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A. KPAΣANAKHΣ
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MONIME™ ™TH§E™

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

Kυδαθηνα:ων 29, Πλ<κα,
105 58 =Aθ>να.

Tηλ?φωνα: 0103223957, 0103314986,
0109841655.

Tηλ,µ,ιBτυπ,ς: 0103314997.

•
TC Γραφε+α τ,D «∆» λειτ,υργ,Dν

πρωινFς Gρες 9.30 - 14.30
καθηµερινC (καJ Σ<KKατ,).

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

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
=AOιλλ?ως - M,υσQν 51

Παλαι1 Φ<ληρ,.
•

Παραγωγ>: PRESS LINE
M<γερ 11, =Aθ>να, τηλ.: 010 5225.479.

•
• TιµN RντιτSπ,υ: 5 εTρU.
• 12µηνη συνδρ,µ>: 47 εTρU.

• =OργανισµQν κ.λπ.: 70,50εTρU.
• Φ,ιτητQν: 38 εTρU.

• =EVωτερικ,D: 80 δ,λλ. HΠA.
• MH συνδρ,µN καταK<λλεται

κατC τNν Wγγραφ>.
• MH συνδρ,µN RνανεUνεται αTτ,µ<τως
µετC τN λ>Vη τ,D 12µ>ν,υ. ∆ιακ,πN τ5ς

συνδρ,µ5ς γ:νεται µBν,ν κατBπιν
τηλεφων>µατ,ς τ,D Wνδιαφερ,µ?ν,υ.

•

•
TC OειρBγραφα δFν Wπιστρ?φ,νται.

•
XOλες ,Y συνεργασ:ες καJ τC

ταOυδρ,µικC WµK<σµατα στN διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π1στ PεστCντ 175 01, Π. Φ<ληρ,.
•

Παρακαλ,Dνται ,Y συνδρ,µητFς
π,Z Rλλ<[,υν διεSθυνση, νC τ1
γνωστ,π,ι,Dν στ1 περι,δικB.

•
=Aπαγ,ρεSεται \ Wν ]λ̂ω _ Wν µ?ρει

Rναδηµ,σ:ευση _ Rναµετ<δ,ση
καθ’ ,Y,νδ>π,τε τρBπ,ν

δηµ,σιευµ<των τ,D «∆αυλ,D»
OωρJς τN γραπτN aδεια τ,D WκδBτη.

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

�Hλεκτρ
νικ �λληλ
γραφ!α:
davlos@davlos.gr
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�H �Iστ�ρ?α 5�O:

M/ τ"ν [δρυση τ�0 BυDαντ?�υ KρF?Dει J συστηµατικ" =Mαφ%νι-

ση τ�0 Π�λιτισµ�0 κα
 τ�0 �Eλληνισµ�0. O� πρ'τ�ι «Γραικ�ρ-

ρωµαU�ι αVτ�κρ%τ�ρες», π�\ τ+σ� κυν6γησαν «τ�\ς ταλαιπ2ρ�υς

SEλληνας», ]πως τ�\ς Fαρακτηρ?Dει T K�ραNς (λ?αν KτυF'ς 5�5αια _ς

πρ�ς τ� πρ'τ� συνθετικ� τNς λ�Mεως, δι+τι α) �� Γραικ�?, �� πρ'τ�ι

SEλληνες κατ’ >Aριστ�τ�λη, aταν KνCπαρκτ�ι στ"ν >Aνατ�λικ" Pωµαϊκ"

AVτ�κρατ�ρ?α κα
 5) τ� BυD%ντι� aταν δι�ικητικ1 µ/ν πρ%γµατι ρω-

µαϊκ+, πνευµατικ1 δ/ µ+ν�ν (5ραϊκ+), µ/ Kντ%Mι� σCµµαF+ τ�υς τ�ν Xρι-

στιανισµ+, γι1 300 τ�υλ%Fιστ�ν Fρ+νια εAFαν _ς κεντρικ� WM�να τNς =σω-

τερικNς π�λιτικNς τ�υς τ"ν 5?αιη =M%λειψη κα
 δι%λυση τ�0 (λληνικ�0

τρ+π�υ σκ�πτεσθαι κα
 DNν, �� δ/ λ�ιπ�
 µ�Fρι τ"ν SAλωση τ"ν σταθε-

ρ�π�?ηση κα
 συντ6ρηση τ�0 Kφελληνισµ�0 αVτ�0 – π�λιτικ" π�\ π�-

τυFε πλ6ρως: Στ� τ�λ�ς τ�0 BυDαντ?�υ T �Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς  κα
 τ�

gν�µα «SEλλην» εAFαν =κλε?ψει Kκ+µη κα
 _ς Kν%µνηση γι1 τ� σCν�λ�

τ'ν κατ�?κων τNς αVτ�κρατ�ρ?ας.

>Eπ
 T�υρκ�κρατ?ας συνεF?στηκε συστηµατικ1 J π�λιτικ" συ-

ντ6ρησης τ�0 Kφελληνισµ�0 κα
 τNς Kπ�λιτισιOς, αVτ" τ" φ�ρ1

gFι τ+σ� Kπ� τ"ν π�λιτικ" (hθωµανικ") =M�υσ?α ]σ� κυρ?ως Kπ� τ�ν

Xριστιανισµ+. T1 400 Fρ+νια τNς δ�υλε?ας στ�ν Xδε�λ�γικ� - µ�ρφωτικ�

τ�µ�α εAναι µ?α Kτ�λειωτη Yλυσ?δα διωγµ'ν, Kφ�ρισµ'ν κα
 κατα-

τρεγµ'ν ]σων =πιFειρ�0σαν ν1 φωτ?σ�υν, ν1 =κπ�λιτ?σ�υν κ%πως κα


ν1 =Mελλην?σ�υν τ�\ς ραγιOδες (π%ντ�τε µ/ δι2κτη τ"ν Jγεσ?α τNς

>Oρθ+δ�Mης >Eκκλησ?ας).

Στ� κρατ?δι� π�\ �δρCθηκε F%ρη στ�ν EVρωπαϊκ� ∆ιαφωτισµ+,

µ/ =π�µ5αση γCρω στ� 1850 κα
 π%λι τNς >Oρθ+δ�Mης >Eκκλη-

σ?ας =πε5λ6θη τ� �στ�ρικ1 =ντελ'ς ψευδ/ς κα
 καθ’ Tλ�κληρ?αν Fαλ-

κευµ�ν� Xδε�λ+γηµα τ�0 «�Eλλην�Fριστιανισµ�0», τ� Tπ�U� Kφ’ (ν�ς

κρ%τησε τ�ν �Eλληνικ� Π�λιτισµ� µακρυ1 Kπ� κ%θε εVκαιρ?α Kναγ�ν-

νησ6ς τ�υ στ" γεν�τειρ% τ�υ· κα
 Kφ’ (τ�ρ�υ J παρ%λληλη π�λιτικ"

=φαρµ�γ6 τ�υ _ς «Mεγ%λης >Iδ�ας» (= 5υDαντιν�π�?ησης τ�0 κρ%τ�υς)

_δ6γησε στ"ν =θνικ" συµφ�ρ1 τ�0 1922 – J Tπ�?α δ/ν εAναι Yπλ'ς T

°.

B.

A.

TO AITIO KAI OI ΣYNEΠEIEΣ



κατ1 ν�µ�τ�λειαν θ%νατ�ς µιOς �στ�ρικNς πλ%νης, ]πως T «�Eλλην�-

Fριστιανισµ+ς», Kλλ1 J Tριστικ" �στ�ρικ" διακ�π" τ�0 πρ�αι2νι�υ,

Wνευ διαλειµµ%των, «�Eλληνισµ�0 τ'ν ∆C� >Hπε?ρων κα
 τ'ν Π�ντε Θα-

λασσ'ν».

Συν�ψ?D�ντας, συν%γ�υµε _ς λ�γικ" συν�πεια τ� �στ�ρικ� π+ρισµα

]τι J σταθερ" αXτ?α τNς σταδιακNς πνευµατικNς κα
 Xδε�λ�γικNς

κατ%πτωσης τ�0 Kνελλ6νιστ�υ, Kνιστ+ρητ�υ κα
 Kπ�λ?τιστ�υ ση-

µεριν�0 SEλληνα κατ1 τ
ς µετ1 τ"ν �Eλληνικ" >AρFαι+τητα τρεUς

φ%σεις τNς �στ�ρικNς τ�υ διαδρ�µNς (BυD%ντι�, T�υρκ�κρατ?α, Pω-

µα?ικ� κρατ?δι�), αVτ� π�\ γ�ννησε κα
 συντηρεU τ"ν �στ�ρικ" Kσυ-

νειδησ?α τ�υ, τ"ν π�λιτισµικ" Kφασ?α τ�υ κα
 τ"ν =θνικ" Kµνησ?α

τ�υ εAναι J π�λιτικ" θεωρ?α κα
 πρακτικ" τ�0 Xριστιανισµ�0.

Σ6µερα, 180 Fρ+νια µετ1 τ"ν >Eπαν%σταση κα
 80 Fρ+νια µετ1 τ� 1922,

λ?γ�ι p =λ%Fιστ�ι =κ τ'ν ταγ'ν τ�υ �Eλληνισµ�0 qF�υν Pπ�ψιασθN τ"ν

κατ%φωρη ]σ� κα
 φ�5ερ" αVτ" �στ�ρικ" κα
 π�λιτικ" Kλ6θεια. B�-

5αια Pπ%ρF�υν στ
ς µ�ρες µας κ%π�ια φαιν+µενα, π�\ θ1 µπ�ρ�0σαν ν1

θεωρηθ�0ν _ς «πρ'τ� σκ?ρτηµα» (ν�ς hργανισµ�0 π�\ 5ρισκ+ταν σ/

µακρ�Fρ+νι� κ'µα – Kλλ1 rως =κεU. �H �στ�ρικ" Kπ%τη τ�0 Xδε�λ�γ6-

µατ�ς τ�0 «�Eλλην�Fριστιανισµ�0», J 5αθCτερη αVτ" αXτ?α τ�0 =θνι-

κ�0 ληθ%ργ�υ µας, gFι µ+ν� παραµ�νει J =π?σηµη Xδε�λ�γ?α τ�0 Kρ%-

τ�υς, Kλλ1 Kσυναισθ6τως p κα
 =ν?�τε δ�λ?ως τρ�φ�δ�τεUται κα
 Kπ’

αVτ�\ς π�\ – Pπ�τ?θεται – 5ρ?σκ�νται στ"ν πρωτ�π�ρ?α τNς ν�ας ∆ια-

ν+ησης (µ/ τ1 περ
 «πρ� Xριστ�0 Fριστιανισµ�0 τ'ν �Eλλ6νων» κα
 τ1

περ
 «µετ1 Xριστ�ν (λληνισµ�0 τ'ν Xριστιαν'ν»).

Γνωστ1 κα
 τραγικ1 τ1 φαιν+µενα αVτ%. Θ1 µπ�ρ�0σε ν1 τ1 δsN κα-

νε
ς κα
 _ς φαιδρ%, δι+τι εAναι κα
 τ�τ�ια πρ%γµατι, Kλλ%, tν θυµηθsN

τ"ν Kνεπαν%ληπτη στ"ν �στ�ρ?α συµφ�ρ1 π�\ πρ�κ%λεσε στ�ν �Eλλη-

νισµ� J αVταπ%τη p Kπ%τη τ�0 «�Eλλην�Fριστιανισµ�0», τ+τε κ%θε δι%-

θεση φαιδρ+τητας F%νεται: T1 �δια α�τια πρ�καλ�0ν, ]ταν =Mακ�λ�υ-

θ�0ν ν1 Pπ%ρF�υν, τ
ς �διες συν�πειες – κα
 µ%λιστα σ/ κ%θε =παν%λη-

ψη (Pπ�τρ�π") Kκ+µη πι� 5αρει�ς.

∆.I.Λ.
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E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøNE¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN

K3ριε κ. Λ0µπρ
υ,
7Aν �ν
!�
υµε τ8 9αδι;φων; µας στ=ς >πτ?

παρ? δ�κα τ8 πρω= στ8 Tρ!τ
 Πρ;γραµµα τAς
BEλληνικAς BPαδι
φων!ας, θ’ �κ
3σωµε τν
�κ;λ
υθη πρ
σευGH: «Πρ�σευF+µεν�ι δ/ µ"
5αττ�λ�γ6σητε, uσπερ �� =θνικ�
 δ�κ�0σι _ς
=ν τsN π�λυλ�γ?vα αVτ'ν εXσακ�υσθ6σ�νται.
M" �wν Tµ�ιωθNτε αVτ�Uς. OAδε γ1ρ T πατ"ρ
Jµ'ν xν Fρε?αν qFετε πρ� τ�0 PµOς αXτNσαι
αVτ+ν. Oyτως �wν πρ�σεCFεσθε PµεUς: Π%τερ
Jµ'ν» κ.λπ.

BH πρ
σευG αIτ λ
ιπ8ν µJς συνιστKJ ν?
µ «Lαττ
λ
γ
�µε Mσπερ 
N Oθνικ
!», Qρα ν?

µν πρ
σευGRµεθα Sπως 
N TEλληνες. TOπως
γνωρ!U
υµε, 
N λ��εις «=θνικ�ς» κα= «SEλλην»
ταυτ!U
νταν Oπ= BυUαντ!
υ. WAρα ν? µν πρ
-
σευGRµεθα Sπως 
N TEλληνες, �λλ? κατ? τν
παρα!νεση τ
� 9αδι
φRν
υ Sπως 
N BPωµι
!,

N Yπ
Z
ι κ0θε Qλλ
 µ[ τν \ν
µασ!α αIτ τι-
µ
�ν τν >λληνικ ]π;σταση. AIτ? µ[ τ
φτωGικH µ
υ κριτικH ε^ς τν πρωιν πρ
σευ-
GH τ
� >λληνικ
� κρατικ
� 9αδι
φRν
υ.

Mετ? τιµAς
K. Mαριν<κης

�AθHνα

«MN Kαττ,λ,γ>σητε bσπερ ,Y Wθνικ,J (= XEλληνες)»...

K3ριε διευθυντ0,
_εGωριστ8ς Y «∆αυλ8ς» τ
� Γεν0ρη 2002:

Θ? σταθb στν τελευτα!α «θ�ση» τ
� «∆αυ-
λ
�», αIτν τAς Nστ
ρικ? >ρµηνευ;µενης �π8

OσJς «κατ%πτωσης τ�0 σηµεριν�0 SEλληνα».
Πιστε3ω Sτι µ;ν
ν Sταν Y TEλληνας �να-
κτHσcη τν πρ
σωπικ;τητ0 τ
υ, τν Yπ
!α δυ-
στυGbς dGασε τ;τε π
e τ
� δ;θηκε f εIκαιρ!α

NC συνειδητ,π,ι>σ,υν ,Y XEλληνες τNν κατ<πτωσ> τ,υς

KCριε διευθυντ%,
@EFω τ"ν τιµ" ν1 σOς πληρ�φ�ρ6σω ]τι, =ρευν'ντας τ� θ�µα τ'ν αXγυπτιακ'ν πυραµ?-

δων γι1 τ" συλλ�γ" πληρ�φ�ρι'ν πρ�ς συγγραφ"ν Kναλ+γ�υ µελ�της, Kνακ%λυψα τ� qργ�
τ�0 καθηγητ�0 τNς AXγυπτ�λ�γ?ας κ. Karl Brighton µ/ τ?τλ� «AXγυπτιακ/ς Πυραµ?δες �Eλλ6-
νων SEργ�ν», τ'ν =κδ. K%δµ�ς, Wνευ Fρ�ν�λ�γ?ας =κδ+σεως. �O κ. Karl Brighton, ]πως Kνα-
φ�ρεται στ� 5ι�γραφικ+ τ�υ σηµε?ωµα στ"ν KρF" τ�0 5ι5λ?�υ τ�υ, «εAναι καθηγητ"ς τNς
AXγυπτι�λ�γ?ας» (σ/ Kπρ�σδι+ριστ� πανεπιστ6µι�), «λ%τρης κα
 γν2στης τNς �EλληνικNς
Kλλ1 κα
 τ'ν �ερ�γλυφικ'ν κα
 τ1 τελευταUα δ�κα Fρ+νια 5ρ�θηκε στ� K%ιρ� κα
 στ"ν
>Aθ6να =ρευν'ντας - ψ%Fν�ντας τ" σF�ση τ'ν πυραµ?δων τNς �Eλλ%δ�ς».

�O συγγραφε\ς στ" σελ. 5 τ�0 5ι5λ?�υ µεταM\ Wλλων «εTOαριστε+ θερµC τ1 dγκριτ, πε-
ρι,δικ1 “∆αυλ1ς” καθgς καJ τ,Zς [...] K. K,υτρ,υK?λη [...] WπειδN µF jδηγ1 τJς Wργασ:ες
τ,υς δηµι,Sργησε αTτ1 τ1 dργ,». ∆/ν γνωρ?Dω, =1ν aλθε σ/ κ%π�ια =παφ" µαD? σας, Kλλ1
=γz �Iτε π�\ τ�ν Wκ�υσα, qστω κα
 τηλεφωνικ'ς.

>Aπ� τ" σελ. 81 µ�Fρι τ" σελ. 93 τ�0 5ι5λ?�υ τ�υ Kντιγρ%φει κατ1 λ�Mη τ1 Kναφερ+µενα

▲

�O καθηγητ�ς - φ�ντασµα «Brighton»:
�να �ργι" λ"γ"κλ"π%ας τ&ν 'λλαδεµπ*ρων
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στ� 4� µ�ρ�ς τNς µελ�της µ�υ µ/ τ?τλ� «Πρ�ϊστ�ρικ1 �Hµερ�λ+για», π�\ δηµ�σιεCθηκε στ�
Pπ’ Kριθµ. 113/1991 τε0F�ς τ�0 «∆αυλ�0», π�\ Kφωρ�0σε σ «T� AXγυπτιακ� Xρ�ν�λ�γικ�
�Hµερ�λ+γι�», Fωρ
ς ν1 κ%νsη Tπ�ιαδ6π�τε τυπικ" Kναφ�ρ1 στ1 δεδ�µ�να τNς ταυτ+τητας
τNς =ν λ+γ|ω µελ�της µ�υ. >Aκ�λ�υθεUται J Xδ?α γραφ" (γραµµατ�σειρ1) τ�0 ]λ�υ κειµ�ν�υ
Fωρ
ς τ" Fρ6ση τNς πλαγ?ας (>IταλικNς) γραφNς, Tπ+τε ]λ� τ� Kντιγραφ/ν κε?µεν� παρ�υ-
σι%Dεται _ς πρ�σωπικ" δικ6 τ�υ =ργασ?α. SEτσι στ" σελ. 83 (σειρ1 3η) γρ%φει: «�H θεωρ?α
κα
 �� σF�σεις τ'ν Pπ�λ�γισµ'ν KναλC�νται στ" µελ�τη µ�υ “�H Xρ�ν�λ+γηση τNς �Eλλη-
νικNς Πρ�ϊστ�ρ?ας Kπ� τ�π�γραφικ1 - Kστρ�ν�µικ1 κα
 �στ�ρικ1 στ�ιFεUα”, π�\ δηµ�σι-
εCτηκε στ� Pπ’ Kριθ. 131/1987 ∆ελτ?� τNς Γ.Y.Σ.» �H =ν λ+γ|ω µελ�τη Kπ�τελ�0σε «∆�κ?µι�
>Eργασ?ας» τNς πρωτ�εµφ%νισ6ς µ�υ στ� F'ρ� τ'ν =ρευνητ'ν τNς πρ�ϊστ�ρ?ας κα
 φ�ρει
τ"ν Pπ�γραφ" τ�0 Pπ�φαιν�µ�ν�υ, κα
 µOλλ�ν σκ�π?µως δ/ν Kναφ�ρεται τ� hν�µ% µ�υ Pπ�
τ�0 κ. καθηγητ�0, Tπ+τε γι1 τ�ν κ%θε κ�ιν� Kναγν2στη θεωρεUται _ς «δικ6 τ�υ πρ�σω-
πικ" =ργασ?α». �H Xδ?α θ�ση =παναλαµ5%νεται κα
 στ" σελ. 84 (σειρ1 11 - 12). Στ"ν �δια σελ.
(σειρ1 15) T κ. καθηγητ"ς Kναφ�ρεται σ/ rνα «σFNµα 1», π�\ καταFωρεUται στ" σελ. 6517
τ�0 113 τ. τ�0 «∆αυλ�0», Kλλ1 παραδ+Mως δ/ν Kντεγρ%φη στ� 5ι5λ?� τ�υ. SEνας F%ρτης
εAναι �καν�ς ν1 κατατ�π?σsη τ�ν Kναγν2στη π�λ\ περισσ+τερ� Kπ� τ� κε?µεν�, κα
 qνας κα-
θηγητ"ς τ� γνωρ?Dει αVτ� π�λ\ καλ1 σ/ σF�ση µ/ κ%π�ι�ν Wλλ�ν π�\ δ/ν εAναι καθηγητ6ς.
T�λ�ς στ" σελ. 88 (σειρ1 24) καταFωρεUται «\ 22α =I,υλ:,υ kς \ µεγαλυτ?ρα \µ?ρα τ,D dτ,υς,

7Iσως µπ,ρ,Dµε νC Kγ,Dµε Rπ1 τ1ν π,λιτιστικB µας XAδη
K3ριε κ. Λ0µπρ
υ,
M[ συγκ!νηση π
e πρ
καλεZ �π!στευτη

εIφ
ρ!α ψυGAς κα= δ0κρυα GαρJς στ? µ0τια
παρακ
λ
υθb τ=ς τελευταZες µ�ρες ν? σηκR-
νετε δι? τ
� περι
δικ
� σας «∆αυλ8ς» σ?ν
σ3γGρ
ν
ς Tιτ0νας στ
eς iµ
υς σας τ8ν κ;-
σµ
 τbν BEλλHνων. M[ τν παρ
3σα Oπιστ
λ
καταθ�τω τν Lαθ3τατη εIγνωµ
σ3νη µ
υ
γι? τ8 πραγµατικ? �π!στευτ
 dργ
 Oπανελ-
ληνισµ
�, π
e Oδb κα= 20 Gρ;νια Qλλωστε µ[
Nστ
ρικ σ
φ!α, θ0ρρ
ς fµ!θε
υ κα= θαυµα-
στ συν�πεια OπιτελεZτε.

�Eκ L0θ
υς ψυGAς σJς συγGα!ρω γι? τν
τελευτα!α OπιτυG!α σας. BO κ. Mαρκ;π
υλ
ς
�ναδεικν3εται σ[ µ
ρφ πραγµατικ
� Nστ
-
ρικ
� κ
λ
σσ
� τAς νεRτερης >λληνικAς Nστ
-
ρ!ας. WEGει jGι µ;ν
 εIαισθησ!ες κα= ]ψηλ
µ
υσικ παιδε!α �λλ? κα= τν θαυµαστ

>λλην
πρ�πεια κα= τ8 �ν0λ
γ
 κ
ινωνικ8
Oκτ;πισµα, γι? ν? δηµι
υργHσcη θ�µα �π
-
L
λAς τAς ΠαλαιJς ∆ιαθHκης �π’ τ σηµε-
ριν θρησκε!α.

ON TEλληνες εkµαστε ��ι
πρεπς λα8ς κα=
Nστ
ρικ? γενναι;φρων ]περασπιστς ��ιbν.
7Aν συνειδητ
π
ιHσ
υµε τ8 L0θ
ς τAς θρη-
σκευτικAς O�αθλ!ωσης, π
e α^bνες τRρα �πε-
ρ!σκεπτα ]πηρετHσαµε, �λλ? κα= τ8 µητρικ8
αlµα, π
e Qθελ0 µας G3σαµε γι’ �ντ0λλαγµα...
τ;τε f δικαι
λ
γηµ�νη \ργH µας θ? γεννHσcη
τ=ς πρ
ϋπ
θ�σεις µιJς κ
σµ
ϊστ
ρικAς πνευ-
µατικAς �πελευθ�ρωσης, π
e θ? �επερ0σcη
YπωσδHπ
τε τ? στεν? Sρια τAς πατρ!δ
ς µας,
θ? εIεργετHσcη τ
eς σκεπτ;µεν
υς �νθρR-
π
υς Sλης τAς γAς κα= θ? γ!νcη σ3γGρ
ν
ς
Nστ
ρικ8ς φ0ρ
ς γι? �ν0λ
γ
υς πνευµατι-
κ
eς �γbνες τbν µελλ
ντικbν γενεbν. M[ oνα

τAς παλιγγενεσ!ας τ
υ (1828-1831), θ? µπ
-
ρ�σcη ν? �ντισταθcA κα= θ? �ναLιRσcη τ8ν δι-
κ; τ
υ π
λιτισµ8 (Sπως τ8ν rραµατ!στηκε Y
ΓεRργι
ς Γεµιστ8ς α^bνες πρ
τ3τερα στ8 Bυ-
U0ντι
) κα= ν? L0λcη πα�λα, jGι Sµως τελε!α,
στ8 Sραµα. BO «∆αυλ8ς» sς Oντε!νcη τ8ν
�γbνα τ
υ. ON TEλληνες τ
3τη τ στιγµ – 
N
Oν καταπτRσει TEλληνες, καθuς �γν

�ν τ

«θ�ση» σας αIτ – Gρει0U
νται γνRση, εIθ3-
νη κα= πρ
παντ8ς σεµν;τητα µ�σα στν πα-
γκ
σµι
π
ιηµ�νη vλεκτρ
νικ Oπ
GH µας.

Xαιρετ!Uω τ θ�ση τ
� Γι0ννη Mαρκ;π
υ-
λ
υ: Exναι κ0τι – µι? �ρGH.

M[ Oκτ!µηση
Θωµlς I. M?µτσας

WAλιµ
ς
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καιν
φαν[ς πλAθ
ς �γωνιστbν, Sπως OσεZς
κα= Y κ. Mαρκ;π
υλ
ς, Sλα εxναι πιθαν0. Kα-
νε=ς δ[ν µπ
ρεZ ν? ��ρcη... kσως ν? εkµαστε
OµεZς, 
N TEλληνες, αIτ
= π
e πρbτ
ι στν πα-
γκ;σµια Nστ
ρ!α θ? �π
L0λ
υµε κ0π
τε
Oντελbς τ=ς �διαπ�ραστες παρωπ!δες τ
� κ0-
θε Nερατε!
υ κα= θ? OπιL0λ
υµε αIστηρ8
dλεγG
 στ=ς θρησκευτικ[ς δεισιδαιµ
ν!ες.

�Aφ
� ]π0ρG
υν �κ;µα Qνθρωπ
ι π
e
µπ
ρ
�ν, Sπως OσεZς, ν? πραγµατ
π
ιHσ
υν
τ�τ
ι
υς fρ0κλει
υς Qθλ
υς, kσως Sλ
ι µαU=
καταφ�ρ
υµε ν? GαλινRσ
υµε τ8ν Nστ
ρικ;
µας K�ρLερ
, τ8ν φ3λακα τ
� π
λιτισµικ
�

µας TAδη (τAς �κατ0παυστα θανατ
λ
γ
3-
σας θρησκε!ας) κα= µ[ τ=ς Qσπαστες �λυσ!δες
τbν OρωτHσεRν µας ν? τ8ν σ3ρ
υµε στ8 φbς
τAς fµ�ρας, γι? ν? δcA κα= Y τελευταZ
ς σκε-
πτ;µεν
ς Sτι τ!π
τε δ[ν µπ
ρεZ κα= δ[ν πρ�πει
ν? O�αιρεθcA �π8 τν �ν0γκη τ
� Oλ�γG
υ, τ
�
Gαλιν
� κα= τ
� µ�τρ
υ.

∆ιατελb µ[ εIγνωµ
σ3νη ε^λικριν?
]µ�τερ
ς κα= εyG
µαι κ0θε τι καλ8 σ[ σJς κα=
στ8 περι
δικ; σας.

MιO<λης Θ. KαλBπ,υλ,ς
Συγγραφ�ας, Θεσσαλ
ν!κη

\µερ,µην:α τ5ς θεριν5ς τρ,π5ς», J Tπ�?α =κ τυπ�γραφικ�0 λ%θ�υς εAFε καταFωρηθsN στ"
σελ. 6519 τNς πρωτ�τCπ�υ µελ�της µ�υ, Fωρ
ς ν1 δι�ρθωθsN µ/ τ� «22α >I�υν?�υ» Pπ� τ�0 κ.
καθηγητ�0. T�0τ� δηµι�υργεU σ�5αρ"ν Pπ+ν�ιαν ]τι τ� qργ� δ/ν Kν6κει σ/ καθηγητ6.

Στ" σελ. 95 καταFωρεUται: «αTτ1 RκριKQς dγινε στNν καταπληκτικN µελ?τη τ,D K. K,υ-
τρ,υK?λη. Πρ,σδιωρ:στηκε τ1 σφ<λµα στN Oρ,ν,λ,γικN µετατBπιση τ5ς Amγυπτιακ5ς Yστ,-
ρ:ας καJ n συντελεστNς τ,D σφ<λµατ,ς τQν MEKραϊκQν Oρ,ν,λ,γικQν περιBδων». Σ/ π�ι1
«καταπληκτικ" µελ�τη» γ?νεται αVτ+, Kφ�0 δ/ν παρ�Fεται �Iτε T τ?τλ�ς της �Iτε T =κδ+της
�Iτε T Fρ+ν�ς =κδ+σε2ς της; SOλα αVτ1 τ1 Fαρακτηριστικ1 τNς ταυτ+τητ�ς τNς µελ�της µ�υ
Kπ�σιωπ�0νται σκ�π?µως.

∆υστυF'ς J Pπ+θεση δ/ν σταµατ%ει στ1 πρ�ηγ�Cµενα, Pπ%ρFει κα
 συν�Fεια. >Aπ� τ"
σελ. 109-119 τ�0 5ι5λ?�υ τ�υ T κ. καθηγητ"ς =παν�ρFεται στ" µελ�τη µ�υ «�H >AναFρ�ν�-
λ+γηση τNς Πρ�ϊστ�ρ?ας...», π�\ δηµ�σιεCτηκε στ� ∆ελτ?� τNς Γ.Y.Σ. τ� 1987, κα
 =ν|' Kνα-
φ�ρεται στ� gν�µ% µ�υ, =δ' δ/ν Kναφ�ρει τ�ν τ?τλ� τNς µελ�της µ�υ, =κ τNς Tπ�?ας Kντιγρ%φει
Kρκετ1 στ�ιFεUα. T1 =ν λ+γω στ�ιFεUα ]µως, ]πως Kναφ�ρεται στ" σελ?δα 113 τNς πρωτ�-
τCπ�υ δ�κιµαστικNς µελ�της µ�υ τ�0 1987, 5ασ?D�νται σ/ µετρ6σεις µ�υ π�\ qγιναν =π
 F%ρ-
τ�υ κλ?µακ�ς 1:1.000.000, κα
 ]λα τ1 =Mαγ+µενα εAναι Kν%λ�γα αVτ'ν τ'ν µετρ6σεων. ∆/ν
=λ6φθη καθ+λ�υ Pπ’ gψιν ]τι τ1 στ�ιFεUα π�\ Fρησιµ�π�?ησε στ
ς σελ. 81 µ�Fρι 95, π�\ Kνα-

▲

MO π:νακας µF θ?µα τ1 «ΣυµπBσι,ν» τ,D Πλ<των,ς

�A�ι;τιµε κ. Λ0µπρ
υ,
�Eπιθυµb ν? κ0µω κ0π
ια δι;ρθωσι στ8

Qρθρ
 τAς �Aλτ0νης (τε�G
ς 241/�Iαν
υ0ρι
ς
2002, σελ. 15549), Sπ
υ φωτ
γραφ!α Uωγρα-
φικ
� π!νακ
ς, στ λεU0ντα τ
� Yπ
!
υ �να-
γρ0φεται: «�O π?νακας qFει φιλ�τεFνηθN Kπ�
τ�ν περ?φηµ� Γερµαν� Dωγρ%φ� NτCρ(ρ)ερ,
Kλλ1 δυστυF'ς µ/ Fρ2µατα σ�πιας, τ1 Tπ�Uα
T Fρ+ν�ς qFει Kµαυρ2σει... τ� qργ� Kπ�τελεU
σ6µερα Xδι�κτησ?α τ�0 M�υσε?�υ EVρω-
παϊκNς κα
 >Aνατ�λικNς T�Fνης».

α) BO Albert Dürer (1471-1528), µεγ0λ
ς Uω-
γρ0φ
ς κα= Gαρ0κτης Y Yπ
Z
ς �π�θανεν Oν

πεν!Kα, Uωγρ0φισε π!νακες µ[ Gριστιανικ? κυ-
ρ!ως θ�µατα («Γ�ννησις τ
� Xριστ
�», «Παρ-
θ�ν
ς Mαρ!α», «BAγ!α Tρι0δα» κ.λπ.) πλν
>ν8ς µ[ �ρGαι
ελληνικ8 θ�µα: «BO BHρακλAς
µαG;µεν
ς Oναντ!
ν τbν \ρν!θων τAς Στυµ-
φαλ!ας»· πρ0γµατι, Oν|b εxναι µ
ναδικ? στ8
σG�δι
, ]στερ
�ν στ8 Gρbµα.

L) BO π!να� «T8 Συµπ;σι
ν τ
� Πλ0των
ς»
δ[ν εxναι dργ
 τ
� Alb. Durer �λλ? τ
� µεγ0-
λ
υ Γερµαν
� Uωγρ0φ
υ Anselm Feuerbach
(Φ;ϋερµπαG) (1828-1880), Y Yπ
Z
ς Uωγρ0-
φισε κυρ!ως �ρGαι
ελληνικ? θ�µατα («�Iφι-
γ�νεια», «MHδεια», «BH Kρ!σις τ
� Π0ριδ
ς»,
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«�Oρφεeς κα= EIρυδ!κη», «BH M0Gη τbν
�AµαU;νων», «Σειλην8ς κα= B0κG
ς» κ.λπ.).
T8 «Συµπ;σι
ν τ
� Πλ0των
ς» (1869) τ8 Uω-
γρ0φισε τρεZς φ
ρ[ς µ[ Oλ0Gιστες διαφ
ρ�ς.
BO π!να� ε]ρ!σκεται στν Πινακ
θHκη τ
�
Bερ
λ!ν
υ κα= dνας δε3τερ
ς στν Kunsthalle
τAς Karlsruhe. BO Oν λ;γ|ω π!να� εxναι �νεπα-

ν0ληπτ
ς γι? τ? GρRµατα κα= τ=ς µ
ρφ[ς τ
υ
κα= γι? τ8 τερ0στι
 µ�γεθ;ς τ
υ (6.50 X 3.20
µ�τρα).

M[ φιλικ
eς Gαιρετισµ
eς
NικBλα,ς Σταµ. =AσπιUτης

M
υσικ8ς
Wolfsburg, Γερµαν!α

φ�ρθηκαν πι� π%νω, πρ�6ρF�ντ� Kπ� µετρ6σεις µ�υ σ/ F%ρτη κλ?µακ�ς 1:500.000 κα
 aσαν
π�λ\ Kκρι5�στερα =κε?νων τ�0 1987, πρOγµα π�\ δ/ν qγινε Kντιληπτ+, κα
 qτσι Pπ�πεσε σ/
σ�5αρ� hλ?σθηµα παραπλ%νησης τ'ν Kναγνωστ'ν τ�υ µ�σα Kπ� τ
ς σελ?δες τ�0 Xδ?�υ 5ι-
5λ?�υ. Kα
 π%λι τ�0τ� φανερ2νει ]τι τ� =ν λ+γ|ω 5ι5λ?� δ/ν Kν6κει σ/ καθηγητ6.

T�λ�ς στ�ν π?νακα τNς 5ι5λι�γραφ?ας (σελ. 213) καταFωρεU: «K,υτρ,SKελ,ς, K.: ∆AYΛOΣ».
∆ηλαδ" τ?; Λ�γ�µαι K�υτρ�υ5�λης K. p K�υτρ�C5ελ�ς K.;  O� =ν�ργειες αVτ/ς παραπ�ι�0ν
τ� πραγµατικ+ µ�υ gν�µα. >Aλλ1 J κατ%ληMη ∆AYΛOΣ τ? Kντιπρ�σωπεCει; �H µ6πως =νν�-
εUται ]τι κραδα?νω τ�ν ∆αυλ�ν τNς Kναστ%σεως τNς Πρ�ϊστ�ρ?ας... @Iσως!

O� παραπ%νω =ν�ργειες τ�0 κ. «Kαθηγητ�0 τNς AXγυπτι�λ�γ?ας Karl Brighton» περι-
φρ�ν�0ν κα
 καταπατ�0ν τ
ς διεθνεUς KρF/ς τ�0 Copyright, πρOγµα τ� Tπ�U�ν =πικαλεUται
κα
 =κεUν�ς στ" σελ. 4 τ�0 5ι5λ?�υ τ�υ. Kατ1 5%σιν ]µως Kπ�τελ�0ν Kσ�5εια πρ�ς τ
ς =ργα-
σ?ες τ'ν Wλλων, τ
ς Tπ�Uες Kδι%ντρ�πα κα
 π�λλ�
 Wλλ�ι τ
ς Fρησιµ�π�ι�0ν πρ�ς �δι�ν gφε-
λ�ς.

Παρακαλ' γι1 τ"ν πλ6ρη =νηµ�ρωση σ/ πρ�σεF/ς τε0F�ς τ'ν κ.κ. Kναγνωστ'ν τ�0 =γκρ?-
τ�υ «∆αυλ�0» =π
 τ�0 Wθλι�υ αVτ�0 κρ�Cσµατ�ς πνευµατικNς Kνεντιµ+τητας.

Mετ1 µεγ?στης τιµNς
Kωνσταντ+ν,ς B. K,υτρ,υK?λης

TαM?αρF�ς ΓεωγραφικNς �Yπηρεσ?ας Στρατ�0

MO Rπαρ<δεκτ,ς περι,ρισµ1ς τ5ς Wλευθερ:ας Rπ1 τNν =Eκκλησ:α

K3ριε Λ0µπρ
υ,
BO συνεργ0της σας κ. Παν. K
υLαλ0κης

στ8 241 τε�G
ς τ
� περι
δικ
� σας παρ
υ-
σι0Uει τν �ν0λυση π
e dκανα σ[ µ!α Oπι-
στ
λ τ
� µητρ
π
λ!τη Mηθ3µνης τ8 1847
πρ8ς τ
eς κατ
!κ
υς τAς Bατ
3σας Λ�σL
υ,
µ[ θ�µα τν τHρηση τbν περι
ρισµbν π
e
dθετε f �Eκκλησ!α γι? τ σ3ναψη κα= τ δι0-
λυση τbν �ρραLRνων. EIGαριστb κα= OσJς
κα= τ8ν κ. K
υLαλ0κη.

WEGω rστ;σ
 ν? παρατηρHσω κ0τι. BO συ-
νεργ0της σας γρ0φει µετα�e Qλλων: «�H =ν
λ+γ|ω =πιστ�λ6, π�\ KπηFεU κα
 τ"ν 5�Cληση
τ�0 ΠατριαρFε?�υ, καταδεικνCει τ
ς πρ�σπ%-
θειες Tλ�κληρωτικ�0 =λ�γF�υ τNς κ�ινωνικNς
DωNς τ�0 Fριστιανικ�0 π�ιµν?�υ Kπ’ τ�\ς =π?-
σηµ�υς π�ιµεν%ρFες τ�υ, µ/ Kπ2τερ� στ+F�
τ" διατ6ρηση τ�0 µεσαιωνικ�0 σκ�ταδισµ�0

κα
 τ"ν Kναστ�λ" κ%θε =νδεF+µενης πνευµα-
τικNς Fειραφ�τησης τ�0 Γ�ν�υς τ�ν 19�
αX'να».

Θ�λω ν? διευκριν!σω στ
eς �ναγνbστες
τ
� περι
δικ
� σας Sτι αIτ εxναι πρ
σωπικ
Qπ
ψη τ
� κ. K
υLαλ0κη. BH δικH µ
υ Qπ
-
ψη, Sπως φα!νεται στν �ν0λυσH µ
υ, εxναι
Sτι f στ0ση αIτ τAς �Eκκλησ!ας ]παγ
ρευ-
;ταν �π8 τ8ν ]π�ρµετρ
 θρησκευτικ8 UAλ

της γι? τν τHρηση τbν Oκκλησιαστικbν κα-
ν;νων κα= τAς vθικAς τ0�ης, π
e Sµως κατ�-
ληγε ν? περι
ρ!Ucη σ[ �παρ0δεκτ
 Lαθµ8 τν
πρ
σωπικ Oλευθερ!α κα= ν? κ0νcη �κ;µα πι8
δ3σκ
λη τ Uω τbν δ3στυGων ραγι0δων.

M[ Oκτ!µηση κα= �γ0πη
Xρ5στ,ς A. Σταυρ<κ,γλ,υ

�Eπ!τιµ
ς Λυκει0ρGης, �Aρ!σLη Λ�σL
υ
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MH Θρησκε:α πρ?πει νC γ:νpη µ:α Rπ1 τJς Wπιστ5µες;
K3ριε διευθυντ0,
ΛαµL0ν
ντας �φ
ρµ �π8 τ8 Qρθρ
 τ
� κ.

∆ιαµαντA K
3τ
υλα µ[ τ!τλ
 «Περ
 τ"ν Kνα-
5?ωση τ�0 ∆ωδεκαθ��υ. – �H µεταµ�ντ�ρνα
=κδ�F" τNς >AρFα?ας �Eλλ%δ�ς» στ8ν «∆αυ-
λ;», τ. 238, dGω ν? παρατηρHσω τ? παρακ0-
τω:

Θ? περ!µενα µεγαλ3τερη σ3νεση κα=
«γνbθι σ’ αIτ8ν» �π8 µερικ
3ς. ON �π;ψεις
π
e γρ0φ
νται π
λλ[ς φ
ρ[ς εxναι πρ
σω-
πικ[ς ~ µεµ
νωµ�νες, π
e �π�G
υν �π8 τν
πραγµατικ;τητα κα= κατ’ 
Iδ�να  τρ;π
ν
εxναι �π
δεικτικ�ς. �Aπ;δει�η Sλων Sσα �να-
φ�ρ
νται �π8 τ8 κ. K
3τ
υλα θ? πρ
�κυπτε
µ;ν
 µετ? �π8 σαφA Yρισµ8 τ
� Oνν
ι
λ
γι-
κ
� περιεG
µ�ν
υ τbν λ��εων κα= τbν Gρησι-
µ
π
ι
υµ�νων Sρων, Sπως αIτ[ς Gρησιµ
-
π
ι
�νται στν φιλ
σ
φ!α κα= στ=ς OπιστAµες.
BH λ
γικ τ
� Λ;γ
υ π0ντ
τε dGει τν dνν
ια
στατιστικAς πιθαν;τητας κα= καταλHγει ν?
εxναι κατ’ Oπ!φαση �π
δεικτικH, O?ν δ[ν τη-
ρ
�νται 
N παραπ0νω πρ
ϋπ
θ�σεις, γι’ αIτ8
κα= �παιτεZται ̂ σGυρ;τερη >δρα!ωση �π8 δι0-
φ
ρες συλλ
γιστικ[ς σκ
πι�ς.  BH καταν;ηση
τAς θε
λ
γ!ας τ
� Πλ0τωνα, Sπως διατυπR-
νεται αIτ �π8 τ8ν Πλ0τωνα, τ8ν ΠλωτZν
,
τ8ν Πρ;κλ
 κ.λπ., στ8 Oπ!πεδ
 π
e τ8 Oπιτρ�-
π
υν 
N σηµεριν[ς θεωρ!ες τAς φυσικAς κα=
τAς Gηµε!ας, π
e δι�π
υν τ λειτ
υργ!α τ
�
Σ3µπαντ
ς κα= τ σ3σταση τAς �λης, γ!νεται
πληρ�στερη µ;ν
 µ[ τ συµL
λ τbν θετικbν

αIτbν Oπιστηµbν [...].
T8 Sτι δ[ν dGει Y BEλληνισµ8ς δ;γµατα, τ?

Yπ
Zα στ8ν �I
υδαι
Gριστιανισµ8 «τεκµηριR-
ν
νται» µ[ τ8 αIθα!ρετ
 «πιστε3ω», αIτ8 δ[ν
σηµα!νει jτι δ[ν dGει κα= συγκρ
τηµ�νες κα=
�π
δεδειγµ�να τεκµηριωµ�νες �ρG�ς. TEλλη-
νας Y Yπ
Z
ς �π
δ�Gεται τν �ρGH, ν? θε-
ωρAται �ληθ[ς µ;ν
ν αIτ8 π
e �π
δεικν3ε-
ται, δ[ν εxναι �δαHς. �AδαεZς �π
κτJ rς πι-
στ
eς Y �I
υδαι
Gριστιανισµ;ς, Y Yπ
Z
ς δ
γ-
µατικ? OπιL0λλει �ναπ;δεικτες «�λHθειες»
κα= δ[ν �π
δ�Gεται τν �ρGH, Sτι π0νω �π8
Sλα ε]ρ!σκεται Y \ρθ8ς λ;γ
ς, f �π
δεικτικ
λ
γικH, f OπιστHµη,  f φιλ
σ
φ!α. TOµως Y κ.
∆. K
3τ
υλας κ
ντ? στ=ς τ;σες αIθα!ρετες Oν
π
λλ
Zς θ�σεις τ
υ, τν OπιφανειακH τ
υ �ν0-
λυση, τν dλλειψη �ντικειµενικ;τητας, Oν τcA
ρ3µcη τ
� λ;γ
υ τ
υ καταλHγει kσως Qθελ0
τ
υ σ[ µ!α µεγ0λη διαπ!στωση, Sτι «φιλ�σ�-
φ?α κα
 θρησκε?α Tλ��να =πικαλCπτ�νται,
συγF��νται κα
 τελικ1 ταυτ?D�νται». �Aλλ? f
φιλ
σ
φ!α εxναι πρωτ!στως OπιστHµη. WEτσι
θ? πρ�πει ν? συµφωνHσcη στ8 Sτι f θρησκε!α
πρ�πει ν? εxναι µ!α OπιστHµη, δυναµικ κα=
jGι στε!ρα κα= στατικH, Sπως f ^
υδαι
Gρι-
στιανικ θε
λ
γ!α σHµερα.

Mετ? τιµAς
Bασ:λει,ς ∆ιαµαντ<κης

Xηµικ8ς MηGανικ8ς EMΠ, �AθHνα

OY «ΣSµµαO,ι» Rνεφ,δ:α[αν τ,Zς Γερµαν,Zς στ1ν B´ Π.Π.

�Aγαπητ[ κ. Λ0µπρ
υ,
Xα!ρω π
e Oπικ
ινωνb µαU! σας. EyG
µαι

κα= OγR, τ? εkκ
σι Gρ;νια τ
� «∆αυλ
�» τ?
τ;σ
 δηµι
υργικ? ν? γ!ν
υν π
λe περισσ;-
τερα, γι? ν? �κ
3γεται Y λ;γ
ς τ
υ στ? π�-
ρατα τAς γAς καθαρ8ς κα= �ν;θευτ
ς. Στ? π
-
ντ
π;ρα µ
υ τα�!δια λαµL0νω τ8ν «∆αυλ8»
κα= τ8ν µελετb µ[ µεγ0λη πρ
σ
GH. ∆ι0Lασα
στ8 226
 τε�G
ς, σελ=ς 14360, τ8 Qρθρ
 τ
� τα-
�ι0ρG
υ �Aερ
π
ρ!ας O.�. (^πταµ�ν
υ) κ. Πα-
ντελA Γλ0ρ
υ «X?τλερ κα
 ΠλανηταρF?α». ON
>πτ?  τελευταZες σειρ[ς εxναι καταπληκτικ�ς,
γιατ= συµπυκνRνεται µ�σα OκεZ Sλ
 τ8 δρ0µα
τ
� B´ Παγκ
σµ!
υ Π
λ�µ
υ µ�σα �π8 τ8
�π3θµεν
 ψε�δ
ς τbν δAθεν συµµ0Gων, τbν

δAθεν 
Iδετ�ρων κα= Sλων τbν δAθεν π
e
�φ0νισαν τ? νι0τα τAς EIρRπης. Θ�λ
ντας
κα= Oγu ν? συµL0λω τ8 κατ? δ3ναµιν στν
�π
κατ0σταση τAς �λHθειας, σJς πληρ
φ
ρb
Sτι Iπ0ρGει oνα LιLλ!
 - ντ
κ
υµ�ντ
 µ[ τ!τ-
λ
 «>Aµερικαν�ναDιστικ" συνωµ�σ?α» τ
�
Charles Higham, Oκδ;σεις Kαρρ�, π
e µ�σα
στ=ς σελ!δες τ
υ θ? LρAτε π
λλ? Oνδιαφ�ρ
-
ντα πρ0γµατα σGετικ? µ[ τ8ν �νεφ
διασµ8
τAς γερµανικAς π
λεµικAς µηGανAς �π8 τ
eς
«συµµ0G
υς».

EIGαριστb γι? τν φιλ
�εν!α.
Mετ? τιµAς

ET<γ. Mπαλ,Sρδης
�A�ιωµατικ8ς E.N., ΠειραιJς



BO µ�Gρι πρ;σφατα ]π
υργ8ς ∆ικαι
σ3νης κα= τ�ως πρ3τανις τ
� Πανε-
πιστηµ!
υ �Aθηνbν κ. MιG0λης Σταθ;π
υλ
ς θ? µε!νcη γνωστ8ς rς τ8 κε-
ντρικ8 λ;γ|ω �ρµ
δι;τητας πρ;σωπ
 στ διαµ0Gη µετα�e �Eκκλησ!ας τAς

TOπως γρ0ψαµε στ8 πρ
ηγ
3µεν
 τε�G
ς 242, f συν�ντευ�η τ
� µεγ0λ
υ µ
υσι-
κ
συνθ�τη Γι0ννη Mαρκ;π
υλ
υ στ8ν «∆», τ. 241, πρ
κ0λεσε τ8 Uωηρ;τατ
 Oνδια-
φ�ρ
ν στν BEλλ0δα κα= διεθνbς jGι µ;ν
 τbν µ�σων µαUικAς Oνηµ�ρωσης, π
e
πρ
�Lαλαν τ8 θ�µα ε^δησε
γραφικ? κα= σG
λι
γραφικ0, �λλ? κα= π
λλbν Oπων3-
µων �νθρRπων, Nερωµ�νων κα= µH. BH BIερ? Σ3ν
δ
ς τAς �Eκκλησ!ας τAς BEλλ0δ
ς,
f Yπ
!α συνAλθε �µ�σως µ;λις κυκλ
φ;ρησε τ8 τε�G
ς �Iαν
υαρ!
υ, �π
φ0σισε:

« – N’ KνατεθsN στ�ν καθηγητ" τNς Θε�λ�γικNς ΣF�λNς τ�0 Πανεπιστηµ?�υ
>Aθην'ν κ. Nικ+λα� Mπρατσι2τη J =κπ+νηση εXσηγ6σεως γι1 τ" θ�ση κα
 τ"ν
KM?α τNς ΠαλαιOς ∆ιαθ6κης στ"ν �στ�ρ?α τNς FριστιανικNς π?στεως κα
 στ" Dω"
τNς >Eκκλησ?ας.
» – N1 =κφρ%σsη τ"ν εVαρ�σκει% της πρ�ς τ�ν θε�λ+γ� κ. Nικ+λα� Bασιλει%δη,
µ�λ�ς τNς >Aδελφ+τητ�ς Θε�λ+γων “�O Σωτ"ρ”, γι1 τ� qργ� τ�υ “�Eρµηνε?α τNς
ΠαλαιOς ∆ιαθ6κης”».

▲

T� σ��αρ� κα
 τ� φαιδρ�
ZHTOYN TH BOH£EIA TOY ™IøNI™MOY;

�O κ. Mι��λης Σταθ�π�υλ�ς µιλ� στ� «∆»

�O α#ταρ�ισµ�ς $σων δ'ν δ(��νται
τ)ν κριτικ) τ*ς «Παλαι�ς ∆ιαθ,κης»

¢EN M¶OPOYN
NA ºIMø™OYN
TON °IANNH 
MAPKO¶OY§O

M. ΣταθBπ,υλ,ς.



∆ι0φ
ρ
ι Oπ!σης κληρικ
!, θε
λ;γ
ι κα= Qλλ
ι OπεGε!ρησαν ν? «�π
λ
γηθ
�ν»
γι? τ8 περιεG;µεν
 τAς ΠαλαιJς ∆ιαθHκης κα= συγκεκριµ�να γι? τν �νηθικ;τη-
τα, τ8ν �νθελληνισµ8 κα= τ8ν σιωνιστικ8 ρατσισµ8 - φασισµ;, π
e εxναι δι0Gυτα
στ8 LιLλ!
 αIτ;. Γι? ν? γ!νcη �ντιληπτ f π
ι;τητα τ
� «�ντιλ;γ
υ» αIτ
�, θ? πα-
ραθ�σ
υµε µ;ν
 oνα �ντιπρ
σωπευτικ8 �π;σπασµα, π
e δηµ
σιε3θηκε στν Oφη-
µερ!δα «Xριστιανικ» (φ. 24 �Iαν. 2002) κα= τ8 ]π
γρ0φει Y γνωστ8ς καθηγητς
τAς Θε
λ
γικAς ΣG
λAς τ
� Πανεπιστηµ!
υ �Aθηνbν πρωτ
πρεσL3τερ
ς κ. ΓεRρ-
γι
ς Mεταλλην;ς.

«O� KρFαι�λ%τρες τNς =π�FNς µας κα
 ταυτ+Fρ�να συνεFιστ/ς τ�0 τεµαFισµ�0 τNς
�στ�ρικNς µας σ%ρκας – κα
 γι’ αVτ� (Kκ�Cσι�ι �σως) Pπ�ν�µευτ/ς τNς (λληνικNς
συν�FNς κα
 συν�Fειας – κα
 ]ταν δ/ν Kπ�ρρ?πτ�υν τ�ν Xριστιανισµ� (>Oρθ�-
δ�M?α), π�λεµ�0ν Kδυσ2πητα τ"ν Παλαι1 ∆ιαθ6κη. KατεF+µεν�ι Kπ� rναν Wκρα-
τ� Kντισηµιτισµ+, 5λ�π�υν τ"ν Π.∆. _ς X�υδαϊκ� στ�ιFεU� κα
 τ� Kπ�ρρ?πτ�υν
“Wνευ (τ�ρ�υ”».

Kα= �λλ
�:
«O� µ/ν Πρ�φNτες εAναι �� =ν Xριστ|' πρ�π%τ�ρες Jµ'ν τ'ν Fριστιαν'ν (πνευ-
µατικ�
 δηλαδ" – κα
 gFι φυλετικ�
 - πρ+γ�ν�ι), �� δ/ φ�νευτα
 τ'ν πρ�φητ'ν

=EρUτηση: Kατ1 τ" δι%ρκεια τNς πρ+σφατης θητε?ας σας στ� Pπ�υργεU� ∆ι-
και�σCνης ε�πατε κ%π�ια πρ%γµατα «qMω Kπ� τ1 δ+ντια», π�\ παρεMηγ6θηκαν
Kπ� _ρισµ�ν�υς, Kλλ1 κα
 Kπ� Wλλ�υς =κτιµ6θηκαν.

=Aπ<ντηση: �Aναφ�ρεστε πρ
φανbς στ8 θ�µα τbν ταυτ
τHτων. Πιστε3ω Sτι
f κρ!ση στ=ς σG�σεις Π
λιτε!ας κα= �Eκκλησ!ας δ[ν θ? εxGε πρ
κληθA, sν δ[ν
δηµι
υργ
�σαν τν \�3τητα κ0π
ι
ι κ3κλ
ι Oκκλησιαστικ
!, παραεκκλησια-
στικ
= �λλ? κα= κ
µµατικ
!, π
e φαν0τισαν τ8ν κ;σµ
. Θ? �θελα ν? τ
ν!σω
ε^δικ? γι? τ
eς Nερ0ρGες τAς �Oρθ;δ
�ης �Eκκλησ!ας Sτι δ[ν εxναι Sλ
ι τ8 kδι
.
WAλλ
ι εxναι φωτισµ�ν
ι κα= µετρι
παθεZς, Oν|b στ8 Qλλ
 Qκρ
 Lρ!σκ
νται 
N
π
λe OµπαθεZς. ∆υστυGbς εxµαι ]π
Gρεωµ�ν
ς ν? πb Sτι στν τελευτα!α κα-
τηγ
ρ!α �νAκε, τ
Iλ0Gιστ
ν OκεZν
 τ8 Gρ
νικ8 δι0στηµα, κα= Y �ρGιεπ!σκ
π
ς.
BH Π
λιτε!α εxπε κ0τι τ8 π
λe �πλ;, π
e �νAκε στ=ς �ρµ
δι;τητ�ς της: BH dκδ
-

▲
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BEλλ0δ
ς κα= BEλληνικ
� Kρ0τ
υς γι? τ8 θ�µα τbν ταυτ
τHτων, π
e �να-
στ0τωσε γι? δυ;µισυ Gρ;νια περ!π
υ τν vρεµ!α τAς >λληνικAς κ
ινω-
ν!ας κα= πρ
κ0λεσε καταστ0σεις π
e κυµα!ν
νται µετα�e π
λιτικAς dντα-
σης κα= φαιδρ;τητας, καθuς 
N 
Iρ[ς Gιλι0δων πιστbν µπρ
στ? στ
eς
να
3ς, Sπ
υ ]π�γραφαν τ8 dντυπ
 τAς �AρGιεπισκ
πAς, περιµ�ν
υν �κ;-
µη κ0π
ι
 π
λιτικ8 �π
τ�λεσµα τ
� «δηµ
ψηφ!σµατ
ς» τ
� κ. Xριστ;-
δ
υλ
υ. BO «∆» θεωρRντας Sτι Y κ. M. Στ. «dGει ν? πcA» γι? τν ]π;θεση
αIτH, π
e πρ
φανbς τ
� κ;στισε τ θ�ση τ
� Iπ
υργ
�, τ
� UHτησε ν?
Oκφρ0σcη τ=ς �π;ψεις τ
υ. BO κ. M. Στ. �νταπ
κρ!θηκε εIγενικ? στν πρ;-
σκλησH µας κα= µJς παραGRρησε τ συν�ντευ�η π
e �κ
λ
υθεZ.



ση τ
� δελτ!
υ ταυτ;τητ
ς �νHκει στν �ρµ
δι;τητα τ
� κρ0τ
υς κα= jGι τAς
�Eκκλησ!ας.

=EρUτηση: �H θ�ση αVτ6, τ"ν Tπ�?α =κφρ%σατε π�λιτικ%, Kπ�ρρ�ει �Vσια-
στικ1 Kπ� τ"ν παιδε?α τ"ν Tπ�?α διαθ�τετε. T"ν καταλα5α?νω _ς πανεπιστη-
µιακ" πρ+ταση, Kλλ1 J πρ+ταση αVτ" περν%ει σ/ π�λιτικ� =π?πεδ�.

=Aπ<ντηση: Kα= Oγu θεωρb τ8 θ�µα jGι µ;ν
 �καδηµαϊκ8 �λλ? κα= O�;Gως
π
λιτικ;. �AρκεZ ν? θυµ!σω Sτι τ8 θ�µα τbν ταυτ
τHτων Oκκρεµ
�σε rς µεZU
ν
π
λιτικ8 UHτηµα �π8 τ8 1986. T8 dτ
ς αIτ8 ψηφ!στηκε �π8 τ B
υλ Y ν;µ
ς
1599, π
e �ντικαθιστ
�σε τ8 �ς τ;τε σ3στηµα τAς ]π
GρεωτικAς �ναγραφAς τ
�
θρησκε3µατ
ς στ=ς ταυτ;τητες µ[ τ8 σ3στηµα τAς πρ
αιρετικAς �ναγραφAς.
T8 πρ
αιρετικ8 σ3στηµα Sµως 
Iδ�π
τε Oφαρµ;στηκε, γιατ! �ντ�δρασε f
�Eκκλησ!α. Kα= 
N π
λιτικ
= fγ�τες τbν δ3
 µεγ0λων κ
µµ0των, π
e �σκ
�σαν
Oναλλ?�  κυLερνητικ O�
υσ!α, δ[ν τ
λµ
�σαν ν? τ8 λ3σ
υν �π8 τ8 φ;L
 τ
�
λεγ;µεν
υ π
λιτικ
� κ;στ
υς, �π8 τ8 φ;L
 µHπως δυσαρεστHσ
υν rρισµ�ν
υς
κ3κλ
υς.

=EρUτηση: >Aλλ1 �� =ντυπ2σεις qµειναν κα
 εAναι: Σταθ+π�υλ�ς κατ1 >AρFιε-
πισκ+π�υ, =ν|' Pπ%ρFει �Vσ?α Kπ� π?σω κα
 Pπ%ρFει κα
 �στ�ρ?α. >Aπ’ ]σ� γνω-
ρ?Dω, µ+ν� �� F'ρες τ�0 >Iσλ1µ συγF��υν τ"ν π�λιτε?α µ/ τ� K�ρ%νι. EAναι =λ%-
Fιστες �� F'ρες, στ
ς Tπ�Uες δ/ν Pπ%ρFει σαφ"ς διαFωρισµ+ς, qτσι δ/ν εAναι;

=Aπ<ντηση: Πρ0γµατι σ’ Sλες τ=ς πρ
ηγµ�νες Gbρες τ
� κ;σµ
υ ]π0ρGει αIτ8
τ8 σ3στηµα τ
� διαGωρισµ
� �ρµ
δι
τHτων. ∆[ν �ναµιγν3εται τ8 oνα µ�ρ
ς στ=ς

Περ
 θε�κρατικ.ν π�λιτικ.ν καθεστ/των

εAναι πρ�π%τ�ρες (φυλετικ�
 κα
 πνευµατικ�
) τ'ν φαρισαϊD+ντων - σιωνιστ'ν».
[Παρ?κKαση: ∆[ν dG
µε σκ
π8 ν? σG
λι0σ
υµε τ8ν γνωστ8 γι? τ=ς σ
φιστικ[ς

τ
υ Nκαν;τητες π. ΓεRργι
. BH �π0ντηση ]π0ρGει στ8 πρ
ηγ
3µεν
 τε�G
ς µας,
Sπ
υ α´) τ? περ= διGασµ
� τbν BEλλHνων, Oπειδ Oπικρ!νεται oνα LιLλ!
, στ8 Yπ
Z

]Lρ!U
νται κα= �πειλ
�νται 
N TEλληνες, �π
δεικν3
νται «Oκ τ
� π
νηρ
�», L´) f
περ= «ρατσισµ�0 κατ1 τ'ν �E5ρα?ων» συκ
φαντ!α γελ
ι
π
ιεZται �π8 τν Oπ!κλη-
ση τ
� γεγ
ν;τ
ς κα= µ;ν
 Sτι �π8 τ στιγµ π
e f Π.∆. �π
τ�λεσε «Nερ8 LιLλ!

τ
� BEλληνισµ
�», δηµι
υργεZται Y λ;γ
ς ν’ �σG
λAται κ0θε TEλληνας µ’ αIτHν,
�νε�0ρτητα sν τν dγραψαν BELραZ
ι ~ Sπ
ι
ι Qλλ
ι κα= γ´) τ? περ= «πρ�πατ+ρων
µας πρ�φητ'ν» «Lγ0U
υν γ�λι
», Sταν 
N «πρ
π0τ
ρ�ς µας» αIτ
= �παιτ
�ν τν O�;-
ντωση «τ'ν τ�κνων τ'ν �Eλλ6νων Kπ� τ1 τ�κνα τNς Σι2ν».]

Mετα�e τbν διαφ;ρων δηµ
σιευµ0των τbν >λληνικbν Oφηµερ!δων διαλ�γ
υµε dνα
µ;ν
 Oλλε!ψει GRρ
υ, τ8 πι8 Gαρακτηριστικ;, γι? τ8 λ;γ
 Sτι τ8 δηµ
σ!ευσε µ!α
Oφηµερ!δα σ?ν τ8ν «PιU
σπ0στη» (φ3λλ
 KυριακAς 27 �Iαν
υαρ!
υ) κα= τ8 ]π
-
γρ0φει dνας κληρικ;ς, Y παπJ - �Hλ!ας BYφαντAς:

Στ�ν «Pι1�σπ�στη» 2νας 3ερωµ(ν�ς...

▲

15673∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 2002



«Φωτι/ς Wναψε µ/ τ� “∆αυλ�” T µ�υσικ�συνθ�της Γι%ννης Mαρκ+π�υλ�ς. Kα

�ς rνα 5αθµ� qFει δ?κι�. ΘυµOµαι, πρ
ν λ?γα Fρ+νια εAFε DητηθN Kπ� τ1 παιδι1 τ�0
Λυκε?�υ ν1 γρ%ψ�υν qκθεση µ/ θ�µα τ� ρατσισµ�, µ/ Xδια?τερη Kναφ�ρ1 στ� “Tλ�-
καCτωµα” τ'ν �E5ρα?ων. Kα
 αVτ+, ]ταν qF�υµε φρ�σκα κα
 KFνιστ1 Kπ� τ�\ς σCγ-
Fρ�ν�υς νε�ναD
 τ1 Tλ�καυτ2µατα τ+σων Wλλων (]πως τ'ν Παλαιστιν?ων) λα'ν.
Kα
 π�ι+ς δ/ θυµOται τ� MCλ� π�\ τρ2γαµε µικρ1 παιδι%, γι1 ν1 Kπ�µνηµ�νεC-
σ�υµε τ1 hν+µατα τ'ν δ2δεκα παιδι'ν τ�0 >Iακ25; T" στιγµ" µ%λιστα π�\ τ1 �Eλλη-
ν+π�υλα Kγν��0ν τ" δηµ�κρατ?α τ'ν µεγαλ�φυ'ν φιλ�σ+φων τNς KρFαι+τητας,
γι1 τ�\ς Tπ�?�υς γ?νεται λ+γ�ς µ+ν� σ/ κατ’ =πιλ�γ"ν µ%θηµα, µ+λις στ"ν Γ ´ Λυ-
κε?�υ... SOταν �δη τ� “�V δεU Kδικ�Cµεν+ν τινα KντιδικεUν” (δ/ν πρ�πει κ%π�ι�ς,
]ταν KδικNται, ν1 Kνταπ�δ?δsη τ"ν Kδικ?α) τ�0 Σωκρ%τη, 5ρ?σκεται KσCγκριτα ψη-
λ+τερα Kπ’ τ� “hφθαλµ�ν Kντ
 hφθαλµ�0” τ�0 µωσαϊκ�0 ν+µ�υ.

»KαυF2µεθα συν6θως �� SEλληνες γι1 τ"ν αVτ�κρατ�ρ?α τ�0 M. >AλεM%νδρ�υ,
qστω κι tν Kν6κsη στ� παρελθ+ν. >Aλλ1 �� “αVτ�κρατ�ρ?ες” τ�0 �Hρ%κλειτ�υ, τ�0
Πλ%τωνα, τ�0 >Aριστ�τ�λη κα
 τ'ν τ+σων Wλλων παραµ�ν�υν αX2νιες κα
 παγκ+-
σµιες. Kι ]µως κ%π�ι�ι =πιµ�ν�υν ν1 τ
ς κρατ�0ν θαµµ�νες στ" λ6θη...».

�ρµ
δι;τητες τ
� Qλλ
υ. BεLα!ως µπ
ρεZ ν? ]π0ρGcη φιλικ σG�ση κα= συνερ-
γασ!α κα= ν? Oκφρ0Uωνται Oλε3θερα γνbµες �π8 τ µ!α πλευρ? γι? τ? UητH-
µατα τAς Qλλης, �λλ? τν �π;φαση γι? κ0θε θ�µα θ? τν π0ρcη τ8 µ�ρ
ς OκεZν

(f Π
λιτε!α ~ f �Eκκλησ!α) π
e dGει τ σGετικ �ρµ
δι;τητα. Exναι �νRµαλ

φαιν;µεν
 σ[ µ!α δηµ
κρατ!α, τ8 �ναρµ;δι
 µ�ρ
ς ν? πρ
L0λcη L�τ
 κα= ν?
πρ
σπαθHσcη π0σcη θυσ!Kα ν? Oµπ
δ!σcη τν Oκτ�λεση τAς �π;φασης π
e πAρε
τ8 �ρµ;δι
 µ�ρ
ς. AIτ8 �κριLbς OπεGε!ρησε f fγεσ!α τAς \ρθ;δ
�ης �Eκκλη-
σ!ας στν Iπ;θεση τbν ταυτ
τHτων. BH ��!ωση �ν0µι�ης θρησκευτικbν fγετbν
στν Qσκηση π
λιτειακAς O�
υσ!ας θυµ!Uει θε
κρατικ? συστHµατα. Kλασικ
περ!πτωση τ�τ
ι
υ συστHµατ
ς Lλ�π
υµε π.G. στ8 �Iρ?ν ~ σ[ µερικ[ς Qλλες ̂ σλα-
µικ[ς Gbρες.  Στ µεσαιωνικ EIρRπη ]πAρGε αIτ8 τ8 σ3στηµα φυσικ? σ[ Gρι-
στιανικ[ς Gbρες. BYπ0ρG
υν κα= Gbρες π
e dG
υν oνα µικτ8 σ3στηµα µ[ κ0π
ια
σ3γGυση �ρµ
δι
τHτων µετα�e τbν δ3
 µερbν. Σ’ αIτ[ς �νHκει κα= f BEλλ0δα.

=EρUτηση: Γιατ? αVτ" J Kντ?δραση;

=Aπ<ντηση: Γιατ= Oκτ8ς �π8 τν Oµπ0θεια π
e Oπικρ0τησε σ[ rρισµ�ν
υς κ3-
κλ
υς, ]πAρ�ε, ν
µ!Uω, κα= θ�µα Qσκησης O�
υσ!ας, OκδHλωση τAς ν

τρ
π!ας
«ν? περνJνε 
N δικ�ς µας 
N �π;ψεις», σ3µφωνα κα= µ[ τ=ς συνHθειες τ
� πα-
ρελθ;ντ
ς, Sταν 
N π
λιτικ
= εxGαν τν τ0ση ν? ]π
Gωρ
�ν σ[ πι�σεις O�ωθε-
σµικbν παραγ;ντων, γι? ν? µ G0ν
υν ψHφ
υς. �Aλλ? δ[ν λε!π
υν �κ;µη κα=
µερικ[ς τ0σεις ρατσιστικ�ς, π
e Gαρακτηρ!U
υν rρισµ�ν
υς κ3κλ
υς, δηλαδ
τ0σεις ν? �π
µ
νRν
υµε π.G. θρησκευτικ[ς µει
ν;τητες ~ γενικRτερα µει
ν;-
τητες π
e δ[ν �νHκ
υν στ8ν λεγ;µεν
 µεγ0λ
 κ
ρµ8 τ
� dθν
υς.
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=EρUτηση: Γιατ? ]µως αVτ� στ� κατ2φλι τ�0 21�0 αX'να, ]ταν σ’ αVτ" τ" F2-
ρα PπNρFε π%ντ�τε J KνεMιθρησκε?α;

=Aπ<ντηση: Kα= Oγu διερωτbµαι, γιατ= ]π0ρGει φ;L
ς µπρ
στ? στ=ς µει
ν;-
τητες, γιατ! π.G. f �Oρθ;δ
�η �Eκκλησ!α πρ�πει ν? φ
LJται κ0π
ιες µικρ[ς
αNρ�σεις ~ κ0π
ια ��να δ;γµατα κα= θρησκεZες. Kα= Oπιτ�λ
υς πρ�πει ν? Oναρ-
µ
ν!σ
υµε τ=ς παραδ;σεις µας κα= τν Qσκηση τbν θρησκευτικbν µας καθη-
κ;ντων µ[ τ8 σεLασµ8 τbν �νθρωπ!νων δικαιωµ0των, π
e σηµα!νει σεLασµ8
τbν δικαιωµ0των τbν µει
ν
τHτων. Θ? �ταν τραγικ8 γι? τν �Oρθ
δ
�!α ν?
τ φ�ρ
υµε σ[ �ντ!θεση µ[ τ? �τ
µικ? δικαιRµατα, τ? Yπ
Zα κατ
GυρRν
νται
jGι µ;ν
 στ8 Σ3νταγµ0 µας �λλ? κα= σ[ διεθνεZς συµL0σεις. ΣηµειRνω Sτι τ8
EIρωπαϊκ8 ∆ικαστHρι
 τbν �Aνθρωπ!νων ∆ικαιωµ0των, π
e >δρε3ει στ8 Στρα-
σL
�ργ
, dGει µερικ[ς φ
ρ[ς καταδικ0σει τν BEλλ0δα γι? πρ
σL
λ τAς θρη-
σκευτικAς Oλευθερ!ας BEλλHνων π
λιτbν, π
e �νHκ
υν σ[ µει
ν;τητες.

=EρUτηση: Θ1 �θελα τ2ρα ν1 σOς ρωτ6σω κα
 τ� (MNς, γιατ
 τ� θ�τ�υν _ς =ρ2-
τηµα Kρκετ�?: Στ"ν πρ+σφατη =π?σκεψ6 τ�υ στ"ν >Aµερικ" T πρωθυπ�υργ�ς
κ. Σηµ?της, Kφ�0 συν%ντησε τ�ν κ. Mπ�\ς κα
 Wλλ�υς παρ%γ�ντες, συναντ6θηκε
κα
 µ/ τ� =5ραϊκ� «λ+µπυ», τ� Tπ�U� κα
 τ�ν εVFαρ?στησε γι1 τ" ρCθµιση αVτ6.
T�0τ� σF�λι%στηκε π�ικιλ�τρ+πως. Kα
 ν1 σOς διευκριν?σω γιατ?: Bρ�θηκε µ�-
σα στ� site τ�0 «American Jewish Committee» rνα δελτ?� τCπ�υ, π�\ qλεγε ]τι Kπ�
τ� 1996, Fρ�νι1 π�\ =πισηµ%νατε κα
 =σεUς, εAFε γ?νει µ?α συν%ντηση τ�0 κ. Ση-
µ?τη κα
 εAFε KναληφθN µ?α δ�σµευση =κ µ�ρ�υς τ�υ, ]τι κ%π�ια στιγµ" θ1 λυ-

E5ναι 6στει�τητα $τι παρεν(�ησαν �3 �E�ρα7�ι

BH καθηγHτρια τ
� Πανεπιστηµ!
υ �Aθηνbν κ. Mαρ!α TU0νη dκανε τ=ς �κ;λ
υ-
θες δηλRσεις:

«�H αVθεντικ" διαν+ηση αVτNς τNς F2ρας qFει συνειδητ�π�ι6σει πι1 δC� π�λ\ 5α-
σικ1 πρ%γµατα κατ1 τ"ν Kντ?ληψ6 µ�υ: T� rνα Kφ�ρO στ"ν Kναγκαι+τητα =πι-
στρ�φNς στ� (λληνικ� σCστηµα KMι'ν κα
 µ/ ],τι περιλαµ5%νει αVτ+ – µ�σα =κεU
εAναι κα
 �� φιλ�σ�φικ/ς κατηγ�ρ?ες π�\ συνιστ�0ν θ�αση τNς φCσης Kλλ1 κα
 θ�-
αση τ'ν µεταφυσικ'ν KνησυFι'ν τ�0 Kνθρ2π�υ – κα
 τ� δεCτερ� Kφ�ρO στ"ν =πι-
στρ�φ" σ’ αVτ� π�\ λ�µε σCστηµα KMι'ν �Eλληνικ� Fωρ
ς τ
ς φαλκιδεCσεις, τ"ν κα-
ταδ�λ?ευση κα?, =1ν θ�λετε, τ"ν πλαστ�γρ%φηση τ'ν KMι'ν π�\ Pπ�στη, Kπ� τ"
στιγµ" π�\ Pπ�καθ?στανται Kπ� τ�ν >I�υδαι�Fριστιανισµ+, T Tπ�U�ς 5ε5α?ως εAναι
παρ%γωγ� τ�0 >I�υδαϊσµ�0, τ�0 Tπ�?�υ τ� 5ασικ� 5ι5λ?� εAναι J Παλαι1 ∆ιαθ6κη.
Πρ+κειται γι1 rνα 5ι5λ?�, π�\ τ� εAFα Fαρακτηρ?σει _ς 5ι5λ?� π�\ 5ρ?θει σεM�υα-
λικ'ν διαστρ�φ'ν, Kνθελληνικ'ν Fωρ?ων κα
 Kντι-ανθρωπ?νων ρ6σεων. @EFω τ"ν
=ντCπωση ]τι αVτ" J καταν+ηση κα
 J συνειδητ�π�?ηση εAναι π%ρα π�λ\ σηµα-

«�O ρατσισµ�ς �ρ8σκεται στ) B8�λ�»

▲

15675∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 2002



ντικ�ς. ΠιστεCω ]τι τ
ς εAFαν π%ντ�τε �� SEλληνες. M"ν MεFν�0µε Kνθρ2π�υς ��
Tπ�U�ι δειν�π%θησαν Kπ� ],τι =µεUς κα
 Kφωρ?στηκαν ]πως T P��δης, T ΛασκαρOτ�ς,
T KαDαντD%κης... SEFω τ"ν =ντCπωση ]τι τ2ρα πι1 “δ/ν τ�\ς πα?ρνει” ν1 φ�ρωνται
qτσι. >Aπ� τ
ς Kντιδρ%σεις τ�υς 5λ�πω ]τι εAναι τ+σ� rωλ�ι, π�\ φθ%ν�υν στ� ση-
µεU� ν1 πλαστ�γραφ�0ν τ�ν hρθ� λ+γ� π.F. J κ�υ5�ντα τ�0 >AλεMανδρ�υπ+λεως
@Aνθιµ�υ, ]π�υ =µφαν?Dεται T Γι%ννης Mαρκ+π�υλ�ς _ς ρατσιστ"ς Kπ�ναντι στ�
�E5ραϊκ� qθν�ς, εAναι σ1ν ν1 σOς λ�ω“ρ%5δ�ς =ν γων?vα, Wρα 5ρ�Fει”. @AσFετ� σFNµα.
AVτ� π�\ Kπ�καλCπτεται εAναι ]τι µ�σα στ�ν πανικ+ τ�υς φθ%ν�υν στ� σηµεU� ν1
Dητ�0ν τ" συνδρ�µ6... τ?ν�ς; T�0 >I�υδαϊκ�0 λ+µπυ;

»EXλικριν1 δηλαδ" δ/ν µπ�ρ' ν1 τ� καταν�6σω αVτ+, γιατ?, =1ν Pπ%ρFsη ρατσι-
σµ+ς, αVτ�ς εAναι µ�σα στ" B?5λ� κα
 µ%λιστα gFι µ+ν�ν =ν%ντια σ/ Tλ+κληρη τ"ν
Kνθρωπ+τητα Kλλ1 Xδια?τερα, Xδια?τατα =ναντ?�ν τ'ν �Eλλ6νων. ∆εκ%δες =δ%φια
κα
 Fωρ?α. ∆/ν τ1 5λ�πει αVτ1 T @Aνθιµ�ς; �H τ�\ς Kφ�ρισµ�\ς τ'ν Συν+δων, π�\
qγιναν κα
 κ�ντ%κια κα
 ψαλµ�
 κα
 Kναπαρ%γ�νται στ"ν >Eκκλησ?α µ/ Xδια?τερη
qµφαση τ"ν Kυριακ" τNς >Oρθ�δ�M?ας; Θ1 πρ�πει �� SEλληνες, κα
 τ�\ς πρ�καλ',
=1ν qF�υν φιλ�τιµ?α, ]ταν Kκ�0νε ν1 καθυ5ρ?Dεται T �Eλληνισµ+ς, ν1 φων%D�υν
Tµαδικ1 “AAσF�ς”... EAναι T µ+ν�ς τρ+π�ς ν1 τ� σταµατ6σ�υν.

ν+ταν κα
 τ� θ�µα αVτ+. >Eπ?σης λ�γεται ]τι κα
 T >AρFιεπ?σκ�π�ς aταν =ν6-
µερ�ς Kπ� Fρ+νια γι1 τ� γεγ�ν�ς αVτ+. ∆ι+τι �� >Aµερικαν�ε5ραU�ι – κα
 σω-
στ1 πρ%ττ�υν – πρ�σπαθ�0ν κατ1 κ%π�ι� τρ+π� ν1 καταπ�λεµ6σ�υν τ�ν θρη-
σκευτικ� φανατισµ� κα
 Dητ�0ν π.F. ν1 5γα?ν�υν Kπ� τ1 σF�λεUα τ1 θ�µατα
αVτ%.

=Aπ<ντηση: Θ? σJς δRσω µ!α τελε!ως �εκ0θαρη �π0ντηση. ∆[ν γνωρ!Uω O?ν

N BELραZ
ι τAς �AµερικAς ~ Qλλ
ι παρεν�Lησαν. 7Aν Sµως µ!α λ3ση εxναι σω-
στ κα= σ3µφωνη µ[ τν ]π
Gρ�ωση πρ
στασ!ας τbν �νθρωπινων δικαιωµ0-
των, τ λ3ση αIτ \φε!λ
υµε ν? τν υN
θετHσ
υµε· κα= θ? �ταν παρ0λ
γ
 ν?
τν �γν
Hσ
υµε, Oπειδ τ λ3ση τ Uητ
�ν κα= κ0π
ι
ι Qλλ
ι.

=EρUτηση: @Aρα τ"ν Kπ+φασ6 σας δ/ν τ"ν =π�5αλαν �� >Aµερικαν�ε5ραU�ι;

=Aπ<ντηση: Exναι �στει;τητα ν? ]π
στηρ!Uωνται τ�τ
ια πρ0γµατα. �EµεZς –
κα= jGι µ;ν
 Oγu �λλ? Sλη f κυL�ρνηση – πHραµε τν �π;φαση, Oπειδ εxναι
σωστ κα= σ3µφωνη µ[ τ8 Σ3νταγµ0 µας κα= µ[ τ=ς διεθνεZς συµL0σεις γι? τ?
�νθρRπινα δικαιRµατα, στ? Yπ
Zα περιλαµL0νεται κα= f πρ
στασ!α τAς Oλευ-
θερ!ας τAς θρησκευτικAς συνε!δησης. �Oφε!λαµε ν? π0ρ
υµε αIτ τ θ�ση, τν
Yπ
!α µ0λιστα πHραµε µ[ π
λe µεγ0λη καθυστ�ρηση. T8 Sτι dτσι ^καν
π
ιH-
θηκε κα= f >Lραϊκ κ
ιν;τητα εxναι λ
γικ;, γιατ= στν BEλλ0δα εxναι µ!α µι-
κρ θρησκευτικ µει
ν;τητα, f Yπ
!α µπ
ρεZ ν? α^σθαν;ταν κ0π
ια καταπ!ε-
ση �π8 τ8ν ]περL0λλ
ντα UAλ
 rρισµ�νων Oκκλησιαστικbν ~ παρεκκλησι-
στικbν κ3κλων, 
N Yπ
Z
ι �ναρµ
δ!ως Oπηρ�αUαν �ς τRρα κα= τ στ0ση τbν π
-
λιτικbν.
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=EρUτηση: >EµεUς στ"ν >Aµερικ" Fτ?D�υµε τ
ς hρθ+δ�Mες =κκλησ?ες, Fωρ
ς ν1
Dητ�0µε Wδειες Kπ� Wλλες θρησκεUες.

=Aπ<ντηση: Nα!. ∆[ν Gρει0Uεται π.G. f Qδεια τbν BELρα!ων, γι? ν? Gτ!σ
υµε
\ρθ;δ
�η Oκκλησ!α. Λ
γικ8 εxναι µ;ν
 ν? UητHσ
υµε Qδεια �π8 τ=ς π
λε
δ
-
µικ[ς �ρG[ς ~ Qλλες κρατικ[ς ]πηρεσ!ες, Sπως συµLα!νει γι? Sλα τ? κτ!σµατα,
jGι Sµως τν dγκριση Qλλης θρησκε!ας.

=EρUτηση: M/ τ"ν εVκαιρ?α θ1 �θελα τ"ν Wπ�ψ6 σας π%νω στ� θ�µα π�\ δη-
µι�υρ6θηκε µ/ τ"ν πρ+ταση τ�0 µ�υσικ�συνθ�τη Γι%ννη Mαρκ+π�υλ�υ ν1 κα-
ταργηθsN J Παλαι1 ∆ιαθ6κη. BγNκε T µητρ�π�λ?της >AλεMανδρ�υπ+λεως κ.
@Aνθιµ�ς κα
 κατηγ+ρησε τ�ν Γι%ννη Mαρκ+π�υλ� ]τι εAναι «ρατσιστ"ς =να-
ντ?�ν τ'ν �E5ρα?ων». M1 γιατ
 εAναι ρατσιστ"ς T Γι%ννης Mαρκ+π�υλ�ς, π�\
Dητ%ει ν1 Kπ�5ληθsN Kπ� τ"ν =λληνικ" παιδε?α J Παλαι1 ∆ιαθ6κη, π�\ πε-
ρι�Fει Kπειλ/ς κα
 y5ρεις (ναντ?�ν τ'ν �Eλλ6νων; BγNκαν κα
 π�λλ�
 διαν�-
�Cµεν�ι κα
 εAπαν ]τι =µεUς �� SEλληνες qF�υµε τ" δικ6 µας �στ�ρ?α κα
 δ/ν µOς
Fρει%Dεται J µυθ�λ�γ?α τ'ν �E5ρα?ων.

=Aπ<ντηση: ∆[ν µπ
ρb ν? π0ρω θ�ση γι? τν Παλαι? ∆ιαθHκη, δι;τι δ[ν
εxµαι ε^δικ;ς. AIτ8 Sµως δ[ν µ[ Oµπ
δ!Uει ν? διαφωνHσω ριUικ? µ[ τ8ν µη-
τρ
π
λ!τη �Aλε�ανδρ
υπ;λεως WAνθιµ
, π
e κατηγ;ρησε τ8ν Γι0ννη Mαρκ;-
π
υλ
 γι? ρατσισµ;. BO Γι0ννης Mαρκ;π
υλ
ς εxναι Oλε3θερ
ς ν? dGcη τ γνR-
µη π
e O��φρασε κατ? τAς ΠαλαιJς ∆ιαθHκης, κα= δ[ν µπ
ρ
�µε ν? τ8ν φι-

«∆'ν �λ(πω :�ν�ς ρατσισµ�; στ�ν Mαρκ�π�υλ�»

»>Aπ� τ" στιγµ" π�\ αVτ� τ� σCστηµα KMι'ν, αVτ" J παρακαταθ6κη, π�\ τ"ν
δηµι�Cργησαν �� SEλληνες γι1 F%ρη τNς Kνθρωπ+τητας, φυλ%Fθηκε σ/ gλ�υς ]σ�ι
µετεUFαν τNς �EλληνικNς Παιδε?ας περισσ+τερ� p λιγ2τερ�, Kλλ1 κυρ?ως στ"ν 5ι�-
λ�γικ" κρCπτη – ]πως =γz τ"ν hν�µ%Dω – τ�0 =θν�φυλετικ�0 στερε�τCπ�υ τ'ν
�Eλλ6νων, θ1 KναδCεται κα
 θ1 Kναπαρ%γεται. Kα
 πρ�πει ν1 qFωµε κ%θαρση µ/ τ"ν
Kριστ�τελικ" qνν�ια τ�0 ]ρ�υ ]λης αVτNς τNς σεσηπυ?ας yλης, π�\ =µφαν?Dεται µ/
FρUσµα µεταφυσικ� στ"ν Παλαι1 ∆ιαθ6κη. Nα?, αXσθ%ν�µαι δικαιωµ�νη κα
 εAµαι
Pπερ6φανη γι1 τ"ν (λληνικ" αVθεντικ" διαν+ηση».

BO γνωστ8ς vθ
π
ι8ς κ. MιG0λης Mανι0της dκανε τν �κ;λ
υθη δHλωση:
«M/ τ�ν κ. Mαρκ+π�υλ� θ1 διαφων6σω συµφων2ντας. Kα
 αVτ� τ� λ�ω, δι+τι

γνωρ?Dω π�λ\ καλ1 ]τι M�ρει ν1 =κτιµ6σsη τ� καλ�πρ�α?ρετ� Fι�0µ�ρ. �H Παλαι1
∆ιαθ6κη πρ�πει ν1 παραµε?νsη στ1 σF�λεUα κα
 ν1 διδ%σκεται Tλ+κληρη κα
 Kνα-
λυτικ%. M+ν� qτσι θ1 µπ�ρ�σ�υµε ν1 διδ%M�υµε στ1 (λλην+π�υλα, π�ι�? Kπ� τ�\ς
KρFαι+τατ�υς Fρ+ν�υς qF�υν Pπ%ρMει =Fθρ�
 τ�0 �Eλληνικ�0 ΠνεCµατ�ς καθzς

Π.ς θ� «καταλ���υν» τ� �Eλλην�π�υλα...
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κα
 τ�0 ],τι Kπ�ρρ�ει Kπ� αVτ� π�\ J παγκ+σµια πνευµατικ" κ�ιν+τητα Kπ�καλεU
�Eλληνικ" Παιδε?α. >Eπ?σης πρ�πει ν1 διδ%σκεται στ1 παιδι1 πzς αVτ� τ� δ+γµα
=πι5λ6θηκε στ�ν λα+ µας µ/ µι1 5?α, π�\ π�τ/ Wλλ�τε δ/ν εAFε δεFθN J �Eλλ%δα,
�Iτε κα
 Kπ� τ�ν πι� 5%ρ5αρ� κατακτητ6. M+ν� τ+τε �σως �� =ρF+µενες γενε/ς κα-
ταν�6σ�υν πzς Kκ+µη κα
 =µεUς, �� φυσικ�
 κληρ�ν+µ�ι (ν�ς τ�τ�ι�υ π�λιτισµ�0 κα

πνευµατικ�0 πλ�Cτ�υ, καταντ6σαµε καταναλωτ/ς τ�0 µηδ/ν κα
 =πιτρ�π�υµε στ�
τ?π�τα ν1 µOς TδηγsN.

»>Eγz πρ�σωπικ1 δ/ν Fρει%στηκα π�τ/ ν1 µ%θω τ
ς 10 =ντ�λ�ς, γι1 ν1 µ"ν Yµαρ-
τ%νω. ∆/ν Fρει%στηκε ν1 εAµαι καλ�ς Kπ� φ+5� µ"ν τιµωρηθ'. EAµαι ],τι =πιλ�γω,
µ+ν� τ+τε qFει KM?α, Kκ+µη κα
 J καλ�σCνη. M�0 Kρκ�0σε π%ντα αVτ� π�\ �� πρ+-
γ�ν�? µ�υ κατ%φεραν ν1 περ%σ�υν µ�σα στ� DNA µ�υ: N1 Kγαπ%ω τ"ν σ�φ?α, ν1
εAµαι δ?και�ς, ν1 qFω Kνεπτυγµ�ν� τ� α�σθηµα τ�0 σε5ασµ�0 κ.W. Kα
 ]λα αVτ1,
gFι γι1 ν1 γλιτ2σω Kπ� τ"ν κ+λαση, Kλλ1 γι1 ν1 εAµαι �ρεµ�ς σ/ αVτ" τ" Dω" κα

ν1 τ"ν Kπ�λαµ5%νω µ/ KMι�πρ�πεια, aθ�ς κα
 εVαισθησ?α.

»N1 παραµε?νsη λ�ιπ�ν J Παλαι1 ∆ιαθ6κη στ1 σF�λεUα, Kλλ1 σ1ν Pλικ� (ν�ς ν�-
�υ µαθ6µατ�ς, π�\ θ1 λ�γεται Συγκριτικ" Λ�γ�τεFν?α κα
 θ1 διδ%σκεται µαD
 µ/
τ"ν �Eλληνικ" Mυθ�λ�γ?α. T+τε τ1 �Eλλην+π�υλα... θ1 καταλ%5�υν Kπ� µ+να τ�υς».

µRσ
υµε, εkτε συµφων
�µε εkτε διαφων
�µε µ[ τ γνRµη τ
υ. WOGι µ;ν
 δ[ν Lλ�-
πω kGν
ς ρατσισµ
� στν τ
π
θ�τηση τ
� Γι0ννη Mαρκ;π
υλ
υ, �λλ? Lλ�πω
κ0π
ια kGνη αIταρGικAς ν

τρ
π!ας σ[ Oκε!ν
υς π
e δ[ν δ�G
νται τ=ς �ρνη-
τικ[ς �π;ψεις γι? τν Παλαι? ∆ιαθHκη, Oπειδ ν
µ!U
υν Sτι θ!γ
νται τ? δικ0
τ
υς πιστε3ω κα= τ? δικ0 τ
υς Nερ? κε!µενα. WIσως δ[ν εxναι τυGαZ
 Sτι Y µη-
τρ
π
λ!της �Aλε�ανδρ
υπ;λεως Sπως κα= Y �AρGιεπ!σκ
π
ς κα= 
N µητρ
π
-
λ!τες Πειραιbς κα= KαλαLρ3των καθuς κα= Y ν�
ς µητρ
π
λ!της ∆ηµητρι0δ
ς
�ταν κυρ!ως αIτ
= π
e dδωσαν \�3τητα κα= φανατισµ8 στν �ντιπαρ0θεσH
τ
υς µ[ τν Π
λιτε!α κα= dτσι κατ? τ γνRµη µ
υ, ]πηρ�τες αIτ
= τAς �Eκκλη-
σ!ας, τAς πρ
��νησαν Uηµι0.

=EρUτηση: Γι1 ν1 τελει2σ�υµε, πεUτε µας, κ. καθηγητ%, τ? Fρει%Dεται T κ+σµ�ς
σ6µερα στ� κατ2φλι τNς ν�ας Fιλιετ?ας;

=Aπ<ντηση: Σ[ συν�Gεια αIτbν π
e σJς εxπα πρ
ηγ
υµ�νως, θ? dλεγα Sτι Y
κ;σµ
ς ��!Uει ν? κρατHσcη αIτ8 τ8 Yπ
Z
 µJς κληρ
δ;τησαν Y �ρGαZ
ς κα= Y
νεRτερ
ς διαφωτισµ;ς. Exναι f �πελευθ�ρωση τ
� πνε3µατ
ς, f Yπ
!α rδHγησε
µετα�e Qλλων κα= στν �νεκτικ;τητα �π�ναντι στ=ς διαφ
ρετικ[ς �ντιλHψεις,
rδHγησε στ8 ν? δεGRµαστε �ρG[ς π
e θ? δι�π
υν τν κ
ινωνικ συµL!ωση, 
N
Yπ
Zες ν? µπ
ρcA ν? γ!ν
υν �π
δεκτ[ς �π8 Sλ
υς κα= jGι κ
σµ
θεωρητικ[ς �ντι-
λHψεις, τ=ς Yπ
Zες ν? θ�λ
υµε ν? OπιL0λ
υµε µ[ Qµεσ
 ~ dµµεσ
 O�αναγκασµ8
κα= στ
eς Qλλ
υς. Συν�Gεια αIτbν τbν �ρGbν εxναι Y σεLασµ8ς τbν �νθρωπ!-
νων δικαιωµ0των κα= Oλευθεριbν, π
e σHµερα εxναι διατυπωµ�νες σ[ διεθνεZς
συµL0σεις.

N<νσυ Mπ:σκα
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�O
�νταπ
κριτς τ
� BBC στ8 N�
 ∆ελG= PατUιγι0σρι P0
 µετ�δωσε πρ=ν >ν0µιση
µAνα: «Θαλ%σσι�ι =πιστ6µ�νες στ"ν >Iνδ?α θεωρ�0ν ]τι qνας Kπ� τ�\ς KρFαι�-
λ�γικ�0 =νδιαφ�ρ�ντ�ς F2ρ�υς τ'ν δυτικ'ν Xνδικ'ν παραλ?ων �σως ν1 qFsη Jλι-
κ?α 9.000 =τ'ν. �H Kπ�κ%λυψη αVτ" qρFεται hκτz µNνες µετ1 τ" λ6ψη Kκ�υστικ'ν

σηµ%των Kπ� τ�ν 5υθ+, π�\ =νδεικνC�υν τ"ν yπαρMη Kνθρωπ?νων κατασκευασµ%των
=φ%µιλλων µ/ αVτ1 τ�0 π�λιτισµ�0 τNς Xαρ%ππα, π�\ qFει Fρ�ν�λ�γηθN στ1 4.000 Fρ+-
νια πρ
ν Kπ� τ"ν =π�F6 µας. �O π�λιτισµ�ς τNς Xαρ%ππα (Kλ. O<ρτη) εAναι T KρFαι+τερ�ς
στ"ν περι�F6. M�λ�ν+τι F'ρ�ι τNς Παλαι�λιθικNς =π�FNς, π�\ Kν%γ�νται στ1 20.000 Fρ+-
νια, qF�υν 5ρεθN πρ�γεν�στερα στ"ν =παρF?α τNς Gujarat (Kλ. O<ρτη), =δ' πλ��ν γι1 πρ2-
τη φ�ρ1 5ρ?σκ�νται =νδε?Mεις Kνθρωπ?νων κατασκευ'ν Jλικ?ας 9.500 =τ'ν κ%τω Kπ� τ"ν
=πιφ%νεια τNς θ%λασσας. Γνωστ" _ς κ+λπ�ς τNς Cambay J περι�F6, Kπ�κτO Xδι%D�ν KρFαι-
�λ�γικ� =νδιαφ�ρ�ν λ+γ|ω τNς γειτνι%σε2ς της µ/ τ�ν =π?σης 5υθισµ�ν� F'ρ� τNς Dwaraka
(σ.σ. πρ
σ��τε τν \ν
µασ!α) στ�ν 5�ρει+τερ� κ+λπ� τ�0  Kuts. �Ωστ+σ� �� qρευνες στ�ν
κ+λπ� τNς Kαµπ%υ εAναι δυσFερεUς λ+γ|ω τ'ν πληµµυριδικ'ν κυµ%των τNς παλ?ρρ�ιας, π�\
κιν�0νται µ/ ταFCτητα 2-3 µ�τρων Kν1 δευτερ+λεπτ�. O� =πιστ6µ�νες τ�0 >Eθνικ�0 >Iνστι-
τ�Cτ�υ >ΩκεανικNς TεFν�λ�γ?ας, π�\ (δρεCει στ� Mαντρ%ς, Kντιµετωπ?D�υν τ� πρ+5λη-
µα λαµ5%ν�ντας �Fητικ1 σ6µατα Kπ� τ�ν πυθµ�να κα
 Fρησιµ�π�ι2ντας εXδικ� τεFνικ�
=M�πλισµ� γι1 τ"ν περισυλλ�γ" Kντικειµ�νων. SEνας δεCτερ�ς γCρ�ς =MερεCνησης Mεκ?-
νησε πρ
ν Kπ� περ?π�υ τρεUς µNνες».

M[ τ8 θ�µα ]π8 τ8ν τ!τλ
 «>AνακαλCφθηκε π+λη KρFαι+τερη τ�0 M�F�ντD� Nτ%ρ�»
�σG
λHθηκε στ=ς 16 �Iαν
υαρ!
υ 2002 κα= τ8 ε^δησε
γραφικ8 πρακτ
ρεZ
 Reuters, τ8 ρε-
π
ρτ?U τ
� Yπ
!
υ περιελ0µLανε κα= δHλωση τ
� �ρGαι
λ;γ
υ S.N. Rajguru, κατ? τ8ν
Yπ
Z
: «Λαµ5%ν�ντας Pπ’ gψιν τ
ς Kκ�υστικ/ς λ6ψεις κα
 τ
ς KρFαι+τητες Kπ� τ�ν συ-

<Iνδ�
 6ρ�αι�λ�γ�ι τ)ν θεωρ�;ν
?ς 6π�ικ8α τ.ν AAγαι�πελαγιτ.ν

BY£I™MENH ¶O§H 9.500 ETøN
ME E§§HNIKH °PAºH ™THN IN¢IA!

Στ? τε3Gη 211 (�I
3λι
ς 1999) κα= 220 (�Aπρ!λι
ς 2000) τ
� «∆» εxGε πρ
LληθA
f �νακ0λυψη ]π
Lρ3Gιας π;λης 10.000 Oτbν ν
τ!ως τAς ̂ απωνικAς νHσ
υ Γι-

υναγκ
�νι στ8ν E^ρηνικ8 �Ωκεαν81. ON Nστ
ρικ[ς πληρ
φ
ρ!ες, Sπως κα= 
N
�π;ψεις τbν ε^δικbν Oπιστηµ;νων π
e �σG
λ
�νται µ[ τ γεωγραφικ αIτ
περι
G τ
� πλανHτη, rδηγ
�σαν στ8 συµπ�ρασµα Sτι Oπρ;κειτ
 γι? dργ
 πα-
ν0ρGαιων BEλλHνων �π
!κων κα= Oκπ
λιτιστbν, π
e καταLυθ!στηκε κατ? τν
Oπ
G τAς τH�εως τbν ΠαγετRνων. ΣHµερα µ!α ν�α Oκπληκτικ �νακ0λυψη
στ=ς ̂ νδικ[ς �κτ[ς τA �AραLικAς Θ0λασσας πρ
σθ�τει ν�ες συντριπτικ[ς �π
-
δε!�εις γι? τν πρ
ϊστ
ρικ O�0πλωση τbν πρ
γ;νων µας στν �Aσ!α, �λλ?
κα= σ[ Yλ;κληρη τν ]φHλι
.



γκεκριµ�ν� F'ρ� τ'ν γεωµετρικ'ν κατασκευ'ν, συµπερα?ν�υµε ]τι PπNρMε Kνθρ2πινη
δραστηρι+τητα στ"ν περι�F" πρ
ν Kπ� 9.500 Fρ+νια (7.500 π.X.)». T�σσερις fµ�ρες µετ?

N «Sunday Times» δηµ
σ!ευσαν ρεπ
ρτ?U τ
� δηµ
σι
γρ0φ
υ TU;ναθαν ΛHκ, στ8ν Yπ
Z

εxGε παραGωρHσει συν�ντευ�η oνας Oκ τbν Oρευνητbν, Y δρ R. Badrinaryan. Στ8 Oν λ;γ|ω
Qρθρ
 ]π8 τ8ν τ!τλ
 «Mι1 >Aσιατικ" >Aτλαντ?δα;» Y �Iνδ8ς OπιστHµων θεωρεZ Sτι f �ψω-
ση τbν ]δ0των κατ? 400 π;δια πρ=ν �π8 18.000 Gρ;νια rδHγησε τ
eς κατ
!κ
υς στν
σταδιακ Oγκατ0λειψη τbν παραθαλασσ!ων >στιbν τ
υς.

�ø
στ;σ
 Sλες 
N παραπ0νω �ναφ
ρ[ς �πλbς Oπαν�φεραν τ8 θ�µα στν Oπικαιρ;τητα.
BH Gρ
νικ �φετηρ!α τAς ]π;θεσης τ
π
θετεZται πρ=ν �π8 δ�κα περ!π
υ µAνες,
Sταν µ[ �π;φαση τ
� �ρµ
δ!
υ ]π
υργ
� Murli Monahar Joshi �εκ!νησαν µε-
τρHσεις τAς περιLαλλ
ντικAς ρυπ0νσεως µ[ πλ
ι0ρια στ8ν κ;λπ
 τAς Cambay,

π
e Oντελbς τυGαZα κατ�λη�αν στ8ν Oντ
πισµ8 τAς ]π
Lρ3Gιας π;λης. BΩς καθ’ �λην �ρµ;-
δι
ς Y δρ Joshi παρακ
λ
υθεZ  dκτ
τε τν O��λι�η τbν Oρευνbν κα= τν ��ι
λ;γηση τbν
ε]ρηµ0των. BH ε^κ;να π
e dGει σGηµατ!σει εxναι Qκρως Oνδιαφ�ρ
υσα. BH Lυθισµ�νη π;-
λη Lρ!σκεται σ[ L0θ
ς 40 µ�τρων κα= f dκτασH της ]περLα!νει τ? 3 τετραγωνικ? Gιλι;µε-
τρα. T διασG!Uει µι? �ρGα!α κ
!τη, π
e dGει τν kδια διε3θυνση µ[ τ
eς π
ταµ
3ς Tαπτ=
κα= Nαρµ0ντα (kσως πρ;κειται γι? �λλ
τειν πρ
�κταση κ0π
ι
υ παραπ
τ0µ
υ τ
�
�Iνδ
�). T? γεωµετρικ? κατασκευ0σµατα π
e τν �παρτ!U
υν κα= γενικ? f ρυµ
τ
µ!α

Π�λλ� εBρ,µατα τ*ς 8ης �ιλιετ8ας π.X.
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ΠυM?δα Kπ� =λεφαντ�στ�0ν τ�0 στ´ αX. µ.X. Παριστ%νει τ�ν «Θρ?αµ5� τ�0 ∆ι�νCσ�υ στ"ν >Iνδ?α»,
π�\ KπηFεU τ
ς Kναµν6σεις γι1 τ�ν παν%ρFαι� Kπ�ικισµ� τNς >Iνδ?ας Kπ� πρ�κατακλυσµια?�υς
SEλληνες. Bρ�θηκε στ"ν Συρ?α κα
 Kπ+κειται στ� Mητρ�π�λιτικ� M�υσεU� τNς N�ας �Y+ρκης.



της εxναι Sµ
ια µ[ αIτ? τbν µεγ0λων κ�ντρων τ
� Π
λιτισµ
� τ
� M
G�ντU
 Nτ0ρ
 κα=
τAς Xαρ0ππα, παρ? τ8 γεγ
ν8ς Sτι τ? τελευταZα εxναι π
λe νεRτερα. 7Aν µH τι Qλλ
 Sµως
καταδεικν3
υν τν π
λιτισµικ σ3νδεση τbν δ3
 αIτbν GRρων, δεδ
µ�ν
υ κα= Sτι f Gερ-
σ;νησ
ς τAς Gutjarat �π
τελεZ τν γεωγραφικ πρ
�κταση τAς κ
ιλ0δας τ
� �Iνδ
�. BH
Oπικρατ�στερη πιθαν;τητα γι? τ? αkτια τAς καταL3θισης τAς π;λης εxναι αIτ >ν8ς π
λe
^σGυρ
� σεισµ
�.

�Aπ8 τ8 Lυθ8 dGει oως τRρα �νασυρθA oνας µεγ0λ
ς �ριθµ8ς διαφ;ρων �ντικειµ�νων,
jπως OργαλεZα, τεµ0Gια κατεργασµ�ν
υ �3λ
υ, �γγεZα, �νθρRπινα Yµ
ιRµατα, \στJ,

^κιακ? εkδη καθuς κα= π�τρινα �ντικε!µενα τ�Gνης. BH Gρ
ν
λ;γηση π
λλbν �π’ αIτ?
µ[ τ µ�θ
δ
 τ
� ραδιενεργ
� Qνθρακα 14 LεLα!ωσε Sτι πρ0γµατι �ν0γ
νται στ 8η Gι-
λιετ!α π.X.

T
8 συγκλ
νιστικRτερ
 �π8 τ? στ
ιGεZα αIτ? εxναι oνα κ
µµ0τι �π8 π�τριν
 dργ
 τ�-
Gνης, στν πλευρ? τ
� Yπ
!
υ διακρ!ν
νται �ν0γλυφα kGνη BEλληνικAς �λφαLητικAς
(!) γραφAς. TOπως κα= 
N �Iνδ
= µελετητ[ς dG
υν παρατηρHσει, πρ;κειται γι? µ!α
µ
ρφ πρRιµης γραφAς. ∆ιακρ!ν
νται (Kλ. φωτ,γραφ:α) τ? στ
ιGεZα «M», «Y», «O».

TOπως εxναι εyκ
λα �ντιληπτ;, τ8 ε�ρηµα αIτ8 Oπ�Gει θ�ση ̂ σGυρAς �π
δε!�εως περ=
τAς παν0ρGαιας παρ
υσ!ας BEλλHνων στν ^νδικ Gερσ;νησ
. BO συνδυασµ;ς τ
υ δ[
µ[ τ=ς �ναφ
ρ[ς τAς �ρGα!ας BEλληνικAς Nστ
ρικAς γραµµατε!ας γι? τ
eς �π
ικι-
σµ
eς τAς περι
GAς κατ? την 9η κα= 3η Gιλιετ!α π.X. πρ
σδ!δει πλ�
ν στν >λληνι-
κ;τητα τAς π;λεως τ8ν Lαθµ8 τAς LεLαι;τητας. BO Στρ0Lων («Γεωγραφικ?» 3-15), Y
N;νν
ς («∆ι
νυσιακ0»), Y �Aρριαν8ς («�Aλε�0νδρ
υ �Aν0Lασις», «�Iνδικ0»*), Y
�Aπ
λλ;δωρ
ς («Mυθ
λ
γ!α»), Y ∆ι;δωρ
ς Y ΣικελιRτης κα= Y Φιλ;στρατ
ς («B!
ς
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Λ?θιν� Kντικε?µεν� µ/ στ�ι-
FεUα Kλφα5ητικNς (!) (λλη-
νικNς γραφNς Kπ� τ"ν Pπ�-
5ρCFια π+λη τ�0 K+λπ�υ
τNς Cambay. (�H φωτ�γρα-
φ?α Pπ%ρFει στ
ς �στ�σελ?-
δες τ�0 BBC κα
 πρωτ�δη-
µ�σιεCθηκε στ"ν =φηµερ?-

δα «Times of India».)

* BO �Aρριαν8ς στ? «�Iνδικ0», VIII, 1 γρ0φει: «�Oλ+κληρη J περι�F6, π�\ κεUται δυτικ1
τ�0 π�ταµ�0 >Iνδ�0 µ�Fρι τ�ν π�ταµ� K+φιν, κατ�ικεUται Kπ� τ�\ς >Aστακην�\ς κα
 τ�\ς



�Aπ
λλων!
υ Tυαν�ως»)2 κ0ν
υν σαφA λ;γ
 γι? τ µετ0Lαση κα= Oγκατ0σταση στ?
L;ρεια τAς �Iνδ!ας παν0ρGαιων BEλλHνων Oκπ
λιτιστbν �δη �π8 τ8 7.500 π.X.

BO πρbτ
ς �π
ικισµ8ς (σ3γGρ
ν
ς τAς Lυθισµ�νης π;λης τAς Cambay) εxGε συντελεσθA
σ3µφωνα µ[ τ=ς πηγ[ς �π8 τ8 ∆ι;νυσ
, Oν|b Y δε3τερ
ς �π8 τ8ν BHρακλA κα= φ�ρεται σ3γ-
Gρ
ν
ς µ[ τν Oµφ0νιση τbν π
λιτισµbν τ
� M
G�ντU
 Nτ0ρ
 κα= τAς Xαρ0ππα, Sπ
υ τ?
στ
ιGεZα >λληνικAς - α^γαιακAς τεGν
τρ
π!ας ε^κ
ν
γραφικbν κα= Γραµµικbν Γραφbν (Kλ.
φωτ,γραφ:α) κα= π
λε
δ
µ!ας εxναι dκδηλα. Π�ραν αIτbν κα= 
N γραπτ[ς µυθ
λ
γικ[ς
παραδ;σεις τbν �Iνδιbν Sπως τ? dπη «MαGαµπ0ρατα» κα= «Pααµαγι0να» καθuς κα= f
«P=γκ B�ντα» �ναφ�ρ
νται διε�
δικ? σ[ γεγ
ν;τα τAς παν0ρGαιας Oπ
GAς τbν BEλλHνων
θεbν, τ
� παγκ
σµ!
υ δηλαδ πρ
κατακλυσµια!
υ 
^κ
υµενικ
� π
λιτισµ
� τbν BEλλH-
νων, �λλ? κα= τbν �φ!�εων τbν A^γα!ων - ∆ραLιδbν στ? ^νδικ? Oδ0φη.

Kατηγ
ρηµατικ8ς στ θ�ση αIτ εxναι κα= Y �Iνδ8ς �ρGαι
λ;γ
ς Jagadish Chattergi,
Y Yπ
Z
ς µετα�e Qλλων γρ0φει στ8 dργ
 τ
υ «History and Culture of the Indian People»
Sτι: «K�ιτ?δα τ'ν ∆ρα5ιδ'ν εAναι τ1 νησι1 τ�0 AXγα?�υ, Kπ’ ]π�υ �� πρ+γ�ν�? τ�υς
µ/ =π?κεντρ� τ"ν Kρ6τη Mεκ?νησαν πρ
ν Kπ� π�λλ/ς Fιλιετ?ες, γι1 ν1 καταλ6M�υν
στ"ν Kεντρικ" κα
 N+τια >Iνδ?α. OX ∆ρα5?δες συνεισ�φεραν π%ρα π�λλ1 στ�ιFεUα
Pψ?στης σηµασ?ας στ"ν =M�λιMη τ�0 >Iνδικ�0 Π�λιτισµ�0». BOµ
!ως κα= Y �ρGαι
λ;-
γ
ς Miranja Shankar Guha στ8 LιLλ!
 τ
υ «Racial Elements in the Indian Population»
θεωρεZ Sτι f Mεσ
γειακ εxναι µ!α �π8 τ=ς φυλ�ς, �π’ τ συγGRνευση τbν Yπ
!ων
πρ
Aλθαν 
N σηµεριν
= κ0τ
ικ
ι τAς �Iνδ!ας.
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X%ρτης τNς περι�FNς, ]π�υ KνακαλCφθηκε J Pπ�5ρCFια π+λη. M/ κ+κκιν� κC-
κλ� σηµει2νεται J θ�ση, ]π�υ 5ρ�θηκε J 5υθισµ�νη π+λη.

IN¢IA¶AKI™TAN

°KOYTZAPATAPABIKH
£A§A™™A

KO§¶O™ KAM¶AΩ

>Aσσακην�Cς, Xνδικ/ς φυλ�ς. AVτ�
 _στ+σ� δ/ν µ�ι%D�υν µ/ τ�\ς >Iνδ�Cς, π�\ δια5ι�0ν πλη-
σ?�ν τ�0 π�ταµ�0 >Iνδ�0, καθzς εAναι ψηλ+τερ�ι σ/ Kν%στηµα, γενναι+τερ�ι στ� πνε0µα
κα
 λιγ2τερ� µαλαµψ�
 Kπ� τ�\ς λ�ιπ�\ς >Iνδ�Cς.

(...) O� NυσσαU�ι δ/ν εAναι Xνδικ� φCλ�, Kλλ1 κλ%δ�ς =κε?νων π�\ aλθαν µ/ τ�ν ∆ι+νυ-
σ� στ
ς >Iνδ?ες, πιθαν'ς Kκ+µα κι Kπ’ =κε?ν�υς τ�\ς SEλληνες π�\ Kπ�στρατεC�νταν κατ1
τ"ν =π�F" τ'ν π�λ�µων π�\ διεM6γαγε T ∆ι+νυσ�ς µ/ τ�\ς >Iνδ�Cς. @Iσως =π?σης ν1 aταν
=θελ�ντ/ς Kπ� τ
ς γειτ�νικ/ς φυλ�ς, π�\ T ∆ι+νυσ�ς εAFε φ�ρει σ/ καταλλαγ" µ/ τ�\ς SEλλη-
νες, hν�µ%D�ντας τ"ν =παρF?α Nυσσα?α Kπ� τ� gρ�ς NCσσα κα
 τ"ν (γεν�τειρ% τ�υ) π+λη
=π?σης NCσσα. >Eπ
 πλ��ν τ� γειτ�νικ� gρ�ς, στ�\ς πρ+π�δες τ�0 Tπ�?�υ εAναι κτισµ�νη J
NCσσα, hν�µ%Dεται M�ρ�ς, λ+γ|ω τ�0 περιστατικ�0 τNς γενν6σεως τ�0 ∆ι�νCσ�υ».
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EPρ6µατα Kπ� τ"ν Xαρ%ππα µ/ σF�δια κα
 γραφ6, π�\ Kπ�τελ�0ν =λαφρ/ς πα-
ραλλαγ/ς παναρFα?ων αXγαιακ'ν Xδε�γραφικ'ν πρωτ�τCπων.

¶
0ντως παρ? τ δεδ
µ�νη BEλληνικ πρ
�λευση τbν �ρGα!ων π
λιτισµικbν πυρH-
νων τAς �Iνδ!ας  κα= δ τ
� L
ρε!
υ τµHµατ;ς της, jπ
υ f Πενταπ
ταµ!α (Πα-
ντU0µπ) κα= f K
ιλ0δα τ
� �Iνδ
�, τ8 Oνεπ!γραφ
 ε�ρηµα �π8 τ Lυθισµ�νη π;λη
τ
� κ;λπ
υ τAς Cambay λαµL0νει µ!α Oπιπλ�
ν δι0σταση, �φ
� φ�ρει �λφαLητικ?

στ
ιGεZα (κα= jGι Qλλ
 εxδ
ς γραφAς) τAς 8ης π.X. Gιλιετ!ας. BH �νακ0λυψη αIτ φ�ρνει
στ8 ν
� τν �ν0λ
γη τ
� �ρGαι
λ;γ
υ N. Σ0µψων στ? Γι
�ρα τAς BAλ
ννHσ
υ, π
e �π
-
δεικν3ει περ!τρανα τ GρHση �λφαLHτ
υ �π8 τ
eς TEλληνες τ
� 6.000 π.X.3 Συνεπbς τ8
λ!θιν
 τεµ0Gι
 �π8 τν Cambay πρ
σθ�τει τ
υλ0Gιστ
ν 1.500 dτη στν �δη γνωστ Nστ
-
ρ!α τ
� BEλληνικ
� �AλφαLHτ
υ.

Παραπ,µπ?ς
(1) «�Eλληνικ/ς =πιδρ%σεις στ�ν >Iνδ�υϊσµ�», M. Mαµαν�ας, «∆», τ. 146· κα= «�Yπ�5ρCFια (λληνικ" π+λη

10.000 =τ'ν στ�ν EXρηνικ+», K. ΓεωργανJς, «∆», τ. 211· κα= «�O >I%πωνας καθηγητ"ς M. Kιµ�Cρα µιλO στ�ν
“∆” γι1 τ"ν Pπ�5ρCFια π+λη τ�0 EXρηνικ�0», M. Mαµαν�ας, «∆», τ. 220· κα= «�O καθηγητ"ς N. Γι+Dεφσ�ν µιλO
γι1 τ"ν KρFαι�ελληνικ" γλ'σσα τ'ν Xθαγεν'ν τ�0 EXρηνικ�0», N. Mπ!σκα, «∆», τ. 214.

(2) «�YπNρFε δι2ρυγα στ� Σ�υ/D στ1 πρ�ϊστ�ρικ1 Fρ+νια», K. K
υτρ
υL�λης, «∆», τ. 222· κα= «Π'ς �� πρ�ϊ-
στ�ρικ�
 SEλληνες πNγαν στ�ν EXρηνικ� >Ωκεαν+», K. K
υτρ
υL�λης, «∆», τ. 222· κα= «Π'ς �� πρ�ϊστ�ρικ�

SEλληνες πNγαν στ�ν EXρηνικ� >Ωκεαν� (5 ´)», K. K
υτρ
υL�λης, «∆», τ. 224-25· κα= «>IδαU�ι - ΠαγFαU�ι - KρNτες
=κπ�λ?τισαν τ�\ς Σ�υµερ?�υς», K. K
υτρ
υL�λης, «∆», τ. 242.

(3) «�Eλληνικ� >Aλφ%5ητ� =ν Fρ6σει τ� 6.000 π.X.», Π. K
υLαλ0κης, «∆», τ. 185· κα= «T� (λληνικ� >Aλφ%5η-
τ� aταν =ν Fρ6σει στ" MNλ� τ� 3.000 π.X.», Συν�ντευ�η τ
� �ρGαι
λ;γ
υ N. Σ0µψων στ N. Mπ!σκα, «∆», τ. 204.

M<ρι,ς Mαµαν?ας



Στ8 ��ι;λ
γ
 Qρθρ
 µ[ τ!τλ
 «T! �ταν τ? BOµηρικ? WOρη “@Oλυµπ�ς” κα= “@Iδη”»
τ
� µηGαν
λ;γ
υ µηGανικ
� EMΠ κα= �ντισυνταγµατ0ρGη τ
� TεGνικ
� ΣRµατ
ς
τ
� BEλληνικ
� Στρατ
� Oµπειρ
γνRµ
ν
ς Oπ= τbν συγGρ;νων O�
πλισµbν κ. �Iω0ν.
Λ0Uαρη, π
e δηµ
σιε3τηκε στ8 ]π’ �ριθ. 239 τε�G
ς (N
�µLρι
ς 2001) τ
� «∆αυλ
�»,
\ρθbς ]π
στηρ!Uεται Sτι µ[ τ8 jν
µα «@Oλυµπ�ς» Y TOµηρ
ς Oνν
εZ τ8ν 
Iραν8 κυρ!ως
κα= jGι τ8 Oπ!γει
ν jρ
ς WOλυµπ
ς. Πρ8ς Oν!σGυσιν τbν Sσων ]π
στηρ!Uει Y κ. �Iω0ν.
Λ0Uαρης στ8 �νωτ�ρω Qρθρ
 τ
υ θ? �θελα ν? πρ
σθ�σω �π8 τ8 dργ
 «Φυσικα= �Eκλ
-
γα=» τ
� Στ
Lα!
υ τ? >�Aς �π
σπ0σµατα: «Kα
 ]τι εAναι J γN κατωτ%τη π%ντων κα
 T
@Oλυµπ�ς Pπερ%νω ]λων T @Oµηρ�ς τ� δηλ2νει µ/ τ1 (MNς: “SOταν ]µως =γz (Y Zεeς)
θελ6σω ν1 σOς τρα56Mω, �θελ�ν σOς σCρει εVκ+λως µαD
 µ/ τ" γN κα
 τ" θ%λασσα·
qπειτα δ/ �θελ�ν δ�σει τ"ν �λυσ� περ
 τ"ν κ�ρυφ" τ�0 >OλCµπ�υ κα
 τ1 π%ντα τ+τε �θε-
λ�ν γ?νει µετ�ωρα” (�Iλι?ς Θ 23-26). Γι1 τ" γN λ�ιπ�ν λ�γει ]τι θ1 γ?νsη µετ�ωρη, _ς ν1
Kπεσπ%σθη Kπ� τ"ν rδρα της τ"ν κατωτ%τη στ"ν Kνωτ%τη». L) «Σ/ ]λα δ/ Pπ%ρFsη T
@Oλυµπ�ς κατ’ =M�F"ν κα
 καθ’ �ερ+τητα, δι+τι λ�γει T SOµηρ�ς qτσι: “(BH Θ�τις) τ� πρω

Kν�5ηκε στ�ν µ�γαν �Vραν� κα
 τ�ν @Oλυµπ�” (�Iλι?ς A497). >Eπειδ" τ� µακριν2τατ�
Kπ� τ"ν γN κα
 µ6τε τ"ν σκι% της (τAς γAς) µ6τε τ�\ς Kτµ�\ς πρ�σδεF+µεν�, _ς αXω-
ν?ως κα
 καθ’ Tλ�κληρ?αν λ%µπ�ν, @Oλυµπ�ν �� παλαι�
 �ν+µασαν. T�0τ� δ/ γ?νεται
φανερ� κα
 µ/ ]σα T SOµηρ�ς λ�γει _ς (MNς: “�H >AθηνO KπNλθε στ�ν @Oλυµπ�, ]π�υ
λ�γ�υν ]τι εAναι � rδρα (κατ
ικ!α) τ'ν θε'ν Kκλ+νητη π%ντ�τε. OIτε Pπ� Kν�µων τα-
ρ%σσεται �Iτε π�τ/ Pπ� 5ρ�FNς 5ρ�Fεται �Iτε Fι+νι =πιπ?πτει, Kλλ1 π�λλ" αXθρ?α Fωρ
ς
ν�φη =Mαπλ2νεται κα
 λευκ" λ%µψη =π%νω qFει =MαπλωθN” (�Oδ3σσεια Z42)».

Θ�λω ν? σηµειRσω Oδb Sτι στν �Iλι0δα Y WOλυµπ
ς φ�ρει τ? Oπ!θετα Kγ%ννιφ�ς =
Gι
ν
σκεπHς, Fι�ν+5λητ�ς (A420, E186) κα= νιφ+εις = π
λe Gι
νισµ�ν
ς (N 754), δ[ν γνω-
ρ!Uω Sµως, O?ν τ? Oν λ;γ|ω Oπ!θετα dG
υν κ0π
ια σG�ση µ[ τ8 «λευκ" =πιδ?δραµεν α�γλη»
(κα= λευκ λ0µψη Oπ0νω dGει O�απλωθA), δηλ. Y TOµηρ
ς δ[ν γνωρ!Uω sν παρ
µ
ι0Ucη
τν «λευκ λ0µψη» µ[ τ8 κατ0λευκ
 Gι;νι.

�Eκτ8ς �π8 τ? δ3
 rς Qνω �π
σπ0σµατα τ
� Στ
Lα!
υ, δι? τbν Yπ
!ων O�ηγεZται Sτι
Y WOλυµπ
ς εxναι «τ;π
ς» Oκτ8ς τAς γAς, ]ψηλ;τατ
ς, �νRτατ
ς, θει;τατ
ς κα= µα-
κρυνRτατ
ς κατ? τ8ν TOµηρ
, ]π0ρGει Oπ!σης στ8 «�Aνθ
λ;γι
ν» τ
� Στ
Lα!
υ κα= f
πληρ
φ
ρ!α Sτι Y πυθαγ;ρει
ς Φιλ;λα
ς �ν;µαUε «@Oλυµπ�ν» τ8 �νRτατ
 µ�ρ
ς τ
�
περι�G
ντ
ς, Sπ
υ ]π0ρGει f καθαρ;τητα τbν στ
ιGε!ων· τ8 κ0τω µ�ρ
ς δ[ �π8 τν
φ
ρ?ν τ
� �Oλ3µπ
υ, Sπ
υ 
N π�ντε πλανAτες µετ? τ
� BHλ!
υ κα= τAς ΣελHνης dG
υν
ταGθA, �ν;µαUε κ;σµ
ν: «...τ� µ/ν �wν Kνωτ%τω µ�ρ�ς τ�0 περι�F�ντ�ς, =ν |x τ"ν εXλι-
κρ?νειαν εAναι τ'ν στ�ιFε?ων, @Oλυµπ�ν καλεU, τ� δ/ Pπ� τ"ν τ�0 >OλCµπ�υ φ�ρ%ν, =ν
|x τ�\ς π�ντε πλαν6τας µεθ’ Jλ?�υ κα
 σελ6νης τετ%Fθαι, κ+σµ�ν».

Θ�λω ν? σηµειRσω τ�λ
ς, Sτι Y Θε;δωρ
ς ΓαUAς (1370-1478 ~ 1484), Θεσσαλ
νικε3ς,
«T µOλλ�ν συντελ�σας πρ�ς δι%δ�σιν τ'ν (λληνικ'ν γραµµ%των =ν τsN (σπερ?vα EVρ2πsη»,
Oκ τbν O�
Gωτ�ρων BEλλHνων φιλ
λ;γων τ
� 15
υ α^bν
ς, �κµ0σας Oν �Iταλ!Kα, στν πα-
ρ0φρασH τ
υ τAς �Iλι0δας τ
� BOµHρ
υ, Sπ
υ ]π0ρGει f λ��η @Oλυµπ�ς τν µεταφρ0-
Uει σ[ 
Iραν;ν, �φHν
ντας Oν!
τε κα= Sπ
υ �ρµ;Uει τν kδια λ��ι, rς dGει.

∆ηµ>τρι,ς Kων. Mαργ?της
�Aντιπτ�ραρG
ς O.�.

�O EOλυµπ�ς δ'ν ε5ναι ��υν�
στ)ν <Iλι�δα κα
 τ)ν <OδFσσεια



BH �π
κ0λυψη τAς �ρGα!ας «τ�-
Fνης» (= τεGνικ) εxναι Lασικ κα= �ναγκα!α πρ
ϋπ;θεση
γι? τ8 �εκ!νηµα τAς π
ρε!ας πρ8ς τν π
λιτισµικ κα= �τ
-
µικ αIτ
γνωσ!α. Kα= εxναι τ8 µ�γα καθAκ
ν ]λων τbν Oπι-
στηµ;νων, �τ
µικ8 �λλ? κα= συλλ
γικ;. ∆[ν εxναι �ρGαι
-
γνωσ!α, π
λλ|b µJλλ
ν �ρGαι
λατρ!α. M[ τν ε�ρεση τAς
�λHθειας �π
δ!δεται κα= Y σεLασµ8ς στ8ν �νεπαν0ληπτ

αIτ8ν BEλληνικ8 Π
λιτισµ;, τ8ν παγκ;σµι
.

TOµως, παρ’ Sλ
ν jτι µ;ν
ν 
N µ%στ�ρες < magister < µ�-
γιστ
ι γνRριUαν τ µεγ0λη T�Gνη, δ?ν �ταν αIτ8 τ8 µεγ0-
λ
 µυστικ8 τbν BEλλHνων �λλ? �π
τ�λεσµα τ
3τ
υ, Sπως
θ? δ
�µε.

BH �νθρRπινη κ
ινων!α
�κ;µα κα= στ=ς καλ3τερες περι;δ
υς της, Sπ
υ Oπικρατ
�σε
Y Λ+γ�ς, δ[ν µπ;ρεσε ν? �επερ0σcη τ Lαρει? Oπιθετικ;τη-
τ0 της κα= τ=ς U|ωRδεις δ
µ[ς τAς �γ�λης. BO «τρελλ8ς π!-
θηκ
ς» OκδηλRνεται µ�σα της. T8 «FρCσε�ν» ~ τ8 «KργC-
ρε�ν γ�ν�ς» τ
� BHσι;δ
υ παραµ�ν
υν �π;µακρ
ι �π;ηG
ι
�ρµ
ν!ας.

BH �E�
υσ!α, π0ντα µι? µικρ Yµ0δα, εkτε µ
ν0ρGης,
εIγενεZς, πλ
υτ
κρ0τες εkτε κ;µµατα, �π
φασ!Uει / πρ0τ-
τει πρ8ς jφελ;ς της. �Aκ;µα κα= στ? συµµετ
Gικ? π
λι-
τε3µατα τAς �ρGα!ας BEλλ0δας f καταν
µ τbν �γαθbν
δ[ν �ταν f ^δανικH. �Aπ;µακρες 
N «π�λιτεUαι» τ
� �Aρι-

Y¶HPXAN TA MY™TIKA;Y¶HPXAN TA MY™TIKA;

H TEXNO°Nø™IA.H TEXNO°Nø™IA.

Kατακλυσµ�
 - «Θε�ς» - «Θ�νατ�ς» - Λ�γ�ς

T? τελευταZα Gρ;νια γ!νεται µεγ0λη πρ
σπ0θεια �π
κ0λυψης τAς OκπληκτικAς τε-
Gν
γνωσ!ας τbν BEλλHνων. Παγκ
σµ!ως �λλ? κυρ!ως στν BEλλ0δα Oρευνητ[ς �να-
κ
ινRν
υν τ? «θαυµ0σια τbν BEλλHνων». BH συµL
λ τ
� «∆αυλ
�» εxναι µεγ0λη,
πρωτ
π
ριακ κα= συνεGHς. ∆ιαπιστRνεται δ[ κ0θε φ
ρ? Sτι τ? Oκπληκτικ? Oπι-
τε3γµατα εxναι πρ
ϊ;ντα «GαµηλAς» τεGν
λ
γ!ας, �φ
� κατασκευ0σθηκαν µ[ �πλJ
µ�σα. Exναι �δ3νατη λ.G., �κ;µη κα= σHµερα µ[ τ ρ
µπ
τικH, f κατασκευ - πρ
-
σαρµ
γ δ3
 σπ
νδ3λων γωνιακ
� κ!
ν
ς τ
� Παρ-
θενbνα µ[ τ διπλA καµπυλ;τητ0 τ
υς στ8 Gbρ
 (ΣO. 1).
�Aπ8 π
� πρ
Aλθε f γνRση αIτH; �Hταν αIτ8 τ8 «oνα»
µυστικ8 τbν BEλλHνων ~ �ταν µ�ρ
ς Qλλων µυστικbν;
AIτ? ]πAρGαν, κα= π
ι
! τ? ��εραν; Γιατ! παρ�µειναν
µυστικ? µ�Gρι σHµερα; TRρα µπ
ρ
�ν ν? κ
ιν
π
ιηθ
�ν;
Kα= γιατ!;

TA TE™™EPA MY™TIKA TøN E§§HNøN

ΣO. 1. Παρθενgν: OY
«φυγFς» τQν καµπυλQν

τQν κιBνων.



στ
τ�λη κα= Πλ0τωνα.
Πbς κυLερνJ f �E�
υσ!α; M[ δ3
 Rπ,κρSψεις συγκλ
νιστικ[ς κα= µ[ δ3
 Wπιν,>-

σεις - mδε,λ,γ>µατα, δηλ. δ3
 δυ0δες, µ!α «Tετρακτeν» (Sρα «∆», τ. 239). ∆3
  συ-
γκαλ3ψεις, π
e dπρεπε ν? γ!ν
υν κα= π
e �σαν �διευκρ!νιστες ^δ�ες µ�Gρι σHµερα.
Kα= δ3
 µεγ0λα ψε3δη, π
e Oπ= Gιλιετ!ες dG
υν γ!νει L!ωµα στν �νθρωπ;τητα rς
�ναντ!ρρητες �λHθειες, Sπως θ? δ
�µε.

BH �AλHθεια εxναι κρυµµ�νη κα= στ? τ�σσερα αIτ? στ
ιGεZα, τ? Mυστικ%.

ON O�
υσιαστ[ς τελικ? ��Gασαν, τ! εxναι �ληθ�ς, τ! ψ�µα·
�πλbς Oπ= >κατ
ντ0δες τRρα Gρ;νια κ0ν
υν τ δ
υλει0 τ
υς: O�
υσι0U
υν, κερδ!U
υν,
Oπιδεικν3
νται. Z
�ν µ�σα στν �π0τη, γνωρ!U
ντας Sτι �πατ
�ν. Kα= Y jGλ
ς L
-
λε3εται ν? �πατJται.

TOµως ]πAρGαν �ν�καθεν �νε�0ρτητ
ι Qνθρωπ
ι, π
e εkτε τ
eς παρεδ;θη f γνR-
ση εkτε φιλ
σ
φRντας ~ φθ0ν
ντας στ σ
φ!α µ[ αIτ
γνωσ!α, πρ,σδιUρισαν τ? µυ-
στικ? κα= �εδι0λυναν τν Yµ!Gλη. 7Aς µ τ
eς \ν
µ0σ
υµε µ�στες, διδασκ0λ
υς,
γκ
υρ
�, γιατ= 
N λ��εις Lρωµ!σανε. 7Aς τ
eς π
�µε Rνδρε:,υς ~ Sπως �λλιbς θ�λε-
τε. Kα= εxναι �π8 τ
eς TEλληνες Y BHσ!
δ
ς, \ �Hρ0κλειτ
ς, Y Πυθαγ;ρας, Y Σωκρ0-
της, Y �Eπ!κ
υρ
ς κ.Q.

�Aπ8 αIτ
3ς, τ
eς γνωστ
3ς, Qλλων 
N ρHσεις dµειναν (dστω κα= Oλ0Gιστες), Qλλων
τ? γραπτ? G0θηκαν. �Aλλ? κα= Qλλ
ι, �νRνυµ
ι αIτ
!, στ8 Gωρ;-Gρ
ν
 LρAκαν τ? 4
µυστικ0, Oφ’ Sσ
ν ]λ,ι µπ
ρ
�ν ν? τ? ]π
πτευθ
�ν, Sταν λειτ
υργHσcη Y Λ;γ
ς.

∆[ν ]π0ρGει παγκ
σµ!ως Oπ!σηµη BIστ
ρ!α ~ Oγκυκλ
-
πα!δεια, π
e ν? µν �ναφ�ρcη rς �ναντ!ρρητ
 γεγ
ν8ς τ γραµµικN O��λι�η τ
�
�νθρRπ
υ: AIστραλ
π!θηκ
ς �AφρικAς (;), Πιθηκ0νθρωπ
ς, Nε0ντερνταλ (60 oως
30.000 dτη;)· κα= «�αφνικ?» στ? 25.000 ν0σ
υ Y homo sapiens, Y παλαι
λιθικ8ς [µ[ µε-

τ0λλα�η (;)] στ=ς σπηλι�ς. Mετ0;
ΣυνεGς O��λι�η τεGν
λ
γικ
(πλν τ
� «τυGα!
υ» µεσα!ωνα)
µ�Gρι τ σηµεριν dκρη�η. Kα=

N θρησκεZες ψελλ!U
υν γι? uνα
µ;ν
 κα= θεϊκ1 κατακλυσµ;.
Exναι Sλα αIτ? �λHθεια, ~ συ-
ν�Lη κ0τι φρικαλ�
 κα= κατ’
Oπαν0ληψη; 

K0π
υ στν �Gλe τ
� M3-
θ
υ 
N TEλληνες θυµ
�νται:
T�σσερεις 
N κατακλυσµ
!,
Tυφω�ως (28.000 dτη (µ;-
ν
ν;)], �Ωγ3γ
υ, ∆ευκαλ!ω-
ν
ς, ∆αρδ0ν
υ (K. K
υ-
τρ
υL�λης). WOGι �π8 θε8 ~
O�ωγHιν
υς �λλ? µF τC vδια

τ,υς τC O?ρια ,Y aνθρωπ,ι κατ?στρεψαν π,λιτισµB καJ Γ5 σGεδ8ν Yλ
κληρωτι-
κ0: «σεισµ'ν =Mαισ?ων (φρικτbν) κα
 κατακλυσµ'ν γεν�µ�νων» (Πλ0των, «T!-
µαι
ς», 25 c). Kα= Y BHσ!
δ
ς  («WEργα κα= �Hµ�ραι», 133): «y5ριν γ1ρ Kτ%σθα-
λ�ν (= Lαρει? Oπιθετικ;τητα) �Vκ �δCναντ� Kλλ6λων Kπ�Fειν». WEτσι ��σπασε
«π+λεµ�ς κακ�ς κα
 φ?λ�πις αXν"» (= τρ
µερ σ3γκρ
υση) κα= αIτ
κατεστρ0-
φησαν  «Fε?ρεσσιν Pπ� σφετ�ρsησι δαµ�ντες... κατ1 γαUα κ%λυψεν»!

Kα= συνεG!Uει \ µ�θ
ς: T�σσερα τ? γ�νη τbν «θε'ν» («∆», τ. 239: «Tετρακτ\ς») κα=

TO ¶PøTO MY™TIKO.TO ¶PøTO MY™TIKO.

¶OIOI TA H•EPAN;¶OIOI TA H•EPAN;

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215688

ΣO. 2. Nε<ντερταλ: «ΠρBγ,ν,ς» _ Wκφυλισµ?-
ν,ς homo sapiens. (=Aπ1 τ1 «Larousse».)



περι�ργως (!) τ�σσερα κα= τbν �νθρRπων (BHσ!
δ
ς, «Θε
γ
ν!α»). K
ιν λ
ιπ8ν f
µ
!ρα θεbν κα= �νθρRπων. Kα= 
N A^γ3πτι
ι NερεZς - �ρGει
φ3λακες Nστ
ρ
�ν τ=ς µ0-
Gες �Aθηνα!ων - �Aτλ0ντων (Πλ0των, «T!µαι
ς»).

T? �ν�φερα αIτ? σ[ 4 Qρθρα, τRρα τ? καταθ�τω rς τ8 πρQτ, µυστικ8 τbν BEλλH-
νων. �Eν|b 
N σ
φ
= τ8 OγνRριUαν, f �νθρωπ;τητα δ[ν τ8 δ�Gθηκε (
yτε κα= τRρα),
�πεκδυ;µενη κ0θε εIθ3νη γι? τ8 φρικτ8 παρελθ;ν της.

�Eν|b τ8 πρbτ
 µυστικ8 εxναι θετικ8 (]πAρ�ε, εxναι �ληθ�ς, sν κα=
δ[ν τ8 δεGRµεθα), τ8 δε3τερ
 εxναι �ρνη-
τικ;· εxναι ψευδ[ς κα= τ8 �π
δεG;µεθα
rς �ληθ�ς. Exναι v �παρ�η θεQν π
e κα-
τασκευ0U
υν τ8ν κ;σµ
 κα= τ8ν Qνθρω-
π
, OπεµLα!ν
υν σ[ καθ�να πρ
σωπικ?
κα= σ[ dσGατη περ!πτωση κρ!ν
υν τν
«ν�ν» ~ τ «µ�λλ
υσα» UωH µας.

BH �παρ�η τbν θεbν εxναι �παρα!τητη
στν �στικ φ0ση τAς �νθρωπ;τητας,
Sταν στν κ
ινων!α πρ�πει ν? πρ
ληφθcA
f SY5ρις (= Oπιθετικ;της κ.Q.) κα= ν?
�π
νεµηθcA f N�µεσις, Sταν v δικαι
σ3-
νη δ[ν OπεµLα!νcη. BO λα8ς τ
eς �π
δ�Gε-
ται rς συνδρ
µ/�νακ
3φιση στ=ς δυ-
σκ
λ!ες τAς UωAς. T8 kδι
 κα= f �E�
υσ!α,
�λλ? αIτ τ
eς Gρησιµ
π
ιεZ δι’ kδι
ν
jφελ
ς: «Pπακ�"» (= θε
�, θ�ληµα),
«=λ�|ω θε�0» κ.λπ.

TOµως 
N σ
φ
!, 
N �AνδρεZ
ι (κα=
Sσ
ι θ�λ
υν), γνRριUαν τν �λHθεια.
BO BHσ!
δ
ς («�Eργα κα= BHµ�ραι»
108) δηλRνει: «=ν
 φρεσ
 5%λλε� _ς
Tµ+θεν γεγ%ασιν θε�
 θνητ�
 τ’
Wνθρωπ�ι» (γνRρισε µ;ν
ς σ
υ Sτι
ταυτ;Gρ
να διαµ
ρφRθηκαν 
N θε
=
- θνητ
= κα= 
N Qνθρωπ
ι)! T8 «θε�

θνητ�
 T µ%θεν» δ[ν εxναι τυGαZ
· τ8
OπαναλαµL0νει Y BHρ0κλειτ
ς µ[ τ
«σκ
τειν» ρHση 62: «Kθ%νατ�ι θνητ�?, θνητ�
 Kθ%νατ�ι...». Kα= συνεG!Uει (30):
«κ+σµ�ν τ+νδε �Iτε τις θε'ν �Iτε Kνθρ2πων =π�?ησεν...». ON σ
φ
= τ
eς O�ισR-
ν
υν, ~ µJλλ
ν τ
eς ταυτ
π
ι
�ν. Kα= 
N τ�σσερεις γενε�ς �νθρRπων («FρCσε�ν»
κ.λπ.) κατασκευ0U
υν τ�σσερεις γενε�ς θεbν «καθ’ Tµ�?ωσιν».

T8 µυστικ8 �ταν θανατηφ;ρ
. BO Σωκρ0της µ[ τ8 «δαιµ+νι+ν» τ
υ (= συνειδ8ς =
Oπ!γνωση) Oπισ3ρει τν κατηγ
ρ!α «Kσε5ε?ας γραφ6ν»: «...��ς µ/ν J π+λις ν�µ?Dει θε-
�\ς �V ν�µ?Dων»· κα= παρ’ Sλ
 π
e σ�Lεται τ? θ�σµια - ν;µ
υς, θανατRνεται. �Aρκε-
τ
= OπRνυµ
ι κατηγ
ρ
�νται rς «Kσε5εUς» Sπως 
N �AλκιLι0δης, �Aνα�αγ;ρας κα=

N «σ�φιστ�ς» Πρ;δικ
ς, Γ
ργ!ας [«�Vκ εAναι KρFNς (= θε8ς) �Vδ/ν»] κ.Q. BO Πρω-
ταγ;ρας: «π%ντων Fρηµ%των µ�τρ�ν Wνθρωπ�ς». ON �Eπικ
3ρει
ι γλιτRν
υν, παρ’ Sλ

τ8 «ψευδεUς α� τ'ν π�λλ'ν Pπ/ρ θε'ν Kπ�φ%σεις» (= γνbµες γι?). BH δηµι,υργ:α
λ
ιπ8ν τQν θεQν �ταν τ8 δεSτερ, φ
Lερ8 µυστικ8 τbν BEλλHνων.

�Aπ8 τ? Lασικ? στ
ιGεZα τbν θρησκειbν εxναι v π!στη στ µεταθα-TO TPITO.TO TPITO.

TO ¢EYTEPO.TO ¢EYTEPO.

15689∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 2002

ΣO. 3. MO Kρ:σνα wς xπ?ρτατ,ν yν.
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ν%τια Uω γι? τν OπιL
λ κυρRσεων [Oφ’ Sσ
ν δ[ν (;) λειτ
υρ-
γεZ f N�µεσις] ~ τν παρ
G �π
Uηµ!ωσης γι? τ=ς π!κρες τAς
UωAς. Πλν τ
3των εxναι κα= f λαGτ0ρα γι? διαιRνιση τ
� �EγR
µας. Πρ
ϋπ;θεση γι? Sλα αIτ? εxναι L�Lαια Y θ<νατ,ς. �Aλλ?
]π0ρGει πραγµατικ0; Ekµαστε τ;σ
 σ!γ
υρ
ι γι? τν �παρ�η τ
�
θαν0τ
υ (κα= τ
� �EγR), Mστε f OρRτηση ν? θεωρAται περιττ ~
γελ
!α.

T? U|bα τ8ν �ντιλαµL0ν
νται rς γεγ
ν;ς, π
e Sµως δFν τ?
�φ
ρKJ, σ[ �ντ!θεση πρ8ς τ8ν π
λιτισµ�ν
ν Qνθρωπ
. BO πρωτ;-
γ
ν
ς δ[ν θεωρεZ ]π
Gρεωτικ8 τ8ν θ0νατ
, συµLα!νει «µ;ν
»
Sταν πρ
καλcA τ8ν θυµ8 τ
� Θε
�! (J. Bowker, «Θ0νατ
ς κα= Θρη-
σκεZες»).

ON TEλληνες πλν τAς «fρωικAς περιφρ;νησης» τ
� θαν0τ
υ
(�Iλι0ς, Λ0κωνες) �µφισLητ
�ν κα= αIτν  τν
�παρ�H τ
υ. BO �Eπ!κ
υρ
ς µ[ ε^ρωνε!α �λλ? κα=
σιγ
υρι? λ�γει (125): «T� φρικωδ�στερ� γι1 τ�\ς
Wλλ�υς κακ+, T θ%νατ�ς, =µOς δ/ν µOς Kφ�ρvO»,
Oπειδ «]ταν JµεUς �µεν, T θ%νατ�ς �V π%ρεστι
(=δ[ν ]φ!σταται), ]ταν δ/ T θ%νατ�ς παρsN, τ+τε
JµεUς �Vκ =σµ�ν»! �Eπ!σης στ=ς «K3ριες ∆;�ες»
τ
υ: «Θ%νατ�ς �Vδ/ν πρ�ς JµOς» (�λλ’) «Pπ�ψ?-
αι περ
 τ�0 θαν%τ�υ» (ψευδεZς ^δ�ες). BO BHρ0-
κλειτ
ς λ�γει τ8 δυσερµHνευτ
: «...θνητ�
 Kθ%-
νατ�ι... τ�ν =κε?νων 5?�ν τεθνε'τες» [ = 
N θνη-
τ
= εxναι �θ0νατ
ι... πεθα!ν
υν, Oπειδ δ[ν
α^σθ0ν
νται (�κ;µα) σ?ν θε
!.]

Σ3γGρ
ν
ι µελετητ[ς Sπως Y A. TσακαλιJς, π
e στηριU;µεν
ς στ
eς TEλληνες �π
-
δ�Gεται τν «�AειUω!α», θεωρ
�ν Oφικτ τ διατHρηση τAς UωAς µ[ τ L
3λησH µας,
Sσ
 Gρει0Uεται.

T8 τρ:τ, µυστικ8 τbν BEλλHνων (kσως κα= τbν µυστηρ!ων) �ταν f RνυπαρV:α τ,D
θαν<τ,υ, θ�µα π
e Oντ0σσεται στ8ν «θ0νατ
» τ
� �Eγu κα= τ=ς Qπειρες δυνατ;τητες
τ
� Oγκεφ0λ
υ.

T
�τ
 dGει σG�ση κα= µ[ τ? πρ
ηγ
3µενα τρ!α,
�λλ? κυρ!ως µ[ τ8 πρbτ
 κα= τ
eς Gαµ�ν
υς π
-
λιτισµ
3ς. ∆3
 τ? στ
ιGεZα τ
υς: T? ]ψηλ? Oπι-
τε3γµατα κα= f µαν!α καταστρ
φAς. �Aπ8 τ?
πρbτα 
N TEλληνες Oδιδ0Gθησαν τν Oκπλη-
κτικ TεGνικH τ
υς (M
υσεZα = �ρGεZα) κα=
�π8 τ δε3τερη dµαθαν ν? �π
φε3γ
υν τν Oπι-
κ!νδυνη τεGν
λ
γ!α.

TOλα αIτ? πηγ0U
υν �π8 τ8ν Oκπληκτκ8
Oγκ�φαλ; µας, π
e Oκφρ0Uεται συν
λικ? µ[ τν
>λληνικ λ��η ΛBγ,ς. Kα= Oν|b f �AλHθεια /
jντως �ν εxναι Qπειρη, Qπειρη εxναι κα= f δυ-
νατ;της τ
� Oγκεφ0λ
υ µας, Mστε ν? δ!νcη

πραγµατικ8 �π
τ�λεσµα ( =c).

AIτ8 εxναι τ8 τ?ταρτ, µυστικ;: BH aπειρη mκαν,της µας κα=
συγGρ;νως f Oπικ!νδυνη GρHση της jGι µ;ν
 γι? τν �νθρωπ;τητα κα= τ ΓA

∞�
∞

KAI TO TETAPTO MY™TIKO.KAI TO TETAPTO MY™TIKO.
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µας �λλ? πιθανbς κα= γι? τ8 Γαλα�!α. ΣυµπλHρωµα τ
� µυστικ
� εxναι f >�Aς
LεLαι;της: BO κ;σµ
ς δ[ν �π
τελεZται �πλbς �π8 �λες κα= Oν�ργειες, �λλ’ Oκφρ0-
Uεται µ[ [ωN κα= ν,D (ν
ηµ
σ3νη), π
e εxναι δι0σπαρτα.

BO µ
ναG8ς J. Bruno τ8 1600 µ.X. Oκ0η Uωνταν;ς, Oπειδ Oκ
ιν
π
!ησε τ8 µυστικ8
αIτ8 τbν BEλλHνων. ∆ι0Lασε, rς φα!νεται, BHρ0κλειτ
ν, π
e LεLαιRνει τ=ς «θεϊκ[ς»
δυνατ;τητες τ
� �νθρRπ
υ («κ+σµ�ν τ+νδε... �Iτε τις θε'ν �Iτε Kνθρ2πων =π�?η-
σεν»), Sταν Y oλλην ΛBγ,ς Oνεργ
π
ιHσcη (π�ραν τbν OλαG!στων κηλ!δων τ
� φλ
ι-

�) τ8 σ3ν
λ
 τ
� κυτταρικ
� jγκ
υ τ
� Oγκεφ0λ
υ τ
υ.

[Παρ(κ�αση: BH Oκπληκτικ λ��η «Λ+γ�ς» τbν «παµπαλα?ων» dρGεται �π8 τ? L0-
θη τbν Gιλιετιbν µ[ τ? Qλλα «πρ'τα hν+µατα». Σηµα!νει π
λλ0: dκφραση, Yµιλ!α, λ
-
γαριασµ;, �ναλ
γ!α, µελ�τη, αkτι
ν, Oπ!γνωση, σ
φ!α, ν
ηµ
σ3νη. Θ? τ8ν Lρ
�µε στ
Γραµµικ Γραφ B rς = λ
.γ
, π
e σηµα!νει ( = P;.µFoς + Γ
.ν = Περιστρ
φ

π
e ΓεννJ! ∆ηλ. >Aνελισσ+µενη SEλιM , π
e ταυτ!Uε-
ται µ[ τ8ν K;σµ
-Σ0ρµα («∆»,

τ. 231). Exναι φυσικ? �µετ0φραστη, �φ
� 
N �ντ!στ
ιGες λ��εις πρ
�ρG
νται �π8 Qλλη
>λληνικ ρ!Uα: Γερµ. Wort, �Aγγλ. word < verbum < FO.ρ�Fω = Oρωτb.]

BO Πλ0των �εκαθαρ!Uει στ8 «Φα!δωνα» (73): «=πιστ6µη (ν�0σα (�κριLς) κα

hρθ�ς λ+γ�ς»· κα= (78): «J �Vσ?α �ς λ+γ�ν δ?δωµεν τ�0 εAναι». Στ8 «ΦαZδρ
» (245e):
«�Vσ?αν τε κα
 λ+γ�ν τ�0τ�ν ταVτ+ν». BO δ[ �Aριστ
τ�λης: «T λ+γ�ς p τ'ν Kε
 gντων
p τ'ν =π
 τ� π�λ\ (παρ;ντων)» («Φυσικ?» B).

TRρα, π
e τ? δηλRσαµε κα= τ? τ�σσερα, δια-
φα!ν
νται 
N λ;γ
ι τAς �π;κρυψHς τ
υς.

T8 πρbτ
 κα= τ8 τ�ταρτ
 µυστικ;, δηλ. 
N καταστρ
φ[ς �π8 OµJς κα= 
N �περι;ρι-
στες δυνατ;τητ�ς µας: γι? ν? µ �ανα.γ!ν
υµε Nε0ντερνταλ ~ Gειρ;τερ
 jν. (∆ιατη-
ρHθηκε µ;ν
 f �κ!νδυνη T�Gνη στν �ρGαι;τητα.)

T? ]π;λ
ιπα, 
N δηµι
υργηθεZσες ^δ�ες τAς �E�
υσ!ας περ= θαν0τ
υ κα= θεbν, δ[ν
�ναιρ�θησαν λ;γ|ω πνευµατικAς �νωριµ;τητας τbν κ
ινωνιbν. Στ διαφ3λα�η τbν
µυστικbν µ�Gρι σHµερα L
Hθησε LεLα!ως κα= τ8 κατεστηµ�ν
 δι’ kδι
ν jφελ
ς.

Exναι Oφικτ στν Oπ
GH µας:
Esναι Wφικτ>: Π0ντ
τε ]πAρGαν δ3
 τρ;π
ι κυκλ
φ
ρ!ας τAς ΓνRσης. α. M[ τν
Πληρ,φBρηση [�ρGικ dνν
ια = Nκαν
π
ιb κ0π
ι
ν Oντελbς (!), Oκτ�λεση �π
-

στ
λAς (π
!
υ;)], µεταγεν. παρ
G εmδ>σεων (jGι γνUσεων). T? M�σα MαUικAς Πληρ
-
φ;ρησης µJς «πληµµυρ!U
υν» �κατ0παυστα µ[ QGρηστα δεδ
µ�να («data»). K. M[ τν
MEνηµ?ρωση (�ρGικ? = περνb τν fµ�ρα µ
υ, µεταγεν. = µελετb, OµLαθ3νω, καταν
b).
M[ αIτν 
^ γνbστες µJς �θ
�ν στ γνRση κα= τ�λ
ς στν Oπ!γνωση (Qµεση �ντ!ληψη).

M[ τν =Eνηµ?ρωση λ
ιπ;ν, jGι µ[ τν κ
υτσ
µπ
λικ / µ
ν
µερA / καταιγιστικ
Πληρ,φBρηση θ? γ!νcη τ8 «�εκαθ0ρισµα τbν Oνν
ιbν», Mστε ν? �εφ3γ
υµε �π8
τ=ς Yµ!Gλες, π
e ]πηρετ
�ν \λ!γ
υς.

Esναι Rναγκα:α f δι0δ
ση τbν �ρGα!ων >λληνικbν µυστικbν; 7Aν δ[ν µJς θα-
µπRν
υν vλιθ!ως τ? «λιλι?» τ
� glamour ∆υτικ
� Π
λιτισµ
� κα= δ[ν µJς φα-

νατ!Ucη f O�αθλ!ωση τ
� �Aνατ
λικ
�, διαπιστRν
υµε Sτι f στιγµ τAς κατ0ρρευσης
δ[ν εxναι µακρυ? (kσως κα= τAς καταστρ
φAς). ON πρ
ειδ
π
ιHσεις OµφανεZς: �νυ-
παρ�!α WHθ
υς, T�Gνης, Φιλ
σ
φ!ας. 7Aς µν �φHσ
υµε τν τ3Gη µας στ
eς «θανα-
τ0νθρωπ
υς»· sς γ!ν
υµε φιλ0νθρωπ
ι.

Mπ
ρ
�µε, �φ
� «T Λ+γ�ς aν, qστι κα
 qσται...».
Kων. Kαρµιρ<ντ[,ς

�AρGιτ�κτων EMΠ

2.

1.

H KOINO¶OIH™H ™HMEPA.H KOINO¶OIH™H ™HMEPA.

°IATI ¶APEMEINAN MY™TIKA;°IATI ¶APEMEINAN MY™TIKA;
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N·e˜ ÙÔÜ \AfiÏ-

ÏˆÓÔ˜ ÙÔÜ 6Ô˘

.X. ·åáÓÔ˜ àÓ·Î·-

ÙÂÌ¤ÓÔ˜ Ìb Ï·Ì·Ú›-

ÓÂ˜. \AÎfiÌË Ì›· ÙÚ·-

ÁÈÎc ÂåÎfiÓ· ÙÉ˜ ÌÂ-

Ù·¯Â›ÚÈÛË˜ Ôf ñÔ-

ÎÂÈÓÙ·È Ùa ·Ó¿Ú-

¯·È· ÌÓËÌÂÖ· ÙÔÜ

^EÏÏËÓÈÎÔÜ ¶ÔÏÈÙÈ-

ÛÌÔÜ à’ Ùe PˆÌ·›È-

ÎÔ ÙÔÜ 21Ô˘ ·åáÓÔ˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈa ≤Ó·

ÌÔÓ·‰ÈÎÉ˜ îÛÙÔ-

ÚÈÎÉ˜ Î·d àÚ¯·ÈÔÏÔ-

ÁÈÎÉ˜ ÛËÌ·Û›·˜

ÌÓËÌÂÖÔ, Ôf àÓÂ-

ÛÎ¿ÊË Ùe 1994, Ï›Á·

¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· àe ÙcÓ

fiÏË ÙÉ˜ K·Ú‰›ÙÛ·˜,

ÎÔÓÙa ÛÙe ¯ˆÚÈe

MËÙÚfiÔÏË. Oî ‰È·-

ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ 30,80 X

13,75 Ì¤ÙÚ· Î·d ì

¤ÙÚÈÓË ÎÈÔÓÔÛÙÔÈ-

¯›· ÙÔ˘ (11X5) Û˘Ì-

ÊˆÓÔÜÓ Ìb ÙcÓ àÚ¯È-

ÙÂÎÙÔÓÈÎc àÚ¯c ÙáÓ

ÎÏ·ÛÈÎáÓ Ó·áÓ

·X2·+1 (ÛÙcÓ ïÔ›·

ñ·ÎÔ‡ÂÈ Î·d ï

¶·ÚıÂÓÒÓ).

¢˘ÛÙ˘¯á˜ Ùe ôı-

ÏÈÔ Ï·Ì·ÚÈÓ¤ÓÈÔ

ñfiÛÙÂÁÔ, Ôf ÛÙ‹-

ıËÎÂ «...ÁÈa Óa ÚÔ-

KATA¶§AKø£HKE O NAO™ TOY A¶O§§øNA 



ÛÙ·ÙÂ‡ÛFË ÙeÓ Ó·e

à’ ÙeÓ ≥ÏÈÔ» (!), öÁÈ-

ÓÂ ÙÂÏÈÎá˜ ì Ù·Êfi-

Ï·Î¿ ÙÔ˘. Te ÌfiÓÔ

Ôf àÔÌ¤ÓÂÈ Óa

‰ÔÜÌÂ ÂrÓ·È Ùe fiÙÂ

ıa «ÊÈÏÔÙÈÌËıÔÜÓ»

Ôî êÚÌfi‰ÈÂ˜ ñËÚÂ-

Û›Â˜ Óa àÔÌ·ÎÚ‡-

ÓÔ˘Ó à’ Ùe ÌÓËÌÂÖÔ

Ùd˜ Ï·Ì·ÚÖÓÂ˜ Î·›,

¯ˆÚd˜ Óa «ÓÙÚ¤ˆ-

ÓÙ·È» Ï¤ÔÓ, Óa

àÓ·ÚÙ‹ÛÔ˘Ó Ì›· È-

Ó·Î›‰· ÛÙeÓ ·Ú·-

ÎÂ›ÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎe

‰ÚfiÌÔ. Ôf Óa ÛË-

Ì·›ÓFË ÙcÓ ≈·ÚÍË

ÙÔÜ âÍ·ÈÚÂÙÈÎÔÜ

·éÙÔÜ Ó·ÔÜ. \AÚÈ-

ÛÙÂÚ¿: òAÔ„Ë ÙÔÜ

ı·ÌÌ¤ÓÔ˘ Ó·ÔÜ. ¢Â-

ÍÈ¿: K›ÔÓ·˜, Ôf Û˘-

ÓÙÚ›ÊÙËÎÂ àe ÙcÓ

ÙÒÛË ÙÔÜ ôıÏÈÔ˘

Ï·Ì·ÚÈÓ¤ÓÈÔ˘ ñÔ-

ÛÙ¤ÁÔ˘, Ìb Ùe ïÔÖÔ

Âr¯·Ó Î·Ï‡„ÂÈ Ùe

ÛÔ˘‰·ÖÔ ·éÙe ÌÓË-

ÌÂÖÔ ÙÔÜ ̂EÏÏËÓÈÎÔÜ

¶ÔÏÈÙÈÛÌÔÜ.

¶. KÔ˘‚·Ï¿ÎË˜

KATø A¶O TO EPEI¶IO TH™ PøMIO™YNH™



�Eλλην��ριστιανισµ�ς: Xθ(ς, σ,µερα, αMρι�

Mετ? τ? τετρακ;σια Gρ;νια τAς T
υρκ
κρατ!ας κα= τ8ν πρ
ηγ
3µεν
 Gι-
λι;Gρ
ν
 LυUαντινισµ8 φθ0ν
µε στ8 ’21. TOµως, sν π0ρωµε τ8 δηµ
τικ8 τρα-
γ
3δι κα= γενικbς καταστ0σεις π
e Gαρακτηρ!U
υν τν �τµ;σφαιρα τAς
�Eπαν0στασης, θ? παρατηρHσωµε Sτι σ’ αIτ? δ[ν ]π0ρGει LυUαντινισµ8ς µ[
τν �π
τρ
πιαστικH τ
υ θρησκευτικ µισαλλ
δ
�!α κα= τ8ν καλ
γερισµ;,
γιατ= παλι[ς >λληνικ[ς ρ0τσες dδωσαν στν �ν0µι�η oναν �λλ
ιRτικ
 τ;ν
.
T8 παρ0δ
�
 εxναι Sτι στ8 �3πνηµα δ[ν ��Gασαν τν �AρGαι;τητα. TOµως Y
διεθνς σιωνισµ8ς µ�σα �π8 «>ταιρεZες» κα= συµφ�ρ
ντα καιρ
φυλακτ
�σε,
δεδ
µ�ν
υ Sτι τ8 ^
υδαϊκ8 πνε�µα τAς Gριστιαν
σ3νης Qφηνε παρ0θυρα
παρ? τν 
NαδHπ
τε �ντ!θεσH τ
υ.

Γνωρ!Uετε Sτι µ�σ|ω τbν τραπεUbν τ;τε δ[ν Oπ�τρεψαν τ8 µ
!ρασµα τAς
γAς στ
eς �γωνιστ�ς, γιατ= dτσι θ? dGαναν τ8 Oν�Gυρ
 τbν δανε!ων! BO
�Aνδρ
�τσ
ς, Y Kαραϊσκ0κης κα= Y Kαπ
δ!στριας τελικ? δ
λ
φ
νHθηκαν
�π8 τ
eς WAγγλ
υς, 
N Yπ
Z
ι µετα�e σιωνισµ
� κα= �π
ικι
κρατ!ας πρ
ω-
θ
�σαν τ=ς θ�σεις τ
υς. Γι’ αIτ8 µετ? τν �Eπαν0σταση f 
^κ
γενει
κρατ!α,
τ? «τU0κια», �π�κτησαν τ8ν dλεγG
, π
e τ
eς G
ρηγ
�σαν 
N ��νες δυν0-
µεις. Φυσικ? εxναι γνωστ8 τ8 παιGν!δι τAς �Eκκλησ!ας, π
e Oκµεταλλευ;µε-
νη τ8 BYπερπ�ραν, κα= δ τ
� ΓιαGL�, ]π
κατ�στησε τν >λληνικ;τητα κα=
φ0νηκε rς «σωτHρας», Oν|b 
N K
λ
κ
τρωναZ
ι dµπαιναν στ φυλακH.

TEτσι f δ
µ τ
� ν�
υ κρ0τ
υς «καπελλRνεται» µ[ τ µεσ
λ0Lηση τbν ��-
νων κ�ντρων �π8 τ θρησκε!α κα= G0νεται f �ν0µνηση τAς �AρGαι;τητας,
π
e 
N γνHσι
ι κα= πραγµατικ
= Oπαναστ0τες �λλ? κα= φιλ�λληνες τ
�
’21 συUητ
�σαν. BEλλην
Gριστιανικ8ς π
λιτισµ8ς κα= κρ0τ
ς τAς Pωµι
-
σ3νης �π8 OκεZ κα= π�ρα µ[ αIτ τ στραL κα= �νθελληνικ θ�ση θ?
�κ
λ
υθHσ
υν π0ντ
τε λ0θ
ς τ? Nστ
ρικ? δεδ
µ�να. BH �AρGαι;της δι-
δ0σκεται σ?ν µ
υσειακ8 εxδ
ς, �π
κ
µµ�νη �π8 τ σ3γκρισH της µ[ τ8ν
�I
υδαϊσµ;, Y Yπ
Z
ς δρJ �νεν;Gλητ
ς.

BH παρ
υσ!α τAς δυναµικAς σκ�ψης τAς BEλληνικAς �AρGαι;τητας θ? τ
eς
�εσκ�παUε τ8ν µαρ�ισµ8 κα= φρ
ϋδισµ;, π
e f Oν
ρGηστρωµ�νη πρ
παγ0ν-
δα τ
υς O�απ0τησε τ8ν κ;σµ
 γι? >Lδ
µHντα Gρ;νια κα= τ
eς dκανε πλανη-
τ0ρGες (Lλ�πε τν �π!θανη πτRση τ
� µακαρ!τη µαρ�ισµ
�)...

T8 µ!σ
ς, Y δ;λ
ς κα= τ8 ψ�µα, �κρ
γωνιαZ
ι λ!θ
ι τ
� �I
υδαϊσµ
�, O��-
θρεψαν τν �συγGRρητη Oµφυλι
π
λεµικH µας τραγ|ωδ!α �νε!πωτης �γρι;-
τητας, π
e σ[ καν�να εIρωπαϊκ8 κρ0τ
ς δ[ν παρετηρHθη dτσι. Xωρ=ς καµ-
µ!α >λληνικ θ�ση παρ? µ[ >Lραι
Gριστιανικ? κα= µαρ�ιστικ? ̂ δεRδη Y oνας
dσφα�ε Oµπαθbς τ8ν Qλλ
...

M? µHπως σHµερα µ[ τ8ν 
^κ
υµενισµ8 (κατ’ Oπ!φαση) κα= τν πλανη-
ταρG!α δ[ν µπ0U
υν µασκαρεµ�νες τ=ς kδιες ^δ�ες, Sπ
υ ]π8 τ8ν π0ντ
τε
]π0ρG
ντα >λλην
Gριστιανισµ8 θ? �ανασφαγ
�µε;

Παντελ5ς Γλ<ρ,ς



Στ θ�ση µας αIτ θ? Oπικαλεστ
�µε πρRτη τ µαρτυρ!α τ
� �ρGιστρ0τηγ
υ
τAς �Eπαν0στασης κα= µυηµ�ν
υ Φιλικ
� Θε;δωρ
υ K
λ
κ
τρRνη, Y Yπ
Z
ς σ[
�π;σπασµα �π8 Yµιλ!α τ
υ στ? παιδι? τ
� Γυµνασ!
υ τAς �AθHνας τ8 N
�µLρη
τ
� 1838 OπισHµανε:

«�O Σ�υλτOν�ς δι2ρισε rναν Bιτσερ/ (Kντι5ασιλ�α), rνα Πατρι%ρFη κα
 τ�0
qδωσε τ"ν =M�υσ?α τNς >Eκκλησ?ας. AVτ�ς κα
 T λ�ιπ�ς κλNρ�ς qκαµαν ],τι τ�\ς
qλεγε T Σ�υλτOν�ς. SYστερ�ν qγιναν �� K�τDαµπ%σηδες (πρ�εστ�
) εXς ]λα τ1
µ�ρη. �H τρ?τη τ%Mις, �� qµπ�ρ�ι κα
 �� πρ�κ�µµ�ν�ι, τ� καλCτερ� µ�ρ�ς τ'ν π�-
λιτ'ν, µ"ν Pπ�φ�ρ�ντες τ�ν Dυγ+, qφευγαν κα
 �� γραµµατισµ�ν�ι =πNραν κα

qφυγαν Kπ� τ"ν �Eλλ%δα, τ"ν πατρ?δα των, κα
 qτσι qµεινε T λα+ς, ]στις στερη-
µ�ν�ς Kπ� τ1 µ�σα τNς πρ�κ�πNς =κατ6ντησεν εXς Kθλ?αν κατ%στασιν, κα
 αVτ"
αIMαινε κ%θε µ�ρα Fειρ+τερα· δι+τι, tν εPρ?σκετ� µεταM\ τ�0 λα�0 κανε
ς µ/ hλ?-
γην µ%θησιν, τ�ν =λ%µ5ανε T κλNρ�ς, ]στις qFαιρε πρ�ν+µια, p =σCρετ� Kπ� τ�ν
qµπ�ρ� τNς EVρ2πης _ς 5�ηθ+ς τ�υ p =γ?νετ� γραµµατικ�ς τ�0 πρ�εστ�0. Kα

µερικ�?, µ"ν Pπ�φ�ρ�ντες τ"ν τυρανν?αν τ�0 T�Cρκ�υ κα
 5λ�π�ντες τ/ς δ+Mες
κα
 τ/ς Jδ�ν�ς, ]π�υ Kπελ%µ5αναν αVτ�?, Wφηναν τ"ν π?στη τ�υς κα
 =γ?ν�ντ�
M�υσ�υλµOν�ι. Kα
 τ�ι�υτ�τρ+πως κ%θε µ�ρα T λα�ς =λ?γνευε κα
 =πτ2Fαινε.

»EXς αVτ"ν τ" δυστυFισµ�νη κατ%στασιν µερικ�
 Kπ� τ�\ς φυγ%δες γραµµατι-

Π.ς N «6π’ τ� κ�κκαλα» τ.ν 6ρ�α8ων �γαλµ(νη
Pλευθερ8α µετατρ�πηκε σ' «Qλλην��ριστιανισµ�»

TO ¶PO¢OMENO EIKO™IENA

E
xναι Oπ!σηµη ^δε
λ
γικ «θ�ση» τ
� νε
ελληνικ
� κρ0τ
υς,
πuς f �Eκκησ!α δι�σωσε τ8ν BEλληνισµ;, τν BEλληνικ
Γλbσσα κα= τν BEλληνικ Παιδε!α στ? µα�ρα Gρ;νια τAς τ
υρ-
κ
κρατ!ας. BΩστ;σ
 Y µελετητς τAς Nστ
ρ!ας διαπιστRνει Sτι

κατ? τ δι0ρκεια τ
� \θωµανικ
� Uυγ
� f NεραρG!α τAς �Oρθ;δ
�ης
�Eκκλησ!ας �κ
λ
3θησε µι? π
λιτικ π
e κρατ
�σε �µ;ρφωτ
 κα=
]π
ταγµ�ν
 στ
eς T
3ρκ
υς τ8ν >λληνικ8 λα;. WEτσι Y µ�θ
ς τ
�
«Kρυφ
� ΣG
λει
�» κα= f ]π
τιθ�µενη πρ
σφ
ρ? τ
� O^κ
υµενι-
κ
� ΠατριαρGε!
υ καταρρ�
υν µ�σα �π8 �δι0ψευστα καταγεγραµ-
µ�να Nστ
ρικ? γεγ
ν;τα κα= κε!µενα.
T? kδια στ
ιGεZα �π
δεικν3
υν κα= �ναδεικν3
υν rς µ
ναδικ8 µ
-
Gλ8 π!εσης πρ8ς τν π
λυπ;θητη Oλευθερ!α τbν ]π;δ
υλων BEλλH-
νων τν αIταπ0ρνηση κα= τ8ν fρωισµ8 τbν �ενιτεµ�νων BEλλHνων
διαφωτιστbν, 
N Yπ
Z
ι, �φ
� διαπ
τ!στηκαν µ[ τ8ν π;θ
 τAς �νε-
�αρτησ!ας µ�σα �π8 τ συστηµατικ σπ
υδ τAς �ρGα!ας >λληνικAς
φιλ
σ
φ!ας, L0λθηκαν ν? �υπνHσ
υν κα= τ
eς ]π;δ
υλ
υς.



σµ�ν�υς =µετ%φραDαν κα
 qστελναν εXς τ"ν �Eλλ%δα 5ι5λ?α· κα
 εXς αVτ�\ς πρ�-
πει ν1 Fρωστ�0µε εVγνωµ�σCνη, δι+τι εVθ\ς ]π�υ καν�νας Kπ� τ� λα� =µ%νθα-
νεν τ1 κ�ιν1 γρ%µµατα, =δι%5αDεν αVτ1 τ1 5ι5λ?α, κα
 q5λεπε  π�ι�Cς ε�Fαµε
πρ�γ+ν�υς, τ? qκαµεν T Θεµιστ�κλNς, T >Aριστε?δης κα
 �� Wλλ�ι παλαι�? µας, κα

=5λ�παµε κα
 εXς π�?αν κατ%στασιν εPρισκ+µεθα τ+τε. SOθεν µOς aλθεν εXς τ�
ν�0 ν1 τ�\ς µιµηθ�0µε κα
 ν1 γ?ν�υµε εVτυF�στερ�ι. Kα
 qτσι qγινεν κα
 =πρ�2-
δευσεν J �Eταιρε?α»1.

∆[ν εxναι µ;ν
 Y Θε;δωρ
ς K
λ
κ
τρRνης π
e µαρτυρJ τ8 πνευµατικ8 σκ
-
τ0δι π
e εxGε OπιL0λει f �Eκκλησ!α στ
eς TEλληνες. Στ8 ^δε
λ
γικ8 µανιφ�στ

τ
� �εσηκωµ
�, τν «BEλληνικ N
µαρG!α» τ
� �AνRνυµ
υ TEλλην
ς, διαL0-
U
υµε πuς f NεραρG!α τAς �Oρθ;δ
�ης �Eκκλησ!ας εxGε OπιL0λει πλHρη �µ0θεια
στν BEλλ0δα· �µ0θεια, f Yπ
!α �ταν κα= f κυριRτερη α^τ!α π
e 
N ραγιJδες
�δυνατ
�σαν ν? �εσηκωθ
�ν κατ? τbν �Oθωµανbν: «>Aφ�0, λ�γω, τ� �IερατεU�ν
�θ�λησε ν1 (ν2σsη τ1 =κκλησιαστικ1 =ντ%λµατα µ/ τ�\ς π�λιτικ�\ς ν+µ�υς, δι1
ν1 τιµOται =ν ταVτ||' κα
 ν1 Tρ?Dsη Fωρ
ς δυσκ�λ?αν, =κατ%λα5εν ]τι KναγκαU�ν
aτ�ν πρ+τερ�ν ν1 τυφλ2σsη τ�ν λα�ν µ/ τ"ν Kµ%θειαν, δι1 ν1 στερε2σsη καλλι+-
τερα τ�ν σκ�π+ν τ�υ. Kα
 �wτως =πρ�σπ%θησε ν1 =σ56σsη κ%θε σπ�υδ"ν εXς τ"ν
�Eλλ%δα κα
 PπερασπισθsN τ"ν Kµ%θειαν. A� =πιστNµαι, ]π�υ πρ+τερ�ν �νθιD�ν,
WρFισαν ν1 µαρανθ'σι, τ1 σF�λεUα =σφαλ?σθησαν, �� διδ%σκαλ�ι =µωρ%νθησαν
κα
 J Kλ6θεια µ/ τ" φιλ�σ�φ?αν =Mωρ?σθησαν. @Aλλ� 5ι5λ?�ν δ/ν εPρ?σκετ� εXµ"
τ1 π�ν6µατα τ'ν �ερ�ων. K%θε φιλ+λ�γ�ς Wλλ� δ/ν �µπ�ρ�0σε ν1 Kναγν2σsη
εXµ" τ1 θαCµατα κα
 τ�\ς 5?�υς τ'ν Yγ?ων. Kα
 �� ταλα?πωρ�ι SEλληνες, Kγκαλ1
κα
 φιλελεCθερ�ι, Pστερηµ�ν�ι ]µως Kπ� τ� φ'ς τNς φιλ�σ�φ?ας, qγιναν σFεδ�ν
δ�0λ�ι κατ1 συν6θειαν, µεµεθυσµ�ν�ι δ/ Kπ� τ"ν Kµ%θειαν κα
 δεισιδαιµ�ν?αν
Pπ6κ�υ�ν κα
 =φ�5�0ντ� τ�\ς τυρ%νν�υς των, Fωρ
ς ν1 �MεCρ�υν τ� διατ?. SEνας
Kφ�ρισµ�ς τ�0 KρFιερ�ως =τρ+µαDεν τ+σα µιλλι�Cνια Kνθρ2πων. �Ω δεισιδαι-
µ�ν?α, π+σ�ν φ�5ερ1 εAσαι Kν%µεσα εXς τ1 Kνθρ2πινα π%θη κα
 π+σ�ν �Vτιδα-
ν2νεις τ"ν Kνθρωπ+τητα ]ταν κυριεCσsης τ1ς ψυF1ς τ'ν Yπλ'ν κα
 Kµαθ'ν λα'ν,
�� Tπ�U�ι τ+σ�ν Kπ�µωρ2ν�νται, ]π�υ τρ�µ�υσιν εXς τ"ν ψευδN λαλι%ν σ�υ,
καθzς τ1 5ρ�φη φ�5�0νται rνα gφιν MCλιν�ν p rνα Fαλκ�0ν λ��ντα. EXς τ�ιαC-
την κατ%στασιν, Kδελφ�? µ�υ, εPρ?σκετ� J �Eλλ%ς, ]ταν πρ� 453 Fρ+νων Kπ� τ"ν
σ6µερ�ν J αVτ" διεσιδαιµ�ν?α κα
 J Kµ%θεια εAFεν Kνα5ι5%σει εXς Pψηλ�ν θρ+-
ν�ν rνα KFρεU�ν αXθ?�πα, T Tπ�U�ς uρµησε µ/ τ1 Wρµατα τ�0 ψεCδ�υς κα
 τNς πλ%-
νης κα
 =κυρ?ευσεν σFεδ�ν τ� τ�ταρτ�ν τNς γNς» («BEλληνικ N
µαρG!α», σελ!-
δα 108).

�Aν0µεσα λ
ιπ8ν στν Oσκεµµ�νη OπιL
λ �µ
ρφωσιJς στ συντριπτικ πλει-

ψηφ!α τ
� >λληνικ
� λα
� κα= στ? Nερ
διδασκαλεZα τAς �Eκκλησ!ας, στ? Yπ
Zα
φρ;ντιUαν ν? παρ0γωνται �π
κλειστικ? κα= µ;ν
 γραµµατικ
= κα= θε
λ;γ
ι,
Mστε ν? στελεGRν
υν rς κρατικ
= ]π0λληλ
ι ~ κληρικ
= τ8ν \θωµανικ8 κα=
Oκκλησιαστικ8 δι
ικητικ8 µηGανισµ8 (αIτ8 τ8 µ
ν
πRλι
 τAς Oκπα!δευσης πα-
ρ
υσι0Uεται σHµερα rς ]πηρεσ!α στ8 dθν
ς, π
e OνισG3εται µ[ τν Oπιν;ηση τ
�
θρ3λ
υ τ
� «Kρυφ
� ΣG
λει
�»), στ�κ
νταν 
N TEλληνες διαφωτιστ�ς. ON τε-
λευταZ
ι µ[ τν ]π
στHρι�η π
λλbν Oκ τbν Oµπ;ρων κα= τbν καπετανα!ων QρGι-
σαν ν? Nδρ3
υν σ[ Sλη τν ]π;δ
υλη BEλλ0δα σG
λεZα, στ? \π
Zα διδ0σκ
νταν

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215696

(1) Tερτσ�της: «SAπαντα», Oκδ;σεις Bαλ�τα (1953), τ;µ
ς Γ´, σελ!δα 254.



θετικ[ς OπιστAµες κα= φιλ
σ
φ!α.

�E
Gει καλιεργηθA f πεπ
!θηση πuς 
N �Oθωµαν
= Oµπ;διUαν τν �δρυση
σG
λε!ων. BH �λHθεια εxναι Sτι 
yτε κ?ν �σG
λHθηκαν µ[ τ8 UHτηµα. �Aντι-
θ�τως τ8 O^κ
υµενικ8 ΠατριαρGεZ
 �ταν OκεZν
 π
e κHρυ�ε �µ�σως Nερ8
π;λεµ
 κατ? τAς γνRσης, τρ
µ
κρατbντας µ[ �φ
ρισµ
eς κα= διR�εις

τ
eς δασκ0λ
υς π
e δ!δασκαν θετικ[ς OπιστAµες κα= >λληνικ φιλ
σ
φ!α στν
]π;δ
υλη BEλλ0δα.

Xαρακτηριστικ8 παρ0δειγµα Y �φ
ρισµ8ς τ
� fλι
κεντρικ
� συστHµατ
ς.
T8 O^κ
υµενικ8 ΠατριαρGεZ
 �ν�θεσε στ8 δ0σκαλ
 τAς ΠατριαρGικAς ΣG
λAς
Σ�ργι
 MακραZ
 ν’ «�π
δε!�cη» λαθεµ�ν
υς τ
eς ^σGυρισµ
eς τ
� K
π�ρνι-
κ
υ. BO Σ�ργι
ς MακραZ
ς Oκτ�λεσε τν «�π
στ
λH» τ
υ µ[ Oνθ
υσιασµ8 κα=
τελικ? τ8 dτ
ς 1797 dLγαλε oνα LιLλιαρ0κι µ[ τ8ν π
µπRδη τ!τλ
: «Tρ;παι-

ν κατ? τ
� K
περνικ
� συστHµατ
ς». TOταν τ8 Oν λ;γ|ω LιLλ!
 dπεσε στ? G�-
ρια τ
� φωτισµ�ν
υ δασκ0λ
υ τ
� T3ρναL
υ �Iω0ννη ΠεU0ρ
υ, OκεZν
ς εxπε:
«@Ω! Kκ+µη ε�µεθα ν6πι�ι κα
 ψ�φ�δεεUς».

BO Xριστ;δ
υλ
ς Παµπλ�κης (1743-1793) �π8 τν �Aκαρναν!α, Oπηρεασµ�ν
ς
�π8 τ8ν Σπιν;Uα, τ8ν Nτιντερ;, τ8ν B
λταZρ
, τ8ν BEλL�τι
, τ8ν Mπαµπ[φ κα= π0-
νω �π’ Sλα �π8 τ
eς TEλληνες κλασικ
3ς, dγραψε τ8 dτ
ς 1786 τ8 µ[ πανθεϊστικ[ς
τ0σεις LιLλ!
 τ
υ «Περ= φιλ
σ;φ
υ, φιλ
σ
φ!ας, µεταφυσικbν κα= θε!ων �ρGbν»,
στ8 Yπ
Z
 �ρνHθηκε τ? θα3µατα. T8 ΠατριαρGεZ
 τ8ν �φRρισε.

BO Στ�φαν
ς ∆
3γκας, γεννηµ�ν
ς στ? τ�λη τ
� 18
υ α^Rνα στ8ν T3ρναL
 (π�-
θανε τ8 1830), σπ
3δασε στ Γερµαν!α κα= Oπηρε0στηκε �π8 τ φιλ
σ
φ!α τ
�
Shelling. TOταν Oπ�στρεψε στν ]π;δ
υλη πατρ!δα, τ0Gτηκε Yλ;ψυGα στ8ν �γbνα
ν? δRσcη >λληνικ παιδε!α στ
eς ραγιJδες. M[ δικ0 τ
υ GρHµατα �γ;ρασε jργα-
να φυσικAς, �στρ
ν
µ!ας κα= Gηµε!ας κα= τ? dστειλε στ? �Aµπελ0κια, µ[ τν ̂ δ�α
ν? �ν
!�cη µαU= µ[ Qλλ
υς πανεπιστHµι
 σ[ αIτ02. T8 ΠατριαρGεZ
 τ8ν κατηγ;-
ρησε πuς «=πιFειρεU T τ�λµητ?ας �Pτ�σ
 =ν τ�ι�Cτ|ω πρ�σF6µατι, τsN φιλ�σ�φικsN
=γκαθιδρυθε
ς �V µετ’ hλ?γης φαντασ?ας rδρvα, τ"ν φυσικ"ν µετ1 τNς Kλγε5ραϊ-
κ�αριθµητικNς παρ%δ�σιν Kσυµ5ι5%στως π%ντsη κα
 π%ντως τsN θε�πνεCστ|ω συµ-
5ι5%Dειν ΓραφsN». BH �πειλ τ
� �φ
ρισµ
� τ8ν λ3γισε κα= στ8 τ�λ
ς Y Στ�φα-
ν
ς ∆
3γκας �ναγκ0στηκε ν? παραιτηθcA τ
� σκ
π
� τ
υ.

BO K
3µας, σG
λι0U
ντας τ8 κυνHγι τbν διαφωτιστbν �π8 τν �Eκκλησ!α, γρ0-
φει: «Kατ’ =κε?ν�υς τ�\ς Fρ+ν�υς κα
 µ+νη J διδασκαλ?α τ'ν µαθηµατικ'ν =θε-
ωρεUτ� _ς πηγ" τNς Kθε�ας, τNς Tπ�?ας πρ'τ�ν Kπ�τ�λεσµα aτ�ν J κατ%ργησις
τNς νηστε?ας».

T8ν K
3µα OπιLεLαιRνει f Oγκ3κλι
ς π
e O��δωσε Y πατρι0ρGης Γρηγ;ρι
ς
Y E´ κα= f BIερ? Σ3ν
δ
ς τ8 dτ
ς 1819. Στ8 �π;σπασµα π
e �κ
λ
υθεZ f
�Eκκλησ!α καταδικ0Uει τ=ς OπιστAµες, δι;τι �π
σπ
�σαν τ
eς ]π;δ
υλ
υς
TEλληνες �π8 τ=ς θρησκευτικ�ς τ
υς ]π
GρεRσεις, Sπως f νηστε!α! ON δ0-
σκαλ
ι π
e δ!δασκαν θετικ[ς OπιστAµες θεωρ
�νταν �π8 τ
eς Nερ0ρGες «διε-
φθαρµ�να Kνδρ%ρια».

O3 διαφωτιστ'ς κα
 R διωγµ�ς τ�υς 6π� τ)ν <Eκκλησ8α
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(2) Πανεπιστ6µια λ�γανε τ;τε τ? σG
λεZα τAς δευτερ
L0θµιας Oκπα!δευσης.



Πρ
φανbς f αIστηρ τHρηση τ
� Gριστιανικ
� διαιτ
λ;γι
υ �ταν σηµαντι-
κRτερη γι? τ
eς θε
κρ0τες τAς �Oρθ
δ
�!ας �π8 τ µ;ρφωση τ
� σκλαLωµ�ν
υ
>λληνικ
� λα
�: «>Eπιπ�λ%Dει (νιαF�0», γρ0φει f Oγκ3κλι
ς, «µ?α καταφρ+νη-
σις περ
 τ1 Γραµµατικ1 µαθ6µατα κα
 δι+λ�υ παρ%5λεψις περ
 τ1ς Λ�γικ1ς κα

Pητ�ρικ1ς τ�Fνας κα
 περ
 αVτ"ν =π
 πOσι τ"ν διδασκαλ?αν τNς Pψηλ�τ%της Θε-
�λ�γ?ας, πρ�ερF�µ�νη =κ τNς Tλ�τελ�0ς Kφ�σι2σεως µαθητ'ν Tµ�0 κα
 διδα-
σκ%λων εXς µ+να τ1 µαθ6µατα κα
 τ1ς =πιστ6µας, κα
 Kδιαφ�ρ?α εXς τ1ς παρα-
δεδ�µ�νας νηστε?ας, πρ�κCπτ�υσα �κ τινων διεφθαρµ�νων Kνδραρ?ων, τ1 Tπ�Uα,
καθzς τ1 DιD%νια µεταM\ τ�0 καθαρ�0 σ?τ�υ, �yτω κα
 αVτ1 µεταM\ τ'ν πεπαι-
δευµ�νων τ�0 γ�ν�υς KνεφCησαν, πλαν2µενα Pφ’ (αυτ'ν κα
 πλαν'ντα τ�\ς
Kφελεστ�ρ�υς κα
 Kπεριφρ%κτ�υς τ"ν δι%ν�ιαν».

[Παρ(κ�αση: �Eδb ��!Uει ν? �ντιπαραθ�σ
υµε στ=ς �π;ψεις τbν \ρθ;δ
�ων
�ρGιερ�ων τν Qπ
ψη τ
� �ρGιερ�α τ
� Mαντε!
υ τbν ∆ελφbν Πλ
3ταρG
υ, Y
Yπ
Z
ς δ!δασκε �κριLbς τ? �ντ!θετα. ∆ηλαδ Sτι f Oπιστηµ
νικ dρευνα �ταν
σηµαντικRτερη ]πηρεσ!α πρ8ς τ8 θεZ
 �π8 τ=ς νηστεZες κα= τ=ς Sπ
ιες θρησκευ-
τικ[ς ]π
GρεRσεις. Παραθ�τ
υµε τ8 �π;σπασµα, γι? ν? γ!νcη dτσι φανερ8 στ8ν
�ναγνRστη τ8 ^δε
λ
γικ8 G0σµα π
e Gωρ!Uει τ8ν Xριστιανισµ8 �π8 τ8ν BEλλη-
νισµ8 κα= παρ0λληλα ν? δειGθcA Sτι 
N διαφωτιστ[ς µ[ τ=ς Oν�ργει�ς τ
υς αIτ[ς
�ταν φ
ρεZς τAς >λληνικAς κ
σµ
αντ!ληψης. Λ�ει λ
ιπ8ν Y Πλ
3ταρG
ς: «Γι1
τ�0τ� J KναD6τηση τNς Kλ6θειας, κα
 µ%λιστα αVτ" π�\ Kναφ�ρεται στ�\ς θε-
�Cς, εAναι qντ�νη Tρµ" πρ�ς τ" θε+τητα. �H σFετικ" µ%θηση κα
 J qρευνα εAναι
]µ�ια κατ1 κ%π�ι� τρ+π� µ/ Kν%ληψη �ερ'ν καθηκ+ντων κα
 qργ� �ερ2τερ� Kπ�
κ%θε θρησκευτικ" Kπ�F6, Kπ� κ%θε Pπηρεσ?α στ�\ς να�Cς...» (Πλ
3ταρG
ς, �Hθι-
κ0, «Περ= WIσιδ
ς κα= �Oσ!ριδ
ς», 351E].

BΩστ;σ
 
N εyπ
ρ
ι TEλληνες dµπ
ρ
ι κα= �στ
! δαπαν
�σαν �µ3θητα π
σ? γι?
τν �δρυση σG
λε!ων στν τ
υρκ
κρατ
3µενη BEλλ0δα. BO π;θ
ς τ
υς γι? µ;ρ-
φωση κα= παιδε!α �ταν ^σGυρ;τερ
ς �π8 τν �πειλ τ
� �φ
ρισµ
�. BO MιGα-
λ;π
υλ
ς γρ0φει: «>Aληθιν" κατ%πληMη πρ�καλ�0ν στ�ν διερF+µεν� τ1 =κπαι-
δευτικ1 Fρ�νικ1 τNς περι+δ�υ αVτNς τ1 µυθ2δη π�σ%, π�\ δαπαν�0σαν �� qµπ�-
ρ�ι τ'ν κ�ιν�τ6των =κε?νων γι1 τ"ν [δρυση κα
 πρ�ικ�δ+τηση τ'ν παραπ%νω
σF�λε?ων»3.

Γι? τν �δρυση τAς φηµισµ�νης ΣG
λAς τbν Kυδωνιbν (�AιLαλ!), f Yπ
!α εxGε
>Lδ
µHντα αkθ
υσες διδασκαλ!ας κα= �µφιθ�ατρ
, δαπανHθηκαν 107.000 γρ;σ-
σια. BO Nτιντ8 (∆ιδbτ
ς) ΦιρµZν
ς, π
e ]πAρ�ε µαθητς αIτAς τAς σG
λAς, �να-
φ�ρει στ? �π
µνηµ
νε3µατ0 τ
υ πuς 
N Nερ0ρGες τAς π;λης ̂ σGυρ!στηκαν στ
eς
T
3ρκ
υς Sτι 
N δ0σκαλ
ι µ0θαιναν στ? παιδι? Oπαναστατικ[ς ^δ�ες, �π
σκ
-
πRντας στ8 Yριστικ8 κλε!σιµ
 τ
� Oν λ;γ|ω Oκπαιδευτικ
� Nδρ3µατ
ς.

�Eπ!σης Y µητρ
π
λ!της Σµ3ρνης WAνθιµ
ς �εσHκωσε τ8ν jGλ
 τAς π;λης
κα= γκρ�µισαν τ8 σG
λεZ
 Sπ
υ δ!δασκαν Y O^κ
ν;µ
υ κα= Y K
3µας. Στ συ-
ν�Gεια, γι? ν? OπιτευGθcA τ8 Yριστικ8 κλε!σιµ
 τAς σG
λAς, ̂ σGυρ!στηκαν στ
eς
T
3ρκ
υς Sτι 
N δ0σκαλ
ι Oκπα!δευαν τ? παιδι0 στν π
λεµικ τ�Gνη �π
-
σκ
πRντας σ[ O��γερση κατ? τbν �Oθωµανbν.

�Aκ;µα λ!γα Gρ;νια πρ=ν τ8 ��σπασµα τAς O��γερσης τ
� 1821 Nδρ3θηκε στν
�AθHνα f σG
λ τAς Φιλ
µ
3σ
υ BEταιρε!ας κατ? τ? πρ;τυπα τAς YµRνυµης

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215698

(3) MιGαλ;π
υλ
ς, «T1 Γι%ννενα κι’ J Nε�ελληνικ" >Aναγ�ννηση, 1648-1820», σελ!δα 79.



Φωτ�τυπ?α τ�0 =MωφCλλ�υ τNς πρ2της qκδ�σης της «>AδελφικNς ∆ιδασκαλ?ας» τ�0 >Aδ.
K�ραN, µ/ τ"ν Tπ�?α Kπαντ�0σε στ"ν πατριαρFικ" =γκCκλι� µ/ τ?τλ� «Πατρικ" ∆ιδα-
σκαλ?α», µ/ τ"ν Tπ�?α =ντ�λλ�νταν �� SEλληνες ν1 παραµ�ν�υν πιστ�
 δ�0λ�ι τ�0 Σ�υλ-
τ%ν�υ κα
 ν1 καταδ?δ�υν στ
ς hθωµανικ/ς KρF/ς τ�\ς διαφωτιστ/ς π�\ δ?δασκαν (λλη-
νικ/ς =πιστNµες. �O K�ραNς, φ�5�Cµεν�ς τ� µUσ�ς τ�0 Σκ�ταδισµ�0, δ/ν Pπ�γρ%φει τ� π+-
νηµ% τ�υ αVτ� κα
 θ�τει _ς τ+π� =κτυπ2σε2ς τ�υ τ" P2µη, =ν|' στ"ν πραγµατικ+τητα

=κδ+θηκε στ� Παρ?σι.
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στν Bι�ννη µ[ στ;G
 τ µ;ρφωση κα= τ8 διαφωτισµ8 τbν ]π;δ
υλων BEλλHνων.
BO Nστ
ρικ8ς τAς �AθHνας ∆ι
ν3σι
ς Σ
υρµελAς γρ0φει Sτι, Oν|b 
N T
�ρκ
ι �δια-
φ;ρησαν Oντελbς, Y µητρ
π
λ!της Γρηγ;ρι
ς πρωτ
στ0τησε στ8 κλε!σιµ
 τAς
σG
λAς κα= στ8 διωγµ8 τbν πατριωτbν: «...παρατηρ6σεως WMι�ν aτ�ν, ]τι, =ν|'
�� T�0ρκ�ι 5λ�π�ντες τ1 τ�ια0τα φιλελεCθερα κιν6µατα �διαφ+ρ�υν p τ�υλ%-
Fιστ�ν δ/ν qδειMαν ]τι δυσαρεστ�0νται, T >Eπ?σκ�π�ς >Aθην'ν Γρηγ+ρι�ς q5α-
λε τ1 δυνατ% τ�υ ν1 =M�ντ2σsη τ"ν �Eταιρε?αν _ς πρOγµα κακ�π�ι�ν κα
 qF�ν
Kπ�τ�λεσµα KπευκταU�ν. >Eλ%λει _ς T�0ρκ�ς. >Aλλ1 =M =ναντ?ας �� τ+τε πρ�ε-
στ'τες κα
 πρ+κριτ�ι Pπεστ6ριMαν αVτ"ν µ/ DNλ�ν διακαN. SΩστε µετ1 τα0τα
κακ'ς κακNν Kπ�5αλ�ν αVτ�ν»4.

TOµως 
N πατριbτες δ[ν τ8 dLαUαν κ0τω, συν�Gισαν ν? Gτ!U
υν τ? σG
λεZα. BH
ΣG
λ τAς X!
υ πλησ!ασε σ[ κ;στ
ς κατασκευAς Oκε!νην τbν Kυδωνιbν. Γι? τν
�Aκαδηµ!α τ
� B
υκ
υρεστ!
υ δαπανHθηκαν π
λλ? περισσ;τερα �π8 107.000
GρυσJ γρ;σσια. BH Kαπλανα!α ΣG
λ στ? Γι0ννενα, Sπ
υ δ!δα�ε Y Ψαλλ!δας, κ;-
στισε 110.000 ρ
3Lλια. Kα= Sλα αIτ? τ? Oκπαιδευτικ? Nδρ3µατα Gτ!U
νταν στν
τ
υρκ
κρατ
3µενη BEλλ0δα, πρJγµα π
e �π
δεικν3ει πuς �φ’ >ν8ς µ[ν 
N
T
�ρκ
ι δ[ν �παγ;ρευαν στ
eς TEλληνες ν? Gτ!U
υν σG
λεZα, �φ’ >τ�ρ
υ πuς τ8
«Kρυφ8 ΣG
λει8» δ[ν εxναι �πλJ oνας µ�θ
ς �λλ? f πλHρης �νατρ
π τAς Nστ
-
ρικAς �λHθειας. BO διευθυντς τAς Kαπλανα!ας ΣG
λAς �Aθαν0σι
ς Ψαλλ!δας κα-
τηγ
ρHθηκε rς Qθε
ς. ΣRθηκε G0ρη στ8ν Yµ
ϊδε0τη τ
υ κα= γιατρ8 τ
� �AλA
ΠασJ �Iω0ννη BηλαρJ.

�O
πως σηµειRνει Y Φωτι0δης στ8 τετρ0τ
µ
 dργ
 τ
υ «BH �Eπαν0σταση τ
�
’21», 
N TEλληνες Oπαν0στατες κα= 
N διαφωτιστ[ς Oµπνε3στηκαν τ8ν
�γbνα τ
υς µ�σα �π8 τ? πρ;τυπα τAς �ρGα!ας BEλλ0δας. Γρ0φει: «OIτε
T διαφωτισµ�ς τNς KστικNς τ%Mης �Iτε κι αVτ�
 �� Kγωνιστ/ς τ�0 EXκ�-

σι�να θ1 θυµηθ�0ν π�τ/ τ� BυD%ντι�. ∆/ν θ1 Kνατρ�M�υν �Iτε γι1 µ?α φ�ρ1 σ’
αVτ+, δ/ν θ1 Kναφ�ρ�υν �Iτε rνα κ1ν στρατηγ+ τ�υ p αVτ�κρ%τ�ρα. T1 πνευ-
µατικ%, Xδε�λ�γικ1 κα
 πατριωτικ1 Xδανικ% τ�υς θ1 τ1 KναDητ6σ�υν στ"ν KρFα?α
�Eλλ%δα»5.

Γι0 τ
eς Oπαναστ0τες TEλληνες f �Oθωµανικ αIτ
κρατ
ρ!α ταυτιU;ταν µ[
τ8 BυU0ντι
. �Aπ;δει�η, f kδια f διακHρυ�η τAς B´ �EθνικAς Συν�λευσης τ
�
WAστρ
υς, π
e Oκδ;θηκε Sταν στ=ς 18 �Aπριλ!
υ 1823 τελε!ωσε τ=ς Oργασ!ες
της κα= συµπεριλαµL0νει κα= αIτν Oδb τ Gαρακτηριστικ φρ0ση: «�O κρ+-
τ�ς τ'ν Jµετ�ρων ]πλων, KντηF6σας, διετ%ραMε τ� BυD%ντι�ν». BH γενι? τ
�
E^κ
σι�να συντα3τιUε τ BυUαντιν αIτ
κρατ
ρ!α µ[ τν �OθωµανικH, γι’
αIτ8 κα= στ? Oπ!σηµα dγγραφα τ
� Oπαναστατικ
� στ;λ
υ Y τ
υρκικ8ς στ;-
λ
ς �ν
µαU;ταν «5υDαντιν+ς»! BO K
ραAς γρ0φει κα= OπιLεLαιRνει: «AVτ�
τ� gν�µα “AVτ�κρ%τωρ” KρκεU ν1 ταρ%Msη τ1ς Kκ�1ς τ'ν �Eλλ6νων, =νθυ-
µ�υµ�νων µ%λιστα ]σα δειν1 Pπ�φερε τ� ταλα?πωρ�ν �Eλληνικ�ν γ�ν�ς

«<Aπ’ τ� κ�κκαλα τ.ν (6ρ�α8ων) �Eλλ,νων...»

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215700

(4) «Kατ%στασις Συν�πτικ" τNς Π+λεως τ'ν >Aθην'ν», �AθAναι 1832, σελ!δα 82.
(5) ∆ηµHτρης Φωτι0δης, «�H >Eπαν%σταση τ�0 ’21», τ;µ
ς 1, σελ!δα 181, Oκδ;σεις

«M�λισσα»
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�H ναυαρF?δα τ�0 Mια�Cλη «Θεµιστ�κλNς». >Aπ� τ1 144 π�λεµικ1 πλ�Uα τ�0
>Aγ'ν�ς τ1 142 qφεραν hν+µατα KρFαι�ελλ6νων θε'ν, Jρ2ων, Jγετ'ν κ.λπ. κα


µ+ν� δC� qφεραν hν+µατα Fριστιαν'ν Yγ?ων.



πρ'τ�ν Kπ� τ�\ς Pωµα?�υς κ’ qπειτ’ Kπ� τ�\ς Γραικ�ρρωµα?�υς AVτ�κρ%-
τ�ρας6».

BO Tερτσ�της �ναφ�ρει7 πuς Y Kαν0ρης «=δι%5αDε qργ�ν κα
 5?�ν τ�0 Mεγ%-
λ�υ >AλεM%νδρ�υ κα
 εXς τ"ν Kν%γνωσιν qτρεFαν δ%κρυα, 5ρCση, �� hφθαλµ�?
τ�υ». �Aπ8 τ? 59 ]δρα!ικα καρ0Lια, π
e ναυµαG
�σαν τ
eς T
3ρκ
υς, τ? 56
εxGαν \ν;µατα �ρGα!ων θεbν κα= fρRων. T8 kδι
 ^σG3ει γι? τ? 37 �π8 τ? 45 σπε-
τσιRτικα κα= γι? τ? 36 ψαριαν? σ[ σ3ν
λ
 40. M
ν0Gα δ3
 καρ0Lια �π8 τ? τρ!α
νησι0 εkGανε, Sσ
 κι sν αIτ8 φα!νεται Oκπληκτικ;, \ν;µατα �γ!ων.

�Aλλ? Y διαφωτισµ8ς dφερε στ8 πρ
σκHνι
 κα= τ? �ρGαZα >λληνικ? \ν;µατα.
ON ]π;δ
υλ
ι QρGισαν ν? �π
κηρ3ττ
υν τ? Gριστιανικ0 τ
υς \ν;µατα κα= ν?
πα!ρν
υν >λληνικ0, τ? παιδι0 τ
υς πλ�
ν τ? L0πτιUαν µαUικ? µ[ Oθνικ? \ν;µα-
τα. BO λ;γι
ς κληρικ8ς ∆ι
ν3σι
ς Π3ρρ
ς, �φ
� σπ
3δασε ^ατρικ κα= φιλ
σ
-
φ!α στ8 πανεπιστHµι
 τAς Π0ντ
Lας, γ3ρισε κα= Oγκαταστ0θηκε στν �AθHνα rς
παπJς, γιατρ8ς κα= δ0σκαλ
ς. T8 1813 σ[ µι? σG
λικ γι
ρτH, «λα52ν», καθuς
γρ0φει Y kδι
ς, «rνα κλ%δ�ν τNς δ%φνης κα
 =λα?ας τ�ν qδιδ�ν εXς τ�ν µαθητ6ν,
=ν ταVτ|' τ|' qδιδ�ν =γγρ%φως κα
 τ|' qλεγ�ν Xδ�\ τ2ρα δ/ν εAναι τ� gν�µ% σ�υ
πλ��ν >Iω%ννης p Πα0λ�ς κ.τ.λ., Kλλ’ εAναι ΠερικλNς p Θεµιστ�κλNς p κα
 �ε-
ν�φ'ν κ.τ.λ.». T? kδια dκανε στ8 MωριJ, σ[ σG
λεZ
 στ8ν Π3ργ
, κι Y Λυκ
�ργ
ς
Kρεστεν!της. Kα= κ0τι �κ;µα πι8 σηµαντικ;: Y παµπ;νηρ
ς δυν0στης τAς �Hπε!-
ρ
υ �AλA ΠασJς σ3µφωνα µ[ τν παρ0δ
ση εxπε: «>EσεUς �� Pωµι�?, µπρ�, κ%τι
µεγ%λ� qFετε στ� ν�0 σας. ∆/ 5αφτ?Dετε πι1 τ1 παιδι% σας Γι%ννη, Π�τρ�, K2-
στα παρ1 Λεων?δα, Θεµιστ�κλN, >Aριστε?δη. Σ?γ�υρα κ%τι µαγειρεCετε».

BH L0φτιση παιδιbν µ[ >λληνικ? \ν;µατα πAρε τ�τ
ια dκταση, π
e �νησ3Gη-
σε τ8 ΠατριαρGεZ
. Kι Y Γρηγ;ρι
ς Y E´ Lγ0Uει τ8 1819 Oγκ3κλι
, Sπ
υ dλεγε:
«Kα
 J κατ1 καιν�τ�µ?αν παρ1 τα0τα εXσαFθεUσα τ'ν παλαι'ν (λληνικ'ν hν�-
µ%των =πιφ2νησις εXς τ1 5απτιD+µενα 5ρ�φη τ'ν πιστ'ν, _ς �κ�Cσαµεν, λαµ-
5αν�µ�νη _ς µ?α καταφρ+νησις τNς FριστιανικNς hν�µατ�θεσ?ας, εAναι δι+λ�υ
Kπρ�σφυ"ς κα
 Kν%ρµ�στ�ς».

[Παρ(κ�αση: T8ν πατρι0ρGη OκεZν
ν µιµHθηκε πρ;σφατα κα= Y �ρGιεπ!σκ
-
π
ς �Aθηνbν κ. Xριστ;δ
υλ
ς, Y Yπ
Z
ς πρ
φανbς συµµεριU;µεν
ς �νησυG!ες
�ντ!στ
ιGες τ
� Γρηγ
ρ!
υ O��δωσε µ[ τ σειρ0 τ
υ Oγκ3κλι
, π
e �παγ
ρε3ει
στ
eς NερεZς ν? Lαπτ!U
υν τ? Lρ�φη µ[ >λληνικ? \ν;µατα. Γνωρ!U
ντας πuς 
N
Oν�ργειες τ
� Γρηγ
ρ!
υ �π
σκ
π
�σαν στ8 πν!�ιµ
 τ
� OπερG;µεν
υ Oθνικ
�
�εσηκωµ
� κα= τAς πνευµατικAς �ναγ�ννησης τbν ]π;δ
υλων BEλλHνων, µπ
-
ρεZ Y καθ�νας ν? κρ!νcη �ναλ;γως κα= τν �π;φαση τ
� κ. Xριστ;δ
υλ
υ.]

�Aλλ? κα= 
N πρ
κηρ3�εις τAς �Eπαν0στασης, π
e QναLαν φωτι[ς στ? στHθη
τbν �γωνιστbν, Oπικαλ
�νταν συνεGbς τν �ρGαι;τητα. �AρG!U
ντας �π8 Oκε!-
νη τ
� �Aλ��ανδρ
υ BYψηλ0ντη στ=ς 24 ΦλεL0ρη τ
� 1821, τ? Oπαναστατικ? κε!-
µενα µνηµ
νε3
υν �δι0κ
πα τ=ς Θερµ
π3λες, τ ΣαλαµZνα, τ8 Mαραθbνα, τ=ς
Πλαται[ς κα= τ
eς �ρωες τAς �ρGα!ας BEλλ0δας. Σ[ καµµι? �π8 τ=ς πρ
κηρ3�εις
αIτ[ς δ[ν ]π0ρGει f παραµικρ �ναφ
ρ? τ
� BυUαντ!
υ. BO καθηγητς Γ. Tε-
νεκ!δης κ0νει τ
3τη Oδb τ σωστ διαπ!στωση: «�H συνε?δησις τ�0 λαµπρ�0 πα-
ρελθ+ντ�ς τ�0 “σ�φωτ%τ�υ γ�ν�υς τ'ν �Eλλ6νων” =µπν�ει τ"ν πνευµατικ"ν Jγε-

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215702

(6) «Σ0λπισµα �EγερτHρι
ν» («SAπαντα», τ. A´, σελ!δα 370).
(7) Tερτσ�της, «SAπαντα», τ;µ
ς B´, σελ!δα 275.
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σ?αν τ�0 ταλαιπωρηµ�ν�υ @Eθν�υς. M/ τ"ν φλ+γα τNς KρFαι�λατρ?ας τρ�φεται
τ� πατριωτικ+ν τ�υ α�σθηµα»8.

Θαυµασµ8ς στν �ρGα!α BEλλ0δα, Oπιθυµ!α ν? �ναστηθcA f �ρGα!α BEλλ0δα
�ταν f �Eπαν0σταση τ
� 1821. Kα= αIτ τν Oπιθυµ!α τ
� ]π;δ
υλ
υ λα
�, f
Yπ
!α π�ρναγε µ�σα �π8 τν παιδε!α κα= τν OπιστHµη, εkδαµε µ[ π;σ
 UAλ
 τν
π
λ�µησε f �Eκκλησ!α. Kα= εxναι Y K
ραAς OκεZν
ς στν «�Aδελφικ ∆ιδασκα-
λ!α», π
e OπιLεLαιRνει τν ]π
ψ!α πuς kσως Y λα8ς πρ
δ;θηκε �π8 τ8ν �νRτε-
ρ
 κλAρ
 τAς Kωνσταντιν
3π
λης κα= �φ�θηκε O� α^τ!ας τAς δεισιδαιµ
ν!ας ν?
]π
ταGθcA στ
eς T
3ρκ
υς, γι? ν? �ναGαιτιστcA dτσι τ8 κ!νηµα τ
� ΠλHθωνα Γε-
µιστ
� στ8ν MυστρJ (στ? στερν? Gρ;νια τ
� BυUαντ!
υ), τ8 Yπ
Z
 Uητ
�σε Qµε-
ση Oπιστρ
φ στ
eς >λληνικ
eς τρ;π
υς κα= �θη, γι? ν? σωθcA f BEλλ0δα. Exναι
Nστ
ρικ8 γεγ
ν;ς, πuς Y Γενν0δι
ς ΣG
λ0ρι
ς (πρbτ
ς Πατρι0ρGης τbν T
3ρ-
κων) συνεργ0στηκε  µ[ τ
eς �Oθωµαν
eς µ[ �ντ0λλαγµα τ8ν πατριαρGικ8 θρ;-
ν
 κα= Sταν τ? κατ0φερε κα= τ
3ρκεψε f Π;λη κα= OκεZν
ς πAρε τ8 GρZσµα τ
�
�AρGιερ�α �π8 τ? G�ρια τ
� κατακτητA, �µ�σως φρ;ντισε κα= dκαψε τ? dργα τ
�
ΠλHθωνα. Exναι Oπ!σης γνωστ8 πuς κυνηγηµ�ν
ι 
N µαθητ[ς τ
� Γεµιστ
� �π8
�Eκκλησ!α κα= T
3ρκ
υς LρAκαν καταφ3γι
 στν �Iταλ!α κα= �π8 OκεZ �εκ!νη-
σαν τν �Aναγ�ννηση, π
e δ[ν dγινε π
τ[ στν BEλλ0δα, �λλ0 dLγαλε –Sσ
 dLγα-
λε– τν EIρRπη �π8 τ8ν Gριστιανικ8 Mεσα!ωνα. �Hταν 
N kδι
ι Qνθρωπ
ι, π
e
Y Γενν0δι
ς �π
καλ
�σε ]π
τιµητικ? «SEλληνες». Γρ0φει Y Πατρι0ρGης BIερ
-
σ
λ3µων στν «Πατρικ ∆ιδασκαλ!α» τ
υ: «>Eδ' ]µως π%λιν, Kγαπητ�
 Fρι-
στιαν�?, πρ�πει ν1 Xδ'µεν κα
 ν1 θαυµ%σωµεν τ"ν Wπειρ�ν τ�0 Θε�0 πρ�ς JµOς
Kγ%πην. >Iδ�τε λαµπρ+τατα τ? �Xκ�ν+µησεν T Wπειρ�ς =ν =λ�ει κα
 π%νσ�φ�ς Jµ'ν
KCρι�ς, δι1 ν1 φυλ%Msη κα
 αwθις Kλ25ητ�ν τ"ν Yγ?αν κα
 hρθ+δ�M�ν π?στιν
Jµ'ν τ'ν εVσε5'ν κα
 ν1 σ2σsη τ�\ς π%ντας. @Hγειρεν =κ τ�0 µηδεν�ς τ"ν
XσFυρ1ν αVτ"ν 5ασιλε?αν τ'ν >Oθωµαν'ν, Kντ
 τNς τ'ν �Pωµα?ων Jµ'ν 5ασι-
λε?ας, J Tπ�?α εAFεν KρF?σει, τρ+π�ν τιν%, ν1 Fωλα?νsη εXς τ1 τNς hρθ�δ+M�υ π?-
στεως φρ�ν6µατα».

�Oφε!λ
υµε Oπιτ�λ
υς ν? �π
δRσ
υµε τ=ς τιµ[ς τbν µεταγεν�στερων γενιbν σ[
Sσ
υς µ!λησαν πρbτ
ι γι? Oλευθερ!α, στ
eς «KρFαι�λ%τρες» διαφωτιστ[ς κα= σ[
Sσ
υς π
λ�µησαν γι? �νε�αρτησ!α, σ’ Oκε!ν
υς π
e τ8 Sραµ0 τ
υς γι? µι? �να-
γεννηµ�νη BEλλ0δα πρ
δ;θηκε κα= G0θηκε στ8 Pωµα!ικ
 κρατ!δι
, π
e Oπ�Lα-
λε δ�κα π�ντε περ!π
υ Gρ;νια µετ? τν �δρυσH τ
υ rς Oπ!σηµη ^δε
λ
γ!α τ
υ τ8
Nστ
ρικ8 µ3θευµα τ
� «BEλλην
Gριστιανισµ
�», π
e ̂ σG3ει oως σHµερα κα= �π
-
τελεZ τ8 πνευµατικ8 αkτι
 τAς Nστ
ρικAς κατ0πτωσης κα= OθνικAς, σGιU
φρ�νει-
ας τ
� σηµεριν
� TEλληνα. T8 µ;ν
 π
e µ�νει εxναι, �π8 Oδb κα= π�ρα ν? π0-
ψ
υµε Oπιτ�λ
υς ν? δ
�0U
υµε στ=ς Oθνικ[ς Oπετε!
υς πατρι0ρGες rς «Oθν
µ0ρ-
τυρες», π
e dκαναν S,τι περν
�σε �π8 τ8 G�ρι τ
υς, γι? ν? παραµε!νcη f πατρ!δα
σκλαLωµ�νη κα= OπιGε!ρησαν L0σει σGεδ!
υ διωγµbν κα= �φ
ρισµbν ν? Oµπ
-
δ!σ
υν τ
eς ραγιJδες Pωµι
eς ν? �αναγ!ν
υν Oλε3θερ
ι κα= TEλληνες9.

Στ?φαν,ς Mυτιληνα+,ς

(8) Γ. Tενεκ!δης, «A� KρFαι�ελληνικα
 ρ?Dαι τ�0 EXκ�σι�να», σελ!δες 11-12.
(9) T? πλHρη κε!µενα τbν τριbν �φ
ρισµbν τ
� E^κ
σι�να �π8 τ8ν πατρι0ρGη Γρηγ;-

ρι
 E´ Lλ. στ8 «∆», τε3Gη Mαρτ!
υ 1999 κα= Mαρτ!
υ 2000.



MO «δι<λ,γ,ς» τ,D κ. =Aνθ:µ,υ
∆/ν µπ�ρ' ν1 µ" θαυµ%σω τ"ν εVφρ%δεια κα
 τ"ν σαρκαστικ" εXρων?α τ�0

σε5ασµιωτ%τ�υ >AλεMανδρ�υπ+λεως, T Tπ�U�ς δ?κην κυ5ερνητικ�0 =κπρ�-
σ2π�υ 5γNκε εXς τ� «γυαλ?», γι1 ν1 Kπαντ6σsη στ" συν�ντευMη τ�0 Γι%ννη
Mαρκ+π�υλ�υ στ�ν «∆αυλ+». >Eγ2, rνας Yπλ�ς «παντελ�νOς» γι1 ν1 θυµη-
θ�0µε κα
 τ�ν SAγι�ν Πειραι'ς Kαλλ?νικ�ν, qµεινα =κστασιασµ�ν�ς Kπ� τ�ν
δηµ�κρατικ�ν δι%λ�γ�ν π�\ =πεD6τησεν Kπ� τ�ν µ�υσικ�συνθ�την, πρ�-
κειµ�ν�υ ν1 Mεκαθαρ?σ�υν τ1 τNς ΠαλαιOς ∆ιαθ6κης εXς τ"ν θρησκε?αν µας.
��ρετε τ2ρα: τ� �ερ�ν =κεUν� 5ι5λ?� µας, τ� Tπ�U�ν Kπ�τελεU τ� KπαCγασµα
τNς �θικNς κα
 διαπλ%σσει τ�\ς Kδαµ%ντιν�υς FαρακτNρες τ'ν Kνθρ2πων.
T� δια5%Dεις κα
 µ�νεις =νε�ς Kπ� τ
ς θε+πνευστες πρ%Mεις τ'ν Pπερ+Fων
Kληθιν'ν πρωταγωνιστ'ν τ�υ. T? α�µ�µιM?ες, τ? =γκλ6µατα, τ? γεν�κτ�ν?ες,
τ? ραδι�υργ?ες, τ? µαστρωπεUες, τ? παγαπ�ντι�ς. >Aλλ1 π%ντα τα0τα εAναι
συγFωρητ�α, Kφ�0 εAναι Kδικ�πραM?ες τ�0 περι�Cσι�υ λα�0. Kα
 _ς =κ τ�C-
τ�υ hφε?λ�µε ν1 τ1 µαθα?ν�µεν. N" ∆?α! >Aπ�τελεU τ"ν πνευµατικ"ν κα

�θικ"ν παρακαταθ6κην τ'ν πρ�γ+νων µας. @Eτσι δ/ν εAναι, σε5ασµι2τατε;
SOσ� δι1 τ�ν �Eλληνικ�ν π�λιτισµ+ν, περ
 τ�0 Tπ�?�υ qκανε µνε?α T κ. Mαρ-
κ+π�υλ�ς, T σε5ασµι2τατ�ς =τ6ρησεν αXδ6µ�να σιγ6. >Aλλ1 5ε5α?ως τ? σF�-
σιν δCναται ν1 qFsη T =Mα?σι�ς αVτ�ς κ+σµ�ς τNς ΠαλαιOς ∆ιαθ6κης µ’ αVτ�\ς
τ�\ς KFρε?�υς KρFα?�υς SEλληνες, π�\ �σκ�0ντ� εXς τ"ν Kρετ"ν κα
 qDων
=π’ KρετsN; @AFθ�ς Kρ�Cρης �� SEλληνες κα
 T π�λιτισµ+ς τ�υς, κα
 �� µ+ν�ι
πραγµατικ1 Kνυπ�ρ5λητ�ι κα
 WMια τ�κνα τ�0 Θε�0 �� �E5ραU�ι. T2ρα, σε-
5ασµι2τατε, φαντ%D�µαι ]τι γνωρ?Dετε τ"ν Kγ%πην τ"ν Tπ�?αν τρ�φ�υν ��
YπανταF�0 �E5ραU�ι τNς γNς γι1 τ�ν �Eλληνισµ+ν. Kα
 ΣεUς, π�λ\ δικα?ως,
qρFεσθε Kπ�λ�γητ"ς κα
 συν6γ�ρ�ς τ'ν �ερ'ν τ�υς 5ι5λ?ων. Ewγε! Bε5α?-
ως, σε5ασµι2τατε, κα
 συµπ%σF�υµε µ/ τ� θεU�ν δρ%µα, Kλλ%, ]ταν µιλOµε
περ
 τNς Kγ%πης τ�0 Θε�0 πρ�ς τ�ν Wνθρωπ�ν, λησµ�ν�0µε τ"ν δι1 τ"ν
αVτ"ν αXτ?αν σταCρωσιν τ�0 Πρ�µηθ�ως κα
 τ�0 >Oρφ�ως. >Aλλ1 tς εAναι.�H
>Eκκλησ?α µας qFει σαφ'ς σηµαντικ2τερα πρ�5λ6µατα. Π�ραν τ�0 ]τι δ/ν
qFει KνακαλCψει Kκ+µη J �Iερ1 ΣCν�δ� τ?ς aτ� T SAγι�ς >Aδελφ�ς µ/ τ
ς
Dαρτι�ρες, π�\ κ%π�ιες =φηµερ?δες τ�ν κ%ναν 5�Cκιν�, aλθε κα
 J γνωστ"
κ+ντρα τ�0 Jµετ�ρ�υ KρFιεπισκ+π�υ µετ1 τ�0 πνευµατικ�0 τ�υ πατ�ρα, τ�0
�Aγ?�υ Πειραι'ς. T�τ�ι� δηµ+σι�ν Mεκατ?νιασµα δ/ν Mαν%γινε.

TCφλες ν1 qF�υν τ1 παλαι1 Mεµαλλι%σµατα τ'ν π%λαι π�τ/ τρα5εστ
 τNς
Συγγρ�0. EAναι πρ�φαν/ς ]τι τ�ν πρ'τ�ν γ0ρ�ν εXς τ� Xδι+ρρυθµ�ν θρη-
σκευτικ�ν αVτ� µπ�M τ�ν =κ�ρδισεν T >Aθην'ν κα
 π%σης �Eλλ%δ�ς, Kφ�0 Fει-
ρ�τ+νησε τ�ν =κλεκτ+ν T�υ µητρ�π�λ?την ΣCρ�υ. SOµως �� πυγµαFικ�

Kγ'νες διαρκ�0ν τρεUς γCρ�υς. Kατ1 τ’ Wλλα, σε5ασµι2τατε, «T Θε�ς Kγ%-
πη =στ?ν»...

ΓιQργ,ς ΠετρBπ,υλ,ς

O A§§O™ §O°O™



WEτσι 
N δι0φ
ρ
ι Nτ�ιLιντ, Mπ�ντUαµιν, Σ0µ
υελ, Nτ0νιελ κ.λπ. δ[ν θ? κατισG3σ
υν
στν θρησκε!α τbν Nε
ελλHνων, �φ
� κι αIτ µ[ τ σειρ0 της γι? τν kδια τν ^στ
ρικH
της δι0ρκεια εxναι �ν0γκη ν’ �ναθερωρHσcη κε!µενα, \ν;µατα, πρακτικ�ς... jU
ντα ^
υ-
δαϊκAς θε
κρατ!ας. WAλλωστε Y �Iησ
�ς ]πAρ�ε τ8 λιγRτερ
 αNρετικ8ς κα= \λετAρας τAς
�I
υδαϊκAς θε
κρατικAς κ0στας, γι’ αIτ8 κα= τ8ν στα3ρωσαν. ∆[ν µπ
ρ
�ν 
N πρ
τεστα-
ντ!U
ντες �µερικαν
σπ
υδ
ι θε
λ;γ
ι ν? µιλJνε κα= ν? γρ0φ
υν περ= ^
υδαι
Gριστιανι-
σµ
�, εxναι �ντιφατικ8 καθ’ >αυτ;.

K
ατ? τν dνν
ια Sτι «αIτ8 τ8 τ�λ
ς εxν’ �ρG» παραθ�τ
υµε τ=ς περ= καθαρµ
� τbν
λεGRνων διατ0�εις τ
� ̂ 
υδαϊκ
� παλαι
διαθηκικ
� «∆ευτερ
ν
µ!
υ», γι? ν? δ
�µε
Sτι 
N κ
ινωνικ
θρησκευτικ[ς �ντιλHψεις τAς πρ8 Xριστ
� Oπ
GAς, π
e θεωρ
�σαν
«5δ�λυγµα», «µ?ασµα» κα= τελικ? «Kκ%θαρτ�ν» τ γυναZκα, π�ρασαν �Lασ0νιστα

στ8ν Oλλην
ρθ;δ
�
 Gbρ
. «Kα
 Kκαθ%ρτ�υ µ" �πτεσθε» L�Lαια, f γυναZκα µετ? τ8ν τ
-
κετ;, f λεGu �ταν εIα!σθητη σ[ µ
λ3νσεις κα= δ[ν dπρεπε κανε=ς ν? τν �γγ!�cη. AIτ8 Sµως
τ= δ
υλει? εxGε µ[ τ θρησκε!α, Mστε ν? θεσπισθ
�ν Oντελbς �ντιγυναικεZες κα= �ντιµητρικ[ς
σG
λαστικ[ς διατ0�εις, Sπως αIτ[ς π
e OπιL0λλει τ8 «Λευιτικ8ν» κα= τ8 «∆ευτερ
ν;µι
ν»
γι? τ
eς �I
υδα!
υς; «O� γυναUκες �� (µµην�ρρ��0σες, �� qγκυες κα
 �� λεF'νες ν1 µ" πλη-
σι%D�υν τ� να+, γι1 ν1 πρ�σφ�ρ�υν τ1 δ'ρα τ�υς γι1 τ" θυσ?α, εAναι Kκ%θαρτες (jπως τ?
U|bα δηλαδH;) κα
 ν1 παραµ�ν�υν στ1 σπ?τια τ�υς Kν�γγιFτες, δι+τι T ν+µ�ς =πι5%λλει κα

Kκαθ%ρτ�υ Kνθρ2π�υ κα
 D|ω�υ µ" �πτεσθαι» («Λευιτικ8ν» – «∆ευτερ
ν;µι
ν»).

AIτ? γι? τ
eς �I
υδα!
υς. �EµεZς 
N TEλληνες Gριστιαν
= dG
υµε δικα!ωµα ν? θεωρ
�µε
�κ0θαρτες κα= µιασµ�νες τ=ς γυναZκες π
e dG
υν περ!
δ
 ~ εxναι dγκυες ~ λεGbνες; �Eρρ�-
τωσαν λ
ιπ8ν τ�τ
ιες �ντιανθρRπινες �ντιλHψεις κα= ρατσιστικ[ς πρακτικ�ς.

�O παλαι�διαθηκικ�ς PU�ρκισµ�ς τ*ς λε��;ς σ,µερα

T
 ψ�λλ�υν �3 3ερε7ς µας στ� «Σαρ�ντισµα»

BΩς διδ0σκαλ
ς τAς �Oρθ;δ
�ης Θε
λ
γ!ας, jGι κα= π
λe �π
τυGηµ�-
ν
ς Oπ= µ!αν τριακ
νταετ!α, jGι �πλJ O�αν!σταµαι, �λλ? κυρι
λεκτικ?
Oπαναστατb γι? τ=ς �εν;φερτες Oπιδρ0σεις κα= τ8ν dντ
ν
 �π
Gρωµα-
τισµ8 π
e τυG0ρπαστ
ι «ρασ
παντελ
ν0δες» OπιL0λλ
υν στν BEλλη-
νικ �Oρθ
δ
�!α. Kι Oνν
b γι? πρ
τεσταντ!U
ντα Qσαρκα ^δε
λ
γH-
µατα, ]π
κειµενικ[ς >ρµηνεZες κα= φ
νταµενταλιστικ[ς LιLλικ[ς πρ
-
σεγγ!σεις. Kι Sλα τ
�τα Oκπ
ρε3
νται �π8 τ=ς θε
λ
γικ[ς κυρ!ως
σG
λ[ς κα= καταναλRν
νται �π8 τ
eς κ3κλ
υς κα= κυκλRµατα συµµε-
λετητbν τbν Γραφbν.



M
[ Lαθe παρ0π
ν
 Lλ�π
υµε (κα= Gωρ=ς κανε=ς ν? διαµαρτ3ρεται – π
ι;ς; 
N dντρ
-
µες λεGbνες µπρ
στ? στ8 πετραGHλι;) ν? συνεG!Uεται f kδια «Nερ? παρ0δ
ση» τbν
^
υδαϊκbν Nερ
κρατικbν �ντιλHψεων τbν O�
υσιαστbν ρασ
φ;ρων. �Eγu θα τν
πb εIθαρσbς, Gωρ=ς π0θ
ς κα= πρ8 παντ8ς Gωρ=ς φ;L
 �ν!ερη παρ0δ
ση τbν

O�
υσιαστbν Nερ
κρατbν.
�Aκ
υσ;µεθα τbν εIGbν κα= τρ�µε, κ;σµε. «EIGα= ε^ς γυναZκα λεGu» («M�γα EIG
λ;-

γι
ν τAς �Oρθ
δ;�
υ �Eκκλησ!ας»): «@Iασ�ν τ"ν λεFz» (�λλ’ �π8 π
ι? �ρρRστια; µι? Gαρ?
εxναι f γυναZκα κα= τ Lγ0Uει Qρρωστη Y παπJς κα= τ8 εIG
λ;ι τ
υ;). Kα= συνεG!Uει f
µJλλ
ν «συγGωρητικ» εIGH. «>Iασ�ν ]τι κατ1 τ�0 πρ�φ6τ�υ ∆α5?δ τ�ν λ+γ�ν =ν Kν�µ?-
αις συνελ6φθηµεν (δηλ. OκυHθηµεν) κα
 δι1 ρCπ�υ π%ντες =σµ/ν =ν2πι+ν σ�υ».

ΣOBλι,: BH γυναZκα µ[ Gαρ? κα= καµ0ρι πηγα!νει τ8ν «καρπ8ν τAς κ
ιλ!ας της» στ8 να;,
γι? ν? τ8ν περιλ
3σ
υν µ’ Oν
G[ς πρωτ0κ
υστες γι? τ=ς Oµµην
ρρ

�σες κα= τ=ς λεGbνες,
θεωρbντας τες α) µιασµ�νες, oτ
ιµες γι? καραντ!να, �φ
� «Kκαθ%ρτ�υ µ" Wπτεσθε», Qρρω-
στες πρ8ς ψυG
σωµατικ kαση κατ0λληλες, L) Sτι dG
υν γεννηθA µ�σα στν �ν
µ!α κι Sτι
µ[ τ σειρ0 τ
υς συνεG!U
υν αIτν τν Qν
µη λ
Gε!α κα= γ) Sτι φ�ρ
υν Oπ0νω τ
υς τ8ν
ρ3π
 κα= τ8 κατ0κριµα Oκε!ν
υ τ
� δ
λ
φ;ν
υ τ
� στρατηγ
� τ
� OIρ!α LασιλιJ, d, κα=
πρ
φHτη – �λHθεια τ! πρ
φHτευσε Y ∆αL!δ; WAλλ? ��Gασα, ∆αL=δ κα= M�γας Kωνστα-
ντZν
ς, �φ
� dφαγαν κ;σµ
 κι dκλεισαν σπ!τια τιµ!ων 
^κ
γενειαρGbν, �στερα µεταν;η-
σαν κι �γι
π
ιHθηκαν. (�Aλλ? δ[ν θυµJµαι, sν κι Y Oλλην
φ0γ
ς Θε
δ;σι
ς A’ Qγιασε).
�Aλλ? τ! θ? dGανε f �νθρRπινη Nστ
ρ!α, sν αIτ
= 
N δ3
 Oστεµµ�ν
ι σGιU
φρενεZς δ[ν dφε-
ραν τ8 Oκκλησιαστικ8 φωτ
στ�φαν
 τAς �γι
π
!ησης; �Aλλ’ εkπαµε: Lασιλικ[ς διαταγ[ς
κυρ!ως στ θρησκε!α «Cujus eio ejus religio» κα= στν �Oρθ
δ
�!α jGι µι? �λλ? π
λλ[ς φ
-
ρ�ς, Sπ
υ �κ;µη κα= τ8 �ν0π
δ
 γ!νεται µ[ τν καθι�ρωση τAς Gωρ;Gρ
νης πρακτικAς
jGι µ
ν0Gα �π
δεκτ8 �λλ? κα= λατρευτ8 φετ!G!

BH εIG τ
� Σαραντισµ
�: («EXς τ� =κκλησι%σαι παιδ?�ν µεθ’ Jµ�ρας τεσσαρ%κ�ντα»):
«Σ�0 δε+µεθα κα
 σ/ παρακαλ�0µεν �ν τ|' θελ6µατι δι�σωσας δ�Cλην σ�υ (τHνδε) κα-
θ%ρισ�ν Kπ� παντ�ς �Cπ�υ κα
 π%σης Yµαρτ?ας τ"ν πρ�σερF�µ�νην τsN Yγ?vα σ�υ
>Eκκλησ?vα. >Aπ+πλυν�ν αVτNς τ�ν ρCπ�ν».
Kα= π0λιν κα= π
λλ0κις:
«>Aπ%λλαM�ν αVτ"ν =κ τNς Kρρωστ?ας τNς ψυFNς κα
 τ�0 σ2µ%τ�ς, τ�0 σπ?λ�υ τNς
ψυFNς =ν τsN συµπληρ2σει τ'ν τεσσαρ%κ�ντα Jµερ'ν» («EIG ε^ς ΛεGu»)

Kα= στ συν�Gεια �ν
!γ
νται 
N π0νες κα= τ? OσRρ
υGα, γι? ν? O�
ρκισθcA «πOν π�-
νηρ�ν πνε0µα =µφωλε0�ν εXς τ� πνε0µα, εXς τ� σ'µα κα
 εXς τ"ν καρδ?αν» («Πρ
Lαπτι-
σµατικ
= O�
ρκισµ
= τbν π
νηρbν κα= �καθ0ρτων πνευµ0των»). AIτ? τ? πνε3µατα, �ε-
ριν0, Oπ!γεια κα= ]π;γεια, εxναι παντ
δ3ναµα. �Aκ
λ
3θως, sν τ8 πρ
σκ
µιU;µεν
 γι? σα-
ραντισµ8 Lρ�φ
ς εxναι �γ;ρι, Y Nερ�ας τ8 λιτανε3ει τρεZς φ
ρ[ς γ3ρω �π8 τν �γ!α τρ0-
πεUα ε^σ
δε3
ντ0ς τ
 στ8 Nερ8 LAµα, �φ
� κατ? τν �I
υδαϊκ παρ0δ
ση γυναZκα �πα-
γ
ρευ;ταν ν? εkσ�λθcη ε^ς τ? TAγια τbν BAγ!ων τ
� Nα
� τ
� Σ
λ
µRντα Oπ= π
ινcA θα-
ν0τ
υ WALατ
ν δηλαδ πρ
δρ
µικ8 τ
� BAγι
ν;ρ
υς...

TOλα τ
�τα ]π;ψη τAς µ�λλ
υσας ν? συν�λθcη Mεγ0λης Συν;δ
υ τAς �Oρθ
δ
�!ας πρ8ς
ριUικ �να-θεRρηση, γιατ= εxναι �ντ!φαση, κα= µ0λιστα τραγικH, ν? εIλ
γA στν κ
ινω-
ν!α τ
� γ0µ
υ τν dνν
µη συUυγ!α κα= τν O� αIτAς παιδ
π
ι!α, ν? εyGεται ν? ^δ
�ν 
N
νε;νυµφ
ι υN
eς κα= θυγατ�ρας rς νε;φυτα Oλαιbν κ3κλ|ω τAς 
^κ
γενειακAς τραπ�Uης
ν? εyGεται καλλιτεκν!α κα= �π;λαυση �π
γ;νων κα= στ8 σαρ0ντισµα ν’ �π
σκ
ρακ!Ucη κα=
ν? Oν
G
π
ιcA τν BAγ!α Mητρ;τητα.

∆ρ ΓεUργι,ς M,υστ<κης
Kαθηγητς Θε
λ
γ!ας
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T8 1963 f «BIστ
ρ!α τAς �Aνθρωπ;τητας» τAς UNESCO εxGε Yλ
κληρωθA κα=
ταυτ;Gρ
να QρGισε f µετ0φρασH της σ’ Sλες τAς γλbσσες τAς γAς. T? δ3
 Lασικ?
γνωρ!σµατα τAς «BIστ
ρ!ας» αIτAς �ταν Y Yλ
κληρωτικ8ς παραγκωνισµ8ς τ
�
BEλληνικ
� Π
λιτισµ
� �π’ τν παγκ;σµια Nστ
ρ!α κα= τ8 Qλλ
 f �ν0δει�η τAς
�AφρικAς rς γεν�τειρας τ
� �νθρRπ
υ κα= τAς �Aνατ
λAς rς µHτρας τ
� Π
λι-
τισµ
�. TOλα τ? κυρ!αρGα σHµερα �ντι-ιστ
ρικ? κα= �νθελληνικ? δ;γµατα
(�Aφρ
κεντρισµ;ς, �Aνατ
λισµ;ς, �Iνδ
ευρωπαϊσµ;ς, Φ
ινικισµ;ς, Συγκρητι-
σµ8ς) ^σGυρ
π
ιHθηκαν π
λιτικ? κα= �π�κτησαν τν πλ�
ν Oπ!σηµη παγκ;σµια
�ναγνRριση µ�σα �π’ αIτν τν «BIστ
ρ!α τAς �Aνθρωπ;τητας, τ? κα!ρια ση-
µεZα τAς Yπ
!ας θ? παρ
υσι0σ
υµε σ’ αIτ τ µελ�τη.

™
τ8ν πρ;λ
γ
 τ
� dργ
υ καταγρ0φεται Y σκ
π8ς τAς dκδ
σης, π
e εxναι «J
α�σθηση τNς KληθινNς (ν+τητας τ�0 Kνθρ2πιν�υ γ�ν�υς, π�\ µπ�ρεU ν1
FρησιµεCσsη _ς θεµ�λι� γι1 τ"ν Kληθιν" εXρ6νη» (δι0LαUε: Oθελ
3σια ]π
-
ταγH). Στν ε^σαγωγ (σελ!δα 5) µαθα!ν
µε, π
� Oµφαν!σθηκε Y Qνθρω-

...Πανασιατ�αφρικανισµ�ς...

Γενικ) 6π�σι/πηση X διαστρ(�λωση
τ.ν ��σεων τ�; Παγκ�σµι�υ Π�λιτισµ�;

H ¶POK§A™IKH E§§A¢A
¢EN Y¶APXEI ™THN «I™TOPIA»

TH™ OP°ANø™H™ OYNE™KO

�A
µ�σως µετ? τ συντριL τ
� X!τλερ κα= τ8 τ�λ
ς τ
� B´ Παγκ
σµ!
υ
Π
λ�µ
υ f ∆ιεθνς �E�
υσ!α dσπευσε ν? θεµελιRσcη ^δε
λ
γικ? κα=
στρατιωτικ? τν παγκ;σµια κυριαρG!α της. M�σα σ[ δι0στηµα 20
fµερbν Nδρ3θηκαν Y OHE στ=ς HΠA κα= f UNESCO στν EIρRπη. (BO

OHE Nδρ3θηκε στ=ς 24 �OκτωLρ!
υ τ
� 1945 στ8 Σ?ν Φραντσ!σκ
 κα= στ=ς 16
N
εµLρ!
υ τ
� kδι
υ dτ
υς f UNESCO στ8 Παρ!σι.) BH Oπιλ
γ τbν >δρbν
τbν δ3
 \ργανRσεων δ[ν �ταν τυGα!α. BO OHE θ? Gρησιµ
π
ι
�σε τ στρα-
τιωτικ κα= π
λιτικ ̂ σGe τAς �νερG;µενης τ;τε ]περδ3ναµης τbν HΠA, Oν|b
f UNESCO τν πνευµατικ κα= π
λιτισµικ παρ0δ
ση τAς EIρRπης. BH Oπι-
L
λ µιJς παγκ;σµιας O�
υσ!ας dπρεπε ν? δι�λθcη µ�σα �π’ τ συν�νωση τbν
Oθνικbν συνειδHσεων κα= τν �ναγνRριση µιJς κ
ινAς «
^κ
υµενικAς» ^δε
-
λ
γ!ας τAς �νθρωπ;τητας. Mπρ
στ? στ σκ
πιµ;τητα αIτ OπεL0λλετ
 ν? δη-
µι
υργηθcA f πεπ
!θηση τAς κ
ινAς Nστ
ρικAς π
ρε!ας τ
� �νθρRπιν
υ γ�ν
υς
κα= f καθι�ρωση >ν8ς ̂ σGυρ
� Nστ
ρικ
� δ;γµατ
ς. T8 dργ
 αIτ8 �ν�λαLε ν?
Oκτελ�σcη f UNESCO (�Eκπαιδευτικ;ς, �Eπιστηµ
νικ8ς κα= Π
λιτιστικ8ς
�Oργανισµ8ς τbν BHνωµ�νων �Eθνbν).



π
ς στ8ν κ;σµ
: «T� gν αVτ+, π�\ σ6µερα qFει Kλλ%Mει Tλ+τελα τ� πρ+σωπ� τNς
�Xκ�υµ�νης, θ1 δ�0µε πzς πρωτ�φανερ2θηκε στ"ν >Aφρικ6, µ/ =φ+δια λ?γ� κα-
λCτερα Kπ� =κεUνα τ'ν πιθ6κων, π�\ aσαν ταπειν1 =Mαδ�λφια τ�υ».

Kα= κ
ντ0 στ8ν Qνθρωπ
 Y π
λιτισµ8ς (σελ. 7): «∆/ν qFει περ%σει π�λ\ς καιρ�ς
Kπ� τ+τε π�\ =µφαν?στηκε T καθ’ αPτ� Wνθρωπ�ς κι qµαθε ν1 κατασκευ%Dsη =ργα-
λεUα, ]ταν µερικ�
 Kπ� τ�\ς πρ2τ�υς αVτ�\ς Kντιπρ�σ2π�υς τNς Kνθρ2πινης
γενιOς µεταν%στευσαν στ"ν Kνατ�λικ" >Aσ?α κα
 [δρυσαν =κεU rνα κ�ντρ� φυσικNς
κα
 π�λιτιστικNς KναπτCMεως. Θ1 διαπιστ2σ�υµε πραγµατικ%, ]τι Kπ� τ�\ς
KρFαι+τατ�υς Fρ+ν�υς WρFισαν ν1 διαµ�ρφ2νωνται δC� µεγ%λες π�λιτιστικ/ς
παραδ+σεις, π�\ φανερ2θηκαν J µ?α στ"ν >Aνατ�λικ" >Aσ?α, J Wλλη στ"ν >Aφρι-
κ6»!

Στ8 τ�λ
ς τAς Πλειστ
κα!ν
υ dγινε κα= f �νακ0λυψη τAς �AµερικAς �π’ τ
eς
�Aφρ
ασι0τες (σελ. 9): «aταν J =π�F" π�\ εAδε γι1 πρ2τη φ�ρ1 ν1 φθ%νsη T
Wνθρωπ�ς κα
 ν1 =γκαθ?σταται στ"ν >Aµερικ6. Mερικ�
 Kπ’ τ�\ς πι� Kνατ�λικ�\ς
M�γγ�λικ�\ς λα�\ς π�ρασαν πρ�φαν'ς Kπ’ τ� δρ+µ� τ�0 Bερ?γγει�υ Π�ρ-
θµ�0...».

Φτ0ν
υµε στ Nε
λιθικ Oπ
GH, κα= �κ;µη 
Iδε=ς λ;γ
ς dGει γ!νει γι? τν
EIρRπη κα= π
λe περισσ;τερ
 γι? τν BEλλ0δα. Παρ? τα�τα 
N φωτ
γρα-
φ!ες τ
� A´ τ;µ
υ περι�G
υν πλAθ
ς �π8 πρ
ϊστ
ρικ? ε^δRλια κα= LραG
-
γραφ!ες τAς Γαλλ!ας �λλ? κα= Kυκλαδικ? ε^δRλια κα= GρυσJ Mυκηναϊκ?
κ
σµHµατα...

7Aς δ
�µε Sµως τ8ν νε
λιθικ8 Qνθρωπ
 (σελ. 10): «�Hταν �σως J µ+νη =π�F"
(f Nε
λιθικ), π�\ θρι%µ5ευε τ� “τ�πικ� Fρ'µα”, γιατ
 µ�σα σ/ λ?γες Fιλι%δες
Fρ+νια Kπ� τ"ν Kν%πτυMη τ'ν µ�ν?µων Kγρ�τικ'ν �Xκισµ'ν στ1 εVν�ηµ�να =δ%-
φη τ�0 T?γρη κα
 τ�0 EVφρ%τη, τ�0 Nε?λ�υ κα
 τ�0 >Iνδ�0, (δραι2θηκαν κι Kνα-
πτCFθηκαν �� µεγ%λες π+λεις (τ1 Kστικ1 κ�ντρα)... T� =µπ+ρι� κα
 �� κατακτ6-
σεις, π�\ συν2δευαν αVτ" τ" διεCρυνση, qτειναν ν1 καταργ6σ�υν τ1 σCν�ρα τ'ν
τ�πικ'ν π�λιτισµ'ν κα
 ν1 τ1 Kντικαταστ6σ�υν µ/ ν�ες, πλατCτερες µ�ρφ/ς DωNς
κα
 =πικ�ινων?ας, αVτ/ς π�\ Kπαιτ�0σαν �� =µπ�ρικ/ς συναλλαγ/ς κα
 T Xµπε-
ριαλισµ+ς».

TEνας µεγ0λ
ς, ^µπεριαλιστικ8ς µ0λιστα, κ;σµ
ς Lρισκ;ταν σ[ Qνθιση στν
�Aνατ
λ κα= �ρθε f στιγµ ν? O�απλωθcA πρ8ς δυσµ?ς (σελ. 211): «Φα?νεται
πzς τ� κCρι� σηµεU� τ�0 Mεκιν6µατ�ς στ" δι%δ�ση τ'ν νε�λιθικ'ν π�λιτισµ'ν
πρ�ς τ1 δυτικ%, κατ1 µNκ�ς τNς Mεσ�γε?�υ, aταν J Kνατ�λικ" Wκρη τNς θ%λασ-
σας, Xδια?τερα J περι�F" τNς Συρ?ας κα
 τNς Kιλικ?ας. SOτι PπNρFε κα
 rνα Kφρι-
κανικ� στ�ιFεU� Kπ� τ"ν A�γυπτ� µ�νει Kκ+µη πιθαν+».

O
N �Aφρ
ασι0τες λ
ιπ8ν πρ
σ�ρG
νται στν BEλλ0δα κα= dπειτα στν EIρR-
πη µ�σ|ω τAς KρHτης κα= τbν νησιbν τ
� A^γα!
υ. Γι? τ? νησι? τ
� A^γα!-

υ �ναφ�ρ
νται τ? >�Aς (σελ. 214). «EAναι Kπ�µειν%ρια µιOς γ�φυρας στε-
ριOς Kν%µεσα στ"ν Mικρ1 >Aσ?α κα
 στ"ν �Eλλ%δα, π�\ qδινε δι%5αση π�-

λιτιστικ'ν Xδε'ν Kπ’ τ"ν >Aσ?α στ"ν EVρ2πη». Γι? τν KρHτη (σελ. 213): «SYστε-
ρα J θ�ση της κα
 J συγκυρ?α εVν�ϊκ'ν Kν�µων κα
 ρευµ%των qκαµε τ"ν Kρ6τη
πρ�σιτ" στ"ν >Aνατ�λικ" Mεσ+γει� κα
 τ"ν A�γυπτ� µαD?. AVτ" εAναι J αXτ?α

Mινω8τες - Mυκηνα7�ι «καρµπ�ν» τ.ν <Aφρ�ασιατ.ν

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215708
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τNς Kναδε?Mε2ς της σ/ πατρ?δα (ν�ς Kπ’ τ�\ς πι� Fαριτωµ�ν�υς (!) π�λιτισµ�\ς
π�\ δηµι�Cργησε T Wνθρωπ�ς»...

�Hρθε τRρα f στιγµ ν? παρακ
λ
υθHσ
υµε, πbς 
N Mινω!τες �ρGικ? κα= 
N
MυκηναZ
ι στ συν�Gεια dφεραν στν BEλλ0δα τ=ς �φρικανικ[ς κα= �σιατικ[ς
^δ�ες δηµι
υργRντας dτσι τ8ν Kλασικ8 Π
λιτισµ;. Ekµαστε πι? στν 2η π.X.
Gιλιετ!α (σελ. 348): «Pπ%ρF�υν µερικ/ς =νδε?Mεις, π�\ µαρτυρ�0ν π'ς, ]ταν J
A�γυπτ�ς (ν2θηκε Pπ� τ�ν M?νη, µερικ�
 πρ+σφυγες qφυγαν Kπ� τ� ∆�λτα
κα
 =γκαταστ%θηκαν στ"ν Kρ6τη, κα
 µπ�ρεU αVτ� ν1 qδωσε στ�ν =ντ+πι�
πληθυσµ� τ"ν Tρµ" π�\ FρειαD+ταν, γι1 ν1 µπ�0ν στ� δρ+µ� τ�υς πρ�ς τ�ν
π�λιτισµ+... K%θε τι π�\ qφερναν στ"ν πατρ?δα, τ� καλυτ�ρευαν... J KρFιτε-
κτ�νικ6 τ�υς καταγ+ταν Kπ’ τ"ν >Aσ?α». (Παραπ
ιεZ dτσι Oσκεµµ�να τν πλη-
ρ
φ
ρ!α τ
� ∆ι
δRρ
υ ΣικελιRτη, π
e �ναφ�ρει πuς Y M!νως - M!νης dφτα-
σε �π8 τν KρHτη στν Akγυπτ
 κα= κ
ντ? στ λ!µνη M
!ριδα 
^κ
δ;µησε
τετρ0πλευρη πυραµ!δα κα= λαL3ρινθ
).

Στ συν�Gεια Oµφαν!U
νται 
N MυκηναZ
ι (σελ. 349): «O� πρ'τ�ι MυκηναU�ι µε-
ταν%στες (!) aσαν λα�ς φυλετικ1 M�ν�ς πρ�ς τ�\ς Kρητικ�Cς, π�\ µιλ�0σε τ"ν
(λληνικ" γλ'σσα, Kλλ1 υ��θ�τησε κα
 συν�Fισε τ
ς µινωικ/ς παραδ+σεις, τ�υ-
λ%Fιστ�ν �ς rνα σηµεU�, κα
 aσαν Tλ+τελα Kν?καν�ι γι1 τ�\ς καλλιτεFνικ�\ς
θρι%µ5�υς π�\ γν2ρισε T παλαι�ς µινωικ�ς Kνακτ�ρικ�ς ρυθµ+ς»(!).

�Eµφαν!Uει τ
eς TEλληνες - Mυκηνα!
υς rς �ν!καν
υς κα= ��ν
υς πρ8ς τ
eς
«�φρ
γενεZς» KρAτες, Mστε ν? ]π
στηρ!�cη πuς (σελ. 349): «T� Kσιατικ� στ�ιFεU�,
π�\ πα?Dει τ+σ� σηµαντικ� µ�ρ�ς στ"ν (λληνικ" θρησκε?α κα
 µυθ�λ�γ?α, hφε?-
λεται �σως στ�\ς Mυκηνα?�υς, π�C, (λλην+φων�ς λα�ς �� �δι�ι κα
 διδαγµ�ν�ς
τ"ν (λληνικ" τ�Fνη, q5αλαν τ1 θεµ�λια τNς κλασικNς �Eλλ%δας»!

***

�E
µµ�σως πλν σαφbς Oµφαν!Uεται f >λληνικ φυλ �εν;φερτη κα= κατRτε-
ρη π
λιτισµικ? τbν λαbν τAς �Aσ!ας, f Yπ
!α τ8 µ;ν
 π
e dκανε �ταν ν?
µεταφ�ρcη τν �Aνατ
λ στν BEλλ0δα, δηµι
υργRντας dτσι oναν δ0νει
 π
-
λιτισµ;. Πρ
φανbς δ[ν Gρει0U
νται ^δια!τερα σG;λια, γι? ν? �ντικρ
υ-

σθ
�ν τ�τ
ιες κραυγαλ�α �ντι-ιστ
ρικ[ς κα= �νθελληνικ[ς στ0σεις. TOµως τ8ν µ�-
ν
ς τAς «BIστ
ρ!ας τAς �Aνθρωπ;τητας» γι? τν BEλλ0δα δ[ν σταµατJ Oδb. Στ8
>π;µεν
 τε�G
ς θ? παρ
υσι0σ
υµε τ=ς θ�σεις της γι? τν BEλληνικ Γλbσσα, τ8
�Aλφ0Lητ
 κα= L�Lαια γι? τν καταγωγ τ
� Kλασσικ
� Π
λιτισµ
�.

ΠAPATHPHΣEIΣ:
1. BH Oπιτρ
π π
e συν�στησε f UNESCO γι? τ συγγραφ τAς «BIστ
ρ!ας τAς �Aνθρωπ;τητ
ς» πε-

ριελ0µLανε τακτικ? κα= �ντεπιστ�λλ
ντα µ�λη �π8 50 Gbρες,  Sπως f Σευνεγ0λη, τ8 Nεπ0λ, f K
3-
Lα, Oν|b δ[ν συµµετεZGε καν�νας TEλλην Nστ
ρικ8ς (Gωρ=ς αIτ8 ν? σηµα!νcη �παραιτHτως Sτι θ? Qλλα-
Uε κ0τι...). �Eπ!σης εxναι �π
ρ!ας Q�ι
ν, γιατ= 
N «σ3µL
υλ
ι τAς >λληνικAς dκδ
σης» (µετα�e τbν Yπ
!-
ων 
N κατα�ιωµ�ν
ι EI0γγελ
ς Σταµ0της κα= WAρης Π
υλιαν8ς) δ�Gθηκαν ν? µπcA τ8 jν
µ0 τ
υς στ8
dργ
 αIτ;.

2. T? �π
σπ0σµατα OλHφθησαν �π8 τν >λληνικ dκδ
ση (Oκδ;σεις «BEλληνικ Παιδε!α», 1964).

Παν. Λ. K,υKαλ<κης
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Πρ�πει ^διαιτ�ρως ν? τ
ν!σ
υµε τ σηµασ!α π
e dGει γι? µJς τ
eς TEλληνες Y
περιγραφ;µεν
ς γ0µ
ς τAς BAρµ
ν!ας κα= τ
� K0δµ
υ, rς γεγ
ν8ς κα= rς συµ-
L
λισµ;ς. Exναι Y BEλληνικ8ς Γ0µ
ς, π
e rς πρ;τυπ
ν �κ
λ
υθ
�µε �συνε!δη-
τα α^bνες Oπ= α^Rνων OµεZς 
N �π;γ
ν
ι, τ8 Γ�ν
ς τbν BEλλHνων. Exναι Oκπλη-
κτικ f τα3τιση µ[ τν σηµεριν ψυG
πνευµατικ κα= τελετ
υργικ δι0σταση
π
e �π
δ!δ
υµε στ8ν γ0µ
, θεωρRντας τ
ν µ�γα µυστHρι
ν, �ρG τAς 
^κ
γ�νειας
κα= �φετηρ!α τAς πλ�
ν δηµι
υργικAς περι;δ
υ τAς UωAς µας.

BO K0δµ
ς λ
ιπ8ν µυεZται (στ? τAς πνευµατικAς UωAς) στ? �ρGαι;τερα BEλλη-
νικ? MυστHρια. Mυηµ�ν
ς πλ[
ν νυµφε3εται τν BAρµ
ν!α, π
e κα= µ;ν
 τ8 jν
-
µ0 της σηµα!νει ν
�, ψυG κα= σbµα σ[ τ�λει
 �νθρRπιν
 συγκερασµ;. «T�ν δ/
γ%µ�ν τ�0τ�ν πρ'τ�ν δαUσαι θε�Cς», γι? πρRτη φ
ρ? δηλαδ στ8ν εIλ
γηµ�ν

αIτ8ν γ0µ
 παρευρ�θησαν Sλ
ι 
N θε
!. �Eδε!πνησαν, παρετ�θη γαµHλι
 τραπ�-
Uι, κα= µ0λιστα πρ
σ�φεραν στν ν3φη δbρα: «...δωρ6σασθαι �EρµNν µ/ν λCραν,
>AθηνOν δ/ τ�ν δια5ε5�ηµ�ν�ν ]ρµ�ν κα
 π�πλ�ν κα
 αVλ�Cς...». BO π�πλ
ς τAς
ν3φης κα= τ8 περιδ�ραι
 µJς παραπ�µπ
υν στ8ν τρ;π
 π
e ντ3νεται f σηµεριν
ν3φη. �EδωρHθησαν λ3ρα κα= αIλ
= (κα= κ3µLαλα κα= τ3µπανα �π8 τν �Hλ�κτρα
µαU= µ[ τν γνRση τbν Mυστηρ!ων τAς Mεγ0λης Mητρ;ς), Mστε καταφα!νεται
π;σ
 µεγ0λη σηµασ!α �π
δ!δεται στ µ
υσικH κα= στν Oπ!γνωση τbν τελετbν
τbν µυστηρ!ων. «...Kα
 >Aπ+λλωνα µ/ν κιθαρUσαι, τ1ς δ/ M�Cσας αVλUσαι, τ�\ς
δ/ Wλλ�υς θε�\ς εVφηµ�0ντας συναυMNσαι τ�ν γ%µ�ν» (∆ι;δωρ
ς ΣικελιRτης E´

(κα
 π.ς παντρεF�νται σ,µερα �3 YEλληνες)

�H
παρ
υσ!α τAς ∆Hµητρας στν Σαµ
θρK0κη, στ8 γ0µ
 τAς
BAρµ
ν!ας (= �π
κατ0σταση τAς φυσικAς UωAς), µετ? τν �να-
UHτηση τAς E]ρRπης (= BEλλ?ς) �π8 τ8ν K0δµ
, π
e G0θηκε
O� α^τ!ας τ
� ∆ι8ς (= Kατακλυσµ;ς), καθuς κα= Y OρG
µ8ς τAς

∆Hµητρας (= �π
κ0λυψη τAς µ0νας γAς Oκ τbν ]δ0των) στν
�EλευσZνα µετ? τν �ναUHτηση τAς K;ρης της Περσεφ;νης (= dδα-
φ
ς), π
e τν �πHγαγε Y Πλ
3των (= ε^ς L0θ
ς) µ[ τν συνα!νεση τ
�
∆ι8ς (= Kατακλυσµ;ς), δ[ν �φHν
υν �µφιL
λ!α γι? τ διασ3νδεση
κα= τ8 συµL
λισµ; τ
υς. BO K0δµ
ς µυHθηκε στ? µυστHρια («τNς τε-
λετNς µετασF+ντα») πρ=ν �π8 τ8ν γ0µ
 τ
υ, «µετ1 δ/ τα0τα τ�ν µ/ν
K%δµ�ν κτUσαι τ1ς Θ65ας τ1ς =ν τsN B�ιωτ?vα, τ�ν δ’ >I%σ�να γ6µαντα
Kυ5�λην (O� 
� κα= τ? MυστHρια τAς KυL�λης – Mεγ0λης Mητ�ρας –
στν Φρυγ!α)... τ1 τNς Mητρ�ς τ'ν θε'ν �ερ%... συναπOραι εXς Φρυ-
γ?αν» (∆ι;δ. Σικελ. E´ 49).
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49). TOλ
ι 
N θε
= εIλ;γησαν κα= Oλ0µπρυναν τ
�τ
ν τ8ν γ0µ
. WEδωσαν εIG�ς,
ν? UHσcη τ8 Uε�γ
ς, ν? εIτυGHσcη (εVφηµ�0ντας), ν? αI�ηθcA µ[ καλ
eς �π
γ;ν
υς
(συναυMNσαι), Sπως κα= σHµερα συµLα!νει σ[ µJς τ
eς �π
γ;ν
υς.

�Aκ
λ
3θως τ8 Uε�γ
ς «κατ1 τ�ν παραδεδ�µ�ν�ν Fρησµ�ν» φε3γει κα= Nδρ3ει
τ?ς ΘHLας τAς B
ιωτ!ας. Θ�ε5αι εxναι αN ΘALαι (τ8 µακρ8ν –ε– συµL
λ!σθηκε
�ργ;τερα µ[ �τα), Oκ τbν θε�ς κα= 5α?νω. Exναι δηλαδ f π;λις, Sπ
υ µπα!νει,
ε^σ�ρGεται τ8 θεZ
ν. T
�τ
 καθ!σταται φανερ8 κα= �π8 τ?ς ΘHLας τAς A^γ3πτ
υ,
τbν Yπ
!ων τ8 �ρGικ8ν jν
µα εxναι ∆ι;σπ
λις (∆ι8ς π;λις). WAρGεται f BHρω-
ικ �Eπ
G τbν BEλλHνων µετ? τν καταστρ
φ τ
� Kατακλυσµ
�. BH Oπ
G
αIτH, sν κα= τ;σ
 µακρινH, Oν�πνεε τ
eς TEλληνες τAς KλασικAς περι;δ
υ τAς
1ης π.X. Gιλιετ!ας.

Kαρπ8ς τ
� γ0µ
υ τ
� K0δµ
υ κα= τAς �Aρµ
ν!ας εxναι µ!α θυγατ�ρα (Oκτ8ς
τbν Qλλων τ�κνων), f Σεµ�λη. �Eκ θε
� (∆ι8ς) f Σεµ�λη συλλαµL0νει τ�κν
ν,
π
e dµελλε ν? λατρευθcA rς YN8ς τ
� Θε
� �π8 τ
eς TEλληνες (µ�Gρι τν �ντι-
κατ0στασH τ
υ �π8 τ8ν �Iησ
�). Πρ;κειται γι? τ8ν ∆ι;νυσ
 (κα= µυστικ8 WIακ-
G
). ΣυνεG!Uει τν παρ0δ
ση τ
� πρRτ
υ ∆ι
ν3σ
υ, π
e διεµ�λισαν 
N TιτJνες
πρ=ν �π8 τ8ν Mεγ0λ
 Kατακλυσµ8 τ
� ∆ευκαλ!ων
ς (9.500 π.X.).

* * *

�O
µως σHµερα στν τελετ τ
� γ0µ
υ µας, Oν|b �κ
λ
υθ
�µε Oκε!νων τ8
πρ;τυπ
, τ
� K0δµ
υ κα= τAς BAρµ
ν!ας, rς µυστHρι
 µ[ δbρα π
λλ?
κα= ν3φη πεπλ
φ
ρ
�σα, µ[ γαµHλι
 τραπ�Uι, εIG[ς κα= εIλ
γ!ες, γιατ=
δ
�0U
υµε κα= Oπικαλ
3µεθα τ8ν �ALρα?µ κα= τν Σ0ρα (κα= �κ
λ
3-

θως τ8ν �Iσα?κ κα= τν PεL�κκα, κα= γενικbς τ? >Lραϊκ? Uε3γη); �Aπ8 π
� κα=
�ς π
� dγιναν πρ;τυπ; µας 
N πρ
π0τ
ρες τbν BELρα!ων; ∆ι;τι τελετ γ0µ
υ δ[ν
�ναφ�ρεται π
υθεν? γι’ αIτ
3ς, �φ
� �π8 τν O�ρ τAς Xαλδ!ας �λθε oτ
ιµ
 τ8
πρbτ
 τ
�τ
 >Lραϊκ8 Uε�γ
ς στν Xαρρ0ν, κα= µετ? OπAγαν στν Xανα?ν (Φι-
λιστα!α �ρGικbς κα= Παλαιστ!νη κατ;πιν) κατ? τν >Lραϊκ B!Lλ
.

Oyτε LεLα!ως τ8 παρ0δειγµα τ
� L!
υ τ
υς �κ
λ
υθ
�µε. 7Aν παρ’ Oλπ!δα
�κ
λ
υθ
3σαµε τν Nστ
ρ!α αIτ
� τ
� Uε3γ
υς – �φHν
ντας κατ? µ�ρ
ς τ=ς «παλ-
λακ[ς» τ
� �ALρα?µ («Γ�νεσις» ιστ´, κε´) WAγαρ κα= Xεττ
3ρα – θ? στ�λναµε τ=ς
rραZες γυναZκες µας OνRπι
ν τbν πλ
υσ!ων κα= τbν �ρG;ντων γι? «παρ�α».
TOπως Y �ALρα?µ «dδωσε» Oπ’ �µ
ιLcA τν εIειδA γυναZκα τ
υ Σ0ρα στ8ν A^γ3-
πτι
 Φαραu (τ
� 1700 π.X.) κα= κατ;πιν στ8ν TEλληνα WALι µ�λεG, Lασιλ�α τbν
Φιλιστα!ων, rς παλλακ!δα πρ8ς Qγραν «Fρυσ?�υ κα
 Kργυρ?�υ... κα
 gνων κα

5�'ν κα
 πρ�5%των κα
 δ�Cλων» (Παλαι? ∆ιαθHκη, «Γ�νεσις», ιL´ 16, ιγ´ 2, κ´ 14),
δ!ν
ντας τ8 «καλ8» παρ0δειγµα κα= στ8ν γι; τ
υ �Iσα0κ. Θ? Oγεν;µεθα δηλαδ
κ
ινbς µαστρωπ
!, �λλ? «πλ�Cσι�ι σφ+δρα» κατ? τ=ς Yδηγ!ες (κα= µ[ τ=ς εIλ
-
γ!ες) τbν «Yγ?ων πρ�πατ+ρων Jµ'ν».

=Aναστ. Στ<µ,υ
MηGαν
λ;γ
ς EMΠ



MετανBησ,ν!
@Aπιστε Mαρκ+π�υλε, τ1 =ρε52δη τρ?σ5αθα τ�0 =ωσφ�ρικ�0 5ασιλε?�υ σ/ περιµ�ν�υν.

T? aταν αVτ%, µωρ�, π�\ Mεστ+µισες στ" συν�ντευM6 σ�υ στ� σιFαµερ� περι�δικ+; T�τ�ια
περ?µενα =γz Kπ� διαν��Cµεν�υς σ1ν =σ�να; ∆/ν µ/ φτ%ν�υν τ1 ρεDιλ?κια, π�\ µ�0 κ%ν�υν
κ%θε λ?γ� κα
 λιγ%κι µ/ τ
ς Kπ�καλCψεις τ�υς αVτ�
 �� Kκατ�ν+µαστ�ι, τ2ρα θ1 κυνηγ%ω
κι τ"ν Kφεντι% σ�υ µ/ τ
ς Kπ+ψεις της γι1 τ"ν Παλαι1 ∆ιαθ6κη; @Hθελα ν% ’Mερα, π'ς σ�0
aρθε ν1 µ�0 Kν�?Msης τ�τ�ια πληγ6. Kα
 σ/ τελικ" Kν%λυση, 5λ%σφηµε, µ/ π�ι+ δ?κα?ωµα
κα
 π�ι% Yρµ�δι+τητα Kρθρ2νεις λ+γ� γι1 τ�τ�ια θ�µατα; M6πως  εAσαι θε�λ+γ�ς (Kπ�D'ν
Kπ� τ"ν Π. ∆ιαθ6κη) κα
 δ/ν τ� M�ρω; Π'ς τ�λµOς, � φα0λε, ν1 =κφ�ρsης γν2µη γι1 τ� 5?�
κα
 τ"ν π�λιτε?α τ'ν �ερ'ν Jµ'ν πρ�πατ+ρων (5�6θει% µας!), π�\ qδωσαν στ�ν κ+σµ� τ�
φ'ς τNς δ+Mας τ�0 ΓιαF5�, π�\ κατασφ%Dει (παρντ+ν, «καταυγ%Dει» �θελα νO π') τ"ν
Kνθρωπ+τητα =δ' κα
 Fιλι%δες Fρ+νια; ∆/ν γνωρ?Dεις, ]τι µ+ν� �� =παγγελµατ?ες δικαι-
�0νται ν1 Tµιλ�0ν περ
 αVτ'ν; B�5αια gFι ]λ�ι �� θε�λ+γ�ι – καθ2ς, µεταMC µας, µερικ�

µ�0 «κ%ν�υν νερ1» τ1 τελευταUα Fρ+νια –, Kλλ1 =κεUν�ι π�\ =γz =πιλ�γω πρ�σεκτικ1 κα

Kµ�λ%ω στ1 µ�σα µαDικNς Kπ�5λ%κωσης. �Eσ�να τ? σ/ ν�ι%D�υν αVτ%; T2ρα 5�5αια θ1 µ�0
πsNς ]τι Kπ� τ" γ�ννηση µ�Fρι τ� θ%νατ� σ1ς µπ�υFτ?Dω  στ"ν Παλαι1 ∆ιαθ6κη. ΣκOτε µC-
τη Kπ� τ"ν κ�ιλι1 τNς µ%νας σας, ν1 �� εVF/ς κα
 τ1 M+ρκια («∆ευτερ�ν+µι�ν»)· παντρεC-
εστε, ν1 T δακτCλι�ς τNς Θ%µαρ κα
 τ� «µ�υτD�» τNς Σ%ρρας, ]πως τ� µ�σF�π�υλ�0σε T
>A5ρα1µ στ�ν Φαραz (5λ�πε «Γ�νεσις»)· πεθα?νετε, ν1 J K+λαση p J Kγκαλ?τσα τ�0
>A5ρα%µ, γι1 ν1 πOτε. T? Wλλ� θ�λεις πι%; E�παµε, φρ�ντ?Dω πρ
ν Kπ� σOς γι1 σOς. >EσC
κα
 �� ]µ�ι�? σ�υ, Kντ
 ν1 =κτιµ6σετε τ"ν πρ�σφ�ρ% µ�υ, DητOτε ν1 Kπ�5ληθsN J θε+-
πνευστη Γραφ6 µ�υ Kπ� τ" Dω6 σας. �Aν συµ5sN αVτ�, 5ρ/ Wφρ�να, π'ς θ1 =M�υσι%Dεσθε,
q, =νν�' δηλαδ6, π'ς θ1 π�ρεCεσθε πνευµατικ%; M" µ�0 πsNς, µ/ τ�ν λ+γ�, τ� δι%λ�γ�, τ"ν
=πιστ6µη κα
 τ"ν =λεCθερη κα
 Kδ�γµ%τιστη KναD6τηση, γιατ
 θ1 σκ%σω!

Kα
 καλ1 µ/ τ"ν κριτικ" στ%ση σ�υ γι1 τ"ν B?5λ� µ�υ, Wντε ν1 τ"ν παρακ%µψω. AVτ�
]µως π�\ Mεφ�Cρνισες στ1 τηλε�πτικ1 παραθυρ%κια, ]τι «T Λ%µπρ�υ εAναι Kπ� τ�\ς πι�
πρ��δευτικ�\ς Kνθρ2π�υς π�\ γν2ρισα», qφερε τ"ν π?εσ6 µ�υ στ1 ]ρια θραCσης τ�0 µα-
ν+µετρ�υ, >Eγκεφαλικ� κ+ντεψα ν1 π%θω. EAσαι KσυγF2ρητ�ς =κτ�ς Kπ� ρατσιστ6ς, ]πως
π�λ\ σωστ1 σ/ Fαρακτ6ρισε T σεπτ�ς µ�υ �ερ%ρFης. Kα
 µ"ν KρF?σsης κι =σ\ γι1 τ1 περ

φασισµ�0, Kνηθικ+τητας κα
 ρατσισµ�0 τ�0 «περι�Cσι�υ λα�0» µ�υ, γιατ
 θ1 «τ1 π%ρω
στ� κραν?�». Π�0 ν1 καταλ%5sης =σ\ T Kθε�λ+γητ�ς, ]τι ]λα αVτ1 εAναι Kλληγ�ρικ%, συµ-
5�λικ1 κα
 πρ�π%ντων θε+πνευστα. >E1ν πραγµατικ1  θ�λsης ν1 =MιλεωθsNς κα
 ν1 =λα-
φρCνsης τ"ν µαCρη σ�υ ψυF6, θ1 πρ�πει ν1 Kκ�λ�υθ6σsης τ
ς Pπ�δε?Mεις µ�υ. Kατ1 πρ'τ�ν
θ1 πετ%Msης στ�ν κ%λαθ� τ'ν KFρ6στων τ
ς παρτιτ�0ρες τNς «Λειτ�υργ?ας τ�0 >Oρφ�α» κα

Kπ� τ�0δε κι =φεMNς θ1 ψ%λλsης τ1 «Zα5αρακατραν�µια» σ/ aF� πλ%γι� δ´ κα
 µ+ν�ν. Kατ1
δεCτερ�ν θ1 µετα5sNς στ" µητρ+π�λη τ�0 σεπτ�0 �ερ%ρFη µ�υ, =ν2πι�ν τ�0 Tπ�?�υ γ�νυ-
πετ"ς κα
 µ/ πCρινα δ%κρυα µεταν�?ας θ1 Kνακρ%Msης τεσσαρ�κ�ντ%κις «�µαρτ�ν». T�λ�ς
θ1 Pπ�γρ%ψsης δ6λωση, µ/ τ"ν Tπ�?α θ1 Kπ�κηρCττsης µετ1 5δελυγµ?ας κα
 θ1 Kναθεµα-
τ?Dsης τ� περι�δικ� τ�0 παγανιστικ�0 α�σF�υς, �τ�ι �παντα τ1 στ�ιFεUα τ�0 π�λιτισµ�0 τ'ν
τρισκατ%ρατων KρFα?ων πρ�γ+νων σ�υ, µαD
 µ/ τ�ν =κδ+τη τ�0 κατ%πτυστ�υ =ντCπ�υ,
τ�\ς συνεργ%τες κα
 τ�\ς Kναγν'στες τ�υ· κα
 φυσικ1 αVτ� π�\ συνεF'ς καραδ�κεU, γι1
ν1 π%ρsη κα
 ν1 σηκ2σsη =µ�να. >Eνν�' τ�

Σ<ρωθρ,ν
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BO Kρ
Zσ
ς µετ? τν �ναGRρηση τ
� Σ;λωνα µαθα!νει �π8 oνα jνειρ
, Sτι Y
γι;ς τ
υ WAτυς θ? πεθ0νcη �π8 κτ3πηµα δ;ρατ
ς. BO Kρ
Zσ
ς λαµL0νει µ�τρα, γι?
ν? �π
τρ�ψcη τ µ
Zρα. Στ8 µετα�e O�αγν!Uει κα= δ�Gεται στ8 σπ!τι τ
υ τ8ν WAδρα-
στ
, Y Yπ
Z
ς �ταν oνας O�;ριστ
ς �π8 τ Φρυγ!α κα= �κ
3σι
ς δ
λ
φ;ν
ς τ
�
�δελφ
� τ
υ. Λ!γ
 µετ? τ8 γεγ
ν8ς αIτ;, Sταν oνας κ0πρ
ς OρηµRνcη τ Λυδ!α,
Y Kρ
Zσ
ς µετ? �π8 παρ0κληση τbν κατ
!κων στ�λλει L
Hθεια, �λλ? δ[ν Oπι-
τρ�πει στ8 γι; τ
υ ν? συµµετ0σGcη στν �π
στ
λH. BO WAτυς διαµαρτ3ρεται κα=
πε!θει τ8ν πατ�ρα τ
� ν? τ
e Oπιτρ�ψcη ν? λ0Lcη µ�ρ
ς στ8 κυνHγι τ
� κ0πρ
υ.
BO Kρ
Zσ
ς δ!νει τν Qδει0 τ
υ, �λλ? γι? λ;γ
υς πρ
φ3λα�ης στ�λλει τ8ν WAδρα-

YY�ρις – EAτη – <Aδρ�στεια:
<Aνθρ/πινα λ�θη, \�ι «θε�
»

BO BHρ;δ
τ
ς, παρ;λ
 π
e Oπ�λε-
�ε rς κεντρικ8 θ�µα τAς Nστ
-
ρικAς τ
υ �φHγησης τν σ3-
γκρ
υση �ν0µεσα στ
eς TEλλη-
νες κα= τ=ς αIτ
κρατ
ρ!ες τAς
�Aνατ
λAς, Oν τ
3τ
ις OνσωµατR-
νει Oθν
γραφικ[ς κα= γεωγρα-
φικ[ς λεπτ
µ�ρειες, π
e δ[ σGετ!-
U
νται µ[ αIτ τ σ3γκρ
υση.
�Eπιπρ;σθετα συµπεριλαµL0νει
µ!α τερ0στια π
σ;τητα ]λικ
�, τ8
Yπ
Z
 δ[ φα!νεται ν? σGετ!Uεται
Qµεσα µ[ τν κ3ρια Nστ
ρικ
�φHγηση ~ τν Oθν
γραφ!α.
�Aρκετ8 �π8 τ8 ]λικ8 αIτ8 �π
-
τελεZται �π8 «ν
υL�λες», Sπως τ=ς
�π
καλ
�µε. BH πι8 Oνδιαφ�ρ
υ-
σα �π8 αIτ[ς π
e θ? �ναλ3σ
υµε
παρακ0τω εxναι f �ναφερ;µενη στ8ν π0µπλ
υτ
 LασιλιJ τAς Φρυ-
γ!ας Kρ
Zσ
, τ8 γι; τ
υ WAτυ κα= τ8ν O�;ριστ
 WAδραστ
, π
e U
�σε
τν αIλ τ
� Kρ
!σ
υ (BHρ;δ
τ
ς, «BIστ
ρ!α», LιLλ!
ν 1 § 34-45).



στ
 ν? φρ
υρcA τ8ν WAτυ. BO WAδραστ
ς τυGαZα κτυπJ τ8ν WAτυ µ[ τ8 δ;ρυ τ
υ
(I.34-45).

«Mετ1 δ/ Σ+λωνα �XF+µεν�ν qλα5ε =κ θε�0 ν�µεσις µεγ%λη Kρ�Uσ�ν, _ς εXκ%-
σαι, ]τι =ν+µισε (αυτ�ν εAναι Kνθρ2πων Yπ%ντων hλ5ι2τατ�ν» 

Γι? ν? καταν
Hσ
υµε αIτ τ δHλωση, πρ�πει ν? �ναφερθ
�µε στ συUHτη-
ση τ
� Kρ
!σ
υ µ[ τ8 Σ;λωνα. BO Kρ
Zσ
ς εxGε τν �πα!τηση ν? περιληφθcA �ν0-
µεσα στ
eς πι8 εIτυGισµ�ν
υς �νθρRπ
υς τ
� κ;σµ
υ. BO Σ;λων Sµως θεωρεZ oνα
Qτ
µ
 εIτυGισµ�ν
 µ;ν
, sν �ταν εIτυG[ς κατ? τ δι0ρκεια τAς UωAς τ
υ κα= dGcη
τελειRσει τ UωH τ
υ: «Σκ�π�ειν δ/ Fρ" παντ�ς Fρ6µατ�ς τ"ν τελευτ"ν κsN Kπ�-
56σεται· π�λλ�Uσι γ1ρ δ" Pπ�δ�Mας gλ5�ν T θε�ς πρ�ρρ?D�υς Kν�τρεψε» (I, 32,
47-50). BO Σ;λων θεωρεZ Oπ!σης oνα Qτ
µ
 Q�ι
 ν? \ν
µαστcA πραγµατικ? εIτυ-
G�ς, sν dGcη Oπιδε!�ει µι? vθικ πρ0�η πατριωτισµ
� f Yπ
!α τ
� dGει �π
δRσει
δ;�α στ8 τ�λ
ς τAς UωAς τ
υ, Sπως 
N περιπτRσεις τ
� T�λλ
υ, τ
� Kλ�
Lη κα=
τ
� B!τωνα dG
υν δε!�ει. BO Σ;λων �ναφ�ρεται στ γνRση τ
υ γι? τ8 φθ
νερ8
θεZ
 κα= �παντKJ στν �πα!τηση τ
� Kρ
!σ
υ µ[ oναν OκτενA λ;γ
 γι? τ γενικ
�στ0θεια τbν �νθρωπ!νων ]π
θ�σεων (I.32.4). BO Kρ
Zσ
ς �λαU
νικ? σκ�φτε-
ται Sτι µπ
ρεZ ν? �π
τελ�σcη O�α!ρεση κα= ν? dGcη πρ
ν;µια, τ? Yπ
Zα δ[ν dG
υν
GαριστA σ[ θνητ
3ς, Sπως γι? παρ0δειγµα α^Rνια εIηµερ!α. BH Oµπιστ
σ3νη τ
υ
στ8ν πλ
�τ
 κα= τ δ3ναµH τ
υ τ8ν �θεZ στν περηφ0νεια κα= τν �λαU
νε!α, f
\π
!α παρ0γει y5ριν. M[ αIτ? τ? α^σθHµατα δυσαρεστεZ τ8 θεZ
 κα= πρ
καλεZ
τ8 φθ;ν
 τ
υ. Στ δHλωσH τ
υ, στ8 I.34.1, Y BHρ;δ
τ
ς πρ0γµατι ε^κ0Uει Sτι f
\ργ π�φτει π0νω στ8ν Kρ
Zσ
 O�αιτ!ας τAς �λαU
νε!ας τ
υ.

BH πεπ
!θηση τ
� BHρ
δ;τ
υ, Sτι τ8 θεZ
 Oµπλ�κεται στν τιµωρ!α τ
� Kρ
!-
σ
υ, εxναι �εκ0θαρη στν dκθεσH τ
υ σGετικ? µ[ τ8 θεϊκ8 σηµ0δι, τ8 Yπ
Z
 dδει-
�ε αIτ? π
e πρ;κειται ν? συµL
�ν στ8 µ�λλ
ν: «AVτ?κα δ/ �� εyδ�ντι =π�στη
gνειρ�ς, �ς �� τ"ν Kληθ?ην qφαινε τ'ν µελλ+ντων γεν�σθαι κακ'ν κατ1 τ�ν
παUδα» (I.34.4). BO BHρ;δ
τ
ς στ συν�Gεια δ!νει λεπτ
µ�ρειες τAς OπερG;µενης
καταστρ
φAς. MJς λ�ει τ8 jν
µα τ
� γι
� τ
� Kρ
!σ
υ, Y Yπ
Z
ς σGετ!Uεται µ[
τ8 jνειρ
: «�Hσαν δ/ τ||' Kρ�?σω δC� παUδες , τ'ν �yτερ�ς µ/ν δι�φθαρτ�, aν γ1ρ
δ" κωφ+ς, T δ/ rτερ�ς τ'ν Jλ?κων µακρ|' τ1 π%ντα πρ'τ�ς· �Iν�µα δ/ aν @Aτυς.
T�0τ�ν δ" τ�ν @Aτυν σηµα?νει τ|' Kρ�?σ|ω T gνειρ�ς _ς Kπ�λ�ει µιν αXFµsN σιδη-
ρ�sη 5ληθ�ντι» (I, 34, 5-10). M’ αIτ? τ? λ;για Y BHρ;δ
τ
ς Oπισ3ρει τν πρ
σ
G
τ
� �ναγνRστη στ8 µελλ
ντικ8 θ�µα κα= καθ
ρ!Uει τ8 εxδ
ς τ
� θαν0τ
υ, τ8
Yπ
Z
 dGει δηλωθA �π8 τ8 jνειρ
.

E
xναι Oπ!σης πιθαν8 ν? δ!νcη dµφαση στ σπ
υδαι;τητα τ
� \ν;µατ
ς τ
� WAτυ
σ[ σG�ση µ[ τ8 µHνυµα τAς ν
υL�λας. Mερικ
= µελετητ[ς πιστε3
υν, Sτι τ8 jν
-
µα @Aτυς κα= Y θ0νατ;ς τ
υ στ8 κυνHγι τ
� κ0πρ
υ σGετ!Uεται µJλλ
ν µ[ τ8 λα-
τρευτικ8 µ�θ
 τ
� WAττι
ς κα= τAς KυL�λης παρ? µ[ τν παρ0θεση �ληθινbν

Nστ
ρικbν γεγ
ν;των. AIτ8 π
e φα!νεται ν? εxναι Nστ
ρικ8 γεγ
ν;ς, εxναι Sτι oνας
�π8 τ
eς γι
eς τ
� Kρ
!σ
υ πρ0γµατι σκ
τRθηκε ν�
ς (Sπως 
N How κα= Wells κα= Y
Asheri ]π
στηρ!U
υν). T8 jν
µα αIτ
� τ
� γι
� θ? µπ
ρ
�σε κατ? πJσα πιθαν;τητα
ν? γ!νcη WAτ(τ)υς (�π8 τ8 WAττις), κ0τι π
e στν παρ
�σα ν
υL�λα συν�Lαλε στν

T� συµ��λικ� ]ν�µατα EAτυς κα
 EAδραστ�ς
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�λλ
!ωσH της µ[ τν ε^σαγωγ στ
ιGε!ων �π8 τ8 σGετικ8 µ�θ
.
Θ? µπ
ρ
�σε ν? �ναρωτηθcA κανε!ς, γιατ= Y BHρ;δ
τ
ς Gρησιµ
π
ιεZ στ8 dργ
 τ
υ

µ!α ν
υL�λα, π
e εxναι Lασισµ�νη σ[ oνα λατρευτικ8 µ�θ
. Πιστε3
υµε Sτι θ? πρ�πει
ν? δ
�µε µι? θεµατικ σ3νδεση σ’ αIτ8 τ8 µZγµα ν
υL�λας κα= θρησκε!ας. Στ8 vθικ8
θ�µα τAς ν
υL�λας f Wτη, π
e σηµα!νει τ3φλωση τ
� ν
� κα= καταστρ
φH, εxναι κυ-
ρ!αρG
 στ
ιGεZ
. Φα!νεται Sτι Y BHρ;δ
τ
ς �θελε ν? πρ
σ��cη Y �ναγνRστης αIτ τ
σG�ση µ[ τν Qτη. Πρ0γµατι �ρκετ
= µελετητ[ς dG
υν δRσει dµφαση στ σηµασ!α τ
�
\ν;µατ
ς κα= στ σ3νδεση αIτHν. Παρ;λ
 π
e Oδb δ[ν ]π0ρGει Qµεση �π;δει�η γι?
τ σ3νδεση αIτHν, πιστε3
υµε Sτι ]π0ρG
υν rρισµ�να στ
ιGεZα, τ? Yπ
Zα OνισG3
υν
αIτν τν Qπ
ψη. BO BHρ;δ
τ
ς παρ
υσι0Uει τ8 Σ;λωνα ν? �ναφ�ρcη τ λ��η Wτη δυ8
φ
ρ[ς �κριLbς πρ=ν �π8 τν �φHγηση τAς ν
υL�λας, f Yπ
!α �ναφ�ρεται στ8ν WAτυ
(I.32.6). BH Oπαν0ληψη αIτAς τAς λ��ης µ[ τ διπλA �ναφ
ρ? στ8 jν
µα WAτυς φα!νε-
ται ν? πρ
µην3cη τν καταστρ
φH τ
υ (I.34.2). Mπ
ρ
�µε Oπ!σης ν? συµπερ0ν
υµε τν
Qπ
ψη τ
� BHρ
δ;τ
υ σGετικ? µ[ αIτ8 τ8 UHτηµα, sν κ0ν
υµε µ!α σ3γκριση µ[ τν πε-
ρ!πτωση τ
� �Aδρ0στ
υ. TOπως �κριLbς Y BHρ;δ
τ
ς Oνδιαφ�ρεται γι? τ σηµασ!α τ
�
\ν;µατ
ς τ
� �Aδρ0στ
υ, µ[ τ8ν kδι
 τρ;π
 φα!νεται ν? δ!νcη πρ
σ
G στ8 jν
µα WAτυς
κα= στ σG�ση τ
� \ν;µατ
ς µ[ τ λ��η Wτη. TOπως τ8 jν
µ0 τ
υ δηλRνει, Y WAτυς dGει
γ!νει στ;G
ς γι? καταστρ
φH, π
e λειτ
υργεZ rς µ�σ
 γι? τν τιµωρ!α τ
� Kρ
!σ
υ.
BH λ��η Qτη dGει Oπ!σης τ σηµασ!α τAς τρ�λλας ~ τAς τ3φλωσης τ
� ν
�. BH σηµασ!α
αIτ µπ
ρεZ ν? �π
δ
θcA στν τ3φλωση τ
� ν
� τ
� Kρ
!σ
υ, f Yπ
!α τ8ν rδHγησε
ν? π0ρcη λανθασµ�να µ�τρα, τ? Yπ
Zα µ[ τ σειρ0 τ
υς rδHγησαν τ8ν WAτυ στ8 θ0να-
τ
 κα= στν τιµωρ!α  τ
� Kρ
!σ
υ. BH τ3φλωση τ
� ν
� µπ
ρεZ ν? �πευθ3νεται κα=
στ8ν WAτυ, Y Yπ
Z
ς παρερµηνε3ει τ8 jνειρ
 κα= πε!θει τ8ν πατ�ρα τ
υ ν? τ
� Oπι-
τρ�ψcη ν? συµµετ0σGcη στ8 κυνHγι, στ δι0ρκεια τ
� Yπ
!
υ σκ
τRθηκε.

BO Kρ
Zσ
ς Sµως δ[ν �π
δ�Gεται παθητικ? τ µ
Zρα τ
υ. BH πρRτη τ
υ �ντ!δραση
εxναι ν? διευθετHσcη oνα γ0µ
, γι? ν? �π
σπ0σcη τν πρ
σ
G τ
� WAτυ. Tαυτ;Gρ
να
τ8ν Oµπ
δ!Uει ν? π0cη στ8 πεδ!
 τAς µ0Gης, Sπ
υ πρ
ηγ
υµ�νως εxGε τν �ρGηγ!α τbν
Λυδbν. BO Kρ
Zσ
ς �π
µακρ3νει Oπ!σης Sλα τ? Sπλα �π8 τ? δωµ0τια τbν �νδρbν,
�π8 φ;L
 Sτι κ0τι θ? µπ
ρ
�σε ν? π�σcη π0νω στ8ν WAτυ (I.34.3). T? µ�τρα τ
� Kρ
!-
σ
υ dG
υν σκ
π8 ν? κρατHσ
υν τ8 γι; τ
υ µακρυ? �π= κ0θε Oπαφ µ[ τ8 �ντικε!µεν

π
e θ? πρ
καλ
�σε τ8 θ0νατ; τ
υ κα= ν? καταστHσcη τ8 jνειρ
 µ �ληθιν;. M[ τν πε-
ριγραφ τbν πρ
στατευτικbν µ�τρων τ
� Kρ
!σ
υ Y BHρ;δ
τ
ς θ�λει ν? δε!�cη Sτι 
N
πρ
σπ0θειες γι? �π
φυγ τAς πραγµατ
π
!ησης τ
� \νε!ρ
υ �π
καλ3πτ
υν τν τ3-
φλωση τ
� ν
� τ
� Kρ
!σ
υ κα= τν �π
τυG!α τ
υ ν? �ναγνωρ!σcη τ8 �ναπ;φευκτ
 τAς
OπαλHθευσης τ
� \νε!ρ
υ.

�Aµ�σως µετ? τν περιγραφ τbν µ�τρων, π
e πAρε Y Kρ
Zσ
ς, Y BHρ;δ
τ
ς φ�ρνει
τ8ν WAδραστ
 στ8 πρ
σκHνι
. AIτ8ς Y Qνθρωπ
ς θ? πα!�cη τ8 ρ;λ
 τ
� Oκτελεστικ
�
\ργ0ν
υ τ
� θε!
υ· πρ

ρ!Uεται ν? εxναι Y �κ
3σι
ς Oκτελεστς τ
� γι
� τ
� Kρ
!σ
υ.
T8 jν
µα τ
� WAδραστ
υ φα!νεται ν? εxναι σηµαντικ8 γι? τ σηµασ!α τAς ν
υL�λας.
BH Oτυµ
λ
γ!α τ
υ {Kδραστ - εxναι �π8 τ ρ!Uα τ
υ διδρ%σκω] π
e µαU= µ[ τ8 στερη-
τικ8 α - dGει τν dνν
ια «�ν!καν
ς ν? �εφ3γcη» ~ «δ[ν µπ
ρεZς ν? τ8 �π
φ3γcης» ~ «�να-
γκαι;τητα». Π
λλ
= µελετητ[ς dG
υν Oκφρ0σει τν Qπ
ψη Sτι τ8 jν
µα τ
� �Aδρ0στ
υ
εxναι σηµαντικ8 στ ν
υL�λα. BO WAδραστ
ς µ[ τ φανερ ρ!Uα (Sπως µ[ τ λ��η Wτυς
κα= τ ρ!Uα της) ε^σ0γεται rς λ��η γι? τ σG�ση της µ[ τ8 ν;ηµα τAς ν
υL�λας. Στ8 I.43.2,
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Sταν Y BHρ;δ
τ
ς εxναι dτ
ιµ
ς ν? περιγρ0ψcη τ8ν τρ;π
 µ[ τ8ν Yπ
Z
 σκ
τRθηκε Y
WAτυς, �ναφ�ρεται στ8ν WAδραστ
 κα= λ�ει Sτι εxναι oνας ��ν
ς π
e εxGε O�αγνιστA γι?
τ8 φ;ν
 τ
� �δελφ
� τ
υ. �EπαναλαµL0νει �κ;µη Sτι τ8 jν
µ0 τ
υ εxναι WAδραστ
ς
[sν κα= νωρ!τερα παρ
υσ!ασε τ8ν WAδραστ
 ν? λ�cη τ8 jν
µ0 τ
υ στ8ν Kρ
Zσ
 (I.35.3)],
γι? ν? δRσcη dµφαση στ σG�ση τ
� \ν;µατ;ς τ
υ µ[ τν dνν
ια τAς �ν0γκης κα= τ
�
�ναπ;φευκτ
υ. AIτ f dνν
ια µπ
ρεZ ν? �π
δ
θcA τ;σ
 στ8ν WAδραστ
 Sσ
 κα= στ8ν
Kρ
Zσ
. BO BHρ;δ
τ
ς µJς λ�ει �π8 τ µι? µερι? Sτι Y WAδραστ
ς εxναι oνας Φρ3γας
O�;ριστ
ς, Y Yπ
Z
ς �κ
3σια σκ;τωσε τ8ν �δελφ; τ
υ κι εxGε διωGτA �π8 τ8ν πατ�ρα
τ
υ. BO O�αγνισµ8ς π
e τ
� πρ;σφερε Y Kρ
Zσ
ς κατ;πιν τAς παρ0κλησHς τ
υ δ[ν τ8ν
L
Hθησε ν? �εφ3γcη �π8 τ µ
Zρα τ
υ. �Aντ!θετα τυGαZα κα= Gωρ=ς πρ;θεση σκ
τRνει
τ8ν WAτυ. BO WAδραστ
ς, Sπως κα= τ8 jν
µ0 τ
υ σηµα!νει, εxναι �ν!καν
ς ν? �εφ3γcη
�π8 τ µ
Zρα τ
υ, �λλ? ταυτ;Gρ
να δ[ν µπ
ρεZ κ0π
ι
ς ν? τ8ν �π
φ3γcη. BH �π;δ
ση
τAς σηµασ!ας «�νικαν;τητα διαφυγAς» στ8ν Kρ
Zσ
 δηλRνεται µ�σ|ω τAς περιγραφAς
�π8 τ8ν BHρ;δ
τ
 Sλων τbν µ�τρων, τ? Yπ
Zα dλαLε Y Kρ
Zσ
ς, γι? ν? �π
τρ�ψcη τν
πραγµατ
π
!ηση τ
� \νε!ρ
υ.

T
 στιγµ τAς Oµφ0νισης τ
� �Aδρ0στ
υ στ8 παλ0τι τ
� Kρ
!σ
υ oνας
�γρι;G
ιρ
ς OρηµRνει τ Λυδ!α. Mερικ
= Λυδ
= Uητ
�ν �π8 τ8ν Kρ
Zσ

ν? στε!λcη τ8 γι; τ
υ µαU= µ[ Oπ!λεκτ
υς ν�
υς, γι? ν? τ
eς L
ηθHσ
υν ν?
�εφ
ρτωθ
�ν τ8ν Oπικ!νδυν
 �γρι;G
ιρ
. TOλα �π8 δb κα= µπρ8ς Oνεργ
�ν

γι? τν πραγµατ
π
!ηση τ
� \νε!ρ
υ. BO Kρ
Zσ
ς, dG
ντας στ8 µυαλ; τ
υ τ8 µH-
νυµα τ
� \νε!ρ
υ, �ρνεZται ν? στε!λcη τ8 γι; τ
υ, πρ
L0λλ
ντας rς δικαι
λ
γ!α
τ8 γ0µ
 τ
� ν�
υ. BO WAτυς µ[ τη σειρ0 τ
υ θ�τει τ8 OρRτηµα τAς π
ι;τητας τAς
UωAς τ
υ. Kατ? τ γνRµη τ
υ f συµµετ
G στ? πεδ!α τAς µ0Gης κα= σ[ κυνHγια
τ
� πρ
σφ�ρει τν εIκαιρ!α ν? Oπιδε!�cη �νδρε!α κα= ν? κερδ!σcη δ;�α. Γι? τ8ν
WAτυ �π
κλεισµ8ς �π8 τ�τ
ιες καταστ0σεις σηµα!νει �τ!µωση κα= δειλ!α (I.37).
�AνησυGεZ γι? τ γνRµη τbν π
λιτbν κα= τAς συU3γ
υ τ
υ, τν Yπ
!α παντρε3-
τηκε πρ;σφατα (I.37.3). T8 OρRτηµα π
e θ�τει κα= τ? OπιGειρHµατα π
e πρ
-
L0λλει δε!Gν
υν Sτι δ!νει ��!α στν π
ι;τητα τAς UωAς παρ? στ δι0ρκει0 της.
Συνεπbς Y WAτυς UητJ µι? O�Hγηση γι? τν Qρνηση τ
� πατ�ρα τ
υ ν? τ8ν στε!λcη
µαU= µ[ τ
eς Qλλ
υς Λυδ
eς στ8 κυνHγι τ
� �γρι;G
ιρ
υ. BO Kρ
Zσ
ς �φηγεZται
τ8 µHνυµα τ
� \νε!ρ
υ, Sτι Y WAτυς θ? πεθ0νcη ν�
ς, �φ
� κτυπηθcA �π8 δ;ρυ, πρ
-
σθ�τ
ντας Oπ!σης τ λ��η hλιγ�Fρ+νι�ς (I.38). AIτ f λ��η δε!Gνει τν τ3φλω-
ση τ
� ν
� τ
� Kρ
!σ
υ κα= τ στ0ση τ
υ πρ8ς τ UωH.

BH τ3φλωση τ
� ν
� τ
� Kρ
!σ
υ φα!νεται πρbτα �π8 τν �δικαι
λ;γητη
>ρµηνε!α τ
� \νε!ρ
υ, Sτι Y WAτυς θ? πεθ0νcη ν�
ς, κ0τι π
e τ8 jνειρ
 δ[ν τ8 κα-
θ
ρ!Uει. Θ? µπ
ρ
�σε νJ σηµα!νcη: πρbτ
ν Sτι Y WAτυς θ? π�θαινε oναν τιµηµ�-
ν
 θ0νατ
 στ8 πεδ!
 τAς µ0Gης σ[ µεταγεν�στερ
 Gρ;ν
. ∆ε3τερ
ν, Sσ
ν �φ
ρKJ
στ  στ0ση τ
υ γι? τ UωH, Y Kρ
Zσ
ς φα!νεται ν? δ!νcη µεγ0λη dµφαση στ δι0ρ-
κει0 της. Γι? τ8ν kδι
 τ8ν Kρ
Zσ
 θ? �ταν µεγ0λη συµφ
ρ0, sν Y γι;ς τ
υ π�θαινε
ν�
ς. Πρ
τιµKJ ν? τ8ν δcA ν? UcA γι? π
λe καιρ8 �κ;µη κα= Gωρ=ς τιµH, παρ? ν?
πεθ0νcη ν�
ς κα= τιµηµ�ν
ς. T8 Oνδιαφ�ρ
ν τ
υ γι? τ δι0ρκεια της UωAς φα!νε-
ται καθαρ? κα= �ργ;τερα, Sταν συµL
υλε3εται τ8 µαντεZ
 τbν ∆ελφbν, γι? κατ?

ΣFγκρ�υση Nρωϊσµ�; κα
 α#τ�συντ,ρησης
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π;σ
 f παραµ
νH τ
υ στν O�
υσ!α θ? εxναι µακρ
Gρ;νια ~ jGι (π�λυFρ+νι�ς:
I.55). BO BHρ;δ
τ
ς φα!νεται ν? συγκρ!νcη τ8ν Kρ
Zσ
 µ[ τ8ν WAτυ, µ[ τ8ν δε3τε-
ρ
 ν? Oµφαν!Uεται ν? δ!νcη ��!α στν π
ι;τητα τAς UωAς.

BO Kρ
Zσ
ς στ συν�Gεια παρ�Gει στ8ν WAτυ µι? dκθεση µερικbν �π8 τ? πρ
-
ληπτικ? µ�τρα π
e πAρε κα= τ? κ!νητρ0 τ
υ γι’ αIτ0. T
� O�ηγεZ Sτι πρ
σπαθεZ
ν? τ8ν κλ�ψcη �π8 τ8 θ0νατ
 κατ? τ δι0ρκεια τAς UωAς τ
υ (τ
� Kρ
!σ
υ, I.38.2).
BH φρ0ση «ε�κως δυνα?µην» δε!Gνει Sτι δ[ν εxναι σ!γ
υρ
ς γι? τν OπιτυG!α τbν
πρ
σπαθειbν τ
υ. AIτ8 δ[ν τ8ν Oµπ
δ!Uει ν? π0ρcη κ0θε πιθαν8 µ�τρ
, γι? ν?
�π
τρ�ψcη ~ ν? �ναL0λcη τν πραγµατ
π
!ηση τ
� \νε!ρ
υ. M;λις Qκ
υσε τν
�π0ντηση τ
� Kρ
!σ
υ, Y WAτυς πρ
σπ0θησε ν? �λλ0�cη τ γνRµη τ
� πατ�ρα
τ
υ σGετικ? µ[ τ8 κυνHγι, τ
ν!U
ντας Sτι 
N �γρι;G
ιρ
ι δ[ Gρησιµ
π
ι
�ν δ;-
ρατα. �Aπ
τελεZ ε^ρωνε!α τ8 Sτι Y WAτυς, τυφλωµ�ν
ς κα= αIτ;ς, συµL0λλει στν
πραγµατ
π
!ηση τ
� \νε!ρ
υ µ[ τν πρ
σπ0θει0 τ
υ ν? πε!σcη τ8ν πατ�ρα τ
υ
γι? τ λανθασµ�νη >ρµηνε!α τ
� \νε!ρ
υ. �Eπισ3ρει τν πρ
σ
G στ8 jργαν

τ
� θαν0τ
υ, τ8 Yπ
Z
 dGει ]π
δε!�ει τ8 jνειρ
. Λ�ει, Sτι εxναι f α^Gµ τ
� δ;-
ρατ
ς κα= jGι 
N Gαυλι;δ
ντες τ
� �γρι;G
ιρ
υ, π
e θ? πρ
καλ�σ
υν τ8 θ0να-
τ; τ
υ. M[ αIτ8 τ8 OπιGε!ρηµα πε!θει τ8ν Kρ
Zσ
 ν? Oπιτρ�ψcη τ συµµετ
GH τ
υ
στ8 κυνHγι (I.39.1-2).

¶
αρ;λ
 π
e πρ
ηγ
υµ�νως Y Kρ
Zσ
ς �φα!ρεσε Sλα τ? δ;ρατα �π8 τ8 πα-
λ0τι, φ
L
3µεν
ς Sτι θ? dπεφταν π0νω στ8ν WAτυ, τRρα τ8ν Oκθ�τει σ[ µι?
κατ0σταση, f Yπ
!α εxναι εIν
ϊκ γι? τν πραγµατ
π
!ηση τ
� \νε!ρ
υ,
�φ
� Qνδρες rπλισµ�ν
ι µ[ δ;ρατα πρ
σφ�ρ
υν τν εIκαιρ!α γι? ν? συµ-

LcA oνα �τ3Gηµα. BO Kρ
Zσ
ς τελικ? dGει λ0νθασµ�νες Oλπ!δες, Sτι f >ρµηνε!α
π
e dδωσε Y γι;ς τ
υ εxναι \ρθ κα!, τυφλωµ�ν
ς, δ[ Lλ�πει Sτι, Oπιτρ�π
ντας
στ8ν WAτυ ν? λ0Lcη µ�ρ
ς στ8 κυνHγι, τ8ν στ�λλει στ8 θ0νατ; τ
υ.

Παρ? τν �π;φασH τ
υ ν? Oπιτρ�ψcη τ συµµετ
G τ
� WAτυ στ8 κυνHγι, Y φ;-
L
ς τ
� Kρ
!σ
υ γι? τ8 µHνυµα τ
� \νε!ρ
υ δ[ν dGει νικηθcA. ΛαµL0νει �κ;µη
oνα λανθασµ�ν
 µ�τρ
, τ8 Yπ
Z
 διευκ
λ3νει τν �ναπ;φευκτη µ
Zρα ν? πραγ-
µατ
π
ιηθcA τ8 jνειρ
. BΩς µ�τρ
 πρ
φ3λα�ης UητJ �π8 τ8ν WAδραστ
 ν? γ!νcη
Y φρ
υρ8ς τ
� WAτυ, κα= αIτ8 σ[ �ντ0λλαγµα τ
� O�αφνισµ
� κα= τAς φιλ
�εν!ας
π
e τ
� πρ;σφερε (I.41). BO WAδραστ
ς λ�ει στ8ν Kρ
Zσ
 Sτι θ? φρ
ντ!σcη dτσι,
π
e Y WAτυς ν? γυρ!σcη �σφαλHς. TOταν πηγα!ν
υν στ8 L
υν8 WOλυµπ
 (I 43.1),
Y WAδραστ
ς ρ!Gνει τ8 δ;ρυ τ
υ πρ8ς τ8 µ�ρ
ς τ
� �γρι;G
ιρ
υ κα= Qθελ0 τ
υ
κτυπJ τ8ν WAτυ (I.43.2). BO BHρ;δ
τ
ς λ�ει: «�O µ/ν δ" 5ληθε
ς τsN αXFµsN =M�πλη-
σε τ�0 hνε?ρ�υ τ"ν φ6µην» (I 43.3). BO kδι
ς Y Kρ
Zσ
ς, στν πρ
σπ0θει0 τ
υ ν?
�π
τρ�ψcη αIτ8 π
e πρ
εZπε τ8 jνειρ
, dGει συµL0λει στν πραγµατ
π
!ησH τ
υ.
ON λ��εις «5ληθε
ς» κα= «αXFµsN» εxναι f Oπαν0ληψη τbν ^δ!ων λ��εων, 
N Yπ
Zες
εxGαν Gρησιµ
π
ιηθA, γι? ν? δηλRσ
υν τ8 θ0νατ
 τ
� WAτυ στ8 jνειρ
 τ
� Kρ
!-
σ
υ (I.34.2).

BO Lachenaud \ρθ? θεωρεZ τ8 Oπεισ;δι
 αIτ8 rς oνα �εκ0θαρ
 παρ0δειγµα τρα-
γικAς ε^ρωνε!ας. ΣG
λι0Uει, Sτι Y WAτυς δ[ν εxGε τ8 Gρ;ν
 ν? φ�ρcη σ[ π�ρας τ8
πρbτ
 τ
υ �νδραγ0θηµα κα= στ συν�Gεια �ναφ�ρεται στ8ν Kρ
Zσ
 κα= λ�ει, Sτι

T� λ�θη π�_ ?δ,γησαν στ� θ�νατ�
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�π8 Qγν
ια φιλ
��νησε τ8 δ
λ
φ;ν
 τ
� γι
� τ
υ. BO WAδραστ
ς σ3µφωνα µ[ τ8
σG;λι
 τ
� Lachenaud iφειλε ]π
Gρ�ωση στ8ν Kρ
Zσ
, �λλ? Y O�αγνισµ8ς δ[ν
µπ
ρ
�σε ν? �π
τρ�ψcη τ8ν Oπικε!µεν
 θ0νατ
. BO συγγραφ�ας λ�ει: «Le tragique
est ici celui d’un renversement de situation qui réduit a néant l’ efficacité des contracts
passés entre les hommes et illustre la vanité de leurs bonnes intentions».

™
τν �ρG, Sταν µαθα!νcη γι? τ8 θ0νατ
 τ
� γι
� τ
υ, Y Kρ
Zσ
ς \ργ!Uεται
Oναντ!
ν τ
� ∆!α, πρ
στ0τη τ
� O�αγνισµ
� κα= τAς >στ!ας, καθuς κα= τAς
φιλ!ας (I.44.2), γιατ= Oπ�τρεψε στ8ν WAδραστ
 ν? σκ
τRσcη τ8 γι8 τ
�
�νθρRπ
υ, π
e τ
� πρ;σφερε O�αγνισµ;. �Aργ;τερα Sµως, Sταν Y WAδρα-

στ
ς UητJ �π8 τ8ν Kρ
Zσ
 ν? τ8ν σκ
τRσcη π0νω �π8 τ8 νεκρ8 σbµα τ
� WAτυ,
Y Kρ
Zσ
ς τ8ν λυπJται κα= λ�ει: «EAς δ/ �V σC µ�ι τ�0δε τ�0 κακ�0 α�τι�ς, εX µ"
]σ�ν K�κων =Mεργ%σα�, Kλλ1 θε'ν κ�C τις, �ς µ�ι κα
 π%λι πρ�εσ6µανε τ1 µ�λ-
λ�ντα qσεσθαι» (1.45). BO Kρ
Zσ
ς στ8 τ�λ
ς �ντιλαµL0νεται Sτι κ0π
ι
ς θε8ς
εxναι Y ]π
κινητς τ
� θαν0τ
υ τ
� WAτυ κα= Y WAδραστ
ς �πλbς Y �κ
3σι
ς
OκτελεστHς. BH λ��η «πρ�εσ6µαινε» παραπ�µπει π!σω στ8 jνειρ
, τ8 Yπ
Z
 εxGε
δRσει oνα σηµ0δι γι? τ µ�λλ
υσα µ
Zρα τ
� γι
� τ
υ. ON λ��εις «θε'ν κ�C τις»
�ντιστ
ιG
�ν στ φρ0ση «=κ θε�0 ν�µεσις» στν �ρG τAς ν
υL�λας, Sπ
υ Y BHρ;-
δ
τ
ς dGει πεZ, Sτι �ρθε �π8 τ8 θε8 δ!καιη �νταπ;δ
ση. WEτσι Y BHρ;δ
τ
ς �ε-
καθαρ!Uει Sτι Y θε8ς µ�σ|ω τ
� \νε!ρ
υ σηµατ
δ;τησε τν �λHθεια γι? τ µ
Zρα
τ
� WAτυ. Στ8 τ�λ
ς Y BHρ;δ
τ
ς δε!Gνει Sτι τ8 θεZ
 κατ0φερε ν? Oπιφ�ρcη τν
πραγµατ
π
!ηση τ
� \νε!ρ
υ µ[ τ L
Hθεια τbν λανθασµ�νων µ�τρων τ
� Kρ
!-
σ
υ κα= ν? π0ρcη �π8 αIτ8ν τ δ!καιη �νταπ;δ
ση.

KαταλHγ
ντας θ? λ�γαµε Sτι Y Kρ
Zσ
ς, Sταν πα!ρνcη τ8 θεϊκ8 σηµ0δι, τυ-
φλωµ�ν
ς δ[ σκ�φτεται καθ;λ
υ τν πιθαν;τητα, Sτι τ8 θεZ
 τ8ν τιµωρεZ γι? τν
περηφ0νεια κα= τν �λαU
νε!α τ
υ. 7Aν εxGε �ντιληφθA Sτι f πραγµατικ �πειλ
γι? τ8 γι; τ
υ �ταν τ8 δικ; τ
υ �δ!κηµα, δ[ θ? πρ
σπαθ
�σε ν? π0ρcη τ συ-
γκεκριµ�νη πρ
φ3λα�η τAς �π
µ0κρυνσης τbν δ
ρ0των �π8 τ8 γι; τ
υ. �Aντ!-
θετα θ? εxGε δRσει Oνδε!�εις τAς µετ0ν
ι0ς τ
υ κα= θ? QλλαUε τ στ0ση τ
υ dνα-
ντι τAς O�
υσ!ας κα= τ
� πλ
3τ
υ, Sπως γι? παρ0δειγµα µ[ δηµ;σια παρα!τηση
~ πρ
σφ
ρ? θυσ!ας στ
eς θε
3ς. BO Kρ
Zσ
ς, πα!ρν
ντας τ? µ�τρα π
e πAρε,
�λπιUε ν? �π
τρ�ψcη τ µ
!ρα τ
υ κα= ν? �π
φ3γcη τν OκπλHρωση τ
� \νε!ρ
υ.
∆[ν µπ;ρεσε ν? �ντιληφθcA Sτι f µ
Zρα τ8ν Gρησιµ
π
!ησε γι? τ δικH τ
υ τι-
µωρ!α. M;ν
 µετ? τ8 θ0νατ
 τ
� WAτυ µ�µφεται τ8 θεZ
 γι? τ συµφ
ρ0 τ
υ,
�λλ? �κ;µη δ[ φα!νεται ν? �ντιλαµL0νεται Sτι f α^τ!α τAς τιµωρ!ας τ
υ εxναι f
δικH τ
υ �λαU
νε!α. BO BHρ;δ
τ
ς dGει δε!�ει Sτι παρ? τν �ναγκαι;τητα τAς µ
!-
ρας τ
� WAτυ Y Kρ
Zσ
ς, πα!ρν
ντας τ? πρ
στατευτικ? µ�τρα γι? ν? �π
τρ�ψcη
τ µ
Zρα τ
υ, Oπ�φερε τν OκπλHρωση τ
� \νε!ρ
υ. Συνεπbς εxναι ]πε3θυν
ς
γι? τ8 θ0νατ
 τ
� γι
� τ
υ κα= γι? τ δικH τ
υ τιµωρ!α.

∆?σπ,ινα Mαρτ:δ,υ- Φ,ρσιFρ
KαθηγHτρια Παιδαγωγικ
� �Iνστιτ
3τ
υ K3πρ
υ

�YπεFθυν� τ�; θαν�τ�υ τ� 6δ8κηµα, \�ι R «θε�ς»
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Σ’ Oπιστ
λH µ
υ, π
e �δη dGω στε!λει στ8ν «∆», πρ
σπ0θησα ν? δε!�ω Sτι
δ[ UcA Y BHρRδης Y M�γας κατ? τ γ�ννηση τ
� Xριστ
�, Yπ;τε δ[ν ]π0ρGει
«�Aστ�ρας» κα= «Σφαγ Nηπ!ων» 
yτε σκ
τε!νιασµα τ
� fλ!
υ, �φ
� στ=ς δR-
δεκα τ8 µεσηµ�ρι δ[ν �τ
 Oπ= τ
� Σταυρ
�, �λλ? σ’ O��λι�η δ!κης OνRπι
ν τ
�
Πιλ0τ
υ. �Eδb θ’ �φHσω στν µπ0ντα τ8ν κ0θε «�IRσηπ
», τν κ0θε OριU;-
µενη Gρ
ν
λ
γ!α «Kτ!σεως τAς PRµης» κα= θ? πρ
σπαθHσω µ[ τν �πλA λ
-
γικ ν? πb, Sτι Y «MατθαZ
ς» δ[ν µ[ πε!θει:

M�γ�ι, σφαγ) νηπ8ων, φυγ) στ)ν A:γυπτ�

Π
λe µελ0νι dGει �
δευτA, π
λλ φαι? 
Iσ!α dGει ταλαιπωρηθA
κα= Gρ;ν
ς π
λeς �π8 παλι? µ�Gρι τRρα dGει καταναλωθA �π8 π
λ-
λ
3ς κα= π
ικ!λ
υς Oρευνητ�ς γι? τ Γ�ννηση τ
� Xριστ
�, γι? τ8ν
�Aστ�ρα τAς Bηθλε�µ, γι? τ
eς M0γ
υς τAς �Aνατ
λAς, γι? τ8ν
BHρRδη τ8ν M�γα, γι? τ Σφαγ τbν Nηπ!ων, γι? τ8 φευγι8 τ
�
Xριστ
� στν Akγυπτ
 κα= τ8ν OπανερG
µ; τ
υ. Kι Sλα αIτ0, sν
κα= τ;σ
 σηµαντικ0, τ? γνωρ!Uει µ;ν
 Y «MατθαZ
ς» κα= κανε=ς
Qλλ
ς τbν «εIαγγελιστbν». Eyλ
γα δηµι
υργεZται π0ραυτα f �π
-
ρ!α: M? γιατ= δ[ν τ? �ναφ�ρ
υν 
N Qλλ
ι; Γι? oνα L�Lαια Gωρ=ς
παρωπ!δες θε
λ;γ
, Nστ
ρικ8 κι Oρευνητ εxναι εyκ
λ
 ν? κατα-
λ0Lcη Sτι Y «MατθαZ
ς» ]περL0λλει Oνθ
υσιωδbς κι Oντυπωσιακbς,
π
e πα!U
ντας στ? G�ρια τ
υ τ? Gωρ!α τAς ΠαλαιJς ∆ιαθHκης,
Sπως L
λε3ει αIτ;ν, κατ
ρθRνει µ�σα �π8 τ? π
µπRδη ν? πε!σcη
τ8ν �ναγνRστη τ
υ Sτι Sσα τ
� διηγεZται εxναι �ληθιν0. WOµ
ρφη
«παγ!δα», κα= π
λλ
= O�α!ρετ
ι �στρ
ν;µ
ι L0λθηκαν στ8 π�ρα-
σµα τbν α^Rνων ν? ]π
λ
γ!σ
υν «τ�ν Fρ+ν� τ�0 φαιν�µ�ν�υ τ�0
Kστ�ρ�ς» (Mατθ. 2,7).



�O
τ;τε PωµαZ
ς αIτ
κρ0τ
ρας διατ0Uει γενικ �π
γραφ τbν ]πη-
κ;ων τ
υ (Λ
υκJς 2, 1-2). T
3τη f διαταγ ]π
GρεRνει τ8ν �Iωσφ
κα= τ Mαρι0µ ν? φ3γ
υν �π8 τ Γαλιλα!α, ν? κατεL
�ν στν �I
υ-
δα!α κα= µετ? στ Bηθλε�µ, �φ
� �ταν τ8 Gωρι8 τ
� �IωσHφ. Γι’ αIτ8

γι? τ8 µεγ0λ
 γεγ
ν8ς τAς �π
γραφAς («αyτη J Kπ�γραφ" πρ2τη =γ�νετ�»:
Λ
υκJς 2, 2) Y «MατθαZ
ς» τ8 «πα!Uει» κ
υφ;ς. ∆[ν πAγε ν’ �π
γραφcA: �EκεZ
λ
ιπ;ν, στ Bηθλε�µ, f Mαρι?µ «qτεκεν τ�ν υX�ν αVτNς τ�ν πρωτ+τ�κ�ν κα

=σπαργ%νωσεν αVτ�ν κα
 Kν�κλινεν αVτ�ν =ν τsN φ%τνsη, δι+τι �Vκ aν αVτ�Uς
τ+π�ς =ν τ|' καταλCµατι» (Λ
υκJς 2, 7). Kι Oν|b Y «MατθαZ
ς» «γνωρ!Uει» σα-
ρανταδυ8 γενεbν \ν;µατα, �π8 τ8ν �ALρα?µ µ�Gρι τ8ν θετ8 πατ�ρα τ
� Xρι-
στ
�, τ8ν �IωσHφ, δ[ν γνωρ!Uει αIτ8 π
e πρ
σπαθεZ ν’ �π
δε!�cη µ[ τ L
H-
θεια τbν «πρ
φητειbν», Sτι αIτ8ς Y υN8ς τ
� ΓιαGL[ γεννHθηκε «=ν Kθλι+τητι»
στ φ0τνη τbν �λ;γων, sν κα= ]πAρ�ε Oκλεγµ�ν
ς µαθητς τ
� ̂ δ!
υ τ
� δα-
σκ0λ
υ τ
υ.

Π
� µJς YδηγεZ ν? ]π
θ�σ
υµε µ[ �πλA λ
γικH τν περαιτ�ρω Oν�ργεια τ
�
�IωσHφ; TOτι µετ? τν �π
γραφ γ3ρισε π!σω στ Γαλιλα!α, στ8 σπ!τι τ
υ κα=
στ δ
υλει0 τ
υ. Kα= ν? σ[ τ! λ
γικRτατες Oν�ργειες πρ
�Lη λ
ιπ8ν Y �IωσHφ,
jντας �κ;µα στ Bηθλε�µ: «Kα
 ]τε =πλ6σθησαν Jµ�ραι hκτz τ�0 περιτε-
µεUν τ� παιδ?�ν, =κλ6θη τ� gν�µα αVτ�0 >Iησ�0ς». BH περιτ
µ �ταν NερRτα-
τη τελετ γι? τ
eς BELρα!
υς, κατ? τν Yπ
!α τ’ �ρσενικ8 παιδ= πα!ρνει τ’ jν
-
µ0 τ
υ. �Hταν, sς π
�µε, σ?ν τ8 δικ; µας σHµερα L0πτισµα. �Hταν ν;µ
ς τ
�
MωυσA  αIτ f τελετ τAς περιτ
µAς κα= τAς \ν
µατ
θεσ!ας ν? γ!νεται \κτu
µ�ρες µετ? τ γ�ννηση. BO �Iωσφ κα= f Mαρι0µ, BELραZ
ι jντες, OσεL0στη-
καν κα= τHρησαν τ8ν ν;µ
, µ�ν
ντες �κ;µα στ Bηθλε�µ. Γιατ= Sµως µετ? τ=ς
\κτu δ[ν dφυγαν; Γιατ!, sν dφευγαν, �σαν ]π
Gρεωµ�ν
ι µετ? σαρ0ντα µ�-
ρες �π’ τ8ν τ
κετ8 ν? �αναLαδ!σ
υν τν kδια �π;σταση, νQρθ
υν στ8 Nα8
κα= ν? πρ
L
�ν στ? καθιερωµ�να τ
� «Σαραντισµ
�». Kι Oπιπλ�
ν σ3µφω-
να µ[ τ Mωσαϊκ παρ0δ
ση f λεGRνα δ[ν Lγα!νει �π8 τ8 σπ!τι, πρ=ν σα-
ραντ!σcη. WAρα dµειναν σαρ0ντα µ�ρες στ Bηθλε�µ. M? κα= τ! πι8 λ
γικ;; Λ�-
ει λ
ιπ8ν Y Λ
υκJς (2, 21-22): «κα
 ]τε =πλ6σθησαν α� Jµ�ραι τ�0 καθαρισµ�0
αVτ'ν κατ1 τ�ν N+µ�ν Mωυσ�ως, Kν6γαγ�ν αVτ�ν εXς �Iερ�σ+λυµα παρα-
στNσαι τ|' Kυρ?|ω». Kα= µετ0: «Kα
 _ς =τ�λεσαν �παντα τ1 τ�0 N+µ�υ Kυρ?-
�υ Pπ�στρεψαν εXς τ"ν Γαλιλα?αν εXς τ"ν π+λιν αVτ'ν NαDαρ/τ» (Λ
υκJς 2,
39). ∆ηλαδ σαρ0ντα vµερbν παιδ= Y Xριστ8ς δ[ν εxναι στν Bηθλε�µ, µ�νει
στ NαUαρ�τ. Λ
γικ8 δ[ν εxναι; Kι �στερα; �Aπ8 τ;τε κα= µετ? «=π�ρεC�ντ�
�X γ�νεUς αVτ�0 κατ’ qτ�ς εXς �Iερ�υσαλ"µ τsN (�ρτN τ�0 Π%σFα κα
 ]τε =γ�-
νετ� =τ'ν δ2δεκα, Kνα5%ντων αVτ'ν εXς �Iερ�σ+λυµα...» (Λ
υκJς 2, 40-52). 

Π
� λ
ιπ8ν Y BHρRδης; Π
� 
N M0γ
ι; Π
� Y �Aστρ; Π
� f Σφαγ τbν
Nηπ!ων; Π
υθεν0. Γι? τ8ν Λ
υκJ f ρ
 τbν γεγ
ν;των κατ? τ γ�ννηση
τ
� Xριστ
� εxναι φυσικ κα= κατ? συν�πεια λ
γικ κα= δ[ν δι�τρε�ε καν�-

O3 µFθ�ι τ.ν M�γων κα
 τ*ς Σφαγ*ς τ.ν Nηπ8ων
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να, 
yτε τ8ν παραµικρ;, κ!νδυν
 Y �Iησ
�ς, 
yτε κα= αIτ
ε�
ρ!στηκε στν
Akγυπτ
. Kα= τRρα πJµε ν? κ
υLεντι0σ
υµε τ? τ
� «Mατθα!
υ».

A
Iτ8ς Y  εIαγγελιστς γρ0φει τ8 «EIαγγ�λι;» τ
υ γι? BELρα!
υς, π
e
µελετ
�ν κα= γνωρ!U
υν τ Παλαι? ∆ιαθHκη. BEπ
µ�νως τ διHγησH
τ
υ τ λ
υστρ0ρει µ[ Παλαι
αγι
γραφικ? Gωρ!α, γι? ν? πε!σcη π
ι
3ς;
T8ν  >αυτ; τ
υ ~ τ
eς συµπατριbτες τ
υ; Θεωρb Sτι ]π
τιµKJ τ=ς γνR-

σεις τbν �ναγνωστbν τ
υ σ[ θ�µατα ΠαλαιJς ∆ιαθHκης, δι;τι τ? Gωρ!α, π
e
µ’ αIτ? \µ
ρφ
στ
λ!Uει τ? γεγ
ν;τα π
e �φ
ρ
�ν στ8ν Xριστ;, εxναι �ε-
κ0ρφωτα κα= OφευρHµατα δικ0 τ
υ, τ? Yπ
Zα κα= λανσ0ρει rς πρ
φητεZες.
T8 «Xδ�\ J παρθ�ν�ς =ν γαστρ
 rMει κα
 τ�Mεται υ�+ν...» δ[ν dGει καµµι0, µ?
καµµι? σG�ση µ[ τ8ν γι8 τAς Mαρι?µ κι 
yτε µ[ τν kδια φυσικ0. T
�τα τ?
λ;για τ
� �Hσα�α (7, 14) εxναι λ;για παρηγ
ριJς κα= κ
υρ0γι
υ πρ8ς τ8ν τ;-
τε LασιλιJ τAς BIερ
υσαλµ WAGαU, π
e �πειλεZτ
 µ[ καταστρ
φ �π8 τ?
στρατε3µατα τ
� LασιλιJ τAς Συρ!ας. M φ
LJσαι, τ
� λ�ει Y �Hσα�ας, Y
Θε8ς δ[ν θ? Oπιτρ�ψcη ν? καταστραφcAς· κι sν θ�λcης σηµ0δι πειστικ;, ν? αIτ
f κ
π�λλα, π
e Lλ�πεις τRρα δ? µαU! µ
υ, θ? κυ
φ
ρHσcη κα= θ? γεννHσcη γι;,
π
3, πρ
τ
� καλ?-καλ? µ0θcη ν? ψευδ!Ucη τ? πρbτα τ
υ λ;για, f GRρα, π
e
τRρα σ[ �πειλεZ, θ? καταστραφcA. ∆ηλαδ Sλ
 αIτ8 τ8 «τ[τ - ? - τ[τ» τ
�
�Hσα�α µ[ τ8ν WAGαU περ= �π
τρ
πAς Oπικε!µεν
υ π
λ�µ
υ κα= καταστρ
φAς
�π
τελεZ πρ
φητε!α γι? τ Mαρι?µ κα= τ8 γι; της, Oπειδ Y �Hσα�ας Gρησι-
µ
π
!ησε τ λ��η «παρθ�ν�ς» κα= τ8 «rMει =ν γαστρ?»; WEτσι, θ�λ
ντας Y
«MατθαZ
ς» ν? πε!σcη τ
eς BELρα!
υς παραλAπτες τ
� EIαγγελ!
υ τ
υ, Sτι
δηλαδ Y γεννηθε=ς στ Bηθλε[µ εxναι Y �ναµεν;µεν
ς Mεσσ!ας, δηλαδ Y
LασιλιJς των, Y �π
καθιστbν τν Lασιλε!α τ
� �Iσραλ κα= Oλευθερbν αIτ
eς
Oκ τAς δ
υλε!ας Pωµα!ων, περνJ τ
�τ
 τ8 µHνυµα στν ψυGH τ
υς ]π
Lλη-
τικ0, µι? κα= γνωρ!Uει π
λe καλ? Sτι γνωρ!U
υν τν Παλαι? ∆ιαθHκη. Kα=
ν? πbς: �Aν
!γ
υµε τ8 LιLλ!
 τbν «�Aριθµbν» (24, 17) κα= διαL0U
υµε:
«@Aστρ�ν θ1 Kνατε?λsη Kπ� τ�ν >Iακz5 κα
 σκNπτρ�ν θ1 KναστηθsN Kπ� τ�ν
>Iσρα"λ κα
 θ1 πατ%Msη τ�\ς να�\ς τ�0 Mω15 κα
 τ1 κραν?α ]λων τ'ν υ�'ν
τ�0 Σ6θ». B�Lαια αIτ? τ? λ;για δ[ν dG
υν καµµι? σG�ση µ[ τ8ν Xριστ;, Sµως
σ?ν περιεG;µεν
 συνεπα!ρν
υν τ=ς ψυG[ς ]π;δ
υλων �νθρRπων, π
e Sµως
�π
φε3γει ν? τ8 καταGωρHσcη στ8 EIαγγ�λι; τ
υ γραπτbς, δι;τι Oµµ�σως
πλν σαφbς θ�τει UHτηµα �π
κατ0στασης Lασιλε!ας τbν BELρα!ων. �Eφευ-
ρ!σκει λ
ιπ8ν µ0γ
υς, δηλαδ �στρ
λ;γ
υς· κα= ν? τ! L0Uει στ8 στ;µα τ
υς:
«Π�0 =στιν T τεFθε
ς 5ασιλε\ς τ'ν >I�υδα?ων; ε�δ�µεν γ1ρ αVτ�0 τ�ν Kστ�-
ρα» (MατθαZ
ς 2, 1-2). Ekδατε; «αVτ�0 τ�ν Kστ�ρα»· εxναι σ?ν ν? λ�cη στ
eς
παραλAπτες τ
υ: καταλαLα!νετε καλ0, τ! Oνν
b. T8 kδι
 «�πελευθερωτικ8»
µHνυµα Oµπερι�Gει σ[ π
λe Lαθει? �ν0λυση κα= τ8 παρακ0τω Gωρ!
 τ
� πρ
-
φHτη �Ωση[ 11, 1, π
e Gρησιµ
π
ιεZ Y «MατθαZ
ς»: «>EM AXγCπτ�υ =κ%λεσα
τ�ν υ�+ν µ�υ» (MατθαZ
ς 2, 15).

�H πλαστ�γρ�φηση τ�; <Hσαbα 
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B
�Lαια τ8 kδι
 Gωρ!
 
N BELδ
µHκ
ντα τ8 γρ0φ
υν «=M AXγCπτ�υ =κ%λε-
σα τ�ν λα+ν µ�υ», �λλ? πρ
τιµJ τ8 >Lραϊκ8 κε!µεν
. BO �Ωση[ Oνν
εZ τν
d�
δ
 τbν BELρα!ων µ’ �ρGηγ8 τ8ν MωυσA �π8 τν Akγυπτ
. ∆ηλαδ Y
Xριστ8ς rς ν�
ς MωυσAς – �πελευθερωτς O� A^γ3πτ
υ – Oκ τAς δ
υ-

λε!ας – OλευθερRσει fµJς. TOµως, γι? ν? LρεθcA στν Akγυπτ
, θQπρεπε ν?
LρεθcA κ0π
ια α^τ!α. BOπ;τε: «>Aκ�Cσας δ/ �Hρ2δης T 5ασιλε\ς =ταρ%Fθη κα

π%ντα �Iερ�σ+λυµα µετ’ αVτ�0» (MατθαZ
ς 2, 3). TOµως γιατ= ν? ταραGθcA Y
BHρRδης; Kατ? τ
eς Nστ
ρικ
eς Y BHρRδης τ;τε (γι? µ�να δ[ U
�σε) �ταν γ�-
ρ
ντας κα= �σθενς �π8 �ν!ατη ν;σ
. T! ν? G0σcη φ
L;ταν; Tν Lασιλε!α dτσι
κι �λλιbς τν dGανε Lι
λ
γικ0. T8 Lασ!λει; τ
υ µ[ διαθHκη τ8 µ
!ρασε στ
eς
γι
3ς τ
υ. TΩσπ
υ ν? µεγαλRσcη Y µικρ8ς Xριστ;ς, γι? ν? «διεκδικHσcη» τ Lα-
σιλε!α, θ? περν
�σαν π
λλ? Gρ;νια κι Oπ= πλ�
ν τ8 UHτηµα δι
ρισµ
� LασιλιJ
�ταν στν �π;λυτη εyν
ια κα= �π;φαση τ
� Pωµα!
υ αIτ
κρ0τ
ρα. WEτσι Sµως
L
λε3ει τ8ν «MατθαZ
», γι? ν? διR�cη τ8 Xριστ8 στν Akγυπτ
, γιατ= τ8 «=M
AXγCπτ�υ =κ%λεσα τ�ν υ�+ν µ�υ» θ? πHγαινε QGρηστ
. TEτσι π0νω στ8 θυµ; τ
υ
Y BHρRδης κι Oν|b λε!πει σ[ ��νη GRρα Y Xριστ;ς, διατ0Uει ν? σφαγ
�ν Sλα τ?
παιδι? τAς Bηθλε[µ �π8 δ3
 Gρ
νbν κα= κ0τω. BYπερL
λικ8 δ[ν εxναι; Xιλι0-
δες δεκατ�σσαρες σφ0U
υν σ[ µι?ν fµ�ρα. BYπερL
λικ;. T= ν? κ0νcη Sµως; Πbς
ν? L
λ�ψcη τ8 Gωρ!
 τ
� BIερεµ!α, «φων" �κ�Cσθη =ν Pαµ%, θρNν�ς π�λ\ς κα

hδυρµ+ς, PαF"λ κλα?�υσα τ1 τ�κνα αVτNς»; Kι sς µν dGcη καµµι? σG�ση αIτ8
τ8 Gωρ!
 τ
� BIερεµ!α (31, 15) µ’ αIτ? π
e διηγεZται Y MατθαZ
ς, �λλ? dGει σG�-
ση µ[ τν καταστρ
φ π
e ]π�στησαν 
N BELραZ
ι κ0π
τε �π8 τ8ν NαL
υG
-
δ
ν;σ
ρα. Kι Sµως Y «MατθαZ
ς» αIτ8 τ8 θ�λει π
λe σ?ν πετυGηµ�νη πρ
φη-
τε!α. BO BHρRδης λ
ιπ8ν κατ? τ8ν «MατθαZ
» 2, 16 «KνεUλε π%ντας τ�\ς παUδας...
Kπ� διετ�0ς κα
 κατωτ�ρω». ∆ηλαδ αIτ
= 
N φωστAρες τAς �στρ
λ
γ!ας, 
N
M0γ
ι, dκαναν δυ8 Gρ;νια ν? µελετHσ
υν τ8ν «�στ�ρα», ν? διαπιστRσ
υν µ0-
λιστα Sτι �ταν πρ
σωπικ8 �στ�ρι τ
� νε
γεννηθ�ντ
ς BELρα!
υ LασιλιJ,
νQρθ
υν στν BIερ
υσαλµ ν? τ8ν ψ0Gν
υν; Kαλ? δυ8 Gρ;νια µετ? τν �π
-
γραφ τ! κ0θισαν στ Bηθλε[µ ν? κ0ν
υν; ∆[ν θ? δ
3λευε Qλλ
 Y �IωσHφ; T8
�στ�ρι δ[ν τ
eς �κ
λ
3θησε στν Akγυπτ
; TOταν γ3ρισαν �π’ τν Akγυπτ
,
γιατ= δ[ν dκατσαν στ Bηθλε[µ ~ σ[ κ0π
ι µ�ρ
ς τAς �I
υδα!ας, παρ?  πHγανε
στ NαUαρ[τ τAς Γαλιλα!ας; �EκεZ oνας �π’ τ
eς BHρRδεις δ[ν �ταν LασιλιJς;
�Hταν πι8 µαλακ8ς �π’ τ8ν �AρG�λα
 ~ L;λευε τ
� MατθαZ
 τ8 «NαDωραU�ς κλη-
θ6σεται» (2, 23); Π
e εxναι jGι «NαDωραU�ς» �λλ? «NαD
ρ - NαDιραU�ς», Sρ
ς
κα= jν
µα π�ρα γι? π�ρα QσGετ
 µ[ τν NαUαρ[τ. BO «MατθαZ
ς» θεωρεZ rς
µ;νιµη κατ
ικ!α τ
� �Iωσφ κα= τAς Mαρι?µ τ Bηθλε[µ κι Sτι τ8 πρ
σων3µι

«NαUωραZ
ς» ~ «NαUαρην8ς» τ8 πα!ρνει �π8 τ λ;γ|ω �ν0γκης Oγκατ0στασH
τ
υ στ NαUαρ�τ, Oν|b Y Λ
υκJς λ�γει Sτι f µ;νιµη κατ
ικ!α τ
υς �ταν f Nα-
Uαρ�τ, π
3, τ! τ8 πι8 λ
γικ;, ν? Oπ
ν
µ0Uεται κι dτσι: NαUωραZ
ς. BEπ
µ�νως
µ[ µι? λ
γικ �ν0λυση τbν γεγ
ν;των Y Λ
υκJς µ[ δικαιRνει �π;λυτα.

�AτταKSρι,ς

Γιατ
 ν� σφ�Ucη παιδι� R �Hρ/δης;
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«>Aκ�C�ντας π%ντως, Dωνταν1 τ�ν συνθ�τη κ. Mαρκ+π�υλ�, διαπ?στωσα ]τι qπεσε θC-
µα τ'ν Kντισηµιτ'ν, π�\ ]µως µ�σα Kπ� τ" µασ�ν?α καταMι2ν�υν τ�ν σιωνισµ� πανη-
γυρικ2τατα. >Aλλ1 γι’ αVτ� Wλλη φ�ρ%.»

T%δε qφη κα
 Kπ�φθεγµ%τισε µ/ τ� �ερατικ+ τ�υ κ0ρ�ς T πατ"ρ Γε2ργι�ς Mεταλλην�ς
στ"ν «Xριστιανικ"» τNς 27ης >Iαν�υαρ?�υ, ]π�υ δηµ�σ?ευσε rνα «σεντ+νι», γι1 ν1 Pπε-
ρασπισθsN σ1ν δικηγ+ρ�ς τ�0 Σιωνισµ�0 τ"ν Παλαι% τ�υ ∆ιαθ6κη. Π�ι�? �ραγε εAναι ��
µασ+ν�ι (π�\ KπειλεU ]τι µι%... «Wλλη φ�ρ1» θ1 Kπ�καλCψsη!), π�\ παρ�συραν τ�ν Γι%ν-
νη Mαρκ+π�υλ�; �O =κδ+της τ�0 «∆» ∆ηµ. Λ%µπρ�υ p T συνεργ%της τ�υ Π. K�υ5αλ%κης,
π�\ qλα5ε τ" συν�ντευMη;

M" µ�0 πεUτε, ]τι �� συκ�φ%ντες δ/ν φ�ρOνε π�τ/ ρ%σα.

Ω

Φυσικ1 στ"ν >Eπαν%σταση τ�0 ’21 Kµ�σως δι%φ�ρες διεθνεUς =M�υσ?ες 5ρεθ6κανε ν1
πα?D�υν τ�ν ρ+λ� τ�υς, µ�Fρι π�\ τ� µακρC τ�υς F�ρι σκ+τωσε τ�ν >Aνδρ�0τσ�, τ�ν Kα-
ραϊσκ%κη κα
 τ�ν Kαπ�δ?στρια – �µ" =π�µ5ασ6 τ�υς, τ"ν Tπ�?α �� «=π?σηµ�ι» �στ�ρικ�

δ/ν Kναφ�ρ�υν µ�σα στ"ν =Mαναγκασµ�νη «qρευν%» τ�υς. @Eτσι J =παν%σταση αVτ" qFα-
σε τ�ν (λληνικ� FαρακτNρα της κα
 σCντ�µα µετε5λ6θη σ/ (5ραι�Fριστιανικ� καθεστ2ς,
µ/ τ� Tπ�U� J λε5εντι1 τ'ν Kγωνιστ'ν, qστω κα
 Kγρ%µµατων, καµµι1 ψυF�λ�γικ" συγ-
γ�νεια δ/ν εAFε, =ν|' πρ�σπαθ�0ν ν1 qF�υν σ/ πρ'τ� πλOν� τ" θρησκε?α, λ/ς κα
 τ� ∆η-
µ�τικ� τραγ�Cδι τNς λε5εντιOς qFει καµµι1 σF�ση µ/ 5υDαντιν�\ς yµν�υς. M�σ|ω δ/ καπι-
ταλισµ�0 κα
 µαρMισµ�0, δC� 5αθCτατα X�υδαϊκ'ν κ�σµ�θεωρι'ν, ε�Fαµε Kπ� τ"ν µι1
τ"ν (5ραι�Fριστιανικ" θε2ρηση κα
 Kπ� τ"ν Wλλη τ" διαλυτικ" (τ%Fατες µ�ντ�ρνα) µαρ-
Mιστικ" κ�υλτ�Cρα. AVτ" τ" στιγµ" µ/ Kπαρ%δεκτες κα
 πρ�δ�τικ/ς =πεµ5%σεις στ"ν παι-
δε?α σαφ'ς σιωνιστικ�
 κCκλ�ι =λ�γF�υν σφιFτ1 τ� Pπ�υργεU� Παιδε?ας, τ� Tπ�U� π�τ/
δ/ν τ�\ς M�φυγε κα
 παραµ�νει – µ�ναδικ" περ?πτωση σ/ παγκ+σµια κλ?µακα – «κα
 Θρη-
σκευµ%των»!

Π.Γ.

«Kαµµι1 Wλλη F2ρα τNς EVρ2πης δ/ν Fρει%στηκε ν1 πετ%Msη rνα ν+µισµα 2.500 =τ'ν
=κτ�ς Kπ� τ"ν �Eλλ%δα», Kναφ�ρει σ/ σFετικ� Kφι�ρωµ% της στ" δραFµ" J Kγγλικ" =φη-
µερ?δα «Guardian» (31/12/01). Στ� Kφι�ρωµα αVτ� Pπ�γραµµ?Dεται T �στ�ρικ�ς ρ+λ�ς τNς
δραFµNς στ" διαµ+ρφωση τ�0 Fρ6µατ�ς κα
 τ�ν?Dεται µ%λιστα πzς «δ/ν θ1 aταν Pπερ-
5�λ" ν1 hν�µαστsN τ� (νιαU� εVρωπαϊκ� ν+µισµα “δραFµ"” Kντ
 “εVρ2”, λ�Mη π�\ πρ�-
τιµ6θηκε τελικ%, γι1 ν1 Kµ5λCνsη τ
ς =θνικ/ς εVαισθησ?ες»...

Σκ�ψεις κα
 πρ�τ%σεις Kπ� rνα Kγγλικ� qντυπ�, π�\ κανε
ς =δ' στ� Pωµα?ικ� δ/ν
µπNκε στ�ν κ+π� ν1 KσF�ληθsN νωρ?τερα, ]ταν Kπ�φασ?Dετ� στ"ν EVρ2πη J hν�µασ?α τ�0
=νια?�υ ν�µ?σµατ�ς.

Π.Λ.K.

>Eρευνητ/ς τNς NAΣA =ντ+πισαν π%νω σ/ µετεωρ?τες hργανικ/ς (ν2σεις, π�\ εAναι
Kπαρα?τητη πρ�ϋπ+θεση γι1 τ"ν yπαρMη τNς DωNς. Συγκεκριµ�να π%νω στ�\ς µετεωρ?-
τες Murchison κα
 Murray, π�\ qπεσαν στ" γN τ� 1969 κα
 1950  Kντ?στ�ιFα, 5ρ�θηκαν
Yπλ�U Pδατ%νθρακες, µικρ1 σ%κFαρα καθzς κα
 γλυκερ?νη, J Tπ�?α Fρησιµ�π�ιεUται Kπ’

ΓιαOKισµ1ς καJ ΣSµπαν

«∆ραOµN» καJ Pωµι,σSνη

T1 aθε, ∆ηµ,τικ1 τραγ,Sδι

MIερFς συκ,φαντ:ες

AI™IMA KAI A¢HPITA
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]λα τ1 κCτταρα γι1 τ"ν κατασκευ" τNς =MωτερικNς τ�υς µεµ5ρ%νης (περι�δικ� «Nature»,
∆εκ�µ5ρι�ς 2001). O� KνακαλCψεις αVτ/ς καταφ%σκ�υν στ� =νδεF+µεν� yπαρMης DωNς κα

σ/ Wλλα σηµεUα τ�0 ΣCµπαντ�ς, καθzς τ1 συστατικ1 αVτ1 εAναι δ�µικ1 στ�ιFεUα  τNς qµ5ιας
φCσης τNς ΓNς. �O δρ K�0περ, π�\ µελ�τησε τ�\ς δC� µετεωρ?τες, συµπερα?νει πzς �� hργα-
νικ/ς (ν2σεις, π�\ =ντ�π?στηκαν, εAναι «συγγενεUς» τ'ν (ν2σεων, Kπ� τ
ς Tπ�Uες πρ��κυ-
ψε J πρ2ιµη Dω" στ" ΓN.

T�τ�ι�υ εAδ�υς KνακαλCψεις κ%ν�υν τ�\ς κ%θε λ�γNς θε�κρ%τες ν1 F%ν�υν τ�ν yπν�
τ�υς, Kφ�0 Pπενθυµ?D�υν στ�ν Wνθρωπ� πzς εAναι µ�ρ�ς τ�0 ΣCµπαντ�ς, πzς DN κα
 ταMι-
δεCει µ�σα σ’ αVτ+, πzς J ΓN εAναι ΣCµπαν κα
 gFι Xδι�τελ"ς γιαF5ικ" δηµι�υργ?α.

Π.Λ.K.

∆υστυF'ς σ6µερα δ/ν XσFCει αVτ� π�\ εAπε T Σωκρ%της γι1 τ�ν πλ�0τ�: «�Iτε �ππ|ω Wνευ
Fαλιν�0 �Iτε πλ�Cτ|ω Wνευ λ�γισµ�0 δυνατ�ν Kσφαλ'ς Fρ6σασθαι». O� σηµεριν�
 πλ�Cσι-
�ι εAναι Wφρ�νες, φιλ%ργυρ�ι, KλαD+νες, κ�µπλεMικ�
 κα
 =κδικητικ�
 πρ�ς τ�ν Wνθρωπ�,
τ" Dω" κα
 τ" φCση. Γι’ αVτ� T πλ�0τ�ς τ�υς καν�να δ/ν �φελεU, ]πως qλεγε T Σωκρ%της:
«τ'ν φιλαργCρων T πλ�0τ�ς, uσπερ T �λι�ς καταδ\ς εXς τ"ν γNν, �Vδ�να τ'ν D2ντων
εVφρα?νει» κα
 ]τι «ταVτ+ν =στι =π
 εVτυF?vα µ�γα φρ�νεUν, _ς =π
 hλισθηρOς Tδ�0 σταδι�-
δρ�µεUν». �Eπ�µ�νως tς µ"ν κ�ρδακ?Dωνται µ/ τ1 µεγαλεUα, πρ�5�λ6, δCναµη κ.W., γιατ

εAναι πρ�σωριν1 ]σ� κα
 �� �δι�ι στ" Dω6 (5λ. τ"ν «y5ριν» τ�0 πλ�Cσι�υ 5ασιλιO Kρ�?σ�υ
στ� Wρθρ� τNς σελ. 15715 τ�0 παρ+ντ�ς τεCF�υς τ�0 «∆»). �Aν αVτ1 τ1 καταν��0σαν στ"ν
OV%σιγκτ�ν, T κ+σµ�ς θ1 aτ� καλCτερ�ς. EVελπιστ�0µε ]τι �� KM?ες τ�0 �Eλληνισµ�0 θ1 Kνα-
5ι2σ�υν κα
 π%λι.

K.X.K.

TρεUς πανεπιστηµιακ�?, κα
 µ%λιστα τ'ν θετικ'ν =πιστηµ'ν, συγκρ+τησαν SOµιλ� γι1
τ"ν Πρ�5�λ" τ'ν Πρ�σωκρατικ'ν κα
 �δη πρ�γραµµ%τισαν τ"ν πρ2τη τ�υς =κδ6λωση γι1
τ
ς 22 Mαρτ?�υ, 8 µ.µ., στ" ∆ηµ�τικ" Bι5λι�θ6κη τNς συµπρωτεC�υσας µ/ θ�µα «Γ�ννηση
κα
 Kν�λιMη τ'ν Φυσικ'ν >Eπιστηµ'ν Kπ� τ�\ς Πρ�σωκρατικ�\ς (�Hρ%κλειτ�ς, >Eµπεδ�-
κλNς κα
 ∆ηµ+κριτ�ς)». �Oµιλητ/ς �� κ.κ. >Aν. K�5%τσης, Γ. Mαν�υσ%κης κα
 I. Mακρ+-
π�υλ�ς. Mακ%ρι J πρ�σπ%θεια ν1 Kπ�τελ�σsη τ� πρ'τ� σκ?ρτηµα KφCπνισης τ�0 5αθCτα-
τα Pπν2ττ�ντ�ς Kκαδηµαϊκ�0 µας κατεστηµ�ν�υ.

Ω

Σκ:ρτηµα RφSπνισης;

MO πλ,Dτ,ς, j Σωκρ<της καJ \ OT<σιγκτ,ν

MH κ. 7Aννα ∆ιαµαντ,π,Sλ,υ καJ \ γειτ,νιC
EAναι γεγ�ν�ς ]τι qDησε σ/ γειτ�νι1 Pπ�5ασθµισµ�νη τNς K�D%νης, ]π�υ µ�ιρα?ως εAFε τ�\ς

σFετικ�\ς «ψυF�λ�γικ�\ς τραυµατισµ�Cς». Πιθαν2τατα. ∆/ν θ1 γκρεµ?σ�υµε ]µως τ�ν Παρ-
θεν'να, γι1 ν1 π%ρsη J κυρ?α =π?τρ�π�ς =κδ?κηση! N1 µ"ν τ1 µπερδεCωµε... M"ν µOς πλανεC-
�υν EVρ'πες κα
 παFυλ�
 µισθ�?, Wλλωστε θ1 θυµOται Kδυσ2πητα ]τι π�λλ/ς Fρυσ/ς στιγµ/ς
τNς τ+τε hπ�ιαδ6π�τε DωNς της δ/ν θ1 τ
ς Kλλ%Msη µ/ τ?π�τε... Στ" διαµ+ρφωση τNς νε�ελληνικNς
ψυFNς ν�µ?Dω, ]τι T ψυFισµ�ς τNς γειτ�νιOς Kν�δειMε καλλιτ�Fνες κα
 τ+σ�υς Wλλ�υς σπ�υδα?-
�υς.

SOλα λ�ιπ�ν αVτ1 θ1 τ1 π�0µε... Kγγλιστ?; @OFι δ%! @Aλλωστε τ� κ�ρδ�ς δ/ν θ1 µπ�ρ�σsη π�τ/
ν1 πν?Msη τ"ν ψυF6. ∆/ν τ"ν κακ?Dω, Kλλ1 �Vκ =π’ >AγγλικsN µ+ν�ν D6σεται SEλλην...

Π.Γ.



[Στ8 πρ
ηγ
3µεν
 τε�G
ς τ
� «∆» (σελ. 15643-15648) δηµ
σιε3σαµε
πρωτ;τυπη dρευνα τ
� κ. A. Kρασαν0κη µ[ τ!τλ
 «Π�ι% εAναι J σωστ"
πρ�φ�ρ1 τNς �EλληνικNς», στν Yπ
!α Y Oρευνητς κατεδε!κνυε τν
πλ0νη τAς λεγ;µενης «Oρασµι(α)κAς» πρ
φ
ρJς �λλ? κα= κ0π
ιες �τυ-
GεZς OπεµL0σεις τbν �Aλε�ανδρινbν γραµµατικbν στν \ρθ
γραφ!α
τAς BEλληνικAς ΓλRσσας. Στ8 παρ8ν τε�G
ς δηµ
σιε3
υµε τ8 L´ µ�ρ
ς
τAς dρευνας τ
� κ. A. Kρ., στ8 Yπ
Z
 µ[ �ναλυτικ �ν0πτυ�η καταδει-
κν3ει Sτι α) f «φθ
γγικ» γραφ π
e πρ
τε!νει Y γνωστ8ς γλωσσ
λ;-
γ
ς de Saussure κα= 
N µαθητ�ς τ
υ (µετα�e τbν Yπ
!ων κα= 
N TEλλη-
νες γλωσσ
λ;γ
ι) δ[ν Oνδε!κνυται γι? τν BEλληνικ Γλbσσα, L) τ8
BEλληνικ8 �Aλφ0Lητ
 συνδυ0Uει τν πιστ �π;δ
ση τAς πρ
φ
ρJς µ[
�ν0λ
γη «�π
κ0λυψη» τAς Oτυµ
λ
γ!ας τbν λ��εων, πρJγµα π
e δ[ν
µπ
ρεZ ν? OπιτευGθcA µ[ τ8 Λατινικ8 �Aλφ0Lητ
 – κα= γι’ αIτ8 πρ
τε!-
νει τ διεθνA GρHση τAς >λληνικAς γραφAς �ντ= τAς λατινικAς.]

™
3µφωνα µ[ τ8 Γ0λλ
 γλωσσ
λ;γ
 F. Saussure (1857-1973 µ.X.) κα=
τ
eς µαθητ�ς τ
υ (Ch. Baley, A. Sechehaye...), \παδ
eς τbν �π;ψε-
ων τ
� �Eρ0σµ
υ:

«>Aπ� λ�γικNς Wπ�ψης τ� KρFαU� (λληνικ� Kλφ%5ητ� εAναι Xδια?τερα
=Mα?ρετ�, δι+τι γι1 κ%θε φθ+γγ� εAFε rνα γρ%µµα: 5-%-ρ-5-α-ρ-�-ς. O� Ση-
µ?τες qγραφαν µ+ν� τ1 σCµφωνα. T"ν λ�Mη “5%ρ5αρ�ς” θ1 τ"ν qγραφαν
“5ρ5ρς”. �H Yρµ�ν?α ]µως Kν%µεσα στ" γραφ" κα
 στ"ν πρ�φ�ρ1 δ/ν
διαρκεU, γιατ?:

»α) �H γλ'σσα =Mελ?σσεται Kδι%κ�πα, =ν|' J γραφ" qFει τ"ν τ%ση ν1
µ�νsη Kκ?νητη. Πρ+φεραν στ1 Γαλλικ1 κα
 qγραφαν (11�ς αX2νας) “rei, lei”
rei, lei... (13�ς αX2νας) “roi, lei” roi, loi... (14�ς αX2νας) “roe, loe” roi, loi...
(19�ς αX2νας) “rwe, lwa” roi, loi... Γρ%φ�υµε eveiller, mouiller, lei, rei..., =ν|'
πρ�φ�ρ�υµε eveyer (“=5εγι�”), mouiyer (“µ�υιγι�”), lwa (“λ�υ%”), rwa
(“ρ�υ%”),..., =πειδ" qτσι πρ�φ�ρ�νταν KρFικ1 κα
 qπειτα WλλαMε J πρ�-
φ�ρ% τ�υς. �H γραφ" (π�µ�νως καταλ6γει ν1 µ"ν Kνταπ�κρ?νεται πι1 σ’

Γι’ α#τ� πρ(πει ν� γ8νcη διεθν'ς



αVτ� π�\ Kντιπρ�σωπεCει, ν1 Pπ%ρFsη δυσαρµ�ν?α µεταM\ γραφNς κα

πρ�φ�ρOς. Γι1 τ� �δι� γρ%µµα qF�υµε π%ρα π�λλ/ς πρ�φ�ρ�ς, κα
 τ�ν
�δι� φθ+γγ� τ�ν γρ%φ�υµε µ/ τρ?α κα
 π�ντε γρ%µµατα. �O φθ+γγ�ς π.F.
“σ” γρ%φεται: s, t, ss, sc: nation, chasset, aquescer... T φθ+γγ�ς “κ” = gu, c,
k, cc, ch... �H γραφικ" εXκ+να αVτ" τNς λ�Mης Kπ�κτO γι1 µOς Xδε�γραφ?α.

» 5) SOταν rνας λα�ς δανε?Dεται Kπ� Wλλ�ν τ� Kλφ%5ητ+ τ�υ, συµ5α?-
νει π�λλ/ς φ�ρ/ς ν1 µ"ν πρ�σαρµ+Dεται κατ1 τ1 µ�σα τ�0 γραφικ�0 αVτ�0
συστ6µατ�ς στ"ν καιν�Cργια τ�υ λειτ�υργ?α. >AναγκαD+µαστε τ+τε ν1
πρ�στρ�F�υµε σ/ τεFν%σµατα, Fρησιµ�π�ι2ντας δC� γρ%µµατα, γι1 ν1
πρ�σδι�ρ?σ�υµε µ’ αVτ1 rνα aF�.

» γ) �Yπ%ρFει J =τυµ�λ�γικ" πρ�κατ%ληψη, ]πως π.F. στ"ν >Aναγ�ν-
νηση, π�\ π�λλ/ς φ�ρ/ς κα
 µι1 παρετυµ�λ�γ?α =πι5%λλει µι1 γραφ6:
poids (γαλλικ1) σ1ν ν1 πρ��ρFεται Kπ� τ" λατινικ" pondus, =ν' πρ��ρ-
Fεται Kπ� τ" λ�Mη pensum...

»Kατ+πιν αVτ�0», καταλHγει Y Sausure, «θ1 πρ�πει J σηµεριν" γραφ6,
(λληνικ" κα
 M�νη, ν1 καταργηθsN κα
 ν1 γ?νsη rνα ν�� φωνητικ� Kλφ%-
5ητ� µ/ qνα γρ%µµα γι1 κ%θε φθ+γγ�, κα
 κ%θε φ�ρ1 π�\ J λ�Mη θ1
Kλλ%Dsη πρ�φ�ρ%, θ1 γρ%φεται Kν%λ�γα». («Περισσ;τερα Lλ�πε: F.
Saussurè, «MαθHµατα Γλωσσ
λ
γ!ας» ).

Γι? ν? δ
�µε Sµως, εxναι dτσι τ? πρ0γµατα;

A
ν παρατηρHσ
υµε τ8ν τρ;π
 µ[ τ8ν Yπ
Z
 γρ0φ
υν Sσ
ι λα
= Gρη-
σιµ
π
ι
�ν σHµερα τ
eς λατινικ
eς GαρακτAρες (WAγγλ
ι, Γ0λλ
ι,
Γερµαν
!...), θ? δ
�µε Sτι δ[ν γρ0φ
υν τ=ς λ��εις µ[ κ0π
ι
 σ3-
στηµα γραφAς Sπως 
N TEλληνες κα= 
N ΛατZν
ι, �λλ? µ[ τ8ν >�Aς

τρ;π
:

ON λ��εις, π
e f γραφH τ
υς ]π0ρGει στν >λληνικ ~ στν λατινικ
γραφH, γρ0φ
νται Sµ
ια (φωτ
γραφικ0), Sµως µ[ λατινικ
eς Gαρα-

κτAρες, QσGετα Qν f πρ
φ
ρ0 τ
υς OκεZ µπ
ρcA ν? εxναι κα= διαφ
ρετικH,
πρLλ. π.G.:

MEλληνικ>: Tιτ%ν(ας), Γεωργ?α, EVρ2πη, Xδ�α, τυπ2(νω), >Oλυµπιακ+ς,
φιλ�σ�φ?α...

κα= =Aγγλικ>: Titan (πρ
φ
ρ? «ταϊτ0ν»), Georgia (πρ
φ
ρ? «τU;ρτUια»),
Europe (πρ
φ
ρ? «γι
3ρ
π»), idea (πρ
φ
ρ? «�ϊντ!α»), type (πρ
φ
ρ?,
τ0ιπ»), Olympic, philosophy...

MEλληνικ>: Kκ(τ)?ς, Γεωργιαν+ς, Συριαν+ς, ΛατUν�ς...
κα= ΓαλλικN: action (πρ
φ
ρ? «��;ν»), Georgien (πρ
φ
ρ? «Uε
ρU0ν»),

Syrien (πρ
φ
ρ? «σιρι0ν»), Latin (πρ
φ
ρ? «λατ[ν»)...
Λατινικ>: Cluba (πρ
φ
ρ? «κλ
3µπα»), cupa (πρ
φ
ρ? «κ
3πα»),

America, plus (πρ
φ
ρ? «πλ
�ς»), imperial (πρ
φ
ρ? «^µπ�ριαλ»), lina

1.

α) �H λατινικ) γραφ) = γραφ) 3στ�ρικ)
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(πρ
φ
ρ? «λ!να»), duo>double (πρ
φ
ρ? «ντ
�µπλε»),...
κα= =Aγγλικ>: club (πρ
φ
ρ? «κλ0µπ»), cup (πρ
φ
ρ? «κ0π»), America,

plus (πλ0ς), imperial (πρ
φ
ρ? «^µπ!ριαλ»), lin (λ0ιν), double («ντ0µπλ»)...
M[ >λληνικ ~ λατινικ \ρθ
γραφ!α γρ0φ
νται κα= 
N λ��εις π
e δ[ν

εxναι >λληνικ[ς, Sµως f γραφH τ
υς ]π0ρGει στν >λληνικ ~ τν λατι-
νικ γραφH, Sπως π.G. 
N >�Aς �π8 τν �ραLικ κα= >Lραϊκ γλbσσα:
Wλγε5ρα, MιFα6λ, >Eµµαν�υ6λ, ∆ανι6λ... = στν �AγγλικH: algebra,
Michael, Emmanuel...

�Aκ
λ
3θως 
N παρ0γωγες λ��εις γρ0φ
νται στ8 θ�µα Sµ
ια µ[ τ=ς πρω-
τ;τυπες, �κ;µη κα= Qν f πρ
φ
ρ? τAς παραγRγ
υ εxναι διαφ
ρετικ
λ;γ|ω φθ
γγικ
� π0θ
υς (συνα!ρεσης ~ �φ
µ
!ωσης κ.Q.), πρLλ. π.G. στν
�AγγλικH: live (πρ
φ
ρ0 «λ0ιL») > living (πρ
φ
ρ? «λ0ιLινγκ », «λ!Lινκ»),
volcano («L
λκ�ιν
υ») > volcanic («L
λκ0νικ»), athlete («Qθλιτ») > athletic
(«�θλ�τικ»), busy («µπ0Uι») > business («µπ!Uνες»), day («ντ�ι») > Sanday
(«σ0ντι»), Europe > European, algebra > algebraic, algebraically, allegory
> allegorically...

ON λ��εις, π
e 
N kδιες ~ f ρ!Uα ~ f πρωτ;τυπH τ
υς λ��η δ[ν Lρ!σκε-
ται στν >λληνικ ~ στν λατινικ γραφH, γρ0φ
νται φθ
γγικ? µ[ λα-

τινικ
eς GαρακτAρες κα= συν0µα, sν ε�ναι Yµ;φωνες (Yµ;ηGες) µ[ κ0-
π
ια Qλλη λ��η, γρ0φ
νται µ[ πρ;σθεση τυGα!
υ γρ0µµατ
ς, σ3µφωνα
µ[ τ σκ�ψη αIτ
� π
e τ=ς καθι�ρωσε γραφικ0, πρLλ. π.G.:

Γαλλικ>: grave («κριL» = >νικ8ς) κα= graves («κριL» = πληθ.): (Oδb τ8 -
ew δ[ν πρ
φ�ρεται, µπα!νει στ8ν πληθ. γι? δι0κρισH τ
υ �π8 Yµ;ηG

>νικ8)·

=Aγγλικ>: t(w)o κα= to(o), rit(e) κα= (w)rit(e) κα= ri(g)t(h): (Oδb τ0: w, o,
w, e, g, h δ[ν πρ
φ�ρ
νται· µπAκαν γι? δι0κριση τbν Yµ
φRνων λ��εων).

MOµ,:ως στNν =Aγγλικ>: cent κα= cent κα= scent, pare κα= pair κα= pear, boy
κα= buoy, no κα= know, sail κα= sale, grown κα= gran, fought κα= fort, war κα=
wore, side κα= sighed, made κα= maid, night κα= knight, soared κα= sward, hole
κα= whole, morning κα= mourning...

WAς σηµειωθcA κα= Sτι f rς Qνω γραφH - \ρθ
γραφ!α µιJς λ��ης στν
�γγλικH, γαλλικH... γραφ παραµ�νει στ8 Gρ;ν
, �κ;µη κα= Qν f πρ
-
φ
ρ? �λλ0�cη ~ Qν λ�γεται µ[ δ3
 ~ περισσ;τερες διαφ
ρετικ[ς πρ
φ
ρ[ς
µ�σα στν kδια γλbσσα. Παρ0Lαλε π.G. στν �AγγλικH, π
3, Oν|b Qλλ
ι
λ�νε: «δ/ λ%ντ�ν, µπ%τι, σ�ν, �υ%τ...» κα= Qλλ
ι «δ/ λ+ντ�ν, µπ+ντι, σ?ν,
F�υ%τ p γ�υ%τ...», rστ;σ
 κα= 
N µ[ν κα= 
= δ[ γρ0φ
υν kδια, δηλ.: the
London, body, Sean, what...! Παρ0Lαλε Oπ!σης Sτι f λ��η π.G. minute πρ
-
φ�ρεται «µ!νιτς», Sταν δηλRνcη 
Iσιαστικ8 (τ8 λεπτ8 τAς Mρας) κα= «µ!-
νι
υτ» ~ «µ0ινι
υτ», Sταν δηλRνcη Oπ!θετ
 (λεπτ
µερHς). AIτ8 συµLα!νει
σ[ π0µπ
λλες λ��εις.

2.

15729∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 2002



M0λιστα, Oπειδ f γραφ αIτ (�γγλικH, γαλλικH..) εxναι Nστ
ρικH, γι’
αIτ8 κα! Oδb:

«>Oρθ�γραφ?α» εxναι τ8 ν? γρ0ψcης σωστ? oνα συνδυασµ8 λατινικbν
γραµµ0των, π
e dGει συµLατ? καθιερωθA γι? κ0θε λ��η, Sπως π.G. τ8

συνδυασµ8 τbν γραµµ0των good γι? τ λ��η «γκ�Cτ» (καλ;ς, H, ;), τ8 συν-
δυασµ8 two γι? τ λ��η «τ�\» (δ3
), too γι? τ λ��η «τ�\» (Oπ!σης), to
γι? τ λ��η «τ�\» (πρ;ς)...

∆[ν µπ
ρ
�µε ν? �π
δRσ
υµε γραπτbς τν πιστ πρ
φ
ρ? τbν λ�-
�εων ~ ν? γρ0ψ
υµε πιστ? µι? λ��η π
e �κ
�µε γι? πρRτη φ
ρ0.
WEG
υµε δι0σταση µετα�e πρ
φ
ρJς κα= γραφAς, δηλ. παρ
υσι0Uε-
ται τ8 φαιν;µεν
 γι? τ8 kδι
 γρ0µµα ν? dG
υµε π0ρα π
λλ[ς διαφ
-

ρετικ[ς πρ
φ
ρ[ς ~ µ[ oνα γρ0µµα ν? παριστ0ν
υµε διαφ
ρετικ
eς φθ;γ-
γ
υς κα= jGι oνα π0ντα, Sπως στν BEλληνικH. Παρ0Lαλε π.G. στν �Aγγλι-
κH, Sπ
υ:

• τ8 γρ0µµα i πρ
φ�ρεται π;τε αϊ κα! π;τε ι/ε/εε/ιι: titan («ταϊτ0ν»), prize
(«πρ0ιU»), girl («γκ�ρλ»), pig («π!γκ»)), ability..., Oν|b τ8 γρ0µµα e πρ
-
φ�ρεται π;τε ι κα= π;τε ε, καθuς κα= Sπως τ? ee ea, ie, ui, ay, u... – [ι]: feel
(«φ!λ»), seen («σ!ν), fit, sin, least, beat, city, cities («σ!τις»), build («µπ!λτ»),
sunday («σ0ντι»), business («µπ!Uνες»)...

• τ8 γρ0µµα: 
 πρ
φ�ρεται π;τε 
 κα= π;τε 

/α/
υ/
υα/

υ = ε...: go
(γκ;
υ), come (κ0µ), one (
I0ν), to (τ
3), God (γκ;ντ), lotus (λ;τ
υς)...

• τ8 γρ0µµα: α πρ
φ�ρεται π;τε 
 κα= π;τε εϊ = α = ε = ouo...: was (γ
υ-
;U), America (�Aµ�ρικα), hand (G�ντ), table (τ�ιµπλ)...

• τ8 γρ0µµα: u πρ
φ�ρεται π;τε 
υ κα! π;τε α/ε/γι
υ...: cup (κ0π), use
(γι
3U), run (ρ0ν), Murphy (µ�ρφι)...

• τ8 γρ0µµα: w πρ
φ�ρεται π;τε 
υ κα= π;τε γ
υ ~ G
υ...: Washington
(OI0σινγκτ
ν), web (γ
υ�µπ), west (γ
υ�στ), whiskey κα= wrist (ρ!στ), two
(τ
3)...

• τ8 γρ0µµα: th πρ
φ�ρεται π;τε δ κα= π;τε θ: the (δ�), mother (µ0δερ),
thing (θ!νκ)...

• τ8 δ=γραµµα cc πρ
φ�ρεται κ κα= κσ: accompany (�κ;µπανι), αcces
(���ς)...

• τ8 δ!γραµµα sc πρ
φ�ρεται σ κα= σκ: scenario (σεν0ρι
) κα= Scorpio
(σκ;ρπι
)...

Oνb: e = ι = ε = α...: me (µ!), every (dLρι), love (λ0L), Peter (Π!τερ).
TOπως Lλ�π
υµε �π8 τ? πι8 π0νω παραδε!γµατα, Qλλα λ�µε κα= Qλλα

γρ0φ
υµε ~ Qλλα Lλ�π
υµε κα= Qλλα πρ
φ�ρ
υµε!
Σ[ µι? γραπτ λ��η συνHθως δ[ν διαL0U
υµε τ? γρ0µµατ0 της, �λλ?
ρωτ
�µε τ
eς Qλλ
υς ~ κ
ιτ0U
υµε στ? λε�ικ0, γι? ν? µ0θ
υµε πbς

πρ
φ�ρεται Y συνδυασµ8ς τbν γραµµ0των αIτAς τAς γραπτAς λ��ης!

‰.

Á.

‚.

·)

WAρα σωστ? µιλJνε Y WEρασµ
ς κα= Y Saussare γι? τ=ς rς Qνω γραφ�ς: εxναι
πρ0γµατι Nστ
ρικ�ς.
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A
ν παρατηρHσ
υµε τ8ν τρ;π
 µ[ τ8ν Yπ
Z
 γρ0φ
υν 
N TEλληνες τR-
ρα κα= παλι0, θ? δ
�µε Sτι γρ0φ
υν Oντελbς διαφ
ρετικ? �π’ S,τι
γρ0φ
υν αIτ
= π
e Gρησιµ
π
ι
�ν σHµερα τ8 λατινικ8 �λφ0Lητ
.
Γρ0φ
υν S,τι OπακριLbς λ�νε φθ
γγικ0, τ στιγµ π
e γρ0φ
υν κα=

συν0µα S,τι OπακριLbς Oνν

�ν Oτυµ
λ
γικ? (σ[ µ�ρ
ς λ;γ
υ, τ3π
 κα=
παραγωγ ~ σ3νθεση τbν λ��εων) µ[ τ L
Hθεια τbν Yµ;φωνων γραµ-
µ0των 
 κα= ω, η κα= η κα= υ..., γρ0φ
ντας π.G.:

• τ? θηλυκ? π
e λHγ
υν σ[ <-ι> µ[ -η: καλ-6, λCση, λα56, πρ%Mη, τ%Mη,
φυλ6...

• τ
eς πληθυντικ
eς �ρσενικbν π
e λHγ
υν σ[ <-ι> µ[ -
ι: καλ-�?, Wπ�-
ρ�ι, WτυF�ι...,

• τ? ρHµατα µ[ -ω,ει: καλ-', φ�ιτ', φιλεU... καλ-εU, πρ%Mει, τ%Mει...
• τ? 
Iδ�τερα µ[ -
,ι: καλ-+, φυτ+... φιλ?, τυρ?...
Παρ0Lαλε κα= Sτι Lλ�π
ντας µι? λ��η γραµµ�νη στν κατ0λη�η µ[ -η

καταλαLα!ν
υµε Sτι δηλRνει κ0τι τ8 θηλυκ;, Qν εxναι γραµµ�νη µ[ -ω
αIτ8 Sτι µιλ
�µε γι? ρAµα κ.τ.λ.: καλ� κα= καλ', καλ" κα= καλεU κα= κα-
λ�
 Yµ
!ως: Kρ6τη > κρητικ�ς (µ[ η) κα= κριτ"ς > κριτικ�ς (µ[ ι), qκκλη-
ση (µ[ κκ, Oκ-κλHση) κα= qκλυση (µ/ κ, =κ-λCση)...

BOµ
!ως: Kαιν" διαθ6κη (ν�α), κεν" διαθ6κη (Qδεια), «λ?ρα» = λ?ρα
(τ; ν;µισµα) κα= λCρα (τ8 µ
υσικ8 jργαν
), «λ?πι» = λ(ε?)π-ει (ρAµα),
λ(C)π-η (η) κα= λ(?)π-η (τ%), «ιδι» = ε�δη (
Iσιαστικ8) κα= �δη (Oπ!ρρη-
µα), «�,ε,» = �, αι (Qρθρα) κα= «ω,ε» (OπιφωνHµατα), «ι ?λι» = J �λη κα= J
yλη κα= J ε[λη κα= �� �λ�ι, «λιπ+ν» = λ�ιπ�ν κα= λιπ'ν κα= λ�ιπ'ν κα=
λυπ'ν, «ιµ?ς» = JµεUς (= α´ πρ;σ.) κα= PµεUς (L´ πρ;σ.)...

WAρα τ? γρ0µµατα ω,η,υ δ[ν εxναι dτσι rς τ? ν;µισε Y WEρασµ
ς, �λλ?
Yµ;ηGα µ[ τ? 
,ι,
ι,ει... κα= µ’ αIτ? L0σει καν;νων ]π
δεικν3
υµε στ
γραφ τν Oτυµ
λ
γ!α τbν λ��εων, δηλαδ τ8 µ�ρ
ς λ;γ
υ, τ8ν τ3π
 κα=
τν παραγωγ ~ τν σ3νθεση τbν λ��εων, Mστε ν? dG
υµε L
Hθεια κα=
στν ε�ρεση τ
� σωστ
� ν
Hµατ
ς τbν λ��εων κα= στν δι0κριση τbν
Yµ
HGων,

∆ηλαδH, Oπειδ f γραφ µ[ τ
eς λατινικ
eς GαρακτAρες (�AγγλικH,
�IταλικH, BOλλανδικH...) εxναι Nστ
ρικH, γι’ αIτ8 τ;σ
ν αIτ8ς Sσ
 κα= 
N
\παδ
! τ
υ (Saussare, MπαµπινιRτης κ.Q.) ν
µ!U
υν Sτι κα= f ν�α >λλη-
νικ γραφ πρ
�κυψε µ[ τ8ν kδι
 τρ;π
 �π8 τν �ρGα!α >λληνικH.

ΣηµειRνεται Sτι:
ON ΛατZν
ι dγραφαν Oντελbς διαφ
ρετικ? �π’ S,τι γρ0φ
υν σHµερα
Sσ
ι λα
= γρ0φ
υν µ[ τ8 λατινικ8 �λφ0Lητ
 (= 
N WAγγλ
ι, Γ0λλ
ι...).

ON πρbτ
ι dγραφαν φθ
γγικ? µ[ Oλ0Gιστη \ρθ
γραφ!α, π.G. Italia, cupa,

1.

WAρα δ[ν µιλJ σωστ? Y WEρασµ
ς γι? τν >λληνικ γραφH, �ρGα!α κα=
ν�α. «�E� ^δ!ων κρ!νει τ? �λλ;τρια».

�) �H �Eλληνικ) γραφ,: «Pτυµ�λ�γικ) γραφ)»
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Latio... κα= 
N Qλλ
ι, Sπως εkδαµε πι8 πρ=ν, Nστ
ρικ0. BAπλbς σ[ rρισµ�-
νες λ��εις π
e πρ
HρG
ντ
 �π8 τν >λληνικ \ρθ
γραφ!α, Sµως πρ
-
σαρµ
σµ�νες �παρα!τητα φωνητικ? στ γλbσσα τ
υς, π.G.: philosophia,
syllabus..., κ0τι π
e δ[ν συµLα!νει στ σηµεριν γραφ µ[ λατινικ
eς Gα-
ρακτAρες πλν λ!γ
 στν ^ταλικ γραφH. �EκεZ f >λληνικ λ��η πρ
σαρ-
µ;Uεται φωνητικ0, jGι Sµως \ρθ
γραφικ0. (Περισσ;τερα γι? τν «^τα-
λικ» κα= «λατινικ γραφ» Lλ�πε στ8 LιLλ!
 µ
υ «Παγκ;σµια ΓραφH»).

Στν >λληνικ γραφH, �ρGα!α κα= ν�α, Sταν �λλ0Ucη f πρ
φ
ρ? µιJς
λ��ης, �λλ0Uει κα= f γραφH της. ON λ��εις Oδb γρ0φ
νται π0ντα Sπως

�κριLbς πρ
φ�ρ
νται φθ
γγικ? τ στιγµ π
e γρ0φ
νται κα= συν0µα
�ν0λ
γα µ[ τν Oτυµ
λ
γ!α τ
υς (τ8 µ�ρ
ς λ;γ
υ, τ3π
 κ.τλ.), Sπως π.G.
τ? ρHµατα µ[ ω,ει, τ? θηλυκ? µ[ η, τ? 
Iδ�τερα µ[ ι,
..., πρLλ. π.G.: �ρGαZα:
τιµ%ω, φ%�ς, κ+νις, πυρεUα, �Eλλ%ς, Kνθ�ει, δ�νδρ�ν... = ν�α: τιµ', φ'ς,
σκ+νη, σπCρτα, �Eλλ%ς, KνθεU, δ�ντρ�... �Aντ!θετα στ σηµεριν γραφ µ[
τ8 λατινικ8 �λφ0Lητ
 
N λ��εις γρ0φ
νται π0ντα kδια, \ρθ
γραφικ0,
Sπως πρωτ
γρ0φτηκαν, �κ;µη κα= Qν f πρ
φ
ρ0 τ
υς �λλ0�cη, Sπως
εkδαµε πι8 πρ!ν.

BH Oτυµ
λ
γ!α δ[ν εxναι 
yτε πρ
κατ0ληψη 
yτε OπιL
λ π
e Oπ�-
Lαλε f �Aναγ�ννηση, rς λ�ει Y F. Saussure, �λλ? τ8 κλειδ!, τ8 Oργα-

λεZ
 τAς γραφAς κα= ν;ησης. �Eτυµ�λ�γ?α λ�γεται f �ν0λυση µιJς λ��ης
στ? συστατικ0 της µ�ρη (= f κατ0λη�η, f ρ!Uα, τ8 θ�µα κα= τ8 πρ;θεµα,
Qν εxναι �πλA, κα= τ8 α´ + L´ συνθετικ;, Qν εxναι σ3νθετη), καθuς κα= f
ε�ρεση τAς ρ!Uας ~ τAς πρωτ;τυπHς της λ��ης, Qν εxναι παρ0γωγη, γι?
ν? δ
�µε τ! µ�ρ
ς λ;γ
υ κα= τ3π
 dGει, Qρα τ! σηµα!νει (τν dνν
ι0 της),
π
ι0 f \ρθ
γραφ!α της, π
ι0 f γλbσσα �π’ Sπ
υ πρ
�ρGεται κ.Q., �φ
�:

στ γλbσσα f dνν
ια µιJς λ��ης O�αρτJται �π8 τ συσG�τιση τbν συ-
στατικbν της στ
ιGε!ων (= θ�µα, κατ0λη�η, τ;ν
ς κ.τ.λ.), π.G.: γρ%φ-

ω, δια-γρ%φ-ω, δι-�γραφ-ε...
στ8 >λληνικ8 σ3στηµα γραφAς f γραφ µιJς λ��ης µ[ τ? Yµ;φωνα
(Yµ;ηGα) γρ0µµατα: αι κα= ε, ι κα= η κα= υ κα= 
ι κα= ει κα= υι, 
 κα=

ω, µ κα= µµ, ν κα= νν... O�αρτJται:
στν κατ0λη�η �π8 τ! µ�ρ
ς λ;γ
υ κα= τ3π
ς εxναι, πρLλ. Sτι τ? ρH-
µατα γρ0φ
νται µ[ -ω,ει: καλ-', εUς, εU, γρ%φ-ω, εις..., τ? θηλυκ? γρ0-

φ
νται µ[ -η: καλ-6, ν?κη, τιµ6..., τ? 
Iδ�τερα γρ0φ
νται µ[ -
,ι: καλ-+,
γραφεU-�, τυρ-?, ψωµ-?...

δ) στ8 θ�µα, �π8 τ8 Qν µ!α λ��η εxναι παρ0γωγη ~ σ3νθετη, πρLλ.
π.G. Sτι 
N παρ0γωγες λ��εις γρ0φ
νται στ8 θ�µα Sµ
ια µ[ τν ρ!Uα

~ τν πρωτ;τυπH τ
υς λ��η, π.G.: Kρ6τη > Kρητικ�ς (µ� -η-) κα= κρ?νω >
κρ?ση, κριτικ�ς (µ� -ι-)... 
N σ3νθετες γρ0φ
νται Sµ
ια µ[ τ=ς �πλ�ς, π
e
�π
τελ
�νται π.G.: σCν-θεση, δια-κρ?νω,... κα= 
N κλιτ[ς κα= 
N σ3νθετες λ�-
�εις γρ0φ
νται κα= �ν0λ
γα µ[ τ8 τ! φθ
γγικ8 π0θ
ς dG
υν π0θει, Qν
dG
υν π0θει, π.G. f �φ
µ
!ωση τbν N + N,M,P,Λ γρ0φεται µ[ NN, MM,

‰.

Á.

‚.

·.

3.

2.
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PP, ΛΛ: =(ν)-ν+µ�ς > qνν�µ�ς, σC(ν)-ρ%πτω > συρρ%πτω, =(ν)-µ�νω > =µµ�-
νω, σC(ν)-λ+γ�ς > σCλλ�γ�ς..., f �φ
µ
!ωση τbν Π,B,Φ + M µ[ MM:
γρ%φ(ω) + µα > γρα(φ)µα > γρ%µµα, κ+5(ω) + µα > κ+(L)µα > κ+µµα,
5λ�π(ω) + µα > 5λ�(π)µα-5λ�µµα, γρα(φ-)µ�ν�ς, η, � > γραµµ�ν�ς...

TOταν �κ
�µε µι? λ��η, τν �ναλ3
υµε τ0Gιστα στ? συστατικ0 της µ�-
ρη κα= �ν0λ
γα καταλαLα!ν
υµε, πρLλ. π.G.: συν-µ�τ-�F-η > συµµ�τ�Fη
(σ3νθετ
 θηλυκ8 Oπ!θετ
), συν-µετ-�F-6 > συµµετ�F" (σ3νθετ
 θηλυκ8

Iσιαστικ;), γραφ-�ας (�ρσενικ8 
Iσιαστικ;), γραφ-εU� (
Iδ�τερ
 
Iσια-
στικ;), γρ%φ-ω (ρAµα, α´ πρ;σωπ
), συν-γραφ-�ας > συγγραφ�ας (σ3νθετ


Iσιαστικ;)...

BOµ
!ως, Sταν θ�λ
υµε ν? γρ0ψ
υµε µι? λ��η, σκεφτ;µαστε τ8 τ! εxναι
Oτυµ
λ
γικ0, δηλαδ Qν εxναι 
Iσιαστικ8 ~ Oπ!θετ
, �ρσενικ8 ~ θηλυκ;...
κα= κατ;πιν τν γρ0φ
υµε �ν0λ
γα µ[ τ? Yµ;φωνα γρ0µµατα 
 κα= ω, ε
κα= αι, η κα= ι κα= υ..., π
e ]π0ρG
υν στ8 �λφ0Lητ
, π.G. τ? ρHµατα µ� -
ω,ει: γρ%φω, εις... τ? θηλυκ? µ[ -η: γραφ6, Nς...

BH kδια σκ�ψη γ!νεται κα= στ γραφ µ[ λατινικ
eς GαρακτAρες (�γγλι-
κH, γαλλικH... γραφH), πρLλ. π.G. στν �γγλικ τ λ��η «τ
υ» π
e γρ0-
φεται: to, too, two, �ν0λ
γα µ[ τν Oτυµ
λ
γ!α ~ τ8 µ� ch ~ h,J, Oπειδ σ?ν
λ��εις πρ
�ρG
νται �π8 τ=ς >Lραϊκ[ς «µιFα�λ» «ι�F%ναν» π
e εxGαν τ? J
= [ι], h = [G], αIτ8 δ[ν εxναι f σωστ >λληνικ Oτυµ
λ
γικ γραφH. Exναι
µ[ν σωστ Oτυµ
λ
γικ παρατHρηση, Sµως λ0θ
ς ν? καταγραφcA, γιατ=
dτσι δ[ν ]π
δε!Gνεται f σωστ �γγλικ ~ γαλλικH... πρ
φ
ρ? τAς λ��ης.

Συµπ(ρασµα:

Π
λλ0 �π8 τ? λεγ;µενα τ
� �Eρ0σµ
υ κα= τ
� Saussure ^σG3
υν στ
γραφ µ[ τ
eς λατινικ
eς GαρακτAρες κα= jGι στν >λληνικH.

T8 ν? γρ0φ
υµε µ;ν
 φθ
γγικ0, rς πρ
τρ�πει Y Saussure, δ[ν γ!νε-
ται, γιατ= τ;τε θ? dG
υµε π
λλ[ς παραν
Hσεις λ;γ|ω τbν Yµ;ηGων λ�-

�εων. WAλλ
 τ8 «καλεU» = ρAµα κα= Qλλ
 τ? «καλ6» ~ «καλ�?» (= >νικ8ς
κα= πληθ. Oπιθ�τ
υ), Qλλ
 τ8 «σ�Cπα» (φαγητ
�) κα= Qλλ
 τ8 «σ�0 ’πα»
= σ
� εxπα...

T8 >λληνικ8 �λφ0Lητ
-σ3στηµα γραφAς πρ�πει ν? γ!νcη διεθν�ς, �ντ=
τ
� λατινικ
�, Oπειδ τ8 λατινικ8 γρ0φει τ=ς λ��εις Nστ
ρικ? κα= τ8

>λληνικ8 Sπως �κριLbς πρ
φ�ρ
νται φθ
γγικ? τν στιγµ π
e γρ0φ
-
νται κα= συν0µα �ν0λ
γα µ[ τν Oτυµ
λ
γ!α (τ8 µ�ρ
ς λ;γ
υ, τ8ν τ3π

κ.τ.λ.) τ
υς, µ[ τν L
Hθεια τbν Yµ;φωνων γραµµ0των 
 κα= ω, η κα= ι...
(π.G. τ? ρHµατα γρ0φ
νται µ[ -ω, ει, τ? θηλυκ? µ[ -η, τ? 
Iδ�τερα µ[ -
ι,
...), Qρα µ[ πανε3κ
λη κα= καταν
ητ γραφH.

A. Kρασαν<κης

3.

2.

1.
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BO
«∆αυλ8ς» dGει κατ’ Oπαν0ληψη δηµ
σιε3σει �π;ψεις συγGρ;-
νων BEλλHνων µ
υσικbν, π
e κατ�δει�αν τν καλλιτεGνικ κα=
πνευµατικ κατ0πτωση τ
� λαϊκ
� µας τραγ
υδι
� τ=ς τελευ-
ταZες ^δ!ως δεκαετ!ες. (�Aπ
καλυπτικ εxναι κα= f µελ�τη τ
�

�AντRνη Π�τρ
υτU0κ
υ, «T� λαϊκ+ µας τραγ�Cδι κ%τω Kπ� τ�ν qλεγF� τNς
∆ιεθν�0ς >EM�υσ?ας», «∆αυλ;ς», τε�G
ς 202, �OκτRLρι
ς 1998.) AIτ τ
φ
ρ? δ!ν
υµε τ8 λ;γ
 στ8ν ^δι
κτHτη µιJς Oκ τuν δ3
-τριbν Oναπ
µει-
νασbν >λληνικbν >ταιρειbν, στν πλ
3σια δισκ
γραφικ παραγωγ τ
�
Yπ
!
υ διακρ!νει κανε=ς τ L
3ληση κα= τ8ν �γbνα γι? τν πρ
L
λ τAς
διαGρ
νικAς >λληνικAς µ
υσικAς παρ0δ
σης κα= τν �ναν�ωσH της µ�-
σα �π8 ν�
υς –�µφιλεγ;µεν
υς kσως– π
ι
τικ
eς δρ;µ
υς. BO N!κ
ς
K
3ρτης, ̂ δι
κτHτης τAς >ταιρε!ας «Fm Records», µ!λησε στ8 «∆αυλ8» γι?
τ8 σ3γGρ
ν
 >λληνικ8 τραγ
3δι κα= γι? τ8 δικ; τ
υ dργ
.

ΣSντ.: KCριε K�Cρτη, λ�νε ]τι J δικ6 σας (ταιρε?α εAναι µι1 «(λληνικ" δι-
σκ�γραφικ" (ταιρε?α». O� Wλλες, π�\ Kκ�0µε κα
 5λ�π�υµε κα
 π�\ παρ%γ�υν
(λληνικ1 τραγ�Cδια µ/ SEλληνες (ρµηνευτ�ς, π�\ γ?ν�νται «=πιτυF?ες» στ�
F'ρ� τNς νε�λα?ας, τ? (ταιρεUες εAναι;

N.K.: Πρ�πει κατ’ �ρG?ς ν? �εκαθαρ!σ
υµε, Sτι τ8 85-90% τbν τραγ
υδιbν
παρ0γεται �π8 ��νες π
λυεθνικ[ς >ταιρεZες, �π8 τ? παραρτHµατα τbν µε-
γ0λων δισκ
γραφικbν >ταιρειbν τ
� κ;σµ
υ. BEλληνικ[ς >ταιρεZες εkµαστε
δυ;-τρεZς στ8 Gbρ
, π
e παλε3
υµε Oν0ντια σ’ αIτ8ν τ8ν Oπεκτατισµ;. T?
τραγ
3δια αIτ? dG
υν >λληνικ? λ;για, �λλ? f µ
υσικH τ
υς εxναι ��νη κα=
jGι >λληνικH. Exναι f διεθνς «Pop», π
e �κ
3γεται παγκ
σµ!ως σHµερα κα=
πρ
�ρGεται �π8 µ
υσικ[ς κλεµµ�νες �π8 τν �Aφρικ κα= τν �Aσ!α.

ΣSντ.: Mπ�ρ�0µε δηλαδ" ν1 π�0µε, πzς π�ρα Kπ’ τ� =µπ+ρι� κα
 τ� κ�ρ-
δ�ς δι1 τNς µ�υσικNς αVτNς KσκεUται rνα εAδ�ς παγκ+σµιας πρ�παγ%νδας,
π�\ σκ�πεCει στ"ν «Kφρικαν�π�?ηση» p στ"ν «Kσιατ�π�?ηση» τ'ν �θ'ν τNς
νε�λα?ας;

Σ' π�ι�_ς 6ν,κ�υν �3 Qταιρε7ες δ8σκων;

Π.ς N 6σιατικ) µ�υσικ) γ8νεται «Qλληνικ)»



N.K.: Πιθαν8ν ν? συµ-
Lα!νcη αIτ;. �Aκ;µη κι Qν
δ[ν ]π0ρGcη f L
3ληση, Oκ
τ
� �π
τελ�σµατ
ς αIτ8
Oπ�ρGεται. BH �πHGηση τbν
µ
ντ�ρνων αIτbν τραγ
υ-
διbν �φ
ρKJ κυρ!ως στν
fλικ!α µετα�e 14 κα= 24
Oτbν, δηλαδ στν καρδι?
τAς νε
λα!ας.

ΣSντ.: Λ�γεται συFν1 πzς
�� (ταιρεUες αVτ/ς εAναι
(5ραϊκ'ν συµφερ+ντων.
>EσεUς τ? λ�τε;

N.K.: AIτ8 λ�γεται jGι µ;-
ν
 γι? τ=ς δισκ
γραφικ[ς
>ταιρεZες �λλ? γενικRτερα
γι? τ? media. Πρ;κειται L�-
Lαια γι? �νRνυµες >ται-
ρεZες, π
e τελευταZα dG
υν
O�αγ
ραστA �π8 Qλλες µε-
γαλ3τερες κα= 
N Yπ
Zες κα-
τ�G
υν µ�σα µαUικAς Oνηµ�-
ρωσης, στ
3ντι
 κινηµατ
-
γρ0φ
υ, internet κ.λπ. Λ!γ
ι
γνωρ!U
υν, σ[ π
ι
3ς �νH-
κ
υν τελικ? 
N µετ
G�ς τ
υς.

ΣSντ.: �H µεγαλCτερη σ6-
µερα δισκ�γραφικ" (ται-
ρε?α στ"ν �Eλλ%δα π�ι%
εAναι;

N.K.: Mεγαλ3τερη σ[ πω-
λHσεις εxναι f Minos EMI.
Exναι f παλι? >ταιρε!α
Minos τ
� M0τσα, f Yπ
!α
O�αγ
ρ0στηκε �π8 τν
EMI, π
e >δρε3ει στν
�Aγγλ!α.
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ΣSντ.: ΠεUτε µας τ2ρα γι1 τ� δικ+ σας δισκ�γραφικ� qργ�.

N.K.: Kατ0γ
µαι �π8 τν WHπειρ
 κα= �π8 παραδ
σιακ 
^κ
γ�νεια. WEG
-
ντας λ
ιπ8ν αIτ? τ? �κ
3σµατα, �σG
λHθηκα µ[ τν >λληνικ µας µ
υσικ
παρ0δ
ση, ]λ
π
ιRντας 
Iσιαστικ? OφηLικ0 µ
υ jνειρα. WEG
υµε φτει0�ει
oνα µεγ0λ
 κατ0λ
γ
 δ!σκων, �εκινRντας �π’ τν �AρGαι;τητα κα= κ0ν
-
ντας µι? µικρ �ναφ
ρ? στ8 BυU0ντι
, τν �λωση τAς Π;λης, τ8ν «Θ�Cρι�»
τ
� PHγα, τ? Oπαναστατικ? τραγ
3δια τ
� ’21 κα!, συνεG!U
ντας, φτ0ν
υµε
Mς τ8 ρεµπ�τικ
 κα= τ8 δηµ
τικ8 τραγ
3δι τAς Oπ
GAς µας. T σειρ? αIτ
�ν
µ0σαµε «M�υσικ" T�Fνη τ'ν �Eλλ6νων - 2500 Xρ+νια �Eλληνικ" M�υ-
σικ6», κα= µ�σα OκεZ καταθ�τ
υµε κ0θε φ
ρ? τν Oρευν0 µας, τ8 µερ0κι µας.

ΣSντ.: Παρ%γετε κα
 µ�ντ�ρνα µ�υσικ6;

N.K.: ΣJς περι�γραψα τ8 πρbτ
 κ
µµ0τι τAς δ
υλειJς µας. T8 δε3τερ
 κ
µ-
µ0τι εxναι f >λληνικ �νε�0ρτητη σκηνH, τ8 >λληνικ8 Oναλλακτικ8 ρεπερτ;-
ρι
, f >λληνικ ρ;κ σκην κα= f G!π-G;π. Στν >ταιρε!α µας ]π0ρG
υν ν�
ι
Qνθρωπ
ι, π
e µ�σα �π’ τ8 µ
ντ�ρν
 τραγ
3δι καταθ�τ
υν τ8ν πρ
Lληµα-
τισµ; τ
υς, τ=ς �νησυG!ες τ
υς, τν Oπαναστατικ;τητ0 τ
υς.

ΣSντ.: O� ]ρ�ι ]µως ρ+κ κα
 F?π-F+π, π�\ Fρησιµ�π�ιεUτε, δ/ν εAναι (λλη-
νικ�
 ]πως κα
 J hν�µασ?α τNς (ταιρε?ας σας «Fm Records». ∆/ν Pπ%ρFει J
(λληνικ6 τ�υς Kπ+δ�ση;

N.K.: BH >ταιρε!α µας, Sταν �εκ!νησε τ8 1987, �ταν µι? >ταιρε!α ε^σαγωγAς
δ!σκων ��νης π
ι
τικAς µ
υσικAς κα= dπρεπε ν? dGcη �εν;γλωσσ
 τ!τλ
, γι?
ν? µπ
ρ
�µε ν? Oπικ
ινων
�µε µ[ τ
eς ��ν
υς. T8 πρbτ
 CD π
e παρHγα-
γε f >ταιρε!α µας �ταν µι? Oργασ!α µ[ τ8ν Π�τρ
 Kαµπ
3ρη, «�H >AρFα?α
�Eλληνικ" M�υσικ6». ON Oτικ�ττες Sµως π
e Gρησιµ
π
ι
�µε –κα= αIτ8 τ8
OπιL0λλ
υµε σιγ0-σιγ0– εxναι >λληνικ�ς. TOσ
ν �φ
ρKJ στ
eς µ
υσικ
eς
Sρ
υς «ρ+κ» κα= «F?π-F+π», �ναγκαστικ? πρ�πει ν? µιλHσ
υµε στ γλbσσα
τbν ν�ων, Qν θ�λ
υµε ν? µJς �κ
3σ
υν.

ΣSντ.: T� µ�λλ�ν τNς (λληνικNς λαϊκNς µ�υσικNς π'ς τ� 5λ�πετε;

N.K.: Exναι γεγ
ν;ς, Sτι f BEλληνικ M
υσικ rς µ�ρ
ς τ
� BEλληνικ
�
Π
λιτισµ
� O�απλRθηκε σ’ Sλ
 τ8ν κ;σµ
. TOλ
ι αIτ
= 
N λα
! γ3ρω µας
πAραν τ µ
υσικH µας, dκαναν ψυGH, π
λιτισµ;, �π8 µJς. WEτσι σHµερα εxναι
πρ0γµατι λυπηρ8 ν? πα!ρν
υµε µ
υσικ �π8 τν �Aσ!α, τν Akγυπτ
, τ8
�IσραHλ, τν T
υρκ!α ~ �κ;µη �π8 τν �Aγγλ!α κα= τ Γαλλ!α, ν? L0U
υµε
>λληνικ? λ;για κα= ν? τν λανσ0ρ
υµε rς >λληνικH. Kα= σ’ αIτ8 OµεZς �π
-
φασ!σαµε ν? �µυνθ
�µε.

Παν. K,υKαλ<κης

�Eλληνικ) M�υσικ) 6π� τ)ν <Aρ�αι�τητα 2ως σ,µερα

∆ΑΥΛ)Σ/243, M0ρτι
ς 200215736



METAºY™IKO™ KAI OIKONOMIKO™ MY™TIKI™MO™

E
kµαστε στν Oπ
G τAς OπιστHµης κα= τAς τεGν
λ
γ!ας. ON
θεωρητικ
= OπιστHµ
νες κατRρθωσαν ν? διεισδ3σ
υν στ8
L0θ
ς τbν φυσικbν φαιν
µ�νων κα= ν? τ? λ
γικ
π
ιHσ
υν
µ[ θεωρ!ες, π
e συν�θεσαν µεγ0λ
ι µαθηµατικ
!. ON τε-

Gν
λ;γ
ι �ν�πτυ�αν συστHµατα κα= διατ0�εις \ργ0νων, π
e jGι
µ;ν
ν dδωσαν �π
τελ�σµατα σηµαντικ? γι? τν Lι
µηGανικ
�ν0πτυ�η, �λλ? κατ�στησαν τ8ν Qνθρωπ
 �π8 Oργ0τη σ[ παρα-
τηρητ στν παραγωγ κα= τ8ν dλεγG
 τ
� πρ
ϊ;ντ
ς. BH Oπι-
στHµη µ[ τ=ς Oφαρµ
γ�ς της πρ
σ�φερε πλ
�τ
 κα= δυνατ;τητα
]λικAς εIδαιµ
ν!ας. ∆υστυGbς στ8ν κ;σµ
 OπικρατεZ �θλι;τητα
Oν µ�ρει ]λικ κα= Oν γ�νει πνευµατικH· Y Tρ!τ
ς κ;σµ
ς λιµ
-
κτ
νεZ µ�σα σ’ oνα πνευµατικ8 κ;στ
ς. Kι �µ�σως γεννι�ται τ8
OρRτηµα: Π
ι0 εxναι f α^τ!α αIτ
� τ
� φαιν
µ�ν
υ; Mι? ε^λι-
κρινς Nστ
ρικ θεRρηση τbν πραγµ0των kσως �ναδε!�cη τ? κ3-
ρια αkτια.

Mετ? τν πνευµατικ Oπαν0σταση τAς �Aναγ�ννησης Y EIρωπαZ
ς κλη-
ρ
ν;µησε �π8 τ
eς TEλληνες τν Oπιστηµ
νικ σκ�ψη κα= µι? rλ
κληρω-
µ�νη Lασικ γνRση. �Aκ
λ
3θως µ[ τν σκληρ Oργασ!α dκαµε θα3µατα σ[
Sλες τ=ς θετικ[ς OπιστAµες. WEσπασε τ? δεσµ? τAς ΓAς κα= π�τα�ε στ8 Gbρ

τ
� fλιακ
� συστHµατ
ς, τ8 Yπ
Z
 γρHγ
ρα θ? κατακτHσcη κα= θ? καταστcA
QρG
ντας τAς µικρAς γειτ
νιJς τ
υ. ∆ι0Lασε τ
eς γενετικ
eς κRδικες, γι?
ν? �παλλαγcA �π8 τ δυστυG!α τAς �σθ�νειας κα= ν? Oπιτ3Gcη τν µεγ!στη
εIγ
ν!α. Exναι πλ�
ν φανερ8 πuς πλησι0Uει Y OρG
µ8ς τAς λ
γικAς πα-
ρ�µLασης στν �ν�λι�η τ
� �νθρωπ!ν
υ εkδ
υς. T8 τυGαZ
 θ? ]π
ταGθcA
στ θ�ληση τAς dλλ
γης UωAς. T!π
τε δ[ν µπ
ρεZ ν? σταθcA Oµπ;δι
: µ;ν
ν
f ν;ηση θ? καθ
δηγcA κα= θ? πρ
φυλ0σσcη �π8 τ8ν jλεθρ
.

∆υστυGbς Sµως Y µικρ8ς θε8ς-Qνθρωπ
ς εxναι oνας ν0ν
ς στν vθικ κα=
κ
ινωνικH τ
υ �ν0πτυ�η. T8 «καλ�ς κKγαθ�ς» τbν BEλλHνων jGι µ;ν
 δ[ν
τ8 καταν;ησε, �λλ? τ8 περιφρ;νησε κα= τ8 �ντικατ�στησε µ[ τ8ν φ;L
 τAς
µυστικιστικAς παραφρ
σ3νης. BH vθικ τ
� ∆υτικ
� κ;σµ
υ εxναι O�ελιγ-
µ�ν
 τ�ρας µιJς διαστα3ρωσης µυστικισµ
� τbν �Aνατ
λικbν λαbν κα= τ
�
Λ;γ
υ τbν BEλλHνων. BH vθικ τbν BEλλHνων δ[ν �ταν στηριγµ�νη στ8ν

xκτ
, π
e γεννJ τν «φιλανθρωπ!α», σG�ση ν
σηρH, O�
υσιαστικ κα= συ-
µπλεγµατικH. �Aντιθ�τως f vθικ τ
� «µεγαλ;ψυG
υ» κατ? τ8ν �Aριστ
τ�λη
>δρ0Uεται σ’ oνα �µ
ιLαZ
 σεLασµ8 µ[ ��ι
κρατικ8 GαρακτAρα.
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BO λ;γ
ς κα= τ8 Qλ
γ
 εxναι �ντ!θετα, π
e rς Uε�γ
ς συνιστ
�ν �ντι-
ν
µ!α. Συνεπbς f vθικH, π
e κληρ
ν;µησε Y ∆υτικ8ς κ;σµ
ς �π8 τ8ν
Mεσα!ωνα, κυριαρGεZται �π8 µ!α κρυµµ�νη παρ0ν
ια, f Yπ
!α Oπιτρ�-
πει τν Oµφ0νιση �κρα!ων καταστ0σεων.

T
8 δυστ3Gηµα εxναι, πuς τ8 dκτρωµα vθικAς τ
� ν�
υ κ;σµ
υ �π�Lα-
λε κ0θε ^δεbδες κα= �νHγαγε τ8 συµφ�ρ
ν rς µ
ναδικ �νωτ0τη
��!α. BO φ
Lισµ�ν
ς µυστικιστς πρ
σπαθεZ ν? συσσωρε3σcη πλ
�τ
,
γι? ν? πρ
στατε3σcη τ8 �σHµαντ
 τAς �παρ�Hς τ
υ. ΣHµερα τ8 ]λικ8

κατ!σGυσε τ
� πνευµατικ
� κα= τ8 �γαθ8 �π
σ3ρεται στ8 Gbρ
 τbν \λ!γων.
�Eλ0Gιστες O�αιρ�σεις �νθρRπων εIαισθHτων κα= καλλιεργηµ�νων παρα-
µ�ν
υν rς νησ!δες λ
γικAς UωAς στν dρηµ
 τAς παραφρ
σ3νης. T8 GρAµα
dγινε µ
ναδικ8ς σκ
π;ς· κα= δ[ν ]π0ρG
υν πρ0γµατα, π
e δ[ν dG
υν Gρη-
µατικ τιµH, Sλα �γ
ρ0U
νται.

BYπ0ρG
υν Qνθρωπ
ι, 
N Yπ
Z
ι γι? Oλ0Gιστα δ
λλ0ρια �νταλλ0σσ
υν
τν πρ
σωπικH τ
υς ��ι
πρ�πεια. Xαρακτηριστικ8 τAς κατ0πτωσης
τAς �νθρRπινης πρ
σωπικ;τητας εxναι τ? O�ευτελιστικ? τηλε
πτικ?
«παιγν!δια», π
e πρ
L0λλ
υν rς πρ;τυπα �σHµαντα πρ;σωπα, µ[ τ?
Yπ
Zα f µ0Uα τbν �ν
Hτων Oνθ
υσι0Uεται κα= παραληρεZ.

Στ8ν Tρ!τ
 κ;σµ
, rς γνωστ;ν, dG
υµε �π;λυτ
 µεσα!ωνα· Oπικρατ
�ν Y
µυστικισµ8ς κα= 
N πρωτ;γ
νες µ
ρφ[ς τbν διαφ;ρων θρησκειbν, τbν Yπ
!-
ων τ? NερατεZα κυLερν
�ν αIταρGικ? κα= θε
κρατικ? τ
eς O�αθλιωµ�ν
υς
λα
3ς. T8 θρησκευτικ8 πεπρωµ�ν
 κα= f µετ0θεση τAς εIτυG!ας στ8ν «Qλλ

κ;σµ
» Oµπ
δ!U
υν τν ρεαλιστικ Oνεργ
π
!ηση τ
� �νθρRπ
υ. BH �µ0-
θεια, f θρησκ
ληψ!α κα= f πρωτ;γ
νη σκ�ψη κρατ
�ν τ
eς λα
eς αIτ
eς
σ[ µι? Nστ
ρικ �κινησ!α, �ν!καν
υς ν? παρακ
λ
υθHσ
υν τν τεGν
λ
-
γικ O��λι�η, κα= κατ? συν�πεια παραµ�ν
υν ]λικ? κα= πνευµατικ? δυ-
στυGεZς. Θ? �ταν λ0θ
ς ν? σκεφθ
�µε πuς Y κ;σµ
ς εxναι Gωρισµ�ν
ς σ[
δ3
 κατηγ
ρ!ες, τ
eς πλ
3σι
υς κα= τ
eς πτωG
3ς. BH πραγµατικ;τητα
εxναι, πuς σ’ Sλ
υς OπικρατεZ δυστυG!α γι? διαφ
ρετικ
3ς λ;γ
υς. BYπ0ρ-
Gει Sµως oνα κ
ιν8 στ
ιGεZ
, Y µυστικισµ;ς, Y Yπ
Z
ς εxναι f πραγµατικ
πηγ τAς �νθρRπινης κακ
τυG!ας κα= Y Yπ
Z
ς OπιL0λλει τν κ
ιν τ3Gη
τbν �νθρRπων. 7Aς �ναλ3σ
υµε τ8ν �νθρRπιν
 τ3π
 τ
� µυστικιστA.

O
N µωρ
= µυστικιστ[ς πιστε3
υν πuς µ[ τν αIτ
θυσ!α θ? Lρ
�ν τ8ν
Παρ0δεισ
· 
N ̂ σGυρ
= µυστικιστ[ς φ
L
�νται µ G0σ
υν τν Oπιλ
-
γH, f Yπ
!α O�ασφαλ!Uει τ8ν θε8-GρAµα κα= τν λατρευτH τ
υς O�
υ-
σ!α. BH �νθρRπινη µ0Uα δ[ν διαθ�τει �ναλυτικ σκ�ψη, Mστε ν? δcA

τ? γεγ
ν;τα πρ
σεγγ!U
ντας τν �ντικειµενικ πραγµατικ;τητα. Πιστε3-
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ει εyκ
λα στ
eς δηµαγωγ
eς τυρ0νν
υς της �φ’ >ν8ς κα= στ
eς φανατι-
κ
eς ψευδ
αντιπρ
σRπ
υς τ
� «Θε
�» �φ’ >τ�ρ
υ, 
N Yπ
Z
ι Uητ
�ν τ θυ-
σ!α τAς UωAς µ[ �ντ0λλαγµα oναν �ν3παρκτ
 παρ0δεισ
 σ[ µι? Qλλη µε-
ταφυσικ πραγµατικ;τητα, τ8 «�Eπ�κεινα». Πρ
GωρRντας µπ
ρ
�µε ν?
πρ
σδι
ρ!σ
υµε π
λλ
eς συντελεστ[ς γι? τν σηµεριν σGιU
φρ�νεια τAς
«Tρ
µ
κρατ!ας»· κι Sµως δ3
 κατηγ
ρ!ες α^τιbν �εGωρ!U
υν. ΠρRτη f
O�
υσιαστικ τρ
µ
κρατ!α, π
e Oκφρ0Uει συµπλ�γµατα διεθνbν συµφερ;-
ντων· κα= δε3τερη f τρ
µ
κρατ!α τ
� µυστικισµ
�, Y Yπ
Z
ς dρGεται �π8  τ8ν
µεταφυσικ8 φ;L
 κα= τν αkσθηση Oν
GAς τ
� πρωτ;γ
ν
υ �νθρRπ
υ.

WEτσι Oµφαν!Uεται f Tρ
µ
κρατ!α rς π;λεµ
ς δ3
 κ;σµων. Στν πραγ-
µατικ;τητα εxναι π;λεµ
ς δ3
 κατηγ
ριbν O�
υσιbν.

Στ
eς L0ρLαρ
υς �Aνατ
λικ
eς λα
eς Y µυστικισµ8ς (
^κ
ν
µικ8ς κα=
µεταφυσικ8ς) �ταν �π8 τν �ρGαι;τητα Oγγενς πληγH, π
e τ
eς τυραν-
ν
�σε. ∆[ν µπ
ρ
�σαν ν? µελετHσ
υν κα= ν? Oνν
Hσ
υν τ8 Qγνωστ
, γιατ=
Oστερ
�ντ
 τ
� Λ;γ
υ.

BH
Oπιστηµ
νικ σκ�ψη πρ
καλ
�σε τ8ν �π
τρ
πιασµ8 τ
� BIερεµ!α
στ=ς ∆0φνες τAς A^γ3πτ
υ. Στ=ς ∆0φνες dγινε f πρRτη συν0ντη-
ση µυστικισµ
� κα= λ
γισµ
�. BH µ0Gη τbν δ3
 κ;σµων τ;τε QρGι-
σε, Gωρ=ς κα= τRρα ν? τελειRνcη. T8 BEλληνικ8 Πνε�µα �γων!Uε-

ται συνεGbς ν? O�υψRσcη τ8ν Qνθρωπ
 �π8 τν φ
Lισµ�νη κα= Qθλια στ0-
ση UωAς, ν? τ8ν OλευθερRσcη �π8 τ8 µεταφυσικ8 δ�
ς, π
e εxναι α^τ!α Sλων
τbν κακbν τAς συµπεριφ
ρJς τ
υ. 7Aς δ
�µε τ? σηµαντικRτερα δbρα τbν
BEλλHνων στν �νθρωπ;τητα.

Στ; γλυκ
G0ραµα τ
� BEλληνικ
� Π
λιτισµ
� 
N TEλληνες π�τυGαν
τν ]λικ καταν;ηση τ
� κ;σµ
υ.

Στν Kλασικ Oπ
G 
N TEλληνες µελ�τησαν τ λ
γικH, κα= dγινε τ8
θα�µα τ
� \ρθ
� λ;γ
υ.

Στν BEλληνιστικ Oπ
G Y �Aλ��ανδρ
ς δι�δωσε στ
eς L0ρLαρ
υς
τ8ν π
λιτισµ8 τAς Oλε3θερης σκ�ψης. ∆[ν Oπ�Lαλε «Mακεδ
νικ E^ρH-

νη», δι�νειµε τ? δbρα τbν BEλλHνων στ8ν κ;σµ
.

ON PωµαZ
ι δυστυGbς Oπ�Lαλαν τν Pax Romana, π
e τ διαδ�Gτηκε Y Mε-
σα!ωνας. T8 BEλληνικ8 Πνε�µα �ναγεννHθηκε κα= f OπιστHµη Oπανεµφα-
ν!στηκε. TRρα sς �ναUητHσ
υµε τν BEλληνικ;τητα, Mστε ν? �π
φ3γ
υµε
τν καταστρ
φH.

Λ<µπρ,ς NτBκας
Kαθηγητς MαθηµατικAς �Aναλ3σεως

τ
� Πανεπιστηµ!
υ Πατρbν

Á)

‚)

·)
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�H τριλ�γ?α τ�0 MιF%λη Kαλ+κ�υλ�υ («T� Mεγ%λ� Ψ�µµα», «@Eν�πλ�ς ∆+λ�ς» κα
 «>A5ρα%µ T M%-
γ�ς») qρFεται κατ1 τ"ν =κτ?µησ? µας ν1 καλCψsη rνα διαFρ�νικ� κεν+, τ� Tπ�U� qFασκε =ν2πι+ν µας λ�ι-
δωρ2ντας, σαρκ%D�ντας κα
 εVτελ?D�ντας =ντελ'ς τ"ν ]π�ια τ'ν π�λλ'ν ν�ηµ�σCνη. EAναι µ?α µεγ%-
λη πρ�σφ�ρ1 σ/ ]λ�υς τ�\ς XFνηλ%τες τNς Kλ6θειας, ]πως τ�ν?Dει T συγγραφεCς, J Tπ�?α qFει µ?α σπ�υ-
δα?α �στ�ρικ" κα
 =ργαλειακ" KM?α, δι1 τNς Tπ�?ας Kπ�καλCπτ�νται τ1 «θε+πνευστα» ψεCδη, ψεCδη τ1
Tπ�Uα δυστυF'ς =π
 αX'νες =π�F�υν θ�σιν Kλ6θειας. �H τριλ�γ?α εAναι π�λ\ κατατ�πιστικ6, =νηµερω-
τικ" κα
 µ/ τ�τ�ι� γλαφυρ� τρ+π�-yφ�ς δ�σµ�νη, π�\ J Kν%γνωσ? της καθ?σταται Kπ�λαυστικ" qτσι, π�\
T Kναγν2στης δ/ν κ�υρ%Dεται �Iτε στιγµ6. Bε5α?ως ]µως σ/ _ρισµ�να κεφ%λαια J =ναλλαγ" τ'ν Kρνη-
τικ'ν συναισθηµ%των εAναι συνεF6ς, uστε K5ι%στως γεννι�ται τ� =ρ2τηµα: M1 εAναι δυνατ�ν τ+σες Kλ6-
θειες ν1 παραµ�ν�υν Wγνωστες; p τ+σ� F�νδρ�ειδN ψ�µατα ν1 qF�υν τ+ση διαFρ�νικ"ν XσFCν;

>Eνδεικτικ'ς Kπ� τ� 5ι5λ?� «>A5ρα%µ T M%γ�ς» κα
 Kπ� τ� κεφ%λαι� «Kακ�γαµ?ες τ'ν M%γων κα

J θυγατρ�γαµ?α τ�0 Λzτ» κα
 γι1 τ"ν =πα?σFυντη πρOMι τNς θυγατρ�µιM?ας Pπ� τ�0 «δικα?�υ Λzτ» =κτε-
λεσθεUσες Xδ�\ τ? Kναφ�ρ�υν δC� Kπ� τ�\ς Kστ�ρες τNς >Eκκλησ?ας: �O Γρηγ+ρι�ς NCσσης, γι1 ν1 δι-
και�λ�γ6σsη τ1 =ντελ'ς κα
 παντελ'ς Kδικαι�λ+γητα, ]σα Kφ�ρ�0ν στ"ν KνατριFιαστικ" θυγατρ�µιM?α,
γρ%φει: «M,ναδικ1ς dν,O,ς {ταν j π,νηρ1ς ,sν,ς τQν Σ,δBµων, π,Z τ,Zς κατ?φθειρε καJ τ5ς τραγ^ω-
δ:ας αTτ5ς j O,ρηγ1ς dγινε»... �O δ/ Kλ6µης T >AλεMανδρε\ς λ�ει: «Λgτ δF j δ:και,ς στNν Rθ?µιτ,ν Wκε:-
νην µ+Vιν δFν θC πρ,?Kαινε, |ν δFν {τ, xπ1 τQν θυγατ?ρων τ,υ καταµεθυσθεJς καJ }πν^ω καρωθε:ς»...
T� π+σ� aταν δ?και�ς T Λzτ µ+ν� T γνωστ�ς σCγFρ�ν�ς φωστNρας πρωτ�πρεσ5Cτερ�ς µπ�ρεU ν1 µOς

∆3
 µ
ρφ[ς τAς παγκ;σµιας διαν;ησης κα= συγγραφAς, Y ΦρειδερZκ
ς N!τσε κα= Y NZκ
ς Kα-
UαντU0κης, συναντι
�νται σ’ αIτ8 τ8 ριU
σπαστικRτατ
 LιLλ!
, π
e �π
τελεZ γρ
θι? στν θε
-
κρατικ ν;ηση. Kα= 
N δ3
 ]πAρ�αν θ3µατα τ
� συντηρητικ
� κατεστηµ�ν
υ κα= πλHρωσαν �κριL?
τ
eς �γbνες κα= τν �ντ!θεσH τ
υς �π�ναντι στ=ς θε
κρατικ[ς �ντιλHψεις. BO µ[ν NZτσε (1844-
1900), Oκ τ
� Yπ
!
υ τ8ν θ0νατ
 συµπληρRθηκε �δη oνας α^Rνας, παρ? τν �καδηµαϊκH τ
υ ̂ δι;-
τητα κα= τν �πHGησH τ
υ στ νε
λα!α τς Oπ
GAς τ
υ διRGθηκε κα= Oν τ�λει συστηµατικ? φαρ-
µακRθηκε κυρι
λεκτικbς �π8 τν kδια τν 
^κ
γ�νει0 τ
υ (π
e τ8ν O�Rντωσε). BO δ[ KαUαντU0-
κης (1883-1957) παρ? τ8 διεθνbς �ναγνωρισµ�ν
 dργ
 τ
υ 
yτε πανεπιστηµιακ8ς dγινε 
yτε �κα-
δηµαϊκ;ς, Oν|b µ[ >λλαδικ παρ�µLαση δ[ν τ
� δ;θηκε τ8 «N;µπελ». ΣυµπληρRθηκαν 45 dτη �π8
τ8ν θ0νατ; τ
υ, Sταν τ8 κατ0πτυστ
 ̂ 
υδαι
Gριστιανικ8 NερατεZ
, π
e τ8ν �φRρισε, �ρνHθηκε ν?
τ8ν θ0ψcη! T8 καταλυτικ8 καUαντUακικ8 κε!µεν
 µιλ0ει Qπταιστα τ8ν Oπαναστατικ8 νιτσεϊκ8 λ;-
γ
 O�α!ρ
ντας τ=ς δ3
 �ψιστες �ρG[ς τAς UωAς· τν Oλευθερ!α κα= τν ��ι
πρ�πεια, π
e Sµως G0-
θηκαν! Γιατ!; �Iδ
3:

«E�ς µικρ+ς, δυσειδ6ς, M�νης φυλNς λα+ς, κατ�ικ'ν µ?αν Kπ�µεµακρυσµ�νην λωρ?δα γNς κα
 λα-
τρεCων �δι�ν, Kµε?λικτ�ν κα
 παντ�δCναµ�ν Θε+ν. ∆/ν εAναι Kριστ�κρατικ�ς T λα�ς ��τ�ς –_ς T
�Eλληνικ�ς κα
 Pωµαϊκ+ς–, εAναι 5αρCτατα hFλ�κρατικ+ς, δηµι�υργ�ς �θικNς Tλικ'ς διαφερ�C-
σης τNς (λλην�ρωµαϊκNς Kντιλ6ψεως. �Aµ%ρτηµα δι1 τ�ν λα�ν τ�0τ�ν δ/ν εAναι J πρOMις J =πι-
5λα5"ς εXς τ�ν π�λ?την p τ"ν Π�λιτε?αν, Kλλ1 J =ναντ?�ν τ�0 Θε�0 κα
 ]λως KνεMαρτ6τως τNς Π�-
λιτε?ας, κα
 τ� Yµ%ρτηµα τ�0τ� συγFωρεUται µ+ν�ν, Kφ�0 µεταν�6σsη, Dητ6σsη συγF2ρησιν κα


N. KAZANTZAKHΣ, �O Φρειδερ?κ�ς N?τσε =ν τsN Φιλ�σ�φ?α τ�0 ∆ικα?�υ

�H θυγατρ"µι.%α τ&ν «/γ%ων» «µας»

▲



=Mηγ6σsη, π�\ =πιµ�νει ]τι «�� �ρωες τNς B?5λ�υ γν2ριDαν τ�ν τρ+π� τNς θε2σεως»!
>Aπ� τ� κεφ%λαι� «T� ψε0δ�ς τ�0 Σ�δ�µισµ�0» τ�0 Xδ?�υ 5ι5λ?�υ κα
 =M ]σων Kναφ�ρει T συγγρα-

φε\ς µπ�ρ�0µε κ%λλιστα ν1 καταλ%5�υµε, π+σ�, µ1 π+σ� Wδικα διεσCρθη J π+λις τ'ν Σ�δ+µων δια-
Fρ�νικ'ς. ∆ι+τι συµφ2νως πρ�ς τ� «θε+πνευστ�ν» 5ι5λ?� �πασα J π+λις τ'ν Σ�δ+µων παρ�υσ?αDε κα-
θ�λικ" διαστρ�φ" κα
 καθ�λικ" Kνηθικ+τητα, γι1 τ�0τ� κα
 T «KCρι�ς» Kπ�φ%σισε ν1 τ"ν καταστρ�ψsη
µ/ τ� θεϊκ+ τ�υ π0ρ. �Aν ]µως aταν qτσι J πραγµατικ+τητα, τ? δ�υλει1 εAFε T «δ?και�ς Λzτ» ν1 κατ�ικsN
µ�σα σ/ µι1 τ�τ�ια Kν6θικη π+λι; Γιατ? Kρρα52νιασε τ
ς δC� Kν6λικες θυγατ�ρες τ�υ µ/ δC� διεστραµ-
µ�ν�υς ν��υς; Kι Kφ�0 �� Pπ�ψ6φι�ι γαµπρ�? τ�υ Kπ�δεικνC�υν τ"ν φυσι�λ�γικ6 τ�υς =τερ�φυλ�φι-
λικ" πρ�τ?µηση κα
 Kκ+µα σ�5�νται τ
ς θυγατ�ρες τ�0 Yγ?�υ κα
 δικα?�υ Λ2τ, q, τ+τε δ/ν καταρρ?-
πτ�υν =ν συνεFε?vα τ� κατασκευασµ�ν� παραµCθι περ
 γενικευµ�ν�υ π%θ�υς τ�0 σ�δ�µισµ�0; M1 κα

=δ' qρFεται T φωστ"ρ Xρυσ+στ�µ�ς, γι1 ν1 δικαι�λ�γ6σsη τ’ Kδικαι�λ+γητα κα?, ]πως σηµει2νει T
συγγραφεCς, κραυγ%Dει: «=EνSKρι[,ν τ,Zς V?ν,υς καJ διC τNν µισ,Vεν:αν των dπαθ,ν ταDτα ,Y Σ,δ,-
µ:ται...». ∆ηλαδ" στ�ν Λzτ qκαµαν =Mα?ρεσι. Γιατ? τ%Fα;

Γι1 τ�ν «@Eν�πλ�ν ∆+λ�ν» ],τι κα
 tν θ1 KναφερθsN, εAναι π�λ\ λ?γ�. Φθ%νει ν1 σηµειωθsN J δηλη-
τηρ?αση τ'ν Pδ%των, =κ τ'ν Tπ�?ων π?ν�ντες �� PπερασπιD+µεν�ι τ"ν πατρ2α γN Xανααν�φιλισταU�ι,
KFρηστεC�ντ� =κ τ�0 δηλητηρ?�υ κα
 =ν συνεFε?vα κατεσφ%D�ντ� µ�Fρις (ν+ς...

∆ιBδωρ,ς =Aθµ,νεZς
>Eν πλ|', Περσικ�ς K+λπ�ς
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=M�υθενωθsN =ν2πι�ν τNς πρ�σ5ληθε?σης θε+τητ�ς. >Eν2πι�ν (ν�ς τ�ι�Cτ�υ Θε�0, παντ�δυν%µ�υ
κα
 Kκ%µπτ�υ, π%ντες εAναι �σ�ι –=ν τsN µηδαµιν+τητ? των– XσFυρ�
 κα
 KδCνατ�ι, πλ�Cσι�ι p π�-
νητες, _ραU�ι p δυσειδεUς. �H παρ%δ�M�ς αyτη Kντ?ληψις τ�0 Yµαρτ6µατ�ς µετεδ+θη YπανταF�0
δι1 τ�0 Xριστιανισµ�0, τ�0 Kπ�πειραθ�ντ�ς ν1 =Mι�υδα�σsη τ�ν κ+σµ�ν. Kα
 qκτ�τε Kνατρ�πεται
J �εραρF?α =ν τ|' πνεCµατι τ'ν KMι'ν κα
 διαφθε?ρ�νται Wτ�µα κα
 Π�λιτεUαι: ∆/ν =κτιµOται πλ�-
�ν κα
 J XσFCς, J _ραι+της κα
 J Tρµ" πρ�ς κατ%κτησιν κα
 τ� qνστικτ�ν τNς Pπερ�FNς –Kλλ1 J
δειλ?α, J ταπειν�φρ�σCνη, J Pπακ�6, J Pπ�κρισ?α κα
 T Kσκητισµ+ς. OVF
 πλ��ν J λ%µψις, τ�
σ'µα τ� XσFυρ�ν κα
 _ραU�ν, J καλλιτεFνικ" Jδ�ν6, J Kριστ�κρατικ" qντ�ν�ς =κδ6λωσις τNς DωNς
–Kλλ1 J πεν?α κα
 J µετρι+της, J στεν" �θικ6, J Pπ�ψ?α πρ�ς τ"ν _ραι+τητα, J Kπ�F" π%σης
Jδ�νNς, J περιφρ+νησις τNς πρ�σκα?ρ�υ DωNς κα
 τ'ν =πιγε?ων Kγαθ'ν κα
 J Kν%τασις ]λων τ'ν
δυν%µεων κα
 τ'ν =πιθυµι'ν πρ�ς µ?αν Wλλην π�ρα τ�0 τ%φ�υ Dω6ν. T� κ�ντρ�ν τNς =νεργε?ας τ'ν
Kνθρ2πων µετατ�π?Dεται Kπ� τNς γNς ταCτης εXς τ�ν �Vραν+ν. �H µετατρ�π" αyτη τ'ν KMι'ν εAναι
µεγ?στης σπ�υδαι+τητ�ς κα
 πρωτ�φαν"ς =ν τsN �στ�ρ?vα. �H �Eλληνικ" κα
 �Pωµαϊκ" Kντ?ληψις
τNς Π�λιτε?ας κατ�πεσεν, �� 5%ρ5αρ�ι νικητα
 Jττ6θησαν κα
 =τιθασεCθησαν Pπ� τ�0 Xριστιανι-
σµ�0, τ�0 =νσταλ%Mαντ�ς εXς τ� Pγι/ς αVτ'ν α�µα τ� δηλητ6ρι�ν». (σ. 80-81).

Kα= O�ηγεZ Y KαUαντU0κης διαµ�σ
υ τAς νιτσεϊκAς εIαισθησ!ας:
«�O Xριστιανισµ�ς γεννηθε
ς κατ1 τ"ν παρακµ"ν τ�0 �Pωµαϊκ�0 Kρ%τ�υς κα
 τ"ν τελειωτικ"ν

Pπ�δ�Cλωσιν τ�0 X�υδαϊκ�0 λα�0, ε�ρε πρ�σφ�ρ2τατ�ν τ� qδαφ�ς, διαδιδ+µεν�ς εXς τ1ς κατωτ%τας
τ%Mεις τNς κ�ινων?ας, τNς τ+σ�ν γεγηρακυ?ας τ+τε, εXς τ�\ς ταπειν�\ς κα
 περιφρ�νηµ�ν�υς, εXς
τ�\ς λεπρ�Cς, τ�\ς KµαθεUς, τ�\ς δ�Cλ�υς κα
 τ�\ς π�νητας. >EMα?ρει τ1ς Xδι+τητας κα
 τ1 qνστι-
κτα τ'ν τ%Mεων τ�Cτων: τ"ν ταπειν+τητα, τ"ν πεν?αν, τ"ν KσFηµ?αν, τ"ν Pπ�µ�ν6ν. Kαταδικ%Dει
τ"ν Π�λιτε?αν κα
 τ"ν Πατρ?δα. “EX Fριστιαν�ς ε�, Kνακρ%Dει T Xρυσ+στ�µ�ς πρ�ς τ�ν λα�ν τNς
>Aντι�Fε?ας, π+λιν �Vκ qFεις =π
 τNς γNς. EXς τ�ν �Vραν�ν =νεγρ%φηµεν, =κεU π�λιτευ+µεθα”. >Aπα-
γ�ρεCει τ�ν ]ρκ�ν, τ"ν στρατιωτικ"ν Pπηρεσ?αν, τ"ν δικαστικ"ν =M�υσ?αν, τ"ν πρ�σωπικ"ν Pπε-
ρ%σπισιν, =Mαφαν?Dει τ"ν δι%κρισιν Xθαγεν'ν κα
 M�νων. Kαταδικ%Dει τ"ν κ�ινων?αν, =Mα?ρων τ�ν
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Kσκητισµ�ν κα
 τ"ν Kγαµ?αν. EXσ%γει τ�ν κ+ρ�ν κα
 τ"ν Kηδ?αν πρ�ς τ�ν κ+σµ�ν τ�0τ�ν, τ"ν “κ�ι-
λ%δα τ'ν δακρCων”, κα
 Kνατε?νει �παντας τ�\ς π+θ�υς κα
 τ1ς πρ�σπαθε?ας τ'ν Kνθρ2πων
πρ�ς τ"ν µετ1 θ%νατ�ν Dω6ν. Kα
 εAναι φανερ�ν ]τι πOσα διδασκαλ?α, =πικαλ�υµ�νη µ?αν Wλλην
Dω6ν, καταδικ%Dει τ"ν =π?γει�ν ταCτην κα
 Pπ�5%λλει εXς τ�\ς πιστ�Cς της p ν1 =γκαταλε?ψωσι
µ+ν�ι τ"ν Dω"ν ταCτην, p ν1 =πιθυµ'σι ν1 =M�λθωσιν αVτNς τ%Fιστα. >Eκ τ�Cτ�υ =ν τsN FριστιανικsN
θρησκε?vα τ� µUσ�ς πρ�ς τ�ν κ+σµ�ν τ�0τ�ν, τ� Kν%θεµα κατ1 τ'ν παθ'ν, T φ+5�ς κα
 J κατα-
φρ+νησις...» (σ. 88-89).

BH πραγµατε!α αIτ �π
τελεZ τν Oπ= ]φηγεσ!Kα διατριL τ
� συγγραφ�ως (1908-1909), π
e
Oκπ
νHθηκε στ8 Παρ!σι κα= κατετ�θη στν �AθHνα, στν πρ
σπ0θει0 τ
υ ν? γ!νcη L
ηθ8ς τ
� κα-
θηγητ
� KαU0Uη στ8 >λλαδ!τικ
 πανεπιστHµι
. BH Oν λ;γ|ω µελ�τη εxναι �π8 τεGνικAς πλευρJς
Qρτια, καθ;τι f διερε3νηση, �ν0πτυ�η, συστηµατ
π
!ηση κα= ��ι
λ;γηση τ
� O�εταU
µ�ν
υ θ�-
µατ
ς γ!νεται µ[ τρ;π
 τεκµηριωµ�ν
 κα= λ;γ
 συγκρ
τηµ�ν
, τηρ
υµ�νης κ0θε δε
ντ
λ
γ!ας.
�Aπ8 φιλ
σ
φικAς πλευρJς Sµως καλλιεργεZ τν Oλευθερ
φρ
σ3νη κα= Oλευθερ
λ
γ!α στηλιτε3-

ντας τν �στικ παρακµ σ[ π
λιτικ8 κα= θρησκευτικ8 Oπ!πεδ
, πρJγµα π
e τ
� στ�ρησε τε-
λικbς κ0θε Oλπ!δα πανεπιστηµιακAς σταδι
δρ
µ!ας, �φ
� τ8 µ
ν!µως Oκφυλισµ�ν
 κα= �νελλH-
νιστ
 �καδηµαϊκ8 κατεστηµ�ν
 τ
� τ;π
υ µας �π�ρριψε τν διατριL κα= τν ]π
ψηφι;τητ0 τ
υ
OπιLεLαιRν
ντας τ λαϊκ ρHση «παλι0 µ
υ τ�Gνη κ;σκιν
». WIσως rστ;σ
 αIτ f «�τυGς» dκLα-
ση ν? εxναι τιµητικ γι? τ8ν N!κ
 KαUαντU0κη κα= τ8 τιτ0νι
 dργ
 τ
υ.

=Aλ?Vανδρ,ς X. M>τσι,υ

Στ8ν πρ;λ
γ; τ
υ Y συγγραφ�ας τ
� λε�ικ
� γρ0φει: «T� 5ι5λ?� αVτ� qρFεται ν1 συµ5%λsη στ"ν
Kρτι2τερη =νν�ι�λ�γικ" κα
 γνωσι�λ�γικ" κατ%ρτιση gFι µ+ν� τ'ν µαθητ'ν Kλλ1 καθεν�ς π�\
θ�λει ν1 γρ%φsη κα
 ν1 µιλ%sη σωστ%...». ∆υστυGbς Sµως τ8 Oν λ;γ|ω λε�ικ;, Sπως κα= Sλα σGεδ8ν
τ? τελευτα!ως Oκδ
θ�ντα «µ
ντ�ρνα» λε�ικ0, εxναι �νHµπ
ρ
 ν? πετ3Gcη oναν τ�τ
ι
 �νRτερ
 στ;-
G
. Kαταγρ0φει τν «δηµRδη», τν τρ�G
υσα σηµασ!α τbν λ��εων, τ8 «κ
ινbς λεγ;µεν
» ~ τ8
«κ
ιν
λεκτ
3µεν
», µ[ �π
τ�λεσµα ν? παραµερ!Uεται τ8 πρωταρGικ8 ν;ηµα, f Lαθ3τερη σηµασ!α.
Λ;γ
υ G0ριν f dνν
ια «π+λεµ�ς» παρ
υσι0Uεται rς «qν�πλη σCρραMη Kν%µεσα σ/ δC� p περισ-
σ+τερα κρ%τη», Oν|b π.G. Y fρακλε!τει
ς π;λεµ
ς, f ��ναη σ3γκρ
υση τbν στ
ιGε!ων τAς φ3σης,
δ[ν καταγρ0φεται π
υθεν0. 7H dνν
ια «π�ι+τητα» �ντιδιαστ�λλεται πρ8ς τν «π�σ+τητα», Oν|b,
rς γνωστ;ν, f π
σ;τητα εxναι εxδ
ς τAς π
ι;τητας, oνα �π8 τ? «γ�νη» της κατ? Πλ0τωνα.

�EκεZν
 Sµως τ8 Yπ
Z
 �ναιρεZ παντελbς τν π
ι;τητα τ
� Oν λ;γ|ω λε�ικ
�, εxναι f Qκρατη πρ
-
σHλωσH τ
υ στ Gριστιανικ ^δε
λ
γ!α. Στ8 λAµµα λ.G. «αXδzς» �ναφ�ρει: «T"ν Kν2τατη 5αθµ?-
δα συνε?δησης τNς αXδ�0ς _ς συστ�λNς, κ�σµι+τητας, σεµν+τητας κα
 �θικ�0 φ+5�υ παρ�υσι%D�υν
τ1 κε?µενα τNς ΠαλαιOς ∆ιαθ6κης...»!!! ∆[ν ��ρει Y συγγραφ�ας Sτι f A^δuς µαU= µ[ τν N�µεσιν
�ταν κ
ρυφα!α ^δ�α τ
� BEλληνικ
� Π
λιτισµ
� κα= εxGε �ναγ
ρευθA σ[ θε0. Kα= εxναι �νRτατη
Lαθµ!δα τAς α^δ
�ς τ8 Oπ’ �µ
ιLcA «πασσ0ρισµα» τAς Σ0ρας �π8 τ8ν �ALρα?µ στ8 Gαρ�µι τ
� Φα-
ραR, 
N συν
υσ!ες τ
� Λuτ µ[ τ=ς κ;ρες τ
υ, 
N γεν
κτ
ν!ες τ
� �Iησ
� τ
� NαυA, f σφαγ �λλ
-
τρ!ων Nερ�ων �π’ τ8ν BHλ!α, f O�;ντωση... (Y κατ0λ
γ
ς εxναι �τ�λειωτ
ς);

7Aς δ
�µε τRρα, πbς σ[ oνα λε�ικ8 «Gρωµατ!Uεται» f καταστρ
φ τ
� BEλληνικ
� Π
λιτισµ
�
�π’ τ Gριστιανικ λα!λαπα, (στ8 λAµµα «Π�λιτισµ�ς (λλην�Fριστιανικ+ς»): «�O π�λιτισµ�ς π�\
διαµ�ρφ2θηκε µ/ τ"ν Yρµ�νικ" συνεργασ?α (!) τ�0 KρFα?�υ (λληνικ�0 πνεCµατ�ς κα
 τ'ν θρη-
σκευτικ'ν κα
 �θικ'ν KρF'ν τ�0 Fριστιανισµ�0». ∆[ν ν
µ!Uω Sτι Gρει0U
νται Qλλα σG;λια.

Παν. K,υKαλ<κης

X. MΠAΛTAΣ, ΛεMικ� Kνεπτυγµ�νων =νν�ι'ν




