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K
ρυµµ�νη στ
 ��θη τ�ν θε�σκ�τεινων στ��ν της � τ��η τ�ν
«κυρι�ρ�ων» τ�ς �ρ��µενης 3ης �ιλιετ�ας δ"ν φα�νεται π�υ-
θεν�, δ"ν ε'θ(νεται γι
 τ�π�τε, δ"ν πρωτ�π�ρε* σ" τ�π�τε,
δ"ν παρ�γει τ�π�τε κα+ δ"ν πρ�κινδυνε(ει γι
 καν�ναν. M"

διαφ�ρετικ. διατ(πωση: �π0 τ0 πρ*σµα τ�ς 1λληνικ�ς �ντ�ληψης
περ+ �γ�τ�υ κα+ �γεσ�ας � σηµεριν. 3θ(ν�υσα παγκ�σµια κ�στα,
�ντ+ ν
 «πρ�µα�4�» � 5δια στ�6ς π�λ�µ�υς (8δ� δ"ν 8�ετ�9εται, :ν �;
π�λεµ�ι π�6 διε��γει ε<ναι δ�και�ι = >πηρετ�?ν @πλ�ς τ�6ς 8��υ-
σιαστικ�(ς της σκ�π�(ς), ν
 πρωτ�π�ρ4� στ0ν π�λιτισµ�, ν
 παρ�γ4η
8πιστBµη, ν
 δηµι�υργ4� τ��νη κα+ ν
 πληρCν4η µ�ν�ν α'τ. τ+ς δα-
π�νες γι
 τ.ν λειτ�υργ�α τ�ς Dµ�δας (κρ�τ�υς, Eθν�υς, �νθρωπ�τη-
τας), δ"ν µ��εται π�τ�, δ"ν παρ�γει, δ"ν δηµι�υργε*, δ"ν δαπανFG.
HAντ+ τ0 µ�λ�ς τ�ς Dµ�δας τ�ν κυρι�ρ�ων ν� ��µ�αρδ
��η, Jπως D
HAθηνα*�ς = Σπαρτι�της κυρ�αρ��ς 8µ��ετ� Lς Dπλ�της = ;ππε(ς,
�ναθ�τ�ντας τ0 π�λ6 - π�λ6 στ0ν δ�?λ� = εMλωτ� τ�υ ν
 τ�? κ�υ�α-
λ�4η τ0ν Dπλισµ0 κα+ τ
 8φ�δια 8κτ0ς µ��ης κα+ µ�ν� κατ
 τ. δι�ρ-
κεια τ�ν στρατιωτικ�ν µετακινBσεων, στ�λνει τ0ν σηµεριν0 δ�?λ�
(=µισθ�φ�ρ�) της ν
 ��µ�αρδ�σ4η· �ντ+ ν
 παρ�γ4η π�λιτισµ�, 8πι-
στBµη, τ��νη, µα9ε(ει κα+ κλε�νει στ
 8ργαστBρια, στ
 σπ�υδαστB-
ρια κα+ στ
 στ�(ντι� τ�6ς 8κτ0ς 8��υσ�ας µισθωτ�(ς, γι
 ν
 πρωτ�-
π�ρBσ�υν γι
 Pνα κ�µµ�τι ψωµ�· κα+ �ντ+ ν
 πληρCν4η γι
 τ. λει-
τ�υργ�α Lς Dµ�δας τ�ν κυ�ερνωµ�νων, τ�6ς �π�µυ9FG, τ�6ς ληστε(-
ει «ν�µ�µως» κα+ τ�6ς 8κµεταλλε(εται, Q�ι γι
 ν
 �ρηµατ�δ�τ4� τ

«λειτ�υργBµατα», �λλ
 γι
 ν
 γεµ�94η τ
 γιγαντια*α �ρηµατ�κι�Cτι�
της (π�6 σBµερα Rν�µ�9�νται τρ�πε9ες).

***

$O
µεταφυσικ0ς - �3κ�ν�µ�στικ�ς µυστικισµ0ς µ" κ�ρυφα*ες φα-
ντασιCσεις τ�υ τ
 δ(� παντ�δ(ναµα φετ�� τ�υ, τ0ν «Για��"»
κα+ τ0 «∆�λλ�ρι�» (�µφ�τερα «ν�µ�σµατα» µ" τ.ν Eνν�ια τ�?
«ν�µ�9ω»), E�ει �ναπ�δ�γυρ�σει τ0 9ε?γµα κυ�ερν�ν - κυ-

�ερνCµεν�ς. VOπως θ
 Eλεγε D Φρειδερ*κ�ς N�τσε, «α�τ�� �� �νθρω-
π�ι (�; πιστ�+ τ�? Για��" = Xριστ�? = HAλλ��: ε<ναι �; τρε*ς «8κδ��"ς»
1ν0ς κα+ τ�? α'τ�? �π�κυBµατ�ς τ�ς διαταραγµ�νης φαντασ�ας φ�-
�ισµ�νων, �πειλ�υµ�νων, 8ν��ων κα+ συνεπ�ς πασ��ντων �π0 φα-
ντασιCσεις �νθρCπων) ��λθηκαν ν� �ρρωστ�σ�υν τ!ν �νθρωπ"τη-
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τα �ντιστρ#φ�ντας τ�ς &νν�ιες τ�( καλ�( κα� τ�( κακ�(, τ�( �ληθι-
ν�( κα� τ�( ψευδ�(ς κα� τ�( κατ� φ*σιν κα� παρ� φ*σιν». Bρ�θηκαν
«θ�σει» στ.ν κ�ρυφB, �ναρρι�ηθ�ντες τ. ν(�τα («8ν κρυπτ\� κα+ πα-
ρα�(στ\ω» = συνωµ�τικ�), ]ρα �να�ι�κρατικ
 – κα+ γι’ α'τ0 δ"ν µπ�-
ρ�?ν ν
 σηκCσ�υν στ�6ς �σθενε*ς `µ�υς τ�υς τ0 ��ρ�ς α'τ�ν π�6
�ρ�σκ�νται – «θ�σει» κα+ Q�ι «φ(σει» 8π�σης – �αµηλ�τερα κα+ ν

τ�6ς σ(ρ�υν πρ0ς τ
 π�νω· τ�6ς συµπι�9�υν λ�ιπ0ν πρ0ς τ
 κ�τω.
aOλ�κληρη � κ�σµ�θεωρ�α τ�? σηµεριν�? κ�σµ�υ, π�6 8πι�ειρε*ται
ν
 8πι�ληθ4� δι
 τ�ς µεθ�δ�υ τ�ς πλ(σεως 8γκεφ�λων, θ
 µπ�ρ�?σε
ν
 διατυπωθ4� α'θεντικCτατα µ" τ.ν γνωστ. νε�ελληνικ. παρ�ι-
µιCδη φρ�ση «Jσα φGµε, κι Jσα πι�?µε, κι Jσα...». aH φρ�ση α'τ.
ε<ναι ταυτ��ρ�να κα+ D τελει�τερ�ς Dρισµ0ς τ�ς Eνν�ιας «δ�?λ�ς» =
«εMλωτας»: aO ]νθρωπ�ς π�6 8�ωθε*ται τCρα ν
 γ�ν4η φ�ρ�ας α'τ�ς
τ�ς «3δε�λ�γ�ας», ε5τε  στ.ν �π��ρωση «µπ+γκ µπρ�δερ» �νBκει ε5τε
στ.ν �π��ρωση «HAφρ�αµερικαν0ς» (γι
 ν
 �ναφερθ�?µε στ
 δ(� τε-
λευτα*α «µ�ντ�λλα» τ�ς παγκ�σµιας πλ(σεως 8γκεφ�λων), θ
 �π�-
τελ4� τ0ν πι0 ε'Bθη ψυ��λ�γικ0 τ(π�, π�6 θ
 µπ�ρ4� ν
 κυ�ερνηθ4�
]νετα �π0 τ0ν πι0 �νεπαρκ� «�γ�τη», πι0 εcκ�λα �π’ J,τι Pνας κ��υ
- µπ�υ κυ�ερνG τ.ν �γ�λη τ�ν ��δι�ν τ�υ.

***

OA
ν �ναθ�σ4ης στ0ν θ�σει (Q�ι φ(σει) εMλωτα - δ�?λ� σ�υ ν
 πρ�-
µα�Bσ4η �ντ+ σ�?, ν
 φιλ�σ�φBσ4η �ντ+ σ�?, ν
 φιλ�τε�νBσ4η
�ντ+ σ�?, ν
 πρωτ�π�ρBσ4η �ντ+ σ�?, ν
 8ρευνBσ4η �ντ+ σ�?,
8ν\� 8σ6 παραµ�νεις ��ρατ�ς στ+ς σκ�τειν�ς σ�υ στ��ς, α'τ�-

µ�τως α'τ0ς D «δ�?λ�ς» - «εMλωτας» θ
 σ" �ντικαταστBσ4η στ.ν κ�-
ρυφB, π�6 θ�σει κα+ Q�ι φ(σει κατ��εις. HAπ0 τ. στιγµ. π�6 τ0 ∆�κτυ�
τ�ς Πληρ�φ�ρ�ας κα+ � Πληµµυρ�δα τ�ς HEπικ�ινων�ας κ�λυψαν τ.ν
8πιφ�νεια τ�ς aYδρ�γε��υ, τ
 πλ�κ�µια σ�υ, π�6 τ.ν Eσφιγγαν 8π+ �ι-
λιετ�ες, σαρCν�νται Lς �θ(ρµατα. Kα+ :ν δ"ν µπ�ρ4�ς ν
 �νασ(ρ4ης τ0ν
κυ�ερνCµεν� πρ0ς τ
 π�νω, Jσ� κι :ν τ0ν συµπι�94ης πρ0ς τ
 κ�τω
φ�ρτCν�ντ�ς τ�ν µ" Pρµατα - σα��?ρες τ(π�υ «µπ+γκ µπρ�δερ» –
«�φρ�αµερικανισµ�?» (ε<ναι δ(� Qψεις τ�? α'τ�? πρ�γµατ�ς), θ

8πιπλε(σ4η (= θ
 πλε(σ4η 8π�νω σ�υ). «T�ς ν(�τας τ
 καµCµατα δ"ν
γ�ν�νται τ. µ�ρα», γι
 ν
 θυµηθ�?µε µ�α �κ�µη ρBση τ�ς λαϊκ�ς σ�-
φ�ας τ�? σηµεριν�? VEλληνα (κι α'τ�? θ�σει, Q�ι φ(σει, εMλωτα - δ�(-
λ�υ).

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

K�ριε διευθυντ�,
Στ�ν νε�εκδ�θε!σα $γκυκλ�πα(δεια «Grand

Larousse», στ)ν 7� τ+µ� κα- στ) λ.µµα «Mη1ανικ�»
3ναγρ�φεται π5ς 6 7Iταλ)ς µαθηµατικ+ς, φυσικ)ς
κα- 3στρ�ν+µ�ς Γαλιλα!�ς «διατ(πωσε πρ�τ�ς, Jτι
� τα�(τητα πτCσης 1ν0ς σCµατ�ς ε<ναι �νε��ρτη-
τη �π0 τ. µG9α τ�υ». Kα- συνε1(:ει: «D Γαλιλα*�ς
(1564-1642) ε3σBγαγε π�λλ"ς �π0 τ+ς θεµελιCδεις
Eνν�ιες τ�ς δυναµικ�ς, �; Dπ�*ες διατυπCθηκαν µ"
µαθηµατικ�6ς ν�µ�υς �π0 τ0ν jAγγλ� µαθηµατικ0
HIσα
κ Nε(τωνα (1642-1727), στ0 Eργ� τ�υ “HAρ�"ς”
π�6 δηµ�σιε(τηκε τ0 1687».

@H συµB�λ� τ�C Γαλιλα(�υ στ� φυσικ� κα-
3στρ�ν�µ(α εDναι 3ναµφισBEτητη, Fταν µ�λιστα
συνδGεται H $πιστηµ�νικE τ�υ γνIµη γιJ τ) Hλι�-
κεντρικ) σ�στηµα, π�K διατυπIθηκε τ) πρLτ�ν
3π) τ�Kς 7Oρφικ�Kς – «Xρυσ�λ(ρη (Oλιε) κ�σµ�υ
τ0ν 8ναρµ�νι�ν δρ�µ�ν Pλκων» – κα- παραπGµ-
φθηκε σP δ(κη 3π) τ� Pωµαι�καθ�λικ� 7Eκκλησ(α.
Kαθ5ς $π(σης 3διαµφισBEτητη εDναι H συµB�λ�
κα- τ�C Nε�τωνα.VOµως H Wστ�ρικ� 3λEθεια πρGπει
σP κ�θε περ(πτωση νJ 3π�καθ(σταται.

XEτσι 6 7Eπ(κ�υρ�ς (341-270 π.X.) διατ�πωσε τ�ν
3ρ1� τ.ς Bαρ�τητας λGγ�ντας: «HAκ�µη ε<ναι �να-
γκα*�, τ
 ]τ�µα ν
 E��υν 5ση τα�(τητα, Jταν  µε-
τακιν�?νται δι
 µ�σ�υ τ�? κεν�?, 8φ’ Jσ�ν τ�π�τε
δ"ν �ντιστ�κεται. Γιατ+ �cτε τ
 �αρι
 θ
 κινηθ�?ν
γρηγ�ρCτερα τ�ν µικρ�ν κα+ τ�ν 8λαφρ�ν, Jταν
τ�π�τε δ"ν συναντ�?ν α'τ
, �cτε τ
 µικρ
 τ�ν µε-
γ�λων, Jσ� κι :ν E��υν σ(µµετρ� π�ρασµα, Jταν
κα+ σ" 8κε*να δ"ν �ντιστ�κεται καν�να 8µπ�δι�»
(7Eπι´κ�υρ�ς πρ)ς @Hρ+δ�τ�ν 61).

BεBα(ως, γιJ νJ καταλE\]η 6 7Eπ(κ�υρ�ς σ’ α_τ�
τ� θαυµ�σια $πιστηµ�νικ� 6λ�κλEρωση περ- Bα-
ρ�τητας, πρ�ϋπ.ρ\ε µεγ�λη κα- µακρ�1ρ+νια πρ�-
ετ�ιµασ(α περ- τ�C κεν�C κα- τLν 3τ+µων. @O 7Aρι-
στ�τGλης καταγρ�φει τ+σ� τ-ς 3π+ψεις τLν παλαι-
τGρων τ�C ∆ηµ�κρ(τ�υ κα- τ�C Λε�κιππ�υ Fσ� κα-
τ�C cδι�υ γιJ τ) κεν) κα- τ�ν κ(νηση τLν 3τ+µων
dς e\.ς: «Kι :ν τ0 πGν δ"ν ε<ναι συνε��ς, �λλ’ Jπως
λ�ει D ∆ηµ�κριτ�ς κα+ D Λε(κιππ�ς δια�ωρισµ�ν�
στ0 κεν�, ε<ναι �ν�γκη π�ντα ν
 E��υν µ�α κ�νηση.
Γιατ+ δια�ωρ�9�νται µ"ν �π0 τ0 σ��µα, � δ" φ(ση
τ�υς λ�γ�υν πsς ε<ναι µ�α, Jπως :ν tταν τ0 καθ�-

0H �2ι�πιστ
α τ3ν σηµεριν3ν 4γκυκλ�παιδει3ν

K(ριε διευθυντ�,

O
; δυσ�ρεστες κα+ καταστρ�φικ"ς 8πιπτCσεις τ�ς 3δε�κρατ�ας κα+ θε�κρατ�ας τ�? Mε-
σα�ωνα θεωρBθηκαν 3δε�λ�γικ"ς �π�ρρ�ιες τ�ς πλατωνικ�ς φιλ�σ�φ�ας κα+ Eδω-
σαν τ. δυνατ�τητα σ" π�λλ�6ς µεταγεν�στερ�υς λ�γι�υς κα+ διαν�ητ"ς ν
 τ.ν 8κτι-
µBσ�υν �ρνητικ�. Mερικ�+ 8�εδBλωσαν �κ�µα κα+ �κρα*ες �π�ψεις γι
 τ+ς �ρνη-

τικ"ς α'τ"ς 8πιπτCσεις γρ�φ�ντας: «... τ6ν θε7ρησαν (τ0ν Πλ�τωνα) σ�ν τ6ν πρ"δρ�µ� τ�(
8ριστιανισµ�( κα� 42’ α:τ
ας α�τ�( τ;ς παρακµ;ς τ�( �ρ8α
�υ κ"σµ�υ» (V. Goldschmidi, «aO
πλατωνισµ0ς κα+ � σ(γ�ρ�νη σκ�ψη», σελ. 250).

O; 8πικρ�σεις α'τ"ς τ�ς πλατωνικ�ς 3δε�κρατικ�ς φιλ�σ�φ�ας ε<ναι 8ν µ�ρει δικαι�λ�-
γηµ�νες Jσ�ν �φ�ρFG στ+ς 3δε�λ�γικ�κ�ινωνικ�ς τ�υ 8πιπτCσεις στ.ν παρ�λ�γη κα+ �νCµαλη
8π��. Pως τ0ν 12� µεσαιωνικ0 α3�να.

aH πλατωνικ. φιλ�σ�φ�α Eγινε πηγ. Eµπνευσης γι
 τ.ν �ριστιανικ. διδασκαλ�α κα+ 3δε-
�λ�γ�α, �; Dπ�*ες �ντλBθηκαν µ�σα �π0 τ
 8π+ µ�ρ�υς 8δ�φια τ�? �ι�λ��υ τ�? Πλ�τωνα «T�-
µαι�ς», δι
 µ�σ�υ τ�? Dπ���υ D σ�φ0ς τ�ς �ρ�αι�τητας 8κφρ�9ει τ.ν φιλ�σ�φ�α τ�υ κα+ �να-
φ�ρει [«...D Θε0ς Jµως 8δηµι�(ργησε τ.ν ψυ�. πρ+ν �π0 τ0 σ�µα κα+ Eτσι ε<ναι �νCτερB τ�υ...
γι
 ν
 τ0 8��υσι�94η κα+ Q�ι ν
 8��υσι�9εται �π0 α'τ0» (T 34γ)]· κα+ «...<ταν =λ�κλη- ▲

�H διαστρ
�λωση τ�� Πλ�τωνα �π� τ�ν Θε�λ�γ�α
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ρ7θηκε > σ*νθεση τ;ς ψυ8;ς µ? τ! θ#ληση τ�( δηµι�υργ�(, τ"τε 4κε@ν�ς δηµι�*ργησε τ6
σ3µα» (T 36ε). T
 8δ�φια α'τ
 θεωρBθηκε Jτι �νταπ�κρ�ν�νται στ.ν �ριστιανικ. 3δε�λ�-
γ�α.

O
; πατ�ρες τ�ς HEκκλησ�ας �π�ρριψαν ]λλα 8δ�φια τ�? «T�µαι�υ», Jπ�υ D Πλ�των
δ"ν συµφων�?σε µ" τ
 γραπτ
 τ�ς 3�υδαϊκ�ς Π. ∆ιαθBκης, Jπως π.�. τ0ν πρωτ�φαν�
γι
 τ
 παγκ�σµια π�λιτιστικ
 δεδ�µ�να µ?θ� τ�ς «ex niholo» δηµι�υργ�ας. E<µαι
τ�ς γνCµης, Jτι δ"ν >π�ρ�ει στ
 Pως τCρα ;στ�ρικ
 δεδ�µ�να τ�τ�ι� �ντιεπιστη-

µ�νικ0 ]λ�γ� �π�φθεγµα. aO Πλ�των E�ει τελε�ως διαφ�ρετικ. ]π�ψη στ0 θ�µα τ�ς δηµι-
�υργ�ας π�λ6 δ" περισσ�τερ� στ0 παρ�λ�γ� τ�ς 8κ τ�? µηδεν0ς δηµι�υργ�ας:

«...π;ρε <λην τ!ν Aρατ!ν Bλην π�C π�τ? δ?ν >σ*8α�ε, �λλ� �ρισκ"ταν σ? �τακτη κα� �κα-
ν"νιστη κ
νηση κα� τ!ν &�αλε �π6 τ!ν �τα2
α σ? τ�2ιν» («T�µαι�ς» T 30�). aH |λη >π�ρ�ε...

A'τ
 ε<ναι µ�ν� Rλ�γα �π0 τ
 π�λλ
 παραδε�γµατα, τ
 Dπ�*α Jµως ε<ναι �ρκετ� γι
 ν

�π�δει�θ4� γιατ+ � θε�λ�γ�α τ�ς �ριστιαν�σ(νης, 8ν\� δ�θεν στηρ�9εται στ.ν πλατωνικ. φι-
λ�σ�φ�α τ�ν HIδε�ν κα+ O'σι�ν, �π�ρρ�πτει τ0ν Πλ�τωνα.

Mετ
 τιµ�ς

DIω�ννης Kυπαρισσ6ς
∆ρ Tε�ν�λ�γικ�ν HEπιστηµ�ν

να �π0 �ρυσ0 δια�ωρισµ�ν�. A'τ�ν δ�, Jπως λ�-
γ�µε, ε<ναι �ναγκα*� ν
 E��υν τ.ν 5δια κ�νηση, για-
τ�, Jπ�υ Pνας σ��λ�ς κινε*ται, κα+ Dλ�κληρη � γ�
κινε*ται πρ0ς τ
 8κε*, Jπως τ0 5δι� συµ�α�νει µ" µι

µεγ�λη φωτι
 κα+ Pναν σπινθ�ρα. VΩστε �cτε 8λα-
φρ0 @πλG καν�να �π0 τ
 σCµατα δ"ν ε<ναι, :ν τ

π�ντα E��υν ��ρ�ς. ~Aν δ" 8λαφρ�τητα, �αρ6 κα-
ν�να» (7Aριστ�τGλης, «Περ-  O_ραν�C», 275b 30,
276α).

∆ιαγρ�ψαµε τ� δια1ρ�νικ� π�ρε(α τ.ς $πιστη-
µ�νικ.ς σ�λληψης τ�C ν+µ�υ τ.ς Bαρ�τητας γιJ
τ�ν 3π�κατ�σταση τ.ς Wστ�ρικ.ς 3λEθειας, Fπως
g1�µε Fλ�ι µας καθ.κ�ν νJ κ�νωµε, Fταν διαπι-
στIνωµε Wστ�ρικPς 3νακρ(Bειες.

MετJ τιµ.ς
Γερ�σιµ�ς Kα��νας

Ohκ�ν�µ�λ+γ�ς, ΠατEσια

7A\ι+τιµες κ. Λ�µπρ�υ,
∆ιαB�:�ντας τ�ν Kαιν� ∆ιαθEκη διαπ(στωσα

dρισµGνες 3ντιθGσεις σ1ετικPς µP τ�ν περιγραφ�
τ.ς ΣταυρIσεως.

@O ε_αγγελιστ�ς Mατθα!�ς 3ναφGρει, Fτι µετJ
τ) θ�νατ� τ�C Xριστ�C gγιναν τ) σ1(σιµ� τ�C Nα-
�C, 6 σεισµ+ς, τ) iν�ιγµα τLν µνηµε(ων κα- π�λλLν
σωµ�των jγ(ων H 3ν�σταση.

@O ε_αγγελιστ�ς Mkρκ�ς 3ναφGρει: «Σκ�τ�ς 8γ�-
νετ� 8φ’ Jλην τ.ν γ�ν Pως �ρας 8ν�της» (πρ-ν πε-
θ�ν]η 6 Xριστ+ς)· µετJ φων� µεγ�λη gBγαλε 6 7Iη-
σ�Cς λGγων: «HEλω�, HEλω� λιµ
 σα�α�θαν�».

@O ε_αγγελιστ�ς Λ�υκkς 3ναφGρει: «VΩρFα Pκτ4η
σκ�τ�ς 8γ�νετ� 8φ’ Jλην τ.ν γ�ν Pως �ρας 8ν�της»
(KΓ: 44). Kα+ 8σ��σθη τ0 καταπ�τασµα τ�? Nα�?

ε3ς τ0 µ�σ�ν» (KΓ: 45). «aO δ" HIησ�?ς Eλεγε: Π�τερ
]φες α'τ�*ς, �' γ
ρ �5δασι τ� π�ι�?σι» (KΓ: 34).
(A_τ) µ+ν�ν 6 ε_αγγελιστ�ς Λ�υκkς τ) 3ναφGρει).

@O ε_αγγελιστ�ς 7Iω�ννης, 6 6π�!�ς εDναι 6 µ+-
ν�ς $κ τLν δIδεκα µαθητLν π�K παρηκ�λ��θησε
τ)ν 7Iησ�C µG1ρι κα- α_τ�C τ�C Σταυρ�C, 3ναφGρει:
«VOτε ��ν Eλα�ε τ0 Q��ς D HIησ�?ς ε<πε, “τετ�λε-
σθαι”, κα+ κλ�νας τ.ν κεφαλ.ν παρ�δωκε τ0
Πνε?µα» (IΘ: 30). ∆Pν 3ναφGρει γιJ σεισµ�Kς, 3ν�-
σταση νεκρLν, συγ1Iρεση τLν ληστLν («]φες
α'τ�*ς, �' γ
ρ �5δασι τ� π�ι�?σι») κ.λπ.

MP $κτ(µηση
Γε7ργι�ς Xατ�ησταυρ
δης

ΦλIριδα, HΠA

DAντιφ�σεις τ3ν ε�αγγελ
ων γι� τ! Στα*ρωση

K�ριε διευθυντ�, ΣτJ τε�1η 240 κα- 242 τ�C «∆» δι�Bασα τJ iρθρα

T6 �τ"πηµα τ;ς 0Eλλην
δας 4πιτρ"π�υ στ!ν E.E.



τLν κ.κ. K�υBαλ�κη κα- τ�C τGως καθηγητ�C µ�υ
στ) A.Π.Θ. κ. K�B�τση, 3ναφ�ρικLς µP τ�ν κ. ∆ια-
µαντ�π��λ�υ π�K gκανε τ�ν γνωστ� πρ+ταση περ-
3γγλικ.ς γλIσσας κα- θJ oθελα νJ συµπληρIσω
τJ e\.ς: @O γνωστ)ς 7Aµερικαν)ς µεγαλ�επι1ειρη-
µατ(ας κ�ς Γκα(ετ: δEλωσε πρ+σφατα, Fτι �W νG�ι
pπ�λ�γιστPς π�K θJ κυκλ�φ�ρEσ�υν στ�ν παγκ+-
σµια 3γ�ρ�, θJ λειτ�υργ�Cν πλG�ν µP τ) λ�γισµικ)
τ.ς eλληνικ.ς γλIσσας. Kα- 6 λ+γ�ς; 7Aπ) κ�θε
eλληνικ� λG\η pπ�ρ1ει H δυνατ+της νJ παρα1θ�Cν
3µGτρητες iλλες λG\εις.∆ιαB�:ω $π(σης σP \Gνα
gντυπα, Fτι 3ρκετPς µεγ�λες $πι1ειρEσεις 3λλJ κα-
κυBερνEσεις στGλν�υν στελG1η τ�υς – πρ�γραµµα-

τιστPς σP σ1�λGς, πρ�κειµGν�υ νJ µ�θ�υν eλληνικ�,
rστε νJ 3νταπ�κριθ�Cν στ� νGα τε1ν�λ�γ(α κα-
γλLσσα τLν pπ�λ�γιστLν. 7AντιθGτως $δL γ(νεται
πρ�σπ�θεια $πιB�λ.ς τ.ς 7Aγγλικ.ς. Kα- ταυτ�-
1ρ+νως δPν στηρ(:εται H πρ+ταση τLν @IσπανLν
ε_ρωB�υλευτLν νJ γ(ν]η H @Eλληνικ� γλLσσα τ.ς
E.E.

K�ριε διευθυντ�, πρGπει sντως κ�π�ι�ι νJ
gσπρω\αν τ�ν κ. ∆ιαµαντ�π��λ�υ στ� δι�πρα\η
eν)ς τGτ�ι�υ 3τ�πEµατ�ς.

E_1αριστL γιJ τ�ν φιλ�\εν(α,
DIω�ννης MαραγκMς

Xειρ�υργ)ς
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7AγαπητP κ�ριε διευθυντ�,
Συγ1αρητEρια γιJ τ�ν π�λK dρα(α πρ�σπ�θεια

π�K κ�νετε. EDµαι 3ναγνIστης σας 6 µ.νες· τ+τε
3νακ�λυψα τ) περι�δικ+ σας. ΘJ oθελα νJ σηµει-
Iσω 2-3 πραγµατ�κια, γιJ νJ δ�Cµε πLς gBλεπαν
κ�π�ι�ι «tγι�ι» κα- τ) περιB�λλ�ν τ�υς τ�Kς
3ρ1α(�υς VEλληνες:

@O Γρηγ+ρι�ς 6 Θε�λ+γ�ς διηγε!ται, Fτι H µητG-
ρα τ�υ, πρ�σG1�ντ�ς τ�ν 3π) τJ κακJ 3κ��σµατα,
δPν oθελε νJ «µ�λ�νεται» H 3κ�E τ�υ «διηγBµασιν
1λληνικ�*ς»· @O Xρυσ+στ�µ�ς συνιστ�Cσε νJ µ�ν
διηγ�Cνται στJ µικρJ παιδιJ «περ+ τ�ν �ρυσ�µαλ-
λων δερ�των»· Kα- 6 $π(σκ�π�ς Kαισαρε(ας E_σG-
Bι�ς µιλ�ει γιJ «$πιBλαBε!ς µ�θ�υς»· 3λλJ κα-
3ρκετ�- iλλ�ι Fπως 6 M. Bασ(λει�ς πρ�Gτρεπαν
τ�Kς νG�υς ν’ 3π�φε�γ�υν τJ eλληνικJ κα- νJ µε-
λετ�Cν τ�ν Π. ∆ιαθEκη. @O µ�ρτυρας κα- φιλ+σ�-
φ�ς 7I�υστ!ν�ς, στ�ν πρ�σπ�θει� τ�υ νJ σπιλIσ]η

τ�ν 3ρ1αι�ελληνικ� θρησκε(α BεBαιIνει, Fτι
σ1εδ)ν Fλ�ι �W $θνικ�- πρ�Eγαγαν τ-ς κ+ρες κα- τJ
3γ+ρια τ�υς σP 3κ�λασ(ες. @O KλEµης 6 7Aλε\αν-
δρεKς µιλ�ει γιJ τ�ν 3κ�λασ(α τLν :ωγρ�φων κα-
τLν γλυπτLν, π�K uταν γυµν�· τ) cδι� κα- 6 Γρη-
γ+ρι�ς N�σσης γιJ τ-ς γυµνPς τ�ι1�γραφ(ες. M�-
λιστα 3ργ+τερα H $ν τρ��λλvω Σ�ν�δ�ς (691-692) µP
τ)ν 100� καν+να της 3παγ+ρευσε πλG�ν τ) γυµν+,
3φ�ρ(:�ντας τ�Kς καλλιτG1νες τ�υς. XIσως Fµως �W
καλλιτG1νες νJ µ�ν πτ�Eθηκαν κα- π�λ�, γιατ( 3κ�-
λ��θησαν 3ρκετPς καταδ(κες σP συν+δ�υς µP ν�-
µ�καν+νες κα- 3φ�ρισµ��ς.

TελειIνω, µP τ�ν ε_1� νJ \εκ�λλEσ�υµε κ�π�τε
3π) τ�ν eBραι�γεν. θρησκε(α κα- νJ συµB�λλ�υ-
µε Fλ�ι, Fσ� µπ�ρ�Cµε, σP α_τ) τ) \�πνηµα.

Σπ(ρ�ς K�υλ�*ρης
7Aλεπ�C KGρκυρας, T.K. 49 100

0O µισελληνισµ6ς τ3ν Πατ#ρων τ;ς DEκκλησ
ας

K�ριε διευθυντ�,
@O «3ντ(λ�γ�ς» τ�C µητρ�π�λ(τη 7Aλε\ανδρ��-

π�λης κ. XAνθιµ�υ στ)ν συνθGτη Γ. Mαρκ+π�υλ�,
π�K :Eτησε στ� γνωστ� συνGντευ\E τ�υ στ) «∆» (τ.
241) τ�ν 3π�B�λ� τ.ς Παλαιkς ∆ιαθEκης 3π) τ�
θρησκε(α τ�C @Eλληνισµ�C, uταν: «7EJν 6 κ. Mαρ-
κ+π�υλ�ς g1ει κ�σµ�θεωρητικPς πρ�καταλEψεις y
ρατσιστικPς 3ντιλEψεις $ναντ(�ν τLν @EBρα(ων
α_τ) εDναι zνα iλλ� θGµα, π�K µπ�ρε! νJ τ) λ�σ]η 6
cδι�ς γιJ τ)ν eαυτ+ τ�υ». ΘJ 3σ1�ληθ�Cµε µP τ-ς θG-
σεις τ.ς 7Eκκλησ(ας gναντι τLν @EBρα(ων· hδια(τε-
ρα δP τ�C µητρ�π�λ(τη XAνθιµ�υ: @O cδι�ς λ�ιπ)ν
6 XAνθιµ�ς, σ�µφωνα µP δηµ�σ(ευµα τ.ς 3θη-
ναϊκ.ς «7Eλευθερ�τυπ(ας» τ)ν περασµGν� 1ρ+ν�
δEλωσε (10 Mα|�υ 2001): «...$µε!ς θJ σκ�τωνIµα-
στε κα- �W @EBρα!�ι θJ 3π�λαµB�ν�υν τ-ς $λευθε-
ρ(ες; NJ πkνε $κε! π�K εDναι H πατρ(δα τ�υς».

7AλλJ κα- 6 3ρ1ιεπ(σκ�π�ς Xριστ+δ�υλ�ς δE-
λωνε στ) «B.µα» στ-ς 15 ΦεBρ�υαρ(�υ 2001: «OW
@EBρα!�ι Bρ(σκ�νται π(σω 3π) τ�ν 3π+φαση τ.ς
κυBGρνησης γιJ τ� µ� 3ναγραφ� τ�C θρησκε�µα-
τ�ς στ-ς ταυτ+τητες», κατηγ�ρIντας gτσι µιJ θρη-
σκευτικ� µει�ν+τητα κα- $πιρρ(πτ�ντ�ς της ε_θ�-
νη γιJ κ�τι π�K gκανε H eλληνικ� κυBGρνηση (}ν
ε_θ�νωνται α_τ�- y s1ι κα- π�ι�- πραγµατικJ ε_θ�-
ν�νται κα- π�λι εDναι zνα iλλ� θGµα).

VOµως σP λ(γες µGρες �W Xριστιαν�- θJ γι�ρτ�-
σ�υν τ) Π�σ1α, δηλαδ� τJ Π�θη, τ� Στα�ρωση κα-
τ�ν 7Aν�σταση τ�C Xριστ�C. Π�ι�( ε_θ�ν�νται –
κατJ τ�ν 7Eκκλησ(α – γι’ α_τ+; NJ µ�ν \ε1ν�Cµε,
Fτι τ) Π�σ1α θJ 3ν�B�υνε παντ�C �W φωτιGς, π�K
θJ κατακα(�υν τ)ν @EBρα!� 7I��δα. ΠGραν τ��τ�υ
Fµως στ�ν eλληνικ� λαϊκ� παρ�δ�ση �W BασικIτε-
ρες κατηγ�ρ(ες κατJ τLν @EBρα(ων σ1ετ(:�νται µP

0O δ;θεν �ντιε�ραϊκ6ς ρατσισµ6ς τ�( Mαρκ"π�υλ�υ κα� A κ. QAνθιµ�ς
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K�ριε διευθυντ�,
Στ�ν $φηµερ(δα τ.ς N. @Y+ρκης τ�C ΣαBBατ�κ�-

ριακ�υ 10 ΦεBρ�υαρ(�υ 2002 δι�Bασα, Fτι θ’ 3ρ1(-
σ�υν �W $ργασ(ες τ�C νG�υ M�υσε(�υ 7Aκρ�π+λεως
τ�ν iν�ι\η κα- εDδα τ�ν µακGττα τ�C νG�υ α_τ�C
«κ�µψ�τε1νEµατ�ς», H 6π�(α gκανε νJ σηκωθ�Cν
�W τρ(1ες τ.ς κεφαλ.ς µ�υ. ΣJν \εν�δ�1ειακ) συ-
γκρ+τηµα cσως νJ uταν κ�µψ�τG1νηµα, 3λλJ σJν
eλληνικ) µ�υσε!� τ.ς 7Aκρ�π+λεως στJ µ�τια µ�υ
φαντ�:ει σJν τερατ��ργηµα. EDναι δυνατ)ν zνα κι-
Bωτ+σ1ηµ� πρkγµα νJ $πιλG1θηκε γιJ νJ γ(ν]η µ�υ-
σε!� τ.ς 7Aκρ�π+λεως; 7Aντ- νJ γ(ν]η zνα νε�κλα-
σικ) κτηριακ) συγκρ+τηµα µP πρ+σ�ψη π�K νJ θυ-
µ(:]η 3ρ1α!� να+, µιJ κα- α_τ� H 3ρ1ιτεκτ�νικ� εDναι
H τελει�τGρα κα- δια1ρ�νικ� (3ρκε! νJ κ�ιτ�\]η κα-
νε-ς Fλα τJ µεγ�λα µ�υσε!α τ�C κ+σµ�υ, δηµ+σια
κτEρια κ.i., τJ 6π�!α φαντ�:�υν σJν 3ρ1α!�ι µε-
γαλ�πρεπε!ς να�(), εDναι σKν τ�-ς iλλ�ις καθαρJ
eλληνικE, κα- µ+ν�ν α_τ� ταιρι�:ει σ’ zνα τGτ�ι�
σπ�υδα!� µ�υσε!� κα- s1ι τJ µ�ντGρνα σκ�υπιδ�-
κτEρια.

VEνα κτEρι�, π�K µπ�ρε! νJ γ(ν]η µ�υσε!� µP

3ρκετJ λιγIτερ� κ+στ�ς στ� διαµ+ρφωσE τ�υ κα-
τ)ν $\�πλισµ+ τ�υ, εDναι τ) Z�ππει� MGγαρ�, π�K
Bρ(σκεται 3πGναντι 3π) τ�Kς στ�λ�υς τ�C 7Oλυµπ(-
�υ ∆ι+ς. EDναι zνα µεγ�λ� κτEρι� µP µεγ�λ�υς 1I-
ρ�υς γιJ στ�θµευση τ�υριστικLν λεωφ�ρε(ων, τερ�-
στια πλατε!α γιJ περ(πατ�, π�λλJ παγκ�κια γιJ τ�ν
\εκ��ραση τLν $πισκεπτLν κα- θαυµ�σι� κ.π� γιJ
B+λτα κα- δρ�σι�. XE1ει θαυµ�σια 3περι+ριστη θGα
πρ)ς τ�ν 7Aκρ+π�λη, τ)ν να) τ�C ∆ι+ς, τ�ν Π�λη
τ�C 7Aδριαν�C κα- θGα τ) Kαλλιµ�ρµαρ� στ�δι�.
7Eπ(σης στ�Kς γ�ρω 1Iρ�υς pπ�ρ1�υν :α1αρ�πλα-
στε!α κα- 3ναψυκτEρια, Fπ�υ 6 $πισκGπτης µπ�ρε! νJ
γευµατ(σ]η κα- νJ δρ�σιστ]..

M�C gλεγε zνας φιλGλλην 3µερικαν)ς φ(λ�ς µ�υ,
Fτι «}ν �W VEλληνες \υπνEσ�υν κα- γυρ(σ�υν στ-ς
ρ(:ες τ�υς, τ+τε τJ γλυπτJ τ�C ΠαρθενLνα θJ φ�-
γ�υν µ+να τ�υς 3π’ τ) Bρεττανικ) M�υσε!� κα- θJ
γυρ(σ�υν περπατIντας π(σω στ�ν µ�να γ. τ�υς».
T) πιστε�ω 3π+λυτα.

MP τιµ.ς
K�στωρ - DIω�ννης Tσ�παν�κης

N. @Y+ρκη

Mι� πρ"ταση γι� τ6 ν#� M�υσε@� DAκρ�π"λεως

7AγαπητP κ. Λ�µπρ�υ,
Ehς συµπλEρωσιν τ.ς $πιστ�λ.ς τ�C $κλεκτ�C

συνεργ�τ�υ τ�C «∆αυλ�C» µ�υσικ�C κ. Nικ�λ��υ
Σταµ. 7AσπιIτη $κ Wolfsburg Γερµαν(ας (τ. 243, σ.
15668) $κ πρ�σωπικ.ς µ�υ γνωριµ(ας µP τ)ν 7Iω-
�ννη Πασσk γνωρ(:ω τJ 3κ+λ�υθα: @O µGγας α_τ)ς
VEλλην συγγραφεKς 3π) τ) 1922, 6 6π�!�ς pπ.ρ\ε
κα- $κ τLν µεγ(στων συλλεκτLν κα- Wδρυτ�ς τ�C
«M�υσε(�υ 7Aνατ�λικ.ς TG1νης» (γων(α K�δρι-
γκτLν�ς κα- KυψGλης), εhς συ:Eτησησ(ν µας µ�C
γνIρισε τJ 3κ+λ�υθα:

Στ)ν δε�τερ� sρ�φ� τ�C µ�υσε(�υ κα- κατ�ικ(ας
τ�υ π�K $πεσκGφθηµεν, iνωθεν τ.ς θ�ρας εhσ+δ�υ
εD1εν 3νηρτηµGν� τ)ν περ(φηµ� π(νακα τ�C Γερ-
µαν�C :ωγρ�φ�υ Anselm Feuerbach (1828-1880).
Ehς α_τ)ν εhκ�ν(:�νται pπGρ�1α τJ κεντρικJ πρ+-
σωπα τ�C Wστ�ρικ�C «Συµπ�σ(�υ» τ�C Πλ�των�ς.

@O π(να\ α_τ)ς $δηµ�σιε�θη στ�ν $γκυκλ�πα(δει-
αν «VHλι�ς». TJ διαµειφθGντα τ+τε µετα\� µας $πι-
BεBαιIν�υν τ�ν iνω $πιστ�λE. T�ν συµπληρIν�υν
$πιπλG�ν, δι+τι dς 6 κ. 7AσπιIτης γρ�φει, «T0 “Συ-
µπ�σι�ν τ�? Πλ�των�ς” (1869) τ0 9ωγρ�φισε τρε*ς
φ�ρ"ς µ" 8λ��ιστες διαφ�ρ�ς. aO π�να� ε>ρ�σκεται
στ.ν Πινακ�θBκη τ�? Bερ�λ�ν�υ κα+ Pνας δε(τε-
ρ�ς στ.ν Kunsthalle τ�ς Karlsruhe». @O τρ(τ�ς π(-
να\, π�K µ�C $πεδε(1θη dς iνω, εpρ(σκεται στ)
«M�υσε!�ν Πασσk». @O συγκεκριµGν�ς τρ(τ�ς π(-
να\ uτ� µαυρ+ασπρ�ς. 7EκλEθη 6 VEλλην :ωγρ�-
φ�ς Παλληκαρkς κα- τ)ν $1ρωµ�τισε 3ρ1ιτεκτ�νι-
κ�. XEτσι 6λ�κληρIν�υν �W πληρ�φ�ρ(ες τ�ν Wστ�-
ρ(α τ�C π(νακ�ς α_τ�C.

ΦιλικJ
Kωνσταντ@ν�ς Γ. ΓεωργανMς

∆ικηγ+ρ�ς

0O π
νακας µ? θ#µα «T6 Συµπ"σι�ν τ�( Πλ�των�ς»

τ� στα�ρωση τ�C Xριστ�C. Στ�ν 7Aκ�λ�υθ(α τ.ς
Mεγ�λης ΠGµπτης $κτ)ς 3π) τ-ς κατηγ�ρ(ες κατJ
τ�C 7I��δα γ(ν�νται π�λλPς 3ναφ�ρPς κα- στ) «γG-
ν�ς τLν @EBρα(ων», π�K εDναι συλλEBδην pπε�θυ-
ν� γιJ τ� στα�ρωση τ�C 7Iησ�C. OW @EBρα!�ι 3π�-
καλ�Cνται κατ’ $παν�ληψη «θε�κτ+ν�ι», «θε�στυ-
γε!ς», «λα)ς δυσσεB�ς κα- παρ�ν�µ�ς» κα- :ητε!ται
H τιµωρ(α τ�υς. «HAλλ
 δ0ς α'τ�*ς, K(ριε, κατ
 τ


Eργα α'τ�ν, Jτι κεν
 κατ
 σ�? 8µελ�τησαν». Στ�Kς
@EBρα(�υς 3π�δ(δ�νται �W hδι+τητες τ�C 7I��δα. Kα-
α_τPς εDναι φιλαργυρ(α, πρ�δ�σ(α, περιπλ�νηση,
θε�κτ�ν(α. @O @EBρα!�ς κατηγ�ρε!ται γιJ φιλαρ-
γυρ(α κα- δειλ(α στ-ς παραδ+σεις κα- παρ�ιµ(ες τ�C
eλληνικ�C λα�C κα- τ.ς 7Oρθ+δ�\ης 7Eκκλησ(ας.

Mι8�λης Mι8α!λ
∆ηµ�σι�γρ�φ�ς, Λευκωσ(α - K�πρ�ς



“
\IÔ˘‰·˚ÛÌe˜ Î·d ̂EÏÏËÓÈÛÌe˜ ÂrÓ·È ‰‡Ô àÓÙ›ıÂÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ùa ïÔÖ· Û˘-

ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È [...]. Te Î‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ ÙÔÜ \IÔ˘‰·˚ÛÌÔÜ ÂrÓ·È Ùe ·Ú·ÓÔ˚Îe

ÎÙ›ÛÈÌÔ ëÓe˜ ç·‰ÔÜ ÙÔÜ \IÂ¯ˆ‚Ä j ÙÔÜ \AÏÏa¯ j Î·d ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ àÎfi-

ÌË. °È·Ùd ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ Î·d ï Mˆ·ÌÂı·ÓÈÛÌe˜ à’ ÙeÓ \IÔ˘‰·˚ÛÌe

‚Á·›ÓÔ˘Ó. ̂O ç·‰e˜ ÏÔÈeÓ ÙÔÜ \IÂ¯ˆ‚Ä àe Ùc ÌÈa ÂrÓ·È Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ˜ Î·d àe

ÙcÓ ôÏÏË âÎÏÂÎÙfi˜. ™¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· [...] K·Ù’ ÂéıÂÖ·Ó àe ÙeÓ \IÂ¯ˆ‚Ä ÙÉ˜ B›‚ÏÔ˘

‚Á·›ÓÂÈ ï X›ÙÏÂÚ. K·Ù’ ÂéıÂÖ·Ó. K·d ÙÚÒÂÈ ÙÔf˜ ^E‚Ú·›Ô˘˜. ¢ËÏ·‰c ï X›ÙÏÂÚ

ÂrÓ·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·...

»M¤Û· Û’ ¬Ï· ·éÙa ì ^EÏÏ¿‰· ÂrÓ·È Ì›· âÍ·›ÚÂÛË. \EÌÂÖ˜ ö¯Ô˘ÌÂ ·È‰È¿, Ôf

Ùa çÓÔÌ¿˙ÔÌÂ ≠EÎÙÔÚ· Î·d ¶Ú›·ÌÔ. ^O EéÚÈ›‰Ë˜ “Ùa Û¤ÚÓÂÈ” ÛÙÔf˜ ≠EÏÏËÓÂ˜

[...]. hAÓ âÌÂÖ˜ õÌ·ÛÙÂ Ú·ÙÛÈÛÙ¤˜, ‰bÓ ıa Âú¯·ÌÂ ÙeÓ ≠OÌËÚÔ Î·d ÙeÓ EéÚÈ›‰Ë...

≠EÓ·˜ Î·Ù·ÙÔËÌ¤ÓÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜, Ôf Í¤ÚÂÈ, i˜ ÔÜÌÂ, ¬ÙÈ ÂrÓ·È Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ˜

à’ Ùe £Âe ÙÔ˘ Î·d Í·ÊÓÈÎa ·›ÚÓÂÈ Ì›· âÍÔ˘Û›·, ıa ¿FË Óa Î·Ù·È¤ÛFË ôÏÏÔ˘˜

àÓıÚÒÔ˘˜. òE, ·éÙe öÁÈÓÂ: K·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÙcÓ àÓıÚˆfiÙËÙ· ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜.

K·Ù·ÙÔËÌ¤ÓÔÈ ÉÁ·Ó ÛÙc N. \AÌÂÚÈÎ‹, ÙÔf˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ¬ÏÔ˘˜Ø ÛÙcÓ \AÊÚÈÎc

ÙÔf˜ öÛÊ·Í·ÓØ ÛÙc B. \AÌÂÚÈÎc Ùe ú‰ÈÔ.

[Λ5γ
ι τ
� M9κη Θε+δωρ;κη: ,Aπ7 τ συν�ντευ�8 τ
υ στ7ν

«∆αυλ7», τ7ν ,I
<νι
 τ
� 1996, τε�=
ς 174.]

”

§O°OI TøN ¢YO KOPYºAIøN MA™



“
^O XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ ÛÙcÓ ^EÏÏ¿‰· öÎ·ÓÂ ÔÏÏa Î·d àÓÂÍ‹ÁËÙ· Î·-

Î¿. \AÎÚˆÙËÚ›·ÛÂ àÁ¿ÏÌ·Ù·, Ìb Ì·Ó›· ÁÎÚ¤ÌÈÛÂ Ó·Ô‡˜, öÎ·ÓÂ

âÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ûb àÚ¯·Ö· ÎÂ›ÌÂÓ· [...] B¤‚·È· Ùa àÚ¯·Ö· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·d

¯ÈÏÈ¿‰Â˜ àÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ûb ·‡ÚÔ˘˜, ÂÚÁ·ÌËÓb˜ Î.Ï. ÔÏÏÔd

≠EÏÏËÓÂ˜, Ôf «ñ·ÏÏËÏÈÎa» ñËÚÂÙÔÜÛ·Ó ÙcÓ \OÚıÔ‰ÔÍ›·, ‰È·Ê‡Ï·-

Í·Ó Ùe ÓÂÜÌ· Î·d Ùa öÚÁ· Ìb Î›Ó‰˘ÓÔ àÎfiÌË Î·d ÙÉ˜ ˙ˆÉ˜ ÙÔ˘˜.

»ErÓ·È àÏ‹ıÂÈ·, ¬ÙÈ ï EéÚÈ›‰Ë˜ ÛÙd˜ «âÚÂÈˆÌ¤ÓÂ˜» «B¿Î¯Â˜» ÙÔ˘

àÊ‹ÓÂÈ Óa âÓÓÔËıFÉ Î¿ÙÈ Ùe ÙÚÔÌÂÚfi: ¬ÙÈ Î¿ıÂ ıÚËÛÎÂ›· ï‰ËÁÂÖ ÙeÓ

ôÓıÚˆÔ ÛÙc ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, ÛÙeÓ fiÏÂÌÔ, ÛÙc ‚›·.

»^H \OÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙe ÎÔÓÙÈÓe ·ÚÂÏıeÓ öÎ·ÌÂ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜, ÏË-

ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂÈ˜ Î·d å‰ÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ·, ëÔÌ¤Óˆ˜ ëÏÏËÓÈÎ¿. 

»\AÓ·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙcÓ ·éÁc ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ Óa Î¿ÓFË ‰ÈÔÚıˆÙÈÎb˜

ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜, Î·Ù·ÚÁÒÓÙ·˜ ÙcÓ ¶·Ï·Èa ¢È·ı‹ÎË, Ôf ÙfiÛ· „¤Ì·Ù· ‰›‰·-

ÍÂ ÛÙa ëÏÏËÓfiÔ˘Ï· ÛÙa Û¯ÔÏÂÖ·..

[Λ5γ
ι τ
� Γι;ννη MαρκAπ+υλ+υ: ,Aπ7 τ συν�-

ντευ�8 τ
υ στ7ν «∆αυλ7», τ7ν ,Iαν
υBρι
 τ
� 2002,

τε�=
ς 241.]

”

¶EPI XPI™TIANI™MOY ¶PO™ TON «¢»



™
P µ(α πρ+σφατη 3π’ τ-ς καθηµερινGς διακηρ�\εις τ�υ στ)ν T�π� 6 3ρ1ιεπ(-
σκ�π�ς 7AθηνLν δEλωσε, π5ς στ-ς eπ+µενες B�υλευτικPς $κλ�γPς θJ λη-
φθ�Cν σ�BαρJ pπ’ sψιν τJ τρ(α eκατ�µµ�ρια τLν πιστLν, π�K πρ�σ.λθαν
στ-ς $κκλησ(ες κα- ψEφισαν pπPρ τ.ς 3ναγραφ.ς τ�C θρησκε�µατ�ς στ-ς

ταυτ+τητες... 7Eκµεταλευ+µεν�ς λ�ιπ)ν τ�ν π�λιτικ� παρακµE, $πι1ειρε! νJ 3ντι-
καταστEσ]η τ)ν iτ�ν� πλG�ν κ�µµατισµ) µP τ)ν θρησκευτικ) φανατισµ+. Tαυτ+-
1ρ�να �W περ- τ)ν 3ρ1ιεπ(σκ�π� π�ιµεν�ρ1ες g1�υν 3ναπτ�\ει gντ�νη παρασκη-
νιακ� δραστηρι+τητα, π�K σκ�πε�ει νJ καταπν(γ]η 6π�ιαδEπ�τε φων� 3µφι-
σBEτησης τ�C hσ1��ντ�ς 3κ+µη $ν @Eλλ�δι θρησκευτικ�C σκ�ταδισµ�C.

Kι Fλα α_τJ σP µ(α $π�1E, κατJ τ�ν 6π�(α παρατηρε!ται σP παγκ+σµι� σ1εδ)ν
$π(πεδ� µιJ σαφLς µετρι�παθGστερη στ�ση τLν διαφ+ρων θρησκευτικLν HγετLν
gναντι «3λλ�τρ(ων 3π+ψεων» 3λλJ κα- τLν π�λιτικLν κα- 3τ�µικLν $λευθεριLν.
MP πρ�ε\�ρ1�υσες τ-ς «παπικPς συγγνLµες» gναντι τLν Wστ�ρικLν «σφαλµ�των»
τ.ς Pωµαι�καθ�λικ.ς $κκλησ(ας Xριστιαν�- κα- M�υσ�υλµkν�ι π�ιµεν�ρ1ες –
πλ�ν $λα1(στων $\αιρGσεων – $\αναγκ�:�νται 3π) τJ πρ�γµατα νJ 3ναγνωρ(-
:�υν σταδιακJ κ�π�ια δικαιIµατα στJ π�(µνι� τ�υς. Ahτ(α H ραγδα(α µετα-
µ+ρφωση τLν κ�ινωνιLν, π�K µGσvω τ.ς 3ν+δ�υ τ�C µ�ρφωτικ�C $πιπGδ�υ, τ.ς
δι�1υσης τ.ς πληρ�φ�ρ(ας κα- τ.ς $πικ�ινωνιακ.ς συνGνωσης τ�C κ+σµ�υ 6δη-
γε! τJ iλλ�τε παντ�δ�ναµα δ+γµατα κ�τω 3π) τ) πιεστEρι� τ.ς κριτικ.ς κα-
τ.ς 3µφισBEτησης. KραυγαλGα $\α(ρεση τ.ς τ�σης α_τ.ς – κα- µ�λιστα $ντ)ς τ�C
∆υτικ�C K+σµ�υ – 3π�τελε! H eλλαδικ� $κκλησ(α κα- 6 πρ�καθEµεν+ς της, π�K
µP τ-ς δραστηρι+τητGς τ�υ gµµεσα καταδηλIνει τ) $π(πεδ� τ�C π�λιτισµ�C τ.ς
σ�γ1ρ�νης Pωµι�σ�νης. Mεγ�λ� µGρ�ς τ�C λα�C α_τ�C τρGµει κα- σEµερα µπρ�-
στJ σP µεσαιωνικPς 3πειλPς τ�C τ�π�υ «Fπ�ι�ς jπλIν]η τ) 1Gρι τ�υ π�νω στ�ν
7Eκκλησ(α, \ερα(νεται» κα- δG1εται σιωνιστικ.ς 3γωγ.ς διεθνιστPς νJ µιλ�Cν
γιJ τ) gθν�ς τ�υ, $θελ�υσ(�υς 3τGκν�υς νJ διαπαιδαγωγ�Cν τJ παιδι� τ�υς, α_τ�-
κηρυγµGν�υς 3νGραστ�υς νJ θGτ�υν καν+νες στ�ν $ρωτικE τ�υς :ωE.

***

K
ατJ τ�ν πρ+σφατη $π(σκεψE τ�υ στ�ν 7AθEνα 6 7Iραν)ς πρ+εδρ�ς Mω1�-
µεντ Xαταµ- στ� δι�λε\E τ�υ π�K gδωσε στ) Π�ντει� ΠανεπιστEµι�, µP
µεστ�Kς κα- φιλ�σ�φηµGν�υς λ+γ�υς gπλε\ε τ) $γκIµι� τ.ς @Eλληνικ.ς
7Aρ1αι+τητας. T�ν eπ�µGνη µεγ�λ� µGρ�ς τ�C $ντ�π�υ κα- �λεκτρ�νικ�C

τ�π�υ εhρωνε�τηκε τ)ν 7Iραν) πρ+εδρ�, µP τ�ν αhτι�λ�γ(α Fτι dς $κπρ+σωπ�ς
eν)ς στυγν�C θε�κρατικ�C καθεστLτ�ς µ�υλλ�δων τ+λµησε νJ µιλEσ]η γιJ δη-
µ�κρατ(α κα- π�λιτισµ+. �G1ασαν Fτι 6 µετρι�παθ�ς α_τ)ς HγGτης Bρ(σκεται µG-
σα στ� «φωλιJ» τ�C hσλαµικ�C φανατισµ�C κα- π5ς πρ�γµατι – g1ει $πισηµαν-
θ. διεθνLς – µP hδια(τερη πρ�σ�1� 6δηγε! τ) λα+ τ�υ µP µικρJ φιλελε�θερα BE-
µατα. VOµως κανGνα 3π’ α_τJ τJ gντυπα κα- �λεκτρ�νικJ MME τ�C τ+π�υ µας
δPν τ�λµ�k πλG�ν νJ καταγρ�ψ]η τ) γεγ�ν)ς, π5ς 6 «eλλην�1ριστιανικ)ς» θε�-
κρατικ)ς :+φ�ς 3π�τελε! τ�ν $π(σηµη hδε�λ�γ(α τ.ς Pωµι�σ�νης.

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης

O APXIE¶I™KO¶O™ KAI O APMIMOY§§A™



™
υγκλ�νιστικ� 1αρακτηρ(:ει τ�ν 3π�κ�λυψη τµEµατ�ς τLν BασιλικLν
3νακτ+ρων τ�C Mενελ��υ κα- τ.ς @EλGνης στ�ν Πελλ�να Λακων(ας µετJ
3π) 3νασκαφPς 22 1ρ+νων 6 3ρ1αι�λ+γ�ς καθηγητ�ς Πανεπιστηµ(�υ,

πρ�ϊστ�µεν�ς τ.ς E´ 7Eφ�ρε(ας Πρ�ϊστ�ρικLν κα- KλασικLν 7Aρ1αι�τEτων
κ. Θε+δωρ�ς Σπυρ+π�υλ�ς. @O καθηγητ�ς BεBαιIνει π5ς H Πελλ�να ταυτ(-
:εται µP τ�ν 6µηρικ� Λακεδα(µ�να, κ�νει λ+γ� γιJ πλEρη 3νατρ�π� τ�C γνω-
στ�C Wστ�ρικ�C σ1Eµατ�ς γιJ τ�ν Λακων(α κα- πρ�σκαλε! Fσ�υς τυ1)ν g1�υν
3µφιB�λ(ες στ�ν Πελλ�να, γιJ νJ $\ετ�σ�υν τJ µνηµε!α κα- τJ εpρEµατα τ.ς
περι�1.ς.

@O κ. Σπυρ+π�υλ�ς λ(γες HµGρες πρ-ν τ� συντα\ι�δ+τησE τ�υ 3π) τ� θGση τ�C $φ+ρ�υ
3ρ1αι�τEτων, παρ�υσ(ασε τJ µνηµε!α τ�C 3ρ1αι�λ�γικ�C 1Iρ�υ τ.ς Πελλ�νας κα- τJ
εpρEµατ� τ�υ σP $κδEλωση π�K �ργ�νωσε 6 ∆.µ�ς Πελλ�νας τ)ν περασµGν� M�ρτι�. @O
«∆αυλ)ς» παρGστη στ-ς $κδηλIσεις, \εναγEθηκε στ�Kς 3ρ1αι�λ�γικ�Kς 1Iρ�υς τ.ς Πελ-
λ�νας κα- συνωµ(λησε µP τ)ν καθηγητE:

– Π�C �φε(λετε, κ. Kαθηγητ�, τ� σπ�υδα(α α_τ� 3νακ�λυψη;
«Kατ
 τ.ν Eρευν� µας ταυτ�σαµε τ.ν ;στ�ρικ. Πελλ�να µ" τ.ν Λακεδα�µ�να, τ.ν Dπ��α

D aOµηρ�ς θεωρε* πρωτε(�υσα τ�? κρ�τ�υς τ�? Mενελ��υ. HE
ν �π�τυ�ε � ;στ�ρικ. Eρευ-
να µ��ρι τCρα ν
 �ρ4� τ0 �ν�κτ�ρ� τ�? Mενελ��υ, ε<ναι γιατ+ ε<�ε κ�νει Pνα σ��αρ0 λ�-
θ�ς: Θεωρ�?σε Jτι, Jταν D VOµηρ�ς �ναφ�ρεται στ. “Λακεδα�µ�να”, 8νν�ε* Jλη τ.ν Λα-
κων�α. aO VOµηρ�ς Jµως µιλ�?σε γι
 τ.ν πρωτε(�υσα τ�? κρ�τ�υς τ�? Mενελ��υ. Πρ+ν
�π0 10 �ρ�νια ε<�α δηµ�σιε(σει σ�ετικ. µελ�τη, >π�στηρ�9�ντας Jτι � “Λακεδα�µων”, τ.ν

BPE£HKE
™THN ¶E§§ANA
H AKPO¶O§H
TOY MENE§AOY

0O κρατικ6ς �ρ8αι�λ"γ�ς κ. Θ. Σπυρ"π�υλ�ς:
Λ
γ� πρ�ν τ! συντα2ι�δ"τησ� τ�υ �π�φ�σισε
ν� «µιλ�σ�η». Συν�ντησε τ!ν περιφρ"νηση τ�(
π�λιτικ�( κα� 4πιστηµ�νικ�( κατεστηµ#ν�υ.

ΓιB τNν WV+υσ9α,

WγOUρια καJ V>νη,

«+Tκ bν φωνN

+TδG RκρAασις»



∆ΑΥΛ
Σ/245, M�ι�ς 200215842

Dπ��α 8τα(τι9α µ" τ.ν Πελλ�να, >π�ρ�ε τ0 δι�ικητικ0 κ�ντρ� τ�ς Λακων�ας γι
 2.000
�ρ�νια – �π0 τ0 2700 µ��ρι τ0 700 π.X. – Dπ�τε κα+ �ρ��9ει ν
 κυριαρ�4� τ0 ∆ωρικ0 κρ�-
τ�ς τ�ς Σπ�ρτης. M�σα στ0 �ρ�νικ0 α'τ0 δι�στηµα �νBκει �ε�α�ως κα+ � Mυκηναϊκ. πε-
ρ��δ�ς· κα+ 1π�µ�νως 8δ� Eπρεπε κατ
 τ.ν ]π�ψB µ�υ ν
 �ρ�σκεται τ0 �ν�κτ�ρ� τ�? Mε-
νελ��υ κα+ τ�ς aEλ�νης. Kα+ Eτσι �ρBκαµε Q�ι µ�ν� τ0 �ν�κτ�ρ� α'τ0 �λλ
 κα+ ]λλα �ν�-
κτ�ρα παλαι�τερα κα+ �ασιλικ�6ς τ(µ��υς κα+ τ�φ�υς. ∆ηλαδ. µ�α �αµ�νη κι�ωτ0 τ�ς
�ρ�αι�λ�γ�ας: τ.ν Πελλ�να».

T
) 6µηρικ) κε(µεν� (@OµEρ�υ, 7Iλι�ς, B 581-587) 3ναφGρει: «O� δ’ ε<��ν κ��λην Λα-
κεδα�µ�να κητCεσσαν, ΦGρ�ν τε Σπ�ρτην τε π�λυτρηρων� τε M�σσην, Bρυσσει
ς
τ’ 8ν�µ�ντ� κα+ A'γει
ς 8ρατειν�ς, �� τ’ :ρ HAµ(κλας ε<��ν VEλ�ς τ’, Eφαλ�ν πτ�-
λ�εθρ�ν, �� τε ΛF�αν ε<��ν �δ’ O5τυλ�ν �µφεν�µ�ντ�, τ�ν �; �δελφε0ς tρ�ε, ��.ν

�γαθ0ς Mεν�λα�ς, 1�Bκ�ντα νε�ν». VOπως $πεσEµανε 6 καθηγητ�ς, H 7Oδ�σσεια $πιBε-
BαιIνει 3π�λ�τως τ�ν τα�τιση τ.ς Λακεδα(µ�ν�ς µP τ�ν πρωτε��υσα τ�C κρ�τ�υς κα- τ�ν
zδρα τ�C 3νακτ+ρ�υ τ�C Mενελ��υ:

«VOλ�ι θυµ�µαστε �π0 τ
 µαθητικ� µας �ρ�νια τ.ν �παρ�µιλλη �φBγηση, π�6 µGς
]φησε D VOµηρ�ς γι
 τ0 τα��δι τ�? Tηλ�µα��υ �π0 τ.ν HIθ�κη στ.ν Π(λ� κα+ �π0 8κε*
στ.ν Λακεδα�µ�να, γι
 ν
 µ�θ4η �π0 τ0ν Mεν�λα� ν�α γι
 τ0ν πατ�ρα τ�υ.

»E<ναι Jµως λυπηρ0 Jτι �; µεταφρ�σεις κα+ στ
 σ��λικ
 �ι�λ�α �κ�µη �λλ�ιCν�υν
τ0 κε�µεν� τ�? aOµBρ�υ κα+ στ. θ�ση τ�ς Λακεδα�µ�ν�ς ��9�υν τ0 Qν�µα τ�ς Σπ�ρ-
της. Kα+ σ’ α'τ0 ε'θ(νεται σ" µεγ�λ� �αθµ0 κα+ � �ρ�α�α aEλληνικ. Γραµµατ�λ�γ�α
�π0 τ�6ς τραγικ�6ς π�ιητ"ς κα+ µετ
 κα+ � σ(γ�ρ�νη �ρ�αι�λ�γικ. Eρευνα, π�6 πε-
ρι�πλε�ε, �ντ+ ν
 8πιλ(σ4η, τ0 σπ�υδαι�τατ� α'τ0 9Bτηµα.

»Θ
 tταν τ�υλ��ιστ�ν �ωρ+ς ν�ηµα ν
 >π�στηρ��4η κανε�ς, Jτι � “Λακεδα�µων” τ�?
aOµBρ�υ ε<ναι Dλ�κληρη � Λακων�α, στ.ν Dπ��α 8ντελ�ς �πρ�σδι�ριστα >π�ρ�ε τ0 �ν�-
κτ�ρ� τ�? Mενελ��υ»

™
�µφωνα µP τ�ν 3νακ�(νωση τ�C καθηγητ� 3π) τ) 2700 π.X. περ(π�υ κα- γιJ 2000
6λ+κληρα 1ρ+νια H Λακεδα(µων pπ.ρ\ε τ) σηµαντικIτερ� πρ�ϊστ�ρικ) κGντρ� σP
6λ+κληρη τ�ν Πελ�π+ννησ�. 7Eπ- 150 1ρ+νια 3νασκαφPς στ�ν Σπ�ρτη δPν g1�υν
3π�καλ�ψει µυκηναϊκJ εpρEµατα.

«O; �νασκαφ"ς 22 �ρ�νων σταδιακ
 �πεκ�λυπταν τ0 σηµαντικ0 παρελθ0ν τ�ς περι���ς.
Γι
 πρCτη φ�ρ
 στ.ν Λακων�α �π�καλ(φθηκε �κρ�π�λις µυκηναϊκ. µ" κυκλCπει� τε*��ς,
τ0 Dπ�*� ε<�ε καταστραφ� µ��ρι τ
 θεµ�λι� τ�υ. HAπεκαλ(φθη Jµως σ" µεγ�λη Eκταση κα+
σ" κα�ρια σηµε*α, �στε ν
 δε��ν4η κα+ τ.ν περ�µετρ� τ�υ κα+ τ. διαδρ�µB τ�υ. E<ναι δ"
�αρακτηριστικ0 Jτι µ�α 8π�κτασ�ς τ�υ περικλε�ει κα+ τ.ν πλ�(σια πηγ. τ�ς Πελλαν�δας,
γι
 ν
 >π�ρ�4η νερ0 σ" περ�πτωση π�λι�ρκ�ας. A'τ
 ε<ναι τυπικ
 γνωρ�σµατα τ�ς Mυ-
κηναϊκ�ς R�υρωµατικ�ς τ��νης. HAπ�ναντι �π0 τ. µνηµειCδη π(λη τ�? τε���υς ε>ρ�θη
τ0 �ν�κτ�ρ�, �ρκετ
 κατεστραµµ�ν� �λλ
 συγκεκριµ�ν� στ
 κ(ρια �ρ�ιτεκτ�νικ� τ�υ
στ�ι�ε*α: τ.ν τριµερ� δια�ρεση (α5θ�υσα, πρ�δ�µ� κα+ µ�γαρ�). ∆υστυ��ς τ
 8σωτερικ

στ�ι�ε*α E��υν καταστραφ�. HAλλ
 τ
 κτιριακ
 λε�ψανα ε<ναι σαφ�. M�σα στ0 �ν�κτ�-
ρ� ε>ρ�θη Pνας να0ς τ�ν πρCιµων γεωµετρικ�ν �ρ�νων κα+ 8νυπ�γραφα �φιερCµατα
στ.ν aEλ�νη, τ
 Dπ�*α �π�δεικν(�υν Jτι � λατρε�α της ε<�ε καθιερωθ� π�λ6 8νωρ�τερα
�π’ J,τι στ0 Mενελ�ι� στ. Θερ�πνη.

<Aπ0 τ0 2700 π.X. RρO9[ει \ περ9+δ+ς Rκµ4ς

MH σSγOρ+νη <AρOαι+λ+γ9α περι>πλεVε τ0 [=τηµα



»aEπ�µ�νως � Λακεδα�µων - Πελλ�να πρ�κ(πτει Q�ι µ�ν� Lς D σηµαντικCτερ�ς πρ�ϊ-
στ�ρικ0ς ��ρ�ς τ�ς Λακων�ας �λλ�, πιστε(ω, Jτι ε<ναι Pνας �π0 τ�6ς σηµαντικCτε-
ρ�υς πρ�ϊστ�ρικ�6ς �Cρ�υς τ�ς aEλλ�δας κα+ τ�ς E'ρCπης, δι�τι � ;στ�ρ�α της ε<ναι
�ρ�αι�τερη κατ
 1000 �ρ�νια �π0 τ.ν ;στ�ρ�α τ�ν Mυκην�ν».

MH
3ρ1αι�λ�γικ� σκαπ�νη 3πεκ�λυψε στ�ν κ�ρυφ� τ�C λ+φ�υ τ.ς 3κρ�π+λεως µ(α
jλυσ(δα 3π) µεγ�λ�υς Hγεµ�νικ�Kς τ�µB�υς τ.ς 3ης 1ιλιετ(ας, µGσα στ�Kς 6π�(-
�υς $τ�φησαν �W Bασιλε!ς τ.ς Λακεδα(µ�ν�ς: «Στ�Kς  Hγεµ�νικ�Kς τ�µB�υς, �W
6π�!�ι µP 3σφ�λεια 1ρ�ν�λ�γ�Cνται στJ µGσα τ.ς 3ης 1ιλιετ(ας π.X., BρGθηκαν

κ�µBες, �W 6π�!ες εDναι τυπικJ 3γγε!α τLν «Πρωτ�ελλαδικLν 2» 1ρ+νων.

OW τ�µB�ι α_τ�- εDναι �W 3ρ1αι+τερ�ι στ�ν E_ρIπη κα- 3νατρGπ�υν τ�ν iπ�ψη, Fτι
τ) σ1.µα τ�C Hγεµ�νικ�C τ�µB�υ gρ1εται 3π) B�ρρk πρ)ς N+τ�ν. @Yπ�λ�γ(:εται Fτι
pπ�ρ1�υν 20 τGτ�ι�ι τ�µB�ι. ΓιJ µ(α 1ιλιετ(α λ�ιπ)ν καταδεικν�εται Fτι H περι�1�
3π�τελ�Cσε δι�ικητικ) κGντρ� µP 3ν�κτ�ρ� π�K δPν συναντ�Cµε σP iλλη περι�1E.

Γεγ�ν)ς π�K $πιBεBαιIνει κι α_τ+, Fτι H Λακεδα(µων pπ.ρ\ε zδρα τ.ς µακρα(ωνης
πρ�ϊστ�ρικ.ς δυναστε(ας τ.ς Λακων(ας. Στ� ν+τια πλαγιJ τ�C λ+φ�υ, $κε! π�K 1τ(στηκε
3ργ+τερα τ) 3ν�κτ�ρ� τ�C Mενελ��υ, gρ1�νται στ) φLς µP τ-ς 3νασκαφPς µας κατ�ικ(ες
τLν πρ�µυκηναϊκLν Hγεµ+νων τ.ς Λακεδα(µ�ν�ς. 7A\ι�σηµε(ωτ� εDναι $π(σης τ) γε-
γ�ν)ς, Fτι H πρ�G1�υσα α_τ� θGση στ�ν κ�ρυφ� τ�C λ+φ�υ $δ+θη στ�Kς νεκρ�Kς κα- s1ι
στ�Kς :Lντες. A_τ) δε(1νει zνα σεBασµ) πρ)ς τ�Kς νεκρ�Kς – µ(α διαφ�ρετικ� ν��τρ�π(α
κα- 3ντ(ληψη τ�C λα�C π�K πρ�ηγEθηκε τLν 7A1αιLν, τ�Kς 6π�(�υς $µε!ς θεωρ�Cµε Mι-
ν�ες».

Γ�ρω στJ 1700 π.X. H εhκ+να 3λλ�:ει ρι:ικ�. OW µεγαλ�τερ�ι Hγεµ�νικ�- τ�µB�ι τ.ς κ�-
ρυφ.ς τ�C λ+φ�υ καταστρGφ�νται, γιJ νJ γ(ν]η στ� θGση τ�υς zνας πελIρι�ς λα\ευτ)ς, λακ-
κ�ειδ�ς τ�φ�ς. EDναι δP Fµ�ι�ς µP τ�Kς λακκ�ειδε!ς τ�φ�υς τ�C Bασιλικ�C περιB+λ�υ τLν
MυκηνLν, στ�Kς 6π�(�υς 6 Σλ.µαν 3νεκ�λυψε τ�Kς 1ρυσ�φ+ρ�υς Bασιλε!ς τLν MυκηνLν.
7A\(:ει νJ σηµειIσ�υµε, Fτι H Λακεδα(µων εD1ε συνε1. κατ�(κηση κα- παρ�υσ(α BασιλGων
100 6λ+κληρα 1ρ+νια παλαι+τερα 3π) τ-ς Mυκ.νες.

Στ� συνG1εια 3νακαλ�φθηκαν �W µεγ�λ�ι Bασιλικ�- τ�φ�ι στ� θGση ΠελεκητE. Tρε!ς τ�-
φ�ι πρ�G1�υν γιJ τ) µGγεθ�ς κα- τ� συµµετρικE τ�υς κατασκευE:

«aO κεντρικCτερ�ς �ασιλικ0ς θ�λωτ0ς τ�φ�ς, λα�ευτ0ς στ0 �ρ���, �π�τελε* τ0ν µεγα-
λ(τερ� µυκηναϊκ0 θ�λωτ0 λα�ευτ0 τ�φ� π�6 E�ει �νακαλυφθ� σ" Jλη τ.ν aEλλ�δα. Στ�6ς
τ����υς τ�υ �ρ�θηκαν 3�ν�γραφBµατα, π�6 παριστ�ν�υν λ��ντα κα+ γρ(πα. O; τ�φ�ι
�ρ�ν�λ�γ�?νται �π0 τ0ν 15� �ως τ0ν 11� α3. π.X. µ" ��ση τ
 ε>ρBµατα π�6 συνCδευαν
τ+ς ταφ�ς. Παρ
 τ0 γεγ�ν0ς Jτι �; τ�φ�ι tταν συληµ�ν�ι, �ρ�θηκαν σ’ α'τ�6ς �γγε*α �να-
κτ�ρικ�? ρυθµ�?, ε3δCλια π�6 πρ��ρ��νται �π0 τ.ν λατρε�α στ�6ς 1λληνιστικ�6ς κα+ ρω-
µαϊκ�6ς �ρ�ν�υς κα+ ψ�φ�ι �λ�κτρ�υ».

ΣτJ κινητJ εpρEµατα περιλαµB�ν�νται 3κ+µη 6 σφραγιδ+λιθ�ς 3π) σ�ρδι� µP παρ�-
σταση λι�νταρι�C π�K κατασπαρ�:ει zνα $λ�φι κα- µ(α 1ρυσ. 1�νδρα $πενδεδυµGνη µP
σµ�λτ� π�K BρGθηκαν στJ 3ν�κτ�ρα, 1ρυσk $λ�σµατα στ)ν λακκ�ειδ. τ�φ� κ.i., τJ 6π�!α
σ�µφωνα µP τ)ν καθηγητ� 3ν�γ�νται στ�ν $π�1� π�K g:ησε 6 MενGλα�ς.

@O κ. Σπυρ+π�υλ�ς 1αρακτηρ(:ει συνταρακτικ) τ) γεγ�ν)ς, Fτι H gρευνα τLν µνηµε(-
ων τ.ς Πελλ�νας θJ διαφωτ(σ]η τ) :Eτηµα τLν @HρακλειδLν κα- τ) :Eτηµα τ.ς εhσB�λ.ς
τLν ∆ωριGων στ�ν Λακων(α: «@H gρευνα θJ 3π�καταστEσ]η τJ κενJ στ�ν Wστ�ρικ� :ω�
κα- θJ B�ηθEσ]η στ�ν 3ναθεIρηση τLν 3π+ψεIν µας γιJ τ) π+τε, τ) $Jν κα- τ) τ( gπρα-
\αν �W πρIιµ�ι @Hρακλε!δες. VEνα 3π) τJ σηµαντικIτερα εpρEµατα εDναι τ) θραCσµα πι-

<Aνατρ>πεται τ0 δAγµα περJ καθAδ+υ τQν MEλλ=νων Rπ0 B. πρ0ς N.

15843∆ΑΥΛ
Σ/245, M�ι�ς 2002



0H �νασκαφε@σα µνηµει7δης π*λη τ�( τε
8�υς τ;ς DAκρ�π"λεως τ;ς Πελλ�νας.
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νακ(�υ µP 3ν�γλυφη $πιγραφ� «AKΛEI∆», δηλαδ� «HPAKΛEI∆AIΣ». Πρ+κειται γιJ ε�ρη-
µα µP hδια(τερη σηµασ(α, 3φ�C πιστ�π�ιε! Fτι �W κ�τ�ικ�ι τ.ς Πελλ�νας τ�C 2�υ αh µ.X.
π(στευαν, Fτι �W @Hρακλε!δες Bασιλε!ς uταν θαµµGν�ι στ�Kς Bασιλικ�Kς τ�φ�υς τ.ς Πελ-
λ�νας κα- s1ι στ�ν Σπ�ρτη».

T) 3ν�κτ�ρ� τ�C Mενελ��υ, Fπως κα- τJ iλλα 3ν�κτ�ρα τ.ς Mυκηναϊκ.ς @Eλλ�δας,
καταστρ�φηκε γ�ρω στ) 1200 π.X. κα- κατGπεσε σP πυρ(καυστα $ρε(πια. @H :ω� Fµως –
$πισηµα(νει 6 κ. Σπυρ+π�υλ�ς – δPν gπαψε π�τP στ�ν περι�1E· κα- α_τ) εDναι $\+1�υ ση-
µασ(ας π+ρισµα τLν $ρευνLν γιJ τ�ν Wστ�ρ(α τ.ς Λακων(ας. Στ-ς 3π�θ.κες τ�C 3νακτ�-
ρ�υ BρGθηκαν κατ�ικ(ες κα- τ�φ�ι τLν pπ�µυκηναϊκLν κα- τLν πρωτ�γεωµετρικLν 1ρ+-
νων (1075-950 π.X. περ(π�υ). EDναι H πρIτη φ�ρJ – τ�ν(:ει 6 κ. καθηγητ�ς – π�K Bρ(σκεται
α_τ� H συνG1εια σP Fλη τ� Λακων(α.

MO
κ. Σπυρ+π�υλ�ς, σ1�λι�:�ντας τ-ς παρασκηνιακPς 3µφισBητEσεις συναδGλφων
τ�υ, $\Gφρασε τ�ν iπ�ψη Fτι, Fταν τJ εpρEµατα τεθ�Cν pπ+ψη τ�υς, εDναι σ(γ�υ-
ρ�ς Fτι �W θGσεις τ�υ θJ γ(ν�υν 3π�δεκτGς:  «@H 3ρ1αι�λ�γ(α στηρ(:εται στJ γε-
γ�ν+τα, στJ εpρEµατα, στ�ν 3π+δει\η. VOπ�ι�ς θGλει λ�ιπ)ν }ς B�λ]η τ)ν δ�κτυ-

λ�ν εhς τ)ν τ�π�ν τLν Oλων. EDµαι 3π�λ�τως BGBαι�ς γιJ τ�ν 3νακ�λυψE µ�υ. @O 3ντ(-
λ�γ�ς εDναι ε_πρ+σδεκτ�ς κα- θJ 1αρL hδια(τερα, γιατ- θJ $νισ1�σ]η τ�ν θGση µ�υ. TJ
µνηµε!α εDναι $ντυπωσιακJ παρJ τ�ν καταστρ�φ� π�K g1�υν pπ�στ., 3λλJ α_τ� εDναι H
µ�!ρα τLν µνηµε(ων τ.ς @Eλλ�δ�ς, γιατ- $π�νω $κε! κατ�ικEσανε γενεPς $π- γενεLν. 7Eν
τ��τ�ις µP πρ�σεκτικ� gρευνα BρGθηκαν τJ στ�ι1ε!α π�K 3ναφGραµε».

@O καθηγητ�ς δEλωσε, Fτι παρJ τ� συντα\ι�δ+τησE τ�υ dς $φ+ρ�υ 3ρ1αι�τEτων θJ συ-
νε1(σ]η dς 3ρ1αι�λ+γ�ς τ�ν gρευνα κα- τ� δηµ�σ(ευση τLν εpρηµ�των τ�υ, ε_ελπιστIντας
νJ 6λ�κληρIσ]η τ�ν µελGτη τ�υς.

– Ahσθ�νεσθε δικαιωµGν�ς;
«Θεωρ� τ
 ε>ρBµατα α'τ
 συγκλ�νιστικ�, Q�ι µ�ν� γιατ+ � ;στ�ρ�α τ�? Mενελ��υ κα+

τ�ς aEλ�νης �σκ�?ν γ�ητε�α. aH γ�ητε�α τ�ς Πελλ�νας δ"ν �ρ�σκεται µ�ν�ν 8κε*. Bρ�-
σκεται στ0 Jτι ε<ναι Pνας ��ρ�ς �ρ�αι�τερ�ς �π0 τ+ς Mυκ�νες κα+ Jτι 8κε* ε3σ��αλαν �;
∆ωριε*ς στ.ν aEλλ�δα.

»Πιστ�ψαµε στ0ν VOµηρ�, Jπως Eκανε κα+ D Σλ�µαν στ+ς Mυκ�νες. HE
ν D VOµηρ�ς
ε5παµε E�ει δ�κι�, τ�τε >π�ρ�ει π�λη «Λακεδα�µων» κα+ >π�ρ�ει κα+ τ0 �ν�κτ�ρ� τ�?
Mενελ��υ 8κε*. Π�ι� ε<ναι α'τ. � Λακεδα�µων; HEµε*ς λ�µε Jτι ε<ναι � Πελλ�να. ∆"ν
�π�γ�ητε(τηκα π�τ�, γιατ+ θ
 τ
 ε<�α 8γκαταλε�ψει. aAπλ�ς π�λλ"ς φ�ρ"ς πικρ�θη-
κα. 20 �ρ�νια �νασκαφ�ν µGς δικα�ωσαν. E<µαι �ρεµ�ς. HAπ�λαµ��νω τ.ν �ρεµ�α
τ�ς συνε�δησης Jτι κ�ναµε τ0 καθ�κ�ν µας. Kα+ 8πι�ε�αιCθηκε κα+ � θεωρ�α µας».

@O δEµαρ1�ς Πελλ�νας µP $µφαν. πικρ(α σP δηλIσεις τ�υ $πεσEµανε τ�ν 3π�υσ(α τ.ς
Hγεσ(ας τ�υ YΠΠO 3π) τ-ς $κδηλIσεις. EDπε 1αρακτηριστικ�:

«Kατ’ 8παν�ληψη E��υµε >π���λει �ναφ�ρ"ς γι
 τ. �ρηµατ�δ�τηση τ�ν Eργων α'τ�ν
καθsς κα+ τε�νικ0 δελτ��, γι
 ν
 8ντα�θ�?ν τ
 Eργα τ�ν �νασκαφ�ν στ0 Γ´ K�ιν�-
τικ0 Πλα�σι� ΣτBρι�ης. HAπ�τ�λεσµα; Ocτε φων. �cτε �κρ�αση...».

7Aπ) τ�ν πλευρ� τ�υ 6 pπ�υργ)ς Π�λιτισµ�C κ. E. Bενι:Gλ�ς σP σ1ετικGς τ�υ δηλIσεις
συνGστησε α_τ�συγκρ�τηση, µG1ρι νJ 3\ι�λ�γηθ�Cν $πιστηµ�νικJ Fλα τJ στ�ι1ε!α 3π)
τ) Kεντρικ) 7Aρ1αι�λ�γικ) ΣυµB��λι�.

N�νσυ Mπ
σκα

<AµφισKητ=σεις – καJ +dτε φωνN +dτε RκρAαση
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H TEPATø¢H™ «MA™KOT» TOY ™KOTOY™ 

O
C τενεκ�δες τEς παγκ5σµιας Gπιστηµ
νικEς Hντελλιγκ�ντσιας µ�σα /π7 τ7
IJραϊκ7 πνε�µα τLν πανεπιστηµ3ων καN GρευνητικLν κ�ντρων δOν δε3=ν
υν
τ3π
τε Pλλ
 παρQ τ7 π
λιτισµικ7 κ5µπλε� (δικ8 τ
υς λ��η) π
T τ
Tς διακα-
τ�=ει. UAλλωστε τQ Vµφυτα µWσ
ς - δ5λ
ς - ψ�µα, π
T τ
Tς τυρανν
�ν, Vκα-

ναν κ
υφ
Tς /λλQ 
Yσιαστικ
Tς πλανητBρ=ες γιQ µεγBλη λ<πη τLν Zπαντα=
� µ
ρ-
φωµ�νων τEς /νθρωπ5τητας, π
T θλ3J
νται πραγµατικQ γιQ τQ π
ταπQ Gλατ8ρια
π
T \θησαν τ ΓE στ7 σηµεριν7 «π
λιτισµ5» της, τ7ν π
λιτισµ7 τ
� κ�ρδ
υς καN τEς
συνωµ
σ3ας... OC γελ
ι5τητες τEς «Mα<ρης ,Aθην]ς», τ
� «Φωτ7ς G� ,Aνατ
λLν»,
τ
� ,Aφρ
κεντρισµ
� καN τ5σων Pλλων καραγκι
_ιλικιLν, π
T Gφευρ3σκει ` µανια-
σµ�νη πρ
παγBνδα τ
υς, µ]ς θυµ3_
υν τ7ν ΓκαWµπελς, aταν στν /ρ= «Vπιανε» `
πρ
παγBνδα τ
υ µO GκεWν
 τ7 σατανικ7 =αµ5γελ
 τEς Gπιτυ=3ας καN Hσ=<
ς π
T Gπε-
δε3κνυε, µ�=ρις aτ
υ τ7ν µB_εψαν καµµ�ν
 σQν π
ντικ7 στ φBκα, aταν ` bIστ
ρ3α
καN ̀  Φ<ση G_8τησαν τ7 τ3µηµα, π
T /ναπ5δραστα _ητ
�ν /π7 τ
Tς cJριστ�ς τ
υς.

TQ µεγBλα dν5µατα τLν ,Eπιστηµ5νων τ
� µεσ
π
λ�µ
υ, ` JBση τLν σηµε-
ρινLν, GδιBJα_αν τ
Tς ,Aρ=α3
υς eEλληνες στ7 πρωτ5τυπ
, Pρα εf=αν Gπ3γνωση
τEς αHσθητικEς τEς µεγBλης T�=νης, κBτι /παρα3τητ
 γιQ κBθε επιστ8µ
να, gν
δOν θ�λhη νQ γ3νhη µαθητευ5µεν
ς µBγ
ς. bH αHσθητικ καN Gπιστηµ
νικ δ
µ τ
�
ΠαρθενLνα, γιQ παρBδειγµα, εfναι iψιστ
 δ3δαγµα. bH V�ω /π7 τ7 cπαρ�ιακ7 ,Eπι-
στ8µη =ωρNς τ7ν Pνθρωπ
 εfναι ναυBγι
 στ7 Σ<µπαν, δεδ
µ�ν
υ aτι αYτ7 γελj]
γιQ τν µικρ5τητB µας, aταν τ
λµ8σωµε νQ Gγκαταλε3ψωµε τ7 cπαρ�ιακ5 µας σκB-
φ
ς k καθ�νας στν εHδικ5τητB τ
υ... UEτσι π
T κατBντησαν τν ,Eπιστ8µη k κB-
θε πρ
ικισµ�ν
ς (/λλQ /καλλι�ργητ
ς µ
ρφωτικQ) G�αγ
ρB_εται /π7 τ
Tς IJραι-

κρατ
<µεν
υς ,Aµερικαν
Tς  καN µπα3νει στν παραγωγ τEς σ<γ=ρ
νης τε-
=ν
λ
γ3ας «=ωρNς περ3σκεψιν, =ωρNς λ<πην, =ωρNς αHδl». AYτ7 V=
υν Gπιτ<=ει
µ�σmω τ
� bEJραι
=ριστιανισµ
�, π
T πρ
σπαθεW γελ
Wα µπρ7ς στν ,Aρ=α3α bEλλη-
νικ Γραµµατε3α νQ καλ<ψhη τ7 φιλ
σ
φικ7 κεν7 µO τ7ν Για=J�... AYτQ γιQ νQ /π
-
δlσ
υµε τ7 κλWµα π
T γ�ννησε τQ τερατ
υργ8µατα τ
� δEθεν «Φ
3J
υ» καN τEς
δEθεν «,Aθην]ς».

º
υσικQ 
C ,Oλυµπιακ
N /γLνες, τQ «παι=ν3δια» aπως τQ λ�ει ` π
λιτισµικ
/σ=ετ
σ<νη των, V=
υν cπ
στE κι αYτ
N τν /λλ
3ωσ8 των /π7 δικ
<ς µας
γραικ<λ
υς, τ
� κρBτ
υς τEς ρωµι
σ<νης, 
C kπ
W
ι αYτQ γρBφ
υν στ7 ∆ια-
δ3κτυ
 (Jλ. «∆», τ. 244), π
T εfναι γιQ κλBµατα. Nτρ
π8! ΓιQ «µασκ7τ» τLν

,OλυµιακLν µιQ κυκλαδικ κ
<κλα «καρτ
Tν» καN «µ3κυ-µB
υς»...
UE=ετε καταλBJει τ3 σηµα3νει AHγαι
πελαγ3τικ
 φLς o µ8πως τ7 περBσατε γιQ Tε-

�αν7 =ωρBφι πετρελαι
πηγLν; OC «σ=εδιαστOς» αYτ
3 Vφτεια�αν κBτι, π
T καµµιQ
σ=�ση δOν V=ει 
qτε µO τ γραµµ 
qτε µO τ7 πνε�µα τ
� εHδωλ3
υ. Efναι J�Jαι
,
aτι αYτ7 δOν rταν τυ=αW
 καN aτι θQ τ7 διαδε=θ
�ν π
λλQ τ�τ
ια τε=νBσµατα µ�-
=ρι τ7 τ�λ
ς τLν ,OλυµπιακLν τ
� 2004.

eOπως 
C νε5πλ
υτ
ι γεµ3_
υν τNς JιJλι
θEκες τ
υς µO G�lφυλλα �<λινων «τ5-
µων», Vτσι καN 
C δικ
3 µας, Gλεγ=5µεν
ι /π7 αYτ
Tς τ
Tς πλανητBρ=ες - νε5-
πλ
υτ
υς, =ειρ3_
νται τν µ�γιστη π
λιτισµικ κληρ
ν
µιQ τEς /νθρωπ5τητας,
aπως Jρlµικα τ
Tς V=ει µBθει τ7 =ρEµα καN k Για=J�...

Παντελ4ς Γλ;ρ+ς
Tα�3αρ=
ς (CπτBµεν
ς) Π
λεµικEς ,Aερ
π
ρ3ας



¢O§IOº£OPA ™TO O§YM¶IAKO ¶NEYMA

¢
υστυ=Lς πρ
εκρ3θη µετα�T π
λλLν, aπως Gδηλlθη, /γνlστων πρ
τBσεων,
διαγωνισµ
� /φαν
�ς, π
T τQ MME Gν σιγhE /ντιπαρEλθαν, «µασκ7τ» τLν
,OλυµπιακLν ,Aγlνων /περ3γραπτ
υ γελ
ι
γραφικ
� τερατ5µ
ρφ
υ _ε<-
γ
υς κ
υκλLν cπ7 τQ dν5µατα «,Aθην]» καN «Φ
WJ
ς». bYπεστηρ3=θη, aτι

δEθεν ` /ηδς  αYτ iJρις γιQ τNς ρ3_ες µας, τν τ�=νη καN τ7ν π
λιτισµ5 µας
πρ
Eλθεν /π7 πα3γι
 κ
<κλα («νευρ1σπαστ	ν») τ
� 7
υ π.X. αHLν
ς G� dπτEς γEς
(terracota)! ,AλλQ µετQ τν φευγαλ�αν GµφBνισ3ν τ
υ στNς dθ5νες, /ντελ8φθησαν
πBντες, εHδ8µ
νες καN Zπλ
W π
λWτες, aτι 
Yδεµ3α kµ
ι5της o σ=�σις cφ3σταται µε-
τα�T των. MO τν πρlτην GµφBνισιν 
C πλεWστ
ι τLν bEλλ8νων G��φρασαν κατB-
πληκτ
ι τν /ντ3θεσιν καN τ7ν /π
τρ
πιασµ7 των πρ7ς τ7 δυσφηµιστικ7 γιQ τ7ν
/θλητισµ7 καN τ7ν π
λιτισµ5 µας ψευδ
σ<µJ
λ
, π
T γελ
ι
π
ιεW διεθνLς τν =l-
ρα καN τν Cστ
ρ3α µας.

Στ5=
ι πρ
φανεNς τEς πρ
κριθε3σης «µασκ7τ» εfναι GνδεικτικLς:

α) bH µετατρ
π γιQ τ
Tς eEλληνες τEς Vνν
ιας τLν ,Aγlνων εHς ,Oλυ-
µπιακQ Πα3γνια (Games, Jeux). ,AντN τ
� εs /γων3_εσθαι, νQ γ3νhη /π
-
δεκτ7 τ7 πα3_ειν o dρθ5τερα τ7 περιπα3_ειν.

J) bH καταστρ
φ τEς καλαισθησ3ας τLν bEλλ8νων καN τLν λ
ιπLν λαLν
καN ` λατρε3α τEς /σ=8µιας, aπως Gκε3νης τLν /νατρι=ιαστικLν τε-
ρατ
υργηµBτων τLν καταλαJ5ντων τNς κεντρικOς πλατεWες τLν
,AθηνLν: K
υλ7ς τEς Πλατε3ας ∆ικαστηρ3ων, Πατατ
κ�φαλ
ς συ-
ντριJ5µεν
ς τEς Πλατε3ας KαραϊσκBκη, K
πτερ7ς bYBλιν
ς ∆ρ
µεTς
τEς πλατε3ας X3λτ
ν, ΘησεTς τEς πλατε3ας ∆ηµαρ=ε3
υ κ.λπ. cπ7 τν
σκιQν τ
� τε=νη�ντως κατεδαφι_
µ�ν
υ ΠαρθενLν
ς (ναLν καN πρ
-
πυλα3ων τ
� bIερ
� BρB=
υ).

γ) bH γελ
ι
π
3ησις τEς µεγαλειlδ
υς µ
ρφEς τEς ,Aθην]ς, θε]ς τEς
Σ
φ3ας, πανlριας, µα=ητικEς θυγατρ7ς τ
� ∆ι5ς – /λλQ καN ` γελ
ι-
π
3ησις τ
� Φ
3J
υ ,Aπ5λλων
ς – θε
� τ
� Φωτ7ς, M
υσηγ�τ
υ, πρ
-
στBτ
υ τEς πνευµατικEς, ψυ=ικEς καN σωµατικEς cγιε3ας.

bH /πρ�πεια, 
 µισελληνισµ7ς καN ̀  Gπιδιωκ5µενη κατBπτωσις τ
� πλ8θ
υς, γιQ
νQ καταστhE Pθυρµα τLν G�
υσιαστLν, G�8=θη µ�=ρι τEς /πρ�πειας, vστε στQ πα3-
γνια ψευδ
σ<µJ
λα τEς εYγενεστ�ρας bEλληνικEς συλλ8ψεως τEς ,Oλυµπ3ας νQ
πρ
στεθhE `... διακριτικ στQ δ<
 στ8θη τEς Ψευδ
αθην]ς Gγγραφ δ<
 κ<κλων
µO σταυρ7 o X, διακριτικ7 τLν 
xκων /ν
=Eς!

«UEσεται rµαρ»· Gπ�ρ=εται ` θεQ N�µεσις.

Kωνσταντ*ν+ς - ETστ;θι+ς Γεωργανeς
∆ικηγ5ρ
ς



Kαθαγιασµ6ς τ3ν �φ�ρισµ3ν
~E λ�ιπ�ν, 8
ν δ"ν α3σθαν�µ�υν συνε��ς τ.ν �ν�γκη ν
 πα�9ω µ" 9ω-

νταν"ς µαρι�ν�ττες, θ
 σGς ε<�α 8�αφαν�σει πρ0 π�λλ�? �π0 πρ�σCπ�υ γ�ς,
π�νηρ
 �νθρωπ�ρια. jO�ι, µ. ν�µ�9ετε Jτι E�ω παλιµπαιδισµ�(ς, δ"ν σGς
µ�ι�9ω 8γC. aAπλ�ς διασκεδ�9ω �φ�νταστα µ" τ0 µασκαραλ�κι, π�6 τε�νει
ν
 καταστ4� �αρακτηριστικ0 γνCρισµα τ�ς νε�ελληνικ�ς σας ταυτ�τητας.
aOµ�λ�γ� πsς φ���µ�υν κ�π�ιες στιγµ�ς, µBπως τυ�0ν σGς 8ρ��ταν καµµι

Eλλαµψη κα+ �ντιδρ�(σατε στ+ς λ��ιτ�?ρες µ�υ. HEσε*ς Jµως ε<στε τ�σ� �αϊ-
��νια, π�(, :ν � �λακε�α σας (γι
 ν
 µ.ν µετα�ειριστ� ]λλη λ��η) tταν �ι�-
λ�, θ
 �σασταν �ιρτ�υ�9�ι.

jEτσι κι 8γs πρ��ωρ� �κ�θεκτ�ς, καλ���λ�ι ρωµι�� µ�υ, σ" Jλ�υς τ�6ς
τ�µε*ς. �εκινCντας �π0 τ. διδασκαλ�α τ�ς ;στ�ρ�ας σας, 8�ακ�λ�υθ� ν
 συ-
ντηρ� κα+ ν
 8παυ��νω τ�6ς µ(θ�υς π�6 LδBγησαν στ. δηµι�υργ�α τ�?
κρατιδ��υ, «γι
 τ�? Xριστ�? τ.ν Π�στη τ.ν aAγ�α». Σ(ντ�µα δ" θ
 δ�τε κα+
@γι�π�ιηµ�ν�υς τ�6ς �ρωες τ�? Eθν�υς σας. jO�ι, δ"ν µιλ�ω γι
 τ0ν Παπα-
φλ�σσα, τ0ν ∆ι�κ� = τ0ν Bλα���α, Θε0ς φυλ���ι! Tρελλ0ς ε<µαι ν
 α'τ�-
�ειριαστ�, �υπνCντας µ�σα σας τ0ν Λεων�δα; Mιλ�ω φυσικ
 γι
 τ0ν Γρη-
γ�ρι� τ0ν E´ κα+ τ0ν Π. Πατρ�ν Γερµαν�, �σ��τως :ν E�ρι9αν κα+ �φCρι9αν
τ�6ς 8�εγερµ�ν�υς. Π�ς ν
 τ0 κ�ν�υµε δηλαδB; κα+ � HEπαν�σταση θ�λει τ0ν
Γερµαν� της! M" τ. φ�ρα π�6 E�ω π�ρει, µ��ρι κα+ στ0ν Mαυρ�κ�ρδGτ�
µπ�ρε* ν
 ��λω φωτ�στ�φαν�. jEτσι θ
 τ�6ς �π�καταστBσω πλBρως στ+ς σε-
λ�δες τ�ς ;στ�ρ�ας, τ.ν Dπ��α θ
 σGς 8πι��λω ν
 δια��9ετε, �ωρ+ς ν
 �µφι-
σ�ητ�τε. ∆"ν θ�λω ν
 µ�? κ�υρ�9εστε 8ρευνCντας τ0 παρελθ�ν σας. HAφB-
στε σ" µ�να τ0 ��ρ�ς τ�ς ;στ�ρικ�ς κληρ�ν�µιGς σας. jE�ω �ρκετ
 γερ"ς
πλ�τες γι
 ν
 τ0 σηκCσω κα+ �ρκετ
 γερ0 στ�µ��ι γι
 ν
 τ0 �ων�ψω. T�υ-
λ��ιστ�ν Eτσι ν�µ�9ω... Γιατ�, κακ
 τ
 ψ�µατα, Jσες φ�ρ"ς E�ω δε* στ0ν τρι-
σκατ�ρατ� «∆αυλ0» ]ρθρα γι
 τ
 πραγµατικ
 παρασκBνια τ�ς νεCτερης
;στ�ρ�ας, Jπως 8κε*ν� τ0 «Πρ�δ�µ�ν� E3κ�σι�να», µ�? Eρ��νται κ�τι 8ν(πνιες
στ�µα�ικ"ς κα�?ρες, π�6 µ" σακατε(�υν. Πρ�σφατα τ0 ε<δα κα+ 8�Cφυλλ�
στ+ς λαϊκ"ς �π�µιµBσεις τ�? �δελυρ�? «∆αυλ�?». E'τυ��ς π�6 >π�ρ��υν κι
α'τ�+ π�6 µ" τ+ς ε'λ�γ�ες µ�υ τ�6ς ταρ�9�υν στ0 πλι�τσικ� κα+ ε'φρα�ν�-
µαι λιγ�κι.

A'τ"ς τ+ς µ�ρες, 8ν �ναµ�ν4� τ�ς 8πετε��υ τ�ς VAλωσης, θ
 ρ��ω π�λι στ.ν
πι�τσα τ
 γνωστ
 σλ�γκαν περ+ «θελBµατ�ς Θε�?», «π�λι µ" �ρ�ν�υς µ"
καιρ�(ς», «κ�κκινης µηλιGς», γι
 ν
 E�ετε κ�τι ν
 �σ��λ�στε, Jσ�ι 8νδια-
φ�ρεστε. VOσ� γι
 τ0ν Παλαι�λ�γ�, �φBστε τ�ν 8κε* µαρµαρωµ�ν�, ν
 σιωπFG
κα+ ν
 σκ�υρι�94η στ.ν πι0 �θ�ατη πλευρ
 τ�ς πλατε�ας Mητρ�π�λεως. ∆ι�-
τι τρ�µω στ.ν 3δ�α Jτι, :ν 9ωντ�νευε, θ
 ]φηνε τ0 ��φ�ς τ�υ κα+ θ
 µ" Eπαιρ-
νε στ0 κυνBγι µ" τ0

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



ΠαρJ τ-ς pπαρκτPς 3κλ+νητες 3π�δε(\εις περ- 3πωτ�της παλαι+τητ�ς
τ�C @Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C, ΓλIσσης, ΓραµµικLν ΓραφLν A κα- B κ.i.
κα- περ- 3νυπαρ\(ας «7Iνδ�ευρωπα(ων» κα- «7Iνδ�ευρωπαϊκ.ς γλIσσης»
–θεωριLν $πιστηµ�νικ.ς 3π�της– H κ. Σαλ. Bαδ(:ει τ�ν λανθασµGνη
3τραπ) κα- $κτρGπει τ�ν Wστ�ρικ� 3λEθεια.

ΠQς \ σSγOρ+νη κατεστηµ>νη Wπιστ=µη
συντηρε* τJς καταρριπτAµενες θεωρ9ες

™
υγγρ�µµατα �γκIδη τ�C τGλ�υς τ�C 20�C αhLν�ς, κυρ(ως
πανεπιστηµιακ� 3λλJ κα- γενικIτερα τJ gργα τLν «$πισE-
µων» Wστ�ρικLν, συστηµατικJ διαστρεBλIν�υν τ�ν 3λEθεια,
$πιδιIκ�ντας συρρ(κνωσι κα- $\αφ�νισι τ�C @Eλληνικ�C

Π�λιτισµ�C. Xαρακτηριστικ+ τ�υς H παρ�θεση $κτεταµGνης Bι-
Bλι�γραφ(ας κα- H 3π�σιIπηση συγγραµµ�των $ρευνητLν π�K
διαψε�δ�υν τ�Kς 1αλκευτGς. ΠαραθGτ�υν $πιστηµ�νικ�φανε!ς
διαστρεBλωτικPς συγγραφGς, π�K pπηρετ�Cν τ)ν διεθν. $\�υ-
σιασµ) πρ)ς �hκ�δ+µηση τ.ς NGας T�\εως. 7EδL θJ 3σ1�λη-
θ�Cµε µP zνα 3π) α_τ�, π�λK «3ντιπρ�σωπευτικ+», τ) «Λε\ικ)
MυκηναϊκLν Tε1νικLν VOρων», π�K gκπληκτ�ι µελετEσαµε. Συ-
ντ�κτις τ�υ H 3ρ1ιτGκτων - 3ρ1αι�λ+γ�ς δ. Φ. TGση Σαλ..

HAγαπητ" κ. Λ�µπρ�υ,
E'�αριστ� π�λ6 γι
 τ.ν �π�στ�λ. φωτ�τυπι�ν τ�ν σ�ετικ�ν µ" τ+ς 1λλη-

νικ"ς πυραµ�δες ]ρθρων τ�? «∆αυλ�?». Θ
 �ναφερθ� σ’ α'τ
 σ" ]ρθρ� µ�υ
σ�ετικ0 µ" τ0ν τρ�π� µ" τ0ν Dπ�*� �ρησιµ�π�ι�?νται �π0 τ0ν M�ρτιν Mπερ-
ν
λ στ0 �ι�λ�� τ�υ «Mα(ρη HAθηνG» �ρ�αι�λ�γικ"ς 8νδε��εις, γι
 ν
 >π�-
στηρ��4η τ.ν HAφρ�κεντρικ. θεωρ�α περ+ πρ�ελε(σεως τ�? aEλληνισµ�? ε3δι-
κ�, �λλ
 Q�ι µ�ν� γι’ α'τ�. aO Mπερν
λ πιστε(ει Jτι µGς παρ��ει 8νδε��εις, Jτι
>π�ρ�ε µ�α 8πιδρ�µ. τ�ν A3γυπτ�ων στ.ν aEλλ�δα κατ
 τ. �´ �ιλιετ�α π.X.!

M" τ+ς καλ(τερες ε'��ς. E3λικριν


Mary Lefkowitz
KαθηγBτρια Kλασσικ�ν Σπ�υδ�ν

Wellesley College, Mασα��υσσ�τη

Π�ς «�ρησιµ�π�ιε!» # Mπερν%λ τ�ν &Aρ�αι�λ�γ�α

Mary Lefkowitz



™
τ�ν BιBλι�γραφ(α της περ- Γραµµικ.ς @Eλληνικ.ς γραφ.ς A κα- B πε-
ριGλαBε π�λλ�Kς συγγραφε!ς, π�K συνε1(:�υν νJ pπ�στηρ(:�υν ψευ-
δε!ς κα- 3B�σιµες 3νθελληνικPς 3π+ψεις. @H συντ�κτις g1ει 3ναφGρει

στ� BιBλι�γραφ(α της τ�Kς κ�τωθι $νδεικτικLς µP τJ gργα τ�υς:
1) M. C. Astour (7I�υδα!�) «Hellenosimitica» (@Eλλην�ΣηµιτικJ) «An

ethnic and cultural study in West Semitic impact on Mycenean Greece»,
Leiden 1965) (M(α $θνικ� κα- π�λιτιστικ� µελGτη στ�ν ∆υτικ� Σηµιτικ�
$πGµBαση στ�ν Mυκηναϊκ� @Eλλ�δα»)!

2) E. Benveniste (6µ�εθν. τ�υ) στJ α) «Hittite et Indo-Europeen» (Xετ-
τα!�ι κα- 7Iνδ�ευρωπα!�ι) κα- B) «Le vocabulaire des institutions indo-
europeennes (τ) λε\ιλ+γι� τLν 7Iνδ�EυρωπαϊκLν καθιδρυµ�των), π�K
$µµGνει σP 7Iνδ�-EυρωπαϊκJ φαιν+µενα.

3) Martin Bernal, 6µ�γ�λακτ� τGκν� 3µφ�τGρων, στ�ν «Black Athena.
The Afroasiatic Roots of Classical Civilization» (Mα�ρη 7Aθηνk. OW
7Aφρ�AσιατικPς P(:ες τ�C Kλασικ�C Π�λιτισµ�C)», volume I: «The
Fabrication of Ancient Greece 1785-1985 New Jersey 1987» (τ+µ�ς I «@H
$πιν+ησις τ.ς 7Aρ1α(ας @Eλλ�δ�ς τ) 1785-1985 New Jersey 1987) κα-
Volume II: «The Archaeological and Documentary Evidence» (τ+µ�ς II @H
7Aρ1αι�λ�γικ� κα- διJ ντ�κ�υµGντων µαρτυρ(α) New Jersey 1991. [T)ν 1�
τ+µ� 3ντGκρ�υσα, Fρα «∆αυλ+ν», 3ρ. 110 ΦεBρ. 1991: 7Aπ�ντηση στ)ν 2�
τ+µ� περατ�Cται συντ+µως κα- θJ δηµ�σιευθ]. στ)ν «∆αυλ+ν».]

4) J. Chadwick, «Mycenean e-re-ta: a problem, Studies in Greek, Italic
and Indo-European linguistics offered to Leonard R. Palmer 1976 (Mυκη-
ναϊκ� e-re-ta: VEνα πρ+Bληµα. MελGται στ�ν @Eλληνικ�, 7Iταλικ� κα- 7Iνδ�-
E_ρωπαϊκ� Γλωσσ�λ�γ(α. 7AφιGρωση στ)ν (7I�υδα!�) Leonard R. Palmer),
Fπ�υ 6 συγγραφGας τ�υ πρ�δ(δει τ�ν µνEµη τ�C µεγ�λ�υ $ρευνητ�C M.
Ventris διJ τLν... 7Iνδ�Eυρωπα(ων.

5) D.A. Hester, «Pelasgian, a new Indo-European language», («Πελα-
σγικ�. M(α νGα 7Iνδ�ευρωπαϊκ� γλLσσα», Fπ�υ $ρωτ�k γιJ τ�ν παν�ρ-
1αια α_τ� eλληνικE, µEπως εDναι µ(α νGα 7Iνδ�-Eυρωπαϊκ� γλLσσα!

6) A. Heubeck, «Studies in Greek, Italik and Indo-European linguistics
offered to Leonard R. Palmer», (MελGτες στ�ν @EλληνικE, 7Iταλικ� κα-
7Iνδ�Eυρωπαϊκ� γλωσσ�λ�γ(α, 3φιερωµGνες στ)ν Leonard R. Palmer).
[@Yπ�γραµµ(:ω Fτι �W dς iνω hνδ�ευρωπαϊστPς θαυµ�:�υν τ)ν... 7I�υδα!�
Leonard... Palmer.]

7) M. Lekeune, «Un nom indo-europeene de l’ epêe en Mycenien», (VEνα
sν�µα hνδ�ευρωπαϊκ) στ) gπ�ς, στJ Mυκηναϊκ�)!

8) A. Morpurgo - Davies, «Greek and Indo-European semi-consonants:
Mycenean u and w», (@EλληνικJ κα- 7Iνδ�-EυρωπαϊκJ Hµισ�µφωνα u κα-
w)!

9) A. Nussbaum, «Harward Indo-European studies III», (7Iνδ�-Eυρω-
παϊκPς σπ�υδPς 3 τ�C Harward). 7I�υδα!�ς hνδ�-ευρωπαϊστ�ς.]

10) Peil, «Ancient Indo-European Dialects. Proceedings of the Conference
of Indo - European linguistics», Held at the University of California, Los
Angeles, April 25-27 1963, edited by H. Birnbaum...), (7Aρ1α!ες 7Iνδ�-Eυ-

«BιKλ9+ κατασκευασµ>ν+ Rπ0 (fπ+πτα) KιKλ9α»
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ρωπαϊκPς δι�λεκτ�ι. Πρ+�δ�ι τ�C Συνεδρ(�υ τ.ς 7Iνδ�-Eυρωπαϊκ.ς γλωσ-
σ�λ�γ(ας. Συν.λθε στ) ΠανεπιστEµι� Kαλιφ+ρνιας, Los Angeles, 7Aπρ(-
λι�ς 25-27, 1963. [7E\εδ+θη pπ) τ�C 7I�υδα(�υ Birnbuaum].

7A
ντιθGτως H κ. Σ�λη ($κ φιλ(ας, pπ�λ�γισµ�C y φυλετικ.ς $πιδρ�-
σεως;) δPν $τEρησε τ�ν hσ+τητα τLν Fπλων, 3λλJ µ�ν�µερLς 3κ�-
λ��θησε τ-ς 3π+ψεις τLν iνω. ΠαρGλειψε µεγ�λ�υς διαν�ητGς, συγ-
γραφε!ς 3ρ1α(�υς κα- νεωτGρ�υς, γλωσσ�λ+γ�υς, διεθν�Cς κ�ρ�υς

$ρευνητGς, rστε 6 3δαEς y µ� εhδικ)ς 3ναγνIστης νJ σταθµ(:]η 3π+ψεις
κα- θεωρ(ες γιJ νJ $πιλG\]η τ�ν �ρθ+τερη. 7EνδεικτικLς παραθGτω πα-
ντελLς 3γν�ηθGντες $σκεµµGνως στ�ν λεπτ�µερ. BιBλι�γραφ(α της, µε-
λετητPς κα- τ-ς συγγραφGς των.

1) Joseph Isaak Jahuda, φανατικ)ς µPν 7I�υδα!�ς τ�ν $θν+τητα κα- τ)
θρEσκευµα, γνωρ(:ων Fµως iριστα 3π) στEθ�υς τ�ν «ΠαλαιJ ∆ιαθEκη»,
τ�ν 3ρ1α(α κα- νGα eBραϊκE, τ) Oµισυ τ�C «K�ραν(�υ» 3π) στEθ�υς, τ�ν
3ρ1α(α κα- νGα 7AραBικE, τ�ν ΓαλλικE, τ�ν 7AγγλικE, τ� ΛατινικE. Φα-
νατικ)ς π�λGµι�ς τ.ς @Eλληνικ.ς κα- Pωµαϊκ.ς. MετJ τ�ν $παφE τ�υ µP
τ-ς @EλληνικPς λG\εις 3πεφ�σισε νJ κ�µ]η συγκριτικ� gρευνα τLν συγ-
γενLν γλωσσLν @EBραϊκ.ς κα- 7AραBικ.ς πρ)ς τ�ν @Eλληνικ�ν @Oµηρι-
κEν, π�K $\Gµαθε. 7Eπ- 30 gτη 6 µεγαλ�φυ�ς $ρευνητ�ς συνGκρινε τ-ς τρε!ς
γλLσσες, 3πGδει\ε κα- διεκEρυ\ε µετJ 30ετ. µελGτη διJ τ�C BιBλ(�υ τ�υ
«Hebrew is Greek» (TJ @EBραϊκJ εDναι @EλληνικJ) [κα- τJ 7AραBικ�, π�K
κατ’ �hκ�ν�µ(αν δPν συµπεριGλαBε στ)ν τ(τλ�]. T) σ�γγραµµ� τ�υ $κδ�θPν
τ) 1982 $\ηφαν(σθη µυστηριωδLς. 7Eλ�1ιστα 3ντ(γραφα διεσIθησαν.

2) <I;κωK+ς ΘωµAπ+υλ+ς, πασ(γνωστ�ς $κ τ�C κλασσικ�C διτ+µ�υ
gργ�υ τ�υ «Πελασγικ�», $κδ+σεως 1912, π�K 3νGγνωσε τ-ς $πιγραφPς τLν
eλληνικLν φ�λων τ.ς 7Iων(ας: ΛυδLν, MυσLν, KαρLν, Xεττα(ων κ.λπ.,
ΛEµν�υ, KρEτης, TυρρηνLν, 7EτεLν, T��σκων (7Eτρ��σκων) κ.i., 3π�-
δε(\ας 3µα1Eτως Fτι tπασες εDναι 1λληνικ"ς - πελασγικ�ς.

4) <Aδαµ;ντι+ς Σ;µσων, σ�γ1ρ�ν�ς διαπρεπ�ς 3ρ1αι�λ+γ�ς. Γι’ α_τ)ν
�_δPν 3ναφGρει. @O Σ�µσων 6µιλε! περ- π�ντ�π+ρων πλ�(ων, π�K �ργω-
ναν τ) Ahγα!� κα- τ� Mεσ+γει� πρ) 9000 $τLν – µεταφGρ�ντα �ψιδιαν)ν
$κ MEλ�υ κα- iλλα φ�ρτ(α – περ- τ.ς 3νεπτυγµGνης πρ�ϊστ�ρικ.ς 3λιε(-
ας τLν @EλλEνων τLν νEσων κα- 3κτLν κ.λπ.

5) <Iω;ννης Πασσeς. Στ) πρωτ�π�ριακ) gργ� τ�υ «@H 7Aληθιν� Πρ�ϊ-
στ�ρ(α»  (σελ. 24-25) παρατ(θενται 4 3ρ1αι+τατες 3ν�γλυφες $π- λ(θων
eλληνικPς $πιγραφGς, $κ τLν 2000 π�K εpρGθησαν pπ) τ.ς Henriette Mertz
στJ σ�ν�ρα Bρα:ιλ(ας κα- O_ρ�υγ�υ�ης, Fπ�υ εD1αν φθ�σει πρ�ϊστ�-
ρικLς �W 7Aργ�ναCτες.

6) Henriette Mertz. Στ) BιBλ(� της «Wine Dark Sea» (Ocν�πας Π+ντ�ς)
παρατ(θενται eλληνικPς $πιγραφPς στ�ν 3µερικανικ� oπειρ� εpρεθε!σες.

7) Kαλλ9µαO+ς ∆ι+γ>ν+υς, $ρευνητ�ς γλωσσ�λ+γ�ς. T-ς $ργασ(ες τ�υ
κα- 3ναγνIσεις πρ�1ριστιανικLν γραφLν τ.ς E_ρIπης (Glozel, Mas d’
Azil, Runes, Kυπριακ.ς, ΓραµµικLν A κα- B, Kρητικ.ς – Φαιστ�C κ.λπ.,
7Aφρικ.ς T�υαρGγκ, Tασσ(λι κ.λπ Bρα1�γραφ(ες 7Ωκεαν(ας, 7Aσ(ας, 7Aµε-

MH Rπ+σιUπηση τQν διαφ+ρετικQν RπAψεων



™Y°KPITIKO™ ¶INA• °PAºøN IN¢IA™ - NH™OY ¶A™XA
K+ιλ;δας N=σ+υ K+ιλ;δα N=σ+υ K+ιλ;δας N=σ+υ K+ιλ;δας N=σ+υ
<Iνδ+C τ+C Π;σOα <Iνδ+C τ+C Π;σOα <Iνδ+C τ+C Π;σOα <Iνδ+C τ+C Π;σOα

DEκ τ�( �ι�λ
�υ David Hateher «Childress», σελ. 301. Π
να2 τ�( 4ρευνη-
τ�( de Herseg. (Bλ. στ6 κε
µεν�.)

K+ιλ;δας N=σ+υ K+ιλ;δα N=σ+υ K+ιλ;δας N=σ+υ K+ιλ;δας N=σ+υ
<Iνδ+C τ+C Π;σOα <Iνδ+C τ+C Π;σOα <Iνδ+C τ+C Π;σOα <Iνδ+C τ+C Π;σOα
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ρικ.ς, π�K 3πεδε(1θησαν Fλες @EλληνικPς Γραµ-
µικPς)· Fρα κατωτGρω (δηµ�σιε�σεις τ�υ στ) περι�-
δικ) «∆αυλ+ς»).

8) TB τεSOη τ+C «∆αυλ+C» τ+C hτ+υς 1992: 124,
σ. 7157-7163: «7Aπ�κρυπτ�γρ�φησις Mεσ�κυπρ�-
µινωικ.ς γραφ.ς»· 125, σ. 7229-7235: «NGες 3π�-
κρυπτ�γραφEσεις Γραµµικ.ς B´, «@H περ(εργη δυ-
στ�κ(α τ�C κ. Chadwick»· 126, σ. 7285-7291: «7Aπ�-
κρυπτ�γρ�φησις Γραµµικ.ς Γραφ.ς A, 6µ�ι+τητες
µP B´»· 127, σ. 7271-7375: «@H γραφ� Γκλ�:Pλ εDναι H
Γραµµικ� A´»· 128-9, σ. 7429-7436: «7Aπ) τ�ν eλλη-
νικ� Γραµµικ� Γραφ� A πρ�.λθε H γραφ� τLν
7Eτρ��σκων»· 130, σ. 7489-7489: «Παν�ρ1αι�ι VEλλη-
νες Πελασγ�- iπ�ικ�ι �W δηµι�υργ�- 7Eτρ�υσκικ�C
π�λιτισµ�C – 3π�κρυπτ�γρ�φησις “3γνIστων”
(eλληνικLν) γραφLν»· 131 σ. 7543-7546: «@H α_θε-
ντ(α “Chandwick”, παι1ν(δια “Φ�ινικιστLν”»· σ.
7575-7584: «@H P�υνικ� γραφ� τ.ς B�ρ. E_ρIπης
κα- �W 3π+πειρες παρα1αρ�\εIς της».

9) TB τεSOη τ+C «∆αυλ+C» τ+C hτ+υς 1993: 133
σ. 7735-7746: «@H B�ρει�ευρωπαϊκ� P�υνικ� γραφ�
εDναι παρ�λληλη τ.ς Γραµµικ.ς A»· 134, σ. 7793-
7800: «TJ 3π+κρυφα µην�µατα τLν ∆ρυ|δων, 3π�-
κρυπτ�γραφEσεις KελτικLν (eλληνικLν) γραφLν»·
135 σ. 7847-7853: «@H O_αλλ�-Iρλανδικ� γραφ�
Ogam – 7Eπαληθε�εται H πρ�ϊστ�ρικ� παρ�υσ(α
τLν @EλλEνων στ-ς BρεττανικPς νEσ�υς»· 136, σ.
7925-7931: «Γραφ� Ogam, 7Oγµ(α π�λη, XOγµι�ς
@Hρακλ.ς»· 138, σ. 8045-8054: «7Aπ�κρυπτ�γραφE-
σεις $πιγραφLν σκαπανGων Ahγα(ων στ�ν Σκανδι-
ναB(α»· 140-1, σ. 8157: «7Aπ�κρυπτ�γρ�φησις
γραφ.ς 3µφ�ρGως τLν ΘηBLν»· σ. 8193-8208: «Πα-
ν�ρ1αια @Eλληνικ� H παλαιJ O_γγρ�φωνικ� ΣιBη-
ριαν� γραφE»· 142 σ. 8277-8287: «∆ι�ρθωτικJ στ�ν
πινακ(δα τ�C 7Iδαλ(�υ» κα-  σ. 8360 «Γεωµετρικ� µ(-
τρα τLν γραµµ�των στ�Kς Nα|τες».

10) TB τεSOη τ+C «∆αυλ+C» τ+C hτ+υς 1994:
145, σ. 8453-8460: «Mινωϊκ� γραφ� τ�C Mas d’ Agil»·
146, σ. 8569-8571: «VOταν κ�π�ι�ι κ�ν�υν τ�ν κ+ρη
Σφ(γγα»· 147, σ. 8582-8584: «ΠρIτη πρ�σπ�θεια
3π�κρυπτ�γραφEσεως τ.ς γραφ.ς τ.ς Kαστ�ριkς»·
σ. 8588-8584: «TJ ΓαλλικJ κα- 7IαπωνικJ τ�C κ. κα-
θηγητ�C $πιµ�ρφωτ�C»· 149, σ. 8751-8762: «7Aπ�-
κρυπτ�γρ�φησις παν�ρ1αιης eλληνικ.ς $πιγραφ.ς
τ.ς @Iσπαν(ας»· 150, σ. 8869-8877: «@H πελασγικ� $πι-
γραφ� τ.ς ΛEµν�υ κρ(κ�ς Γραµµικ.ς 7AλφαBEτ�υ»·



152-3, σ. 9023-9032: «T) µυστEρι� τ.ς 7Aρ1α(ας Λι-
Bυκ.ς γραφ.ς· πρIτη παραB�λE της µP τ�ν Γραµ-
µικE»· 156, σ. 9245-9255: «7Aπ�κρυπτ�γρ�φησις πα-
ναρ1α(ων γραφLν τ.ς Θρ�κης».

∆ιαψε�δει 6 3π�κρυπτ�γρ�φ�ς τLν ΓραµµικLν
eλληνικLν ΓραφLν Kαλλ(µα1�ς ∆ι�γGν�υς Fσα H κ.
Σαλ. κα- 6 κ. Chadwick hσ1υρ(:�νται: «...3π�υσ(α
3ντ(στ�ι1ων λG\εων στJ eλληνικ�, κ�ν�ντας λ+γ�
γιJ 3καταν+ητες $κφρ�σεις» κα- «H eλληνικ�
γλLσσα δPν εDναι α_τ+1θ�νη α_τ�φυEς, 3λλJ κρkµα
y συν�νθ�λευµα iλλων γλωσσLν». @O ∆ι�γGν�υς
3πGδει\ε µP πληθIρα δεδ�µGνων, Fτι: «M�α πρ0ς
µ�α �ναγνCσθηκαν �; πινακ�δες στ. Γραµµικ. B,
Jπως τ+ς παραθ�τει D Chadwick στ0 �ι�λ�� τ�υ �ωρ+ς
�π�κρυπτ�γρ�φηση. aH �ν�γνωση �π�δεικν(ει Jτι
δ"ν πρ�κειται γι
 πρ��ατα, ��δια, λυ�ν�ες, λ�υτ�ρες
γυναικ�παιδα = σιτηρ�». Kα- διευκριν(:ει: «M" τ.
��Bθεια τ�? Λε�ικ�? τ�ν Liddelle κα+ Scott κα+ �ρη-
σιµ�π�ι�ν τ�6ς π�νακες τ�? �ι�λ��υ τ�? Chadwick
(σ. 24-25) D µ�τριας γνCσεως HAρ�αι�ελληνικ�ς �να-
γνCστης θ
 διαπιστCσ4η, Jτι τ
 κε�µενα τ�ν πινα-
κ�δων τ�ς Γραµµικ�ς B (Kνωσ�C, Π�λ�υ κ.i.) δια-
��9�νται ε'�ερ�ς» («∆αυλ+ς», 125, Mα|�υ 1992, σ.
7232, κ. eπ.). VOρα παρατιθGµενες πινακ(δες $κ τ�C
BιBλ(�υ τ�C Chadwick µP λεπτ�µερ. 3ν�λυση τ�C K.
∆ι�γGν�υς, π�K διαψε�δ�υν τ)ν Bρετανν) κα- τ)ν
λε\ικ�γρ�φ� �παδ+ τ�υ.

@O Kαλλ(µα1�ς ∆ι�γGν�υς στ) τεC1�ς 126, (7I��-
νι�ς 1992), 3πεκρυπτ�γρ�φησε τ) πρLτ� σP πα-
γκ+σµια 3π�κλειστικ+τητα τ�C «∆αυλ�C» τ�ν Γραµ-
µικ� A. Στ-ς σελ. 7286-7287 παραθGτει τ�ν 3ντι-
στ�ι1(α τ.ς Γραµµικ.ς B πρ)ς τ�ν A σP 2 π(νακες.
7Eν συνε1ε(�α στ) τεC1�ς 127, (7I�υλ. 92, σ. 7371-7375)
παρ�υσι�:ει τ�ν «iγνωστη» γραφ� τ.ς Γκλ�:Gλ,
π�K 3π�δεικν�ει Fτι εDναι H µινωϊκ� Γραµµικ� A
κα- παραθGτει $πιγραφPς τ.ς Glozel π�K 3νGγνωσε.
Στ) τεC1�ς 128-9 (A�γ. - Σεπτ. 92 σ. 7429-7436), 3π�-
καλ�πτει τ�ν πρ�Gλευση τ.ς 7Eτρ�υσκικ.ς $κ τ.ς
@Eλληνικ.ς Γραµµικ.ς A κα- παραθGτει 5 π(νακες,
$\ �ν 6 4�ς παρ�υσι�:ει τ-ς γραφικPς 6µ�ι+τητες
1αρακτEρων τ.ς @Eλληνικ.ς Γραµµικ.ς κα- τ.ς
7Eτρ�υσκικ.ς.

@O K. ∆ι�γGν�υς στ) τεC1�ς 133 (7Iαν. 1993 σ. 7735-
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7746) 3π�δεικν�ει τ�ν B�ρει�-ευρωπαϊκ� ρ�υνικ� παραλλαγ� τ.ς @Eλλη-
νικ.ς Γραµµικ.ς A. Mετα\K τLν πιν�κων π�K παραθGτει στ)ν 8, κ�νει
3ναγωγ� 1αρακτEρων γραφ.ς Runar σP ΓραµµικE.

6E
ργα Fπως τ) Λε\ικ) τ.ς κ. Σαλ. εpρ(σκ�νται $κτ)ς τ+π�υ, 1ρ+ν�υ
κα- 3λEθειας. T) φLς διαλ�ει τJ σκ+τη κα- �W VEλληνες µP gρευνες,
3π�καλ�ψεις τ.ς 3ρ1αι�λ�γ(ας, τ-ς BυθισµGνες 3νJ τ�Kς �κεαν�Kς
eλληνικPς π+λεις, dς τ) περ- Ahγαι�πελαγιτLν στ)ν 7Iνδικ) Hλικ(ας

9.500 $τLν («∆αυλ+ς», 3ρ. 243, Mαρτ(�υ 2002, σελ. 15679-15685) δηµ�σ(-
ευµα τ�C M�ρι�υ MαµανGα, κα- στ)ν Ehρηνικ) 7Ωκεαν) παρJ τ�ν κωνικ�
ν.σ� Jonaguni (XIωνα κLν�ς y γ+ν�ς y γυν�) pπαγ�µGνη στ�ν Okinawa
(= �κε!α ναCς - τα1ε!α ναCς), κατJ τ)ν hατρ) Γ. Παπακωνσταντ(ν�ν 7Oκι-
ν��Bα = 7E1ιν�δα $κ τLν 7E1ιν�δων νEσων, Hλικ(ας 10.000 $τLν («∆αυ-
λ+ς», 3ρ. 211, 7I�υλ(�υ 1999) σελ. 13325-13335 δηµ�σ(ευµ� µ�υ).

@H 3λφαBητικ� γραφ� τLν @EλλEνων, εpρεθε!σα κα- εhς τ�ν BυθισµGνη
pπ�Bρ�1ια π+λη τLν 7IνδιLν Gambay 9.500 $τLν, δ(δει �1ηρ) ρ�πισµα
στ�Kς ψευδ�λ�γ�Cντες. 7Aντιστ�(1ως ραπ(:�υν H γραφ� τ.ς π+λεως
Mohenjo Daro στ�ν κ�ιλ�δα τ�C 7Iνδ�C, π�K g1ει παν�µ�ι+τυπα στ�ι1ε!α
µP τ�ν B�υστρ�φηδ)ν γραφ� rongo rongo ($κ τ�C Rρ�ν κω 3ναλυ�µGν�υ
εhς 6ρLν κ�Gω = 6ρLν ν�L) τ.ς 3ληθLς καλ�υµGνης νEσ�υ «jOµφαλ0ς τ�ς
Γ�ς», ψευδων�µ�υ pπ) Jacob von Roggeveen τ) 1722 κα- σEµερα καλ��-
µενης «Π�σ1α» (6ρkτε σ1ετικ) συγκριτικ) π(νακα τ�C O�γγρ�υ De
Hevseg, $κ τ�C BιBλ(�υ «Lost Cities of Ancient Lemuria & the Pacific» τ�C
David Hatcher Childress, σελ. 302. ΣηµειωτG�ν Fτι τ) Moheenjo Daro κε!ται
27° 23´ B+ρεια κα- 69° 3νατ�λικ�, H N.σ�ς τ�C Π�σ1α 27° 08´ ν+τια κα- 109°
23´ δυτικ�, δηλ. εDναι 3κριBLς 3ντ(π�δες. @Yπ.ρ1ε πρ) π�λλ�C H γνIση,
Fτι �W Wερε!ς τ.ς 7Iνδ�νησιακ.ς Σ�υµ�τρα (3νεστραµµGνης τ.ς 7Iαπωνικ.ς
θεkς Mαταρ�σ�υ), �ν+µατι σαµ�ν�ι y σαµ�νες, περιGργως φGρ�υν τ)ν
α_τ)ν τ(τλ� µP τ�Kς Wερε!ς τLν ΛαπCνων τ.ς B�ρε(�υ E_ρIπης.

ΣEµερα παραθGτ�µε φωτ�γραφ(α 3ντιγρ�φ�υ $κ τLν WερLν BιBλ(ων τLν
σαµ�νων τ.ς Σ�υµ�τρας, Hλικ(ας τ�υλ�1ιστ�ν 2000 $τLν. T) καταπλη-
κτικ) εDναι, Fτι �W σαµ�ν�ι τ.ς Σ�υµ�τρας $1ρησιµ�π�ι�Cσαν τ�ν θεω-
ρ��µενη σηµεριν� eλληνικ� γραφ� τLν µικρLν, 3ντ- κεφαλα(ων γραµ-
µ�των τ�C 3λφαBEτ�υ µας. T�Cτ� 3π�δεικν�εται oδη 3π) τ�ν $νεπ(γρα-
φη πGτρα Hλικ(ας 9.000 $τLν τ�υλ�1ιστ�ν ($\Iφυλλ� τ�C «∆αυλ�C» 3ρ.
243 ΦεBρ�υαρ(�υ 2002), $µφα(ν�υσα σκαλιστJ κεφαλα!α eλληνικJ γρ�µ-
µατα, εpρεθGντα στ�ν BυθισµGνη π+λη τLν 7IνδιLν, dς iνω.

Στ) πρηγ��µεν� τεC1�ς τ�C «∆» παρετGθη φωτ�γραφ(α λιθ(νης eλλη-
νικ.ς $πιγραφ.ς τ.ς E´ 1ιλιετ(ας π.X., (7000 $τLν), εpρεθε(σης πρ�σφ�-
τως στJ ΓιαννιτσJ pπ) τ�C 3ρ1αι�λ+γ�υ Παν. Xρυσ�στ+µ�υ. 7Eλπ(:�µε
Fτι 3π) τ�Cδε κα- στ) e\.ς �W VEλληνες δPν θJ διαστρGψ�υν τ�ν @Eλλη-
νικ� @Iστ�ρ(α κα- Πρ�ϊστ�ρ(α, τ) α_τ+1θ�ν τLν @EλλEνων, τ�ν µ�ναδικ�
µ� συµBατικ� γλLσσα µας – τ�ν µ+νη µαθηµατικE, γεωµετρικE, µ�υσικE,
3στρ�ν�µικE, jρµ�νικE – κα- τ-ς µ�ναδικPς γραφGς της.

Kωνσταντ@ν�ς ΓεωργανMς

MH Wσκεµµ>νη aγν+ια τQν ν>ων δεδ+µ>νων



EDναι 3π�δεδειγµGν� Fτι, Fταν �W «κατεστηµGν�ι $πιστEµ�νες» εpρ(-
σκ�νται eνIπι�ν 3λ�των πρ�Bληµ�των, y «π�ι�Cν τ�ν ν.σσαν» (3π�-
ρ(α ψ�λτ�υ BE\) y περιµGν�υν νJ $\αφανισθ�Cν τJ τεκµEρια.
T) θGµα \εκ(νησε 3π) iρθρ� τ�C «∆αυλ�C» σ1ετικ) µP τ�Kς λευκ�Cς
τ.ς 7Iαπων(ας, τ�Kς 7Aιν5 (7Aιν��). @H φυλE τ�υς $\ηφαν(σθη $ντελLς
3π) 3σθGνειες κα- $πιµει\(ες, 1ωρ-ς νJ µ�θ�υµε σ1εδ)ν τ(π�τα γιJ τ�ν
3π+µακρη α_τ� φυλE. @H «τελικ� λ�ση» $π.λθε: 1�θηκαν τJ «στ�ι-
1ε!α» γιJ τ�Kς «$θν�λ+γ�υς».

M9α Rν;λυση δS+ φωτ+γραφιQν

∆ιαB�:�ντας λ�ιπ)ν γιJ τ�Kς 7Aϊν5 (ai-no), s1ι 7Aϊ-
ν�C, H µνEµη µ�υ κινEθηκε· κι Fταν εDδα τ�ν παλαιJ φωτ�γραφ(α µιkς �hκ�-
γGνειας 7Aιν5 µP α_τPς τ-ς $κπληκτικPς φ�ρεσιPς, συγκινEθηκα. ΠαιδικPς
3ναµνEσεις µ�C uλθαν. Kα- gψα\α γιJ τ) πρLτ� BιBλ(� π�K δι�Bασα 6λ+-
κληρ�, τ)ν τ+µ� τ�C «Γ�ρ�υ τ�C K+σµ�υ» γιJ τ�ν 7Iαπων(α («7Aκρ+π�λις»,
$κδ. 1935). 7Eκε! Bρ.κα τ� σελ(δα µP τ-ς δυ) συγκλ�νιστικPς φωτ�γραφ(ες, µP
zναν iνδρα κα- µ(α γυνα!κα 7Aϊν5 κα- διεπ(στωσα τ) e\.ς:

VEνα γερ�δεµGν� κ�ρµ- µP δυνατ) κεφ�λι (δ�λι1�κG-
φαλ�ς), περιBεBληµGν� µP πυκνJ κυµατιστJ γGνεια κα- µαλλιJ (Φωτ. 1). EDναι
α_στηρ)ς 3λλJ oρεµ�ς κα- κ�θεται σP σκαµν(. Φ�ρ�k τ�ν $π(σηµη στ�λE, π�K
µ�ι�:ει µP «hµ�τι�ν» κα- εDναι gγ1ρωµη, κεντηµGνη µP φυτικPς σ1ηµατ�π�ι-
ηµGνες µ�ρφGς. 7Iδ(ως στ) µαν(κι θυµ(:�υν pπερB�λικJ 7Iωνικ) κι�ν+κραν�
(σπε!ρα) [Σ8. 1].

T) $κπληκτικ) Fµως εDναι τ) «κ�λυµµα» τ.ς κε-
φαλ.ς τ�υ. EDναι zνας στGφαν�ς. 7Aπ�τελε!ται
3π) λ�υρ(δα δερµ�τινη y π�νινη στηριγµGνη µP
διπλ+, στριµµGν� σ1�ιν- φυτικ) (σγ�υρ+). [Σ8. 2
κα- πρBλ. µP Σ8. 6]. EDναι διακ�σµηµGν�ς µP
3γκ�θια - φCλλα κα- µP τρ(α δερµ�τινα τετρ�-
γωνα (zνα $µπρ+ς, δ�� στJ πλ�για) 8X8 eκ. σ1ι-
σµGνα. Φ�ρ�k λ�ιπ)ν «δι�νυσιακ)» στGφαν�;

∆ε(1νει α_στηρ� πρ�σωπι-
κ+τητα, iφ�Bη· φ�ρ�k cδι� hµ�τι� µP τ�C 3νδρ+ς,

2. Γυνα*κα <AϊνU:2. Γυνα*κα <AϊνU:

1. 6Aνδρας <AϊνU:1. 6Aνδρας <AϊνU:

¢YO ºøTO°PAºIE™.¢YO ºøTO°PAºIE™.

Σ8. 1. «DIωνικ!» σπε@ρα.

Σ8. 2. Στ�ι8ε@α στεφ�ν�υ.



∆ΑΥΛ
Σ/245, M�ι�ς 200215860

διακ�σµηµGν� µP µα�ανδρ� [Σ8. 3]. 7Eκτ)ς τ�C περιδερα(-
�υ, φ�ρ�k στ) κεφ�λι «σκυθικ)» σκ�Cφ�, δερµ�τιν�, µP µ�ρ-
φ� περικεφαλα�ας (κυνGη) [Σ8. 4]. 7Aπ) π�C uλθαν �W λευ-
κ�- α_τ�- iνθρωπ�ι; ΠLς BρGθηκαν 3ν�µεσα στJ δισεκα-
τ�µµ�ρια τLν κιτρ(νων;

@O N. Σ�φιαν)ς1 3ναφGρει,
Fτι �W 3νθρωπ�λ+γ�ι θεωρ�Cν Fτι uλθαν 3π) τ�ν M. 7Aσ(α
y M. 7Aνατ�λ� πρ) 20.000 $τLν κα- $γκατεστ�θησαν στ�ν
K�ρGα, Mαντ:�υρ(α κα- σP Fλες τ-ς hαπωνικPς νEσ�υς. MP
τ�ν εhσB�λ� τLν M�γγ+λων κα- λ�ιπLν κιτρ(νων φυλLν
3πωθEθηκαν στ-ς νEσ�υς X�κκα|ντ� y Ie.so < 7IασI; κα-
Σα1αλ(νη. @O K. Γεωργανkς σP µελGτη τ�υ2 πιθαν�λ�γε!

τ�ν καταγωγE τ�υς 3π) τ�Kς $π�(κ�υς XIωνες ναυτικ��ς, π�K gφθασαν στ�ν
$παρ1(α Γι�υνJν < 7Iων(α (ν.) τ.ς K(νας.

Πρ�τε(νω νJ συµπεριληφθ]. στ�ν πρ�κατακλυσµια(α $\�πλωση τLν Ahγα(-
ων - 7IIνων παγκ�σµ(ως κα- H π�ρε(α τLν AϊνI: 7Aπ) τ�ν 7Iων(α, µGσvω τ.ς
Kασπ(ας - 7Aρ�λης $γκαθ(στανται στ) Σιν.KιJγκ (B.∆. K(να). XHδη π�λιτι-
στικJ στ�ι1ε!α τ.ς «T�1αρικ.ς» α_τ.ς Mεσ�γειακ.ς φυλ.ς4 (τ�φ�ι, γραφ�)
εpρGθησαν $κ τ.ς νε�λιθικ.ς $π�1.ς µG1ρι κα- τ�C 7�υ αh. µ.X., 6π+τε κα-
$\αφαν(:εται. K�π�ιες 6µ�δες συνε1(:�υν τ�ν π�ρε(α πρ)ς τ)ν Ehρηνικ)

¶POE§EY™H - ONOMA™IA.¶POE§EY™H - ONOMA™IA.

Φωτ. 1. T*π�ς 8ωρικ�( τ;ς φυλ;ς τ�(
DAϊν7.

Φωτ. 2. Γυνα@κα DAϊν7.

Σ8. 3. Mα
ανδρ�ς.

Σ8. 4. Σκ�(φ�ς -
περικεφαλα
α.
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Φωτ. 3.

Φωτ. 4. Στεφανωµ#ν�ι ∆ι"νυσ�ς (µ?
φ*λλ� �µπ#λ�υ) κα� Σ�τυρ�ς (µ? κισσ").

Σ8. 6. Kισσ6ς κα� �µπελ�ς. DAµφ"τε-
ρα σ*µ��λα τ�( ∆ι�ν*σ�υ.

Φωτ. 5. ∆ι"νυσ�ς ν#�ς µ? στ#φαν�ν �µπ#λ�υ.

Φωτ. 6. ∆ι"νυσ�ς κα� �µπελ�ς.

Φωτ. 7. ∆ι�κ�σµ�ς µ? κλαρι� κισσ�(.

Φωτ. 8. Γ#ρων ∆ι"νυσ�ς µ? στ#φαν�
4κ κισσ�(.

Φωτ. 9. ∆ρ*ιν�ς
στ#φαν�ς.

Σ8. 7. ∆ι"νυσ�ς µ? στ#φαν� 4κ κισ-
σ�( κα� �µπ#λ�υ (M�υσ. Bερ�λ.).



HAγαπητ" «∆αυλ�»,
Xα�ρ�µαι, π�6 8νεφαν�σθη π�λι τ0 θ�µα τ�ν HAινs τ�ς HIαπων�ας στ0 τε?��ς

242 τ�? «∆». Πρ0 Eτ�υς µ�α �π0 τ+ς 8κπαιδευτικ�? �αρακτ�ρα 8κπ�µπ�ς, π�6 δε�-
�ν�υν δι�φ�ρα �µερικανικ
 δ�κτυα, ε<�ε �φι�ρωµα σ" µ�α µεγ�λη Eρευνα γι

α'τ�(ς. HEνθυµ�(µεν�ς τ0 �ντ�στ�ι�� ]ρθρ� τ�? «∆» πρ0 π�λλ�? καιρ�?, πα-
ρακ�λ�(θησα (�π0 τ. µ�ση,ε<ναι � �λBθεια) τ.ν 8κπ�µπ. µ" 8νδιαφ�ρ�ν (�λB-
θεια, ε<ναι δικB µ�υ 8ντ(πωση µ�ν� τ0 Jτι ��ητικ
 τ0 «HAϊνs» µ�ι�9ει µ" τ0
«jIων»;).

Φυσικ
 � πρ�σµ�νB µ�υ tταν τελε�ως ���σιµη. Πληρ�φ�ρBθηκα 8κ τ�ς 8κπ�-
µπ�ς, Jτι µ�α Dµ�δα 8ρευνητ�ν Eκανε κ�θε ε5δ�υς Eρευνες (3δ�ως �νθρωπ�λ�-
γικ"ς, �ασισµ�νες στ0 DNA), πρ�κειµ�ν�υ ν
 �π�δε��4η Jτι �; HAινs tταν µ�λη
τ�ς κ�τρινης φυλ�ς �λλ
 σαφ�ς διαφ�ρετικ�+ �π0 τ�6ς HI�πωνες. �Hταν �π�-

7Ωκεαν) (<ρα X�ρτη), κα- �W 7Aϊν5 µGσvω Mαντ:�υρ(ας φθ�ν�υν στ�ν 7Iα-
πων(α.

T) sν�µ� τ�υς πρ�Gρ1εται 3π) τ) 7I�ων → 7AϊνI, dς $π(σης → 7Iαν)ς (ρωµ.
θε)ς) [Γεωργανkς]3. @O Ahσ1�λ�ς λGγει στ�Kς «ΠGρσες»: «HI�νων λα�ς». Πρ�-
τε(νω: 3ϊν5 < α3ν0ς = φ�Bερ)ς → 7I�ων.

ΠαρGκBαση: OW Ahγα!�ι - Πελασγ�- κατJ τ�Kς $π�ικισµ��ς τ�υς στ�ν
E_ρIπη, 7Aσ(α κα- 3λλ�C iλλα\αν τ) sν�µ� τ�υς µP δι�φ�ρα �ν+µατα,
3λλJ µP τ�ν cδια gν�ια: 3καταµ�1ητ�ς. Λ.1. Bρετταν�- < �ριτ0ς = στι-
Bαρ)ς → Briton· KGλτες < κελτ)ς = 6ρµητικ+ς· ΣκCθες < σκυθρ)ς = σ�-
Bαρ)ς κ.λπ.

Ahγα!�ι λ�ιπ)ν �W 7Aϊν5 - 7Aιν�(; (gτσι τ�Kς �ν�µ�:ει H
Mεγ�λη Σ�Bιετικ� 7Eγκυκλ�πα(δεια)7. 7AλλJ }ς δ�Cµε τJ δεδ�µGνα:

OW στ�φαν�ι, στ-ς δασ�τρι1ες κεφαλPς τLν 7AϊνI, εDναι 6λ+ιδι�ι µP τ�Kς
στεφ�ν�υς τLν «κωµαστLν» (= e�ρτα:+ντων τJ ∆ι�ν�σια).

OW VEλληνες 4στεφ�νωναν τ�Kς νικητPς τLν 3γIνων (µ�υσικLν, γυµνικLν,
δρ�µατ�ς κ.λπ.) hδ(ως τLν πανελλην(ων e�ρτLν µP διαφ�ρετικ�Kς στεφ�ν�υς:
ΣτJ 7Oλ�µπια µP «κ�τιν�υς» (= 3γριλι�), στJ Π�θια µP δ�φνιν�υς, στJ
XIσθµια µP κλαριJ πε�κ�υ, στJ NGµεα µP σGλιν� κα- στ�Kς π�ιητικ�Kς 3γLνες
τ.ς ∆ωδIνης µP στεφ�ν�υς $κ φ�λλων δρυ+ς [Φωτ. 9].

7Eπ(σης �W VEλληνες gBα:αν στεφ�ν�υς κατJ τJ συµπ+σια κα- τ-ς e�ρτPς 3π)
iνθη κα- κλαριJ $νvL 3ργ+τερα µP 1ρυσk φCλλα. EhδικIτερα �W «κωµατατα-»
κλIν�υς κισσ�C κα- 3µπGλ�υ (Fπ�τε pπ.ρ1ε) dς WερJ φυτJ τ�C ∆ι�ν�σ�υ

1.

OI ™TEºANOI.OI ™TEºANOI.

▲
∆ΑΥΛ
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Π�ς «πλαστ�γραφ��ν» τ�)ς &Aϊν+
A¶O TO ¶EPOY ™THN IA¶øNIA ME BAPKAKI!
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γ�ν�ι �π��κων τ�ν jIνκας, π�6 Eφτασαν στ.ν HIαπων�α διασ��9�ντας τ0ν E3ρη-
νικ�. Π�ς τ0 π�τυ�αν α'τ�; aH 8κπ�µπ. tταν κατηγ�ρηµατικB: M
 φυσικ
 µ"
σ�εδ�ες. T0 «K0ν - T�κι» Eδει�ε Jτι α'τ0 tταν 8φικτ� κα+ �φ�? ε<ναι 8φικτ0 �πα�,
συνεπ�γεται τ0...Jτι >π�ρ�ε µι
 καν�νικ. λεωφ�ρ�ς γι
 �αρκ�κια, π�6 Pνωνε
τ0 Περ�? µ" τ.ν N.A. κα+ A. HAσ�α µ" µ�α καν�νικ�τητα, π�6 θ
 ντρ�πια9ε τ0
τρ�λλεϋ ΠατBσια - K�υκ�κι.

VOσ�ν �φ�ρFG στ
 8πιτε(γµατα, �; ]νθρωπ�ι tταν Pνα µ" δ(� κλ+κ κατCτερ�ι
π�λιτισµικ�ς �π0 τ�6ς HIνδι�ν�υς τ�ς B�ρε��υ HAµερικ�ς (πληθυσµ�6ς π�(,
Qντως καθ�λα σε�αστ��, �ν�πτυ�αν πραγµατικ
 µηδενικ0 π�λιτισµ�, κυρ�ως,
8πειδ. tταν πλ�νητες κα+ Q�ι «π�λ�τες» / 8γκατεστηµ�ν�ι, κ�τι �παρα�τητ� γι

]�ι� λ�γ�υ π�λιτισµ�. O; τερ�στιες π�λεις τ�ν HA9τ�κων κα+ jIνκα tταν τσα-
ντBρια ν�µ�δων;).

A'τ
 τ
 Rλ�γα λ�ιπ0ν περ+ τ�? 8���ως 8νδιαφ�ρ�ντ�ς θ�µατ�ς τ�ν HAινC.

Mετ
 τιµ�ς κα+ π�ν�υ,
M. E. Kαµπ�*ρης

∆ρ Bι�λ�γ�ας, N. HIερσ�η, HΠA

∆ΑΥΛ
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[Σ8. 6]. @O κισσ0ς gδιδε τ� διαρκ. νε+τητα κα- µακρ�:ω|α (λ+γvω τ�C 3ει-
θαλλ�Cς κα- τ�C µακρ�B(�υ τ�υ· :]. iνω τLν 500 $τLν· σ1εδ)ν 3θ�νατ�ς), H
δP ]µπελ�ς τ�ν ε_δαιµ�ν(α κα- τ) σφρ!γ�ς [Φωτ. 4, 5, 6, 7].

OW στGφαν�ι τLν 7Aϊν5 �π�µιµ�?νται τ�Kς κλIν�υς τ�C κισσ�C κα- τ.ς
3µπGλ�υ, 3φ�C δ"ν >π�ρ��υν ��τε pπ.ρ1αν τJ δ�� φυτJ στ�ν 7Iαπων(α,
dς µ� ε_δ�κιµ�Cντα. Kα- �W VEλληνες, Fταν δPν pπ.ρ1αν 3µπελ+φυλλα
3π) τ)ν 7OκτIBρι� zως τ)ν 7Aπρ(λι� (τJ µικρJ ∆ι�ν�σια τ)ν ΦεBρ�υ�-
ρι�) τ�π�θετ�Cσαν «�θ+νια» (= πανι�)! [Φωτ. 3].

ΣυνG1ι:αν �W 7Aϊν5 τ)ν στ�λισµ) τ.ς κεφαλ.ς τ�υς µP τ)ν τρ+π� τLν πρ�-
γ+νων τ�υς 7AινI;

7Eπ(σης τJ $νδ�µατ� τ�υς τJ διακ�σµ�Cσαν µP µαι�νδρ�υς, ρ+δακες
κα- σπε!ρες 7IωνικGς. Πρ�γ�νικPς 3ναµνEσεις.

Kαµµ(α $γκυκλ�πα(δεια δPν 3ναφGρει τ(π�τα γιJ τ� γλLσσα
y τ� γραφE τ�υς πλ�ν τ�C @Hλ(�υ. 7Eκε! 6 καθηγητ�ς 7Aνθρωπ�λ�γ(ας I.

K��µαρης παραθGτει 8 σ�µB�λα γραφ.ς (Σ1. 8), π�K
σαφLς 6µ�ι�:�υν πρ)ς τ-ς eλληνικPς συλλαBικPς (ΓΓB,
KυπριακE).

7Aπ) τ)ν καθ. N. Παπαδ+π�υλ� gλαBα
δ�� 1�ρτες. @O πρLτ�ς, zνας παµπ�λαι�ς τ�C 16�υ (;) αh.
τ�C @Oλλανδ�C Isaak Tirion, παρ�υσι�:ει µP 3κρ(Bεια,

hδ(ως στJ πλ�τη (31° zως 41°) τ�ν HIαπων�α, 3λλJ κ�πως παραµ�ρφωµGνη
(X�ρτ. 1). XAνω δε\ιJ σηµει�Cται τ) τ�λ�ς τ.ς τ+τε hαπωνικ.ς $πικρ�τειας

OI XAPTE™.OI XAPTE™.

H °PAºH.H °PAºH.

2.

Σ8. 8. Συλλα�ικ! γραφ�;
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(Staat) oτ�ι Engte van Japan, κα- H 3ρ1� τ.ς νEσ�υ Hok kaido, π�K δ"ν εDναι
hαπωνικE. [T) δε�τερ� συνθετικ) - kaido σηµα(νει «περι�1�» < γα(η.θεν!
(Fρα 1�ρτη: Noan. kaido, Too.kaido κ.i.) τ) δP πρLτ� hok - = «B+ρει�ς» <
καικ(ας;]. OW 7Aϊν5 Fµως, Fπως 3ναφGρεται κα- στ) 1�ρτη (Land van Jedso),
τ�ν �ν+µα:αν XCρα HIεσs <7I�σων (ων).

7AλλJ κα- τJ τ�πων�µι� της g1�υν $νδιαφGρ�ν· λ.1. Aria < 7Aρε(α < XAρης
– Groote (@Oλλανδ. = σπEλαι�ν), Ban < Π�ν;! 7Eπ(σης στJ B+ρεια 3κρα!α ση-
µε!α τ.ς κυρ(ας hαπωνικ.ς νEσ�υ Nipon g1�υµε: Ioo.sima ν.σ�ς < 7II(ς) σ.µα
= 7II, περιπλανEθηκε σP Fλ�ν τ)ν κ+σµ�. Kα- σ�µα = 6ρ+σηµ�ν/τ�φ�ς. XAλλ�:
Jesana.Sima < 7IασLν (ων) Σ.µα. [@O K. Γεωργανkς $\ηγε!: Hiro.Shima < Oρω-
�ς . σ.µα].

@O δε�τερ�ς 1�ρτης (1�ρτ. 2) σηµειIνει τJ ν�τιIτερα Fρια / σEµατα τ�C
σηµεριν�C 7Iαπωνικ�C κρ�τ�υς: Nησ�κια, Fπως H περ(φηµη Iwo.Jima y κα-
Bρ�1�ι Fπως Okino Tori Shima στ)ν Ehρηνικ+.

Γνωρ(:�υµε $λ�1ιστα γιJ τ�Kς 7AϊνI. VOτι $θυσ(α:αν στ-ς
φυσικPς δυν�µεις, σJν ψαρ�δες κα- κυνηγ�- π�K uσαν. 7EσGB�ντ� τ�ν θ�-
λασσα [7Aτ��ϊ - K�µ�υϊ < δα(µων (;)], Fπως κα- τ� Mεγ�λη MητGρα: «7Aµα-
τGρασ�υ (= ∆ωρικ�· H µητGρα σ�C!). T�Kς θεωρ�Cσαν BρIµικ�υς, $πειδ�
$τρ(B�ντ� µP tµµ� κα- λ(π�ς κα- µετJ $λ���ντ�9 (Θυµ(:ει τ�Kς «�π��ε(µε-
ν�υς» 3θλητ�ς).

Σ�µφωνα µP τ)ν 7I. Πασσk (Fπως 3ναφGρει 6 K. Γεωργανkς)2
στ-ς 3ρ1Pς τ�C 20�υ αhLνα �W 7Aϊν5 3νEρ1�ντ� σP 7 eκατ�µµ�ρια! T) 1935
uσαν 100.000, τ) 1970 15.000 (!). ΣEµερα, :Eτηµα }ν pπ�ρ1�υν µερικPς δε-
κα´δες 3µιγε!ς 7AϊνI, π�K διατηρ�Cν τ)ν παν�ρ1αι� τρ+π� :ω.ς. 7E\αφαν(-
στηκαν Fπως κα- eκατ�ντ�δες «7Iνδι�νων» τ.ς 7Aµερικ.ς.

XEτσι 1�ν�νται σιγJ σιγJ �W κρ(κ�ι τ.ς παν�ρ1αιας παγκ+σµιας $\�πλω-
σης τLν Ahγα(ων: �H «$κπ�λιτισµ)ς» y $\αφ�νισις· «VOστις �_ µεθ’ HµLν
καθ’ HµLν $στ(ν».

Bι�λι�γραφ
α.
1. N. Σ�φιαν+ς, «aYπ��ρ(�ια π�λη στ0 Γι�υνανκ�(νι», «∆», τ. 242.

2. K. Γεωργανkς, «aYπ��ρ(�ια π�λη E3ρηνικ�?», «∆», τ. 211.

3. K. Γεωργανkς, «Θε0ς HIαν0ς = jIων», «∆», τ. 205.

4. Γ. MπαµπινιIτης, «aIστ�ρ�α τ�ς aEλληνικ�ς ΓλCσσας».

5. 7Eγκυκλ�πα(δεια «NGα ∆�µE».

6. 7Eγκυκλ�πα(δεια «Πυρσ)ς», ∆ρανδ�κη.

7. Mεγ�λη Σ�Bιετικ� 7Eγκυκλ�πα(δεια.

8. 7Eγκυκλ�πα(δεια «@Hλ(�υ».

9. 7Eγκυκλ�πα(δεια X�ρη Π�τση.

Kωστ;ς Kαρµιρ�ντ��ς
7Aρ1ιτGκτων EMΠ
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aO 1�ραι��ριστιανισµ0ς �ανα�τ(πησε: Λ�γαρι�9�υν ν
 κ�ν�υν... @γ��υς �γωνιστ
ς τ�? ’21!
A'τ0 π�λι ε<ναι κι :ν ε<ναι, π�6 δ"ν σηµα�νει τ�π�τε ]λλ� παρ
 �πρ�κ�λυπτη καπBλευση.
Θ
 πρ�πει ν
 θυµ�?νται Jτι δ"ν >π�ρ�ε λ��αρ� τ�? Παλαι�ν Πατρ�ν, Jτι 8παν�σταση δ"ν
8κηρ(�θη �π0 τ.ν 8κκλησ�α Jπως διατε�ν�νται κα+ Jτι τ.ν ε<�αν 8π�σηµα �φ�ρ�σει, Jπως κα+
π�λλ
 ]λλα παγκ�σµια π�6 γρ�φ�νται µ" πλBρεις �π�δε��εις κατ
 καιρ�6ς στ0 «∆αυλ�».
VOµ�ια τ0 πνε?µα τ�ν �γωνιστ�ν τ�? ’21 δ"ν ε<�ε καµµ�α θρησκευτικ�τητα �π’ α'τ.ν π�6
8πι�ειρ�?ν ν�θα ν
 τ�? πρ�σ�ψ�υν. O; συνε�ιστ"ς τ�? πνε(µατ�ς τ�? Bυ9αντινισµ�? πρ�-
πει ν
 καταλ���υν, Jτι π�τ" δ"ν tταν µ�σα στ0 πνε?µα τ�? τ�π�υ τ�(τ�υ, παρ
 tταν µ�ν�
στ0 α'θα�ρετ� δικ� τ�υς πνε?µα, τ0 Dπ�*� παλινδρ�µε* µετα�6 HI�υδαϊσµ�? κα+ συντε�νιακ�ν
των συµφερ�ντων.

E<ναι �παρ�δεκτ� τ0 καπ�λλωµα τ�ς 8παν�στασης τ�? ’21 �π0 τ.ν HI�υδαι��ριστιανικ.
θρησκε�α. aH µεγ�λη µας ;στ�ρ�α δ"ν E�ει καµµ�α κ�ιν. θ�ση µ" τ0ν �ριστιανισµ�, D Dπ�*�ς
��αια 8πικ�λλGται γι
 τ.ν καταστρ�φB της. VOπως τ0 παραµ(θι τ�υ «φεγγαρ�κι µ�υ λα-
µπρ�, φ�γγε µ�υ ν
 περπατ�» περ+ τ�? �ν(παρκτ�υ κρυφ�? σ��λει�?, π�6 καπηλε(�νται.

O; �γωνιστ"ς τ�? ’21 tταν �ρωες µιGς κ��λ�9�υσας πραγµατικ�τητας κα+ Q�ι µεταφυσι-
κ�+ �γι�ι 1ν0ς >π�θετικ�? >περπ�ραν.

Π.Γ.

aO Περσ�ας, D ;δρυτ.ς τ�ν Mυκην�ν, πρ��ρ�εται �π’ τ.ν HAνατ�λB. aH µνBµη τ�ν �ρ�α�-
ων (aEλλBνων) δ"ν �επερνG τ0ν 14� π.X. α3�να. T
 πρ�τα 1λλην�φωνα φ?λα, �; HA�αι��, Eρ��-
νται στ.ν aEλλ�δα γ(ρω στ0 2000 π.X. A'τ
 κα+ ]λλα �κ�µη �νιστ�ρητα, π�6 γρ�φτηκαν γι

ν
 >πηρετBσ�υν �νθελληνικ
 δ�γµατα (HAνατ�λισµ�ς, Φ�ινικισµ�ς, HIνδ�ευρωπαϊσµ�ς, HAφρ�-
κεντρισµ0ς κ.λπ.), περι���νται στ0ν «aIστ�ρικ0 κα+ HAρ�αι�λ�γικ0 aOδηγ�», τ0ν Dπ�*� π�υλG
τ0 >π�υργε*� Π�λιτισµ�? στ�6ς 8πισκ�πτες (VEλληνες κα+ ��ν�υς) τ�? �ρ�αι�λ�γικ�? �Cρ�υ
τ�ν Mυκην�ν. Συγγραφ�ας τ�υ � jEλση Σπαθ�ρη, Eφ�ρ�ς HAρ�αι�τBτων... Π�για τακτικB:
Θ�τ�υµε τ�6ς VEληνες Lς Qψιµ� 3νδ�ευρωπαϊκ0 φ?λ� κα+ τ0ν 1λληνικ0 π�λιτισµ0 Lς γ�ννη-
µα τ�ς HAνατ�λ�ς κα+, 8ν συνε�ε�Fα, περιγρ�φ�υµε τ0ν �ρ�αι�λ�γικ0 ��ρ� µ" �κρ��εια κα+ λε-
πτ�µ�ρεια, παραθ�τ�ντας κα+ >π�ρ��ες φωτ�γραφ�ες τ�υ. aO Dδηγ0ς Pτ�ιµ�ς!

Σ" πρ�σε�� τε(�η θ
 παρ�υσι�σ�υµε τ�6ς �ντ�στ�ι��υς Dδηγ�6ς �π’ Jλ�υς τ�6ς �ρ�αι�-
λ�γικ�6ς �Cρ�υς τ�ς aEλλ�δας, �στε ν
 �ναδε���υµε α'τ0 τ0... >π�ρ��� Eργ�... Π�λιτισµ�?
π�6 8πιτελε* τ0 γνωστ0 T.A.Π. (Tαµε*� HAρ�αι�λ�γικ�ν Π�ρων), �π�δεικν(�ντας Eτσι πsς
���ως λαµ��ν�υν π�λλ
 δισεκατ�µµ(ρια τ0 �ρ�ν� �π’ τ+ς πωλBσεις τ�τ�ιων Dδηγ�ν.

Π.Λ.K.

Σιγ
 - σιγ
, π�ντ� τ0ν π�ντ�, φ�(-
�τα τ.ν φ�(�τα, �κρι��ς Jπως σκ�-
�αν τ
 λαγ�(µια �; λαγ�υµιτ9�δες κι
Eπειτα µ" µιGς τιν�9αν τ0 κ�στρ�
στ�6ς ��ρηδες, Eτσι µ�ρα τ.ν µ�ρα,
λ��η τ.ν λ��η, φ?λλ� τ0 φ?λλ�, θ
 συ-
νηθ�σ�υµε κα+ θ
 δυν�µεθα ν
 �ντι-
ληθ�?µε Jτι � γλ�σσα µας πλ��ν, E�ει
γι
 γραφ. τ.ν λατινικB. HAρ��9�ντας
�π0 τ0 DIPLASIO EPITOKIO τ�ς «Kαθηµεριν�ς», 10 Mαρτ��υ 2002, κα+ φθ�ν�ντας 8κε* Jπ�υ
δ"ν θ]θελα ν
 δ�. N.Π.

Λαγ�*µια γι� �νατ
να2η τ;ς γλ7σσας

Kρατικ�επιστηµ�νικ6ς �νθελληνισµ6ς

0H καπ�λευση τ�( ’21 �π6 τ! θρησκε
α

AI™IMA KAI A¢HPITA



Bλ�π�ντας τ+ς ��νες τηλε�πτικ"ς σειρ"ς κα+ παρα��λλ�ντ�ς τες µ" �ν�λ�γες τ�? τ�π�υ
µας, παρατηρε*ς π�σ� �δ�µαστ�ι στ�κ�µε. HEκε* π�6 τ0 πιστ�λ�δι, � 8γκληµατικ�της, τ0 θρ�-
σ�ς, � θρασυδειλ�α, τ0 κα�υµπ�ϋλ�κι κα+ J,τι ]λλ� µGς E�ει κληρ�δ�τBσει � σ�πια 1�ραι�-
�ριστιανικ. κ�ινων�α τ�? Για��" �π0 τ0 Mεσα�ωνα µ��ρι σBµερα, �λ�πεις �π0 δικB µας µε-
ρι
 γι
 τ
 5δια πρ��λBµατα π�6 ταλαν�9�υν τ0ν ]νθρωπ�, µ�ιρα*α µι
 δικB µας λ(ση, µι

�νθρωπιστικ. πλευρ
 κα+ κ�ντ
 στ. λ�γικ.. Ocτε µπ�υνι"ς �cτε πιστ�λια �cτε συµµ�ρ�ες·
τ�π�τα �π’ Jλα τ
 πι0 π�νω τ�? δυτικ�? π�λιτισµ�?. ∆"ν µπ�ρε*, τ
 καταπλη�τικ
 �γ�λµατα
κα+ �; να��, � λε�εντι
 τ�? ’21 κα+ J,τι καλ0 >π�ρ�ε �φBν�υν τ0ν �π�η�� τ�υς, �νεπαισθB-
τως... aO HAριστ�φ�νης στ. δ�κιµ. κρ�(σεως τ�ς �ρ�α�ας τραγ\ωδ�ας, Jσ�ν �φ�ρFG στ+ς
�ντ��"ς τ�? �νθρCπ�υ, Eκανε Pνα ��µα πλ�ι κα+ τ0 5δι� πρ��ληµα τ0 Eδωσε σατυρικ
 κα+
5σως µ" λιγCτερ� κ�στ�ς, Eτσι �στε ν
 >π�ρ�4η κα+ µι
 ]λλη Dδ�ς, µι
 ]λλη λ(ση.

Π.Γ.

VEνας σ(γ�ρ�ν�ς �π�λ�γητ.ς τ�? HI�υδαι��ριστιανικ�? δ�γµατ�ς, D κ. ∆ηµBτρι�ς Σ�ργι�ς,
Eγραψε στ0 �ι�λ�� τ�υ «Zητ�?ν 8κδ�κηση στ0 Qν�µα τ�? HI�υλιαν�?»: «Πρ�κειται @πλ�ς γι

Pνα «�ριστ�υργηµατικ0» ���αια, π�λ(�ρωµ� µπαλ�νι. T0 µ�ν� π�6 �ρει�9εται ε<ναι � δυσ-
δι�κριτη στ0ν δυτικ0 στ��ασµ0 – �λλ
 σωτBρια – µ(τη µιGς µικρ�ς �ελ�νας γι
 ν’ �παλλ��4η
τ.ν ;στ�ρ�α κα+ τ+ς συνειδBσεις �π0 τ.ν παρ�υσ�α τ�υ».

aO καιρ0ς 8π�στη (� «µ(τη µιGς �ελ�νας») γι
 ν’ �παλλ���υν κα+ π�λι τ.ν �νθρωπ�τητα
�π0 τ.ν τ��νη κα+ τ. σκ�ψη – Jπως �; π�λαι π�τ� θε�πνευστ�ι πυρπ�λητ"ς τ�ν 750.000 τ�-
µων τ�ς Bι�λι�θBκης HAλε�ανδρε�ας, τ�ν 250.000 τ�µων τ�ς Bι�λι�θBκης τ�ς Περγ�µ�υ
κ.τλ., κ.τλ., �στε ν
 µ.ν �π�µε�ν4η παρ
 µ�ν� τ0 5% τ�ν Eργων τ�ς 1λληνικ�ς Γραµµατε�ας,
κι α'τ0 διαστρε�λωµ�ν�, �λλ�ιωµ�ν� κα+ παρα�αραγµ�ν�; ~H D περ+ �� D λ�γ�ς νε�πυρπ�-
λητ.ς γρ�φει «τ�? κεφαλι�? τ�υ»;

∆.A.

aYπ�ρ�ει �ριστιανικ. �π�ντηση στ0 πρ��ληµα π�6 ταλ�νισε πρ�σφατα τ.ν κ�ινων�α µας
γι
 τ0 θ�µα τ�? παρ�ν�µ�υ (κα+ γιατ+ Q�ι κα+ τ�? ν�µιµ�υ) τ9�γ�υ; Θ
 �κ�λ�υθBσ�υµε τ+ς
8πιταγ"ς τ�ν Πατ�ρων τ�ς HEκκλησ�ας. VEνας �π0 α'τ�(ς, D HAναστ�σι�ς D Σινα�της, µ�να�0ς
τ�? ΣινG τ0ν Z´ α3�να, στ0 Eργ� τ�υ «HEρωταπ�κρ�σεις» θ�τει τ.ν 1��ς 8ρCτηση «(HEρCτη-
σις PH´): «Πρ#πει �ραγε A Xριστιαν6ς ν� καταφε*γ�η σ? τυ8ερ� παι8ν
δια;» («Πρ#πει �ρα
τ6ν Xριστιαν6ν �ν�
γειν 4ν λα8νιστηρ
jω;»)

«DAπ�ντησις: Π�υθεν� δ?ν �ρ
σκ�υµε <τι 4πιτρ#πεται ν� τ6 κ�ν�υµε α�τ", �λλ� �� Πατ#-
ρες γι� ν� µ!ν καταφε*γ�υν �� �νθρωπ�ι στ�Cς µ�γ�υς κα� τ�Cς µ�ντεις, 4πεν"ησαν τ� τυ-
8ερ� παι8ν
δια. kOπ�ι�ς λ�ιπ6ν θ#λει ν� �ν�
2�η κατ�στηµα τυ8ερ3ν παι8νιδι3ν, πρ3τα lς
παρακαλ#σ�η τ6ν Θε6 µ? πρ�σευ8�, µ? τ!ν Aπ�
α lς ρωτ��η τ6ν Θε", 4�ν τ�( 4πιτρ#π�η ν�
�ν�
2�η τ#τ�ι� κατ�στηµα. Kα� 4�ν σ�( 4πιτρ#ψ�η, �ν�ι2# τ�. mAν <µως σ? �π�τρ#ψ�η µ!ν τ6
�ν�
2�ης».

Θ
 πρ�τεινα λ�ιπ0ν ν
 µελετBσετε τ0ν HAναστ�σι� Σινα�τη, γι
 ν
 µπ�ρ�σετε ν
 π�ρετε
�παντBσεις σ" καυτ
 9ητBµατα τ�ς 8πικαιρ�τητ�ς, Jπως � µετατρ�π. τ�? 1λλην��ριστιανι-
κ�? «Pωµα�ικ�υ» σ’ Pνα �π�ραντ� κα9*ν�.

Γ. Γρ.

Xριστιανισµ6ς κα� «φρ�υτ�κια»

K�ψτε τ!ν π�
ηση τ�( Kα��φη!

DEδ3 κα� �λλ�(

∆ΑΥΛ
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bO
@EBρα!�ς 3π) τ�ν $π�1� τ�C Σαµ�υ�λ κα- µετ�, 6
@EBρα!�ς τLν @Eλλην�ρρωµαϊκLν 1ρ+νων µP τ�Kς
Fρ�υς: «�ριστ�ς», «υ;0ς Θε�?», «υ;0ς �νθρCπ�υ»
pπ�ν��Cσε τ)ν eκ�στ�τε BασιλGα τ�C @EBραϊκ�C λα-

�C. Kα- κ�θε φ�ρJ π�K pπ�δ�υλIν�νταν σP \Gν�υς λα�Kς,
�W @EBρα!�ι στEρι:αν τ�ν 3ν�κτηση τ.ς $λευθερ(ας των στ)
Για1BP µP τ�ν $λπ(δα 3ν�δει\ης 3νδρ)ς BασιλGως-σωτ.ρ�ς.
@Eπ�µGνως στJ 1ρ+νια τ.ς Pωµαϊκ.ς κατ�1.ς ε_ν+ητ� εDναι,
Fτι εD1αν gντ�νη α_τ� τ� πρ�σδ�κ(α τ�C Mεσσ(α-Σωτ.ρα-
Bασιλιk.

Kι uταν 3π+λυτα λ�γικ) α_τ) σ’ zνα pπ+δ�υλ� λα+, γαλ�υ1ηµGν� µP θε-
�κρατικPς 3ντιλEψεις. 7Aκ+µα κι }ν zνας 3λλ�εθν�ς Bασιλιkς κατατρ+-
πωνε τ)ν λα) π�K τ�Kς εD1ε pπ�δ�υλIσει κα- 3νακτ�Cσαν τ�ν $λευθερ(α
τ�υς, α_τ) γι’ α_τ�Kς uταν 3π+φαση τ�C Για1BP κι 6 Bασιλιkς α_τ)ς uταν
«Xριστ)ς Kυρ(�υ». XE1�υµε παρ�δειγµα γιJ τ) Bασιλιk τ.ς Περσ(ας, τ)ν
KCρ�, π�K Fταν pπGτα\ε τ�ν BαBυλLνα κι iφησε τ�Kς @EBρα(�υς νJ γυρ(-
σ�υν στ�ν πατρ(δα τ�υς, δPν δ(στασαν νJ τ)ν 3π�καλGσ�υν «Xριστ)ν Kυ-
ρ(�υ»: «O|τω λ�γει K(ρι�ς D Θε0ς τ\� �ριστ\� µ�υ K(ρ\ω» (7Hσα|ας 45, 1).
XEτσι παρατηρ�Cµε, Fτι 6 πι) πρ�σφιλ�ς Fρ�ς στ) στ+µα τ�C 7Iησ�C τLν
E_αγγελ(ων, µP τ�ν gνν�ια τ�C Mεσσ(α-Σωτ.ρα-Bασιλιk 3πεσταλµGν�υ
τ�C Για1BP, uταν 6 «υW)ς τ�C 3νθρIπ�υ». Στ) iκ�υσµα α_τ�C τ�C συνθE-
µατ�ς 6 6π�ι�σδEπ�τε @EBρα!�ς $δ�νε!τ� ψυ1+κ�ρµα 3π) iκρατ� $νθ�υ-
σιασµ+, γιατ- 3µGσως τ) µυαλ+ τ�υ gτρε1ε στ) BιBλ(� τ�C «∆ανι�λ» 7, 9:
«HEθεCρ�υν 8ν Dρ�µατι τ�ς νυκτ0ς κα+ 3δ�6 µετ
 τ�ν νεφελ�ν τ�? �'ρα-
ν�? Lς υ;0ς �νθρCπ�υ tν κα+ Pως τ�? παλαι�? τ�ν �µερ�ν (τ�C Για1BP)
Eφθασε κα+ 8νCπι�ν α'τ�? πρ�σην��θη, κα+ α'τ\� 8δ�θη � �ρ�. κα+ � τιµ.
κα+ � �ασιλε�α, κα+ π�ντες �; λα��, φυλα�, γλ�σσαι α'τ\� δ�υλε(σ�υσιν· �
8��υσ�α α'τ�? 8��υσ�α α3Cνι�ς». @O ∆ανι�λ πρ�σδ�κ�k τ�ν κατ�λυση Fλων
τLν Bασιλε(ων τ.ς γ.ς 3π) τ)ν Για1BP κα- τ�ν κυριαρ1(α τ�C 7Iσρα�λ pπ)
τ�ν Bασιλε(α δικ�C τ�υ 3νθρIπ�υ.

H ANA™TA™H TOY XPI™TOY
ME TO METPO TH™ §O°IKH™

MH \µερ=σια π+ρε9α 150 Oλµ. (!) τQν 11 µαθητQν
καJ \ RνSπαρκτη «γεν>τειρα» πAλη Nα[αρ>τ...



bE
π�µGνως σP περ(�δ� κατ�1.ς 6 Fρ�ς «YW)ς Θε�C», «Xριστ+ς», «YW)ς
3νθρIπ�υ» εDναι $πικ(νδυν�ς. ∆Gστε µP τ( 3γων(α 6 3ρ1ιερGας ρωτ�k
τ)ν 7Iησ�C: «HE��ρκ�9ω σε κατ
 τ�? Θε�? τ�? 9�ντ�ς, Mνα ε5π4ης �µ*ν
ε3 σ6 ε< D �ριστ0ς, D υ;0ς τ�? Θε�?». Kα- 3παντ�k σJν µP 1ρησµ) Πυ-

θ(ας: «Σ6 ε<πας (µισ��ρνηση)· πλ.ν λ�γω >µ*ν �π’ ]ρτι Qψεσθε τ0ν υ;0ν τ�?
�νθρCπ�υ καθBµεν�ν 8κ δε�ι�ν τ�ς δυν�µεως κα+ 8ρ��µεν�ν 8π+ τ�ν νε-
φελ�ν τ�? �'ραν�?» (Mατθα!�ς 26, 63-66). Kα- τ+τε 6 3ρ1ιερGας πετ�1τη-
κε π�νω σJν $λατEρι�, γιατ- 6 7Iησ�Cς gθεσε τ)ν eαυτ+ τ�υ στ� θGση τ�C
«υW�C τ�C 3νθρIπ�υ» τ�C ∆ανιEλ, π�K uταν τ) Fραµα 6λ�κερ�υ λα�C γιJ
1ρ+νια 6λ+κληρα κα- π�K 6 7Iησ�Cς eνIπι�ν δικαστηρ(�υ, $π(σηµα δηλI-
νει Fτι πραγµατ�π�ιε!ται στ) πρ+σωπ+ τ�υ τIρα, $ν Pωµαϊκ]. κατ�1].. Kα-
τ+τε 6 3ρ1ιερGας φων�:ει: T( τ�Kς θGλ�υµε τ�Kς µ�ρτυρες; M+ν�ς τ�υ 6µ�-
λ�γε!, Fτι εDναι $παναστ�της (Mατθα!�ς 26, 65-67).

T)ν Fρ� «$παναστ�της» δPν τ)ν $κφGρω α_θα(ρετα. 7Aκ��στε τ( συνGBη
σP πρ�ηγ��µεν� συνGδρι� 3ρ1ιερGων: «HE
ν �φ�µεν α'τ0ν �|τως, π�ντες
πιστε(σ�υσιν ε3ς α'τ0ν κα+ 8λε(σ�νται �; Pωµα*�ι κα+ �ρ�?σιν �µ�ν τ0ν
τ�π�ν (θJ �ργIσ�υν - θJ 3νασκ�ψ�υν τ�ν π+λη µας) κα+ τ0 Eθν�ς µας» (7Iω-
�ννης 11, 46-48). Kι 6 πρ�εδρε�ων Kαϊ�φας λGει: Πρ�κειµGν�υ νJ pπ�-
στ�Cµε τ+σ� µεγ�λ� κακ) 3π) τJ στρατε�µατα κατ�1.ς, συµφGρ�ν µας
εDναι νJ πεθ�ν]η 6 7Iησ�Cς παρJ τ+σ�ς κ+σµ�ς (7Iω�ννης 11, 49-51). Kα- συ-
µπληρIνει 6 ε_αγγελιστEς: Ecδατε τ( πρ�φητικ)ς Bγ.κε 6 Kαϊ�φας, 3φ�C
sντως 6 7Iησ�Cς 3πGθανε; Λ(γ� 3φελPς δPν εDναι; MJ δPν παρ�υσι�στηκε
6 7Iησ�Cς κα- εDπε: «\Gρετε, πρ�κειµGν�υ νJ π�θ]η 6 τ+π�ς µας τ+σ� κακ+,
$γ5 παραδ(ν�µαι»· �W 3ρ1ιερε!ς πρ�τ(µησαν α_τ� τ�ν $νGργεια, γιJ νJ 3π�-
φ�γ�υν $νδε1+µενη σφαγE. ΠλEρωσαν τ)ν 7I��δα κα- τ�Kς dδEγησε στ)
κρησφ�γετ+ τ�υ· τ)ν συνGλαBαν κα- 3πGφυγαν τ) κακ+. @H Fλη δP δρ�ση
τ�C 7Iησ�C, τJ συνθEµατ� τ�υ κα- α_τ� τ�υ H 6µ�λ�γ(α, Fτι εDναι 6 υW)ς τ�C
3νθρIπ�υ, $πισ�ρει τ�ν π�ιν� τ�C θαν�τ�υ, dς πρ�\η, dς 3δ(κηµα $σ1�-
της πρ�δ�σ(ας, δι+τι «πGς D �ασιλ�α 1αυτ0ν π�ι�ν �ντιλ�γει τ\� Kα�σαρι»
(7Iω�ννης 19, 12).

Kα- τJ συνθEµατα eπ�µGνως «υW)ς ∆αB(δ», «υW)ς Θε�C», «υW)ς τ�C 3νθρI-
π�υ» κα- «1ριστ)ς Kυρ(�υ» φωτ�γραφ(:�υν τ)ν BασιλGα τ�C 7IσραEλ, π�K
σP καιρ) κατ�1.ς σηµα(νει $παναστ�τη. OW cδι�ι �W µαθητGς τ�υ τ)ν 3νG-
µεναν: «O; µ"ν ��ν συνελθ�ντες �ρCτων α'τ0ν λ�γ�ντες: K(ριε, ε3 8ν τ\�
�ρ�ν\ω τ�(τ\ω �π�καθιστ�νεις τ.ν �ασιλε�α τ�? HIσραBλ»: (Πρ�\εις 1, 6).
M�λιστα σP κ�π�ια στιγµ� 6 ΠGτρ�ς ρωτ�k: «K(ριε, 3δ�6 �µε*ς �φBκαµε π�-
ντα κα+ �κ�λ�υθBσαµ�ν σ�ι, τ� ]ρα Eσται �µ*ν»; Kι 6 7Iησ�Cς τ�C 3παντk:
«HAµ.ν λ�γω >µ*ν, Jτι >µε*ς �; �κ�λ�υθBσαντ�ς µ�ι, 8ν τ4� παλιγγενεσ�Fα,
Jταν D υ;0ς τ�? �νθρCπ�υ καθ�σ4η 8π+ θρ�ν�υ δ��ης α'τ�?, καθBσεσθε κα+
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>µε*ς 8π+ δCδεκα θρ�ν�υς κρ�ν�ντες τ
ς δCδεκα φυλ
ς τ�? HIσρα.λ» (7Iω-
�ννης 19, 27-28). M�ν µ�C π.τε, Fτι µP τ) «παλιγγενεσ(α» $νν��Cσε τ�ν
«δευτGρα παρ�υσ(α», γιατ- θJ uσαν π�λK 3ν+ητ�ι, γιJ νJ 1αρ�Cν µ’ α_τ�
τ�ν 3π�ντηση· κα- συνε1(:ει: «Kα+ πGς Jστις �φ�κε �3κ�ας = �δελφ�6ς =
�δελφ
ς = πατ�ρα = µητ�ρα = τ�κνα = �γρ�6ς Pνεκεν τ�? Rν�µατ�ς µ�υ,
1κατ�νταπλασ��να λBψεται» (Mατθα!�ς 19, 29). A_τJ τJ «�γρ�6ς κα+
�3κ�ας» θJ τJ gπαιρναν eκατ�νταπλασ(�να, κατJ τ�ν «δευτGρα παρ�υσ(α»,
gστω 3κ+µα κα- σP πνευµατικJ 3γαθ�, σP 3πρ�σδι+ριστ� µακριν) 1ρ+ν� κι
$κε!ν�ι $1α(ρ�ντ�; Mπ�ρε! νJ uσαν ψαρ�δες s1ι Fµως κα- 3ν+ητ�ι, γιJ νJ
µGν�υν κ�ντ� τ�υ γιJ τGτ�ιες pπ�σ1Gσεις, @EBρα!�ι sντες.

,A
κ��στε iλλες, µJ παρ+µ�ιες pπ�σ1Gσεις στ�Kς µαθητGς τ�υ κα- στ)
λα+: «Mακ�ρι�ι �; πειν�ντες ν?ν, Jτι ��ρτασθBσεσθε» (Λ�υκkς 6,
20-21)· κα- eρµηνε�ει 6 3ε(µνηστ�ς καθηγητ�ς TρεµπGλας: «Mακ�-
ρι�ι ε<σθε σε*ς π�6 τCρα πεινGτε κα+ >π�µ�νετε καρτερικ�ς κα+

�ωρ+ς γ�γγυσµ0ν τ
ς στερBσεις κα+ τ
ς �ν�γκας τ�ς πτω�ε�ας, δι�τι θ

��ρτ�σετε µ" τ
 πνευµατικ
 �γαθ
 τ�ς �'ραν��υ �ασιλε�ας». �Gρεις τ- θJ
π]. νJ µ�ν g1]ης ψωµ(, ρ�C1�, στGγη, pπ+ληψη κα- νJ σ�C λG]η κ�π�ι�ς:
πε!να, κρ�ωνε, κ�ιµ�C κατ�1αµε, ταπεινIσ�υ (pπ�µ�νE), rσπ�υ �στερα
3π) 1ιλι�δες 1ρ+νια νJ 1�ρτ�σ]ης κα- νJ :εσταθ].ς µ’ eκατ�νταπλασ(�να
πνευµατικJ 3γαθ�; K�υτ�Kς 3κρ�ατPς εD1ε 6 7Iησ�Cς y κ�υτ�Kς θεωρ�Cν
$µkς �W eρµηνευτPς τ�C 7Iησ�C;

Kι Fµως 6 7Iησ�Cς uταν σαφEς· 3κ�Cστε τ�ν: «O'α+ >µ*ν τ�*ς πλ�υσ��ις
Jτι �π��ετε τ.ν παρ�κλησιν >µ�ν· �'α+ >µ*ν �; 8µπεπλησµ�ν�ι, Jτι πειν�-
σετε· �'α+ >µ*ν �; γελ�ντες ν?ν, Jτι πενθBσετε κα+ κλα(σετε» (Λ�υκkς 6,
24-25). Kα- eρµηνε�ει 6 TρεµπGλας: «HAλ��µ�ν� σ" σGς τ�6ς πλ�υσ��υς, π�6
�ρησιµ�π�ιε*τε 8γωιστικ
 τ0ν πλ�?τ�ν σας πρ0ς ;καν�π��ησιν τ�ν σαρ-
κικ�ν σας �ν�σεων κα+ �π�λα(σεων κα+ συνεπ�ς δ"ν µ�νει ν
 8λπ�9ετε τ�-
π�τε ε3ς τ.ν µ�λλ�υσαν 9ωBν· �λ��µ�ν� σ" σGς π�6 ε<σθε ��ρτασµ�ν�ι �π0
τ
ς σαρκικ
ς �π�λα(σεις κα+ µ�ν� σκ�π0 τ�? ���υ σας E�ετε τ0 «φ�γωµεν
κα+ π�ωµεν», δι�τι θ
 στερηθ�τε τ
 πνευµατικ
 �γαθ
 ε3ς τ0ν µ�λλ�ντα
���ν κα+ θ
 πειν�σετε»! Kα- τ’ iκ�υγαν α_τJ �W πλ��σι�ι κα- τρGµανε; Σ�-
Bαρ�λ�γ�Cµε; ∆ηλαδ� 6 «@Yι)ς τ�C 7AνθρIπ�υ» στ) Fραµα τ�C ∆ανι�λ
3ναλαµB�νει 3π) τ)ν Για1BP τ�ν $\�υσ(α κατJ τ�ν συντGλεια τ�C κ+σµ�υ;
ΣP τ+σ� µακριν) µGλλ�ν τ�π�θετ�Cσαν �W @EBρα!�ι τ) Fραµ� τ�υς κι $1α(-
ρ�ντ�; VOταν 6 7Iησ�Cς δ(ν]η τ+σες pπ�σ1Gσεις, γιατ(: «8πε�νασα κα+ 8δC-
κατ� µ�ι φαγε*ν· 8δ�ψησα κα+ 8π�τ�σατ� µε· ��ν�ς �µην κα+ συνηγ�γετ� µε·
γυµν0ς κα+ περιε��λετ� µε· �σθ�νησα κα+ 8πεσκ�ψασθ� µε· 8ν φυλακ4� �µην
κα+ �λθατε πρ�ς µε» y τ+σες 3πειλPς σ’ α_τ�Kς π�K δPν gκαναν τJ Fσα πα-
ραπ�νω (Mατθα!�ς 25, 31-46), gθετε dς 1ρ+ν� πραγµατ�π�(ησης τ�ν συ-

<AπειλGς καJ mπ+σO>σεις πρ0ς πειναλ>+υς
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ντGλεια τ�C κ+σµ�υ; Kι gπρεπε νJ \�δGψ]η τριαντατρ(α 1ρ+νια 3π’ τ� :ωE
τ�υ, γιJ νJ π]. Fλ’ α_τJ σP δυστυ1ισµGν�υς 3νθρIπ�υς, Fταν πεντακ+σια
1ρ+νια πρ-ν τJ διαλ�λησε 6 Zωρ��στρης; MEπως oθελε νJ π]., Fτι κριτ�ς
τ�C κ+σµ�υ δPν θJ εDναι τ+τε 6 M(θρας 6 ΠGρσης 3λλJ 6 7Iησ�Cς 6 @EBρα!�ς;
Kα- δηλαδ� γιJ zνα τ+σ� �νειρ�π+λ� ρεµBασµ) καταδικ�στηκε γιJ $σ1�-
τη πρ�δ�σ(α; ΠαρατραBηγµGν� δPν εDναι;

7AλλJ uταν sντως µ(α ρGµBη γιJ τ)ν 7Iησ�C y zνα σ1Gδι� iµεσα $φαρµ+-
σιµ�; Στ�Kς µαθητGς τ�υ µιJ µGρα εDπε: «π�ρευ�µεν�ι, κηρ(σσετε Jτι �γγι-
κεν � �ασιλε�α τ�ν �'ραν�ν» (Mατθα!�ς 10, 7). Π+σ� «oγγικεν»; «VOταν
δ" διCκωσιν >µGς 8ν τ4� π�λει τα(τ4η φε(γετε ε3ς τ.ν ]λλην· �µ.ν γ
ρ λ�-
γω >µ*ν �' µ. τελ�σητε τ
ς π�λεις τ�? HIσρα.λ Pως :ν Eλθ4η D υ;0ς τ�?
�νθρCπ�υ» (Mατθα!�ς 10, 23). ∆ηλαδ� δPν θJ πρ�λ�Bετε νJ $πισκεφτ.τε
Fλες τ-ς π+λεις τ�C 7Iσρα�λ κα- 6 «υW)ς τ�C 3νθρIπ�υ» 3ναλαµB�νει $\�υ-
σ(α. �Hταν µ�λιστα τ+σ� πεπεισµGν�ς, rστε διαBεBα(ωνε τ�Kς 3κρ�ατGς
τ�υ, Fτι «ε3σ�ν τινες τ�ν �δε 8στηκ�των �Mτινες �' µ. γε(σωνται θαν�τ�υ
Pως :ν 5δωσιν τ0ν υ;0ν τ�? �νθρCπ�υ 8ν τ4� �ασιλε�α α'τ�?» (Mατθα!�ς 16,
27-28). VOτι δηλαδ� π�λλ�-, π�K τIρα µ’ 3κ�Cτε, θJ εDστε :ωνταν�- τ�ν
HµGρα π�K 6 «υW)ς τ�C 3νθρIπ�υ» θJ gρ1εται dς Bασιλιkς τ�C 7IσραEλ·
π�λK σ�ντ�µα δηλαδE. @Eπ�µGνως γι’ α_τ) κα- dδηγEθηκε σP σταυρικ�
καταδ(κη, π�K µ+ν� Fσ�ι 3πειλ�Cσαν τ) hσ1��ν π�λ(τευµα $θανατIν�ντ�
διJ τ�C σταυρ�C.

VOµως τ) πGραν κ�θε λ�γικ.ς εDναι τ�Cτ�: VOτι 6 «YW)ς τ�C ∆αB-δ» (6
3π+γ�ν�ς κα- δι�δ�1�ς τ�C ∆αB(δ), 6 «Xριστ)ς Kυρ(�υ» (6 $γκεκριµGν�ς
3π) τ)ν Γα1BP Bασιλιkς), 6 «YW)ς τ�C Θε�C» (6 3γαπητ)ς τ�C Για1BP Bα-
σιλιkς), 6 «YW)ς τ�C 3νθρIπ�υ» (6 µP τ�ν συγκατ�θεση τ�C Για1BP στ)ν
καιρ) τ.ς Pωµαϊκ.ς κατ�1.ς, 3φ�C διI\]η τ)ν κατακτητE κα- γ(ν]η Bασι-
λιkς) gπρεπε σ�µφωνα µP τ�Kς ε_αγγελιστPς νJ θανατωθ]. κα- µετJ ν’ 3να-
στηθ].. �Hταν, λGνε, τ) πεπρωµGν� τ�υ. BGBαια στ)ν «YW)ν τ�C 3νθρIπ�υ»
τ�C ∆ανι�λ (7, 9) δPν διαφα(νεται νi1]η τGτ�ια $\Gλι\η· ��τε πεθα(νει ��τε
κι 3ναστα(νεται, 3λλJ gρ1εται µετJ δ+\ης π�λλ.ς κα- δυν�µεως.

°
ιJ τ�Kς ε_αγγελιστPς Fµως τ) «πρ+Bλεψαν» �W πρ�φ.τες κα- διαφα(-
νεται στ-ς σελ(δες τ.ς Παλαιkς ∆ιαθEκης! VOµως, δυστυ1Lς, α_τ)
π�υθενJ δPν διαφα(νεται, ��τε πρ�φητε�εται, ��τε πρ�γρ�φεται σP
κανGνα BιBλ(� της, παρJ �W συντ�κτες τ.ς Kαιν.ς ∆ιαθEκης παρα-

πλαν�Cν τ�Kς 3ναγνLστες τ�υς. Πρ�σG\τε: «jEρ�εται Σ�µων Π�τρ�ς κα+
ε3σ�λθεν ε3ς τ0 µνηµε*�ν κα+ θεωρε* τ
 Rθ�νια κε�µενα· ε3σ�λθε κα+ D ]λλ�ς
µαθητ.ς κα+ ε<δε κα+ 8π�στευσεν· �'δ�πω γ
ρ �δεισαν τ.ν γραφBν, Jτι δε*
α'τ0ν 8κ νεκρ�ν �ναστ�ναι» (7Iω�ννης 20, 1-11). Π�ι� Fµως γραφ� τ) λG-
ει; Kαµµι�! TJ δ.θεν «πρ�φητικJ» 1ωρ(α τ.ς Παλαιkς ∆ιαθEκης, π�K �W

TB περJ Rναστ;σεως στNν Π. ∆ιαθ=κη
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συγγραφε!ς τ.ς Kαιν.ς ∆ιαθEκης 1ρησιµ�π�ι�Cν dς pπ�στυλIµατα στ�Kς
hσ1υρισµ��ς των, δPν g1�υν καµµιJ σ1Gση µP τ)ν 7Iησ�C τLν E_αγγελ(ων·
κα- αhσθ�ν�µαι λ�πη, Fταν �W συγγραφε!ς της µP θεωρ�Cν $κ τLν πρ�τG-
ρων �λ(θι�. Bρ.τε µ�υ στJ BιBλ(α τ.ς Παλαιkς ∆ιαθEκης µιJ π+λη µP τ’
sν�µα «Nα:αρPτ» κα- π�K 6 πρ�ωρισµGν�ς νJ γ(ν]η Bασιλιkς τLν @EBρα(-
ων, Fταν θJ π�]η νJ κατ�ικEσ]η σ’ α_τEν, θJ $π�ν�µ�:εται στ) e\.ς «Nα-
:ωρα!�ς»! Bρ.τε µ�υ gστω µιJ jπλ. 3φEγηση στ�ν ΠαλαιJ ∆ιαθEκη, Fτι
6 «υW)ς τ�C 3νθρIπ�υ» y κ�π�ι�ς Bασιλιkς τ�C 7Iσρα�λ θJ σταυρωθ]., θJ
πεθ�ν]η κα- θ’ 3ναστηθ].!

@O 7Iησ�Cς τLν E_αγγελ(ων πρ�ετ�(µα:ε $π- τριαντατρ(α 1ρ+νια µιJ 3ν�-
σταση, κι 3φ�C τ�ν «πGτυ1ε» κρυB+τανε! VEνας νικητ�ς τ�C θαν�τ�υ δPν
κρ�Bεται. ΣP τ( iλλα\ε 6 κ+σµ�ς; ΣP τ( iλλα\ε τ�Kς �παδ��ς τ�υ; XEπαψαν
νJ φαρισα|:�υν στ’ sν�µ� τ�υ; XEπαψαν νJ πλ�υτ(:�υν στ’ sν�µ� τ�υ;
XEπαψαν νJ σκ�τIν�υν στ’ sν�µ� τ�υ; T( πGτυ1ε τ+τε H «7Aν�σταση»; NJ
γ(ν]η τ) «ν.µα», π�K µ’ α_τ) «pφ�νθηκε» H παγκ�σµι�π�(ηση τ�C 7IσραEλ;
Στ) πρ+σωπ� τ�C π�σ1�ντ�ς κα- 3ναστηµGν�υ @EBρα(�υ 7Iησ�C pφ�νθη-
κε 6 π�σ1ων κα- 3νιστ�µεν�ς ∆ι+νυσ�ς κα- 6 6µ�(ως π�σ1ων κα- 3νιστ�-
µεν�ς M(θρας κα- µP τ�ν δαψιλ. B�Eθεια τLν Pωµα(ων α_τ�κρατ+ρων 6
@EBραϊσµ)ς κατ�κτησε τ)ν @Eλλην�ρρωµαϊκ) κ+σµ�. Acγυπτ�ς, 7Aλε\�ν-
δρεια, 7Aντι+1εια, MικρJ 7Aσ(α, E_ρIπη, 7AµερικE, A_στραλ(α, Fπ�ι� κ�µ-
µ�τι τ.ς γ.ς δG1τηκε τ)ν Xριστιανισµ) µP τ) καλ) y µP τ� B(α, g1�υν µG1ρι
τJ σEµερα Wερ+ τ�υς BιBλ(� κα- τ�ν ΠαλαιJ ∆ιαθEκη κι eκατ�µµ�ρια
iνθρωπ�ι τLν 1ωρLν α_τLν φGρ�υν �ν+µατα eBραϊκ�· �ν+µατα δηλαδ�
τLν HρIων τ.ς B(Bλ�υ. XEτσι τ) µερ�κι τLν @EBρα(ων νJ pπ�τ�\�υν τ�ν
@Eλλ�δα πGτυ1ε. @H παγκ+σµια eλληνικ� γλLσσα 1ρησιµ�π�ιEθηκε γιJ νJ
pπ�τα1θ]. H κ�ιτ(δα της, H @Eλλ�δα.

K
ι }ν δPν εDναι α_τ) pπ�ταγE, τ+τε τ( εDναι pπ�ταγE; @Yπ�ταγ� $θε-
λ�υσ(α δ�υλικLς pπερEφανη! 7Eπ- δ�� 1ιλι�δες δ�� 1ρ+νια 3ντ- 6
@Eλληνισµ)ς νJ παιδε�]η κα- νJ $κπ�λιτ(:]η τ)ν @EBραϊσµ+, 6 @EBραϊ-
σµ)ς διδ�σκει τ)ν @Eλληνισµ+. @H :ω� τ�C @Eλληνισµ�C γιJ εcκ�σι

αhLνες π(νει eBραϊκ) νερ+, dς jγ(α γραφE, dς Wστ�ρ(α, dς uθ�ς, dς �µν�ς,
dς κ�ινωνικ) gθ�ς, dς λατρε(α, dς α_θυπ�B�λ� ψυ1�λ�γικE, dς 3ν�γκη,
dς 3λEθεια! OW να�( µας εDναι να�- τ�C Για1BG, �W �µν�ι µας �µν�ι στ) Για1-
BP κα- στJ $γκλEµατα τLν @EBρα(ων: «Σ�? � τρ�παι�?��ς δε�ι
 θε�πρεπ�ς
8ν 3σ�(ι δεδ��ασται· α|τη γ
ρ �θ�νατε Lς πανσθεν.ς >πεναντ��υς Eθραυ-
σε, τ�*ς HIσραηλ�ταις Dδ0ν �υθ�? καιν�υργBσασα» (EWρµ)ς Kαν+ν�ς A´
o1�υ Παρακλητικ.ς)!.. «T\� ��ηθBσαντι Θε\� 8ν A3γ(πτ\� τ\� Mωυσ4� κα+
δι’ α'τ�? τ0ν ΦαραC πανστρατιG �υθ�σαντι, 8πιν�κι�ν \�δ.ν ]σωµεν, Jτι
δεδ��ασται» (EWρµ)ς Kαν+ν�ς A´ o1�υ, Παρασκευ� πρω(, Παρακλητικ.ς).

ΠQς WVεKραnσθηκε l MEλληνισµ0ς
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@H 7Aν�σταση, λ�ιπ+ν, τ�C 7Iησ�C pπ.ρ\ε τ) δ+λωµα στ) 6π�!� «τσ(µπη-
σε» 6 τ+τε eλλην�ρρωµαϊκ)ς κ+σµ�ς. Παρακ�λ�υθ�Cµε τ�Kς E_αγγελιστPς
σ’ α_τ) τ) θGµα, Fτι δPν σκ�τ(:�νται γιJ τ) }ν εDναι λ�γικJ α_τJ π�K διη-
γ�Cνται. T�Kς 3ρκε! H 3ν�σταση. NJ πεισθ]. 6 κ+σµ�ς στ�ν 3ν�σταση. �Aς
πkµε λ�ιπ)ν κ�ντ� τ�υς.

@O Mατθα!�ς uταν κλητ)ς µαθητ�ς τ�C 7Iησ�C, Fπως uταν κα- 6 7Iω�ννης·
3γαπηµGν�ς µ�λιστα. Kα- �W δ�� γρ�ψανε 3π) zνα ε_αγγGλι�· κα- �W δ��
3ναφGρ�νται στ�ν 3ν�σταση τ�C δασκ�λ�υ τ�υς. @Eπ�µGνως Fταν 6 7Iη-
σ�Cς $µφαν(:εται στ�Kς zνδεκα µαθητGς, λ�γικ) εDναι Fτι uσαν παρ+ντες
κα- 6 Mατθα!�ς κα- 6 7Iω�ννης. ΓιJ νJ δ�Cµε Fµως: ΛGει λ�ιπ)ν 6 Mατθα!�ς
(28, 10-20): OW δ�� �W Mαρ(ες συναντ�Cν \ηµερIµατα τ)ν µ+λις 3ναστηµG-
ν� 7Iησ�C κ�ντJ στ)ν τ�φ� τ�υ (στJ @Iερ�σ+λυµα), π�K τ-ς στGλνει νJ εhδ�-
π�ιEσ�υν τ�Kς µαθητGς, Fτι τ�Kς περιµGνει σP κ�π�ι� γνωστ+ τ�υ B�υν+,
στ� Γαλιλα(α. Πρkγµα, π��, Fπως λGει, πραγµατ�π�ιEθηκε $κε(νη τ�ν HµG-
ρα. TIρα τ) πLς κα- π+τε µπ+ρεσαν νJ διαν�σ�υν zντεκα iνθρωπ�ι σP µιJ
µGρα µιJ 3π+σταση, π�K \επερνk τJ 150 1ιλι+µετρα σ’ ε_θε!α γραµµE, τ)
παραBλGπω. 7Aφ�C Fµως συναντEθηκαν $κε! κα- �W zντεκα, γιατ- δPν τ)
3ναφGρει κα- 6 7Iω�ννης; @Eκατ)ν πενEντα 1ιλι+µετρα κι α_τ)ς περπ�τη-
σε· \G1ασε τ+ση µεγ�λη 6δ�ιπ�ρ(α κα- µιJ τ+σ� µεγ�λη 1αρ�; ΓιJ νJ δ�Cµε
τ( λGει (7Iω�ννης 20, 1-31): «@O iρτι 3ναστηµGν�ς 7Iησ�Cς 3ργJ τ) Bρ�δυ τ.ς
HµGρας $κε(νης συναντkται σP σπ(τι, Fπ�υ uσαν κρυµµGν�ι 3π) φ+B� στJ
@Iερ�σ+λυµα µP τ�Kς µαθητGς τ�υ κα- 3π�υσ(α:ε 6 Θωµkς. �Aν sντως gγι-
νε gτσι, τ+τε uταν παρ5ν κα- 6 Mατθα!�ς. T( δPν π�ει λ�ιπ)ν καλJ στ�ν pπ+-
θεση; Γιατ- 6 Mατθα!�ς πρ�τιµ�k τ� Γαλιλα(α, $νvL 6 7Iω�ννης τJ @Iερ�σ+-
λυµα; VOµως Fπ�υ κι }ν uταν H συν�ντηση κι �W δυ) uσαν $κε!· π�ι+ς 3π)
τ�Kς δυ) λGει 3λEθεια κα- π�ι+ς ψGµατα; VOµως 6 7Iω�ννης πρ�σθGτει, Fτι
6 7Iησ�Cς γιJ 1�ρη τ�C 3π+ντ�ς Θωµk \αναεµφαν(:εται �στερα 3π) �κτ5
µGρες, στ) cδι� σπ(τι, Fπ�υ uταν κα- 6 Θωµkς. Nα(, 3λλJ �W iλλ�ι ε_αγγε-
λιστPς (Mkρκ�ς 16, 1-19 κα- Λ�υκkς 24, 1-53) 3ναφGρ�υν, Fτι 6 7Iησ�Cς να-
µPν συναντEθηκε στJ @Iερ�σ+λυµα, 3λλJ κατJ τ) 3π+Bραδ� $κε(νης τ.ς
HµGρας 3νελEφθη στ�Kς �_ραν��ς. Kι }ν 3νελEφθη στ�Kς �_ραν��ς, πLς
�στερα 3π) �κτ5 µGρες π.γε πρ)ς συν�ντηση τ�C Θωµk;

*  *  *

§
�ιπ+ν; «Π(στευε κα- µ� $ρε�να» y «$ρε�να κα- π(στευε»; 7Eρε�να κα-
π(στευε θJ µkς π�Cν. VOµως σP :ητEµατα π(στεως δPν σηκIνει 3µφι-
σBEτηση Fπως λ.1. H 7Aν�σταση. @Oπ+τε καταλEγ�υµε, κι }ς µ�ν θG-
λ�υν νJ τ) παραδε1θ�Cν: «Π(στευε κα- µ� $ρε�να.. = MGτρ�ν λ�γικ.ς

= 7Eρε�νησαν iλλ�ι γιJ µkς, γιJ τ) καλ+ µας, γιJ τ�ν σωτηρ(α µας, γιJ τ)ν
$\ι�υδαϊσµ+ µας.

DAττα�*ρι�ς



T>λεια Rν;πτυVη ]λων τQν WπιστηµQν
καJ oσAτητα µεταVZ RνδρQν καJ γυναικQν

zA
ν κα- H γνIση µας γ�ρω 3π) τ)ν παγκ+σµι� πρ�κατακλυσµια!�
Ahγιακ) (Πελασγικ)) Π�λιτισµ) θεωρε!ται περιωρισµGνη zως $λ�1ι-
στη κα- συνEθως «µυθικ�C» περιε1�µGν�υ, στ) κε(µεν� π�K 3κ�λ�υ-
θε! θJ $πι1ειρEσ�υµε, στηρι:+µεν�ι στ-ς σ1ετικPς 3ναφ�ρPς τ�C Πλ�-

τωνα, νJ δIσ�υµε τ�ν πληρGστερη δυνατE εhκ+να eν)ς π�λιτισµ�C κα- µιkς
6λ+κληρης $π�1.ς, π�K $\αλε(φθηκε πρ-ν 3π) 11.600 1ρ+νια περ(π�υ. 7Eκ πρ�-
�ιµ(�υ σηµειIν�υµε Fτι γιJ νJ 3ναδε(\�υµε τ�ν «iγνωστη» α_τ� Wστ�ρικ� γνI-
ση, πρ�1ωρEσαµε σP jπλ. σ�νθεση 3π�σπασµ�των τ�C VEλληνα φιλ�σ+φ�υ,
τJ 6π�!α Bρ(σκ�νται σκ+ρπια στJ gργα τ�υ «N+µ�ι», «T(µαι�ς» κα- «Kριτ(ας».

1. Πλ�των, «T(µαι�ς», 20e. @H cδια διευκρ(νιση $παναλαµB�νεται κα- παρακ�τω στ)ν
«T(µαι�»: «Kα+ ε<ναι π�ρα π�λ6 σηµαντικ0, Jτι δ"ν πρ�κειται γι
 κατασκευασµ�ν� µ?θ�
�λλ
 γι
 �ληθιν. ;στ�ρ�α» («T(µαι�ς», 26e).

2. Πλ�των, «T(µαι�ς», 21c.
3. Πλ�των, «T(µαι�ς», 21e. TJ eπ+µενα 3π�σπ�σµατα $λEφθησαν 3π) τ) cδι� gργ�

(22 b - 24 b-c).

@H $\ιστ+ρηση τ�C Πλ�τωνα συν�δε�εται µP διευκρινEσεις τ�υ, Fτι τJ λεγ+µενα τ�υ
3πη1�Cν πραγµατικJ γεγ�ν+τα1. @O φιλ+σ�φ�ς δε(1νει π5ς $πιθυµ�Cσε νJ pπ�γραµ-
µ(σ]η στ)ν 3ναγνIστη, Fτι καταγρ�φει Wστ�ρ(α κα- s1ι µCθ� µP 3λληγ�ρικ� σηµασ(α.
7Aκ+µα µαθα(ν�υµε2, Fτι 6 Σ+λων εD1ε σκ�π) νJ συνθGσ]η τ�ν πρ�κατακλυσµια(α Wστ�-
ρ(α σP gπ�ς, πρkγµα π�K τελικJ 3µGλησε $\αιτ(ας «τ�ν 8�εγ�ρσεων κα+ τ�ν ]λλων
δειν�ν π�6 �ρ�κε 8δ� (στ�ν 7AθEνα) κατ
 τ.ν 8πιστρ�φB τ�υ». @O Kριτ(ας σηµειI-
νει, Fτι, }ν τελικJ 6 Σ+λων gγραφε τ) gπ�ς τ�υ, θJ uταν 3νIτερ� τ+σ� τLν 6µηρικLν
gργων Fσ� κα- τLν Fσων gγραψε 6 @Hσ(�δ�ς. @O Σ+λων gγινε $πIνυµ�ς iρ1�ντας στ�ν
7AθEνα τ) 594 π.X. κα- 3νGλαBε νJ Bγ�λ]η τ�ν π+λη 3π) τ) π�λιτικ) κα- κ�ινωνικ) 3διG-
\�δ�, στ) 6π�!� εD1ε περιGλθει. @H 3ν�ληψη α_τ.ς τ.ς ε_θ�νης 3π) µGρ�υς τ�υ στ�-
θηκε κα- H αhτ(α, π�K δPν συνGγραψε π�τP τ�ν πρ�κατακλυσµια(α Wστ�ρ(α.

™
�µφωνα µP τ) πλατωνικ) κε(µεν�3, zνας Ahγ�πτι�ς WερGας $\Eγησε στ) Σ+λω-
να Fτι $\αιτ(ας µεγ�λων φυσικLν καταστρ�φLν, π�K συνGBησαν στ) παρελθ+ν,
6 π�λιτισµ)ς καταστρ�φηκε π�λλPς φ�ρPς κα- iρ1ισε π�λι 3π) τ�ν 3ρ1E. ΣP Fλες
α_τPς τ-ς «θε�µην(ες» H Acγυπτ�ς λ+γvω τ.ς γεωγραφικ.ς της θGσης π�ντα πρ�-

Γιατ9 τB Yστ+ρικB στ+ιOε*α σUθηκαν στNν Apγυπτ+
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4 . @O WερGας π�K συναναστρ�φηκε 6 Σ+λων στ�ν Acγυπτ�, σ�µφωνα µP τ)ν Πλ��ταρ-
1�, �ν�µα:+ταν Σ+γ1ις: «Λ�νε λ�ιπ0ν π�ς D Σ�λων (iκ�υσε τ� διδασκαλ(α) τ�? Σ�γ�ι-
τ�ς �π0 τ. Σ�ιδα» («Περ- XIσιδ�ς κα- 7Oσ(ριδ�ς», 354E). @H πληρ�φ�ρ(α α_τ� εDναι hδι-
α(τερα σηµαντικE, }ν 3ναλ�γιστ]. κανε-ς Fτι 6 Πλ�των δPν 3ναφGρει π�υθενJ τ) sν�µα
τ�C WερGα, µP τ)ν 6π�!� µ(λησε 6 Σ+λων· jπλk τ)ν 3ναφGρει µP τ) 3\(ωµ� τ�υ. ΓιJ νJ γνω-
ρ(:]η 6 Πλ��ταρ1�ς τ) sν�µα, σηµα(νει Fτι εD1ε στ� δι�θεσE τ�υ στ�ι1ε!α, π�K 3πεδε(-
κνυαν s1ι µ+ν� τ) τα\(δι τ�C Σ+λωνα στ�ν Acγυπτ�, 3λλJ κα- π�K $πιBεBα(ωναν, πρ�-
φανLς διαστα�ρωναν κα- $πιBεBα(ωναν κα- τJ Fσα $\ιστ�ρε! 6 Πλ�των στ)ν «T(µαι�».

5. @O Πλ�των 3ναφGρει: «aH µεγαλ(τερη π�λη τ�ς 8παρ��ας ε<ναι � Σ�ις, �π0 Jπ�υ κα-
τ�γεται κα+ D �ασιλιGς jAµασις. Πρ�στ�τιδα τ�ς π�λης ε<ναι µι
 θε
 π�6 Rν�µ�9εται στ

A3γυπτιακ
 Nη+θ κα+ στ
 aEλληνικ�, Jπως λ�νε �; ντ�πι�ι, HAθηνG· κα+ α'τ0 τ�6ς κ�νει
ν
 �γαπ�?ν π�λ6 τ�6ς HAθηνα��υς κα+ ν
 3σ�υρ�9ωνται πsς ε<ναι κατ
 κ�π�ι� τρ�π�
συγγενε*ς τ�υς» («T(µαι�ς», 21e). T�ν πληρ�φ�ρ(α περ- συγγGνειας κα- 3θηναϊκ�C 3π�ι-
κισµ�C τ.ς Ahγ�πτ�υ $πιBεBαιIνει κα- 6 ∆ι+δωρ�ς 6 ΣικελιIτης: «Kατ
 τ0ν 5δι�ν τρ�-
π� κι �; HAθηνα*�ι, π�6 Eκτισαν στ.ν A5γυπτ� µι
 π�λη π�6 �ν�µα9�ταν Σ�ις, δ�κ�µα-
9αν τ.ν 5δια ]γν�ια 8� α3τ�ας τ�? κατακλυσµ�?» («@Iστ�ρικ� BιBλι�θEκη» E´, 57, 5).

στατευ+ταν σP 3ντ(θεση µP τ)ν eλλαδικ) 1Lρ�, π�K π�ντα Bρισκ+ταν στ�ν κυρι�λε-
\(α στ) «µ�τι τ�C κυκλLνα»4. A_τ) εD1ε dς 3π�τGλεσµα H γνIση νJ διασvI:εται στ�ν
Acγυπτ�, $νvL στ�ν @Eλλ�δα H καταστρ�φ� uταν 6λ�κληρωτικE. @O cδι�ς WερGας κα-
τGλη\ε: «π�φτ�υν 8π�νω σας ($νν�ε! στ�Kς VEλληνες) �; καταιγ�δες τ�? �'ραν�? σ
ν
8πιδηµ�α, π�6 8παν�ρ�εται π�λι κα+ π�λι σ" τακτ
 �ρ�νικ
 διαστBµατα κα+ σGς �φB-
ν�υν µ�ν� µ" τ�6ς �γρ�µµατ�υς κα+ τ�6ς �καλλι�ργητ�υς. Kα+ Eτσι �εκινGτε π�λι �π0
τ.ν �ρ�B, σ
ν ν
 �ανανιCνετε, �ωρ+ς ν
 ��ρετε Jσα Eγιναν παλαι�τερα 8δ� = στ.ν
�Cρα σας. VOσα λ�ιπ0ν µ�λις µGς διηγBθηκες, Σ�λων, γι
 τ+ς δικ�ς σας γενεαλ�γ�ες,
δ"ν ε<ναι παρ
 παιδικ
 παραµ(θια. ΘυµGστε µ�ν� Pναν κατακλυσµ�, 8ν\� Eγιναν π�λ-
λ�+ στ0 παρελθ�ν».

7AµGσως µετ�, στ) cδι� κε(µεν�, 6 Ahγ�πτι�ς WερGας $πισηµα(νει, Fτι �W πρ�κατα-
κλυσµια!�ι πρ+γ�ν�ι τLν 7Aθηνα(ων uταν τ) ε_γενGστερ� 3νθρIπιν� γGν�ς, 6 π�λι-
τισµ+ς τ�υς δP uταν 6 πλG�ν 3ναπτυγµGν�ς $κε(νης τ.ς $π�1.ς:

«Kα+ δ"ν ��ρετε �κ�µη Jτι στ. �Cρα µας E9ησε κ�π�τε τ0 Lραι�τερ� κα+ τελει�-
τερ� γ�ν�ς �νθρCπων. HAπ0 τ0 γ�ν�ς α'τ0 πρ��ρ�εσαι 8σ6 κα+ � π�λη σ�υ, �π0
τ0 λ�γ� σπ�ρµα π�6 διασCθηκε. HAλλ
 8σε*ς δ"ν γνωρ�9ετε τ�π�τε γι’ α'τ�, γιατ+
�π0 τ�6ς 8πι9�ντες π�λλ"ς γενι"ς ��θηκαν, �ωρ+ς ν
 �φBσ�υν π�σω τ�υς γραφ�ς.
Πραγµατικ�, Σ�λων, πρ+ν �π0 τ0ν πι0 µεγ�λ� κατακλυσµ0 >π�ρ�ε µ�α 8π��B, π�6
� π�λη τ�ν σηµεριν�ν HAθηνα�ων tταν � πρCτη στ0ν π�λεµ� �λλ
 κα+ � π�λη
µ" τ.ν καλ(τερη ν�µ�θεσ�α. Γι
 τ
 8πιτε(γµατα κα+ τ0 π�λ�τευµ� της λ�γεται, πsς
tταν J,τι καλ(τερ� �κ�(στηκε π�τ" στ.ν �3κ�υµ�νη κα+ Eφθασε �ς 8µGς».

eO
πως uταν 3ναµεν+µεν�, τJ λ+για τ�C Ahγ�πτι�υ WερGα συν�ρπασαν τ)ν Σ+-
λωνα, 6 6π�!�ς :Eτησε νJ µ�θ]η περισσ+τερες λεπτ�µGρειες σ1ετικJ µP τ)
παρελθ+ν. @O WερGας δG1τηκε µP ε_1αρ(στηση νJ συνε1(σ]η τ� διEγηση, $πι-
σηµα(ν�ντας Fτι H π+λη τ.ς Σ�ιδας στ) ∆Gλτα τ�C Nε(λ�υ uταν πρ�κατα-

κλυσµια(α 3π�ικ(α5 τLν 7Aθηνα(ων. Σ�µφωνα µP τJ 3ρ1ε!α τ�C να�C H Σ�ις εD1ε
Wδρυθ]. 8.000 1ρ+νια πρ-ν τ�ν $π(σκεψη τ�C Σ+λωνα στ�ν Acγυπτ� (595 π.X.). TJ cδια

Π+λιτειακN qργ;νωση τ4ς πρ+κατακλυσµια9ας <Aθ=νας



3ρ1ε!α oθελαν τ�ν 7AθEνα κατJ 1(λια 1ρ+νια 3ρ1αι+τερη, iρα – Fπως $πισηµα(νει 6
cδι�ς WερGας – H διEγηση τ�υ 3ναφερ+ταν στ�Kς 7Aθηνα(�υς π�K g:ησαν 9.000 1ρ+-
νια πρ(ν, δηλαδ� περ(π�υ στ) 9.600 π.X. M�λιστα 6 συγγραφGας τ�C «T(µαι�υ» ση-
µειIνει, Fτι 6 Σ+λων $κτ)ς 3π) 3κρ�ατ�ς εDδε κα- µελGτησε τJ cδια τJ κε(µενα, π�K
φυλ�γ�νταν στ) να) κα- $\ιστ�ρ�Cσαν τ�ν πρ�κατακλυσµια(α Wστ�ρ(α6. Στ� συνG1εια
6 WερGας περιγρ�φει τ�ν π�λιτειακ� �ργ�νωση τ.ς πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας:
«Πρ�σε�ε λ�ιπ0ν τ�6ς ν�µ�υς τ�υς κα+ σ(γκριν� τ�υς µ" τ�6ς δικ�(ς µας. Θ
 �ρ4�ς
8δ� σ’ 8µGς π�λλ
 κ�ιν
 σηµε*α µ" τ�6ς θεσµ�6ς π�6 πρ�ϋπ�ρ�αν κ�π�τε στ.ν π�-
λη σας. Πρ�τ’ �π’ Jλα τ0 γ�ν�ς τ�ν ;ερ�ων δια�ωρ�9εται �π0 Jλ�υς τ�6ς ]λλ�υς π�-
λ�τες· �κ�λ�υθ�?ν �; τε�ν*τες – Jπως θ
 δ4�ς � κ�θε 8παγγελµατικ. Dµ�δα �σκε* τ.ν
τ��νη της µ�νη κα+ �ωρ+ς ν
 �ναµειγν(εται µ" τ+ς ]λλες – κα+ στ. συν��εια �; ��σκ��,
�; κυνηγ�+ κα+ �; γεωργ��. VOσ� γι
 τ0 γ�ν�ς τ�ν π�λεµιστ�ν θ
 E�εις πρ�σ��ει ��-
�αια πsς 8δ� ε<ναι δια�ωρισµ�ν� �π0 Jλα τ
 ]λλα γ�νη κα+ D ν�µ�ς δ"ν τ�? 8πιτρ�-
πει ν
 �σ��λ�ται παρ
 µ�ν� µ" τ0ν π�λεµ�».

@Ωστ+σ� 3ναλυτικ� περιγραφ� τ.ς κ�ινωνικ.ς κα- π�λιτειακ.ς �ργ�νωσης τ.ς
πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας δ(νεται στ)ν iλλ� πλατωνικ) δι�λ�γ�, τ)ν «Kριτ(α», 6
6π�!�ς θεωρε!ται συνG1εια τ�C «T(µαι�υ» (τJ 3π�σπ�σµατα 3π) τ)ν «Kριτ(α» π�K
3κ�λ�υθ�Cν Bλ. 110 c - 112 e): «�Hταν λ�ιπ0ν 8γκατεστηµ�ν�ι τ�τε σ" τ�(τη τ. �Cρα
κα+ �; ]λλες Dµ�δες τ�ν π�λιτ�ν, π�6 �πασ��λ�?νταν µ" τ+ς τ��νες  κα+ στ0 ν
 πρ�-
µηθε(ωνται τ
 τρ�φιµ� τ�υς �π0 τ. γ�. VOσ� γι
 τ.ν τ��η τ�ν π�λεµιστ�ν, α'τ. �π�-
τελ�?νταν �π0 ]νδρες π�6 ε<�αν θε�α καταγωγB. aH τ��η α'τ. 8� �ρ��ς �ωρ�στηκε
�π0 τ+ς ]λλες κα+ κατ�ικ�?σε σ" �ωριστ0 µ�ρ�ς· ε<�ε δ" Jλα τ
 �ρεια9�(µενα γι
 τ.
συντBρηση κα+ τ. µ�ρφωσB της. Kανε+ς �π0 α'τ. τ.ν τ��η δ"ν ε<�ε καν�να ε<δ�ς �τ�-
µικ�ς 3δι�κτησ�ας, θεωρ�?σαν δ" Jλα τ
 πρ�γµατα πsς tταν κ�ιν
 σ" Jλη τ.ν Dµ�-
δα κα+ δ"ν θεωρ�?σαν καθ�λ�υ σωστ0 ν
 δ��ωνται �π0 τ�6ς ]λλ�υς π�λ�τες τ�π�τε
]λλ� 8�0ν �π0 µπ�λικα τρ�φιµα. jEκαµαν δ" Jλες τ+ς δ�υλει"ς κα+ �σ��λ�ες π�6 ε5πα-
µε �θ�ς, δηλαδ. 8κε*να π�6 ε5παµε πsς Eκαναν �; διωρισµ�ν�ι φ(λακες. Kα+ Eλεγαν
�κ�µη (�W Wερε!ς τ.ς Ahγ�πτ�υ) γι
 τ0ν τ�π� µας, πρGγµα π�6 ε<ναι π�λ6 πιθαν�, πsς
τ�τε � �Cρα µας ε<�ε τ
 σ(ν�ρ� της �ωρισµ�να πρ0ς τ0 µ�ρ�ς τ�υ HIσθµ�? κα+ πρ0ς
τ0 µ�ρ�ς τ�ς ]λλης στεριGς �ς τ0ν Kιθαιρ�να κα+ τ.ν Π�ρνηθα κα+ πsς τ
 σ(ν�ρα
κατ��αιναν �π0 τ
 ��υν
 κα+ ε<�αν δε�ι
 τ0ν HΩρωπ0 κα+ �ριστερ
 τ. θ�λασσα, κα+
Eφθαναν �ς τ0ν �σωπ0 π�ταµ�».

VEνα 3κ+µα σηµαντικ) στ�ι1ε!�, π�K διασvI:ει 6 Πλ�των, εDναι, Fτι στ�ν πρ�κα-
τακλυσµια(α 7AθEνα pπ.ρ1ε hσ+τητα µετα\K 3νδρLν κα- γυναικLν7.

«Γι’ α'τ0 �κρι��ς κα+ τ0 παρ�υσιαστικ0 τ�ς θεGς κα+ τ0 ]γαλµ� της E��υν
�νδρικ0 σ��µα, 8πειδ. 8κε*ν� τ0ν καιρ0 τ
 π�λεµικ
 Eργα tταν κ�ιν
 κα+ στ+ς
γυνα*κες κα+ στ�6ς ]νδρες. Γι
 τ�?τ� τ0 λ�γ�, σ(µφωνα µ" τ. συνBθεια 8κε�νη,
� θε
 στ�λισµ�νη, tταν στ�6ς τ�τε κατ��κ�υς τ�ς HAττικ�ς στ�λ�δι· �π�δει�η
πCς, Jσα 9\�α 9�?ν µα9�, θηλυκ
 κα+ �ρσενικ�, καθ�να �π0 α'τ
 �διακρ�τως

15877∆ΑΥΛ
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6. «T+ς λεπτ�µ�ρειες Jλων α'τ�ν θ
 τ+ς δ�?µε �ργ�τερα µ" τ.ν �συ��α µας, E��ντας
µπρ�στ� µας τ
 5δια τ
 παλι
 κε�µενα» (Πλ�των «T(µαι�ς» 23e).

7. Στ) 3π+σπασµα α_τ) 6 Πλ�των Bρ(σκει ε_καιρ(α νJ $παναλ�B]η γιJ µ(α 3κ+µη φ�ρJ
τ�ν π�για θGση τ�υ (τ�ν 6π�(α συναντkµε $π(σης τ+σ� στ)ν «T(µαι�» Fσ� κα- στ�Kς «N+-
µ�υς») περ- φυσικ.ς hσ+τητας 3νδρLν κα- γυναικLν.



Πρ�σπ�θεια �ναπαρ�στασης τ;ς καταστρ�φ;ς πρ�κατακλυσµια
ας π"λεως �π6
κατακλυσµ6 µ? ��ση τ�ς πληρ�φ�ρ
ες τ�( Πλ�των�ς («T
µαι�ς»).
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M
α �λλη �π"πειρα �ωγρ�φ�υ, ν� �ναπαραστ�σ�η καταπ�ντι�"µενη λ"γjω κα-
τακυσµ�( παν�ρ8αια π"λη.

φτει��τηκε �π0 τ. φ(ση ;καν0 ν
 �σκ4� τ.ν �ρετ., π�6 ταιρι�9ει στ0 κ�θε γ�-
ν�ς �ωριστ�».

Στ) στρατ) τ.ς πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας pπηρετ�Cσαν iνδρες κα- γυνα!κες
$\(σ�υ: «VOσ� τ�6ς tταν δυνατ0, κρατ�?σαν π�ντα τ0ν 5δι� �ριθµ0 �νδρ�ν κα+ γυ-
ναικ�ν στ
 Jπλα, δηλαδ. τ�σ�υς φ(λακες Jσ�ι �ρει�9�νταν γι
 π�λεµ�, κ�ντ
 ε5κ�-
σι �ιλι�δες· τ�σ�ι tταν �; π�λεµιστ"ς στ
 �ρ�νια 8κε*να».

bO
Πλ�των στ)ν «Kριτ(α» δPν παραλε(πει νJ δIσ]η κα- µ(α 3ρκετJ κατατ�πι-
στικ� περιγραφ� τ.ς πρ�κατακλυσµια(ας 7AθEνας κα- τ.ς 7Aττικ.ς: «Σ�ετικ

δ" µ" τ0 κ�ρπηµα τ�(τ�υ τ�? τ�π�υ Eλεγαν πsς �επερν�?σε κ�θε ]λλ� µ�ρ�ς,
γι’ α'τ0 κα+ µπ�ρ�?σε ν
 τρ�φ4η π�λλ
 στρατε(µατα, π�6 Eρ��νταν �π0 τ


γ(ρω µ�ρη. Mεγ�λη δ" �π�δει�η τ�ς γ�νιµ�τητ�ς τ�υ ε<ναι τ�?τ� 8δ�: T0 µ�ρ�ς π�6
τ�? �π�µεινε τCρα µπ�ρε* ν
 συγκριθ4� µ" Dπ�ιαδBπ�τε ]λλη �Cρα κα+ �π0 τ.ν ]π�-
ψη τ�ς γ�νιµ�τητας τ�ς γ�ς κα+ �π0 τ.ν ]π�ψη τ�ς παραγωγ�ς καλ�ν κα+ π�λλ�ν
γεννηµ�των κα+ καρπ�ν, κα+ �κ�µα �π0 τ.ν ]π�ψη τ�ν π�λλ�ν κα+ καλ�ν ��σκ�ν
γι
 τ
 κ�π�δια. T�τε δ" 8κτ0ς �π0 τ+ς φυσικ"ς καλλ�ν�ς της Eτρεφε � �Cρα µας κα+
πλ�θ�ς κ�π�δια (...). HEπειδB Jµως Eγιναν π�λλ�+ κα+ µεγ�λ�ι κατακλυσµ�+ µ�σα στ

8ννι
 �ιλι�δες �ρ�νια – γιατ+ τ�σα �ρ�νια π�ρασαν �π0 τ�τε Pως σBµερα – τ0 ��µα,
π�6 µ�σα σ" α'τ
 τ
 �ρ�νια κα+ στ0 δι�στηµα α'τ�ν τ�ν συµ��ντων (τLν κατακλυ-
σµLν) δ"ν µα9ευ�ταν π�νω στ0 Eδαφ�ς, Jπως γιν�ταν σ’ ]λλα µ�ρη, µ
 κ�θε φ�ρ

µπ�λικ� �π’ α'τ0 τρα�ι�τανε πρ0ς τ
 παραθαλ�σσια, �αν�ταν µ�σα στ
 �αθι
 νερ

τ�ς θ�λασσας (...). Στ0ν παλι0 Jµως καιρ�, 8πειδ. D τ�π�ς µας δ"ν ε<�ε ��σει τ
 �C-
µατ� τ�υ, �ντ+ γι
 �ερ���(νια ε<�ε ψηλ�6ς λ�φ�υς γεµ�τ�υς ��µα. Kα+ α'τ0ς D πε-
τρ�τ�π�ς, π�6 σBµερα τ0ν λ�νε Φελλ�α, τ�τε tταν γεµGτ�ς �π0 πα�ι
 �Cµατα κα+ τ

��υν
 tταν γεµGτα �π0 π�λλ
 δ�ση... (...). T
 >π�λ�ιπα λ�ιπ0ν µ�ρη τ�ς �Cρας �π0
τ. φ(ση tταν τ�τ�ια, κα+ καθsς tταν 1π�µεν�, tταν καλλιεργηµ�να �π0 πραγµατι-

MH γεωµ+ρφ+λ+γ9α τ4ς πρ+κατακλυσµια9ας <Aθ=νας



κ�6ς γεωργ�(ς... (...). Kα+ D καιρ0ς tταν στ.ν κ�θε 8π��. καλ�ς· �cτε Eκανε π�λλ.
9�στη �cτε κα+ π�λ6 κρ(� κα+ � π�λη 8κε*να τ
 �ρ�νια ε<�ε τ�6ς κατ��κ�υς της τα-
κτ�π�ιηµ�ν�υς κατ
 τ�?τ�ν 8δ� τ0ν τρ�π�. HEν πρCτ�ις τ0 µ�ρ�ς τ�ς HAκρ�π�λης δ"ν
tταν τ�τε Jπως ε<ναι τCρα. Γιατ+ κ�π�τε Eπεσε π�λλ. �ρ��. κα+ ��γδαρε Jλ� τ0 γ(-
ρω �π’ α'τ.ν ��µα κα+ τ.ν Eκανε γυµνB. (...). Πρωτ(τερα Jµως σ" ]λλη 8π��. �
HAκρ�π�λη tταν τ�σ� µεγ�λη, π�6 Eφτανε �ς τ0ν aHριδαν0 κα+ τ0ν HIλισσ0 κα+ Eπαιρ-
νε µ�σα κα+ τ.ν Πν(κα κα+ ε<�ε σ(ν�ρ� της τ0 Λυκα�ηττ0 �π0 τ0 �ντικρυν0 µ�ρ�ς
τ�ς Πν(κας. �Hταν δ" Jλη σκεπασµ�νη µ" ��µα κα+ 8κτ0ς �π0 λ�γα µ�ρη tταν στ0
π�νω µε´ρ�ς 5σιωµα. Kα+ κατ�ικ�?νταν στ
 �κριν� της µ"ν µ�ρη κα+ �π0 κ�τω �π0
τ+ς πλαγι�ς της �π0 τ�6ς τε�ν*τες κα+ τ�6ς γεωργ�6ς Jσ�ι καλλιεργ�?σαν τ
 8κε* κ�-
ντ
 µ�ρη της. Στ0 8π�νω δ" µ�ρ�ς µ�νη � τ��η τ�ν π�λεµιστ�ν ε<�ε τ+ς κατ�ικ�ες
της, Dλ�γυρα στ0 να0 τ�ς HAθηνGς κα+ τ�? aHφα�στ�υ, περιτριγυρισµ�νη µ’ Pνα τ�*��
σ
ν τ0 µ�ντρωµα κBπ�υ 1ν0ς σπιτι�?. Πρ0ς τ
 ��ριν
 π�λι µ�ρη ε<�αν σπ�τια κ�ιν

(�; π�λεµιστ"ς) κα+ �ειµωνι�τικες 8γκαταστ�σεις, Jπ�υ Eτρωγαν τ0 �ειµ�να Jλ�ι µα-
9�... (...) T
 ν�τια π�λι µ�ρη τ�ς HAκρ�π�λης τ
 �ρησιµ�π�ι�?σαν γι
 κBπ�υς κα+
γυµναστBρια».

aO Πλ�των pπ�στηρ(:ει, Fτι H 7Aττικ� $πιλG1θηκε σP πρ�κατακλυσµια(α $π�1�
3π) τ� θεJ 7Aθηνk, δι+τι uταν 6 καταλληλ+τερ�ς τ+π�ς γιJ τ�ν $\Gλι\η 3νθρIπιν�υ
γGν�υς π�K θJ εD1ε θε(α 1αρακτηριστικ�· κα- γιJ τ�ν 3κρ(Bεια 6 τ+π�ς θJ γενν�Cσε
3νθρIπ�υς π�K θJ gµ�ια:αν µP τ� θεJ τ.ς σ�φ(ας κα- τ.ς 3νδρε(ας (π�λGµ�υ): «HEπ�-
λε�ε (H θεJ 7Aθηνk) τ0ν συγκεκριµ�ν� τ�π�, Jπ�υ γεννηθBκατε, 8πειδ. πρ���λεψε
Jτι τ0 εcκρατ� κλ*µα τ�υ θ
 8πιδρ�σ4η θετικ
 στ. σωφρ�σ(νη τ�ν �νθρCπων. aH θε

tταν φ�λη τ�? π�λ�µ�υ κα+ τ�ς σ�φ�ας· 8π�λε�ε 1π�µ�νως τ0ν τ�π� 8κε*ν�, π�6 θ
 γεν-
ν�?σε �νθρCπ�υς παρ�µ�ι�υς µ" α'τ.ν κα+ Mδρυσε τ.ν πρCτη της π�λη. HEγκατα-
σταθBκατε λ�ιπ0ν 8κε*, E��ντας τ�τ�ι�υς κα+ �κ�µη καλ(τερ�υς ν�µ�υς κα+ �επερ�-
σατε Jλη τ.ν �νθρωπ�τητα στ.ν �ρετB, Jπως  ]λλωστε θ
 περ�µενε κανε+ς �π0 γεν-
νBµατα κα+ θρ�µµατα θε�ν».

™
τ)ν πλατωνικ) δι�λ�γ� «T(µαι�ς» γ(νεται \εκ�θαρη 3ναφ�ρJ σP pψηλ�C $πι-
πGδ�υ πρ�κατακλυσµια!� π�λιτισµ+, s1ι µ+ν� σP F,τι 3φ�ρ�k στ� ν�µ�θεσ(α κα-
στ� φιλ�σ�φ(α 3λλJ κα- στ-ς $πιστ.µες κα- τ-ς τG1νες: «Στ0 9Bτηµα τCρα τ�ς
φρ�νησης �λ�πεις π�σ� µερ�µνησε 8δ� D ν�µ�ς �π0 τ.ν �ρ�B. �εκινCντας �π0

τ.ν κ�σµικ. τ��η ]ντλησε �π0 τ0 θεϊκ0 �ασ�λει� Jλες τ+ς τ��νες π�6 �ρ�σκ�υν 8φαρ-
µ�γ. στ.ν �νθρCπινη 9ωB, Lς τ. µαντικ. κα+ τ.ν 3ατρικ. π�6 διασφαλ�9ει τ.ν >γε�α
κα+ 8��ντλησε Jλη τ. σειρ
 τ�ν γνCσεων π�6 Pπ�νται».

7Iσ1υρ(:εται δηλαδ� 6 Πλ�των π5ς πρ-ν τ)ν κατακλυσµ) εD1αν $φαρµ�στ. Fλες �W
τG1νες – τε1ν�λ�γ(α, π�K Bρ(σκ�υν $φαρµ�γ� στ�ν 3νθρIπινη :ωE. H µαντικ� (dς τG-
1νη $πικ�ινων(ας µP τ� συµπαντικ� ρ��) κα- H hατρικ� uταν pψηλ�τ�τ�υ $πιπGδ�υ,
κα- εD1ε $\αντληθ. – δηλαδ� εD1ε φτ�σει στ) pψηλ+τατ� δυνατ) $π(πεδ� – H γνωστικ�
Wκαν+τητα τLν 3νθρIπων στ�Kς τ�µε!ς τ.ς $πιστEµης κα- τ.ς τε1ν�λ�γ(ας. T)ν cδι�
hσ1υρισµ+ τ�υ γιJ 3ναπτυγµGν� πρ�κατακλυσµια!� π�λιτισµ) 6 Πλ�των $παναλαµ-
B�νει κα- στ) gργ� τ.ς µεγ�λης dριµ+τητ�ς τ�υ, τ�Kς «N+µ�υς» (BιBλ(� Γ´, 687c -
681). @O δι�λ�γ�ς π�K 3κ�λ�υθε! γ(νεται µετα\K τ�C 7Aθηνα(�υ (AΘ.) κα- τ�C Kλει-
ν(α (KΛ.):

MYπεραναπτυγµ>ν+ς l πρ+κατακλυσµια*+ς π+λιτισµ0ς
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«HAΘ.: N
 >π�θ�σ�υµε 8π�σης Jτι καταστρ�φηκαν συθ�µελα Jλες �; πεδιν"ς κα+ �;
παραθαλ�σσιες π�λεις;

»KΛ. ~Aς τ0 >π�θ�σ�υµε.

»AΘ. jEτσι Jµως καταστρ�φηκαν Jλα τ
 8ργαλε*α κι �; �νακαλ(ψεις, π�6 ε<�αν
γ�νει, σ�ετικ
 µ" τ.ν π�λιτικ. = µ" Dπ�ι�δBπ�τε ]λλ� πεδ�� γνCσης. Γιατ�, φ�λ�ι
µ�υ, :ν �; �νακαλ(ψεις τ�υς ε<�αν µε�νει ]θικτες �π0 τ0 π�ρασµα τ�? �ρ�ν�υ,
Jπως τ+ς E��υµε σBµερα, δ"ν θ
 >π�ρ�ε περιθCρι� γι
 καιν�(ργιες 8φευρ�σεις».

Στ) παραπ�νω 3π+σπασµα 6 Πλ�των δPν 3φEνει καµµ(α 3µφιB�λ(α: �Aν �W $φευ-
ρGσεις τ�C πρ�κατακλυσµια(�υ π�λιτισµ�C δPν εD1αν 1αθ., H µεταγενGστερη 3νθρω-
π+τητα δPν θJ εD1ε τ(π�τα νJ $φε�ρ]η, $νν�Iντας φυσικJ Fτι 6 π�λιτισµ)ς $κε!ν�ς
εD1ε φτ�σει στ) pψηλ+τατ� τε1ν�λ�γικ) κα- π�λιτισµικ) $π(πεδ�. ∆(νει µ�λιστα κα-
µ(α Wκαν�π�ιητικ� 3π�ντηση σP Fσ�υς g1�υν 1ωρ(σει τ�ν Wστ�ρ(α τ.ς 3νθρωπ+τητας
σP περι+δ�υς π�K �ν�µ�:�νται: «Παλαι�λιθικE», «Nε�λιθικE», «T�C Xαλκ�C» κ.�.κ.
Περιγρ�φει λ�ιπ)ν τ( $πικρ�τησε µετJ τ)ν κατακλυσµ+:

«HEκε�νη τ.ν 8π��. πρ�πει ν
 Eνιωθαν ε'�αρ�στηση Jταν συναντι�νταν, τ�σ� λ�-
γ�ι π�6 tταν. Σ�γ�υρα Jλα τ
 µ�σα 8πικ�ινων�ας, π�6 5σως �ρησιµ�π�ι�?σαν γι

τ+ς 8παφ�ς τ�υς στ. στερι
 κα+ τ. θ�λασσα, θ
 ε<�αν καταστραφ� µα9+ µ" τ+ς µεθ�-
δ�υς κατασκευ�ς τ�υς. jEτσι πιστε(ω δ"ν τ�6ς tταν εcκ�λ� ν
 Eρ�ωνται σ" 8παφ.
µετα�( τ�υς. aYπ�ρ�ε Eλλειψη �υλε�ας, 8ν\� τ0 σ�δερ�, D �αλκ0ς κα+ τ
 >π�λ�ιπα µ�-
ταλλα �νακατε(τηκαν, �Cθηκαν µ�σα στ. γ� κι tταν δ(σκ�λ� πι
 ν
 τ
 �ε�ωρ�σ�υν.
Kι :ν �π�µειναν �κ�µα Lρισµ�να 8ργαλε*α κ�π�υ στ
 ��υν�, σ" λ�γ� καταστρ�φη-
καν �π0 τ. σκ�υρι
 κα+ δ"ν µπ�ρ�?σαν ν’ �ντικατασταθ�?ν, πρ+ν µ�θ�υν �; ]νθρω-
π�ι κα+ π�λι τ.ν τε�νικ. τ�ς 8πε�εργασ�ας τ�ν µετ�λλων. VOλες Jµως �; τ��νες π�6
�ασ�9�νται στ0 σ�δερ�, στ0ν �αλκ0 κα+ στ
 ]λλα µ�ταλλα ε<�αν �αθ� σ’ 8κε�νη τ.ν
περ��δ� κα+ γι
 �κ�µη µεγαλ(τερ� δι�στηµα (...) VOσ� γι
 τ.ν �γγει�πλαστικ. κα+
>φαντικ. τ��νη, δ"ν �ρει�9�νταν καθ�λ�υ σ�δερ�. aO Θε0ς Eδωσε α'τ"ς τ+ς δ(� τ�-
�νες στ�6ς �νθρCπ�υς, γι
 ν
 φτει��ν�υν J,τι �θελαν, Eτσι �στε, :ν π�τ" τ(�αινε τ0
�νθρCπιν� γ�ν�ς ν
 µ. �ρ�σκ4η µ�ταλλα, ν
 µπ�ρ4� ν
 �ναγεννGται κα+ ν
 �ναπτ(σ-
σεται �π0 τ.ν �ρ�B».

@H $πε\εργασ(α κα- 1ρEση τLν µετ�λλων dς τG1νη 1�θηκε, µkς BεBαιIνει 6 Πλ�-
των κα- µ�λιστα γιJ π�λK µεγ�λ� 1ρ�νικ) δι�στηµα. @H 3νθρωπ+τητα $πGστρεψε
στ�ν BαρBαρ+τητα κα- \εκ(νησε π�λι 3π) τ�ν 3ρ1E.

[ΣP eπ+µεν� τεC1�ς: @H πλEρης $παλEθευση τLν πληρ�φ�ριLν τ�C Πλ�των�ς 3π)
τ-ς 3νακαλ�ψεις τ.ς νεIτερης $πιστEµης.]

Στ#φαν�ς Mυτιληνα@�ς

[EHδικευµ�νες Vρευνες καN πλEρες /π
δεικτικ7 cλικ7 γιQ τ7ν
Xαµ�ν
 Παγκ5σµι
 Πρ
κατακλυσµιαW
 bEλληνικ7 Π
λιτισµ7
Jλ. στ7ν «∆αυλ7» τ5µ
ι 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990,
1991, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001.]
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DAφρικανικ! φιλ�σ�φ
α
�Hταν Pνα �λι�λ�υστ� πρωιν�, Jταν D Σωκρ�της ε<�ε κατ��ει στ.ν πλατε*α τ�? µε-

γ�λ�υ �ωρι�? τ�ν HAθην�ν κα+ περιµ�ν�ντας τ�6ς µαθητ�ς τ�υ Eκ��ε ��λτες �ν�-
µεσα στ+ς καλαµ�νιες καλ(�ες τ�ν κατ��κων τ�υ. �Hταν π�λ6 στεν��ωρηµ�ν�ς µ"
τ.ν πνευµατικ. κατ�πτωση π�6 8πικρατ�?σε στ.ν π�λη κι �ναρωτι�ταν, :ν π�τ"
θ
 �αναρ��ταν σ’ α'τ.ν τ.ν ]κρη τ�ς γ�ς D π�λιτισµ�ς. VOπως τ�τε, πρ+ν πεντακ�-
σιες �ιλι�δες �ρ�νια, π�6 �; HAφρικαν�+ πρ�γ�ν�� τ�υ tλθαν 8δ� κι Eδωσαν τ
 φ�τα
τ�? π�λιτισµ�? τ�υς. X�ιδεψε µη�ανικ
 τ0 �καλα�σθητ� κα+ ��ντρ�κ�µµ�ν� τ�τ"µ
τ�ς φυλ�ς κα+ �ι�στηκε ν
 γυρ�σ4η στ.ν πλατε*α. Π�νω στ.ν �ρα ]ρ�ισαν ν
 φτ�-
ν�υν Pνας - Pνας �; µαθητ�ς τ�υ. Πρ�τ�ς Eφτασε D Πλ�των φ�ρCντας τ.ν ��ρταρ�-
νια φ�(στα τ�υ κι �φBν�ντας ]ναρθρες κραυγ�ς. jEπειτα γυµν0ς D �εν�φsν κρα-
τCντας τ0 τερ�στι� ρ�παλ� τ�υ κα+ τ�λ�ς D HAλκι�ι�δης, π�6 ε<�ε κρεµ�σει στ0 λαι-
µ� τ�υ π�λλ
 κ�λλι" �π0 ��ντρες κα+ ��τσαλα τ�ς θ�λασσας.

Σφ��τηκε � καρδι
 τ�? Σωκρ�τη �λ�π�ντας τ
 @γν
 α'τ
 παιδι
 τ�ς HAττικ�ς
9�(γκλας. Π�ς ν
 τ�?ς µιλBσ4η γι
 τ.ν µεγ�λη κα+ �αθει
 �φρικανικ. φιλ�σ�φ�α;
Kα+ τ� �ραγε θ
 καταλ��αιναν, :ν τ�6ς Eλεγε γι
 τ0ν �ρυσ0 α3�να τ�? HAφρικανι-
κ�? π�λιτισµ�?. HAναστ�να�ε. Kι �φ�? τ�6ς Eκανε ν�ηµα ν
 καθBσ�υν, ]ρ�ισε ν
 µιλFG
γι
 τ�6ς HAφρικαν�6ς πρ�γ�ν�υς τ�υ, π�6 8ρ��µεν�ι στ.ν aEλλ�δα πρ�σπ�θησαν ν

8�ανθρωπ�σ�υν τ�6ς �νθρωπ�φ�γ�υς 3θαγενε*ς της.

aO �λι�ς Eφτασε στ0 µεσ�υρ�νηµ� τ�υ κι D Πλ�των �ν�µεσα σ’ Jλα τ’ ]λλα σκε-
φτ�ταν κα+ τ0ν ν�στιµ� Σπαρτι�τη α3�µ�λωτ�, π�6 � µ�να τ�υ µαγε�ρευε µ" γλυ-
κ�ρρι9α. «Ocγκα - M�(γκα - T�(γκα» �cρλια�ε κα+ σηκCθηκε. «HAτσιµπακ+ γι
 -
γι�» �π�ντησαν �; ]λλ�ι κα+ λ(θηκε � µ�9ω�η τ�ς HAφρικανικ�ς HAκαδηµ�ας. aO Σω-
κρ�της δ�κρυσε. jH�ερε, πsς δ"ν γιν�ταν τ�π�τε... Kι Jµως D Πλ�των µ" κ�π�ια
��Bθεια θ
 µπ�ρ�?σε ν
 γ�ν4η ]νθρωπ�ς. T0 σκ�φτηκε �π0 δ�, τ0 �ασ�νισε �π0 κε*
κα+ στ0 τ�λ�ς τ0 π�ρε �π�φαση. Θ
 µιλ�?σε στ0ν πατ�ρα τ�υ. Xωρ+ς ]λλη σκ�ψη τρ�-
�η�ε γι
 τ.ν καλ(�α τ�υς. �Hταν µ�α ]θλια καλ(�α στ.ν ]κρη τ�? �ωρι�?. ΣBκωσε
�π�φασιστικ
 τ.ν κ�υρελ�? κα+ µπ�κε µ�σα, τ.ν �ρα π�6 �εκ�κκ�λι9αν τ0ν Σπαρ-
τι�τη κα�: «HAρ�στων, θ�λω ν
 σ�? µιλBσω», ε<πε �ωρ+ς περιστρ�φ�ς.

aO HAρ�στων �φBν�ντας Pνα «�cγκρ» τ0ν �κ�λ�(θησε E�ω �π0 τ.ν καλ(�α. T�τε
D Σωκρ�της ]ρ�ισε ν
 µιλFG: «jAκ�υ, HAρ�στων, ��ρεις π�σ� �γαπ� τ0ν Πλ�τωνα,
�λλ
 δ� στ.ν HAθBνα δ"ν E�ει πρ��πτικB. HEγs J,τι ε<�α ν
 τ�? µ�θω τ�? τ� ’µαθα.
�Hλθε D καιρ0ς ν
 π�4η ν
 σπ�υδ�σ4η σ��αρ�. Στε*λτ�ν, λ�ιπ�ν, στ.ν A5γυπτ� µπ
ς
κα+ κ�ν4η τ�π�τε στ. 9ωB τ�υ». E<πε κα+ τ0ν δι�τρε�ε Pνα ρ*γ�ς. aO HAρ�στων Eσκυψε
τ0 κεφ�λι, ε'�αρ�στησε τ0ν δ�σκαλ� �τυπCντας µ" τ+ς γρ�θι"ς τ
 στBθια τ�υ κα+
µπα�ν�ντας µ�σα στ.ν καλ(�α Eκανε µπ�γ� τ+ς ��ρταρ�νιες φ�?στες τ�? γυι�? τ�υ.
jEτσι D Πλ�των Eφθασε στ.ν A5γυπτ�, Jπ�υ ]ρ�ισε ν
 σπ�υδ�94η �φρικανικ. φι-
λ�σ�φ�α.

HAφι�ρωµα στ0ν κ. M�ρτιν Mπερν
λ κα+ στ0ν κ. jAλαν T�µπλετ�ν, π�6 διδ�σκ�υν
Jλα α'τ
 στ
 �µερικανικ
 πανεπιστBµια...

Γι3ργ�ς Πετρ"π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



X
αρακτηρ(:�ντας �αρ��ρ�υς τ�Kς µ� VEλληνες δηλαδ� τ�Kς
3νθρIπ�υς Fλων τLν φυλLν, 3κ+µη κα- τ�Kς φυλετικJ VEλλη-
νες, π�K δPν µετε!1αν τ�C @Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C κα- τ.ς eλλη-
νικ.ς 3ντιλEψεως γιJ τ� :ω� κα- τ)ν K+σµ�1 – κα- 3π�κλε(�ντας

α_στηρ+τατα κα- $π- π�ιν]. θαν�τ�υ τ� συµµετ�1E τ�υς στ�Kς 7Oλυ-

DAριστερ�: E3καστικ. �ντ�ληψη τ�? 2002 µ.X. περ+ τ�? Mεγ�λ�υ, τ�? aΩρα��υ κα+
τ�? HAληθιν�? τ�? HOλυµπιακ�? HIδεCδ�υς: HEσκεµµ�νη πρ��η �σ�Bµιας, �αρ-
�αρ�τητας κα+ �υδαι�τητας τ�ς ∆ιεθν�?ς HE��υσ�ας, γι
 ν
 «σαµπ�ταρισθ4�» D
aEλληνικ0ς HOλυµπισµ�ς. ∆ε2ι�: E3καστικ. �ντ�ληψη τ�? HOλυµπιακ�? K�λλ�υς
στ.ν �ρ�α�α aEλλ�δα. (aO «HOλυµπι�ν�κης»: jEργ� τ�? Π�λυκλε�τ�υ, Γλυπτ�-

θBκη M�ν���υ.)

O I™TOPIKO™ EKBAPBAPI™MO™
TH™ I¢EA™ TOY O§YM¶I™MOY

T0 MΩρα*+ δGν συνυπ;ρOει µG τNν <EV+υσ9α

1 7Aπ) τ�Kς 7Oλυµπιακ�Kς 7AγLνες �W 3ρ1α!�ι VEλληνες 3πGκλειαν – s1ι µ+ν�ν σJν
3θλητPς 3λλJ κα- σJν θεατPς – τ�Kς iτιµ�υς, τ�Kς π+ρν�υς, τ�Kς 3σεBε!ς, τ�Kς συκ�φ�-
ντες κα- iλλ�υς, π�K εD1αν καταδικασθ. γιJ παρ+µ�ια 3τιµωτικJ 3δικEµατα.



µπιακ�Kς 7AγLνες, �W 3ρ1α!�ι VEλληνες εD1αν Bαθ�τατη $π(γνωση
eν)ς πρ�γµατ�ς, π�K µP τ� σ�γ1ρ�νη $κπ+ρνευση τ�C 7Oλυµπιακ�C
Πνε�µατ�ς g1ει καταστ. σαφPς κα- α_τ�ν+ητ�: VOτι δηλαδ� τ) jγν)
7Oλυµπιακ) 7IδεLδες, γGννηµα κα- δηµι��ργηµα τ�C @Eλληνικ�C Πνε�-
µατ�ς Fπως κα- Fλες �W iλλες µεγ�λες κα- pψηλPς eλληνικPς hδGες,
3ρ1Pς κα- 3\(ες, µ+ν� 3ν�µεσα στ�Kς πνευµατικJ VEλληνες µπ�ρ�Cν
νJ $πι:�Cν, νJ 3ναπτ�σσωνται κα- νJ γ(νωνται πρ�\η κα- τρ+π�ς
:ω.ς, $νvL 3ντ(θετα εDναι πρ�γµατα \Gνα κα- 3συµB(Bαστα πρ)ς τ�Kς
µ� eλληνικ��ς, δηλαδ� τ�Kς BαρBαρικ�Kς «π�λιτισµ�Kς» κα- δPν µπ�-
ρ�Cν νJ pπ�ρ\�υν 3λIBητα κα- 3ναλλ�(ωτα µGσα σ’ α_τ��ς.
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7AλλJ H 3δυναµ(α �WασδEπ�τε iλλης πλ�ν τ.ς eλληνικ.ς 3ντιλEψεως γιJ
τ� :ω� κα- τ)ν κ+σµ� νJ διατηρEσ]η jγν� κα- νJ pλ�π�ιEσ]η α_θεντικJ τ�ν
eλληνικ� 7Oλυµπιακ� 7IδGα 3π�δε(1θηκε oδη στ�ν 3ρ1αι+τητα, Fταν µετJ
τ�ν κατ�κτηση τ�C @Eλληνικ�C K+σµ�υ 3π) τ�Kς Pωµα(�υς �W τελευτα!�ι
παραB(ασαν µP τ) «δ(και�» τ�C κατακτητ. τ)ν Wερ) ν+µ� τ�C 3π�κλεισµ�C
τLν µ� @EλλEνων – BαρB�ρων 3π) τ�Kς 7AγLνες κα- $πGBαλαν τ� συµµετ�1�
γιJ πρIτη φ�ρJ τLν \Gνων σ’ α_τ��ς: 7Aπ) τ� στιγµ� π�K 6 πρLτ�ς Pωµα!�ς
3θλητ�ς µπ.κε στ) στ�δι� τ.ς 7Oλυµπ(ας, H jγν+τητα, H Wερ+τητα, 6 pψη-
λ+φρων hδεαλισµ+ς, H 3φιλ�κGρδεια, 6 α_στηρ)ς δια1ωρισµ)ς 3π) τ�ν $\�υ-
σ(α, τ) 3δGκαστ� τLν @Eλλαν�δικLν, τ) pψηλ) 3γωνιστικ) πνεCµα κα- Fλα
τJ iλλα g\�1α 1αρακτηριστικ�, π�K �W θαυµαστ�- $κε!ν�ι iνθρωπ�ι π�K
:�Cσαν στJ eλληνικJ 1Iµατα εD1αν πρ�σδIσει κα- καθιερIσει $π- 1ιλιετ(ες
στ)ν �λυµπιακ) θεσµ+, «π.γαν περ(πατ�» – κα- µπ.καν στ)ν Wερ) 1Lρ� τ.ς
XAλτεως H λατινικ� µαται�δ�\(α κα- µεγαλ�µαν(α, H λατινικ� $\�υσιαστικ�
σκ�πιµ+τητα κα- γενικJ 6 λατινικ)ς BαρBαρισµ+ς2.

Kα- Fταν κατJ τ�ν cδια περ(π�υ $π�1E, τ) Σαρ�ντα TGσσερα µ.X., δηµι-
�υργEθηκε pπ�κατ�στατ� τLν 7OλυµπιακLν 7AγIνων στ�ν 7Aντι+1εια τ.ς
Συρ(ας, �W 7Oλυµπι�δες π�K διε\Eγ�ντ� $κε! δPν εD1αν καµµιJ σ1Gση µP τ)
eλληνικ) 7Oλυµπιακ) ΠνεCµα, 3λλJ 3πGκτησαν α_τ�µ�τως Fλα τJ 1αµερπ.
γνωρ(σµατα τ�C σηµιτικ�C πνε�µατ�ς: T) στ�δι� τ.ς 7Aντι+1ειας γGµι:ε 3π)
πληρωµGν�υς «3θλητGς», θυµ(:�ντας πλατε!ες π+λεων Fπ�υ δι�φ�ρ�ι σαλ-
τιµπ�γκ�ι $πιδεικν��υν τ-ς «3θλητικGς» τ�υς Wκαν+τητες περιφGρ�ντας ταυ-
τ+1ρ�να κα- δ(σκ� $παιτε(ας κα- τJ γεµkτα 1�ρη, jπλ+τητα κα- τε1νικ� 3γω-
ν(σµατα τLν @EλλEνων 3ντικαταστ�θηκαν 3π) $πιδε(\εις κτηνIδ�υς σωµα-

2 @O α_τ�κρ�των NGρων, 3φ�C «3γ+ρασε» µP ε_τελPς π�σ) τ�ν ν(κη στ�ν jρµατ�δρ�-
µ(α, διGτα\ε τ�ν τGλεση τLν 7AγIνων πρ+ωρα, στ�Kς 6π�(�υς συµµετGσ1ε κα- ν(κησε κερ-
δ(:�ντας... 75 στεφ�νια.



τικ.ς ρIµης τLν 7Aνατ�λικLν «3θλητLν», $νvL 6 3γωνιστικ)ς 1Lρ�ς uταν
κατειληµµGν�ς 3π) στρατιPς @EBραι�φ�ιν(κων $µπ+ρων κα- τυ1�διωκτLν,
π�K πρ�σGδιδαν στ�Kς «7AγLνες» 1αρακτ.ρα µkλλ�ν 3νατ�λ(τικ�υ πα:α-
ρι�C παρJ 7Oλυµπι�δας.

Kα- τGλ�ς, Fταν 6 eBραϊκ)ς θρησκευτικ)ς δ�γµατισµ)ς εhσGBαλε κα- κατ(-
σ1υσε στ)ν eλληνικ) 1Lρ�, uταν 3δ�νατ� νJ 3νε1θ]. τ�ν �παρ\η τ�C eλλη-
νικ�C θεσµ�C κα- τ�C pψηλ�C κα- $λε�θερ�υ πνε�µατ+ς τ�υ. MP τ) µ!σ�ς τ�υ
κατJ τ�C κ�λλ�υς κα- τ�C 3νθρIπιν�υ σIµατ�ς, µP τ�ν 3πG1θει� τ�υ κατJ
τ�C φυσικ�C κα- τ�C 3ληθιν�C, µP τ)ν Bαθ�τατ� φ+B� τ�υ 3πGναντι στ) µε-
γαλε!� τ�C @Eλληνικ�C Πνε�µατ�ς γενικ�, uταν 3διαν+ητ� νJ συµBιBασθ]. µP
τ) 7Oλυµπιακ) 7IδεLδες κα- νJ τ) 3φEσ]η νJ :].. Kα- γι’ α_τ+, µ+λις 3πGκτη-
σε κα- σταθερ�π�(ησε τ)ν gλεγ1� $π- τ.ς π�λιτικ.ς $\�υσ(ας, κατEργησε τ�Kς
7Oλυµπιακ�Kς 7AγLνες, διακ+πτ�ντας gτσι B(αια τ�ν συνε1. λειτ�υργ(α τ�υ-
λ�1ιστ�ν $π- 1(λια eκατ) e\.ντα $ννGα 1ρ+νια3 eν)ς 3π) τ�Kς λαµπρ+τερ�υς,
jγν+τερ�υς κα- καταπληκτικIτερ�υς θεσµ�Kς, $\ Fσων π�τP $µφαν(στηκαν
σ’ 6λ+κληρη τ�ν Wστ�ρ(α τ�C π�λιτισµ�C τ.ς 3νθρωπ+τητας.

***

A
_τ) π�K 3πεδε(1θη στ�ν 3ρ1αι+τητα, Fτι δηλαδ� τ) 7Oλυµπιακ)
ΠνεCµα, 3π�κ�µµGν� 3π) τ)ν �µφ�λι� λLρ� τ�υ, τ) @Eλληνικ) ΠνεCµα,
εDναι 3δ�νατ� νJ pπ�ρ\]η κα- 3φ’ eτGρ�υ Fτι H λειτ�υργ(α τ�C �λυ-
µπιακ�C θεσµ�C µGσα στJ πλα(σια iλλων π�λιτισµLν κα- iλλων κ�-

σµ�θεωριLν δPν  εDναι δυνατ)ν παρJ νJ 6δηγEσ]η στ�ν $κπ+ρνευση κα- τ)ν
$κBαρBαρισµ+ τ�υ, $πιBεBαιIθηκε στ� σ�γ1ρ�νη $π�1E, 3π) τ+τε π�K dρι-
σµGν�ι φωτισµGν�ι iνθρωπ�ι, VEλληνες πνευµατικ�, $πεδ(ω\αν κα- πGτυ1αν
τ�ν 3ναB(ωση τLν 7OλυµπιακLν 7AγIνων.4

Π�λιτικ� σκ�πιµ+τητα κα- hµπεριαλιστικPς $πιδιI\εις τLν $\�υσιαστLν
τ�C κ+σµ�υ, µαται�δ�\(ες κα- $πιδει\ι�µαν(α τLν διαφ+ρων καθεστIτων,
πρ�παγ�νδα κα- παραπλ�νηση τLν λαLν, $µπ+ρι� κα- διαφEµιση, «ντ�π�-
ρισµα» κα- 3θGµιτ�ς συναγωνισµ)ς τLν 3θλητLν, $παγγελµατισµ)ς κα- 1ρη-
µατισµ+ς, «σαµπ�τJ:» κα- δ�λ�φ�νικPς $πιθGσεις, pπ�κριτικPς «3π�1Pς» κα-
«Hµισυµµετ�1Gς», 3µφ(B�λης 3\(ας κα- εhλικρ(νειας κηρ�γµατα περ- συνα-
δελφIσεως, hδε�λ�γικPς σ�Cπες, σερBιρι:+µενες 1ωρ-ς νJ παραγγελθ�Cν,
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3 ΣJν πρIτη 7Oλυµπι�δα $κλαµB�νεται H τ�C gτ�υς @Eπτακ+σια @EBδ�µEντα VE\ι π.X.,
6π+τε νικητ�ς στ)ν δρ+µ� eν)ς σταδ(�υ 3ναδε(1θηκε 6 K+ρ�ιB�ς 3π) τ�ν 7Hλε(α, 3λλJ
θεωρε!ται BGBαι�ν Fτι 3θλητικ�- 3γLνες διε\Eγ�ντ� στ�ν 7Oλυµπ(α κα- σP iλλ�υς eλλη-
νικ�Kς 1Iρ�υς π�λλPς 1ιλιετ(ες $νωρ(τερα. T�Kς 7Oλυµπιακ�Kς 7AγLνες κατEργησε 6 Bυ-
:αντιν)ς α_τ�κρ�τ�ρας Θε�δ+σι�ς 6 MGγας τ) τριακ+σια $νενEντα τρ(α µ.X.

4 OW πρLτ�ι 7Oλυµπιακ�- 7AγLνες τ.ς νεIτερης $π�1.ς διε\E1θησαν στ�ν 7AθEνα τ)
1(λια �κτακ+σια $νενEντα z\ι µ.X.



περ- εhρηνισµ�C, «3νθρωπ(νων δικαιωµ�των», διεθνισµ�C κ.λπ. Bρωµ(:�υν
κα- µ�λ�ν�υν τ�ν 7Oλυµπιακ�ν 7IδGα κα- τ�ν κατ�ντησαν $\�µBλωµα, «πα-
ρ�λλαγµα», σκιJ τ�C eαυτ�C της. T) 7Oλυµπιακ) ΠνεCµα δPν εDναι πιJ hδα-
νικ) κα- α_τ�σκ�π+ς 3λλJ µGσ�ν $\υπηρετEσεως διαφ+ρων ταπεινLν σκ�πLν
κα- $πιδιI\εων: �hκ�ν�µικLν, πρ�παγανδιστικLν κα- γενικJ $\�υσιαστικLν.

7AλλJ πLς 3λλ�ιLς θJ µπ�ρ�Cσε νJ καταντEσ]η 6 pψηλ)ς α_τ)ς θεσµ+ς, τ�
στιγµ� π�K pπ�ρ1ει σJν \Gν� σLµα µGσα στ) γενικ) hδε�λ�γικ) πλα(σι� τ�C
καθεστLτ�ς τ�C �hκ�ν�µισµ�C, τ.ς Λ�γ�κρατ(ας, τ�C �φελιµισµ�C, τ.ς 31α-
λ(νωτης $\�υσιαστικ.ς µαν(ας, τ.ς τε1ν�κρατ(ας κα- τ�C 7Aστ�καπιταλ�-
µαρ\ισµ�C, π�K hσ1�ει κα- διGπει 6λ+κληρ� τ) σ�γ1ρ�ν� κ+σµ�;

@O K+σµ�ς «µας», 6 K+σµ�ς µGσα στ)ν 6π�!� µkς g1�υν pπ�1ρεIσει νJ
:�Cµε· 6 K+σµ�ς π�K τυραννε!ται κα- $\�υσι�:εται 3π) τ) ψGµα, τ) δ+γµα,
τ�ν τυφλ� θGληση τ.ς $\�υσ(ας, τ�ν παντ�δυναµ(α τ.ς �λης· 6 κ+σµ�ς π�K
θ�ει 1(λιες φ�ρPς τ� στιγµ� σ’ zνα κα- µ+ν� Θε), τ)ν Mαµωνk, δPν g1ει κα-
νGνα περιθIρι� πι�, γιJ νJ 3νακαλ�ψ]η κα- νJ λατρε�σ]η κανGναν iλλ� Θε+,
καµµιJν 3λEθεια, καµµιJν hδGα. @O 3θλητ�ς π�K 3π�φασ(:ει νJ πρ�ετ�ιµα-
σθ]. γιJ τ�ν 7Oλυµπι�δα κα- }ν 3κ+µη 6 cδι�ς πρ�σGBλεπε hδεαλιστικJ στ�ν
µ�ναδικ� 3µ�ιB� τ�C jπλ�C κα- 3πGριττ�υ κ+τιν�υ τ.ς ν(κης, στ) στεφ�νω-
µα µP τ) κλαδ- τ.ς �λυµπιακ.ς 3γριελιkς, H pλιστικ� κα- 1υδα(α συµµ�ρ(α
κα- τJ κατJ τ+π�υς παρακλ�δια της, π�K κυBερν�Cν σJν ∆ιεθν�ς 7E\�υσ(α
τ�ν 3νθρωπ+τητα κα- σJν τ�πικPς $\�υσ(ες τJ XEθνη, θJ τ)ν διαφθε(ρ�υν µP
τJ πρ+στυ1α «κ(νητρα» π�K θJ τ�C πρ�σφGρ�υν: µP τ)ν µισθ+, τ�ν 3π�:η-
µ(ωση, τJ πρ(µ, τ�ν τ�π�θGτηση σP πρ�σ�δ�φ+ρ�υς θGσεις κα- τJ iλλα πα-
ρεµφερ., µP τJ 6π�!α $κπ�ρνε��υν κ�θε 3\(α κα- κ�θε iτ�µ�.

OW �ργανωτικPς $πιτρ�πPς κα- }ν 3κ+µη �W cδιες εDναι φ�ρε!ς τ.ς λιτ+τη-
τας κα- jπλ+τητας τ�C 3π�λιτικ�C 7Oλυµπιακ�C Πνε�µατ�ς, θJ pπ�τα1τ�Cν
στ)ν πειρασµ) τ.ς µαται�δ�\(ας, 3π) τ�ν 6π�(α διGπεται H π�λιτικ� $\�υ-
σ(α κα- θJ δ�Cν τ� δι�ργ�νωση τLν 3γIνων σJν jπλ) µGσ� $πιδε(\εων πλ��-
τ�υ y «pψηλ.ς τε1ν�λ�γ(ας», σJν Bιτρ(να πρ�B�λ.ς κα- διαφηµ(σεως τ.ς
«ε_ηµερ(ας» τLν καθεστIτων.

OW @Eλλαν�δ(κες κα- }ν 3κ+µη συναισθ�νωνται Fτι εDναι α_θεντικ�- λει-
τ�υργ�- τ�C 7Oλυµπ(�υ Zην+ς, δηλαδ� τ.ς 7AλEθειας κα- τ.ς ∆ικαι�σ�νης,
δPν 3π�κλε(εται νJ BραBε�σ�υν κα- 1ρηµατι:+µεν�υς, iτιµ�υς y ντ�παρι-
σµGν�υς, δι+τι δPν pπ+κεινται πιJ στ�ν pπGρτατη iυλη 3ρ1� τ.ς hδGας – κα-
µ+ν� σ’ α_τEν –, 3λλJ δι+τι H θGση τ�υς $\αρτkται 3π) τ�ν $\�υσ(α κα- τ-ς
σκ�πιµ+τητGς της.

OW 7Oλυµπι�ν(κες, κα- }ν 3κ+µη $πιστρGφ�ντας στ�ν πατρ(δα τ�υς δPν φι-
λ�δ�\�Cν παρJ νJ δε1τ�Cν τ�ν δ(καιη 3µ�ιB� τ.ς τιµ.ς κα- τ.ς δ+\ας –
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3µ�ιB� καθαρJ �θικ�C κα- hδεαλιστικ�C 1αρακτ.ρα – κα- νJ τ�Kς pµνEσ�υν
π�ιητPς σJν τ)ν Π(νδαρ�, δPν θJ 3ντG\�υν στ�Kς περι�ρισµ�Kς κα- τJ δ�-
λIµατα π�K θJ τ�Kς πρ�σφGρ]η H κρατ�Cσα τ�\η πραγµ�των γιJ νJ τ�Kς
$κµεταλλευθ]. π�λιτικ�, κα-  θJ καταντEσ�υν «γυρ�λ+γ�ι» κα- 3Bανταδ+-
ρ�ι» τLν $κπ�ρνευτLν τ�υς.

Kα- τJ XEθνη, καθ5ς εDναι $θισµGνα, 3π) τ�ν ψυ1ρ� λ�γ�κρατικ� τ�\η
πραγµ�των, π�K $πιB�λλει H $\�υσ(α, νJ 3σπ�:ωνται κα- νJ 1ειρ�κρ�τ�Cν
τ-ς µεθ+δ�υς τ-ς µεθ+δ�υς της, δPν θJ «κατεδαφ(σ�υν τJ τε(1η», pπ�δε1+µε-
να τ�Kς νικητPς ��τε θJ τ�Kς 3νακηρ�\�υν «�ε�σιτ�υς» στ) Πρυτανε!� – τιµ�
$π(σης καθαρJ συµB�λικ�C κα- hδεαλιστικ�C 1αρακτ.ρα – 3λλJ θJ διαB�υ-
κ�ληθ�Cν 3π) τ�ν πρ�παγ�νδα κα- θJ θαυµ�σ�υν τ-ς $πιτυ1(ες τLν 3θλητLν
τ�C «$λευθGρ�υ»  y τ�C «σ�σιαλιστικ�C κ+σµ�υ» – 3ναλ+γως. Kα- BεBαι+τα-
τα H λ�γ�κρατικ� $\�υσ(α π�K κυBερνk τ)ν K+σµ�, 3ντ- νJ κρατEσ]η µακρυJ
3π) τ�ν π�λιτικ� κα- τ� σκ�πιµ+τητα τ)ν 7Oλυµπισµ) µGσvω µιkς σιωπηρ.ς
«Wερkς $κε1ειρ(ας», θJ δ]. σ’ α_τ)ν τ�ν ε_καιρ(α τ.ς πρ�παγ�νδας κα- τ.ς
pπ�κριτικ.ς συνθηµατ�λ�γ(ας περ- «$δαφικ.ς 3κεραι+ητας» κα- «3νθρω-
π(νων δικαιωµ�των» y περ- eν+τητας τ�C ΠλανEτη κα- ��τω καθε\.ς.

***

MO
$κBαρBαρισµ)ς κα- 6 ε_τελισµ)ς τ�C 7Oλυµπιακ�C Πνε�µατ�ς, sντας
µ�ιρα(α κα- 3ναγκαστικ� συνGπεια τ.ς 3π�B�λ.ς 3π) τ)ν K+σµ�
µας τ�C eλληνικ�C hδεαλισµ�C κα- τ.ς κατισ1�σεως τ�C 3στ�καπι-
ταλ�µαρ\ιστικ�C pλισµ�C κα- τ.ς Λ�γ�κρατ(ας, δPν εDναι δυνατ)ν νJ

σταµατEσ]η $ν Fσvω $πικρατ]. τ) hσ1C�ν παγκ+σµι� hδε�λ�γικ) κα- �θικ) κα-
θεστIς. @O θεσµ)ς τLν νεIτερων 7OλυµπιακLν 7AγIνων, θλιBερ� 3π�µ(µη-
ση τ�C µεγαλειIδ�υς eλληνικ�C θεσµ�C, δPν Bρ(σκει τ) κατ�λληλ� gδαφ�ς γιJ
νJ ρι:Iσ]η κα- νJ 3νθEσ]η – κα- γι’ α_τ) εDναι καταδικασµGν�ς 3ργJ y γρE-
γ�ρα νJ $κφυλισθ]. κα- cσως νJ πεθ�ν]η. VOπως δPν φ��νται π�ρτ�καλιPς στ�
ΣιBηρ(α ��τε gλατα στ)ν 7Iσηµεριν+, gτσι δPν µπ�ρε! νJ pπ�ρ\]η H jγν+τητα,
H 3λEθεια κα- H pψηλ�φρ�σ�νη µGσα σ’ zνα περιB�λλ�ν πρ�στυ1ιkς, δ+γ-
µατ�ς κα- 1αµGρπειας. OW νεIτερ�ι 7Oλυµπιακ�- 7AγLνες 3κ�λ�υθ�Cν στα-
θερJ κατι�Cσα κα- $κφυλιστικ� π�ρε(α.

@H 3π�λ�τως 3παρα(τητη, H κεφαλαιIδης πρ�ϋπ+θεση γιJ τ)ν $\αγνισµ)
κα- τ�ν κ�θαρση τ�C Wερ�C �λυµπιακ�C θεσµ�C 3π) τ) iγ�ς κα- τ� BρωµιJ
τ.ς Λ�γ�κρατ(ας κα- τ.ς σκ�πιµ+τητας, µP τJ 6π�!α τ)ν g1�υν µαγαρ(σει –
κα- eπ�µGνως H µ�ναδικ� πρ�ϋπ+θεση γιJ τ� δι�σωση τLν 7OλυµπιακLν
7AγIνων 3π) τ)ν κ(νδυν� τ.ς $κφυλ(σεIς τ�υς – εDναι H 3ναστEλωση κα- 3να-
B(ωση τ�C jγν�C κα- hδεαλιστικ�C πνε�µατ�ς π�K εDναι συµφυPς µ’ α_τ�Kς,
Fπως iλλωστε εDναι συµφυPς πρ)ς κ�θε τι µεγ�λ� κα- pψηλ+.
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ΓιJ νJ $πανε�ρ]η 6 7Oλυµπισµ)ς τ�ν 1αµGνη �θικ� pγε(α τ�υ, πρGπει νJ
πρ�ηγηθ]. H 3ν�ρρωση 6λ+κληρ�υ τ�C π�λιτισµ�C µας. OW�δEπ�τε µGτρ�
εDναι µ�ται�.5

VOταν µ(α @Eλληνικ� Π�λιτε(α 3παλλαγ]. 3π) τ) ψεCδ�ς, τ�ν 3π�τη κα- τ)ν
pλισµ+, τ+τε �W 7Oλυµπιακ�- 7AγLνες θJ 3ναBιIσ�υν πραγµατικ�, θJ 3να-
στηθ�Cν. T+τε τ) 7Oλυµπιακ) ΠνεCµα θJ \αναεπιστρGψ]η στ� Γ. 3π) τ)ν
$\ωγEιν� 1Lρ�, Fπ�υ τIρα :. $\+ριστ�.

T+τε τ) eλληνικ) hδανικ) «ν�Cς pγι�ς $ν σIµατι pγιε!» θJ π�ρ]η τ� θGση τ�C
ψε�τικ�υ «hδανικ�C τ�π�υ» τ�C µικρ�C, iρρωστ�υ ν�ν�υ, π�K παρJ τ�ν σω-
µατικE, �θικ� κα- πνευµατικ� µηδαµιν+τητ� τ�υ, $πιB�λλεται µP τ) δ+λ� κα-
τ�ν 3π�τη κα- κυριαρ1ε! π�νω στ-ς ε_γενε!ς κα- φωτισµGνες φ�σεις6. T+τε H
@Eλληνικ� Π�λιτε(α θJ δι�ργανIν]η τ-ς 7Oλυµπι�δες στ�ν Wερ� XAλτι, 1ωρ-ς
τ-ς «συνενν�Eσεις» κα- τJ «παρασκEνια» τ.ς ∆ιεθν�Cς 7E\�υσ(ας, 1ωρ-ς νJ
ρωτ�k κα- νJ διαπραγµατε�εται µP κανGνα, Fπως �W 3ρ1α!�ι VEλληνες δPν ρω-
τ�Cσαν κανGνα B�ρBαρ�, Fταν διωργ�νωναν τ�Kς 7AγLνες – κα- θJ συµµε-
τG1�υν σ’ α_τ�Kς Fλ�ι �W jγν�- 3θλητPς κα- φ(λαθλ�ι τ�C K+σµ�υ, Fλ�ι �W π�-
λιτιστικJ VEλληνες. OW BαρBαρικ�- 7Oλυµπιακ�- 7AγLνες Bαδ(:�υν πρ)ς τ)
τGλ�ς τ�υς· α_τ�κτ�ν�Cν κ�τω 3π) τ) B�ρ�ς τLν jµαρτιLν τ�υς. OW µ+ν�ι
7Oλυµπιακ�- 7AγLνες τ�C MGλλ�ντ�ς θJ εDναι @Eλληνικ�(, δηλαδ� gκφραση
τ�C πνε�µατ�ς τ�C Mεγ�λ�υ, τ�C @Ωρα(�υ κα- τ�C 7Aληθιν�C, π�K τ�Kς γGν-
νησε.

∆ηµ�τρης I. Λ�µπρ�υ
(,Aπ7 τ7 JιJλ3
 τ
υ 

«,Aνα_8τηση. ∆
κ3µι
 bEλληνικEς ,Iδε
λ
γ3ας»,
Gκδ. «∆αυλ5ς» 1980, σελ. 205-210)
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5 ΠLς µπ�ρε! νJ $\υγιανθ. H 7Oλυµπιακ� 7IδGα π�K 3π�ρρGει 3π) τ) «θGατρ�» τLν
$\�υσιαστLν τ�C K+σµ�υ, τ�ν «παρ�σταση» π�K πα(:�υν, γιJ νJ παραπλαν�Cν τ�Kς λα-
�Kς κα- νJ συγκαλ�πτ�υν τ-ς συµπαιγν(ες τ�υς; Kα- πLς τ) «δικ+» µας KατεστηµGν� θJ
µπ�ρGσ]η νJ πρ�σδIσ]η στ�Kς 7Oλυµπιακ�Kς 7AγLνες τ) 1αµGν� hδεαλιστικ+ τ�υς 1αρα-
κτ.ρα, Fταν τ) cδι� εDναι δGσµι� κα- jπλ) $\�ρτηµα τ�C παγκ+σµι�υ pλιστικ�C κα- λ�-
γ�κρατικ�C KατεστηµGν�υ; ∆Pν g1ει λ�ιπ)ν καµµ(α 3\(α κα- H 3ν�µι\η τ�C KατεστηµG-
ν�υ µας, 3λλJ παρεµB�λλεται σJν µ(α jπλ. «σκην�» στ-ς 3τGλειωτες πρ�\εις τ�C δ+λ�υ,
τ�C θεατρινισµ�C κα- τ.ς pπ�κρισ(ας.

6 Π�λλ�- �λυµπι�ν(κες στ�ν 3ρ1αι+τητα uσαν ταυτ+1ρ�να κα- κ�ρυφα!�ι πνευµατικ�-
κα- π�λιτικ�- iνδρες, Fπως 6 M(λων 6 Kρ�τωνι�της, κ�ρι� στGλε1�ς τ.ς φιλ�σ�φικ.ς
Σ1�λ.ς τ�C Πυθαγ+ρα, 6 7AλκιBι�δης, 6 7Aρ1�τας, π�K pπ.ρ\ε γεωµGτρης, φιλ+σ�φ�ς,
στρατηγ)ς κα- π�λιτικ+ς, κα- π�λλ�- iλλ�ι.



aO aIππ�να� τ�? Πυθ�ως κα+ τ�ς Πρωτ�δ�ς γεννBθηκε στ.ν jEφεσ� περ+ τ0
540 π.X.· θεωρε*ται δ" Lς �ασικ0ς 8κπρ�σωπ�ς τ�ς 3αµ�ικ�ς π�ιBσεως, ]�ι�ς
ν
 σταθ4� δ�πλα στ0ν HAρ��λ�γ� κα+ τ0ν Σιµων�δη τ0ν HAµ�ργιαν�.

Nεαρ0ς �κ�µη �ναγκ�σθηκε ν
 8γκαταλε�ψ4η τ.ν jEφεσ�, 8��ρισθε+ς >π0
τ�ν τυρ�ννων HAθηναγ�ρ�υ κα+ KωµG, Pνεκα τ�ν φιλελευθ�ρων �ντιλBψεων κα+
τ�ς 8ριστικ�τητ�ς τ�υ. Kατ
 τ0ν Σ�υ�δα, «`κησε κλα9�µεν
ς 8�ελαθε+ς >π0
τ�ν τυρ�ννων HAθηναγ�ρα κα+ KωµG».

Στ+ς Kλα9�µεν�ς, Jπ�υ κατ�φυγε, E9ησε µ�σα στ.ν φτC�εια κα+ τ.ν δυστυ��α,
�ν�καν�ς ν’ �σκBσ4η κ�π�ι� 8π�γγελµα = ν
 πρ�σφ(γ4η στ.ν �3κ�α κανεν0ς 3σ�υ-
ρ�?, Jπως Eπρατταν �; Dµ�τε�ν�� τ�υ... A'τ0ς περιφερ�ταν �σκ�πως στ�6ς
δρ�´µ�υς, συντρ�φευ�µεν�ς µ" �ειρCνακτες κα+ π�ρνες, στ�6ς Dπ���υς κατBγ-
γειλε τ
 στρα�
 κα+ τ’ ]δικα τ�? κ�σµ�υ· 8στερε*τ� δ" µ�ν�µως τ�ν �ασικ�ν
�γαθ�ν κα+ παρεπ�νε*τ� διαρκ�ς, 8πειδ. συµ�α�νει ν
 ’ναι τυφλ0ς D πλ�?τ�ς:
«Σ" µ�να D Πλ�?τ�ς – 8πειδ. τυφλ0ς ε<ναι περ�σσια – / π�τ" δ"ν tρθε ν
 µ�? ε3π4�:
– aIππCνακτ� µ�υ, / π�ρε τρι�ντ’ �σηµ�νια ’κατ�στ�ρικα κι ]λλα π�λλ
 κα-
λ�(δια.../γιατ+ δ"ν E�ει D δ�λι�ς µυαλ0» (�π. 29). jAλλ�τε π�λι παρακαλ�?σε τ0ν
aEρµ� – �ρ�9�ντ�ς τ�ν συγ�ρ�νως – ν
 τ�? �αρ�σ4η π�υκ�µισ�, �λα�νη κα+ σαν-
δ�λια, γι
 ν
 µ.ν τ�υρτ�υρ�9ει �π0 τ0 κρ(�: «jE! σκυλ�πν��τη aEρµ�, π�6 �;
Λυδ�+ σ" λ�ν κανδα(λη, / τ�ν κλεφταρ�δων σ(ντρ�φε, Eλα ��Bθησ� µε... / π�υ-
κ�µισ� κα+ �λα�νη δ�σε στ0ν aIππCνακτα, / σ�νδαλα κα+ Dλ�µαλλα τσ�υρ�πια·
/ κα+ �ς 1��ντα �ρυσG ε3κ�σ�δρα�µα/ γι
 τ.ν κακι
 τ.ν �ρα» (�π. 4 κα+ 24).

O; �ρ�α*�ι �αρακτBρι9αν 3�µ��υς Jλα τ
 π�ιBµατα τ�? HEφεσ��υ· ε<ναι δ" D
5αµ��ς µετρικ0ς στ���ς καθαρ
 σατυρικ�ς, π�6 σ(γκειται �π0 µ�α �ρα�ε*α κα+
µ�α µακρ
 συλλα�. (υ-) κα+ �π�δ�δεται ε5τε µ" ρυθµικ. �παγγελ�α ε5τε ρα-
γ�υδιστ
 µ" τ. συν�δε�α 1ν0ς Rργ�ν�υ, π�6 λ�γεται 3αµ��κη. VOσ�ν �φ�ρFG στ

θ�µατα τ�ν 3αµ��π�ι�ν, α'τ
 �ντλ�?ντ� �π0 τ.ν κ�ινωνικ. κα+ π�λιτικ. 9ω.
κα+ 3δια�τερα �π0 τ+ς γελ�*ες κα+ �τ�σθαλες συµπεριφ�ρ"ς τ�ν �νθρCπων. Bα-
σικ0 µ�τρ� τ�? aIππCνακτ�ς tταν D «�ωλ�αµ��ς» = «σκ�9ων 5αµ��ς», τ0ν Dπ�*�
α'τ0ς 8φε?ρε κα+ ε3σBγαγε στ.ν π��ηση.

T0 �αρακτηριστικ0 γνCρισµα �λλ
 κι � διαφ�ρ
 τ�? �ωλιαµ�ικ�? τριµ�τρ�υ
�π0 τ0ν καν�νικ0 5αµ�� ε<ναι, Jτι D τελευτα*�ς 5αµ��ς γ�νεται σπ�νδε*�ς = τρ�-
�α*�ς. jEτσι �π�κτFG Pνα 3δια�τερ� ρυθµ�· ε<ναι σ
ν ν
 �ωλα�νη (= κ�υτσα�νει),
8� �� κα+ � Rν�µασ�α τ�υ. HEν��τε Lστ�σ� D π�ιητ.ς παρεµ��λλει κα+ καν�νι-
κ�6ς 3αµ�ικ�6ς τριµ�τρ�υς, πρ�κειµ�ν�υ ν
 σπ�σ4η τ.ν µ�ν�τ�ν�α τ�ν �ωλι�µ-
�ων. Xρησιµ�π�ιε* Jµως κα+ τ0 8πωδικ0 σ(στηµα κα+ τ�6ς δακτυλικ�6ς 1�α-
µ�τρ�υς, 3δ�ως Jταν πρ�κειται περ+ παρ\ωδι�ν, τ�ν Dπ��ων κατ� τινας >π�ρ�ε
κα+ D ε>ρετBς. Σ(µφωνα µ" τ0ν HAθBναι�, D «Π�λ�µων 8ν τ\� δωδεκ�τ\ω πρ0ς T�-
µωνα, περ+ τ�ν τ
ς παρ\ωδ�ας γεγραφ�των ;στ�ρ�ν, τ�δε γρ�φει: «E>ρετ.ν µ"ν
��ν τ�? γ�ν�υς aIππCνακτα φατ��ν τ0ν 3αµ��π�ι�ν». jAλλ�ι Jµως Lς ε>ρετ.ν
τ�ς παρ\ωδ�ας θεωρ�?ν τ0ν HAρ��λ���.

aH γλ�σσα τ�? π�ιητ�? ε<ναι � δηµCδης 3ωνικB, διανθισµ�νη µ" λυδικ"ς κα+
φρυγικ"ς λ��εις Jπως «π�λµυς» (= �ασιλιGς), «��κ�ς» (= ψωµ�), «σκαπαρδε?σαι»

νθ. 0Iππ3να2
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λ��η µ" ]γνωστη = ����αιη σηµασ�α, Jπως κα+ τ�σες ]λλες π�6 συναντFG κανε+ς
στ
 π�ιBµατα· γιατ+ D aIππ�να�, :ν κα+ γρ�φ4η µ" τρ�π� @πλ0 κα+ λ�γ4η τ
 πρ�γ-
µατα µ" τ’ Qν�µ� τ�υς, ε<ναι δυσν�ητ�ς 8�αιτ�ας τ�ν π�λλ�ν τ�πικ�ν Jρων π�6
�ρησιµ�π�ιε*, πρGγµα π�6 Eκανε π�λλ�6ς κριτικ�6ς τ�υ ν
 κ�ν�υν λ�γ� περ+
3διωµατικ�ς γλCσσας. Kι Jµως �; «3διωµατισµ�+» α'τ�+ κ�ν�υν τ.ν π��ησB τ�υ
ρεαλιστικ. κα+ τ�ς πρ�σδ�δ�υν κ�π�ι� �ρ�µα λαϊκ�τητ�ς· α'τ. � γλ�σσα ]λλω-
στε �ρ�σκεται σ" πλBρη κα+ @ρµ�νικ. �ντιστ�ι��α µ" τ0 περιε��µεν� τ�ν στ�-
�ων.

Kαθηλωµ�ν�ς D aIππ�να� στ0 πρ�σωπικ� τ�υ περ�γραµµα κα+ στ0ν �νθρC-
πιν� κ(κλ� π�6 ε<�ε 8πιλ��ει, καλλι�ργησε µ�α λαϊκ. φιλ�σ�φ�α 9ω�ς κα+ σκ�-
ψης �ν�λ�γη µ’ 8κε�νη τ�ν @πλ�ν 8παρ�ιωτ�ν. Σκ�πτεται διαρκ�ς τηγαν�-
ψωµα κα+ κυκε�νες, σ?κα κα+ σκ�ρδαλι�ς· εc�εται ν
 τ�? λ��4η Lς σ(9υγ�ς «µι

Qµ�ρφη κα+ τρυφερ. παρθ�να» (�π. 79)· καταρρι�ται σ
ν �ωρι�της τ�6ς 8�θρ�(ς
τ�υ «ν
 τ�6ς �φαν�σ4η D HAπ�λλωνας κα+ � jAρτεµη» (�π. 36) κα+ περιφρ�νε*
τ
 πλ�(τη κα+ τ0 �ρυσ�φι, �φ�?: «~Aν µ"ς σ" κ�µαρη κανε+ς π�λ6 �ρυσ�φι
κλε�σ4η / Rλ�γα σ?κα κα+ δυ0 τρε*ς �νθρCπ�υς,/ θ
 µ�θ4ης τ�τε π�σ� ε<ναι κα-
λ(τερα τ
 σ?κ’ �π’ τ0 �ρυσ�φι» (�π. 2α).

jOντας κ�υτσ0ς κα+ κακ�σ�ηµ�ς σ
ν τ0ν Dµηρικ0 Θερσ�τη κα+ 9Cντας µ�ν�-
µως µ�σα στ.ν µι9�ρια κα+ τ.ν �ν��εια, κατ�ντησε µισ�νθρωπ�ς κα+ περιγε-
λ�?σε τ
 σωµατικ
 κα+ ψυ�ικ
 µεγ�δια τ�ν �νθρCπων, τ+ς �δυναµ�ες κα+ τ+ς
ταπειν�τητ�ς τ�υς. Στ+ς φιλ�νεικ�ες τ�υ �ρησιµ�π�ι�?σε ]σ�ηµες λ��εις κα+
8κφρ�σεις κα+ µ�λιστα µ" R�(τητα κα+ �µ�τητα. O; 8πιθ�σεις τ�υ α'τ"ς �'δ�-
π�τε ε<�αν �γαθ
 κ�νητρα = τ.ν µ�ρφ. �στει�τητ�ς· �; τρ�π�ι κα+ τ� λ�για
τ�υ Eστα9αν π�κρα κα+ ��λB, γι’ α'τ0 κα+ τ�? κ�λλησαν τ0 παρατσ�(κλι «πι-
κρ�ς». O; σατυρικ�ς τ�υ φρ�σεις δ"ν tσαν ���αια  �ελαγαρισµ�νες· tσαν Jµως
�π�τ�µες κα+ σκληρ�ς, φαρµακερ"ς κα+ τσ�υ�τερ�ς. aEπ�µεν� tταν λ�ιπ0ν ν

ε<ναι µισητ0ς κα+ ν
 τ0ν �π�φε(γ�υν �; ]νθρωπ�ι.

aH 8πιλ�γ. κα+ 8�(µνηση τ�? M(σων�ς στ
 π�ιBµατ� τ�υ δ"ν Eγινε στ.ν τ(-
�η �σφαλ�ς. aO O3τα*�ς = Λ�κων σ�φ0ς tταν γνωστ0ς µισ�νθρωπ�ς Jσ� κα+
D T�µων D HAθηνα*�ς κα+ D 5δι�ς D π�ιητBς. Σ(µφωνα µ’ Pνα θρ?λ� �; �γαλµα-
τ�π�ι�+ B�(παλ�ς κα+ jAθηνις, �; Dπ�*�ι τ�λµησαν ν
 τ0ν διακωµ\ωδBσ�υν,
8�εικ�ν�9�ντ�ς τ�ν περισσ�τερ� ]σ�ηµ� �π’ Jτι tταν, �ναγκ�σθηκαν ν
 κρε-
µασθ�?ν, µ. �ντ���ντας τ.ν φαρµακερ. σ
τυρ� τ�υ: «Λ��ετ� µ�υ θ�;µ�τι�ν·
/ κ�ψω ��υπ�λ�υ τ0ν Rφθαλµ�ν. /  HAµφιδ��ι�ς γ
ρ ε3µ+ / κ�'κ @µαρτ�νω κ�-
πτων» (�π. 70).

aH µισανθρωπ�α τ�? aIππCνακτ�ς 8�ικνε*ται στ
 ]κρα, Jταν πρ�κειται περ+
τ�ν γυναικ�ν. Γι
 τ0ν µισ�γ(νη α'τ0 D Eρωτας δ"ν �π�τελε* ε'δαιµ�ν�α τ�?
�νθρCπ�υ �cτε δηµι�υργικ. δ(ναµη = θε�τητα �λλ
 �αρ(τατη ν�σ�, π�6 τρυ-
πCνει κα+ κατατρCγει τ.ν καρδι�, πα�ρνει τ0 λ�γικ�, �(νει σκ�τ�ς στ
 µ�τια
κι �; �ασανιστικ�+ π�ν�ι τ�υ τρυπ�?ν τ0 µεδ�(λι. Στ0 σηµε*� α'τ0 �επ�ρασε κα+
τ0ν Σιµων�δη, κα+ τ0ν E'ριπ�δη τ0ν τραγικ0 κα+ τ0ν �αιρBµ�να· τ0 παρακ�τω
δ�στι�� τ�υ �π�τελε* τ0 σ(νθηµα τ�ν �παντα��? µισ�γ(νηδων: «∆υ’ �µ�ραι
γυναικ0ς ε3σ+ν �δισται: Jταν γαµ4� τις κ�κφ�ρ4η τεθνηκυ*αν»!

Σαρ�ντ�ς Π�ν
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Σ^^U[εται στN BιKλι+θ=κη Παρισ9ων

<A
π) τJ διασωθGντα κε(µενα τ.ς BιBλι�θEκης τ�C Xρι-
στ+φ�ρ�υ K�λ+µB�υ γνωρ(:�υµε, Fτι εD1ε µελετEσει
κα- πιθανLς 3ντιγρ�ψει τ�ν «K�σµ�γραφ(α» (Imago
Mundi) τ�C καρδιν�λι�υ D’ Aillys, πρ�φανLς zνα

3π) τJ 600 3ντ(γραφα π�K gγιναν στ�ν B�λων(α τ) 1344
µετJ τ�ν µεταφ�ρJ τ.ς K�σµ�γραφ(ας τ�C Πτ�λεµα(�υ
στ� ∆�ση 3π) τ)ν 7Eµµαν�υ�λ Xρυσ�λωρk τ) 1395 κα-
τ�ν 6π�(α 6 Π�πας Π!�ς 6 2�ς (Aeinias Silvius Piccolomini)
µ�(ρασε στ�Kς καρδιν�λι��ς τ�υ.

7Aπ) τ-ς πρ�σωπικPς σηµειIσεις κα- τ� Bι�γραφ(α τ�C Xριστ+φ�ρ�υ
K�λ+µB�υ 3π) τ)ν γι+ τ�υ NτιGγκ� γνωρ(:�υµε, Fτι εD1ε 4 1�ρτες σP 1αρ-
τ(, �W 6π�!�ι συµπεριλ�µBαναν κα- παγκ+σµι� 1�ρτη (Mapa Mundi)· πι-
θαν)ν zνας 3π) α_τ�Kς νJ διασIθηκε. @OπωσδEπ�τε H τG1νη, διακ+σµη-
ση κα- $ργαστηριακ� $πε\εργασ(α τ�C 1�ρτη α_τ�C δε(1νει $ργασ(α gµπει-
ρ�υ 1αρ�κτη, hδια(τερα }ν συγκριθ]. µP τJ pπ�τυπIδη σκ(τσα τ�C 3δελ-
φ�C τ�υ Bαρθ�λ�µα(�υ K�λ+µB�υ κα- τ�C συνεργ�τη τ�υ 7Aλεσσ�ντρ�
Z+ρ:ι.

rA
ν λ�B�υµε pπ’ sψιν τ�Kς pπ�λ�γισµ�Kς τ�C Xρ. K�λ+µB�υ, εDναι
πρ�φανPς Fτι εD1ε κα- τ)ν X�ρτη π�K 3ντGγραψε 6 Johannes Ruysch
κα- τ)ν παγκ+σµι� 1�ρτη π�K 3ντGγραψε τ) 1507 6 Martin
Waleseemuller, 6 6π�!�ς δε(1νει τ�ν 7Iαπων(α, τ�ν 6π�(α 3νακ�λυ-

ψαν 3ργ+τερα (1542) �W Π�ρτ�γ�λ�ι. OW 1�ρτες α_τ�- g1�υν κα- �W δ��  zνα
κ�ιν) σφ�λµα: δε(1ν�υν τ�ν 3νατ�λικ� 3κτ� τ.ς 7Aσ(ας µP µ.κ�ς 292
µ�ιρLν, σφ�λµα π�K πρ�Gκυψε µkλλ�ν 3π) π�λλαπλPς 3ντιγραφPς y πι-
θαν)ν κα- 3π) τ)ν cδι� τ)ν Kλα�δι� Πτ�λεµα!�.

OW pπ�λ�γισµ�- κα- τJ $πι1ειρEµατα τ�C Xρ. K�λ+µB�υ uταν, Fτι }ν H
δυτικ� 3κτ� τ.ς @Iσπαν(ας, Fπ�υ κα- 6 πρLτ�ς περ(π�υ µεσηµBριν)ς (0)
τ�C Πτ�λεµα(�υ, 3πG1ει 3π) τ�ν 3νατ�λικ� 3κτ� τ.ς 7Aσ(ας 292 µ�!ρες

TB κ+ινB σηµε*α O;ρτη καJ K+σµ+γραφ9ας τ+C Πτ+λεµα9+υ
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πρ�1ωρIντας 3νατ�λικ�, τ+τε 6 θαλ�σσι�ς δρ+µ�ς πρ)ς τJ δυτικJ εDναι
π�λK συντ�µIτερ�ς δηλαδ� 360-292 = 68 µ�!ρες. ΦυσικJ παρJ τ) γεγ�ν)ς
Fτι H σκGψη τ�υ uταν σωστE, π�λλJ 3π) τJ δεδ�µGνα uσαν λανθασµGνα.
ΣυµπτωµατικJ H 3π+σταση E_ρIπης - 7Aµερικ.ς εDναι περ(π�υ σωστE.

VEνας iλλ�ς λανθασµGν�ς pπ�λ�γσµ)ς τ�C Xρ. K�λ+µB�υ uταν, Fτι pπ�-
λ+γι:ε στ�ν µ�!ρα 56 κα- 2/3 µ(λια hταλικJ (1477,5 µGτρα), πρkγµα π�K εD1ε
σJν συνGπεια τ�ν σµ(κρυνση τ�C 7Iσηµεριν�C κατJ 5.500 περ(π�υ µ(λια.
Πρ�φανLς παραπλανηθε-ς 3π) τ)ν 1�ρτη π�K τ�C gδωσε 6 Φλωρεντ!ν�ς
γιατρ)ς κα- φ(λ�ς τ�υ Π��λ� T�σκανGλλι.

T) γεγ�ν)ς Fµως Fτι, φε�γ�ντας 3π) τ)ν πρLτ� σταθµ+ τ�υ µετJ τ) Π�-
λ�ς κα- τ-ς Kαναρ(�υς νEσ�υς τ�ν 6η ΣεπτεµBρ(�υ 1492, gδωσε $ντ�λ�
στ�Kς πλ�ι�ρ1�υς τLν πλ�(ων «Pinta» (Martin Alfonson Pinzon) κα- τ.ς
«Ninia» (Vincente Yanez Pinzon), Fτι µετJ 3π) πλε�ση 700 λευγLν (2.415
µ(λια) δPν θJ τα\ιδε��υν ν�1τα γιJ νJ µ�ν 1τυπEσ�υν τ�ν στερι�, ση-
µα(νει Fτι γνIρι:ε τ)ν πρ��ρισµ+ τ�υ µP BεBαι+τητα, gστω κα- }ν �W pπ�-
λ�γισµ�( τ�υ uσαν λανθασµGν�ι.

�Aν 6 7Aριστ�τGλης γνIρι:ε κα- περιGγραφε τ�ν θ�λασσα τLν Σαρ-
γασσLν («�ρεµες θ�λασσες γεµGτες φ(κια, µακρι
 π�ρα �π0 τ+ς στ�λες
τ�? aHρακλ� (ΓιBραλτJρ)») 1.750 1ρ+νια πρ-ν 3π) τ) Xρ. K�λ+µB�, ση-
µα(νει π5ς π�λK πρ-ν 3π) τ) Xρ. K�λ+µB� κ�π�ι�ς y κ�π�ι�ι π.γαν στ�ν
7Aµερικ� κα- γ�ρισαν νJ διηγηθ�Cν τ( εDδαν. �Aν 6 Kλα�δι�ς Πτ�λεµα!�ς
στ)ν 1�  µ.X. αhLνα, δηλαδ� 1.300 1ρ+νια πρ-ν 3π) τ) Xρ. K�λ+µB�, τ�-
π�θGτησε τ)ν πρLτ� µεσηµBριν+ τ�υ στ-ς Kαναρ(�υς νEσ�υς y νEσ�υς
τLν Mακ�ρων Fπως τ-ς �ν�µ�:ει 1.300 1ρ+νια πρ-ν 3νακαλυφθ�Cν 3π)
κ�π�ι� Γεν�BG:� κα- @Iσπαν�Kς ναυτικ�Kς τ) 1345, τ+τε H Wστ�ρ(α θJ πρG-
πει νJ 3ναθεωρηθ]. y H Wστ�ρ(α δPν 3νταπ�κρ(νεται στ�ν 3λEθεια. VOπως
κα- }ν g1]η τ) πρkγµα, }ς τ) 3φEσ�υµε στ�Kς εhδικ�Kς κα- }ς γυρ(σ�υµε
στ)ν X�ρτη.

¶
αρJ τ) γεγ�ν)ς Fτι 6 1�ρτης φα(νεται µkλλ�ν πρωτ+γ�ν�ς, παρ�υ-
σι�:ει dρισµGνα 1αρακτηριστικ�, τJ 6π�!α 3\(:�υν πρ�σεκτικIτερη
µελGτη.

@O X�ρτης g1ει zνα καν�νικ) δεκαε\�γων�, τ�C 6π�(�υ �W διαγI-
νιες, µkς λGγ�υν �W εhδικ�(, δε(1ν�υν τ-ς π�ρε!ες. (ΣJν πλ�(αρ1�ς δPν

µπ�ρL νJ καταλ�Bω, γιατ- θJ πρGπει νJ διασ1(σω τ�ν 7Aφρικ� κα- τ�ν
E_ρIπη γιJ νJ π�ω 3π) τ�ν Γκαµπ)ν στ�ν BαλτικE, }ν H θ�λασσα εDναι
3ν�ικτE· $κτ)ς }ν τ) πλ�!� διαθGτ]η φτερ�). OW περισσ+τερες 3π) τ-ς δια-
γων(�υς σκ�ντ�φτ�υν στ-ς στεριGς.

@H 3κτ(να τ�C περιγεγραµµGν�υ κ�κλ�υ στ) δεκαε\�γων� εDναι H
3κτ(να τ.ς Γ.ς µP τ�ν κλ(µακα τ�C 1�ρτη, Fσ� εDναι δυνατ)ν νJ

πρ�σδι�ρισθ]. µP κ�π�ια σ1ετικ� 3κρ(Bεια, λ+γvω π�λλαπλLν 3ντιγραφLν
3π) gµπειρ�υς 1αρ�κτες s1ι Fµως κα- καλ�Kς γεωγρ�φ�υς.

ΠαρJ τ) γεγ�ν)ς Fτι 6 1�ρτης g1ει τGσσερα 3νεµ�λ+για µP καθαρ�
gνδει\η τ�C 3ληθιν�C B�ρρk σP τGσσερις γων(ες τ�C δεκαε\αγIν�υ,

τ) δ(κτυ� τLν µεσηµBρινLν κα- παραλλEλων παρ�υσι�:ει γων(α 22,5

°

B

A

MO γεωκεντρισµ0ς τ+C Πτ+λεµα9+υ στ0ν O;ρτη τ+C K+λAµK+υ
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0O X�ρτης τ�( Xριστ"φ�ρ�υ K�λ"µ-
��υ διαστ�σεων 0,70X1,10 µ. (DEθνικ!

Bι�λι�θ�κη τ;ς Γαλλ
ας, Παρ
σι.)





µ�ιρLν πρ)ς τ)ν 3ληθιν) B�ρρk.

@H 7Iσλανδ(α παρ�υσι�:εται σJν τρ(α 1ωριστJ νησι�.
Στ�ν σηµεριν� Σα1�ρα παρ�υσι�:ει µιJ µεγ�λη λ(µνη «Lacuo
Mano» (TρG1�υσα Λ(µνη) κα- π�τ�µια.
@O 1�ρτης τ�C κ+σµ�υ στ�ν iκρη παρ�υσι�:ει τ) γεωκεντρικ) σ�-
στηµα τ�C Πτ�λεµα(�υ κα- σ1εδ)ν τGλεια 3ναπαρ�σταση τ.ς N�τ(-

�υ 7Aφρικ.ς κα- τ�C 3κρωτηρ(�υ τ.ς Kαλ.ς 7Eλπ(δας, λ(γα 1ρ+νια πρ-ν
τ)  παραπλε�σ]η 6 Vasco Da Gama τ) 1447, 6 6π�!�ς δPν $πGστρεψε στ�ν
E_ρIπη µG1ρι τ) 1499.

¶
ρ�φανLς τ) κGντρ� πρ�B�λ.ς τ�C 1�ρτη εDναι τ) κGντρ� τ�C καν�-
νικ�C δεκαε\αγIν�υ, τ) 6π�!� Bρ(σκεται στ) Mαρ+κ�. �Aν τ) δε-
καε\�γων� στραφ]. $π- τ�C κGντρ�υ τ�υ κατJ 22,5 µ�!ρες, 6π+τε �W
µεσηµBριν�- συµπ(πτ�υν µP τ)ν πραγµατικ) B�ρρk, g1�υµε µερικPς

$κπλE\εις:
1. @O 7Iσηµεριν)ς πα(ρνει τ�ν καν�νικE τ�υ θGση κ�τω 3π) τ� σηµεριν�

νησ(δα Σ�� T�µP κα- τ�ν ΛιµπρεB-λ τ.ς Γκαµπ+ν.
2. OW γεωγραφικPς συντεταγµGνες τLν διαφ+ρων τ+πων συµπ(πτ�υν µP

τJ σηµερινJ περ(π�υ δεδ�µGνα.
3. OW 3π�στ�σεις τLν παραλλEλων 3νJ 15 µ�!ρες εDναι συσ1ετισµGνες µP

τ-ς τριγων�µετρικPς σ1Gσεις τLν πλατLν σφαιρικ�C σ1Eµατ�ς πρ�-
Bαλλ�µGν�υ σP $π(πεδ�.

MετJ τ-ς $κπλE\εις 3κ�λ�υθ�Cν τJ $ρωτEµατα:
Π�ι+ς κα- π+τε gφτεια\ε τ�Kς 1�ρτες, 3π) τ�Kς 6π�(�υς 6 Πτ�λε-
µα!�ς π.ρε τ-ς πηγGς τ�υ, δεδ�µGν�υ Fτι 6 cδι�ς δPν τα\(δευε, g1�-

ντας γνIσεις σηµεριν�C 1αρτ�γρ�φ�υ κα- 1ρησιµ�π�ιIντας µαθηµατι-
κ�Kς pπ�λ�γισµ�Kς π�λK πρ�1ωρηµGν�υς γιJ τ)ν Xρ. K�λ+µB�, π�K µπαρ-
κ�ρισε στJ 14 1ρ+νια τ�υ.

Γιατ( 6 1αρτ�γρ�φ�ς, g1�ντας γνIσεις νJ φτει�\]η zνα τ+σ� $\ελιγ-
µGν� 1�ρτη, παρ�υσι�:ει τ) δ(κτυ� τLν µεσηµBρινLν κα- παραλ-

λEλων 22,5 µ�!ρες $κτ)ς πραγµατικ�C;
Π�C Bρ.κε 6 1αρτ�γρ�φ�ς τ�ν λ(µνη στ�ν Σα1�ρα, H 6π�(α κατJ
τ�Kς γεωλ+γ�υς εD1ε Bλ�στηση κα- uταν κατ�ικEσιµη 20-30.000 1ρ+-

νια πρ-ν 3π) τ�ν $π�1E µας, 3λλJ εDναι gρηµ�ς τ�υλ�1ιστ�ν γιJ 16.000
1ρ+νια;

T( iλλ� πιθαν)ν νJ Bρεθ]. 3π) τ) δεκαε\�γων� κα- τ) δ(κτυ+ τ�υ;
ΠιθανLς 6 @Hρ+δ�τ�ς 3παντ�k σP µερικPς 3π) τ-ς 3π�ρ(ες µας· καλ) θJ

uταν νJ \αναδιαBασθ]. λ(γ� πρ�σεκτικIτερα.
Y.Γ. @O Martin Waldeemuller \G1ασε νJ µεταφρ�σ]η τ�Kς 3νGµ�υς.
Kαικ(α - E_ρ�ν+τ� - ΛιB�ν+τ� - 7Aφρικαν) - ZGφυρ�.

B.N. Mακρ;ς
Πλ�(αρ1�ς E.N., Λ�νδ!ν�

‰.

Á.

‚.

·.

Στ0 O;ρτη «Wγγρ;φ+νται» παν;ρOαιες γνUσεις;
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ΠGρα 3π) τJ θεατρικJ εcδη τ.ς κωµvωδ(ας, τLν φλυ�κων, τLν κλαυσιγελIτων
3λλJ κα- τLν λ�γ�παιγν(ων, τLν σ�φισµ�των, τLν 3νεκδ+των κα- τLν σκωµµ�-
των, τ) κεφ�λαι� τ�C «1ι�Cµ�ρ» στ�ν 3ρ1α(α @Eλλ�δα περιλαµB�νει κα- τ�ν γε-
λ�ι�γραφ(α dς κατ’ $\�1�ν $πιν+ηση τLν πρ�γ+νων µας.

@H 3πεικ+νιση µιkς σκην.ς y µιkς jπλ.ς µ�ρφ.ς π�K πρ�καλε! ε_θυµ(α, 3νε-
\�ρτητα 3π’ τ) $Jν κα- κατ� π+σ�ν g1ει Wστ�ρικ� y φανταστικ� πρ�Gλευση, συ-
νετελε!τ� τ+σ� διJ τ.ς γλυπτικ.ς Fσ� κα- διJ τ.ς :ωγραφικ.ς – κα- δ� τ.ς 3γγει-
�γραφ(ας. Στ�ν πρIτη περ(πτωση g1�υµε µετα\K iλλων δι�φ�ρα πEλινα εhδI-
λια, π�K 3ναπαριστ�Cν 1αρακτηριστικ�Kς τ�π�υς τ.ς 7Aθηναϊκ.ς κωµvωδ(ας,
Fπ�υ κατJ κ+ρ�ν 3π�τυπIν�νται µP 3π+λυτη µιµητικ� τελει+τητα �W συνEθειες,
�W µ�ρφασµ�- κα- �W στ�σεις τ�C σIµατ�ς π�K pπ�δηλ�Cν καταστ�σεις Fπως θλ(-
ψη, παν�υργ(α, περ(σκεψη, εhρωνε(α, �ργE, σαρκασµ+.

Mø
στ+σ� τJ πλG�ν 3σφαλ. συµπερ�σµατα γιJ τ�ν pφ� κα- τ�Kς σκ�π�Kς
π�K $\υπηρετ�Cσε H 3ρ1α(α γελ�ι�γραφ(α εDναι δυνατ)ν νJ $\α1θ�Cν
κυρ(ως 3π) τ� µελGτη τLν σvω:�µGνων :ωγραφικLν παραστ�σεων µP 1ι-
�υµ�ριστικ) περιε1+µεν�, π�K 1ρ�ν�λ�γ�Cνται dς $π- τ) πλε!στ�ν στ)ν

5� κα- τ)ν 4� αhLνα π.X., 1ωρ-ς α_τ) 3παρα(τητα νJ σηµα(ν]η Fτι σP πρ�γενG-
στερες $π�1Pς H γελ�ι�γραφικ� τG1νη κα- H αhσθητικE της uταν 3ν�παρκτες. Kω-
µικJ στ�ι1ε!α $ντ�π(:�νται κα- σP :ωγραφικJ κα- γλυπτικJ gργα, π�K 3ν�γ�νται
s1ι µ+ν� στ� Γεωµετρικ� 3λλJ 3κ+µη κα- στ�ν Πρ�ϊστ�ρικ� περ(�δ�. XIσως H
3δυναµ(α 3µGσ�υ $ντ�πισµ�C τLν στ�ι1ε(ων α_τLν νJ �φε(λεται στ) πρ!σµα τ.ς
«σ�Bαρ.ς» $πε\εργασ(ας τLν 3ρ1αι�λ�γικLν δεδ�µGνων τ�υς, µGσα 3π) τ) 6π�!�

MακρB π+ρε9α Rπ0 τNν Πρ+ϊστ+ρ9α

«Xι+Cµ+ρ»: MH «aλλη» tψη τ4ς Rλ=θειας

T
) γGλι� δPν εDναι µ+ν� µιJ φυσικ� ψυ1�σωµατικ� $κδEλωση τ�C
3νθρIπ�υ dς πρ�σIπ�υ κα- dς κ�ινωνικ.ς �ντ+τητας 3λλJ κα-
zνα θεµελιLδες στ�ι1ε!� π�λιτισµ�C. VOµως, $νvL H �παρ\E τ�υ
παρατηρε!ται σP Fλες 3νε\αιρGτως τ-ς φυλPς κα- τJ gθνη τ�C κ+-

σµ�υ, τJ αcτια π�K τ) πρ�καλ�Cν 3παντLνται γιJ πρIτη φ�ρJ στ�ν
πλG�ν σ�νθετη κα- τε1ν�π�ιηµGνη µ�ρφE τ�υς 3π�κλειστικJ στ�ν
@Eλληνικ� 7Aρ1αι+τητα.



τJ πρ�σεγγ(:�υµε.

ΣυνεπLς εDναι λ(αν πιθαν) σ’ zνα πEλιν� y λ(θιν� εhδIλι� τ.ς Nε�λιθικ.ς
7Eπ�1.ς λ.1. H $πιτηδευµGνη $πιµEκυνση τLν iκρων y τ.ς κεφαλ.ς τ�C σI-
µατ�ς κα- 6 gντ�ν�ς τ�νισµ)ς y H παραµ+ρφωση τLν 1αρακτηριστικLν τ�C
πρ�σIπ�υ νJ $µφα(ν�υν τ� δι�θεση τ�C δηµι�υργ�C τ�υς νJ πρ�καλGσ]η
µα:- µP iλλα συναισθEµατα κα- τ)ν γGλωτα στJ µGλη τ.ς κ�ιν+τητ+ς τ�υ.

@H hδGα α_τ� µGσα 3π) τ� διEθηση τ�C 1ρ+ν�υ κα- τLν �θLν π�K 3νεπτ�1θη-
σαν φθ�νει µG1ρι τ�ν Kλασσικ� 7Eπ�1E, π�K 3π�τελε! κ�µBικ) σηµε!� στ�ν Wστ�-
ρ(α Fλων τLν Tε1νLν. @H 3π) αhLνες oδη συγκρ�τηµGνη κα- καταγεγραµµGνη µυ-
θ�λ�γικ� κα- Wστ�ρικ� παρ�δ�ση, �W π�λιτικPς συγκυρ(ες, τJ κ�ινωνικJ φαιν+-
µενα, H $\Gλι\η τ.ς Παιδε(ας µP τ�ν $µφ�νιση π�λλLν φιλ�σ�φικLν συστηµ�των
κα- φυσικJ τ) θGατρ� κα- $ν πρ�κειµGνvω H κωµvωδ(α δ(δ�υν iφθ�νη «τρ�φ�»
στ�Kς 1ρωστ.ρες τLν καλλιτε1νLν.

∆ΑΥΛ
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DAγγει�γελ�ι�γραφ
α τ�( 4�υ π.X. α:. µ? σκην! κλ�π;ς. 0O γ#ρ� - τσιγγ�*νης 2απλωµ#-
ν�ς π�νω στ6 θησαυρ�φ*λακι" τ�υ, γι� ν� σ7σ�η τ6 θησαυρ" τ�υ, 4νj3 δ*� κλ#φτες τ6ν
τρα�Mνε �
αια. ∆ε2ι� pνας δειλ6ς δ�(λ�ς τρ#µει �π6 τ6 φ"�� τ�υ. (Bερ�λ@ν�, DAρ8αι�λ�-

γικ6 M�υσε@�.)



XO
σ�ν 3φ�ρ�k στ�ν κωµvωδ(α, δPν εDναι δι+λ�υ τυ1α(α H $µµ�ν� π�λλLν
3γγει�γελ�ι�γρ�φων νJ 3κ�λ�υθ�Cν τ� µ+δα, π�K κατJ καιρ�Kς θG-
σπι:αν �W κωµvωδι�γρ�φ�ι κα- δ� 6 7Aριστ�φ�νης µP τJ gργα π�K πα-
ρ�υσ(α:αν. A_τ) πρ�κ�πτει 3π) τ�ν παρατEρηση παραστ�σεων σP µε-

λαν+µ�ρφ�υς 3ττικ�Kς 3µφ�ρε!ς κα- �hν�1+ες, στ-ς 6π�!ες – µP «µπ�ρντ��ρα» τ)ν
γνωστ) δι�νυσιακ) κισσ) – 3πεικ�ν(:�νται µ�ρφPς πρ�ερ1+µενες 3π) τ�Kς 1�-
ρ�Kς τLν «@IππGων», τLν «7Oρν(θων» κα- τ�C «Πλ��τ�υ». Στ� συν�φεια α_τ�
δPν εDναι $π(σης τυ1α!�, Fτι �W πλG�ν συνEθεις πρωταγωνιστPς τLν γελ�ι�γραφιLν
α_τ.ς τ.ς κατηγ�ρ(ας εDναι �W Σ�τυρ�ι κα- �W Mαιν�δες, 3φ�C τJ θGµατ� τ�υς
3ντλ�Cνται 3π) τ)ν δι�νυσιακ) κ�κλ�. MιJ δε�τερη κατηγ�ρ(α παραστ�σεων
εDναι α_τ� π�K περιλαµB�νει παντ)ς εcδ�υς 3γγε!α, στ-ς $\ωτερικPς sψεις τLν
6π�(ων διακωµvωδ�Cνται κα- iλλα πρ+σωπα κα- sντα τ.ς Mυθ�λ�γ(ας, Fπως 6
@Hρακλ.ς κα- 6 κGνταυρ�ς Xε(ρων, y τ�C Wστ�ρικ�C γ(γνεσθαι Fπως α_τ) παρα-

Θ>µατα Rπ0 τNν κωµ^ωδ9α, τ0 µCθ+, τNν καθηµερινAτητα
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∆ε@γµα �ρ8α
ας Xλληνικ;ς �γγει�γελ�ι�γραφ
ας: kEνας 4ρωτευµ#ν�ς κα8εκτικ6ς �νδρας 4πι-
8ειρε@ ν� �ν#��η στ6 παρ�θυρ� µιMς κ�π#λλας. T!ν qδια στιγµ! A δ�(λ�ς τ�( «φυλ�ει τσ
λιες».

(DAπ6 �µφ�ρ#α τ�( 4�υ π.X. α:3να. Bρεταννικ6 M�υσε@�.)



δ(δεται µGσα 3π) τJ XEπη (π.1. 7OδυσσGας, K(ρκη). Στ�ν τρ(τη κατηγ�ρ(α $ντ�σ-
σ�νται �W 3πεικ�ν(σεις 3νων�µων πρ�σIπων, π�K απ�τελ�Cν 1αρακτηριστικ�Kς
τ�π�υς τ.ς καθηµεριν.ς :ω.ς, Fπως λ.1. 6 µGθυσ�ς, 6 δ�Cλ�ς, 6 συµπ�σι�ρ1ης,
6 κλGφτης, 6 $ρωτ�λ�ς κ.i.

@H hδια(τερη pφ� τLν 3ρ1α(ων γελ�ι�γραφιLν 3ντανακλ�k $κτ)ς 3π) τ) πρω-
τ+τυπ� κα- πνευµατLδες 1ι�Cµ�ρ τLν πρ�γ+νων µας τ�ν hδι+τυπη ψυ1�σ�νθεση
κα- τ�ν 3δ�γµ�τιστη 3ντ(ληψE τ�υς γιJ τ� :ω� κα- τ)ν κ+σµ�. @H δεκτικ+τητ�
τ�υς στJ θGµατα π�K �W παραστ�σεις α_τPς 3πεικ+νι:αν δPν διGφερε 3π) τ�ν δε-
κτικ+τητα π�K gδει1ναν στJ φαιν+µενα τ�C π�λιτικ�C, θρησκευτικ�C κα- κ�ινω-
νικ�C B(�υ τ�υς. 7Aπ’ τ�ν iλλη �W εhκαστικ�- δηµι�υργ�-, στ�ν πρ�σπ�θει� τ�υς
νJ 3ρθρIσ�υν λ+γ� διJ τ.ς εhκ+νας, 3κ�λ�υθ�Cσαν τ-ς δ�κιµασµGνες µεθ+δ�υς
τLν κωµικLν π�ιητLν: καυτηρ(α:αν, διακωµvωδ�Cσαν κα- σατ�ρι:αν πρ+σωπα κα-
πρ�γµατα, κ�θε φ�ρJ π�K τ) gκριναν 3παρα(τητ�. T) Bασικ) Fπλ� τ�υς, π�K ταυ-
τ+1ρ�να gδινε κα- µιJ δ+ση :ωντ�νιας στ-ς παραστ�σεις τ�υς, uταν τ) στ�ι1ε!�
τ.ς pπερB�λ.ς στJ 1αρακτηριστικJ τLν µ�ρφLν π�K :ωγρ�φι:αν. TJ pπερµεγG-
θη γεννητικJ µ+ρια, τJ κα1εκτικJ σIµατα HρIων, τJ gντ�να συναισθηµατικJ
γνωρ(σµατα κα- τJ 3ντιστρ+φως 3ν�λ�γα µP τ-ς παραδ+σεις πρ+σωπα, :Lα κα-
3ντικε(µενα εDναι µερικJ 3π) τJ συνEθη περιε1+µενα τLν γελ�ι�γραφιLν.

MH
τ�π�θGτησE τ�υς µGσα στ-ς παραστ�σεις κα- τ) ν+ηµα π�K τ�Kς 3π�δι-

δ+ταν 3σφαλLς δPν 3π�σκ�π�Cσαν µ+ν� στ� σ�τυρα y µ+ν� στ�ν πρ+-
κληση γGλωτ�ς. A_τ) uταν τ) zνα σκGλ�ς τ�C σκ�π�C τ.ς φιλ�τε1νEσεως
τLν γελ�ι�γραφιLν (iλλωστε $λ�1ιστ�ι «\εκαρδ(:�νται» BλGπ�ντας µιJ

γελ�ι�γραφ(α). T) zτερ�ς σκGλ�ς, κα- σηµαντικIτερ�, uταν νJ δ�θ�Cν 3φ�ρµPς
στ)ν θεατ� τ.ς εhκ+νας νJ πρ�Bληµατιστ]. π�νω στ) θGµα τ�C περιε1�µGν�υ της,
π�K µπ�ρε! νJ 3φ�ρ�k τ+σ� στ) κ�ινωνικ) περιB�λλ�ν Fσ� κα- στ)ν cδι� πρ�σω-
πικ�. VOπως κα- στ) δρkµα H κ�θαρση $πGρ1εται µP τ�ν 3π�κατ�σταση τ.ς
�θικ.ς τ�\εως, gτσι κα- στ� γελ�ι�γραφ(α τ) καθαρτEρι� 3π�τGλεσµα συν(στα-
ται 3π’ τ)ν γGλωτα κα- τ�ν 3π�κρυστ�λλωση �ρθ.ς κρ(σης γιJ τJ πρ+σωπα κα-
τJ γεγ�ν+τα. @H «iλλη πλευρJ» τ.ς 3λEθειας, π�K 3π�καλ�πτεται µGσα 3π) τ)ν
3στεϊσµ+, τ�ν καθιστ�k πι) ε_σ�ν�πτη κα- ε�ληπτη.

MP τJ δεδ�µGνα α_τJ H τG1νη τ.ς γελ�ι�γραφ(ας 3κ�λ��θησε gκτ�τε µιJ µε-
γ�λη 1ρ�νικ� π�ρε(α π�K φθ�νει µG1ρι τ-ς µGρες µας, διατηρIντας π�ντα τ-ς ρ(-
:ες της στ�ν 3ρ1α(α eλληνικ� εhκαστικ� παρ�δ�ση. VOπως ε�στ�1α σηµειIνει
κα- 6 γνωστ)ς σ�γ1ρ�ν�ς VEλληνας γελ�ι�γρ�φ�ς KIστας Bλ�1�ς στ) λε�κω-
µ� τ�υ για τ�ν Παγκ+σµια XEκθεση Γελ�ι�γραφ(ας τ�C 1996, «κατ
 τ. µεγ�λη
α'τ. διαδρ�µ. τ�ν 2.500 �ρ�νων �; γελ�ι�γρ�φ�ι Jλ�υ τ�? κ�σµ�υ, π�(, Jπως
�π�δεικν(εται, E��υν πνευµατικB τ�υς πατρ�δα τ.ν �ρ�α�α HAθBνα, καταφ�ρ-
ν�υν, συνδυ�9�ντας τ��νη κα+ πνε?µα, ν
 συντηρBσ�υν τ0 µ�ναδικ0 �νθρCπι-
ν� πρ�ν�µι�, π�6 ε<ναι τ0 �ι�?µ�ρ».

M�ρι�ς Mαµαν#ας

<Aφ+ρµN πρ+Kληµατισµ+C καJ «κ;θαρσης»
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T0 «uνα» καJ τB «π+λλB» τ4ς Πληρ+φ+ρ9ας

ΣP πρ�ηγ��µεν� iρθρ� («∆», τ. 239) πρ�σπαθEσαµε νJ 3να:ητEσ�υ-
µε zναν eνια!� καθ�ρισµ) τ.ς πληρ�φ�ρ(ας, π�K νJ διGπ]η τ-ς π�λλα-
πλPς σηµασ(ες της. ΘGσαµε $ρωτEµατα γιJ τ� διαφ�ρJ 3ν�µεσα στ�ν
3ντικειµενικ� γνIση κα- τ�ν pπ�κειµενικ� γνIµη σP σ1Gση µP τ�ν
�ντ�λ�γ(α της y τ�ν κατ’ iλλ�υς φαιν�µεν�λ�γ(α της. 7E\εφρ�σαµε
δP gντ�νες 3µφιB�λ(ες, Fσ�ν 3φ�ρ�k στ�ν π�ι+τητα τ�C διυπ�κειµενι-
κ�C Λ+γ�υ στ) παγκ+σµι� γ(γνεσθαι.

∆Pν εDναι λ(γ�ι $κε!ν�ι π�K στ-ς HµGρες µας hσ1υρ(:�νται π5ς 6 Παγκ+-
σµι�ς @Iστ)ς – σ�λληψη τ�C XAγγλ�υ φυσικ�C Timothy Bernes - Lee τ) 1989
– 3π�τελε! τ)ν 3ναδυ+µεν� N�Cν eν)ς (pπερ)�ργανισµ�C. A_τ)ς µP τ� σειρJ
τ�υ συν(σταται $\ Fλων $κε(νων τLν 3νθρωπ(νων ν+ων, �W 6π�!�ι Bρ(σκ�νται
gµπρ�σθεν τLν µηνυτ+ρων (monitors) τLν διαδικτυωµGνων �λεκτρ�νικLν
pπ�λ�γιστLν τ�υς.  A_τ�- dς π�λλ�- $π- µGρ�υς �ργανισµ�(, dς iτ�µα, εcτε
$ργ�σθηκαν $ντ)ς τLν 6ρ(ων τ�υ κατJ τ) παρελθ)ν κα- συνε1(:�υν νJ τ)
πρ�ττ�υν, εcτε συνεισGφεραν στ� διαµ+ρφωση κα- διαρκ. µετε\Gλι\E τ�υ µ+-
ν� κατJ τ) παρελθ+ν.

7Aκ��γεται παρ�λ�γ� cσως, Fµως
δPν εDναι. �Aς λ�B�υµε pπ’ sψιν µας α_τ) π�K 6 7Eλε�της �Gν�ς εDπε στ)ν Θε-
α(τητ� κα- π�K περιγρ�φεται στ)ν δι�λ�γ� «Σ�φιστ�ς» τ�C Πλ�των�ς (242d
- 243a): «VOµως στ.ν πατρ�δα µ�υ D HEλεατικ0ς κ(κλ�ς, �ρ��ς γεν�µ�νης �π0
τ0ν �εν�φ�νη κα+ �κ�µη πι0 µπρ�στ�, διασκευ�9ει τ0ν µ?θ� στ0 πνε?µα τ�?
Jτι α'τ
 π�6 καλ�?µε “Jλα τ
 πρ�γµατα”, ε<ναι Pνα Qν. jEπειτα Lρισµ�νες
3ωνικ"ς κα+ �ργ�τερα σικελικ"ς µ�?σες �ντιλBφθηκαν, Jτι τ0 πι0 �σφαλ"ς
ε<ναι ν
 συνδυ�9ωνται �; δ(� α'τ"ς �π�ψεις· κα+ λ�γεται Jτι τ0 �ν ε<ναι κα+
π�λλ
 κα+ Pνα κα+ 8�ασφαλ�9ει τ. συν��B τ�υ µ" τ.ν E�θρα κα+ τ. φιλ�α. ∆ι�-
τι α'τ0 π�6 διαφ�ρει, π�ντ�τε 8ναρµ�ν�9εται λ�νε �; α'στηρ�τερες �π0 α'τ"ς
τ+ς µ�?σες, 8ν\� �; �πι�τερες �µ�λ(ν�υν α'τ0 τ0 “π�ντα Eτσι E��υν α'τ
”
κα+ λ�νε, Jτι τ0 πGν ε<ναι π�τε Pνα κα+ φιλικ0 >π0 τ0 κρ�τ�ς τ�ς HAφρ�δ�της
κα+ π�τε π�λλ
 κα+ 8�θρικ0 �π�ναντι στ0ν 5δι� τ0ν 1αυτ� τ�υ 8�αιτ�ας κ�-
π�ιας φιλ�νεικ�ας».

VOµως 6 «πατGρας τ�C Παγκ�σµ(�υ @Iστ�C» δPν εDναι 6 µ+ν�ς π�K $πηρε�-

NOY™ ENO™ (Y¶EP)OP°ANI™MOY;
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σθηκε 3π) τ� σ�φ(α κα- τ�ν παρατηρητικ+τητα τ�C Πυθαγ+ρα, τ�C Παρµε-
ν(δη, τ�C @Hρακλε(τ�υ, τ�C 7Eµπεδ�κλ. κα- τLν iλλων πρ�σωκρατικLν φι-
λ�σ+φων. NJ πLς περιγρ�φει zνας 7Aµερικαν)ς $ντ�µ�λ+γ�ς, 6 «πατGρας
τ.ς K�ινωνικ.ς Bι�λ�γ(ας» Edward Wilson, τ� :ω� διαφ+ρων κ�ινωνικLν
$ντ+µων (π.1. µυρµηγκιLν) $ν συγκρ(σει πρ)ς $κε(νη τLν µ�να1ικLν $ντ+µων
(π.1. 3ρα1νLν): «T
 κ�ινωνικ
 Eντ�µα `θησαν τ
 µ�νBρη Eντ�µα σ" µει�νε-
κτικ. θ�ση µ�σα στ0 �3κ�σ(στηµα. O; �ναδυ�µενες 3δι�τητες τ�ς κ�ινωνικ�ς
9ω�ς ε<ναι π�λ6 3σ�υρ�ς. aYπ�ρ�ει κ�τι π�ι�τικ�ς πρωτ�τυπ�, καιν�φαν"ς
κα+ �σ(νηθες στ.ν κ�ινωνικ�τητα τ�ν 8ντ�µων. M�α �π�ικ�α 8ντ�µων, Lς σ(-
ν�λ�, 8πε�εργ�9εται περισσ�τερες πληρ�φ�ρ�ες. VEνα κ�ινωνικ0 Eντ�µ�, Lς
]τ�µ�, µπ�ρε* µ"ν ν
 8πε�εργ�9εται λιγCτερη πληρ�φ�ρ�α �π0 J,τι Pνα
µ�ν�ρες Eντ�µ� (8π�σης Lς ]τ�µ�), Jµως Lς µ�λ�ς µιGς συλλ�γικ�ς δραστη-
ρι�τητ�ς τ0 κ�ινωνικ0 Eντ�µ� συνεισφ�ρει σ" περισσ�τερ� π�λυπλ�κ�υς >π�-
λ�γισµ�(ς. aH �π�ικ�α λειτ�υργε* Lς Pνας κα+ µ�ναδικ0ς (>περ)�ργανισµ�ς».

∆ιαB�:ω τIρα στ) BιBλ(� τ�C William Agosta
«Xηµικ� 7Eπικ�ινων(α – @H γλLσσα τLν φερ�µ�νLν» τ) e\.ς $κπληκτικ+:
«Σ" �ντ�θεση µ" τ0ν ]νθρωπ�, π�6 στηρ�9εται στ.ν Jραση κα+ τ.ν �κ�. γι

τ.ν 8πικ�ινων�α τ�υ στ0ν κ�σµ�, �; περισσ�τερ�ι 9ωνταν�+ Rργανισµ�+ συ-
γκεντρCν�υν τ+ς �παρα�τητες πληρ�φ�ρ�ες γι
 τ0 περι��λλ�ν τ�υς, �ρησι-
µ�π�ιCντας συνBθως τ. “γλ�σσα τ�ν �ηµικ�ν σηµ�των”: �νι�νε(�υν �η-
µικ"ς �'σ�ες, π�6 πρ��ρ��νται �π0 ]λλ�υς Rργανισµ�6ς τ�? 3δ��υ = διαφ�-
ρετικ�? ε5δ�υς, καταγρ�φ�ντας µην(µατα 9ωτικ�ς σηµασ�ας γι
 τ.ν 8πι-
��ωση κα+ τ. διαιCνισB τ�υς. Π�λλ"ς �π0 τ+ς �'σ�ες α'τ�ς κα+ συγκεκριµ�-
να Jσες �νταλλ�σσ�νται µετα�6 µελ�ν τ�? 3δ��υ ε5δ�υς, Rν�µ�9�νται φερ�-
µ�νες (�π0 τ+ς 1λληνικ"ς λ��εις φ�ρω κα+ Dρµ.) κα+ παρ���υν πληρ�φ�ρ�ες
γι
 8λλ��ε(�ντες κινδ(ν�υς, διαθ�σιµες πηγ"ς διατρ�φ�ς, Lρ�θετηµ�νες πε-
ρι���ς, καθsς κα+ γι
 τ. γενετBσια κατ�σταση �τ�µων τ�? �ντιθ�τ�υ φ(-
λ�υ».

7A\ι�σηµε(ωτ� εDναι τ) Fτι H 1ηµικ� $πικ�ινων(α καλ�πτει Fλ� τ) φ�σµα τLν
gµBιων sντων, 3π) τ�Kς jπλ�Cς �ργανισµ��ς, Fπως εDναι �W νερ�µ�C1λες κα-
τJ φαι�φ�κη, zως κα- τJ gντ�µα π�K oδη 3ναφGραµε, τJ ψ�ρια, τJ eρπετ�, τJ
πτηνJ κα- τJ θηλαστικ�. @Yπ�ρ1�υν φερ�µ+νες 3κ+µη κα- στ)ν iνθρωπ�!

@O Erwin Schrödinger, π��, Fσ� κι }ν φαν]. 3π(-
στευτ�, θεωρε!ται 6 «πατGρας τ.ς M�ριακ.ς Bι�λ�γ(ας» κα- τ�C DNA, uταν
$κε!ν�ς π�K πρLτ�ς εDπε: «τ0 �ρωµ�σωµα �π�τελε* Pνα κωδικ�π�ιηµ�ν� µB-
νυµα». Στ) gργ� τ�υ «T- εDναι H :ωE;» κα- συγκεκριµGνως στ) κεφ�λαι� π�K
τιτλ�φ�ρε!ται «T�\η, 7Aτα\(α κα- 7Eντρ�π(α» µkς δ(δα\ε, Fτι H �ργανωµG-
νη �παρ\η τLν 3νθρIπων κα- H :ω� φυτLν κα- :vIων διατηρε!ται µP 3π+-
σπαση «τ�\εως» 3π) τ) περιB�λλ�ν. XAνθρωπ�ι κα- 3νIτερα :vLα τρ�φ�δ�-
τ�Cνται µP $\αιρετικLς �ργανωµGνη κατ�σταση �λης σP περισσ+τερ� y λι-
γIτερ� π�λ�πλ�κες �ργανικPς eνIσεις, π�K 1ρησιµε��υν dς «τρ�φGς». 7Aφ�C
τ-ς 1ρησιµ�π�ιEσ�υν, τ-ς $πιστρGφ�υν σP κατJ π�λK πι) διασπασµGνη µ�ρ-

H APNHTIKH ENTPO¶IA.

TA XHMIKA ™HMATA.



φ� – s1ι Fµως τελε(ως διασπασµGνη, 3φ�C τJ φυτJ µπ�ρ�Cν 3κ+µη νJ τ-ς
1ρησιµ�π�ιEσ�υν. A_τJ BεBα(ως δG1�νται τ�ν πι) hσ1υρ� παρ�1� «3ρνη-
τικ.ς $ντρ�π(ας» 3π) τ) φLς τ�C Hλ(�υ.

ΠρGπει νJ σηµειIσ�υµε $δL πIς, Fπως 6 cδι�ς 6 Schödinger $\Eγησε, µP τ)ν
Fρ� «�ρνητικ. 8ντρ�π�α» $νν��Cµε τ�ν $λε�θερη $νGργεια, π�K 3ντλε!ται
3π) τ) περιB�λλ�ν, 1ωρ-ς τ�ν καταν�λωση µ� 3νανεIσιµων καυσ(µων (π.1.
πετρGλαι�). 7Eλε�θερη $νGργεια θεωρε!ται $κε(νη π�K 3π�ρρGει 3π) τ-ς κBα-
ντικPς διακυµ�νσεις τ�C κεν�C ($νGργεια µηδενικ�C σηµε(�υ) κα( H $νGργεια
π�K $κπηγ�:ει 3π) τ-ς �λεκτρικPς διακυµ�νσεις τ�C αhθGρ�ς ($νGργεια δια-
στEµατ�ς) y �ργ�ν�ενGργεια.
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1+ KCµα
OC τ�σσερις δεκαετ3ες µετα�T τ
� Vτ
υς 1970 καN τ
Tς Vτ
υς 2010,

/πετ�λεσαν, µQ καN /ναµ�νεται νQ συνε=3σ
υν νQ /π
τελ
�ν, τ7 =ρ
-
νικ7 GκεWν
 διBστηµα aπ
υ 
C Gπι=ειρηµατικOς πρωτ
J
υλ3ες, διανθ3_
-
νται /π7 kλ
�να καN περισσ5τερ
υς καN τελει5τερ
υς |λεκτρ
νικ
Tς
cπ
λ
γιστ�ς.

2+ KCµα
ΓιQ περισσ5τερ
 /π7 }�ι δεκαετ3ες, GκεWνες µετα�T τ
� Vτ
υς 1980 καN

τ
� Vτ
υς 2040, 
C Pνθρωπ
ι /ναµ�νεται νQ συµπεριφ�ρωνται ~ς «δι-
κτυωµ�ν
ι GργBτες γνlσεως».

3+ KCµα
∆ιαν<
υµε �δη τ7 τρ3τ
 κ�µα, aπ
υ ` τε=ν
λ
γ3α τEς πληρ
φ
ρ3ας

(δια)δικτυlνει τNς Gπι=ειρ8σεις /λλQ καN τQ Pτ
µα παγκ
σµ3ως. UEτσι τ7
∆ιαδ3κτυ
, τQ διBφ
ρα Gνδ
δ3κτυα καN «G�τραδ3κτυα» καθ�ς καN Pλλα
τηλεπικ
ινωνιακQ δ3κτυα δηµι
υργ
�ν µ3α παγκ5σµια διαδικτυωµ�νη κ
ι-
νων3α 
Hκ
υµενικEς Iν5τητ
ς. T7 τρ3τ
 κ�µα �εκ3νησε τυπικQ τ7 1993,
aταν k Παγκ5σµι
ς bIστ7ς τ
� Bernes - Lee Pρ=ισε νQ γ3νεται καθ
λικLς
/π
δεκτ7ς /π7 }να µεγBλ
 /ριθµ7 /νθρlπων.

4+ KCµα
T7 τ�ταρτ
 κ�µα /ναµ�νεται νQ GκδηλωθhE περ3π
υ τ7 Vτ
ς 2010, aµως

V=
υµε �δη /ρ=3σει νQ (δι)αισθανlµαστε κBπ
ιες «πρ
γε<σεις» τ
υ. bH
Πληρ
φ
ρικ θQ /ρ=3σhη νQ δρ�πhη τ
Tς καρπ
Tς τEς (δια)δικτ<ωσ8ς µας,
Vτσι vστε }να πλ8ρως ψηφιακ7 περιε=5µεν
 π
λυµ�σων νQ εfναι διαθ�-
σιµ
 γιQ κBθε Gφαρµ
γ8 kπ
υδ8π
τε καN kπ
τεδ8π
τε. M3α πραγµατικLς

Hκ
υµενικ κ
ινων3α πληρ
φ
ρ3ας θQ V=hη δηµι
υργηθE. bO ,EλεBτης
��ν
ς θQ V=hη GπιJεJαιωθE: «Θ> εPµαστε κα π	λλ> κα Qνα ταυτ	�ρ1-
νως».

TB «τ>σσερα κSµατα» τ4ς Πληρ+φ+ρικ4ς <Eπαναστ;σεως

➨
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@Yπ) µ(αν ε_ρ�τερη gνν�ια H $λε�θερη $νGργεια περιλαµB�νει Fλες τ-ς 3να-
νεIσιµες µ�ρφGς της: αh�λικE, κα�σιµ� 3Gρι� Bι�µ�:ας, γεωθερµικE, pδρ�η-
λεκτρικE, $νGργεια 3π) τ�ν κ(νηση τLν θαλασσ(ων κυµ�των, Hλιακ� (φωτ�-
B�λταϊκLν συστηµ�των). 7Aκ+µη $νGργεια πρ�ερ1+µενη 3π) τ�ν κα�ση pδρ�-
γ+ν�υ κα- τGλ�ς $νGργεια πρ�ερ1+µενη 3π) ψυ1ρ� σ�ντη\η.

***

™
P πρ�ηγ��µεν� iρθρ� («∆», τ. 239, σελ. 15343) κ�ναµε λ+γ� γιJ π�λυ-
τρ�π(α y 3ναιρεντρ�π(α. ΠρGπει νJ 3ντιληφθ�Cµε Fτι, Fταν περιγρ�-
φ�υµε καταστ�σεις Fπ�υ λαµB�ν�υν 1Iρα κ�π�ιες µ�ρφPς 3νταλλαγ.ς
$λευθGρας $νεργε(ας y ρ�.ς 3ναιρεντρ�π(ας y Fπ�υ παρατηρε!ται 3ρνη-

τικ� $ντρ�π(α, τ+τε cσως περιγρ�φ�υµε τ-ς cδιες 3νε\ι1ν(αστα περιελισσ+-
µενες gνν�ιες. �Aς µ�ν λησµ�ν�Cµε $π(σης, Fτι 1ρ+ν�ς, 3νταλλαγ� $νεργε(ας
κα- πληρ�φ�ρ(α $ν µGρει ταυτ(:�νται!

7AντιλαµBαν+µεθα λ�ιπ)ν µετJ 3π) τJ Fσα 3ναφGραµε, π5ς Fλ�ι κα- Fλα
συνδG�νται µP Fλ�υς κα- Fλα. OW πρ+γ�ν�( µας τ) $γνIρι:αν α_τ+. X�ρη σ’
α_τ�Kς τ) γνωρ(:ει πλG�ν iριστα κα- H σ�γ1ρ�νη $πιστEµη. Kαθ.κ�ν µας
εDναι – $πειδ� 3κριBLς τ) σ�µπαν διαρκLς µεταB�λλεται κα- τJ π�ντα 3λλη-
λεπιδρ�Cν µετα\� τ�υς – νJ γνωρ(σ�υµε τJ 1αρακτηριστικJ $κε!να τ.ς πλη-
ρ�φ�ρ(ας, π�K θJ $πιτρGψ�υν στ�ν 3νθρωπ+τητα νJ πρ�B]. µ+ν� σP π�ι�-
τικPς 3λλαγPς στ) µGλλ�ν. XEτσι θJ δυνηθ�Cµε ταυτ�1ρ+νως νJ 3π�φ�γ�υ-
µε Fλες τ-ς 3λλαγPς $κε!νες, π�K θJ Bλ�ψ�υν πρωτ(στως $µkς τ�υς hδ(�υς,
τ�Kς iλλ�υς γ�ρω µας 3λλJ κα- τ) φυσικ) περιB�λλ�ν γενικIτερα. A_τ� H
µε(ωση τ.ς 3γν�(ας µας θJ 6δηγEσ]η α_τ�µ�τως κα- στ�ν iν�δ� τ�C Bι�τι-
κ�C µας $πιπGδ�υ.
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™
τ) 236-237 τεC1�ς τ�C «∆αυλ�C» µιλIντας γιJ TG1νη κα- εhδικJ γιJ

τ)ν @Yπερρεαλισµ+, 3ναφGραµε κ�π�ια eλληνικJ Fρια π�K }ν \επερα-

στ�Cν 1�νει H TG1νη τ�ν hδι+τητ� της νJ εDναι TG1νη. MJ τJ Fρια α_τ�,

}ν παρατηρEσ�υµε πρ�σεκτικ�, θJ δ�Cµε Fτι δPν εDναι µ+ν�ν στ�ν TG-

1νη εcτε :ωγραφικE, π�(ηση, γλυπτικE, 3ρ1ιτεκτ�νικE εcτε θGατρ� εDναι α_τE,

3λλJ σP Fλες τ-ς π�λιτισµGνες 3νθρIπινες $νGργειες κα- µ�λιστα µGσα σP

iγραφ�υς ν+µ�υς κα- θεσµ��ς, π�K Bγα(ν�ντας 3π’ α_τJ τJ 3ρ1α!α eλλη-

νικJ Fρια, 3µGσως Fλες α_τPς �W π�λιτισµGνες 3νθρIπινες $νGργειες 1�ν�υν

α_τ�στιγµε- τ�ν jρµ�δι+τητ� τ�υς κι gτσι, BλGπ�υµε µ(α αhσθητικ� 1ωρ-ς

τ�ν dραι+τητ� της, µιJ κ�ινωνικ� πρ+ν�ια δ(1ως 3νθρωπι�, µιJ δικαι�σ�-

νη iδικη, µιJ π�λιτικ� µεταλλαγµGνη σP \εκαθ�ρισµα λ�γαριασµLν γκ�κ-

στερς, µ(α λεκτικ� �µ�ρφιJ µεταλλαγµGνη σP 3σ1Eµια, µιJ 3ρ1ιτεκτ�νικ� µε-

ταλλαγµGνη σP $πικε(µεν�ν 6µαδικ) τ�φ� κα- σP τ+σα iλλα, π�K περνIντας

α_τJ τJ eλληνικJ Fρια, δε(1ν�υν µιJ 3ρρωστηµGνη κατ�σταση µG1ρι κα- κ�-

π�ιες φ�ρPς κ�τι $πικ(νδυν�.

Στ�ν eλληνικ� pπ�ρ1ει µ(α dρα(α λG\η: H λG\η O_δ+ς, π�K θJ π]. κατIφλι

κα- π�K µεταφ�ρικJ 1ρησιµ�π�ιε!ται σP 3ρκετ�Kς τ�µε!ς, γιJ νJ δε(1ν]η τJ

Fρια 3ντ�1.ς κ�π�ι�υ πρ�γµατ�ς y τJ Fρι� τ�υ, π�K γιJ κανGναν λ+γ� δPν

πρGπει νJ \επεραστ�Cν. Παραδε(γµατ�ς 1�ριν 6 φαρµακευτικ)ς �_δ)ς eν)ς

φαρµ�κ�υ, rστε νJ �φελ]. κα- νJ µ�ν Bλ�πτ]η, εDναι λGνε �W εhδικ�- µG1ρι

α_τ�  τ�ν π�σ+τητα· µετJ εDναι $πικ(νδυν� µG1ρι κα- θανατηφ+ρ�. K�τι πα-

ρ+µ�ι� συµBα(νει στ�ν TG1νη 3λλJ κα- στ�Kς θεσµ�Kς κα- παρατηρIντας

πρ�σεκτικJ τ+τε διακρ(ν�υµε α_τ)ν τ)ν iγραφ� µJ παντ�δ�ναµ� eλληνικ)

�_δ+, π�K στ) \επGρασµ� τ�υ Fλα µεταπGφτ�υνε στ) 3ντ(θετ+ τ�υς.

¢
�� jπλk παραδε(γµατα θJ φGρω µ+ν� π�νω σ’ α_τ+ν. T) zνα 3φ�ρ�k

στ�ν πρIτη περ(πτωση, δηλαδ� α_τ�ν τ.ς λειψ.ς TG1νης. Bρισκ+-

µ�υνα στ�ν πλατε(α K�τ:ιk 3πGναντι 3π) τ) παλι) ∆ηµαρ1ε!� τ.ς

7AθEνας, µπρ�στJ σP zνα τερ�στι� γλυπτ) π�K µ’ εD1ε πρ�Bληµατ(σει.

∆(πλα τ�υ τ+τε εD1ε πλησι�σει zνας κ�ρι�ς µP τ�ν $γγ�νι� τ�υ. 7Aκ��ω τ+τε

MN στ+λ9[vης µG φτειασ9δια τ0 θ;νατ+

H Y¶EPBA™H TOY «OY¢OY»
rH TOY E§§HNIKOY METPOY

Γιατ9 Wκφυλ9σθηκε \ σSγOρ+νη T>Oνη



τ�ν µικρ� νJ λG]η στ)ν παππ�C της. «Παππ�C \Gρεις τ( εDναι α_τ+;» «T(»; τ�ν

ρωτ�ει 6 παππ�Cς. «EDναι �W σ�ντρ�φ�ι τ�C 7OδυσσGα, π�K τ�Kς gφαγε 6 K�-

κλωπας Π�λ�φηµ�ς». Xαµ�γGλασα. T) µικρ) κ�ριτσ�κι εD1ε δε! τ�ν 3λEθεια,

π�K εD1ε συλλ�Bει 3σ�νειδα κι 6 δηµι�υργ)ς α_τ�C τ�C gργ�υ TG1νης, iσ1ε-

τ� }ν συνειδητJ α_τ)ς τ�C εD1ε δIσει Fπ�ια �ν�µασ(α τ�C ’1ε 3π+τ�µα κα-

τεB]. στ) κεφ�λι. @O δηµι�υργ)ς τ�C gργ�υ α_τ�C εDναι εhλικριν�ς κα- γνE-

σι�ς καλλιτG1νης, σkς τ) $γγυLµαι· κι gδει\ε 3σ�νειδα τ�ν σηµεριν� 3νθρI-

πινη κατ�σταση, τ+σ� τ�C eαυτ�C τ�υ σJν 3νθρIπ�υ π�K τ�ν :]. µGσα σP

zναν π�λιτισµ) - K�κλωπα π�K τρIει τ) 6τιδEπ�τε, Fσ� κα- τ.ς κατ�στασης

π�K $πικρατε!, π�K g1�υνε 1αθ. τJ BασικJ 3νθρIπινα WερJ κα- Fσια: $λευ-

θερ(α, 3νθρIπινη 3\ι�πρGπεια κα- iλλα. Παρ’ Fλη Fµως τ�ν εhλικρ(νει� της

α_τ� H TG1νη g1ει \εφ�γει 3π) τ)ν eλληνικ) �_δ) κα- εDναι µ(α 3ν�πηρη TG-

1νη eν)ς π�λι 3ν�πηρ�υ π�λιτισµ�C - τGρας pδρ�κGφαλ� �λεκτρ�νικ.ς τε-

1ν�λ�γ(ας κα- eν)ς ν�ν�υ µG1ρι κα- 3ν�παρκτ�υ $λε�θερ�υ 3νθρIπ�υ.

TIρα πι�νω zνα παρ�δειγµα τ.ς 3ρ1α(ας eλληνικ.ς π�(ησης κι zνα σ1+-

λι� γιJ τ� σ�γ1ρ�νη παγκ+σµια π�(ηση, π�K κι �W δ�� α_τPς π�ιEσεις Bρ(-

σκ�νται σ’ zναν µεταφυσικ) y φανταστικ+, Fπως θGλετε πGστε τ�ν, 1Lρ�. T)

zνα εDναι 3π) τ�ν 7Oδ�σσεια στ�ν ραψωδ(α Λ (στ(1�ι 488-491), π�K $πισκG-

φτεται 6 :ωνταν)ς 7OδυσσGας τ)ν VAδη κι $κε! Bρ(σκει τ�ν σκιJ y τ�ν ψυ1�

τ�C σκ�τωµGν�υ 7A1ιλλGα, π�K µπρ�στJ στ�ν παρ�υσ(α της �W iλλες σκιPς τLν

κ�ινLν θνητLν 3π�µακρ�ν�νται 3π) τ� σκιJ τ�C Oρωα 3π) σεBασµ) κι 6

7OδυσσGας $κφρ�:ει τ)ν θαυµασµ+ τ�υ γιJ τ)ν σεBασµ) π�K δε(1ν�υν στ)ν

7A1ιλλGα �W iλλες σκιGς. @O 7A1ιλλGας τ+τε τ�C 3παντ�ει: «M� µ�C στ�λ(:]ης

µP φτειασ(δια τ)ν θ�νατ�, gνδ�\ε 7OδυσσGα. ΘJ πρ�τιµ�Cσα νJ :L σJν pπη-

ρGτης στ�Kς στα�λ�υς eν)ς φτω1�C γεωργ�C, παρJ νJ Bασιλε�ω π�νω στ�Kς

νεκρ�Kς α_τ��ς, π�νω σ’ Fλ�ν α_τ)ν τ)ν κ+σµ� π�K εDναι πιJ σBησµGν�ς».

A
_τ�- �W παραπ�νω στ(1�ι τ�C @OµEρ�υ εDναι µGσα στ)ν eλληνικ) �_δ+.

TIρα γιJ νJ µ�ν $κθGσω συγκεκριµGνα iτ�µα θJ πL γιJ τ� σ�γ1ρ�-

νη παγκ+σµια π�(ηση, τ�ν µ(α π�K εDναι α_τ� H καθαρJ πρ�σωπικ�

λυρικ� κα- τ�ν iλλη π�K εDναι πρ�σωπικ� λυρικ� µJ κα- θρησκευτικ�

µα:(. Στ�ν καθαρJ πρ�σωπικ� λυρικ� π�(ηση BλGπ�υµε λ+για eν)ς ψυ1α-

σθεν. π�νω στ) ψυ1ιατρικ) ντιB�νι. @O π�ιητ�ς $κφρ�:ει τ)ν κ+σµ� τ�υ·

zναν κ+σµ� µα:�1ιστικ+, «λαγ)» τ.ς πραγµατικ+τητας, κλεισµGν� σ’ zνα ν�-

ερ) κλ�υB(, µGσα στ) µυαλ+ τ�υ, π�K τ)ν 3ν�γκασαν �W συνθ.κες νJ τ)ν φτει-

�\]η, 3π) τ�ν µιJ τ) B+λεµ� τ�υ κι H ν��τρ�π(α: XAσε �W iλλ�ι νJ κ+ψ�υν τ)

MO µα[+Oισµ0ς τ4ς σηµεριν4ς π+9ησης

∆ΑΥΛ
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λαιµ+ τ�υς· κι 3π) τ�ν iλλη τ) σ�στηµα µP τ�Kς eκατ�µµ�ρια κι 3π) παντ�C

ψευτ�δασκ�λ�υς, π�K τ)ν g1�υν µ�θει νJ ν�ιIθ]η σJν λαγ+ς π�K τ)ν κυ-

νηγkνε �W κυνηγ�(, $νvvL g\ω κα- γ�ρω τ�υ H :ω� σφ�:ει, 3ρκε! µ�ν�1α νJ

τ�ν κ�ιτ�\]η eλληνικ�. TIρα }ς πιαστ�Cµε µP τ�ν iλλη σ�γ1ρ�νη π�(ηση,

π�K εDναι πρ�σωπικ� λυρικ� µJ κα- θρησκευτικ� µα:(. M�ν $κπλαγ.τε Fταν

δ.τε 6λ+κληρες σελ(δες νJ παρακαλkνε τ)ν K�ρι� κα- νJ εDναι Fλ� $πικλE-

σεις κα- παρακλEσεις κα- Bρεθ.τε τ+τε µπρ�στJ σ’ zναν $πικλητικ) κα- πα-

ρακλητικ) µα:�1ισµ+. @H $κπλη\E σας θJ στεν�1ωρEσ]η κ�π�ια pπ�υργικ�,

$κδ�τικJ κατεστηµGνα κι Fλη τ�ν στρατιJ τLν 6µ�(ων τ�υς· κα- µ�ν 3µφι-

B�λλετε, α_τ�- µα:- µP τ�Kς πρ�ηγ��µεν�υς τ.ς πρ�σωπικ.ς π�(ησης 3π�-

τελ�Cν κα- τ�ν πλει�ψηφ(α τ.ς σ�γ1ρ�νης eλληνικ.ς κα- παγκ+σµιας π�(η-

σης.

***

¶
ρ-ν κλε(σω π�λι α_τ� τ�ν µικρ� πραγµατε(α, θJ πL µιJν iπ�ψη π�K

3φ�ρ�k στ)ν eλληνικ)ν �_δ+, τ�ν 3ρ1ιτεκτ�νικ� 3λλJ κι zνα $π(καιρ�

γεγ�ν+ς. Π�τP zνα eλληνικ) µυαλ) δPν θJ $πGτρεπε νJ 1τ(:ωνται �_ρα-

ν�\�στες, π�K εDναι κ�τι g\ω 3π) τ)ν eλληνικ) �_δ+, 6π+τε κα- g\ω

3π) τ�ν 3νθρωπ�κεντρικ� ν��τρ�π(α. ∆Pν 3µφιB�λλω Fτι µερικ�- θJ 1αµ�-

γελ�σ�υν pπερ�πτικJ κα- θJ Bρ�Cν τ�ν gπ�ψE µ�υ π�λK 3φελ., }ν s1ι π�λK

�λ(θια· κι 3µGσως π�λι θJ 3ντιτ�\�υνε τJ 3δι�στειστα $πι1ειρEµατ� τ�υς: OW

�_ραν�\�στες εDναι Wκαν�- ν’ 3ντG\�υνε σP σεισµ�Kς π�λλLν ρ(1τερ Fπως $π(-

σης κα- σP τυφLνες µP τα1�τητα π�νω 3π) τριακ+σια 1ιλι+µετρα τ�ν rρα

κα- εDναι φτειαγµGν�ι γιJ Fλες τ-ς φυσικPς 3ντι\�+τητες, γιJ κ�θε φυσικ)

στ�ι1ει+. T( µkς τσαµπ�υν�ει α_τ+ς; VOλ�ι α_τ�- �W $πικριτGς, φ(λ�ι µ�υ, zνα

δPν g1�υν 3νθρωπ�κεντρικJ σκεφτ.: Fτι κα- �W iνθρωπ�ι εDναι φυσικJ στ�ι-

1ειJ κα- Bρισκ+µαστε κα- θJ BρισκIµαστε π�ντα σ’ zναν συνε1. φυσικ) π+-

λεµ�. Kα- στ�Kς φ(λ�υς µ�υ, π�K µπ�ρε! νJ 1αµ�γGλασαν εhρωνικJ µP τ-ς 3π+-

ψεις µ�υ, θJ τ�Kς πL κ�τι eλληνικ�Kς στ(1�υς:

«aH µεγαλ(τερη πυρηνικ. Eκρη�η

ε<ναι D δ�πλα σας π�6 δ"ν E�ει ν
 φ�4η

= π�6 τ
 >λικ� τ�υ �γαθ


ε<ναι π�λ6 πι0 λ�γα �π’ Jτι τ
 δικ� σας.»

Πιστε�ω �W $πικριτPς φ(λ�ι α_τ� τ� φ�ρJ νJ µ�C π�Cν ε_1αριστL.

QAγγελ�ς Kαρ�(σ�ς
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XHδη στ-ς σελ(δες τ�C «∆αυλ�C» g1�υν παρ�υσιαστ. 3τ+φιες BασικPς θGσεις τ�C κ�ρυφα(-
�υ α_τ�C VEλληνα, �W 6π�!ες tπτ�νται $π(καιρων θεµ�των δια1ρ�νικ.ς hσ1��ς, Fπως H $πι-
στEµη, 6 π�λιτισµ+ς, H φιλ�σ�φ(α, H Wστ�ρ(α, H γλLσσα, 6 eλληνισµ)ς κ.λπ., καθ5ς κα- �W συ-
νηµµGνες τ�υς παρ�µετρ�ι.

Στ) παρ�υσια:+µεν� BιBλ(� παρατ(θενται τGσσερις π�λυσEµαντ�ι δι�λ�γ�ι τ�C Kαστ�ρι�-
δη µP hσ�ριθµ�υς $πιφανε!ς διαν��υµGν�υς· τ)ν π�ιητ� 7Oκτ�Bι� Π�:, τ)ν ψυ1αναλυτ� Z�ν-
ΛKκ Nτ�ννG, τ)ν Bι�λ+γ� Φρανσ(σκ� BαρGλα κα- τ)ν µαθηµατικ) 7Aλα-ν K+ν. Πρ+κειται γιJ
πρ�τ�γµατα σ�φ(ας, τJ 6π�!α \επηδ�Cν µGσα 3π) θαυµ�σι�υς διαλ+γ�υς κριτικ.ς 3νταλ-
λαγ.ς κα- 3ντιπαρ�θεσης θGσεων κα- hδεLν, Fπ�υ θ(γ�νται θGµατα π�λιτικ.ς, κ�ινωνι�λ�-
γ(ας, 3νθρωπισµ�C, θρησκε(ας, φυσικ.ς, Bι�λ�γ(ας, ψυ1�λ�γ(ας κα- π�λλPς iλλες $νδιαφG-
ρ�υσες θεµατικPς διερευνEσεις. XAν κα- φιλ�σ�φικ+ς, 6 λ+γ�ς τ�C κειµGν�υ εDναι ρευστ+ς, πρ�-
φ�ρικ)ς κα- π�λK jπτ+ς, rστε νJ γ(νεται ε_κ+λως 3ντιληπτ� H ν�ηµατικE τ�υ δι�σταση 3π)
κ�θε 3ναγνIστη.

T) καταπληκτικ) µP τ)ν 3ε(µνηστ� φιλ+σ�φ� εDναι, Fτι s1ι µ+ν�ν διαθGτει gντ�νη περιGρ-
γεια γιJ Fλ�υς τ�Kς τ�µε!ς γνIσης, 3λλJ κυρ(ως Fτι διακατG1εται 3π) τ�ν φιλ�σ�φικ� 3π�-
φασιστικ+τητα νJ στ�1�:εται 6τιδEπ�τε µπ�ρε! νJ ν�ηθ].. @O πραγµατισµ+ς τ�υ εDναι κατα-
λυτικ)ς dς πρ)ς τ�ν 3δ�γµ�τιστη κριτικ� τLν π�ντων κα- H διαλεκτικE τ�υ 3ναδεικν�εται δι-
εισδυτικ� κα- δηµι�υργικ� στ�ν πρ�σGγγιση κα- παρ�υσ(αση hδεLν, π�K $ν τGλει λειτ�υργ�Cν
παραγωγικJ (µP τ�ν gνν�ια τ.ς παραγωγ.ς κα- s1ι τ.ς θετικ+τητ�ς y 3ρνητικ+τητ�ς) σP λι-
γIτερη y περισσ+τερη συν�ρτηση µP τ�ν cδια τ� :ωE µας κα- τ) περιε1+µεν� α_τ.ς.

OW καστ�ριαδικPς διατυπIσεις γιJ zνα σωρ) $νδιαφGρ�ντα στ�ι1ε!α τ.ς συγ1ρ�νικ.ς κα-
δια1ρ�νικ.ς µας πραγµατικ+τητ�ς µπ�ρ�Cν νJ διαφωτ(σ�υν $παρκLς κα- κριτικLς κ�θε eρµη-
νε(α τ�C ε<ναι κα- τ�C γ�γνεσθαι διαµGσvω τ�C θετικ�C ($κ τ.ς θGσεως) λ+γ�υ.

@H πρ�σεγµGνη µετ�φραση 3π) τ�ν γαλλικ� στ�ν eλληνικ� γλLσσα εDναι τ.ς E�ης Kαρα-

KOPNHΛIOΣ KAΣTOPIA∆HΣ, aO «Π�λιτικ0ς» τ�? Πλ�τωνα

Θρυλικ. 1λληνικB-1λληνικCτατη µ�ρφB, καταγωγ�ς HIωνικ�ς. jEφερε µ�σα τ�υ Jλα 8κε*να τ

στ�ι�ε*α τ�? �ρ�α��υ VEλληνα 8φ�πλιστ�?, D Dπ�*�ς διακιν�?σε τ0 8µπ�ρι� τ�ς Mεσ�γε��υ, �λλ

Q�ι 8µπ�ρι� τσιφ�(τικ�,�3κ�ν�µικ�π�ιηµ�ν� α3σ�ρ�, παρ
 πρCτιστα κ�υ��ληµα π�λιτισµ�?, �θ�υς,
γενναι�τητας, Jπως τ
 �π�µειν�ρια τ�ς µεγ�λης HAρ�α�ας T��νης µαρτυρ�?ν, π�6 � ψυ��παθ�λ�-
γικ. 1�ραι��ριστιανικ. ψυ�. �συγ�Cρητα κατ�σπασε κα+ κατασπ�9ει. HAλλ�ιCν�υν α'τ0ν τ0ν φω-
τειν0 κ�σµ�, γιατ+ στ0 φ�ς τ�υ τρ�µ�υν. aO Για��" ε<ναι D µεγαλ(τερ�ς διCκτης τ�υ, τ�6ς Dπ���υς
α'τ�6ς �πηνε*ς δι�κτες µας, κατ�πιν διεθν�?ς 8πικρατBσεCς των... >µν�?µεν. A'τ0ς ε<ναι D λ�γ�ς
π�6 � aEλλ�δα τρCει τ
 παιδι� της. HAκ�µα τ0 λ�ει κα+ � σηµεριν. διεθν.ς πληρ�φ�ρηση γι
 τ0 φω-
τειν0 µυαλ0 τ�ν aEλλBνων τ�ς διασπ�ρGς.

aO HΩν�σης tταν VEλληνας µ" Jλη τ. σηµασ�α τ�ς λ��ης κα+ καταµεσ�ς τ�? Rργι�9�ντ�ς καπιτα-
λισµ�?, α'τ0ς 8π��αλε στ�6ς διεθνε*ς �3κ�ν�µικ�6ς κ(κλ�υς τ.ν πρ�σωπικ�τητ� τ�υ. ∆ιεθνε*ς µ�ρ-
φ"ς τ�ς 8πιστBµης, τ�ς T��νης κα+ τ�ς κ�ινων�ας γενικ�ς, γ�ητευµ�ν�ι �π0 τ0ν �αρακτ�ρα, τ0ν τ(-
π� τ�υ, Eσπευδαν ν
 τ0ν τιµBσ�υν σ" 8π�πεδ� π�ραν κα+ E�ω τ�ς τετρηµµ�νης �3κ�ν�µ�ας. �Hταν ρη-
�ικ�λευθ�ς �λλ
 συγ�ρ�νως κα+ ε'α�σθητ�ς ]νθρωπ�ς, γλεντ9"ς κα+ 8παναστ�της· δ"ν �αµπ�ρια9ε
τ�6ς τ(π�υς κα+ τ.ν σαθρ. ψευτ�κ�υλτ�(ρα. aH 8παφB τ�υ µ" τ.ν καθηµεριν�τητα κα+ τ.ν πραγ-
µατικ�τητα τ0ν γ�µι9ε >γι� πεπ��θηση κα+ Eδινε Pνα ν�ηµα �νθρωπιGς κα+ µεγαλε��υ στ0 σκ�τειν0
κα+ �πρ�σωπ� �ρ�µα, π�6 δυναστε(ει. M(ρι9ε HΩν�σης... A'τ
 Jµως δ"ν τ�6ς ]ρεσαν κα+ κ�π�ια στιγ-

APIΣTOTEΛHΣ ΩNAΣHΣ: �H �Eλλ�δα τρ6ει τ% παιδι� της



µ. Eπρεπε D µ�γας στ�λ�ς τ�υ στ0ν ��ρα κα+ τ. θ�λασσα ν
 καταστραφ4�, γιατ+ π�ς θ
 κ�ν�υν α'τ

π�6 κ�ν�υν σBµερα στ0 A3γα*� κα+ στ0ν 8να�ρι� ��ρ� �; T�?ρκ�ι, �αλτ�+ �π0 α'τ�6ς π�6 ε<ναι �π0
π�σω τ�υς. �Hταν VEλληνας Mικρασι�της, µ.ν τ0 �ε�νGµε. M
 µBπως τ0 µαρ�ιστικ0 παρακλ�δι τ�υς
(τ��ατες �ντ�θετ�, π�6 α'τ0 τ�6ς Eκανε πλανητ�ρ�ες) δ"ν Eλεγε τ0ν HΩν�ση... καπιταλιστB; VOπως
Eσπευσε ν
 παρα�ωρBσ4η ε3ς δ��αν τ�? διεθνισµ�? (π�ι�? διεθνισµ�?;) 9ωτικCτατα τµBµατα τ�ς �C-
ρας...

jAν τ0ν HΩν�ση δ"ν µπ�ρ�?µε τ�υλ��ιστ�ν ν
 τ0ν �ντιληφθ�?µε µ�σα �π’ Jλα τ
 πι0 π�νω , πρ�-
πει ν
 κλ�ψωµε γι
 λ�γαριασµ� µας, γιατ+ D HΩν�σης δ"ν tταν κ�π�ι�ς διεθν.ς πλα�ϋ-µπ�υ, ]ς
π�?µε, = J,τι ]λλ� Eντε�να διαφηµισµ�ν�, �στε ν
 παραπλανηθ�?µε! ∆"ν �π�τελε* τυ�α*� κ�µµ�τι·
ε<ναι �κρ�γωνια*�ς λ�θ�ς τ�ς τωριν�ς aEλλ�δας, π�6 τ�σ� καλ
 γνCρι9αν �; 8�θρ�� µας. aH �3κ�γ�-
νει� τ�υ tταν στ0 στ��αστρ� τ�υς. HEµε*ς ε5µαστε συν��εια. ~H µBπως «�τ(�ηµα» D θ�νατ�ς τ�? γι�?
τ�υ HAλ��ανδρ�υ; διαµ�ντι �θ�υς. Γιατ+ δ"ν Eγινε νεκρ�ψ�α, �στε ν
 δ�?µε µBπως τ0 τρα?µα τ�υ tταν
�π0 «Rλ�εν Qργαν�»; κ.λπ. aO θ�νατ�ς τ�ς Xριστ�νας; πνιγµ�νης µ�σα σ’ Pνα µπ�νι� στ.ν HAργεντι-
νB! Θ
 Eπρεπε ν
 φυλGµε µ" σκ�πι"ς τ.ν �3κ�γ�νει� µας α'τB, π�6 σκ�πιµα µGς ε<�αν �π�µ�νCσει
κα+ ν
 µ.ν φυλGµε τ�6ς φανταστικ�6ς 8�θρ�(ς τ�? NATO, γι
 παρ�δειγµα, π�6 µπ�ρ�?ν �ν
 πGσα
στιγµ. (Jπως E�ει γ�νει) ν
 στραφ�?ν 8ναντ��ν µας...

jEτσι, σ
ν µνηµ�συν� τ�υ τ+ς µ�ρες α'τ"ς τ�ς 8πετε��υ τ�? θαν�τ�υ τ�? HAριστ�τ�λη. aH aEλλ�δα
µGς πληγCνει!...

Παντελ;ς Γλ�ρ�ς
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κIστα. T) BιBλ(� $κδ+θηκε µP τ�ν παραδ�σιακ� «π�λυτ�νικ�» γραφE, π�K 6 Kαστ�ρι�δης 3π�-
δG1εται κα- 1ρησιµ�π�ιε! στ) gργ� τ�υ.

✱ ✱ ✱

Σ’ zνα iλλ� BιBλ(� τ�υ, τ) 6π�!� 3π�τελε! σ1�λιασµ) τ�C Π�λιτικ�C τ�C Πλ�των�ς, 6 Kα-
στ�ρι�δης, 1ωρ-ς νJ pπεισGρ1εται σP στεγαν�π�ιητικJ διλEµµατα τ�C τ�π�υ «hδεαλισµ)ς y
pλισµ+ς», παρακ�λ�υθε! B.µα πρ)ς B.µα τ�ν $πι1ειρηµατ�λ�γ(α τ�C 3ρ1α(�υ φιλ�σ+φ�υ µP
πρ+θεση τ)ν πραγµατιστικ+ της gλεγ1� κα- τ�ν 3ναλυτικE της κριτικ� (s1ι κατ�κριση y κα-
τ�ρριψη).

@H σηµαντικ+τητα τ�C gργ�υ α_τ�C τ�C Kαστ�ρι�δη δPν gγκειται τ+σ� στ)ν π�λιτικ+ τ�υ
στ�1ασµ) κα- στ-ς θGσεις τ�υ dς πρ)ς τ�ν π�λιτικ� τ�C Πλ�των�ς, Fσ� στ�ν διαυγ. eρµηνευ-
τικ� µεθ�δ�λ�γ(α π�K 3κ�λ�υθε!, πρ�κειµGν�υ νJ 3ναδε(\]η 3πρ�κατ�ληπτα τ)ν Π�λιτικ+.
@O λ+γ�ς τ�υ εDναι jπλ+ς, BαθKς κα- 3ντιληπτ+ς, 1ωρ-ς κεν�, pπερB�λPς κα- µεγαλ�στ�µ(ες·
α_τ)ς εDναι $\ iλλ�υ 6 Kαστ�ρι�δης. 7Eπ(σης σηµειIνεται, Fτι στ) παρ)ν κε(µεν� γ(νεται φα-
νερ� H $ργαλειακ� 3ριστ�τελικ� $πιρρ�� στ�ν καστ�ριαδικ� ν+ηση.

@H διερε�νηση θεµ�των Fπως H π�λιτικE, H διακυBGρνηση, H �ντ�λ�γ(α, H κ�σµ�λ�γ(α, H $πι-
στEµη, τ) δ(και�ν, 6 1ρ+ν�ς, H γλLσσα κ.i., Fπ�υ $πι1ειρε!ται $πιτυ1Lς H καταν+ηση τ.ς eλλη-
νικ.ς 3ντιλEψεως, καθιστ�k τ) BιBλ(� α_τ) πρ�σφ�ρJ στ�ν eλληνικ� BιBλι�γραφ(α κα- ση-
µα!ν�ν B�Eθηµα γιJ $νδιαφερ+µεν�υς 3ναγνLστες κα- $ρευνητGς.

T) BιBλ(� α_τ) περιλαµB�νει τ) περιε1+µεν� eν)ς κ�κλ�υ eπτJ διαλG\εων τ�C 3ε(µνηστ�υ
φιλ�σ+φ�υ στ� Σ1�λ� 7Aνωτ�των Σπ�υδLν στ-ς K�ινωνικPς 7Eπιστ.µες (E.H.E.S.S., Γαλλ(α,
1986) µP θGµα τ)ν Π�λιτικ) τ�C Πλ�των�ς. @H µετ�φραση τ�C γαλλικ�C πρωτ�τ�π�υ στJ eλλη-
νικJ εDναι τ.ς Zω.ς Kαστ�ρι�δη σP $πιµGλεια τ�C cδι�υ τ�C συγγραφGως. @O πρ+λ�γ�ς εDναι
τ�C Γ�λλ�υ eλληνιστ. ΠιPρ BιντJλ-NακP κα- H εhσαγωγ� τ�C ΠασκJλ BερνG. T) κε(µεν� g1ει
$κδ�θ. στ�ν παραδ�σιακ� «π�λυτ�νικ�» γραφE, π�K 6 συγγραφGας 1ρησιµ�π�ι�Cσε.

DAλ#2ανδρ�ς X. M�τσι�υ

T) BιBλ(� «7Eµε!ς �W VEλληνες», π�K πρ+σφατα κυκλ�φ+ρησε, 3π�τελε! καρπ) τLν κ+πων
κα- τLν πρ�σπαθειLν τ�C συγγραφGως, 6 6π�!�ς $π- σαρ�ντα πGντε gτη συνGλεγε κα- τα\ιν�-

∆HMHTPHΣ BAP∆IKOΣ, HEµε*ς �; VEλληνες



µ�Cσε σP eν+τητες τJ σπ�νια $κε!να στ�ι1ε!α, π�K 3π�δεικν��υν τ�ν α_τ�1θ�ν(α τLν @EλλE-
νων κα- τ�ν π�λιτιστικ� δρ�ση τ�υς σ’ Fλη τ�ν �hκ�υµGνη, 3λλJ κα- τ�Kς $\�υσιαστικ�Kς µ�-
θ�υς τ�C «7Iνδ�ευρωπαϊσµ�C», τ�C «Φ�ινικισµ�C», τ.ς «Kαθ+δ�υ τLν ∆ωριGων» κ.�.κ.

OW 3ντιλEψεις τLν @EλλEνων περ- τ.ς Θει+τητ�ς κα- �W γενεαλ�γ(ες τLν @EλλEνων, �W 6π�!�ι
3ν�γ�υν τ�ν καταγωγE τ�υς στ�Kς θε��ς, σ�φ�Kς κα- Oρωες, 3π�τελ�Cν zνα 3π) τJ πλG�ν
$νδιαφGρ�ντα θGµατα τ�C $ν λ+γvω BιBλ(�υ. @O συγγραφGας, π�K �_δGπ�τε παραδG1θηκε τ-ς
$\�υσιαστικPς 3ντιλEψεις περ- δηµι�υργ�C κα- κτEτ�ρ�ς θε�C, σκ�Bει σP B�θ�ς τ�ν @Eλληνικ�
Mυθ�λ�γ(α κα- τ�ν παρ�δ�ση κα- φGρνει στ) φLς τJ �ν+µατα τLν @EλλEνων θεLν-BασιλGων
π�K κυBGρνησαν τ�ν �hκ�υµGνη 3π) τJ παµπ�λαια gτη (100.000 π.X.) µG1ρι τ�Kς Wστ�ρικ�Kς
1ρ+ν�υς.

@O O_ραν+ς, H Γα!α, 6 VHλι�ς κα- 6 VHφαιστ�ς 3π�τελ�Cν τ�ν πρIτη θεϊκ� γενι�· 3κ�λ�υ-
θ�Cν H PGα, H N�\, τ) XEρεB�ς, 6 Πρωτε�ς, 6 Πλ��των, 6 Π�σειδ5ν κα- 6 ∆(ας, 6 «πατ�ρ θεLν
τε κα- 3νθρIπων· τρ(τη γενιJ 3π�τελ�Cν �W γνωστ�- 7Oλ�µπι�ι θε�(, �W δηµι�υργ�- τ�C @Eλλη-
νικ�C Π�λιτισµ�C κα- $κπ�λιτιστPς τ.ς Ohκ�υµGνης.

OW π�λιτιστικPς $κστρατε!ες τLν πνευµατικLν τGκνων τ�C ∆ι+ς – τ�C ∆ι�ν�σ�υ, τ�C @Hρα-
κλG�υς κα- τLν 7Aργ�ναυτLν· τJ µεγ�λα π�λιτιστικJ gργα τ�υς– «Θα�µατα τ�C κ+σµ�υ»· τJ
M�υσε!α κα- �W M�Cσες, τJ Mαντε!α κα- �W M�ντεις, τJ MυστEρια κα- �W M�στες 3ναφGρ�νται
λεπτ�µερLς κα- µP πλ.θ�ς στ�ι1ε(ων, π�K εDναι iγνωστα στ�Kς π�λλ��ς, στ-ς σελ(δες 277 κ.e.

@O Mινωικ)ς κα- 6 Mυκηναϊκ)ς Π�λιτισµ)ς κα- τJ BασικJ 1αρακτηριστικ� τ�υς 3π�τελ�Cν
3ντικε(µεν� $ρε�νης τ�C συγγραφGως, Fπως κα- �W µεγ�λ�ι κατακλυσµ�( –7Ωγ�γ�υ, KGκρ�-
π�ς, ∆ευκαλ(ων�ς– στ�Kς 6π�(�υς πιθαν)ν νJ �φε(λεται H καταστρ�φ� κα- H διακ�π� τ.ς Π�-
λιτιστικ.ς δηµι�υργ(ας τLν @EλλEνων, 3ναλ��νται $µπεριστατωµGνα στJ 14� κα- 15� κεφ�λαια,
τLν 6π�(ων πρ�ηγε!ται H eν+τητα «7Aτλαντ-ς» κα- zπεται H τ�ια�τη «7Eµφ�λι�ι π+λεµ�ι» s1ι
τυ1α!α 3σφαλLς, 3φ�C κατJ τ)ν συγγραφGα �W τελευτα!�ι ε_θ�ν�νται γιJ Fλες τ-ς συµφ�ρPς
τLν @EλλEνων κα- τLν @EλλEνων τ.ς 7Aτλαντ(δ�ς, �W 6π�!�ι «�Bρει π�ρευ+µεν�ι tµα $π- πkσαν
E_ρIπην κα- 7Aσ(αν...» κατανικEθηκαν κα- διαλ�θηκαν 3π) τ�Kς 7Aθηνα(�υς, �W 6π�!�ι τε-
λ�Cσαν τ+τε pπ) τ�ν Hγεσ(α τ.ς θεkς 7Aθηνkς, τ.ς Wδρ�τριας τLν π+λεων τ+σ� τ.ς 7AθEνας
Fσ� κα- τ.ς Σ�ιδ�ς τ.ς Ahγ�πτ�υ, σ�µφωνα µP τ)ν «T(µαι�».

OW 7Oλυµπιακ�- 7AγLνες κα- 6 τ+π�ς κα- 1ρ+ν�ς καθιGρωσEς τ�υς 3π) τ)ν 7Iδα!� ∆�κτυλ�
@Hρακλ., H 3ναB(ωσE τ�υς τ) 776 π.X. κα- H νεIτερη 3ναB(ωσE τ�υς τ) 1896 3π) τ)ν VEλλη-
να ε_εργGτη E_. Z�ππα 3π�τελ�Cν τ�ν τελευτα(α eν+τητα α_τ�C τ�C BιBλ(�υ.

Σαρ�ντ�ς Π�ν

Πρ+κειται γιJ µιJ π�λυτελ. gκδ�ση µP πλ��σι� $π�πτικ) pλικ+, µP κε(µενα γραµµGνα στ�ν
eλληνικ� κα- 3γγλικ� γλLσσα, π�K $πι1ειρε! –$πιτυ1Lς 3π) κ�θε iπ�ψη– zνα σ�ντ�µ� 1ρ�-
νικ) στ�ν Wστ�ρ(α τLν �λυµπιακLν 3γIνων, $πικεντρωµGν� στ�Kς Ahγαι�πελαγ(τες 7Oλυ-
µπι�ν(κες, σ’ α_τ�Kς π�K κρ�τησε τ’ sν�µ� τ�υς H Wστ�ρ(α. Kαταγρ�φει τJ σω:+µενα �ν+µα-
τα τLν 7Oλυµπι�νικLν γιJ κ�θε ν.σ� 1ωριστ�, τ�ν 7Oλυµπι�δα κα- τ) iθληµα στ) 6π�!� $στG-
φθησαν. OW περισσ+τερες ν.σ�ι τ�C 7Aρ1ιπελ�γ�υς g1�υν νJ $πιδε(\�υν i\ια τGκνα, π�K στ)
δι�Bα τ.ς 7Oλυµπιακ.ς Wστ�ρ(ας $στGφθησαν µP τ)ν κ+τιν�, 1αρ(:�ντας στ)ν hδια(τερ� τ+π�
τ�υς τ�ν περ(λαµπρη δ+\α.

@Iστ�ρικ) 1ρG�ς κ�θε :Iσας κ�ινων(ας εDναι H διατEρηση στ� συλλ�γικ� µνEµη, F,τι 3π’ τ)
παρελθ)ν πρ�σδ(δει στ) παρ)ν �θικJ κα- πνευµατικJ στηρ(γµατα δια1ρ�νικLν, 3ναλ�(ωτων
3\ιLν. T) 1ρG�ς $τ�Cτ� $πιτελε! H gκδ�ση α_τ� γιJ τ) pπ�υργε!� Ahγα(�υ κα- γιJ τ)ν pπ�υρ-
γ) τ�υ N(κ� Σηφ�υν�κη, 6 6π�!�ς στ)ν πρ+λ�γ� τ�C gργ�υ σηµειIνει: «aO �ρ�ν�ς �π�δε�-
�θηκε D Kρ�ν�ς π�6 τρCγει τ
 παιδι� τ�υ κα+ �; ]νθρωπ�ι ε<�αν µ�ν� Pνα ν
 τ�? �ντιτ���υν:
τ. διατBρηση τ�ς µνBµης. M�σ’ �π’ α'τ.ν J,τι θυµ�µαστε >π�ρ�ει. jEτσι � µνηµ�σ(νη Eγινε
� µ�ννα τ�ν M�υσ�ν κα+ τ�? HAπ�λλωνα».

Παν. Λ. K�υ�αλ�κης
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