


ΣEΛIΣ 15328:
«�Aν�γκ	α κα� θε�� πε�θ�νται»

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 15330:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
Σ. MΩPAΪTHΣ, E. TΣOYXΛAPH, Θ. EYΣTAΘIOY, A.
MΠEΛITΣAKOΣ, K. ΠAΠA∆IAMANTOΠOYΛOY -
WIDMER.

ΣEΛIΣ 15330:
T� π�τρι�ν !δαφ�ς κα� % !νν�ια τ&ς «π'λεως»

∆ρ EMM. KAMΠOYPHΣ
ΣEΛIΣ 15335:

*H *Eλληνικ, Σκ-ψη κατ/ τ&ς παραγωγ&ς 0λιθ�ων
AΓΓEΛOΣ KAPOYΣOΣ

ΣEΛIΣ 15340:
T� 1πι� 2εθ3µανε

�Yπ�στρ
τηγ�ς K. X. KΩNΣTANTINI∆HΣ
ΣEΛIΣ 15341:

*H !νν�ια τ&ς Πληρ�φ�ρ�ας κα� τ� Tρ�γων� Spreng
N. KOYPOYΠAΣ - MAKPHΣ

ΣEΛIΣ 15347:
Mαθ6µατα γεν�κτ�ν�ας στ,ν Παλαι/ ∆ιαθ6κη

ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15353:

Tετρακτ3ς, τ� κλειδ� τ:ν *Eλλ6νων
KΩN. KAPMIPANTZOΣ

ΣEΛIΣ 15367:
;Eρευνα τ�= περι�δικ�= «Ancient American»
γι/ >φι2η ?ρ@α�ων *Eλλ6νων στ,ν �Aµερικ,

IΩAN. KYΠAPIΣΣOΣ
ΣEΛIΣ 15371:

�AγAν: *O µ-γας θε�ς τ:ν ?ρ@α�ων *Eλλ6νων
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 15371:
*H Cδε�λ�γ�α - ?2ι�λ�γ�α τ�= �Aγ:ν�ς

ΣABBAΣ KOYMΠOYPAΣ
ΣEΛIΣ 15379:

*H «τ�υρκικ,» λ-2η «κατ&ς» εEναι Fλληνικ,
KΩNΣTANTINOΣ ΓEΩPΓANAΣ

ΣEΛIΣ 15383:
∆Gν εEναι H�υν/ τ/ Iµηρικ/ «;Iδη» κα� «;Oλυµπ�ς»;

IΩANNHΣ ΛAZAPHΣ
ΣEΛIΣ 15391:

A. ΛασκαρLτ�ς M I ?φ�ρισµ�ς Fν�ς διαφωτιστ&
ΣAPANTOΣ ΠAN

ΣEΛIΣ 15395:
Kινδυνε3ει µG ?φανισµ� τ� *Iππ�δ�µει� *YδραγωγεP�

MAPIOΣ  MAMANEAΣ
ΣEΛIΣ 15398:

∆υνατ'τητες Qλ-γ@�υ τ�= τρ'π�υ σκ-πτεσθαι
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 15402:
*H «ταφ,» ?ρ@αι�τ6των κ�τω ?π� τ�ς Qκκλησ�ες

N. ZΩΓPAΦAKHΣ

OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ.
15345 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 15352 • O
AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 15370 • AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 

15377 • H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 15402.

MONIME™ ™TH§E™

Mηνια+, Περι,δικ1
Πρωτ,π,ριακ5ς 7Eρευνας.

Kυδαθηνα:ων 29, Πλ<κα,
105 58 =Aθ>να.

Tηλ?φωνα: 3223957, 3314986,
9841655.

Tηλ,µ,ιBτυπ,ς: 3314997.

•
TC Γραφε+α τ,D «∆» λειτ,υργ,Dν

πρωινHς Iρες 9.30 - 14.30
καθηµερινC (καK Σ<LLατ,).

•
NIδρυτOς-=Iδι,κτ>της-
=EκδBτης-∆ιευθυντ>ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
=APιλλ?ως - M,υσRν 51

Παλαι1 Φ<ληρ,.
•

Παραγωγ>: PRESS LINE
M<γερ 11, =Aθ>να, τηλ.: 5225.479.

•
• Tιµ> SντιτTπ,υ: 1.700 δρP. - 4,98 εUρV.
• 12µηνη συνδρ,µ>: 16.000 δρP.- 46,98 εUρV.
• =OργανισµRν κ.λπ.: 24.000 δρP.- 70,43 εUρV.

• Φ,ιτητRν: 13.000 δρP. - 38,15 εUρV.
• =EWωτερικ,D: 80 δ,λλ. HΠA.
• NH συνδρ,µO καταL<λλεται

κατC τOν Xγγραφ>.
• NH συνδρ,µO SνανεVνεται αUτ,µ<τως
µετC τOν λ>Wη τ,D 12µ>ν,υ. ∆ιακ,πO
τ5ς συνδρ,µ5ς γ:νεται µBν,ν κατBπιν
τηλεφων>µατ,ς τ,D Xνδιαφερ,µ?ν,υ.

•

•
TC PειρBγραφα δHν Xπιστρ?φ,νται.

•
YOλες ,Z συνεργασ:ες καK τC

ταPυδρ,µικC XµL<σµατα στO διεTθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π1στ PεστCντ 175 01, Π. Φ<ληρ,.
•

Παρακαλ,Dνται ,Z συνδρ,µητHς
π,[ Sλλ<\,υν διεTθυνση, νC τ1
γνωστ,π,ι,Dν στ1 περι,δικB.

•
=Aπαγ,ρεTεται ] Xν ^λ_ω ` Xν µ?ρει

Sναδηµ,σ:ευση ` Sναµετ<δ,ση
καθ’ ,Z,νδ>π,τε τρBπ,ν

δηµ,σιευµ<των τ,D «∆αυλ,D»
PωρKς τOν γραπτO bδεια τ,D XκδBτη.

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

�Hλεκτρ�νικ� �λληλ�γραφ α:
davlos@otenet.gr
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T
Rι@/ντ λ�ιπ�ν �S θε�κρ�τες τ&ς *Hµισελ6ν�υ γι/ τ�ν �Aλλ�@,

τ�ν φρ�υρ� τ&ς παρθεν�ας τ:ν �Tρ� τ�υς κα� τ�ν µ�γειρ� τ:ν

πιλαφι:ν τ�υς· κα� Σταυρ�φ�ρ�α �S θε�κρ�τες τ�= Για@H-, I

Iπ�P�ς «εTλ�γεP τ,ν �Aµερικ,» κα� αTγατ�Rει τ/ δ�λλ�ρι�

τ�υς. Kα� γεν�κτ�ν�α τ:ν «?π�στων» τ�= Παγκ'σµι�υ �Eµπ�ρ��υ –

κι Wς Xταν µετα2Y τ:ν 6.333 (;!) νεκρ:ν τ� 99% τ�Tλ�@ιστ�ν Hι�π�-

ριR'µεν�ι aπ�λληλ�ι, καθαρ�στριες κα� πυρ�σH-στες· κα� γεν�κτ�-

ν�α τ:ν «Cσλαµιστ:ν» στ/ H�υν/ τ&ς Kεντρικ&ς �Aσ�ας – κι Wς Xταν

τ� 99% τ�Tλ�@ιστ�ν τ:ν π�λτ�π�ιηθ-ντων ?π� τ�ς H'µHες ?ναγκα-

στικ/ Qπιστρατευµ-ν�ι H�σκ��, π�Y RAντας µ-σα στ/ bρειν/ µαντρι�

τ�υς Xταν τ'σ� CσλαµιστGς cσ� κα� τ/ πρ'Hατ� τ�υς.

Π�ι� ;Aτη, π�ι� ?πA´τη, π�ι� αTταπ-A´τη @τ3πησε κατακ-φαλα

τ� εEδ�ς αTτ� τ�= Zωικ�= Bασιλε��υ κα� τ� gθεP σG πρ�2εις, π�Y γι/

�S�δ6π�τε >λλ� εEδ�ς RhA�υ εEναι ?διαν'ητες; Π�ι� K�ρκη µεταµ�ρ-

φAνει τ� ?νθρAπιν� 1νειρ� σG «�Aλλ/@» κα� τ,ν ?νθρAπινη εTδαι-

µ�ν�α σG «Για@H-»; Π�ι� iYHρις Hι�Rει τ�ν µακ�ρι� ;AραHα κα� τ�ν

εTδα�µ�να �Aµερικαν� κα� τ�Yς Qκφυλ�Rει σG aHρ�δια, π�Y καH�λα π�-

νω σG µι/ πτητικ, µη@αν, γ�ν�νται λαµπ�δα M κιµLς �S jδι�ι, λα-

µπαδι�R�ντας M κατακρε�υργAντας ταυτ'@ρ�να @ιλι�δες >λλ�υς;

Kα� εTαγγελ�Rεται I «σταυρ�φ'ρ�ς», κα��ντας τ�ν «Cσλαµιστ6»,

τ�ν Qπ�γει� παρ�δεισ' τ�υ, τ,ν Πλανηταρ@�α τ�υ· κα� λιγAνεται I

«Cσλαµιστ6ς», κα��ντας τ�ν «σταυρ�φ'ρ�», ?π� τ,ν γλυκαπαντ�@,

τ�= Qπ�υρ�νι�υ παραδε�σ�υ τ�υ, τ:ν �Tρ� κα� τ:ν πιλαφι:ν. Kα�

?µφ'τερ�ι Hυθισµ-ν�ι µ-σα στ� %δ�νικ� 1νειρ' τ�υς («American
Dream» M «Σ�υρ/τ» – ?δι�φ�ρ�) δGν Hλ-π�υν cτι, Wν π.@. π�θ�υν

καρκ�ν�, �kτε I Για@HG �kτε I �Aλλ/@ θ/ τ�Yς σAσ�υν, ?λλ/ κα� �S

δυ� θ/ πρ�σφ3γ�υν στ,ν �Eπιστ6µη· Wν Qπ-λθlη πεPνα, �kτε I Σταυρ�ς

�kτε % *Hµισ-λην�ς θ/ τ�Yς Q2ασφαλ�σlη τ� «στα�ηκ» M τ� «πιλ�φι»,

?λλ/ % Tε@ν�λ�γ�α· Wν κινδυνε3lη % Qλευθερ�α τ�υς, �kτε % Σταυρ�-

φ�ρ�α �kτε % TRι@/ντ θ/ τ�Yς πρ�στατε3σ�υν, ?λλ/ % ∆ηµ�κρατ�α·

Wν ?π�φασ�σ�υν ν/ Hγ�=ν ?π� τ� πνευµατικ� σκ'τ�ς, cπ�υ !@�υν

@αθ&, �kτε % B�Hλ�ς �kτε τ� K�ρ�νι θ/ τ�Yς φωτ�σ�υν, ?λλ/ % ;Eρευ-

να· Wν θελ6σ�υν ν/ 2εφ3γ�υν ?π� τ, µ�Pρα τ�= κτ6ν�υς, �kτε % Π�-

στη �kτε τ� KισµGτ θ/ τ�Yς Iδηγ6σ�υν, ?λλ/ I Λ'γ�ς· Wν QπιδιA-

«�Aν�γκ	α κα� θε�� πε�θ�νται»



κ�υν ν/ αCσθανθ�=ν ?δελφωµ-ν�ι, �kτε τ� Π�σ@α �kτε τ� PαµαR�νι

θ/ τ�Yς ?δελφ�π�ι6σ�υν, ?λλ/ �S �Oλυµπιακ�� �Aγ:νες... MG µ�α φρ�-

ση, >ν π�τε aπ�ρ2lη µ�α πανανθρAπινη Παγκ�σµι'τητα, �kτε % «Πα-

γκ�σµι�-π��ηση» (!) �kτε I «Π�λυπ�λιτισµ�ς» θ/ τ,ν γενν6σ�υν, ?λλ/

% µ�α κα� µ�ναδικ, πανανθρAπινη πνευµατικ, µ6τρα, % aπαρκτ, Πα-

γκ'σµια *Eλληνικ'τητα.

***

T
�ν >λλ� µ&να κλε�ν�υν δ3� δεκαετ�ες ?π� τ'τε π�Y τ� περι�-

δικ� π�Y κρατLτε στ/ @-ρια σας >ρ@ισε ν/ ?ρθρAνlη oνα λ'γ�

π�Y @τ�στηκε π�νω σG δ3� H�θρα: τ, δι�λυση τ&ς Θε�κρα-

τικ&ς �A-λ�γ�ας κα� τ,ν ?ναστ3λωση τ�= *Eλληνικ�= Λ'γ�υ.

Σκληρ, κα� >@αρη τh: 1ντι % 20ετ,ς αTτ, πρ�σπ�θεια· κα� γι/ τ�Yς

«κριτGς» «δ�νκι@ωτικ6», «@ιµαιρικ6», «�Tτ�πικ6» oως «Cδε�ληπτικ6».

�Aλλ/ Xταν τ-κν� τ&ς �Aν�γκης, τ&ς µεγ�στης θεLς, π�Y τ�ν �Iαν�υ�-

ρι� τ�= 1982 �S δ3� κυρ�αρ@�ι �Cκ�ν�µιστικ�� θε��, I *Yπαρκτ�ς Σ�-

σιαλισµ�ς κα� τ� ∆�λλ�ρι�, τ,ν εE@αν Qκθρ�ν�σει. �Aλλ/ «�Aν�γκ	α

κα� θε�� πε�θ�νται» – κα� aπ�τ�@θηκαν σ’ αTτ,ν �S δ3� παντ�δ3να-

µες τ'τε θε'τητες. Θ/ παρακ�λ�υθ6σlη τAρα I λ'γ�ς π�Y ?ρθρAνε-

ται στ�ν «∆αυλ�» τ�ν ?πεγνωσµ-ν�, ?π�νεν�ηµ-ν� κα� ?πελπισµ-ν�

?γ:να τ:ν δ3� µεταφυσικ:ν θε:ν (π�Y δGν διαφ-ρ�υν ?π� τ�Yς πρ�-

αναφερθ-ντες �Cκ�ν�µιστικ�3ς: µ, 2ε@νLµε cτι I «Nα�ς τ�= Σ�-

λ�µ:ντ�ς» Xταν τ� Corvanah = τ� Θησαυρ�φυλ�κι�), τ�= Για@HG κα�

τ�= �Aλλ�@, ν/ QπιHιAσ�υν µπρ�στ/ στ, θε�κτ'ν� �Aν�γκη – τ,ν

*Eλληνικ'τητα, π�Y σ6µερα, εCρ6σθω Qν παρ'δhω, !@ει π�ρει τ,ν

αTστηρ6, τ,ν ?δυσAπητη µ�ρφ, τ&ς Πληρ�φ�ρικ&ς. T�=τ� jσως συµ-

H�λ�Rεται µG τ�ν πι� εkγλωττ� τρ'π� ?π� τ� γεγ�ν�ς cτι τ� πι� πρ�ηγ-

µ-ν� στ�ν τ�µ-α τ&ς Πληρ�φ�ρικ&ς κρ�τ�ς τ�= K'σµ�υ συγκρ�3εται

µG τ� πι� καθυστερηµ-ν� στ�ν jδι� τ�µ-α,τ� καθεστwς τ:ν Tαλιµπ�ν:

Π�σω ?π� τ, φαντασ�ωση Για@HG - �Aλλ/@ κρ3Hεται τ� δ�ληµµα Λ'-

γ�ς - �Aλ�γ�α.

Στ/ Fπ'µενα τε3@η µας θ/ !@�υµε π�λλGς εTκαιρ�ες ν/ Fρµηνε3σ�υµε

κ�τω ?π’ αTτ, τ, σκ�πι� µας τ/ συµHησ'µενα.

∆.I.Λ.
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�Aγαπητ3 κ. Λ
µπρ�υ,
Πρ7τα �π’ 9λα σ:ς συγ;α ρω γι= τ> θαυµ
σι� πε-

ρι�δικB, τ�C Dπ� �υ E;ω τ� ;αρ= ν= εFµαι συνδρ�-
µητ�ς Gδ7 καH λ γ�υς µIνες.

AJτ> τ> καλ�κα ρι 1ρ/θηκα γι= διακ�π3ς στ�ν
�Eλλ
δα καH συγκεκριµ/να στ�ν Π
ρ�, �λλ= καH γι=
µ α µ/ρα στ� N
L�. Θ/λησα ν= δ7 τ= �ρ;αNα µνηµεNα
π�O Pπ
ρ;�υν στ�ν Π
ρ� καH Eτσι Lεκ νησα µι= µ/ρα
ν= π
ω στ�ν Παρ�ικι= (πρωτεQ�υσα τ�C νησι�C), γι=
ν= Gπισκεφθ7 τ> M�υσεN�. ∆υστυ;7ς δ3ν TLερα 9τι
τHς ∆ευτ/ρες παραµ/ν�υν τ= M�υσεNα κλειστ
. PVτη-
σα π�C Pπ
ρ;�υν �ρ;αι�λ�γικ�H ;7ρ�ι GκεN κ�ντ
,
π�O θ= µπ�ρ�Cσα ν= Gπισκεφθ7, καH µ�C εFπαν γι= τ>
να> τ�C Πυθ �υ �AπBλλωνα καH τ> �AσκληπιεN� π�O
εFναι µαW , καθXς καH γι= τ�ν µυκηναϊκ� �κρBπ�λη.
PVτησα, Zν εFναι καH αJτ= κλειστ= καH µ�C εFπαν πXς
να , �λλ= καν/να πρB1ληµα· θ= µπ�ρ�Cσα ν= πηδ\Lω
π
νω �π> τ> φρ
;τη (!!!), ^µα Tθελα ν= π
ω. �H Gπι-
θυµ α µ�υ ν= π
ω ν= τ= δ7 _ταν τBσ� µεγ
λη, π�O
τελικ= εFπα ν= περ
σω �π> τ> φρ
;τη, Zν _ταν �ν
-
γκη.

�H πρVτη EκπληLη π�O δ�κ µασα _ταν, 9ταν `ρ;ι-
σα ν= ρωτ
ω (�)δι
φ�ρ�υς στ> δρBµ� γι= τ> π7ς θ=

π
ω στ�Oς �ρ;αι�λ�γικ�Oς τBπ�υς, καH �a περισσBτε-
ρ�ι δ3ν TLεραν κZν 9τι Pπ
ρ;�υν τ/τ�ι�ι. Tελικ=
1ρIκα τ> να> τ�C �AπBλλωνα. ∆3ν PπIρLε �ν
γκη ν=
περ
σω π
νω �π> καν/να φρ
;τη, µι:ς καH b πBρτα
_ταν �ν�ι;τ\. (Mπ:τε σκQλ�ι �λ/στε δηλαδ\.) ΠIγα
πρ7τα σ3 cνα κτ\ρι�, τ> Dπ�N� π/ρασα γι= µικρ> µ�υ-
σεN�. K� ταLα µ/σα, καH τ> µBν� π�O εFδα _ταν 4-5 τα-
µπ/λλες τ�C �Yπ�υργε �υ Π�λιτισµ�C µ3 δι
φ�ρα (σε-
1αστ=) π�σ= Gπι;�ρηγ\σεων.

Λ γ� πι> κ
τω _ταν τ= Gρε πια τ�C να�C. �Eντυπω-
σι
στηκα �π> τ> µ/γεθ�ς �λλ= καH τ�ν τ/λεια Gπε-
Lεργασ α π�O εF;αν �a κ�λ7νες. Φυσικ= τ= µBνα εPρ\-
µατα π�O Pπ
ρ;�υν GκεN �κBµα, εFναι αJτ= π�O εFναι
τBσ� µεγ
λα σ3 fγκ�, π�O δ3ν µπ�ρεN ν= τ= π
ρgη κ
-
π�ι�ς µαW  τ�υ φεQγ�ντας (αJτ= 9σ�ν �φ�ρh: στ> θ/-
µα τIς �σφ
λειας τ7ν �ρ;αι�λ�γικ7ν ;Vρων). �H σι-
δερ/νια πBρτα, π�O κ
π�τε εF;ε 1
λει b �Aρ;αι�λ�-
γκ� �Yπηρεσ α, φαγωµ/νη τελε ως �π> τ�ν σκ�υρι
,
1ρ σκεται κυρι�λεκτικ= πεταµ/νη στ> π
τωµα µαWH µ3
cνα σωρ> `λλα µπ
Wα στ> ;7ρ� µ/σα στ> κτ σµα.

Στ>ν τ�N;� π�O 1ρ σκεται �π/ναντι �π> τ�ν εiσ�δ�
�ντικρQWει κανεHς Gντ�ι;ισµ/ν� µ
ρµαρ�, π
νω στ>
Dπ�N� PπIρ;ε τ> σ;Iµα τ�C σταυρ�C φτειαγµ/ν� µ3

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN

=Aπερ:γραπτη ] κατ<σταση τRν SρPαι,τ>των στKς Kυκλ<δες

�AγαπητG «∆αυλ-»,
Ajτι� γι/ τ,ν 0λεκτρ�νικ, αTτ, Qπιστ�λ, εEναι % >π�ψη τ�= κ. �Aλ. M6τσι�υ περ� π'λεως («∆», τ. 238)

µι/ ?ντ�ληψη π�Y µLλλ�ν εEναι τ�= K. Kαστ�ρι�δη κα� λιγAτερ� τ�= Cδ��υ. ∆ιαφων: ριRικ/ µG τ,ν Cδ-α
αTτ, κα� Cδ�ως µG τ� cτι Xταν κ�ιν�ς τ'π�ς στ,ν ?ρ@α�α *Eλλ�δα. �Eπιτρ-ψτε µ�υ:

1. *O λιHανωτ�ς γι/ τ�ν K. Kαστ�ρι�δη («?δ�γµ�τιστ�ς», «πανεπιστ6µων») δGν πρ�διαθ-τει καν-ναν
καλ:ς. ∆Gν µπ�ρ: ν/ ?µφισHητ6σω τ,ν ?2�α τ�υ xς φιλ�σ'φ�υ (>λλωστε δGν εEµαι γνAστης τ�= !ργ�υ
τ�υ), ?λλ/ ?π� αTτ� µ-@ρι ν/ Qπικαλ�3µεθα κατ/ λ-2η τ/ λεγ'µεν� τ�υ aπ�ρ@ει ?π'σταση, κα� εEναι θ--
µα ?ρ@&ς. T-τ�ια εEναι % Qπι@ειρηµατ�λ�γ�α φανατικ:ν Xριστιαν:ν τ&ς «Zω&ς» κ.λπ., π�Y στ�ς Qπιστ�-
λ-ς τ�υς ?ντ� Qπι@ειρηµ�των ?ναφ-ρ�υν «τσιτLτα» ?π� τ�ς Sερ-ς τ�υς γραφGς, Cδ�ως τ�= ?π�στ'λ�υ Πα3-
λ�υ κα� τ:ν «Πατ-ρων». T� cτι «τ� λ-ει I Kαστ�ρι�δης» δGν Qνισ@3ει oνα Qπι@ε�ρηµα, Qκτ�ς Wν δε@θ�=µε
κ�τι σ/ν τ� ?λ�θητ� τ�= K.K. κα� τελικ/ µι/ «καστ�ριαδ�λαγνε�α».

2. *Ωσα3τως τ� τ�ν�Rω κα� γι/ τ� Θ�υκυδ�δη, Wν κα� αTτ, % παρατ6ρηση µLλλ�ν θ/ !πρεπε ν/ γ�νlη στ�ν
K. Kαστ�ρι�δη. Kαθwς I τελευταP�ς δGν εEναι δυνατ� ν/ ?παντ6σlη, Qπιτρ-ψτε µ�υ ν/ θ-σω µερικ/ σηµεPα
πρ�ς Qπε2εργασ�α:

A) *O Θ�υκυδ�δης µπ�ρεP ν/ λ-lη c,τι θ-λει. ΣG καµµ�α περ�πτωση cµως τ/ λεγ'µεν� τ�υ δGν εEναι Qνδει-

▲

T� π�τρι�ν �δαφ�ς κα� � �νν�ια
τ�ς «π�λεως» στ!ν "ρ#α�α $Eλλ�δα
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κ
πνα �π> κερ . jIσως σ3 κ
π�ια περ �δ� τ> ;ρησι-
µ�π� ησαν σ=ν εkκ�ν�στ
σι καH τ> κτ σµα σ=ν Lωκ-
κλ\σι. K
τω στ> Eδαφ�ς µι= µαρµ
ρινη Gπιγραφ\.
Bλ/π�ντας πBσ� περιπ�ιηµ/να εFναι 9λα τ= Gκκλησ
-
κια καH �ντιθ/τως πBσ� παρατηµ/να _ταν αJτ= Gδ7,
πληγVθηκα. �Eνm7 τ= δ ν�υµε 9λα γι= τ�ν µητρυι
 µας,
δ3ν δ ν�υµε τ π�τα γι= τ� µ
να µας... T�ν iδια µ/ρα
πρ�σπ
θησα ν= Gπισκεφθ7 καH τ�ν µυκηναϊκ� �κρB-
π�λη. Περιττ> ν= π7 9τι, Zν καH ρVτησα µι= - δυ> φ�-
ρ/ς, στ
θηκε �δQνατ� ν= τ�ν 1ρ7. nEνα σωρ> πινακ -
δες γι= δι
φ�ρα µ�ναστ\ρια, aερ3ς µ�ν3ς καH Lωκ-
κλ\σια, �λλ= τ π�τα γι= τ> π�C εFναι b �κρBπ�λη.
Φα νεται, εFναι µBν� γι= π�λO ELυπν�υς �νθρVπ�υς
αJτ= τ= µ/ρη o γι= τ�υρ στες µ3 ;
ρτες �λλ= f;ι καH
γι= µ:ς, τ�Oς κ�ιν�Oς nEλληνες θνητ�Qς.

Στ� N
L� πIγα µBν� καH µBν�, γι= ν= δ7 µι= φ�ρ=
�π> κ�ντ= τ�ν τερ
στια ΠQλη (σ=ν µι= εiσ�δ� π�O σ3
π
ει σ3 µι= ̀ λλη δι
σταση), π�O εFναι στ> λιµ
νι. PV-
τησα cνα ντBπι� νεαρB, τ  εFναι καH π7ς τ� λ/νε καH
µ�C εFπε «Π�ρτ
ρα» καH τ�ν περι�;� «Παλατ
κια».
Σ�καρ στηκα! Γι= αJτ> τ> µεγαλει7δες �kκ�δBµηµα

δ3ν 1ρIκαν `λλ� πι> κατ
λληλ� fν�µα �π> αJτ� τ�ν
kταλ W�υσα λ/Lη καH µ
λιστα τ> Pπ�κ�ριστικB της;
�Eπιστρ/φ�ντας µ3 τ> πλ�N� στ�ν Π
ρ�, φαινBταν b
ΠQλη γι= π�λλ= ;ιλιBµετρα �κBµα.

nOπ�ι� καH Zν εFναι τ> κBστ�ς �ναστυλVσεVς της,
πιστεQω πXς θ= _ταν τ/τ�ια b �κτιν�1�λ α τ�C Eργ�υ,
π�O καH �a πυραµ δες τIς AkγQπτ�υ θ= ;λVµιαWαν
µπρ�στ
 τ�υ, µ3 �kκ�ν�µικ> fφελ�ς τερ
στι� γι= τ�ν
πατρ δα µας. nOµως φαντ
W�µαι πXς  σ3 cνα τ/τ�ι�
Gπι;ε ρηµα δ3ν θ= �π�τελ�Cσε τ> �kκ�ν�µικ> τ> µε-
γαλQτερ� GµπBδι� �λλ= µ:λλ�ν b �ντ δραση τIς
�Eκκλησ ας. KαH GκεN �κρι17ς εFναι τ> σηµεN�, π
νω
στ> Dπ�N� θ= πρ/πει ν= δ�υλ/ψ�υν 9λ�ι �a tρµBδι�ι
φ�ρεNς. Γι= ν= εJηµερ\σgη κ
π�τε αJτ>ς D τBπ�ς, θ=
πρ/πει ν= π
ψ�υµε ν= κρQ1�υµε τHς ρ Wες µας καH τ�ν
καταγωγ\ µας, γι= ν= �ναδε L�υµε τ�ν ψευδ�ϊστ�ρ α
uν>ς L/ν�υ λα�C...

M3 φιλικ�Oς ;αιρετισµ�Oς
ΣπTρ,ς Mωραcτης

N�σηλευτ�ς, K
αρστ, Γερµαν α

κτικ/ τ�= πνε3µατ�ς τ&ς Qπ�@&ς τ�υ· τ� ?ντ�θετ�: aπ&ρ2ε γενικ:ς ?ντ�θετ�ς στ� πνε=µα τ&ς Qπ�@&ς τ�υ. T�
cτι «π'λις εEναι �S �AθηναP�ι» τ� εE@ε πεP – Qλαφρ:ς διαφ�ρετικ/ – κα� I Θεµιστ�κλ&ς πρ� τ&ς ναυµα@�ας
τ&ς ΣαλαµPν�ς, Qπειδ, τ�= εE@αν καταµαρτυρ6σει cτι εEναι «?ν,ρ >πατρις» (κ�τι ?π�λ3τως ?κριHGς στ, λε-
πτ�µ-ρει� τ�υ Qκε�νη τ, στιγµ6, καθwς «πατρKς» εEναι % πατρικ, γ&, τ,ν Iπ��α κατεP@αν �S Π-ρσες – αTτ�ν
τ�ν Iρισµ� σαφ:ς ?ντιλαµH�ν�νταν cλ�ι QκεP ?κ'µη κα� �S �AθηναP�ι, κα� γι/ αTτ� % ?π�ντηση τ�= Θεµι-
στ�κλ& θεωρεPται τ'σ� Qντυπωσιακ6). *H >π�ψη cτι % π'λις εEναι �S π�λPτες !@ει λ�ιπ�ν πρ�ηγ�3µεν�, ?λλ/
φτ�νει στ� ?π�κ�ρ3φωµ� της µG τ�ν Περικλ& κα� τ�Yς Qπιγ'ν�υς τ&ς ?θηναϊκ&ς δηµαγωγ�ας. 

*O Θ�υκυδ�δης εEναι oνας aπερτιµηµ-ν�ς Sστ�ρικ�ς κα� µετριAτατ�ς στρατηγ'ς. T/ @αρακτηριστικ�, π�Y
% δι6γησ6 τ�υ διαθ-τει >φθ�να, εEναι % πρ�κατ�ληψη κα� % πρ�παγανδιστικ, Qπιδε2ι'τητα. �Eπ’ αTτ�=
?ναφ-ρω, @ωρ�ς ν/ παραθ-τω, Q2αιρετικ/ τεκµηριωµ-νες ?π'ψεις τ�= E. Badian (π.@. στ� HιHλ�� «�Aπ� τ�ς
ΠλαταιGς στ,ν Π�τ�δαια»). *H εTαγγελι�π��ηση τ�= Kαστ�ρι�δη M τ�= Θ�υκυδ�δη δGν εEναι καθ'λ�υ µ--
σα στ� πλα�σι� τ&ς Qρευνητικ&ς σκ-ψης π�Y πρ�ωθεP I «∆αυλ�ς» (Qπιτρ-ψτε µ�υ ν/ τ�ν�σω cτι % Qρευνη-
τικ, σκ-ψη δGν Xταν % µ'νη Qκδ�@, τ&ς Fλληνικ&ς σκ-ψης: % τελευτα�α xς π�λυσ@ιδ,ς εE@ε κα� >λλα !κδ�-
@α – Hασικ/ τ/ εE@ε ^λα – κα� αTτ� εEναι π�Y τ,ν καθιστL στ� σ3ν�λ' της τ-λεια).

B) *O τ�νισµ�ς αTτ&ς τ&ς ?ντ�ληψης ?π� τ�ν *Hρ'δ�τ� κα� µετ/ ?π� τ� Θ�υκυδ�δη δε�@νει τ� π'σ� 2--
νη Xταν ?π� τ'τε στ/ Fλληνικ/ πιστε3ω. *H θυσ�α Iλ'κληρων σωµ�των Iπλιτ:ν (π.@. ΘεσπιεPς) aπGρ τ&ς
Qλευθερ�ας τ&ς πατρ�δας δε�@νει cτι αTτ, δGν ταυτ�Rεται µG τ�Yς π�λPτες, ?λλ/ εEναι π�λY εTρ3τερη. ;Aλλως
�S π�λPτες !πρεπε ν/ διαφυλα@θ�=ν �S jδι�ι (κ�τι π�Y σαφ:ς τ� λ-ει µ'ν� I Περικλ&ς, ?λλ/ σαφ:ς ?να-
φ-ρει τ� cτι σ@εδ�ν κανε�ς δGν συµφωνεP µαR� τ�υ), ?ντ� ν/ π-σ�υν διαφυλ�ττ�ντας τ,ν Qλευθερ�α. Kα� �S

▲

MιC φωτ,γραφ:α δHν κ<νει π,τH «λ<θ,ς»
KQριε Λ
µπρ�υ,
EFµαι �ναγνVστρια τ�C περι�δικ�C σας, τ> Dπ�N�

1ρ σκω π�λO Gνδιαφ/ρ�ν καH µ3 �ναφ�ρ3ς καH Eρευνες
σπ
νιες στ> εFδ�ς τ�υς. Θ= Tθελα 9µως ν= σταθ7 σ3
κ
π�ι� σηµεN� τ�C τεQ;�υς AJγ�Qστ�υ - Σεπτεµ1ρ �υ,
τ> Dπ�N� µ3 �π�γ�\τευσε, Zν καH πιστεQω 9τι Pπ
ρ;ει
π
ντ�τε b δυνατBτητα τIς GπανBρθωσης.

ΠρBκειται γι= τ� φωτ�γραφ α π�O συνVδευε τ>

`ρθρ� σας «*H θ-ση τ&ς γυνα�κας στ, Xριστιανικ,
∆ιδασκαλ�α» καH b Dπ� α δυστυ;7ς καλQπτει σ;εδ>ν
DλBκληρ� τ> GLVφυλλ�. EFναι b φωτ�γραφ α τIς
�δελφIς Γα1ριηλ ας, µι:ς π�λO γνωστIς πρ�σωπικB-
τητας f;ι µBν� στ> ;ριστιανικ> �λλ= καH στ>ν π�λO
εJρQτερ� ;7ρ�. �H �δελφ� Γα1ριηλ α cως τ> 1992, π�O
τελε ωσε b Wω\ της, PπIρLε cνα µ�ναδικ> φαινBµεν�
συνδυασµ�C παιδε ας, µεγ
λης Gλευθερ ας, ν��τρ�-
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�Aγαπητ3 κ. Λ
µπρ�υ,
Στ> τεC;�ς 236-237 τ�C περι�δικ�C σας, στ� σελ δα

15199, παρ�υσι
Wεται `ρθρ� τ�C κ. Tσ τσ�υ µ3 τ τλ�
b «Θ/ση τIς Γυνα κας στ� Xριστιανικ� ∆ιδασκαλ α,
ΠρBτυπ� τ> �Yπ�;ε ρι� στ>ν jAνδρα», καH θ= Tθελα
ν= συνεισφ/ρω τ= uLIς:

T> Gν λBγmω πρB1ληµα δ3ν �ρ; Wει µ3 τ>ν φερBµεν�
yς �πBστ�λ� τ7ν �Eθν7ν ΠαCλ�, �λλ= E;ει τ> cνα σκ/-

λ�ς µ/σα στ� µετ
φραση τ7ν O´ τIς Παλαι:ς ∆ιαθ\-
κης. T> `λλ� σκ/λ�ς E;ει τ�ν �ρ;\ τ�υ στ�ν �Aθ\να,
�π> τ�ν bµ/ρα π�O b �Aσπασ α Eγινε γυναNκα τ�C Πε-
ρικλI [...]. T�ν Gπ�;� τ�C ΠυθαγBρα �a γυναNκες _ταν
a/ρειες µ/σα στ> σπ τι. nEνα kνδικ> γνωµικ> λ/ει 9τι,
9π�υ b γυναNκα εFναι σε1αστ\, GκεN κατ�ικ�Cν �a θε-
� .

�Eπ�µ/νως b �πBδ�ση τ�C πρ�πατ�ρικ�C tµαρτ\-

ΘεσπιεPς στ�ς Θερµ�π3λες M �S �AθηναP�ι στ� Mαραθ:να δGν !πρα2αν κ�τι τ-τ�ι�. T� QµHατ6ρι� «dτε,
πα+δες NEλλ>νων» δGν ?ναφ-ρει τ�π�τα γι/ τ�Yς π�λPτες M τ� π�λ�τευµα. �Aναφ-ρει cτι �S π�λPτες (τ�Yς Iπ��-
�υς δGν bν�µ�Rει !τσι, καθ’  cτι % µ�@η δGν εEναι γι/ oνα π�λιτικ� κατασκε3ασµα, τ,ν π'λη-κρ�τ�ς, ?λλ/
γι/ τ,ν *Eλλ�δα κα� τ� Fλληνικ� !θν�ς) διαθ-τ�υν Q2αιρετικ/ συγκεκριµ-νες bντ'τητες πρ�ς aπερ�σπιση:
Bωµ�3ς, πατρ�δα, τεµ-νη, Fστ�ες, π�λλ/ µG θρησκευτικ, @ρ�ι�, ?λλ/ cλα µG σαφ-στατη σ3νδεση µG τ, γ&.
{Aν I Kαστ�ρι�δης xς ?ριστερ�Rων εE@ε πρ'Hληµα µG τ� θ-µα τ&ς xρι�θετηµ-νης πατρικ&ς γ&ς, κα� I
Θ�υκυδ�δης τ�= δ�νει Qπι@ειρ6µατα, δGν σηµα�νει cτι !τσι σκ-φτ�νταν �S �Aρ@αP�ι iEλληνες (κα� σαφ:ς
δGν καθιστL «?δ�γµ�τιστ�» τ�ν Kαστ�ρι�δη, π�Y Q2 jσ�υ σαφ:ς µπ�ρεP ν/ @αρακτηριστl& – Wν κα� κ�πως
aπερH�λικ/ – πανεπιστ6µων). iOσ�ι εEπαν τ, Hαρει/ κ�υH-ντα στ� Θεµιστ�κλ& καταλ�Hαιναν cτι πατρ�-
δα κα� π'λις !@�υν ?διαµφισH6τητη «γ6ινη» aπ'σταση (κα� τ� λ-νε �S �AθηναP�ι ?ντιπρ'σωπ�ι στ, Σπ�ρ-
τη τ,ν παραµ�ν, τ�= Πελ�π�ννησιακ�= Π�λ-µ�υ τ� 432 π.X. σ3µφωνα µG τ,ν περιγραφ, τ�= jδι�υ τ�=
Θ�υκυδ�δη.) T� jδι� θεAρησαν κα� �S �AθηναP�ι, π�Y Q2αγριAθηκαν τ� 430 π.X. Q2 αCτ�ας τ�= σ@εδ��υ τ�=
Περικλ& ν/ Qγκαταλε�ψlη τ,ν }παιθρ� µG τ/ σπ�τια, τ�Yς να�Yς κα� τ�ς Fστ�ες τ�υς κα� τ�Yς �Cκ�γενειακ�3ς
τ�υς τ�φ�υς στ,ν ?ρ@, τ�= B´ Πελ�π�ννησιακ�= Π�λ-µ�υ. T� Hλ-π�υµε στ�ν ~εν�φ:ντα στ/ «*Eλληνικ/»
πρ� τ&ς H ´ µ�@ης τ&ς Mαντινε�ας. iOλ�ι πεθα�ν�υν γι/ τ,ν πατρ�δα π�λεµAντας µαR� µG τ�Yς συµπ�λPτες
τ�υς κα� 1@ι γι/ τ�Yς συµπ�λPτες τ�υς. *O ?θηναϊκ�ς cρκ�ς τ� δε�@νει σαφ:ς κα� περ�τρανα. Γ�νεται στ/
πρ�ϊ'ντα τ&ς ?ττικ&ς γ&ς. «OTκ Qλ�ττω» δGν σηµα�νει µG λιγAτερ�υς κατ��κ�υς. Σηµα�νει µG λιγAτερη !κτα-
ση κα� λιγAτερη ?ρ@,/Q2�υσ�α.

*O Θ�υκυδ�δης, αSρετικ�ς συγγραφ-ας µετ/ τ,ν �ττα, σG µι/ Qπ�@, π�Y % ∆ηµ�κρατ�α ?µφισHητεPται

▲

NH SπBδ,ση τ,D πρ,πατ,ρικ,D eµαρτ>µατ,ς στO γυνα+κα

π ας καH �περιBριστης �γ
πης πρ>ς 9λες τHς κατευ-
θQνσεις. jEφερε 1/1αια τ> µ�να;ικ> σ;Iµα, τ> Dπ�N�
καH σε1Bταν, αJτ> 9µως δ3ν τ�ν GµπBδιWε ν= E;gη τ>
�πρ�κατ
ληπτ�, τ�ν παντελI Eλλειψη Eστω καH i;ν�υς
φανατισµ�C, τ� σιωπηλ\, �νιδι�τελI πρ�σφ�ρ= σ3
9λα σ;εδ>ν τ= µ/ρη τ�C πλαν\τη, τ�ν }θεληµ/νη �κτη-
µ�σQνη, τ� µεγ
λη �γ
πη πρ>ς τ�ν �ρ;α α uλληνικ�
φιλ�σ�φ α καH π�λιτισµB, στ= Dπ�Nα �ναφερBταν συ-
;ν
, τ> �δ�γµ
τιστ�.

�Eπειδ� εF;α τ�ν εJτυ; α ν= συναναστραφ7 �π> κ�-
ντ= αJτ� τ� σπ
νια λαµπερ� πρ�σωπικBτητα, πιστεQω

9τι b Gπιλ�γ� τIς συγκεκριµ/νης φωτ�γραφ ας εFναι
π�λO �τυ;\ς. �Eλπ Wω τ�Jλ
;ιστ�ν 9τι D ̀ νθρωπ�ς π�O
Eκανε αJτ� τ�ν Gπιλ�γ\, �φ�C διασταυρVσει τHς πλη-
ρ�φ�ρ ες µ�υ, θ= κ
νgη κ
π�ια µνε α, γι= ν= Gπαν�ρ-
θVσgη τ> λ
θ�ς τ�υ. Kαν/νας µας δ3ν διαθ/τει τ> �λ
-
θητ�, καH θ= τ>ν τιµ\σgη kδια τερα, Zν D δηµ�σι�γρ
φ�ς
τ> παραδε;θgI.

M3 µεγ
λη Gκτ µηση
Efη Tσ,TPλαρη

Kαθηγ\τρια, Nτρ
φι Πικερµ �υ
Y.Γ. Παρακαλ7 b Gπιστ�λ\ µ�υ αJτ� ν= δηµ�σιευθgI.

Σηµε:ωση «∆»: *H δηµ�σ�ευση µιLς φωτ�γραφ�ας δGν ?π�τελεP «λ�θ�ς», cπως τ� θεωρεP %
Qπιστ�λ�γρ�φ�ς. OS φωτ�γραφ�ες δGν περι-@�υν διαστρεHλAσεις, ψε3δη M Cδε�ληψ�ες, δε�@ν�υν
τ/ πρ�γµατα, cπως εEναι. *Eπ�µ-νως τ� ν/ µLς ?ρ-σlη M 1@ι µ�α φωτ�γραφ�α bφε�λεται ?π�κλει-
στικ/ σ’ QµLς κι 1@ι σ’ αTτ6ν. *H δηµ�σιευθεPσα φωτ�γραφ�α >λλωστε δGν ?π�σκ�π�=σε σG τ�-
π�τε >λλ� ?π� τ� ν/ δε�2lη @ειρ�πιαστ/ κα� αTθεντικ/ τ,ν κ�λυψη τ&ς κεφαλ&ς τ:ν γυναικ:ν,
cπως τ,ν Qντ-λλεται I ?π'στ�λ�ς Πα=λ�ς. OS ?ρετGς τ&ς φωτ�γραφιR'µενης µ�να@&ς ΓαHριη-
λ�ας, π�Y ?ναφ-ρει % Qπιστ�λ�γρ�φ�ς, δGν ?µφισHητ�=νται στ, λεR�ντα τ&ς φωτ�γραφ�ας, �kτε
>λλως πως θ�γεται % µν6µη τ&ς συγκεκριµ-νης καλ'γριας.
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λ'γhω τ:ν πρακτικ:ν της (σηµειAστε cτι, Qνh: ?ρ@ικ/ �S �AθηναP�ι !λεγαν cτι π�λεµ�=ν γι/ τ� «πατρh:�
π�λ�τευµα», στ� τ-λ�ς δ-@θηκαν ν/ τ� ?λλ�2�υν, �στε ν/ µ,ν @�σ�υν τ�ν π'λεµ�, �τ�ι τ,ν �ρπαγ, π�Y
>ρµεγε τ�ς FλληνικGς π�λιτεPες περ� τ� ACγαP�), φανατικ�ς bπαδ�ς τ�= Περικλ& κα� θιασAτης τ:ν ?π'ψεAν
τ�υ, ?λλ/ δυσαρεστηµ-ν�ς µG τ�Yς διαδ'@�υς τ�υ, π�Y τ�ν Q2Aρισαν γι/ τ�ς ?π�τυ@�ες τ�υ !ναντι τ�= Bρα-
σ�δα, υS�θετεP πλ6ρως τ�ς «?νθρωπ�κεντρικGς» ?ντιλ6ψεις Fν�ς δηµαγωγ�=, π�Y εE@ε µ�ν�µως στ� πλευ-
ρ' τ�υ τ,ν µερ�δα τ:ν �Aθην:ν (1@ι π�λY σηµαντικ,) π�Y δGν δι-θετε !γγυα Cδι�κτησ�α κα� στηριR'ταν
στ,ν ?φα�µα2η τ:ν συµµ�@ων γι/ τ,ν εTµ�ρεια M τ,ν QπιH�ωσ6 της. iOταν αTτ, % µερ�δα τ�ν Q2Aρισε, στρ�-
φηκε διαλεκτικ/ Qναντ��ν της, ?λλ/ 1@ι κα� Qναντ��ν τ�= Sστ�ρικ�= της %γ-τη, στ, φ6µη κα� τ�ς πρ�2εις
τ�= Iπ���υ >λλωστε @ρωστ�=σε τ, δι��κησ6 τ�υ.

�Eπ�σης I Θ�υκυδ�δης εEναι φανατικ/ >θε�ς. Γι/ αTτ� !@ει Qκτιµηθ& xς bρθ�λ�γιστ6ς, ?λλ/ αTτ� εEναι
λ�θ�ς. EEναι �πλL >θε�ς. iEνας bρθ�λ�γιστ,ς δGν θ/ λ�µHανε µ-ριµνα ν/ εCρωνευτl& τ, θρησκευτικ'τη-
τα πρ�σAπων (Hλ. Nικ�α) �kτε θ/ παρ-λειπε Qνσυνειδ6τως ν/ κ�νlη συγκεκριµ-νες θρησκευτικGς ?ναφ�ρGς
σηµαντικAτατ�υ Sστ�ρικ�= περιε@�µ-ν�υ (π.@. περ� θηHαϊκ&ς Qπ�θεσης στ�ς Πλαται-ς). MG δ3� λ'για % ?ντ�-
ληψη cτι «π�λιτε�α �Aθηνα�ων = �AθηναP�ι» jσως ν/ εEναι >π�ψη τ�= Cδ��υ, πιθανAτατα κα� τ�= Περικλ&
κα� τ�= Θεµιστ�κλ& ?λλ/ σ�γ�υρα 1@ι τ:ν λ�ιπ:ν ?θηναϊκ:ν π'λεων, �kτε κWν τ:ν �Aθηνα�ων π�Y δGν
εE@αν πρ�σ@ωρ6σει στ� ν-� τ'τε διαφωτιστικ� ρε=µα τ:ν Σ�φιστ:ν (?µφισH6τηση aπαρ@�υσ:ν ?2ι:ν
κα� Cδε:ν, τ�νισµ�ς aπ�κειµενικ'τητας κα� συµφ-ρ�ντ�ς) κα� διατηρ�=σαν τ�ς παραδ�σιακGς ?2�ες. Nα-
��, δηµ'σια κτ6ρια, ?γ�ρ�, λατρευτικ/ στ�ι@εPα κα� τ'π�ι, cλα δε�@ν�υν πλ6ρη σ3νδεση τ�= iEλληνα µG
τ, γ&. (*O PωµαP�ς, >νδρας στεν�κ-φαλ�ς κα� Qπ�µ�ν�ς, εE@ε π�λY στενAτερη κα� περιωρισµ-νη σG ε�ρ�ς

▲

«Π?ρσαι gσαν Xν τ,+ς στρατεTµασ: σ,υ...»
�Aγαπητ�H φ λ�ι τ�C «∆αυλ�C»,
Γιατ  �π�ρ�Cµε π�O D Pπ�υργ>ς Π�λιτισµ�C τ�C

«Pωµα ικ�υ» Bαγγ/λης BενιW/λ�ς καH �a σOν αJτm7 κα-
τακτηταH τ7ν �Eλλ\νων θ/λ�υν ν= καταστρ/ψ�υν τ>
πεδ � µ
;ης τ7ν �Eλλ\νων Mαραθων�µ
;ων («∆αυ-
λBς», τ. Mαρτ �υ 2001);

AJτ� b µ
;η, π�O τ�ν θεωρ�Cν καH εFναι b µ
;η
π�O Eκαµε τ>ν �Eλληνικ> Π�λιτισµ> παγκBσµι�, εFναι
αJτ� π�O κατ/στρεψε τ= fνειρα καH σ;/δι
 τ�υς γι=
τ�ν «παγκ�σµι�π� ησ\» τ�υς Tτ�ι τ�ν uν�π� ηση τ�C
εiδ�υς `νθρωπ�ς, π�O �π> τ�ν Gπ�;� τ�C KρBν�υ -
�Iα;13 GπιδιVκ�υν. Πρ/πει ν= σ1\σ�υν �π> τ� µν\µη
τ�υς 9,τι τ�Oς Eκαµε ν= W�Cν 2.500 ;ρBνια στ= σκ�τ
-
δια. Πρ/πει ν= σ1\σ�υν �π> τ� µν\µη τ7ν �νθρVπων
9,τι τ�Oς Eδωσε Wω� καH π�λιτισµB.

jAλλωστε τ> iδι� δ3ν Eκαµαν µ3 τ�ν �EλευσNνα - Σα-
λαµNνα - �Aθ\να - Σπ
ρτη κ.λπ. – τ>ν Mαραθ7να θ’
`φηναν; �O MαραθVν, π�O _τ� b κ�ρωνHς τIς κατα-

στρ�φIς τ�C σκBτ�υς καH b �νατ�λ� τ�C φωτ>ς τ�C
�νθρVπ�υ, ταL δεψε σ3 9λ� τ>ν κBσµ� καH WgI στ�ν
ψυ;� κ
θε �νθρVπ�υ. Σ\µερα, π�O b παγκ�σµι�π� -
ησ\ τ�υς Dλ�κληρVνεται, θ/λ�υν τ� δQση τ�υ, Lεκι-
νVντας �π> τ>ν τBπ� π�O Eγινε αJτ� b �νατ�λ\.

�Aς δια1
σ�υµε τ>ν �IεWεκι�λ, κW´ 10: «Π-ρσαι κα�
Λυδ�� κα� Λ�Hυες Xσαν Qν τ�Pς στρατε3µασ� σ�υ �S
>νδρες σ�υ �S π�λεµιστα�· ?σπ�δας κα� περικεφαλα�-
ας Qκρ-µων εCς σ-· ��τ�ι Qπεδε�κνυ�ν τ,ν µεγαλ�πρ--
πει�ν σ�υ».

AJτ� b µεγαλ�πρ/πει
 τ�υς καταστρ
φηκε στ>ν
Mαραθ7να. TVρα π�O E;�υν τ�ν bγεσ α τ�C Pωµα ι-
κ�υ, δ3ν θ= Gκδικηθ�Cν;

M3 τιµ�
7Aγγελ,ς Mπελιτσ<κ,ς

�Aθ\να

µατ�ς στ�ν Παναγ α εFναι �κBµη µ α καταρ ρ
κωση
τIς θεBτητας καH τIς γυναικε ας �Lι�πρ/πειας. Kα-
ταλα1α νετε τ> µ/γεθ�ς τIς παρα;
ραLης π�O Pπ
ρ-
;ει. �H κατ
σταση θ= �λλ
Lgη µBν�, 9ταν �a γυναNκες
�π�φασ σ�υν 9τι θ/λ�υν ν= Gπανακτ\σ�υν τ�ν �Lι�-
πρ/πει
 τ�υς. Σ’ αJτ> πρ/πει ν= τHς 1�ηθ\σ�υν καH �a
`νδρες, δ ν�ντας στ� γυναNκα τ� σωστ\ της θ/ση.

EJ;αριστ7 τ>ν κ. Tσ τσ�, D Dπ�N�ς µ3 τ> yραN� τ�υ
`ρθρ� µ�C Eδωσε τ�ν εJκαιρ α ν= �ναφερθ7 στ> θ/-
µα αJτB.

Mετ= τιµIς
ΘεBδωρ,ς EUσταθ:,υ

BS, MS, Mass, Inst. of Technology ’58

=Eκ Lαθ?ων Sπ1 τOν =Iνδ:α γιC τOν hλληνικBτητα
�Aγαπητ3 κ. Λ
µπρ�υ, EFµαι �ναγνVστρια τ�C «∆αυλ�C» Gδ7 καH κ
µπ�-
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σ3νδεση.)
T� «κ�σµ�π�λ�τικ�» κατασκε3ασµα aπ&ρ@ε σG µερικ�Yς σαπισµ-ν�υς ν'ες, cπως aπ�ρ@ει π�ντα, µG µ'-

νιµες καιρ�σκ�πικGς τ�σεις, Περικλ&ς, �AλκιHι�δης, �S Iπ�P�ι φανερAν�υν αTτ,ν τ,ν «?νθρωπ�κεντρι-
κ'τητα», τ,ν �Cκ�υµενικ'τητα, τ,ν εTρ3τητα ?ντ�ληψης π�Y IδηγεP σG ?πε@θ& Qγκλ6µατα κατ/ τ�= λ�ι-
π�= Fλληνισµ�= κα� σG πρ�2εις φθην&ς εTτ-λειας: Πρ�δ�σ�α, cταν % γνωµ�τευση τ&ς πατρ�δας δGν µLς
?ρ-σlη M µLς ?πειλl& – Qδ: παραH�λετε τ, στ�ση τ�= Σωκρ�τη – ?π� τ� δε3τερ�, πρ'κληση π�λ-µ�υ, cταν
�S ?τασθαλ�ες µας Q2ετ�Rωνται κα� δικ�Rωνται κα� ?κ3ρωση τ:ν ν'µων Cθαγ-νειας π�Y �C jδι�ι !@�υµε πρ�-
τε�νει/περ�σει/QπιH�λει, cταν �S ν'µιµ�ι ?π'γ�ν�� µας !@�υν πεθ�νει ?π� τ�ν πρ:τ�.

*H �Oδ3σσεια δε�@νει ?κριH:ς τ� µ-τρ� τ&ς πραγµατικ'τητας: τ,ν περι-ργεια, τ, λατρε�α τ&ς περιπ--
τειας κα� τ�= ?γνAστ�υ, τ,ν Qπ-κταση, τ� τα2�δι, τ,ν παραµ�ν, στ,ν ?λλ�δαπ, γι/ συγκεκριµ-ν�υς λ'-
γ�υς, ?λλ/ π�ντα µG τ,ν aπ�θ6κη τ&ς Qπιστρ�φ&ς στ� π�τρι� !δαφ�ς, µG τ� «ν'στιµ� Xµαρ» xς τ� }στα-
τ� (?λλ/ 1@ι φυσικ/ τ� µ'ν�) Cδανικ� µιLς Rω&ς. ∆Gν εEναι τυ@αP� cτι �S Cδ-ες τ�= *Oµ6ρ�υ – 1@ι τ�= Θ�υ-
κυδ�δη κα� τ�= Περικλ& – QπιH�ωσαν στ,ν Fλληνικ, συνε�δηση (τ� ?ντ�θετ� συν-Hη µG τ,ν εTρωπαϊκ6).
T� «SµTνεσθαι περK π<τρης» δGν Qνν��=σε τ�π�τα διαφ�ρετικ� ?π’ c,τι ?κ�3γεται. ∆Gν Qνν��=σε «περ� συ-
µπ�λιτ:ν» M «περ� TρAων».

Mετ/ τιµ&ς
∆ρ M. E. Kαµπ,Tρης

N. �Iερσ-η, HΠA

σα ;ρBνια καH �φε λω ν= π7 πXς σ:ς εFµαι πρ�σωπικ=
εJγνVµων γι= τ�ν Eκδ�σ\ τ�υ, παρ’ 9λες τHς νQ;τες
�γρQπνιας π�O �κ�λ�υθ�Cν συν\θως τ�ν �ν
γνωσ\
τ�υ – γιατH �a �λ\θειες, στHς Dπ�Nες �ναφ/ρεται D «∆»,
π�ν:νε τ�ν καρδι= κι �ναστατVν�υν τ> µυαλB.

Z7 στ�ν �Iνδ α, γι’ αJτ> καH b Gπαφ� µ3 τ�ν W7σα
�παρLη τIς �Eλλ
δ�ς µ�C εFναι Gπιτακτικ� κι �πα-
ρα τητη. EFµαι b µ�ναδικ� �Eλλην δα στ> Π�ντισσε-
ρQ, καH τ> γεγ�ν>ς πρ�σ
πτει εJθQνες, στHς Dπ�Nες
πρ�σπαθ7 ν= �νταπ�κριθ7, 9σ� καH 9πως µπ�ρ7. K
-
πως σ=ν πρ/σ1ειρα αkσθ
ν�µαι συ;ν
, κι Gδ7 εFναι
π�O κατα;ωρ W�νται �a εJθQνες καH �a Pπ�;ρεVσεις,
τHς Dπ�Nες θεωρ7 yς δεδ�µ/νες. T> σηµεN� �ναφ�ρ:ς
µ�υ, παρ’ 9λη τ�ν εkκ�σαετ α π�O 1ρ σκ�µαι µακρι

της, εFναι b �Eλλ
δα καH b σηµασ α της γι= τ�ν GLελι-
κτικ� π�ρε α τ�C �νθρVπ�υ στ>ν κBσµ�.

Oa λBγ�ι �a Dπ�N�ι συνετ/λεσαν στ�ν �πBφαση γι=
µBνιµη Gγκατ
σταση Gδ7 _ταν λ γ�ι καH �Jσιαστικ=
εF;αν ν= κ
ν�υν µ3 τ� διεQρυνση �λλ= καH τ�ν περαι-
τ/ρω κατανBηση τIς uλληνικBτητας, µ3 τ�ν Dπ� α γεν-
ν\θηκα καH τ�ν Dπ� α θεωρ7 δ7ρ� �νεκτ µητ� καH
καθIκ�ν WωIς. T  Gνν�7; Θ= σ:ς π7, κι αJτ> θ= τ> κ
-
νω κυρ ως µ/σmω �π�σπασµ
των �π> τ> 1ι1λ � µ�υ («Π/-
ρα �π’ τ> N�C, �Eλλ
δα - �Iνδ α, Mι= Συγκριτικ� �Eµπει-
ρ α καH Mελ/τη»), τ= Dπ�Nα συν
πτω �λλ= καH µ3 uν>ς
εiδ�υς εkσαγωγ� στ> θ/µα, τ�ν Dπ� α θ= Gπι;ειρ\σω κα-
τωτ/ρω.

�H συνιστ7σα τIς Gπιθυµ ας µ�υ ν= σ:ς συναντ\-
σω E;ει δQ� σκ/λη. T> cνα E;ει ν= κ
νgη µ3 Gσ:ς σ=ν
`τ�µ�, τ>ν `νθρωπ� D Dπ�N�ς `ρ;ισε καH συνε; Wει

σθεναρ= καH µ3 �φ�σ ωση cνα Eργ� δQσκ�λ� καH φω-
τισµ/ν� – κ
τι τι τ> Dπ�N� �παιτεN �νεL
ντλητη θ/λη-
ση, �π�φασιστικBτητα καH δQναµη. K
π�ι�ς εF;ε ;ρ/-
�ς ν= τ> κ
νgη καH σ3 σ:ς Eπεσε D κλIρ�ς – πεNτε τ� πε-
ρι/ργεια, πεNτε τ� Gπιθυµ α, Tθελα ν= σ:ς γνωρ σω,
�στε ν= E;ω καH kδ αν πρ�σωπικ�ν �ντ ληψιν τ�C
�νθρVπ�υ π σω o µ:λλ�ν π
νω στHς Gπ
λLεις – τ�C
«∆αυλ�C» καH τ�C δηµι�υργικ�C Eργ�υ τIς πρ�σπ
-
θειας, τ�ν Dπ� α συνεπ
γεται.

T> δεQτερ� σκ/λ�ς τIς Gπιθυµ ας uστι
Wεται στ�ν
διαν�ητικ� Gπαφ\. ΓιατH Gκτ>ς �π> τ�ν πρ�σωπικ�
�ναγκα α εFναι Gπ σης καH b διαν�ητικ� �νταλλαγ�,
αJτ� b Dπ� α Gπιτυγ;
νεται µ/σmω τ�C διαλ/γεσθαι,
µι= καH αJτ> εJρQνει τ�ν Gµ1/λεια τIς γνVσης καH
αJL
νει τ= �ντικε µενα τIς µελ/της της.

�Eκ τ7ν πραγµ
των 1ρ σκ�µαι µακρι= καH �π�µ�-
νωµ/νη �π> τ�ν τρ/;�υσα uλληνικ� πραγµατικBτητα,
9σ�ν �φ�ρh: στHς λεπτ�µ/ρειες τIς καθηµερινBτητ
ς
της. AJτ> 9µως δ3ν σηµα νει πXς δ3ν W7 τ�ν �Eλλ
δα,
π7ς δ3ν µετ/;ω στ�ν Eνν�ια τIς �παρLης κι Eκφρασ\ς
της καH στ> ν�µ�τελειακ> γεγ�ν>ς τIς παρ�υσ ας της
στ>ν κBσµ�. �H ;ιλι�µετρικ� �πBσταση µεταLQ µας,
�ντH ν= GλαττVσgη o ν= �δυνατ σgη τ�ν σ;/ση, �ντιθ/-
τως τ�ν E;ει uδραιVσει καH kσ;υρ�π�ι\σει περαιτ/ρω:
µετ/;ω στ> εFναι της καH θεωρ7 uαυτ�ν µ/ρ�ς τIς GL/-
λιL\ς της – κ
τι σ=ν µ/θεLη, b Dπ� α πρ�σδ δει 1α-
θQτερ� κι �ληθινVτερ� νBηµα στ� Wω\.

M3 τιµ�
Kατερ:να Παπαδιαµαντ,π,Tλ,υ - Widmer

Π�ντισσερQ, �Iνδ α



�H παγκ�σµια �Eλληνικ� Σκ�ψη
�ν�ντια στ�ν παραγωγ� �λιθ�ων
TA AITIA TOY ¢IE£NOY™ MI™E§§HNI™MOY

E
Fναι π�λO λυπηρ> σ\µερα, στ>ν εkκ�στ> πρ7τ� αk7να, tπλ: καH µB-
ν� ν= πρ�φ/ρ�υµε τ� λ/Lη 0λ�θι�ς καH πι> λυπηρ> �κBµα ν= L/-
ρ�υµε 9τι f;ι µBν�ν αJτ� �νταπ�κρ νεται στ�ν πραγµατικBτητα
γι= cνα µεγ
λ� �ριθµ> �νθρVπων, �λλ
, καH τ> τραγικVτερ�, 9τι

�a }λ θι�ι κατασκευ
W�νται �π> τ= σε1αστ= κατεστηµ/να µας, π�Q, Zν
µπ�ρ�Cµε ν= τ= δ�Cµε καθαρ=, θ= τ= 1λ/παµε yς µι= δι�ικητικ� �π>
;αρτ , διατ
Lεις καH 9ρ�υς Bι�µη;αν α �Hλιθ ων, π�O f;ι µBν�ν Pπ
ρ;ει
τVρα, �λλ= `ρ;ισε ν= Pπ
ρ;gη καH ν= �ναπτQσσεται �π> τ� στιγµ� π�O
γι= π�λλ�Oς λBγ�υς Eλειψε �π’ τ�ν aστ�ρικ� σκην� b �Eλληνικ� Σκ/ψη.

Θε�κρατικ�H καH GL�υσιαστικ�H GL�υσιασµ� , τHς περισσBτερες φ�ρ3ς
σφι;ταγκαλιασµ/ν�ι σ3 cνα σ7µα, πIραν τ= bν α τIς παιδε ας, στ�ι;ει-
Vδ�υς, µ/σης, �νVτερης καH �νVτατης καH Gγκαθ δρυσαν cναν σκ�τα-
διασµB. Θρησκευτικ�H καH GL�υσιαστικ�H π
λι `γγελ�ι γι= τ�Oς δικ�Qς
τ�υς καθαρ= D καθ/νας λBγ�υς `ρ;ισαν κ
τω �π> τ�ν �φ�ρµ� τIς �να-
W\τησης τIς «;ρ\σιµης» γνVσης ν= Gκφρ
W�υν �πBψεις, π�O µε νανε
στ�ν aστ�ρ α σ=ν τ= µεγ
λα �νθελληνικ= σλBγκαν.

Παραδε γµατ�ς ;
ριν D �ρ;ιτ/κτ�νας Mπ/ντWαµιν ΛατρBµπ τ> 1789
παραπ�νιBτανε 9τι b �Iλι
δα τ�C �Oµ\ρ�υ «δGν µεταδ�δει καµµι/ πλη-
ρ�φ�ρ�α, π�Y ν/ µπ�ρl& π�τG ν/ εEναι πρακτικ/ @ρ6σιµη». �O TBµας
Π
ιν θεωρ�Cσε τ� µελ/τη τ7ν �Eλληνικ7ν ̀ σκ�πη καH f;ι πρακτικ\.
�O Mπ/ντWαµιν P=ς τ> 1811, cνας �π> Gκε ν�υς π�O Pπ/γραψαν τ�
∆ιακ\ρυLη τIς �AνεLαρτησ ας στ�ν �Aµερικ� καH aδρυτ�ς κ�λλεγ -
�υ, κατ/ληLε στ> συµπ/ρασµα 9τι, «Wν κ�θε Fλληνικ� κα� λατινικ�
HιHλ�� – Q2αιρ�3µενης τ&ς Kαιν&ς ∆ιαθ6κης – καιγ'ταν στ,ν πυρ�,
I κ'σµ�ς θ/ γιν'τανε σ�φAτερ�ς». �O N7ε OJ/µπστερ εFπε: «Π�ι'
τ� κ-ρδ�ς γι/ oναν !µπ�ρ�, oνα µη@ανικ', oναν ?γρ'τη ?π� τ, γνω-
ριµ�α τ�υ µG τ�ς γλ:σσες τ:ν *Eλλ6νων κα� τ:ν Pωµα�ων;» nEνας συγ-
γραφ/ας τ> 1778 εFπε: «Π�λλ�� ?π� τ�Yς ν-�υς µας κ�πανLνε τ� κε-
φ�λι τ�υς µG τ,ν �Iλι�δα, Qνh: θ� ’πρεπε ν/ @ρησιµ�π�ι�=ν τ/ @-ρια
τ�υς, γι/ ν/ καθαρ�R�υνε τ�Yς H�λτ�υς κα� ν’ ?π�στραγγ�R�υνε τ/ oλη
µας».
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nOλες αJτ3ς �a �πBψεις δε ;ν�υν τ�Jλ
;ιστ�ν µωρ α καH αJτ�κτ�νικ�
π�λιτισµικ= �π�στρ�φ� γι= κ
θε κλασικB. Oa π�λ/µι�ι τ�C uλληνισµ�C
;τυπ\σανε τ�Oς nEλληνες γι= τ> µεγαλQτερ� �νθρVπιν� Gπ τευγµα στ>ν
κBσµ�: τ� γνVση καH τ� συνειδητ�π� ηση τIς GλεQθερης σκ/ψης, τ�ν
πραγµατικ� δηλαδ� ρ Wα 9λ�υ τ�C uλληνικ�C µεγαλε �υ, π�O �π’ αJτ�ν
GLεκ νησαν τ= π
ντα, φιλ�σ�φ α καH τ/;νη καH �π’ αJτ�ν τVρα κρατι/-
ται καH θ= κρατι/ται συν/;εια D `νθρωπ�ς στ�ν �νVτερη PπBστασ\ τ�υ.
M= Zς δ�Cµε αJτ> τ> �νθελληνικ> µNσ�ς - τακτικ� �π> τ�ν �ρ;ικ� κι
9λας αkτ α τ�υ.

�H
γνVση τIς θνητ�σQνης εFναι b µεγ
λη πληγ� κ
θε θνητ�C. Kι

αJτ� θ/λ�υνε ν= τ�ν GLαφαν σ�υνε κ
πως, δ ν�ντ
ς της τ�ν kδιB-
τητα - Gκδ�;� τIς �νυπαρL ας της. nOλες �a θρησκεNες εFναι πρB-
θυµες ν= τ> GπικυρVσ�υνε αJτB, καH γι’ αJτ>ν τ> λBγ� `λλωστε

Pπ
ρ;�υνε. B�λεQει π�λO τ> ν= πιστεQ�υνε 9τι τ> �ναπBφευκτ�, π�O φ�-
1�Cνται, δ3ν Pπ
ρ;ει. Kι αJτ>ς εFναι D λBγ�ς, π�O π
ντ�τε θ= τ�Oς �κ�Cτε
ν= λ/νε: ∆3ν Pπ
ρ;ει θ
νατ�ς, b Wω� εFναι κ
τι µετα1ατικB, κι ̀ λλ�υς τ/-
τ�ι�υς µεταφυσικ�Oς ρ�µαντισµ�Qς, π�O καλ7ς o κακ7ς Eρ;�νται κ
-
π�ιες σειρIνες �π’ τ> παρελθBν, �a �ρ;αN�ι nEλληνες, ν= τ�Oς �µφισ1η-
τ\σ�υν, iσως ν= τ�Oς γελ
σ�υνε, �λλ= π�τ3 µισαλλBδ�Lα. �H �λ\θεια
εFναι 9τι b Θρησκε α καH b T/;νη E;�υνε µ α Gλευθερ α, π�O δ3ν τ�ν E;ει
b φQση κι b Wω\. M= κι αJτ> �a nEλληνες τ> γνVριWαν καH γι= τ> λBγ�
αJτ> π
ντ�τε Tτανε �ν�ι;τ�H στ>ν θρησκευτικ> πλ�υραλισµB. M= �a σQγ-
;ρ�ν�ι δ3ν τ> 1λ/π�υν αJτB, T, µ:λλ�ν πι> σωστ
, θ/λ�υν ν= µ�ν τ> 1λ/-
π�υνε. �H �λ\θεια τρ�µ
Wει. M= π
λι �a �ρ;αN�ι nEλληνες, µ= καH �a ν/-
�ι, δ3ν ν�ι
W�νται γι’ αJτ�Qς. Σ/1�νται αJτ� τ�ν �νθρVπιν\ τ�υς �δυ-
ναµ α, γιατH L/ρ�υνε καλ= πXς κ
θε θρησκε α δ3ν εFναι `λλ� παρ= τ>
�νθρVπιν� σQµπλεγµα τ�C πρ�στατευBµεν�υ, π�Q, Zν π:ς ν= τ> τρα-
γ�υδ\σgης, θ= σ3 λυVσgη κι Zν tπλ: γνωρ Wgης τ�ν �παρL\ τ�υ, εFναι τ> πι>
σωστB. Π�τ3 �a nEλληνες δ3ν Gπεδ ωLαν ν= διαταρ
L�υνε τ�ν ψυ;ικ�
�ν
γκη κανενBς. �EL `λλ�υ κι αJτ�H �a iδι�ι στ�Oς νεκρ�Qς τ�υς 1
Wανε
καντ\λια �ναµµ/να, πρ:γµα π�O τ> υa�θ/τησαν σ;εδ>ν 9λες �a µετ/πει-
τα θρησκεNες. ΓιατH τ> κ
νανε αJτ> �a nEλληνες καH τ> κ
ν�υνε �κBµα καH
τVρα; �Aπλ�Qστατα, γι= τ> cνα στ> uκατ�µµQρι� ν= Pπ
ρ;gη κ
τι. ∆3ν
�π�κλε �υν Gκδ�;/ς, �λλ= 9µως δ3ν τHς πιστεQ�υν.

�O φ���ς τ�! Θαν�τ�υ
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«*H Qλπ�δα µας
εEναι % θ-λησ6 µας·

QκεP π�Y αTτ, δGν !@ει Cσ@3»,
λ/νε κ
π�ι�ι uλληνικ�H στ ;�ι καH GLηγ�Cνε π�λλ
. M= �a σQγ;ρ�ν�ι δ3ν
τ> θ/λ�υνε αJτB. nEνα yραN� ψ/µα εFναι πι> πιστευτ> κι �π> µ α yρα α
�λ\θεια, γιατH τ> ψ/µα E;ει τ� µαγε α τ�C �περιBριστ�υ καH τ�C �νειρι-
κ�C, Gνm7 b �λ\θεια τ� µαγε α τ�C µετρηµ/ν�υ καH τ�C πραγµατικ�C. 

jO;ι.∆3ν τ�Oς θ/λ�υµε τ�Oς �ρ;α �υς nEλληνες, λ/νε �a περισσBτερ�ι.
M:ς γκρεµ W�υνε τ= πιστεQω µας. ∆3ν Pπ
ρ;ει τ π�τα π�O ν= µ�ν τ>
�µφισ1ητ�Cν, κι Eτσι γιατH ν= µ�ν �µφισ1ητ\σ�υνε κι Gµ:ς τ�Oς iδι-
�υς, τ= κατεστηµ/να µας καH 9λα µας; jO;ι. Oa �ρ;αN�ι nEλληνες E;�υ-
νε µ α Gλευθερ α, π�O µ:ς Gκµηδεν Wει. Mακρυ= λ�ιπ>ν �π> Gµ:ς
αJτ� . �Aντιπαθ/στατ�ι κι αJτ�H �a σηµεριν�H nEλληνες, π�Q, 9σ� καH
ν= πρ�σπαθ�Cµε ν= τ�Oς κ
ν�υµε ;ασικλIδες, µπεκρIδες, πρεW
κη-
δες καH κ�καϊν�µανεNς, δ3ν µ:ς �κ�λ�υθ�Cν τσ
τσ�ι, δ3ν µ:ς πι-
στεQ�υνε �πBλυτα, π�O τ>ν M=ρL καH τ>ν jEνγκελς τ�Oς 1γ
W�υν
�Jτ�πιστ3ς κι 9λ�υς τ�Oς �νθρVπ�υς µυθ�Wω
κια.

Nα . ∆3ν πρ/πει ν= Pπ
ρ;�υνε �ρ;αN�ι nEλληνες συγγραφεNς. Π�C ;ρει-

W�νται; Σωστ
. N= δηµι�υργ�Cνε �τ�µικBτητα, µι= ε�θικτη Pπ�κειµε-
νικBτητα καH ν= κ
ν�υν 9,τι θ/λ�υνε, Zς εFναι καH καλ> αJτ> π�O κ
ν�υ-
νε; T> γεγ�ν>ς µBν� π�O cνας λα>ς µ�ναδικ>ς δ3ν δ/;εται ν= Gντα;θgI στ>
κ�π
δι εFναι �ρκετB, γι= ν= τ>ν σαµπ�τ
ρ�υµε, ν= τ>ν �ντιπαθ�Cµε, µ/-
;ρι καH ν= τ>ν µισ�Cµε o �κBµη ν= τ>ν κ
ν�υµε ν= Gντα;θgI στ> κ�π
δι,
πειθ\νι� πρB1ατ� στ>ν σφ
;τη τσ�π
ν� τ�υ o ν= µ�ν Pπ
ρ;gη στ� Wω\.

T
> παραπ
νω σκεπτικ> εFναι τ> σκεπτικ> 9λων τ7ν GL�υσιαστικ7ν
κατεστηµ/νων. ∆3ν θ/λ�υνε τ π�τα �ρ;αN� uλληνικ> κι iσως καH
σQγ;ρ�ν� uλληνικB, G=ν δ3ν δηλVσgη Pπ�ταγ� στ= δικ
 τ�υς κατε-
στηµ/να. Kι Gδ7 πρ�σ/;τε. ∆3ν Pπ
ρ;ει καµµι= Pπερ1�λ\· κι Zν �a

nEλληνες µπ�ρ�Cν ν= σµ γ�υν τ> fνειρ� καH τ�ν πραγµατικBτητα σ3 cνα
µBν� σQν�λ�, αJτ> δ3ν εFναι �ρεστB. Στ�Oς σQγ;ρ�ν�υς ∆υτικ�Oς δ3ν
�ρ/σ�υνε π�τ3 αJτ�H π�O µεταπηδ�Cν �π> τ> fνειρ� στ�ν πραγµατικB-
τητα κι �π’ τ�ν πραγµατικBτητα π
λι στ> fνειρ�, ;ωρHς 9µως ν= ;
ν�υ-
νε τ� φυσικ\ τ�υς κι �νθρVπιν\ τ�υς kσ�ρρ�π α κα , τ> σπ�υδαιBτερ�,
τ�ν �τ�µικBτητ
 τ�υς. Στ�Oς �Aνατ�λικ�Oς π
λι δ3ν εFναι �γαπητ�H �a

$Aνατ�λ�τικ�ς κα& ∆υτικ(ς µισελληνισµ(ς
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nEλληνες, γιατH b uλληνικ� διαQγεια σκ/ψης εFναι Gντελ7ς �ντ θετη �π’
τ�ν θε�κρατικ� δικ\ τ�υς· καH f;ι µBν�ν µ/σα στ> θBλωµ
 τ�υς τ�Oς 1λ/-
π�υνε σ=ν G;θρ�Qς, �λλ= καH σ=ν cνα ̀ ψυ;� �λλ= κιν�Qµεν� ντεκBρ, π�O
τ�Oς διαταρ
σσει τ� στατικ� εkκBνα τ�C κBσµ�υ τ�υς.

Pωτ\στε τBσ� τ�Oς ∆υτικ�Oς 9σ� καH τ�Oς �Aνατ�λικ�Qς, ν= σ:ς µιλ\-
σ�υν 9µως εkλικριν
, G=ν GνδBµυ;α συµπαθ�Cνε τ�Oς π�ιητ/ς, τ�Oς Wω-
γρ
φ�υς, τ�Oς καλλιτ/;νες γενικ= καH τ�Oς φιλ�σ�φικ= σκεπτBµεν�υς.
�E=ν σ:ς �παντ\σ�υν εkλικριν
, �µ/σως θ= δIτε 9τι τ�Oς θ
1�υνε. Για-
τ ; ΓιατH κ
θε καλλιτ/;νης καH γενικ= κ
θε φιλ�σ�φικ= σκεπτBµεν�ς
εFναι, ;ωρHς ν= τ> L/ρgη π�λλ3ς φ�ρ3ς κι αJτ>ς D iδι�ς, περισσBτερ� o λι-
γVτερ� cνας nEλληνας, π�O κ
νει GλεQθερα πετ
µατα, π�O b Pπ�ταγµ/-
νη λ�γικ� τ7ν `λλων δ3ν τ�Oς τ> Gπιτρ/πει ν= τ= κ
ν�υνε T πι> καλ

τ�Oς E;ει �φαιρ/σει τ= κBτσια κα  πι> σωστ
 τ= `υλα φτερ= τIς GλεQθε-
ρης σκ/ψης, γι= ν= µπ�ρ�Cν ν= πετ:νε 9πως κι GκεNν�ι καH ν= πι
ν�υν
9λες τHς Gκδ�;/ς, µ= σ=ν Gκδ�;3ς µBν�. Γι’ αJτ> καH κ
π�ι�ι uλληνικ�H στ -
;�ι λ/νε:

«*O κ�ιν�ς ν�=ς π�τG δGν συγ@ωρ�ει
oναν >λλ�ν ν�= πι� !2ω ?π’ τ� δικ' τ�υ.»

�E=ν τVρα ;ρει
Wεται cνας σQγ;ρ�ν�ς ν= γνωρ Wgη τ�ν �ρ;α α uλλη-
νικ� γραµµατε α o f;ι, κι Zς κ
νgη 9,τι Gπ
γγελµα θ/λει, εFναι GλεQθερ�ς
µBν�ς τ�υ ν= τ> κρ νgη. �H ν�ηµ�σQνη εFναι �ν
λ�γη µ3 τ�ν �λ\θεια· καH
τ> ψ/µα �ντιστρBφως �ν
λ�γ� µ’ αJτ\ν.

T
Vρα Gρ;Bµαστε σ’ cνα `λλ� GρVτηµα, πιστεQω τ> πι> 1ασικB: µπ�-
ρεN D σQγ;ρ�ν�ς `νθρωπ�ς, �π> τ>ν πι> µεγ
λ� Gπιστ\µ�να µ/;ρι
τ>ν πι> ταπειν> Gργ
τη, ν= σταθgI `νθρωπ�ς διαν�ητικ= καH ψυ-
;ικ= Pγι�ς ;ωρHς τ�ν uλληνικ� σκ/ψη, τ�ν Gλληνικ� παιδε α; Mπ�-

ρ�Cν �κBµη γι= ;ρBνια καH ;ρBνια ν= κρατηθ�Cν π�λιτισµ�H ;ωρHς αJτ�ν
τ�ν παιδε α; �H θ’ �ρ; σ�υνε ν= Lεκληρ Wωνται �π> µ/σα τ�υς, ;ωρ ς µ
-
λιστα ν= E;�υνε καH καν/ναν GLωτερικ> G;θρB; �Aς �παντ\σ�υν λ�ιπ>ν
�a �Aνατ�λικ�H καH ∆υτικ�H π
νω σ’ αJτB· κι Zν τ�Oς εFναι �δQνατ�ν ν’
�παντ\σ�υν µ’ cνα ναH o µ’ cνα f;ι, τBτε tπλ7ς Zς τ> σκεφτ�Cν. Mπ�ρεN
σωστ= τVρα ν= πgI κ
π�ι�ς 9τι αJτ� b GρVτηση E;ει cναν σω1ινισµ> µ/-
σα της. �EγX τBτε tπλ7ς θ= τ�C �παντ\σω: ΣτHς kδ/ες τ> ψ/µα E;ει Gτι-
κ/ττα, b �λ\θεια π�τ/. �H 1ι�µη;αν α ψυ;�φαρµ
κων εFναι �ντιστρB-
φως �ν
λ�γη µ3 τ�ν uλληνικBτητα. T> ̀ γ;�ς - στρ3ς π
λι τ> iδι�. �H κερ-
δ�σκ�π α, b τ�κ�γλυφ α, b �πληστ α, D Pπερ1�λικ>ς �τ�µισµ>ς κι b πα-

�Yπ�ρ+ει π�λιτισµ(ς +ωρ&ς �Eλλ�δα;
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λιανθρωπι= Gπ σης �ντιστρBφως �ν
λ�γα µ3 αJτ\ν.

Kι 9ταν λ/ω uλληνικBτητα, δ3ν Gνν�7 τ>ν uλλαδικ> ;7ρ�. jO;ι. �Eλλη-
νικBτητα �π�καλ7 τ�ν GλεQθερη, καθαρ� καH µ� θε�κρατικ� σκ/ψη.
Eiπαµε πι> π
νω: �H Gλπ δα Gλπ δα, b θρησκε α θρησκε α κι b �νθρV-
πινη πραγµατικBτητα µ’ fνειρ� σµιγµ/νη πραγµατικBτητα.

Mπ�ρ�Cν π�τε �κBµα καH αJτ�H π�O E;�υνε 1γ
λει cνα o δQ� καλ= πα-
νεπιστ\µια, �λλ= π�O δ3ν E;�υν π�τ3 καταπιαστI µ3 τ�ν �ρ;α α uλληνικ�
γραµµατε α κα  µ3 τ�ν λ�γ�τε;ν α γενικ= – γιατH κ
θε λ�γ�τε;νικ�
Eκφραση εFναι τ�Jλ
;ιστ�ν συν/;εια τIς �ρ;α ας uλληνικIς – ν= π�Cνε
στ>ν uαυτB τ�υς 9τι σ γ�υρα εFναι `νθρωπ�ι µ3 ψυ;ικ� Pγε α κι f;ι Gπι-
στηµ�νικ= Wω
κια; Θ= Lαφνι
σgη π�λλ�Oς αJτ� b GρVτηση, καH µερικ�H
θ= πηδ\L�υνε iσως �π> τ�ν καρ/κλα τ�υς.

KαH δ καια θ= ρωτ\σgη κ
π�ι�ς: T  εFναι αJτ= π�O µ:ς τσαµπ�υν
ει
αJτBς; KαH γιατ  b uλληνικ� γραµµατε α κι b λ�γ�τε;ν α γενικ= εFναι
�παρα τητα στ�ι;εNα, γι= ν= εFσαι ψυ;ικ= Pγι�ς `νθρωπ�ς; �Aπαντ7:
nOλες �a γνVσεις τHς περισσBτερες φ�ρ3ς εFναι, γι= ν= γνωρ Wgης 9λ� καH
καλQτερα τ> GLωτερικ> �π> Gσ/να �ντικε µεν� τIς Gπιστ\µης σ�υ. �O ;η-
µικ>ς τ� ;ηµε α, D πυρηνικ>ς τ�ν Gν/ργεια, D γιατρ>ς τ�ν kατρικ\, µ= σ’
9λα αJτ= τ= φ�ρτ α πρ/πει σ=ν `νθρωπ�ς ν= µπ�ρgIς τ�Jλ
;ιστ�ν kσB-
1αρα ν= τ= �ντισταθµ σgης µ3 τ>ν GσωτερικB σ�υ κBσµ�. �E=ν αJτ3ς �a
γνVσεις σ�υ, τ= �π�κτ\µατ
 σ�υ, τ= «ELω» Zς τ= π�Cµε, εFναι πι> δυ-
νατ= �π> Gσ/να, θ= σ3 φ:νε· Zν εFναι iσα µ3 σ/, θ= kσ�ρρ�πgIς· κι Zν εFσαι
πι> δυνατ>ς GσO �π> αJτ
, τBτε 9λα αJτ= θ= εFναι τ> παι;ν δι σ�υ, π�O
θ= πα Wgης, 9ταν θ= θ/λgης GσO καH π�O θ= Wητ:ς 9λ� κι `λλες �κBµα ν/ες
γνVσεις – φιλBσ�φ�ς πι
.

nOλα τρ/;�υνε, τ> φ7ς τρ/;ει, 9λα cνας iλιγγ�ς, καH b uλληνικ� σκ/ψη
µαWH µ’ αJτ
. T π�τα �κ νητ�, �κBµη καH τ= fνειρα π�O κ�υ1αλ:ς µαW 
σ�υ. M�ν
;α cνα περ εργ� Pπ
ρ;ει: Σ’ αJτ� τ� σκ/ψη, π�O E;ει Lεκιν\-
σει πρHν ;ιλι
δες ;ρBνια, εFναι µ/σα της �Bριστ�, µ= �ρκετ= φανερ> 9,τι
ν/� �νακαλQπτεται – καH κανεHς π�λιτισµ>ς δ3ν µπ�ρεN ν= Gπι1ιVσgη ;ωρHς
αJτ�ν καH ν= λ/γεται Pγι�ς καH ν/�ς π�λιτισµBς.

BιLλι,γραφ:α

1. Victor Davis Hanson – John Heath, «Who killed Homer», Gκδ. K
κτ�ς.
2. Leon Robin, «La pensèe Grecque», Gκδ. Albin Michel.
3. H.I. Marrou, «Histoire de l’ éducation Grecque».
4. Will Durant, «ΠαγκBσµι�ς �Iστ�ρ α τ�C Π�λιτισµ�C», Gκδ. �Aφ�H ΣυρBπ�υλ�ι.
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«∆Gν πιστε3ω cτι I Θε�ς µ�= δ�νει ?σφ�λεια. �Aντ�θετα ν�µ�Rω cτι I Θε�ς
µ�= δ�νει θ�ρρ�ς ν/ παραδε@θ: cτι % Rω, εEναι ριRικ/ ?νασφαλ,ς κα� ν/ συ-
νε@�σω ν/ π�ρε3ωµαι µ-σα σ’ αTτ6ν. ∆Gν µπ�ρ: ν/ σLς π:, π:ς εEναι I Θε-
'ς. Kανε�ς δGν µπ�ρεP ν/ σLς τ� πl& αTτ', �kτε I π�πας �kτε I ?γιατ�λλ/@ X�-
µεϊν� �kτε I καθε�ς ?ρ@ιεπ�σκ�π�ς στ�ν κ'σµ�. T� µ'ν� π�Y µπ�ρ�=ν ν/ σLς
π�=ν εEναι, π:ς HιAνει τ� Θε� I καθ-νας τ�υς. �EκεP aπ�ρ@�υν �S διαφ�ρ-ς.
Kανε�ς cµως δGν δ3ναται ν/ πl& cτι I δικ'ς µ�υ I Θε�ς εEναι καλ3τερ�ς ?π�
τ�ν δικ' σ�υ, κα� !τσι ν/ θεωρ: cτι εEµαι Qλε3θερ�ς ν/ σG σκ�τAσω, κ�τι π�Y
�S >νθρωπ�ι τ:ν διαφ'ρων θρησκει:ν πρ�ττ�υν �ς τAρα στ� δι�Hα τ&ς
*Iστ�ρ�ας. *H Qµπειρ�α τ�= καθεν�ς γι/ τ� π:ς HιAνει τ� θεP� εEναι θ-µα δια-
λ'γ�υ, ?λλ/ αTτ� εEναι Qντελ:ς διαφ�ρετικ� ?π� τ� π:ς πα�Rεται τ� παι-
@ν�δι σ6µερα.

»iOσ�ν ?φ�ρ	L Qµ-να, I ρ'λ�ς µ�υ εEναι ν/ δηµι�υργ6σω oναν κ'σµ�, cπ�υ
I καθ-νας ν/ HιAνlη κα� ν/ Qκφρ�Rlη αTτ/ τ/ HιAµατ� τ�υ Qλευθ-ρως. ATτ�
ν�µ�Rω cτι εEναι Xριστιανισµ'ς. iOσ�ν ?φ�ρ	L στ,ν ?ν�σταση τ�= Xριστ�=,
αTτ, Xτ� πιστευτ, τ'τε π�Y γνAριRαν µ'ν� τ�Yς τρεPς �Tραν�3ς. iOµως στ,
διαστηµικ, Qπ�@, δGν εEναι πιστευτ6, δι'τι θ/ γιν'ταν δ�ρυφ'ρ�ς τ&ς Γ&ς.
Στ�ν jδι� παραλ�γισµ� καταλ6γει κα� % παρθεν�α τ&ς Παναγ�ας, θ-ση π�Y
?φαιρεP ?π� τ, γυναPκα τ� ρ'λ� τ�= συνδηµι�υργ�=, πρLγµα ?ντιεπιστη-
µ�νικ'. Παρ'µ�ια bλισθ6µατα !κανε % Kαθ�λικ, �Eκκλησ�α µG τ� ν/ πιστε3lη
cτι % Γ& εEναι Qπ�πεδη κα� ν/ καταδικ�σlη τ�ν ΓαλιλαP� στ�ς ?ρ@Gς τ�= 17�=
αC:ν�ς. Kα� !πρεπε ν/ περ�σ�υν 400 @ρ'νια, γι/ ν/ παραδε@θl& τ� σφ�λµα
της τ� 1991. *H B�Hλ�ς π�Y Hλ-π�υµε καθηµεριν/ στ,ν τηλε'ραση θεωρεP τ,
γυναPκα xς κατAτερ� 1ν. �Aλλ/ σ6µερα καµµι/ γυναPκα δGν τ� πιστε3ει.
;Eτσι δGν τ&ς Qπιτρ-π�υν ν/ γ�νlη S-ρεια. *H @ριστιανικ, θρησκε�α aπ�τ�θε-
ται cτι εEναι xσ/ν ναρκωτικ', π�Y σG κρατL εTτυ@ισµ-ν� κα� σ�= Qπιτρ-πει
ν/ µ,ν σκ�τ�Rεσαι γι/ τ/ πρ�Hλ6µατα. �Aλλ/ αTτ� σ6µερα καταρρ-ει. K�θε
Kυριακ, πρ�σH�λλ�υµε τ�Yς πιστ�3ς, λ-γ�ντ�ς τ�υς cτι γενν6θηκαν �µαρ-
τωλ��, cτι δGν !@�υν aγε�α κα� cτι δGν εEναι Sκαν�� M >2ι�ι ν/ συλλ-γ�υν τ/
ψ�@�υλα κ�τω ?π� τ� τραπ-Rι τ�= Kυρ��υ. ∆Gν µπ�ρεPς ν/ δAσlης Rω, µG τ�
ν/ λGς συνε@:ς cτι εEσαι @αµ-ν�ς, >ρρωστ�ς, σατανικ�ς κα� στερηµ-ν�ς. Kα�
τ� @ειρ'τερ� ν/ Q2�πτlης τ�ς QθνικGς Qκκαθαρ�σεις...».

AJτ= δ3ν τ= λ/γει κ
π�ι�ς �ντ ;ριστ�ς, �λλ= D �Aµερικαν>ς �γγλικαν>ς
Gπ σκ�π�ς τ�C Newark σε1ασµιVτατ�ς κ. John Shelby Spong. Oa θ/σεις τ�υ
Gλ
;ιστα διαφ/ρ�υν �π> αJτ3ς τ7ν �Eλλ\νων φιλ�σBφων (ΠυθαγBρα, Πλ
-
τωνα, Πλωτ ν�υ κ.λπ.) περH τ�C θε �υ. �Eλπιδ�φBρ� 9τι D Gπ σκ�π�ς John
Shelby Spong E;ει �ντιληφθI 9τι b πηγ� τ7ν �νωµαλι7ν σ\µερα εFναι �a
τρεNς u1ραι�γενεNς κ�σµικ3ς θρησκεNες, π�O E;�υν σ=ν 1
ση τ�ν σκ�ταδι-
στικ� B 1λ�. �Eπιστρ�φ� λ�ιπ>ν στ�ν �ρ;α α �Eλληνικ� σκ/ψη.

Y.Γ. Oa σκ�ταδιστ3ς δ3ν τ�C Gπ/τρεψαν ν= Dµιλ\σgη στ�ν AJστραλ α.

K. X. Kωνσταντιν:δης
�Yπ�στρ
τηγ�ς G.�.

T( /πι� 0εθ1µανε



�E
δ7 τ θεται τVρα τ> καυτ> GρVτηµα. jE;�υµε �ραγε π�τ3 �ναλ�γισθgI πB-
σ�ς ;ρBν�ς, πBσ� Eργ� καH πρ> π
ντων τ  πακτωλ>ς πληρ�φ�ρ ας �παι-
τ�Cνται, γι= ν= πρ�σπαθ\σ�υµε ν= Gπαναφ/ρ�υµε τ> σπασµ/ν� µας αJγ>
στ�ν πρ�τερα α τ�υ κατ
σταση; ∆3ν εFµαι ��τε κZν σ3 θ/ση ν= τ> φαντα-

στ7! �Yπ’ αJτ�ν τ�ν Eνν�ια b Gντρ�π α τ�C διαλυµ/ν�υ αJγ�C καH τ�C περι1
λ-
λ�ντBς τ�υ εFναι 9λη Gκε νη b πληρ�φ�ρ α π�O µ:ς εFναι �διανBητ� ν= συλλ/-
L�υµε καH Gν συνε;ε hα ν= GπεLεργασθ�Cµε, ν= �ργανVσ�υµε καH ν= συγκρατ\-
σ�υµε στ� µν\µη µας, Eτσι �στε ν= κατ�ρθVσ�υµε ν= GφαρµBσ�υµε τ�ν 9π�ια λQ-
ση στ> πρB1ληµ
 µας. �Eπιπρ�σθ/τως, Gνm7 συ;νBτατα παρατηρ�Cµε cνα `θικτ�
αJγ> ν= π/φτgη καH ν= διαλQεται, �Jδ/π�τε παρατηρεNται b «αJθBρµητη» Gπα-
νασQνθεση καH �νQψωσ\ τ�υ στ> ;εNλ�ς τ�C τραπεWι�C, �π’ 9π�υ Lεκ νησε. �Eδ7
iσως διακρ ν�υµε �µυδρ7ς καH τ> 9τι ;ρBν�ς εFναι 9,τι διατηρεN τ= γεγ�νBτα σ3
µι=ν �λληλ�υ; α καH συγκρατεN τ= πρ
γµατα �π> τ> ν= συµ1�Cν 9λα µαW .

�Aντιλαµ1ανBµεθα λ�ιπ>ν πXς b διαδικασ α εFναι �µετ
κλητη. �H φQση δε -
;νει ν= E;gη τ�ν τ
ση ν= DδεQgη πρ>ς 9λ� καH περισσBτερη �ταL α. �H Gντρ�-
π α της δε ;νει διαρκ7ς ν= αJL
νεται. KαH δυστυ;7ς E;ει �ρ; σει καH D
`νθρωπ�ς ν= 1
Wgη τ> ;/ρι τ�υ σ’ αJτ> τ= τελευταNα 250 ;ρBνια 9λ� καH πε-
ρισσBτερ�...

Kι 9µως. �EκεNν� π�O σ3 γενικ3ς γραµµ3ς GLακ�λ�υθεN ν= παρατηρIται στ>ν
κ
λλιστ� – Zν καH πληγωµ/ν� �π> τ>ν ̀ νθρωπ� – κBσµ� µας εFναι µ α σ;εδ>ν κα-
θ�λικ� τ
Lη, b Dπ� α συνε;7ς καH �Bκνως �ναδηµι�υργεNται, π
ντ�τε εPρισκ�-
µ/νη κ
τω �π> µ αν �/να�ν ��� πληρ�φ�ρ ας. Tαυτ�;ρBνως 9µως, 9π�υ δ3ν E;ει
πρ�λ
1ει ν= GµφανισθgI b διαρκ7ς µετα1αλλ�µ/νη πληρ�φ�ρ α λBγmω �δρανε -

ΦαντασθIτε γι= λ γ� cνα αJγ> στ�ν ̀ κρη uν>ς τραπεWι�C, 9π�υ kσ�ρ-
ρ�πεN. �Aν Gπιτρ/ψ�υµε στ> αJγ> ν= π/σgη GλεQθερα πρ>ς τ> δ
πεδ�,
1ε1α ως θ= θρυµµατισθgI. �H �ταL α π�O GπικρατεN τVρα στ> δωµ
τι�
E;ει αJLηθI σ3 σ;/ση µ3 πρ ν. MαW  της E;ει αJLηθI καH µ α θερµ�-
δυναµικ� µετα1λητ\, b Dπ� α �ν�µ
Wεται Qντρ�π�α καH εFναι αJτ\,
π�O Pπ�δηλVνει τ> µ/γεθ�ς τIς �ταL ας π�O GπικρατεN σ’ cνα Dπ�ι�-
δ\π�τε σQστηµα καH τ> περι1
λλ�ν τ�υ σ3 κ
π�ια ;ρ�νικ� στιγµ\.
�Aς λ
1�υµε δ3 Pπ’ fψιν στ> σηµεN� αJτ> πXς Pπ
ρ;�υν �πε ρως πε-
ρισσBτερ�ι τρBπ�ι ν= �π�κτ\σ�υµε cνα θρυµµατισµ/ν� αJγB, παρ=
ν= δηµι�υργ\σ�υµε cνα τ/λει� αJγB.

Πλ3ρ-ωση 5ντ& �ν�ργειας στ( Σ1µπαν



ας, GκεN καH µBν�ν GκεN παρατηρεNται ;
�ς. T> παρ
δ�L� εFναι πXς κι Gδ7 `ρ;ι-
σε – εJτυ;7ς αJτ� τ� φ�ρ= – ν= 1
Wgη τ> ;/ρι τ�υ D ̀ νθρωπ�ς, πρ�σπαθVντας ν=
GφαρµBσgη – Zν καH f;ι στ> 1αθµ> π�O θ= Eπρεπε �κBµη – δι
φ�ρες Pπ�στηρι-
κτικ3ς πρ>ς τ> περι1
λλ�ν λQσεις. Π7ς GLηγ�Cνται 9µως 9λα αJτ
;

�H �π
ντηση 1ρ σκεται στ> 9τι δ3ν εFναι b Gντρ�π α, �λλ= b πληρ�φ�ρ α π�O
διαρκ7ς αJL
νεται. Συνεπ7ς µαW  της αJL
νεται καH b π�λυπλ�κBτητα. Σ\µε-
ρα b πληρ�φ�ρ α ;
ρη στ�Oς }λεκτρ�νικ�Oς Pπ�λ�γιστ3ς καH τ= δι
φ�ρα δ -
κτυα, µ3 σπ�υδαιBτερ� GL αJτ7ν πιθαν7ς τ> ∆ιαδ κτυ�, συλλ/γεται, GπεLεργ
-
Wεται, µεταδ δεται καH �π�θηκεQεται Dλ�/να καH τα;Qτερα, �kκ�ν�µικVτερα καH
�π�δ�τικVτερα. Bε1α ως κ
π�τε θ= �γγ L�υµε κ
π�ια 9ρια π�Q, Gπειδ� θ= µ:ς
τ= Gπι1
λgη b κ1αντ�µη;ανικ\, θ= εFναι �νυπ/ρ1λητα. jIσως µ/;ρι τBτε 9µως ν=
E;�υν γ νει ^λµατα στ�ν Tε;νητ� N�ηµ�σQνη o κ
π�υ �λλ�C.

�O Πλ�Qταρ;�ς, αJτ>ς D }θικ>ς στ�;αστ�ς καH Gκλαϊκευτ�ς τIς �EλληνικIς
Σ�φ ας, περιγρ
φει στ> Eργ� τ�C «ΠερH jIσιδ�ς καH �Oσ ριδ�ς» (371 A - 378 C)
τ�ν π�λυπλ�κBτητα κατ= τ>ν πλ/�ν EL�;� τρBπ�. M:ς περιγρ
φει τ�ν �παρLη
καH τ� Wω� στ= πρBθυρα τ�C ;
�υς, π�τ3 9µως µ/σα σ’ αJτB: «µεµιγµ-νη γ/ρ %
τ�=δε τ�= κ'σµ�υ γ-νεσις κα� σ3στασις Q2 Qναντ�ων, �T µ,ν Cσ�σθεν:ν, δυν�µε-
ων, ?λλ/ τ&ς Hελτ��ν�ς τ� κρ�τ�ς Qστ�ν».

�OλBκληρη b aστ�ρ α τ�C �νθρωπ ν�υ γ/ν�υς µ:ς δηλVνει κι αJτ� µ3 τ� σει-
ρ
 της πXς D `νθρωπ�ς, Gνm7 Lεκ νησε �π> tπλ/ς, σταθερ3ς συνθIκες, κατVρ-
θωσε µ3 τ�ν π
ρ�δ� τ�C ;ρBν�υ ν= DδηγηθgI σ3 9λ� καH πι> π�λQπλ�κες καH δυ-
ναµικ3ς Gκφ
νσεις τIς �παρL\ς τ�υ. �εκινVντας �π> κ�ινων ες µικρ7ν Dµ
δων,
π/ρασε σταδιακ= στHς Pπ�αν
πτυκτες φυλ/ς, τHς πBλεις, τ= �ργανωµ/να κρ
τη
καH τ= τελευταNα Eτη σ3 διαφBρ�υς συνασπισµ�Oς κρατ7ν καH π�λυεθνικ7ν �ργα-
νισµ7ν. Στ�ν �ρ;� _ταν 9λ�ι κυνηγ� , aκαν�H ν= κ
ν�υν 9,τι Eκαναν κι 9λ�ι �a
`λλ�ι µ/σα στ�ν Dµ
δα. KατBπιν `ρ;ισαν ν= Gπικ�ινων�Cν µεταLQ τ�υς µ3 τ>ν
ΛBγ�ν, ν= �π�κτ�Cν εkδικBτητες. TVρα E;�υµε ν/α Gπ πεδα κ�ινωνικIς �ργα-
νVσεως, cναν PψηλBτερ� δε κτη π�λυπλ�κBτητ�ς.

Στ�ν `κρη τ�C ;
�υς, GκεN π�O b �παρLη καH b Wω� �ν�µ
W�νται π�λυπλ�-
κBτητα, b πληρ�φ�ρ α θ/τει τ> πBδι της GπH τIς θQρας τ�C φυσικ�C κBσµ�υ.
�EκεN �κρι17ς �ναλαµ1
νει τ= bν α �π> τ�ν Gν/ργεια. Σκ�πBς της, 9πως καH
b iδια b λ/Lη µ:ς Pπ�δηλVνει, εFναι ν= φ/ρgη τ�ν πλ6ρ-ωση, καH αJτ> συµ-
1α νει µ/σα σ3 cνα κBσµ�, 9π�υ παντ�C καH π
ντ�τε φα νεται ν= κυριαρ;gI
τ> �1/1αι�ν o τ> �κBµη πι> 1ασανιστικB, b �µφι1�λ α.

Π�λλ�H kσ;υρ W�νται πXς b πληρ�φ�ρ α εFναι Pπ�κειµενικ\· διαφ�ρετικ�H
`νθρωπ�ι, λ/γ�υν, γνωρ W�υν διαφ�ρετικ= πρ
γµατα, καH µ α πληρ�φ�ρ α γι=
κ
π�ι�ν δ3ν �π�τελεN �παρα τητα πληρ�φ�ρ α καH γι= κ
π�ι�ν `λλ�. M\πως
9µως Eτσι b Gντρ�π α, π�O Gκφρ
Wει τ�ν `γν�ι
 µας, καθ σταται Gπ σης Pπ�κει-
µενικ\; AJτ> δυσκ�λεQ�µαι ν= τ> �π�δε;θ7 πρ>ς τ> παρBν. T> «π�ντων @ρη-
µ�των µ-τρ�ν >νθρωπ�ς» τ�C ΠρωταγBρα φ�1�Cµαι πXς δ3ν kσ;Qει (�κBµη) γι=
τ�ν πληρ�φ�ρ α. �H GL\γηση καθ σταται tπλI, Zν �ναλ�γισθ�Cµε πXς αJτ> π�O
φ/ρει τ�ν πλ\ρ-ωση δ3ν �/ει κατ’ �π�κλειστικBτητα µεταLO τ7ν �νθρVπων. �AκB-
µη καH µυρµ\γκια o µ/λισσες Gπικ�ινων�Cν µεταLQ τ�υς! �Eπικ�ινων�Cν δ3 �ντ-
αλλ
σσ�ντας ;ηµικ3ς �Jσ ες καH �λληλεπι-δρVντας µεταLQ τ�υς! Παρατηρ\στε
πBσ� �ργανωµ/να W�Cν.

∆3ν θ= �π�τελ/σgη Pπερ1�λ\ – �ντιθ/τως µ
λιστα –, Zν kσ;υρισθ�Cµε πXς στ>

�O Πλ�1ταρ+�ς, 7 π�λυπλ�κ�τητα κα& τ( +��ς
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φ7ς, yς κ1αντικ� �ντBτητα κυµατ�σωµατ �υ, �φε λ�υµε – κυρ ως – τ�ν �παρLη
τ7ν �νθρVπων καH τ� Wω� Dλ�κλ\ρ�υ τIς ;λωρ δ�ς καH τIς παν δ�ς τIς γIς.
�Aπ�τελεN δ/, 9πως θ= �ντιληφθ�Cµε �ργBτερα, ̀ ριστ� συστατικ> πληρ�φ�ρ ας,
π�O δια;/εται στ> ;7ρ� καH τ> ;ρBν�.

Πληρ�φ�ρ α λ�ιπ>ν κατ= τ�ν ταπειν\ µ�υ `π�ψη εFναι τ> uLIς: nO,τι δηµι-
�υργεN µετ
λλαLη (Pπ> τ�ν εJρεNα Eνν�ια τ�C fρ�υ). nO,τι δηµι�υργεN µετα-
τρ�π\, µετα1�λ\, µετασ;ηµατισµB, µεταρρQθµιση, µεταστρ�φ\, µεταλλαγ�
o καH µεταπ� ηση.

�H πληρ�φ�ρ α Gκε νη, π�O �ναιρεN κ
θε (µετα)τρ�π� τ�C uν>ς – παντBς, εFναι
π�λQτρ�π�ς, π�λυπλ
νητ�ς. EFναι πληρ�φ�ρ α γνVσεως, δρ
σεως, τ
Lεως καH
�J;H �γν� ας, �δρανε ας καH �ταL ας - ;
�υς. EFναι πληρ�φ�ρ α µν\µης, Gλπ -
δ�ς, π�ι\σεως, δηµι�υργ ας καH �J;H λ\θης, �πελπισ ας, θαν
τ�υ καH κατα-
στρ�φIς. EFναι ?ναιρεντρ�π�α, π�λυτρ�π α.

�H πληρ�φ�ρ α δ3 Gκε νη, π�O DδηγεN – µ3 τ� συµ1�λ\ της – στ� (µετα)τρ�π�
τ�C uν>ς - παντBς, εFναι �πλαν\ς, στ
σιµη, µ� GLελ Lιµη. EFναι Qντρ�π�α.

£
= Gπιθυµ�Cσα ν= θ/σω Gν κατακλεNδι cνα σQνθετ� GρVτηµα: Π�ι
 εFναι b
σ;/ση τ�ν Dπ� α E;ει D ;ρBν�ς µ3 τ�ν πληρ�φ�ρ α, �λλ= καH π�ι
 b σ;/ση
τIς Gν/ργειας µ3 τ> ;ρBν� καH τ�ν πληρ�φ�ρ α; Π�C µ:ς �δηγ�Cν αJτ3ς �a
σ;/σεις GπH τ/λ�υς; �H �π
ντηση, θεωρ�Cµε – ;ωρHς ν= δ�γµατ W�υµε –,

εFναι: πρωταρ;ικ7ς στ� σ�φ α καH κατBπιν στ> στ�λ δι τ�C σQµπαντ�ς, τ>ν κB-
σµ�.

�O Πλ�Qταρ;�ς θ/τει τ= π
ντα Pπ’ fψιν µας, ;ρησιµ�π�ιVντας cναν συµ1�λι-
σµ> κ
π�υ στ> Eργ� τ�υ «ΠερH jIσιδ�ς καH �Oσ ριδ�ς». �Aς τ>ν GLετ
σ�υµε πι>
Gπισταµ/νως λ�ιπ>ν λαµ1
ν�ντας ταυτB;ρ�να Pπ’ fψιν µας τ> τ�C �Hρακλε τ�υ,
πXς «I >να2, �� τ� µαντεP'ν Qστι τ� Qν ∆ελφ�Pς, �kτε λ-γει �kτε κρ3πτει ?λλ/ ση-
µα�νει». Γρ
φει D Πλ�Qταρ;�ς:

«OS Πυθαγ'ρει�ι π�λι κα� ?ριθµ�Yς κα� σ@6µατα στ'λισαν µG bν'µατα θε:ν.
T� Cσ'πλευρ� τρ�γων� gν'µαRαν �AθηνL, % Iπ��α γενν6θηκε ?π� τ,ν κ�ρυφ,
κα� Xταν τριτ�γεννηµ-νη (Tριτ�γ-νεια) Qπειδ, διαιρεPται σG τρεPς καθ-τ�υς π�Y

T( Tρ�γων� τ8ν Πυθαγ�ρε�ων κα& τ( Tρ�γων� τ�! Spreng
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�O σQγ;ρ�ν�ς `νθρωπ�ς τIς
1ι�µη;ανικIς Gπ�;Iς διαθ/τει

`φθ�νες πηγ3ς Gν/ργειας.

�O «π/νης φιλBσ�φ�ς» τIς
Pπερσυγ;ρBν�υ o κατ’ `λλ�υς

µετα1ι�µη;ανικIς Gπ�;Iς µας
διαθ/τει `φθ�νες πηγ3ς

πληρ�φ�ρ ας.

T1 Tρ:γων, τ,D Spreng. (Bλ?πε στ1 κε:µεν, τ5ς hπBµενης σελ:δας.)



2εκιν�=ν ?π� τ�ς τρεPς γων�ες*. T�ν ?ριθµ� oνα gν'µασαν �Aπ'λλωνα, Qπειδ,
?π�φ�σκει τ� πλ&θ�ς κα� λ'γhω τ&ς �πλ'τητας τ&ς µ�ν�δας. T, δυ�δα gν'µα-
σαν !ριδα κα� θρ�σ�ς κα� δικαι�σ3νη τ,ν τρι�δα, δι'τι ?ν�µεσα στ� “?δικ:” κα�
τ� “?δικ�=µαι”, π�Y τ� δε3τερ� εEναι !λλειψη κα� τ� πρ:τ� aπερH�λ6, aπ�ρ@ει
% δικαι�σ3νη, π�Y Hασ�Rεται στ,ν Cσ'τητα».

Γι= τ�ν πληρ�φ�ρ α πρ�κQπτει b µ�ρφ\, b Dπ� α παριστ
νεται στ1 τρ:γω-
ν, τ5ς πρ,ηγ,Tµενης σελ:δας. T> kσBπλευρ� τρ γων� λ/γεται τρ γων� τ�C
Spreng. �O Daniel Spreng εFναι �Eλ1ετ>ς φυσικ>ς καH Gργ
σθηκε στHς H.Π.A.
στ> Institute for Energy Analysis τ�C Tennessee. jE;ει �σ;�ληθI µ3 τ> ;ρB-
ν�, τ�ν πληρ�φ�ρ α καH τ� διατ\ρηση τIς Gνεργε ας στ�ν Gργασ α τ�υ «On
Time, Information, and Energy Eonservation». �H πηγ� µ�υ 1ρ σκεται στ�ν σε-
λ δα 120 τ�C 1ι1λ �υ τ7ν Harvey S. Leff καH Andrew FF Rex «Maxwell’s
Demon - Entropy, Information, Computing», Gκδ. Adam Hilger.

Σ\µερα �a Gκθετικ7ς αJLανBµεν�ι πληθυσµ�H τ7ν κ�ινωνι7ν – καH �a συνε;7ς
δι�γκ�Qµενες �ν
γκες τ�υς – ;αρακτηρ W�νται �π> α�Lηση τIς π�λυπλ�κBτη-
τBς τ�υς. �H π�σBτητα τIς πληρ�φ�ρ ας, π�O �/ει γQρω µας, διαρκ7ς θ= αJL
-
νεται. =Eκε+ν, π,[ iφε:λει νC µjς SπασP,λk5 εlναι ] π,ιBτητ< της. Θ= δυνηθgI
�ραγε D Dλ�/να καH περισσBτερ� GκφυλιWBµεν�ς διυπ�κειµενικ>ς ΛBγ�ς ν= Pπ�-
καταστ\σgη Gπ
Lια τ>ν Pπ> �αγδα α �πBσυρση �ντικειµενικB; M\πως Tδη δι�-
λισθα ν�υµε σ3 cναν `κρατ� Pπ�κειµενισµ> µ3 9λες GκεNνες τHς �λ/θριες συν/-
πειες, π�O �σφαλ7ς θ= Gπιφ/ρgη στ>ν Π�λιτισµB; Γι= πBσ� �ραγε ;ρ�νικ> δι
-
στηµα �κBµη θ= µπ�ρ�Cµε ν= kσ;υριWVµαστε 9τι συµµετ/;�υµε σ3 µι= διαλε-
κτικ� �Jσ ας µ3 τ> σQστηµα;
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νγ. Στησ:P,ρ,ς
EEναι 1ντως θαυµ�σια % Sκαν'τητα αTτ, τ:ν *Eλλ6νων ν/ δ�δ�υν δε3τε-

ρα bν'µατα στ�Yς ?νθρAπ�υς, πρ�σδι�ριστικ/ τ�= �θ�υς κα� τ�= !ργ�υ
τ�υς, τ/ Iπ�Pα Qπισκι�R�υν τ/ πρ:τα, π�Y συµHατικ/ δ�δ�νται ?π� τ�Yς γ�-
νεPς κατ/ τ, γ-ννηση· !τσι I �Aριστ�κλ&ς γι/ παρ�δειγµα µετων�µ�σθηκε
σG Πλ�τωνα oνεκα τ&ς εTρ3τητας τ�= στ-ρν�υ, τ�= µετAπ�υ ?λλ/ κα� τ&ς σκ--
ψεAς τ�υ· I T3ρταµ�ς σG Θε'φραστ� δι/ τ� θεσπ-σι� τ&ς φρ�σεAς τ�υ κα�
I Tισ�ας σG Στησ�@�ρ�, δι'τι αTτ�ς πρ:τ�ς εCσ6γαγε στ,ν λυρικ, π��ηση τ,ν
Qπhωδ� �τ�ι τ� στερε�τ3πως QπαναλαµHαν'µεν� κατ/ διαλε�µµατα µ-λ�ς (=
ρεφρα�ν), τ� Iπ�P� !ψαλλε I @�ρ�ς Qν στ�σει (!στησε τ�ν @�ρ� ?κ�νητ�).

*O Στησ�@�ρ�ς, �EπιRεφ3ρι�ς Λ�κρ�ς τ� γ-ν�ς, γενν6θηκε στ,ν *Iµ-ρα τ&ς
M. *Eλλ�δ�ς, ?π-θανε cµως στ,ν Kατ�νη, cπ�υ R�=σε τ/ τελευταPα @ρ'νια
τ&ς Rω&ς τ�υ αTτ�ε2'ριστ�ς Q2 αCτ�ας κ�π�ιας δι-νε26ς τ�υ µG τ�ν τ3ρανν�
Φ�λαρι· κα� �S µGν KαταναP�ι !στησαν πρ�ς τιµ6ν τ�υ µεγαλ�πρεπGς >γαλ-
µ� τ�υ στ,ν εjσ�δ� τ&ς π'λεAς τ�υς, τ� Iπ�P� Qθα3µασε I Kικ-ρων, �S δG *Iµε-
ραP�ι !κ�ψαν ν�µ�σµατα, cπ�υ QµφανιR'ταν I µελhωδ'ς, κρατAντας @ειρ'-
γραφ� διπλωµ-ν� στρ�γγυλ�.

*O Tισ�ας κατ-@ει Q2αιρετικ, θ-ση µετα2Y τ:ν @�ρικ:ν π�ιητ:ν, τ:ν Iπ��-
ων θεωρεPται πατ,ρ Iµ�= µετ/ τ�= Tερπ�νδρ�υ κα� τ�= �AλκµLν�ς. OS κλασ-
σικ�� iEλληνες θα3µαRαν Cδιαιτ-ρως τ�ς πρωτ�τυπ�ες τ�υ κα� τ�ν θεωρ�=σαν
aπε3θυν� γι/ τ,ν ?ν3ψωση τ&ς λυρικ&ς π��ησης στ� Qπ�πεδ� τ�= !π�υς. T/
π�ι6µατ� τ�υ, π�Y Xσαν π�λ3στι@α, διεκρ�ν�ντ� σG διθυρ�µH�υς (= }µν�ι
πρ�ς τ�ν ∆ι'νυσ�), σG παιLνες (= }µν�ι πρ�ς τ�ν �Aπ'λλωνα), σG Cαλ-µ�υς
(= θρ&ν�ι γι/ ?σθ-νειες M ?τυ@6µατα), σG παρθ-νια, συµπ�τικ/ κα� H�υκ�-
λικ/ >σµατα· τραγ�υδι�=νταν δG µανιωδ:ς ?π’ τ�ν κ'σµ� κατ/ τ�ν θερισµ�
κα� τ�ν τρ3γ� M σG γ�µ�υς, γεν-θλια κα� λ�ιπGς �Cκ�γενειακGς M τ�πικGς
γι�ρτ-ς, δι'τι aµν�=σαν π-ραν τ:ν Qπων3µων κα� τ�Yς λαϊκ�Yς �ρωες cπως
κα� τ�ν λαϊκ� τρ'π� Rω&ς κα� σκ-ψης.

*O Στησ�@�ρ�ς !σµιγε δι�φ�ρ�υς �υθµ�Yς κα� µ-τρα κα� δηµι�υργ�=σε
ν-α, π�Y τ/ τραγ�υδ�=σε κα� τ/ @'ρευε I @�ρ'ς. �E2α�ρεση ?π�τελ�=σε %
Qπhωδ'ς, π�3 καθwς εjπαµε, τραγ�υδι'ταν Qν στ�σει. Στρ�φ6, ?ντιστρ�φ, κα�
Qπhωδ�ς εEναι τ/ τρ�α µ-ρη τ:ν τραγ�υδι:ν τ�= Στησι@'ρ�υ, τ/ Iπ�Pα συ-
νωδε3�νταν ?π’ τ�Yς �@�υς τ&ς κιθ�ρας. *O π�ιητ,ς δGν !σµιγε µ'ν� τ�Yς
�υθµ�Yς κα� τ/ µ-τρα ?λλ/ κα� τ�ς διαλ-κτ�υς. Xρησιµ�π�ι�=σε αC�λικ/
στ�ι@εPα, Qπειδ, % λυρικ, π��ηση φ3τρωσε κι ?ναπτ3@θηκε στ,ν Λ-σH�· τ,ν
Qπικ6, Qπειδ, «?π� τ�Y Iµηρικ�= ν�µατ�ς µυρ�ας cσας παρατρ�π/ς εCς αTτ�ν
?πω@-τευσεν»· τ, δωρικ, τ-λ�ς, δι'τι �S πρ�στ�τες τ&ς π�ι6σεως Xσαν κατ/
καν'να ∆ωριεPς.

*O µελhωδ�ς >σκησε Q2αιρετικ, Qπ�δραση τ'σ� στ�ς εCκαστικGς τ-@νες cσ�
κα� στ,ν τραγhωδ�α κα� τ,ν κωµhωδ�α. *O Mεγακλε�δης µLς HεHαιAνει (�Aθ6-
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ναι�ς 12, 512) cτι % καθιερωµ-νη εCκ'να τ�= *Hρακλ& µG τ,ν λε�ντ& κα� τ�
ρ'παλ� ?π�τελεP !µπνευση τ�= Στησι@'ρ�υ, Qνh: I K�ϊντιλιαν�ς Q2α�ρει τ,ν
?2ι�πρ-πεια τ:ν %ρAων τ�= µελhωδ�=, κ�τι π�Y υS�θετ6θηκε ?π� τ�Yς τρα-
γικ�Yς π�ιητ-ς, �S Iπ�P�ι π-ραν τ:ν >λλων παρ-λαHαν κα� τ/ @�ρικ�-λυ-
ρικ/ στρAµατα, τ/ Iπ�Pα Hρ�σκ�νται µετα2Y !π�υς κα� λυρισµ�=. Στ/ @�ρι-
κ�-λυρικ/ αTτ/ >σµατ� τ�υ I π�ιητ,ς δGν κ�νει εTθ3γραµµη δι6γηση τ&ς
Sστ�ρ�ας π�Y πραγµατε3εται, ?λλ/ µι/ πλαισιωτικ, Qπε2εργασ�α αTτ:ν τ:ν
στ�ι@ε�ων π�Y κρ�νει xς �Tσιαστικ/ κι ?2ι'λ�γα, τ/ Iπ�Pα πρ�H�λλει xς
xλ�κληρωµ-νες εCκ'νες µπρ�στ/ στ,ν ψυ@6.

T/ «�Aθλα Qπ� Πελ�	α» δGν εEναι Q2ακριHωµ-ν� Wν ?ν6κ�υν στ�ν µελhωδ�
M στ�ν ;IHυκ�· τ� σατυρικ� δρLµα cµως τ�= ACσ@3λ�υ «Πρωτε3ς» Hασ�Rε-
ται ?ναµφιH'λως σG π��ηµα τ�= Στησι@'ρ�υ. *H «�Oρ-στεια», % «Γηρυ�νη-
�ς», % «�Iλ��υ Π-ρσις», % «Σκ3λλα», I «K3κν�ς», �S «N'στ�ι», % «�Eριφ3λα»,
% «*Eλ-νη», % «ETρAπεια», I «Συ�θ6ρας» κα� I «K-ρHερ�ς» ?π�τελ�=ν Q2�-
παντ�ς !ργα τ�= π�ιητ&, π�Y Hασ�R�νται στ,ν Mυθ�λ�γ�α κα� τ�ς τ�πικGς πα-
ραδ'σεις. Π-ραν αTτ:ν cµως I π�ιητ,ς @ρησιµ�π��ησε κα� δι-σωσε πλε�-
στ�υς τ�πικ�Yς µ3θ�υς, ?ναφερ'µεν�υς σG µικρ�Yς �ρωες, τ:ν Iπ��ων τ/ κα-
τ�ρθAµατα M παθ6µατα συγκιν�=ν Q2 jσ�υ τ�ν κ'σµ�. OS ?νθρAπινες αTτGς
Sστ�ρ�ες Qρωτικ�= κατ/ τ� π�λY περιε@�µ-ν�υ Xσαν !µπλεες παθ:ν κα�
αCσθηµ�των, γι’ αTτ� κα� Qπ-Rησαν µ-@ρι κα� σ6µερα. *O µ=θ�ς τ�= ∆�φνι-
δ�ς, τ�= γι�= τ�= *Eρµ�=, θ/ περ�σlη στ�ν Θε'κριτ� κα� τ� Bιργ�λι� κα� τ--
λ�ς δι/ τ�= Λ'γγ�υ θ/ φθ�σlη σ’ QµLς xς «∆�φνις κα� Xλ'η». �E2 jσ�υ Qνδια-
φ-ρ�υσα εEναι κα� % Sστ�ρ�α τ&ς xρα�ας Kαλ3κης π�Y αTτ�κτ'νησε, Qπειδ,
τ,ν λησµ'νησε I Qραστ6ς της, cπως κα� τ&ς *Pαδ�νης π�Y Qπ-µενε ν’ ?γαπL
τ�ν Q2�δελφ' της, µνηστευµ-νη ��σα µG τ�ν τ3ρανν� τ&ς K�ρ�νθ�υ.

*O Στησ�@�ρ�ς, @ωρ�ς ν’ ?πιστl& στ,ν Mυθ�λ�γ�α, µεταH�λλει τ�Yς µ3θ�υς,
Qµπλ�υτ�R�ντ�ς τ�υς µG ν-α στ�ι@εPα. ∆Gν µυθ�πλ�θει Qκ τ�= µ, 1ντ�ς· %
πρωτ�τυπ�α τ�υ !γκειται στ,ν τ'λµη, δι/ τ&ς Iπ��ας Q2-ταRε τ�Yς µ3θ�υς
µεταH�λλ�ντας τ�ς λεπτ�µ-ρειες, κ�τι τ� Iπ�P� υS�θ-τησαν I Π�νδαρ�ς κι I
ETριπ�δης. �Aπ� τ/ εjκ�σι o2ι HιHλ�α τ�υ, π�Y κυκλ�φ�ρ�=σαν κατ/ τ�Yς
Πτ�λεµαϊκ�Yς @ρ'ν�υς, διδ�@θηκαν �S π�ντες, π�Y Qπαιν�=ντες καθ'λα τ�ν
π�ιητ6, παραπ�ν�=νται cτι aπ&ρ2ε ?π�λ3τως διε2�δικ'ς!

Περισσ'τερ� γνωστ�ς !γινε I π�ιητ,ς δι/ τ&ς γνωστ&ς «παλινhωδ�ας» –
oνα σ@&µα λ'γ�υ π�Y @ρησιµ�π�ι�=ν κατ/ κ'ρ�ν �6τ�ρες, π�λιτικ�� κα� φι-
λ'σ�φ�ι. Πρ:τ�ς I Πλ�των κα� κατ'πιν I Γ�ργ�ας στ� «ΦαPδρ�» κα� στ�
«*Eλ-νης QγκAµι�ν» ?ντ�στ�ι@α µLς δ�δα2αν τ, σηµασ�α τ&ς παλινhωδ�ας,
π�3 ’@ει τ, δ3ναµη ν/ Qπαναφ-ρlη τ� φ:ς στ�Yς τυφλ�3ς, cπως !γινε µG τ�ν
π�ιητ6.

Kατ/ τ�ν π-µπτ� αC:να I Στησ�@�ρ�ς Xταν πασ�γνωστ�ς στ�Yς �Aθηνα�-
�υς, τ'σ� π�Y I Σιµων�δης τ�ν τ�π�θετ�=σε δ�πλα στ�ν iOµηρ�: «O}τω γ/ρ
iOµηρ�ς 0δG Στησ�@�ρ�ς >εισε λα�Pς»!

Σαρ<ντ,ς ΠCν
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�O $Iησ�!ς τ�! Nαυ; κα& < πρ�φ3της $Hλ�ας
πρ8τ�ι διδ�0αντες τ&ς σφαγ=ς 5λλ�π�στων

�H 1αρ1αρBτητα καH D σκ�ταδισµBς, �ντH ν= Gκλε ψ�υν στ�ν
Gπ�;\ µας, �πειλ�Cν µ3 �φανισµ> τ>ν κBσµ�. �H µισαλλ�δ�-
L α καH b πνευµατικ� τQφλωση π�O φ/ρει – δ3ν �π�τελεN iδι�ν
τ�C �νθρVπ�υ –, αk7νες, ;ιλιετ ες Dλ
κερες πρ> τIς Gµφαν -
σεως τ7ν 1ι1λικ7ν θρησκει7ν _ταν κ
τι τ> �διανBητ� στHς
�νθρVπινες κ�ινων ες. �O �Eµµ. P��δης σηµειVνει: «*O φα-
νατισµ�ς ?νεφ�νη εCς τ�ν κ'σµ�ν µετ/ τ�= Xριστιανισµ�=,
κα� µ'ν�υς τ�Yς @ριστιαν�Yς κατεδ�ω2αν �S PωµαP�ι, δι'τι
δGν ?πετ-λ�υν !θν�ς !@�ν Cδ�αν θρησκε�αν, ?λλ’ α�ρεσιν κα-
ταφρ�ν�=σαν π�ντα τ/ >λλα θρησκε3µατα κα� δηµ�σ�	α π�λ-
λ�κις aHρ�R�υσαν τ,ν λατρε�αν κα� κρηµν�R�υσαν τ/ εjδωλα
τ:ν π�λι�3@ων τ&ς PAµης θε:ν.»

¶
ηγα α Eκφραση τIς µισαλλ�δ�L ας καH τ�C φανατισµ�C b συστηµατικ�
GL�λBθρευση τ7ν �λλ�π στων, b τρ�µερ� τακτικ� τIς γεν�κτ�ν ας.
KαH, yς γνωστBν, πρ7τ� θCµα της τ> uλληνικ> Eθν�ς. �O Γι
ννης �A1ρα-
µ δης, Gπιµελ�Qµεν�ς τ�C Eργ�υ τ�C Λι1αν �υ, �ναφ/ρει στ= πρ�λε-

γBµεν
 τ�υ (Λι1
νι�ς, «�Yπ3ρ τ7ν uλληνικ7ν aερ7ν», GκδBσεις «ΘQραθεν»,
1998).

«Στ,ν “Qντα=θα *Eλλ�δα” µG τ,ν πρ�τρ�π, τ&ς Kωνσταντιν�3π�λης εCσ--
Hαλαν �S bρδGς τ:ν νε�φAτιστων @ριστιαν:ν Γ'τθων καθ�δηγ�3µενες
?π� Iµ�δες φανατικ:ν καλ'γερων. T'τε, τ� !τ�ς δηλαδ, 397 µ.X., !γινε
στ,ν Πελ�π'ννησ� % µεγαλ3τερη γεν�κτ�ν�α π�Y γνAρισαν π�τG �S
iEλληνες. ;Eτσι >ν�ι2ε I δρ'µ�ς γι/ τ,ν QπιH�λ, τ�= “ν-�υ δ'γµατ�ς”.
iOπως γρ�φει I ZAσιµ�ς: “πρ�ς H�6θεια τ:ν *Eλλ6νων !σπευσε ?π� τ,ν
�Iταλ�α oνας B�νδαλ�ς (!) στρατηγ�ς τ�= ρωµαϊκ�= στρατ�=, I Στηλ�-
@ων”. iOµως !φτασε π�λY ?ργ�· �δη εE@ε σφαγ& ?νηλε:ς M Q2ανδραπ�-
διστ& I µ, @ριστιανικ�ς πληθυσµ�ς cλων τ:ν π'λεων τ&ς Πελ�π�νν6-
σ�υ. iOλ�ι cσ�ι δGν πρ'λαHαν ν/ καταφ3γ�υν στ/ H�υν/ τ&ς Λακων�ας
κα� τ&ς �Aρκαδ�ας, %Hηδ�ν (δηλ. xς κα� �S !φηH�ι) Qσφ�γησαν.»



T� γεν�κτ�ν α τ7ν �Eλλ\νων περιγρ
φ�υν Eκπληκτ�ι 9λ�ι σ;εδ>ν �a Xρι-
στιαν�H ;ρ�ν�γρ
φ�ι τIς Gπ�;Iς, ZVσιµ�ς, ΣmωWBµεν�ς, EJν
πι�ς κ.`.

TρεNς αk7νες �ργBτερα µι= ν/α 1ι1λικ� µ
;αιρα Gµφαν Wεται. �OλBκληρ�ς
D �ρα1ικ>ς κBσµ�ς GLανδραπ�δ Wεται καH σφαγι
Wεται �νηλε7ς �π> τ>ν Mω-

µεθ καH τ�Oς διαδB;�υς τ�υ, διBτι δ3ν �κ�λ�υθεN τ� θρησκευτικ� δ�Lασ α
τ�υ. T> Eργ� τIς καταστρ�φIς Dλ�κληρVνεται. Oa µαCρες φτερ�Cγες τIς Θε-
�κρατ ας tπλVθηκαν γρ\γ�ρα �π’ τ�ν �Aνατ�λ� �ς τ� ∆Qση.

�H τακτικ� τIς γεν�κτ�ν ας δ3ν Gπιν�\θηκε 9µως �π’ τ�Oς ;ριστιαν�Oς o
τ�Oς µ�υσ�υλµ
ν�υς. T�ν Eλα1αν �µφBτερ�ι �κ/ραιη σ3 θεωρ α καH πρ
Lη
�π’ τ> aερB τ�υς 1ι1λ �, τ�ν k�υδαϊκ� B 1λ�. �AL Wει ν= παρακ�λ�υθ\σgη κα-
νεHς µ/σα στ= 1ι1λικ= κε µενα τ> π7ς D λα>ς τ�C �Iσρα�λ µετ= τ�ν EL�δB τ�υ
�π> τ�ν Aiγυπτ� καH µ3 �ρ;ηγB τ�υ τ>ν �Iησ�C τ�C NαυI πρ�;ωρεN σ3 δια-
δ�;ικ3ς γεν�κτ�ν ες 9λων τ7ν π/ριL τ�C �I�ρδ
νη λα7ν καH µ3 τHς εJλ�γ ες
τ�C �Iε;ω1: κατακτ: τ� «γIν τIς Gπαγγελ ας». �Aς τ> παρακ�λ�υθ\σ�υµε:

«Kα� λ-γει K3ρι�ς πρ�ς τ�ν �Iησ�=ν τ�= Nαυ&: ΠLς >νθρωπ�ς, cστις Qνα-
ντιωθl& εCς τ/ς πρ�σταγ�ς σ�υ κα� δGν aπακ�3σlη εCς τ�Yς λ'γ�υς σ�υ
κατ/ π�ντα cσα πρ�στ�2lης αTτ'ν, Wς θανατAνηται» (�Iησ�Cς τ�C NαυI,
α´ 18). �Aµ/σως µετ= D �ρ;ηγ>ς τ�C �Iσρα�λ φ/ρει τ� 1�Qληση τ�C Kυρ -
�υ τ�υ στ> λαB τ�υ: «Kα� εEπεν I �Iησ�=ς, Qκ τ�3τ�υ θ-λετε γνωρ�σει cτι
I Θε�ς I R:ν εEναι Qν τh: µ-σhω aµ:ν κα� cτι κατ/ κρ�τ�ς θ-λει Q2�λ�-
θρε3σει ?π’ !µπρ�σθ-ν σας τ�Yς Xανανα��υς κα� τ�Yς Xεττα��υς κα� τ�Yς
ETα��υς κα� τ�Yς ΦερεRα��υς κα� τ�Yς Γεργεσα��υς κα� τ�Yς �Aµ���α�-
�υς κα� τ�Yς �IεH�υσα��υς.» (Dµ� ως δ´ II)

�Eδ7 λ�ιπ>ν E;ει τ� µ\τρα τ�υ D κ
θε «aερ>ς πBλεµ�ς», π�O κηρQ;θηκε καH
κηρQσσεται Gναντ �ν τIς �νθρωπBτητας.

�Aµ/σως µετ= εkσ/ρ;�νται στ�ν �Iερι;V:

«Kα� Q2ωλ'θρευσαν Qν στ'µατι µα@α�ρας π�ντας τ�Yς Qν τl& π'λει >νδρας
κα� γυναPκας, ν-�υς κα� γ-ρ�ντας κα� H'ας κα� πρ'Hατα κα� 1ν�υς... Kα�
κατ-καυσαν τ,ν π'λιν Qν πυρ� κα� π�ντα τ/ Qν αTτl&.» (Dµ. στ´, 21-24)

�Eδ7 Gγκαινι
Wεται b γεν�κτ�ν α στ�ν aστ�ρ α τIς �νθρωπBτητας. T> ν�-
σηρ> µNσ�ς �φαν Wει τ= π
ντα �κBµα καH τ= Wm7α...

Λ γ� �ργBτερα E;ει σειρ= b πBλη Γα :

«Kα� Qπ�τα2αν αTτ,ν Qν στ'µατι µ�@αιρας. Kα� π�ντες �S πεσ'ντες Qν τl&
%µ-ρ	α Qκε�νlη, >νδρες τε κα� γυναPκες, Xσαν δAδεκα @ιλι�δες π�ντες �S
>νθρωπ�ι τ&ς Γα�.» (Dµ. η´ 25)

Λ γ� παρακ
τω δ/:

«Kα� κατ-καυσεν I �Iησ�=ς τ,ν Γα� κα� κατ-στησεν αTτ,ν σωρ�ν παντ�-
τειν�ν ?��κητ�ν oως τ&ς %µ-ρας τα3της.» (η´ 25)

T( «µ�ντ�λλ�» τ;ς Παλαι@ς ∆ιαθ3κης
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�H σειρ= τ7ν EJα ων. AJτ�H µ
λιστα W\τησαν συνθηκ�λBγηση, γι’ αJτ>
τ�Oς εFπε D �Iησ�Cς:

«ΣεPς κατ�ικεPτε Qν τh: µ-σhω %µ:ν, κα� π:ς θ-λ�µεν κ�µει συνθ6κην πρ�ς
QσLς;» (θ´ 7)

Στ� συν/;εια:

«τ�Yς δG ?νθρAπ�υς π�ντας Qπ�τα2αν Qν στ'µατι µα@α�ρας, oως τ�= Q2�-
λ�θρε=σαι αTτ�3ς, δGν ?φ&καν �Tδ-ν !@�ν πν�6ν». (ια´ 14).

Xαρακτηριστικ> εFναι τ> περιστατικ> π/ντε 1ασιλ/ων, π�O πι
στηκαν
αk;µ
λωτ�ι. �O �Iησ�Cς, �φ�C τ�Oς EρριLε κ
τω σ3 �πτια θ/ση (�ν
σκελα),
καλεN τ> λαB τ�υ:

«πλησι�σατε, H�λατε τ�Yς π'δας σας Qπ� τ�Yς τρα@6λ�υς τ:ν Hασιλ-ων
τ�3των». Kα , �φ�C 9λ�ι π
τησαν τ>ν λαιµ> τ7ν αk;µαλVτων, «κα� µετ/
Qπ�τα2εν αTτ�Yς I �Iησ�=ς κα� Qθαν�τωσεν αTτ�Yς κα� Qκρ-µασεν αTτ�Yς
εCς π-ντε 23λα» (ι´ 25 - 26).

Oa γεν�κτ�ν ες συνε; W�νται καH στ�Oς Pπ�λ� π�υς λα�Qς, 9πως `λλωστε
δι/ταLε D �Iε;ω1:. �H περαιτ/ρω περιγραφ\ τ�υς θ= πρ�καλ�Cσε �ηδ α. Γι’
αJτ> Zς σταθ�Cµε στ> τ/λ�ς, 9ταν D λα>ς τ�C �Iσρα�λ καλIται �π’ τ>ν KQ-
ριB τ�υ ν= �π�λαQσgη τ�Oς «καρπ�Oς τ�C µB;θ�υ τ�υ» (!):

«Kα� !δωκα εCς QσLς γ&ν, εCς τ,ν Iπ��αν δGν Qκ�πι�σατε κα� π'λεις τ/ς
Iπ��ας δGν Qκτ�σατε κα� κατhωκ6σατε Qν αTταPς· κα� τρAγετε ?µπελ:νας
κα� Qλαι:νας τ�Yς Iπ���υς δGν Qφυτε3σατε...» (κδ´ 13).

T/τ�ια ;ωρ α εFναι π�λO δQσκ�λ� ν= σ;�λιασθ�Cν... T> µBν� π�O δε ;ν�υν
εFναι 9τι Gδ7 1ρ σκ�νται �κBµη τερ
στια �π�θ/µατα µ σ�υς καH �πανθρω-
πι:ς, π�O �a 1ι1λικ3ς θρησκεNες δ3ν µπBρεσαν �κBµη ν= GLαντλ\σ�υν.

�EκεNν� γι= τ> Dπ�N� µπ�ρεN ν= �ναρωτηθgI κανεHς εFναι τ> τ  γυρεQ�υν τ/-
τ�ια �π�στ
γµατα �γριBτητας, ν�σηρBτητας καH τQφλωσης µ/σα στ>ν σQγ-
;ρ�ν� κBσµ�, π�O θ/λει ν= 1αδ Wgη πρ>ς τ�ν Gλευθερ α, τ� γνVση καH τ>ν
�νθρωπισµB. Σ’ αJτ> τ> GρVτηµα πρ/πει ν= �παντ\σgη σ\µερα πρωτ στως
b �νθρωπBτητα, kδ ως GκεNν�ι π�O θεωρητικ= κρατ�Cν τ= bν α της. T= θλι-
1ερ= γεγ�νBτα π�O συµ1α ν�υν στHς µ/ρες µας δ3ν εFναι παρ= γενν\µατα
αJτIς τIς kδε�λ�γικIς µ\τρας. KαH 9σ�ι Gθελ�τυφλ�Cν Eναντι τIς παρα-
δ�;Iς αJτIς o �κBµη ;ειρBτερα Pπ�θ
λπ�υν τ> Dλ�κληρωτικ> µNσ�ς Eνα-
ντι τ�C �νθρVπ�υ, Dδηγ�Cν τ>ν κBσµ� στ�ν τελικ� καταστρ�φ\, π�O δ3ν
εFναι πλ/�ν µακρυ
, στ/κεται µπρ�στ
 µας �πειλητικ\.

ΣηµειVσεις:
1. �O �Iησ�Cς τ�C NαυI, D πρ7τ�ς διδ
Lας τ� γεν�κτ�ν α, τ�ν πλ/�ν �π
νθρωπη

µ�ρφ� GL�υσιασµ�C στ�ν aστ�ρ α τIς �νθρωπBτητας, εFναι ^γι�ς τIς �Oρθ�δBL�υ
�Eκκλησ ας καH u�ρτ
Wεται τ�ν 1η Σεπτεµ1ρ �υ!!!

2. �H θρησκευτικ� µισαλλ�δ�L α καH 1αρ1αρBτητα Gγκαινι
Wεται κι αJτ� στ� B -
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=Iησ,Dς τ,D Nαυ5: =EWαφ<νισε Sπ1 πρ,σVπ,υ γ5ς hπτC mθνη τ5ς M?σης
=Aνατ,λ5ς κατασφ<\,ντας nPι µBν, τ,[ς bνδρες SλλC καK τKς γυνα+κες καK
τC παιδι<, SκBµα καK τC... \_Rα τ,υς, ^πως καυPjται τ1 ZερB «µας» LιLλ:,,
] «ΠαλαιC ∆ιαθ>κη». T1ν h,ρτ<\,µε oς pγι, τ,D NEλληνισµ,D τOν 1η Σε-

πτεµLρ:,υ. (NAγι,γραφ:α τ5ς M,ν5ς τ,D NOσ:,υ Λ,υκj Φωκ:δας.)

∆ΑΥΛ*Σ/239, N�/µ1ρι�ς 200115350



1λ� �π> τ>ν πρ�φ\τη �Hλ α, π�O σφ
Wει 450 aερεNς τ�C θε�C B
αλ:

«Kα� εEπε πρ�ς αTτ�Yς (τ�Oς �IσραηλNτες) I �Hλ�ας: “Πι�σατε τ�Yς πρ�φ6τας τ�=
B�αλ· µηδε�ς Q2 αTτ:ν Wς µ, διασωθl&.” Kα� !πιασαν αTτ�3ς· κα� κατεH�Hασεν
αTτ�Yς I �Hλ�ας εCς τ�ν @ε�µαρρ�ν Kεισwν κα� !σφα2εν αTτ�Yς QκεP»... (Bασιλ/-
ων A´ ιη´ 40).

Παν. Λ. K,υLαλ<κης

15351∆ΑΥΛ*Σ/239, N�/µ1ρι�ς 2001

Πρ,φ>της =Hλ:ας (eγι,γραφ:α). 7EσφαWε qδι,Pε:ρως 450 Zερε+ς bλλ,υ θρη-
σκεTµατ,ς στOν κ,ιλ<δα Kεισrν (Bασιλ?ων A´, ιη´, 40). =Eµε+ς ,Z YEλληνες τ1ν

h,ρτ<\,µε oς pγιB «µας» στKς 20 =I,υλ:,υ...



XριστιανικBς, qσλαµικ1ς ` σκ?τ,ς;
�Eντυπωσιακ', !; �Aπ� τ,ν Qπ�@, τ�= «*Oλ�καυτAµατ�ς» εE@α ν/ συνθ--

σω τ-τ�ι� σκηνικ'. Bλ-πετε �S oλικες τ�= Qγκεφ�λ�υ µ�υ παρ/ τ�Yς τ'σ�υς
αC:νες λειτ�υργ�ας τ�υς Q2ακ�λ�υθ�=ν ?'κνως ν/ παρ�γ�υν Q2�υσια-
στικGς λ�Hιτ�=ρες. ;Eτσι κα� τAρα πρ�κ�λεσα τ� καταλληλ'τερ� πρ�η-
γ�3µεν� γι/ τ�ν τRερτRελG π�Y πρ'κειται ν/ ?κ�λ�υθ6σlη. ∆Gν µπ�ρ: ν/
π: cτι κ�υρ�στηκα Cδια�τερα. Λ�γη κατασκ�πε�α ?π� ’δ:, λ�γη jντριγκα
?π� ’κεP, λ�γ�ς φανατισµ�ς ?π� κ�τω, λ�γα πετρελαϊκ/ συµφ-ρ�ντα ?π�
π�νω κα� @Aπ!, ν�τη % σπεσιαλιτ- µ�υ: «?νθρωπ'της φλαµπG ψιλ�κ�µµ--
νη»! *H συνταγ6 µ�υ H-Hαια µπ�ρεP ν/ Qκτελεσθl& µG δι�φ�ρες παραλλα-
γ-ς, @ωρ�ς ν/ ?λλ�Rlη τ� Hασικ� συστατικ' της: τ�ν Για@Hισµ'. Π:ς τ�ν
πρ�τιµLτε; Xριστιανικ', µ�υσ�υλµανικ� M...σκ-τ�; OTδGν πρ'Hληµα. *O
πελ�της !@ει π�ντα δ�κι� – >σ@ετα Wν δGν τ� Hρ�σκlη π�τ-· κι Qγw !@ω π�-
ντα τ�ν κ�ρHανL µ�υ γεµLτ� – >σ@ετα Wν αTτ� σLς διαφε3γlη.

Nα�, ?γαπητ�� µ�υ. Σκ-πτ�µαι πρ�ν ?π� σLς γι/ σLς. �Eπιλ-γω γι/ σLς,
?π�φασ�Rω γι/ σLς, πρ�φητε3ω γι/ σLς. T� >λλ� θ-λετε; *O Για@HG cλ�υς
σLς σκ-πτεται κα� cλ�υς σLς εTλ�γεP. Kι cταν λ-ω cλ�υς, Qνν�: cλ�υς. ∆Gν
!@ει σηµασ�α, Wν εEστε �Aµερικαν��, *EHραP�ι, Tαλιµπ�ν, Tρελλιµπ�ν,
�Oρθ'δ�2�ι M c,τι >λλ�, ?φ�= σ3µφωνα µG τ� πρ�αιAνι� σ@-δι' τ�υ cλ�ι
cσ�ι τ�ν πιστε3ετε θ/ ’κ�ν�µ6σετε τ�ν Παρ�δεισ�. �Eγw H-Hαια πρ�ς τ�
παρ�ν !@ω ’κ�ν�µ6σει Qν ?γν��	α σας Iλ'κληρ� τ�ν πλαν6τη κα� σLς κ�νω
τ, Rω, µαντ�ρα, ?λλ�, εjπαµε, cλα Hα�ν�υν H�σει σ@εδ��υ. �E2ακ�λ�υθ6-
στε QσεPς ν/ µεταλαµH�νετε τ� για@Hικ� ?φι'νι, �S µGν ?ν�H�ντας καντ6-
λια στ/ Qρε�πια, �S δG κραδα�ν�ντας τ/ καλ�σνικωφ κ�τω ?π� τ� K�ρ�νι,
κι cλα τ/ aπ'λ�ιπα εEναι δικ6 µ�υ δ�υλει�. �Aφ�= I aπερκ'σµι�ς πατε-
ρ�3λης σLς πρ�τιµ	L νεκρ�3ς, σακ�τηδες, φ�Hισµ-ν�υς, >H�υλ�υς, γεννη-
θ6τω τ� θ-ληµ� τ�υ. �Eγw θ/ QπιHλ-πω τ,ν cλη διαδικασ�α. Παλι� µ�υ τ--
@νη κ'σκιν� δηλαδ6. Kτυπ:, ρηµ�Rω, ?φαν�Rω κα� ταυτ�@ρ'νως κλα-
ψ�υρ�Rω. Kι cταν ?π�φασ�Rω ν/ Qπ-µHω, QκεP ν/ δ&τε πανηγ3ρι. Kλε�νω
τ�Yς παλι�Yς λ�γαριασµ�Yς κατ/ τ'π�υς κα� @ρ'ν�υς κα� δηµι�υργ: τ�ς
καλ3τερες πρ�ϋπ�θ-σεις γι/ τ� >ν�ιγµα >λλων.

Tυ@αPα ν�µ�Rετε cτι σG κ�θε κρ�ση 2αµ�λ�ω παπLδες, ραHH�ν�υς,
µ�υλLδες, @�τRLδες, π�στ�ρες κι ?γιατ�λλLδες, ?κ'µα κα� π�λιτικ�ντηδες
κα� πλανητ�ρ@ες, ν/ σLς H�µHαρδ�R�υν µG θ-σφατα κα� θε�λ�γ�πρ�φη-
τ�π�λιτικGς π�µφ'λυγες; Για@HG φυλ�2�ι! M,ν πρυτανε3σ�υν % λ�γικ6, I
δι�λ�γ�ς, % παιδε�α κι cλα QκεPνα π�Y Qπ-ν�ησαν �S ?ρ@αP�ι τρισκατ�ρα-
τ�ι. Γιατ� !τσι κι ?ρ@�σ�υν ν/ τ/ 2ανασκαλ�R�υν, θ/ σκαλ�σlη κι Qµ-να oνα
πελAρι�

Σ<ρωθρ,ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



OA �φαρµ�γ�ς της στ�ν Π�λιτικ3,
τ�ν T�+νη, τ�ν $Eπιστ3µη κα& τ� Φιλ�σ�φ�α

Π�λλ= εFναι τ= στ�ι;εNα - παρ
γ�ντες π�O συνετ/λεσαν στ� (Lανα)`νθηση
τ�C Gκπληκτικ�C �Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C �π> τ>ν 7� cως τ>ν 4� αk7να. KαH
εFναι τρ�µερ= δQσκ�λ� ν= συγκεντρωθ�Cν/�ναλυθ�Cν, �στε ν= καταν�\σ�υ-
µε αJτ>ν τ>ν πανανθρVπιν� καH δια;ρ�νικ> π�λιτισµB, µ3 σκ�π> τ�ν Gπανα-
φ�ρ= τ7ν �ρ;7ν τ�υ.
nEνα �π’ αJτ= τ= στ�ι;εNα εFναι b κατανBηση καH ;ρ\ση �π> τ�Oς nEλληνες
τ7ν Συµπαντικ7ν NBµων (�Aν
γκη) καH δ� τIς TετρακτQ�ς. Nα , σωστ= δια-
1
σατε! ΓιατH b TετρακτOς δ3ν εFναι µBν� µυστικ� λ/Lη �λλ= καH σQµ1�λ�, νB-
µ�ς καH τρBπ�ς WωIς. EFναι τ> κλειδH π�O ;ρησιµ�π� ησαν �a �ρ;αN�ι Gπι-
στ\µ�νες - φιλBσ�φ�ι, γι= ν= �ν� L�υν τ�ν πQλη τ7ν συµπαντικ7ν γνVσεων,
τ7ν γνVσεων τ7ν «παµπαλα ων» (Πλ
των, «Θεα τητ�ς» 181 b)

�Aς Lεκιν\σ�υµε �π> τ�ν Gτυµ�λBγηση
τIς λ/Lεως. �H «τετρακτYς» πρ�/ρ;εται �π> τ� ρ Wα τετρ- Tτ�ι <τε-
τρ=ς<τ/τταρες καH τ� κατ
ληLη -κτυς (= �π�τελεNται) 9πως λ.;. «�ρπα-
κτ3ς», καH σηµα νει tπλ�Qστατα «κ
τι π�O �π�τελεNται �π> 4 kσBτιµα µ/-
ρη». T  τ> σπ�υδαN� λ�ιπBν; T� λ/Lη αJτ\, π�O ;ρησιµ�π�ιεNτ� σπ
νια,
D ΠυθαγBρας τ�ν Eθεσε yς 1
ση στ>ν «aερVτατ�ν 9ρκ�ν» τ7ν µαθητ7ν
τ�υ. �O iδι�ς 1/1αια δ3ν Eγραψε τ π�τα καH εF;ε �παγ�ρεQσει τ� δηµ�-
σι�π� ηση τ7ν «�Aκ�υσµ
των» τ�υ. Π�λO �ργBτερα Gγρ
φησαν τ=
«Xρυσ: jEπη», 9π�υ καH D 9ρκ�ς: «να� µ/ τ�ν �µετ-ρ	α ψυ@	L παραδ'ντα
τετρακτ3ν, παγ/ν ?εν��υ φ3σεως ριRAµατ’ !@�υσαν» (= πηγ� τ7ν στ�ι-
;ε ων - �ρ;7ν λειτ�υργ ας π�O κατευθQνει / διευθετεN τ�ν �/να�ν φQση).

Π�λλ�H Gρευνητ3ς �π> τ�ν �ρ;αιBτητα µ/;ρι σ\µερα πρ�σπ
θησαν �νε-
πιτυ;7ς ν= GLηγ\σ�υν τ�ν TετρακτOν (T.), �φ�C ;
θηκε b �ρ;ικ� uρµη-
νε α. T= λεLικ= τIς �EλληνικIς ΓλVσσας1 δ ν�υν τ�ν καθιερωµ/νη GL\-
γηση (= τ> ̀ θρ�ισµα τ7ν 4 πρVτων (;) �ριθµ7ν, δηλ. 1+2+3+4=10, «θεN�ν»
�ριθµBν πηγ�ν τIς ∆ηµι�υργ ας. [Σηµ.: Π�ι:ς δηµι�υργ ας; Oa nEλληνες

TETPAKTY™ KAI EPEYNHTE™.TETPAKTY™ KAI EPEYNHTE™.



Lεκαθ
ρισαν: «κ'σµ�ν τ'νδε �kτε τις θε:ν... Qπ��ησεν ?λλ’ Xν ?ε�...» (�Hρ
-
κλ.) καH «�T@ Iρ: τ�Yς κυρ��υς (τ�C κBσµ�υ), �σπερ τ:ν Qνθ�δε γιγν�-
µ-νων τ�Yς δηµι�υργ�3ς» (�εν. �Aπ�µν. A4.9)]. nEνα «f;ι» στ�ν kδ/α θε-
�C - κατασκευαστ�C. �O νε�πλατωνικ>ς Π�ρφQρι�ς (3�ς µ.X. αk.) παρ -
στανε τ�ν TετρακτQν, δηλαδ� τ> 10, yς τρ γων� (ΣP. 1). �O Bockh πρBτει-

νε τ� σειρ= 1, 2, 4, 8 (20, 21, 22, 23), D Πλ
των δQ�
εkδ7ν τρ γωνα, π�O παρ
γ�υν τHς Gπιφ
νειες
τ7ν 4 στ�ι;ε ων. �O N. MαριωρIς τ�ν δ/;εται
yς σQµ1�λ� τIς διαστ�λIς τ�C ΣQµπαντ�ς, δηλ.
τ> kδε�λBγηµα Big - Bang2, yς τ= 4 τεταρτ�κQ-
κλια διαστελλBµενης περιφ/ρειας o yς δωδε-
κ
εδρ�. �O K. Mπ
λλας («ΠυθαγBρει�ν») πλη-
σι
Wει τ�ν uρµηνε α τIς T., συνδυ
W�ντας τ�ν
ΠυθαγBρεια Παθ�λ�γ α µ3 τ= 4 στ�ι;εNα τ�C

∆ΑΥΛ*Σ/239, N�/µ1ρι�ς 200115354

ΣP.1.

M:α Xφαρµ,γO τ5ς τετρακτT,ς στO ΦTση: 4 π?ταλα, 4 σ?παλα, 4γων,
στηµBνων, 8γων, περικ<ρπι,. Φωτ,γραφ:α τ,D καθηγητ,D κ. =Aντ.

ZVη. (=Aπ1 τ1 LιLλ:, τ,υ «7Aνθη =Aθ>νας».)



�Eµπεδ�κλI. �O �Iππ. ∆
κ�γλ�υ στ>
Gνδιαφ/ρ�ν/πρωτBτυπ� 1ι1λ � τ�υ3 Gπι-
;ειρεN ν= �π�κρυπτ�γραφ\σgη τ�ν Tε-
τρακτOν µ3 τ>ν �ριθµ�λεκτικ> κVδικα
τ�C ΠυθαγBρα, Tτ�ι TETPAKTYΣ = 6
= ΣYMΠAN = KOΣMOΣ. T�ν σ;εδι
-
Wει yς kσBπλευρ� τρ γων� (αδW) σ3 συν-
δυασµ> µ3 τ> σ;/δι� �Aρµ�ν ας τ7ν
Σφαιρ7ν (ΣP. 2).

ΘεωρεNται
λ�ιπ>ν 9τι εFναι o b σειρ= 1, 2, 4, 8 o D
�ριθµ>ς 6, σQµ1�λ� τ�C KBσµ�υ, o τ>
10. EFναι Eτσι; �H T. εFναι cνα �π> τ=
καλ= κρυµµ/να µυστικ= τ7ν �Eλλ\νων.
nOπως L/ρ�υµε 9µως, b καλQτερη �πB-
κρυψη εFναι b καθηµεριν� παρ�υσ α τ�C συµ1Bλ�υ.

Π.;. τ> κηρQκει�ν < κ\ρυL = �γγε-
λιαφBρ�ς (ΣP. 3) εFναι b κρυφ� µ�ρφ�
- λειτ�υργ α τ�C mRNA (messenger
RNA, �γγελιαφBρ�ν), π�O Gκφρ
Wει
τ�ν πληρ�φ�ρ α τ�C DNA, δηµι�υρ-
γVντας τHς πρωτε�νες.

�H τετρακτOς λ�ιπ>ν εFναι µ α �π>
τHς 4  Gκφ
νσεις τ�C Συµπαντικ�C
νBµ�υ [«�Aν�γκ	α κα� θε�� πε�θ�-
νται»] καH δηλVνει τ�ν kδιBτητα τ�C
Παντ>ς ν= λειτ�υργgI µ3 4 στ�ι;εNα/τρB-
π�υς, συ;ν= σ3 δT, δυ<δες [(A, B)(Γ,∆)]
= TETPAKTYΣ. T> σQµ1�λ� π�O θ= �π�-
κ
λυπτε D ΠυθαγBρας στ� σ;�λ\ τ�υ, τ>
�Oµακ�εN�ν, εFναι τ> καν�νικ> τετρ
εδρ�
(τριγωνικ� πυραµHς < π=ρ καH f;ι αkγυ-
πτιακ� λ/Lη!) iσως καH τετραπ/ταλ� ̀ νθ�ς
(Φωτ. 1 13 καH ΣP. 4). �O Πλ
των, �φ�C
�γBρασε παν
κρι1α �π> τ>ν ΦιλBλα� ση-
µειVσεις τ�C ΠυθαγBρα4, συµ1Bλισε µ3
αJτ> τ>  πCρ.

TETPAKTY™ = NOMO™.TETPAKTY™ = NOMO™.
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ΣP. 2. Tετρακτ[ς κατC NI. ∆<κ,γλ,υ.

ΣP.3. KηρTκει,ν καK DNA.

ΣP.4. Tετρ<εδρ,.
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AJτ> τ> καταπληκτικ> κατ
φεραν στ�ν �ρ;α α �Eλλ
δα �a µ=στες
(=γν7στες) < µυ-ω = διδ
σκω < µ3Rω = ψιθυρ Wω, 1υWα νω (γνVσεις),
τHς γνVσεις π�O παρ/λα1αν �π> τ= µ�υσεNα (= ;7ρ�ι γνVσεως στ�ν �Eλλ
-
δα)6, γι= ν= τHς δι�;ετεQσ�υν στ> λα> («δIµ�ν»), π�O κατασκεQασε κ�ι-
νων α/π�λιτε α GLα σια.

EFναι D «κατασκευαστ�ς τIς λ/Lεως TετρακτOς καH D
µBν�ς π�O τ�ν GL\γησε στ�Oς Πυθαγ�ρε �υς. �Yπ
ρ;�υν Gλ
;ιστες �να-
φ�ρ3ς στ�ν uλληνικ� γραµµατε α γι= τ�ν T.: �O �Aριστ�τ/λης (Mετ= τ=

Φυσικ
, 454): «λ-γ�υσι τ/ σAµατα Q2 ?ριθµ:ν συ-
γκε�µενα» (= b ΦQση Gκφρ
Wεται µ3 �ριθµ�Qς). �O
�A/τι�ς: «% δ3ναµ�ς Qστι Qν τ�Pς τ-σσαρσι» καH �να-
φ/ρει τ>ν 9ρκ�. T/λ�ς D �I
µ1λι;�ς (V.P. 82) �να-
φ/ρει τ> Gκπληκτικ> καH δυσνBητ� «`κ�υσµα»: «T�
Qστι τ� Qν ∆ελφ�Pς µαντεP�ν; Tετρακτ3ς· cπερ Qστ�ν
% �ρµ�ν�α, Qν l� αS Σειρ&νες»(!;)

jEτσι Gκφρ
Wεται λ�ιπ>ν b ΦQση, µ3 τ/σσερα
στ�ι;εNα, µ3 tρµ�ν α.

�H TετρακτOς Pλ�π�ιεNται µ3 τ>
τετρ
εδρ� καH συµ1�λ Wεται µ3 αJτB, 9πως εiπαµε.
T�Cτ� �π�τελεNται �π> 4 kσBπλευρα τρ γωνα, E;ει
4 τρ εδρες γων ες καH 6 �κµ3ς (4+2). EFναι fντως b
πι> ;αρακτηριστικ� TετρακτOς, µ3 GLαιρετικ= πε-
ρ εργες kδιBτητες: 1. EFναι τ> tπλ�Qστερ� σ7µα·
καH b ΦQση εFναι tπλI, Gκφρ
Wεται «κατ’ �kκ�ν�-
µ αν». ΣτHς κατασκευ/ς της µ3 τ> Gλ
;ιστ� Pλικ>
δηµι�υργεN τ> µ/γιστ� �π�τ/λεσµα. 2. EFναι τ> στα-

θερVτερ� �π> 9λα τ= καν�νικ= π�λQεδρα �κBµα καH �π> τ>ν κQ1�. B/-
1αια �π’ 9λα τ= καν�νικ= π�λQεδρα b περιγεγραµµ/νη τ�υς σφαNρα εFναι
b τελε ως �σταθ\ς (ΣP. 6). 3. �Eπ σης �φ\νει τ= περισσBτερα κεν= στ�
σφαNρα, E;ει δηδ. τ� λιγVτερη �λη. 4. Mπ�ρ�Cν τ= τετρ
εδρα ν= γεµ -
σ�υν 9λ� τ> ;7ρ�, �φ�C εFναι δυνατ>ν ν= δηµι�υργ\σ�υµε �π/ραντες
uLαγωνικ3ς στIλες (9ρα τ�ν περ φηµη συσκευασ α Tetrapack: ΣP. 5), π�O
Gφ
πτ�νται 9πως �a κηρQθρες.

�Aπ> �πBψεως �ριθµ7ν τ> τετρ
εδρ� Gκτ>ς �π> τ> κυρ αρ;� τ/σσε-
ρα (4) E;ει yς Gπιφ
νειες τρ γωνα (3), δηµι�υργVντας τ>ν συνδυα-
σµ> 4X3 = 12, δωδεκ
ς. �Aν= δQ� δ3 τ= τρ γων
 τ�υ σ;ηµατ W�υν δ ε-
δρες γων ες, Tτ�ι δQ� δυ
δες 2+2=4. ∆ηλαδ� b TετρακτOς «δηµι�υρ-
γεN» τ�Oς δευτερεQ�ντας �ριθµ�Oς 2, 3, 6, 8, 12, µ3 τ�Oς Dπ� �υς Gκφρ
-

TO ™YMBO§O.TO ™YMBO§O.

O ¶Y£A°OPA™.O ¶Y£A°OPA™.
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ΣP.5. Tetrapack.



Wεται / λειτ�υργεN b ΦQση, καH �a Dπ�N�ι ;ρησιµ�π�ι\θησαν �π> τ�Oς
nEλληνες kδ ως γι= Pπ�διαιρ/σεις µ�ν
δων µετρ\σεων.

Oa µεγ
λ�ι nEλληνες µQστες
(�OρφεOς, nOµηρ�ς, �Hσ �δ�ς, ΘαλIς, �Hρ
κλειτ�ς, ΠυθαγBρας κ.`.) µε-
τ/φεραν �π> τ= �ρ;εNα τ7ν «παλαι7ν» Akγα ων - Πελασγ7ν τ� γνVση τIς
TετρακτQ�ς στHς uλληνικ3ς φυλ/ς, π�O µετ= �π> 1αρQτατες καταστρ�φ3ς
Lεκιν�Cν τ>ν π�λιτισµB τ�υς �π> τ�ν �ρ;\. [T> συγκλ�νιστικ> στ>ν «T -
µαι�» 23: «(φθ�ρ=) π�λιν δ’ εCωθ'των Qτ:ν �σπερ ν'σηµα, �κει φερ'µε-
ν�ν αTτ�Pς �ε=µα �Tρ�νι�ν... �στε «π�λιν Q2 ?ρ@&ς» = ν= b καταστρ�φ�
π
λιν yς συν\θως (!) σ=ν παν�Qκλα καH Gπιπ πτ�υν Dρµητικ= π
νω σας
π�τ
µια λ
1ας GL �Jραν�C... �στε π
λι �π’ τ�ν �ρ;\... T  σ:ς θυµ Wει τV-
ρα;].

�H τετρ=ς λ�ιπ>ν Pπεισ/ρ;εται σ3 9λα τ= γνωστικ= Gπ πεδα τ7ν �Eλλ\-
νων, φιλ�σ�φ α, τ/;νη, Gπιστ\µη �λλ= κυρ ως στ> _θ�ς <F/θ�ς<we-
to o we-ke (ΓΓB) = συν\θει�/τρBπ�ς. �Eπηρε
Wει 1αθQτατα τ� ν��-
τρ�π α (τρBπ�ς) καH τ>ν τρBπ� WωIς (δ αιτα), δυ
δα kσBτιµη, �στε µ3
1
ση αJτ� ν= δηµι�υργ�Cν π�λιτεNες καH }θικ\. KαH σ\µερα 9σα �να-
καλQψαµε yς �λ\θειες στηρ W�νται στ�ν TετρακτQν.

�H �ντ θεση εFναι 1αθQτατη µ3 τ= θε�κρατικ= συστ\µατα }θικIς καH
κ�ινων ας, �φ�C E;�υν yς 1
ση τ�ν µ�ν�δα (cνας ΘεBς - δηµι�υργBς - κQ-
ρι�ς, cνας κBσµ�ς, cνας �ρ;ηγBς), τ�ν τρι
δα (kνδικ� trimurti = τρ µ�ρ-
φ�ς θεBτης, τρι
δα κ.`.) καH τ�ν uπτ
δα (u1ρ. uπτ
φωτ�ς λυ;ν α, uπτ=

H TETPAKTY™ KAI OI E§§HNE™.H TETPAKTY™ KAI OI E§§HNE™.
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tµαρτ\µατα, u1δ�µ
ς).
∆ηλ. µ�ν�H �ριθµ�H 1, 3, 7
Eναντι τ7ν Wυγ7ν.

ΣHMEIΩΣH: �O �ριθµ>ς 5

συµ1�λ Wεται µ3 τ> πεντ
γω-

ν�/πεντ
λφα , π�O κατα-

σκευ
Wεται7 µ3 τ>ν ;ρυσ> �ριθµ>

Φ = 1,6180 = 1+�5�:2. EFναι καH

αJτ>ς cνας παρ
γων δ�µIς/λει-

τ�υργ ας τIς φQσεως3 (Φωτ. 2).

�Aπ�τ/λεσµα τIς γνVσε-
ως τIς TετρακτQ�ς �π> τ�Oς nEλληνες _ταν b �π�κ
λυψη τ7ν NBµων
τIς ΦQσεως καH 1
σει αJτ7ν b δηµι�υργ α τ�C kδι
W�ντ�ς uλληνικ�C π�-
λιτισµ�C, π�O Gκφρ
Wεται µ3 τ�ν TετρακτQν - κλειδ : uHθ,ς - T?Pνη - =Eπι-
στ>µη - Φιλ,σ,φ:α σ3 �ντιστ�ι; α τ�C yλ�κληρωµ/ν�υ �νθρVπ�υ: ΣRµα
- ΨυP> - ΠνεDµα - =Eπ:γνωση.

�Eν συνε;ε hα θ= τεκµηριVσ�υµε τ�ν �παρLη παντ�C τIς TετρακτQ�ς,
τ= δ3 θ/µατα λBγmω τ�C ε�ρ�υς τ�υς θ= �ναπτQσσ�υµε συν�πτικ
.

�O `νθρωπ�ς, �ντιλαµ1ανBµεν�ς τ�ν �σQλλη-
πτη π�ικιλBτητα τIς φQσης, �ναρωτ\θηκε: EFναι ̀ πειρα τ= στ�ι;εNα της
καH συνδυ
W�νται ;ωρHς νBµ�υς; �O Πλ
των, γνωρ W�ντας τHς kδ/ες τ�C
ΠυθαγBρα καH λ�ιπ7ν, µ:ς παρ/δωσε τ= σQµ1�λα τIς TετρακτQ�ς τ7ν
στ�;ε ων (ριRωµ�των) τIς ΦQσεως «κατ/ τ�ν bρθ�ν λ'γ�ν5» (ΣP. 6):

1. Tετρ
εδρ�ν yς ΠCρ ̀ λλως Akθ�ρ < αjθω = �ναφλ/γω τ> σπερµατικ>
στ�ι;εN� («σπ/ρµα πυρBς», �OδQσ. ε 490). 2. �Oκτ
εδρ�ν, �π�τελ�Qµεν�
�π> 8 (=4X2) kσBπλευρα τρ γωνα, µ3 12 `κρες yς �A\ρ. 3. Ekκ�σ
εδρ�ν
µ3 20 (= 4X5) kσBπλευρα τρ γωνα καH 12 γων ες, yς nYδωρ. 4. KQ1�ς yς
ΓI, 8 γων ες, 12 �κµ/ς. (jIσως Gκ λ
θ�υς D Πλ
των �ν/στρεψε τ> 3 καH 4·
�Eπ σης περι/ργως �ναφ/ρει τ�ν πιθαν� �παρLη `λλης �Jσ ας, GL �� �a
�λ;ηµιστ3ς τ�C 15�υ αk. τ�ν �νBµασαν «πεµπτ�υσ�α»).

T= στ�ι;εNα - καταστ
σεις τIς nYλης λ�ιπ>ν κατ= τ�Oς nEλληνες εFναι
b TετρακτOς ΠCρ, �A\ρ, nYδωρ, ΓI. �H σηµεριν� K1αντικ� Φυσικ� δ/;ε-
ται τ�ν �παρLη τ�C Rε3γ�υς bλεκτρBνι� - πρωτBνι� (λεπτBνι� - tδρBνι�!)
µ3 6 o 8 Pπ�ατ�µικ= σωµατ δια τ> καθ/να. nOσ�ν �φ�ρh: στHς δυν
µεις
τ�C ΣQµπαντ�ς, εFναι 4 (1αρυτικ\ - bλεκτρ�µαγνητικ\ - kσ;υρ= πυρηνικ\
- �σθεν�ς πυρηνικ�) uνωµ/νες σ3 TετρακτQν! �Eκφρ
Wεται δ3 τ> ΣQµπαν
µ3 δQ� WεQγη = 4 Tτ�ι �λη / Gν/ργεια καH ;7ρ�ς/;ρBν�ς. Ekδικ= τ> δεQτε-
ρ� WεCγ�ς Pλ�π�ιεNται σ3 4 διαστ
σεις (γραµµ\, Gπ πεδ�, fγκ�ς, ;ρBν�ς).

ºY™H KAI TETPAKTY™.ºY™H KAI TETPAKTY™.
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Φωτ. 2. 7Aνθη µH 5 π?ταλα, 8 καK 16.



�O �Eλληνικ>ς ΛBγ�ς θ/τει τ= θεµ/λια τIς «εJδα µ�ν�ς»
(�Aριστ�τ/λης, «�Hθικ= Nικ�µ
;εια») κ�ινωνικIς WωIς (µ3 τ>ν ̀ νθρωπ�
κυρ ως «π�λ την» καH λιγVτερ� ̀ τ�µ�) µ3 1
ση τ�Oς 4 συµπαντικ�Oς NB-
µ�υς: 1. τ�ν �Aν
γκη = φιλBτης / νεNκ�ς, δρ
ση / �ντ δραση, �νταπBδ�-
ση. 2. τ> �A/να�ν = παντ�τειν> («κ'σµ�ν τ'νδε... Xν ?ε� κα� !στιν κα�
!σται»: �Hρ
κλ.). 3. τ�ν �IδιαιτερBτητα, τ π�τα �π�λQτως 9µ�ι� («b uνB-
της στ�ν π�ικιλ α»!)8. 4. τ�ν TετρακτOν yς ∆�µ�/λειτ�υργ α µ3 συν/πεια
τ�ν �AπλBτητα.

Kαταν�Vντας 1αθι= τ�Oς νBµ�υς αJτ�Oς D nEλληνας δηµι�υργεN τ�ν
«πBλιν» µ3 τ�ν �ντ στ�ι;η TετρακτOν τ�C �νθρVπ�υ: NBµ�ς (_θ�ς),
Φιλ�σ�φ α, �Eλευθερ α (T/;νη), �Eπιστ\µη, µ3 τ>ν �νεπ
ναληπτ� π�-
λιτισµB τ�υ. Πρ>ς Gπ τευLη τ7ν 4 �γαθ7ν (Pγε α - bδ�ν\ - πλ�Cτ�ς -
τιµ/ς: �Aριστ�τ/λης, «Π�λιτικ=») πρ�ϋπ�θ/τει τ�ν τ\ρηση τ7ν 4
�ρετ7ν (φρBνηση - σωφρ�σQνη - δικαι�σQνη - �νδρε α: Πλ
των, «ΣQ-
µπBσι�ν»). �Aπ�δε;Bµεν�ς D nEλληνας τ� «διφυI» φQση τ�υ (�ρετ\ -
κακ α) καH τ> «π
ντα �εN» τ�C �Hρ
κλειτ�υ �ντιλαµ1
νεται τ�ν κυ-
κλικ� ��� τIς WωIς µ3 τ�ν TετρακτQν: M/τρ�ν - nY1ρις - N/µεσις -
K
θαρσις.

∆ηµι�Qργησε λ�ιπ>ν yς «Wm7�ν π�λιτικ>ν» (�Aριστ.)
«π�λιτε αν» (= π�λιτεQµατα)9 µ3 Eκφραση τ�ν «πBλιν», δηλ. σQν�λ� π�-
λιτ7ν, θεσµ7ν, `στε�ς καH Pπα θρ�υ ;Vρας. �Eφ\ρµ�σε δ3 τ= 4 εiδη π�-
λιτει7ν Tτ�ι Bασιλε α, �Oλιγαρ; α, �Aριστ�κρατ α, ∆ηµ�κρατ α µ3 δQ�
παρεκτρ�π/ς, τ�ν �O;λ�κρατ α καH τ�ν Tυρανν δα (Π�λQ1ι�ς, Πλ�Qταρ-
;�ς, �Aριστ�τ/λης) ̀ λλ�τε yς µBνιµ� καθεστXς (Σπ
ρτη), ̀ λλ�τε Gναλλ=L
(�Aθ\να κ.`.). Ekδικ= b �Aθ\να µετIλθε 9λα τ= π�λιτεQµατα.

[Παρ?κLαση: T�ν Gπ�;� τ�C Περικλ/�υς «κυ1ερν:ται» �π’ αJτ>ν GπH 14
συνε;I Eτη (!) Gν µ/σmω δηµ�κρατ ας, συσσωρεQ�νται δ3 πλ�Qτη καH δQ-
ναµις στ�ν �Aθ\να �π> τ�Oς «συµµ
;�υς» µ3 τ= γνωστ= �π�τελ/σµατα
(Πελ�π�ννησιακ>ς ΠBλεµ�ς). �H κατ
πτωση τIς δηµ�κρατ ας Dλ�κλη-
ρVνεται µ3 τ> συνδυασµ> �;λ�κρατ ας - PπερδQναµης, π�O τ�ν DδηγεN
στ�ν �ττα / καταστρ�φ\. �H �λαW�νε α - αJθ
δεια, �ντι1α ν�υσα πρ>ς τ>ν
συµπαντικ> νBµ� τIς �Aν
γκης (σ/1ας), πρ�καλεN nY1ριν καH Gπιφ/ρει τα-
ρα;\, κλ�νισµB. K�ρυφαN� γεγ�ν>ς b περ πτωση τ7ν Mηλ ων, π�O θ=
�ναγκ
σgη τ>ν Θ�υκυδ δη ν= �ν�µ
σgη τ�ν �Aθ\να, τ�ν �γαπηµ/νη τ�υ,
«τυρανν�δα π'λιν». T> uλληνικ> _θ�ς 9µως Gπαν/φερε σQντ�µα τ�ν
«�ρθ�ν π�λιτε αν». KαH Eτσι συν/;ισε GπH 800 Eτη ν= δηµι�υργgI π�λιτι-
σµB. �H σηµεριν� Gπ�;� τ�C �EL�υσιασµ�C θυµ Wει Pωµαϊκ>ν imperium

KOINøNIA KAI T.KOINøNIA KAI T.

H£O™ KAI T.H£O™ KAI T.
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καH τ�ν �Aθ\να τIς M\λ�υ.Π�ιBν δρBµ� θ= π
ρ�υµε;]

Σ3 �ντ θεση πρ>ς τHς «θεBπεµπτες» θρησκεNες, π�O
E;�υν «aδρυτ3ς» καH aερ= / θεBπνευστα 1ι1λ α, �a nEλληνες στ\ριLαν τ�
δικ\ τ�υς στ>ν M=θ�ν (= πρ�ϋπ
ρ;�υσες γνVσεις) καH στ�Oς Θεσµ�Yς τIς
πBλεως. TBσ� ταυτ Wεται b θρησκε α µ3 τHς παραδBσεις - u�ρτ3ς τIς κ�ι-
νων ας, �στε τ> �δ κηµα της «�σε1ε ας» εFναι Eγκληµα π�λιτικ> (9ρα πε-
ρ πτωση Σωκρ
τη).

∆ηµι�Qργησαν τ> «Π
νθεBν» τ�υς σ=ν µαθηµατικ� Eκφραση, �φ�C θε-
ωρ�Cν 9τι �π> τ> ;
�ς <;=F�<@α�νω = Gκτεταµ/ν� / �ν�ικτ> «�εH �ν»
(π�O εFναι τ> ΣQµπαν yς ;α�τικ� κλασµατ�µ�ρφ� = fractal)2 «Lετυλ γε-
ται» D κBσµ�ς µας [δ3ν E;ει δηµι�υργ>] µ3 τ�ν πρVτη τετρακτQν: jEρε-
1�ς/NQL - Akθ�ρ / �Hµ/ρα6 yς καH b δυ=ς ΓαNα - jEρ�ς. T> δεTτερ, δια-
δ�;ικ> γ/ν�ς �π> τ� ΓαNα εFναι b TετρακτOς OJραν>ς - ΠBντ�ς - jOρη -
TυφVν. T> τρ:τ, �π> ΓαNα - OJραν> εFναι �a 12 = 4X3 Tιτ:νες (6 `ρρε-
νες - 6 θIλεις µ3 KρBν� - P/α κ.λπ.). T> τ?ταρτ, �π> KρBν� - P/α δηµι-
�υργεNται τ> δωδεκ
θε�ν (4X3) σ3 δQ� φ
σεις: 1η ZεQς, Π�σειδ7ν, jmAδης
καH nHρα, �Eστ α, ∆\µητρα. 2η φ
ση: �Aθην:, �Aφρ�δ τη, jAρτεµις καH
nHφαιστ�ς, jAρης, �AπBλλων (�ντικαθ σταται µετ= D jmAδης → Πλ�Qτων
�π> τ>ν �EρµI - Πλ�Cτ�ν καH «πηγα νει» στ>ν jmAδη - λQπη). Σ=ν �ντ 1αρ�
Pπ
ρ;ει D ∆ιBνυσ�ς b ;αρ= (π
θ�ς γι= Wω\).

M/σα στ> MCθ� κρQ1�νται τ= 4 µεγ
λα µυστικ
, GL �ν cνα εFναι b
�παρLη 4 κατακλυσµ7ν.6 Θ= γ νgη D π/µπτ�ς o Eκλεισε b TετρακτQς;
�H Eκφραση τ�C θρησκευτικ�C αkσθ\µατ�ς γινBταν µ3 u�ρτ3ς - π�-
µπ3ς π�O _ταν τετρα\µερ�ι συν\θως. EkδικVτερα �a u�ρτ3ς τ�C ∆ι�-
νQσ�υ _ταν 4. T/σσερις καH �a Πανελλ\νιες u�ρτ/ς (�OλQµπια, ΠQθια,
jIσθµια, N/µεα).

�H πρωτ�-uλληνικ� GκφραWBταν γραπτ7ς µ3 π/ντε �ς
τVρα γνωστ3ς γραφ/ς. �Aπ> τ�ν τελευτα α, τ�ν Γραµµικ� Γραφ\ B, �να-
γνωρ σαµε 1ασικ3ς γνωστ3ς λ/Lεις κυρ ως δισQλλα1ες 9πως ke-we =
γαNα(ι), si-to = σNτ�ς, ma-te = µ\τηρ κ.`.

�AναλυBµενες σ3 γρ
µµατα τIς �λφα1ητικIς γραφIς, αJτIς τIς
GκπληκτικIς uλληνικIς GφεQρεσης10, δ δ�υν µ α TετρακτOν δQ� Wευγ7ν
- συλλα17ν: Tετραγρ
µµατ�ν: κ
θε συλλα1� };�Cσε (καH };εN) uνιαNα
π.;. [KA] καH f;ι Lε;ωριστ= [K] [A].

T> �ρ;ικ> «Παλαµ\δει�ν» �λφ
1ητ� περιεN;ε τ/σσερις TετρακτQες =
4X4 = 16 γρ
µµατα πρ�ερ;Bµενα �π> tπλ�Qστευση συµ1Bλων τIς ΓΓB.
∆ηλ. 5 φων\εντα καH 11 σQµφωνα: A, E, I, O, Y καH B, Γ, ∆, K, M, N, Π,

°§ø™™A KAI T.°§ø™™A KAI T.

£PH™KEIA KAI T.£PH™KEIA KAI T.
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P, Σ, T, X (τ> Λ=P). Mετ= πρ�στ/θηκαν ̀ λλα 4 (Z, Θ, Λ, Φ) καH τ/λ�ς ̀ λλα
4 (H, Ω, �, Ψ), σQν�λ� 24 = 6 TετρακτQες = 4X4+4+4. M3 τBσα λ γα γρ
µ-
µατα γρ
φεται b «γλ7σσα τ7ν θε7ν» (�O1 δι�ς), Gνm7 �a «1αρ1αρBφω-
ν�ι» uλληνικ3ς δι
λεκτ�ι τIς EJρVπης �παιτ�Cν π�λO περισσBτερα (aσπα-
νικ� 29, π�λωνικ� 45, ρωσσικ� 36).

�H T/;νη σ=ν κ�ινωνικ� o �τ�µικ� Eκφραση εFναι Sν<-
γκη ψυP5ς· καH �a νBµ�ι τIς T/;νης δηµι�υργ�Cν8 τ�ν TετρακτOν = Pυθ-
µBς, �Aρµ�ν α, M/τρ�ν (ΛBγ�ς), M�ρφ\. KαH kσ;Q�υν καH γι= τHς �κτX
(δQ� TετρακτQες) τ7ν Tε;ν7ν, π�O δ3ν εFναι 1/1αια cLι. THς 4 ;Vρ�υ:
�ρ;ιτεκτ�νικ\, Wωγραφικ\, γλυπτικ\, διακ�σµητικ� καH τHς 4 ;ρBν�υ:
µ�υσικ\, ;�ρBς, π� ηση, δρ:µα (= θ/ατρ�).

AJτ3ς τHς �νQψωσαν �a nEλληνες σ3 �νυπ/ρ1λητα �ψη µ3 1
ση τ>
xραP�ν, µ� �π�φεQγ�ντας καH τHς
`λλες αkσθητικ3ς κατηγ�ρ ες (4 συν�-
λικ
, δηλ. τ> µεγαλει7δες, τ> ;αριτω-
µ/ν� καH τ> τραγικBν – `-σ;ηµ�ν).

�H δ�µ, τ7ν Eργων τ/;νης δ3ν Eγκει-
ται στ> κ�ινBτ�π� «�ρ;\, µ/ση, τ/λ�ς»
�λλ= στ�ν TετρακτOν «�Aρ;� - ∆ρ
ση
- �Aντ δραση - T/λ�ς». Π.;. στ�ν �ρ;ι-
τεκτ�νικ\: 1
ση, στ\ριLη, σQνδεση,
κ
λυψη (ΣP. 7). Στ� µ�υσικ� �a nEλλη-
νες Lεκ νησαν µ3 τ�ν τετρ
τ�νη κλ -
µακα, �φ�C καH b �ρ;αιBτατη (1100
π.X.) φBρµιγL (ΣP. 8) _ταν τετρ
;�ρδη µ3 ρυθµ�Oς τετρ
;ρ�ν�υς. T/λ�ς
τ> θ/ατρ� GL/φραWε τ�ν Eλλειψη M/τρ�υ µ3 τ�ν TετρακτOν τ7ν παθ7ν:
nY1ρις - jAτη (=ταρα;�) - N/µεσις - K
θαρσις.

�AναλQσαµε σQντ�µα τ= 3 �π> τ= 4 στ�ι;εNα τ�C �Eλλη-
νικ�C Π�λιτισµ�C, _θ�ς, τ/;νη, φιλ�σ�φ α καH �φ\σαµε
στ> τ/λ�ς τ�ν �Eπιστ\µη λBγmω τ�C kδια τερ�υ Gνδιαφ/-
ρ�ντ�ς τIς Gπ�;Iς µας γι’ αJτ\ν, π�O τ� συγ;/ει συν\θως
µ3 τ�ν τε;ν�λ�γ α («τC πρ1ς  Pρ5σιν», �Aριστ�τ/λης).

EFναι παρ
Lεν�,
�λλ= �a nEλληνες ;ρησιµ�π�ι�Cσαν πλ�ν τ�C δεκαδικ�C
συστ\µατ�ς καH τ> δωδεκαδικB. T�Cτ� 9µως πρ�/ρ;εται
�π> τετρ
εδρ�ν, π�O E;ει τ/σσερα τρ γωνα, δηλ. 4X3=12.
Φυσικ= δ3ν PπIρLε π�τ3 τ> λεγBµεν� uLηνταδικ> σQ-
στηµα τ7ν �Aσσυρ ων (;), �φ�C θ= �παιτ�Cντ� 60 δια-

MA£HMATIKA KAI METPH™EI™.MA£HMATIKA KAI METPH™EI™.

TEXNH KAI T.TEXNH KAI T.
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ΣP. 7. NEλληνικ1ς ναBς.

ΣP. 8.
Tετρ<P,ρδες
φBρµιγγες.
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φ�ρετικ= σQµ1�λα· tπλ7ς ;ρησιµ�π�ι-
�Cσαν τ> �ρ;αιBτατ� uλληνικ> δωδεκα-
δικ> π/ντε φ�ρ/ς.

Oa nEλληνες τ>ν
διαιρ�Cσαν πανεQκ�λα σ3 4 µ/ρη, «τε-
ταρτηµBρια», �λλ= ;ωρ W�ντας αJτ= στ=
3 («τρ�@α σ@�Rειν») κατασκεQαWαν «δωδε-
κατηµBρια» = 30° µ/;ρι καH 1° «µ�Nρα» =
1:360 τ�C κQκλ�υ (1 µ�Nρα = 60 «λεπτ
»)
(ΣP. 9). XVριWαν τ> Eτ�ς σ3 12
µIνες  X 30 = 360 bµ/ρες + 5 o 6. ΛBγmω
τIς �ν
γκης τ�υς ν= τ> συνδυ
σ�υν µ3 τ>ν κQκλ� τIς σελ\νης ;ρησιµ�-
π�ι�Cσαν τ�ν Gκπληκτικ� �νακ
λυψη τ�C KλεBστρατ�υ, τ�ν «�κταετη-
ρ δα» (8 Eτη = 2X4) (�ργBτερα τ> �κρι1/στερ� σQστηµα τ�C M/των�ς καH
µετ= τ�C Kαλ ππ�υ µ3 λ
θ�ς �ν= 100 Eτη � 1 λεπτB!!)11. �H 1α-
σικ\ τ�υς µ�ν
δα _ταν D π�Cς = 16 δ
κτυλ�ι = 4X4 καH τ> στ
δι�ν � 185
µ. = 600 πBδες κ.λπ. 1 �µφ�ρεOς (� 40 λ τρα) = 12 ;Bες, 1 ;�Cς =
12 κ�τQλες κ.λπ. �H δρα;µ� (� 10.000 σηµεριν3ς)
διαιρεNτ� σ3 12 bµι�1Bλια κ.`. Oa 4 1ασικ�H τ7ν ναυτικ7ν
�Eλλ\νων _ταν �a B�ρ/ας, �AπηλιVτης, NBτ�ς, Z/φυρ�ς µ3 Eκφρασ\ τ�υς
(ΣP. 10) τ>ν «uλληνικ> σταυρ>» 9µ�ι� µ3 τIς παπαρ�Qνας (Φωτ. 2)· συ-
µπληρVν�νται µ3 4 Gνδιαµ/σ�υς.

6. 7Aνεµ,ι:
- σταθµ<:5. N,µ:σµατα - 

4. B<ρη:

3. M>κη:

2. XρBν,ς: 

Mετρ\σεις: 1. KTκλ,ς: 

∆ΑΥΛ*Σ/239, N�/µ1ρι�ς 200115362

ΣP. 9. yΩρες καK µ,+ρες.

Φωτ. 2 Παπαρ,Tνα - TετρακτTς. Φωτ. 3. Xαλα\:ας - Tετρ<εδρ,.



15363∆ΑΥΛ*Σ/239, N�/µ1ρι�ς 2001

Σ
P.

 1
2.

 O
Z 1

6 
zµ

<
δε

ς 
τR

ν 
στ

,ι
Pε

:ω
ν 

κα
K τ

C
 8

 κ
ρυ

στ
α

λλ
ικ

C
 σ

υσ
τ>

µα
τα

.



ΓνVριWαν τ� δ�µ� τ7ν �τBµων �a nEλληνες; ΠρHν π
-
ντως �π> τ�Oς «�τ�µικ�Oς» ΛεQκιππ� καH ∆ηµBκριτ� �a ΘαλIς, �Hρ
-
κλειτ�ς καH �a ΠυθαγBρει�ι κ.`. GπρBτειναν τ�ν TερακτOν τ7ν Στ�ι;ε ων.
�H ΦQση fντως δ�µεN ^λα τ= `τ�µα µ3 τ�ν δυ
δα }λεκτρBνι� / πρωτBνι�
καH τ= διατ
σσει δ3 τ= }λεκτρBνια σ3 4X2 = 8 φλ�ι�Oς �π> 2, 8, 8, 18... (ΣP.
11). KαH b φυσικ�;ηµε α µ3 τ>ν περι�δικ> π νακα (ΣP. 12) ;Vρισε τ= 96
= (4X4X6) στ�ι;εNα σ3 4X4 = 16 Dµ
δες µ3 cως � 4 σθ/νη. nOσ� γι= τ= Pπ�-
ατ�µικ= σωµατ δια εPρ/θησαν 12 (6 κ�υ
ρκς γι= τ= tδρBνια + 6 λεπτB-
νια).

�Aπεδε ;θη 9τι δQ� TετρακτQες, δηλ. 8 στ�ι;εNα, �π�τελ�Cν
τ> 99% τ�C φλ�ι�C τIς γIς. T/σσερα (4) �µ/ταλλα O, S, Al, Fe καH 4 µ/-
ταλλα Ca, K, Na, Mg. �H κρυσταλλικ� µ�ρφ� 9λων τ7ν στ�ι;ε ων εFναι 8
(=4X2) εkδ7ν, καH θυµ W�υν τ= 4 π�λQεδρα τ�C Πλ
τωνα (ΣP. 12 + 6).

�Aν �ντιµετωπ Wετε 9λ’ αJτ= µ3 σκεπτικισµ> θεωρVντας τHς
uκατ�ντ
δες Gνδε Lεις yς συµπτVσεις, στ� 1ι�λ�γ α θ= 1ε1αιωθIτε �πB-
λυτα. Στ� διπλI cλικα τ�C DNA (Σ;. 3) καH καθ/τως πρ>ς τ>ν `L�ν
 της
Pπ
ρ;�υν τ= 2 WεQγη τ7ν 4 1
σεων T-A καH C-G. (Oa 4 1
σεις Pπ
ρ;�υν
Gν σειρh: καH στ> RNA.) �H παρασκευ� τ7ν δ�µικ7ν Pλικ7ν τIς WωIς
(πρωτε�νες) γ νεται σ3 4 φ
σεις: B
σεις (γεννετικ>ς κ7διL), �Aµιν�L/α
(µBν,ν 20 = 8+8+4 σ3 3 διαφ�ρετικ3ς Dµ
δες), �Oλιγ�πεπτ δια, Πρωτε�νες.

T> Gκπληκτικ> εFναι 9τι b φQση κ
νει 9λ�υς αJτ�Oς τ�Oς συνδυα-
σµ�Oς γι= τ�ν �να-δηµι�υργ α καH λειτ�υργ α της µBν� µ3 4 στ�ι;εNα
(ριWVµατα), �Yδρ�γBν�, jAνθρακα, jAWωτ� καH �OLυγBν� (H, C, N, O)
σQν 1% P καH S.

Oa nEλληνες �κ�λ�υθVντας τ� Συµπαντικ� Tε-
τρακτQν, τ�ν uνια α PπBσταση τ�C �νθρVπ�υ, τ�ν GL/φραWαν, 9πως εiπα-
µε, µ3 τ�ν TετρακτQν: σ7µα, ψυ;� (=ψυ;ισµ>ς), πνεCµα, Gπ γνωση. KαH

™øMA KAI IATPIKH.™øMA KAI IATPIKH.

BIO§O°IA.BIO§O°IA.

°Eø§O°IA.°Eø§O°IA.

ºY™IKOXHMEIA.ºY™IKOXHMEIA.

∆ΑΥΛ*Σ/239, N�/µ1ρι�ς 200115364

ΣP. 10 NEλληνικ1ς
σταυρ1ς. ΣP. 11. T1 bτ,µ,.



π�λO πρ> τ�C �Iππ�κρ
τη �a «Cητρ��» καH �a «Qργ�ται» (=;ειρ�υργ�H)
�ντιµετVπιWαν τ>ν `νθρωπ� yς uνια α �ντBτητα. Θεωρ�Cσαν 4 τ�Oς ;υ-
µ�Qς: A�µα, X�λ� Lανθ\, X�λ� µ/λαινα καH Φλ/γµα. nOλα τ= fργανα
εFναι διπλL, Eλεγαν, πλ�ν τ7ν 4 Wωτικ7ν: �Eγκ/φαλ�ς, Kαρδι
, �Hπαρ,
Π
γκρεας. �Eπ σης �a «κρ�σεις» _σαν 4.

�H uλληνικ� kατρικ\, στηριWBµενη στ�ν �νθρVπινη TετρακτQν, θεω-
ρ�Cσε τ�ν �Yγε α yς «πρ7τ�ν �γαθ>ν» 1ασισµ/νη στ> «µ/τρ�ν». �H �πV-
λει
 της Gν/πλεκε τ>ν `νθρωπ� στ>ν κQκλ�: �Yγε α - δυσκρασ α - νBσ�ς -
θεραπε α. EkδικVτερα στ= �AσκληπιεNα12 b iασις τIς ψυ;�-σωµατικIς νB-
σ�υ γινBταν µ3 τ�ν TετρακτQν: Kαθαρµ�  – �νακ�Qφιση σVµατ�ς – ψυ-
;αγωγ α – αJτ�γνωσ α.

Oa nEλληνες 1ασισµ/ν�ι στ�ν TετρακτOν �ργ
νωσαν τ�ν
κ�ινων α, π�O δηµι�Qργησε τ>ν �σQγκριτ� π�λιτισµB τ�υς. jIσως �γγ -
Lαµε τ> αiνιγµα τIς τα;Qτατης GL/λιL\ς τ�υ µ3 συγ;ρBνως GLα ρετη π�ι-
Bτητα WωIς («εTδαιµ�ν�η»: �Aριστ�τ/λης). M3 κλειδH τ� Συµπαντικ� Tε-
τρακτOν εkσ/δυσαν στ= µυστικ= τ�C κBσµ�υ, �λλ= κυρ ως ταQτισαν τ>ν
1 � τ�υς (π�λ τη/�τBµ�υ) µ3 αJτ�ν, δηµι�υργVντας TετρακτQες σ3 9λες
τHς Gκφ
νσεις τ�υ Tτ�ι στ> _θ�ς, τ/;νη, Gπιστ\µη, φιλ�σ�φ α.

Σ\µερα b Gπιστ\µη, Eρηµη καH �ρφαν� �π> τ= ̀ λλα τρ α «ριWVµατα»,
µ3 �πBλυτη πρ�τεραιBτητα στ�ν Tε;ν�λ�γ α παραπα ει «;ωρHς αkδV»,
γ νεται Gπικ νδυνη γι= τ>ν πλαν\τη. M\πως πρ/πει ν= τ= Lανασκε-
φθ�Cµε 9λα �π’ τ�ν �ρ;\; «{Aς µε�ν�υµε cλ�ι µας Qπ� τ-λ�υς ?κ�νη-
τ�ι γι/ oνα Q2α�σι� λεπτ'» (Π
1λ� Nερ�Cδα).
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�Aναφ/ρω Gδ7 εkδικ= Gκτ>ς π�λλ7ν `λλων τ> πρBσφατ� καH Gνδιαφ/-

ρ�ν `ρθρ� τ�C GρευνητI κ. Στ. Mυτιληνα �υ (Στ. M.) µ3 τ τλ�: «*O Πλ�3-

ταρ@�ς Q2ιστ�ρεP παν�ρ@αι� Qπ�ικισµ� *Eλλ6νων στ,ν �Aµερικ6...» («∆αυ-

λBς», τ. 231). �AνεL
ρτητα �π> τ> `ρθρ� αJτ> πρ�σφεQγω σ3 παραπλ\-

σι� `ρθρ� στ> περι�δικ> «Ancient American» τ�C �ρθρ�γρ
φ�υ Alban
Wall (A.W.) µ3 τ τλ� «An Ancient Greek Historian’s Sailing Directions to
America» («*Iστι�πλ�ϊκGς *Oδηγ�ες �Aρ@α��υ iEλληνα *Iστ�ρικ�= πρ�ς

�Aµερικ6»), vol. 6, τ. 37, p. 20.

T= δQ� αJτ= Gνδιαφ/ρ�ντα καH �π�καλυπτικ= `ρθρα 1ασ W�νται στ=

διασωθ/ντα Eργα τ�C aστ�ρικ�C Πλ�υτ
ρ;�υ «�Hθικ=» καH «ΠερH τ�C

Gµφαιν�µ/ν�υ πρ�σVπ�υ τm7 κQκλmω τIς σελ\νης». �O µ3ν Στ. M. �ναφ/-

ρει yς πηγ� τ> Gδ
φι� 941 �π> τ> δεQτερ� πρ�αναφερθ3ν Eργ� τ�C Πλ�υ-

τ
ρ;�υ, D δ3 A. W. τ> Gδ
φι� 941 e. AJτ= µπ�ρεN D �ναγνVστης ν= τ= δια-

1
σgη µετ= σ;�λ ων καH παρατηρ\σεων στ> δ�θ3ν τεC;�ς τ�C «∆αυλ�C»

γι= τ>ν Στ. M., γι= δ3 τ>ν A. W. στ= Gδ7 Gπιλεκτικ= µεταφρασµ/να Gδ
-

φια.

Γι= πληρ/στερη Gνηµ/ρωση τ7ν �ναγνωστ7ν παρ�υσι
Wω GπH τ�C X<ρ-
τ,υ 1 (1λ. Eναντι σελ δα) 9λην τ� θαλ
σσια διαδρ�µ� τ7ν �ρ;α ων �Eλλ\-

�H Tρευνα τ�! «Ancient American»

H APXAIOE§§HNIKH NAY™I¶§O´A
Eº£ANE MEXPI TO ME•IKO

N�ες Tρευνες τ�! «Ancient American»

Σηµαντικ3ς καH Gνδιαφ/ρ�υσες εFναι �a Eρευνες τ�C «∆αυ-
λ�C» καH b πλ�Qσια �ρθρ�γραφ α τ7ν συνεργατ7ν τ�υ γι=
τ�ν aστ�ρικ� τεκµηρ ωση τIς GL
πλωσης τ7ν �ρ;α ων �Eλλ\-
νων στHς }πε ρ�υς τIς Pφηλ �υ. Oa µελ/τες αJτ/ς, πρωτ�π�-
ριακ3ς στ�ν uλληνικ� aστ�ρι�γραφ α, πρ�σθ/τ�υν 9λα καH
πι> πλ�Qσια καH �π�καλυπτικ= στ�ι;εNα γι= τ�ν GπιδεLιBτη-
τα καH aκανBτητα τ7ν π�ντ�πBρων αJτ7ν GLερευνητ7ν,
�ρετ3ς π�O κληρ�νBµησαν καH �a uπBµενες δι= µ/σ�υ τ7ν αkV-
νων γενε3ς τ7ν �Eλλ\νων cως τ�ν Gπ�;\ µας.



νων π�ντ�π�ρων 	π
 τ�ν �Eλλ�δα �ως τ� Bρετανν�α. �O A. W. συν�θεσε

τ
 ��ρτη τ�ς θαλ�σσιας !δ�" 	π
 τ� Bρετανν�α �ως τ
ν K�λπ� τ�" �Aγ.

Λαυρεντ��υ. 'Eπ�κτεινα τ
ν ��ρτη α)τ
ν *�σει τ�" +ρθρ�υ τ�" Στ. M. στ


«∆αυλ
» µ2 τ�ν περαιτ�ρω θαλ�σσια διαδρ�µ� τ3ν 	ρ�α�ων �Eλλ4νων,

δηλαδ� 	π
 τ
ν K�λπ� τ�" �Aγ. Λαυρεντ��υ �ως τ
ν K�λπ� τ�" Mε6ικ�".

�H µεγ�λη α)τ� θαλ�σσια διαδρ�µ4 8πελ�γ�σθη *�σει τ�ς κλ�µακας τ3ν

9π: µ�ρ�υς �αρτ3ν κα: 	ν�ρ�εται σ2 περ�π�υ 3.750 ναυτικ? µ�λλια (�να

ναυτικ
 	γγλικ
 µ�λλι Aσ�"ται µ2 1610 µ.). Xρ4σιµη πληρ�φ�ρ�α γι? τ
ν

8π�λ�γισµ
 τ�" �ρ�ν�υ τ�" µεγ�λ�υ α)τ�" δι�πλ�υ 	ναφ�ρει ! A. W:
«Σ�µφωνα µ
 τ�ν Eλληνα �στ�ρικ� �Hρ�δ�τ� �ρ�α�α �στι�πλ�α πλ��α

µπ�ρ��σαν ν  καλ�ψ�υν περισσ�τερ� �π� 150 ναυτικ  µ'λλια (περ) τ 

240 �µ.) σ
 24 .ρες». A)τ� G πληρ�φ�ρ�α µHς δ�νει τ� δυνατ�τητα ν?

8π�λ�γ�σωµε τ
 �ρ�νικ
 δι�στηµα π�I 9�ρει�σθησαν τ? πλ�Jα α)τ�, γι?

ν? καλKψ�υν τ� θαλ�σσια 	π�σταση 	π
 τ
ν K�λπ� τ�" �Aγ. Λαυρεντ�-

�υ �ως τ
ν K�λπ� τ�" Mε6ικ�". NEτσι �O 	ρ�αJ�ι PEλληνες π�ντ�π�ρ�ι

δι4νυσαν !λ�κληρη τ�ν 	νατ�λικ� 	κτ� τ�ς B. 'Aµερικ�ς κα: παρακ�-

µπτ�ντας τ� �ερσ�νησ� τ�ς ΦλRριδας Sφθασαν τελικ? στ
ν K�λπ� τ�"

Mε6ικ�". �H διανυθεJσα θαλ�σσια !δ
ς τ3ν 3.750 µιλλ�ων µ2 τ�ν Tς +νω

τα�Kτητα τ3ν 	ρ�α�ων Oστι�πλ�ων δι4ρκεσε 25 Gµ�ρες διαρκ�"ς θεωρη-

τικ? πλ�".

M2 παραπλ4σι�υς 8π�λ�γισµ�Iς 8πελ�γ�σθη G µακρ? θαλ�σσια δια-

δρ�µ� τ3ν 	ρ�α�ων �Eλλ4νων π�ντ�π�ρων 	π
 τ�ν �Eλλ�δα �ως τ
ν K�λ-

π� τ�" Mε6ικ�", κα: Sτσι συµπληρRν�νται τ? 9νδιαφ�ρ�ντα +ρθρα τ3ν

δK� 9ρευνητ3ν. �H Vλη διαδρ�µ� S�ει µ�κ�ς 10.600 ν. µ�λλια. Θεωρητικ?

θ? µπ�ρ�"σε ν? διαρκ�σXη περ�π�υ 71 Gµ�ρες (2,33 µ�νες). Στ�ν πραγ-

µατικ�τητα συνυπ�λ�γ�Y�ντας 	ντ�6�ες καιρικ2ς συνθ�κες, 	νεφ�δια-

σµ
 τ�" πλ���υ σ2 τρ�φιµα, νερ�, 8λικ�, 	στ�θµητ�υς παρ�γ�ντες κ.λπ.,

! Zθλ�ς α)τ
ς [σως διαρκ�"σε περισσ�τερ� 	π
 4 µ�νες.

'A6ι�θαKµαστη ε]ναι G ναυσιπλ�ϊκ� δειν�τητα τ3ν 	ρ�α�ων �Eλλ4-

νων, G Oκαν�τητα Oστι�πλ�_ας σ2 τερ�στιες 	π�στ�σεις, �O !π�Jες 	παι-

τ�"ν π�λλ2ς γνRσεις τ�ς ναυτικ�ς 9πιστ4µης, τ�ς 	στρ�ν�µ�ας, τ3ν

θαλ�σσιων `ευµ�των, τ�ς πρ�γνωσης τ�" καιρ�" κα: πρ3τα 	π’ Vλα

*αθει? γνRση τ�ς ναυπηγικ�ς, τ�ς µετεωρ�λ�γ�ας κα: τ3ν αA�λικ3ν

φαιν�µ�νων. POλα α)τ? τ? πρ�τερ4µατα κα: �O ναυσιπλ�ϊκ2ς Oκαν�-

τητες τ3ν 	ρ�α�ων διαφα�ν�νται κα: µ�σα 	π’ α)τ
 τ
 	π�σπασµα:

O� πρ�ηγµ
νες ναυπηγικ� κα� ναυσιπλ��α

∆ΑΥΛeΣ/239, N��µ*ρι�ς 200115368
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«Σ
 �γγε�� τ�� 6�υ α34να τ�� καλλιτ5�νη 6E7εκ'α �πεικ�ν'8εται �θη-
ναϊκ� π�λεµικ� πλ���, τ� =π��� κατεσκευ>σθη γι  τα7'δια στ?ν Mε-
σ�γει�. O� Eλληνες κατεσκε�ασαν κα) µεγαλ�τερα πλ��α, Bπως τ�
“6Aλε7ανδρ)ς” µ
 µFκ�ς 120 περ'π�υ µ. GHταν Hνα Iκεαν�πλ�ι�, µ

τ� =π��� = Eλληνας γεωγρ>φ�ς Πυθ5ας εK�ε, Bπως Lπ�στηρ'8�υν,
τα7ιδ5ψει στ? µακριν? Σκωτ'α κα) N�ρNηγ'α, �κ�µα Oσως κα) στ?ν
6Iσλανδ'α κατ  τ  τ5λη τ�� 5�� π.X. α34να. �H ναυπηγικ? τε�ν�λ�γ'α
τ4ν �ρ�α'ων �EλλRνων �ναµφισNRτητα N�Rθησε ν  Sπισκεφθ��ν �κ�-
µα κα) τ?ν �µερικανικ? Tπειρ�» («Ancient American», Sνθ. 	.).

[M2 τ�ν ε)καιρ�α τ3ν 9δ3 	ναφερ�µ�νων 9νδιαφερ�ντων +ρθρων θ?
kθελα ν? συµπληρRσω µ�α γεωγραφικ� λεπτ�µ�ρεια σ�ετικ? µ2 τ
 +ρθρ�
τ�" Στ. M. («∆αυλ�ς», σελ. 14788), ! !π�J�ς γρ�φει: «UEκπληκτ�ι µαθα'-
ν�µε Bτι σ
 Hνα µεγ>λ� κ�λπ� τFς Vπε'ρ�υ αWτFς, = =π���ς πρ�φαν4ς
εKναι = K�λπ�ς τ�� Mε7ικ��, Sφ’ Bσ�ν εKναι στ?ν Oδια εWθε�α µ
 τ?ν Kα-
σπ'α Θ>λασσα...». Πρ�φαν3ς ! 	ρθρ�γρ�φ�ς 9νν�εJ τ
ν K�λπ� τ�" �Aγ.
Λαυρεντ��υ (*.γ. πλ�τ�ς 45°). �H λεπτ�µ�ρεια α)τ� δ2ν 8π�*ι*�Yει
	σφαλ3ς τ�ν σπ�υδαι�τητα τ�" +ρθρ�υ τ�" Στ. M., ! !π�J�ς στ� συν�-
�εια 96ιστ�ρεJ τ�ν περαιτ�ρω διε�σδυση τ3ν 	ρ�α�ων �Eλλ4νων, τ
ν 	π�ι-
κισµ
 κα: 9κπ�λιτισµ
 τ3ν κατ��κων γKρω 	π
 τ
ν µεγ�λ� K�λπ� τ�"
Mε6ικ�".]

'AνακεφαλαιRν�ντας κα: S��ντας 8π’ nψιν µας τ? 9πιτεKγµατα α)τ?
τ�ς 	ρ�α�ας oλληνικ�ς Oστι�πλ�ϊκ�ς π�ντ�πλ�_ας: Vλη α)τ� G Sρευ-
να κα: 	ρθρ�γραφ�α τ3ν συνεργατ3ν τ�" «∆αυλ�"» γι? τ�ν παγκ�-
σµια 96�πλωση σ2 θ�λασσα κα: 6ηρ? τ�" 	ρ�αι�ελληνικ�" π�λιτι-
σµ�" θ? µπ�ρ�"σε ν’ 	π�τελ�σXη µ�α ε)πρ�σδεκτη, δικαι�λ�γηµ�νη
κα: pφ�λιµη πρ�σπ�θεια γι? µι? πρωτ�π�ριακ� 9κδ�τικ� πρωτ�-
*�υλ�α, καθqς 9π�σης κα: γι? τ�ν 9νσωµ�τωσ4 της στ? διδακτικ? *ι-
*λ�α τ�ς σKγ�ρ�νης oλληνικ�ς 9κπα�δευσης Vλων τ3ν *αθµ�δων.

PEνα τ�τ�ι� Sργ� θ? rταν G πι
 	π�στ�µωτικ� 	π�ντηση σ2 Vλ�υς τ�Iς
σKγ�ρ�ν�υς κα: παλαι�Iς 	ρνητ2ς κα: 8π�τιµητ2ς τ�ς 	ρ�αι�ελληνικ�ς
κληρ�ν�µιHς. �H π�λιτιστικ� 9µ*�λεια, G 9π�δραση κα: G 9π�κταση τ�"
	ρ�αι�ελληνικ�" π�λιτισµ�" σ2 Vλ�υς τ�Iς λα�Iς τ�ς Γ�ς 	π�καλKπτε-
ται µ2 συνε�3ς α)6αν�µεν� nγκ� Oστ�ρικ? κα: 9πιστηµ�νικ? τεκµηριω-
µ�νων δεδ�µ�νων 	π
 PEλληνες κα: 6�ν�υς 9ρευνητ�ς, δικαιωµατικ? µε-
τ���ντες τ�ς �Eλληνικ�ς Παιδε�ας.

�Iω�ννης Kυπαρισσ�ς



Φιλ��εν��µεν�ς - �φεντικ�
«Π>ρτ�νε στ�ν γ>µ� σ�υ, ν  σ�� π[F κα) τ�� �ρ�ν�υ». �H παρ�ιµ'α αWτ? ται-

ρι>8ει γ>ντι στ�ν Lψηλ� πρ�σκεκληµ5ν� τ�� πρ�σφ>τ�υ συνεδρ'�υ τ�� ΠAΣOK.
Γρ>φω γι  τ�ν εWγεν5στατ�ν Sκε�ν�ν Lπ�υργ� τ�� 6IσραRλ, = =π���ς ]κρινε �ρR-
σιµ� κα) σκ�πιµ�, µ�λις �� �3κ�δεσπ�τες τ�� ]δωσαν τ� µικρ�φων�, ν  τ�^ς τρα-
NR7[η τ’ αWτ', δι�τι δ
ν εOµαστε Sµε�ς �� Eλληνες καλ  παιδι  κα) N�ηθ��µε τ�^ς
τρ�µ�κρ>τες. M
 _λλα λ�για δηλαδ? = πρ�ωθηµ5ν�ς αWτ�ς κ�ρι�ς περ) τ  Tθη
τFς φιλ�7εν'ας µ`ς κατηγ�ρησε aς τρ�µ�κρ>τες. T�ια�τη κ�µψ�της cφ�υς.

6Aλλ  π4ς ν  τ� κ>ν�υµε, Hνα κρ>τ�ς σ ν τ� 6IσραRλ, π�^ �π� τFς συστ>σε-
dς τ�υ ]�ει τα�θF κατ  τFς N'ας, εKναι λ�γικ� ν  S7�ργ'8εται γι  B,τι διατα-
ρ>σσει τ?ν �γγελικ�τητα τ�� πλανRτη µας. EOδατε σε�ς π�τ
 ν  π�λεµRσ[η τ�
φιλειρηνικ�ν αWτ� κρ>τ�ς; EOδατε π�τ
 στρατιdτη �ENρα�� ν  πυρ�N�λ[F παιδι 
κα) γενικ4ς _µα�� πληθυσµ�ν f �κ�µα-�κ�µα ν  N�µNαρδ'8[η στρατ�πεδα πρ�-
σφ�γων; UAπαγε τFς Nλασφηµ'ας! Kα) κ>π�ιες �νατιν>7εις σπιτι4ν Παλαιστι-
ν'ων π�^ ]γιναν hταν γι  καθαρ  �ωρ�τα7ικ�^ς λ�γ�υς, �φ�� hταν Sκτ�ς σ�ε-
δ'�υ π�λεως. Γι’ αWτ� Bπ�ι�ς π[F Bτι τ� 6Iσρα?λ _σκησε π�τ
 τρ�µ�κρατ'α, ν  ρ'7[η
= Για�N
 φωτι  ν  τ�ν κ>ψ[η.

Π5ραν Bµως Bλων αWτ4ν τ� περι��σι�ν αWτ� κρ>τ�ς διαθ5τει κα) _λλας �ρε-
τ>ς. �Ως λ.�. ν  µ? �σ��λFται µ
 τ� τ) κ>ν�υν �� γε'τ�ν5ς τ�υ. OWδ5π�τε εK�εν
αWτ?ν τ?ν περι5ργεια. T� γεγ�ν�ς Bτι περι�δικ4ς συλλαµN>ν�νται  στ?ν K�πρ�
δι>φ�ρ�ι κατ>σκ�π�' τ�υ �Wδ�λως �ναιρε� τ  �νωτ5ρω. EOδατε π�τ
 καν5ναν
ν  δικαστ[F κα', τ� κυριdτερ�ν, ν  καταδικαστ[F; Γ'ν�νται αWτ  τ  πρ>γµατα;
Φε�γ�υν σ ν κ�ρι�ι cστερα �π� φιλικ
ς διαπραγµατε�σεις τ�� τ�π�υ: «lH τ�^ς
�φRνετε f σ`ς κ>ν�υµε ταψ) τ� νησ'». Mπ�ρε� mραγε ν  τ� nν�µ>σ[η αWτ� κα-
νε)ς τρ�µ�κρατ'α;

BεNα'ως κα) τ� 6Iσρα?λ εKναι κατ  τFς τρ�µ�κρατ'ας. UE! Π4ς ν  τ� κ>ν�υ-
µε... 6Eδ4 λειτ�υργε� = ν�µ�ς τFς SκλεκτικFς συγγ5νειας – κα) τ� αKµα νερ� δ
ν
γ'νεται... T  συµφ5ρ�ντα τ�� διεθν��ς Σιωνισµ�� περιφρ�υρε� = ]ρµ�ς = 6Aµε-
ρικ>ν�ς πε8�να�της �ν  τ?ν LφRλι�. Θ  hταν ��αριστ'α =λκFς ν  µ? ]λεγε κι
Hνα «εW�αριστ4» στ�ν πρ�στ>τη τ�υ, = =π���ς Sν π>σ[η περιπτdσει ]�ει �φαν'-
σει λα�^ς κα) λα�^ς γι  τ  συµφ5ρ�ντα τFς Σιdν.

Mετ  �π’ Bλα αWτ  εKναι µεγ'στη �πρ5πεια κ>π�ιων συν5δρων, π�^ �πε�d-
ρησαν, Bταν = περι��σι�ς αWτ�ς 6Iσραηλιν�ς Lπ�υργ�ς _ρ�ισε τ)ς φιλ�φρ�νRσεις
τ�υ. lAν κα) µερικ
ς φ�ρ
ς q π�λλ? εWγ5νεια καταντr` µα... (_ντε ν  µ? τ� γρ>-
ψω). �Ωστ�σ�ν �π�ρ'ας _7ι�ν παραµ5νει, γιατ) ]µειναν �� Lπ�λ�ιπ�ι. N’ �κ��-
σ�υν δηλαδ? τ'; T�ν �ωρ�φ�λακα τFς M5σης 6Aνατ�λFς ν  τ�^ς δ'ν[η µαθRµα-
τα δηµ�κρατ'ας κα) διεθν4ν σ�5σεων; Γιατ', Bπως �ντιλαµN>νεσθε, Bπ�ι�ς δ
ν
συµφωνε� µ
 τ�^ς �5ρακες τ�� T
λ - 6AN)N f τρ�µ�κρ>της θεωρε�ται f να8ιστRς.

EKναι q σιγ�υρι  τ�� �φεντικ��, π�^ Sπισκεπτ�µεν� τ�^ς Lπ�τελε�ς τ�υ, Sκδ'-
δει τ)ς διαταγ5ς τ�υ γι  τ� π4ς πρ5πει ν  τ� Lπηρετ��ν.

Γι�ργ�ς Πετρ!π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



�O 'Aγqν λ�ιπ
ν ε]�ε 9ντα�θ� στ
 �Eλληνικ
 Π�νθε�ν, G Sνν�ι� τ�υ θε�π�ι4θηκε, γε-
γ�ν
ς π�I δηλRνει Vτι 	π�τελ�"σε *ασικ
 συστατικ
 στ�ι�εJ� τ�" ν�4µατ�ς π�I Sδιναν

O� Eλληνες εK�αν κα) τ  π>θη τ�υς. �H π�λιτικR τ�υς �στ�ρ'α δ
ν εKναι �πηλλαγµ5νη
�π� παρ�7υσµ��ς, �� =π���ι παρατηρ��νται κα) ε3ς _λλες φυλ5ς. �O _νθρωπ�ς, = =π���ς
S7ωρ'8ετ� γι  π�λιτικ�^ς λ�γ�υς, θ  κατ5στρεφε τ?ν π�λιν τ�υ, S ν Sδ�νατ� ν  Sπιστρ5ψ[η
κα) ν  κυNερνRσ[η – εOτε nλιγαρ�ικ4ς εOτε δηµ�κρατικ4ς. EKναι Bµως δ�σκ�λ� ν  σκε-
φθ��µε Hναν Eλληνα, = =π���ς θ  µπ�ρ��σε ν  �αρακτηρισθ[F φανατικ�ς. �O EWριπ'δης
δ'δει τ?ν πρ�σωπ�γραφ'α sν�ς φανατικ��, τ�� �Iππ�λ�τ�υ (tγν�ς, παρθενικ�ς θαυµασµ�ς
τFς παρθ5ν�υ θε`ς 6Aρτ5µιδ�ς), = =π���ς δ
ν �π�ν5µει τιµ
ς στ? θε  τ�� UEρωτ�ς, (6Aφρ�-
δ'τη).

�O φανατισµ5ν�ς δ
ν �γων'8εται. 6Aγuν Bµως Sνν�ε�ται q συνειδητ�π�ιηµ5νη πρ�-
σπ>θεια, q ]��υσα �ρ�? κα) τ5λ�ς. AWτ? εKναι q �Wσ'α κα) = σκ�π�ς τ�� «6Aγ4ν�ς»: q πρ�-
σπ>θεια, �ωρ)ς ν  ]�[η σηµασ'α �vτε τ� κ�στ�ς �vτε τ� �π�τ5λεσµα. �O �Iππ�λυτ�ς θ 
tγι�π�ιε�τ� Lπ� καθεστuς θρησκευτικ�� φανατισµ�� (π.�. �ριστιανικ� f 3σλαµικ�). �H
sλληνικ? συνε'δησις S�αρακτRρι8ε κ>θε �ντιπ�λιτειακ? στ>σιν aς �λα8�νε'α κα) �σ5-
Nεια πρ�ς τ�^ς θε��ς, aς «YNριν». 6Aντιθ5τως q «A3δdς», q εWλ>Nεια κα) q τιµ? πρ�ς τ 
�ερ  κα) τ  qρx4α τ4ν πρ�γ�νων =δηγ��ν ε3ς τ?ν συνειδητ�τητα - συµπ�λεµικ�τητα,
καθuς κα) ε3ς τ?ν �φ�σ'ωσι κα) τRρησι τ4ν κ�σµικ4ν ν�µων, τ4ν 3δε4ν κα) τ4ν �7ι4ν.

�O πρ�σωπικ�ς 6Aγuν sκ>στ�υ �θλητ�� στ�ν στ'N� π5ραν τ�� σκ�π�� τFς τελει�π�ιR-
σεdς τ�υ hτ� =µ�λ�γ'α τ�� �ρ5�υς τ�υ, Bπως �γων'8εται aς Sλε�θερ�ς _νθρωπ�ς Sνα-
ντ'�ν κ>θε Lπ5ρφρ�νης N'ας, �τ�µικFς f =µαδικFς. O� πνευµατικ5ς - ψυ�ικ5ς - σωµατικ5ς
τ�υ δυν>µεις ]πρεπε ε3ς τ�ν στ'N� ν  τεθ��ν =λ�κληρωτικ4ς ε3ς τ?ν Lπηρεσ'α τFς «=µ�-

▲

�H �δε�λ�γ
α κα ��ι�λ�γ
α τ�� �Aγ�ν�ς

�Aγ�ν: �O µ
γας �γνωστ�ς
θε ς τ!ν "ρ#α$ων �Eλλ&νων

�O Παυσαν�ας στ? «'Hλιακ�» τ�υ περιγρ�φ�ντας τ:ς παραστ�σεις τ3ν θε3ν
στ
 �HραJ� τ�ς 'Oλυµπ�ας 	ναφ�ρεται κα: στ
ν 6Aγ4να: «Στ  πλ>για, �π� τ�
Hνα µ5ρ�ς παριστ>νεται = 6Aσκληπι�ς κα) q �Yγε'α, µ'α �π� τ)ς κ�ρες τ�υ·
Sπ'σης = UAρης κα) πλ>ι τ�υ = 6Aγdν.» (5, 20, 1-3). �O 	κρι*�λ�γ�ς περιη-
γητ�ς τ
ν 	νταµRνει λ�γ� 	ργ�τερα κα: στ
 *�θρ� τ3ν 	ναθηµ�των τ�" Mι-
κKθ�υ: «Mετα7^ τ4ν �ναθηµ>των τ�� Mικ�θ�υ Lπ>ρ�ει κα) = 6Aγuν µ

tλτFρες, �� =π���ι εKναι qµικυκλικ�', δηλ. τ� µισ� sν�ς κ�κλ�υ, z�ι Bµως κα-
ν�νικ�� �λλ  Sπιµηκ5στερ�υ (Sλλειψης) κα) εKναι καµωµ5ν�ι ]τσι, {στε ν 
περν��ν κα) τ  δ>κτυλα τ4ν �ερι4ν, Bπως γ'νεται µ
 τ? λαN? τFς �σπ'δας...
K�ντ  στ?ν πλαστικ? ε3κ�να τ�� 6Aγ4να εKναι στηµ5ν�ς = ∆ι�νυσ�ς κα) =
Θρr̀ 7 6Oρφε^ς κα) Hνα _γαλµα τ�� ∆'α» (5, 26, 3 - 	µφ�τερα τ? 	π�σπ�σµα-
τα 	π
 τ
 Sργ� «Παυσαν��υ �Eλλ�δ�ς Περι4γησις», 9κδ.  «'Eκδ�τικ�
'Aθην3ν».)



λ�γ'ας» τ�υ, δηλαδ? τFς «�ρετFς» τ�υ, Bπως Lµνε� = Π'νδαρ�ς.
6Aντ'παλ�ς τ�υ q «YNρις», τ?ν =π�'αν Sµ>�ετ� κα) ]πρεπε ν  καταN>λ[η. Kαµµι  σκ5-

ψις περ) τFς Nι�λ�γικFς S7�λ�θρε�σεως τ�� νικηµ5ν�υ �ντιπ>λ�υ τ�υ, Bπως SσυνRθι8αν
�� N>ρNαρ�ι. Kατ’ �Wσ'αν = �ντ'παλ�ς τ�υ τ�ν Iθ��σε ε3ς τ�ν �γ4να κα) τ? ν'κη Sπ) τFς
«YNρεως» κα) τ?ν Sπικρ>τησι τFς «A3δ��ς». �O �ντ'παλ�ς Sνεσ>ρκωνε τ?ν S7ωτερικ?
�ντ'στασι, �παρα'τητη γι  τ�ν �γ4να κα) τ? ν'κη. T� αWτ� Oσ�υε γι  κ>θε «�γωνι8�µε-
ν�ν». E3ς τ?ν µακρα'ωνη �στ�ρ'α τ4ν �ρ�α'ων �γdνων z�ι µ�ν� �π�υσ'α8ε κα) = Sλ>�ι-
στ�ς Lπαινιγµ�ς περιφρ�νησης γι  τ�ν qττηµ5ν�, �λλ  αWτ�ς περιεN>λλετ� µ
 τ� σεNα-
σµ� τ�� �γωνι8�µ5ν�υ.

Γι  τ�ν Eλληνα �� �γ4νες δ
ν hσαν tπλ4ς �ναµετρRσεις Nι�λ�γικFς κα) λειτ�υργικFς
σηµασ'ας γι  τ�ν �νθρdπιν� nργανισµ�. 6Eπ'στευεν = Eλλην Bτι �� δηµι�υργικ
ς  δυν>-
µεις τFς φ�σεως �ναπλ>θ�νται κα) �νανεdν�νται. UEτσι κα) �� �γ4νες πα'ρν�υν  αWτ� τ�
µυστηριακ� ν�ηµα. O� �νθρdπινες δυν>µεις aς κα) �� δηµι�υργικ
ς δυν>µεις τFς φ�σε-
ως ]��υν �ν>γκη �νανεdσεως µ
 συνε�F S7>σκησι τFς Sν5ργειας. �H κ>θε Sν5ργεια τ��
�νθρdπ�υ εKναι κα) µ'α δ�κιµασ'α πνευµατικR - ψυ�ικR - σωµατικR.

O� �θλητικ�) �γ4νες εKναι q S7ειδικευµ5νη πρ�σπ>θεια τ�� �νθρdπ�υ ν  Sπιτ��[η τ?ν
�ν>πλασι Hως τ?ν τελει�τητα τ4ν πνευµατικ4ν - ψυ�ικ4ν - σωµατικ4ν τ�υ δυν>µεων.
T��τ� συντελε�ται κα) µ
 τ?ν �ν>πτυ7ι Sκπαιδευτικ�� συστRµατ�ς, π�^ sνdνει τ?ν πνευ-
µατικ�τητα - ψυ�ικ�τητα - σωµατικ�τητα Tτ�ι Sκφρ>8ει τ�ν 6Oλυµπισµ�. �O Πλ>των ε3ς
τ?ν «Π�λιτε'α» τ�υ γρ>φει: «#Eστιν δ& π�υ ' µ(ν )π* σ+µασι γυµναστικ,, ' δ’ )π* ψυ012
µ�υσικ,». O,τι δηλαδ? �φωρ��σε στ� σ4µα hτ� q γυµναστικ? κα) B,τι �φωρ��σε στ?ν

�O PEλληνες στ
 φαιν�µεν� τ�ς Yω�ς κα: τ�ς 8π�ρ6εως ε)ρKτερα. �H µ��ρι σ4µερα φιλ�-
λ�γικ� µελ�τη !ρ�Yει τ
ν 	γ3να Tς 9π�π�νη πρ�σπ�θεια πρ
ς τ�ν 9π�τευ6η κ�π�ι�υ σκ�-
π�". Kα: στ
ν !ρισµ
 α)τ
 περιλαµ*�ν�νται δK� 8π�κατηγ�ρ�ες: α) �O 	γqν Tς σωµα-
τικ� t πνευµατικ� πρ�σπ�θεια σ2 συναγωνισµ
 µ2 +λλ�υς: 9δ3 9ντ�σσ�νται �O 	θλητι-
κ��, δραµατικ��, π�ιητικ�: κ.λπ., π�λιτιστικ��, θ? λ�γαµε, 	γ3νες. Kα: *) �H πρ�σπ�θεια
9πικρ�τησης Sναντι πλ��ν τ�" �ντιπ�λ�υ κα: n�ι τ�" συναγωνιστ�4. 'Eδ3 9ντ�σσεται !
	γqν τ�" π�λ�µ�υ: Π�λεµ�ς γι? 9πικρ�τηση n�ι µ�ν� Sναντι τ3ν +λλων 	λλ? κα: Sναντι
τ3ν φυσικ3ν φαιν�µ�νων.

Π�ραν Vλων α)τ3ν, παρατηρRντας κανε:ς πρ�σεκτικ? τ
 φυσικ
 κ�σµ�, θ? καταλ�*Xη
πqς ! 	γqν κα: στ:ς δK� πρ�αναφερθεJσες 9κδ��2ς ε]ναι δι��υτ�ς κα: διαπν�ει τ? π�ντα.
�O 	γqν Vµως – Vπως θ? δε�6�υµε – µ2 τ� µ�ρφ� τ�" συναγωνισµ�" 	ναπτKσσεται µ�ν�
στ? Sµ*ια nντα. �O κ�θε σJτ�ς 9ντ
ς τ�" σιταγρ�" 	γων�Yεται Sναντι τ3ν γειτ�νων τ�υ ν?
διεκδικ4σXη µ2 τ:ς ρ�Yες τ�υ Vσ� τ
 δυνατ
ν περισσ�τερ� �3µα, vστε ρ�υφRντας περισ-
σ�τερ�υς �υµ�Kς, ν? 	ν��6Xη τ
 στ��υ τ�υ π�νω 	π’ τ? στ��υα τ3ν +λλων κα: 	π�φεKγ�-
ντας τ
ν [σκι� τ�υς 	ντ�κρυ στ
ν wλι� ν? θρ�ψXη τ
 Aσ�υρ�τερ� σπ�ρµα.

�H Sνν�ια τ�" συναγωνισµ�" ε]ναι Aδιαιτ�ρως Sκδηλη κα: στ
ν κ�σµ� τ3ν YxRων. Στ? µ�-
τια τ3ν π�ιµ�νων κ�θε �ρ�ν� 9κτυλ�σσεται �νας µ�ναδικ
ς 	γqν δρ�µ�υ τ3ν 	ρνι3ν.
POλ�ι �O νεαρ�: 	µν�: (G Gλικ�α τ�υς κυµα�νεται 	π
 10 �ως 30 Gµερ3ν περ�π�υ) 9γκα-
ταλε�π�υν σ�εδ
ν κ�θε πρω: τ:ς µητ�ρες τ�υς κα: συγκρ�τ�"ν τ� δικ4 τ�υς 	γ�λη. Στ
ν
πλησι�στερ� 	ν�ικτ
 �3ρ� (στ�δι�), στ�ν µι� τ�υ πλευρ? παρατ�θενται Vλ�ι τ�υς στ�
σειρ? µ2 τ�ν παραµικρ� 	κρ�*εια (Tς �O 	θλητ2ς στ� «γραµµ� 9κκ�νησης») κα: !ρµ�"ν
µ2 Vση τα�Kτητα διαθ�τ�υν πρ
ς τ�ν +λλη πλευρ? τ�ς 	λ�νας. 'EκεJν�ς π�I τερµατ�Yει
πρ3τ�ς περικυκλRνεται 	π’ τ�Iς +λλ�υς 	µν�Kς, κα: µ�λιστα S��υν Vλ�ι τ�υς πλ�ν τ�"

�O «"γ(ν» *ς τρ+π�ς λειτ�υργ$ας τ�, Σ.µπαντ�ς

▲
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νικητ� τ
 κεφ�λι τ�υς στ� γ� Tς Sνδει6η 	ναγνRρισης τ�ς Aσ�K�ς τ�υ.
�O συναγωνισµ
ς 	π�τελεJ κα: [δι�ν τ�" 	νθρωπ�ν�υ γ�ν�υς 	π’ τ? 	ρ��γ�να στ�δια

τ�ς !µαδικ�ς τ�υ Yω�ς. OO «πρωτ�γ�νες» κ�ινων�ες, π�I µελετ4θηκαν 	π’ τ� δυτικ� σκ�-
ψη τ�Iς τρεJς τελευτα��υς αA3νες, φαν�ρωσαν πqς �O 	γ3νες τ�ς «φKσεως» 96υπηρετ�"ν
κ�ινωνικ2ς κα: π�λιτικ2ς 	ν�γκες παρ�υσι�Y�ντας π�ντ�τε δK� nψεις. �H πρRτη 	φ�ρyH
στ
ν «πραγµατικ
» συναγωνισµ�, π�I 96υπηρετεJ τ�ν 9πι*�ωση τ�ς !µ�δ�ς κα: τ�ν 	ν�-
δει6η Oκαν�ς Gγεσ�ας. �O OκανRτερ�ς π�λεµιστ�ς t κυνηγ�ς, π�I διαπρ�πει στ
 πεδ�� τ�ς
µ��ης t τ�ς θ4ρας, ε]ναι 9κεJν�ς π�I 	ναδεικνKεται 	ρ�ηγ�ς. E]ναι G µετ�υσ�ωση τ�ς 	ν�-
γκης 9πι*�ωσης τ3ν φυτ3ν t τ�" 9νστ�κτ�υ α)τ�συντ4ρησης τ3ν YxRων σ2 κ�ινωνικ� κα:
π�λιτικ� 	ν�γκη. �H δεKτερη nψη 	φ�ρyH στ
ν συναγωνισµ
 π�I 9κτυλ�σσεται σ2 9π�πε-
δ� συµ*�λικ�, πα�Y�ντας καθαρ? παιδαγωγικ
 κα: κ�ινωνικ
 ρ�λ�. OO π�σης φKσεως
	θλητικ�: 	γ3νες τ3ν ν�ων t τ3ν 9φ4*ων σκ�πεK�υν ν? τ�ν�σ�υν τ�ν zπαρ6η oν
ς oκ�-
στ�υ Tς Oσ�τ�µ�υ µ�λ�υς τ�ς !µ�δ�ς. �H διεν�ργεια 	γRνων 	π
 µ�α !µ�δα δηλRνει 9π�-
σης τ�ν 9πιθυµ�α της ν? 9νδυναµRσXη τ�ν α)τ�πεπ��θηση τ3ν µελ3ν της κα: τ� *αθKτε-
ρη 9πιθυµ�α της ν? 9πι*ιRσXη κα: ν? κυριαρ�4σXη. Γλαφυρ
 παρ�δειγµα τ�" σκ�π�" α)τ�"
�O 9πικ4δει�ι t νεκρικ�: 	γ3νες τ�ς 	ρ�α�ας �Eλλ�δ�ς, π�I 9τελ�"ντ� 	π
 τ�ν «α)γ�» τ�ς
Oστ�ρ�ας. �O 'A�ιλλεIς µετ? τ�ν κηδε�α τ�" Πατρ�κλ�υ δι�ργανRνει πρ
ς τιµ4ν τ�υ
	γ3νες, π�I περιελ�µ*αναν Vλα σ�εδ
ν τ? 	θλ4µατα τ�ς 9π���ς: {ρµατ�δρ�µ�α, πυγ-
µα��α, π�λη, δρ�µ�, !πλ�µα��α, δισκ�*�λ�α, σκ�π�*�λ4. Σκ�π�ς τ�υ rταν ν? 	νε*�σXη τ

|θικ
 τ3ν 	νδρ3ν κα: !λ�κληρ�ς ! στρατ
ς τ3ν 'A�αι3ν ν? πεισθX� γι? τ�ν Yωτικ�τητ�
τ�υ παρ? τ�ν 	πRλεια oν
ς σηµαντικ�" φ�λ�υ τ�υ.

NAλλες φ�ρ2ς G δι�ργ�νωση 	θλητικ3ν 	γRνων 	π�τελεJ µ�σ� 9π�δει6ης Aσ�K�ς πρ
ς
τ
ν S6ω τ�ς !µ�δ�ς κ�σµ�. �O 'Aλκ�ν��ς, *ασιλιHς τ�ς ν4σ�υ τ3ν Φαι�κων, Vταν µαθα�νXη
Vτι ! 'Oδυσσ�ας rταν PEλλην *ασιλιHς, διατ�σσει 	µ�σως ν? δι�ργανωθ�"ν πρ
ς τιµ4ν

ψυ�? hτ� q µ�υσικR. �H µ�υσικ? δ
ν Sθεωρε�τ� αWτ�ν�µη τ5�νη �λλ  συστατικ� στ�ι�ε��
τFς εWρ�τερης µαθηµατικFς παιδε'ας, q =π�'α �γκ>λια8ε Bλες τ)ς SπιστFµες κα) τ5�νες κα)
συνεδ5ετ� �ρρRκτως µ
 τ� Λ�γ�.

T� περιε��µεν� τFς 6OλυµπιακFς 6Iδε�λ�γ'ας εKναι πλ�υσιdτατ� κα) �π5ραντ� καλ�πτ�ν
Bλες τ)ς Sκφρ>σεις τFς 8ωFς. �Ως Nασικ� στ�ι�ε�� τFς 6OλυµπιακFς 6Iδε�λ�γ'ας = «�Aγuν»
�αρακτηρ'8ει τ�ν _νθρωπ�, τ?ν �3κ�γ5νεια, τ? φυλR, τ� ]θν�ς. �O 6Aγuν εKναι µ'α SκδR-
λωσις διπλFς Sν5ργειας: lH �π�λRγει ε3ς καταστρ�φ? f γ'νεται εWεργ5της κα) συνεργ�ς
LψηλFς δηµι�υργ'ας. �O 6Oλυµπιακ�ς �θλητικ�ς �γuν εKναι SκδRλωσις 8ωFς κα) Nι�λ�-
γικ� στ�ι�ε�� Lπερ��Fς κα) διακρ'σεως Sπ) τ4ν =µ�'ων. �O «6Aγuν» εKναι διδασκαλ'α κα)
µ�ρφωσις, _σκησις κα) Lγε'α (3σ�ρρ�π'α ν��ς - ψυ�Fς - σdµατ�ς), θ5λησις κα) Sπιµ�νR,
�φ�σ'ωσις κα) π'στις, αOσθηµα κα) εWγ5νεια, πρ�σπ>θεια κα) Sπ'τευγµα, εKναι τ'µια �να-
γνdρισις τFς �7'ας τ�� καλ�τερ�υ, εWγενικ? �π�δ��? τFς �νωτερ�τητας τ�� �ντιπ>λ�υ.
6Aγuν γι  Sπικρ>τησι κα) ν'κη. 6Eν 6Oλυµπ'rα = SπικρατRσας τ�� 6Aγ4ν�ς δ
ν SσRµαινε
tπλ4ς τ�ν νικητR: �O νικηµ5ν�ς, πρ�σωπ� _7ι� τιµFς κα) σεNασµ��, S7αγνισθε)ς πρ� τ��
�γ4ν�ς µετ5�ει ε3ς τ?ν τελετ? τ�� cµν�υ τFς δ�7ας τ�� Oλ�υ, Tτ�ι τ�� 6Oλυµπ'�υ 6Aγ4ν�ς.

T�ν �θλητικ� �γ4να δι5π�υν aρισµ5νες �ρ�
ς κα) τ�ν =ρ'8�υν καν�νισµ�) κα) περι�-
ρισµ�', δι  τ4ν =π�'ων Lπηρετ��νται �� εWγενε�ς σκ�π�', �� �πηλλαγµ5ν�ι πρ�σωπικ4ν,
Lλικ4ν, �τ�µικ4ν f συν�λικ4ν συµφερ�ντων. 6Aπ� τ�ν �θλητικ� �γ4να �π�υσι>8ει τ�
µ�σ�ς, q �νεντιµ�της, q π>σ[η θυσ'rα κα) δι  παντ�ς τρ�π�υ Sπικρ>τησις.

Στ�ν 6Oλυµπιακ� �γ4να ]��µε τ)ς �ρ�
ς τFς �τ�µικ�τητ�ς, τFς ~µιλλας, τFς πρ�σπ>-
θειας, τFς διακρ'σεως, τFς Lπερ��Fς, τFς Nελτιdσεως - τελει�π�ιRσεως, τFς �ναγνωρ'σε-

▲
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τ�υ 	γ3νες, µ2 σκ�π
 ν? δε�6Xη τ
 σφρJγ�ς κα: τ� δKναµη τ�ς π�λιτε�ας τ�υ.

�H 9κτυφλωτικ� 	κτιν�*�λ�α τ3ν 'Oλυµπι�δων τ�" 	ρ�α��υ κ�σµ�υ S�ει τ? 	ν�λ�γα
α[τια: �H λ�µψη κα: G δKναµη τ�ς oλληνικ�ς π�λης, τ�σ� τ�ς µητρ�π�λης Vσ� κα: τ3ν
	π�ικι3ν, Sπρεπε ν? δRσXη τ
 παρ�ν της µ�σα σ2 �να 	π�ραντ� oλληνικ
 t 96ελληνισµ�-
ν� κ�σµ�, κα: µ�λιστα στ
ν τ�π� Vπ�υ 9τιµHτ� ! γεν�ρ�ης Vλων τ3ν �Eλλ4νων ZεKς. Kατ?
τ�ν παρ�δ�ση στ
ν τ�π� τ�ς 'Oλυµπ�ας ! ZεIς κατ�*αλε τ
ν Kρ�ν� στ
 	γRνισµα τ�ς π�-
λης, πα�ρν�ντας µ’ α)τ
ν τ
ν τρ�π� κα: συµ*�λικ? τ�ν 96�υσ�α 	π’ τ
ν πατ�ρα τ�υ, 9κπλη-
ρRν�ντας τ
ν �ρησµ� («Lπ� 3δ'�υ παιδ�ς τ?ν �ρ�?ν �φαιρεθRσεσθαι») κα: δηµι�υργR-
ντας τ�ν παγκ�σµια oλληνικ� π�λιτε�α τ�υ. OO 'Oλυµπι�δες rταν λ�ιπ
ν ! λαµπρ�τερ�ς
θεσµ
ς 9π�δει6ης τ3ν oλληνικ3ν π�λεων κα: 9πι*ε*α�ωσης δι? τ�" συναγωνισµ�" τ�υς
τ�ς συνε�δησης τ�" Πανελληνισµ�". NEτσι �O 'Oλυµπι�νJκες 9τιµ3ντ� κα: 9λατρεK�ντ�,
Tς ~ρµ�Yε σ2 wρωες κα: Gµ�θε�υς, 	π’ τ:ς π�λεις τ�υς, γιατ: στ
 πρ�σωπ� τ�υς 9*ρα*εK-
ετ� κα: 9τιµHτ� G [δια G π�λη τ�υς.

Συµπερασµατικ? µπ�ρ�"µε ν? Aσ�υρισθ�"µε πqς ! θε
ς 'Aγqν, α)τ
ς π�I κ�σµ�"σε τ

�HραJ�, 96�φραYε α)τ� τ�ν 	ρ��γ�νη τ�ση τ�" συναγωνισµ�" τ3ν 	τ�µων - µελ3ν τ3ν
!µ�δων τ�ς Sµ*ιας φKσης, π�I στ�ν 	νθρRπινη κ�ινων�α µετ�υσιRνεται σ2 συναγωνισµ

	6ι�τητ�ς πρ
ς 9πι*�ωση κα: κυριαρ��α, λαµ*�ν�ντας ταυτ��ρ�να συµ*�λικ2ς 9κφρ�-
σεις (	θλητικ��, καλλιτε�νικ��, π�ιητικ��, µ�υσικ�: κ.λπ. 	γ3νες), µ2 στ��� τ�ν 9κδ4λω-
ση τ�ς Aσ�K�ς κα: τ�ς 	6�ας τ�" 	τ�µ�υ µ�σα στ�ν !µ�δα κα: τ�ς !µ�δας µ�σα στ
ν ε)ρK-
τερ� κ�σµ� τ3ν !µ�δων.

POµως, γι? ν? 8π�ρ6Xη συναγωνισµ
ς µετα6I τ3ν µελ3ν µιHς !µ�δ�ς γι? τ�ν 	ν�δει6η
τ�" Aσ�υρ�τερ�υ, γι? ν? µπ�ρX� G !µ�δα ν? θεσπ�YXη συµ*�λικ�Iς 	γ3νες, 9πιδεικνK�ντας
τ� δKναµ4 της, πρ�πει πρ�ηγ�υµ�νως ν? κατ�ρθRσXη ν? 9πικρατ4σXη t τ�)λ��ιστ�ν γι?

�H 0λ�π�$ηση τ1ς 2δ
ας «"γ(ν» στ�ς �Oλυµπι4δες

ως, τFς ν'κης, τFς πρ�παρασκευFς, τFς διατηρRσεως.
�O νικηφ�ρ�ς 6Aγuν �ναδεικν�ει τ�ν Hρωα κα) τ?ν �Hρω'δα. �O �ρως 8[F τ?ν κ>θε

στιγµ? τFς 8ωFς τ�υ qρωικ4ς κα) �π�θν[Rσκει µ
 qρωικ� τρ�π�. �O qρωικ�ς τρ�π�ς δ
ν
εKναι τ� «π>σ�ειν», εKναι τ� «πρ>ττειν». EKναι q τελευτα'α πρ`7ις, µ5σxω τFς =π�'ας = �ρω-
ας Sπισφραγ'8ει Bλες τ)ς _λλες qρωικ5ς τ�υ πρ>7εις. Oλη µας q 8ω? εKναι q πρ�ετ�ιµα-
σ'α τ�� qρωικ�� µας θαν>τ�υ. Στ�ι�ε�� �αρακτηριστικ� τ�� �ρω�ς q aλ�κληρωµ5νη �τ�-
µικ�της Tτ�ι q πνευµατικ? κα) συναισθηµατικ? aριµ�της κα) q σωµατικ? δυνατ�της. �O
�ρως δ
ν Sντ>σσεται  ε3ς τ? µ`8α �vτε τ?ν µιµε�ται παθητικ4ς �vτε πρ�σπαθε� ν  τFς Sπι-
Nληθ[F. �Yπακ��ει µ�ν�ν ε3ς τ?ν φων? τ�� �ρ5�υς· Sναρµ�ν'8ει τ)ς 3δ5ες - �ρ�5ς - �7'ες τ�υ
συµφdνως µ
 τ?ν πνευµατικ�τητα κα) συνειδητικ�τητ> τ�υ.

T)ς π�λιτειακ
ς συνθFκες καθυπ�τ>7εως τFς �τ�µικ�τητ�ς κα) τFς µετατρ�πFς της ε3ς
µ>8α µη�ανε�εται τ� π�λιτικ�, θρησκευτικ� κα) �3κ�ν�µικ� �ερατε��. EKναι �� τρε�ς κε-
φαλ
ς sν�ς κα) τ�� αWτ�� τ5ρατ�ς. �O LπRκ��ς - =σι�µ>ρτυς παραδ'δει τ?ν �τ�µικ�τητ>
τ�υ ε3ς µ'α φαντασ'ωσι τ�� θε'�υ. Z[F κα) �π�θν[Rσκει aς πειθRνι�ν zργαν�ν, π�^ 8ητ`
σιγ�υρι>, πρ�στασ'α, σωτηρ'α κ>π�υ ]7ω τ�� sαυτ�� τ�υ. �O π�λ'της - �ρως �γων'8εται
Hως τ?ν τελευτα'α τ�υ στιγµR, µ? �π�δε��µεν�ς παθητικ4ς τ? 8ω? κα) τ� θ>νατ�.

K�ρι�ς στ���ς τ�� π�λ'τ�υ - �ρω�ς εKναι q κατ>κτησις τFς �ληθε'ας, q τελε'ωσ'ς τ�υ
µ5σxω τ�� 6Aγ4ν�ς. Kα) τ��τ� δ'�ως τ? «θε'αν �>ριν» �λλ  S7 α3τ'ας τ�� _θλ�υ τ�υ. 6Eπι-
N>λλεται Sπ'σης Sκ τFς µ�'ρας ε3ς τ�ν �ρωα ν  �γωνισθ[F κα) ν  θυσιασθ[F. �O 6A�ιλλε�ς,
Bταν κατ5ρ�εται ε3ς τ?ν µ>�η, γνωρ'8ει Bτι τ�ν καρτερε� = θ>νατ�ς. �O Σωκρ>της π'νων
τ� κdνει�ν, εWθυγραµµ'8ει τ?ν πρ`7ι τFς π�σεως µ
 τ)ς διακηρυγµ5νες 3δ5ες τ�υ περ) πι-

▲



6O �γ8ν π�λης µετα�9 6Hρακλ2 κα*
�Aντα<�υ. 6H �ντ<ληψη =τι > δε�τε-
ρ�ς �ντλ�4σε τ? δ�ναµ, τ�υ �π� τ?
Γα@α διευρ�νει τ?ν Aνν�ια �Aγ8ν τ2ς
Bλληνικ2ς Cδε�λ�γ<ας συνδ&�ντας
τ�ν �θλητισµ� µ( τ� Σ�µπαν. (�Eρυ-
θρ!µ�ρφ� �γγε@� τ�4 ε´ αC. M�υσε@�

Λ��Jρ�υ.)

6O φτερωτ�ς θε�ς
�Aγ+ν. KρατL στεφ�-
ν�υς. (N!µισµα τ2ς Πε-
παρ,θ�υ, σηµεριν2ς
Σκ�π&λ�υ, τ�4 500 π.X.)
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στFς Sφαρµ�γFς τ4ν ν�µων τFς πατρ'δ�ς: «πατρ!ς τε κα* µητρ!ς τε τιµι+τερ�ν ' πατρ<ς»,
µ`ς διδ>σκει = µεγαλ�τερ�ς τ4ν φιλ�σ�φων.

�H �ρ�α'α sλληνικ? π�λιτε'α καµµ'α 3δια'τερη πρ�σπ>θεια δ
ν κατ5Nαλε, γι  ν  πρ�-
ετ�ιµασθ��ν �π� �θλητικFς πλευρ`ς �� µετ5��ντες τ4ν µεγ>λων πανελλην'ων κα) τ�-
πικ4ν �γdνων. M5σxω τ�� συστRµατ�ς �γωγFς πρ�ετ�ιµ>8�ντ� �� π�λ�τες Bλων τ4ν τ>-
7εων ν  µετ5��υν ε3ς τ�^ς �γ4νες κα) τ�ν π�λεµ�. Σκ�π�ς τFς �γωγFς δ
ν hτ� µ�ν�ν q
�τ�µικ? Iφ5λεια τ�� π�λ'τ�υ. O� �ρ�α��ι πρ�5τασσ�ν τ� συµφ5ρ�ν τFς π�λιτε'ας. �H δ

εWδαιµ�ν'α τFς π�λιτε'ας hτ� τ� 3δανικ� τFς δηµι�υργ'ας «καλ4ν κα) �γαθ4ν» π�λιτ4ν.
M
 N>θρ� τ?ν �γωνιστικ? �γωγ? τ�� �νθρdπ�υ �� �ρ�α��ι Eλληνες Sδηµι��ργησαν τ�ν
τ�π� τ�� «τελε'�υ �νθρdπ�υ», = =π���ς συν5λαNε κα) Sδηµι��ργησε τ�ν O3κ�υµενικ� f
Eλληνα Λ�γ�ν.

Σ�JJας K�υµπ��ρας
Kαθηγητ?ς ΦυσικFς 6AγωγFς, τ5ως πρωταθλητ?ς Στ'N�υ
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– K. B�υρN5ρης, «T� �γωνιστικ�ν πνε�µα τ4ν �EλλRνων».
– K'ττ�, «O� Eλληνες».
– Γκρ>Nιγγερ, «Π�λιτισµ�ς κα) �γωγ? τ�� �νθρdπ�υ».
– «Πρακτικ  ∆.O.A.», 1972.
– «Πρακτικ  Συµπ�σ'�υ ΦυσικFς  6AγωγFς κα) 6Aθλητισµ��», Π.E.Π.Φ.A.
– Σ�υ�δα, «Λε7ικ�ν».
– Σωκρ>τη Γκ'κα, «Λε7ικ�ν».

ν? 9πι*ιRσXη µ�σα στ
ν κ�σµ�, πρ�πει ν? π�λεµ4σXη.
�O π�λεµ�ς ε]ναι κανqν τ�ς λειτ�υργ�ας τ�" σKµπαντ�ς, G σKγκρ�υση µ2 	ντιπ�λ�υς συ-

νε�4ς. 'Eδ3 τ? πρ�γµατα 	π�κτ�"ν µεγαλKτερ� *�ρ�ς, ε]ναι 8π�θεση Yω�ς κα: θαν�τ�υ
γι? τ�Iς 	νθρRπ�υς. A)τ
ν τ
ν 	γ3να, τ
ν π�λεµ�, 96�φρασαν �O PEλληνες στ� µ�ρφ�
τ�" θε�" NAρη. �O θε
ς τ�" π�λ�µ�υ τιµHται µ2 τ� γενναι�τητα κα: τ�ν α)ταπ�ρνηση
τ3ν 	νθρRπων, θυσιαY�µ�νων 8π2ρ τ�" 	γαθ�" τ�ς !µ�δ�ς. A)τ
 96ηγεJ, γιατ: στ�ν oλλη-
νικ� 	ρ�αι�τητα G µεγ�στη θε�τητα τ�" 'Aγ3ν�ς δ2ν Sφτασε στ� λαϊκ� λατρε�α τ
 θε
 τ�"
π�λ�µ�υ, στ�θηκε Vµως δ�πλα τ�υ, Vπως τ�π�θετ4θηκαν συµ*�λικ? κα: στ
 �HραJ� τ�ς
'Oλυµπ�ας.

***
'Oντ�λ�γικ? ! 	γqν Tς α)τεν�ργεια τ3ν στ�ι�ε�ων τ�ς φKσης µ2 σκ�π
 τ�ν zπαρ6η

κα: τ�ν 9πικρ�τηση, φ�ρει τ�ν κ�νηση, τ� µετα*�λ4. Kα: G µετα6K τ�υς σKγκρ�υση φ�ρει
τ
ν «πατ�ρα π�ντων», τ
ν π�λεµ�ν. M�σα σ’ α)τ� τ� δι��υτη �)σ�α τ�" ΣKµπαντ�ς !
+νθρωπ�ς 	γων�Yεται κι 9κεJν�ς ν? 9πικρατ4σXη. �O PEλλην, µετ�υσιRν�ντας τ
 Sνστικτ�
τ�υ σ2 λ�γ�, συλλαµ*�νει τ:ς Aδ�ες τ�" 	γ3ν�ς κα: τ�" π�λ�µ�υ κα: καταφ�σκ�ντας σ’
α)τ�ς, τ:ς περι*�λλει µ2 	6�ες κα: τ:ς 9κφρ�Yει στ
 9π�πεδ� τ3ν συµ*�λων µ2 	γ3νες 	θλη-
τικ�Kς, π�ιητικ�Kς, µ�υσικ�Kς. 'Eνθ�υσι�Yεται ! PEλλην µ2 τ
ν 	γ3να, καθqς νιRθει ν?
τρ��Xη στ
 α�µα τ�υ κα: γνωρ�Yει πqς τ�π�τε δ2ν 8π�ρ�ει κα: δ2ν γεννHται �ωρ:ς α)τ�ν.
Π3ς �νας κ�σµ�ς �ωρ:ς 	γ3να κα: π�λεµ� ε]ναι �νας κ�σµ�ς �ωρ:ς κ�νηση, µετα*�λ4,
δηλαδ� �νας κ�σµ�ς 	νKπαρκτ�ς. ∆2ν 8π�ρ�ει κα: ��τε µπ�ρεJ ν? 8π�ρ6Xη �νας τ�τ�ι�ς
κ�σµ�ς, Vπ�υ ν�σηρ�: - παρ�λ�γ�ι 9γκ�φαλ�ι φαντ�στηκαν κα: pν�µασαν παραδε�σ�υς.
�H πρ�σµ�ν� τ3ν παραδε�σων 	κρωτηρ�ασε τ:ς Yωτικ2ς δυν�µεις τ�" 	νθρRπ�υ, τ
ν Sφε-
ρε µπρ�στ? στ
 θ�νατ�. K�σµ�ι τ�τ�ι�ι δ2ν 8π�ρ��υν, γιατ: ε]ναι 	δKνατ�ν ν? 8π�ρ6�υν
κ�σµ�ι �ωρ:ς 	γ3να.

Παν. Λ. K�υJαλ�κης



EKναι �π�ρ'ας _7ι�ν – κα) κ>π�ι�ι tρµ�δι�ι, S ν Lπ>ρ��υν, θ  ]πρεπε ν  µ`ς τ�
S7ηγRσ�υν – τ� γιατ' ε3ς ~παντας τ�^ς �ρ�αι�λ�γικ�^ς �dρ�υς, κα) τ?ν �κρ�π�-
λιν, �ντ) �ριθµ�µη�ανFς διατηρ��ν �κ�µη τ� ε3σιτRρι�ν.

6Aλλ  = ν�4ν ν�ε'τω: 6Eπ) τ�� �ερ�� Nρ>��υ τFς 6Aκρ�π�λεως Vκ��σθη πλε'στας
Bσας φ�ρ>ς Bτι τ  ]σ�δα Sτησ'ως �ν5ρ��νται ε3ς 7,5 δισεκατ�µµ�ρια δρα�µ ς µ�-
ν�ν �π� τ�^ς Sπισκ5πτας τFς 6Aκρ�π�λεως...

∆.A.

Στ  δελτ'α ε3δRσεων �κ��σαµε �π� τ�ν �ρ�ιεπ'σκ�π� 6Aθην4ν κα) π>σης �Eλλ>-
δ�ς κ. Xριστ�δ�υλ� ν  �νακ�ινdν[η εWτυ�?ς τ�ν �ριθµ� τ4ν Lπ�γραφ4ν π�^ συ-
γκεντρdθηκαν γι  τ� γνωστ� θ5µα τ4ν ταυτ�τRτων.

T�σ� �π� τ�^ς παρ�υσιαστ
ς Bσ� κα) �π� =λ�υς π�^ µ'λησαν γ�ρω �π� τ� θ5µα
αWτ� (δηµ�σι�γρ>φ�ι, π�λιτικ�) _νδρες, �ερ>ρ�ες) �κ��σαµε κατ’ Sπαν>ληψη περ)
τ4ν «συγκεντρωθ5ντων» κα) «συλλε�θ5ντων» Lπ�γραφ4ν (�ντ) τ4ν συγκεντρω-
θεισ�ν κα) συλλε0θεισ�ν). AWτ? q µετ>λλα7η τ�� γ5ν�υς τ4ν Lπ�γραφ4ν �π� θη-
λυκ� σ
 �ρσενικ� κα) µ>λιστα �π� �ε'λη Sπ'σηµα µ�ν� Nαθει  θλ'ψη µ`ς πρ�κα-
λε�.

B. Mπ.

«∆ιδ�σκ�ντας τ? σωστ? γλ�σσα Jλ�πτ�υµε τ�9ς µαθητ&ς»(!), συµN�υλε�ει τ�^ς
Eλληνες Sκπαιδευτικ�^ς �λλ  κα) τ�^ς γ�νε�ς q κα. UAννα Φραγκ�υδ>κη, q γνω-

K<νδυν�ς ' σωστ? γλ�σσα!

�Aγρ�µµατ�ι ταγ�*

7,5 δ*ς 0ωρ*ς �ριθµ�µη0αν?

6O )κλατινισµ�ς τ�ν Pωµι�ν
�H σταδιακ? Sπ5κταση τFς �ρRσης τ�� λατινικ�� �λφαNRτ�υ στ)ς Lπηρεσ'ες

κα) τ  Lπ�υργε�α τ�� sλλαδικ�� κρ>τ�υς εKναι πλ5�ν γεγ�ν�ς �διαµφισNRτητ�.
Σ
 πρ�ηγ��µενα τε��η τ�� «∆αυλ��» ]γινε λ�γ�ς γι  τ? συστηµατικ? �ρRση τ�υ
�π� τ� Lπ�υργε�� 6EθνικFς UAµυνας τ�σ� σ
 �π�ρρητα ]γγραφα Bσ� κα) σ
 Sπ'-
σηµες �νακ�ινdσεις, �κ�µη κα) σ
 περι�δικ  τ�� �Eλληνικ�� Στρατ�� (τε���ς
235, «Latinographuus Ellinikos Stratos»)! AWτ? τ? φ�ρ  Lπ5πεσε στ?ν �ντ'ληψR µας
q «Sκλατ'νιση» τFς π�λυσυ8ητηµ5νης «�Yπηρεσ'ας 6E7υπηρ5τησης τ�� Π�λ'τη»,
π�^ �παντ` στ�ν τετραψRφι� �ριθµ� τ�� O.T.E. 1502. Στ  ]ντυπα πιστ�π�ιητικ 
(γεννRσεως, π�ινικ�� µητρd�υ κ._.), π�^ q Sν λ�γxω Lπηρεσ'α �π�στ5λλει στ�^ς
α3τ��ντες, τ  στ�ι�ε�α ταυτ�τητας 8ητ��νται κα) µ
 sλληνικ�^ς κα) µ
 λατινικ�^ς
�αρακτFρες. Σιωπηρ  δηλαδ? καθιερdνεται q διπλF γραφR, {στε µελλ�ντικ  ν 
�π�συρθ[F q �Eλληνικ? κα) ν  Sπισηµ�π�ιηθ[F q ΛατινικR. ∆
ν µ5νει παρ  ν  �κ�-
λ�υθRσ[η κα) τ� Lπ�υργε�� Παιδε'ας πρ�ς =λ�κλRρωσιν τ4ν Sκπαιδευτικ4ν τ�υ
«µεταρρυθµ'σεων».

Π.Λ.K.

AI™IMA KAI A¢HPITA



στ? γι  τ)ς δηµ�σι�γραφικ
ς παρακρ��σεις της καθηγRτρια τ�� Πανεπιστηµ'�υ
6Aθην4ν («T� BFµα», 25/08/2001). Oπως S7ηγε�, τ� ν�ηµα τ4ν λ57εων κα) τ4ν πρ�-
τ>σεων S7αρτ`ται �π’ τ?ν «περ'σταση τFς Sπικ�ινων'ας» κα) �λλ>8ει �ν>λ�γα µ

τ)ς διαθ5σεις τ4ν =µιλ��ντων. Γι’ αWτ� «κρ��ει τ�ν κdδωνα τ�� κινδ�ν�υ», λ5γ�-
ντας πuς διδ>σκ�ντας µ�ν� τ? σωστ? γλ4σσα στ  παιδι  θ  εKναι �νRµπ�ρα ν  κα-
ταλ>N�υν τ� πνε�µα τ�� sκ>στ�τε =µιλητF �κ�µη κα) τ?ν π�'ηση f τ? λ�γ�τε�ν'α.
∆
ν τ� γνωρ'8ει f δ
ν θ5λει ν  τ� =µ�λ�γRσ[η q Sν λ�γxω κυρ'α, πuς �>ριν τFς κυ-
ρι�λε7'ας, τFς γνdσης δηλαδ? τ�� nρθ�� λ�γ�υ κα) καθ’ Lπ5ρNασι αWτ�� γενν4νται
q �λληγ�ρ'α, = λ�γ�τε�νικ�ς κα) π�ιητικ�ς λ�γ�ς; lAν δ
ν γνωρ'8[ης τ?ν κυρι�λε-
7'α τ4ν Sνν�ι4ν, π4ς θ  καταλ>N[ης τ?ν π�'ηση f τ?ν �λληγ�ρ'α;

∆υστυ�4ς �� �π�ψεις τ5τ�ιων Lπ>ρ7εων γ'ν�νται «σαλ�νια» σ
 LψηλFς κυκλ�-
φ�ρ'ας ]ντυπα µ
 µ�ναδικ� στ��� τ?ν πρ�κληση Sπ) πλ5�ν συγ��σεων στ?ν Tδη Nε-
Nαρυµ5νη κατ>σταση �γλωσσ'ας κα) �παιδε'ας τ4ν Nε�ελλRνων.

Π.Λ.K.

Mεγ>λ� τ� Sπιστηµ�νικ� δ'ληµµα. Σε'ρι�ς �π� π>νω, K��φια ΓF �π� κ>τω, κι
_ντε τdρα ν  Nγ>λ[ης _κρη· στ� µ5σ�ν δ
 αWτ4ν δι>φ�ρ�ι φωστFρες - Sρευνητ5ς, π�^
7εφυτρdν�υν σ ν µανιτ>ρια κα) πρ�N>λλ�υν τ)ς θεωρ'ες τ�υς γι  τ?ν πρ�5λευση
κα) διαµ�ν? τ4ν �EλλRνων στ�ν µακριν� �στ5ρα f στ  ]γκατα τ�� πλανRτη. Kα) ν 
�� διαλ57εις, κα) ν  �� δηµ�σιε�σεις, κα) ν  τ  NιNλ'α, κα) ν  q παρακρ�υστικ? 3δε-
�ληψ'α, π�^ θ  µ`ς στε'λ[η =µ�θυµαδ�ν στ� τρελλ�κ�µε��.T  nψdνια τ�� «sλλην�-
κεντρισµ��», ��... nψων>ρες (!) �Eλληναρ`δες π�^ τ  διαδ'δ�υν, κα) π'σω �π’ Bλα q
µαµ  S7�υσ'α, π�^ καµαρdνει τ  �π�τελ5σµατα τ4ν �π�πρ�σανατ�λιστικ4ν Sνερ-
γει4ν τ�υς, συνθ5τ�υν τ� θ5ατρ� τ�� παραλ�γ�υ. Oσ� γι  τ�^ς θεατ5ς, _λλ�ι περι-
µ5ν�υν τ  κ�σµ�σκ>φη �τεν'8�ντας τ�ν ]ναστρ� �Wραν� κι _λλ�ι �dν�νται στ  σηρ-
ραγγdδη σπRλαια τFς Lπα'θρ�υ κα) z�ι µ�ν�ν, γι  ν  συναντRσ�υν τ�^ς θεµατ�-
φ�λακες τ�� �λλ�κ�σµ�υ πρ�γ�ν�υς τ�υς. T�ση παλαN�µ>ρα...

M.M.

�Eκε@ π�νω W )κε@ µ&σα;

Kτερ<σµατα σ( τ�φ�υς 800 0ρ!νια µετZ Xριστ�ν
Στ�ν Lπ� κατασκευ? παραλιακ� δρ�µ� τFς Λεµεσ�� �νεσκ>φησαν τυ�α'ως δ��

sλληνικ�) τ>φ�ι, π�^ περιε��αν �µφ�ρε�ς, πιν>κια κα) �3ν���ες LψηλFς καλλιτε-
�νικFς �7'ας. T� σηµαντικdτερ� τFς �νακ>λυψης hταν q �ρ�ν�λ�γηση τ4ν εLρη-
µ>των: �νRκ�υν στ�ν 8� µ.X. α34να. Συνε�4ς τελευτα�α ]ρ��νται στ� φ4ς εLρR-
µατα (µ
 Sντυπωσιακuτερ� αWτ� τFς πινακ'δας µ
 τ�ν κατ>λ�γ� τ4ν 6Oλυµπι>δων
π�^ Nρ5θηκε στ?ν 6Oλυµπ'α, = =π���ς κατ5δει7ε τ?ν Sκτ5λεση 6Oλυµπιακ4ν µετ 
τ?ν �παγ�ρευσR τ�υς �π� τ�^ς Xριστιαν�^ς τ� 394 µ.X.), π�^ SπιNεNαιdν�υν τ?ν
_π�ψη Bτι = �Eλληνισµ�ς δ
ν ]πεσε τ�σ� εvκ�λα κα) τ�σ� γρRγ�ρα �π� τ?ν µαν'α
τFς Bυ8αντιν��ριστιανικFς λα'λαπας, Bπως Lπ�στηρ'8�υν δι>φ�ρ�ι Pωµι�) «ε3δR-
µ�νες». UIσως ν  �φαν'σθηκαν πρ4τα �� Eλληνες κα) cστερα = π�λιτισµ�ς.

Π.Λ.K.
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Στ
 9γκυκλ�παιδικ
 Λε6ικ
 «'Eλευθερ�υδ�κη» στ
 σ�ετικ
 λ�µµα
	ναφ�ρεται: «“Kαδ2ς” (=, πληθ. καδFδες, λ. 6AραNικR). Παρ  τ��ς
M�υσ�υλµανικ��ς λα��ς �ερ�δ'κης, Tτ�ι δικαστ?ς δικ>8ων Sπ) τ[F N>-
σει τ�� θρησκευτικ�� δικα'�υ (σερη>τ), τ�� �π�καλυφθ5ντ�ς Lπ� τ��
Θε�� ε3ς τ�ν πρ�φRτη Mω>µεθ κα) περιε��µ5ν�υ Sν τx4 K�ραν'xω».
'Aν�λ�γα 	ναφ�ρ�νται κα: στ
 µακρ�σκελ2ς +ρθρ� στ� Mεγ�λη
�Eλληνικ� 'Eγκυκλ�παιδε�α «∆ρανδ�κη». Kατ? τ
 M�γα Λε6ικ
 τ�ς
�Eλληνικ�ς ΓλRσσης «∆. ∆ηµητρ�κ�υ» «q λ57ις καδFς (=) (τ�υρκ.)
δηµ.(�τικ?) κ(�ιν4ς) κατFς �ερ�δ'κης π.(αρ ) T��ρκ�ις, δικαστ?ς δι-
κ>8ων Sπ) τ[F N>σει τ�� θρησκευτικ�� δικα'�υ· 2) συνεκδ��ικ4ς =
ε3ρην�δ'κης.» T�λ�ς σ2 µυστηριακ? παλαι�τερα κα: σKγ�ρ�να Oππ�-
τικ? συστ4µατα συναντHται ! *αθµ
ς τ�" Oππ�τ�υ kadosh (καδRς). �H
λ�6ις 9ν�µ�Yετ� o*ραϊκ� σηµα�ν�υσα «δικαστ4ς».

Kατ1ς < κατ$7ειν < καθ1σθαι
MIA «TOYPKIKH» §E•I, ¶OY OMø™

EINAI ¶ANAPXAIA E§§HNIKH

�Ως 9ρευνητ4ς, συνειδητ�π�ι4σας 	π
 π�λλ�" τ� µ�ναδικ�τητα τ�ς �Eλλη-
νικ�ς ΓλRσσης στ
ν πλαν4τη, τ3ν λ�ιπ3ν 9µφανιY�µ�νων γλωσσ3ν �)σ3ν πα-
ρεφθαρµ�νων oλληνικ3ν διαλ�κτων, Tς διεπ�στωσαν 9ν µ�ρει: ! �E*ραJ�ς δικη-
γ�ρ�ς 9ρευνητ�ς συγγραφεIς Joseph Isaac Jahuda στ
 *ι*λ�� τ�υ «Hebrew is
Greek», ! καθηγητ�ς γλωσσ�λ�γ�ας τ�" Πανεπιστηµ��υ τ�ς Xαϊδελ*�ργης Nors
Josephson στ
 *ι*λ�� τ�" «Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages
- Hellenicum Pacificum» κα: +λλ�ι, kµ�υν �τ�ιµ�ς ν? 	ναγνωρ�σω τ�ν oλληνικ4
τ�υς πρ��λευσι. Πρ�γµατι µ�σxω 	π�σπασµ�των 	ρ�αι�ελληνικ3ν κειµ�νων τ3ν
�Hρ�δ�τ�υ, Πλ�υτ�ρ��υ κα: Πλ�των�ς, π�I 	σφαλ3ς δ2ν ε]ναι τ? µ�να κα: λα-
�γραφικ3ν στ�ι�ε�ων κα: παραδ�σεων κα: τ�ς 9µπειρ�ας µ�υ 9κ τ3ν oλληνικ3ν
κειµ�νων κατ�λη6α στ? κατωτ�ρω 9ν τ�λει 	ναλυθησ�µενα συµπερ�σµατα, π�I
	π�καλKπτ�υν τ�ν περ� ∆ικαι�σKνης πρ�ϊστ�ρ�αν.

�O �Hρ�δ�τ�ς στ�ν «�Iστ�ρ�α» τ�υ (A97) γρ�φει: «πλ5�ν�ς δ
 α3ε) γιν�µ5ν�υ
τ�� Sπιφ�ιτ4ντ�ς, ��α πυνθαν�µ5νων τ ς δ'κας �π�Nα'νειν κατ  τ� S�ν, γν�^ς
= ∆ηι�κης Sς sωυτ�ν π`ν �νακε'µεν�ν �vτε κατ<]ειν ]τι Tθελε ]νθα περ πρ�τε-
ρ�ν πρ�κατ<]ων Sδ'κα8ε �Wτ’ ]φη δικ`ν ]τι· �W γ ρ �� λυσιτελ5ειν τ4ν sωυτ��
S7ηµεληκ�τα τ��σι π5λας δι’ qµ5ρης δικ>8ειν �� Sκ τFς αWτFς κdµης MFδ�ι
=ρ4ντες αWτ�� τ�^ς τρ�π�υς δικαστRν µιν sωυτ4ν α�ρ5�ντ�»). [∆ηλ. 9κεJν�ι



π�I 9πιφ�ιτ�"σαν εAς α)τ
ν 9πληθKν�ντ�, δι�τι 9πληρ�φ�ρ�"ντ� Vτι �O δ�κες
�ρθ3ς 	π�*αιν�ν, Vταν γνRρισε ! ∆ηι�κης Vτι τ
 πHν 9ναπ�κειτ� εAς α)τ�ν,
��τε πλ��ν kθελε ν? δικ�YXη («κατ<]ειν») 9κεJ Vπ�υ πρ:ν πρ�δικ�Yων («πρ�κα-
τ<]ων») 9δ�καYε ��τε, ε]πε, θ? δικ�YXη πλ��ν· δι�τι δ2ν τ
ν συν�φερε παραµελ3ν
τ:ς Aδικ�ς τ�υ 8π�θ�σεις ν? δικ�YXη !λ�κληρη τ�ν Gµ�ρα 8π�θ�σεις τ3ν 6�νων
�O M�δ�ι τ�ς Aδ�ας κωµ�π�λεως παρακ�λ�υθ�"ντες τ�Iς τρ�π�υς τ�υ δικαστ�ν
α)τ
ν 96�λε6αν].

�O �εν�φ3ν στ? «�Eλληνικ?» E´, 2, 24-36 Oστ�ρεJ τ� δ�κη τ�" Θη*α��υ 'Iσµη-
ν��υ: «�O <φιλ�σπαρτι�της Θη*αJ�ς> Λε�ντι>δης εKπε <στ�Iς 9φ�ρ�υς τ�ς
Σπ�ρτης> πuς �� ΘηNα��ι δι5κειντ� S�θρικ4ς πρ� τ4ν γεγ�ν�των, Sνx4 Tδη hσαν
σ�µµα��ι. 6Aκ��σαντες �� Λακεδαιµ�νι�ι αWτ  �πεφ>σισαν, Bπως φυλ>ττ�υν
τ?ν �κρ�π�λιν, π�^ κατε���ν, κα) τ�ν <9�θρ
 τ3ν Σπαρτιατ3ν Θη*αJ�> 6Iσµη-
ν'αν ν  δικ>σ�υν. Συγκρ�τ��ν τ�τε στρατ�δικε��ν �π�τελ��µεν�ν Sκ 3 δικα-
στ4ν Sκ Σπ>ρτης κα) �ν  Hνα δικαστ?ν S7 sκ>στης συµµα�ικFς π�λεως µικρFς
f µεγ>λης. T� ∆ικαστRρι� συνεκατ<]ετ� (συνεκδ'κα8ε) κα) κατεψRφισε (κατε-
δ'κασε) τ�ν 6Iσµην'αν aς πρ�δ�την Lπ
ρ τ4ν Περσ4ν, π�^ S7ετελ5σθη». Παρα-
τηρ�"µε 9δ3 Vτι G φρ�σι «τ� ∆ικαστRρι� συνεκαθ'8ετ�» σηµα�νει Vτι συνεκδ�-
καYε. Συνεπ3ς τ
 καΘ�Yω – καT�Yω – κα∆�Yω σηµα�νει δικ�Yω, 96 �� καθ�ς -
καT�ς - κα∆�ς = δικαστ4ς.

T�λ�ς ! Πλ�των στ�ν «Π�λιτε�α» 	ναφ�ρει (Ic, σ. 694): «∆ικαστα) καθFσθαι».
�O ΦKταλ�ς, 	ρ�αJ�ς wρως τ�ς 'Aττικ�ς στ
ν ∆�µ� Λακιαδ3ν, φιλ�6εν4σας

τ� θε? ∆4µητρα, Sλα*εν παρ’ α)τ�ς Tς 	ντ�δωρ� τ
 φυτ
 τ�ς συκ�ς, Tς 9µαρ-
τKρει 9πιγραφ� 9π: τ�" τ�φ�υ τ�υ. T
 	ρ�αι�τερ� ν�µισµα τ�ς ΣκKρ�υ S�ει φKλ-
λ�ν συκ�ς. E]δ�ς σKκων τ�ς ΣκKρ�υ λ�γ�νται «κατιδικ>», δηλ. δικαστικ�. Tα"τα
συνδυ�Y�νται µ2 τ� δικαστικ� Sκφρασι 	ρ�ικ3ς κα: 	δ�κηµα µετ�πειτα «συκ�-
φαντ'α». Πρ�φαν3ς G καλλι�ργεια τ�ς συκ�ς µεταδ�θεJσα εAς 'Aττικ�ν 8π

Σκυρ�ων γεν3ν, π�λλ?ς 	φ�ρµ?ς δικ3ν πρ�εκ�λεσεν.

�H 'Aττικ� συνδ�εται µ2 τ� Σκ"ρ� δι? τ�" wρω�ς της Θησ�ως, γεννηθ�ντ�ς
στ�ν Tρ�ιYην�α, µ2 λατρε�α τ3ν Θεµ�δων (*ωµ�ς τ�υς) [Παυσαν�ας, «K�ριν-
θιακ�»], 9κ τ�" Σκυρ��υ γ�ν�υς· στ� Σκ"ρ� καταφεKγει διωκ�µεν�ς 8π
 τ3ν
'Aθηνα�ων Tς Sπηλυς. T
 γ�ν�ς τ�" Θησ�ως συνδ�εται µ2 τ� Θ�µιδα (*λ�πε
Φωτ. 1, Vπ�υ 	γγει�γραφ�α µ2 τ�ν θε? τ�ς ∆ικαι�σKνης Θ�µιδα, «καθ�Y�υσαν»
9π: τ�ς 8ψηλ�ς δικαστικ�ς �δρας της κα: τ
ν πατ�ρα τ�" Θησ�ως AAγ�α), λαµ-
*�νει σKYυγ� 9κ ΘεµισκKρας τ�ν 'AµαY�να 'Aντι�πην. Πρ
ς κατ��� τ�" να�"
τ�ς ∆4µητρ�ς 9ν 'EλευσJνι µ���νται ! µ�ντις ΣκJρ�ς, ! ΘησεIς, Sγγ�ν�ς τ�" Σκυ-
ρ��υ κα: ! Σκε�ρων.

Σκ"ρ�ς σηµα�νει π�τρα. Στ�ν Φενε�τιδα τ�ς 'Aρκαδ�ας λατρε�α τ�ς Θεσµ�ας
∆4µητρ�ς 9ν συνδυασµx3 µ2 λατρε�α τ3ν πετρ3ν (Παυσαν�ας, «'Aρκαδικ?»
XIV). �O σKνδεσµ�ς τ3ν �ν�µ�των Θ�µις κα: Σκ"ρ�ς στ�ν Θεµ�σκυρα, ΣκJρ�ς
κα: Σκε�ρων στ� Θεσµ�φ�ρ� ∆4µητρα κα: ! συνδυασµ
ς τ�ς τελετ�ς µ2 λ�θ�υς
στ�ν 'Aρκαδ�α, Vπ�υ κα: Σκ"ρ�ς π�ταµ
ς κα: ΣκειρJτις �Rρα. T? �ν�µατα Θ�-
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µις κα: Θεσµ�φ�ρ�ς στ�ν α)τ�ν �ν�µασ�α καταλ4γ�υν.
NAµεση σ��σι πρ
ς τ� θε? Θ�µιδα S�ει G N�µεσις. T�"τ� 	πεδε��θη κα: 9κ τ�"

	ρ�αι�λ�γικ�" τ�π�υ τ�" Pαµν�"ντ�ς, Vπ�υ συνυπ�ρ��υν αO θεα: Θ�µις κα:
N�µεσις. NAλλωστε τ�"τ� 	π�δεικνKεται 8π
 τ�" 'Aριστ�τ�λ�υς στ? «'Hθικ?
Nικ�µ��εια» B V κα: IV 9 (παρ�τρKνσεις πρ
ς τ
ν υO�ν τ�υ Nικ�µα��ν): «T� δ’
Oσ�ν µ5σ�ν Sστ) τFς µε'8�ν�ς κα) Sλ>ττ�ν�ς κατ  τ?ν �ριθµητικ?ν �ναλ�γ'αν·
δι  τ��τ� κα) nν�µ>8εται δ'και�ν, Bτι δ'�α Sστ'ν· {σπερ �ν εO τις εOπ�ι δ'�αι�ν·
κα) = δικαστRς, δι�αστ?ς». Συνεπ3ς τ
 ρ�µα «δικ�Yω» πρ��ρ�εται 9κ τ�" δι��Yω.

15381∆ΑΥΛeΣ/239, N��µ*ρι�ς 2001

�H θε  τFς ∆ικαι�σ�νης Θ5µις «κατ<]ει» Sπ) τFς LψηλFς της Hδρας δικ>8�υσα.
UEµπρ�σθ5ν της zρθι�ς = A3γε�ς, πατ5ρας τ�� Θησ5ως, µ
 τ�ν =π��� q Θ5µις
σ�ετι8�ταν παντ�ι�τρ�πως �π� τ�^ς �ρ�α'�υς  Eλληνες. (6Eπ) 6Aττικ�� �γγε'-

�υ τ�� ε´ α3.)



∆ι��Yω σηµα�νει ν�µω - διαν�µω κα: δ�κη ε]ναι N�µεσις, �ρθ3ς λ�ιπ
ν Θ�µις κα:
N�µεσις συνυπ�ρ��υν στ
ν Pαµν�"ντα. POτε 	νε"ρ�ν τ
 σ�ετικ
 �ωρ�� τ�" 'Aρι-
στ�τ�λ�υς, 	νεµν4σθην τ? πρ3τα µ�υ *4µατα στ� δικηγ�ρ�α, Vταν 9θαKµαYα
	γ�ρεK�ντας δικηγ�ρ�υς κα: εAσαγγελεJς, 9γκρατεJς τ�τε τ�ς �Eλληνικ�ς µ4πω
9κ�υδαϊσθε�σης δι? τ�" Pαλλε��υ ν�µ�υ. 'Hκ�Kετ� στ? δικαστ4ρια G φρ�σις
πρ
ς τ�ν �δρα: «κ. δικαστα�, θ? κ�µετε τ� διαφ�ρ�, δηλ. θ? δι��σετε» (κατ’
'Aριστ�τ�λη, θ? πρ�*�τε εAς ν�µεσιν).

'Eκ τ�Kτων 	νακKπτει G Oστ�ρικ� π�ρε�α τ3ν δικαστ3ν. 'Aρ�ικ3ς ! Gγεµqν
ε]�εν Vλας τ?ς 96�υσ�ας συγκεντρRσει, �ν *ασιλεKς, στρατηγ�ς, 	ρ�ιερεKς, µ�-
γ�ς, Aατρ�ς, δικαστ4ς. ∆ι�θετε �ρ�ν� πρ
ς 9π�λυσι τ3ν διαφ�ρ3ν τ3ν 8πηκ�ων
τ�υ. PΩριYε Gµ�ρα 9κδικ�σεως. Συνεκεντρ�"ντ� �O 	ντιδικ�"ντες 8π4κ��ι κα:
λ�γxω Oκαν�" 	ριθµ�" των G 9κδ�κασις τ3ν 8π�θ�σεων Sκαθ'8ετ� 9π: vρας, 9ρω-
τωµ�νων τ3ν 	ντιδ�κων περ: τ�ς διαφ�ρHς των κα: 96εταY�µ�νων κα: µαρτK-
ρων.

�O συν4θως GλικιRτης Gγεµqν δικ�Yων 9κ�θητ�, �O δ2 δι�δικ�ι nρθι�ι 	ν�-
µεν�ν κα: κατ? σειρ?ν 8πεστ4ριY�ν τ?ς θ�σεις των. 'Eκ τ�Kτ�υ τ
 ρ�µα καθ�Yω
- κατ�Yω - καδ�Yω Sφερε στ
 ν�" τ3ν δικαY�µ�νων τ
ν Gγ�τη δικ�Y�ντα κα: 9σ4-
µαινε δικ�Yω. �O καθ4µεν�ς 9κλ4θη κα∆�ς - καT�ς - καΘ�ς. 'Eκ τ�ς 	ντιστ��-
��υ στ�σεως δικ�Y�ντ�ς κα: δικαY�µ�νων 9γενικεKθη τ
 Sθιµ�ν Tς κανRν. Ozτω
! δικαστ�ς εAσ�ρ�εται κα: καθ'8ει, �O δ2 9ν τx3 δικαστηρ�xω 9γε�ρ�νται. EAσερ-
��µ�νων δ2 τ3ν πρ��δρων, πρωθυπ�υργ3ν, πρωθιερ�ων κ.λπ. τιµωµ�νων, 9γε�-
ρ�νται ~παντες �O 9ν τx3 �Rρxω κα: καθ�Y�υν ��τ�ι.
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[Στ? τεK�η 235 κα: 236-7 τ�" «∆» ! µη�αν�λ�γ�ς µη�ανικ
ς EMΠ κα:
	ντισυνταγµατ�ρ�ης τ�" Tε�νικ�" ΣRµατ�ς τ�" �Eλληνικ�" Στρατ�"
κ. 'Iω�ννης Λ�Yαρης µ2 τ� θετικ� σκ�ψη π�I 96 !ρισµ�" �αρακτηρ�-
Yει τ:ς 9ν λ�γxω δK� Aδι�τητ�ς τ�υ 	ν�πτυ6ε τ:ς πληρ�φ�ρ�ες π�I 8π�ρ-
��υν στ�ν 'Iλι�δα κα: τ�ν 'OδKσσεια γι? τ�ν τε�ν�λ�γ�α π�I �ρησι-
µ�π�ι�"σαν �O «θε�:» π�I συµµετεJ�αν στ
ν Tρωικ
 Π�λεµ�. M2 	φε-
τηρ�α τ:ς παραδ��2ς α) Vτι G «τε�ν�λ�γ�α τ3ν θε3ν», Vπως περιγρ�-
φεται 	π
 τ
ν POµηρ�, ε]ναι τελε�ως δι�φ�ρη 	π
 τ�ν π�λεµικ� τε-
�ν�λ�γ�α τ3ν 'A�αι3ν κα: τ3ν TρRων κα: *) Vτι G σηµεριν� π�λεµικ�
τε�ν�λ�γ�α (τ�ς !π��ας ! κ. I.Λ. ε]ναι εAδικ
ς 9µπειρ�γνRµων) µ�ι�-
Yει καταπληκτικ? µ2 τ? περιγραφ�µενα µ�σα κα: τ? Vπλα τ3ν 'Oλυ-
µπ�ων πρ��*η σ2 συνε6�ταση τ3ν πληρ�φ�ρι3ν τ�" �Oµ4ρ�υ µ2 τ:ς
σ�ετικ2ς σηµεριν2ς γνRσεις κα: κατακτ4σεις τ�ς 9πιστ4µης στ? θ�-
µατα «Oπτ�µενα ~ρµατα», τρ�φ�δ�σ�α τ�υς µ2 «	µ*ρ�σ�α», «αAγ�δα»
- λα�ηYερ, φλ�γ�*�λα, 	κτιδ�*�λα, «	φ�νεια θε3ν» - Stealth, «κηρK-
κει�ν» – DNA κ.+. Στ
 τρ�τ� +ρθρ� τ�υ, π�I 	κ�λ�υθεJ, 96ετ�Yει 	π

τ� σκ�πι? τ3ν σηµεριν3ν γνRσεων τ�ν !µηρικ� «NIδη» Tς σηµεJ�
πρ�σγειRσεως – 	π�γειRσεως τ�" ∆ι�ς, τ
ν «NOλυµπ�» Tς «*�ση»
τ3ν θε3ν κα: τ:ς 	στρ�ν�µικ2ς γνRσεις τ�" �Oµ4ρ�υ.]

T$ 9ταν τ: �Oµηρικ: ;ρη
«<Oλυµπ�ς» κα� «<Iδη»;

�Aς oστι�σ�υµε τ�ν πρ�σ��4 µας κα: σ2 µ�α µετακ�νηση τ�" ∆ι�ς, ! !π�J�ς, παρ’
Vλ� π�I rτ� πατ�ρας τ3ν θε3ν κα: τ3ν 	νθρRπων, ε]�ε κι α)τ
ς 	ν�γκη 	π

~ρµα κι 96�πλισµ�: «UE8εψε στ� ~ρµα δ�� �αλκ�π�δαρα _λ�γα µ
 �ρυσF �α'τη
π�^ Sπετ��σαν γρRγ�ρα κι αWτ�ς Sνδ�θηκε µ
 �ρυσ` Bπλα κι SπFρε �ρυσ� κα-
λ�φτειαγµ5ν� µαστ'γι� κι �ν5Nηκε στ� ~ρµα τ�υ. 6Eµαστ'γωσε τ  _λ�γα ν  τρ5-
7�υν κι Sκε�να µ
 πρ�θυµ'α Sπ5τα7αν �ν>µεσα στ? γF κα) τ�ν ]ναστρ� �Wραν�.
UEφτασε στ?ν UIδη τ?ν π�λ�πηγη, π�^ τρ5φει �γρ'µια, στ� Γ>ργαρ�. 6Eκε� π�^
εKναι τ5µεν�ς τ�υ µ
 Nωµ� κα) θυµι>µατα. 6Eκε� _φησε τ  _λ�γ> τ�υ = πατ5ρας
τ4ν �νθρdπων κα) τ4ν θε4ν, �φ�� τ  ]λυσε �π� τ� ~ρµα κι ]�υσε =µ'�λη κι
αWτ�ς κ>θισε στ?ν κ�ρυφR...» ('Iλ. Θ 41-52).

<Iδη - T+π�ς πρ�σγει�σεως - "π�γει�σεως τ�, ∆ι ς



T
 Vτι περιγρ�φεται 96�πλισµ
ς κα: τ
 Vτι �O �ππ�ι πετ�"ν δ2ν µHς πρ�6ενεJ
πλ��ν 9ντKπωσι. T� διαφ�ρετικ
 θ? 9περιµ�ναµε ν? 9γ�νετ� δηλαδ4; T
 µ�ν� π�I
πρ�πει ν? 9πισηµανθX� σ’ α)τ� τ�ν περικ�π� ε]ναι τ
 Vτι περιγρ�φεται ! τ�π�ς
π�I γ�νεται G πρ�σγε�ωση. �H NIδη. 'EκεJ ! POµηρ�ς µHς λ�ει Vτι 8π�ρ�ει τ�µε-
ν�ς κα: *ωµ
ς µ2 θυµι�µατα. Στ�ν τ�π�θεσ�α π�I 9πρ�σγειRνετ� ! ZεIς πρ�πει
ν? ε]�αν µε�νει µετ? τ�ν καταστρ�φ� κ�π�ια 	π�µειν�ρια - σηµ�δια, Vτι 9κεJ
κ�π�τε κ�τι 8π�ρ6ε, κα: τ? µετ�πειτα �ρ�νια τ�ς παρακµ�ς �O +νθρωπ�ι Sφτει-
α6αν τ�µεν�ς  µ2 *ωµ
 κα: θυµι�µατα. 'Aναφ�ρεται κα: OερεIς τ�" 'Iδα��υ ∆ι�ς,
! Λα�γυν�ς ('Iλ. Π 604).

T
 µ�ρ�ς π�I 9πρ�σγειRνετ� ! ZεIς πρ�πει ν? rτ� π�λI σηµαντικ
, γι’ α)τ

κα: τ
 9πισηµα�νει ! POµηρ�ς. 'Eπ�σης τ
 ~ρµα τ�" ∆ι
ς 9πρ�σγειRθη σ2
συγκεκριµ�ν� �3ρ�, δ2ν 9πρ�σγειRνετ� !π�υδ4π�τε, oπ�µ�νως 9κεJ πρ�πει
ν? ε]�ε 	ναπτυ�θ� Vλη G 	παρα�τητη 8π�δ�µ� σ2 9γκαταστ�σεις κι 96�πλι-
σµ�. Στ
 Θ 438 περιγρ�φεται κι G 	ντ�στρ�φη κ�νησις, 	π
 τ�ν NIδη στ
ν
NOλυµπ�: «�O πατ5ρας Zε^ς τ� ~ρµα µ
 τ�^ς aρα'�υς τρ���^ς κα) τ  _λ�γα
κατη�θυνε �π� τ?ν UIδη στ�ν UOλυµπ�». Λ�γικ
 φα�νεται, 9φ’ Vσ�ν 9γ�ν�ντ�
πρ�σγειRσεις, Vτι θ? 9γ�ν�ντ� κι �O 	ντ�στ�ι�ες 	π�γειRσεις.

Kι «q θε  Hρα εK�ε �ν5Nη στ� Γ>ργαρ� _κρ� τFς LψηλFς UIδης κα) τ?ν εKδε
= νεφεληγερ5της Zε�ς» ('Iλ. � 292). NEπρεπε ν? 	ν�*Xη στ�ν κ�ρυφ� τ�" *�υν�",
γι? ν? τ�ν δX� ! ZεKς, t µ4πως 9κεJ ε8ρ�σκετ� G 8π�δ�µ� κι ! 96�πλισµ�ς, µ2 τ�
*�4θεια τ�" !π���υ θ? µπ�ρ�"σε ν? δX� ! ZεIς τ�ν PHρα 	π
 τ
ν µακρυν
 NOλυ-
µπ�;

�H Tρωικ� NIδη ε]ναι *�υν
 τ�ς M. 'Aσ�ας στ�ν 	ρ�α�α Tρ��α. Στ�ν 	ρ�αι�-
τητα λεγ�ταν Tευκτρ�ς, 9νx3 σ4µερα �ν�µ�Yεται K?Y Nτ�γ. N? ε]ναι α)τ� G NIδη
π�I περιγρ�φει ! POµηρ�ς; T
 8ψηλ�τερ� *�υν
 τ�ς Kρ4της Vµως λ�γεται 9π�-
σης NIδη (t Ψηλ�ρε�της). Στ
 *�υν
 α)τ
 8π�ρ�ει �να σπ4λαι�, τ
 'IδαJ� NAντρ�,
9κεJ Vπ�υ σKµφωνα µ2 τ�ν µυθ�λ�γ�α 	νετρ�φη ! ZεKς 	π
 δK� τρ�φ�Kς, τ�ν
'Aδρ�στεια κα: τ�ν NIδη ('Aπ�λλ�δωρ�ς, A 1,6). Στ�ν NIδη 	ν�*αινε ! M�νως
κ�θε 9νν�α �ρ�νια, πρ�κειµ�ν�υ ν? π�ρXη τ:ς 9ντ�λ2ς τ�" ∆ι�ς. �H κ�ρυφ� π�I
φα�νεται στ�ν εAκ�να τ�ς µεθεπ�µενης σελ�δας ε]ναι κα: G 8ψηλ�τερη τ�" *�υ-
ν�" (2.456 µ�τρα) κα: G σηµεριν4 της �ν�µασ�α δεικνKει Vτι κ�τι 	ρ�αι�ελλη-
νικ
 πρ�πει ν? ε8ρ�θη 9κεJ 9π�νω, γιατ�, 9νx3 +λλες κ�ρυφ2ς τ�ς NIδης �ν�µ�Y�-
νται MKγα, MαKρη, K�υρ�Kνα κ.τλ., G συγκεκριµ�νη κ�ρυφ� �ν�µ�Yεται σ4µε-
ρα T�µι�ς Σταυρ�ς! Στ�ν κ�ρυφ� α)τ� S�ει κτισθ� µ2 π�τρες κι �νας µικρ
ς !µR-
νυµ�ς �ριστιανικ
ς να�ς, στ
ν !π�J� µετα*α�ν�υν τ�ν παραµ�ν� τ�ς o�ρτ�ς τ�"
Σταυρ�" πιστ��, π�I διανυκτερεK�υν 9κεJ, vστε τ�ν oπ�µ�νη ν? παρευρεθ�"ν
στ� λειτ�υργ�α, π�I γ�νεται µ�α φ�ρ? τ
ν �ρ�ν�.

∆2ν µπ�ρ�"µε *�*αια µ2 σιγ�υρι? ν? Aσ�υριYRµαστε Vτι ! Ψηλ�ρε�της ε]ναι τ

περιγραφ2ν 	π
 τ
ν POµηρ� σηµεJ� πρ�σγειRσεως τ�" ~ρµατ�ς τ�" ∆ι�ς. Στ

τε"��ς 210 τ�" «∆αυλ�"» 96ετ�Yεται τ
 'IδαJ�ν NAντρ�ν Tς τ
 κ�ντρ� (�µφαλ
ς)
τ�" γεωδαιτικ�" τριγωνισµ�" τ3ν π�λεων κα: τ3ν Oερ3ν. T�σ� τ
 συγκεκριµ�-
ν� nρ�ς Vσ� κα: �O σ�ετικ2ς µ2 α)τ
 µυθ�λ�γικ2ς 	ναφ�ρ2ς πρ�πει !πωσδ4π�τε
ν? 96ετασθ�"ν µ2 σε*ασµ
 κα: πρ�σ��� 	π
 µαθηµατικ�Kς, τ�π�γρ�φ�υς, 	στρ�-
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ν�µ�υς, φυσικ�Iς κ.λπ. 9πιστ4µ�νες. 'Aνε6�ρτητα π�ντως 	π
 τ
 �ν G NIδη τ�ς
Kρ4της rταν τ
 σηµεJ� πρ�σγειRσεως κι 	π�γειRσεως τ3ν {ρµ�των τ3ν θε3ν,
π�I περιγρ�φει ! POµηρ�ς, t n�ι, α)τ
 π�I πρ�πει ν? συγκρατ4σ�υµε, ε]ναι Vτι
τ? ~ρµατα δ2ν πρ�σγειRν�ντ� t 	πεγειRν�ντ� σ2 !π�ι�δ4π�τε �3ρ� 	λλ? σ2
συγκεκριµ�ν� µ�ρ�ς, Vπως τ? ~ρµατα (	ερ�σκ�φη t διαστηµ�πλ�ια) τ�ς σηµε-
ριν�ς 9π���ς.

«O� θε�) κατ�ικ��ν στ�ν UOλυµπ�» ('Iλ. N. 70), «Bπ�υ ]��υν τ  δdµατ> τ�υς»
('Iλ. A 18) κι 9κεJ ε]ναι κα: τ
 «δ4µα τ�� ∆ι�ς» ('Iλ. Y 10). Γι? τ
 δ3µα τ�" ∆ι
ς
! POµηρ�ς 9παναλαµ*�νει σ2 π�λλ? σηµεJα τ�ς 'Iλι�δ�ς Vτι ε]ναι �αλκ�*ατ�
(�αλκ�Nατ5ς) (π.�. Iλ. Φ 438, Φ 505, A 426, � 173 κ.τ.λ.).

�Aν τ
 �αλκ�*ατ� δ3µα τ�" ∆ι
ς rταν 9π�νω στ
ν 'Oλυµπ�, τ
 8ψηλ�τερ�
nρ�ς τ�ς �Eλλ�δ�ς, τRρα τ� Sγινε; Γιατ: δ2ν ε8ρ�θη π�τ2 τ�π�τε; Mι? πρRτη σκ�-
ψις, π�I θ? µπ�ρ�"σε ν? γ�νXη, θ? rταν Vτι στ? τ�σα �ρ�νια π�I π�ρασαν, ! �αλ-
κ
ς πρ�φαν3ς θ? S�Xη διαλυθ�· t Vτι µπ�ρεJ ν? ε]�ε γ�νει σKγ�υσις µ2 +λλα nρη
µ2 τ
 [δι� nν�µα, π�I τ�τ�ια 8π�ρ�αν 	ρκετ? στ�ν 	ρ�αι�τητα (π.�. στ�ν 'Aρκα-
δ�α, στ�ν NHλιδα κ.τ.λ.). M2 µι? πρ�σεκτικRτερη 	ν�γνωσι τ�ς 'Iλι�δ�ς Vµως θ?
δ�"µε Vτι G σKγ�υσις S�ει !πωσδ4π�τε γ�νει, 	λλ? ε]ναι π�λI µεγαλKτερη.

Στ
 πρ�ηγ�Kµεν� κεφ�λαι�, π�I 	ναλKθηκαν Tρισµ�νες µετακιν4σεις θε3ν,
διαπιστRσαµε Vτι �O θε�: 96εκιν�"σαν 	π
 τ� γ� γι? τ
ν �)ραν�, 	λλ? Sφτα-
ναν στ
ν NOλυµπ�. A)τ
 δ2ν 9γ�νετ� µ�ν� 	π
 τ� γ� πρ
ς τ
ν �)ραν�, 	λλ?
κι 	ντ�στρ�φα. 'Eνx3 ε8ρ�σκ�ντ� στ
ν NOλυµπ�, �ν 	π�φ�σιYαν ν? πHνε στ�
γ�, Sπαιρναν τ
 ~ρµα τ�υς (συν4θως δ2ν 	µελεJ ν? µHς τ
 θυµ�YXη α)τ
 ! π�ι-
ητ�ς) κι 9π4δαγαν (n�ι 	π
 τ
ν NOλυµπ�), 	λλ? 	π
 τ
ν �)ραν
 πρ
ς τ� γ�.
�Eπ�µ�νως, Vταν ! POµηρ�ς 	ναφ�ρεται στ
ν NOλυµπ�, δ2ν πρ�σδι�ρ�Yει κ�-
π�ι� nρ�ς 	λλ? τ
ν �)ραν�.

Στ
 P 545 π.�. G θε? 'AθηνH κατ�*ηκε 	π
 τ
ν �)ραν�. Στ
 T 351 Sστειλε !
ZεIς τ� θε? 'AθηνH στ�Iς 'A�αι�Iς κι 9κε�νη π4δη6ε κ�τω 	π
 τ
ν �)ραν�, γι?
ν? π�Xη. Kι ! [δι�ς ! ZεIς κατ�*ηκε 	π
 τ
ν �)ραν
 ('Iλ. Λ 184) κα: κ�θισε στ:ς
κ�ρυφ2ς τ�ς NIδης. 'Eπ�σης «κ>π�ι�ς �π� τ�^ς �θ>νατ�υς κατ5Nηκε �π� τ�ν
�Wραν�, π�^ εKναι γεµ>τ�ς _στρα» ('Iλ. Z 108)· κα: λ�γ� παρακ�τω ! ∆ι�µ4δης
λ�ει: «lAν Bµως κ>π�ι�ς �θ>νατ�ς ]�[η ]ρθει �π� τ�ν �Wραν�, Sγu δ
ν θ  π�λε-
µ��σα µ
 Sπ�υρ>νι�υς θε�^ς» ('Iλ. Z 128). «UEδωσε Bρκ�ν 3σ�υρ� Bτι q UAτη δ
ν
θ  Sπιστρ5ψ[η π'σω στ�ν UOλυµπ� κα) τ�ν γεµ>τ� �στ5ρια �Wραν�» ('Iλ. T 128).
Kι �να τελευταJ�: «O� θε�) κατ5��υν τ�ν εWρ��ωρ� �Wραν�» ('Iλ. Y 329).

∆2ν �ρει�Y�νται +λλα παραδε�γµατα. T
 συµπ�ρασµα ε]ναι Vτι �O θε�: 	νε-
*�κατε*α�ν�υν πρ
ς κα: 	π
 τ
ν �)ραν�, π�I ε]ναι γεµ�τ�ς 	στ�ρια.

'A6ι�σηµε�ωτ� ε]ναι τ
 Vτι ! POµηρ�ς µHς κ�νει λ�γ� {πλ3ς γι? δRµατα κα:
µ�λιστα �αλκ�*ατα. Στ
 Y10 κ�νει λ�γ� κα: γι? α[θ�υσες: «GHλθαν στ� δ4µα τ��
νεφεληγερ5τ�υ ∆ι�ς κα) κ>θισαν στ)ς λε�ες (�εστ12ς) αOθ�υσες, π�^ εK�ε κ>νει
στ�ν πατ5ρα ∆'α = Hφαιστ�ς µ
 τ� τε�νικ� τ�υ πνε�µα». T? 	ν�κτ�ρα τ3ν θε3ν

Π�, 9ταν (εCναι;) E <Oλυµπ�ς;
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Vµως δ2ν θ? Sπρεπε ν? rσαν µεγ�λα, ν? ε]�αν κ4π�υς µ2 δ�νδρα κα: +νθη 9νδε-
��µ�νως κ.τ.λ.; ∆2ν θ? Sπρεπε ν? ε]�αν *�ηθητικ
 πρ�σωπικ�, ν? τ? φρ�ντ�YXη;
Kα: τ
 πρ�σωπικ
 δ2ν θ? Sπρεπε ν? ε]�ε καταλKµατα; Γιατ� µHς κ�νει λ�γ� µ�-
ν� γι? δRµατα; Kα: γιατ� 9παναλαµ*�νει τ�σες φ�ρ2ς Vτι rσαν 	π
 �αλκ�; Για-
τ� τ? δRµατα rσαν �αλκ�*ατα κα: n�ι π.�. λιθ�*ατα t κ�τι +λλ�; Γιατ� δ2ν 6εδι-
πλRνει τ�ν «φαντασ�α» τ�υ, 9νx3 τ�" δ�δεται G ε)καιρ�α, vστε ν? µHς κ�νXη κα-
ταπληκτικ? φανταστικ2ς περιγραφ2ς γι? τ
 µ�ρ�ς π�I Sµεναν �O θε��; Θ? λ�γα-
µε Vτι 	φ4νει κα: π�λι µι? θαυµ�σια ε)καιρ�α ν? τ�" 6εφKγXη. POταν στ�ν 'OδKσ-
σεια περιγρ�φXη τ
 	ν�κτ�ρ� τ�" (θνητ�") 'Oδυσσ�ως, παραθ�τει πλ�θ�ς λε-
πτ�µερει3ν. Γι? παρ�δειγµα: «Στ�ν τ���� τ�ν καλ�κτιστ� εK�ε Hνα πανωπ�ρτι
κι �π’ τ� κατdφλι τ’ �κριν� τ�� παλατι�� εK�ε δρ�µ�, στεν� κλεισµ5ν� �π� πυ-
κν>, καλ�δετα σαν'δια ('Oδ. X 126-129). A)τ� ε]ναι π�ιητικ� περιγραφ4! NO�ι
Vπως α)τ� γι? τ? δRµατα τ3ν θε3ν, γι? τ? !π�Jα τ
 µ�ν� π�I 	ναφ�ρεται ε]ναι
Vτι rσαν �αλκ�*ατα. E]ναι φανερ
 Vτι ! π�ιητ�ς δ2ν ε]�ε καµµ�α σ��σι µ2 τ? δR-
µατα τ3ν θε3ν, ��τε Vµως ε]�ε δι�θεσι ν? γρ�ψXη παραµKθια. NEγραφε α)τ? π�I
Sπρεπε, σKµφωνα µ2 α)τ? π�I Sµαθε 	π
 τ� «M�"σα» τ�υ.

K�τι 	κ�µα: Στ
 � 337 G PHρα 8πενθυµ�Yει στ
 ∆�α Vτι S�ει κι �να θ�λαµ�, π�I
τ
ν ε]�ε κατασκευ�σει κι α)τ
ν ! PHφαιστ�ς. T� θ�λαµ�ς ν? rταν α)τ�ς, π�I τ
ν
�ρειαY�ταν ! ZεKς; Θ? πρ�πει ν? ε]�ε καλ
 τε�νικ
 96�πλισµ
 Vπως κα: �O α[θ�υ-
σες, καθ’ Vσ�ν τ
ν κατασκεKασε ! PHφαιστ�ς (! !π�J�ς, Vπως θ? δ�"µε στ� συ-
ν��εια, ε]�ε !λ�κληρ� 9ργαστ4ρι� µ2 α)τ�µατες συσκευ2ς κι ε]�ε πραγµατ�π�ι-
4σει κι +λλες π�λλ2ς �ρ4σιµες κατασκευ�ς). Θ�λαµ� ε]�ε κατασκευ�σει ! PHφαι-
στ�ς κα: γι? τ�ν PHρα ('Iλ. � 166) µ2 µυστικ
 κλειδ�, π�I καν�νας +λλ�ς θε
ς δ2ν
µπ�ρ�"σε ν? 	ν��6Xη κα: µ2 γυαλιστερ2ς θKρες.

OO θε�: λ�ιπ
ν ε]�αν δRµατα, 9νx3 ! ZεIς κι G PHρα 9κτ
ς 	π
 τ? �αλκ�*ατα
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δRµατα ε]�αν κα: θαλ�µ�υς. �Yπ�ρ��υν Vµως ��λκινα δRµατα κα: µ�λιστα στ
ν
�)ραν�; T� ε[δ�υς δRµατα ε]ναι α)τ�; T�ν 	π�ντησι µHς τ�ν δ�νει ! [δι�ς ! π�ι-
ητ4ς, 	ρκεJ ν? S��υµε τ�ν τε�ν�γνωσ�α, vστε ν? τ�ν καταλ�*�υµε! «Στ�ν UOλυ-
µπ� SπFγε ]πειτα q 6Aθην`, Bπ�υ εKναι π>ντα τ4ν θε4ν q �σφαλ?ς κατ�ικ'α,
π�^ δ
ν τ?ν δ5ρν�υν _νεµ�ι, Nρ��
ς δ
ν τ?ν µ�υσκε��υν, µRτε τ  �ι�νια τ?ν πλη-
σι>8�υν, �λλ  π�λ^ α3θρ'α tπλdνεται �ωρ)ς ν5φη κα) τ� φ4ς τ�� �λι�υ λ>µπει
φωτειν�». ('OδKσσεια Λ 41-45).

E]ναι καταπληκτικ�. M�ι�Yει 	π�στευτ� 	λλ? 9κεJ π�I δ2ν φυσ�ει 	�ρας,
π�I δ2ν π�φτ�υν *ρ��2ς κα: �ι�νια, 9κεJ π�I 8π�ρ�ει αAθρ�α κα: λ�µπει κα-
θαρ
 τ
 φ3ς τ�" wλι�υ, ε]ναι 9κτ
ς 	τµ�σφαιρικ3ν συνθηκ3ν. �O NOλυµπ�ς
π�I περιγρ�φεται 	π
 τ
ν POµηρ� ε8ρ�σκεται 9κτ
ς τ�ς 	τµ�σφαιρας. M2
τ? σηµεριν? δ2 δεδ�µ�να τ? ��λκινα δRµατα !µ�ι�Y�υν µ2 κ�π�ι�υ ε[δ�υς
δ�ρυφ�ρικ
 σταθµ�! ∆2ν ε]ναι Oστ�ρ�ες 9πιστηµ�νικ�ς φαντασ�ας, ε]ναι G
'Iλι�ς! Kι 9δ3 πρ�πει π�λι ν? 9πισηµανθX� τ
 λιτ
 τ�ς περιγραφ�ς τ�" π�ιη-
τ�". ∆2ν γρ�φει παραµKθια. Γρ�φει α)τ? π�I πρ�πει µ2 	κρ�*εια κα: 	π�-
λυτ� σε*ασµ
 στ:ς πηγ�ς τ�υ.

�H περιγραφ� τ3ν 9κτ
ς 	τµ�σφαιρας συνθηκ3ν ε]ναι τ�σ� 	κρι*4ς, π�I δ2ν
θ? µπ�ρ�"σε ν? γ�νXη ��τε πρ:ν �λ�γες δεκαετ�ες π�σ� µHλλ�ν τ�ν *´ �ιλιετ�α π.X.
'Eκτ
ς τ�" Vτι δ2ν φυσ�ει 	�ρας, 8π�ρ��υν �ι�νια, κ.τ.λ., ! π�ιητ�ς µHς 9πιση-
µα�νει Vτι 8π�ρ�ει αAθρ�α κα: λ�µπει καθαρ
 τ
 φ3ς τ�" wλι�υ. A)τ� G αAθρ�α
δ2ν 8π�ρ�ει 9π: τ�ς γ�ς λ�γxω τ�ς δια�Kσεως τ�" φωτ
ς στ
 πα�I στρ3µα τ�ς

15387∆ΑΥΛeΣ/239, N��µ*ρι�ς 2001

MιZ σκην? =πως  �κριJ�ς τ?ν περιγρ�φει  > aOµηρ�ς: T� bρµα τ2ς aHρας, πρ*ν
�εκιν,σει �π� τ�ν #Oλυµπ�, κα* µ<α aΩρα π�9 �ν�<γει τ*ς π�λες τ�4 �dραν�4. 



	τµ�σφαιρας. 'EκεJ 9π�νω Vµως τ
 φ3ς τ�" wλι�υ λ�µπει, ε]ναι !λ�λαµπρ�, 96
�� κι G �ν�µασ�α: NOλυµπ�ς.

Στ
 κε�µεν� γ�νεται 	ναφ�ρ? n�ι 	κρι*3ς σ2 ��λκινα 	λλ? σ2 �αλκ�*ατα δR-
µατα. �H δι�κρισις α)τ� δ2ν πρ�πει ν? ε]ναι τυ�α�α, καθ’ Vτι ! POµηρ�ς π�ντα
	κρι*�λ�γεJ. E[τε λ�ιπ
ν �O τ�J��ι κα: �O �ρ�φ2ς rσαν 	π
 +λλ� 8λικ
 κα: µ�-
ν�ν τ? πατRµατα 	π
 �αλκ�, ε[τε ! π�ιητ�ς πρ�σπαθεJ ν? µHς 96ηγ4σXη Vτι 	νε-
6�ρτητα 	π
 τ
 8λικ
 π�I rταν κατασκευασµ�ν�ι �O τ�J��ι κα: �O �ρ�φ�ς τ? δR-
µατα oδρ�Y�ντ� 9π�νω σ2 �αλκ�, t 9νδε��µ�νως Vτι κα: στ
 Sδαφ�ς 8π�ρ�ε �αλ-
κ�ς. Σ2 µι? τ�τ�ια περ�πτωσι στ�ν πρ�σπ�θει� µας γι? τ�ν 	νεKρεσι τ�" 'OλK-
µπ�υ πρ�πει ν? 	ναYητ4σωµε τ
ν πλαν4τη 9κεJν�ν π�I στερεJται 	τµ�σφαιρας
κα: τ
 Sδαφ�ς τ�υ ε]ναι πλ�Kσι� σ2 �αλκ�.

OO PωµαJ�ι 96Rρυσσαν τ
 �αλκ
 	π
 τ�ν KKπρ�, Sτσι Sδωσαν στ
 µ�ταλλ� τ

nν�µα τ�ς ν4σ�υ, τ
 !π�J� nν�µα S�ει περ�σει κα: στ:ς 8π�λ�ιπες ε)ρωπαϊκ2ς
�3ρες (π.�. cuprum στ? λατινικ?, copper στ? 	γγλικ? κ.τλ.). OO 	ρ�αJ�ι Vµως
PEλληνες 96Rρυσσαν τ
 �αλκ
 	π
 τ
 Xαλκ�δα. NEτσι πιστεKεται Vτι τ
 µ�ταλλ�
9π�ρε τ
 nν�µ� τ�υ 	π
 τ�ν π�λι. T
 nν�µα �αλκ
ς Vµως 8π�ρ�ε τ� Xρυσ� 'Eπ�-
�4, n�ι µ�ν�ν δι�τι rταν 	π
 �αλκ
 τ? δRµατα τ3ν θε3ν, 	λλ? κα: γιατ: στ
 �
291 	ναφ�ρεται κ�π�ι� πτην
 π�I �O θε�: �ν�µ�Y�υν �αλκ�δα, �O δ2 +νθρωπ�ι
κKµινδι. Πρ�πει ν? ε]�ε 96αιρετικ� σηµασ�α τ
 nν�µα, δι�τι στ
 [δι� θ�µα S�ει
	ναφερθ� κι ! Σωκρ�της (Πλ�των, «KρατKλ�ς» t «Περ: �ρθ�τητ�ς �ν�µ�των»,
392 a). �Eπ�µ�νως µπ�ρ�"µε ν? !δηγηθ�"µε στ�ν 8π�θεσι, n�ι Vτι ! �αλκ
ς 9π�ρε
τ
 nν�µ� τ�υ 	π
 τ�ν π�λι Xαλκ�δα 	λλ? τ
 	ντ�στρ�φ�. Tυ�
ν 9πιτυ�ηµ�νη
«	π�κωδικ�π��ησις» τ�" �ν�µατ�ς �αλκ�ς µ2 τ� συνεργασ�α *�*αια κι 9δ3 9πι-
στηµ�νων π�λλ3ν εAδικ�τ4των (π.�. γεωλ�γων, 	στρ�ν�µων κ.τ.λ.) 9κτιµHται Vτι
θ? συνεισφ�ρXη τ? µ�γιστα στ
ν 9ντ�πισµ
 τ�" 'OλKµπ�υ κα: τ3ν δωµ�των τ3ν
θε3ν, π�I περιγρ�φει ! POµηρ�ς στ�ν 'Iλι�δα.

'Eδ3 πρ�κKπτει τ
 9ρRτηµα: �Aν τ? συµπερ�σµατ� µας ε]ναι σωστ? κι !
NOλυµπ�ς πραγµατικ? ε8ρ�σκετ� 9κτ
ς 	τµ�σφαιρικ3ν συνθηκ3ν σ2 κ�π�ι�
δ�ρυφ�ρικ
 σταθµ
 t σ2 +λλ� πλαν4τη, τ�τε τ� 	π�γινε; �Aν καταστραφX�
σ4µερα ! π�λιτισµ
ς στ� γ�, θ? καταστραφ�"ν κι Vλ�ι �O τε�νητ�: δ�ρυφ�-
ρ�ι π�I S�ει κατασκευ�σει ! +νθρωπ�ς t θ? συνε��σ�υν ν? περιστρ�φωνται
γKρω 	π
 τ� γ� 9π’ +πειρ�ν;

Σ2 µι? τ�τ�ια περ�πτωση τ
 �ν θ? γλυτRσXη κ�π�ι�ς δ�ρυφ�ρ�ς τ�ν κατα-
στρ�φ� 96αρτHται 	π
 τ
 ε]δ�ς α)τ�ς, τ
 µ�γεθ�ς της κα: τ�ν 	π�στασι π�I ε8ρ�-
σκεται ! δ�ρυφ�ρ�ς. T
 µ�γεθ�ς τ�ς καταστρ�φ�ς τ�" π�λιτισµ�" τ�ς Xρυσ�ς
'Eπ���ς, Vπως σαφ3ς 	ναφ�ρεται 8π
 τ�" Πλ�των�ς («T�µαι�ς» 22-24), rταν
τερ�στι�. ∆2ν 9πρ�κειτ� γι? µ�α παρατεταµ�νη *ρ���πτωσι. Συν�*η µ�α πα-
ρ�λλα6ις, δηλαδ� µ�α 	λλαγ� στ:ς τρ��ι2ς τ3ν �)ραν�ων σωµ�των, G !π��α ε]�ε
Tς 	π�τ�λεσµα τ� συστρ�φ� κα: µετα*�λ� τ�" +6�ν�ς περιστρ�φ�ς τ�ς γ�ς. Mε-
τα6I τ3ν συνεπει3ν τ�ς καταστρ�φ�ς περιελαµ*�ν�ντ� γενικευµ�νη Gφαιστει-
ακ� δραστηρι�της 9κπληκτικ�ς Aσ�K�ς, τα�Kτητ�ς κα: zψ�υς, παλιρρ�ϊκ
 κ"µα,
9κτεταµ�νη πτK�ωσις τ�" φλ�ι�" τ�ς γ�ς, �ρ�γενετικ� δραστηρι�της κι Sντ�να
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|λεκτρ�µαγνητικ? φαιν�µενα.
POσ� µακρKτερα oπ�µ�νως 	π
 τ� γ� ε8ρ�σκετ� ! NOλυµπ�ς, τ�σ� περισσ�τε-

ρες πιθαν�τητες 8π�ρ��υν ν? µ�ν S�Xη καταστραφ� µαY: µ2 τ
ν π�λιτισµ
 τ�ς
Xρυσ�ς 'Eπ���ς, 	λλ? ν? στ�κεται 	κ�µη 9κεJ !λ�λαµπρ�ς κα: +θικτ�ς.

Στ�ν 'Iλι�δα 8π�ρ�ει πλ�θ�ς 	ναφ�ρ3ν γι? τ� Xρυσ� 'Eπ��4, 	π
 τ:ς !π�Jες
διαφα�νεται τ
 8ψηλ
 8π�*αθρ� τ�" π�λιτισµ�", π�I ε]�ε φθ�σει τ�τε ! +νθρω-
π�ς. T
 θ�µα ε]ναι τερ�στι� κα: δ2ν µπ�ρεJ *ε*α�ως ν? 96αντληθX� στ
 πλα�σι�
oν
ς +ρθρ�υ. �Yπ�ρ��υν π�ρα π�λλ2ς πληρ�φ�ρ�ες 8π
 τ�ν µ�ρφ� µKθων, G κ�-
θε µ�α 	π
 τ:ς !π�Jες [σως κα: ν? 	παιτX� π�λυετ� Sρευνα κα: 	ν�λυσι 	π
 96ει-
δικευµ�ν�υς 9πιστ4µ�νες.

'Eνδεικτικ? παρατ�θενται µερικ2ς 	π
 τ:ς σ�ετικ2ς πληρ�φ�ρ�ες π�I 	να-
φ�ρει ! π�ιητ4ς. «�O UAρης hταν δεµ5ν�ς δεκατρε�ς µFνες» ('Iλ. E 387). N?
�νας µ"θ�ς µ2 �λ�γες µ�ν� λ�6εις. Π�ση γν3σις Vµως φ�ρεται µαY� τ�υς κι S�ει
διασωθ� δι? µ�σ�υ τ3ν �ιλιετι3ν! T�σα �ρ�νια �O +νθρωπ�ι θ? πρ�σπερ-
ν�"σαν τ�ν περικ�π� α)τ� Tς �να 	κ�µη, 8π�τ�θεται, {πλ
 παραµKθι. Στ:ς
Gµ�ρες µας Vµως, π�I ! π�λιτισµ�ς µας S�ει πρ��ωρ4σει 	ρκετ�, µ2 µ�α σ�-
*αρRτερη 	π�πειρα πρ�σεγγ�σεως θ? µπ�ρ�σ�υµε ν? καταλ�*�υµε π�λI πε-
ρισσ�τερα πρ�γµατα µ�σα 	π
 α)τ
 τ
 «παραµKθι».

�H Γ� συµπληρRνει µ�α πλ4ρη περιστρ�φ� γ"ρ� 	π
 τ
ν PHλι� σ2 �να Sτ�ς, γι?
τ�ν 	κρ�*εια σ2 365,24 Gµ�ρες. �O NAρης συµπληρRνει µ�α πλ4ρη περιστρ�φ� σ2
686,98 Gµ�ρες (Jλ. εCκ!να). Λ�γxω τ3ν διαφ�ρετικ3ν τα�υτ4των τ3ν δK� πλα-
νητ3ν +λλ�τε ! NAρης κατ? τ�ν περιφ�ρ� τ�υ ε]ναι κ�ντ? στ� Γ� κι ε]ναι !ρατ
ς
	π
 α)τ� κι +λλ�τε ε8ρ�σκεται σ�εδ
ν 	ντιδιαµετρικ? 	π
 τ� Γ� Tς πρ
ς τ
ν
PHλι�, δηλαδ� ! NAρης ε]ναι 	π
 τ� µ�α µερι? τ�" PHλι�υ κα: G Γ� 	π
 τ�ν +λλη,
!π�τε ε]ναι 	�ρατ�ς.

POπ�ι�ς S�ει τ� δι�θεσι µπ�ρεJ ν? 	σ��ληθX� µ2 τ�ν 9π�λυσι τ�" πρ�*λ4µατ�ς,
γι? τ
 π�σ� �ρ�ν� φα�νεται 	π
 τ� Γ� ! NAρης κα: γι? π�σ� �ρ�ν� δ2ν φα�νε-
ται. [�H 	π�στασις τ�ς Γ�ς 	π
 τ
ν PHλι� ε]ναι 1 	στρ�ν�µικ� µ�ν�δα (δηλαδ�
149.500.000 �ιλι�µετρα), 9νx3 τ�" NAρεως 	π
 τ
ν PHλι� 1,5237 	στρ�ν�µικ2ς µ�-
ν�δες]. �H 	π�ντησις στ
 πρ�*ληµα α)τ
 ε]ναι Vτι ! NAρης γ�νεται !ρατ
ς 	π

τ� Γ� κ�θε 23 περ�π�υ µ�νες κα: παραµ�νει !ρατ
ς γι? 10 περ�π�υ µ�νες. T�ν
τελευτα�α φ�ρ? π�I Sγινε !ρατ
ς ! NAρης rταν 	π
 τ? µ�σα ∆εκεµ*ρ��υ 2000 �ως
τ:ς 	ρ�2ς 'Oκτω*ρ��υ 2001. T
 8π�λ�ιπ� δι�στηµα, 23-10=13 µ�νες, ! NAρης δ2ν
9µφαν�Yεται, ε]ναι «δεµ�ν�ς», Vπως 	ναφ�ρει ! POµηρ�ς!

�O θε
ς NAρης ε]�ε σKµφωνα µ2 τ�ν 'Iλι�δα (N 299, O 199, Λ 37) δK� 	κ�λ�K-
θ�υς, τ
 Φ�*� κα: τ
 ∆εJµ�. M�λις τ
 1877 	νεκαλKφθη Vτι ! πλαν4της NAρης
S�ει πρ�γµατι δK� συν�δ�Iς (δ�ρυφ�ρ�υς), �O !π�J�ι 9π�ραν τ? [δια �ν�µατα µ2
α)τ? π�I 	νεφ�ρ�ντ� στ�ν 'Iλι�δα. Πρ�κειται γι? δK� περ�εργ�υς, π�λI µικρ�Iς
δ�ρυφ�ρ�υς, π�I κιν�"νται π�ρα π�λI κ�ντ? στ
ν NAρη σ2 σ�εδ
ν τ�λεια τρ�-
�ι�.

Kι +λλ�ι πλαν�τες τ�" Gλιακ�" µας συστ4µατ�ς S��υν περισσ�τερ�υς, µεγα-

Γν�σεις π�G πρ�ϋπ�θ
τ�υν 0ψηλ  π�λιτισµ 
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λKτερ�υς κι 9ντυπωσιακRτερ�υς δ�ρυφ�ρ�υς. �Aν µελετηθ�"ν καλ? α)τ? τ? δK�
�)ρ�νια σRµατα, [σως µHς λKσ�υν τ�ν 	π�ρ�α, γι? π�ι� λ�γ� ! π�ιητ�ς 9πιση-
µα�νει τ�ν zπαρ6ι α)τ3ν τ3ν δK� συγκεκριµ�νων δ�ρυφ�ρων. A)τ� τ�ν 	π�ρ�α
[σως πρ�σπ�θησαν ν? λKσ�υν κι �O P3σσ�ι, γι’ α)τ
 Sστειλαν σ2 εAδικ2ς 	π�-
στ�λ2ς τ? Phobos I κα: Phobos II, �O !π�Jες 	π�στ�λ2ς 	ντιµετRπιYαν πρ�*λ4-
µατα, Vταν τ? πρ�σ�γγιYαν κι Sτσι καµµ�α δ2ν Tλ�κληρRθηκε.

�Iω�ννης Λ�]αρης
Mη�αν�λ�γ�ς µη�ανικ
ς EMΠ

'Aντισυνταγµατ�ρ�ης Tε�νικ�" ΣRµατ�ς
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Oe δ�� περ<εργ�ι δ�ρυφ!ρ�ι τ�4 #Aρεως (> Φ!J�ς �ριστερZ κα* � ∆ε@µ�ς δε�ι�).

Oe κιν,σεις τ2ς Γ2ς κα* τ�4 #Aρεως περ* τ�ν aHλι�ν.



�O 'Aνδρ�ας Tυπ�λδ�ς ΛασκαρHτ�ς γενν4θηκε στ
 Λη6�Kρι τ�ς Kεφαλ-

λην�ας τ
 1811 	π
 	ριστ�κρ�τες γ�νεJς. ∆εκαετ�ς µετ�*η στ
 'Aργ�στ�λι

«�ωρ)ς καµµι  πρ�θυµ'α», Vπ�υ «�ναγκ>σθηκε ν  φ�ιτRσ[η» στ� Σ��λ� τ�"

K�στρ�υ κα: µετ? στ�ν 'I�νι�ν 'Aκαδηµ�α τ�ς K�ρκυρας. Kατ’ 	πα�τηση τ�ς

�Aκ�γενε�ας τ�υ 6ενιτεKεται στ
 Παρ�σι (1836) κα: 9κεJθεν στ�ν T�σκ�νη,

Vπ�υ «Lπ��ρεdθηκε ν  καταπι[F τ?ν µελ5τη τ4ν ν�µων, Bπως καταπ'ν�υµε
τ� ρετσιν�λαδ�», γι? ν? 9πιστρ�ψXη στ�ν Kεφαλ�νι? (1839) «γ>ιδαρ�ς δ�τ-
τ�ρ�ς (δ�κτωρ)», Vπως ! [δι�ς λ�ει σαρκαστικ? («PAπαντα, τ. A´, σελ. 8 κ.o.).

'Aρν�Kµεν�ς ν? �ρησιµ�π�ιX� τ�ν Aταλικ� γλ3σσα στ:ς 	γ�ρεKσεις τ�υ, π�I

rταν G 9π�σηµη γλ3σσα τ�ς �Eπταν4σ�υ, διεγρ�φη 	π
 τ
 δικηγ�ρικ
 σ3µα

κι Sτσι Sµεινε �ωρ:ς δ�υλει? (1843). Tρ�α Sτη 	ργ�τερα νυµφεKεται τ�ν πλ�K-

σια κα: µ�ρφωµ�νη Πηνελ�πη K�ργιαλ�νια, G !π��α «µπ�ρεσε ν  S7ευγε-
ν'σ[η τ�ν �δι>λλακτ� κα) σκληρ� �αρακτFρα τ�υ»· 	π�δει6η, Vτι Sκαυσε

σ�εδ
ν 	µ�σως «τ  πι� _σεµνα, �ν κα) πι� πνευµατdδικα π�ιRµατ> τ�υ»
(V.π., σελ. 17). T
 1850 κατε*α�νει Tς 8π�ψ4φι�ς στ:ς *�υλευτικ2ς 9κλ�γ2ς κα:

AANN¢¢PPEEAA™™  §§AA™™KKAAPPAATTOO™™
J

E "φ�ρισµ ς Lν ς διαφωτιστ1

�H µικρ� κ�ινων�α τ�ς Kεφαλ�νιHς, π�I SYησε διαδ��ικ? τ
 Yυγ
 τ3ν Bενε-
τσι�νων, τ3ν Γ�λλων κα: τ3ν NAγγλων, 8π�δ��θηκε κακ3ς τ
ν µεγ�λ� µε-
ταρρυθµιστ� κα: δι�ρθωτ� τ3ν 9λαττωµ�των της 'Aνδρ�α ΛασκαρHτ�, π�I
’�ε θ�σει σκ�π
 τ�ς Yω�ς τ�υ τ�ν 96�ντωση τ�" π�λυκ�φαλ�υ τ�ρατ�ς, π�I
λ�γεται πλ�νη κα: 96απ�τηση. «�O λα�ς φιλε� τ  S7απατ`σθαι· τ��τ�υ Hνε-
κα �ν>γκη τ��ς _λλ�ις Sπ'κειται τ� πλαν`ν αWτ�ν», Sλεγε ! 9π�σκ�π�ς Συν�-
σι�ς· κα: ! Γρηγ�ρι�ς NαYιανYην
ς συµπληρRνει: «∆ι’ cθλων (= µ2 	ν�η-
σ�ες) δ5�ν ν  SπιNαλλdµεθα ε3ς τ�ν λα�ν· Bσ�ν nλιγdτερ�ν Sνν�ε� ��τ�ς, τ�-
σ� µ`λλ�ν θαυµ>8ει»...  �O Kεφαλ�ν�της συγγραφ�ας δ2ν τ? πιστεKει α)τ�·
φρ�νεJ Vτι τ
ν «n�λ�» τ
ν Sφεραν στ
 κατ�ντηµα α)τ
 �O 9πιτ4δει�ι, γι? ν?
τ
ν �ρησιµ�π�ι�"ν, Vπως α)τ�: θ�λ�υν. 'Aπ�φασισµ�ν�ς ν? 	ναµ�ρφRσXη
τ�ν κ�ινων�α, ν? 96αφαν�σXη τ:ς πλ�νες κα: τ:ς πρ�λ4ψεις, ν? καυτηρι�σXη τ:ς
δεισιδαιµ�ν�ες κα: τ:ς κακ2ς συν4θειες κα: ν? 96υγι�νXη τ�ν θρησκε�α κα:
τ�ν π�λιτικ� 	π’ τ�Iς «θρησκεµπ�ρ�υς» κα: τ�Iς «λα�πλ�ν�υς»  καταφεK-
γει στ� σ�τυρα, π�I 	π�τελεJ �να «Vθικ� 7υρ>φι, π�^ κ�Nει τ)ς παρασαρκ'-
δες τFς ψυ�Fς...».



κυκλ�φ�ρεJ π�ντε φυλλ�δια «κατ  τFς �γυρτε'ας», π�I 	π�τελ�"σαν πρ�-

φαν3ς κα: τ
 πρ�γραµµ� τ�υ· «Hνα πρ�γραµµα... π�^ Sµαυρ'σθηκε κι �� δη-
µ�κ�π�ι θρι>µNευσαν» (V.π., σελ. 20).

Mετ? 	π
 �6ι Sτη (1856) 9κδ�δει τ? «Mυστ4ρια τ�ς Kεφαλλ�νιHς», π�I πρ�-

κ�λεσαν µεγ�λη θKελλα. OO παπHδες κι �O π�λιτικ�� τ�υ 	ντ�παλ�ι 6εσ4κω-

σαν 9ναντ��ν τ�υ τ
ν φανατισµ�ν� n�λ�, �O καµπ�νες �τυπ�"σαν «νεκρικ`τα»,
�ωρ:ς σταµατηµ
 κι ! δεσπ�της Σπυρ�δων K�ντ�µ��αλ�ς δι�*αYε τ
ν 	φ�-

ρισµ�: «UEστω (! συγγραφ�ας) τρ5µων κα) στ5νων (στεν�Yων) Sπ) τFς γFς
aς = K>ιν, κληρ�ν�µησ>τω τ?ν λ5πραν τ�� Γεε8F κα) τ?ν �γ��νην τ�� 6I��-
δα.»

Παρ? τ
 Vτι δ2ν κληρ�ν�µησε ��τε τ�ν λ�πρα τ�" ΓεεY� ��τε τ�ν 	γ��-

νην τ�" 'I�Kδα, G Yω4 τ�υ κατ�ντησε 	φ�ρητη 96αιτ�ας τ3ν ��λ4σεων τ�"

φανατισµ�ν�υ n�λ�υ, γι’ α)τ
 κι Sφυγε κρυφ? γι? τ�ν Z�κυνθ�, Vπ�υ, 	λ�-

µ�ν�, τ
ν περ�µεναν ν��ς 	φ�ρισµ
ς 	π’ τ
ν δεσπ�τη ZακKνθ�υ κα: ν�-

�ι πρ�πηλακισµ�: 	π’ τ
ν n�λ�, πρHγµα π�I τ
ν 	ν�γκασε ν? 6ενιτευθX�

Sστω γι? λ�γ� στ
 Λ�νδJν�. NEκτ�τε π�ρασε µ�α π�λυτ�ρα�η Yω4, 	σ��-

λ�Kµεν�ς µ2 τ�ν �Aκ�γ�νει� τ�υ κα: τ� συγγραφ4· π�θανε δ2 9νενηκ�-

ντ�Kτης (1901), πλ4ρως δικαιωµ�ν�ς µετ? µ�λιστα κα: τ�ν +ρση τ�" 	φ�-

ρισµ�" τ�υ 	π
 τ�ν �Iερ? ΣKν�δ�.

�O ΛασκαρHτ�ς rταν 96αιρετικ? ε)φυ�ς 	λλ? κα: 	νυπ��Rρητ�ς µα�ητ�ς

τ�ς 9λευθερ�ας, τ�ς δικαι�σKνης κα: τ�ς 	ρετ�ς. T�τε G π�λιτικ�κ�ινωνικ�

κατ�σταση στ? �Eπτ�νησα rταν +θλια κα: �O �Eπταν4σι�ι, π�I SYησαν δια-

δ��ικ? τ
ν Yυγ
 τ3ν Bενετσι�νων, τ3ν Γ�λλων κα: τ3ν NAγγλων, rσαν δ�υ-

λικ��. �O φωτισµ�ν�ς συγγραφ�ας ε]δε τ�ν 	θλι�τητα στ
 σKν�λ� της κα:

	π�φ�σισε ν? τ�ν καταπ�λεµ4σXη· ε]δε τ�Iς «κατα�θ�νι�υς» κα: τ�Iς «ριY�-

σπ�στες» ν? 96απατ�"ν *�ναυσα τ�Iς {πλ�"ς 	νθρRπ�υς· ε]δε 9πιτρ�π2ς

παιδε�ας συνιστ�µενες 	π
 µ�λη *�ναυσα, κακ�4θη κα: 	γρ�µµατα· ε]δε

εAσαγγελεJς ν? 	ρν�"νται τ�ν 8περ�σπιση τ3ν π�λιτ3ν, δικαστ2ς δωρ�φ�-

γ�υς κα: 	στυν�µικ�Iς ν? κλε�ν�υν τ? µ�τια στ? 9γκλ4µατα, 9πειδ� �O

δρHστες rσαν µ2 τ
 κ�µµα τ�υς· ε]δε OερεJς ν? Oερ�συλ�"νε κα: ν? κλ�πτ�υν

σ2 µαγαYι�, σ’ 9κκλησ�ες, σ2 σπ�τια· ε]δε συYKγ�υς ν? µετα�ειρ�Yωνται τ:ς

γυναJκες τ�υς σ?ν 8πηρ�τριες κα: γ�νεJς ν? συµπεριφ�ρωνται στ? παιδι�

τ�υς σ?ν σ2 Yx3α... κα: δ2ν +ντε6ε! NEγραψε τ? «Mυστ4ρια τ�ς Kεφαλ�νιHς»,

π�I 	π�τελ�"ν �να διδακτικRτατ� 9γ�ειρ�δι� 	κ�µη κα: γι? τ�ν 9π��4 µας,

Vπ�υ ! συγγραφ�ας εAσηγεJται τ�ν µεταρρKθµιση, G !π��α θ? στηρ�Yεται σ2

πρ�σωπικ
 9π�πεδ�· 	ν�γκη ! καθ�νας ν’ 	ρ��σXη ν? *ελτιRνεται, ν? µ�ρ-

φRνεται, ν? 96ανθρωπ�Yεται... OO +θλι�ι τ�ς Kεφαλ�νιHς Tστ�σ� µ2 9π: κε-

�O "φ�ρισµ ς κα� E κατατρεγµ ς "π  τ ν Kλ1ρ�
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φαλ�ς τ
ν δεσπ�τη κα: τ�Iς κ�µµατ�ρ�ες, π�I Y�"σαν Gγεµ�νικ? ��ρη στ�ν

	µ�ρφωσι? κα: τ�ν 	γραµµατ�σKνη τ�" n�λ�υ, Sνιωσαν τ�ν 	πειλ� κα: �ωρ:ς

�ρ�ν�τρι*� τ�" 9πιτ�θηκαν µ2 τ
ν �ειρ�τερ� τρ�π�.

«∆υστυ�F z�λε! εKναι γι  σ
 π�^ µαρτυρ��νε �� µ>ρτυρες κα) σ^ τ�^ς πν'-
γεις π>ντα τ? φων? στ�ν λ>ρυγγα ε3ς zφελ�ς τ4ν Sµπαι�τ4ν σ�υ»! T
 1868

9κδ�δει τ
 *ι*λ�� τ�υ «'Aπ�κριση εAς τ
ν 	φ�ρεσµ
ν τ�" κλ4ρ�υ τ�ς Kεφα-

λ�νιHς τ3ν 1856», Vπ�υ ! συγγραφ�ας 	παντH λ�6η πρ
ς λ�6η στ
 αAτι�λ�-

γικ
 τ�" 	φ�ρισµ�" τ�υ, 	π�δεικνK�ντας Sτσι τ�ν 	θω�τητ� τ�υ 	φ’ oν
ς κα:

τ:ς σκ�πιµ�τητες κα: π�ταπ�τητες τ3ν διωκτ3ν τ�υ «παπ>δων κα) παπα-
δανθρdπων», π�I «φρ5νιασαν» κα: τ
ν Tδ4γησαν στ? δικαστ4ρια Tς 8*ρι-

στ� τ�" κλ4ρ�υ κα: τ�ς θρησκε�ας.

'Aπ
 τ
ν 	φ�ρισµ� τ�υ Vµως µ��ρι τ�τε ε]�αν περ�σει δRδεκα �ρ�νια

κα: τ? «Mυστ4ρια τ�ς Kεφαλ�νιHς» ε]�αν λειτ�υργ4σει ε)εργετικ? στ:ς

ψυ�2ς τ3ν Kεφαλλ4νων· 	π�δει6η, Vτι  �O Sν�ρκ�ι τ�" κακ�υργι�δικε�-

�υ τ
ν 	θRωσαν. ∆2ν �ωρεJ 	µφι*�λ�α, Vτι σ4µερα, oκατ
 �ρ�νια µετ? τ
ν

θ�νατ� τ�υ, ! ΛασκαρHτ�ς θριαµ*εKει στ
 µεγ�λ� κα: διαρκ2ς δικαστ4-

ρι� τ3ν 'Iδε3ν.

�O ΛασκαρHτ�ς δ2ν rταν φιλ�σ�φ�ς ��τε θε�λ�γ�ς· rταν Vµως �νας δι�ρ-

θωτ�ς τ3ν 9λαττωµ�των τ�" κ�σµ�υ 96�παντ�ς. �Ως τ�ι�"τ�ν, δηλαδ� Tς

«|θικ
ν εAσαγγελ�α», τ
ν πρ�Rρισε G φKση, καθqς λ�γει ! [δι�ς: «lAν hταν
στ� �5ρι τ4ν �νθρdπων ν  πλ>θ�υν τ�ν sαυτ�ν τ�υς, Bπως θ5λ�υν, καν5νας
δ
ν θ  γιν�ταν σατυριστRς· γιατ) σατυριστ?ς θ  π[F δυστυ�Rς. 6Aλλ  τ��τ�
δ
ν �φ5θηκε ε3ς τ�ν _νθρωπ�ν· κα) εKναι q φ�ση π�^ µ`ς πλ>θει, καθuς θ5-
λει. M`ς πλ>θει διαφ�ρετικ�^ς Bλ�υς κα) µ
 πρ��ρισµ�^ς διαφ5ρ�ντας· ε3ς
τ�ν Σαρ'π�λ�ν πλ>θει δικηγ�ρ�ν, ε3ς τ�ν Tρικ��πην π�λιτικ�ν κα) ε3ς τ�ν Λα-
σκαρ`τ�ν σατυριστRν». �O σατυρ�γρ�φ�ς κατ? τ
ν συγγραφ�α 	σκεJ �να

8ψηλ
 κ�ινωνικ
 λειτ�Kργηµα, π�I τ
ν 8π��ρεRνει ν? τρ��Xη αAων�ως κατ?

τ�ς κακ�ηθε�ας κα: ν? τ�ν µαστιγRνXη, �ν κα: γνωρ�YXη Vτι κι 9κε�νη π�φτει

9π�νω τ�υ κα: µ2 τ
ν nγκ� της τ
ν Y�υπ�ει. E]ναι ! κατ’ 96���ν |θικ�λ�γ�ς,

! ε)εργ�της τ�ς κ�ινων�ας κα: Tς 9π: τ
 πλεJστ�ν θ"µα τ�ς καλ�ς τ�υ πρ�-

αιρ�σεως κα: τ�ς κακ�ς τ�υ τK�ης. �O σατυριστ�ς ε]ναι ! |θικ
ς εAσαγγελ�-

ας, π�I καταδιRκει τ:ς λ�ιπ2ς κακ�ες, Vσες ! ν�µ�θ�της δ2ν Sθεσε 8π
 τ�ν 9πα-

γρKπνηση τ�" εAσαγγελ�ως τ�υ. Θε�α �ργ� πρ�πει ν? κινX� τ
ν σατυριστ�ν

κατ? τ�" 9λαττRµατ�ς, vστε ν? γρ�φXη µ2 9πιτυ��α· πρ�παντ
ς πρ�πει ν? µ�ν

8π�κKπτXη στ�ν «πρ�δ�τρια ΣειρRνη», π�I ε]ναι G 	καταµ��ητη, G 	�αλ�νωτη

9πιθυµ�α τ�" ν? δε��ν�υµε πνε"µα. T? δηµι�υργ4µατα τ�" «96υπν�κια» σα-

τυριστ� ε]ναι ν�θα κα: µ�ν� �O 	µαθεJς κι �O 	ν�δε�ι γελ�"ν µ’ α)τ�, 9νx3 �O

O� "ρ#Mς κα� �� 2δ
ες τ�, Λασκαρ4τ�υ
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«καθqς πρ�πει» τ? καταφρ�ν�"ν. �H σ�τυρα ε]ναι µ�α |θικ� 9γ�ε�ρηση κατ?

τ
ν ΛασκαρHτ�, π�I 	π�*λ�πει στ
 ν? 6αναδRσXη τ�ν |θικ� 8γε�α στ
 +ρρω-

στ� κ�ρµ: τ�ς κ�ινων�ας. �O ν�"ς τ�" σατυριστ� ε]ναι θKλακας �ειρ�υργικ3ν

9ργαλε�ων, π�I +λλα κ�*�υνε κα: τρυπ�"νε, +λλα σκ�Y�υνε κα: 6εσκλ�"νε...

�H σ�τυρα 6εσκεπ�Yει τ
 9λ�ττωµα 9νRπι�ν τ�ς 	ρετ�ς, τ
 φωτ�Yει, τ
 *�υρ-
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�Aνδρ&ας ΛασκαρLτ�ς (1811-1901): Πλ,ρωσε �κριJZ τ?ν
τ!λµη τ�υ νZ �εσκεπ�σ1η τ? σ,ψη τ�4 κ�ινωνικ�4 κα* θρη-

σκευτικ�4 κατεστηµ&ν�υ.



λ�Yει, τ
 µηδενRνει· γυµνRνει τ�ν ψυ�� κα: δε��νει τ:ς 	σ�ηµ�δες της... Γι’

α)τ
 καν�νας σατυριστ�ς δ2ν 9τιµ4θηκε στ
ν τ�π� τ�υ, 	λλ’ 9µισ4θηκε π�-

ντα, 9διR�θηκε, καταστρ�φηκε («PAπαντα, τ. B´, σελ. 500 κα: Γ ´, σελ. 200,

κ.o.).

OO «'AνθρRπιν�ι Xαρακτ�ρες» τ�" Λασκαρ�τ�υ, π�I κατ? τ
 π�λI ε]ναι

κακ�: �αρακτ�ρες, 	π�τελ�"ν τρ�π�ν τινα Yωγραφι2ς τ�" oαυτ�" τ�υ: «�O φι-

λ�νεικ�ς», «�O καιν�τ�µ�ς», «�O θρησκευτικ
ς µ�ρτυρας», «�O 9ν�ρετ�ς»,

«�O α)ταπ�ρνητ�ς», «�O �Aκ�γενει�ρ�ης», «�O �αρακτηρ�γρ�φ�ς», «�O σα-

τυριστ4ς». Π�λλ�: �αρακτ�ρες  	π�τελ�"ν πτυ�2ς τ�" oαυτ�" τ�υ κρυφ2ς

κα: κ�π�ι�ι +λλ�ι εAκ�νες τ�υ «	π’ τ�ν 	ν�π�δη». Παρ? τ
 Vτι π�λλ�Iς τ�Iς

θεωρεJ ν�θ�υς, 9ν τ�Kτ�ις Vλ�ι τ�υς 	π�τελ�"ν κ�τ�πτρα, «καθρ5φτες στ�^ς
=π�'�υς �ναγνωρ'8ει καθ5νας τ�ν sαυτ� τ�υ κα) τ  Sλαττdµατ> τ�υ, π�^
zντας γι  γ5λωτα τ  δι�ρθdνει», καθqς λ�γει, �ν κα: ! [δι�ς, στ
ν !π�J� �O

περισσ�τερ�ι 	φ�ρ�"ν, �)δ�λως µετ�*αλε τ
ν �αρακτ�ρα τ�υ...

�O συγγραφ�ας δ2ν δ�δει !ρισµ�Kς, Vπως ! πρ3τ�ς διδ�6ας Θε�φραστ�ς,

	λλ? περιγρ�φει τ�Iς �αρακτ�ρες τ�υ µ2 τρ�π� Yωνταν�, πνευµατRδη κα:

�αριτωµ�ν�, �ρησιµ�π�ιRντας τ
ν εAρωνικ
 κα: σαρκαστικ
 τρ�π� τ�υ. Πα-

ντ�" Tστ�σ� γ�νεται αAσθητ� G 	γων�α τ�υ κα: G πρ�θεσ4 τ�υ, π�I +λλη δ2ν

ε]ναι 	π’ τ�ν «|θ�κεψη τ�ς κ�ινων�ας».

***

«K>θε _λλ� µ�υ σ�γγραµµα εKναι tπλ4ς µ�ν� σ�γγραµµ> µ�υ· �� στ��α-
σµ�' µ�υ Bµως εKµαι Sγd». Πρ�κειται περ: διακ�σ�ων περ�π�υ `4σεων κα:

	φ�ρισµ3ν τ�" Λασκαρ�τ�υ, π�I 	π�τελ�"ν κ�ρπωµα τ3ν σκ�ψεων κα: τ�ς

πε�ρας τ�υ. T
 σKγγραµµα α)τ
 δ2ν πρ�λα*ε ν? τ
 9κδRσXη, 	λλ? τ
 9µπι-

στεKθηκε στ� διεKθυνση τ�" περι�δικ�" «BKρων», 	π’ Vπ�υ τ
 	ν�συρε !

'Aναστ. Στρατηγ�π�υλ�ς κα: τ
 9τKπωσε. Παραθ�τ�υµε κ�π�ι�υς 	π
 τ�Iς

«στ��ασµ�Iς» τ�" συγγραφ�α, π�I ε]ναι 9κφραστικ��: 1. «UEθν�ς µ�υ εKν’
Sκε'νη q τ>7η τ4ν �νθρdπων, π�^ α3σθ>ν�νται, φρ�ν��ν κα) δι>γ�υν σ ν Sµ5-
να»· 2. «�H φ�ση φρ'ττει ]ναντι τFς 3σ�τητας, π�^ κηρ�ττ�υν �� νεdτερ�ι»· 3.

«�H φων? τ�� λα�� δ
ν εKναι π>ντα φων? Kυρ'�υ· π�λ^ συ�ν  q κ�ιν? γνd-
µη δ
ν διαφ5ρει �π� τ)ς _λλες κ�ιν5ς»· 4. «�H π�λιτικ? τ4ν µεγ>λων π�λι-
τικ4ν τ�� κ�σµ�υ εKν’ �κ�µη σ
 _γρια κατ>σταση, Sπειδ? συν'σταται ε3ς τ�
π4ς, 8ηµιdν�ντας τ  _λλα ]θνη, ν  Iφελ��ν τ� δικ� τ�υς. Σx4α π�λιτικ? θ

ν> ’ναι µι  µ5ρα, τ� ν  8ητ[F κ>θε ]θν�ς τ� συµφ5ρ�ν τ�υ ε3ς τ� κ�ιν� πα-
γκ�σµι� συµφ5ρ�ν».

Σαρ�ντ�ς ΠZν

1. �H γραφ� «σ>τυρα» 	ντ: «σ�τιρα» ε]ναι τ�" συγγραφ�α.
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Στ�ν πλατεJα Tερψιθ�ας στ
ν ΠειραιH κα: συγκεκριµ�να στ
 τετρ�γων� π�I
!ρι�θετεJται 	π
 τ:ς !δ�Iς Περικλ��υς, Kαρα_σκ�υ, Σκ�υY2 κα: Γλ�δστων�ς G
	ρ�αι�λ�γικ� Sρευνα 9ντ�πισε µεγ�λ� τµ�µα τ�" 8δραγωγε��υ, π�I ε]�ε σ�ε-
δι�σει κα: κατασκευ�σει σKµφωνα µ2 τ:ς 8π�ρ��υσες Oστ�ρικ2ς πληρ�φ�ρ�ες !
�ν�µαστ
ς π�λε�δ�µ�ς τ�" 5�υ π.X. αA3να �Iππ�δαµ�ς ! Mιλ4σι�ς (498-408 π.X.).

T
 8δραγωγικ
 α)τ
 Sργ� ε]�ε 9κπ�νηθ� κα: !λ�κληρωθ� κατ�πιν 9ντ�λ�ς
τ�" Περικλ��υς πρ
ς τ
ν δι�σηµ� π�λε�δ�µ�, 	ρ�ιτ�κτ�να 	λλ? κα: θεω-
ρητικ
 π�λιτικ�. T
 8δραγωγεJ� τ�υ στ
ν ΠειραιH ε]ναι µ�ναδικ
 στ
 ε]δ�ς
τ�υ, καθ3ς �ως σ4µερα δ2ν S�ει 	νακαλυφθ� σ2 καν�να µ�ρ�ς τ�" 	ρ�α��υ
oλληνικ�" κ�σµ�υ παρ�µ�ι� σKστηµα κατασκευ3ν 9φ�µιλλ� σ2 τε�νικ� κα:
λειτ�υργικ�τητα πρ
ς α)τ
 τ�" �Iππ�δ�µ�υ.

K�τω 	π
 τ:ς δK� ρωµαϊκ2ς 9παKλεις τ�ς πλατε�ας Tερψιθ�ας 8φ�στανται 	κ�-
µη �O συγκ�ινων�"σες δε6αµεν2ς κα: �O σ4ραγγες, π�I 8δρ�δ�τ�"σαν τ:ς �Aκ�ες
	λλ? κα: τ:ς 	π�*�θρες τ�" λιµ�ν�ς τ�" 	ρ�α��υ Πειραι3ς. �H πρ��δευτικ� κλ�-
ση τ�" 9δ�φ�υς πρ
ς τ? παρ�λια σηµεJα τ�ς περι���ς διευκ�λυνε τ? µ�γιστα
τ
ν �Iππ�δαµ�, π�K, 9κµεταλλευ�µεν�ς την, κατRρθωσε ν? 9πιτK�Xη τ�ν µεταφ�ρ?
zδατ�ς σ�εδ
ν �ωρ:ς 	πRλειες. Στ�ν �Aκ�ν�µ�α τ�" νερ�" συνετ�λεσε 	σφαλ3ς
κα: G 9σωτερικ� 9π�στρωση τ3ν τ�ι�ωµ�των τ3ν δε6αµεν3ν κα: τ3ν σηρ�γγων
µ2 τριµµ�ν� κ�λυφ�ς α)γ�" κα: 	σ*εστ�"�α 9πι�ρ�σµατα, π�I τ? καθιστ�"σαν
σ�ετικ3ς 	δι�*ρωτα. Σηµαντικ
ς παρ�γων γι? τ�ν Vλη λειτ�υργ�α τ�" 8δρα-
γωγε��υ 8π�ρ6ε 9π�σης τ
 κωδων�ειδ2ς σ��µα τ3ν δε6αµεν3ν κα: τ3ν 	γωγ3ν,
π�I διευκ�λυνε τ�ν 9πιθεRρηση τ�ς !µαλ�ς λειτ�υργ�ας, 	λλ? κα: παρεJ�ε τ� δυ-
νατ�τητα 	µ�σ�υ καθαρισµ�" τ�υς, Vταν �O περιστ�σεις τ
 	παιτ�"σαν (Jλ. φω-
τ�γραφ<α Aναντι σελ<δας).

PEως σ4µερα σxRY�νται µ�ν� τρ�α φρε�τια στ�ν πλατε�α Tερψιθ�ας, π�I 	να-
λ�γ�"ν σ2 Aσ�ριθµες δε6αµεν2ς κατασκευασµ�νες σ2 διαφ�ρετικ? 9π�πεδα. OO
δι�µετρ�� τ�υς κυµα�ν�νται 	π
 3 �ως 5 µ�τρα κα: τ
 zψ�ς τ�υς �ως 3 µ�τρα. OO
	γωγ�: π�I τ:ς συνδ��υν S��υν zψ�ς n�ι µεγαλKτερ� 	π
 1,10 µ.  κα: [δι� περ�-
π�υ πλ�τ�ς. �Oµ��ως κα: σ2 	π�σταση 100 περ�π�υ µ�τρων BA τ�" 	νασκαφι-
κ�" �Rρ�υ τ�ς πλατε�ας σ2 �Aκ�πεδ� τ�ς !δ�" 'Aλκι*ι�δ�υ (Vπ�υ δ2ν S�ει 	κ�-
µη φθ�σει G 	ρ�αι�λ�γικ� σκαπ�νη) 8φ�σταται +λλη µ�α ε[σ�δ�ς στ
 σKστηµα
τ3ν σηρ�γγων τ�" 8δραγωγε��υ 8π�κ�τω �Aκ�ας τ3ν oλληνιστικ3ν t ρωµαϊκ3ν
�ρ�νων.

T
 9νδε��µεν� καταστρ�φ�ς τ�" µ�ναδικ�" 	ρ�αι�λ�γικ�" α)τ�" �Rρ�υ λ�γxω
τ�ς 	ν�γερσης τ�" ν��υ κτηρ��υ τ�ς Pαλλε��υ Σ��λ�ς (S�ει kδη τ�π�θετηθ� θε-
µ�λι�ς λ�θ�ς κα: πλ�κα 	π
 τ� N�µαρ��α Πειραι3ς, παρ? τ
 γεγ�ν
ς Vτι G 	να-
σκαφ� *ρ�σκεται σ2 96�λι6η!), ε]ναι πρ�φαν�ς, δεδ�µ�ν�υ Vτι τ
 θ�µα 9κκρεµ�-
δικεJ 	κ�µη στ
ν NAρει� Π�γ�.

M�ρι�ς Mαµαν&ας

Kινδυνε.ει µM "φανισµ Kινδυνε.ει µM "φανισµ 
τ  �Iππ�δ4µει� �YδραγωγεP� τ  �Iππ�δ4µει� �YδραγωγεP� 
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M2 τ�τ�ιες 9πιστηµ�νικ2ς κατακτ4σεις µ4πως τελικ? G ∆ιεθν�ς 'E6�υσ�α 9πιθυ-
µεJ ν? καλKψXη τ� *αθµια�α παρακµ� παραδ�σιακ3ν «�π�ων», Vπως rταν �O «Oερ�:
π�λεµ�ι», �O π�λιτικ2ς Aδε�λ�γ�ες κα: κυρ�ως τ
 Aσ�υρ�τερ� «πνευµατικ
 nπι�», G
θρησκε�α;

T? 9ρωτ4µατα α)τ? θ�σαµε στ
ν κ. N�κ� Kατσαρ�, �ηµικ
 9ρευνητ� στ

E.K.EΦ.E. «∆ηµ�κριτ�ς», π�I 96 εAδικ�τητ�ς *ρ�σκεται κ�ντ? σ’ α)τ
 τ
ν πρ�-
*ληµατισµ�.

ΣYNT: K�ριε Kατσαρ5, q λειτ�υργ'α τFς ν�ησης, = τρ�π�ς δηλαδ? π�^ σκ5-
πτεται = �νθρdπιν�ς Sγκ5φαλ�ς, δ�ναται ν  Sπηρεαστ[F µ5σxω τFς διατρ�φFς
κα) τ4ν _λλων στ�ι�ε'ων π�^ ε3σ5ρ��νται µ5σα στ�ν nργανισµ�;

N.K.: 'EκεJν� π�I γνωρ�Yει µ��ρι σ4µερα G 9πιστ4µη τ�ς �ηµε�ας ε]ναι Vτι �O γνR-
σεις 	π�θηκεK�νται στ
ν 9γκ�φαλ�, δηµι�υργ�"νται στ
ν 9γκ�φαλ� µ2 τ� µ�ρφ�
�ηµικ3ν µ�ρ�ων, π�I �ν�µ�Y�νται πεπτ'δια κα: 9ν συνε�ε�yα µ2 µη�ανισµ�Iς τ�"
9γκεφ�λ�υ 	νακαλ�"νται στ
 παρ
ν µ2 τ� µν4µη. 'Aλλ? σ2 α)τ
 τ
ν τ�µ�α π�λI
λ�γα *4µατα S��υν γ�νει. Πρ�σωπικ? πιστεKω, κα: ε]ναι µι? π�στη α)τ�, �ωρ:ς ν?

T: «πεπτ$δια» τ1ς µν&µης

∆υνατ+τητες Qλ
γ#�υ τ�, τρ+π�υ∆υνατ+τητες Qλ
γ#�υ τ�, τρ+π�υ
σκ
πτεσθαι "π  τ� διεθν1 QR�υσ$ασκ
πτεσθαι "π  τ� διεθν1 QR�υσ$α

TTAA  ¶¶EE¶¶TTII¢¢IIAA  KKAAII   TTAA
MMEETTAA§§§§AA°°MMEENNAA  TTPPOOººIIMMAA

�H ραγδα�α 96�λι6η τ3ν 9πιστηµ3ν κυρ�ως στ�Iς κλ�δ�υς τ�ς Xη-
µε�ας κα: τ�ς Bι�λ�γ�ας δηµι�υργεJ σ4µερα �ναν {πτ
 πρ�*ληµα-
τισµ
 γι? τ
 	νθρRπιν� µ�λλ�ν, π�I δK� δεκαετ�ες νωρ�τερα *ρι-
σκ�ταν στ? σεν�ρια κινηµατ�γραφικ3ν ταινι3ν 9πιστηµ�νικ�ς φα-
ντασ�ας. �Yπ�ρ�ει σ4µερα G δυνατ�τητα 9λ�γ��υ τ�ς λειτ�υργ�ας
τ�" 	νθρωπ�ν�υ 9γκεφ�λ�υ; E]ναι δυνατ� G 9π�µ*αση στ�Iς µη-
�ανισµ�Iς τ�ς ν�ησης; T�τ�ια 9ρωτ4µατα ε]ναι 9ντελ3ς *�σιµα σ4-
µερα. ΓνRσεις κα: κρ�σεις δηµι�υργ�"νται στ
ν 9γκ�φαλ� µ2 τ�
µ�ρφ� µικρ3ν �ηµικ3ν µ�ρ�ων, τ3ν πεπτιδ�ων. T� 	π�τ�λεσµα θ?
S�Xη µ�α 	νθρRπινη παρ�µ*αση στ� διαδικασ�α α)τ4; Kα: φυσικ?
δ2ν γ�νεται λ�γ�ς γι? µεµ�νωµ�νες πειραµατικ2ς 9πεµ*�σεις, 	λλ?
γι? Sλεγ�� τ�ς ν�ησης µ�σα 	π
 *ι�µη�ανικ? πρ�ϊ�ντα µαYικ�ς
καταν�λωσης (τρ�φιµα, π�τ�, καπν�ς). 

N<κ�ς Kατσαρ!ς.



µπ�ρ3 ν? τ
 τεκµηριRσω, Vτι πρ�γµατι 9πηρε�Yεται G ν�ηση 	π’ τ� διατρ�φ� κα:
γενικRτερα 	π’ τ:ς �ηµικ2ς �)σ�ες π�I µπα�ν�υν στ
ν �ργανισµ� µας φυσι�λ�γικ?
	π’ τ�ν 	τµ�σφαιρα.

ΣYNT: lAς γ'νω πι� συγκεκριµ5ν�ς. �Yπ>ρ�ει q δυνατ�τητα σRµερα ν  ε3σα-
�θ��ν κρυφ  µ5σα στ  Nι�µη�ανικ  πρ�ϊ�ντα µα8ικFς καταν>λωσης ε3δικ
ς �η-
µικ
ς �Wσ'ες, π�^ ν  πρ�καλ��ν µεταλλ>7εις, �ς π��µε, στ? λειτ�υργ'α τFς ν�η-
σης;

N.K.: ∆2ν 8π�ρ��υν σαφεJς 9νδε�6εις Vτι συµ*α�νει κ�τι τ�τ�ι� t Vτι µπ�ρεJ ν?
συµ*X�. Θεωρητικ? δ2ν 	π�κλε�εται. A)τ
 π�I 9πισηµα�νεται ε]ναι πqς τ�σ� G γνR-
ση Vσ� κα: G ν�ηση ε]ναι µη�ανισµ�: �ηµικ��, ε]ναι µη�ανισµ�: στ�Iς !π���υς µε-
τ���υν µ�ρια. Σ4µερα δ2ν λ�γεται τ�π�τα παραπ�νω.

ΣYNT: MRπως, κ�ριε Kατσαρ5, κ>π�ι�ι ]��υν πρ��ωρRσει 50 �ρ�νια µπρ�στ>,
κα) αWτ� π�^ λ5µε, Bτι εKναι θεωρητικ  δυνατ�, ]�ει Tδη γ'νει, �ωρ)ς Sµε�ς ν 
]��υµε π>ρει εOδηση; 6Eπιτρ5ψτε µ�υ ν  π4 Bτι σRµερα q Sπιστηµ�νικ? γνdση
κ�ιν�π�ιε�ται διεθν4ς µ5σα �π� συν5δρια, Sπιστηµ�νικ
ς �νακ�ινdσεις κα) τε-
�ν�λ�γικ
ς Sφαρµ�γ5ς. lAν κ>τι δ
ν δ�θ[F πρ�ς τ  ]7ω, π4ς Sσε�ς θ  τ� γνωρ'-
8ετε;

N.K.: A)τ
 π�I λ�τε θ�τει �να γενικRτερ� Y4τηµα, στ
 !π�J� δ2ν µπ�ρ3 ν? π3
πqς γ�νεται t δ2ν γ�νεται κ�τι τ�τ�ι�. Mπ�ρεJ. POµως στ
 συγκεκριµ�ν� Y4τηµα,
γι? τ
 �ν µπ�ρX� t n�ι ν? 9πηρεασθX� G λειτ�υργ�α τ�ς ν�ησης, σHς λ�ω Vτι ε]ναι π�λI
δKσκ�λ�.

�O +νθρωπ�ς S�ει µ�α π�ρε�α 4,5 δισεκατ�µµυρ�ων 9τ3ν. M�σα σ’ α)τ�ν τ�ν π�-
ρε�α 96�λι6ης κατ�φερε ν? 6ε�ωρ�σXη α)τ? π�I τ
ν pφελ�"ν κι α)τ? π�I δ2ν �ρει-
�Yεται. NEτσι, !π�ιαδ4π�τε µ�ρφ� τρ�φ�ς κι �ν π�ρXη σ4µερα, διασπHται σ2 δ�µικ?
συστατικ�, κα: α)τ
 π�I 6ε�ωρ�Yει τ�Iς �ργανισµ�Kς ε]ναι ! τρ�π�ς π�I συνθ�τει
! καθ�νας τ? [δια δ�µικ? συστατικ?	νε6�ρτητα 	π’ τ
 ε]δ�ς τ�ς τρ�φ�ς.

ΣYNT: Στ? µακρα'ωνη δηλαδ? π�ρε'α τ�υ = =ργανισµ�ς διαµ�ρφωσε τερ>στι-
�υς µη�ανισµ�^ς _µυνας.

N.K.: 'Aκρι*3ς. T? σηµεριν? µεταλλαγµ�να τρ�φιµα ε]ναι 	ν4µπ�ρα ν? παρ�µ-
*�υν στ
 γενετικ
 8λικ�, γιατ: α)τ
 ε]ναι π�I διασφαλ�Yει τ�ν 9πιλ�γ� τ3ν �)σι3ν.
A)τ
 π�I πρ�πει ν? διασφαλισθX� σ4µερα µ2 τ�ν 	π�κωδικ�π��ηση τ�" DNA, ε]ναι
ν? µ�ν «	ν��6�υν ε[σ�δ�ι» στ:ς µεταλλαγµ�νες �)σ�ες.

ΣYNT: Πρ�ς τ� παρ�ν δηλαδ? q �νθρdπινη συµπεριφ�ρ  �ειραγωγε�ται µ
 τ�ν
«παραδ�σιακ� τρ�π�», µ
 3δε�λ�γικ? SπιN�λR.

N.K.: A)τ
 ε]ναι σ�γ�υρ�. Kα: κ�ντ? σ’ α)τ� Vπως θ? S�ετε καταλ�*ει, τε�νει σ4-
µερα ν? διαµ�ρφωθX� �να καθεστqς παγκ�σµιας 	στυν�µευσης.

ΣYNT: T' Sνν�ε�τε;
N.K.: Πρ�κειται γι? τ
 σKστηµα 	ντι*αλλιστικ�ς 	σπ�δας. OO *�σεις τ3ν πυ-

ραKλων θ? ε]ναι 9γκατεστηµ�νες στ:ς H.Π.A. κα: 	π
 κεJ µ�σxω ραντ�ρ, π�I θ? *ρ�-
σκωνται σ2 δι�φ�ρες �3ρες, θ? κατευθKν�υν τ�Iς πυραKλ�υς σ2 Vπ�ι� σηµεJ� τ�ς
γ�ς 9πιθυµ�"ν. 'Oν�µ�Yεται κα: «Π�λεµ�ς τ3ν NAστρων», 9πειδ� �O πKραυλ�ι α)τ�:
περν�"ν π�νω 	π
 τ�ν 	τµ�φαιρα, oπ�µ�νως δ2ν µπ�ρ�"ν ν? 	να�αιτισθ�"ν 	π

!π�ιαδ4π�τε +λλη δKναµη κα: σ2 9λ��ιστ� �ρ�ν� πηγα�ν�υν κατ’ ε)θεJαν στ
 στ�-

�H ψυ#�λ�γ$α τ1ς µ+νιµης Eµηρ$ας
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�� τ�υς. E]ναι �να τερ�στι� Y4τηµα, κα: δ2ν 	κ�Kγεται γι’ α)τ
 σ�εδ
ν τ�π�τα.
E[δαµε τ
ν κ. Mπ�Kς, π�I πρ�σφατα rρθε στ�ν E)ρRπη, ν? YητX� 	π’ τ�Iς Gγ�τες
της ν? διευκ�λKν�υν τ�ν 9γκατ�σταση α)τ�" τ�" συστ4µατ�ς. ∆2ν 	π�ντησε Vµως
στ�ν 9ρRτηση, 9ναντ��ν π�ι�" 	ντιπ�λ�υ στρ�φεται α)τ
ς ! παγκ�σµι�ς µη�ανι-
σµ
ς π�λ�µ�υ.

ΣYNT: Kα) π�ι�' θ  Sλ5γ��υν αWτ� τ� σ�στηµα;
N.K.: 'Eπισ4µως 9µφαν�Y�νται �O 'Aµερικαν��, G κυ*�ρνηση τ3ν H.Π.A. E]ναι

πρ�φαν2ς Vµως Vτι κ�π�ι�ι 9γκ�φαλ�ι 	π�φασ�Y�υν γι’ α)τ�. T
 Y4τηµα Vµως
ε]ναι +λλ�: �Aν !λ�κληρωθX� G 9γκατ�σταση α)τ�" τ�" συστ4µατ�ς, τ�τε κανε:ς
δ2ν θ? µπ�ρX� ν? «σηκRσXη κεφ�λι» κα: π�υθεν�. A)τ� G παγκ�σµια 	στυν�µευση
Tς α[σθηση θ? µπX� στ� συνε�δηση Vλων κα: �O oπ�µενες γενι2ς θ? τ�ν θεωρ�"ν Tς
α)τ�ν�ητη κατ�σταση. NE, α)τ
 ε]ναι 9πηρεασµ
ς τ�ς ν�ησης: �O +νθρωπ�ι θ? *λ�-
π�υν πλ��ν 9ντελ3ς διαφ�ρετικ? τ
ν oαυτ� τ�υς, τ:ς δυνατ�τητ�ς τ�υς, τ? Vρια τ�ς
9λευθερ�ας τ�υς. �H ψυ��λ�γ�α τ�ς «µ�ν�µ�υ !µηρ�ας».

ΣYNT: Kα) φυσικ  δ
ν εKναι q µ�νη σ�γ�ρ�νη µ�ρφ? =µηρ'ας τFς �νθρωπ�τη-
τας.

N.K.: Bε*α�ως 8π�ρ��υν κι +λλες. �Aν π�ρ�υµε τ? τρ�α *ασικ? 	γαθ? π�I τρ�-
φ�υν τ�ν 	νθρωπ�τητα, τ
 σιτ�ρι, τ
 καλαµπ�κι κα: τ
 ρKYι, κατ? 70% τ? πρ�ϊ�-
ντα α)τ? ε]ναι µεταλλαγµ�να, π�I σηµα�νει Vτι δ2ν παρ�γ�υν σπ�ρ�υς, δ2ν S��υν
δυνατ�τητα α)τ�αναπαραγωγ�ς. OO 9λ��ιστες π�λυεθνικ2ς oταιρεJες π�I κατ�-
��υν τ? 8*ρ�δια, Vπως καταλα*α�νετε, 	ν? πHσα στιγµ� !δηγ�"ν, �ν θ�λ�υν, δι-
σεκατ�µµKρια 	νθρRπων στ�ν πεJνα. O�τε �O [δι�ι �O 	γρ�τες δ2ν ε]ναι σ2  θ�ση
πλ��ν ν? α)τ�συντηρηθ�"ν.

ΣYNT: Πε�τε µας τ? γνdµη σας γι  τ  µεταλλαγµ5να πρ�ϊ�ντα. Γ'νεται π�λ^ς
λ�γ�ς γι’ αWτ  κυρ'ως �π� κ>π�ι�υς π�^ αWτ�απ�καλ��νται «�3κ�λ�γ�ι» κα)
κινδυν�λ�γ��ν κατ’ Sπ>γγελµα, εKναι δ
 φανερ? q π�λιτικ? σκ�πιµ�τητα π�^
κρ�Nεται π'σω τ�υς.

N.K.: Στ:ς 	ρ�2ς τ�ς δεκαετ�ας τ�υ ’90 G καλλι�ργεια µεταλλαγµ�νων πρ�ϊ�ντων
Sφτανε τ? 3 µ2 4 oκατ�µµKρια στρ�µµατα. Σ4µερα Sφτασε τ? 400 oκατ�µµKρια κα:
σ2 15 �ρ�νια τ
 75% τ3ν τρ�φ�µων θ? πρ��ρ�εται 	π
 µεταλλαγµ�να. M��ρι σ4µερα
S�ει διαπιστωθ� σ�γ�υρα Vτι πρ�καλ�"ν κ�π�ιες 	λλεργ�ες στ
ν +νθρωπ�. T
 Y4-
τηµα Vµως π�I τ�θεται ε]ναι τ
 o6�ς: OO ν��ι α)τ�: �ργανισµ�: δ2ν µπ�ρ�"ν ν?
S��υν φυσι�λ�γικ� 96�λι6η· τ� θ? γ�νXη λ�ιπ�ν, Vταν 	πελευθερωθ�"ν στ
 περι-
*�λλ�ν; Mπ�ρεJ ν? καταστρ�ψ�υν +λλ�υς �ργανισµ�Kς, µεταλλαγµ�ν�υς κα: φυ-
σικ�Kς, µπ�ρεJ ν?  !δηγ4σ�υν τ�ν π�ρε�α τ�ς φυσικ�ς 96�λι6ης σ2 κατευθKνσεις,
π�I ��τε κ�ν τ:ς φανταY�µαστε. ∆2ν ε]ναι πρ�*λ�ψιµ� τ
 τ� θ? συµ*X�. POλα α)τ?
σ�γ�υρα θ? 9πηρε�σ�υν τ
ν +νθρωπ� oπ�µ�νως κα: τ� ν�ησ4 τ�υ.

ΣYNT: K�ριε Kατσαρ5, σ`ς εW�αριστ4 π�λ�.
N.K.: Kι 9γq σHς ε)�αριστ3. T
 µ4νυµα π�I πρ�πει ν? δRσ�υµε ε]ναι Vτι ! ση-

µεριν
ς +νθρωπ�ς πρ�πει ν? 9κτιµ4σXη *αθι? τ
 	γαθ
 τ�ς 9λευθερ�ας τ�ς σκ�ψης
τ�υ, ν? πιστ�ψXη σ’ α)τ
 κα: ν? 	γωνιστX�, vστε ν? τ
 διαφυλ�6Xη µ2 κ�θε τρ�π�.

Παν. Λ. K�υJαλ�κης

T: µεταλλαγµ
να πρ�ϊ+ντα κα� T ν+ηση
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'Eπιτ�λ�υς κυκλ�φ�ρησε κα: στ? �Eλληνικ? τ
 9ν τ�τλxω 	ριστ�Kργηµα τ�" Stefen
Pressfield. PEνα 9πικ
 µυθιστ�ρηµα, π�I πραγµατεKεται τ� µ��η τ3ν Θερµ�πυλ3ν
(480 π.X.). M2 πλ4ρη σε*ασµ
 στ? Oστ�ρικ? στ�ι�εJα ! συγγραφ�ας 	π�δ�δει πιστ?
τ�ν εAκ�να µιHς 9π���ς κα: τ:ς συνθ�κες µιHς µ��ης-θρKλ�υ στ�ν Παγκ�σµια �Iστ�-
ρ�α. M2 	6ι�Y4λευτη Oκαν�τητα ! Pressfield περιγρ�φει τ� Yω� στ�ν 	ρ�α�α Σπ�ρ-
τη, πρ�σδ�δ�ντας σ2 α)τ�ν τ:ς 	ληθιν�ς της διαστ�σεις. OO ΣπαρτιHτες, ! Λεων�δας,
�O γυναJκες τ�ς Σπ�ρτης ε]ναι Yωνταν��, 	νθρRπιν�ι �αρακτ�ρες, π�λI διαφ�ρετι-
κ�: 	π
 τ�ν εAκ�να π�I τ
 σ��λεJ� θ�λει ν? θεωρ�"µε Vτι rταν.

POσ� γι? τ� µ��η τ3ν Θερµ�πυλ3ν πιστεK�υµε Vτι σπ�νια 8π�ρ6ε συγγραφ�ας, π�I
κατRρθωσε ν? Yωνταν�ψXη µι? Oστ�ρικ� στιγµ� τ�σ� λαµπρ�. OO περιγραφ2ς τ�ς µ�-
�ης ε]ναι πραγµατικ? 	π�στευτες, �O δι�λ�γ�ι τ�σ� Yωνταν��, π�I κανε:ς πιστεKει Vτι
! Pressfield ε]ναι α)τ�πτης µ�ρτυρας. Στιγµ� πρ
ς στιγµ� περιγρ�φει Vλες τ:ς φ�-
σεις τ�ς µ��ης, τ? συναισθ4µατα �Eλλ4νων κα: Περσ3ν, τ
ν 	παρ�µιλλ� Gρωισµ�,
τ�ν α)τ�θυσ�α τ3ν τελευτα�ων Σπαρτιατ3ν γKρω 	π
 τ
 σ3µα τ�" Λεων�δα. Πα-
ν�ρ�αια oλληνικ? κα: πανανθρRπινα Aδανικ? Vπως G π�στη στ�ν πατρ�δα κα: G 	γ�-
πη πρ
ς τ�ν �Aκ�γ�νεια, ! Gρωισµ�ς, G θυσ�α γι? τ�ν 9λευθερ�α πρ�*�λλ�νται κα:
9κθει�Y�νται µ2 �ναν τρ�π� συγκινητικ�.

Σ2 µι? κ�ινων�α 	π�*λ�κωσης κα: µαY�π��ησης ε]ναι παρηγ�ρητικ
 ν? δια*�YXης
τ:ς διθυραµ*ικ2ς κριτικ2ς τ�" µ�σ�υ 	ναγνRστη 	π
 δι�φ�ρες �3ρες τ�" κ�σµ�υ στ

«σ�ιτ» τ�" amazon.com (τ�" µεγαλKτερ�υ *ι*λι�πωλε��υ στ
 ∆ιαδ�κτυ�) γι? τ
 9ν
λ�γxω bestseller. Σ2 �να oλληνικ
 κρ�τ�ς, π�I δ2 θ? ε]�ε Tς nνειρ� τ�υ τ�ν 	ν�γερση
µνηµε��υ στ
 Mαραθ3να γι? τ�Iς πεσ�ντες... Π�ρσες (!!), τ
 *ι*λ�� α)τ
 θ? ε]�ε kδη
σταλX� στ:ς *ι*λι�θ�κες Vλων τ3ν σ��λε�ων.

S. PRESSFIELD – F. MILLER, O� Π�λες τFς Φωτι`ς 

HH   KK II NN HH ™™ II ™™   TT øø NN   II ¢¢ EE øø NN

∆ιαN>8�ντας στ� τε���ς 233, σελ. 14953 τ� _ρθρ� «�H ταφ? τFς
sλληνικFς τ5�νης κ>τω �π� τ?ν Θε�� Σ�φ'αν», συµπερα'νω κα)
Sγu µ
 τ? σειρ> µ�υ Bτι τ� Oδι� ]γινε στ  περισσ�τερα µ5ρη τFς
�Eλλ>δ�ς. Στ)ς «ΠεριηγRσεις» τ�� Παυσαν'�υ �ναφ5ρ�νται π�λ-
λ�) να�) τFς �ρ�α'ας �Eλλ>δ�ς. ΣRµερα δυστυ�4ς f εKναι κατε-
στραµµ5ν�ι κα) δ[ηωµ5ν�ι f στ? θ5ση τ�υς κτ'στηκαν Sκκλησ'ες.

Στ� Γ�θει� LπFρ�αν Sντ�ς κα) Sκτ�ς αWτ�� γ�ρω στ�^ς σαρ>ντα.
∆υστυ�4ς = φανατισµ�ς παρακιν��µεν�ς �π� τ�^ς sNραι��ρι-

▲

‘H ταφ� τ�ς �ρ�αι�ελληνικ�ς T �νης

κ!τω �π$ τς �ριστιανικ&ς 'κκλησ
ες
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Στ�ν oλληνικ� µετ�φραση θ? σταθ�"µε δυστυ�3ς στ
 	παρ�δεκτ� �ως κα: 	πω-
θητικ
 96Rφυλλ� τ�" *ι*λ��υ σ2 σKγκριση µ2 τ
 θαυµ�σι� 	ντ�στ�ι�� τ�ς 	µερικα-
νικ�ς Sκδ�σης. M2 �αρ? π�ντως µαθα�ν�υµε Vτι µ�σα στ
 2002 τ
 X�λυγ�υντ πρ�τ�-
θεται ν? τ
 γυρ�σXη σ2 ταιν�α (	κ�K�νται τ? �ν�µατα τ�" TYRρτY Kλ�Kνεϋ κα: τ�"
Mπρ�Iς Γ�υ_λλις, π�I πρ�σφ�ρθηκε ν? πα�6Xη τ
ν ��ρ6η!). 'E?ν G ταιν�α παραµε�νXη
στ
 πνε"µα τ�" *ι*λ��υ, θ? πρ�πει ν? περιµ�ν�υµε �να 9πικRτατ� κα: oλλην�πρεπ2ς
	π�τ�λεσµα.

Πρ�πει 9π�σης ν? 	ναφερθ�"µε κα: στ
 κ�µικ «300» τ�" µεγ�λ�υ 'Aµερικαν�" κ�-
µ�στα Frank Miller. �Aν κα: µ2 	ρκετ2ς Oστ�ρικ2ς 	νακρ�*ειες τ
 π�λυ*ρα*ευµ�ν�
α)τ
 κ�µικ 9πι�ειρεJ 9πιτυ��στατα ν? παραστ4σXη εAκ�ν�γραφηµ�νη τ� µ��η τ3ν
Θερµ�πυλ3ν. 'Eπικ2ς εAκ�νες, γλαφυρRτατ�ι δι�λ�γ�ι. Mι? 	κ�µη 	π�δει6η, Vτι τ

�Eλληνικ
 Πνε"µα YX� 9κτ
ς �Eλλ�δας, 9νx3 στ
 µικρ
 �Eλλαδιστ?ν n�ι µ�ν� δ2ν 	να-
λαµ*�ν�νται παρ�µ�ιες πρ�σπ�θειες, 	λλ? κα: �O 6�νες α)τ2ς 9κδ�σεις παραµ�ν�υν
9ντελ3ς +γνωστες στ
 µ�σ� 	ναγνωστικ
 κ�ιν�.

Λ�]αρ�ς Xατ]ηγεωργι�δης

POταν 9µεJς 	σ��λ�Kµεθα µ2 9π�υσιRδη κα: φιλ�νικ�"µε γι? τ
 �ν πρ�πει t n�ι ν?
	ναγρ�φεται τ
 θρ4σκευµα στ:ς ταυτ�τητες –λ2ς κι α)τ
 ε]ναι τ
 πρ�*ληµ� µας σ4-
µερα κα: n�ι G π�λιτιστικ4 µας 	ν�λι6η–, κ�π�ι�ι φιλ�λληνες πι�ν�υν τ:ς πραγµα-
τικ2ς διαστ�σεις α)τ�" τ�" τ�π�υ. �O Γ�λλ�ς oλληνιστ�ς Mισ2λ Nτε
ν στ
 ν�� τ�υ *ι-
*λ�� «�Eλληνικ2ς Σελ�δες» γρ�φει: «UO�ι Bτι ]�ει 3δια'τερη σηµασ'α = �ρ�ν�ς, �φ��
στ?ν �Eλλ>δα Bλα γ'ν�νται Hνα. O,τι ]8ησες γ'νεται Hνα µε τ� B,τι τdρα 8[Fς, κα) αWτ�
τ� Hνα κα) µ�ναδικ� π>ει, πρ�λαNα'νει κα) συναντ>ει B,τι θ  8Rσ[ης». POπως γρ�φει
κα: ! Σεφ�ρης: «6Eδ4 γ'ν�νται πραγµατικ�τητα τ  zνειρα τFς θ>λασσας, τ  zνειρα
τFς �γ>πης». «AWτ� τ� ]8ησα στ?ν �Eλλ>δα», συνε��Yει ! Nτε�ν. «�H �Eλλ>δα εKναι
τ�π�ς διαφ�ρετικ�ς �π’ Bλ�υς τ�� κ�σµ�υ, ]θν�ς διαφ�ρετικ�. T?ν �Eλλ>δα, �ν τ?ν
γνωρ'σ[ης, δ
ν µπ�ρε� παρ  ν  τ?ν �γαπRσ[ης κα) ν  τFς �φ�σιωθ[Fς. Σ
 τραN>ει κα)

MIΣEΛ NTEON, �Eλληνικ
ς Σελ'δες

στιαν�^ς «]φερε ε3ς ]δαφ�ς» (κατεδ>φισε) αWτ��ς, �φ�� τ�^ς �α-
ρακτRρισε «ε3δωλ�λατρικ�^ς» να�^ς f Sθνικ��ς. M>λιστα σ
 cµν�
τFς Sκκλησ'ας Sπαινε�ται αWτ�ς π�^ καταστρ5φει τ5τ�ι�υς να�^ς
f �γ>λµατα τFς �ρ�αι�τητ�ς κα) καν5νας ταγ�ς τFς Sκκλησ'ας δ
ν
συγκινRθηκε. Kατ  τ  _λλα 3σ�υρ'8�νται Bτι εKναι Eλληνες.

Oµως µRπως κ>τω �π� τ?ν �Aγ'α Σ�φ'α τ  ]Nαλαν UEλληνες, γι 
ν  τ  πρ�στατ5ψ�υν, �φ�� δ
ν µπ�ρ��σαν τ'π�τα _λλ� ν  κ>ν�υν
κ>τω �π� τ?ν π'εση τ4ν ταγ4ν τFς Sκκλησ'ας, π�^ �πειλ��σαν µ

δηµε�σεις περι�υσι4ν, φυλακ? f κα) θ>νατ�; UIσως µ>λιστα κα) κ>-
π�ι�ι �ερωµ5ν�ι ν  σεN>στηκαν αWτ  τ  µνηµε�α κα', �φ�� δ
ν
µπ�ρ��σαν ν  τ  διατηρRσ�υν Sν zψει =λ�σ�ερ��ς καταστρ�φFς,

▲
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τ  ]θαNαν στ?ν �γκαλι  τFς γFς. Θ5λω ν  τ� πιστ5ψω αWτ�... Mα-
κ>ρι ν  hταν ]τσι...

Γι  µ5να, Bπως = π>πας κατ  κ�ρ�ν S8Rτησε συγγνdµη, πρ5πει
κα) q Sκκλησ'α ν  �ναστυλdσ[η Bλ�υς τ�^ς να�^ς τFς �ρ�αι�τητ�ς
π�^ τ�^ς κατ5στρεψε f τ�^ς κ>λυψε ]στω γι  τ?ν διατRρησR τ�υς,
Bπως ]γραψα παραπ>νω. T5λ�ς ν  S7αλε'ψ[η Bλ�υς τ�^ς �νθελλη-
νικ�^ς κα) sNραι�φιλ�υς cµν�υς. T�τε θ  3σ��[η q παραδ��? τ��
λ>θ�υς κα) q συγγνdµη. lAς hταν sNραι�φιλ�ι, �λλ  z�ι �νθ5λ-
ληνες.

N. Zωγραφ�κης
Γ�θει�

συναισθηµατικ  κα) Sγκεφαλικ  κα) σ
 καθηµεριν� Sπ'πεδ�... Σ
 �ναγκ>8ει ν  τFς
δdσ[ης τ?ν 8ωR σ�υ, τ?ν καρδι> σ�υ, τ  π>ντα σ�υ»...

Kα: συνε��Yει ! Mισ2λ Nτε�ν: «Στ? 8ωR µ�υ ]�ω τα7ιδ5ψει π�λ�. Στ?ν T�υρκ'α
Bµως π�τ
 δ
ν π>τησα τ� π�δι µ�υ. 6Aφ�� εKµαι Eλληνας... δηλαδR, θ5λω ν  π4...,
π>ντα ]νιωθα πuς πηγα'ν�ντας στ?ν T�υρκ'α θ  πρ�διδα τ? �dρα κα) τ�^ς �γ4νες
της». Kα: 9ρωτH ! συγγραφεKς: «T' ]�ει αWτ? q �Eλλ>δα, π�^ τ�σ�ς κ�σµ�ς �σ��λε�ται
µα8' της; π�^ φθ>ν�ντας στ  π5ρατα τ�� κ�σµ�υ, κ>π�υ θ’ �κ��σ[ης sλληνικ  f θ 
Nρ[Fς Eλληνα f τ5λ�ς π>ντων κ>π�ι�ς θ  ]�[η κ>π�ια �στ�ρ'α γι  τ?ν �Eλλ>δα ν  σ��
π[F; 6Eν τ>7ει, εKναι τ� παρελθ�ν της. 6Aλλ  δ
ν φθ>νει. T' εKναι λ�ιπ�ν; UE, αWτ? q
�π�ρ'α µ�� ]�ει γ'νει πιεστικR, γι  ν  τ? λ�σω. Kα) φυσικ  τ?ν ]λυσα, Bταν hλθα Sδ4
κα) ]8ησα [...] �H SπιN'ωση δ
ν τ�^ς ]κανε π�τ
 �θ4α πρ�Nατ>κια... �π� τ?ν Sπ��?
τ�� 6Oδυσσ5α κα) τ�� Θησ5α 75ρ�υµε Bτι �� Eλληνες ]��υν περισσ�τερες �λRθειες,
�λλ  αWτ� π�^ πα'8ει καθ�ριστικ� ρ�λ� δ
ν εKναι q ε3λικρ'νει> τ�υς, εKναι q διπλF
τ�υς Lπ�σταση. 6AνRκ�υν στ?ν EWρdπη, Sπειδ? τ� θ5λ�υν κα) Sπειδ? τFς ]��υν δd-
σει Hνα π�λιτισµ�, κα) στ?ν 6Aνατ�λ? �π� τ? φ�ση κα) Sπειδ? q γεωγραφ'α τ�^ς
�ναγκ>8ει». B�*αια µεγ�λ� µ�ρ�ς τ�ς ε)θKνης γι? τ� σηµεριν� σKγ�υση φ�ρει !
πνευµατικ
ς κ�σµ�ς κα: �O δηµ�σι�γρ�φ�ι, π�K, 	ντ: ν’ 	ν��γ�υν καιν�Kργι�υς δρ�-
µ�υς, σKρ�νται π�σω 	π
 δ�γµατικ�Iς κα: π�λιτικ�ντηδες 9κσυγ�ρ�νιστ�ς, γι? ν?
	π�κτ4σ�υν πρ�*�λ4, 	6ιRµατα κα: �ρυσ��ν. Π�ι�ς λα
ς θ? µπ�ρ�"σε ν? συµ*ι-
*�YXη τ
ν �Eλληνισµ
 µ2 τ
ν 'I�υδαι�-�ριστιανισµ�, τ� δηµ�κρατ�α µ2 τ� θε�κρατ�α,
τ� E)ρRπη µ2 τ�ν 'Aνατ�λ4, τ�ν 9πιστ4µη µ2 τ:ς «θαυµατ�υργικ2ς εAκ�νες», τ�Iς
	ρ�α��υς PEλληνες θε�Iς µ2 τ�Iς �E*ρα��υς θε�Kς, �ωρ:ς ν? π�θXη σ�ιY�φρ�νεια; M�-
ν�ν ! PEλληνας!

K.X. Kωνσταντιν<δης
�Yπ�στρ�τηγ�ς 9.	.

Λιτ
ς κα: µεστ
ς ! λ�γ�ς τ�" NAγγλ�υ Oστ�ρικ�" συν�ψ�Yει σ2 �ναν µ�ν� τ�µ� τ�ν

DENIS RICHARDS, �Iστ�ρ'α τFς Σ�γ�ρ�νης EWρdπης (1789-2000)
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π�λιτικ� κα: στρατιωτικ� Oστ�ρ�α τ�ς E)ρRπης 	π
 τ
 ∆ιαφωτισµ
 κα: τ� Γαλλικ�
'Eπαν�σταση τ�" 18�υ αA3να �ς τ:ς µ�ρες µας. T
 παρ
ν Sργ� ε]ναι �να �ρ4σιµ�
9γ�ειρ�δι� γι? Vσ�υς Yητ�"ν µ�α συν�λικ� Sπ�ψη τ�" Oστ�ρικ�" γ�γνεσθαι τ�ς E)ρR-
πης. �Hγεµ�ν�ες, µικρ? *ασ�λεια κα: δ�υκHτα 	λλ? κα: �O µεγ�λες α)τ�κρατ�ρ�ες
στρ�*ιλ�Y�νται µ�σα στ
ν κυκλ3να τ�" 	νερ��µεν�υ 	στικ�" κ�σµ�υ κα: 	φαν�Y�-
νται. Στ� θ�ση τ�υς 	ναδK�νται τ
 �να µετ? τ
 +λλ� τ? ε)ρωπαϊκ? Sθνη-κρ�τη, τ?
!π�Jα συγκρ�K�νται µετα6K τ�υς µ2 9θνικ�Iς t παγκ�σµι�υς π�λ�µ�υς, καθqς !ρι�-
θετ�"ν τ�ν 9θνικ4 τ�υς 9πικρ�τεια.

∆υστυ�3ς Vµως τ
 9ν λ�γxω *ι*λ�� ��νει τ�ν καλ4 τ�υ συν�λικ� εAκ�να, καθqς �O
9κδ�τες τ�υ συµπερι�λα*αν στ
 τ�λ�ς τ�υ �να συν�πτικ
 κε�µεν� ε[κ�σι περ�π�υ σε-
λ�δων, 	ναφερ�µεν� στ�ν Oστ�ρ�α τ�" Nε�ελληνικ�" κρ�τ�υς. Συντ�κτης τ�" κειµ�-
ν�υ α)τ�" ! µεταφραστ�ς τ�" Sργ�υ Φ.K. B3ρ�ς, ! !π�J�ς, �ν κα: κ�ινων
ς (Tς µε-
ταφραστ�ς) τ3ν Sργων διεθν�"ς φ4µης Oστ�ρικ3ν, τ�π�τε δ2ν Sµαθε 	π
 α)τ�Kς.
'Aντ: λ�ιπ
ν Oστ�ρικ�ς 	φ4γησης ! 9πιµελητ�ς τ�ς Sκδ�σης, κυριευµ�ν�ς 	π
 Aδε�-
λ�γικ
 φανατισµ�, καταφ�ρεται 9ναντ��ν τ3ν ...«κακ�π�ι4ν δυν>µεων τFς ∆ε7ι`ς»,
8*ρ�Yει τ
ν NOθωνα κα: τ
ν Mετα6H, 96υµνεJ τ
ν «9αµικ
 λα�»(!), γι? τ
 Sπ�ς δ2 τ�"
’40 γρ�φει πqς «�� Eλληνες �τυπdντας τ�ν 3ταλικ� φασισµ� πρ�σδ�κ��σαν ν  �παλ-
λαγ��ν �π’ τ�ν sλληνικ�»! �H «8ψηλ�" 9πιπ�δ�υ» α)τ� Oστ�ρικ� πραγµατε�α τελει-
Rνει Tς o6�ς: «�H �dρα SπωφελRθηκε �π� τ?ν κατ>ρρευση τ�� πρdην σ�σιαλιστικ4ν
καθεστdτων τFς περι��Fς κα) �π� τ?ν ε3σρ�? φθην�� Sργατικ�� δυναµικ�� (κυρ'ως
�π� τ?ν 6AλNαν'α) κα) Nρ'σκεται σ
 �3κ�ν�µικ? �ν>πτυ7η Sλπιδ�φ�ρα...».

�H 	στ�καπιταλ�µαρ6ιστικ� παρ�ν�ια στ
 µεγαλεJ� της!

Παν. Λ. K�υJαλ�κης

�Eκατ
 �ρ�νια συµπληρRθηκαν 	π
 τ
 π�ρασµα στ�ν 	θανασ�α τ3ν µεγ�λων τ�"
πνεKµατ�ς γι? τ
ν Λ�υδ�*Jκ� Mεν�ρ (1822-1901). �Yπ�ρ6ε κ�ρυφαJ�ς Γ�λλ�ς φιλ�-
σ�φ�ς, καλλιτ��νης, Oστ�ρικ�ς, 9φευρ�της κα: π�λιτικ�ς. �Hταν πρωτ�στ�της στ

9παναστατικ
 κ�νηµα τ�ς E)ρRπης κατ? τ
ν 19� αA3να, πρωτεργ�της µαY� µ2 τ
ν
Πρ�υντ
ν γι? τ�ν �ργ�νωση τ�" 9ργατικ�" συνδικαλιστικ�" κιν4µατ�ς, 8π�στηρι-
κτ�ς τ�ς K�µµ�Kνας τ3ν Παρισ�ων κα: θιασRτης τ�ς �)σιRδ�υς 	µ�σ�υ συµµετ��ικ�ς
δηµ�κρατ�ας. �H 	ντιε6�υσιαστικ4 τ�υ δρ�ση κ�ρυφRθηκε µ2 τ
 Sργ� τ�υ «Πρ�λ�-
γ�ς MιHς 'Eπαναστ�σεως» (1849), !π�τε κα: διR�θηκε  π�λιτικ3ς.

Στ�ν πρ�σπ�θει� τ�υ ν? θεµελιRσXη θεωρητικ3ς τ�ν 	γ�πη τ�υ για τ�ν ∆ηµ�-
κρατ�α στρ�φηκε στ�ν 	ρ�α�α �Eλλ�δα κα: µελ�τησε 9κτεν3ς κα: συστηµατικ3ς τ�ν
�Eλληνικ� Γραµµατε�α. T�τε ! Mεν?ρ 9πικ�ντρωσε τ
 9νδιαφ�ρ�ν τ�υ στ�ν 'Aρ�α�α
�Eλληνικ� ∆ηµ�κρατ�α, τ�ν !π��α 9θεRρησε Tς µ�νη �)σιαστικ� κα: 	ληθιν4, κα:
παρ�λληλα κατεν�ησε, Sν�ιωσε κα: 9*�ωσε τ
ν τρ�π� κα: τ
 Sθ�ς τ3ν �Eλλ4νων.
NEτσι 	ναδε��θηκε σ2 πρωτ�π�ρ� διαν�ητ� τ�ς 9πανελλ4νισης.

�Ως π�λυγραφRτατ�ς συγγραφ�ας, καθηγητ�ς κα: δηµι�υργ
ς συνε��Yει τ�ν γαλ-
λικ� 9παναστατικ� παρ�δ�ση τ�" ∆ιαφωτισµ�" (*λ. B�λταJρ�ς, Nτιντερ�, P�υσσR
κ.+.) κα: Tς 9λευθερ�φρων κα: oλλην�φρων συµ*�λλει τ? µ�γιστα εAς τ�ν 	ν�δει6η
τ�" �Eλληνικ�" 'Eθνικ�" Π�λιτισµ�" κα: εAς τ�ν κατ�δει6η τ�" 	φKσικ�υ παραλ�-
γισµ�" τ�ς �ριστιανικ�ς θε�κρατ�ας.

OO «'Oνειρ�π�λ4σεις �Eν
ς Mυστικιστ�" EAδωλ�λ�τρ�υ» 	π�τελ�"ν �να 	ρι-
στ�Kργηµα σκ�ψης κα: γραφ�ς, τ
 !π�J� κινεJται µ2 λεπτ�τητα, ��ρη κα: ε)φυ_α
	ν�µεσα στ� φιλ�σ�φ�α, στ�ν λ�γ�τε�ν�α κα: στ�ν π��ηση. �O Mεν?ρ 	π�δεικνKει

L. MENARD, 6Oνειρ�πωλRσεις sν�ς µυστικιστF ε3δωλ�λ>τρη



Vτι δ2ν ε]ναι oλληνιστ4ς 	λλ? PEλληνας. T�σ� *ιωµατικ� ε]ναι G σ��ση τ�υ µ2 τ
ν
�Eλληνισµ�!

Γ�γαντες τ�" πνεKµατ�ς, Vπως ! Mεν�ρ, ! B�λταJρ�ς, ! K�ρα�ς, ! Kαστ�ρι�δης
κα: Vσ�ι +λλ�ι, δε��ν�υν π�σ� G Γαλλ�α παραµ�νει κ�ντρ� τ�ς 9λεKθερης σκ�ψης κα:
δηµι�υργ�ας παρ? τ:ς Vσες 	ντι6��τητες κα: δυσκ�λ�ες. �H S6��η νε�ελληνικ� µετα-
φ�ρ? 	π
 τ
 γαλλικ
 πρωτ�τυπ� ε]ναι τ�ς O)ραν�ας T�υτ�υντY�.

'Aν�µεσα σ2 π�λλ? +λλα π�λI 9νδιαφ�ρ�ντα γρ�φει ! Λ�υ� Mεν�ρ: «�H δι>ν�ι>
µας �νακαλ�πτει τ�^ς ν�µ�υς τFς φ�σεως, q συνε'δησ'ς µας µ`ς φανερdνει τ�ν Vθικ�
ν�µ�. AWτ�) �� ν�µ�ι τFς τ>7εως κα) τFς tρµ�ν'ας π�^ στ�ν φυσικ� κ�σµ� γενν��ν
τ� κ>λλ�ς κα) στ�ν κ�ινωνικ� κ�σµ� τ?ν δικαι�σ�νη, εKναι �κριN4ς B,τι �� Eλληνες
nν�µασαν θε��ς».

�Aλ&�ανδρ�ς X. M,τσι�υ

T`
 φαιν�µεν� τ�ς λXηστ�κρατ�ας, π�I +φησε 9π��� στ�ν κ�ινωνικ� κα: π�λιτικ�
Yω� τ�ς �Eλλ�δ�ς 	π
 τ? µ�σα τ�" 19�υ αA3να µ��ρι κα: µ�α δεκαετ�α πρ:ν 	π
 τ
ν
B´ Παγκ�σµι� Π�λεµ�, ε]�ε κα: τ�ν π�ιητικ4 τ�υ πλευρ�. POπως 	κρι*3ς µ2 τ? Gρω-
ικ? Sπη, τ? 	κριτικ? κα: κατ�πιν τ? κλ�φτικα +σµατα, Sτσι κα: µ2 τ? λXηστρικ? τρα-
γ�Kδια G M�"σα 9ν�πνεε τ
ν 	νRνυµ� θαυµαστ� τ�ς λε*εντιHς κα: τ�ς 	ντικ�νφ�ρ-
µιστικ�ς Yω�ς ν? 8µν4σXη τ? κατ�ρθRµατα τ3ν διαφ�ρων «καπετανα�ων» κα: τ3ν συ-
ντρ�φων τ�υς.

T? +σµατα π�I 9µπερι���νται στ
 *ι*λ�� π�I S�ει 9πιµεληθ� ! λ�γ�τ��νης κ. ∆. Xα-
λατσHς παρ�υσι�Y�νται Vπως τ? δι�σωσε G πρ�φ�ρικ� παρ�δ�ση, 9νx3 ε]ναι 8π�-
µνηµατισµ�να µ2 σ��λια, παρατηρ4σεις κα: Oστ�ρικ2ς πληρ�φ�ρ�ες, π�I *�ηθ�"ν
τ
ν 	ναγνRστη ν? καταν�4σXη πλ4ρως τ
 κλ�µα τ�ς 9π���ς τ�υς. �Ως πρ
ς τ� λ�γ�-
τε�νικ4 τ�υς µ�ρφ4, τ
 Aαµ*ικ
 	λλ? κα: τ
 τρ��αϊκ
 µ�τρ� κυριαρ��"ν, 9νx3 π�λλ?
	π�τελ�"ν κα: παραλλαγ2ς κλ�φτικων τραγ�υδι3ν, π�I µ2 κ�π�ιες στι��υργικ2ς
πρ�σαρµ�γ2ς Sλα*αν ν�α µ�ρφ4.

T
 πνε"µα π�I 9κφρ�Y�υν τ? τραγ�Kδια α)τ? ε]ναι α)τ
 τ�ς 	ντ�δρασης κα: 	ντ�-
στασης στ� *ιαστικ� κα: 9ν π�λλ�Jς *�αιη 	στικ�π��ηση τ�" 	πελευθερωµ�ν�υ 	π

τ
ν τ�υρκικ
 Yυγ
 oλληνικ�" �Rρ�υ. OO κ�ινωνικ2ς συνθ�κες, 6εν�φερτες στ
 σKν�-
λ� τ�υς, π�I 9γκαθιδρKθηκαν µετ? τ�ν 'Eπαν�σταση πρ�σ�λα*αν σ2 µεγ�λ� *αθµ

τ�σ� τ:ς πατρ�παρ�δ�τες 	6�ες Vσ� κυρ�ως τ
 φιλ�τιµ� π�λλ3ν 	π
 τ�Iς PEλληνες
µ2 	ναπ�φευκτ� 	π�τ�λεσµα τ�ν φυγ4 τ�υς 	π
 τ
 περι*�λλ�ν, µ�σα στ
 !π�J� τ�Iς
9π�*αλαν ν? Y�"ν. TRρα πλ��ν τ� θ�ση τ3ν T�Kρκων ε]�αν λ�*ει στ� συνε�δηση τ3ν
9παναστατηµ�νων �O �ωρ�φKλακες κα: G ν�α π�λιτικ� Gγεσ�α τ�" T�π�υ. 'Aνε6�ρ-
τητα 	π
 τ�ν +π�ψη π�I µπ�ρεJ ν? S�Xη κανε:ς π�νω σ’ α)τ�, γεγ�ν
ς παραµ�νει Vτι
�νας κρυφ
ς ∆ι�νυσ�ς Y�"σε µ�σα στ:ς ψυ�2ς τ3ν λXηστ3ν κα: τ3ν παληκαρι3ν τ�υς,
π�I τ�Iς Sκανε ν? τραγ�υδ�"ν, κι Vπως κα: 	π’ τ? τραγ�Kδια φα�νεται, τ�Iς καθω-
δηγ�"σε ν? Y�"ν π�ρα 	π
 ν�µ�υς κα: καθεστ3τα.

M�ρι�ς Mαµαν&ας

HMAPTHMENO: Στ� στ4λη τ�" κ. Γ. Πετρ�π�υλ�υ «�O NAλλ�ς Λ�γ�ς», στ
 πρ�ηγ�Kµεν� τε"��ς

238, στ�ν τελευτα�α σειρ? ν? πρ�στεθX� G λ�6η «6Aρ�5ς».
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