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ΣEΛIΣ 15817:
�O Γ. Mαρκ�π	υλ	ς θ3λει ν. γ�νSη V «∆αυλ/ς»... APλ/ς

NANΣY MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 15817:

Π6ς ε!δαν τ0 συν3ντευ�η Mαρκ�π	υλ	υ στ/ «∆»
ΣΩTHPIOΣ ΦΛEKKAΣ, ΣTAYPOΣ BAΣ∆EKHΣ, 

δρ Γ. XATZHΘEO∆ΩPOY, Γ. KΩNΣTANTOY∆AKHΣ.
ΣEΛIΣ 15825:
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AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 15781 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY
ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ. 15769 •O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ:
σελ. 15786 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 15800 • H

KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 15828.

MONIME™ ™TH§E™

™TO TEYXO™ AYTO:

Mηνια*+ Περι+δικ0
Πρωτ+π+ριακ4ς 6Eρευνας.

Kυδαθηνα9ων 29, Πλ;κα,
105 58 <Aθ=να.

Tηλ>φωνα: 0103223957,
0103314986, 0109841655.

Tηλ+µ+ιAτυπ+ς: 0103314997.

•
TB Γραφε*α τ+C «∆» λειτ+υργ+Cν

πρωινGς Hρες 9.30 - 14.30
καθηµερινB (καJ Σ;KKατ+).

•
MIδρυτNς-<Iδι+κτ=της-
<EκδAτης-∆ιευθυντ=ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
<AOιλλ>ως - M+υσQν 51

Παλαι0 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+C: 80 δ+λλ. HΠA.
• MH συνδρ+µN καταK;λλεται

κατB τNν Wγγραφ=.
• MH συνδρ+µN RνανεUνεται

αTτ+µ;τως µετB τN λ=Vη τ+C 12µ=ν+υ.
∆ιακ+πN τ4ς συνδρ+µ4ς γ9νεται µAν+ν

κατAπιν τηλεφων=µατ+ς τ+C
Wνδιαφερ+µ>ν+υ.

•

•
TB OειρAγραφα δGν Wπιστρ>φ+νται.

•
XOλες +Y συνεργασ9ες καJ τB

ταOυδρ+µικB WµK;σµατα στN διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π0στ PεστBντ 175 01, Π. Φ;ληρ+.
•

Παρακαλ+Cνται +Y συνδρ+µητGς
π+Z Rλλ;[+υν διεSθυνση, νB τ0
γνωστ+π+ι+Cν στ0 περι+δικA.

•
<Aπαγ+ρεSεται \ Wν ]λ^ω _ Wν µ>ρει

Rναδηµ+σ9ευση _ Rναµετ;δ+ση
καθ’ +Y+νδ=π+τε τρAπ+ν

δηµ+σιευµ;των τ+C «∆αυλ+C»
OωρJς τN γραπτN aδεια τ+C WκδAτη.

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

+Hλεκτρ-νικ� 0λληλ-γραφ2α:
davlos@davlos.gr
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3O
��ραϊκ�ς σιωνισµ�ς πρ�πει ν� κρ�νεται �στ�ρικ� �π� τ��ς �Eλληνες
κ�τω �π� µ�α �ντελ�ς  δι�"�υσα θε%ρηση (�λ�πε παρακ�τω), )
*π��α δ+ν µπ�ρε, ν� -./η καµµ�α σ.�ση µ+ καν�ναν 0λλ�ν «�ντισιω-
νισµ�» 0λλ�υ -θν�υς ��ασδ4π�τε �π�.5ς.

7Eτσι δ+ν µπ�ρε, ν� -./η καµµ�α σ.�ση µ+ τ�ν πατρ�παρ�δ�τ� �ντιε�ραϊ-
σµ� τ�8 Xριστιανισµ�8, π�� σ+ �πλ5 διατ:πωση �κπηγ�"ει �π� τ� γεγ�ν�ς,
<τι «�� =E�ρα,�ι στα:ρωσαν τ�ν Xριστ�» (κα> τ�8τ�, �ν?� * @δι�ς * Xριστια-
νισµ�ς δ+ν εAναι τ�π�τε 0λλ� �π� τBν τελικB κατ�ληCη D αEρεση τ�8 =E�ραϊ-
σµ�8, δι� τ5ς *π��ας * τελευτα,�ς µπFρεσε �π> τ�λ�υς ν� κατακτ4σ/η  δε�-
λ�γικ� τ�ν τFτε γνωστ� KFσµ�, διFτι * �Cαπλωθε>ς Xριστιανισµ�ς εAναι
�κε,ν�ς π�� τ�ν �πεγκλ%�ισε �π� τ�ν µικρ�εθνικισµ� τ�8 Pα��ιν�τ�υ, π��
κρατ�8σε τ�ν ��ραϊκ� λα� στBν πρωτFγ�νη κατ�σταση µιIς �σ4µαντης
φυλ5ς τ5ς �ρ4µ�υ, π�� τBν �γν��8σαν πλ4ρως <λα τ� -θνη τ5ς �π�.5ς �κε�-
νης). [LEπικ�υρικ� σηµει%ν�µε <τι �� δεκ�δες �Eλληνες κα> Pωµα,�ι κλασι-
κ��, π�� εA.αν �σ.�ληθ5 κα> καταν�µ�σει στ� -ργα τ�υς �κατ�ντ�δες �ρ.α,α
-θνη τ5ς LAσ�ας, τ5ς =Aφρικ5ς κα> τ5ς ENρ%πης: Σκ:θες, Tυρρην��ς, Γα-
λ�τες, Γερµαν�:ς, Σαρµ�τες, Πα��νες, LIλλυρι�:ς, ΓFτθ�υς, Mυσ�:ς, Λυδ�:ς,
KIρες, ΠαφλαγFνες, Πισ�δες, K�λικες, Kαρδ�:.�υς, KαππαδFκες, Tαρσε,ς,
7I�ηρες, Xαλδα��υς, Bα�υλων��υς, LAσσυρ��υς, Σ:ρ�υς, A γυπτ��υς, Λ��υες
κα> πληθ%ρα 0λλων, δ+ν �ναφ�ρ�υν �Xτε λ�Cη γι� τ�ν «Περι�:σι� Λα� τ�8
Θε�8» πλBν τ�8 T�κιτ�υ (2�ς π.X.), * *π�,�ς µ�λιστα τ��ς θεωρε, �ν�Cια λF-
γ�υ φυλ4, 0νευ ��ασδ4π�τε π�λιτιστικ5ς [ντFτητας κα> πλ4ρη σ��αρ�ν φυ-
λετικ�ν �λαττωµ�των.]

=Oµ��ως 0λλες µ�ρφ+ς �ντισιωνισµ�8 <πως �κε�νη τ�8 µεσαιωνικ�8 Πα-
πισµ�8 D τ5ς LOρθFδ�Cης Tσαρικ5ς Pωσ�ας D τ�8 Xιτλερισµ�8 D τ�8 LIσλ�µ
κ.λπ. δ+ν -.�υν σ.�ση µ+ τBν α τ�α π�� καθιστI τBν �λληνικB θ�ση -ναντι τ�8
=E�ραϊσµ�8 �π�λ:τως ε δικ5ς κα> �ντελ�ς µ�ναδικ5ς α τι�λ�γ�ας, γι� τ�ν
^πλ�:στατ� λFγ� <τι �� µ�ρφ+ς αNτ+ς �ντιε�ραϊσµ�8 _ταν «�νταγωνισµ�> µε-
ταC� *µ�τ�.νων» στ� δ:� πεδ�α τ�8 �C�υσιασµ�8, τBν θε�κρατ�α κα> τ�ν
� κ�ν�µισµ� – �νταγωνισµ�> π�� �C α τ�ας τ�υς κα> µFν� πρ��κυπτε ) �.θρF-
τητα τ�ν ENρωπα�ων D τ�ν LAρ��ων κατ� τ�ν =E�ρα�ων δι� µ�σ�υ τ�ν α %-
νων π�� �κ�λ�:θησαν τBν καταστρ�φB τ�8 =Eλληνικ�8 Π�λιτισµ�8 κα> κατ�
τBν δι�ρκεια τ5ς παντ�κρατ�ρ�ας τ5ς ��ραϊκ5ς � κ�ν�µ�στικης – θε�κρα-
τικ5ς  δε�λ�γ�ας.

***

3H
 δι�"�υσα (�.θρικB �ν�καθεν κα> π�ντ�τε ) σ.�ση =Eλληνισµ�8 -
=E�ραϊκ�8 Σιωνισµ�8 -.ει α@τια �ντελ�ς συγκεκριµ�να <σ� κα>
�ντελ�ς διαφ�ρετικ� �π� τ� πρ�αναφερθ�ντα γι� τ��ς 0λλ�υς λα-
�:ς, α@τια τ� *π�,α εAναι �πFρρια τ�ν «θ�σεων» κα> πρ�Cεων τ�8

=E�ραϊσµ�8 �ναντ��ν τ�8 =Eλληνισµ�8. O� θ�σεις κα> πρ�Cεις αNτ+ς εAναι
 δι�"�υσες γι� τ>ς �C5ς δ:� κατηγ�ρ�ες γεγ�νFτων: α) =Ως µFν�ς  δε�λ�γικ�ς
�ντ�παλ�ς τ�ν ��ραϊκ�ν φιλ�δ�Cι�ν γι� µι� παντ�κρατ�ρ�α τ�8 Σιωνισµ�8

O 2�ς ΓYPOΣ EN E�EΛI�EI



π�νω σ’ <λη τBν �νθρωπFτητα (φιλ�δ�Cι�ν π�� δ+ν �π�κρ:πτ�νται στBν
�π�σηµη «γραµµB» π�� διατυπ%νεται σαφ�στατα στ� �ι�λ�α <π�υ .αρ�σ-
σ�νται τ� .ρ�ν�διαγρ�µµατα, �� µ�θ�δ�ι κα> τ� σ.�δια µ�ν�κρατ�ρ�ας τ5ς
Σι%ν, δηλαδB τ� «Tαλµ��δ» κα> τBν «T�ρ�») _ταν dδη �π� τ�ν 2� α . π.X.
* =Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς D µIλλ�ν ) =EλληνικB Σκ�ψη D �κFµη �κρι��στε-
ρα ) =EλληνικFτητα, δηλ. *  δια�τερ�ς τρFπ�ς �ντιλ4ψεως τ5ς "ω5ς κα> τ�8
κFσµ�υ �π� τ��ς �ρ.α��υς �Eλληνες, π�� �νατιν�σσει πρ�γµατι στ�ν ��ρα
τ>ς 0λ�γες ��ραϊκ+ς δ�Cασ�ες – κα> συνεπ�ς -πρεπε ν� �Cαλειφθ/5 π�σ/η θυ-
σ�α κα> µ+ <λα τ� µ�σα. �) =O δε:τερ�ς λFγ�ς τ5ς  δι�"�υσας �.θρικ5ς σ.�-
σεως τ�8 =E�ραϊσµ�8 κατ� τ�8 =Eλληνισµ�8, λFγ�ς π�� εAναι �πFτ�κ�ς τ�8
πρ%τ�υ, [φε�λεται στ� γεγ�ν�ς <τι παρ� τBν ν�κη τ�υ στBν πρ%τη µ�.η,
*πFτε µ+ µ�.λ� τ� παρακλ�δι τ�υ, τ�ν =E�ραι�.ριστιανισµF, κα> �παρα�τη-
τ� <πλ� τ�υ τ� Pωµαϊκ� C,φ�ς �ν�τρεψε πρ�γµατι κα> «σκFτωσε» τ�ν =Eλλη-
νικ� Π�λιτισµ� στ� .�λια .ρFνια τ�8 Mεσα�ωνα, ) συν�.εια �π�δειCε (LAνα-
γ�ννηση – ∆ιαφωτισµ�ς – -κρηCη τ�ν φυσικ�ν �πιστηµ�ν µεταC� 1750-1850
κα> κυρ�ως ) πρFσφατη �µφ�νιση τ�8 LHλεκτρ�νικ�8 ΛFγ�υ) <τι  * LI�υ-
δαϊσµ�ς δ+ν εA.ε κερδ�σει τ�ν πFλεµ�, <τι δηλαδB * «φFν�ς» τ5ς =EλληνκF-
τητ�ς _ταν ^πλ5 λιπ�θυµ�α, κα> dδη * mπ�τιθ�µεν�ς νεκρ�ς -.ει νεκρανα-
στηθ5 κα> �να"ω�γ�νηθ5 σ+ �αθµ� �πικ�νδυν�.

***

M
πρ�στ� στ�ν δυσ�ρεστ�ν αNτ�ν α φνιδιασµF, π�� mπ�στη * �π> 1650
περ�π�υ .ρFνια �διαµφισ�4τητ�ς παγκ�σµ�ως κυρ�αρ.�ς ��ραϊκ�ς
θε�κρατικ�ς κα> � κ�ν�µ�στικ�ς φετι.ισµ�ς - σκ�ταδισµFς, �� �ντι-
δρ�σεις τ�υ εAναι – <πως �� �ντιδρ�σεις <λων τ�ν α φνιδια"�µ�νων

– σπασµωδικ�ς, �κρα,ες, �π�νεν�ηµ�νες. �Eτσι �Cηγ�8νται τ� φαιδρ� φαι-
νFµενα τ�8 LAφρ�κεντρισµ�8, τ�ν µα:ρων LAθηνIς - Σωκρ�τη, τ�8 �στ�ρι-
κ�8 δFγµατ�ς τ5ς «κλ�π5ς» �κ µ�ρ�υς τ�ν =Eλλ4νων τ�ν �πιστηµ�νικ�ν �πι-
τευγµ�των τ5ς LAνατ�λ5ς κα> τFσα 0λλα παιδαρι%δη κα> «πεισµατ�ρικα»,
π�� <µως γ�ν�νται σ��αρ� λFγ?ω τ�8 γεγ�νFτ�ς <τι ) ∆ιεθνBς LEC�υσ�α oστε-
ρα �π� πρ�σπ�θεια π�λλ�ν α %νων -.ει καταφ�ρει, * �γκ�φαλ�ς τ�8 σηµε-
ριν�8 �νθρ%π�υ �κFµη κα> τ�8 «�πιστ4µ�ν�ς» ν� -./η «ρυθµιστ5» (�γκυ-
λωθ5) �π� τ>ς �µφυτευθε,σες µυστικιστικ+ς - µεταφυσικ+ς φαντασι%σεις κα>
ν� λειτ�υργ/5 <πως ��λε:ει τ��ς «ρυθµιστ�ς» τ�υ. Bε�α�ως στ�ν  «θε�ρεστ�»
αNτ� σκ�π� τ5ς σκ�ταδιστικ5ς �αρ�αρFτητας �ασικ�> συντελεστ+ς �ναδει-
κν:�νται �� παλαι�> κα> δ�κιµασµ�ν�ι φυσικ�> αNτ�υργ��, �� �ντεταλµ�ν�ι
�κτελεστ+ς τ�8 @δι�υ �γκλ4µατ�ς π�� εA.αν �� @δι�ι  δι�.ε�ρως διαπρ�Cει
πρ>ν π�λλ��ς α �νες, �� «ταγ�>» τ�ν τρι�ν ��ραι�γεν�ν θε�κρατικ�ν δ�-
Cασι�ν (MωσαϊσµFς, Xριστιανισµ�ς, LIσλ�µ), �� *π�,�ι κατ� πλει�νFτητα
�Xτε κ�ν -.�υν mπ�ψιαστ5 «τ� ρFλ� �αρIνε» – κα> δB �� θλι�ερ�> �Eλληνες
*µFλ�γ�� τ�υς. 

=E�ραϊσµ�ς – =EλληνισµFς: =O δε:τερ�ς γ:ρ�ς µετ� τBν παγκFσµια �C�-
πλωση τ�8 LHλεκτρ�νικ�8 ΛFγ�υ �ρ�σκεται �ν �Cελ�Cει.

∆.I.Λ.

15745∆ΑΥΛ
Σ/244, �Aπρ�λι�ς 2002



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

K�ριε διευθυντ!,
Σ" µι$ %π& τ'ς ()λτες µ�υ στ& τε+νικ& (ι(λι�-

πωλε/� «Παπασωτηρ��υ» (ρ5κα 6να %ντ�τυπ�  τ7ν
«13 Στ�ι.ε�ων τ�8 ENκλε�δη» στ8ν %γγλικ8
γλ7σσα, :κδ)σεις Dover. (T�τλ�ς πρωτ�τ�π�υ:
«The Thirteen Euclide Elements»). A?τ& π�@ µ"
:ντυπωσ�ασε Aδια�τερα εBναι, Cτι Cλα τ$ %κ�λ�υ-
θε/ D %ντ�στ�ι+η %ν!λυση στ8ν �Aγγλικ8 σ"
γλ7σσα Eπλ5 κα' πρ�σιτ8 σ" Cλ�υς Cσ�ι διαθFτ�υν
στ�ι+ειGδη µαθηµατικ8 παιδε�α. Πρ)κειται γι$
µ�α Hπ�δειγµατικ8 δ�υλει!, �I δηµι�υργ�' τ5ς
Jπ��ας %K�L�υν συγ+αρητηρ�ων. ∆υστυ+7ς τ8ν
%ρ+ικM µ�υ +αρ! τ8 διαδF+τηκε D π�κρα, δι)τι,
καθNς φα�νεται, �I ∆υτικ�ευρωπα/�ι :κτιµ�Pν τ8ν
π�λιτιστικM µας κληρ�ν�µι$ π�λ@ περισσ)τερ� %π&
:µQς τ�@ς Rδι�υς, γι’ α?τ& κα' πρωτ�στατ�Pν στ'ς
:Kελ�Kεις τ5ς :πιστMµης κα' τ5ς τε+ν�λ�γ�ας. EBναι
γνωστ& (F(αια Cτι L�Pµε στ& ΠριγκηπQτ� τ5ς Pω-
µι�σ�νης, Cπ�υ �I θετικ"ς :πιστ5µες (κα' V+ι µ)-
ν�) X+�υν %φ�ριστ5 %π& τ&ν πατρι!ρ+η Γρηγ)ρι�
E´, :ν[7 J %φ�ρισµ&ς α?τ&ς δ"ν X+ει %ρθ5 %κ)µ8 κα'
σMµερα. ΣηµειGστε Cτι στ$ λ�κεια τ5ς +Gρας D

E?κλε�δει�ς Γεωµετρ�α θεωρε/ται \ς δευτερεP�ν
µ!θηµα κα' Aσ)τιµ� στ8 (αθµ�λ�γ�α, Cσ�ν %φ�ρ]Q
στ8ν εAσαγωγ8 τ7ν µαθητ7ν στ8ν τριτ�(!θµια
:κπα�δευση, µ" τ$ θρησκευτικ! (!!!). ΓεννQται τ&
:ρGτηµα, _ν κα' κατ$ π)σ�ν Hπ!ρ+�υν %καδηµαϊ-
κ��, π�@ ν$ διαθFτ�υν τ'ς γνGσεις κα' τ8ν πρ�σω-
πικ)τητα, γι$  ν$ πρ�(�Pν σ" µ�α :νFργεια παρ)-
µ�ια µ" α?τ8 τ7ν συγγραφFων τ7ν :κδ)σεων
Dover. ∆υστυ+7ς σ" µι$ %καδηµαϊκ8 κ�ινων�α πα-
+υδFρµων, Cπ�υ D %καδηµαϊκ8 καρFκλα θεωρε/ται
φυσικ8 πρ�Fκταση ε?τραφ7ν κα' µ8 aπισθ�ων, :ν[7
τ$ πραγµατικ$ λαµπρ$ κα' πρ��δευτικ$ στ�ι+ε/α
περιθωρι�π�ι�Pνται, δ"ν %ναµFν�νται παρ)µ�ιες
:νFργειες, τ�υλ!+ιστ�ν V+ι +ωρ'ς ν$ πρ�ηγηθb5 µι$
cνευ πρ�ηγ�υµFν�υ %λλαγ8 τ5ς ν��τρ�π�ας, π�@
:πικρατε/ V+ι µ)ν� στ$ πανεπιστMµια %λλ$ κα'
στ8ν dλλαδικ8 κ�ινων�α γενικGτερα. Πιστε�ω
%κρ!δαντα πNς D συµ(�λ8 τ�P «∆αυλ�P» στ8ν
%λλαγ8 τ5ς ν��τρ�π�ας α?τ5ς θ$ εBναι �?σιαστικM.

M" φιλικ�@ς +αιρετισµ�@ς
K�στας Πππας

∆ιδ!κτωρ fHλεκτρ�λ)γ�ς - Mη+ανικ&ς

�O E�κλε�δης, �� �ν�ι µαθηµατικ�! κα! " Παιδε�α στ# Pωµα�ικ�

K:ριε διευθυντ�,
«LEµε,ς �� �Eλληνες ε@µαστε π�λιτισµ�ν�ι», -γραψε στ� «∆αυλ�ν» τ�8 µην�ς LOκτω�ρ��υ

* mπ�στρ�τηγ�ς κ. Kων. X. Kωνσταντιν�δης, * *π�,�ς στB συν�.εια µIς �πισηµα�νει τ� dθη
τ�ν LAλ�αν�ν, τ>ς �C�ες κα> τ>ς �φαρµ�γ�ς των στBν καθηµερινFτητα µ+ τFσ� �ρνητικ� τρF-
π�.

=H δικ4 µ�υ πρ��ληµατικB δ+ν θ� καταπιαστ/5 µ+ τ��ς LAλ�αν��ς �λλ� µ+ τ��ς «�Eλλη-
νες». T��ς ��"ω σ+ ε σαγωγικ�, διFτι �� σηµεριν�> κ�τ�ικ�ι τ5ς γεωγραφικ5ς κα> κρατικ5ς
-νν�ιας «=Eλλ�δα» λ�γη σ.�ση -.�υν µ’ αNτ� π�� �στ�ρικ�ς κατ�.υρ%θηκε κα> qν�µ�στη-
κε �Eλληνες. O� �Eλληνες, <πως εAναι �στ�ρικ� γνωστF, µετε,.αν στ� δρ%µενα rς �νεργ�>
π�λ,τες. �Oλ�ι �� π�λ,τες �π�τελ�8σαν τB «":µη» π�� -δωσε τ>ς µεγ�λες πρ�σωπικFτητες,
π�� �ν��ασαν στ� Xψη τ�ν π�λιτισµF τ�υς κα> τ�ν π�λιτισµ� <λης τ5ς �νθρωπFτητ�ς µα-
"�. O� �Eλληνες εA.αν νFµ�υς, π�� τ��ς �κ�λ�υθ�8σαν <λ�ι �νεCαιρ�τως. O� π�λιτευFµεν�ι
κα> �� δι�φ�ρ�ι ταγ�> λ�γ�δ�τ�8σαν καθηµεριν�ς. �Oταν �.θρ�> �σωτερικ�> D �Cωτερικ�>
�πι��υλε:�νταν τBν πατρ�δα τ�υς, �παντ�8σαν...

Bλ�π�υµε π�υθεν� ν� συµ�α�ν�υν αNτ� σ4µερα; =Eπ�µ�νως εAναι [ρθ� ν� φ�ρ�υµε τBν
[ν�µασ�α �Eλληνες; Kα> γι� ν� µBν παρεCηγηθ�, δ+ν �νν�� σ+ καµµι� περ�πτωση, <τι γ�-

▲

Π�σ� �π�λ�τιστ�ι ε�ναι �� σηµεριν�  Pωµι� 
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ν�µαι �π�δ�κτης τ�ν �ναπFδεικτων θεωρι�ν τ�8 Φαλµερ�ϋερ κα> τ�ν *µ��ων τ�υ. LAνα-
ρωτι�µαι, ��ν εAναι �ρκ�8ντ�ς �αθµ�8 ) �C�ωση τ�ν σηµεριν�ν «=Eλλ4νων» �π� τ��ς δι-
κ�:ς τ�υς ταγ�:ς, <σ�ν �φ�ρvI στB σωστB δια.ε�ριση θεµ�των <πως ) mγε�α, ) παιδε�α, )
�σφ�λεια, ) wυµ�τ�µ�α..., xστε ν� δικαι�λ�γ�8ν τ�ν .αρακτηρισµ� τ�8 π�λιτισµ�ν�υ. K�-
νω µι� κριτικB )µ�ν τ�ν =Eλλ4νων, τ�ν σηµεριν�ν, κα> πιστε:ω <τι ) �αθ:τατη κρ�ση εAναι
µFν� π�λιτιστικ4, δηλαδB κρ�ση παιδε�ας. =O «∆αυλ�ς» τ� -.ει �πισηµ�νει κα> �ναλ:σει
κα> πρ�σφ�ρει τ� �πι.ειρ4µατ� τ�υ �π’ αNτ�8 µ+ τ�ν καλ:τερ� τρFπ� �π> σειρ�ν �τ�ν κα>
σ+ ��θ�ς. ∆+ν θ� πρ�σπαθ4σω καθFλ�υ ν� �µ�αθ:νω, καθyς µ�α τελε�ως �πιφανειακB µα-
τι� πε�θει γι� τ�8 λFγ�υ τ� �ληθ�ς. Π�ρτε γι� παρ�δειγµα αNτ� π�� συµ�α�νει καθηµε-
ριν�ς στ��ς δρFµ�υς. ONδε>ς d, γι� ν� εAµαι δ�και�ς, * µεγαλ:τερ�ς �ριθµ�ς τ�ν �νθρ%πων
δ+ν σ��εται τ��ς κανFνες *δικ5ς �σφ�λειας, δ+ν σ��εται τ��ς συνανθρ%π�υς τ�υ κα> τε-
λικ�ς �Xτε φυσικ� κα> τ�ν �αυτF τ�υ. ΠFσ�ι *δηγ�> δ+ν σταµατ�8ν στ>ς δια��σεις, z.�ρυ-
πα�ν�υν κα> τFσα 0λλα, π�� παρατηρ�8νται σ’ αNτ�ν τ�ν καθρ�φτη τ5ς «�λληνικ5ς» κ�ι-
νων�ας; Mπ�ρ�8µε ν� .αρακτηρ�σ�υµε αNτ��ς τ��ς �νθρ%π�υς π�λιτισµ�ν�υς;

E@µαστε <λ�ι mπε:θυν�ι· κα> ) �στυν�µ�α -.ει πρ�σαρµ�σθ5 ^πλ�ς στ� «�λληνικ�» δε-
δ�µ�να. MIς �ρ�σει αNτB ) ε κFνα τ�ν δρFµων, <π�υ εAναι σ.εδ�ν <λα �νεC�λεγκτα, κακ�-
φτειαγµ�να, κακ�εφαρµ�σµ�να; T� κ�ν�υµε γι’ αNτ� κι �π� π�ιFν "ητ4σαµε τ� λFγ�; LEπειδB
µιµ�:µαστε σ+ µερικ� πρ�γµατα τ��ς C�ν�υς κα> �πειδB τυπικ�ς ε@µαστε µ�λη τ�ν σ:γ-
.ρ�νων δυτικ�-ευρωπαϊκ�ν σ.ηµατισµ�ν, δ+ν σηµα�νει <τι ε@µαστε κα> µ�τ�.�ι τ�8 π�λιτι-

O�φ�λ�γ�α, συνωµ�σι�λ�γ�α κα! �Eλληνισµ#ς

�AKι)τιµες κ. διευθυντ!,
EBναι %ρκετ&ς καιρ&ς π�@ δια(!Lω τ& Xγκριτ�

περι�δικ) σας κα' πραγµατικ$ σQς συγ+α�ρω γι$
τ8ν πρ�σπ!θεια π�@ κ!νετε ν$ µQς δε�Kετε µ�αν

cλλη fEλλ!δα, µι$ Kε+ασµFνη fEλλ!δα, µι$ fEλλ!-
δα π�@ D συνωµ�σ�α τ5ς ντρ�π5ς κατα+ωνι!Lει,
γι$ ν$ µ8ν τ8ν δ�Pµε, ν$ µ8ν τ8ν µ!θ�υµε. fΩστ)-
σ� µ�P κ!νει :ντ�πωσιν V+ι µ)ν�ν D %π)κρυψις τ5ς

O� )σηµαντ*τητες +ρ�σθηκαν «.ρωες» τ0ς Pωµι�σ1νης

K�ριε διευθυντ!,
Kατ’ %ρ+8ν θ$ jθελα ν$ σ$ς συγ+αρ7 γι$ τ8ν

καταπληκτικ8 δ�υλει$ π�@ κ!νετε Cλα α?τ$ τ$
+ρ)νια µFσ[ω τ�P «∆αυλ�P». Σ" µι$ :π�+8 Cπ�υ D
π�ι�τικ8 :νηµFρωση γι$ πραγµατικ$ �?σιGδη θF-
µατα εBναι %π& δυσε�ρετη 6ως κα' %ν�παρκτη, τ&
περι�δικ) σας δ�δει στ�@ς %ναγν7στες π�@ :πιLη-
τ�Pν τ$ παραπ!νω γι$ τ8ν :νηµFρωσM τ�υς µι$
αRσθηση  :λπ�δας. �Eλπ�Lω J «∆αυλ&ς» ν$ συνε-
+�σbη µ" τ8ν Rδια θFρµη κα' δυναµικ8 κα' τ& κ�ιν)
σας _ν V+ι ν$ π�λλαπλασιαστb5, τ�υλ!+ιστ�ν ν$
%π�τελFσbη τ8 L�µη µιQς πρ�σπ!θειας :νηµFρωσης
τ�P ε?ρ�τερ�υ κ�ιν�P, δε�+ν�ντ!ς τ�υ :πιτFλ�υς
κ!π�ιες %π)ψεις κα' AδFες, π�@ µF+ρι τGρα τ�P
εB+αν παρ�υσιαστ5 kς... µPθ�ι κα' folkl
re! T& δ"
παρ!δ�K� εBναι, πNς Cλ�υς α?τ�@ς τ�@ς «µ�θ�υς»
τ�@ς θεωρ�Pν %ναφα�ρετη π�λιτιστικ8 κληρ�ν�-
µι! τ�υς, δ�+ως ν$ τ�@ς %σπ!Lωνται σ$ν modus
vivendi κα' δ�+ως ν$ καταν��Pν τ8 σηµασ�α κα'
τ8ν λαµπρ)τητα α?τ7ν...

ΠερνGντας τGρα στ&ν πρωταρ+ικ& σκ�π& τ�P
γρ!µµατ�ς α?τ�P: fΩς νF�ς X+ω πληθGρα :ρωτη-
µ!των σ" θFµατα π�@ %φ�ρ�Pν στ8ν �Aρ+α�α
fEλλ!δα, τ8ν :λληνικ8 φιλ�σ�φ�α, τ8ν dλληνικ8
θρησκε�α κ.c. ΣυµµετF+�ντας Cµως σ" forums τ�P
∆ιαδικτ��υ, π�@ τ�θενται τFτ�ια :ρωτMµατα κα'
Hπ!ρ+�υν τFτ�ιες συLητMσεις, %νακ!λυψα τ&ν θλι-
(ερ& :πηρεασµ& τ7ν περισσ�τFρων %π& Xντυπα
π�@ σµ�γ�υν τ8ν «�?φ�λ�γ�α» κα' τ& «dλλαδεµπ)-
ρι�» µ" τ&ν fEλληνισµ& κα' τ8ν συνωµ�σι�λ�γ�α µ"
θFµατα :θνικ�P περιε+�µFν�υ. lAρα D µ)νη Jδ&ς
κατ’ :µF π�@ πρ�σφFρεται, εBναι D συLMτηση τ7ν
θεµ!των α?τ7ν µ" %νθρGπ�υς τ�P «∆», π�@ δ�δ�υν
µι$ σ�(αρGτερη Hπ)σταση κα' +ρ�ι! µFσα %π& :πι-
στηµ�νικ"ς κα' �?+' (Cπως συµ(α�νει µ" cλλα
«dλλην�L�ντα» Xντυπα) :µπ�ρικ"ς µεθ)δ�υς.

Θ$ +αρ7 ν$ %κ��σω νFα σας σ+ετικ$ µ" τ& :ρG-
τηµ! µ�υ. Kα' π!λι καλ& κ�υρ!γι�!

M" :κτ�µηση
2Aλ�ανδρ�ς E. Kαρ4της
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�AKι)τιµε κ. Λ!µπρ�υ,
Στ'ς 6 �Aπριλ��υ λ�γ�ι cνθρωπ�ι, λ�γ�ι pEλληνες,

HπερπηδGντας πρ�(λMµατα Dλικ�ας %λλ$ κα' πρ�-
(λMµατα %π& %ντ�K�ες καιρικ"ς συνθ5κες, συγκε-
ντρGθηκαν κ!π�υ :κε/ π!νω στ8ν B)ρεια Mακε-
δ�ν�α, σ" κ!π�ια %π& τ$ a+υρ$ τ5ς «Γραµµ5ς Mε-
ταKQ», γι$ ν$ d�ρτ!σ�υν µ�α :πFτει� κα' ν$ %π�-
τ�σ�υν φ)ρ� τιµ5ς σ" :κε�ν�υς π��, %ψηφGντας
τ8ν τελει)τερη π�λεµικ8 µη+αν8 π�@ εB+ε γνωρ�σει
6ως τ)τε J κ)σµ�ς, Xδωσαν C,τι πι& π�λ�τιµ� εB+αν

γι$ τ8ν πατρ�δα, γρ!φ�ντας µ" τ& αrµα τ�υς α?τ&
π�@ \ν�µ!στηκε τ)τε «T& lEπ�ς τ7ν �O+υρ7ν».
A?τ�' π�@ π5γαν :κε/, pEλληνες %π& :κε�νη τ8ν...
«[λ�γη =Eλλ�δα π�� µIς -.ει... �π�µε�νει», π5γαν
γι$ ν$ %φMσ�υν µερικ$ λ�υλ��δια κα' ν$ τραγ�υ-
δMσ�υν τ&ν :θνικ) µας tµν�· κα' (F(αια µ" τ8ν πα-
ντελ5 κα' σκ)πιµη, πιστε�ω, %π�υσ�α :κε�νων τ7ν
λαλ�στατων κα' %νεκδιMγητων «:πισMµων».

Πιστε�ω, Cτι J «∆αυλ)ς», πιστ&ς στ8ν π�ρε�α
τ5ς πρωτ�π�ριακ5ς Xρευνας π�@ X+ει +αρ!Kει, θ$

σµ�8 τ�υς, πFσ� µIλλ�ν τ�ν �ρ.α�ων =Eλλ4νων, τ�ν *π��ων σφετερι"Fµαστε τ� |ν�µα. }Aν
θ�λ�υµε ν� µ�ι�σ�υµε τ�ν ∆υτικ�-ευρωπα�ων στ�ν π�λιτισµF τ�υς, ~ς υ��θετ4σ�υµε τ� θε-
τικ� τ�υς στ�ι.ε,α κι |.ι τ� �ρνητικ� τ�υς, <πως -.ει συµ�5 πρακτικ�ς. }Aς τ��ς µ�ι�-
σ�υµε στ�ν τ�µ�α τ5ς mγε�ας, στBν ρυµ�τ�µ�α, στ��ς δρFµ�υς, στ� π�ρκα - κ4π�υς, στ� πρ�-
σιν� τ�ν πFλε%ν τ�υς, στBν �ν�ληψη εNθυν�ν, στ>ς δηµFσιες mπηρεσ�ες· κα> ~ς �π���λ�υ-
µε τ� ναρκωτικ�, τB στυγνB �στικ�π��ηση, τBν 0κρατη µFλυνση, τBν �λλ�τρ�ωση κα> �π�-
µ�κρυνση �π� τ>ς �στ�ρικ+ς παραδ�σιακ+ς  διαιτερFτητ�ς µας. �Oλ’ αNτ� τ� ^πλI καθηµε-
ριν� φαινFµενα <πως �πFδ�ση λαθ�ν στ��ς 0λλ�υς, �νευθυνFτητα, µB oπαρCη αNτ�κριτικ5ς
δεικν:�υν τBν �αθ:τατη κρ�ση τ�8 Nε��λληνα κα> δ+ν *δηγ�8ν π�υθεν�. �Oπ�ι�ς δ+ν συ-
νειδητ�π�ιε, τ� λ�θη τ�υ, τ� π�ιFς εAναι, τ� µπ�ρε, κα> τ� [φε�λει ν� κ�ν/η, δ+ν θ� δι�ρθ%σ/η
π�τ+ κα> τ�π�τε.

O� *π�ι�ιδ4π�τε LAλ�αν��, Bρετανν��, Σ�υηδ��, LAµερικ�ν�ι, LAφρικ�ν�ι, =E�ρα,�ι *π�ι-
αδ4π�τε πλε�νεκτ4µατα D µει�νεκτ4µατα κι ~ν -.�υν, εAναι δικ4 τ�υς mπFθεση. O� Nε��λ-
ληνες τ� κ�ν�υµε; Γι� µ�να πρ�σωπικ�ς @σως κα> ν� µBν �C�"/η ν� φ�ρ�υµε τ� |ν�µα  �Eλλη-
νες.

∆ιατελ� µετ� τιµ5ς
Λ45αρ�ς Φωτι4δης

Kα��λα

�H λησµ�νηµνη 8πτει�ς τ�9 «:Eπ�υς τ;ν 2O+υρ;ν»

%ρ+α�ας fEλλ!δ�ς %λλ$ κα' D διαστρF(λωσις τ5ς
νεωτFρας. Kα' γι$ ν$ γ�νω πι& σαφMς, (λFπω ν$ γ�-
νεται πρ�σπ!θεια πρ�(�λ5ς %τ)µων +αµηλ�P :πι-
πFδ�υ v %σηµ!ντ�υ %K�ας κα' %ντιθFτως ν$ παρα-
σιωπ�Pνται cτ�µα, π�@ πραγµατικ$ συνF(αλαν
στ8ν :K�ψωσιν α?τ�P τ�P τ)π�υ. Π.+. στMθηκε τ&
cγαλµα τ�P lAρη Bελ�υ+ιGτη, J Jπ�/�ς, kς γνω-
στ)ν, wτ� φυγ)δικ�ς τ�P π�ινικ�P δικα��υ κα' J
Jπ�/�ς, %π’ Cπ�υ πFρασε µετ$ σ$ν %ρ+ηγ&ς %νταρ-
τικ7ν Jµ!δων, cφησε π�σω τ�υ αrµα κα' δ!κρυα
V+ι τ7ν :+θρ7ν τ5ς fEλλ!δ�ς %λλ$ τ7ν fEλλMνων.
ΣτMθηκε τ& cγαλµα τ�P «στρατηγ�P» Σαρ!φη,
cλλ�υ :π�σης «γ�γαντ�ς» τ5ς νε�ελληνικ5ς Iστ�-
ρ�ας. �AλMθεια τ� Xκανε J Σαρ!φης; N�κησε τ�@ς
�Iταλ��ς; �AντFστη στ�@ς Γερµαν��ς; lEσωσε
pEλληνες %π& τ& µα+α�ρι τ7ν B�υλγ!ρων v τ7ν
T��ρκων; lO+ι. Π�λFµησε :ναντ��ν τ7ν fEλλMνων,
στασι!L�ντας κατ$ τ5ς ν�µ�µ�υ dλληνικ5ς κυ(ερ-

νMσεως τ�P Γ. ΠαπανδρF�υ. ΘFλησαν ν$ φτει!K�υν
τ& cγαλµα τ5ς �Aλ�κης B�υγι�υκλ!κη, cλλης µε-
γ!λης Dρω�δ�ς, π�@ τ& µ)ν� :π�τευγµ! της wταν Cτι
στ$ 65 της +ρ)νια φαιν)ταν 30.

Kα' µ�P κ!νει :ντ�πωσιν κα' %π�ρ7: ∆"ν Hπ!ρ-
+�υν cλλ�ι pEλληνες, π�@ πρ�σFφεραν στ&ν τ)π�,
|στε ν$ εBναι cKι�ι µιQς τFτ�ιας τιµ5ς; fO στρα-
τηγ&ς τ5ς ν�κης τ�P 1940 Kατσιµ5τρ�ς, J πρωτα-
γωνιστ8ς τ5ς µ!+ης τ5ς �Hπε�ρ�υ, δ"ν %K�Lει τ�π�-
τε; pEνας Mπακ)π�υλ�ς, π�@ µ" µ�αν µεραρ+�α
%πηγ)ρευσε :π' διMµερ�ν στ�@ς Γερµαν�@ς τ8ν
εRσ�δ� στ8ν Mακεδ�ν�α, πρFπει ν$ µε�νbη cγνω-
στ�ς;  fO Tσιγ!ντες; fO Dρωϊκ&ς κυ(ερνMτης τ�P
%ντιτ�ρπιλικ�P «Bασ�λισσα lOλγα» πλωτ!ρ+ης
ΠλFσσας κ.λπ., κ.λπ.;

Mετ$ τιµ5ς
:Aγγελ�ς M�υρελ=τ�ς

Παλαι& Φ!ληρ�
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�Aγαπητ" κ. Λ!µπρ�υ,
M" τ�τλ� «�ανθ�ππη» κα' Hπ)τιτλ� «fH σ�ντρ�-

φ�ς τ�P Σωκρ!τη» κα' τ8 διευκρ�νιση «fIστ�ρικ&
µυθιστ)ρηµα» κυκλ�φ�ρε/ 6να (ι(λ�� τ�P κ. Gerald
Messadié. Στ)+�ς τ�υ: D t(ρις.

T& :ν λ)γ[ω (ι(λ�� %ναφFρεται στ8ν :π�+8 τ�P
Περικλ5 κα�, Cπως J συγγραφFας µQς :K�µ�λ�-
γε/ται στ&ν :π�λ�γ) τ�υ, J λ)γ�ς π�@ δι!λεKε α?τ&
τ& θFµα wταν Cτι, :ν[7 γνωρ�L�υµε π�λλ$ %π& τ�@ς
dλληνιστ"ς κα' %ρ+αι�λ)γ�υς, «π�� µIς �πιτρ�π�υν
ν� πρ�σδι�ρ�σ�υµε τBν ταυτFτητα <σων �ναφ�ρ�-
νται στ��ς πλατωνικ��ς διαλFγ�υς» (σελ. 438), δ"ν
γνωρ�L�υµε σ+εδ&ν τ�π�τε %π& τ8ν καθηµερινM
τ�υς LωM.

�Aναλ�γιL)µεν�ς λ�ιπ&ν J κ. MεσσαντιF, π7ς θ$
wταν D fEλλ!δα τ5ς καθηµεριν)τητας στ8ν %να-
φερ)µενη :π�+8 καθNς κα' D :νδ)τερη Lω8 τ7ν
%ρ+α�ων fEλλMνων, %φMνει KFφρενη τ8ν φαντασ�α
τ�υ, γι$ ν$ µQς περιγρ!ψbη µ�α «+ειραφετηµFνη»
�ανθ�ππη, π�@ %π& τ8ν µι$ τ& πα�Lει ΣFρλ�κ
X&λµς κα' %π& τ8ν cλλη παρηγ�ρε/ τ&ν cνδρα της,
Cταν J %γαπηµFν�ς τ�υ �Aλκι(ι!δης παρεκτρFπε-
ται. �Eπιστρατε�εται J – κατ$ τ8ν γνGµη τ�υ – φι-

λFλληνας Zερ!λ, γι$ ν$ µQς περιγρ!ψbη τ� αAσθM-
µατα µπ�ρε/ ν$ διακατε/+αν τ&ν Σωκρ!τη, Cταν «*
LAλκι�ι�δης -γραψε µι� �π� τ>ς πι� µα8ρες σελ�-
δες τ5ς παγκFσµιας �τιµ�ας», v ν$ µQς :KηγMσbη,
γιατ' «) σ.�ση �ν�µεσ� τ�υς _ταν �συν4θιστη,
καθyς * φιλFσ�φ�ς _ταν δ�σκαλ�ς κα> �ραστBς
τ�8 π�λιτικ�8» (σελ. 438, 439). OI %ρ+α/�ι pEλλη-
νες, π�@ τ)σ� τ�@ς %γαπQ J κ. MεσσαντιF, «_σαν
-κφυλ�ι κα> *µ�φυλFφιλ�ι». Γι$ τ&ν Σ�φ�κλ5 :π'
παραδε�γµατι (γ!Lει διφ�ρ��µεν� +ρησµ& µ’ :νδει-
κτικ& συµπFρασµα: «=H LAθ4να _ταν γεµ�τη |µ�ρ-
φ�υς νεαρ�:ς, <πως π�λ� καλ� γν%ρι"ε * Σ�φ�-
κλ5ς, π�� _ταν λ�τρης τ�υς». pOλ�ι τ�υς τυ+�-
δι7κτες %ριστ�κρ!τες, π�@ µFσα στ'ς κρασ�κατα-
ν�Kεις τ�υς φιλ�σ�φ�Pσαν κα' δ�λ�πλ�κ�Pσαν,
:ρωτε��νταν κα' \ργ�αLαν.

fO µεταφραστ8ς κ. A. Φιλιππα/�ς µ" τ8 σειρ!
τ�υ µQς (γα�νει (ασιλικGτερ�ς τ�P (ασιλFως κα'
πρ�σπαθε/ ν$ Iστ�ρικ�π�ιMσbη τ8ν cλφα v (5τα
%φMγηση, %ναφερ)µεν�ς π�λλ"ς φ�ρ"ς σ" cσ+ετες
σηµειGσεις κα' περιττ�λ�γ�ες, πρ�κειµFν�υ ν$
«µπ�γιατ�σbη» τ$ γραφ)µενα κα' ν$ τ�@ς δGσbη
Iστ�ρικ& Hπ)(αθρ�.

∆ιαστρ>λωση τ0ς 2Iστ�ρ�ας «λ�γ�τε+νικ?0 )δε�@α»

�Aγαπητ�' φ�λ�ι,
Σ’ 6να %π& τ$ τελευτα/α τε�+η σας, στ8ν «K�νη-

ση τ7ν �Iδε7ν» %ναφFρατε τ& (ι(λ�� τ7ν  δ�� �Aµε-
ρικ!νων καθηγητ7ν «Π�ι)ς σκ)τωσε τ&ν pOµη-
ρ�». M" µεγ!λη +αρ$ τ& (ρ5κα σ’ 6να κ�ντιν& (ι-
(λι�πωλε/�, :δ7 στ& Silicon Valley. MFσα στ'ς
πρ7τες εRκ�σι σελ�δες J %ναγνGστης πληρ�φ�-
ρε/ται :κτ&ς τ7ν cλλων Cτι J Σλ5µαν (Tρ��α), Parry
(�Iλι!δα) κα' J Ventris (Γραµµικ8) :ργ!στηκαν µ"
%νιδι�τFλεια, %γ!πη κα' Iκαν)τητα. fO καθFνας
τ�υς :πεKFτεινε τ$ Iστ�ρικ$ dλληνικ$ σ�ν�ρα κατ$
δ�� v τρε/ς φ�ρFς.

OI δ�� Cµως τελευτα/�ι, δηλαδ8 J Parry κα' J
Ventris, J πρ7τ�ς στ$ 33 κα' J δε�τερ�ς στ$ 34 +ρ)-
νια τ�υ X+ασαν τ8 LωM τ�υς V+ι %π& φυσικ& θ!να-
τ�. fO µ"ν Parry (ρFθηκε σκ�τωµFν�ς σ" 6να µ�τ"λ
στ& Λ&ς lAντLελες µ" 6να πιστ)λι δ�πλα τ�υ κα'
+ωρ'ς 6να σηµε�ωµα γι$ α?τ�κτ�ν�α, J δ" Ventris
σκ�τGθηκε σ" α?τ�κινητιστικ& δυστ�+ηµα.

Στ&ν πρ)λ�γ� τ�υλ!+ιστ�ν �I δ�� %καδηµαϊκ�'

συγγραφε/ς X!νσ�ν κα' X8θ διατρανGν�υν σελ�-
δα πρ&ς σελ�δα, π)σ� π�λ@ τ�@ς π�λFµησε τ& σ�-
στηµα %κ)µα κα' µFσα %π& τ& τµ5µα τ7ν κλασικ7ν
σπ�υδ7ν τ�P Πανεπιστηµ��υ τ5ς Kαλιφ)ρνιας.
�Eµε/ς τ�υλ!+ιστ�ν π�@ µFν�µε :δ7 γνωρ�L�υµε γι$
τ8ν %νGτατη φMµη π�@ X+ει. EBναι %δ�νατ�ν ν$
µ8ν συσ+ετ�σωµε τ$ δ�� πρ�αναφερθFντα περι-
στατικ$ µ" τ8ν συνωµ�σ�α ν$ σταµατMσ�υν τ& πε-
ραιτFρω Xργ� τ�υς. A?τ�' �A θαρραλF�ι pEλληνες
µ" τ$ KFνα aν)µατα µ" X+�υν φFρει πι& κ�ντ$ στ&ν
«∆αυλ)», J Jπ�/�ς µFσα %π& τ'ς XρευνFς τ�υ τ& :πα-
ναλαµ(!νει %κ��ραστα, Cτι J fEλληνικ&ς Π�λιτι-
σµ&ς X+ει Hπ�φFρει τ)σα π�λλ$ %π& τ&ν �I�υδαι�-
+ριστιανισµ). �Aραγε π)σ�ι pEλληνες θ$ KυπνM-
σ�υν, γι$ ν$ (ρεθ�Pν σ�µµα+�ι τ�P fEλληνικ�P
Πνε�µατ�ς, π�@ τ)σ� π�λ@ X+�υµε %ν!γκη;

EAλικριν$
Mι+4λης Πνευµατικ#ς

N. fY)ρκη

�H µ�Aρα τ;ν Π4ρρυ κα! Bντρις – )λλD κα! τ;ν XFθ κα! X4νσ�ν;

µπ�ρ�Pσε ν$ συµπεριλ!(bη σ" κ!π�ια %π& τ$ πρ�-
σε+5 τε�+η τ�υ µι$ Iστ�ρικ8 %ναδρ�µ8 σ" :κε/να τ$
γεγ�ν)τα, π�@ σηµ!δεψαν γι$ π!ντα τ8ν νεGτερη
Iστ�ρ�α α?τ�P τ�P τ)π�υ. Γιατ' %λMθεια π)σ�ι %π&

τ�@ς νεGτερ�υς pEλληνες γνωρ�L�υν, τ� %κρι(7ς
συνF(η τ)τε :κε/;

E?+αριστ7 γι$ τ8ν φιλ�Kεν�α
Xρ0στ�ς M. T�υλ0ς



∆ΑΥΛ
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fYπ& τ8ν µ!σκα λ�ιπ&ν τ�P Iστ�ρικ�P µυθιστ�-
ρMµατ�ς κα' %φMν�ντας %+αλ�νωτη τ8ν µακια(ελ-
λ�στικη φαντασ�α τ�υ J κ. Mεσσαντι" ρ�+νει «cπλε-
τ�» φ7ς στ$ αRτια θαν!τ�υ τ�P µεγ!λ�υ σ�φ�P: M"
τ& στ)µα τ�P ∆ι�γFνη κ!νει τ8ν %π�κ!λυψη, Cτι D
%γ!πη τ�υ γι$ τ&ν �Aλκι(ι!δη κα' D κατ�πιν8 %π�-
γ�Mτευση – γι$ τ8ν Vψιµη :φιαλτικ8 συµπεριφ�ρ!
τ�υ – wταν :κε/να π�@ τ&ν Xκαναν ν’ α?τ�κτ�νMσbη,
%φMν�ντας ν$ τ&ν καταδικ!σ�υν κα' ν$ πιb5 τ& κG-
νει�!!! «...-πειτα κατ�λα�ε <τι * LAλκι�ι�δης _ταν
-νας �λ4της, κα> 0φησε ν� τ�ν δικ�σ�υν...» (σελ.
432).

∆"ν X+ει :νδ�ιασµ�@ς v %µφι(�λ�ες γι$ τ& π�ι&ς
wταν J Σωκρ!της. MQς τ& γρ!φει κατηγ�ρηµατικ$
στ8ν σελ. 442: «∆+ν πιστε:ω <τι ) �ανθ�ππη, σ:-
"υγ�ς �ν�ς *µ�φυλFφιλ�υ...». Φθ!ν�ντας στ8ν τε-
λευτα�α σελ�δα τ�P πνευµατικ�P τ�υ τFκν�υ J κ.

MεσσαντιF φθ!νει κα' στ& κ�ρ�φωµα τ5ς θρασ�-
τητας, Cταν %ναιδFστατα µQς :Kηγε/. «=O �ναγν%-
στης µπ�ρε, εXκ�λα ν� µαντ�ψ/η τ>ς πηγ�ς µ�υ: )
=Iστ�ρ�α τ�8 Θ�υκυδ�δη, τ� =Eλληνικ� τ�8 �εν�-
φ%ντα, �� πλατωνικ�> δι�λ�γ�ι φυσικ� κα> �� B�-
�ι Παρ�λληλ�ι τ�8 Πλ�υτ�ρ.�υ» (σελ. 450).

T� πι& (αρυσMµαντη δMλωση θ$ µπ�ρ�Pσε ν$
:πικαλεσθb5, γι$ ν’ %ληθ�φανFψ�υν τ$ ψε�δη τ�υ
κα' ν$ πλασ!ρbη τ&ν λ�(ελλ) τ�υ σ$ν Iστ�ρικ& µυ-
θιστ)ρηµα; M)ν� π�@ J Zερ!λ, λαλ�στατ�ς, «Kε-
+νQ» ν$ µQς Hπ�δε�Kbη σ" π�ι! παρ!γραφ� τ7ν (ι-
(λ�ων π�@ :πικαλε/ται, δι!(ασε α?τ$ π�@ %φη-
γε/ται.

M" :κτ�µηση
Γ. B�υρνλης
Zυρ�+η, fEλ(ετ�α

K�ριε διευθυντ!
∆ι!(ασα στ& τεP+�ς Φε(ρυαρ��υ (242) τ& γρ!µ-

µα τ�P Φυσικ�P Π!ν�υ Tσ�υρ��τα κα' Xνιωσα µι$
µεγ!λη %π�γ�Mτευση γι$ τ8ν πλ!νη π�@ µπ�ρε/
ν$ διακατF+bη 6ναν cνθρωπ� τ7ν θετικ7ν :πι-
στηµ7ν. Xωρ'ς ν$ εBµαι παντ�γνGστης v εAδMµ�-
νας, θ$ jθελα  ν$ δGσω µι$ δικM µ�υ %π!ντηση, _ν
κα' διαισθ!νωµαι, πNς θ$ Hπ!ρK�υν κι cλλες. Kατ’
%ρ+$ς δ"ν καταλα(α�νω, γιατ' δ"ν θ$ Xπρεπε ν$
θεωρ�Pµε τ&ν Xριστιανισµ& kς d(ραϊκ& κατα-
σκε�ασµα, τ8 στιγµ8 π�@ �I ρ�Lες τ�υ εBναι καθαρ$
d(ραϊκ"ς (Παλαι$ ∆ιαθMκη) κα' J «IδρυτMς» τ�υ
εBναι fE(ρα/�ς ρα((/ν�ς, π�@ γεννMθηκε κα' δ�δα-
Kε στ8ν �I�υδα�α, %πευθυν)µεν�ς σ" fE(ρα��υς. Φυ-
σικ$ στ)+�ς τ�υ δ"ν εBναι α?τ&ς καθ’ αHτ&ς D κα-
ταστρ�φ8 τ�P fEλληνισµ�P, %λλ$ D κατ!κτηση
Jλ)κληρ�υ τ�P κ)σµ�υ. fAπλQ %παρα�τητη πρ�ϋ-
π)θεση γι$ τ8ν :π�τευKM τ�υ εBναι D :K!λειψη τ�P
fEλληνικ�P Π�λιτισµ�P κα' τρ)π�υ σκFψης. ∆"ν
κατ!λα(α :π�σης, π7ς �I fE(ρα/�ι συνF(αλαν τ$
µFγιστα στ8ν �λωση τ5ς Π)λης. �Aπ’ C,τι KFρω,
πρωτεργ!της τ5ς �λωσης wταν J %ρ+ηγ&ς τ7ν
%νθενωτικ7ν ΓεGργι�ς Σ+�λ!ρι�ς, γνωστ&ς κα' kς
Πατρι!ρ+ης Γενν!δι�ς. A?τ&ς κα' �I ρασ�φ)ρ�ι
π�@ πρ�παγ!νδιLαν τ8ν πτGση τ5ς Π)λης («εAναι
θ�ληµα Θε�8 ) ΠFλη ν� τ�υρκ�ψ/η», «κ�λλι� τ�υρ-
µπ�νι T�:ρκικ� παρ� καλ:πτρα λατινικB» κ.λπ.)
cν�ιKαν τ8ν κρ�σιµη στιγµ8 τ8ν κερκ)π�ρτα. fH
µεγαλ�τερη %π)δειKη τ7ν παραπ!νω σ�γ�υρα
εBναι τ& Cτι ε?θ@ς µετ$ τ8ν �λωση J Mω!µεθ B´
Xκανε τ&ν Γενν!δι� πατρι!ρ+η... �Aκ)µη «* �.θρ�ς
τ�8 �.θρ�8...» δ"ν εBναι %παρα�τητα φ�λ�ς µας,
Cπως %πFδειKε D Iστ�ρ�α τ5ς :πικρατMσεως τ�P
Xριστιανισµ�P :π' (Cλων) τ7ν :θνικ7ν θρησκει7ν,

εAδικ$ τ�@ς 4�-6� αA7να µ.X. %λλ$ κα' D στ!ση τ5ς
�Oρθ�δ�K�ας κατ$ τ8 δι!ρκεια τ5ς T�υρκ�κρατ�ας,
τ5ς �Eπαν!στασης τ�P 1821 %κ)µα κα' κατ$ τ8
δι!ρκεια τ5ς �Aπριλιαν5ς δικτατ�ρ�ας. pOσ� γι$
τ8ν «Σαταν�λατρ�α» :πιτρFψτε µ�υ ν$ τ8ν θεωρM-
σω σ$ν Xνα %κ)µα τF+νασµα τ�P Xριστιανισµ�P,
γι$ ν$ συσπειρGσbη περισσ)τερ� τ�@ς πιστ�@ς τ�υ.
�EK!λλ�υ εBναι γνωστ& πNς J «ΣατανQς» v «∆ι!-
(�λ�ς» εBναι :πιν)ηση τ5ς Π. ∆ιαθMκης.

pOσ� γι$ τ& µνηµε/� τ�P lAγνωστ�υ Θε�P, π�λ@
θ$ jθελε J ΠαPλ�ς κα' �I λ�ιπ�' +ριστιαν�' ν$
wταν %φιερωµFν� στ&ν �Iησ�P! pOµως wταν EπλQ
κ!π�ι�ι (ωµ�' στ$ dλληνικ$ λιµ!νια, |στε �I KFν�ι
ναυτικ��, π�@ %ναγκ!L�νταν ν$ µε�ν�υν γι$ π�λ@
καιρ& :κε/, ν$ X+�υν 6ναν τ)π�, γι$ ν$ τελFσ�υν τ$
θρησκευτικ! τ�υς καθMκ�ντα. Συγκρ�νετε τGρα
α?τ8 τ8ν πνευµατικ8 φιλ�Kεν�α τ7ν fEλλMνων µ"
τ8 µισαλλ�δ�K�α τ7ν Xριστιαν7ν %κ)µα κα' %πF-
ναντι σ" Jµ)θρησκ��ς τ�υς, διαφ�ρετικ�P δ)γµα-
τ�ς. XGρια π�@ δ"ν κMρυKε :κε/ J ΠαPλ�ς, %λλ$
(Hπ�τ�θεται) στ&ν lAρει� Π!γ� «κατ$ τ$ς γρα-
φ!ς», Cπ�υ γFλασε J κ!θε πικραµFν�ς... pEνα cλλ�
«κεντρικ& σηµε/� τ5ς �Oρθ�δ�K�ας», π�@ δ"ν X+ω
%κ)µα καταλ!(ει παρ$ τ8ν π�λ�+ρ�νη :νασ+)λη-
σM µ�υ µ" τ&ν +ριστιανισµ& (θFλ�ντας κα' µM),
εBναι: %π& τ� τελικ$ θ$ πρFπει ν$ σGσ�υµε τ8ν ψυ-
+M µας; Γιατ' εRµαστε ντ" κα' καλ$ Cλ�ι «Eµαρτω-
λ�'» µ" τ& π�@ γεννιGµαστε; Γιατ' σ" τελικ8 %ν!-
λυση D Rδια D Lω8 κα' D φ�ση µας ν$ εBναι κ!τι,
%π& τ& Jπ�/� θ$ πρFπει ν$ «γλυτGσ�υµε», ν$ «σω-
θ�Pµε»;

Φιλικ$
Γι4ννης Φ�της

N. Σµ�ρνη

�H σ1γ+υση µετα�J τ;ν «πιστε1ω» κα! τ�9 Λ*γ�υ



fO �Aσσ�υMρης v �A+ασ(ερ&ς (= �FρKης A´, 485-465), J παντ�δ�ναµ�ς α?τ�-
κρ!τωρ τ5ς %+αν�Pς Περσικ5ς α?τ�κρατ�ρ�ας, %π�φασ�Lει τ8ν καθα�ρεση τ5ς
συL�γ�υ τ�υ �Aστ'ν %π’ τ& %K�ωµα τ5ς (ασ�λισσας γι$ %σMµαντη %φ�ρµM. fO
�FρKης LητQ %π’ τ�@ς συµ(��λ�υς τ�υ τ8ν πρ�κMρυKη διαγωνισµ�P στ8ν πρω-
τε��υσα Σ�Pσα µ" νεαρ"ς παρθFνες %π’ Jλ)κληρη τ8ν :πικρ!τεια, γι$ ν$ διαλFKbη
τ8ν Jµ�ρφ)τερη γι$ σ�Lυγ) τ�υ κα' (ασ�λισσα.

T)τε στ$ Σ�Pσα :µφαν�Lεται J �I�υδα/�ς Mαρδ�+α/�ς :κ τ5ς φυλ5ς Bενιαµ�ν,
J Jπ�/�ς παραδ�δεται kς αA+µ!λωτ�ς δ�Pλ�ς στ8ν περσικ8 φρ�υρ$ %π’ τ�@ς
στρατι7τες τ�P (ασιλFως Nα(�υ+�δ�ν)σωρ�ς τ�P Bα(υλων��υ µαL' µ" cλλ�υς
συµπατρι7τες τ�υ. fO Mαρδ�+α/�ς διαλFγ�ντας τ8ν aµ�ρφ)τερη κ�πFλλα τ5ς
φυλ5ς τ�υ, τ8ν συγγεν5 τ�υ �EσθMρ, τ8ν πρ�ετ�ιµ!Lει, γι$ ν$ τ8ν στε�λbη στ&ν δια-
γωνισµ). Πρ)κειται γι$ µι$ συνταγ8 cκρως :πιτυ+5, π�@ +ρησιµ�π�ι�Pσαν �I
fE(ρα/�ι στ& παρελθ)ν.

fO δ)λ�ς %π�καλ�πτεται στ& κεφ!λαι� (´, παρ. 10 κα' 20, Cπ�υ δια(!L�µε: «=H
LEσθBρ δ+ν �φαν�ρωσεν τBν συγγ�νειαν αNτ5ς �Xτε τ�ν λα�ν αNτ5ς, καθyς πρ�-
σ�ταCεν ε ς αNτBν * Mαρδ�.α,�ς· διFτι ) LEσθBρ -καµνε τBν πρ�σταγBν τ�8 Mαρ-
δ�.α��υ, καθyς �νετρ�φετ� πλησ��ν αNτ�8». fH συγκ!λυψη τ5ς συγγFνειας τ5ς
�Eσθ8ρ µ" τ&ν Mαρδ�+α/� κα' τ5ς d(ραϊκ5ς καταγωγ5ς της Xγινε, δι)τι �I
fE(ρα/�ι τελ�Pσαν Hπ& περι�ρισµ&ν µFσα στ8ν Περσικ8ν α?τ�κρατ�ρ�α· κα' συ-

OY Rπ+καλSψεις τ4ς Παλαιcς ∆ιαθ=κης

T$ γεγ�ν)τα π�@ συνF(ησαν στ8ν Περσικ8ν α?τ�κρατ�ρ�α γ�ρω στ& 485 -
483 π.X. κα' :Kιστ�ρ�Pνται στ& (ι(λ�� τ5ς «�Eσθ8ρ» τ5ς ΠαλαιQς ∆ιαθMκης
µQς δε�+ν�υν τ$ παρασκMνια π�@ πρ�ϋπ5ρKαν τ5ς περσικ5ς :πιθFσεως τ�P
�FρKη στ8ν fEλλ!δα τρ�α +ρ)νια µετ!, τ& 480. EBναι γνωστ&ν Cτι D Aσ+υρ�τ!τη
Περσικ8 α?τ�κρατ�ρ�α εB+ε π!ντ�τε συµ(��λ�υς pEλληνες, κυρ�ως �Aθηνα�-
�υς, Σπαρτι!τες, Mακεδ)νες, lIωνες, Θρ]Qκες κ.c. pEνας σηµαντικ&ς πρωθυ-
π�υργ&ς - %ντι(ασιλε@ς εBναι J %π�καλ��µεν�ς στ8ν Π. ∆ιαθMκη �Aµ$ν �Aµµε-
δ!θ�υ J «MακεδNν» v «�Aµαληκ�της», %νMκω σ" λα& µισητ& γι$ τ�@ς fE(ρα�-
�υς, π�@ κατεσφ!γη %π& τ�@ς Σα�@λ κα' ∆αυ�δ. fO �Aµ$ν πα�ρνει τ& %K�ωµα
α?τ& γ�ρω στ& 485 µ" 483 π.X. Πρ�ηγ�υµFνως τ&ν πατFρα τ�P �Aµ$ν εB+ε σφ!-
Kει Aδι�+ε�ρως J πρ�φMτης Σαµ�υMλ. �Aλλ$ _ς δ�Pµε τ8ν µεγ!λη συνωµ�σ�α
µ" τελικ8 κατ!ληKη τ8ν δ�λ�φ�ν�α d(δ�µMντα πFντε +ιλι!δων περ�π�υ %νθρG-
πων, Cπως τ8ν :Kιστ�ρε/ τ& (ι(λ�� τ5ς Π. ∆ιαθMκης.



νF(η τ& τ�ι�Pτ�ν, δι)τι εHρ�σκ�νταν σ" π)λεµ� µ" τ�@ς Bα(υλων��υς, τ�@ς συµ-
µ!+�υς τ7ν Περσ7ν. Tυπικ7ς wταν %δ�νατ�ν ν$ µετ!σ+bη µ�α fE(ρα�α στ&ν δια-
γωνισµ).

pOταν Xφθασε D DµFρα τ�P διαγωνισµ�P κα' κ!τω %π& περ�εργες συνθ5κες
J �FρKης %π�φασ�Lει tστερα %π& :ννFα µ5νες πρ�ετ�ιµασι7ν ν$ διαλFKbη kς
σ�Lυγ) τ�υ κα' (ασ�λισσα τ8ν �EσθMρ. EBναι µεγ!λη στιγµ8 γι$ τ�@ς fE(ρα�-
�υς: J Mαρδ�+α/�ς µπα�νει στ& παλ!τι kς συγγεν8ς τ5ς �Eσθ8ρ κα' %ρ+�Lει
τ8 δρ!ση τ�υ.

•
εκινQ µ" :ντ�λ8 :κτελFσεως τ7ν ε?ν��+ων τ�P παλατι�P Bι+θ$ν κα' ΘερFς.
Πρ�φαν7ς wταν cτ�µα µ8 %ρεστ$ στ�@ς fE(ρα��υς γι$ cγνωστ�υς λ)γ�υς.
fO Mαρδ�+α/�ς aνειρε�εται ν$ κυ(ερνMσbη �?σιαστικ7ς τ8ν α?τ�κρατ�ρ�α·
Cµως 6να %πρ)�πτ� %λλ!Lει τ$ δεδ�µFνα (κεφ. γ´, παρ. 1): «Mετ� τ� πραγ-

µατα τα8τα �µεγ�λυνεν * �ασιλε�ς LAσσ�υ4ρης τ�ν LAµ�ν, τ�ν υ��ν τ�8 LAµµε-
δ�θ�υ τ�8 LAγαγ�τ�υ κα> oψωσεν αNτFν, κα> -θεσε τ�ν θρFν�ν αNτ�8 mπερ�νω
π�ντων τ�ν �ρ.Fντων τ�ν περ> αNτFν. Kα> π�ντες �� δ�8λ�ι τ�8 �ασιλ�ως �� �ν
τ/5 �ασιλικ/5 π:λ/η -κλιν�ν κα> πρ�σεκ:ν�υν τ�ν LAµ�ν· διFτι �oτω πρ�σ�ταCεν *
�ασιλε�ς περ> αNτ�8. =O Mαρδ�.α,�ς <µως δ+ν -κλινε κα> δ+ν πρ�σεκ:νει αNτFν».
pEνας µισητ&ς :+θρ&ς τ7ν fE(ρα�ων, J �Aµ$ν J MακεδGν, %ντι(ασιλε�ς. �Aνα-
γκ!Lεται τ)τε J Mαρδ�+α/�ς ν$ %π�καλ�ψbη τ8ν :θνικ)τητ! τ�υ (κεφ. γ´, παρ. 5-
6): «...διFτι εA.ε φανερ%σει πρ�ς αNτ��ς <τι _τ� LI�υδα,�ς. Kα> τFτε * LAµ�ν εAδεν
<τι * Mαρδ�.α,�ς δ+ν -κλινε κα> δ+ν πρ�σεκ:νει αNτFν, �νεπλ4σθη θυµ�8...».
Πρ�φαν7ς J �Aµ$ν %ντιλαµ(αν)µεν�ς τ& µFγεθ�ς τ5ς A�υδαϊκ5ς συνωµ�σ�ας,
π�@ σκ)πευε ν$ κυ(ερνMσbη τ& HπερµFγεθες κρ!τ�ς µFσ[ω µιQς fE(ρα�ας µ" τ&
d(ραϊκ& Iερατε/�, θ�ρυ(Mθηκε. fO �Aµ$ν πα�ρνει γρMγ�ρα %π�φ!σεις (κεφ. γ´,
παρ. 6): «Kα> �στ�.�σθη ταπεινFν, ν� ��λ/η .ε,ρα �π> µFν�ν τ�ν Mαρδ�.α,�ν·
διFτι εA.�ν φανερ%σει πρ�ς αNτ�ν τ�ν λα�ν τ�8 Mαρδ�.α��υ, <θεν �"4τει * LAµ�ν
ν� �φαν�σ/η π�ντας τ��ς LI�υδα��υς τ��ς �ν παντ> τ?� �ασιλε�?ω τ�8 LAσσ�υ4ρ�υ,
τ�ν λα�ν τ�8 Mαρδ�.α��υ».

fO �Aµ$ν εAσηγε/ται στ&ν �FρKη γι$ τ&ν λα& τ5ς :ρMµ�υ (κεφ. γ´, παρ. 8): «...��
νFµ�ι αNτ�ν δι�φ�ρ�ι τ�ν νFµων π�ντων τ�ν λα�ν κα> δ+ν φυλ�ττ�υσι τ��ς νF-
µ�υς τ�8 �ασιλ�ως...» (κ!τι τ& Jπ�/� συνε+�L�υν ν$ πρ!ττ�υν �I fE(ρα/�ι µF+ρι
σMµερα). fO �FρKης συνειδητ�π�ιGντας τ&ν κ�νδυν� :K�υσι�δ�τε/ τ&ν �Aµ$ν ν$
πραγµατ�π�ιMσbη τ8ν σκFψη τ�υ (κεφ. γ´, παρ. 13): «Kα> �στ�λησαν γρ�µµατα  δι�
τα.υδρFµων ε ς π�σας τ�ς �παρ.�ας τ�8 �ασιλ�ως, δι� ν� �φαν�σωσι, ν� φ�-
νε:σωσι κα> ν� �C�λ�θρε:σωσι π�ντας τ��ς LI�υδα��υς». �Aκ�λ�υθε/ τραγFλα-
φ�ς: fO Mαρδ�+α/�ς µαθα�ν�ντας τ8ν %π)φαση καλε/ τ�@ς λ�ιπ�@ς συνωµ)τες
συµπατρι7τες τ�υ, µαLε��νται στ& µFσ�ν τ5ς π)λεως τ7ν Σ��σων, :νδ��νται
σ!κκ�υς κα' κλα��υν κα' aδ�ρ�νται γι$ �ρες %τFλειωτες. �Aκ�λ�υθε/ συνεν-
ν)ηση µFσ[[ω γραµµ!των µεταK@ �Eσθ8ρ κα' Mαρδ�+α��υ, |σπ�υ D (ασ�λισσα
%π�φασ�Lει ν$ π!bη στ&ν �FρKη κα' ν$ τ&ν παρακαλFσbη γι$ τ8ν %ναστ�λ8 τ5ς
π�ιν5ς. lOπερ κα' :γFνετ�.

fH �Eσθ8ρ τ8ν :π�µFνη συναντQ τ&ν �FρKη κα' τ�P LητQ ν$ συγκαλFσbη συ-
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«�O καλλωπισµ#ς τ0ς 2EσθKρ» (πρ�τ�9 τKν «πασσ4ρ?η» M συγγενFς της Mαρδ�+αA�ς
στ#ν Nρ�η, γιD νD τ#ν κ4ν?η 8νεργ�1µεν* τ�υ, Oπως περιγρ4φεται στKν ΠαλαιD ∆ιαθF-

κη). :Eργ� τ�9 Tε�ντ#ρ Σασερι�, 1841. (M�υσεA� Λ�1>ρ�υ, Παρ�σι.)
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µπ)σι�, γι$ ν$ µιλMσbη στ&ν �Aµ!ν. Πηγα�ν�ντας J �Aµ$ν µαL' µ" τ8ν γυνα/κα  τ�υ
Zερ"ς στ& παλ!τι συναντQ µFσα τ&ν Mαρδ�+α/�. �Aπ�φασ�Lει ν$ τ&ν :κτελFσbη,
%ντιλαµ(αν)µεν�ς τ&ν κ�νδυν�. Περ�εργες καταστ!σεις %κ�λ�υθ�Pν. fO Mαρ-
δ�+α/�ς %ναγνωρ�Lεται kς καλ&ς cνθρωπ�ς %π’ τ&ν (ασιλιQ, στFφεται µ" τ& %νG-
τατ� %K�ωµα, φ�ρQ (ασιλικ8 στ�λ8 κα' J Rδι�ς J �Aµ$ν %ναγκ!Lεται ν$ τ&ν τι-
µMσbη.

T8ν :π�µFνη στ& συµπ)σι� D κατ!σταση %λλ!Lει Hπ"ρ τ�P Mαρδ�+α��υ κα'
τ5ς �EσθMρ. fH (ασ�λισσα φανερGνει τ)τε τ& µεγ!λ� µυστικ& τ5ς καταγωγ5ς
της παρ�υσ�]α Cλων. fO �FρKης, %λλ!L�ντας στ!ση, δ�νει :ντ�λ8 ν$ :κτελε-
σθ�Pν J �Aµ!ν, D σ�Lυγ)ς τ�υ κα' τ$ δFκα παιδι! τ�υ.

�Aντι(ασιλε@ς στ8 θFση τ�υ πρ�!γεται J Mαρδ�+α/�ς. OI fE(ρα/�ι �?σια-
στικ7ς κυ(ερν�Pν τ8ν α?τ�κρατ�ρ�α. T& A�υδαϊκ& Iερατε/� %π�φασ�Lει κα' :κδ�-
δει :ντ�λ8 γεν�κτ�ν�ας Cλων τ7ν :+θρ7ν τ7ν �I�υδα�ων, Cπ�υ κι _ν εHρ�σκω-
νται στ8ν α?τ�κρατ�ρ�α: «...δι’ �ν �π�τρεπεν * �ασιλε�ς ε ς τ��ς LI�υδα��υς τ��ς
κατ� π�σαν πFλιν, ν� συνα.θ�σιν mπ+ρ τ5ς "ω5ς αNτ�ν, ν� �πωλ�σωσι κα> ν�
φ�νε:σωσι κα> ν� �φαν�σωσι π�σαν τBν δ:ναµιν τ�8 λα�8 κα> τ5ς �παρ.�ας τ�ν
καταθλι�Fντων αNτ�:ς, παιδ�α κα> γυνα,κας κα> τ� λ�φυρα αNτ�ν ν� διαρπ�-
σωσιν... κα> ) διαταγB -γινεν ε ς τ��ς LI�υδα��υς .αρ� κα> �γαλλ�ασις, εNτυ.�α
κα> zµ�ρα �γαθ4. Kα> π�λλ�> �κ τ�ν λα�ν τ5ς γ5ς -γιναν LI�υδα,�ι· διFτι * φF-
��ς τ�ν LI�υδα�ων �π�πεσεν �π’ αNτ�:ς...» (κεφ. L´, παρ. 11 κα' 17). «∆ι� τ�ν φF-
��ν τ�ν LI�υδα�ων»: φρ!ση D Jπ��α σ[GLεται µF+ρι σMµερα.

fH σφαγ8 KεκινQ: «Kα> �π�ταCαν �� LI�υδα,�ι π�ντας τ��ς �.θρ��ς αNτ�ν µ+
π�ταγµα ρ�µφα�ας κα> σφαγBν κα> |λεθρ�ν κα> -καµ�ν ε ς τ��ς µισ�8ντας
αNτ��ς <πως dθελ�ν. Kα> �ν Σ�:σ�ις τ/5 �ασιλευ�:σ/η �φFνευσαν �� LI�υδα,�ι
κα> �π%λεσαν πεντακ�σ��υς 0νδρας. Kα> τ�ν Φαρσανδαθ�, τ�ν ∆ελφ�ν, τ�ν
LAσπαθ�, τ�ν Παραθ�, τ�ν LAδαλ�αν, τ�ν LAριδαθ�, τ�ν Φαρµασθ�, τ�ν
LAρσα�, τ�ν LAριδα�, τ�ν BαϊεCαθ�, τ��ς δ�κα υ���ς τ�8 LAµ�ν υ��8 τ�8 LAµµε-
δαθ� τ�8 �.θρ�8 τ�ν LI�υδα�ων». (Παρατηρ�Pµε Cτι �I ρ�Lες τ7ν aν�µ!των
τ7ν υI7ν τ�P �Aµ$ν εBναι �I συνMθεις dλληνικ7ν aν�µ!των σ" παραφθ�ρ!.) 

Kα' στ8 συνF+εια (κεφ. θ´, § 16). «O� δ+ 0λλ�ι LI�υδα,�ι �� �ν τα,ς �παρ.�αις τ�8
�ασιλ�ως συν4.θησαν κα> �στ�θησαν mπ+ρ τ5ς "ω5ς αNτ�ν κα> -λα��ν �ν�-
παυσιν �π’ τ�ν �.θρ�ν αNτ�ν κα> �φFνευσαν �κ τ�ν µισ�:ντων αNτ��ς ��δ�µ4-
κ�ντα π�ντε .ιλι�δας». OI σφαγFντες εBναι Cλ�ι φιλικ7ς πρ�σκε�µεν�ι πρ&ς τ�@ς
pEλληνες. OI fE(ρα/�ι :πανηγ�ρισαν τ8ν γεν�κτ�ν�α µ" συµπ)σια κα' d�ρτFς.
KαθιFρωσαν τ'ς φρικτ"ς α?τ"ς �µFρες ν$ d�ρτ!Lωνται µF+ρι σMµερα µ" τ& Vν�-
µα Π�υρε'µ v Φ�υρε�µ: «...κα> �� zµ�ραι α�ται ν� µνηµ�νε:ωνται κα> ν� φυ-
λ�ττωνται �ν π�σ/η γενεvI...» (κεφ. θ´, παρ. 28).

™
τ8 σ�γκρ�υση �Aµ$ν - Mαρδ�+α��υ (Mαρδ�ν��υ;) συγκρ��εται J fEλληνι-
σµ&ς τ5ς Περσ�ας µ" τ&ν fE(ραϊσµ). �Aπ’ τ8ν :K�υσιαστικM τ�υς θFση �I
fE(ρα/�ι συναπ�φασ�L�υν ν$ καταστρFψ�υν τ8ν fEλλ!δα. T& :ρGτηµα π�@
τ�θεται εBναι: Θ$ :πιτ�θεντ� �I ΠFρσες στ8ν fEλλ!δα, :$ν wτ� πρωθυπ�υρ-
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γ)ς J �Aµ!ν; Λ�γικ7ς V+ι. fH d(ραι�περσικ8 συνεργασ�α π!ντως εBναι Iστ�ρικ$
διαπιστωµFνη κα' %π& τ�@ς Iστ�ρικ��ς. fO AAγ�πτι�ς καθηγητ8ς �Aλ5 N�@ρ στ&
Xργ� τ�υ «T& K�ρ!νι κα' τ& BυL!ντι�ν», σελ. 39, %ναφFρει: «O� =E�ρα,�ι _σαν
�ν� τ��ς α �νες mπ+ρ τ�ν Περσ�ν...».

OI fE(ρα/�ι, %κ�λ�υθGντας τ8ν Rδια γραµµM, ν$ συνεK�υσι!L�υν µεγ!λες
α?τ�κρατ�ρ�ες συνωµ�τGντας, πρ�σπαθ�Pν %κατ!παυστα ν$ δικαιGσ�υν τ&
µεγ!λ� τ�υς Vνειρ�. (Πρ(λ. τ8ν πλMρη δι!(ρωση τ5ς σηµεριν8ς π�λιτικ5ς κα'
πνευµατικ5ς Lω5ς τ7ν HΠA %π& τ& d(ραϊκ& «λ)µπυ» κα' τ& Σιωνισµ)· πρ(λ.
:π�σης τ8ν Hπ)θεση Kλ�ντ�ν - Λε(�νσκυ.)

�Aς µ8ν Kε+ν�Pµε τ8 δMλωση dν&ς :κ τ7ν πρωταγωνιστ7ν τ�P :φιαλτικ�P 2�υ
Παγκ�σµ��υ Π�λFµ�υ: «EAµαι �ναπFσπαστα συνδεδεµ�ν�ς µ+ τBν ΣιωνιστικB
π�λιτικ4, διFτι �γy mπ5ρCα �νας �π’ τ��ς πρωτεργ�τες της...» (O?�νστ�ν
Tσ7ρτσιλ: (λ. Raymon Cartier, «fIστ�ρ�α B´ Π.Π.», σελ. 222, «�Eπιστ�λ8 πρ&ς
P�Pσ(ελτ»).

EBναι �ραγε πραγµατικ)της τ$ λ)για τ�P lAγγλ�υ π�λιτικ�P; �Aς δ�Pµε π7ς
τ&ν :παληθε�ει J πρ)εδρ�ς τ5ς fEνGσεως fE(ραϊκ7ν K�ιν�τMτων τ5ς Γαλλ�ας κα'
τ5ς �Aλγερ�ας σ" συνFντευKM τ�υ στ8ν :φηµερ�δα «Le Monde» στ'ς 12 Mα��υ τ�P
1970: «=O LI�υδαϊσµ�ς εAναι µ�α κ�ινFτης µ+ πεπρωµ�να, <π�υ .�ρις ε ς τBν θρη-
σκευτικ4ν της παρ�δ�σιν, τBν � κ�γενειακBν συν�.Bν κα> τB διεθν5 της �λλη-
λ���4θειαν διαιων�σθη παρ� τ��ς διωγµ��ς �π> 4.000 -τη �µFλυντ�ς, διFτι θε-
ωρε, τ�ν �αυτFν της φ�ρ�α µιIς �π�στ�λ5ς. EAναι αNτB <π�υ τ�8 �π�τρεψε ν�
δηµι�υργ4σ/η κα> ν� �Cαπλ%σ/η κατ� σειρ�ν τ�ν XριστιανισµFν, τ�ν Mωαµεθα-
νισµFν, τ� Σ�σιαλισµFν, τ�ν K�µµ�υνισµ�ν κα> τBν ν�αν LAριστερ�ν. LE�ν µ�α �π’
αNτ�ς τ�ς κατα��λ�δας τ�υ εA.ε �πιτ:.ει τBν πλ4ρη �πικρ�τησ�ν της ε ς τBν
�νθρωπFτητα, * LI�υδαϊσµ�ς θ� εA.ε �Cαφανισθ5. EAναι αNτ� <π�υ [ν�µ�"�µεν
“�ρ.�µ�ν τ�8 N��υ Mεσσ�α”, *πFτε <λ�ι �� 0νθρωπ�ι θ� γ�ν�υν �νας. LAλλ� φα�-
νεται <τι ) µ4τρα θ� �γ�λ/η κι 0λλα �κFµη. ∆ι’ αNτ�ν τ�ν λFγ�ν κα> δι� τBν πρ�-
φ:λαC�ν της �π’ τ��ς �ερ�σ:λ�υς �δηµι�υργ4θη τ� κρ�τ�ς τ�8 LIσρα4λ, <π�υ
εAναι κα> πρ�πει ν� παραµε�ν/η διαφ�ρετικ�ν �π’ τ’ 0λλα, <σ�ν κι ~ν αNτ� στ�ι-
.�σ/η ε ς <λ�υς τ��ς 0λλ�υς λα�:ς...».

4I
σως J fE(ραϊκ&ς λα&ς θ$ Xπρεπε ν$ %παγκιστρωθb5 %π’ α?τ8ν τ8ν τ!ση κα'
ν$ διαφ�ρ�π�ιηθb5 %π& τ&ν Σιωνισµ) – µ�α τ!ση, π�@ %π& +ιλιετ�ες X+ει
kς σταθερ& Cραµ! της τ8ν Jλ�κληρωτικ8 καταστρ�φ8 τ�P παγκ�σµ��υ
%νθρωπ�ν�υ π�λιτισµ�P: «...Kα> θ�λω �C�λ�θρε:σει τ�ς πFλεις τ5ς γ5ς

σ�υ, κα> κατεδαφ�σει π�ντα τ�  [.υρ%µατ� σ�υ. Kα> θ�λω �C�λ�θρε:σει τ�ς µα-
γε�ας �π� τ5ς .ειρFς σ�υ· κα> δ+ν θ�λεις -.ει πλ��ν µ�ντεις. Kα> θ�λω �C�λ�-
θρε:σει τ� γλυπτ� σ�υ κα> τ� ε@δωλ� σ�υ �κ µ�σ�υ σ�υ· κα> δ+ν θ�λεις λατρε:-
σει πλ��ν τ� -ργ�ν τ�ν .ειρ�ν σ�υ. Kα> θ�λω �νασπ�σει τ� 0λση σ�υ �κ µ�σ�υ
σ�υ· κα> θ�λω �φαν�σει τ�ς πFλεις σ�υ. Kα> θ�λω κ�µει �κδ�κησιν µετ� θυµ�8 κα>
µετ’ [ργ5ς �π> τ� -θνη, τ� *π�,α δ+ν µ+ ε σ4κ�υσαν» (Πρ�φMτης Mι+α�ας, κεφ.
ε´, παρ. 10-15).

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ4της
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�Aς παρακ�λ�υθMσωµε 6να µFρ�ς τ5ς Jµιλ�ας τ�P µεγ!λ�υ Iερ!ρ+η κα' Eγ��υ %λλ$
κα' :π�σηµ�υ πρ�στ!τη τ5ς παιδε�ας τ5ς Pωµι�σ�νης �Iω!ννη Xρυσ�στ)µ�υ (γι$ τ&ν
%κρα/� µισελληνισµ) τ�υ (λ. «∆», τ. 241) «Παραινετικ&ς τ5ς fAγ�ας Tεσσαρακ�-
στ5ς» (ΛB´, ε´ 25) κα' tστερα �I φ�λ�ι %ναγν7στες _ς (γ!λ�υν τ$ δικ! τ�υς συµπε-
ρ!σµατα.

«(...) E@δες σ:νεσιν (�A(ρα$µ) τ�8 δικα��υ, π�ς �ρ5κε τρFπ� �π’ τBν �πι��υλB
τ�ν A γυπτ�ων �ν%τερ�ς ν� γ�ν/η; LAναλ�γ�σ�υ τBν mπ�µ�ν4 τ�υ κα> τ� φιλ�-
γαθ�ν τ5ς γυναικ�ς τ�8 δικα��υ (�A(ρα!µ), π�� δ+ν �αρυθ:µησε ν� π/5... π�ι�
τ� |φελ�ς τ�8 γ�µ�υ, <ταν πρFκειται στ� τ�λ�ς γι’ αNτBν κα> τBν [µ�ρφι� της
µ�.ρι θαν�τ�υ ν� κινδυνε:ω; T�π�τε �π� αNτ� δ+ν εAπε... LAλλ� �να µFν� εA.ε
κατ� ν�8ν· π�ς θ� διαφ:γ/η τ�ν κ�νδυν�... δι� τ�8τ� λ�γει πρ�ς αNτBν: ε π+ <τι
�δελφ4 µ�υ εAσαι· γ�ν�υ τ5ς σωτηρ�ας µ�υ ) α τ�α. LEλεειν� τ� λFγια, π�λ�ς
<µως κα> * φF��ς γι� τBν α γυπτιακB µαν�α. (Π�P (ρ5κε J µFγας κα' +ρυσ)-
στ�µ�ς Iερ!ρ+ης τ8ν αAγυπτιακ8 µαν�α, µ)ν� α?τ&ς KFρει, %λλ$ δυστυ+7ς π5ρε
τ& µυστικ& µαL� τ�υ...).
»7Eτσι – συνε+�Lει – <µως C�φυγαν τ�8 θαν�τ�υ τBν τυρανν�α (cλλ� κα' τ�Pτ�...)
– γι’ αNτ� κα> τBν µ�ι.ε�α τ5ς γυναικFς τ�υ * δ�και�ς (�A(ρα$µ) πρ�τ�µησε ν�
γνωρ�σ/η κα> τ�ν µ�ι.� Φαραy ν� mπηρετ4σ/η, γι� ν� Cεφ:γ/η τ�ν θ�νατ�. EAδες
σ:νδεσµ�ν �γ�πης �νδρ�ς κα> γυναικFς; EAδες κα> 0νδρα, π�� δ+ν δ�στασε ν�
�νθαρρ:ν/η συµ��υλε:�ντας τBν γυνα,κα, �λλ� κα> γυνα,κα π�� δ�.εται τBν
συµ��υλ4; ∆+ν mπ�.ωρε, (D Σ!ρα) �Xτε δυσ.ερα�νει, �λλ� π�ντα π�ιε, (µιλQµε
π!ντα γι$ µαστρ�πε�α συL�γ�υ, Cπως τ�ν�Lει J M. Kαλ)π�υλ�ς), xστε τ� δρ�-
µα ν� Cεφ:γ/η. (Περ' π���υ δρ!µατ�ς Jµιλε/ J +ειµαρGδης α?τ&ς IερωµFν�ς;).
»LAκ�:σατε, 0νδρες κα> γυνα,κες, κα> µιµηθ5τε τ�:των τBν *µFν�ια, τ5ς �γ�-
πης τ�ν σ:νδεσµ� (%γ!πης σ�νδεσµ�ς µ" µ�ι+ε�α εBναι (ι(λικ& :φε�ρηµα: M.K.),
τ5ς εNσ��ειας τBν -νταση κα> τ5ς Σ�ρας τBν σωφρ�σ:νη»!!! (M’ cλλα λ)για,
γι$ ν$ γ�νbη µι$ µ�ι+ε�α, %παιτε/ται Xντασις ε?σF(ειας κα' σωφρ�σ�νη γυναι-
κ)ς; N$ λ�ιπ&ν π)σα %γν��Pµε.)
»EAδες τBν θαυµ�σια τ�:τη γυνα,κα, π�� λ�µπ�υσα �π� τ5ς ψυ.5ς τ� κ�λλ�ς
�λλ� κα> τ5ς |ψεως κα> στ� @.νη (Hπ�δε�Kεις) τ�8 δικα��υ (συL�γ�υ της) π�-
ρευ�µ�νη; ANτBν ν� µιµ5σθε, γυνα,κες... T�8τ� εAναι �ληθ�ς συν�ικ�σι� µB µF-
ν�ν �ν �ν�σει �λλ� κα> �ν κινδ:ν�ις, τ�8τ� γν4σιας �γ�πης τεκµ4ρι�, τ�8τ� φι-
λ�ας γν%ρισµα, π�� ) mπακ�B στBν συµ��υλB αNτB τ�8 δικα��υ �π�δειCε... mπ+ρ
τ�8 δικα��υ (�A(ρα$µ) τBν δι�σωση κα> ε ς µ�ι.ε�αν (D Σ!ρα) �αυτBν �C�δωσε
κα> συν�υσ�ας �ν�.ετ� �αρ�αρικ5ς (!!!), εAδες, �γαπητ� µ�υ, τBν εNµ4.αν�ν τ�8
θε�8 σ�φ�α;».

EBναι %π�λ�τως (F(αι�ν Cτι, :$ν 6να τFτ�ι� %θλι�λ)γηµα εHρ�σκετ� σ" κ!π�ι�
%ρ+α/� κε�µεν�, θ$ εB+ε γραφτ5 Jλ)κληρη πραγµατε�α :ναντ��ν τ7ν µυσαρ7ν...
fEλλMνων. EBναι Cµως τ�P «Xρυσ)στ�µ�υ» κα' Cλ�ι π�ι�Pν τ8ν νMσσα, δι)τι :π' πλF-
�ν στηρ�Lεται στ8 «θε�πνευστ�α» τ5ς ΠαλαιQς ∆ιαθMκης. Π�P τ8ν (ρ5κε τ8ν «ε?µM-
+αν�ν θε�P σ�φ�αν» σ" 6να τ)σ� %πα�σι� κα' (ρGµικ� συµ(!ν, µ)ν�ν α?τ&ς J d(ραι-
�µαν8ς κα' ταυτ)+ρ�να µισFλληνας IερωµFν�ς γνωρ�Lει.

∆ι*δωρ�ς 2Aθµ�νεJς

«Γ�νετε µαστρ�π�  τ#ν συ%&γων σας!»



3O
fIππ�κρ!της (460-370 π.X.) πρ7τ�ς στ$ Xργα τ�υ X+ει %σ+�ληθ5 :πιστηµ�νικ$ µ"
τ8ν κ�ηση κα' τ&ν τ�κετ). �AναφFρεται στ'ς περιτυλ�Kεις τ�P aµφ!λι�υ λGρ�υ,
στ& :γκ!ρσι� σ+5µα τ�P :µ(ρ��υ, Cπ�υ θεραπευτικ$ :φαρµ)Lει τ8 στρ�φ4ν, δη-
λαδ8 τ&ν :σωτερικ& µετασ+ηµατισµ). �Aλλ$ κα' στ8ν περ�πτωση τ�P παραµελη-

µFν�υ :γκαρσ��υ σ+Mµατ�ς µ" τ8 +αρακτηριστικ8 πρ)πτωση τ�P +ερι�P XKω %π& τ$ γεν-
νητικ$ Vργανα J �Iππ�κρ!της πρ�τε�νει τ8ν �γκατατ�µBν v �µ�ρυ�τ�µ�αν, Cπως \ν�µ!-
στηκε %ργ)τερα, π�@ :φαρµ�L)ταν γι$ τ8 σωτηρ�α τ5ς µητFρας. �Eπ�σης J fIππ�κρ!της
%ναφFρει τ8ν µα/α kς [µφαλ�τFµ�ν. �Aργ)τερα J Σωραν&ς %π& τ8ν lEφεσ� τ5ς �Iων�ας
(98-138 µ.X.), π�@ δ�καια θεωρε/ται J πατFρας τ5ς Mαιευτικ5ς, στ& τετρ!τ�µ� σ�γγραµ-
µ! τ�υ «Περ' γυναικε�ων παθ7ν», στ& πρ7τ� τ�υ (ι(λ�� «Περ' τ5ς Mα�ας», στ$ κεφ!λαια
I κα' II %ναφFρεται στ& «T�ς �στιν �πιτ4δει�ς πρ�ς τ� γεν�σθαι µα,α κα> τ�ς �ρ�στη µα,α».
Στ& δε�τερ� (ι(λ�� %ναφFρεται %ναλυτικ$ στ$ µετ$ τ&ν τ�κετ& κα' στ8ν περιπ��ηση τ�P
νε�γFννητ�υ («LAπFτεCις - =YγιεινB κα> νFσ�ι τ�8 �ρ�φ�υς».) Xαρακτηριστικ$ στ& κε-
φ!λαι� XI («Περ> τρ�φ5ς») γρ!φει, Cτι D διατρ�φ8 τ�P νε�γFννητ�υ τ'ς δ�� πρ7τες DµF-
ρες µετ$ τ&ν τ�κετ& πρFπει ν$ εBναι µ" µελ)νερ�, %φ�P τ& νερ& εB+ε (ραστ5 πρ7τα. Στ&
τFταρτ� (ι(λ�� («Περ' τ7ν Hπαγ�µFνων +ειρ�υργ�ας κα' φαρµακ�ας παθ7ν»), στ$ κεφ!-
λαια I, II κα' III περιγρ!φει τ8 θεραπευτικ8 %ντιµετGπιση τ5ς «∆υστ�κ�ας»: «Π�ς θε-
ραπε:σ�µεν δυστ�κ�αν κ�ιν%τερ�ν κα> �πιµ�λεια δυστ�κ�ας. Περ> �µ�ρυ�υλκ�ας κα>
�µ�ρυ�τ�µ�ας».

fH MαιευτικM, Cπως φα�νεται, %ρ+�Lει ν$ διαµ�ρφGνεται kς κλ!δ�ς τ5ς %ρ+α�ας dλλη-
νικ5ς Aατρικ5ς κυρ�ως κατ$ τ8ν µετα-Iππ�κρατικ8 περ��δ�, περ' τ& τFλ�ς τ5ς κλασικ5ς
περι)δ�υ κα' κυρ�ως στ�@ς fEλληνιστικ�@ς +ρ)ν�υς %λλ$ %κ)µη κα' τ8ν :π�+8 τ5ς ρω-
µαι�κρατ�ας, µι$ κα' �I pEλληνες Aατρ�' :θεωρ�Pντ� �I καλ�τερ�ι τ5ς Pωµαϊκ5ς α?τ�-
κρατ�ρ�ας. BF(αια τ8ν :π�+8 :κε�νη �I Aατρ�' %σ+�λ�Pνταν µ" Vλες τ'ς παθMσεις, Cπ�υ

ΠQς τNν «Rνακ;λυψαν» VανB +Y ETρωπα*+ι

Στ$ πρ7τα της (Mµατα D Mαιευτικ8 wταν Eπλ5 µα�ευση, δηλαδ8 (�M-
θεια πρ&ς τ8 γυνα/κα ν$ γεννMσbη, π�@ πρ�σφερ)ταν κατ$ καν)να
%π& µι$ µεγαλ�τερη σ" Dλικ�α γυνα/κα µ" :µπειρ�α τ�κετ�P. Γυνα/κα
wταν κα' D θε$ π�@ συµπαραστεκ)ταν τ8ν :π�τ�κ� κα' στ8ν %ρ+α�α
fEλληνικ8 Mυθ�λ�γ�α, D EAλε�θυια, π�@ D παρ!δ�ση τ8 θFλει ν$ Kε-
γεννQ τ&ν �Aπ)λλωνα %π& τ8 ΛητN (EVκ. 1).



διν)ταν Aδια�τερη Xµφαση στ8ν Παθ�λ�γ�α κα' στ8 Xειρ�υργικ8, :ν[7 %ργ)τερα κατα-
ν�Mθηκε D %ν!γκη γι$ %π)κτηση γνGσεων κα' :µπειρ�ας στ8 MαιευτικM: �Eκτ&ς %π& τ&ν
Σωραν), π�@ µνηµ�νε�τηκε, πρFπει ν$ %ναφερθ�Pν κα' cλλα aν)µατα fEλλMνων Aατρ7ν,
π�@ συνF(αλαν στ8ν %ν!πτυKη τ5ς Mαιευτικ5ς κα' τ5ς �Iατρικ5ς γενικGτερα, µι$ κα' τ8ν
:π�+8 :κε�νη δ"ν Hπ5ρ+ε σαφ"ς διακριτικ& Cρι� %ν!µεσα στ'ς εAδικ)τητες. fO ρ)λ�ς τ�P
lIωνα φιλ�σ)φ�υ - Aατρ�P �AναKαγ)ρα (500-424 π.X.) %π& τ'ς KλαL�µεν"ς %λλ$ κα' cλλων
�IGνων φιλ�σ)φων(1) Hπ5ρKε καταλυτικ&ς στ8 µεταµ)ρφωση τ5ς :µπειρικ5ς Aατρικ5ς τF-
+νης σ" :πιστMµη. fO �AναKαγ)ρας �δρυσε Σ+�λ8 στ8ν �AθMνα, γι$ ν$ διδ!Kbη τ8 φυσικ8
φιλ�σ�φ�α τ5ς �Iων�ας. MεταK@ τ7ν π�λλ7ν τ�υ µαθητ7ν συγκαταλFγ�νταν J Περικλ5ς
κα' J E?ριπ�δης. ∆"ν cσκησε τ& :π!γγελµα τ�P Aατρ�P, δ�δαKε Cµως Aατρικ$ θFµατα,
γιατ' διFθετε (αθει"ς Aατρικ"ς γνGσεις. Πρ7τ�ς %νFφερε Cτι τ& Xµ(ρυ� «τρ�φεται δι� τ5ς
[µφαλ�δ�ς �ν τ/5 κ�ιλ�vα τ5ς µητρ�ς αNτ�8». Mι$ cλλη πρ�σωπικ)τητα, π�@ σφρ!γισε τ8ν
:KFλιKη τ5ς �Iατρικ5ς, wταν J fHρ)φιλ�ς J Xαλκηδ)νι�ς (EVκ. 2), µαθητ8ς τ5ς fIππ�κρα-
τικ5ς Σ+�λ5ς, π�@ XLησε τ&ν 3�-4� αA7να π.X. στ8ν �AλεK!νδρεια, π�@ τ8ν :π�+8 :κε�νη
εB+ε µετα(ληθ5 σ" µεγ!λ� π�λιτισµικ& κFντρ�. MαL' µ" τ&ν �Eρασ�στρατ� τ&ν Kε/� (304-
27 π.X.) �δρυσαν τ8ν περ�φηµη �Iατρικ8 Σ+�λ8 τ5ς �AλεK!νδρειας, π�@ %ργ)τερα \ν�-
µ!στηκε fHρ�φ�λει�ς. fH cρση τ5ς %παγ)ρευσης τ5ς νεκρ�τ�µ5ς τ8ν :π�+8 :κε�νη Xδω-
σε µεγ!λη �θηση στ8 Xειρ�υργικ8 κα' τ8 Γυναικ�λ�γ�α. lEτσι J fHρ)φιλ�ς περιγρ!φει
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EVκ. 1. �H µα�ευση τ�9 2Aπ*λλωνα )π# τK ΛητX στK ∆0λ� π4νω σY µαιευτικ# δ�φρ�
– σ1νεργ� τ0ς παν4ρ+αιας Zλληνικ0ς µαιευτικ0ς. (2Eρυθρ*µ�ρφ� )γγεA� τ�9 370

µ.X. 2Eθνικ# 2Aρ+αι�λ�γικ# M�υσεA� 2Aθην;ν.)



E�κ. 2. �Hρ
φιλ�ς
� Xαλκηδ
νι�ς, �κ
τ�ν δηµι�υργ�ν
τ�ς �πιστ µης τ�ς
Mαιευτικ�ς (4�ς

α�. π.X.).



τ� �σω γεννητικ� ργανα τ�ς γυνα�κας. Mετα�� τ�ν �ι�λ�ων π�� �ναφ�ρεται  τι �!ει
συγγρ"ψει ε$ναι κα% τ& «Mαιωτικ(ν», +γ!ειρ�δι� γι� τ%ς µα.ες.

�A
�ι�µνηµ(νευτη ε$ναι / 0στ�ρ�α τ�ς 1Aγν�δ�κης τ�ς 3Aθηνα�ας (4�ς π.X. α8.), π��
:π�ρ�ε µαθ;τρια τ�< 1Hρ�φ�λ�υ. 1H 1Aγν�δ�κη >δηγ;θηκε στ?ν �π(φαση ν�
γ�ν@η 8ατρ&ς �π& τ& καθηµεριν& γεγ�ν&ς τ�ς +π�!�ς +κε�νης, ν� πεθα�ν�υν +π�-
τ�κες κα% λε!ω�δες, γιατ% �π& σεµν�τυφ�α �ρν�<νταν ν� καλ�σ�υν Bνδρα 8ατρ(,

γι� ν� πρ�σφ�ρ@η τ%ς :πηρεσ�ες τ�υ. 3Aρ!ικ� +�"σκησε τ& 8ατρικ& +π"γγελµα >ς Bνδρας,
�λλ� τ& φCλ� της Dταν γνωστ& �ν"µεσα στ%ς γυνα.κες, µE �π�τ�λεσµα ν� δηµι�υργ;σ@η
µεγ"λη πελατε�α. O0 +παγγελµατικ�� της �ντ�Gηλ�ι Bνδρες 8ατρ�% τ?ν κατηγ(ρησαν  τι
διατηρ�<σε +ρωτικEς σ!�σεις µE τ%ς πελ"τισσες· κα% �τσι στ& δικαστ;ρι� �ναγκ"στηκε ν�
�π�καλCψ@η  τι Dταν γυνα.κα, κα% �θωIθηκε. Mετ� Bρ!ισε ν� +�ασκ@� τ& 8ατρικ& +π"γ-
γελµα >ς γυνα.κα. T? φ�ρ� αKτ? κατηγ�ρ;θηκε γι� παρ"�αση τ�< ν(µ�υ. ME τ? ��;-
θεια ν�µ�µαθ�ν π�τυ!ε τ?ν �θIωσ; της κα% τ?ν �λλαγ? τ�< ν(µ�υ, π�� +π�τρεψε κα% στ%ς
γυνα.κες τ?ν Bσκηση τ�ς 3Iατρικ�ς.

Στ��ς µετ�πειτα !ρ(ν�υς �ρκετEς γυνα.κες �σ!�λ;θηκαν µE τ?ν 3Iατρικ;, 8δια�τερα µE
τ? Γυναικ�λ�γ�α. 3Aναφ�ρ�νται +νδεικτικ� µερικ� Oν(µατα, π�� διασIθηκαν µE τ?ν π"-
ρ�δ� τ�ν α8Iνων: 3Oλυµπι�ς / Θη�α�α, Σ"λπη / Λεσ��α, 3Eλεφαντ%ς / Pωµα�α (1�ς π.X.
α8.), 3Aσπασ�α / γυναικ�λ(γ�ς (1�ς µ.X. α8.), π�� �κ�λ�Cθησε τ? σ!�λ? τ�ν Mεθ�δικ�ν,
 π�υ �ν�κε κα% V Σωραν&ς κα% �γραψε �ι�λ�� µE τ�τλ� «Παθ�λ�γ�α τ�ς µ;τρας».

1O EKρυφ�ν V Kν�δι�ς (5�ς π.X. α8.) :π�ρ�ε φ�λ�ς κα% συνεργ"της τ�< 1Iππ�κρ"τη κα%
Dταν �π& τ��ς πι& διακεκριµ�ν�υς 8ατρ��ς τ�ς Σ!�λ�ς τ�ς Kν�δ�υ, στ� παρ"λια τ�ς M.
3Aσ�ας. Mετα�� τ�ν Bλλων !ρησιµ�π��ησε τ&ν «µαιευτικ
ν δφρ�ν», τ& ε8δικ& κ"θισµα
γι� τ? διε�αγωγ? τ�< τ�κετ�<, π�� / !ρ;ση τ�υ διατηρ;θηκε γι� π�λλ��ς α8�νες µετ",
µι� κα% �ναφ�ρεται �π& τ&ν Σωραν& κα% Bλλ�υς µεταγεν�στερ�υς συγγραφε.ς. [1H καρ�-
κλα τ�< τ�κετ�< (E�κ. 3) +πανεµφαν�Gεται µετ� τ&ν Mεσα�ωνα �π& τ&ν Bνθρωπ� π�� συ-
ν��αλε �π�φασιστικ� στ?ν �ναγ�ννηση τ�ς 3Iατρικ�ς Ambroise Paré]. [Aλλ�ς ��ι(λ�γ�ς
γυναικ�λ(γ�ς τ�ς \λληνιστικ�ς +π�!�ς Dταν V EK;νωρ  V 3Aργε.�ς (3�ς π.X. α8.). Στ& �ι-
�λ�� τ�υ «Γυναικε.α» πραγµατεCεται «τ�ν δι� �ειρ�ν �π�σπασιν τ�� πλακ��ντ�ς» σE πε-
ρ�πτωση καθυστ�ρησης στ?ν �π���λ; τ�υ. 1O E^δηµ�ς V 3Aλε�ανδρε�ς (3�ς π.X. α8.)
Dταν κι αKτ&ς �π& τ��ς 8ατρ��ς τ�ς Σ!�λ�ς τ�< 1Hρ�φ�λ�υ, π�� �σ!�λ;θηκε +κτ&ς �π&
τ? Xειρ�υργικ? κα% µE τ? Γυναικ�λ�γ�α, 8δια�τερα µE τ%ς παθ;σεις τ�ν γεννητικ�ν Oργ"-
νων κα% τ?ν 3Eµ�ρυ�λ�γ�α. Παρ�υσ�ασε τ%ς σ"λπιγγες κα% τ� α0µ�φ(ρα �γγε.α τ�< Oµφα-
λ��υ λIρ�υ κα% τ�< πλακ�<ντα. _Eνας Bλλ�ς 8ατρ(ς, π�� ε$!ε �σ!�ληθ� µE τ? Γυναικ�-
λ�γ�α, Dταν V ∆ηµ;τρι�ς V 3AπαµεCς, π�� γενν;θηκε στ?ν 3Aπ"µεια τ�ς Bιθυν�ας τ& 270
π.X. Στ& �ι�λ�� τ�υ «Περ% κυ�υµ�νων» �ναφ�ρεται στ& «περ� πρ�δρ�µ�υ πλακ��ντ�ς κα�
πρ��ρ�υ �π�κ�λλ σε�ς τ�υ». 1O 3Aθην�ων V Σµυρνα.�ς (1�ς π.X. α8.), Oπαδ&ς τ�ς διδα-
σκαλ�ας τ�< 3Eρασ�στρατ�υ, �γραψε σCγγραµµα µE τ�τλ� «Περ% γυναικε�ων ν�σηµ"των».
1O ΣIστρατ�ς V 3Aλε�ανδρε�ς (1�ς π.X. α8.) Bσκησε τ& 8ατρικ& +π"γγελµα στ?ν 3Aλε-
�"νδρεια τ?ν +π�!? τ�ς �ασ�λισσας Kλε�π"τρας. Περιγρ"φει λεπτ�µερ�ς τ&ν τ�κετ& κα%
συµ��υλεCει γι� τ& π�ς θ� διε�α!θ@� τ(σ� στ?ν κεφαλικ?  σ� κα% στ?ν 8σ!ιακ? πρ���-
λ;. [Aλλ�ς δι"σηµ�ς γυναικ�λ(γ�ς θεωρε.ται V P�<φ�ς V 3Eφ�σι�ς (1�ς - 2�ς α8. µ.X.).
Σπ�Cδασε στ?ν 3Aλε�"νδρεια κα% Bσκησε τ& +π"γγελµα στ? PIµη. [Eγραψε π�λλ� συγ-

Γυνα�κες γυναικ�λ�γ�ι κα� µα�ες
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γρ"µµατα κα% :π�ρ�ε jνας �π& τ��ς πρIτ�υς �νατ(µ�υς τ�ν γυναικε�ων γεννητικ�ν
Oργ"νων. M�σα στ%ς συγγραφ�ς τ�υ �ναφ�ρ�νται τ& «Περ% +πικυ;σεως» κα% «T& µ? κυϊ-
σκ�µ�νων θεραπε�ας µ�ν(�ι�λ�ν». Στ& τελευτα.� �σ!�λε.ται µE τ? θεραπε�α τ�ς στειρ(-
τητ�ς τ�ν γυναικ�ν.

�H
πρ(�δ�ς π�� ε$!ε συντελεστ� στ?ν 3Iατρικ? κα% 8δια�τερα στ? Mαιευτικ? +�αφα-
ν�στηκε κατ� τ? δι"ρκεια τ�ν σκ�τειν�ν α8Iνων τ�< Mεσα�ωνα. T(τε V τ�κετ&ς
�γινε �π�κλειστικ& �ργ� τ�ν πρακτικ�ν µαι�ν. T?ν +π�!? ���αια +κε�νη τ�ς
�µ"θειας κυριαρ!�<σαν δεισιδαιµ�ν�ες τ�τ�ιες, π�� π�λλEς φ�ρEς >δηγ�<σαν

στ& µαστ�γωµα τ�ν γυναικ�ν, πρ�κειµ�ν�υ ν� πρ�κληθ@� τ�κετ(ς. 1Yπ"ρ!ει jνας θρCλ�ς
γι� µ�α αKτ�κρ"τειρα τ�ς Γερµαν�ας τ�ς +π�!�ς +κε�νης,  π�υ λ�ει  τι, γι� ν� πρ�κληθ@�
V τ�κετ(ς της, !ρει"στηκε ν� µαστιγωθ�<ν 20 Bνδρες, +κ τ�ν Vπ��ων �0 2 µ�!ρι θαν"τ�υ,
πρ�κειµ�ν�υ ν� φθ"σ@η σE +πιτυ!� τ�κετ(. O0 καλ(γερ�ι �παγ(ρευαν Vπ�ιαδ;π�τε !�-
ρ;γηση �ναλγητικ�< m παυσ�π�ν�υ κατ� τ?ν +π�!? +κε�νη. [Eτσι γυνα.κες >δηγ;θηκαν
στ?ν πυρ",  ταν µαθεCτηκε  τι ε$!αν π"ρει παυσ�π�να κατ� τ? δι"ρκεια τ�< τ�κετ�<.
E$ναι γνωστ? / 0στ�ρ�α τ�< Dr Vertt στ& 1Aµ��<ργ� τ& 1522, π�� ντCθηκε  µE γυναικε.α
+νδCµατα, πρ�κειµ�ν�υ ν� ε8σ�λθ@η στ& δωµ"τι� τ�κετ�<. AKτ& �γινε �ντιληπτ(, κα% κ"η-
κε στ?ν πυρ".

1H 8ατρικ? γνIση �αναφ"νηκε κατ� τ?ν 3Aναγ�ννηση µE τ?ν �ν"πτυ�η τ�ς τυπ�γρα-
φ�ας κα% τ? δηµ�σ�ευση �ι�λ�ων. T& 1513 κυκλ�φ(ρησε τ& πρ�τ� �ι�λ��, γραµµ�ν� �π&
τ&ν Eucharius Rösslin, µE τ�τλ� «The Rosengarten», τ& Vπ�.� στηριG(ταν στ� �ργα τ�< Σω-
ραν�<, τ� Vπ�.α �ργ(τερα µετ�φερε στ� Λατινικn V M�σ!�ων. ΣCντ�µα �γινε δηµ�φιλEς
κα% �ανατυπIθηκε στ& Στρασ��<ργ� τ& 1522, 1524 κα% 1528. Mετα�� 1516 κα% 1742 µετα-

�Aπ� τ� µαστ�γωµα �ως τ�ν �πανανακ�λυψη τ�ν  Eλλ"νων
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E�κ. 3. �H µα'α Στρα-
*ων,α - .Aθηνα,α,
διαπρεπ1ς γυναικ�-
λ
γ�ς, µ2 τ1ν �π,τ�κ�
π3νω σ2 ε�δικ1 µαιευ-
τικ1 καρ4κλα, τ5ν
«µαιευτικ5ν δ,φρ�ν»
(Kεραµικ1 πλ3κα τ�9 

2�υ α�.)



φρ"στηκε στ� Γαλλικ", Λατινικ", 3Aγγλικ", 1Iσπανικ", 3Iταλικ", Π�λωνικ� κα% Tσε!�-
σλ��ακικ". 1H �γγλικ; τ�υ �κδ�ση µE τ�τλ� «The Byrth of Mankynd» κυκλ�φ(ρησε τ&
1540. 1H  λη διαδικασ�α τ�ς +γκυµ�σCνης κα% τ�< τ�κετ�< περιγρ"φηκε στ& �ι�λ�� τ�<
Jacob Rueff (1500-1558), στ� Λατινικ", µE τ�τλ� «De Conceptu Generationis Hominis» τ&
1554, τ& Vπ�.� +π�σης µεταφρ"στηκε στ� 1Oλλανδικ� κα% σE Bλλες γλ�σσες. _Eνα Bλλ� �ν"-
λ�γ� �ι�λ�� π�� κυκλ�φ(ρησε, Dταν τ& «La Comare Oricoglitrice» �π& τ&ν 3Iταλ& Scipione
Mercuri τ& 1596. OKσιαστικ�  λα αKτ� τ� �ι�λ�α �ν�τρε!αν κα% ε$!αν >ς περιε!(µεν� τ%ς
γνIσεις τ�ς 3Aρ!α�ας 1Eλληνικ�ς 3Iατρικ�ς κα% 8δια�τερα τ�< «πατ�ρα τ�ς Mαιευτικ�ς»
Σωραν�< τ�< 3Eφ�σι�υ. 1O Ambroise Paré (1509-1589), π�� �ναφ�ρθηκε κα% πρ�ηγ�υµ�-
νως, ε$ναι +κε.ν�ς π�� �αν"φερε π�σω στ?ν EKρIπη τ?ν Xειρ�υργικ? κα% τ? Mαιευτικ;,
παρ(λ� π�� δEν ε$!ε �π�κτ;σει κ"π�ια πανεπιστηµιακ? µ(ρφωση. _Iδρυσε στ& Hôtel
Dieu, στ& Παρ�σι, τ?ν πρIτη Σ!�λ? Mαι�ν κα% καθι�ρωσε τ?ν ε8δικ? «καρ�κλα τ�κετ�<».
3Eπ% π�λλ��ς �κ(µη α8�νες / Mαιευτικ? γιν(ταν µE 8δια�τερη σεµν�τυφ�α κ"τω �π& τ�
ρ�<!α τ�ς +πιτ(κ�υ (E�κ. 4).

Π"ντως �ρ!�Gει ν� δηµι�υργ�ται παρ"δ�ση στ? Mαιευτικ;, µE �π�τ�λεσµα +πιτυ!η-
µ�νες µα.ες ν� �π�φ�ιτ;σ�υν �π& τ? Σ!�λ;. 1H πι& δι"σηµη �π& αKτEς :π�ρ�ε / Louyse
Bourgeois (1563-1627)(2), π�� σE /λικ�α 36 +τ�ν �ν�λα�ε καθ;κ�ντα µα�ας τ�ς �ασ�λισσας
τ�ς Γαλλ�ας Mαρ�ας τ�ν Mεδ�κων. T& 1609 Dταν / πρIτη γυνα.κα τ�ς +π�!�ς +κε�νης π��
�γραψε �ι�λ�� Mαιευτικ�ς. 3Aπ& τ& Hôtel Dieu τ�< Παρισι�< �ναδε�!θηκε κα% V θεµε-
λιωτ?ς τ�ς νεIτερης Mαιευτικ�ς François Mauriceau (1637-1709)(3). T& σCγγραµµ" τ�υ
κυκλ�φ(ρησε τ& 1668 κα% �π�τ�λεσε κλασικ& ��;θηµα γι� τ��ς νεωτ�ρ�υς.

1H δυστ�κ�α µE τ? µ�ρφ? τ�ν �νIµαλων θ�σεων κεφαλ�ς τ�< +µ�ρC�υ µ�σα στ?ν πCε-
λ� Dταν �π& τ%ς πι& συ!νEς +πιπλ�κEς τ�< τ�κετ�<, γνωστEς �π& τ?ν �ρ!αι(τητα, κα% γι�
ν� :π���ηθηθ@� / διε�αγωγ; τ�υ, !ρησιµ�π�ιε.τ� V +µ�ρυ�υλκ(ς. T& +ργαλε.� αKτ& Dταν
γνωστ& στ?ν �ρ!α�α 1Eλληνικ? 3Iατρικ;, κα% περιγρ"φεται �π& τ&ν Σωραν& (E�κ. 5).
«3AνακαλCφθηκε» �αν� �π& τ?ν �8κ�γ�νεια τ�< William Chamberlen, π�� Dταν OKγεν(-
τ�ς �π& τ?ν qπειρωτικ? EKρIπη κα% κατ�φυγε µαG% µE τ� παιδι" τ�υ στ?ν M. Bρετανν�α,
γι� ν� διασωθ�<ν �π& τ��ς διωγµ�Cς. T& πρ�τ� κα% τ& τελευτα.� �π& τ� παιδι� τ�ς �8κ�-
γ�νειας �γιναν 8ατρ��, V Peter I κα% V Peter II. «3Eφευρ�της» τ�< +µ�ρυ�υλκ�< θεωρε.ται
V Peter I.

T?ν +π�!? +κε�νη ε$!αν περ"σει δεκα��ι Vλ(κληρ�ι α8�νες, �π& τ(τε π�� V Σωραν&ς
περι�γραφε στ& «Περ% δυστ�κ�ας» κεφ"λαι� τ?ν +κτ�λεση τ�ς +µ�ρυ�υλκ�ας. 3Aλη-
θιν� πρ(κειται γι� jνα τραγικ& �π�λ�γισµ& γι� τ?ν �νθρωπ(τητα, π�� Oφε�λεται
στ?ν Oπισθ�δρ(µηση τ�< π�λιτισµ�< µ�!ρι σ!εδ&ν τ?ν πλ;ρη +�αφ"νισ; τ�υ. 1H �ελ-
τ�ωση τ�< �µ�ρυ�υλκ�< Dρθε µE τ� !ρ(νια.

Kαταλυτικ& µ�σ� γι� τ?ν �ντιµετIπιση τ�ν παθ�λ�γικ�ν καταστ"σεων �π& τ? µητ�-
ρα κα% τ& �µ�ρυ�  πως κα% τ�ν +πιπλ�κ�ν τ�< τ�κετ�< �π�δε�!θηκε / +κτ�λεση καισα-
ρικ�ς τ�µ�ς. Σ;µερα / καισαρικ? τ�µ? ε$ναι / πι& διαδεδ�µ�νη !ειρ�υργικ? +π�µ�αση,
π�� γ�νεται σE :γι� Bτ�µα. 1H παλαι(τερη �πεικ(νιση καισαρικ�ς τ�µ�ς :π"ρ!ει σE �ρα-
�ικ& !ειρ(γραφ� τ�< 8�υ µ.X. α8�να (E�κ. 6). 3Eκ τ�Cτ�υ πιθαν�λ�γε.ται  τι κα% στ?ν
�ρ!α�α \λληνικ? 8ατρικ? πιθαν&ν ν� +φαρµ�G(ταν / καισαρικ? τ�µ;, +φ(σ�ν / �ρα�ικ?
8ατρικ? �π�τελε. σ!εδ&ν �ντ�γραφ� τ�ς \λληνικ�ς. 1H πρIτη 0στ�ρικ� �π�δειγµ�νη και-
σαρικ? τ�µ? �γινε �π& τ&ν Jeremias Trautman στ? Bιττεµ��ργη τ&ν 3Aπρ�λι� τ�< 1610.

T?ν +πιλ(!εια λ��µω�η, µι� Bλλη θανατηφ(ρα µ"στιγα γι� τ? γυνα.κα κατ� τ&ν τ�κε-
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E�κ. 4. T�κετ
ς... κ3τω =π5 τ> ρ�9?α τ�ς �πιτ
κ�υ στ1 Xριστιανικ1 ∆Aση, Bταν (1515)
- λε?D �θεωρε'τ� «=κ3θαρτη», Eως Bτ�υ �FαγνισθG� =π5 τ5 Hερατε'�, Bπως καI σ µερα.



τ(, γι� τ� συµπτIµατα τ�ς Vπ��ας V 1Iππ�κρ"της ε$!ε δIσει µι� +ντυπωσιακ? περιγραφ?
τ�ν συµπτωµ"των τ�ς ν(σ�υ, τ?ν «�νακ"λυψε» +π�σης �αν� τ& 1746 V Paul Malouin στ&
Hôtel Dieu, στ& Παρ�σι, λ�γ� π�λ� +παναλαµ�"ν�ντας τ?ν +ντυπωσιακ? περιγραφ? τ�<
1Iππ�κρ"τη, π�� ε$!ε γ�νει περ�π�υ πρ%ν 2000 !ρ(νια.

TελειIν�υµε τ& σCντ�µ� 0στ�ρικ& τ�ν +πανακαλCψεων τ�ν κατακτ;σεων τ�ς �ρ!α�ας
1Eλληνικ�ς Mαιευτικ�ς �π& τ��ς νεIτερ�υς EKρωπα��υς µE τ& θ�µα τ�ς καταπραrνσε-
ως τ�ν sδ�νων τ�ς +πιτ(κ�υ. Kατ� τ?ν �ρ!αι(τητα γιν(ταν πρ�σπ"θεια �ελτ�ωσης τ�ν
π(νων τ�ς +πιτ(κ�υ µE δι"φ�ρα φ"ρµακα. Mετ� τ? δι"δ�ση τ�ς Xριστιανικ�ς Π�στης
�αναγCρισαν στ& γρ"µµα τ�ς B��λ�υ,  τι / γυνα.κα πρ�πει ν� φ�ρν@η τ� παιδι" της στ&ν
κ(σµ� µE π(ν�υς κα% �παγ�ρευ(ταν / !�ρ;γηση Vπ�ι�υδ;π�τε φαρµ"κ�υ. 1Yπ�ρ�αν
π�λλEς περιπτIσεις γυναικ�ν, π�C,  ταν µαθεCτηκε  τι π�ραν φ"ρµακα κατ� τ&ν τ�κε-
τ(, >δηγ;θηκαν στ?ν πυρ", +νt� σCGυγ�ι εKγεν�ν �π�κεφαλ�στηκαν. 1O James Young
Simpson (1811-1870) ε$ναι V πρ�τ�ς π�� +φαρµ(Gει τ?ν !ρ;ση α8θ�ρα κα% µετ� τ�< !λω-
ρ�φ(ρµι�υ γι� τ? ��;θεια τ�< τ�κετ�<. ΣE �π"ντηση τ�< γνωστ�< κεφαλα��υ τ�ς 1Aγ�ας
Γραφ�ς �ντ�τεινε  τι «" Θε
ς δ$ν ε%ναι κατ� τ�� &πν�υ, δεδ�µ'ν�υ (τι κ�µησε τ
ν *Aδ,µ,
γι� ν� π,ρ.η πλευρ� κα� ν� δηµι�υργ σ.η τ� γυνα/κα»... [Eκτ�τε / !�ρ;γηση �ναλγη-
τικ�ν κα% παυσ�π�νων, π�� δEν +πηρ�αGαν τ& �µ�ρυ�,  πως κα% περι�!ικ�ς �ναισθησ�ας
καθιερIθηκαν σταδιακ� στ? Mαιευτικ;.

Περ% τ� τ�λη τ�< 19�υ α8Iνα / πρ(�δ�ς π�� ε$!ε συντελεσθ� στ? Mαιευτικ? Dταν jνα
µικρ& ��µα πι& µπρ�στ� �π& τ?ν 3Iατρικ? τ�< _Eλληνα «πατ�ρα τ�ς Mαιευτικ�ς» Σωρα-
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E�κ. 5. .Aπεικ
νιση τ�κετ�9 στ1ν =ρ?αι
τητα. �O �ατρ5ς κρατK �µ*ρυ�υλκ5 Bµ�ι� µ2
�κε'ν�ν π�L �?ρησιµ�π�ιε'τ� µ4?ρι πρIν =π5 µερικ2ς δεκαετ,ες στ> µαιευτ ρια.



ν�< τ�< 3Eφ�σι�υ κα% τ�ν µεταγεν�στερIν τ�υ. Mετ� τ&ν 5� µ.X. α8. τ& σκ�τ"δι καλCπτει
τ?ν EKρIπη κα% / 1Eλληνικ? 3Iατρικ? διασtIGεται �π& τ��ς [Aρα�ες. M(λις τ&ν 16� α8�να
V Ambroise Paré σηµατ�δ�τε. µι� ν�α περ��δ� τ�ς �ναγ�ννησης τ�ς 3Iατρικ�ς, δηλαδ? τ�ς
σταδιακ�ς �νακ"λυψης τ�ν γνIσεων τ�ς �ρ!α�ας 3Iατρικ�ς κα% +κε�νων π�� πρ�στ�θη-
καν κατ� τ��ς 1Eλληνιστικ��ς κα% Pωµαϊκ��ς Xρ(ν�υς. ∆ι"σηµ�ι _Eλληνες 8ατρ�% στ? µα-
κρα�ωνη +��λι�η τ�ς 1Eλληνικ�ς 3Iατρικ�ς ��;θησαν τ?ν �γκυ�, τ?ν +π�τ�κ� κα% τ? λε-
!ω�δα. 1O +σωτερικ&ς µετασ!ηµατισµ(ς, / +µ�ρυ�υλκ�α, / +µ�ρυ�τ�µ�α Dταν +πεµ�"σεις,
π�� γ�ν�νταν κατ� τ?ν �ρ!αι(τητα κα% �νακαλCφθηκαν �αν� σταδιακ� κα% µE �ργ& ρυθ-
µ& τ&ν 16�, 17� κα% 18� α8�να.
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E�κ. 6. Kαισαρικ1 σ2 =ρα*ικ5 ?ειρ
γραφ� τ�9 8�υ µ.X. α�Pνα. �H =ρ?α,α �Eλληνικ1
Mαιευτικ1 παρελ φθη =π5 τ�Lς QAρα*ες, π�L µ4σRω �Iσπαν,ας, τ1ν �π�,α κατε'?αν, τ1ν
µετα*,*ασαν στ�Lς ESρωπα,�υς. Στ5 BυT3ντι� - Mαιευτικ1 Bπως καI Bλες �H Uλληνικ2ς 

�πιστ�µες καI - φιλ�σ�φ,α �διPκ�ντ� Vς «Eργα τ�ν µυσαρ�ν �Eλλ νων».



«Πρ�ν �κ�µη �π’ τ�Jς �ρ�α�υς 1Eλληνες τ�ν 3η �ιλιετα π.X. κ,π�ι�ι λα�� τBς EAνα-
τ�λBς, στ�ν ALγυπτ� 3διατερα κα� τ� Mεσ�π�ταµα , γυµν,M�νταν µ$ παι�νδια κα�
µ$ �γωνσµατα. Σ$ µερικ$ς παραστ,σεις, π�J σN�M�νται µ'�ρι σ µερα, Oλ'π�υµε Pνδρες
ν� παλεQ�υν, ν� σηκ�ν�υν O,ρη, �κ�µη κα� ν� Dκτελ��ν �σκ σεις µ$ ραOδι� κα�
µπ,λλες. Στ
 πρRτ� µισ
 τBς 2ης �ιλιετας " µινωικ
ς π�λιτισµ
ς Oρσκεται στ�ν
�κµ  τ�υ κα� τ� �γωνσµατα τBς EAνατ�λBς Dντ,σσ�νται στ�ς θρησκευτικ$ς τελετ$ς
τRν KρητRν. Στ� κλασικ� �ρ�νια T συµµετ��� στ�Jς �γRνες �π�κτU Dθνικ
 �αρα-
κτBρα, κα� T τ'λεσ  τ�υς γνεται πι� σ$ συγκεκριµ'ν� τ�π� κα� �ρ�ν�. K,πως Vτσι
γενν θηκαν �W µεγ,λ�ι �γRνες»!

Στ?ν xδια +ν(τητα κα% στ& κεφ"λαι� «3Aθλητισµ&ς κα% µινωικ&ς π�λιτισµ&ς» +πανα-
λαµ�"ν�νται �0 xδιες θ�σεις:

«Kατ� τ�ν 3η �ιλιετα π.X. πρ�ϊστ�ρικ�� λα�� τBς EAνατ�λBς, 3διατερα στ�ν ALγυπτ�
κα� στ� Mεσ�π�ταµα, Y'διναν µ$ παι�νδια κα� �γωνσµατα, π�J σκ�π
 ε%�αν κυρως
τ�ν ψυ�αγωγα... MεταYJ τ�� 2000 π.X. κα� τ�� 1450 π.X. T Kρ τη γνεται τ
 κ'ντρ� ]ν
ς
µεγ,λ�υ π�λιτισµ��. T� παι�νδια κα� τ� �γωνσµατα �π
 τ�ν EAνατ�λ� Dντ,σσ�νται
στ
 τελετ�υργικ
 µ'ρ�ς τRν Dκδηλ�σεων τRν KρητRν κι Dκτελ��νται σQµφωνα µ$ συ-
γκεκριµ'ν�υς καν�νες».

£
� Dταν Bσκ�π� ν� �σ!�ληθ@� κανε%ς µE τ�τ�ιες παιδαριIδεις �π(ψεις, yν δEν :π�-
κρCπτετ� / σκ�πιµ(τητα πρ���λ�ς τ�ς 3Aνατ�λ�ς >ς «µ;τρας τ�< Π�λιτισµ�<», τ?ν
στιγµ? µ"λιστα π�� µ�σtω τ�< ∆ιαδικτC�υ �0 θ�σεις αKτEς κ"ν�υν τ&ν γCρ� τ�< κ(-
σµ�υ. X"ριν τ�ς �λ;θειας κα% !ι �ε�α�ως πρ&ς �ντ�κρ�υση τ�ν παραπ"νω πα-

ραθ�τ�υµε τ%ς παρακ"τω 0στ�ρικEς µαρτυρ�ες, π�� µιλ�<ν �π& µ(νες τ�υς γι� τ?ν +π�!?
κα% τ?ν α8τ�α zδρυσης τ�ν 3Oλυµπι"δων. 1O ∆ι(δωρ�ς ΣικελιIτης (3,74) �ναφ�ρει  τι «"
δεQτερ�ς *HρακλBς `ταν aνας Dκ τRν EIδαων ∆ακτQλων (K�υρητRν)... π�J cδρυσε τ�Jς
EOλυµπιακ�Jς EAγRνες». Στ?ν Bπ�ψη αKτ? συµφωνε. κα% V Παυσαν�ας («3Hλιακ"», α, 7):
«E3ς τ
ν EIδα/�ν *HρακλB �ν κει T δ�Yα, δι�τι πρRτ�ς αdτ
ς καθι'ρωσε τ
ν τ�τε �γRνα

�Aπ�στευτα κε�µενα στ�ν #στ�σελ�δα της

°
εν�τειρα τ�ν 3Oλυµπιακ�ν 3AγIνων δEν ε$ναι / 1Eλλ"δα, �λλ� / Axγυ-
πτ�ς κα% / Mεσ�π�ταµ�α! Kι αKτ& δEν τ& :π�στηρ�Gει V M"ρτιν Mπερ-
ν�λ m κ"π�ι�ς Bλλ�ς �φρ�κεντριστ?ς m �νατ�λιστ;ς, �λλ� / xδια /
3Oργανωτικ? 3Eπιτρ�π? τ�ν 3Oλυµπιακ�ν 3AγIνων τ�< 2004. Στ?ν

+π�σηµη 0στ�σελ�δα τ�< Oργανισµ�< «3Aθ;να 2004» στ& ∆ιαδ�κτυ� κα% στ?
διεCθυνση http://www.athens.olympic.org (3Eν(τητα «youth 2004»/Kληρ�-
ν�µι�/3Aρ!αι(τητα) περιλαµ�"ν�νται τ� +��ς �π�καλυπτικ":



.AγDν «πυγµ�ς» (πυγµα?,ας), Wνα =π5 τ> *ασικ> =γων,σµατα τ�ν =ρ?α,-
ων .Oλυµπι3δων: T�ι?�γραφ,α τ�9 .Aκρωτηρ,�υ Θ ρας ?ρ�ν�λ�γ�Aµενη
(=π5 τ1ν κατεστηµ4νη =ρ?αι�λ�γ,α στ5 1600 π.X.), *3σει τ�ν δεδ�µ4νων
π�L E?�υν παρ�υσιασθ� πρIν =π5 µ,α δεκαετ,α σ2 Eρευνες τ�9 «∆», στ5 5000
π.X. περ,π�υ. (O[τως \ ]λλως τ5 =γPνισµα τ�ς πυγµ�ς Eγινε γνωστ5 στ�Lς
^Eλληνες =π5 τ�Lς... Bα*υλPνι�υς µετ> τ5 1500 π.X. σAµφωνα µ2 τ5ν �π,σηµ� 

∆ιαδικτυακ5 τ
π� τ�ς «.Aθ να 2004»!..)
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κα� τ
ν eν�µασε EOλQµπια...». 1O Παυσαν�ας +π�σης �ναφ�ρει  τι V xδι�ς V ∆�ας +π"λαι-
σε στ& !�ρ� τ�ς 3Oλυµπ�ας µE τ&ν πατ�ρα τ�υ Kρ(ν�, τ&ν Vπ�.� +ν�κησε, �ναλαµ�"ν�ντας
�τσι κα% συµ��λικ� τ?ν /γεσ�α τ�ν �νθρIπων· κα% στ? συν�!εια µ"λιστα �γων�θ�τησε V
xδι�ς τ� �θλ;µατα («3Hλιακ"», α, 7): «∆α δ� µ$ν Dντα�θα παλα/σαι κα� αdτNR Kρ�νNω περ�
τBς �ρ�Bς... �γων�θετBσα φασιν αdτ�ν».

Mετ� τ&ν κατακλυσµ& τ�< ∆ευκαλ�ων�ς κα% πρ& τ�ν Tρωικ�ν πρ�τ�ς V Π�λ�ψ δι�ρ-
γανIνει λαµπρ��ς �γ�νες πρ&ς τιµ?ν τ�< �ασιλ�ως ∆ι(ς: «Π'λ�ψ δ$ &στερ�ν γενεfU µ,-
λιστα µετ� EEνδυµωνα τ
ν �γRνα τNR EOλυµπNω ∆ι� Dπ�ησεν �Yι�λ�γ�τατ�ν �νθρ�πων
τRν πρ
 αdτ��» (Παυσαν�ας, «1Hλιακ"», 8, 2). 1O Zε�ς +τιµnτ�, δι(τι,  ταν �ν�λα�ε τ?ν
�ρ!;, «DπBλθεν gπασαν τ�ν �3κ�υµ'νην εdεργετRν τ
 γ'ν�ς τRν �νθρ�πων... παρε��µε-
ν�ς ]αυτ
ν πUσιν DπιεικB κα� φιλ,νθρωπ�ν, hστε iπ
 τ�� πλ θ�υς Πατ'ρα πρ�σαγ�-
ρευθBναι» (∆ι(δωρ�ς ΣικελιIτης, 3, 61, 4). O0 3Oλυµπιακ�% 3Aγ�νες λ�ιπ(ν, π�� θεσπ�-
στηκαν µετ� τ&ν κατακλυσµ& (π�λ� πρ& τ�< 776 π.X.), +τελ�<ντ� πρ&ς τιµ?ν τ�< ∆ι&ς ε8ς
�ν"µνηση κα% >ς ν�σταλγ�α τ�ς ε8ρηνικ�ς παγκ�σµ��υ π�λιτε�ας τ�υ (γι’ αKτ& +κηρCσ-
σετ� / +κε!ειρ�α). Kα% +τελ�<ντ� στ?ν 3Oλυµπ�α, δι(τι +κε. κατ� τ?ν παρ"δ�ση V Zε�ς �ν�-
λα�ε τ?ν 3Aρ!? �π& τ&ν Kρ(ν�. AKτ? ε$ναι / πρωταρ!ικ? σηµασ�α τ�ν 3AγIνων, στ?ν
Vπ��α κατ� τ� κλασικ� !ρ(νια πρ�στ�θηκαν κα% �0 ���ες τ�< 3Aθλητικ�< 3IδεIδ�υς.

[Iσως κα% �0 λα�% τ�ς 3Aνατ�λ�ς ν� «Y'διναν µ$ παι�νδια κα� �γωνσµατα»,  πως συµ-
�α�νει σE Vπ�ιαδ;π�τε �νθρIπινη κ�ινων�α, �π’ τ%ς πρωτ(γ�νες φυλEς }ς τ& σCγ!ρ�ν�
κ(σµ�. M"λιστα τ& «��δωσµα» αKτ& �π�τελε. κ�ιν& γνIρισµα Vλ(κληρ�υ τ�< Gωικ�< �α-
σιλε��υ... B��αια  λα αKτ� ε$ναι «ψιλ� γρ"µµατα» γι� τ& «3Aθ;να 2004». Π"ντως, yν θ�-
λ�υν ν� κ"ν�υν πρ"�η αKτ& π�� διακηρCσσ�υν, τ?ν «�ναO,πτιστη τBς EOλυµπιακBς EIδ'-
ας στ� γεν'τειρ, της» (λ(γ�ι τ�ς κ. Γι"ννας ∆ασκαλ"κη), δEν �!�υν παρ� ν� διε�αγ"γ�υν
τ?ν 3Oλυµπι"δα τ�< 2004 στ?... Mεσ�π�ταµ�α m στ& K"ιρ�.

ΠAPATHPHΣEIΣ
Στ?ν xδια 0στ�σελ�δα �ναφ�ρεται π~ς �0 γυνα.κες Bρ!ισαν ν� συµµετ�!�υν σE
�θλητικ��ς �γ�νες τ&ν 19� α8Iνα, �ε!ν�ντας τ� «1Hρα.α», τ%ς 3Oλυµπι"δες γυ-

ναικ�ν π�� +τελ�<ντ� στ?ν �ρ!αι(τητα πρ&ς τιµ?ν τ�ς _Hρας (�λ. «*Hρα/α: OW Pγνωστες
EOλυµπι,δες γυναικRν», «∆», τ. 148).

3Aναφ�ρεται +π�σης �π& τ& «3Aθ;να 2004» π~ς �0 3Oλυµπι"δες παρ;κµασαν κα%
τελικ�ς καταργ;θηκαν, �φ�< «" �γ�νας τ�� Xριστιανισµ�� `ταν 3σ�υρ�τερ�ς

�π
 τ�Jς �ρ�α�υς γυµνικ�Jς �γRνες κα� τ�ν �θλητικ� 3δε�λ�γα», !ωρ%ς ν� γ�νεται λ(-
γ�ς γι� τ?ν �παγ(ρευσ; τ�υς +π% π�ιν@� θαν"τ�υ �π’ τ&ν �γι� Θε�δ(σι� τ&ν M�γα.

T& πρωταρ!ικ& ν(ηµα τ�ν σCγ!ρ�νων 3Oλυµπι"δων δEν µπ�ρε. ν� ε$ναι διαφ�-
ρετικ& �π’ τ& �ρ!α.�, δηλαδ? τ?ν πρ�Iθηση τ�ς ε8ρηνικ�ς συνCπαρ�ης τ�ν

�νθρIπων κα% τ�ν λα�ν σE µ�α παγκ(σµια κ�ινων�α ∆ικα��υ, κ�ινων�α π�C,  πως πι-
στ�π�ι�<ν �0 0στ�ρικEς µαρτυρ�ες, +π�τυ!ε V παν"ρ!αι�ς παγκ(σµι�ς π�λιτισµ&ς τ�< ∆ι(ς.

Παν. Λ. K�υ*αλ3κης
[Σηµε�ωση: Γι� τ	ν πρ τ�� Kατακλυσµ�� τ�λεση �θλητικ�ν �γ�νων
στ	ν �Oλυµπ!α "λ�πε α) τ	ν �π�δεικτικ	 �ν%λυση - 'ρευνα τ�� τα(ι%ρ-
)�υ τ*ς Γεωγραφικ*ς �Yπηρεσ!ας Στρατ�� κ. Kων. B. K�υτρ�υ"�λη µ1
τ!τλ� «T� 7320 π.X. �δρ�θηκαν �� �Oλυµπιακ�� �Aγ�νες – #H %να&ρ�ν�λ'-
γηση µ* τ, στ�ι&ε-α τ�ν πηγ�ν» ε2ς «∆αυλν», τε�)�ς 208, �Aπρ!λι�ς
1999, σσ. 13073-13081· ") @π!σης Kων. B. K�υτρ�υ"�λης, «�H �Aνα)ρ�-
ν�λBγηση τ*ς Πρ�ϊστ�ρ!ας κυρ!ως µ1 "%ση τEς �στρ�ν�µικ1ς πληρ�-
φ�ρ!ες �ρ)α!ων συγγραφ�ων», @κδBσεις «∆αυλς» 1999· γ) @π!σης �Aθα-
ν%σι�ς ∆αρδ�Fµπας, «#H παναρ&αι'τητα τ�ν �Oλυµπ/ων %γ1νων» ε2ς
«∆αυλBν», τε�)�ς 1991, N��µ"ρι�ς 1997, σ. 11817.]

3.

2.

1.
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νM. .Aλκµ>ν
«∆$ν ε%σαι Pνδρας PYεστ�ς j ταπειν
ς �kτε τσ�µπ,νης Θεσσαλ
ς j EAκαρν,νας·

�π
 τ�ς Σ,ρδεις δ� κρατε/ς» (�π. 16). OW EAθηνα/�ι, π�J δ$ν mθελαν π�τ$ ν� παρα-
δε�θ��ν (τι θ� µπ�ρ��σε ν� ε%ναι π�ιητ�ς aνας Σπαρτι,της, π,τησαν γερ� στ�Jς
στ��υς τ�Qτ�υς, πρ�κειµ'ν�υ ν� π�λιτ�γραφ σ�υν τ
ν EAλκµUνα Λυδ�· Vπλασαν
µ,λιστα κα� τ
ν µ�θ� τBς α3�µαλωσας τ�υ �π
 τ�Jς Kιµµερ�υς, τBς DYαγ�ρUς τ�υ
�π
 τ
ν Λ,κωνα EAγησδα κα� τBς �πελευθ'ρωσ ς τ�υ �,ριν τRν π�ιηµ,των τ�υ,
τ� "π�/α DYυµν��σαν τ� µ,λα τ�ν κ�ινωνικ�-π�λιτικ� Mω� τBς Σπ,ρτης, τ�ν �γωγ�
κα� Dκπαδευση τRν ν'ων, τ�ν oµ�ρφι� κα� τ�ν pγν�τητα τRν νεανδων.

*O EAλκµ�ν �κ�λ�υθε/ τ� πατ µατα τRν ΛεσOων π�ιητRν· λαλε/ DY oν�µατ�ς τ�υ
κα� µετα�ειρMεται τ
ν ��ρ
 qς pπλ
 rργαν� τ�υ. OW στ��ι τ�υ φ'ρ�υν τ�ν σφρα-
γδα τBς πρ�σωπικBς Vκφρασης,τBς DYωτερκευσης τ�� Dγ� τ�υ. Σ$ µ'τρα pπλU κα�
καθαρ� παρ,γει τ�Jς πρ�σωπικ�Jς τRν DρωτικRν �σµ,των m��υς, aνεκα τRν "π�-
ων �αρακτηρσθηκε �π
 τ
ν EAρ�Qτα εiρετ�ς τBς DρωτικBς π�ησης. Συνθ'τει
&µν�υς στ�Jς θε�Jς κα� τ�Jς sρωες, µ$ τρ�π� π�J �ντικατ�πτρMει τ� α3σθ µατα
κα� τ� Oι�µατ, τ�υ, �ωρ�ς αdτ
 ν� σηµαν.η (τι �π�στασι�π�ιε/ται �π
 τ
 σQν�λ�,
µ$ τ
 "π�/� ταυτMεται παρ� τ�Jς νεωτερισµ�Qς τ�υ. Kι tν νεωτερM.η, κι tν �να-
καλQπτ.η ν'α ψυ�ικ� τ�πα, κι tν iπερOαν.η κα� YεπερνfU τ
 Vπ�ς, θεωρε/ δεδ�µ'νη
τ� συγκατ,θεση τ�� κ�ιν��. EEYωτερικεQ�ντας τ�ς σκ'ψεις κα� τ� α3σθ µατ, τ�υ,
Dκφρ,Mει �π�λυτα τ�ς σκ'ψεις κα� τ� α3σθ µατα τBς κ�ινωνικ�τητ�ς.

Στ�ν Σπ,ρτη, qς γνωστ�ν, T �γωγ� κι T Dκπαδευση τRν ν'ων VπαιMαν πρωταρ-
�ικ
 ρ�λ�. OW ν'�ι κα� �W ν'ες Dπεδδ�ντ� συστηµατικ� στ� �θλ µατα κα� τ�ς µ�υ-
σικ���ρευτικ$ς τ'�νες κα� συµµετε/�αν σ$ δι,φ�ρ�υς �γRνες, π�J Dτελ��ντ� πρ
ς
τιµ�ν τRν θεRν. 1Eνα �π�σπασµα κ,π�ι�υ ]�ρταστικ�� Pσµατ�ς τ�� EAλκµUν�ς
�ναφ'ρεται σ’ aνα ��ρ
 παρθ'νων, τRν "π�ων " �ιτ�νας, π�J &φαναν στ� θε,, Dπε-
λ'γη qς " καλQτερ�ς. OW ν'ες ψ,λλ�υν τ�ρα κ,π�ι�ν &µν�, DνNR παρ,λληλα πρ�ε-
τ�ιµ,M�νται κα� γι� τ
ν �γRνα δρ�µ�υ π�J �κ�λ�υθε/... T
 uσµα �π�τυπ�νει τ
 λα-
τρευτικ
 περιε��µεν� �φ’ ]ν
ς κα� τ
 �γωνιστικ
 στ�ι�ε/� �φ’ ]τ'ρ�υ. EEYυπακ�Q-
εται (τι " ��ρ
ς συναγωνMεται κ,π�ι�ν Pλλ�, µ$ τ
ν "π�/� θ� Oαθµ�λ�γηθ��ν στ�ν
oµ�ρφι,, τ�ν εdλυγισα κα� τ�ν τα�Qτητα, πρUγµα π�J τεκµαρεται �π
 τ
 δι,λ�-
γ� π�J διεY,γεται µεταYJ τRν παρθ'νων, τRν "π�ων Tγ��νται T EAγιδ� κα� T
EAγησι��ρα. EAπ
 τ�Jς ]κατ
 στ��υς τ�� «παρθεν�υ» αdτ��, π�J διεσ�θησαν,
µπ�ρε/ κανε�ς ν’ �π�κτ σ.η κ,π�ια ε3κ�να τBς π�λυ�ρωµας κα� τBς �,ρης, �λλ� κα�
τ�� µ�τO�υ π�J �κ�λ�υθ��σε " π�ιητ ς: Στ�ν ε3σαγωγ� παρατθεται " µ�θ�ς κα�
�κ�λ�υθε/ T πρ�ειδ�π�ηση ν’ �π�φεQγ�υµε τ�ν 1YOριν· τελει�νει δ$ µ$ τ�ν γν�-
µη: «εdτυ��ς ε%ν’ αdτ�ς, π�J τελει�νει τ�ς µ'ρες τ�υ �ωρ�ς δ,κρυα»!

Γι� aναν π�ιητ , π�J VπλεYε τ� καλQτερα Dγκ�µια στ
 νεανικ
 κ,λλ�ς, φυσικ

ε%ναι τ� γηρατει� ν� φαντ,M�υν qς Pκρως oδυνηρ� κα� �πασια. *O π�ιητ�ς π�J
«γν�ριMε τ�Jς κελαηδισµ�Jς (λων τRν π�υλιRν» (�π�σπ. 40), «αdτ� τ� λ�για κα�
τ�Jς τρ�π�υς δι,λεYε, µιλ�ντας στ� γλRσσα τRν π�υλιRν, π�J φρ�ντισε ν� µ,θ.η»,
πρ�κειµ'ν�υ ν� παραπ�νεθ.B γι� τ
 γBρας π�J πλησι,Mει, aνα θ'µα π�J Vκτ�τε θ�
Dπαν'ρ�εται διαρκRς στ�ν Dλληνικ� π�ηση: «Γλυκ�φωνα, γλυκ�λαλα κ�ρτσια, /

OI °ENNHTOPE™ TOY ¶A°KO™MIOY ¶O§ITI™MOY



τ, µ'λη µ�υ δ$ν yµπ�ρ��νε πι� Pλλ� ν� µ$ κρατ��νε· / µακ,ρι κηρQλ�ς ν, ’µ�υν π�J
πετU µ$ τ� θαλασσ�π�υλια, / π,νω �π’ τ�� κυµ,τ�υ τ
ν �φρ�, / �ωρ�ς ν� κλ.B τ
ν
τρ�µ� στ�ν καρδι� / τ
 γαλαM�φτερ� π�υλ� τBς Pν�ιYης» (�π�σπ. 26).

*O EAλκµ�ν Vγραψε παιUνες, iµενα�υς, παρθ'νια κα� iπ�ρ� µατα σ$ ]πτ� Oι-
Oλα. «T� τρυφερ,, γλυκ�λαλα τραγ�Qδια τ�υ» (Παλατιν� EAνθ�λ�γα) �π�τελ��ν
δεγµατα pπλ�τητ�ς, φυσικ�τητ�ς κα� εdγ'νειας, �λλ� κα� Dλευθερι�τητ�ς κα� ε3δυλ-
λιακBς �,ρης. Mπ�ρ��µε ν� π��µε, rτι " µαθητ�ς τRν περδκων, (πως αdτ�απε-
καλε/τ�, iπBρYε aνας τ�πικ
ς τραγ�υδιστ�ς, π�J δι'σωσε πλBθ�ς λα�γραφικRν
στ�ι�εων. *H Σπ,ρτη δι� τ�� π�ιητ�� δε�νει τ�ν π�ιητικ� κα� µ�υσικ� παρ,δ�-
σ  της �λλ� κα� τ
 π�λιτιστικ� της Dππεδ�. Πρ�κειται γι� µι� ε3ρηνικ� κα� φιλ -
συ�η π�λη, π�J z'πει πρ
ς τ�ς �,ρες κα� τ�ς �π�λαQσεις τBς MωBς: «OW συντρ�φι$ς
κι �W συγκεντρ�σεις, πρ'πει ν’ �ρ�M�υν µ$ τραγ�Qδια» (�π�σπ. 98)... OW Λ,κωνες
γνωρM�υν qστ�σ�, (τι �W εdαισθησες π�J δηµι�υργε/ " π�λιτισµ�ς, πρ'πει ν� συν-
δυ,Mωνται µ$ τ�ν γενναι�τητα κα� τ�ν π�λιτικ� τBς DθνικBς DπιOωσης, πρUγµα
π�J DπιO,λλει «δπλα στ�ν rµ�ρφη κιθ,ρα ν� Oρσκεται µ�νµως κα� τ
 (πλ�» (�π�-
σπ. 41).

*H γλRσσα τ�� π�ιητ��, παρ� τ�ς "µηρικ$ς �πη� σεις, �νθε/ κι �κτιν�O�λε/ τ
ν
δικ� της πλ��τ� ε3κ�νων �λλ� κα� µι� φρεσκ,δα Vκφρασης. Π�λλ� π�ι µατα V��υν
στρ�φικ� διαρεση κα� δε�ν�υν φανερ� τ�ν τ,ση πρ
ς "µ�ι�καταληYα, L�νη τBς
"π�ας εiρσκ�νται κα� στ
ν 1Oµηρ� κα� στ
ν A3σ�Qλ�, DνNR κ,π�ια �λλα ε%ναι µ�-
ν�στρ�φικ,, δηλαδ� συντθεται �π
 Dνν'α στ��υς, π�J DπαναλαµO,ν�νται.

*O EAλκµ�ν Dµπν'εται �π
 τ�ν *Eλληνικ� Mυθ�λ�γα, �π
 τ�ν "π�α πBρε τ
 �α-
ριτωµ'ν� κα� ε3δυλλιακ
 στ�ι�ε/�, πρUγµα π�J δ$ν τ
ν Dµπ�δισε ν� ε%ναι �νθρ�πιν�ς
π�ιητ ς, µ$ π�λJ λυρισµ�, α3σθ µατα κα� φαντασα. *Yµνε/ κι εd�αριστε/ τ�ς πρ�-
στ,τιδ'ς τ�υ M��σες κα� τιµU τ
ν πατ'ρα τRν θεRν κα� �νθρ�πων ∆α (�π�σπ. 59,
81)· µUς πληρ�φ�ρε/ περ� τBς τQ�ης, (τι τυγ�,νει κ�ρη τBς Πρ�µαθ ας (= Φρ�νι-
µ,δα) κα� �δελφ� τBς Edν�µας κα� τBς Πειθ��ς (�π�σπ. 64) κα� πρRτ�ς µUς Oε-
Oαι�νει (τι �W �ρ�αι�τερ�ι 1Eλληνες λ'γ�νταν Γραικ�, κ,τι π�J µUς πληρ�φ�ρε/
κα� τ
 ΛεYικ
 τ�� Στεφ,ν�υ BυMαντ�υ, (π�υ διαO,M�υµε: «Γρα/κες δ$ παρ�
EAλκµUνι αW τRν *Eλλ νων µητ'ρες».

1Oπως T Σαπφ� Vτσι κα� " EAλκµ�ν περιγρ,φει DYαρετα τ�ν �ντθεση τBς �νθρ�-
πινης �νησυ�ας, τ�� φ�O�υ τBς καρδιUς πρ
ς τ�ν α3�νια σιγ�υρι� κα� τ�ν γαλ -
νη τBς φQσης, κ,τι τ
 "π�/� Dµιµ θησαν κα� " Θε�κριτ�ς, κα� " P�δι�ς EAπ�λλ�-
νι�ς κα� " Bιργλι�ς: «K�ιµ��νται �W O�υν�κ�ρφ$ς κα� τ� φαρ,γγια, / �W Y'φωτ�ι
Oρ,��ι κα� �W �αρ,δρες, / τ, δ'νδρα κα� τ� ]ρπετ� τBς γBς, / τ’ �γρµια τ� O�υνσια
κα� τ
 µελισσ�µ,νι· / κ�ιµ��νται κα� τ� τ'ρατα στBς θ,λασσας τ� O,θη, / κ�ιµ��νται
κι (λα τ� π�υλι� / µ$ τ�ς τραν$ς φτερ��γες» (�π�σπ. 89).

*O Παυσανας ε%δε τ
 µνηµε/�, π�J Vστησαν πρ
ς τιµ ν τ�υ �W Λ,κωνες παρ� τ�ν
τ�π�θεσα «∆ρ�µ�ς», DνNR T Παλατιν� EAνθ�λ�γα διασN�Mει τ
 Dπ� τ�� τ,φ�υ τ�υ
Dπγραµµα: «T
ν �αρεντ’ EAλκµUνα, τ
ν iµνητBρ’ iµεναων, κQκν�ν τ
ν M�υσ'ων
PYια µελψ,µεν�ν, τQµO�ς V�ει...».

Σαρ3ντ�ς Π>ν
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M�α µ�ναδικ� σ()ση �π�γνωσης

Xιλι"δες �ι�λ�α �!�υν γραφ� γι� τ?ν 1Eλληνικ? Θρησκε�α, +λ"!ιστα
 µως �π& _Eλληνες. E$ναι φανερ& !ρ(νια τIρα,  τι  ,τι �φ�ρ�n στ&ν
1Eλληνικ& Π�λιτισµ& πρ�καλε. «δισταγµ&» στ��ς _Eλληνες +ρευνη-
τ�ς. E$ναι τυ!α.�  τι δEν πρ�σεγγ�Gεται παρ’  λα τ� πλε�νεκτ;µατα
τ�ς γλIσσας, τ�ς ν��τρ�π�ας, τ�ς +ντ�πι(τητας; ∆Eν ν�µ�Gω·  λ�ι �0
θεσµ�% (σ!�λε.�, κρ"τ�ς, MME) «περι�ργως» στ�!εC�υν στ?ν �π�-
θ"ρρυνση τ�ς �ρευνας. Kα% / σ!�ση τ�ν 1Eλλ;νων µE τ? θρησκε�α τ�ς
πρ�γ�νικ�ς παρ"δ�σης �!ει σ!εδ&ν !αθ� µετ� �π& α8�νες κυρ�αρ!ης
θρησκευτικ�ς θεIρησης.

OI E§§HNE™ KAI H £PH™KEIA

Φωτ. 1. �O θε5ς ∆ι
νυσ�ς, παν4µ�ρφ� ]γαλµα τ�9 2�υ α�. µ.X.



1H λ��η �ρ!εται �π& τ� �"θη τ�ν !ιλιετι�ν. Θρησκε�α <ΓΓB
* θ,ρα (;) → θερ,π.ων = ��ηθ&ς κα% θραν&ς = στ;ριγµα κα% θαρ.σ�ω →
θ,ρ.ρ�ς → δ (α)ρ,ττ�µαι = �ρπ"Gω. _Oλα τε�ν�υν στ?ν �ρ!ικ? �νν�ια: πι"-
σιµ� γι� ��;θεια �π& φ(��/Bγν�ια.

Kα% πρ"γµατι / θρησκε�α1 θεωρε.ται φαιν(µεν� Oφειλ(µεν� στ?ν �δυνα-
µ�α +�;γησης φυσικ�ν γεγ�ν(των (λ.!. �ρ�!?) κα% στ& φ(�� (θαν"τ�υ κ.B.).
3Eκφρ"Gεται δE µE διδα!? / π�στη �παρ�ης :περφυσικ�ν ντων, κα% �παι-
τε.ται λατρε�α γι� +�ευµ�νιση µE µελ�τες κ.λπ.2 [Aλλ�ι π"λι3 τ?ν !ωρ�G�υν σE
δC� �ασικEς περι(δ�υς: τ? µητριαρ!ικ? (σ��ας στ? γυνα.κα - δηµι�υργ&)
κα% τ?ν πατριαρ!ικ? (:π�ταγ? στ&ν �ρ!ηγ& - πατρι"ρ!η)4.

Πρ�τε�νω µ�α τετρακτ�ν5 (τετρ"δα) >ς 0στ�ρικ? +��λι�η m/κα% σCγ!ρ�νη
�παρ�η: O8κ�γενειακ?/�τ�µικ? θρησκε�α, κ�ινωνικ? (λαϊκ;), µυστηριακ?
κα% φιλ�σ�φικ?/+ρευνητικ;. O0 _Eλληνες,  πως θ� δ�<µε, ε$!αν µ�α σ!�ση
8δι"G�υσα µE τ?ν �νν�ια τ�ς θρησκε�ας.

1H λ��η θε
ς δCσκ�λα +τυµ�λ�γε.ται.
3Aπ& τ& λε�ικ& Σταµατ"κ�υ: <8απετικ; (;) ρ�Gα * dhveso = �ναπν�ω m dhes <
θ��ς = λαµπρ(ς. Πρ�τε�νω < ΓΓB te.o = θε
ς κα% θ(ε)"�µαι = παρατηρ� /
θαυµ"Gω → δ��ς.

3Eπ�σης / λ��η δαµων = θε�α δCναµις γενικ�ς, µ? πρ�σωπ�π�ιηµ�νη·
�λλι�ς θε/�ν <δα.;µων <*δ,ω = �ναGητ� <*du.ma → δQ.να.µις κα% δαµ"ω
(!ι �π& τ& δα�ω= διαιρ�). 1Eπ�µ�νως ΘEOΣ = ∆AIMΩN (= «�νIτερη» δCνα-
µις, π�� πρ�καλε. δ��ς/θαυµασµ(). 3Aντιθ�τως / ΘPHΣKEIA (= τρ(π�ς �να-
G;τησης ��ηθε�ας γι� καταν(ηση/�φ���α).

Συµπ)ρασµα: Θε�% !ωρ%ς θρησκε�α δEν ε$ναι δυνατ&ν ν� «:π"ρ!�υν».
3Aντιθ�τως θρησκε�α !ωρ%ς θε��ς/& :π�ρ!ε λ.!. σE πρωτ(γ�νη κ�ινων�α (�νι-
µισµ&ς = τ� π"ντα �!�υν xδια ψυ!?) m / φιλ�σ�φικ? θεIρηση τ�< ντ�ς.

1H αxσθηση λ�ιπ&ν τ�ς �δυναµ�ας �ντ�ληψης τ�ς ΦCσεως �λλ� κα% V φ(-
��ς �π& �νε��λεγκτες δυν"µεις δηµι�υργε' τ& θεσµ& τ�ς θρησκε�ας �τ�ι σC-
στηµα καν(νων πρ&ς �ντιµετIπιση κ"θε �δυναµ�ας. 3Aργ(τερα �0 δυν"µεις
m �0 πρ(γ�ν�ι +�ατ�µικεC�νται σE θε�Cς, �0 Vπ�.�ι +�υπηρετ�<ν 8δια�τερες
�ν"γκες.

Π�ς �ντιλαµ�"ν�νταν τ?ν θρη-
σκε�α κα% τ��ς θε�Cς τ�υς �0 �ρ!α.�ι _Eλληνες, ε$ναι +�αιρετικ� δCσκ�λ� ν�
τ& ν�ιIσ�υµε. [Oντως / π"νω �π& µι"µιση !ιλιετ�α +π�δραση τ�< M�ν�θεϊ-
σµ�< �!ει �λλ�ιIσει τ%ς σ!�σεις µας πρ&ς τ? ΦCση - K(σµ� �λλ� κα% µE τ?ν
κ�ινων�α - Bνθρωπ�. M�α µ�θ�δ�ς �ρευνας ε$ναι V πρ�σδι�ρισµ&ς τ�< τ� δ2ν
ε$ναι / \λληνικ? θρησκε�α:

∆Eν ε$ναι θρησκε�α µE Hδρυτ1 θε(πεµπτ�ν κα% µ�ν�γεν� (Mωαµεθανι-
σµ(ς, Xριστιανισµ(ς, 3I�υδαϊσµ(ς, B�υδισµ(ς, Bρα!µανισµ(ς, K�µ-

1.

TI ¢EN EINAI H E§§HNIKH £PH™KEIA.TI ¢EN EINAI H E§§HNIKH £PH™KEIA.

£EOI KAI ™XE™H ME £PH™KEIA.£EOI KAI ™XE™H ME £PH™KEIA.

H £PH™KEIA.H £PH™KEIA.
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φ�υκισµ(ς, Θρησκε�α τ�< Pn). 3Aντ�θετα / \λληνικ? θρησκε�α +�ελ�!θη στη-
ριG(µενη στ��ς «παλαι��ς» MCθ�υς κα% τ%ς «παµπ"λαιες» γνIσεις τ�ς 1Iστ�-
ρ�ας - Π�λιτισµ�<, �εκιν�ντας µE π�ικιλ(τητα κα% !ι µE µ�νισµ(ν. 1O 1Hσ��-
δ�ς στ? «Θε�γ�ν�α»: «�H τ�ι µ$ν πρ�τιστα X,�ς γ'νετ’ αdτ�ρ Γα/α... ` δ’
�Eρ�ς» (=3Aπ& πρ�τα :π�ρ!ε...).

O0 περιπτIσεις τ�ν υ0�ν θε�ν ∆ι�νCσ�υ, 3Aπ(λλων�ς, 3Oρφ�ως κ.B. θυµ�-
G�υν «θρησκε�α», �λλ� δEν ε$ναι· δEν �!�υν τ� :π(λ�ιπα τρ�α στ�ι!ε.α. ∆η-
µι�υργ�<ν  µως Σ�φ�α, K�νηση, Πνε<µα (∆ι�νυσιακ&, 3Aπ�λλIνι�), δηλαδ?
δι"θεση ψυ!ικ;, τρ(π� Gω�ς.

∆Eν �!ει Hερ>ν *,*λ�ν (K�ρ"νι, Σ�Cτρα κ.λπ.) �^τε φυσικ� τ& �π�ρρ�-
�ν δ
γµα. T& «Xρυσn [Eπη» τ�< Πυθαγ(ρα, V «1Iερ&ς Λ(γ�ς», τ�<

3Oρφ�ως, τ� �ργα τ�< 1Oµ;ρ�υ κα% 1Hσι(δ�υ κα% \κατ�ντ"δων Bλλων δ2ν
ε$ναι θε(πνευστα �^τε �λ"θητα, �^τε +δ�γµ"τιGαν +π’ αKτ�ν «DY �π�καλQ-
ψεως» +�ηγητ�ς, �λλ� +σ!�λι"G�ντ� �π& !ιλι"δες φιλ�σ(φ�υς, +�ελτιIν�-
ντ�, διωρθ�<ντ�.

∆Eν διαθ�τει Hερατε'� ��!ωρα �π& τ& λα(, 0εραρ!ικ� δ�µηµ�ν� (�ρ!ηγ&
κ.λπ.) >ς κρ"τ�ς +ν κρ"τει (π.!. A8γυπτιακ(). O0 0ερε.ς / 0�ρειες τ�ν

1Eλλ;νων, �0 «Dπιµελητα�» τ�ν να�ν, �0 :πεCθυν�ι τ�ν π�µπ�ν ε$ναι α0ρε-
τ�% π�λ�τες, π�� +κτελ�<ν λειτ�Qργηµα (�µισθ%),  πως θ� δ�<µε.

∆Eν �!ει θε��ς «π�ιητEς» τ�< ΣCµπαντ�ς, +�ωσυµπαντικ�Cς, �φ�< θε-
ωρ�<ν  τι τ& ΣCµ.παν περιλαµ�"νει καI τ��ς θε��ς/Eς κα%  τι ε$ναι �-

δι�ν (=Bνευ �ρ!�ς κα% τ�λ�υς). 3Eκ τ�Cτ�υ �π�ρρ�ει / �νυπαρ��α +σ!ατ�-
λ�γ�ας στ��ς _Eλληνες �τ�ι καταστρ�φ�ς τ�< K(σµ�υ κα% κρ�σης «Dς �ε».
O^τε :π(σ!�νται σωτηρ,α, �φ�< δEν δ�-
!�νται «πρ�rπαρ�η �µαρτ�ας» παρ� µ(-
ν�ν πρ�σωπικ? εKθCνη. O^τε κyν τ&ν
θ"νατ� σ�γ�υρα σ�ν �πειλ? m τιµωρ�α.
∆Eν �!�υν παν�σ!υρ� �ντι.θε&  – κατα-
στρ�φ�α (Σ��α, ∆ι"��λ�ς) m δαιµ(νια
(Φωτ. 2+3).

Θ� πρ�σπαθ;-
σ�υµε ν� σκιαγραφ;σ�υµε τ?ν π�ρε�α
τ�ς 1Eλληνικ�ς Θρησκε�ας· κα% / π�ρε�α
αKτ? ε$ναι διαφ�ρετικ? τ�ν λ�ιπ�ν θρη-
σκει�ν.

[Σηµε,ωση: O0 συγκρ�σεις γ�ν�νται !ι
γι� τ?ν ��ι�λ(γηση τ�ς 1Eλληνικ�ς
Θρησκε�ας �λλ� γι� τ?ν καταν(ηση τ�ς
�αθειnς 8διαιτερ(τητ"ς της, π�� πηγ"-
Gει �π& τ&ν «τρ(π�» (ν��τρ�π�α).]

¶OPEIA - E¶I¶E¢A.¶OPEIA - E¶I¶E¢A.

4.

3.

2.
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1H π�ρε�α της m τ� δι"φ�ρα +π�-
πεδα συγ!ρ�νικ�ς �ντ�ληψης τ�ς
θρησκε�ας ε$ναι µ�α τετρακτ�ς
(τετρ"ς):

O0
_Eλληνες π�λλEς φ�ρEς στ�

σκ�τειν" τ�υς !ρ(νια φ��;θηκαν
�π& Bγν�ια τ%ς =πρ
σωπες δυν"-
µεις τ�ς φCσεως. Mετ� τ%ς σε�"-
στηκαν  πως λ.!. τ%ς γ�νιµ�π�ιEς
δυν"µεις (�λ"στηση), τ� µετεω-
ρ�λ�γικ� φαιν(µενα («µετ'ω-
ρα»), τ%ς πνευµατικEς δυν"µεις
(µBτις = +�υπν"δα), τ%ς σωµα-
τικEς (Gωικ? 8σ!C, �νδρε�α) κ.B.

Γι� ν� τ%ς +�ευµεν�σ�υν, �στε
ν� µ?ν καταστρ�φωνται αKτ�%
κα% τ& περι�"λλ�ν, τ��ς πρ�σ�-
φεραν κ"τι π�λCτιµ�· τ� πρ�τα
κα% καλCτερα «γενν;µατα» (σ�τ�,
φρ�<τα) m νεαρ� Gt�α τ�< κ�πα-
δι�<. E$ναι / θυσ,α, / �νακ"λυψη τ�< πρIτ�υ συµπαντικ�< ν(µ�υ τ�ς �ντα-
π(δ�σης, / 3Aν"γκη. [Eκτ�τε / θυσ�α - �πIλεια θ� παραµε�ν@η κεντρικ& θρη-
σκευτικ& στ�ι!ε.�.

3Aντιθ�τως τ�τεµικ1 φ"ση δEν :π�ρ�ε, δηλαδ? ταCτιση µE «πρ(γ�ν�», G��
m φυτ& (Gω(µ�ρφ�ι θε��). (Σηµ. O0 τερατIδεις µ�ρφEς �!�υν Bλλη +�;γη-
ση.) 3Eπ�σης δEν π�ρασε �π& φ"ση «ταµπ�<» µE �παγ�ρεCσεις, µαγε�α, +�α-
γνισµ�Cς κ.λπ.

Παρ’  λ� τ& τελεσ�δικ�ν τ�< θαν"τ�υ σE Bλα τ�
+π�πεδα �0 _Eλληνες θεωρ�<σαν  τι / δι"ν�ια τ�< πρ�γ(ν�υ παραµ�-

νει �θ"νατη,  σ� µ�νει στ? µν;µη τ�ν �π�γ(νων. 1H «�ν"µνησις» τ�ν �ργων
κα% λ(γων τ�υ, 8δ�ως τ�ν ��ι�ν (�νδρεα), ε$ναι µ�α συνε!?ς δCναµις γι� τ?
φυλ;. 3Iδ�ως σE δCσκ�λες καταστ"σεις V πρ�γ�ν�ς �τ�µικ� κα% / sρως συλ-
λ�γικ� �ρ!�νται �ρωγ��. E8δικ� στ%ς κρ�σιµες στιγµEς (στ%ς µ"!ες) +µφαν�-
Gεται V τ�πικ&ς �ρως, �ργ(τερα V π�λι�<!�ς θε&ς/".

O0 �ρωες �ργ(τερα γ�ν�νται υW�� θε�ν κα% γυναικ�ν, /µ�θε�ι, π�� κ"ν�υν
«uθλα», πρ�σφ�ρ�υν ��;θεια +πιλC�ντας :περ"νθρωπα πρ��λ;µατα γι� τ?ν
εKηµερ�α τ�ς φυλ�ς κα% τ�ς π(λεως. 1H �ν"γκη +π�κλησης κα% / :π�!ρ�ωση
�νταπ(δ�σης ε$ναι / �"ση τ�ς κατασκευ�ς τ�ς τ�πικ�ς θρησκε�ας.

Kα% σE αKτ& τ& στ"δι� �0 _Eλληνες �π�φυγαν >ς B!ρηστ� τ&ν =νιµισµ5,

Πρ�γ�ν�ι/-ρωες.Πρ�γ�ν�ι/-ρωες.2.

∆υν�µεις - ∆α�µ�νες.∆υν�µεις - ∆α�µ�νες.1.
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Φωτ. 3. OH καταστρ�φε'ς Σ,*α καI K3λι.



δηλαδ?  τι  λα τ� πρ"γµατα m τ� G�ντα �!�υν ψυ�� κα% +πηρε"G�υν τ&ν
Bνθρωπ�.

_Oπως  λ�ι �0 λα�% �τσι κα% �0 _Eλλη-
νες ε$!αν >ς παρ"δ�σ; τ�υς τ��ς MCθ�υς. Kα% �0 MCθ�ι δEν ε$ναι πα-

ραµCθια 8διωτικ� γι� διασκ�δαση m ν�υθεσ�α, �λλ� / πρ�-ιστ�ρ�α τ�ν Π�-
λιτισµ�ν. 3Iδια�τερα �0 +κπληκτικ�% \λληνικ��, π�� τ& πλ�θ�ς κα% / π�ικιλ�α
τ�υς ε$ναι τερ"στια. Kα% γι� τ� µιλ�<ν; Γι� θε�γ�ν�α, �ασιλε.ς - θε�Cς, σ!�-
σεις θε�ν - �νθρIπων, γι� !αµ�ν�υς π�λιτισµ�Cς.

O0 µυθικ�% π�λιτισµ��,  πως �ναφ�ρ�νται στ&ν 1Hσ��δ�, τ&ν Πλ"τωνα
(«T�µαι�ς») κ.λπ., µετατρ�π�νται σE θρησκε�α. Kα% �0 τ�σσερεις �σCλλη-
πτ�ι π�λιτισµ��, π�� Bνθισαν κα% !"θηκαν διαδ�!ικ� �π& καταστρ�φEς
µE :πα�τι� τ&ν Bνθρωπ�, µετα�"λλ�νται σE γ�νη θεϊκ", σE 4 τετρ"δες (τε-
τρακτCες).

α. Πρ�τ� γ4ν�ς: 3Aπ& τ& «�ε% �ν» – !"�ς δηµι�υργε.ται �εν"ως / Γα.α, V
[Eρως· κα% / δυ"δα αKτ? παρ"γει τ?ν τετρ"δα [Eρε��ς/NC�, A8θ?ρ/1Hµ�ρη,
�τ�ι τ&ν πρ�τ� (;) µεγ"λ� τε!νικ& π�λιτισµ(, τ& «XρAσε�ν Γ4ν�ς».

*. T& δεAτερ� γ4ν�ς θε�ν/π�λιτισµ�< ε$ναι OKραν&ς - Π(ντ�ς - [Oρη (;) -
TυφIν.

γ. 3Aπ& Γα.α - OKραν& �0 12 = 4X3 Tιτ3νες (6 Bρρενες) m �0 12 µεγ"λες πα-
γκ(σµιες δυν"µεις

δ. T& δεCτερ� «δωδεκ"θε�ν» m τ& γ4ν�ς �HρPων σE δC� φ"σεις: 1η Zε�ς, Π�-
σειδ�ν, _Aδης κα% _Hρα, 1Eστ�α, ∆;µητρα κα% 2η· 3Aθηνn, 3Aφρ�δ�τη, _Hφαι-
στ�ς, [Aρης κα% [Aρτεµις / 3Aπ(λλων. (1O [Aδης «:π��ι�"Gεται» σE Πλ�C-
τωνα, +µφαν�G�νται δE V 1Eρµ�ς - πλ�<τ�ς κα% V ∆ι(νυσ�ς - !αρ". ΣCν�λ�ν
14).

Mετ� τ?ν καταστρ�φ? κα% τ�< 4�υ γ�ν�υς τ& π�µπτ�ν (µ�!ρις +µnς), τ5 «Σι-
δ ρε�ν», δEν «�καµεν» Bλλ�υς «θε�Cς», �λλ� τ��ς �ναµ(ρφωσε.

O0 _Eλληνες, γι� ν� παγιIν�υν τ& �Hθ�ς8, δηλαδ? ���ες,
�ρετ�ς, �ρ!�ς, θεσµ��ς κ.B., µE ��;θεια �π& µεγ"λ�υς Γν�στες, τ��ς

σ�φ�Cς τ�υς, µεταλλ"σσ�υν τ��ς «θε��ς - �ασιλε.ς» σE «θε��ς - ���ες». Λ.!.
V Zε�ς = ∆�και�ν κα% M�τις = Λ(γ�ς· 1O [Aρης = 3Aνδρε�α κα% ∆ρnσις (δη-
µι�υργ�α), / _Hρα = Σωφρ�σCνη κα% Γ"µ�ς (θεσµ&ς) κ.λπ.

1Yπ"ρ!ει µ�α πρ(ταση - θρα<σµα, π�� πρ�σ-
δι�ρ�Gει τ&ν _Eλληνα - Bνθρωπ� κα% τ&ν Λ(γ� τ�υ σ!ετικ� µE τ? θε�λ�γ�α:
3Aπ& τ& «Περ% ΦCσι�ς» τ�< Mεγ"λ�υ 1Hρ"κλειτ�υ (�π(σπ. 30): «κ�σµ�ν τ�ν-
δε, τ
ν αdτ
ν pπ,ντων, �kτε τ�ς θεRν �kτε �νθρ�πων Dπ�ησεν, �λλ’ `ν �ε�
κα� Vστιν κα� Vσται π�ρ �εMω�ν, pπτ�µεν�ν µ'τρα κα� �π�σOεννQµεν�ν µ'-
τρα».

[Παρ4κ*αση: Kα% yν +!"νετ�  λη / 1Eλληνικ? Γραµµατε�α (!"θηκε τ& 99%)

O HPAK§EITO™, TO K§EI¢I.O HPAK§EITO™, TO K§EI¢I.

�A1�ες - θε��.�A1�ες - θε��.4.

M3θ�ι = π�λιτισµ��/5ασιλε�ς.M3θ�ι = π�λιτισµ��/5ασιλε�ς.3.

15775∆ΑΥΛgΣ/244, 3Aπρ�λι�ς 2002



κα% �µενε µ(ν� τ& �ι�λ�� τ�<
1Hρακλε�τ�υ m �στω αKτ? / πρ(-
ταση, �ρκ�<σε γι� τ?ν καταν(η-
ση τ�< _Eλλην�ς Λ(γ�υ.]

Στ?ν +κπληκτικ? ρ;ση \στι"-
G�υµε τ?ν πρ�σ�!; µας στ? λ��η
«Pνθρωπ�ς», π�� ε$ναι «παρ"λ�-
γη» σCµφωνα µE τ? λ�γικ; µας
κα% «0ερ(συλη» σCµφωνα µE τ?
θε�λ�γ�α τ�ν µ�ν�θεϊκ�ν θρη-
σκει�ν . 1O 1Hρ"κλειτ�ς κα%  λ�ι
�0 Bλλ�ι (3OρφεCς, Θαλ�ς, Πλ"-
των, 3Eπ�κ�υρ�ς) θεωρ�<ν Pκτι-
στ�ν τ&ν κ(σµ� µας (xδι�ν µE Bπει-
ρ�υς Bλλ�υς τ�< σCµπαντ�ς),
�π��ητ�ν.

Συγ!ρ(νως ταυτ�Gει τ?ν 8σ!�ν -
��Cληση τ�ν �νθρIπων µE τ?ν
τ�ν θε�ν, �φ�<  κα% �0 δC� δEν
π�ι�<ν τ&ν κ(σµ�! M(ν�ν αKτ(ς;
1O 1Hσ��δ�ς �ναφ�ρει: «DγγJς γ�ρ
Dν �νθρ�π�ισιν D�ντες (= ε:ρι-
σκ(µεν�ι) �W �θ,νατ�ι» («[Eργα
κα% 1Hµ�ραι» 249). Συνε!�Gει �ε-
κ"θαρα «qς "µ�θεν γεγ,ασι θε��
θνητ� (;!) κα� Pνθρωπ�ι» (= καθ’
 σ�ν ταυτ(!ρ�να «�γιναν»). T�λ�ς
Vµιλε. γι� τ&ν M�γα [Aνθρωπ�,
τ&ν [Eµφρ�να, τ&ν �ρωα Πρ�µη-
θ'α < πρ&+µ�τις = πρ�σ!εδι"Gει.
Kα% τ&ν �ναφ�ρει >ς διαιτητ?
(�νθρωπ�.θε&ν) µετα�� �νθρI-

πων κα% θε�ν, τ(τε π�C, G�ντας µαG% +π% µακρ(ν, �πεφ"σισαν ν� !ωρ�σ�υν! T(-
τε +�απ"τησε τ��ς θε��ς («Θε�γ.» 535), «(τ’ Dκρν�ντ� θε�� θνητ� (;) τ’ Pνθρω-
π�ι (+ν) Mηκ�ν.η» < µ;κων = παπαρ�Cνα (!;)6 = τετρακτCς (;) (Φωτ. 4).

1H \κ"στ�τε θρησκε�α ε$ναι καθρ�πτης
τ�ς κ�ινων�ας. O0 θρησκε.ες τ�ς +ρ;µ�υ δηµι�υργ;θηκαν, γι� ν� +κφρ"-
σ�υν τ?ν 3E��υσ�α, δηλ. τ&ν ΦαραI, τ&ν M�ν"ρ!η, τ&ν Πατρι"ρ!η. [Eτσι V
κ(σµ�ς «πρ�πει ν� �!@η κτιστ�», ν� �!@η κατασκευασθ� �π& κ"π�ι�ν Θε(ν,
+νt� V Θε&ς δEν «+γ�νετ�», «`ν �ε� πρ
 π,ντων τRν α3�νων»!

KAT’ EIKONA KAI OMOIø™IN.KAT’ EIKONA KAI OMOIø™IN.

∆ΑΥΛgΣ/244, 3Aπρ�λι�ς 200215776

Φωτ. 4. �H θε> µ2 τIς παπαρ�9νες.
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1O _Eλλην δι� τ�< Λ(γ�υ +κφρ"Gει τ?ν κ�ινων�α τ�ς Π(λεως, τ?ν «π�-
λυαρ!�α» �τ�ι τ?ν συµµετ�?ικ1 δηµ�κρατ�α m/κα% �ριστ�κρατ�α, µE µ�α
�ντ�θετη θεIρηση: V κ(σµ�ς µας (κα% τ& ΣCµπαν) δ2ν κατασκευ"Gεται
�π& κ"π�ι�ν «π�ιητ;», �λλ� �ναδηµι�υργε.ται �εν"ως, «`ν �ε...»,  πως
�νανεIνεται / δι��κηση τ�ς Π(λεως µE ν��υς «λειτ�υργ�Cς». 3Aντιθ�τως
�0 θε�% γενν�νται  πως κα% �0 Bνθρωπ�ι, +ν τ�λει δηµι�υργ�<νται �π&
τ��ς �νθρIπ�υς «κατ’ ε3κ�να κα� "µ�ωσν» τ�υς, +κφρ"G�ντας τ%ς ���ες
τ�υς: («�θ,νατ�ι (=) θνητ�»: 1Hρ"κλειτ�ς).

O0 \λληνικ�% θε�%/θεEς ε$ναι µεγαλ�δCναµ�ι, τ& :περ-
θετικ& τ�< �νθρIπ�υ, �λλ’ !ι παντ�δCναµ�ι (KαGα-
ντG"κης, «3Aσκητικ;»). AKτ�ελ�γ!�νται σCµ-
φωνα µE τ��ς συµπαντικ��ς N(µ�υς: «EAν,-
γκfα κα� θε�� πεθ�νται», �λλ� κα% δικ"G�-
νται στ?ν Vλ�µ�λεια τ�ν θε�ν γι� παρα�"-
σεις µE λυδ�α λ�θ� τ� _Yδατα τ�ς Στυγ(ς.
(�Aν �φταιγαν, �µεναν «Pπν��ι» γι� �ν"λ�γ�
δι"στηµα, µετ� γι� κ"θαρση δEν �τρωγαν �µ�ρ�σ�α
κα% �µεναν µακρυ� �π& τ��ς Bλλ�υς θε�Cς). 1O
�νθρωπ�µ�ρφισµ&ς σE  λη τ?ν καθαρ(τητ" τ�υ!

T� εxδ�υς θε-
��ς +δηµι�Cργησαν κα% +σ���ντ� �0 _Eλληνες κα%
π(σ�υς; T�π�τα δEν γνωρ�G�υµε γι� τ?ν πρ�-µι-
νωικ? κα% πρ�.κατακλυσµια�α +π�!? κα% +λ"!ι-
στα γι� τ? Mυκηναϊκ? - Mινωικ;. T� σεµν� - µι-
κρ� �ναθ;µατα µE µ(ν� γυναικε.ες θεEς (m 0�-
ρειες), �γαλµ"τια κα% σφραγιδ(λιθ�ι δε�!ν�υν
µητριαρ!ικ? δ�µ? τ�υλ"!ιστ�ν στ? θρη-
σκε�α. Mι� λιτ(τητα, α8δ~ς κα% σε�ασµ&ς
στ?ν Mεγ"λη Mητ�ρα, τ? Γα.α. [Iσως δEν !ρειαG(ταν Bλλη θε� V εKτυ!ισµ�-
ν�ς αKτ&ς λα(ς, γι� ν� +κφρ"σ@η τ?ν εKγνωµ�σCνη τ�υ στ&ν «κ,λλιστ�ν κ�-
σµ�ν» (Φωτ. 5). 1H µ;τρα - µητ�ρα π�� �να.γεννn, µ�ρφ�π�ιε.ται σE σπ;-
λαια, σE µικρ� 0ερ� δωµ"τια, σE φ�δια - DNA, +κφρ"Gεται µE τ&ν 1Iερ& Γ"µ�,
π�� φθ"νει στ%ς µ�ρες µας σ�ν «�λ"!ικ�ς γ"µ�ς».

Mετ� τ� «µα<ρα !ρ(νια» (� 1500 jως 800 π.X.) �0 _Eλληνες �να.θυµ�<νται
τ��ς παν"ρ!αι�υς θε�Cς Γα.α, OKραν(, Kρ(ν� κα% λ�ιπ��ς Tιτnνες 8σ�τ�-
µως (6 Bρρενες + 6 θ;λεις = 12). T�λ�ς δηµι�υργ�<ν τ��ς «ν��υς» θε�Cς, τ��ς
«3Oλυµπ��υς», τ& λεγ(µεν�ν «∆ωδεκ"θε�ν» [Σηµε,ωση: 1H λ��η >ς θεϊκ?
�νν�ια +µφαν�Gεται στ? µετα!ριστιανικ? +π�!? (Σ�υητIνι�ς � 200 µ.X.), +νt�
πρ�ηγ�υµ�νως +σ;µαινε κ"π�ι� φ"ρµακ� κα% φυτ(!]. Kαν�νικ� ε$ναι 14 µE
τ&ν Πλ�Cτωνα κα% τ& ∆ι(νυσ�. �Aν  µως :π�λ�γ�σ�υµε κα% τ��ς λ�ιπ��ς θε-

«¢ø¢EKA£EON» «¢ø¢EKA£EON» 66H ¶AN£EION;H ¶AN£EION;

Φωτ. 5. �H θε> µ2 τ> φ,δια.



��ς/Eς λ.!. 3Aσκληπι(, 1Hρακλ�, τ��ς /µ�θε�υς κα% τ��ς παλαι(τερ�υς, ε$ναι
δεκ"δες. MαG% µE τ��ς «κατIτερ�υς», +πωνCµ�υς m µ? (NCµφες, τ%ς 50 Nη-
ρη�δες, 41 3Ωκεαν�δες, M�<σες, X"ριτες κ.λπ.) >ς κα% τ��ς τ�πικ��ς �ρωες,
θ� φθ"σ�υµε σE π�λλEς \κατ�ντ"δες θε��ς/�ς, δηλαδ; στ& Π,νθει�ν. Λ�γ�
�π�!ει / ταCτιση θε��υ κα% κ(σµ�υ.

_Oλες �0 σCγ!ρ�νες θρησκε.ες �π�τελ�<νται �π& Θε-
�λ�γ�α, 3Hθικ? κα% Λατρε�α. O0 _Eλληνες δEν +νδιαφ�ρθηκαν ν� καθ�ρ�σ�υν,
τ� ε$ναι �0 θε��. 3Aντ% θε�λ�γ�ας φιλ�σ�φ�9σαν γι� τ& τ% ε$ναι V κ(σµ�ς, V
Bνθρωπ�ς, / εKδαιµ�ν�α τ�υ. Kα% �ντ% λατρε�ας UPρταTαν πανδ;µως τ� «θ�-
σµια» τ�ς π(λεως. 3Aπ�τ�λεσµα; 1H 8δι"G�υσα σ!�ση µE τ? θρησκε�α:

∆Eν !ρησιµ�π�ι�<σαν τ? λ��η «λατρεα» (=:πηρετ� τιν", δ�υλε�α)
�λλ� τ& «σ'Oας» (= δEν ν�ιIθω παν�σ!υρ�ς, :περ(πτης, θρασ�ς �λλ�

�!ω α8δI, µ�τρ� κα% τιµ� τ� «σεO,σµατα» τ�ς π(λεως: V �σε�?ς ε$ναι V �π(-
�λητ�ς τ�ς π(λεως).

∆Eν ν��<µε τIρα θρησκε�α !ωρ%ς π�στη· π�στη στ� θ�σφατα, στ& δ(γ-
µα, στ& 0ερ& �ι�λ�� ε$ναι τ& θεµ�λι� κ"θε θρησκε�ας. O0 _Eλληνες �ντ%

τ�ς π�στης (= +γγCηση γι"...) ε$!αν τ&ν Λ(γ�ν, τ?ν �ρευνα.
1H �µαρτ�α7, τ& «�ναγκα.� κακ(» κ"θε θρησκε�ας, δEν ε$!ε θρησκευτικ&
ν(ηµα, �πλ�ς +σ;µαινε τ& «+λ"ττωµα». ∆Eν διεν��<ντ� πρ�ϋπ"ρ!�υ-

σα «γενετικ?» �λ"�η. �Aν :π�ρ!ε :π�ρ�αση τ�ν ν(µων τ�< ΣCµπαντ�ς m τ�ς
π(λεως, :πεCθυν� Dταν µ
ν� τ& xδι� τ& Bτ�µ�, π�� πρ�κ"λεσε _Y�ριν.

4. T�λ�ς V Satan – �ντ�παλ�ς Θε�<, / +�ραϊκ? «Oντ(της» µE σ"ρκα κα%
Oστn κα% λ(γ� (!), π�� µεταφρ"Gεται σE ∆ι"��λ�ν [�π& τ& δι,O�λ�ς λ(-

γ�ς =συκ�φαντ�α (;!)] m «Π�νηρ&ν πνε<µα» >ς κα% �0 «κακ�%» δα�µ�νες Dταν
�διαν(ητα γι� τ&ν \λληνικ& ν�<, �φ�< / κακ�α +θεωρε.τ� !ι «θεϊκ?» �λλ�
ψυ!�-σωµατικ? �λ"�η.

Θε�% κα% δα�µ�νες (�γαθ�δαµων) δηµι�υργ;θηκαν �π& τ��ς _Eλληνες
«+π’ �γαθt�», γι� +πικ�υρ�α, γι� ��;θεια (yν κα% θCµωναν «�νθρIπι-
να»!). ∆Eν ε$!αν καταστρ�φικ��ς θε�Cς,  πως V Σ��α, / Θε� K"λι κ.B.
(Φωτ. 3+6),  λ�ι Dσαν «κ,λλιστ�ι», +κφρ"G�ντες τ?ν \λληνικ? ν��τρ�π�α
(Φωτ. 7).

3AπηCθυναν τ& σ��ας στ&ν κ(-
σµ�, π�� ε$ναι µ�ρ�ς τ�υ, στ? ΦCση (Γα.α), π�� ε$ναι V τ(π�ς τ�υς, στ%ς συ-
µπαντικEς  ���ες (Πnν), στ&ν Bγραφ� ν(µ� (�Hθ�ς) κα% στ&ν γραπτ& τ�ς π(-
λεως (_Hρωες). A8τ�<ν τ?ν «Dπικ�υρα», τ?ν «�λεYικακα» µE τ?ν τετρ"δα
1E�ρτα% - ΠανηγCρεις - Tελετα% - Mαντε.αι.

< ΓΓB: Fε.ρ�.τι.(ς) = πρ�σφ�ρω δ�ρα, συµφιλιIνω! _Oπως λ.!.
∆ι�νCσια, Θησε.α. 3EκδηλIν�νται µE π�µπ�ς, θυσ�ες / πρ�σφ�ρ�ς, �µν�υς, !�-
ρ�Cς, �γ�νες µE +π�κεντρ� τ& να(. 1YπεCθυν�ι τ�ς π�µπ�ς �0 +τ;σι�ι «Oασι-

1.  E�ρτα�1.  E�ρτα�

OI E§§HNE™ EKºPAZOYN TO ™EBA™;OI E§§HNE™ EKºPAZOYN TO ™EBA™;

4.

3.

2.

1.

§ATPEIA §ATPEIA 66H ™EBA™;H ™EBA™;
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λε/ς» κα% γι� τ� λ�ιπ� �0 +κλεγµ�ν�ι «Wερε/ς» κα% «Dπιστ,ται».

[Hτ�ι παλλαϊκEς συγκεντρIσεις γι� +τ;σια γεγ�ν(τα τ�ς
π(λεως π.!. τ� Συν�κια = �ν"µνηση \νIσεως 11 κωµ�ν ε8ς 3Aθ;νας, Γυ-
µν�παιδαι κ.B. _Oπως κα% �0 \�ρτ�ς, +τελ�<ντ� π"ντα στ& �παιθρ�.

_Oπως τ�< γ"µ�υ («Γαµ λια»), Oν�µατ�θεσ�ας («EAµφιδρ�-
µια») / «µυσταγωγα» / «κ,θαρσις» κ.B.

O0 !ρησµ�% τ�ν µαντε�ων δEν διευκρ�νιGαν τ� µ�λλ�ντα,
�λλ� συµ��Cλευαν Bτ�µα m κα% π(λεις ε:ρισκ(µενες σE δ�ληµµα. Xρησµ
ς <
�ρ,ωµαι = �παντ�, συµ��υλεCω.

T� µ�σα �κφρασης τ�< σε�ασµ�< �"σει τ�< [Hθ�υς - T�!νης - 3Eπιστηµης
- Φιλ�σ�φ�ας Dσαν: O0 ν(µ�ι, τ� 0ερ� (�φιερωµ�ν�ι !�ρ�ι  πως τ�< 3Aπ(λ-
λων�ς ∆ελφ�ν), �0 να�% κα% �γ"λµατα (= εdφρ�συν�ν), �0 �ωµ��, �0 π"νδη-
µες π�µπ�ς, τ& θ�ατρ�ν, τ& στ"δι�ν.

4. Mαντε�αι:4. Mαντε�αι:

3. Tελετα�:3. Tελετα�:

2. Πανηγ<ρεις:2. Πανηγ<ρεις:
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Φωτ. 6. Mα?ακ3λα, � ∆α,µων τ�9
Xρ
ν�υ. ▼

Φωτ. 7. Kεφαλ1 .Aφρ�δ,της (300 π.X.).  ➤



��ν�ι \λληνιστ�ς, δικαι�λ�γIντας τ?ν κα-
ταστρ�φ? τ�< 1Eλληνισµ�<, 8σ!υρ�G�νται  τι / 1Eλληνικ? Θρησκε�α �φθινε
�δη �π& τ&ν 2� α8. π.X. λ(γtω �πα��ας κα% �θε�ας. _Oµως �ναµφισ�;τητ� γε-
γ�ν&ς ε$ναι / πλ;ρης Bνθησ; της µ�!ρι τ&ν 4� α8. µ.X.

1H �θε�α σE φιλ�σ�φικ& +π�πεδ� �ε�α�ως :π�ρ!ε �ν�καθεν. O0 λ�γ�ι �µφι-
σ�ητ�<σαν τ%ς «δηµι�υργ�ες» τ�ν π�λλ�ν. 3Iσ!υρEς πρ�σωπικ(τητες �νε-
λ"µ�αναν πρ�σωπικ> τ?ν εKθCνη �ναντι τ�ν Συµπαντικ�ν N(µων, τ�<
[Hθ�υς µ�σtω τ�ς ΓνIσης κα% τ�ς 3Eπ�γνωσης10. T& 3AληθEς �0 3Aνδρε.�ι τ�ς
Zω�ς  λων τ�ν +π�!�ν (1Hσ��δ�ς, 1Hρ"κλειτ�ς, Σωκρ"της, Γ�ργ�ας, 3Eπ�-
κ�υρ�ς, Kρισναµ�<ρτι κ.B.) τ& Oν�µ"G�υν «δαιµ�νι�ν», «�dσα», «πατ ρ»,
«φQσις». 1O Πρωταγ(ρας: «περ� θεRν �kτε ε3 (=D�ν) ε3σν, �dθ’ "π�/�ι δQνα-
µαι λ'γειν». «Odδ'ν Dστι, ε3 κα� Vτι, �κατ,ληπτ�ν» (δι" τ�< ν�(ς): Γ�ργ�ας.
«Ψευδε/ς αW τRν π�λλRν iπ'ρ θεRν �π�φ,σεις» (=γν�µες): 3Eπ�κ�υρ�ς.

1H �θε�α τ�ν σ�φ�ν δEν συνεπ"γεται κα% τ?ν =θρησκε,α τ�υς. 1O Σωκρ"-
της λ.!. �κ�λ�υθε. µ(ν� τ& «δαιµ(νι(ν» τ�υ, �λλ� τιµn τ� «θ�σµια» κα% τ��ς
«ν(µ�υς» τ�ς π(λεως (ε^!εται στ& «Φα.δρ�»: «�Ω φλε Π,ν»). Παρ’  λα αKτ�
δEν γλιτIνει  πως π�λλ�% +πIνυµ�ι (κα% �νIνυµ�ι) �π& τ&ν φ��ερ& ν(µ�
«περ% �σε�ε�ας».

_Oλα λ�ιπ&ν στ?ν \λληνικ? κ�ινων�α «µ�ρφα, �γγελικ� πλα-
σµ�να»; [O!ι ���αια. 3Aλλι�ς δEν θ� µπ�ρ�<σε τ& Σκ(τ�ς ν� καλCπτ@η τ& Φ�ς
τ(σ� ε^κ�λα κα% τ(σες φ�ρ�ς. 1H «δεισιδαιµ�να», τ& «Vριδ�ς νε/κ�ς» (= /
�αρει� +πιθετικ(τητα), / «�λ�γα» τ�ν Mετρ�ων νικ�n τ��ς 3Aνδρε��υς, φ�-
ρει τ&ν +µφCλι� π(λεµ�.

O0 φωτειν�% _Eλληνες ε$!αν µ�α 8δι"G�υσα σ!�ση µE τ& θε.�ν κα% τ� θ�σµια,
µ�α �νεπαν"ληπτη �ντ�ληψη τ�< καλ�< κα% �γαθ�<· �0 σ�φ�� τ�υς πρ�!I-
ρησαν πι& π�ρα: στ?ν +π�γνωση τ�< 3Aληθ�<ς !ωρ%ς δεκαν�κια.

Bι*λι�γραφ,α
1. Λε�ικ&ν 3Hλ��υ.
2. K. 3Aναγνωστ�δης, «T� ε$ναι θρησκε�α».
3. Π. Λεκατσnς, «Mητριαρ!�α».
4. Φ. [Eνγκελς, «1H Kαταγωγ? τ�ς O8κ�γ�νειας».
5. K. Kαρµιρ"ντG�ς, «TετρακτCς», «∆», τ. 239.
6. K. Kαρµιρ"ντG�ς, «T& Big Bang», «∆», τ. 230.
7. «Θ�µατα Xριστιανικ�ς 3Hθικ�ς», OE∆B.
8. K. Kαρµιρ"ντG�ς, «�Hθ�ς 1Eλλ;νων», «∆», τ. 242.
9. M. Nilsson, «1Iστ�ρ�α τ�ς 1Eλληνικ�ς Θρησκε�ας», Παπαδ;µας.
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Kωστ�ς Kαρµιρ3ντT�ς
3Aρ!ιτ�κτων EMΠ
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M$ ε3σ γησ  τ�υ " µητρ�π�λτης EAλεYανδρ�υπ�λεως πρ
ς τ�ν *Iεραρ�α τBς EEκκλη-
σας (Oλ. «Tαλιµπανισµ
ς στ�ν EEκκλησα τBς *Eλλ,δ�ς», «∆αυλ�ς», τ. 241) πρ�τενει ν�
oργανωθ.B στ
 λεκαν�π'δι� EAττικBς κα� σ$ (λες τ�ς µεγ,λες π�λεις τBς *Eλλ,δ�ς ε3δικ�
iπηρεσα, τBς "π�ας «πρ�τη Dν'ργεια θ� ε%ναι T συγκ'ντρωση κ,θε �ρ�αι�λατρικ��
DντQπ�υ, π�J κυκλ�φ�ρε/ σ$ κ,θε π�λη». �Aν κατ,λαOα καλ,, κ,τι τ'τ�ι� σηµανει j
µαMικ� �γ�ρ� κα� καταστρ�φ� DντQπων j κατασταλτικ� λ�γ�κρισα. ΠρUYις (λως δι�-
λ�υ �ρνητικ� – µ$ Pγνωστες �ντιδρ,σεις, συν'πειες, Dπιπτ�σεις κα� �µφO�λα �π�τ'λε-
σµατα –, πρUYις T "π�α �π�δεικνQει �δυναµα κα� σQγ�υση παρ� δQναµη κα� OεOαι�-
τητα...

*H «συγκ'ντρωση» (µως αdτRν τRν DντQπων, π�J κατ� �ιλι,δες κυκλ�φ�ρ��ν µηνιαως,
eς ε%ναι εdν�ητ�ν, �παιτε/ τ�ν καταO�λ� �ιλι,δων εdρ�, δαπ,νη δ�ως Pλλ� τσ�υ�τερ .
EEκτ
ς κα� tν T ε3σ γησ  τ�υ αdτ� – � µ� γ'ν�ιτ� – ε%ναι Yεκ,θαρ� πρ�σκλητ ρι� γι�
τ�ν Dµφ,νιση, oργ,νωση κα� δρ,ση ν'ων παραO�λ,νων. (oργ,νωση δηλαδ� τραµπ�Q-
κων, διωκτRν τυ´π�υ «φαι� φερ�ντων»).

∆.A.

1Oπως µUς πληρ�φ�ρησε " δρ Peter Yiannos, τ
 3ατρικ
 κατεστηµ'ν� τRν HΠA κι-
νε/ται πρ
ς �ντικατ,στασιν τ�� 1Oρκ�υ τ�� *Iππ�κρ,τ�υς µ$ (ρκ� π�J θ� ταιρι,M.η στ�ς
σηµεριν$ς �ντιλ ψεις. T
 πραYικ�πηµα τ��τ� ε%ναι µ'ρ�ς τBς παγκ�σµιας  συνωµ�σας
Dν,ντια στ
ν Pνθρωπ� κα� τ�ς �Yες τ�υ. OW γνωστ�� Dµπ�ρ�γιατρ�� τ�� π�ν�υ κα� τ��
�ρυσ�υ Dργ,M�νται πρ
ς Lδι�ν rφελ�ς κα� r�ι iπ$ρ τ�� �σθεν��ς, τBς Dπιστ µης κα� τBς
Vρευνας. EE�ν Dπικρατ σ�υν, θ� γυρσ�υν τ
ν Pνθρωπ� στ�ν Dπ��� τBς BαOυλRν�ς, (π�υ
Dκθ'τανε τ�Jς �ρρ�στ�υς στ�ν �γ�ρ,, γι� ν� µ,θ�υν τ� πρ
ς θεραπεαν µ'σα �π
 κ,-
π�ι�ν Pλλ�ν Pρρωστ� j �π
 κ�µπ�γιανντες, �αρτ�ρρ�τρες, �γQρτες κα� Wερε/ς - µ,γ�υς..
*H EIατρικ� στ�ν *Eλλ,δα �ρ�Mει �π
 τ� O,θη τBς πρ�ϊστ�ρας (�π
 τ�ν Tρωικ� Dπ���
τ�� EAσκληπι��) κα� " *Iππ�κρ,της (460-356 π.X.) Vκανε ριMικ� τ�µ� κα� �ναµ�ρφωσε
τ�ν EIατρικ� σ$ καθαρ� Dπιστηµ�νικ� O,ση, DκκαθαρM�ντ,ς την �π
 πρ�λ ψεις , �π,-
τες κα� �π
 τ
 Wερατε/�. Adτ
ς συν'γραψε 72 OιOλα, Dν ��ς κα� τ
ν 1Oρκ� τ�� *Iππ�κρ,-
τ�υς, µνηµε/� �νθρωπισµ�� κα� �λτρ�υϊσµ��, π�J Dν��λε/ τ�Jς Dµπ�ρ�γιατρ�Qς.

T� Dπµα�α σηµε/α τ�� 1Oρκ�υ ε%ναι (τι: 1) �W ν'�ι 3ατρ�� "ρκM�νται στ�Jς EAπ�λλω-
να, EAσκληπι�, *Yγεια κα� Παν,κεια (�ρ�α/ες *Eλληνικ$ς θε�τητες, π�J µισε/ τ
 3�υ-
δαι��ριστιανικ
 Wερατε/�) κα� 2) παρ'�εται T 3ατρικ� γν�ση �φιλ�κερδRς στ�Jς Dπα��-
ντες κα� �Y�υς ν� τ�ν δε�θ��ν κα� r�ι σ’ αdτ�Jς π�J τ�ν DκµεταλλεQ�νται Dµπ�ρικ�
πρ
ς πλ�υτισµ�ν. OW O,ρOαρ�ι �περγ,M�νται τ�ς pλυσδες τBς δ�υλεας. *O EIατρικ
ς
ΣQλλ�γ�ς EAθηνRν V�ειν γ) νRσιν τRν τεκταιν�µ'νων;

K.X.K.

BυMαντιν� µ�υσε/α, OυMαντιν$ς Dκθ'σεις, OυMαντιν� συν'δρια µ�ν�πωλ��ν τ
ν τελευ-
τα/� καιρ
 τ� Dνδιαφ'ρ�ντα τ�� iπ�υργ�� Π�λιτισµ��. M,λιστα τ
ν περασµ'ν� Φε-
Oρ�υ,ρι� συγκ'ντρωσε στ� B'ρ�ια (λ�υς τ�Qς... BυMαντιν�Jς iπ�υργ�Jς π�λιτισµ�� τRν
Bαλκανων, γι� ν� Dγκαινι,σ�υν �π
 κ�ιν�� τ
 BυMαντιν
 µ�υσε/� τBς π�λης. Kι �φ��
(λ�ι τ�υς δ λωσαν iπερ φαν�ι γι� τ�ν κ�ιν� OυMαντιν  τ�υς παρ,δ�ση κα� δεσµεQτη-

Παν-*υTαντινισµ5ς

.Eµπ�ρ�γιατρ�I κατ> .Iππ�κρ3τ�υς

M2 λ�γ�κρισ,α \ µ2 παρα*�λ3ν�υς;
AI™IMA KAI A¢HPITA



καν ν� τ�ν πρ�O,λ�υν Dντ�ν�τερα πρ
ς τ
ν µ� BυMαντιν
 κ�σµ�, VρριYαν κα� µα... «τ�υ-
φεκι� στ
ν γ,µ� τ�� Kαραγκι�Mη»: M τησαν �π
 κ�ιν�� τ�ν Dπιστρ�φ� τRν µαρµ,ρµων
τ�� Παρθεν�να!

Π.Λ.K.

*O ∆ι�γ'νης, tν κα� εdκατ,στατ�ς, M��σε σ$ πιθ,ρι �σκητικ,, ε%�ε (µως κα� δ��λ�.
1Oταν κ,π�τε τ�� Vφυγε, τ�� ε%παν ν� τ
ν καταδι�Y.η, κα� αdτ
ς �π ντησε: «∆$ν V�ει �ν,-
γκη " δ��λ�ς τ
ν ∆ι�γ'νη κα� θ� V�.η �ν,γκη " ∆ι�γ'νης τ
 δ��λ�;». Mακ,ρι ν� µUς
Pφηναν sσυ��υς κα� �W DY�υσιαστ'ς µας, π�J µUς «�γαπ��ν» τ�σ� π�λQ, hστε µUς �γκα-
λι,M�υν µ'�ρι πνιγµ��. Bλ'πω τ
ν ∆ι�γ'νη ν� MητιανεQ.η στ� �γ,λµατα. «T� κ,νεις, φι-
λ�σ�φε», τ�� λ'γω: «Πρ�π�ν��µαι στ�ν Pρνηση τRν �νθρ�πων, (ταν πτω�εQσω κα� �να-
γκασθR ν� MητιανεQω». KQριε Mπ�Qς, ν� πUτε στ
 EAφγανιστ�ν ν� Dλε σετε – σ�ν καλ
ς
«�ριστιαν
ς» – ]κατ�µµQρια ]τ�ιµ�θ,νατ�υς Mητι,ν�υς. �O�ι (µως µ$ τ� O�µOαρδιστικ,.

K.X.K.

*H θε�λ�γικ� µεταφυσικ� αdθαρετη κα� �νQπαρκτη στ
 ΣQµπαν. EAλ θεια τ α%σ��ς
γι� (λ�υς αdτ�Jς π�J συν�δ�ιπ�ρ��ν µ$ αdτ
 τ
 Vγκληµα, π�J τυφλωµ'ν�ι ντ$ κα� καλ�
παραOι,M�υν τ� π,ντα στ�ν �ρ��µανα τ�υς, στ�ν �νερη DπιO�λ , κ,τι π�J δ$ν V�ει δι-
καωση, δ$ν στ'κει... *H τQφλωση τ�� µ'σ�υ �νθρ�π�υ. �Eτσι T σQγ�ρ�νη �ληθιν� αLσθη-
ση τBς *Iστ�ρας µελετU µ$ν τ�ν *Eλληνικ� EAρ�αι�τητα, �λλ� πρωτστως µ'σα �π
 τ�ς
�λλ�ι�σεις, παραπ�ι σεις κα� παρερµηνε/ες τ�� Για�O', π�J �ναρρι�ητικ
ς κα� λαθρ�-
Oι�ς �ναπτQσσεται σ�ν τ�� κ�Qκκ�υ τ
 π�υλ, σ$ Y'νη φωλι,...

1Oπ�υ " «∆αυλ
ς» δι� Mω�γ�ν�υ πυρUς θ� �παλλ,Y.η, (σ� γνεται, τ
 δ,σ�ς �π
 τ�
παρ,σιτα, hστε αdτ
 ν� εdρωσταν.η στ
 φRς... πρ�σφ'ρ�ντας θ'ση γι� (λ�υς, (π�υ κα�
T �ληθιν� Vνν�ια τ�� �3κ�υµενισµ��, T *Eλληνικ .

Π.Γ.

EAπ
 τ�ν ε3δησε�γραφα τ�� µην
ς ΦεOρ�υαρ�υ:
α) K�ρη γνωστ�� π�λιτικ�� µετ� �π
 Dρωτικ� �π�γ� τευση Dγκαταλεπει τ�ν �3κ�-

γ'νει, της κα� πρ�σηλυτMεται σ$ oρθ�δ�Y� µ�ναστ ρι. *H �3κ�γ'νει, της �ν,στατη.
EEκφρ,M�νται iπ�ν�ιες (τι " «πνευµατικ�ς» της τ�ν qδ γησε στ
ν µ�να�ισµ
, γι� ν�
καρπωθ.B στ
 µ'λλ�ν τ
 µ�ναστ ρι τ�ν περι�υσα της.

O) Mητ'ρα καταγγ'λλει στ� καν,λια, π�ς " γι�ς της µετ� �π
 Dρωτικ� �π�γ� τευση
πρ�σηλυτστηκε στ�ν παρα�ριστιανικ� - αWρετικ� �π�κρυφιστικ� "µ,δα µ$ τ
ν διακρι-
τικ
 ττλ� «Λευκ� EAδελφ�τητα» κα� �π
 τ�τε V�ει �π�κ�πB �π
 τ�ν �3κ�γ'νει, τ�υ.

Σ$ (,τι �φ�ρfU στ�ν πρ�τη iπ�θεση, �dδε�ς Dκ τRν τηλε�πτικRν παραθυρ�φιλων �στ'-
ρων, π�J κιν��νται στ�Jς ��ρ�υς τBς EEκκλησας, δ$ν OρBκε κ,τι ν� π.B· �ντθετα στ� δεQ-
τερη σQσσωµ�ι Pστραψαν κα� Oρ�ντηYαν καταγγ'λλ�ντας τ�Jς «δ�λι�υς» κα� «σατανι-
κ�Jς» µυστικιστ'ς.

Στ� δια�εριση τBς �νθρ�πινης �γωνας κα� τRν µεταφυσικRν �διεY�δων, π�J πρ�-
καλε/ " 3�υδαι��ριστιανισµ�ς: EEκκλησα - EAπ�κρυφιστ'ς, σηµει�σατε 1-0!

Στ. M.

Για?*2 - ΣατανKς: «.Eναντ,α ταkτ>»

T5 π�υλI τ�9 κ�Aκκ�υ

Φιλανθρωπ,α θυτ�ν πρ5ς τ> θAµατ3 τ�υς
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1O :πεCθυν�ς τ�ς σ!ετικ�ς �νασκαφ�ς στ?ν π(λη τ�ν Γιαννιτσ�ν �ρ!αι�λ(γ�ς κ. Πα-
ν�κ�ς Xρυσ�στ(µ�υ µ�λησε στ& «∆αυλ&» γι� τ?ν παν"ρ!αια σφραγ�δα κα% γι� τ& δε.γµα
γραφ�ς π�� φ�ρει στ?ν +σωτερικ; της κ��λη πλευρ". 1H συν�ντευ�; τ�υ �!ει >ς \��ς:

ΣYNT.: KQριε Xρυσ�στ�µ�υ, τ διαστ,σεις V�ει τ
 ε&ρηµα;
ΠANIKOΣ XPYΣOΣTOMOY: T& σ!�µα τ�υ ε$ναι µακρ(στεν� µE διαστ"σεις 2,5X5.5

\κατ�στ�ν. _Oµως,  πως φα�νεται, δE λειτ�υργ�<σε «µ(νη της» / σφραγ�δα π�� �ρ�θη-
κε. 1H παρ�υσ�α Oπ�ν κα% µικρ�ν +πιφανει�ν δε�ι� κα% �ριστερ� τ�ν !αραγµ"των δη-
λIνει τ?ν �παρ�η µιnς δεCτερης κινητ�ς σφραγ�δας σE µ�α �ντιθετικ? πρ�σκ(λληση. 1H
σCνδεση τ�ν µερ�ν +πιτυγ!"νετ� µE τ? µεσ�λ"�ηση συνδ�σµων, π�� στερεIν�νταν στ%ς
Oπ�ς, +νt� τ& διαφ�ρετικ& σ!�µα τ�ν δια!Iρων �π�τρεπε κ"θε �νεστραµµ�νη τ�π�θ�τη-
ση κατ� τ& σφρ"γισµα.

ΣYNT.: T� σQµO�λα π�J περι'�ει T σφραγδα µ$ π�ι, «λ�γικ�» V��υν �αρα�θB;
Π.X.: E$ναι sργανωµ�να σE τρε.ς σειρ�ς, π�� �ναπτCσσ�νται κατ� µ�κ�ς τ�< κ�ιλI-

µατ�ς. Kα% �0 τρε.ς πλαισIν�νται �π& διαµ;κη VριG(ντια !"ρα�η.
ΣYNT.: Mπ�ρ��µε δηλαδ� ν� π��µε (τι περιλαµO,νει aνα κεµεν� τριRν �ρ,δων;
ΣYNT.: Nα�. Πρ�σεκτικ? παρατ;ρηση τ�ς Oργ"νωσης τ�ν σειρ�ν φανερIνει  τι V !α-

ρ"κτης - γραφ�ας ε$!ε �π& τ?ν �ρ!? πρ(θεση γι� µ�α τριµερ� δια�ρεση τ�ς +πιφ"νειας.
�εκ�νησε µE Bνεση �ρ!ικ", �φ;ν�ντας κεν& jνα µικρ& περιθIρι�, �λλ� στ? συν�!εια �να-
γκ"στηκε ν� συµπυκνIσ@η τ%ς G�νες, 8δ�ως τ?ν τελευτα�α.

Kαταρρ)ει τ� δ�γµα «�E1 �Aνατ�λ�ν τ� φ�ς»

T� τελευτα.α !ρ(νια / �ρ!αι�λ�γικ? σκαπ"νη φ�ρνει στ& φ�ς Vλ��-
να κα% πειστικIτερα τεκµ;ρια, π�� +πι�ε�αιIν�υν τ& τερ"στι� 0στ�-
ρικ& �"θ�ς τ�ς �νθρIπινης παρ�υσ�ας στ&ν εKρCτερ� \λλαδικ& !�ρ�.
3Aπ�δεικνC�υν π~ς �0 π�λιτισµικEς ρ�Gες τ�ς 1Eλλ"δας !"ν�νται στ�
�"θη τ�< �πωτ"τ�υ παρελθ(ντ�ς κα% ταυτ(!ρ�να �!ρηστεC�υν αKθα�-
ρετες θεωρ�ες κα% δ(γµατα περ% +µφαν�σεως τ�< �νθρIπ�υ κα% τ�<
π�λιτισµ�< στ?ν 3Aνατ�λ? m τ?ν 3Aφρικ;, π�� φτει"!τηκαν γι� ν�
:πηρετ;σ�υν γνωστEς +��υσιαστικEς σκ�πιµ(τητες. 1O λ(γ�ς αKτ? τ?
φ�ρ� γι� jνα +ντυπωσιακ& ε�ρηµα, π�� �νεσκ"φη +ντ&ς τ�ς π(λεως
τ�ν Γιαννιτσ�ν. Πρ(κειται γι� µ�α λ�θινη σφραγ�δα - +πιγραφ? µE
+γ!"ρακτα γραµµικ� σCµ��λα /λικ�ας \πτ� !ιλι"δων +τ�ν.
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ΣYNT.: Παρ�µ�ια γραµµικ� σQµO�λα V��υν Dντ�πισθB κα� �λλ�� στ
 παρελθ�ν;

Π.X.: Bε�α�ως. Xαρακτηριστικ& παρ"δειγµα �π�τελε. / γνωστ? �Cλινη πινακ�δα τ�<
∆ισπηλι�<. 1H πινακ�δα αKτ;, !ρ�ν�λ�γηµ�νη στ?ν �ρ!? τ�ς NεIτερης Nε�λιθικ�ς,
ε$ναι καταγραφ? �π& εKθCγραµµα στ�ι!ε.α. Παρ(µ�ια +π�σης συµπλ�γµατα σE
�γγε.α, ε8δIλια, σφ�νδCλια �ρ�θηκαν στ?ν κεντρικ? Bαλκανικ;. 1Ωστ(σ� σE  λες
σ!εδ&ν τ%ς περιπτIσεις +µφαν�G�νται µεµ�νωµ�να m σE �σαφ� δι"τα�η, γεγ�ν&ς π��
�π�δυναµIνει τ&ν 8σ!υρισµ& γι� τ?ν �παρ�η +ν&ς sργανωµ�ν�υ συστ;µατ�ς γραφ�ς.

3Aντ�θετα στ? σφαγ�δα - +πιγραφ? τ�ν Γιαννιτσ�ν / σαφ?ς Oργ"νωση τ�ν γραµµικ�ν
συµπλεγµ"των κα% τ�ν �κιδωτ�ν στ�ι!ε�ων κα% / συνδυαστικ; τ�υς σ!�ση, / σCνθετη
δ�µ? κα% �0 λεπτ�µ�ρειες στ?ν περιγραφ; τ�υς, / �κ�ραια m τµηµατικ? +παν"ληψη Vδη-
γ�<ν στ& συµπ�ρασµα  τι τ� +γ!"ρακτα στ�ι!ε.α τ�ς σφραγ�δας �π�τελ�<ν jνα κIδικα
συµ�(λων κα% σηµε�ων \ν&ς µnλλ�ν π�λCπλ�κ�υ συστ;µατ�ς γραφ�ς.

ΣYNT.: Mπ�ρε/ ν� διαOαστ.B T Dπιγραφ ;
Π.X.: Στ& συγκεκριµ�ν� στ"δι� τ�ς �ρευνας π�� �ρισκ(µαστε κα% µE τ� :π"ρ!�ντα δε-

δ�µ�να ε$ναι µnλλ�ν �δCνατ� ν� πρ�σδι�ρ�σ�υµε τ?ν +νν�ι�λ�γικ? κα% φωνητικ; της
���α.

ΣYNT.: Π�ι
 ε%ναι τ
 γενικ�τερ� συµπ'ρασµα, π�J DY,γεται �π
 τ
 συγκεκριµ'ν� ε&ρη-
µα;

Π.X.: 1H σφραγ�δα - +πιγραφ? τ�ν Γιαννιτσ�ν φα�νεται  τι �π�τυπIνει 8δ�ες, +κφρ"-
Gει 8δε�λ�γ�α, Bρα ε$ναι φ�ρ�ας π�λιτισµ�<. 1H !ρ�ν�λ(γηση τ�< ε:ρ;µατ�ς στ?ν �ρ!?
τ�ς 5ης π.X. !ιλιετ�ας τ& καθιστn τ& �ρ!αι(τερ� }ς τIρα δε.γµα γραφ�ς.

ΣYNT.: *Eπ�µ'νως τ� διεθνRς 3σ�υριM�µενα περ� πρ�ελεQσεως τ�� π�λιτισµ�� κα� τBς
γραφBς �π
 τ�ν EAνατ�λ� καθστανται πλ'�ν DντελRς �στ ρικτα;

Π.X.: T& 3Aνατ�λικ& ∆(γµα δEν 8σ!Cει πλ��ν. 3Aπ& καιρ& :π�ρ!αν :π�ψ�ες, �λλ�
αKτ? τ? φ�ρ� / τC!η Dταν µE τ& µ�ρ�ς µας.

ΣYNT.: �Aρα T παγκ�σµι�ς Wστ�ρα θ� πρ'πει ν� Yαναγραφ.B, τ�υλ,�ιστ�ν qς πρ
ς
τ�ν καταγωγ� τ�� π�λιτισµ��.

Π.X.: [Eτσι πρ�πει ν� γ�ν@η. Θ� πρ�πει τIρα ν� �ρ!�σ@η / συG;τηση, στηριγµ�νη στ�
ν�α δεδ�µ�να. 3Aλλ� ν� σnς π� τ& παρ"π�ν( µ�υ: _Eνα τ(σ� σηµαντικ& ε�ρηµα σ!εδ&ν
�γν�;θηκε �π& τ� M�σα MαGικ�ς 3Eνηµ�ρωσης. K"π�ιες +φηµερ�δες �γραψαν τ?ν
πρIτη µ�ρα τ�ς �νακ��νωσης, �λλ� τ%ς \π(µενες µ�ρες δEν +παν�λθαν στ& θ�µα. O0
τηλε�πτικ�% σταθµ�% σιIπησαν.

ΣYNT.: Φυσικ� δ$ν θ� γιν�ταν τ
 Lδι�, tν τ
 συγεκριµ'ν� ε&ρηµα Dντ�πMετ�
κ,π�υ... �νατ�λικ�τερα. ∆υστυ�Rς T µ,�η τRν EAνατ�λιστRν δ$ν θ� δ�θ.B �kτε
κι αdτ� τ� φ�ρ� στ
 Dπιστηµ�νικ
 πεδ�, �λλ� στ
 πεδ� τBς σκ�πιµ�τητας. ΣUς
εd�αριστR π�λQ.

Παν. Λ. K�υ*αλ3κης

Kαταρρ)ει τ� δ�γµα «�E1 �Aνατ�λ�ν τ� φ�ς»

 Oµ�ι�τητες κα� διαφ�ρBς µB τ�ν �πιγραφ� ∆ισπηλι�3
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Nε�φρ�ϋδικ1 =ρ?ιτεκτ�νικ1
∆$ν µπ�ρR ν� µ� θαυµ,σω τ
 &ψ�ς τBς �ρ�αι�γνωσας σας κα� τ�ν �νυ-

π'ρOλητη λ�γικ  σας. Λ�ιπ�ν; �E��υµε κα� λ'µε: Σε/ς, qς κρατικ�δαιτη
δι,ν�ια, καταφ'ρατε τ
 �κατ�ρθωτ�. �Hγ�υν ν� ρεMιλ'ψετε τ� π�ρσµατα
τ�� Πανεπιστηµ�υ τ�� EEδιµO�Qργ�υ �ναφ�ρικ� µ$ τ�ν πυραµδα τ��
*Eλληνικ��. ∆$ν πUνε (λ�ι ν� �τυπι��νται κα� ν� τ� λ'νε «πυραµδα τ�� τ'-
λ�υς τBς 4ης j τRν �ρ�Rν τBς 3ης �ιλιετας»; Σε/ς, π�J δ$ν µασUτε �π’ αdτ�
(j µ πως κα� µασUτε µ�ν�ν =π’ αkτ3;), τ
ν �αOU σας: *H κατασκευ� στ

*Eλληνικ
 �Aργ�υς δ$ν ε%ναι τπ�τα Pλλ� �π
 πQργ�ς. T�ρα O'Oαια, γιατ�
" πQργ�ς ε%ναι κτισµ'ν�ς Dπ� DπικλινRν πλευρRν, µ�ν�ν aνας Για�O$ τ
 Y'-
ρει. �Aντε κα� σε/ς κα� " π�λιτικ�ς σας πρ�ϊστ,µεν�ς. *Eκε/ν�ς π�J δι'ταYε
ν� γραφ.B στ�ν Wστ�σελδα T παγκ�σµια πρωτ�τυπα περ� «*EλληνιστικBς πυ-
ραµδ�ς». Kα� DδR ε%ναι καταφαν�ς T Vλλειψις συντ�νισµ�� στ
 *Yπ�υργε/�
Π�λιτισµ��. Λ'νε π�J λ'νε ��ντρ$ς µαλακες (µππ! διαγρ,φεται µα λ'Yη:
τ
 ��ντρ'ς), τ�dλ,�ιστ�ν δ$ν φρ�ντM�υν ν� λ'νε τ� Lδια; ∆ι�τι, (πως κα� ν�
τ
 κ,ν�υµε, Pλλ� πρUγµα ε%ναι *Eλληνιστικ� (Vστω) πυραµδα κι Pλλ� πQρ-
γ�ς. �H µ πως µετ� τ�ς �π�καλQψεις τ�� «∆αυλ��» V��υν �ρ�σει ν� παρα-
µιλUνε κα� δ$ν Y'ρ�υν τ λ'νε; 1Oµως Pς Yαναγυρσ�υµε στ
ν «πQργ�».

Πρ'πει ν� ε%ναι µι� µεταµ�ντ'ρνα κατασκευ� µ$ Vντ�να φ�υτ�υριστικ�
στ�ι�ε/α, κα� Dνδε��µ'νως " Dµπνευστ ς τ�υ ν� ε%ναι oπαδ
ς τBς Σ��λBς
τBς Φραγκφ�Qρτης, �κ�λ�υθ�ς τBς νε�φρ�ϋδικBς �ντληψης κα� �φεQκτως
νε�µαρYιστ�ς τBς γραµµBς τ�� Γκρ,µσι· γι� ν� µ� γρ,ψω (τι V�ει Dντρυ-
φ σει κα� στ�ν «Σηµειωτικ�» τ�� �Eκ�. EAλλιRς δ$ν DYηγε/ται τ'τ�ια δια-
στρ�φ , ν� κτσ.η τ�ν �νωδ�µ� τ�� «πQργ�υ» Dπ� DπικλινRν πλευρRν. 1Oµως,
εLπαµε, " Για�O$ ε%ναι µεγ,λ�ς κα� T δεYι, τ�υ (λα τ� µπ�ρε/. EAκ�µη κα�
ν� µετακιν.B, (πως Vκανε π'ρισυ, τ�ν �ρ�ν�λ�γηση τRν A3γυπτιακRν πυ-
ραµδων πρ
ς τ� πσω, µπ,ς, λ'ω µπ,ς, κα� συµπ'σ�υν �ρ�ν�λ�γικ� µ$ τ�ς
*Eλληνικ'ς. Kα� δ$ν πUνε ν� γρ,φ�υν (,τι θ'λ�υν " Πλ�Qταρ��ς κι " Παυ-
σανας, π�J θ'λ�υν τ�ς πυραµδες αdτ$ς κτσµατα πρ��µηρικRν Oασιλ'ων.
T�ρα π�ι
ν θ� πιστ'ψ�υµε, κQριε Γ. Πκ�υλα, τ�Jς Pθλι�υς σωOινιστ$ς κα�
φασστες �ρ�α�υς συγγραφε/ς κα� τ�Jς Dρευνητ$ς τ�� «∆» j τ�ν γραµµ� π�J
σ�� δνει τ
 iπ�υργε/� Π�λιτισµ��, π�J σ$ τα�Mει ψωµ,κι σ$ καιρ�Jς τ� µ,-
λα �αλεπ�Qς;

Kα� OεOαως πρ�'�ει τ
 ψωµ,κι. Kα� τ
 ρ�κφ
ρ κα� τ
 Mαµπ�ν. Kα� φα-
ντ,M�µαι (τι, tν πρ�σθ'σ�υν κ,τι παραπ,νω, T �ρ�αι�λ�γικ  σας Dντιµ�-
τητα µπ�ρε/ τ�ν Vρµη τ�ν πυραµδα τ�� *Eλληνικ�� ν� τ�ν κατατ,Y.η στ�
o�υρωµατικ� Vργα τ�� K�λ�κ�τρ�νη. Kα� γιατ r�ι; EEδR Vµµεσα καταλ�-
γMετε δ�λ� κα� �νεντιµ�τητα στ
 πανεπιστ µι� τ�� EEδιµO�Qργ�υ· τ
ν µα-
καρτη τ
ν Παυσανα, π�J δ$ν µπ�ρε/ κα� ν� διαµαρτυρηθ.B, θ� σεOαστBτε;
Σιγ� τ’ αdγ,, µ� γν�υν oµελ'ττα...

Γι�ργ�ς Πετρ
π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



Mετ� τ?ν µεγ"λη καταστρ�φ? λ�ιπ&ν σCµφωνα π"ντα µE τ��ς κλασικ��ς V π�-
λιτισµ&ς �παθε µεγ"λη καταστρ�φ;, �λλ� δEν +!"θη +ντελ�ς. O0 Bνθρωπ�ι πρ�-
σπ"θησαν ν� τ&ν �νασυστ;σ�υν, �λλ� µεταγεν�στερες µικρ(τερες καταστρ�φEς
τ��ς γCρισαν π�λ� π�σω, τ(σ� �στε ν� θεωρ�<ν τ?ν +π�!; τ�υς >ς τ?ν !ειρ(τε-
ρη �π’  λες: 3Aπ& τ? Xρυσ� 3Eπ�!? κατ;ντησαν ν� G�<ν στ?ν Σιδερ�νια! [Eτσι
λ�ιπ&ν �0 �ρ!α.�ι ε$!αν τ?ν +ντCπωση  τι V π�λιτισµ&ς ε$!ε �κ�λ�υθ;σει τ?ν
φθ�ν�υσα π�ρε�α τ�ς E�κ
νας 2.

Ψ)µατα κα� Dλ"θειες τEς «OFφ�λ�γ�ας»

�H
+ντCπωσις τ?ν  π��αν �!�υν �0  Bνθρωπ�ι στ?ν +π�!; µας γι� τ?ν +��-
λι�η τ�< π�λιτισµ�< ε$ναι,  τι V π�λιτισµ&ς �!ει �κ�λ�υθ;σει α^��υ-
σα π�ρε�α. ΠιστεCεται δηλαδ?  τι V π�λιτισµ&ς +�εκ�νησε �π& τ&
µηδEν κα% µE �ργ� �λλ� σταθερ� �;µατα +�ελ�!θη κι �φτασε στ&

:ψηλ& +π�πεδ� τ�ς σηµεριν�ς +π�!�ς,  πως φα�νεται στ?ν E�κ
να 1.
O0 �ρ!α.�ι _Eλληνες  µως ε$!αν +ντCπωση τελε�-
ως διαφ�ρετικ;. MελετIντας τ��ς _Eλληνες συγ-
γραφε.ς, π�� πραγµατεC�νται περ% τ�ν µυθικ�ν
πρ�ϊστ�ρικ�ν !ρ(νων, παρατηρ�<µε π~ς  λ�ι
σ!εδ&ν φα�νεται ν� συµφων�<ν �κρι��ς στ& �ντ�-
θετ�, στ&  τι V π�λιτισµ&ς ε$!ε φθ"σει κ"π�τε στ&
παρελθ&ν σ’ jνα π�λ� :ψηλ& +π�πεδ� +πιστηµ�-
νικ�ς κα% τε!ν�λ�γικ�ς τελει(τητας, �π’  π�υ +��-
πεσε συνεπε��α \ν&ς µεγ"λ�υ κατακλυσµ�< (�λ�πε
1Hσ��δ�ν: Xρυσ�, 3Aργυρn, Xαλκ�, Σιδηρn +π�-
!;· Πλ"τωνα: «T�µαι�ν» κα% «Kριτ�αν», A8σ!Cλ�ν:
«Πρ�µηθ�αν ∆εσµIτην» κ.B.). 1O π�λιτισµ&ς
αKτ(ς, π�� γενν;θηκε κι �ναπτC!θηκε στ?ν 1Eλλ"-
δα, Dτ� παγκ�σµ��υ +µ�ελε�ας, δι(τι �π& τ��ς ∆ι�νCσ�υς, 1Hρακλε.ς, Περ-
σε.ς κα% λ�ιπ��ς δι�γενε.ς �ρωες +πεκτ"θηκε σE  λ� τ&ν κ(σµ�. (Γι� τ?ν πρ�-
τακλυσµια�α +�"πλωσι τ�< �8κ�υµενικ�< 1Eλληνικ�< Π�λιτισµ�< �λ�πε «∆αυ-
λ(ν», τεC!η 16, 18, 24, 37, 56, 73, 80, 82, 83, 94, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 127,
128, 131, 145, 169, 170, 211, 214, 220, 229, 241, 242, 243 κ.B.).

E�κ
να 1: �H �ντAπωσις π�L
E?�υν �H σAγ?ρ�ν�ι ]νθρωπ�ι
γι> τ5ν π�λιτισµ
, εmναι Bτι
=κ�λ�Aθησε π�ρε,α γραµ-

µικ�ς αsF�υσα.

ΠOΛITIΣMOΣ

XPONOΣ



O0 �ρ!α.�ι _Eλλη-
νες µ(ν� τ?ν Xρυσ�
3Eπ�!? ε$!αν >ς πρ(-
τυπ�, κα% αKτ? +ν�-
πνεε  λες τ�υς τ%ς
πρ"�εις κα%  λα τ�υς
τ� 8δανικ", δι(τι
+κτ&ς �π& τ?ν :ψηλ?
κα% τ�λεια +πιστ;µη
κα% τε!ν�λ�γ�α π��
ε$!ε �ναπτC�ει V π�-
λιτισµ(ς της, ε$!ε κα-
τ�ρθIσει ν� �ντιλη-
φθ@�  τι σκ�π&ς τ�ν
κ�ινωνι�ν πρ�πει ν�
ε$ναι / +�ασφ"λισις
τ�ς πνευµατικ�ς +�ε-
λ��εως τ�< �τ(µ�υ. O0

�ντιλ;ψεις αKτEς δEν διαµ�ρφIθηκαν µ(ν�ν �π& τ� πρ�αναφερθ�ντα �ργα τ�<
1Hσι(δ�υ κα% τ�< Πλ"των�ς �λλ� �π& τ& σCν�λ� τ�ν µCθων τ�ς µυθ�λ�γ�ας µας.

O0 σCγ!ρ�νες κ�ινων�ες +κτιµ�<ν +σφαλµ�να τ&ν µ<θ� >ς µ�α +�ωπραγµατικ;,
δηλαδ? �νυπ(στατη, δι;γηση !ωρ%ς καµµ�α πρακτικ? sφ�λεια. 3Aσφαλ�ς / θε-
Iρησις αKτ? ε$ναι !ι µ(ν�ν +σφαλµ�νη στ? �"ση της, �λλ� ταυτ(!ρ�να �π�τε-
λε. µ�α �ντ�ληψη π�� �π�!ει π�λ� �π& τ?ν πραγµατικ(τητα.

™
E πρ�ηγ�Cµενα τεC!η τ�< «∆αυλ�<» (235, 236-7, 239 κα% 242) εx!αµε τ?ν
εKκαιρ�α ν� +�ετ"σ�υµε τ%ς πληρ�φ�ρ�ες π�� :π"ρ!�υν στ?ν 3Iλι"δα κα%
στ?ν 3OδCσσεια γι� τ?ν τε!ν�λ�γ�α π�� !ρησιµ�π�ι�<σαν �0 θε�% τ�< 1Oµ;-
ρ�υ. ME �φετηρ�α τ%ς παραδ�!Eς α)  τι / τε!ν�λ�γ�α τ�ν θε�ν,  πως περι-

γρ"φεται �π& τ&ν _Oµηρ�, ε$ναι τελε�ως δι"φ�ρη �π& τ?ν π�λεµικ? τε!ν�λ�γ�α
τ�ν 3A!αι�ν κα% τ�ν TρIων κα% �)  τι / σηµεριν? π�λεµικ? τε!ν�λ�γ�α Vµ�ι"-
Gει καταπληκτικ� µE τ� περιγραφ(µενα µ�σα κα%  πλα τ�ν 3Oλυµπ�ων, πρ���η-
µεν σE συνε��ταση τ�ν πληρ�φ�ρι�ν τ�< 1Oµ;ρ�υ µE τ%ς σ!ετικEς σηµερινEς γνI-
σεις κα% κατακτ;σεις τ�ς +πιστ;µης στ� θ�µατα «0πτ"µενα �ρµατα», τρ�φ�δ�-
σ�α τ�υς µE «�µ�ρ�σ�α», «α8γ�δα» - λα�ηGερ - �κτιδ��(λα, φλ�γ��(λα, «�φ"νεια
θε�ν» - στ�λθ, «κηρCκει�ν» - DNA κ.B.

Πρ��ρισµ&ς τ�ν 0πταµ�νων �ρµ"των τ�ν θε�ν Dταν V [Oλυµπ�ς (E�κ
να 3),
τ&ν Vπ�.�ν V _Oµηρ�ς π�υθεν� δEν φα�νεται ν� συσ!ετ�G@η µE τ& θεσσαλικ&ν ρ�ς,
�λλ",  πως +�ετ"σαµε, µE τ&ν �Kραν(. 3Eπ% πλ��ν στ��ς στ�!�υς τ�ς 3OδCσσειας
Λ 41-45 φα�νεται ν� τ&ν τ�π�θετ@� κι +κτ&ς �τµ�σφαιρικ�ν συνθηκ�ν («∆αυλ&ς»
239, 243).

ΣE 0πτ"µενα �ρµατα τ�ν θε�ν �ναφ�ρ�νται κι Bλλ�ι �ρ!α.�ι συγγραφε.ς, π.!.
V A8σ!Cλ�ς στ&ν «Πρ�µηθ�α ∆εσµIτη», �λλ� π�λλEς �ν"λ�γες �ναφ�ρEς µπ�-
ρ�<µε ν� ε�ρ�υµε +π�σης κα% σE µυθ�λ�γ�ες Bλλων λα�ν.

 H τε(ν�λ�γ�α τ�ν θε�ν στ�ν HOµηρ�
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E�κ
να 2: �H �ντAπωσις π�L εm?αν �H =ρ?α'�ι ^Eλληνες (κι ]λλ�ι
λα�I) γι> τ5ν π�λιτισµ
, εmναι Bτι =κ�λ�Aθησε π�ρε,α φθ,ν�υσα.



™
τ& παρ&ν Bρθρ� θ� πρ�σπαθ;σ�υµε ν� κ"ν�υµε µ�α τε!νικ? πρ�σ�γγιση γι�
τ& π�ς µπ�ρε. ν� Dσαν αKτ� τ� περιγραφ(µενα 0πτ"µενα �ρµατα τ�ν 1Eλλ;-
νων τ�ς µακρυν�ς +κε�νης, Xρυσ�ς γι� τ?ν �νθρωπ(τητα, 3Eπ�!�ς.

Στ& A8γυπτιακ& M�υσε.� τ�< Kα�ρ�υ :π"ρ!�υν δC� π�λ� περ�εργα �ντικε�-
µενα µE πτ�ρυγες, τ� Vπ�.α Vµ�ι"G�υν περισσ(τερ� µE σCγ!ρ�να �ερ�πλ"να
παρ� µE π�υλι" (E�κ
να 4). E8δικ� τ& �ριστερ& +� αKτ�ν ε:ρ�θη τ� 1898 κ�ντ�
σE µ�α κλιµακωτ? πυραµ�δα. Kατε!ωρ�σθη στ�
�ρ!ε.α τ�< M�υσε��υ σ�ν «�γαλµατ�δι�» π�υ-
λι�< κι +τ�π�θετ;θη στ& �ν"λ�γ� τµ�µα µE τ�
π�υλι� µE �ριθµ& 6347,  π�υ κα% παρ�µεινε γι�
70 περ�π�υ �τη.

T& 1969 V δρ Xαλ%λ Mεσ�!α, π�� Dταν κα% �ε-
ρ�µ�ντελλιστ;ς, διεπ�στωσε  τι τ& �ντικε�µεν�
δι�φερε σηµαντικ� �π& τ� Bλλα π�υλι", δι(τι
δEν ε$!ε π(δια, +νt� / �Kρ� κα% �0 πτ�ρυγ�ς τ�υ
Dσαν τελε�ως xσες. KατεσκεCασε jνα xδι� �Cλι-
ν� �ντ�γραφ�, τ� κατασκευαστικ� σ!�δια τ�<
Vπ���υ φα�ν�νται στ?ν E�κ
να 5, τ& Vπ�.� µE
µ�α µικρ? πρ�σθ;κη σταθερ�π�ιητ�< στ?ν

O# περ�εργες Dπεικ�ν�σεις Dντικειµ)νων µB πτ)ρυγες
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E�κ
να 3: «Στ5ν QOλυµπ� �π�γε Eπειτα
- .AθηνK, Bπ�υ εmναι π3ντα τ�ν θε�ν -
=σφαλ1ς κατ�ικ,α, π�L δ2ν τ1ν δ4ρν�υν
]νεµ�ι, *ρ�?2ς δ2ν τ1ν µ�υσκεA�υν, µ -
τε τ> ?ι
νια τ1ν πλησι3T�υν, =λλ> π�λL
α�θρ,α tπλPνεται ?ωρIς ν4φη καI τ5
φ�ς τ�9 uλι�υ λ3µπει φωτειν
» (.OδAσ-
σεια Λ 41-45). Στ1 φωτ�γραφ,α τ5 vρ�ς
QOλυµπ�ς τ�ς Θεσσαλ,ας: T5 δ4ρν�υν
]νεµ�ι, τ5 µ�υσκεA�υν *ρ�?4ς, E?ει ?ι
-
νια καI �µ,?λες, δηλαδ1 δ2ν E?ει καµ-
µ,α σ?4ση µ2 τ1ν �Oµηρικ1 περιγραφ .

E�κ
να 4. ∆A� περ,εργα =ντικε,µενα µ2 πτερAγια. (.Aπ5 τIς πρ�θ�κες τ�9 A�γυπτιακ�9 M�υ-
σε,�υ τ�9 Kαwρ�υ.)

E�κ
να 5. T> σ?4δια τ�9 =ντικειµ4ν�υ
=π5 τ5 A�γυπτιακ5 M�υσε'� τ�9
Kαwρ�υ, τ5 �π�'� �µ�ι3Tει περισσ
τε-

ρ� µ2 =ερ�πλ3ν� παρ> µ2  π�υλ,.
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E�κ
να 6. Περ,εργα πρ�κ�λ�µ*ιαν> =ντικε,µενα =π5 τ1ν Mπ�γκ�τ3, τ> �π�'α �µ�ι3T�υν µ2 
=ερ�σκ3φη. ∆εFι> Wνα =π5 αkτ> σ2 µεγ4θυνση.

E�κ
να 8. MεγαλAτερη µεγ4θυνσις τ�ν παρ3Fενων (;) =ναγλAφων τ�9 να�9 τ�ς .A*Aδ�υ, τ>
�π�'α �µ�ι3T�υν µ2 σAγ?ρ�να =ερ�σκ3φη, Uλικ
πτερα \ =ερ
πλ�ια.

E�κ
να 7. .Aριστερ3: ^Eνα µ4ρ�ς τ�9 �σωτε-
ρικ�9 τ�9 να�9 τ�ς .A*Aδ�υ µ2 τ> �ντυπω-
σιακ> =ν3γλυφα. .Eπ3νω: T> =ν3γλυφα τ�9 

να�9 σ2 µεγ4θυνση.

�Kρ� π�τα�ε �ρκετ� µ�τρα µE µ(νη �θηση τ& τ�ναγµα �π& τ� !�ρια τ�< δ(κτω-
ρ�ς. Παρ(µ�ια �ντικε�µενα πρ�κ�λ�µ�ιαν�ς +π�!�ς :π"ρ!�υν κα% στ?ν Mπ�-
γκ�τ� τ�ς K�λ�µ��ας (E�κ
να 6).

T� πλ��ν +ντυπωσιακ� ε:ρ;µατα �παντ�νται στ& να& τ�ς 3A�Cδ�υ στ?ν Axγυ-
πτ� (E�κ
να 7). Παρατηρ�<µε  τι >ρισµ�να �ν"γλυφα Vµ�ι"G�υν π�λ� µE τ�
σηµεριν� �ερ�πλ"να κι \λικ(πτερα (E�κ
να 8). Γι� τ?ν κυρ�αρ!η πρ�κατακλυ-
σµια�α \λληνικ? παρ�υσ�α στ?ν Axγυπτ� �λ�πετε «∆αυλ(ν», τ(µ�ι B´, Γ´, ∆´, Z´,
A´, IE´, IZ´, IΘ´).



∆�ν ε�ναι µ
ν�ν � Bι�λι�θ�κη τ�ς �Aλε�ανδρε�ας π�� �κ η. T# σ%ν�λ� τ&ν �ι-
�λι�θηκ&ν τ�( )Eλληνικ�( K
σµ�υ παρεδ
θησαν στ-ν πυρ . .E/ει διασωθ� µ
-
ν� τ# 2% περ�π�υ τ�( συν
λ�υ τ&ν 3ργων. Π�λλ�ς παρ
µ�ιες καταστρ�φ7ς, µι-
κρ�τ7ρας 9σως κλ�µακ�ς, 3/�υν γ�νει κα: σ� ;λλα µ7ρη τ�( κ
σµ�υ, <πως π./.
στ-ν N
τι� �Aµερικ- >π# τ��ς E?ρωπα��υς κατακτητ7ς. Στ-ν K�να, <π�υ �A πα-
ραδ
σεις Bµιλ�(ν �ντ
νως γιC Aπτ µενες συσκευ7ς, τ#ν 2� π.X. αE&να B τ
τε α?τ�-
κρ τωρ 3δωσε διαταγ- γιC τ-ν καταστρ�φ- κ θε �ι�λ��υ. )H µ
νη /Gρα, στ-ν
Bπ��α ε?τυ/&ς >ρκετC �ι�λ�α δι7φυγ�ν τ-ν καταστρ�φ�, ε�ναι � �Iνδ�α. TC
>ρ/αIα EνδικC κε�µενα, π�� δ�δ�υν πληρ�φ�ρ�ες γιC Aπτ µενα >ντικε�µενα, ε�ναι
π ρα π�λλC («B7δες», «Bιµ νικα Σ στρα» κ.τ.λ.) κα: τC >π�σπ σµατα  κατα-
λαµ� ν�υν >ρκετ��ς τ
µ�υς. TC >ντικε�µενα α?τC καλ�(νται «�ιµ�νας» κι ε�ναι
π�λλ&ν εEδ&ν, σ/�µατ�ς π�%ρ�υ, δ�σκ�υ κ.τ.λ. T# πλ�θ�ς τ&ν >ναλυτικ&ν κα:
π�λλ�ς φ�ρ�ς καθαρC τε/νικ&ν περιγραφ&ν, π�� 3/�υν σωθ�, 3/�υν �πιτρ7ψει
σ� �πιστ�µ�νες νC πρ�τε�ν�υν κα: σ/εδιαγρ µµατα, π�� >πεικ�ν�O�υν τ# π&ς
κατC τ-ν γνGµη τ�υς Pταν τC �ιµ νας. Στ-ν E�κ�να 9 φα�ν�νται δ%� παλαιC
σ/7δια «�ιµ νας» σ/�µατ�ς δ�σκ�υ. ΣηµειGνεται <τι Qς κ%κλ�ς, π�(ρ� R δ�σκ�ς
φα�νεται Sνα δισκ�ειδ�ς >ντικε�µεν� >ναλ
γως τ�ς Tπτικ�ς γων�ας.

T# �ρGτηµα π�� τ�θεται �δ& τGρα ε�ναι: TC Aπτ µενα α?τC T/�µατα ε�/αν δυ-
νατ
τητες µ
ν� γιC �να7ρια, �ντ#ς τ�ς >τµ�σφα�ρας, R κα: γιC διαπλανητικC τα-
��δια; )O .Oλυµπ�ς, >π’ <,τι Yδη ��ετ σαµε, σ%µφωνα κυρ�ως µ� τ#ν ZOµηρ�
Pταν �κτ#ς >τµ�σφα�ρας. �Eκτ#ς >π# τ#ν ZOµηρ� <µως κι ;λλ�ι >ρ/αI�ι συγ-
γραφεIς κ ν�υν λ
γ� γιC �να7ριες µετακιν�σεις. Σ%µφωνα µ� τ#ν �Aπ�λλGνι� τ#ν
P
δι�: «�� πρ�τ�ι �Aρκ�δες (>π
γ�ν�ι τ&ν Πελασγ&ν) ��ησαν �π�νω στ�ν Γ�,
πρ ν !κ"µα γ$ν%η & Σελ)νη» («�Aργ�ναυτικC» 265-267). Στ-ν ;π�ψη α?τ- συ-
γκλ�νει κι B �A. Σταγειρ�της («�Ωγυγ�α», �κδ. �Eλε%θερη Σκ7ψις 1994, τ
µ�ς ∆´,
σελ. 530). ∆ηλαδ- fπ�ρ/αν Yδη ;νθρωπ�ι στ-ν Γ�, πρ:ν � Σελ�νη >π�τελ7σhη δ�-
ρυφ
ρ� της, πρiγµα τ# Bπ�I� σηµα�νει <τι � Σελ�νη συνελ�φθη στ-ν Sλ�η τ�ς
Γ�ς σ� σ/ετικC πρ
σφατη γεωλ�γικ- �π�/�, πρiγµα π�� φα�νεται νC �πι�ε�αι-
Gνεται κι >π# τC σ%γ/ρ�να π�ρ�σµατα τ�ς �πιστ�µης. Γιατ: <µως εEδικC �A �Aρκ -
δες κι j/ι �A Kρητικ�: R �A Nα�ι&τες R κ π�ι�ι ;λλ�ι; )H λ7�ις �Aρκ�δες (�Aρκα-
δ$α) >π�τελεIται >π# τ# !ρκ- κα: τ# -δ$α. T# !ρκ- 3/ει περ σει κα: στ:ς ;λλες
γλ&σσες (π./. στC �AγγλικC ark = κι�ωτ#ς). )Eπ�µ7νως !ρκ (!ργ - �AργG) ση-
µα�νει κι�ωτ#ς - σκ φ�ς κα: �Aρκαδ$α τ# σκ φ�ς τ�( ∆�α. Στ# συγκεκριµ7ν�
>π
σπασµα δηλαδ- fπ�ν�εIται µετακ�νησις µ� κ π�ι� >ρ/αI� σκ φ�ς σ� πα-
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E�κ�να 9. ∆�� παλαι� σ��δια �ιµ�νας σ��µατ�ς δ�σκ�υ.



ν ρ/αιη Aστ�ρικC �π�/�. qAς ��ετ σ�υµε τG-
ρα τ# π&ς µπ�ρεI νC Pταν τ# συγκεκριµ7ν�
α?τ# σκ φ�ς.

T# 1908 �ρ7θηκε στ# Aερ# δωµ τι� τ&ν >να-
κτ
ρων τ�ς Φαιστ�( B διαµ7τρ�υ 16 tκατ�-
στ&ν π�λιν�ς δ�σκ�ς τ�ς E�κ�νας 10. E�ναι κα-
τασκευασµ7ν�ς >π# πηλ# >ρ�στης π�ι
τητ�ς
κι 3/ει τυπωµ7να �π νω τ�υ 242 σ%µ��λα κα:
στ:ς δ%� πλευρ7ς. TC σ%µ��λα α?τC δ�ν 3/ει
κατ�ρθωθ� >κ
µα νC >π�κρυπτ�γραφηθ�(ν.
Π�λλC >π# α?τC 3/�υν >πρ�σδι
ριστ� σ/�µα,
�νu& ;λλα παριστ ν�υν >νθρGπ�υς, ;νδρες R
γυναIκες, ε9τε Bλ
κληρ�υς ε9τε τ# κεφ λι τ�υς
κ.τ.λ. OA >ρ/αι�λ
γ�ι π ντως φα�νεται νC συ-
γκλ�ν�υν στ-ν ;π�ψη, <τι �πρ
κειτ� γιC κε�-
µεν� π�� µiλλ�ν τC �δι �αOαν γυναIκες A7ρει-
ες («∆αυλ
ς», τ
µ�ι 1992, 1993, 1998, 1999,
2000). �Aπ# τC σ%µ��λα τ�( ∆�σκ�υ θC tστι -
σ�υµε τ-ν πρ�σ�/� µας στC t��ς τρ�α: Πρ&τα
στ# >ριστερ# σ%µ��λ� τ�ς E�κ�νας 11, π�� πα-
ριστ νει κ τι π�� Bµ�ι Oει µ� σκ φ�ς, >λλC
καταλ�γει σ� σταυρ
· κι B σταυρ#ς, <πως 3/ει
δει/θ� >π#  τ:ς στ�λες τ�( «∆αυλ�(» (1997),
ε�ναι παν ρ/αι� παγκ
σµι� σ%µ��λ�. Στ# µε-
σαI� σ%µ��λ� παριστ νεται Sνας Tκταπ7ταλ�ς
w
δακας, �π�σης σηµαντικ# σ%µ��λ�. T7λ�ς

στ# σ%µ��λ� π�� φα�νεται δε�ιC στ-ν  Iδια E�κ�να κα�, σηµειωτ7�ν, >παντiται
µ
ν� µ�α φ�ρC στ#ν ∆�σκ� σ� >ντ�θεση µ� ;λλα σ%µ��λα π�� �παναλαµ� ν�νται
δ%� φ�ρ7ς, τ# τ: παριστ νεται ε�ναι συOητ�σιµ�. )O .E�ανς τ# �θεGρησε Qς �ργα-
λεI� κ�π�ς δ7ρµατ�ς R π&µα. Π�λλC ;λλα σ%µ��λα τC 3/ει tρµηνε%σει �π�σης Qς
µα/α�ρια, πρι
νια, δ
ντια κ.τ.λ. )O ∆�σκ�ς ε�ναι τυπωµ7ν�ς κι >π# τ:ς δ%� jψεις
κι 9σως >π�τελεIται >π# δ%� τµ�µατα, π�� 3/�υν συγκ�λληθ� µετα�% τ�υς. �Aπ�-
τελεI Sνα >�ι�θα%µαστ� τε/νικ&ς κατασκε%ασµα κα: τ# >ρ/αι
τερ� τυπωµ7ν�
κε�µεν� παγκ�σµ�ως. ∆�ν µπ�ρεI νC 3φτεια�αν Sνα τ
σ� σπ�υδαI� >ντικε�µεν�,
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E�κ�να 10. O# δ�� $ψεις τ�' ∆�σκ�υ
τ(ς Φαιστ�', τ�' *ρ�αι�τ�ρ�υ τυπω-
µ�ν�υ κειµ�ν�υ τ�' κ�σµ�υ (17�ς

α�0νας π.X.).

E�κ�να 11. Σ�µ��λα *π4 τ4ν ∆�σκ� τ(ς Φαιστ�'. 5Aριστερ�: 8Eνα σκ�φ�ς (;), π�; καταλ�γει
σ= σταυρ�, παν�ρ�αι� παγκ�σµι� σ�µ��λ�. M�ση: 8Eνας @κταπ�ταλ�ς A�δακας, Bπ�σης ση-
µαντικ4 σ�µ��λ�. ∆εCι�: 5EργαλεD� κ�π(ς, E π0µα σ�µφωνα µ= τ4ν  E�ανς, E παν�ρ�αι�ς 

#πτ�µεν�ς δ�σκ�ς;



γιC νC καταγρ ψ�υν πGµατα, µα/α�ρια κα: πρι
νια. Πρ7πει πραγµατικC νC Pταν
Sνα κε�µεν� µεγ λης σπ�υδαι
τητ�ς. Σ� µιC τ7τ�ια περ�πτωση ε�ναι π�λ� εxλ�-
γ�, λαµ� ν�ντας σ��αρC fπ’ jψιν µας α?τC π�� πρ�αναφ7ρθηκαν γιC τ��ς �Aρκ -
δες, νC θεωρ�σ�υµε τ# συγκεκριµ7ν� δισκ�ειδ�ς σ%µ��λ� τ�( ∆�σκ�υ τ�ς Φαιστ�(,
π�%, σηµειωτ7�ν, φα�νεται νC Bµ�ι Ohη κα: µ� τC «�ιµ νας», <τι 9σως νC >πεικ�-
ν�Ohη κι α?τ# Sνα δισκ�ειδ�ς παν ρ/αι� Aπτ µεν� j/ηµα τ&ν «θε&ν».

�A
π# τ-ν περ��δ� �κτ��ε%σεως τ�( «Σπ�(τνικ», τ�( πρGτ�υ δ�ρυφ
ρ�υ, τ#
1957, B ;νθρωπ�ς 3/ει στε�λει σ� τρ�/ιC γ(ρ� >π# τ-ν Γ� /ιλι δες δ�ρυ-
φ
ρ�υς κα: διαστηµ
πλ�ια. Π�λλC >π# α?τ , <πως B ρωσικ#ς «M�ρ», κα-
τεστρ φησαν π7φτ�ντας στ- Γ�. .Aλλα 3/�υν �κραγ� σ� δι φ�ρα zψη,

στ7λν�ντας πρ#ς π σα κατε%θυνση διαστηµικC συντρ�µµια διαφ
ρων µεγεθ&ν.
TC περισσ
τερα <µως >π# α?τC ��ακ�λ�υθ�(ν νC �ρ�σκωνται σ� τρ�/ι . A?τ-
τ- στιγµ- λ�ιπ#ν περιστρ7φ�νται γ(ρ� >π# τ-ν Γ� tκατ�µµ%ρια >ντικε�µενα
>νθρGπινης κατασκευ�ς, µ� µεγ7θη π�� π�ικ�λλ�υν >π# κεφαλ�ς καρφ�τσας µ7-
/ρι τ# µ7γεθ�ς διαστηµικ�( σταθµ�(.

∆ι φ�ρα ;λλα >ντικε�µενα, κυρ�ως jργανα, 3/ει >φ�σει B ;νθρωπ�ς κα: σ�
;λλα �?ρ νια σGµατα, κυρ�ως στ-ν Σελ�νη κα: στ#ν .Aρη, τC Bπ�Iα, �Cν δ�ν
δε/θ�(ν κ π�ι�ν µετεωρ�τη �π νω τ�υς, δ�ν πρ
κειται νC καταστραφ�(ν π�τ7,
>λλ , κι {ν καταστραφ�(ν, θC παραµε�ν�υν συντρ�µµια τ�υς. ZEνα ;λλ� παρ
-
µ�ι� >ντικε�µεν� ε�ναι τ# διαστηµ
πλ�ι� «Π ι�νιρ», τ# Bπ�I� σ/εδι στηκε µ�
σκ�π# νC «δραπετε%σhη» >π# τ# �λιακ
 µας σ%στηµα κα: νC µεταφ7ρhη πληρ�-
φ�ρ�ες γιC τ-ν Oω- στ- Γ� σ� τυ/#ν ��ωγ�ιν�υς π�λιτισµ�%ς, π�� θC τ# συνα-
ντ�σ�υν. Γι’ α?τ# τ#ν λ
γ� µεταφ7ρει τ-ν πλακ7ττα τ�ς E�κ�νας 12, στ-ν Bπ��α
3/�υν /αρα/θ� Qρισµ7να σ/7δια, π�� µπ�ρ�(ν νC γ�ν�υν καταν�ητC >π# κ -
π�ι�ν >ν λ�γ� µ� τ#ν δικ
 µας π�λιτισµ
.

.Eτσι λ�ιπ#ν B ;νθρωπ�ς µ7/ρι στιγµ�ς 3/ει κατασκευ σει π ρα π�λλC >ντι-
κε�µενα, π�� ε9τε εfρ�σκ�νται στ-ν Σελ�νη R σ� δι φ�ρ�υς πλαν�τες, ε9τε περι-
φ7ρ�νται στ# δι στηµα, τC Bπ�Iα θC ��ακ�λ�υθ�σ�υν νC fπ ρ/�υν, >κ
µα κι {ν
κ π�τε B π�λιτισµ
ς µας στ-ν Γ� καταστραφh� �ντελ&ς.

Γ�ινα �ντικε�µενα σ� �λλ�υς πλαν�τες
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E�κ�να 12. GH πλακ�ττα µ= τ� κα-
ταν�ητ� *π4 τυ�4ν Iπ�ρ��ντες
BCωγ�ιν�υς π�λιτισµ��ς, *ν�λ�-
γ�υς µ= τ4ν δικ� µας, σ��δια θ�
BCακ�λ�υθ�σKη ν� ταCιδε�Kη στ4
δι�στηµα Bπ�νω στ4 διαστηµ�-
πλ�ι� «Π�ι�νιρ», *κ�µα κι Oν κ�-
π�τε καταστραφK( P σηµεριν4ς γ�-

ιν�ς π�λιτισµ�ς.



�A
π# τ-ν >ρ/αι
τητα 3/�υµε >ρκετ�ς περιγραφ�ς �µφαν�σεως «�AγνGστ�υ
Tαυτ
τητ�ς )Iπταµ7νων �Aντικειµ7νων» (A.T.I.A.) π./. τ�( ∆ι
δωρ�υ Σι-
κελιGτ�υ, τ�( Πλ�υτ ρ/�υ, («Θεµιστ�κλ�ς», κεφ. 15) κ.;. OA >ναφ�ρ�ς
��ακ�λ�%θησαν τ#ν Mεσα�ωνα. OA E�κ�νες 13 κα: 14 ε�ναι δ%� >π# τ:ς π�λ-

λ�ς fπ ρ/�υσες κα: παρ�υσι O�υν �µφαν�σεις ATIA. (Λεπτ�µ7ρειες µπ�ρεIτε νC
�ρ�τε σ� παρ
µ�ιες εEκ
νες >π# µεσαιωνικ��ς Oωγραφικ��ς π�νακες στ-ν Aστ�-
σελ�δα www.paranormal.com/images/art/). T# θ7µα συνε/�Oεται Sως τ:ς µ7ρες µας,
>λλC σ� π�λλ�ς περιπτGσεις γιC π�λλ��ς κα: δι φ�ρ�υς λ
γ�υς φθ νει στC <ρια
τ�ς γελ�ι�π�ι�σεως. )H �µφ νισις τ7τ�ιων >ντικειµ7νων στ#ν �?ραν# >π�δ�δεται
>�ι στως R �σκεµµ7νως σ� ��ωγ�ιν�υς π�λιτισµ�%ς, π�� fπ�τ�θεται <τι �πισκ7-

πτ�νται τ#ν πλαν�τη µας.
M�α τ7τ�ια /αρακτηριστικ- περ�-

πτωσις ε�ναι α?τ- τ�ς fπ�τιθεµ7νης
συντρι��ς tν#ς A.T.I.A. στ# P
σγ�υ-
ελ τ�( N7�υ Mε�ικ�( τ&ν HΠA, <ταν
Sνας /ωρικ#ς Sνα πρωιν# τ�( �I�υλ��υ
τ�( 1945, zστερα >π# µ�α ν%κτα µ�
σφ�δρ- καταιγ�δα, εEδ�π��ησε τ:ς τ�-
πικ�ς >ρ/�ς <τι εfρ�κε στ-ν Sρηµ� µε-
ρικC παρ �ενα συντρ�µµια tν#ς Aπτα-
µ7ν�υ >ντικειµ7ν�υ. �Aµ7σως �πεν7�η
B Στρατ#ς κι 3κλεισε γιC Qρισµ7νες
�µ7ρες τ-ν περι�/�, µ7/ρι νC περι-
συλλ7�hη τC συντρ�µµια. T# γεγ�ν#ς
α?τ# καθ}ς κι Qρισµ7νες >σαφεIς σ/ε-

T� σηµεριν� A.T.I.A.: M�θ�ς κα! πραγµατικ#της
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E�κ�να 13. Π�νακας τ�' K�ρλ� Kρι��λλι (15�ς α�Uν), π�; εIρ�σκεται στVν 5EθνικV Πινακ�-
θ�κη τ�' Λ�νδ�ν�υ κι *πεικ�ν�Xει Yνα «*γνUστ�υ ταυτ�τητ�ς» #πτ�µεν� *ντικε�µεν� σ��µα-

τ�ς δ�σκ�υ, ν� Bκπ�µπKη µ�α φωτεινV δ�σµη. (∆εCι�: λεπτ�µ�ρεια.)

E�κ�να 14. Mι� «Mαντ�να» τ�' 15�υ α�0ν�ς,
*γνUστ�υ Xωγρ�φ�υ, π�; εIρ�σκεται στ4 Πα-
λ�τσ� B�κκι� τ(ς Φλωρεντ�ας. Πρ�σ�Cτε στVν
λεπτ�µ�ρεια δεCι� τ4ν [νθρωπ� κα\ τ4ν σκ�λ�
τ�υ, π�; παρατηρ�'ν τ4 παρ�Cεν� δισκ�ειδ=ς 

#πτ�µεν� *ντικε�µεν�.



τικ�ς κρατικ�ς >νακ�ινGσεις 3δωσαν τ# 3ναυσµα γιC τ- δηµι�υργ�α µιiς 3ντ�-
νης φηµ�λ�γ�ας γιC πρ�σπ θεια συγκαλ%ψεως >π# τ-ν >µερικανικ- κυ�7ρνη-
σι τ�ς πραγµατικ
τητας, � Bπ��α fπ�τ�θεται <τι Pταν � πτ&σις tν#ς A.T.I.A κα:
� σ%λληψις Qρισµ7νων τραυµατισµ7νων ��ωγη�νων >νθρωπ�ειδ&ν! T# θ7µα συ-
ντηρεIται µ7/ρι τ:ς �µ7ρες µας, 3/�υν �κδ�θ� πλ�θ�ς σ/ετικ&ν µ� τ-ν fπ
θεσι �ι-
�λ�ων, µ7/ρι κα: σ/ετικ# «M�υσεI�» 3/ει Aδρυθ� στ-ν περι�/�, � Bπ��α /α�ρει τ&ν
κερδ&ν µιiς µεγ λης τ�υριστικ�ς >ναπτ%�εως... A?τ# π�� δ�ν ε�ναι ε?ρ7ως γνω-
στ# �7�αια, ε�ναι τ# <τι στ-ν περι�/- α?τ- fπ�ρ/ε σηµαντικGτατη >ερ�π�ρικ-
� σις µ� >π�θ�κες κι �ργαστ�ρια, <π�υ �γ�ν�ντ� ;κρως >π
ρρητα πειρ µατα µ�
πυρηνικC fλικ . �EκεI Pταν κι � Sδρα τ�ς 509ης �Eπιλ7κτ�υ )Oµ δ�ς B�µ�αρδι-
στικ&ν, τ�ς µ�ναδικ�ς παγκ�σµ�ως Bµ δ�ς ��µ�αρδιστικ&ν ��ωπλισµ7νων µ�
>τ�µικ�ς �
µ�ες. Στ-ν � ση α?τ- �γ%ρισε τ# περ�φηµ� ��µ�αρδιστικ# «�Iν
λα
Γκα�υ» τ#ν N�7µ�ρι� τ�( 1945 >π# τ#ν EEρηνικ
, Tλ�γ�υς µ�νες µετC τ-ν w�ψη
τ�ς πρGτης >τ�µικ�ς �
µ�ας στ-ν �Iαπων�α.

T# πιθανGτερ� ε�ναι νC συν7�η πτ&σις κ π�ι�υ >π�ρρ�τ�υ πειραµατικ�( µ�-
ντ7λλ�υ, π�� �νδε/�µ7νως κατ7πεσε τ# �ρ δυ �κεIν� λ
γuω τ�ς κακ�καιρ�ας, Bπ
-
τε � λ%σις τ&ν ��ωγη�νων Pταν ��λικ- γιC <λ�υς. M� τ-ν ε?καιρ�α τ�ς 50�ς �πε-
τε��υ τ�( γεγ�ν
τ�ς �κυκλ�φ
ρησε κα: µ�α ταιν�α, � Bπ��α fπ�τ�θεται <τι �γυ-
ρ�σθη τ# 1947 κα: παρ�υσ�αOε µ�α... �γ/ε�ριση >νθρωπ�ειδ�(ς >µ7σως µετC τ-ν
«σ%λληψ�» τ�υ στ# P
σγ�υελ... )H ταιν�α α?τ�, π�� πρ�ε�λ�θη σ� <λα τC µεγ -
λα τηλε�πτικC δ�κτυα παγκ�σµ�ως, ε�/ε µεγ λη �πιτυ/�α, >ναθ7ρµανε τ# θ7µα κι
�πρ�κ λεσε πλ�θ�ς συOητ�σεων. Στ-ν E�κ�να 15 φα�νεται µ�α φωτ�γραφ�α >π#
τ-ν ταιν�α. Πρ�σ7�τε τ# τηλ7φων� κα: τ# καλGδι
 τ�υ. T# καλGδι� τ%π�υ σπιρCλ
�φευρ7θηκε >ρκετ�ς δεκαετ�ες µετC τ# 1947, π�� fπ�τ�θεται <τι �λ�φθη � ταιν�α.
)H µικρ�λεπτ�µ7ρεια α?τ�, π�� δι7φυγε τ�ς πρ�σ�/�ς τ�( σκην�θ7τη, φα�νεται
π}ς δ�ν Pταν >ρκετ�, γιC νC �µπ�δ�σhη τ-ν >π�κ�µιδ- τεραστ�ων �Eκ�ν�µικ&ν
Tφελ&ν �κ µ7ρ�υς τ&ν παραγωγ&ν της...

qAν τC πρ γµατα 3φθαναν µ7/ρις �δ&,
δ�ν θC fπ�ρ/ε πρ
�ληµα. ZOµως στ# θ7-
µα τ&ν A.T.I.A. φα�νεται νC 3/�υν δ�θ�
περ�εργες κα: zπ�πτες διαστ σεις, �A
Bπ�Iες δ�ν ε�ναι τ�( παρ
ντ�ς νC >ναλυ-
θ�(ν. M
ν� Qς παρ δειγµα παρατ�θεται
� E�κ�να 16, π�� κυκλ�φ�ρεI ε?ρ7ως σ�
σ/ετικC περι�δικC (κα: µ λιστα σ� Qρι-
σµ7να, fπ�τ�θεται, «tλλην�O�ντα») κα: σ�
Aστ�σελ�δες τ�( ∆ιαδικτ%�υ κι fπ�τ�θε-
ται <τι >π�τελεI φωτ�γραφ�α >π# κ�µ-
µ τι Aπταµ7ν�υ δ�σκ�υ π�� κατ7πεσε, στ#
Bπ�I� διακρ�ν�νται γρ µµατα τ�( )Eλλη-
νικ�( �Aλφα��τ�υ, τC Bπ�Iα µ λιστα
σ/ηµατ�O�υν (>ν�ρθ
γραφα) τ-ν λ7�η
EΛEΦΘEPIA!

T# θ7µα τ&ν A.T.I.A <µως fπ ρ/ει. OA
περισσ
τερ�ι >π# τ��ς /ειριστ�ς wαδι�ε-
ντ�πιστ&ν (ραντCρς) 3/�υν νC θυµ�(νται
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E�κ�να 15. Φωτ�γραφ�α *π4 τVν περ�φηµη ται-
ν�α, π�; Iπ�τ�θεται ^τι γυρ�σθηκε τ4 1947 κα\
παρ�υσι�Xει τVν Bγ�ε�ριση στVν Pπ��α Iπε-
�λ�θη _νας «BCωγ�ιν�ς», τ�' Pπ���υ P #πτ�µε-
ν�ς δ�σκ�ς κατ�πεσε στ4 P�σγ�υελ τ�' N��υ
MεCικ�'. T4 τ�π�υ σπιρ�λ καλUδι� τ�' τηλε-
φUν�υ (Bντ4ς κ�κκιν�υ κ�κλ�υ στVν φωτ�γρα-
φ�α) Bφευρ�θη *ρκετ=ς δεκαετ�ες µετ� τ4 1947...



κ π�ια περ�πτωση �ντ�π�σεως Aπταµ7νων
>ντικειµ7νων >γνGστ�υ πρ�ελε%σεως µ�
>π�στευτη πτητικ- συµπεριφ�ρ . ∆ηλαδ-
τ-ν µ�α /ρ�νικ-  στιγµ- µπ�ρεI νC εfρ�-
σκωνται σ� /ιλι δες µ7τρα zψ�ς, σ� κλ -
µατα δευτερ�λ7πτ�υ κατε�α�ν�υν σ� zψ�ς
Tλ�γων δεκ δων µ7τρων κι, <π�τε τ# θελ�-
σ�υν, νC ��αφαν�Oωνται µ� �κπληκτικ�ς τα-
/%τητες.

�Aπ# τ- στιγµ- π�� δε/
µαστε <τι 3/ει
fπ ρ�ει α?τ#ς B fψηλ�( �πιπ7δ�υ πρ�κα-
τακλυσµιαI�ς π�λιτισµ#ς, τ
τε πρ7πει νC
δε/θ�(µε <τι, <πως κα: B >ντ�στ�ι/�ς ση-
µεριν
ς, 3/ει σ�γ�υρα >φ�σει στ# δι στη-
µα R σ� ;λλ�υς πλαν�τες συσκευ7ς, µη-
/αν�ς κ.τ.λ. στ�ι/εIα, π�� νC µαρτυρ�(ν τ-ν

ταυτ
τητ  τ�υ. qAν �A µ7/ρις �δ& συλλ�γισµ�: ε�ναι σωστ��, Sνας τ7τ�ιας �µ�7-
λειας π�λιτισµ#ς σ�γ�υρα 3/ει >φ�σει παρ
µ�ια >ντικε�µενα - fπ�λε�µµατα, π��
δ�ν κατεστρ φησαν <ταν α?τ#ς κατεστρ φη. TC >ντικε�µενα α?τC (διαστηµ
-
πλ�ια - συσκευ�ς) Bπωσδ�π�τε µπ�ρ�(ν νC λαµ� ν�υν τ-ν >παιτ�%µενη �ν7ργεια
>π# τ# περι� λλ�ν (π./. �λιακ-) κα: νC κιν�(νται α?τ
µατα πα�ρν�ντας κατ’
Eδ�αν «>π�φ σεις» µ� πρ�γρ µµατα τε/νητ�ς ν�ηµ�σ%νης, τε/ν�λ�γ�α τ-ν Bπ��α
3/ει �πανακτ�σει B ;νθρωπ�ς. ZEστω λ�ιπ#ν <τι ε�/αν κατασκευασθ� κατC τ-ν
µακρυν- �κε�νη �π�/- δι φ�ρα διαστηµ
πλ�ια, µ� σκ�π# νC γυρ�O�υν στ# �λια-
κ
 µας σ%στηµα κα: νC πρ��α�ν�υν σ� �πιστηµ�νικ�ς π./. µετρ�σεις R πειρ µα-
τα. qAν α?τC τC διαστηµ
πλ�ια τ-ν �π�/- τ�ς καταστρ�φ�ς εfρ�σκ�ντ� µακρυC
>π# τ-ν Γ�, δ�ν πρ7πει νC �πηρε σθηκαν καθ
λ�υ >π# τ-ν καταστρ�φ�, >λλC
θC συν7/ισαν νC �κτελ�(ν τ:ς �ργασ�ες γιC τ:ς Bπ�Iες ε�/αν πρ�γραµµατισθ�,
Bπωσδ�π�τε πρ�σεγγ�O�ντας π λιν Qρισµ7νες φ�ρ�ς κ�ντC στ-ν Γ�.

�E
/�υν πρ�ταθ� π ρα π�λλ�ς θεωρ�ες γιC τC «�AγνGστ�υ Tαυτ
τητας )Iπτ -
µενα �Aντικε�µενα». ΘC συνιστ�(σα ε9τε σ� >νθρGπ�υς π�� τ%/�υν µιiς τ7-
τ�ιας συναντ�σεως ε9τε σ� /ειριστ�ς ραντ ρς, �Cν κα: <ταν �ντ�π�σ�υν στC
jργαν  τ�υς παρ �ενης συµπεριφ�ρiς ;γνωστα Aπτ µενα >ντικε�µενα, τC

Bπ�Iα �?δ
λως θC δε�/ν�υν <τι �νδιαφ7ρ�νται γιC τ��ς καν
νες τ�( FIR, νC κρα-
τ�σ�υν τ-ν ψυ/ραιµ�α τ�υς. Oxτε θανατηφ
ρες >κτIνες θC τ��ς w���υν, γιC νC
τ��ς σκ�τGσ�υν, �xτε µικρC κακC πρ σινα >νθρωπ κια θC �γ�(ν 3�ω, γιC νC  τ��ς
συλλ ��υν. qAς σκεφθ�(ν τ-ν πιθαν
τητα, <τι µiλλ�ν θC πρ
κειται γιC εEρηνικ ,
>κ�νδυνα, µ- �πανδρωµ7να διαστηµ
πλ�ια τ&ν )Eλλ�νων τ�ς Xρυσ�ς �Eπ�/�ς,
τC Bπ�Iα συνε/�O�υν νC �κτελ�(ν κα: θC �κτελ�(ν γιC π ντα τ:ς �ργασ�ες γιC τ:ς
Bπ�Iες ε�/αν τ
τε πρ�γραµµατισθ� κα: τC Bπ�Iα µ� τ:ς σηµεριν�ς τε/ν�λ�γικ7ς µας
δυνατ
τητες ε�ναι µαται�π�ν�α νC πρ�σπαθ�(µε νC πρ�φθ σ�υµε.

5Iω�ννης Λ�Xαρης
�Hλεκτρ�λ
γ�ς - �Hλεκτρ�νικ#ς Mη/ανικ#ς E.M.Π.

�Aντισυνταγµατ ρ/ης τ�( Tε/νικ�( ΣGµατ�ς
ilazaris@yahoo.gr
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E�κ�να 16. O# «BCωγ�ιν�ι» εcναι *ν�ρθ�-
γραφ�ι! GYπ�τιθ�µενη φωτ�γραφ�α *π4
κ�µµ�τι «#πταµ�ν�υ δ�σκ�υ» π�; κατ�πε-
σε, στ4 Pπ�D� σ�ηµατ�Xεται µ= fλληνικ�

γρ�µµατα g λ�Cις EΛEΦTEPIA.



Στ# B´ τ
µ� λ�ιπ#ν �λ7π�υµε τ��ς ZEλληνες – µι , <πως γρ φει,  «!π�λ$τιστη κα  ��ρ-
�αρη» φυλ- – νC εEσ� λλ�υν >π# τ#ν B�ρρi στ:ς >κτ�ς τ�ς �Aνατ�λικ�ς Mεσ�γε��υ:

«�Aπ’ α.τ/ πρ�0κυψε µ$α τελε$ως ν0α τ�3η κα  4σως �π$σης κ�π�ι�ς �κ�αρ�αρισµ/ς
τ�5 π�λιτισµ�5 !π/ τ�ν κατ�ρρευση τ�ν παλαι�ν κ0ντρων διαδ"σε6ς τ�υ κα  τ�ν 7ν�-
δ� ν0ων. T9 γεγ�ν"τα α.τ9 ε:ναι π�λ; !µυδρ�, �3ηγ�5ν <µως !ρκετ=ς !π/ τ ς πρ6-
ιµες !νταλλαγ=ς >δε�ν κα  !ντιλ)ψεων !ν�µεσα στ�;ς λα�;ς τ�ς ?Eλλ�δας κα  τ�ς
M. �Aσ$ας, καθCς κα  �µµεσα π�λιτιστικ9 δ�νεια τ�ς ?Eλλ�δας !π’ τ�ν �Aνατ�λ�»
(σελ. 14).

T-ν >νατ�λικ- �π�δραση δ�ν fπ7στησαν µ
ν� �A «DEλληνες �Iνδ�ευρωπαF�ι» (3τσι τ��ς
>π�καλεI), >λλC πρ�ηγ�υµ7νως τ-ν fπ7στησαν κα: �A «Πρ�0λληνες». .Eτσι >κ
µη κα:
κατC τ-ν Aστ�ρικ- πλ7�ν �π�/�:

«Mεγ�λ�ς !ριθµ/ς λα�ν κα  τ"πων στ�ν ?Eλλ�δα τ�ν �στ�ρικ�ν Hρ"νων �H�υν Iν"-
µατα, π�; δ=ν �πιδ0H�νται Jλληνικ� �τυµ�λ�γ$α κα  π�; �� ρ$�ες τ�υς κα  �� κατα-
λ)3εις τ�υς �H�υν καταφανεFς Lµ�ι"τητες µ= !σιατικ=ς Iν�µασ$ες» (σελ. 61).

«O& �π�λ�τιστ�ι κα! '(ρ'αρ�ι )Eλληνες
�ντ+γραψαν τ� π(ντα �π- τ.ν /Aνατ�λ.»

™
τ# πρ�ηγ�%µεν� τε(/�ς ε9δαµε <τι � UNESCO µ� τ-ν π�λ%τ�µη
3κδ�σ� της fπ# τ#ν τ�τλ� «)Iστ�ρ�α τ�ς �Aνθρωπ
τητας» κα: τ#
κ(ρ�ς tν#ς παγκ
σµι�υ Tργανισµ�( διακηρ%ττει π}ς ;νθρωπ�ς,
π
λις κα: π�λιτισµ#ς γενν�θηκαν κα: µεγαλ�%ργησαν στ-ν

�Aφρικ- κα: τ-ν �Aνατ�λ�. Xρησιµ�π�ιGντας σωρε�α Aστ�ρικ&ν
ψευδ&ν πρ�� λλει τ-ν περι�/- τ�ς σηµεριν�ς M7σης �Aνατ�λ�ς Qς
«λ�κν� π�λιτισµ�(», τ# Bπ�I� στ- συν7/εια δανε�Oει τC φ&τα τ�υ σ’
Bλ
κληρη τ-ν >νθρωπ
τητα. Στ# τε(/�ς α?τ# θC δ�(µε τ# π&ς «µε-
τα/ειρ�Oεται» τ-ν )Eλλ δα κα: τ#ν )Eλλληνικ# Π�λιτισµ
, {ν κα: Bλ
-
κληρη � «)Iστ�ρ�α» α?τ- δ�ν >π�τελh� σ� τελικ- >ν λυση τ�π�τε ;λλ�,
>π# µ�α Eδε�λ�γικ- κα: π�λιτικ- �π�θεση κατC τ�( tλλην�κεντρικ�(
πνε%µατ�ς τ�ς ∆%σης, �π�θεση τ-ν Bπ��α �πι/ειρεI µ� >π�στευτη 3λλει-
ψη �A�υδ�π�τε �πιστηµ�νικ�( R �θικ�( δισταγµ�(.



OA ZEλληνες λ�ιπ
ν, >φ�( fπ�δ�υλGν�υν τ��ς πρ�ελληνικ��ς (>σι�γενεIς) πληθυσµ�%ς,
στ- συν7/εια δανε�O�νται τ-ν Γραµµικ- Γραφ� τ�υς:

«O� DEλληνες Nπ�δ�Oλωσαν α.τ�;ς τ�;ς πρ�ελληνικ�;ς πληθυσµ�Oς, !λλ9 δ=ν τ�;ς
�36ντωσαν τελε$ως»(!) (σελ. 61).

Kα�:

«DYστερα !π/ πρ"σφατες �ρευνες, π�; �γιναν !π/ λαµπρ�;ς �ρευνητ=ς (�νν�εI τ#ν
M. B7ντρις), !ναγνωρ$σθηκε <τι τ9 κε$µενα µ= τ� Γραµµικ� B ε:ναι γραµµ0να στ�ν
?Eλληνικ� κα  <τι & γραφ� α.τ� ε:ναι συλλα�ικ� κα  πρ�ηγεFται τ�ς ε>σαγωγ�ς τ�5
!λφα�)τ�υ. �Eπιν�)θηκε !π/ Rναν πρ�ελληνικ/ λα/ κα  !ργ"τερα υ��θετ)θηκε !π/
τ�;ς DEλληνες» (σελ. 82).

)H Γραµµικ- B, παρ’ <τι καταγρ φει tλληνικ- γλ&σσα, δ�ν ε�ναι tλληνικ�! �AλλC κα:
<π�υ fπ ρ/ει tλληνικ# >λφ �ητ�, �κεI � γλ&σσα δ�ν ε�ναι tλληνικ� (!):

«SEH�υµε στ�ν κατ�H) µας σηµαντικ9 λ�γ�τεHνικ9 !ρHεFα τ�ν πρ�ελλ)νων κατ�$κων
τ�ς Kρ)της. Σφραγ$δες, πινακ$δες κα  �πιγραφ=ς τ�5 6�υ π.X. α>�ν�ς, π�; �ρ0θηκαν
στ/ν Πραισ/ κα  <π�υ τ/ !λφ��ητ� ε:ναι Jλληνικ/ !λλ9 & γλ�σσα WHι» (σελ. 61).

M� τ#ν Sνα R τ#ν ;λλ� τρ
π� �A περ�φηµ�ι «Aστ�ρικ�:» τ�ς UNESCO >π�κλε��υν κ θε
συνεισφ�ρC tλληνικ� ε�τε στ- γλ&σσα ε9τε στ- γραφ�. �Hρθε <µως � στιγµ- τ�ς δηµι-
�υργ�ας τ�( �Aλφα��τ�υ, π�� 3γινε �7�αια >π’ τ��ς Φ��νικες, 3/ει <µως τ-ν καταγωγ�
τ�υ στ��ς πρ�γ
ν�υς τ�υς Σηµ�τες:

«�Aπ"γ�ν�ς α.τ�5 τ�5 ��ρε$�υ πρωτ�σηµιτικ�5 !λφα�)τ�υ µετα3; τ�ν 4διων σηµι-
τικ�ν λα�ν Xταν τ/ φ�ινικικ/ !λφ��ητ� τ�ν �στ�ρικ�ν Hρ"νων µ= τ9 παρ�γωγ� τ�υ,
µα�  κα  τ/ !ρHαF� J�ραϊκ/ κα  !ραµαϊκ/ !λφ��ητ�. �Eπιπρ�σθ0τως γενν)θηκε !π’
α.τ/ τ/ ν"τι� σηµιτικ/ Z !ρα�ικ/ !λφ��ητ� κα  τ9 πρ�τα Jλληνικ9 !λφ��ητα µ= <λες
τ ς συν0πειες π�; ε:Hαν» (σελ. 84).

NC π&ς 3φτασε τ# >λφ �ητ� στ-ν )Eλλ δα:

«�E3�λλ�υ & Hρ)ση τ�5 !λφα�)τ�υ π0ρασε στ�ν Kρ)τη κα  στ ς γειτ�νικ=ς ν)σ�υς
κατ9 τ� δι�ρκεια τ�5 9�υ α>�ν�ς. E>σ)Hθη πιθαν�ς !π/ DEλληνες �µπ"ρ�υς, π�;
Hρησιµ�π�ι�5σαν τ�;ς φ�ινικικ�;ς κα  συριακ�;ς λιµ0νες»  (σελ. 19).

.Aλλωστε: 

«Π�λυ�ριθµα φ�ινικικ9 !ντικε$µενα �ρ0θηκαν στ�ν ?Eλλ�δα – στ�ν Kρ)τη, στ�ν
�Aθ)να, στ�ν �Oλυµπ$α, στ�ν Pηνε$α –· !κ"µη Nπ�ρH�υν τ9 !ρHεFα τ�ν Φ�ιν$κων
�µπ"ρων στ�ν Λ�µν�, <π�υ & λατρε$α τ�ν Kα�ε$ρων Iφε$λει τ9 φ�ινικικ9 Hαρακτη-
ριστικ� της !κρι��ς στ ς �παφ=ς µ’ α.τ�;ς τ�;ς �µπ"ρ�υς» (σελ. 19).

)H γ7νεση τ&ν �πιστηµ&ν >κ�λ�υθεI κι α?τ- τ-ν 9δια π�ρε�α:

«Γρ�φει L ?Hρ"δ�τ�ς <τι & Γεωµετρ$α γενν)θηκε στ�ν A4γυπτ� κα  !ργ"τερα µετα-
�ι��σθηκε στ�;ς DEλληνες... ?O Θαλ�ς �µαθε τ� γεωµετρ$α τ�υ στ�ν A4γυπτ�» (σελ.
130).

)H �Iατρικ- κα: � Φαρµακ�λ�γ�α;

«Π�ρα π�λλ=ς !π’ α.τ=ς τ ς ε>δικ=ς Hρ)σεις κα  �πιν�)σεις µετα�ι��στηκαν !π/ τ�;ς

/Iατρικ�, Γεωµετρ�α, Φιλ�λ�γ�α: )Oλα κλεµµ+να!

«O& Γραµµικ�ς Γραφ�ς δ�ν ε7ναι 8λληνικ�ς»
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A>γυπτ$�υς κα  7λλ�υς !νατ�λικ�;ς λα�;ς στ�;ς DEλληνες κα  !π’ α.τ�;ς στ�;ς Pω-
µα$�υς» (σελ. 134).

)H Φιλ�λ�γ�α:

«Στ/ν Jλληνικ/ κ"σµ� & φιλ�λ�γ$α δ=ν !ναπτOHθηκε σ9ν �πιστ)µη cς τ/ν 4� π.X.
α>�να, !λλ9 !3$�ει ν9 Nπενθυµ$σ�υµε µερικ=ς !π/ τ ς παλαι=ς πρ�σπ�θειες π�; �γι-
ναν πρ/ς α.τ�ν τ�ν κατεOθυνση !π/ !νατ�λικ=ς H�ρες» (σελ. 135).

�AλλC κα: α?τ- � Nαυσιπλ��α >ναπτ%/θηκε πρ&τα στ#ν T�γρη κα: στ#ν E?φρ τη, �κεI
κα: τ# �µπ
ρι� τ�( /ρυσ�( κα: τ&ν ;λλων π�λ%τιµων λ�θων. )O θεσµ#ς τ�ς δ�υλε�ας
fπ�ρ/ε µ�ν παντ�(, Pταν <µως Yπι�ς στ-ν �Aνατ�λ- κα: � ρ�αρ�ς στ-ν )Eλλ δα:

«∆=ν Nπ�ρHαν στ�ν A4γυπτ� δ�5λ�ι α>γυπτιακ�ς καταγωγ�ς... M"λ� π�; περιλαµ-
��ν�νταν κα  δ�5λ�ι στ/ πλα$σι� τ�ς J�ραϊκ�ς �>κ�γ0νειας, δ=ν Xσαν π�τ= π�λυ�-
ριθµ�ι κα  !π�λ�µ�αναν �3αιρετικ�ς µεταHε$ρισης... ?Yπ�ρ3ε περ$�δ�ς στ�ν ?Eλλ�-
δα, π�; ��  DEλληνες µεταHειρ$σθηκαν τ�;ς δ�Oλ�υς µ= κ�π�ια �αρ�αρ"τητα» (σελ.
164.)

Λ�γ� παρακ τω ε?λ�γεI τ-ν λατρε�α τ�( �Iε/ω�i, δικαι�λ�γGντας κα: τ-ν γεν�κτ�ν�α
τ&ν Xανανα�ων >π’ τ��ς �I�υδα��υς:

«O� �Hθρ�  Xταν �� XαναναF�ι κα  τ�ν Nπ�ταγ) τ�υς !κ�λ�Oθησε & σφαγ� κι !ργ"τε-
ρα & !φ�µ�$ωση. ?O συµ�ι�ασµ/ς Xταν κ�τι τ/ !δOνατ�· κι α.τ", γιατ  Xταν �)τηµα
!ρH�ς γι9 τ�;ς νικητ=ς ν9 πρ�στατεOσ�υν τ/ν µ�ν�θεϊσµ/ τ�5 �IεHω�f...» (σελ. 187).

∆�ν 3/ει <µως τ-ν 9δια ;π�ψη γιC τ-ν )Eλληνικ- Θρησκε�α:

«DOπως σ’ <λες τ ς ε.ρωπαϊκ=ς θρησκεFες λ�τρευαν (�A ZEλληνες) δι�φ�ρα !ντικε$-
µενα, 7ψυHα πρ�γµατα, �g�α κα  φυτ�...» (σελ. 195).

T# µ
ν� π�� >π7µεινε µ- >σιατικ# στ#ν )Eλληνικ# Π�λιτισµ# ε�ναι � Φιλ�σ�φ�α, τ-ν
Bπ��α <µως φρ�ντ�Oει νC ε?τελ�σhη ταυτ�O�ντ ς την µ� τ-ν φαυλ
τητα κα: τ-ν πρωτ
γ�νη
µεταφυσικ�. )H )Eλληνικ- Φιλ�σ�φ�α κα: δ- � πλατωνικ- �πιστρ7φει τ-ν >νθρGπινη σκ7-
ψη >π’ <π�υ �εκ�νησε στ-ν µυθ�πλασ�α κα: µεταφυσικ- τ�( πρωτ
γ�ν�υ >νθρGπ�υ (!):

«?O Jλληνικ/ς λ"γ�ς, π�; !ντικατ0στησε τ/ν µOθ�, >σ�δυναµεF µ= �µπειρικ� �πιστ)-
µη· κα  & �αθµια$α µετ�πτωση !π’ τ/ φανταστικ/ κα  π�ιητικ/ στ�ιHεF� στ/ Iρθ�-
λ�γιστικ/ κα  τ/ συγκεκριµ0ν� LδηγεF σιγ9 σιγ9 στ� λεγ"µενη φυσι�γνωστικ� �πι-
στ)µη, π�; τ/ πεδ$� γν6σε6ς της �πεκτε$νεται !δι�κ�πα σ’ <λες τ ς �π�H0ς. �Aφ�5
<µως �ε�αι6θηκαν γι9 τ�ν hπαρ3η τ�5 συγκεκριµ0ν�υ στ�ιHε$�υ, �� 7νθρωπ�ι στρ�-
φηκαν !π’ α.τ/ σ= γενικ=ς �νν�ιες, σ= <,τι L Πλ�των !πεκ�λεσε “>δ0ες”. DEτσι 3ανα-
γOρισαν π$σω στ/ν 4δι� δρ"µ� π�; ε:Hαν διανOσει κα  ε>σ)γαγαν Rνα µεταφυσικ/
στ�ιHεF� στ�ν �µπειρικ) τ�υς γν6ση» (σελ. 125).

***

A
?τ- ε�ναι � µετα/ε�ριση – σ� γενικ�ς γραµµ�ς – τ�( )Eλληνικ�( Π�λιτισµ�( >π#
τ-ν «)Iστ�ρ�α τ�ς �Aνθρωπ
τητας» – µιiς «Aστ�ρ�ας» π�� >π�λα%ει ;κραν �πιση-
µ
τητα, 3/ει µεταφρασθ� σ� <λες τ:ς γλ&σσες τ�( κ
σµ�υ κα: διαπαιδαγωγεI γιC
µισ# σ/εδ#ν αE&να τ-ν >νθρωπ
τητα, µαθα�ν�ντ ς την νC �λ7πhη µ’ α?τ#ν τ#ν δ�-

λ�ως >νιστ
ρητ� κα: �σκεµµ7να � ναυσ� τρ
π� τ# παρελθ
ν της. Γ7ννηµα τ�( ∆ιεθν�(ς
�E��υσιασµ�( µ� >πGτερ� στ
/� τ-ν >π�κ�π- τ�( σ%γ/ρ�ν�υ κ
σµ�υ >π’ τ-ν tλληνικ
-
τητα, δηλαδ- τ-ν >π�κ�π� τ�υ >π’ τ-ν ΓνGση κα: τ-ν �Eλευθερ�α.

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης
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Σhς �λ�πω, σhς *κ��ω, σhς δ�υλε�ω
Tσ�! N� ’µαστε κα  π�λι! N�µ$�ατε, φτωH� µ�υ Nπανδρ�π�δα, <τι τελει-

6σαµε; K�Oνια π�; σfς κ�Oναγε! SOHι ν9 τ/ παινευτ�, !λλ9 µ= µ0να δ=ν κα-
θαρ$�ετε �τσι εnκ�λα. T6ρα µ�λιστα, π�; & πλει�ψηφ$α σας Hλαπ�κωσε τ/
δ"λωµα, �πιστρ0φω δριµOτερ�ς, ν9 σfς H�ρτ�σω µπανιστ)ρι. �Aν�$3τε λ�ιπ/ν
τ9 Hα��κ�Oτια σας κα  µα�  µ= τ/ν 7ρτ�, π�O, δ"3α τg� ΓιαH�0, δ=ν σfς λε$-
πει, !π�λαOστε κα  θε�µατα Lλ��6ντανα κα  ρεαλιστικ�. T9 πρ�ϊ"ντα τ�ς
κ�υλτ�Oρας π�; λανσ�ρω, ε:ναι !π�λOτως �γγυηµ0να. Γι9 ν9 γ$νω πι/ κα-
ταν�ητ"ς: Π�ς; ?O Π�υλιαν/ς !νακ�λυψε στ� Mακεδ�ν$α τ/ν “Homo
Erectus Trilliensis”; SE, λ�ιπ/ν κι �γC διαπλ�θω τ/ν «X"µ� Pεντικ�λ"��υς
Σ�υργελι0νσις» κα  σfς τ/ν σερ�$ρω µ0σα !π/ τ�;ς τηλε�πτικ�;ς δ0κτες
σας.

B0�αια δ=ν λε$π�υν κα  �� π�λλ=ς κα  π�ικ$λες !ρνητικ=ς !ντιδρ�σεις. ∆=
�αρι0σαι <µως, L σκ�π/ς pγι��ει τ9 µ0σα. Mι9 κα  ε:πα «pγι��ει», δ=ν σfς
κρO�ω <τι �κεFν�ι µ= τ�;ς Lπ�$�υς 3ερα$ν�υµαι στ/ γ0λι�, <ταν διαµαρτO-
ρωνται γι9 τ ς τηλε-ρ�υφιανι0ς µ�υ, ε:ναι �� Xριστιαν�$. E4κ�σι α>�νες τ6-
ρα τ�;ς κ�υµαντ�ρω ψυH�λ�γικ9 µ’ �κεFν� τ/ �ωγραφισµ0ν� �λ�συρ/ µ�τι
π�νω !π� τ� µεσα$α κ"γHη τ�ν �ερ�ν κα  µ= τ� συν)θεια π�; τ�;ς �π0�α-
λα ν9 �3�µ�λ�γ�5νται <λα τ�υς τ9 �νδι�θετα. T6ρα !π�φ�σισαν ν9 �ν�-
Hληθ�5ν; DOσ� γι9 κ�τι 7λλ�υς «!ν�ιHτ"µυαλ�υς», «!πελευθερωµ0ν�υς» κα 
«πρ��δευτικ�;ς» συνανθρ6π�υς σας, δ=ν !νησυH�. A.τ�$, κα  σκ...9 ν9 τ�;ς
δ6σ%ης, θ9 τ9 δεHτ�5ν ε.Hαρ$στως, µ"ν� κα  µ"ν� γι9 ν9 µ�ν τ�;ς Hαρακτη-
ρ$σ�υν «Iπισθ�δρ�µικ�Oς». 

∆=ν φαντ��εστε, π"σ� µ= �3υπηρετεF <λ�ς α.τ/ς L τ�ερτ�ελ=ς γι9 τ9 «µε-
γαλ�αδελφικ9» κατ�ρθ6µατ� µ�υ. ∆ι9 τ�ς µεθ"δ�υ τ�5 «π0ς, π=ς τ/ κ�-
π0λλι κ�νει τ�ν κυρ9 κα  θ0λει» τ9 κ�νω Lλ�0να κα  πι/ γνωστ�, �>κεFα κα 
ε.πρ"σδεκτα. Kι �σεFς διασκεδ��ετε µ= τ�;ς «µικρ�;ς qρωες τ�ς καθηµερι-
ν"τητ�ς µας». ∆ιασκεδ�στε λ�ιπ"ν, <σ� θ0λετε, σ)µερα, !φ�5 αnρι� δ=ν θ9
�Hετε α.τ�ν τ�ν π�λυτ0λεια. ∆ι"τι, rν δ=ν τ/ µυριστ)κατε !κ"µα, αnρι� θ9
ε:ναι & σειρ� σας ν9 µπ�τε στ/ παγκ"σµι� δι�φαν� σπ$τι σ9ν τ9 Hα�"ψαρα
στ� γυ�λα. ?O µ"ν�ς π�; θ9 διασκεδ��%η τ"τε, θ9 ε:µαι �γ6, καθCς & συ-
στηµατικ� παρακ�λ�Oθηση τ�ς �ω�ς σας θ9 µ�5 τ/ �πιτρ0π%η. Kι rν Iνει-
ρεOεστε ν9 γ$νετε «πρωταγωνιστ0ς», καλOτερα 3εH�στε τ�, γιατ  θ9 παρα-
µε$νετε µα��νθρωπ�ι. Kι rν τυH/ν παρατηρ)σω κ�π�ι�ν Z κ�π�ι�υς !π/
σfς ν9 παρα�α$ν�υν τ�;ς καν"νες µ�υ κα  ν9 τ�λµ�5ν ν9 πfνε κ"ντρα στ9
σH0δι� µ�υ, µα5ρ� φ$δι π�; τ�;ς �φαγε! ∆=ν θ9 περιµ0νω καµµι9 ψηφ�φ�-
ρ$α !π�H6ρησης, γι9 ν9 τ�;ς �3��ελ$σω, ν9 τ�;ς ε.τελ$σω, ν9 τ�;ς πατ�3ω
κα  ν9 τ�;ς �3αφαν$σω. DOλ’ α.τ9 �0�αια θ9 συµ��5ν, <ταν πλ0�ν διακρι-
�6σω <τι & κατ�σταση �Hει sριµ�σει.

M0Hρι τ"τε �λπ$�ω ν9 µ�ν �Hετε sριµ�σει �σεFς κα  µ= φ�υσκ6σετε στ ς
κατραπακι=ς µ= τ/

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



1. - ENA ™AKKI °EMATO A¶O ™ITAPI

.Aν γιC τ#ν )Eλληνισµ# τC )OµηρικC .Eπη ε�ναι B καθρ7πτης >ρετ�ς R µ-
�µ&ν τ&ν )Eλλ�νων, γιC τ#ν �I�υδαϊσµ# � ΠαλαιC ∆ιαθ�κη καθρεπτ�Oει τ#
/αρακτ�ρα, τ-ν ψυ/�λ�γ�α, τ-ν >πληστ�α κα: τ-ν παιδε�α τ�( )E�ραϊκ�(
λα�(· ε�ναι τ# .Eπ�ς τ�υ. .Aν µ� Bπ�ι�δ�π�τε >ντ λλαγµα �A )E�ραI�ι Bπ�ι-
ασδ�π�τε �π�/�ς δ� θC δ7/�νταν π�τ� µ7σα στ:ς συναγωγ7ς των νC δια� -

°
ι ννης Mαρκ
π�υλ�ς: «N9 !π��ληθ%� & Παλαι9 ∆ιαθ)κη !π/ τ�
�ω� τ�ς �Eκκλησ$ας µας» («∆αυλ
ς», τ. 241). .E/ει δ�και�; M� µιC
γρ�γ�ρη >ν γνωση α?τ�( τ�( Aερ�( �ι�λ��υ θC συναντ�σhης τ:ς
λ7�εις «�κδ$κηση» 73 φ�ρ7ς, «�3�λ�θρεOω» 218, «µ�Hαιρα» 100,

«�.α » 68, «π5ρ» 100 φ�ρ�ς κα: tκατ�ντ δες ;λλες µ� τ# 9δι� ν
ηµα
καθGς κα: >µ7τρητες σκην�ς �γκληµατικ&ν πρ �εων κατC >µ /ων
πληθυσµ&ν, �γκ%ων γυναικ&ν, παιδι&ν, OuGων, �Eκι&ν κα: π
λεων.
Kα: <λα τ�(τα µ� �ντ�λ- τ�( Θε�(–τ�( Για/�7, τ�( Πατρ#ς τ�( �Iη-
σ�( Xριστ�(. )Oπ
τε π�( � �γι
πτης α?τ�( τ�( Aερ�( �ι�λ��υ;

£ 0λ�υµε ν9 �πισηµ�ν�υµε τ/ν *µεταρρ�θµιστ� BC�υσιασµ4 τ�5 �Oρθ"δ�3�υ
?Iερατε$�υ, π�; φθ�νει ν9 κατε3�υσι��%η µ= τ/ φ"�� τ�5 Σατανf κα  τ�ν
π�νηρ�ν πνευµ�των, 7ν WHι τ9 ν)πια π�; δ=ν �H�υν �π�ς κα  καλλιεργηµ0νη
λ�γικ� συνε$δηση, τ�;ς γ�νεFς, τ�;ς !ναδ"H�υς τ�5 �απτ$σµατ�ς π�; !κ�-

λ�υθεF τ�;ς �3�ρκισµ�Oς. T9 πρ�ηγ�Oµενα τ�5 �απτ$σµατ�ς ε:ναι κ�τι περ$εργ�ι
�3�ρκισµ�$, �ντελ�ς �3ω !π/ τ/ πνε5µα, τ/ γρ�µµα, WHι τ�5 >�υδαϊκ�5 !π�καλυπτι-
σµ�5, !λλ9 τ�5 καιν�διαθηκικ�5 θεανθρωπισµ�5.

«... 5Eπιτ�θηµι τVν �εDρ� µ�υ Bπ\ τ4ν δ�'λ�ν/δ��λην σ�υ τ4ν/τVν καταCιωθ�ντα κα-
ταφυγεDν Iπ4 τVν σκ�πην τ0ν πτερ�γων σ�υ κα\ διαφυλα�θ(ναι». M0Hρις �δ� καλ9
(τ/ �ρ0φ�ς �0�αια δ=ν καταλα�α$νει !π/ θε�λ�γ)µατα). Kι �πειδ� δ=ν �νν�εF, τ�5 φ�ρ-
τ6ν�υµε παρακ�τω κα  τ�ν �3�υσιαστικ� >�υδαϊκ� !ντ$ληψη, <τι ε:ναι ��υτηγµ0ν�
τ/ �ρ0φ�ς µ0σα στ�ν πλ�νη τ�ν γ�ν0ων τ�υ: �δ� >σHOει τ/ «pµαρτ$αι γ�ν0ων παι-
δεO�υσι τ0κνα»· γι’ α.τ/ δ0εται στ/ν �IεHω�f-Παντ�κρ�τ�ρα L �ερ0ας κα  τ/ν παρα-
καλεF: «5Aπ�στησ�ν *π4 τ�' �ρ�φ�υς τVν παλαι�ν Bκε�νην πλ�νην κα\ Yµπλησ�ν τ4▲

�E�ραϊκ	 σατανλγ�α κα� ��ρκισµ�ς
τ�ν νηπ�ων στ	ν τελετ	 τ� �απτ�σµατς



�ρ�φ�ς *π4 Bλπ�δα κα\ *γ�πην, jνα γνωρ�σKη τ4 �ρ�φ�ς ̂ τι σ; εcσαι P µ�ν�ς *ληθιν4ς
Θε�ς».

Kα  στ� συν0Hεια !ναπτOσσεται !π/ τ/ν !ν6νυµ�, πρ�φαν�ς καλ"γερ�, συντ�κτη
τ�ν �3�ρκισµ�ν µι9 πλ)ρης �ωρ�αστρικ�5 τOπ�υ δαιµ�ν�λ�γ$α µεταδιδ"µενη στ/
�ρ0φ�ς δι9 τ�ς �κτεταµ0νης Hειρ/ς τ�5 �ερ�ε3�ρκιστ� �ερ0α, L Lπ�F�ς !νυπ�ψ$αστ�ς
στεντ�ρε$uα τ%� φων%�, <πως τ/ τυπικ/ �πι��λλει, ��6ντας κα  λ0γ�ντας, !πευθυν"µε-
ν�ς στ/ν πρ�σωπ�π�ιηµ0ν� δι���λ� �π  τ/ Jλληνικ6τερ�ν, Σατανf �π  τ/ >�υδαϊκ6-
τερ�ν:

«T�' Kυρ��υ δεηθ0µεν. 5Eπιτιµlh σε K�ρι�ς, ∆ι���λε... jνα τVν σVν καθ�λKη τυραν-
ν�δα κα\ τ�;ς *νθρUπ�υς Bκ τ(ς 6(ς δυν�µεως BC�ληται... Amτ4ς P Pπ�D�ς κατ�λυσε
τ4ν τ4 κρ�τ�ς Y��ντα τ�' θαν�τ�υ, τ�υτ�στι τ4ν ∆ι���λ�ν, Pρκ�Xω σ= κατ� τ�' Θε-
�' τ�' δε�Cαντ�ς τ4 C�λ�ν τ(ς Xω(ς, YCελθε, Bπιτιµhσαι κα\ *να�Uρησ�ν, φ���θητι
δα�µ�να κα\ µV Bπιστρ�φKης ε�ς τ4 πλhσµα τ�'τ�. MV Iπ�στρ�ψKης µηδ= *π�κρυ�K(ς
ε�ς τ4 �ρ�φ�ς». (M9 π�ς στ0κει ν9 �µφωλεO%η L δι���λ�ς-σατανfς στ/ �σωτερικ/ ε:ναι
Jν/ς νηπ$�υ, κι 7ν µπ%� µ0σα τ�υ, τ/ παιδ  θ9 ε:ναι δαιµ�νισµ0ν� Hωρ ς τ� θ0λησ)
τ�υ; N9 π�5 φθ�νει L παραλ�γισµ/ς κα  & κακ$α τ�ν θρησκ�µαν�ν, ν9 θεωρ�5ν δαι-
µ�νισµ0να τ9 Jπτα)µερα ν)πια.)

Oωνται >π�σπ σµατα >π# τ-ν �Iλι δα κα: τ-ν �Oδ%σσεια Qς παγκ
σµια π�-
λιτιστικC κα: Aστ�ρικC tλληνικC 3πη, γιC π�ι# τ
τε λ
γ� �µεIς θC πρ7πει νC
/ρησιµ�π�ι�(µε τ- B��λ� τ�υς κατC φ�ρτικ# π�λλ�ς φ�ρ�ς τρ
π�; Λ�γικ# δ�ν
ε�ναι; E�ναι.

.E/ει δ�κι� B Γι ννης Mαρκ
π�υλ�ς; Kα: �7�αια 3/ει. Mπ�ρεI <µως νC
πραγµατ�π�ιηθh�; .Aν 3/�υµε Sνα σακκ: γεµiτ� σιτ ρι κα: >φαιρ7σ�υµε τ#
σακκ�, τ# σιτ ρι θC διασκ�ρπιστh�. .Aν κ
ψ�υµε τ- ρ�Oα τ�( δ7ντρ�υ, τ# δ7-
ντρ� σ�γ�υρα θC �ηρανθh�. T# σακκ: ε�ναι B �I�υδαϊσµ#ς κα: τ# σιτ ρι B Xρι-
στιανισµ
ς, γιC νC µ-ν π& <τι ταυτ�O�νται. Στ-ν ΠαλαιC ∆ιαθ�κη µιλi B
Για/�7· στ-ν Kαιν- ∆ιαθ�κη µιλi B Για/�� διC τ�( �Iησ�( Xριστ�(. Γι’ α?τ#
B Xριστιανισµ
ς, �µα >φαιρ7σhη τ#ν Για/�7, τ#ν �A�ρα µ, τ#ν �Iσα κ, τ#ν
�IακG�, τ#ν Mωυσ�, τ#ν �AαρGν, τ#ν �Iησ�( τ�( Nαυ�, τ��ς Kριτ7ς, τ��ς
Πρ�φ�τες, τ#ν ∆α��δ κα: λ�ιπC κα: λ�ιπ , θC µε�νhη γυµν
ς-θε
γυµν�ς. ΓιC
φανταστ�τε, νC µiς fπ�/ρ7ωναν κα: σ� «περιτ�µ�»! )O Xριστιανισµ#ς ε�ναι
πιστ# >ντ�γραφ� τ�( �I�υδαϊσµ�(. �Aκ
µα κα: στ- λατρε�α τ�υ /ρησιµ�π�ι-
εI τ- δια�ρεση τ�( λειτ�υργικ�( /ρ
ν�υ κατC E�υδαϊκ# τρ
π�: «Πρ6τη vρα»,
«Tρ$τη vρα», «DEκτη vρα», «�Eν�τη vρα», «∆ωδεκ�τη vρα». Kρ τησε τ-ν
jγδ�η µ7ρα Qς µ7ρα Tν�µατ�θεσ�ας στC �ρ7φη (�λ7πε «E?/�λ
γι�»)· κρ τησε
τ#ν «σαραντισµ# τ�ς λε/Gνας» κ.λπ. T
τε π�( διαφ7ρ�υν; M
να δ νεια >π#
τ- διδασκαλ�α τ�( Zωρ�αστρισµ�( ε�ναι � zπαρ�η >γγ7λων, � zπαρ�η κα-
κ�( πνε%µατ�ς (δια�
λ�υ), κ
λασης κα: παρ δεισ�υ· �π�σης τ# B πτισµα, τ-
Θε�α E?/αριστ�α, <λα τ�(τα τC δ�δασκε πεντακ
σια /ρ
νια πρ# τ�( Xρι-
στιανισµ�( B Zωρ�αστρισµ
ς. Kα: τC σφετερ�στηκε γιC τ-ν πι# εxκ�λ� τ�υ
διε�σδυση στ#ν τ
τε )Eλλην�ρρωµαϊκ# κ
σµ�. ΓιC τ#ν 9δι� δ� λ
γ� 3κανε

▲
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«στρα�C µ τια» κα: στ-ν «περιτ�µ�».
.Aν, ;ς π�(µε, >π# τ#ν Xριστιανισµ# >π�� λ�υµε τ-ν ΠαλαιC ∆ιαθ�κη κα:

κρατ�σ�υµε τ-ν Kαιν�, π7στε µ�υ, B Xριστ#ς π�ι
ν θC 3/hη Πατ7ρα; T� θC
γ�νhη B Για/�7; .Aν >π��ληθh� � ΠαλαιC ∆ιαθ�κη, τ
τε π�λλ�ς σελ�δες τ�ς
Kαιν�ς ∆ιαθ�κης θC πρ7πει νC >φαιρεθ�(ν κα: κυρ�ως �A λεγ
µενες πρ�φη-
τεIες, π�� τ-ν fπ�στυλGν�υν. T
τε θC πρ7πει νC >φαιρεθ�(ν >π# τ- Xρι-
στιανικ- λατρε�α B )Eσπεριν
ς, B .Oρθρ�ς, αA �Ωραι Xριστ�υγ7ννων, ΦGτων,
Mεγ λης Παρασκευ�ς, <λα τC Παλαι�διαθηκικC >ναγνGσµατα. ΘC πρ7πει
νC >παλειφθ�(ν <λα τC τρ�π ρια κα: �A zµν�ι γενικ , π�� fπαιν�σσ�νται τC
t�ραϊκC κατ�ρθGµατα κα: τ
σα ;λλα π�� δ�ν ε�ναι τ�ς παρ�%σης �ρας.

Bλ7πετε λ�ιπ
ν, <τι, <σ� «τρα�iµε» τ# «σακκ�», τ
σ� διασκ�ρπ�Oεται τ#
«σιτ ρι»; )Eπ�µ7νως <σ�ι λ7νε: «NC >π��ληθh� � ΠαλαιC ∆ιαθ�κη, θC Pταν
πρ�τιµGτερ� νC λ7νε: «NC καταργηθh� B Xριστιανισµ
ς». T# 9δι� ε�ναι!

E. /Aττα'�ρι�ς

» ECελθε Bκ τ�' πλ�σµατ�ς τ��τ�υ κα\ µηδ= συναντ�σKης αmτ4 E Bνεργ�σKης Bπ’
αmτ�' �oτε Bν νυκτ\ �oτε Bν gµ�ρlα �oτε Bν µεσηµ�ρινK( pρlα (κατ9 τ/ µεσηµ�ριν/ν
δαιµ"νι�ν), [λλ’ [πελθε ε�ς τ4ν qδι�ν τ�ρταρ�ν _ως τ(ς gτ�ιµασµ�νης µεγ�λης κα\ φ�-
�ερhς τ(ς κρ�σεως gµ�ρας.»

(�Eδ� σ$γ�υρα µ�5 θυµ$�ει ε>κ"νες τ�ς «�Aπ�κ�λυψης», & Lπ�$α !π�δ$δεται στ/ν
«ε.αγγελιστ� τ�ς !γ�πης» �Iω�ννη. �Aλλ9 π�ς ε:ναι δυνατ/ν L �Iω�ννης τ�ς ε.αγ-
γελικ�ς !γ�πης ν’ !περγ��εται τ/ν παγκ"σµι� Wλεθρ� στ/ !π/ τ�ν πρωτ�Hριστιανικ�
�κκλησ$α δυναµικ9 !µφισ�ητ�Oµεν� κα  �.δ0π�τε στ� λατρε$α τ�ς !δια$ρετης �κκλη-
σ$ας δηµ�σ$ως !ναγινωσκ"µεν�; �Aε$π�τε & «�Aπ�κ�λυψη» θεωρ)θηκε sς «πηγ� Hι-
λιαστικ�ν κα  �σHατ�λ�γικ�ν α�ρ0σεων» !π/ τ�ν �π�H� τ�ν !π�στ�λικ�ν πατ0ρων-
µαθητ�ν τ�ν !π�στ"λων �Iγνατ$�υ, E>ρηνα$�υ, Π�λυκ�ρπ�υ, �I�υστ$ν�υ τ�5 φιλ�-
σ"φ�υ.)

�Aλλ9 & �ερ�ε3�υσ$α �πιµ0νει !ντι-ευαγγελικ�, !ντιαπ�στ�λικ9 κα  !ντιπατερικ�: 
« ECελθε, ∆ι���λε-Σατ�ν, κα\ *να�Uρησ�ν *π4 τ�' πλ�σµατ�ς τ��τ�υ σ;ν π�σKη

τK( π�µπK( κα\ τ�Dς *γγ�λ�ις σ�υ.»
Π�ι� <µως ε:ναι α.τ� & δια��λικ� π�µπ� κα  π�ι0ς �� !γγελ�δια��λικ=ς δυν�µεις

π�; κρO��νται �πιµελ�ς µ0σα στ�ν !θ6α ψυH� κ�θε �ρ0φ�υς; DOλα τ�5τα !π�τε-

▲
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2. - O °IAXBE EINAI KAI £EO™ TH™ KAINH™

°
ια/�� στC )E�ραϊκC ε�ναι τ# jν�µα τ�( Θε�(. T# jν�µα Για/��
>ναφ7ρεται στ-ν ΠαλαιC ∆ιαθ�κη. )O Για/�� τ�ς Παλαιiς ∆ια-
θ�κης ε�ναι τρισυπ
στατ�ς <πως >κρι�&ς κα: στ-ν Kαιν- ∆ια-
θ�κη. T# κ�ιν# τρισυπ
στατ� τ�( παλαι�διαθηκικ�( κα: τ�( νε-

�διαθηκικ�( Για/�� µiς τ# δια�ε�αιGν�υν �A πι# �π�σηµες γραφ�δες
τ�( Xριστιανισµ�(:



λ�5ν σκ�τειν=ς µανιHαϊστικ=ς καταπιεσµ0νες libido, π�; δ=ν �H�υν σH0ση µ= τ�ν �λευ-
θερ$α τ�5 Jλληνικ�5 wθ�υς κα  τ�ν Iρθ"δ�3η πνευµατικ"τητα.

Kα  συνεH$�ει & µ�ν�φυσιτικ� πλ�νη, π�; 7νθισε sς πρακτικ/ς �ωρ�αστρισµ/ς
στ ς σκ�τειν"τερες xρες τ�5 �υ�αντινισµ�5, πικρ"Hυµ� καρπ/ τ�5 Lπ�$�υ !π�τελ�5ν
�� !ντιHριστιανικ�  κι �δ� �λεγH"µεν�ι �3�ρκισµ�$: «GOρκ�Xω σ�, παµπ�νηρ�ν, *κ�-
θαρτ�ν κα\ µιαρ�ν, B�δελυγµ�ν�ν κα\ *λλ�τρι�ν πνε'µα.  ECελθε *π4 τ�' �ρ�φ�υς κα\
µηκ�τι ε�σ�λθKης ε�ς αmτ�. 5Aνα�Uρησ�ν, γνUρισ�ν τVν σVν µατα�αν δ�ναµιν τVν µηδ=
ε�ς ���ρ�υς BC�υσ�αν Y��υσαν...

»T�' Kυρ��υ δεηθ0µεν·
»K�ριε Σα�αsθ (�π$θετ� τ�5 Θε�5 J�ραϊκ", σηµαFν�ν τ/ν δεδ�3ασµ0ν�ν), P Θε4ς

τ�' 5IσραVλ (κα  <λων τ�ν ?Eλλ)νων;), P �Uµεν�ς πhσαν ν�σ�ν κα\ πhσαν µαλακ�αν
(!ρρωστ$αν), Bπ��λεψ�ν Bπ\ τ4ν δ�'λ�ν σ�υ κα\ *π�λασ�ν π�ντα τ� Bνεργ�µατα τ�'
∆ια��λ�υ-Σατ�ν. 5Eπιτ�µησ�ν τ�Dς *καθ�ρτ�ις πνε�µασι, κα\ δ�ωC�ν αmτ�, κα\ κα-
θ�ρισ�ν τ4 Yργ�ν τ0ν �ειρ0ν σ�υ, κα\ τVν @CεDαν �ρησ�µεν�ς Bν�ργειαν σ�ντριψ�ν
τ4ν Σατανhν Iπ4 τ�;ς π�δας τ�' δ��λ�υ σ�υ κα\ Bν τ��ει δ4ς ε�ς αmτ4 ν�κας κατ� τ�'
Σατανh κα\ τ0ν *καθ�ρτων αmτ�' πνευµ�των. Λ�τρωσε, K�ριε, τ4 ν�πι�ν τ�'τ� Bκ
τ(ς δ�υλε�ας τ�' ∆ια��λ�υ-Σατανh κα\ πρ�σδεCα� τ� ε�ς τVν �ασιλε�αν σ�υ.»

«∆ι", καθCς λ�γει τ4 Πνε'µα τ4 8Aγι�ν σ)µερ�ν, �9ν τ�ς φων�ς α.τ�5
!κ�Oσητε, µ� σκληρOνητε τ9ς καρδ$ας Nµ�ν sς �ν τg� παραπικρασµg�· κατ9
τ�ν &µ0ραν τ�5 πειρασµ�5 �ν τ%� �ρ)µgω �. Bπε�ρασ�ν µε �# πατ�ρες Iµ0ν, Bδ�-
κ�µασ�ν µε, κα  εcδ�ν τ� Yργα µ�υ τεσσαρ�κ�ντα Yτη· δι/ πρ�σ6Hθισα τ%� γε-
νεuf �κε$ν%η κα  ε:π�ν !ε  πλαν�νται τ%� καρδ$uα, α.τ�  δ= �.κ �γνωσαν τ9ς
Lδ�Oς µ�υ· sς tµ�σα Bν τK( @ργ( µ�υ, ε� ε�σελε�σ�νται ε�ς τVν κατ�παυσ�ν
µ�υ» ()E�ρ. Γ, 7-11). Στ# �ν λ
γuω �δ φι� >ναφ7ρεται <τι �A )E�ρα��ι στ-ν
3ρηµ� �πε�ρασαν τ# ZAγι�ν Πνε(µα κα: ε�δαν τC 3ργα T�υ τεσσαρ κ�ντα
3τη. Στ-ν ΠαλαιC ∆ιαθ�κη >ναφ7ρεται <τι �A )E�ραI�ι στ-ν 3ρηµ� �πε�ρα-
σαν τ#ν Για/�� κα: τιµωρ�θηκαν >π# A?τ#ν τεσσαρ κ�ντα 3τη. .Aρα στ#
�δ φι� α?τ# τ�ς Kαιν�ς ∆ιαθ�κης τ# ZAγι� Πνε(µα ταυτ�Oεται µ� τ#ν Για/-
�7.

)Oµ��ως στ-ν A´ Πρ#ς K�ρινθ��υς �Eπιστ�λ- >ναφ7ρεται: «µηδ= ε>δωλ�-
λ�τραι γ$νεσθε, καθCς τιν=ς α.τ�ν, uς γ�γραπται· Bκ�θισεν P λα4ς φαγεDν κα\
πιεDν, κα\ *ν�στησαν πα�Xειν, µηδ= π�ρνεOωµεν, καθCς τιν=ς α.τ�ν �π"ρ-
νευσαν κα  �πεσ�ν �ν µιuf &µ0ρuα ε>κ�σιτρεFς Hιλι�δες µηδ= Bκπειρ�Xωµεν τ4ν
Xριστ�ν, καθCς κα  τιν=ς αmτ0ν Bπε�ρασαν κα\ Iπ4 τ0ν $φεων *πUλ�ντ�·
µηδ= γ�γγO�ετε, καθCς κα  τιν=ς α.τ�ν �γ"γγυσαν κα  !π6λ�ντ� Nπ/ τ�5
Iλ�θρευτ�5· τα5τα δ= π�ντα τOπ�ις συν0�αιν�ν �κε$ν�ις. �γρ�φη δ= πρ/ς
ν�υθεσ$αν &µ�ν, ε>ς �hς τ9 τ0λη τ�ν α>6νων κατ)ντησεν» (A´ K�ρ. I,7-11).
Σ� α?τ# τ# /ωρ�� >ναφ7ρεται <τι �A )E�ραI�ι στ-ν 3ρηµ� �πε�ρασαν τ#ν Xρι-
στ# κα: >πGλ�ντ� fπ# τ&ν jφεων. Στ-ν ΠαλαιC ∆ιαθ�κη >ναφ7ρεται <τι �A
)E�ραI�ι �πε�ρασαν τ#ν Για/�7, B Bπ�I�ς 3στειλε δηλητηριGδη φ�δια νC δα-
γκGν�υν τ��ς >πειθεIς )E�ρα��υς. �Eδ& δηλαδ- 3/�υµε π λι τα%τιση τ�(

▲
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Xριστ�( µ� τ#ν Για/�7. OA )E�ραI�ι στ-ν 3ρηµ� �πε�ρασαν κα: τ#ν Πατ7ρα
κα: τ#ν YA#ν κα: τ# ZAγι�ν Πνε(µα. �Eπε�ρασαν τ-ν )Aγ�α Tρι δα, δηλαδ-
τ#ν Για/�7.

�Eπ�σης � «�Aπ�κ λυψις» τ�( �Iω ννη >ναφ7ρει τC t��ς: «Mετ9 τα5τα
wκ�υσα sς φων�ν µεγ�λην WHλ�υ π�λλ�5 �ν τg� �.ραν� λεγ"ντων *λληλ��-
ϊα· & σωτηρ$α κα  & δ"3α κα  & δOναµις τ�5 Θε�5 &µ�ν, <τι !ληθινα  κα  δ$-
καιαι α� κρ$σεις α.τ�5· <τι �κρινε τ�ν π"ρνην τ�ν µεγ�λην, qτις δι0φθειρε τ�ν
γ�ν �ν τ%� π�ρνε$uα α.τ�ς, κα  �3εδ$κησε τ/ αyµα τ�ν δ�Oλων α.τ�5 �κ Hειρ/ς
α.τ�ς κα  δεOτερ�ν ε4ρηκαν *λληλ��ϊα· κα  L καπν/ς α.τ�ς !να�α$νει ε>ς
τ�;ς α>�νας τ�ν α>6νων κα  �πεσ�ν �� ε4κ�σι κα  τ0σσαρες πρεσ�Oτερ�ι κα 
τ9 τ0σσαρα �g�α κα  πρ�σεκOνησαν τg� Θεg� τg� καθηµ0νgω �π  τg� θρ"νgω λ0-
γ�ντες· !µ)ν, *λληλ��ϊα· κα  φων� !π/ τ�5 θρ"ν�υ �3�λθε λ0γ�υσα· α�νεDτε
τ4ν Θε4ν &µ�ν π�ντες �� δ�5λ�ι α.τ�5 κα  �� φ���Oµεν�ι α.τ"ν, �� µικρ� 
κα  �� µεγ�λ�ι. Kα  wκ�υσα sς φων�ν WHλ�υ π�λλ�5 κα  sς φων�ν Nδ�των
π�λλ�ν κα  sς φων�ν �ρ�ντ�ν >σHυρ�ν, λεγ"ντων *λληλ��ϊα· <τι ��ασ$λευ-
σε KOρι�ς L Θε/ς L παντ�κρ�τωρ» (�Aπ�κ. IΘ, 1-6).

Kα: �ρωτ&, τ� σηµα�νει � t�ραϊκ- φρ ση «!λληλ�Oϊα», π�� >ναφ7ρεται
τ7σσερις φ�ρ�ς στ# /ωρ�� α?τ# τ�ς Kαιν�ς ∆ιαθ�κης, π�� παρ7θεσα; �Aπα-
ντ&: )H φρ ση «!λληλ�Oϊα» σ/ηµατ�Oεται >π# τ# δε%τερ� πληθυντικ# πρ
-
σωπ� πρ�στακτικ�ς τ�ς λ7�εως Hαλλ0λ = αEν&, κα: τ- λ7�η Γι�H, π�� ε�ναι
συντ
µευση τ�( Tν
µατ�ς ΓιαH�0. .Eτσι παρ γεται � λ7�η Xαλλελ�OγιαH -
�Aλληλ�%ϊα = AEν& τ&ν Για/��.

T7λ�ς: T� σηµα�νει στ-ν )E�ραϊκ- γλ&σσα τ# jν�µα �Iησ�(ς (Γιεσ�υ /);
�Aπαντ&: �Iησ�(ς = )O Για/�� σGOει.

Π�ς ε:ναι δυνατ"ν, θε�λ�γικ9 κα  µ"ν� Lµιλ�5ν κα  στ�Hα�"µεν�ν, �ρ0φ�ς Z ν)-
πι�ν Z παιδ$�ν ν9 �ρ$σκεται στ� δ�Oλεψη τ�5 Σατανf, «pµαρτ$αν µ� πεπ�ιηκ"ς»;
E:ναι φιλ"της α.τ� πρ/ς τ�ν 7γραφη συνε$δηση τ�ν παιδι�ν, γι9 τ9 Lπ�Fα L �Iη-
σ�5ς ε:πε <τι θ9 κληρ�ν�µ)σ�υν τ�ν θε$α �ασιλε$α !γ�πης, ε>ρ)νης κα  δικαι�σOνης;
Kι �κεFν� τ/ 7λλ� τ/ περ$φηµ�, π�; παραγγ0λλει L �Iησ�5ς σ’ <λ�υς τ�;ς �ν)λικες, ν9
µ�ι�σ�υν στ�ν !θω"τητα µ= τ9 ν)πια; T�5τ� σηµα$νει: �µεFς �� µεγ�λ�ι, �ν�H�ι γι9
τ/ κατ�ντηµα τ�5 κ"σµ�υ, ν9 νηπι�σ�υµε WHι «ταDς φρεσ�» !λλ9 στ ς !ναρ$θµητες κα-
κ$ες µας.

Kα  συνεH$��υν !κ�θεκτ�ι �� �3�ρκισµ�  π�νω σ= !νυπ�ψ$αστ�υς �3�ρκι�"µεν�υς,
µικρ�;ς κα  µεγ�λ�υς: «5Aπ4 π�σης Bπι��υλ(ς τ�' *ντικειµ�ν�υ, *π4 συναντ�µατ�ς
π�νηρ�', *π4 δαιµ�ν��υ µεσηµ�ριν�' (τ/ 3ανακ�Oσαµε) κα\ φαντασµ�των π�νηρ0ν»
[τ9 Lπ�Fα, φα$νεται, �ασ�νι�αν τ� συνε$δηση τ�5 συντ�κτη τ�ν �3ωHριστιανικ�ν
�3�ρκισµ�ν �π  νυHθηµ0ρ�υ ��σεως. SEτσι �λ0π�υµε ν’ !π�θρασOνεται (!π/ τ�ν κα-
κ�)θεια τ�5 θρ�σ�υς) κα  ν9 γρ�φ%η ν’ !παλλαγ%� τ/ ν)πι� !π/ «κ�θε !κ�θαρτ�ν
πνε5µα κεκρυµµ0ν�ν κα  �µφωλε5�ν ε>ς τ�ν καρδ$αν α.τ�5».]

Kα  π�5 π�ει & Hριστιανικ6τατη !ντ$ληψη τ�ς «καθαρfς τ�ν νηπ$ων καρδ$ας»;
SEH�υµε I3Oτατη δι�σταση λ"γων Xριστ�5 κα  �3�ρκισµ�ν �Eκκλησ$ας! ?H παραH�-

▲
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ρα3η δ=ν κρO�εται πλ0�ν:
«5Aπ�λλαC�ν, K�ριε, *π4 κ�θε πνε'µα πλ�νης, πνε'µα π�νηρ�ας, πνε'µα ε�δωλ�-

λατρ�ας κα\ π�σης πλε�νεC�ας, πνε'µα ψε�δ�υς κα\ π�σης *καθαρσ�ας τ(ς Bνερ-
γ�υµ�νης κατ� τVν Bπ�ρειαν τ�' ∆ια��λ�υ.»

T$π�τ’ 7λλ� δ=ν �H�υν ν9 φ�ρτ6σ�υν στ9 µωρ�, γι’ α.τ/ �ι���νται ν9 τ’ !π�πλO-
ν�υν; Kα  στ� συν0Hεια �� �ερ�ε3�ρκιστ=ς Nπ/ τ�;ς θ"λ�υς τ�ν να�ν κα  τ!Hαµν9
�λ0µµατα τ�ν παρακ�λ�υθ�Oντων τ�ν παρ�σταση τ�ν 3εν)λατων περσικ�-�ωρ�α-
στρικ�-�α�υλωνιακ�ν �3�ρκισµ�ν !πευθOν�νται στ/ν «δαιµ�νισµ0ν�ν» Z καλOτερα
δαιµ�ν"πληκτ� µελλ�ντικ/ !ν�δ�H�, τ/ν Lπ�F� �3�ρκ$��υν, γι9 ν9 µ�ν µ�λOν%η L κ�υ-
µπ�ρ�ς τ/ παιδ  κα  τ�ν κ�υµπ�ρα:

«5Aπ�τ�σσKη τw0 Σατανh; Kα\ πhσι τ�Dς Yργ�ις αmτ�'; Kα\ π�σKη τK( λατρε�lα αmτ�';
Kα\ πhσι τ�Dς *γγ�λ�ις αmτ�'; Kα\ π�σKη τK( π�µπK( αmτ�'; 5Aπετ�Cω τ4ν Σατανh; –
5AπεταC�µην. – Kα\ Bµφ�σησ�ν κα\ Yµπτυσ�ν αmτw0.»

Kα  <λα τ�5τα τρ$ς, γι9 ν’ !κ�Oσ%η καλOτερα L Θε"ς, «<ς τ9 π�νθ’ Lρf κα  π�ντα
!κ�Oει». Kα  !κ�λ�υθεF hστερ’ !π/ τ�;ς �3�ρκισµ�;ς & Lµ�λ�γ$α τ�ς π$στεως πρ/ς
!νατ�λ�ς. DOλ�ι �H�υν κ�νει µετα��λ), γιατ  ε:ναι δ"γµα π$στεως σ’ �µfς τ�;ς �Oρθ�-
δ"3�υς <τι: «Ex Oriente lux».

Στ-ν Kαιν- ∆ιαθ�κη περι7/�νται π νω >π# 200 �δ φια τ�ς Παλαιiς ∆ια-
θ�κης, καθ}ς κα: �δ φια π�� >ναφ7ρ�νται σ� γεγ�ν
τα π�� περιγρ φει �
ΠαλαιC ∆ιαθ�κη. Στ-ν Kαιν- ∆ιαθ�κη B >π
στ�λ�ς Πα(λ�ς Tν�µ Oει τC κε�-
µενα τ&ν πρ�φητ&ν τ�ς Παλαιiς ∆ιαθ�κης «γραφ�ς yγ�ας»: «Πα5λ�ς,
δ�5λ�ς �Iησ�5 Xριστ�5, κλητ/ς !π"στ�λ�ς, !φωρισµ0ν�ς ε>ς ε.αγγ0λι�ν Θε-
�5, < πρ�επηγγε$λατ� δι9 τ�ν πρ�φητ�ν α.τ�5 �ν γραφαDς yγ�αις...» (Pωµ.
A, 1-4).

.Aς πρ�σ7��υµε τC παρακ τω λ
για τ�( Xριστ�(: «κα  α.τ/ς ε:πε πρ/ς
α.τ�Oς· z *ν�ητ�ι κα  �ραδεFς τ%� καρδ$uα τ�5 πιστε�ειν Bπ\ πhσιν �{ς Bλ�-
λησαν �# πρ�φ(ται, �.H  τα5τα �δει παθεFν τ/ν Xριστ/ν κα  ε>σελθεFν ε>ς τ�ν
δ"3αν α.τ�5; κα\ *ρC�µεν�ς *π4 Mωυσ�ως κα\ *π4 π�ντων τ0ν πρ�φητ0ν
διηρµ�νευεν αmτ�Dς Bν π�σαις ταDς γραφαDς τ� περ\ fαυτ�'» (Λ�υκ. K∆, 25-
27). �Eπ�σης: «µ� δ�κεFτε <τι �γC κατηγ�ρ)σω Nµ�ν πρ/ς τ/ν Πατ0ρα· �στιν
L κατηγ�ρ�ν Nµ�ν Mωυσ�ς, ε>ς <ν NµεFς |λπ$κατε. ε� γ�ρ Bπιστε�ετε Mωυ-
σεD, Bπιστε�ετε [ν Bµ��· περ\ γ�ρ Bµ�' BκεDν�ς Yγραψεν. ε> δ= τ�Fς Bκε�ν�υ
γρ�µµασιν �. πιστεOετε, π�ς τ�Fς �µ�Fς ρ)µασι πιστεOσετε;» (�Iω νν. E, 45-
47). )O Xριστ#ς µiς λ7γει <τι � ΠαλαιC ∆ιαθ�κη BµιλεI γιC τ#ν 9δι�.

�Eλπ�Oω τGρα νC 3γινε καταν�ητ
, γιατ: � �Eκκλησ�α δ�ν πρ
κειται π�τ�
νC >ρνηθh� τ-ν t�ραϊκ- B��λ�: ΘC ε�ναι τ# 9δι� µ� τ# νC >ρνηθh� τ#ν tαυτ

της.

Xρ�στ�ς Σαλτα��ρας

▲
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�Aντ�θετα � )Eλλην�δα Mητ7ρα, � θε  µας ∆�µητρα, �νu& ε�ναι �αθιC λυπη-
µ7νη γιC τ#ν /αµ# τ�ς K
ρης της (Περσεφ
νης), γιC πρGτη φ�ρC /αµ�γελi
κα: /α�ρεται, <ταν �A M(στες τ&ν �Eλευσιν�ων Mυστηρ�ων µ� �ρ�ντερ�ς φων�ς
(«�κατ�µµOρια τ�ν Wντων, πρ�σκυνfτε γ�νατιαστ�, κ"σµε, πρ�αισθ�νεσαι
τ�ν !ναγ0ννηση») τ�ς >ναγγ7λλ�υν τ# /αρµ
συν� γεγ�ν
ς. 

)O N�τσε fπ�γραµµ�Oει: «Lτιδ)π�τε δ=ν ε:ναι γ0ννηµα-θρ0µµα Jλληνικ",
ε:ναι ��ρ�αρ�». )O 9δι�ς µπρ�στC >π# 100 /ρ
νια πρ�αναγγ7λλει τ#ν �ρ/�µ#
τ�( τ7λ�υς τ�( σηµεριν�( >νθρGπιν�υ π�λιτισµ�( κα: πρ�σδ�κi τ-ν 3λευ-
ση τ�( ∆ι
νυσ�υ, j/ι πιC Qς συµ�
λ�υ >ναγ7ννησης >λλC Qς συµ�
λ�υ τ7-
/νης. )H �πλ� >π���λ- τ�ς Π. ∆ιαθ�κης >π# τ#ν Xριστιανισµ# δ�ν >ρκεI, γιC
νC �αναγεννηθh� B ;νθρωπ�ς.

∆ι�µ�δης Kρ�ν�δης

M0σα !π’ <λα α.τ9 τ9 µανιHαϊστικ9 I3; πρ���λλει τ/ |θικ/ πρ"�ληµα γι9 τ�ν
�Oρθ�δ�3$α. M= !��πτιστ�υς Iρθ�δ"3�υς, µ= νε�επ�H$τες, µ= �>κ�υµενιστ=ς κ�θε
λ�γ�ς, π�; �H�υν !��πτιστα κι !µOρωτα τ9 σ6µατ� τ�υς π.H. �Iνδ�υϊστ0ς, B�υδιστ0ς,
BραHµανιστ0ς, >απωνικ=ς θρησκεFες κα  M�ρµ6ν�υς, π�ς συµπρ�σεOHεται L κ�ρυ-
φαF�ς τ�ς �Oρθ�δ�3$ας πατρι�ρHης Kωνσταντιν�υπ"λεως; Kα  π�ς |µπ�ρεF ν9 κ�ν%η
θε�λ�γικ�;ς διαλ"γ�υς, <ταν & �Oρθ�δ�3$α �πιφυλ�σσ%η κ"λαση, �ρε��ς κα  τ�ρτα-
ρα γι9 τ�;ς µ� �Oρθ�δ"3�υς;

�Eδ� γ$νεται ρατσιστικ� δι�κριση στ9 �ρ0φη: H6ρια τ’ !γ"ρια !π/ τ9 κ�ρ$τσια (!!),
π�; �� �3�ρκιστ0ς, τ�ς �Oρθ�δ�3$ας θεωρ�5ν σαταν�κ$νητα παρ9 τ�ν !ντ$θετη δι-
δασκαλ$α τ�5 �Iησ�5. O� 7νθρωπ�ι ε:ναι ε>κ"να Θε�5. SAρα �� �3�ρκισµ�$, L νηπι�-
�απτισµ"ς, �� !φ�ρισµ�$, π�λλ=ς >�υδαι�κεντρικ=ς γ�µ�υ ε.H=ς κα  τ�ν λεH6νων γυ-
ναικ�ν �π$σης ε:ναι !ν�γκη ν’ !ναθεωρηθ�5ν ρι�ικ9 !π/ τ� µ0λλ�υσα ν9 συν0λθ%η
Mεγ�λη ΣOν�δ� τ�ς �Oρθ�δ�3$ας, γι9 ν’ !ρH$σ%η L δι�λ�γ�ς µ= τ/ν σOγHρ�ν� �λλ�γ�
7νθρωπ� κα  τ9 πρ��λ)µατ� τ�υ.

∆ρ ΓεUργι�ς M�υστ�κης
Kαθηγητ�ς Θε�λ�γ$ας
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3. - H EBPAIA MANA KAI H E§§HNI¢A MANA

�O
πως παρατ�ρησε πρ
σφατα Sνας θε�λ
γ�ς στ-ν �κπ�µπ-
«�Aνι/νε%σεις» τ�ς ET3, στ:ς �γι�γραφ�ες <π�υ >πεικ�ν�Oε-
ται � �Aν σταση, � Παναγ�α, π�� �µφαν�Oεται νC παρακ�-
λ�υθh� τ-ν >ν σταση τ�( YA�( της, ε�ναι πρ�κλητικC >µ�λη-

τη, >γ7λαστη, λυπηµ7νη κα: τεθλιµµ7νη. )H κ�ρ%φωση δηλαδ- τ�ς
>ντ�φασης. Γι’ α?τ# ;λλωστε >π# τ-ν >ρ/- >κ
µη B /ριστιανισµ#ς
��7φραOε τ# µIσ�ς κατC τ�ς Oω�ς, τ# µIσ�ς κατC τ�( >νθρGπ�υ.



™
�µερα τ# παγκ
σµι� θρησκευτικ# σ%στηµα, µ� τ# Bπ�I� �A σιωνιστ�ς κα:
�A συν�δ�ιπ
ρ�ι τ�υς Bδηγ�(ν >παρ δεκτα τ#ν Πλαν�τη, θC πρ7πει νC
ε�ναι κανε:ς �λ�θι�ς R δικ
ς τ�υς, ;ν τ# >γν�h�.

TC τ /ατες fπαρ�ιακC �ρωτηµατικ , π�� περν�(ν >π# τ-ν θρησκε�α, ε�ναι �ντελ&ς
κ λπικα, δι
τι δ�ν 3/�υν ���υσι�δ
τηση >π# τ- Φ%ση. ZOταν δ�ν �7ρhης κ τι, δ�ν
µπ�ρεIς νC ρωτiς γι’ α?τ
, γιατ: α?τ�µ τως τ# περι�ρ�Oεις· π�� σηµα�νει <τι, ;ν B
;νθρωπ�ς �ρh� fψηλ
τερα συµπαντικC σκαλ�π τια γ%ρω >π# τ-ν zπαρ�� τ�υ, τ�(τ�
µπ�ρεI νC σηµ νhη τ-ν �� λειψη R �λα/ιστ�π��ηση τ&ν �ρωτηµατικ&ν, π�� τ}ρα �λα-
κωδ&ς θ7τει � θρησκε�α, κα: �7�αια fπ���λιµαIα.

.Iσως B ;νθρωπ�ς, ;ν πρ γµατι >νε�h�, θC µ θhη <τι πρ7πει νC ρωτi σε�
µεν�ς τ-ν
θ7ση τ�υ στ# Σ%µπαν. .Aλλωστε τ# Bρµ7µφυτ� τ�ς δ�µ�ς µας, B <λ�ς �ι�λ�γικ
ς µας
τρ
π�ς, <πως δ�ν µαγαρ�στηκε >π# τ- θρησκε�α, δε�/νει Sνα jν, τ# Bπ�I� Oh� κατC
τρ
π� π�� θC Pταν >φ%σικ� νC σταµατ�σhη κα: νC ρωτi. TC >ρ/ικC κα: σ� >ν�δικ-
>ν7λι�η στ δια τ�ς Oω�ς τ# µαρτυρ�(ν, �πλ&ς τ# κλε�σιµ� τ�( �ι�λ�γικ�( κ%κλ�υ
µ� τ# µ�ιραIα περισσευ�%µεν� λ
γuω πτGσης κ�µµ τι τ�( /ρ
ν�υ, µiς κ ν�υν νC
>ρ/�O�υµε νC διερωτGµεθα. .Aσ/ετες στ# πρ�θαν τι� περι� λλ�ν, τ# Bπ�I� �A θρη-
σκεIες κατ7στησαν σCν τ# zψιστ� τ�ς Oω�ς, µ- σε�
µενες τ- Oω- κα: �ν >γν���α τ�ς
κατασκευ�ς µας...

)O θ νατ�ς δ�ν ε�ναι Tργανικ# στ�ι/εI� τ�ς zπαρ��ς µας παρC Oωικ- παρε-
ν7ργεια, �στε νC µ-ν διαταρα/θ�(ν �A ν
µ�ι τ�( Σ%µπαντ�ς, <π�υ δηµι�%ργη-
σαν τ# φαιν
µεν� τ�ς Oω�ς. )H Oω- θC πρ7πει νC �πιστρ7φhη στ:ς � σεις της διC
τ�( θαν τ�υ. E�ναι >παρ δεκτ� κα: θρασ� ντ� κα: καλC νC περικλε�σωµε τ# Σ%-
µπαν στ-ν τ�σ�δ�%λα >νθρGπινη συνε�δηση. )H «λ�γικ-» τ�( Σ%µπαντ�ς δ�ν
θC µπ�ρ�(σε νC 3/hη καµµιC fπ�/ρ7ωση σ%µπλευσης µ� �µiς· κα: ε�ναι γεγ�ν#ς
<τι τC �ρωτηµατικC α?τ , <σ� περνi B καιρ#ς κα: �Cν πρ�/ωρiµε, θC �κθ7τ�υν
>νεπαν
ρθωτα µιC δρ κα κακ&ν – τ�( µ�σ�υς, τ�( δ
λ�υ κα: τ�( ψ7µατ�ς.

)H �Aρ/α�α )Eλληνικ- T7/νη τ�(τ� φανερGνει, τ-ν σφραγ�δα τ�ς Tµ�ρφιiς τ�ς
πλ�κ�ς τ&ν <ρων τ�( Σ%µπαντ�ς στ# φαιν
µεν� τ�ς Oω�ς, δι�νυσιακC κα: >π�λ-
λGνια. TC fπ
λ�ιπα; )Aπλ&ς {ς κ�ιτ �ωµε τ# .Aπειρ� �µπρ
ς µας· κα: <π�ι�ς θ7λhη,
;ς ρωτ�σhη (τ# .Aπειρ�), τ# Bπ�I� δ�ν µπ�ρεI νC σταµατ�σhη, γιC νC >παντ�σhη στ#
γιατ�... T# γιατ: σηµα�νει σταµ τηµα, γιC νC >παντηθh�· κα: <ταν τC π ντα ρεI, π�ι

γιατ�; KαφετO�(δες, µ γισσες κα: /αρτ�ρρ�/τρες!

B7�αια, <ταν �A γ�γαντες τ�ς >νθρωπ
τητας, �A .Iωνες Φιλ
σ�φ�ι, >ντικαθ�στα-
νται συνωµ�τικC >π# πρ�φ�τες κα: µ γ�υς, �A Bπ�I�ι δ�ν γνωρ�O�υν τ�π�τε >π# τ-
Φ%ση κα: τ# Σ%µπαν, παρC πiνε νC στ�σ�υν, νC /αλκε%σ�υν τ-ν κ�µπ�να τ�υς /ωρ:ς
κατ θεση π�λιτισµ�(, τ� περιµ7νεις; )O Πρ�µηθ7ας Tρθ#ς θC κλ7ψhη µ� παρρησ�α κα:
3τσι α?τ
µατα θC π ρhη <,τι µiς �πιτρ7πει � µ να Φ%ση. Στ-ν κ�ρυφ�γραµµ- τ�(
>νθρωπ�ν�υ γ7ν�υς... π�( νC �γ�(ν �A θρησκεIες νC παλα�ψ�υν 3τσι, µ� µ- f�ρι-
στικ# �ρωισµ
;

Παντελ(ς Γλ�ρ�ς

OI IΩNEΣ ΦIΛOΣOΦOI KAI OI ΠPOΦHTEΣ



GH
>ντ�ληψη π�� �πικρατεI στ# ε?ρ� κ�ιν# σ/ετικC µ� τ-ν fπ��ρ%/ια
>ρ/αι�λ�γ�α ε�ναι σ� µεγ λ� �αθµ# �σφαλµ7νη, καθ}ς τ# �νδιαφ7-
ρ�ν τ�υ �πικεντρGνεται κυρ�ως στ-ν >νακ λυψη κα: µελ7τη τ&ν ναυ-
αγ�ων κα: τ&ν περιε/�µ7νων τ�υς. )Ωστ
σ� τ# �νδιαφ7ρ�ν τ�ς �ναλ�ας

>ρ/αι�λ�γ�ας δ�ν περι�ρ�Oεται µ
ν� στC ναυ για, >λλC �πεκτε�νεται κα:
στ-ν 3ρευνα >γνGστων π�λλ�ς φ�ρ�ς �Eκισµ&ν κα: �υθισµ7νων λιµανι&ν. TC
�υθισµ7να �EκιστικC συγκρ�τ�µατα τ�( tλλαδικ�( /Gρ�υ δ�ν περι� λλ�νται
�ε�α�ως >π# τ# µυστ�ρι� π�� γ�ητε%ει π�λλ�%ς, <πως � fπ
θεση τ�ς /αµ7-
νης �Aτλαντ�δ�ς, >λλC συµπληρGν�υν κα�ρια τ#ν >ρ/αι�λ�γικ# Aστ# τ�ς /G-
ρας κα: παρ7/�υν π�λ%τιµα πληρ�φ�ριακC στ�ι/εIα γιC τ-ν Aστ�ρ�α, τ# �µπ
-
ρι�, τ:ς πληθυσµιακ�ς µετακιν�σεις, τ- γεωλ�γ�α κα: τ# κλ�µα τ�( AEγαια-
κ�( περι� λλ�ντ�ς, στ# Bπ�I� κυρ�ως 3/�υν �ντ�πιστ�.

OA Yδη γνωστ�ς fπ��ρ%/ιες >ρ/αι�λ�γικ�ς θ7σεις κατC µ�κ�ς τ&ν >κτ�-
γραµµ&ν τ�ς )Eλλαδικ�ς �πικρατε�ας καλ%πτ�υν τ# /ρ�ν�λ�γικ# πεδ�� >π#
τ-ν πρ�ϊστ�ρικ- �π�/- µ7/ρι κα: τ-ν πρGιµη �υOαντιν�. Συν�πτικC ε�ναι �A
παρακ τω:

)O πρ�ϊστ�ρικ#ς �Eκισµ#ς �ρ�σκεται στ# µ7σ�ν τ�(
<ρµ�υ τ&ν ∆ιδ%µων, λ�γ� ��ρει
τερα τ�( γνωστ�( σπηλα��υ Φρ γ/θι. �Eκτε�-
νεται µ� κατε%θυνση ��ρει�δυτικ -ν�τι�ανατ�λικC σ� µ�α OGνη µ�κ�υς 400
κα: πλ τ�υς 30µ. περ�π�υ κατC µ�κ�ς τ�ς παραλ�ας κα: µ7/ρι τ-ν Eσ��αθ�
τ&ν 4µ. κ τω >π# τ-ν �πιφ νεια τ�ς θ λασσας. Λ
γuω τ&ν >λ�υ�ιακ&ν >π�-
θ7σεων στ# µυ/# τ�( <ρµ�υ κα: τ�ς >ν
δ�υ τ�( �πιπ7δ�υ τ�ς στ θµης τ�(
zδατ�ς � συν�λικ- 3κταση τ�( �Eκισµ�( δ�ν ε�ναι δυνατ#ν πρ#ς τ# παρ#ν νC
πρ�σδι�ριστh�. )H �πιφανειακ- 3ρευνα, π�� 3γινε τ# 1998 >π# τ��ς >ρ/αι�-
λ
γ�υς τ�ς �Eφ�ρε�ας �Eναλ�ων �Aρ/αι�τ�των ∆. XανιGτη κα: A. Tεγ�ν�-
δ�υ, κα: X. �Aγ�υρ�δη τ# 2000, 3δει�ε <τι B �Eκισµ#ς θC πρ7πει νC κατελ µ-
�ανε µιC 3κταση 20 στρεµµ των περ�π�υ κα: νC �ρισκ
ταν κατC τ-ν πρGιµη
�Eπ�/- τ�( Xαλκ�( σ� /αµηλ- κ�ιλ δα κα: σ� >ρκετ- >π
σταση >π# τ- θ -
λασσα, ;ν κρ�ν�υµε >π# τ-ν �λαφρC κλ�ση τ�( �υθ�(. OA τ�I/�ι θεµελιGσε-
ως τ&ν κτηρ�ων τ�( �Eκισµ�(, π�� ε�ναι Bρατ�: σ�µερα στ-ν �πιφ νεια τ�(
�υθ�(, ε�ναι κατασκευασµ7ν�ι >π# >ργ��ς λ�θ�υς κα: ε�ναι κυρ�ως δ%� τ%-
πων: διπλ�I π /�υς 50-60 tκατ�στ&ν µ� �νδι µεσ� γ7µισµα κα: µ�ν�: π /�υς
30 tκ. Στ#ν δε%τερ� τ%π� >ν�κει κα: �µικυκλικ# κτIσµα διαµ7τρ�υ 4µ. �Aµφ
-
τερ�ι �A παραπ νω τ%π�ι συναντ&νται συ/νC σ� �Eκισµ��ς τ�ς Πελ�π�νν�-

Σαλ(ντι /Aργ�λ�δ�ς.

OI APXAIE™ BY£I™MENE™
¶O§EI™ ™E AI°AIO-IONIO

Συν�λικ� 33 �π- τ.ν Πρ�ϊστ�ρικ.
8π�E. µ+Eρι κα! τ.ν Πρωτ�Eριστιανικ.



σ�υ κα: τ�ς Στερεiς )Eλλ δ�ς κατC τ-ν πρGιµη Xαλκ�κρατ�α.
�Aπ# τ-ν κεραµικ- π�� >νευρ7θη, <π�υ κυριαρ/�(ν �A ραµφ
στ�µες φι -

λες, τC /�νδρ�ειδ� >γγεIα �Eκιακ�ς /ρ�σεως, τC >ν�ικτC >γγεIα µ� >ν γλυ-
φες ταιν�ες στ# ;νω µ7ρ�ς τ�υς καθ}ς κα: µυλ
λιθ�ι κα: τρυπητ�ρια >π#
�φαιστειακ# fλικ# τ�( Σαρωνικ�(, B �Eκισµ#ς /ρ�ν�λ�γεIται στ-ν πρGιµη
�Eπ�/- τ�( Xαλκ�( κα: µ λιστα στ-ν δε%τερη κα: πι# �ριµη φ ση της.

)O /&ρ�ς α?τ
ς, σ� Bδικ- >π
σταση 12 /λµ. ν
-
τια τ�( �Aστακ�( AEτωλ�ακαρναν�ας, �ντ�π�Oεται µετα�� τ&ν >κρωτηρ�ων
K ρλ� Γλ&σσα κα: Στεν- Γωνι . T# πλ τ�ς τ�( <ρµ�υ ε�ναι 1 /λµ., �νu& � θ -
λασσα εEσδ%ει σ’ α?τ#ν περ�π�υ 2 /λµ. )H ε9σ�δ
ς τ�υ πρ�στατε%εται >π# τ:ς
νησ�δες τ�( συµπλ7γµατ�ς τ&ν �E/ιν δων. T
σ� µ7σα στ-ν θ λασσα <σ� κα:
στ-ν παραλ�α fπ ρ/�υν πηγ�ς γλυκ�( νερ�(. )H fπ�θαλ σσια 3ρευνα στ-ν
περι�/- ε�/ε �εκιν�σει µ� >φ�ρµ- τ#ν πρ�γραµµατισµ# κατασκευ�ς στ#ν
BµGνυµ� <ρµ� διαλυτηρ��υ πλ��ων >π# τ-ν ETBA κα: δι�ρκεσε >π# τ#ν
�I�%λι� Sως τ# ∆εκ7µ�ρι� τ�( 1986. �A�ι�πρ
σεκτ� εzρηµα ε�ναι B ταφικ#ς
�γ/υτρισµ#ς tν#ς �ρ7φ�υς (�λ. φωτ�γραφ�α). )O πρ�ϊστ�ρικ#ς �Eκισµ#ς �ρι-
σκ
ταν στ# µυ/# τ�( κ
λπ�υ, σ� σηµεI� π�� κα: πρ# τ�ς �υθ�σεGς τ�υ πρ7-
πει νC Pταν /αµηλ- κ�ιλ δα. OA λ
γ�ι τ�ς κατα�%θισης παραµ7ν�υν �?σια-

Πλατυγι(λι /Aστακ�F.
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στικC ;γνωστ�ι, >φ�( � ��ακρ��ωσ� τ�υς πρ�ϋπ�θ7τει γεωλ�γικ- µελ7τη.
T�I/�ι κτισµ των διακρ�ν�νται σ� µιC OGνη 400µ. παρ λληλα πρ#ς τ-ν >κτ�-
γραµµ- κα: σ� >π
σταση 130µ. >π’ α?τ�ν, τ�υλ /ιστ�ν �ς τ-ν Eσ��αθ� τ&ν
5µ. Mερικ�: >π’ α?τ��ς συνε/�O�νταν κα: στ-ν παραλ�α σ� >ρκετ# � θ�ς κ -
τω >π# τ# 3δαφ�ς. T# τµ�µα τ�( �Eκισµ�( π�� καλ%πτεται >π# τ- θ λασσα
3/ει 3κταση περ�π�υ 50 στρεµµ των κα: καταπ�ντ�στηκε πρ:ν >π# 4.500 /ρ
-
νια. )H Bριστικ� τ�υ ��αφ νιση Qστ
σ� �π�λθε µ� τ-ν �γκατ σταση τ�( δια-
λυτηρ��υ πλ��ων, π�� συντελ7στηκε �� αEτ�ας τ�ς >�ελτηρ�ας >λλC κα: µ� τ:ς
«ε?λ�γ�ες» τ�ς θαν�%σης fπ�υργ�( Π�λιτισµ�( Mελ�νας Mερκ�%ρη.

Πρ
κειται γιC παραθαλ σσι� �Eκισµ# τ�( >ρ/α�-
�υ δ�µ�υ Σ�υν��υ τ�ς Λαυρεωτικ�ς κα: ταυτ�Oεται µ� τ#ν «Π�ρθµ#ν τ&ν Σα-
λαµιν�ων», π�� >ναφ7ρεται σ� �πιγραφ�ς τ�( 363 π.X. >π# τ-ν >ρ/α�α �Aγ�ρC
�Aθην&ν. )O �Eκισµ#ς φα�νεται νC �κτειν
ταν στ-ν ε?ρ%τερη περι�/- τ�( λ
-
φ�υ τ�ς Π�υνταO7Oας, καταλ�γ�ντας BµαλC πρ#ς τ- θ λασσα. Στ#ν π�ρθµ#
�A εxπ�ρ�ι δηµ
τες, π�� >ν�καν στ# γ7ν�ς τ&ν Σαλαµιν�ων, φα�νεται νC ε�/αν
στ-ν κατ�/� τ�υς καλλιεργ�σιµη γ�, �λGνι, πηγ δι, δ%� �Eκ�ες, τ7µεν�ς ;γνω-
στης θε
τητας καθ}ς κα: τ7µεν�ς τ�( )Hρακλ7�υς. OA πρ
σφατες 3ρευνες
>π7δει�αν <τι στ-ν περι�/- fπ�ρ�ε 3ντ�νη γεωργ�κτην�τρ�φικ- >λλC κα:

Π�υνταG+Gα Λαυρ��υ.
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µεταλλευτικ- δραστηρι
τητα. Σ�µερα Sνα µ7ρ�ς τ�( παραθαλασσ��υ τµ�-
µατ�ς τ�( �Eκισµ�( ε�ναι καταπ�ντισµ7ν� λ
γuω τ�ς >ν
δ�υ τ�ς στ θµης τ�ς
θ λασσας. TC κυριGτερα λε�ψανα �ντ�π�O�νται στ- ��ρει�ανατ�λικ- πλευρC
κα: καταλαµ� ν�υν µιC 3κταση 110x35µ. �EκεI παρατηρ�(νται τ�I/�ι κτι-
σµ των >π# πωρ
λιθ� �γκ ρσι�ι >λλC κα: παρ λληλ�ι πρ#ς τ-ν >κτ�γραµ-
µ�. T# zψ�ς τ�υς ε�ναι περ�π�υ 40tκ. �Eπ�σης σ� >π
σταση 25µ. >π# τ-ν >κτ-
σ� � θ�ς 1,85µ. �ντ�π�O�νται >π�µειν ρια τετραγGν�υ λ�θιν�υ �Eκ�δ�µ�-
µατ�ς (πρ�φαν&ς δηµ�σ��υ κτηρ��υ) διαστ σεων 9,65x9,65µ. )H >κµ- τ�(
�Eκισµ�( >ν γεται στ��ς κλασικ��ς /ρ
ν�υς.

M7σα στ#ν σ%γ/ρ�ν� λιµεν�σκ� τ�ς κ�ιν
τητας τ&ν
�A�δ�ρων πραγµατ�π�ι�θηκε τ# 1992 � fπ��ρ%/ια 3ρευνα τ�( >ρ/α��υ λι-
µεν��ρα/��να, π�%, ;ν κα: >ρκετC φθαρµ7ν�ς, σuGOει σ� µεγ λ� �αθµ# τ#
>ρ/ικ# σ/�µα κα: µ7γεθ
ς τ�υ. .E/ει µ�κ�ς περ�π�υ 170µ. κα: κατε%θυνση
>π# >νατ�λ&ν πρ#ς δυσµ ς. KατC τ-ν πρGτη >νασκαφικ- περ��δ� διαπι-
στGθηκε κατ’ >ρ/-ν � zπαρ�η δ%� τ�υλ /ιστ�ν �Eκ�δ�µικ&ν φ σεων. Στ-ν
πρGτη φα�νεται νC >ν�κhη Sνας λιµεν��ρα/��νας πλ τ�υς 8 µ7τρων δ�µηµ7-
ν�ς µ� λιθ�πλ�νθ�υς >π# γραν�τη κα: �λαφρC κλ�ση πρ#ς τ#ν ��ρρi. �E�ω-
τερικC τ�( σηµε��υ π�� γωνι Oει, �ντ�π�στηκαν δ%� �µικυκλικ�: π%ργ�ι δια-
µ7τρ�υ 10 κα: 13µ. Στ-ν νεGτερη φ ση τ�( λιµανι�( >ν�κει � πρ#ς τ-ν λι-
µεν�λεκ νη �π7κτασ� τ�υ πλ τ�υς 3-3,5µ., π�� �φ πτεται στ-ν �σωτερικ-
π�ρε�α τ�ς >ρ/αι
τερης φ σης κα: ε�ναι κατασκευασµ7νη �π�σης >π# µεγ -
λες γρανιτ7νιες λιθ�πλ�νθ�υς.

Περ: τC µ7σα τ�ς δεκαετ�ας τ�( ’80 στ#ν κ
λπ� τ�ς MεθGνης, σ� >π
στα-
ση 300µ. >π# τ# δηµ�τικ# κ µπινγκ κα: σ� � θ�ς 3,5 Sως 5,5µ. �ντ�π�στηκαν
�κτεταµ7να �Eκ�δ�µικC λε�ψανα κα: συστ δες. OA τ�I/�ι σuGO�νται σ� Qρι-
σµ7νες περιπτGσεις σ� zψ�ς τεσσ ρων δ
µων, >π�τελ�(νται δ� κατC καν
-
να >π# πλακερ�ς π7τρες. )H τ�ι/�δ�µ�α α?τ- συγκρ�τεIται κυρ�ως >π# διπλ�ς
σειρ�ς λ�θων. Σ� λ�γες περιπτGσεις �µφαν�Oεται µ
ν� µ�α σειρ , >π�τελ�%µενη
>π# >κατ7ργαστ�υς Tγκ
λιθ�υς. Σηµαντικ# στ�ι/εI� γιC τ-ν πρ�ϊστ�ρικ-
/ρ�ν�λ
γηση τ�( εfρ�µατ�ς fπ�ρ�ε τ�I/�ς σ� δι τα�η «>Hθυ"κανθ�υ», π��
«π�ρε%εται» δυτικC >π# µεγ λ� κυκλικ# �Eκ�δ
µηµα. )H γενικ- εEκ
να τ&ν
λειψ νων συνηγ�ρεI fπ�ρ τ�ς πιθαν
τητας κατα�υθ�σεως λ
γuω σεισµ�(.
�Aπ# τ# 1990 διε� γεται συστηµατικ- 3ρευνα στ#ν �ν λ
γuω /&ρ�, <π�υ >��-
Oει νC σηµειωθh� <τι 3/ει �ρεθ� µιC λ�θινη πρ�ϊστ�ρικ- ;γκυρα �νσωµατω-
µ7νη σ� τ�I/� καθ}ς κα: fπ�λε�µµατα ταφικ�( �γ/υτρισµ�( δ%� νηπ�ων. OA
fπ ρ/�υσες Aστ�ρικ�ς πληρ�φ�ρ�ες γιC τ-ν περι�/- ε�ναι >�ι�λ�γGτατες.
KατC τ-ν �π�/- τ&ν Tρωικ&ν �ν�µαO
ταν Π)δασ�ς. )O Στρ �ων τ-ν >να-
φ7ρει Qς Π)δασ�ν !µπελ"εσσαν. TC δ%� σπ�υδαι
τερα AερC τ�ς π
λης Pταν
B να#ς τ�ς �AνεµGτιδ�ς �Aθηνiς, <π�υ fπ�ρ/ε κα: >νδρι ντας τ�( ∆ι�µ�-
δ�υς κα: να#ς τ�ς �Aρτ7µιδ�ς, <π�υ κα: τ# fπ# τ�( �Aνα/ ρσιδ�ς >ναφερ
-
µεν� φρ7αρ, >π# τ# Bπ�I� >ντλ�(σαν νερ# >ναµεµιγµ7ν� µ� π�σσα. .Iσως νC

(OIκισµ-ς M+σης /Eπ�E�ς τ�F Xαλκ�F).MεθKνη

Λιµ(νι /A'δ�ρων.
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πρ
κειται γιC τ-ν πρGτη ;ντληση πετρελα��υ στ#ν tλλαδικ# /&ρ�.

Bρ�σκεται στ- δυτικ- πλευρC τ�ς /ερσ�ν�σ�υ �Eπι-
δα%ρ�υ Λιµηρiς µετα�� τ&ν <ρµων Σκ�τειν#ς κα: .Aρασµα στ#ν Λακωνικ#
K
λπ� κα: ταυτ�Oεται µ� τ-ν >ρ/α�α π�λ�/νη �Aσωπ#ς τ&ν �Eλευθερ�λακG-
νων. )H περι�/�, π�� κατC τ-ν >ρ/αι
τητα πρ7πει νC �ρισκ
ταν περ�π�υ 3
µ7τρα ψηλ
τερα >π# τ- σηµεριν- στ θµη τ�ς θ λασσας, ε�ναι δι σπαρτη µ�
>ρ/αIα κτ�ρια. E�ναι τυπικ# παρ δειγµα >ρ/αι�λ�γικ�( /Gρ�υ, π�� 3/ει
διαταρα/θ� λ
γuω τεκτ�νικ&ν φαιν�µ7νων κα: π�� σ�µερα �ρ�σκεται �υθι-
σµ7ν�ς µ7/ρι κα: τ# � θ�ς τ&ν 7 µ7τρων. KατC µ�κ�ς τ�( πραν�(ς τ�ς >να-
τ�λικ�ς >κτ�ς ε�ναι BρατC τC σηµεIα <π�υ 3/ει >π�κ�π� >π# τ- στερι .
.E/�υν �ρεθ� >νθρGπινα Tστi >ναµεµιγµ7να µ� κεραµικ , π�� �νδεικν%�υν
τ# αEφν�δι�ν τ�ς καταστρ�φ�ς π�� ε�/ε �π7λθει. )H συνε/-ς δι �ρωση τ�ς πα-
ρ κτιας περι�/�ς >π�καλ%πτει �Eκ�δ�µ�µατα µ� �ντυπωσιακC ψηφιδωτC
δ πεδα καθ}ς κα: >ρ/α��υς τ��/�υς, π�� συνε/�O�υν κ τω >π# τ- θ λασσα.
TC πλεIστα τ&ν �Eκ�δ�µικ&ν λειψ νων, π�� fφ�στανται στ#ν πυθµ7να τ�(
κ
λπ�υ, /ρ�ν�λ�γ�(νται >π# τ-ν tλληνιστικ- Sως τ-ν παλαι�/ριστιανικ-
περ��δ�. �Aπ’ α?τC �ε/ωρ�O�υν Sνα πηγ δι δ�µηµ7ν� µ� λ�θ�υς κα: fδραυ-
λικ# κ�ν�αµα, B >ρ/αI�ς λιµεν��ρα/��νας κα: B �π’ α?τ�( T/υρωµατικ#ς π%ρ-
γ�ς R φ ρ�ς. TC �υθισµ7να κτ�ρια ε�ναι κατασκευασµ7να >π# Tρθ�γGνι�υς
λιθ�πλ�νθ�υς, π�� πρ�7ρ/�νται >π# τC παρακε�µενα �π�σης �υθισµ7να λα-
τ�µεIα τ�ς >ρ/αι
τητας.

Bρ�σκεται στ#ν α?/7να τ�ς /ερσ�ν�σ�υ τ�ς Γραµ��%σας
στ-ν ∆υτικ- Kρ�τη. Λ
γuω θ7σεως fπ�ρ�ε τ# πλ7�ν στρατηγικ# σηµεI� �λ7γ-
/�υ τ&ν θαλασσ�ων Bδ&ν µετα�� τ�( AEγα��υ πελ γ�υς κα: τ�ς �Iταλ�ας. )O
>ρ/αI�ς λιµ7νας τ�ς π
λης �ρ�σκεται σ� >π
σταση 100µ. >π# τ-ν παραλ�α,
θαµµ7ν�ς κ τω >π# τ
ν�υς πρ�σ/Gσεων κα: θαλασσ�ων >π�θ7σεων. A?τ#
Tφε�λεται στ# γεωλ�γικ# φαιν
µεν� τ�ς πρ#ς ��ρρiν κιν�σεως τ�ς λιθ�-
σφαιρικ�ς πλ κας τ�ς �Aφρικ�ς κα: τ�ς συνακ
λ�υθης συγκρ�%σεGς της µ�
α?τ-ν τ�( AEγα��υ. Στ�ι/εIα >π# τ#ν /&ρ� τ�ς Φαλ σαρνας, π�� /ρ�ν�λ�-
γ�θηκαν µ� «;νθρακα 14», >π7δει�αν <τι τ# δυτικ# τµ�µα τ�ς Kρ�της πρ7-
πει νC «fψGθηκε» περ: τ# 365 π.X. µ7σα σ� δι στηµα λ�γων �µερ&ν.

Bρισκ
ταν µετα�� τ&ν π�ταµ&ν Σελιν�(ντα κα: Kερυ-
ν�τη. )O Παυσαν�ας στC «�A/αϊκ » τ�υ (VII, 24,5 κα: 25,5) >φιερGνει µεγ -
λ� µ7ρ�ς τ�ς διηγ�σεGς τ�υ σ’ α?τ�ν. )H συγκεκριµ7νη π
λη, κ7ντρ� λατρε�ας
τ�( )Eλικων��υ Π�σειδ&ν�ς, µπ�ρεI /ωρ:ς fπερ��λ- νC /αρακτηριστh� Qς
καταπ�ντισµ7ν� µυστ�ρι�. �Aπ# τC fφιστ µενα Aστ�ρικC στ�ι/εIα γνωρ�-
O�υµε <τι συνεπε��α σεισµικ�ς 3�αρσης κατC τ#ν /ειµ&να τ�( 373 π.X. κατα-
�υθ�στηκε στ# σ%ν�λ
 της, �νu& �A κ τ�ικ�� της µεταν στευσαν στ-ν κυρ�ως
)Eλλ δα κα: τ- MικρC �Aσ�α. O?δ�ν ;λλ� ε�ναι �πισ�µως γνωστ# γι’ α?τ-ν
σ�µερα π7ρα >π# τ:ς σπ�ραδικ�ς κα: >νεπι�ε�α�ωτες πληρ�φ�ρ�ες �λι7ων τ�(
K�ρινθιακ�( K
λπ�υ, π�� κ ν�υν λ
γ� γιC zπαρ�η fπ��ρυ/�ων �ρειπ�ων.
Πρ:ν >π# λ�γα /ρ
νια συντελ7στηκε � πρGτη fπ�θαλ σσια µαγνητ�σκ
πη-

LEλ�κη /AEαMας.

Φαλ(σαρνα.

Πλ�τρα Λακων�ας.
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ση τ�ς περι�/�ς >π# Eδιωτικ# συνεργεI� δυτ&ν.

�Eντ�π�Oεται στ- ��ρει�δυτικ- Λ7σ�� κα: σ%µφωνα µ� τ:ς

fπ ρ/�υσες µαρτυρ�ες Pωµα�ων Aστ�ρικ&ν κατα�υθ�στηκε τ# 358 π.X.

Bρ�σκεται �π�σης στ- Λ7σ��, στ#ν κ
λπ� τ�ς Kαλλ�ν�ς. Πρ
-

κειται γιC >ρ/αι
τατη π
λη, τ�ς Bπ��ας τC �υθισµ7να >π�µειν ρια ε�ναι δυ-

νατ# νC γ�ν�υν διακριτC σ� � θ�ς λιγGτερ� τ&ν 8µ., <π�τε �A καιρικ�ς συν-

θ�κες τ# �πιτρ7π�υν.

Στ# παραλιακ# τµ�µα τ�ς κωµ
π�λης α?τ�ς τ�ς κεντρικ�ς

E?���ας (;λλ�τε >ν�κε στ- B�ιωτ�α) σuGO�νται >κ
µη θεµ7λια δηµ�σ�ων

�Eκ�δ�µηµ των, >ρ/αI�ς µ&λ�ς, λιµεν��ρα/��νες κα: κρηπιδGµατα κατα-

σκευασµ7να >π# µεγ λ�υς Tρθ�γGνι�υς λ�θ�υς. Xρ�ν�λ�γ�(νται >π# τ-ν

�Aρ/αϊκ- Sως τ-ν )Eλληνιστικ- περ��δ�.

Bρ�σκεται κ�ντC στ-ν �Eλαφ
νησ�. Στ#ν fπ�-

θαλ σσι� /&ρ� τ�υ 3/ει >νακαλυφθ� ε?ρ7ως �µ�αδ�( �Eκισµ#ς τ�ς Πρωτ�-

ελλαδικ�ς περι
δ�υ, τ�( Bπ���υ � ��7λι�η /ρ�ν�λ�γεIται µ7/ρι τ-ν )Yστε-

ρ�ελλαδικ�.

Παυλ�π+τρι Λακων�ας.

/AνθηδKν.

Π�ρρα.

NAντισσα.

∆ΑΥΛoΣ/244, �Aπρ�λι�ς 200215814

GYπ��ρ��ια λ�ψη φωτ�γραφ�ας fν4ς *γγε��υ, π�; µ�λις εc�ε *νακαλυφθ( στ4ν
�υθισµ�ν�ν *ρ�αD�ν ��κισµ4 Π�υνταX�Xα Λαυρ��υ.
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GY
π ρ/�υν >κ
µη τC λε�ψανα 21 �υθισµ7νων �Eκισµ&ν στ:ς >κτ�ς τ�ς

�πειρωτικ�ς κα: νησιωτικ�ς )Eλλ δ�ς, τ��ς Bπ���υς σ� µιC �πλ� κα-

τηγ�ρι�π��ηση µ� κριτ�ρι� τ-ν >ρ/αι
τητ  τ�υς δυν µεθα νC τ��ς

κατατ ��υµε Qς t��ς:

Mαν�κια E?���ας (�Eκισµ#ς κα: νεκρ�ταφεI�).

T�ρGνη Kα� λας, �Eρ7τρια E?���ας, Kεγ/ρεα� K�ρ�νθ�υ, Γ%-

θει� Λακων�ας κα: Φε�α )Hλε�ας.

Kλασικ��:

Πρωτ�ελλαδικ��:

Kα! �λλ�ι εOκ�σι Pνας παν(ρEαι�ι κα! νεKτερ�ι
�Iκισµ�! 8κτ-ς �π- τ�Qς πρ�αναφερθ+ντες

X�ρτης τ0ν �υθισµ�νων π�λεων κα\ ��κισµ0ν τ(ς *ρ�αι�τητας. O# θ�σεις τ�υς,
π�; σηµειUν�νται µ= πρ�σιν�υς κ�κλ�υς στ4 ��ρτη, Bπι�ε�αιUν�υν τV συν��ι-

ση τ0ν φαιν�µ�νων π�; συνετ�λεσαν στVν κατα��θιση τ(ς A�γη�δ�ς.



K�ρρα Φωκ�δ�ς, ∆
µ�ραινα B�ιωτ�ας, ∆ι� ρι Γι λ��ας
Mεσσην�ας, ΠαλαιC �Eπ�δαυρ�ς �Aργ�λ�δ�ς, �Eλ�(ντα Kρ�της, ΨεIρα Kρ�-
της, Xερσ
νησ�ς Kρ�της, .Iταν�ς Kρ�της.

Λι/αδ�ν�σια E?���ας, M%τικας AEτωλ�ακαρναν�ας, ΠαλαιC
M�νεµ�ασι , Παλα�καστρ� Kρ�της, Λ7ντ�ς (>ρ/. Λε��ν).

Παρ�ικ�α Π ρ�υ, ∆ρ7παν� �Aργ�λ�δ�ς.

E
xλ�γα παρατηρ�(µε <τι � zπαρ�η �υθισµ7νων �Eκισµ&ν, π�� /ρ�ν�λ�-
γ�(νται µ7/ρι κα: τ��ς πρGτ�υς µετα/ριστιανικ��ς αE&νες –�νu& 3κτ�-
τε λ
γuω τ�ς �µφαν�σεως τ�ς πειρατε�ας >τ�νεI � συγκρ
τηση παρα-
κτ�ων π
λεων–, ε�ναι δηλωτικ- τ�ς συνε/�(ς παρ�υσ�ας tν#ς συνδυα-

σµ�( γεωλ�γικ&ν φαιν�µ7νων, π�� ��ακ�λ�υθεI νC �ρ�σκεται σ� >δι κ�πη
��7λι�η �π: σειρCν /ιλιετι&ν. )H κατα�%θιση τ�ς AEγη�δ�ς πρ# 10-12.000 �τ&ν
Tφε�λεται στ-ν �κδ�λωση τ&ν Eδ�ων >κρι�&ς φαιν�µ7νων (;ν�δ�ς στ θµης
fδ των, σεισµ��, �φαιστειακ�ς �κρ��εις), µ� τ- µ
νη διαφ�ρC <τι τ
τε � 3ντα-
ση κα: � /ρ�νικ- δι ρκει  τ�υς Pταν σαφ&ς π�λλαπλ σιες σ� σ%γκριση µ�
τ:ς µεταγεν7στερες Aστ�ρικ�ς περι
δ�υς.

�Aναφ�ρικC µ� τ# �ρευνητικ# µ7ρ�ς τC κριτ�ρια τ�ς �πιλ�γ�ς tν#ς fπ�-
θαλασσ��υ /Gρ�υ γιC µελ7τη δ�ν ε�ναι σταθερ , �νu& τ# λιγ�στ# πρ�σωπικ#
τ�ς �Eφ�ρε�ας �Eναλ�ων �Aρ/αι�τ�των (µ
λις τρι ντα πρ
σωπα, δ7κα >π# τC
Bπ�Iα ε�ναι >ρ/αι�λ
γ�ι) σαφ&ς δ�ν �παρκεI, γιC νC καλ%ψhη µιC �πικρ τεια
µ� συν�λικ# µ�κ�ς >κτ&ν µεγαλ%τερ� >π# Bλ
κληρης τ�ς �Aφρικ�ς κα: θα-
λ σσι� /&ρ� σ/εδ#ν διπλ σι� >π# τ-ν �ηρ  της. E?/�ς 3ργ�ν θC Pταν � πλ�-
ρωση περισσ�τ7ρων θ7σεων µ� εEδικC �κπαιδευµ7ν� πρ�σωπικ# στ#ν τ�µ7α
τ�ς �ναλ��υ >ρ/αι�λ�γ�ας καθ}ς κα: � µελλ�ντικ- �ντατικ�π��ηση τ&ν
�ρευν&ν µ� τ- /ρ�ση �αθυσκαφ&ν, >φ�( ε�ναι κ τι παραπ νω >π# �7�αι�
<τι τC µεγαλ%τερα >ρ/αι�λ�γικC µυστικC �ρ�σκ�νται >κ
µη κρυµµ7να στC
µεγαλ%τερα � θη κ τω >π# τ# γαλαν# π7πλ� τ&ν tλληνικ&ν πελαγ&ν.

Πηγ�ς-��ηθ�µατα:
– �7ρ�η Λ��α, ?H A>γη ς κ�ιτ ς τ�ν �Aρ$ων κα  τ�5 ?Eλληνισµ�5, �Aθ�να 1956.
– �Hλ�α Λ. Tσατσ�µ��ρ�υ, A>γαF� B�υν", �Aθ�να 1981.
– �Iω νν�υ Πασσi, ?H !ληθιν� Πρ�ϊστ�ρ$α, �Aθ�να 1985.
– �Aλε� νδρ�υ Kαλ7µη, ?H !π�κ�λυψη τ�ν φυσικ�ν κα  �στ�ρικ�ν θησαυρ�ν τ�ς En��ιας, �Aθ�να

2000.
– Στρ �ων�ς, Γεωγραφικ�.
– Παυσαν��υ, ?Eλλ�δ�ς Περι)γησις (�Aττικ -�A/αϊκ ).
– )Yπ�υργεI� Π�λιτισµ�( - �Eφ�ρε�α �Eναλ�ων �Aρ/αι�τ�των, �Aναφ�ρ=ς τ&ν >ρ/αι�λ
γων Xρ�-

στ�υ �Aγ�υρ�δη, AEκατερ�νης ∆ελλαπ
ρτα, ΠαναγιGτας T�τσα-Mελi, Xρυση�δας Σαµ��υ, �Hλ�α
Σπ�νδ%λη, �Eλπ�δας XατOηδ κη.

M�ρι�ς Mαµαν�ας

BυGαντιν��:

Pωµαϊκ��:

LEλληνιστικ��:
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Π�ραµε πληθGρα �πιστ�λ&ν �πικρ
τησης τ�ς συν7ντευ�ης τ�( Γι ννη Mαρκ
-
π�υλ�υ («∆», τ. 241), µ� τ-ν Bπ��α B µεγ λ�ς δηµι�υργ#ς O�τησε τ-ν >π���λ-
τ�ς Παλαιiς ∆ιαθ�κης >π# τ- θρησκε�α τ&ν )Eλλ�νων. �Eπειδ- π�λλ�ς δ�ν πε-
ρι�ρ�O�νται �πλ&ς σ� 3κφραση συµπαρ στασης, >λλC περι7/�υν κα: �?σιαστικC
σηµεIα, κ ναµε µ�α �πιλ�γ- �λα/�στων >π# α?τ�ς κα: τ- δηµ�σιε%�υµε κατωτ7-
ρω.

K%ριε διευθυντ , 
OA >ντιδρ σεις Qρισµ7νων Aεραρ/&ν γιC τ# πρ�κ%ψαν θ7µα τ�ς «Παλαιiς ∆ιαθ�κης» >π#

τ- συν7ντευ�η τ�( κ. Γ. Mαρκ
π�υλ�υ στ# «∆αυλ#» σ/ετικC µ� τ# <ραµ  τ�υ γιC µιC �Eκ�υ-
µενικ- κα: παγκ
σµια )Eλλ δα κ θε ;λλ� παρC «π�ιµαντικ�ς» µπ�ρ�(ν νC /αρακτηρισθ�(ν.
µητρ�π�λ�της �Aλε�ανδρ�υπ
λεως κ. .Aνθιµ�ς κατηγ
ρησε τ#ν κ. Γ. Mαρκ
π�υλ� γιC «ρα-
τσισµ/ κατ9 τ�ν ?E�ρα$ων», δανειO
µεν�ς >π# τ��ς �I�υδα��υς τ:ς γελ�Iες µεθ
δ�υς συκ�φα-
ντ�σεως. OA 3νν�ιες «ρατσιστ)ς», «!ντισηµ$της», «!ντιι�υδαF�ς» κα: «!ντισιωνιστ�ς» 3/�υν
σκ
πιµα διαστρε�λωθ�, γιC νC >/ρηστε%εται �κ τ&ν πρ�τ7ρων κ θε κριτικ- �ναντ��ν τ&ν �I�υ-
δα�ων κα: γιC τ# «ρατσιστικ#» περιε/
µεν� τ�ς Eδε�λ�γ�ας τ�( �I�υδαϊκ�( «Tαλµ��δ» κα: τ�ς
«Παλαιiς ∆ιαθ�κης». �Aπ
γ�ν�ι τ�( Σ-µ ε�ναι κα: <λ�ι �A >ρα�ικ�: λα��. Συνεπ&ς <π�ι�ς ε�ναι

LH γελ��α συκ�φαντ�α περ! «�ντιε'ραϊκ�F ρατσισµ�F»

)H συν7ντευ�η τ�( µεγ λ�υ µ�υσικ�συνθ7τη Γι ννη Mαρκ
π�υλ�υ στ#ν «∆.», τ. �Iα-
ν�υαρ��υ, µ� τ-ν Bπ��α O�τησε τ-ν >π���λ- τ�ς Παλαιiς ∆ιαθ�κης >π# τ- θρησκε�α
τ&ν )Eλλ�νων, πρ�κ λεσε, Qς γνωστ
ν, διεθν� σ λ�, κα: >σ/�λ�θηκαν µ� τ# γεγ�ν#ς
α?τ# M.M.E. τ�ς )Eλλ δ�ς, τ�ς E?ρGπης, τ�ς �Aµερικ�ς, <πως «µπ�καν στ# /�ρ#» κα:
π�λλ�ς πρ�σωπικ
τητες, Aερωµ7ν�ι κα: κ�σµικ�: (�λ. «∆» στ# τ. 142 κα: στ# παρ
ν).
�Eδ& θC >ναδηµ�σιε%σ�υµε συν7ντευ�η π�� 3δωσε B Γ.M. στ#ν τηλε�πτικ# σταθµ#
«ANTENNA», κα: δ- στ# δ�ρυφ�ρικ
 τ�υ πρ
γραµµα (µ� εfρ%τατη θεαµατικ
τητα
στ-ν E?ρGπη, τ-ν �Aµερικ- κα: τ-ν A?στραλ�α). )H >ναδηµ�σ�ευση στ# «∆» τ�ς συ-
ν7ντευ�ης α?τ�ς γ�νεται, γιC τ#ν λ
γ� <τι στ# σ%ν�λ
 της σ/εδ#ν α) >ναφ7ρεται στC
<σα ε�πε B µ�υσικ�συνθ7της στ# «∆» κα: �) περι7/ει �νδιαφ7ρ�υσες συµπληρGσεις κα:
διασαφην�σεις.]

¶ø™ EI¢AN TH ™YNENTEY•H

Mι� συν+ντευSη τ�F Mαρκ#π�υλ�υ 
στ.ν τηλε#ραση τ�F «ANTENNA»

5EρUτηση: Πρ"σφατα σ= συν0ντευ3) σας στ/ν «∆αυλ/» ε4πατε <τι Nπ�ρHει !ν�-
καµψη τ�5 ?Eλληνικ�5 ΠνεOµατ�ς σ= παγκ"σµια κλ$µακα. T$ !κρι��ς �νν�εFτε;

5Aπ�ντηση: E�ναι >λ�θεια α?τ
. M� τC τελευταIα ν7α >π# τ:ς Eδε�λ�γ�ες, >π# τ:ς
κ�µµατικ�ς κιν�σεις, >π# τC µ�ντ7λλα τ&ν κ�ινωνι&ν, >π# τ# �λελε( π�� fπ ρ/ει µ7-

T- κε�µεν� τ�ς συν+ντευSης στ-ν «/Aντ+ννα»

▲



>ντιι�υδαI�ς, δ�ν σηµα�νει <τι ε�ναι κα: >ντισηµ�της κα: ρατσιστ�ς.
E�ναι ψ7µατα, <τι � «ΠαλαιC ∆ιαθ�κη» ε�ναι γεµ τη >π# >νθελληνισµ
, ρατσισµ# κα: πε-

ρι7/ει >κ
µη κα: «µαθ�µατα γεν�κτ�ν�ας»; E�ναι ψευδ7ς, <τι B 3τσι Tν�µασθε:ς «�κλεκτ#ς λα#ς
τ�( Θε�(» ε?θ%νεται γιC τ-ν γεν�κτ�ν�α tπτC λα&ν τ�ς M7σης �Aνατ�λ�ς; Π&ς µπ�ρεI � �Oρθ�-
δ���α νC ε�ναι � «κι�ωτ#ς τ�( γ7ν�υς», <ταν ψ λλωνται >κ
µη στ:ς Tρθ
δ��ες �κκλησ�ες tφτC
>ναθεµατισµ�: κατC τ�( )Eλληνικ�( 3θν�υς (9δε «TριuGδι�ν» κα: τ# λειτ�υργικ# �ι�λ�� τ�ς
«Παρακλητικ�ς»); M�πως δ�ν ε�ναι � �Oρθ�δ���α α?τ- π�� κατακρε�%ργησε τ#ν tλληνισµ#
κα: �� λειψεν <λες τ:ς µ�ρφ�ς κα: τ��ς θεσµ��ς α?τ�( (φιλ�σ�φ�α, �πιστ�µη, θ7ατρ�, θρη-
σκε�α, >ρ/ιτεκτ�νικ�, γλυπτικ-) κα: κατ7στρεψεν �κ θεµελ�ων τ-ν )Oλυµπ�α; )Oπ�I�ς φαρι-
σαϊσµ
ς!

Πρ
σφατα fπ7γραψε � �Oρθ�δ���α µνηµ
νι� συνεργασ�ας γιC τ-ν �Oλυµπι δα τ�( 2004! �ECν
� /Gρα µας κατ�ικ�(νταν >π# ZEλληνες κα: j/ι >π# Pωµι�%ς, Γραικ%λ�υς, Pαγι δες κα: Γκια-
�%ρηδες, θC >παγ�ρευ
ταν διC ν
µ�υ στ# )IερατεI� τ�ς �Oρθ�δ���ας >κ
µη κα: νC εEσ7λθhη τ#
2004 στ��ς Aερ��ς /Gρ�υς τ�ς )Oλυµπ�ας... M
ν� Pωµι��, Γραικ%λ�ι, Pαγιiδες κα: Γκια�%ρηδες,
>κ�(ν α?τ�%ς, π�� τ��ς λ7γ�υν <τι ε?λ�γ�(ν κα: >π�δαιµ�ν�π�ι�(ν �A �κκλησ�ες τ��ς «εEδω-
λ�λατρικ��ς» /Gρ�υς κα: <τι «��αγν�O�υν» τ#ν >ρ/αI� να# π�� γκρεµ�O�υν («δα$µ�νες �>κ�5σι
τ/ν τ"π�ν»!) κα: µ� τC fλικ  τ�υ κτ�O�υν στ-ν θ7ση τ�υ µιC E�υδαι�/ριστιανικ- �κκλησ�α.

K π�τε 9σως νC καταλ ��υν B κ. .Aνθιµ�ς κα: �A Bµ�ι�� τ�υ <τι µ
ν� µ� τ-ν �πανελλην�-

σα στ#ν ψυ/ικ# κ
σµ� τ�ς δι��κησης >ντιλαµ� νεται κανε:ς <τι 3/�υµε >π�φ
ρια Eδε-
�λ�γικ · >ντιλαµ� νεται κανε:ς <τι 3/�υν π7σει >ρκετC <λες α?τ�ς �A σπ�υδαIες Eδε�-
λ�γ�ες, �A Bπ�Iες κρ τησαν γιC Sνα µεγ λ� δι στηµα τ-ν >νθρωπ
τητα, νC µπ�ρh� νC
TργανGσhη τ-ν κ�ινων�α, τ#ν καιν�%ργι� ;νθρωπ�, τ- ν7α διακ�νηση τ&ν Eδε&ν. .Eτσι
�πιστρ7φ�υµε π�σω γιC τ# µ7λλ�ν. 

Kα: >µ7σως πετ γ�µαι σ� Sνα ;λλ� π ρα π�λ� σ��αρ# θ7µα, λ7γ�ντας <τι � �Oρθ�-
δ���α πρ7πει νC >γκαλι σhη τ-ν >ρ/α�α )Eλλ δα κα: τ#ν �Oλυµπισµ# κα: <λες τ:ς ν7ες
κιν�σεις. ZOπως κα: νC 3/hη, τ#ν Πλ τωνα κα: τ#ν �Aριστ�τ7λη νC τ��ς κ νhη �γ��υς·
νC πλησι σhη κα: τ#ν KαOαντO κη, π�� τ#ν ε�/ε >φ�ρ�σει, >λλC κα: νC πρ�σπαθ�σ�hη νC
�µπεδGσhη τ:ς ν7ες γραµµ7ς, γιC νC συνυπ ρ�hη µ� τ#ν )Eλληνισµ
. ∆ιαφ�ρετικC θC
ε�ναι µ�α θρησκε�α, � Bπ��α θC �µπ�δ�Ohη τ-ν καιν�%ργια, σπ�υδα�α, �ργανωµ7νη πιC
κ�ινων�α, π�� γ�νεται, �ασισµ7νη �π νω στ:ς παν ρ/αιες >ρ/�ς τ�( )Eλληνισµ�(.

5EρUτηση: Mπ)κατε σ= α.τ/ τ/ θ0µα, π�; ε:Hα σκ�π/ ν9 θ$3ω λ$γ� !ργ"τερα. Mι9
κα  µπ)κατε <µως, ν9 κ�νω Rναν πρ"λ�γ� γι9 τ�;ς τηλεθεατ0ς µας, π�; �νδεH�µ0νως
δ=ν γνωρ$��υν τ$ δηλ6σατε τελευταFα κα  τ$ �κταση π�ρε α.τ) σας & συν0ντευ3η. Πρ"-
σφατα τ/ περι�δικ/ «∆αυλ/ς» δηµ�σ$ευσε µ$α συν0ντευ3η τ�5 πνευµατικ�5 !νθρ6-
π�υ Γι�ννη Mαρκ"π�υλ�υ, L Lπ�F�ς µ= µ$α δ)λωσ) τ�υ «N9 !π��ληθ%� & Παλαι9 ∆ια-
θ)κη» �.σιαστικ9 «7ν�ι3ε τ�;ς !σκ�;ς τ�5 A>"λ�υ» γι9 µ$α συ�)τηση, π�; θ0λει π�λ;
θ�ρρ�ς,  ψυHραιµ$α κα  π�νω !π/ <λα παιδε$α...

5Aπ�ντηση: K�ιτ �τε νC δ�τε. E�ναι >λ�θεια, <τι � ΠαλαιC ∆ιαθ�κη ε�ναι µ�α Aστ�-
ρ�α π�� >ναπτ%/θηκε στ:ς δυν µεις tν#ς ;λλ�υ λα�(, τ�( )E�ραϊκ�(, tν#ς σπ�υδα��υ
λα�(, καθ’ <λα σε�αστ�(. T# νC �ρπ �hη <µως B Xριστιανισµ#ς α?τ-ν τ-ν Aστ�ρ�α κα:
νC τ-ν κ νhη Sναν ν7� Θε# κα: νC πα�ρνhη >κ
µη κα: στ�ι/εIα π�� λ�γ� π�λ� >ν�κ�υν
στ- µυθ�λ�γ�α κα: 3/�υν µ�α �λα�ερ�, {ς π�(µε, «γραµµ�», µ� >ν γκασε νC π& Sνα

∆�ν εOµαστε 8γγ#νια τ�F /A'ρα�µ κα! τ�F /Iσα�κ

▲
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π�λ� �πλ# πρiγµα: ∆�ν ε9µαστε �γγ
νια τ�( �A�ραCµ κα: τ�( �IσαCκ >λλC τ�( Σω-
κρ τ�υς, τ�( Πλ των�ς... A?τ# τ# πρiγµα τ# ε�πα 3τσι �πλi. �Aκ
µη κα: B Xριστ#ς τC
3/ει >ναιρ7σει <λα α?τ . TC )Eλλην
π�υλα µαθα�ν�υν τGρα στC σ/�λεIα τ-ν ΠαλαιC
∆ιαθ�κη, γιC νC �λ7π�υν µ� τρ
µ� τ#ν «πατ7ρα» τ�υς τ#ν �A�ραCµ νC θυσι Ohη τ#ν �Iσα-
 κ.

5EρUτηση: N9 µαθα$ν�υµε κα  τ�ν µυθ�λ�γ$α τ�ς Παλαιfς ∆ιαθ)κης, & Lπ�$α δ=ν
!π0Hει κα  π�ρα π�λ; !π/ ...30ρετε... Kα  καλ9 κ�νει! Σε�αστ� ε:ναι & µυθ�λ�γ$α κ�-
θε τ"π�υ κα  κ�θε λα�5. N9 λ0µε <µως κα  κ�π�ιες !λ)θειες: ?H Kαιν� ∆ιαθ)κη, κO-
ριε Mαρκ"π�υλε, δ=ν !ναιρεF κ�π�ια στ�ιHεFα !π/ τ�ν Παλαι9 ∆ιαθ)κη, �φ"σ�ν ε:ναι
& «N0α Συµφων$α» µετα3; Θε�5 κα  !νθρ6πων. ∆=ν θ9 �πρεπε 7ρα ν9 δ$ν�υµε �κ τ�ν
πραγµ�των...

5Aπ�ντηση: E�ναι >λ�θεια, <τι �γ} σ� α?τ# τ# θ7µα 3δωσα µ�α >π# τ:ς �νν7α σελ�δες
τ�ς συν7ντευ��ς µ�υ µ7σα στ# «∆αυλ
», στ:ς Bπ�Iες µ�λησα περισσ
τερ� γιC τ-ν τ7/νη.
)H τ7/νη στ-ν σηµεριν- µ�υσικ- 3/ει µ�α φ��ερ- δ%ναµη στ-ν )Eλλ δα κα: διατηρ�-
θηκε >π# τ-ν >ρ/αι�τ τη �π�/- µ7/ρι σ�µερα. )Yπ ρ/ει συν7/ει  της, >λλC τ#ν τε-
λευταI� καιρ# κα: Eδια�τερα τC τελευταIα /ρ
νια �λ7πει κανε:ς νC γ�νεται � )Eλλ δα
µ�α /Gρα φρικτ�: NC ντρ7πεσαι νC µιλ�σhης γιC τ#ν )Eλληνισµ# κα: τ-ν )Eλλ δα τ-ν
σηµεριν�. .E/�υν �πλωθ� λαϊκ�στικα περι�δικ , λαϊκ�στικα µαγαOι , σκυλ�τραγ�υ-
διστ7ς. .E/ει γ�νει Sνα >φ
ρητ� κακ
 στ#ν /&ρ� τ�ς µ�υσικ�ς. .E/ει εEσα/θ� <,τι /υ-
δαι
τερ� fπ ρ/ει κα: 3/ει �πηρε σει τC ντ
πια fπ�πρ�ϊ
ντα, µ� >π�τ7λεσµα νC 3/hη
fπ�στ� φθ�ρC B ψυ/ικ#ς κ
σµ�ς τ&ν )Eλλ�νων. E�πα <τι σ� µ�α /Gρα τ�ς θ λασσας,
<πως κα: νC τ# κ ν�υµε, δ�ν εEσ γεις θ λασσα. Σ� µ�α /Gρα τ�ς Aστ�ρ�ας δ�ν εEσ γεις
Aστ�ρ�α. OA δηµ�κρατικ�ς δυν µεις π�� fπ ρ/�υν παγκ
σµια, B λεγ
µεν�ς δηµ�κρα-
τικ#ς ;��νας, /ρησιµ�π�ι�(ν τC κ
µµατα R /ρησιµ�π�ι�(ν τC πανεπιστ�µια, δυν µεις
π�� �γ�καν >π# τ-ν >ρ/α�α )Eλλ δα. E�ναι µ�α θετικ- κατ σταση κα: γιC τ-ν /Gρα

NEE�υν αTSηθ� τ� λαϊκ�στικα περι�δικ� κα! τ� µαγαGι�

π��ηση τ&ν Pωµι&ν, θC τινα/θh� στ#ν >7ρα, «µi τ#ν Zi», � �π: 1700 /ρ
νια ταφ
πλακα τ�( tλλη-
νισµ�(, γιC νC �παν7λθhη α?τ#ς στ#ν >στερισµ# τ�ς δηµι�υργ�ας.

MετC τιµ�ς
ΓιUργι�ς XατXηθε�δUρ�υ

∆ρ Π�λιτικ#ς Mη/ανικ#ς
Nτ%σσελντ�ρφ, Γερµαν�α

K%ριε διευθυντ ,
Περ: τ�ς θε�πνε%στ�υ «Παλαιiς ∆ιαθ�κης» µ�λησαν �A �πικριτ�ς τ�( Γι ννη Mαρκ
π�υ-

λ�υ. �Aπ# Sνα κα: µ
ν� παρ δειγµα, >ναγκαI� κα: Aκαν
, <πως θC καταδει/θh�, θC φανερωθh�
σ’ <λ� της τ# µεγαλεI� � >νυπαρ��α θε�πνευστ�ας >λλC κα: � >να�ι�πιστ�α τ�( «Aερ�(» κατC
τ-ν Tρθ
δ��η θε�λ�γ�α α?τ�( �ι�λ��υ.

Πρ&τ� �ι�λ�� τ�ς ∆ιαθ�κης α?τ�ς, α´ κα: �´ κεφ λαια: Στ# µ�ν α´ κεφ λαι�, τ�ς «Γεν7σεως»,
B Θε#ς δηµι�υργεI πρ&τα <λ� τ# φυτικ# κα: κατ
πιν Oωικ# κ
σµ� κα: µετC >π’ <λ’ α?τC τ#ν
;νθρωπ�. �Aµ7σως στ# tπ
µεν� κεφ. �´ B 9δι�ς µ�ναδικ#ς θε#ς δηµι�υγεI πρ&τα τ#ν ;νθρωπ�
κα: µετC τC φυτC κα: τC Ou&α. Π�ι
ς ;ραγε συγγραφ7ας Pταν B θε
πνευστ�ς; α?τ#ς τ�( κεφα-
λα��υ α´ R B ;λλ�ς τ�( κεφαλα��υ �´; ΓιC τ�( λ
γ�υ τ# >ληθ�ς («ZAπαντα �κ τ�ς Παλαιiς ∆ια-
θ�κης», 3κδ�ση τ�ς �Aδελφ
τητ�ς Θε�λ
γων � «ZΩH», �γκρ�σει τ�ς Mεγ λης τ�( Xριστ�(

/Aσυναρτησ�ες µ+σα στ- θε#πνευστ� 'ι'λ��
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�Eκκλησ�ας κα: τ�ς ∆ιαρκ�(ς )Iερiς Συν
δ�υ τ�ς �Eκκλησ�ας τ�ς )Eλλ δ�ς): «Γ7νεσις», κεφ -
λαι� α´ (�δ& δηλαδ- π�� δηµι�υργεI B Θε#ς τ#ν ;νθρωπ� µετC >π#  τ#ν φυτικ# κα: Oωικ# κ
-
σµ�): 

Στ�/. 11-12: «Kα  ε:πεν L Θε"ς· �λαστησ�τω & γ� ��τ�νην H"ρτ�υ σπε$ρ�υσα σπ0ρµα κατ9
γ0ν�ς κα  καθ’ Lµ�ι"τητα, κα  3Oλ�ν κ�ρπιµ�ν π�ι�5ν καρπ"ν...». Kατ
πιν: Στ�/. 20-24: «Kα 
ε:πεν L Θε"ς· �3αγαγ0τω τ9 hδατα Jρπετ9 ψυH�ν �ωσ�ν κα  πετειν9 πετ"µενα... �3αγαγ0τω &
γ� ψυH�ν ��σαν κατ9 γ0ν�ς, τετρ�π�δα κα  Jρπετ9 κα  θηρ$α... κα  τ9 κτ)νη...». T7λ�ς νC κι
B ;νθρωπ�ς (στ�/. 27): «Kα  �π�$ησεν L Θε/ς τ/ν 7νθρωπ�ν, κατ’ ε>κ"να Θε�5 �π�$ησεν α.τ"ν,
7ρσεν κα  θ�λυ �π�$ησεν α.τ�Oς».

Πηγα�ν�υµε τGρα µ� τ-ν σειρC στ# κεφ λαι� �´. �Eδ& δηµι�υργεI B Θε#ς πρ&τα τ#ν ;νθρω-
π� κα: µετC τC φυτ  κα: τC Ou&α:

Στ�/. 5: «Kα  πfν Hλωρ/ν !γρ�5 πρ/ τ�5 γεν0σθαι �π  τ�ς γ�ς κα  π�ντα H"ρτ�ν !γρ�5 πρ/
τ�5 !νατεFλαι·... κα  7νθρωπ�ς �.κ |ν �ργ��εσθαι α.τ)ν·». Στ�/ 7: «Kα  �πλασεν L Θε/ς τ/ν
7νθρωπ�ν H�5ν !π/ τ�ς γ�ς». Στ�/. 9: «κα  �3αν0τειλεν L Θε/ς �τι �κ τ�ς γ�ς πfν 3Oλ�ν sραF�ν
ε>ς <ρασιν κα  καλ/ν ε>ς �ρ�σιν...». Στ�/. 18-19: «Kα  ε:πεν L KOρι�ς L Θε"ς· �. καλ"ν ε:ναι τ/ν
7νθρωπ�ν µ"ν�ν· π�ι)σωµεν α.τg� ��ηθ/ν κατ’ α.τ"ν· κα  �πλασεν L Θε/ς �τι �κ τ�ς γ�ς π�-
ντα τ9 θηρ$α τ�5 !γρ�5 κα  π�ντα τ9 πετειν9 τ�5 �.ραν�5...».

E?λ
γως λ�ιπ#ν �πικαλ�%µαστε τ-ν >ρωγ- τ&ν θε�λ
γων. �ECν δ�ν �µαρτ�σαµεν, �κλιπα-

µας, <π�υ �γενν�θηκε τ# φ&ς. �Aπ# τ-ν ;λλη µεριC �xτε � ∆ηµ�κρατ�α >λλC �xτε κα:
τC πανεπιστ�µια 3καναν π�τ� κακ# στ��ς >νθρGπ�υς, π�� τC >σπ στηκαν, π�� τC
�γκ�λπGθηκαν, π�� τC �Eκει�π�ι�θηκαν –θC 3λεγε κανε�ς. Στ-ν πατρ�δα µας, >ντ: νC
κ�ιτ ��υµε τ#ν tαυτ
 µας κα: νC >νασυµφιλιGσ�υµε τ-ν ΓαIα θεC µ� τ#ν �Aπ
λλωνα
κα: <λα α?τC τC σπ�υδαIα /αρακτηριστικ , τC Bπ�Iα 3/ει � δ%ναµη τ�ς τ7/νης κα: τ�ς
Aστ�ρ�ας τ�ς )Eλλ δας κα: νC πρ�σπαθ�σ�υµε νC τC πρ�/ωρ�σ�υµε κα: νC ε9µαστε
παντ�( Sνας συµφιλιωτικ#ς ;��νας, µ�α µεγ λη )Eλλ δα, <πως ε�πε κα: B κ%ρι�ς πρω-
θυπ�υργ
ς... >ντ: νC κ ν�υµε α?τ# τ# πρiγµα, πρ�σπαθ�(µε νC fπ�τα/θ�(µε κ τω >π#
τ��ς ��µ�αρδισµ��ς �7νων fπ�λαϊκ�στικων πρ�ϊ
ντων, τC Bπ�Iα δ�ν συν δ�υν µ� τ#ν
/&ρ�, τ# τ�π��, τ# φ&ς.

�Eπ: /ιλι δες /ρ
νια διδ σκ�υµε α?τ , τC Bπ�Iα τC παιδιC τρ�µ O�υν νC τC >κ�%-
σ�υν. ∆ηλαδ- µ� λ�γα λ
για κα: γιC νC µιλ�σω π�λ� �πλi, εEσ γ�υµε φ ρµακα γιC
>ρρGστιες π�� δ�ν 3/�υµε· κα: α?τ# τ# πρiγµα µ� 3κανε νC δGσω α?τ-ν τ-ν συν7-
ντευ�η. ∆�ν Pταν µ
ν� γιC τ-ν ΠαλαιC ∆ιαθ�κη κα: δ�ν Pταν µ
ν� γιC τ-ν �Oρθ�δ�-
��α. E�πα �π�σης <τι στ-ν Aστ�ρ�α τ�υ B Xριστιανισµ#ς 3σπασε τC >γ λµατα, σ%λησε
�ι�λ�α, >λλC κα: ;λλες φ�ρ�ς τC δι7σωσε σCν τ#ν Παπαφλ7σσα, τ#ν Mακρυγι ννη...
�Aδ�κως >ντιπαρατ7θηκαν >π7ναντ� µ�υ �A ε?γενικ�: µητρ�π�λ�τες, 9σως �πειδ- �γ}
δ�ν θC Yθελα νC λ7γωνται µητρ�π�λ�τες R δεσπ
τες >λλC θC Yθελα νC λ7γωνται �π�-
σκ�π�ι.

)H <λη συν7ντευ�� µ�υ στ# «∆» δ�ν λ7ει τ�π�τε ;λλ� >π# τ# νC >γαπ�σ�υµε τ#ν tαυ-
τ
 µας· κα: γιC α?τ# κα: στ��ς Bµ�γενεIς /αρ�Oω τ-ν ψυ/� µ�υ κα: τC τραγ�%δια µ�υ
µ� <λη µ�υ τ-ν καρδι , πιστε%�ντας <τι µ� τ# νC π& µερικ�ς φρ σεις γιC θ7µατα τC
Bπ�Iα µπ�ρ�(ν νC >λλα/θ�(ν R κατC κ π�ι� τρ
π� νC δGσ�υµε µ�α δ%ναµη σ� <λ�υς
α?τ�%ς, π�� >π�τελ�(µε, {ν θ7λετε, τ-ν µεγ λη πλει�ν
τητα τ&ν )Eλλ�νων... δ� ν�µ�-
Oω <τι ε�ναι κακ
, �στε νC µ� πετρ���λ�σ�υν.

▲
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5EρUτηση: Kανε ς δ=ν σfς πετρ��"λησε, !λλ’ !ντιθ0τως �ρ)κατε κα  συµπαραστ�-
τες, Rναν 7λλ� µεγ�λ� συνθ0τη, τ/ν M$κη Θε�δωρ�κη, κα  !νθρ6π�υς τ�ς διαν"ησης
κα  τ�ν Πανεπιστηµ$ων...

5Aπ�ντηση: )Yπ ρ/�υν ;νθρωπ�ι, π�� θ7λ�υν j/ι νC �παναφ7ρ�υν τ#ν >ρ/αI� )Eλλη-
νισµ
, >λλC νC συµ�αδ�σ�υν...

5EρUτηση: ?H Παλαι9 ∆ιαθ)κη �ρHεται σ= σOγκρ�υση µ= τ/ν λ"γ� τ�5 Xριστ�5 στ/
κ�τω κ�τω. K�π�υ δηλαδ� πρ0πει & �Eκκλησ$α ν9 τ9 �ρ%� α.τ9 τ9 �ητ)µατα. �Eδ�
�Hω µ$α σειρ9 !π/ τεOHη τ�5 «∆αυλ�5», στ9 Lπ�Fα �H�υν συγκεντρωθ� <λα τ9 !νθελ-
ληνικ9 κε$µενα. SEH�υµε δηλαδ� τ�ν Kυριακ� τ�ς �Oρθ�δ�3$ας DYµν�υς π�; N�ρ$-
��υν τ�ν ?Eλλ�δα. Σ= 7λλ� τε5H�ς: «Π�ρν�γραφικ9 στ�ιHεFα στ�ν Παλαι9 ∆ιαθ)κη».
�Eδ� π0σαµε σ= α.τ": «�Aναθεµατ$��νται �� DEλληνες στ ς �κκλησ$ες τ�ς ?Eλλ�δ�ς». Kα 
ε4παµε <τι α.τ/ γ$νεται µ= π�λλ�;ς hµν�υς, ε>δικ9 τ�ν Kυριακ� τ�ς �Oρθ�δ�3$ας. �Eδ�
�H�υµε: «�Aπ/ τ�ν Παλαι9 ∆ιαθ)κη στ/ν Mαρ3ισµ"». SEHει συλλ03ει, �λ0πετε, L
«∆αυλ/ς» L,τιδ)π�τε !νθελληνικ/ στ�ν Παλαι9 ∆ιαθ)κη. SAλλ�: «?H !νθελληνικ"-
τητα τ�ς Παλαιfς ∆ιαθ)κης». Kα  7λλ�: «N9 !π��ληθ%� & Παλαι9 ∆ιαθ)κη !π/ τ�ν
θρησκε$α τ�ν ?Eλλ)νων», π�λι Rνα θ0µα π�; ε:Hε θ0σει πρ ν !π/ 7 περ$π�υ Hρ"νια L
«∆αυλ"ς»... M0σα σ= α.τ9 τ9 τεOHη Nπ�ρH�υν <λα �κεFνα τ9 κε$µενα π�; N�ρ$��υν τ/ν
Σωκρ�τη...

5Aπ�ντηση: ΘC Yθελα νC σiς π& κ τι σηµαντικ
. E�ναι >λ�θεια, <τι B «∆αυλ#ς»
ε�ναι Sνα περι�δικ# π�λ� σπ�υδαI� κα: �γ} σ7��µαι τ-ν γνGµη, τC QραIα tλληνικC τ�(
Λ µπρ�υ, τ# κ�υρ γι� τ�υ κα: τC λ�ιπ . ΓιC �µ7να �7�αια, >π# τ-ν συν7ντευ�� µ�υ
κα: π7ρα, B «∆αυλ#ς» λ7γεται A?λ
ς.

5EρUτηση: T$ �νν�εFτε;
5Aπ�ντηση: )O α?λ#ς ε�ναι Sνα π�λ� σπ�υδαI� jργαν� µ�υσικ�ς, σCν φλ�γ7ρα, τ#

Bπ�I� Pταν π ντ�τε κα: στ-ν δι θεση τ&ν πνευµατικ&ν >νθρGπων. Θ7λω νC π& δη-

«Γι� µ+να U “∆αυλ-ς” λ+γεται «ATλ-ς»

ρ�(µε νC φωτισθ�(µε γιC τ# π&ς γ�νεται νC fφ�στανται τ7τ�ι�υ ε9δ�υς >ν�ικ�ν
µητες >ντι-
φ σεις �ντ#ς τ�( Aερ�( κα: θε�πνε%στ�υ α?τ�( �ι�λ��υ;

E?/αριστ�(µε πρ�κατα��λικ&ς.
Στα'ρ�ς Bασδ�κης

Σ7ρρες

K%ριε διευθυντ ,
Στ-ν �φηµερ�δα «�Eλευθερ�τυπ�α» (Tετ ρτη 23-1-2002, σ. 46) σ� �πιστ�λ- τ�( κ. Γι ννη Γ.

Kωνσταντ�υδ κη δια� O�υµε, <τι B �π�σκ�π�ς �Aλε�ανδρ�υπ
λεως κ. .Aνθιµ�ς κατηγ
ρησε
«γι9 !ντιε�ραϊκ/ ~ατσισµ"» τ#ν µ�υσικ�συνθ7τη Γι ννη Mαρκ
π�υλ� γιC τ- συν7ντευ�� τ�υ
στ# «∆», τ. 241.

�Aπ# τ-ν µελ7τη τ�ς συνεντε%�εGς τ�υ δ�ν διαπιστGσαµε «>ντιε�ραϊκ# ρατσισµ
». Γεννiται
τ# �ρGτηµα, γιατ: B �π�σκ�π�ς >µ7σως ρ�/νει α?τ#ν τ#ν /αρακτηρισµ# >�ασ νιστα; Γιατ: συ-
κ�φαντικ , 3τσι, κακ�/αρακτηρ�Oει Sναν συν7λλην  τ�υ, κ τ�ικ� γηγεν� α?τ�( τ�( )Aγ��υ
T
π�υ, π�� λ7γεται )Eλλ δα; �Aντιστρ7φεται ε?λ
γως τ# �ρGτηµα: Π�I�ς θC πρ�στατε%σhη
τ��ς ZEλληνες γιC τ#ν >ντιελληνικ# ρατσισµ
 τ&ν )E�ρα�ων, π�� γ�νεται σ� <λα τC πλ τη κα:
µ�κη τ�ς Γ�ς, �νωρ/ηστρωµ7να κα: µεθ�δικC (<ρα «Mα%ρη �Aθηνi» τ�( MπερνCλ κ.;.);

ΣυµπερασµατικC δια�λ7π�υµε, <τι B κ. .Aνθιµ�ς πρ�τ σσει τ#ν )E�ραϊσµ#ν 3ναντι τ�( )Eλλη-

Πρ�τ(σσει τ-ν LE'ραϊσµ- τ�F LEλληνισµ�F U κ. NAνθιµ�ς
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νισµ�( σ’ α?τ- τ- /Gρα. Kα: <τι >π�σκ�πεI τ-ν κ θε tλληνικ- φων- νC τ-ν >π�νευρGνhη µ� τ#
στIγµα τ�( «>ντι-t�ραι�ρατσισµ�(». Kα: διερωτGµεθα, γιατ: δ�ν γ�νεται �π�σκ�π�ς τ�( )E�ραϊ-
σµ�( κα: νC >φ�σhη κεν- τ- θ7ση τ�υ γιC ;λλ�ν �π�σκ�π�, π�� δ�ν θC �λ7πhη σ� κ θε tλληνικ#
λ
γ� «>ντι-ε�ραϊκ# ρατσισµ
».

Πρ7πει νC γνωρ�Ohη B �π�σκ�π�ς, <τι κα: � θρησκε�α ε�ναι π ντα fπ# τ#ν 3λεγ/� τ�ς )Iστ�-
ρ�ας κα: τ-ν � σαν� τ�ς �Eπιστ�µης, πρ#ς 3ρευνα κα: γνGση τ�ς >λ�θειας.

M� τιµ-
Σωτ�ρι�ς Φλ�κκας

Γαλ τσι �Aττικ�ς

K%ριε διευθυντ ,
)H «ΠαλαιC ∆ιαθ�κη», B Γι ννης Mαρκ
π�υλ�ς κα: B «πανεπιστ�µων» �Aλε�ανδρ�υπ
λε-

ως (R π&ς Sνας δ�κησ�σ�φ�ς >ντιτ�θεται στ# δικα�ωµα τ�( διαφ�ρετικ�( λ
γ�υ). )O Γι ννης
Mαρκ
π�υλ�ς, OGντας Qς �λε%θερ�ς ;νθρωπ�ς σ� δηµ�κρατικ- /Gρα (/Gρα fπ# καθεστ}ς
<µως, >τυ/&ς, σ/εδ#ν >νε�7λεγκτης θε�κρατ�ας), ε�πε τ- γνGµη τ�υ γιC τ-ν �I�υδαϊκ- µυθ�-
λ�γ�α σ� σ/7ση µ� τ#ν )Eλληνισµ
. )O Γι ννης Mαρκ
π�υλ�ς 3/ει κ θε δικα�ωµα νC 3/hη γνG-
µη γιC κ θε τι κα: 3/ει τ# δικα�ωµα νC λ7hη τ- γνGµη τ�υ.

LO πανεπιστ�µων δεσπ#της 8ναντ��ν τXν δηµι�υργXν

λαδ- <τι B «∆αυλ#ς» µετC τC 20 τ�υ /ρ
νια, <πως λ7νε �A φ�λ�ι τ�υ κα: <πως πιστε%ω
<τι θC κ νhη κα: B κ. Λ µπρ�υ, θC >λλ ��υν τ-ν Aστ�ρ�α, γιατ: B ;��νας )Eλλ δα πλ7-
�ν ε�ναι τ
σ� Eσ/υρ
ς, π�� θC πρ7πει νC συµ��υλε%hη κα: τ��ς συµπατρι&τες µας, τ��ς
συγγενεIς �Aνατ�λ�τες, νC fπ ρ/hη 3τσι µ�α συµφιλ�ωση σ� <λα τC µ7ρη κα: µ� Sναν τ7-
τ�ι� τρ
π�, �στε κανε:ς νC µ-ν µπ�ρh� νC ε�ναι δ�(λ�ς τ�( ;λλ�υ. K�ιτ �τε νC δ�τε:
E�ναι καιρ
ς, �µεIς �A ZEλληνες νC κ�ιτ ��υµε τ#ν tαυτ
 µας, >λλC νC τ#ν κ�ιτ ��υµε
σCν Sνα ;��να σ� <λη τ-ν �κτεταµ7νη Mεσ
γει� κα: στC Bαλκ νια· κα: � E?ρGπη πρ7-
πει νC >ρ/�σhη νC τ# σκ7φτεται, >λλι&ς δ�ν γ�νεται τ�π�τε...

5EρUτηση: Στ� συν0ντευ3) σας στ/ «∆αυλ/» λ0τε: «Στ ς HΠA �Hω καιρ/ ν9 δ6σω συ-
ναυλ$ες κα  ν9 �πικ�ινων)σω µ= τ/ν �κεF ?Eλληνισµ", π�; πραγµατικ9 –<πως συν�γε-
ται !π/ τ9 γρ�µµατα π�; πα$ρνω– �ητ�5ν �πιµ"νως τ�ν παρ�υσ$α µ�υ �κεF σ= συναυ-
λιακ=ς παραστ�σεις. SEHει Nπ�στ� L !π"δηµ�ς ?Eλληνισµ/ς τ9 π�νδεινα, γι9 ν9 3εH�σ%η
τ�ν καταγωγ) τ�υ, τ� δOναµη π�; διαθ0τει στ/ DNA τ�υ. �Aθλι"τητες, ψ0µατα, λαϊ-
κ$στικα µ�υσικ9 σκ�υπ$δια, π�λιτικ�ντηδες διαλαλ�5ν !νθελληνικ=ς πραγµ�τειες, δι�-
HετεO�ντας τ�ν !µ�θεια κα  τ�ν φιλ�σ�σφ$α τ�5 τσιφτετ0λι κα  τ�ν H�ρ�ν τ�ς πα-
ρακµιακ�ς, τ�ς κ�µµατικ�ς Hυδαι�λ�γ$ας...».

5Aπ�ντηση: E�ναι >λ�θεια. Παλαι
τερα π�γαινα, κα: κ ναµε 3τσι µ�α �πικ�ινων�α,
π�� Pταν καταπληκτικ�. .Eν�ιωθαν κα: α?τ��, <τι � )Eλλ δα ε�ναι α?τ�: �A 9δι�ι. �Aπ#
τ
τε fπ ρ/�υν δι φ�ρ�ι �µπ�ρικ�: τραγ�υδιστ7ς, π�� �γα�ν�υν µ
νιµα. )H /Gρα δ�ν
σ7�εται τ��ς πνευµατικ�%ς της >νθρGπ�υς παρ’ <λες τ:ς πρ�σπ θειες –πρ�σωπικ�ς–
τ�( κυρ��υ πρωθ�υπ�υργ�(. T�π�θετ�(νται ;νθρωπ�ι σ� κα�ριες θ7σεις, �A Bπ�I�ι
ε�ναι «;λλ’ >ντ’ ;λλων» κα: Bδηγ�%µαστε στ��ς �Oλυµπιακ��ς �Aγ&νες µ
ν� >π# τ#
πνε(µα, τ# µερ κι κα: τ-ν σ/7ση π�� 3/�υµε κ π�ι�ι γιC α?τ# π�� κρατiµε. ∆�ν ε�ναι
κατ σταση α?τ�. ∆�ν ε�ναι δυνατ#ν κ θε µ7ρα νC �πισκ7πτεται τ��ς ZEλληνες >π’ 3�ω
<,τι /υδαι
τερ� fπ ρ/ει κα: νC δι�/ετε%εται µ� π�λ� ;γρι� τρ
π� >π# τC καν λια. K -

O& Kρητικ�! λυρ(ρηδες, �& Uµ�γενεYς κα! �& /Aµερικαν�!

▲
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π�ια στιγµ
 πρ�πει �ρισµ�να �π� τ� καν�λια ν� �ητ�σ�υν συγγν�µη �π� τ��ς �δι�υς
τ��ς �Eλληνες.

�Eρ�τηση: �H �Eκκλησ
α πρ�πει ν� �ητ�σ�η συγγν�µη �π� τ��ς  δι�υς τ��ς "Eλλη-
νες κα$ τ�ν %αυτ& της;

�Aπ�ντηση: Kα# τ� καν�λια. Γιατ%, 'ταν (π�ρ)�υν 4 δηµ�σι�γρ�φ�ι, �, -π�.�ι )αλ/νε
τ
 δ0ναµη τ1ν δηµ�σι�γρ�φων, τ% φτα%ω 3γ�; �Oταν (π�ρ)�υν τ6σα π�λλ� 3µπ�ρικ�,
δε0τερα (π�πρ�ϊ6ντα, στ� τ�λ�ς διαµαρτ0ρ�νται �, �διες �, 8ταιρε.ες 'τι θ� κλε%σ�υ-
νε. [...] =Yπ�ρ)�υν στ
ν ?δια%τερη πατρ%δα µ�υ, τ
ν Kρ�τη, 200 λυρ�ρηδες κα# λα�υ-
τι�ρηδες, π�� πα%��υνε κα# ��Bνε �π� 3κε.. CAρα λ�ιπ�ν κα# τ� δηµ�τικ6 τ�υς τρα-
γ�0δι κα# E δ0ναµ� τ�υ κα# - Πλ�των�ς τ�υς κα# - GAριστ�τ�λης τ�υς κα# E µαντιν�-
δα τ�υς κα# - GEρωτ6κριτ�ς κα# - Kα�αντ��κης κα# - Θε�τ�κ6π�υλ�ς κα# �, σηµα%-
ν�ντες σ�µερα �ωγρ�φ�ι τ�υς... συγγραφε.ς τ�υς (π�ρ)�υν. N� 3πικ�ινων�σ�υµε µJ
'λ�ν τ�ν �π6δηµ� =Eλληνισµ6. �Oλ�ι µα�% πρ�πει ν� ε�µαστε π�νω �π� 30 8κατ�µµ0-
ρια. Πρ�πει ν� γ%ν�υµε φωτ�δ6τες µι/ς ν�ας κ%νησης, π�� ν� συµφιλιωθLM µJ τ
ν φ0-
ση. ANτ� Oλ�π�υµε ν� τ� κ�ν�υν µ6ν� στ
ν GAµερικ
 τ�ν τελευτα.� καιρ� κα# σJ �ρι-
σµ�να κρ�τη τMς ENρ�πης. Στ
ν GAµερικ
 µετ� τ� κτ0πηµα τMς 8νδεκ�της Σεπτεµ-
Oρ%�υ �ντιληφθ�καµε 'λ�ι µας, κα# 'λ�ι �, �ριστερ%��ντες �κ6µη, 'τι (πMρ)ε µ%α µε-
γ�λη σ0µπν�ια µεταQ� τ1ν GAµερικαν1ν, πρ/γµα τ� -π�.� δJν τ� R)ει �Nδε#ς στ
ν
ENρ�πη. ANτ
 E σ0µπν�ια σηµα%νει, 'τι �, δηµ�κρατικ�ς τ�υς �ρ)�ς, 'σ� κι Sν θ�λ�υν
δι�ρθωτικJς κιν�σεις T -,τιδ�π�τε Uλλ�, εVναι π�ρα π�λ� ?σ)υρ�ς. GEγW δ�)�µαι 'τι 'λ�ς
- �µερικανικ�ς λα�ς θ0µωσε 3ναντ%�ν τ1ν Tαλιµπ�ν. T� δ�)�µαι αNτ6. Kα# τ� 'τι O�µ-
Oαρδ%σανε τ��ς Tαλιµπ�ν, τ� δ�)�µαι κα# αNτ6. GAλλ� πραγµατικ�, π�στε µ�υ: Π�ι�ς
�π� 3µ/ς, π�� εVδε µ%α ε?κ6να σJ 'λες τ#ς τηλε�ρ�σεις, ν� σκ�τ�ν�υνε τ
 γυνα.κα τ�υ,
ν� τ
ν R)�υν µJ τσ�υO�λια 3π�νω της... �Zτε στ� �[1α δJν κ�ν�υνε τ�τ�ια πρ�γµατα...
εVναι δυνατ�ν ν� µ
ν καταδικ�σLης αNτ��ς τ��ς Uρρωστ�υς µανιακ�0ς. EVναι Uρρωστ�ι,
(π�νθρωπ�ι.

O, ,στ�ρικ�# �π� τ
ν 3π�)
 τ�B ∆ιαφωτισµ�B R)�υν µελετ�σει σJ O�θ�ς τ� κε%µενα, γι� τ�
-π�.α - λ6γ�ς κα# R)�υν διατυπωθM δι�φ�ρες γν1µες γι� τ
ν ,στ�ρικ6τητ� τ�υς, τ
ν π�ιητικ

κα# τ
ν ]θικ�λ�γικ� τ�υς, �Q%α κα# τ
 θρησκευτικ� τ�υς σηµασ%α. =O Γι�ννης Mαρκ6π�υλ�ς,
- µ�υσικ�συνθ�της, �ν�κει στ� τ�γµα τ1ν πνευµατικ1ν ταγ1ν τ�B τ6π�υ µας. Στ�ν κατ�λ�γ�
τ�B τ�γµατ�ς εVναι κατα)ωρισµ�ν�ι διαλε)τ�# �Eλληνες, �π� τ�ν στρατηγ� Mακρυγι�ννη _ς τ��ς
γιατρ��ς Λ�Bρ� κα# Παπανικ�λ��υ κα# _ς τ�ν Kα%ρη κα# τ�ν K�ραM, τ�ν K�σµ/ τ�ν A?τωλ�
κα# τ�ν Παπαδιαµ�ντη. GAπ� τ� Σ�λωµ� κα# τ�ν K�λO� _ς τ�ν Παλαµ/, τ� Σικελιαν6, τ� Σε-
φ�ρη, τ�ν GEλ0τη κα# τ� P%τσ�. GAπ� τ� BαµOακ�ρη κα# τ�ν Tσιτσ�νη _ς τ�ν Xατ�ιδ�κι, τ�ν Θε-
�δωρ�κη κα# 'λη τ
 )�ρε%α τ�B ,ερατε%�υ τ1ν M�υσ1ν.

=O δεσπ6της GAλεQανδρ�υπ6λεως 3γνωµ�τευσε �παQιωτικ� κα# µJ dφ�ς «µπλα��», πWς -
Mαρκ6π�υλ�ς «δJν εVναι 3πιστ�µων». N�µ%�ει, φα%νεται, πWς Rτσι 3πι)ειρηµατ�λ�γε., γι� ν�
�νασκευ�σLη µι�ν Uπ�ψη, µJ τ
ν -π�%α δJν συµφωνε.. =O σ�φ6ς µας γ�ρων µJ τ�ν τρ6π�ν αNτ�ν
�π�δε%)νει µ6ν� πWς δJν δ�)εται ν� �κ�0γεται καµµι� διαφ�ρετικ
 γν�µη. Kα# 'µως E hργ�-
νωση τMς GEκκλησ%ας διακηρ0σσει, (π�κριτικ� O�Oαια, σJ κ�θε εNκαιρ%α τ
ν –�ν0παρκτη– δη-
µ�κρατικ� της συµπεριφ�ρ�. Γι� �ντιπερισπασµ� µ�λιστα - π�λυπρ�γµων �ρ)ιερε�ς κατη-
γ6ρησε τ�ν µ�υσικ�-συνθ�τη γι� «�ντιεOραϊκ� ρατσισµ6»!..

=O δεσπ6της στ� πρ6σωπ� τ�B Γι�ννη Mαρκ6π�υλ�υ 3πρ6σOαλε συλλ�Oδην τ��ς πνευµα-
τικ��ς µπρ�στ�ρηδες τ1ν νε�ελλ�νων µJ τ
ν γνωστ�... µετρι�π�θεια π�� )αρακτηρ%�ει πα-

▲
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λαι6θεν τ��ς κρατικ�δ%αιτ�υς «3παγγελµατ%ες 3µπ6ρ�υς τ�B Θε�B». GEγ�, Rσ)ατ�ς π�λ%της
αNτ�B τ�B τ6π�υ, hργ%��µαι κα# διαµαρτ0ρ�µαι. GAρκετ�!

Γι�ννης Kωνσταντ�υδ�κης
Kτην%ατρ�ς, P�θυµν�

GAγαπητJ κ. Mαρκ6π�υλε,
Στ� τ6σ� Oαρυσ�µαντ� Uρθρ� σας στ�ν �γαπητ� «∆αυλ�» (τεB)�ς 241) µJ τ�ν τ%τλ� «N’

�π�OληθLM E Π. ∆ιαθ�κη» γρ�φω τ#ς φτω)Jς �π6ψεις µ�υ:

EN)αριστ1 π�λ� γι� τ
ν �κρ6αση
�Iων Στυλιαν�δης

Mεταλλ�υργ%α Xρυσ�B, Στρατ�νι XαλκιδικMς

Kαλ)ς ν’ �π�+ληθ�- . Π. ∆ιαθ�κη,
µ� γι� τ3 N�α δ5ν λ�τε µιλι6,
π�� ε7ναι σ5 ψε9δη, πλ6νες, «θα9µατα»
τρε<ς φ�ρ5ς >ειρ&τερη �π’ τ3ν Παλι6...
Kα$ �? δ9� %+ραι�γραφ5ς
ε7ναι @µ�γ6λακτες �δελφ�ς·
. µ
α συµπληρ�νει τ3ν Bλλη

κα$ C>�υν στ��ς �φελε<ς Dπ
δραση µεγ6λη,
π�� πιστε9�υν �κ&µη σ5 �ναστ6σεις,
δε9τερες παρ�υσ
ες, παραδε
σ�υς E κ�λ6σεις.
∆υστυ>)ς δ5ν Fπ6ρ>ει �ληθιν3 θρησκε
α
παρ� µ&ν� �νθρωπ�λατρ
α!
Πρ6Iη π�� δ5ν C>ει σ>�ση µ5 τ� �ρ>�γ�ν� Jν,
π�� Cπλασε τ� Σ9µπαν κα$ τ�ν περι�9σι&ν τ�υ λα&ν.

Kα� �φι�ρωση ν�ς π�ι�µατ�ς στ�ν Γ.M.

�Eρ�τηση: ∆ια+λ�πετε, κ. Mαρκ&π�υλε, τ3ν �ν6γκη, E τ3ν γ�νεση Mν θ�λετε, %ν�ς ν�-
�υ π�λιτισµικ�N ρε9µατ�ς παγκ�σµ
ως;

�Aπ�ντηση: Nα%, (π�ρ)ει uνα ν�� ρεBµα παγκ6σµια, τ� -π�.� R)ει �φ�σει τ#ς φασι-
στικJς �ρ)Jς τMς 3πιO�λMς κα# �ναπτ0σσεται σJ π�λλJς )1ρες· πιστε0ω 'τι µ%α �π� τ#ς
µεγ�λες κιν�σεις π�� γ%νανε πρ#ν �π� λ%γα )ρ6νια, wταν ν� π�ρLη E )�ρα µας τ��ς
GOλυµπιακ��ς GAγ1νες. M%α )�ρα δ�κα 8κατ�µµυρ%ων, γεγ�ν�ς π�� δ%νει �µ�σως τ�
Rναυσµα κα# τ
ν 3λπ%δα σJ )1ρες δ�κα 8κατ�µµυρ%ων ν� κ�ν�υν κα# αNτJς O.A., κα#
ν� µ
ν εVναι πρ�ν6µι� µ6ν� τ1ν δυνατ1ν κα# ?σ)υρ1ν. GAλλ� αNτ� 3ντ�σσεται µ�σα σJ
κ�π�ι� Uν�ιγµα π�λιτιστικ6· κα# πιστε0ω σ0ντ�µα 'τι τ� Rργα µας θ� �κ�υστ�Bν διε-
θν1ς, 'τι E )�ρα µας εVναι πρ�ικισµ�νη )�ρα x)ι µ6ν� µJ τ�ν λα6 της, - -π�.�ς �λλ�-
�ει κα# µ�σα στ� DNA τ�υ εVναι γραµµ�να π�λλ� πρ�γµατα. �Oτι Qεπερ�σαµε τ� δ0-
σκ�λα )ρ6νια. Πρ�πει ν� π�ρ�υµε 'λα τ� �ωνταν� στ�ι)ε.α π�� εVναι γ0ρω µας, κα#
πιστε0ω 3π%σης 'τι �, O.A. πρ�πει ν� γ%ν�υν σ0µφωνα µJ τ��ς ν6µ�υς, τ#ς δ�µJς κα#
τ� Rργα τ� δικ� µας. E?δεµ
 θ� �π�τ0)�υν τελε%ως. ∆Jν µπ�ρ�Bν ν� κ�ν�υν ',τι θ�-
λ�υν. Θ� (π�λ�γ%σ�υµε 'λες τ#ς πρ�σωπικ6τητες τMς )�ρας, τ��ς �νθρ�π�υς αNτ�0ς,
�, -π�.�ι κ�υOαλ/νε uναν π�λιτισµ� κα# R)�υν πα%Qει ρ6λ�. N� τ� κ�ιτ�Q�υν 'λα αNτ�,
yστε �, O.A. ν� γ%ν�υν µJ uναν συγκλ�νιστικ� τρ6π�.

Kα# 'σ�ν �φ�ρz/ στ
ν συν�ντευQ� µ�υ στ� «∆αυλ6», θ� {θελα ν� σ/ς π1 'τι, 'ταν
Rγραφα τ� τραγ�0δια «Π�ρα �π� τ
ν θ�λασσα», «Παραπ�νεµ�να λ6για», τ
ν «M�ν-
να τ�B GAλ�Qανδρ�υ», τ� «ZαOαρακατραν�µια», τ
ν «Φ�µπρικα», τ
ν «Λειτ�υργ%α
τ�B GOρφ�α», τ
ν «GAναγ�ννηση», τ� «Kρ�τη �ν�µεσα σJ Bενετι� κα# Π6λη», «Kρ�τη
µ�υ xµ�ρφ� νησ%», «Xρ�µατα κι �ρ�µατα»..., {θελα π�ντ�τε ν� (π�ρ)Lη uνα περι�-
δικ� Qε)ωριστ6, π�� ν� κ�ιτ��Lη Rτσι... GAπ� 3δ1 κα# π�ρα, στ
ν δε0τερη ε?κ�σαετ%α τ�B
«∆αυλ�B», εZ)�µαι ν� κ�ιτ���υµε ',τι εVναι (π�ρ µας, 'π�υ κα# Sν τ� Oρ%σκ�υµε. Πρ�-
τε%νω µ�σα �π� αNτ
ν τ
ν συν�ντευQη - «∆αυλ�ς» ν� γ%νLη «ANλ6ς».

N�νσυ Mπ�σκα
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�O
ταν - M�γας GAλ�Qανδρ�ς Rφτασε στ
ν K6ρινθ�, �ναµφισO�τητ�ς πι�
νικητ�ς, R)�ντας κατακτ�σει σ)εδ�ν 'λες τ#ς 8λληνικJς π6λεις-κρ�τη,
τρ�Qανε κα# τ�ν (π�δ�)τηκαν 'λ�ι �, 3πιφανε.ς �Eλληνες: π�λιτικ�%, φι-
λ6σ�φ�ι, π�ιητ�ς, καλλιτ�)νες κα# Uλλ�ι. T6τε αNτ�ς κ�%ταQε τ�ν κ6-

σµ� π�� τ�ν 3πευφηµ�Bσε κα# τ�ν συγ)αιρ6τανε κα# εVδε 'τι Rλειπε uνας: - φι-
λ6σ�φ�ς, γι� τ�ν -π�.� τ�B εV)ε µιλ�σει �κ6µη κι - πατ�ρας τ�υ - Φ%λιππ�ς: -
∆ι�γ�νης - Σκ0λ�ς. P�τησε λ�ιπ6ν, µ�πως wταν 3κε.. T�B εVπαν 'τι δJν εV)ε π�-
ει. ΠMρε τ6τε τ�ν πρ�σωπικ� τ�υ φρ�υρ�, π�� τ
ν �π�τελ�0σανε )%λι�ι πεντα-
κ6σι�ι 3π%λεκτ�ι Uντρες κα# τρ�OηQε µ�σα �π� τ
ν K6ρινθ� γι� τ
ν O%λλα-3Q�-
)ικ� τ�B ~ενι�δη, τ�B µεγ�λ�υ K�ρ%νθι�υ 3µπ6ρ�υ κα# φ%λ�υ τ�B ∆ι�γ�νη. Λ%-
γη φαντασ%α )ρει��εται, γι� ν� δMτε τ
ν ε?κ6να. X%λι�ι πεντακ6σι�ι π�ν�πλ�ι
Uντρες µJ στρατιωτικ� Oηµατισµ6, π�� Rτρεµε κ�τω �π� τ� π6δια τ�υς 'λη E γM
τMς K�ρ%νθ�υ κι uνα -µ6ψυ)� τραγ�0δι:

«Mι� �Eλλ6δα %νωµ�νη/µι� �Eλλ6δα %νωµ�νη
�ητPµε Qλ�ι ν� γ
ν�η/µι� �Eλλ6δα φωτειν�.
T� φ)τα της ν� δ�σ�η/τ� φ)τα της ν� δ�σ�η
σ’ Qλ�ν τ�ν Bλλ�ν κ&σµ�/σ’ Qλη π6νω τ3 γ-.
T�ν �Hρακλ- Cµ+ληµ6 µας/τ�ν �Hρακλ- Cµ+ληµ6 µας
παρ6δειγµα µεγ6λ�/µ5 τ3ν λε�ντ-.
"Oλ�ι ε µαστε �δ�ρφια/Qλ�ι ε µαστε �δ�ρφια
αTτ-ς τ-ς µεγ6λης >�ρας/π�� τ3ν φων6��υν γ-.»

=O ∆ι�γ�νης Qαπλωµ�ν�ς κι �κ�υµπισµ�ν�ς στ��ς �γκ1νες τ�υ κ�%τα�ε τ�ν
�λι�, π�� Rπαι�ε �ν�µεσα στ� πεBκα κι Rπεφτε στ� τ�υρκ�υα�ι� νερ� τ�B A?γα%-
�υ. Σκεφτ6τανε µ�σα στ
ν hµ�ρφι�: Π6σ� γρ�γ�ρα περν�0σανε 'λα! �Hταν 8Oδ�-
µ�ντα 8φτ� )ρ�ν1ν κι �Zτε εV)ε καταλ�Oει, π1ς εV)αν περ�σει τ6σα )ρ6νια.
CAκ�υσε uνα �π6µακρ� τραγ�0δι, µετ� σ�ν ν� σταµ�τησε, κι Rπειτα σ�ν ν’ Uκ�υ-
σε κ�π�ιες διαταγ�ς. T�τ�ι�ι εVναι �, Uνθρωπ�ι, σκ�φτηκε. GAρ�σκ�νται ν� δια-
τ���υνε, ν� διευθ0ν�υνε. T6τε εVδε uναν γερ�ν γυµνασµ�ν�ν ν��ν Uντρα µJ στ�λ

στρατ�ρ)η κα# π%σω τ�υ ν’ �κ�λ�υθ�Bνε Uλλ�ι µεγαλ6Oαθµ�ι κα# µεγαλ0τερ�ι
στ
ν Eλικ%α �Qιωµατικ�%. =O νεαρ�ς στρατηλ�της )αιρ�τισε 3γκ�ρδια τ�ν φιλ6-
σ�φ�: «Kαλ� σ�υ µ�ρα, δ�σκαλε!» =O ∆ι�γ�νης {δη {Qερε, π�ι6ν εV)ε µπρ�στ�
τ�υ. «Kαληµ�ρα», τ�B �π�ντησε, )ωρ#ς ν� σαλ�ψLη �π’ τ
 θ�ση τ�υ. «EVµαι -
GAλ�Qανδρ�ς, - Oασιλι/ς», τ�B εVπε - GAλ�Qανδρ�ς. =O ∆ι�γ�νης κ�0νησε τ� κε-
φ�λι καταφατικ� κα# τ�ν κ�%ταQε στεν�)ωρηµ�ν�ς. «Kι 3γW - ∆ι�γ�νης - Σκ0-
λ�ς», τ�B �π�ντησε. «T% θ�λεις �π� µ�να ν� σ�B πρ�σφ�ρω, δ�σκαλε; Z�τα µ�υ
',τι θ�λεις· θ� σ�B τ� κ�νω», τ�B εVπε µJ )αρ� κι 3γκαρδι6τητα - GAλ�Qανδρ�ς.
=O ∆ι�γ�νης τ�ν διαπ�ρασε µJ τ
ν µατι� τ�υ. ANτ�ν τ�ν ε?κ�σ�)ρ�ν� στρατηλ�τη,
θαBµα στρατιωτικMς µεγαλ�φυ�ας κι 8λληνικMς γενναι�ψυ)%ας, π�� δJν εV)ε
EττηθM �Zτε µι� φ�ρ�· π�� 'ταν τ�B ε�)ανε πε. πWς εV)ε �ναλ�Oει µετ� τ�ν θ�-
νατ� τ�B πατ�ρα τ�υ, αNτ�ς εV)ε κ�υν�σει τ� κεφ�λι τ�υ κα# εV)ε πε. στεν�)ω-
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ρηµ�ν�ς, 'τι θ� ’ρθ�υν τ� π�νω κ�τω, τ�ρα στεκ6τανε µπρ�στ� τ�υ. «GAπ�σκ6-
τησ6ν µ�υ», τ�B �π�ντησε, µ
ν µ�B κ�νLης �σκι� δηλαδ�. =O GAλ�Qανδρ�ς παρα-
µ�ρισε ν� µ
ν τ�B κ�νLη �σκι� κα%, παρ’ 'λ� πικραµ�ν�ς, τ�B )αµ�γ�λασε. «ANτ�
µ�ν�)α R)εις ν� µ�B �ητ�σLης, δ�σκαλε;» ρ�τησε τ�ν γυµνασµ�ν� Eλικιωµ�ν� φι-
λ6σ�φ�. =O ∆ι�γ�νης κ�0νησε καταφατικ� τ� κεφ�λι κα# εVπε «Nα%».

�E
δ1, σ’ αNτ� τ� ,στ�ρικ� γεγ�ν6ς, R)�υµε δυ� �λ�θειες. T
ν �νθρ�πινη
�π’ τ
 µι�, π�� εVναι αNτ
 τ�B Mεγ�λ�υ GAλεQ�νδρ�υ· κι �π’ τ
ν Uλλη
αNτ
ν τMς φ0σης, π�� µ%λησε µ�σα �π’ τ
ν φων
 τ�B φιλ6σ�φ�υ. =O νε-
αρ�ς στρατηλ�της Oλ�πει ν� 8ν�νLη -λ6κληρ� τ�ν κ6σµ�, 3ν[1 γι� τ�ν ∆ι�-

γ�νη - GAλ�Qανδρ�ς µα�# µ’ 'λ� τ�ν στρατ6 τ�υ εVναι φ0ση T πι� καλ� εVναι E 3ν�ρ-
γεια τMς φ0σης, π�� περν�ει µ�σα �π’ τ��ς �νθρ�π�υς, µι� φυσι�π�%ηση, �σκ�-
ντας τ
ν Kυρ%αρ)η M�ρφ
 ZωMς, π�� εVναι �, Uνθρωπ�ι, π�� γι� τ
ν φ0ση εVναι
φτειαγµ�ν�ι. =O GAλ�Qανδρ�ς Oλ�πει καθαρ� �νθρ�πινα. =O φιλ6σ�φ�ς Oλ�πει µι�
φυσι�π�%ηση, ν� Rρ)ωνται τ� π�νω κ�τω. Mι� διατ�ραQη τMς φυσικMς ?σ�ρρ�-
π%ας, π�� - Mεγαλ�Qανδρ�ς µα�# µJ τ��ς �νθρ�π�υς τ�υ κι 8κατ�µµ0ρια Uλλ�υς
θ� εVναι E φαιν�µενικ
 α?τ%α �λλ� κα# τ� θBµα-λ%πασµ� της µα�%. =O GAλ�Qανδρ�ς
Q�ρει, π�ι�ς εVναι - Uνθρωπ�ς σJ σ)�ση µJ τ��ς �νθρ�π�υς, 'πως κι �, GEQ�υσ%ες
π�ιJς εVναι σJ σ)�ση µJ τ��ς �νθρ�π�υς κα# 3νεργ�Bν 'πως αNτJς ν�µ%��υν πWς
εVναι τ� συµφ�ρ�ν, E 3πιO%ωσ� τ�υς. =O ∆ι�γ�νης Q�ρει κα# τ% εVναι - Uνθρωπ�ς
σJ σ)�ση µJ τ��ς �νθρ�π�υς �λλ� κα# σJ σ)�ση µJ τ
ν φ0ση.

=H ,στ�ρ%α εVναι E φ0ση, Oλεπ6µενη Rτσι �π� τ’ �νθρ�πινα µ�τια. Kι E φ0ση
R)ει διδ�Qει Uπειρες φ�ρ�ς, κα# συν�)εια διδ�σκει, πWς αNτ
 δJν φτει�)νει τ%π�-
τα, π�� ν� µ
ν τ� R)Lη �ντισταθµ%σει µJ κ�τι Uλλ�. Kι Uπειρες π�λι φ�ρJς R)ει δι-
δ�Qει πWς E 3Q�ντληση τ1ν �ντιπ�λων -µ�δων τ#ς κ�νει �µ�σως µετ� ν� γ%ν�υν
τρ�φ
 σJ µι� ν�α 3περ)6µενη Kυρ%αρ)η M�ρφ
 ZωMς. CEτσι E ν�α Kυρ%αρ)η
M�ρφ
 ZωMς ε�τε θ� εVναι �π� δ1, �π’ τ
 γM, ε�τε �π’ RQω �π’ αNτ�ν, θ� RρθLη
κυρ%αρ)�ς· κα# �, σηµεριν�# «δυνατ�#» θ� ν�ι�σ�υνε Qαφνικ� σ�ν τ��ς GIνδι�-
ν�υς, π�� �π�λαµO�νανε τ� γερ� καπ�0λια τMς GIνδι�νας τ�υς καπν%��ντας τ
ν
π%πα τ�υς, σ%γ�υρ�ι πWς ε�)ανε (π�τ�Qει τ��ς γ0ρω τ�υς.

=H ,στ�ρ%α 3παναλαµO�νεται κα# θ� 3παναλαµO�νεται. =O µ�)ρι τ�ρα καθιε-
ρωµ�ν�ς «σ�φ�ς» τρ6π�ς σκ�ψης τ1ν «δυνατ1ν» �π’ τ#ς «δεQαµενJς 3γκεφ�λων»
τ�υς θ’ �στρ�ψLη µJ τ�ν �να)ρ�νισµ6 τ�υ· κα# τ� πι� 3πικ%νδυν�, λ6γ[ω τ1ν ν�ων
�νθρ�πινων συνθηκ1ν –τε)ν�λ�γικ1ν κα# Uλλων–  E φυσικ
 �λλαγ
 θ� εVναι
�π6τ�µη. =H ,στ�ρ%α R)ει δε%Qει πWς E �ω
 τ1ν µ�ν�π�λισµ1ν λ6γ[ω τ1ν ν�ων τε-
)ν�λ�γικ1ν 3πιτε0Qεων 'λ� κα# κρατ�ει )ρ�νικ� λιγ�τερ�. Π�λι, O�σει 8ν�ς
Uλλ�υ ν6µ�υ τMς φ0σης, π�� λ�ει: «τ� �να)ρ�νιστικ6, 'πως τ� σ�πι�, τ� 3Qανλη-
µ�ν�, T τ� �δ0ναµ� ν� πεθα%νLη», µ/ς κ�νει ν� Oρισκ�µαστε σJ µι� περ%σκεψη.
=O φ6O�ς τ�B ν� γ%ν�υµε δειν6σαυρ�ι ν�0µερ� δ0�, π�� θ� µ/ς O�λ�υνε �, Mε-
τ�νθρωπ�ι στ� µ�υσε.� τ1ν �ν%κανων σπ�νδυλωτ1ν, εVναι µι� πιθαν
 3κδ�)�.

«GEγ�, εVµαι εNτυ)ισµ�ν�ς π�� σ’ 3γν�ρισα. ΣJ )αιρετ1, δ�σκαλε. Γει� σ�υ»,
τ�B εVπε µJ σεOασµ� - GAλ�Qανδρ�ς. «Γει� σ�υ», �π�ντησε κι - ∆ι�γ�νης. =O
GAλ�Qανδρ�ς σκεφτικ6ς κα# στεν�)ωρηµ�ν�ς Rφυγε. Λ�γεται, 'τι εVπε στ��ς
�Qιωµατικ�0ς τ�υ, 'τι, 3�ν δJν wταν - GAλ�Qανδρ�ς, θ� ’θελε ν� wταν - ∆ι�-
γ�νης. M� αNτ� εVναι uνα Uλλ� θ�µα.
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GAλλ� Uς �φ�σ�υµε τ
ν µελλ�ντ�λ�γ%α κι Uς Rρθ�υµε στ� Uµεσ� παρ6ν, �ναφ�-
ρ�ντας π�λι uνα ,στ�ρικ� γεγ�ν6ς: T
ν �ρ)α%α GAθ�να. ANτ
ν δJν τ
ν 3ν%κησε
E Σπ�ρτη, �λλ� E Σπ�ρτη, �, Π�ρσες, - λ�ιµ6ς, �, θMτες της (�κτ�µ�νες), �, σ0µ-
µα)�% της, 'λη E =Eλλ�δα κα# �, δ�Bλ�ι τ�B Λαυρ%�υ, δηλαδ
 τ
ν 3ν%κησε E �δια
της συµπεριφ�ρ� σ�ν (περδ0ναµης.

T
�ρα �π� τ� παραπ�νω µπ�ρ�Bµε ν� συν�ψ%σ�υµε: O, �να)ρ�νιστικJς Kυ-
ρ%αρ)ες M�ρφJς ZωMς εVναι �π� τ
ν φ0ση καταδικασµ�νες, R)�υνε �π�ρ-
ριφθM. O, π6λεµ�ι κι �, µα�ικJς �π� �ν�γκη �νθρ�πινες 3ν�ργειες εVναι
φυσικJς 3ν�ργειες T φυσι�π�ι�σεις· Uς ν�µ%��υνε π�λλ�# πWς εVναι �π� κα-

θαρ
 �νθρ�πινη πρωτ�O�υλ%α. =H πρωτ�O�υλ%α µας �ν�κει µ6ν� στ
ν �ω� µας.
K�θε τι στ
ν φ0ση R)ει µι� �π�στ�λ�. Xωρ#ς �π�στ�λ
 δJν (π�ρ)ει τ%π�τα. �O,τι
(π�ρ)ει δJν εVναι παρ� γι� τ
ν δικ� τ�υ λειτ�υργ%α, πληρωµ�ν� γι� τ
ν πρ�-
σφ�ρ� τ�υ αNτ�, �π� τ
ν φ0ση µJ τ
ν �ω� τ�υ, π�� E φ0ση γι’ αNτ� τ�B παρα-
)ωρε.. CAλλη �π�στ�λ
 R)ει τ� φυτ6, Uλλη �π�στ�λ
 τ� 3λ�φι, Uλλη τ� λι�ντ�ρι
κι Uλλη - Uνθρωπ�ς. �Oλα τ� ε�δη της γι� ',τι κ�ν�υνε, γι’ αNτ� εVναι φτειαγµ�-
να. ∆Jν τ� κ�ν�υνε; Πεθα%ν�υνε σ�ν �να)ρ�νιστικ� κα%, 'πως λ�νε �, 8λληνικ�#
στ%)�ι,

«"O,τι τι θ� κ6ν�υµε
γι’ αTτ� ε µαστε φτειαγµ�ν�ι».

=H φ0ση συν�)εια Rµπρακτα µ/ς διδ�σκει τ��ς ν6µ�υς της. T�ν ν6µ� τMς �ντ%-
δρασης παραδε%γµατ�ς )�ριν: K�π�ι�ι λε�νταρισµ�# τMς GIαπων%ας φτει�Qανε
uναν γ%γαντα - K%να τ�B M�� TσJ T�0γκ. =H «Γκ�νκστερ Mπ�νκ» 3γ�ννησε τ�ν
Γκ�νγκστερ. �Oσ�ι π�λι τMς 3Q�υσ%ας πιστε0�υνε πWς διευθ0ν�νται κα# εVναι κα-
λ0τερ�ι (π�κ��ι �, ]λ%θι�ι �π� τ��ς σ�φρ�νες κα# τ��ς π�λιτισµικ� �ν�τερ�υς,
καλ� εVναι ν� σκεφτ�Bν τ��ς 8λληνικ��ς στ%)�υς:

«�O δικ&ς σ�υ @ Uλ
θι�ς
ε7ναι @ καλ�ς στρατι�της τ�N D>θρ�N σ�υ·
κι Bν C>ης π�λλ��ς Uλ
θι�υς,
C>ει π�λλ��ς καλ��ς στρατι)τες @ D>θρ&ς σ�υ».

=H �λ�θεια εVναι πWς ',τι τρ1ς δJν τ� λυπ/σαι. Π�ι6ς λυπ/ται uνα καλαµαρ�-
κι; GEδ1 'µως εVναι τ� πρ6Oληµα: γι� π�λλ� )ρ6νια 8κατ�µµ0ρια Uνθρωπ�ι wταν
τ� καλαµαρ�κια γι� κ�π�ι�υς Uλλ�υς, κα# εVναι κα# σ�µερα. Π6σ� στ�κει 'µως
αNτ� σ�µερα; ANτ� εVναι uνα Uλλ� θ�µα.

�Aς εN)6µαστε, E παγκ6σµια σκ�ψη γι� τ
ν �νθρ�πινη 3πιO%ωση ν� γ%νLη σ0-
ντ�µα 8λληνικ�.

�Aγγελ�ς Kαρ�"σ�ς

O, 3Q�υσ%ες θ� καταλ�O�υνε π�τ�, γι� τ
ν 3πιO%ωσ� τ�υς, 'τι �, 3Q�υσια-
στικ�# π�λιτισµ�# σ�ν τ��ς 3Q�υσιαστικ��ς γ�νε.ς φτει�)ν�υνε T ]λ%θια T
κακ�π�ι� παιδι�; κα# π�� στ#ς δ0� αNτJς περιπτ�σεις αNτ�%, �, «γ�νε.ς»,
R)�υνε πρ�κατασκευ�σει �, �δι�ι τ�ν θ�νατ6 τ�υς; T� 3Q�υσι�γενJς πλ/σµα,
π�� λ�γεται 3γκληµατ%ας T κακ�π�ι�ς κα# σκ�τ�νει συν�)εια, �, 3Q�υσ%ες τ�
3φτει�Qανε.
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«�H Dπιστρ�φ3 τ�N Θε�N ε τε Wς Dκφραστ�N τ-ς >ριστιαν�σ9νης ε τε τ�N Xσλαµισµ�N
ε τε τ�N X�υδαϊσµ�N �π�τελε< τ3 συλλ�γιστικ3 +6ση τ)ν συγ>ρ&νων φιλ�σ&φων �λλ�
κα$ τ3 µαγι� µιPς πιθαν-ς ν�ας φιλ�σ�φ
ας, π�� θ� �νακ9ψ�η �κρι+)ς µ�σα �π�
πρ�σεκτικ� �9γισµα τ)ν θετικ)ν E �ρνητικ)ν στ�ι>ε
ων µιPς @π�ιαδ�π�τε θρη-
σκε
ας.» ANτ� εVναι σJ π�λ� γενικJς γραµµ�ς τ� ν6ηµα τ�B OιOλ%�υ τ�B Γ�λλ�υ δια-
ν�ητM Regis Debray, «Dieu, un Initaire», σ)�λι��ει E δηµ�σι�γρ�φ�ς τMς «Kαθηµε-
ρινMς» τMς 11ης N�εµOρ%�υ R. R., 'π�υ κα# πρ�σθ�τει τ� �κ6λ�υθ� �π6σπασµα �π’ τ�
OιOλ%� τ�B Nτεµπρα%:

«∆5ν I�ρω Bν Fπ6ρ>�η θε&ς», λ�ει - Nτεµπρα%, «πρ�σωπικ)ς δ5ν τ�ν C>ω συναντ�-
σει. Γνωρ
�ω µ&ν� π[ς αTτ�$ π�� τ�ν γν�ρισαν διακατ�>�νται �π� \ναν Bνευ πρ�η-
γ�υµ�ν�υ δυναµισµ&, συν�θως �π�τ�λµ�Nν πρ6γµατα, π�� Fπ� διαφ�ρετικ5ς συν-
θ-κες δ5ν θ� διαν��Nνταν κBν ν� πρ6I�υν κα$ τ�λ�ς διαθ�τ�υν µ
α �ωτικ&τητα π�λ-
λ5ς φ�ρ5ς τρ�µακτικ�... �Eκε<ν� π�� µ5 �πασ>�λε<, κα$ πρ�σπαθ) ν� τ� µεταφ�ρω στ�
+ι+λ
� µ�υ, ε7ναι . θε
α Dνεργητικ&τητα κα$ π�ι5ς ε7ναι �? Dπιδρ6σεις π�� @ Θε�ς
Dπ�φερε δι� µ�σ�υ τ)ν αX�νων. �H �π
στευτη δ9ναµη π�� �π�κτP @ Bνθρωπ�ς πι-
στε9�ντας στ�ν �&ρατ� Θε&, αTτ�ν π�� τ�ν συναντPµε σ5 Qλες τ$ς ?στ�ρικ5ς περι&-
δ�υς, ε τε στ��ς �ρ>αϊκ��ς >ρ&ν�υς ε τε στ��ς >ρ&ν�υς τ)ν �π�στ&λων ε τε στ��ς +υ-
�αντιν��ς ε τε στ��ς σηµεριν�9ς, Cτσι Qπως Dκφρ6��νται µ�σ]ω τ-ς µητ�ρας Tερ��ας
�π� τ3 µ
α, �λλ� κα$ τ�N µπ
ν Λ6ντεν �π� τ3ν Bλλη».

REGIS DEBRAY, Dieu, un Initaire

N�µ
�ω Qτι ε7ναι δυ� πρ6γµατα �σ9µ+ατα, γιατ$ πρ��ρ>�νται �π� δυ� Dντελ)ς δια-
φ�ρετικ��ς κ&σµ�υς. �O δι6δ�>�ς %+ραι�>ριστιανισµ�ς Dπ$ %ν�ς Bλλ�υ πλ�θ�υς, Qπ�υ
. δι6>υτη >ωριατι� τ)ν µα�)ν τ�υ διαδ�>τηκε Dκε<να τ� Fπ�ρ�>α Jντα τ�N >ρυσ�N
αX)να· σ�ν τ3ν συνειδητ3 δ�λι�φθ�ρ� τ�N X�υδαϊκ�N πνε9µατ�ς, π�� µ5 µ<σ�ς, δ&λ�
κα$ ψ�µα κατευθ9νει µ�>ρι σ�µερα (�Xκ�υµενισµ�ς κατ’ εTφηµισµ�) τ3ν πνευµατικ3
�λλ�
ωση. aEτσι �? γιγ6ντιες Dκε<νες πνευµατικ5ς συλλ�ψεις τ-ς �Aρ>αι&τητας µετε-
τρ6πησαν σ5 γλυκερ� Fπ�κατ6στατα κα$ «cµαρτ�µατα». Παρ� λ�ιπ�ν Qλες τ$ς τ6-
>ατε «�νακαλ9ψεις» �π� µ�ρ�υς τ)ν DIελισσ&µενων µεσαιωνικ)ν σκ�ταδισµ)ν κα$
Qλων Qσ�ι γενικ� «�φωµ�
ωσαν» τ� �Aρ>α<� ΠνεNµα ε7ναι γεγ�ν�ς Qτι Q,τι Cγινε Dλεγ-
>&ταν π6ντα �π� τ�ν Bγρυπν� φρ�υρ� τ�N %+ραι�>ριστιανισµ�N, π�� κατ�>ει τ� π6-
ντα. ∆5ν θ� +ρ�Nµε �dτε \να κε
µεν�, π�� ν� �π�κηρ9σσ�η τ� πνεNµα τ�υ µ5 ταυτ&-
>ρ�νη α σθηση τ�N �Aρ>α
�υ �Eλληνικ�N Πνε9µατ�ς.

aAλλωστε �? δι6φ�ρ�ι, ��ντας στ$ς µεσαιωνικ5ς E σ9γ>ρ�νες π&λεις, ε7ναι �δ9να-
τ�ν ν� �ναπλ6σ�υν τ3ν �Aρ>αι&τητα, Qταν C>�υν σπ6σει τ� π6ντα. Πρ�σπαθ�Nν ν�
«�π�δ�σ�υν» τ3ν �Aρ>αι&τητα µ5 τ�ν δικ& τ�υς τρ&π� σκ�ψης. M&ν�ν . �ρ>α
α µε-

P�µαντισµ
ς κα �Eλληνικ� �Aρ�αι�της
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GAπ� τ� πι� π�νω �ναφερθ�ντα φα%νεται �µ�σως, 'σ�ν �φ�ρz/ στ� καθ’ Eµ/ς –κα#
�σ)�τως τ�B π�ι6ς τ� γρ�φει–, 'τι τ� σJ γενικJς γραµµJς ν6ηµα τ�B OιOλ%�υ δJν εVναι
τ%π�τε Uλλ�, παρ� µ%α �κ6µα πρ�σπ�θεια γι� π�ρα π�ρα 3γκλωOισµ6 τ�B σηµεριν�B
�νθρ�π�υ στ� �δι�Q�δα π�� τ�ν ταλ�νισαν 3π# α?1νες κα# δυστυ)1ς τ�ν ταλαν%��υν
_ς σ�µερα. T� περ# 3πιστρ�φMς τ�B θε�B-3κφραστ�B τ1ν τρι1ν θρησκει1ν τMς 3ρ�-
µ�υ εVναι uωλα κα# �στ�ρικτα, γιατ# π�τJ δJν Rφυγε («παντα>�N παρ�ν» Uλλωστε)
κα# γιατ# uνας τ�τ�ι�ς θε�ς δJν µπ�ρε. ν� �π�τελLM τ
 συλλ�γιστικ
 τ1ν σ0γ)ρ�νων
φιλ�σ6φων κα# τ
 µαγι� µι/ς πιθανMς ν�ας φιλ�σ�φ%ας. =H ,στ�ρικ
 πραγµατικ6της
�π�δειQεν 'τι E π%στις (τυφλ
 3ν πρ�κειµ�ν[ω) κα# E φιλ�σ�φ%α εVναι δ0� µεγ�θη 3κ
διαµ�τρ�υ �ντ%θετα, π�� Uλλα 3πιδι�κει E µι� κα# Uλλα E Uλλη. �Yστερα κα# γιατ%,
π�ι� θ� εVναι αNτ�, E µαγι�, π�� θ� σταθLM τ� α�τι� µι/ς πιθανMς ν�ας φιλ�σ�φ%ας;
κα# �π� π�B θ� παρθLM, 'ταν εVναι πλ��ν γνωστ�ν π�ς ',τι εV)αν ν� µ/ς δ�σ�υν �,
κ�σµ�π�λ%τικες θρησκε.ες µ/ς τ� Rδωσαν µJ τ��ς γνωστ��ς τρ6π�υς, �, -π�.�ι �σως
διαφε0γ�υν τ�B Γ�λλ�υ διαν�ητ�B, 'πως τ�B διαφε0γει 'τι στ
ν �ρ)αϊκ
 =Eλλ�δα
δJν (πMρ)ε �6ρατ�ς θε6ς...

N� πρ6κειται περ# θε%ας 3νεργητικ6τητ�ς κα# θεϊκ1ν 3πιδρ�σεων, 3πελθ�υσ1ν δι�
µ�σ�υ τ1ν α?�νων, T γι� κ�τι Uλλ� π�λ� �πλ6, π�� - Γ�λλ�ς διαν��0µεν�ς µJ �ρι-
στ�τε)νικ
 µαεστρ%α πρ�σπαθε. ν’ �π�κρ0ψLη; Γιατ% 3δ1 - Nτεµπρα% (λ�π�ιε. uνα
Uγνωστ� γι’ αNτ�ν xν �π� τ
 µι�, κα# �π� τ
ν Uλλη πρ�σωπ�π�ιε. 3Q �ντανακλ�σε-
ως αNτ� τ� xν µJ 'σα RπραQαν Uλλ�ι δια)ρ�νικ1ς γι� �δια συµφ�ρ�ντα. Kα# 3π# τ�-
λ�υς εVναι �ναφα%ρετ� δικα%ωµα σJ κ�θε πρ�Oληµατι�6µεν� κα# σκεπτ6µεν� Uνθρω-
π�, ?δ%ως σ�µερα, ν� �ναρωτηθLM: T% πρ/γµα θε�ς εVναι - θε�ς αNτ6ς, - -π�.�ς �π�
τ
 µι� 3µπν�ει τ
 µητ�ρα Tερ��α κα# �π� τ
ν Uλλη τ�ν GOσ�µα µπ%ν Λ�ντεν;

∆ι$δωρ�ς �Aθµ�νε'ς

γ6λη T�>νη µ5 τ3ν αXσθητικ� της µετ6λλαIη µπ�ρε< σ�ν µ9ηση, σ�ν \να ν�ητ&φων�
(κατ� τ� µαγνητ&φων�) ν� µPς δ�σ�η κατ’ εTθε<αν α σθηση τ�N κ&σµ�υ τ-ς �Aρ>αι-
&τητας. �H σηµεριν3 δια+ρωτικ3 Cνν�ια τ�N Θε�N, τ�N Για>+�, π�� �π� µικρ��ς µPς
διαστρ�φει Wς πρ�ς τ3ν φωτειν3 µεγαλ�σ9νη τ�N �νθρωπιστικ�N Πρ�µηθ�α τ�N δι�-
νυσιακ�N κα$ �π�λλ�νι�υ πνε9µατ�ς, φτει6>νει �γεφ9ρωτ� >6σµα. �H γλυπτικ3 κα$
�ρ>ιτεκτ�νικ3 δ
ν�υν πρωτ�γενε<ς κωδικ��ς τ-ς Φ9σης �π� µ�ναδικ��ς DI�υσι�δ�-
τηµ�ν�υς �π� αTτ3 δηµι�υργ�9ς: E7ναι @ Λ&γ�ς γενικ� σ�ν τ6λαντ�, π�� αTτ3 τ��ς
Dπρ�
κισε. aEτσι . T�>νη «�ρωµατ
�ει» συµπαντικ5ς αXσθ�σεις τ�N +ι�µατ�ς Bνθρω-
π�ς κα$ J>ι αTθα
ρετες �νθρωπ�κατασκευ�ς, π�� �ναδ
ν�υν κατωτερικ3 �νθρωπ
λα,
µπρ�ς σ’ \να καταπληκτικ� κ&σµ� π�� δ5ν κατ6λα+αν, γιατ$ cπλ)ς δ5ν C>�υν κατ6-
θεση π�λιτισµ�N.

aE>ετε π6ει κ�ντ� στ�ν �Eρµ- τ�N ΠραIιτ�λη; T
 θ� λ�γατε γι� τ� �σ9λληπτ� αTτ�
Jν �π� πPσα Bπ�ψη; "Oταν . µετ� τ3ν �Eλληνικ3 �Aρ>αι&τητα παντ�ειδ3ς θ�λ�-
κ�υλτ�9ρα �γων
�εται στ3ν δ�9λεψη τ�N �καταλα+
στικ�υ, θ� πλ6σ�η τ
; �φ�N τ�
πρ&τυπα C>ει µ&ν�ν . Φ9ση... Xωρ
ς, Bς π�Nµε, Dργ�στ6σι� αTτ�κιν�των Dσ� ντ5 κα$
καλ� θ�λεις ν� φτει6I�ης Mα�ερ6τι E κ6π�ια Bλλη τ�τ�ια �στραφτερ3 µ6ρκα; T� π�λ�
ν� φτει6I�ης καν�να καρρ�τσ6κι, κα$ αTτ� ε7ναι . µεταφυσικ�, . �νθρωπ�κατα-
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σκευασµ�νη κα$ αTθα
ρετη. Στ� µεγαλει)δες π6ντα πρωτ�µ6στ�ρας ε7ναι . Φ9ση.
Πηγα
νετε στ��ς ∆ελφ�9ς-�Oλυµπ
α... Kι Cτσι Dκε<ν�ς @ γιγ6ντι�ς π�λιτισµ�ς +�+αι�
ε7ναι Qτι στερ�θηκε τ��ς φωτισµ�ν�υς π�λ
τες τ�υ, �λλ� τερµ
τες κα$ τρωκτικ� κα-
τατρ�γ�υν τ� πPν τ�ρα.

Kατ� τ3 σηµεριν3 Dπ�>3 τ�N παγκ&σµι�υ θε�κρατικ�N Συστ�µατ�ς µ5 τ3ν +αθει�
κρ
ση, Qπ�υ Dκλαµ+6ν�υν τ3ν Tε>ν�λ�γ
α γι� �Eπιστ�µη κα$ τ3ν Συµπαντικ3 α σθη-
ση σ�ν �Xκ�ν�µ
α κα$ καταν6λωση, ν�µ
��υν, µ5 τ� ν� δυναστε9�υν µ5 τ3ν τρινιτρ�-
τ�λ�υ&λη, Qτι κατ�κτησαν τ�ν πλαν�τη, �π�κ&πτ�ντας σ�ν πρ�κρ�Nστες Q,τι δ5ν
>ωρP στ� �πελπιστικ� φτω>& τ�υς πρ&τυπ�. M5 +6ση τ� πι� π6νω: �O P�µαντισµ�ς
ε7ναι . λειτ�υργ
α τ�N συναισθ�µατ�ς σ5 \ναν τ�τ�ι� πεπτωκ&τα κ&σµ�, Qπ�υ γλυ-
κερ� πρ�σπαθε< ν� �ναπλ6σ�η τ� µεγαλε<�. aAν Dπιτυγ>6ν�η κ6π�ια Cνταση, ε7ναι σ�ν
τ� �φ9σικ� τ�N µα��>ισµ�N E σαδισµ�N στ�ν παρ&µ�ι� Cρωτα. ∆ηλαδ3 µPς π�υλPνε
τ�ν τραυµατισµ�ν� �π� τ� >ριστιανισµ� Cρωτα γι� ρ�µαντικ� κ
νηµα. T�  δια Cκανε
κα$ @ Φρ&υντ µ5 τ� Fπ�συνε
δητ�: �I�υδαϊσµ&ς... �O P�µαντισµ�ς ε7ναι �π�γ��τευση.
�H  �Aρ>αι&της Dγ�ννησε Π�λιτισµ&, Φιλ�σ�φ
α, �Eπιστ�µη, T�>νη, γι’ αTτ� jταν
�ν6ταση...

Παντελ)ς Γλ�ρ�ς

Πρ6κειται γι� uνα π�λυσ�λιδ� Rργ�, π�� καταγρ�φει τ� π�λιτιστικ� κα# π�λιτικ�
δρ�µενα τ�B Nε�-ελληνισµ�B T καλ0τερα τMς «σ0γ)ρ�νης ρωµι�σ0νης» (αNτ�ς θ�
’πρεπε ν� wταν κα# - τ%τλ�ς τ�B 3ν λ6γ[ω OιOλ%�υ).

T� ε�ρ�ς τ1ν πληρ�φ�ρι1ν, π�� δε%)νει πρ�γµατι ν� κατ�)Lη - συγγραφ�ας, -
-π�.�ς εVναι καθηγητ
ς �µερικανικ�B πανεπιστηµ%�υ, τ�B 3π�τρεψε ν� πρ�)ωρ�σLη
σJ µ%α γενικ
 3πισκ6πηση τ1ν 8λληνικ1ν πραγµ�των, 8ντ�ς κα# 3κτ�ς τ1ν τει)1ν
τ�B 8λλαδικ�B κρ�τ�υς. ∆Jν τ�B 3π�τρεψε 'µως ν� �παντ�σLη στ� xντως θεµελι1δες
3ρ�τηµα, π�� - �δι�ς 3Q �ρ)Mς Rθεσε: T� π1ς θ� µπ�ρ�σLη - =Eλληνισµ�ς ν� 3πιOι�σLη
µ�σα στ�ν σ0γ)ρ�ν� κ6σµ� κα% –γιατ# x)ι;– ν� διαπρ�ψLη κα# π�λι στ� παγκ6σµι� γ%-
γνεσθαι. Kα# τ�Bτ� δJν θ� 3π�λθLη π�τJ µJ «π�λιτιστικ��ς �νταγωνισµ��ς» T �µυ-
ντικ��ς σ)εδιασµ�0ς. ∆ι6τι δJν µπ�ρε. ν� διαφε0γLη �π� καν�ναν –�Zτε �π� τ
ν µα-
τι� τ�B συγγραφ�α– E �πλM κα# εNδι�κριτη παραδ�)�: ΠWς E =Eλλ�δα �ς δ0ναµη
π�λιτισµ�B εVναι σ�µερα παγκ6σµια κα# κυρ%αρ)η· πWς ',τι συναπ�τελε. σ�µερα τ�ν
παγκ6σµι� π�λιτισµ� (λ�γικ�, 3πιστMµες, τε)ν�λ�γ%α, δηµ�κρατ%α, �θλητισµ6ς, θ�-
ατρ�, τ�)νες κ.λπ.) εVναι κληρ�δ6τηµα τMς =Eλλ�δας πρ�ς τ
ν �νθρωπ6τητα· κα# κυ-
ρ%ως πWς αNτMς τMς παγκ6σµιας 8λληνικMς δηµι�υργ%ας �Nραγ�ς εVναι - σηµεριν�ς
8λληνισµ6ς. M6νη 3πιλ�γ� τ�υ λ�ιπ�ν εVναι ν� κ�ινων�σLη τ1ν �Qι1ν τMς 8λληνικ6-
τητας, Uν 3πιθυµLM ν� �π�κτ�σLη τ
ν )αµ�νη α�γλη τ�υ.

=O συγγραφ�ας (π�στηρ%�ει στ�ν πρ6λ�γ6 τ�υ πWς «@ �Eλληνισµ�ς κινδυνε9ει E C>ει
�ρ>
σει ν� δια+ρ�νεται κα$ ν� φθ
ν�η». ∆Jν εVναι �λ�θεια αNτ6. =O 8λληνισµ�ς δJν
Rπεσε σ�µερα σJ �φασ%α, �λλ� πρ#ν �π� δεκαεπτ� α?1νες, 'ταν O%αια �πεκ6πη �π�
τ
ν γν�σια πνευµατικ� τ�υ φ0ση. =H σ�πια Oυ�αντιν�γεν
ς παρ�δ�ση τMς ρωµι�-
σ0νης πν�ει τ� λ�%σθια σ�µερα, κα# �π� 3κε%νη θ� πρ�πει �, σηµεριν�# �Eλληνες ν�
�παλλαγ�Bν, 'σ� γ%νεται συντ�µ�τερα.

Παν. K�υ+αλ�κης

ΓIΩPΓOΣ ΓIANNAPHΣ, Π�λιτιστικ�$ �νταγωνισµ�$ κα$ �Eλληνισµ�ς
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