


ΣEΛIΣ 15168:
«�Aντιφασιστικ�ς» φασισµ�ς

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 15170:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
IΠΠOKPATHΣ ∆AKOΓΛOY, ∆HMHTPHΣ ΣTAMΠEΛOΣ, B.
MAYPOMMATHΣ, N. AΣΠIΩTHΣ – K.E. ΓEΩPΓANAΣ, Θ. ΛYPAΣ.

ΣEΛIΣ 15170:
O� �π�ψεις τ!" �I!υλιαν!" γι& τ!'ς Pωµα*!υς,
γι& τ!'ς �I!υδα*!υς κα- γι& τ!'ς Xριστιαν!'ς

AΛE�AN∆POΣ MHTΣIOY
ΣEΛIΣ 15175:

Kαρκ*νωµα γι& τ1ν �ρ2αι!λ!γικ1 3πιστ4µη
6 µ1 δηµ!σ*ευση τ7ν ε8ρηµ9των �νασκαφ7ν

Συν�ντευ�η τ
� σρ TZΩN MΠOAPNTMAN στ# NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 15182:

Στρ!υθ!καµηλισµ�ς
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ

ΣEΛIΣ 15183:
;O �νατ!λ*<ων �Aντιαφρ!κεντρισµ�ς τ=ς κ. Λ?φκ!@ιτς

Π. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15186:

Σκ!υπιδ�τ!π!ς τ� µυκηναϊκ� �ν9κτ!ρ! Θη@7ν
ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ

ΣEΛIΣ 15188:
;H µυστηριCδης φυλ1 �Aνασ9<ι τ7ν HΠA

KΩNΣTANTINOΣ - EYΣTAΘIOΣ ΓEΩPΓANAΣ
ΣEΛIΣ 15189:

Λευκ!- Dνθρωπ!ι στ-ς HΠA πρ-ν 9.000 2ρ�νια
Ω.

ΣEΛIΣ 15196:
Zε", Dνα, ∆ωδωναIς, Πελασγικ?...

ΠAN. Λ.  KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15199:

;H θ?ση τ=ς γυνα*κας στ�ν Xριστιανισµ�
NIKOΛAOΣ TΣITΣOΣ

ΣEΛIΣ 15199:
;H συµµετ!21 τ7ν γυναικ7ν στ1ν πρ!ετ!ιµασ*α
τ7ν �Oλυµπιακ7ν �AγCνων στ1ν �Aρ2αι�τητα

Θ. A. AN∆POYTΣOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 15207:

;H τε2ν!λ!γ*α τ7ν θε7ν (@ ´)
IΩANNHΣ ΛAZAPHΣ

ΣEΛIΣ 15217:
Περι4γηση στ� Σελιν!"ντα τ=ς Σικελ*ας

KΩNΣTANTINOΣ NAΛMΠANTHΣ
ΣEΛIΣ 15222:

Mυκηναϊκ� νεκρ!ταφεI! στ& Γλυκ& Nερ&
MAPIOΣ MAMANEAΣ

ΣEΛIΣ 15224:
O� ;Iππ!µ92!ι - Π!µ9κ!ι τ=ς ΘρO9κης

Kαθηγητ�ς ΣTAYPOΣ ΘEOΦANI∆HΣ
ΣEΛIΣ 15229:

;H κρατιστικ1 �ντ*ληψη τ=ς ;Eλλ9δ!ς κα- P «∆»
AΛE�AN∆POΣ MHTΣIOY

ΣEΛIΣ 15231:
;O 8περρεαλισµ�ς, 6 Dγν!ια κα- !� QEλληνες

AΓΓEΛOΣ KAPOYΣOΣ
ΣEΛIΣ 15241:

RAν Sανα<!"σε P Πλ9των
∆IAMANTHΣ KOYTOYΛAΣ

ΣEΛIΣ 15244
T� «µασκ9ρεµα» τ7ν 3γκυκλ!παιδει7ν

ΛAZAPOΣ XATZHΓEΩPΓIA∆HΣ

O AΛΛOΣ  ΛOΓOΣ: σελ. 15198 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ.
15206 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ.
15215 • AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 15239 • H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: 

σελ. 15244.

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ

Mηνια/0 Περι0δικ5
Πρωτ0π0ριακ8ς :Eρευνας.

Kυδαθηνα=ων 29, Πλ?κα,
105 58 @AθAνα.

TηλBφωνα: 3223957, 9841655.
Tηλ0µ0ιEτυπ0ς: 3314997.

•
TF Γραφε/α τ0G «∆» λειτ0υργ0Gν

πρωινKς Lρες 9.30 - 14.30
καθηµερινF (καN Σ?OOατ0).

•
QIδρυτ#ς-@Iδι0κτAτης-
@EκδEτης-∆ιευθυντAς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
@ARιλλBως - M0υσSν 51

Παλαι5 Φ?ληρ0.
•

ΠαραγωγA: PRESS LINE
M?γερ 11, @AθAνα, τηλ.: 5225.479.

•
• TιµA TντιτUπ0υ: 1.700 δρR. - 4,98 εVρW.
• 12µηνη συνδρ0µA: 16.000 δρR.- 46,98 εVρW.
• @OργανισµSν κ.λπ.: 24.000 δρR.- 70,43 εVρW.

• Φ0ιτητSν: 13.000 δρR. - 38,15 εVρW.
• @EXωτερικ0G: 80 δ0λλ. HΠA.
• QH συνδρ0µ# καταO?λλεται

κατF τ#ν YγγραφA.
• QH συνδρ0µ# TνανεWνεται αVτ0µ?τως
µετF τ#ν λAXη τ0G 12µAν0υ. ∆ιακ0π#
τ8ς συνδρ0µ8ς γ=νεται µEν0ν κατEπιν
τηλεφωνAµατ0ς τ0G Yνδιαφερ0µBν0υ.

•

•
TF RειρEγραφα δKν YπιστρBφ0νται.

•
ZOλες 0[ συνεργασ=ες καN τF

ταRυδρ0µικF YµO?σµατα στ# διεUθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π5στ PεστFντ 175 01, Π. Φ?ληρ0.
•

Παρακαλ0Gνται 0[ συνδρ0µητKς
π0\ Tλλ?]0υν διεUθυνση, νF τ5
γνωστ0π0ι0Gν στ5 περι0δικE.

•
@Aπαγ0ρεUεται ^ Yν _λ̀ω a Yν µBρει

Tναδηµ0σ=ευση a Tναµετ?δ0ση
καθ’ 0[0νδAπ0τε τρEπ0ν

δηµ0σιευµ?των τ0G «∆αυλ0G»
RωρNς τ#ν γραπτ# cδεια τ0G YκδEτη.

∆IAΦHMIΣEIΣ
∆EN ∆HMOΣIEYONTAI.

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

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

ΣTO TEYXOΣ AYTO:

TOMOΣ K’ •  APIΘMOΣ TEYXOYΣ 236-237 •  AYΓ. - ΣEΠT. 2001



K9π!ι!ς, τ� Tν!µα τ!" Pπ!*!υ U2!µε στ1 δι9θεση παντ�ς ν!µ*µως

3νδιαφερ!µ?ν!υ, �δελφ�ς @!υλευτ=, Vπως µWς πληρ!φ�ρησαν, φ?ρων

τ�ν τ*τλ! «εXδικ�ς σYµ@!υλ!ς τ!" µ!ρφωτικ!" �κ!λ!Yθ!υ τ!" Γενι-

κ!" Πρ!Sενε*!υ τ=ς ;Eλλ9δ!ς στ� Σ*δνεϋ» [ κ9π!ι!ν «Dλλ!ν \2ηρ�ν

παρ�µ!ι!ν», Vπως θ& Uλεγε P Kα@9φης, 3πισκ?φθηκε πρ� καιρ!" τ1ν

∆ηµ�σια Bι@λι!θ4κη τ!" ;Oµ!σπ�νδ!υ Kρ9τ!υς τ=ς N?ας N�τιας

O^αλλ*ας τ=ς A^στραλ*ας. Στ1ν 3π*σκεψ4 τ!υ τ�ν συνCδευσε P 8πεY-

θυν!ς τ=ς Bι@λι!θ4κης. Σ_ κ9π!ια α`θ!υσα εaδε στ& ρ9φια τ�ν

«∆αυλ�» κα*, �φ!" δια@ε@α*ωσε τ�ν συν!δεY!ντα 8πεYθυν! Vτι «τ�

περι!δικ� α^τ� εaναι φασιστικ�», �πα*τησε ν& πετα2τb= �µ?σως �π�

τ& ρ9φια. ;O 8πεYθυν!ς µ_ �γγλ!σαSωνικ� φλ?γµα τ!" �π9ντησε Vτι

«στ1ν A^στραλ*α δ_ν Xσ2Yει φασιστικ� καθεστCς, cπ!µ?νως δ_ν µπ!-

ρεI ν& 3πι@9λbη τ� φασιστικ� µ?τρ! τ=ς λ!γ!κρισ*ας στ1 @ι@λι!θ4κη

τ!υ», «�δει9<!ντ9ς» τ!ν Uτσι καν!νικ& κα- 3Sαπ!στ?λλ!ντ9ς τ!ν 3κεI,

�π’ Vπ!υ εa2ε Uλθει.

�Aσ2!λ!"µαι µ_ τ� α^θεντικ� α^τ� περιστατικ�, δι�τι, eν κα- πρ�-

κειται γι& µι& «λεπτ!µ?ρεια», συµπερι?2ει Vλα τ& συµπτCµατα τ=ς @α-

ρειWς ν�σ!υ, �π� τ1ν Pπ!*α π9σ2ει τ� 3S!υσιαστικ�, τ� πρωτ�γ!ν!,

τ� �π!λ*τιστ!, τ� �νιστ�ρητ!, τ� σκ!ταδιστικ� κα- τ� �νελλ4νιστ!

Pωµα*ικ! Kρατ*δι!. ;O πρ!αναφερθε-ς 3κπρ�σωπ�ς τ!υ πρ9γµατι

κατ9φερε µ_ µ*α κα- µ�ν! πρ9Sη τ!υ:

α) κατ& τ! κ!ιν!λεκτ!Yµεν! ν& «ρ!υφιαν?ψbη»  cλληνικ� Uντυπ! σ_

8πηρεσ*α S?ν!υ κρ9τ!υς (τ1 δηµ�σια α^στραλιαν1 @ι@λι!θ4κη)·

@) ν& 3πιδε*Sbη µεγαλ!πρεπ7ς τ1ν φασιστικ1 ν!!τρ!π*α τ!υ, <η-

τCντας τ1ν 3φαρµ!γ1 cν�ς µεσαιωνικ!" σκ!ταδιστικ!" µ?τρ!υ·

γ) ν& διαπρ9Sbη, eν εa2ε συνε*δηση τ=ς πρ9SεCς τ!υ, 2ωρ-ς καν?να

δισταγµ� τ� �δ*κηµα τ=ς συκ!φαντικ=ς δυσφηµ*σεως τ!" «∆αυλ!"»

(στ-ς 15.000 σελ*δες τ!" Pπ!*!υ, Vπως γνωρ*<!υν !� �ναγν7στες τ!υ,

δ_ν 8π9ρ2ει 0dτε µ=α φρ?ση φασιστικ!" περιε2!µ?ν!υ).

δ) j, �λλι7ς (eν «δ_ν jSερε τ* Uλεγε»), ν& 3πιδε*Sbη τ� µ?γεθ!ς τ=ς

Dγν!ιας κα- τ=ς �νευθυν�τητ9ς τ!υ·

ε) ν& �π!καλYψbη τ1 σYγ2υση µεταS' τ7ν 3νν!ι7ν 3S!υσιασµ�ς -

«@Aντι - φασιστικ5ς» φασισµ5ς



π!λιτισµ�ς, π!' κυριαρ2εI στ1ν κρανιακ4 τ!υ κ!ιλ�τητα, σ’ V,τι

�φ!ρOW στ� �ντικε*µεν! τ=ς kρµ!δι�τητ9ς τ!υ («µ!ρφωτικ�»), �ντι-

µετωπ*<!ντας 3S!υσιαστικ& lνα π!λιτιστικ� περι!δικ�·

στ) ν& α^τ!εSευτελιστb=, 3Sευτελ*<!ντας @ε@α*ως κα- τ� κρ9τ!ς, τ�

Pπ!I! 3κπρ!σωπεI κα- ν& πληρCσbη τ& δ*καια 3π*2ειρα τ=ς Xδε!λ!-

γικ=ς �θλι�τητ9ς τ!υ, γελ!ι!π!ι!Yµεν!ς �π� Uναν δηµ�σι! 8π9λλη-

λ! S?ν!υ κρ9τ!υς.

Γι& τ1ν cλληνικ�τητα [ τ� �νελλ4νιστ!ν τ!" 3κπρ!σCπ!υ α^τ!" τ!"

8π!τιθ?µεν!υ ;Eλληνικ!" Kρ9τ!υς δ_ν θ& π!"µε τ*π!τε, γι& ν& µ1ν

�ναγκαστ!"µε `σως ν& περιαυτ!λ!γ4σ!υµε µιλCντας γι& τ�ν «∆αυ-

λ�».

***

�ES Tνυ2!ς τ�ν λ?!ντα. T� περιστατικ� α^τ� (π!' θυµ*<ει π!λ' τ1

@9ρ@αρη λ!γ!κρισ*α π!' δι?πραSε τ�ν περασµ?ν! �Iαν!υ9ρι! 6 Kρα-

τικ1 Tηλε�ραση τ!" Pωµα*ικ!υ εXς @9ρ!ς τ!" «∆», �παγ!ρεY!ντας

παραν�µως κα- στ!'ς τρεIς διαYλ!υς της κα- 3ν nν�µατι τ!" ;Eλλη-

νικ!" Π!λιτισµ!" (!) τ1 διαφ4µιση Dρθρ!υ τ!" Περι!δικ!" γι& τ&

ε8ρ4µατα Γερµαν7ν �ρ2αι!λ�γων στ1ν �Oλυµπ*α, µ_ τ& Pπ!Iα �πε-

δε*2θη Vτι !� QEλληνες διατηρ!"σαν τ�ν π!λιτισµ� τ!υς κα- µετ& τ�ν

Dγρι! κατατρεγµ� τ!υς �π� τ!'ς Xριστιαν!Yς: @λ. τεY2η 232, 233,

234) δ*νει �ν9γλυφ!ν τ�ν ρ�λ! τ!" κρ9τ!υς, τ!" Pπ!*!υ ε`µαστε 8π4-

κ!!ι, Uναντι τ!" Π!λιτισµ!" µας κα- τ!" ;Eλληνισµ!" γενικCτερα.

Eaναι πρ!φαν_ς Vτι τ� nν!µα<�µεν! ;Eλληνικ� Kρ9τ!ς εaναι P νε-

κρ!θ9φτης τ!" ;Eλληνικ!" Π!λιτισµ!". Kα- τ� συµ@&ν τ=ς ∆ηµ�-

σιας Bι@λι!θ4κης τ!" ΣYνδεϋ 3SηγεI πλ4ρως τ� Dλλως �νεS4γητ!

φαιν�µεν!, Vτι τ& 7.000.000 τ7ν ;Eλλ4νων τ!" 3Sωτερικ!" �φ!µ!ιC-

ν!νται (eν δ_ν �φωµ!ιCθηκαν jδη) στ-ς 27ρες, Vπ!υ <!"ν, τα2Yτε-

ρα �π� Dλλες µει!ν�τητες µ_ �σ4µαντη lως µηδαµιν1 π!λιτισµικ1

κα- �στ!ρικ1 παρ9δ!ση. ∆ι�τι �κρι@7ς !� «µ!ρφωτικ!-» κα- «π!λι-

τιστικ!-» φ!ρεIς τ!" Pωµα*ικ!υ, στ!'ς Pπ!*!υς U2ει �νατεθ= 6 ε^θY-

νη τ=ς 3πι@*ωσης τ7ν cλληνικ7ν παρ!ικι7ν tς Xδιαιτ?ρων 3θνικ7ν

κα- π!λιτισµικ7ν nντ!τ4των, εaναι α^τ!- π!' εaναι.

∆.I.Λ.
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K8ριε Λ9µπρ
υ,
M συγκ$νησι κα< µ µεγ9λη =περηφ9νεια >κφρ9-

?ω µ τ�ν παρ
8σα >πιστ
λ� τA BλCθερµα συγDαρη-
τEρι9 µ
υ πρFς τFν >κ K8πρ
υ >ρευνητ� κα< συντ9κτη
τGς Hρευνας =πF τFν τ$τλ
 «T� Mυστικ� τ!" Παυσα-
ν*α» κ. MιD9λη �OνησιφCρ
υ, π
I >δηµ
σιε8θη στF
=π’ "ριθµ. 232/�Aπριλ$
υ 2001 τε�D
ς τ
� «∆αυλ
�».
MH συγκ$νησ$ς µ
υ Nφε$λεται στF Oτι, "πF δεκαετ$ας
κα< πλ�
ν π
I πρωτ
παρ
υσ$ασα στFν «∆αυλF» τ<ς
Hρευν�ς µ
υ γιA τ
Iς λε�αρ$θµ
υς κα< >��δωσα τA Pι-
Pλ$α µ
υ περ< τ
� «Mυστικ
� KQδικα τ
� ΠυθαγC-
ρα», Sλπι?α κα< "ν�µενα τ�ν >µφ9νισι ν�ων >ρευνητTν
γιA τ� συν�Dισι κα< Pελτ$ωσι κα< >π�κτασι τGς "νακα-
λ8ψεQς µ
υ, πρVγµα π
I µ µεγ9λη µ
υ DαρA διαπι-
στQνω σEµερα "πF τ�ν Wνω δηµ
σιευθεXσα µελ�τη τ
�
κ. MιD9λη �OνησιφCρ
υ. EZναι W�ι
ς θερµ
τ9των συγ-
Dαρητηρ$ων.

MH µελ�τη τ
υ εZναι στFν «σωστF δρCµ
». ∆ιαPλ�πω
Oτι >πGλθε τF πλEρωµα τ
� DρCν
υ, κατA τF Bπ
X
ν
πλ�
ν θA ε[µεθα σ θ�σι νA "π
καλ8ψ
υµε τ<ς "να-
γκαστικA κρυµµ�νες κα< συµP
λικA γραµµ�νες "λE-
θειες στA "ρDαXα \λληνικA κε$µενα. EZναι καιρFς πλ�-

ν τF πανεπιστηµιακF "καδηµαϊκF κατεστηµ�ν
 νA

παραδεDθ^G κα< νA P
ηθEσ^η τ
Iς >ρευνητς πρFς τ�ν
κατε8θυνσι α_τ� κα< νA µ�ν περι
ρισθ^G µCν
ν στ�ν
>πιφανειακ� Pατ� Hρευνα τTν "ρDα$ων κειµ�νων.
EZναι καιρFς νA λ9P
υν σ
PαρA =π’ `ψιν τ
υς τA λC-
για τ
� �Hρακλε$τ
υ ("π
σπ. i) «...!� Dνθρωπ!ι �π!-
δεικνY!νται �ν*καν!ι ν& τ�ν �ντιληφθ!"ν (τFν λC-
γ
ν)...»· γιατ< cραγε; �EνeT Oλ
ι τ
υς παραδ�D
νται Oτι
τA "ρDαXα \λληνικA κε$µενα Pρ$θ
υν "πF συµP
λι-
σµ
Iς κα< =περPατικς Hνν
ιες, "να?ητ
�ν τ�ν \ρµη-
νε$α τ
υς µ Pατ� λ
γικE, πρVγµα Wτ
π
ν.

TA συγDαρητEρια >π$σης "νEκ
υν κα< στF µ
να-
δικF περι
δικF «∆αυλFς» γιA τ�ν σπ
υδαι
τ9τη συ-
νεισφ
ρ9 τ
υ στ�ν παρ
υσ$ασι τTν >κλεκτTν µελετTν
στ
Iς καταλλEλ
υς "π
δ�κτες. MH µ�θ
δ
ς π
I Dρη-
σιµ
π
ιεX B >ρευνητ�ς M.O. PελτιQνει κα< >πεκτε$νει
τFν Bρ$?
ντα >φαρµ
γGς τTν λε�αρ$θµων.

EZµαι "π
λ8τως P�Pαι
ς Oτι f gλ
κληρωµ�νη πρC-
τασις τ
� Παυσαν$
υ (µα?< µ τF ρGµα)·
«ΩιKO∆OMHTAI ∆E KATA THN O∆ON NAOΣ
OY MEΓAΣ KAΛOYMENOΣ KYAMITOY...» κρ8-
πτει κα< π
λλς Wλλες "πηγ
ρευµ�νες τCτε "λEθειες,
κα< µ9λιστα τ�ν κ
σµ
λ
γικ� θεQρησι τTν �Eλευσι-
ν$ων Mυστηρ$ων στ� συν
λικE της µ
ρφE, καθCτι f

EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN

T5 δηµ0σ=ευµα γιF «T5 Mυστικ5 τ0G Παυσαν=α»

▲

O[ TπEψεις τ0G @I0υλιαν0G γιF τ0\ς Pωµα=0υς,
γιF τ0\ς QEOρα=0υς καN γιF τ0\ς Xριστιαν0\ς

Θ& jθελα ν& �ναφ?ρω κ9π!ια στ!ι2εIα 3πιπρ�σθετα σ_ 3κεIνα τ& τ�σ! 3νδιαφ?-
ρ!ντα κα- πρωτ9κ!υστα γι& π!λλ!Yς, π!' 3πισηµα*νει P κ. Στ?φαν!ς MυτιληναI!ς σ_
σ2?ση µ_ τ1ν cλληνικ1 καταγωγ1 τ7ν Pωµα*ων στ� Dρθρ! τ!υ «;O α^τ!κρ9τωρ �I!υ-
λιαν�ς �π!καλYπτει τ1ν cλληνικ1 καταγωγ1 τ7ν Pωµα*ων» («∆αυλ�ς», τ. 232, �Aπρ*-
λι!ς 2001, σελ. 14920). Γρ9φει λ!ιπ�ν P �στ!ρικ�ς κα- φιλ�σ!φ!ς α^τ!κρ9τωρ �I!υ-
λιαν�ς (331-363 µ.X.):

«BεOα=ως, (3νν. P QHλι!ς) εfναι TρRηγ5ς - [δρυτ#ς τ8ς πEλης µας. ∆ιEτι στ#ν TκρE-
π0λη αVτ8ς δKν κατ0ικε/ µEν0ν g hµν0Uµεν0ς δηµι0υργ5ς τSν π?ντων Zε\ς µα]N
µK τ#ν @Aθηνi καN τ#ν @Aφρ0δ=τη, TλλF καN g @AπEλλων κατ0ικε/ στ5ν Παλλ?ντι0
λEφ0 καN g jδι0ς g ZHλι0ς, π0\ µK αVτ5 τ5 κ0ιν5 kν0µα εfναι γνωστ5ς σK _λ0υς. ΓιF
τ5 _τι Yµε/ς 0[ TπEγ0ν0ι τ0G QPωµUλ0υ καN τ0G Alνε=α συνδεEµαστε µα]= τ0υ Tπ5
κ?θε cπ0ψη καN µK κ?θε τρEπ0, π0λλF θF µπ0ρ0Gσα νF πS, θF TναφBρω _µως τF
πι5 γνωστ?. ΛBνε _τι g Alνε=ας κρατ?ει Tπ5 τ#ν @Aφρ0δ=τη, τ#ν Vπ0υργ5 καN συγ-



Wνω φρVσις WρDεται µετA "πF τ�ν "π
κρυπτ
γρ9φη-
σι µ τ�ν πρQτη "ρD� τGς ∆ηµι
υργ$ας τ
� Σ8µπα-
ντ
ς, τ�ν φιλ
σ
φικ� µ!ν9δα κα< µετA τ�ν Bλικ�ν "π
-
κρυπτ
γρ9φησι περατ
�ται στ�ν hερAν δεκ9δα.
�Eνδιαµ�σως δ παρ
υσι9?
νται Hντ
να κ
σµ
λ
γικA
στ
ιDεXα τCσ
ν "πευθε$ας Oσ
 κα< διA τGς µεθCδ
υ τTν
>π< µ�ρ
υς συνδυασµTν διA καταλλEλων πρ
σθ�σεων
κα< "φαιρ�σεων τTν κυρ$ων "ριθµ
λ��εων τGς Wνω

πρ
τ9σεως, `πως εiσηγεXται B µελετητ�ς κ. M. O.
EZµαι στ� δι9θεσι τ
� >ρευνητG κ. MιD9λη �Oνησι-

φCρ
υ νA P
ηθEσω, Oπως µπ
ρT, στ�ν "νακ9λυψι τTν
πραγµατικTν �Eλευσιν$ων Mυστηρ$ων.

M >κτ$µησι
QIππ0κρ?της Π. ∆?κ0γλ0υ

Π
λιτικFς µηDανικFς EMΠ
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O[ B?σκ0ι ]Aτησαν mδρυση QEλληνικ0G Πανεπιστηµ=0υ,
TλλF τ5 Pωµα=ικ0 κρατ=δι0 TπBρριψε τ5 αjτηµ? τ0υς

▲

γεν8 τ0G ZHλι0υ. KαN αVτ5ς g jδι0ς g κτ=στης τ8ς πEλης µας εfναι παιδ= τ0G :Aρε-
ως κατF τ#ν παρ?δ0ση, π0\, nν καN παρ?δ0Xη, YπιOεOαιWνεται Yν συνεRε=oα Tπ5
τ0\ς 0lων0Uς. ΛBνε  δηλαδ# _τι αVτ5ν τ5ν TνBθρεψε λUκαινα. @Eγp OBOαια γνω-
ρ=]ω _τι g :Aρης, π0\ 0[ κ?τ0ικ0ι τ8ς συριακ8ς @EδBσσης Tπ0καλ0Gν :A]ι]0,
πρ0ηγε/ται τ0G QHλ=0υ στ#ν [ερ# π0µπA, κ?τι τ5 gπ0/0 γνωρ=]ω, TλλF θF τ5 TφA-
σω, γιατN τ5 πρ0ανBφερα. Γιατ= _µως g λUκ0ς ταιρι?]ει περισσEτερ0 στ5ν :Aρη
παρF στ5ν ZHλι0; KαN _µως 0[ cνθρωπ0ι rνEµασαν Tπ5 τ5ν θε5 τ5ν RρEν0 τ0G
sν5ς tτ0υς λυκ?Oαντα· καN kRι µEν0ν g ZOµηρ0ς καN 0[ YπιφανBστερ0ι ZEλληνες Yπι-
στAµ0νες, TλλF καN g jδι0ς g θε5ς Rρησιµ0π0ιε/ αVτ5 τ5 kν0µα (...). ΘBλεις _µως
νF σ0G φBρω TκEµα µεγαλUτερη TπEδειXη, _τι g 0lκιστ#ς τ8ς πEλης µας δKν στ?λ-
θηκε µEν0ν Tπ5 τ5ν :Aρη (...)». (Bλ. «EXς τ�ν @ασιλ?α QHλι!ν πρ�ς Σαλ!Yστι!ν»
154 a-c.)

�AναλY!ντας λ!ιπ�ν P διαν!!Yµεν!ς 6γ?της τ-ς �στ!ρικ_ς καταγραφ_ς κα- παρα-
δ�σεις τ=ς cλληνικ=ς γενεαλ!γ*ας διατυπCνει τ1ν διαπ*στωσ4 τ!υ, Vτι P QHλι!ς εaναι
�ρ2ηγ�ς τ=ς PCµης, δι�τι δ_ν cδρεYει σ’ α^τ1ν µ�ν!ν P ZεYς, P πατ?ρας τ7ν π9ντων,
µα<- µ_ τ1ν �AθηνW κα- τ1ν �Aφρ!δ*τη, �λλ& κα- P �Aπ�λλων κα- P QHλι!ς. M9λιστα

K8ριε διευθυντ9,
ΣτF τε�D
ς 233 τ
� «∆αυλ
�» µετα�I τTν Wλλων

>δι9Pασα γιA τ�ν πρ
σπ9θεια f Bπ
$α γ$νεται "πF
B9σκ
υς ε_ρωP
υλευτς κα< µ9λιστα γιA τ�ταρτη
φ
ρA πρFς τ�ν E_ρωπαϊκ�ν kEνωσι κα< τA lρµCδια
`ργαν9 της, µ τ�ν Bπ
$α ?ητεXται «ν& καταστb= κ!ιν1
σ!φ1 γλ7σσα Vλων τ7ν E^ρωπα*ων 3ν E^ρCπbη 6
�ρ2α*α cλληνικ1 γλ7σσα». Φα$νεται Oτι τF "ρDαX
ν
MEλληνικF Πνε�µα HDει >µπ
τ$σει α_τFν τFν λαF τTν
B9σκων MIσπανTν, 
h Bπ
X
ι, nν κα< εZναι γεωγρα-
φικTς µακρι9 µας, εZναι π9ντ
τε στF πλευρF τGς
MEλλ9δ
ς. Oh Wνω πρ
τ9σεις τTν B9σκων "π
δει-
κν8
υν "φ’ \νFς µν τ�ν Pαθει9 των µελ�τη κα< γνTσι
τGς MEλληνικGς ΓλQσσας κα< Παιδε$ας κα< "φ’ \τ�ρ
υ
Oτι f MEλληνικ� ΓλTσσα >�ακ
λ
υθεX νA δ$δ^η κα< σE-
µερα τF φTς της στ<ς περισσCτερες DTρες τGς E_ρQ-
πης "λλA κα< παγκ
σµ$ως.

Aiτ$α α_τGς τGς >πιστ
λGς µ
υ >κτFς "πF τ�ν
Hκφρασι τ
� θαυµασµ
� µ
υ γιA τ�ν παιδε$α τTν B9-

σκων εZναι νA =πενθυµ$σω Oτι 
h B9σκ
ι πρF Nλ$γων
>τTν εZDαν κ9µει πρCτασι στ<ς lρµCδιες \λληνικς =πη-
ρεσ$ες νA hδρ8σ
υν στ�ν νGσ
 K�α (T?ιA) µ δαπ9νες
τ
υς pνα διεθν
�ς κ8ρ
υς ΠανεπιστEµι
, στF Bπ
X
 θA
>διδ9σκετ
 "π
κλειστικA κα< µCν
ν f �AρDα$α MEλλη-
νικ� ΓλTσσα κα< Παιδε$α. �Aλλ’ f πρCτασις α_τ� "πε-
κρ
8σθη πρ
φανTς "πF τ<ς συνταγµατικς "παγ
-
ρευτικς διατ9�εις τ
� Wρθρ. 16, παρ. 5, >νeT θA Hδει γιA
τ�τ
ι
 σπ
υδαX
 θ�µα νA εZDε ε=ρεθG µ$α λ8σις, Hστω
κα< πρ
σωρινE, "φ
� τF ΠανεπιστEµι
 α_τF δν θA
εZDε "νταγωνιστικ
Iς σκ
π
8ς µ τA δικ9 µας πανεπι-
στEµια, "λλA θA qταν διεθν
�ς >µPελε$ας κα< κ8ρ
υς,

h δ σπ
υδαστ�ς τ
υ δν θA πρ
EρD
νταν µCν
ν "πF
τ�ν MEλλ9δα "λλA "πF Oλ
ν τFν κCσµ
. rAς "ναρωτη-
θ
�µε, µEπως =π9ρDει "κCµη DρCν
ς γιA τ�ν sδρυσι
\νFς τ�τ
ι
υ σπ
υδα$
υ πανεπιστηµ$
υ.

MετA τιµGς
∆ηµAτρι0ς Xαρ. ΣταµπBλ0ς
Π
λιτικFς >πιστEµων - δικηγCρ
ς
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τ1ν καταγωγ1 τ7ν �π!γ�νων τ!" ;PωµYλ!υ κα- τ!" AXνε*α, τ1ν �ν9γει P �I!υλιαν�ς
στ!'ς θε!Yς, �φ!" P AXνε*ας wταν γυι�ς τ=ς �Aφρ!δ*της, τ=ς 8π!υργ!" κα- συγγεν!"ς
τ!" ;Hλ*!υ κα- P ;PωµYλ!ς, P �δρυτ1ς τ=ς PCµης, wταν γυι�ς τ!" xAρη (@λ. «Π!λιτικ1
Θε!λ!γ*α κα- �I!υλιαν�ς», �Aθ=ναι 1998).

�Aναφερ�µεν!ς στ�ν c@ραι!2ριστιανικ� θε� P �I!υλιαν!ς περαιτ?ρω γρ9φει:

«@EπιπλB0ν tOλεπε µK Tδιαφ0ρ=α τ0\ς TνθρWπ0υς YπN δεκ?δες Rιλι?δες RρEνια, a
tστω Rιλι?δες RρEνια, _πως Yσε/ς hπ0στηρ=]ετε (3νν. !� ΓαλιλαI!ι - 2ριστιαν!*), νF
λατρεU0υν τF εjδωλα, _πως Yσε/ς τF Tπ0καλε/τε· _λ0ι 0[ cνθρωπ0ι π0\ κατ0ικ0Gν
Yκε/ π0\ TνατBλλει g vλι0ς wως Yκε/ π0\ δUει καN Tπ5 τ5ν O0ρρi µBRρι τ5ν νEτ0,
Yκτ5ς Tπ5 wνα µικρ5 γBν0ς, τ5 gπ0/0 δKν tRει συν0λικF 0dτε δU0 Rιλι?δες RρEνια
[στ0ρ=α καN tRει Yγκατασταθ8 σK µ=α περιωρισµBνη περι0R# τ8ς Παλαιστ=νης»
(«Kατ& Γαλιλα*ων», Λ�γ!ς A´, 106 d).

�Iδ!' λ!ιπ�ν π!ι!* εaναι !� νε!φCτιστ!ι �ρνητ_ς τ7ν πανεθνικ7ν !Xκ!υµενικ7ς κα-
ταγεγραµµ?νων �στ!ρικ7ν µαρτυρι7ν κα- τ7ν µακρα*ωνων π!λιτισµικ7ν παραδ�σε-
ων, καθzς κα- 8π!στηρικτ_ς τ7ν νε�τευκτων  �νιστ�ρητων c@ραϊκ7ν δ!Sασι7ν. A^τ!-
�κρι@7ς �π!τελ!"ν, Vπως @λ?π!υµε, τ!'ς πρωτεργ9τες εXσηγητ_ς τ7ν ψευδ7ν 2ρ!-

�Aγαπητ «∆αυλ�», 
TF DριστιανικF κατεστηµ�ν
 τGς DQρας µας "π’ τ�ν

fµ�ρα συµπ
ρε8σεQς τ
υ µ τF Nε
ελληνικF κρ9τ
ς
τF 1821 HDει καταφ�ρει νA ταυτ$σ̂η παρA φ8σιν δ8
 τε-
λε$ως διαφ
ρετικς iδε
λ
γ$ες, τFν MEλληνικFν >θνι-
σµFν κα< τ�ν �I
υδαι
Dριστιανικ�ν θρησκε$αν. MO ση-
µερινFς π
ιµεν9ρDης κα< "ρDιεπ$σκ
π
ς XριστCδ
υ-
λ
ς HDει δηλQσει >πισEµως: «QOπ!ι!ς δ_ν πιστεYει στ�ν
Xριστ�ν, �π!τελεI παρ9γ!ντα κ!ινωνικ=ς �νωµαλ*ας».
�Eπ$σης: «QOπ!ι!ς δ_ν εaναι 2ριστιαν�ς nρθ�δ!S!ς, δ_ν
εaναι QEλλην». MH "π9ντηση HρDεται "πF τF 1823, λ$γ

µετA τ�ν ("νεπ$σηµη) "νασ8σταση τ
� Eλληνικ
�
Kρ9τ
υς, "πF pναν Wλλ
ν κληρικC, kEλληνα Oµως στ�ν
ψυDEν, π
I πρ
τ$µησε νA θυσιαστ̂G γιA τ�ν πατρ$δα
τ
υ, �εσηκQν
ντας ταυτ
DρCνως τF λαF στ�ν >παν9-
σταση:

«;O 3θνισµ�ς δ_ν στηρ*<εται 3π9νω εXς θρησκευ-
τικ&ς @9σεις, �λλ& θεµελιCνεται 3π9νω εXς τ�σα κα-
τ�σα κ!ιν& Vλ!υ τ!" xEθν!υς κα- 8λικ& κα- \θικ&
συµφ?ρ!ντα, τ& Pπ!Iα {ς Dλλ!ι δεσµ!- συν?2!υσι κα-
κρατ!"σι εXς |ν Vλ!ν τ� xEθν!ς. [...] �E&ν �*ψωµεν τ!'ς
nφθαλµ!Yς µας εXς τ�ν φωτισµ?ν!ν κ�σµ!ν, @λ?π!µεν
π!λλ& Uθνη, lκαστ!ν τ7ν Pπ!*ων συν*σταται �π� θρη-
σκευτ&ς διαφ�ρων διδασκαλι7ν, !�τινες µ’ Vλ!ν τ!"τ!
εaναι εXς |ν xEθν!ς συνδεδεµ?ν!ι. Παραδε*γµατα τ!Y-
των U2!µεν τ� ;Oλλανδικ�ν, τ� Γαλλικ�ν, τ� Γερµανι-
κ�ν κ.λπ., lκαστ!ν τ7ν Pπ!*ων συν*σταται �π� E^αγ-
γελικ!Yς, Kαθ!λικ!'ς κα- Dλλων διαφ�ρων διδα-
σκαλι7ν 2ριστιαν!Yς...[...]. M�ν!ν τ& @9ρ@αρα Uθνη

ταυτ*<!υν τ1ν θρησκε*αν µ_ τ�ν 3θνισµ�ν κα- δι&
τ!"τ! µικρ& µ�νη διαφ!ρ& θρησκευτικ1 εaναι �καν1
ν& διαιρ?σbη lνα xEθν!ς [...]

»�Eν Tριπ!λιτσOW τb= 9bη �I!υν*!υ 1823. ;Yπ!υργ�ς
�Eσωτερικ7ν Γρηγ�ρι!ς ∆ικαI!ς Παπαφλ?σσας. Πρ!-
σωριν1 ∆ι!*κησις τ=ς ;Eλλ9δ!ς, ;Yπ!υργεI!ν �Eσω-
τερικ7ν. Πρ�ς τ!'ς QEλληνας τ=ς ∆υτικ=ς E^ρCπης
3πιστ!λ4.»

MO µυηµ�ν
ς στ� Φιλικ�ν �Eταιρε$α κα< "νε�$θρη-
σκ
ς Παπαφλ�σσας, B wρωας π
I εZDε "π
π
ιηθG τFν
µ
ναDισµF κα< τF hερατικF "�$ωµα, "φωρ$σθηκε µα?<
µ τ
Iς =π
λ
$π
υς φιλικ
8ς.

MO κ. XριστCδ
υλ
ς τF µCν
 π
I >πιτυγD9νει σE-
µερα εZναι f δηµι
υργ$α θρησκευτικTν µει
ν
τEτων
κα< f παρ9Pαση τ
� νCµ
υ περ< "νε�ιθρησκε$ας, µ
"π
τ�λεσµα τFν >θνικF διDασµF κα< τ�ν "π
σταθε-
ρ
π
$ηση τ
� κρ9τ
υς. MO NρθCδ
�
ς DριστιανικFς
πειθαναγκασµFς (νηπι
PαπτισµCς, Bµαδικς Pαπτ$-
σεις "λλ
δαπTν, πρ
σηλυτισµ
< µ�σeω τGς παιδε$ας,
τGς τηλε
ρ9σεως, τTν ταυτ
τEτων κ.W. π
λλ9) HDει
BδηγEσει τ� DQρα σ’ Hνα µεσαιωνικF τριτ
κ
σµικF
"ντ$γραφ
 τGς �Aνατ
λικGς PωµαϊκGς A_τ
κρατ
-
ρ$ας - Bυ?αντ$
υ µ Oλη τ
υ τ�ν παρακµE, καθyς κα<
στFν θρησκευτικF κα< π
λιτικF φανατισµC, κυρ$αρD

στ
ιDεX
 τGς ψυD
συνθ�σεως τ
� λα
�.

MετA τιµGς
Bασ=λει0ς Mαυρ0µµ?της

ΛαµπρινE, �AθEνα

QO κ. XριστEδ0υλ0ς καN g ΠαπαφλBσσας
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ν!λ!γ4σεων κα- τ=ς κατασκευασµ?νης 3πιστ4µης, 6 Pπ!*α 3θελ!τυφλCντας �π?να-
ντι στ1ν �λ4θεια, π!' P µακρα*ων!ς !Xκ!υµενικ�ς π!λιτισµ�ς τ7ν 3θν7ν µWς �π!κα-
λYπτει, εXσ9γ!υν τ-ς Pλ!κληρωτικ!" κα- θε!κρατικ!" 2αρακτ=ρα �ντιλ4ψεις, π!'
�κ�µη κα- σ4µερα τ� συµ@ατικ� 3S!υσιαστικ� κατεστηµ?ν! καλλιεργεI (π.2. τ�ν ση-
µιτ!φ!ινικισµ�, τ�ν �φρ!κεντρισµ�, τ�ν Xνδ!ευρωπαϊσµ� κα- Dλλες �νυπ�στατες Xδε-
!ληψ*ες).

Π!ι!* εaναι Vµως !� ;E@ραI!ι; ;H σ2ετικ1 �στ!ρικ1 Uρευνα τ!" �I!υλιαν!" µWς πα-
ραδ*δει τ& cS=ς:

«QΩστEσ0 π?ντ0τε σBO0µαι τ5ν θε5 τ0G @AOραFµ καN τ0G @IσαFκ καN τ0G @IακWO, 0[
gπ0/0ι, kντας 0[ jδι0ι Xαλδα/0ι Tπ5 γBν0ς [ερ5 καN µυηµBν0 στ#ν θε0υργ=α, tµα-
θαν τ#ν περιτ0µ# παραµBν0ντας στ#ν XενιτειF µK τ0\ς AlγUπτι0υς καN σεO?στη-
καν wναν θεE, g gπ0/0ς εfναι εVµεν#ς σK µBνα καN σK αVτ0\ς π0\ τ5ν σBO0νται _πως
TκριOSς g @AOραFµ» («Kατ& Γαλιλα*ων», Λ�γ!ς A´, 354 b.)

Πρ�κειται δηλαδ1 γι& lναν θε!κρατικ7ν δεσµ7ν π!λυεθνικ� συν!νθYλευµα, κυρ*ως
Xαλδα*ων κα- AXγυπτ*ων, τ� Pπ!I! P φιλ�σ!φ!ς α^τ!κρ9τ!ρας σ?@εται tς τµ=µα -
λα� τ=ς �π?ραντης 3πικρατε*ας τ!υ. Kατ& τ�ν �I!υλιαν� cπ!µ?νως U2!υµε lναν !Xκ!υ-

Π0λλKς 0[ YκδEσεις τSν «@OρφικSν» στNς εVρωπαϊκKς RSρες

Σηµε=ωση τ0G κ. K. - E. Γεωργανi: X9ριτας nφε*λ!µε γι& τ-ς πληρ!φ!ρ*ες τ!υ στ�ν �Sι�τιµ! κ.
�AσπιCτη περ- τ7ν 3κδ�σεων τ7ν «�Oρφικ7ν» 3ν E^ρCπη. ;O �ε*µνηστ!ς �I. ΠασσWς �να<ητ4σας 3ν
E^ρCπbη Uκδ!σι τ7ν �Oρφικ7ν εXδ!π!ι4θη 8π� γηραι!" K?λτ!υ, π!' τ!" 3νε2ε*ρησε τ1ν γνωστ1 Uκδ!σι
Λειψ*ας, tς �ναφ?ρεται. ;H σ2ετικ1 δυσ2?ρεια ε8ρ?σεως τ7ν παλαι7ν 3κδ�σεων τ7ν «�Oρφικ7ν» Uπει-
σαν τ�ν �I. ΠασσW περ- τ=ς σπ9νι!ς τ7ν κειµ?νων. Πρ!@&ς στ1ν Uκδ!σι τ7ν «�Oρφικ7ν» τ� πρ7τ!ν 3ν ;Eλλ9-
δι τ� 1984 6γν�ει πρ!φαν7ς τ-ς νεCτερες 3κδ�σεις 1983, 1986, 1987 κα- δY! τ!" 1988. O� δυσκ!λ*ες π!'
�ντιµετCπισε στ1ν 3SεYρεσι τ!" γνωστ!" �ντιτYπ!υ πρ!φαν7ς τ!" 3δηµι!Yργησαν τ1ν 3ντYπωσι 3Sα-

�A�ιCτιµε κ. Λ9µπρ
υ,
Πρ<ν "ρκετA DρCνια, Oταν δι9Pα?α τA «�OρφικA»

τ
� �Iω9νν
υ ΠασσV, µ
� εZDε κ9νει >ντ8πωσι τF σDC-
λι
 τGς σελ$δ
ς 131: «T� 3SCφυλλ!ν τ=ς στερε!τYπ!υ
3κδ�σεως τ7ν �Oρφικ7ν κατ& τ� 1829 εXς τ1ν Λειψ*αν
U2ει 3Sαφανισθ=»· κα< λ�γω >ντ8πωσι, διCτι, πTς εZναι
δυνατFν νA >�αφαν$?ωνται PιPλ$α π
I HD
υν >κδ
θG
"ρκετς φ
ρς κα< συγκεκριµ�νως τA �Oρφικ9. �AπF
τCτε τ�ν [δια φρ9σι εZDα συναντEσει σ µερικA \λλη-
νικA PιPλ$α, τTν Bπ
$ων 
h συγγραφεXς, Dωρ$ς, =π
θ�-
τω, νA HD
υν >ρευνEσει >Aν B ΠασσVς εZDε δ$κι
, τFν
"ντ�γραφαν. �Eπ$σης εiς τF τε�D
ς 233 τ
� «∆», M9ι
ς
2001, σελ. 15004, B  κ. Kων. ΓεωργανVς γρ9φει σDετικTς:
«�Aλλ& κα- Vσα στερε�τυπα 3κ τ7ν διασωθ?ντων
8π=ρ2!ν σ_ Dλλες 3κδ�σεις κα- τ=ς Λειψ*ας περι?ργως
3Sηφαν*σθησαν �π� πρ!σCπ!υ γ=ς... ;Ως µ!" 3γνCρι-
σεν (>νν. B ΠασσVς), 3κλ4θη 8π� γ?ρ!ντ!ς K?λτ!υ,
Vστις 3S4γαγε συγκεκινηµ?ν!ς 3κ τ!" 2ρηµατ!κι@ωτ*-
!υ τ!υ κα- 3νε2ε*ρισε �ρ*στην Uκδ!σιν Λειψ*ας τ7ν
�Oρφικ7ν τ!" Uτ!υς 1829, τ=ς Pπ!*ας U2ει φωτ!τυπ*αν

τ!" 3SωφYλλ!υ στ1ν σελ. 131 τ7ν �Oρφικ7ν τ!υ».
ΓιA νA µ�ν δηµι
υργ
�νται παρε�ηγEσεις, "ναφ�-

ρω µερικς >κδCσεις: G. Hermann, µ σDCλια τTν H.
Stephanus, A. Chr. Eschenbachius, J. M. Gesnerius, Th.
Tyrwhittuis (Λειψ$α 1805), 952 σελ$δες κα< εiσαγωγE·
B ΠασσVς α_τ�ν τ�ν Hκδ
σιν >Dρησιµ
π
$ησε· >π$σης
τAς >κδCσεις Georg. Olms (Hildesheim 1971), J. G.
Schneider (Jena 1803), A. Büchsenschütz (BερCλ. 1852),
E. Abel (Λειψία 1881, >παν�κδ. 1885), Otto Kern (Bε-
ρ
λ. 1922), J. O. Plassmann (1928, >παν�κδ. 1982),
Georg Dottin (Παρ$σι 1930), Wilhelm Quant (Bερ
λ.
1955, >παν�κδ. ∆
υPλ./Zυρ$Dη 1973), G. Pugliese -
Carratelli (Mailand 1983), Hermann Fränkel (Oxonnii
1986), F. Vian (Παρ. 1987), Albertus Bernabé
(Hildesheim 1988), Reinhold Glei - Stephanie Natyzel
Glei (Darmstadt 1988).

M φιλικ
Iς Dαιρετισµ
Iς
NικEλα0ς Σταµ. @AσπιWτης

M
υσικCς, Wolfsburg, Γερµαν$α
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µενικ� π!λιτισµ� µ_ κ!ρυφα*!υς τ!'ς QEλληνες , π!' lλκει µ*α �στ!ρ*α δεκ9δων 2ι-
λι9δων 2ρ�νων. Σ_ πλ4ρη �ντ*θεση µ_ τ1ν κραται& κα- δ!κιµασµ?νη α^τ1ν παρ9δ!-
ση Uρ2εται lνα µικρ� γ?ν!ς µ_ �παρSη λιγCτερη τ7ν δY! 2ιλι9δων 3τ7ν, µ_ πρ!γ�ν!υς
�ν4κ!ντες στ� Xαλδαϊκ� Uθν!ς κα- κYρι! κ!ρµ� πρ!ερ2�µεν! �π� κ9π!ια στρCµα-
τα τ7ν AXγυπτ*ων (@λ. «Π!λιτικ1 θε!λ!γ*α κα- �I!υλιαν�ς», �Aθ=ναι, 1998).

�Eµφαν7ς κα- ε^κ�λως γ*νεται �ντιληπτ� Vτι τ& Uργα τ!" �I!υλιαν!", �κ�µη κα- τ&
δηµ!σ*ως κυκλ!φ!ρ!"ντα, δι?π!νται �π� π!λυπ!*κιλ! κα- π!λυσ4µαντ! πλ!"τ! πλη-
ρ!φ!ρι7ν κ9θε ε`δ!υς 3πιστηµ!νικ=ς κα- π!λιτισµικ=ς �να<ητ4σεως. ;O �I!υλιαν�ς
δ_ν εaναι Uνας ε^καιριακ�ς διαν!!Yµεν!ς, Vπως 6 κ!ιν1 συµ@ατικ1 Dπ!ψη θ?λει ν&
τ�ν παρ!υσι9<bη· εaναι lνας π!λυγραφCτατ!ς κα- �καταπ�νητ!ς 3ρευνητ1ς κα- φι-
λ�σ!φ!ς, P Pπ!I!ς U2!ντας πρ�σ@αση σ_ 3κκλησιαστικ_ς @ι@λι!θ=κες κα- σ_ κρατικ&
�ρ2εIα κα- λαµ@9ν!ντας µεγ9λη µ�ρφωση στ& καλYτερα 3κπαιδευτικ& �δρYµατα τ=ς
3π!2=ς τ!υ �Sι!π!ιεI τ-ς δυνατ�τητ?ς τ!υ α^τ?ς, �στε ν& διασ�Cσbη, ν& συν!ψ*σbη κα-
ν& δηµ!σιεYσbη µ_ 8π�@αθρ! τ1ν cλληνικ1 3πιστ4µη κα- στ�2! τ1ν 3λεYθερη σκ?ψη
Pλ�κληρ!, εX δυνατ�ν, τ� ε�ρ!ς κα- τ� @9θ!ς τ=ς ;Eλληνικ=ς Γραµµατε*ας.

@AλBXανδρ0ς X. MAτσι0υ
�Eρευνητ1ς �Aριστ!τελε*!υ Παν/µ*!υ Θεσ/ν*κης

K8ριε διευθυντ9,
Σ8ν
λ
 τρι9ντα \πτA σπ
υδαστTν "πεφ
$τησαν τF

τρ�D
ν Hτ
ς "πF τ� Θε
λ
γικ� ΣD
λ� τ
� Tιµ$
υ
Σταυρ
� τGς B
στQνης, εiκ
σιεπτA "πF τ� Θε
λ
-
γικ� ΣD
λ� κα< δ�κα "πF τF MEλληνικF K
λλ�γι
. �Eκ
τTν εiκ
σιεπτA τGς Θε
λ
γικGς ΣD
λGς τ
_λ9Dιστ
ν
δ�κα θA "κ
λ
υθEσ
υν τ�ν hερ
σ8νη. �Eλπ$?
µε κα<
Bλ
ψ8Dως ε_DCµεθα, 
h µ�λλ
ντες hερεXς π
I θA δι
-
ρισθ
�ν σ Bµ
γενειακς κ
ινCτητες, νA εZναι δ$-
γλωσσ
ι, γιA νA δυνηθ
�ν νA >�υπηρετEσ
υν τFν δ$-
γλωσσ
ν MEλληνισµC, διCτι, ε[τε µVς "ρ�σει ε[τε ̀ Dι, f
MOµ
γ�νεια εZναι δ$γλωσση. EZναι δ =ψ$στης σπ
υ-
δαιCτητ
ς κα< 
h θρησκευτικ
$ µας ταγ
< νA εZναι δ$-
γλωσσ
ι κα< πλEρως >νηµερωµ�ν
ι gς πρFς τ�ν π
-
λιτιστικE µας κληρ
ν
µι9.

MO Wρτι δι
ρισθε<ς πρCεδρ
ς τGς Θε
λ
γικGς
ΣD
λGς >λπ$?
µε νA >παναφ�ρ̂η τ�ν \λληνικCτητα στ�
σD
λE, γιA νA πα8σ^η α_τ� νA εZναι lπλTς µ$α θε
λ
-
γικ� σD
λ� Oπως τCσες Wλλες. MH MEλληνικ� ΓλTσσα
HDει τελε$ως >γκαταλειφθG σ PαθµF "πελπιστικA "νη-
συDητικC. ∆ν θA εZναι καθCλ
υ =περP
λ�, >Aν "να-
φερθ^G Oτι 
h hερατικTς πρ
ϊστ9µεν
ι πλε$στων Oσων
\λληνικTν κ
ιν
τEτων εZναι µCν
 κα< µCν
 "γγλC-
φων
ι. Kα< α_τF εZναι δυστυDTς µιA πραγµατικCτης,
γιA τ�ν Bπ
$α PεPα$ως δν πτα$
υν 
h ν�
ι α_τ
< hε-
ρεXς π
I – σκ
π$µως cραγε; – δν διδ9Dθηκαν τ�ν

MEλληνικ� ΓλTσσαν. Oh "τυDεXς α_τς κ
ινCτητες, π
I
hδρ8θηκαν µ τFν µCDθ
, µ τFν hδρTτα κα< µ τF =στ�-
ρηµα τTν "π
δEµων, "φελλην$?
νται, Dωρ<ς δυ-
στυDTς νA δ8νανται νA "ντιδρ9σ
υν. T$ νA π
�ν κα<
τ$ νA πρ9�
υν, Oταν "πF τF φυτQρι
 µVς παραδ$δω-
νται "γγλCφων
ι hερεXς;

Γεγ
νFς εZναι Oτι >πιDειρεXται σταδιακFς "φελληνι-
σµFς τTν "κµα?
υσTν \λληνικTν κ
ιν
τEτων. �Aντι-
στ9σεως µ� 
4σης, "φελλην$?εται f MOµ
γ�νεια "πF
α_τ
Iς π
I θ�λ
υν κα< >πιµ�ν
υν f MEλληνικ� Παιδε$α
νA ε=ρ$σκεται =πF τ�ν αiγ$δα των. Π
λλA λ�γ
υν, π
λ-
λA γρ9φ
υν γιA τ�ν MEλληνικ� Παιδε$α, 
_δν Oµως
πρ9ττ
υν. Tυφλ
< τA τ’ ~τα τCν τε ν
�ν, δν "ντιλαµ-
P9ν
νται Oτι "φελληνισµFς σηµα$νει µαρασµF, >�α-
φ9νισι κα< "φ
µ
$ωσι, µ "π
τ�λεσµα, "ντ< νA HDωµε
MEλλην
ρθCδ
�ες κ
ινCτητες, νA HDωµε lπλTς NρθC-
δ
�ες κ
ινCτητες. A_τF εZναι π
I >πιθυµ
�ν;

∆υστυDTς α_τ� εZναι f "λEθεια, κα< τ�ν "γν

�ν!
�ED
υν δ διπλGν Wγν
ια, διCτι "γν

�ν τ�ν "λEθεια
κα< "γν

�ν Oτι τ�ν "γν

�ν. E[θε B ν�
ς πρCεδρ
ς
τGς ΣD
λGς Π. Tριανταφ8λλ
υ νA >παναφ�ρ^η τ�ν
\λληνικCτητα σ’ α_τEν. ΘA εZναι πρFς ̀ φελ
ς κα< τGς
MEλλ9δ
ς.

MετA τιµGς
ΘεEδωρ0ς A. ΛUρας
�IατρCς, N. �Iερσ�η, HΠA

Στ#ν Θε0λ0γικ# ΣR0λ# B0στWνης καταργAθηκαν τF QEλληνικF

φαν*σεCς των. ;H �λ4θεια 29ρις στ�ν 3πιστ!λ!γρ9φ! �π!κατ?στη, κα- πρ!σωπικ7ς τ�ν ε^2αριστ7.
Kωνσταντ/ν0ς - EVστ?θι0ς Γεωργανiς



Mιλi g δι?σηµ0ς TρRαι0λEγ0ς σKρ T]pν MπEαρντµαν

MO καθηγητ�ς σρ T?yν MπCαρντµαν, f µεγαλ8τερη ?Tσα
διεθν�ς α_θεντ$α στFν τ
µ�α τGς KλασικGς �AρDαι
λ
γ$ας, µ$-
λησε στF «∆» Dωρ<ς περιστρ
φς γιA τ<ς πληγς τGς σ8γDρ
-
νης "ρDαι
λ
γ$ας κα< τA "ρνητικA "π
τελ�σµατα π
I πρ
-
κ8πτ
υν "πF τ�ν "ναDρ
νιστικ� κατ9σταση, π
I >πικρατεX
σ’ pνα τ
µ�α, Oπ
υ f >πιστηµ
νικ� "λEθεια γ$νεται κατA τF
κ
ιν
λεκτ
8µεν
 «κλωτσ
σκ
8φι» διαφCρων σκ
πιµ
τEτων,
"καδηµαϊκTν, 
iκ
ν
µικTν "κCµη κα< π
λιτικTν.
MO σρ T?yν MπCαρντµαν πρ
DωρεX σ πρ
τ9σεις γιA τ� λE-
ψη συγκεκριµ�νων µ�τρων κα< τ�ν >φαρµ
γ� iδιαιτ�ρας πρα-
κτικGς, �στε νA τεθ^G τ�ρµα στ�ν κατ9σταση α_τE, f Bπ
$α
"π
Pα$νει, Oπως >πανειληµµ�να HDει καταγγε$λει B «∆», =πρ
τGς "συδ
σ$ας τTν διαφCρων «=πευθ8νων», =πρ τGς "ρDαι-

καπηλ$ας κα$, τF DειρCτερ
, =πρ τGς δCλιας "π
κρ8ψεως
ε=ρηµ9των, π
I σDεδFν κατA κανCνα "π
καλ8πτ
υν ν�α στ
ι-
DεXα τ
� µεγαλε$
υ τ
� MEλληνικ
� Π
λιτισµ
�.

MO καθηγητ�ς σρ John Boardman (FBA HonRA) �εκ$νησε τ<ς σπ
υδ�ς
τ
υ στ<ς Kλασικς �EπιστGµες τF 1945 στF ΠανεπιστEµι
 Magdalene. Π�ρα-
σε "ρκετA DρCνια στ�ν MEλλ9δα, τρ$α "πF τA Bπ
Xα �ς P
ηθFς διευθυντ�ς
στ� Bρεταννικ� ΣD
λ� τGς �AθEνας. �EDει κ9νει "νασκαφς στ� Σµ8ρνη,
τ�ν KρEτη, τ� X$
 κα< στ� ΛιP8η. MO σρ T?yν MπCαρντµαν εZDε µακρ
-
DρCνια συνεργασ$α µ τF M
υσεX
 �AσµCλιαν τGς �O�φCρδης σ θ�µατα Kλα-
σικGς �AρDαι
λ
γ$ας κα< "πF τF 1978 pως τF 1994 =πGρ�ε καθηγητ�ς τGς
KλασικGς �AρDαι
λ
γ$ας κα< T�Dνης τ
� Πανεπιστηµ$
υ τGς �O�φCρδης.
�EDει συγγρ9ψει π
λλA PιPλ$α κα< Wρθρα σDετικA µ τ�ν T�Dνη κα< τ�ν �AρDι-
τεκτ
νικ� τGς "ρDα$ας MEλλ9δ
ς κα< εiδικQτερα µ τ� Γλυπτικ� κα< τ�ν
�Aγγει
γραφ$α. Mετα�I α_τTν εZναι: «The Oxford History of the Classical
World», «The Oxford History of Classical Art», «The Greeks overseas»,
«Diffusion of Classical Antiquity» κ.W.

«KAPKINΩMA ΓIA THN APXAIOΛOΓIA
H MH ∆HMOΣIEYΣH TΩN EYPHMATΩN

ΠOY AΠOKAΛYΠTOYN OI ANAΣKAΦEΣ»

Π�ς �µπλ�κ!νται !& σκ!πιµ(τητες στ+ν ,Eπιστ-µη



MH µεγ9λ
υ >νδιαφ�ρ
ντ
ς, κα< µ9λιστα \λληνικ
�, συν�ντευ�η τ
� Bρε-
τανν
� "ρDαι
λCγ
υ HDει gς \�Gς:

EPΩTHΣH: QYπ?ρRει wνα ν0µ0θετικ5 καN δι0ικητικ5 πλα=σι0 σRετικ5 µK
τ# δηµ0σ=ευση τSν εhρηµ?των TρRαι0λ0γικSν TνασκαφSν, τ5 gπ0/0 θε-
ωρε/ται Tπ5 π0λλ0\ς yς TναRρ0νιστικ5, π0\ Tπ0Oα=νει εlς O?ρ0ς τ8ς YλεU-
θερης tρευνας καN γενικF τ8ς γνWσεως. T= θF λBγατε γιF τ5 ]Aτηµα αVτE;

AΠANTHΣH: Oh "ρDαι
λCγ
ι "ναγνωρ$?
υν τA πρ
PλEµατα π
I δηµι-

υργ
�νται "πF τ<ς "δηµ
σ$ευτες "νασκαφικς µελ�τες. �Aναγνωρ$?εται >π$-
σης κα< f �θικ� πλευρA τ
� θ�µατ
ς, παρA τF γεγ
νFς Oτι συ?ητεXται Dαµη-
λCφωνα, καθyς π
λλ
< διακεκριµ�ν
ι "νασκαφεXς κα< hδρ8µατα εZναι «Hν
-
D
ι». �EνeT τA "ρDαι
λ
γικA «σωµατεXα» λαµP9ν
υν >πισEµως θ�ση >ναντ$
ν
τGς κατ9στασης α_τGς κα< HD
υν πρ
τε$νει κατευθυντEριες γραµµς συγκε-
κριµ�νης π
λιτικGς, π
λI σπ9νια >πιP9λλ
νται κυρQσεις. Σ µ$α >π
DE, π
I f
�θικ� "γαν9κτηση τTν "ρDαι
λCγων >πικεντρQνεται κυρ$ως στ<ς παρ9ν
µες
"νασκαφ�ς κα< τ� δραστηριCτητα τTν συλλεκτTν, εZναι λ9θ
ς νA >�ακ
λ
υ-
θ
�ν νA "γν

�ν τF «καρκ$νωµα» α_τF στA [δια τ
υς τA στEθη, νA συναιν
�ν
"Pασ9νιστα κα< νA θεωρ
�ν τF θ�µα gς pνα πρCPληµα, µ τF Bπ
X
 θA "σD
-
ληθ
�ν κα< θA τF θεραπε8σ
υν Wλλ
ι. Π
λλς διακηρ8�εις πρ
θ�σεων κα<
>νθαρρ8νσεως µιVς καλ8τερης συµπεριφ
ρVς HD
υν δηµ
σιευθG, "λλA >π< τGς

_σ$ας =π9ρDει γενικ� "πρ
θυµ$α νA ληφθ
�ν >παν
ρθωτικA � π
ινικA µ�τρα.

[Σηµ. «∆»: T� θ?µα 3παν=λθε στ1 Λευκωσ*α σ_ µ*α πρ�σφατη συν9ντηση 3πι-
στηµ�νων κα- στελε27ν �ρ2αι!λ!γικ7ν 8πηρεσι7ν κα- σ2!λ7ν �π� 27ρες τ=ς
Mεσ!γε*!υ, π!' �ντιµετωπ*<!υν Uντ!να τ� πρ�@ληµα. Στ1 συν9ντηση α^τ1 συµ-
µετεI2αν 3κπρ�σωπ!ι τ=ς �Iταλ*ας, τ=ς ;Eλλ9δ!ς, τ=ς KYπρ!υ, τ!" �Iσρα1λ κα-
τ=ς �I!ρδαν*ας µα<- µ_ 3κπρ!σCπ!υς S?νων σ2!λ7ν π!' 3ργ9<!νται στ-ς 27ρες
α^τ_ς Vπως τ=ς Bρεταν*ας, τ=ς Γαλλ*ας, τ7ν HΠA, καθzς κα- 3κπρ�σωπ!ι τ=ς
UNESCO. T& �π!τελ?σµατα τ=ς συναντ4σεως δηµ!σιεYθηκαν σ_ lνα µικρ� τ�-
µ!, µ_ τ*τλ! «T� πρ�@ληµα τ7ν �δηµ!σ*ευτων �νασκαφικ7ν ε8ρηµ9των» (Σ. Xα-
τ<ησ9@@ας κα- B. KαραγιCργης, Uκδ!ση τ=ς ∆ιεYθυνσης �Aρ2αι!τ4των KYπρ!υ
κα- τ!" ;IδρYµατ!ς τ!" Λε@?ντη. M_ κ!ιν1 �π�φαση !� συµµετ?2!ντες στ1 συν9-
ντηση τ=ς Λευκωσ*ας παρCτρυναν Vλες τ-ς kρµ�διες κυ@ερνητικ_ς �ρ2?ς:

• ν& �ρνηθ!"ν ν& παρ9σ2!υν Dδειες ν?ων �νασκαφ7ν σ_ �ρ2αι!λ�γ!υς, !� Pπ!I!ι
δ_ν U2!υν δηµ!σιεYσει τ& �π!τελ?σµατα πρ!ηγ!Yµενων �νασκαφ7ν τ!υς·
• ν& 2!ρηγ!"ν Dδειες µ�ν! σ_ πρ�σωπα [ Pµ9δες π!' �ν4κ!υν σ_ �δρYµατα, τ&
Pπ!Iα θ& διασφαλ*<!υν τ1 δηµ!σ*ευση τ7ν �νασκαφ7ν·
• ν& καθ!ρ*<!υν 2ρ!ν!διαγρ9µµατα γι& τ1 δηµ!σ*ευση· κα-
• ν& καταθ?τ!υν σ2ετικ& Uγγραφα στ-ς �παρα*τητες �ρ2αι!λ!γικ_ς 8πηρεσ*ες.]

EPΩT.: Π0ι? µBτρα a πρακτικKς πρ0τε=νετε γιF τ#ν TντιµετWπιση τ0G
πρ0OλAµατ0ς αVτ0G;

AΠ.: �Aρκετς DTρες κα< ��να hδρ8µατα, π
I >ργ9?
νται στF >�ωτερικC, Sδη
πρ
σπαθ
�ν νA >πιP9λ
υν σDετικς πρακτικς µ διαφ
ρετικA Oµως "π
τε-

,Eπι.!ρηγ-σεις 1νασκαφ�ν µ3 4π!.ρεωτικ+ τ+ δηµ!σ7ευσ- τ!υς
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H ΣYNENTEY9H TOY KAΘHΓHTOY MΠOAPNTMAN



λ�σµατα gς πρFς τ�ν >πιτυD$α τ
υς. MH Bρετανν$α γενικTς Dειρ$?εται καλ9,
καλ8τερα "πF "ρκετς Wλλες DTρες, τF θ�µα, >νeT, Oσ
ν "φ
ρ�V στ<ς �AρDαι
-
λ
γικς MYπηρεσ$ες, f K8πρ
ς �εDωρ$?ει στ
Iς Dειρισµ
8ς της – nν κα< α_τ�
HD^η "κCµη "ρκετF δρCµ
, γιA νA τ
Iς τελει
π
ιEσ^η. kOλ
ι µας HD
υµε "κ
υ-
στA τF φηµισµ�ν
 κα<  σηµαντικF ναυ9γι
 τGς KυρEνειας, τF Bπ
X
 
_σια-
στικA qταν ε�ρηµα iδιωτικTν "µερικανικTν "νασκαφTν. ΠCσ
ι Oµως HD
υν
συνειδητ
π
ιEσει Oτι 
_δ�π
τε HDει δηµ
σιευθG τF ε�ρηµα α_τF µ σ
PαρC-
τητα; ∆ν "ρκεX πλ�
ν νA >πισηµα$ν
υµε τF πρCPληµα, Dωρ<ς νA κ9ν
υµε κ9-
τι, γιA νA >παν
ρθQσ
υµε τA λ9θη τ
� παρελθCντ
ς κα< νA τA "π
τρ�ψ
υµε
στF µ�λλ
ν.

MH ε_θ8νη «Pαρ8νει» τA PρεταννικA hδρ8µατα π
I παρ�D
υν Dρηµατ
-
δ
τEσεις, τ� Bρεταννικ� �Aκαδηµ$α κα< τF «Art & Humanities Research
Board». Πρ�πει νA διασφαλισθ̂G Oτι f 
iκ
ν
µικ� =π
στEρι�η δν θA D
-
ρηγGται στ
Iς >νδιαφερCµεν
υς, ε[τε α_τ
< εZναι πρCσωπα ε[τε hδρ8µα-
τα, nν δν "ναλαµP9ν
υν τ�ν =π
Dρ�ωση τGς δηµ
σιε8σεως. MCν
ν κατA
α_τFν τFν τρCπ
 µπ
ρεX f ?ηµιA τ�ν Nπ
$α πρ
καλ
�ν 
h «κατA συρρ
�ν
"νασκαφεXς» νA περι
ρισθ^G. Σ8µφωνα µ τ�ν >µπειρ$α µ
υ, δν δ$νεται
γιA τ� δηµ
σ$ευση τ$π
τε περισσCτερ
 "πF µ$α =π
κριτικ� δ�σµευση.

Πρ<ν "πF τρι9ντα DρCνια διενEργησα συν
πτικ� Hρευνα γιA τ�ν κατ9στα-
ση π
I παρ
υσι9?εται στF θ�µα τGς δηµ
σ$ευσης τTν "νασκαφTν, π
I =π
-
στηρ$?
νται 
iκ
ν
µικA "πF τ� Bρεταννικ� �Aκαδηµ$α, µ σκ
πF νA >�ετ9-
σω τ�ν πρC
δ
 π
I σηµειQθηκε µ�σα σ π�ντε - δ�κα DρCνια µετA "πF τ<ς >πι-
D
ρηγEσεις τ
υς. TF "π
τ�λεσµα qταν "π
καρδιωτικF γιA τ� Bρετανν$α,
Oπ
υ δν =π9ρDει καµµ$α κεντρικ� �AρDαι
λ
γικ� MYπηρεσ$α, γιA νA >πι-
P9λλ^η κα< νA >λ�γD^η τ�ν Hκδ
ση "δειTν γιA "νασκαφ�ς. MCν
ν 
h µισς "πF
τ<ς "νασκαφς εZDαν δηµ
σιευθ^G � qταν pτ
ιµες γιA νA δηµ
σιευθ
�ν, >νeT
γιA pνα σηµαντικF µ�ρ
ς τ
υς δν εZDε \τ
ιµασθG 
4τε κnν µιA πρ
παρα-
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σκευαστικ� Hκθεση.
Πρ�πει νA πραγµατ
π
ιηθ^G ν�α Hρευνα γιA τ� συµπεριφ
ρA Oσων διενερ-

γ
�ν "νασκαφς στ� Bρετανν$α, κατA τFν τρCπ
 π
I f [δια f Bρετανν$α �
��να hδρ8µατα διερευν
�ν τ<ς =π
θ�σεις α_τς σ Wλλες DTρες. �Iσως εZναι
πρ
τιµQτερ
 νA HD
υµε λιγQτερες "νασκαφς κα< περισσCτερ
 �ργανωµ�νες
µελ�τες γιA τ<ς µ�Dρι τQρα "δηµ
σ$ευτες "νασκαφ�ς.

�EAν f �AρDαι
λ
γ$α HD̂η τ�ν "�$ωση νA θεωρGται Oτι "ναπτ8σσει =πε8θυ-
ν
 πνευµατικF Hργ
, δν πρ�πει νA "ντιπαρ�λθ^η τF θ�µα. MH πρακτικ� τGς
"νασκαφGς πρ�πει νA >πανα�ετασθ̂G σ σD�ση µ τ
Iς Oρ
υς, µ τ
Iς Bπ
$
υς
πραγµατ
π
ιCταν στF παρελθCν. ΠραγµατικF κ$νητρC της πρ�πει νA εZναι f
>πιθυµ$α γιA γνQση κα< f "να?Eτηση τGς "λEθειας. Oh "νασκαφεXς δν πρ�-
πει νA >νεργ
�ν πλ�
ν µ κ$νητρ
 τ<ς πρ
σωπικ�ς τ
υς φιλ
δ
�$ες � τ�ν α_τα-
ρ�σκεια κα< νA "µελ
�ν τ�ν ε_θ8νη π
I τ
Iς Pαρ8νει.

MH ε_θ8νη α_τ� εZναι π
λI Pαρ8τερη "πF Bπ
ιαδEπ
τε Wλλη "καδηµαϊκ�
πειθαρD$α, δεδ
µ�ν
υ Oτι καµµ<α Wλλη Hρευνα στ<ς �Aνθρωπιστικς �Eπι-
στGµες δν πρ
καλεX τ� φυσικ� καταστρ
φ� π
I πρ
καλ
�ν 
h "νασκα-
φ�ς. Oh "νασκαφς >νδεD
µ�νως νA καταστρ�φ
υν περισσCτερ
, παρA νA
διασeQ?
υν τ�ν γνQση.

MOπ
ιεσδEπ
τε ν�ες κα< =περσ8γDρ
νες µ�θ
δ
ι πρCPλεψης, καταγραφGς
κα< "ν9λυσης κα< nν >φαρµC?ωνται στ<ς "νασκαφς σEµερα, στ�ν 
_σ$α f
Pασικ� µ�θ
δ
ς "φα$ρεσης "ρDαι
λ
γικ
� =λικ
� "πF τF Hδαφ
ς παραµ�νει
f [δια "πF τ�ν >π
D� τ
� Schliemann. Oh "νασκαφς εZναι π
λI δαπανηρς
κα< συνEθως διενεργ
�νται µ δηµCσιες δαπ9νες. kOταν δ >πιDειρ
�νται µ
iδιωτικς δαπ9νες, τF "π
τ�λεσµ9 τ
υς =πCκειται π
λI λιγQτερ
 σ δηµCσι

κα< "καδηµαϊκF HλεγD
. �Hρθε B καιρFς νA λ9P
υµε τF ?Eτηµα σ
PαρA =π’
Cψιν, νA δρ9σ
υµε κα<, >Aν α_τF εZναι "παρα$τητ
, νA "π
καλ8ψ
υµε τ
Iς
παραP9τες, ε[τε εZναι πρCσωπα ε[τε hδρ8µατα. ∆ν πρCκειται γιA pνα lπλF θ�-
µα, τF Bπ
X
 θA "ντιπαρ�λθ
υµε «σηκQν
ντας τ
Iς �µ
υς» κα< θA τF �επε-
ρ9σ
υµε.

MYπ9ρD
υν π9ντ
τε πρ
Pληµατικς περιπτQσεις, "λλA εZναι δυνατ� f
πρCταση λ8σεων γιA τ�ν "ντιµετQπιση =περP9σεων κα< "µ�λειας "πF
"ρDαι
λCγ
υς. MH δηµ
σ$ευση =λικ
� πρ
ελθCντ
ς >κ παλαιTν "να-
σκαφTν πρ�πει νA θεωρGται gς =ψηλ� πρ
τεραιCτητα, Oσ
ν "φ
ρ�V στ<ς
Dρηµατ
δ
τEσεις. MIδρ8µατα π
I φ�ρ
υν τ�ν ε_θ8νη γιA σηµαντικ
Iς
"ρDαι
λ
γικ
Iς DQρ
υς, κυρ$ως H�ω "πF τ�ν Bρετανν$α, πρ�πει >π$σης
νA >φαρµCσ
υν πιστA τ<ς [διες πρ
τεραιCτητες.

EZναι >νθαρρυντικF νA Pλ�π^η κανε<ς Oτι µερικ
< πρ9ττ
υν κατA α_τFν τFν
τρCπ
 στ<ς κυριQτερες περι
Dς τGς Mεσ
γε$
υ, "λλA εZναι "π
καρδιωτικF
νA Pλ�π̂η πCσα DρEµατα κα< DρCν
ς >πενδ8
νται σ "διεκπερα$ωτες >ργασ$ες
� στ�ν κατ9ρτιση "κCµη περισσCτερ
 σηµαντικTν πρ
γραµµ9των, στA Bπ
Xα

O& 1νασκαφ3ς ;σως καταστρ�φ!υν τ+ γν<ση

∆ΑΥΛ-Σ/236-237, A4γ. - Σεπτ. 200115178



θA καταναλωθ^G f >ν�ργεια µιVς γενεVς µελετητTν γιA τ�ν κατ9κτηση >νδε-
D
µ�νως >λ9Dιστης γνQσης.

EPΩT.: N0µ=]ετε _τι ̂  εVθUνη γιF τ#ν tκταση µιiς Tνασκαφ8ς καN τ5ν
«Rειρισµ5» τSν νBων εhρηµ?των πρBπει νF TνAκzη Tπ0κλειστικF στ0\ς
Tνασκαφε/ς;

AΠ.: MCν
ς τ
υ B "νασκαφεIς δν µπ
ρεX νA κ9ν̂η κατ9λληλη >κτ$µηση τGς
>ργασ$ας τ
υ, Bσ
δEπ
τε =π
δειγµατικς κα< nν >µφαν$?ωνται 
h >πισηµ9ν-
σεις τ
υ. Σ "ρκετς περιπτQσεις δν HDει κρατEσει καθCλ
υ γραπτς σηµει-
Qσεις, "λλA α_τF δ σηµα$νει Oτι δν πρ�πει νA δηµ
σιευτ
�ν τA ε=ρEµατα.
MH δυνατCτητα ταDε$ας δι9δ
σης τGς πληρ
φCρησης µ�σω τ
� Internet "µ�-
σως µετA τ�ν "νασκαφ� πρ
σφ�ρει "ναφ
µ
$ωτα δεδ
µ�να "λλA `Dι π
ρ$-
σµατα κα< δν >γγυVται Oτι θA =π9ρ�^η f >νδεδειγµ�νη µεταγεν�στερη µελ�-
τη κα< δηµ
σ$ευση.

ΓιA τ<ς "νασκαφς π
I εZναι σ >��λι�η, τF Dρ
ν
δι9γραµµα µελ�της κα< δη-
µ
σ$ευσEς τ
υς πρ�πει νA εZναι =π
DρεωτικF κα< ̀ Dι lπλTς >πιθυµητC. EZναι
π9ντ
τε πιθανFν νA δηµ
σιε8σ^ης τA BριστικA "π
τελ�σµατα µετA "πF µ$α
σειρA δηµ
σιευµ�νων Wρθρων σ
υ, Dωρ<ς "παρα$τητα νA >παναλαµP9νεσαι.
�Aδειες κα< Dρηµατ
δCτηση πρ�πει νA παρ�Dωνται σ hδρ8µατα κα< λιγQτε-
ρ
 σ πρCσωπα, παρA τF γεγ
νFς Oτι συDνA κα< τA hδρ8µατα >νεργ
�ν µ τ�ν
[δια "νευθυνCτητα. ∆ν εZναι µCν
ν f δαπ9νη τGς µελ�της κα< τGς δηµ
σ$-
ευσης, f Bπ
$α πρ�πει νA λαµP9νεται _π’ `ψιν >� "ρDGς σ κ9θε πρ
ϋπ
λ
-
γισµF "νασκαφGς, "λλA κα< f ρεαλιστικ� πρ
σδ
κ$α, Oτι θA =π9ρD^η διαθ�-
σιµ
 πρ
σωπικF κα< πCρ
ι γιA τ� συν�Dιση τ
� Hργ
υ στF >γγIς µ�λλ
ν. MH
δι9ρκεια τGς ?ωGς, f Dρηµατ
δCτηση κα< f δυνατCτητα πρCσPασης τTν
"ρDαι
λ
γικTν DQρων εZναι γιA κ9θε µελετητ� π
λI "P�Pαι
ι παρ9γ
ντες,
γιA νA θεωρ^G Oτι π9ντ
τε θA =π9ρD^η DρCν
ς. ΓιA π9ρα π
λλ
Iς B DρCν
ς
παρGλθε, πρ
τ
� Bλ
κληρQσ
υν τF Hργ
 τ
υς.

MH "πCφαση γιA κ9θε ν�α "νασκαφ� θA πρ�πει >π$σης νA Pασ$?εται στA
πιθανA >πιστηµ
νικA Nφ�λη. MH >πιθυµ$α π
I αiσθ9νεται κ9θε "ρDαι
-
λCγ
ς νA πρ
P^G στ<ς δικς τ
υ "νασκαφς κα< f "ν9γκη "νασκαφικGς
>µπειρ$ας γιA τ
Iς φ
ιτητς µπ
ρ
�ν νA hκαν
π
ιηθ
�ν "πF τ<ς π
λλς
κα< "ναπCφευκτες σωστικς "νασκαφ�ς, 
h Bπ
Xες κα< πιθανFν νA εZναι

h µCνες π
I "�$?ει νA "π
ρρ
φ
�ν µCν
 δηµCσι
υς πCρ
υς κα< φυσικA
νA HD
υν "πCλυτη πρ
τεραιCτητα.

�Eπιπλ�
ν B DρCν
ς π
I δαπανVται στ� δηµ
σ$ευση τTν ε=ρηµ9των πα-
λαιCτερων "νασκαφTν θA πρ
σφ�ρ^η µ$α >� [σ
υ καλE � "κCµη κα< καλ8τε-
ρη >κπα$δευση γιA τFν φ
ιτητ� κα< θA τ
� παρ9σD^η µ$α ε_ρ8τερη >µπειρ$α
"πF π
λλA σ8γDρ
να >ρευνητικA θ�µατα. ΛαµP9ν
ντας =π’ `ψιν τ� σηµε-
ριν� γενικ� =π
P9θµιση τTν πρ
ϋπ
θ�σεων γιA τ� D
ρEγηση διδακτ
ρικ
�
διπλQµατ
ς, µ$α τ�τ
ια >ργασ$α θA πρ�πει νA "ναγνωρ$?εται gς hκαν
π
ιη-
τικ� Wσκηση γιA τ<ς δε�ιCτητες κα< τ�ν κρ$ση \νFς φ
ιτητG. MYπ9ρD
υν κ9-

=O 1νασκαφε>ς δ3ν µπ!ρε? ν@ �κτιµ-σAη τB εCρηµα
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π
ιες >κδηλQσεις δυσφ
ρ$ας, 
h Bπ
Xες "φ
ρ
�ν στFν σκ
πF τGς "νασκαφGς
κα< στ� συντEρηση τTν "ντικειµ�νων στF µ
υσεX
 κα< κατA δε8τερ
 λCγ

πρ
φανG στF ?Eτηµα τGς δυνατCτητας πρCσPασης τTν >νδιαφερ
µ�νων πρFς
τA ε=ρEµατα.

TF καθGκ
ν \νFς µ
υσε$
υ εZναι νA µεγιστ
π
ι^G τ� δυνατCτητα µελ�της
τTν >κθεµ9των τ
υ. TF καθGκ
ν Oµως α_τF µπ
ρεX ε4κ
λα νA διαPρωθ̂G "πF
τ�ν =π
Dρ�ωση π
I τ
� >πιP9λλεται, νA >�υπηρετEσ^η π
λιτικ
Iς στCD
υς.
Σ α_τA τA θ�µατα f "�ι
πιστ$α εZναι σηµαντικ� κα< τF κ
ινF δν θA πρ�πει
νA BδηγGται στ� σκ�ψη Oτι σ pνα µ
υσεX
 
h "φ$σσες, 
h φωτ
γραφ$ες κα<
τA διαγρ9µµατα µπ
ρ
�ν νA "π
τελ�σ
υν κ9τι περισσCτερ
 "πF pναν Bδη-
γC, µ
λ
νCτι, κατ’ "ν9γκην µερικς φ
ρ�ς, f κατανCηση τ
� γνησ$
υ =λικ
�
τGς hστ
ρ$ας κα< τTν >πιτευγµ9των τ
� "νθρQπ
υ πρ
ϋπ
θ�τει τ�ν Nρθ� πα-
ρ
υσ$αση κα< >�EγησE τ
υς. M$α Hκθεση σ pνα µ
υσεX
 HDει γιA τ�ν Hρευνα
λ$γ
 - π
λI "ντ$στ
ιDη "�$α µ pνα PιPλ$
. ΓιA τ�ν πρCσPαση τTν >ρευνητTν
π
λλA γραφει
κρατικA πρ
PλEµατα µπ
ρ
�ν νA παρεµPληθ
�ν, παραδε$γ-
µατ
ς D9ριν τF nν τA >κθ�µατα "π
τελ
�ν τF "διαφιλ
ν$κητ
 "πF Wλλ
υς
"πCθεµα \νFς µ
υσε$
υ.

�EκεXν
 π
I δν πρ�πει π
τ νA πρ
κ8πτ̂η εZναι µ$α µ
ρφ� «iδι
κτησ$ας»,
π
8, Oταν τ�ν διεκδικ
�ν 
h iθ8ν
ντες τTν µ
υσε$ων, φθ9νει στ�ν "πα$-
τηση "κCµη «πνευµατικTν δικαιωµ9των» τ
υς π9νω στA "ντικε$µενα...
A_τF HDει γ$νει πρCPληµα τA τελευταXα πενGντα DρCνια, ε_τυDTς Oµως δ8-
ναται "κCµη νA "ντιµετωπισθ^G ε4κ
λα κα< νA "νακληθ
�ν τA «δικαιQ-
µατα» τ
� "νασκαφ�ως, >Aν α_τFς � α_τ� "π
φ8γ^η καθ’ =π
τρ
π�ν νA
δηµ
σιε8σ^η τA "νευρευθ�ντα στ
ιDεXα.

Στ�ν MEλλ9δα µ$α ν�α ν
µ
θεσ$α θA "πελευθερQσ^η π
λI "ρDαι
λ
γικF
=λικF γιA δηµ
σ$ευση γιA κ9θε >πιστEµ
να, >Aν τF =λικF α_τF HD^η παραµε$-
νει "δηµ
σ$ευτ
 γιA κ9π
ια DρCνια. Mια "θηναϊκ� >φηµερ$δα, στ�ν Bπ
Xα
Hδωσα συν�ντευ�η πρ<ν τρ$α DρCνια, στFν κ8ρι
 τ$τλ
 της παρQτρυνε τA \λλη-
νικA µ
υσεXα νA πρ
P
�ν σ "νασκαφς "νε�9ρτητες "πF τ
Iς lρµCδι
υς
"ρDαι
λCγ
υς. A_τF [σως νA µ�ν συµP^G π
τ�, κα< >Aν συµP^G, δν θA πρ�πει
νA �επερν�V στ�ν πρ9�η τ�ν lπλG DρEση τ
� =λικ
�, γιA τ
Iς λCγ
υς π
I
HDω "ναφ�ρει.

Σ8µφωνα µ τ�ν >µπειρ$α µ
υ, σDετικA µ =λικF τF Bπ
<
 HDει διανεµηθG
παγκ
σµ$ως σ 12 � κα< περισσCτερα µ
υσεXα, f διασπ
ρA δν >µπ
δ$?ει
σ
PαρA τ� µελ�τη, >νeT HDει >πιτ
π$ως "�ι
π
ιηθG γιA διδασκαλ$α κα<
παρ
υσ$αση. Oh "ρDαι
λCγ
ι εZναι gς Bµ9δα π
λI ?ηλCτυπ
ι κα< iδι
-
τελεXς. MO καθηγητ�ς Robert Cook παρωµ
$ωσε τ<ς πρακτικ�ς τ
υς µ µ$α
µ
ρφ� νεκρ
φιλ$ας...

ΓιA νA "ντιµετωπισθ
�ν 
h σDετικς "ντιρρEσεις κα< τA παρ9π
να, =π9ρ-
D
υν φυσικA π
λλA πρ
ηγ
8µενα NρθGς πρακτικGς, "λλA f λανθασµ�νη πρα-

T@ �κθ�µατα δ3ν εEναι Fδι!κτησ7α τ�ν M!υσε7ων
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κτικ� τε$νει νA �εDαστ^G κα< δυστυDTς δν καταγρ9φεται, παρA τF γεγ
νFς
Oτι =π9ρD
υν π
λλς κα< "�ιCλ
γες σκ�ψεις γιA τF τ$ πρ
σδι
ρ$?ει τ�ν >παγ-
γελµατικ� συµπεριφ
ρ9.

EPΩT.: QYπ?ρR0υν εhρAµατα π0\ δKν δηµ0σιεU0νται, γιF νF µ#ν Tπ0-
καλυφθ0Gν στ0ιRε/α π0\ TνατρBπ0υν κρατ0Gσες TντιλAψεις;

AΠ.: ∆ν θεωρT Oτι f δηµ
σ$ευση "π
τρ�πεται µCν
 "πF τ�ν "ν9γκη νA
µε$ν
υν στ�ν "φ9νεια µ� «>�υπηρετικA» στ
ιDεXα. MH "πCκρυψη κ9λλιστα
µπ
ρεX νA >πιτευDθ^G µ τFν τρCπ
 π
I γ$νεται f δηµ
σ$ευση � f συναγωγ�
τTν συµπερασµ9των κ.W.

EPΩT.: T= θF λBγατε γιF τ5 παρ?ν0µ0 YµπEρι0 TρRαι0τAτων;
AΠ.: TF παρ9ν
µ
 >µπCρι
... TF =λικF στA =πCγεια τTν µ
υσε$ων τTν

DωρTν πρ
�λευσης εZναι ε4κ
λη λε$α γιA τF >µπCρι
 µ�σeω τ
� πρ
σωπικ
�
τTν µ
υσε$ων κα< τTν >φCρων, καθyς σπ9νια κατ
DυρQν
νται τA >κθ�µατα
µ λεπτ
µερG περιγραφE τ
υς. Kα< nν "κCµη συµPα$ν^η α_τC, δν εZναι "να-
γνωρ$σιµα, Oπως συν�Pη πρCσφατα µ τA "ντικε$µενα "π’ τ�ν KCρινθ
, τA
Bπ
Xα 
_δ�π
τε εZDαν δηµ
σιευθG, "λλA εZDαν φωτ
γραφηθG π
λλς φ
ρ�ς.
MH "νακ9λυψE τ
υς πρ
�κυψε στ�ν Beazley Archive >δT "πF pνα P9?
, τF
Bπ
X
 εZDε �αναεµφανισθG στ�ν "γ
ρ9. MH >λε8θερη ε_ρεXα πληρ
φCρηση γιA
"ρDαι
λ
γικA ε=ρEµατα "ρDει
θετηµ�να κα< κατ’ >κλ
γ�ν δηµ
σιευµ�να θA
πρ
σ�φερε π
λλA στ�ν "ντιµετQπιση τ
� >µπ
ρ$
υ "ρDαι
τEτων, "λλA τA
µ
υσεXα κα< π
λI περισσCτερ
 
h "νασκαφεXς, π
I δν δηµ
σιε8
υν τA ε=ρE-
µατα, δν δε$Dν
υν τ�ν "ν9λ
γη πρ
θυµ$α γιA τ�ν πληρ
φCρηση α_τE.

EPΩT.: O[ YπιR0ρηγAσεις συµO?λλ0υν στ#ν YπιτυR=α τSν TνασκαφSν;
AΠ.: Oh τελευταXες >πιD
ρηγEσεις γιA "νασκαφς "πF τ� Bρεταννικ� �Aκα-

δηµ$α κα< τF AHRB δν εZDαν gς "π
τ�λεσµα ν�ες "νασκαφικς δραστηριC-
τητες, µ
λ
νCτι B σκ
πCς τ
υς >πικεντρQθηκε στ�ν "νακ9λυψη "ρDαι
λ
-
γικTν στ
ιDε$ων στ�ν K8πρ
.

EPΩT.: Π0ι? εfναι ^ σηµασ=α τ8ς QEλληνικ8ς @AρRαι0λ0γ=ας σK σRBση
µK TρRαι0λ0γικKς δραστηριEτητες, π0\ tR0υν yς Tντικε=µενE τ0υς
cλλ0υς π0λιτισµ0Uς;

AΠ.: MH MEλληνικ� �AρDαιCτης µVς δ$νει µ$α συναρπαστικ� θ�αση τTν διε-
θνTν π
λιτισµικTν ?ητηµ9των µ σ8γDρ
νη πρ
PληµατικE, π
I εZναι τCσ

διαDρ
νικ� Oσ
 κα< τA κε$µενα τGς "ρDα$ας τραγeωδ$ας, π
I µ�Dρι σEµερα
παρ
υσι9?
νται στA θ�ατρα.

ΠGγα στ�ν MEλλ9δα, >πειδ� "γαπT τ�ν MEλληνικ� Φιλ
λ
γ$α κα< qρθα νA
διαπιστQσω τ$ παραπ9νω µπ
ρ
�µε νA µ9θ
υµε γιA τ�ν �AρDαιCτητα "πF τ�ν
T�Dνη κα< τ�ν �AρDαι
λ
γ$α. Στ�ν MEλλ9δα ν
µ$?ω Oτι f [δια f DQρα φα$νε-
ται νA >�ηγ^G τFν τρCπ
 ?ωGς τ
� παρελθCντ
ς Oσ
 κα< 
h Wνθρωπ
$ της.
�AµφCτερα εZναι µ
ναδικA στ�ν παγκCσµια hστ
ρ$α.

N?νσυ Mπ=σκα

EGκ!λη λε7α τ�ν 1ρ.αι!καπ-λων τ@ M!υσε?α...

15181∆ΑΥΛ-Σ/236-237, A4γ. - Σεπτ. 2001



rAν µερικ
< α_τ
ε�Cριστ
ι κα< α_τCκλητ
ι µεταπρ9τες παρεισ�φρυσαν
>ντFς τTν >θνTν κα< µετA "πF µιA τερ9στια π
λυα$ωνη συνωµ
τικ� πρ
-
σπ9θεια Hγιναν σEµερα «
iκ
υµενιστς» (κ9θε Wλλ
) κα< πλανητ9ρDες, α_τF
δε$Dνει πCσ
 "φ8λακτ
ς εZναι B ΠλανEτης "πF τ�ν α_θαιρεσ$α. MO δCλ
ς, τF
µXσ
ς κα< τF ψ�µα µVς Hφθασαν στF «π
λ$τευµα τ
� κ�ρδ
υς». rAν τ
_λ9Dι-
στ
ν εZDαν τ�ν παρρησ$α κ9π
ιας συνειδητGς παραδ
DGς, nς Hλεγαν: «∆ν
"φEσαµε τ$π
τε ̀ ρθι
 "πF τ�ν Nµ
ρφιA τGς MEλληνικGς �AρDαιCτητας, "λλ9,
��ρετε, στ�ν πρ
σπ9θει9 µας [σως νA µ�ν ε[Dαµε τ�ν Wνεση τGς µεγαλ
ψυ-
D$ας»... kOµως δν "κ
8σθηκε κα< δν θA "κ
υσθ^G π
τ κ9τι τ�τ
ι
.

TQρα, π
I µVς HD
υν στF τσ
υP9λι "διαµαρτ8ρητα, καθyς σ παγκCσµια
κλ$µακα κανε<ς δν "ντιδρ�V, δηµι
υργEθηκε pνα φ
PερF φαινCµεν
, π
I θA
πρ�πει νA µVς φ
P$?^η Oλ
υς, WρD
ντες κα< "ρD
µ�ν
υς: «xAρ2εσθαι µαθzν
Dρ2ειν 3πιστ4σει», π
I σηµα$νει >λαDιστ
π
$ηση – κατA τF δυνατFν σ φυ-
σικA Oρια – τ
� κCστ
υς, τ
� ψυDικ
� >κε$ν
υ κCστ
υς, τGς >πιP
λGς.

T$ ν
µ$?
υν, Oταν γιA παρ9δειγµα >πιµ�ν
υν νA µ�ν Pλ�π
υν τ�ν Nµ
ρφιA
τ
� MEρµG τ
� Πρα�ιτ�λη � τ� D9ρη µιVς Kαρυ9τιδας, πρ
P9λλ
ντας P9ρ-
Pαρα κ9π
ι
 Σ
υµεριακC, nς π
�µε, "νατ
λ$τικ
 "ντιδ9νει
; A_τF HDει Pα-
θ8τατ
 "ντ$κτυπ
 στFν παγκCσµι
 ψυDισµC, B Bπ
X
ς δν κ
ιµVται, "λλA >πε-
�εργ9?εται στF "συνε$δητC τ
υ τ<ς >µπειρ$ες Hτσι, π
I >σεXς ν
µ$?ετε Oτι τFν
HDετε δαµ9σει Nργ
υελλικ9-τεDν
λ
γικ9. TF [δι
 "π
τ�λεσµα HDει κα< Oλ
 τF
γνωστF iδε
ληπτικF παραλEρηµα τ
� συν
νθυλε8µατ
ς τTν τραµπ
8κων
τ
� πνε8µατ
ς, Oπως τTν θε
λ
γ
8ντων κατηDητTν � τTν µαρ�ιστTν τ9Dα
>πιστηµ
νι?Cντων. Mπ
ρεX µ τF δ$κι
 τ
υς νA περνVνε γιA κ
υτF Oλ
 τFν κC-
σµ
, "λλA δν HλαPαν =π’ `ψιν τ
υς Oτι κ9τω "πF >κεX κρ8Pεται τF hστ
ρικF
γ$γνεσθαι.

Xωρ<ς νA τF καταλαPα$ν
υν, πρ
σπαθQντας νA >πιτ8D
υν τF σκ
πC τ
υς,
µ
ιραXα κ9π
υ εZναι καλυµµ�ν
ι, "λλA γιA τFν [δι
 λCγ
 κ9π
υ "λλ
� "κ9-
λυπτ
ι. M�ν σVς παρασ8ρ^η f τ9Dα >πιτυD$α τ
υς: π$σω "π’ α_τ�ν τF 
iκ
-
λ
γικF τ$µηµα κραδα$νει τ� µ9Dαιρα, γιA παρ9δειγµα...

�AφEστε τ� B$Pλ
, τ
Iς Σ
υµ�ρι
υς κα< τ<ς Πυραµ$δες· α_τA δν µπ
ρ
�ν
νA "λλ9�
υν τF Bπλ
στ9σι
 τGς ψυDGς, Oπως f MEλληνικ� �AρDαιCτης, π
I
τF µEνυµ9 της "ντ�Dει >π< αiTνες, τF >δ$δα�ε πανανθρQπινα.

Παντελ8ς Γλ?ρ0ς

MYπ9ρD
υν "νε��λεγκτες π
λιτισµικς δυν9µεις, π
I «κατA θε$αν 
iκ
-
ν
µ$αν» τGς Φ8σης θA φαν
�ν >κεX π
I "φ8λακτ
ι πρ
P9λλ
υν κ9π
ι-

ι τ
µεXς, Oπ
υ εZναι "δ8νατ
ν 
h παραπ9νω νA >π�µP
υν, Wρα κι α_τ
<
εZναι µ�σα σ µ$α «"ν
D8ρωτη πCλη», π
I >π< τ
� πρ
κειµ�ν
υ εZναι τF
>�
υσιαστικF 
iκ
δCµηµα iδεTν κα< πραγµ9των.

Στρ0υθ0καµηλισµ5ς



T�ν iδε
λ
γικ� φ8ση τ
� �Aφρ
κεντρισµ
� κα< τ�ν "πEDηση
π
I PρGκε f «Mα8ρη �AθηνV» στ�ν "µερικανικ� >κπα$δευση
κα< κ
ινων$α παρ
υσ$ασε f γνωστ� MEPρα$α \λλην$στρια Mα$-
ρη Λ�φκ
Pιτς, σ συν�ντευ�η π
I παρεDQρησε στ�ν Aκαδηµ$α
�AθηνTν τ�ν 6ην τ
� παρελθCντ
ς �I
υν$
υ.

HEνας ,Aνατ!λ7Iων ,Aντιαφρ!κεντρισµBς
H NEA ΘEΣH THΣ AMEPIKANOEBPAIAΣ
EΛΛHNIΣTPIAΣ κ. MAIPHΣ ΛEΦKOBITΣ

QH @Aµερικαν0εOρα=α sλλην=στρια καN π0λBµια τ0G gµ0εθν0Gς της M?ρτιν Mπερ-
νFλ µK τ5ν σU]υγE της.

kOπως τCνισε, pνα µεγ9λ
 π
σ
στF τTν "µερικανικTν σD
λε$ων διδ9σκει τ<ς "πC-
ψεις περ< "φρικανικGς καταγωγGς τ
� MEλληνικ
� κα< κατ’ >π�κτασιν τ
� Σ8γ-
Dρ
ν
υ ΠαγκCσµι
υ Π
λιτισµ
�. Σηµε$ωσε "κCµη πyς f «Mα8ρη �AθηνV» τ
�
M9ρτιν MπερνAλ PρGκε ε_ρ8τατη "πEDηση τCσ
 στ
Iς "φρικανικGς καταγωγGς
�Aµερικαν
Iς Oσ
 κα< στ
Iς iθαγενεXς "λλA κα< σ Oλες σDεδFν τ<ς µ� λευκς >θνC-



τητες τTν H.Π.A. EZναι DαρακτηριστικF πyς 
h Nπαδ
< α_τ
< τ
� �Aφρ
κεντρι-
σµ
� δν >νδιαφ�ρ
νται καθCλ
υ γιA τ�ν >γκυρCτητα τTν θ�σεων π
I =π
στηρ$-
?
υν, "λλA "ρκ
�νται στ�ν ε_Dαρ$στηση π
I πα$ρν
υν "π’ τ�ν hστ
ρικ� κατα�$ω-
ση τGς καταγωγGς τ
υς! MH θεωρ$α τ
� MπερνAλ "πευθ8νεται σ pναν κCσµ
, Oπ
υ
κυριαρDεX f λευκ� φυλE κα< στF DTρ
 τ
� π
λιτισµ
�, Oπ
υ κυριαρDεX f κλασικ�
παρ9δ
ση τGς E_ρQπης. Oh Wλλες >θνCτητες, π
I νιQθ
υν Oτι Pρ$σκ
νται στF πε-
ριθQρι
 α_τ
� τ
� κCσµ
υ, ?ητ
�σαν διακαTς pνα «Hνδ
�
 παρελθCν», τF Bπ
X
 θA
γινCταν f P9ση γιA pναν "γTνα >ν9ντια στF Wδ
�
 παρCν τ
υς. MH M. Λ�φκ
Pιτς
κλε$ν
ντας τ�ν εiσαγωγE της α_τ� σηµε$ωσε: «;Yπ9ρ2ει lνας ρατσισµ�ς, π!' στρ?-
φεται κατ& τ=ς ;Eλλ9δας, τ=ς E^ρCπης, τ7ν Kλασικ7ν Σπ!υδ7ν. QEνας ρατσισµ�ς,
π!' µ_ αX2µ1 τ!" δ�ρατ!ς τ1 “MαYρη �AθηνW” τ!" M. Mπερν&λ �π!ρρ*πτει τ1ν
3πιστηµ!νικ1 γνCση, τ1ν �στ!ρικ1 3πιστ4µη, θεωρCντας τες 3ργαλεIα 3πικρ9τησης
τ7ν Λευκ7ν».

Στ� συν�Dεια "π9ντησε στ<ς >ρωτEσεις τ
� "κρ
ατηρ$
υ µ θ�σεις π
I Sδη HDει
>κθ�σει στA PιPλ$α της «Not out of Africa» κα< «Black Athena Revisited», "λλA
κα< στ�ν "π
καλυπτικ� συν�ντευ�E της πρFς τFν «∆αυλC» τFν �Aπρ$λι
 τ
�
1999. �Eγινε "ντιληπτF στ�ν >ν λCγeω >κδEλωση πyς πραγµατικA f κ. Λ�φκ
-
Pιτς HDει µελετEσει >�
νυDιστικA τ<ς "πCψεις τ
� MπερνAλ κα< τ
� δCγµατ
ς τ
�
�Aφρ
κεντρισµ
� ε_ρ8τερα, καταν
Qντας ̀ Dι µCν
 τ<ς θ�σεις "λλA κα< τ<ς σκ
-
πιµCτητες τTν φ
ρ�ων τ
υ.

=H θ�ση τ!K... ,Aνατ!λ7I!ντ!ς ,Aντιαφρ!κεντρισµ!K

ΣτF ?Eτηµα α_τF 
h kEλληνες πανεπιστηµιακ
< στ�ν MEλλ9δα "λλA κα< στ�ν E_ρQ-
πη κα< τ�ν �Aµερικ� (Oπ
υ "ριθµ
�νται σ Dιλι9δες) παρ�µειναν "πCλυτα "δρανεXς–
α_τ� εZναι f "λEθεια. MH >ν λCγeω >κδEλωση στ�ν �Aκαδηµ$α �AθηνTν κατ�δει�ε
α_τ� τ�ν �θικ� π
ιCτητα τGς Pωµι
σ8νης κα< τTν ταγTν της: TF "κρ
ατEρι
 τGς
M. Λ�φκ
Pιτς (δηµ
σι
γρ9φ
ι, καθηγητς κα< >λ9Dιστ
ι φ
ιτητ�ς) Dειρ
κρ
τ
�σαν
κα< γενικTς >πιδ
κ$µα?αν pναν "κCµη «φιλ�λληνα», π
I «Hσωσε» τ�ν hστ
ρ$α τ
υς,
π
I =περασπ$στηκε τA «δ$καια αiτEµατ9» τ
υς, αiτEµατα τελικA \νFς «φτωD
�» κα<
«"νEµπ
ρ
υ» λα
�...

ΠραγµατικA f "�ι
σ8νη τGς κας Λ�φκ
Pιτς Dρ^E?ει θερµTν συγDαρητηρ$ων. rAς
µ�ν \τ
ιµα?Qµαστε Oµως νA τ�ν "π
καλ�σ
υµε θεF (gς \λλην$στρια) � δι9P
λ

(gς MEPρα$α). EZναι γεγ
νFς Oτι f κ. M. Λ�φκ
Pιτς π
λ�µησε Oσ
 κανε<ς Wλλ
ς τFν
�Aφρ
κεντρισµC. MH πρ
σπ9θει9 της δν >πικεντρQθηκε µCν
 στA καταφανG τ
υ
hστ
ρικA ψε8δη, "λλA εZδε κα< τA κ$νητρα τGς τεDνητGς δι9Dυσης τ�τ
ιων iδεTν
(Hστω τA πλ�
ν Bρατ9) καθyς >π$σης κα< τA κ
ινωνικA κα< ψυD
λ
γικA στ
ιDεXα τTν
µα?Tν, π
I Hτρε�αν νA "σπαστ
�ν τ<ς "πCψεις τ
� Mπερν9λ. MΩστCσ
 f >ν λCγeω
>ρευνEτρια "π
δ�Dεται Dωρ<ς >πιφυλ9�εις τ�ν >� �Aνατ
λTν καταγωγ� τGς φιλ
-
σ
φ$ας κα< τTν >πιστηµTν, Oπως Wλλωστε κα< f συντριπτικ� πλει
ψηφ$α τTν πα-
νεπιστηµιακTν παγκ
σµ$ως. ΣτF «∆αυλC» τFν �Aπρ$λι
 τ
� 1999 δEλωνε: «�Aναµ-
φι@�λως P ;Eλληνικ�ς Π!λιτισµ�ς» εaναι P �ρ2αι�τερ!ς»· >νeT δ8
 DρCνια νωρ$τε-
ρα (1997) Hγραφε (Oπως µεταφ�ρει κα< τF φυλλ9δι
 π
I δι�νειµε f �Aκαδηµ$α στ�
σDετικ� >κδEλωση): «...!� QEλληνες 8π?στησαν τ1ν 3πιρρ!1 π!λλ7ν Dλλων λα7ν, συ-
µπεριλαµ@αν!µ?νων τ7ν Xεττα*ων κα- τ7ν Φ!ιν*κων. �Eν�7 εfναι gπωσδAπ0τε
TληθKς _τι 0[ AlγUπτι0ι καN cλλ0ι λα0= εfRαν γνWσεις @Iατρικ8ς, MαθηµατικSν καN
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@Aστρ0ν0µ=ας, π0λ\ πρNν τNς Tπ0κτAσ0υν 0[ ZEλληνες. ;Ωστ�σ! !� QEλληνες πρ!-
σ?φεραν τ1 δικ4 τ!υς συµ@!λ4 κα- �ν?πτυSαν ν?ες θεωρητικ_ς πρ!τ9σεις...». M9-
Dη λ
ιπFν µετα�I �Aφρ
κεντρισµ
� - �Aνατ
λισµ
� � >νδυν9µωση "µφ
τ�ρων µ�-
σα στFν ∆υτικF KCσµ
;

MH θ�ση τ
� «∆αυλ
�» περ< �Aφρ
κεντρισµ
�, Oπως τFν παρακ
λ
υθEσαµε νA
>µφαν$?ηται κα< νA >�απλQνηται τ�ν τελευτα$α δεκαετ$α, περιλαµP9νει τ<ς \�Gς
>πισηµ9νσεις:

∆ν "π
τελεX µ$α ν�α θεQρηση τGς MIστ
ρ$ας τ
� Π
λιτισµ
�. Xωρ<ς νA πρ
-
σκ
µ$?^η ν�α στ
ιDεXα, lπλV κα< µCν
 διακηρ8σσει τ�ν «κλ
π� τ
� �Aφρ
αι-

γυπτιακ
� π
λιτισµ
�» "π’ τ
Iς kEλληνες φιλ
σCφ
υς κα< >πιστEµ
νες. �Aπ
τελεX
παραλλαγ� τ
� Dριστιανικ
� «�E� �Aνατ
λTν τF φTς», π
I θεµελιQθηκε "πF τ
Iς
Πατ�ρες τGς �Eκκλησ$ας, γιA νA �εDασθ^G f Dρ
νικ� πρ
τεραιCτητα "λλA κα< f µ
-
ναδικCτητας τ
� MEλληνικ
� Π
λιτισµ
�.

EZναι τF hστ
ρικF =πCPαθρ
 µιVς ε=ρ8τερης π
λιτικGς πρ
παγ9νδας, π
I
>κµεταλλε8εται τ� φυλετικ� κα< κ
ινωνικ� «µει
νε�$α» τTν N�γρων "λλA

κα< τTν iθαγενTν τGς �AµερικGς, µ σκ
πF νA τ
Iς στρ�ψ̂η >ναντ$
ν τTν «κλεπτTν»
τ
� π
λιτισµ
� των "νEθικων µ�ν, "λλA κυρ$αρDων 
iκ
ν
µικA κα< κ
ινωνικA
ΛευκTν.

MO �Aφρ
κεντρισµFς Pρ$σκει "πEDηση κα< σ Wλλες «περιθωριακς» >θνCτη-
τες τTν H.Π.A. πρ
ερDCµενες "πF τ�ν Kεντρικ� κα< NCτια �AµερικE, Oπως

κα< "πF τ�ν N
τι
ανατ
λικ� �Aσ$α.
∆ηµι
υργ
�νται 
h πρ
ϋπ
θ�σεις \νFς µα?ικ
� «λαϊκ
� κινEµατ
ς» "δικη-
µ�νων "π’ τ�ν hστ
ρ$α κα< «κατατρεγµ�νων» "π’ τF παρCν. TF κ$νηµα α_τF

θA πραγµατQσ^η τ� «σ8γκρ
υση τTν π
λιτισµTν», α_τ� π
I ε_αγγελ$?εται ταυτC-
Dρ
να B Σαµ
υ�λ X9ντιγκτ
ν. B�Pαια τF πCτε κα< nν θA >νεργ
π
ιηθ^G π
λεµικ9 -
"γωνιστικA τF iδε
λ
γικF α_τF «=λικC», f ∆ιεθν�ς �E�
υσ$α τF κρατ�V κρυµµ�ν
.

ΣτCD
ς α_τTν τTν >πιP
υλTν εZναι `Dι τCσ
 f σ8γκρ
υση γιA τ�ν πρωτ
κα-
θεδρ$α στF παρελθCν, "λλA κυρ$ως f >�
υδετ�ρωση τTν MEλληνικTν �A�ιTν.

kEνας κCσµ
ς, π
I θA συνεD$?^η νA HD^η τFν καθαρF λ
γισµC, τ�ν >πιστηµ
νικCτη-
τα κα< τ�ν >κλ
γικευµ�νη γνQση κα< συµπεριφ
ρ9, π
λI δ8σκ
λα θA Bµ
γεν
π
ι-
ηθ̂G κα< θA =π
κ8ψ̂η στFν "πCλυτ
 >κµηδενισµC τ
υ. Γι’ α_τF συνEθως τ�τ
ιες "πC-
πειρες τA τελευταXα DρCνια π�φτ
υν συνεDTς στF κενF κα< >γκαταλε$π
νται. rAς θυ-
µηθ
�µε τA θνησιγενG, «N�α �Eπ
D�» τ
� Mατρ�για κα< «TF τ�λ
ς τGς MIστ
ρ$ας»
τ
� Φ. Φ
υκ
γι9µα.

TελικTς Bλ
�να f hστ
ρ$α "π
δεικν8ει πyς τCσ
 τF >γDε$ρηµα τ
� Xριστιανι-
σµ
� Oσ
 κα<, τρεXς αiTνες "ργCτερα, α_τF τ
� �Iσλαµισµ
� qταν 
h µCνες παγκC-
σµιες >πεµP9σεις στ�ν "νθρQπινη >��λι�η, π
I π�τυDαν "π
λ8τως τF σκ
πC τ
υς.
Kα< α_τC, γιατ< Hδιω�αν τ�ν \λληνικCτητα "π’ τFν Wνθρωπ
. ΣEµερα B MEλληνι-
σµFς κα< B �E�
υσιασµFς π
ρε8
νται ταυτ
DρCνως. MO δε8τερ
ς δν >πιτ$θεται πιA
µετωπικA κατA τ
� ΠαγκCσµι
υ MEλληνικ
� Π
λιτισµ
�, Oπως Hπρα�ε στF Mεσα$-
ωνα, "λλ9, µ� µπ
ρQντας νA κ9ν^η "λλιTς, πρ
σπαθεX µ «τεDνητA» δGθεν >πιστη-
µ
νικA «ρε8µατα», Oπως B �Aφρ
κεντρισµCς, νA «"φαιρ�σ^η» τ�ν \λληνικ� πατρC-
τητ9 τ
υ. A_τF "πF µCν
 τ
υ "π
τρ�πει Bλ
κληρωτικς καταστ9σεις >�
υσιασµ
�.

ΠαναγιWτης K0υOαλ?κης

ε.

δ.

γ.

L.

α.
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TF µεγαλ8τερ
 σeω?Cµεν
 µυκηναϊκF "ν9κτ
ρ
 τGς πατρ$δας µας, τF λεγC-
µεν
 "πF τ
Iς "ρDαι
λCγ
υς κα< «KαδµεI!ν», HDει µετατραπG τ
Iς τελευ-
τα$
υς µGνες σ DωµατερE, σκ
υπιδCτ
π
 κα< τCπ
 P
σκGς 
iκCσιτων π
υ-
λερικTν. Kα< α_τA στ�ν καρδιA τGς ΘEPας, στF κ�ντρ
 τGς π9λαι π
τ "κρC-
π
λης τGς Kαδµε$ας, σ "πCσταση λ$γων µCν
 µ�τρων "πF τF "ρDαι
λ
γικF
µ
υσεX
 τGς πCλης κα< τF δηµαρDεX
.

kOπως εZναι γνωστC, f σ8γDρ
νη πCλη τGς ΘEPας εZναι κτισµ�νη "κριPTς
>π9νω στ� µυθικ� "κρCπ
λη τGς Kαδµε$ας. TF τσιµ�ντ
 κα< f κακ
γ
υ-
στιA τGς νε
ελληνικGς δCµησης HD
υν πν$�ει κα< καταπατEσει >ντελTς
τ�ν "ρDα$α πCλη, f Bπ
$α, Oπως κα< στ�ν περ$πτωση τGς �Eλευσ$νας, HDει
πλ�
ν πλEρως καταστραφG. �AλλA f σηµασ$α τ
� µνηµε$
υ εZναι µεγ9-
λη, nν "ναλ
γιστ̂G κανε<ς Oτι "π
τελεX τF µ
ναδικF τµGµα τ
� "νακτCρ
υ,
π
I HDει γλιτQσει "πF τ<ς µπ
υλντC?ες κα< µπ
ρεX κανε<ς νA δ^G.

MΩστCσ
 κα< >δT f "διαφ
ρ$α τCσ
 τGς �AρDαι
λ
γικGς MYπηρεσ$ας Oσ

κα< τGς τ
πικGς α_τ
δι
$κησης εZναι ε_θαρσTς >µφανEς! T
Iς τελευτα$
υς
µGνες τF "ν9κτ
ρ
 τ
� K9δµ
υ HDει µετατραπG σ σκ
υπιδCτ
π
 κυρ$ως τGς
παρακε$µενης κρεαταγ
ρVς (τGς παλαιVς "γ
ρVς τGς πCλης) "λλA κα< τTν
διερD
µ�νων. Kαφ9σια, µπ9?α, παλαιA =π
δEµατα, "φ$σσες, πλαστικA δ
-
DεXα, µεταλλικA κ
υτιA "ναψυκτικTν κα< O,τι Wλλ
 µπ
ρεX νA φανταστ^G κα-
νε<ς εZναι πεταµ�να >κεX, δ$ν
ντας στF µνηµεX
 τ� Dε$ριστη εiκCνα. T�ν κα-
τ9σταση >πιδεινQν
υν τA νερA π
I συγκεντρQν
νται ε[τε "πF τ<ς Pρ
Dς ε[τε
γιA Wλλ
υς λCγ
υς. �Eτσι µπ
ρεX νA «θαυµ9σ^η» κανε<ς τA σκ
υπ$δια νA >πι-
πλ�
υν µετα�I τTν µυκηναϊκTν κτισµ9των. �AκCµα στA σηµεXα Oπ
υ τF
"νθρQπιν
 D�ρι δν φθ9νει, γιA νA τA ρυπ9ν^η, >κεX f φ8ση HDει "ναλ9Pει νA
καλ8ψ^η µ "γριCD
ρτα, π
I φθ9ν
υν σ �ψ
ς µ�Dρι κα< τF pνα µ�τρ
, τA λε$-
ψανα τ
� δ
�ασµ�ν
υ παρελθCντ
ς.

Σ συν
µιλ$ες µας µ κατ
$κ
υς τGς πCλης πληρ
φ
ρηθEκαµε `τι f δηµ
-
τικ� "ρD� "διαφ
ρεX πλEρως γιA τA >λ9Dιστα σeω?Cµενα "κCµη "ρDαXα µνη-
µεXα. Στ<ς >πανειληµµ�νες >κκλEσεις π
λιτTν νA καθαριστ
�ν "πF τA "γριC-
D
ρτα κα< τA σκ
υπ$δια, B ∆Gµ
ς ΘηPα$ων κωφε8ει. Πρ9γµατι f [δια εiκC-
να, Oπως ε[δαµε iδ$
ις `µµασι, >πικρατεX κα< στ
Iς =πCλ
ιπ
υς "ρDαι
λ
γι-
κ
Iς DQρ
υς. MH µ�Dρι στιγµGς "δι9φ
ρη στ9ση µπ
ρεX νA Dαρακτηριστ̂G µC-
ν
 gς Hγκληµα εiς P9ρ
ς τ
� MEλληνικ
� Π
λιτισµ
�, π
I >κθ�τει κα< >�ευ-
τελ$?ει διεθνTς τ
Iς kEλληνες κα< τ�ν πατρ$δα µας, κυρ$ως τQρα π
I f �Oλυ-
µπι9δα τ
� 2004 Pρ$σκεται πρF τTν πυλTν.

ΣτBφαν0ς Mυτιληνα/0ς

Σκ!υπιδ(τ!π!ς µυκηναϊκB 1νNκτ!ρ!



:Aνω: Στ9σιµα νερ& κα- κ9θε λ!γ=ς �π!ρρ*µµατα 3ντ�ς τ!" µυκηναϊκ!" �να-
κτ�ρ!υ τ=ς Θ4@ας.

K?τω: T& �γρι�2!ρτα πν*γ!υν τ� 8π�λ!ιπ! µ?ρ!ς τ!" µνηµε*!υ.
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Φωτ. 1:  QO καταπληκτικF yρα/0ς 0lκισµ5ς τ0G Rωρι0G Pueblo Bonito τSν @Aνα-
σ?]ι, sλληνικ8ς YµπνεUσεως rς πρ5ς τ5ν σRεδιασµE τ0υ: T5 Tµφιθεατρικ5 σR8µα

{ταν σταθερ5 στ0ιRε/0 τ8ς TρRα=ας sλληνικ8ς Tντ=ληψης περN Rωρ0ταX=ας.



T� ε^ρε*ας θεαµατικ�τητας γαλλ�γλωσσ! καν9λι «ARTE» µετ?δωσε τ�ν περασµ?ν! �I!Yνι! lνα
ντ!κυµαντα*ρ µ_ θ?µα τ-ς περιπ?τειες µιWς �νακαλYψεως µεγ9λης �στ!ρικ=ς σηµασ*ας, 6 Pπ!*α
δηµι!Yργησε π!λιτικ� <4τηµα στ-ς H.Π.A., π!' µ�λις τCρα διευθετ4θηκε, κα- µ9λιστα κατ&
�πρ!σδ�κητ! τρ�π!. ΣYµφωνα µ_ τ!'ς 3πιστ4µ!νες κα- τ!'ς ρεπ�ρτερς π!' γYρισαν τ� ντ!κυ-
µαντα-ρ πρ-ν π?ντε 2ρ�νια στ-ς T2θες τ!" π!ταµ!" K!λ!Yµπια στ1ν π!λιτε*α τ=ς O^9σιγκτ!ν τ7ν
H.Π.A. @ρ?θηκε lνας σκελετ�ς λευκ!" �νθρCπ!υ 6λικ*ας 9.000 3τ7ν, P �ρ2αι�τερ!ς π!' 3ντ!π*-
σθηκε π!τ_ στ1ν �Aµερικ4. O� �νθρωπ!λ�γ!ι �λλ& κα- !� �στ!ρικ!- π!' µελ?τησαν τ� ε�ρηµα
εaπαν Vτι µ_ τ& 8π9ρ2!ντα δεδ!µ?να, τ& σ2ετικ& µ_ τ!'ς πρ!κ!λ!µ@ιαν!'ς κατ!*κ!υς τ=ς �µε-
ρικανικ=ς \πε*ρ!υ, τ� ε�ρηµα α^τ� εaναι �νεS4γητ!, κα- δ_ν µπ!ρεI ν& δικαι!λ!γηθb= 6 παρ!υ-
σ*α τ!υ στ1ν περι!21 π!' @ρ?θηκε. Kα- τ� 3νδιαφ?ρ!ν τ=ς 8π!θ?σεως α^τ=ς εaναι 6 φυλετικ1
TSυνση, π!' πρ!εκλ4θη �π’ τ-ς φυλ_ς τ7ν 3πι<Cντων Xθαγεν7ν - �Iνδι9νων τ7ν H.Π.A., µ�λις !�
3Sετ9σεις τ7ν nστ7ν τ!" σκελετ!" κατ?δειSαν πzς P Dνθρωπ!ς α^τ�ς �ν=κε στ1ν ε^ρωπαϊκ1
φυλ4. O� φερ�µεν!ι tς καταγ�µεν!ι �π’ τ-ς φυλ_ς τ7ν Xθαγεν7ν 3στρ9φησαν κα- κατ& τ7ν �νθρω-
π!λ�γων, π!' διεS4γαγαν τ-ς 3Sετ9σεις, κα- κατ& τ=ς κυ@?ρνησης, 6 Pπ!*α γι& κατευνασµ� πα-
ρ?δωσε τ� σκελετ� στ!'ς XθαγενεIς, γι& ν& φυλ9S!υν τ& nστW τ!"... πρ!γ�ν!υ τ!υς.

Ω.

�AπF τA µεγαλ8τερα µυστEρια τGς B
ρε$
υ �AµερικGς, iδια$τε-
ρα δ τTν MHνωµ�νων τGς Π
λιτειTν, εZναι f φυλ� τTν �Aνασ9-
?ι, κ�ντρ
 δρ9σεως τTν Bπ
$ων =πGρ�ε σ κεκλιµ�ν
υ �
ειδ
�ς
σDEµατ
ς περι
DE, π
I καταλαµP9νει τµEµατα τTν π
λιτειTν
NεP9δα, Γι
8τα, K
λ
ρ9ντ
, N�
 Mε�ικF κα< �Aρι?Cνα.

H MYΣTHPIΩ∆HΣ ΦYΛH ANAΣAZI
=H Oλλην(τρ!πη τ�.νη - 1ρ.ιτεκτ!νικ- της
καQ R Sγνωστη γλ�σσα της «,AθαπNσκαν»

TF 1877 hππε8ων στF Chaco Canyon B φωτ
γρ9φ
ς William Henry Jackson "ντ$κρυσε
`ρθια >ρε$πια θαυµασ$ων κτηρ$ων, κατ9λ
ιπα "πF µακρ
� >�αφανισθ�ντ
ς π
λιτισµ
�.
Σ παλαιCτερη >π$σκεψ$ τ
υ δυτικA στF Colorado B δι9σηµ
ς σκην
θ�της τGς «ΠαλιVς ∆8-
σης» >πληρ
φ
ρEθη Oτι >ργ9τες NρυDε$ων  "νεκ9λυψαν π�τρινες κατ
ικ$ες συµπτυσσC-
µενες σ λCφ
υς π9νω "πF τFν π
ταµF Manco. Σκαρφ9λωσε µ φ$λ
 τ
υ – 
h πρTτ
ι λευ-
κ
< π
I εiσ�δυσαν στ<ς "νθρQπινες "ετ
φωλις – κα< τρ9Pη�ε τ<ς πρTτες παν
ραµατικς
φωτ
γραφ$ες τTν διασEµων 
iκιTν τTν λCφων τ
� Mesa Verde. Mετ�Pη στF Hovenween
σ "π
µακρυσµ�να >ρε$πια λ$θινων π8ργων, π
I διασκελ$?
υν τ�ν γραµµ� Γι
�τα - K
-
λ
ρ9ντ
. �Eπεσκ�φθη τF Chelly Canyon στ�ν �Aρι?Cνα (Ari/Zona> ZQνη/�Aρη). T�λ
ς
Hφθασε στA σπ$τια τTν Hopis, "π
γCνων τTν µυστηριωδTν "ρDα$ων κατ
$κων τTν >ρει-
π$ων.

Λευκ0N στNς H.Π.A. πρNν 9.000 RρEνια



Στ<ς περι
δεXες τ
υ B Jackson δι�σDισε τ�ν καρδιA τGς DTρας τTν �Aνασ9?ι. MH περι
D�
τ
υς, µεγαλ8τερη τGς KαλιφCρνιας, >�ετε$νετ
 "νατ
λικA τ
� P$
 Γκρ9ντε, δυτικA στ� Nε-
P9δα κα< PCρεια "πF τF κεντρικF N�
 Mε�ικF κα< τ�ν �Aρι?Cνα στF K
λ
ρ9ντ
 κα< τ� Γι-

8τα.

�A�ι
θα8µαστ
ι 
iκ
δCµ
ι 
h Anasazi, "νEγειραν π
λλαπλTν 
iκ
γενειTν κατ
ικ$ες
"παρ9µιλλες σ µ�γεθ
ς στ<ς H.Π.A. µ�Dρι τF 1870. ΠαρA τ�ν Hλλειψι τ
� τρ
D
� κα< µε-
ταφ
ρικTν ?eQων >κCσµησαν τ� DQρα τ
υς µ δρCµ
υς \κατ
ντ9δες µιλλ$ων. ΓιA νA ?
�ν
"πF τ� γεωργ$α, >πενCησαν iδι
φυεXς "νακαλ8ψεις >λ�γD
υ τTν =δ9των, π
I δι�τρεφαν
µεγαλ8τερ
υς πληθυσµ
Iς >κε$νων, π
I κατ
ικ
�ν στ<ς [διες περι
Dς σEµερα. �Aκ
λ
8-
θως >γκατ�λειψαν >� πλεXστα >κε$νων π
I εZDαν 
iκ
δ
µEσει, "φEν
ντας π$σω τ
υς pνα
µεγαλ8τερ
 α[νιγµα νA Pασαν$?^η τ
Iς "ρDαι
λCγ
υς.

∆ιεκρ$θησαν 
h �Aνασ9?ι τTν περι
DTν Kayenta, Mesa Verde, Chaco κα< Rio Grande.
MO π
λιτισµFς κα< f καλλι�ργει9 τ
υς εZναι =π�ρτατα παντFς Wλλ
υ π
λιτισµ
�, hστ
-
ρικ
� � πρ
ϊστ
ρικ
�, τGς BCρειας �AµερικGς. TA [Dνη κα< κατ9λ
ιπα τTν Hργων
τ
υς πρ
καλ
�ν τ�ν "π
ρ$α κα< "π
τελ
�ν Wλυτ
 α[νιγµα iδ$ως τTν "µερικανικTν
πανεπιστηµ$ων κα< τTν >ρευνητTν των.

Mεσ
λ9Pησαν 5 >πισκ�ψεις µ
υ στFν EiρηνικF �ΩκεανC, "πCκτηση PιPλι
θEκης περ<
τTν DωρTν τ
υ, µετ9PασE µ
υ στF San Francisco, Hρευνες, µελ�τες κα< δηµ
σιε8σεις µ
υ
περ< α_τTν. Παρ�µενε Oµως f >πιθυµ$α νA >ρευνEσω τFν �Aνασ9?ι µυστηριQδη π
λιτι-
σµF τTν Anasazi. Πρ9γµατι πρF Hτ
υς >π�τυDα νA συγκεντρQσω τA τε8Dη τ
� «National
Geographic» π
λλTν >τTν, gς παλαιFς συνδρ
µητEς, κα< νA "νε8ρω τF "ναφερCµεν
ν
στ
Iς �Aνασ9?ι.

�Oπισθεν τTν �Aνασ9?ι >ναργTς διακρ$νεται f π
ρε$α τTν διαDρ
νικTν MEλλEνων fρQ-
ων �Aργ
ναυτTν, 
_σ$�α >κπ
λιτιστικ� >κστρατε$α >π< Dιλιετ$ες >φ’ Oλης τGς 
iκ
υµ�νης
=πF τFν \κ9στ
τε «�I9σ
να». MO �I9σων = B θεραπεYσων (µετ
D� µ�λλ
ντ
ς τ
� X9ω - X7 =
θεραπε8ω) µαρτυρεX "δι9ψευστα τF σκ
πF τTν �Aργ
ναυτικTν >κστρατειTν, iαµατικFν
`Dι τTν σωµατικTν "σθενειTν "λλA τGς ψυDGς κα< τ
� πνε8µατ
ς, τGς Wγν
ιας, π
I γενν�V
τA «τρ$α κακA τGς µ
$ρας µας», τF φCP
, τ� PαρPαρCτητα κα< τ<ς πρ
λEψεις.

B9σι >�
ρµEσεQς των qταν κα< f KρEτη, διCτι «...σφ�δρα ε^φυ7ς 6 ν=σ!ς κεIται
πρ�ς τ&ς 3φ’ Vλην τ1ν !Xκ!υµ?νην στρατε*ας», gς "π
καλ8πτει ∆ιCδωρ
ς B Σικε-
λιQτης (B.IV 17.3) περιγρ9φων τ�ν >κκ$νησι >� α_τGς τ
� MHρακλ�
υς µ στρατF κα<
στCλ
 κατA τGς MIσπαν$ας κα< τ
� τρικεφ9λ
υ ΓηρυCν
υ. T�ν \λληνικ� καταλυτικ�
παρ
υσ$α στFν EiρηνικFν �ΩκεανFν "π
δεικν8
υν 
h µελ�τες τ
� καθηγητ
� τ
�
Παν/µ$
υ XαϊδελP�ργης Nors Josephson («∆αυλCς», τ. 169, 170, 213) κα< 
h διA τ
�
«∆αυλ
�» περ< τ
� MEλληνικ
� Eiρηνικ
� δηµ
σιε8σεις µας. A_τς "π�δει�αν Oτι 
h
DTρες κα< 
h νGσ
ι τ
� Eiρηνικ
� δν qσαν γιA τ
Iς πρ
γCν
υς µας terrae incognitae.

T�ν Hρευν9 µας >ν$σDυσε B Πλ9των διA τ
� «Tιµα$
υ» E 25, Oπ
υ B "ρDιερεIς τGς Σα�δ
ς
λ�γει µετα�I Wλλων στF ΣCλωνα: «...π!λλ& µ_ν !�ν 8µ7ν κα- µεγ9λα Uργα τ=ς π�λεως
(σηµ.: τTν �AθηνTν) τb= <δε> γεγραµµ?να θαυµ9<εται, π9ντων γε µ1ν |ν 8περ?2ει µεγ?-
θει κα- �ρετb=· λ?γει γ&ρ τ& γεγραµµ?να, Vσην 6 π�λις 8µ7ν Uπαυσ? π!τε δYναµιν �@ρει
π!ρευ!µ?νην �µα 3π- πWσαν E^ρCπην κα- �Aσ*αν, USωθεν PρµηθεIσαν 3κ τ!" �Aτλαντι-
κ!" πελ9γ!υς. T�τε γ&ρ π!ρεYσιµ!ν wν τ� 3κεI π?λαγ!ς· ν=σ!ν γ&ρ πρ� τ!" στ�µατ!ς

=H πανNρ.αιη παρ!υσ7α τ�ν =Eλλ-νων
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εa2εν � καλεIτε, �ς φατε, 8µεIς ;Hρακλ?!υς στ4λας·
6 δ_ ν=σ!ς �µα Λι@Yης wν κα- �Aσ*ας µε*<ων, 3S �ς
3πι@ατ�ν 3π- τ&ς Dλλας ν4σ!υς τ!Iς τ�τε 3γ*γνετ!
π!ρευ!µ?ν!ις, 3κ δ_ τ7ν ν4σων 3π- τ1ν καταντικρ'
πWσαν jπειρ!ν τ1ν περ- τ�ν �ληθιν�ν 3κεIν!ν π�-
ντ!ν...». [∆ηλ. π
λλA κα< µεγ9λα Hργα τGς πCλεQς
σας γραµµ�να >δT θαυµ9?
νται, =περ�Dει Oµως pνα
κατA τF µ�γεθ
ς κα< τ�ν "ρετ�ν· λ�γ
υν τA γραπτ9
µας πCσην f πCλι σας κατ�στρεψε κ9π
τε δ8ναµιν,
f Bπ
$α µ �Pριν >�
ρµEσασα >κ τ
� �Aτλαντικ
�
�Ωκεαν
� >π
ρε8ετ
 >ναντ$
ν Oλης τGς E_ρQπης
κα< �Aσ$ας. ∆ιCτι τCτε qτ
 π
ρε8σιµη f >κεX θ9-
λασσα· δηλαδ� =πGρDε νGσ
ς πρF τ
� στ
µ$
υ, π
I
σεXς καλεXτε MHρακλ�
υς στGλες· f δ νGσ
ς qτ
 µε-
γαλυτ�ρα τGς ΛιP8ης (�AφρικGς) κα< τGς �Aσ$ας
fνωµ�νων, >κ τGς Bπ
$ας �δ8ναντ
 νA µεταP
�ν
στ<ς Wλλες νEσ
υς 
h τCτε π
ρευCµεν
ι, καN Yκ τSν
νAσων στ#ν Tντικρυν#ν _λην |πειρ0ν τ�ν περ< τFν
"ληθG >κεXν
 �ΩκεανC.] A_τA "π
καλ8πτ
υν Oτι
πρF τGς wττας τTν κατA τGς E_ρασ$ας στρατευσ9-
ντων �Aτλ9ντων =πF τTν �Aθηνα$ων 
h τα�ιδε8
-
ντες (π!ρευ�µεν!ι) H�ω τ
� ΓιPραλτAρ ε4κ
λα �δ8-
ναντ
 >κ τGς �Aτλαντ$δ
ς νA διαπεραιωθ
�ν σ νE-
σ
υς, >κεXθεν δ «στ1ν �ντικρυν1ν Vλην jπειρ!ν»
(δηλ.  τ�ν BCρει
 κα< NCτι
 �AµερικE). A_τ� f ση-
µαντικ� πληρ
φ
ρ$α τ
� ΣCλων
ς >�ηγεX τ�ν Tναµ-
φισOAτητη sλληνικ# παρ0υσ=α στ# OEρεια καN νE-
τια @AµερικA. ΘA qτ
 "νε�Eγητη µ� µετ9Pασις κα<
>π$δρασ$ς των >κεX, Oταν ?Tσα >µφαν$?εται "µ9Dη-
τη στ�ν "πε$ρως δυσDερ�στερη πρ
σπ�λασι τTν
πρ
γCνων µας στFν "ντ$π
δα EiρηνικF �ΩκεανF
(DTρες κα< νEσ
υς τ
υ) µ "νε�$τηλα τA [Dνη τGς
παρ
υσ$ας κα< >πιδρ9σεQς τ
υς.

�AλλA π
ι
$ qσαν 
h �Aνασ9?ι Anasazi, π
$α f διαφ
ρA των >κ τTν λ
ιπTν κατ
$κων,
κατA τ�ν "ρDαιCτητα κα< πρF τGς "π
P9σεως τ
� K
λCµP
υ, τGς B. �AµερικGς κα< iδια$-
τερα τGς περι
DGς δρ9σεQς των, π
ι9 f γλTσσα, f πρ
�λευσις, 
h 
iκισµ
$, f "ρDιτεκτ
-
νικE των, τF BδικFν κα< "ρδευτικFν δ$κτυ
ν, f Dειρ
τεDν$α των κ.λπ.; ΠλεXστ
ι τTν >ρευ-
νητTν "ν9γ
υν τ�ν παρ
υσ$α των µετA XριστFν � κατA τ�ν Hλευσι τ
� Xριστιανισµ
�,
Wλλ
ι πρF Xριστ
�. Θεωρ
�µε Oτι 
h �Aνασ9?ι >�επ
λιτ$σθησαν � =πGρ�αν τµGµα τ
�

iκ
υµενικ
� \λληνικ
� π
λιτισµ
�, "ντ$στ
ιD
 Dρ
νικTς µ τ�ν \λληνικ� «πρ
ϊστ
ρ$α»
� πρωτ
ϊστ
ρ$α.

�Aνασ9?ι: "ναλ8εται εiς Anasa/zi -> �Aν9σα/Z^G -> Z^G / �Aνασσα -> ZEτω f Bασ$λισσα,
δηλαδ� τ
8των fγεXτ
 Dνασσα, Oπερ πιθαν
λ
γεX Oτι Anasazi =πF Pασ$λισσαν qτ
 Bασ=-
λει0 τSν @Aµα]Eνων! MH πρ
ϊστ
ρικ� �παρ�ις Pασιλε$
υ τTν �Aµα?Cνων στ�ν �Aµερικ�,

TB Sλυτ! µυστ-ρι!: Π!ι!7 Tσαν !& ,AνασNIι;
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Φωτ. 2: K0Rλι?ρι0 Tπ5 ~πτ# γ8 τSν
@Aνασ?]ι τSν ΛEφων (1050 - 1300
µ.X.) µK RρWµατα καN σRBδια τSν πε-
ρ=φηµων sλληνικSν καµαραϊκSν
Tγγε=ων τ8ς KρAτης. (Παρ=σι, M0υ-

σε/0 τ0G @AνθρWπ0υ.)



>�ηγεX τ�ν "νε�Eγητη Nν
µασ$α τ
� µεγ$στ
υ π
ταµ
� τGς "µερικανικGς �πε$ρ
υ.
Περαιτ�ρω >ντυπωσιακCν, >νισD�
ν τ� θεωρ$α µας, Oτι δηλαδ� �Aνασ9?ι qτ
 τF Pασ$-

λει
 τTν �Aµα?Cνων, τF "ναφερCµεν
 στ�ν >γκυκλ
πα$δεια «Colliers» κα< στF «National
Geographic» (τA δηµ
σιε8µατα α_τA συν
δε8
νται =πF τTνφωτ
γραφιTν, π
I δηµ
σι-
ε8
µε), εZναι τF Oτι f «κεραµεικ� τTν Pueblos», π
I "κ
λ
υθεX τ�ν παρ9δ
σιν τTν κερα-
µιστTν �Aνασ9?ι, HDει σD�δια τGς \λληνικGς "ρDα$ας κεραµικGς. �Eπιπλ�
ν εZναι Hργ

DειρTν τTν γυναικTν τTν φυλTν τTν Pueblos, π
I πλ9θ
υν τA θαυµ9σια "γγεXα, gς "να-
φ�ρεται στ� σελ. 95, τ. 10 τGς «Colliers Encyclopaedia», κα< gς φανερQνει τF δεXγµα Bµ9-
δ
ς τ
8των π
I παραθ�τ
µε.

�EνισD8ει τ�ν Wπ
ψ$ µας B 9
ς Wθλ
ς τ
� MHρακλ�
υς. MO E_ρυσθεIς γιA τ�ν κCρη τ
υ
�AδµEτη ?Eτησε τ�ν ?Qνη τGς MIππ
λ8της, Pασιλ$σσης τTν �Aµα?Cνων. MO µ8θ
ς gς Oλ
ι

h \λληνικ
< µ8θ
ι HDει συµP
λικ�ν Hνν
ιαν, τ�ν \�Gς καθ’ fµVς: MH �AδµEτη (= "δCµητη
Sτ
ι "φιλ
σCφητη) Hρρεπε πρFς =λικA "γαθ9. MH ?Qνη τGς �Aµα?Cν
ς, λιτGς µαDEτριας,
δν qτ
 DρυσG � "ργυρG, κ
σµηµ�νη δι’ "δαµ9ντων, µαργαριτTν � λ$θων. rAν =πGρ�ε,
θA qτ
 σD
$νινη, >� =φ9σµατ
ς � δ�ρµατ
ς. �EπρCκειτ
 `µως περ< γεωγραφικ8ς ]Wνης,
πλ
8σιας γιA τ�ν �AδµEτη. �Hτ
 f ?Qνη τGς B. �AµερικGς, Oπ
υ 
h �Aνασ9?ι. MO MHρακλGς
διεπεραιQθη στ�ν �Aτλαντ$δα κα< >κεXθεν στ�ν καταντικρI "µερικανικ� Sπειρ
, «...πα-
ρατ9Sει δ_ µεγ9λbη τ� τε στρατ�πεδ!ν τ7ν �Aµα<�νων κατακ�ψαι κα- τ1ν ;Iππ!λYτην µετ&
τ!" <ωστ=ρ!ς <ωγρ4σαντα τ� Uθν!ς τ!"τ! τελε*ως συντρIψαι» (∆ιCδωρ
ς ΣικελιQτης).
Oh �Aµα?Cνες γιA νA περισωθ
�ν, κατ�φυγαν στFν τ
8τ
υ Hνεκεν κληθ�ντα �Aµα?Cνι
ν.

�Eρευνητς >πιστEµ
νες τTν H.Π.A. γρ9φ
υν: «ε8ρισκ�µεθα στ& `2νη πλ?!ν �νε-
πτυγµ?ν!υ πρ!ϊστ!ρικ!" λα!", τ�ν Pπ!I!ν καλYπτει π?πλ!ς µυστηρ*!υ». A_τFν τFν
π�πλ
 >πιDειρ
�µε νA "νασ8ρωµε. Στ� σελ. 557 τ
� Wνω «National Geographic» εiκ
-
ν$?εται f δηµ
σιευ
µ�νη φωτ
γραφ$α τ
� 
iκισµ
� Pueblo Bonito, π
I >µφα$νει τ�ν
"µφιθεατρικ� δCµησ$ τ
υ, δCµησι "ρDαι
ελληνικGς "ναµφιPCλως τεDν
τρ
π$ας κα<
>µπνε8σεως (Φωτ. 1).

MH iνδι9νικη φυλ� µ `ν
µα Navahos - Nαυαγ!*, π
I πρ
�ρDεται "πF µ� �Iνδι9ν
υς,
"φ
� α_τ
< δν Hπλε
ν στ� θ9λασσα, "λλA µ καγι&κ (δερµ9τινες >λαφρς λ�µP
υς) δια-
πλ�
υν λ$µνες κα< π
ταµ
Iς, πρ
φανTς πρ
Gλθε λCγeω >παφGς µ ναυαγ
Iς �Aργ
να�τες
>κπ
λιτιστ�ς. TιµητικA 
h σωτGρες των �Iνδι9ν
ι HλαP
ν τ�ν Nν
µασ$αν Nαυ9D
ς. T
�
"ρDηγ
� τTν �Aργ
ναυτTν �I9σ
ν
ς, MHρακλ�
υς � Wλλ
υ τινFς 
_δ�π
τε πρ
�φερ
ν τF
`ν
µα gς hερCν, "λλA τFν >κ9λ
υν (hερQνυµ
ν) jeronymo. ΓιA τ
�τ
 B τελευταX
ς µ�γας
"ρDηγCς τ
υς >κλEθη Jeronymo.  Σηµειωτ�
ν Oτι B "ρDηγFς Jeronymo µ τFν Natchez
(�Aπ9τσι) παρ9ν
µ
ι ̀ ντες φωτ
γραφEθηκαν στF στρατCπεδ
 τ
� πρQτ
υ στF Tombstone
τGς �Aρι?Cνας (�Eγκυκλ
πα$δεια «Colliers», σελ. 85, τ. 10).

Oh Nαυ9D
ς "νε�ρ
ν τ
Iς 
iκισµ
Iς τTν �Aνασ9?ι, σιωπηλ
Iς κα< Hρηµ
υς >π< αiTνες,
Oταν περιπλανQµεν
ι κατ�λαP
ν µ�γα µ�ρ
ς τGς DQρας των. Θεωρ
�ντες τA θλιPερA κα-
τ9λ
ιπα π$στευσαν Oτι «!Xκ!δ!µ4θηκαν �π� aliens –  �λλ!δαπ!'ς �ρ2α*!υς», τ
Iς �Aνα-
σ9?ι Anasazi (στ� γλTσσα τTν �Aθαπ9σταν).

�E�εταστ�α f λ��η Athapaskan: π
ι9 f πρ
�λευση κα< σηµασ$α της; Athapaskan >
Atha/paskan > Atha(na)/paskan > Atha(na)/faskan > Aθα(να)/φ9σκων > φ9σκων Aθανα
(�Aθ9να: θεA σ
φ$ας κα< π
λεµικE, φ�ρ
υσα περικεφαλα$α, αiγ$δα, "σπ$δα κα< δCρυ), �
Atho/paskan -> Athos/faskan (Athos >πQνυµ
ν τ
� ∆ιCς), (BρVτε @9σκω > φ9σκω εiς �I9κ.

O& ,IνδιNν!ι NαυN.!ς καQ R γλ�σσα ,AθαπNσκαν
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Φωτ. 3:  @Aγγε/α τSν @Aνασ?]ι (700-1450 µ.X.), YπηρεασµBνα Tπ5 τ#ν sλληνικ#
Tγγει0γραφ=α µK διπλKς sλληνικKς σπε/ρες καN π0ικιλ=α sλληνικSν µαι?νδρων καN

«κυµ?των», YXα=ρετης τBRνης.
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Φωτ. 4:  (Bλ. στ5 κε=µεν0.)



ΘωµCπ
υλ
υ «Πελασγικ9»). MH λ��ι συνεπTς �Aθαπ9σκαν >πιPεPαι
X τ�ν πρ
φανG \ρµη-
νε$α µας γιA τ� σ8νθετη \λληνικ� λ��ι �Aνασ9?ι. ΣυνεπTς f µνEµη τTν Nαυ9D
ς (µα-
θητTν τTν NαυαγTν �Aργ
ναυτTν) NρθTς συνδ�ει gς παρ9λληλες Hνν
ιες τ
Iς �Aνασ9-
?ι µ τ� γλTσσα �Aθαπ9σκαν, δηλ. τ� γλTσσα τGς σ
φ$ας, τGς �AθηνVς � τ
� �Aθω,�Aθω-
ν
ς, >πιθ�τ
υ τ
� ZηνFς - ∆ιCς (Nν
µ. ∆εIς > Deus), >πιPεPαι
υµ�νης Hτσι τGς \λληνικC-
τητ
ς τGς "ναλυθε$σης Nν
µασ$ας �Aνασ9?ι.

Oh �Aνασ9?ι στ�ν Mesa Verde τ
� K
λ
ρ9ντ
 Hκτι?αν στ
Iς 
iκισµ
8ς τ
υς (pueblos)
>π< =ψηλTν λCφων π
λυQρ
φα κτEρια πλησ$
ν � >φαπτCµενα "π
κρEµνων Pρ9Dων. �AπF
τF Λε�ικFν «The World of Man» (τCµ
ς 11, σελ. 77), π
I >λEφθη κα< µετεφρ9σθη "πF τF
«Museo dell Huomo» (copyright 1964 τTν Fratelli Fabbri editori, Milan, Italy) δηµ
σιε8
-
µεν φωτ
γραφ$α κ
Dλιαρ$
 µ διπλG γαλ9?ια σπεXρα τ
� π
λιτισµ
� τTν Cliff Dweellers,
«κατ
$κων τTν λCφων» (105-1300 µ.X.), κληθ�ντων gς 
iκ
δ
µ
8ντων τ<ς κατ
ικ$ες τ
υς
σ =ψηλ
Iς λCφ
υς. A_τς 
h "ρDαXες τεDν
τρ
π$ες >πιτυDTς "ντεγρ9φησαν "πF τ
Iς
συγDρCν
υς κεραµιστς Pueblos. Παρατηρ
�µε, γι’ α_τF κα< >πιλ��αµε τF DαρακτηριστικF
καλλιτ�Dνηµα τTν Pueblos, Oτι ταυτ$?εται "πCλυτα µ τA "ρDαιCτατα «KαµαραϊκA "γγεXα»
τGς MινωϊκGς KρEτης (Φωτ. 2 καN 3).

T�λ
ς παρ
υσι9?
µε (Φωτ. 4) φωτ
γρ9φησι >κ τTν σελ$δων 580-581 τ
� τε8D
υς τ
�
«National Geographic» N
εµPρ$
υ 1982, Oπ
υ σ Bµ9δα 3 λιθ$νων πλακTν, τGς µιVς πε-
τρ
γλ8φ
υ, παρA τ�ν κ
ρυφ�ν λCφ
υ (φωτ
γραφ$α τ
υ µ τ<ς πλ9κες >ντFς µικρ
� κ8-
κλ
υ) στ� νCτι
 ε[σ
δ
 τ
� Chaco Canyon, σ "ν9γλυφη σπεXρα, Oπ
υ κατA τ� µεσηµ-
Pρ$α, σ συγκλ
νιστικF _π
λ
γισµF µαθηµατικF, γεωµετρικF, τριγων
µετρικF, "στρ
ν
-
µικF τTν �Aνασ9?ι, διA τGς πρ
σπτQσεως τTν διερD
µ�νων µετα�I τTν πλακTν "κτ$νων,
σηµει
�νται >πακριPTς διA τTν sun daggers (fλιακTν �ιφιδ$ων) τA fλι
στ9σια, DειµερινF
κα< θερινF κα< 
h iσηµερ$ες, φθιν
πωριν� κα< "ν
ι�ι9τικη. Σηµειωτ�
ν Oτι σηµει
�νται
τF DειµερινF fλι
στ9σι
 διA διπλTν �ιφιδ$ων παραλλEλων >φαπτ
µ�νων τGς περιφερε$-
ας τGς σπε$ρας, τF θερινF διA �ιφιδ$
υ π
I τ�µνει τ� σπεXρα στF κ�ντρ
 κα< 
h iσηµερ$ες
διA �ιφιδ$ων δε�ιA τ
� κ�ντρ
υ τGς σπε$ρας. MH "στρ
ν
µικ� κατασκευ� "νεκαλ8φθη
=πF τGς Anna Sofaer, π
I "ντικατ
πτρ$?ει τ� διαν
ητικ� hκανCτητα κα< τF >π$τευγµα
τTν πρ
ϊστ
ρικTν �Aνασ9?ι, π
I Dρησιµ
π
$ησαν τFν µεσηµPρινFν wλι
ν, γιA νA κατα-
γρ9φ^η τ� διαδρ
µ� τ
� DρCν
υ. Oh φωτ
γραφEσεις τTν 4 "στρ
ν
µικTν φαιν
µ�νων
"πεικ
ν$?
νται >π< τGς σπε$ρας διA 4 φωτ
γραφιTν κα< παραλλEλως "ναπαρ$στανται διA
γεωµετρικ
� σDεδ$
υ.

�EκτFς τTν �Aνασ9?ι π
λλς Wλλες µαρτυρ$ες HD
µε τGς παρ
υσ$ας τTν MEλλEνων στ�
B. �AµερικE κα< τGς µεγ$στης π
λιτιστικGς των >πιδρ9σεως >π< τTν γηγενTν.

BιOλι0γραφ=α:
1. Περι
δικF «National Geographic», vol. 162, N
 5 N
εµPρ$
υ 1982, σελ. 554-606.
2. Πλ9των, «T$µαι
ς», Hκδ
σις «Παπ8ρ
υ».
3. Λε�ικFν «The World of Man» (τCµ
ς 11, σελ. 77), "π’ Oπ
υ >λEφθη κα< µετεφρ9σθη "πF τF «Museo dell

Huomo», Copyright 1964 τTν Fratelli Fabbri editori, Milan, Italy.
4. Λε�ικFν «Man, Myth and Magic».
5. Λε�ικFν «Colliers Encyclopaedia», τ. 10, λ. «Indian tribes».
6. �Aπ
λλCδωρ
ς, «BιPλι
θEκη», vol. 1, σελ. 202-204.
7. ∆ιCδωρ
ς ΣικελιQτης, τCµ
ς II 46.3-4, Hκδ
σις Loeb Heinemann.
8. Λε�ικFν «Lidell & Scott».
9. �I9κωP
ς ΘωµCπ
υλ
ς, «ΠελασγικA», 1912.

Kωνσταντ/ν0ς - EVστ?θι0ς Γεωργανiς
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kOµως κι α_τ� >δT f «διαδ
D�» µVλλ
ν δν θ9 ’ταν >�α$ρεση τ
� κανCνα: �Iσως
pνα παρCµ
ι
 δειλινC στA τ�λη τ
� 4
υ µ.X. αiTνα θ9 ’φτασαν κα< στ� ∆ωδQνη

h συνEθεις PαρPαρικς Nρδς τ
� α_τ
κρ9τ
ρ
ς τGς N�ας PQµης συν
δευCµε-
νες, Oπως π9ντα, "πF τ
Iς µανιακ
Iς «φαι& φ?ρ!ντας», π
I παρ�δωσαν στ�ν
πυρA "νθρQπ
υς κα< κτ$σµατα, τCτε π
I τA π9ντα «τ!" ρασ!φ�ρ!υ σYντριψεν
P π?λεκυς κι 6 �S*να...», Oπως τCλµησε νA γρ9ψ^η B ΠαλαµVς. Kι Oπως τF κυ-
ρ$αρD
 "ρσενικF τGς "γ�λης "γριµιTν Bρι
θετεX τ�ν περι
D� τ
υ 
_ρQντας πε-
ριµετρικ9, Hτσι κα< τ
�τ
ι 
h φτην
< τGς hστ
ρ$ας π9νω στA συντρ$µµια τTν "ρDα$-
ων ναTν «
4ρησαν» τA "καλα$σθητα µνηµεXα τ
υς: �Aπ�θαν
ν 
h θε
$!

BρισκCµεν
ς στ<ς >��δρες τ
� "ρDα$
υ θε9τρ
υ συλλ
γ$?
µαι >κε$ν
υς τ
Iς
�εDασµ�ν
υς πρ
γCν
υς, τ
Iς κτEτ
ρες α_τ
� τ
� hερ
� τCπ
υ. AiTνες, Dιλιετ$ες
Bλ9κερες, H?ησαν >δT τιµQντας τ� ?ωE, τ�ν Hνθεη φ8ση π
I τ
Iς περι�Pαλλε. T$
Wνθρωπ
ι ν9 ’ταν cραγε; ΣτFν [δι
 DTρ
 MαντεX
, ΠρυτανεX
, B
υλευτEρι
, Θ�-
ατρ
, Στ9δι
 κα< 
h να
< τTν θεTν· "σ8λληπτα πρ9γµατα. Θ9 ’ταν σ$γ
υρα Wλλ
ι,
διαφ
ρετικ
< "πF µVς... kOµως, γιA στ9σ
υ, τ$ τF hερQτερ
 "π’ τ� ?ωE, π
8 ’ναι
f κατ9φαση κα< µα?< f "π
κ9λυψη τGς =π9ρ�εως; MIερFς νCµ
ς: MO κCσµ
ς "π
-
καλ8πτει τ� θεϊκCτητ9 τ
υ κα< "π
καλ8πτεται B [δι
ς µ τ� ?ωE. MO Hν?ω
ς κC-
σµ
ς εZναι f φ8ση· τ$ hερQτερ
 "π’ α_τEν;

TQρα καταλαPα$νω: Oσ
 =π9ρDει α_τE, Oσ
 "κ
8γεται τF θρCισµα τTν φ8λ-
λων, τF κελ9ρυσµα τ
� ρυακι
�, f "νθ
φ
ρ$α, f καρπ
φ
ρ$α, f γ�ννα, τCσ

κα< 
h θε
< θ9 ’ναι >δT, κ
ντ9 µας. ∆ν «"π�θαν
ν 
h θε
$»! Z
�µε "κCµα...

Kαθyς σκ
τεινι9?ει, B NρεινFς `γκ
ς τ
� (τρ
µερ
�) TCµαρ
υ φαντ9?ει "κC-
µα πιF Wγρι
ς, Wγρυπν
ς φρ
υρFς τTν hερTν.

Π. Λ. K0υOαλ?κης

ZεK, Sνα, ∆ωδωνα?ε, Πελασγικ�...

«QAµα 3ν*κησεν P 2ριστανισµ�ς, ε^θ'ς Uσπευσε ν& κρηµν*σbη @ω-
µ!'ς κα- τεµ?νη, κα- φων1 µεγ9λη \κ!Yσθη λ?γ!υσα: �Aπ?θα-
ν!ν !� θε!*!». TA λCγια τ
�τα τ
� P
�δη µ
� qρθαν στF ν
�,
Oταν pνα πρCσφατ
 δειλινF Pρ�θηκα στF MαντεX
 τGς ∆ωδQ-
νης. M�σα στFν hερF α_τF DTρ
 gς "πCλυτη hστ
ρικ� κα< αiσθη-
τικ� παραφων$α σeQ?
νται δ8
 παλαι
DριστιανικA >ρε$πια τ
�
5
υ κα< 6
υ αiTνα. ΘA κτ$σθηκαν τCτε, Oταν τ�ν λατρε$α τ
�
∆ιFς «διαδ�Dθηκε» f DριστιανικE. A_τF "κριPTς τF ρGµα «δια-
δ?2θηκε» Dρησιµ
π
ιεX κα< τF φυλλ9δι
, π
I διαν�µ
υν 
h φ8-
λακες τ
� Mαντε$
υ...
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O[ @Aργ0ναGτες {ταν Φ0=νικες
∆_ν λ?ω! Eaναι µεγ9λ! πρWγµα 6 �νακ9λυψις τ=ς �ρ2α*ας �Iωλκ!" κα-

µαγκι& τ=ς κυρ*ας π!' τ1ν Uφερε στ� φ7ς, καθ’ Vτι, Vπως Uγραφε κα- τ�
«xEθν!ς», θ& 3παληθευθb= P µ"θ!ς τ=ς �Aργ!ναυτικ=ς �Eκστρατε*ας. M?-
2ρις 3δ7 λ!ιπ�ν καλ9. QOµως 6 καλ1 α^τ1 �ρ2αι!λ�γ!ς «µWς τ& π=ρε»
µ_ τ1ν �νακ!*νωσ4 της, �φ!" �π� ’δ7 τ� ’φερνε �π� κεI τ� ’φερνε µWς
τ� Uσκασε τ� παραµYθι: «(Bρ?θηκαν) 3π*σης �ντικε*µενα �π’ Vλ!ν τ�ν µυ-
κηναϊκ� κ�σµ!, �λλ& κα- �π� τ& µ?ρη Vπ!υ παρ?πλεαν !� Φ!*νικες».
Π�θεν τ!"τ! τεκµα*ρει 6 κ. Bασιλικ1 �AδρYµη - Σισµ9νη, µ!" εaναι Dγνω-
στ!ν. Bρ?θηκε τ92α καµµ*α φ!ρτωτικ1 [ καν?να τιµ!λ�γι! µ_ τ�π! 3Sα-
γωγ=ς τ1 B*@λ! [ τ1 Σιδ7να; T� θεωρ7 κ!µµ9τι δYσκ!λ!, καθ’ Vσ!ν !�
Φ!*νικες wταν κα- π!λ' µπαγ9σες περ- τ& τελωνεIα κα- τ-ς ∆.O.Y. Kι
Uπειτα 3κεIν! «�π� τ& µ?ρη π!' παρ?πλεαν !� Φ!*νικες» δ_ν σWς θυµ*-
<ει λ*γ! �ναφ!ρ& στ1 θαλασσ!κρατ!ρ*α τ!" λα!" α^τ!"; Eaναι δηλαδ1
σ&ν ν& µWς λ?bη 6 λαµπρ1 κατ& τ’ Dλλα �ρ2αι!λ�γ!ς: «T* ν& κ9ν!υµε, ρ_
παιδι9, 3κεI στ1ν �Iωλκ� δ_ν 2αµπ9ρι<αν γρ" �π� θ9λασσα, κα- ε^τυ27ς
π!' 8π=ρ2αν κι !� Φ!*νικες κα- γ*ναν Dνθρωπ!ι». Kι �λ4θεια π!" ν& S?-
ρ!υν !� Uρηµ!ι !� �ργ!να"τες �π� θ9λασσα; T* ν!µ*<ετε Vτι Uκανε 3κεIν!ς
P 3ρ*φης P �I9σων; M*α τρYπα στ� νερ�. T� 2ρυσ�µαλλ! δ?ρας π=γε ν&
π9ρbη, τ�ν γYρ! τ!" κ�σµ!υ Uκανε. Nα*! �Eντ9Sει, παιδι9. M1 @αρWτε
Vλ!ι µα<*! �Aλλ& Dντε, λ?ω Dντε, κα- Uκανε τ�ν γYρ! τ!" κ�σµ!υ. ∆ια-
@9σατε π!υθεν& Vτι Uκανε 3µπ�ρι!; O�τε 2αρ!Yπια δ_ν �γ�ρασε.

M9λιστα, τCρα π!' τ� σκ?πτ!µαι, δ_ν θ& 3κπλαγ7 καθ�λ!υ, eν �να-
καλυφθb= κα- κ9π!ι! �π!λιθωµ?ν! καρα@9νι Xαναανα*ων, π!Y, tς γνω-
στ�ν, εa2αν �ναλ9@ει τ� 2ερσαI!ν 3µπ�ρι!ν. ∆ηλαδ1 κα- τ* στ�ν κ�σµ!
ν& δ7 στ1ν �Iωλκ� �π!λιθωµ?νη γκαµ4λα µ_ �ριθµ� κυκλ!φ!ρ*ας Xα-
να9ν... Kα- 3πειδ1 τ� ψ92νω τ� πρWγµα σ_ @9θ!ς, µ4πως θ& Uπρεπε ν&
τ� δ!"µε πι� σφαιρικ9, καθ’ Vσ!ν 6 �νακ9λυψις 3κεI Γραµµικ=ς Γραφ=ς
B δ_ν λ?ει κα- π!λλ& πρ9γµατα. xEτσι ρ*2νω τ1ν πρ�τασ4 µ!υ στ� τρα-
π?<ι σ&ν 8π�θεση 3ργασ*ας: M4πως στ1ν �Iωλκ� κατ!ικ!"σαν Φ!*νικες,
π!' 6 κακ4 τ!υς τY2η τ!'ς 8πε2ρ?ωσε ν& @ρ*σκωνται σ_ 3µπ!ρικ_ς σ2?-
σεις µ’ α^τ!'ς τ!'ς τρισκατ9ρατ!υς QEλληνες, 3S !� κα- τ& ε8ρεθ?ντα
�ντικε*µενα �π’ Vλ! τ�ν Mυκηναϊκ� κ�σµ!; ∆_ν S?ρω, �λλ’ α^τ1 εaναι µ*α
Dκρως 3νδιαφ?ρ!υσα θεωρ*α, π!' πρ?πει ν& τ1ν µελετ4σbη σ!@αρ& 6
κ.Bασιλικ1 �AδρYµη - Σισµ9νη, γι& ν& µ1ν U2bη τ& ντρ9@αλα τ=ς κ. Σ!υ-
@αλτ<= [ καν?να περ*εργ!ν �τY2ηµα σ&ν α^τ� τ!" µακαρ*τη τ!" Mαρι-
ν9τ!υ.

ΓιSργ0ς ΠετρEπ0υλ0ς

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ



MH >π$σηµη π
ρε$α τTν �Hλε$ων πρFς τ�ν �Aλτιν, f >πικ
ινων$α µετα�I τGς πρω-
τε8
υσας κα< τ
� hερ
� της, δηλ. f µετ9Pαση τTν \λλαν
δικTν, τTν «θεωρ7ν» (τTν
"ντιπρ
σQπων τTν πCλεων σ’ >π$σηµες γι
ρτ�ς), τTν "θλητTν, τTν γυµναστTν, τ
�

M "φ
ρµ� τ�ν >πικαιρCτητα τ
� θ�µατ
ς τ
� «�@9τ!υ» τTν γυναικTν στF kAγι
ν �Oρ
ς
παραθ�τω "πF τ�ν Kαιν� ∆ιαθEκη τ<ς "πCψεις τ
� µ�γιστ
υ θεωρητικ
� >γκεφ9λ
υ τGς
DριστιανικGς θρησκε$ας, τ
� Σα
Iλ � "λλιTς �Aπ
στCλ
υ Πα8λ
υ, γιA τ� γυναXκα. ΣτF
κε$µεν
 φα$νεται �εκ9θαρα π
ι9 εZναι f α_θεντικTς >π$σηµη θ�ση τ
� Xριστιανισµ
� Hνα-
ντι τ
� γυναικε$
υ φ8λ
υ. ∆ν δικαι
λ
γεX Oµως B κ
ρυφαX
ς "πCστ
λ
ς τF γιατ$. MAπλV
δ
γµατ$?ει. �Eπ$σης δν περιγρ9φει τFν τρCπ
, µ τFν Bπ
X
 πρ�πει νA καλ8πτ^η τF κεφ9λι
της f γυνα$κα π.D. καπ�λλ
 µικρF � µεγ9λ
, τσεµπ�ρι DαµηλA Pαλµ�ν
 µ�Dρι τ�ν µ8τη π
I
θA γυρν9^η νA πι9ν^η κα< τ�ν κ9τω γν9θ
, µαντιλ9κι γιA νA Pγα$ν
υν H�ω τA κ
τσιδ9κια,
φερετ?�,... δηλαδ� δν Bρ$?ει π
ιC κ9λυµµα τ
� κεφαλι
� δν εZναι «>�ευτελισµFς» γι’
α_τEν. TF δ
γµατικF σκεπτικF γιA Oλα α_τA εZναι Oτι 
h γυναXκες HρD
νται δε8τερες gς πρFς
τA δικαιQµατ9 τ
υς, διCτι πρ
Gλθ
ν >κ τ
� "νδρFς κα< \π
µ�νως πρ�πει νA >�
υσι9?ω-
νται, νA µ�ν Bµιλ
�ν, νA =π
τ9σσωνται... ▲

=H θ�ση τWς γυνα7κας
στ+ Xριστιανικ+ ∆ιδασκαλ7α

ΠPOTYΠO TO YΠOXEIPIO ΣTON AN∆PA

Συµµετ!.+ γυναικ�ν
στ+ν πρ!ετ!ιµασ7α τ�ν 1ρ.α7ων

,Oλυµπιακ�ν ,Aγ<νων
H ΠOMΠH AΠO THN HΛIN ΣTHN AΛTIN

ΘA "ναφερθ
�µε µ τ<ς =π9ρD
υσες πληρ
φ
ρ$ες κυρ$ως στ�
συµµετ
D� τTν γυναικTν στ�ν π
µπ� τGς πεδινGς διαδρ
µGς
"πF τ�ν πρωτε8
υσα τGς �Hλιδας, τ�ν π
λυπληθG (τTν 60.000
κατ
$κων) BµQνυµη πCλη, �ς τF hερC της, τ�ν MIερAν �Aλτιν, >κεX
π
I γ$ν
νταν 
h "θλητικ
< "γTνες, τA «MHραXα» τTν γυναικTν
κα< τA «�Oλ8µπια» τTν "νδρTν. MO Παυσαν$ας, περιηγητ�ς τ
�
2
υ αi. µ.X., π
I π�ρασε "πF τ�ν �Hλιν κα< τ�ν MIερAν �Aλτιν γ8-
ρω στA 170 µ.X., µVς δ$νει "ρκετς πληρ
φ
ρ$ες γιA τ�ν Nλυ-
µπιακ� π
µπE.



MΩς γνωστCν, δν >πετρ9πη στF κ
ριτσ9κι στF Nα8πλι
 νA κ
λυµπEσ^η, γιA νA πι9σ^η τFν
σταυρF τ�ν fµ�ρα τTν Θε
φανε$ων, 
h γυναXκες δν µπ
ρ
�ν νA περπατEσ
υν στF kAγι
 �Oρ
ς,

h γυναXκες πρ�πει νA D9νωνται µ�σα στF γυναικων$τη, 
h γυναXκες «δ_ν U2!υν ψυ24», 
h γυναXκες
«�ν4κ!υν T2ι στ� ε`δ!ς �νθρCπ!υ �λλ& σ_ Dλλ! ε`δ!ς τ!" <ωικ!" @ασιλε*!υ» (τF τελευταX
 "π
-
φασ$σθηκε στ� Σ8ν
δ
 >πισκCπων τGς �APινιFν) κ.λπ.

ΣκεφθGτε, µCν
 γιA λ$γ
, πTς θA εZναι B πλανEτης µας µ τF µισF τ
� πληθυσµ
� τ
υ >κπαι-
δευµ�ν
, Oπως >πιθυµεX B �AπCστ
λ
ς Πα�λ
ς. T
λµEστε νA τ
π
θετEσετε "π�ναντι γιA σ8-
γκριση τFν θηλυκF � τFν "ρσενικF Wνθρωπ
, Oπως τFν θ�λει B MEλληνικFς Π
λιτισµFς µ τ
Iς
µισ
Iς θε
Iς τ
υ γυναXκες κα< Dιλι9δες M
�σες, N8µφες, fρω$δες, π
ιEτριες, µ
υσικ
συνθ�-
τριες, "θλEτριες κ.λπ.

«4 πWς �ν1ρ πρ!σευ2�µεν!ς [ πρ!φητεYων κατ& κεφαλ=ς U2ων καταισ2Yνει τ1ν κεφαλ1ν α^τ!"».
[K9θε Wνδρας πρ
σευDCµεν
ς � πρ
φητε8ων HDων καλυµµ�νη τ�ν κεφαλ� >�ευτελ$?εται.]

«5 πWσα δ_ γυν1 πρ!σευ2�µενη [ πρ!φητεY!υσα �καλYπτ�ω τb= κεφαλb= καταισ2Yνει τ1ν κε-
φαλ1ν cαυτ=ς· |ν γ9ρ 3στι κα- τ� α^τ� τb= 3Sυρηµ?νbη», [K9θε δ γυνα$κα πρ
σευDCµενη � πρ
-
φητε8
υσα µ "καλ8πτη κεφαλ� >�ευτελ$?εται. EZναι �να κα< τF α_τF µ τ�ν �υρισµ�νη.]

α. «ΠρBς K!ρινθ7!υς», κεφ. ια´ 4-12, ιδ´ 31-40 καQ L´ 8-15

λα
� κα< τTν lρµ9των στFν τCπ
 τGς τ�λεσης τTν "γQνων, πρ
ϋπ�θετε καλ
Iς δρC-
µ
υς. Kα< 
h δρCµ
ι "πF τ�ν �Hλιδα �ς την �Aλτιν qταν κυρ$ως: B πεδινCς, B NρεινFς
κι B πλ�
ν δυσκ
λ
δι9Pατ
ς τTν Wλλων, B δρCµ
ς τGς "κρQρειας (� συν
ριακCς).

MO πεδινFς qταν P�Pαια B κυριQτερ
ς δρCµ
ς "πF τ�ν �Hλιδα πρFς τ�ν �Aλτιν κα<
λεγCταν «MIερA MOδCς».

MO Παυσαν$ας µVς >νηµερQνει σDετικA (V, 16, 2):

«∆εκα_S γυναIκες 8φα*ν!υν κατ& τετραετ*α lνα π?πλ! γι& τ1ν QHρα κα- nργα-
νCν!υν κα- τ�ν �γ7να “;HραIα”, P Pπ!I!ς συν*σταται σ_ �µιλλα δρ�µ!υ µε-
ταS' παρθ?νων. O� παρθ?νες π!' πα*ρν!υν µ?ρ!ς δ_ν εaναι τ=ς ̀ διας 6λικ*ας:
πρ7τα τρ?2!υν !� νεCτερες, Uπειτα !� δεYτερες (περισσCτερ
 fλικιωµ�νες) κα-
τελευταIες !� πι� µεγ9λες παρθ?νες...»

Kα< πιF κ9τω: (V, 16, 6-8):

«�Aργ�τερα �ν?θεσαν σ’ α^τ_ς ν& nργανCσ!υν κα- τ�ν �γ7να τ7ν “;Hρα*ων”
κα- ν& 8φ9ν!υν τ�ν π?πλ! τ=ς QHρας. O� δεκα_S α^τ_ς γυναIκες συγκρ!τ!"ν
κα- δY! 2!ρευτικ_ς Pµ9δες, π!' τ-ς nν!µ9<!υν “2!ρ� τ=ς Φυκ�ας” κα- “2!ρ�
τ=ς ;Iππ!δ9µειας”. ;H Φυσκ�α α^τ1 λ?νε πzς καταγ�ταν �π� τ1ν K!*λη xHλι-
δα κα- πzς τ� Tν!µα τ!" δ4µ!υ, Vπ!υ U<ησε, wταν �Oρθ*α. Λ?νε πzς ! ∆ι�-
νυσ!ς συνευρ?θηκε µ_ τ1 Φυσκ�α κα- πzς α^τ1 γ?ννησε lνα γι�, τ�ν NαρκαI!.
A^τ�ς, Vταν µεγ9λωσε, π!λεµCντας µ_ τ!'ς γε*τ!νες, �π?κτησε µεγ9λη δY-
ναµη κα- µ9λιστα �δρυσε κα- Uνα �ερ� τ=ς �AθηνWς, τ=ς 3πικαλ!Yµενης «Nαρ-
κα*ας». ;O ∆ι�νυσ!ς λ?νε πzς τιµ4θηκε πρ7τα �π� τ� NαρκαI! κα- τ1 Φυ-
σκ�α. MεταS' λ!ιπ�ν τ7ν Dλλων τιµ7ν, π!' δ�θηκαν στ1 Φυσκ�α, εaναι κα-

=H Cφανση τ!K π�πλ!υ τWς θε`ς HHρας

▲
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QEλλην=δες TθλA-
τριες σK TγSνα
δρEµ0υ τSν QHρα=-
ων, τSν TρRα=ων
@Oλυµπι?δων γυ-
ναικSν. (MελανE-
µ0ρφη Tγγει0γρα-
φ=α τ0G ε´ π.X. αl.
M0υσε/0 Bατικα-

ν0G, PWµη.)

ΣUγRρ0νη Rριστια-
νA, π0\ YφαρµE]ει
πιστF τNς Yντ0λKς
τ0G Tπ0στEλ0υ
ΠαUλ0υ γιF τ5 πSς
πρBπει νF καλUπτε-
ται ^ lδανικ# γυ-
να/κα. (BλBπε στ5

κε=µεν0.)



P 2!ρ�ς, π!' φ?ρει τ� Tν!µ9 της κα- nργανCνεται �π� τ-ς δεκα_S γυναIκες.
O� �HλεI!ι φυλWνε κα- τ-ς Dλλες παλι_ς συν4θειες, eν κα- !� π�λεις U2!υν κα-
ταλυθ=· καθzς εaναι 2ωρισµ?ν!ι τCρα σ_ nκτz φυλ?ς, διαλ?γ!υν �π� κ9θε
µ*α δυ� γυναIκες».

�AπF π
� περν
�σε B πεδινFς δρCµ
ς; MVς =π
δεικν8ει �ανA B Παυσαν$ας (VI, 22, 8):

«EX δ_ 3λθεIν 3ς �Hλιν δι& τ!" πεδ*!υ θελ4σειας, σταδ*!υς µ_ν ε`κ!σι κα-
cκατ�ν 3ς Λετρ*ν!υς lSεις <�Sεις>, nγδ!4κ!ντα δ_ 3κ Λετρ*νων κα- cκατ�ν 3π-
�Hλιν».
[rAν κανε<ς θελEσ̂η νA π9̂η στ�ν �Hλιν "πF τ�ν πεδι9δα, HDει νA διαν8σ̂η "πC-
σταση \κατFν ε[κ
σι σταδ$ων �ς τ
Iς Λετρ$ν
υς κα< \κατFν NγδCντα "πF τ
Iς
Λετρ$ν
υς στ�ν �Hλιν.]

Oh Λετρ$ν
ι Pρ$σκ
νταν στFν πεδινF δρCµ
 �Oλυµπ$ας - �Hλιδας κα< "νGκαν στ�ν
Πισ9τιδα. MH ΠισVτις WρDι?ε "πF τ� δε�ιA `Dθη τ
� κ9τω �Aλφει
�, δηλαδ� "πF τF
σηµεX
 Oπ
υ B π
ταµFς µπα$νει στ�ν >παρD$α �Hλε$ας (π
ταµFς �Eρ8µανθ
ς) �ς την
>κP
λE τ
υ στF �ICνι
 π�λαγ
ς κα< >κτεινCταν στ
Iς σηµεριν
Iς δEµ
υς τGς �Hλε$-
ας: Λετρ$νων, �Ωλ�νης κα< �Oλυµπ$ων.

MO Παυσαν$ας γρ9φει >κτεταµ�να γιA τ
Iς Λετρ$ν
υς κα< τF DTρ
 π
I Pρ$σκ
νται.
Σ "πCσταση p�ι περ$π
υ σταδ$ων "πF τ
Iς Λετρ$ν
υς =π
λ
γ$?ει Oτι =π9ρDει λ$µνη,
π
I π
τ δν �ηρα$νεται κι HDει δι9µετρ
 τρ$α περ$π
υ στ9δια. EZναι f λ$µνη τGς
M
υριVς, `ν
µα π
I πGρε "ργCτερα. ΣEµερα πιA HDει "π
�ηρανθG:

«Λετρ*νων δ_ Vσ!ν τε |S �πωτ?ρω σταδ*!ις 3στ-ν �?να!ς λ*µνη τρι7ν π!υ τ1ν
δι9µετρ!ν σταδ*ων µ9λιστα.» (Παυσ. VI, 22, 11).

,EπQ τ@ ;.νη τWς «=Iερ`ς =Oδ!K»

∆ΑΥΛ-Σ/236-237, A4γ. - Σεπτ. 200115202

«6 εX γ&ρ !^ κατακαλYπτεται γυν4, κα- κειρ9σθω· εX δ_ αXσ2ρ�ν γυναικ- τ� κε*ρασθαι [
SυρWσθαι, κατακαλυπτ?σθω». [∆ιCτι, >Aν f γυνα$κα δν καλ8πτεται, nς κ
υρε8εται. �EAν δ
εZναι αiσDρF γιA τ� γυναXκα τF νA κ
υρε8εται � νA �υρ$?εται, τCτε nς καλ8πτεται.]

«7 �ν1ρ µ_ν γ&ρ !^κ nφε*λει κατακαλYπτεσθαι τ1ν κεφαλ4ν, εXκzν κα- δ�Sα Θε!" 8π9ρ2ων·
γυν1 δ_ δ�Sα �νδρ�ς 3στιν». [MO Wνδρας δν Nφε$λει νA καλ8πτ̂η τ�ν κεφαλ�ν α_τ
�, διCτι =π9ρ-
Dει gς εiκyν κα< δC�α Θε
�. MH γυνα$κα δ εZναι δC�α "νδρCς.]

«8 !^ γ9ρ 3στιν �ν1ρ 3κ γυναικ�ς, �λλ& γυν1 3S �νδρ�ς.» [∆ιCτι B Wνδρας  δν πρ
Gλθε >κ
τGς γυναικFς "λλA f γυνα$κα >κ τ
� "νδρCς.]

«9 κα- γ&ρ !^κ 3κτ*σθη �ν1ρ δι& τ1ν γυναIκα, �λλ& γυν1 δι& τ�ν Dνδρα.» [Kα< διCτι δν >πλ9-
σθη B Wνδρας γιA τ�ν γυναXκα "λλA f γυναXκα γιA τFν Wνδρα.]

«10 δι& τ!"τ! nφε*λει 6 γυν1 3S!υσ*αν U2ειν 3π- τ=ς κεφαλ=ς δι& τ!'ς �γγ?λ!υς.» [∆ιA τ
�τ

f γυνα$κα Nφε$λει νA HD^η >�
υσ$α >π< τGς κεφαλGς της (νA >�
υσι9?εται) διA τ
Iς "γγ�λ
υς.]

«12 �σπερ  γ&ρ 6 γυν1 3κ τ!" �νδρ�ς, !�τω κα- P �ν1ρ δι& τ=ς γυναικ�ς, τ& δ_ π9ντα 3κ τ!"
Θε!".» [kOπως λ
ιπFν f γυναXκα >κ τ
� "νδρCς, Hτσι κα< B Wνδρας διA µ�σ
υ τGς γυναικCς, Oλα
δ >κ τ
� Θε
�.]

«34 ;Ως 3ν π9σαις ταIς 3κκλησ*αις τ7ν kγ*ων, α� γυναIκες 8µ7ν 3ν ταIς 3κκλησ*αις σιγ9τω-
σαν· !^ γ&ρ 3πιτ?τραπται α^ταIς λαλεIν, �λλ’ 8π!τ9σσεσθαι, καθzς κα- P ν�µ!ς λ?γει.» [Kαθyς
σ Oλες τ<ς >κκλησ$ες τTν lγ$ων, 
h γυναXκες σας εiς τ<ς >κκλησ$ες nς σιωπEσ
υν. ∆ν >πι- ▲



IEPA O¢O™ = H§I™ - ¶IEPA - A§TI™

X?ρτης τ8ς
«QIερiς QOδ0G» τSν

sλλαν0δικSν τ8ς
TρRα=ας :Hλιδας.



MH πιθαν� θ�ση τGς π
λ$Dνης Λετρ$ν
ι qταν κ
ντA στA Bυτινα$ικα κα< τFν MAγι9ν-
νη, Oπ
υ κα< τF M
ναστEρι τGς Παναγ$ας (κα< f σηµεριν� ΣD
λ� MAγι
γραφ$ας). MH
"πCσταση τGς θ�σης α_τGς τTν Λετρ$νων "πF τ�ν �Aλτιν "ντιστ
ιDεX µ τA 120 στ9-
δια (22.254 µ.), π
I "ναφ�ρει B Παυσαν$ας. �Aντιθ�τως f Wλλη "ναφερCµενη "πC-
σταση τTν 180 σταδ$ων (33,381 µ.) µ�Dρι τ�ν �Hλιδα πρ
φανTς gρ$στηκε "πF λ9θ
ς
τ
� περιηγητ� � "πF τ
Iς µεταγεν�στερ
υς "ντιγραφεXς. MH πραγµατικ� "πCσταση
τTν Λετρ$νων "πF τ�ν �Hλιδα στ�ν ε_θε$α εZναι 125 στ9δια (23.181,25 µ.). �Eτσι HD
υ-
µε συν
λικ� "πCσταση 120 + 125 = 245 στ9δια (45.435,25 µ.) "ντ< τGς "ναφερCµενης
τTν 300 σταδ$ων (55.635 µ.), π
I "ντιστ
ιDεX περ$π
υ µ’ >κε$νη τGς "κρQρειας (� τTν
συνCρων), δηλ. �Aλτις - Λ9σι
ν - �Eφ8ρα - Π8λ
ς - �Hλις.

T�ν πεδιν� α_τ� διαδρ
µ� "πF τ�ν �Aλτιν πρFς τ�ν �Hλιδα � "ντ$στρ
φα B πε-
ριηγητ�ς Παυσαν$ας τ�ν Nν
µ9?ει «MIερAν MOδFν» (V, 25, 7-8):

«T& πρ� τ!Yτ!υ δ_ Uκειτ! 3π- τ=ς Pδ!" τ�7 π?ρατι, � Dγει µ_ν 3S xHλιδ!ς 3ς �Oλυ-
µπ*αν, καλεIται δ_ ;Iερ9.»
[Πρ<ν qταν στF τ�ρµα τGς Bδ
� π
I BδηγεX "πF τ�ν �Hλιν στ�ν �Oλυµπ$α κα<
π
I Nν
µ9?εται MIερ9.]

ΣτFν πεδινF δρCµ
 � «MIερA MOδF» PρισκCταν κα< f πηγ� «Πι�ρα». T$ γινCταν >κεX
µVς τF "ναφ�ρει B Παυσαν$ας:

«...TA Hργα π
I "νατ$θενται ε[τε στ<ς δεκα� γυναXκες ε[τε στ
Iς �Hλε$
υς
\λλαν
δ$κες, δν τA >κτελ
�ν, πρ
τ
� νA καθαρθ
�ν µ κρ�ας D
$ρ
υ κατ9λ-
ληλ
 γιA καθαρµF κα< µ νερC. MO καθαρµCς τ
υς γ$νεται στ�ν πηγ� Πι�ρα.
Mπ
ρεX νA π9^η κανε<ς στ�ν πηγ� Πι�ρα, πα$ρν
ντας τFν πεδινF δρCµ
, "πF

=H κNθαρση µ3 κρ�ας .!7ρ!υ καQ νερB
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τρ�πεται σ α_τς νA Bµιλ
�ν, "λλA νA =π
τ9σσωνται, καθyς κα< B (MωσαϊκFς) νCµ
ς λ�γει.]
«35 εX δ? τι µαθεIν θ?λ!υσιν, 3ν !`κ�ω τ!'ς Xδ*!υς Dνδρας 3περωτ9τωσαν· αXσ2ρ�ν γ9ρ 3στι γυ-

ναιS-ν 3ν 3κκλησ*Oα λαλεIν.» [�EAν δ θ�λ
υν νA µ9θ
υν κ9τι, νA >ρωτ
�ν στF σπ$τι τ
Iς Wνδρες
τ
υς. EZναι αiσDρF 
h γυναXκες νA Bµιλ
�ν στ�ν >κκλησ$α.]

«22 A� γυναIκες τ!Iς Xδ*!ις �νδρ9σιν 8π!τ9σσεσθε tς τ�7 Kυρ*�ω.» [Oh γυναXκες νA =π
τ9σ-
σεσθε στ
Iς Wνδρες σας, Oπως εiς τFν K8ρι
.]

«23 Vτι P �ν4ρ 3στι κεφαλ1 τ=ς γυναικ�ς, tς κα- P Xριστ�ς κεφαλ1 τ=ς 3κκλησ*ας, κα- α^τ�ς
3στι σωτ1ρ τ!" σCµατ!ς.» [Kαθ’ Oτι B Wνδρας εZναι κεφαλ� τGς γυνα$κας, Oπως κα< B XριστFς
κεφαλ� τGς �Eκκλησ$ας κα< α_τFς εZναι σωτEρας τ
� σQµατ
ς.]

«24 �λλ’ �σπερ 6 3κκλησ*α 8π!τ9σσεται τ�7 Xριστ�7, !�τω κα- α� γυναIκες τ!Iς Xδ*!ις �νδρ9-
σιν 3ν παντ-». [�AλλA Oπως f �Eκκλησ$α =π
τ9σσεται στFν XριστC, Hτσι κα< 
h γυναXκες (νA =π
-
τ9σσωνται) στ
Iς Wνδρες τ
υς σ Oλα.]

«18 A� γυναIκες 8π!τ9σσεσθε τ!-ς �νδρ9σιν, tς �ν4κειν 3ν Kυρ*�ω.» [Oh γυναXκες νA =π
-

Στ7.. 18-25, δ´ 1. T@ καθ-κ!ντα τ�ν συIaγων, γ!ν�ων καQ τ�κνων

Στι.. 22-23. ,Aµ!ιLα?α καθ-κ!ντα τ�ν .ριστιαν�ν συIaγων

▲



τ�ν �Oλυµπ$α πρFς τ�ν �Hλιν».

T$ qταν f κρEνη Πι�ρα, Oπ
υ καθ^Eρ
ντ
 
h 16 γυναXκες π
I συµµετεXDαν στ�ν
Nργ9νωση τTν "γQνων;

rAν πρ
σπαθEσ
υµε νA \ρµηνε8σωµε τ� λ��η σ8µφωνα µ τF PιPλ$
 τ
� H.Λ. Tσα-
τσCµ
ιρ
υ «MIστ
ρ$α Γεν�σεως τGς MEλληνικGς ΓλQσσας», >κδ. «∆αυλFς» 1991, HD
υ-
µε:

Π = Π-ηγE, Π-ν
� (= κ$νησις), ΠCρ
ς...
I = �I-θ8νει (BδηγεX, κατευθ8νει)...
E = �E-λα8νει (= BδηγεX), �E��-ρDεται...
P = MP-
� (= κ$νησις)...
A = �A-θρ
ισις, �A-νθρωπ
ς, �A-ρDE...

�Aπ
κωδικ
π
ιηµ�νη λ
ιπFν f λ��η «Πι?ρα» σηµα$νει:
• MH πηγE, τF π�ρασµα, π
I BδηγεX κα< κατευθ8νει τ�ν κ$νησι (τ� �
�) τGς "νθρQ-

πινης συν9θρ
ισης, δηλ. τGς �OλυµπιακGς Π
µπGς.
M λ$γα λCγια f πηγ� Π$ερα, π
I PρισκCταν στF δρCµ
 "πF τ�ν πρωτε8
υσα �Hλι-

δα πρFς τ�ν �Aλτιν (�Oλυµπ$α), gδηγ
�σε τ� συν9θρ
ιση, τ� λα
θ9λασσα, τ�ν �Oλυ-
µπιακ� Π
µπE µετA τFν καθαρµF στ�ν τ�λεση τTν "γQνων.

Θ. A. @Aνδρ0υτσEπ0υλ0ς
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τ9σσεσθε στ
Iς Wνδρες σας, σAν νA "νEκετε στFν K8ρι
.]

«11. Γυν1 3ν 6συ2*Oα µανθαν?τω 3ν π9σbη 8π!ταγb=.» [MH γυνα$κα wσυDα (σιωπηλA) νA µαθα$ν̂η
κα< µ πλEρη =π
ταγE.]

«12. γυναικ- δ_ διδ9σκειν !^κ 3πιτρ?πω, !^δ_ α^θεντεIν �νδρ�ς, �λλ’ εaναι 3ν 6συ2*Oα» [Στ�ν
γυναXκα δν >πιτρ�πω νA διδ9σκ^η, 
4τε νA >�
υσι9?^η τFν Wνδρα, "λλA νA εZναι wσυDη.]

«13. �Aδ&µ γ&ρ πρ7τ!ς 3πλ9σθη, εaτα E�α·» [∆ιCτι B MAδAµ πρTτ
ς >πλ9σθη κα< Hπειτα f E4α.]
«14. κα- �Aδ&µ !^κ \πατ4θη, 6 δ_ γυν1 �πατηθεIσα 3ν παρα@9σει γ?γ!νε·» [Kα< B �AδAµ δν

>�ηπατEθη, f δ γυνα$κα >�ηπατEθη κα< θεωρεXται Oτι ε=ρ$σκεται σ παρ9Pαση.]
«15 σωθ4σεται δ_ δι& τ=ς τεκν!γ!ν*ας, 3&ν µε*νωσιν 3ν π*στει κα- �γ9πbη κα- kγιασµ�7 µετ&

σωφρ!σYνης.» [ΘA σωθ^G δ διA τGς τεκν
γ
ν$ας, >Aν µε$ν
υν στ�ν π$στη, στ�ν "γ9πη κα< στFν
lγιασµF µ σωφρ
σ8νη.]

ΓιA τ�ν "ντιγραφ�
NικEλα0ς Γ. Tσ=τσ0ς

NαυπηγFς EMΠ

Στ7.. 11-15. N@ µ+ bµιλ!Kν εFς τ@ς δηµ!σ7ας συνανθρ!7σεις

[Γι� τ� �Hρα�α, τ�ς �Oλυµπιακ�ς �Aγ�νες τ�ν γυναικ�ν τ�ς �Aρ�α�-
ας �Eλλ!δς, #λ$πε «�Hρα�α, 	
 �γνωστες �Oλυµπι�δες γυναικ�ν»,
στ&ν «∆αυλ)», τε+�ς 148, �Aπρ�λις 1994.]



@Aστυν0µικ# φιλανθρωπ=α
M& τ* κ9νει τ?λ!ς π9ντων α^τ�ς P δικ�ς µ!υ στ1ν K?ρκυρα; xE2ει @αλθ=

ν& µ!" κλε*σbη τ� µαγα<*; ΠC, πC! T* κ9ν!υµε τCρα; Π7ς ν& κ!υκ!υλCσω
α^τ1ν τ1ν γκ9φα; �Hταν, @λ?πεις, µπρ!στ& κα- !� τηλε!πτικ_ς κ9µερες, π!'
3ν*!τε µ!" διαφεYγ!υν κα- SετρυπCν!υν �π� κεI π!' δ_ν τ-ς U2ω σπε*ρει.
Πρ?πει ν& @ρ7 lναν ε�σ2ηµ! τρ�π!, γι& ν& δικαι!λ!γ4σω π7ς τ� «Xαµ�γε-
λ! τ!" Παιδι!"» Uγινε «nδυρµ�ς τ!" παιδι!"» στ� nρφαν!τρ!φεI! πρ-ν �π�
λ*γ! καιρ�. �Eπειδ4, 3&ν @γ9λω κ9π!ι!υς κα- π!"ν kπλW κα- Sερ& Vτι διεκ-
δικεI 6 µητρ�π!λη τ� 27ρ!, γι& ν& α^S4σbη τ& @ακ!Yφια, µWλλ!ν θ& πρ!κα-
λ?σbη �ρνητικ_ς 3ντυπCσεις. Θ& σκεφτ7 κ9τι πι� µυθιστ!ρηµατικ�. xE, στ�
ψ?µα εaµαι«µαν!Yλα καµ?νη». xEτσι συντηρ!"µαι 3δ7 κα- ε`κ!σι αX7νες.

Λ!ιπ�ν θ& π7 Vτι τ& παιδι& Uκαναν 3κεI µ?σα τελετ_ς σαταν!λατρ*ας κα-
Vτι P Γιανν�π!υλ!ς εaναι πρωθιερ?ας τ!" Mπαθ!µ?τ. Xµ! xO2ι. A^τ1ν τ1ν κα-
ραµ?λλα τ1ν U2ω παραπιπιλ4σει κα- κ!ντεYει ν& λυCσbη. M?2ρι κα- τ!'ς �πα*-
σι!υς �ρ2α*!υς QEλληνες παρ!υσ*ασα tς τ?τ!ι!υς, 2ωρ-ς ν& U2!υν ΣατανW.
xA! Θ& π7 Vτι P συγκεκριµ?ν!ς 27ρ!ς 8π=ρSε 6συ2αστ4ρι! τ!" Pσ*!υ Bαρ-
σαν!υφ*!υ (@!4θει9 µας!), Vταν 3ρ2�ταν �π� τ1ν Uρηµ! γι& �λλαγ1 περι-
@9λλ!ντ!ς. xEτσι θ& τ�ν π9ρ!υµε δικαιωµατικ9. Θ& @9λω δυ� - τρ*α σα�νια
ν& θ9ψ!υν 3κεI καµµι& εXκ�να παλαιωµ?νη κα- κ9µπ!σα κ�κκαλα, τ& Pπ!Iα
Vλως τυ2α*ως θ& �νευρεθ!"ν �ργ�τερα. ∆!κιµασµ?ν! κ�λπ! κα- �λ9νθαστ!,
Xδια*τερα µ9λιστα Vταν πρ�κειται γι& 2Cρ!υς �ρ2α*ων να7ν. Kι eν παρ’ 3λπ*-
δα δ_ν πι9σbη, θ& τ� παρ!υσι9σω µ_ Uγγραφα tς δωρηθ_ν στ1ν �Eκκλησ*α �π�
κ9π!ια γερ!ντ!κ�ρη. TCρα, tς πρ�ς τ� 3πεισ�δι!, θ& π7 3ν �ν9γκbη Vτι !�
�στυν!µικ!*, π!' συν?λα@αν τ!'ς 8πεYθυν!υς τ!" συλλ�γ!υ, wταν θε�σταλ-
τ!ι Dγγελ!ι µεταµφιεσµ?ν!ι, π!' π=γαν ν& 3λευθερCσ!υν τ& παιδι& π!'
Uκλαιγαν λ�γ�ω τ=ς �π!µακρYνσεCς τ!υς �π� τ�ν δρ�µ! τ!υ Για2@?. Θ& π7
�κ�µα...

M& τ* ν& π7, π!' ν& µ!" πb= P παπWς στ’ α^τ- κι P δι9κ!ς στ� κεφ9λι; ∆!υ-
λεYω τ!'ς π9ντες, γι& ν& µπ!ρ7 ν& δ!υλεYω. EXδ9λλως π7ς ν& 3Sηγ4σω τ�
δυσθεCρητ! �ψ!ς τ=ς 3κκλησιαστικ=ς περι!υσ*ας. Π7ς ν& δικαι!λ!γ4σω
τ!'ς τρ�π!υς µ_ τ!'ς Pπ!*!υς �π!κτ4θηκαν τ�σα πλ!Yτη �π� τ1ν κ9στα τ7ν
kγ*ων 3πισκ�πων µας; Π7ς ν& π7 Vτι τ� κερ- π!' �ν9@!υν tρισµ?ν!ι µετα-
τρ?πεται σ_ @εν<*νη γι& Mερσεντ_ς κα- Kρ9υσλερ; Π7ς ν& δικαι!λ!γ4σω τ-ς
Pλ!στρ�γγυλες κ!ιλ9ρες κα- τ& µπι2λιµπιδWτα διαµ9ντια στ& Dµφια τ7ν
�νθρCπων τ!" Θε!"; Π7ς ν& 3ντ9Sω στ1 Xριστιανικ1 �Hθικ1 τ-ς �ρετ_ς τ=ς
«@!Yτας», τ=ς «µ9σας» κα- τ=ς «29ψας». Mεγ9λ!ς π!ν!κ?φαλ!ς, �δελφ!*
µ!υ. Kι 3ν�7 π9ω ν& τ& κ!υτσ!καταφ?ρω, συµ@α*ν!υν περιστατικ& σ&ν τ�
παρ�ν κα- µ!" τρα@!"ν τ1 µ9σκα �π� τ� πρ�σωπ!. E^τυ27ς συν4θως πρ!-
λα@α*νω κα- τ1ν Sαναφ!ρ9ω. �E&ν κ9π!ια στιγµ1 Vµως δ_ν πρ!λ9@ω, τ�τε
σ*γ!υρα θ& µε*νω δ*2ως πρ�σωπ!, �φ!" Vλ!ι !� «δ!υλεµ?ν!ι» θ& µ_ @!υτ4-
S!υν κα- θ& µ!" τ� σπ9σ!υν µ_ τ�

Σ?ρωθρ0ν

O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN



M τ�ν Nν
µασ$α LASER Dαρακτηρ$?
νται διεθνTς 
h
Nπτικς "κτXνες, π
I >πιδρ
�ν στFν Wνθρωπ
 κα< στA =λι-
κ9, κατA τFν [δι
 τρCπ
 π
I >πιδρ�V κα< τF συνηθισµ�ν

φTς, παρ
υσι9?
υν Oµως διαφ
ρετικ� "π
τελεσµατικC-
τητα στ<ς >πιδρ9σεις, γιατ< HD
υν �εDωριστς iδιCτητες,
π
I δν HDει καµµ$α Wλλη "κτιν
P
λ$α φυσικ� � τεDνη-
τE. Oh "κτXνες LASER εZναι "νθρQπιν
 δηµι
8ργηµα κα<
δν HD
υν "ναλ
γC τ
υς στ�ν φ8σι. M τ�ν Nν
µασ$α
LASER Dαρακτηρ$?
νται "κCµη κα< 
h "ντ$στ
ιDες συ-
σκευς π
I τ<ς παρ9γ
υν. Oh φωτεινς πηγς LASER εZναι
PασικA διαφ
ρετικς "πF τ<ς κλασικς πηγ�ς, τCσ
ν �ς
πρFς τ�ν "κτιν
P
λ$α π
I >κπ�µπ
υν Oσ
 κα< �ς πρFς τF
µηDανισµF α_τGς τGς >κπ
µπGς. Παρ9γ
υν φTς µ >�αι-
ρετικ� λαµπρCτητα, µ
ν
DρωστικCτητα, κατευθυντικC-
τητα κα< µ συµπυκνωµ�νη κα< iσDυρ� Hντασι, π
I α_�9-
νει µ τ� Dρησιµ
π
$ησι συγκεντρωτικTν φακTν.

=H «αFγQς» τ!K ∆ιBς καQ R Λα7ηIερ

H TEXNOΛOΓIA TΩN ΘEΩN (L´)
AFγ7δα - Laser, φλ!γ!L(λα - 1κτιδ!L(λα,

«1φNνεια» - Stealth, κηρaκει!ν - DNA
OMHPIKEΣ ΠEPIΓPAΦEΣ KAI ΣYΓXPONA OΠΛA

kOπως >γρ9ψαµε στF πρ
ηγ
8µεν
 τε�D
ς τ
� «∆αυλ
�», µ�Dρι
πρ<ν "πF µερικA DρCνια εZDε κ9π
ια λ
γικ� f "πCρριψις τTν
παναρDα$ων \λληνικTν µ8θων gς παραµυθιTν: Πρ<ν "πF pνα
σDεδFν αiTνα WρDισαν 
h πρ
σπ9θειες γιA τ�ν κατασκευ� τTν
πρQτων "ερ
σκαφTν· δν =πGρDαν ταD8πλ
α σκ9φη· πρ<ν "πF
πενGντα DρCνια δν =πGρDαν λα$η?ερς· πρ<ν "πF >λ9Dιστα DρC-
νια δν εZDε "π
κωδικ
π
ιηθG τF DNA. �Eφ’ Oσ
ν δν =πGρDαν
"ερ
σκ9φη, τCτε τA �ρµατα τTν θεTν στ�ν «�Iλι9δα», π
I "νε-
P
κατ�Pαιναν στFν 
_ρανC, >�ελαµP9ν
ντ
 gς "π
κυEµατα τGς
φαντασ$ας τ
� π
ιητ
�. ΣEµερα Oµως µ τ� ραγδα$α τεDν
λ
-
γικ� >��λι�ι, ε[µαστε σ θ�ση νA κ9ν
υµε τA πρTτα δειλA PEµατα
γιA τ�ν κατανCησι τGς =ψηλGς τεDν
λ
γ$ας >κε$νης τGς µα-
κρυνGς "λλA κα< DρυσGς γιA τ�ν "νθρωπCτητα >π
DGς, f Bπ
$α
καθαρA κα< µ σαφEνεια περιγρ9φεται στA MOµηρικA Hπη.

Συσκευ# καN Tκτ/να LASER.



MO kOµηρ
ς σ π
λλA σηµεXα τ
� Hπ
υς Nν
µ9?ει τFν ∆$α «αXγ*!2!ν», δηλαδ� α_τFν π
I φ�ρει
τ�ν αXγ*δα (π.D. �Iλ. E 115, E 635, Z 420, H 60 κ.τ.λ.). Π
λλς "πCπειρες HD
υν γ$νει "πF δι9φ
-
ρ
υς µελετητς γιA τ�ν \ρµηνε$α τTν µ8θων γιA τ�ν α$γ$δα. �Aρκετ
< συµφων
�ν Oτι πρCκειται
γιA συµP
λισµF µετεωρ
λ
γικTν φαιν
µ�νων (κεραυνTν κ.τ.λ.) � γιA "Cριστη παρ9στασι τGς
"καταν$κητης δυν9µεως τ
� πατ�ρα τTν θεTν κα< τTν "νθρQπων. M$α τεDνικ� πρ
σ�γγισις
Oµως µ τA δεδ
µ�να τGς τεDν
λ
γ$ας τGς σ8γDρ
νης >π
DGς µπ
ρεX νA BδηγEσ̂η σ τελε$ως δια-
φ
ρετικA συµπερ9σµατα.

T�ν αiγ$δα τ
� ∆ιFς Dειρ$?
νται τCσ
ν B �AπCλλων («�Iλι9ς» O 318, O 361 κα< Ω 20) Oσ
ν κα< f
�AθηνV (�Iλ. E 736, Σ 204, Φ 400). M P9σι τA "ναγραφCµενα στF BµηρικF κε$µεν
 µπ
ρ
�µε νA �ε-
Dωρ$σ
υµε δ8
 εiδTν αiγ$δες. kEνα εZδ
ς qταν φ
ρητ� γ�ρ
 "πF τ
Iς �µ
υς. T�τ
ια περιγρ9φεται
Oτι >φCρεσε f θεA �AθηνV στF E 736. kEνα Wλλ
 Oµως εZδ
ς αiγ$δ
ς, π
I κατεσκε8ασε γιA τFν ∆$α B
kHφαιστ
ς (�Iλ. O 309), δν φ
ριCταν, "λλA >κρατεXτ
. ΣτF O 308 τ�ν κρατ9ει B �AπCλλων, κι B kOµη-
ρ
ς τ�ν περιγρ9φει σAν «φ
Pερ�» κα< «περ$λαµπρη». ΣτF Φ 401 τ� Dαρακτηρ$?ει gς «φρικτ1» (σµερ-
δαλBην). «Π4γαινε δ_ µπρ!στ& P �Aπ�λλων κρατCντας τ1ν π!λYτιµη αXγ*δα, γκρ?µι<ε π!λ' ε�κ!λα
τ� τεI2!ς τ7ν �A2αι7ν» (�Iλ. O 360). MH αiγ$δα α_τ� \π
µ�νως >κρατεXτ
, qταν φ
PερE, περ$λαµπρη,
φρικτE κι >Dρησιµ
π
ιεXτ
 γιA π
λεµικ
Iς σκ
π
8ς.

MH καταπληκτικQτερη περιγραφE Oµως γ$νεται στF P 593-596: «Kα- τ�τε P υ��ς τ!" Kρ�ν!υ 3π=ρε
τ1ν θυσανωτ1 αXγ*δα, τ1ν �κτιδ!@�λ! (µαρµαρBην) κα- τ1ν xIδη µ_ νεφ?λες κατεκ9λυψε κι �φ!"
Dστραψε π!λ' κα- @ρ�ντησε µεγ9λως, τ1ν 3τ*ναSε· ν*κη Uδινε στ!'ς Tρ7ες κι Uτρεψε σ_ φυγ1 τ!'ς
�A2αι!Yς». Σ’ α_τF π
I θA σταθ
�µε >δT εZναι Oτι f αiγ$δα >κτFς "πF π
λεµικ� κα< τρ
µερ� qταν
κα< "κτιδ
PCλ
ς (µαρµαρBη)! ∆ηλαδ� "κτιν
P
λ
�σε, >πετ
�σε "κτXνες! MH λ��ις µαρµαρBη πρ
�ρ-
Dεται "πF τF ρGµα µαρµα*ρω, "π’ Oπ
υ κα< τF µ9ρµαρ!ν, γιατ< λ9µπει, "κτιν
P
λεX καθyς γιA τFν
[δι
 λCγ
 Hτσι Nν
µ9?εται κα< τF πρωινF σ Wλλες γλTσσες (morning "γγλικ9, morgen γερµανικA
κ.τ.λ.).

�EδT πρ�πει νA γ$ν^η µ$α διευκρ$νησι. ΣτF M
υσεX
 τ
� Bερ
λ$ν
υ =π9ρDει pνα "ν9γλυφ
 "πF τ�ν

∆ΑΥΛ-Σ/236-237, A4γ. - Σεπτ. 200115208

Φλ0γ0OEλ0 _πλ0 Tπ5 TρRα/0 Tν?γλυφ0 µK θBµα τ#ν Tιταν0µαR=α. @Eκπλη-
κτικE, TλλF kRι LASER.



Π�ργαµ
 («∆αυλCς», τε�D
ς 175), στF Bπ
X
 "πεικ
ν$?εται pνα φλ
γ
PCλ
 Oπλ
 "πF µ$α παρ9στα-
σι τGς Tιταν
µαD$ας. ΠρCκειται γιA σωλGνα µ συγκρατητικ
Iς δακτυλ$
υς, π
I Pγ9?ει φλCγες. Πα-
ρατ$θεται f εiκCνα τ
�  Oπλ
υ α_τ
�, πρ
κειµ�ν
υ νA γ$ν^η δι9κρισις "πF τ�ν αiγ$δα π
I περιγρ9-
φει B kOµηρ
ς. TF Oπλ
 α_τF εZναι φλ
γ
PCλ
. MO kOµηρ
ς εZναι "π
λ8τως σαφEς. ∆ν "ναφ�ρεται
σ φλCγες � π�ρ. MH αiγ$δα εZναι "κτιν
PCλ
ς. �Eκπ�µπει "κτXνες. rAν µVς διευκρ$νι?ε κι Oτι 
h "κτXνες
πρ
EρD
ντ
 "πF διηγερµ�νη >κπ
µπE, τCτε θA ε[Dαµε τFν τ�λει
 BρισµF \νFς π
λεµικ
� LASER!

MH περιγραφ� τGς αiγ$δ
ς φα$νεται νA Bµ
ι9?^η µ gρισµ�να "γαλµατ$δια τ
� ∆ιFς π
I =π9ρD
υν
σ δι9φ
ρα µ
υσεXα. rAς σταθ
�µε σ’ α_τF τTν εiκCνων π
I δηµ
σιε8
νται >δT. E=ρ$σκεται στ�ν
�AθEνα, στF �EθνικF �AρDαι
λ
γικF M
υσεX
 κα< παριστ9νει τFν ∆$α νA \τ
ιµ9?ηται νA πετ9�^η κ9-
τι. Παρατηρ
�µε Oτι B ZεIς δν φ�ρει καν�να Hνδυµα, συνεπTς B καλλιτ�Dνης, π
I κατεσκε8ασε τF
"γαλµατ$δι
, Sθελε νA >πικεντρQσ^η τ�ν πρ
σ
DE µας σ’ α_τF π
I κρατ9ει B θεCς.

ΠρCκειται πρ
φανTς γιA κ9π
ι
 Oπλ
, π
I εZDε στ�ν κατ
DE τ
υ B Zε8ς, τF Bπ
X
 φα$νεται νA πρ
-
σεγγ$?^η περισσCτερ
 στ�ν περιγραφ� τ
� MOµEρ
υ κι α_τF γιατ< B π
ιητ�ς πρ
σδι
ρ$?ει Oτι f αiγ$-
δα qταν θυσανωτ1 (θυσσανEεσσα) (�Iλ. P 593), µ φ
�ντες δηλαδE. EZναι δ8σκ
λ
 νA >κτιµηθ^G B ρC-
λ
ς τTν θυσ9νων – γιA τ�ν "παγωγ� [σως τGς θερµCτητ
ς – "λλA τF Oπλ
 τ
� ∆ιFς κα< στ<ς Wλλες
εiκCνες φα$νεται νA HD^η θυσ9ν
υς.

EZναι "π$θαν
 νA HD^η φαντασθG Wνθρωπ
ς πρ<ν "πF τρεXς Dιλι9δες DρCνια Oπλα π
I >κπ�µπ
υν
"κτXνες. ΘA µπ
ρ
�σε νA φαντασθ^G φλCγες [σως, "λλA γιA π
ιC λCγ
 "κτXνες; �Aνε�9ρτητα π9ντως
"πF τF nν f αiγ$δα τ
� ∆ιFς qταν α_τ� π
I φα$νεται στ<ς φωτ
γραφ$ες � `Dι, σ8µφωνα µ τA τε-
Dν
λ
γικA δεδ
µ�να τGς σηµερινGς >π
DGς Bµ
ι9?ει µ LASER. MO π
ιητ�ς στF σηµεX
 α_τF τGς �Iλι9-
δ
ς µVς δ$δει µιA σηµαντικCτερη λεπτ
µ�ρεια γιA τFν π
λεµικF >�
πλισµF τGς µακρυνGς >κε$νης
XρυσGς �Eπ
DGς.

MH τεDν
λ
γ$α Stealth, π
I WρDισε νA "ναπτ8σσεται π
λI πρCσφατα, HDει >πιτρ�ψει σ π
λεµικA
"ερ
σκ9φη νA γ$νωνται «"Cρατα». Oh πρTτες πρ
σπ9θειες εZDαν �εκινEσει τ�ν δεκαετ$α τ
� ’70,
Oταν gρισµ�νες "ερ
διαστηµικς \ταιρεXες τTν H.Π.A. WρDισαν νA πειραµατ$?ωνται µ διαφ
ρετι-
κ
Iς τεDν
λ
γικ
Iς σDεδιασµ
Iς, �στε νA κατασκευ9σ
υν "ερ
σκ9φη π
I θA ��φευγαν "πF τA
radars κα< τA "µυντικA συστEµατα Pληµ9των >δ9φ
υς - "�ρ
ς.

=H «1φNνεια» τ�ν θε�ν καQ R τε.ν!λ!γ7α «Stealth»
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ΣτF >δ9φι
 E 23 τGς �Iλι9δ
ς «P QHφαιστ!ς τ�ν πρ!φYλαSε (τFν �IδαX
), τ�ν Uσ�ωσε, �φ!" τ�ν κ9-
λυψε µ_ σκ�τ!ς». ΣτF E 344 «τ�ν Uσ�ωσε P Φ!I@!ς �Aπ�λλων (τFν Aiνε$α) µ_ σκ!τειν� σYννεφ!», >νeT
στF E 507 B �Aρης «περι?@αλε τ� πεδ*!ν τ=ς µ92ης µ_ νYκτα». MO π
ιητ�ς µVς δ$νει τ�ν πληρ
φ
ρ$α,
Oτι 
h θε
< (`Dι 
h θνητ
$) εZDαν τ� δυνατCτητα νA κ9ν
υν πρ9γµατα "Cρατα, καλ8πτ
ντ9ς τα µ
σκCτ
ς. MH περιγραφ� P�Pαια εZναι λιτE, Oπως π9ντα Oταν γ$νεται "ναφ
ρA σ θε
Iς, Dωρ<ς καµµ$α
παρ
µ
$ωσι � π
ιητικ� =περP
λE.

ΣτF E 845 �εκαθαρ$?
υν λ$γ
 καλ8τερα τA πρ9γµατα, διCτι γ$νεται λCγ
ς γιA τFν "παιτ
8µεν
 >�
-
πλισµC: «6 δ_ �AθηνW φ�ρεσε τ1ν περικεφαλα*α τ!" xAιδ!υ (�eAδ
υ), γι& ν& µ1ν τ1ν δb= P δυνατ�ς
xAρης». (�Aιδης � �eAδης = "Cρατ
ς: " στερητικFν + �$?α Fιδ - XδεIν τ
� BρT, Oπ
υ F τF δ$γαµµα,
π
I δν =πGρDε στF �AττικF "λφ9Pητ
, "λλA στF XαλκιδικF κι "πF >κεX στF ΛατινικC).

Φ
ρQντας τ�ν περικεφαλα$α f θεA λ
ιπCν µπ
ρ
�σε νA γ$ν^η "Cρατη. rAν κα< θε9, δν Hκανε θα8-
µατα, εZDε "ν9γκη >�
πλισµ
�, γιA νA γ$ν^η "Cρατη. ΠερισσCτερες πληρ
φ
ρ$ες γιA τ�ν περικεφα-
λα$α =π9ρD
υν στ� «BιPλι
θEκη» τ
� �Aπ
λλCδωρ
υ, Oπ
υ "ναφ�ρεται Oτι 
h K8κλωπες δQρισαν
εiς τFν Πλ
8τωνα τ�ν περικεφαλα$α (PιPλ$
ν 1
ν, παρ. 6 κα< 7), τ�ν Bπ
$α δν >Dρησιµ
π
ι
�σε µC-
ν
ν B [δι
ς, "λλA τ�ν >δ9νει?ε κα< σ Wλλ
υς. Πλ!Yτων εZναι τF ̀ ν
µα π
I "ντικατ�στησε τF «�eAδης»
κατA τ�ν κλασικ� >π
DE. �EκτFς "πF τ�ν �AθηνV, τ�ν εZDε φ
ρ�σει κι B MEρµGς, πρ
κειµ�ν
υ νA φ
-
νε8σ̂η τFν γ$γαντα MIππCλυτ
 (�Aπ
λλCδ., PιPλ. 1
ν, 38). XρGσι τGς περικεφαλα$ας εZDε κ9νει κι B Περ-

∆ΑΥΛ-Σ/236-237, A4γ. - Σεπτ. 200115210

:Aλλ0 R?λκιν0 Tγαλµατ=δι0 τ0G ∆ι5ς.
(@AρRαι0λ0γικ5ν M0υσε/0ν ∆ρ?µας.)

QO Zε\ς Tπ5 Tγγει0γραφ=α.
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σε8ς, Oταν >φCνευσε τ�ν M�δ
υσα. MO MHσ$
δ
ς περιγρ9φει τ�ν περικεφαλα$α «µαYρη, σ&ν τ� φρι-
κτ� σκ!τ9δι τ=ς νYκτας» («�Aσπ<ς MHρακλ�
υς», 227).

kEνα σTµα τF Pλ�π
υµε π.D. κCκκιν
, διCτι "πF τ<ς "κτXνες τ
� Bρατ
� φ9σµατ
ς π
I πρ
σπ$-
πτ
υν σ α_τC, τ<ς "π
ρρ
φ�V Oλες >κτFς "πF τ<ς κCκκινες, 
h Bπ
Xες "νακλTνται >π9νω τ
υ κι "κ
-
λ
8θως πρ
σπ$πτ
υν στFν NφθαλµC µας. kEνα κ$τριν
 σTµα "π
ρρ
φ�V Oλες τ<ς "κτXνες >κτFς "πF
τ<ς κ$τρινες, τ<ς Bπ
Xες "νακλ�V. kEνα Wσπρ
 δν "π
ρρ
φ�V καµµ$α, "λλA τ<ς "νακλ�V Oλες, >νeT pνα
µα�ρ
 σTµα "π
ρρ
φ�V Oλες τ<ς "κτXνες κα< δν "νακλ�V καµµ$α.

MH >κτ$µησι, Oτι f τεDν
λ
γ$α τGς «περικεφαλα$ας» τ
� θε
� εZναι "ν9λ
γη τGς σηµερινGς τεDν
-
λ
γ$ας Stealth, Pασ$?εται στF Oτι κα< στ<ς δ8
 περιπτQσεις φα$νεται νA γ$νεται πρ
σπ9θεια "π
ρ-
ρ
φEσεως κα< µ� "νακλ9σεως "κτ$νων, διαφ
ρετικTν P�Pαια σηµε$ων τ
� φ9σµατ
ς. EZναι φανε-
ρCν Oτι "πF τ�ν τεDν
λ
γ$α Stealth, γιA νA φτ9σ
υµε στ�ν τεDν
λ
γ$α τGς «περικεφαλα$ας», HD
υµε
π
λI δρCµ
 "κCµη νA διαν8σ
υµε.

ΣτF >δ9φι
ν Σ 369-371 τGς �Iλι9δ
ς B kOµηρ
ς µVς πληρ
φ
ρεX Oτι B θεFς kHφαιστ
ς κατ
ικ
�σε
κι α_τFς στFν �Oλυµπ
, σ δCµ
 γεµ9τ
 "πF "στ�ρια, Wφθαρτ
, π9ρα π
λI gραX
 µετα�I τTν "θα-
ν9των κα< D9λκιν
, τFν Bπ
X
ν B [δι
ς B θεFς εZDε κατασκευ9σει.

kEως >δT τ$π
τε δν φα$νεται παρ9�εν
. ΣτFν kHφαιστ
, π
I >κCµπα?ε γιA τ� δ8ναµ$ τ
υ (�Iλ. Y
36) κα< καν�νας "πF τ
Iς θε
Iς δν µπ
ρ
�σε νA τ
� "ντιταDθ̂G (�Iλ. Φ 357), "πεδ$δ
ντ
 
h κατασκευς
τ
� τεDνικ
� >�
πλισµ
� κα< τTν δωµ9των Oλων τTν θεTν (�Iλ. A 607). �AναµενCµεν
ν \π
µ�νως qτ

Oτι θA εZDε κατασκευ9σει κα< τF δικC τ
υ δωµ9τι
, τF Bπ
X
 θA εZDε πρ
σ��ει "κCµα περισσCτερ
ν,
BπCτε θA qτ
 π
λI gραX
. �AναµενCµεν
ν >π$σης σ8µφωνα µ τA "ναφερθ�ντα σ πρ
ηγ
8µενα κε-
φ9λαια qτ
 τF Oτι τF δωµ9τι
 qταν κι α_τF D9λκιν
 κα< ε=ρ$σκετ
 στFν �Oλυµπ
, Oπ
υ ("φ
� qταν
στFν 
_ρανF) εZDε π
λλA "στ�ρια.

A_τF π
I µVς >κπλEσσει εZναι, Oτι "µ�σως µετ9 "ναφ�ρεται Oτι B θεFς «κατεσκεYα<ε ε`κ!σι τρ*-
π!δες, γι& ν& στ?κωνται στ�ν τ!I2! τ!" δCµατ!ς κα- 2ρυσ!'ς τρ!2!'ς U@α<ε κ9τω �π� τ�ν καθ?να,
�στε α^τ�µατ!ι ν& κιν!"νται στ-ς θεϊκ_ς συγκεντρCσεις κα- π9λιν ν& 3πιστρ?φ!υν θαυµαστ!- στ1ν
3µφ9νισι» (�Iλ. Σ 373-377).

�AλλA δν εZναι µCν
ν α_τC. ΠιF κ9τω "κCµα, στ�ν [δια �αψeωδ$α, "ναφ�ρεται Oτι: «Π=γε δ_ στ& φυ-
σερ9. A^τ& τ& Uστρεψε στ1 φωτι& κα- τF διBταXε νF Yργ?]ωνται. T& δ_ φυσερ9, ε`κ!σι συν!λικ9, φυ-
σ!"σαν στ& 2ωνευτ4ρια, �φ!" U@γα<αν κ9θε ε`δ!υς �τµ!'ς µ_ σφ!δρ�τητα,Dλλ!τε καθzς @ι9<!νταν
ν& τ�ν παραστ?κ!υν, Dλλ!τε π9λιν, _πως g ZHφαιστ0ς |θελε κα- τ� Uργ! ν& τελειCνbη» (�Iλ. Σ. 468-473).

Oh >κπλE�εις Oµως δν σταµατ
�ν >δT: Σ BλCκληρη τ�ν Σ �αψeωδ$α ε=ρ$σκ
υµε π
λλς πληρ
-
φ
ρ$ες γιA τFν συγκεκριµ�ν
 θεC. «Π*σω δ_ �π� τ�ν κYρι� τ!υς Uτρε2αν 2ρυσ_ς 8πηρ?τριες Vµ!ιες µ_
<ωνταν_ς νε9νιδες. ;Yπ9ρ2ει δ_ σ’ α^τ_ς µυαλ� κα- φων1 κα- δYναµις κι �π`τ!'ς �θ9νατ!υς θε!'ς
Uµαθαν κ9θε Uργ!» (�Iλ. Σ 417-420).

A_τCµατ
ι τρ$π
δες µ τρ
D
Iς πVνε κι HρD
νται στ<ς θεϊκς συγκεντρQσεις. A_τCµατα φυσερA στA
>ργαστEρια π
I τA δι�τασσε B θεFς νA >ργ9?ωνται, `πως Sθελε κα< ρ
µπFτ µ µυαλC, φων� κα< δ8-
ναµη π
I µVς >πισηµα$νεται Oτι εZDαν πρ
γραµµατισθG (Hµαθαν κ9θε Hργ
) "πF τ
Iς θε
8ς! Oh πε-
ριγραφς εZναι, Oπως Oλες Oσες "ναφ�ρ
νται στ
Iς θε
Iς, λιτ�ς πλ�ν Oµως "κριPεXς κα< συγκεκρι-
µ�νες.

�Aνε�9ρτητα "πF τF µ πCση δυσπιστ$α "ντιµετωπ$?ει κ9π
ι
ς τA =π
στηρι?Cµενα στF παρCν
Wρθρ
 γιA τ� XρυσG �Eπ
DE, δν µπ
ρεX παρA νA συµφωνEσ̂η Oτι 
h περιγραφCµενες συσκευς
εZναι λ$αν πρ
ηγµ�νης τεDν
λ
γ$ας κα< "π
κλε$εται νA εZναι "π
κυEµατα τGς φαντασ$ας \νFς
"νθρQπ
υ, π
I H?ησε (κατA τ� συµPατικ� Dρ
ν
λCγηση) πρ<ν "πF 3.000 DρCνια.

MH τρ
φ� τGς "µPρ
σ$ας κα< τ
� ν�κταρ
ς πρωτ
εµφαν$σθηκε κατA τ� γ�ννησι τ
� ∆ιCς, τF Bπ
X


,AµLρ!σ7α - N�κταρ

Συσκευ3ς αeτ!µNτ!υ �λ�γ.!υ καQ ρ!µπBτ
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Hρρεε "πF τF κ�ρας τGς �Aµαλθε$ας. Σ8µφωνα µ τ�ν «�Oδ8σσεια» τA Wγρια περιστ�ρια (τρEρωνες
πελει9δες) Hφερναν τ�ν "µPρ
σ$α στFν ∆$α (�Oδ. M. 60-63). �AµPρ
σ$α κα< ν�κταρ qτ
 τF φαγητF τTν
θεTν, Oπως "ναφ�ρει B MHσ$
δ
ς (Θε
γ
ν$α 638-644) κι B Π$νδαρ
ς (P 9.63).

TF PασικF στ
ιDεX
 τGς διαφ
ρVς τGς τρ
φGς τTν θεTν "πF α_τ�ν τTν θνητTν εZναι, Oτι f τρ
φ�
τTν θεTν εZDε τ�ν iδιCτητα νA τ
Iς >�ασφαλ$?^η τ�ν "θανασ$α. kOπ
ι
ς "πF τ
Iς θε
Iς Hδινε ψε8τι-
κ
υς Oρκ
υς, κατεδικ9?ετ
 γιA pνα DρCν
 νA µ�ν τρ�φεται µ ν�κταρ κα< "µPρ
σ$α κα< τCτε >κ
$τε-
τ
 σ pνα στρTµα Dωρ<ς φων� κα< Dωρ<ς "ναπν
E, >νeT µ$α φ
Pερ� παρ9λυσι τ
� σκ�πα?ε τA µ�λη
τ
� σQµατCς τ
υ («Θε
γ
ν$α», 792-798)! ΣτA ΣDCλια στFν AiσD8λ
 (ΣDCλια στFν «Πρ
µηθ�α ∆ε-
σµQτη» 351 a.8) "ναφ�ρεται Oτι B ZεIς Hδωσε ν�κταρ στ
Iς K8κλωπες κα< στ
Iς MEκατCγDειρες, �στε
νA "π
κτEσ
υν δ8ναµι κα< νA τFν P
ηθEσ
υν στ�ν µ9Dη µ τ
Iς TιτVνες.

�Aναφ
ρς στ�ν "µPρ
σ$α κα< στF ν�κταρ, σDεδFν π9ντα µα?$, ε=ρ$σκ
µε κα< στA Hργα π
λλTν
Wλλων συγγραφ�ων (Πλ9των
ς, �Aπ
λλQνι
υ PCδι
υ, NCνν
υ, �AθEναι
υ κ.τ.λ.) µ διαφ
ρετικς
σηµασ$ες κα< µ9λιστα π
λλς φ
ρς "ντιφατικ�ς. TF α_τF παρατηρεXται κα< στFν kOµηρ
. �Aµ@ρ�-
σια Nν
µ9?
νται B �πν
ς κα< τA `νειρα (�Iλ. B 19 κα< B 57 "ντ$στ
ιDα), "λλA κα< f ν8κτα (�Iλ. B 57,
K. 41, K 142, Σ 268, Ω 363). K9θε τι π
I "νEκει στ
Iς θε
Iς � εZναι µ�ρ
ς τ
� σQµατCς τ
υς καλεXται
κα< α_τF �µ@ρ�σι!ν: τA µαλλιA (�Iλ. A 528 - 530), τA >νδ8µατα (�Iλ. � 175-179), τA φ
ρ�µατα (�Iλ. E
338 κα< Φ 507), τA π�διλα (�Iλ. Ω 340), τF Hλαι
ν π
I "λε$φ
ντ
 
h θε
$ (�Iλ. � 171, Ψ 186 κ.τ.λ.).

MH "µPρ
σ$α >Dρησιµ
π
ιεXτ
 κι gς καλλυντικC. MH θεA kHρα καθαρ$?ει τF δ�ρµα της µ "µPρ
-
σ$α (�Iλ. H 170-172), >νeT f θεA �AθηνV καθαρ$?ει µ "µPρ
σ$α τF πρCσωπ
 τGς ΠηνελCπης (�Oδ. Σ
192-193). MΩς "ντισηπτικF >π$σης: MH Θ�τις στ9?ει µ�σα στ� µ8τη, στF πτTµα τ
� ΠατρCκλ
υ, ν�κταρ
κα< "µPρ
σ$α, γιA νA διατηρηθ^G τF σTµα τ
υ Wθικτ
 (�Iλ. T 38-39). TF πτTµα τ
� ΣαρπηδCν
ς "λε$-
φεται µ "µPρ
σ$α, γιA νA πρ
φυλαDθ^G "πF τ� σGψι (�Iλ. Π 670).

Σ πρ
ηγ
8µεν
 κεφ9λαι
 >�ετ9σαµε Wλλη µ$α DρGσι τGς "µPρ
σ$ας, γιA "νεφ
διασµF τTν lρµ9-
των τTν θεTν, στ
Iς «sππ
υς» τTν Bπ
$ων >δ$δετ
 µετA τA τα�$δια "µPρ
σ$α (�Iλ. E 775-777, Θ 434-
436, N 35 και E 369-370). A_τ� πρ�πει νA qτ
 π
λI σηµαντικ� DρGσι, γιατ< "ναφ�ρεται κι "πF τFν
Πλ9τωνα στFν «ΦαXδρ
» (247 - 248), Oπ
υ >κτFς "πF "µPρ
σ$α >δ$δετ
 στ
Iς sππ
υς κα< ν�κταρ. ∆ν
παραλε$πεται P�Pαια νA "ναφ�ρεται κα< τF πρ
σωπικF π
I Hδιδε τ�ν "µPρ
σ$α, τF Bπ
X
 πρ�πει νA
qτ
 >�ειδικευµ�ν
 στFν "νεφ
διασµF τTν sππων, B ΣιµCεις κα< f �Iρις στFν kOµηρ
 (E 775-777 κα<
E 369-370 "ντ$στ
ιDα) κι B MHν$
D
ς στFν Πλ9τωνα.

TF ν�κταρ qταν =γρF σ8µφωνα µ τFν kOµηρ
 κα< στF A 595-598 τGς �Iλι9δ
ς τF >κερν
�σε f θεA
kHρα, >νeT στF ∆ 2-3 f kHPη. TF DρTµα τ
υ qτ
 >ρυθρCν, Oµ
ι
 µ τ
� >ρυθρ
� 
[ν
υ (�Iλ. T 38).
kOπως κα< f "µPρ
σ$α Hτσι κα< τF ν�κταρ συναντVται µ δι9φ
ρες σηµασ$ες π.D.: τA >νδ8µατα τTν
θεTν qσαν νεκτ9ρια (�Iλ. Σ 25), Oπως κα< τA φ
ρ�µατα (�Iλ. Γ 385). T�λ
ς σ8µφωνα µ τFν Πλ9τωνα
τF ν�κταρ qταν 
Zν
ς στFν κGπ
 τ
� ∆ιFς («ΣυµπCσι
ν», 203 b. 5), >νeT σ8µφωνα µ τFν E_ριπ$δη ν�-
κταρ φ8εται κα< στA �Hλ8σια πεδ$α κα< στ� γG τTν Φαι9κων.

EZναι µVλλ
ν π
λI δ8σκ
λ
 κα< παρακινδυνευµ�ν
 νA πρ
σπαθEσωµε περαιτ�ρω "ν9λυσι κα< πα-
ραλληλισµF µ τA σηµερινA >πιστηµ
νικA δεδ
µ�να τGς "κριP
�ς φ8σεως τGς "µPρ
σ$ας κα< τ
� ν�-
κταρ
ς. �E� Wλλ
υ 
h περιγραφς π
I Hφτασαν pως >µVς εZναι φτωDCτατες.

Π9ντως κα< σ’ α_τ� τ�ν περ$πτωσι HD
µε µ$α π9ρα π
λ8 σηµαντικ� πληρ
φ
ρ$α "πF τ� XρυσG
�Eπ
DE, σ8µφωνα µ τ�ν Bπ
$α 
h θε
< εZDαν "ν9γκη κι Hκαναν DρGσι \νFς "κCµα >πιστηµ
νι-
κ
� >πιτε8γµατ
ς, τGς "µPρ
σ$ας κα< τ
� ν�κταρ
ς.

TF κηρYκει!ν qταν τF κ8ρι
 HµPληµα τ
� MEρµ
�, τF Bπ
X
ν >σDηµατ$?ετ
 "πF λεπτ� �9Pδ
 δ9φ-
νης � >λιVς. Γ�ρ
 - γ�ρ
 περιτυλ$σσ
ντ
 δ8
 φ$δια, π
I τA κεφ9λια τ
υς συναντιTνταν "ντικρυστ9.
Λ$γ
 πιF >π9νω, στ�ν κ
ρυφ� τGς �9Pδ
υ, =πGρDαν δ8
 φτερ
�γες. MH Bµ
ιCτητ9 τ
υ µ τF HµPλη-
µα τ
� �Aσκληπι
� εZDε gς "π
τ�λεσµα τ�ν υh
θ�τησι τ
� κηρυκε$
υ gς συµPCλ
υ τTν iατρTν κα<
τGς iατρικGς >πιστEµης γενικQτερα. Kι B MEρµGς, δ$Dως νA εZναι B καθαυτF θεFς τGς �IατρικGς, >πι-

TB κηρaκει!ν καQ R fλιg τ!K DNA
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στατ
�σε στ�ν =γε$α τTν "νθρQπων κα< στ�ν "ν9γκη τ
Iς
πρ
σ�φερε "π
τελεσµατικ� συνδρ
µ� κατA τGς "ρρQστιας.
∆ιηγ
�νταν πyς κ9π
τε εZDε σQσει τ�ν Tαν9γρα "πF µ$α
θανατηφCρα >πιδηµ$α.

ΓιA τF τ$ συµP
λ$?
υν τA δ8
 φ$δια HD
υν γραφG π
λλς
\ρµηνεXες, 
h Bπ
Xες δν θA "ναλυθ
�ν >δT, διCτι πεπ
$θη-
σι µας εZναι Oτι τF κηρ8κει
ν εZναι κ9τι π
λI σηµαντικQτε-
ρ
ν, Oπως θA >�ηγηθ^G παρακ9τω.

MO �AσκληπιFς κατ’ "ρDAς >λατρε8ετ
 gς θεCς, στFν Bπ
X
ν

h Wνθρωπ
ι πρ
σ�φευγαν, γιA νA τ
� ?ητEσ
υν νA τ
Iς "να-
κ
υφ$σ^η "πF τ
Iς πCν
υς κα< νA τFν hκετε8σ
υν νA τ
Iς θε-
ραπε8σ^η "πF κ9θε "σθ�νεια π
I τ
Iς >Pασ9νι?ε. Σ8µφωνα
µ τ� µυθ
λ
γ$α B �AσκληπιFς >διδ9Dθη τ�ν >πιστEµη τGς
�IατρικGς "πF τF Xε$ρωνα, Hγινε δ τCσ
 δι9σηµ
ς iατρCς,
π
I `Dι µCν
 P
ηθ
�σε "νθρQπ
υς νA "π
φ8γ
υν τFν θ9-
νατ
, "λλA >τCλµησε νA "ναστEσ^η µ τ�ν >πιστEµη τ
υ κα<
νεκρ
Iς (�Aπ
λλCδ., «BιPλ.» Γ´). KατCπιν α_τ
� B θεFς τ
�
�eAδη Πλ
8των θ8µωσε κα< εiδ
π
$ησε τFν "δελφC τ
υ τFν
∆$α Oτι =π9ρDει κ$νδυν
ς νA �εφ8γ
υν 
h Wνθρωπ
ι "πF τFν
φυσικF νCµ
 τ
� θαν9τ
υ. �Eπειτα "πF α_τF B ZεIς κατε-
κερα8νωσε τFν �AσκληπιF κα< τFν >θαν9τωσε.

TA τελευταXα DρCνια 
h >πιστEµ
νες >π�τυDαν τ�ν "π
-
κωδικ
π
$ησι τ
� κQδικα τGς ?ωGς, τ
� δεσ
�υP
?
ν
υ-
κλεϊκ
� N��ως, πιF γνωστ
� gς DNA. �Aπ
τελεX τF συστα-
τικF τTν Dρωµ
σωµ9των κα< τTν γ
νιδ$ων κα< Pρ$σκεται
στFν πυρGνα τ
� κυττ9ρ
υ. Περι�Dει κωδικ
π
ιηµ�νες πλη-
ρ
φ
ρ$ες γιA τ�ν µεταP$Pασι τTν γενετικTν Dαρακτηρι-
στικTν "πF τ�ν µ$α γενεA στ�ν \π
µ�νη, καθyς >π$σης γιA
τFν σDηµατισµF µ
ρ$ων π
I εZναι "παρα$τητα γιA τ�ν "ν9-
πτυ�η τ
� Nργανισµ
�. M
ι9?ει µ διπλG pλικα, π
I σDηµατ$?εται "πF δ8
 µακρA σπειρ
ειδG νEµατα
(κλCν!υς), πλ�γµενα τF pνα γ�ρ
 "πF τF Wλλ
. MH Bµ
ιCτης µ τF κηρ8κει
ν κα< τF σGµα τTν iατρTν
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QH ZHOη (µK πτητικ5 YX0πλισµE)
πρ0σφBρει νBκταρ καN TµOρ0σ=α
στ0\ς @OλUµπι0υς θε0Uς. (@Aπ5

TρRα/0 Tγγε/0.)

@AριστερF τ5 κηρUκει0ν τ0G QEρµ0G καN δεXιF δι?φ0ρα σAµατα lατρικSν σR0λSν a lατρικSν
sνWσεων Tπ5 _λ0ν τ5ν κEσµ0.



εZναι πρ
φαν�ς κι >κπληκτικE!
rAς >�ετ9σ
υµε τQρα πTς B kOµηρ
ς µVς περιγρ9φει κ9π
ι
 σDε-

τικF γεγ
νFς στ�ν «�Oδ8σσεια»: kOταν 
h σ8ντρ
φ
ι τ
� �Oδυσσ�-
ως Sπιαν α_τF π
I τ
Iς Hδωσε f K$ρκη, µεταµ
ρφQθηκαν σ D
$-
ρ
υς· «κι εa2αν φων1 κα- τρ*2ες κα- κεφ9λι κα- σ7µα 2!*ρων, µ&
γερ�ς σ&ν πρ7τα P ν!"ς τ!υς wταν» (�Oδ. K 235-240). �Aπ$στευτη πε-
ριγραφE! MH µ9γισσα K$ρκη τ
Iς Hκανε D
$ρ
υς στF σTµα, "λλA B
π
ιητ�ς >πισηµα$νει Oτι B ν
8ς τ
υς Hµεινε γερFς σAν πρTτα. rAν f
=πCθεσις, Oτι τF `ν
µα τGς K*ρκης δν εZναι κ9π
ι
 τυDαX
, "λλA
Bµ
ι9?ει π
λI µ τF ̀ ν
µα τ
� κηρYκει!υ, τCτε τF πιθανQτερ
ν εZναι

h µεταµ
ρφQσεις, π
I >γ$ν
ντ
 στF µ�γαρ
 τGς K$ρκης, \νFς ε[δ
υς
σ pνα Wλλ
 (Wνθρωπ
ι σ D
$ρ
υς κα< τF "ντ$στρ
φ
), νA µ�ν qταν
τ$π
τε Wλλ
 παρA πειρ9µατα γενετικTν µεταλλ9�εων! Π
λI σηµα-
ντικF π9ντως εZναι τF Oτι τF "ντ$δ
τ
 δν τF Hδωσε f θεA �AθηνV
στFν �Oδυσσ�α , f Nπ
$α συνEθως τFν >πρ
στ9τευε, "λλA (π
ιCς
Wλλ
ς;) B MEρµGς (�Oδ. K. 287)!

Σ8µφωνα µ τFν �Aπ
λλCδωρ
 τF κηρ8κει
ν εZDε >πιν
ηθG "πF
τFν µ9ντη Tειρεσ$α, Oταν εZDε PρεX στ�ν KυλλEνη δ8
 φ$δια ?ευγα-
ρωµ�να· τA πλEγωσε κα< τCτε Hγινε γυναXκα. kYστερα "πF λ$γ
 καιρF
�αναPρGκε τA [δια φ$δια ?ευγαρωµ�να κα< �ανα�γινε Wντρας. Kα<
π$σω "πF α_τFν τFν µ�θ
 τ
� Tειρεσ$α διαφα$ν
νται πειρ9µατα γε-
νετικTν µεταλλ9�εων >π$σης!

M τ�ν "π
κωδικ
π
$ησι τ
� DNA θA "ντιµετωπισθ
�ν σ8ντ
-
µα Oλες 
h "σθ�νειες π
I φ
P$?
υν τFν σ8γDρ
ν
 Wνθρωπ
 ("γγει-
ακ�ς, καρκXν
ς κ.τ.λ.). ΘA µελετVται τF DNA τ
� κ9θε "νθρQπ
υ,
κι Hτσι στF µ�λλ
ν κ9θε Wνθρωπ
ς θA HD^η τF "π
κλειστικA δικC τ
υ
φ9ρµακ
. M α_τFν τFν τρCπ
 θA α_�ηθ^G κατA π
λI τF `ρι
 ?ωGς,
τF Bπ
X
 σ8µφωνα µ τ
Iς >πιστEµ
νες σ λ$γες δεκαετ$ες [σως

φθ9σ^η κα< τA 150 Hτη. �Eτσι δν θA =π9ρD
υν "ρρQστιες κα< 
h Wνθρωπ
ι θA φθ9ν
υν Dωρ<ς WγD
ς,
Dωρ<ς νA καταρρ�
υν σταδιακA κα< θA πεθα$ν
υν στA Pαθι9 τ
υς γερ9µατα.

�Eτσι "κριPTς περιγρ9φει B MHσ$
δ
ς τ� ?ω� τTν "νθρQπων τGς XρυσGς �Eπ
DGς: «σ& θε!- <!"σαν
U2!ντας �ν?γν!ιαστη ψυ21 2ωρ-ς Pλ�τελα κ�π!υς κα- π�ν! κι !�τε τ& φ!@ερ& γερ9µατα wταν 3π9-
νω τ!υς κα- π9ντα `δι!ι στ& π�δια κα- 2?ρια 2α*ρ!νταν στ& συµπ�σια USω �π’ Vλα τ& κακ& κα- π?-
θαιναν σ&ν δαµασµ?ν!ι �π� τ�ν �πν!» («�Eργα κα< MHµ�ραι», 112-117).

MEκατ
µµ8ρια Wνθρωπ
ι σ Oλ
 τFν κCσµ
, π
I HD
υν διαP9σει, µελετEσει � >ρευνEσει τA MOµη-
ρικA Hπη, κ9ν
υν pνα µεγ9λ
 λ9θ
ς: Θεωρ
�ν τ<ς π9σης φ8σεως τεDν
λ
γικς "ναφ
ρς τGς µυθ
-
λ
γικGς («XρυσGς») >π
DGς gς φανταστικς hστ
ρ$ες κα< παραµ8θια. Oh πληρ
φ
ρ$ες Oµως π
I µVς
δ$δει B π
ιητ�ς στF Hργ
 τ
υ, >�ετα?Cµενες =πF τF πρXσµα τGς σ8γDρ
νης τεDν
λ
γ$ας, φα$ν
νται ση-
µαντικQτατες κι "π
λ8τως "κριPεXς. MH "νθρωπCτητα διαθ�τει τ�ν κιPωτF τTν πρ
ϊστ
ρικTν γνQ-
σεων τ
� "νθρQπ
υ: TA MOµηρικA Hπη. MH >πιστηµ
νικ� "ν9λυσ$ς τ
υς δν εZναι µCν
 καθGκ
ν µας,
"λλA θA "π
P^G κι >�αιρετικA >πωφελ�ς σ Oλ
υς µας. EZναι >ντρ
π� κι "ν
ησ$α µας, >µεXς 
h κλη-
ρ
νCµ
ι τ
υς νA τA "γν

�µε � νA τA περιφρ
ν
�µε.

@Iω?ννης Λ?]αρης
MηDαν
λCγ
ς µηDανικFς EMΠ

�Aντισυνταγµατ9ρDης TεDνικ
� ΣQµατ
ς

,Eπ7λ!γ!ς
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@AπεικEνισις τ0G DNA. QH
gµ0ιEτης τ0υ µK τ5 κηρUκει-
0ν καN τ5 σ8µα τSν lατρSν

εfναι καταπληκτικA.



να. Π=νδαρ0ς
RAν 6 �Aθ4να δι?πρεπε «3ν λ�γ!ις» κα- 6 Σπ9ρτη «3ν Vπλ!ις», 6 Θ4@α κατεI2ε τ&

πρωτεIα «3ν θε!Iς» (Σεν?κας). Πλ=θ!ς να7ν, @ωµ7ν κα- �ερ7ν �π!σπ!"σαν τ!'ς
Θη@α*!υς �π� τ& µ9ταια πρ!@λ4µατα τ=ς καθηµεριν�τητ!ς κα- τ!'ς µετ?φεραν ν!-
ερ& στ�ν µυθ!λ!γικ� κ=π!, Vπ!υ 2!ρ!- θε7ν, δαιµ�νων, 6µιθ?ων, 6ρCων, µ!ιρ7ν,
νυµφ7ν κα- µ!υσ7ν τ!'ς παρεI2αν κ9θε τ?ρψη κα- �γαλλ*αση. O� Θη@αI!ι µπ!ρεI,
κατ& τ!'ς �Aθηνα*!υς, ν& wσαν «2!ντρ9νθρωπ!ι» κα- «στεν!κ?φαλ!ι», αXσθ9ν!νταν
Vµως 8περ4φαν!ι γι& τ1ν παρ9δ!σ4 τ!υς κα- Xδια*τερα γι& τ�ν ∆ι�νυσ!, τ�ν ;Hρα-
κλ= κα- τ�ν K9δµ!.

;O Π*νδαρ!ς γενν4θηκε στ-ς Kυν�ς Kεφαλ_ς τ=ς Θ4@ας περ- τ� 520 π.X. �π� τ�ν
∆α�φαντ! κα- τ1ν Kλε!δ*κη· wταν δωρικ=ς καταγωγ=ς, Vπως P `δι!ς µWς πληρ!φ!-
ρεI: «τ� δ’ 3µ�ν γαρYετ’ �π� Σπ9ρτας 3π4ρατ!ν (= �Sι?ραστ!ν) κλ?!ς... 3µ!- πατ?ρες
φ7τες (= Dνδρες) AXγε�δαι». T1 @ασικ1 µ!υσικ1 πα*δευσ4 τ!υ Uλα@ε �π� τ� θεI!
τ!υ Σκ!πελIν! κα- πιθαν�ν, τ1ν Tαναγρα*α π!ι4τρια K�ριννα· τελει!π!*ησε Vµως
τ-ς σπ!υδ?ς τ!υ στ1ν �Aθ4να παρ& τ!Iς �Aγαθ!κλεIς κα- �Aπ!λλ!δCρ!. ;Yπερ@!-
λικ& θε!σε@1ς – �φωσιωµ?ν!ς στ1 P?α, τ�ν ΠWνα κα- τ�ν �Aπ�λλωνα – κα- διαπρY-
σι!ς κ4ρυκας τ7ν δελφικ7ν Xδε7ν, �π?@η «σκε"!ς 3κλ!γ=ς» παντ�ς �ερατε*!υ κα-
πρ!παντ�ς τ!" Mαντε*!υ τ!" 3ν ∆ελφ!Iς κα- τ!" xAµµων!ς ∆ι�ς, π!' 3πισηµ!π!*-
ησαν τ1ν π!*ησ4 τ!υ· κα- τ� µ_ν πρ7τ! τ�ν �νεκ4ρυSε «συντρ9πε<! στ& δεIπνα τ!"
θε!"», τ� δ_ δεYτερ! 29ραSε δι& 2ρυσ7ν γραµµ9των τ�ν <´ �Oλυµπι�νικ! στ1ν ε`σ!-
δ! τ!" να!"· τιµ_ς π!' !^δε-ς @ασιλε'ς [ Dρ2ων �π4λαυσε.

;O Π*νδαρ!ς �π!τελεI 3κφραστικ�ν τYπ! QEλλην!ς· �γαπOW τ1ν <ω4, τ1ν «�γλα�-
γυι!ν QH@αν», τ�ν πλ!"τ! κα- τ1 δ�Sα, �γαθ& π!' συνθ?τ!υν τ1ν π!λYυµν�ν τ!υ
«�ρετ9ν». Eaναι σπ!υδαI! τ� ν& εaναι κανε-ς «�ρεταIς δεδαιδαλµ?ν!ς»· ν& εaναι Dρ2!-
ντας, tραI!ς κα- δυνατ�ς. xE2ει συνε*δηση τ=ς 8περ!2=ς τ!υ κα- αXσθ9νεται tς κ4-
ρυS κα- �π�στ!λ!ς τ7ν θε7ν, π!' σκ!π�ν U2ει ν& διαλαλ4σbη τ1 σ!φ*α τ!υς· παρα-
@9λλεται δ_ µ_ τ�ν «∆ι�ς 8ψ*στ!υ πρ!φ9ταν US!2!ν, nρθ�µαντιν Tειρεσ*αν» (Nεµ.
I). ;Ως «π!λλ& εXδzς φυOW» – γιατ- κα- 6 σ!φ*α εaναι δι�δ!τ!ς – �ντιπαρατ*θεται µ_
τ!'ς «µαθ�ντας» κα- Xδια*τερα τ!'ς σ!φιστ_ς, !� Pπ!I!ι �γων*<!νται «δρ?πειν �τελ=
σ!φ*ας καρπ�ν» (3S �Aδ4λων 72)· �γν!εI δ_ παντ9πασι τ!'ς Dλλ!υς π!ιητ?ς, !� Pπ!I!ι
τ!" µ!ι9<!υν µ_ «κ!λ!ι!'ς» (= καλιακ!"δες) π!' κρC<!υν.

;O Θη@αI!ς εaναι κατ’ !^σ*αν µ!υσ!π!ι�ς κα- δευτερευ�ντως π!ιητ1ς κα- φιλ�-
σ!φ!ς· Πρ�κειται γι& µ*α κ!ιν�τυπη δι9ν!ια, διανθισµ?νη «µετ’ 3νθ!υσιασµ!" κα-
�ερ!" πνεYµατ!ς» (∆ηµ�κριτ!ς). ;H π!*ησ4 τ!υ U2ει κ9τι τ� αXφν*δι! κα- 3κθαµ@ω-
τικ�· µ!ι9<ει µ_ τ!'ς κεραυν!'ς κα- τ-ς �στραπ_ς τ!" ∆*α, π!' θαµ@Cν!υν, 2ωρ-ς
Vµως κα- ν& φωτ*<!υν. T& π!ι4µατ9 τ!υ εaναι πρ!ϊ�ντα 3νθ!υσιασµ!" κα- συγκ*-
νησης, τ1ν Pπ!*α P π!ιητ1ς δ_ν µπ!ρεI ν& 3λ?γSbη. ΣυγκινεIται λ!ιπ�ν παρακ!λ!υ-
θCντας µι& πυγµα2*α [ µι& �ππ!δρ!µ*α· συγκινεIται κα- στ1 θ?α τ=ς «;I?ρων!ς µ9-
καιρας cστ*ας». Kατ?2ει τ1ν �ρ2α*α σ!φ*α – τ1 σ!φ*α τ7ν θε7ν κα- �ερατε*ων – κα-
τ1ν 2ρησιµ!π!ιεI καταλλ4λως κα- 3πακρι@7ς. OX λ?Sεις τ!υ εaναι π!λλ9κις �ρ2?γ!-
νες, γι’ α^τ� κα- 8π!@λητικ_ς κα- πλ4ρεις ν!ηµ9των.

;O Π*νδαρ!ς εaναι πιστ�ς στ!'ς �OλYµπι!υς θε!Yς, !� Pπ!I!ι δ_ν µWς µ!ι9<!υν κα-
θ�λ!υ, παρ& τ� Vτι «3κ µιWς πν?!µεν µατρ�ς �µφ�τερ!ι...» (Nεµ. VI). M*α �παρασ9-
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λευτη γραµµ1 καθ!ρ*<ει τ& Vρια «θνατ7ν τε κα- �θαν9των»· Vρια π!' δ_ν εaναι φρ�-
ν!µ! ν& παρα@ι9<ωνται, �φ!" κα- !� «σ!φ!- α`νησαν περισσ7ς τ� µηδ_ν Dγαν» (3S
�Aδ4λων 80). �EµεIς !� θνητ!- ε`µαστε «3π9µερ!ι· Tναρ σκιWς» (Πυθ. VIII), 3ν�7 !� θε-
!- U2!υν τ�ν «29λκε!ν !^ραν�ν �σφαλ_ς αX_ν lδ!ς» (Nεµ. VI). ∆ιαφ!ρ!π!ι4σεις
8π9ρ2!υν @?@αια κα- µεταS' τ7ν �νθρCπων, �φ!" Dλλ!ι Uτυ2αν τ=ς «δι!σδ�τ!υ
α`γλας» κι Dλλ!ι T2ι. ;O π!ιητ4ς, π!' αXσθ9νεται ε^ν!!Yµεν!ς τ7ν θε7ν, δ_ν U2ει
λ�γ!υς ν& δυσανασ2ετb= µ_ τ-ς διαφ!ρ_ς 3τ!"τες, τ-ς Pπ!Iες 3γκρ*νει �π�λυτα. ;Yµν!-
λ!γεI λ!ιπ�ν τ!'ς 3πCνυµ!υς κα- �ρ*στ!υς, 3ν�7 δ_ν κρYπτει τ1ν περιφρ�νησ4 τ!υ
πρ�ς τ-ς �γενεIς µ9<ες. O� θε!*, !� 3π�πτες τ!" κ�σµ!υ α^τ!", «π9ντα Fε*σαντι ν��ω»·
κα- P ν�µ!ς, π!' εaναι «π9ντων @ασιλε'ς» (3S �Aδ. 28), εaναι καλ�ς κα- δ*και!ς, παρ&
τ� Vτι 3ν*!τε πρ!@ληµατ*<εται µ_ τ& τεκταιν�µενα κα- τ1ν �ναSι!κρατ*α: «π�τερ!ν
δ*κOW τεI2!ς �ψι!ν [ σκ!λιαIς �π9ταις �να@α*νει 3πι2θ�νι!ν γ?ν!ς �νδρ7ν, δ*2α µ!ι
ν�!ς �τρ?κειαν εXπεIν» (3S �Aδ4λων 76). xOπως κι eν U2bη τ� πρWγµα, !� θε!- δ_ν
φταIνε γι& τ*π!τε· eς µ1ν Sε2ν!"µε Dλλωστε Vτι κι α^τ!- 8πακ!Y!υν στ�ν ν�µ! κι Vτι
π9νω κα- π?ραν α^τ7ν  εaναι !� µ!Iρες κα- τ� πεπρωµ?ν!· Vσ!ν �φ!ρOW δ_ σ_ λ9θη [
3γκλ4µατα θε7ν Vπως τ� συµπ�σι! τ!" Tαντ9λ!υ, α^τ& �π!τελ!"ν �π!κυ4µατα φα-
ντασ*ας κακ!4θων �νθρCπων: «3µ!- δ’ Dπ!ρα γαστρ*µαργ!ν τ*ν’ εXπεIν· �φ*σταµαι»
(�Oλυµπ. I). RAς �φ4σ!υµε λ!ιπ�ν �συ2!υς τ!'ς �Oλυµπ*!υς, �φ!" γι& Vλα φταIνε
!� M!Iρες, P Φθ�ν!ς κα- πρ!παντ�ς 6 QY@ρις.

Π!λιτικ& P Π*νδαρ!ς δ_ν κατεI2ε κα- π!λλ& πρ9γµατα· 6 π!λιτικ1 3S Dλλ!υ εaναι
γι& Vλ!υς, σYµφωνα µ’ lνα µ"θ!· �π!σκ!πεI δ_ στ& κ!ιν& κα- «3π9µερα», π!' !^δ�-
λως τ�ν �πασ2!λ!"ν· α^τ�ς <b= στ�ν Xδεατ� κ�σµ! τ!υ, περιστ!ι2ισµ?ν!ς �π� θεσπ?-
σιες µ!ρφ?ς, 8ψηλ& Pρ9µατα κα- πελCρι!υς ̀ σκι!υς τ!" παρελθ�ντ!ς, π!' �ναστα*νει
κα- <�ω!π!ιεI µ_ τ1ν π!*ησ4 τ!υ... T�ν περσικ� κ*νδυν! τ�ν U@λεπε @?@αια κα- µ9λι-
στα tς «τ�ν 8π_ρ κεφαλWς λ*θ!ν γε Tαντ9λ!υ»· δ_ν 3γκρ*νει tστ�σ! τ�ν π�λεµ!, π!'
εaναι «γλυκ'ς �πε*ρ!ισι» µ�ν!. T92θηκε λ!ιπ�ν µ_ τ� µ?ρ!ς τ7ν Θη@α*ων, π!Y, {ς
γνωστ�ν, 3µ4δισαν! Kι Vµως !� Σπαρτι9τες τ�ν κατεν�ησαν κα- Vταν, µετ& τ1 µ92η
τ7ν Πλαται7ν, κατ?καιαν τ1ν Θ4@α, �ψωσαν στ1ν !Xκ*α τ!υ τ1ν 3πιγραφ4: «Πιν-
δ9ρ!υ, µ!υσ!π!ι!", τ1ν !Xκ*αν µ1 κα*ετε», µι& 3πιγραφ1 π!' σε@9σθηκε �ργ�τερα
κα- P �Aλ?Sανδρ!ς... Π!λλ& 2ρ�νια µετ& P π!ιητ1ς κατεν�ησε τ1 σηµασ*α τ!" Mα-
ραθ7ν!ς κα- τ7ν Πλαται7ν κα- �µνησε 3παS*ως «τ&ς λιπαρ&ς κα- X!στεφ9ν!υς �Aθ4-
νας· τ� δαιµ�νι!ν πτ!λ*εθρ!ν <π!' U@αλε> φαενν&ν κρηπ*δ’ 3λευθερ*ας», κ9τι γι&
τ� Pπ!I! τ!" 3π?@αλαν !� Θη@αI!ι πρ�στιµ! 2ιλ*ων δρα2µ7ν!..

;O Π*νδαρ!ς Uγραψε 17 @ι@λ*α µ_ �µν!υς, παι9νες, διθυρ9µ@!υς, πρ!σ�δια, παρ-
θ?νια, 8π!ρ24µατα, θρ4ν!υς, 3γκCµια κα- 3πιν*κ!υς, 3κ τ7ν Pπ!*ων µ�ν!ν τ& τ?σ-
σερα σCθηκαν στ� σYν!λ� τ!υς. ;H π!*ησ4 τ!υ εaναι 2!ρικ1 κα- �ρ2αϊκ4, 6 δ_ γλ7σσα
τ!υ «παθητικωτ9τη» κα- µ!υσικωτ9τη· P `δι!ς P π!ιητ1ς 8περηφανευ�ταν µWλλ!ν
γι& τ1 µ!υσικ4 τ!υ, τ1ν Pπ!*αν P Dριστ!ς τ7ν σ�ω<!µ?νων µ!υσικ!κριτικ7ν �Aρι-
στ�Sεν!ς δ_ν ε�ρισκε λ�γ!υς ν& 3γκωµι9σbη. ∆_ν 2ωρεI �µφι@!λ*α Vτι συνδυασµ�ν
π!ι4σεως, 2!ρ!" κα- µ!υσικ=ς σ&ν τ�ν πινδαρικ� δ_ν συναντ!"µε κα- Vτι P ;Pωµαν�ς
κα- P ∆9ντης �π!τελ!"ν 3πιτυ2εIς µαθητ?ς τ!υ· δικα*ως λ!ιπ�ν λ!γ*<εται tς µ?γι-
στ!ς θρησκευτικ�ς π!ιητ1ς κα- γενν4τωρ τ=ς µ!υσ!π!ι*ας.

Σαρ?ντ0ς ΠFν
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ΣDεδFν Oλ
ι 
h να
< δν HD
υν ̀ ν
µα κα< Dαρακτηρ$στηκαν µ γρ9µµατα. ΣτFν "νατ
λικF τ
-
µ�α Pρ$σκεται B µεγαλ
πρεπ�ς ναFς G µ διαστ9σεις 113X64 µ. κα< >µPαδFν 6.000 µ�τρα. TF
περιστ8λι
 HDει 54 κ$
νες, π
I HD
υν �ψ
ς 16,27 µ�τρα κα< δι9µετρ
 pνα µ�τρ
. MH 
iκ
δCµησE
τ
υ εZDε "ρD$σει στ<ς "ρDς τ
� 5
υ π.X. αiTνα· Oταν B Σελιν
�ς τF 409 π.X. εZDε καταστραφG
"πF τ
Iς KαρDηδ
ν$
υς, B ναFςδν εZDε "κCµη Bλ
κληρωθG. KατA τ
Iς "ρDαι
λCγ
υς α_τF "π
-
δεικν8εται "πF τ<ς α_λακQσεις. MO ναFς G δε$Dνει (παρ’ Oλ
 π
I δν εZναι παρA pνας σωρFς
>ρειπ$ων) τ�ν 
iκ
ν
µικ� "κµ� τ
� Σελιν
�ντα. Πλησ$
ν τ
υ Pρ$σκεται B ναFς F, π
I εZDε  δια-
στ9σεις 65,7 X 27,41 µ. κα< 40 κ$
νες �ψ
υς 9 µ�τρων κα< διαµ�τρ
υ 1,82 µ�τρων. MYπ
θ�τ
υν
Oτι HDει DτισθG τFν 6
 π.X. αiTνα. MO ναFς E, σ κ
µψF δωρικF ρυθµC, "νGκε στF πρTτ
 wµισυ
τ
� 5
υ π.X. αiTνα κα< HDει διαστ9σεις 70,18 X 27,65 µ. κα< 42 στ8λ
υς �ψ
υς 10,18 µ�τρων.
A_τFς B =πF "ναστ8λωσιν ναFς "π
καλ8πτει τFν θαυµ9σι
 �υθµF κα< τ�ν κ
µψCτητα τTν
"ρDιτεκτ
νικTν γραµµTν.

Στ�ν "κρCπ
λη Pρ$σκ
νται τA >ρε$πια p�ι µικρTν ναTν. MO µικρFς ναFς µ τ<ς µικρCτερες µε-
τCπες (µετ�πη = µετ& + nπ4) τετρ9γωνη πλ9κα π
I παρεµP9λλεται "ν9µεσα στA τρ$γλυφα συ-
ναπ
τελQντας µ α_τA τF δι9<ωµα τTν "ρDα$ων δωρικTν ναTν), εZναι πιθανQτατα pνας "πF

,Aρ.αι!λ!γικBς περ7πατ!ς στBν Σελιν!Kντα

Περι-γηση στBν Σελιν!Kντα,
τ+ν 1π!ικ7α τ�ν fνδεκα να�ν
ENAΣ TEPAΣTIOΣ XΩPOΣ MAPTYPEI
THN AKMH TΩN ΣIKEΛΩN EΛΛHNΩN

Πρ
ερDCµεν
ς µ α_τ
κ$νητ
 "πF τF Παλ�ρµ
, τ�ν πρωτε8
υσα τ
� τ
πικ
�
K
ιν
P
υλ$
υ κα< περνQντας H�ω "πF τ�ν �Eγεστα Hφθασα στF Σελιν
�ντα. MO
Σελιν
�ς "π�Dει 22 Dλµ. "πF τF Παλ�ρµ
 κα< Pρ$σκεται στ� δυτικ� πλευρA τ
�
νησι
�. TF `ν
µ9 της DρεωστV f πCλη στFν π
ταµF Σ�λιν
 "λλA κα< στF Wγρι

σ�λιν
, π
I κ9π
τε "φθ
ν
�σε στ<ς κ
ιλVδες τGς περι
DGς, σEµερα Oµως συ-
ναντVµε α_τF τF φυτF σπ9νια. A_τF τF καταπρ9σιν
 DCρτ
 qταν τF hερF φυτF
τ
� �AπCλλωνα, τA δ φ8λλα τ
υ "πεικ
ν$?
νταν σ ν
µ$σµατα τ
� Σελιν
�ντα.
T� νCτια "κτ� τGς Σικελ$ας >π
$κισαν 
h ∆ωριεXς µ "π
$κ
υς "πF τ�ν PCδ
 κα<
τA M�γαρα, τFν δ Σελιν
�ντα sδρυσαν 
h Wπ
ικ
ι τTν MYPλα$ων Mεγ9ρων.
MYπGρ�ε f iσDυρCτερη "π
ικ$α τ
υς, π
I κα< σEµερα "κCµα Dαρακτηρ$?εται
gς τF µεγαλ8τερ
 πεδ$
 >ρειπ$ων, "π
τελ
8µεν
 "πF π�ντε δωρικ
Iς να
8ς,
π
I εZναι σηµαντικ
� µεγ�θ
υς. Oh "νασκαφς τGς "ρDα$ας πCλης γ$ν
νται
π
λI κ
ντA στF µ
ντ�ρν
 ψαρ
DQρι Mαριν�λλα. Oh τρεXς τ
µεXς, B "νατ
λικFς
λCφ
ς, f "κρCπ
λη καθyς >π$σης κα< f θρησκευτικ� περι
D� τ
� Mαλ
φCρ
υ
�AπCλλων
ς εZναι γιA τ
Iς >πισκ�πτες "�ιCλ
γ
ι, διCτι >κεX ε=ρ$σκ
νται >νδια-
φ�ρ
ντα "ρDαι
λ
γικA ε=ρEµατα.



τ
Iς "ρDαιCτερ
υς να
Iς µ σeω?Cµεν
 τF "ρDικF κτEρι
. MYπ
θ�τ
υν Oτι κατασκευ9στηκε µε-
τα�I τ
� τ�λ
υς τ
� 7
υ κα< τTν "ρDTν τ
� 6
υ π.X. αiTνα. ∆ιαθ�τει δ τA "ρDαιCτερα γλυ-
πτA τGς περι
DGς.

TF µεγαλ8τερ
 λατρευτικF 
iκ
δCµηµα τGς "κρCπ
λης εZναι B ναFς C µ 39 κ$
νες κα< δια-
στ9σεις 71,07X26,62 µ. MYπ
λ
γ$?εται Oτι κτ$στηκε τF πρTτ
 wµισυ τ
� 6
υ π.X. αiTνα. TF "�-
τωµ9 τ
υ qταν στ
λισµ�ν
 µ λ
υλ
8δια. �Eπ$σης =π9ρDει κα< B δωρικ
� �υθµ
� ναFς D "πF
τF πρTτ
 wµισυ τ
� 6
υ π.X. αiTνα µ 38 κ$
νες. ∆υτικQτερα τGς "κρCπ
λης Pρ$σκ
νται τA
>ρε$πια δ8
 δωρικTν ναTν περ$π
υ τ
� 450 π.X. µ διαστ9σεις 40 X 16 µ. "µφCτερ
ι. �EκεX >π$-
σης Pρ$σκεται κα< pνας gραX
ς, µικρFς \λληνιστικFς ναFς, π
I θεωρεXται Oτι HDει 
iκ
δ
µηθG
πρFς τιµ�ν τ
� �Aκραγαντ$ν
υ φιλ
σCφ
υ �Eµπεδ
κλG, B Bπ
X
ς τF 444 π.X. "πε�Eρανε τA

pλη τ
� Σελιν
�ντα κ
ντA
στ<ς "κτ�ς, γιA νA µπ
ρ
�ν
νA πλευρ$?
υν � νA πρ
σ
ρ-
µ$?ωνται τA πλ
Xα.

Mικρ
< Pωµ
$, κ$
νες
ναTν καθyς κα< µικρς κα-
τ
ικ$ες κα< µικρ
< να
< κε$-
τ
νται π9νω "πF τ
Iς λα-
τρευτικ
Iς DQρ
υς δια-
σκ
ρπισµ�ν
ι, γεγ
νFς π
I
=π
δηλQνει τF =ψηλF θρη-
σκευτικF α[σθηµα τTν κα-
τ
$κων τGς πCλης. Περπα-
τQντας π9νω "πF τ�ν κ
ι-
λ9δα τ
� π
ταµ
� Σ�λιν
υ
� "νεPα$ν
ντας στF M
διC-
νε Pλ�π
υµε τA >ρε$πια τ
�
µεγ9λ
υ θρησκευτικ
� "δ8-
τ
υ τ
� Mαλ
φCρ
υ �AπCλ-
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QH πεδι?δα τ0G Σελιν0Gντα. Bρ=θει gρατSν lRνSν τ0G
sλληνικ0G µεγαλε=0υ της, TλλF καN cλλων π0\ περι-
µBν0υν στ5 tδαφ0ς τ#ν TρRαι0λ0γικ# σκαπ?νη. (Φω-

τ0γραφ=α K. Nαλµπ?ντη.)

O[ σ`ω]Eµεν0ι δωρικ0N κ=0νες τ0G θαυµ?σι-
0υ να0G E. (Φωτ0γραφ=α Kωνσταντ=ν0υ

Nαλµπ?ντη.)

@Aναπαρ?στασι τ0G να0G C τ0G
Σελιν0Gντα. (T0 σRBδι0 Tπ5 τ#ν

Jasmin Carnabuci.)
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λων
ς. �Ων
µ9στηκε Hτσι "πF τ<ς µικρς γυναικεXες hερατικς φιγ
�ρες, π
I κρατ
�ν pνα �C-
δι. MH θρησκευτικ� περι
D� πρ
σφ�ρει π
λλA [Dνη θρησκευτικTν κτηρ$ων. �Aντ$θετα µ τ
Iς
να
Iς α_τA HD
υν κρητικA κα< µυκηναϊκA Dαρακτηριστικ9 (Instituto Geografico de Agostani,
«Archäelogisches Sizilien, Novara 1995, σ. 69).

�EκεX Oπ
υ PρισκCταν f "ρDα$α πCλη τ
� Σελιν
�ντα, στ� Pυ?αντιν� >π
D� τ
π
θετEθηκε
pνα φρ
8ρι
 κα< pνα DωριF, π
I 
h �AραPες τF Hλεγαν «Rahl’ - al - Asnam», δηλαδ� «τCπ
ς τTν
κιCνων». �EνδεD
µ�νως κατA τFν µεσα$ωνα κατεστρ9φη µετA "πF σεισµC, διCτι Pρ�θηκαν 
h
κ$
νες τTν ναTν πλαγιασµ�ν
ι π9νω "πF τF Pυ?αντινF DωριC. TFν 16
 αiTνα κατQρθωσε B Σι-
κελFς >πιστEµ
νας Tommaso Fazello νA �αναPρ^G τ�ν τ
π
θεσ$α. Στ<ς "νασκαφς π
I "κ
-
λ
8θησαν Pρ�θηκαν τA πρTτα κτEρια τTν ναTν κα< Sδη τFν 18
 αiTνα Dαρακτηρ$?
νταν τA
>ρε$πια τGς παλιVς πCλης gς pνας "πF τ
Iς πιF "γαπηµ�ν
υς στCD
υς περιEγησης τTν ε_ρω-
πα$ων τα�ιδιωτTν. Oh >ργασ$ες τTν "νασκαφTν �αν9ρDισαν τFν 19
 αiTνα. kOταν τF 1824
"νακαλ8φθηκε �ανA "πF τ
Iς "ρDαι
λCγ
υς Hittorf κα< Zanth B ναFς B, PρGκαν σ’ α_τFν
π
λI καλA διατηρηµ�να iσDυρA DρQµατα κα< ?ωγραφισµ�να >πιµ�ρ
υς θ�µατα, π
I gδEγη-
σαν σ Hντ
νες συ?ητEσεις κα< "ντιµαDCµενες θ�σεις, γιατ< µ�Dρι τCτε τA ε=ρEµατα τTν ναTν
qταν >ντελTς Wσπρα. ∆ιεπ$στωσα κα< >γy µ τ� δικE µ
υ περιEγηση (τρεXς φ
ρς στ� Mεγ9-
λη MEλλ9δα, δ8
 φ
ρς στ� Σικελ$α κα< µ$α φ
ρA στ<ς Πιθηκ
�σες κα< τ�ν ΠαρθενCπη) Oτι σE-
µερα εZναι f περι
D� τ
� Σελιν
�ντα σηµαντικFς "ρDαι
λ
γικFς DTρ
ς κα< πρ�πει µ τ� P
E-
θεια µ
ντ�ρνων µ�σων νA >ρευνηθ^G "κCµα πιF συστηµατικA κα< νA γ$ν^η pνα µ
ναδικF ντ
-
κ
υµ�ντ
 µιVς Wρτιας \λληνικGς πCλης.

MO Θ
υκυδ$δης µVς δ$νει στ
ιDεXα γιA τ�ν sδρυση τ
� Σελιν
�ντ
ς. MEκατF DρCνια µετA τ�ν
sδρυση τTν MYPλα$ων Mεγ9ρων 
h MεγαρεXς sδρυσαν τFν Σελιν
�ντα, στ�λν
ντας "πF τ�ν µη-
τρCπ
λη >κεX τFν Π9µιλλ
. Σκ
πCς τ
υς qταν νA >γκατασταθ
�ν µακριA "πF τ<ς Wλλες \λλη-
νικς πCλεις τGς Σικελ$ας, >ντFς Oµως τTν συνCρων τTν KαρDηδ
ν$ων. Γι’ α_τ�ν τ�ν >γκατ9σταση

,Aκµ+ καQ παρακµ+ τ!K Σελιν!Kντα

X?ρτης τ8ς Σικελ=ας, _π0υ σηµειWν0νται 0[ σηµαντικWτερες πEλεις - Tπ0ι-
κ=ες τSν TρRα=ων QEλλAνων. (TεRνικ# YπεXεργασ=α: N=κ0ς K0υλαυτ?κης.)



δν Hγινε γνωστ� καµµ$α "ντ$ρρηση � "ντ$δραση τTν ΣικανTν  κα< �Eλ8µων. Σ8µφωνα µ τFν
Θ
υκυδ$δη f [δρυση πρ�πει νA Hγινε τF 628 π.X. � τF 650 π.X., τFν δηλαδ� \κατF DρCνια µετA
τ�ν sδρυση τGς µητρCπ
λης τ
� Σελιν
�ντα, τTν MYPλα$ων Mεγ9ρων. KατA τF ∆ιCδωρ
 ΣικελιQτη
f πCλη hδρ8θηκε τF 651-650 π.X. κα< σEµερα 
h Σικελ
< "π
δ�D
νται α_τ� τ� δε8τερη Dρ
ν
λ
-
γ$α gς πειστικQτερη (Guide de Agostini, «Archäologisches Sizilien», Novara 1995, σ. 69).

TA MYPλαXα M�γαρα Pρ$σκ
νταν µετα�I Συρακ
υσTν κα< Λε
ντ$νων. ΘA µπ
ρ
�σαν κ9-
π
ι
ι νA =π
στηρ$�
υν Oτι τGς [διας τGς sδρυσης τ
� Σελιν
�ντα πρ
ηγEθηκαν κα< Wλλες φ9-
σεις >γκατ9στασης τ
� \λληνικ
� στ
ιDε$
υ, µ$α λCγ
υ D9ριν περ$
δ
ς σταδιακGς >µπ
ρικGς
διε$σδυσης, Oπως µαρτυρεX f \δρα$ωση σταθµTν «διαµετακ
µιστικTν "γ
ρTν», π
I στ� συ-
ν�Dεια >�ελ$σσ
νται σ µ
ρφς BριστικGς "π
ικιακGς sδρυσης. MO Oρµ
ς κ
ντA στFν Σελιν
�ντα
"π
τελεX πρ9γµατι pνα σηµαντικF σταθµF στ<ς θαλ9σσιες Bδ
8ς, π
I περιπλ�
υν τF νησ<.

�EκτFς Oµως "πF τFν >µπ
ρικC τ
υ ρCλ
 κατA κ8ρι
 λCγ
 qταν "γρ
τικ� "π
ικ$α. A_τF κα<
µCν
 τF γεγ
νFς �ν9γκα?ε τ�ν "γρ
τικ� "π
ικ$α νA καταλαµP9ν^η κα< συνεπTς νA NDυρQν^η
Bλ
�να κα< περισσCτερα >δ9φη, π
I διαµφισPητ
�νταν "πF τ
Iς α_τCDθ
νες: Σικαν
Iς κα<
κυρ$ως τ
Iς �Eλ8µ
υς ("ρDαX
ς λαFς τGς Σικελ$ας, π
I κατ
ικ
�σε στF δυτικF µ�ρ
ς τ
� νη-
σι
�). Oh kEλληνες Wπ
ικ
ι µετατρ�π
ντας σ ε4φ
ρ
υς "γρ
Iς τA πρQην τ�λµατα, NDυρQν
-
ντας τ�ν "κρCπ
λη µ διπλV τε$Dη κα< κατασκευ9?
ντας διπλF λιµ�να, "ν8ψωσαν τ�ν πCλη,
τCσ
 π
I f "κµE της διEρκεσε δ8
 αiTνες περ$π
υ. rAν "νατρ��
υµε στF D9ρτη τGς Σικελ$ας,
διαπιστQν
υµε Oτι τA "ναφερCµενα >δ9φη >κτε$ν
νται "πF τA "νατ
λικA µ�Dρι τ<ς >κP
λς
τ
� π
ταµ
� «Πλατ9νι», Oπ
υ Pρ$σκεται f «θυγατρικ�» "π
ικ$α τGς MHρ9κλειας MινQας (π
I
π�ρασε "ργCτερα στ�ν κυριαρD$α τ
� �Aκρ9γαντα) κα< f >νδ
DQρα τTν θερµTν τ
� Σελι-
ν
�ντα, πλησ$
ν τGς σηµερινGς Σι9κα. Kα< "πF τA δυτικA µ�Dρι τ� Mα?9κα, π
I συν
ρε8ει µ
τ�ν >λυµικ� πCλη �Eγεστα (f Bπ
$α κατA τFν Στρ9Pωνα κτ$στηκε "πF kEλληνες Nπαδ
Iς τ
�
Φιλ
κτEτη, π
I σ8µφωνα µ τFν µ�θ
 qταν "πCγ
ν
ι τTν TρQων...).

�EπισκεπτCµεν
ς κανε<ς σEµερα τ�ν "κρCπ
λη τ
� Σελιν
�ντ
ς κα< τFν τCπ
 τGς θρησκευ-
τικGς λατρε$ας, Oπ
υ Pρ$σκ
νται τA >ρε$πια τTν µεγαλ
πρεπTν ναTν, "ντιλαµP9νεται τF >π$-
πεδ
 ε_ηµερ$ας κα< πλ
8τ
υ τ
� Σελιν
�ντα "ν9µεσα στFν 6
 κα< τFν 5
 αiTνα π.X. Πρ�πει
"κCµη νA "ναφ�ρ
υµε Oτι π9ρα π
λλA "ρDαι
λ
γικA "ριστ
υργEµατα Pρ$σκ
νται "κCµη κ9-
τω "πF τ� γG. MH hστ
ρ$α τ
� Σελιν
�ντα, Oπως κα< τTν Wλλων γειτ
νικTν πCλεων, Dαρακτη-
ρ$?εται "πF τ� συνεDG πρ
σπ9θεια νA \δραιQσ^η καλς διπλωµατικς σD�σεις µ τF Wλλ
, τF ��-
ν
 στ
ιDεX
: στ�ν πρ
κειµ�νη περ$πτωση µ τ
Iς KαρDηδ
ν$
υς.

MH πρQτη φ9ση τTν σD�σεων gδEγησε σ "ν
ιDτ� σ8γκρ
υση, Oταν B ΘEρων, WρDων τ
�
�Aκρ9γαντα, >�εδ$ω�ε τF 483 π.X. "πF τ�ν MIµ�ρα τF τ8ρανν
 T�ριλλ
, >νσωµατQν
ντας στA >δ9-
φη τ
� �Aκρ9γαντα µ$α µεγ9λη ?Qνη >δαφTν π
I δι�σDι?ε Oλ
 τF νησ$, "πF τFν π
ρθµF τGς
Σικελ$ας µ�Dρι τ� Tυρρηνικ� Θ9λασσα. MO T�ριλλ
ς, =π
στηρι?Cµεν
ς "πF τF γαµπρC τ
υ
�Aνα�$λα
 τ
� Pηγ$
υ, >?Eτησε τ� P
Eθεια τTν KαρDηδ
ν$ων κα< µα?< α_τ
< "π
φ9σισαν νA
>π�µP
υν \νQν
ντας µα?$ τ
υς κα< τ
Iς Σελιν
υντ$
υς, π
I Pρ$σκ
νταν "κριPTς "π�ναντι "πF
τ�ν KαρDηδ
νιακ� >παρD$α. Πρ
φανTς φ
P
�νταν Oτι f δ8ναµη τ
� ΘEρωνα θA α_�ανCταν
π
λI κα< θA µπ
ρ
�σε νA λ9P^η fγεµ
νικς διαστ9σεις. K9τω "πF τ�ν "πειλ� τ
� καρDηδ
-
νιακ
� στρατ
� B ΘEρων συµµ9Dησε µ τF γαµπρC τ
υ, τF Γ�λωνα, τFν τ8ρανν
 τTν Συρα-
κ
υσTν κα< µα?< >πιτ�θηκαν στ�ν MIµ�ρα, στA PCρεια παρ9λια τGς Σικελ$ας στFν >DθρικF στρα-
τC (Pλ�πε Valerio Manfredi, σ. 398).

MO Σελιν
�ς >πιDειρεX λ
ιπFν τ�ν "ν9πτυ�η σD�σεων µ τ�ν KαρDηδCνα κατA τ� δι9ρκεια τGς
καρDηδ
νιακGς >κστρατε$ας (480 π.X.), Oταν δηλαδ� συµµαD^G µ τ
Iς KαρDηδ
ν$
υς στ� µ9-
Dη τGς MIµ�ρας. ∆ν τF >πιτυγD9νει Oµως – HD
ντας =π
DωρEσει σ >π$πεδ
 >νδ
-ελληνικTν σD�-

=H καταστρ!φ+ 1πB τ!>ς Kαρ.ηδ(νι!υς
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σεων – τ�ν >π
D� π
I 
h KαρDηδCνι
ι >παναλαµP9ν
υν τ�ν >κστρατε$α τF 409 π.X., κα< τFν κα-
ταστρ�φ
υν κυρι
λεκτικA >κ θεµελ$ων. Πρ
ηγεXται Oµως pνα περιστατικC: MετA τ�ν qττα τTν
�Aθηνα$ων "πF τ
Iς Συρακ
8σι
υς τF 424 π.X. κα< τ�ν >κδ$ω�E τ
υς "πF τF νησ< WρDισε B Σε-
λιν
�ς τ�ν >π$θεση >ναντ$
ν τGς �Eγεστας. ΓιA νA >�ασφαλισθ^G σ περ$πτωση τελειωτικGς κα-
ταστρ
φGς κ9λεσε τ
Iς KαρDηδ
ν$
υς σ P
Eθεια µ τFν Oρ
 µελλ
ντικA νA πληρQν^η φCρ
υς
=π
τ�λειας. Oh KαρDηδCνι
ι "πεδ�Dθησαν τ�ν πρCταση.

MH "νθ
�σα λ
ιπFν "π
ικ$α τ
� Σελιν
�ντα καταστρ9φηκε τF 409 π.X. "πF τFν �Aνν$Pα. MH
κ8ρια αiτ$α τGς "πρ
σδCκητης >π$θεσης τTν KαρDηδ
ν$ων στ� φιλικ� πCλη qταν Sδη "πF τ�ν
"ρDαιCτητα "νε�Eγητη, γιατ$, Oπως ��ρ
υµε, στFν πρTτ
 KαρDηδ
νιακF πCλεµ
 B Σελιν
�ς συ-
νεµ9Dησε µα?$ τ
υς. ΠιθανQτατα νA πρCκειται γιA "ντ$π
ινα κα< >κδ$κηση µετA "πF 71 DρC-
νια. MO �Aνν$Pας Wφησε νA καταστραφ
�ν τA τε$Dη κα< νA >κτελεσθ
�ν 16.000 π
λ$τες στ�ν
�Aγ
ρA κα< π
8λησε 5.400 gς σκλ9P
υς, >νeT µCλις 3.000 π
λ$τες κατQρθωσαν νA διαφ8γ
υν
στ<ς Συρακ
�σες. ΣτF \�Gς στ<ς νCτιες "κτς τ
� νησι
� B �Aκρ9γας θA "ναλ9P^η τF ρCλ
 τGς
πCλης – διαµεσ
λαPητ� στA σ8ν
ρα µ τ�ν \λληνικ� Σικελ$α. �AλλA κα< α_τFς θA καταστραφ̂G,
παρ’ Oλα α_τA Oµως θA παραµε$ν^η π9ντ
τε στ� σφαXρα της \λληνικGς >πιρρ
Gς. �Aντ$θετα B
Σελιν
�ς θA περι
ριστ^G γιA π9ντα µ�σα στF DTρ
 π
I >λ�γDει f KαρDηδQν κα< Hτσι θA "π
-
κτEσ^η π9λι ?ωE, "λλA µCν
 gς NDυρωµ�νη καρDηδ
νιακE πCλη. 

***

Σ α_τς τ<ς πCλεις τGς Mεγ9λης MEλλ9δας α_θεντικA >ργαστEρια παρGγαν καλλιτ�Dνες, φι-
λCσ
φ
υς, >πιστEµ
νες, "θλητ�ς, π
ιητ�ς, καθyς >π$σης κα< τεDν$τες, >µπCρ
υς κα< π
λεµι-
στ�ς, π
I Wλλα�αν τ�ν ̀ ψη τ
� τCτε "ρDα$
υ κCσµ
υ, HPαλαν τ<ς P9σεις κα< συν�Pαλαν στ� δη-
µι
υργ$α µιVς τεDνικGς κα< πνευµατικGς κληρ
ν
µιVς, στ�ν Bπ
$α στηρ$?εται σEµερα B δικCς
µας κα< B ε_ρωπαϊκFς π
λιτισµCς.

TA π
λλαπλV τα�$δια µ
υ στ� MεσCγει
 κα< εiδικQτερα τ� Mεγ9λη MEλλ9δα κα< τ� Σικελ$α,
καθyς >π$σης κα< στ� NCτι
 Γαλλ$α κα< τ� Mασσαλ$α HD
υν στCD
 κα< σκ
πF τ�ν Hρευνα τTν
αiτ$ων τGς τCτε µεταν9στευσης κα< τ�ν "νακ9λυψη τTν τρCπων σκ�ψεως κα< τTν ρι?Tν τ
� π
-
λιτισµ
� µας.
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ΣτF τε�D
ς 187 (�I
8λι
ς 1987) τ
� «∆» ε[Dαµε παρ
υσι9σει δ8
 ταφικA µνηµεXα τGς µυκηναϊκGς
>π
DGς, π
I qλθαν στF φTς κατA τ� δι9ρκεια >ργασιTν διαπλατ8νσεως τGς κεντρικGς Bδ
� Mεσ
-
λ
γγ$
υ στA ΓλυκA NερA �AττικGς (θ�ση Φ
8ρε?ι). ΣτFν [δι
 DTρ
 "πF τF 1992 HDει >γκατασταθG
>ργ
τ9�ι
 "ρDαι
λ
γικGς "νασκαφGς, τF Bπ
X
 >�ακ
λ
υθεX νA >ρευν�V pναν hκανTν διαστ9σεων –
κα< πρ
φανTς "σ8λητ
 – µυκηναϊκF τ9φ
, π
I ε=ρ�θη πλησ$
ν θεµελ$ων 
iκ$ας κατA τ<ς >ργασ$ες

iκ
δ
µικGς >πεκτ9σεως.

ΠρF Nλ$γων \Pδ
µ9δων Nκτy ν�ες ταφικς κατασκευς "νεκαλ8φθησαν στF µ�σ
ν τGς Bδ
� Mε-
σ
λ
γγ$
υ. TF "ρDαι
λ
γικF κλιµ9κι
 ε=ρ$σκεται πλ�
ν Dωρ<ς "µφιP
λ$α >νQπι
ν BλCκληρ
υ πα-
ν9ρDαι
υ νεκρ
ταφε$
υ, π
8, Oπως φα$νεται "πF τ<ς θ�σεις τTν τ9φων κα< τ<ς µετα�8 τ
υς "π
στ9-
σεις, "π
τελεX �ργανωµ�ν
 DTρ
 "π
θ�σεως τTν νεκρTν. MH περ$τεDνη κατασκευ� τTν τ9φων µαρ-
τυρεX =ψηλF π
λιτισµικF >π$πεδ
. XαρακτηριστικF εZναι Oτι, κρ$ν
ντας  "πF τ<ς διαστ9σεις τ
υς, 
h
\πτA "π’ α_τ
Iς "νEκ
υν σ >νEλικα Wτ
µα, >νeT B `γδ

ς σ νEπι
 � Pρ�φ
ς. �Aπ’ τ
Iς δ8
 µεγα-
λ8τερ
υς τ9φ
υς B πρTτ
ς διαθ�τει µικρ� κλ$µακα τριTν "ναPαθµTν, πρ
θ9λαµ
, φατνεX
 κα< κυ-
ρ$ως ταφικF θ9λαµ
 στF DαµηλCτερ
 σηµεX
 τ
υ. Oh διαστ9σεις τ
υ εZναι περ$π
υ 2,5X1,5 µ. MO δε8-
τερ
ς, παραλληλCγραµµ
ς κα< αiσθητικA πιF λιτCς τ9φ
ς Pρ$σκεται σ "πCσταση 15 µ. κα< στ�ν [δια
ν
ητ� ε_θε$α µ τFν πρ
ηγ
8µεν
. �EDει τ<ς συνEθεις διαστ9σεις \νFς τ9φ
υ κα< τF P9θ
ς τ
υ δν
=περPα$νει τF 1 µ. Π�ρι� α_τ
� HD
υν "νασκαφG "κCµη τρεXς τ9φ
ι µ τ<ς [διες διαστ9σεις, π
I Dω-
ρ$?
νται µετα�8 τ
υς µ πλινθCκτιστα τ
ιDQµατα. TF σκ9µµα γ8ρω τ
υς, κατA pνα >π$πεδ
 ψηλCτε-
ρ
, HDει συν
λικF >µPαδCν 20 τ.µ., >νeT ε_ρ8τερα B DTρ
ς παρ
υσι9?ει τετραγωνικς "ναPαθµ$δες.
EZναι P�Pαι
 Oτι f πρC
δ
ς τTν "νασκαφTν θA φ�ρ^η στF φTς κι Wλλα µνηµεXα. MO µικρFς τ9φ
ς, δ8

µCλις µ�τρα µακρ8τερ
ς "πF τ
Iς "µ�σως πρ
ηγ
8µεν
υς, διαστ9σεων 0,40 X 1 µ., δν HDει "πCλυ-
τα Nρθ
γQνι
 σDGµα, Oπως 
h Wλλ
ι, "λλA �
ειδ�ς, >νeT τF τελικF P9θ
ς τ
υ παρA τ�ν >λαφρA "νω-
φ�ρεια τ
� >δ9φ
υς Pρ$σκεται στF [δι
 >π$πεδ
 µ α_τF τTν δ8
 Wλλων τ9φων. MO τ9φ
ς α_τFς κα<
B πρ
ηγ
8µεν
ς εZναι >π$σης συνευθειακ
< µ τFν µεγ9λ
 τ9φ
 >ντFς τ
� >ργ
τα�ικ
� DQρ
υ. MH δι9-
τα�η τCσ
 τTν ν�ων α_τTν τ9φων, Oσ
 κα< τTν δ8
 παλαιCτερων (π
I HD
υν πλ�
ν καλυφθG µ DTµα)
"π
τελεX pνα >π< πλ�
ν στ
ιDεX
, π
I καθιστV πρ
φανG τ�ν �παρ�η σπ
υδα$ας νεκρ
υπCλεως στ�ν
περι
DE. Στ�ν πεπ
$θηση α_τ� συνηγ
ρεX κα< B >ντ
πισµFς "κCµη \νFς ταφικ
� =π
συγκρ
τEµα-
τ
ς σ "πCσταση δεκαπ�ντε µ�τρων >ντFς 
iκ
π�δ
υ διαγων$ως τ
� ε_ρ8τερ
υ ταφικ
� συγκρ
τE-
µατ
ς, Oπ
υ "νεσκ9φη =πCγει
ς δι9δρ
µ
ς, 
h Wκρες τ
� Bπ
$
υ καταλEγ
υν σ δ8
 τ9φ
υς. MO pνας
παραλληλCγραµµ
ς µ συνEθεις διαστ9σεις Pρ$σκεται "π�ναντι "πF τFν πιF >πιPλητικF, =ψηλF τα-
φικF θ9λαµ
 µ >πιτηδευµ�να λα�ευµ�νη θ8ρα, �ψ
υς δ8
 µ�τρων κα< >µPαδ
� περ< τA 9 τ.µ.

∆υστυDTς τF µ�λλ
ν κα< τTν ν�ων α_τTν ε=ρηµ9των πρ
διαγρ9φεται δυσ
$ων
, καθyς "φ’ \νFς
µν ε=ρ$σκ
νται σ’ pναν δρCµ
 π
I πρCκειται νA "σφαλτ
στρωθ^G σ8ντ
µα, "φ’ \τ�ρ
υ δ 
h >ργα-
σ$ες �δρευσης κα< "π
D�τευσης γιA τA σπ$τια τGς περι
DGς τ
8ς HD
υν πρ
καλ�σει σ
Pαρς φθ
ρ�ς.

E_DGς Hργ
ν θA qταν νA πρυτανε8σ^η f ε_αισθησ$α τTν iθυνCντων, Oπως "κριPTς B ?Gλ
ς τTν
>κεX >ργα?
µ�νων "ρDαι
λCγων, "λλA κα< τGς τ
πικGς κ
ιν
τικGς "ρDGς, π
I >π< σειρAν >τTν πρ
-
Pα$νει σ >ν�ργειες γιA τ�ν "�ι
π
$ηση τGς µεγ9λης α_τGς π
λιτισµικGς κληρ
ν
µιVς.

M?ρι0ς MαµανBας

=Oλ(κληρ! µυκηναϊκB νεκρ!ταφε?!
1π!καλaπτεται στ@ Γλυκ@ Nερ@ ,AττικWς



:Aνω: ;O νηπιακ�ς τ9φ!ς σYρρι<α σ_ µανδρ�τ!ι2! παρακειµ?νης !Xκ*ας. xE2ει πλ?!ν κα-
τα2ωθ=.

K?τω: ;O νε!ανασκαφε-ς ταφικ�ς θ9λαµ!ς, µ_ τµ=µα τ!" διαδρ�µ!υ κα- τ=ς εXσ�δ!υ τ!υ,
σ_ µικρ1 �π�σταση �π� τ!'ς Dλλ!υς τ9φ!υς τ!" συγκρ!τ4µατ!ς.
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MH λ��η «Π!µ9κ!ι» εZναι \λληνικE, γιατ< πρ
�ρDεται "πF τC: �π-π!µ92-!ι. A_τ
< qταν
τF iσDυρCτατ
 hππικC, π
I �ργ9νωσαν B φ
PερFς Φ$λιππ
ς κα< B φ
PερQτερ
ς γιCς
τ
υ, B M�γας �Aλ��ανδρ
ς κα< µ τ� συνδρ
µ� τ
� Bπ
$
υ (gς παν$σDυρ
υ τCτε Oπλ
υ)

κατεν$κησαν τ
Iς εiσP
λεXς τ
� \νια$
υ DQρ
υ τGς πατρ$δας µας, τ
Iς Π�ρσες. rAς λ�νε 
h φ$-
λ
ι µας 
h B
8λγαρ
ι Oτι f λ��η εZναι «P
υλγαρικ�» κα< Oτι πρ
�ρDεται "πF τ
ν Oρ
 «π!µ9-
γκαµ», π
I σηµα$νει «P
ηθT». A_τ� f πρ
�λευση =π
Pαθµ$?ει τ
Iς "ρDαιCτατ
υς �AγριVνες
- Θρ�Vκες (kEλληνες στ�ν ε_ρε$α Hνν
ια τ
� Oρ
υ, γιατ< πρCκειται γιA µεσ
γειακ� φυλ� κ
ινGς
καταγωγGς µ τ
Iς kEλληνες, Oπως kEλληνες - �AθηναX
ι, kEλληνες - ΣπαρτιVτες, kEλληνες -
�Iωνες, kEλληνες - MακεδCνες, kEλληνες - ΠCντι
ι, kEλληνες - �HπειρTτες, kEλληνες - Θρ�Vκες...).

MEπως 
h φ$λ
ι µας 
h B
8λγαρ
ι γλωσσ
λCγ
ι πρ�πει νA µVς >�ηγEσ
υν κα< τ�ν πρ
�λευ-
ση τ
� «π!µ9γκαµ»; rAς διαP9σ
υν παρακ9τω γιA τ�ν πρ
�λευση κα< α_τGς τGς «P
υλγα-
ρικGς» λ��ης.

�Aκ
υσα σ µ9θηµα γλωσσ
λ
γ$ας τFν lρµCδι
 καθηγητ� �AνδριQτη (α_θεντ$α στ�ν
>πιστEµη τGς γλωσσ
λ
γ$ας) στF ΠανεπιστEµι
 Θεσσαλ
ν$κης, Oταν σπ
8δα?α >κεX,
νA "ναφ�ρ̂η τ�ν \�Gς hστ
ρικ� - >τυµ
λ
γικ� πρ
�λευση τ
� Oρ
υ «Π!µ9κ!ι», π
I τ�ν

Wκ
υσα νωρ$τερα φυσικ9, πρTτα "πF τFν πατ�ρα µ
υ, ΠCντι
 δ9σκαλ
. MH σ8γDρ
νη λ��η
«Π
µ9κ
ι», µVς εZπε περ$π
υ B σ
φFς καθηγητEς, HDει τ�ν >�Gς hστ
ρικ� - γλωσσ
λ
γικ� πρ
-
�λευση: Oh Π
µ9κ
ι δν πρωτ
εµφαν$?
νται τFν 13
 � 14
 αiTνα µ.X. �ED
υν "ρDαιCτατη
\λληνικ� (θρ�ακικ�) παρ9δ
ση:

MH γνωστ� πληθυσµιακ� µαθηµατικ� φCρµ
υλα Pt = P0 (1+ε)t µVς λ�ει π
λλA γιA τF παρFν
κα< τF παρελθCν τ
υς, gς συν�Dεια τTν ΠελασγTν. Πρ<ν "πF τ
Iς B
8λγαρ
υς (13
ς αi. µ.X.)
κα< πρ<ν "πF τ
Iς T
8ρκ
υς (14
ς αi. µ.X.) =πGρDαν 
h "ρDαX
ι Θρ�Vκες �AγριVνες στ�ν MOµη-
ρικ� � κα< Πρ
-Bµηρικ� περ$
δ
. Oh �AγριVνες "ναφ�ρ
νται "πF τFν θετικQτατ
 hστ
ρικF
Θ
υκυδ$δη (B. 96.3) κα< κυρ$ως "πF τFν Στρ9Pωνα («Γεωγραφικ9», Z, VII, κα< ZV 12) κα< τFν
�AρριανF («�AλεS9νδρ!υ �Aν9@ασις», AVI, AV8, AI11, AV17) –  B τελευταX
ς τ
Iς "ναφ�ρει µ9-
λιστα π9νω "πF 50 φ
ρς στ�ν «�Aν9@ασιν» τ
� Mεγ9λ
υ �Aλε�9νδρ
υ, συDνCτητα "ναφ
ρVς
π
I "π
δεικν8ει τFν iσDυρF π
λεµικF DαρακτGρα κα< τFν ρCλ
 τ
υς σ µ$α κ
ρυφα$α στιγµ�
τ
� MEλληνισµ
�, καθyς κα< τ�ν "πCκρ
υση τGς >πικε$µενης � σDεδια?Cµενης 3ης εiσP
λGς
τTν ΠερσTν.

Oh �AγριVνες qταν iσDυρFς κα< π
λεµικFς λαCς. kOταν Oλ
ι 
h kEλληνες µ τ�ν fγεσ$α τ
�
Φιλ$ππ
υ B´ \νQθηκαν τF 337 π.X. στF K
ινFν τTν MEλλEνων, γιA νA >κστρατε8σ
υν >ναντ$
ν
τTν ΠερσTν, π
I δ8
 φ
ρς εiσ�Pαλαν κα< κατ�στρεψαν τ�ν MEλλ9δα (�Iων$α, Ai
λ$δα, Θρ��9-
κη, Mακεδ
ν$α, Θεσσαλ$α, �AττικE - �AθEνα...), συστρατε8θηκαν κα< α_τ
< µ τ
Iς Wλλ
υς
kEλληνες. MYπF τ�ν �γεσ$α δ τ
� Mεγ9λ
υ �Aλε�9νδρ
υ gς hππ
µ9D
ι κα< "κ
ντιστς µ τ�ν
Nρειν� ψυD
λ
γ$α κα< >µπειρ$α τ
υς πGραν µ�ρ
ς σ Oλες τ<ς τ
λµηρς >πιDειρEσεις (�ππ!µα-

2.

1.
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συµL!λ+ στQς ν7κες τ!K ,AλεgNνδρ!υ
H IΣTOPIKH - ΓΛΩΣΣOΛOΓIKH ΠPOEΛEYΣH TOY OPOY



2*ες, >ν�δρες, νυκτερινς >φCδ
υς, >πιθ�σεις αiφνιδιασµ
�, Nρεινς καταδρ
µς κ.τλ.) κα< µ τ�
δρ9ση τ
υς συν�Pαλαν "π
φασιστικA στ<ς ν$κες τTν MEλλEνων >ναντ$
ν τTν ΠερσTν. Oh
�AγριVνες qταν στF πλευρF τ
� �Aλε�9νδρ
υ στ<ς πιF δ8σκ
λες µ9Dες, Oπως στFν π
ταµF
�EριγTνα κα< τFν ΓρανικC: «;O �Aλ?Sανδρ!ς 3π=γεν µ_ τ!Yς τε �Aγρι9νας κα- τ!'ς τ!S�τας...»
(�AρριανCς, AV 17).

MO M. �Aλ��ανδρ
ς λ
ιπFν "ναγνωρ$?
ντας τ�ν µαDητικCτητα, τ�ν >ργατικCτητα κα< τ�ν
"φ
σ$ωση τTν �Aγρι9νων, τ
Iς >µπιστε8εται "πCλυτα κα< πρ
σλαµP9νει (πιF σωστ9: τ
Iς
"ναθ�τει) gς µαDητς στF hππικC τ
υ, γιατ< εZDαν µεγ9λη >�
ικε$ωση κα< >µπειρ$α µ τA Wλ
-
γα. «�Aγρια» Wλ
γα =π9ρD
υν κα< σEµερα στA NρεινA τGς P
δCπης κα< τA εZδα στ�ν "ρD� τGς
10ετ$ας τ
� 1960, Oταν πραγµατ
π
ι
8σαµε στρατιωτικς "σκEσεις (Oλ. φωτ0γραφ=α). �Eτσι
>ντ9σσ
νται gς hππCµαD
ι στFν MEλληνικF - Mακεδ
νικF στρατF κα< "π
κτ
�ν τ�ν α[γλη τTν
νικητTν τ
� MEλληνισµ
� >ναντ$
ν τTν PαρP9ρων ΠερσTν στ�ν >κστρατε$α τ
� M. �Aλε�9ν-
δρ
υ.

kYστερα "πF α_τ� τ�ν «α[γλη», δC�α κα< συµP
λ� γ$ν
νται κα< δι9σηµ
ι σ’ BλCκληρ
 τF πα-
νελλEνι
, δηλαδ� στFν τCτε γνωστC µας κCσµ
 "πF τ� PQµη pως τ� BακτριανE, gς 
h fρωικ
$,

h φ
Pερ
< κα< 
h τρ
µερ
< hππ
µ9D
ι τ
� Mεγ9λ
υ �Aλε�9νδρ
υ – pνα "πF τA iσDυρA Oπλα τTν
MEλλEνων >ναντ$
ν τTν παν$σDυρων κα< π
λυπληθ�στατων τCτε ΠερσTν.

MH Nν
µασ$α «hππ
µ9D
ι» λCγeω τGς α[γλης κα< τGς δC�ας της "ρD$?ει νA >πικρατ^G κα< τF
«�AγριVνες» ταυτ$?εται µ τF «MIππ
µ9D
ι».

Στ�ν περ$
δ
 τGς MEλληνιστικGς κα< PωµαϊκGς �Eπ
DGς 
h �AγριVνες γ$ν
νται γνω-
στ
< πιA µCν
ν gς «MIππ
µ9D
ι» τ
� Mεγ9λ
υ �Aλε�9νδρ
υ, "λλA δν "κ
λ
υθ
�ν τF
διασπαστικF πνε�µα τTν >πιγCνων τ
υ. Oh >π$γ
ν
ι τ
� M. �Aλε�9νδρ
υ µ τ� δρ9-

ση τ
υς (`Dι \νωτικE) "π
θαρρ8ν
υν τ
Iς kEλληνες - Θρ�Vκες (�AγριVνες = MIππ
µ9D
υς) νA
>νταDθ
�ν στ<ς >�
ντωτικς φιλ
δ
�$ες των Oπως κα< στ<ς >π< µ�ρ
υς διαιρ�σεις τTν Pωµα$ων.
Oh �AγριVνες - MIππ
µ9D
ι, H�υπνα π
ι
�ντες, >πιλ�γ
υν νA "π
µ
νωθ
�ν στA Oρη τGς P
δC-
πης, "π
φε8γ
ντας τ<ς συγκρ
8σεις π
I γ$ν
νται στ<ς πεδι9δες τGς Θρ�9κης, τGς Mακεδ
ν$ας
κα< τGς Φιλιππ
8π
λης "πF τ
Iς >πιγCν
υς κα< τ
Iς Pωµα$
υς κατακτητ�ς.

�Eπ< 2.500 Oµως DρCνια ("πF τ�ν πρ
 - Bµηρικ� >π
D� �ς τ� Pυ?αντιν� περ$
δ
) Dρη-
σιµ
π
ι
�σαν τ�ν \λληνικ� Bµηρικ� γλTσσα κα< µ9λιστα διατηρ
�ν τ� θρ�ακικ� δι9-
λεκτ
, f Bπ
$α =φ$σταται "ργCτερα τ<ς B
υλγαρ
-τ
υρκικς >πιµει�$ες.

MH "ν9µνηση τ
� Oρ
υ «MIππCµαD
ι» κυριαρDεX κυρ$ως κα< στ�ν MEλλην
-MEλληνιστικ� - Bυ-
?αντιν� γλωσσικ� Nν
µατ
λ
γ$α: Oh �AγριVνες εZναι πιA 
h περ$φηµ
ι MIππ
µ9D
ι τ
� M. �Aλε-
�9νδρ
υ κα< >πιP9λλ
υν τ� φEµη τ
υς στF Bυ?9ντι
, γιατ< f α[γλη κα< f δC�α τ
� M. �Aλε-
�9νδρ
υ κα< τTν νικTν τ
υ (στ<ς Bπ
Xες συν�Pαλαν κα< 
h �AγριVνες gς MIππCµαD
ι) >γγ$?
υν
τA Oρια τGς µυθ
πλασ$ας.

NA Oµως, π
I τF Bυ?9ντι
 καταλ8εται "πF τ<ς συνεDεXς κα< συνδυασµ�νες >πιθ�σεις
�Aρ9Pων, Φρ9γκων (κυρ$ως α_τTν), Σλ9Pων κα< T
8ρκων κα<, >νeT 
h Bυ?αντιν
<
στF π
λυεθνικF κρ9τ
ς τ
υς "φEν
υν "ν�παφη κα< "κ�ραιη τ�ν \λληνικE - θρ�ακικ�

>θνCτητα, 
h B
8λγαρ
ι, π
I κυρ$εψαν τ�ν περι
D� τGς P
δCπης (�9νθη κα< K
µ
τηνE), Φι-
λιππ
8π
λη κα< �Aνδριαν
8π
λη τFν 13
 κα< 14
 αi. µ.X., πρ
σπ9θησαν >π< δ8
 περ$π
υ αiTνες
νA τ
Iς >κP
υλγαρ$σ
υν µ τ� P$α κα< >π�Pαλαν τ� γλTσσα τ
υς µ δι
ικητικF κα< 
iκ
ν
µικF
καταναγκασµC... N9, γιατ< σEµερα pνα σηµαντικF µ�ρ
ς τ
� λε�ιλ
γ$
υ τ
υς εZναι P
υλγαρι-
κC. Oh ρ$?ες Oµως τGς γλωσσικGς παιδε$ας, Oπως κα< τA NνCµατα (�AγριVνες, MIππCµαD
ι, P
-

5.

4.

3.
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δ
παX
ι) εZναι BµηρικA κα< \λληνικ9...

MCλις 
h �Oθωµαν
< σαρQν
υν τ� XερσCνητ
 τ
� Asµ
υ τFν 14
 αi. µ.X., τF 1362 κα-
ταλαµP9ν
υν τ�ν �Aδριαν
8π
λη κα< µετA τρ$α DρCνια, τF 1365, καταλαµP9ν
υν κα<
τ�ν περι
D� τGς P
δCπης. TCτε "π
καλ
�νται µ τF διαδεδ
µ�ν
 "ρDαX
 \λληνιστικF

`ν
µα «MIππ
µ9D
ι» – Π
µ9κ
ι. �Eπειδ� Oµως 
4τε 
h Σλ9P
ι 
4τε 
h T
�ρκ
ι HD
υν λεπτA φω-
νητικA `ργανα (λεπτς φωνητικς D
ρδ�ς), γιA νA πρ
φ�ρ
υν τF IΠ– στ�ν "ρD� τGς λ��ης
MIππ
µ9D
ι, τ�ν >κφ�ρ
υν µ τ<ς δικ�ς τ
υς φωνητικς iδιCτητες, τA δικ9 τ
υς φυλετικ9 - "νθρω-
π
µ
ρφικA φωνητικA DαρακτηριστικA gς:

– «Π
µAD» � «Π
µ9κ» ("φαιρQντας τF IΠ- στ�ν "ρD� τGς λ��ης κα< τF -OI στF τ�λ
ς τGς λ�-
�ης, δηλαδ� HD
υν τ�λεια τ
υρκ
φωνικ� πρ
σαρµ
γE: κCψιµ
 τGς "ρDGς κα< τGς κατ9λη�ης).
MEπ
µ�νως τCσ
 "πF τ
Iς Σλ9P
υς - B
8λγαρ
υς Oσ
 κα< "πF τ
Iς T
8ρκ
υς 
h "ρDαX
ι MEλλη-
νιστικ
< MIππ
µ9D
ι γ$ν
νται «Π!µ&κ» � «Π!µ92». MH λ��η λ
ιπFν «Π!µ9κ!ς» εZναι \λληνικ�
µ P9ση τ�ν >τυµ
λ
γικ� πρ
�λευσE της.

MH Wπ
ψη Oτι f λ��η «Π
µ9κ
ι» πρ
�ρDεται "πF τF P
υλγαρικF «π!µ9γκαµ», π
I σηµα$νει
«P
ηθT», HDει τ�ν >�Gς P9ση: Λησµ
νεX Oτι πρCδρ
µ
ς τGς σλαPικGς κα< P
υλγαρικGς λ��ης
qταν f BµηρικE - \λληνικ� λ��η «MIππ
µ9D
ς», π
I σηµα$νει: «B "πF sππ
υ µαDCµεν
ς, B Bπλ$-
της hππεIς» (∆ηµητρ9κ
ς, «�EκσυγDρ
νισµ�ν
 Λε�ικC», BραPεX
 τGς �Aκαδηµ$ας �AθηνTν). TF
ρGµα «�ππ!µα2?ω-7» σηµα$νει: µ9D
µαι Hφιππ
ς.

MH λ��η «�ππ!µα2*α» σηµα$νει: «µ9Dη µετα�I >φ$ππων, δηλαδ� hππικ
� πρFς hππικFν» (Λε-
�ικF Πρω�ας). TF P
υλγαρικF «π!µ9γκαµ» λ
ιπFν HDει �$?α - µEτρα τF \λληνικF «ιπ- π!µ92!ς».
TA: «�ππ!µα2*α», «�ππ!µα27» κα< «�ππ!µ92!ς» εZναι \λληνικQτατα - πελασγικ9.

• MH "ρDα$α \λληνιστικ� σηµασ$α (f πρQτη Hνν
ια) τ
� Oρ
υ «hππ
µ9D
ς» εZναι: «B "πF
sππ
υ µαDCµεν
ς», B γενναX
ς µαDητ�ς τ
� M. �Aλε�9νδρ
υ.

• �AργCτερα, Oταν τF hππικF περι
ρ$?^η τ� σπ
υδαιCτητ9 τ
υ στ�ν Π
λεµικ� T�Dνη, B hππC-
µαD
ς γ$νεται α_τFς στFν Bπ
X
 >µπιστευCµαστε τ� φρ
ντ$δα τTν sππων τ
� hππικ
� σQµατ
ς.

• Kα< "ργCτερα, Oταν πιA τF MIππικF >�ασθεν$?̂η τ� συµP
λE τ
υ στ�ν Π
λεµικ� T�Dνη (γιατ<
"ναπτ8σσεται τF Πυρ
P
λικF κα< "ργCτερα τA kAρµατα M9Dης), HD
υµε τFν «�ππ!κ�µ!» κα<
τF «�ππ!κ!µ7», δηλαδ� α_τFν π
I περιπ
ιεXται τ
Iς sππ
υς κα< α_τFν π
I «=πηρετεX τFν "�ιω-
µατικC», δηλαδ� τFν P
ηθC.

�AλλA τF συντριπτικF στ
ιDεX
 =πρ τGς >κδ
DGς µας εZναι τF \�Gς: MH παραγωγ� τ
� «Π
-
µ9κ
ι» "πF τF «(MIπ)-π
µ9D
ι» "ναγνωρ$?εται gς γενεσι
υργF α[τι
, γιατ< συνδ�εται µ
τF κ
σµ
ϊστ
ρικF γεγ
νFς τGς κατ9κτησης τGς �Aσ$ας "πF τ
Iς kEλληνες - δηµι
υργ
Iς
κα< τ
� Oρ
υ α_τ
�. Oh kEλληνες qταν π9ντα γεννEτ
ρες Nν
µατ
δ
σιTν, Oπως εZναι 
h
λ��εις: E_ρQπη, Mακεδ
ν$α, ΣκCπια, KCσµ
ς, ΠλανEτης...

Συν
πτικ9: "π
κρ
8ω τ�ν Nν
µατ
δ
σ$α τ
� "ρDαιCτατατ
υ α_τ
� λα
� "πF τF P
υλ-
γαρικF «π
µ9γκαµ» (P
ηθT) γιA τ
Iς \�Gς α_τ
νCητ
υς λCγ
υς:
α) MH λ��η α_τ� HDει πρCσφατη >µφ9νιση (γ8ρω στFν 13
 � 14
 αiTνα µ.X.), >νeT 
h

�AγριVνες - Π
µ9κ
ι HD
υν hστ
ρ$α π9νω "πF 8.000 DρCνια gς Πελασγ
< - Θρ�Vκες. (M�ν �ε-
DνVµε τFν πρTτ
 �AρD9νθρωπ
 στA Πετρ9λωνα τGς "ρDα$ας Θρ�9κης.)

P) EZναι λ
γικF 
h "ρDαX
ι �AγριVνες νA µετ
ν
µαστ
�ν σ «MIππ
µ9D
υς» γ8ρω στFν 3
 π.X.
αiTνα, δηλαδ� στ
Iς \λληνιστικ
Iς DρCν
υς, γιατ< µ τFν \λληνικF α_τFν τ$τλ
 
h µαDητς
(MIπ-π
µ9D-
ι) τ
� M. �Aλε�9νδρ
υ "π
κτ
�ν δC�α, α[γλη, π
I τ
Iς >πιτρ�πει νA γ$ν
υν πε-
ρισσCτερ
 γνωστ
< µ τF «MIππ
µ9D
ι» παρA µ τF "ρDαX
 �AγριVνες, π
I D9νει τ�ν "ρDα$α

7.

6.
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>πιP
λ� τ
υ gς `ν
µα Dωρ<ς hστ
ρικ� φEµη.
γ) Oh B
8λγαρ
ι πρ�πει νA γνωρ$?
υν Oτι 
h πρTτες λ��εις π
I Dρησιµ
π
ιEθηκαν γιA τFν

DαρακτηρισµF τ
πωνυµ$ων κα< λαTν HD
υν κατ’ >�
D�ν \λληνικ� π
λιτιστικ� πρ
�λευση κα<
`Dι σλαPικ� � P
υλγαρικE, γιατ$:

A. Oh kEλληνες >µφαν$?
νται γλωσσικA στ�ν περι
D� τ
� Asµ
υ πρ<ν 8.000 DρCνια, >νeT 
h
B
8λγαρ
ι >µφαν$?
νται πρCσφατα, στFν 6
 - 7
 αiTνα, κα$

B. MH πρQτη γλTσσα, π
I >µφαν$?εται στ�ν περι
D� τ
� Asµ
υ (MP
δCπης), εZναι πελασγικ�
� πρωτ
-\λληνικ� � BµηρικE, π
I εZναι f γλTσσα - µητ�ρα Oλων τTν Wλλων >θνικTν γλωσσTν:
MEλληνικGς, B
υλγαρικGς, P
υµανικGς, Σκ
πιανGς, �AλPανικGς... N9, γιατ< κα< f λ��η «Π
-
µ9κ
ι» HDει \λληνικE - Bµηρικ� πρ
�λευση φυσικ9, "πF τF MIππ
µ9D
ι...

Συµπ�ρασµα:
α) Oh Π
µ9κ
ι (MIππ
µ9D
ι) εZναι "ρDαιCτατ
ς \λλην
-θρ�ακικFς λαCς, µ τF "ρDικF
`ν
µα «�AγριVνες», π
I >µφαν$?
νται "πF τ�ν Πρ
-Bµηρικ� >π
D� κα< δν HDει καµ-

µ$α σD�ση (φυλετικE - "νθρωπ
λ
γικE): A) µ τ
Iς B
υλγ9ρ
υς π
I HρD
νται στ� XερσCνη-
σ
 τ
� Asµ
υ τFν 6
 - 7
 αiTνα µ.X. "πF τ�ν Kεντρικ� �Aσ$α κα< B) µ τ
Iς T
8ρκ
υς π
I HρD
-
νται στ� XερσCνησ
 τ
� Asµ
υ τFν 14
 αiTνα µ.X. "πF τA P9θη τGς �Aσ$ας. kOλες 
h "νθρω-
π
λ
γικς µελ�τες ("νθρωπ
µ
ρφικTν DαρακτηριστικTν κ.τ.λ.) µVς "π
καλ8πτ
υν α_τ� τ�ν
"λEθεια. NA τF iσDυρF >πιστηµ
νικF τστ φυλετικGς πρ
�λευσης.

P) Oh B
8λγαρ
ι τ
Iς =π
τ9σσ
υν κα< τ
Iς >κφ
P$?
υν >π< δ8
 αiTνες "ναγκαστικ9, γι’
α_τF κα< f φαιν
µενικ� κυριαρD$α τGς P
υλγαρικGς γλQσσας στ
Iς Π
µ9κ
υς, 
h Bπ
X
ι >ντ
8-
τ
ις HD
υν στραφG >ναντ$
ν τTν B
υλγ9ρων >π< �OθωµανικGς A_τ
κρατ
ρ$ας.

γ) Oh T
�ρκ
ι τ
Iς >�ισλαµ$?
υν =π
DρεωτικA Hναντι δελεαστικTν "νταλλαγµ9των, πρVγµα
τF Bπ
X
 συνεD$?
υν κα< σEµερα πρ
σφ�ρ
ντ9ς τ
υς π.D. κεραXες =ψηλGς λEψεως γιA τ<ς τη-
λε
ρ9σεις τ
υς, γιA νA δ�Dωνται τ�ν Wµεση κα< Hµµεση «πλ8ση >γκεφ9λ
υ» τGς �Aγκυρας.

Oh >ναλλακτικς πρ
ελε8σεις τGς Nν
µασ$ας «Π
µ9κ
ι» εZναι "ρκετA «πειστικς»: 
• KατA µ$α Wπ
ψη, =π
στηρ$?εται f πρ
�λευση τ
� Oρ
υ "πF τ�ν "ρDα$α \λληνικ� λ��η π�-

µαS, π
I σηµα$νει τF δυνατF πCτη κρασι
� ("πF τ� συνEθεια τTν "ρDα$ων Θρ�ακTν νA π$ν
υν
κρασ< κα< νA λατρε8
υν τFν ∆ιCνυσ
). MH Nν
µασ$α α_τ� δν φα$νεται πιθανE, γιατ< 
h Nρει-
ν
< Π
µ9κ
ι τGς MP
δCπης δν π$ν
υν συνEθως κρασ$. �Aλλωστε τF «πCµα�» δν HDει iδια$τε-
ρη P9ση gς στ
ιDεX
 δι9κρισης, γιατ< π
λλ
< "ρDαX
ι kEλληνες (MακεδCνες, Θεσσαλ
$, K
-
ρ$νθι
ι κ.W.) Hπιναν κρασ$... MH 
iν
π
σ$α δν qταν µ
ναδικF DαρακτηριστικF µιVς µCν
 φυλGς.

• KατA µιA Wλλη Wπ
ψη f Nν
µασ$α Nφε$λεται στF γεγ
νFς Oτι στ�ν "ρDα$α Θρ�9κη =π9ρDει
πCλη µ τF `ν
µα «ΠCµα», δηλαδ� "ρDαX
 θρ�ακικF τ
πων8µι
, τF Bπ
X
 πρ
σ�δωσε τ�ν Nν
-
µασ$α. KατA τ� γνQµη µας pνα µικρF τ
πων8µι
, Oπως B "ρDαX
ς 
iκισµFς «ΠCµα», δν µπ
-
ρεX νA δQσ^η τ�ν Nν
µασ$α µιVς µεγ9λης φυλGς, π
I �επ�ρασε σ πληθυσµF τ<ς 500.000.

• KατA µ$α Wλλη Hκδ
D� τF «Π
µ9κ
ς» εZναι πρ
σαρµ
γ� � παραφθ
ρA τGς λ��ης «�AπC-
µαD
ς», π
I "π
δ$δει τ�ν >πιστρ
φ� τTν �Aγρι9νων π
λεµιστTν τ
� M. �Aλε�9νδρ
υ µετA
τ
Iς νικηφCρ
υς π
λ�µ
υς >ναντ$
ν τTν ΠερσTν. A_τ� f >κδ
D� πρ
σεγγ$?ει τ�ν Hλευση τ
�
«Π
µ9κ
ς» "πF τF «(;Iπ)π!µ92!ς», "λλA δν εZναι ρεαλιστικE, διCτι κα< Wλλ
ι π
λεµιστς τTν
MακεδCνων, �HπειρωτTν, ΘεσσαλTν κ.τ.λ. qταν "πCµαD
ι κα< >π�στρεψαν στ�ν πατρ$δα τ
υς
µετA τ
Iς νικηφCρ
υς π
λ�µ
υς >ναντ$
ν τTν ΠερσTν.

ΣταGρ0ς Θε0φαν=δης
Kαθηγητ�ς τ
� Παντε$
υ Πανεπιστηµ$
υ

8.
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Π
ρFς τ�ν κατε8θυνση τGς τεκµηριωµ�νης "ν9δει�ης τGς 
iκ
υµενικGς
\λληνικGς παρ
υσ$ας κα< δηµι
υργ$ας σ >π$πεδ
 π
λιτικGς, π
λιτι-
σµ
� κα< >πικ
ινων$ας σ Oλα τA π�ρατα τ
� πλανEτη µας, HDει >πι-
µε$νει κα< >ργασθG µ τρCπ
 πρωτCτυπ
 κα< πρωτ
π
ριακF >π< π
λ-
λA Hτη B «∆αυλCς». MH σDετικ� πληρ
φCρηση τ
� κ
ιν
� γ$νεται P9-
σει θεµελιωµ�νης >πιDειρηµατ
λ
γ$ας κα< >πιστηµ
νικGς µελ�της, π
I

διε�9γ
υν >ντCπι
ι κα< ��ν
ι >ρευνητ�ς, γεγ
νFς τF Bπ
X
 γ$νεται Oλ
 κα< πε-
ρισσCτερ
 "π
δεκτF κα< "ναγνωρ$?εται ε_ρ8τερα. Σ$γ
υρα σ µ$α πρωτ
π
ριακ�
διαδικασ$α τGς >πιστηµ
νικEς "να?Eτησης, πρ
σ�γγισης, "ν9πτυ�ης κα< τεκ-
µηρ$ωσης Dωρ
�ν σφ9λµατα, λ9θη, "σ9φειες κα< παραλε$ψεις· εZναι τF "ναγκαX

«ρ$σκ
» \νFς τ�τ
ι
υ >γDειρEµατ
ς. MΩστCσ
 α_τA "κριPTς τA στ
ιDεXα εZναι π
I
πρ
ωθ
�ν, πρ
σδι
ρ$?
υν κα< πρ
P9λλ
υν τ� γνωστικ� "να?Eτηση κα< τ�ν πνευ-
µατικ� διε8ρυνση µ�σeω τGς "λληλ
συµπληρQσεως τTν >ρευνTν κα< τGς διαλε-
κτικGς τTν θεωριTν.

Kα< Oµως π9ντα σDεδCν Pρ$σκ
νται "φ
ρµ�ς, πρ
κειµ�ν
υ 
h κακ
πρ
α$ρετ
ι,

h κακCπιστ
ι κα< >ν$
τε 
h \λλην
κ9πηλ
ι νA >γε$ρ
υν "�ιQσεις `Dι δηµι
υργι-
κ
� "ντιλCγ
υ κα< >π
ικ
δ
µητικGς κριτικGς "λλA συλλEPδην "π
ρρ$ψεως, "π
-
κλεισµ
� κα< "φ
ρισµ
� µ ν

τρ
π$α φανατικ� κα< "φ
ριστικE, π
I >ν τ�λει λει-
τ
υργεX εiς P9ρ
ς τGς >λε8θερης Hκθεσης κα< Hκφρασης τTν >πιστηµ
νικTν
>ρευνTν.

Kα< α_τA "κριPTς τA κρατικ$στικα στεγανA εZναι π
I περι
ρ$?
υν τ�ν "ντι-
ληπτικ� hκανCτητα κα< διαν
ητικ� πρCσληψη α_τTν τTν πρ
κατειληµµ�νων >πι-
κριτTν, 
h Bπ
X
ι >σφαλµ�νως ταυτ$?
υν τ�ν κρατικ� >πικρ9τεια µ τ�ν "περιC-
ριστη π
λιτειακ� κα< κ
ινωνικ� >π�κταση τ
� MEλληνισµ
� σ BλCκληρ
 τF ε�ρ
ς
τGς 
iκ
υµ�νης.

@I
δ
I f >π’ α_τ
� διαφωτιστικ� κα< "π
σαφηνιστικ� κατ9θεση τ
� "ε$-
µνηστ
υ K
ρνEλι
υ Kαστ
ρι9δη: «T� τρ*τ! σηµεI! π!' πρ?πει ν& θιγb= εaναι
6 περ*φηµη Uνν!ια τ!" κρ9τ!υς. ;H TρRα=α sλληνικ# πEλις δKν µπ0ρε/ νF ~ν0-
µασθz8 κρ?τ0ς, µ_ τ1ν Uνν!ια π!' U2ει P Vρ!ς α^τ�ς σ4µερα, δηλαδ1 τ1ν Uνν!ια
cν�ς µη2ανισµ!" �νεS9ρτητ!υ κα- S?2ωρ!υ �π� τ1ν κ!ινων*α. ;H �ρ2α*α cλλη-
νικ1 κ!ιν�της εaναι π�λις, π!λιτε*α κα- T2ι κρ9τ!ς. QOταν !� Nε!?λληνες µ_ τ1

@!4θεια τ7ν πρ!στ9τιδων δυν9µεων κα- τ7ν Bαυαρ7ν UφτειαSαν τ� σYγ2ρ!ν! cλληνικ�

Π�ραν Oλων τTν Wλλων αiτιTν κα< αiτ$ων, π
I Bδηγ
�ν κ9π
ι
υς γραφι-
κ
Iς στ�ν κατ9κριση τGς µE - συµPατικGς πρωτ
π
ριακGς Hρευνας, =π9ρ-
Dει κα< B lπλ
8στατ
ς λCγ
ς, Oτι "δυνατ
�ν νA καταν
Eσ
υν τ�ν MEλλ9δα
gς µ$α π
λυσEµαντη κα< π
λυδι9στατη Hνν
ια 
iκ
υµενικ
� πλανητικ
�
π
λιτισµ
�, f Bπ
$α σαφTς δν περι
ρ$?εται >ντFς τTν τειDTν τ
� BµQνυ-
µ
υ κρατικ
� σDηµατισµ
�, "λλA κατακλ8?ει π
ικιλ
τρCπως διαDρ
νικA
κα< =περDωρικA τ�ν "νθρQπινη >µφ9νιση, παρ
υσ$α κα< δηµι
υργ$α.

=H γεωγραφικ- - κρατιστικ+ 1ντ7ληψη
τWς =EλλNδ!ς καQ !& �πικριτ3ς τ!K «∆αυλ!K»



κρ9τ!ς, π4ρανε τ1 λ?Sη α^τ1 �π� τ& �ρ2αIα cλληνικ9, Vπ!υ δηλCνει kπλ7ς κα- nρθ�τα-
τα τ1ν rµ# O=α.

»O� S?ν!ι φιλ�λ!γ!ι κα- Xδ*ως !� Γερµαν!*  µεταφρ9<!ντας τ1ν Π0λιτε=α τ!" Πλ9τωνα
µ_ τ�ν τ*τλ! Der Staat δηµι!υργ!"ν τερ9στια παρεS4γηση. T�ν Σεπτ?µ@ρι! τ!" ’39 !�
Waffen - SS 3δηµ!σ*ευσαν µι& γερµανικ1 µετ9φραση τ!" @Eπιταφ=0υ τ!" Περικλ=, τ!"
8ψηλ�τερ!υ δηµ!κρατικ!" κειµ?ν!υ π!' U2ει π!τ_ γραφ=. Στ1ν µετ9φραση α^τ1 6 �ντι-
κατ9σταση τ=ς λ?Sεως «π�λις» �π� τ1 λ?Sη «κρ9τ!ς» �ρκεI, γι& ν& κ9νbη τ� κε*µεν! πε-
ρ*π!υ να<ιστικ�. Λ?ει P Περικλ=ς: «0[ cνθρωπ0ι αVτ0N θυσ=ασαν τ5ν sαυτE τ0υς γιF τ#ν
πEλιν». T* εaναι 6 πEλις; ΣYµφωνα µ_ τ�ν Θ!υκυδ*δη: «cνδρες γFρ πEλις», π�λις εaναι !�
�AθηναI!ι. ;Eπ!µ?νως 6 φρ9ση τ!" Περικλ= σηµα*νει Vτι !� Dνθρωπ!ι α^τ!- θυσ*ασαν τ�ν
cαυτ� τ!υς γι& τ!'ς Dλλ!υς, γι& τ& 8π�λ!ιπα µ?λη τ=ς κ!ιν�τητας. A^τ� στ& γερµανικ&
�π!δ*δεται µ_ τ� «θυσ*ασαν τ�ν cαυτ� τ!υς γι& τ� κρ9τ!ς».

»T� `δι! κα- µ_ τ� περ*φηµ! @ι@λ*! τ!" �Aριστ!τ?λη π!' �νακαλYφθηκε τ�ν XIX αX.,
τ1ν @Aθηνα=ων Π0λιτε=α. Kαθηγητ_ς πανεπιστηµ*!υ, cλληνιστ_ς π!' S?ρ!υν cλληνικ&
cκατ� φ!ρ_ς καλYτερα �π� µ?να, µεταφρ9<!υν: ;H Π0λιτε=α τSν @AθηνSν: λ9θ!ς στ!ι-
2ει7δες, γι& τ� Pπ!I! θ& Uπρεπε ν& �π!ρρ*πτεται πρωτ!ετ1ς φ!ιτητ4ς κα- τ� Pπ!I! nφε*-
λεται φυσικ& σ_ πρ!@!λ1 σ2ηµ9των τ=ς 3π!2=ς τ7ν µεταφραστ7ν. Γι& τ!'ς �ρ2α*!υς
QEλληνες δ_ν 8π9ρ2ει Π!λιτε*α τ7ν �Aθην7ν. �Aθ=ναι εaναι γεωγραφικ# Uκφραση. ;H π�-
λις εaναι !� �Aθηνα/0ι. :Aνδρες γFρ πEλις. ;O Θ!υκυδ*δης δ_ν µιλ9ει π!τ_ γι& @AθAνα [
κα- γι& Pπ!ιαδ4π!τε Dλλη π�λη. xOταν πρ�κειται γι& τ1ν πEλιν λ?ει: !� �AθηναI!ι, !� K!-
ρ*νθι!ι, !� MυτιληναI!ι. Λ?ει: �Aθ4να, K�ρινθ!ς κ.λπ., Vταν πρ�κειται γι& τ5ν τEπ0. QH πE-
λις δKν εfναι γεωγραφικ5ς πρ0σδι0ρισµEς. Πρ-ν �π� τ1ν ναυµα2*α τ=ς ΣαλαµIν!ς, �πελ-
πισµ?ν!ς P Θεµιστ!κλ=ς, γιατ- !� 8π�λ!ιπ!ι QEλληνες δ_ν δ?2!νταν τ& 3πι2ειρ4µατ9 τ!υ
ν& δ!θb= 6 µ92η στ� µ?ρ!ς α^τ�, �πειλεI λ?γ!ντας: 3µεIς (π!' U2!υµε τ& περισσ�τερα κα-
ρ9@ια) θ& φYγ!υµε κα- θ& φτει9S!υµε µι& Dλλη π�λη �λλ!", στ1ν �Iταλ*α. M_ α^τ� 3νν!-
εI Vτι 6 �Aθ4να θ& εaναι 3κεI π?ρα, Vτι 6 �Aθ4να εaναι 3κεI π!' εaναι !� �AθηναI!ι κα- T2ι
!� �AθηναI!ι 3κεI π!' εaναι 6 �Aθ4να. Kι Vµως lνας Θε�ς S?ρει, π�σι eν !� �AθηναI!ι wταν
συνδεδεµ?ν!ι µ_ τ1 γ= τ!υς. Θεωρ!"σαν τ!'ς cαυτ!Yς τ!υς tς τ!'ς µ�ν!υς α^τ�2θ!νες
QEλληνες, θεωρ!"σαν Vτι εa2ανε φυτρCσει µ?σα �π� τ1 γ=. QH Yδαφικ# Tντ=ληψη τ8ς π0-
λιτικ8ς κ0ινEτητας εfναι σUγRρ0νη Tντ=ληψη. �Aρ2*<ει στ!'ς ρωµαϊκ!'ς 2ρ�ν!υς κα- κ!-
ρυφCνεται µ_ τ1ν φε!υδαρ2*α.»

[K
ρνEλι
ς Kαστ
ρι9δης, «MH �AρDα$α MEλληνικ� ∆ηµ
κρατ$α κα< f σηµασ$α της γιA µVς σE-

µερα», >κδ. «kYψιλ
ν», �AθEνα, 1986, σελ. 37-38.]

Σ
τ�ν παραπ9νω κριτικE τ
υ τ
π
θ�τηση B "δ
γµ9τιστ
ς πανεπιστEµων
φιλCσ
φ
ς καταδεικν8ει πCσ
 Wτ
π
 κα< Wν
µ
 εZναι νA πρ
σεγγ$?
υ-
µε τF παρελθFν =πF τ�ν >πEρεια σ8γDρ
νων "ντιλEψεων � iδε
ληψιTν.
MΩς >κ τ
8τ
υ Nφε$λ
υµε νA P
ηθEσ
υµε κα< νA πρ
P9λ
υµε τ�ν Hρευ-
να µ P9ση τF πνε�µα τ
� >�ετα?Cµεν
υ παρελθCντ
ς, Oπως πρ9ττει B
«∆αυλFς» >π< 20 DρCνια. MH "�ι
π
$ηση τ
� παρελθCντ
ς πρFς `φελ
ς

τ
� παρCντ
ς κα< τ
� µ�λλ
ντ
ς "π
τελεX µιAν Wλλη =πCθεση.

@AλBXανδρ0ς X. MAτσι0υ
Συγγραφ�ας - >ρευνητ�ς,

�Aριστ
τελε$
υ Πανεπιστηµ$
υ Θεσσαλ
ν$κης
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M�σα σ’ α_τF τF Bλ
κα8τωµα κα< τ�ν Wφατη ταφ� ?ωντανTν εZναι τA Hργα
τTν φιλ
σCφων, τTν π
ιητTν κα< τA δηµι
υργEµατα τTν καλλιτεDνTν. ΘA
ρωτEσ^η pνας: kEνα µCν
 στA δ�κα Dιλι9δες HDει µε$νει; �AπαντT: Kα< π
λI
εZναι α_τC, "φ
� 
h συνεDεXς ν�ες "νασκαφ�ς Oλ
 κα< µεγαλQν
υνε τFν "ριθ-
µF τTν κατεστραµµ�νων Hργων.

M$α "π’ α_τς τ<ς «ν�ες "νακαλ8ψεις» τTν νεωτ�ρων εZναι κα< B MYπερρεα-
λισµFς τ
� André Breton, Oπως τFν διατ8πωσε α_τFς στF πρTτ
 «Mανιφ�στ

τ
� MYπερρεαλισµ
�» τF 1924 κα< τFν συµπλEρωσε >λ9Dιστα στF «∆ε8τερ

Mανιφ�στ
» τF 1930. rAς δ
�µε τ$ εZναι MYπερρεαλισµFς � Σ
υρρεαλισµFς κα<
πTς τFν διατυπQνει B André Breton στF «ΠρTτ
 MYπερρεαλιστικF Mανιφ�-
στ
»: «;O ;Yπερρεαλισµ�ς εaναι καθαρ& ψυ2ικ�ς α^τ!µατισµ�ς, π!' µ’ α^τ�ν
πρ!τ*θεται ν& 3κφρ9σbη κ9π!ι!ς ε`τε πρ!φ!ρικ& ε`τε γραπτ& ε`τε µ_ κ9θε
Dλλ! τρ�π! τ1ν πραγµατικ1 λειτ!υργ*α τ=ς σκ?ψης. ;Yπαγ�ρευση Vµως τ=ς
σκ?ψης µ_ τ1ν �π!υσ*α κ9θε 3λ?γ2!υ �σκηµ?ν!υ π9νω της �π� τ1ν λ!γικ1
κα- USω �π� κ9θε αXσθητικ1 κα- \θικ1 µ?ριµνα».

HOταν gεπερνl`ς τ@ mρια...
O YΠEPPEAΛIΣMOΣ, H TEXNH, H IΣTOPIKH
EMΠE∆ΩΣH THΣ AΓNOIAΣ KAI OI EΛΛHNEΣ

�EAν 
h πρ
τ
µς τTν MEλλEνων φιλ
σCφων, π
ιητTν κα< καλ-
λιτεDνTν µειδι
�σαν, Dαµ
γελ
�σαν � κα< γελ
�σαν, ν9 ’σα-
στε σ$γ
υρ
ι Oτι α_τF θA γινCτανε συν�Dεια. Kι B λCγ
ς εZναι
lπλCς: A_τ
< θA Pλ�π
υνε κ9θε µ�ρα τ
Iς νεQτερ
υς ν’ «"να-
καλ8πτ
υνε γιA πρQτη φ
ρ9» κ9τι, π
I HDει περ9σει "π’ τ�
δικE τ
υς σκ�ψη κα< τA δικ9 τ
υς D�ρια. MA B µεγ9λ
ς DρC-
ν
ς µα?< µ τ<ς \κ9στ
τε >�
υσ$ες �, γιA νA ’µαστε πιF εiλι-
κρινεXς, «µασκευµ�νες» στυγνς δικτατ
ρ$ες, π
λιτικ�ς, θρη-
σκευτικς κα<  iδιωτικ�ς, τA ’D
υνε κ9ψει, nν καιγCντ
υσαν,
τA ’D
υνε "κρωτηρι9σει, θ9ψει, Dρησιµ
π
ιEσει σAν =λικA

iκ
δ
µTν κα< γενικA διαστρεPλQσει, "φEν
ντας >λ9Dιστα,
Oσα τ
Iς >�υπηρετ
�σαν, δηλαδ� pνα περ$π
υ στ<ς δ�κα Dι-
λι9δες.



∆ηλαδE, καθyς Pλ�π
υµε >δT, διατυπQνεται "πF pναν νεQτερ
 θεωρητικF B
BρισµFς τGς T�Dνης, κα< µ9λιστα τGς �AρDα$ας MEλληνικGς µ τ�ν Mυθ
λ
γ$α
της, µ µCνη διαφ
ρA τFν =περτ
νισµF "π’ τFν Andrè Breton τ
� Oρ
υ «xESω
�π� αXσθητικ!ηθικ1 µ?ριµνα», πρVγµα π
I =π9ρDει κα< στ�ν �AρDα$α MEλληνι-
κE "λλA σ τCση π
σCτητα µCν
, Oσ
 f T�Dνη νA µπ
ρ�σ^η νA παραµε$ν^η T�Dνη.

K9θε τι HρDεται σAν "ν9γκη· κα< σAν "ν9γκη qρθε κα< f T�Dνη σ κ9π
ι
υς
Dαρισµατικ
Iς "νθρQπ
υς "πF τ
Iς πρ
ϊστ
ρικ
Iς κιCλας DρCν
υς. MH "τ�λεια
τGς γλQσσας σAν >κφραστικ
� µ�σ
υ α_τTν τTν DαρισµατικTν "νθρQπων >δη-
µι
8ργησε τ�ν T�Dνη· κι "ν9λ
γα µ τF µ�σ
ν, π
I Dρησιµ
π
$ησαν σ’ α_τEν,
πGρε κα< τF "ν9λ
γ
 `ν
µα. �Eκφραση µ τF κ
ρµ$; X
ρCς. M τF πιν�λλ
; Zω-
γραφικE. M τF σκαρπ�λλ
; ΓλυπτικE. M τ
Iς SD
υς; M
υσικE. M τ�ν Hναρ-
θρη κραυγE; Π
$ηση. M�σα σ’ α_τFν π9λι τFν ν�
 τρCπ
 Hκφρασης, π
I εZναι f
T�Dνη, B δηµι
υργCς της κατ9λαPε Oτι µπ
ρεX νA µιλEσ̂η >λε8θερα, νA εZναι >λε8-
θερ
ς, πρVγµα δν θA µπ
ρ
�σε µ’ Wλλ
ν τρCπ
ν Hκφρασης νA κ9ν^η µ�σα στ�ν
κ
ινων$α Dωρ<ς κ9π
ιες συν�πειες.

Bλ�π
υµε λ
ιπFν >δT Oτι f T�Dνη "π
τελεX κα< εZναι f πρQτη >λευθερ$α τ
�
κ
ινωνικ
� σκλ9P
υ. T$ θA θ�λ
υµε νA π
�µε µ�σα σ’ α_τEν; ΘA τF π
�µε. T$ µVς
περν9ει "π’ τF ν
�; ΘA τF P9λ
υµε µ�σα σ’ α_τ�ν. M�σα σ’ α_τ�ν δν θA λ
γα-
ρι9σ
υµε καν�ναν γ8ρω µας, καν�ναν µεγαπ$θηκ
 δυν9στη, καµµιA δικτατ
ρ$α
τ
� κ
ινωνικ
8 µας συνCλ
υ. M�σα σ’ α_τ�ν θA P9λ
υµε O,τι µVς "ρ�σει, Dωρ<ς
νA δQσ
υµε λ
γαριασµF σ καν�ναν. MA Oλα α_τA πTς; M τ<ς σκ�ψεις µας, π
I
θA τ�ν ντ8σ
υνε µ µιA Wτρωτη θωρ9κιση: τFν µ�θ
 κα< τ�ν "λληγ
ρ$α, π
I θA
’D^η Dιλι9δες >κδ
D�ς. M�σα σ’ α_τFν θA π
�µε κα< θA κ9ν
υµε O,τι θ�λ
υµε. MO
µ�θ
ς λ
ιπFν θ’ "π
τελ�σ^η Oλ
υς τ
Iς κωδικ
Iς τGς T�Dνης: `νειρα, Hνστικτα,
καλς - κακς σκ�ψεις, Oλες µ�σα "π’ α_τCν, BπCτε κα< µ�σα στ� T�Dνη. MH φιλ
-
σ
φ$α, σAν καθαρ� Hκφραση >λευθερ$ας π9λι γιA καθαρA λCγ
υς "σφαλε$ας, θA
>νταDθ^G "π’ τ�ν "ρD� κιCλας µ�σα στ�ν π
$ηση � σ pνα λ$γ
 � π
λI κωδικF λε-
�ιλCγι
 τ
� δηµι
υργ
� της, π
I θA εZναι κ9πως γριφTδες, σAν πε?� π
$ηση, µA
α_τF εZναι pνα Wλλ
 θ�µα.

MA π9λι µπ
ρεX νA πεταDτ̂G pνας κα< νA π̂G: T$ λ�ει α_τFς; MH MEλληνικ� Mυθ
-
λ
γ$α Sτανε θρησκε$α. kOλ
 µιλ9ει γιA \λλην
θε
8ς, wρωες, τραγικA κα< µ� πρC-
σωπα. T
Iς "παντT: �Hτανε κα< θρησκε$α. MA α_τF εZναι pνα Wλλ
 θ�µα, "λλA:

TF µεγαλεX
 τTν MEλλEνων
εZναι, π
I φτει9�αν τ
Iς θε
8ς τ
υς "νθρQπ
υς,
κα< τTν θεTν τ
υς π9λι,
τ� µιA γιατ< δν ?Eσανε π
τ�, γιA νA πεθ9ν
υνε,
τ�ν Wλλη γιατ< f φ8ση ?^G αiQνια.

�AκCµη κα< τF Wλλ
, τF σπ
υδαX
, Oτι δηλαδ� "ν9µεσα στ
Iς kEλληνες κα< τF

T(σ! .ωρQς nλεγ.!, mσ! παραµ�νει T�.νη
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αiQνι
 =π9ρDει f T�Dνη τ
υς κα< f >λευθερ$α τGς σκ�ψης τ
υς, MH φιλ
σ
φ$α
τ
υς, µ$α T�Dνη, π
I "π’ α_τEν "π
υσι9?ει τελε$ως B µυστικισµCς, B Bπ
X
ς π9-
ντ
τε στ�κει φρ9γµα στ�ν >λε8θερη σκ�ψη, Wρα κα< στ�ν "ληθιν� µεγ9λη, π
I
>κφρ9?ει τF Wπειρ
 κα< τF αiQνι
, T�Dνη. M�σα "πF τ�ν MEλληνικ� T�Dνη "π
υ-
σι9?ει κ9θε παθητικF κα< ?ητι9νικ
 στ
ιDεX
, Oπως >π$σης α_τF τGς >�9ρτησης
� τGς τρ
µ
κρατ$ας "πF pνα δ�
ς. M�σα σ’ α_τ�ν δν =π9ρDει παρA B "γQν, f
µ9Dη, B θαυµασµCς, B wλι
ς � τF σκ
τ9δι, κα< τF pνα κα< τF Wλλ
, "λλA µ ?ωE.

MH "λEθεια εZναι Oτι Oσ
ι HD
υνε µ9θει νA ?
�νε κα< νA σκ�φτωνται µ�σα σ gρι-
σµ�να κα< περασµ�να "πF αiTνες µ�σα τ
υς Oρια κι α_τA νA τ
Iς τA HD
υνε πε-
ρ9σει σAν "ναλλ
$ωτες µ
ναδικς "λEθειες λCγeω τGς >σκεµµ�νης, τ<ς περισσC-
τερες φ
ρς hστ
ρικGς >µπ�δωσης τGς Wγν
ιας, θA �αφνιαστ
�νε. ΘA π
�νε: T$
λ�ει α_τCς; MO MYπερρεαλισµFς =πGρDε στ�ν MEλλ9δα; T
Iς "παντT; ∆ν =π9ρ-
Dει T�Dνη Dωρ<ς =περρεαλισµF µ�σα της, Dωρ<ς α_τ
µατισµC, Dωρ<ς ̀ νειρ
, Dωρ<ς
τ�ρατα - πCθ
υς, Dωρ<ς Hνστικτα wµερα � Wγρια, καλA � WσDηµα, δ$Dως δηλαδ�
τ�ν "νθρQπινη ψυD� κα$, τF σπ
υδαιCτερ
, Dωρ<ς τ� σµ$�η πραγµατικCτητας
κα< Nνε$ρ
υ· 
4τε =π9ρDει T�Dνη Dωρ<ς συναισθEµατα, π
I α_τA δν εZναι Wλλ

παρA κλαδιA τTν >νστ$κτων. ΠCσ
ι δν θA θ�λανε νA εZναι γιA κ9π
ι
υς "νθρQ-
π
υς M�δ
υσες; MEπως κ9τω "πF τ�ν MEδεια, α_τ�ν τ�ν Oλ
 δρ
σιA κα< =γε$α
Pασιλ
κ
πελι9, τ� λαDταριστ� "π’ Oλ
υς, τ�ν π
λυµαθG κα< γιατρF τGς >π
DGς
της, κρ8Pεται τF γυναικεX
 µXσ
ς γιA τA δGθεν >γκλEµατ9 της, � Sτανε µCν
 φα-
νταστικ� "πειλ� σ µιA "δ$στακτη, "δυσQπητη κα< τ9Dα θεϊκ� φαλλ
κρατ$α;

TF WσDηµ
 εZναι, π
I τ�ν MIστ
ρ$α τ�ν γρ9φ
υν 
h νικητ�ς. KαXνε, ρηµ9?
υνε
O,τι gραX
 =π9ρDει, π
I τ
Iς «Dτυπ9ει WσDηµα» στ� ν

τρ
π$α τ
υς κα< στ�ν
"ρDικ� δ
γµατικ� =στερ$α τ
υς· κα< π9νω σ’ α_τς τ<ς στ9Dτες κα< τA >ρε$πια γ$-
νεται f hστ
ρικ� >µπ�δωση τGς Wγν
ιας σ Oλ
υς τ
Iς τ
µεXς, συµπεριλαµPαν
-
µ�νης κα< τGς T�Dνης. T�ν πραγµατικ� hστ
ρ$α � τ�ν πραγµατ
ϊστ
ρ$α κανε<ς
δν τ�ν ρωτ9ει κα< δν >�ηγεX µ τ�ν λ
γικE τ
υ κι "πF Wλλα συνεDTς ν�α hστ
-
ρικA στ
ιDεXα τA τCτε γεγ
νCτα. K9π
ι
ι, >λ9Dιστ
ι κ9θε φ
ρ9, π
λI =πε8θυνα
Wτ
µα, θA τF >πιDειρ
�νε, "λλA Oλες τ<ς φ
ρς HD
υνε >DθρC τ
υς τA [δια τA κα-
τεστηµ�να. Γιατ$; ΓιA π
λλ
Iς λCγ
υς.

A_τFς B µεγ9λ
ς Pλ9κας Πρ
κρ
8στης, π
I λ�γεται >�
υσ$α, `Dι µCν

φ
PVται ν’ "λλ9�^η κ9π
ια ψε8τικα στ
ιDεXα, π
I τA HDει δQσει γιA "ληθιν9,
"λλ9, P
λεµ�ν
ς σ’ α_τ9, HDει >κτFς "π’ τ
Iς >ντεταλµ�ν
υς τ
υ S δGθεν µι-
σθωτ
Iς θεµατ
φ8λακ�ς τ
υ µ τ�ν παραν
ϊκ� "γαν9κτησE τ
υς κα< τ�ν σε-
µν
τυφ$α τ
υς κι pναν Wλλ
ν µεγ9λ
ν Wµισθ
 δ
υλικF στρατF � Hµµεσα µι-
σθωτC: τ
Iς συντηρητικ
8ς, α_τA τA περ$εργα µυθC?eωα, π
I συνEθως iσD8-
ει γι’ α_τ
Iς α_τF π
I λ�νε 
h στ$D
ι:
«Mυθ�<�ωα φρ!υρ!-
στ& πεσµ?να κ9στρα τ!υς µ1ν π?σ!υνε.»

Φ!L!Kνται ν’ 1λλNg!υν τB ψεKδ!ς µ3 τ+ν 1λ-θεια
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Mπ
ρεX pνας π
λI σωστA νA π^G τF \�Gς: T$ =περρεαλισµFς µπ
ρεX νA =π9ρD^η
στ
Iς kEλληνες, "φ
� τ$π
τε τF "νε�Eγητ
 δν =π9ρDει 
4τε στ�ν π
$ησE τ
υς
"λλA 
4τε κα< στ� γλυπτικE τ
υς, >νeT στFν σηµερινF =περρεαλισµF τA π9ντα
"φEν
υν τ�ν \�EγησE τ
υς στ� φαντασ$α κα< τ�ν πνευµατικ� hκανCτητα τ
� πα-
ρατηρητG τ
υς. �AπαντT: MH >�Eγηση κ9θε "ρDα$
υ \λληνικ
� Hργ
υ Hγινε, "φ
�
µεσ
λ9Pησε κ9π
ι
ς DρCν
ς· κι B δηµι
υργCς τ
υ µ$λησε γιA τ�ν σκ�ψη τ
υ τ
-
π
θετQντας την σ pναν µ�θ
. TF [δι
 µπ
ρεX νA συµP^G σ’ pναν ν�
 =περρεαλι-
στ� δηµι
υργC, π
I >�ηγQντας τ�ν σκ�ψη τ
υ κ9νει τ�ν τ�Dνη τ
υ "νε�Eγητη.
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K9θε ν�α θεωρ$α, ε[τε α_τ� πιστε8εται γιA ν�α Dωρ<ς νA εZναι ε[τε κα< εZναι ν�α
πραγµατικ9, "ρDικA διακρ$νεται "πF pναν >νθ
υσιασµC, π
I φθ9νει µ�Dρι κα< τ�ν
µαν$α· κα< α_τF Hπαθε κι B MYπερρεαλισµFς τ
� André Breton. kOταν pνας ?ω-
γρ9φ
ς Hκανε pναν Wντρα, π
I φ
ρ
�σε τF σQPρακC τ
υ κα< π
I εZDε "φ
δε8σει
µ�σα σ’ α_τC, παρ’ Oλ
 π
I εZDε γ$νει B MYπερρεαλισµFς f «ν�α T�Dνη τGς >π
DGς»
κα< εZDε π9ρει τ� µ
ρφ� καλλιτεDνικGς =στερ$ας κα< µCδας, τελικA α_τF τF κα-
τασκε8ασµα δν µπCρεσε νA µε$ν^η σAν T�Dνη, γιατ< lπλ
8στατα HDει περ9σει τA
\λληνικA Oρια τ
� >�ωαισθητικ
ηθικ
�, BπCτε κα< δν εZναι T�Dνη. TCτε τCσ
 B
Breton Oσ
 κα< Wλλ
ι καταλ9Pανε πyς f T�Dνη σAν τ� Φ8ση δν συγDωρεX κ9-
π
ια λ9θη, f Φ8ση τA λ9θη τGς λ
γικGς κι f T�Dνη τA λ9θη τGς αiσθητικ
η-
θικGς, σAν νA σ
� =παγ
ρε8^η µ µιA φωνE: kO,τι gραX
 εZναι T�Dνη. TQρα, nν
µ�ν
υνε κ9π
ια >�αµPλQµατα δGθεν καλλιτεDνικA κα< µ9λιστα µεγ9λων δηµι-

HOταν gεπερνl`ς τ@ Oλληνικ@ mρια...
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υργTν, α_τA δν εZναι παρA τF DρCνι
 µXσ
ς τTν καλλιτεDνTν κι f κ
ρ
ϊδ$α
τ
υς γιA pναν κτηνανθρQπιν
 κCσµ
, π
I µιA BλCκληρη ?ω� τ
Iς εZDε φτ8σει,
>�ευτελ$σει 
iκ
ν
µικA κα< �θικA κα< τ
Iς πιF λεπτ
Iς κα< "δ8νατ
υς τ
Iς εZDε
τρελλ9νει. MH πεXνα κα< τF κ
µµ�ν
 α_τ< τ
� van Gogh κα< Dιλι9δων Wλλων πα$ρ-
ν
υν τ�ν >κδ$κησE τ
υς "πF τ
Iς "νθρωπ
ειδεXς π$θηκ
υς, π
I f T�Dνη µπ
ρεX
νA "π
τελ^G, κα< µCν
ν, τF "νθρQπιν
 Wλλ
θ$ τ
υς.

MO λCγ
ς π
I f T�Dνη εZναι f "νθρQπινη αiωνιCτητα, εZναι lπλCς: ∆ν πα8ει
α_τ� νA εZναι f θνητ� παρ
υσ$α - φων� µπρ
στA στF αiQνι
· κι α_τ� ν’ "π
ρρ�̂η
"πF τ� σD�ση α_τTν τTν δ8
: αiQνι
υ κα< θνητ
�. EiδικA f �AρDα$α MEλληνικ�
T�Dνη δν HDει «κ
υρασθG» π
τ "π’ α_τ�ν τ� συνεDG κCντρα· κα<, γιA νA µιλE-
σ
υµε λιγ9κι π
ιητικ9, f �AρDα$α MEλληνικ� T�Dνη εZναι τF >λε8θερ
 π
υλ< τGς
>λε8θερης "νθρQπινης σκ�ψης. A_τ� π9λι δν Wφησε νA τGς �εφ8γ̂η τ$π
τε. kOλα
τA πρCτυπα τTν νεωτ�ρων >κφ9νσεων τGς T�Dνης Pρ$σκ
νται σ’ α_τEν κα< µ9λι-
στα B MYπερρεαλισµFς στ<ς πιF gραXες τ
υ "πεικ
ν$σεις: MH Γ�ννηση τ
� Xρυσ9-

ρ
ς κα< τ
� ΠEγασ
υ, f Γ�ννηση τGς �AθηνVς κα< τ
� ∆ι
ν8σ
υ κα< π
λλA Wλλα.

kEνα εZδ
ς T�Dνης µ
ν9Dα δν "νEκει στ�ν �AρDα$α MEλληνικ� T�Dνη, κι α_τC,
γιατ< f T�Dνη α_τ� εZναι τελε$ως ��νη "πF τ�ν iδι
συγκρασ$α της. Π
ι9; A_τ�
τ
� π
λτ
π
ιηµ�ν
υ "τCµ
υ π
I τραγ
υδ9ει µα?
DιστικA, τ
� λυωµ�ν
υ "νθρQ-
π
υ, τ
� ?ητι9ν
υ, τ
� "πρCσωπ
υ πιA "τCµ
υ, π
I f φωνE τ
υ εZναι κραυγ�
κα< µ9λιστα `Dι δικE τ
υ, "λλA µιVς µ9?ας, τ
� κ
ινωνικA πετσ
κ
µµ�ν
υ, τ
�
"νθρQπιν
υ δηλαδ� κιµV, π
I 
_ρλι9?ει σAν τA ψηµ�να κ
µµ9τια τTν "γελ9-
δων τ
� wλι
υ κα< π
I δυστυDTς α_τF τF εZδ
ς τGς T�Dνης Dαρακτηρ$?ει Hντ
να
τ�ν σηµερινE.

EZναι µεγ9λη εiρωνε$α σEµερα νA µιλVν 
h Wνθρωπ
ι, 
h >�
υσ$ες κα< 
h D
ρeω-
δ$ες τ
υς γιA "νQτερ
 π
λιτισµF κα< ε_τυDισµ�ν
ν Wνθρωπ
, Oταν 
h καλλι-
τ�Dνες φτει9Dν
υν � ?ωγραφ$?
υν "νθρQπ
υς – σαλιγκ9ρια – τυφλ
πCντι-
κες, γλ
ιQδη σDEµατα, κλ
υPιA κα< πελQρια "ν
ιγµ�να κ
νσερP
κ
8τια.

Σ’ α_τ�ν τ�ν >ργασ$α µ
υ, στ�ν >πικεφαλ$δα της κιCλας, "ναφ�ρω κα< τ
Iς
kEλληνες. M�ν ν
µ$σετε Oτι "ναφ�ρ
µαι στ
Iς παλι
8ς. A_τ
< O,τι Sτανε νA δε$-
�
υν, τF δε$�ανε, "κCµη κα< τA WσDηµ9 τ
υς, Oπως τ� φαγωµ9ρα τ
υς λCγeω τGς δυ-
νατGς πρ
σωπικCτητ9ς τ
υς κα< τGς Hµφυτης ν

τρ
π$ας τ
υς νA µ�ν >�αρτTνται
"πF τ$π
τα κι "πF καν�ναν. Mιλ9ω γιA τ
Iς σηµεριν
Iς kEλληνες, π
I HD
υνε pνα
DαρακτηριστικC, τF [δι
 κα< πλε
ν�κτηµα κα< µει
ν�κτηµα. Π
ιC; TF Oτι εZναι α_τF
π
I εZναι: kEλληνες, λ�γ
νται kEλληνες κα< ?
�νε κα< σκ�φτ
νται \λληνικ9.

�AφEνω τF πλε
ν�κτηµα τ
� νA εZναι pνας kEλληνας. rAς τF καταλ9P^η Oπ
ι-

ς θ�λει, γιατ< εZναι κ9τι nν `Dι α_ταπCδεικτ
, τ
_λ9Dιστ
ν κ9τι π
λI Dτυ-
πητC, κι nς καταπιαστT µ τF µει
ν�κτηµα µCν
.

kOταν HD^ης µεγ9λ
υς πρ
γCν
υς, δν εZναι "νεκτF "πF καν�ναν νA εZσαι µιA
µετριCτητα, γιατ$, συγκρινCµεν
ς µ τ
Iς θε
π
ιηµ�ν
υς α_τ
Iς γ$γαντες, φα$-
νεσαι ̀ Dι µ�τρι
ς πι9, π
I µπ
ρεX νA εZσαι, "λλA νVν
ς κα< κλC
υν µα?$. MετA κι
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B τελευταX
ς kEλληνας εZναι "δ8νατ
 νA µ�ν "ντιληφθ^G pναν µεγ9λ
 Hµπρακτ

µισελληνισµF γ8ρω τ
υ σ Oλ
υς "νε�αιρ�τως τ
Iς τ
µεXς. Γιατ$; �Aφηγ
�µαι τF
παρακ9τω hστ
ρικF γεγ
νCς, π
I δε$Dνει Bλ
κ9θαρα pναν πανανθρQπιν
 ψυ-
D
λ
γικF νCµ
:

kOταν γινCτανε ψηφ
φ
ρ$α, γιA νA >�
στρακιστ^G B ∆$και
ς �Aριστε$δης, π
I
κατ’ α_τ�ν Hπρεπε νA DαραDτ^G "πF τFν ψηφ
φCρ
 τF `στρακ
, pνας Dωρι9της,
π
I δν S�ερε νA τF Dαρ9�^η, πλησι9?ει τFν �Aριστε$δη, π
I δν τFν >γνQρι?ε
πρ
σωπικ9 κα< τ
� ?ητ9ει νA τFν >�υπηρετEσ^η κα< νA γρ9ψ^η στF `στρακ
 τFν
>�
στακισµC τ
υ. MO �Aριστε$δης Dαµ
γ�λασε, πGρε τF `στρακ
, τ
� τF >D9ρα�ε
κα< τFν ρωτ9ει: «Γιατ< θ�λεις νA >�
στρακιστ^G B �Aριστε$δης;» «Γιατ< Pαρ�θηκα
ν’ "κ
8ω Oτι εZναι δ$και
ς», τ
� "παντ9ει B Dωρι9της κα< ε_Dαριστηµ�ν
ς ρ$Dνει
τF `στρακ
 στ�ν κ9λπη. Oh φ$λ
ι τCτε τ
� Dωρι9τη τρ��ανε κ
ντ9 τ
υ κα< τFν
ρQταγαν τ$ Hλεγε µ τFν �Aριστε$δη, "φ
� ψEφισε τFν >�
στρακισµC τ
υ. MO Dω-
ρι9της Hµεινε γιA µιA στιγµ� Wναυδ
ς. Kι Oταν µπCρεσε νA µιλEσ^η, διηγEθηκε
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τF γεγ
νCς.
Π
ιFς δν HDει PαρεθG ν’ "κ
8^η

συν�Dεια γιA τ
Iς kEλληνες; Kι nν
τF παραπ9νω γεγ
νFς δε$Dνει
pναν φυσικQτατ
ν ψυD
λ
γικF
νCµ
, B µισελληνισµFς "ρDικA
εZναι f Wγν
ια τGς "νθρQπινης �$-
?ας τ
υς κα< κατCπιν pνας καλ-
λιεργηµ�ν
ς γιA εiδικ
Iς λCγ
υς
γεννιτσαρισµCς. T
Iς kEλληνες
τ
Iς ε[Dανε γιA νεκρ
8ς. Θ�λανε

h π
λιτισµ�ν
ι ν�
ι νA τ
Iς Pλ�-
π
υνε µ
υσειακ9, π$σω "πF τA
µ9ρµαρα τTν \λληνικTν ναTν,
τTν "γαλµ9των κα< gς θνητ
Iς
MEλλην
θε
Iς τTν µ8θων τ
υς µC-
ν
ν. Π
τ Oµως δν καταλ9Pανε
Oτι f [δια f �AρDα$α MEλληνικ�
Φιλ
σ
φ$α εZDε γ$νει >ν�ργεια,
>παν9σταση, ντ
υφεκιA κα< σπα-
θι9. MO ∆ι
γ�νης B Σκ8λ
ς >δι-
καιQθηκε κα< µα?$ τ
υ Oλ
ι 
h
Wλλ
ι.
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ς».

6. �Aλ��ανδρ
ς PαγκαPGς, «Λε�ικFν τGς MEλληνικGς �AρDαι
λ
γ$ας», Hκδ. �Aν�στη Kωνσταντι-

ν$δη.

7. Λ�να Kωνσταντ�λλ
υ, «MO =περρεαλισµFς σAν κ
σµ
αντ$ληψη», Hκδ. «ΠεριπλανητEς».

8. Andrè Lagarde, «Laurent Michard, Raoul, Audibert, Henri Lemaitre, Theresse van der Elst», Hκδ.

Bordas.
9. «Petit Larousse», Hκδ. «Larousse».

10. «Petit Robert».
11. Patrick Voldberg, «Surrealism», Hκδ. «MYπ
δ
µ�».
12. C.W.E. Bigsby, «Dada et Surrealism», Hκδ. «MEρµGς».

:Aγγελ0ς Kαρ0Gσ0ς
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TURων καN TURη. @AπEσπασµα Tπ5 µαρµ?ρι-
ν0 Tν?γλυφ0 τ8ς @Aκυλε=ας. QO TURων {ταν
θεEτητα τ8ς ~ρφικ0δι0νυσιακ8ς θρησκε=ας.
@Aπ5 τ# µBση καN π?νω εfναι φαλλEς, Tπ5 τ#
µBση καN κ?τω tRει τF ρ0δ?κινα τ0G cντρα,
πEδια TντρικF καN στF lσR=α φτερ0Gγες, γιF
νF δε=Rνzη _τι µπ0ρε/ νF πηγα=νzη παντ0G. (Kα-
θαρF hπερρεαλιστικ# πλαστικ# σUλληψη.)



;O lνας στ!'ς cκατ� σηµεριν!'ς QEλληνες εaναι σ2ι<!φρεν1ς σYµφωνα µ_ τ-ς 3π*σηµες στατιστι-
κ?ς, π!' �νακ!ινCθηκαν στ-ς 27 τ!" παρελθ�ντ!ς �I!υν*!υ. N!µ*<!υµε Vτι θ& «Uλεγε π!λλ&» γι& τ1ν
αXτ*α τ!" τραγικ!" α^τ!" φαιν!µ?ν!υ 6 �ντικατ9σταση τ=ς λ?Sης «QEλληνες», π!' 2ρησιµ!π!ι!"ν
!� στατιστικ!λ�γ!ι κα- P καθηγητ1ς τ=ς Ψυ2ιατρικ=ς κ. K. Στεφαν=ς, π!' Uκαναν τ1ν παραπ9νω
�νακ!*νωση, µ_ τ1 σωστ1 λ?Sη «cλλην!-2ριστιαν!*», 6 Pπ!*α εaναι κα- 6 µ�νη π!' �π!δ*δει µ_ �κρ*-
@εια τ�ν δι2ασµ?ν! τYπ! τ!" �νθρCπ!υ π!' �π!τελεI σ4µερα τ�ν συν!λικ� σ2εδ�ν πληθυσµ� τ=ς
2Cρας α^τ=ς – τYπ! π!' δ_ν U2ει καµµι& σ2?ση µ_ τ� ψυ2!πνευµατικ� περιε2�µεν! τ=ς λ?Sεως
«QEλλην», Vπως 3π- 20 2ρ�νια κα- µ_ συνε2εIς συντριπτικ_ς �ναλYσεις �π!δεικνYει P «∆αυλ�ς» (P
Pπ!I!ς U2ει εXσαγ9γει κα- 3παναλαµ@9νει κατ& κ�ρ!ν τ�ν Vρ! «sλλην0Rριστιανικ# Yθνικ# σRι]0-
φρBνεια», π!' τ�σ! 3ν!2λεI µερικ!Yς...).

QOταν τ� Pωµα*ικ! κρατ*δι! υ�!θ?τησε στ1ν περ*!δ! 1845-1860 tς 3π*σηµη Xδε!λ!γ*α τ!υ τ�ν
«;Eλλην!2ριστιανισµ�», δ_ν φαντα<�ταν `σως τ-ς συν?πειες π!' θ& εa2ε 6 τε2νητ1 κα- ε�θραυστη
συγκ�λληση δι& τ=ς 3S!υσιαστικ=ς πνευµατικ=ς 3πι@!λ=ς δY! 3κ διαµ?τρ!υ �ντιθ?των, �συµ@ι@9-
στων κα- �π!λYτως �συµ@9των τρ�πων σκ?ψεως κα- <ω=ς, τ!" cλληνικ!" κα- τ!" 2ριστιανικ!", Vπως
@!OW Pλ�κληρη 6 �στ!ρ*α. �Aλλ& κα- σ4µερα !� π!λιτικ!*, στρατιωτικ!- κα- θρησκευτικ!- ταγ!- τ=ς
Pωµι!σYνης δ_ν ^π!ψι9<!νται Vτι µετατρ?π!υν τ1ν 2Cρα σ’ lνα �π?ραντ! φρεν!κ!µεI!, Vταν συ-
ντηρ!"ν τ� γνωστ� παραµYθι «;Eλλ9δα `σ!ν �Oρθ!δ!S*α» 8π� τ1ν συγ2!ρδ*α πληρωµ?νων πρ!-
παγανδιστ7ν τ!" σ2ι<!ειδ!"ς τραγ?λαφ!υ τ!" δ=θεν cνωτικ!" cλλην!2ριστιανικ!" σκ!ταδισµ!".

Γ.Σ.Π.

;O δι9σηµ!ς Γ9λλ!ς µ!υσικ�ς Z&ν Mισ_λ Z&ρ στ1ν πρ�σφατη 3π*σκεψ4 τ!υ στ1ν �Aθ4να �π!-
κ9λυψε πzς 6 Kλασικ1 ;Eλλ9δα εaναι π9ντ!τε 6 πηγ1 Uµπνευσης τ7ν µ!υσικ7ν τ!υ δηµι!υργι7ν.
;O θεµελιωτ1ς τ=ς σYγ2ρ!νης \λεκτρ!νικ=ς µ!υσικ=ς δ4λωσε Vτι εaναι «παιδ- τ=ς �Aκρ�π!λης», στ1ν
Pπ!*α �φι?ρωσε κα- lναν 3Sαιρετικ� �µν! π!' 3κτ?λεσε στ� ;HρCδει! τ�ν παρελθ�ντα �I!Yνι! σ_
πρCτη παγκ�σµια παρ!υσ*αση. ;O «QYµν!ς στ1ν �Aκρ�π!λη» τ1 νY2τα τ=ς 19ης �I!υν*!υ µετα-
φ?ρθηκε µ?σ�ω τ7ν δ!ρυφ!ρικ7ν διαYλων σ_ κ9θε σηµεI! τ=ς γ=ς µα<- µ_ τ1 δ4λωση τ!" δηµι!υρ-
γ!" τ!υ: «K!ιτ*δα τ!" π!λιτισµ!" µας 6 ;Eλλ9δα».

Π.Λ.K.

QH Kαρδι0λ0γ=α τSν... Πρ0ηγιασµBνων!
Στ1ν 3π!21 π!' 6 περιCνυµη «µεσ!γειακ1 διατρ!φ1» πλασ9ρεται παντα2�θεν κα- nρθ7ς tς

P Xδανικ�ς τρ�π!ς συντ4ρησης τ!" σCµατ!ς, κ9π!ι!ι 3πι2ειρ!"ν ν& τ1ν παρ!υσι9σ!υν Uντε2να
tς ταυτ�σηµη µ_ τ1ν 3κκλησιαστικ1 3πιταγ1 περ- νηστε*ας. Στ1 µηνια*α Uκδ!ση (�Aπρ*λι!ς 2001)
τ!" ;Eλληνικ!" ;IδρYµατ!ς Kαρδι!λ!γ*ας (πρ�εδρ!ς τ!" Pπ!*!υ εaναι P... µητρ!π!λ*της κ. ;Iε-
ρCνυµ!ς) P �ντιπρ�εδρ�ς τ!υ, καθηγητ1ς Kαρδι!λ!γ*ας κ. Πα"λ!ς T!Yτ!υ<ας, γρ9φει µεταS'
Dλλων: «Pµ!λ!γ7 Vτι 6 νηστε*α δ!υλεYει tς συνταγ1 γιατρ!"» [...] «Vλ’ α^τ& �ν4κ!υν στ1 φη-
µισµ?νη δ*αιτα τ=ς Mεσ!γε*!υ, π!' P  Xριστ�ς ε^λ�γησε» [...], «6 κατ9νυSη µ_ τ�ν 3κκλησιασµ�
στ-ς Πρ!ηγιασµ?νες, τ� M?γα �Aπ�δειπν! τ� @ρ9δυ, α^τ1 6 �ν9ταση τ7ν ψυ27ν τ7ν νηστευ�-
ντων διευκ!λYνει τ� Uργ! τ!" γιατρ!"...»!

Eaναι �π!ρ*ας DSι!ν, γιατ* P Uγκριτ!ς καθηγητ1ς �νακατεYει πρ9γµατα 3ντελ7ς διαφ!ρετικ&
µεταSY τ!υς, κ9νει �νισ�2ρ!νες συγκρ*σεις κα- καταλ4γει σ_ S?να µ_ τ1ν πραγµατικ�τητα συ-
µπερ9σµατα. ∆_ν γνωρ*<ει τ1 δεδ!µ?νη 32θρικ1 στ9ση κα- �ρνητικ1 �ντ*ληψη τ=ς 2ριστιανικ=ς
θρησκε*ας γι& τ� �νθρCπιν! σ7µα, τ� Pπ!I! θ?λει στερηµBν0 κα- T2ι φυσικ& lσ0ρρ0πηµBνα δια-
τρεφEµεν0 – στ9ση, συν?πεια τ=ς Pπ!*ας wταν 6 �παγ�ρευση τ=ς �Iατρικ=ς, µ�λις 3πεκρ9τησε P
Xριστιανισµ�ς; ∆_ν γνωρ*<ει Vτι σ4µερα ψ9λλεται στ-ς 3κκλησ*ες «ν!σεI Γαλην�ς, φ!@εI δ_ τ&ς

«ΠαιδN τ8ς @AκρEπ0λης»

QEλλην0-Rριστιανικ# σRι]0φρBνεια

AIΣIMA KAI A∆HPITA



Mπ!ρ!"µε ν& πρ!σθ?σ!υµε στ�ν «�γι!» Θε!δ�σι! τ�ν «M?γα» (τ�ν µεγαλYτερ! π!λιτισµικ� κα-
ταστρ!φ?α τ7ν αX7νων) κα- τ�ν �Aλ9ρι2! τ!'ς σηµεριν!'ς «�π!λ!γητ_ς» τYπ!υ παπW Mεταλλη-
ν!", π!' @γα*ν!υν κα- λ?νε 2ωρ-ς λYπη, Vταν τ!'ς 3πισηµ9νθηκε Vτι σ_ κ9θε �ρ2αI! να� π!' κα-
τ?στρεφαν Uκτι<αν 3π9νω τ!υ κα- µι& 3κκλησ*α: «∆_ν πειρ9<ει, δικ4 µας �στ!ρ*α εaναι, �π� τ� lνα
στ� Dλλ!... A^τ�ς εaναι P ;Eλλην!2ριστιανισµ�ς κα- 6 συν?2ει9 τ!υ...». xAντε τCρα Vλ!ι α^τ!- π!'
τρ?2!υν στ-ς εXκ�νες, π!Y... δακρY<!υν κα- στ& λε*ψανα, ν& καταλ9@!υν τ- κρY@εται π*σω �π� µι&
τ?τ!ια, �π� �ψ!ς διερευνητικ�, θεCρηση τ=ς �στ!ρ*ας! Kα- 3κστασι9<!νται, Vταν τ!'ς λ?νε (πα-
ρ9δειγµα) γι& κ9π!ια !Xκ!λ!γικ1 καταστρ!φ4· @λ?πεις, !� κατασκ!πευτικ!- δ!ρυφ�ρ!ι U2!υν τ&
`δια µ9τια µ_ τ� ΣYστηµα κα- @λ?π!υν µ�ν!ν α^τ& π!' τ!'ς συµφ?ρει!

Π.Γ.

T5 τBRνασµα
T� πλ?!ν πρ�σφατ! τ?2νασµα, γι& ν& �ναφ?ρω µ�ν!ν lνα, εaναι τ� ν!µ!σ2?δι! τ!" �συµ@ι@9-

στ!υ τ=ς @!υλευτικ=ς Xδι�τητ!ς κα- τ!" 3παγγ?λµατ!ς τ7ν @!υλευτ7ν, π!' τ�σ! θ�ρυ@! jγειρεν.
�Eκ πρCτης Tψεως τ� ν!µ!σ2?δι! 3µφαν*<εται tς nρθ� κα- δ*και!, πρ!κ9λεσε `σως κα- 3γκCµια
τ!" «κυρι9ρ2!υ» λα!" 8π_ρ τ!" ν!µ!θ?τ!υ. �Aλλ& wταν 3κ τ!" π!νηρ!".

∆ι�τι λ�γ�ω τ7ν �ντιδρ9σεων π!' \γ?ρθησαν, �ναµεν!µ?νων Dλλωστε, 6 κυ@?ρνησις, γι& ν&
Pµαλ!π!ι4σbη τ1ν κατ9στασι, 3δ?2θη tς �ντιστ9θµισµα τ1ν α�Sησι τ=ς @!υλευτικ=ς �π!<ηµιC-
σεως κατ& 2-5 cκατ!µµYρια µηνια*ως. ;O «κυρ*αρ2!ς» λα�ς ε^κ�λως κατ?πιε τ� δ�λωµα, θαυµ9-
σας ̀ σως κα- τ1ν ε^στρ!φ*α τ=ς κυ@ερν4σεως: Παρ!υσι9<!ντας κ9τι τ� φ!@ερ& �παρ9δεκτ! κα-
κατ�πιν �π!σYρ!ντ9ς τ!, τ� π!θ!Yµεν! 3πιτυγ29νεται �νωδYνως.

Θ.Λ.

ΣUγRρ0ν0ι... @AλαριRιστKς

QH κυ0φ0ρ0Uµενη Yπαν?σταση
QEνα ν?! παγκ�σµι! κ*νηµα �µφισ@4τησης γενν4θηκε 3ν9ντια στ1 N?α T9Sη Πραγµ9των

(NTΠ). QOµως τ� cτερ�κλητ! τ!"τ! κ*νηµα δ_ν µπ!ρεI ν& τρα@4Sbη µακρι9, eν δ_ν U2bη Xδε!λ!-
γικ� κα- φιλ!σ!φικ� 8π�@αθρ! µ_ κ?ντρ! τ�ν xAνθρωπ! κα- τ1 ΦYση, eν δηλαδ1 δ_ν στηρ*<ε-
ται στ-ς cλληνικ_ς �νθρωπιστικ_ς �S*ες κα- στ1ν Kλασικ1 Παιδε*α. ∆ι�τι  6 κ!ινων*α τ=ς γνC-
σης πρ?πει ν& U2bη σταθερ� �<ιµ!Yθι! πρ�ς τ�ν π!λιτισµ� κα- τ1ν πρ�!δ! κα- T2ι στ1ν �γρι�-
τητα. M_ τ1 στε*ρα �ντ*θεση κα- Dρνηση δ_ν εaναι δυνατ�ν ν& δηµι!υργηθb= θετικ1 πρ!!πτικ1
γι& τ1 α^ριαν1 κ!ινων*α. ;Eπ!µ?νως 6 παγκ�σµια 3παν9σταση πρ?πει ν& εaναι εXρηνικ1 κα- T2ι
µι& �ντεπαν9σταση, π!' θ& φ?ρbη περισσ�τερη @*α κα- @αρ@αρ�τητα. Πρ?πει ν& δηµι!υργ4σbη
�νθρCπ!υς Xσ!ρρ!πηµ?ν!υς στ� ν!", στ1 ψυ21 κα- στ� σ7µα κα- δεµ?ν!υς Dρρηκτα µ_ τ1 ΦY-
ση. �E&ν δ_ν �λλ9Sbη P τρ�π!ς σκ?ψεως κα- δρ9σεως, Pπ!ιαδ4π!τε �λλαγ1 θ& Pδηγ4σbη στ& ̀ δια
!Xκτρ& �δι?S!δα, δηλαδ1 στ�ν σηµεριν� Dνθρωπ!, π!' �π!τελεI µι& κακ!4θη µετ9λλαSη κα- πα-
ρακµ1 τ=ς ΦYσεως.

;Yπ!στρ9τηγ!ς K.X.K.

ν�σ!υς P Π?τρ!ς 6µ7ν τ&ς σαγ4νας P πλ?κων»;
M?σα σ’ Vλη τ1 σYγ2υση, π7ς ν& µ1 δb= κανε-ς τ�ν �Aρ2ιεπ*σκ!π! ν& PδεYbη πρ�ς τ1ν �ναγ�-

ρευσ4 τ!υ tς 3πιτ*µ!υ διδ9κτ!ρ!ς τ=ς �Iατρικ=ς Σ2!λ=ς – Uστω κι eν «Uµεινε �π� λ9στι2!», �φ!"
!� φ!ιτητ_ς τ�ν περ*ελ!υσαν µ_ κλ!Y@ια α^γ& κα- µατα*ωσαν τ1ν �ναγ�ρευση...

M.M.
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«Π7ς θ9 wταν 6 �Aµερικ4, Dν !� �ρ2αI!ι QEλληνες κλασικ!* δ?ν εa2αν
τ?τ!ια δι9δ!ση; ;H σκ?ψη α^τ4 ταρ9<ει τ�ν �πν! µ!υ.»

(�E?ρα Π9
υντ)

T
F νA HD^η κανε<ς hστ
ρικ� συνε$δηση =πGρ�ε π9ντα τF "σφαλ�στερ
 µ�-
σ
ν, γιA νA διασD$σ^η τ�ν Hρηµ
 τ
� αiQνια Wγνωστ
υ µ�λλ
ντ
ς. �Iδι-
α$τερα σ «κρ$σιµες» >π
D�ς, σ περιCδ
υς – «µετα$Dµια» σAν τ� σηµε-
ρινE, τF νA κυττ9�^η κανε<ς π$σω, πρFς τ<ς �$?ες τ
υ, εZναι f sine qua
non πρ
ϋπCθεση γιA τ�ν \ρµηνε$α τ
� παρCντ
ς κα< τ�ν κατανCηση
τ
� «!�πω Tντ!ς». EZναι "λEθεια Oτι "πF τ�ν >π
D� τGς �Aναγ�ννησης

B ∆υτικCς KCσµ
ς >µπνε8στηκε, µιµEθηκε, κατCπιν µετ�πλασε, παρeQδησε, "κC-
µα κα< =π
νCµευσε τFν "ρDαX
 MEλληνικC Π
λιτισµC. �AλEθεια >π$σης εZναι Oτι
f ∆8ση, "κCµα κα< α_τ� τGς �Aναγ�ννησης, =πGρ�ε θεµελιωµ�νη κυρ$ως στFν
XριστιανισµF κα< κατA pνα π
σ
στF στ� Pωµαϊκ� κρατικ� παρ9δ
ση. MH MEλλ9-
δα δν qταν π
τ f κυρ$αρDη >π$δραση –σAν τFν XριστιανισµC � τ� PQµη – κα<
κατA συν�πεια f Kλασικ� Σκ�ψη qταν π9ντα διαθ�σιµη, γιA νA Dρησιµ
π
ιηθ^G
gς µ�σ
ν >λ�γD
υ τTν iσDυ
υσTν "�ιTν τ
� ∆υτικ
� KCσµ
υ. MH hστ
ρικ� α_τ�
πραγµατικCτητα εZναι f αiτ$α "φ’ \νFς τTν τCσων παραDαρ9�εων κα< πλαστ
-
γραφEσεων τ
� "ρDα$
υ MEλληνικ
� Π
λιτισµ
� "πF τ
Iς ∆υτικ
Iς κα< "φ’ \τ�-
ρ
υ τGς αiQνιας ?ωντ9νιας τ
� Kλασικ
� Πνε8µατ
ς.

�AλλA α_τF π
I "ντιλαµPανCταν gς «�AρDα$α MEλλ9δα» B δυτικ
ευρωπαϊκFς
νε
κλασικισµFς δKν qταν f πραγµατικ� "ρDα$α MEλλ9δα "λλA µιA φαντασ$ωση
E_ρωπα$ων φιλελλEνων διαφωτιστTν. XαρακτηριστικF κα< >νδεικτικF παρ9-
δειγµα α_τGς τGς hστ
ρικGς πλ9νης "π
τελεX f λεγCµενη «νε
κλασικ�» "ρDιτε-
κτ
νικE. MΩς γνωστCν, 
h Bαυαρ
< κα< B �Oθων γ�µισαν τ�ν τCτε �AθEνα τ
� 1840
µ «νε
κλασικA» κτEρια, θεωρQντας Oτι Hτσι νεκραναστα$ν
υν τ�ν "ρDα$α \λλη-
νικ� "ρDιτεκτ
νικE. ∆ν γνQρι?αν P�Pαια Oτι τA "ρDαXα "θηναϊκA σπ$τια Hµ
ι-
α?αν µ τA λεγCµενα «τ
υρκCσπιτα» µ τA «λιακωτA» - «Dαγι9τια», τ<ς >σωτε-
ρικς α_λς (α[θρια) κα< τA «γκ9γκαρα»... �Eτσι γκρεµ$?
ντας τA «τ
υρκCσπιτα»
τTν «γκ9γκαρων» κα< >γκαινι9?
ντας νε
κλασικ9, "ντ< νA νεκραναστα$ν
υν τ�ν
"ρDα$α παρ9δ
ση, τ�ν σκCτωναν >� "γν
$ας, πρ
κειµ�ν
υ νA δQσ
υν σ9ρκα κα<
NστV στ<ς φαντασιQσεις τ
� P
µαντισµ
� τ
� 19
υ αiTνα. Oh Nε
�λληνες P�-
Pαια, σ "κCµη µεγαλ8τερη Wγν
ια ?Qντας, "κ
λ
8θησαν πιστA τ
Iς ∆υτικ
Iς

�Iδια$τερα 
h kEλληνες hστ
ρικ
$, hστ
ρι
δ$φες κα< >ρευνητς εZDαν ν’ "ντι-
µετωπ$σ
υν κ9θε φ
ρA µπρ
στ9 τ
υς κα< τFν >λλ
Dε8
ντα κ$νδυν
 τGς µ0υ-
σειακ8ς "ντιµετQπισης τ
� MEλληνικ
� Πνε8µατ
ς. MYπ
ν
µευµ�ν
ι 
h Nε-

�λληνες "πF τF σ8µπλεγµα κατωτερCτητας Hναντι τTν ∆υτικTν >� αiτ$ας
τTν 400 DρCνων τGς τ
υρκ
κρατ$ας "ντιµετQπι?αν τA >πιτε8γµατα τTν
"ρDα$ων MEλλEνων gς PεPηλωµ�ν
υς φαραωνικ
Iς τ9φ
υς. MH πρ
γ
ν
-
πλη�$α κα< f στεXρα "ρDαι
λατρ$α =πGρ�αν τF σGµα κατατεθν τ
� νε
ελ-
ληνικ
� κρατιδ$
υ "πF τ� Bαυαρ
κρατ$α κα< >ντε�θεν.

pAν gαναI!Kσε b ΠλNτων...
...ΠΩΣ ΘA EBΛEΠE THN NEKPO-APXAIOΛATPIA



στF θε9ρεστ
 κα< «\λλην
πρεπς» Hργ
 τ
υς.

A
_τF π
I συν�Pη µ τ�ν "ρDα$α \λληνικ� "ρDιτεκτ
νικ� συν�Pη σ
πλεXστες Oσες `ψεις τ
� "ρDα$
υ MEλληνικ
� Π
λιτισµ
�. TF πλ�
ν
κραυγαλ�
 παρ9δειγµα P�Pαια εZναι f παραD9ρα�η τGς "ρDα$ας δη-
µ
κρατ$ας. MιA lπλG "ν9γνωση τTν «Π!λιτικ7ν» τ
� �Aριστ
τ�λη
"ρκεX, γιA νA καταδε$�^η στFν "ναγνQστη τF µ�γεθ
ς τGς πλ9νης τTν
«κλασικιστTν», «\λληνιστTν», hστ
ρικTν, π
λιτει
λCγων κ.λπ. �Aς

HD
υµε =π’ `ψιν µας τF �ηθν =πF τ
� Σταγειρ$τ
υ σ
φ
�, Oτι «α�ρετ�ν τ� nλι-
γαρ2ικ�ν, κληρωτ�ν τ� δηµ!κρατικ�ν». ΣτEν "ρDα$α MEλλ9δα εZναι σαφς Oτι 
h
>κλ
γς >θεωρ
�ντ
 γενικTς gς "ντιδηµ
κρατικ� διαδικασ$α, π
I πρ
ωθ
�σε
τ�ν διακυP�ρνηση "πF τ
Iς 
iκ
ν
µικA δυνατ
Iς (= Nλ$γ
υς).

ΣEµερα P�Pαια τ�τ
ι
υ ε[δ
υς hστ
ρικA σφ9λµατα θεωρ
�νται πρωτ
γ
νισµFς
,µ� "π
δεκτFς "κCµα κα< "πF fµιµαθεXς µαθητς Λυκε$
υ – τ
_λ9Dιστ
ν στF
>�ωτερικC! TF δε8τερ
 µισF τ
� 20
� αi. BλCκληρη σDεδFν f hστ
ρικ� Hρευνα γιA
τ�ν "ρDα$α MEλλ9δα εZDε gς σκ
πF νA "ναθεωρEσ̂η ρι?ικA τ<ς λαθεµ�νες της >κτι-
µEσεις γιA τFν κλασικF π
λιτισµC, >ν γνQσει της P�Pαια Oτι π9ντα >λλ
Dε8ει B µC-
νιµ
ς κ$νδυν
ς κ9θε hστ
ρικ
� >ρευνητG, νA \ρµηνε8σ^η τF παρελθFν µ τA δε-
δ
µ�να τ
� παρCντ
ς. Γι’ α_τF κα< τF κρ$σιµ
 >ρQτηµα κ9θε hστ
ρικGς Hρευνας
γιA τ�ν "ρDα$α MEλλ9δα συν
ψ$?εται στF �ηθν =πF τ
� Jean-Pierre Vernant:
«Π7ς θ& µπ!ρ!Yσαµε ν& δ!"µε σ4µερα τ� φεγγ9ρι µ_ τ& µ9τια cν�ς �ρ2α*!υ
QEλληνα;».

T
F παρFν Wρθρ
 gστCσ
 =παιν$σσεται pνα "ντ$στρ
φ
 >ρQτηµα: ΠTς θA
HPλεπε σEµερα τCν κCσµ
, Wν �ανα?
�σε, B Πλ9των; TF >ρQτηµα α_τF
πρ
ϋπ
θ�τει µιA γνQση κα< κρ8Pει µιA παγ$δα. MH γνQση συν$σταται
στEν «>πανασ8νθεση» \νFς hστ
ρικ
� παρελθCντ
ς, πνευµατικ
�, =λι-
κ
�, συναισθηµατικ
�. MH παγ$δα Hγκειται στF νA θεωρηθ̂G α_τ� f >πα-
νασ8νθεση gς "ληθ�ς κα< πλEρης. �Aς "π
φ8γ
υµε τ�ν παγ$δα συν
-

µ
λ
γ
�ντες Oτι B Πλ9των, Wν �ανα?
�σε σEµερα, θA εZDε Oλη τ�ν «"π
σκευ�»
(back round) τ
� αiTνα π
I H?ησε κα< κυρ$ως τ�ν αlσθητικ0π0=ηση κα< µαθη-
µατικ0π0=ηση τ
� κCσµ
υ καθyς κα< τ�ν θBαση/θεωρ=α gς τρCπ
 �παρ�ης.

ΠεριληπτικA "ναφ�ρ
υµε Oτι κ9ν
ντας λCγ
 γιA «αXσθητικ!π!*ηση» >νν

�µε
Oτι γιA τ
Iς "ρDα$
υς kEλληνες f θρησκευτικ� ε_λ9Pεια συν$στατ
 στF νA «Nµ
ρ-
φ8ν
υν» παντ
ι
τρCπως κα< π
ικιλ
τρCπως τFν κCσµ
. TF ∆ωδεκ9θε
 τ
� Bα-
σιλ�ως ∆ιCς, gς α[τι
 τGς ε_τα�$ας κα< τGς ε_µ
ρφ$ας τ
� σ8µπαντ
ς-κCσµ
υ,
"παιτεX "πF τF θρησκευCµεν
 Wνθρωπ
 νA εZναι καλλιτ�Dνης (>ν "ντιθ�σει µ τFν
"ντι-φυσικF DριστιανισµC, π
I θεωρεX gς �ψιστ
 θρησκευτικF >π$τευγµα τ�ν πα-
ρα$τηση "πF τFν κCσµ
).

MιλQντας γιA «µαθηµατικ!π!*ηση» τ
� κCσµ
υ >νν

�µε τ�ν φιλ
σ
φικ� δι9-
σταση, π
I >δCθη κατ’ "ρDAς "πF τ
Iς Πρ
σωκρατικ
8ς στ�ν κ
σµ
λ
γ$α κα<
f Bπ
$α στ� θ�ση τTν µυθ
λ
γικTν τερ9των τ
� MHσιCδ
υ Hθεσε «"φ^ηρηµ�νες
σD�σεις τ
� DQρ
υ, θεµελιωµ�νες στ� Γεωµετρ$α». ΓιA τ
Iς "ρDα$
υς kEλληνες
Oπ
ι
ς φιλ
σ
φ
�σε µιλ
�σε γιA τFν κCσµ
 µ µαθηµατικ
Iς Oρ
υς. T�λ
ς µ
τ�ν λ��η «θεωρ*α» >νν

�µε τF «θ�αµα» π
I >νυπ9ρDει στ�ν λ��η «πρCσωπ
ν»
κα< =π
ν
εX Oτι «ε[µαστε α_τF π
I 
h Wλλ
ι Pλ�π
υν "πF τFν \αυτC µας». ΓιA
τ
Iς "ρDα$
υς kEλληνες f ταυτCτητα \νFς "τCµ
υ συµπ$πτει µ τ�ν "�ι
λCγησE
τ
υ "πF τ�ν κ
ινων$α.
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M
 τ<ς παραπ9νω παρακαταθGκες, Wν �αναρDCταν π9λι B Πλ9των
στ� ?ωE, κα< Wν "ναφερCταν σ’ α_τF π
I Nν
µ9?
υµε >µεXς «"ρDα$α
MEλλ9δα», [σως lπλTς νA µVς "πη8θυνε gρισµ�νες λ��εις σDετικς
µ τ<ς παραν
Eσεις, παρε�ηγEσεις κα< παραDαρ9�εις π
I HD
υµε
>γγρ9ψει στ�ν πρ
σ�γγισE µας πρFς τ<ς "�$ες κα< τA >πιτε8γµατα
τ
� "ρDα$
υ MEλληνικ
� Π
λιτισµ
�· [σως νA µVς >φιστ
�σε τ�ν

πρ
σ
D� σ κ9π
ιες "ντιφ9σεις τGς σ8γDρ
νης �Aριθµ
θεωρ$ας � νA µVς "π
-
καθιστ
�σε τ�ν "λEθεια γιA τF τ$ "κριPTς >νν

�σε στF «ΣυµπCσι
ν» στA περ<
«θ�ασης τ
� Kαλ
�» (= �Oµ
ρφιVς)· πιθανTς κα< νA µVς HδειDνε τFν τCπ
 π
I Pρι-
σκCταν f �Aκαδηµ$α τ
υ, π
I Hκλεισε N �I
υστινιανCς, � νA Hφερνε στF φTς τFν
τ9φ
 τ
υ gς δTρ
 στ�ν.... νεκρ
φιλικ� "ρDαι
πλη�$α µας... Π9ντως µετA "πF
pνα σ8ντ
µ
 π�ρασµα "πF τ�ν σ8γDρ
νη �AθEνα θA HψαDνε νA Pρ^G τ�ν «τελευ-
τα$α λ��η», Oπ
υ α_τ� =π9ρDει, τGς σηµερινGς �EπιστEµης, Oλων τTν �EπιστηµTν
– Oπως κα$ τCτε, πρ<ν 2500 DρCνια...

�Iσως π
λλ
< σ8γDρ
ν
ι "ρDαι
λ9τρες νA "π
γ
ητε8ωνται "πF pναν τ�τ
ι

Πλ9τωνα. �Aν σκεφτ
�ν Oµως µ >νδελ�Dεια, θA "ντιληφθ
�ν Oτι Oλ
ι 
h "ρDαX
ι
kEλληνες διαν
ητ�ς, "πF τFν ΘαλG µ�Dρι τFν ΠρωταγCρα κα< "πF τFν Σωκρ9τη
µ�Dρι τCν ΠλωτXν
, σ$γ
υρα, Wν �ανα?
�σαν, δν θA qταν... "ρDαι
λ9τρες κα<
φυσικA 
4τε κα<... δωδεκαθεϊστς ("φ
� µ9λιστα δν qταν τ�τ
ι
ι 
4τε πρ<ν 25
αiTνες...).

∆ιαµαντ8ς K0Uτ0υλας
ΦιλCλ
γ
ς

TF >ρQτηµα π
I τ$θεται σ’ >µVς εZναι: ΘA Sµασταν W�ι
ι νA τ
� Pρ
�µε τC-
π
 νA >πανιδρ8σ̂η τ�ν �Aκαδηµ$α τ
υ; ΘA Pρ$σκ
νταν µερικ
< "πF µVς hκα-
ν
< νA στελεDQσ
υν τ� σD
λE τ
υ; MYπ9ρDει cραγε τCπ
ς στ�ν σ8γDρ
νη
MEλλ9δα, π�ραν "πF «φ
λκ
ρ$?
ντες» Dλαµυδ
φCρ
υς � νεκρ
λ9τρες "ρDαι-

λ9τρες, γιA ν�
υς E_κλε$δηδες, E4δ
�
υς, ZEνωνες, �Aριστ
τ�ληδες; rH
f ν8Dτα π
I σκ�πασε τ� ΓG τTν ΘεTν πρ<ν αiTνες "φ9νισε τ
Iς >λε8θερ
υς
"νθρQπ
υς "πF τ�ν \λλην$δα γG;

KατCπιν θA HψαDνε νA Pρ̂G pνα τCπ
 σ ε4κρατ
 γεωφυσικF περιP9λλ
ν, νA
φτει9�^η π9λι pναν Oµιλ
 >λευθ�ρων πνευµ9των, >πιστηµCνων, >ρευνητTν
κα< φιλ
σCφων, γιA νA πρ
σπαθEσ^η µ τF συλλ
γικF τρCπ
 τGς Hρευνας νA
κατακτEσ^η ν�ες κ
ρυφς τGς �AλEθειας κα< τ
� �Oντ
ς – Oπως τCτε...

Στ�ν "ρDα$α \λληνικ� κ
ινων$α –κα< α_τF εZναι τF πιF σηµαντικF– f Bπ
$α
qταν πρ<ν κα< π9νω "π’ Oλα κ
ινων$α πρ
σQπων κα< `Dι "τCµων, B καθ�-
νας Pρ$σκεται π9ντα κ9τω "πF τF Pλ�µµα τ
� Wλλ
υ κα< =π9ρDει µ�σα "πF
τF Pλ�µµα α_τC. Π9ντα P�Pαια στF "ρDαι
ελληνικF σ8µπαν π
I «θεVται»
(δηλ. Pλ�πεται κα< γνωρ$?εται) >λλ
Dε8ει B κ$νδυν
ς τGς M�δ
υσας, π
I
Oπ
ι
ς τ� δεX κατ9µατα «πετρQνει». MO καθρ�φτης π
I σeeQ?ει "πF τF π�-
τρωµα τGς M�δ
υσας =πGρ�ε, gς γνωστCν, f Tραγeωδ$α, γιατ< µCν
ν >κεX
µπCρεσε νA δ^G B Wνθρωπ
ς τA πλ�
ν φρικτA κα< παρ9λ
γα, Dωρ<ς νA τρελ-
λαθ^G � νA Dαθ^G...
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MHNAΣ TΣIKPITΣHΣ, Γραµµικ1 A
TF PιPλ$
 τ
� κ. MηνV TσικριτσG «Γραµµικ� A», >κδ
θν =πF τGς Bικελα$ας ∆ηµ
τικGς BιPλι
θEκης

τ
� MHρακλε$
υ KρEτης, εZναι pνα πCνηµα κα< µ$α πρ
σπ9θεια "π
µυστηρι
π
ιEσεως τTν καταλ
$πων
τGς παλαιVς γραφGς τGς KρEτης, σκ
ρπισµ�νων "νA τ<ς \λληνικς περι
D�ς, τ�ν KρEτη κα< τF AiγαX
, π
I
τ�ν �νCµασαν Γραµµικ� Γραφ� A. �EπιDειρεX νA \ρµηνε8σ^η π
λλς καταγραφς τGς Γ Γ A "λλA σ µικρF
π
σ
στF τTν =παρDCντων δειγµ9των, πρVγµα π
I τF παραδ�Dεται κα< B [δι
ς. TF θ�µα >νδιαφ�ρει κα< τFν
«∆αυλC», ν
µ$?ω, κα< τ
Iς "ναγνTστες τ
υ.

kOµως >κεXν
 π
I κυρ$ως µ Hκανε νA γρ9ψω τF παρFν εZναι, Oτι B συγγραφεIς Dρησιµ
π
ιεX τ<ς Sδη
παραδεδεγµ�νες "πF τF διεθνς «>πιστηµ
νικF» κατεστηµ�ν
 Dρ
ν
λ
γEσεις κα< κ9π
υ "ναφ�ρεται κα<
σ «iνδ
ευρωπαϊκς γλTσσες» (� κ9τι παρCµ
ι
). �EDει "γν
Eσει τ<ς \λληνικς πρ
σπ9θειες, κα< µ9λιστα
σ διεθνεXς συναντEσεις, καθ
ρισµ
� Dρ
ν
λ
γ$ας τ
� Tρωικ
� Π
λ�µ
υ στF 3180 π.X. (α_τFς >πιµ�νει
στF 1100, γιA νA κ9ν^η συσDετισµ
Iς Dρ
ν
λ
γικ
8ς), δν "ναφ�ρει τ$π
τε γιA τ�ν Dρ
ν
λCγηση τTν θρη-
σκευτικTν (;) �µνων τ
� �Oρφ�ως "πF τFν "στρ
νCµ
 K. Xασ9πη, Oτι "ν9γ
νται στF 3500 �ς τF 11500 π.X.,
«µπ
υρδ
υκλQνει» τ�ν Dρ
ν
λCγηση τGς γραφGς >π< �8λ
υ P9ρκας τ
� ∆ισπηλι
�, π
I εZναι γραφ� τ
�
5250 π.X. κα< καταγρ9φει gς "ρD� τGς διA τGς γραφGς >πικ
ινων$ας τF 3500 π.X. στ�ν περι
D� τGς Mε-
σ
π
ταµ$ας, στ�ν Σ
υµερ$α κα< π
λλA Wλλα.

�Aναφ�ρεται B ΠαλαµEδης gς >φευρ�της τGς γραφGς, π
I στFν TρωικF πCλεµ
 τFν  «µπλ?Sανε» κα< τFν
"πελ9σανε gς πρ
δCτη. ΠCτε λ
ιπFν Hγινε B TρωικFς πCλεµ
ς; Π
ιA f Dρ
ν
λ
γ$α τGς Hναρ�ης τGς γρα-
πτGς >πικ
ινων$ας; �AπF τ<ς σελ$δες τ
� «∆αυλ
�», "πF α_τFν µEν0ν, µ µεγ9λη >γκυρCτητα κα< "π
δει-
κτικ� iσDI πληρ
φ
ρEθηκα περ< "ρDα$ων παραδCσεων, "ναφερ
µ�νων στ�ν >κστρατε$α τ
� ∆ι
ν8σ
υ πρFς
�Aνατ
λAς µ�Dρις �IνδιTν, περ< τ
� κυκλικ
� κτηρ$
υ τGς ΘCλ
υ, Oπ
υ εZναι "π
τυπωµ�να "στρ
ν
µικA
µεγ�θη κα< "ρDαXες γνQσεις, περ< τGς =π9ρ�εως τTν �Aρκ9δων "πF τ�ν >π
D� πρF τGς >λε8σεως τGς Σε-
λEνης (Παυσαν$ας: «πρ!σ?λην!ι»), Oτι �Aρκ9δες >π$σης, µ9λιστα "πF τF Παλ9ντι
ν, εZναι 
h hδρυτα< τGς

HH     KK II NN HH ΣΣ II ΣΣ     TT ΩΩ NN     II ∆∆ EE ΩΩ NN

▲

T5 «µασκ?ρεµα» τSν Yγκυκλ0παιδειSν
QOταν σ_ κ9θε τε"2!ς τ!" «∆αυλ!"» διατυπCνεται 6 Dπ!ψη γι& κυριαρ2*α τ=ς Θε!-

κρατ*ας, τ!" �ES!υσιασµ!", τ!" Σκ!ταδισµ!" κα- τ!" N?!υ Mεσα*ωνα στ1ν 3π!24 µας,
`σως 6 διαπ*στωση α^τ1 σ_ π!λλ!'ς ν& φα*νεται περ*εργη [ 8περ@!λικ4: Π7ς εaναι
δυνατ�ν σ_ µ*α 3π!21 τα2Yτατης τε2ν!λ!γικ=ς �ν9πτυSης, καλYτερων συνθηκ7ν δια-
@*ωσης γι& lνα µεγ9λ! µ?ρ!ς τ!" γ4ιν!υ πληθυσµ!", παρ!2=ς 8πηρεσι7ν κα- δυνατ!-
τ4των µ�ρφωσης, σ_ lνα κ�σµ! Vπ!υ 6 Πληρ!φ!ρ*α κα- τ� ∆ιαδ*κτυ! κυριαρ2!"ν, ν&
µιλWµε γι& σκ!ταδισµ� κα- µισαλλ!δ!S*α; T� �νθρCπιν! γ!νιδ*ωµα �π!κρυπτ!γρα-
φεIται, 6 κλων!π!*ηση �νθρCπ!υ �π� Dνθρωπ! σ_ λ*γα Uτη θ& εaναι (καλ7ς [ κακ7ς)
γεγ!ν�ς – κι Vµως...

Θ& παραπ?µψω σ_ lνα �π�σπασµα Dρθρ!υ τ!" Michael Sermer στ� περι!δικ�
«Skeptic» (τ. 3, Φε@ρ!υ9ρι!ς-M9ρτι!ς 2001). QOπ!ι!ς U2ει δια@9σει τ� «1984» τ!"
xOργ!υελλ κα- τ� U2ει �π!ρρ*ψει σ&ν Uργ! «3πιστηµ!νικ=ς φαντασ*ας», θ& εaναι µι&
καλ1 ε^καιρ*α ν& �νασκ!υµπωθb= κα- ν9... 29σbη ̀ σως τ� 2ρ7µα τ!υ, δια@9<!ντας τ& πα-
ρακ9τω:

«... :Iσως π?λι Oρ8κε τ# λUση συµO0υλευEµεν0ς τ5 cρθρ0 “Reviewing and Correcting



πCλεως τGς PQµης κα< τCσα Wλλα.
EZναι λυπηρF τF Oτι σ8γDρ
νη \λληνικ� >ργασ$α µ σ8γDρ
να µ�σα κα$ τεDνικ� "γν
εX τA τGς hστ
ρ$ας

µας. ∆ν κρατ9ει 
4τε µ$α «πισινE», π
I λ�νε. Kα< τF θ�µα �πτεται τ
� Π
λιτισµ
� µας κα< τGς >�ελ$�ε-
ως τ
� "νθρQπ
υ "πF ?eT
 "γελαX
 σ ̀ ν κ
ινωνικFν κα< ̀ ν π
λιτικFν κα< ̀ ν σκεπτCµεν
 κα< φιλ
σ
φ
�ν.

ΣτF PιPλ$
 α_τF γ$νεται "ναφ
ρA κα< σ hστ
ρ$α τ
� Tρωικ
� π
λ�µ
υ π
I Hγραψε B α_τCπτης Kρη-
τικFς WρDων ∆$κτυς σ φ8λλα Dαλκ
�, π
I Pρ�θηκαν στFν τ9φ
 τ
υ. A_τA >π< ρωµαϊκGς κυριαρD$ας SDθη-
σαν στ�ν PQµη στFν "ρDηγF τ
� κρ9τ
υς Kλα8δι
 Kα$σαρα, π
I Hκανε τ�ν µετ9φραση στA λατινικA κα<
"νακ
ινQνει τ�ν "ναφ
ρ9 της στF λε�ικF τGς Σ
υ�δας (Arkethas zuDio Chrys or. XI 92). Πιστε8ω, π
λI
>νδιαφ�ρ
ν θA qταν µ$α διερε8νηση τ
� ?ητEµατ
ς, καθyς κα< τF τ$ σηµα$νει f "ρDα$α πληρ
φ
ρ$α περ<
τGς �παρ�ης τTν �Aρκ9δων πρF τGς >λε8σεως τGς ΣελEνης.

Oh W�ι
ι συνεργ9τες τ
� «∆» πιστε8ω Oτι θA >πιληφθ
�ν τTν περ$πλ
κων «παρα – ?ητηµ9των» (`Dι τGς
µεθ
δε8σεως κα< τ
� "�ιCλ
γ
υ � `Dι τGς >ργασ$ας τ
� TσικριτσG), �στε νA P
ηθηθ^G κα< νA δι
ρθQσ^η
O,τι γρ9φει σ’ O,τι "φ
ρV τ<ς Dρ
ν
λ
γEσεις.

K.A. @Aνδρ=τσ0ς

[Σηµ. «∆»: Σ� πρ�σε
�ς τε
�ς θ� �π�ρ��η παρ�υσ�αση τ�ς µεθ�δ�υ π��
�φ�ρµ�σε � συγγραφ!ας τ� "ς #νω &ι&λ��υ.]

MEN. ΠAΓOYΛATOΣ, ;O M?γας KωνσταντIν!ς κα- P Xριστιανισµ�ς
ΣτFν πρCλ
γC τ
υ B συγγραφ�ας σηµειQνει: «;H µεγαλυτ?ρα Vµως 8πηρεσ*α, π!' πρ!σ?φερε τ� Bυ<9-

ντι! στ1ν �νθρωπ�τητα, εaναι 6 θεµελ*ωσις κα- 6 3S9πλωσις τ!" Xριστιανισµ!", τ=ς µ�νης τελε*ας κα- �λη-
θ!"ς θρησκε*ας...». �Aπ’ τF παραπ9νω "πCσπασµα >νν
εX κανε$ς πyς B συγγραφ�ας µιλ�V gς πιστFς κα<
`Dι gς hστ
ρικFς >πιστEµων. A_τF πρ
δικ9?ει κα< τ�ν π
ιCτητα τ
� λCγ
υ τ
υ. K9ν
υµε "ναφ
ρA σ’ α_τF
τF PιPλ$
, διCτι 
h θ�σεις τ
υ εZναι κ
ινFς τCπ
ς γιA τ
Iς σηµεριν
Iς νε
-Nρθ
δC�
υς κα< παλαι
-Nρθ
-
δC�
υς. ΘA σταθ
�µε στ<ς τρεXς PασικQτερες "π’ α_τς κα< µ9λιστα >ν συντ
µ$α:
① Λ�γει λ
ιπCν –κα< λ�γ
υν– πyς B DριστιανισµFς εZναι «πνευµατικ� τ?κν! τ!" cλληνισµ!"». �EκτFς τTν

φανατικTν πιστTν Oλ
ι γνωρ$?
υν πyς B \λληνικFς τρCπ
ς σκ�πτεσθαι κα< ?Gν 
_δεµ$α "π
λ8τως σD�-
ση HDει µ τF δ
γµατικC-i
υδαϊκF πρCτυπ
 τ
� «δ
8λ
υ τ
� Θε
�».
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Encyclopaedias” τ0G OιOλι0θηκ?ρι0υ Ray Martin, τ5 gπ0/0 Tφ0ρoi σK µεθEδ0υς “µα-
γειρBµατ0ς” τSν OιOλ=ων: O[ Yγκυκλ0πα=δειες Tπ0τελ0Gν ]ωτικ5 µBρ0ς π0λλSν
σR0λικSν OιOλι0θηκSν... @EκθBτ0υν τ# φιλ0σ0φ=α τSν σηµερινSν TνθρωπιστSν,
πρiγµα π0\ γ=νεται σαφKς Tπ5 τ#ν παρ?θεση τ0λµηρSν εlκEνων, π0\ συν0δεU0υν
τF cρθρα περN ]ωγραφικ8ς, τBRνης καN γλυπτικ8ς... MεταX\ τSν RWρων π0\ Tπαι-
τ0Gν δι0ρθωτικKς παρεµO?σεις εfναι αVτ5ς τ8ς cσεµνης γUµνιας καN στ?σης. AVτ#
δι0ρθWνεται ]ωγραφ=]0ντας ρ0GRα στNς µ0ρφKς a σOAν0ντας gλEκληρες εlκEνες µK
wνα µαγικ5 µαρκαδEρ0. AVτ# ^ τελευτα=α µBθ0δ0ς πρBπει νF Yφαρµ0στz8 µK πρ0-
σ0RA, καθpς g µαγικ5ς µαρκαδEρ0ς εfναι δυνατ5ν νF σOηστz8 Tπ5 τ5 γυαλιστερ5
φUλλ0, π0\ Rρησιµ0π0ιε/ται στNς τυπωµBνες Yγκυκλ0πα=δειες. QH δυσRBρεια αVτ#
Tντιµετωπ=]εται πα=ρν0ντας wνα Xυρ?φι καN µK YλαφριF τριO# TφαιρWντας τ# γυα-
λ?δα Tπ5 τ#ν Yπιφ?νεια τ0G Rαρτι0G...
»Mπ0ρε/τε νF κEψετε gλEκληρα τµAµατα, YφEσ0ν αVτF δKν εfναι TρκετF µεγ?λα,
�στε νF καταστρBψ0υν τ5 δBσιµ0 τ0G τEµ0υ... ZOταν τµAµατα π0\ Tπαιτ0Gν διEρ-
θωση εfναι π0λ\ µεγ?λα, κ0λλAστε µεταXU τ0υς τNς σελ=δες αVτBς, µK πρ0σ0RA, �στε
νF µ#ν Tλειφθ0Gν µBρη τ0G OιOλ=0υ π0\ δKν tRετε πρEθεση νi δι0ρθWσετε (Christian
School Boilder, Apr. 1983, σελ. 205-207)».

▲



;H παραπ9νω συνταγ1 «µαγειρικ=ς» 3πι@ε@αιCνει γι& µι& �κ�µη φ!ρ& τ�ν «∆αυλ�».
O� 3S!υσιαστ?ς, U2!ντας πι& 3πι@9λει τ�ν τρ�π! σκ?ψης κα- τ1ν 8πακ!1 στ1ν 3S!υσ*α,
δηµι!υργ!"ν πλ?!ν τ�ν «ν?!» Dνθρωπ!, τ1 «ν?α» �στ!ρ*α, τ1 «ν?α» παγκ�σµια τ9Sη τ!"
xOργ!υελλ. �Eφ�σ!ν !� σελ*δες µιWς 3γκυκλ!πα*δειας [ Pπ!ι!υδ4π!τε @ι@λ*!υ εaναι
«3ν!2λητικ?ς», 8π9ρ2ει τρ�π!ς ν& «�παλλαγ!"µε» �π� α^τ?ς. ;H Uλλειψη παιδε*ας, 6
Dγν!ια, P θρησκευτικ�ς φανατισµ�ς (να*, �κ�µα κι cν�ς @ι@λι!θηκ9ρι!υ!) καταδει-
κνY!υν τ1ν κατ9σταση, στ1ν Pπ!*α @ρ*σκεται P Dνθρωπ!ς σ4µερα.

;H πρ!σπ9θεια γι& cλληνικ1 παιδε*α, γι& �φYπνιση τ!" κυττ9ρ!υ τ!" QEλληνα, π!'
8π9ρ2ει σ_ κ9θε Dνθρωπ!, 6 κριτικ1 σκ?ψη, P nρθ!λ!γισµ�ς εaναι τ& µ�να 3φ�δια π!'
θ& πρ?πει ν& U2!υµε, γι& ν& �ντιµετωπ*σ!υµε τ1 λα*λαπα τ!" N?!υ Mεσα*ωνα, π!' κ9-
π!ι!ι φρ!ντ*<!υν ν& µWς 3πι@9λ!υν. ;O �Aδαµ9ντι!ς K!ρα=ς φCνα<ε γι& τ1ν «Παι-
δε=αν τ0G :Eθν0υς». Στ�ν �τελε*ωτ! παραλ!γισµ� τ7ν �νθρCπων δY! σ2εδ�ν αX7νες
µετ& 6 φων1 α^τ1 �κ!Yγεται πι� 3π*καιρη παρ9 π!τ?.

Πρ-ν @ρεθ!"µε ν& δια@9<!υµε «κ!µµ?νες» κα- «κ!λληµ?νες» 3γκυκλ!πα*δειες, Dς συ-
νειδητ!π!ι4σ!υµε Vτι 6 µ92η 3ναντ*!ν τ!" 3S!υσιασµ!" δ_ν εaναι µι& Uνν!ια �φbηρη-
µ?νη �λλ& 6 πρ!σωπικ4 µας δYσκ!λη µ92η γι& �τ!µικ1 α^τ!παιδε*α στηριγµ?νη στ-ς
�ναλλ!*ωτες �ρ2αι!ελληνικ_ς πανανθρCπινες �S*ες.

Λ?]αρ0ς Xατ]ηγεωργι?δης
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② MYπ
στηρ$?ει-
υν πyς τF Bυ?9ντι
 qταν µ$α \λληνικ� α_τ
κρατ
ρ$α. O_δ�π
τε στ�ν \λληνικ� π
λιτι-
κE-κρατικ� παρ9δ
ση =πGρ�αν θε
κρατικA καθεστTτα. Kα< τF lπλ
8στερ
: Π
τ 
h \λληνικς πCλεις
� κα< τA �Aλε�ανδρινA "κCµη κρ9τη δν εZDαν Σλ9P
υς, �AλPαν
8ς, �I
υδα$
υς, �Iταλ
8ς, MIσπαν
Iς
fγ�τες, Oπως qταν 
h α_τ
κρ9τ
ρες τ
� π
λυεθνικ
� Bυ?αντ$
υ. M9λιστα στF Bυ?9ντι
 =πGρ�ε iδια$-
τερη µ�ριµνα νA µ�ν =π9ρ�̂η π
τ \λληνικGς καταγωγGς α_τ
κρ9τωρ. Oh \λληνικς πCλεις-κρ9τη εZDαν
kEλληνες fγ�τες, γι’ α_τF qταν κα< \λληνικ�ς.

③ T�λ
ς πρ
P9λλει τFν πασ$γνωστ
 iσDυρισµF τTν διαν

υµ�νων τ
� «\λλην
Dριστιανισµ
�»: T$ θA γι-
νCταν f MEλληνικ� ΓλTσσα Dωρ<ς τF Bυ?9ντι
; Mπ
ρ
�µε νA "ντιστρ�ψ
υµε τF >ρQτηµα κα< νA "να-
ρωτηθ
�µε: π
ιCς θA γνQρι?ε τFν XριστιανισµF Dωρ<ς τ�ν MEλληνικ� ΓλTσσα, >κτFς "πF gρισµ�ν
υς
MI
υδα$
υς τGς ∆ιασπ
ρVς; kOµως π�ραν α_τ
�, π
ιC καθεστyς κυνEγησε τ�ν γλTσσα τTν =πηκCων τ
υ,
"λλA κα< >�αφ9νισε τ�ν παιδε$α; MEπως µα?< µ τ
Iς Bυ?αντιν
Iς θA πρ�πει νA DρωστVµε D9ρη κα<
στ
Iς �Oθωµαν
8ς, π
I παρ’ Oτι \πτακCσια περ$π
υ DρCνια κατεXDαν τ� Mικρασ$α, >ν τ
8τ
ις στ<ς "ρDς
τ
� 20
� αiTνα =πGρDαν >κεX \λληνικA σD
λεXα διπλ9σια στFν "ριθµF "π’ α_τA π
I δι�θετε τF \λλα-
δικF κρ9τ
ς; O_δε<ς PεPα$ως µιλV γιA τ�ν >νν
ι
λ
γικ� κα< σηµασι
λ
γικ� καταστρ
φ� τGς \λληνικGς
γλQσσας >π< Bυ?αντ$
υ. T$ σEµαιναν πρ<ν τFν P$αι
 >κDριστιανισµF τGς MEλλ9δ
ς 
h λ��εις-Hνν
ιες:
�λ4θεια, γνCση, π*στη, kµαρτ*α, θε�ς, θεI!ν, λ�γ!ς, κ.λπ. κα< τ$ νCηµα "π�κτησαν µ τ�ν διαPρωτικ�
>µP
λ� στ�ν MEλληνικ� ΓλTσσα, π
I WρDισαν πρTτ
ι τFν 4
 αiTνα 
h «TρεXς MIερ9ρDες»;
MO τραγ�λαφ
ς τGς Bυ?αντιν
ρρωµι
σ8νης "ναδ8εται θλιPερFς κα< σ τ
�τ
 τF πCνηµα: MO Kωνστα-

ντXν
ς γιA δικ
8ς τ
υ >�
υσιαστικ
Iς � ψυD
τραυµατικ
Iς λCγ
υς σκCτωσε σ δι9φ
ρες στιγµ�ς: τ
Iς γα-
µπρ
8ς τ
υ, τ<ς δ8
 γυναXκες τ
υ, τFν [δι
 τ
υ τFν γιF (!) κα< τ
Iς καλ8τερ
υς φ$λ
υς τ
υ. MO συγγραφ�-
ας καταγρ9φει τ
Iς φCν
υς τ
� Kωνσταντ$ν
υ κα< µ DριστιανικF δ�
ς "νακρ9?ει: ∆ικα$ως f MIστ
ρ$α (f
�Eκκλησ$α δηλαδ�) τFν �νCµασε M�γα!... K9θε σDCλι
 περιττε8ει.

Π.Λ. K0υOαλ?κης

HMAPTHMENA: ΣτF τε�D
ς 235, στF Wρθρ
 τ
� κ. K. Kαρµιρ9ντ?
υ µ τ$τλ
 «QEνα �ντισεισµικ�
θα"µα P να�ς τ!" �Eπικ!υρ*!υ Bασσ7ν», µετA τFν εiκ
στF δε8τερ
 στ$D
 τGς σελ. 15123 νA συ-
µπληρωθ^G: «�Aλλ& πρ-ν �ναφ?ρ!υµε τ-ς περιπ?τειες τ!" να!", eς παρ!υσι9σ!υµε τ& π?ντε µυστικ9
τ!υ». �Eπ$σης στ�ν [δια σελ$δα f λε?9ντα τ
� «ΣDεδ$
υ 7» νA δι
ρθωθ^G σ «Tε2νικ1 τ7ν δ!κ7ν».




