ< συνεργασ)α µ< τ?ν πρ-ην πα-
τρι�ρ�η �AλεEανδρε)ας Kαλλ)νικ�, π�= «Cσ��α1ε» κ�ντ� τ�υ, 1;τησαν (π’
τ?ν Σ�υλτ>ν� ν. (π�µακρ�νOη (π’ τ� δι�)κηση τLς ν;σ�υ τ?ν Kεµ.λ Mπ�η,
vστε ν. µε)ν�υν (κ�λυπτ�ι (π’ τ�ν τ�υρκικ� /E�υσ)α �r τρεBς (φ�ρισθ�ντες.
Πρ�γµατι A Kεµ.λ Mπ�ης µετατ)θεται στ� P:δ�, κα3 A δι�ικητ�ς τLς P:δ�υ
Γι�υσ�=φ �Aγι.κ 5ρ�εται στ� Λ�σ
� (1884).

Παρ. τα6τα C Λειµωνι.ς Σ��λ� ε4�ε tδη τρ)α �ρ:νια λειτ�υργ)ας µ< τ�ν
συνδρ�µ� τLς µ�νLς. �YπLρEαν πι�σεις (π’ τ?ν (ν-τερ� κλLρ� τLς ν;σ�υ, γι.
ν. κλε)σOη (A µητρ�π�λ)της Mυτιλ;νης τ�ν �αρακτ;ρι1ε «σκ�λ�πα =ν τg< σαρ-
κ� τ<ς =παρ. ας»), ��ρις Hµως στ�ν θ�ληση τ0ν κατ�)κων τLς /παρ�)ας λει-
τ��ργησε γι. 30 συνε�L 5τη, vς τ? 1914, Aπ:τε κα3 /γκαταλε)φθηκε. �Aπ? τ?
Nλικ? τ0ν /ρειπ)ων της θεµελι-θηκε τ? 1923 (π’ τ? Sλλαδικ? κρ�τ�ς πλ��ν
τ? σ��λικ? συγκρ:τηµα τLς Kαλλ�νLς.

T. «Λειµωνιακ.» ε4ναι (π’ τ. συµ
�ντα /κεBνα, π�= καταδεικν��υν τ.
πραγµατικ. αUτια τLς πνευµατικLς κατ�ντιας τLς Nπ�τιθ�µενης /θνικLς Cγε-
σ)ας τ�6 Nπ:δ�υλ�υ �Eλληνισµ�6 �στερα (π’ τ?ν 
)αι� /κ�ριστιανισµ: τ�υ.
∆<ν kταν µ:ν� C π�λιτικ� κα3 στρατιωτικ� Nπ�δ��λωση τ�6 oEθν�υς σ< E�-
ν�υς δυν�στες, (λλ. κυρ)ως A /σωτερικ?ς θρησκευτικ?ς σκ�ταδισµ:ς, π�= πα-
ρ�λυσε τ�ν Παιδε)α κα3 A /θνικ?ς µαρασµ:ς κα3 A πνευµατικ?ς , /κφυλισµ:ς,
π�= (κ:µη κα3 σ;µερα (κυρ-ν�υν κ�θε πρ�σπ�θεια πνευµατικLς (ν�καµ-
ψης.

Σηµε8ωση: MOλ� σ�εδ?ν τ? Nλικ? τLς παρ��σης µελ�της /λ;φθη (π’ τ? 
ι
λ)� τ�6 δρ�ς Θε�-

λ�γ)ας I. M�υτ1��ρη «�H Kαλλ�ν� τLς Λ�σ
�υ», 5κδ�ση τ�6 ∆;µ�υ Kαλλ�νLς (1996), στ? Aπ�B�

Nπ�ρ�ει κα3 C σ�ετικ� µ< τ. «Λειµωνιακ.» 
ι
λι�γραφ)α.

Παν. Λ. K*υKαλ:κης

OEπ�λ&γ&ς

Kαθ’ Nπ:δειEην τ0ν δ�� /πισκ:πων A Γι�υσ�=φ �Aγι.κ καταλ�ει τ�ν /πι-
τρ�π� κα3 φυλακ)1ει Pκτj στασιαστ<ς «µετ7 τ-ν γυναικ-ν τ�υς»... �O rε-
ρ�µ:να��ς Γρηγ:ρι�ς A Λ�σ
ι�ς κατα1ητεBται (π’ τ�ν τ�υρκικ� (στυν�µ)α
κα3 τ�ν �Eκκλησ)α, (λλ. �9δε3ς µπ:ρεσε ν. τ?ν /ντ�π)σOη. T? Πατριαρ�εB�
Hµως ε4�ε ��σOη τ?ν «π:λεµ�»:

)H Jεραρ0�α #ητεq τ2ν Pπ%µ9αση τ&T Σ&υλτ�ν&υ

15157∆ΑΥΛaΣ/235, ’I��λι�ς 2001



!E7ν 8.ετε >κ�Nσει τ�Kς `ασιλ�φρ�νες τ<ς !Aγγλ ας ν7 µιλ�ν γι7 τ9ν `α-
σ λισσ% τ�υς –κα� ̀ ασ λισσα τ<ς A[στραλ ας φυσικ%–, θ7 8.ετε διαπιστMσει,
π�σ� =µφατικ7 (emphatically) κα� Fερ�τραγικ7 (hierotragically) πρ�φ:ρ�υν
τ�ς λ:)εις π�K >ναφ:ρ�νται στ� µ�ν%ρ.η τ�υς (monarch). MG τ�ν kδι� δυνα-
µικ� (dynamic) τρ�π� >ναφ:ρ�νται στ� θρ�ν� (throne), στ� στ:µµα 6 κ�ρM-
να (crown), στ9ν α[τ<ς µεγαλει�τητα (majesty), στ� σκ<πτρ� της (sceptre),
στ9ν κυ`:ρνησE της (government), στ� συµ`�Nλι� (council) τ� µ�ν%ρ.η
(monarch)· κα� π%νω >π’ bλα, bταν >ναφ:ρωνται στ� bτι α[τ9 εYναι J κυ-
ρ αρ.�ς, X Jγεµ�νας, J >νωτ%τη `ασ λισσα, κα� τ9ν cν�µ%^�υν `αρNγδ�υ-
πα Sovereign.

ΣOς π<γε π�τG J Iδ:α bτι κα� α[τ9 J λ:)η –bπως bλες �F παραπ%νω– εYναι
]λληνικ<ς κατασκευ<ς κα� πρ�:λευσης; Nα , εYναι γραµµ:ν� =π%νω της τ�
σ<µα κατατεθGν τ-ν Jµερ-ν µας «Made in Hellas» .ωρ�ς Jµερ�µην α λE)ης!
EYναι καταπληκτικ�, J >γγλικ9 >ριστ�κρατ α ν7 εYναι καταστ�λιστη µG τ7
πι� HπλO >λλ7 κα� τ7 πι� σ�`αρ7 ]λληνικ7 στ�λ δια: τ�ς ]λληνικGς λ:)εις.

T  σηµα νει λ�ιπ�ν J λ:)η Sovereign; T� ]λληνικ� =π ρρηµα «Zπερ%νω»
πρ-τα �F Tυρρην�� κα� 8πειτα �F καηµ:ν�ι �F Λατ/ν�ι τ� π<ραν α[τ�Nσι�
κα� τ� 8καναν superanus. T� ]λληνικ� «Zπερ%νω» (ZπGρ+mνω), δηλ. τ� Zψη-
λ�τερ�, τ� συµπερι:λα`αν στ9 γλ-σσα τ�υς ν7 σηµα νgη «α[τ�ς π�K εYναι π%-
νω >π� bλ�υς». qEτσι X Jγ:της, X µεγ%λ�ς, J κεφαλ9 8γινε superanus. ,H Fε-
ρ�τητα κα� J >λEθεια τ<ς λ:)ης «Zπερ%νω» γ:ννησε σ’ bλες τ�ς ε[ρωπαϊκGς
γλ-σσες ν:ες λ:)εις µG ]λληνικMτατη σηµασ α τ� >νMτερ�υ, τ� Zπερ%νω
bλων. Π:ρασε bµως µ:σα >π� >ν�ρθ�γραφ�υς... λε)ικ�γρ%φ�υς. EYναι α[τ�
π�K εYπε X π�ιητ9ς Kα`%φης τ� 1906: «>νακατευµ:ν�ι µG Tυρρην�Kς κα� µG
Λατ ν�υς, κι mλλ�υς ):ν�υς».

,O «Zπερ%νω» π:ρασε στ7 Γαλλικ7 κα� 8γινε souverain κα� µετ7 εIσπEδη-
σε κα� στ7 !Aγγλικ%· κα� =δ- �F mλλ�ι >γγλ�φων�ι λε)ικ�γρ%φ�ι δGν µπ�-
ρ�σαν ν7 τ� .ων:ψ�υν, π�ς 0νας `ασιλιOς µπ�ρε/ ν7 ...κ%νgη rain (δηλ. ν7
`ρ:.gη) κα� τ� συνδNασαν µG τ� reign = mρ.ω, `ασιλεNω, π�K κα� α[τ� πρ�-
:ρ.εται >π� τ� ]λληνικ� cρ:γω = HπλMνω, σηκMνω· κα� στ7 !Aγγλικ7 τ�
superanus 8γινε Sovereign (πρ�φ:ρεται σ�`ριν) κα� φυσικ7 σηµα νει X κυ-
ρ αρ.�ς, X >νMτερ�ς, X `ασιλιOς· κα� sovereignty εYναι J κυριαρ. α.

OF qAγγλ�ι κ�ψανε κα� .ρυσ< λ ρα, π�K τ9ν |ν�µασαν Sovereign. Στ9ν
A[στραλ α τ� µεγαλNτερ� φυσικ� µ�υσε/� τ� .ρυσ� στ� Ballarat τ� |ν�-
µ%σαµε Sovereign Hill. A[τ9 J λ:)η στ7 !Aγγλικ7 8.ει τελετ�υργικ9 σηµασ α.
EYναι >νMτατ�υ =πιπ:δ�υ, λ:γεται κα� γεµ ^ει τ� στ�µα Fερ�τητα. Πρ:πει ν7
Zπενθυµ ^εται bµως σ’ bλ�υς τ�Kς >γγλ�φων�υς bτι κα� α[τ9 J λ:)η πρ�<λθε
>π� τ� .ρυσωρυ.ε/� τ<ς ,Eλληνικ<ς ΓλMσσας...

Θωµdς ;Hλι@π*υλ*ς
∆ιευθυντ9ς K�λλεγ �υ «Παιδε α»

Mελ`�Nρνη, A[στραλ α

MEλληνικN γλωσσικ<... sovereignty



Θ. πρ�πει ν’ (πευθυνθ�6µε στ�=ς �ριστιαν�=ς (ρ�ηγ�=ς κα3 στ? π�)-
µνι: τ�υς κα3 ν. τ�=ς π�6µε: K�ρι�ι, lς συνε�ιστ<ς µι>ς θρησκευ-
τικLς παρ�δ�σης ε4στε Nπε�θυν�ι κα3 Nπα)τι�ι γι. τ. παρακ�τω,

γι. ν. (ναφ�ρω µερικ�, /γκλ;µατα:

• �O (π:στ�λ�ς Πα6λ�ς 5
αλε τ�=ς Pπαδ��ς τ�υ τLς �Eφ�σ�υ κα3 5καυσαν
σηµαντικ? µ�ρ�ς τLς 
ι
λι�θ;κης ((E)ας 50.000 �ρυσ0ν δρα�µ0ν), Hπως (να-
φ�ρ�υν �r «Πρ�Eεις τ0ν �Aπ�στ:λων», γιατ3 «8τσι η})ανε κα� µεγ%λωνε X
λ�γ�ς τ� Kυρ �υ».

• �O �γι:ς σας KωνσταντBν�ς, δ�λ�φ:ν�ς τ�6 γι�6 τ�υ, τLς γυνα)κας τ�υ,
τ�6 (δελφ�6 τ�υ κα3 π�λλ0ν Vλλων, κατεδ�φισε τ?ν να? τLς �Aφρ�δ)της,
γι. ν. �τ)σOη τ?ν λεγ:µεν� «Παν�γι� T�φ�» (5τ�ς 327). (�O να?ς πρ�ϋπLρ�ε
τ�6 �Iησ�6 κα3 kταν (δ�νατ� ν. NπLρ�ε /κεB τ�φ�ς.) �Eπ)σης λεηλ�τησε µα-
ντεBα �Eλλ;νων, 5καυσε να��ς, θαν�τωσε MEλληνες rερεBς, κατ�στρεψε τ?ν
oAθω τLς �AρτεµιδικLς λατρε)ας.

• �O δι�δ��:ς τ�υ Kωνστ�ντι�ς 5θεσε γι. πρ-τη φ�ρ. /κτ?ς ν:µ�υ τ? ]λλη-
ν ^ειν.

• �O �γι�ς Mερκ��ρι�ς δ�λ�φ:νησε τ?ν �I�υλιαν:, /πειδ� ε4�ε Sλληνικ�
παιδε)α κα3 παρ�µενε πιστ?ς στ. π�τρια.

• �O Θε�δ:σι�ς, τ?ν Aπ�B� �αρακτηρ)1ετε Mεγ�λ� γι. τ�ν 
�ρ
αρη συµ-

�λ; τ�υ στ? �ριστιανισµ:, θαν�τωσε 15.000 MEλληνες στ?ν rππ:δρ�µ� Θεσ-
σαλ�ν)κης κα3 10.000 στ�ν Kα
�λα, γιατ3 (ρν�6ντ� ν. Nπακ��σ�υν στ�ν
(π�καλυπτικ� «(γ�πη». �O Uδι�ς κατ;ργησε τ�=ς �Oλυµπιακ�=ς (γ0νες
(393), συνεργ�στηκε µ< τ?ν /π)σκ�π� �AλεEανδρε)ας Θε:φιλ� κι 5καψαν τ?
Σερ�πει� κα3 τ. 
ι
λ)α τLς περ)φηµης 
ι
λι�θ;κης, ψ�λλ�ντας µ�λιστα
«!Aλληλ�Nια» (=∆:Eα στ? Για�
�). �O Uδι�ς /π)σκ�π�ς παρ�διδε σ< 
ασανι-
στ;ρια MEλληνες rερεBς κα3 φιλ�σ:φ�υς, κατ�στρεφε rερ�, 5λυωνε (γ�λµατα
θε0ν κα3 5σπερνε τ?ν 
αρ
αρισµ:. �O Θε�δ:σι�ς κ;ρυEε /κτ?ς ν:µ�υ τ�ν
πατρ-α θρησκε)α (5τ�ς 392), δι�ταEε τ�ν θαν�τωση Sλληνιστ0ν κα3 «bσων»
Vλλων (σ��λ�6ντ� µ< τ�ν φιλ�σ�φ)α. Στ?ν καιρ: τ�υ A �Aλ�ρι��ς µ< συρφετ?
ρασ�φ:ρων καλ�γ;ρων @σ�π�δωσαν τ�ν �Eλλ�δα, (φ�νισαν περικαλλL µνη-
µεBα κα3 θαν�τωσαν Hπ�ι�ν MEλληνα συναντ�6σαν στ? Iν�µα τ�6 �Iησ�6.

• �O �ριστιανικ?ς I�λ�ς τ�6 �Aρκαδ)�υ /π�φερε τερ�στιες καταστρ�φ<ς
κα3 δι�πραEε λυντσαρ)σµατα «/θνικ0ν» (= �Eλλ;νων).

Π*λεµ*Bν γιA τ/ Filioque...



• �O �Iω�ννης Xρυσ:στ�µ�ς, π�= (π�καλ�6σε «καθ%ρµατα» τ�=ς MEλληνες
φιλ�σ:φ�υς κα3 διακ;ρυττε «>ντ� πηγ-ν ν7 ρ:gη α�µα ,EλλEνων», 2ν κα3 A
Uδι�ς ε4�ε περ�σει (π? τ�ν θ�ραθεν παιδε)α, ε9θ�νεται γι. τ�ν καταστρ�φ�
τ�6  να�6 τLς �Aρτ�µιδ�ς στ�ν oEφεσ�, Sν?ς (π? τ. �Eπτ. Θα�µατα τ�6 K:-
σµ�υ, ~ργ�νωνε ρ�παλ�φ:ρ�υς µ�να��=ς κα3 /E-ντωνε MEλληνες κα3 Sλλη-
ν)1�ντες. A9τ? τ?ν 
�ρ
αρ� κα3 σκ�ταδιστ� «�γι�» 5�ετε (νακηρ�Eει φω-
στLρα τ0ν γραµµ�των κα3 πρ�στ�τη τLς παιδε)ας σας µ��ρι σ;µερα.

• �O �γι�ς K�ριλλ�ς �AλεEανδρε)ας, (νεψι?ς τ�6 Θε�φ)λ�υ, τ�6 κατα-
στρ�φ�α τ�6 Σεραπε)�υ, µ< τ?ν µισαλλ:δ�E� I�λ� τ�υ συν�λα
αν, 
)ασαν
κα3 διαµ�λισαν τ�ν φιλ:σ�φ� �Yπατ)α (5τ�ς 415) µ�σα στ�ν /κκλησ)α κα3
κ�µµ�τια τ�6 σ-µατ:ς της περι�φεραν στ�=ς δρ:µ�υς στ? Iν�µα τLς �ρι-
στιανικLς (γ�πης.

• Or πνευµατικ�) σας πρ:δρ�µ�ι Kα�σαινε τ. συγγρ�µµατα τ�6 Π�ρφυ-
ρ)�υ, τ�6 K�λσ�υ, τ�6 �I�υλιαν�6 κα3 π�λλ0ν (κ:µη, γιατ3 kταν /ναντ)�ν
τ�υς. oEτσι «η}Eανε A λ:γ�ς τ�6 Kυρ)�υ».

• �O α9τ�κρ�τ�ρας Λι�υτπρ�δα (�I�υστινιαν?ς) kρθε ν. 
�λOη τ�ν ταφ:-
πετρα στ�ν �Eλλ�δα. oEκλεισε τ�ν Πλατωνικ� σ��λ� �Aθην0ν (5τ�ς 529), γι.
ν. /πικρατ;σ�υν 5κτ�τε τ. συναE�ρια κα3 �r (ναφ�ρ<ς στ�ν �I�υδα)α [...].

• Π�νω σ’ α9τ� τ�ν 
�ση �τ)σατε τ?ν ν�� κ:σµ� κα3 (π? τ. /ρε)πια τLς �Eλλ�-
δας �τ)σατε �-ρ�υς συν�Eεως π�ιµν)ων, /κκλησ)ες, σπ�1�ντας µ��ρι σ;µερα
H,τι 5�ει (π�µε)νει: Πρ3ν µ:λις δ�� �ρ:νια A /π)σκ�π�ς Kερκ�ρας (φα)ρεσε
Nλικ. (π? τ?ν να? τ�6 �Aπ:λλων�ς, γι. ν. �τ)σOη /π�νω τ�υ /κκλησ)α.

MO
κατ�λ�γ�ς τ0ν /γκληµ�των κατ. τLς �Eλλ�δας µπ�ρεB ν. (π�-
τελ�σOη iνα π�λ�τ�µ� 
ι
λ)�· κα3 κ�π�τε θ. γραφOL C «B)
λ�ς
τ0ν Παθ0ν τLς �Eλλ�δας». MOµως 
λ�π�υµε τ? τραγελαφικ:, ν.
(ντιπαρατ)θενται δυ? φατρ)ες (Kαθ�λικ0ν κα3 �Oρθ�δ:Eων)

Aµ�ϊδεατ0ν σ< γL π�= δ<ν τ�=ς (ν;κει. �Aντ3 ν. 1ητ;σ�υν κα3 �r δ�� συγ-
γν-µη (π? τ�ν �Eλλ�δα γι. τ. /γκλ;µατ� τ�υς κατ. τ�6 (νθρ-πιν�υ π�λι-
τισµ�6, π�λεµ�6ν γι. τ? «φιλι�κ`ε». MOµως κ�π�ια στιγµ� θ. 5λθOη A �Hρα-
κλLς ν. καθαρ)σOη τ?ν κ:πρ�ν. N. εUµαστε 
�
αι�ι γι’ α9τ:. Or καιρ�3 5��υν
(λλ�Eει κα3 σ< κ�θε γων)α τLς �Eλλ�δας, σ< κ�θε Sστ)α, (ναγενν>ται A φ�)-
νικας (π? τ�ν στ��τη. E4ναι 1;τηµα �ρ:ν�υ, κα3 Hλ� τ? π�µπ0δες α9τ? �@κ�-
δ:µηµα θ. καταρρε�σOη Hπως C Σ�
ιετικ� MEνωση. Or καιρ�3 ε4ναι δικ�) µας,
� MEλληνες!

TρSφων ;OλSµπι*ς
∆ιδ�κτωρ κα3 πρ-ην καθηγητ�ς

τ�6 Πανεπιστηµ)�υ τLς Στ�κ�:λµης
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T? 
ι
λ)� «Les Mystêres d’Eleusis» τ�6 Γ�λλ�υ Sλληνιστ�6 Paul Foucard (1836-1926), δι-
ευθυντ�6 τLς ΓαλλικLς Σ��λLς �Aθην0ν τ�ν διετ)αν 1878-1890, /κδ�θ<ν τ? 1914, µετε-
φρ�σθη στ. �Eλληνικ. κα3 κυκλ�φ:ρησε τ?ν ∆εκ�µ
ρι� 2000. Mελ�τησα πρ�σεκτικ. τ?
5ργ�. ∆ικαι-θηκε C Vπ�ψ)ς µ�υ, Hτι π�λλ�3 (λλ�δαπ�3 γρ�φ�ντες περ3 �Eλλ�δ�ς δ��ν ν.
(ντιµετωπ)1ωνται µ< /πιφ�λαEι, εUτε lς µ� καταν��6ντες τ. τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6,
εUτε lς διαστρ�φ�ντες τ�ν (λ;θεια. «Φ�
�6 τ��τ�υς κα3 δ0ρα φ�ρ�ντας.»

�O συγγραφε=ς στ3ς (ρ�<ς τ�6 20�6 α@0ν�ς κατ�ληEε στ? συµπ�ρασµα, Hτι τ. �Eλληνικ.
µυστ;ρια πρ�Lλθαν (π? τ�ν AUγυπτ�. T? στηρ)1ει σ< /σφαλµ�ν�υς συλλ�γισµ��ς τ�υ 
�-
σει διαφ:ρων εNρηµ�των, /κ τ0ν Aπ�)ων κ�νει ε@κασ)ες. ∆<ν ε9τ��ησε ν. 
ι-σOη τ�ν /π���
τLς (π�κρυπτ�γραφ;σεως τ0ν Γραµµικ0ν Γραφ0ν A κα3 B, �}τε γν-ρι1ε u µελ�τησε τ.
«�Oρφικ�», π�= 5δωσε στ� δηµ�σι:τητα A �Iω�ννης Πασσ>ς, τ3ς 5ρευνες κα3 (νακαλ�-
ψεις τ�6 (νθρωπ�λ:γ�υ oAρη Π�υλιαν�6, τ�ν (π�κ�λυψι τ�6 ∆)�υ κα3 τ�6 διασωθ�ντ�ς
/ν α9τh0 να�6 τLς oIσιδ�ς κα3 Vλλα (ρ�αBα Sλληνικ. κε)µενα.

A9θαιρετ0ν @σ�υρ)1εται, Hτι δLθεν... «µ:γα µ:ρ�ς τ� ]λληνικ� πανθ:�υ >π�τελε/ται
>π� θε�Kς >λλ�δαπ<ς πρ�:λευσης», �9δ<ν παρ�δειγµα πρ�σκ�µ)1ων. �Aντιθ�τως �r
πλεBστ�ι τ0ν θε0ν τLς A@γ�πτ�υ ε4ναι �r τ0ν �Eλλ;νων, 5��ντες /πικεφαλLς τ?ν ∆)α
oAµµωνα. �Ως (π�καλ�πτει A Πλ��ταρ��ς στ. «�Hθικ�», Zε=ς oAµµων ε4ναι A Zε=ς τLς
qAµµ�υ. T�6τ� /πι
ε
αι�B /µµ�σως A Foucard (ναφ�ρων τ? «]λληνικ�ν πλ�/�ν !Aµµω-
νι7ς 6 !Aµµων ς», µ< τ? Aπ�B�ν /πεκ�ιν-ν�υν �r MEλληνες µ< τ? rερ?ν τLς P�σεως Σ)�υα
u Σ)
α, C Aπ�)α κατ. τ�=ς διαδραµ:ντας α@0νας λ:γhω πρ�σ�-σεων (πεµακρ�νθη τLς θα-

PAUL FOUCARD, T7 !Eλευσ νεια MυστEρια

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

ΣυµπληρMθηκαν φ:τ�ς 80 8τη >π� τ9ν γ:ννηση τ� B%σκ�υ φιλ�σ�φ�υ κα�
συγγραφ:ως Federico Grutwig Sagredo, X Xπ�/�ς διετ:λεσε πρNτανις τ<ς Bασι-
λικ<ς !Aκαδηµ ας τ<ς Bασκικ<ς ΓλMσσας («Euskaltzaindia») κα� πρ�εδρ�ς τ<ς
,Eλληνικ<ς !Aκαδηµ ας τ<ς Bασκων ας («Jakintza Baith»). Γι7 τ� 8ργ� τ� δια-
κεκριµ:ν�υ =πιστEµ�να X «∆αυλ�ς» δηµ�σ ευσε σ.ετικ� κε µεν� στ� 211� τε.�ς
τ�υ. Στ� παρ�ν τε.�ς, τιµ-ντας τ9ν µνEµη τ� µα.ητικ� «?Eλλην�ς >π� τ<ς
παιδεNσεως» Federico, δηµ�σιεN�υµε σG νε�ελληνικ9 µετ%φραση >π�σπ%σµατα
>π� 0να Fσπαν�φων� mρθρ� τ�υ στ9ν µεγ%λης κυκλ�φ�ρ ας `ασκικ9 =φηµερ δα
«Deia» (20-11-1997). Πρ�κειται γι7 µ α =νδιαφ:ρ�υσα >ν�ικτ9 =πιστ�λ9 Zπ�στE-
ρι)ης πρ�ς τ9ν τ�τε Zπ�υργ� Παιδε ας κα� Π�λιτισµ� τ� Bασιλε �υ τ<ς ,Iσπα-
ν ας κυρ α Esperanza Aguirre, J Xπ� α =πι.ε ρησε ν7 δMσgη ν:α πν�9 στ�ς !Aνθρω-
πιστικGς Σπ�υδGς τ<ς πατρ δας της, δε.�µενη µ α σειρ% =πιθ:σεων >π� κNκλ�υς
>ντιτιθ:µεν�υς σG παρ�µ�ιες πρωτ�`�υλ ες. ,O σκληρ�ς >λλ7 δ και�ς λ�γ�ς

«Tελει@τερη τQν γλωσσQν \ MEλληνικ<,
τ*Zς qλ8θι*υς WVυπηρετε) \ ;Aγγλικ<»
80 XPONIA AΠO TH ΓENNHΣH TOY F. G. SAGREDO

▲



«!A)ι�τιµη κυρ α ,Yπ�υργ:,
»T� σ.ετικ� µG τ�ς “!AνθρωπιστικGς Σπ�υδGς” δι%ταγµ% σας σEκωσε τ:τ�ια

>ναταρα.E, σ7ν ν7 δηµι�Nργησε σG π�λK κ�σµ� τ9ν Zπ�ψ α bτι στ�ν σ.εδιασµ�
τ�υ θ7 µπ�ρ�σε ν7 κρN g̀η σκ�τειν�Kς 6 κακ�πρ�α ρετ�υς σκ�π�Nς. !Eνu- λ�ιπ�ν
δGν γ νεται καταν�ητ9 µ α τ:τ�ια >ρνητικ9 >ντ δραση, =γ� πιστεNω bτι θ7 8πρε-
πε >π� µ�ν� τ�υ ν7 fταν κ%τι τ� ε[πρ�σδεκτ�.

»,H =περ.�µενη E[ρωπαϊκ9 ?Eνωση, J Xπ� α θ7 κ%νgη πι� >ναγκα α τ9ν =πι-
κ�ινων α µετα)K τ-ν διαν��υµ:νων, µOς >φEνει ν7 =νν�Eσ�υµε bτι εYναι πι�
>ναγκα α κα� J Xλ�:να `αθNτερη µελ:τη τ-ν καλ�υµ:νων !Aνθρωπιστικ-ν
Σπ�υδ-ν –δηλαδ9 τ-ν Kλασικ-ν Σπ�υδ-ν– κα� π%νω >π’ bλα J εIς `%θ�ς µε-
λ:τη τ� Kλασικ� ,Eλληνικ� Π�λιτισµ� στ9ν γλ-σσα, στ9ν Xπ� α α[τ�ς κα-
ταγρ%φηκε. A[τ� εYναι πρ�φανGς γι7 bλ�υς =κτ�ς >π� τ�Kς πνευµατικ-ς τυ-
φλ�Nς: X Π�λιτισµ�ς µας γεννEθηκε στ9ν ,Eλλ%δα κα� π%ντ�τε –σG bλ� τ� `%θ�ς
κα� τ9ν >ν%πτυ)E τ�υ– Zπ<ρ)ε =λληνικ�ς κα� 5.ι =θνικ�ς. ,O =θνικ�ς π�λιτισµ�ς
εYναι δευτερ�γεν9ς κα� 8.ει =π σης ]λληνικGς ρ ^ες. Γι’ α[τ�ν τ�ν λ�γ� δGν µOς
>ρκε/ ν7 γνωρ ^�υµε τ�Kς π�λιτισµικ�Kς bρ�υς σ7ν µι7 Hπλ< «λε)ικ9» ]ρµηνε α,

λ�σσης. �Aλλ. MEλληνες στ�ν Γερµαν)α, κυριαρ��6ντες τLς E9ρ-πης κατ. τ�=ς πρ�ϊ-
στ�ρικ�=ς �ρ:ν�υς, (ν;γειραν να?ν τ�6 oAµµων�ς ∆ι?ς στ�ν B:ρει�ν Γερµαν)αν, /κ τ�6
Aπ�)�υ /κλ;θη A µ�γας λιµ�ν Hamburg (�Aµ
�6ργ�ν). ∆ηλαδ� ~ν�µ�σθη Amon/Burg-
>Amburg->Hamburg, lς (ναγρ�φει στ�ν «�Ωγυγ)α» A Σταγειρ)της. �Aπ�ρεB Hµως, π0ς
/κτ)σθη να?ς τ�6 oAµµων�ς στ�ν Γερµαν)α, (φ�6 δ<ν /π�τησαν A@γ�πτι�ι /κεB, (γν�0ν
τ�ν /τυµ�λ:γηση στ. «�Hθικ.» Nπ? τ�6 Πλ�υτ�ρ��υ τ�6 Zε=ς oAµµων > «Zε=ς τLς
oAµµ�υ», πρ?ς τ? rερ?ν τ�6 Aπ�)�υ Nφ)στατ� Vµεση κα3 συνε��ς /πικ�ινων)α µ< τ�ν µη-
τρ:π�λι. Περ)φηµη C /π)σκεψις τ�6 �AλεE�νδρ�υ, κληθ�ντ�ς Nπ? τ�6 (ρ�ιερ�ως «Πα/
∆ι�ς».

MEτερ� σφ�λµα τ�υ NπLρEεν C θε-ρησ)ς τ�υ, Hτι C �Iσις ε4ναι θε. τLς A@γ�πτ�υ, π�=
δLθεν µετεφ�ρθη /ν συνε�ε)�α στ�ν �Eλλ�δα. T�6τ� καταρρ)πτεται δι. τ�6 
ι
λ)�υ τ0ν
«�Hθικ0ν» τ�6 Πλ�υτ�ρ��υ «Περ3 oIσιδ�ς κα3 �Oσ)ριδ�ς», Hπ�υ διευκριν)σθη Hτι qIσις
πρ�Lλθεν /κ τ�6 Xσ α κα3 qOσιρις /κ τ�6 bσι�ς κα� Fερ�ς, πρ�σθ�τ�ντ�ς Hτι qOσιρις ε4ναι
(ναγραµµατισµ?ς τ�6 Σ ρι�ς.

Θεωρ0 Hτι A µακαρ)της �Aνδρ:νικ�ς /γκληµ�τησε Pν�µ�σας τ?ν τ�φ� τ�6 Φιλ)ππ�υ
τ�φ� «τLς Bεργ)νας», τ�πικLς µεταγεν�στερης λατινικLς Pν�µασ)ας πλησι��-ρ�υ τ0ν
A@γ0ν. Στ? θ�ατρ�ν τ0ν A@γ0ν, /φαπτ:µεν�ν τ�6 τε)��υς των, /δ�λ�φ�ν;θη A Φ)λιππ�ς,
παραπλε�ρως τ�6 Aπ�)�υ /τ�φη µεγαλ�πρεπ0ς, κα3 τ�ν κρ�πτην /κ�λυψε λ:φ�ς. �H /κ

αρε)ας (µελε)ας u δ:λ�υ Uσως δ�θεBσα ψευδ-νυµ�ς Pν�µασ)α /µπ�δ)1ει τ?ν φυσικ?ν
συνειρµ?ν στ�=ς MEλληνες: AIγGς -> AIγα/�ν -> Akγυπτ�ς..., π�= /λ�γ�ει ψευδL τ�... περ3
/κπ�λιτισµ�6 µας /E A@γ�πτ�υ, διεγε)ρει τ�ν κρ)σιν, κατεδαφ)1ει τ? ψε6δ�ς.

�Aγν�εB A P. Foucard τ�=ς δ�� στ)��υς τ0ν «�Aργ�ναυτικ0ν» tτ�ι τ?ν στ)��ν 44, Hπ�υ
A �Oρφε=ς λ�γει, συνε�)1ων τ. περ3 τLς ε@σ:δ�υ τ�υ στ?ν oAδη, «AIγNπτuω Fερ�ν λ�γ�ν =)ε-
λ�.ευσα», δηλ. στ�ν AUγυπτ� /Eεµα)ευσα τ?ν rερ?ν λ:γ�ν, π�= σηµα)νει Hτι µετ�δωσε ε@ς
α9τ�ν τ. µυστ;ρια, κα3 τ?ν στ)��ν 103, Hπ�υ λ�γει: «AIγNπτuω, Λι`Ngη τε `ρ�τ�/ς mνα θ:-

▲
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τ� Federico �.ε/ π%ντ�τε =π καιρ�ς κα� π%ντ�τε =γερτEρι�ς.”



σφατα φα νων», δηλ. στ�ν AUγυπτ� κα3 τ�ν Λι
�ην (�Aφρικ�ν) (π�καλ�πτων τ�=ς λ:γ�υς
τ�6 θε�6 (θ�σφατα). ‘Oλ:κληρ� τ? �@κ�δ:µηµα τ�6 P. Foucard περ3 τLς A@γυπτιακLς πρ�-
ελε�σεως τ0ν µυστηρ)ων τLς �EλευσBν�ς κατ�ρρευσεν.

�O P. Foucard AµιλεB γι. 2.000 5τη π.X., /νh0 τ. «�Oρφικ.» µετρ�6ν π�λ= περισσ:τερ�ν
τ0ν 12.000 /τ0ν. �O A@γ�πτι�ς (ρ�ιερε=ς τLς Σα�δ�ς, (π�τειν:µεν�ς στ?ν Σ:λωνα, τ�6
παρετ;ρησε («T)µαι�ς», E 24): «πρ�ηγε/τ� J π�λις σας 1000 .ρ�νια, >φ� παρ:λα`ε γι7
σOς τ� σπ:ρµα >π� τ9ν Γ<ν κα� τ�ν ?Hφαιστ�ν, J δικE µας δG fτ� καθυστερηµ:νη. Στ7
Fερ% µας `ι`λ α 8.ει γραφg< bτι J δι�ργ%νωσις τ<ς π�λεMς µας 8γινε πρ� 

´
η(8.000) =τ-ν»,

δηλ. C �Aθ;να πρ�ηγ;θη κατ. 1000 5τη τLς Σα�δ�ς.
�H �Eλευσ3ς ε4ναι C 8λευσις τLς πεµπτ�υσ)ας τ�6 �Eλληνικ�6 Π�λιτισµ�6· C 5λευσις τLς

θε>ς ∆;µητρ�ς, π�= lς oEρα-T�ρα ταυτ)1εται µ< τ�ν MHρα > oEρα (terra, terre, territory,
erde, earth) > P�α (µ;τηρ τ0ν θε0ν), τ�=ς Tριπτ:λεµ�ν, E}µ�λπ�ν, Θησ�α, �Hρακλ�α,
τ�=ς ∆ι�σκ��ρ�υς, τ?ν ∆ι:νυσ�ν κ.λπ.

Παρ’ Hτι δι. τ�ν /π���ν τ�6 συγγραφ�ως C 5ρευν� τ�υ NπLρEεν /νδιαφ�ρ�υσα κα3 σ�-

αρ;, Hµως διαφα)νεται 5��υσα 
αθ�τερ�ν στ:��ν, τ�ν (ν�δειEιν τLς A@γ�πτ�υ lς ...λ)-
κν�υ τ0ν µυστηρ)ων (ρ�ικ0ς κα3 τ�6 π�λιτισµ�6 κατ’ /π�κτασιν, θ�τ�υσα ε@ς δευτ�ραν
µ�Bραν τ. µυστ;ρια κα3 τ?ν π�λιτισµ?ν τLς �Eλλ�δ�ς lς παρ�γωγ�ν. oEφθασε δ< ε@ς τ�ι-
�6τ�ν σηµεB�ν διαστρ�φLς, vστε ν. /µφαν)1Oη κα3 στ:λ�ν φ�ντασµα τ0ν Φαραj (!) Hλως
α9θαιρ�τως.

�O γνωστ?ς σ�γ�ρ�ν�ς (ρ�αι�λ:γ�ς Samson µετ. π�λυ�ρ�ν)�υς (νασκαφικ.ς /ρε�νας
κα3 µελ�τας τ�υ στ?ν �0ρ� τ0ν (κτ0ν κα3 ν;σων τ�6 A@γα)�υ κατ�ληEε στ? συµπ�ρασµα,
π�= κα3 δι. σειρ>ς /κπ�µπ0ν (π? µεγ�λης (κρ�αµατικ:τητ�ς ραδι�σταθµ?ν (νεκ�)νω-
σεν, Hτι τ? 9.000 π.X. Sλληνικ. πλ�Bα �ργωναν τ? A@γαB� µεταE= �@κισµ0ν τ0ν ν;σων τ�υ
κα3 παραλ)ων τ�υ. �H ε�ρεσις σπ�ραδικ0ς στ?ν Sλληνικ?ν �0ρ�ν σκαρα
α)ων u Vλλων
α@γυπτιακ0ν �ειρ�τε�νηµ�των �9δ:λως δ�ναται ν. θεωρηθOL lς /π)σκεψις A@γυπτ)ων u

π�K γρEγ�ρα λησµ�ν�µε κα� συγ.:�υµε. qHδη �F Pωµα/�ι 8λεγαν bτι J ,Eλλ7ς
εY.ε =φεNρει τ7 π%ντα. A[τ� λ�ιπ�ν δGν mλλα)ε >π� τ�τε.

»Πρ�ν >π� περ π�υ δ:κα 8τη εIσEλθαµε στ9ν !Eπ�.9 τ<ς Kυ`ερνητικ<ς κα�
τ<ς Πληρ�φ�ρικ<ς, π�K >ντιπρ�σωπεNει τ9ν µεγαλNτερη =παν%σταση π�K γνM-
ρισε J >νθρωπ�τητα µετ7 >π� τ9ν =φεNρεση τ<ς γεωργ ας κατ7 τ9ν Nε�λιθικ9
!Eπ�.E. ?Oµως �F σNγ.ρ�ν�ι καθηµεριν�� mνθρωπ�ι –µ:.ρι κα� �F καθηγητGς τ-ν
Πανεπιστηµ ων, π�K πρ�φαν-ς >νEκ�υν στ9ν τ%)η τ-ν µετρι�τEτων– εYναι
σ.εδ�ν στ� σNν�λ� τ�υς >ν καν�ι ν7 διακρ ν�υν α[τ9 τ9ν >λλαγ9 κα� `λ:π�υν
µ�ν�ν τ�ς =µφαν:στερες =πιπτMσεις της, bπως τ� bτι �F =ργ%τες µ:ν�υν δ .ως >πα-
σ.�ληση.

»MG τ�Nτη τ9ν κατ%σταση δGν 8.ει καµµ α σ.:ση J ∆ηµ�κρατ α, τ9ν Xπ� α
–lν κα� εYναι λ:)η ]λληνικ9– δGν γνωρ ^�υν �}τε ν7 τ9ν .ρησιµ�π�ι�ν �F σNγ-
.ρ�ν�ι κ�ινων�� τ<ς ,Eλληνικ<ς Παιδε ας, δηλαδ9 bσ�ι δGν εYναι «?Eλληνες >π�
τ<ς παιδεNσεως». «∆<µ�ς» στ9ν ,Eλληνικ9 Γλ-σσα δGν σηµα νει «λα�ς», 0να σN-
ν�λ� >νθρMπων. «∆<µ�ς» εYναι 0νας συν�ικισµ�ς 6 µι7 κ�ιν�τητα τ:τ�ια, bπως
τ9ν πρ�σδι�ρ ^ει X Kλεισθ:νης, π�K .Mρισε τ9ν !Aττικ9 σG ]κατ� δEµ�υς, στ�Kς
Xπ� �υς =γγρ%φ�νταν �F !Aθηνα/�ι π�λ τες. !Aσφαλ-ς λ�ιπ�ν δGν fταν µι7 mµ�ρ-
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φη µ%^α, bπως συνηθ ^εται σEµερα. A[τ� τ� σNστηµα διακυ`:ρνησης, τ� Xπ�/�
>κρι`-ς σEµερα cν�µ%^εται «∆ηµ�κρατ α», fταν γι7 τ�Kς ?Eλληνες –bπως >να-
φ:ρει X !Aριστ�τ:λης– 0να σNστηµα κακ<ς διακυ`:ρνησης, τ� Xπ�/� δGν cν�µ%-
^εται «∆ηµ�κρατ α» >λλ7 «!O.λ�κρατ α», δηλαδ9 «κυ`:ρνηση τ� 5.λ�υ», «κυ-
`:ρνηση τ� >νθρMπ�υ κατ7 τ9ν κτηνMδη φNση τ�υ», .ωρ ς λ�γικE. Συµφ:ρει
λ�ιπ�ν ν7 γνωρ ^�υµε, τ  σηµα ν�υν �F λ:)εις!

»MG δυ� λ�για: J µελ:τη τ-ν !Aνθρωπιστικ-ν Σπ�υδ-ν στ9ν σNγ.ρ�νη !Eπ�.9
τ<ς Kυ`ερνητικ<ς κα� Πληρ�φ�ρικ<ς εYναι π�λK περισσ�τερ� >παρα τητη >π�
mλλ�τε, γι7 ν7 σκεφτg< X mνθρωπ�ς κα� ν7 γ νgη κNρι�ς τ-ν µη.αν-ν, γι7 ν7 µ9ν
µεταµ�ρφωθg< σG δ�λ� τ-ν µη.ανικ-ν >νθρωπ�ειδ-ν.

»Παρ7 τατα, κυρ α Zπ�υργG Παιδε ας κα� Π�λιτισµ�, lν κα� X ,Hρ�δ�τ�ς κα�
X Θ�υκυδ δης Zπ<ρ)αν �F Πατ:ρες τ<ς ,Iστ�ρ ας κα� J µελ:τη τ�υς >νEκει >πα-
ραιτEτως στ�ν .-ρ� τ<ς !Aνθρωπιστικ<ς Παιδε ας (bπως =π σης κ%θε εkδ�ς µε-
λ:της τ� ,Eλληνικ� Π�λιτισµ�), δGν >νEκει στ�ν kδι� .-ρ� µ α –λ γ� 6 π�λK–
>πατηλ9 κα� παραπλανητικ9 >ν%πτυ)η κ%π�ιας =θνικ-ς παραµ�ρφωµ:νης Fστ�-
ρι�γραφ ας. ,H Fστ�ρ α τ<ς !Iσπαν ας bπως κα� J Fστ�ρ α κ%θε σNγ.ρ�ν�υ ε[ρω-
παϊκ� λα� >π�τελε/ 0ναν π νακα π�K ^ωγρ%φισαν –γι7 κ%θε λα� )ε.ωριστ7–

(κ:µη κα)... κατ�ληψις τLς �Eλλ�δ�ς, lς πειρ>ται ν. µ>ς πε)σOη στ?ν 
´ τ:µ� τ�υ τLς
«Mα�ρης �Aθην>ς» A συµπαθ�ς στ?ν γνωστ? /θνικ? φανατισµ: τ�υ Martin Bernal. �Aπλ��-
στατα �r rστ�ρικ<ς µαρτυρ)ες περ3 τ0ν Sλληνικ0ν /πεµ
�σεων σωτηρ)ας τ0ν A@γυπτ)ων
µετ. κλLσιν Nπ? τ0ν Φαραj I�ι µ:ν�ν τ0ν γειτ:νων Kρητ0ν (λλ. κα3 τ0ν Mακεδ:νων,
�r πυκν<ς /πισκ�ψεις τ0ν �Eλλ;νων φιλ�σ:φων στ�ν AUγυπτ�ν, µεγ�λα τε�νικ. 5ργα τ0ν
�Eλλ;νων ε@ς α9τ�ν (lς C πυραµ3ς τ�6 M�ν – M�νες – Mην> u M)νω�ς /π3 τ�6 τ�φ�υ τ�υ
στ�ν λ)µνη M�)ριδα κα3 C κατασκευ� λα
υρ)νθ�υ), C µετ�
ασις µετ. τ?ν κατακλυσµ?ν
τ�6 �AκτBν�ς, υr�6 τ0ν �Hλ)�υ κα3  τLς P:δ�υ, π�= Uδρυσε τ�ν �Hλι��π�λιν τιµ0ν τ?ν πα-
τ�ρα τ�υ κα3 /δ)δαEεν (στρ�ν�µ)αν τ�=ς A@γυπτ)�υς κ.λπ., α9τ. τ. γεγ�ν:τα σιγOL Nπ:-
πτως (ντιπαρLλθεν A Paul Foucard. T? 
ι
λ)�ν τ�υ συνεπ0ς �ρησιµ:τητα 5�ει πρ?ς µελ�-
την κα3 /E;γησιν τLς µ�ν�µερ�6ς κα3 διαστρε
λωτικLς θ�σεως lρισµ�νων συγγραφ�ων
κα3 τLς ψυ�-σε-ς των u σκ�πιµ:τητ�ς ν. στρ�φωνται /µµ�σως κατ. τLς (ληθε)ας περ3
τLς �Eλλ�δ�ς κα3 τ�6 π�λιττισµ�6 της, π�= (γων)1�νται ν. πε)σ�υν δLθεν Hτι πρ�Lλθεν
(π? κ�π�ια φαντ�σµατα (φρικανικ�, (σιατικ. u τ�6 Παγωµ�ν�υ B�ρρ>.

Kωνσταντ)ν*ς - ETστ:θι*ς Γ. Γεωργανdς

MEνας γ�ρ�ντας rερε�ς, MEλληνας τLς M�λδα
)ας, καταγρ�φει τ3ς (ναµν;σεις τ�υ (π?
τ?ν 
ασανισµ�ν� κα3 π�λυτ�ρα�� 
)� τ�υ. A9τ� C σ�ντ�µη α9τ�
ι�γραφ)α Sν?ς MEλλη-
ν�ς τLς ∆ιασπ�ρ>ς τLς Mα�ρης Θ�λασσας παρ�υσι�1ει /Eαιρετικ? /νδιαφ�ρ�ν, δι:τι (φ’
Sν?ς παρ��ει στ�ι�εBα γι. τ�ν /θνικ� Pντ:τητα τ0ν �Eλλ;νων τLς �Aνατ�λικLς E9ρ-πης
στ?ν 20? α@0να κα3 τLς µετα�ε)ρισης π�= 5τυ�αν (π’ τ�=ς µπ�λσε
)κ�υς κα3 (φ’ /τ�ρ�υ
περιγρ�φει µ< τ?ν πλ��ν γλαφυρ? τρ:π� τ�ν τραγικ� µ�)ρα τ�6 �Eλληνισµ�6 (ν. τ?ν κ:-

Πρωθιερε=ς BAΣIΛEIOΣ (MOYATIX), OF >ναµνEσεις µ�υ
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σµ� κα3 (ν. τ�=ς α@0νες µετ. τ?ν 
)αι� /κ�ριστιανισµ: τ�υ. E4ναι /ντυπωσιακ? τ? γεγ�-
ν:ς, πjς A πρωθιερε=ς Bασ)λει�ς, γ:ν�ς τ�6 (π? �ιλιετι0ν /γκατεστηµ�ν�υ παρευEε)νι-
�υ �Eλληνισµ�6, δ<ν γνωρ)1ει κ.ν τ�ν �Eλληνικ� Γλ0σσα (C α9τ�
ι�γραφ)α τ�υ µετα-
φρ�σθηκε (π’ τ. ρωσικ�), ε4ναι �ριστιαν?ς Pρθ:δ�E�ς κα3 µ�λιστα στ�ν πλ��ν (δι�λλα-
κτη /κδ��;, κα3 /ν τ��τ�ις δηλ-νει MEλληνας κα3 γν-στης τLς παν�ρ�αιης παρ�υσ)ας τ0ν
πρ�γ:νων τ�υ στ?ν τ:π� π�= A Uδι�ς 51ησε! A9τ� C θαυµαστ� Hσ� κα3 (νεE)τηλη
«/γγραφ�» τ�6 5θν�υς στ� συνε)δηση τ0ν �Eλλ;νων, π�= παρακ�µπτει Hλες τ3ς θρη-
σκευτικ�ς, κρατικ<ς u Vλλες @δε�λ�γικ<ς /τικ�ττες, π�ραν τLς τραγικ:τητ�ς της ε4ναι κα3
τ? µ:ν� αUσι� γν-ρισµα τ�6 rστ�ρικ�6 µας παρ:ντ�ς: Kατ. τρ:π� σ�εδ?ν (ναπ�ντε�� τ?
αUτηµα τLς καθ�λικLς κα3 (ν:θευτης rστ�ρικLς µας α9τ�γνωσ)ας π�ντ�τε καιρ�φυλα-
κτεB ν. 1ωνταν�ψOη, ν. θερι�ψOη κα3 ν. θριαµ
ε�σOη κα3 π�λι,κα3 µ�λιστα /κεB Hπ�υ δ<ν τ?
περιµ�νει κανε)ς.

Παν. Λ. K*υKαλ:κης

Στ? 
ι
λ)� τ�υ α9τ? A Γι�ννης Παπανικ�λ��υ µ< τ�ν ε9αισθησ)α τ�6 δηµ�κρατικ�6 συγ-
γραφ�ως /Eετ�1ει µ< /µπεριστατωµ�ν� κα3 συστηµατικ? τρ:π� τ�ν παρ�λληλη σ��ση
S
ραι�γεν�6ς θε�κρατ)ας κα3 �Eληνικ�6 Π�λιτισµ�6, (π? τ:τε π�= C S
ραϊκ� µυθ�λ�γ)α
/µφαν)1εται κα3 διαδ)δεται στ?ν Sλληνικ? κ:σµ� κα3 (π? τ�ν περ)�δ� τ�6 4�υ α@. µ.X., π�=
/πι
�λλεται πι. 
ια)ως ε@ς 
�ρ�ς τLς �EλληνικLς �Iστ�ρ)ας, iως σ;µερα π�= συνε�)1ει ν.
µ>ς 
αρα)νOη κα3 ν. µ>ς τελµατ-νOη ε@ς 
�ρ�ς τLς Sλλην�γεν�6ς δηµ�κρατικLς ε9συνει-
δησ)ας κα3 πρ?ς Iφελ�ς τ�6 παγκ�σµι�π�ιητικ�6 Aλ�κληρωτισµ�6.

�H γραφ� τ�6 Παπανικ�λ��υ ε4ναι tπια κα3 νηφ�λια, (παλλαγµ�νη (π? φ:
�υς κα3

I. ΠAΠANIKOΛAOY, ,E`ραϊκ9 Mυθ�λ�γ α - ,Eλληνικ9 ,Iστ�ρ α
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µι7 σειρ7 >π� πρ�σωπικ�τητες, �F Xπ�/ες 8γραψαν –µG στ�ι.ε/α λ γ� 6 π�λK
«=πιδιωρθωµ:να»– XτιδEπ�τε τ�Kς mρεσε ν7 γρ%ψ�υν, 0να Xλ�κληρ� Fστ�ρικ�
πλα σι�, >π� τ� Xπ�/� παρελε φθησαν τ7 γεγ�ν�τα π�K δGν fταν >ρεστ7 κα� στ�
Xπ�/� συµπεριελEφθησαν >λλ�ιωµ:να bλα bσα συν:φεραν στ� σ.:δι� τ-ν συγ-
γραφ:ων. !Aφαιρ�υµ:νων τ-ν πραγµατικ-ν γεγ�ν�των π�K δGν µOς mρεσαν, J
Fσπανικ9 Fστ�ρ α 8γινε «συρραφ9 ψεµ%των» =)αιτ ας α[τ<ς τ<ς =σφαλµ:νης ]ρµη-
νε ας τ-ν γεγ�ν�των· ]π�µ:νως: κα� στ9ν µελ:τη τ-ν !Aνθρωπιστικ-ν Σπ�υδ-ν,
>λλ7 5.ι στ9ν κατ7 τρ�π� ]νια/� παραπ�ιηµ:νη µελ:τη µιOς Fστ�ρ ας, J Xπ� α
δNναται ν7 8.gη εkκ�σι κα� περισσ�τερες διαφ�ρετικGς ]ρµηνε/ες, bλες >πατηλ:ς,
>ναλ�γως µG τ� lν X Fστ�ρικ�ς εYναι B%σκ�ς, Kαταλαν�ς, Bαλενθιαν�ς 6 Kα-
στιλι%ν�ς.

»Συµφ:ρει λ�ιπ�ν ν7 σπ�υδ%^�υµε καλ-ς κα� εIς ̀ %θ�ς τ9ν Kλασικ9 ,Eλληνικ9
Γλ-σσα –>λλ7 =παρκ-ς κα� τ9ν Λατινικ9– >ντ� γι7 τ9ν !AγγλικE, =πειδ9 J Zπε-
ρ�.9 τ-ν Kλασικ-ν Γλωσσ-ν εYναι τερ%στια. ,H !Aγγλικ9 πρ�σφ:ρει δυνατ�-
τητες =πε)Eγησης συµ`%ντων κα� εYναι µ α καλ9 `%ση λειτ�υργ ας γι7 τ7 µη.α-
νικ7 >νθρωπ�ειδ<, >λλ7 5.ι γι7 τ7 ε[φυ< >νθρMπινα 5ντα. T�Kς �λ θι�υς >νθρM-
π�υς =)υπηρετ�ν καλ-ς �F HπλGς κα� πρωτ�γ�νες γλ-σσες, bπως –γι7 παρ%-

▲
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π�θη, κα3 καταδεικν�ει µ< µεθ�δικ� /πι�ειρηµατ�λ�γ)α Hτι C S
ραϊκ� µυθ�λ�γ)α δ<ν
ε4ναι τ)π�τα Vλλ� (π? κακ� (ντιγραφ� κυρ)ως τLς (ντ)στ�ι�ης α@γυπτιακLς κα3 SλληνικLς
κα3 Hτι διακατ��εται (π? πνε6µα µισαλλ�δ�E)ας κα3 µισανθρωπισµ�6, τ? Aπ�B� διαµ�σ�υ
τ�6 �ριστιανισµ�6 κα3 τ�6 @σλαµισµ�6 δηµι��ργησε (ντιλ;ψεις κα3 δρ�µ�λ:γησε /Eελ)-
Eεις καταστρ�φικ<ς γι. τ�ν (νθρωπ:τητα.

�Aπ? Aλ:κληρη τ�ν 5E��η µελ�τη τ�6 συγγραφ�α, C Aπ�)α στ�κει (π�καλυπτικ. σ<
σταθµ��ς - Aρ:σηµα γι. τ�ν θε�κρατικ� /πι
�λ� (�στερη (ρ�αι:τητα, µεσα)ωνας, τ�υρ-
κ�κρατ)α, /παν�σταση, σ�γ�ρ�νη rστ�ρ)α), θ. σταθ0 /πικριτικ. µ:ν�ν στ? σηµεB� Hπ�υ
γ)νεται λ:γ�ς γι. καν�νικ� �ρ;ση τLς γραφLς στ�ν �Eλλ�δα (π? τ? 1000 π.X. κα3 5πει-
τα. K�τι τ�τ�ι� δ<ν @σ��ει, κα3 πλεBστες Hσες �r πηγ�ς, �r /νδε)Eεις κα3 �r (π�δε)Eεις περ3
�ρ;σεως τLς γραφLς στ?ν �Eλλαδικ? Π�λιτισµ? tδη (π? τ? 6.000 π.X. τ�υλ��ιστ�ν. �Aς
µ�ν Eε�ν>µε τ. (δι�σειστα τεκµ;ρια, π�= 5φερε στ? φ0ς C (ρ�αι�λ�γικ� σκαπ�νη στ�
νησ)δα Γι�6ρα �Aλ�ν;σ�υ, στ� MLλ� κα3 στ? ∆ισπηλι? Kαστ�ρι>ς.

Γενικ0ς, Hπως γρ�φει A Uδι�ς A συγγραφ�ας τ�υ, «τ� παρ�ν `ι`λ � >πευθNνεται µ�ν�
σG bσ�υς 8.�υν τ9ν γεναι�τητα κα� τ� θ%ρρ�ς ν7 δια`%σ�υν >π�ψεις διαφ�ρετικGς >π�
=κε/νες π�K διδ%.τηκαν στ7 σ.�λε/α, τ7 “κατη.ητικ%”, τ�ς =κκλησ ες».

;Aλ=Vανδρ*ς X. M<τσι*υ

YΠENΘYMIΣH ΣTOYΣ ANAΓNΩΣTEΣ
YOπως κ9θε �ρ5ν�, τ! τε)��ς Acγ��στ�υ (236�) θ�

συγκυκλ�φ�ρ4σ?η συσσωµατωµ�ν� µ
 τ! τε)��ς Σεπτεµ@ρ(�υ
(237�) στ3ς &ρ�
ς τ�) µην!ς Σεπτεµ@ρ(�υ.

δειγµα– J !AγγλικE. M α >νMτερη bµως ε[φυ�α .ρει%^εται ν7 8.gη στ9ν δι%θεσE
της µι7 π�λυφασικ9 γλ-σσα µG Iδια τερες δ�µ:ς, π�K ν7 παρ:.�υν 0να ε[ρK κα�
πλ�Nσι� πεδ � σκ:ψης, π�K ν7 δηµι�υργ�ν διαν�ητικ�Kς Xρ ^�ντες, bπως
>κρι`-ς J περ πτωση τ<ς Kλασικ<ς ,Eλληνικ<ς, π�K εYναι J τελει�τερη γλ-σσα
>π’ bσες µ:.ρι σEµερα δηµι�Nργησε J !Aνθρωπ�τητα. A[τ9 J γλ-σσα εYναι J πλ:-
�ν >παρα τητη, γι7 ν7 >ντιµετωπιστg< X κ νδυν�ς π�K µπ�ρε/ ν7 µOς φ:ρgη J .ρη-
σιµ�π� ηση τ-ν µη.ανικ-ν >νθρωπ�ειδ-ν στ9ν !Eπ�.9 τ<ς Kυ`ερνητικ<ς κα�
τ<ς Πληρ�φ�ρικ<ς.

»qEτσι λ�ιπ�ν, κυρ α ,Yπ�υργG Παιδε ας κα� Π�λιτισµ�, lν =πιτN.ετε ν7 =πι-
`%λετε α[τ� π�K =πιθυµε/τε σ.ετικ7 µG τ9ν µελ:τη κα� διδασκαλ α τ-ν !Aνθρω-
πιστικ-ν Σπ�υδ-ν –Zπ�θ:τω, πρ�φαν-ς τ-ν ,Eλληνικ-ν Σπ�υδ-ν– >κ�µη κα�
στ�Kς συναδ:λφ�υς σας Zπ�υργ�Nς, π�λλ�� >π� τ�Kς Xπ� �υς εYναι µ:τρι�ι mνθρω-
π�ι, J ,Iστ�ρ α θ7 σOς παρα.ωρEσgη µ α θ:ση τιµ<ς µετα)K τ-ν ε[εργετ-ν τ<ς
!Aνθρωπ�τητας, >φ� θ7 8.ετε συµ`%λει ε[ρ:ως στ9ν παραγωγ9 –τ�σ� >π� τ9ν
πατρ δα σας, τ9ν ,Iσπαν α, bσ� κα� >π� mλλες .-ρες– µεγ%λ�υ πληθυσµ� >νθρM-
πων >νωτ:ρων >π� τ7 µη.ανικ7 >νθρωπ�ειδ<.

Federico Grudwig Sagredo»
(Γι7 τ9 µετ%φραση: ;Aθαν:σι*ς Tσακν:κης,

,Eτα/ρ�ς τ<ς ,Eλληνικ<ς !Aκαδηµ ας τ<ς Bασκων ας)




