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KAν +ντιλαµ:αν*µαστε τ9ν Lνν�ια «π�λιτισµ,ς» σ5 συν7ρτηση µ5 τ9ν
Lνν�ια «λα,ς» («λαϊκ,ς π�λιτισµ,ς» - «φ�λκλ�ρ»), τ�τε «π�λιτισµ�&»
6π7ρ8�υν π�λλ��, <φ’ Qσ�ν στ�Rς δι7φ�ρ�υς λα�Rς µπ�ρεS νF διακρ�νTη
κανε&ς δι7φ�ρες θρησκευτικ5ς � Uλλες πεπ�ιθAσεις, +π, τ&ς Hπ�Sες +π�ρ-
ρ@�υν τF δι7φ�ρα Vθη, Lθιµα, στ�λ@ς, τραγ�;δια, 8�ρ�& κ.λπ. (=EδE µπα�-
ν�υµε στ,ν πειρασµ, νF πρ�σθ@σωµε Qτι κα& τF δι7φ�ρα εXδη τ�� Yωι-
κ�� :ασιλε��υ 8αρακτηρ�Y�νται +π, δι7φ�ρα «Vθη» – συνAθειες –, δι7-
φ�ρες «στ�λ5ς» – φτερ7, τρ�8ωµα, λ@πια –, δι7φ�ρα «τραγ�;δια» – κε-
λαηδAµατα κ.λπ. –, δι7φ�ρ�υς «8�ρ�Rς» – γαµAλι�ι 8�ρ�& διαφ�ρων
πτηνEν � <ντ�µων – κ.�.κ.) KAν Qµως [ Lνν�ια «π�λιτισµ,ς» ε\ναι ε?δικF
κα& µ�ν�ν +νθρ*πινη κα& γενικF µ�ν� πανανθρ*πινη, τ�τε H π�λιτισµ,ς
ε\ναι bνας, <φ’ Qσ�ν τF στ�ι8εSα τ�υ L8�υν καθ�λικ9 +B�α κα& γενικ9
?σ8R γιF Qλ�υς τ�Rς λα�;ς. =AνεBαρτAτως τ)ς Lνν�ιας π�R δ�νει κανε&ς
στ9 λ@Bη «π�λιτισµ�ς», τF πανανθρ*πινης +B�ας στ�ι8εSα ε\ναι σAµερα
δια:αθµισµ@να σ5 δ;� κλ�µακες: α) Λ�γ�ς, θεωρ�α, δι7λ�γ�ς, Lρευνα,
λ�γικ9 κα& +π�δειBη, τ@κνα τEν Hπ��ων ε\ναι :) <πιστAµη, τε8ν�λ�γ�α,
καλλιτε8νικ,ς � φιλ�σ�φικ,ς στ�8ασµ,ς κα& δηµ�κρατ�α. ∆5ν ν���νται
κα& δ5ν 6π7ρ8�υν �ν,ς µ�ν� «λα��» Λ�γ�ς, θεωρ�α, δι7λ�γ�ς, Lρευνα,
λ�γικ9 κα& +π�δειBη, Qπως δ5ν ν���νται κα& δ5ν 6π7ρ8�υν �ν,ς µ�ν�
«λα��» <πιστAµη, τε8ν�λ�γ�α, καλλιτε8νικ,ς � φιλ�σ�φικ,ς στ�8ασµ,ς
κα& δηµ�κρατ�α. (Tυ8,ν διαφ�ρ�π�ιAσεις κατF τ�π�υς, <π�85ς � λα�-
τητες ε\ναι ]πλ5ς <κτρ�π5ς � διαστρε:λ*σεις τEν +νωτ@ρω.)

Kα& <δE θF π��µε αDτ, π�R τ�σ� <ν�8λεS π�λλ�Rς κα& δι7φ�ρ�υς. KAν
�C +νωτ@ρω δ;� κατηγ�ρ�ες τEν στ�ι8ε�ων π�λιτισµ�� καθ�λικ)ς πα-
νανθρ*πινης ?σ8;�ς ε\ναι 6περ7νω τEν λαEν, [ θεωρητικ9 +νακ7λυψA
τ�υς κα& [ πρακτικ9 <φαρµ�γA τ�υς ε\ναι Lργ� τEν 0EλλAνων κα& µ�ν�,
τEν 0EλλAνων _8ι µ5 τ9ν Lνν�ια τ�� λα��*, +λλF µ5 τ9ν Lνν�ια �ν,ς συ-
ν�λ�υ +νθρ*πων π�R ε\δαν τ9 Yω9 κα& τ,ν κ�σµ� µ’ aναν τρ�π�, µ5 τ,ν
Hπ�S� καν@νας Uλλ�ς «λα,ς» � «Lθν�ς» δ5ν τF ε\δε. ∆5ν γνωρ�Y�υµε bν
6π7ρ8�υν Uνθρωπ�ι π�R +µφισ:ητ��ν τ9ν καθαρ9 αDτ9 +λAθεια, +λλF
�C +ναγνEστες τ�� «∆αυλ��» L8�υν <B�πλισθ) +π, τ&ς Lρευνες τ�� πε-
ρι�δικ�� αDτ�� µ5 τ@τ�ια πληµµυρ�δα Cστ�ρικEν +π�δε�Bεων, cστε θε-
ωρ��µε περιττ9 �CαδAπ�τε ν@α θεµελ�ωσA της στ, +ρθρ�δι� αDτ�.

0Eπ�µ@νως H περ�φηµ�ς «π�λυπ�λιτισµ�ς», [ σηµεριν9 αDτ9 «καρα-
µ@λλα» τ�� παγκ�σµι�υ <γωισµ��, τ)ς παγκ�σµιας +ν�ησ�ας � τ)ς πα-
γκ�σµιας +π7της, µπ�ρεS νF ν�ηθT) µ�ν�ν dς δι7φ�ρα τ�πικF φ�λκλ,ρ

Π�λυπ�λιτισµ�ς - παγκ�σµι�π��ηση
κα� � �λλην�π��ηση τ�� K�σµ�υ

* 0H λ@Bη «λα,ς» στ9ν +ρ8α�α 0Eλληνικ9 σηµα�νει στρατ�ς.
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κα& «πιστε;ω» (π�R Lτσι κι +λλιEς σAµερα ε\ναι πιF «Uταφα πτ*µατα»
µετF τ9ν <παφA τ�υς κα& τ9ν +ναµ@τρησA τ�υς µ5 τ9ν �λληνικ9 +ντ�λη-
ψη τ)ς πραγµατικ�τητας). «Π�λυπ�λιτισµ,ς» λ�ιπ,ν µ5 τ9ν +π�κλει-
στικF +νθρ*πινη Lνν�ια δ5ν 6π7ρ8ει. 0Yπ7ρ8ει µ�ν�ν bνας π�λιτισµ�ς. 0O
0Eλληνικ�ς. ADτ�ς, π�R bν τ,ν +ρνηθ��ν �C δι7φ�ρ�ι λα�& κα& <πιστρ@-
ψ�υν στF δικF τ�υς «πιστε;ω» � στ,ν δικ� τ�υς «π�λιτισµ�», γιF νF µ9
<πεκταθ��µε στ&ς Uλλες φ�:ερ5ς συν@πειες µιfς τ@τ�ιας +π7ρνησης, θF
σηµει*σωµε ]πλEς Qτι +π, τF aBι δισεκατ�µµ;ρια Uτ�µα π�R σAµερα
τ�Rς +π�τελ��ν, κατF τF 9/10 θF πεθ7ν�υν +π, τ9ν πεSνα � τ&ς +ρρ*-
στιες: 0H Cστ�ρ�α :�kf γιF τ, γεγ�ν,ς Qτι στ,ν πλανAτη µας πρ&ν +π, τ9ν
παγκ�σµια <B7πλωση τ)ς <πιστAµης κα& τ)ς τε8ν�λ�γ�ας σ5 καµµ�α πε-
ρ��δ� δ5ν µπ�ρεσαν νF <πι:ι*σ�υν περισσ�τερ�ι +π, 500 �κατ�µµ;ρια
Uνθρωπ�ι. Στ, δ�ληµµα λ�ιπ,ν 0Eλληνικ,ς Π�λιτισµ,ς � «Π�λυπ�λιτι-
σµ,ς» [ +π7ντηση ε\ναι [ Xδια µ5 <κε�νη π�R µπ�ρεS νF δ�θT) στ, δ�ληµ-
µα Zω9 � Θ7νατ�ς.

***

Kι bς τελει*σ�υµε τ9 διατ;πωση τEν ]πλEν κα& σ8εδ,ν αDταπ�δε�-
κτων αDτEν +ληθειEν – τ&ς Hπ�Sες Qµως δ5ν +κκ�υµπf καν@νας, δι�τι
πρ�φανEς «καSνε» – µ5 τ, «παρελκ�µεν�» τ)ς +π7της τ�� «π�λυπ�λιτι-
σµ��», τ9ν +π7τη τ)ς «παγκ�σµι�π��ησης», Qπως τ9ν <νν���ν αDτ�& π�R
σAµερα τ9ν διαπρ7ττ�υν. ∆5ν 6π7ρ8ει �oτε ν�εSται παγκ�σµι�π��ηση
«πλανηταρ8ικA», «+µερικανικA», «σιωνιστικA» κα& Qπως +λλιEς τ9ν pνει-
ρε;�νται. T, _νειρ� τ�υς αDτ, θF µε�νTη <σαε& «θεριν)ς νυκτ,ς» (τF πρEτα
+νυπ@ρ:λητα +δι@B�δ7 τ�υς κα& [ πρ�ϊ��σα +π�σ;νθεση τ)ς +π�τυγ87-
ν�υσας «=Aπ�πειρας Πλανηταρ8�ας» Uρ8ισαν νF συνετ�Y�υν κα& τ�Rς Xδι-
�υς). 0Yπ7ρ8ει Qµως κ7τι π�R δ5ν ε\ναι ]πλEς <πιδ�ωBη, ε\ναι παν�σ8υ-
ρη σηµεριν9 παγκ�σµια πραγµατικ�τητα. 0Yπ7ρ8ει [ <περ8�µενη cλλη-
ν-π-:ηση τ-D κBσµ-υ, 6π7ρ8ει [ ραγδα�α Hµ�γεν�π��ηση τ)ς +νθρωπ�-
τητας στ, σκ@πτεσθαι κα& στ, Y)ν, στ, �λληνικ, σκ@πτεσθαι κα& Y)ν. .Eνα
κα& µ�ν� στ�ι8εS� τ�� 0Eλληνικ�� Π�λιτισµ��, π�R µ�λις +π@κτησε πα-
γκ�σµια +π�δ�89 aνωσε τ,ν πλανAτη, �C =Oλυµπιακ�& =AγEνες, +ρκεS νF
<πικαλεσθ��µε, γιF νF καταν�ηθT) Qτι [ παγκ�σµι�π��ηση γ�νεται πρα-
κτικF <φικτ9 µ�ν�, bν τ, +νθρ*πιν� ε\δ�ς λειτ�υργAσTη �λληνικ7. .Oσ�ι
δ5ν :λ@π�υν τ9ν �λλην�π��ηση τ�� σηµεριν�� K�σµ�υ <θελ�τυφλ��ν. Kι
Qσ�ι τ9ν 6π�:αθµ�Y�υν � +ντιτ7σσ�νται σ’ αDτ9ν (κυρ�ως ν�θε;�ντ7ς
την µ5 τ9ν <B�υσιαστικ�τητα τ)ς θε�κρατ�ας, τ)ς «π�στης», τ�� ?δε�λ�-
γικ�� δ�γµατ�ς, τ)ς µεταφυσικ)ς, µ5 µιF λ@Bη τ)ς +σιατικ)ς =A-λ�γ�ας)
αDτ�κτ�ν��ν Cστ�ρικ7.

∆.I.Λ.



K�ριε διευθυντ�,
=Hδη σ> παλαι?τερη @πιστ�λ& πρAς τA περι�δι-

κ? σας («∆αυλ?ς», τ. 194, Φε
ρ. 1998) εFGα @πιση-
µ�νει τ�Iς κινδ�ν�υς 'πA τ&ν @πιGειρ��µενη θεα-
µατ�π�*ηση τJς 'ρGα*ας �EλληνικJς Mυθ�λ�γ*ας,
π�I πρ�ωθεM N παγκ?σµια 
ι�µηGαν*α τ�� θε�µα-
τ�ς µ�σα 'πA τAν κινηµατ�γρ�φ�, τ&ν τηλε?ραση
κ.�.κ. Φα*νεται Oµως πPς τA θ�µα 'ρG*Qει νR λαµ-

�νSη Tδια*τερες διαστ�σεις, καθPς µετατρ�πεται
'πA 'καλα*σθητ� �ενικA @φε�ρηµα σ> πρ�τειν?-
µεν� π�λιτιστικA καU 'ναπτυ�ιακA πρ?τυπ� γιR τ&
σηµεριν& κ�ινωνικV µας πραγµατικ?τητα.

Συγκεκριµ�να στUς στJλες τJς κυριακ�τικης
«KαθηµερινJς» (10/6/2001, σελ. 4) φιλ��ενVθηκε
συν�ντευ�η τ�� Xπ�υργ�� !Aν�πτυ�ης κ. N. Xρι-
στ�δ�υλ�κη, στ&ν [π�*α µετα�I \λλων δια
�σαµε
καU τ& σGετικ& @�αγγελ*α γιR τ& δηµι�υργ*α ]νAς
θεµατικ�� π�ρκ�υ στ&ν !Aν�
υσσ� µ> 'ντικε*µεν�
τ&ν �Eλληνικ& Mυθ�λ�γ*α, π�I σκ�πA θR ^GSη τ&ν
πρ�σ�λκυση τ�υριστ_ν Xψηλ�� εTσ�δVµατ�ς. �H
@�αγγελ*α αaτ& συν9ψιQε τA γενικ9τερ� πνε�µα
της στR ]�Jς: «.Oλες �C 8Eρες L8�υν κ7νει [σ. θε-
µατικR π�ρκα]. 0H Π�ρτ�γαλ�α γιF παρ7δειγµα
Lστησε τ@τ�ι� π7ρκ� µ5 θ@µα τ,ν Λ�;κυ Λ�;κ.

=EµεSς µιλfµε γιF µυθ�λ�γικ, π7ρκ�, cστε νF µfς
συνδ@σTη κα& µ5 τ�Rς =Oλυµπιακ�Rς =AγEνες τ��
2004.»

M> µιR πρ9τη µατιR διαφα*νεται 'πA τR παρα-
π�νω τA \σκ�π� καU \καιρ� αaτJς τJς σ�γκρισης
'ν�µεσα σ’ eνα πρ�ϊAν µυθ�πλασ*ας – Oπως τA πρ�-
αναφερ?µεν� παρ�δειγµα – καU σ’ eνα 'δι�σπα-
στ� µ�ρ�ς τJς 'ρGα*ας π�λιτιστικJς κληρ�ν�µιhς,
π�I εFναι N Mυθ�λ�γ*α. �H πρ��πτικ& Oµως µετα-
Gε*ρισης τJς Mυθ�λ�γ*ας κατR τρ?π� 'ν�λ�γ�
πρAς τR Xπ?λ�ιπα θεµατικR π�ρκα καU XπA τA πρ?-
σGηµα µιhς δJθεν ]λλην�κεντρικJς αaθεντ*ας, π�I
Xπ�τ*θεται Oτι @�ασφαλ*Qει N 'ναφ�ρικ?τητα τ��
θ�µατ�ς στA G_ρ�, δ>ν µ�ι�Qει νR @�ιλε9νSη π�ι�-
τικR τA µ�γεθ�ς τ�� πρ�
λεπ?µεν�υ 'τ�πVµατ�ς –
'ντιθ�τως τA 'ναδεικν�ει –, µιhς καU N Oλη Xπ?θε-
ση πρ�σεγγ*Qεται 'πA τ&ν 'ρG& µ> τR λανθασµ�να
κριτVρια τJς κερδ�σκ�π*ας καU τJς θεαµατ�π�*η-
σης.

�H πρ�κVρυ�η 'π’ τ&ν \λλη διεθν��ς διαγωνι-
σµ�� γιR τ&ν 'ν�θεση τ�� ^ργ�υ δ>ν φα*νεται νR
διασφαλ*QSη τ&ν 'π�τελεσµατικ?τητα τ�� @γGειρV-
µατ�ς iς πρAς τA πνευµατικA µ�ρ�ς – τA 'ντ*θετ�
µ�λιστα, jν κρ*ν�υµε 'π’ τR µ�Gρι τ9ρα ̂ �ωθεν πα-

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN

ΠQς \ OEλληνικ  Mυθ-λ-γ:α γ:νεται «Λ-Sκυ Λ-Zκ»

K;ριε διευθυντ7,
0O Xριστιανισµ,ς ?σ8υρ�Yεται Qτι «δι@σωσε  τ,ν 0Eλληνισµ�, γιατ& δι@σωσε τ9ν 0Eλληνικ9

ΓλEσσα». Π��α sταν [ πρ�θεσις κα& [ δρfσις τ�� Xριστιανισµ�� Lναντι τ�υ 0Eλληνισµ��, �C +να-
γνEστες τ�� «∆αυλ��» καλEς γνωρ�Y�υν. =EBεταστ@�ν <δE τ, <Fν «δι@σωσε» τ9ν 0Eλληνικ9
ΓλEσσα.

Σ;µφωνα µ5 τ9ν �λληνικ9 γραµµατικ9 τ, ρ)µα «δι?σωσε» ε\ναι «<νεργητικ)ς διαθ@σεως»,
Qπερ σηµα�νει :�;λησι κα& <ν@ργεια τ�� 6π�κειµ@ν�υ (Xριστιανισµ��) νF διασ*σTη τ9ν 0Eλλη-
νικ9 ΓλEσσα. Παρακ7µπτ�ντες τ, εoλ�γ� <ρ*τηµα «+π, π�ι�;ς <κινδ;νευε [ 0Eλληνικ9
ΓλEσσα;» bς θ@σωµε τ, aτερ� εoλ�γ� <ρ*τηµα: Γιατ&  νF διασ*σTη τ9ν 0Eλληνικ9 ΓλEσσα, +φ��
<πεδ�ωBε κα& <π@τυ8ε (Lτσι τ�Dλ78ιστ�ν <ν�µισε) τ9 συντρι:9ν Qλων τEν λ�ιπEν π�λιτισµικEν
στ�ι8ε�ων τ�� 0Eλληνισµ�� (θρησκε�α , <πιστ)µες, τ@8νες, φιλ�σ�φ�α, +θλητισµ,ς κ.λπ.), +κ�-
µα δ5 νF <B�στρακ�σTη κα& τ, _ν�µα XEλλην, τ, Hπ�S� κα& κατ@στη t:ρις; 0H +π7ντησις ε\ναι▲

Περ� σωτηρ�ας τ�ς �Eλληνικ�ς Γλ!σσας
"π� τ#ν Xριστιανικ# Θρησκε�α



ραδε*γµατα µεταGε*ρισης τJς �EλληνικJς Mυθ�-
λ�γ*ας –, µ> τA [π�M� @πιδι9κεται καU N πρ�σδ�-
κ9µενη σ�νδεση τ�� θ�µατ�ς µ> τR TδανικR τ_ν
Oλυµπιακ_ν !Aγ9νων. KαU τ��τ�, δι?τι N 
ασικ&
πρ�ϋπ?θεση @πιτυG*ας ]νAς θεµατικ�� π�ρκ�υ, δη-
λαδ& N φαντασµαγ�ρ*α – π�I @�υπηρετεM τUς 'ν�-
γκες τJς θεαµατικ?τητας καU συνεπ_ς διαµ�ρφ9-
νεται 'πA τUς 'παιτVσεις τ_ν τ�υριστ_ν Xψηλ��
εTσ�δVµατ�ς στA πλα*σι� ]νAς «Xψηλ��» @πιπ�δ�υ
παρ�G_ν –, Xπ�
�λλει @� 'ρGJς τA @γGε*ρηµα –
'σG�τως π�ι�* τA lργαν9ν�υν – σ> καν?νες καU δια-
δικασ*ες, π�I καθιστ��ν τ& σ�νδεση 'ν�φικτη µ>
τR δωρικR – eνεκα mπλ?τητας – TδανικR τ�� !Oλυ-
µπισµ��. !EκτAς καU jν τA πρ?τυπ� γιR τ& δικV µας
δι�ργ�νωση παραµ�νει τA γνωστA κ�ιν?τ�π�, [π?-
τε ταυτ?Gρ�να αaτ�ακυρ9νεται N 'ντιπρ?ταση
π�I εaαγγελ*Qεται N �Eλλ�δα γιR µιR @πιστρ�φ&

τ�� !Oλυµπισµ�� στUς πραγµατικ�ς τ�υ διαστ�σεις,
παρ�G�ντ�ς µας 'ντ*στ�ιGα καU µ*α εTκ?να γιR τA
εFδ�ς τ�� θεµατικ�� π�ρκ�υ �EλληνικJς Mυθ�λ�-
γ*ας Oσ� καU γιR τA nφ�ς τJς περ*φηµης @ναρκτV-
ριας τελετJς τ_ν !Aγ9νων.

ΣτA oδι� φ�λλ� τJς κυριακ�τικης «Kαθηµε-
ρινJς» [ Xρ. Γιανναρhς ̂ κλεινε τ&ν @πιφυλλ*δα τ�υ
µ> τR ]�Jς, τR [π�Mα καU δανε*Q�µαι iς καταλλη-
λ?τερα γιR τ& συµπλVρωση τJς παρ��σας @πι-
στ�λJς: «ΣηµεM� 'ν�καµψης 'πA τ&ν παρακµ& θR
εFναι µ?ν�, jν [ �EλληνισµAς �αναρG*σSη νR παρ�γSη
π�λιτισµ?. ∆ικV τ�υ πρ?ταση, qGι @πιδ?σεις σ> µε-
ταπρατισµ?».

Mετ’ @κτιµVσεως
ΣπDρ-ς N. Παππdς

N. !Eπ*δαυρ�ς !Aργ�λ*δ�ς

εDν�ητη: ∆ι�τι τ�� sταν 8ρAσιµη, +φ�� [ 0Eλληνικ9 sταν, µ5 τF µ@τρα τ)ς <π�8)ς <Bαπλ*σεως
τ�� Xριστιανισµ�� , µ�α παγκ�σµια γλEσσα, Qπως [ =Aγγλικ9 σAµερα. Kα& πρακτικEς δ5ν sταν
δυνατ9 [ <Bαφ7νισις τ)ς 0Eλληνικ)ς. =AλλF κα& νF τ9ν +ντικαταστAσTη µ@ π�ι7; T9ν 0E:ραϊκ9
µAπως, τ9ν Hπ��α  µιλ��σε H =Iησ��ς κα& τ,ν Hπ�S�ν πρ@πει νF µιµ��νται �C Xριστιαν�& καθ’ Qλα;
T, .Aγι� Πνε�µα πρ�φανEς δ5ν «�?κ�ν�µ��σε» τF πρ7γµατα. =Aν@8θηκε λ�ιπ,ν κα& <8ρησι-
µ�π��ησε H Xριστιανισµ,ς τ9ν 0EλληνικA, Qπως κα& Qλες τ&ς Uλλες γλEσσες +διακρ�τως: =Aρα-
:ικA, =AρµενικA, A?γυπτιακ9, Σλα:ικ9 (<δE <φρ�ντισε νF τ�Rς κατασκευ7σTη κα& +λφ7:ητ�) κ.λπ.
ΓιF τ�Rς δικ�;ς τ�υ σκ�π�;ς, δηλαδ9 γιF νF συµπεριλ7:Tη Qλα τF Lθνη σ5 µ�α π��µνη.

MAπως Qµως δι@σωσε τ9ν γλEσσα κατF τ9ν T�υρκ�κρατ�α; Ooτε λ�γ�ς, +φ�� γιF τ,ν Σ�υλ-
τfν� αDτF τF θ@µατα δ5ν ε\8αν σηµασ�α. =EFν 6π�θ@σωµε Qτι H Σ�υλτfν�ς +παιτ��σε +λλαγ9
τ)ς γλ*σσας, θF πρ@πει νF δε8θ��µε Qτι [ =Eκκλησ�α δ5ν θF Lλεγε  _8ι. Kρ�ν�ντες µ7λιστα κα&
µ5 σηµερινF δεδ�µ@να: 0O =Aρ8ιεπ�σκ�π�ς πρ*ην =Aµερικ)ς Σπυρ�δων <Bηναγκ7σθη 6π, τ��
O?κ�υµενικ�� Πατριαρ8ε��υ ε?ς παρα�τησιν κατηγ�ρηθε&ς «WπL cλληνισµ^Q», Qπως µετεδ�θη
+π, τF MME. uHθελε δηλαδ9 τ9 διατAρηση τ)ς �λληνικ)ς φυσι�γνωµ�ας τ)ς =Eκκλησ�ας.
=Eπειδ9 Qµως Lτσι Uφηνε LBω τ�Rς +λλ�γλωσσ�υς pρθ�δ�B�υς +π, τ9ν =Aρ8ιεπισκ�πA, <Bω-

▲
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OO «δα:µων» τιµωρε, τ2 µεσαιωνικ2 κρ<τ-ς µας

!Aγαπητ> «∆αυλ�», GαMρε,
...Mπ�ρεM [ «∆αυλAς» (τ. 229, 230, 231) νR ψ�GνSη

τA δ*κι� τ�υ γιR τUς παραπεταµ�νες σ> Xπ�ν?µ�υς
πλ�κες !Oλυµπι�δων π�I δ>ν τ�λµrh καν�νας π�-
λυπ�λιτισµικAς νR διαφηµ*σSη, 'λλR τA Xπ�υργεM�
Π�λιτισµ��... �αναGτ�πησε.

Συγκεκριµ�να: Στ& διαδικτυακ& τ�π�θεσ*α τ��
Xπ�υργε*�υ Π�λιτισµ�� (http://www.culture.gr/) καU
στ& σελ*δα τ�� 'ρGαι�λ�γικ�� µ�υσε*�υ !Oλυµπ*ας
(http:/www.culture.gr/2/211/21107m/g211gm04.html)
Xπ�ρGει παρ�υσ*αση συλλ�γJς τ_ν !Oλυµπιακ_ν
!Aγ9νων (http://www.culture.gr/2/21/211/21107m/

cog/gcog.html), Oπ�υ παρ�υσι�Q�νται δ*σκ�ι
(http:/www.culture.gr/2/21/211/21107m/cog/gcog2.html).
!EκεM φιλ��ενεMται [ δ*σκ�ς µ> 'ριθµA M891
(http://www.culture.gr/2/21/211/21107m/cog/00/I03.jpg)
µ> τR ]�Jς Gαρακτηριστικ�: «=Eνεπ�γραφ�ς +να-
θηµατικ,ς δ�σκ�ς, +κ@ραι�ς. 0H α´ _ψη 8ρ�ν�λ�-
γεSται στ9ν 255η =Oλυµπι7δα, δηλαδ9 τ, 241 µ. X.
κα& [ :´ _ψη στ9ν 456η =Oλυµπι7δα». TA oδι� κε*-
µεν� στAν oδι� δ*σκ� παρ�υσι�Qεται καU σ>
'γγλικ& µετ�φραση, στ&ν [π�*α @παναλαµ
�νε-
ται N oδια Gρ�ν�λ?γηση (456η !Oλυµπι�δα = 1045
µ.X.).



στρακ�σθη, κα& H δι7δ�8�ς τ�υ <πεδ�θη +µ@σως στ,ν +φελληνισµ, τ)ς =Eκκλησ�ας. Kαθιερ*-
θηκε dς µ�ναδικ9 γλEσσα [ =Aγγλικ9 στ9 λειτ�υργ�α, στF µυστAρια, στ, κληρικ�λαϊκ, συν@-
δρι� κ.λπ. (πληθ*ρα σ8ετικEν <γκ;ρων πληρ�φ�ριEν L8ει δηµ�σιε;σει σ5 πλεSστα τε;8η τ�υ H
«∆αυλ�ς»). ΓιF τ�Rς σκ�π�Rς τ)ς =Eκκλησ�ας :@:αια. ΓιF νF αDγατ�σTη δηλαδ9 τ, π��µνι� κα&
τ, π�ιµνι�στ7σι�! Λ�γικ�, <Fν λ7:�υµε 6π’ _ψιν µας κα& τ&ς θ@σεις τ�� [µετ@ρ�υ =Aρ8ιεπισκ�-
π�υ κ. Xριστ�δ�υλ�υ, διακηρ;Bαντ�ς ε?ς τ9 σ;ναBι τEν Cερ@ων τ)ς =Aττικ)ς κατF τF µ@σα Mαy�υ
<.L.: «Πατ?ρες µ-υ, νC µ ν κ<ν-υµε καν?να λ<θ-ς. ΓιC ]λ-υς µας π<νω - π<νω εeναι \ =Eκκλη-
σ:α καL µετC τ ν =Eκκλησ:α fρP-νται ]λα τ’ aλλα. ∆Hν M<[-υµε π-τH τ ν -gκ-γ?νει< µας _ καL
τ ν πατρ:δα µας, hν θ?λετε RκBµα, _ καL τC aλλα συµφ?ρ-ντ< µας π<νω Rπ2 τ ν =Eκκλησ:α. T2
συµφ?ρ-ν τ5ς =Eκκλησ:ας εeναι πρQτ- καL καλSτερ-.»

M�ιρα�ως +ναθυµfται κανε&ς τ,ν µ;στη τ�� 0Eλληνισµ�� Περικλ) Γιανν�π�υλ�, π�R διεκA-
ρυττε: «Πdς παπdς, αgσθανBµεν-ς ]τι εeναι πρQτα Xριστιαν2ς καL δεSτερα XEλλην, V-υραφι-
σθ>τω!».

MετF τιµ)ς
ΓεUργι-ς B. Φ<κ-ς

TαB�αρ8�ς <.+., Ψυ8ικ,

Bλ�πετε λ�ιπAν Oτι qGι µ?ν� �u !Oλυµπι�δες vταν
«παρ�ν�µες» µ�Gρι τA 1045 µ.X. @π*... Kωνσταντ*-
ν�υ τ�� M�ν�µ�G�υ (wραγε αaτAς κ�ρδισε καν�-
ναν κ?τιν�;), 'λλR καU Oτι τA oδι� τA σηµερινA ]λλα-
δικA κρ�τ�ς (τA µ> \λλα λ?για 'φεντικA τJς κρα-
τικJς ]λλαδικJς τηλε?ρασεως) διαφηµ*Qει qGι µ?-
ν� στ&ν �Eλλ�δα 'λλR καU σ> [λ?κληρ� τAν κ?σµ�
αaτ&ν τ& δυσθε9ρητη... παραν�µ*α.

MVπως N ]λληνικ& τηλε?ραση θR ̂ πρεπε νR στα-
µατVσSη νR διαφηµ*QSη τ�Iς... παραν�µVσαντες
αaτ��ς; KαU @Rν qGι, µVπως lφε*λει νR διαφηµ*σSη
καU τAν «∆αυλA» (εTς 
�ρ�ς τ�� [π�*�υ \σκησε τ&

γνωστ& 
�ρ
αρη λ�γ�κρισ*α τAν περασµ�ν� !Iα-
ν�υαρ*�) διR τ&ν τιµ&ν τ_ν Oπλων (y ^στω τ_ν...
!Oλυµπιακ_ν 'ναθηµ�των)...

Y.Γ.: Kαν�νικR θR π*στευα Oτι πρ?κειται γιR κ�π�ι�
G�νδρ�ειδ>ς 'ριθµητικA (y ^στω τυπ�γραφικA) σφ�λµα,
'λλR π�� ��ρει κανε*ς... !Eδ_ φτ�σαµε στA 2001 µ.X. καU
'κ?µη γ*ν�νται !Oλυµπιακ�U !Aγ_νες (στA περ*π�υ).
!AλVθεια �u τρ�G�ντες !Oλυµπιακ�U !Aγ_νες εFναι ν?µι-
µ�ι y µVπως @�ακ�λ�υθ��ν νR 'π�τελ��ν παρ�
αση τ��
διατ�γµατ�ς τ�� mγ*�υ Mεγ�λ�υ Θε�δ�σ*�υ;

M> φιλικ�Iς Gαιρετισµ�Iς
Bασ:λει-ς Σ. NικBλτσης

N��υσα

∆ΑΥΛ4Σ/238, !Oκτ9
ρι�ς 200115252

=Iδε-λ-γικ  αTτ-πρ-σωπ-γραφ:α cν2ς πρωτ-πρεσMSτερ-υ

!A�ι?τιµε κ. διευθυντ�,
∆ι�
ασα στA ^γκριτ� περι�δικ? σας «∆αυλAς»

τ�� !I�υλ*�υ Oσα ^γραψε µ> π�θ�ς [ κ�ρι�ς Π.Γ.
διR τA πρ?σωπ? µ�υ, @πειδ& σ> µιR τηλε�πτικ&
@κπ�µπ& πρ�τ*µησα στ&ν uεραρG*α τ_ν '�ι_ν τAν
'π?στ�λ� Πα�λ� 'πA τAν {Oµηρ�. !EκεMν� π�I µ>
@νδιαφ�ρει πρ9τιστα εFναι, π�ι� θ�ση πα*ρνει [
καθ�νας ^ναντι τ�� Θε��, τA π?σ� @πωφελ_ς στ�-
θηκε στ&ν 'νθρωπ?τητα καU π�ι� vταν N |θικ&
QωV τ�υ.

ΓιR τAν Πα�λ� ��ρω Oτι 'πA δι9κτης π�I vταν,
µετεν?ησε καU ̂ γινε }γι�ς, θεωρVθηκε δ> [ πρ_τ�ς
µετR τAν eνα. KαU γιR τAν {Oµηρ� Oτι @πρυτ�νευ-
σε στ&ν παγκ?σµια φιλ�λ�γ*α. �O καθ�νας ^Gει τ&
θ�ση τ�υ. TA Oτι εFµαι GριστιανAς δ>ν συνεπ�γε-

ται πPς παραθεωρ_ τR @πιτε�γµατα τ_ν 'ρGα*ων
πρ�γ?νων µας, �u [π�M�ι δι�πρεψαν σ> πλε*στ�υς
Oσ�υς τ�µεMς κα*, Oπως εFπε eνας Γερµαν?ς: µισ_
τ�Iς {Eλληνες, γιατU δ>ν \φησαν τ*π�τε γιR µhς.
{Oµως στA QVτηµα τJς θρησκε*ας δ>ν µπ?ρεσαν µ>
τ& φιλ�σ�φ*α νR γνωρ*σ�υν τAν Q_ντα Θε?, π�I
εFναι πνε�µα καU 
ρ*σκεται παντ�� καU [ [π�M�ς
'πεκ�λυψε τAν ]αυτ?ν T�υ µ> τR 
ι
λ*α τJς φ�-
σης καU τJς B*
λ�υ, π�I κ�ρυφ9θηκε στA πρ?σω-
π� τ�� !Iησ��.

�O Πα�λ�ς θε9ρησε σε
�σµατα τUς πρ�τ�µ>ς καU
τ�Iς τ?τε να�Iς καU τ�Iς !Aθηνα*�υς δεισιδαιµ�-
νεστ�ρ�υς. ∆>ν πρ�πει καU σVµερα νR Xπ�ρG�υν
]κατ�ρωθεν l�εMες σω
ινιστικ>ς 'ντιπαραθ�σεις,
π�I 
λ�πτ�υν καU σκανδαλ*Q�υν τAν 
ασανισµ�-
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ν� λα? µας καU Tδ*ως τ&ν νε�λα*α, π�I µ> τ&ν 'µφι-
σ
Vτηση τJς θε?τητ�ς [δηγεMται στ&ν |θικ& κα-
τ�πτωση. ∆ι?τι GωρUς ΘεA Oλα @πιτρ�π�νται. Mε-
ρικ�U σ�γGρ�ν�ι 'ρGαι�ελλην�λ�τρες δ>ν 
ρ*σκ�υν
τ*π�τε στAν ]
ραι�Gριστιανισµ?, Oπως τAν 'π�κα-
λ��ν, γιR νR τAν @��ρ�υν καU 
ρ�θηκε [ \θε�ς Pε-
ν�ν, π�I @��µνησε στ&ν !Aκρ?π�λη τA 'ρGαM�
πνε�µα 'θ�νατ�, νR πSJ γιR τAν Xριστ?: «=Aνα-
πα;θητι <ν τT) δ�BTη σ�υ, εDγεν5ς µυσταγωγ@. 0H θε-
�της σ�υ <θεµελι*θη· +ντ& pλ�γων :ασ7νων <κ@ρ-
δισες τ9ν τελει�τ7την +θανασ�αν.»

Λ�ω πPς εFµαι πρ_τα GριστιανAς καU µετR
{Eλληνας, δι?τι διR @µ�να [ Θε?ς, π�I 'πεκαλ�-
φθη στ�Iς �E
ρα*�υς καU σκιωδ_ς στAν Πλ�τωνα,
στAν Σωκρ�τη, δ>ν εFναι [ τρ?π�ς τ�� λ�γειν, 'λλR
[ δηµι�υργAς τ_ν π�ντων καU ^Gει καU τUς τρ*Gες
τJς κεφαλJς µας µετρηµ�νες. «=Aπ, Θε�� Uρ8ε-
σθε», λ�γει eνα �ητ?. !AλλR καU [ @κδ?της τ�� πε-

ρισπ��δαστ�υ 
ι
λ*�υ «Π�ι?ς σκ?τωσε τAν {Oµη-
ρ�, τAν ∆*α καU τAν !Aπ?λλωνα» θR πρ�τιµ��σε
αaτ�Iς πρ_τα καU µετR τ&ν @θνικ?τητ� τ�υ: «θεEν
τε κα& +νθρ*πων π7ντων ∆�ας».

{Oλ�ι µ�σα στ&ν πν�& τ�� Θε�� Q��µε καU Xπ�ρ-
G�υµε καU τA πρωταρGικA εFναι N καλ& 'τ�µικ& καU
�Tκ�γενειακ& QωV µας, δι?τι \θε�ς δ>ν εFναι αaτAς
π�I δ>ν πιστε�ει στAν Θε?, 'λλR αaτAς π�I δ>ν QSJ
κατR  Θε?ν. �H |θικ& εFναι µ*α γιR Oλ�υς. Γι’ αaτA
καU στR κηρ�γµατα Gρησιµ�π�ι��µε καU 'π�φθ�γ-
µατα τ�� �OµVρ�υ, τ�� Πλ�των�ς, τ�� Σωκρ�τη,
κινεQικ>ς παρ�ιµ*ες κ.λπ. GωρUς µισαλλ�δ��*ες, δι?-
τι Oλ�ι {Eλληνες εoµαστε καU κανεUς δ>ν µπ�ρεM νR
µhς 'φαιρ�σSη τA δικα*ωµα νR εoµαστε {Eλληνες.

MετR τιµJς
Πρωτ�πρεσ
�τερ�ς TιµBθε-ς Xρ>στ-υ

N�� �Hρ�κλει� !AττικJς

K�ριε διευθυντ�,
∆>ν εFναι τA µ?ν� κακ?, π�I N �Aγ*α Σ�φ*α Gτ*-

στηκε π�νω σ> λαµπρR µνηµεMα τ�� 'ρGα*�υ ]λλη-
νικ�� π�λιτισµ�� («∆αυλ?ς», τ. !Aπριλ*�υ 2001),
κτ*στηκε µ> κλεµµ�νες κ�λ_νες 'πA \λλ�υς να�Iς
«εTδωλ�λατρικ��ς». �O µεγ�λ�ς Σ�υηδAς 
υQα-
ντιν�λ?γ�ς καU φιλ�λληνας Alf Herniksson 'ναφ�-
ρει σ’ eνα 'πA τR π�λλR 
ι
λ*α τ�υ «Byzantiska
Historia», (σελ*δα 102).»

«=Oκτ| µεγ7λες κ�λEνες +π, πρ7σιν� µ7ρµα-
ρ� ]ρπ78τηκαν (κλ�φτηκαν) +π’ τ,ν περ�φηµ� να,
τ)ς =Aρτ@µιδ�ς στ9ν uEφεσ�. uAλλες pκτ| παρ�-
µ�ιες κ�λEνες +π�σπ7σθηκαν +π, τ,ν <π�σης Bα-
κ�υστ, να, τ�� θε�� τ�� }λι�υ B7αλ στ9ν περι�89

Baalbek τ)ς =Aσ�ας».
=Eκλεψαν 16 κ�λ_νες πρ�σιν�υ µ�ρµαρ�υ, γιR

νR στ�λ*σ�υν τ&ν �Aγ*α Σ�φ*α. M�λιστα �u 8
κ�λ_νες vταν 'π’ τAν ναA τJς µισητJς θρησκε*ας
τ_ν �EλλVνων. B�
αια µ> 
�ση αaτ>ς τUς κ�λ_νες
πρ�σπ�θησαν καU κατασκε�ασαν καU \λλες.

Γνωρ*Q�υν σVµερα �u «πρ�σκυνητ>ς» τJς �Aγ*ας
Σ�φ*ας Oτι πρ�σκυνhνε κι eνα µ�ρ�ς τ�� να�� τJς
!Aρτ�µιδ�ς; ΣκεφτJτε, κ�ριε διευθυντ�: Ou BυQα-
ντιν�U ��τε µαρµ�ρινες κ�λ_νες δ>ν vταν σ> θ�ση
νR κατασκευ�σ�υν;

M> τιµ&
ΓιQργ-ς K-λληµ?ν-ς

Λ�ρισα

MH RρPα,ες κ-λQνες fγινε τ2 «Rριστ-Sργηµα» τ-D Bυ[αντ:-υ

K�ριε Λ�µπρ�υ,
TελευταMα ^κανε τ&ν @µφ�νισV τ�υ eνα 
ι
λ*�

µ> τAν @νδεικτικA τ*τλ� «Σαπφ| [ λεσ:�α». ∆>ν
Gρει�Qεται π�λI µυαλ?, γιR νR καταλ�
�υµε τA λ?-
γ� γιR τAν [π�M� µεταφρ�στηκε τA «von Lesbos»,
δηλαδ& «'πA τ& Λ�σ
�», τ�� πρωτ?τυπ�υ γερµα-
νικ�� τ*τλ�υ, σ> «λεσ:�α»· π�λI mπλh, γιR νR π�υ-
λVσSη τA 
ι
λ*� περισσ?τερα 'ντ*τυπα, διασκεδ�-
Q�ντας τUς @ντυπ9σεις καU 'ναπαρ�γ�ντας στA ν��
@κε*ν�υ π�I 'ντικρ�Qει τAν τ*τλ� τA γνωστA µ�-
θευµα, κατR τA [π�M� N ΣαπφP vταν «λεσ
*α», δη-
λαδ& [µ�φυλ?φιλη. B�
αια τA Oλ� πρhγµα στVνε-

ται µ> ̂ ντεGν� τρ?π�, �στε –δJθεν– νR µ& στ�κεται
N παρατVρηση Oτι πρ�
�λλεται N διαδεδ�µ�νη
«Tδι?τητα» 'λλR καU qGι [ τ?π�ς καταγωγJς τJς
κ�ρυφα*ας ]λλην*δας π�ιVτριας καU 'γων*στριας.

�Aς qψωνται Oµως �u κ�θε λ�γJς 
ι
λι�µπ�ρ�ι,
π�I ρ*Gν�υν καU λ*γ� «]λληνισµA» y «T�υδαϊσµA»
λ?γ�ω µ�δAς 'ν�µεσα στR ρAQ 
ι
λιαρ�κια τ�υς·
^G�υµε µπ�υGτ*σει πιR καU δ>ν δια
�Q�υµε [τιδV-
π�τε µhς πλασ�ρ�υν.

M> @κτ*µηση
Egρ>νη X. M>τσι-υ

Θεσσαλ�ν*κη

ΠQς \ Σαπφj «Rπ2 τ  Λ?σM-» γ:νεται «λεσM:α»
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«T2 µ-ναδικ2 Rντ:δ-τ- στLς πνευµατικHς τ-V:νες τ5ς Wπ-P5ς µας
εeναι \ λαµπρ  OEλληνικ  Γραµµατε:α. Φ?ρτε π:σω τ-Zς XEλλη-
νες!» TAν κ9δωνα κινδ�ν�υ γιR τ&ν κατ�σταση π�I @πικρατεM
στ&ν 'ν9τατη @κπα*δευση κρ��ει [ γνωστAς καθηγητ&ς Bruce
S. Thornton, καθηγητ&ς Kλασικ_ν καU !Aνθρωπιστικ_ν
Σπ�υδ_ν τ�� TµVµατ�ς ��νων Γλωσσ_ν καU Φιλ�λ�γ*ας τ��
Πανεπιστηµ*�υ Fresno στ&ν Kαλιφ?ρνια.

=Eλπ�Yω νF µ9ν κατα8ρEµαι Uνευ λ�γ�υ κα& α?τ�ας τ&ς στ)λες
τ�� «∆αυλ��». ΘεωρE Qτι τ, συµ:Fν π�R +ναφ@ρω ε\ναι καθ’
Qλα <νδεικτικ�. Πρ�κειται γιF τ9ν περι*νυµη <κπ�µπ9 «Συ-
ναντAσεις µ5 τ, =AνεBAγητ�», π�R πρ�:7λλεται <δE, στ&ς HΠA.
ΓενικEς [ «π�λιτικ9» τ)ς <κπ�µπ)ς ε\ναι ]πλ): 0H «ΠαλαιF
∆ιαθAκη» ε\8ε δ�κι� σ5 Qλα κα& [ κυ:@ρνηση τEν HΠA κρ;:ει
συγκεκριµ@νες +λAθειες +π, <BωγAιν�υς µ@8ρι δελφ�νια - φ�-
νιfδες κα& δια8ρ�νικF ταB�δια.

=Aφ�� λ�ιπ,ν �C δηµι�υργ�& µfς «+π@δειBαν» µ5 φωτ�γραφ�ες κα& µαρτυρ�ες▲

BBPPHHKKAANN  TTOO  ººEEPPEETTPPOO  TTOOYY  AA¢¢AAMM.. .. ..

«'Eπιστηµ�νικ#» πρ�παγ)νδα
τ�ς Παλαι+ς ∆ιαθ.κης στ�ς HΠA

∆�ν �π�ρ	ει �ισιµη λ�ση∆�ν �π�ρ	ει �ισιµη λ�ση

γι� τ�ν σηµεριν� K�σµ�γι� τ�ν σηµεριν� K�σµ�

��ω �π� τ�ν �λληνικ�τητα��ω �π� τ�ν �λληνικ�τητα

™YNENTEY•H - BOMBA TOY M¶. £OPNTON

Mπρ-Zς Σ.
ΘBρντ-ν.

▼



Qτι 6π7ρ8ει [ Kι:ωτ,ς τ�� NEε στ, =AραρFτ (να�· 6π7ρ8�υν κα& αDτ�πτες,
<ν�E �C δ�ρυφ�ρικ5ς φωτ�γραφ�ες δ5ν δ�ν�νται +π, τ9ν κυ:@ρνηση τEν HΠA),
µ7θαµε Qτι τελικF [ Θεωρ�α τ)ς =EB@λιBης ε\ναι +σταθAς. uO8ι µ�ν� αDτ�,
+λλF �C <πιστηµ�νικ5ς <νδε�Bεις Hδηγ��ν σαφEς πρ,ς τ9ν Θεωρ�α τ)ς ∆ηµι-
�υργ�ας. Kα& ε\ναι διεθν9ς <πιστηµ�νικ9 συνωµ�σ�α τ, Qτι [ <B@λιBη +κ�µη
πρ�:7λλεται dς πιθανA, «κα& _8ι aνεκα τEν <πιστηµ�νικEν παρατηρAσεων»,
Qπως Lγραψε σε:αστ,ς uAγγλ�ς <πιστAµων.

0Ως :ι�λ�γ�ς L8ω <λαφρEς µεγαλ;τερη εDαισθησ�α στ, θ@µα αDτ�, σ5 σ8@ση
µ5 τF τεκταιν�µενα στ,ν uAρη. Kανε&ς δ5ν θεωρεS τ9 Θεωρ�α τ)ς =EB@λιBης τ@-
λεια, γι’ αDτ, Uλλωστε +κ�µη +π�τελεS ]πλEς θεωρ�α· µιF θεωρ�α π�R π7ντως,
τ�Dλ78ιστ�ν σ5 dρισµ@νες κλ�µακες, ε\ναι πλAρως παρατηρAσιµη κα& <πι:ε-
:αιωµ@νη. Σ5 µεγ7λες κλ�µακες µεταBR διαφ�ρων ε?δEν ε\ναι γεγ�ν,ς  Qτι �C
<νδε�Bεις µει*ν�νται. ΣαφEς π7ντως 6π7ρ8�υν. =Eπ& παραδε�γµατι εXτε κ7-
π�ι� Lµ:ι� ε\ναι ψ7ρι εXτε σα;ρα εXτε +γελ7δα εXτε Uνθρωπ�ς διαθ@τ�υν pστ@ι-
νες πλευρ5ς κα& στF Uκρα τ)ς <παν7ληψης τEν «<παναλαµ:αν�µενων µ�ν7-
δων» (πλευρEν) διαθ@τ�υν µ�ναδικ�Rς pστ@ιν�υς σ8ηµατισµ�;ς. KAν αDτ�&

Πρ?σφατα δηµ�σ*ευσε τ&ν @ργασ*α τ�υ µ> τ*τλ� «0Eλληνικ�& τρ�π�ι: ΠEς �C

.Eλληνες δηµι�;ργησαν τ,ν ∆υτικ, Π�λιτισµ,» («Greek Ways. How the Greeks
Created Western Civilization» 2000), N [π�*α θεωρεMται iς N συν�Gεια τ�� 
ι-


λ*�υ τJς Edith Hamilton πρUν 'πA 70 Gρ?νια µ> τ*τλ� «0O 0Eλληνικ,ς Tρ�π�ς»

(«The Greek Way»). �H Hamilton µ> τA ^ργ� της καταδε*κνυε τA Gρ��ς π�I ^Gει

N 'νθρωπ?τητα στAν !AρGαM� �EλληνικA K?σµ�. �O Bruce Thornton µ> τA δικ?

τ�υ 
ι
λ*� συµπληρ9νει τ&ν Hamilton καU διατραν9νει γιR µ*α 'κ?µη φ�ρR

τAν 'π�φασιστικA ρ?λ� τ_ν 'ρGα*ων �EλλVνων στ& δηµι�υργ*α τ�� ∆υτικ��

Π�λιτισµ�� καU στ&ν 'ν�πτυ�η τ_ν �aσιαστικ_ν Tδε_ν, �u [π�Mες @�ακ�λ�υθ��ν

νR διαµ�ρφ9ν�υν τUς 'ντιλVψεις µας γιR τAν \νθρωπ� καU τA 'γαθ?. �O συγ-

γραφ�ας Xπ�στηρ*Qει Oτι «H δρ�µ�ς π�R �C .Eλληνες 87ραBαν γιF τ9ν +νθρω-

π�τητα ε\ναι αDτ,ς π�R κατF πfσα πιθαν�τητα θF µfς HδηγAσTη στ9ν 6ψηλ�-

τερη Cκαν�π��ηση dς +νθρ*πινα _ντα». {Oπως σG�λι�Qει στ&ν κριτικV τ�υ

eνας διαν���µεν�ς, «0O Thornton L8ει καταφ@ρει νF κρατAσTη σταθερF aναν κα-

θρ@φτη στ,ν 0Eλληνικ, Π�λιτισµ, H Hπ�S�ς µfς <πιτρ@πει νF δ��µε τ�Rς �αυ-

τ�;ς µας».

�O !AµερικανAς διαν�ητ&ς ^Gει @π*σης συγγρ�ψει µ> τ�Iς συγγραφεMς τ��

γνωστ�� 
ι
λ*�υ «Π�ι?ς σκ?τωσε τAν {Oµηρ�;» John Health καU Victor Davis
Hanson τA 
ι
λ*� «Bonfire of the Humanities. Rescuing the Classics in an
Impoverished Age».

▲
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!Aνταπ�κρ*θηκε µ> πρ�θυµ*α στ&ν πρ?σκληση τ�� «∆αυλ��» νR σG�λι�σSη τUς

ψευδ�-@πιστηµ�νικ>ς τ�σεις π�I ταλαν*Q�υν τ&ν 'µερικανικ& διαν?ηση καU

πρ�σπαθ��ν νR @λαGιστ�π�ιVσ�υν καU νR 'µφισ
ητVσ�υν τ&ν '�*α καU συνει-

σφ�ρR τ_ν 'ρGα*ων �EλλVνων στ&ν 'νθρωπ?τητα. TA Tδε_δες τ�υ εFναι [ Σω-

κρ�της, καU δ> διστ�Qει νR µιλVσSη «^�ω 'πA τR δ?ντια» γιR τ&ν @πιστηµ�νικ&

«κατ�ντια» τJς 'µερικανικJς διαν?ησης καU 'καδηµαϊκJς 'ν9τερης @κπα*-

δευσης.

• ΘF µπ�ρ�;σατε νF σ8�λι7σετε τ&ς δ;� σ;γ8ρ�νες τ7σεις τ�� «Mεταµ�ντερ-

νισµ��» κα& τ)ς «Π�λυπ�λιτισµικ�τητας», �C Hπ�Sες κα& <πηρε7Y�υν τF τε-

λευταSα 8ρ�νια τ9ν +καδηµαϊκ9 δραστηρι�τητα στ&ς HΠA;

�O µεταµ�ντερνισµAς εFναι µ*α παιδαρι9δης καU διαν�ητικ_ς στερ��µενη συ-

ν�φειας καU συν�GJς µ?δα, τJς [π�*ας �u 'νακ�λ�υθ*ες καU τR λ�θη @ντ�π*Q�-

νται ε�κ�λα. !Eν συντ�µ*rα [ µεταµ�ντερνισµAς 'ρνεMται τ&ν πιθαν?τητα τJς

εaσταθ��ς 'λVθειας, τ�� ν�Vµατ�ς καU γνωρ*σµατ�ς κ.λπ., 'λλR φυσικR 'π�-

τελεM µιR Tδε�λ�γ*α, π�I TσGυρ*Qεται Oτι εFναι µεστ& σ> ν�Vµατα καU 'λVθεια.

M�� θυµ*Qει eνα σ?φισµα, π�I εFπε eνας 'ρGαM�ς {Eλληνας: «{Oλ�ι �u KρJτες

εFναι ψε�τες.» Kι αaτA τA εFπε eνας Kρητικ?ς! �O µεταµ�ντερνισµAς δ>ν εFναι

«Π�λυπ�λιτισµ�ς» - «µεταµ�ντερνισµ�ς»: Mι� παιδαριδης «µ�δα»

H EKPHKTIKH ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH

ε\ναι �DρF � λεκ7νη κα& π�δια, αDτ, ε\ναι _ντως διαφ�ρετικ�, +λλF _8ι τ�σ�
Qσ� θF ν�µιYε κανε�ς. ADτ, τ, φαιν�µεν� τEν «<παναλαµ:αν�µενων µ�ν7δων»
µ5 � Uνευ διαφ�ρ�π�ιAσεων (Hµ�µεταµ@ρεια � �τερ�µεταµ@ρεια) πρ�κ;πτει, bν
δε8θ��µε µιF <Bελικτικ9 π�ρε�α. =AλλιEς πρ�κειται γιF συνειδητ9 <πιλ�γ9
�ν,ς κατασκευαστ), π�R +ντελAφθη τ&ς δυνατ�τητες τ@τ�ιας σ8εδ�ασης.

Πρ�σ@Bτε, _8ι �ν,ς παντ�δ;ναµ�υ κα& παντ�γν*στη «∆ηµι�υργ��», +λλF
�ν,ς ]πλ�� σ8εδιαστ) (Qπως π.8. σAµερα ε\ναι aνας +ερ�ναυπηγ�ς), π�R
Qµως δι@θετε καλ;τερη τε8ν�λ�γ�α :ι��ργανικEν µ@σων κα& πληρ�φ�ριEν.

T, Yητ�;µεν� δ5ν ε\ναι τ, bν παρ�υσι7Yωνται πρ�:λAµατα κα& κενF κα& bν
ε\ναι +νεBAγητα, δυσεBAγητα � εoλ�γα στ&ς δι7φ�ρες θεωρ�ες τ)ς <B@λιBης. TF
κενF (παρατηρ�;µενα µ�ν� aνεκα τEν +π�λιθωµ7των, τEν Hπ��ων H +ριθµ,ς
δHν ε\ναι παρF <νδεικτικ,ς τ)ς π�σ�τικ)ς +π�υσ�ας pργανισµEν, κα& αDτ, µ5
δι7φ�ρ�υς περι�ρισµ�Rς π�R καθιστ��ν +συνε8) τ9 σ8@ση, καθ|ς µ;ρι�ι πα-
ρ7γ�ντες ε?σ@ρ8�νται στ9 δηµι�υργ�α +π�λιθ*µατ�ς, τ9 διατAρησA τ�υ κα& τ9ν
+νακ7λυψA τ�υ) ε\ναι γεγ�ν�ς, bν κα& φυσικF δ5ν +π�τελ��ν +π�κλειστικ, κα-
ν�να. 0Yπ7ρ8�υν π�λλ5ς <Bαιρ@σεις, Qπ�υ συνδετικ�& κρ�κ�ι L8�υν :ρεθ) +κ�-

▲
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µη κα& dς +π�λιθ*µατα. T, Yητ�;µεν� ε\ναι Qτι <πιστAµ�νες (aνας sταν κα-
θηγητ9ς τ)ς Γενετικ)ς σ5 +µερικανικ, �δρυµα) <µφαν�Y�νται στ9 σειρF κα& <πι-
:ε:αι*ν�υν τ, Qτι [ Uπ�ψη τ)ς «∆ηµι�υργ�ας» εDσταθεS, κα& µ7λιστα Qπως
+ναφ@ρεται στ9ν 0Aγ�α ΓραφA. =Eκπληκτικ�.

0O κ;ρι�ς αDτ,ς πληρ�φ�ρησε τ, κ�ιν, Qτι [ µετα:�λ9 τ�� µιτ�8�νδριακ��
DNA, µ5 :7ση τ9ν Hπ��α ε\8ε 6π�λ�γιστ) H 8ρ�ν�ς <µφ7νισης τ�� +νθρ*-
π�υ κα& τ, Qτι H πρEτ�ς Uνθρωπ�ς sταν θηλυκ,ς κα& ν@γρ�ς (+λAθεια, πEς
τεκν�π��ησε; σ5 συν�υσ�α µ5 +ρσενικ, π�θηκ�;) ε\ναι 20 φ�ρ5ς τα8;τερη
+π, Q,τι πιστευ�ταν κα& �tτως [ <µφ7νιση τ�� +νθρ*π�υ πρ@πει νF τ�π�-
θετηθT) περ& τ, 4.000 π.X. Tυ8α�α ε\ναι [ [µερ�µην�α τ)ς Παλαιfς ∆ιαθA-
κης γιF τ9 «δηµι�υργ�α» τ�� =AδFµ +π, τ,ν Για8:@;

T, <νδιαφ@ρ�ν ε\ναι Qτι περ& τ)ς Mα;ρης Eoας �Dδ@ν. 0H <κπ�µπ9 δ5ν µfς
πληρ�φ�ρησε, κατF π�σ�ν τελικF H =Aδ7µ (τ�� Hπ���υ τ, φ@ρετρ� +π, +λ7-
:αστρ� µ7θαµε Qτι :ρ@θηκε στ9ν Kι:ωτ, τ�� NEε, Qπως Uλλωστε 6παγ�ρευ-
αν τF «=Aπ�κρυφα EDαγγ@λια») sταν ν@γρ�ς � θηλυκ,ς (6π�τ�θεται Qτι [
�:ραϊκ9 πρωτ�τυπη Cστ�ρ�α δ5ν +ναφ@ρει τ�π�τα περ& πλευρ�� γιF δηµι�υρ-

κ�τι καιν��ργι�. Πρ?γ�ν�* τ�υ XπJρ�αν �u ριQ�σπαστικ�U Σ�φιστ>ς στA δε�-

τερ� µισA τ�� 5�υ αT_να π.X.

�O π�λυπ�λιτισµAς 'π�τελεM τA κληρ�δ?τηµα τ�� ρ�µαντικ�� @θνικισµ��, [

[π�M�ς 'ναδ�θηκε τAν 19� αT_να καU τ�� [π�*�υ [ τερατ9δης 'π?γ�ν�ς περι-

λαµ
�νει τAν φασισµA. �H Tδ�α Oτι �u \νθρωπ�ι πρ�πει νR καθ�ρ*Qωνται καU

'π�κτ��ν '�*α 'πA τ&ν τυGα*α γ�ννησV τ�υς σ> iρισµ�νη @θνικ& κατηγ�ρ*α –

N [π�*α δι�πεται 'πA µυστικιστικ>ς καU µ�ναδικ>ς Tδι?τητες – εFναι 'συµ
*
α-

στη µ> τ&ν @λε�θερη δηµ�κρατ*α, N [π�*α 'ντιµετωπ*Qει τR \τ�µα iς θ�µα δι-

καιωµ�των, qGι [µ�δων (σ.σ.: the locus of rights, not groups).

�O π�λυπ�λιτισµAς «αaγατ*Qει» τ&ν π�λιτικ& τ_ν ταυτ�τVτων, τ&ν πρ�σπ�-

θεια νR διασφαλισθ��ν πρ�ν?µια, δικαι9µατα κ.λπ. γιR [λ?κληρες κατηγ�-

ρ*ες. Tελικ_ς αaτ>ς �u κατηγ�ρ*ες στUς H.Π.A. στ�ιGει�θετ��νται π�νω στAν \δι-

κ� κατατρεγµ?. Ou [µ�δες ^G�υν @γκυρ?τητα, @πειδ& πρ�φαν_ς εFναι θ�µατα

καταπ*εσης καU 'π�κλεισµ��. KατR συν�πεια [ π�λυπ�λιτισµAς Xπ��λως θε-

σµ�θετεM τ&ν κατωτερ?τητα, καθPς τA θ�µα εFναι @� [ρισµ�� λιγ9τερ� TσGυρA

'πA τA θ�τη.

• Γιατ& κατF τ9 γν*µη σας αDτ5ς �C τ7σεις δηµι�υργAθηκαν κα& υC�θετAθη-

καν +π, «�8ηρF» pν�µατα καθηγητEν κα& πEς [ +καδηµαϊκ9 κ�ιν�τητα

+π�δ@8εται τ, <πιστηµ�νικ, ψε�δ�ς (µ5 ψευδ�επιστηµ�νικF <πι8ειρAµατα

O,κτρ-ς �νεπαρκ�ς . �µερικανικ� ∆ιαν�ηση
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κα& τε8νικ@ς) στF +µερικανικF πανεπιστAµια;

Ou !Aµερικαν�U διαν���µεν�ι, κυρ*ως στUς 'νθρωπιστικ>ς @πιστJµες,

εFναι �Tκτρ_ς 'νεπαρκεMς διαν�ητικR καU κατR συν�πεια εa�λωτ�ι στ&

µ?δα καU στ&ν τρ�λλα τJς @π�GJς. !Eπιπλ��ν �u συνθJκες πρ?σληψης,

πρ�9θησης, θητε*ας, διασφ�λισης @πιδ�µ�των καU Xπ�τρ�φι_ν κ.λπ.

καθιστ��ν 'ναγκαMες τUς δηµ�σιε�σεις, 'κ?µη καU Oταν δ>ν ^G�υν τ*π�-

τε ν�� νR π��ν!

�H µεταµ�ντ�ρνα καU µεταδ�µικ& θεωρ*α πρ�σφ�ρει 'καταλα
*στικη φρασε-

�λ�γ*α καU «καραµ�λλες» �u [π�Mες @πιτρ�π�υν στA µελετητ& νR δηµι�υργVσSη

τ&ν αaταπ�τη τJς καιν�τ�µ*ας, τ�� νεωτερισµ��.

�O µεταµ�ντερνισµAς @π*σης 'π�καλ�πτει τ&ν 'π�τυG*α τJς αaτ�κυ-

ριαρG*ας, N [π�*α ταλαν*Qει τ�Iς διαν�ητ>ς τJς ∆�σης στA µεγαλ�τερ�

µ�ρ�ς τ�� αT_να µας καU �u [π�M�ι ^G�υν G�σει τ&ν π*στη τ�υς στR Tδα-

νικ� τ�υς (:lρθ�λ�γισµ?ς, φιλελε�θερη δηµ�κρατ*α). TA γεγ�νAς Oτι

'π�λαµ
�ν�υν τR lφ�λη τJς @λευθερ*ας, τJς XλικJς εaηµερ*ας κ.λπ. πρ�-

σθ�τει τ&ν εaθ�νη τJς Xπ�κρισ*ας σ’ αaτ& τ& σκ�ρτη διαν?ηση.

�O π�λυπ�λιτισµ?ς, πιστε�ω, 'π�τελεM 'π�τ�λεσµα τJς θεσµ�θ�τησης

τJς π�λιτικJς ταυτ�τVτων (identity politics) µ�σ�ω τJς δηµι�υργ*ας τµη-

µ�των π�I ]στι�Q�υν τAν 'ντικειµενικ? τ�υς στ?G� στ&ν @θνικ& ταυτ?-

τητα 'ντU στ&ν @πιστηµ�νικ& γν9ση καU πειθαρG*α. �H @ν�G& τ_ν Λευκ_ν

φυσικR διευκ�λ�νει αaτ& τ& διαδικασ*α. Ou 'καδηµαϊκ�U, ̂ ν�G�ι γιR τR

3.

2.

1.

γ�α τ)ς Eoας) κα& Qτι H K)π�ς τ)ς =Eδ5µ sταν στ9ν =AφρικA...
T, πρfγµα δ5ν θF sταν σ�:αρ�, bν στ9 διαδικασ�α δ5ν µετεS8αν <πιστAµ�-

νες π�R διδ7σκ�υν σ5 πανεπιστAµια τEν HΠA. Kαταλα:α�νετε, τ� <πιστAµ�-
νες :γα�ν�υν +π, τ�Rς κ�σµ�κρ7τ�ρες; Στ9ν πρ�σπ7θεια +νατρ�π)ς τ)ς θ@-
σης Hµ�ι�τητας µεταBR τ�� 8ιµπαντY) κα& τ�� +νθρ*π�υ H πρ�αναφερθε&ς
+ν@φερε Qτι [ Hµ�ι�τητα γενετικ�� 6λικ�� µεταBR �ν,ς +νθρ*π�υ κα& τEν γ�-
ν@ων τ�υ ε\ναι µικρ�τερη +π, τ9ν φηµ�λ�γ�;µενη µεταBR +νθρ*π�υ κα& 8ι-
µπαντY) (93% και 98% +ντ�στ�ι8α). ΦυσικF <δE 6π7ρ8�υν µερικF π�λR <νδια-
φ@ρ�ντα σηµεSα. 0O τ;π�ς κα& [ θ@ση τEν διαφ�ρEν (σ;µφωνα µ5 τ9ν κλασικ9
µ�ριακ9 :ι�λ�γ�α) L8�υν π�λR µεγαλ;τερη σπ�υδαι�τητα +π, τ,ν +κρι:)
+ριθµ, τEν διαφ�ρEν, <ν�E γενικEς τ, θ@µα τ)ς Hµ�ι�τητας ε\ναι π�λR πε-
ρ�εργ�, καθ|ς τ, +νθρ*πιν� DNA µ5 τ&ς σηµεριν5ς γν*σεις ε\ναι σ5 µεγ7λ�
:αθµ, «σιωπηλ�» κα& <λ78ιστ� π�σ�στ� τ�υ κωδικ�π�ιεS γ�ν�δια. ΣυνεπEς,
καθ|ς Qλ� τ, 6π�λ�ιπ� θεωρητικF δ5ν L8ει κωδικ�π�ι, λειτ�υργ�α, ε\ναι ]πλf
+δ;νατ� νF συγκριθT) (κατF τ9 Θεωρ�α τ)ς =EB@λιBης, π�R λαµ:7νει 6π�ψη τ&ς
µεταλλ7Bεις κα& τ9 σταθερ�π��ησA τ�υς σ5 aνα πληθυσµ�) µ5 Hπ�ι�δAπ�τε

▲
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Uλλ� κωδικ�π�ι, � µ9 Uλλ�υ pργανισµ��.

Kα& π7νω σ5 Qλα αDτF τελευταSα Hµ7δες <ρευνητEν κιν�;µενες στ9ν α?8µ9
τ)ς µ�ριακ)ς :ι�λ�γ�ας πρ�τε�ν�υν Qτι σηµαντικ, δ5ν ε\ναι µ�ν� τ, Cε-
ραρ8ικ, θ@µα κα& [ γραµµικ9 τ�π�θ@τηση �ν,ς τµAµατ�ς DNA � γ�νιδ��υ
+λλF κα& [ τρισδι7στατη <ντ�πισA τ�υ στ, 8Eρ� τ�� πυρAνα (κ7τι π�R δ5ν
+ναγνωρ�Yεται κα& δ5ν <Bετ7στηκε π�τ5 +π, τ9ν κλασικ9 µ�ριακ9 :ι�λ�-
γ�α).

ΓιF νF µ9ν σfς κ�υρ7Yω, ε\ναι γνωστ, Qτι <πιστAµ�νες παραπ�ι��ν τF στ�ι-
8εSα, γιF νF ταιρι7Y�υν στ&ς θεωρ�ες τ�υς � στF συµφ@ρ�ντ7 τ�υς. =AλλF +π,
αDτ, µ@8ρι νF φτ7σ�υµε στ9ν Bεκ7θαρη πρ�σπ7θεια <πι:�λ)ς µ@σ�ω <πιστAµης
µιfς ν@ας θε�κρατ�ας :ασισµ@νης στF σκ�τειν�τερα <δ7φια τ)ς Παλαιfς ∆ια-
θAκης 6π7ρ8ει µιF +π�σταση.

∆ρ Mαν-Dσ-ς Kαµπ-Sρης
Mεταδιδακτ�ρικ,ς 6π�τρ�φ�ς

Cancer Institute of New Jersey
0Hνωµ@νες Π�λιτεSες =Aµερικ)ς

πρ�ν?µια π�I 'π�λαµ
�ν�υν, αTσθ�ν�νται καλ�τερα, πρ�συπ�γρ�φ�ντας τ&ν

π�ικιλ�µ�ρφ*α (diversity) τ&ν [π�*α, GωρUς νR τ& διαθ�τ�υν, Xπ�Gρε��νται νR


ι9σ�υν στ&ν καθηµερινV τ�υς QωV.

• Γιατ� �C σ;γ8ρ�ν�ι +καδηµαϊκ�& πρ�σπαθ��ν νF <λα8ιστ�π�ιAσ�υν � κα&

νF +µφισ:ητAσ�υν τ9ν πρ�σφ�ρF τ�� =Aρ8α��υ 0Eλληνικ�� K�σµ�υ στ,

∆υτικ, Π�λιτισµ�;

• TF �λληνικF ?δε*δη πιστε;ετε π|ς παραµ@ν�υν YωντανF σAµερα κα& <Fν να�,

πEς µπ�ρ��ν νF συνεισφ@ρ�υν στ9 σ;γ8ρ�νη κ�ινων�α;

�EλληνικR Tδε9δη: !Eλευθερ*α τ�� 'τ?µ�υ, συναινετικ& κυ
�ρνηση, lρθ�λ�-

γισµAς καU κριτικ& συνε*δηση δ>ν εFναι µ?ν� Qωνταν�, 'λλR ^G�υν θριαµ
ε�-

σει στA 
αθµA π�I δ>ν Xπ�ρG�υν \λλες 'ληθινR 
ι9σιµες @ναλλακτικ>ς λ�σεις.

∆�ν �π�ρ	ει �ισιµη λ�ση ��ω �π� τ�ν 3Eλληνικ�τητα

�O π�λυπ�λιτισµAς στηρ*Qεται στ&ν Tδ�α Oτι N ∆�ση εFναι δυσλειτ�υργικ&

καU TδιαQ?ντως φα�λη· καU 'πA τ& στιγµ& π�I �u 'ρGαM�ι {Eλληνες 
α-

σικ_ς @πιν?ησαν τ& ∆�ση, εFναι Xπε�θυν�ι καU ^ν�G�ι γιR τR oδια @γκλV-

µατα! ΠεριττA νR σG�λι�σ�υµε αaτ& τ&ν 'νιστ?ρητη καU ψευδJ \π�ψη.

3O 5Aνατ�λισµ�ς συκ�φαντε8 τ� ∆�ση
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!Aκ?µη καU �u θρησκευτικ�U π�λιτισµ�U Oπως τA !IσλRµ @�αρτ_νται 'πA τ& ∆υ-

τικ& !EπιστVµη καU 'γων*Q�νται νR διαφυλ���υν τ&ν Tδ�α τJς 'τ�µικJς @λευ-

θερ*ας µακριR 'πA τA λα? τ�υς. T�ι�υτ�τρ?πως καθ*σταται 'κ?µη πιA 'να-

γκαM�, αaτR τR (]λληνικR) Tδε9δη καU �u πηγ�ς τ�υς νR διδαGθ��ν, µελετηθ��ν

καU νR τιµηθ��ν.

• Π�� µfς HδηγεS [ παγκ�σµι�π��ηση. ΠEς <σεSς τ9ν Hραµατ�Yεσθε;

{Eνας αTσι?δ���ς θR Xπ�στVριQε Oτι N παγκ�σµι�π�*ηση θR [δηγVσSη τUς

'�*ες τJς ∆�σης σ> κ�θε \νθρωπ� τ�� πλανVτη, π�I σηµα*νει: Xλικ& εaηµερ*α

καU 'τ�µικ& @λευθερ*α γιR Oλ�υς. �Ωστ?σ� eνας 'παισι?δ���ς θR µπ�ρ��σε νR

πρ�σθ�σSη Oτι τA κ?στ�ς θR vταν τερ�στι�: 'π?ρριψη τJς θρησκε*ας, τ�� πα-

ραδ�σιακ�� π�λιτισµ�� κ.λπ. ΘR πρ�πει νR θυµ9µαστε @π*σης Oτι 'κ?µη @�ε-

τ�Qεται, @Rν τA περι
�λλ�ν µπ�ρεM νR στηρ*�Sη τ�τ�ια 'ν�πτυ�η y @Rν N @ν λ?γ�ω

'ν�πτυ�η εFναι �Tκ�ν�µικR @φικτ& στAν Tρ*τ� K?σµ�.

�O κ?σµ�ς πρ�πει νR κ�νSη µ*α σκληρV, στυγν& @πιλ�γV: νR 'π�λα�σSη τ&ν

Xλικ& \νεση, Xγε*α, διατρ�φV, @λευθερ*α κ.λπ. µ> τA τ*µηµα νR G�σSη τ�Iς πα-

ραδ�σιακ�Iς π�λιτισµ�Iς y νR διατηρVσSη τA παλαιA τρ?π� QωJς καU νR QVσSη

µ> τ&ν πεMνα, τ&ν π�λιτικ& καταπ*εση κ.λπ. !EπιGειρVµατα µπ�ρ��ν νR τεθ��ν

καU 'πA τUς δ�� πλευρ�ς, 'λλR [ µεγ�λ�ς 'ριθµAς µεταναστ_ν π�I @γκαταλε*-

π�υν τAν Tρ*τ� K?σµ� γιR τ& ∆�ση Xπ�δεικν�ει Oτι �u περισσ?τερ�ι \νθρωπ�ι

θR @πιλ���υν τ&ν Xλικ& \νεση καU @λευθερ*α παρR τ&ν π�λιτιστικV τ�υς κλη-

ρ�ν�µι�.

!EµεMς στ&ν !Aµερικ& ^G�υµε @πU 'ρκετA Gρ?ν� 
ι9σει αaτ& τ&ν @πιλ�γV: �u

γ�νεMς τJς µητ�ρας µ�υ πρ�VρG�ντ� 'πA τ&ν !Iταλ*α, καν�να Oµως 'πA τR @γγ?-

νια τ�υς δ>ν [µιλεM τ&ν !Iταλικ& – τR περισσ?τερα παντρε�τηκαν µ> συQ�γ�υς

\λλης @θνικ?τητας. AaτA εFναι λυπηρ?, 'λλR δ>ν τ�Iς εFGε 'π�µε*νει τ*π�τα

στ&ν !Iταλ*α µετR τAν A´ Παγκ?σµι� Π?λεµ�.

• =Aρκετ�& συν7δελφ�� σας σfς 8αρακτηρ�Y�υν «συντηρητικ�»...

Ou !Aµερικαν�U 'καδηµαϊκ�U Gρησιµ�π�ι��ν τAν GαρακτηρισµA «συ-

ντηρητικAς» iς eνα στ*γµα, γιR νR 'π�φ�γ�υν νR δ9σ�υν @πιGειρVµα-

τα. EFµαι συντηρητικAς σ> iρισµ�νες µ�υ 'π?ψεις καU φιλελε�θερ�ς σ>

\λλες. TA Tδε_δες µ�υ εFναι [ Σωκρ�της: 'µφισ
ητ_ τR π�ντα, 'ναQητ_

τ&ν 'λVθεια καU 'φVνω τR π�λιτικR «ρ�καν*δια» νR π�σ�υν, Oπ�υ µπ�-

ρ��ν.

T� ,δε-δες Σωκρ�της κα; τ� «π�λιτικ� ρ�καν<δια»

5Aτ�µικ� =λευθερ<α ? θε�κρατ<α κα; φ�λκλ�ρ;
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• Γιατ�, παρF τ, γεγ�ν,ς Qτι [ πρ�σ:αση στ9 γν*ση κα& τ&ς πληρ�φ�ρ�ες σA-

µερα ε\ναι πι, πρ�σιτA, [ +νθρωπ�τητα Hλ�@να κα& περισσ�τερ� L8ει τ9ν τ7-

ση νF πρ�σδ�δTη +Bι�πιστ�α σ5 <σφαλµ@νες ?δ@ες κα& ?σ8υρισµ�;ς;

�H 'µερικανικ& @κπα*δευση εFναι τ?σ� κακV, @λ�Gιστ�ι \νθρωπ�ι ^G�υν τ&

γν9ση y τ&ν κριτικ& uκαν?τητα νR �εGωρ*σ�υν τ&ν ψευδJ γν9ση 'πA τ&ν 'λη-

θινV. TR MME @πιδειν9ν�υν τA πρ?
ληµα αaτA µ> τUς 'πατηλ>ς εaG�ριστες

εTκ?νες, µ> τUς [π�Mες 
�µ
αρδ*Q�υν τ&ν κ�ινων*α µας 'πευθυν?µεν�ι στA συ-

να*σθηµα.

• ADτ9 [ δι7δ�ση ψευδEν ?δεEν κα& «γν*σης» σ’ αDτ9 τ9ν Cστ�ρικ9 φ7ση,

π�R διαν;�υµε, ε\ναι <πικ�νδυνη κα& γιατ�;

MME: Ou \σGηµες Tδ�ες µπ�ρ��ν νR µεταδ�θ��ν αaθωρεU πανταG�� µ> µ*α

µ�ρφ& N [π�*α δ>ν @νθαρρ�νει τ&ν κριτικ& 'ν�λυση.

• Π�ι7 µπ�ρεS νF ε\ναι τF θεραπευτικF +ντ�δ�τα στ&ς πνευµατικ5ς τ�B�νες

τ)ς <π�8)ς µας;

• Πιστε;ετε Qτι 6π7ρ8ει µ@λλ�ν γιF τ&ς H.Π.A. dς κυρ�αρ8� κρ7τ�ς στ,ν πλα-

νAτη µας µ5 αDτ9 τ9ν εDρεSα +π�δ�89 δ�γµ7των σ5 Qλ�υς τ�Rς τ�µεSς τ)ς

<κπα�δευσης, τ�� π�λιτισµ�� κα& τEν MME;

{Oσ� �u @πιστJµες 'ντιστ�κ�νται σ> αaτ>ς τUς τ�σεις, N στ�ιGει9δης στρα-

τιωτικV, �Tκ�ν�µικ& καU @ρευνητικ& @ργασ*α θR πραγµατ�π�ιJται καU τA γε-

γ�νAς αaτA θR διασφαλ*QSη τ& συν�Gιση τJς 'µερικανικJς κυριαρG*ας. Περισ-

σ?τερ� µ> 'πασG�λεM [ @κφαυλισµAς τ_ν '�ι_ν καU τ_ν GαρακτVρων. !ERν π�τ>

πρ�κ�ψSη κρ*ση – γιR παρ�δειγµα @Rν [ 'µερικανικAς στρατAς 'παιτJται νR

'ντιµετωπ*σSη eναν π?λεµ� π�I θR ^GSη iς 'π�τ�λεσµα σηµαντικA 'ριθµA θυ-

µ�των γιR τ&ν !AµερικV –, δ>ν εFµαι σ*γ�υρ�ς γιR τA τU θR συν�
αινε y @Rν �u

!Aµερικαν�U θR µπ�ρ��σαν νR Xπ�στ��ν τUς θυσ*ες π�I ̂ γιναν κατR τAν B´ Πα-

γκ?σµι� Π?λεµ�. !Aµερικαν�U καU EaρωπαM�ι διαρκ_ς «κακ�µαθα*ν�υν» στ&ν

Xλικ& 'φθ�ν*α καU στUς Xψηλ>ς πρ�σδ�κ*ες γιR τ&ν 'νθρ9πινη εaτυG*α. �ε-

Gν��µε τ&ν τραγικ& σ�φ*α τ_ν 'ρGα*ων �EλλVνων, �u [π�M�ι 'ναγν9ρισαν τ�Iς

περι�ρισµ�Iς π�I τ*θενται στ&ν 'νθρ9πινη πρ�σδ�κ*α καU τR @πιτε�γµατα,

καU τ&ν 'ναγκαι?τητα τJς δ�κιµασ*ας @�αιτ*ας αaτ_ν τ_ν περι�ρισµ_ν.

Φ�ρτε π*σω τ�Iς {Eλληνες! MελετVστε τ& λαµπρ& γραµµατε*α τ�υς, δι?τι

@κεMν�ι 'νακ�λυψαν τ&ν κριτικ& σκ�ψη καU πρ�σδι9ρισαν τR κ�ρια πρ�-


λVµατα τ�� 'νθρ9π�υ, µ> τR [π�Mα παλε��υµε µ�Gρι σVµερα.

T� MME τ-ν HΠA =πιδεινν�υν τ�ν κατ�σταση
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ρησε στLς HΠA. Συνδηµι-υργBς τ-υ k WV?Pων διαν-ητ ς Mπρ-Zς ΘBρντ-ν.



• Σ’ αDτ, τ, κ�σµ�ϊστ�ρικ,, +π�φασιστικ, σηµεS� π�R διαν;ει [ +νθρωπ�-

τητα, θF Lπρεπε �C H.Π.A. νF πρ�τιµAσ�υν τ9ν <λευθερ�α στ9 σκ@ψη, τ,

Λ�γ� κα& τ9 λ�γικ9 +ντ& τ�� παραλ�γ�υ, τ�� µυστικισµ��, τ)ς θε�κρατ�ας

κα& τEν δ�γµ7των;

***

�O Bruce Thornton σπ��δασε ΛατινικR καU Συγκριτικ& Φιλ�λ�γ*α. ΣτA 
ι
λ*� τ�υ

«Eros: The Myth of Ancient Greek Sexuality» (Westview 1997) πρ�σφ�ρει µ*α @κτενJ καU

'ναλυτικ& @�Vγηση τJς 'ρGα*ας σε��υαλικ?τητας, N [π�*α 'π�ρρ*πτει τR συµπερ�-

σµατα τ_ν µελετητ_ν π�I @πηρε�σθηκαν 'πA τAν Michel Foucault. {Oπως σG�λι�Qει N

καθηγVτρια  Mary Lefkowitz: «Πρ�κειται γιF τ9ν πι, +κρι:) κα& +ναλυτικ9 µελ@τη τ)ς

+ρ8α�ας �λληνικ)ς <ρωτικ)ς <µπειρ�ας π�R L8ει π�τ5 γραφ) στ9ν +γγλικ9 γλEσσα».

TR τελευταMα Gρ?νια συγγραφεMς ̂ G�υν 'ναλ�σει τR πρ�
λVµατα τJς 'νωτ�της @κπα*-

δευσης. !Eλ�Gιστ�ι Oµως ̂ G�υν @�ετ�σει τ&ν κρ*ση π�I Xφ*σταται Oσ� �u συγγραφεMς τ��

«Bonfire of the Humanities: Rescuing the Classics in an Improverished Age». M> παρα-

στατικA καU καυστικA π�λλ>ς φ�ρ>ς τρ?π� �u Victor Davis Hanson, John Heath, καU Bruce
S. Thornton ]στι�Q�υν στ�Iς oδι�υς τ�Iς 'καδηµαϊκ��ς, στUς φιλ�δ��*ες τ�υς, στ&ν 'δι�-

κ�πη αaτ�πρ�
�λ& καU τ&ν Xπερ-@�ειδικευµ�νη καU 'πρ?σιτη @ργασ*α τ�υς – iς πηγ&

τJς κρ*σης στUς κλασικ>ς καU 'νθρωπιστικ>ς @πιστJµες. Ou συγγραφεMς καλ��ν τ�Iς κα-

θηγητ>ς νR 'νταπ�κριθ��ν στUς @παγγελµατικ�ς τ�υς Xπ�Gρε9σεις 'ναγνωρ*Q�ντας τ&ν

'�*α τJς πρ�σιτ?τητας τ�� συγγραφικ�� ^ργ�υ καU νR σε
αστ��ν τ&ν κληρ�ν�µιR τJς

@λευθερ*ας καU τJς δηµ�κρατ*ας, π�I �u 'ρGαM�ι {Eλληνες κληρ�δ?τησαν στ& ∆�ση.

�O !AµερικανAς καθηγητ&ς ̂ Gει γρ�ψει @π*σης τR 
ι
λ*α: «Searching for Joaquin: Myth
and History in California», Encounter Books, Fall 2002, «Humanities Handbook», Prentice
- Hall, 2000, «Plagues of the Mind: The New Epidemic of False Knowledge», Wilmington,
DE: ISI Press, 1999.

N<νσυ Mπ:σκα

!Aπ�λ�τως. �O π�λιτικAς π�λιτισµAς θR πρ�πει νR εFναι δ�σπιστ�ς καU @πι-

φυλακτικAς µ> τA παρ�λ�γ�. – �O Eaριπ*δης στUς «B�κGες» µhς δ*δα�ε

τ�Iς κινδ�ν�υς τ�� µυστικισµ��, Oπως @π*σης καU [ Θ�υκυδ*δης στ&ν πε-

ριγραφ& τ�� @µφυλ*�υ π�λ�µ�υ στ&ν K�ρκυρα. KαU Tδιαιτ�ρως @µεMς θR

πρ�πει νR εoµαστε πρ�σεκτικ�U µ> κ�θε εFδ�ς µυστικισµ��, θε�κρατ*ας καU

δ?γµατ�ς, τR [π�Mα θ�τ�υν περι�ρισµ�Iς στ&ν @λευθερ*α τJς σκ�ψεως καU

τJς γν9σεως, '�*ες π�I  θυσι�Q�νται στA 
ωµA τ_ν παρ�λ�γων [ραµ�-

των τJς �aτ�π*ας .

Λ�γ�ς �ντ; θε�κρατ<ας κα; δ�γµατισµ�C
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O «¶O§ITH™ TOY KO™MOY»
ø™ TAYTOTHTA TOY ™øKPATH

3Yπερ	ρ�νικ� �π�ντηση τ-ν κλασικ-ν στ�ν
παγκ�σµι�π�<ηση κα; τ�ν «π�λυπ�λιτισµ�»

TAν τελευταM� καιρA π�λIς εFναι [ λ?γ�ς π�I γ*νεται σGε-
τικR µ> τ&ν παγκ�σµι�π�*ηση καU τUς λεγ?µενες «π�λυπ�-
λιτισµικ>ς» κ�ινων*ες π�I 'ναγκαMα θR πρ�κ�ψ�υν iς συ-
ν�πεια αaτJς. KαU εFναι κ�π�ι�ι διαν���µεν�ι �u [π�M�ι,
@ν�_ 'πA τ& µ*α @µφαν*Q�νται iς π�λ�µι�ι τJς παγκ�σµι�-
π�*ησης, 'πA τ&ν \λλη �u oδι�ι εFναι �u θερµ?τερ�ι Xπ�-
στηρικτ>ς τ_ν «π�λυπ�λιτισµικ_ν» κ�ινωνι_ν, στUς [π�Mες
λα�U καU ^θνη @ντελ_ς δι�φ�ρα καU ��να µετα�� τ�υς θR
συµ
ι9ν�υν στA µ�λλ�ν mρµ�νικ�.

�Ωστ?σ� �u περισσ?τερ�ι 'πA @κε*ν�υς π�I @κφρ�Q�υν αaτ>ς τUς 'π?ψεις δ>ν
τUς θεµελι9ν�υν µ> στ�ιGει9δη uστ�ρικ& γν9ση γ�ρω 'πA τA θ�µα, @φ?σ�ν N πα-
γκ�σµι�π�*ηση δ>ν εFναι eνα φαιν?µεν� πρωτ�φαν>ς στ&ν uστ�ρ*α τJς 'νθρω-
π?τητας. =EGει �ανασυµ
J στA παρελθ?ν στA πλα*σι� τJς ρωµαϊκJς κ�σµ�-
κρατ�ρ*ας. Bε
α*ως, @ν�_ τR µεγ�θη εFναι 'ν�λ�γα τ_ν @π�G_ν, �u πληρ�φ�ρ*ες
π�I 'ντλ��µε µ�σα 'πA τR κε*µενα τJς 'ρGα*ας ]λληνικJς φιλ�σ�φ*ας εFναι
'ρκ��ντως πρ�ειδ�π�ιητικ>ς γιR τA τ* µhς περιµ�νει.

{Oπως θR δ��µε καU στ& συν�Gεια, �u κλασικ�U {Eλληνες τ�π�θ�τησαν τR
πρ�γµατα στ& λ�γικ& καU πραγµατικV τ�υς 
�ση ̂ G�ντας Xπ?ψη τ�υς π�νω 'π’
Oλα τUς 'δυναµ*ες τJς 'πα*δευτης 'νθρ9πινης φ�σης, �u [π�Mες συνVθως πρ�-
καλ��ν παραν�Vσεις, φ�
*ες, φανατισµ�Iς καU παρε�ηγVσεις, π�I µ�ιραMα µ>
τ& σειρ� τ�υς [δηγ��ν σ> φυλετικ>ς συγκρ��σεις.

=EG�υµε συνηθ*σει νR λ�µε Oτι N 'ντ*σταση τ_ν !Aθηνα*ων καU τ_ν Πλατ�-
ων στ& µ�Gη τ�� Mαραθ_να σ> συνδυασµA καU µ> τ& µετ�πειτα νικηφ?ρα 'ντ*-
σταση τ_ν ]λληνικ_ν π?λεων στ�Iς Mηδικ�Iς Π�λ�µ�υς ^σωσε τAν π�λιτισµA
'πA τ&ν 'νατ�λ*τικη 
αρ
αρ?τητα π�I πρ�σ
ευε N Περσ*α. �O Πλ�των στ�Iς

T< συµ��λ<Eει . �λληνικ� �ντ<σταση στ�ν Περσικ� =��υσιασµ�



«N?µ�υς» τ�υ µhς δ*νει καU µ*α \λλη δι�σταση @κε*ν�υ τ�� 'γ_να, N [π�*α,
Oπως τ&ν περιγρ�φει [ oδι�ς, vταν µ*α µ�Gη καU κατR τ�� «π�λυπ�λιτισµ��»
τJς τ?τε @π�GJς.

«Πραγµατικ7, Qταν λ@µε Qτι �C .Eλληνες +π@κρ�υσαν τ,ν <8θρ�, δ5ν µιλfµε
σωστ7. KAν δ5ν 6π)ρ8ε [ κ�ιν9 +π�φαση =Aθηνα�ων κα& ΣπαρτιατEν νF +ντι-
σταθ��ν στ,ν κ�νδυν� τ)ς δ�υλε�ας, θF εX8αµε τ*ρα Hλ�κληρωτικ9 <πιµειB�α
+ν7µεσα σ5 Qλες τ&ς �λληνικ5ς φυλ5ς +λλF κι +ν7µεσα σ5 .Eλληνες κα& :αρ:7-
ρ�υς – κα& τ, +ντ�στρ�φ�. ADτ, +κρι:Eς ε\8ε γ�νει +ν7µεσα στ�Rς λα�;ς, π�R
ε\ναι σAµερα 6π�δ�υλ�ι στ�Rς Π@ρσες· �C δι7φ�ρες φυλ5ς διασπ7στηκαν κα&
µετF +νακατε;τηκαν µ5 τ&ς Uλλες, σ8ηµατ�Y�ντας ν@ες κ�ιν�τητες» (Πλ�των,

OH OEλληνικ  Σκ?ψη fPει παγκBσµια gσPS. OO XEλληνας Σωκρ<της
δ>λωνε: «Eeµαι π-λ:της τ-D KBσµ-υ» (Πλ<των, εgς Πλ-υτ<ρP-υ,
«ΠερL Φυγ5ς» 600 F). =Aντ:γραφ- ρωµαϊκ2 cλληνικ-D nρειP<λκι-
ν-υ πρωτ-τSπ-υ, π-Z εePε φιλ-τεPνηθ5 λ:γ- µετC τ2 θ<νατB τ-υ τ2

399 π.X. (M-υσε,- Bατικαν-D, PUµη.)
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«N?µ�ι», 693α).
Ou {Eλληνες λ�ιπAν 'ντιστ�θηκαν στ& δ�υλε*α, N [π�*α µετα�I \λλων δειν_ν

θR ̂ φερνε καU τ&ν πλVρη 'π9λεια τJς @θνικJς τ�υς συνε*δησης. M?ν�ς δρ?µ�ς,
Oπως ^δει�αν µ> τA παρ�δειγµ� τ�υς �u {Eλληνες, εFναι N 'ντ*σταση σ> µιR τ�-
τ�ια π�λιτισµικ& καταστρ�φV.

�O Πλ�των καU [ @πηρεασµ�ν�ς 'πA τUς πλατωνικ>ς θ�σεις Πλ��ταρG�ς δε*-
Gν�υν τ&ν 'ντ*θεσV τ�υς πρAς τA µ�ντ�λ� των π�λυπ�λιτισµικ_ν π?λεων. TA θε-
ωρ��ν καταδικασµ�ν� @� 'ρGJς καU 'δι���δ� γιR Oπ�ι�ν @πιGειρVσSη νR τA
@φαρµ?σSη. Ou µαρτυρ*ες τ_ν δ�� φιλ�σ?φων εFναι σηµαντικ9τατες, δι?τι, @ν�_
'π�G�υν µετα�� τ�υς περ*π�υ π�ντε αT_νες, 
λ�π�υµε νR Xπ�στηρ*Q�υν – κατ’
'ναλ�γ*αν– τR oδια τR [π�Mα ^G�υν 'πVGηση καU στ&ν @π�GV µας, πρhγµα π�I
σηµα*νει Oτι N 'νθρ9πινη φ�ση καU �u κ�ινων*ες ^G�υν παραµε*νει 'µετ�
λη-
τες στUς 
ασικ�ς τ�υς δ�µ>ς 'νε��ρτητα 'πA τUς @π�G�ς.

�O Πλ�των, 'ναφερ?µεν�ς στUς πρ�ϋπ�θ�σεις καU τUς διαδικασ*ες π�I πρ�η-
γ��νται τJς �δρυσης µιhς π?λης, γρ�φει GαρακτηριστικR γιR τA 'ρνητικA @νδε-
G?µεν� �u Xπ?ψηφι�ι π�λMτες νR πρ��ρGωνται 'πA διαφ�ρετικ�� π�λιτιστικ��
@πιπ�δ�υ π?λεις, 'κ?µα καU jν εFναι Oλ�ι {Eλληνες. �Aς µ&ν λησµ�ν��µε Oτι
κατR τ&ν @π�G& τ�� Πλ�τωνα, 'λλR καU σVµερα 'κ?µα, �u κατR τ?π�υς {Eλλη-
νες π�ρα 'πA τ&ν κ�ιν& @θνικ& συνε*δηση καU τUς πανελλVνιες συνVθειες π�I
τ�Iς συνδ��υν ^G�υν καU τR Tδια*τερα τ�πικ� τ�υς ^θιµα καU 'ντιλVψεις, π�I
π�λλ>ς φ�ρ>ς δ>ν συµ
αδ*Q�υν µ> τR ^θιµα καU τUς συνVθειες \λλων περι�G_ν
τJς �Eλλ�δας.

«T�τε δ5ν θF ε\ναι εoκ�λ� γιF τ&ς Kρητικ5ς π�λεις νF Cδρ;σ�υν τ9ν +π�ικ�α
τ�υς. Γιατ& �C Uπ�ικ�ι δ5ν L8�υν τ9ν �ν�τητα �ν,ς σµAν�υς µελισσEν· δ5ν ε\ναι
λα,ς +π, µ�α συγκεκριµ@νη περι�89 µ5 +µ�ι:αSες καλ5ς διαθ@σεις +ν7µεσα σ’
αDτ�Rς π�R µ@ν�υν π�σω κα& σ’ <κε�ν�υς π�R φε;γ�υν +ναγκασµ@ν�ι +π, τ9 στε-
ν�τητα τ�� 8*ρ�υ � +π, Uλλες παρ�µ�ιες δυσκ�λ�ες. Mερικ5ς φ�ρ5ς aνα µ@ρ�ς
τ)ς π�λης, διωγµ@ν� +π, <µφ;λι�υς σπαραγµ�;ς, +ναγκ7Yεται νF φ;γTη κα& νF
π7Tη σ5 Uλλ� τ�π�. Σ5 κ7π�ια περ�πτωση µεταν7στευσε Hλ�κληρη [ π�λη, Qταν
νικAθηκε +π, ?σ8υρ�τερ�υς +ντιπ7λ�υς. M’ αDτ5ς τ&ς συνθ)κες Uλλ�τε ε\ναι σ8ε-
τικF εoκ�λ� κα& Uλλ�τε µfλλ�ν δ;σκ�λ� νF CδρυθT) µ�α π�λη κα& νF θεσπιστ��ν
�C ν�µ�ι της. .Oταν aνας λα,ς µιλ7Tη τ9ν Xδια γλEσσα κα& 6πακ�;Tη στ�Rς Xδι-
�υς ν�µ�υς, δηµι�υργεSται aνα συνα�σθηµα +δελφ�σ;νης, +φ�� Qλ�ι κ7ν�υν τ&ς
Xδιες θρησκευτικ5ς κα& Uλλες τελετ@ς.(...) =Aπ’ τ, Uλλ� µ@ρ�ς τF Uτ�µα π�R L8�υν
συγκεντρωθ) +π, δι7φ�ρες περι�85ς Xσως νF φαν��ν περισσ�τερ� πρ�θυµα
νF 6πακ�;σ�υν σ5 aνα ν�µικ, κ*δικα, +λλF θF 8ρειαστT) π�λRς καιρ�ς, γιF νF
+π�κτAσ�υν σ;µπν�ια, Qπως τF Uλ�γα π�R ε\ναι Yεµ@να µαY�» («N?µ�ι» 708 b-
d).

Σηµει9ν�υµε Oτι [ Πλ�των 'ναγνωρ*Qει τUς παραπ�νω δυσκ�λ*ες γιR τ& σω-
στ& λειτ�υργ*α µιhς π?λης - κρ�τ�υς ^G�ντας στA ν�� τ�υ σ�νθεση πληθυσµ��
'πA διαφ�ρετικR µ�ρη τJς �Eλλ�δας, δηλαδ& µ> διαφ�ρετικR ^θιµα, τ�πικ>ς
παραδ?σεις, |θικ>ς 'ντιλVψεις τJς καθηµεριν?τητας κ.λπ.

OF �ρ	α8�ι φιλ�σ�φ�ι µιλ�Cν γι� τ� σ�νθεση τGς κ�ινων<ας



KαU φυσικR εFGε δ*κι�. {Oπ�ι�ς µελετVσSη τUς κ�ινωνικ>ς δ�µ>ς τJς σηµερινJς
!AθVνας, N [π�*α µετατρ�πηκε σ> eνα GωνευτVρι τ_ν �EλλVνων, µπ�ρεM µ> \νε-
ση νR διαπιστ9σSη Oτι στ& µεγαλ��π�λη τ�� �Eλληνισµ�� ^G�υν πλ��ν πλVρως
GαθJ qGι µ?ν� τR τ�πικR παραδ�σιακR �θη καU τR ^θιµα τJς oδιας τJς π?λης
τ_ν !Aθην_ν 'λλR καU τ_ν Xπ�λ�*πων �EλλVνων π�I vρθαν νR κατ�ικVσ�υν
σ> αaτVν. !Eπ*σης N συγκ�ντρωση πληθυσµ�� µ> διαφ�ρετικ>ς ν��τρ�π*ες @ντAς
τ�� λεκαν�πεδ*�υ 'λλ�*ωσε καU τ�Iς oδι�υς τ�Iς π�λMτες. Bε
α*ως τA γεγ�νAς
Oτι µ�Gρι πρUν µ*α δεκαετ*α [ πληθυσµAς τJς !AθVνας vταν τ�aλ�Gιστ�ν 'µιγ_ς
]λληνικAς εFGε περι�ρ*σει τ&ν π�λιτισµικ& 'λλαγV, @φ?σ�ν τR πανελλVνια ^θι-
µα εFGαν παραµε*νει 'λ9
ητα, 'λλR XπJρGε καU N κ�ιν& @θνικ& συνε*δηση µε-
τα�I τ_ν π�λιτ_ν iς eνας TσGυρ?τατ�ς συνδετικAς κρ*κ�ς.

T* συµ
α*νει Oµως, Oταν σ> µ*α π?λη 'ρG*Q�υν καU ^ρGωνται @πU oσ�ις Oρ�ις
'λλ�εθνεMς; �O Πλ��ταρG�ς, π�I ^Qησε κατR τR ρωµαϊκR Gρ?νια καU εFGε γνω-
ρ*σει τUς π?λεις τ�� ρωµαϊκ�� «Tµπ�ρι�υµ», @ντAς τ_ν [π�*ων Q��σαν \νθρωπ�ι
'π’ Oλα τR µ�ρη καU τR ^θνη τJς αaτ�κρατ�ρ*ας, @φαρµ?Q�ντας τUς θ�σεις τ��
Πλ�τωνα στ& σ�γGρ�νV τ�υ πραγµατικ?τητα καταλVγει στA παρακ�τω π?ρισµα:

Π?σ� δ*κι� εFGε πρ�γµατι [ Πλ��ταρG�ς. {Oσα περιγρ�φει τR Q��µε πλ��ν
καU στUς µεγ�λες π?λεις τJς πατρ*δας µας, @ν�_ π�λI πρUν 'πA @δ_ τR oδια συ-
ν�
ησαν στUς πρωτε��υσες τ_ν δυτικ_ν Gωρ_ν. !EκεM µπ�ρεM νR δSJ κανεUς Oτι
�u δι�φ�ρες @θν?τητες µ?ν� τυπικR συνυπ�ρG�υν, @φ?σ�ν τR «γκ�ττ�» (�u γει-
τ�νι�ς), στR [π�Mα συσπειρ9ν�νται �u [µ�εθνεMς, εFναι [ µ?νιµ�ς τρ?π�ς π�I @πι-
λ�γ�υν �u ^G�ντες κ�ιν& καταγωγV, γιR νR συµ
ι9σ�υν @ντAς τJς oδιας π?λης
µ> 'λλ?φυλ�υς. Ou λεγ?µενες «Tσ�ινα τ��υν» (κινεQικ>ς π?λεις - συν�ικ*ες), τR
]
ραϊκR γκ�ττ� 'λλR καU �u ]λληνικ>ς συν�ικ*ες σ> Eaρ9πη καU H.Π.A. εFναι
N καλ�τερη 'π?δει�η.

ΣυGνR τR γκ�ττ� συγκρ���νται µετα�� τ�υς Oπως στUς H.Π.A., Oπ�υ �u Π�ρ-
τ�ρικαν�U 'ν�*γ�υν συGνR π?λεµ� µ> τ�Iς N�γρ�υς y τ�Iς Mε�ικαν�Iς y τ�Iς
K�υ
αν��ς, µ> τAν ν?µ� νR µ&ν µπ�ρSJ νR @πι
ληθSJ στUς περι�G>ς π�I @λ�γG�υν
καU τ&ν κρατικ& @��υσ*α νR ^GSη δ9σει τ& θ�ση της στUς ^ν�πλες συµµ�ρ*ες µ>
τ�Iς @µπ?ρ�υς ναρκωτικ_ν iς [πλαρGηγ��ς τ�υς. M�λιστα �u \γριες φυλε-
τικ>ς συγκρ��σεις µετα�I τ_ν @θν�τVτων τ_ν H.Π.A., Oπ�υ [λ?κληρες συν�ι-
κ*ες µετατρ�π�νται σ> πεδ*α µ�Gης, 'π�δεικν��υν Oτι εFναι 'δ�νατ�ν νR Xπ�ρ-
�Sη mρµ�νικ& συµ
*ωση µετα�I 'νθρ9πων π�I νι9θ�υν, 'λλR καU εFναι, ��ν�ι
µετα�� τ�υς.

T&ν oδια �ρα στ& Bρετανν*α �u Πακισταν�U, Oπ�υ εFναι πληθυσµιακ& πλει�-
ψηφ*α καU �u =Aγγλ�ι µει�ν?τητα, Oπως συµ
α*νει στ&ν π?λη τ�� Mπρ�-

«OC π�λλ5ς κα& π�ικ�λες π�ι�τητες, π�R περικλε��υν +ντιθ@σεις κα& ε\ναι
δ;σκ�λ� νF τ&ς δαµ7σTης, καταστρ@φ�νται, πρ�τ�� :ρεθ��ν µαY�, <φ�σ�ν,
Qπως σ5 π�λη µ5 +νθρ*π�υς µιγ7δες π�R L8�υν συγκεντρωθ) +π, παντ��,
δ5ν ε\ναι εoκ�λ� νF φτ7σ�υν σ5 κατ7σταση �ν�τητας κα& Hµ�ι�π7θειας,
+λλF κ7θε µ�α τρα:7ει πρ,ς αDτ, π�R τ)ς ε\ναι �?κεS� κα& ε\ναι δ;σκ�λ�
νF συνδυαστT) µ5 τ, +λλ�φυλ�» («Συµπ�σιακ�», ∆´, Πρ?
ληµα α´, 661 C).
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ντφ�ρντ, @πιδ*δ�νται σ> καθηµεριν�Iς 
ιασµ�Iς νεαρ_ν λευκ_ν κ�ριτσι_ν καU
γυναικ_ν, @πειδ& N «κ�υλτ��ρα» τ�υς τ�Iς 'παγ�ρε�ει νR ̂ G�υν [λ�κληρωµ�νη
σG�ση µ> [µ?φυλη πρUν τA γ�µ�, πρhγµα π�I δ>ν TσG�ει φυσικR γιR τUς λευκ�ς,
τUς [π�Mες 'ντιµετωπ*Q�υν iς ��νες· καU iς τ�τ�ιες τUς θ�τ�υν @κτAς τ_ν |θικ_ν
καν?νων π�I τ�Iς δεσµε��υν µ> τUς Oµ�ι�ς τ�υς. !Eπ*σης στAν 'µερικανικA ν?-
τ�  συGνR �u λευκ�U «διασκεδ�Q�υν» κα*γ�ντας ν�γρ�υς, δι?τι δ>ν τ�Iς θεω-
ρ��ν 'νθρ9π�υς.

Aaτ& εFναι N πραγµατικ?τητα. Ou 'ρGαM�ι {Eλληνες τ&ν εFGαν @πισηµ�νει,
'λλR κανεUς δ>ν τ�Iς \κ�υσε. Ou 'ρGαM�ι φιλ?σ�φ�ι γν9ριQαν Oτι @�αιτ*ας τJς
^λλειψης �aσιαστικJς παιδε*ας, π�I σ> Oλες τUς @π�G>ς καταδυναστε�ει περισ-
σ?τερ� y λιγ9τερ� τUς λαϊκ>ς µhQες, εFναι π�λI δ�σκ�λ� νR συµ
ι9σ�υν mρµ�-
νικR [µ�δες 'νθρ9πων π�I δ>ν αTσθ�ν�νται [µ?φυλ�ι y [µ�εθνεMς.

!Eπ*σης π�λI συGνR τAν τελευταM� καιρA 'κ��µε iς @πιGε*ρηµα Oτι @�αιτ*ας τJς
Xπ�γεννητικ?τητας π�I Xπ�ρGει στ�Iς {Eλληνες vταν λ�ση 'ν�γκης τA νR ̂ λθ�υν
'λλ�δαπ�U στ&ν �Eλλ�δα. �O Πλ�των ^Gει \π�ψη γιR τA θ�µα αaτA @ντελ_ς δια-
φ�ρετικ& 'πA τA @πιGε*ρηµα - δικαι�λ�γ*α π�I µ?λις 'ναφ�ραµε: @�ηγεM Oτι N
εTσαγωγ& ��νων στ&ν π?λη, γιR νR 'ντιµετωπιστSJ N ^λλειψη πληθυσµ��, jν δ>ν
συν�δε�εται 'πA τ&ν κατ�λληλη @κπα*δευση στA σ�στηµα '�ι_ν τJς π?λης, θR
'π�
SJ µ�ιρα*α: «KAν Qµως H πληθυσµ,ς <λαττωθT) +π, <πιδηµ�ες � +π, π�λεµ�
κα& π@σTη κ7τω +π, τ,ν <πιθυµητ, +ριθµ�, δ5ν πρ@πει νF φ@ρν�υµε στ9ν π�λη B@-
ν�υς π�λSτες π�R δ5ν L8�υν <κπαιδευθ) µ5 τ, σωστ, τρ�π�» («N?µ�ι» 741α).

T&ν πρ�ειδ�π�*ηση τ�� Πλ�τωνα κανεUς δ>ν τ&ν πJρε στR σ�
αρ�, Oταν πρA
@τ_ν \ν�ι�αν τR σ�ν�ρα µ> τ&ν !Aλ
αν*α. {Eτσι, τ&ν oδια �ρα π�I �u {Eλληνες
λειτ�υργ��σαν σ�µφωνα µ> τUς παν�ρGαιες 'ρG>ς τJς φιλ��εν*ας καU \ν�ιγαν
τR σπ*τια τ�υς στR 'κριτικR Gωρι�, γιR νR Xπ�δεGθ��ν τ�Iς !Aλ
αν�Iς λα-
θρ�µεταν�στες, �u νε�φερµ�ν�ι, φ�ρεMς \λλης 'ντ*ληψης, π�I θ�λει Oπ�ι� σπ*-
τι �εκλε*δωτ� Xπ�ψVφι� γιR «πλι�τσικ�», ^πρα�αν 'ν�λ�γα µ> τAν τρ?π� π�I
εFGαν µ�θει νR σκ�φτωνται καU νR λειτ�υργ��ν στ& G9ρα τ�υς: Kατ�κλεψαν
@κε*ν�υς  π�I τ�Iς Xπ�δ�Gτηκαν µ> 'ν�ικτ>ς τUς 'γκαλι�ς! ΣτA τελευταM� δ>ν
τ*θεται QVτηµα καλ_ν �EλλVνων καU κακ_ν !Aλ
αν_ν. Πρ?κειται γιR τ& σ�-
γκρ�υση δ�� κ�ινωνι_ν π�I εFGαν διαφ�ρετικ>ς '�*ες καU 'π�κωδικ�π�ι��σαν
@ντελ_ς 'λλι_ς τR γεγ�ν?τα.

�Ωστ?σ� �u {Eλληνες, qντας λαAς ναυτικAς καU 'νVσυG�ς, 'πA νωρUς 
ρ�θη-
καν νR περιπλαν_νται σ> G_ρες ��νες, µακριR 'πA τUς πατρ*δες τ�υς. !Aπ�τ�-
λεσµα τ_ν περιπλανVσε9ν τ�υς vταν καU N �δρυση 'π�ικι_ν σ> Oλ� τAν κ?σµ�.
!EκεM, στUς 'π�ικ*ες, ̂ µαθαν νR συνυπ�ρG�υν µ> τ�Iς ντ?πι�υς λα��ς. !EντAς τ_ν
π?λε9ν τ�υς �u {Eλληνες σπ�νια @π�τρεπαν τ& συµ
*ωση µ> τ�Iς 'λλ�δαπ��ς,
@κτAς jν γιν?ταν 'π�δεκτ& 'πA τ�Iς ��ν�υς N ]λληνικ& παιδε*α, [π?τε τ?τε
δ>ν εFGαν καν�να πρ?
ληµα, jν καU π�λι σπ�νια τ�Iς παραGωρ��σαν π�λιτικR
δικαι9µατα.

�H παραG9ρηση π�λιτικ_ν δικαιωµ�των σ> ��ν� @θεωρεMτ� στUς π?λεις - κρ�-
τη τ_ν �EλλVνων iς N Xπ�ρτατη τιµV, καU vταν κ�τι π�I συν�
αινε σπ�νια.

3H πρ�ταση Σωκρ�τη: «Π�λ<της τ�C K�σµ�υ»
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�Hταν δ> τ?σ� σG�λαστικ�U µ> τR π�λιτικR δικαι9µατα, �στε γιR παρ�δειγµα
!AθηναM�ς π�λ*της µπ�ρ��σε νR εFναι µ?ν� Oπ�ι�ς εFGε καU τ�Iς δ�� γ�νεMς τ�υ
!Aθηνα*�υς. Tηρ��σαν µ> εaσ�
εια αaτ& τ& ν�µ�θεσ*α, qGι γιατU vταν ρατσι-
στ�ς, 'λλR γιατU θεωρ��σαν Oτι µ*α π?λη ^Gει δικ? της π�λιτικA π�λιτισµA καU,
γιR νR κυ
ερνηθSJ σωστ�, πρ�πει �u π�λMτες της νR ^G�υν κ�ιν& ν��τρ�π*α, δ�-
κιµασµ�νη µ�σα 'πA π�λλ>ς γενι>ς. !E��λλ�υ jν �u {Eλληνες vταν �εν?φ�
�ι,
δ>ν θR εFGαν 'ναγ�ρε�σει τ& φιλ��εν*α σ> Xπ�ρτατ� 'γαθ? π�I τελ��σε XπA τ&ν
αTγ*δα τ�� ∆ιAς (��νι�ς Zε�ς).

KατR τR ]λληνιστικR Gρ?νια Oµως καU τR ρωµαϊκR π�I 'κ�λ��θησαν [ ]λλη-
νικAς π�λιτικAς τρ?π�ς lργ�νωσης (π?λη - κρ�τ�ς) παραG9ρησε τ& θ�ση τ�υ
στUς µεγ�λες π�λυεθνικ>ς αaτ�κρατ�ρ*ες. Ou {Eλληνες π�λI πιθανA νR 'φ�µ�ι-
9ν�νταν µ�σα στ&ν κ�σµ�πληµµ�ρα τ_ν 
αρ
�ρων, jν δ>ν lGυρ9ν�νταν µ> τ&ν
]λληνικ& παιδε*α, τ& φιλ�σ�φ*α τ�υς καU τAν π�λιτισµ? τ�υς. Kατ�φεραν ^τσι
qGι µ?ν� νR @πι
ι9σ�υν, 'λλR καU σ�ντ�µα νR @πι
�λ�υν τAν ]λληνικA τρ?π�
QωJς καU σκ�ψης iς GαρακτηριστικA γν9ρισµα τ�� µ�ρφωµ�ν�υ καU πνευµατικR
'ν9τερ�υ 'νθρ9π�υ. =Eτσι 'πA π�λMτες @�ελ*Gτηκαν σ> κ�σµ�π�λMτες.

�O Πλ��ταρG�ς ̂ Gει γρ�ψει σGετικ�: «0O Uνθρωπ�ς, Qπως λ@ει H Πλ7των, “δ5ν
ε\ναι φυτ, τ)ς γ)ς” �oτε +κ�νητ� “+λλF �Dρ7νι�”, Qπ�υ σFν Uλλη ��Yα [ κε-
φαλ9 κρατ7ει τ, σEµα _ρθι�, στραµµ@ν� πρ,ς τ,ν �Dραν�. 0Eπ�µ@νως εoστ�-
8α ε\πε H 0Hρακλ)ς: “=AργεS�ς � Θη:αS�ς, +φ�� δ5ν καυ8ι@µαι Qτι +νAκω σ5
µ�α π�λη· Qλα τF p8υρF τEν 0EλλAνων ε\ναι γιF µ@να πατρ�δα”.

Στ&ν @π�GV µας τUς oδιες ]λληνικ>ς 'ρG>ς τ�� π�λιτισµ�� καU τJς παγκ?σµιας
συνεργασ*ας XπA τAν Oρ� «παγκ?σµιες 'ρG>ς» @��φρασε καU [ µ�στης π�ιητVς
µας =Aγγελ�ς Σικελιαν?ς, [ [π�M�ς διαδVλωνε τ&ν πεπ�*θησV τ�υ, Oτι «6π7ρ-
8�υν κα& σAµερα σ5 Qλα τF Lθνη Uνθρωπ�ι, π�R L8�υν µ�α καθαρ9 ε?κ�να τ��
τ� σηµα�ν�υν αDτ5ς �C +ρ8@ς: αDτ�& π�R :λ@π�υν καθαρF π@ρα +π, δ�γµατι-
σµ�Rς τ9ν <σ*τερη +λAθεια κα& �ν�τητα...». (E�α Π�λµερ Σικελιαν��, «�IερAς
Πανικ?ς», σελ*δες 78-79, @κδ?σεις !E��ντας).

Σ> αaτA π�I διαφ�ρει [ �EλληνισµAς iς κ�σµ�θεωρ*α 'πA τUς Xπ?λ�ιπες φι-
λ�σ�φ*ες καU Tδε�λ�γ*ες εFναι Oτι 'φενAς µ>ν µ�σα 'πA τR 'ρGαMα κε*µενα µhς
πρ�ειδ�π�ιεM γιR τR @περG?µενα δειν� π�I θR lφε*λωνται – Oπως π�ντα @��λ-
λ�υ – στ&ν 'νθρ9πινη \γν�ια, 'παιδευσ*α y 'λαQ�νε*α, 'φετ�ρ�υ µhς 'ντι-
πρ�τε*νει καU τ�Iς τρ?π�υς, γιR νR πρ�λ�
�υµε τR Gειρ?τερα.

�H ]λληνικ?τητα, π�I συν�λα
ε τ?τε καU 'ν�λυσε τA πρ?
ληµα, µ> \λλα λ?-
για N @λευθερ*α στA σκ�πτεσθαι, GωρUς @��υσιαστικ>ς σκ�πιµ?τητες, εFναι N

�ση π�I µπ�ρεM νR δ9σSη καU π�λι µ*α 
ι9σιµη πρ?ταση στA αoνιγµα «π�λυ-
π�λιτισµAς» - «παγκ�σµι�π�*ηση».

Στ?φαν-ς Mυτιληνα,-ς

»0O Σωκρ7της τ, ε\πε +κ�µα πι, εoστ�8α, λ@γ�ντας π|ς δ5ν ε\ναι
=AθηναS�ς �oτε .Eλληνας π�λ�της, +λλF π�λ�της τ�� κ�σµ�υ» («ΠερU
ΦυγJς», 600 F).



=EµεSς �C .Eλληνες εXµαστε π�λιτισµ@ν�ι κα& θεωρ��µε κα& τ�Rς γε�τ�ν@ς
µας τ, Xδι� π�λιτισµ@ν�υς µ5 µfς. Συ8νF τ��τ� µfς στ��8ισε +κρι:7, Qπως
λ.8. µ5 τ�Rς T�;ρκ�υς, �C Hπ�S�ι µfς L8�υν κ7νει +ρκετ5ς γεν�κτ�ν�ες κα&
+κ�µη τ�Rς <µπιστευ�µαστε, δι�τι +γν���µε τ, συλλ�γικ� τ�υς 8αρακτ)ρα.

OC =Aλ:αν��, γιF τ�Rς Hπ���υς θF µιλAσ�υµε <δE, ε\ναι aνας λα,ς π�R L8ει
µε�νει στ, περιθ*ρι� τ)ς Cστ�ρ�ας κα& δ5ν µπ)κε �ς τ*ρα στ, δρ�µ� τ)ς <Bε-
λ�Bεως κα& τ�� π�λιτισµ��. TF Vθη κα& Lθιµ7 τ�υς ε\ναι πρωτ�γ�να κα& φε-
�υδαρ8ικ7. =Eν�E Yητ��ν +π, τ9ν κυ:@ρνησA τ�υς 6γε�α, παιδε�α, +σφ7λεια,
δ5ν δ@8�νται νF 87σ�υν aνα µ@ρ�ς τ)ς +συδ�σ�ας τ�υς πρ,ς 87ριν τEν θεσµEν.
=Aπ�τ@λεσµα, [ Lλλειψη δηµ�κρατικ�� πνε;µατ�ς κα& [ <πικρ7τηση τ)ς φα-
τρ�ας κα& τ)ς δ;ναµης τ�� ?σ8υρ�τ@ρ�υ.

=Iδια�τερα [ θ@ση τ)ς γυνα�κας ε\ναι +Bι�θρAνητη. ADτ9 ε\ναι �DσιαστικF
σκλ7:α τ�� Uνδρα. 0H γυναSκα δ5ν <πιτρ@πεται νF YητAσTη διαY;γι�, �oτε νF
:ρT) Uλλ� σ;ντρ�φ�, δι�τι αDτ, <γκυµ�νεS θαν7σιµ�υς κινδ;ν�υς γιF τ9ν
Xδια, τ�Rς γ�νεSς της � τ,ν ν@� της σ;ντρ�φ�. T, σπ�τι τ�� συY;γ�υ � τ�� πε-
θερ�� <γγυfται τ9ν ]γν�τητα κα& +σφ7λεια τ)ς γυνα�κας. 0H αCµ�µιB�α ε\ναι
λ�αν διαδεδ�µ@νη στ9ν +λ:ανικ9 κ�ινων�α. .Oταν H σ;Yυγ�ς Bενητε;εται, [
γυναSκα τ�υ, π�R YT) στ, σπ�τι τ�� πεθερ�� της, συ8νF <κτελεS τ&ς <ρωτικ5ς
<πιθυµ�ες τ�υ 6π, Uκρα µυστικ�τητα κα& <π& π�ινT) θαν7τ�υ γιF τF µ@λη τ)ς
�?κ�γ@νειας, bν +π�καλ;ψ�υν τ, µυστικ,. OC Uνδρες δ5 δ�δ�υν <µπιστ�σ;νη
στ&ς σ8@σεις τ)ς γυνα�κας τ�υς µ5 Uλλες γυναSκες, δι�τι φ�:��νται Qτι θF τ&ς
«πρ�αγ7γ�υν». OC γυναSκες ε\ναι κλεισµ@νες στ9ν κρε::ατ�κ7µαρα, π�σω
+π, τ�Rς 6ψηλ�Rς τ��8�υς τ�� +λ:ανικ�� σπιτι�� κα& πρ��ρ�Y�νται νF γεν-
ν�:�λ��ν παιδι7. Συ8νF γ�ν�νται α?τ�α γιF <ρωτικF <γκλAµατα κα& αCµα-
τηρ5ς :εντ@ττες. Στ�Rς =Aλ:αν�Rς ?σ8;ει τ, δ�και� τ)ς +νδρ�κρατ�ας. Kα&
<πειδ9 [ γυναSκα θεωρεSται «πρfγµα», συ8νF γ�νεται <µπ�ρε;σιµ� ε\δ�ς.

Σ;µφωνα µ5 τ,ν ?σλαµικ, ν�µ� �C Uνδρες <πιτρ@πεται νF L8�υν περισσ�τε-
ρες τ)ς µιfς συY;γ�υς, γι’ αDτ, κ7ν�υν κα& π�λλF παιδι7. TF κ�ρ�τσια τF πα-
ντρε;�υν π�λR µικρF κα& συ8ν7 µ5 π�λR µεγαλ;τερ�;ς τ�υς, +κ�µη κα& κατF
50 8ρ�νια. ∆@ρν�νται +π, τ�Rς Uνδρες κα& ε\ναι 6π�8ρεωµ@νες νF σιωπ��ν.
T, πρEτ� παιδ& µ@νει στF πατρικF κτAµατα κα& τF Uλλα Bενητε;�νται. ∆5ν
ε\ναι σπ7νι�, H +δελφ,ς νF Cκαν�π�ιT) σεB�υαλικF κα& τ&ς +δελφ@ς τ�υ, �C
Hπ�Sες <θιµικF +παγ�ρε;εται νF :γ��ν µ5 Uλλ�ν Uνδρα. M5 :7ση αDτF τF Vθη
κα& Lθιµα µπ�ρ��µε νF <κτιµAσ�υµε Qτι σ5 µερικ5ς δεκαετ�ες �C =Aλ:αν�&, bν
δ5ν <κπ�λιτισθ��ν +π, τ9ν 0Eλληνικ9 Παιδε�α κα& τ9ν 0Eλληνικ9 K�ινων�α,
µ5 τ9ν 6περ:�λικ9 γεννητικ�τητα θF L8�υν µετα:7λει τ9ν 0Eλλ7δα σ5 «=Aλ:α-
νιστFν».

K. X. Kωνσταντιν:δης
0Yπ�στρ7τηγ�ς <.+.

OO «π-λυπ-λιτισµ2ς» καL -Y =AλMαν-L 



v:. =Aνακρ?ων
0O =Aνακρ@ων τ�� Σκυθ�ν�υ κατF τ,ν Σ�υyδα γεννAθηκε στ9ν T@ω τ)ς Mι-

κρασ�ας – µιfς <κ τEν δ*δεκα π�λεων τ�� K�ιν�� τEν =IωνEν – περ& τF µ@σα τ��
6�υ π.X. α?Eν�ς. N@�ς +κ�µη +ναγκ7σθηκε νF <κπατρισθT) µαY& µ’ Qλ�υς τ�Rς
συµπ�λSτες τ�υ, �C Hπ�S�ι «�D φ@ρ�ντες τ9ν τEν ΠερσEν t:ριν» (Στρ7:ων) <γκα-
τ@λειψαν τ9ν κατακτηθεSσα π�λη τ�υς κα& �δρυσαν τ9ν «καλ9ν Tη�ων +π�ικ�ην»
(0Hρ�δ�τ�ς) uA:δηρα στ9ν Θρk7κη. =EκεSθεν H π�ιητ9ς µετ@:η στ9 Σ7µ�, πρ�-
σκεκληµ@ν�ς +π’ τ,ν Π�λυκρ7τη, π�R δ5ν sταν τ;ρανν�ς τ)ς Σ7µ�υ µ�ν� +λλF
κα& τ)ς «�λληνικ)ς ]π7σης θαλ7σσης, 6φ’ �ς γαSα Hρ�Yεται» σ;µφωνα µ5 τ,ν 0Iµ@-
ρι�. MετF τ,ν θ7νατ� τ�� Π�λυκρ7τ�υς φιλ�BενAθηκε στ9ν αDλ9 τ�� 0Iππ7ρ-
8�υ στ9ν =AθAνα, Qπ�υ γνωρ�σθηκε µ5 τ, Σιµων�δη τ,ν KεS�, τ,ν κ�ρυφαS� 8�-
ρικ, π�ιητA.

0O TAι�ς +π�τελεS τ@κν� τ�� ?ωνικ�� διαφωτισµ��, π�R θ@λει τ,ν κ�σµ� αDτ�-
δηµι�υργ�;µεν� κι αDτ�συντηρ�;µεν�, τ,ν δ5 Uνθρωπ� «µικρ,ν κ�σµ�ν», +παλ-
λαγµ@ν� κ7θε <πιρρ�)ς θεEν � δαιµ�νων. E\ναι ρεαλιστ9ς κα& σ�:αρ�ς, συ-
γκρατηµ@ν�ς στ&ς <κδηλ*σεις τ�υ +λλF παρατηρητικ,ς κα& σκεπτικιστAς. Mε-
λαγ8�λεS σκεπτ�µεν�ς τ, <φAµερ�ν τ)ς Yω)ς κα& τ9ν µαται�τητα τEν +νθρωπ�-
νων· θλ�:εται δ5 γιF τF νι7τα π�R φε;γ�υν κα& τρ�µ7Yει στ9 σκ@ψη τ�� θαν7-
τ�υ: «=Aναστεν7Yω συ8ν7, γιατ& τρ�µ7Yω τ,ν T7ρταρ�. E\ναι φρικτ,ς τ�� u�Aδη
H :υθ�ς, [ σκ7λα τ�υ φ�:ερ9 – κι Qπ�ι�ς κατ@:ει δ5ν µπ�ρεS BανF νF +νε:T)»
(+π�σπ. 44). 0H <B�υσ�α δ5ν τ,ν συγκινεS: «MAτε τ, κ@ρας τ)ς =Aµαλθε�ας θ@λω
δικ� µ�υ µAτε νF :ασιλε;σω στ9ν εDδα�µ�να Tαρτησσ, 8ρ�νια �κατ,ν πενAντα»
(+π�σπ. 8). uOντας λιτ�δ�αιτ�ς κι L8�ντας <Bασφαλισµ@να τF πρ,ς τ, Y)ν στ&ς
αDλ5ς τEν τυρ7ννων, περιφρ�νεS τF 8ρAµατα, π�R τ�π�τα �Dσιαστικ, δ5ν πρ�-
σφ@ρ�υν: «KAν τF πλ�;τη κα& H 8ρυσ,ς κρατ��σαν στ9 Yω9 τ�Rς θνητ�;ς, θF τF
κρατ��σα σφι8τ7, γιF νF <Bαγ�ρ7σω τ, X7ρ�ντα, Qταν κ7π�τε µ�� ’ρθTη» (+π�-
σπ. 36)... =Eπ@στρεψε λ�ιπ�ν τF π@ντε τ7λαντα, π�R τ�� πρ�σφερε H Π�λυκρ7-
της, λ@γ�ντας π|ς δ5ν +B�Y�υν τ�σ�, Qσ� +B�Y�υν �C Lνν�ιες κι �C φρ�ντ�δες µας
γι’ αDτ7!..

KAν H =Aρ�ων θεωρ)ται πατ@ρας τ)ς π�λιτικ)ς λυρικ)ς π��ησης, H =Aνακρ@-
ων ε\ναι H +διαµφισ:Aτητ�ς πατ@ρας τ)ς ψυ8�λ�γικ)ς π��ησης. Mαθητ9ς τEν
Λεσ:�ων π�ιητEν, διαφ@ρει παντ7πασι, Qσ�ν +φ�ρkf στ, π7θ�ς κα& τ,ν αDθ�ρ-
µητισµ�. T, δ�στι8� τ�υ «πAδησα +π’ τ,ν Λευκ7δ�ς :ρ78� κα& στ’ +φρισµ@να κ;-
µατα :�υτE, µεθυσµ@ν�ς +π, Lρωτα» (+π�σπ. 21) +φ�ρkf µfλλ�ν στ9 Σαπφ| κα&
_8ι στ,ν Xδι�, π�R γρ7φει κατ�πιν π�λλ)ς σκ@ψης κα& �Dδ@π�τε «µετ’ <νθ�υ-
σιασµ�� κα& Cερ�� πνε;µατ�ς». 0O π�ιητ9ς δ5ν διακρ�νεται γιF τ, π7θ�ς κα& τ&ς
?σ8υρ@ς τ�υ συγκινAσεις, +λλF γιF τ9ν Cκαν�τητ7 τ�υ νF διεισδ;Tη στ&ς ψυ85ς
τEν +νθρ*πων κα& νF περιγρ7φTη <πακρι:Eς τF π7θη κα& τF α?σθAµατ7 τ�υς.
T�π�τα σ8εδ,ν +π’ Qσα γρ7φει δ5ν +φ�ρkf στ,ν �αυτ� τ�υ, κα& [ «+νακρ@�ντεια
µ@θη» �Dδ�λως σ8ετ�Yεται µ5 τ9ν πραγµατικ9 µ@θη κατF τ�Rς +ρ8α��υς κριτι-
κ�;ς, +λλF σηµα�νει «τ, Uναµµα τ�� ν�� +π, τ9ν π�ιητικ9 φλ�γα» (=AθAναι�ς).

0H π��ηση τ�� =Aνακρ@�ντ�ς στρ@φεται γ;ρω +π’ τ9 Yω9 κα& τ, θ7νατ�, τ,ν
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Lρωτα κα& τ, κρασ�, τ�Rς τρ�π�υς κα& τ&ς συµπεριφ�ρ5ς τEν +νθρ*πων. 0O π�ι-
ητ9ς δ5ν διαθ@τει τ, :7θ�ς τEν =I*νων συναδ@λφων τ�υ· δ5ν :λ@πει τ, :7θ�ς τ)ς
+νθρ*πινης ψυ8)ς, +λλF περιγρ7φει τF <BωτερικF φανερ*µατ7 της. 0O Lρωτας
γιF παρ7δειγµα δ5ν +π�τελεS θε, � δα�µ�να �oτε :αθR αXσθηµα κι +νεB@λεγκτ�
π7θ�ς, +λλ’ aνα πα�γνι� τ)ς καρδιfς, π�R τ, Yωγραφ�Yει µ5 pµ�ρφι7, 87ρη, <Bυ-
πν7δα κα& 8αριτωµ@να πα�γνια τ)ς φαντασ�ας κα& τEν α?σθηµ7των τ�υ. M5 +πα-
ρ7µιλλη 87ρη τραγ�υδkf τ9ν pµ�ρφιF τ�� Lρωτ�ς, τ�Rς τρ�π�υς π�R <κδηλ*νε-
ται, τF φερσ�µατα τEν <ρωτευµ@νων... τραγ�υδkf τ,ν Lρωτα 8αρ�;µενα, κι Qταν
+κ�µη τ,ν +π�ρρ�πτ�υν �C λεπτ5ς π�ρνες τ�� παλατι��, +φ�� «τF παι8ν�δια τ��
Lρωτα ε\ν’ τρ@λλες κα& µαλ*µατα» (+π�σπ. 34).

0O =Aνακρ@ων γρ7φει ]πλf, Qπως ταιρι7Yει στ9ν µελικ9 π��ηση, π�R σκ�π,
L8ει τ9ν <Bωτερ�κευση τEν συγκινAσεων τ)ς +νθρ*πινης ψυ8)ς, τEν παθEν τ)ς
καρδιfς, τEν α?σθηµ7των. 0H γλEσσα τ�υ :ρ�σκεται πλησι@στερα σ’ <κε�νη τ)ς
πεY�γραφ�ας, τ, tφ�ς τ�υ Qµως γ@µει pµ�ρφιfς κα& 87ρης κα& τF <π�θετ7 τ�υ
+π�καλ;πτ�υν Qλη τ9ν λυγερ7δα τ)ς ?ωνικ)ς διαλ@κτ�υ. uE8ει +π�λυτη αXσθη-
ση τ)ς +B�ας κα& τ)ς γ�ητε�ας τEν λ@Bεων, τ&ς Hπ�Sες <πιλ@γει µ5 π�λλ9 πρ�σ�-
8A, cστε νF λειτ�υργ��ν µ5 τ, µεγαλ;τερ� µ�υσικ, κα& π�ιητικ, :7ρ�ς. 0O π�ι-
ητ9ς διαθ@τει µιF δηκτικ9 ε?ρωνε�α κα& µιF µεγ7λη αXσθηση τ)ς πραγµατικ�-
τητ�ς, π�;, Qσ� κι bν ε\ναι σκιερA, τ9ν +ντιµετωπ�Yει µ5 στωικ�τητα. =Aπ�φε;-
γει τ�Rς τραγικ�Rς τ�ν�υς κα& τ&ς �8ηρ5ς διατυπ*σεις τEν α?σθηµ7των κα& τEν
σκ@ψε*ν τ�υ. MισεS τF Uµετρα κα& τF +µετρ�επ) κα& Yωγραφ�Yει τ9 Yω9 µ5 αDτ�-
κυριαρ8�α κα& ρεαλισµ�. «0H γ�ητε�α τEν στ�8ων τ�υ» κατF τ,ν Λ@σκυ «:ρ�-
σκεται στ9ν ]παλ9 <γκατ7λειψη, π�R Qλα τF κ7µνει νF κιν��νται µ@σα σ5 pµ�-
8λη... τF <ρωτικF τF διατυπ*νει µ5 <λαφρF συγκαλυµµ@νες ε?κ�νες».

ADτ, π�R διακρ�νει τ,ν π�ιητ9 ε\ναι H πλ��τ�ς τEν �υθµEν κα& τEν µ@τρων.
Π@ραν <κε�νων π�R διδ78θηκε +π, τ�Rς Λεσ:��υς π�ιητ@ς, H =Aνακρ@ων δηµι-
�;ργησε κ7π�ι�ν δικ� τ�υ, <ντελEς πρωτ�τυπ� κα& <B�σ�υ σηµαντικ�: τ,ν σ;-
ντ�µ� κα& Yωηρ, στ�8� µ5 τ,ν γ�ργ, �υθµ, κα& τ, πετα8τ, µ@τρ�, π�R ε\ναι γνω-
στ,ς dς «+νακρε�ντει�ς στ�8�ς». =Eπεν�ησε Qµως κα& ν@� ε\δ�ς στρ�φ)ς, π�R
<π�σης φ@ρει τ, _ν�µ7 τ�υ κα& [ τε8νικA της ε\ν’ +π�λυτα ταιριαστ9 µ5 τ9ν �Dσ�α
τ)ς π��ησAς τ�υ. Xρησιµ�π��ησε δι7φ�ρα µ@τρα: T, καταληκτικ, κα& τ, +κα-
τ7ληκτ� τετρ7µετρ�, τ, γλυκ*νει�, τ, φερεκρ7τει� κα& περισσ�τερ� Qλων τ,
+κατ7ληκτ� +π’ <λ7σσ�ν�ς ?ωνικ, δ�µετρ�, π�R <π�σης φ@ρει τ, _ν�µ7 τ�υ.

0O =Aνακρ@ων _ντας <ν YωT) γν*ρισε µεγ7λη δ�Bα, π�R µετF τ, θ7νατ� τ�υ
κ�ρυφ*θηκε. OC =AλεBανδριν�& συγκ@ντρωσαν τF π�ιAµατ7 τ�υ σ5 π@ντε τ�-
µ�υς, <κ τEν Hπ��ων δ5ν L8�υν διασωθ) παρF µ�ν� �BAντα π@ντε. ADτ, Qµως π�R
συν@:η στ,ν π�ιητ9 ε\ναι πρωτ�φαν@ς: [ φAµη τ�υ �δραι*θηκε 87ρη σ5 κ7π�ι�
+νθ�λ�γι� π�ιηµ7των, π�R συν@θεσαν λ�γι�ι =AλεBανδριν�& κατ’ +π�µ�µησA
τ�υ κα& φ@ρ�υν τ,ν τ�τλ� «=Aνακρε�ντεια». 0H Παλατιν9 =Aνθ�λ�γ�α φιλ�BενεS
τ, ταφικ� τ�υ <π�γραµµα, π�R L8ει Lτσι: «O�τ�ς =Aνακρ@�ντα, τ,ν Uφθειτ�ν ε�νε-
κα M�υσ@ων 6µν�π�λ�ν, π7τρης τ;µ:�ς Lδεκτ� T@ω.»

Σαρ<ντ-ς ΠCν
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�H π�λιτικ& θεωρ*α vταν 
ασικA στ�ιGεM� τJς
φιλ�σ�φ*ας τ_ν �EλλVνων. TA τρ*πτυG� τJς ^ρευν�ς τ�υς vταν «π�λιτε�α, sθ�ς, φ;σις».
!AπA νωρUς λ�ιπAν 'σG�λVθηκαν µ> πρ�τ�σεις π�λιτικ>ς Oπως λ.G. �u �EπτR Σ�φ�*· @�
αaτ_ν [ ΘαλJς εFGε τ&ν Tδ�α τJς ]ν9σεως τ_ν π?λεων τJς !Iων*ας. �O Πυθαγ?ρας @φVρ-
µ�σε τUς θεωρ*ες τ�υ στUς π?λεις τJς Mεγ�λης �Eλλ�δ�ς. �O �Hρ�κλειτ�ς @π*σης µ> τAν
τρ?π� QωJς τ�υ καU µ> τA Gαµ�ν� τµJµα τ�� «ΠερU Φ�σεως» ̂ ργ�υ τ�υ («λ�γ�ς π�λιτικ�ς»).
�O ∆ηµ?κριτ�ς (!), [ !AρG�τας, �u Σ�φιστ>ς καU [ Φαλ�ας, π�I πρ_τ�ς πρ?τεινε τ&ν κ�ι-
ν�κτηµ�σ�νη (κ�µµ�υνισµ?).

KαU φθ�ν�υµε στAν Πλ�τωνα· τA TδανικA π�λ*τευµα, N «Π�λιτε�α» τ�υ, πρ�
ληµατ*Qει
τ&ν 'νθρωπ?τητα µ�Gρι σVµερα. Πρ�τ�σεις τ�υ: α. N τα�ικ& κ�ινων*α µ> τ�Iς \ρG�ντες -
φιλ�σ?φ�υς, τ�Iς φ�λακες καU τ�Iς γεωργ�Iς / τεGνMτες (:7ναυσ�ι) σRν TδανικAς συν-
δυασµAς (πνε�µα - ψυG& - σ_µα), 
. N Tσ?της τ_ν γυναικ_ν , γ. τR κ�ινR παιδιR καU δ. N
µ& 'ν�γκη nπαρ�ης δ��λων. �H «π�λιτε*α» τ�υ πρ�ϋπ�θ�τει τ& δηµι�υργ*α Wναρ?των
'νθρ9πων, π�I θR γ*ν�υν \ριστ�ι π�λMτες.

�O !Aριστ�τ�λης, π�λυγραφ9τατ�ς καU πανεπιστVµων, γρ�φει τR «Π�λιτικF» τ�υ σ> 8

ι
λ*α. Πα*ρνω σRν 
�ση τJς ^ρευνας τR «Π�λιτικF» καU τ&ν «=Aθηνα�ων Π�λιτε�α» τ��
A. (καU γιR τ& Σπ�ρτη τAν �εν�φ_ντα3), qGι γιR τ&ν lρθ?τητα y µ& τJς TδανικJς τ�υ «π�-
λιτε*ας» (= π�λιτε�µατ�ς), 'λλR γιR τA 'νυπ�ρ
λητ� καθαρA nφ�ς τJς γραφJς τ�υ καU κυ-

O API™TOTE§H™ KAI OI A§§OI.O API™TOTE§H™ KAI OI A§§OI.

�O !Aριστ�τ�λης στR «Π�λιτικ�» τ�υ 'ναφ�ρ�ντας τAν περ*φηµ� π�λε�δ?µ�
�Iππ?δαµ� µhς παρ�υσι�Qει µ*α \λλη πτυG& τ_ν @νδιαφερ?ντων τ�υ1, δηλ. τ��
φιλ�σ?φ�υ - π�λιτικ��. Πρ�γµατι πρ?τεινε παρ�λληλα πρAς τAν Πλ�τωνα καU
τAν !Aριστ�τ�λη «πρEτ�ς τEν µ9 π�λιτευ�µ@νων» µ*α gδανικ  π-λιτε:α, καU µ�-
λιστα µ& δ�υλ�κτητικV. �O �Iππ?δαµ�ς δ>ν µπJκε σ> ��να «Gωρ�φια», 'φ�� N
π?λις εFναι eνα @ργαλεM� (= _ργαν�ν) ^κφρασης τJς κ�ινων*ας.
!AπA τ?τε µεγ�λ�ι 'ρGιτ�κτ�νες - π�λε�δ?µ�ι πρ?τειναν µιR qGι mπλ_ς ν�α 'λλR
«Tδανικ&» κ�ινων*α - τρ?π� QωJς καU τ&ν @��φρασαν µ> σG�δια - µ�ρφ9µατα
'λλR καU µ> ν�ες π?λεις. �Ως παρ�δειγµα φ�ρω τAν Γ�λλ� Le Corbusier µ> τ&ν
πρ?τασV τ�υ γιR µιR παγκ?σµια κ�ινων*α, π�I θR συνυπ�ρGSη mρµ�νικR µ> τ&
φ�ση2, iς καU τAν Nµ�τερ� K. ∆��ι�δη µ> τA δ*Gτυ τJς O?κ�υµεν�;π�λAς τ�υ.
T* πρ?τειναν �u {Eλληνες iς «Tδανικ& Π�λιτε*α» καU π_ς τ&ν Xλ�π�*ησαν µ>
'ντ*στ�ιGες π?λεις;

«...dς π�λιτε�αν κα�... κατ’ εD89ν συνεστ7ναι π�λεως» (!Aριστ�τ�λης)

3O τρ�π�ς �Hκησης =κφρ�Eει τ�ν π�λιτικ� κα; τ�ν π�λιτισµ�
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ρι9τατα γιR τ& µ�ναδικ& 'ναλυτικ?τητα τ�� λ?γ�υ τ�υ, 'φ�� λειτ�υργεM σRν γνVσι�ς
µαθηµατικ?ς.

Mπ�ρεM νR Xπ�ρG�υν 'ντιρρVσεις γιR τ& φαιν�µενικ& µ�ν�µ�ρει� τ�υ σ> @πU µ�ρ�υς θ�-
µατα εoτε iς ^G�ντ�ς 'ρνητικ& γν9µη (
�ρ
αρ�ι, γυναMκες, δ��λ�ι) εoτε θετικ& (πλ��σι-
�ι, εaγενεMς). =Iσως µερικ�U τAν θεωρVσ�υν παρ�ωGηµ�ν� σ> QητVµατα Oπως λ.G. τ�� δια-
Gωρισµ�� τ_ν τ��εων σ> γεωργ��ς, τεGνMτες (= :αναυσ�;ς), ναυτικ��ς κ.\. !AλλR κανεUς
δ>ν 'µφισ
ητεM τ&ν πληρ?τητα τ_ν [ρισµ_ν καU τ&ν @�α*ρετη διαGρ�νικ& διατ�πωση τ��
τελικ�� σκ�π�� τJς κ�ινων*ας - π?λης («τ@λ�ς τ, ε� Y)ν»)

�O oδι�ς [ !A., παρ’ Oλ� π�I θεωρεMται [ 'π�λ�γητ&ς
τJς δ�υλ�κτητικJς κ�ινων*ας (τJς @π�GJς τ�υ) iς καU τJς Xπερ�GJς φυλJς καU φ�λ�υ, 'να-
φ�ρει καU «τ+ναντ�α» µ> µ*α '�ι�θα�µαστη 'ντικειµενικ?τητα.

!Eν�_ πρ�γµατι λ�γει Oτι «ταDτ,ν φ;σει :7ρ:αρ�ν κα& δ��λ�ν �ν»77, διευκριν*Qει
'λλ��352  [[ 'ριθµAς δηλ�M σελ. τ_ν «Π�λιτικ_ν»] Oτι «δ�υλικ*τερ�� ε?σιν τF Vθη

φ;σει �C µ5ν :7ρ:αρ�ι τEν 0EλλAνων, �C δ5 περ& τ9ν =Aσ�αν τEν περ& τ9ν EDρ*πην... δε-
σπ�τικEς». =Eτσι ταυτ*Qει τ�Iς 
αρ
�ρ�υς µBν- µ> τ�Iς !Aσιhτες.

ΓιR τUς γυναMκες, @ν�_ τUς θεωρεM κατ9τερες («τ, Uρρεν πρ,ς τ, θ)λυ φ;σει τ, µ5ν
κρεSττ�ν (='ν9τερ�) τ, δ5 8εSρ�ν, τ, µ5ν Uρ8�ν τ, δ5 +ρ8�µεν�ν»), 'π�δ�Gεται τ&

συµπληρωµατικ?τητα \ρρεν�ς / θVλε�ς iς καU τ&ν Tσ�τιµ*α στ&ν 'ρετ& («δεS (=πρ�πει)
τ9ν γυναSκα ε\ναι σ*φρ�να κα& +νδρε�αν»139. !Aναφ�ρει δ> καU τ'ναντ*α, Oτι π�λλ�U δ�-
G�νται τ&ν 'ναγκαι?τητα τJς συµµετ�GJς τ_ν γυναικ_ν (σπ�υδα�ων), 'φ�� εFναι τA �µι-
συ τ�� πληθυσµ��.

Ou δ��λ�ι γιR τAν A. εFναι 'ναγκαM� στ�ιGεM� iς παραγωγικA �ν («δ��λ�ς τEν φ;-
σει... Lµψυ8�ν κτ)µα»), iς «_ργαν�ν πρ, (Gρησιµ�π�ι9ντας) pργ7νων». =EGει Oµως

καU τUς 'µφι
�λ*ες τ�υ iς πρAς τA |θικAν/δ*και�ν τJς δ�υλε*ας («<π& τ�� παραν�µ�υ τ��
:ι7σασθαι... δ��λ�ν»). TA @κπληκτικA Oµως εFναι Oτι πρ�αναγγ�λλει τ& δι�λυση τJς δ�υ-
λ�κτησ*ας, Oταν N 
ι�µηGανικ& τεGν�λ�γ*α τ&ν 'κυρ9σSη: «ε? (@Rν) γFρ �δ;νατ� aκαστ�ν
τEν pργ7νων (=ρ�µπAτ) κελευσθ5ν � πρ�αισθαν�µεν�ν (= πρ�γραµµατισµ�ν� y αaτενερ-
γ?ν!) <κτελεSν... τ, αDτ�� Lργ�ν... �Dδ5ν bν Lδει (Gρει�Q�νταν) τ�Sς δεσπ�ταις δ�;λων».

T�λ�ς, @ν�_ θεωρεM iς «pρθ,ν» π�λ*τευµα τA Rριστ-κρατικB, Oπ�υ «�D µ�ν�ν πλ�υ-
τ�νδην +λλF κα& +ριστ�νδην αCρ��νται (=@κλ�γ�νται) αC +ρ8α�», 'ντιπαραθ�τει τA

δε�τερ�ν lρθ?ν, τ&ν «π�λιτε�α» iς µεM�ιν», lλιγαρG*ας (ψVφ�υ) καU δηµ�κρατ*ας (κλVρ�υ).

!Eν�_ [ Πλ�των σRν γνVσι�ς π�ιητ&ς εFναι ^νθερµ�ς Xπ�στη-
ρικτ&ς τJς \τεγκτης TδεαλιστικJς «π�λιτε*ας» τ�υ, [ !A. σRν 'κραιφν&ς @πιστVµων 'να-
λ�ει 'ντικειµενικR καU πλVρως Oλα τR δυνατR π�λιτε�µατα, qGι µ?ν� τR πρ�ηγ��µενα καU
τJς @π�GJς τ�υ 'λλR καU τR µελλ�ντικ�. Πρ�γµατι τR κυρ*αρGα σηµερινR «κ�ιν�
�υλευ-
τικR» π�λιτε�µατα εFναι συνδυασµAς τ_ν κατωτ�ρω 'ναφερ�µ�νων.

ΣτR «Π�λιτικR» τ�υ [ !A. �εκαθαρ*Qει τUς ^νν�ιες �εκιν9ντας 'πA τ&ν π�λιτε�αν = π�-
λ*τευµα. ΘεωρεM τ&ν κ�ινων*α πρωταρGικA 'γαθA τ�� 'νθρ9π�υ, 'φ�� εFναι «φ;σει π�-
λιτικ,ν Y�E�ν» καU @πισηµα*νει 'π�φθεγµατικR Oτι «H µ9 δυν7µεν�ς κ�ινωνεSν aνεκα
αDταρκε�ας � θηρ��ν � θε�ς».

Π�λιτε*α λ�ιπAν lν�µ�Qει τAν τρ?π� τ�� \ρGειν καU \ρGεσθαι, τ& λειτ�υργ*α τ�� π�-
λιτε�µατ�ς στUς π?λεις y ^θνη, 'λλR καU τA «Tδανικ?» τ�υ π�λ*τευµα. Πρ�τε*νει τρεMς

TA ¶O§ITEYMATA.TA ¶O§ITEYMATA.
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TA AMºI™BHTOYMENA.TA AMºI™BHTOYMENA.
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κατηγ�ρ*ες «pρθEν»
π�λιτευµ�των 'ναλ?-
γως τ�� πλVθ�υς τ_ν
συµµετεG?ντων στ&ν
@��υσ*α/'ρG�ς. �Ως
@π*σης 'ντ*στ�ιGες
τρεMς «[µαρτηµ@νες»
(=λανθασµ�νες) (ΣP.

1) qGι πρAς τA «κ�ινT)
συµφ@ρ�ν» 'λλR µετR

τ&ν κατ�ρρευση τ�� �θ�υς «πρ,ς Xδι�ν συµφ@ρ�ν».

Στ& συν�Gεια 'ναφ�ρεται στ&ν +ρ8A, δηλ. π�M�ς (\τ�µ� y τ��η) κατ�Gει τ&ν @��υσ*α. 1.
Bασιλε:α: �O 
ασιλε�ς, 'ρGικR [ @κλεγ?µεν�ς �ρως γιR iρισµ�ν� Gρ?ν�, 'ργ?τερα Tσ?
ι�ς,
π�ντα Oµως @λεγG?µεν�ς. 2. =Aριστ-κρατ:α: Ou [λ*γ�ι \ριστ�ι εoτε κατR τA vθ�ς («καλ�&
κ+γαθ�&»)423 εoτε κατR τA γ�ν�ς («γν*ριµ�ι») γενικ_ς παραδεκτ�*, @ναλλασσ?µεν�ι στ&ν
@��υσ*α καU @λεγG?µεν�ι. 3. Π-λιτε:α: TA \ριστ� π�λ*τευµα κατR τAν !A., Oπ�υ καταλαµ-

�ν�υν τUς 'ρG>ς �u π�λλ�U µ> µεM�ι lλιγαρG*ας καU δηµ�κρατ*ας (δ�� δηλ. παρεκ
ατικR
π�λιτε�µατα!). {Oταν Oµως �u lλ*γ�ι \ριστ�ι (κατR τA vθ�ς y πλ��τ�) 'ναλ�
�υν τR κ�-
ρια '�ι9µατα, τR δ> πλεMστα [ δJµ�ς µ> κλJρ�, τ?τε κατR τAν !A. τA π�λ*τευµα θR λει-
τ�υργVσSη Tδανικ�. T��τ� εFναι σπ�νι� καU εaπαθ�ς. 4. Tυρανν:ς: �H mρπαγ& τJς @��υ-
σ*ας συνVθως πρAς oδι�ν qφελ�ς καU µετR 'πA πλVρη 'δυναµ*α τJς «δηµ�κρατ*ας» νR λει-
τ�υργVσSη. T�ρανν�ι δι�ικ��σαν κατR καιρ�Iς τUς ]λληνικ>ς π?λεις. 5. =OλιγαρP:α: Ou
πλ��σι�ι y �u διωρισµ�ν�ι 'πA στρατA κατ�GJς (π.G. �u 30 στ&ν !AθVνα). 6. ∆ηµ-κρατ:α:
TA πλJθ�ς (δ)µ�ς) κατ’ Tσ�ψηφ*αν [N πλει�ψηφ*α τ_ν πτωG_ν καU 'µαθ_ν («φα;λων»)]
'π�φασ*Qει γιR τR π<ντα, π�ντ�τε µ> εTσVγηση τ_ν δηµαγωγ_ν.

�O !A. µhς @κπλVσσει κατ’ 'ρGRς τ�π�θετ9ντας τ& δηµ�κρατ*α, τA «uερA» καU «mγνA»
σ�γGρ�ν� π�λ*τευµα, στR @σφαλµ�να π�λιτε�µατα. !EπιGειρηµατ�λ�γεM Oµως, θεω-
ρ9ντας 'παρ�δεκτ� N πλει�ψηφ*α νR 'π�φασ*QSη γιR τR π�ντα καU Tδ*ως γιR τR σ�-

αρ9τατα, 'φ�� 'π�δ�Gεται Oτι τA µεγαλ�τερ� π�σ�στA τ_ν π�λιτ_ν εFναι 'ν*δε� καU
µικρ?ψυG� σ> 'ντ*θεση µ> τ�Iς @λ�Gιστ�υς @ν�ρετ�υς, 'νδρε*�υς καU εTδVµ�νες
(=γν_στες).
{Oσ� γιR τ& σ�γGρ�νη «δηµ�κρατ*α» δ>ν ^Gει σG�ση ��τε µ> τ&ν 'ρGα*α δηµ�κρατ*α
'λλR ��τε µ> τ&ν «π�λιτε*α». �Aπλ_ς εFναι ψευδεπ*γραφ�ς, µ*α «κ�ιν�
�υλευτικ&»
@κπρ�σ9πηση τ�� «λα��» γιR τ�σσερα Gρ?νια (@ν λευκ�_ καU GωρUς ^λεγG�) µ�σ�ω τ_ν
κ�µµ�των (Parlement). T9ρα µ�σ�ω Internet συµπληρ9νεται µ> τA Tδε�λ?γηµα «\µε-
ση δηµ�κρατ*α τ_ν π�λιτ_ν», Oπ�υ N συνεG&ς ψηφ�φ�ρ*α γιR τR π�ντα (eνα εFδ�ς
^ρευνας 'γ�ρhς / γκ�λλ�π) θR δ*νSη τUς δJθεν «λ�σεις».

�O A. πρ_τ�ς καU '�επ�ραστα διεG9ρισε τ&ν π�λιτε*α σ> τρ*α µ�ρη (= µ�ρια): 
�υλευ-
τικ?ν, @κτελεστικAν (+ρ8α&) καU δικαστικ?ν.

!Aφ�� λ�ιπAν π�λιτε*α εFναι N «τ7Bις τEν +ρ8Eν διF τ, κ�ινT)
συµφ@ρ�ν», jς @�ετ�σωµε 'πA π�Mα \τ�µα 'π�τελεMται, δηλ. τ�Iς π�λSτες. �O !A. διαGω-
ρ*Qει τAν Rπ-λSτως π-λ:τη, τAν συµµετ�G�ντα («κ�ινωνEν +ρ8)ς») 'πA τAν oπλQς π-λ:-
την, τAν ψηφ�φ�ρ��ντα, Oπως καU σVµερα.

¶O§ITE™ - ¶O§I™.¶O§ITE™ - ¶O§I™.

ΣP5µα 1.

¶ O § I T E I A I¶ O § I T E I A I

OPΘAI BAΣIΛEIA APIΣTOKPATIA «ΠOΛITEIA»
�ασιλε�ς �ρ��ντες π�ντες/�!ι�ι

[ε#δα%µων] (ν*µιµ�ς) (συνεπ-ς) (.λε/θερ�ς)

HMAPTHMENAI TYPANNIΣ OΛIΓAPXEIA «∆HMOKPATIA»
(κατ9 παρ��ασιν) :ρπα! πλ�/σι�ι ;�λ�ς

(<νε!=λεγκτ�ς) (<νακ*λ�υθ�ς) (δ�?λ�ς)
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Π�λις δ> εFναι τA πλJθ�ς τA κ�ινων��ν 'ρGJς, uκανAν πρAς αaτ�ρκειαν QωJς, τA 'π�-
τελ��µεν� @� 'ν�µ�*ων στ�ιGε*ων, π�I ^G�υν Oµως eνα κ�ινA σκ�πA (= τ@λ�ς), δηλ. τA «ε�
QJν».

Ou \νθρωπ�ι iς κ�ινωνικR qντα δηµι�υργ��ν τ�Iς �Xκ�υς, τUς συν�ικ�ες κατR συγγ�-
νειες - γ�νη, τUς κEµες κατR φυλV, καU �u συνεν9σεις αaτ_ν τA Uστυ (π.G. !AθJναι).

�H ^νν�ια τJς π?λεως στ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα vταν διαφ�ρετικ& τ_ν \λλων λα_ν 'λλR
καU τJς @π�GJς µας. Ou 
ασιλεMες (Περσ*α) καU �u αaτ�κρατ�ρ*ες (P9µη) καU γενικ_ς
τR fθνη 'π�τελ��ντ� 'πA π�λλ>ς π?λεις µ> κεντρικ& @��υσ*α (πρωτε��υσα). Ou {Eλλη-
νες τJς κυρ*ως �Eλλ�δ�ς καU τ_ν 'π�ικι_ν θεωρ��σαν iς π�λιν (γεωγραφικR) τ&ν
αaτ?ν�µη περι�G& τ&ν 'π�τελ��µενη 'πA τA Uστυ (πυκνR δ�µηµ�νη π?λη) καU τ&ν
tπαιθρ�ν 8*ραν, τ&ν τρ�φ�δ�τικ& περι�GV, [ριQ�µ�νη 'πA τ&ν γειτ�νικ& π?λη συ-
νVθως µ> φυσικR Oρια.

Tελει9ν�ντας τ&ν παρ�υσ*αση τ_ν π�λιτευµ�των, @πισηµα*ν�υµε Oτι N @πιστηµ�νικ?-
τητα τ�� !A. ̂ φθανε qGι µ?ν� µ�Gρι τ&ν παρ�υσ*αση καU τ_ν παρεκ
ατικ_ν π�λιτει_ν, 'λλR
µ�Gρι καU τ&ν 'ν�λυση τ_ν αTτ*ων καταρρε�σε9ς τ�υς (παθ�λ�γ*α) iς καU τ�Iς τρ?π�υς
διατVρησVς τ�υς (πρ�στασ*α). =Eτσι, δυστυG_ς γιR τ&ν 'νθρωπ?τητα, �u ]κ�στ�τε @��υ-
σιαστ>ς µ> τ�Iς 'π�λ�γητ�ς τ�υς (Machiavelli, !Iνστιτ��τ� Στρατηγικ_ν !Eρευν_ν, Mυ-
στικ>ς �Yπηρεσ*ες), µελετ9ντας τAν !A. 
ρ*σκ�υν τ& λ�ση τ_ν πρ�
ληµ�των τ�υς. =Eτσι
@�ηγεMται oσως N σωτηρ*α τ_ν «Π�λιτικEν» τ�υ 'πA τ&ν κ�ιν& µ�Mρα τ_ν ̂ ργων τ_ν �EλλV-
νων, τ&ν πυρ�.

!AπA τR 158 (oσως καU 255!) π�λιτε�µατα π�I πραγµατε�τηκε [ !A. σ> Tσ�ριθµα 
ι
λ*α,
θR παρ�υσι�σ�υµε τ&ν «=Aθηνα�ων Π�λιτε�αν» (τ&ν µ?νη π�I διεσ9θη), 'πA δ> τAν �ε-
ν�φ_ντα τ&ν «Λακεδαιµ�ν�ων Π�λιτε�αν». TR δ�� αaτR π�λιτε�µατα τR θεωρ��µε 'ντι-
πρ�σωπευτικR iς πλ��ν @πιτυGηµ�να, 'φ�� διατηρVθηκαν 'κµαMα γιR π�λλ�Iς αT_νες
καU µ�λιστα iς 'ντ*στ�ιGα τ_ν δ�� µεγ�λων δυν�µεων τJς �Eλλ�δ�ς.

!AπA τ&ν 'ρGαι?τητα (�εν�φ_ν κ.\.) eως σVµερα
π�λλ�U θαυµ�Q�υν τAν σπαρτιατικA τρ?π� QωJς («α?δεSσθαι περ& :��υ, �D φ�:εSσθαι»)4,
λ*γ�ι Oµως γνωρ*Q�υν Oτι τA π�λ*τευµ� τ�υς δ>ν vταν στρατ�κρατικ?, παρ’ Oλ� π�I N µ�-
ναδικ& @νασG?ληση τ_ν Λακ9νων vταν «τF στρατιωτικ7, τF π�λιτικ7, τF �θικ7». Ou
εTδικ>ς συνθJκες (τA lλιγ�ριθµ�ν, �u π�ρι� @Gθρ�*, N µ& ^��δ�ς πρAς τ& θ�λασσα) συν�-

αλλαν στ& δηµι�υργ*α τ�� λακωνικ�� πνε�µατ�ς. �H Λακεδαιµ�ν*ων π�λιτε*α @παινεMται
'πA τAν !A. iς \ριστη µε*�η µ�ναρG*ας, lλιγαρG*ας καU δηµ�κρατ*ας (2 
ασιλεMς, γερ�υ-
σ*α καU N @φ?ρων 'ρG& καU συσσιτ*ων).

TA κυρ*αρG� σ_µα τ_ν Λακ9νων vταν N =Aπ?λλα → 'ρG. Γαλλ. appeller, δηλ. N συν�-
λευση Oλων τ_ν π�λεµιστ_ν - π�λιτ_ν (Qµ�ι�ι).
!Aπ�φασ*Qει µ?ν� γιR σ�
αρ>ς Xπ�θ�σεις (π?λε-
µ�) καU ψηφ*Qει «τFς αCρετFς �D κληρωτFς
+ρ87ς», δηλ. τ&ν =Eφ-ρ:α (5 ̂ φ�ρ�ι 'πA τ�Iς \ρι-
στ�υς π�λMτες) καU τ�Iς 'ντικαταστ�τες γ�ρ�ντες
τJς Γερ-υσ:ας.

Aaτ& 'π�τελεMτ� 'πA 28 'ρ*στ�υς \νω τ_ν 60
@τ_ν, eνα 'πA κ�θ’ eνα τ_ν 30 γεν_ν. TR δ��
'ρGαι?τερα γ�νη ^διναν @θιµικR τ�Iς δ�� Tσ�
*-
�υς καU Tσ�τ*µ�υς Mασιλε,ς. (ΣP. 2). Aaτ�U @ν

™¶APTH H API™TOKPATIKH.™¶APTH H API™TOKPATIKH.
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ΣP.2. Λακεδαιµ-ν:ων π-λιτε:α.
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καιρ�_ π�λ�µ�υ γ*ν�νταν [ eνας π�λ�µαρG�ς καU [ \λλ�ς \ρGων τJς Σπ�ρτης. �H @��υσ*α
τ�υς δ>ν vταν 'π?λυτη, @φ’ Oσ�ν Xπ�κειντ� στAν ^λεγG� καU στUς π�λιτικJς φ�σεως δια-
ταγ>ς τ_ν @φ?ρων.

Ou ^φ�ρ�ι λ�ιπAν iς 'ντιπρ?σωπ�ι τ�� δVµ�υ - 'π�λλας vταν κατR 
�σιν 'π?λυτ�ι
\ρG�ντες, γι’ αaτA Oµως εFGαν @τVσια θητε*α. M�σα στUς mρµ�δι?τητ�ς τ�υς vταν [ ^λεγ-
G�ς τ_ν |θ_ν καU τ_ν �Tκ�ν�µικ_ν, �u 'στικ>ς δ*κες καU N @κτ�λεση τ_ν 'π�φ�σεων.

Ou γ�ρ�ντες τJς γερ�υσ*ας, Tσ?
ι�ι µετR τ&ν 'νακVρυ�V τ�υς, θεωρ��νταν �u θεµατ�-
φ�λακες τ_ν ν?µων καU [σ*ων, δ*καQαν δ> τ�Iς φ?ν�υς.

Ou π�λMτες vσαν <ς +ε& στρατι_τες, δ>ν 'σG�λ��ντ� δ> µ> @ργασ*ες, αaτ>ς τUς 'ν�θεταν
στ�Iς περ*�ικ�υς καU τ�Iς ε�λωτες, @νδιαιτ_ντ� (= Q��σαν) σ> κ�ιν?
ια (συσσ�τια/φιλ�-
τια). =Eτσι N 'λληλ�κ�λυψη καU [ συνεG&ς ̂ λεγG�ς τ_ν @��υσι_ν δηµι�υργ��σε eνα πλ�γ-
µα συνεκτικ?, π�I µ> τ�Iς \τεγκτ�υς ν?µ�υς τ�� Λυκ��ργ�υ @γγυhτ� τ& δι�ρκεια καU τA
'ναλλ�*ωτ� τ�� π�λιτε�µατ�ς.

(«π�λιτε*α»). �H !AθVνα, «0EλλFς 0Eλλ7δ�ς», eδρα τJς
τ�Gνης, @πιστVµης καU φιλ�σ�φ*ας, @κφραστ&ς τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��, παραµ�νει τA
Xπ?δειγµα τJς 'ρGα*ας π�λεως. TA π�λ*τευµ� της, N π�λιτε�α, '�επ�ραστ�, 'νεπαν�λη-
πτ� καU κακ�π�ιηµ�ν� iς ψευδεπ*γραφη «δηµ�κρατ*α» – κ�ιν�
�υλευτισµ?ς, παραµ�νει
εaρ�ως \γνωστ� γιR εaν�Vτ�υς λ?γ�υς. =Oντως, jν δ>ν XπJρGαν τR «Π�λιτικR» καU N
«=Aθηνα�ων π�λιτε�α» τ�� !A., λ*γα πρ�γµατα θR γνωρ*Qαµε.

TA π�λ*τευµα στηρ*Gθηκε στ& ν�µ�θεσ*α τ�� ∆ρ�κ�ντ�ς καU συµπληρ9θηκε µ> τ�Iς
ν?µ�υς τ�� Σ?λων�ς· εFναι δ> «µεM�ις π�λιτει_ν»188, δηλ. κατR τAν !A. eνα \ριστ� π�λ*τευµα.
!Aναµιγν��νται σ> mρµ�νικ& 'ναλ�γ*α N +Bι�κρατ�α καU N δηµ�κρατ�α.

�H !Aθηναϊκ& κ�ινων*α τ&ν @π�G& τ�� Kλεισθ�νη (6�ς αT.) 'π�τελεMτ� 'πA τ�Iς «γνω-
ρ�µ�υς» καU τAν «δ)µ�ν». Ou γν*ριµ�ι, �u [µ�λ�γ�υµ�νως \�ι�ι, κ�ιν_ς 'π�δεκτ�U
^γκριτ�ι, διακρ*ν�ντ� γιR «πλ��τ�ν,400 εDγ@νειαν, +ρετAν, παιδε�αν». �O δ)µ�ς 'π�-
τελεMτ� 'πA «εXδη» �τ�ι γεωργ�Iς (πρωτ�γεν&ς παραγωγV), τεGνMτες (δευτερ�γεν&ς)
καU τ�Iς «περ& τ, +γ�ραS�ν» (= ^µπ�ρ�ι) «κα& τ9ν θ7λατταν» (τριτ�γεν&ς). KαU «δη-
µ�κρατ�α <στ& πρ*τη» (= N σωστ&), «[ µ7λιστα (= κυρι9τατα) κατF τ, Xσ�ν» (δηλ. N
Tσ?τητα) καU «H ν�µ�ς τα;της... +π�ρ�υς κα& εDπ�ρ�υς Hµ���υς +µφ�τ@ρ�υς»! TA Tδα-
νικA τJς !AθVνας.

Π�ντως vταν π�λI εaα*σθητ� καU εoτε λ?γ�ω συνθηκ_ν (π?λεµ�ι, διαµ�Gες τ��εων) εoτε
Oταν [ δJµ�ς παρεσ�ρετ� 'πA τ�Iς δηµαγωγ�;ς, τA π�λ*τευµα κατ�ρρεε σ> lGλ�κρατ*α
y \λλαQε. !Aπ�τ�λεσµα; 11 µετα
�λ>ς 'πA τ&ν �δρυση τ_ν !Aθην_ν µ�Gρι τ&ν @π�G& τ��
∆310.

TA κυρ*αρG� σ_µα, Oπως καU στ& Σπ�ρτη, vταν N =Eκκλησ:α τ�� δVµ�υ, δηλ. τA σ�ν�-
λ� τ_ν ν�µ*µως @γγεγραµµ�νων στA Mητρ�_�ν π�λιτ_ν. !Aπ�στ�λ& εFGε τ&ν ̂ γκριση (= <πι-
8ειρ�τ�νεSν) τ_ν 'ρG?ντων καU στρατηγ_ν iς καU τAν ̂ λεγG? τ�υς, νR 'π�φασ*QSη γιR π?-
λεµ� / εTρVνη καU vταν N δε�αµεν& Oλων τ_ν λ�ιπ_ν 'ρG_ν τJς π?λεως (διR κλVρ�υ). �H
καθ�λικ& συµµετ�G& τ_ν π�λιτ_ν στηριQ?ταν στA Oτι [ θεσµAς τ�� κλVρ�υ vταν γιR @τV-
σιες 'ρG>ς καU }πα� διR 
*�υ. Ou π�λMτες Gωρ*στηκαν σ> 10 φυλ5ς µ> 3 δAµ�υς ]κ�στη, 'πA
παρ�λια, µεσ?γεια καU \στυ3. K�θε φυλ& µετR 'πA κλVρωση τ_ν 
�υλ�µ�νων Xπ�ψηφ*ων
δι9ριQε 50 
�υλευτ>ς γιR eνα ^τ�ς.

�H B-υλ  αaτ& τ_ν 500 vταν @πιφ�ρτισµ�νη µ> τUς 'ρGαιρεσ*ες Oλων τ_ν 'ρG_ν, �u δ>
50 
�υλευτ>ς κ�θε φυλJς κατ?πιν κληρ9σεως 'νελ�µ
αναν τ&ν Πρυτανε:α γιR τA 1/10 τ��

A£HNA H ¢HMOKPATIKHA£HNA H ¢HMOKPATIKH



^τ�υς �τ�ι 36 y 35 Nµ. (4 � 36 + 6 �
35 = 354 Nµ. = 1 ^τ�ς Nλιακ?).

M> κλVρωση γιR µ*α Nµ�ρα
'ρGηγAς τJς πρυτανε*ας γ*νεται [
<πιστ7της µ> τ�Iς τρεMς 
�ηθ��ς
τ�υ. [�H πρυτανε*α µ> τAν @πιστ�τη
vταν τA @κτελεστικA σ_µα τJς π�λι-
τε*ας, κ�τι σRν κυ
�ρνηση/πρωθυ-
π�υργ?ς] (ΣP. 3).

�O τρ*τ�ς 
ασικAς θεσµAς vταν [
τ_ν OEνν?α RρPBντων καU τ�� γραµ-
µατ�α των. Πρ�τειν?µεν�ι 'πA eκα-

στ� δJµ� @ψηφ*Q�ντ� (8ειρ�τ�ν�α) 'πA τ&ν @κκλησ*α τ�� δVµ�υ. !AπA αaτ�Iς [ <π*νυ-
µ�ς µ> δ�� παρ�δρ�υς vταν [ @τVσι�ς 'ντιπρ?σωπ�ς τJς π?λεως, @πιµελεMτ� τ_ν π�µπ_ν,
G�ρηγι_ν καU π�λιτικ_ν δικ_ν. �O MασιλεZς (+2 π�ρεδρ�ι) vταν Xπε�θυν�ς τ_ν θυσι_ν,
µυστηρ*ων καU θρησκευτικ_ν δικ_ν. �O δ> π-λ?µαρP-ς (+ 2 π�ρ.) εFGε τ&ν εaθ�νη τJς φ�-
λα�ης τJς π?λεως (+ττικ7ρ8ης! σVµερα), τ_ν µετ�*κων, τ�� λιµ�ν�ς κ.λπ. Ou 6 Xπ?λ�ιπ�ι
�ν�µ�Q�ντ� θεσµ-θ?ται.

Ou 10 στρατηγ-:, 'ρGικR eνας 'πA κ�θε φυλV, 'ργ?τερα 'νε�αρτVτως φυλJς, @ψηφ*-
Q�ντ� 'πA τ&ν @κκλησ*α µ> 
�ση τA vθ�ς, τ&ν 'ρετV, τR πνευµατικR καU ψυGικ� τ�υς πρ�-
σ?ντα. �O καθ�νας τ�υς εFGε δικα*ωµα @πανεκλ�γJς καU �εGωριστ>ς δικαι�δ�σ*ες. �H 'ρGη-
γ*α τ�� στρατ�� iλ�κληρ9νετ� µ> τ�Iς 10 ταVι<ρP-υς, 2 Yππ<ρP-υς καU 10 φυλ<ρP-υς.
KαU N θητε*α τ_ν 9 'ρG?ντων καU 10 στρατηγ_ν vταν @τVσια.

Ou 'ρG>ς συµπληρ9ν�νταν µ> δεκ�δες '�ι9µατα σ> [µ�δες τ_ν 10, Oπως @πισκευαστ�ς,
[δ�π�ι�*, 'στυν?µ�ι, 'γ�ραν?µ�ι, σιτ�φ�λακες, @πιµελητ�ς καU 11 δεσµ�φ�λακες. Ou δ>
�Tκ�ν�µικ>ς 'ρG>ς µ> τ�Iς ταµ*ες, πωλητ�ς, 'π�δ�κτες, λ�γιστ�ς, εaθ�ν�υς κ.\. �H εaθ�-
νη Oλων τ_ν 'ρG_ν @λεγG?ταν 'πA τ&ν @κκλησ*α καU τR mρµ?δια δικαστVρια.

T�λ�ς τ&ν δικαστικ ν 'ρG& @π�νδρωναν διR κλVρ�υ �u \νω τ_ν 30 @τ_ν π�λMτες σ>
'ρκετR δικαστVρια διαφ?ρων mρµ�δι�τVτων (7Aρει-ς Π<γ-ς, OHλια:α, Παλλ<δι-ν κ.\. µ>
40, 200, 400 y καU 1.000 δικαστ�ς).

!ERν τA πλ�γµα @��υσι_ν στ& Σπ�ρτη vταν TσGυρ?, τA 'ντ*στ�ιG� 'θηναϊκA vταν πυ-
κν?τατ� λ?γ�ω τJς σGεδAν συν�λικJς συµµετ�GJς τ_ν π�λιτ_ν στUς 'ρG�ς. =Eτσι �u

�υλ(ευ)?µεν�ι π�λMτες 'νελ�µ
αναν µ*α τ�aλ�Gιστ�ν 'ρG& κατR τ& δι�ρκεια τ�� 
*-
�υ τ�υς. B�
αια @Gωρ*Q�ντ� σ> τ��εις 'ναλ?γως τ_ν �Tκ�ν�µικ_ν τ�υς Xπ�Gρε9σε-
ων (πεντακ�σι�µ@διµν�ι, CππεSς, YευγSται, θ)τες), τR Xψηλ?τερα δ> '�ι9µατα @δ*δ�-
ντ� στ�Iς πλ�υσι9τερ�υς.

TA uAστυ τ�� 5�υ αT. (ΣP. 4) εFGε iς κ�ντρ� τ&ν +γ�ρFν
('ρGικR τ&ν !Aκρ?π�λη), δηλ. µ*α \δεια πλατεMα 250 � 250 µ. ΣτA κ�ντρ� της N !OρGVστρα,
Oπ�υ, πρ�τ�� καθιερωθSJ N Πν;B iς Tδια*τερ�ς G_ρ�ς, συναθρ�*Qετ� σ> @κκλησ*α [ δJµ�ς.
!AπA τ&ν @π*σηµη εoσ�δ� τJς π?λεως, τA ∆�πυλ�ν, �εκινrh N [δAς τ_ν Παναθηνα*ων, π�I
συνεG*Qεται iς φαρδειR λεωφ?ρ�ς καU διασG*Qει λ��R BA τ&ν !Aγ�ρ�. Γ�ρω 'πA τ&ν πλα-
τε*α (ΣP. 5) εXρ*σκ�νται τR µεγαλ�πρεπJ κτVρια τ_ν 'ρG_ν τJς π?λεως. Ou στ�5ς (Π�ι-
κ*λη, �Eρµ_ν, N?τι�ς, 'ργ?τερα N M�ση καU N Στ�R τ�� !Aττ�λ�υ). Ou :ωµ�& (12 θε_ν,
!Aθηνhς κ.\.), �u να�& (Oaραν*�υ, !Aφρ�δ*της, !Hφα*στ�υ), τR .Oσια (@π9νυµ�ι �ρωες).

H ¶O§I™ TøN A£HNøN.H ¶O§I™ TøN A£HNøN.
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ΣP. 4. M-ρφ  τ5ς πBλεως κατC τ-Zς κλασικ-Zς PρBν-υς.

ΣP. 5. OH =Aγ-ρC τQν =AθηνQν.



!Eπ*σης τA B�υλευτAρι�ν (ν�� καU παλαι?), N πρυτανικ& Θ�λ�ς, τA ΣτρατηγεS�ν. Στ&ν
\κρη �u κρJνες, τA Mητρ_�, τA !Aργυρ�κ�πεM�, τA !Aγ�ραν�µεM�, τR δικαστVρια (�Hλι-
α*α κ.\.). !Aργ?τερα, στ& Pωµαϊκ& @π�GV, N τερ�στια \δεια πλατεMα θR γεµ*σSη µ> lγκ9-
δη κτVρια (!ΩδεM�ν !Aγρ*ππα, Παλα*στρα, δ*πλα N Bι
λι�θVκη !Aδριαν��, N Pωµαϊκ&
'γ�ρ�), π�I θR 'λλ�ι9σ�υν τA πνε�µα τJς !Aγ�ρhς - διαλ?γ�υ.

�H !Aκρ?π�λη 'πA κ�ντρ� @��υσ*ας (
ασιλεMς µυκηναϊκJς @π�GJς, K?δρ�ς) µετατρ�πεται
@νωρUς σ> θρησκευτικA κ�ντρ� (να�*, uερ�, θησαυρAς π?λεως, 'ναθVµατα, τρ?παια). Στ�Iς
πρ?π�δ�ς της τA Θ@ατρ�ν ∆ι�ν�σ�υ καU τA !ΩδεM�ν �Hρ9δ�υ iς καU τA =AσκληπιεS�ν.

TA τεMG�ς [ρι�θετεM καU πρ�στατε�ει τA =Aστυ, π�I ]ν9νεται µ> τA MακρF Θεµιστ?κλεια
τε*Gη µ> τA @π*νει� τ�� Πειραιh σRν µ*α «δ*π�λη» π?λη. �H δηµ?σια π?λη [λ�κληρ9νεται
µ> τAν Kεραµεικ?, τA ∆ηµ?σι� ΣJµα (γιR τA σ�
ας τ_ν νεκρ_ν), µ> τR 'θλητικR κ�ντρα (πα-
λαMστρες, γυµν�σια, στ�δι�ν) καU τUς σG�λ>ς (!Aκαδηµ*α, Λ�κει�...) καU \λση. Γ�ρω δ> 'πA
τ�Iς 'ν9µαλ�υς στεν�Iς δρ�µ*σκ�υς κτ*Q�νται �u �Tκ*ες τ_ν π�λιτ_ν (δ)µ�ι).

Bλ�π�ντας κανεUς τR @λ�Gιστα θεµ�λια τ�� κ�ντρ�υ τ_ν Λακ9νων δ�-
σκ�λα φαντ�Qεται σVµερα Oτι [ ^ρηµ�ς αaτAς τ?π�ς vταν κ�π�τε N «εoανδρ�ς» Σπ�ρτη,
N 'τε*Gιστη. =Eκαναν καλ& δ�υλειR [ !Aλ�ριG�ς καU �u λ�ιπ�U Gριστιαν�U κατεδαφιστ�ς.

TA κ�ντρ� τJς π?λης εFGε δ�� π?λ�υς, τ&ν 'κρ?π�λη καU τ&ν 'γ�ρ�. Στ&ν !Aκρ?π�λη
XπJρGαν τR uερR τJς π?λεως µ> κ�ρι� τA ναA τJς !Aθηνhς Xαλκι�*κ�υ καU πιθαν_ς τA µ�-
γαρ� τ_ν 
ασιλ�ων. Στ&ν 'γ�ρR @δ�σπ�Qε τA τερ�στι� «θ�ατρ�ν» – G_ρ�ς 'π�λλας � 110
µ. διαµ. καU N µεγ�λη στ�R µVκ�υς 160 µ. TR Xπ?λ�ιπα κτVρια τR Xπ�θ�τ�υµε µ?ν� 'πA
τAν Παυσαν*α («ΛακωνικF») (ΣP. 6+7). �H κυρι9τερη 'πA τUς 7 πλατεMες vταν τJς N�ας
!Aγ�ρhς, Oπ�υ καU τA δι�ικητικA κ�ντρ� τJς 'ριστ�κρατ*ας µ> τR κτVρια τJς =Eφ�ρ�ας,
Γερ�υσ�ας, =Aρ8ε��υ καU N�µ�φυλακ��υ. !Eπ*σης τA uερ? τJς ΓJς (Γf), �u να�U ∆ιAς,
!Aθηνhς κ.\. iς καU τR .Oσια (\γαλµα ∆Vµ�υ, 32 Nρ9ων) καU �u 22 λ@σ8αι.

�H π?λη @κτε*νετ� σ> µεγ�λη ^κταση (περ*µετρ�ς 48 σταδ*ων = 10 Gλµ.!), καU τUς π�ντε
κEµες (Πιτ�νη, Λ*µνες, Mεσσ?α, Kυν?σ�υρα καU ∆�µη) τUς δι�σGιQαν 4 φαρδεMς δρ?µ�ι,
π�I �εκιν��σαν 'πA τ&ν !Aγ�ρ�.

�O Homo Sapiens σ> κ�θε φ�ση π�λι-
τισµ�� τ�υ @κφρ�Qει τAν τρ?π� QωJς τ�υ µ> 'ντ*στ�ιG� τρ?π� �oκησης. {Oπ�τε π.G. 
ρι-
σκ?ταν στ& θηρευτικ& φ�ση (Oπως π.G. �u Λ�πωνες), 'κ�λ�υθ9ντας τR κ�π�δια 'γρ*ων
θηραµ�των, @γκαθ*στατ� σ> καταυλισµ�Iς (ΣP. 8) µ> µπηGτ>ς - πλεκτ>ς καλ�
ες @γκατα-
λειπ?µενες (α) y στητ>ς - δερµ�τινες µεταφερ?µενες (M). �H Nµ�ρωση τ_ν Q�9ων δηµι�υρ-
γεM συνθJκες Nµιµ?νιµης @γκατ�στασης (µαντρU/GειµαδιA) (ΣP. 8) µ> GρVση ��λων γιR
τεMG�ς καU τ�*G�υς λ*θιν�υς µ> πρ?Gειρη ��λινη στ�γη. (�H �oκηση σπηλα*ων vταν εaκαι-
ριακV, 'ργ?τερα Gρησιµ�π�ιVθηκαν iς uερ�.) �H γεωργ�-
κτην�τρ�φικ& φ�ση συγκεντρ9νει τ�Iς κατ�*κ�υς σ> µ?-
νιµη @γκατ�σταση σ> περιτειGισµ�ν�υς lGυρ�Iς λ?φ�υς,
τA δ> π�λ*τευµα γ*νεται πατριαρGικA (φ�λαρG�ς) (ΣP. 9).

{Oταν 
ρεθSJ σ> µητριαρGικ& φ�ση (
ι�τεGνικV), @κφρ�-
Qεται µ> τA πυκν�κατ�ωκηµ�ν� «'ν�κτ�ρ�» – π?λη, π.G.
Mινωϊκ& @π�GV. Σ> περι?δ�υς παρακµJς πρA τ&ς κατ�ρ-
ρευσης τ�� π�λιτισµ�� («Mα�ρα Xρ?νια») @παν�ρGεται N
µ�ναρG*α (
ασιλε*α) καU N π?λις περι�ρ*Qεται στ&ν lGυρ&
'κρ?π�λη µ> κ�ντρ� τA µ�γαρ� (ΣP. 10).

H ¶O§I™ - EKºPA™H TH™ ¶O§ITEIA™.H ¶O§I™ - EKºPA™H TH™ ¶O§ITEIA™.

H ™¶APTH.H ™¶APTH.
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ΣP. 8.
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ΣP. 6. OH πBλις τ5ς Σπ<ρτης.

ΣP. 7. T2 κ?ντρ- τ5ς Περγ<µ-υ  (RκρBπ-λη).
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M> τ&ν 'ναγ�ννηση τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� τA Rριστ-κρατικ2
π�λ*τευµα (π.G. Σπ�ρτη) @κφρ�Qεται µ> τ&ν π?λη mπλωµ�νη σ> µε-
γ�λη ^κταση, τR δ> δηµ?σια κτVρια, συγκεντρωµ�να πλησ*�ν τJς
'κρ�π?λεως, @κφρ�Q�υν τAν ^λεγG� τ_ν 'ρG_ν καU τ&ν Wκρ- τ_ν
@ντ�λ_ν. (ΣP. 11α).
!Aντ*θετα N δηµ-κρατικ π�λιτε*α (!AθVνα) Xλ�π�εMται µ> συ-
µπ�κνωση καU τε*Gιση τJς π?λης iς καU τ&ν Rπ-υσ:α κ?ντρ-υ µ>
κεν& τ&ν πλατε*α τJς !Aγ�ρhς. =Eτσι �u π�λMτες ^ρG�νται 'πA τ&ν
περιφ�ρεια (nπαιθρ�, συν�ικ*ες) πρAς τA κ�ντρ�, γιR νR 'π�φασ*-
σ�υν (ψηφ*σµατα).

M�Gρι τAν 5� αT. �u π?λεις πρ�ε-
κτε*ν�νται y �Tκ�δ�µ��νται @� 'ρGJς ('π�ικ*ες) µ> τA 'καν?νιστ� π�λε�δ�µικA σ�στη-
µα, «dς ε\8�ν κατF τ,ν +ρ8αS�ν 8ρ�ν�ν» (ΣP. 4), µ> [δ�Iς π�I διασταυρ9ν�νταν σ> πλα-
τεMες 'νR 3 y 5 καU «�Tκ�δ�µικR τετρ�γωνα» µ& lρθ�γ9νια (τρ*γωνα, ρ?µ
�ι, τραπ�Qια).
�H πυκν& δ?µηση δηµι�υργ��σε πρ�
λVµατα XγιεινJς, Nλιασµ�� 'λλR καU κυκλ�φ�ρ*ας.

�O µεγαλ�φυ&ς 'ρGιτ�κνων - π�λε�δ?µ�ς �Iππ?δαµ�ς τAν 5� αT. πρ�τε*νει τ&ν '�επ�-
ραστη µ�Gρι σVµερα Tδ�α, δηλ. τJς G�ρα�ης [ριQ�ντ*ων καU καθ�των [δ_ν δηµι�υργ�υσ_ν
�Tκ�δ�µικR lρθ�γ9νια (ΣP. 16). Pυµ�τ�µεM @κ ν��υ 
�σει τJς «Π�λιτε�ας» τ�υ5 τAν Πει-
ραιh (τSJ πρ�τρ�πSJ τ�� µεγαλ?πνευστ�υ ΠερικλJ) «συνεστ7ναι π�λιν µυρ�ανδρ�ν»653 (=
10.000 κατ�*κων) Oπως καU τ& P?δ� καU τ�Iς Θ�υρ*�υς. !Aργ?τερα µ> τA �Iππ�δ�µει� σ�-
στηµα κατασκευ�σθηκαν δεκ�δες π?λεις, @� �ν �u πλ��ν γνωστ>ς N =Oλυνθ�ς (ΣP. 15+16),
N M*λητ�ς (ΣP. 12), N ΠριVνη (ΣP. 13), N Mεγαλ?π�λις κ.\., Oλες σωστR δ�µηµ�νες σ> Wπ:-
πεδα @δ�φη πλ&ν τJς ΠριVνης. ΣτR κεκλιµ�να @δ�φη, 'ντU �u δρ?µ�ι νR 'κ�λ�υθVσ�υν
τUς Xψ�µετρικ>ς καµπ�λες, @Gρησιµ�π�ιVθη λανθασµ�να τA �Iππ�δ�µει� σ�στηµα, µ> 'π�-
τ�λεσµα �u δρ?µ�ι νR ^G�υν κλ*ση 'πA 25% eως 50%! (σκ�λες). [TA Manhattan τJς N.
�Y?ρκης, γιR νR κτισθSJ µ> τA �Iππ�δ�µει� σ�στηµα iς N παγκ?σµια πρωτε��υσα, Tσ�πε-
δ9θηκε!].

TR ]λληνιστικR 
ασ*λεια «παρ�γ�υν» ν�ες π?λεις 
�-H ¶O§I™ MEXPI ™HMEPA.H ¶O§I™ MEXPI ™HMEPA.

TO I¶¶O¢AMEIO ™Y™THMA.TO I¶¶O¢AMEIO ™Y™THMA.

ΣP. 9. ∆ιµ>νι (5η-7η Pιλ. π.X.).
ΣP. 10. =AκρBπ-λις ΠSλ-υ.

ΣP. 11.

α. 5Eντ�λ�ς

�. Ψηφ<σµατα
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ΣP. 15. OH 7Oλυνθ-ς.

ΣP. 16. Λεπτ-µ?ρεια -gκισµ-D =OλSνθ-υ.

ΣP. 12. OH M:λητ-ς.

I¶¶O¢AMEIE™ ¶O§EI™I¶¶O¢AMEIE™ ¶O§EI™

ΣP. 13. Πρι>νη =Iων:ας.

ΣP. 14. T2 κ?ντρ- τ5ς Πρι>νης.



σει τJς �Iππ�δ�µειας Tδ�ας µ> @κπληκτικR συγκρ�τVµατα κ@-
ντρ�υ: Περγ�µ�υ (ΣP. 17), ΠριVνης (ΣP. 14), κ.\., 'λλR µ> κα-
τ��κ�υς πλ��ν, qGι π�λ�τας. �H ρωµαϊκ& αaτ�κρατ�ρ*α συσσω-
ρε�ει στUς π?λεις πλ��τ�, TσGI καU 'νθρ9π�υς. KαU ^ρG�νται τR
«Mα�ρα Xρ?νια» (�ανR) (350 µ.X. - 1000 µ.X.) καU �u π�λεις 'π�-
δι�ργαν9ν�νται  σ> κEµες, π�I mπλ_ς @πι
ι9ν�υν. ΣτA Mεσα*-
ωνα εFναι περισσ?τερ� lGυρR παρR �Tκισµ�*, συνωστ*Q�νται δ>
�u κ�τ�ικ�ι γ�ρω 'πA τA κ�ντρ�, συνVθως τAν καθεδρικA να?.

�H !Aναγ�ννηση }πλωσε τUς π?λεις σ> παραλ*ες, π�τ�µια y πε-
δι�δες δ*ν�ντας Qωτικ?τητα καU Gαρ�· Oσ� γιR τ& 
ι�µηGανικ&
@παν�σταση, κατασκε�ασε µεγαπ�λεις µ> φ�
ερ>ς συγκεντρ9-
σεις πληθυσµ�� 5 � 30 ]κατ�µµυρ*ων.

Στ&ν @π�GV µας �δη διαφα*νεται π�� [δε�ει N κ�ινων*α. �O @��υ-
σιασµAς µ> Tδε�λ�γ*α τ�υ τ&ν παγκ�σµι�π��ηση πρ�GωρεM στ&ν Xλ�π�*ηση τ�� µ�ρφ9-
µατ�ς «'στικ�π�*ηση» (urbanization model), δηλ. τJς ]ν�π�ιVσεως τ_ν «µεγαπ?λεων»
µ�σ�ω @λεγG�µ�ν�υ δικτ��υ α. πληρ�φ�ρι_ν (Internet) καU 
. µεταφ�ρhς «'γαθ_ν» µ�Gρι
τ&ν πλVρη π�λιτισµικ& «[µ�γεν�π�*ηση». EFναι N Xλ�π�*ηση τ�� Tδε�λ�γVµατ�ς «ν�α κ�ι-
ν�
�υλευτικ& δηµ�κρατ*α», π�I δηµι�υργVθηκε 'πA µελετητ>ς τ�� !Aριστ�τ�λη (!) µ>
τ& σ�µπη�η τ_ν τρι_ν @σφαλµ�νων τ�υ π�λιτευµ�των (δηµ�κρατ*α, lλιγαρG*α, µ�ναρG*α).
=Oντως [ «δJµ�ς» σRν µhQα Tσ�τ*µως ψηφ*Qει παρ?µ�ια κ?µµατα iς 'ντιπρ�σ9π�υς τ�υ,
@ν�_ �u «lλιγαρG*ες» τ�� πλ��τ�υ καU τJς @��υσ*ας διαπλ�κ�νται. �O δ> µ�ν�ρGης - «πλα-
νητ�ρGης» (µ?ν�ν ]λληνικAς [ Oρ�ς, 'µετ�φραστ�ς!) διατ�σσει @ρVµην τJς 'νθρωπ?τη-
τας 'λλR καU τ�� πλανVτη.

Πηγ& @µπνε�σεως, \θελ� τ�υ πιστε�ω, [ παγκ�σµ*�υ
φVµης π�λε�δ?µ�ς K. ∆��ι�δης µ> τ&ν πρ?τασV τ�υ6 'πA
τA ’66 γιR τ&ν µ*α O?κ�υµεν�;π�λη (ΣP. 18). �O 'δικ�Gα-
µ�ν�ς Π. Zεν�τ�ς, δια
λ�π�ντας τAν κ*νδυν� καταστρ�φJς
τ�� @δ�φ�υς, @πρ?τεινε τ?τε eνα τρισδι�στατ� πλ�γµα
\νω τ�� @δ�φ�υς µ> τUς �Tκ*ες - @ργαστVρια τηλεσυνδε-
δεµ�νες!

{Oπως εFπε [ �Iππ?δαµ�ς, π?λις
GωρUς π�λιτικ& - π�λ*τευµα δ>ν Xφ*σταται. �Aν πρ�πει νR
'λλ��Sη [ ���ς τ_ν γεγ�ν?των, τ?τε jς σκεφθ��µε eνα
Rντι-WV-υσιαστικ2 π�λ*τευµα, π�ικ*λ� 'ν�λ�γα µ> τ& δι�-
θεση κ�θε λα��, 'λλR µ> 
�ση τUς ]λληνικ>ς 'ρG>ς / '�*ες / 'ρετ�ς, π�I µ> µ�τρ� τA σ�
ας
καU τ& λιτ?τητα θR φ�ρSη τ&ν αaτ�ρκεια - αaτ�ν�µ*α, @ν τ�λει τ&ν Wλευθερ:α.

BασικR στ�ιGεMα θR εFναι α. N @λ�Gιστη µετακ*νηση τ_ν π�λιτ_ν, 
. N eνωσV τ�υς µ>
πλ�γµα (grid) 'νταλλαγJς (Tσ�τ*µως) γν9σεων, γ. N κ*νηση 'γαθ_ν µ> σωλJνες. �O πλα-
νVτης ̂ τσι θR µε*νSη σGεδAν 'ν�παφ�ς. TA π�λ*τευµα τ��τ� µπ�ρεM νR @κφρασθSJ µ> eνα µ?ρ-
φωµα τ�π�υ fractal (κλασµατ�µ�ρφV)7, δηλ. @παναλαµ
αν?µεν� στ�ιGεM� @π’ \πειρ�ν σ>
µεγαλ�τερη κλ*µακα· πρ�τε*ν�υµε τA �B7γων� (ΣP. 19). =Eτσι 'νR e�ι δηµι�υργ��ν \λλ�
]��γων� 2ας τ��εως (κηρ�θρα), αaτR 'νR e�ι (6�6) \λλ� 3ης τ��εως κ.�.κ. eως τ&ν 6η τ�-
�η, τ&ν πBλη � 24.000 π�λιτ_ν, 7.777 στ�ιGε*ων καU @µ
αδ�� 2.650 στρεµµ. = 266 @κταρ*ων
(ΣP. 20), πυκν?τητας 90 κατ./@κτ.

MIA ¶POTA™H.MIA ¶POTA™H.

TO ME§§ON.TO ME§§ON.
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ΣP. 17. Mεσαιωνικ 
πBλη.

ΣP. 18. OH Ogκ-υµεν-Sπ-λη.



K�θε στ�ιGεM� (Π:ν. 1) εFναι µ*α αaτ�φερ?µενη πρ�κατασκευασµ�νη �Tκ*α - lµπρ�λλα
γιR στ�γη/@ργασ*α 5 'τ?µων (�Tκ�γ�νεια). Σ> κ�θε τ��η (συντρ�φι�, γειτ�νι�, συν�ικ*α,
µικρ& π?λη) ^G�υµε eνα
στεγασµ�ν� G_ρ� γιR
συγκεντρ9σεις καU π<-
ντα bνα κενB, τA κ�-
ντρ� - «'γ�ρ�». Bε-

α*ως κ�θε στ�ιGεM�
εFναι α�ταρκες 'πA @-
ν�ργεια (Nλιακ& κ.\.),
νερA (Xγρασ*α, 
ρ�G&) καU @πικ�ινων*α.

Ou {Eλληνες διαν�ητ>ς µ> πρ_τ� τAν !Aριστ�τ�λη µhς 'ν�λυσαν κ�θε δυ-
νατA π�λ*τευµα καU πρ?τειναν εaθαρσ_ς τ&ν κατR τ& γν9µη τ�υς «+ρ�στην π�λιτε�αν».
MελετVσαµε, π_ς Xλ�π�*ησαν δ�� @�α*ρετα καU @πιτυGJ π�λιτε�µατα. B�σει τ_ν διδαγ-
µ�των τ�υς, jν θεωρVσ�υµε Oτι πρ�πει νR 'λλ��Sη N κυρ*αρGη Tδε�λ�γ*α, jς 
ρ��µε µ*α
διαφ�ρετικ& 'λλR σ�µφωνα µ> τ&ν πρ�τρ�π& τ�� π�ιητJ, «νF σταµατAσ�υµε <π& τ@λ�υς
τF π7ντα, µ@8ρι νF τF σκεφθ��µε Qλ�ι, Qλα +π, τ9ν +ρ8A». KαU τ?τε N «N�α !Aναγ�ννη-
ση» θR @κφρασθSJ µ> ν�ες π?λεις, µ> σ�
ας πρAς τ& ΓαMα.

BιMλι-γραφ:α
1. !Aριστ�τ�λης, «Π�λιτικ�», 
ι
λ*α I - VIII, @κδ. ZαGαρ?π�υλ�ς.
2. Le Conbusier, «Le lyrisme et l’ urbanisme», 1939.
3. �εν�φ_ν, «Λακεδαιµ�ν*ων Π�λιτε*α».
4. Πλ��ταρG�ς, «!Aπ�φθ�γµατα Λακωνικ�» = !Aνα�ανδρ*δης.
5. ∆. Mαργ�της, «�Iππ?δαµ�ς», «∆», τ. 230.
6. «Πρακτικ�» B΄ Πανελλην*�υ Συνεδρ*�υ !AρGιτεκτ?νων, 1966.
7. K. Kαρµιρ�ντQ�ς, «TA Big - Bang καU τR Fractals», «∆», τ. 230.

Kων. Kαρµιρ<ντ[-ς
!AρGιτ�κτων E.M.Π.
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ΣP. 19. T2 cV<γων- στ-ιPε,- = 1 -gκ:α.

ΣP. 20. Mικρ  πBλις 5ης τ<Vεως.

T�!ις 0 1 2 3 4 5 6

GAτ�µα 1 6 30 150 800 4.000 24.000
EJδ�ς �τ�µ� �Jκ�ς συντρ�φι9 γειτ�νι9 συν�ικ%α µικρL π*λις

π*λις
MEµ�αδNν 9 µ2 45 400 3.600 3,2 Qκτ. 29 265 Qκτ.

Π:ν. 1.
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KαL κερατdς, καL δαρµ?ν-ς

Mερικ5ς φ�ρ5ς +π�ρE κι <γ*, πEς :αστkf H Για8:5 τF κεραµ�δια Bε-
κρ@µαστα. ΓιF τ@τ�ια +δικ�α µιλfµε... NF ε\σαι aνας φιλ�ν�µ�ς
=Aλ:αν,ς π�λ�της, συγγν*µη �?κ�ν�µικ,ς µεταν7στης, κα& νF µ9 σ��
<πιτρ@πTη H Uθλι�ς ?δι�κτAτης τ�� µπFρ στF Λ�υτρF MυτιλAνης νF
πιT)ς aνα π�τ, στ, µαγαY� τ�υ... Σ�� +νε:α�νει � δ5ν σ�� +νε:α�νει τ,
α�µα στ, κεφ7λι; Kα& τ�τε τ� κ7νεις dς γνAσι�ς =Aλ:αν�ς, π�R σ@:ε-
σαι τ9 8*ρα κα& τ�Rς π�λSτες τ)ς 8*ρας π�R σ�� δ�ν�υν ψωµ�; 0Aπλf,
dραSα κα& π�λιτισµ@να µαYε;εις µερικ�Rς Hµ�εθνεSς σ�υ κα& µ5 Q,τι
σιδερικ, :αστ��ν Hρµfτε στ, περ& �� H λ�γ�ς κατ7στηµα κι +φ��
κ7νετε τ’ ]λατι�� Qπ�ι�ν :ρ)τε µ@σα, δ�νετε κα& µιFν _ψη :�µ:αρ-
δισµ�� στ, µπ7ρ.

0Ωστ�σ� [ συν@8εια ε\ναι <B�8ως <νδιαφ@ρ�υσα. uE:γαιναν aνας -
aνας Qλ�ι �C πρ��δευτικ�& µαϊνταν��, πρ�εBαρ8�;σης κ7π�ιας εDρω-
:�υλευτ�� κα& Lκαναν δηλ*σεις περ& ρατσισµ��, Bεν�φ�:�ας κα& φα-
σισµ�� στ9ν 0Eλλ7δα. ∆ηλαδA µ�ν�ν K�υyσλινγκς δ5ν εXπανε τ�Rς
κατ��κ�υς τEν Λ�υτρEν MυτιλAνης. Kι <δE +κρι:Eς ?σ8;ει [ λαϊκ9
ρAση «κα& δαρµ@ν�ς κα& κερατfς». Πρ�σωπικF π�λR θF Vθελα νF δE,
πEς θF +ντιδρ��σαν Qλ�ι αDτ�& �C κ�πτ�µεν�ι 6π5ρ τEν δικαιωµ7των
τEν <ν 0Eλλ7δι =Aλ:ανEν, Uν, � µ9 γ@ν�ιτ�, συν@:αινε νF ε\8αν µιF πα-
ρ�µ�ια εD87ριστη <µπειρ�α. Kα& bν [ 8αριτ�:ρυτ�ς αDτ9 εDρω:�υ-
λευτAς µας θF Lκανε τ@τ�ιες φιλαλ:ανικ5ς δηλ*σεις, Uν, λ@γω Uν, τ9ν
+π)γαν µερικ�& θερµ�& �?κ�ν�µικ�& µεταν7στες κα& +φ�� τ9ν :�α-
Yαν, τ9ν λAστευαν κι Qλας. ∆5ν τ, ν�µ�Yω. =Eκτ,ς κι bν τ, γ�υστ7ρι-
Yε. 0Oπ�τε στF :�τσια σηκ*ν�υµε Qλ�ι ψηλF τF 8@ρια.

Mπ�ρεSτε Qµως, παρακαλE, νF µ�� <BηγAσετε τ9 δικαστικ9 +π�-
φαση γιF τ�Rς φερ@λπιδες αDτ�Rς =Aλ:αν�;ς; ∆ι�τι να& µ5ν καταδι-
κ7σθηκαν σ5 π�λ;µηνη φυλ7κιση, πλ9ν Qµως δ5ν θF µε�ν�υν στF κ7-
γκελλα τ)ς φυλακ)ς, π�; ’ναι γιF τ�Rς λε:@ντες, �oτε µιFν cρα. =Aφ��
παρ7λληλα +πεφασ�σθη κα& [ Uµεσ�ς +π@λασ�ς των. Kα& αDθ�ρµA-
τως τ, ∆ηµ�τικ, Συµ:�;λι� Λ�υτρEν συνελθ,ν <κ ν@�υ +κ;ρωσε τ9ν
πρ�γενεστ@ρα τ�υ +π�φαση, δηλ*ν�ντας Qτι «δ@8εται στF Qρι7 τ�υ
τ�Rς =Aλ:αν�;ς».

Σπε;δω νF π�λιτ�γραφηθE =Aλ:αν�ς, γιF «νF γ.... κα& νF δ@ρνω»,
τιµ*µεν�ς +π, τ&ς �λληνικ@ς.

ΓιQργ-ς ΠετρBπ-υλ-ς

O A§§O™ §O°O™



ΘF Vθελα νF ρωτAσω τ,ν πρ�καθAµεν� τ)ς =Eκκλησ�ας, π�R σε�ει τ, λ7:αρ� τ�� ∆ικ@φα-
λ�υ, bν γνωρ�YTη τ9ν Cστ�ρ�α τ�υ (τ�� λ7:αρ�υ). TF συνε8) ψε;δη δ5ν κ7ν�υν τ�π�τε Uλλ�, παρF
νF παρ�υσι7Y�υν τ9ν =Eπαν7σταση τ�� 1821 σFν θρησκευτικA, δι�τι τ, «<θνικA», Qπως L8�υν
δηλ*σει, τ�Rς <ν�8λεS.

=Aκ�µη µ�α <ρ*τηση: T, πλ)θ�ς τEν τριEν �κατ�µµυρ�ων «ψηφ�φ�ρων» τ�υ bν Uκ�υσε
π�τ5 κατF π�� π@φτει [ +ρ8α�α 0Eλλ7ς. .Oταν δε�8νTη τF :λ@µµατ7 τ�υς [ Tηλε�ραση στ&ς
«<κλ�γικ@ς» τ�υς συναθρ��σεις, δ5ν 8ρει7Yεται καµµ�α Uλλη µαρτυρ�α γιF τ, π�ι,ς ε\ναι 6πε;-
θυν�ς γι’ αDτ, τ, 87λι τ)ς <θνικ)ς µας αDτ�γνωσ�ας.

=Aπ’ Q,τι :λ@π�µε µ�νF - YυγF δικ7 τ�υς, Qπ�υ H O?κ�υµενισµ,ς κα& [ Πλανηταρ8�α L8�υν
στAσει παγκ�σµι� κυνAγι συρρ�κνωσης τ)ς Cστ�ρ�ας τ)ς 0Eλληνικ)ς =Aρ8αι�τητας, γιF νF
πρ�ωθAσ�υν σ5 aνα παγκ�σµι� θε�κρατικ, σ;στηµα τ,ν Για8:5 κα& τ9 B�:λ�. =Eφι7λτες +π’
Qλες τ&ς µπ7ντες... .Eλληνες δ5ν θF 6π7ρB�υν σ’ αDτ9 τ9 8*ρα;

Π.Γ.

KατF τ9ν Bεν7γηση στ, +ρ8αι�λ�γικ, µ�υσεS� τ)ς Σαµ�θρk7κης (Kυριακ9 17.6.01) τEν 100
περ�π�υ δηµ�σι�γρ7φων π�R παρακ�λ�;θησαν τ, 9� ΠανελλAνι� Συν@δρι� ∆ηµ�σι�γραφ�ας
6π�στηρ�8τηκε [ ?νδ�ευρωπαϊκ9 πρ�@λευση τEν 0EλλAνων κα& [ σηµιτ�φ�ινικικ9 πρ�@λευση
τ)ς γραφ)ς τ�υς. =Eπ�σης Qτι �C Θρkfκες sταν λα,ς +γν*στ�υ ταυτ�τητας (!), π�R <κπ�λιτ�στηκε

7Eφ-ρ-ς =AρPαι-τ>των M<τσας

Λ<Mαρα καL ψ5φ-ι

«OH fV-δ-ς Rπ2 τC Rδι?V-δ< µας»
T, �:δ�µαδιαS� περι�δικ, τ�� Bελγ��υ «Le Vif/L’ Express», +π’ τF δηµ�φιλ@στερα τ)ς 8*-

ρας, τ,ν παρελθ�ντα =I�;λι� δηµ�σ�ευσε aνα µεγ7λ� +φι@ρωµα στ,ν +ρ8αS� 0Eλληνικ, Π�-
λιτισµ, µ5 τ�τλ�: «0Eλλ7δα: T)ς pφε�λ�υµε τF π7ντα». Σ’ αDτ, τ, ?διαιτ@ρως <πιτυ85ς +φι@-
ρωµα τ�ν�Yεται π|ς Q,τι συνιστf σAµερα τ,ν ∆υτικ, Π�λιτισµ, (λ�γικA, <πιστ)µες, τ@8νες,
+θλητισµ,ς κ.λπ.) ε\ναι +π�κλειστικF γ@ννηµα τ)ς 0Eλλ7δ�ς. Στ, <ν λ�γ�ω δηµ�σ�ευµα γρ7-
φ�νται κα& τF �B)ς: «[ �λληνικ9 σκ@ψη πετkf πρ,ς τ, µ@ρ�ς µας κα& δ5ν L8ει σταµατAσει νF
µfς πλησι7YTη... ε\ναι [ LB�δ�ς +π’ τF +δι@B�δ7 µας».

Πεντακ�σια 8ρ�νια µετF τ9ν =Aναγ@ννηση [ EDρ*πη δε�8νει νF κυ�φ�ρT) κα& π7λι µ�α
δε;τερη +ναγ@ννηση τ�� 0Eλληνικ�� Πνε;µατ�ς, π�R αDτ9 τ9 φ�ρF φα�νεται νF διαθ@τTη
περισσ�τερη dριµ�τητα κα& µεγαλ;τερη πεSρα γιF aναν κα& µ�ν� λ�γ�: 0H σ;γ8ρ�νη σκ@-
ψη +νατρ@8ει στ9ν 0Eλλ7δα, γιF νF :ρT) λ;σεις στF πρ�:λAµατα τ)ς σ;γ8ρ�νης Yω)ς, διε-
B�δ�υς στF µεγ7λα +δι@B�δ7 της. ∆5ν +νατρ@8ει γιF λ�γ�υς Cστ�ρι�διφ�ας, λ�γιωτατισµ��
� ?δε�λ�γικ)ς 8ρAσης τ)ς 0Iστ�ρ�ας. 0H +ν7γκη στρ@φει τ9ν EDρ*πη πρ,ς τ9ν 0Eλλ7δα,
αDτ, τ�Dλ78ιστ�ν δε�8ν�υν Qλες �C πρ�σεγγ�σεις τ�� 0Eλληνικ�� Πνε;µατ�ς τF τελευταSα
8ρ�νια.

KAς πρ�σθ@σ�υµε κα& τ��τ�: ∆υστυ8Eς Qλα δε�8ν�υν π|ς κα& +π, αDτ9 τ9 διαφαιν�µε-
νη δε;τερη +ναγ@ννηση τ)ς EDρ*πης H Nε�ελληνισµ,ς θF ε\ναι H µεγ7λ�ς +π*ν. ∆εµ@ν�ς
8ειρ�π�δαρα στ, �ρµα τ)ς µεσαιωνικ)ς ρωµι�σ;νης, αDτ9 τ9 φ�ρF δ5ν θF L8Tη τF Uλλ�θι
τ�� pθωµανικ�� Yυγ��. 0H πραγµατικ9 α?τ�α τ�� τ@λµατ�ς τ�� Nε�ελληνισµ�� – Qπως H
«∆αυλ,ς» <δE κα& εXκ�σι 8ρ�νια διακηρ;ττει – δ5ν :ρ�σκεται στ,ν LBω +π, µfς κ�σµ�, +λλF
φωλι7Yει, <δE κα& δ;� σ8εδ,ν 8ιλιετ�ες, :αθιF µ@σα µας. E\ναι H <κφυλισµ�ς µας, [ πνευ-
µατικ9 +λλ�τρ�ωση τ)ς ?�υδαι�8ριστινιακ)ς ρωµι�σ;νης.

Π.Λ.K.

AI™IMA KAI A¢HPITA



+π, τ�Rς .Eλληνες τ�� ν�τ�υ κατF τF κλασικF 8ρ�νια, Qταν τ�Rς διδ78τηκε γλEσσα κα& γρα-
φA, <ν�E γιF παρ7δειγµα [ λ@Bη «=AV:ερ-ς» ε\ναι +γν*στ�υ πρ�ελε;σεως (!).

Σ5 σ8ετικ9 παρεµ:ατικ9 Lνσταση, τ)ς Hπ��ας [ <πι8ειρηµατ�λ�γ�α +ντλAθηκε +π, τ&ς Lρευ-
νες κα& τ&ς <κτιµAσεις τEν καθηγητEν X�υρµ�υYι7δη κα& Παντερµαλ), H Bεναγ,ς +π@φυγε νF
+παντAσTη <π& τ)ς �Dσ�ας, ]πλf σ8ετικ�π��ησε τ9ν ?σ8R τEν θ@σε*ν τ�υ. ∆υστυ8Eς H <ν λ�γ�ω
«Bεναγ,ς» δ5ν sταν aνας Hπ�ι�σδAπ�τε τυ8αS�ς· ε\ναι H κ. M7τσας, Lφ�ρ�ς τ)ς IΘ´ =Eφ�ρ�ας
=Aρ8αι�τAτων Θρk7κης.

M5 +φ�ρµ9 τF παραπ7νω H κ. ΓιEργ�ς Σα::�δης, γενικ,ς γραµµατ@ας τ)ς ΠOEΣY, πρ�-
τεινε τ, θ@µα τ�� �π�µεν�υ συνεδρ��υ νF ε\ναι «Π�λιτισµ,ς κα& M.M.E.».

A.X.M.

«Mερικ�& λ@γ�υν Qτι δ5ν µπ�ρεSς νF ε\σαι 0E:ραS�ς κα& νF πιστε;Tης στ,ν =Iησ��. ∆ιαφωνE.
=AλλF πρ&ν <λ@γBετε τ9ν π�στη µ�υ, θF πρ@πει νF γνωρ�Yετε Qτι <κτ,ς +π, 0E:ρα�α ε\µαι κα&
µ�α +π, τ&ς <πιYEσες τ�� 0Oλ�καυτ*µατ�ς». TF παραπ7νω <µπερι@8�νται σ5 κατα8*ριση +µε-
ρικανικ�� περι�δικ��, π�R συν�δε;εται κα& +π, τ9ν LνδειBη γιF δωρεFν +π�στ�λ9 :ιντε�-
ταινιEν στ�Rς <νδιαφερ�µεν�υς 0E:ρα��υς νF γ�ν�υν κατ�πιν τηλεφωνAµατ�ς µ@λη τ�� κινA-
µατ�ς «Jews for Jesus» («=I�υδαS�ι 6π5ρ τ�� =Iησ��»). Φα�νεται π|ς τ, «µ7ρκετινγκ» τEν δ;�
+δελφEν θρησκειEν ε?σ@ρ8εται πλ@�ν στ,ν δρ�µ� τ)ς συµπ�ρευσης, δεδ�µ@νης τ)ς παγκ�-
σµι�π��ησης. TF στεγανF :αθµιαSα καταργ��νται µ@σα στ9ν �:ραϊκ9 θε�κρατικ9 8�7νη κατF
τ, γνωστ, 8αριτ�λ�γηµα: «.Oλ�ι δικ�� µας εXµαστε» � (κατF Πα�λ�ν) «τF π7ντα κα& <ν πfσι
Xριστ�ς».

M.M.

=EπιPε:ρηση «=Eκµετ<λλευση τ5ς 7Aγν-ιας»
MιF πρ*τη <BAγηση τ�� φαιν�µ@ν�υ τEν διαφ�ρων νεκρ�-αρ8αι�-λατρικEν <ντ;πων, π�R

πληµµ;ρισαν τ&ς πρ�θ)κες τEν περιπτ@ρων τ)ς 0Eλλ7δ�ς, σερ:�ρ�ντας «σ��πες» λ�γ�κλ�-
π�ας παρασκευαY�µενες +π, παλαι�τερα δηµ�σιε;µατα τ�� «∆αυλ��» κα& λAµµατα <γκυ-
κλ�παιδειEν dς δ)θεν «Lρευν@ς τ�υς» γιF τ,ν 0Eλληνικ, Π�λιτισµ�, θF sταν, Qτι πρ�κει-
ται ]πλEς γιF δραστηρι�τητες +τ�µων, π�R ν�µ�Y�ντας Qτι τ, «+ντικε�µεν�» αDτ, «π�υλ7ει»,
διαλαλ��ν τF φ;κια τ�υς γιF µεταBωτ5ς κ�ρδ@λλες. .Oµως, bν γνωρ�YTη κανε&ς +φ’ �ν,ς Qτι
κ7θε δηµ�σι�γραφικ, «πανδαιµ�νι�» καθ’ �αυτ, ε\ναι µιF Uριστη µ@θ�δ�ς σ;γ8υσης κα&
+φ’ <τ@ρ�υ bν µελετAσTη τ, τελικ, µAνυµα π�R π�λλ5ς +π, τ&ς λαϊκ5ς αDτ5ς «?µιτασι,ν» τ��
«∆αυλ��» <κπ@µπ�υν («µ�υσειακ9» ε?κ�να φερ@τρ�υ τ)ς �λληνικ�τητας κα& στ&ς 8ειρ�τε-
ρες περιπτ*σεις <φαρµ�γ9 τ)ς γνωστ)ς πρακτικ)ς τ�� διεθν��ς µισελληνισµ�� «=Aγκα-
λι7Yω τ9ν +ρ8α�α 0Eλλ7δα, γιF νF τ9ν πν�Bω» – +λλ�ι*ν�ντας τ9ν 0Eλληνικ9 Σκ@ψη κα&
ν�θε;�ντ7ς την µ5 +νατ�λ�Y�υσες θε�κρατικ5ς � <θνικ�Y�υσες πρ�σµ�Bεις), τ�τε θF κατα-
ν�AσTη Qτι τ, φαιν�µεν� αDτ, L8ει µεγαλ;τερ� :7θ�ς: =Eν +γν��kα Xσως τEν περισσ�τ@ρων
+στ�ι8ε�ωτων καπAλων τ�� «<µπ�ρε;µατ�ς 0Eλλ7ς» (πλ9ν τEν συνειδητEν pργ7νων τ��
<B�υσιαστικ�� σκ�ταδισµ��) γ�νεται µ@σ�ω αDτEν παγ�δευση τ�� 8αµηλ�τερ�υ +ντιστ�ρη-
τ�υ, +π�λ�τιστ�υ κα& +νελλAνιστ�υ στρ*µατ�ς τ)ς Pωµι�σ;νης, π�R <πιθυµ*ντας τ9ν �λλη-
ν�π��ησA τ�υ, HδηγεSται λ�γ�ω +γν��ας στ&ς ?δε�λ�γικ5ς +γκ7λες µιfς «�λλην�φαν��ς»
+σιατικ)ς ?δε�ληψ�ας.

Γ. Σ. Π.

«XOλ-ι δικ-: µας εrµαστε»
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Ou π�λεµικ�U στ?λ�ι τJς KλασικJς �Eλλ�δας εFGαν τA πλε�ν�κτηµα τJς
κωπηλασ*ας «διR τJς lλισθVσεως», µιhς τεGνικJς π�I µ?λις τAν 19�
αT_να 'νεκ�λυψαν �ανR �u 'νταγωνιQ?µεν�ι κωπηλ�τες. KατR τ&ν
κλασικ& @π�G& τ_ν κωπVλατων τριVρεων τA ]λληνικA ναυτικA κυ-

ριαρG��σε στ& Mεσ?γει� καU  �u !AθηναM�ι κυριαρG��σαν στ�Iς \λλ�υς
{Eλληνες, @ν�_ �u περισσ?τερες π?λεις-κρ�τη 
ασ*Q�νταν στA @κ τJς 'ριστ�-
κρατ*ας συγκρ�τ��µεν� uππικA καU στA @κ γαι�κτηµ?νων 
αρI πεQικ?, γιR
νR στελεG9σ�υν τUς ̂ ν�πλες δυν�µεις τ�υς, N !AθVνα κινητ�π�ι��σε Gιλι�δες
π�λMτες 'πA τUς κ�ινωνικR κατ9τερες τ��εις, πρ�κειµ�ν�υ νR XπηρετVσ�υν
iς κωπηλ�τες στA στ?λ�. �O Θεµιστ�κλJς, [ @µπνευστ&ς αaτJς τJς ναυτικJς
τακτικJς, ^γινε δ�κτης �ητ�ρικ_ν @πιθ�σεων 'πA τ�Iς συντηρητικ�Iς π�λι-

H XAMENH TEXNO§O°IA
TH™ APXAIA™ E§§HNIKH™
Kø¶H§ATH™ NAYTI§IA™

T� µυστηρι-δες µα�ιλ�ρι «�πηρJσι�ν»

[TA κε*µεν� π�I 'κ�λ�υθεM εFναι µετ�φραση ^ρευνας τ�� κα-
θηγητJ τJς !AρGαι�λ�γ*ας στA ΠανεπιστVµι� τ�� Λι��ισ
ιλλ
TQPν P. Xα*ηλ, π�I µ> τAν oδι� τ*τλ� δηµ�σιε�τηκε τAν M�ι� τ��
1996 στA 'µερικανικA @πιστηµ�νικA περι�δικA «Scientific
American». TA θ�µα π�I πραγµατε�εται 'φ�ρrh σ> eνα σ�
αρA
κεφ�λαι� τJς Gαµ�νης 'ρGα*ας �EλληνικJς TεGν�λ�γ*ας, συ-
γκεκριµ�να στ&ν τεGνικ& τJς κωπηλασ*ας. M�λ�ν?τι N ^ρευνα
@ντ�π*Qεται στUς τριVρεις τJς κλασικJς @π�GJς, @µπ*πτει στ&ν
πρ�
ληµατικ& τ�� «∆», π�I κατR τA παρελθAν ^Gει παρ�υσι�-
σει π�λλ>ς ̂ ρευνες γιR τ&ν Gαµ�νη τεGνικ& τJς ναυσιπλ��ας καU
�κεαν�π�ρ*ας τ_ν παν�ρGαιων �EλλVνων τα�ιδευτ_ν, π�I @�ε-
π�λ*τισαν κ�θε γωνιR τJς γJς (
λ. «∆», τ?µ�ι 1990, 1991, 1992
καU τε�G�ς 173, M�ι�ς 1996).
ΣτA \ρθρ� τ�� ^γκυρ�υ 'µερικανικ�� περι�δικ�� @µπερι�G�-
νται \γνωστες eως τ9ρα uστ�ρικ>ς καU τεGν�λ�γικ>ς 'ναφ�ρ>ς
γιR τ&ν 'π�τελεσµατικ& κ*νηση τ_ν ]λληνικ_ν π�λεµικ_ν
σκαφ_ν τ�� 5�υ καU 4�υ αT_ν�ς, π�I συνετ�λεσαν καταλυτικR
στ&ν 'π?κρ�υση τJς @π*θεσης τJς 'σιατικJς 
αρ
αρ?τητας
κατR τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.]



τικ�Iς 'ντιπ�λ�υς τ�υ, �u [π�M�ι ^λεγαν Oτι «ε\8ε σκυλε;σει τ�Rς =Aθηνα�-
�υς +π, τF δ�ρατα κα& τ&ς +σπ�δες κα& τ�Rς 6π�:�:ασε στF 6π�θAµατα κα&
στF κ�υπι7». �H 'ναφ�ρR στR κ�υπιR εFναι @παρκ_ς δικαι�λ�γηµ�νη: 170
κωπηλ�τες Gρει�Q�νταν γιR τ&ν @π�νδρωση κ�θε µιhς 'πA τUς π�λεµικ>ς
τριVρεις! (πλ�Mα µ> τρεMς σειρ>ς κωπηλατ_ν). Πρ?ς τ* Oµως N 'ναφ�ρR στR
Xπ�θVµατα;

TA Xπ?θηµα, y \λλως τA κωπηλατικA «µα�ιλαρ�κι», εFναι eνα 'πA τR π�λ-
λR αTν*γµατα στ&ν uστ�ρ*α τJς τεGν�λ�γ*ας. =EGω παρ�υσι�σει �δη eνα π?-
ρισµα σGετικA µ> αaτA τA µυστVρι�, σ�µφωνα µ> τA [π�M� τA Xπ?θηµα, π�I
Gρησιµ�π�ι��σαν �u {Eλληνες κωπηλ�τες, vταν στ&ν πραγµατικ?τητα eνα
'πA τR τελει?τερα τεGνικR @πιτε�γµατα –Oπως καU [ uππικAς 'να
�λ�ας στUς
σ�λλες τJς µεσαιωνικJς @π�GJς–, 'π’ αaτR π�I καθ�ρ*Q�υν τA πεπρωµ�ν�
τ_ν αaτ�κρατ�ρι_ν. M�λ�ν?τι σVµερα 'π�τελεM αoνιγµα, κ�π�τε τA κωπη-
λατικA Xπ?θηµα vταν τ?σ� γνωστ?, �στε, Oταν [ {Eλληνας γεωγρ�φ�ς !Eρα-
τ�σθ�νης �θελε νR περιγρ�ψSη τ& Mεσ�π�ταµ*α, παρωµ�*αQε τA σGJµα της
µ> αaτA τ�� Xπ�θVµατ�ς.

Περαιτ�ρω �u γραπτ>ς πληρ�φ�ρ*ες γιR τA @ν λ?γ�ω 'ντικε*µεν� εFναι @λλι-
πεMς καU �u uστ�ρικ�U 
ασ*Q�νται µ?ν� σ> τυGαMες 'ναφ�ρ�ς, π�I διασ9θηκαν
'πA τAν 'ρGαM� κ?σµ�. {Oπως συµ
α*νει σ> π�λλ>ς περιπτ9σεις τεGνικ_ν κα-
τασκευ_ν, �u λεπτ�µ�ρειες τJς δ�µJς τ�υς µπ�ρεM νR µ&ν γ*ν�υν π�τ> γνω-
στ�ς. EaτυG_ς @ν πρ�κειµ�ν�ω Xπ�ρG�υν @πιπλ��ν στ�ιGεMα π�ρα 'πA τA γε-
γ�νAς Oτι τA σGJµα τ�� Xπ�θVµατ�ς ^µ�ιαQε µ> τ& Mεσ�π�ταµ*α, δηλαδ&
πλατI στA µ�σ�ν µ> συγκλ*ν�υσες \κρες.

Tελικ_ς τA 'ντικε*µεν� αaτ?, «6πηρ@σι�ν» Oπως vταν N lν�µασ*α τ�υ,
vταν eνα λεπτA µα�ιλ�ρι. Ou PωµαM�ι καU BυQαντιν�U λ?γι�ι, π�I 'σG�-
λVθηκαν µ> τ& συγγραφ& λε�ικ_ν γιR τ&ν @πε�Vγηση δ�σκ�λων Oρων
τJς �EλληνικJς Γλ9σσας, 'ναφερ?µεν�ι στA «Xπηρ�σι�ν» τA ]ρµηνε��υν
iς Xπ?θηµα π�I @µπ?διQε τ&ν @κδ�ρR τ_ν lπισθ*ων τ�� κωπηλ�τη κατR
τ&ν κωπηλασ*α. EFναι σαφ>ς Oτι τA Xπ?θηµα vταν δεµ�ν� @π�νω στA σ_µα
τ�� κωπηλ�τη. {Eνας !AθηναM�ς �Vτωρ @σ�ρκαQε τ&ν 'στε*α εTκ?να τ_ν
συµπατριωτ_ν τ�υ π�I φ�ρ��σαν αaτR τR Xπ�θVµατα, Oταν @πρ?κειτ� νR
@πι
ι
αστ��ν στA πλ�M�. �Hταν Oµως 'διαµφισ
Vτητα 'ναγκαM�. {Oταν
�u Σπαρτιhτες @�απ�λυσαν µιR 'µφ*
ια @π*θεση κατR τ_ν !Aθηνα*ων τA
429 π.X., κ�θε κωπηλ�της ^πρεπε νR φ�ρSη τA Xπ?θηµα µαQU µ> τA κ�υπ*
τ�υ, καθPς @
�διQε πρAς τA πλ�M� τ�υ. T�τ�ιες περιγραφ>ς @ν τ��τ�ις
εFναι µ�ναδικR ]λληνικ�ς.

Ou PωµαM�ι, π�I διε�Jγαν θαλ�σσιες @πιGειρVσεις παρ?µ�ιες µ’ αaτ>ς τ_ν
�EλλVνων, δ>ν Gρησιµ�π�ι��σαν κωπηλατικA Xπ?θηµα. !Eπιπλ��ν στ& Λα-
τινικ& γλ_σσα δ>ν 'παντhται λ��η, π�I νR 'ναφ�ρεται σ’ eνα τ�τ�ι� 'ντι-
κε*µεν�. TA Xπ?θηµα vταν @π*σης \γνωστ� στUς γαλ�ρες τ_ν Bενετ_ν κατR

T� �λληνικ� µυστικ� τ�C «�πηρεσ<�υ»
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τA Mεσα*ωνα καU τ&ν !Aναγ�ννηση. !ERν εFGε Gρησιµ�π�ιηθJ, σ*γ�υρα τR
uστ�ρικR 'ρGεMα θR τA 'ν�φεραν, 'φ�� �u ναυτικ>ς @φευρ�σεις τ_ν Bενετ_ν
'ναφ�ρ�νται µ> κ�θε λεπτ�µ�ρεια. Φθ�νει κανεUς στA σηµεM� νR πιστε�Sη Oτι
µ?ν�ν �u {Eλληνες, συµπεριλαµ
αν�µ�νων καU τ_ν στεριαν_ν Σπαρτιατ_ν,
δ>ν κωπηλατ��σαν καθVµεν�ι @π�νω σ> γυµν& ��λινη σαν*δα.

ΓιR νR διαλευκ�ν�υµε αaτA τA 'µφ*
�λ� σηµεM�, πρ�πει νR 'ντιληφθ��µε
τUς διαφ�ρετικ>ς τεGνικ>ς κωπηλασ*ας π�I @πεκρ�τησαν κατR τ&ν 'ρGαι?-
τητα. !AρGικR µερικ�U πρ�ϊστ�ρικ�U @φευρ�τες πρ�πει νR 'νακ�λυψαν Oτι τA
δεµ�ν� κ�υπU στA πλ�ι τ�� πλε��µεν�υ λειτ�υργ��σε iς µ�Gλ?ς. Kατ?πιν N
@π�ρκεια π�I πρ�σ�φερε N 'ντ*θετη �ση στ&ν κ*νηση ̂ γινε N 'παρG& τJς θε-
σπ*σεως π�λλ_ν τεGνικ_ν στ&ν κωπηλασ*α. Ou τεGνικ�ς, 'πA @κε*νη τ�� Bε-
νετ�� γ�νδ�λι�ρη π�I κινεM τA µ�ναδικA κ�υπ* τ�υ @µπρ?ς-π*σω σRν �aρR ψα-
ρι��, µ�Gρι τ�� «διR 
ηµατισµ��» τρ?π�υ κωπηλασ*ας στUς µεσαιωνικ>ς γα-
λ�ρες, Oπ�υ 'παιτ��νταν τ?σ� µεγ�λα κ�υπι�, �στε [ κωπηλ�της ^πρεπε νR

ηµατ*QSη, γιR νR [λ�κληρ9σSη τ&ν κ*νηση, εFναι π�λλ�ς. �H τ�Gνη τJς κωπη-
λασ*ας vταν αaτ& π�I iδVγησε τ�Iς B*κινγκς στAν !AτλαντικA καU τ�Iς Φ�*-
νικες γ�ρω 'πA τ&ν !AφρικV.

�H 'νθρ9πινη (µυϊκ&) δ�ναµη vταν Tδιαιτ�ρως κα*ρια γιR τUς ναυτικ>ς δυ-
ν�µεις τ_ν 'ρGα*ων �EλλVνων, τ_ν [π�*ων τR π�λεµικR πλ�Mα vταν «τ�ρ-
πιλλ�ειδJ» σκαριR µ> 
αρ�α G�λκινα ̂ µ
�λα στUς πρ�_ρες τ�υς (
λ. «!AρGαMα
κωπVλατα π�λεµικR πλ�Mα» τ_ν B�ρναρντ Φ?λεϋ καU B�ρνερ Σ�ντελ,
«Scientific American», April 1981).

Mετα�I τ_ν διαφ?ρων κωπηλατικ_ν τεGνικ_ν π�I 'ναπτ�Gθηκαν 'νR
τ�Iς αT_νες µ?ν� µ*α, τAν 19� αT_να, @�ηρτhτ�, Oπως καU N 'ρGα*α
]λληνικV, 'πA τ& GρVση δερµ�τιν�υ Xπ�θVµατ�ς. Mετα�I τ�� 1850
καU τ�� 1860 διαγωνιQ?µεν�ι κωπηλ�τες στUς H.Π.A., τAν Kαναδh

καU τ&ν Bρετανν*α \ρGισαν νR πειραµατ*Qωνται µ> eνα µαλακA δερµ�τιν�
Xπ?θηµα @φηρµ�σµ�ν� στ& σ�λλα τ_ν κωπηλατικ_ν τ�υς παντελ�νι_ν.

{Oταν τR Xπ�θVµατα αaτR λιπα*ν�νταν, [ κωπηλ�της µπ�ρ��σε νR lλι-
σθα*νει @µπρ?ς-π*σω @π�νω στA κ�θισµ� τ�υ αa��ν�ντας τA ε�ρ�ς τJς @ρε-
τικJς κινVσεως καU Xπ�
�ηθ9ντας διR τJς µυϊκJς δυν�µεως τR G�ρια καU τ&ν
πλ�τη τ�υ.

TA 1871 «�H !EτVσια !Eπιθε9ρηση καU TA !EγGειρ*δι� τ�� Kωπηλ�τη»
τ�� TQ9ρτQ T. Mπ�λG ̂ πλε�ε τA @γκ9µι� αaτJς τJς 'νακ�λυψης. !Eπειδ&
�u 'γ_νες πρωταθλητισµ�� πρ��
λεπαν ^παθλα eως καU 4.000 δ�λλ�ρια
γιR τ�Iς νικητ�ς, �u 'θλητ>ς πρ�ετρ�πησαν νR κ�ν�υν GρVση ν�ων τε-
Gνικ_ν γιR τ&ν α��ηση τJς ταG�τητ�ς τ_ν λ�µ
ων καU σκαφ_ν τ�υς. TR
πειρ�µατα κατ�δει�αν Oτι κ�θε oντσα κινVσεως πρAς τR @µπρAς @π�νω
στ& λα
& τ�� κ�υπι�� µεταφραQ?ταν σ> διπλασ*�υ µVκ�υς 'π?σταση
στ&ν @πιφ�νεια τ�� νερ��. MιR κ*νηση δι’ lλισθVσεως µ?ν� e�ι Tντσ_ν

«Kαστ�ρι κα; ���τυρ�»
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πρ�σθ�τει eνα [λ?κληρ� π?δι (0,33 µ.) στ&ν 'ρGικ& κ*νηση τ�� κ�υπι��,
π�I εFναι καU N πιA 'π�φασιστικV. AaτA µπ�ρ��σε νR @πιτευGθSJ µ’ eνα
καλR τ�π�θετηµ�ν� κ�θισµα, π�I ̂ δινε στAν κωπηλ�τη τ& δυνατ?τητα νR
@κτελ�σSη µιR σωστ& καU [λ�κληρωµ�νη κ*νηση.

Ou κωπηλατικ�U 'γ_νες τ�� 19�υ αT_να ^µ�ιαQαν µ> µερικ�Iς ναυτικ�Iς
διαγωνισµ�Iς τJς 'ρGαι?τητας, µ> τ&ν ^νν�ια Oτι N uκαν?τητα τ�� σκ�φ�υς
νR κ�νSη 'π?τ�µη στρ�φV, @ν�_ κινεMται «π�σSη δυν�µει», µπ�ρ��σε νR τA [δη-
γVσSη στ& ν*κη y τ&ν �ττα. Ou κωπηλ�τες τJς BικτωριανJς @π�GJς εFGαν @�α-
σκηθJ σ’ αaτ�� τ�� εoδ�υς τUς µαν��
ρες, στUς [π�Mες Xπε
�ηθ��ντ� 'π�-
φασιστικR 'πA τ&ν «lλ*σθηση» τ�� Xπ�θVµατ�ς, N [π�*α εFGε lν�µασθJ 'πA
τAν Mπ�λG «µ@θ�δ�ς τ�� καστ�ρ��υ κα& τ�� :�υτ;ρ�υ».
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Π@τριν� +ν7γλυφ�, +νακαλυφθ5ν στ9ν =Aκρ�π�λη τEν =AθηνEν. =Aναπαριστf �λληνικ9
τριAρη τ�� 5�υ α?. π.X. 0H στ7ση τ�� κωπηλ7τη µ5 τF γ�νατα λυγισµ@να πρ,ς τF <π7νω
(κ@ντρ�) πρ�δ�δει Qτι �C +ρ8αS�ι .Eλληνες κωπηλ7τες Lκαναν 8ρAση τ)ς «παλινδρ�µικ)ς

κωπηλασ�ας» <κµεταλλευ�µεν�ι τ9 µυϊκ9 δ;ναµη τEν π�διEν τ�υς.

∆ιακ�σµηση K�ρινθιακ�� +γγε��υ τ�� 6�υ α?. π.X. Παρ�υσι7Yει .Eλληνες κωπηλ7τες µ5
τF γ�νατ7 τ�υς λυγισµ@να πρ,ς τF <π7νω.



BαθµιαMα N µ�θ�δ�ς αaτ& τ�� 19�υ αT. 'ντικαταστ�θηκε 'πA µηGανικR µ�-
σα µ> σκ�πA τ& 
ελτ*ωση τ_ν κινVσεων: eνα κ�θισµα µ> τρ�G*σκ�υς καU @πι-
µVκυνση, π�I @κινεMτ� @µπρ?ς-π*σω @π�νω σ> ��λινη πλατφ?ρµα. T�τ�ιες
µηGανικ>ς @πιν�Vσεις 'π�τελ��ν πλ��ν 'παρα*τητ� @��πλισµA γιR σκ�φη
π�I συµµετ�G�υν σ> τ�πικ�Iς y !Oλυµπιακ�Iς 'γ_νες.

{Oµως 'κ?µη καU σVµερα τR πληρ9µατα τ_ν Aaστραλιαν_ν σωσι
*ων
σκαφ_ν, π�I πλ��υν συνVθως σ> ταραγµ�νη θ�λασσα, δ>ν ρισκ�ρ�υν νR κα-
ταστρ�ψ�υν τ�Iς δι�λισθητικ�Iς µηGανισµ�Iς καU πρ�τιµ��ν νR Gρησιµ�-
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π�ι��ν σταθερ�Iς π�γκ�υς καU νR δι�λισθα*ν�υν µ> Xπ?θηµα δ�ρµατ�ς @π�-
νω τ�υς, Oπως καU �u 'ρGαM�ι κωπηλ�τες.

EFναι σαφ>ς λ�ιπAν Oτι �u 'ρGαM�ι {Eλληνες κωπηλ�τες Gρησιµ�π�ι-
��σαν τR Xπ�θVµατ� τ�υς, Oπως καU �u κωπηλ�τες τ�� 19�υ αT_να ̂ κα-
ναν GρVση τ_ν γρασαρισµ�νων καστ?ρινων δερµ�των: γιR νR κατα-
στVσ�υν δυνατ& µιR TσGυρ& lλισθητικ& κωπηλασ*α. �Yπ�ρG�υν Oµως

3H �λPθεια �ρ	εται �π� τ�ν 5Aττικ� KωµVωδ<α

∆ιαγωνιY�µεν�ι κωπηλ7τες στ9ν =Aγγλ�α κα& τ9 B. =Aµερικ9 <πανη�ρ�ν τF πλε�νεκτA-
µατα τ)ς παλινδρ�µικ)ς κωπηλασ�ας περ& τF µ@σα τ�� 19�υ α?Eνα. Στ9ν ε?κ�να λιθ�-
γραφ�α τEν +ρ8Eν τ�� 20�� α?Eνα, π�R ε?κ�ν�Yει κωπηλατικ, +γEνα· δε�8νει τ9 στ7ση

<πικ;ψεως µ5 λυγισµ@να γ�νατα κατF τ9ν +ρ89 κ7θε κινAσεως.



\λλες πηγ�ς, π�I νR µαρτυρ��ν τ& συγκεκριµ�νη πρακτικV; �H µελ�τη τJς τ�-
Gνης, τJς λ�γ�τεGν*ας καU τJς ναυπηγικJς τεGνικJς 'π�δεικν��υν τ&ν nπαρ-
�η αaτ�� τ�� τρ?π�υ κωπηλασ*ας. Παραδε*γµατ�ς G�ριν εTκ�ν�γραφηµ�να
'γγεMα καU γλυπτR παρ�υσι�Q�υν κωπηλ�τες νR κ�θωνται µ> τR γ?νατα λυ-
γισµ�να µ�Gρι τA στJθ�ς «µαQε��ντας» δ�ναµη, γιR νR σπρ9��υν τA κ�υπ*.
Ou εTκ?νες αaτ>ς @π*σης 'π�δεικν��υν Oτι �u {Eλληνες κωπηλ�τες δ>ν κ�-
θ�νταν σ> Xπερυψωµ�νες eδρες 'λλR σ> Gαµηλ�Iς π�γκ�υς τ�π�θετηµ�ν�υς
στA oδι� nψ�ς µ> τR π?δια τ�υς. Στ& στ�ση αaτ& τA \νω µ�ρ�ς τ�� σ9µατ�ς
παρ�µενε 'κ*νητ�, καU N δι�λ*σθηση (τ�� κ�τω µ�ρ�υς) συντελ��σε στ&ν
'π�τελεσµατικ9τερη κωπηλασ*α.

Περι�ργως περισσ?τερες λεπτ�µ�ρειες γιR τ&ν κωπηλατικ& τεGνικ& τ_ν
'ρGα*ων µαθα*ν�υµε qGι 'πA τ&ν uστ�ρ*α y 'πA τR τεGνικR @γGειρ*δια
'λλR 'πA τ&ν !Aττικ& Kωµ�ωδ*α. Ou σατυρικ>ς παραστ�σεις πληρ�φ�-
ρ��σαν διασκεδ�Q�ντας παρ�λληλα τA κ�ιν?, µ�ρ�ς τ�� [π�*�υ συµµε-
τεMGε iς πλVρωµα στAν !AθηναϊκA στ?λ�. (Στ&ν ταιν*α «Mπ>ν X�Iρ» τ��
1959 �u κωπηλ�τες παρ�υσι�Q�νται iς δ��λ�ι, @ν�_ κατR τ&ν κλασικ&
@π�G& vταν @λε�θερ�ι π�λMτες.) !EπU παραδε*γµατι [ !Aριστ�φ�νης πα-
ρ�υσι�Qει eναν 'πA τAν G�ρA τ_ν «Bατρ78ων» τ�υ νR διαµαρτ�ρεται γιR
τUς φ�υσκ�λες στR lπ*σθι� τ�υ 'πA τ&ν ^ντ�νη κωπηλασ*α.
�O τραγικAς π�ιητ&ς E�π�λις ^γραψε µ*α σκηνV, �Tκε*α στ�Iς κωπηλ�-
τες, Oπ�υ [ σκληρAς γ�ρων να�αρG�ς Φ�ρµ*ων Xπ�δεικν�ει σ’ eναν 'νε-
π*δεκτ� µαθVσεως, π_ς νR κωπηλατSJ λ�γ�ντ�ς τ�υ: «Σταµ7τα τ�υς (\σκ�-
π�υς) παφλασµ�Rς» καU «τ@ντωσε τ, π�δι σ�υ», πρhγµα π�I σηµα*νει
τ&ν δι’ lλισθVσεως κ*νηση τ�� κ�υπι��, καθPς τA σ_µα τρα
ι�ται π*σω.

Ou {Eλληνες τεGνMτες καU ναυπηγ�U @φVρµ�σαν σG�δια π�I 'ντανακλ��ν τ&
GρVση τ�� Xπ�θVµατ�ς στ&ν κωπηλασ*α. Ou ]λληνικ>ς τριVρεις ^φεραν ��-
λιν�υς Qυγ�στ�τες σ> κ�θε πλευρ�, Oπ�υ πρ�σαρµ?Q�νταν �u ��λιν�ι πMρ�ι,
στ�Iς [π�*�υς 'σφ�λιQαν τR κ�υπι�. �O Qυγ�στ�της vταν µ>ν σηµεM� πρ�-
σ
�λJς κατR τ& ναυµαG*α, 'λλR 'παρα*τητ�ς γιR τ& σωστ& θ�ση τ�� κ�υπι��,
�στε νR 'π�δ9σSη καλ�τερα στ&ν Nµικυκλικ& κ*νησV τ�υ. ∆ιαρκ��ντ�ς τ��
19�υ αT_να N @πανεισαγωγ& τ�� τρ?π�υ κωπηλασ*ας µ> δι�λ*σθηση α��η-
σε κατR 30% τ&ν 'π?σταση µετα�� τ�� κωπηλ�τη καU τ�� σηµε*�υ 
υθ*σε-
ως τ�� κ�υπι�� στA νερ?.

Ou σGεδιαστ>ς λ�µ
ων τ�� 19�υ αT_να εTσVγαγαν qψιµα eνα κ�ντA 'ερ�-
δυναµικA σκαρU 'ναQητ9ντας λ�σεις γιR µεγαλ�τερη ταG�τητα. BαθµιαMα [
π�γκ�ς τ�� κωπηλ�τη @��λιπε καU τA κ�θισµ� τ�υ Gαµηλ9θηκε eως τA nψ�ς
τ_ν π�δι_ν τ�υ. Ou 'ρGαM�ι {Eλληνες ναυτικ�U µηGανικ�U π�τυGαν τA oδι�
'π�τ�λεσµα, 'λλR τA σκεπτικA καU τR κ*νητρ� τ�υς vταν τελε*ως διαφ�ρετι-
κ�. Στ&ν πρ�σπ�θει� τ�υς νR συµπι�σ�υν περισσ?τερ�υς \νδρες µ�σα στA
σκαρU πρ�σ�θεσαν Xπερ�νω καU Xπ�κ�τω τJς �δη XπαρG��σης \λλες δ��
σειρ>ς κωπηλατ_ν. �H στεν?τητα τ�� G9ρ�υ πλ��ν 'παιτ��σε τR π?δια τ_ν
@π�νω κωπηλατ_ν νR εFναι Xψωµ�να, �στε νR µ&ν @µπ�δ*Q�υν αaτ�Iς τ_ν
κ�τω σειρ_ν.
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ΓιR αT_νες τA στ�ιGεM� Oτι �u κωπηλ�τες τ_ν ]λληνικ_ν τριVρεων κ�θ�-
νταν σ> διαφ�ρετικR @π*πεδα @θεωρεMτ� 'πA σκεπτικιστ>ς λ�γ*�υς iς µ& πρα-
κτικ?. �Ωστ?σ� N 'ναµφ*
�λη nπαρ�η τ_ν π�λυ-κωπVλατων πλ�*ων 'πεδε*-
Gθη θριαµ
ευτικR 'πA τAν TQPν M?ρισ�ν τ�� Πανεπιστηµ*�υ τ�� KαMµπρι-
τQ, τ�� [π�*�υ �u θεωρ*ες iδVγησαν στ&ν 'να
*ωση καU 'νακατασκευ& τJς
τριVρεως «!Oλυµπι�ς». TA φιλ?δ��� αaτA @γGε*ρηµα συνετ�λεσε στ&ν @πι
ε-

α*ωση ]νAς 'ριθµ�I 'ρGα*ων παραδ�G_ν, πλ�υτ*Q�ντας τ& ναυτικ& 'ρGαι-
�λ�γ*α, Oπως λ.G. τA γεγ�νAς Oτι τR πλ�Mα αaτR ^φθαναν στA µ�γιστ� τJς τα-
G�τητ�ς τ�υς συνδυ�Q�ντας κωπηλατικ& κ*νηση καU \ν�ιγµα τ_ν uστ*ων. !Eν
τ��τ�ις εFναι γεγ�νAς Oτι σ> συνθJκες µ�Gης γιR τ&ν κ*νηση τ�� πλ�*�υ @Gρη-
σιµ�π�ι��ντ� µ?ν� τR κ�υπι�. TR ��ρτια καU τR uστ*α 'φαιρ��νταν καU τ�-
π�θετ��νταν στ&ν 'κτV. Ou περισσ?τερες ναυµαG*ες @δ*δ�ντ� κατR πρ�τ*-
µηση σ> �ρεµη θ�λασσα µ> αoθρι� καιρ?, �nτως �στε �u κωπηλ�τες νR διευ-
κ�λ�νωνται στA ^ργ� τ�υς.

RH
κλασικ& π�λεµικ& τριVρης vταν τA mπλ��στερ� σκαρU γιR ναυµαG*ες
π�I @πιν�Vθηκε π�τ�. �H τακτικV της vταν µ�ναδικV, καθPς 'ντι-
κειµενικAς σκ�π?ς της vταν [ @µ
�λισµAς τ_ν 'ντιπ�λων πλ�*ων. TA
'π�τ�λεσµα αaτA µπ�ρ��σε νR @πιτευGθSJ µ> δ�� διαφ�ρετικ>ς κινV-

σεις τακτικJς. KαU �u δ�� τακτικ>ς 'π�σκ�π��σαν στA νR ληφθSJ πλε�νεκτικ&
θ�ση ̂ ναντι τ�� @Gθρικ�� πλ�*�υ, �στε νR τρωθSJ τA lπ*σθι� τεταρτηµ?ρι� τJς
καρ*νας τ�υ, κι Oπως εFναι φυσικA πρ�ϋπ�θεταν 'π?τ�µη στρ�φ& @ν κινVσει
'πA τAν @πιτιθ�µεν�. Ou κυ
ερνJτες 'π�φευγαν τ&ν @π*θεση κατR µ�τωπ�ν,
καθPς vταν πιθανA νR πρ�καλ�σ�υν στA πλ�M� τ�υς τUς oδιες Qηµι>ς µ’ αaτ>ς
π�I θR πρ�καλ��σαν καU στA @Gθρικ?.

KατR τA στρατVγηµα π�I �ν�µαQ?ταν «δι@κπλ�υς» eνα πλ�M� ^σπαγε
τ&ν παρ�τα�η τ�� @Gθρ�� @φ�ρµ9ντας 'ν�µεσα στR πλ�Mα π�I εFGε 'π�-
ναντ* τ�υ κι @ρG?ταν π*σω 'π’ αaτ�. !Eν συνεGε*rα iρµ��σε στ&ν πρ�µνη
τ�� στ?G�υ τ�υ καU τ&ν @µ
?λιQε. KατR τA δε�τερ� σ�νηθες στρατVγηµα,
π�I �ν�µαQ?ταν «περ�πλ�υς», jν [ @GθρAς @µπ?διQε τAν δι�κπλ�υ «κλε*-
ν�ντας» τR κενR µετα�I τ_ν  πλ�*ων τ�υ y διπλασ*αQε τUς µ�ν�δες στ&
γραµµ& παρ�τα�Vς τ�υ, [ @πιτιθ�µεν�ς ^κανε κυκλωτικ& κ*νηση γ�ρω
'πA τAν @GθρικA στ?λ� καU 
ρισκ?ταν σ�ντ�µα π*σω 'πA τR πλ�Mα τ�υ. KαU
[ «δι@κπλ�υς» καU [ «περ�πλ�υς» πρ�ϋπ�θεταν γρVγ�ρες στρ�φ�ς, «φ�υρ-
κ@ττες» κατR τA κ�ιν�λεκτ��µεν�, GωρUς 'π9λεια ταG�τητας Oµως, γιR
νR µ& µετα
ληθSJ [ oδι�ς [ @πιτιθ�µεν�ς σ> στ?G� εaκ?λως τρ9σιµ� (καθPς
^στρι
ε καU τR πλευρR τ�� πλ�*�υ vταν 'κ�λυπτα).

E�κ�λα διαπιστ9νει κανεUς τR πλε�νεκτVµατα π�I πρ�σ�φερε N παλιν-
δρ�µικ& κωπηλασ*α 'πA τA γεγ�νAς τJς ναυµαG*ας µετα�I δ�� ]λληνικ_ν
πλ�*ων τAν !Oκτ9
ρι� τ�� 429 π.X., κατR τUς 'ρG>ς τ�� Πελ�π�ννησιακ�� Π�-
λ�µ�υ. �O Σπαρτι�της κυ
ερνVτης Tιµ�κρ�της κατεδ*ωκε @ντAς Oρµ�υ τ&ν

Πρ�σω Wλ�τα	-ς
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«Π�ραλ�ν», π�I κυ
ερν��σε [ Φ�ρµ*ων. KαθPς δ>ν µπ�ρ��σε νR κ�νSη ]λιγ-
µ��ς, γιR νR �εφ�γSη 'πA τAν δι9κτη τ�υ, εFδε eνα @µπ�ρικA πλ�M�, π�I 
ρι-
σκ?ταν κατR τ�Gη 'ραγµ�ν� στ&ν εoσ�δ� τ�� λιµανι��. Πλ��ντας κατ’ εaθε*-
αν @π�νω τ�υ, σ> κ�π�ια δεδ�µ�νη στιγµ& ^δωσε @ντ�λ& 'π?τ�µης στρ�φJς.
TA πλ�M� τ�� Tιµ�κρ�τη, π�I 'κ�λ�υθ��σε µ> ταG�τητα, δ>ν πρ?λα
ε νR

∆ΑΥΛ4Σ/238, !Oκτ9
ρι�ς 200115298

KωπηλατικF «παραφερν7λια» περιγρ7φ�νται στ9ν Lκδ�ση τ�� 1871 τ�� «=Eτησ��υ E?κ�-
ν�γραφηµ@ν�υ Kαταλ�γ�υ κα& =Eγ8ειριδ��υ τ�� Kωπηλ7τη». MεταBR τEν <Bαρτηµ7των
6π7ρ8ει aνα στεν, κα& λεπτ, B;λιν� κ7θισµα, π�R <πιτρ@πει στ,ν κωπηλ7τη µ5 τ, γλι-

στερ, παντελ�νι νF pλισθα�νTη κατF τ9 µ@θ�δ� τ�� «καστ�ρ��υ κα& :�υτ;ρ�υ».

0H π�λεµικ9 τακτικ9 τ)ς 0Eλληνικ)ς τριAρ�υς τ�� π@µπτ�υ κα& τετ7ρτ�υ α?Eνα π.X. µ5
:ασικ, στ�ι8εS� τ9 8ρAση τ�� <µ:�λ�υ κατF τ&ς ναυµα8�ες. T, <πιτιθ@µεν� πλ�S� <τ�θε-
τ� τα8@ως Lναντι τ�� τρωτ�� σηµε��υ τ�� στ�8�υ στ9ν <8θρικ9 γραµµ9 µ5 δ;� εXδη �λιγ-

µEν, τ,ν «δι@κπλ�υν» (+ριστερF) κα& τ,ν «περ�πλ�υν» (δεBι7).

FOOTBOARD

ROWLOCK

SEAT FOR SLIDING
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'νακρ��σSη πρ�µναν κι ̂ τσι @µ
?λισε τA @µπ�ρικ?, @ν�_ παρ�λληλα [ Φ�ρµ*ων
[λ�κληρ9ν�ντας µ*α στρ�φ& 270° @µ
?λισε τ&ν σπαρτιατικ& τριVρη. �O Tι-
µ�κρ�της αaτ�κτ?νησε, µ& δυν�µεν�ς νR 'ντ��Sη τ& ντρ�π& π�I αTσθ�νθη-
κε. ΓιR µ*α 'κ?µη φ�ρR N δι’ lλισθVσεως κωπηλασ*α εFGε µεγαλ�υργVσει,
'φ�� [ Φ�ρµ*ων καU τA \ρτια @κπαιδευµ�ν� πλVρωµ� τ�υ ^καναν τ&ν κα-
τ�λληλη κ*νηση στ&ν κατ�λληλη στιγµV.

ΣτUς γνωστ>ς 'ρGαMες ναυµαG*ες ��τε [ «δι�κπλ�υς» ��τε [ «περ*πλ�υς»
vταν 'πA µ?ν�ι τ�υς 'π�τελεσµατικ�*. TA Qητ��µεν� γιR eνα πλ�M� vταν νR
@κτελSJ στρ�φ& 90° στA στεν9τερ� δι�στηµα.  M*α τ�τ�ια uκαν?τητα vταν κα*-
ριας σηµασ*ας, 'φ�� iδηγ��σε κατ’ εaθε*αν τA ^µ
�λ� στA @GθρικA κ�τ�ς.
Ou πλ��ν φηµισµ�νες 'πA τUς κινVσεις αaτ>ς τJς π�λεµικJς ναυτικJς τακτικJς
^λα
αν G9ρα κατR τ& NαυµαG*α τJς ΣαλαµMν�ς τAν Σεπτ�µ
ρι� τ�� 480 π.X.
TA νησU αaτA ̂ γινε [ τ?π�ς µιhς σκληρJς ναυµαG*ας µετα�I τ_ν συµµαGικ_ν
]λληνικ_ν δυν�µεων XπA τ&ν Nγεσ*α τ_ν !Aθηνα*ων καU τJς περσικJς 'ρµ�-
δας τ_ν εTσ
�λ�ων XπA τ&ν Nγεσ*α τ�� ��ρ�η. �O κ�ρµAς τ_ν δυν�µεων τ��
��ρ�η vταν [ φ�ινικικAς στ?λ�ς 'πA τ&ν T�ρ� καU τ& Σιδ_να. TR πλ�Mα αaτR
^φεραν Qυγ�στ�τες, πρhγµα π�I σηµα*νει Oτι δ>ν ^καναν GρVση τJς παλιν-
δρ�µικJς κωπηλασ*ας.

Στ& ΣαλαµMνα �u κατR π�λI λιγ9τερ�ι 'ριθµητικR {Eλληνες δ>ν Gρησιµ�-
π�*ησαν τR τεGν�σµατα τ�� «δι�κπλ�υ» καU τ�� «περ*πλ�υ», 'φ�� [ qγκ�ς
τ�� περσικ�� στ?λ�υ εFGε καλ�ψει τUς δι?δ�υς 'πA 'κτ& σ> 'κτV. !Eπ*σης �u
{Eλληνες λ?γ�ω τ�� µικρ�� 'ριθµ�� τ_ν πλ�*ων τ�υς vταν πιA εa�λωτ�ι καU
στR δ�� αaτR εoδη ]λιγµ_ν. =Eτσι πJραν τA πλε�ν�κτηµα καU @πετ�θησαν,
πρUν �u Π�ρσες 
ρ��ν τ&ν εaκαιρ*α νR διασπ�σ�υν y νR πλευρ�κ�πVσ�υν
τUς ]λληνικ>ς γραµµ�ς.

{Eνας αaτ?πτης µ�ρτυς 'ν�φερε Oτι τA πρ_τ� ]λληνικA πλ�M� π�I @φ9ρ-
µησε ̂ κανε µιR τ?σ� καλ�Qυγισµ�νη στρ�φV, �στε διαπ�ρασε µ> τA ̂ µ
�-
λ? τ�υ τA πρ?σθι� µ�ρ�ς τ�� @Gθρικ�� σκ�φ�υς. Σ�ντ�µα συν�
η τA oδι�
καU µ> \λλα ]λληνικR πλ�Mα π�I εFGαν τA oδι� πλε�ν�κτηµα, µ> 'π�τ�λε-
σµα τR περσικR σκ�φη νR συντρι
��ν καU νR @µπ�δ*Q�υν τ&ν π�ρε*α δια-
φυγJς καU στR Xπ?λ�ιπα π�I 'πεγνωσµ�να π�σGιQαν νR 
ρ��ν δι���δ�
καU περικυκλ9θηκαν 'µ�σως, καθPς �u {Eλληνες �εκ*νησαν τ&ν @φαρ-
µ�γ& τ�� «περ*πλ�υ» τ�� @Gθρικ�� στ?λ�υ. !ERν τR περσικR πλ�Mα εFGαν
κατ�λληλα @κπαιδευµ�ν� πλVρωµα καU τ& δυνατ?τητα τ_ν 'π?τ�µων
στρ�φ_ν, �u {Eλληνες δ>ν θR µπ�ρ��σαν νR νικVσ�υν.

MετR τ& ναυµαG*α τJς ΣαλαµMν�ς καU τ&ν \τακτη Xπ�G9ρηση τ�� ��ρ�η
καU τ_ν συµµ�Gων τ�υ N !AθVνα ^γινε 
αθµιαMα N Nγεµ�νε��υσα δ�ναµη
στUς π?λεις τ�� ATγα*�υ καU στR νησι� τ�υ. TA στ�ιGεM� - κλειδU στ&ν \ν�δ�
αaτ& τJς  !AθVνας vταν N π�λιτικV της νR δηµι�υργSJ καU νR διατηρSJ TσGυρA
στ?λ�. Ou !AθηναM�ι @φ�ρ�λ�γ��ντ� γιR τ&ν @κπα*δευση 12.000 κωπηλατ_ν,
π�I διαρκ��σε lκτP µJνες, καθPς πρ�ϋπ�θετε, iς πρAς τ&ν τεGνικ& τJς πα-
λινδρ�µικJς κωπηλασ*ας, 'π?λυτη @κµ�θηση uκαν�τVτων γιR iλ�κληρωµ�-
νη @κγ�µναση.
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¢εδ�µ�νης τJς 'νωτερ?τητας τJς παλινδρ�µικJς κωπηλασ*ας, εFναι 'π�-
ρ*ας \�ι�ν γιατU αaτ& @γκατελε*φθη. Ou !AθηναM�ι δ>ν θR εFGαν λ?-
γ�υς νR παραγκων*σ�υν µ*α τ?σ� 'π�τελεσµατικ& µ�θ�δ�. �Hταν 'να-
π?φευκτ� δ> κρ�τη π�I δ>ν @δ�ναντ� νR συγκρ�υσθ��ν µ> τ&ν !AθV-

να, νR @πιν�Vσ�υν δικ�ς τ�υς τεGνικ�ς. TA 400 π.X. �u KαρGηδ?νι�ι ναυπV-
γησαν τUς πρ_τες τετραVρεις. TA σκεπτικA γιR τ&ν κατασκευ& τ�τ�ιων πλ�*-
ων vταν N πρ�σπ�θεια 
ελτι9σεως τ_ν @πιGειρησιακ_ν δυνατ�τVτων διR
τ�� π�λλαπλασιασµ�� τ_ν κωπηλατ_ν 'νR κ�υπ*. (Στ&ν τριVρη 'ντιστ�ι-
G��σε eνα κ�υπU γιR κ�θε κωπηλ�τη.) KαθPς τR πλ�Mα καU τR πληρ9µατα
αa��ν�νταν, N τεGνικ& στ&ν κωπηλασ*α παρεG9ρησε τ& θ�ση της στ& µυϊκ&
δ�ναµη 'δ��ιων πληρωµ�των. �H τεGνικ& τ�� @µ
�λισµ��, π�I πρ�ϋπ�θετε
ταG�τητα καU @πιδε�ι?τητα, 'ντικαταστ�θηκε 'πA τ& ρ*ψη γ�ντQων καU τA
«ρεσ�λτ�», π�I 'κ�λ�υθεMτ� 'πA µ�Gη σ_µα µ> σ_µα µετα�I τ_ν 'ντιπ�-
λων @π�νω στR καταστρ9µατα. �H δι’ lλισθVσεως κωπηλασ*α @πε
*ωσε µ?-
ν� σ> @λ�Gιστες περιπτ9σεις. Ou 'ναφ�ρ>ς πλ��ν στR κωπηλατικR Xπ�θVµα-
τα Xπ�ρG�υν µ�ν�Gα σ> eνα µικρA τεµ�Gι� παπ�ρ�υ, π�I κ�νει λ?γ� γιR τAν
πλ�� ]νAς µικρ�� ]λληνικ�� πλ�*�υ στA NεMλ� µερικ�Iς αT_νες µετR τA µε-
σ�υρ�νηµα τ_ν τριVρεων, π�I εFGαν δ9σει πιR τ& θ�ση τ�υς σ> lγκωδ�στε-
ρα πλ�Mα.

KατR τ&ν περ*�δ� π�I N @πιδ��ια κωπηλασ*α @�ετιµhτ� καU @πε
ρα
ε�-
ετ�, N !AθVνα G�ρη σ’ αaτ&ν εFGε γ*νει N µεγαλ�τερη ναυτικ& δ�ναµη τ��
'ρGα*�υ κ?σµ�υ. Ou !AθηναM�ι γν9ριQαν θαυµ�σια Oτι τA κα*ρι� σηµεM�
γιR τ&ν @πιτυG*α τ�υς κατR τ�� ��ρ�η καU τ&ν @πι
�λV τ�υς στ& θ�λασ-
σα vταν N ναυτικ& τακτικV τ�υς.

Σ> µιR 'ττικ& κωµ�ωδ*α τ�� !Aριστ�φ�νη, στ�Iς «0Iππ)ς», eνας !AθηναM�ς,
[ ∆Jµ�ς π�I @νσαρκ9νει τAν 'ν9νυµ� π�λ*τη, @ν�_ π�ει νR καθ*σSη σ> µιR
σκληρ& @πιφ�νεια, δ�Gεται τ&ν πρ�σφ�ρR ]νAς Xπ�θVµατ�ς 'πA κ�π�ι�ν, [
[π�M�ς Gαρι�στατα τ�� @�ηγεM π?σ� GρVσιµ� εFGε 'π�δειGθJ αaτA στ& Σα-
λαµMνα!

TR ν�Vµατα µπ�ρεM νR µ�ι�Q�υν κωµικ�. TA 'π�τ�λεσµ� τ�υς Oµως vταν
eνας αT_νας ναυτικJς Xπερ�GJς τ_ν !Aθην_ν, π�I ^κτισε καU τ&ν Nγεµ�ν*α
τ�υς στA ATγαM�. �H στερ�ωση τ�� κρ�τ�υς τ�υς vταν αaτ& π�I iδVγησε
στ&ν κατασκευ& τ�� Παρθεν_να, στ&ν ]δρα*ωση τJς ∆ηµ�κρατ*ας, στ&ν @πι-
G�ρVγηση  τ_ν ^ργων τ�� Σ�φ�κλJ καU τ�� !Aριστ�φ�νη καU στ& θεµελ*ω-
ση τJς !Aκαδηµ*ας τ�� Πλ�των�ς καU τ�� !Aριστ�τ�λ�υς. !Eν τ�λει [ «Xρυ-
σ��ς ATPν» τ_ν !Aθην_ν θεµελι9θηκε @π�νω στAν Oρκ� καU τUς δε�ι?τητες
µερικ_ν Gιλι�δων κωπηλατ_ν καθPς κι @π�νω σ> λ*γ� «καστ�ρι µ5 :�;τυρ�»!

John R. Hale
(Mετ�φραση: M. Mαµαν?ας)

5Aπ�λεσθε8σα κα; =πανευρεθε8σα τε	ν�λ�γ<α
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Γλυπτικ2ν µαστ-Sρωµα
Π�ι�ς 0Hν��8�ς τEν ∆ελφEν; Π�ι7 =Aφρ�δ�τη τ)ς MAλ�υ; Π�ι�ς ∆ισκ�:�λ�ς τ��

M;ρων�ς; Πfνε πιF αDτ7! TF κλε�δωσα στ, 8ρ�ν�ντ�;λαπ� κα& π@ταBα τ, κλειδ&
στ9ν +π�8@τευση.

uAλλαBαν �C καιρ��, παλι�ρρωµι��! =EδE νF δ)τε τ9ν +π�θ@ωση τ)ς σ;γ8ρ�νης T@-
8νης. uO8ι, θF σfς Uφηνα νF :αυκαλ�Yεστε µ5 τF Lργα τEν +φωρεσµ@νων πρ�γ�νων
σας κα& νF Bεφ;γετε +π, τ&ς ντιρεκτ�:ες π�R <πι:7λλω στ9ν A?σθητικA σας. ΓιF κ7-
ντε λ�ιπ,ν µιF :�λτ�τσα στ9ν πλατε�α K�τYιf, νF θαυµ7σετε τ, ν@� µ�υ κατ�ρθωµα.
Nα�, αDτ, ε\ναι, +ν7µεσα στF συντρι:7νια, +π@ναντι +π, τ, παλαι, ∆ηµαρ8εS� τ��
π7λαι π�τ5 (εDτυ8Eς!) «κλειν�� Uστεως».

ΠEς; T� <νν�εSτε δηλαδ9 ρωτ*ντας «τ� ε\ναι αDτ, τ, τ�υρλ�υµπ�;κι;». uE, _8ι κα&
τ�υρλ�υµπ�;κι H Θησ@ας! M7λιστα, αDτ,ς ε\ναι, Qπως +κρι:Eς τ,ν <ν@πνευσαν στ9ν
+Bι�τιµη γλ;πτρια π�R τ,ν φιλ�τ@8νησε, Qπως Uλλωστε κα& στ,ν Uκρως φιλ�τε8ν�
δAµαρ8�, π�R Lθεσε τ, _ν�µ7 τ�υ στ9ν πλ7κα κ7τω +π, τ, δικ� της.

EXδατε λ�ιπ,ν H Θησ@ας µ�υ τ� κ7λλ�ς, τ� ρωµαλε�τητα κα� τ� [ρωισµ� +π�πν@ει;
uE, πEς δ5ν τ,ν εXδατε, θF µ5 τρελλ7νετε; M@σα +π, τ, σ;µπλεγµα τEν κ*νων, τEν
µην�σκων κα& τEν σφαιρEν δ5ν +ντιλαµ:7νεστε τ, µεγαλεS� τ�υ; Oo, νF µ�� 8αθ)τε,
Uσ8ετ�ι. uE, :@:αια! Π�� νF καταλ7:ετε <σεSς τ, :αθR κα& συµ:�λικ, ν�ηµα τ)ς
στρ�υκτ�υραλιστικ)ς T@8νης. Φθ7νει cς <κεS τ, µυαλ� σας; =EσεSς L8ετε κ�λλAσει στ&ς
Kαρυ7τιδες κα& στ9ν =Aθηνf Πρ�µα8�. =Iδ@α δ5ν L8ετε +π, +ν*τερ� γ��στ�. Kα&
σFν νF µ9ν Lφθανε αDτ�, ν7 ’σ�υ κ7θε τ�σ� κι <κεSν�ς H Γλ7ρ�ς στ,ν «∆αυλ�», νF
πρ�σπαθT) µ5 τF περ& τ@8νης +ρθρ�δι7 τ�υ νF σfς +ν��BTη τF µ7τια (π�R <γ| πασκ�-
Yω νF σfς :γ7λω).

=Aντ& νF µ�� π)τε κι εD8αριστE, π�R σfς LφτειαBα τ, Uγαλµα �ν,ς [ρωικ�� πρ�-
γ�ν�υ σας, τ, 8λευ7Yετε κι +π, π7νω. uE, να& λ�ιπ�ν Lτσι sταν H Θησ@ας κι Uς λ@Tη
Q,τι θ@λει [ παρ7δ�ση. .Oσ�ν +φ�ρkf δ5 στ�Rς Uθλ�υς τ�υ, δ5ν τ�Rς LπραBε, Qπως φα-
ντ7Yεστε. Ooτε τ, σφαιρικ, δα8τυλ7κι τ�υ δ5ν κ�;νησε. 0AπλEς Lτσι Qπως sταν φρι-
καλ@�ς κα& τ,ν +ντ�κρυσαν H Σ�νης, H Σκ;ρων, H Πρ�υκρ�;στης, H Mιν*ταυρ�ς κα&
�C 6π�λ�ιπ�ι, τF τ�ναBαν +π, τ9ν τρ�µ7ρα τ�υς, 8ωρ&ς νF πρ�λ7:�υν νF :γ7λ�υν
U8να. ADτ9 ε\ναι [ +λAθεια, κα& _8ι τF µυθε;µατα π�R σfς δ�δαBαν στ, σ8�λεS�.

Γι’ αDτ, λ�ιπ,ν +π, τ��δε κι <φεB)ς θF +κ�λ�υθ)τε τ9 γραµµ9 A?σθητικ)ς π�R
8αρ7σσω <γ*. Kι Uν θ@λετε περισσ�τερα δε�γµατα τ)ς T@8νης µ�υ, πηγα�νετε κα&
στ9ν πλατε�α Kαραϊσκ7κη νF δ)τε τ,ν «+γγελ�» µ�υ, +λλF κα& στ, Mετρ, νF θαυ-
µ7σετε τF +ριστ�υργAµατα τEν στρατευµ@νων καλλιτε8νEν µ�υ. Kα& µακρυF τ, :λ@µ-
µα +π, τ&ς πρ�θ)κες µ5 τF +νασκαφικF ε6ρAµατα, γιατ& θF σfς φ7ω. uEτσι µπρ7:�!
BαθµιαSα θF διαµ�ρφ*σω τ&ς +ντιλAψεις σας κα& θF καλ�δε8τ)τε Qλες τ&ς καλλικα-
τY��ρες µ�υ.

=Eλπ�Yω µ�ν� νF κ7νω γρAγ�ρα, γιατ�, <Fν +φυπνισθ)τε, θF µ�� συµ:T) Q,τι συν@-
:η κα& στ, µνηµεS� τ�� «0Oλ�καυτ*µατ�ς» στ, ΘησεS�: κι <µ@να κα& τF Lργα µ�υ θF
µfς σαρ*σTη <κ :7θρων τ,

Σ<ρωθρ-ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



!EπU πλ��ν 'π�τελεM παρ�δ��� γεγ�ν?ς Oτι, @ν�_ �u τ��ωτ>ς κατασκευ>ς @Gρησιµ�π�ι��ντ� στAν πε-
ρι
�λλ�ντα τ&ν �Eλλ�δα π�λιτισµικA G_ρ� π.G. Aoγυπτ�, Bα
υλ_να1, �u {Eλληνες, \ν καU σ> \µεση
@παφ& εXρισκ?µεν�ι µ> τ�Iς π�λιτισµ�Iς αaτ��ς, δ>ν «πJραν εoδηση». !Aκ?µη καU \ν πρ�γµατι @Gρη-
σιµ�π�ι��ντ� �u τ��ωτ>ς κατασκευ>ς (καµ�ρες) 'πA τ�Iς Pωµα*�υς, π_ς δ>ν τA εFGαν 'ντιληφθJ �u
γειτ�νικ�* των {Eλληνες; Ou καµ�ρες στ&ν �Eλλ�δα, µhς ^G�υν ψιθυρ*σει, �εφ�τρωσαν, µ?λις π�τησε
@δ_ [ PωµαM�ς.

ΠρUν 'πA µερικR Gρ?νια [ γρ�φων @πεσκ�φθη τR !AκαρνανικR 'ρGαMα lGυρR Π�λαιρ� (τ9ρα Kε-
Gρ�π��λα) καU OTν�δες, Oπ�υ µ> ^κπλη�ιν εFδε τUς iραMες τ��ωτ�ς (καµαρωτ�ς) των π�λες. TR lGυρR
αaτR Gρ�ν�λ�γ��νται τAν 5� y 4� αT_να, δηλαδ& π�λI πρUν τ&ν ρωµαϊκ& παρ�υσ*α στ&ν �Eλλ�δα. !Aκ?-
µη @ντυπωσιακ9τερη vτ� N καµαρωτ& Kρυπτ9 στ&ν !Oλυµπ*α, διR τJς [π�*ας εTσVρG�ντ� �u 'θλητ>ς
στA στ�δι�, κατασκευV, iς λ�γ�υν, τ�� 4�υ αT_να π.X.2, 2α. !Aφ�� λ�ιπAν Xπ�ρG�υν πρ�-ρωµαϊκ�U τ�-
�ωτ�U φ�ρεMς (καµ�ρες), εFναι 'ν�γκη νR @ρευνηθSJ λεπτ�µερ�στερα N δυνατ?της νR εFναι ]λληνικ& καU
qGι ρωµαϊκ& N @πιν?ησις καU N @φαρµ�γ& τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ.

Στ&ν 'κ�λ�υθ��σα µικρ& 'ν�πτυ�ιν κατα
�λλεται πρ�σπ�θεια νR παρ�υσιασθSJ N τ��ωτ& κατα-
σκευ& στ&ν !AρGα*α �Eλλ�δα. T�ι�υτ�τρ?πως παρ�υσι�Q�νται συν�πτικ_ς 'πA τJς πρ�ϊστ�ρ*ας �u λ�-

1. 5E� 5Aνατ�λ-ν κα; ∆υσµ-ν ? 3Eλληνικ�;

3H «καµ�ρα» εXναι =πιν�ηση
τGς 3EλληνικGς 5Aρ	ιτεκτ�νικGς

OI ¶POPPøMAØIØKE™ TO•øTE™ KATA™KEYE™

EFναι διαδεδ�µ�νη στ�Iς περισσ�τ�ρ�υς 'πA @µhς N \π�ψις,
Oτι �u 'ρGαM�ι {Eλληνες δ>ν @γν9ριQαν νR κατασκευ�Q�υν @π*-
πεδες τ��ωτ>ς κατασκευ>ς (καµ�ρες) καU Oτι N γν_σις τJς κα-
τασκευJς των vρθε στ&ν �Eλλ�δα µετR τ&ν κατ�κτησ* της 'πA
τ�Iς Pωµα*�υς τA 147 π.X. EFναι Oµως αaτ& N 'λVθεια; �O �Eλλη-
νικAς KλασικAς Π�λιτισµAς εFGε Xψηλ& @πιστηµ�νικ& καU κ�ι-
νωνικ& lργ�νωση καU ]π�µ�νως 'ν�λ�γες 'παιτVσεις σ> ση-
µαντικR τεGνικR ̂ ργα, τR [π�Mα καU κατασκε�ασε π.G. τA Eaπα-
λ*νι�ν qρυγµα στ& Σ�µ�, [ Παρθεν9ν κ.λπ. καU τR [π�Mα πρ�ϋ-
π�θ�τ�υν τ&ν 'ντ*στ�ιGη τεGνικ& 'ντ*ληψι, τεGν�λ�γ*α καU τε-
Gν�γνωσ*α. EFναι δυνατAν νR Xπ�στηρ*Qεται N 'δυναµ*α τ�υ
νR συλλ�
Sη τ& στατικ& λειτ�υργ*α τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ καU νR
τ&ν Xλ�π�ιVσSη στUς κατασκευ>ς, Oταν �δη κατεσκε�αQε @κφ�-
ρικ>ς στ�γες καU µεγ�λ�υς θ�λωτ�Iς τ�φ�υς 'πA τ�Iς πρ�ϊ-
στ�ρικ�Iς Gρ?ν�υς;



σεις π�I @δ?θησαν στAν �EλλαδικA G_ρ� γιR τ&ν κ�λυψι G9ρων. !EπU πλ��ν 'κ�λ�υθεM µικρ& στατικ&
'ν�λυσις τ?σ� τ_ν @πιπ�δων τ��ωτ_ν κατασκευ_ν Oσ� καU τ_ν συναφ_ν µ> αaτ>ς Gωρικ_ν θ�λωτ_ν,
Oπ�υ @ν συνδυασµ�_ µετR τ_ν 'ρGαι�λ�γικ_ν µαρτυρι_ν 'π�δεικν�εται µ> 'δι�σειστ� τρ?π� Oτι �u
{Eλληνες @πιν?ησαν τA @π*πεδ� τ?�� (καµ�ρα), Oτι τA @Gρησιµ�π�ι��σαν καU Oτι αaτ�U τA @δ*δα�αν
στ�Iς Pωµα*�υς3.

TA @κφ�ρικA σ�στηµα3,4, iς lν�µ�Qεται XπA τ_ν 'ρGαι�λ?γων, 'π�τελεM τρ?π� καλ�ψεως (lρ�φ&)
π.G. lρθ�γωνικ_ν G9ρων 'π? π�τρα. M> τ&ν @κφ�ρικ& lρ�φ& (πρ?
�λ�ς 
�ρ�υς B1) καλ�πτεται τ?σ�
πλ�τ�ς G9ρ�υ, Oσ� @πιτρ�πει τA «'ντ*
αρ� B2» π�νω 'πA τ&ν τ�ιG�π�ι�α (ΣP5µα 1). �YπA τ&ν ^νν�ιαν
λ�ιπAν τJς [ρ�λ�γ*ας τJς στατικJς, N [π�*α @κφρ�Qει καU τ& συγκεκριµ�νη στατικ& λειτ�υργ*α, τA
@κφ�ρικA σ�στηµα 'π�τελεM στ&ν κυρι�λε�*α «@ν πρ�
?λ�ω δ?µησιν». �Eπ�µ�νως: �H 'ναγκα*α καU uκαν&
συνθVκη κατR τ&ν στατικ& λειτ�υργ*α, Oπως eνας @π*πεδ�ς @ν πρ�
?λ�ω (σ> @κφ�ρR) φ�ρ�ας Gαρακτη-
ρισθSJ iς «@κφ�ρικ?ς», εFναι νR Tσ�ρρ�πSJ µ?ν�ς τ�υ (σRν QυγαριR) XπA τ&ν @πεν�ργεια µ?ν� τ_ν δυ-
ν�µεων B1 καU B2.

EFναι πρ�φαν>ς Oτι [π�ιαδVπ�τε α��ησις τJς @πιρρ�Jς τ�� B1 εTς 
�ρ�ς τ�� B2 [δηγεM σ> κατ�ρ-
ρευσι τJς lρ�φJς. �H α��ησις τJς @πιρρ�Jς τ�� B1 µπ�ρεM νR γ*νSη α) µ> α��ησι τ�� 
�ρ�υς B1 καU 
)
µ> α��ησι τ�� πλ�τ�υς @κφ�ρhς 1. ΓιR τ&ν 'π�φυγ& τJς καταρρε�σεως λ?γ�ω διαταραGJς τJς λειτ�υρ-
γ*ας τJς «Qυγαριhς» 'παιτεMται N 'ν�πτυ�ις τJς @σωτερικJς δυν�µεως H (ΣG. 1) 'πA τA \λλ� µισA τJς
στ�γης, καU τ?τε εFναι π�I 'ρG*Qει N στατικ& λειτ�υργ*α τ�� τ?��υ, δηλαδ& N συµ
�λ& Oλ�υ τ�� φ�ρ�α
στ&ν Tσ�ρρ�π*α τ�υ.

�Eπ�µ�νως: T��ωτAς εFναι [ @π*πεδ�ς @κεMν�ς φ�ρ�ας (@π*πεδ� τ?��), [ [π�M�ς Tσ�ρρ�πεM µ?ν�ν µ>
τ&ν 'ν�πτυ�ι τJς @σωτερικJς δυν�µεως H καU qGι µ> τ&ν αaτ�τελJ Tσ�ρρ�π*α τ_ν B1 καU B2.

!Aπ�τελεM γεγ�νAς Oτι �u θ�λωτ>ς κατασκευ>ς µ�σα στR Oρια τ�� �Eλλαδικ�� G9ρ�υ εFναι γνωστ>ς 'πA
τ&ν πρ�ϊστ�ρικ& @π�GV. !Aναφ�ρ�υµε τUς @πU λιθ*νης 
�σεως πλινθ?κτιστες θ�λωτ>ς κατασκευ>ς τJς X�ι-
ρ�κ�ιτ*ας K�πρ�υ τ�� 5800 π.X.5, διαµ�τρ�υ 6.00 µ. καU σ> µερικ>ς 10µ. �Ως @πε�ηγεMται στA5, �u κυ-
πριακ>ς κατασκευ>ς @νσωµατ9ν�νται στUς ]λλαδικ�ς, δι?τι παρR τ&ν µεγ�λη 'π?στασι τJς K�πρ�υ 'πA
τ&ν ΣτερεR �Eλλ�δα [ GαρακτVρας 'κ?µη καU τ�� Πρ�ϊστ�ρικ�� Kυπριακ�� Π�λιτισµ�� εFναι ]λληνικAς
καU qGι 'σιατικ?ς. Συναφ_ς 'ναφ�ρω τUς πρ�ϊστ�ρικ>ς 'π�θJκες µ> NµισφαιρικA θ?λ� τ�� !OρG�µεν��6

καθPς καU τA «µυστηριEδες κι <ντυπωσιακ,» κυκλικA �Tκ�δ?µηµα τJς πρ�ϊστ�ρικJς T*ρυνθ�ς6.

!Eδ_ '�*Qει τAν κ?π� νR σταθ��µε λ*γ�, δι?τι εFναι @ντυπωσιακV N 'ναφ�ρR γιR τ&ν nπαρ�ι ]νAς τ?-
σ� µεγ�λ�υ θ�λωτ�� πρ�ϊστ�ρικ�� κτηρ*�υ. TR 'νακαλυφθ�ντα τµVµατα τJς θεµελι9σε9ς τ�υ 'νVκ�υν
σ> eνα «... +ληθινF γιγαντιαS� κτAρι�»6 διαµ�τρ�υ 27.90µ. καU Xπ�λ�γιQ�µ�ν�υ nψ�υς θ?λ�υ 26.40µ.6, δη-
λαδ& Oσ� eνα σ�γGρ�ν� @ννεα?ρ�φ� �Tκ�δ?µηµα!!! �Aθλ� γιR τ&ν @π�G& κατασκευJς τ�υ θεωρεM [ συγ-
γραφεIς6 τ&ν κ�λυψι τ�� πλινθ?κτιστ�υ, iς Xπ�θ�τει, κτηρ*�υ µ> κεραµ*δια καU σGιστ?πλακες.

Πρ�Gωρ9ντας Oµως eνα 
Jµα παραπ�ρα πρ�κ�πτ�υν τR ]�Jς αaταπ?δεικτα, 'φ�� N κατασκευ& τ��
«γιγαντια*�υ» πρ�ϊστ�ρικ�� θ�λωτ�� κτηρ*�υ:

3.�. T� γιγαντια8� κτPρι� τGς T<ρυνθ�ς.

3. OF θ�λωτ�ς κατασκευ�ς κα; . γν-σις τGς λειτ�υργ<ας τ�υς.
3.α. OF θ�λωτ�ς κατασκευ�ς τGς K�πρ�υ.

2.2. T� =π<πεδ� τ���.

2. T� «=κφ�ρικ� σ�στηµα» κα; τ� =π<πεδ� τ���.
2.1. T� =κφ�ρικ� σ�στηµα.

∆ΑΥΛ4Σ/238, !Oκτ9
ρι�ς 200115304



α) ^λυσε iς ^ργ�ν σηµαντικR πρ�
λVµατα κ�ινωνικJς lργαν9σεως, \ρα XπJρGε σηµαντικ& κ�ινω-
νικ& lργ�νωσι στ&ν πρ�ϊστ�ρικ& �Eλλ�δα @κε*νη τ&ν @π�GV·


) µαρτυρεM τ&ν nπαρ�ι καU GρJσι σGετικJς καU 'ναλ?γ�υ τεGν�λ�γ*ας·
γ) 'π�δεικν�ει @µµ�σως πλ&ν σαφ_ς Oτι XπJρGε µακρR παρ�δ�σις σ> παρ�µ�*�υ τ�π�υ θ�λωτ>ς κα-

τασκευ�ς.

ΘR vταν 
ασικ& παρ�λειψις, @Rν δ>ν 'νεφ�ρ�ντ� �u φηµισµ�ν�ι θ�λωτ�U Mυκηναϊκ�U τ�φ�ι. !EκεMν�ς
τ�� !Aτρ�ως, µ�ρφJς παραδ�σιακJς κυψ�λης (σκ��φ�υ), ^Gει @σωτερικ& δι�µετρ� 14.60µ. καU nψ�ς
13.90µ.10, δηλαδ& περ*π�υ Oσ� τA nψ�ς µιhς πενταωρ?φ�υ π�λυκατ�ικ*ας. ΣGετικ_ς γιR τ�Iς θ�λωτ�Iς
Mυκηναϊκ�Iς τ�φ�υς ^Gει γραφJ «....Oταν [ δι7µετρ�ς κυµα�νεται µεταBR 6 κα& 10µ., �C γν*σεις κα&
τF τε8νικF µ@σα π�R +παιτ��νται Bεπερν��ν τ&ς συνηθισµ@νες δυνατ�τητες. .Oταν [ δι7µετρ�ς Bεπερνkf
τF 10µ., πρ�κειται γιF +ρ8ιτεκτ�νικ, <π�τευγµα π�R <πι:ε:αι*νει τ,ν <Bαιρετικ, 8αρακτ)ρα τ�� µνη-
µε��υ»11.

{Oσ�ν 'φ�ρrh στ�Iς θ?λ�υς γενικ_ς, 'λλR καU στ�Iς θ�λωτ�Iς Mυκηναϊκ�Iς τ�φ�υς εTδικ_ς, �u
[π�M�ι ^G�υν θ?λ� 'π�τελ��µεν� @κ διακεκριµ�νων λ*θων, N πρ�κ�πτ�υσα κατασκευ& iς 'π�τελ�υµ�-
νη @� 'συνεG��ς Xλικ�� (µ& µ�ν�λιθικ&) 'δυνατεM νR 'ναλ�
Sη @φελκυσµA (τρ�
ηγµα). �O θ?λ�ς lφε*-
λει τ&ν σταθερ?τητ� τ�υ καU τ&ν 'ν�ληψιν τ_ν µεγ�λων κατακ�ρ�φων φ�ρτ*ων (
�ρ�ς λ*θων θ?λ�υ
καU Xπερκειµ�νων γαι_ν) στ& λειτ�υργ*α τ�υ iς φ�ρ�ως, �nτως �στε, «@κτρεπ�µ�νων τ_ν κατακ�ρ�-
φων φ�ρτ*ων, σ> κ�θε σηµεM� τ�υ νR 'ναπτ�σσεται π*εσις (θλMψις), καU qGι τρ�
ηγµα (@φελκυσµ?ς). EFναι
'ντιληπτ?ν, iς πρ�κ�πτει @κ τJς καθηµερινJς @µπειρ*ας, Oτι N καθα*ρεσις ]νAς τµVµατ�ς τ_ν θ?λων
[δηγεM σ> µερικ& y [λικ& κατ�ρρευσιν. T��τ� 'π�δεικν�ει, Oτι γενικ_ς N εaστ�θεια τ_ν θ�λωτ_ν κα-
τασκευ_ν lφε*λεται στ&ν 'ν�πτυ�ιν @σωτερικ_ν δυν�µεων, στ&ν [π�*α συµ
�λλει Oλ�ς [ θ?λ�ς (φ�-
ρ�ας), @ν 'ντιθ�σει πρAς τA @κφ�ρικA σ�στηµα (iς 'νωτ�ρω ^Gει [ρισθJ), τA [π�M� lφε*λει τ&ν εaστ�-
θει� τ�υ στ&ν αaτ�τελJ Tσ�ρρ�π*α τ_ν @κφ�ρικ_ν τ�υ τµηµ�των.

ΓιR τAν ΘησαυρA τ�� Mιν��υ στAν !OρG�µενA 'ναφ�ρει [ Παυσαν*ας: «... ε\ναι λ�θιν�ς κυκλικ��
σ8Aµατ�ς κα& _8ι 6περ:�λικF pBυκ�ρυφ�ς: H λ�θ�ς τ)ς κ�ρυφ)ς λ@νε π|ς <Bασφαλ�Yει τ9ν συν�89 σ5
Hλ�κληρ� τ, �?κ�δ�µηµα»4. EFναι πρ�φαν>ς Oτι «[ λ*θ�ς τJς κ�ρυφJς», δηλαδ& τA γνωστA κλειδU τ_ν
θ�λωτ_ν καU τ��ωτ_ν κατασκευ_ν, στAν qGι Xπερ
�λικR l�υκ?ρυφ� θ?λ� 'ναφ�ρεται σ> καθαρ& στα-
τικ& λειτ�υργ*α θ?λ�υ.

!Eκ τJς παρ��σης παραγρ�φ�υ 3 συµπερα*ν�µεν Oτι:
α. Στ&ν πρ�ϊστ�ρικ& �Eλλ�δα εFGαν γ*νει σ�
αρ>ς θ�λωτ>ς κατασκευ�ς (θ�λωτ�U τ�φ�ι καU γιγα-

ντιαMα θ�λωτR κτVρια).

. �O θ?λ�ς Tσ�ρρ�πεM µ> τ&ν 'ν�πτυ�ι @σωτερικ_ν δυν�µεων σ> Oλ�ν τAν φ�ρ�α.
γ. �O θ?λ�ς δ>ν 'π�τελεM @κφ�ρικA σ�στηµα XπA τ&ν ^νν�ιαν τ�� [ρισµ�� τ�� @κφ�ρικ�� συστVµα-

τ�ς τJς §2.1.

Πρ�ηγ�υµ�νως 'νελ�θη τ?σ� τA @κφ�ρικA σ�στηµα (@ν πρ�
?λ�ω δ?µησις) µ> τ&ν αaτ�τελJ Tσ�ρρ�-
π*α τ_ν δυν�µεων B1 καU B2, Oσ� καU [ θ?λ�ς, [ [π�M�ς Tσ�ρρ�πεM µ?ν�ν µ> τ&ν 'ν�πτυ�ιν @σωτερικ_ν
δυν�µεων σ> Oλ� τAν φ�ρ�α. TA @ρ9τηµα εFναι, \ν [ GωρικAς θ?λ�ς πρ�ηγεMται τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ y
TσG�ει τA 'ντ*θετ�.

�Ως κατωτ�ρω 'ναπτ�σσεται, στUς 'νθρ9πινες κατασκευ�ς [ GωρικAς θ?λ�ς εoτε XπA τ&ν µ�ρφV τ��
λειτ�υργικ�� θ?λ�υ (θ�λωτ�U τ�φ�ι, πρ�ϊστ�ρικ>ς θ�λωτ>ς �Tκ*ες τJς X�ιρ�κ�ιτ*ας K�πρ�υ) εoτε XπA
τ&ν µ�ρφ& τJς mπλJς θ�λωτJς καλ�
ας πρ�ηγεMται τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ, @ν�_ εFναι 
�
αι�ν Oτι 'παντhται
συνηθ�στερα στ& φ�σι 'ντU τ�� τελευτα*�υ. Πρ�γµατι παρατηρ��µε Oτι καU στ& φ�σι τR κ�ιλ9µατα
(lρ�φ>ς σπηλα*ων) 'π�τελ��ν θ�λωτ>ς κατασκευ>ς, Gωρικ_ς 'ναπτυσσ?µενες, δηλαδ& κατR τρεMς \��-

4. 3O 	ωρικ�ς θ�λ�ς πρ�ηγε8ται τ�C =πιπJδ�υ τ���υ;

3.γ. OF θ�λωτ�; Mυκηναϊκ�; τ�φ�ι.
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νες, καU σ> @π*πεδ�υς τ��ωτ�Iς φ�ρεMς. ΣτUς 'νθρ9πινες κατασκευ>ς N µ*µησις τ_ν θ�λωτ_ν φυσικ_ν
κ�ιλωµ�των @ν τ�λει [δηγεM στ&ν 'νθρ9πινη θ�λωτ& κατασκευV, ��λινη (καλ�
α), λ*θινη y πλ*νθινη
y Gτιστ& µ> τ&ν εaσταθJ της Tσ�ρρ�π*α λ?γ�ω 'κρι
_ς τJς 'ναπτ��εως @σωτερικ_ν δυν�µεων. �H µ*-
µησις αaτ& 'π�δεικν�εται lρθV.

�Eπ�µ�νως στ& φ�σι [ Gωρικ?ς θ?λ�ς @µφαν*Qεται συνηθ�στερα 'ντU τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ καU στUς
'νθρ9πινες κατασκευ�ς, �u [π�Mες µιµ��νται τUς φυσικ�ς, πρ�ηγεMται τ�� τελευτα*�υ.

Πρ�πει νR θεωρηθSJ δεδ�µ�ν� Oτι 'ρκετ& @µπειρ*α συγκεντρ9θηκε κατR τ&ν κατασκευ& τ_ν θ?λων
καU τ_ν @κφ�ρικ_ν στεγ_ν γιR τUς καταρρε�σεις. !Aρκετ>ς θR ^γιναν, eως Oτ�υ 'π�κτηθSJ N 'ν�λ�γη
γν_σις.

Στ&ν περ*πτωσι τJς mπλJς @κφ�ρικJς στ�γης N κατ�ρρευσις τJς @κφ�ρhς πρAς τA @σωτερικA τ�� κτη-
ρ*�υ [δηγεM στ&ν σ�λληψι τJς συνεργασ*ας τ�� Nµ*σεως φ�ρ�ως µετR τ�� \λλ�υ, δηλαδ& τA eνα µισA
νR στηρ*QSη τA \λλ� µισA µ> τ&ν 'ν�πτυ�ι τJς @σωτερικJς δυν�µεως H στ&ν κ�ρυφ& τJς @κφ�ρhς (ΣP5µα
1). ∆ηλαδ& N κατ�ρρευση τJς @κφ�ρικJς στ�γης φυσι�λ�γικ_ς [δηγεM στ&ν σ�λληψι τ�� τ?��υ. !Eπι-
πλ��ν δ� [ �u�σδVπ�τε γνωρ*Qει Oτι 'φ’ ]νAς τ�� Gωρικ�� θ?λ�υ καU 'φ’ ]τ�ρ�υ τJς @π*πεδης @ν πρ�-

?λ�ω δ�µVσεως (@κφ�ρικA σ�στηµα) τA ]π?µεν�ν 
Jµα εFναι [ συνδυασµAς τ_ν δ��, δηλαδ& τA @π*πε-
δ� τ?��.

Στ&ν �Eλλ�δα, Oπ�υ [ θ?λ�ς καU τA @κφ�ρικA σ�στηµα εFGε 'ρGαι�τ�τη, µακρ?Gρ�νη καU παρ�λλη-
λη παρ�υσ*α, τA @π*πεδ� τ?�� εFναι N φυσι�λ�γικ& κατ�λη�ις τ?σ�ν τJς @κφ�ρhς Oσ�ν καU τ�� συν-
δυασµ�� τJς @π*πεδης @κφ�ρhς µετR τ�� Gωρικ�� θ?λ�υ. �Yπ�τ*θεται Oµως πPς N κατασκευαστικ& π�-
ρε*α πρAς τA τ?�� 'νεκ?πη (π_ς wραγε;) παρR τA γεγ�νAς Oτι:

α) �u λειτ�υργικ>ς 'ν�γκες στ&ν κλασικ& @π�G& vσαν [πωσδVπ�τε µεγαλ�τερες σ> σG�ση µ> τUς πρ�ϊ-
στ�ρικ>ς– ]π�µ�νως N 'ν�γκη µεγ�λων 'ν�ιγµ�των, N [π�*α @πιτυγG�νεται µ> τA τ?��, θR vτ� πιεστι-
κV·


) N π�τρα παρ�µεινε τA oδι� 
ασικA XλικA σ> Oλη τ&ν 'ρGαι?τητα.

5. 3H µετ��ασις �π� τ�ν 	ωρικ� θ�λ� στ� =π<πεδ� τ���.

∆ΑΥΛ4Σ/238, !Oκτ9
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ΣP. 1. =AρP  Wκφ-ρικ-D συστ>µατ-ς.

l= bR3= 173.b
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Ou δ�� αaτ�U Xπαρκτ�U παρ�γ�ντες 'π�τελ��ν κ�ινωνικ>ς καU πιεστικ>ς τεGνικ>ς παραµ�τρ�υς γιR
τ&ν στατικ& σ�λληψη τ�� τ?��υ, 'λλR N σ�λληψις αaτV, \ν καU πρ�κ�πτSη φυσι�λ�γικ_ς, iς 'νωτ�ρω
'πεδε*Gθη, Xπ�τ*θεται πPς δ>ν @πραγµατ�π�ιVθη. AaτA µhς ^G�υν ψιθυρ*σει, Oτι δηλαδ& �u @π*πεδες
τ��ωτ>ς κατασκευ>ς vρθαν στ&ν �Eλλ�δα µ> τ�Iς Pωµα*�υς. EFναι Oµως πρ�γµατι αaτA 'ληθ�ς;

ΣτA ΣP?δι- 2 παρ�υσι�Qεται N @π*πεδη τ��ωτ& (καµαρωτ&) π�λη τ�� lGυρ�� τJς Παλα*ρ�υ (Kε-
Gρ�π��λας) σ> σGεδ*ασµα 'πA δηµ�σιευ?µενη στ& µεθεπ?µενη σελ*δα φωτ�γραφ*α9, Oπ�υ διακρ*νεται
N iρα*α διαµ?ρφωση τ�� τ?��υ µ> τA κλειδ* στ&ν κ�ρυφV.

Π_ς Oµως κατεσκευ�σθη N π�λη αaτ& τ�� 400 π.X., \ν δ>ν vτ� γνωστ& N λειτ�υργ*α τ�� τ?��υ; {Oτι
N κατασκευ& εFναι τ��ωτ& καU qGι @κφ�ρικ& 'π�δεικν�εται µ> τA γεγ�νAς Oτι, \ν 'φαιρεθSJ τA δε�ιA
τµJµα, τ?τε θR καταρρε�σSη καU τA Xπ?λ�ιπ�, @ν�_, \ν vτ� @κφ�ρικA σ�στηµα, θR Tσ�ρρ�π��σε µ?ν�ν τ�υ.
�Eπ�µ�νως 'παιτεMται γιR τ&ν σταθερ?τητα τ�� φ�ρ�ως N 'ν�πτυ�ις @σωτερικ_ν δυν�µεων. =Eτσι ̂ G�υ-
µε σαφJ λειτ�υργ*α @πιπ�δ�υ τ��ωτ�� φ�ρ�ως καU qGι @κφ�ρικ��. Παρ�µ�*ως εaG�ριστη ̂ κπλη�ιν πρ�-
καλεM N λ��& τ��ωτ& π�λη τ�� lGυρ�� τ_ν OTν�δων µ> τA 'ψ?γως σGεδιασµ�ν� κλειδ*8· κατασκευ& δ�-
σκ�λη, N [π�*α πρ�ϋπ�θ�τει µακρ�Gρ?νια πεMρα στUς καµαρωτ>ς κατασκευ�ς.

�O !Oρλ�νδ�ς θεωρεM Oτι �u 'νωτ�ρω κατασκευ>ς εFναι πρ�γµατι τ��ωτ>ς καU δ>ν εFναι mπλ_ς στρ�γ-
γυλ>ς τρ�πες στR τε*Gη τ_ν !Aκαρνανικ_ν lGυρ_ν. �H µ& συµµετρικ& διαµ?ρφωσις τ_ν θ?λων στ&ν τ�-
�ωτ& π�λη τJς Παλα*ρ�υ 'π�δ*δεται στ&ν 'ν�γκη σταθερ?τητ�ς λ?γ�ω τ�� 'µυντικ�� πρ��ρισµ�� τ_ν

6. OF �λληνικ�ς =π<πεδες τ��ωτ�ς πρ�ρρωµαϊκ�ς κατασκευJς.

ΣP. 2. Π<λαιρ-ς.
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τ�ιG_ν3. !Eδ_ δ>ν πρ�πει νR παραλε*ψ�υµε τ�Iς Xπ?γει�υς τ��ωτ�Iς Mακεδ�νικ�Iς τ�φ�υς. �H γν_σις
τJς κατασκευJς τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ καU τJς φ�ρ�υσας uκαν?τητ?ς τ�υ στ&ν 'ν�ληψι τ�� σηµαντικ��
κατακ�ρ�φ�υ φ�ρτ*�υ τ_ν Xπερκειµ�νων γαι_ν εFναι πρ�φανVς. !AλλR καU στ&ν !Oλυµπ*α N τ��ωτ&
Kρυπτ& (4�υ y 2�υ αT_ν�ς π.X.)2,2α (Φωτ-γραφ:α Φ1), διR τJς [π�*ας εTσVρG�ντ� �u 'θλητ>ς στA Στ�-
δι� 'π�τελεM iραι?τατ� δεMγµα @πιπ�δ�υ τ��ωτJς κατασκευJς.

!Eν κατακλεMδι �u τ��ωτ>ς π�λες τ_ν !Aκαρνανικ_ν lGυρ_ν, �u τ��ωτ�U Mακεδ�νικ�U τ�φ�ι, N τ��ωτ&
Kρ�πτη 'π�δεικν��υν Oτι N καµ�ρα, δηλαδ& τA @π*πεδ� τ?��, vτ� γνωστ& καU κατεσκευ�Qετ� στ&ν κυ-
ρ*ως �Eλλ�δα, ]κατ�νταετ*ες πρ�τ�� πατVσSη @δ_ ρωµαϊκA π?δι.

Γι� π�ι?ν λ?γ� Oµως δ>ν διεσ9θησαν π�λλ>ς 'ρGαMες ]λληνικ>ς τ��ωτ>ς κατασκευ�ς; ∆ιακρ*ν�υµε
τ�σσερες λ?γ�υς:

EFναι γεγ�νAς Oτι τA τ?��ν iς @π*πεδ�ς φ�ρ�ας εFναι εa�λωτ� σ> φ�ρτ*α κ�θετα πρAς αaτ?.
!Aντιθ�τως [ θ?λ�ς iς φ�ρ�ας στAν G_ρ� εFναι σταθερ9τερ�ς τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ καU ]π�µ�-

νως iς σταθερ9τερ�ς εFναι καU µακρ�
ι9τερ�ς. ΣτUς σ�γGρ�νες κατασκευ�ς �u @π*πεδ�ι φ�ρεMς συνδ�-
�νται µετα�� των γιR λ?γ�υς σταθερ?τητ�ς, 'π�κτ9ντας κατR κ�π�ι� τρ?π� GωρικR Gαρακτηριστικ�.
Σηµει9ν�υµε G�ριν τJς 'ληθε*ας Oτι �u Xπ?γει�ι θ?λ�ι (θ�λωτ�U τ�φ�ι), @πειδ& @πιπρ�σθ�τως εFναι
@γκι
ωτισµ�ν�ι στA ^δαφ�ς, διατηρ��νται περισσ?τερ�ν τ_ν @πιπ�δων τ��ωτ_ν, δι?τι, \ν µV τι \λλ�,
[ @γκι
ωτισµAς συµ
�λλει στ&ν καλ�τερV τ�υς συµπεριφ�ρR \ρα καU στ&ν µακρ�
ι?τητ� τ�υς. �Eπ�-
µ�νως �u 'ρGαMες �Eλληνικ>ς πρ�ρωµαϊκ>ς τ��ωτ>ς κατασκευ�ς, �ς @π*πεδες, δ�σκ�λα µπ�ρ��σαν νR
διατηρηθ��ν iς τUς µ�ρες µας, @ν 'ντιθ�σει µ> τ�Iς 'ρGαι?τατ�υς καU σταθερ9τερ�υς Xπ?γει�υς θ�-
λωτ�Iς τ�φ�υς, �u [π�M�ι διετηρVθησαν.

{Eνας \λλ�ς λ?γ�ς εFναι Oτι �u λ*θινες κατασκευ�ς, Oταν πα�σ�υν νR Gρησιµ�π�ι_νται, µετα-
τρ�π�νται σ> λατ�µεMα eτ�ιµ�υ Xλικ��, µ> 'π�τ�λεσµα N λεηλασ*α τ_ν λιθ*νων µελ_ν τ�υς νR

τUς @�αφαν*QSη τελε*ως. KαταλVγ�υµε λ�ιπAν στA Oτι [ λ*θ�ς, κατ’ @��G&ν ]λληνικA Xλικ?, λ?γ�ω τJς δυ-
νατ?τητ?ς τ�υ νR @παναGρησιµ�π�ιJται δ>ν συµ
�λλει στ& διατVρησι τ_ν λιθ*νων κατασκευ_ν \ρα καU
τ_ν λιθ*νων τ��ωτ_ν.

Φα*νεται Oµως Oτι �u τ��ωτ>ς κατασκευ>ς δ>ν vσαν 'γαπητ>ς στ�Iς {Eλληνες γιR λ?γ�υς αTσθη-
τικ��ς, 'φ�� σ> eνα µεγ�λ� τ?�� 'παιτ��νται Tδια*τερα µ�τρα 'ναλVψεως τ_ν δυν�µεων

@κτρ�πJς στ& 
�σι τ�� τ?��υ µ> τR 'ν�λ�γα αTσθητικR 'π�τελ�σµατα. �Ως 'ναφ�ρει [ !Oρλ�νδ�ς3, 'ντU
τ�� τ?��υ @πελ�γη XπA τJς �EλληνικJς !AρGιτεκτ�νικJς N εaθε*α, N [π�*α vτ� «... στατικ9 κα& εDθ;-
γραµµ�ς <κφρ7Y�υσα τ9ν 0Oλυµπ�αν γαλAνην,..., <ν�E τ, δυναµικ,ν [µικυκλικ,ν τ�B�ν }ρµ�Yε µfλλ�ν
ε?ς τ,ν δυναµικ,ν π�λεµικ,ν 8αρακτ)ρα τEν Pωµα�ων». =Aρα καU σ> λ?γ�υς αTσθητικJς lφε*λεται καU
N σπ�νις τ_ν τ��ωτ_ν πρ�ρωµαϊκ_ν κατασκευ_ν.

{Eνας \λλ�ς λ?γ�ς εFναι N εaπ�θεια τ_ν τ��ωτ_ν κατασκευ_ν σ> σεισµικ>ς φ�ρτ*σεις, πρhγµα
τA [π�M�ν δ>ν θR εFGεν διαφ�γει τJς πρ�σ�GJς τ_ν �EλλVνων κατασκευαστ_ν, �u [π�M�ι εFGαν

τ&ν @µπειρ*α καταστρ�φικ_ν σεισµ_ν σ> µ*α σεισµ�γενJ καU σεισµ�παθJ G9ρα iς N �Eλλ�ς. =Aρα γιR
τ�Iς 'νωτ�ρω λ?γ�υς �u πρA τJς PωµαϊκJς κατακτVσεως σπ�νιες 'ρGαMες ]λληνικ>ς @π*πεδες τ��ωτ>ς
κατασκευ>ς vσαν δ�σκ�λ� νR διατηρηθ��ν eως τUς Nµ�ρες µας.

!Aναφ�ρεται XπA τ�� !Oρλ�νδ�υ3 Oτι [ ∆ηµ?κριτ�ς @Gειρ*σθη πρ_τ�ς τ&ν @πιστηµ�νικ&ν '�*αν τJς
σφην�ειδ��ς τ���δ�µ*ας εTς τR ^ργα τ�υ: «... διF νF γρ7ψTη θεωρ�αν περ& θ�λων H ∆ηµ�κριτ�ς, ε\8ε :ε-
:α�ως πρ�ηγηθ) [ σ8ετικ9 πρfBις. T, πρfγµα θF διευκριν�Yετ� τελε�ως, <Fν <σ�*Yετ� µ@8ρι σAµερ�ν [
περ& θ�λων συγγραφ9 τ�� .Hρων�ς...». !Aκ?µη καU [ Πλ�των 'ναφ�ρεται σ> κυλινδρικA θ?λ�3. �Eπ�-
µ�νως qGι µ?ν�ν vτ� γνωστA τA @π*πεδ� τ?��, 'λλR XπJρGαν καU συγγρ�µµατα καU µ�λιστα 'πA τAν
«πρ�ρρωµαϊκA» ∆ηµ?κριτ�!!

8. 3H =π<σηµη Tπ�ψη.

δ)

γ)

�)

α).

7. Γιατ< δ�ν διεσθησαν π�λλ�ς �λληνικ�ς τ��ωτ�ς κατασκευJς.



ΣυνεG*Qει λ�ιπAν [ !Oρλ�νδ�ς3 καU γρ�φει συµπερα*νων Oτι «... α)... τ, pργανικ,ν (κλειδωτ,ν) [µι-
κυκλικ,ν τ�B�ν <φηρµ�σθη πρEτ�ν 6π, τEν 0EλλAνων –Uγνωστ�ν Uν κατ’ A?γυπτιακ9ν � κατ’ Uλλην
+νατ�λικ9ν µ�µησιν– Vδη +π, τEν µ@σων τ�� 5�υ π.X. α?... ?δ�kα <ν =Aκαρναν�kα... τ�σ� <ν κυρ��ως 0Eλλ7-
δι... Qσ� κα& ε?ς µικρFν =Aσ�αν... :) [ τ�B�δ�µ�α κα& [ θ�λ�δ�µ�α θF ε?σA8θησαν ε?ς P*µην <B 0Eλλ7-
δ�ς � Mικρfς =Aσ�ας περ& τ, 300 π.X.... γ) Qτι [ ε?ς P*µην ε?σαγωγ9 τ�� τ�B�υ κα& τ�� συναφ��ς θ�-
λ�υ θF <γ@νετ� πιθαν*τατα δι’ 0EλλAνων +ρ8ιτεκτ�νων πρ�σκληθ@ντων εXτε <κ τ)ς κυρ�ως 0Eλλ7δ�ς εXτε
<κ τ)ς Mικρfς =Aσ�ας, Lνθα ��τ�ι ε\8αν παρ7σ8ει τρανF δε�γµατα τ)ς <πιδ�σε*ς των... ΘF πρ@πει νF
δε8θEµεν Qτι διF τ9ν τ�B�δ�µ�αν θF Xσ8υσε Q,τι κατηγ�ρηµατικEς διετ;πωσε διF τFς τ@8νας <ν γ@νει H
0Oρ7τι�ς ε?ς τFς <πιστ�λ7ς τ�υ (II,1,56) “Craecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio”.
([ [ττηθεSσα 0EλλFς <ν�κησε µ5 τ9ν τ@8νην τ, +γρ�Sκ�ν Λ7τι�ν).»

�H @πιν?ησις τ�� @πιπ�δ�υ τ?��υ εFναι N φυσι�λ�γικ& κατ�λη�ις τJς µακρ?Gρ�νης παραδ?σεως τ_ν
�EλλVνων στ& γν_σι καU GρJσι τ_ν θ�λωτ_ν καU τ_ν @πιπ�δων @κφ�ρικ_ν κατασκευ_ν, GωρUς τ&ν 'ν�-
γκη µιµVσεων y @�ωτερικ_ν @πιδρ�σεων. �H GρJσις τ�� τ?��υ στ&ν �Eλλ�δα, καθαρ_ς ]λληνικJς @πι-
ν�Vσεως, ^δωσε στUς µ�ρες µας «τρανR» παραδε*γµατα τJς δε�ι?τητ�ς τ_ν �EλλVνων πρωτ�µαστ?ρων
µ> τR σηµαντικR τεGνικR ̂ ργα τ_ν αTσθητικωτ�των τ��ωτ_ν γεφυρι_ν. Ou σ�γGρ�νες @π*πεδες τ��ωτ>ς
λ*θινες κατασκευ>ς τ_ν �EλλVνων πρωτ�µαστ?ρων, δηλαδ& τR γνωστR σ> Oλ�υς µας «καµαρωτR» γε-
φ�ρια, ]δρ�Q�νται 'σφαλ_ς στA 
�θ�ς τ_ν ]λληνικ_ν θ�λωτ_ν καU @κφ�ρικ_ν πρ�ϊστ�ρικ_ν 'λλR καU
uστ�ρικ_ν τ��ωτ_ν κατασκευ_ν, µαρτυρ9ντας Oτι τA �EλληνικA τ?�� συν�Gισε 'διαλε*πτως νR Gρησι-
µ�π�ιJται στ&ν �Eλλ�δα 'πA τ&ν @πιν?ησ* τ�υ eως σVµερα.

=Eν κατακλεMδι N @π*πεδ�ς τ��ωτ& κατασκευ& y τA λειτ�υργικA τ?��3, κ�ιν_ς καµ�ρα, iς @παρκ_ς
@δε*Gθη, φυσι�λ�γικ_ς πρ�κ�πτ�υσα @κ τJς κατασκευαστικJς παραδ?σεως τ_ν �EλλVνων εFναι @πι-
ν?ησις ]λληνικ& καU qGι ρωµαϊκV. �H τα�τισις τ�� τ?��υ µ> τ�Iς Pωµα*�υς lφε*λεται στ&ν υu�θ�τησι
τJς τ��ωτJς κατασκευJς 'πA τ�Iς τελευτα*�υς, @πειδ& @��φραQε τ&ν ν��τρ�π*α τ�υς. ΠαρR τ�Iς ψι-
θυρισµ��ς 'π�δεικν�εται Oτι τA τ?��ν εFναι ]λληνικ& @πιν?ησις, @Gρησιµ�π�ιεMτ� στ&ν �Eλλ�δα πρA τJς
PωµαϊκJς κατακτVσεως καU Oτι �u {Eλληνες τA @δ*δα�αν στ�Iς Pωµα*�υς καU qGι 'ντιθ�τως3.
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ΓιR νR γ*ν�υν καταν�ητR τR παραπ�νω, θεωρ��µε 'ναγκαM� πρ�ηγ�υµ�νως νR κ�-
ν�υµε µιR σ�ντ�µη uστ�ρικ& 'νασκ?πηση περU τ&ν εTκ?να τJς 'ρGα*ας �Eλλ�δας π�I
εFGαν διαµ�ρφ9σει �u EaρωπαM�ι 'πA τ&ν !Aναγ�ννηση µ�Gρι σVµερα.

T
&ν �ρα π�I κατ�ρρεε τA BυQ�ντι�, γιR π�λλ�Iς καU π�ικ*λ�υς –uστ�ρικ�Iς π�-
ντως– λ?γ�υς στ& ∆�ση 'ν�τελλε N @π�G& τJς !Aναγ�ννησης, N [π�*α 'νεκ�λυ-
πτε @κ ν��υ τ&ν 'ρGα*α P9µη καU µ�σ�ω αaτJς µ�ιραMα καU τ&ν �Eλλ�δα. ΣτAν oδι�
τAν ]λληνικA G_ρ�, \ν @�αιρ�σSη κανεUς τ&ν πρωτε��υσα τJς παραπα*�υσας αaτ�-

κρατ�ρ*ας Kωνσταντιν��π�λη, N 'ρGα*α (πρ�Gριστιανικ&) �Eλλ�δα τ�� παρελθ?ντ�ς δ>ν
σVµαινε π�λλR πρ�γµατα. Xαρακτηριστικ& εFναι N µαρτυρ*α τ�� περιηγητ�� Kυρι�κ�
ντ> ΠιτQικ?λλι, [ [π�M�ς τA 1437 'ναQVτησε τ�Iς ∆ελφ�Iς καU �u κ�τ�ικ�ι τ�� Gωρι�� Kα-
στρU (τA [π�M� vταν κτισµ�ν� π�νω στR @ρε*πια τ�� Nα�� τ�� !Aπ?λλωνα) δ>ν ��εραν τ*-

T� Fστ�ρικ� τGς «=πανανακ�λυψης» τGς 3Eλλ�δ�ς

¶ρUν 'ρκετR Gρ?νια (1993) εoGαµε δηµ�σιε�σει eνα \ρθρ�
στAν «∆αυλA» (τ. 134, σελ. 7763-7771), π�I 'ναφερ?ταν σ>
µιR πρ�σπ�θεια 'να
*ωσης 'ρGα*ων θρησκει_ν, N [π�*α
εFGε 'ρG*σει νR 'ναφ�εται στ&ν Eaρ9πη καU µ?λις τ?τε

^κανε τR πρ_τα της 
Vµατα στAν ]λλαδικA G_ρ�. �O διεθν&ς αaτAς
«νε�παγανισµ?ς», γιR τAν [π�M�ν εoGαµε κ�νει λ?γ� σ’ @κεMν� τA
\ρθρ�, σVµερα πλ��ν στ&ν �Eλλ�δα καU @ν qψει τJς !Oλυµπι�δας
τ�� 2004 'ναQητεM τ&ν @π*σηµη ̂ κφρασV τ�υ στAν ∆ωδεκαθεϊσµA
iς... «'νεγνωρισµ�νη XπA τ�� κρ�τ�υς θρησκε*α». Π�ραν τ�� πρ�-
φαν��ς φ�λκλ�ρικ�� GαρακτJρα τ�� πρ�γµατ�ς στA παρAν \ρθρ�
–Oπως καU σ’ @κεMν� τ�� 1993– N 'ναφ�ρ� µας δ>ν εFναι ]στιασµ�-
νη στR @�ωτερικR GαρακτηριστικR τ�� @γGειρVµατ�ς τJς 'να
*ω-
σης τ�� ∆ωδεκαθεϊσµ��, 'λλR στ&ν �aσ*α τ�� Oλ�υ QητVµατ�ς µ>
eναν 'ναλυτικA τρ?π�.
ΣτA παλι? µας \ρθρ� τ�� 1993 εoGαµε @πισηµ�νει Oτι �u δι�φ�ρες
κινVσεις τ�� «νε�παγανισµ��» δι�στρεφαν @� 'γν�*ας τAν uστ�-
ρικA πυρJνα τJς �EλληνικJς Θρησκε*ας. ΣτA παρ?ν µας \ρθρ�
θR πρ�σπαθVσ�υµε νR καταδε*��υµε τ&ν uστ�ρικ?τητα τ�� ∆ω-
δεκαθεϊσµ�� καU τAν 'ντιιστ�ρικA καU τελικR 'νιστ?ρητ� Gαρα-
κτJρα κ�θε πρ�σπ�θειας 'να
*ωσVς τ�υ.

¶EPI THN ANABIø™H TOY ¢ø¢EKA£EOY
3H «µεταµ�ντJρνα» =κδ�	� τGς 5Aρ	α<ας 3Eλλ�δας



π�τε, παρ’ Oλ� π�I N περι�G& vταν κατ�σπαρτη 'πA σπασµ�να 'γ�λµατα καU µ�ρµαρα
(συν�πεια, iς γνωστ?ν, τ�� φιλ�Gρ*στ�υ ^ργ�υ τ�� !Aλ�ριG�υ καU τJς \γν�ιας τ_ν ντ?-
πιων). ETρVσθω @ν παρ?δ�ω, Oτι [ ]π?µεν�ς EaρωπαM�ς @πισκ�πτης τ_ν ∆ελφ_ν µετR 250
Gρ?νια (!) @µφαν*στηκε π�λι στAν oδι� G_ρ� 'ναQητ9ντας τAν 'ρGαM� lµφαλA τJς γJς.

ΓιR δ�� αT_νες µετR τ&ν @π�G& τJς !Aναγ�ννησης (16�ς-17�ς αT.) στUς 'ντιλVψεις τ_ν
Eaρωπα*ων N 'ρGα*α �Eλλ�δα στA σ�ν�λ? της @θεωρεMτ� iς πι?... πρωτ?γ�νη κα*... \�ε-
στη 'πA τAν κ?σµ� τJς P9µης. M?ν� στR µ�σα τ�� 18�υ αT., @ν�_ [ θαυµασµAς γιR τ& P9-
µη ��φτιQε πι�, \ρGισε νR 'ναπτ�σσεται eνα ν�� @νδιαφ�ρ�ν γιR τ&ν �Eλλ�δα, γιR τ&ν
�Eλλ�δα τ?σ� iς TδανικA Oσ� καU iς πραγµατικ?τητα. ∆>ν vταν N @π�G& τJς !Aναγ�ν-
νησης (14�ς-17�ς αT.) 'λλR N @π�G& τ�� P�µαντισµ�� (1770-1830) @κε*νη N περ*�δ�ς N
[π�*α κατ’ �aσ*αν ^φερε τ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα στA π�λιτιστικA καU πνευµατικA πρ�σκV-
νι� τJς Eaρ9πης, π�I \ντλησε τ&ν ^µπνευσV της 'πA τ&ν ν�α, \µεση 'νακ�λυψη τJς
�Eλλ�δας.

�O 20Aς αT. Oµως µ> τR νεωτερικ� τ�υ κηρ�γµατα περU \ρνησης κ�θε παρ�δ�σης 'π�-
δ�κ*µασε –Oσ� µπ�ρ��σε– ρητ_ς τ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα καU τ�Iς κλασικ�Iς iς τµJµα ]νAς
'ντιδραστικ�� («
ικτωριαν��») κατεστηµ�ν�υ, π�I θ� ’πρεπε ν’ 'π�δ�θSJ [ριστικR στA
παρελθ?ν. {Oταν τA τελευταM� τ�ταρτ� τ�� αT_να 'ναγνωρ*στηκαν �u τρ�µακτικ>ς κα-
ταστρ�φ>ς καU τA µαQικA ^γκληµα τ�� B´ Παγκ�σµ*�υ Π�λ�µ�υ iς γνVσια τ�κνα τ�� µ�-
ντερνισµ��, τJς 
�υλησιαρG*ας καU τελικR τJς ]γελιανJς σκ�ψης, eνα ν�� π�λιτιστικ?-
πνευµατικA κ*νηµα, π�I 'πεκλVθη «µεταµ�ντερνισµ?ς», ^δωσε π�λι µιR ν�α, φιλικ& �α-
ν�, εgκBνα γιR τ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα. !AντU Oµως τ9ρα τA εaρωπαϊκA πνε�µα νR πρ�σπαθSJ
νR 'ναστηλ9σSη y νR µιµηθSJ τ&ν �Eλλ�δα iς σ�ν�λ� (Oπως ^κανε [ P�µαντισµAς τ��
18�υ καU τ_ν 'ρG_ν τ�� 19�υ αT.), @πισηµα*νει καU 'ναγνωρ*Qει τUς τερ�στιες διαφ�ρ>ς
'ν�µεσα στA T9ρα καU στA T?τε, τ&ν «τεταµ�νη» σG�ση 'ν�µεσα στUς [µ�ι?τητες καU τ�-
λ�ς συνειδητ�π�ιεM τ&ν Rπ-σπασµατικBτητα τ_ν 'π�δε*�εων καU τ_ν γν9σε9ν µας γιR
τ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα.

MετR τ&ν κατ�ρρευση τ�� «Xπαρκτ�� σ�σιαλισµ��» καU τ&ν 'π�κ�λυψη τJς κ�µµ�υ-
νιστικJς 'π�της N 'ρGα*α �Eλλ�δα γ*νεται π�λι @π*καιρη.

™
’ αaτ�Iς τ�Iς νε�-αρGαι�ελλην*Q�ντες, @ν π�λλ�Mς πρ9ην 'ριστερ�Iς y 'ριστερι-
στ�ς, νε�φασ*στες, νε�αναρGικ�Iς κ.λπ., 'ρG*Qει νR φαντ�QSη iς ν�� TδανικA µιR
'φελ&ς καU 'ντιιστ�ρικV, ρ�µαντικ& εTκ?να τJς 'ρGα*ας �Eλλ�δας. ΣτA @�ωτερι-
κ?, Oπ�υ [ µεταµ�ντερισµAς ^Gει λ�
η στ�ρεες 
�σεις στR @κπαιδευτικR uδρ�µατα

καU τ&ν κ�ιν& γν9µη, N «µ?δα» τJς «'ρGαι�λατρ*ας» τε*νει νR λ�
Sη νε�παγανιστικR Gα-
ρακτηριστικ�, γιατU π�ραν τJς 'να
*ωσης τ_ν φωτειν_ν στ�ιGε*ων 'ναQητεMται καU N
'να
*ωση «σκ�τειν_ν» πλευρ_ν, µ> 'π�τ�λεσµα δι�φ�ρες συν��εις «παγανιστ_ν» 'νR
τ&ν Eaρ9πη νR @κτρ�πωνται σ> κ�θε µ�ρφJς παρ�ν�µες πρ��εις (τελετ�υργ*ες, µα�ρη
µαγε*α, 'κ�λασ*α κ.λπ.).

Στ&ν �Eλλ�δα 'ντιθ�τως �u Oµιλ�ι 'να
*ωσης τ�� ∆ωδεκαθεϊσµ�� στ�κ�νται µακρRν
τJς µεταµ�ντ�ρνας @κδ�GJς –τ&ν [π�*α @ν π�λλ�Mς 'γν���ν– καU mπλ_ς @πανασυνθ�τ�υν
τ&ν εTκ?να περU 'ρGα*ας �Eλλ�δας, π�I εFGε φιλ�τεGνVσει [ P�µαντισµAς τ�� 18�υ-19�υ
αT., GωρUς νR τA γνωρ*Q�υν. {Oµως καU αaτ& τ&ν εTκ?να τ& διαστρ�φ�υν λ?γ�ω uστ�ρικJς
\γν�ιας τJς @��λι�ης τJς �EλληνικJς Θρησκε*ας: T* 'π’ Oλα @νν���ν, Oταν λ�νε !AρGα*α

OF σηµεριν�; «νε�-εθνικ�<» (!) στ�ν 3Eλλ�δα
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�Eλληνικ& Θρησκε*α; TUς πρ�-�µηρικ>ς Gθ?νιες λατρεMες (Θεσµ�φ?ρια, ∆ι�σια κ.λπ.),
π�I 'δ�κ*µως τUς κατηγ�ρι�π�ι��ν στR «MυστVρια», τ&ν ∆ι�νυσιακ& λατρε*α, τAν !Oρφι-
σµ?, τA ∆ωδεκ�θε� y τ& φιλ�σ�φικ& θρησκε*α τ�� Πλ�τωνα, τ�� !Aριστ�τ�λη, τ_ν Στω-
ϊκ_ν, τ�� !Eπ*κ�υρ�υ y τAν �Eρµητισµ?;

EFναι δυνατAν νR 'να
ι9σ�υν @ν ^τει 2001 �u τελετ�υργ*ες; Π�ι�ς τελετ�υργ*ες, π�ια-
ν�� µJνα τ�� 'θηναϊκ�� Nµερ�λ�γ*�υ καU π�ιhς γι�ρτJς, Oταν Oλες σGεδAν �u µεγ�λες
γι�ρτ>ς τ_ν !Aθην_ν vσαν πρ�-�µηρικ>ς Gθ?νιες τελετ�υργ*ες γ�νιµ?τητας καU @�αγνι-
σµ�� (γι’ αaτA καU κανεUς σGεδAν µJνας τ�� 'θηναϊκ�� Nµερ�λ�γ*�υ δHν 'ναφ�ρεται
στ�Iς !Oλ�µπι�υς θε��ς); �O ∆ι?νυσ�ς, iς γνωστ?ν, [ [π�M�ς δ>ν συµπεριλαµ
αν?ταν στA
∆ωδεκ�θε� τ�� !Oλ�µπ�υ, θR συµπεριληφθSJ στ& σ�γGρ�νη 'να
*ωση τ�� ∆ωδεκαθεϊ-
σµ�� y θR µε*νSη @κτ?ς; �H µVπως @κεMν� π�I @νν���ν iς ∆ωδεκ�θε� y �Eλληνικ& θρη-
σκε*α �u σ�γGρ�ν�ι «<θνικ��» (Oπως αaτ�απ�καλ��νται iρισµ�ν�ι Gρησιµ�π�ι9ντας @ν
'γν�*rα τ�υς τ&ν T�υδαϊκ& [ρ�λ�γ*α) εFναι N !Oρφικ& φιλ�σ�φ*α, Oπως αaτ& @µφαν*Qε-
ται στ�Iς !Oρφικ�Iς {Yµν�υς; !AλλR @ν πρ�κειµ�ν�ω ^Gει Xπ�ρ�ει σ�γGυση µετα�I τ��
!Oρφισµ�� iς κινVµατ�ς τAν 6� αT. καU τJς πλει�ν?τητας τ_ν {Yµνων π�I @γρ�φησαν στR
]λληνιστικR Gρ?νια.*

=Aλλ� uστ�ρικA γεγ�νAς εFναι τA !OρφικA κ*νηµα τ�� 6�υ π.X. αT. καU \λλ� N Nε�-
lρφικ& Xµν�λ�γ*α τJς ]λληνιστικJς @π�GJς. (∆>ν ^G�υν σκεφθJ �u νε?κ�π�ι «lρφικ�λ?-
γ�ι» Oτι nµν�ι Oπως αaτ�U πρAς τ& θεR Kυ
�λη y τ�� Σα
�Qι� 'π�καλ�πτ�υν σαφ_ς τ&ν
uστ�ρικ& περ*�δ� κατR τ&ν [π�*α @γρ�φησαν;)

!AλλR τA σπ�υδαι?τερ� εFναι, Oτι Oσ�ι Xπεραµ�ν�νται τ�� !Oρφισµ�� (y τ�� �Eρµητι-
σµ��) iς �aσ*ας τJς �EλληνικJς Θρησκε*ας qGι µ?ν� 'π�λυτ�π�ι��ν eνα σGετικA µ�γε-
θ�ς, 'λλR κατ’ �aσ*αν διαστρ�φ�υν τ&ν κεντρικ& σηµασ*α τJς �EλληνικJς Θρησκε*ας, π�I
vταν [ µ9 YερατικBς της GαρακτVρας. =Aν [ !OρφισµAς τ�� 6�υ καU 5�υ αT. π.X. εFGε ρι-
Q9σει στ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα, Oλα τR uερατεMα τ_ν @θνικ_ν uερ_ν θR εFGαν εTσαγ�γει τ&
ν�α θρησκε*α, θR γ*ν�νταν Xπηρ�τες της καU 'κ�λ��θως θR 'σκ��σαν µ*α τερ�στια uε-
ρατικ& @��υσ*α. �Ως γνωστAν Oµως, [ lρθ�λ�γισµAς τ_ν φιλ�σ?φων τJς !Iων*ας καU τ_ν
σ�φιστ_ν δι�σωσε τ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα 'πA τ&ν τυρανν*α µιhς θρησκε*ας π�I cρµηνευ-
Bταν Rπ2 Yερε,ς. KαU σVµερα, µετR 2500 Gρ?νια, iρισµ�ν�ι 'δαεMς, \ν καU καλ�πρ�α*ρε-
τ�ι, στA qν�µα τ�� lρθ�λ�γισµ�� καU τ�� ∆ωδεκ�θε�υ πρ�παγανδ*Q�υν τ&ν 'ν�ρθ�λ�-
γικ& Yερατικ θρησκε*α τ�� Nε�-�ρφισµ��, Oπως φυσικR τ&ν 'ντιλαµ
�ν�νται κατR τUς
uστ�ρικ�ς τ�υς γν9σεις.

¶
ρ�σπαθ9ντας νR 'να
ι9σ�υν τA ∆ωδεκ�θε� @παναφ�ρ�υν στ& Qω& τAν κεντρι-
κ? τ�υ 'ντ*παλ� –κι αaτA λ?γ�ω πρ�φαν��ς uστ�ρικJς \γν�ιας: !Aγν���ν �u «νε-
�παγανιστ>ς» Oτι: α) TA ∆ωδεκ�θε�, Oπως παραδ*δεται 'πA τ&ν !Eπικ& Π�*ηση,
εFναι µιR µ?ν� \π�ψη τJς Oλης 'ρGα*ας �EλληνικJς Θρησκε*ας, γ�ννηµα τ_ν

καιρ_ν καU τJς Π?λης-Kρ�τ�υς. 
) �O !OρφισµAς καU N ∆ι�νυσιακ& λατρε*α 'π�τελ��ν
eνα \λλ� µ�γα ρε�µα τJς 'ρGα*ας �EλληνικJς Θρησκε*ας, π�I µ�λιστα 'π�τ�λεσε uστ�-
ρικR καU τ&ν 'παρG& τ�� π�υριτανικ�� πνε�µατ�ς καU τελικR µ�γα 'ντ*παλ� τ�� (lρθ�-

3H Tγν�ια τ-ν Fστ�ρικ-ν δεδ�µJνων

* TR περισσ?τερα 'πA τR 'π�σπ�σµατα τ_ν «!Oρφικ_ν» τ�� O. Kern 'ν�γ�νται στR �Eλλη-
νιστικR Gρ?νια καU 'π�τελ��ν κε*µενα τ_ν Nε�-�ρφικ_ν.
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λ�γικ��) ∆ωδεκαθεϊσµ��. γ) !AπA τ&ν @π�G& τ_ν Σ�φιστ_ν καU @ντε�θεν �u θρησκευ-
τικ>ς 'ντιλVψεις τ_ν �EλλVνων 
αθµιαMα 'λλ�Q�υν, γιR νR καταλV��υν στ& θεωρ*α τ��
K�σµ�ειδ9λ�υ τ�� Πλ�τωνα, τ�� !Aριστ�τ�λη καU τελικR τ�� Στωϊκισµ��, τ�� �Eρµητι-
σµ�� καU τ�� Nε�πλατωνισµ��. δ) Στ&ν nστερη ρωµαϊκ& @π�G& N 'ρGα*α �Eλληνικ& Θρη-
σκε*α ^Gει µεταµ�ρφωθJ σ> µ*α Mιθραϊκ  Wκδ-P  τ-D Στωικισµ-D*, Oπως φα*νεται καU
'πA τR κε*µενα καU 'πA τR γεγ�ν?τα ([ τελευταM�ς uερ�φ�ντης τJς !EλευσMν�ς �Iλ�ρι�ς
εFναι uερ�ας τ�� M*θρα, Oπως καU [ πρ�κ�τ�G?ς τ�υ, @ν�_ [ αaτ�κρ�τωρ !I�υλιανAς αaτA
π�I πρ�τε*νει iς @θνικ& θρησκε*α –Oπως φα*νεται 'πA τR φιλ�σ�φικR ^ργα καU τUς @πι-
στ�λ�ς τ�υ– εFναι [ MιθραϊσµAς καU µ�λιστα «@κκλησιαστικ�π�ιηµ�ν�ς»!). ε) Σ> Oλες τUς
uστ�ρικ>ς περι?δ�υς τJς 'ρGα*ας θρησκευτικJς 'ντ*ληψης (Πρ�-�µηρικV, ∆ωδεκ�θε�,
!Oρφισµ?ς, ∆ι?νυσ�ς, Πλατωνισµ?ς, !Aριστ�τελισµ?ς, Στωικισµ?ς, �Eρµητισµ?ς, Mι-
θραϊσµAς) @�ακ�λ�υθεM νR διατρ�GSη τ&ν @π*σηµη θρησκευτικ?τητα σRν Xπ?γει� ρε�µα N
τελετ�υργ*α** τ_ν πρ�-�µηρικ_ν Gθ?νιων λατρει_ν, Oπως φα*νεται 'πA τUς λαϊκ>ς γι�ρ-
τ>ς καU τR MυστVρια.

Σ’ αaτ&ν τ&ν oδια τ& δ�µ& τ�� ∆ωδεκαθεϊσµ�� δ>ν ν���νται «[µ�λ�γ*ες π*στεως» y
«lρθ�δ��*ες», 'φ�� τA ∆ωδεκ�θε� στερε,ται θε-λ-γ:ας, θεωρητικ5ς M<σης, Wκκλησ:ας
καL κατ>Pησης. ∆>ν ^G�υν ν?ηµα λ�ιπAν σ�γGρ�νες «[µ�λ�γ*ες π*στεως στA ∆ωδεκ�-
θε�», iς «'ναγνωρισµ�νη 'πA τA κρ�τ�ς @θνικ& θρησκε*α» κ.τ.λ.

{Oπ�ι�ς π�ει νR καθιερ9σSη... «'ρG>ς τJς !EθνικJς Θρησκε*ας» (!) \ς ̂ GSη κατR ν�� Oτι
πρ�σπαθεM νR «@κκλησιαστικ�π�ιVσSη» µ> Gριστιανικ>ς δ�µ>ς µιR π�υριτανικ& θρησκευ-
τικ& 'ντ*ληψη Gρησιµ�π�ι9ντας 'ρGαι�ελληνικ& φρασε�λ�γ*α.

Συν�ψ*Q�ντας τR uστ�ρικR σφ�λµατα τ_ν νε�παγανιστ_ν θR µπ�ρ��σαµε νR τR κα-
τατ���υµε σ> δ�� κατηγ�ρ*ες: 'φ’ ]νAς ̂ G�υν διαµ�ρφ9σει µιR 'φελJ, πλασµατικ& εTκ?-
να γιR τ&ν 'ρGα*α �Eλλ�δα, 'φ’ ]τ�ρ�υ kµ-γεν-π-ι-Dν τ&ν π�λυGιλιετJ 'ρGα*α �Eλλη-
νικ& Θρησκε*α θεωρ9ντας @ντελ_ς 'νιστ?ρητα Oτι �u {Eλληνες τJς µυκηναϊκJς, τJς
'ρGαϊκJς, τJς κλασικJς, τJς ]λληνιστικJς καU τJς ρωµαϊκJς @π�GJς π*στευαν στ&ν oδια
'κρι
_ς θρησκε*α.

Tελει9ν�ντας τA παρAν \ρθρ� θR κ�ν�υµε καU τ&ν ]�Jς @πισVµανση: =Aν �u σ�γGρ�-
ν�ι «@θνικ�U» @πιλ���υν γιR θρησκε*α τ�υς [π�ιαδVπ�τε περ*�δ� τJς �EλληνικJς Θρη-
σκε*ας 'πA τA [µηρικA ∆ωδεκ�θε� µ�Gρι τ�Iς !Oρφικ�Iς y τA Στωικισµ?, γιR νR µ&ν
'κρωτηρι�σ�υν τ& δ�µ& τJς θρησκευτικJς τ�υς Tδε�λ�γ*ας, πρ�πει νR κ�ν�υν 'π�δεκτA
Oτι µετR τAν Πλ�τωνα φιλ�σ�φ*α καU θρησκε*α [λ��να @πικαλ�πτ�νται, συγG��νται καU
τελικR ταυτ*Q�νται.

(Bλ�πε περισσ?τερα: ∆. K��τ�υλα, «!AρGα*α �Eλληνικ& Θρησκε*α καU Mαθηµατικ�, �H
@παν�σταση τ_ν 'ρρVτων 'ριθµ_ν στ&ν �Eλληνικ& Σκ�ψη»· καU «∆», τ. 233, 234, 235.

∆ιαµαντ5ς K-Sτ-υλας
Φιλ?λ�γ�ς

* KαU N φιλ�σ�φικ& σκ�ψη ^Gει π�ρει τR Nε�πλατωνικ� της GαρακτηριστικR µετα
αλ-
λ?µενη [λ��να σ> θρησκευτικA κ*νηµα.

** Π�I φιλ�σ�φικ_ς τεκµηρι9θηκε στAν ΠανθεϊσµA τ�� Στωικισµ�� καU συγκεκριµ�να
στ& θεωρ*α περU «Συµπαθε*ας τ_ν {Oλων» τ�� Π�σειδων*�υ.
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�O τ*τλ�ς Rex, γενικ& Regis, εFναι @κ τ�� ]λληνικ�� µινωικ��-µυκηναϊ-

κ�� P@, P7, P�α, 'παντωµ�ν�υ σ> πινακ*δες τ_ν ΓραµµικJς A καU B

Γραφ_ν. (EFναι γνωστ& σ> Oλ�υς N σηµασ*α τ�� P7). �H γενικ& Regis
Xπ�δηλ�M τ&ν ̂ κτασι τJς @��υσ*ας τ�� P@, �τ�ι Re Gis-> 
ασιλεIς ΓJς. !Eκ

τ�� Roa πρ�Jλθε N 'γγλικ& λ��ις Royal, π�I σηµα*νει τA 'νJκ�ν στAν

P?α -> P� -> P�, δηλ. τA 
ασιλικ?.

TA θηλυκA Regina -> Re/gina πρ��ρGεται καU δηλ�M τ&ν P�/ΓυνR ->P� Γυ-

νV, δηλ. τA γυνV-
ασιλεIς -> 
ασ*λισσα. (TA γυνF εFναι [ δωρικAς τ�π�ς

τ�� Tωνικ�� γυνA.) Λ��ις παρ�λληλη στ&ν N?τι� !Aµερικ& εFναι Orehona
-> Ore/hona -> �Ωρα*α ΓυνV, διατηρηθεMσα στ&ν ]λληνικ& µνVµη µερικ_ς

διR τJς ν�µιQ�µ�νης iς ��νης λ��εως στ&ν «'ργκA» Hona (G?να), π�I ση-

µα*νει γυναMκα.

�H λ��ις Princeps, γεν. Principis, πρ�Jλθε @� ]λληνικJς πρ�νκιπ�υς ->

πριν / κι / π�υς - πριν/γη/π�υς, π�I παρεφθ�ρη σ> πρ*γκηπς ->πρ*γκηψ.

∆ηλ�M αaτAν π�I «πρUν (παλαιR) ^
αλε τA π?δι τ�υ στ& γJ (τ&ν συγκε-

κριµ�νη)». �Hγ�της καθ*στατ� y [ Nγ�της εFGε τA πρ�ν?µι� νR πατVσSη

πρ_τ�ς τ&ν N�α ΓJ, iς ^πρα�ε καU [ Xριστ?φ�ρ�ς K�λ?µ
�ς, πρ_τ�ς

'π�
ι
ασθεUς @κ τ_ν συντρ?φων τ�υ στ&ν !AµερικV. Ou Γ�λλ�ι καU Bρετ-

ταν�U @κ τ�� Prince/ps παρ�λειψαν τA ps καU διετVρησαν τA prince.

�H λ��ις Dogis - ∆?γης, τ*τλ�ς τ_ν Nγετ_ν τJς Bενετ*ας, πρ�Jλθε @κ τ��

ρVµατ�ς δ7κνω (αaτAς π�I ^δακνε τ�Iς Xπηκ?�υς τ�υ) iς καU N Tταλικ&

5Aπ� �λληνικ�ς λJ�εις πρ�Gλθαν
�F ε_ρωπαϊκ�; «τ<τλ�ι» ε_γενε<ας

PE•, ¢OY•, ¶PI°KHæ, BAPøNO™ Î.Ï.

�H @σφαλµ�νη Tδ�α, Oτι �u τ*τλ�ι εaγενε*ας τ_ν 'πανταG�� Eaρω-
πα*ων 'π�τελ��ν εXρVµατ� τ�υς τJς µεσαιωνικJς @π�GJς, δι�ρ-
θ9νεται. EFναι καθαρR ]λληνικ�*, iς 'ναλ�εται κατωτ�ρω. ΠρA
@τ_ν µ> τAν διαπρεπJ @ρευνητ& τJς @πιστηµ�νικJς ]ταιρ*ας µας
καU 'π�κρυπτ�γρ�φ� πλε*στων 'ρGα*ων γραφ_ν τJς Xδρ�γε*-
�υ Kαλλ*µαG� ∆ι�γ�ν�υς, συνεργ�τη τ�� «∆αυλ��», καταλV-
�αµε στR 'κ?λ�υθα συµπερ�σµατα:



λ��ις Dogana (τελωνεM�ν) @κ τ�� ]λληνικ�� δαγκ7να καU N 'γγλικ& Dog
(κ�ων). !Aνεγραµµ�τισαν τA Dog εTς God, γιR νR 'π�φ�γ�υν τ&ν lν�-

µασ*α τ�� Θε�� @κ τ�� ∆ε;ς -> Deus, iς ^πρα�αν �u λ�ιπ�U λα�*: �u Γ�λ-

λ�ι Dieu, �u !Iσπαν�U Dia, �u !Iρλανδ�U Dias κ.λπ.

�H λατινικ& λ��ις, Dux, γεν. Ducis, πρ�Jλθε @κ τJς !Eτρ�υσκικJς (π�I

εFναι παρεφθαρµ�νη δι�λεκτ�ς τJς �EλληνικJς). �H Du/cis εFναι σ�νθετη

@κ τ�� du y de, π�I σηµα*νει ∆εRς (ZεRς) καU τA Cis -> ΓJς, �τ�ι ∆εIς

ΓJς, Dia Cis µεταλλαGθ>ν εTς Ducis -> Ducs -> Dux.
�H γαλλικ& καU 'γγλικ& λ��ις Baron πρ�Jλθε @κ τ�� :αρ*ν�υ -> :αρ/ω-

ν�ς -> παρ/ιαν�ς (παρR τ�� !Iαν��), @κ τ�� !Iαν�� eλκων τAν τ*τλ�ν· (iς

γνωστAν !IανAς = =Iων: 
λ�πε \ρθρ�ν µ�υ εTς «∆αυλ?ν», !Iαν. 1999)

παρ/ι�ν: τA Π 'πεδ?θη iς B (@ναλλαγ& τ_ν Gειλικ_ν π,
,φ) Barion ->
Baron στ&ν τελικV τ�υ µ�ρφV.

�H 'γγλικ& λ��ις Lady πρ�Jλθε @κ τJς ΠελασγικJς, 'ρGαι�τ�της ]λλη-

νικJς Λ7δα(ς) -> Λ@δα(ς) -> ΛAδα(ς) π�I σηµα*νει γυνV. �Ως @κ τJς ΛV-

δας, συνε�ν�υ τ�� ∆ι?ς, θυγατρAς 
ασιλικJς �Tκ�γενε*ας, κατ�λη�ε νR ση-

µα*νSη τ& γυναMκα Nγ�τιδα, τιτλ��G�ν.

�H 'γγλικ& λ��ις Lord πρ��ρGεται @κ τ�� ]λληνικ�� Λ�ρδ�ς, σηµα*νει

«κ�ρδωµ�ν�ς», π�I Gαρακτηρ*Qει τAν κατεG?µεν�ν 'πA σ�µπλεγµα 'νω-

τερ?τητ�ς (Xφ*σταται καU π�θησις σGετικV, N «λ�ρδωσις»). TA ]λληνικA

λ�ρδ�ς συνεκ?πη εTς lord.

Ou λ��εις: γαλλικ& Comte, Tταλικ& Conte καU 'γγλικ& Count δηλαδ&

κ?µης, πρ��ρG�νται @κ τJς κατR τ�Iς Mινωικ�Iς Gρ?ν�υς κ�ινJς φρ�σε-

ως (κατ�ικ_ν), κ*µTη τι (νι). �O διευθ�νων τ&ν κ9µη (π�λ*Gνη) vτ� [

\ρGων τJς περι�GJς. !AπA τ&ν φρ�σι κ*µη τι πρ�Jλθαν: Comte (K?µ-τη,

K?µτε), Conte (K?µ-τη, K?ν-τη, K?ν-τε), County (K?µ-τη, K?�µ-τη, K�-

�υµ-τη, K��υν-τη), @κ τJς [π�*ας [ τ*τλ�ς Count.
�H λ��ις Mαρκ>σι-ς (γαλλικR Marquis) πρ�Jλθε @κ τ�� ]λληνικ�� �µ/αρ-

κις -> OµAρκας -> OµAρκης -> OµAρκις -> Mαρκις - Marquis �τ�ι \νθρω-

π�ς τ�� κ�*λ�υ τ�� πλ�*�υ, τJς !Aργ��ς (!Aργ�να�της), δηλ. Nγ�της. Ση-

µειωτ��ν, @κ τJς λ��εως αρκα πρ�Jλθε N Tταλικ& Arca (Arca di Noe = Kι-


ωτAς τ�� N_ε), N 'γγλικ& καU N γαλλικ& Arc, N ]
ραϊκ& Arg (δηλαδ&

=Aργ| καλ��ν �u �E
ραM�ι τ&ν κι
ωτ?!).

Ou λ��εις: γαλλικ& De, Tταλικ& Di καU uσπανικ& Don, π�I ^φεραν πρA

τ�� lν?µατ?ς τ�υς �u εaγενεMς, ^G�υν πρ��λευσιν ]λληνικ&. �H µ>ν De
'π�τελεM συγκ�πV τ�� λατινικ�� Deus, πρ�ερG�µ�ν�υ @κ τ�� ∆ε;ς, N Di
τµJµα τ�� ∆ι/,ς καU N Don @κ τ�� ∆*ν, π�I σηµα*νει «@κ ∆ιAς» (Oρα Λε-
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�ικA Lidell & Scott). �H λ��ις ∆|ν εFναι τρ*τη στ& λ��ι Mα-κε-δ|ν καU

'ναλ�εται σ> �µα/κα/δων, δηλαδ& «=Aνθρωπ�ς τJς ΓJς τ�� ∆ι?ς».

Παρατηρ��µε Oτι στ&ν �I
ηρικ& Xερσ?νησ� (�Iσπαν*α-Π�ρτ�γαλ*α)

καU στ�Iς uσπαν�φ9ν�υς λα�Iς συνηθ�στατ� εFναι τA @π9νυµ� Diaz. KαU

στA ]λληνικJς πρ�ελε�σεως ^π�ς τ_ν «�Iππ�τ_ν τJς Στρ�γγυλJς Tραπ�-

Qης» (iς 'νελ�θη στA \ρθρ� µας «OC P�Yες τ)ς 0Iππ�σ;νης», «∆αυλ?ς»,

τε�G�ς 121, !Iαν. 1992) [ Arthur-!Aρθ��ρ�ς 'π�τελεM παραφθ�ρR τ_ν

]λληνικ_ν λ��εων =Aρετ�ρ�ς (φ�ρων 'ρετ&ν) y =Aρκτ��ρ�ς. �H σ�Qυγ?ς

τ�υ lady Guiniver (Γκ�υινι
&ρ) �ν�µ�σθηκε @κ τ_ν ]λληνικ_ν λ��εων

«γυν9 0I:Aρων».

K�ινA γν9ρισµα τ_ν φερ?ντων τ*τλ�υς uππ�τ_ν vταν N δυνατ?της τ�υς

νR φ�ρ�υν Oπλα καU νR 
�ηθ��ν στ&ν 'π�κατ�στασι τ�� δικα*�υ καU τJς

@νν?µ�υ τ��εως. ΓεωγραφικR N mρµ�δι?της τ�υς vταν περιωρισµ�νη.

!Aλληγ�ρικR Oµως καU κατR τ�Iς εaρωπαϊκ�Iς µ�θ�υς �u uππ?τες uππε�-

�ντες πηγ�σ�υς, πτερωτR \λ�γα, εFGαν @κτεταµ�ν� πεδ*� δρ�σεως. !E�

αaτ_ν πρ�Jλθε καU [ µ�θ�ς τ_ν �Iππ�τ_ν τJς Στρ�γγυλJς Tραπ�Qης: ∆>ν

'νεφ�ρετ� σ> κ�π�ια στρ�γγυλ& τρ�πεQα (τραπ�Qι, δηλ. τετρ�π�δ� ^πι-

πλ�), 'λλR 'λληγ�ρ��σε τ&ν ΓαSα, δηλ. τA Σ�µπαν. �H λ��ις ΠAγασ�ς

πρ��ρGεται @κ τ�� ρVµατ�ς πηγ7Yω, π�I 'π�κωδικ�π�ιεMται «σ’ @κεMν�ν

π�I QSJ στA σ�µπαν» @κ τ�� παν/γα/Yω, Oπ�υ γf = γαSα = Σ�µπαν. Συ-

νεπ_ς [ uππ?της [ uππε�ων πVγασ�ν εFναι [ !Aρετ?ρ�ς –φ�ρων τ&ν 'ρε-

τV– εaγενVς, π�I κινεMται «τh Πhν-γh», 'π�καθιστ_ν τ&ν τ��ι καU τA δ*-

και�.

�O µ�θ�ς τ_ν �Iππ�τ_ν τ�� !Aρθ��ρ�υ-!Aρκτ��ρ�υ-πλ�ηγ�� τJς

!Aργ��ς-!Aργ�ναυτ_ν 'πηGεM τ&ν δρhσι τ_ν µυστ_ν Nρ9ων (iς γνω-

στ?ν, �u !Aργ�να�τες @µυ��ντ� πρA τJς @κκινVσεως στUς !Aργ�ναυτικ�ς

τ�υς @κστρατεMες).

BιMλι-γραφ:α:
1. - ΣGετικ& 'ν�κδ�τη µελ�τη Kαλλιµ�G�υ ∆ι�γ�ν�υς.

2. - !Iακ9
�υ Θωµ�π��λ�υ, «Πελασγικ�».

3. - Liddell & Scott, Λε�ικAν τJς �EλληνικJς Γλ9σσης.

4. - Λε�ικAν «Petit Larousse».

5. - Eaστρατ*�υ Tσακαλ9τ�υ, Λε�ικAν Λατιν�ελληνικ?ν, ^κδ�σις 1889.
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Kωνσταντ,ν-ς Γ. Γεωργανdς
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ΣVµερα, π�I π�λλ�U [ρατ�U καU '?ρατ�ι κ*νδυν�ι 'πειλ��ν τ�Iς {Eλληνες,
π�I γ*νεται λ?γ�ς νR καταργηθSJ N �Eλληνικ& Γλ_σσα καU νR λησµ�νηθSJ N
�Eλληνικ& �Iστ�ρ*α, 'κ?µη καU N uστ�ρ*α τJς �EλληνικJς !Eπαναστ�σεως
τ�� 1821, [ κ. Xριστ?δ�υλ�ς παρR πhσαν πρ?
λεψιν δ>ν 'σG�λεMται µ> τR
^ργα τ�� 'ρGιεπισκ?π�υ, γιR τR [π�Mα @�ελ�γη. !AλλR καU \ν 'κ?µη �θελε
νR κ�µSη µερικR 'πA αaτ�, αaτA θR εFναι παρεµπ*πτ�ν ^ργ�. !Aς δ��µε τUς
πρ��εις τ�υ.

TA πρ_τ� 
Jµα π�I ^καµε [ κ. Xριστ?δ�υλ�ς vτ� νR κατ�λθSη στR πεQ�-
δρ?µια καU τUς 'γυι>ς @κεMνες τJς π?λεως τ_ν !Aθην_ν, Oπ�υ συGν�Q�υν �u
«G*ππυς» καU �u π�σης φ�σεως περιθωριακ�U \νθρωπ�ι, τ�Iς [π�*�υς, 'φ��
συν�ντησε, τ�Iς κ�λεσε νR στρατευθ��ν στA πλευρ? τ�υ. T�Iς εFπε: «Σhς
π�ω»! !EκεMν�ι δ> µ> τ& σειρ� τ�υς τ�� εFπαν: «KαU @µεMς σ> πhµε». =Eκτ�τε
@µφαν*Qεται στR τηλε�πτικR µ�σα iς π�λιτικ?ς, περιGαρ&ς κατR καν?να καU
[µιλεM περU παντAς @πιστητ��, 'λλR @ν*�τε λαµ
�νει nφ�ς περ*λυπ� καU πα-
ραπ�νεMται Oτι τAν καταδι9κ�υν, τ*ς �Fδε π�M�ι, καU ]τ�ιµ�Q�υν κατ’ αaτ��
τ*ς �Fδε τ*. =Aλλ�τε παρ�υσι�Qεται, τ�aλ�Gιστ�ν µ> τUς @νδυµασ*ες τ�υ, iς
αaτ�κρ�τωρ τ�� π�λαι π�τ> mµαρτωλ�� BυQαντ*�υ, GωρUς νR παραλε*πSη νR
Gρησιµ�π�ιSJ κατR τUς µετακινVσεις τ�υ τR π�λυτελJ σ�γGρ�να µ�σα, Oπως
λ.G. εFναι τR 'κρι
R αaτ�κ*νητα. Λα
Pν πρ�σφ�τως nφ�ς =Aγγλ�υ πρ*γκη-
π�ς y 
ασιλ�ως 'ρα
ικJς τινAς G9ρας @δVλωσε Oτι θR Xπ�γSη εTς τ& νJσ�ν
!Aµ�ργ?, διR νR κ�µSη τR µπ�νια τ�υ. �Oπ�*α ταπειν�φρ�σ�νη!

�O κ. Xριστ?δ�υλ�ς, παρα
α*νων κατ’ @�ακ�λ��θησιν Oλ�ν τAν τελευταM�
καιρA τUς διατ��εις τ�� Συντ�γµατ�ς περU διακαν�νισµ�� τ_ν σG�σεων τJς
!Eκκλησ*ας µετR τ�� Kρ�τ�υς iς καU τA ν?µ� περU @κλ�γJς τ_ν 
�υλευτ_ν,
συν�λε�ε 'πA τ�Iς π�λMτες Oλης τJς �Eλλ�δ�ς Xπ�γραφ>ς @ν εoδει ψVφ�υ
τ_ν π�λιτ_ν Xπ>ρ αaτ��, δι?τι θ�λει νR κ�µSη, Oπως λ�γει, δηµ�ψVφισµα. Ou
Xπ�γραφ>ς τ_ν π�λιτ_ν @τ�θησαν π�νω σ> εTδικA ψηφ�δ�λτι�. ∆>ν περνrh
δ> Nµ�ρα, π�I νR µ&ν @κτ��ε�σSη κατηγ�ρ*ες κατR τ_ν �EλλVνων π�λιτικ_ν.

KαU @ν�_ συµ
α*ν�υν Oλα αaτ�, �u {Eλληνες π�λιτικ�U παραµ�ν�υν θεαταU
καU συµπεριφ�ρ�νται iσRν νR εFναι µικρ�µπακ�ληδες, �u [π�M�ι µετρ��ν
µ*α-µ*α τUς πεντ�ρες τ_ν Gρεωστ_ν τ�υς. !AλλR καU N συµπεριφ�ρR τ��
�Eλληνικ�� Kρ�τ�υς δ>ν εFναι δι�φ�ρ�ς τJς συµπεριφ�ρhς τ_ν �EλλVνων καU
��νων π�λιτικ_ν.

Π-D Rπ-σκ-πε, ]µως \ ]λη δραστηριBτης τ-D κ. Xριστ-δ-Sλ-υ; M>πως
cτ-ιµ<[εται \ WπιM-λ  στ-Zς XEλληνες cν2ς καθεστQτ-ς τSπ-υ TαλιµπCν
καL OAγι-τ-λλCP X-µεϊν:; vH µ>πως cτ-ιµ<[εται bνας ν?-ς σκ-τειν2ς Mε-
σα:ων; 
=Iδωµεν.

Πdν-ς Tσ:νας
!Eπ*τιµ�ς ∆ιευθυντ&ς τJς !EθνικJς

Bι
λι�θVκης τJς �Eλλ�δ�ς

3Eλλ�δα τ-ν Tαλιµπ�ν ? νJ�ς Mεσα<ωνας;



A£ANA™IO™ O ¶APIO™ (1723-1813):

`Eνας µισJλληνας aγι�ς
τGς νετερης 5Oρθ�δ��<ας

ΣτUς 21 Mαρτ*�υ τ�� 1821 –τ�σσερις µ�ρες πρA τJς @ν�ρ�εως τJς
!Eπαναστ�σεως– [ πατρι�ρGης Kωνσταντιν�υπ?λεως Γρηγ?-
ρι�ς E´ µ> τ& γνωστV τ�υ πλ��ν 'φ�ριστικ& @γκ�κλι� Qητ��σε
'π’ τ�Iς κατR τ?π�ν @πισκ?π�υς τ�υ τA α�µα τ_ν @παναστατ_ν
(δ>ς «∆αυλ?ν», τε�Gη 207, M�ρτι�ς 1999 καU 219, M�ρτι�ς 2000).
ΠαρR τα�τα N @παν�σταση ^γινε καU [ δρ?µ�ς τJς 'π�τ*να�ης
τ�� τ�υρκικ�� Qυγ�� \ν�ι�ε. {Oµως �u πρ�ηγηθ�ντες 'γ_νες
γιR τ&ν πνευµατικ& 'πελευθ�ρωση τ�� Γ�ν�υς 'π’ τR δεσµR τ��
θρησκευτικ�� σκ�ταδισµ�� δ>ν εFGαν τ&ν oδια µ�Mρα.



SE
ναν [λ?κληρ� αT_να πρA τJς !Eθνεγερσ*ας �u ∆�σκαλ�ι τ�� Γ�ν�υς πρ�σπ�θησαν µ’
Oλες τUς δυν�µεις τ�υς νR 'πεγκλω
*σ�υν τUς συνειδVσεις τ_ν �EλλVνων 'π’ τR δεσµR
τJς πνευµατικJς καU Tδε�λ�γικJς τ�φλωσης, στ&ν [π�*α Q��σαν γιR 15 σGεδAν αT_νες.
TR φ_τα τ�� Eaρωπαϊκ�� ∆ιαφωτισµ�� δ>ν vταν ε�κ�λ� νR φωτ*σ�υν τ&ν τελµατω-

µ�νη πατρ*δα. �H Gριστιαν�ρθ?δ��η !Eκκλησ*α τ�Iς κυνηγ��σε 'νηλε_ς. TA ΠατριαρGεM� καU
�u 'νR τ&ν σ�υλτανικ& @πικρ�τεια @πιτηρητ�ς τ�υ, @κµεταλλευ?µεν�ι καU τ&ν 'γραµµατ�σ�νη
τ�� π�ιµν*�υ τ�υς, φρ?ντισαν νR τ�Iς 'φαν*σ�υν. !Aφ�ρισµ�*, 'πειλ>ς, πα�σεις 'π’ τA διδα-
σκαλικA ̂ ργ�, κλε*σιµ� σG�λ_ν, συκ�φαντ*ες καU τραµπ�υκισµ�U vταν �u συνVθεις τακτικ>ς π�I
@ναλλ�σσ�νταν y 'λληλ�συµπληρ9ν�νταν µ�Gρι τAν [ριστικA @κτ�πισµA τ_ν ∆ασκ�λων.

Πρωταγωνιστ&ς τ�� 'π�τρ?παι�υ αaτ�� π�λ�µ�υ κατR τ_ν �EλλVνων ∆ιαφωτιστ_ν 'νε-
δε*Gθη [ περ*φηµ�ς uερ�διδ�σκαλ�ς !Aθαν�σι�ς [ Π�ρι�ς, [ κατR κ?σµ�ν T��λι�ς (1723-
1813). ΣτA τ�λ�ς τ�� 18�υ αT_να ^γινε εaρ�ως γνωστ?ς, καθPς @π�τυGε τAν [ριστικA @κτ�πι-
σµA τ�� µεγ�λ�υ δασκ�λ�υ καU @θν�φωτιστJ BενιαµUν Λεσ
*�υ 'πA τ& περ*λαµπρη ΣG�λ&
τ_ν Kυδωνι_ν. �O Π�ρι�ς, Oπως καU 'ρκετ�U 'κ?µη δασκαλ�καλ?γερ�ι τJς @π�GJς, ̂ νιωθε νR
G�νSη τA ̂ δαφ�ς κ�τω 'π’ τR π?δια τ�υ. «AC Uγνωστ�ι :�υλα& τ�� Kυρ��υ», π�I iς @κφραστ&ς
τJς µεσαιωνικJς παρ�δ�σης @κVρυττε, ^παιρναν τA δρ?µ� τJς @πιστηµ�νικJς παρατVρησης
καU ̂ 
ρισκαν τ&ν αTτ*α τ�υς στ�Iς ν?µ�υς τJς Φ�σης καU στ&ν mρµ�ν*α τ�� Σ�µπαντ�ς. �O κ?-
σµ�ς \ν�ιγε τ&ν σκ�ψη τ�υ στA π�λαγ�ς τJς Γν9σεως, Oπ�υ τR θε�κρατικR δ?γµατα δ>ν εFGαν
θ�ση. �H εTκ�σαετ&ς σG�λαρG*α τ�υ στ& ΣG�λ& τJς X*�υ (1792-1812) ^γινε γιR τAν oδι� τυραν-
ν*α. ∆>ν ^πειθε πλ��ν ��τε τ�Iς νε�εισερG�µ�ν�υς σπ�υδαστ�ς τ�υ, π�I [ eνας µετR τAν \λλ�ν
τAν @γκατ�λειπαν περν9ντας στ&ν 'ντ*περα π?λη τJς X*�υ, στUς Kυδων*ες, γιR νR 'κ��σ�υν
καU νR γνωρ*σ�υν τAν �ακ�υστA BενιαµUν τAν Λ�σ
ι�. Tυφλωµ�ν�ς 'πA τAν φανατισµ?, π�I
^τρεφε τA µMσ�ς τ�υ ^ναντι τJς «θ�ραθεν = 'ρGαι�ελληνικJς παιδε*ας» 'λλR καU N 
αθµια*α
παρακµ& τJς σG�λJς τ�υ, @πεδ?θη σ> eναν 'νηλεJ π?λεµ� @ναντ*�ν τ�� 'γαθ�� αaτ�� δα-
σκ�λ�υ. !EκτAς τ_ν 'τ�λειωτων συκ�φαντι_ν καU @π*µ�νων καταγγελι_ν τ�υ πρAς τA Πα-
τριαρGεM� �ργ�νωσε καU µικρ>ς [µ�δες ταραG�π�ι_ν στ�ιGε*ων, π�I 'π�στειλε στUς Kυδων*ες
µ> στ?G� νR παρεµπ�δ*Q�υν τA ^ργ� τ�� Bενιαµ*ν, 'πειλ9ντας 'κ?µη καU τ& QωV τ�υ.

�O θε�λ?γ�ς Γ. M�υστ�κης («∆αυλ?ς», τ. 166) γρ�φει σGετικ�: «Bρ)κε κ7π�ι�υς καλ�γερ�υς
κα& +φ�� τ�Rς πρ�σεταιρ�σθηκε, τ�Rς κατη;θυνε νF πηγα�ν�υν στ�Rς 8*ρ�υς, Qπ�υ Lκανε
Hµιλ�ες H Bενιαµ&ν κα& νF δηµι�υργ��ν ταρα85ς µαY& µ5 µ�σθαρν�υς τραµπ�;κ�υς, π�R παρ�-
σταναν τ�Rς σκανδαλισµ@ν�υς +π, τ&ς αCρ@σεις τ�� “+θλ��υ αCρεσι7ρ8�υ”». �O !Aθαν�σι�ς [
Π�ρι�ς π�τυGε τελικ_ς τ&ν καταδ*κη τ�� BενιαµUν τ�� Λεσ
*�υ 'πA τ&ν ΠατριαρGικ& Σ�ν�-
δ� (1803) καU τAν @κτ�πισµ? τ�υ 'π’ τ& ΣG�λ& τ_ν Kυδωνι_ν.

�O \νθρωπ�ς αaτAς (πρ�σφ�τως N �Eλλαδικ& !Eκκλησ*α 'π�φ�σισε νR τAν 'νακηρ��Sη }γι�)
XπJρ�ε καU συγγραφεIς π�λλ_ν 'νθελληνικ_ν 
ι
λ*ων. TA 1802 @��δωσε στ&ν Tεργ�στη τA 
ι-

λ*� τ�υ «!Aντιφ9νησις», eναν πραγµατικA λ*
ελλ� κατR τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. Γρ�φει
σGετικ�: «T, γ@ν�ς τEν 0EλλAνων ε\ναι UBι�ν περιφρ�νAσεως κα& ταλανισµ��, _8ι δι�τι τ�� Lλει-
ψαν �C 0Hρ7κλειτ�ι, �C Πυθαγ�ραι, �C Πλ7τωνες κα&  �C =Aριστ�τ@λεις κα& �C τ�ι��τ�ι Uλλ�ι
µετεωρ�λ@σ8αι, +λλF διατ& Lλειψαν �C =Aθαν7σι�ι, �C Bασ�λει�ι, �C K;ριλλ�ι»!

�O !Aθαν�σι�ς [ Π�ρι�ς στR τ�λη τ�� 18�υ αT_να 'ναγνωρ*στηκε 'πA τ&ν !Oρθ?δ��η
!Eκκλησ*α iς [ uκαν9τερ�ς π�λ�µι�ς τ_ν 'ρG_ν τ�� ∆ιαφωτισµ��. �O πατρι�ρGης �Iερ�σ�-
λ�µων =Aνθιµ�ς @��δωσε τA 1798 τA 
ι
λ*� «N��ς Pαψ�κης» γραµµ�ν� 'πA τAν Π�ρι�, τA
[π�M� πρ�κ�λεσε τ& σφ�δρ?τατη διαµαρτυρ*α τ�� K�ραJ.

!EκεM Gαρακτηρ*Qει τ&ν π�λιτικ& @λευθερ*α iς 'νυπ?στατη κατ�σταση καU δηλ9νει Oτι
θεωρ��σε κ�θε @θνικ& @��γερση κατR τ_ν T��ρκων iς 'νταρσ*α π�I 'ντ*κειται στA Gρι-
στιανικA πνε�µα.
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Σ> eνα \λλ� ^ργ� τ�υ µ> τ*τλ� «!Aνε�*κακ�ν Φ�ρµακ�ν», 'φ�� καταφ�ρεται @ναντ*�ν τ_ν
@γκυκλ�παιδιστ_ν καU τ�� «παµµι7ρ�υ» B�λτα*ρ�υ, συµ
�υλε�ει τ�Iς Gριστιαν�Iς π_ς νR µι-
σ��ν τ�Iς «'ντιλ�γ�ντες» καU @πιτ*θεται @ναντ*�ν τ_ν �EλλVνων Gαρακτηρ*Q�ντ�ς τ�υς µα-
νιακ�Iς καU παρ�φρ�νες: «Kα& H µ5ν =Aπ�στ�λ�ς Πα�λ�ς κατακρ�νει τ�Rς παλαι�Rς .Eλλη-
νας, _8ι Qτι �ρν��ντ� καθ|ς ��τ�ι (�u [παδ�U τ�� B�λτα*ρ�υ) τ9ν tπαρBι τ�� Θε��, +λλ’
<πειδ9 γν�ντες τ,ν Θε�ν κα& Hµ�λ�γ��ντες Qτι ε\ναι Θε,ς �D8 dς Θε,ν <δ�Bασαν � εD8αρ�-
στησαν +λλF τ, φ�:ερ,ν _ν�µα τ�� +ληθιν�� Θε�� τ, Lδωσαν ε?ς Uψυ8α κα& +να�σθητα κτ�-
σµατα... B@:αια µεγ7λη sτ�ν [ µωρ�α κα& +ν�ησ�α τEν +νθρ*πων τ�� καιρ�� <κε�ν�υ, Qπ�υ
<λ7τρευ�ν dς Θε�Rς τF κτ�σµατα κα& ε?ς τ,ν +να�σθητ�ν λ�θ�ν κα& τ, B;λ�ν Lλεγ�ν, σR ε\σαι
H θε�ς µ�υ κα& λ;τρωσ@ µε +π, τ9ν +ν7γκην µ�υ. =AλλF τEν +σε:Eν τ��των (σ.σ. @νν�εM τ�Iς
{Eλληνες) δ5ν ε\ναι ]πλEς µωρ�α +λλF παραφρ�σ;νη κα& µαν�α κα& φρενEν Lκστασις».

ΣτA πρ�αναφερθ>ν ^ργ� τ�υ «N��ς Pαψ�κης» [ Π�ρι�ς @σκεµµ�να Gρησιµ�π�ιεM uστ�ρικR
ψε�δη, π�I 'π�καλ�πτ�υν εaκριν_ς τA vθ�ς τ�υ. =OGι µ?ν� 'π�κρ�πτει τ&ν καταστρ�φ& τ��
�Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� καU τ&ν @�?ντωση Gιλι�δων �EλλVνων 'πA τ�Iς Xριστιαν��ς, 'λλR
µαρτυρεM τA 'ντ*θετ�, @πειδ& τ�Gα [ GριστιανισµAς 'ν�τρεπε φιλ�σ�φικR τAν ]λληνισµ?: «.Oτι
<στ7θησαν π�τ5 <ναντ��ν τEν ]γ�ων ΓραφEν κα& Uλλ�ι (σ.σ. @νν�εM π�ραν τ�� B�λτα*ρ�υ) _8ι
Qµως Xριστιαν�& +λλ’ .Eλληνες <θνικ��, ���ν κ7π�ι�ς K@λσ�ς, κ7π�ι�ς Π�ρφ;ρι�ς T;ρι�ς,
κα& Uλλ�ι, +λλ’ ε\8�ν <κεSν�ι λ�γ�ν νF φαν��ν π�λ@µι�ι τ�� EDαγγελ��υ, διατ& +ν@τρεπε τ,ν
0Eλληνισµ�ν, τ,ν Hπ�S�ν, Vτ�ι τ9ν π�λυθεyαν κα& ε?δωλ�λατρ�αν, <κεSν�ι <πρ@σ:ευ�ν, _8ι µ�-
ν�ν µ5 λ�γ�υς κα& συγγρ7µµατα, +λλF κα& µ5 διωγµ�Rς κα& α�µατα...».

***

A
aτ& δυστυG_ς εFναι N «@θνικ& πρ�σφ�ρ�» τ_ν «διαφωτιστ_ν» κατηGητ_ν τJς Pωµι�-
σ�νης· καU σ> τ�τ�ια 'π�σπ�σµατα 'π�καλ�πτ�νται µεγ�λες καU πικρ>ς 'λVθειες. ΓιατU
N σηµεριν& !Eκκλησ*α τJς �Eλλ�δ�ς ^σπευσε νR mγι�π�ιVσSη τAν \καµπτ� µισ�λληνα
!A. Π�ρι�; MR γιR τAν oδι� λ?γ� π�I mγι�π�*ησε τ�Iς µεγ�λ�υς σφαγεMς τ�� �Eλληνι-

σµ��, τ�Iς Mεγ�λ�υς Kωνσταντ*ν�υς, Mεγ�λ�υς Θε�δ�σ*�υς, Mεγ�λ�υς !Aθανασ*�υς. Πι-
κρ& διαπ*στωση GωρUς καµµ*α δι�θεση Xπερ
�λJς. KαU N νε�ελληνικ& διαν?ηση µ�λυσµ�νη
'π’ τ& Pωµι�σ�νη διατελεM σ> πλVρη σ�γGυση, 'ν*κανη νR '�ι�λ�γVσSη αaτR π�I συµ
α*ν�υν
y θR συµ
��ν. Λ?γ�υ G�ριν τAν πρ�αναφερθ�ντα !Aθαν�σι� τAν Π�ρι� Oλες �u ]λληνικ>ς @γκυ-
κλ�πα*δειες τAν Gαρακτηρ*Q�υν ταυτ?Gρ�να «µ@γαν διδ7σκαλ�ν τ�� Γ@ν�υς» καU «Uσπ�νδ�ν
π�λ@µι�ν τEν ν@ων ?δεEν», π��, π�ι�* \λλ�ι, �u ∆�σκαλ�ι τ�� Γ�ν�υς πρ�σπ�θησαν νR φ�ρ�υν
στ& σκλα
ωµ�νη �Eλλ�δα. Παραθ�τ�υµε @νδεικτικR γιR τ�� λ?γ�υ τA 'ληθ�ς:

«Mεγ<λη OEλληνικ  =Eγκυκλ-πα:δεια» τ-D Π. ∆ρανδ<κη:
«0O =Aθαν7σι�ς Π7ρι�ς +νAκει ε?ς τ9ν σειρFν τEν µεγ7λων διδασκ7λων τ�� Γ@ν�υς, ��τι-

νες δι’ Qλ�υ των τ�� :��υ ε?ργ7σθησαν +κατ�π�νAτως διF τ9ν µ�ρφωσιν αDτ��». {Oµως λ*γ�
παρακ�τω: «Π�λ@µι�ς τEν ν@ων ?δεEν... π�λεµεS τFς +ρ8Fς τ�� ∆ιαφωτισµ��... +π�καλεS πfσαν
<θνικ9ν <B@γερσιν κατF τEν T�;ρκων +νταρσ�αν...».

=Eγκυκλ-πα:δεια «Π<πυρ-ς - Λαρ-Sς»:
«0O Π7ρι�ς <πιφαν9ς θε�λ�γ�ς κα& µ@γας διδ7σκαλ�ς τ�� Γ@ν�υς...» KαU παρακ�τω: «Π�-

λ@µι�ς τEν +ρ8Eν τ�� ∆ιαφωτισµ�� BεσAκωσε τ9ν σφ�δρ�τατη διαµαρτυρ�α τ�� K�ρα)».
=Eγκυκλ-πα:δεια «OYδρ:α»:
«∆ιδ7σκαλ�ς τ�� Γ@ν�υς... π�λ@µι�ς τEν ?δεEν τ�� ∆ιαφωτισµ��».
Παρ�µ�*ως καU �u Xπ?λ�ιπες @ν �Eλλ�δι @γκυκλ�πα*δειες 'π�καλ�πτ�υν τ&ν τραγ�ωδ*α τJς

«]λλην�GριστιανικJς» µας παρ�κρ�υσης...

Παν. Λ. K-υMαλ<κης
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N. KAPPAΣ, =Iω7ννης Συκ�υτρ)ς, H .Eλληνας ?δεαλιστ9ς
�O Nικ?λα�ς N. Kαρρhς µ> τA 
ι
λ*� τ�υ «!Iω�ννης Συκ�υτρJς, [ {Eλληνας Tδεαλιστ&ς» δ*-

νει στAν 'ναγν9στη π�ρα 'πA τA περ*γραµµα τJς QωJς τ�� I.Σ. καU τ&ν θ�σι τ�υ στ&ν καθ?-
λ�υ πνευµατικV µας QωV [λ?κληρ� τA Tδε�λ�γικA φ�σµα τ�� τραγικ�� πανεπιστηµιακ��, π�I
µ> γν9µ�να τ&ν 'ρGαι�ελληνικ& σκ�ψη κατ�φερε ν’ 'ντικρ��σSη \µεσα καU δραστικR τ?σ� τ&ν
καθεστηκυMα συντηρητικ& θε9ρηση QωJς Oσ� καU τAν uστ�ρικA Xλισµ?, π�I 'π�τελ��σε τA
φιλ�σ�φικA @φαλτVρι� τJς 'ριστερhς «πρωτ�π�ρ*ας» τJς @π�GJς τ�υ. TR @ντα�θα παρατιθ�-
µενα δ�� κε*µενα τ�� !Iω�ννη Συκ�υτρJ «�O ΠλατωνικAς EaαγγελισµAς» καU «�O �HρωικAς
Tρ?π�ς ZωJς» εFναι @νδεικτικR τ�� τρ?π�υ QωJς καU πρ�σεγγ*σεως τJς 'λVθειας 'πA τAν
\νθρωπ�, π�I µπ�ρεM «νR συλλ�γhται @λε�θερα», 'δ�γµ�τιστα καU κυρ*ως µ> γν9ση. Kατ’
�aσ*αν στR δ�� αaτR κε*µενα [ !Iω�ννης Συκ�υτρJς µ�σα 'πA τ&ν πρ�σ�γγιση τ�� 'ριστ�κρ�τη
τ�� πνε�µατ�ς, τAν σκληρA 'γ_να µ> τ&ν oδια τ�υ τ&ν nπαρ�η καU τ&ν κατ�δει�η τJς τραγι-
κ?τητ?ς τ�υ µhς πρ�σφ�ρει στ�σεις QωJς, τUς [π�Mες π�ντως δ>ν καλ��µεθα ν’ 'π�δεGθ��µε a
priori. !Aντιθ�τως lφε*λ�υµε νR 'γωνισθ��µε µ> σθ�ν�ς καU @πιµ�ν& γιR τ&ν κατ�κτηση τJς
σ�φ*ας καU τJς 'ληθε*ας, π�I εXρ*σκ�νται π�ραν τ�� ε�κ�λ�υ @ντυπωσιασµ�� καU τ_ν Oπ�ι-
ων Xλικ_ν 'γαθ_ν π�I N κ�ινων*α τJς κ�θε @π�GJς Xπ?σGεται. Bαθ�ς, στ�Gαστικ?ς, εTλικριν&ς
καU πρA π�ντων διαGρ�νικAς [ λ?γ�ς τ�� !Iω�ννη Συκ�υτρJ 'ν�*γει ν��υς δρ?µ�υς γιR τ&ν
καταν?ηση τJς �Eλληνικ?τητ�ς 'λλR καU τ�� {Eλλην�ς 'νθρ9π�υ· αaτ�� τ�� τ?σ� σηµαντι-
κ�� qντ�ς π�I Xπ�τα�ε τAν \ναρG�ν λ?γ�ν εTς τ&ν λ�γικ& καU µπ?ρεσε ^τσι νR θεµελι9σSη τAν
παγκ?σµι� π�λιτισµA στ&ν µαθηµατικ& mρµ�ν*α τJς γλ9σσης µας καU στ&ν |θικ?τητα τJς Σω-
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M?σα Rπ2 τ  Φιλ-σ-φ:α
K;ριε διευθυντ7,
.Oταν [ 0Eλλ7δα +νακ7λυψε τ9 δ;ναµη τ�� N��, [ 6π�λ�ιπη +νθρωπ�τητα

Y��σε :υθισµ@νη µ@σα σ5 ψυ8ικF <ρ@:η. T9 δια;γεια αDτ9 τ�� N�� συνταιρια-
σµ@νη µ5 τ9 δ;ναµη τ9 ψυ8ικ9 µπ�ρεS κανε&ς νF τ9ν +ντιληφθT), bν σκεφθT) τ& συ-
ν@:αινε στ,ν κ�σµ� τEν :αρ:7ρων. Π�ι� sταν τ, <π�κεντρ� τ�� <νδιαφ@ρ�ντ�ς
στ9ν AXγυπτ�, Mεσ�π�ταµ�α, Περσ�α, =Iνδ�α: OC νεκρ��! 0Eκατ�µµ;ρια +νθρ*-
πινα πλ7σµατα <π& 8ιλι7δες 8ρ�νια ε\8αν τ, 87ρ� γιF σ;ντρ�φ�. MF µAπως κα&
σAµερα τ, Xδι� δ5ν συµ:α�νει; KAν +φαιρ@σ�υµε +π, τF δ)θεν CερF κε�µενα Qλων
τEν θρησκειEν κα& τEν αCρ@σεων τ9 µετF θ7νατ� YωA, δ5ν +π�µ@νει +π�λ;τως
τ�π�τα. T� ε\ναι τ, +ντ�θετ� τEν πρ�γ�νων µας: «NF 8α�ρεσαι τ9 YωA. NF :ρ�σκTης
τ,ν κ�σµ� _µ�ρφ� κι UBι� νF τ,ν YT)ς... E\ναι τ, µAνυµα π�R :γα�νει +π, κ7θε τ&
τ, 0Eλληνικ�. .Oσ�ι παρα:λ@π�υν αDτ, τ, στ�ι8εS�, δ5ν θF ε\ναι π�τ@ σ5 θ@ση νF
καταλ7:�υν, πEς +κρι:Eς συν@:η τ, «0Eλληνικ, Θα�µα» στ,ν +ρ8αS� κ�σµ�.

Στ9ν �λληνικ9 γραµµατε�α 6π7ρ8ει τ�ση π�κρα Qση κα& 8αρF, κα& �C .Eλληνες
B@ρανε Qτι γλυκ�πικρη ε\ναι [ Yω9 κα& L8ει π7ντ�τε δ;� _ψεις. X@ρι µ5 8@ρι π�-
ρε;�νται H π�ν�ς κα& [ [δ�νA, [ τραγ�ωδ�α κα& [ λ;τρωση, µF π�τ5 δ5ν Lρ8�νται
σ’ +ντ�θεση, γιατ& µ�ν� κεSν�ι π�R νι*σανε τ,ν π�ν� µπ�ρ��ν νF νι*σ�υν τ9 8α-
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κρατικJς διδασκαλ*ας, Oπως αaτ& διεσ9θη καU διεδ?θη 'πA τR ΠλατωνικR συγγρ�µµατα.
MετR 'π’ αaτ�, qντας πιστAς στUς 'ρG>ς καU στ�Iς πνευµατικ��ς τ�υ [ραµατισµ��ς, �aδ?λως
πρ�πει νR µhς �εν*QSη γιR τAν τρ?π� π�I 'π�θανε, «σRν eτ�ιµ�ς 'πA καιρ?». 

ΓιQργ-ς ΠετρBπ-υλ-ς

N. H. BAYNES - H. B. MOSS, E?σαγωγ9 στ,ν BυYαντιν, Π�λιτισµ,
�H Tδ�α τJς GιµαιρικJς εTρηνικJς «σ�Qευ�ης», τ�� «παντρ�µατ�ς» τ�� ]λληνικ�� π�λιτισµ��

µ> τ& Gριστιανικ& θε�κρατ*α δ>ν ̂ φτασε τυGα*ως νR γ*νSη δ�µικA στ�ιGεM� τJς νε�ελληνικJς συ-
νε*δησης. TA uστ�ρικA ψε�δ�ς τJς θριαµ
ευτικJς Xπ�δ�GJς τ�� Gριστιανισµ�� 'π’ τAν «κα-
ταρρ��ντα εTδωλ�λατρικA κ?σµ�» ^γινε πρ_τα uστ�ρι�γραφ*α καU στ& συν�Gεια µαQικ& πρ�-
παγ�νδα, @γκυκλ�παιδικ& γν9ση καU @κδ�τικAς lργασµAς σ’ Oλη τ& δι�ρκεια QωJς τ�� νε�-
ελληνικ�� κρ�τ�υς.

Σ’ αaτA 'κρι
_ς τA πλα*σι� καU τA παρAν 
ι
λ*�, π�I γρ�φτηκε τA 1948 'πA δ�� Gριστια-
ν�Iς ��ν�υς συγγραφεMς (καU qGι uστ�ρικ��ς), διαν�ει τ&ν e
δ�µη @παν�κδ�σV τ�υ στ&ν �Eλλ�-
δα. M> δ�� λ?για �u συγγραφεMς Xπ�στηρ*Q�υν Oτι N αaτ�κρατ�ρ*α τ�� BυQαντ*�υ π�λευε π�-
ντ�τε γιR XψηλR Tδανικ�. {Oτι ^δωσε µ�Gες @ν�ντια στ�Iς \�εστ�υς καU φανατισµ�ν�υς εTδω-
λ�λ�τρες, πρ�σφ�ρ�ντας παρ�λληλα τR 'γαθR τ�� π�λιτισµ�� τ�υ στA γειτ�νικA κ?σµ�. Ou Gρι-
στιαν�U @δι9Gθησαν καU «�C διωγµ�� τ�υς Hµ�ι7Y�υν µ5 τF νε*τερα µ@τρα +ντισηµιτισµ��»
(σελ. 151)!

ΓιR τ& φυσικ& @�?ντωση τ_ν �EλλVνων καU τAν 'φανισµA τ�� π�λιτισµ�� τ�υς, αaτ�� τ��
µ�ναδικ�� γεννVµατ�ς τJς 'νθρ9πινης δι�ν�ιας, ��τε λ��η 
�
αια. Γι’ αaτA µ> τA @ν λ?γ�ω 
ι-

λ*� δ>ν '�*Qει \λλ� νR 'σG�ληθ��µε.

Παν. Λ. K-υMαλ<κης

ρ7. MF �C .Eλληνες δ5ν σκ;:ανε τ, κεφ7λι στ9ν +πελπισ�α, sταν γι’ αDτ�Rς +δια-
ν�ητ� νF +παρνηθ��ν τ9 Yω9 γιF 87ρη �C�υδAπ�τε «Θε��».

0O .Eλληνας τ, δικ� τ�υ φ;τρωµα, τ9 :λ7στηση τ�� Lθν�υς τ�υ τ, φαντ7στη-
κε σFν συν@8εια τ)ς :λ7στησης τ�� κ�σµ�υ, τ)ς γ)ς τ�υ πρEτα. MετF <µφαν�-
σθηκαν �C :7ρ:αρ�ι 8ωρ&ς λ�γικA, π�R γιF τ,ν .Eλληνα αDτ9 ε\ναι τ, θεµ@λι� γιF
Qλα. ODραν,ς κα& γ) Lγιναν, γιF νF ριY�*ση κα& ν’ +νθ�σTη [ κ�ινων�α τ�� .Eλλη-
ν�ς +νθρ*π�υ µ5 τ�Rς π�θ�υς κα& τ&ς Hρµ@ς, µ5 τF Vθη κα& τ9ν παιδε�α. M5 τ9
λ@Bη «παιδε�α» <νν���σαν τ,ν π�λιτισµ, κα& τ,ν +νθρωπισµ, µαY�. 

0O κ�σµ�ς γιF τ9ν καθαυτ, �λληνικ9 +ντ�ληψη ε\ναι +yδι�ς. ∆5ν τ,ν LφτειαBε
καν@νας Θε,ς � Uνθρωπ�ς, «Rλλ’ wν αgεL καL WστLν καL fσται».0O =Eπ�κ�υρ�ς �ρµη-
νε;�ντας τ9 γνAσια �λληνικ9 +ντ�ληψη ε\πε π|ς �C Θε�& µ�ι7Y�υν µ5 τ�Rς .Eλλη-
νες κα& µιλ��ν 0Eλληνικ7. =Eπ�σης π|ς µ�ν78α �C .Eλληνες µπ�ρ��ν νF φιλ�σ�-
φAσ�υν, νF κ7ν�υν δηλαδ9 <πιστAµη. Στ9ν 0Eλληνικ9 φιλ�σ�φ�α δ5ν 8ωρfνε τF
«�D» κα& τF «µA». Kα& µ5 αXσθηµα θρησκευτικ�� ]γνισµ�� �C .Eλληνες παραµε-
ρ�Y�υν κ7θε µ9 �λληνικ, σF :7ρ:αρ� κα& σFν +σκAµια κα& :λ@π�υν στ9 δικA
τ�υς tπαρBη τ9ν πεµπτ�υσ�α τ�� κ�σµ�υ. =Aπ’ αDτ9 πηγ7Yει [ +σ7λευτη +γ7πη
(π�R 87σαµε) γιF Q,τι δικ� τ�υς στ9 YωA, στ9ν pµ�ρφι7, στ9 γ) τ9ν Xδια. Θ@λ�υν
νF 8αρ��ν, νF στερε*σ�υν κα& νF π�λλαπλασιαστ��ν.

0O .Eλλην ε\8ε π�στη στ, λ�γικ, κα& στ9ν Cκαν�τητα τ�� +νθρ*π�υ νF κατα-▲
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ν�T) τ9 φ;ση κα& νF δαµ7YTη τ9 µ�Sρα τ�υ. M�ν� H .Eλλην <κε�νη τ9ν <π�89 µπ�-
ρ��σε νF pν�µαστT) Uνθρωπ�ς, δι�τι στ7θηκε στ9 φ;ση κα& στ�Rς Hµ���υς τ�υ
.Eλληνες Hλ�ρθ�ς, παρ�υσιαστικ�ς, Uσπρ�ς κα& καθαρ,ς µ5 τ9ν περAφανη στ�λ9
τ�� �?κ�δ�µ�υ, τ�� να;τη, τ�� γεωργ��, τ�� δασκ7λ�υ, τ�� π�λεµιστ), µ5 τ, 8α-
µ�γελ� κα& τ, τραγ�;δι στF 8ε�λη, σκ�ρπ*ντας τ9ν pµ�ρφιF µ5 τ, λ�γ� κα& τ9
σµ�λη. K7θε µεγ7λ� κι _µ�ρφ� κι +ληθιν, :αστ7ει +π’ τ9ν +ρ8α�α 0Eλλ7δα. E\ναι
H tµν�ς π�R +νε:α�νει στ, 8εSλ�ς Qσων µυ��νται στ, «+ρ8αS� πνε�µα». KAν dρι-
σµ@ν�ι µισ@λληνες συγγραφεSς κα& διαν��;µεν�ι, φ�ρ*ντας τ9 µ7σκα τ�� «Bε-
ρ�λα» κα& τ�� γν*στη δ)θεν τ)ς 0Eλληνικ)ς Γραµµατε�ας, +νε:�κατε:α�ν�υν
+π, τ9ν Cερ9 κα& σεπτ9 γ) τEν πρ�γ�νων κα& πα�ρν�υν  τ, «0Eλληνικ, Θα�µα»
στ9ν µυστικA τ�υ Lνν�ια, κ7τι τ@τ�ι� τ, +π�κλε�ει κα& [ µετρι�τερη σ�:αρ�τη-
τα. Γιατ& �C .Eλληνες πρEτ�ι σκ�ρπισαν στF πρ7γµατα κ7π�ι� ?δια�τερ� φEς.
uEπλασαν τF α?σθητικF κα& ν�ητικF πλα�σια, π�R µ@σα τ�υς κινεSται κα& YT) κ7-
θε <πιστAµη UBια νF φ@ρTη αDτF τF pν�µατα. M9ν Bαναγυρ�σ�υµε στ&ς πρ�ϋπ�-
θ@σεις αDτ@ς, π�R [ 0Eλλ7δα Lγειρε στ, µαρασµ�.

.Eλληνες, πρ@πει πλ@�ν νF σκεφτ*µαστε 6πε;θυνα. «XOλα PαUδη, xσπ-υ k
N-Dς σπ:θισε καL fMαλε µιC τ<Vη», λ@ει H =AναBαγ�ρας. uEλεγαν �C :7ρ:αρ�ι τ�-
τε µF κα& τ*ρα (τF CερατεSα τ�υς), «XΩς WδQ καL µ  παρ?κει! =Eµε,ς καθ-ρ:[-υ-
µε τC ]ρια τ-D N-D». M7, ε\παν �C .Eλληνες, «∆Hν fPει ]ρια k N-Dς! T2 κ<θε τL

«=Eµµαν�υ9λ Kριαρfς: =Eπιλ�γ9 +π, τ, Lργ� τ�υ».
Πρ?κειται γιR µ*α @κδ�τικ& πρ�σπ�θεια N [π�*α καταδεικν�ει τ&ν \ν�δ� τJς 'σηµαντ?τητας

σVµερα, καθPς τA µ�τρι� αaτ�πρ�
�λλεται iς σπ�υδαM�. M> τA συγκεκριµ�ν� αaτA 
ι
λ*�
TσG�ει γιR δ�� λ?γ�υς. KατR πρ_τ�ν N @κδ�τικ& ]ταιρε*α, π�I @��δωσε τAν @ν λ?γ�ω τ*τλ�, θε-
ωρεMται «'νερG?µενη» G�ρη σ> «τ*τλ�υς», «lν?µατα» καU π�λυτελεMς διαφηµ*σεις. �Ωστ?σ� N
π�ι?τητα δ>ν @�ασφαλ*Qεται µ> π�σ�τικ& πρ�
�λ& @ργασι_ν ��τε µ> Gρηµατικ& Xπ�στVρι�η.
KατR δε�τερ�ν «dς γνωστ�ν, H καθηγητ9ς Kριαρfς Lδωσε +παρ7µιλλ�υς +γEνες γιF τ9ν
�δρα�ωση τ)ς δηµ�τικ)ς γλ*σσας dς <π�σηµης γλ*σσας τ�� κρ7τ�υς, µ@ +π�κ�ρ;φωµα τ9ν
ε?σAγησA τ�υ γιF τ9ν καθι@ρωση τ�� µ�ν�τ�νικ�� συστAµατ�ς».

!Iδ�I λ�ιπAν [ 'ντ*-λ?γ�ς, π�I @π’ αaτ�� 'ναπτ�σσει [ διεθν��ς κατα�*ωσης φιλ?σ�φ�ς
K�ρνVλι�ς Kαστ�ρι�δης: «uAν θ@λετε, κ;ρι�ι τ�� 6π�υργε��υ, νF κ7νετε φωνητικ9 pρθ�γρα-
φ�α, τ�τε πρ@πει ν’ +φAσετε τ�Rς τ�ν�υς κα& τF πνε;µατα, γιατ& αDτ�& π�R τ�Rς :7λανε VBε-
ραν τ� κ7νανε. ∆5ν 6π)ρ8αν στF +ρ8αSα �λληνικ7, γιατ& ]πλ�;στατα 6π)ρ8αν µ@σα στ&ς Xδιες
τ&ς λ@Bεις. ADτ�& �C Kριαρfς κα& �C Uλλ�ι, τF κτAνη τF τετρ7π�δα π�R Lκαναν αDτ5ς τ&ς µε-
ταρρυθµ�σεις –αDτ�, παρακαλE, νF γραφT) στ&ς <φηµερ�δες–, δ5ν B@ρ�υν τ� ε\ναι γλEσσα. ∆5ν
B@ρ�υν αDτ, π�R γν*ριYε [ κ�ρη µ�υ στF τρ�α της 8ρ�νια. M7θαινε µιF λ@Bη κα& µετF Lψα8νε
γιF τ&ς συγγενεSς της. ADτ, ε\ναι µιF γλEσσα. .Eνα µ7γµα, aνα πλ@γµα, Qπ�υ �C λ@Bεις παρ7-
γ�νται �C µ5ν +π, τ&ς δ@, Qπ�υ �C σηµασ�ες γλιστρfνε +π, τ9 µ�α στ9ν Uλλη, ε\ναι µιF pργα-
νικ9 �ν�τητα, +π, τ9ν Hπ��α δ5ν µπ�ρεSς νF :γ7λTης κα& νF κ�λλAσTης πρ7γµατα δυν7µει µιfς
ψευδ�κυ:@ρνησης, καθισµ@ν�ς σ’ aνα γραφεS� στ, 6π�υργεS� Παιδε�ας. 0H κατ7ργηση τEν τ�-
νων κα& τEν πνευµ7των ε\ναι [ κατ7ργηση τ)ς pρθ�γραφ�ας, π�R ε\ναι τελικF [ καταστρ�φ9
τ)ς συν@8ειας. uHδη τF παιδιF δ5ν µπ�ρ��ν νF καταλ7:�υν Kα:7φη, Σεφ@ρη, =Eλ;τη, γιατ&
αDτ�& ε\ναι γεµfτ�ι +π, τ,ν πλ��τ� τEν +ρ8α�ων 0EλληνικEν. ∆ηλαδ9 πfµε νF καταστρ@-
ψ�υµε Q,τι κτ�σαµε. ADτ9 ε\ναι [ δραµατικ9 µ�Sρα τ�� σ;γ8ρ�ν�υ �λληνισµ��» («∆αυλAς» τ.
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123, 1992).
AaτR τR lλ*γα. �H @πιλ�γ& δικV σας...

=Aλ?Vανδρ-ς X. M>τσι-υ

ΣTPATHΣ Π. ΠANAΓOΣ, Παν�ρεB�α �oY�υ
ΣτA σ�ν�λ� '�ι_ν π�I φ�ρει τ& γενικ& lν�µασ*α «π�λιτισµ?ς», δ>ν ^G�υν θ�ση µ?ν� µεγ�-

θη Oπως N τ�Gνη, N γλ_σσα, N κ�υλτ��ρα y N παιδε*α, 'λλR καU στ�ιGεMα π�I }πτ�νται τ�� «ε�
QJν».

Kαταγ?µεν�ς 'πA τ& Λ�σ
� τJς πατρ�παρ�δ�της γευσιγνωσ*ας, π�I 'ν�γεται στ&ν ^νδ�-
�η Λεσ
ιακ& uστ�ρ*α κατR τ&ν !AρGαι?τητα, [ συγγραφ�ας παρ�υσι�Qει τA ��Q�, π�I εFναι
eνα 'πA τR πλ��ν GαρακτηριστικR πρ�ϊ?ντα τ�� νησι��. Π�ρα 'πA τA θελκτικA nφ�ς τJς συγ-
γραφJς τA π?νηµ� τ�υ Gαρακτηρ*Qεται καU 'π’ τ&ν πληθ9ρα πληρ�φ�ρι_ν π�I παραθ�τει
'πA 'ρGαMες καU σ�γGρ�νες πηγ>ς γιR τA 'ντικε*µεν? τ�υ. Kι @πειδV, iς γνωστ?ν, τA ��Q� συ-
νVθως δ>ν π*νεται σκ�τ�, στA δε�τερ� καU @κτεν�στερ� µ�ρ�ς τ�� 
ι
λ*�υ περι�G�νται πατρ�-
παρ�δ�τες λεσ
ιακ>ς συνταγ>ς γιR @δ�σµατα π�I συν�δε��νται 'πA ��Q� καU π�I δ>ν εFναι
\λλα 'πA τUς ν�στιµι>ς καU τUς λεπτ>ς γε�σεις τ_ν πρ�γ?νων µας, π�I διατηρ��νται 'ναλλ�*-
ωτες eως σVµερα.

M<ρι-ς Mαµαν?ας

θC WVεταστy5, θC Wρευνηθy5, θ’ Rναλυθy5, θ’ RµφισMητηθy5». 0H πεµπτ�υσ�α τ��
0Eλληνισµ�� ε\ναι [ φιλ�σ�φ�α. M5 τ�Rς Σωκρ7τη, Πλ7τωνα, Σ�φ�κλ), A?σ8;-
λ�, EDριπ�δη, =Aριστ�τ@λη κ.U. θF +γαπAσετε τ, φEς, µ5 τ�Rς =Eπ�κ�υρ�, .Iππαρ-
8�, Πρ�κλ�, K@λσ� κ.U. τ9 ν;κτα, µ5 τ, γ�γαντα 0Hρ7κλειτ�, τ,ν 0Hσ��δ�, τ,ν
.Oµηρ�, τ,ν Θ�υκυδ�δη κ.λπ. τ9ν Uδ�λη +λAθεια. M5 τ,ν ∆ηµ�κριτ�, τ,ν =Aρ8ι-
µAδη, τ,ν =AναBαγ�ρα κ.U. τ, Σ;µπαν. Kα& µfς λ@γει [ uHντιθ X7µιλτ�ν - κα&  bς
µ�� παρα8ωρAσTη λ�γ� 8Eρ� H «∆αυλ�ς», – γιF νF <παναλ7:ω τF λ�για της: «∆Hν
θC zπ<ρVyη XEλληνας, µεγ<λ-ς _ µικρBς, µαθητ>ς, φ-ιτητ ς _ διαν--Sµεν-ς, π-Z
νC µ  νιUσyη διπλC XEλληνας, σCν δy5 τ ν πρ-M-λ  τ-D XEλληνα µ?σα Rπ2 τ  φι-
λ-σ-φ:α. M?σα Rπ2 Wκε, θC γνωρ:σ-υµε τ  θρησκε:α (τ2 {ν, τLς δυν<µεις), τ 
σκ?ψη, τ2 ν-D, τ2 λ-γικ2 καL τ ν κινητ>ρι- δSναµη, τ2 λBγ-. Mπ-ρ-Dµε νC Vα-
ναφτει<V-υµε αTτ2 τ2 “τ?λει-” π-Z λ?γεται OEλλ<δα, καL τBτε τ2 Rν<στηµ< µας
µεγαλUνει καL \ π:στη µας στεριUνεται, σCν RντικρS[-υµε τ?τ-ιες µαρτυρ:ες.»

T, π�σ� <µεSς �C ν@�ι .Eλληνες εXµαστε «=EµεSς» +π�κειται στ,ν +ναγν*στη νF
τ, συλλ�γιστT).

M5 τιµ9
ΘεBδωρ-ς Παπ-υτσ5ς

P�δ�ς
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HMAPTHMENA:
• !Eκ παραδρ�µJς 'νεγρ�φη στ& λεQ�ντα τJς φωτ�γραφ*ας τJς σελ*δας 15183 τ�� πρ�ηγ��µεν�υ

τε�G�υς Oτι [ εTκ�νιQ?µεν�ς δ*πλα στ&ν κ. M. Λ�φκ�
ιτς εFναι [ σ�Qυγ?ς της. Πρ?κειται περU \λλ�υ
πρ�σ9π�υ.

• Στ& σελ*δα 15234, τελευταM�ς στ*G�ς, τ�� πρ�ηγ��µεν�υ τε�G�υς N φρ�ση «κ�νει τ&ν τ�Gνη τ�υ
'νε�Vγητη» νR δι�ρθωθSJ: «πα;ει [ τ@8νη τ�υ νF ε\ναι +νεBAγητη».



T, τε�8�ς π�R κρατfτε στF 8@ρια σας ε\8ε στ�ι8ει�θετηθ) aBι [µ@ρες, πρ�τ�� �C
παρ7φρ�νες τ)ς Cστ�ρικF +π�θνAσκ�υσας Θε�κρατ�ας pργι7σ�υν µ@σα στ,ν π�ταµ,
τ�� αXµατ�ς π�R πAγασε +π, τ,ν θρησκευτικ, φανατισµ, τ9ν 11η Σεπτεµ:ρ��υ. ∆5ν
sταν «πρ�φητικ,» («πρ�φητεSες» δ5ν γ�ν�νται κ7τω +π, τ,ν �λληνικ, �Dραν�, ε\ναι
κι αDτ5ς aνα +π, τF δηλητηρι*δη πρ�ϊ�ντα τ)ς +σιατικ)ς <ρAµ�υ). �Hταν π�ρισµα
τ)ς σ;νθεσης τ�� Xθ5ς κα& τ�� ΣAµερα, +π, τF Hπ�Sα +ναπ�τρεπτα παρ7γεται τ,
Aoρι� (+π, «τF τ’ <�ντα πρ, τ’ <�ντα τF τ’ <σσ�µενα», <π& τEν Hπ��ων στηρ�8θηκε [
MαντικA, [ <πιστAµη τ�� =Aπ�λλων�ς, τ�� θε�� π�R τ�σ� «�γ7πησε τ9ν +λη´θειαν»,
Qπως γρ7φει H +ρ8ιερ@ας τ�υ Πλ�;ταρ8�ς στ, «Περ& τ�� E τ�� <ν ∆ελφ�Sς»). M’ Uλλα
λ�για sταν Lλλ�γη πρ�:λεψη - συν@πεια τ)ς σταθερ)ς κεντρικ)ς ?δ@ας τ�� περι�δι-
κ�� αDτ��, +π, τ�τε π�R <κδ�θηκε πρ&ν 20 +κρι:Eς 8ρ�νια, Qτι δ5ν 6π7ρ8ει παρ,ν
κα& µ@λλ�ν γιF τ9ν +νθρωπ�τητα, bν δ5ν γνωρ�YTη τ, +ληθιν, παρελθ�ν της, π�R <πα-
ναλαµ:7νεται κ�υραστικF στ&ς σελ�δες µας, Qπως γνωρ�Y�υν �C +ναγνEστες µας.

OO ΓιαPMισµ2ς µH τC τρ:α γν>σια gδε-λ-γικC τ?κνα τ-υ, τ2ν =I-υδαϊσµB, τ2ν Xρι-
στιανισµ2 καL τ2ν =IσλαµισµB, λειτ-υργε, παντ-D καL π<ντ-τε µH τ2ν rδι- τρBπ-
εrτε διC τ5ς γεν-κτ-ν:ας bVι WθνQν Rπ2 τ2ν =Iησ-D τ-D Nαυ5 εrτε διC τ5ς γεν--
κτ-ν:ας τQν κατ-:κων τ5ς κ-ιτ:δας τ-D OEλληνικ-D 7Eθν-υς (ΘηMQν, =Eλευσ:-
νας, Mεγ<ρων, K-ρ:νθ-υ, 7Aργ-υς, Σπ<ρτης καL =Oλυµπ:ας – -Y =Aθηνα,-ι γλS-
τωσαν πρ-σωριν<, διBτι κ>ρυVαν πανστρατιC) Rπ2 τ-Zς Pριστιαν-Zς τ-D OAγ:-υ
Θε-δ-σ:-υ τ-D Mεγ<λ-υ _ τQν kµ-:ων τ-υ εrτε διC τ5ς σφαγ5ς cκατ-µµυρ:ων
«Rπ:στων» Rπ2 τ2 622 µ.X., τ2 fτ-ς τ5ς =Eγ:ρας τ-D Mω<µεθ, bως σ>µερα Rπ2
τ-Zς πιστ-Sς τ-υ. KαL πρ2 παντ2ς εeναι  k µBνιµ-ς Wµπνευστ>ς, σηµαι-φBρ-ς καL
kδηγ2ς τQν WPθρQν τ-D Π-λιτισµ-D – Rπ2 τ-Zς Pριστιαν-Zς WκτελεστHς τ-D ∆ια-
τ<γµατ-ς «7Eς fδαφ-ς φ?ρειν» τ-D 392 µ.X. κατC τ5ς OEλληνικ5ς =Eπιστ>µης καL
T?Pνης µ?Pρι τ-Zς Tαλιµπ<ν, π-Z WVαφ<νισαν τ2 2001 µ.X. Rπ2 πρ-σUπ-υ γ5ς τ2
πρ-ϊσλαµικC fργα τ?Pνης στ2 =AφγανιστCν (Mλ. «∆αυλBν», τ. 230, 231, 232).

T, µAνυµα γιF τ�Rς L8�ντες ]πλEς κ7π�ια +�ριστη ?δ@α γιF τ9ν +ναγκαι�τητα τ)ς
�λληνικ�τητας dς µ�ναδικ�� µ@λλ�ντ�ς µιfς �νωµ@νης π�λιτισµ@νης +νθρωπ�τητας
ε\ναι σαφ@ς: TF παι8ν�δια τ�� <ναγκαλισµ�� µ5 aνα +π, τF πρ�αναφερθ@ντα τ@κνα
τ�� (διαλυ�µεν�υ λ�γ�ω τ)ς <Bαπλ*σεως τ)ς �λληνικ�τητας σ’ Qλ� τ,ν πλανAτη κα&
γι’ αDτ, σπασµωδικF κα& +πελπισµ@να +ντιδρEντ�ς) =Aσιατικ�� Σκ�τ�υς, Lστω σFν
+ντ�:αρ� πρ,ς τF δ;� Uλλα, ε\ναι θανατηφ�ρ� κυρι�λεκτικF κα& Cστ�ρικ7. 0H µ�Bη τ��
Uταφ�υ πτ*µατ�ς τ)ς Θε�κρατικ)ς =Aλ�γ�ας µ5 τ,ν 0Eλληνικ, Λ�γ�, π�R <πι8ειρA-
θηκε +π, τ, σκ�τειν, κ�µµ7τι τ)ς <B�υσ�ας π�R µεταπ�λεµικF <π@δραµε κα& <λ@γ8ει
τ*ρα π�λιτικF κα& ?δε�λ�γικF τ&ς HΠA, Lφτειασε τ9 σηµεριν9 «κ�µµ@νη µαγι7», µ5
τ9ν Hπ��α δ5ν µπ�ρεS νF παρασκευασθT) [ σ�;πα τ)ς δ)θεν παγκ�σµι�τητας τEν µα-
γε�ρων της.

Kα& καταλAγ�υµε µ5 τ9ν <παν7ληψη τ�� τελικ�� µην;µατ�ς τ�� πρ*τ�υ +ρθριδ�-
�υ τ�� τε;8�υς αDτ�� (π�R ε\8ε γραφτ) στ&ς 28 ADγ�;στ�υ): 0H γενεσι�υργ�ς, [ γ�-
νιµη, [ µ�ναδικ9 πνευµατικ9 «µαγιF» γιF τ9ν Cστ�ρικ9 Y;µωση µιfς ν@ας �νια�ας
+νθρωπ�τητας ε\ναι H 0Eλληνικ,ς Π�λιτισµ�ς. .Oσ�ι δ5ν τ, καταλα:α�ν�υν αDτ,
αDτ�µατως +π�:7λλ�νται +π, τ, Cστ�ρικ, γ�γνεσθαι.

∆.I.Λ.
11-9-01

�H µ�νη πνευµατικ# «µαγι1»




