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MONIME™ ™TH§E™

™TO TEYXO™ AYTO:

Mηνια)* Περι*δικ/
Πρωτ*π*ριακ3ς 5Eρευνας.

Kυδαθηνα8ων 29, Πλ:κα,
105 58 ;Aθ<να.

Tηλ=φωνα: 0103223957,
0103314986, 0109841655.

Tηλ*µ*ι@τυπ*ς: 0103314997.

•
TA Γραφε)α τ*B «∆» λειτ*υργ*Bν

πρωινFς Gρες 9.30 - 14.30
καθηµερινA (καJ Σ:KKατ*).

•
MIδρυτNς-;Iδι*κτ<της-
;Eκδ@της-∆ιευθυντ<ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
;AOιλλ=ως - M*υσQν 51

Παλαι/ Φ:ληρ*.
•

Παραγωγ<: PRESS LINE
M:γερ 11, ;Aθ<να, τηλ.: 010

5225.479.
•

• TιµN RντιτSπ*υ: 5 εTρU.
• 12µηνη συνδρ*µ<: 47 εTρU.

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

• ;EVωτερικ*B: 80 δ*λλ. HΠA.
• MH συνδρ*µN καταK:λλεται

κατA τNν Wγγραφ<.
• MH συνδρ*µN RνανεUνεται

αTτ*µ:τως µετA τN λ<Vη τ*B 12µ<ν*υ.
∆ιακ*πN τ3ς συνδρ*µ3ς γ8νεται µ@ν*ν

κατ@πιν τηλεφων<µατ*ς τ*B
Wνδιαφερ*µ=ν*υ.

•

•
TA Oειρ@γραφα δFν Wπιστρ=φ*νται.

•
XOλες *Y συνεργασ8ες καJ τA

ταOυδρ*µικA WµK:σµατα στN διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π/στ PεστAντ 175 01, Π. Φ:ληρ*.
•

Παρακαλ*Bνται *Y συνδρ*µητFς
π*Z Rλλ:[*υν διεSθυνση, νA τ/
γνωστ*π*ι*Bν στ/ περι*δικ@.

•
;Aπαγ*ρεSεται \ Wν ]λ^ω _ Wν µ=ρει

Rναδηµ*σ8ευση _ Rναµετ:δ*ση
καθ’ *Y*νδ<π*τε τρ@π*ν

δηµ*σιευµ:των τ*B «∆αυλ*B»
OωρJς τN γραπτN aδεια τ*B Wκδ@τη.

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

*Hλεκτρ
νικ. /λληλ
γραφ3α:
davlos@davlos.gr
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�Aγαπητ	
 �ν τ�ν K�σµ	ν �E�ρα�	ι,
�O «∆» �π� τ� 1	 τε !	ς τ	υ (�Iαν	υ&ρι	ς 1982) +!ει �σ!	ληθ. µ/ τ� 01ι	 λ�γ	υ

+θν	ς Σας (µ/ τ3ν +νν	ια π&ντ	τε τ.ς π	λλαπλ4ς 5παληθευ�µενης 5!θρικ.ς σ!7σε-
9ς τ	υ πρ�ς τ3ν �Eλληνικ�τητα) κα
 +λα�ε τ3 θ7ση: «Θ� �ταν µ
 �λληνικ
 σκ�ψη �
ρατσιστικ
 �ντ�ληψη �τι κ�θε φυλετικ� �E�ρα !ς ε#ναι ταυτ$%ρ!να &νας '(!υσια-
στ*ς»· κα
 «- �ντισιωνισµ/ς σ0 καµµ�α περ�πτωση δ0ν �π!τελε  3δε!λ!γικ
 θ�ση
τ5ν �Eλλ*νων» (�λ. «O< =Eλληνες κα
 > «�Aντισιωνισµ�ς», τ. 1, σελ. 40-43). CEκτ	τε
π	λλ/ς !ιλι&δες σελEδες τ	  περι	δικ	  αFτ	  +!	υν καλυφθ. µ/ �ναφ	ρ/ς στ�ν
�E�ραϊσµ� κα
 τ Iδε	λ	γικ& τ	υ γεννJµατα (Xριστιανισµ�ς, Mαρ1ισµ�ς, �Iσλµ)
π&ντ	τε µ/ τ3ν Mς 0νω +νν	ια, δηλ. τ
ς «<στ	ρικ/ς» δραστηρι�τητες τ4ν φ	ρ7ων τ.ς
N�ραϊκ.ς �ντιλJψεως γι τ3 Pω3 κα
 τ�ν κ�σµ	 5ναντE	ν τ4ν φ	ρ7ων τ.ς �ντEστ	ι-
!ης Nλληνικ.ς �ντιλJψεως κα
 τ4ν �π	τελεσµ&των τ4ν δραστηρι	τJτων αFτ4ν, π	Q
δ/ν εRναι 0λλα �π� τ3ν π	λυαEωνη 51αφ&νιση τ	  (�Eλληνικ	 ) Π	λιτισµ	  µ/ Tλες
τ
ς πρ	φανε�ς �αρει/ς δευτερ	γενε�ς συν7πειες π	Q 5π7φερε U 51αφ&νιση αFτ3 στ�ν
�Eλληνισµ�, τ3ν �Aνθρωπ�τητα, �λλ κα
 αFτ�ν τ	 τ	ν τ�ν �E�ραϊσµ�.

ΣJµερα U �Aνθρωπ�τητα, �φ	  �ν7�ηκε µ/ π	λQ µ�!θ	 κατ σειρν τ σκαλ	π&-
τια τ.ς �Aναγ7ννησης, τ	  ∆ιαφωτισµ	  κα
 τ.ς �ν&πτυ1ης τ4ν Θετικ4ν �Eπι-
στηµ4ν, �ρEσκεται στ� πλατWσκαλ	 τ.ς παγκ�σµιας 51&πλωσης τ	  �Hλεκτρ	νικ	 
Λ�γ	υ. �H σWνεση, U 51υδ7ρκεια κα
 U <στ	ρικ3 πε�ρα δ/ν σZς λεEπ	υν, γι ν κα-
ταλ&�ετε Tτι 	< πρ	αναφερθε�σες <στ	ρικ/ς δραστηρι�τητ7ς σας +φθασαν πι στ3ν
Uµερ	µηνEα τ.ς <στ	ρικ.ς λJ1ε9ς τ	υς. ∆/ν [π&ρ!ει πρ�θεση γι �ν&λυση τ4ν �νω-
τ7ρω στ3ν 5πιστ	λ3 αFτJ· 0λλωστε τ	λµ	 µε ν π	 µε Tτι 	< !ιλι&δες σελEδες τ	  «∆»
ΣZς τ3ν παρ7!	υν τεκµηριωµ7νη, διαυγ., εFκριν. κα
 πλJρη. �Eδ4 παραπ7µπ	µε µ�-
ν	 στ3 µετ&φραση τ	  πρ�σφατ	υ 0ρθρ	υ τ4ν «T&ιµς τ.ς N7ας �Y�ρκης», π	Q δη-
µ	σιεW	µε στ� �ν !ε�ρας τε !	ς µας (σελ. 15943), Tπ	υ 	< κ	ρυφα�	ι ταγ	
 τ	  ση-
µεριν	  �E�ραϊσµ	  µιλ	 ν γι πρ&γµατα, π	Q θ aταν �διαν�ητ	 ν λε!θ	 ν πρ
ν
�π� λEγα !ρ�νια b!ι µ�ν	 �π� ρα��Eν	υς �λλ κα
 �π� 	<	νδJπ	τε 0λλ	ν 0νθρωπ	
	<ασδJπ	τε 5π	!.ς, θρησκεWµατ	ς, 5θνικ�τητας. �Aνε1αρτJτως τ4ν σκ	π4ν π	Q
[πηρετ	 ν τ λ�για αFτ τ.ς UγεσEας Σας, τ� κEνητρ	 π	Q τ	Qς cθησε ν τ π	 ν
δηµ	σEdα εRναι πρ	φαν4ς eνα: �H συνειδητ	π	Eηση Tτι > µ7!ρι τ9ρα κυρEαρ!	ς µε-
ταφυσικ�ς κα
 	Iκ	ν	µEστικ	ς φετι!ισµ�ς «δ/ν π&ει 0λλ	».

CIσως aρθε U fρα τ.ς αFτ	γνωσEας. O< =Eλληνες, π	Q εR!αν συλλ&�ει !ιλι&δες
�λJθειες κα
 τ
ς εR!αν διατυπ9σει µ/ !ιλι&δες ρJσεις, πρ	τEµησαν ν τ	π	θετJσ	υν
στ3 µετ�πη τ	  MεγEστ	υ Πνευµατικ	  K7ντρ	υ τ	  �Eλληνισµ	 , τ	  5ν ∆ελφ	�ς
να	  τ	  �Aπ�λλων	ς, τρε�ς λ71εις: «Γν5θι σ0 α7τ$ν». Πρ	φαν4ς τ� +πρα1αν, δι�τι
τ
ς θε9ρησαν Mς τ3ν σηµαντικ9τερη κατ&κτησJ τ	υς. Πρ	σθ7τ	µε 5µε�ς, Tτι gσως
aταν κα
 U δυσκ	λ9τερη Tλων. =Oµως U Pωτικ3 σηµαντικ�τητ& της 5πι�&λλει τ3ν
παρ&καµψη τ	  bντως τεραστE	υ µεγ7θ	υς τ.ς δυσκ	λEας της.

�Aγαπητ	
 �ν τ�ν K�σµ	ν �E�ρα�	ι,
Γν4τε [µZς αFτ	Qς Mς �νθρ9π	υς, δι�τι U ΠαµµJτειρα ΦWση (j > «Θε�ς», kν πρ	-

τιµZτε) δ/ν γ7ννησε �κ�µη τ� εRδ	ς τ4ν «[περανθρ9πων».
∆.I.Λ.

¶PO™ EBPAIOY™ E¶I™TO§H



�A�ι�τιµε κ. διευθυντ�,
Στ� µ� α.α. 200-201 (A�γ. - Σεπτ. 1998) τε!"#ς

τ#! «∆», �αναδια(�)#ντας τ*ν µελ,τη τ#! .ρ"ι-
τ,κτ#ντα Kων. Kαρµιρ�ντ)#υ «�O τετραγωνι-
σµ�ς τ	  κWκλ	υ» σ"ετικ3 µ� τ* σ",ση τ4ν
.ριθµ4ν π κα5 φ καθ7ς κα5 γι3 τ5ς 8δι�τητες τ#!
"ρυσ#! .ριθµ#! φ κα5 τ9ς "ρυσ9ς σειρ:ς 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..., διαπ>στωσα κα5 µ>α
.κ�µη 8δι�τητα, π#? .φ#ρ@: στ� πηλ>κ# τ9ς δι-
αιρ,σεως τ#! γιν#µ,ν#υ (τ#! µεγαλAτερ#υ πρ�ς
τ�ν µικρ�τερ#) δA# διαδ#"ικ4ν .ριθµ4ν: εCναι
π�ντ#τε Dσ#ν µ� 2,618 κα5 #F δεκαδικ#5 .ριθµ#5
τ#! πηλ>κ#υ λGγ#υν Hπ>σης σ� 6180.

Παρ�δειγµα:
1.   89X144 =   12816

2. 144X233 =   33552
3. 233X377 =   87841
4. 377X610 = 229970
5. 610X987 = 602070
MAν διαιρ,σ#υµε τNρα τ� γιν�µεν# 33552 δι3

τ#! 12816 τ� πηλ>κ# εCναι 2,618· παρ�µ#ια κα5
87841:33552 = 2,6180555, 229970:87841 =
2,6180257, 602070:2229970 = 6,618037.

∆ηλαδ* Pσ# πι� µεγ�λ#ι εCναι #F διαδ#"ικ#5
.ριθµ#>, τ�σ# πι� µικρ* εCναι Q .π�κλιση.

M� Hκτ>µηση
Παναγι=της B!στινι=της

B#υδαπ,στη, OUγγαρ>α

T/ πηλ�κ! δ@! διαδ!%ικ5ν �ριθµ5ν τAς «XρυσAς ΣειρDς»

KAριε διευθυντ�,
Γνωρ>)ω Pτι τ� περι#δικ� σας .σ"#λεWται µ�

θ,µατα, τ3 Xπ#Wα Y"#υν σ",ση µ� τ�ν ZEλληνι-
σµ�. Στ3 θ,µατα α�τ3 Hµπ>πτει κα5 X .θλητι-

σµ�ς, X Xπ#W#ς \ταν στ*ν .ρ"α>α ZEλλ�δα ]νας
µεγ�λ#ς παρ�γ#ντας .ναπτA�εως τ#! τ�τε π#-
λιτισµ#!, δι�τι δ�ν .π,(λεπε µ�ν# στ� σωµατικ�
κ�λλ#ς τ4ν .θλητ4ν .λλ3 κα5 στ*ν ψυ"ικG τ#υς

�O 'κφυλισµ/ς τ!F σηµεριν!F �θλητικ!F πνε@µατ!ς

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

KWριε διευθυντ&,
T3ν 14η �AπριλE	υ +γινε U καθιερωµ7νη 5τJσια παρ7λασις γι τ�ν N	ρτασµ�ν τ.ς 181ης 5πετεE	υ τ.ς

�Eλληνικ.ς ΠαλιγγενεσEας στ3ν 5η Λεωφ�ρ	 τ.ς N7ας �Y�ρκης.
�O πρ	σκεκληµ7ν	ς κ. Γ. Mαγκρι9της, [φυπ	υργ�ς τ4ν �E1ωτερικ4ν τ.ς �Eλλ&δ	ς µ/ lρµ	δι�τητες γι

θ7µατα τ4ν �π	δJµων, 5δJλωσε κατενθ	υσιασµ7ν	ς κα
 π	λQ συγκινηµ7ν	ς. MZς συγκινε� Iδιαιτ7ρως U συ-
γκEνησις τ	  κ. Mαγκρι9τη. ERναι δ/ > K. Mαγκρι9της τ� αFτ� πρ�σωπ	 π	Q πρ� N1αµJν	υ στ3ν Θεσσα-
λ	νEκη κατ τ� �ν διετEαν συνερ!�µεν	ν 5κε� συν7δρι	 τ	  ΣAE 5πεν7�η δικτατ	ρικm4 τm4 τρ�πmω κα
 �πη-
γ�ρευσε τ3ν �ν&γνωσι δW	 παραγρ&φων �π� τ� κεEµεν	 τ	  παµψηφε
 ψηφισθ7ντως ψηφEσµατ	ς τ4ν Mα-
κεδ�νων, γι ν τ� παρ	υσι&σ	υν στ3ν Γενικ3 Συν7λευσιν. �O κ. Mαγκρι9της µετ τ3ν παρ7λασι µετ7�η
εIς τ3ν B	στ9νην πρ�ς συν&ντησιν >µ	γεν4ν κα
 5κε� 5ρωτJθη [π� δηµ	σι	γρ&φων 5π
 τ	  5πεισ	δE	υ τ.ς
Θεσσαλ	νEκης, π	Q τ�σ	 θ�ρυ�	ν εR!ε δηµι	υργJσει τ�τε. �Iδ	Q U �π&ντησEς τ	υ:

«�Ως Hπε@θυν!ς στ
ν νευραλγικ
 θ�σιν τ!F Hφυπ!υργ!F IE(ωτερικ5ν δ0ν J%ω τ
ν Kνεσι �λλ� !Lτε καM
τ/ δικα�ωµα ν� µιλ5 Kνετα σ0 �ν!ι%τ� συν�δρια, µ0 τ� µαγνητ$φωνα καM τMς τηλε!ρ�σεις ν� καταγρ�φ!υν,
δι$τι δ�δ!νται λα�0ς στ!Oς Hπεναντ�!υς τAς �Eλλ�δ!ς �π/ IAνατ!λ
 καM B!ρρD· -π$τε κ�π!ια πρ�γµατα
δ0ν λ�γ!νται φωνα%τ� Q µDλλ!ν γι� λ$γ!υς �σφαλε�ας, 'θνικAς �σφαλε�ας, δ0ν λ�γ!νται καθ$λ!υ». Σωστ
Tσα εRπε > κ. [φυπ	υργ�ς κα
 δ/ µπ	ρε� κανε
ς παρ ν συµφωνJσoη µ/ αFτ&. =Oµως στ3ν πρ	κειµ7νη πε-
ρEπτωση περ
 τ.ς >π	Eας τ� 5ρ9τηµα, τ πρ&γµατα δ/ν +!	υν +τσι �κρι�4ς, Tπως µZς τ λ7γει. ∆ι�τι στ
συν7δρια τ	  ΣAE 	< >µ	γενε�ς συνεδρι&P	υν, συPητ	 ν τ PητJµατ& των κα
 καταλJγ	υν σ/ �π	φ&σεις

�Eλληνικ	
 �πη�	ι τ�ς 5ης Λεωφρ	υ

▲



8σ#ρρ#π>α. Γι’ α�τ�ν τ� λ�γ# καθιερNθηκαν κα5
#F �Oλυµπιακ#5 �Aγ4νες µ� τ#?ς α�στηρ#Aς τ#υς
καν#νισµ#?ς κα5 τ5ς ε�γενεWς HπιδιN�εις τ#υς.
�Aλλ3 σGµερα, Pπως `λλα�αν τ�σα πρ�γµατα,
`λλα�ε κα5 X σκ#π�ς τ#! .θλητισµ#!, δι�τι .π�
ε�γεν�ς `θληµα µετετρ�πη σ� µ,σ# πλ#υτισµ#!
π#λλ4ν .νθρNπων κα5 aργανNσεων. Kατ3 τ*
γνNµη µ#υ X σηµεριν�ς .θλητισµ�ς δ�ν Y"ει καµ-
µ>α σ",σιν µ� τ�ν .θλητισµ� τ�ν καθιερωθ,ντα
.π� τ#?ς .ρ"α>#υς bEλληνες, καθ’ Pσ#ν Y"ει
παAσει Q ε�γεν*ς cµιλλα µετα�? τ4ν .θλητ4ν
κα5 Y"#υν καθιερωθ9 πλ,#ν #F δι�φ#ρες (ιταµ>-
νες κα5 #F πρ�σθετες #�σ>ες στ5ς τρ#φ�ς τ4ν
.θλητ4ν, #F Xπ#Wες 8σ"υρ#π#ι#!ν τ5ς Fκαν�τη-
τες τ#! .θλητ#! κα5 τ� .π#τ,λεσµα εCναι ψευδ,ς.
dEτσι Y"ει καθιερωθ9 .π� τ#?ς ε8δικ#?ς διαιτ#-
λ�γ#υς τ4ν .θλητ4ν ]να ε8δικ� «µεν#?» δι’ ]κα-
στ#ν .θλητG, µ� µ#ναδικ� σκ#π� τ*ν 8σ"υρ#-
π#>ηση τ4ν σωµατικ4ν δυν�µεων κα5 τ*ν H�
.ντιθ,τ#υ "αλ�ρωση τ9ς ψυ"ικ9ς δυν�µεως
καθ’ Pσ#ν X .θλητ*ς γνωρ>)ει τ� «ντ#π�ρισµ�»
τ#υ κα5 )9 µ� τ* συνε"9 .γων>α, µGπως .π#κα-
λυφθe9 Q .θλητικ* .π�τη τ#υ. T3 ν,α σ"ετικ3
µ� τ� «ντ#π�ρισµα» τ4ν .θλητ4ν δ�ν εCναι κα-
θ�λ#υ καλ�, .φ#! .π� ε8δικ3 HργαστGρια H�α-
κρι(Nθηκε πρ#σφ�τως Pτι Pλ#ι #F .θλητ,ς, #F
Xπ#W#ι λαµ(�ν#υν συµπληρNµατα τρ#φ4ν, (ι-
ταµιν4ν κα5 λ#ιπ4ν #�σι4ν εCναι σ� συνε"�ς
«ντ#π�ρισµα» κα5 κινδυνεAει µ�λιστα κα5 Q
Uγε>α τ#υς. A�τ* τ*ν .παρ�δεκτη κατ�σταση

τ*ν διαπιστNνει X καθ,νας µας µ� µ>α gπλ9 Hπ>-
σκεψη στ3 ε8δικ3 καταστGµατα πωλGσεως .θλη-
τικ4ν ε8δ4ν. �EκεW (λ,πεις, Pτι τ� µεγαλAτερ#
µ,ρ#ς τ4ν πρ#θηκ4ν α�τ4ν τ4ν καταστηµ�των
.λλ3 κα5 τ#! εµπ#ρεAµατ#ς .π#τελεWται .π�
πλ9θ#ς σκευασµ�των, (ιταµιν4ν κα5 λ#ιπ4ν
#�σι4ν κα5 µικρ�τερ# "4ρ# καταλαµ(�ν#υν τ3
κυρ>ως .θλητικ3 εDδη. A�τ� τ� .θλητικ� ψε!δ#ς
πρ,πει ν3 σταµατGσeη, .φ#! Hλλε>πει .π� τ� ση-
µεριν� .θλητ* τ� .θλητικ� πνε!µα κα5 .φ#! δ�ν
εCναι πλ,#ν δυνατ� ν3 σταµατGσ#υν τ3 συµφ,-
ρ#ντα α�τ4ν τ4ν παραγ�ντων τ#! .θλητισµ#!,
τ4ν (ι#µη"�νων κα5 γενικ4ς τ#! Pλ#υ κυκλN-
µατ#ς τ#! σηµεριν#! .θλητισµ#!, καλ� θ3 εCναι,
κατ3 τ* γνNµη µ#υ, ν3 καταργηθ#!ν α�τ�ς #F
hργανωµ,νες γι#ρτ�ς – φι,στες – .κ�µη κα5 #F
�Oλυµπιακ#5 �Aγ4νες, καθ’ Pσ#ν δ�ν εDµεθα #F
«π#λιτισµ,ν#ι» λα#5 `�ι#ι ν3 σε(αστ#!µε τ�ν
Fερ� θεσµ� τ4ν �Oλυµπιακ4ν �AγNνων κα5 τ*
σηµασ>α τ#υς. M� τ� καλ� κα5 µ� Hπιτυ">α εj"#-
µαι ν3 διε�α"θ#!ν #F �Oλυµπιακ#5 �Aγ4νες τ#!
2004 ε8ς τ*ν πατρ>δα µας κα5 .π� Hδ4 π#? ̀ ρ"ι-
σαν Hδ4 ν3 µε>ν#υν γι3 ν3 Y"#υν #F µεταγεν,-
στερ#ι τ* σωστ* .ν�µνηση τ4ν �Oλυµπιακ4ν
�AγNνων κα5 τ#! �Oλυµπιακ#! ΠνεAµατ#ς.

OF gρµ�δι#ι τ9ς πατρ>δ#ς µας ν3 σκεφθ#!ν,
kν θ3 πρ,πeη ν3 �αναδNσ#υµε τ*ν ZIερ* Φλ�γα
τ9ς �Oλυµπ>ας ε8ς τ#?ς (ι#µη"�ν#υς κα5 Hµπ�-
ρ#υς τ4ν .να(#λικ4ν κα5 τ4ν «συµπληρωµα-
τικ4ν» τρ#φ4ν γι3 τ#?ς .θλητ�ς κα5 ν3 µ*ν κρα-
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κα
 ψηφEσµατα. �Eν συνε!εEdα, σWµφωνα µ/ τ� καταστατικ� τ	  ΣAE (kν κα
 5πEσηµ	 καταστατικ� δ/ν [π&ρ-
!ει), τ παρ	υσι&P	υν στ3 Γενικ3 Συν7λευσι πρ�ς +γκρισιν j �π�ρριψιν. �O [φυπ	υργ�ς τ4ν �E1ωτερικ4ν
µ/ lρµ	δι�τητες γι τ	Qς �π	δJµ	υς, Tπως > κ. Mαγκρι9της, 	FδεµEαν �ν&µι1ιν +!ει σ’ αFτ&, 	Fδ�λως
εRναι [πεWθυν	ς γι’ αFτ κα
 	Fδε
ς δWναται ν τ	  �π	δ9σoη κατηγ	ρEες γι τ� περιε!�µεν	 τ4ν διαφ�-
ρων ψηφισµ&των τ4ν >µ	γεν4ν, π	Q εRναι +ργ	ν αFτ4ν κα
 µ�ν	. O< >µ	γενε�ς δ/ν εRναι κ	µµατικ	
 qπα-
δ	
 τ	  Nκ&στ	τε [φυπ	υργ	  5π
 τ4ν �π	δJµων, 	rτε κα
 5πηρε&P	νται �π� τ µικρ	π	λιτικ κ	µµατικ
συµφ7ρ	ντα τ	  Tπ	ι	υ π	λιτικ	  κ�µµατ	ς. ERναι �νε1&ρτητ	ι κα
 +!	υν IδEαν γν9µην· κανε
ς δ/ δ/ν δW-
ναται ν τ	Qς 5πηρε&σoη, δι�τι Tραµ& των εRναι µ�ν	ν U �Eλλ&ς. T λε!θ7ντα [π� τ	  κ. [φυπ	υργ	  �π	-
τελ	 ν «πρ	φ&σεις 5ν lµαρτEαις».

T7λ	ς σηµει9νω Tτι δηµ	σι	γρ&φ	ς 51 �Eλλ&δ	ς πικρ�!	λα 5σ!	λEασεν, Tτι «U >µ	γ7νεια τ.ς N7ας �Y�ρ-
κης εRναι π	λQ πEσω κα
 Iδικ U >µ	γ7νεια τ.ς �Aστ�ριας Po. σ/ συνθ.κες τ	  1950 κα
 δ/ν +!ει καµµι συµ-
µετ	!3 στ3ν πρ	ετ	ιµασEα γι τ	Qς �Oλυµπιακ	Qς �γ4νες τ	  2004»· παρετJρησε δ/ Tτι 	Fδ/ν sρµα τ.ς πα-
ρελ&σεως aτ	 �φιερωµ7ν	 στ	Qς �Oλυµπιακ	Wς �Aγ4νες. CAνευ περαιτ7ρω σ!	λEων θ �ναφ7ρω, Tτι τ� [π’
�ριθ. 14 sρµα τ4ν MυτιληναEων aτ	 51 >λ	κλJρ	υ �φιερωµ7ν	ν στ	Qς �Oλυµπιακ	Qς τ	  2004, γενικ4ς δ/ τ�
!ρ4µα τ4ν �Oλυµπιακ4ν �Aγ9νων τ	  2004 aτ	 π	λQ +ντ	ν	. Πρ&γµατι aτ	 µEα λαµπρ παρ7λασις, γεµ&τη
µ/ Nλληνικ� 5θνικ� παλµ�, µ/ πρ	ε17!	υσα τ3 νε	λαEα µ/ τ !αρ	Wµενα πρ�σωπα, γεγ	ν�ς π	Q �ν&γκασε
τ	Qς =Eλληνες �	υλευτ/ς (παντ�ς κ�µµατ	ς κα
 π&σης �π	!ρ9σεως) ν �ναφωνJσ	υν: «O< >µ	γενε�ς µZς
+καναν [περJφαν	υς». T� λεγ�µεν	ν «�H �Eλλς εRναι 5δ4» lρµ�Pει �π	λWτως κα
 εRναι 0νευ [περ�	λ.ς.

Mετ τιµ.ς
Θε$δωρ!ς A. Λ@ρας

�Iατρ�ς, N7α �Iερσ7η, HΠA
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KAριε Λ�µπρ#υ,
M� .φ#ρµ* τ3 Pσα Hγρ�φησαν στ� 224#ν

τε!"#ς τ#! «∆αυλ#!» (�Aπρ>λι#ς 2002) γAρω .π�
τ*ν �Eκκλησ>α, τ*ν B>(λ# κα5 τ�ν Xριστιανισµ�,
θ,λω ν3 πρ#σθ,σω τ3 s�9ς:

Π,ρα .π� τ5ς καταστρ#φ�ς π#? πρ#κ�λεσαν
.π� κ#ιν#! στρατ�ς, πιστ#5 κα5 ρασ#φ�ρ#ι στ3
sλληνικ3 Yργα κα5 τ5ς σφαγ�ς .νυπ#λ�γιστων
"ιλι�δων ZEλλGνων, πρ,πει XπωσδGπ#τε ν3 .να-
φ,ρ#υµε κα5 τ3 ψυ"#λ#γικ3 Hπακ�λ#υθα, καθ7ς
κα5 τ� δηµ#γραφικ� κατρακAλισµα. M� τ� ν3
"ριστιαν,ψ#υν µ� τ* (>α τ4ν ν�µων κα5 τ#! σπα-
θι#! #F bEλληνες, σ� λ>γα "ρ�νια Yπαψαν ν3
α8σθ�νωνται bEλληνες, γιατ5 Yγιναν Xριστιαν#>.

�Aκ#λ#υθNντας τ� παρ�γγελµα κα5 τ5ς συµ-
(#υλ�ς τ#! Σα#?λ ν3 µ*ν παντρεAωνται, Pλ# τ�
.ρσενικ� στ#ι"εW# πανικ�(λητ# τρAπωσαν σ�

σπηλι�ς κα5 µ#ναστGρια γι3 ν3 µ*ν κ#λαστ#!ν µ�
τ� ν3 (λ,π#υν γυναWκες, κα5 .φGν#ντας Yτσι .φ’
sν�ς µ�ν Pλα τ3 θηλυκ3 .νAπαντρα κα5 .φ’ sτ,-
ρ#υ τ*ν πατρ>δα ZEλλ�δα γυµν* .π� κ,ρ(ερ#υς
- φρ#υρ#Aς.

bOσ# γι3 τ* «∆ευτ,ρα Παρ#υσ>α» α�τ* (ρ>-
σκεται tδη Hν H�ελ>�ει κα5 λ,γεται HπανελλGνι-
ση· εCναι Q δεAτερη παρ#υσ>α τ#! .ρ"α>#υ
ZEλληνικ#! ΠνεAµατ#ς, τ� Xπ#W#, kν κα5 θ�-
φτηκε .π� τ3 (ι(λικ3 σκ�τη, π#τ, τ#υ δ�ν π,-
θανε κα5 Xσ#ν#Aπω θ3 µεσ#υρανGσeη. T� )ητεW
X πλανGτης µας, Q .νθρωπ�της, Q ZIστ#ρ>α, #F
θε#5 κα5 #F .θ�νατ#ι uρωες τ9ς ZEλλ�δ#ς.

Mετ3 τιµ9ς
M�νως K!υρνιαν/ς

N,α ZY�ρκη

∆ηµ!γραφικ
 καM ψυ%!πνευµατικ
 γεν!κτ!ν�α τ5ν �Eλλ*νων

�Aγαπητ� περι#δικ�,
Θ3 tθελα ν3 σ:ς συγ"αρ4 τ�σ# γι3 τ*ν yλη

σας Pσ# κα5 γι3 τ� HλεAθερ# κα5 .νε��ρτητ#
πνε!µα, τ� Xπ#W# σ:ς διακατ,"ει. ECναι π#λ? δA-
σκ#λ# στ#?ς πνευµατικ3 "αλεπ#?ς καιρ#Aς µας
ν3 (ρ>σκεται ]νας σταθερ�ς φ�ρ#ς, π#? ν3 Hκπ,-
µπeη δ,σµες πνευµατικ#! φωτ�ς κα5 ν3 κατευ-
θAνeη z ν3 πρ#ειδ#π#ιe9 τ5ς τυ"�ν περαστικ�ς
«ψυ"�ς» µ,σα .π� τ5ς �,ρες κα5 τ3 .π�τ#µα (ρ�-
"ια, τ3 Xπ#Wα Hλλ#"εA#υν κα5 καραδ#κ#!ν γι3
ν3 τσακ>σ#υν .λAπητα α�τ�ς τ5ς «ψυ"�ς» π#?
δ�ν θ3 πρ#σ,�#υν.

Θ3 tθελα ν3 Hπισηµ�νω στ� περι#δικ� µας
τ*ν .π#υσ>α `ρθρων γι3 τ*ν π#λAπαθη κα5 (α-
σανισµ,νη KAπρ# µας, τ9ς Xπ#>ας τυγ"�νω κ�-
τ#ικ#ς Hπ5 µ>α σ"εδ�ν δεκαετ>α κα5 ε8δικNτερα

γι3 τ*ν καταστρ#φG, τ*ν Hκπ#>ηση τ4ν θη-
σαυρ4ν τ9ς sλλην#κυπριακ9ς γ9ς, Q Xπ#>α δια-
τηρεW συνε"9 παρ�δ#ση "ιλι�δων Hτ4ν .δι�κ#-
πης sλληνικ9ς παρ#υσ>ας. K�θε µ,ρα Q Hνατ,-
νιση τ9ς τ#υρκικ9ς τερ�στιας σηµα>ας, Q Xπ#>α
(ρ>σκεται «)ωγραφισµ,νη» Hπ�νω στ� (#υν�
τ#! Πενταδ�κτυλ#υ· Q συνε"*ς ε8κ�να τ9ς δια-
"ωριστικ9ς γραµµ9ς τ#! αDσ"#υς µ� τ3 κατε"�-
µενα Hδ�φη µας ν3 τ3 πατ�eη, ν3 τ3 ν,µεται, ν3
τ3 γεAεται X T#!ρκ#ς κατακτητ*ς κα5 Q καθη-
µεριν* φων* τ#! µ#υε)>νη εCναι συνε"εWς Uπεν-
θυµ>σεις στ5ς ψυ",ς µας ν3 µ*ν �ε"ν:µε α�τ�ν
τ�ν τ�π#.

Σ:ς ε�"αριστ4 γι3 τ*ν φιλ#�εν>α σας
Nικ$λα!ς B. Mπ!λγ!@ρας

Λευκωσ>α, KAπρ#ς

Συνε%ε ς Hπ!µν*σεις γι� τ/ δρ�µα τAς K@πρ!υ

�Aγαπητ� κ. Λ�µπρ#υ,
bEνα "αρακτηριστικ� .π�σπασµα τ9ς

Kαιν9ς ∆ιαθGκης Y"ει Uπ#π,σει στ*ν .ντ>λη-
ψ> µ#υ: Πρ�κειται γι3 τ� IE´, 21-28 τ#! κατ3
MατθαW#ν (Hλπ>)ω ν3 φα>νεται Q φωτ#τυπ>α
π#? σ:ς Hπισυν�πτω).

Mι3 Xανανα>α π�ει στ�ν �Iησ#! κα5 τ#! )η-
τ�ει ν3 (γ�λeη ]να δαιµ�νι# .π� τ*ν κ�ρη της.

A�τ�ς τ9ς .παντ@:, Pτι εCναι σταλµ,ν#ς µ�ν# γι3
τ3 .π#λωλ�τα πρ�(ατα τ#! �Iσρα*λ κα5 π7ς
δ�ν εCναι σωστ� ν3 λ�(eη τ� ψωµ5 τ4ν παιδι4ν
τ#υ κα5 ν3 τ� ρ>�eη στ3 σκυλι�.

T*ν Dδια Fστ#ρ>α περιγρ�φει κι X M:ρκ#ς
(Z.24-30), .λλ3 εCναι πι� διαφωτιστικ�ς σ"ε-
τικ3 µ� τ*ν καταγωγ* τ9ς γυναικ�ς. ECναι
ZEλλην>ς· Συρ#φ#ιν>κισσα! ZH νε#ελληνικ*

OU «VEλληνες - σκυλι�» κατ� Mατθα !ν καM MDρκ!ν

τGσ#υµε τ#?ς .γ4νες µ,σα στ�ν sλλαδικ� Fερ�
"4ρ# τ9ς �Oλυµπ>ας Yτσι  gπλ#!ς κα5 τ>µι#υς,
Pπως \ταν στ*ν .ρ"α>α ZEλλ�δα.

E�"αριστ4 γι3 τ*ν φιλ#�εν>α
∆ηµ*τρι!ς Xαρ. Σταµπ�λ!ς

Π#λιτικ�ς �EπιστGµων - ∆ικηγ�ρ#ς, �AθGνα
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KAριε Λ�µπρ#υ,
Στ� τρ,"#ν τε!"#ς, Y"ετε ]να �ραW# .φι,ρωµα

στ� Σπαρτι�τη π#ιητ* �Aλκµ:να. ZO �Aλκµ3ν
Hκτ�ς .π� π#ιητ*ς \ταν κα5 .στρ#φυσικ�ς κα5
µαθηµατικ�ς, ν#µ>)ω· z \ταν ̀ λλ#ς µ� τ� Dδι# �ν#-
µα; dE"ω τ*ν HντAπωση Pτι X �Aλκµ3ν περι,γρα-
ψε πρ4τ#ς τ5ς «µα!ρες τρAπες» τ#! ∆ιαστGµατ#ς
κα5 τ5ς hν�µα)ε «σκ#υληκ�τρυπες», Hκτ�ς κα5 kν
Y"ω λ�θ#ς. �E3ν �ντως \ταν X �Aκµ3ν κα5 µεγ�-
λ#ς µαθηµατικ�ς, τ�τε παρακαλ4 ν3 Hπαν,λθετε
µ� συµπληρωµατικ�ς πληρ#φ#ρ>ες. ECναι γνωστ�,
Pτι Q Σπ�ρτη καταστρ�φηκε µ� 8δια>τερη µαν>α
.π� τ#?ς Xριστιαν#Aς, γιατ5 HκεW Uπ9ρ"ε τ�
�Iδε4δες τ#! καλ#! κ.γαθ#!· κι Hν�4 εC"ε τερ�στι#
π#λιτισµ� κα5 φιλ#σ#φικ�ς σ"#λ,ς, τ#?ς παρ#υ-
σι�)#υν σ3ν .γρ#>κ#υς. �Eπ>σης X καθηγητ*ς τ#!
∆ιεθν#!ς ∆ικα>#υ τ#! �Aριστ#τελε>#υ Πανεπι-
στηµ>#υ Θεσσαλ#ν>κης κ. �Aναγνωστ�π#υλ#ς .π�
καιρ� Y"ει δηλNσει, Pτι τ� πρ4τ# «∆ικαστGρι#
�Eγκληµατι4ν Π#λ,µ#υ» λειτ#Aργησε στ*ν Σπ�ρ-
τη, Hπειδ* κ�π#ι#ι εC"αν .φGσει α8"µαλNτ#υς ν3

πνιγ#!ν .(#Gθητ#ι. ZO Dδι#ς καθηγητ*ς τ#ν>)ει,
Pτι Q �Aµερικ* Yφθασε στ� θλι(ερ� σηµεριν� .π#-
τ,λεσµα, Hπειδ* .π#µακρAνθηκε .π� τ*ν Kλασ-
σικ* Παιδε>α, .ναφ,ρ#ντας µ�λιστα Pτι X κ.
BρυNνης, π#? διδ�σκει στ*ν Kαλιφ�ρνια tδη Y"ει
.π#δε>�ει στ� (ι(λ># τ#υ π7ς X Hκ(αρ(αρισµ�ς
τ9ς �Aµερικ9ς κα5 τ9ς .νθρωπ�τητας aφε>λεται
στ*ν Yλλειψη Kλασσικ9ς Παιδε>ας κα5 στ� Pτι #F
�Aµερικαν#5 στρ�φηκαν πρ�ς τ*ν Tε"ν#λ#γ>α κα5
τ*ν µελ,τη Θρησκει4ν µετ3 τ�ν B´ Παγκ�σµι#
Π�λεµ#.

M� τιµ*
A. P�τ!υλα

�AθGνα
�Aπ�ντηση: �O "ναφερ#µεν�ς "π� τ�ν *πι-

στ�λ�γρ0φ� δMν C$ει καµµ
α σ$?ση µM τ�ν π�ι-
ητS. Πρ#κειται γι. τ�ν AλκµFνα A Aλκµα
ωνα
(Aττικ. Aλκµ?ων), φυσικ#, "στρ�ν#µ� κα! Pα-
τρ#, π�I *γεννSθη στ�ν Kρ#τωνα τ%ς K. Iταλ
ας
κα! CWησε µεταHI 570-500 π.X. (�λ?πετε
«∆αυλ�ν», τ. 191, N�?µ�ρι�ς 97, σελ. 11807-8).

IAλκµ�ν - π!ιητ
ς καM IAλκµ�ν - �στρ!ν$µ!ς

KAριε διευθυντ�,
Σ"#λι�)#ντας τ3 δA# κε>µενα τ#! γνωστ#! θε-

#λ�γ#υ - κ#ινωνι#λ�γ#υ Γεωργ>#υ M#υστ�κη
(«∆αυλ�ς» Mαρτ>#υ κα5 �Aπριλ>#υ 2002) κ�τω
.π� τ#?ς τ>τλ#υς: «�O 51	ρκισµ�ς τ4ν �ρεφ4ν
εRναι �ντEγραφ	 τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης �π� τ3ν
�Oρθ	δ	1Eα» κα5 «�E�ραϊκ3 σαταν	λ	γEα κα

51	ρκισµ�ς τ4ν νηπEων πρ
ν �π� τ� �&πτισµα»
θ,λω ν3 πρ#σθ,σω τ*ν α�τ#µαρτυρ>α τ#! σαρα-
ντισµ#!, π#? α�τ#απ#καλAπτεται στ� «M,γα
E�"#λ�γι#ν»:

«�O Σαραντισµ�ς εRναι τ� +θιµ	ν εIθισµ7ν	ν 5ν
N�µmω Mωσαϊκm4 γιν	µ7ν	υ 5ν τm4 �Iερ	σ	λυµιτικm4

Mεγ&λmω Nαm4 µετ τ3ν 5κπλJρωσιν τ4ν Uµερ4ν
τ	  καθαρισµ	  τ.ς λε!	 ς αFτ3ν πρ	σα!θ.ναι
εIς τ� �Iερ�ν».

«Πρ!σα%θAναι» λ#ιπ�ν τ*ν λε"7 πρ�ς καθα-
ρισµ�ν. Ojτε .π� φυλακ* z λ#ιµ#καθαρτGρι# ν3
Y(γαιναν #F λε"4νες! Γιατ5 ν3 σκ#ρπ:µε τ,τ#ιες
σκ#τειν�ς Hν#"�ς στ5ς πι� �µ#ρφες HκδηλNσεις
τ9ς φAσεως, (ι�)#ντας τ3 φυσικ3 πρ�γµατα ν3
τερατ#π#ιηθ#!ν σ� s(ραι#ϋπερφυσικ�;

IAνδρ�ας Φ�λης
Θε#λ�γ#ς - φιλ�λ#γ#ς

�AθGνα

�H... «πρ!σαγωγ
» τAς λε%!Fς κατ� τ/ Σαρ�ντισµα

.π�δ#ση γρ�φει «ε8δωλ#λ�τρις» (!), Hν�4 στ*ν
Hπικεφαλ>δα «5θνικ3» (Yκδ#σις Bι(λικ9ς ZEται-
ρε>ας).

ZH .π�ντηση π#? περιγρ�φεται Pτι λαµ(�-
νει Q γυναWκα εCναι κι Hδ4 .κρι(4ς Q Dδια.
bOταν Pµως Q γυνα>κα .παντ: Pτι κα5 τ3 σκυ-
λι3 τρ4νε κ�τω .π� τ� τραπ,)ι τ3 ψ>"#υλα τ4ν
παιδι4ν, τ�τε X �Iησ#!ς Fκαν#π#ιεWται κα5 θε-
ραπεAει τ*ν κ�ρη της.

Συµπερ�σµατα:
ZH Kαιν* ∆ιαθGκη σ� µερικ3 σηµεWα Dσως

εCναι "ειρ�τερη τ9ς Παλαι:ς. ZH Kαιν* ∆ιαθG-
κη διδ�σκει Pτι #F �Iσραηλ>τες εCναι τ3 παιδι3

τ#! Θε#! κι #F bEλληνες σκυλι�. T�τε Pλα εCναι
καλ3, Pταν #F bEλληνες τ� παραδε"θ#!ν α�τ� κι
Hπιπλ,#ν τ� Pτι τ#?ς .�>)ει µ�ν# ν3 τρ4νε κ�-
τω .π� τ� τραπ,)ι P,τι περισσ,ψει .π� τ#?ς
�Iσραηλ>τες.

MAν α�τ3 τ3 UπεστGρι)ε κ�π#ι#ς τυ"αW#ς, θ3
µπ#ρ#!σε ν3 \ταν κωµ�ωδ>α γι3 π#λλ3 γ,λια.
A�τ3 Pµως γρ�φ#νται στ� Fερ� (ι(λ># π#? δι-
δ�σκεται στ#?ς bEλληνες δA# σ"εδ�ν "ιλιετ>ες,
Xπ�τε εCναι µ�ν# γι3 δ�κρυα.

Mετ3 τιµ9ς
ZIων ∆ηµ$φιλ!ς

�Hλεκτρ#νικ�ς µη"ανικ�ς EMΠ



�Aγαπητ� κ. Λ�µπρ#υ,
ECµαι .ναγνNστης τ#! «∆αυλ#!» σ"εδ�ν .π�

τ� �εκ>νηµ� τ#υ, Pµως πρακτικ3 κα5 δι3 µ,σ#υ τ9ς
στGλης τ4ν .ναγνωστ4ν µ#! δ>δεται πρNτη φ#ρ3
Q ε�καιρ>α ν3 Hπικ#ινωνGσω µ� τ� καταπληκτικ�
α�τ� Yντυπ#, π#? πρ#�γει .νυπερθ,τως τ� ZEλλη-
νικ� �Iδε4δες, τ� µεγαλεW# κα5 τ*ν φλ�γα τ#!
ZEλληνικ#! ΠνεAµατ#ς κα5 εCναι πραγµατικ3
πρ4τ# στ�ν .γ4να τ9ς κατ#"Aρωσης τ#! πνεA-
µατ#ς α�τ#! κα5 τ4ν 8δεωδ4ν τ#υ. dEρ"#µαι στ�
θ,µα µ#υ:

Στ3 πλα>σια τ4ν τ#υριστικ4ν µ#υ Hπαγγελµα-
τικ4ν καθηκ�ντων κα5 .φ#! τελειNσανε #F Hπα-
γελµατικ,ς µ#υ Uπ#"ρεNσεις .π#φ�σισα ν3 Hπι-
σκεφθ4 Pσα περισσ�τερα .�ι#θ,ατα µπ#ρ#!σα
κα5 σ"εδ�ν Pλα τ3 M#υσεWα τ9ς ZIσπαν>ας. Στ�
σ"ετικ3 Hνδιαφ,ρ#ν λ#ιπ�ν Fστ#ρικ� µ#υσεW# τ9ς
τ#υριστικNτερης κα5 Dσως πλ#υσιNτερης π�λης
τ9ς �I(ηρικ9ς, Uπ�ρ"ει µ>α .�ι�λ#γη κα5 .ρκετ3
µεγ�λη (ι(λι#θGκη, µ� "ειρ�γραφα τ#! 12#υ
α84να τ4ν κ#νκισταδ�ρες (.π#ικιστ4ν), λ�(αρα,
�>φη κα5 δι�φ#ρα `λλα, π#? kν µ* τ5 `λλ# Y"#υν
τ#υριστικ� Hνδιαφ,ρ#ν.

Kα5 HκεW .ρ">)ει Q µεγ�λη Yκπλη�η: ∆�ν Uπ�ρ-
"ει #jτε µ>α Hπε�ηγηµατικ* Hπιγραφ* σ� `λλη
γλ4σσα πλ*ν τ9ς ZIσπανικ9ς.

ZGτησα H�ηγGσεις .π� τ*ν ∆ιευθAντρια τ#!
M#υσε>#υ, µ>α ε�τραφ9 κυρ>α γAρω στ3 πενGντα,
π4ς εCναι δυνατ�ν ν3 συµ(α>νeη κ�τι τ,τ#ι# στ*ν
τ#υριστικNτερη π�λη τ9ς �I(ηρικ9ς. bYστερα
λ#ιπ�ν .π� ]να δεκ�λεπτ# Hντ#νNτατης λ#γ#µα-
">ας στ*ν �Eσπερ�ντ# κα5 N#ηµατικG, Yν#ιωσα δ>-
πλα µ#υ τ*ν καθ�λ#υ διακριτικ* παρ#υσ>α τ4ν
.στυν#µικ4ν τ#! M#υσε>#υ, #F Xπ#W#ι στ*ν

γλ4σσα τ#υς κα5 σ� καθ�λ#υ φιλικ� yφ#ς µ� συ-
νNδευσαν καθ�λ#υ διακριτικ3 µ,"ρι τ*ν Y�#δ#,
Hν�4 Q ε�τραφ*ς κυρ>α µ� aργισµ,ν# yφ#ς κα5
`πταιστα πλ,#ν .γγλικ3 µ#! φNνα�ε: «KAριε (ρ>-
σκεστε στ*ν ZIσπαν>α κα5 Hδ4 γρ�φ#υµε κα5
µιλ:µε µ�ν# ZIσπανικ�».

�OργG, π>κρα, θλ>ψη, παρ�π#ν# κα5 ]να µεγ�-
λ#, ]να τερ�στι# γιατ>: γιατ> #F "4ρες π#? διδ�-
"θηκαν τ� φ4ς κα5 τ�ν π#λιτισµ�, Y"#υν φτ�σει
σ� α�τ3 τ3 Hπ>πεδα, ν3 Uπερασπ>)ωνται µ� τ,τ#ι#
τρ�π# µ>α "ιλι�"ρ#νη Fστ#ρ>α κα5 γλ4σσα, π#?
δηµι#υργGθηκε .π� τ*ν ZEλληνικG; Γιατ> Pλες #F
"4ρες τ#! κ�σµ#υ πρ#ασπ>)#νται µ� τ�ν πι�
σκληρ� κα5 καλAτερ# γι’ α�τ#?ς τρ�π# P,τι Y"#υν,
Yστω κα5 α�τ3 τ3 ">λια "ρ�νια Fστ#ρ>ας;

OF ZIσπαν#5 π#λιτικ#5 π#? δηµι#Aργησαν τ�
σAγ"ρ#ν# κρ�τ#ς τ9ς ZIσπαν>ας µ� τ*ν Hθνικ* Uπε-
ρηφ�νεια κα5 τ� #8κ#ν#µικ� θα!µα τ9ς �I(ηρικ9ς
"ερσ#νGσ#υ· π#? .πα>τησαν κα5 Hπ,(αλαν µ� τ�ν
τρ�π# τ#υς τ*ν Hθνικ* Uπερηφ�νεια τ9ς "Nρας
τ#υς, .π� τ�ν τελευταW# µ,"ρι τ�ν πρ4τ# π#λ>τη·
α�τ#5 λ#ιπ�ν #F Dδι#ι π#λιτικ#5 κα5 ε�ρω(#υλευτ�ς
πρ�τειναν Xµ�φωνα στ� E�ρωκ#ιν#(#Aλι# Q
ZEλληνικ* Γλ4σσα, Q µητ,ρα τ4ν γλωσσ4ν, ν3
εCναι Q Hπ>σηµη γλ4σσα τ9ς E�ρωπαϊκ9ς bEνω-
σης κα5 �"ι Q �Aγγλικ*, τ*ν Dδια �ρα π#? ZEλλη-
ν>δα ε�ρω(#υλευτ*ς πρ#τε>νει κα5 πρ#(ληµατ>-
)εται γι3 τ� kν θ3 πρ,πeη στ* "Nρα µας ν3 υF#θε-
τGσ#υµε τ*ν �Aγγλικ* �ς δεAτερη Hπ>σηµη
γλ4σσα, πρ#κειµ,ν#υ ν3 .φ#µ#ιωθ#!µε ε�κ#λN-
τερα στ*ν ν,α ε�ρωπαϊκ* 8δ,α.

Mετ3 τιµ9ς
Θε$δωρ!ς Θε!δ=νης

Θεσσαλ#ν>κη

KAριε διευθυντ�,
ΣGµερα τ� πρω5 (05.04.2002) δι�(ασα τ� πε-

ρι#δικ� σας, τ� Xπ#W# δανε>στηκα .π� ]να συ-
ν�δελφ#. T� .π�γευµα Yσπευσα ν3 τ� .γ#ρ�σω,
kν κα5 τ� µεγαλAτερ# µ,ρ#ς τ#υ µ#! \ταν tδη
γνωστ�, γιατ5 πιστεAω Pτι πρ#σπ�θειες σ3ν κι
α�τ* πρ,πει ν3 .νταµε>(ωνται, Yστω κι kν δ�ν
συµφων4 στ� σAν#λ# τ4ν περιε"#µ,νων z περι-
µ,νω ν3 διασταυρNσω περαιτ,ρω τ3 γραφ�µενα
κα5 µ� `λλες πηγ�ς πρ#τ#! τ3 Hνστερνισθ4.

ZH "ρGση τ#! π#λυτ#νικ#! σ� σηµεριν#!
Hνδιαφ,ρ#ντ#ς κε>µενα, .νε��ρτητα .π� τ� πε-
ριε"�µεν#, πιστεAω Pτι θ3 (#ηθGσeη τ#?ς νεN-
τερ#υς ν3 καταν#Gσ#υν τ3 παλαι�τερα κε>µενα

.νε��ρτητα .π� τ�ν πρ#τειν�µεν# τρ�π# διδα-
σκαλ>ας τ#υς .π� τ*ν Hπ>σηµη π#λιτε>α. Πρ#-
σωπικ3 µετ3 τ� 1974, �ντας .κ�µα φ#ιτητ*ς τ#!
EMΠ, γρ�φω σ� .τ#νικ� σAστηµα, γι3 λ�γ#υς
π#? πρ#σωπικ3 κα5 µ�ν# πιστεAω aρθ#?ς (δ�ν
.παιτ4 .π� καν,να ν3 τ#?ς .σπασθe9).

Nικ$λα!ς Γ. Στεργ�!υ
Mη"αν#λ�γ#ς Mη"ανικ�ς - Mη"ανικ�ς Λ#γισµικ#!

[Σηµ.: Περ! τ%ς "γλωσσ
ας τ�, σηµεριν�,
Pωµι�, π�I *π%λθε συνεπε
̂α τ%ς �
αιης "λλ�ι-
_σεως τ%ς `λληνικ%ς γραφ%ς "π� τ�ν *H�υ-
σιασµ#, �λ. «�O “περιττ�ς φ#ρτ�ς” στ� γραφ�
κα! 1 κατ0ργηση τ6ν τ#νων κα! πνευµ0των»
στ� «∆», τ. 231, M0ρτι�ς 2001, σελ. 14825-7].
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OU 'θνικ0ς γλ5σσες, !U �Iσπαν!M καM !U Pωµι!M

�H κατ�ργηση τ5ν τ$νων καM � �γλωσσ�α τ5ν �Eλλ*νων



™
ÙeÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔÜ ÎÙËÚ›Ô˘, ¬Ô˘ ì ≤‰Ú· ÙÉ˜ ¢ÈÂıÓÔÜ˜ \OÏ˘ÌÈ·ÎÉ˜ \EÈÙÚÔÉ˜
ÛÙc §ˆ˙¿ÓÓË, ö¯ÂÈ àe âÙáÓ ÙÔÔıÂÙËıÉ ≤Ó· ÂéÌ¤ÁÂıÂ˜ ÁÏ˘Ùfi, Ôf ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÚÂÖ˜ âÍ·¸ÏˆÌ¤ÓÂ˜ àÓıÚÒÈÓÂ˜ ÌÔÚÊb˜ Óa ÎÚ·ÙÔÜÓ ÙÔf˜ ¤ÓÙÂ \OÏ˘-
ÌÈ·ÎÔf˜ Î‡ÎÏÔ˘˜. ^O ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌe˜ Î¿ıÂ Î·ÏfiÈÛÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙÔÜ ıa

ÌÔÚÔÜÛÂ Óa âÈÎÂÓÙÚˆıFÉ êÏá˜ ÛÙcÓ à·Ú¿‰ÂÎÙË ·åÛıËÙÈÎc ÙÔÜ ıÂ¿Ì·ÙÔ˜, âaÓ
Ùe Úfi‚ÏËÌ· ‰bÓ Âr¯Â ‚·ı‡ÙÂÚÂ˜ Ú›˙Â˜. ™ÙcÓ ·ÚÔÜÛ· ÂÚ›ÙˆÛË ‰bÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ìfi-
ÓÔ ÁÈa Ì›· àÎfiÌË àÙ˘¯É öÎÊÚ·ÛË ÙÉ˜ Î·Îá˜ ÓÔÔ˘Ì¤ÓË˜ ó˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯ÓË˜»,
àÏÏa ÁÈa Î·ı’ ïÏÔÎÏËÚ›·Ó à·Í›ˆÛË Î·d âÎÌ·˘ÏÈÛÌe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ó˜ „˘¯ÔÛˆ-
Ì·ÙÈÎÉ˜ çÓÙfiÙËÙ·˜, ¬ˆ˜ ·éÙc ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·d ÚÔ¿ÁÂÙ·È ÛÙcÓ âÓÙ¤ÏÂÈ· àe Ùa
å‰ÂÒ‰Ë ÙÔÜ \OÏ˘ÌÈÛÌÔÜ (‚Ï. ÙcÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÉ˜ öÓ·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰Ô˜).

^H Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎa âÎÙÚˆÌ·ÙÈÎc ÂåÎ·ÛÙÈÎc Û‡ÓıÂÛË ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎe ‰ÂÖÁÌ·
ù¯È ÌfiÓÔ ÙÉ˜ ‰È·ÛÙÚÔÊÉ˜ Ôf ö¯ÂÈ â¤ÏıÂÈ ÛÙcÓ ÂÚd T¤¯ÓË˜ àÓÙ›ÏË„Ë àe ÙeÓ Â-
Ú·ÛÌ¤ÓÔ ·åáÓ· Î·d âÓÙÂÜıÂÓ, àÏÏa Î˘Ú›ˆ˜ ÙÉ˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Ôf âÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙeÓ
ôÓıÚˆÔ ó˜ àfiÏ˘ÙÔ ÌË‰ÂÓÈÎe Î·d àÓ‰Ú¿Ô‰Ô Ì¤Û· ÛÙe â›Ï·ÛÙÔ ıÂÔÎÚ·ÙÈÎe
ÁÈ·¯‚ÈÎe ÎÔÛÌÔÂ›‰ˆÏÔ. \Ae Ùa ÚáÙ· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎa öÙË Î·d Î·ÙfiÈÓ Ôî «Êˆ-
ÛÙÉÚÂ˜» Ôf Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó Ùa Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎa ÚÂ‡Ì·Ù·, ‰È·ÔÙÈÛÌ¤ÓÔÈ àe ÙcÓ «Ùˆ-
Ì·ÙÔÏÔÁ›·» Î·d ÙcÓ Û¯ÂÙÈÎc ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙÉ˜ ¢ÈÂıÓÔÜ˜ \EÍÔ˘Û›·˜Ø ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ àe
à¤¯ıÂÈ· à¤Ó·ÓÙÈ ÛÙc Ê‡ÛË, Ùe Î¿ÏÏÔ˜ Î·d ÙcÓ êÚÌÔÓ›· – ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔÜ ‰È·˘ÁÔÜ˜
^EÏÏËÓÈÎÔÜ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ – Î·d ÛÙÂÓfiÌ˘·Ï· ÚÔÛËÏˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙc ‚È‚ÏÈÎc ıÂÒÚËÛË ÙÔÜ
ÎfiÛÌÔ˘ Î·d Ùa ·ÚÂfiÌÂÓ¿ ÙË˜, ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó Î·d ÚÔÔ‰Â‡Ô˘Ó å‰ÂÔÏÔÁÈÎa Î·d ñÏÈÎa
Ï·ÛÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙcÓ àÛ¯‹ÌÈ·, ÙcÓ Î·ÎÔÌÔÈÚÈa Î·d ÙeÓ à·ÓıÚˆÈÛÌe Ûb ¬Ï· Ùa
â›Â‰·. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰b ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ó˜ «·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎÔ», «çÈÛıÔ‰ÚÔÌÈÎfi»,
«àÓÙÈ‰Ú·ÛÙÈÎfi», àÎfiÌ· Î·d ó˜ «Ê·ÛÈÛÙÈÎe» ¬ÔÈÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓËÌ· àÓ··ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙeÓ
ôÓıÚˆÔ ó˜ åÛÔÚÚÔËÌ¤ÓÔ ¬ÏÔÓ.

^ø
˜ Úe˜ ÙcÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·d Ùd˜ âÈ‰ÈÒÍÂÈ˜ ÙáÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚˆÓ ÙÉ˜ ‰È·-
ÛÙÚÔÊÈÎÉ˜ Ù¤¯ÓË˜ àÍ›˙ÂÈ Óa âÓı˘ÌËıFÉ Î·ÓÂd˜ Ùe àÔÎ·Ï˘ÙÈÎe àfiÛ·-
ÛÌ· àe Û¯ÂÙÈÎc Ìb Ùe ı¤Ì· ‰È¿ÏÂÍË ÙÔÜ àÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ àÎ·‰ËÌ·˚ÎÔÜ ¶·‡-
ÏÔ˘ M·ıÈfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙcÓ \AÎ·‰ËÌ›· \AıËÓáÓ, ÙeÓ M¿ÈÔ ÙÔÜ 1950: «...K·d Ù¤-

ÏÔ˜ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È âd ÛÎËÓÉ˜ (j ÌÄÏÏÔÓ Âå˜ Ùa ·Ú·ÛÎ‹ÓÈ·) ï ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ Î·d ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ \IÛÚ·‹Ï.
ErÓ·È Ôî öÌÔÚÔÈ ÙÉ˜ T¤¯ÓË˜ Ìb ÙÔf˜ ÔÏ˘·Ú›ıÌÔ˘˜ ÏÔÎ¿ÌÔ˘˜ ÙáÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÙˆÓ, Ôî ïÔÖÔÈ
âÍ·ÏÔÜÓÙ·È Î·d ÂÚÈÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ±·Û·Ó ÙcÓ ^Y‰ÚfiÁÂÈÔÓ. ^O \IÛÚ·cÏ Ìb ÙcÓ çÍÂÖ·Ó ÙÔ˘ âÌÔÚÈÎcÓ
‰È·›ÛıËÛÈÓ ‰bÓ â‚Ú¿‰˘ÓÂ Óa çÛÊÚ·ÓıFÉ ôÊıÔÓ· Î¤Ú‰Ë âÎ ÙÉ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ›ÛË˜ àÓ·Ú¯ÈÎÉ˜ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂˆ˜ [...] ¢ˆÚ›˙ÂÈ ÙÂÚ·ÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Âå˜ Ùa MÔ˘ÛÂÖ· Î·d Ù¤ÏÔ˜ âÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙcÓ “N¤·Ó T¤¯ÓËÓ”,
àÓ·Ï·Ì‚¿ÓˆÓ ÙcÓ ìÁÂÛ›·Ó ·éÙe˜ ï ú‰ÈÔ˜, âÎ ÙÔÜ àÊ·ÓÔÜ˜, ÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ Ìb Ùe Ì¤ÚÔ˜ ÙÉ˜ “âÏÂ˘ı¤-
Ú·˜ Ù¤¯ÓË˜” Î·d âÓ çÓfiÌ·ÙÈ ÙÉ˜ âÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂÖ Â¥ÏˆÙ·˜ ÙáÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘». (¶Â-
ÚÈÔ‰ÈÎe «^O ≠HÏÈÔ˜», 14/4/1951.)

K¿ıÂ Û¯fiÏÈÔ ÂÚÈÙÙÂ‡ÂÈ.

M¿ÚÈÔ˜ M·Ì·Ó¤·˜

O EKºY§I™MO™ TH™ O§YM¶IAKH™ I¢EA™ 



ME... A£§HTE™ A™KHTIKH™ EMºANI™H™



¶
ρωτ#φαν�ς HγκNµι# στ� «sλλην#"ριστιανικ� 8δε4δες» Yπλε�ε X κ. MπαµπινιNτης
κατ3 τ�ν φετιν� Hπ>σηµ# s#ρτασµ� τ4ν Tρι4ν ZIεραρ"4ν στ� ΠανεπιστGµι#
�Aθην4ν, "ρησιµ#π#ιNντας Pρ#υς κα5 yφ#ς π#? θυµ>)#υν Yντ#να τ� «ZEλλ3ς ZEλλG-
νων Xριστιαν4ν» τ9ς ZEπταετ>ας. T� δ�  π�θ#ς τ#υ \ταν τ,τ#ι#, π#? H�,πλη�ε ε�"α-

ρ>στως τ� ρασ#φ�ρ# κα5 .καδηµαϊκ� τ#υ .κρ#ατGρι# �ς κα5 τ�ν Dδι# τ�ν �Aρ"ιεπ>σκ#-
π#. M�λιστα τ� περι#δικ� «�Eκκλησ>α» (Hπ>σηµ# �ργαν# τ9ς �Eκκλησ>ας τ9ς ZEλλ�δ#ς)
"αρακτGρισε τ*ν Xµιλ>α α�τ* τ#! πρυτ�νεως �ς «θαρραλ,α δηµ#σ>α Xµ#λ#γ>α π>στεως»
(σελ. 107, Φε(ρ#υ�ρι#ς 2002)!

«ΓιατE συνε	ρτ&P	νται παιδεEα κα
 τρε�ς �Iερ&ρ!ες;», .ναρρωτGθηκε στ� HγκNµι� τ#υ
α�τ� X κ. MπαµπινιNτης, σ3ν ν3 .π#φ�σισαν µ�να τ#υς ν3 συνε#ρτ�)ωνται. Kα5 µ�ν#ς
τ#υ Hν συνε"ε>@α δ>νει τ*ν .π�ντηση: «�H δικJ µ	υ 5κτEµηση εRναι, Tτι > συνε	ρτασµ�ς b!ι
µ�ν	 δ/ν εRναι συµπτωµατικ�ς (!) j πρ	ϊ�ν Iδε	λ	γJµατ	ς (!), �λλ εRναι συσ!ετισµ�ς
	FσEας, �π�ρρ	ια �αθWτερης πνευµατικ.ς κα
 π	λιτισµικ.ς σ!7σης, σ!7σης ταυτ�τητας
κα
 <στ	ρικ.ς συνεEδησης αFτ.ς τ.ς !9ρας».

Kα5 συνε">)ει: «Θεωρ4, Tτι > συνε	ρτασµ�ς πηγ&Pει �π� µEα σαφ. π	λιτισµικ3 παρα-
δ	!3 κα
 5κδ	!3 τ.ς παιδεEας µας: Tτι U Nλληνικ3 ΠαιδεEα στηρE!θηκε σ/ δW	 παιδευτι-
κ	Qς 01	νες: στ�ν qρθ	λ	γισµ� κα
 στ3ν qρθ	δ	1Eα. M/ 0λλ	υς Tρ	υς στηρE!θηκε στ3
σπ	υδ3 τ.ς Nλληνικ.ς qρθ	λ	γικ.ς (!) σκ7ψης, Tπως θεµελι9θηκε στ µεγ&λα κεEµενα τ.ς
�ρ!αEας Nλληνικ.ς διαν�ησης κα
 στ3 σπ	υδ3 τ.ς !ριστιανικ.ς qρθ�δ	1ης πEστης, Tπως
θεµελι9νεται στ3 διδασκαλEα τ.ς K. ∆ιαθJκης»... Kα5 Hν Yτει 2002 X πρAτανις τ#! Πανε-
πιστηµ>#υ �Aθην4ν φτ�νει στ� σηµεW# ν3 πρ#τε>νeη τ*ν Hπιστρ#φ* τ9ς Παιδε>ας στ* µε-
σαιωνικ* σ"#λαστικ* παρ�δ#ση: «Mπ	ρ4 µετ �π� αFτ/ς τ
ς σκ7ψεις ν µ3ν 5παναλ&-
�ω, +στω κα
 Mς “φων3 �	4ντ	ς 5ν τo. 5ρJµmω», Tτι εRναι τραγικ� σφ&λµα ν µ3ν διδ&-
σκωνται στ σ!	λε�α µας 5πιλεγµ7να �π	σπ&σµατα κειµ7νων τ4ν µεγ&λων αFτ4ν µυστα-
γωγ4ν τ.ς ΠαιδεEας µας;»!

MAς πι�σeη λ#ιπ�ν τ�π# Q πρ#τρ#π* τ#! µεγ�λ#υ διδασκ�λ#υ MπαµπινιNτη κα5 kς δι-
δα"θ#!ν τ3 ZEλλην�π#υλα τ#?ς «σ#φ#?ς λ�γ#υς» τ4ν Tρι4ν ZIεραρ"4ν, π#? σκ#π>µως
.π#κρAπτ#νται. N3 µ�θ#υν Hπ5 παραδε>γµατι π4ς .π#καλεW τ#?ς bEλληνες ]νας H� α�τ4ν,
X «Fερ�ς Xρυσ�στ#µ#ς»: «Mωρ	Qς» (P.G. τ�µ#ς 18, σελ. 17), «5κφ7ρ	ντας λ�γ	υς µαταE-
	υς κα
 �καθ&ρτ	υς» (18, 113), «κυλι	µ7ν	υς µαP
 µ/ π�ρν	υς κα
 µ	ι!	Qς» (18, 115), «δει-
σιδαEµ	νες» (34, 429), «α<µ	µε�κτες µετ µητ7ρων κα
 �δελφ4ν» (34, 459), «�σ	φωτ7ρ	υς
�π� τ Pm4α» (34, 497) κα5 .κ�µη: «στιγµατισµ7ν	υς, !ειρ�τερ	υς �π� τ	Qς !	Eρ	υς π	Q πα-
σαλεE�	νται µ/ περιττ9µατα», κα5 «κυνικ καθ&ρµατα», «παν&θλι	υς», «παµµEαρ	υς»,
«�δι&ντρ	π	υς» κ.`. (#F «ε�λ#γ>ες» εCναι .τελε>ωτες· γι3 περισσ�τερα Pµως (λ,πετε Σ.
Bασδ,κη, «T �νθελληνικ κεEµενα τ	  Xρυσ	στ�µ	υ», «∆αυλ�ς», τε!"#ς 217· γι3 τ*ν
παιδαγωγικ* Hντ#λ* τ#! Xρυσ#στ�µ#υ ν3 γ>νωµε µαστρ#π#5 τ4ν συ)Aγων µας (λ. «∆»,
τ. 244). T3 Dδια λ#ιπ�ν τ3 Πατερικ3 Kε>µενα εCναι .παγ#ρευτικ3 γι3 τ* σ"#λικ* Hκπα>-
δευση, δι�τι «"αλ#!ν τ* σ#Aπα» τ#! «sλλην#"ριστιανικ#! 8δεNδ#υς»· .λλι4ς π#ι�ς θ3
Hµπ�δι)ε τ� Pωµα>ικ# ν3 τ3 διδ��eη;

XO
σ# γι3 τ�ν κ. MπαµπινιNτη φα>νεται π7ς Y(αλε πλNρη γι3 τ� .νNτατ# πνευµα-
τικ� �δρυµα, τ*ν �Aκαδηµ>α. Mετ3 τ� Παιδαγωγικ� �Iνστιτ#!τ# κα5 τ*ν Πρυτα-
νε>α \ρθε Q �ρα γι3 τ*ν «yψιστη τιµG». TNρα µ�λιστα π#? X πρ�εδρ#ς τ9ς �Aκα-
δηµ>ας εCναι παπ:ς. bOµως .ρκετ3 .σ"#ληθGκαµε µ’ α�τ�ς τ5ς περ>εργες «α�θε-

ντ>ες» τ9ς Pωµι#σAνης. ZO κ�σµ#ς πρ#"ωρεW, .φGν#ντας π>σω τ#υ τ,τ#ιες φιγ#!ρες. T� τ,-
λ#ς τ#υς πλησι�)ει.

Παν. Λ. K!υ�αλ�κης

«NA ¢I¢A™KETAI H MA™TPO¶EIA ™TA ™XO§EIA»!



Στ� «∆αυλ�» (τ. 227), ]να "ρ�ν# πρ5ν γραφe9
τ� παρ�ν, Hδηµ#σιεAθη συν,ντευ�η τ#! aργαν#π#ι#! Nικ�λα Mπρ:. M>-
λησε γι3 τ*ν κατασκευG, .να(>ωση κα5 sρµηνε>α τ4ν .ρ"αι#ελληνικ4ν
µ#υσικ4ν aργ�νων. M>λησε µ� π�θ#ς γι3 τ3 π�νω .π� 100 �ργαν� «τ#υ».
T�τε θυµGθηκα, Pτι στ* γειτ#νι� µ#υ, στ3 �E��ρ"εια, εC"α δεW στ� (�θ#ς
sν�ς νε#κλασσικ#! 8σ#γε>#υ .ρ"αWα �ργανα. T�ν Hπισκ,φθηκα. ZO ̀ νθρω-
π#ς gπλ�ς µ� τ� πρ�σωπ# «σπαθ>»· κα5 τ�ν παρακ�λεσα ν3 µ#! πα>�eη
φ�ρµιγγα. dEπαι�ε π,ντε ν�τες κα5 Yµεινα κατ�πληκτ#ς .π� τ� γλυκ� κα5
σ#(αρ� \"#. Π9γα σπ>τι κα5 `ν#ι�α τ#?ς «Πρ#σωκρατικ#?ς» τ4ν Diels-
Kranz, ψ�"ν#ντας γι3 τ�ν Πυθαγ�ρα· «Yπεσα» Pλως τυ"α>ως στ* σελ>δα
109, Pπ#υ .ναφερ�ταν κ�π#ι#ς ̀ γνωστ#ς πυθαγ#ρικ�ς, X =Iππασ	ς, [Tυ-
"αWα; z µGπως Q λεγ�µενη τA"η εCναι Q N#µ#τ,λεια Q .π#ρρ,#υσα .π�
τ#?ς συµπαντικ#?ς ν�µ#υς κα5 δ* τ9ς �Aν�γκης; ∆ρ:σις - .ντ>δρασις,
α8τεWν - εUρ>σκειν.] ∆ι�(ασα τ* σ"ετικ* περικ#π* κα5 τ� Hνδιαφ,ρ#ν µ#υ
κ#ρυφNθηκε. Σκ,φθηκα τ,λ#ς: «ECναι δυνατ�ν; .νακ�λυψα ]να .ρ"αW#
�ργαν#»!

�Aντιγρ�φω: (bIππασ#ς 12. Σ"#λιαστ*ς στ�ν Πλ�των#ς,
«Φα>δωνα» 108d): «ΓλαWκ	υ τ7!νη j 5π
 τ4ν µ3 wαδEως κατεργαP	µ7νων
j 5π
 τ4ν π&νυ 5πιµελ4ς κα
 5ντ7!νως εIργασµ7νων». dHτ#ι: (ZH φρ�ση)
ΓλαWκ	υ τ7!νη (λ,γεται) z γι3 π#λ? δAσκ#λα HπιτεAγµατα z γι3 (πρ�γ-
µατα) φτειαγµ,να µ� H�αιρετικ* Hπιµ,λεια κα5 τ,"νη. [ZO Σωκρ�της στ�
«Φα>δωνα» λ,γει: «T� ν3 πe9ς κ�τι γι3 τ* Γ9 µας εCναι εjκ#λ#, .λλ3 ν3
τ� .π#δε>�eης �ς .ληθ�ς εCναι δυσκ#λNτερ# κα5 .π� τ* ΓλαWκ	υ τ7!νη!».
dAρα \ταν τ�τε πασ>γνωστη φρ�ση]. Kα5 συνε">)ει µ� τ3 Hκπληκτικ�:

H ¶EPIKO¶H.H ¶EPIKO¶H.

«TYXAIOI» ™YN¢YA™MOI.«TYXAIOI» ™YN¢YA™MOI.

;A
ν�µεσα στ3 «σε(�σµατ�» µ#υ �ε"ωριστ* θ,ση κατ,"ει Q M#υ-
σικG. T*ν .π#λαµ(�νω �ς .κρ#ατ*ς εDτε εCναι συµφωνικ* εDτε
δηµ#τικ* - λαϊκ* (�"ι µ�ν# sλληνικ* .λλ3 "ωρ#-"ρ#νικ3 Pλων
τ4ν τ�πων κα5 Pλων τ4ν περι�δων). �Aλλ3 στ* M#υσικ* εC"α

µ,θε�η κα5 �ς δηµι#υργ�ς: πρ� 30/ετ>ας Hδ#κ>µασα τ*ν τ,"νη τ#! τρα-
γ#υδ#π#ι#! (συνθ,της - HκτελεστGς). bOσ#ν .φ#ρ@: στ*ν .ρ"α>α sλλη-
νικ* µ#υσικ* #F γνNσεις µ#υ Hλ�"ιστες· µ�λις π#? `κ#υσα κ�τι...

T/ πρQτ* µελ^ωδικ/ κρ*υστ/



«=Iππασ	ς γ&ρ τις κατεσκεWασε !αλκ	 ς τ7τταρας δEσκ	υς 	xτως, fστε
τς µ/ν διαµ7τρ	υς αFτ4ν gσας [π&ρ!ειν, τ� δ/ πρ9τ	υ δEσκ	υ π&!	ς 5πE-
τριτ	ν µ/ν εRναι τ	  δευτ7ρ	υ, Uµι�λι	ν δ/ τ	  τρEτ	υ, διπλ&σι	ν δ/ τ	 
τετ&ρτ	υ. Kρ	υ	µ7ν	υς δ/ τ	Wτ	υς 5πιτελε�ν συµφωνEαν τιν (= ν3 Hκτε-
λ#!ν µ>α µ#υσικ* σAνθεση). Kα5 λ,γεται Γλα!κ#ν 8δ�ντα τ#?ς Hπ5 τ4ν δ>-
σκων φθ�γγ#υς πρ4τ	ς 5νγ!ειρ.σαι δι’ αFτ4ν !ειρ	υργε�ν (ν3 πα>�eη)
κα
 �π� ταWτης τ.ς πραγµατεEας (= H�α>ρετης Hνασ"�λησης) +τι κα
 ν ν
λ7γεσθαι τ3ν καλ	υµ7νη ΓλαWκ	υ τ7!νην»! T� .ναφ,ρει α�τ� κα5 X �Aρι-
στ��εν#ς κα5 X Nικ#κλ9ς... T> εCναι Pµως Pλα α�τ3 τ3 µαθηµατικ�;

T#!τ# περιγρ�φεται π#λυπλ�κως, πλ*ν σαφ4ς. Γιατ>
λ#ιπ�ν #jτε #F µ#υσικ#λ�γ#ι (δ�ν .ναφ,ρεται π#υθεν3 στ* διεθν9 (ι-
(λι#γραφ>α π.". M. West κ.λπ.) #jτε #F φιλ�λ#γ#ι δ�ν τ� .νεκ�λυψαν;
ZAπλ#Aστατα δ�ν t�εραν µαθηµατικ�. T� κε>µεν# .ναφ,ρει: τ,σσερεις
"�λκιν#υς δ>σκ#υς gσης διαµ,τρ#υ µ� δι�φ#ρα π�"η Yτσι, �στε kν A, B,
Γ, ∆ τ3 π�"η .π� τ� πα"Aτερ# στ� λεπτ�τερ#, τ�τε τ� A εCναι «5πEτριτ	ν»
τ#! B tτ#ι , «Qµι�λι#ν» τ#! Γ z κα5 «διπλ�σι#ν» τ#! ∆
z . MAν θεωρGσ#υµε τ� π�"#ς τ#! A δ>σκ#υ Dσ# µ� τ* µ#ν�δα,
Y"#υµε Pλα τ3 π�"η: A = 1, B = 3/4 A, Γ = 2/3A κα5 ∆ = 1/2A. Π#ι� Pµως
εCναι Q µ#ν3ς π�"#υς κα5 π#ι� Q κ#ιν* δι�µετρ#ς;

K�νω λ#γικ�ς Uπ#θ,σεις: α. Γι3 ν3 �"Gσ#υν #F δ>σκ#ι µ� τ*ν πλ#Aσια
"ρ#ι3 κα5 τ5ς gρµ#νικ,ς τ#υς ν�τες, δηλαδ* µελ�ωδικ3 κα5 �"ι «τσ>γκινα»
Pπως τ3 κAµ(αλα (Φωτ. 1), πρ,πει ν3 Y"#υν δι�µετρ# `νω τ4ν 25 sκ. MAν
Pµως εCναι `νω τ4ν 35 sκ. δ�ν µπ#ρ#!ν ν3 παι"θ#!ν µα)>: µ9κ#ς συν#λ.
� 1,80 µ. dAρα 25 < D < 35.  (. ∆,"#µαι D = 30,90 sκ. Pσ#ς... δηλ. X �Iερ�ς
π	 ς (Pρα «∆αυλ�ς», τ. 2)· γι3 τ� π�"#ς τ#! "#νδρ#! δ>σκ#υ θ,τω α�θαι-
ρ,τως τ� τ#! 1/4 τ#! Fερ#! δακτAλ#υ, Xπ�τε A = (30,9:16) � 4 = 4,8 "ιλ.·
`ρα B = 3,6· Γ = 3,2 κα5 ∆ = 2,4 "ιλ.

T� «"αλκε�φων#ν» λ#ιπ�ν τ� κατασκεAασε X bIππασ#ς,
παρ’ Pλ# π#? X E�σ,(ι#ς δ,"εται �ς κατασκευαστ* τ�ν Dδι# τ�ν Γλα!κ#:

O I¶¶A™O™.O I¶¶A™O™.

A = 2∆

A = 3/2ΓA = 4/3B

TO OP°ANO.TO OP°ANO.
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Φωτ. 1. K@µ�αλα λεπτ� τ!F 630 π.X. (M!υσε ! �Hρακλε�!υ.)



«...τm4 ΓλαWκmω τ	Qς
κατασκευασθ7ντας
[π’ αFτ	  δEσκ	υς
!αλκ	 ς τ7τταρας
φησ
 πρ�ς τ� 5µµελ.
τινα (= λ,γεται Pτι µ�
κ�π#ι#ν gρµ#νικ�
τρ�π#) δι τ.ς κρ	W-
σεως τ3ν συµφωνEαν
τ4ν φθ�γγων �π	τε-
λε�ν (= κατ#ρθNνει
δι3 τ9ς κρ#AσεNς των
ν3 Hκτελe9 H�α>ρετα
µ#υσικ3 Yργα).

Π#W#ς X bIππασ#ς;
Πυθαγ#ρικ�ν κα5
Συ(αρ>τη τ�ν κα-
λεW X �I�µ(λι"#ς,
Mεταπ�ντι#ν X
∆ι#γ. Λα,ρτι#ς.
ZO bIππασ#ς Yµεινε στ*ν Fστ#ρ>α �ς στιγµατισµ,ν#ς πρ#δ�της τ#! Mυ-
στικ#! Λ�γ#υ τ#! δασκ�λ#υ τ#υ Πυθαγ�ρα κα5 συκ#φ�ντης τ#υ.
�Eδηµ#σι#π#>ησε .π�ρρητα µαθηµατικ�, Pπως λ.". τ*ν κατασκευ*
καν#νικ#! 12,δρ#υ, κερδEP	ντας "ρGµατα .π� τ* Γεωµετρ>α! Π#W#
τ� τ,λ#ς τ#υ; «�π�λ	ιτ	 (= "�θηκε) κατ θ&λατταν Mς �σε�Jσας».
ECναι λ#ιπ�ν πιθαν�ν τ� "αλκε�φων# ν3 5κλ&πη .π� τ3 .π�ρρητα
περ5 φAσεως σ",δια τ#! Πυθαγ�ρα, .φ#! εCναι γνωστ�ν Pτι Yκανε κα5
µ#υσικ3 πειρ�µατα µ� "#ρδ,ς κα5 ̀ λλα Uλικ� (Σ%. 2). ECναι λ#ιπ�ν (α-
σικ� συµπαντικ� �ργαν#;

ZO µ�ν#ς µ� τ� �ν#µα α�τ� π#? γνωρ>-
)#υµε εCναι κ�π#ι#ς «PηγWν#ς» (= Hκ Pηγ>#υ) συγ-
γραφ,ας µετ3 τ� 490 π.X., π#? Yγραψε «Περ
 �ρ!αEων
µ	υσικ4ν...»· kν Yπαι)ε κα5 �ργαν#, ̀ γνωστ#ν. ∆�ν �,-
ρ#υµε kν \ταν α�τ�ς π#? µ� τ�σ# π�θ#ς Yκρ#υε τ#?ς
4 δ>σκ#υς, �στε ν3 γ>νeη παρ#ιµιNδης. Π�ντως «Πυ-
θαγ#ρικ4ν .κ#!σαι φησ5ν Γλα!κ#ς»! (Πυθαγ. σ. 98,
D-K).

T� τετρ�δισκ# α�τ� µ#υ-
σικ� �ργαν# εCναι `γνωστ#· δ�ν (ρ,θηκε κ�τι παρ�-
µ#ι# #jτε Y"ει σ",ση µ� Xπ#ι#δGπ#τε ̀ λλ# �ργαν# τ9ς

KAI TO ONOMA AYTOY...KAI TO ONOMA AYTOY...

O °§AYKO™.O °§AYKO™.
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Σ%. 1. T/ Xαλκε$φων!ν.

∆8σκ*ς ∆8σκ*ς

Vυλ:κια
d = 1 εκ.

d = 30,90
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∆8σκ*ς

Σ%. 2. �O Πυθαγ$ρας
πειραµατ�bεται µ0
%!ρδ�ς. (cυλ!γρα-

φ�α 15!υ α3.)



.ρ"αι�τητας. dEτσι θ3 τ� aν#µ�σ#υµε α�θα>ρετα XAΛKEOΦΩNON
λ�γ�ω ① τ#! Uλικ#! κατασκευ9ς τ#υ, ② τ9ς �"ηρ:ς «φων9ς» τ#υ [Pπως X
«"αλκε�φων#ς Στ,ντωρ» τ9ς �Iλι�δ#ς (E 785)] κα5 ③ τ9ς δηµι#υργ>ας συ-
ναισθηµ�των δ,#υς («Q φων* (;) "αλκε#φNν#υ Kερ(,ρ#υ», ZHσι#δ#ς «Θε-
#γ#ν>α» 311). dIσως µ�θ#υµε τ� .ληθιν� τ#υ �ν#µα, Pταν τ� (ρ#!µε σ�
.νασκαφ�ς z ε8κ#νι)�µεν# κ�π#υ.

Θ3 .ρκ#!σε λ#ιπ�ν Q .νακ#>νωση τ#! "αλκε#φNν#υ
κα5 Q παρ#υσ>αση τ4ν σ"εδ>ων τ#υ γι3 ν3 περατωθe9 τ� παρ�ν ̀ ρθρ#. Θ,-
λησα κ�τι περισσ�τερ#: ν3 .να(ιNσeη, ν3 .νακατασκευασθe9, ν3 �"Gσeη.
dEτσι Yδωσα πρ� τριµGν#υ γενικ3 σ",δια κα5 πληρ#φ#ρ>ες στ� µεγ�λ#
µα�στ#ρα (magister = µ,γιστ#ς), Nικ�λα Mπρ:, δ>ν#ντ�ς τ#υ συγ"ρ�νως
κα5 .π�λυτη Hλευθερ>α ν3 α�τενεργGσeη / πειραµατισθe9 στ5ς κατασκευα-
στικ�ς λεπτ#µ,ρειες: π4ς θ3 στερεωθ#!ν #F δ>σκ#ι, kν "ρει�)εται �"εW#
κ.λπ.

Kα5 `ρ"ισαν τ3 πρ#(λGµατα. Kατ’ .ρ"3ς κ�πηκε ]νας δ>σκ#ς Hκ "αλ-
κ#! D = 30,90 sκ., ]τ#ιµ#υ π�"#υς 5,0 "ιλ.. Παρ’ Pλες τ5ς πρ#σπ�θει,ς µας,
δ�ν κατωρθNθηκε ν3 �"Gση σωστ�· X \"#ς `τ#ν#ς, Q "ρ#ι3 «κ#Aφια»,
θαµπG. T> λ#ιπ�ν, δ�ν εCναι Hκ "αλκ#!; T� Λε�ικ� ZEλληνικ9ς ΓλNσσης
(Liddell - Scott) κατευθAνει τ*ν Yρευνα, .ναφ,ρ#ντας Pτι µ� τ*ν λ,�η
«"αλκ�ς» aν#µ�)#νται Tλα τ3 µ,ταλλα (Pρα κα5 «"αλκε?ς» = σιδερ:ς). Στ*
περ>πτωσG µας δηλNνεται ]να κρZµα "αλκ#!, .π� τ3 π#λλ3 π#? Y"υναν
#F bEλληνες, κ�ν#ντας συνδυασµ#?ς µ� δι�φ#ρα µ,ταλλα (κασσ>τερ#,
ψευδ�ργυρ#, `ργυρ#, "ρυσ� κ.`.) σ� δι�φ#ρες περιεκτικ�τητες (π#σ#-
στ3 %). Kα5 γνωρ>)#µε µ�ν# λ>γα: �Eπιλ,�αµε τ�ν aρε>"αλκ# Hµπ#ρ>#υ σ�
φAλλα π�"#υς 5, 4 κα5 3 "ιλι#στ4ν. �Eφ’ Pσ#ν #F .ρ"αW#ι bEλληνες Y"υναν
τ3 µ,ταλλα κα5 #F δ>σκ#ι θ3 \σαν !υτ	
 σ� µ9τρες .ναλ�γ#υ π�"#υς (µετ3
θ3 HλειNν#ντ#) κα5 �"ι σφυρGλατ#ι.

Στ�ν τ�ρν# π#? Hστ�λησαν, Hµφαν>σθηκαν κατασκευαστικ3 πρ#(λG-
µατα: �Aφ#! Yγιναν κυκλικ3 τ3 Hλ�σµατα, δ�ν κατωρθNθηκε ν3 γ>ν#υν
Iσ	πα!ε�ς #F δ>σκ#ι σ� Pλη τ#υς τ*ν Hπιφ�νεια. MετρNντας τ#υς µ� τ�
H�αιρετικ9ς .κρι(ε>ας πα"Aµετρ# (∆ = � 0,05 "ιλ.!) X Mπρ:ς διαπ>στω-
σε, Pτι #jτε τ� µ,σ# π�"#ς τ#υς \ταν .π�λυτα σωστ� (δι,φεραν .π� τ3
σωστ3 1 � 0,5 "ιλ.) .λλ3 #jτε κα5 \σαν Xµ#ι�µ#ρφ#υ π�"#υς. Mετ3 .π�
λει�τριψη (ελτιNθηκαν πλησι�)#ντας τ3 α8τ#Aµενα π�"η (Φωτ. 2). T�
�"εW# .π,τυ"ε λ�γ�ω συνη"Gσεων κα5 Hπιλ,"θηκε Q λAση τ#! π�γγ#υ - (�-
σεως. OF δ>σκ#ι στηρ>"θηκαν σ� κυλινδρικ3 �υλ�κια yψ#υς 20 sκ. κα5 π�-
"#υς 1 sκ., �στε µ#νωµ,ν#ι ν3 µ*ν συνη"#!ν µετα�A τ#υς. T,λ#ς κατα-
σκευ�σθηκαν δA# µπαγκ,τες - �υλ�κια γι3 τ*ν κρ#Aση µ� `κρη δερµ�-
τινη κα5 `λλ# )ε!γ#ς µ� aρει"�λκινη. M�λις τελε>ωσε, Hναλλ3� τ� �"G-
σαµε. ZO \"#ς .π� τ� "αλκε�φων# πα"Aς, σφριγηλ�ς κα5 ."αλ>νωτ#ς γ,-

H KATA™KEYH.H KATA™KEYH.
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µισε τ� HργαστGρι, π�τε tπι#ς κα5 π�τε παιανικ�ς. �Eπιπλ,#ν µετ3 .π�
δυ�µισυ "ιλι�δες "ρ�νια HπανG"ησε (Φωτ. 3).

T� "αλκε�φων# .πεδε>"θη Pτι δ�ν εCναι κρ#υστ�, .λλ3
εCναι µελmωδικ� �ργαν#. Πρ#σπαθNντας Pµως ν3 µετρGσ#υµε τ*ν τ#νι-
κ�τητα (π#ι� ν�τα παρ�γει) sκ�στ#υ δ>σκ#υ, (ρεθGκαµε πρ� .πρ#�πτ#υ:
ZO �λεκτρ#νικ�ς (#µ(ητ*ς συ"ν#τGτων, ]να .κρι(,στατ# �ργαν# µετρG-
σεων, στ*ν .ρ"* τ9ς Yντ#νης κρ#Aσης τ#! πα",#ς δ>σκ#υ A δ/ν +δει!νε
τ>π#τα! Mετ3 .π� 15´´, Pταν µειNθηκε Q Yνταση, Yδει�ε 440 Hz κα5 H(�µ-
(ισε do, �ς (ασικ* ν�τα· µετ3 Yδει�ε mi (τρ>τη) µετ3 sol (π,µπτη), δη-
λαδ* τ5ς gρµ#νικ�ς τ#! do. Mει#υµ,νης τ9ς Hντ�σεως Yδει"νε δεκ�δες
«`σ"ετες» συ"ν�τητες, �σπ#υ Yπαψε ν3 λειτ#υργe9! T� Dδι# συν,(η κα5 µ�
τ#?ς λεπτ�τερ#υς δ>σκ#υς, π#? Yδει�αν κατ3 σειρ3 B = la → do, mi. Γ =
sol → si, re κα5 ∆ = fa → la, do. ZEπ#µ,νως τ� "αλκε�φων# πα>)ει Pλες τ5ς
ν�τες τ9ς aκτ�(ας. bOµως λ�γ�ω τ#! Pτι Yγιναν µικρ3 σφ�λµατα στ3 π�-
"η τ4ν δ>σκων, πρ,πει, .φ#! κατασκευασθ#!ν ν,#ι .κρι(,στατ#ι, ν3 γ>νeη
µ>α µ#υσικ#λ#γικ* µελ,τη. Π#! εCναι Pµως X Γλα!κ#ς µ� τ*ν θαυµαστG
τ#υ τ,"νη ν3 «"ειρ#υργGσeη»;

Kα5 #F συγκυρ>ες συνε">)#νται. T� HργαστGρι Hπισκ,-
φθηκε X �I. Xατ)9ς, µ#υσικ�ς κρ#υστ4ν τ9ς Kρατικ9ς �Oρ"Gστρας E.M.

O MOY™IKO™.O MOY™IKO™.

OI METPH™EI™.OI METPH™EI™.
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Φωτ. 2. �O κατασκευαστ
ς N. MπρDς µ0 τ/ πα%@µετρ! (∆. IAγγ�λ!υ)



κα5 θεωρητικ�ς. T� εCδε, τ� Yπαι�ε, Hνθ#υσι�στηκε κα5 µετ3 .π� �ρα εCπε
τ* γνNµη τ#υ: «ECναι �ργαν# π#λυσAνθετ# λ�γ�ω τ9ς π#λλαπλ9ς τ#νικ�-
τητ�ς τ#υ, π#? µπ#ρεW ν3 συν#δεAσeη δι�φ#ρα �ργανα κα5 ν3 Hκφρ�σeη Pλα
τ3 εDδη µ#υσικ9ς. Πιθαν4ς ν3 παι"θe9 κα5 �ς σ#λιστικ� �ργαν#. ZH πλ#A-
σια "ρ#ι� τ#υ κα5 #F `πειρες Hντ�σεις τ#υ θ3 δNσ#υν πρωτ#φαν9 �"#-
"ρNµατα.

① �Aφ#! τ3 σ",δια τ#! "αλκε�φων#υ Hκλ�πησαν .π� τ*
σ"#λ* τ#! Πυθαγ�ρα (µ>α τετρακτ?ς) κα5 Hπειδ* X Dδι#ς λ,γεται Pτι α8σθ�-
νετ# τ*ν «gρµ#ν>ην τ4ν σφαιρ4ν»(2) µ,σ��ω παλµNσεων κα5 �"ι µ� τ� α�τ>(3),
πιθαν4ς τ� "αλκε�φων# «"ειρ#υργ#Aµεν#ν» καταλλGλως ν3 συντ	νιP�-
ταν µ� συ"ν�τητες µ* .κ#υ�µενες λ�γ�ω yψ#υς z "αµηλ9ς Yντασης. [ΣAµ-
φωνα µ� τ*ν κ(αντικ* θεωρ>α σ� Uπ#ατ#µικ� Hπ>πεδ# `λλ#τε Uπ�ρ"ει
κ!µα, `λλ#τε yλη].

② MAν #F παραγ�µενες δ#νGσεις .π� τ� "αλκε�φων# Hπιδρ#!ν στ�
.νθρNπιν# σ4µα, τ�τε δυνατ�ν ν3 H"ρησιµ#π#ι9τ# κα5 γι3 θεραπευτι-

Y¶O£E™EI™.Y¶O£E™EI™.
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Στ/ 'ργαστ*ρι! κατασκευAς µ!υσικ5ν eργ�νων. IAριστερ� - κ. N. MπρDς καM
δε(ι� - συνεργ�της τ!F «∆» �ρ%ιτ�κτων KωστAς Kαρµιρ�ντb!ς, - 'µπνευστ
ς

καM «'γκ�φαλ!ς» τAς κατασκευAς τ!F %αλκε!φ=ν!υ.



κ	Qς σκ#π#Aς. Θ3 .παιτηθ#!ν συλλ#γικ3 / συνδυαστικ3 πειρ�µατα.

dA�ι)ε λ#ιπ�ν Q .να(>ωση τ#! «"αλκε�φων#υ». Θ3
π�ρeη Yτσι τ* θ,ση τ#υ µ,σα στ3 sκατ#ντ�δες εDδη µ#υσικ4ν aργ�νων
τ4ν .ρ"α>ων ZEλλGνων, .π#δεικνA#ντας Pτι Q π	ικιλ�τητα εCναι (ασικ*
8δι�τητα τ#! π#λιτισµ#! των. �`Aς Hλπ>σ#υµε, Pτι θ3 περιληφθe9 στ3 συ-
γκρ#τGµατα .ρ"α>ας µ#υσικ9ς, γι3 ν3 .κ#υσθe9 κα5 π�λι Q «στεντ�ρεια»
φωνG τ#υ.

1. K. Kαρµιρ�ντ)#ς, «TετρακτWς», «∆», τ. 239.

2. Πλ�των, «Π#λιτε>α».

3. �Aριστ#τ,λης, «Περ5 O�ραν#!»

KωστAς Kαρµιρ�ντb!ς
�Aρ"ιτ,κτων EMΠ

TO ME§§ON TOY.TO ME§§ON TOY.
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Φωτ. 3. T/ %αλκε$φων! �ντη%ε 



T� πετσ�
=Oλ	ι µαP
 ψηφEσαµε τ�ν τρ	�αδ	 ρ	 τ.ς Nλλην	σα1ωνικ.ς παρ&δ	σης Mι-

!&λη PακιτP., ν µZς 5κπρ	σωπJσoη στ�ν εFρωπαϊκ� διαγωνισµ� τραγ	υδι	 
µ/ τ3ν µελmωδEα τ.ς BεστφαλEας «SAGAPO». =Oλ	ι µαP
 συναπ	φασEσαµε ν
�π	ρρEψ	υµε τ� Nλληνικ9τατ	 «Fire» κα
 ν [περασπιστ	 µε τ�ν πλJρη κα
 γ7-
µ	ντα γνJσι	 δ7ρµα κατσEκας κ. PακιτP.. Πετσ καϋµ7νε! πετσ στ !7ρια,
+µπρ	σθεν τ	  θ9ρακ	ς, 5π
 τ.ς σπ	νδυλικ.ς στJλης, στ	Qς µηρ	Wς, στ	Qς
�στραγ&λ	υς κα
 Tπ	υ �λλ	  +δει.

Συµµετ7σ!αµε στ�ν 0θλι	 αFτ� διαγωνισµ� µ/ τραγ	Wδι π	Q U 5µφ&νισJ τ	υ
παραπ7µπει �π’ εFθεEας στ3ν καγκελλαρEα τ	  Bερ	λEν	υ κα
 Iδιαιτ7ρως στ�
[π	υργε�	 πρ	παγ&νδας τ	  κ. Γκα�µπελς. �EνδυµασEα κα
 κινJσεις π	Q δ/ν
�φJν	υν καν7να περιθ9ρι	 περ
 φασιστικ.ς 5µφ&νισης. AFτ� τ� τραγ	υδιστικ�
+κτρωµα ψηφEστηκε �π� τ	Qς σ	φ	Qς τ.ς 5πιτρ	π.ς �λλ κα
 �π� τ�ν Nλληνικ�
λα�, γι ν 5κπρ	σωπJσoη τ γαλJνια αIσθJµατ& µας, τ3ν �περαντ	σWνη τ.ς φι-
λ	1ενEας µας, τ�ν αFθ	ρµητισµ� τ	  !αρακτ.ρα µας κα
 τ�ν π	λιτισµ� τ.ς µα-
κραEωνης φυλ.ς µας. MZς 5κπρ	σ9πησε µ&λιστα µ/ τ3ν συνθηµατ	λ	γικ3
γλ4σσα τ4ν �µ�ρφωτων �Eγγλ7Pων. Λ7µε τ3ν <ερ3 λ71η «Σ’ �γαπ4» µ/ λατι-
νικ γρ&µµατα. Σηκ9ν	υµε τ !7ρια µας ν �γ&λ	υµε τ µ&τια µας. Θεωρ	 µε
τ3ν !ρJση τ.ς �µερικ&νικης γλ9σσας σν εRδ	ς πρ	αγωγ.ς µας σ/ �ν9τερα
κλιµ&κια κατα1Eωσης κα
 �ναγν9ρισης. AFτ	
 µιλZνε Nλληνικ !ωρ
ς ν τ� 17-
ρ	υν κα
 µε�ς !ρησιµ	π	ι	 µε τ
ς παραπ	ιηµ7νες κα
 κακ	π	ιηµ7νες λ71εις µας
µ/ καµ&ρι, �φ	  πρ	7ρ!	νται �π� τ	Qς γελαδ&ρηδες τ	  K	λ	ρ&ντ	. B7�αια
εRναι τιµJ µας τ� γρ&µµα γ&µα ν τ� λ7µε τPE, Tπως �κρι�4ς κα
 	< κ&τ	ικ	ι τ	 
Σικ&γ	υ· εFτυ!4ς δηλαδ3 π	Q µZς �ρ.κε τ3 λWση > κ. PακιτP.ς.

�O KEσσιγκερ εR!ε πε�: Θ7λετε ν !τυπJσετε τ	Qς =Eλληνες; XτυπJστε τ	υς στ�
π	λιτιστικ� µ7ρ	ς. Kα
 τ� τελευτα�	 !τWπηµα εRναι µ/ τ� �παEσι	 τραγ	Wδι τ	 
κ. PακιτP.. MZς +�αλαν ν αFτ	καταργJσ	υµε τ3 γλ4σσα µας, τ3 γλ4σσα τ	 
�OµJρ	υ κα
 τ	  �Aριστ	τ7λη. K&ν	υν T,τι µπ	ρ	 ν, γιατ
 17ρ	υν Tτι τ	Qς εRναι
π	λQ δWσκ	λ	 ν �ρ	 ν δικJ τ	υς λ71η ν qν	µ&σ	υν τ� 0γαλµα. Θ τ� λ7νε π&-
ντ	τε statue �π� τ� ρ.µα fστηµι. T� φαρµακε�	 	< Γερµαν	
 θ τ� λ7νε Apotheke·
�π!θ*κη θ7λ	υν ν π	 ν 	< καϋµ7ν	ι. K&π	τε θ �ρ	 ν κι αFτ	
 δικJ τ	υς λ7-
1η. �Yπ	µ	ν3 !ρει&Pεται, [π	µ	ν3 κα
 PακιτP.δες. �Aλλ κα
 	< Γ&λλ	ι καλ	

0νθρωπ	ι εRναι. Λ7νε τ� ∆ηµι	υργ� Dimiourgue! εRναι φ	�ερ	
 γλωσσ	πλ&στες·
µεγ&λα µυαλ&, πενJντα δW	 ν	Wµερ	. T� gδι	 µεγ&λ	ι µ/ τ	Qς �Aγγλ	αµερικα-
ν	σ&1ωνες. Λ7νε τ3 δι&γνωση diagnosis κα
 τ3 γ7νεση genesis. Tρε�ς σ	σιαλι-
σµ	
 µZς λεEπ	υν �κ�µα κα
 q!τ{ PακιτP.δες κα
 σ/ λEγ	 καιρ� 	< =Eλληνες θ
ψηφEP	υν γι 5κπρ	σ9πηση στ γι	υρ	�ιPι	νικ π	λιτιστικ !αµαιτυτυπε�α
τ� τραγ	Wδι τ.ς παρ&δ	σJς µας Gia Moustafa.

XEλιες φ	ρ/ς ν πηγαEναµε στ� διαγωνισµ� µ/ τ3ν «�Iτι» κα
 ν�ρ!�µασταν
τελευτα�	ι, παρ ν π&ρ	υµε τ� �ρα�ε�	 τ.ς !λεWης τ	  κ. KEσσιγκερ.

Φ! �!ς IIωσ
φ

API™TOºANEIA



Σ� παλαι�τερα τεA"η τ#! «∆» (156, 173, 196, 219, 224/5, 226, 234, 235) Y"#υν πα-
ρ#υσιαστ9 .ναλυτικ3 κα>ρια θ,µατα, π#? .φ#ρ#!ν στ� µ,γα κεφ�λαι# τ9ς γεννGσεως
κα5 .ναπτA�εως τ9ς Tε"ν#λ#γ>ας κα5 τ9ς Tε"ν#γνωσ>ας στ*ν .ρ"α>α ZEλλ�δα. ZO τ#-
µ,ας α�τ�ς, π#? .π#τελεW τ*ν πρακτικ* HπαλGθευση τ4ν Hπιστηµ#νικ4ν θεωρι4ν
τ4ν πρ#γ�νων µας, παραµ,νει σ� µεγ�λ# (αθµ� ̀ γνωστ#ς γι3  τ� ε�ρ? κ#ιν�. Σκ#π�ς
τ9ς Hκθ,σεως, π#? θ3 λειτ#υργe9 ]ως τ� τ,λ#ς �I#υν>#υ στ*ν Tε"ν�π#λη τ#! ∆Gµ#υ
�Aθηνα>ων (Γκ�)ι), εCναι ν3 φ,ρeη σ� Hπαφ* τ�ν κ�σµ#, µ,σ�ω τ4ν .ναπαραστ�σων
κα5 τ#! aπτικ#ακ#υστικ#! Uλικ#! π#? πρ#(�λλεται, µ� τ3 τε"νικ3 HπιτεAγµατα τ4ν
.ρ"α>ων ZEλλGνων π#λιτισµικ4ν δηµι#υργ4ν, µι3 Hπαφ* τ�σ# .ναγκα>α γι3 τ*ν
aρθ* θ,αση τ9ς Fστ#ρικ9ς ε8κ�νας τ9ς .ρ"α>ας ZEλλ�δ#ς. T3 Hκθ,µατα Hντ�σσ#νται
σ� ]�ι κατηγ#ρ>ες tτ#ι:

π#? περιλαµ(�νει πληρ#φ#ριακ#?ς π>να-
κες, φωτ#γραφ>ες κα5 µακ,ττες Yργων, Pπως #F πρ#ϊστ#ρικ�ς #8κ>ες τ#! �Aκρωτηρ>-
#υ ΘGρας τ#! 16#υ α8. π.X., τ3 #8κ#δ#µικ3 HργαλεWα τ9ς �Aκρ�π#λης τ4ν �Aθην4ν,
τ� ZΩρ#λ�γι#ν τ#! �Aνδρ#ν>κ#υ KυρρGστ#υ κα5 τ� E�παλ>νει#ν dOρυγµα.

µ� .ναπαραστ�σεις τ#! πλ#>#υ τ9ς ΘGρας τ#! 16#υ α8. π.X., τ9ς
«Σ�µαινας» τ#! 6#υ α8. π.X., τ9ς πεντηκ#ντ�ρ#υ κα5 τ9ς τριGρεως τ#! 5#υ α8. π.X.
κα5 τ#! πλ#>#υ τ9ς KυρGνειας.

Pπ#υ παρ#υσι�)#-
νται τ3 aρθ#γNνια πλυντGρια µεταλλεAµατ#ς τ9ς Λαυρεωτικ9ς κα5 Q διαδικασ>α "A-
τευσης aρει"�λκινων .γαλµ�των.

µ� τ5ς .νυψωτικ�ς µη"αν�ς κα5 τ#?ς µη"ανισµ#?ς µε-
ταφ#ρ:ς λ>θων ν3 κεντρ>)#υν τ� Hνδιαφ,ρ#ν τ#! Hπισκ,πτη, Pπως `λλωστε κα5 X πε-
ρ>φηµ#ς K#"λ>ας τ#! �Aρ"ιµGδ#υς, Q .ντλ>α τ#! Kτησι(>#υ κα5 Q .νυψωτικ* µη-
"αν* νερ#! τ9ς Περα"Nρας.

µ� τ�ν Mη"ανισµ� τ4ν �AντικυθGρων σ� περ>#πτη θ,ση,
.φ#! πρ�κειται γι3 µ#ναδικ� .στρ#ν#µικ� �ργαν# Uψ>στης .κρι(ε>ας κα5 τ*ν H�>-
σ#υ σηµαντικ* γεωδαιτικ* ∆ι�πτρα τ#! bHρων#ς, καθ7ς κα5 τ� ZOδ�µετρ�ν τ#υ.
�Eκτ>θενται Hπ>σης X Xωρ#(�της (�ργαν# σκ�πευσης µ� τ� Xπ#W# Xρ>)εται µι3 Xρι-
)�ντια ε�θεWα), X �Aστρ#λ�(#ς τ#! Πτ#λεµα>#υ (π�νω στ#?ς Hπ�λληλ#υς δακτυλ>#υς
τ#! Xπ#>#υ πρ#(�λλ#νται #F µ#ν�δες µετρGσεως τ4ν συντεταγµ,νων τ4ν ̀ στρων), τ�
ZHλιακ�ν ZΩρ#λ�γι#ν τ4ν Φιλ>ππων, καθ7ς κα5 τ� ZYδραυλικ�ν ZΩρ#λ�γι#ν τ#! Kτη-
σι(>#υ.

Pπ#υ δεσπ�)#υν τ3 λειτ#υργικ3 Xµ#ιNµατα τ4ν α�τ#µ�των
µη"ανισµ4ν τ#! πρωτ#π�ρ#υ Hφευρ,τη bHρων#ς τ#! �Aλε�ανδρ,ως, Pπως #F α�τ�-
µατες πAλες να#!, Q α8#λ�σφαιρα (Q πρNτη .τµ#µη"αν* στ*ν Fστ#ρ>α) κα5 τ� κινητ�

ATτ*µατ*π*ιητικ<,

MετρικA 5Oργανα,

Γεραν*J καJ ;Aντλ8ες,

MεταλλευτικN - Mεταλλ*υργ8α - Mεταλλ*τεOν8α,

Nαυπηγικ<,

Odκ*δ*µικN καJ TεOνικA 5Eργα,
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α�τ�µατ�ν τ#υ (]νας τAπ#ς µη"ανικ#! θε�τρ#υ). Στ*ν κατηγ#ρ>α α�τ* περιλαµ(�-
νεται Hπ>σης κα5 Q συσκευ* Hλ,γ"#υ στ�θµης Uγρ4ν τ#! Φ>λων#ς τ#! Bυ)αντ>#υ (250
π.X.).

κα5 τ�ν �Aθλητισµ�. Στ* συν�φεια α�τ* παρ#υ-
σι�)#νται Q γνωστ* bYδραυλις τ#! ∆>#υ κα5 Q bYσπλη�, τ� µη"ανικ� σAστηµα π#?
Yδιδε τ*ν Hκκ>νηση στ3 .γων>σµατα τ#! δρ�µ#υ.

Σ� ε8δικ� "4ρ# παρ#υσι�)#νται Hπ>σης κα5 Hπιγραφικ3 µνηµεWα, π#? δ>δ#υν κα>-
ριες πληρ#φ#ρ>ες γι3 τ3 τε"ν#λ#γικ3 Yργα τ4ν .ρ"α>ων ZEλλGνων.

Π�ντως τ� κεφ�λαι# τ9ς .ρ"α>ας ZEλληνικ9ς Tε"ν#λ#γ>ας εCναι ε�ρAτατ# κα5 Xµ#-
λ#γ#υµ,νως δ�ν H�αντλεWται µ,σα στ3 πλα>σια τ9ς συγκεκριµ,νης Hκθ,σεως. T3 Uπ�ρ-
"#ντα .�ι#π#ιGσιµα στ#ι"εWα γι3 τ5ς Hφευρ,σεις κα5 τ5ς τε"νικ�ς Hπιν#Gσεις .π� τ*ν
πρ#ϊστ#ρικ* tδη µ,"ρι κα5 τ*ν πρNιµη (υ)αντιν* Hπ#"* εCναι κυρι#λεκτικ3 .µ,-
τρητα, παρ3 τ5ς .πNλειες π#λAτιµ#υ Fστ#ρικ#! Uλικ#! π#? Hπ9λθαν .π� τ�ν σκ#τα-
δισµ� τ4ν "ριστιανικ4ν α8Nνων. ZH HλεAθερη κα5 συνετ* Yρευνα καλεWται ν3 καλAψeη
τ3 κεν3 µ� δεδ#µ,ν#, Pτι, Hφ�σ#ν τ3 σ�ω)�µενα κα5 µελετNµενα στ#ι"εWα Uπ#δηλNν#υν
τ�σ# Uψηλ#! Hπιπ,δ#υ π#λιτισµ�, εjλ#γα θ3 εCναι τ#υλ�"ιστ#ν Hφ�µιλλα α�τ4ν π#?
.κ�µη καλAπτ#νται .π� τ*ν `γν#ια.

M�ρι!ς Mαµαν�ας

TεOν*λ*γ8α στN M*υσικN
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�Aναπαραστ&σεις �ριστερ� τ.ς AI	λ	σφαEρας κα
 δε(ι� τ.ς ∆ι�πτρας τ	  =Hρω-
ν	ς τ	  �Aλε1ανδρ7ως.



�Eφ,τ#ς .π#φ�σισα τελικ3 ν3 π�ω ν3 τ* δ4. dEφθασα λ#ιπ�ν
κα5 ρNτησα στ� καφενεW# τ#! γειτ#νικ#! "ωρι#!, π#! εCναι Q πυ-
ραµ>δα. M� ρNτησαν, kν θ,λω ν3 π�ω ν3 8δ4 τ3... Λιθ�ρια.

dAλλ#ς µ#! εCπε Pτι «πρ,πει ν3 µ�σ#υν τ3 παλι#λ>θαρα .π�
HκεW, γι3 ν3 τ#?ς .φGσ#υν uσυ"#υς»!

Tελικ3 Hπ9γα. Kα5 εCδα τ3 "�λια τ9ς Πυραµ>δας, τ3 σπασµ,-
να παγκ�κια κα5 τ3 σκ#υριασµ,να συρµατ#πλ,γµατα. (Φωτ!-
γραφ�α).

∆ηµ*τρης Xαλ�ας
ΣAµ(#υλ#ς �Aσφαλ>σεων

Σικ�γ#, HΠA

Στ�ν «∆αυλ�» Y"#υν γρ�ψει π#λλ#5 γι3 τ*ν Πυραµ>δα τ9ς
�Aργ#λ>δ#ς.

TA «§I£APIA» KAI H ™KOYPIA
TOY E§§HNIKOY TH™ PøMIO™YNH™



ZH σηµασ>α τ#! «µετα1Q» εCναι X µ,σ#ς Pρ#ς, π#? συνδ,ει τ#?ς δA# `κρ#υς
Pρ#υς. ECναι X dEρως π#? συνδ,ει τ� θνητ�ν µ� τ� .θ�νατ#ν· Q (αθAτατα Hρωτικ*
φAσι, π#? κατε"�µενη .π� θε>α µαν>α .να)ητεW τ�ν «δα>µ#να» θεW#ν dEρωτα, π#?
θ3 τ*ν φ,ρeη σ� Hπαφ* µ� τ� θεW#ν. ZO dEρως δ�ν Xµ#ι�)ει #jτε µ� τ� θνητ� .λλ3
#jτε κα5 τ� θεW#, δι�τι X dEρως εCναι «µετα�?» τ9ς σ#φ>ας τ#! θε>#υ κα5 τ9ς µω-
ρ>ας τ4ν θνητ4ν. dAρα κατ’ .ν�γκην X dEρως εCναι φ>λ#ς τ9ς σ#φ>ας, φιλ�σ#φ#ς.
Kα5 X Σωκρ�της Hρωτ@:: «ΣΩ.: Kα
 π	ι εRναι U δρZσι τ	υ; ∆IO.: N µεταφρ&Poη

Mελετ9ντας τ� «Συµπ�σι	» τ	  Πλ&των	ς («∆», τ. 217) διεπEστωσα κι 5γ{
γι τ στ&δια >λ	κλJρωσης τ	  �νθρ9π	υ µ7σmω τ	  CEρωτα. AFτ τ εR!ε
πρ	τεEνει U ∆ι	τEµα στ�ν νεαρ� Σωκρ&τη, σν δασκ&λα τ	υ στ 5ρωτικ θ7-
µατα: «5µ/ τ 5ρωτικ 5δEδα1εν» («Συµπ.» 201d). Στ3ν 51αιρ7τ	υ 5νδιαφ7-
ρ	ντ	ς µελ7τη τ.ς �Aλτ&νη («�Eτα�ρ	ς κα
 Παιδικ&», «∆», τ. 241) τ στ&δια
αFτ U 5ρευνJτρια τ qν	µ&Pει π	ιητικ «�να�αθµ	Qς» στ3ν κλEµακα �ν7-
λι1ης τ	  �νθρ9π	υ. ~Aς µ	  5πιτραπo. ν συνεισφ7ρω στ3ν >λ	κλJρωση
�ν&λυσης τ	  �ασικ	  αFτ	  θ7µατ	ς, δηλαδ3 τ.ς π	ρεEας πρ�ς τ� bντως bν,
τ� �ληθ/ς Mς σκ	π�ν τ.ς Pω.ς.

T�τε, πρ� τριετEας, «πρωτ&ρης» στ3ν �Eλληνικ3 ΓραµµατεEα δ/ν εR!α τ3
δυνατ�τητα �1ι	λ�γησης - διερεWνησης τ	  θ7µατ	ς. M/ 5ργαλε�α τ3ν «�EπE-
γνωση» («∆», τ. 228), τ3ν «TετρακτQν» («∆», τ. 239) κα
 τ� «�Hθ	ς �EλλJ-

▲
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MH WρωτικN µSηση τ*B Σωκρ:τη
Rπ/ τN ∆ι*τ8µα στ/ «Συµπ@σι*ν»

MH
Hκ Mαντινε>ας µ�ντις ∆ι#τ>µα HµAησε τ�ν Σωκρ�τη στ3 µυστG-
ρια τ#! dEρωτ#ς µ� κ�θε λεπτ#µ,ρεια, .π#δ>δ#υσα στ�ν dEρω-
τα τ*ν 8δι�τητα τ#! δα>µ#ν#ς (Πλ�των, «Συµπ�σι#ν», 202 d).
ECναι .�ι#σηµε>ωτ#, Pτι µ>α θηλυκ* aντ�της µυεW τ*ν `ρρενα

στ3 µυστGρια τ#! dEρωτ#ς: «∆α>µων µ,γας, Σωκρ�τη, X dEρως. dAλλω-
στε κ�θε τ5 δαιµ#νικ� εUρ>σκεται µετα�? θε#! κα5 θνητ#!» (202 e).

* Bλ. Hπ>σης: «O< Nπτ �να�αθµ	
 στ�ν πλατωνικ� +ρωτα», «∆αυλ�ς», τ. 241, �Iαν#υ�ρι#ς 2002.



νων» («∆», τ. 242) τ	λµ4 ν πρ	τεEνω τ3ν >λ	κλJρωση τ	  �νωτ7ρω 0ρθρ	υ
τ.ς �Aλτ&νη, Mς N1.ς:

Πρ	τεEνει (�&σει τ	  κειµ7ν	υ) Nπτ �να�αθµ	Qς στ3ν π	ρεEα µ7σmω τ	 
CEρωτ	ς πρ�ς τ3ν τελεEωση. Παρατηρ	 µε, Tτι 	< τ7σσερις πρ4τ	ι δηµι	υρ-
γ	 ν µEα πρ9τη Nν�τητα, µEα τετρακτQν �τ	ι:

Σωµατικ� κ&λλ	ς Nν�ς µ�ν	 5ρωµ7ν	υ: «Nν�ς αFτ�ν σ9µατ	ς 5ρdZν»
(210a)
Σωµατικ� κ&λλ	ς Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «5π’ εgδει... 5π
 πZσι τ	�ς σ9µασι
κ&λλ	ς» (210b).
Ψυ!ικ� κ&λλ	ς Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ� 5ν τα�ς ψυ!α�ς κ&λλ	ς τιµι9-
τερ	ν UγJσασθαι» (210b).
K&λλ	ς τ4ν πρ&1εων Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ 5πιτηδεWµατα» (= τρ�-
π	ς Pω.ς) (210c).

�H TετρακτQς σαφ4ς καθ	ρEPει τ
ς σ!7σεις διδασκ&λ	υ (5ραστ.) κα
 µα-
θητ. (5ρωµ7ν	υ) στ� πνευµατικ� 5πEπεδ	. �H �Aλτ&νη 5ν συνε!εEdα πρ	τεEνει

4.

3.

2.

1.

κα
 ν µετα�ι�&Poη εIς τ	Qς θε	Qς τ πρ	ερ!�µενα �π� τ	Qς �νθρ9π	υς κα
 εIς τ	Qς
�νθρ9π	υς τ πρ	ερ!�µενα �π� τ	Qς θε	Wς» («Συµπ�σι	ν», 204 a-c).

ZH λ,�ι +ρως Xµ#ι�)ει �ς ν3 περιγρ�φeη δι3 τ4ν .ναγραµµατισµ4ν Hπακρι(4ς
τ*ν 8δι�τητα τ9ς ρ#9ς, τ*ν «διαπ#ρθµεA#υσα» τ*ν «µετα1W», τ*ν συνδ,#υσα τ#?ς
θνητ#?ς µ� τ#?ς θε#Aς. bOµως πρNτη πρ#ϋπ�θεσι τ9ς H�ωτερικ9ς διασυνδ,σεως
τ4ν θνητ4ν µ� τ3 .θ�νατα �ντα εCναι Q "ωρ5ς Hµπ�δια εjπλαστη κ>νησι τ4ν Yσω
ρευµ�των τ#! εCναι µ� τ�ν Dδι# τ#υ τ�ν sαυτ�. ECναι Q Yσω ρ#G, τ� Yσω .κωλA-
τως ρ,#ν.

§
,γει X Σωκρ�της (Πλ�των, «KρατAλ#ς», 420 b): «T�ν παλι� καιρ� �ν	µα-
P�ταν +σ-ρ	ς �π� τ� ρ.µα 5σρ7ω, γιατ
 µετα!ειριP�µασταν τ� 	 �ντ
 τ	 
ω· τ9ρα Tµως �ν	µ&στηκε +ρως µ/ τ3ν µετα�	λ3 τ	  	 σ/ ω». dEρως τ#!
sαυτ#! Q Yσω ρ(#G) εCναι τ� θα!µα τ#! «γν4θι» σα�τ�ν», τ9ς Yσωθεν θε>-

ας κ#ινων>ας στ� Hσωτερικ� τ#! να#! τ#! θνητ#! �ντ#ς. ZH HλεAθερη +σω ρ(#*)
δηµι#υργεW τ5ς πρ#ϋπ#θ,σεις τ9ς (�σεως τ#! dEρωτ#ς τ4ν δA# φAλων τ9ς ∆ι#-
τ>µας. ECναι «> τ�κ	ς 5ν τm4 καλm4» (206b - 207), δι�τι δηµι#υργ>α δ�ν συντελεWται
`νευ τ9ς H�ισ#ρρ#πGσεως τ4ν .ντιρρ�πων δυν�µεων κα5 .παιτεW τ*ν 8σ�τιµ#
συµµετ#"* τ4ν δA# .ρ"4ν: `ρρεν#ς κα5 θGλειας. ZH πρ�τυπη ρ	3 τ9ς Yσω λει-
τ#υργ>ας κ�θε Yλλ#γ#υ �ντ#ς αDτι# Y"ει τ*ν .ντ>θεσι κα5 �"ι τ*ν Xµ#ι�τητα, γι3
ν3 Hπ,λθη τ� .π#τ,λεσµα τ9ς gρµ#ν>ας (ZHρ�κλειτ#ς, �Aπ. 8, 51, 54, 67 κα5 �Eµπδ#-
κλ9ς 17, 21, 32, 36).

ZH H�ωτερικ* ρ#* Hµφαν>)εται µ� τ�ν δεAτερ# .ναγραµµατισµ�: dEρως = ρ,ω
+ Σ. T� σAµφων# Σ, λ,γει X Σωκρ�της («KρατAλ#ς», 427a), εCναι στ#ι"εW# φυση-
τικ� κα5 µιµεWται τ� σεE	µαι κα5 γενικ3 τ�ν σεισµ�ν. ZH παλινδρ#µικ* κ>νησις

5Eρως = eσω + ρ(=ω) _ \ eσω ρ*N

▲
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τ#! σεισµ#! πρ�γµατι µιµεWται τ*ν .µφ>δρ#µη κ>νησι τ#! dEρωτ#ς, πρ#κειµ,-
ν#υ δι3 τ9ς ρ#9ς ν3 µετα(ι(�)eη τ3 πρ#ερ"�µενα .π� τ#?ς θε#?ς ε8ς τ#?ς .νθρN-
π#υς κα5 ε8ς τ#?ς .νθρNπ#υς τ3 πρ#ερ"�µενα .π� τ#?ς θε#?ς δι3 τ9ς .εν�#υ πα-
λινδρ#µικ9ς κινGσεως (Σ) («Συµπ�σι#ν» 202e - 203b).

M� τ*ν .λλαγ* τ#νισµ#! Q λ,�ις dEρως = (Hρ4 + Σ) .ναδεικνAει τ*ν δεAτερη
8δι�τητα τ#! dEρωτ#ς, Hφ’ Pσ#ν τ� 5ρ4 εCναι µ,λλ#ν τ#! ρGµατ#ς λ,γω. ZO dEρως
ε8ς Pλα τ3 Hπ>πεδα τ9ς δρ�σεNς τ#υ διακρ>νεται δι3 τ� λ,γειν τ#υ (Hρ4), τ� Xπ#W#
δ�ν εCναι µ#ν�δρ#µ#ς .λλ3 .µφ>δρ#µ#ς. ∆ι3 τ9ς παρ#υσ>ας τ#! Σ καθ>σταται Q
συ)Gτησι διαλ#γικG, φθ�ν#υσα ε8ς τ*ν διαλεκτικG, δι�τι X dEρως εCναι φιλ�σ#-
φ#ς, εCπε Q ∆ι#τ>µα (204a-204d). M� τ�ν .ναγραµµατισµ� περιγρ�φεται Q #�σ>α
τ9ς λ,�εως, Q Xπ#>α H�ηγεW τ�ν sαυτ� της, εUρισκ�µενη ε8ς πλGρη gρµ#νικ*
Yσω/Y�ω ρ#G.

dEρως εCναι X Fερ�ς κ�να(#ς, Hπ5 τ#! Xπ#>#υ H�υφα>νεται πρ##δευτικ3 Q δια-
σAνδεσι τ9ς ν#Gσεως τ#! θνητ#! µ� τ� .θ�νατ# δι3 τ#! «διαπ#ρθµεA#ντ#ς», δια-
µεσ#λα(ητ#! dEρωτ#ς. dAνευ dEρωτ#ς δ�ν Uπ�ρ"ει Hπικ#ινων>α µετα�? τ4ν
�ντων τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων (Πλ#Aτων#ς, Π#σειδ4ν#ς κα5 ∆ι�ς· II. �Iλι3ς O 187-
193) κα5 συνεπ4ς δ�ν θ3 Uπ�ρ�eη κα5 δυνατ�της H�ελ>�εως τ4ν �ντων Hντ�ς τ9ς
.#ρ�τ#υ κα5 Xρατ9ς, ν#ητ9ς κα5 α8σθητ9ς, .ε5 #jσης κα5 .ε5 γεν#µ,νης δηµι-
#υργ>ας.

MH
.ν>"νευση τ4ν κληρ#ν#µικ4ν 8δι#τGτων τ4ν θε>ων �ντων µετα�? τ4ν γε-
νε4ν κα5 τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων εCναι γενικNτερα µ>α Hκ τ4ν µεθ�δων τ#!
.π#συµ(#λισµ#! τ4ν µAθων. �Eπ5 τ9ς #�σ>ας συνεπ4ς Q κ�τωθι HρNτη-
σι τ#! Σωκρ�τ#υς πρ�ς τ*ν Xπ#>α .παντ@: Q ∆ι#τ>µα: «ΣΩ: Πατ7ρα κα


MO µBθ*ς Π@ρ*υ/Πεν8ας τ*B «Συµπ*σ8*υ»

0λλ	υς τρε�ς �να�αθµ	Qς, σWν	λ	ν �πτ�. O< =Eλληνες �π7φευγαν τ	Qς µ	ν	Qς
�ριθµ	Qς (π.!. 7, 9, 11...), 5νm4 �π� τ	Qς Pυγ	Qς !ρησιµ	π	ι	 σαν συνJθως τ�
τ7σσερα (= τετρακτQς = δW	 δυ&δες). T� Nπτ !ρησιµ	π	ιJθηκε µετ Xρι-
στ�ν σ/ λ71εις Tπως «NπταJµερ	ν» («Γ7νεσις») «Nπτ&φωτ	ς» («Π. ∆ιαθJκη»),
«Nπτασφρ&γιστ	ν» («�Aπ	κ&λυψις»).

�Aντ
 τ4ν τρι4ν �να�αθµ4ν πρ	τεEνω τ3ν δεWτερη τετρακτWν:
T� κ&λλ	ς τ	  CHθ	υς: «τ καλ µαθJµατα (= �θη) κα
 τ	�ς ν�µ	ις κα-
λ�ν».
T� κ&λλ	ς τ.ς T7!νης: «τ� π	λQ π7λαγ	ς (!) τ	  κ&λλ	υς».

T� κ&λλ	ς τ.ς �EπιστJµης: «τ� τ4ν 5πιστηµ4ν κ&λλ	ς».

T� κ&λλ	ς τ.ς Φιλ	σ	φEας: «...τEκτoη διαν	Jµατα 5ν φιλ	σ	φEdα
�φθ�νmω»(!) («Συµπ�σι	ν» 210a-d)

�H Tλη π	ρεEα >λ	κληρ9νεται µ/ τ3ν 5πEγνωση, τ3ν 0µεση γν9ση π	Q +ρ!ε-
ται 1αφνικ σν +κλαµψη, γν9ση π7ρα �π� τ
ς λ71εις: «	Fδ/ τ
ς λ�γ	ς» (211

4.

3.

2.

1.

▲
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c). �O Σωκρ&της συγκινητικ �λλ 1εκ&θαρα τ3ν καθ	ρEPει: «πρ�ς τ� τ7λ	ς
�δη I{ν (µ�λις φθ&σoη) τ4ν 5ρωτικ4ν, 51αEφνης τι θαυµαστ�ν, τ3ν φWσιν κα-
λ�ν». TE θ Iδ.; «τ� �ε
 �ν (καλ�ν)... κα
 bντως �ν (�ληθ/ς)» («Φα�δρ	ς» 249
c). Kα
 1επερνι7ται κα
 U φιλ	σ	φEα. «Θε4ν 	Fδε
ς φιλ	σ	φε�, 	Fδ’ 5πιθυµε�
σ	φ�ς γεν7σθαι· (+στι γρ)· 	Fδ’ ε� τις 0λλ	ς σ	φ�ς 	F φιλ	σ	φε� (Tταν γEνoη
σ	φ�ς). OFδ’ α� (= 51&λλ	υ) 	< �µαθε�ς φιλ	σ	φ	 σιν... τ	 τ	 γρ 5στι !α-
λεπ�ν �µαθEα, τ� µ3 bντα καλ�ν κ�γαθ�ν δ	κε�ν α[τm4 εRναι <καν�ν (=ν ν	-
µEPoη Tτι εRναι <καν�ς) «Συµπ�σι	ν» 204 d).

�Eνm4 λ	ιπ�ν U πρ9τη τετρακτQς �φ	ρdZ στ
ς διαπρ	σωπικ/ς σ!7σεις, 1επε-
ρασµ7νες πλ7	ν, U δεWτερη �ναφ7ρεται στ3ν �ναPJτηση «τρ�π	υ» Pω.ς/σκ7-
ψης (�Hθ	ς, T7!νη, �EπιστJµη, Φιλ	σ	φEα) �ντEστ	ι!ης τ.ς πρ9της (Σ4µα,
Ψυ!J, Πνε µα, �EπEγνωση).

�O καθε
ς kς 1εκινJσoη �π� Tπ	ια «�αθµEδα» 5πιθυµε�, �ρκε� ν 5πιθυµo.
σφ�δρα.

Kων. Kαρµιρ�ντb!ς
�Aρ!ιτ7κτων EMΠ

µητ7ρα εRπα τ�τε 5γ9, π	E	υς +!ει > CEρως; ∆IO.: AFτ�, εRπε, εRναι µEα <στ	ρEα
κ&πως µεγ&λη, �λλ θ σ	  τ3ν διηγηθ4. T�ν καιρ� λ	ιπ�ν π	Q aλθε εIς τ�ν κ�-
σµ	 U �Aφρ	δEτη, 	< θε	
 εR!αν τραπ7Pι µαP
 µ/ τ	Qς 0λλ	υς κα
 µ/ τ.ς MJτιδ	ς
τ�ν υ<�, τ�ν Π�ρ	. =Oταν �π7φαγαν, aλθε U ΠενEα ν 5παιτJσoη, Tπως aταν φυ-
σικ� εIς µEα τ�σ	 µεγ&λη διασκ7δασι· 5στ7κετ	 λ	ιπ�ν 5κε� πρ�ς τ3ν εgσ	δ	. �O
Π�ρ	ς τ�τε, µεθυσµ7ν	ς �π� τ� ν7κταρ (κρασ
 δ/ν [π.ρ!εν �κ�µη), 51.λθε εIς
τ	  ∆ι�ς τ�ν κ.π	 κα
 µ/ τ� κεφ&λι �αρQ Tπως aταν +πεσε κα
 �πεκ	ιµJθη. �H
ΠενEα τ�τε µ7σα εIς τ3ν �π	ρEα της συν7λα�ε τ� σ!7δι	 ν’ �π	κτJσoη παιδ
 �π�
τ�ν Π�ρ	. ΠηγαEνει λ	ιπ�ν κα
 πλαγι&Pει κ	ντ& τ	υ· +τσι �π7κτησε τ�ν CEρω-
τα. Γι’ αFτ� τ� λ�γ	 +γινε > CEρως συν	δ�ς κα
 [πηρ7της τ.ς �Aφρ	δEτης, 5πειδ3
5γεννJθη εIς τ γεν7θλι& της κα
 συγ!ρ�νως 5πειδ3 5µφWτως εRν’ 5ρωτευµ7ν	ς µ/
τ� Mρα�	ν, γιατ
 U �Aφρ	δEτη εRναι MραEα» (Συµπ. 203 b).

Στ3 σ"�λια τ#! �I. Συκ#υτρ9 (σ. 140, 203 () .ναφ,ρ#νται τ3 s�9ς: «U περικ	π3
αFτJ, περEφηµ	ς εIς τ3ν �ρ!αι�τητα, �νεφ7ρετ	 [π� τ4ν ρητ	ρ	διδασκ&λων Mς
παρ&δειγµα MραEας κα
 �φελ	 ς διηγJσεως (Θ7ων 2, σ. 66 κα
 �Eρµ	γ7νης, Περ

Iδε4ν II 4, σ. 330 Rabe)». M>α πρ#σεκτικ* µελ,τη τ4ν aν#µ�των τ4ν θε4ν κα5 τ4ν
συµ(#λισµ4ν τ9ς µυθ#πλασ>ας, #F Xπ#W#ι καλAπτ#νται .π� τ*ν «�ρα>αν κα5
.φελ9 διGγησιν» τ#! Πλ�των#ς, θ3 �δAνατ# ν3 .ναδε>�eη στ#ι"εWα, τ3 Xπ#Wα να5
µ�ν «�ραWα», .λλ3 κ�θε `λλ# παρ3 «.φελ9 διGγησιν» πρ#τ>θενται ν3 παρ#υ-
σι�σ#υν. ZH λεπτ#µερ*ς .ν�λυσι τ#! "Nρ#υ / "ρ�ν#υ, 8δι#τGτων τ4ν θε4ν κα5
τ9ς θνητ9ς (Πεν>ας), X «µετα1Q» τ4ν δA# dEρως, #F Hν,ργειες κα5τ3 π�θη, καθ7ς
κα5 µ* κατ#ν#µα)�µενα .φαν9 στ#ι"εWα θ3 (#ηθGσ#υν στ*ν .ν>"νευσι τ9ς σκ,-
ψεως τ#! Πλ�των#ς, γι3 ν3 γ>νeη καταν#ητ� τ� «51αEφνης» στ�ν «µετα�?» ]κτ#υ
κα5 s(δ�µ#υ .να(αθµ�ν τ9ς ∆ι#τ>µας:

∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 200215934
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X4ρ#ς: .ν�κτ#ρα ∆ι�ς (µ* κατ#ν#µα)�µενα) κα5 κ9π#ς .νακτ�ρων µ�
`νθη (µ* κατ#ν#µα)�µενα).
Xρ�ν#ς: γ,νεσις �Aφρ#δ>της κα5 ταυτ�"ρ#νη σAλληψι τ#! dEρωτ#ς.

�Oν�µατα θε4ν: M9τις, ZεAς, �Aφρ#δ>τη κα5 Π�ρ#ς.

dOν#µα θνητ9ς. Πεν>α.

ZO «µετα�?» θνητ4ν κα5 .θαν�των dEρως.

�Eν,ργειες κα5 π�θη: Συµπ�σι# θε4ν (µ* κατ#ν#µα)�µεν#), Hπαιτε>α, µ,-
θη Hκ ν,κταρ#ς (�"ι #Dν#υ), yπν#ς, Hπι(#υλG, σAλληψι dEρωτ#ς.

T3 .νωτ,ρω εCναι τ3 πρ�ς .ν�πτυ�ι θ,µατα, τ3 Xπ#Wα θ3 XδηγGσ#υν στ*ν .π#-
κ�λυψι τ9ς ψυ"ικ9ς ∆ια - "ωρ# - "ρ#νικ9ς µετ#υσιNσεως, π#? �ς κεραυν�ς (τ#!
∆ι�ς) HνσκGπτει δι3 τ#! «51αEφνης». T� «51αEφνης» «5κτ�ς φαEνει». ECναι Q κε-
ντρ#µ�λ#ς, Q Hκ τ4ν Y�ω πρ�ς τ3 Yσω κ>νησι τ9ς ψυ"9ς. ECναι #F Hκτ�ς τ#!
πυρ9ν#ς τ9ς ψυ"9ς πρ��εις, #F Xπ#Wες κατ3 τ* δι�ρκεια τ#! (>#υ φ,ρ#υν στ3
Yσω τ*ν  συνειδητ#π#>ησι τ#! «H�α>φνης». ECναι τ� φαιν�µεν# τ9ς «(ια>ας H�α-
γωγ9ς Hκ τ#! Σπηλα>#υ» τ9ς «Π#λιτε>ας». ∆�ν εCναι Pµως δυνατ�ν τ3 Hπ5 µ,ρ#υς
ν3 δια"ωρισθ#!ν �ς πρ�ς τ*ν .νωτ,ρω σειρ�, δι�τι .λληλ#εµπλ,κ#νται µετα�A
τ#υς. ZH Hπαγωγ* κα5 Hν συνε"ε>@α συναγωγ* τ4ν στ#ι"ε>ων τ9ς µυθ#πλασ>ας τ#!
Πλ�των#ς (µεθ#δ#λ#γ>α στ�ν «ΦαWδρ#» 265 D, 266 B κα5 270 D) θ3 Hπιτρ,ψeη τ*ν
πρ#σ,γγιση τ#! s(δ�µ#υ .να(αθµ#! τ#! «H�α>φνης».

¶
#ι� Q συµ(#λικ* σηµασ>α τ4ν .ρρGτων .νακτ�ρων κα5 π#ι� τ#! KGπ#υ
τ#! ∆ι�ς; α. T3 `ρρητα .ν�κτ#ρα τ#! ∆ι�ς εCναι X .�ρατ#ς, θεW#ς δι�κ#-
σµ#ς. T3 .ν�κτ#ρα τ#! ∆ι�ς, X κατ’ H�#"*ν µ,γας Hρωτικ�ς "4ρ#ς, εCναι
X µ* καταν#µα)�µεν#ς µ,γιστ#ς ν#ητικ�ς Xρ>)ων, �ς πρ�ς τ*ν περιγραφ*

τ#! θε>#υ κ�σµ#υ τ#! «Φα>δων#ς» (111c): «...κα
 π&ντα τ τ	ια τα (α8σθGσεις
κα5 ψυ"ικ�ς δυν�µεις τ4ν θε4ν) �π7!	υν �π� 5µZς κατ τ3ν αFτ3ν �π�στασι,
κατ τ3ν >π	Eα > �3ρ �π7!ει �π� τ	  xδατ	ς κα
 > αIθ3ρ �π� τ	  �7ρ	ς 5ν σ!7-
σει πρ�ς τ3ν καθαρ�τητα. Kα
 �ε�αEως +!	υν κα
 5κε� (εIς τ�ν αIθ7ρα) δ&ση <ερ
τ4ν θε4ν κα
 να	Wς, στ	Qς >π	E	υς πρ&γµατι κατ	ικ	 ν 	< θε	E..».

dAρα φυσικ� εCναι στ�ν αIθ7ρα, τ�ν αgθ	ντα 51 +ρωτ	ς (α8θGρ, γεν. αIθ + +ρ	ς·
αDθω = λ�µπω), kν κα5 δ�ν κατ#ν#µ�)ωνται, ν3 εUρ>σκωνται τ3 .ν�κτ#ρα τ#!
∆ι�ς. �E�υπακ#Aεται, Pτι, Hφ’ Pσ#ν Y"#υν Y�#δ#, περιφρ#υρ#!νται δι3 τ4ν τ#>-
"ων. ∆�ν γ>νεται λ�γ#ς περ5 ε8σ�δ#υ, �στε εCναι `γνωστ# H3ν εDσ#δ#ς κα5 Y�#-
δ#ς γ>νωνται .π� τ*ν Dδια θAρα z Uπ�ρ"eη `λλη γι3 τ*ν εDσ#δ#.

Στ3 .ν�κτ#ρα #F θε#5 ε�ω"#!νται τ*ν Qµ,ρα τ9ς γεννGσεως τ9ς �Aφρ#δ>της,
κ�ρης τ#! µεγ>στ#υ τ4ν θε4ν, τ#! ∆ι�ς. �Aπρ�σιτ# τ� θεW# γι3 τ*ν .νθρNπινη
ψυ"G, Q Xπ#>α δι3 τ9ς .λληγ#ρ>ας πρ#σπαθεW ν3 καταν#Gσeη κα5 δι3 τ9ς Uπερ-
(�σεως ν3 .ν,λθeη στ�ν α8θ,ρα δι3 τ#! Yρωτ#ς. T*ν Dδια στιγµ* τ9ς γεννGσεως
τ9ς �Aφρ#δ>της 5ντ�ς τ#! θε>#υ διακ�σµ#υ, 5κτ�ς ε8ς τ�ν κ9π#ν συλλαµ(�νεται
X dEρως... ZO αIθερ	�&µων (Hπ>θετ# τ#! ∆ι�ς), X «aνειρ#παρµ,ν#ς» αgθει, λ�-

XQρ*ς, ;Aν:κτ*ρα καJ K3π*ς ∆ι/ς

˜.

Â.

‰.

Á.

‚.

·.
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µπει H� +ρωτ	ς ε8ς τ� α8θερικ�ν δι�στηµα, Pταν µετ3 .π� Hπ>π#νες πρ#σπ�θειες
καταφ,ρeη ν3 .ν,λθeη κα5 ν3 φθ�σeη στ* θAρα τ4ν .νακτ�ρων.

O
F «K9π#ι τ#! ∆ι�ς» .ναφ,ρ#νται κα5 .π� τ�ν Σ#φ#κλ9 (Fr. 297). Πρ�κει-
ται Pµως περ5 π#ιητικ9ς Hκφρ�σεως κα5 �"ι περ5 θρησκευτικ9ς δ#�ασ>ας.
Στ�ν Πλ�τωνα Pµως X K9π#ς σηµει#δ#τεW τ*ν #�σ>α τ#! µAθ#υ· δι�τι Q Hπι-
λ#γ* τ#! "Nρ#υ τ9ς συλλGψεως τ#! dEρωτ#ς Hντ#π>)εται �"ι στ3 �Aν�-

κτ#ρα (θεϊκ�ς κ�σµ#ς) #jτε στ�ν K9π# (α8σθητ�ς κ�σµ#ς), .λλ3 συγκερασµ,ν#ς
στ�ν "4ρ# τ�ν «µετα1Q», δηλαδ* στ*ν περι#"* ε8σ�δ#υ Pπ#υ στ,κεται Q Πεν>α.
�Aπ� τ� σηµεW# α�τ� γ>νεται Q Y�#δ#ς τ#! Π�ρ#υ Hκ τ4ν .νακτ�ρων. Συνεπ4ς
κα5 Q πρ:�ι τ9ς συλλGψεως, π#? θ3 Hπιτελεσθe9 στ�ν «µετα�?» "4ρ#, θ3 εCναι
δηµι#υργ>α �ντ#ς π#? εUρ>σκεται «µετα1W». ZO α�τ#συνε>δητ#ς θνητ�ς τε>νει
«µετ3 µαν>ας» πρ�ς τ� θεW#, Pταν συλλ�(eη τ*ν #�σ>α τ#! θε>#υ dEρωτ#ς. Στ�
«µετα�?» συναντ4νται #F θνητ#5 µ� τ#?ς .θαν�τ#υς. ZO συµ(#λισµ�ς τ#! KGπ#υ
Y"ει κα5 δεAτερη sρµηνε>α, Pταν λ�(#υµε Uπ’ �ψιν Pτι σ� κ�θε κ9π# (π�σ# µ:λλ#ν
στ�ν K9π# τ#! ∆ι�ς) καλλιεργ#!νται µ� γν4σι κα5 Hπιµ,λεια τ*ν κατ�λληλη

MH συµK*λικN σηµασ8α τ*B «K<π*υ»
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Hπ#"* τ3 Hπιλεγµ,να γι3 τ*ν �ραι�τητ� τ#υς `νθη. ZO φυσικ�ς, Xρατ�ς κ�σµ	ς
εCναι ]να κ�σµηµα, ]νας πραγµατικ4ς �ραι�τατ#ς κ9π#ς.

M� π�σ# θαυµασµ� κα5 "�ρι Hκφρ�)εται X Πλ�των, Pταν περιγρ�φeη τ�ν
α8σθητ� κ�σµ# τ9ς yλης δι3 τ9ς .λληλ#ρ>ας τ#! KGπ#υ τ#! ∆ι�ς! ZO α8σθητ�ς
κ�σµ#ς δ�ν Uπ#(ι(�)εται, δ�ν Uπ#τιµ:ται, δ�ν καταστ,λλεται, δι�τι εCναι K9π#ς
∆ι�ς. ZO ZεAς, X «µακ&ρων τε θε4ν πατ3ρ �δ/ κα
 �νδρ4ν» (�Oρφικ�ς bYµν#ς
∆ι�ς, στ. 12), κυ(ερνGτης τ#! ν#! κα5 τ9ς ν#ηµ#σAνης, Pµ#ι#ς µ� τ�ν µ,γιστ# τ4ν
κηπ#υρ4ν, φυτεAει τ3 ν#ητικ3 ̀ νθη ε8ς τ�ν κ9π# (κ�σµ#) τ4ν θνητ4ν �ντων, πρ#-
κειµ,ν#υ κατ3 τ*ν .νθ#φ#ρ>α ν3 διαλ�µψeη τ*ν κατ�λληλη Hπ#"* τ� φ4ς ε8ς «τ�
τ.ς ψυ!.ς bµµα». ZH ε�ωδ>α τ4ν .νθ,ων, διασκ#ρπι)�µενη σ’ Xλ�κληρ# τ�ν ν#η-
τικ� "4ρ# τ#! θνητ#!, πρ#ετ#ιµ�)ει .ργ3 κα5 σταθερ3 τ*ν θε>α πανδαισ>α τ.ς
διικ.ς 5πιστJµης δι τ.ς ν	ηµ	σWνης. �AπαιτεWται πρ� τ#!τ# συνε"*ς θεωρη-
τικ* κα5 πρακτικ* H��σκησι τ4ν ]�ι πρNτων .να(αθµ4ν µ,"ρι κα5 τ�ν ](δ#µ#
τ9ς ∆ι#τ>µας.

ZH Hκκ>νησι τ#! «sτα>ρ#υ» .π� τ�ν πρ4τ# .να(αθµ� µ� τ*ν .νθ#φ#ρ>α τ#! κG-
π#υ τ#! α8σθητ#! κ�σµ#υ, τ� κ�λλ#ς τ#! sν�ς σNµατ#ς τ#! πρNτ#υ .να(αθµ#!
κα5 Hν συνε"ε>@α τ4ν π#λλ4ν σωµ�των τ#! 2#υ .να(αθµ#! θ3 Hνεργ#π#ιGσeη τ5ς
δυνατ�τητες, τ5ς µ,λλ#υσες ν3 Hκδηλωθ#!ν στ#?ς sπ�µεν#υς (τρ>τ#, τ,ταρτ# κα5
π,µπτ#) .να(αθµ#?ς δι3 τ#! «H�α>φνης» τ9ς Hν#ρ�σεως τ#! ]κτ#υ πρ�ς τ�ν ](δ#-
µ# .να(αθµ�.

Γιατ> Q λ,�ι 0νθ	ς Y"ει α�τ* τ* δυναµικG; T� `νθ#ς στρεφ�µεν# πρ�ς τ3 0νω
θεZται τ�ν uλι#, τ#! Xπ#>#υ .π#ρρ#φ@: τ5ς φωτειν�ς .κτWνες κα5 τ5ς µετ#υσιNνει
σ� πανδαισ>α "ρωµ�των, γ#νιµ#π#ιητικ� τ,"νασµα Yρωτ#ς τ#! φυτικ#! κ�σµ#υ
γι3 τ*ν .ναπαραγωγικ* λειτ#υργ>α τ#! φυτικ#! (ασιλε>#υ στ�ν α8σθητ� κ�σµ#.
Kαθ’ Xµ#>ωσι θ3 πρ,πει ν3 λειτ#υργGσeη κα5 X ν#!ς τ#! Hλλ�γ#υ �ντ#ς, Hφ’ Pσ#ν
στ� ν#ητ� πεδ># τ� `νθ#ς µετατ#ν>)εται ε8ς να�ς θ(ε4ν). �Aµφ�τερα, .ν�κτ#ρα
κα5 κ9π#ς, συνεπ4ς .νGκ#υν στ�ν Z9να / ∆>α. (�Oρφικ#5 bYµν#ι ∆ι�ς, XV, 3-6,
XIX, LXXIII κα5 Corpus Orphicorum, Pαψ�ωδ>α K∆, 168).

MH
Hπιλ#γ* τ#! "ρ�ν#υ γι3 τ*ν s#ρτ* στ3 .ν�κτ#ρα εCναι Q Qµ,ρα τ9ς γεν-
νGσεως τ9ς θε:ς τ#! .π#λAτ#υ κ�λλ#υς, τ9ς �Aφρ#δ>της. ZH θε3 Y"ει γ#-
νεWς τ�ν .π�λυτ# ν#! τ#! ∆ι�ς κα5 τ9ς ∆ιNνης, δι�τι #F γ#νεWς τ9ς �Aφρ#-
δ>της πρ#,ρ"#νται .π� τ*ν α�τ* ρ>)α, τ*ν ρ>)α ∆ι-. «�H δ/ τρEτη �Aφρ	-

δEτη aτ	 τ	  ∆ι�ς κα
 τ.ς ∆ι9νης κα
 αFτ3ν +λα�εν > =Hφαιστ	ς γυνα�κα τ	υ»
(�Aθ. Σταγειρ>της, τ�µ#ς A, σ. 350). ZH ρ>)α ∆ι- στ3 aν�µατα τ#! )εAγ#υς ∆ι�ς /
∆ιNνης δ>δει σ’ .µφ�τερα τ3 φ!λα (`ρρεν κα5 θ9λυ) τ*ν 8δια>τερη, .λλ3 8σ�τι-
µη ν#ητικ* Fκαν�τητα. ZH HκδGλωσι τ9ς ν#Gσεως τ4ν γ#ν,ων (∆ι-�ς κα5 ∆ι-Nνης)
καθ>σταται Hν Hνεργε>@α στ� ν#! τ4ν Hλλ�γων �ντων δι3 τ9ς γεν,σεως τ9ς ν,ας
8δι�τητ#ς: τ#! .π#λAτ#υ κ�λλ#υς, τ� Xπ#W# .π#τελεW τ� κ#ιν� "αρακτηριστικ� τ9ς
ν#ηµ#σAνης κα5 τ4ν δA# γ#ν,ων.

Παρ7ν στ3 .ν�κτ#ρα κατ3 τ*ν "ωρ#"ρ#νικ* στιγµ* τ9ς γεν,σεως τ#! .π#λA-
τ#υ κ�λλ#υς εCναι X Π�ρ#ς, υF�ς τ9ς MGτι#ς κα5 Dσως κα5 τ#! ∆ι�ς. T#!τ# δ�ν .να-

Tαυτ@Oρ*νη γ=ννησι ;Aφρ*δ8της καJ σSλληψι 5Eρωτ*ς
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φ,ρεται στ* µυθ#λ#γ>α τ#! Πλ�των#ς, πρ#κAπτει Pµως συµπερασµατικ4ς, Hφ’
Pσ#ν Q M9τις Uπ9ρ�εν Q πρNτη σA)υγ#ς τ#! ∆ι�ς, κα5 µετ3 τ*ν σAλληψι τ9ς
�Aθην:ς X Zε?ς κατ,πιε τ*ν M9τι. �A�ι#πρ�σεκτ# εCναι τ� γεγ#ν�ς, Pτι Hκτ�ς
τ4ν aν#µ�των τ9ς MGτι#ς, τ#! Π�ρ#υ, τ9ς �Aφρ#δ>της κα5 τ#! ∆ι�ς `λλ# �ν#-
µα θε�τητ#ς δ�ν .ναφ,ρεται. ∆A# )εAγη M9τις – Zε?ς κα5 Π�ρ#ς – �Aφρ#δ>τη
δηµι#υργ#!ν τ*ν τ,λεια H�ισ#ρρ�πησι τ4ν .ντιρρ�πων δυν�µεων. ZH #8κ#ν#µ>α
τ9ς .φαν#!ς τετρακτA#ς εCναι .�ι#θαAµαστη.

T� κ#µ(ικ� κα5 πρ#ε��ρ"#ν σηµεW# τ#! µAθ#υ εCναι Q "ωρ#"ρ#νικ* στιγµ* τ9ς
ταυτ�"ρ#νης γ,νεσης τ#! .π#λAτ#υ K�λλ#υς µ� τ* σAλληψι τ#! dEρωτ#ς. ZO ψυ-
"ισµ�ς τ#! �ντ#ς – π#? συλλαµ(�νει τ*ν yψιστη Fερ#υργ>α γεν,σεως καλ-
λ#ν9ς/συλλGψεως dEρωτ#ς στ� dAδυτ# τ#! ECναι τ#υ – µυεWται στ� M,γα �Eρω-
τικ� MυστGρι#: .ντιλαµ(�νεται τ� µυστηριακ� «H�α>φνης» τ#! Πλ�των#ς:
«M#Wρα #�ν κα5 E8λε>θυια Q Kαλλ#νG Hστι τ9 γεν,σει» (210e) [ZΩς M#Wρα λ#ιπ�ν
κα5 E8λε>θυια HπιστατεW τ*ν γ,νεσι τ#! dEρωτ#ς Q Kαλλ#νG· «Συµπ�σι#ν» 206d].

�Aργ�τερα, Pταν γεννηθe9 X dEρως θ3 παρ>σταται Q �Aφρ#δ>τη, δι�τι πρ#η-
γεWται Q θ,α/θε3 τ#! K�λλ#υς κα5 ]πεται X dEρως. ZO πρ4τ#ς .να(αθµ�ς θ,τει
�ς πρ#ϋπ�θεσι τ� Xρατ�, φυσικ� κ�λλ#ς µ�ν# γι3 τ*ν .ρ"* τ9ς H�ελικτικ9ς δια-
δικασ>ας κα5 α�τ* Uπ� α�στηρ�ς πρ#ϋπ#θ,σεις («ΦαWδρ#ς» 250 D - 252 C).

�AδAνατη Q καταν�ησι τ4ν sπτ3 .να(αθµ4ν τ9ς ∆ι#τ>µας `νευ τ9ς .νωτ,ρω
συνειδητ#π#ιGσεως, τ9ς Xπ#>ας τ� (�θρ# Y"ει στηθ9 Hπ5 τ9ς ∆ιικ9ς πρ#ελεAσε-
ως κα5 τ4ν δA# γ#ν,ων τ9ς �Aφρ#δ>της, τ� (�θρ# τ9ς ∆ι- π#λικ9ς φAσεως τ9ς
ν#Gσεως (κ#ιν* ρ>)α ∆ι- τ4ν γ#ν,ων τ#! �Aπ#λAτ#υ K�λλ#υς). ZH ρ>)α «δι» ̀ λλω-
στε Hµφαν>)εται στ*ν τρ>τη συλλα(* τ#! aν�µατ�ς της: �Aφρ#-δE-τη. dEρως: Q σAλ-
ληψι τ#! τ,κν#υ Hκ τ4ν γ#ν,ων Πεν>ας κα5 Π�ρ#υ εCναι Q «µετα�?» κατ�στασι
τ9ς θνητ9ς Πεν>ας κα5 τ#! .θαν�τ#υ Π�ρ#υ. ECναι X συνδετικ�ς λ�γ#ς µετα�?
τ4ν δA# κ�σµων, θνητ4ν κα5 .θαν�των. ECναι Q κατ�στασι τ#! «δαEµ	ν	ς», τ#!
«δαJµ	ν	ς», τ#! φρ#ν>µ#υ κατ3 τ�ν Σωκρ�τη («KρατAλ#ς», 398c), στ�ν "4ρ#
τ�ν «µετα�A», Pπ#υ α�τ�ς δεσπ�)ει. Συνεπ4ς X διαµεσ#λα(ητ*ς «δαGµων» (φρ�-
νιµ#ς) dEρως κα5 #F τ,σσερεις 8δι�τητες τ#! ∆ι�ς, �ς tδη .νεπτA"θησαν (τ9ς
MGτι#ς, τ#! Π�ρ#υ κα5 τ9ς �Aφρ#δ>της) κα5 �ς Hν συνε"ε>@α θ3 .ναπτυ"θ#!ν διε-
�#δικ4ς, εCναι .ναγκαWες γι3 τ*ν (ιωµατικ* κα5 ν#ητικ* καταν�ησι τ9ς κλ>µα-
κ#ς µ,"ρι τ#! s(δ�µ#υ .να(αθµ#!.

�Aλτ�νη
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OTAN ¶ETA™ MONO™ ™TH ™TPATO™ºAIPA
(_ H AYTA¶ATH TH™ £EOKPATIKH™ ¶I™TH™)

°
Aρι)α µαγεµ,ν#ς στ3 φ4τα τ9ς νA"τας, "�ν#ντας τ�ν πρ#σανατ#λισµ� µ#υ σ� γνωστ3 µ,ρη κα5
.νανεNν#ντας Yτσι τ*ν καθηµεριν�τητα. Πιλ�τ#ι .ερ#σκαφ4ν θ3 τ� Yτρεµαν, κι Hγ7 τυ"ερ�ς
κ#λAµπαγα µ,σ’ στ*ν π#>ηση, κ�τι τ,τ#ιες �ρες! Bλ,πεις καν,νας κινητGρας .ερ#σκ�φ#υς δ�ν
δ#Aλευε τNρα γι3 µ,να, �στε στ� «"�σιµ#» ν3 µ#! τρ>�eη τ3 δ�ντια· X `τεγκτ#ς ν�µ#ς τ9ς δια-

τGρησης τ9ς Hν,ργειας, καθ7ς θ3 σNνωνται τ3 καAσιµα... dEνν#ια σ#υ, κα5 τ*ν �,ρω α�τ* τ* «γλA-
κα» γι3 τ#!τ#, .πελευθερωµ,ν#ς .π� τ3 "�µ#υρα, Hλαφρ#περπατ#!σα δυ� φ#ρ,ς HλαφρAτερα.

Π#τ� δ�ν µπ#ρεWς ν3 �εφAγeης .π�λυτα· κ�π#υ θ3 δNσeης, κ�π#υ θ3 π�ρeης. MH θ3 (#�)#υν #F κι-
νητ9ρες κι Hσ? θ3 Uπ#λ#γ>)eης µετρNντας τ3 π�ντα, �στε ν3 µαγεAeης τ5ς κ�µπρες τ9ς .ν�γκης, καθ7ς
#jτε Q τα"Aτητα #jτε Q π#ρε>α #jτε τ� yψ#ς θ3 σ#! κ�ν#υν π>στωση! T3 π�ντα τ#Wς µετρητ#Wς, ]τ#ι-
µες ν3 σ� δαγκNσ#υν... Kαηµ,νη π#>ηση, π�σ# .λλ#ιNτικη εCσαι µ,σα στ* νA"τα· .ν#>γεσαι κα5 δ�ν
σ� ν#ι�)ει π#? "Aνεται Q ψυ"G σ#υ στ� δρ�µ# κα5 δ�ν Y"ει .ν�γκη #jτε .π� τ#?ς κλ,φτες #jτε .π� τ*
σκ#υπιδι�ρα τ#! δGµ#υ, καθ7ς καθαρ>)ει τ3 κρ�σπεδα. Kι kν .π’ τ* συγκ>νηση σ#jρθη κ�µπ#ς z κ�-
π#ι# δ�κρυ, καν,νας µη"ανικ�ς δ�ν θ3 Hνδιαφερθe9 γι3 τ* «(λ�(η».

�EκεW µ�ν#ς σ#υ µ,σα στ* νA"τα µ� Pλη τ* λειτ#υργικ�τητα τ#! (ι#λ#γικ#!, Pπ#υ τ� Dδι# Hπεµ(α>-
νει στ5ς Hπισκευ�ς .ναπληρNν#ντας, HκεW θ3 τ� πληρNσeης µ�ν#ς σ#υ, .π� τ5ς Dδιες σ#υ τ5ς σ�ρκες. Kα-
ν,νας λ#γαριασµ�ς σ#υ γι3 καAσιµα, Hπισκευ�ς κ.λπ. δ�ν θ3 πληρωθe9 .π� καµµι3 sταιρε>α. M�ν#ς
στ� σκ#τ�δι τ9ς νA"τας, Pπ#υ, γι3 ν3 τ� (λ,πeης καλAτερα, τ� παραµερ>)#υν λ>γ# τ3 φ4τα... ZO φθ#-
ρ>)ων π>νακας τ4ν aργ�νων πτGσεως µ� τ5ς Hνδε>�εις τ#υ σ#! δε>"νει τ#?ς .παρ�(ατ#υς Pρ#υς τ#!
συµ(#λα>#υ, Yτσι π#? µ� Uπ#λ#γισµ� εCσαι Uπ#"ρεωµ,ν#ς ν3 .κ#λ#υθGσeης. �AλGθεια, στ*ν �ε"ειλι-
σµ,νη σ#υ ψυ"* µ,σ’ στ* νA"τα τ> �ραγε Yφερε στ* συγκ>νηση;

Nα>, εCναι πι� σκ#τειν� κα5 .�ρατ# .π’ τ�ν κατ�φωτ# π>νακα aργ�νων, X Xπ#W#ς στ� κ�τω κ�τω
Y"ει ν#Aµερα. T>π#τα στ* συγκ>νηση δ�ν .ριθµεWται κι εCν’ `λλη Q δι�σταση τ#! κ�σµ#υ, π#? σ� φ,ρ-
νει. Ojτε Hφευρ,σεις #jτε µαθηµατικ3 #jτε .ερ#δυναµικ�ς σGραγγες κα5 δ#κιµαστ�ς πιλ�τ#ι. dO"ι,
µ�ν#ς σ#υ, "ωρ5ς τ>π#τα στ� "�#ς, θ3 (γ�λeης τ*ν Yκσταση. Θ3 τ*ν .νασAρeης .π’ τ3 κρησφAγετ� της,
Yτσι π#? θ3 σ� δ#νe9. bOπ#υ Pλα στριφ#γυρ>)#υν µισ#ελεγ"�µενα – µισ#"αµ,να, �στε τελικ3 α�τ� τ�
.πNτερ# κ�τι .π� κ�τω µας ν3 µ:ς τρα(: στ� δρ�µ# τ#υ παρ’ Pλ#υς τ#?ς κ#µπασµ#Aς µας. T>π#τα
δ�ν εCναι δικ� µας κα5 παρ3 π:σα πρ#σκ�λληση .π� τ* µGτρα, .κ�µα κι .π’ τ* µ�να, θ3 .π#σAρeη
τ*ν συµµα">α τ#υ µ� Hσ,να, π#? π>στευες, �στε κατ�µ#ν#ς στ� Xρµητικ� π#τ�µι π#? «τ3 π�ντα ρεW»,
α�τ� τ� .ν,κφραστ# «κ�τι» τ9ς µ#να�ι:ς ν3 στGσeη τ*ν α�θεντικ�τητ� σ#υ στ� ΣAµπαν.

iø
Kαραγκι�)ηδες τ9ς Θε#κρατ>ας, π#? π�νω Hδ4 �ρι#θετGσατε γι3 λ�γ#υς πρ#σωπικ9ς σας
.ν�γκης τ� ΣAµπαν! Tυφλ#>, Hπ>δ#�#ι διαρρ9κτες, π#? στ� `ν#ιγµα τ#! "ρηµατ#κι(ωτ>#υ
δ�ν πGρανε τ>π#τε .π� ̀ γν#ια, διαλαλNντας Pτι κλ,ψανε... Στ� Συµπαντικ� δικαστGρι# θ3
τ#?ς .παλλ��#υν λ�γ�ω (λακε>ας. Kι α�τ* τ*ν .παλλαγ* τ*ν Hκλαµ(�ν#υν σ�ν... θεW# µG-

νυµα, Pτι τ�"ατες καν,νας δ�ν τ#?ς πε>ρα�ε, Y"#υν τ*ν ε�λ#γ>α τ#υ #F Hκπρ�σωπ#ι τ#! Θε#! Hπ5 τ9ς
Γ9ς! �AστεW#ι, .σAµ(ατ#ι ̀ νθρωπ#ι, Pταν θ3 .νακαλAψετε Pτι .νGκετε στ3 .πρ�σωπα κι ̀ "ρηστα µπ�-
)α, Pπ#υ π�νω στ� δ�πεδ� τ#υς UψNνεται Hλ�"ιστ#, α�τ� τ� .κρι(� «λ>γ#» τ9ς Hπ>γνωσης τ4ν aλ>-
γων τ9ς Γ9ς.

�EσεWς HκεW, φανατισµ� κα5 µισαλλ#δ#�>α, κ#λληµ,ν#ι. bOταν Q Hπ>γνωση σ:ς κρεµ�σeη... κ#υ-
δ#Aνια, ν3 �,ρετε Pτι α�τ3 θ3 "τυπ#!ν µ� τ� γλωσσ>δι τ9ς «π>στης». dAκ#υ π>στη!... Mι3 .π� τ5ς
πι� γελ#Wες λ,�εις, π#? θ3 µπ#ρ#!σε ν3 σ"ηµατ>σeη Q γλ4σσα. Π>στευε κα5 µ* HρεAνα: Q θανα-
τικ* καταδ>κη τ9ς Uπ�στασης α�τ9ς τ9ς λ,�ης.

�Hταν .π#ικι#κρ�της στ5ς φυτεWες κα5 µ#ν�φθαλµ#ς· Pταν Y(γα)ε τ� τε"νητ� γυ�λιν# µ�τι
τ#υHµπρ�ς στ#?ς .θN#υς µαAρ#υς κα5 φεAγ#ντας τ#?ς .πειλ#!σε, Pτι, kν δ�ν δ#υλεA#υν τ*ν �ρα π#?
θ3 λε>πeη, θ3 τ#?ς (λ,πη... τ� µ�τι. ΠιστεAετε! γιατ5 X γυ�λιν#ς παγωµ,ν#ς κ�σµ#ς τ9ς Θε#κρατ>ας
Pλ# κ�τι τ,τ#ιες κ#µπ>νες σ:ς στGνει!

ΠαντελAς Γλ�ρ!ς
Tα�>αρ"#ς (Fπτ�µεν#ς) Π#λεµικ9ς �Aερ#π#ρ>ας.
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1α´. M�µνερµ!ς

�O MEµνερµ	ς > Σµυραν�	ς –κατ& τινας K	λ	φ9νι	ς– θεωρε�ται Mς δηµι	υργ�ς
τ.ς αIσθηµατικ.ς 5λεγειακ.ς π	Eησης· [π.ρ1ε δ/ σWγ!ρ	ν	ς µ/ τ	Qς �Eπτ Σ	φ	Wς.
ΣWµφωνα µ/ τ�ν σατυρικ� π	ιητ3 �Iππ9νακτα, [π.ρ1ε π	ιητ3ς κα
 µ	υσικ�ς
(αFλητ3ς) συγ!ρ�νως· εR!ε γρ&ψει δ7, µελ	π	ιJσει κα
 τραγ	υδJσει τ� d�σµα-1�ρκι
«KραδEης N�µ	ς». �O ∆ι	γ7νης > Λα7ρτι	ς µZς πληρ	φ	ρε�, Tτι > Σ�λων δι&�ασε
κ&π	ι	υς στE!	υς τ	 ΣµυρναE	υ π	ιητ	 , π	Q +λεγαν: «Mακ&ρι, !ωρ
ς �ρρ9στιες κι
+γν	ιες σκληρ7ς, | ν µ’ εxρισκε U µ	�ρα τ	  θαν&τ	υ N1ηντ&ρη» (�π. 6) κα
 τ	  �π&-
ντησε Mς N1.ς: «~Aν θ7ς, Λιγυαστ&δη, ν µ’ �κ	Wσoης | τ�ν στE!	 τ	 τ	ν 0λλα1ε κι +τσι
τραγ	Wδησ7 τ	ν: | στ qγδ�ντα µ	υ kς µ’ +φθανε U µ	�ρα τ	  θαν&τ	υ» (A´, II, 61).

�O MEµνερµ	ς aταν �αθυστ�!αστ	ς κα
 πρ	�ληµατισµ7ν	ς 0νθρωπ	ς, γι’ αFτ� κα

π	λλ	
 τ�ν συµπεριλαµ�&ν	υν µετα1Q τ4ν �παισι�δ	1ων κα
 µελαγ!	λικ4ν π	ιητ4ν.
CEνιωσε κα
 517φρασε π	λQ καλWτερα τ�ν π�ν	 τ.ς 5φηµερ�τητας �π’ Tτι τ
ς !αρ/ς
τ	  παρ�ντ	ς· γι’ αFτ� κα
 5π7λε1ε τ3ν 5λεγεEα, π	Q εRναι λυπητερ3 - θρηνητικ3 π	E-
ηση (+λεγ	ς = θρ.ν	ς), πρ	κειµ7ν	υ ν 5κφρ&σoη τ
ς σκ7ψεις κα
 τ αIσθJµατ& τ	υ
κα
 ν τραγ	υδJσoη τ	Qς π�ν	υς κα
 τ �&σανα τ.ς Pω.ς. M7!ρι τ�τε U 5λεγεEα [πη-
ρετ	 σε θρησκευτικ	Qς κα
 πατριωτικ	Qς σκ	π	Qς (Kαλλ�ν	ς-�Aρ!Eλ	!	ς) j π	λιτι-
κ	Qς κα
 κ	ινωνικ	Qς τ	ι	Wτ	υς (Σ�λων)· > Σµυρνα�	ς, kν κα
 +γραψε κι αFτ�ς κ&-
π	ι	υς π	λεµικ	Qς στE!	υς, !ρησιµ	π	Eησε τ3ν 5λεγεEα γι ν 51ωτερικεWσoη τ αIσθJ-
µατα τ4ν 5φJµερων �νθρ9πων, π	Q +ρ!	νται κα
 φεWγ	υν σν τ φWλλα τ4ν δ7νδρων
(=Oµηρ	ς). �O π	ιητJς, π	W, καθ{ς εgδαµε, δ/ν 0ντε!ε τ	Qς π�ν	υς κα
 τ
ς λWπες,
�ντικρWPει τ3ν Pω3 µ/ π	λQ σκεπτικισµ� κα
 θρηνε� γι τ3ν νι�τη π	Q !&νεται κα

τ γηρατει π	Q µZς �ασανEP	υν: «Γι συµφ	ρ παντ	τειν3 στ�ν Tιθων� > ∆Eας
+δωσε τ γερ&µατα, π	Q τρ	µερ9τερα ’ναι κι �π� αFτ�ν τ�ν θ&νατ	» (�π. 4).

�H µελαγ!	λEα, U �αρυθυµι κι U �παισι	δ	1Eα τ	  π	ιητ	  51αιτEας τ4ν γηρατει4ν
κα
 τ4ν παρεπ�µεν9ν τ	υς εRναι δι&!υτες σ’ Tλ	υς γενικ τ	Qς στE!	υς τ	υ, πρZγµα
π	Q �πησ!�λησε π	λλ	Qς φιλ	λ�γ	υς κα
 κριτικ	Wς τ	υ. �O �Eρµησι&να1, eνας συ-
µπατρι9της τ	υ π	ιητ3ς τ.ς �λε1ανδριν.ς 5π	!.ς, λ7γει, Tτι > MEµνερµ	ς στ γε-
ρ&µατ& τ	υ 5ρωτεWθηκε µι π	λλ3 bµ	ρφη κα
 νε9τατη αFλητρEδα, τ3ν Nανν9, U
>π	Eα, καθ{ς aταν φυσικ�,�π7πεµψε τ�ν γ7ρ	ντα µ/ εIρωνεEα κα
 !λευασµ�, κ&τι
π	Q δ/ν τ� λησµ�νησε π	τ/ > π	ιητJς... �O �Eρµησι&να1 Mστ�σ	 δ/ν εRναι �1ι�πιστη
πηγJ· φηµEPεται Mς παραµυθς κα
 τερατ	λ�γ	ς. Παρ�µ	ιες <στ	ρEες σκαρφEσθηκε
κα
 γι τ�ν =Oµηρ	, κα
 γι τ�ν �HσE	δ	 κα
 γι π	λλ	Qς 0λλ	υς. �O MEµνερµ	ς Tµως
δ/ν 5κφρ&Pει τ δικ& τ	υ αIσθJµατα· δ/ν εRναι [π	κειµενικ�ς π	ιητJς. �Aνε1αρτJ-
τως τ	  kν [π.ρ1ε +ρως µ/ κ&π	ια Nανν{ j b!ι, > π	ιητ3ς –Tπως κα
 > =Oµηρ	ς, κα

> �HσE	δ	ς κα
 > Σ	φ	κλ.ς– 5κφρ&P	υν τ� αI9νι	 παρ&π	ν	 τ	  �νθρ9π	υ γι τ3ν
�π9λεια τ.ς νι�της, κ&τι π	Q �ρ.κε τ3ν lπλ	Wστερη κα
 θλι�ερ9τερη διατWπωσJ τ	υ
στ� δηµ	τικ� δEστι!	: «Θε7 µ	υ µεγαλ	δWναµε, θ7λω ν σ/ ρωτJσω: T νιZτα �φ	 
µZς τ& ’δωσες, γιατ
 τ παEρνεις πEσω;»!

�O Γερµαν�ς MWλλερ, > συγγραφεQς τ.ς �Iστ	ρEας τ.ς �Aρ!αEας �Eλληνικ.ς Λ	-
γ	τε!νEας, θεωρε� τ�ν MEµνερµ	 Mς [π�δειγµα τρυφερ�τητ	ς, 51αιτEας κ&π	ιων στE-
!ων τ	υ σ!ετικ4ν µ/ τ3ν π	ρεEα τ	  �HλE	υ: «�O τρυφερ�ς π	ιητ3ς τ.ς �IωνEας συ-
µπ	ν&ει κα
 τ�ν =Hλι	, γι τ3 µ	�ρα π	Q τ	rλα!ε ν φωτEPoη κ&θε µ7ρα τ3 γ.». �O π	ι-



ητ3ς Mστ�σ	 	rτε !αEρεται 	rτε λυπZται, �λλ περιγρ&φει lπλ4ς eνα φυσικ� φαι-
ν�µεν	, σWµφωνα µ/ τ3ν Iσ!W	υσα τ�τε K	σµ	λ	γEα, π	Q τ3ν 5π	!3 5κεEνη �µφι-
σ�ητε�τ	 �π� τ�ν Θαλ., τ�ν �Aνα1ιµ7νη κ.0. ΣWµφωνα λ	ιπ�ν µ/ τ�ν µ θ	, τ�ν >π	�	
διασ9Pει > �AθJναι	ς, «5ν εFνoη φησE, κατεσκευασµ7νη πρ�ς τ3ν !ρεEαν ταWτην [π�
�HφαEστ	υ, τ�ν =Hλι	ν καθεWδ	ντα περατ	 σθαι πρ�ς τς �νατ	λ&ς, αIνισσ�µεν	ς
τ� κ	�λ	ν τ	  π	τηρE	υ» (IA´, 470). �O π	ιητ3ς µZς µεταφ7ρει �τ�φι	 τ�ν µ θ	, σWµ-
φωνα µ/ τ�ν >π	�	 > =Hλι	ς, 1εκιν9ντας �π� τ3ν !9ρα τ4ν AIθι�πων (�νατ	λJ), κ&-
νει τ� καν	νικ� δρ	µ	λ�γι� τ	υ στ�ν OFραν� κα
 �φ	  φθ&σoη στ3ν !9ρα τ4ν �Eσπε-
ρEδων (δWση), µπαEνει στ3ν !ρυσ. κ	Wπα τ	υ κα
 διασ!EP	ντας «��ρ�!	ις π	σ
» τ�ν
�Ωκεαν� πηγαEνει στ3ν !9ρα τ4ν AIθι�πων, πρ	κειµ7ν	υ ν 5παναλ&�oη τ� δρ	µ	-
λ�γι	 τ.ς Uµ7ρας...

«κα
 τ	  �λι	υ �κ�µη τ	  ’λα!ε κ	Wραση κ&θε µ7ρα,
	rτ’ �ναπαW	νται π	τ/ αFτ�ς κα
 τ’ 0λ	γ& τ	υ
�π’ τ3ν στιγµJ, π	Q �φJν	ντας τ�ν �Ωκεαν� U AFγ	Wλα
U ρ	δ	δ&κτυλη ψηλ στ�ν OFραν� θ’ �ν7�oη·
AFτ�ν π&νω στ κWµατα �αθ	υλωτ� κι Mρα�	
κρε��&τι κα
 µ/ τ	  =Hφαιστ	υ τ !7ρια δ	υλεµ7ν	
�π� !ρυσ&φι �µ&λαγ	, γ	ργ�δρ	µ	 τ�ν φ7ρνει,
5νm4 lρπα!τ πς στ� νερ� κ	ιµZται, �π� τ3 !9ρα
τ4ν �EσπερEδων �ς τ3 γ. τ4ν AIθι�πων, Tπ	υ
γλJγ	ρ	 lµ&1ι κι 0λ	γα στ7κ	νται, Tσ	 ν0ρθoη
�H γ7ννα τ	  COρθρ	υ, U XαραυγJ...» (�π. 10).

�O Πλ	Wταρ!	ς στ� «περ
 τ.ς �θικ.ς �ρετ.ς» +ργ	 τ	υ, παEρν	ντας 5ρεEσµατα �π�
τ	Qς δυ� πρ9τ	υς στE!	υς τ	  π	ιJµατ	ς «Nανν9»: «TE εRν’ U Pω3 κα
 π	ι U !αρ
!ωρ
ς τ3ν �Aφρ	δEτη; K&λλι	 kς πεθ&νω τ3 στιγµJ, π	Q πι δ/ν θ µ/ ν	ι&Poη γι’
�γ&πης κρυφ	σµE1ιµ	...», !αρακτηρEPει τ�ν π	ιητ3 παραλυµ7ν	: «�κ	λ&στων µ/ν
γρ αIδε φωναE»! �O MEµνερµ	ς Tµως δ/ν aταν <ερεQς j �θικ	λ�γ	ς φιλ�σ	φ	ς �λλ
π	ιητJς, π	Q γν9ριPε ν δEδoη πιστ/ς τ
ς εIκ�νες τ4ν πραγµ&των, !ωρ
ς ν 1επερνdZ
τ Tρια τ.ς T7!νης...

�H ΣµWρνη, π	Q εR!ε �π	κρ	Wσει 5πιτυ!4ς τ
ς 5πιδρ	µ/ς τ	  Λυδ	  ΓWγη, στ !ρ�-
νια τ	  MEµνερµ	υ εR!ε !&σει πι τ3ν �νε1αρτησEα της, �φ	  εR!ε [π	ταγ. στ�ν �α-
σιλιZ τ.ς ΛυδEας �Aλυ&τη. �O MEµνερµ	ς, π	Q κ&θε 0λλ	 παρ «�κ�λαστ	ς» φαEνε-
ται ν aταν, πλ7κει τ� 5γκ9µι	 τ.ς π	λεµικ.ς �ρετ.ς τ4ν παλαι	τ7ρων Σµυρνι4ν
κα
 K	λ	φωνEων κα
 παρ	τρWνει τ	Qς συγ!ρ�ν	υς τ	υ ν τ	Qς µιµηθ	 ν κα
 ν τ	Qς
1επερ&σ	υν:

«Kανε
ς δ/ν εR!ε τ3ν ψυ!3 κα
 τ3ν �νδρει	σWνη
5κεEν	υ, καθ{ς +µαθα �π’ τ	Qς παλι�τερ	Wς µ	υ,
Tσ	ι τ�ν εRδαν τ πυκν ν συνταρ&Poη πλJθη
τ4ν κα�αλλ&ρηδων Λυδ4ν µ7σα στ�ν K&µπ	 τ	  =Eρµ	υ...
CAνδρας κανε
ς καλWτερ	ς δ/ν aταν �π� κε�ν	ν...
Mηδ’ U Παλλ&δα U �AθηνZ δ/ν +ψε1ε π	τ7 της
τ3ν �νεκρ&τητη �φ	�ι&, Tταν γ	ργ	κινι�ταν...» (�π. 13).

O< �ρ!α�	ι κριτικ	
 κα
 φιλ�λ	γ	ι εR!αν τ�ν π	ιητ3 σ/ �αθει [π�ληψη. �O Σ�λων
τ�ν �πεκ&λεσε «Λιγυαστ&δη», 5νm4 	< �Aλε1ανδριν	
 κι 	< Λατ�ν	ι τ�ν θαWµαPαν,
δι�τι +δωσε ν7	υς τ�ν	υς στ3ν 5λεγεEα, π	Q τ3ν +κανε �νθρωπιν9τερη, µ/ π&θ	ς κα

αIσθηµατισµ�. ERναι > πρ4τ	ς µελαγ!	λικ�ς π	ιητJς, > πατ7ρας τ.ς αIσθηµατικ.ς,
ρ	µαντικ.ς π	Eησης.

Σαρ�ντ!ς Π�ν

∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 200215942



MO
�A(ρα�µ, X ZE(ραW#ς πατρι�ρ"ης, πιθαν4ς #�δ,π#τε Uπ9ρ�ε·
#jτε κα5 X Mωυσ9ς. ZOλ�κληρη Q Fστ#ρ>α τ9ς �E��δ#υ, Pπως πε-
ριγρ�φεται στ*ν B>(λ#, πιθαν4ς #�δ,π#τε συν,(η. T� Dδι#
εCναι .ληθ�ς κα5 γι3 τ*ν κατεδ�φιση τ4ν τει"4ν τ9ς ZIερι"#!ς.

;Aπ*καλυπτικ/ aρθρ* τQν «N.Y. T:ιµς»

bEνα Hνδιαφ,ρ#ν πρ�σφατ# ̀ ρθρ# τ9ς Hφηµερ>δας «N. Y. Times»
(9.4.02), π#? φ,ρει τ*ν Uπ#γραφ* τ#! Michael Massing, .ναφ,-
ρεται στ� θ,µα τ4ν Hρ>δων µετα�? τ4ν «Συντηρητικ4ν» κα5
«ΣAγ"ρ#νων» ZE(ρα>ων ρα((>νων, γι3 τ*ν .λGθεια z µ* τ4ν γε-
γ#ν�των π#? H�ιστ#ρ#!νται στ*ν «Παλαι3 ∆ιαθGκη».
ZO «∆», X Xπ#W#ς Hπ5 σειρ3ν Hτ4ν .σ"#λεWται µ� τ� θ,µα τ9ς Πα-
λαι:ς ∆ιαθGκης, θεωρεW Pτι πρ,πει ν3 Hνηµερωθ#!ν #F .να-
γν4στες τ#υ κα5 γι3 τ5ς τ�σεις π#? .ναπτAσσ#νται, Pσ#ν .φ#ρ@:
στ� θ,µα α�τ�, στ#?ς κ�λπ#υς τ#! �I#υδαϊσµ#!, τ�σεις π#? πρ#-
φαν4ς πρ#,ρ"#νται .π� τ� .δι,�#δ# π#? �δGγησε τ�ν ∆εθν9
Σιωνισµ� Q τυφλ* Hπ5 α84νες Hµµ#νG τ#υ σ� .να"ρ#νιστικ�ς δ#-
�ασ>ες κα5 µυστικιστικ�ς φαντασιNσεις κα5 στ*ν πρ#σπ�θει�
τ#υ ν3 µ* (ρεθe9 Hκτ�ς τ#! Hπιτα"υν�µεν#υ Fστ#ρικ#! γ>γνεσθαι
τ9ς Hπ#"9ς π#? διανA#υµε. ZYπ�ρ"#υν (,(αια κα5 `λλες σκ#πι-
µ�τητες π>σω .π� τ3 .ναφερ�µενα στ� `ρθρ# α�τ� – κα5 συνι-
στ#!µε στ#?ς .ναγν4στες µας ν3 τ� δια(�σ#υν µ� `κραν Hπι-
φυλακτικ�τητα.
�Aκ#λ#υθεW Q .π�δ#ση στ3 ZEλληνικ3 Xλ�κληρ#υ τ#! `ρθρ#υ
µετ3 φωτ#γραφι4ν. N#µ>)#υµε, Pτι #F π#λυετεWς Yρευνες τ#!
«∆αυλ#!» στ� θ,µα α�τ� µ� τ3 ν,α .π#καλυπτικ3 στ#ι"εWα θ3
.π#τελ,σ#υν µ>α σηµαντικ* συµ(#λ* στ�ν διαφωτισµ� τ#! Hπ5
α84νες παραπληρ#φ#ρ#Aµεν#υ κ#ιν#! στ� σ#(αρ� α�τ� θ,µα.

TO KEIMENO TOY AP£POY TøN «N. Y. TIMES»
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Kα5 X ∆αυ>δ, µακρι3 .π� τ� ν3 εCναι X `φ#(#ς (ασιλεAς, X Xπ#W#ς
�δρυσε τ*ν ZIερ#υσαλ*µ κα5 τ*ν Yκανε µι3 8σ"υρ* πρωτεA#υσα, \ταν
µ:λλ#ν ]νας περιφερειακ�ς .ρ"ηγ�ς, τ#! Xπ#>#υ Q φGµη Hµεγαλ#-
π#ιGθη .ργ�τερα, γι3 ν3 .π#τελ,σeη π�λ# συσπε>ρωσης sν�ς .νNρι-
µ#υ Yθν#υς.

A�τ�ς #F Hκπληκτικ�ς διαπιστNσεις, .π#τ,λεσµα .ρ"αι#λ#γικ4ν
εUρηµ�των κα5 .νασκαφ4ν στ� �Iσρα*λ κα5 στ5ς γAρω περι#"�ς τ3 τε-
λευταWα εDκ#σι π,ντε "ρ�νια, Yγιναν πλατι3 .π#δεκτ�ς .π� aρθ#δ��#υς
ρα((>ν#υς. �Eν τ#Aτ#ις δ�ν Yγιναν πρ#σπ�θειες ]ως τNρα ν3 διαδ#θ#!ν
α�τ�ς #F .π�ψεις z ν3 συ)ητηθ#!ν µ� τ� κ#ιν�.

ZH ZEνωµ,νη Συναγωγ* τ#! Συντηρητικ#! �I#υδαϊσµ#!, Q Xπ#>α
.ντιπρ#σωπεAει 1,5 sκατ. «συντηρητικ#?ς» ZE(ρα>#υς στ*ν B. �Aµε-
ρικG, µ�λις H�,δωσε µ>α «N7α T	ρ µετ Σ!	λEων», τ*ν πρNτη γι3
τ#?ς «συντηρητικ#?ς» Hδ4 κα5 60 "ρ�νια. T� (ι(λ># α�τ� aν#µ�)εται
Etz Hayim - EH («∆,νδρ# Zω9ς» στ*ν ZE(ραϊκ*). ∆ιατυπNνει µι3
sρµηνε>α, Q Xπ#>α HνσωµατNνει τ5ς τελευταWες .νακαλAψεις τ9ς .ρ"αι-
#λ#γ>ας, τ9ς φιλ#σ#φ>ας, τ9ς .νθρωπ#λ#γ>ας κα5 τ9ς µελ,της .ρ"α>-
ων π#λιτισµ4ν. Γι3 τ#?ς Hκδ�τες τ� (ι(λ># α�τ� .ντιπρ#σωπεAει µι3
.π� τ5ς πι� θαρραλ,ες πρ#σπ�θειες π#? Yγιναν ]ως τNρα, γι3 ν3 ε8σα-
"θe9 στ� κAρι# θρησκευτικ� ρε!µα Q ̀ π#ψη, Pτι Q B>(λ#ς εCναι µ:λλ#ν
]να .νθρNπιν# παρ3 ]να θεϊκ� ντ#κ#υµ,ντ#.

«=Oταν µεγ&λωσα στ� Mπρ	 κλιν, 	< θαµ4νες τ4ν συναγωγ4ν δ/ν
πρ	�ληµατEP	νταν γι >τιδJπ	τε», εCπε X ρα((Wν#ς H. Kushner, συγ-
γραφ,ας τ#! (ι(λ>#υ µ� τ>τλ# «bOταν Kακ3 Πρ�γµατα Συµ(α>ν#υν Σ�
Kαλ#?ς �AνθρNπ#υς» κα5 συν-συγγραφ,ας τ#! ν,#υ (ι(λ>#υ. «ΣJµε-
ρα π	λλ	
 πρ	�ληµατEP	νται κα
 εRναι καλ δια�ασµ7ν	ι, Tσ	ν �φ	ρdZ
στ3ν ψυ!	λ	γEα, τ3ν λ	γ	τε!νEα κα
 τ3ν <στ	ρEα, �λλ εRναι παγι-
δευµ7ν	ι σ/ µι παιδαρι9δη 5κδ	!3 τ.ς BE�λ	υ».

T
� (ι(λ># EH, π#? συνετ�"θη .π� τ�ν καθηγητ* τ#! Πανεπιστη-
µ>#υ τ#! �I#υδαϊσµ#! David Lieber, πρ#σπαθεW ν3 .λλ��eη τ*ν
κατ�σταση. Πρ#σφ,ρει µα)5 µ� τ� καθιερωµ,ν# s(ραϊκ� κε>µε-
ν# µι3 παρ�λληλη µετ�φραση στ3 �Aγγλικ3 (Yκδ#ση τ#! Chain

Rotok, π#λ? γνωστ#! �ς συγγραφ,α τ#! (ι(λ>#υ «The Chosen»)...
�Aπ#τελεWται .π� σελ>δα πρ�ς σελ>δα Hπε�Gγηση, περι#δικ3 σ"�λια
γι3 τ*ν 8#υδαϊκ* πρακτικ* κα5 τ,λ#ς 41 δ#κ>µια Hπιφαν4ν ρα((>νων
κα5 λ#γ>ων σ� θ,µατα π#? κυµα>ν#νται .π� τ#?ς στ>"#υς τ#! (ι(λ>#υ
τ9ς «T#ρ3», καν�νες δια>της, ]ως κα5 τ*ν #8κ#λ#γ>α κα5 τ*ν Hσ"ατ#-
λ#γ>α. A�τ3 τ3 δ#κ>µια δια(�στηκαν π#λ? κατ3 τ* δι�ρκεια κηρυγ-
µ�των "ωρ5ς Yµπνευση. ZH .ν�γνωση τ9ς «T#ρ3» στ5ς λειτ#υργ>ες τ#!

OY jως τUρα ραKKινικFς Rπ@ψεις γιA τNν «T*ρA»
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Σα((�τ#υ H�,πλη�ε "ωρ5ς .µφι(#λ>α π#λλ#?ς στ* συναγωγG. Π.". τ�
δ#κ>µι# γι3 τ*ν �Aρ"α>α Mυθ#λ#γ>α τ9ς �Eγγ?ς �Aνατ#λ9ς τ#! Robert
Wexler, πρ#,δρ#υ τ#! Πανεπιστηµ>#υ τ#! �I#υδαϊσµ#! στ� Λ�ς
dAντ)ελες, .ναφ,ρει, Pτι (�σει συγ"ρ�νων µελετ4ν φα>νεται .π>θα-
ν#, Q Fστ#ρ>α τ9ς «Γ,νεσης» ν3 Y"eη τ*ν πρ#,λευσG της στ*ν Παλαι-
στ>νη. Πι� πιθαν� εCναι κατ’ α�τ�ν ν3 πρ#,ρ"εται .π� τ*ν Mεσ#π#-
ταµ>α, Q Hπ>δραση τ9ς Xπ#>ας εCναι πι� Hµφαν*ς στ*ν Fστ#ρ>α τ9ς
ΠληµµAρας, Q Xπ#>α πρ#9λθε .π� τ� περι#δικ� Uπερ"ε>λισµα τ4ν
Uδ�των τ4ν π#ταµ4ν T>γρη κα5 E�φρ�τη. ZO κ. Wexler πρ#σθ,τει, Pτι
Q Hκδ#"* α�τ* εCναι Dσως δανεισµ,νη .π� τ� Yπ#ς «Gilgamesh» τ9ς
Mεσ#π#ταµ>ας.
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T/ �ι�λ�!
«Etz
Hayim»,
π!O '(ε-
δ$θη
πρMν �π/
3 µAνες.
T/ �ι�λ�!
α7τ/
�ναστ�-
τωσε τ/ν
∆ιε-
θνA II!υ-
δαϊσµ$.



;E
� Dσ#υ Hντυπωσιακ� εCναι γι3 π#λλ#?ς .ναγν4στες τ� δ#κ>µι#
«Bι(λικ* �Aρ"αι#λ#γ>α» τ#! Lee Levine, καθηγητ#! τ#! s(ραϊ-
κ#! Πανεπιστηµ>#υ τ9ς ZIερ#υσαλGµ. «Σ/ αFτ�», γρ�φει, «δ/ν
[π&ρ!	υν �ναφ	ρ/ς τ4ν αIγυπτιακ4ν πηγ4ν, π	Q ν �φ	ρ	 ν

στ3 διαµ	ν3 τ	  �Iσρα3λ σ/ αFτ3ν τ3 !9ρα· 	< 5νδεE1εις εRναι µηδα-
µιν/ς κα
 +µµεσες. O< λEγες αFτ/ς 5νδεE1εις, Tπως U !ρJση αIγυπτιακ4ν
qν	µ&των», πρ#σθ,τει, «�π7!	υν π	λQ �π� τ	  ν εRναι 5παρκε�ς γι
ν 5πι�ε�αι9σ	υν τ3ν <στ	ρικ�τητα τ4ν 5κδ	!4ν τ.ς BE�λ	υ».

T� Dδι# .µφ>(#λη εCναι, γρ�φει X κ. Levine, Q Yνδει�η γι3 τ*ν κατ�-
ληψη κα5 Hπ#>κηση τ9ς Xανα�ν, π#? εCναι τ� .ρ"αW# �ν#µα τ9ς πε-
ρι#"9ς π#? περιλαµ(�νει τ� �IσραGλ. OF .νασκαφ�ς .πεκ�λυψαν, Pτι

∆Fν εkναι Yστ*ρικFς *Y Wκδ*OFς τ3ς B8Kλ*υ
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�H δAθεν δι�λευση τAς IEρυθρDς Θ�λασσας �π/ τ!Oς �E�ρα�!υς. Σ@γ%ρ!ν!ι ρα�-



Q ZIερι"7 δ�ν \ταν περιτει"ισµ,νη #jτε κατ#ικηµ,νη· «+τσι καθαρ
φαEνεται Tτι διαψεWδει τ3ν �ναφερ�µενη �Eαιη κα
 πλJρη κατ&κτη-
σJ της στ� �ι�λE	 τ	  �Iησ	  τ	  Nαυ.». �Eπιπρ#σθ,τως λ,ει, Pτι
«[π&ρ!ει παντελ3ς +λλειψη �ρ!αι	λ	γικ4ν 5νδεE1εων, π	Q ν [π	-
στηρEP	υν τ3ν 51αιρετικ3 περιγραφ3 τ.ς BE�λ	υ γι τ3ν �Iερ	υσαλ3µ
�π� τ�ν ∆αυ
δ κα
 τ�ν Σ	λ	µ4ντα».

ZH `π#ψη Pτι Q B>(λ#ς δ�ν εCναι κυρι#λεκτικ3 .ληθGς, «εRναι λEγ	
j π	λQ παραδεκτ3 κα
 καταν	ητ3 �π’ τ	Qς πι� π	λλ	Qς συντηρητι-
κ	Qς ρα��Eν	υς», παρετGρησε X David Wolpe, ρα((Wν#ς στ� Sinai
Temple τ#! Λ�ς dAντ)ελες κα5 συνεργ�της στ� (ι(λ># EH. «M σ/ µε-
ρικ	Qς τ.ς συναγωγ.ς», εCπε, «µπ	ρε� ν µ3ν �ρ7σoη τ� 0καµπτ	 αFτ�
xφ	ς». TελευταWα σ� κGρυγµα πρ�ς 2200 µ,λη τ9ς συναγωγ9ς τ#υ X D.
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� ν!ι �π!κλε�!υν τ
ν Uστ!ρικ$τητα τ!F µ@θ!υ α7τ!F τAς ΠαλαιDς ∆ιαθ*κης.
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Wolpe µ� ε8λικρ>νεια εCπε Pτι «	Fσιαστικ Tλ	ι 	< σWγ!ρ	ν	ι �ρ!αι	-
λ�γ	ι συµφων	 ν στ� Tτι > τρ�π	ς µ/ τ�ν >π	�	ν U BE�λ	ς περιγρ&-
φει τ3ν CE1	δ	 δ/ν εRναι δι�λ	υ αFτ�ς κατ τ�ν >π	�	ν +γινε». ZO ρα(-
(Wν#ς .ν,φερε «πληθ9ρα �π� αFταπ&τες», Pσ#ν .φ#ρ@: στ*ν Fστ#ρ>α
α�τG, Q Xπ#>α Hµπερι,"ει .ντιφ�σεις, .πιθαν�τητες, "ρ#ν#λ#γικ3 κεν3
κα5 .π#υσ>α Hπι(ε(αιωτικ4ν .π#δε>�εων. Πρ�γµατι εCπε «	< �ρ!αι-
	λ�γ	ι στ
ς �νασκαφ/ς τ	  ΣινZ δ/ν �ρ.καν g!νη τ4ν φυλ4ν τ	 
�IσραJλ 	rτε eνα θρα σµα �γγεE	υ...».

MH
.ντ>δραση ε8δικ3 στ*ν Xµιλ>α τ#! ρα((>ν#υ κυµαιν�ταν .π�
τ�ν θαυµασµ� γι3 τ� θ�ρρ#ς τ#υ στ*ν καιν#τ#µ>α ]ως τ�ν θυµ�
γι3 τ*ν θεωρ#Aµενη α�θ�δει� τ#υ. ZH δηµ#σ>ευση σ� s(ραϊκ3
.ν3 τ�ν κ�σµ# Yντυπα τ9ς Xµιλ>ας τ#! ρα((>ν#υ �εσGκωσε

πληµµAρα Hπιστ#λ4ν, π#? τ�ν κατηγ#ρ#!ν Pτι Uπ#σκ�πτει τ*ν πι�
θεµελιNδη διδασκαλ>α τ#! �I#υδαϊσµ#!. dEλα(ε Pµως κα5 π#λλ3 µη-
νAµατα Uπ#στGρι�Gς τ#υ. «�Aδυνατ4 ν σZς π4 π�σ	ι ρα���ν	ι 5πι-
κ	ιν9νησαν µαPE µ	υ, λ7γ	ντας: N σ/ εFλ	γo. > Θε�ς, γιατ
 εRπες
αFτ π	Q Tλ	ι 5µε�ς πρ&γµατι πιστεW	µε». ZO D. Wolpe «�π	δEδει τ3ν
+κρη1η αFτ3ν π	Q 51εδηλ9θη µ/ τ� κJρυγµ& τ	υ, στ3ν �πρ	θυµEα
τ4ν ρα��Eνων ν π	 ν αFτ π	Q πρ&γµατι πιστεW	υν».

Πρ5ν .π� τ*ν Yκδ#ση τ#! EH τ� κ>νηµα τ4ν συντηρητικ4ν (ασι)�-
ταν στ3 «Σ"�λια τ9ς T#ρ3», Yργ# τ#! .ρ"ηγ#! τ4ν Pα((>νων τ9ς
�Aγγλικ9ς A�τ#κρατ#ρ>ας Josef Hertz. T� 1936, π#? α�τ� H�εδ�θη, Q
s(ραϊκ* B>(λ#ς Uπε(λGθη σ� Hντατικ* H�#νυ"ιστικ* .ν�λυση .π� λ�-
γι#υς Pπως X Julius Wellhausen τ9ς Γερµαν>ας, X Xπ#W#ς διετAπωσε
π#λλ�ς HρωτGσεις σ"ετικ3 µ� τ* συγγραφG, τ� κε>µεν# κα5 τ*ν .κρ>(ει�
τ#υς. ZO Hertz, Hργα)�µεν#ς σ� Hπ#"* ."αλ>νωτ#υ .ντισηµιτισµ#! κα5
τ4ν πρ#σπαθει4ν τ4ν Xριστιαν4ν ν3 .π#δε>�#υν τ*ν κατωτερ�τητα
τ9ς «Παλαι:ς ∆ιαθGκης» σ� σAγκριση µ� τ*ν «Kαιν* ∆ιαθGκη», δι,-
λυσε Pλες τ5ς .µφι(#λ>ες σ"ετικ3 µ� τ*ν .κεραι�τητα τ#! κειµ,ν#υ.

MY
π#στηρ>)#ντας Pτι καν,νας λα�ς δ�ν θ3 HφεAρισκε γι3 τ�ν sαυ-
τ� τ#υ ]να τ�σ# «5παEσ!υντ	» παρελθ�ν Pπως τ� ν3 εCσαι σκλ�-
(#ς σ� �,νη "Nρα, Yγραψε Pτι «�π� Tλα τ !ρ	νικ τ.ς �Aνα-
τ	λ.ς µ�ν	 τ !ρ	νικ τ.ς BE�λ	υ �1EP	υν τ� bν	µα τ.ς <στ	-

ρEας».
ZH πρ#σ,γγιση α�τ* τ#! Hertz ]ως τ� 1981 εC"ε λ>γες .ντιδρ�σεις,

T/ «Wπα8σOυντ* παρελθ/ν» τ3ς δ*υλε8ας

;Aντικρ*υ@µενες Rντιδρ:σεις τQν ραKK8νων
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Pταν τ� «ΣωµατεW# τ4ν ZE(ραϊκ4ν �Aµερικανικ4ν Συναγωγ4ν» δη-
µ#σ>ευσε τ3 δικ� τ#υ σ"�λια γι3 τ*ν «T#ρ�». Σ� α�τ3 X Gunther Plaut
Yλα(ε Uπ’ �ψιν τ#υ τ�ν α��αν�µεν# .ριθµ� τ4ν .ρ"αι#λ#γικ4ν κα5
`λλων Hνδε>�εων τ#! κειµ,ν#υ, π#? Yθεταν τ*ν .κρ>(εια τ9ς B>(λ#υ
Uπ� .µφισ(Gτηση. OF Fστ#ρ>ες τ9ς «Γ,νεσης», δηλNνει, «εRναι eνα συ-
ν	νθWλευµα �π� µWθ	υς, θρWλ	υς κα
 παλαι/ς �ναµνJσεις, 5νm4 U +ρευ-
να γι τ
ς πηγ/ς aταν δεµ7νη µ/ τ νJµατα Nν�ς κεντρικ	  θε	λ	γι-
κ	  δ�γµατ	ς». ZH dE�#δ#ς Pµως, Hπ,µενε, .νGκει στ* «σφα�ρα τ.ς
�Iστ	ρEας». �Eν�4 Uπ�ρ"#υν λ�γι#ι, π#? θεωρ#!ν τ*ν «dE�#δ#» σ3ν
Fστ#ρ>α «λαϊκ4ν παραµυθι4ν», τ3 σ"�λια τ9ς «T#ρ3» λ,νε Pτι «αFτ�
εRναι U 0π	ψη µιZς µει	ψηφEας». Mετ3 .π� εDκ#σι Yτη τ� (�ρ#ς τ4ν
Hπιστηµ#νικ4ν .π#δε>�εων π#? .µφισ(ητ#!ν τ�ν µ!θ#  τ9ς �E��δ#υ,
\ταν τ�σ# µεγ�λ#, �στε Q `π#ψη τ9ς µει#ψηφ>ας ν3 µετατραπe9 σ�
`π#ψη τ9ς πλει#ψηφ>ας.

A�τ� Pµως δ�ν συν,(η κα5 µετα�? τ4ν aρθ�δ#�ων ZE(ρα>ων. A�τ#5
H�ακ#λ#υθ#!ν ν3 θεωρ#!ν τ*ν «T#ρ3» σ3ν τ�ν θεϊκ� κα5 .µετ�(λη-
τ# λ�γ# τ#! Θε#!. T� συ"ν�τερα "ρησιµ#π#ι#Aµεν# κε>µεν� της, γνω-
στ� �ς Stone Edition (1993), διακηρAττει στ*ν ε8σαγωγ*, Pτι «κ&θε
γρ&µµα τ.ς T	ρ +!ει δ	θ. �π� τ�ν Θε� στ�ν Mωυσ.». ZO Lawrence
Schiffman, καθηγητ*ς τ#! Πανεπιστηµ>#υ τ9ς N,ας ZY�ρκης κα5
aρθ�δ#�#ς ZE(ραW#ς, εCπε Pτι τ� EH πρ#"ωρεW τ�σ# µακρυ3 στ� ν3
παραδ,"εται τ*ν µ#ντ,ρνα Hκδ#"*, �στε «!ωρ
ς ν τ� �ντιλαµ�&νεται
καταλJγει στ� ν δηµι	υργo. µEα �νεπιθWµητη κα
 �µφE�	λη µηδενι-
στικ3 �ντιπ	λEτευση», Hν .ντιθ,σει µ� α�τ� π#? πρεσ(εA#υν #F συ-
ντηρητικ#5 ZE(ραW#ι. ΠαρετGρησε δ� Pτι #F περισσ�τερες τ4ν HρωτG-
σεων �ς πρ�ς τ*ν .κρ>(εια τ4ν κειµ,νων τ9ς B>(λ#υ Y"#υν διακρι-
τικ3 παραγνωρισθ9. «�O µ7σ	ς 0νθρωπ	ς τ.ς συναγωγ.ς π	τ/ δ/ν τ�
πρ	σ7!ει αFτ�».

;A
κ�µα κα5 µερικ#5 συντηρητικ#5 ρα((Wν#ι α8σθ�ν#νται `(#λα
µ� τ� (�θ#ς τ9ς .µφι(#λ>ας. «N	µEPω Tτι U �ασικ3 <στ	ρικ3
	FσEα τ	  κειµ7ν	υ εRναι �1ι�πιστη κα
 5παληθεWσιµη», εCπε Q
Susan Grossman, ρα((Wνα τ9ς συναγωγ9ς Beth Shalom τ9ς π#-

λιτε>ας K#λ#Aµπια Md., συνεκδ�τρια τ#! EH. bOσ#ν .φ#ρ@: στ5ς α��α-
ν�µενες .ρ"αι#λ#γικ�ς Hνδε>�εις π#? πρ#τε>ν#υν τ� .ντ>θετ#, Q ρα(-
(Wνα Grossman εCπε: «∆/ν [π&ρ!	υν 5νδεE1εις Tτι αFτ� δ/ν συν7�η.
O< περισσ�τερες τ4ν 5νδεE1εων εRναι 5νδεE1εις τ.ς σιωπ.ς. T� πραγ-
µατικ� θ7µα γι µ7να εRναι 	< αI9νιες �λJθειες π	Q [π&ρ!	υν στ� κεE-

∆Fν lπ:ρO*υν RρOαι*λ*γικFς Wνδε8Vεις
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µεν	», πρ�σθεσε. «Π4ς 5φαρµ�P	µε 5µε�ς τ� <ερ� αFτ� κεEµεν	 τ�ν
21	ν αI4να; =Eνας τρ�π	ς εRναι», λ,ει Q ρα((>να, «τ� ν τ� κ&νωµε πι�
�π	καλυπτικ� στ
ς γυνα�κες». A�τ* εCναι µ>α .π� τ5ς π#λλ�ς γυναWκες
π#? Hργ�σθηκαν γι3 τ� EH, σ� µι3 πρ#σπ�θεια ν3 .µ(λAν#υν τ�ν
(αρ? πατριαρ"ικ� πρ#σανατ#λισµ� τ9ς B>(λ#υ κα5 ν3 κ�ν#υν τ� κε>-
µεν# πι� ε�κ#λ#ν�ητ# στ#?ς σAγ"ρ#ν#υς .ναγν4στες.  T� "ωρ># π.".
τ9ς «Γ,νεσης» π#? περιγρ�φει π4ς Q Qλικιωµ,νη Σ�ρρα γ,λασε, Pταν
`κ#υσε τ�ν Θε� ν3 λ,eη Pτι θ3 γενGσeη υF�, παραδ#σιακ3 H�ηγεWται
σ3ν ]να γ,λι# δυσπιστ>ας. Στ3 σ"�λι� της Pµως στ� EH πρ#τε>νει, Pτι
τ� γ,λι# τ9ς Σ�ρρας «µπ	ρ	 σε ν µ3ν εRναι �ντEδραση στ3ν παρα-
τρα�ηµ7νη [π�ν	ια τ.ς 5γκυµ	σWνης σ/ µι τ7τ	ια πρ	!ωρηµ7νη Uλι-
κEα, �λλ eνα γ7λι	 !αρZς γι τ3 δυνατ�τητα δW	 Uλικιωµ7νων
�νθρ9πων ν µπ	ρ	 ν ν +!	υν στεν/ς συPυγικ/ς σ!7σεις». Σ� µι3
διαδικασ>α τ,τ#ιας π#λυπλ#κ�τητας Uπ9ρ"αν .ναπ�φευκτα π#λλ3
σηµεWα διαφων>ας. �Aλλ3 X ρα((Wν#ς Kushner λ,ει, Pτι Q µ�νη ρGση
π#? µ:ς �εφεAγει εCναι α�τ� π#? .ναφ,ρεται στ� Levitius, 18.22. «M3ν
λ7τε ψ7µατα στ�ν 0νδρα Tπως λ7τε στ3 γυνα�κα. AFτ� εRναι �π	τρ�-
παι	 (...)· δ/ν µπ	ρ	 µε ν 5φαρµ�σ	υµε τ3 γενικ3 �ρ!3 Tτι σ/ Tλα
εgµαστε 0νετ	ι», λ,ει X ρα((Wν#ς. «Mερικ	
 ν	µEP	υν Tτι U >µ	φυλ	-
φιλEα εRναι λ&θ	ς. ∆/ν εgµαστε eτ	ιµ	ι ν παραδε!θ	 µε αFτ3 τ3 θ7-
ση τ4ν συντηρητικ4ν. �Aλλ 51 gσ	υ δ/ν µπ	ρ	 µε ν λ7µε Tτι αFτ�
εRναι µι ν		τρ	πEα, U >π	Eα δ/ν συνd&δει µ/ τ3ν µ	ντ7ρνα �ι	λ	γEα,
γιατ
 δ/ν εRναι Tλ	ι eτ	ιµ	ι ν τ� παραδε!θ	 ν». Tελικ3 #F Hκδ�τες κα-
τ,λη�αν σ� ]να .νNδυν# συµ(ι(ασµ�, παρατηρNντας Pτι #F .παγ#-
ρεAσεις τ9ς «T#ρ3» γι3 τ5ς Xµ#φυλ#φιλικ�ς σ",σεις «δηµι	Wργησαν σ	-
�αρ/ς διαµ&!ες». OF συντηρητικ#5 τ9ς συναγωγ9ς µπ#ρ#!σαν «ν3 κα-
λωσ	ρEσ	υν >µ	φυλ�φιλ	υς 0νδρες κα
 γυνα�κες σ/ Tλες τ
ς δραστη-
ρι�τητες τ4ν συναγωγ4ν».

�Aπ� τ� φθιν�πωρ#, Pταν τ� EH Hκδ�θηκε, HπωλGθηκαν π�νω .π�
100.000 .ντ>τυπα. �Eνδε"#µ,νως .ναµ,ν#µε τ� EH ν3 γ>νeη Hπ>σηµη
B>(λ#ς στ5ς 760 συντηρητικ�ς συναγωγ�ς τ#! dEθν#υς. ZO Mark S.
Smith, καθηγητ*ς τ9ς B>(λ#υ κα5 τ4ν Σπ#υδ4ν �Eγγ?ς �Aνατ#λ9ς στ�
ΠανεπιστGµι# τ9ς N,ας ZY�ρκης, παρατGρησε, Pτι «T3 Σ"�λια τ#!
Hertz» διGρκεσαν 65 "ρ�νια. «AFτ� εRναι �πEστευτ	», εCπε. «�E3ν τ�
EH δ�ν διαρκ#!σε ]ως 50 περ>π#υ "ρ�νια z κα5 περισσ�τερα, τ�τε θ3
Yµενα Yκπληκτ#ς». dIσως Pµως Q µακρ#(ι�τητα τ#! (ι(λ>#υ H�αρτηθe9
.π� τ�ν ρυθµ� τ4ν .ρ"αι#λ#γικ4ν .νακαλAψεων.

Michael Massing
[Mετ5φραση: ;Iω:ν. Kυπαρισσ/ς]



�Aναδηµ	σιεW	υµε �π� τ� 5πEσηµ	 bργαν	 τ	  Tε!νικ	  �EπιµελητηρE	υ
τ.ς �Eλλ&δ	ς «�Eνηµερωτικ� ∆ελτE	», τ. 2196, 22 �AπριλE	υ 2002, τ� �κ�-
λ	υθ	 κεEµεν	:

«Hellenic Quest» λ,γεται  ]να πρ�γραµµα �λεκτρ#νικ9ς Hκµ�θησης τ9ς
ZEλληνικ9ς, π#? τ� CNN `ρ"ισε ν3 διαν,µeη παγκ#σµ>ως κα5 πρ##ρ>)εται σ�
πρ4τ# στ�δι# γι3 τ#?ς .γγλ�φων#υς κα5 Fσπαν�φων#υς. T� πρ�γραµµα πα-
ρ�γεται .π� τ* µεγ�λη sταιρε>α H/Y «Apple», τ9ς Xπ#>ας X πρ�εδρ#ς T)7ν
Σκ�λι εCπε σ"ετικ4ς: «�Aπ	φασEσαµε ν πρ	ωθJσ	υµε τ� πρ�γραµµα 5κµα-
θJσεως τ.ς �Eλληνικ.ς, 5πειδ3 U κ	ινωνEα µας !ρει&Pεται eνα 5ργαλε�	, π	Q
θ τ.ς 5πιτρ7ψoη ν �ναπτW1oη τ3 δηµι	υργικ�τητ& της, ν εIσαγ&γoη ν7ες
Iδ7ες κα
 π	Q θ τ.ς πρ	σφ7ρoη γν9σεις περισσ�τερες �π� Tσες > 0νθρωπ	ς
µπ	ρ	 σε �ς τ9ρα ν’ �νακαλWψoη». M� `λλα λ�για πρ�κειται γι3 µ>α HκδG-
λωση τ9ς τ�σεως γι3 Hπιστρ#φ* στ5ς ρ>)ες τ#! παγκ#σµ>#υ π#λιτισµ#!, π#?
εCναι τ� πνε!µα κα5 Q γλ4σσα τ4ν ZEλλGνων.

dAλλη συναφ*ς HκδGλωση: OF dAγγλ#ι Hπι"ειρηµατ>ες πρ#τρ,π#υν τ3 .νN-
τερα στελ,"η τ#υς ν3 µ�θ#υν .ρ"αWα ZEλληνικ�, Hπειδ* α�τ� «5µπερι7!	υν
µEα φιλ	σ	φEα µ/ 1ε!ωριστ3 σηµασEα γι τ	Qς τ	µε�ς qργαν9σεως κα
 δια-
!ειρEσεως 5πι!ειρJσεων». Σ’ α�τ� τ� συµπ,ρασµα �δηγGθηκαν µετ3 .π� δια-
πιστNσεις Bρετανν4ν ε8δικ4ν, Pτι Q ZEλληνικ* γλ4σσα Hνισ"Aει τ* λ#γικ* κα5
τ#νNνει τ5ς Qγετικ�ς Fκαν�τητες. Γι’ α�τ� Y"ει µεγ�λη .�>α �"ι µ�ν# στ*ν
πληρ#φ#ρικ* κα5 στ*ν Uψηλ* τε"ν#λ#γ>α .λλ3 κα5 στ�ν τ#µ,α aργ�νωσης
κα5 δι#>κησης.

T� Hνδιαφ,ρ#ν γι3 τ*ν ZEλληνικ* πρ#,κυψε .π� τ* διαπ>στωση τ4ν Hπι-
στηµ�νων Pτι #F H/Y πρ#"ωρηµ,νης τε"ν#λ#γ>ας δ,"#νται �ς «ν#ηµατικ*»
γλ4σσα µ�ν#ν τ*ν ZEλληνικG. bOλες τ5ς `λλες γλ4σσες τ5ς "αρακτGρισαν
«σηµει#λ#γικ�ς». «N#ηµατικ*» εCναι Q γλ4σσα, στ*ν Xπ#>α τ� «σηµαWν#ν»,
δηλαδ* Q λ,�η, κα5 τ� «σηµαιν�µεν#ν», δηλαδ* α�τ� π#? Q λ,�η Hκφρ�)ει
(πρ:γµα, 8δ,α, κατ�σταση), Y"#υν µετα�A τ#υς πραγµατικ* πρωτ#γεν9 σ",-
ση.

T3 πι� τ,λεια πρ#γρ�µµατα H/Y «dI(υκ#ς», «Γν4σις» κα5 «NεAτων» .να-
παριστ#!ν τ#?ς λεκτικ#?ς τAπ#υς τ9ς ZEλληνικ9ς σ� Xλ#κληρNµατα κα5 σ�
τ,λεια σ"Gµατα παραστατικ9ς, πρ:γµα π#? .δυνατ#!ν ν3 κ�ν#υν γι3 τ5ς
`λλες γλ4σσες. Kα5 τ#!τ#, δι�τι Q ZEλληνικ* Y"ει µαθηµατικ* δ#µG, π#? Hπι-
τρ,πει τ*ν gρµ#νικ* γεωµετρικG της .πεικ�νιση. �Iδιαιτ,ρως "ρGσιµ# στ#?ς
H/Y εCναι τ3 sλληνικ3 πρ#σφAµατα τηλε-, -λ�νδη, µικρ#-, µεγα-, σκ#π�-, -ι-
σµ�ς, συν- κ.τ.λ. OF H/Y θεωρ#!ν τ*ν ZEλληνικ* «µ* aριακ* γλ4σσα», δηλαδ*
Pτι µ�ν# σ’ α�τ*ν δ�ν Uπ�ρ"#υν Pρια κα5 γι’ α�τ� εCναι .ναγκα>α στ5ς ν,ες
Hπιστ9µες, Pπως Q πληρ#φ#ρικ*, Q �λεκτρ#νικG, Q κυ(ερνητικ* κ.`. A�τ�ς
µ�ν#ν στ*ν ZEλληνικ* (ρ>σκ#υν τ5ς ν#ητικ�ς Hκφρ�σεις π#? "ρει�)#νται,
"ωρ5ς τ5ς Xπ#Wες Q Hπιστηµ#νικ* σκ,ψη .δυνατεW ν3 πρ#"ωρGσeη.

TEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO EΛΛA∆OΣ

H E§§HNIKH °§ø™™A ANEY OPIøN



6O
µ,γιστ#ς τ4ν φιλ#σ�φων �Hρ&κλειτ	ς (535-475 π.X.) εCπε: «αFτ�ν τ�ν
κ�σµ	, π	Q εRναι Tµ	ι	ς γι Tλα τ bντα, δ/ν τ�ν +πλασε 	rτε καν7νας
θε�ς 	rτε καν7νας 0νθρωπ	ς, �λλ aταν π&ντα κα
 εRναι κα
 θ εRναι
φωτι �εEPωη, π	Q µ/ µ7τρ	 �ν&�ει κα
 µ/ µ7τρ	 σ�Jνει». MAν Q .νθρω-

π�τητα εC"ε υF#θετGσει τ*ν Hπιστηµ#νικ* θεωρ>α τ#! ZHρακλε>τ#υ περ5 τ#! θε-
#! κα5 τ#! σAµπαντ#ς, .σφαλ4ς σGµερα θ3 (ρισκ�ταν σ� δυσθε�ρατα yψη πρ#-
�δ#υ κα5 π#λιτισµ#! κα5 δ�ν θ3 συν,(αιναν Hπεισ�δια σ3ν α�τ3 τ9ς N,ας ZY�ρ-
κης στ5ς 9/11, τ#! �Aφγανιστ�ν, τ9ς Γι#υγκ#σλα(>ας, τ9ς Παλαιστ>νης κ.#.κ.

Στ#?ς πρ#σωκρατικ#?ς "ρ�ν#υς Q ZEλληνικ* Θρησκε>α κα5 Q �EπιστGµη \σαν συ-
νυφασµ,να σ� «=Eνα». ZH δι�σπασG τ#υς `ρ"ισε θεωρητικ3 .π� τ�ν Πλ&τωνα, γι3
ν3 Xριστικ#π#ιηθe9 µ� τ*ν (>αια Hπι(#λ* τ#! �I#υδαι#-Xριστιανισµ#! σ3ν πανθρη-
σκε>ας τ9ς Pωµαϊκ9ς A�τ#κρατ#ρ>ας. dEκτ#τε #F σ",σεις �Eκκλησ>ας-�EπιστGµης
.π#κλ>ν#υν, καθ7ς κα5 α�τ�ς τ#! Φυσικ#!-Mεταφυσικ#!. Kι’ α�τ� γιατ5 #F τρεWς
s(ραι#γενεWς κ#σµικ�ς θρησκεWες (�I#υδαϊσµ�ς-Xριστιανισµ�ς-�Iσλαµισµ�ς) .ντ5 ν3
.σπασθ#!ν τ�ν Λ�γ#, π>στεψαν στ� θα!µα τ#! sν�ς δηµι#υργ#! κα5 τ9ς δηµι#υρ-
γ>ας τ#! κ�σµ#υ Hκ τ#! µηδεν�ς. Λ#γικ3 Pµως «	Fδ/ν 5κ τ	  µηδεν�ς». T#!τ# δ�ν
δ>νει .π�ντηση σ� πλεWστα HρωτGµατα, Pπως λ.". «π#ι�ς Yφτεια�ε τ�ν θε�»;  �Aλλ3 X
«θε�ς δηµι	υργ�ς» Hγε>ρει .�ι#λ#γικ�ς συγκρ>σεις, Hκ τ4ν Xπ#>ων πρ#κAπτ#υν #F ση-
µεριν�ς διαµ�"ες µετα�? τ4ν κ#σµικ4ν θρησκει4ν. ZO ZEλληνικ�ς Λ�γ#ς –κατ3 (�-
ση .νε�>θρησκ#ς– κ�νει Uπ,ρ(αση α�τ4ν τ4ν Hρωτηµ�των κα5 τ4ν .ν#Gτων συ-
γκρ>σεων, π#? τ�σες συγκρ#Aσεις κα5 δειν3 Y"#υν φ,ρει στ*ν .νθρωπ�τητα.

6E
π#µ,νως στ*ν Hπ#"* τ9ς Πληρ#φ#ρικ9ς εCναι .ν�γκη ν3 σκεφθ#!µε µ�
ν,#υς Pρ#υς, γι3 ν3 �εφAγ#υµε .π� τ�ν θρησκευτικ� φανατισµ� κα5 τ*ν
παραγ�µενη .π� α�τ�ν (>α κα5 τρ#µ#κρατ>α. A�τ� θ3 γ>νeη �"ι µ� τ*ν
.ντιπαρ�θεση, .λλ3 µ� τ�ν δι�λ#γ# κα5 τ*ν .ν#"* τ#! διαφ#ρετικ#!.

�Eπι(�λλεται Pθεν X πλ#υραλισµ�ς τ4ν κ#σµ#αντιλGψεων κα5 X σε(ασµ�ς τ9ς
.ρ"9ς τ9ς .νεκτικ�τητας τ4ν διαφ#ρετικ4ν .ντιλGψεων. Πρ,πει ν3 Hπανασυν-
δ,σ#υµε τ�ν Λ�γ# µ� τ*ν Θρησκε>α, Pπως εC"αν κ�νει #F πρ#σωκρατικ#5 πρ�γ#ν#>
µας. ZO µα"ητικ�ς .θεϊσµ�ς εCναι κι’ α�τ�ς H� Dσ#υ (λαπτικ�ς µ� τ�ν θρησκευ-
τικ� φ#νταµενταλισµ�. bOθεν Hπι(�λλεται Q Uπ,ρ(αση δι3 τ#! διαλ�γ#υ κα5 �"ι
δι3 τ9ς συγκρ#Aσεως.

ZH ZEλλαδικ* �Eκκλησ>α πρ,πει ν3 γ>νeη πρωτ#π�ρ#ς σ’ α�τ�ν τ�ν δι�λ#γ# µ� τ*ν
.π#λ�κτιση τ9ς .νθελληνικ9ς, ρατσιστικ9ς κα5 σκ#ταδιστικ9ς 8#υδαϊκ9ς B>(λ#υ
κα5 τ* σAνδεσG της µ� τ� ZEλληνικ� Πνε!µα κα5 τ5ς πατρ4ες .�>ες. bOσ# γρηγ#ρN-
τερα πρ#"ωρGσeη X δι�λ#γ#ς, π#? Hγκαινι�σθηκε HπισGµως .π� τ�ν συνθ,τη κ. Γι�ν-
νη Mαρκ�π#υλ# κα5 τ�ν «∆αυλ�», τ�σ# πι� κερδισµ,νη θ3 (γe9 Q πνευµατικ�της κα5
#8κ#υµενικ�της τ9ς sλλην#ρθ�δ#�ης �Eκκλησ>ας κα5 τ�σ# .ρραγ*ς θ3 παραµε>νeη Q
sν�τητα τ#! sλληνικ#! Yθν#υς.

K.X. Kωνσταντιν�δης
ZYπ#στρ�τηγ#ς H...

A¶O TH METAºY™IKH ™TO §O°O



AI™IMA KAI A¢HPITA 

T/ -λ!κα@τωµα τ!F �ι�λ�!υ
Συµ�αEν	υν π	λλ >λ	καυτ9µατα κα
 σJµερα. T παλι εRναι γνωστ (κατ

τ�ν τρ�π	 π	Q θ7λ	υν αFτ	
 π	Q τ δηµι	Wργησαν)· Tµως τ σηµεριν&; �AπE-
στευτ	, +κλεισαν στ
ς 17 �AπριλE	υ 2002 γι 24 �ρες τ3ν +κθεση �ι�λE	υ στ� Z&ππει	, πρ	-
κειµ7ν	υ ν γEνoη κ&π	ια 5κδJλωση γι τ� N�ραϊκ� >λ	καWτωµα! Φυσικ 	< ΓραικWλ	ι τ	 
κρ&τ	υς τ.ς Pωµι	σWνης, πρ	στατευ�µεν	E τ	υς κα
 b!ι µ�ν	ν, σπεWδ	υν σ/ κ&τι τ7τ	ια,
µ3 �λ7π	ντες τ3ν N�ραϊκ3 �νθελληνικ3 πρ	παγ&νδα �π� µαWρη �AθηνZ µ7!ρι �λλ	Eωση
τ	  πνεWµατ	ς τ4ν �Oλυµπιακ4ν �Aγ9νων. T� ν γρ&φ	υν στ παλι& τ	υς τ παπ	Wτσια
µEα πνευµατικ3 5κδJλωση σν τ3ν CEκθεση Bι�λE	υ κα
 ν +!	υν τ3ν �λαP	νεEα ν τ3ν
κλεEν	υν, γιατ
 «+τσι τ	Qς γ	υστ&ρει», Tπως λ7ει κ&π	ι	 διαφηµιστικ� σλ�γκαν τ.ς φιλ	-
σ	φEας τ	  κ7ρδ	υς, δεE!νει τ3ν κατευθυν�µενη δ	υλικ�τητα τ4ν 5γκ&θετων τ	  κρ&τ	υς
τ.ς Pωµι	σWνης, π	Q δ/ν µπ	ρ	 µε ν τ3ν συγκρατJσωµε �π� τ�ν 5θνικ� κα
 π	λιτισµικ�
κατJφ	ρ	. ~Aν 5µε�ς 5πι!ειρ	Wσαµε κ&τι �ν&λ	γ	 στ� κρ&τ	ς τ	υς, θ µZς εR!αν ...51αε-
ρ9σει. ∆/ν +!	υν καµµι δικαι	λ	γEα· κα
 κ&π	ια π	Q πρ	�&λλ	υν (περ
 ...τρ	µ	κρατ4ν
κα
 λ�γων �σφαλεEας) συντεEν	υν στ Tσα πι� π&νω λ7µε, Tπ	υ µ/ γνωστ7ς τ	υς πρ	πα-
γανδιστικ/ς µεθ�δ	υς λ7νε τ� µα ρ	 0σπρ	: T περ
 ρατσισµ	 , 5θνικισµ	 , τρ	µ	κρατ4ν,
κ.λπ. εRναι δικ& τ	υς δηµι	υργJµατα. Φυσικ κατ τ�ν gδι	 τρ�π	 θ7λ	υν ν «κλεEσ	υν»
κα
 τ3ν �Eλληνικ3 �Iστ	ρEα· π4ς εRναι τ� �λ7π	µε 0λλωστε φαειν�τερ	ν �HλE	υ...

AFτ3 εRναι U ν7α τ&1η πραγµ&των, Tπ	υ σ/ λEγ	, kν δ/ν τ� καταλ&�ωµε, kν δ/ν κατα-
λ&�	υν 	< ΓραικWλ	ι, θ µZς λ7νε ...τρ	µ	κρ&τες µ7σα στ3 !9ρα µας, γιατ
 +!	µε γι Iδε4δες
τ�ν �Eρµ., τ�ν �HνE	!	, τ
ς Kαρυ&τιδες, τ�ν Παρθεν4να... κα
 b!ι τ�ν P�φ	 τ	 Για!�7.

Π.Γ.

«O< �νακ	ιν9σεις τ.ς �AκαδηµEας �Aθην4ν γι τ
ς “πυραµEδες” τ.ς �Aργ	λEδας �π	-
πρ	σανατ	λEP	υν τ3ν 5πιστηµ	νικ3 +ρευνα κα
 παραπληρ	φ	ρ	 ν �νεWθυνα τ3ν κ	ιν3
γν9µη». AFτ Iσ!υρEPεται > κρατικ�ς �ρ!αι	λ�γ	ς κ. �I. Πιτερ�ς, π	Q �νJκει στ3ν �Eφ	-
ρεEα �Aρ!αι	τJτων NαυπλE	υ, θ7λ	ντας ν τιµJσoη µ/ τ�ν τρ�π	 αFτ� τ� µισθ� π	Q λαµ-
�&νει �π’ τ� �Yπ	υργε�	 Π	λιτισµ	 . Συµ�	υλεWει λ	ιπ�ν τ	Qς �ναγν4στες 5παρ!ιακ.ς
5φηµερEδας τ.ς �Aργ	λEδας ν θεωρ	 ν τ δW	 πυραµιδ	ειδ. κτEσµατα Mς Nλληνιστικ	Qς
π	λυ�ρ	φ	υς q!υρωµατικ	Qς πWργ	υς (!) κα
 ν πρ	σ7!	υν, π7ρα �π’ τ	Qς «51ω-αρ!αι	-
λ	γικ	Qς κWκλ	υς», τ�ν ΠαυσανEα, δι�τι κι 5κε�ν	ς �νεWθυνα παραπληρ	φ	ρε�. T� ’!ει
καταλ&�ει καλ > κ. Πιτερ�ς, π{ς τ πEτ	υρα φ7ρν	υν σEγ	υρα πρ	αγωγJ...

Π.Λ.K.

Σ’ αFτ3 τ3 φρ&ση �ρκ7στηκε ν συν	ψEσoη τ3ν κατ&σταση > 5κπρ�σωπ	ς τ.ς «�AγEας
=Eδρας». Π&λι καλ δηλαδ3 π	Q παραδ7!τηκε Mς «σ	�αρ σκ&νδαλα» τ κρ	Wσµατα πρ	-
σ�	λ.ς τ.ς γενετJσιας �1ι	πρ7πειας κα
 �σ7λγειας σ/ �&ρ	ς �νηλEκων παιδι4ν �π� κλη-
ρικ	Qς σ/ π	λλ/ς �ν τ�ν κ�σµ	 5πισκ	π/ς τ.ς Kαθ	λικ.ς �EκκλησEας, Tπως στ3 B	στ9-
νη, στ� M�ντρεαλ, στ� Π�Pναν, στ� ΠαρEσι κα
 �λλ	 . Tαυτ�!ρ	να �ν	Eγ	υν 	< κρ	υν	

τ4ν <ερ4ν θησαυρ	φυλακEων, γι ν καλυφθ	 ν 	< [ψηλ/ς [λικ/ς �π	Pηµι9σεις, π	Q Pη-
τ	 ν τ 5νJλικα πλ7	ν 5κ τ4ν θυµ&των. Γι π	λλ	στ3 φ	ρ �π	δεικνWεται, π{ς Tταν τ�
ρ&σ	 φυλακEPoη τ� σ4µα, 	< συν7πειες εRναι εrλ	γες παντ	  (γι ν µ3ν 1ε!νZµε κα
 τ	Qς
δικ	Wς µας «τσα!πEνηδες», π	W, Tπ	υ σταθ	 ν κα
 �ρεθ	 ν, καταφ7ρ	νται µ/ �πWθµεν	
θρ&σ	ς κα
 περισσ3 [π	κρισEα κατ τ4ν «�ν9µαλων» κα
 «�θικ διεφθαρµ7νων» �ρ!αE-
ων �EλλJνων).

M.M.

Scandali gravi...

M
ν �κ!Fτε τ/ν Παυσαν�α
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N7α τ&1η πραγµ&των σJµερ	ν τ3ν 27/3/02 κα
 fραν eκτην πρ� µεσηµ�ρEας· πρωE-πρωE
δηλαδ3 U NET [πακ	W	υσα εIς τ κελεWσµατα τ	 Για!�/ εRπε κα
 π&λι τ γνωστ περ

τ	  �ρ!αι	τ7ρ	υ κα
 µεγαλυτ7ρ	υ π	λιτισµ	  τ.ς �νθρωπ�τητας, τ	  αIγυπτιακ	 ! M/
τ	Qς AIγυπτE	υς δ/ν +!	µε τEπ	τε. O< 0νθρωπ	ι αFτ	
 T,τι µπ�ρεσαν +καναν. M/ τ	Qς ση-
µεριν	Qς κεκρ&!τες τ +!	µε· αFτ	Qς π	Q U παραδ	σιακJ τ	υς κακEα, τ� µ�σ	ς, > δ�λ	ς,
τ� ψ7µα (κα
 αFτ	
 δ/ν εRναι AIγWπτι	ι) παEρν	υν τ�ν π	λιτισµ� αFτ� (στ� κ&τω κ&τω
δ	Wλ	υς τ	Qς εR!αν) κα
 τ�ν κραδαEν	υν σν �ντEπαλ	 δ7	ς 5ναντE	ν τ.ς Nλληνικ.ς �ρ!αι-
�τητας. Kα
 	< µ/ν γν4στες γελ	 ν εIς �&ρ	ς τ	υς γιατ
 δ/ν µπ	ρε� ν γEνoη σWγκριση, 	<
δ/ �δαε�ς !&φτ	υν τ� !&πι. M µJπως π&ντα �π� τ !ρ�νια τ.ς Nλληνικ.ς �ρ!αι�τητας
µ7!ρι σJµερα τ gδια δ/ν κ&ν	υν;

B7�αια U µεταφυσικ3 τ.ς AIγWπτ	υ µ/ τ�ν δεσπ	τισµ� κα
 τ3ν 0γν	ια τ.ς Φιλ	σ	φEας,
τ.ς �EπιστJµης κα
 τ.ς T7!νης (Tπως αFτ/ς µ/ τ καταπληκτικ δηµι	υργJµατ& τ	υς
+λαµψαν στ3ν �ρ!αι�τητα τ3ν NλληνικJ), τ	Qς καλWπττ	υν ψυ!	λ	γικ&, γιατ
 τ7τ	ια ψυ!3
κ	υ�αλZνε· κα
 µ�ν	ν U συνωµ	σEα 5κτρ7φει τ	Qς περι	Wσι	υς.

Π.Γ.

�O Σωκρ&της δ/ν !αρEPεται 	rτε στ� <ερατε�	. �Aρνε�ται τ� «δ	 ναι» κα
 «λα�ε�ν» κα

τ
ς πρ	σφ	ρ/ς τ4ν �νθρ9πων πρ�ς τ� αI9νια «δωρ	φ&γ	ν» <ερατε�	, σWµφωνα µ/ τ�ν
EFριπEδη. ∆/ν φ	�Zται ν �παντJσoη καθαρ κα
 σαρκαστικ στ�ν µαθητJ τ	υ EFθW-
φρ	να Tτι: «=Oλα αFτ εRναι 0τιµες 5µπ	ρικ/ς σ!7σεις στ πλαEσια θρησκευτικ4ν συναλ-
λαγ4ν �ν&µεσα στ	Qς θε	Qς κα
 �νθρ9π	υς, 0ρα �νJθικες κα
 �π	ρριπτ7ες». Γι τ� Σω-
κρ&τη U 	FσEα τ.ς εFσ7�ειας εRναι ν’ �γωνισθo. > πιστ�ς ν πραγµατ9σoη στ�ν καθηµεριν�
�E	 τ	υ τ� καλ� κα
 τ� �γαθ�. [ERναι τ «1υπνητJρια» π	Q !ρει&Pεται Tσ	 π	τ/ στ� πα-
ρελθ�ν U �νθρωπ�τητα, γι ν �γo. �π� τ� σκ	τ&δι τ4ν τρι4ν N�ραι	γεν4ν κ	σµικ4ν θρη-
σκει4ν (�I	υδαισµ	 , Xριστιανισµ	  κα
 �Iσλαµισµ	 ) �λλ κα
 τ4ν λ	ιπ4ν πρ	καταλJ-
ψεων κα
 51	υσιασµ4ν, πρ
ν µπo. στ� 17φωτ	 τ	  πραγµατικ	  π	λιτισµ	  τ.ς Γν9σεως].

�O κατJγ	ρ�ς τ	υ M7λητ	ς, eνας νεαρ�ς 0σηµ	ς, θηλυπρεπJς, στι!	πλ�κ	ς, τ�ν κατη-
γ	ρε� Tτι +!ει πλ&σει δικ� τ	υ «φανταστικ� θε�» κα
 τ�ν �π	καλε� «δαιµ�νι	ν». �O Σω-
κρ&της σ/ διαλ	γικ3 συPJτηση µ/ τ� «δαιµ�νι� τ	υ» 5ντ�ς τ	  δικαστηρE	υ �π	κρ	Wει τ3ν
κατηγ	ρEα, λ7γ	ντας Tτι αFτ� εRναι U «5σωτερικJ τ	υ +µπνευση». Mακ&ρι ν κατ7�αινε κα

π&λι στ3 γ. τ� «δαιµ�νι�» τ	υ, γι ν διδ&1oη στ πανεπιστJµια κα
 σ!	λε�α Tλης τ.ς γ.ς,
στ	Qς ν7	υς ,τ
ς αI9νιες κα
 δια!ρ	νικ/ς Nλληνικ/ς �1Eες.

K.X.K.

�Aντιγρ&φ	υµε �π� τ3ν 5φηµερEδα «�Aδ7σµευτ	ς TWπ	ς»: «Kαθ{ς U 	Iκ	ν	µικ3 κατ&-
σταση τ	  �Iσρα3λ συνε!EPει ν 5πιδειν9νεται, eνας 517!ων ρα���ν	ς τ.ς �Iερ	υσαλ3µ �π	-
φ&σισε ν �ντιµετωπEσoη τ� πρ��ληµα, �π	δEδ	ντ&ς τ	 στ�ν... [περ�	λικ� αFνανισµ�. �H
5φηµερEδα “Γιεντι�τ �A!αρ	ν�τ” +γραψε, Tτι σWµφωνα µ/ τ�ν ρα���ν	 Nτα�
ντ MπατPρE,
eναν �π� τ	Qς κ	ρυφαE	υς κα��αλιστ/ς (µελετητ/ς τ	  N�ραϊκ	  µυστικισµ	 ) τ.ς �Iε-
ρ	υσαλJµ, U δWσκ	λη 	Iκ	ν	µικ3 κατ&σταση π	Q �ντιµετωπEPει τ� �Iσρα3λ qφεEλεται �π�
π&ρα π	λλ/ς �π�ψεις στ�ν αFνανισµ�. ΣWµφωνα µ/ �φEσσες, π	Q +!	υν �ναρτηθ. στ3ν �Iε-
ρ	υσαλJµ, > αFνανισµ�ς πρ	καλε� “παν	Wκλα κα
 διαφθ	ρ” κα
 εRναι U αIτEα “σ!εδ�ν
Tλων τ4ν διαταρα!4ν, τ4ν �γωνι4ν, τ4ν π	λ7µων, τ4ν �σθενει4ν κα
 τ.ς φτ9!ειας”».

Ω

XωρMς σ%$λια

Σωκρ�της καM Uερατε α

T/ «συµπλ*ρωµα» τAς A3γ@πτ!υ



1. �Aπ�σπασµα .π� τ� λ�γ# τ#! Παλαιστ>νι#υ πρ#,δρ#υ στ� �εν#δ#"εW# «Mεγ�λη Bρετανν>α» τ9ς
�AθGνας κατ3 τ*ν τελετ* .νακGρυ�Gς τ#υ σ� Hπ>τιµ# δηµ�τη τ4ν �Aθην4ν .π� τ�ν τ�τε δGµαρ"# τ9ς
πρωτεA#υσας ∆ηµGτρη Mπ,η κα5 τ� δηµ#τικ� συµ(#Aλι# τ9ς π�λης.

�H
51&πλωση τ	  �E�ραϊκ	  ΠνεWµατ	ς [π.ρ1ε µακραEωνη 5πι!εEρηση, τ.ς >π	Eας >
σ!εδιασµ�ς !&νεται στ �&θη τ	  παρελθ�ντ	ς κα
 	< δι&φ	ρες φ&σεις της 51ε-
λEσσ	νται κα
 >λ	κληρ9ν	νται µ7σα σ/ !ρ	νικ διαστJµατα �πρ	σδι�ριστης δι&ρ-
κειας. ΣJµερα µπ	ρ	 µε ν δ	 µε, µ/ τ3ν 0νεση π	Q µZς παρ7!ει U πρ		πτικ3 τ	 

!ρ�ν	υ, π4ς µEα qλιγ&νθρωπη φυλ3 τ.ς 5ρJµ	υ, !ωρ
ς καν7να π	λιτισµ� κα
 µ/ πρωτ�γ	-
νη γλ4σσα κατ7κτησε σ/ πρ4τ	 στ&δι	 θρησκευτικ 0λλα κα
 µ&λιστα π	λιτισµ7να +θνη µ/
τ� Tπλ	 τ	  δ�γµατ	ς – Tπλ	 καθαρ N�ραϊκ�, καθαρ 51	υσιαστικ� κα
 0γνωστ	 στ3ν [π�-
λ	ιπη �νθρωπ�τητα – κα
 π4ς �ργ�τερα, Tταν U κυριαρ!Eα τ	  θρησκευτικ	  δ	γµατισµ	 
0ρ!ισε ν κλ	νEPεται, U 51	υσιαστικ3 τακτικ3 κα
 στρατηγικ3 τ.ς Σι{ν �νανε9θηκε κα

�ντικαταστ&θηκε �π� τ3ν καθι7ρωση τ	  π	λιτικ	κ	ινωνικ	  δ	γµατισµ	 , δηλαδ3 τ4ν νε-
9τερων N�ραι	γεν4ν �στ	καπιταλ	µαρ1ιστικ4ν �ντιλJψεων, π&νω στ
ς >π	�ες στηρEPεται
U κατεστηµ7νη τ&1η τ	  	Iκ	ν	µισµ	  κα
 τ.ς Ratio, π	Q Iσ!Wει στ�ν σWγ!ρ	ν	 κ�σµ	.

�Aλλ αFτ π	Q 5µε�ς διαπιστ9ν	υµε 5κ τ4ν [στ7ρων, δηλαδ3 τ3ν εFελι1Eα κα
 συνωµ	τικ�-
τητα τ4ν µεθ�δων µ/ τ
ς >π	�ες > «περι	Wσι	ς λα�ς» αI!µαλωτEPει κα
 [π	δ	υλ9νει πνευµατικ

▲

ΠληθUρα RρOα8ων καJ νεωτ=ρων
µαρτυριQν καJ Yστ*ρικQν στ*ιOε8ων

«�EµεWς #F Παλαιστ>νι#ι καταγ�µαστε .π� τ*ν KρGτη. ΦAγαµε .π� τ*ν KρGτη κα5
πGγαµε στ*ν Παλαιστ>νη. �αναγυρ>σαµε στ*ν KρGτη κα5 �αναφAγαµε .π� τ*ν
KρGτη κα5 �αναπGγαµε κα5 HγκατασταθGκαµε µ#ν>µως στ*ν Παλαιστ>νη...»

Γιασ�ρ �Aραφ�τ, �AθGνα, 15 ∆εκεµ(ρ>#υ 19811

T
� )Gτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ#! σAγ"ρ#ν#υ παλαιστινιακ#! Yθν#υς
Y"ει .πασ"#λGσει κατ3 καιρ#?ς πλ9θ#ς Hρευνητ4ν. OF Dδι#ι,
.ρα(�φων#ι �ντες κα5 στ*ν πλει#ψηφ>α τ#υς µ#υσ#υλµ:ν#ι στ�
θρGσκευµα µ� µεγ�λ# π#σ#στ� aρθ#δ��ων µετα�A τ#υς, εDθι-

σται ν3 θεωρ#!νται «.ρα(ικ�ς» λα�ς. ZΩστ�σ# σGµερα πλ,#ν Q συ-
ντριπτικ* πλει#ν�τητα τ4ν ε8δικ4ν Hπιστηµ�νων συµφων#!ν, Pτι τ#υ-

H MONOMAXIA TH™ KOI§A¢A™ H§A



�Aλλ3 κα5 στ#?ς α84νες π#? .κ#λ#Aθησαν Q sλληνικ* παρ#υσ>α στ*ν περι#"* Hνι-
σ"Aθηκε σηµαντικ3 8δ>ως κατ3 τ3 sλληνιστικ3 "ρ�νια, Pταν X sλληνικ�ς πληθυσµ�ς
τ9ς Παλαιστ>νης Yφθασε ν3 εCναι τ� κυρ>αρ"# στ#ι"εW# τ9ς περι#"9ς. A�τ#5 #F πλη-
θυσµ#>, πελασγικ#5 κα5 sλληνικ#>, `ρ"ισαν ν3 φθ>ν#υν στ3 πρ4τα "ρ�νια τ#! µε-
σα>ωνα H�αιτ>ας τ#! (>αι#υ Hκ"ριστιανισµ#! τ#υς .π� τ� ρωµαι#"ριστιανικ� κρ�τ#ς.
ZH ZEλληνικ* Γλ4σσα Yπαψε ν3 µιλι,ται 8δ>ως µετ3 τ*ν H��πλωση τ#! �Iσλ3µ κα5 τ*ν
Hθελ#Aσια πρ#σ"Nρηση τ4ν λα4ν α�τ4ν στ* ν,α θρησκε>α, σ� µ>α .π,λπιδα πρ#-
σπ�θεια ν3 .παλλαγ#!ν .π� τ* ρωµαι#"ριστιανικ* καταπ>εση.

ΣGµερα µετ3 (ε(αι�τητ#ς, µπ#ρ#!µε ν3 8σ"υριστ#!µε Pτι `ν κα5 Q sλληνικ* συ-
νε>δηση σ� συντριπτικ� (αθµ� Y"ει "αθ9, διατηρεWται Pµως Q θ#λ* .ν�µνηση τ9ς
α8γαιακ9ς συγγ,νειας, Hν�4 Q παλαιστινιακ* διαν�ηση Y"ει Hπαναφ,ρει τ� )Gτηµα τ9ς
κρητικ9ς-πελασγικ9ς-sλληνικ9ς καταγωγ9ς �"ι µ�ν# γι3 λ�γ#υς α�τ#γνωσ>ας τ4ν
Dδιων τ4ν Παλαιστ>νιων .λλ3 κα5 σ� µ>α πρ#σπ�θεια γεφAρωσης τ#! λα#! α�τ#! µ�
τ* ∆Aση, µ� τρ�π# τ,τ#ι# Pµως π#? ν3 µ* διαρρηγνAωνται κα5 #F ]τερες συγγ,νειες
µ� τ�ν �Aρα(ικ� K�σµ#.

Bε(α>ως τ� )Gτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ#! παλαιστινιακ#! Yθν#υς, π#? θ3 H�ετ�σ#υ-
µε παρακ�τω, δ�ν πρ,πει ν3 θεωρηθe9 �ς µ>α πρ#σπ�θεια ν3 δικαι#λ#γGσeη τ#?ς φα-
νατικ#?ς 8σλαµιστ�ς π#? δρ#!ν στ#?ς κ�λπ#υς τ#! λα#! α�τ#!, #F Xπ#W#ι µ� µεθ�δ#υς
κα5 8δε#ληψ>ες .λλ�τριες �ς πρ�ς τ*ν sλληνικ* κ#σµ#θ,αση Hπι"ειρ#!ν �"ι τ�σ# τ*ν

∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 200215956

κα
 Iδε	λ	γικ τ	Qς �ν9τερ	υς, [περ7!	ντες �ντιπ&λ	υς τ	υ, 	< πνευµατικ	
 κα
 π	λιτικ	
 Uγ7-
τες τ	  I	υδαϊκ	  +θν	υς εR!αν �ντιληφθ. Tτι �π	τελε� τ�ν µ�ν	 τρ�π	, τ�ν µ	ναδικ� δρ�µ	 π	Q
θ µπ	ρ	 σαν ν �κ	λ	υθJσ	υν, γι ν <καν	π	ιJσ	υν τ3ν 51	υσιαστικJ τ	υς µανEα. Kα
 τ	 τ	
δι�τι εR!αν συνειδητ	π	ιJσει, Tτι U N�ραϊκ3 φυλ3 θ µπ	ρ	 σε ν �ναδει!θo. κα
 ν κυριαρ-
!Jσoη φυσικ π&νω στ 0λλα +θνη τ.ς γ.ς µ�ν	 δι τ.ς παν	υργEας, τ.ς συνωµ	τικ�τητας, τ	 
δ�λ	υ κα
 τ.ς 5πι�	λ.ς.

�O µ θ	ς τ	  ∆α�Eδ, τ	  �ντιπρ	σωπευτικ9τερ	υ κα
 σηµαντικ9τερ	υ Uγ7τη τ	  �I	υδαϊ-
σµ	 , τ	  <δρυτ. τ.ς Σι{ν σν πρωτεW	υσας κα
 µυστικιστικ	  συµ��λ	υ τ	  �IσραJλ, 5ν7!ει
Tλα τ στ	ι!ε�α, τ >π	�α !αρακτηρEP	υν τ3ν N�ραϊκ3 σκ7ψη κα
 πρ	σδι	ρEP	υν τ�ν τρ�π	 δρ&-
σεως τ	  N�ραϊκ	  +θν	υς. CAς τ�ν θυµηθ	 µε, �φ	  �ναφ7ρ	υµε κα
 τ πρ	ηγηθ7ντα, π	Q
�ν&γκασαν τ	Qς �E�ραE	υς ν εIσαγ&γ	υν ν7α κριτJρια γι τ3ν �ν&δει1η τ4ν �ρ!�ντων τ	υς(α).

�O
πρ	φJτης Σαµ	υ3λ (= π	λιτικ�ς «5γκ7φαλ	ς» τ	  θρησκευτικ	π	λιτικ	  κατεστηµ7ν	υ
τ	  �Iσρα3λ) �νακ	ιν9νει στ�ν �ασιλιZ Σα	Wλ, τ�ν >π	�	 > gδι	ς εR!ε !ρEσει, Tτι > «K@-
ρι!ς τ5ν δυν�µεων» (= U Iδ7α τ.ς N�ραϊκ.ς παγκυριαρ!Eας) 5ντ7λλεται ν 51	ντωθo. τ�
+θν	ς τ4ν �Aµαληκιτ4ν, ν 51	λ	θρευθo. «%ωρMς !#κτ! πDν �,τι J%!υν καM ν� θανατωθjA καM

Kνδρας καM γυνα κα καM παιδM καM θηλ�b!ν καM �!Fς καM πρ$�ατ! καM κ�µηλ!ς καM kν!ς», δι�τι >
λα�ς αFτ�ς εR!ε �ντισταθ., Tταν 	< �I	υδα�	ι εIσ7�αλαν στ 5δ&φη τ	υ 5πιστρ7φ	ντας �π� τ3ν Agγυ-
πτ	. �O Σα	Qλ πρ&γµατι 5πετ7θη αIφνιδιαστικ 5ναντE	ν τ4ν �Aµαληκιτ4ν, 51ωλ�θρευσε «'ν στ$µατι
µα%α�ρας» Tλ	υς τ	Qς 0νδρες κα
 συν7λα�ε Pωνταν� τ� �ασιλιZ τ	υς �Aγ&γ, �λλ «'φε�σθη α7τ!F»,
Tπως 5φεEσθη κα
 τ4ν καλυτ7ρων Pm9ων.

(α) «Bασιλει4ν A´», κεφ. ιε´, ιστ´ κα5 ι)´.

▲

λ�"ιστ#ν #F .ρ"αW#ι Παλαιστ>νι#ι, #F ΦιλισταW#ι, \ταν κρητικ9ς κα-
ταγωγ9ς Πελασγ#>, #F Xπ#W#ι σ� παν�ρ"αια Hπ#"* .π#>κισαν τ5ς .κτ�ς
τ9ς M,σης �Aνατ#λ9ς.
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�H µερικ3 5κτ7λεση τ.ς 5ντ	λ.ς τ	  Σα��α{θ 51	ργEPει τ�ν Σαµ	υJλ, > >π	�	ς �νακ	ιν9νει στ�ν
Σα	Wλ Tτι, �φ	  δ/ν 5τJρησε τ�ν «λ$γ!ν τ!F Kυρ�!υ» (δηλαδ3 δ/ν 5νJργησε >λ	κληρωτικ3 γεν	-
κτ	νEα τ4ν �Aµαληκιτ4ν), > Θε�ς τ	  �Iσρα3λ τ	  �φαιρε� τ3ν �ασιλεEα. Παρ τ3ν αFτ	καταδEκη
τ	  Σα	Wλ, τ3ν >µ	λ	γEα τ	υ Tτι «�µ�ρτησεν 'ν=πι!ν τ!F Kυρ�!υ» κα
 τ
ς παρακλJσεις τ	υ ν συγ-
!ωρηθo., > Σαµ	υ3λ µ7νει �συγκEνητ	ς· Pητε� ν τ	  φ7ρ	υν 5ν9πι�ν τ	υ τ�ν �Aγγ κα
 τ�ν «κατα-
κ�πτει» µ/ τ gδια τ	υ τ !7ρια, καθ{ς > αI!µ&λωτ	ς τ�ν πλησEαPε «%αρι�ντως, δι$τι ν$µιbε �τι � πι-
κρ�α τ!F θαν�τ!υ ε#%ε περ�σει» κα
 �κ	λ	Wθως παEρνει ν7α 5ντ	λ3 �π� τ�ν Σα��α9θ: ν �ρo. κα
 ν
!ρEσoη ν7	 �ασιλιZ, «%ωρMς ν� λ��jη Hπ’ kψιν τ
ν 'µφ�νισ* τ!υ Q τ/ mψ!ς τ!F �ναστ*µατ$ς τ!υ». �O
Σαµ	υ3λ !ρEει µυστικ τ�ν τελευτα�	 �ν&µεσα στ	Qς Nφτ γι	Qς Nν�ς π	λWτεκν	υ �π� τ3ν Bηθλε7µ,
τ	  �IεσσαE, τ� «�π	P	Wρι» τ.ς 	Iκ	γ7νειας, τ�ν ∆α�Eδ, τ�ν >π	�	 κα
 κατ	ρθ9νει ν εIσαγ&γoη στ3ν
αFλ3 τ	  Σα	Wλ, γι ν παEPoη στ�ν �ασιλιZ τ3ν κιθ&ρα τ	υ κα
 ν τ�ν διασκεδ&Poη.

�Iδ	Q τ9ρα > κWρι	ς µ θ	ς τ	  ∆α�Eδ, τ	  5νσαρκωτ	  τ.ς ν7	υ τWπ	υ 5πι!ειρJσεως γι τ3ν
N�ραϊκ3 κυριαρ!Eα: �O Σα	Qλ διε1&γει π�λεµ	 κατ τ4ν ΦιλισταEων (= �EλλJνων �π	Eκων, π	Q εR!αν
<δρWσει κρ&τ	ς στ3ν περι	!3 τ.ς Γ&Pης, Tπως �π7δει1ε U νε9τερη <στ	ρικ3 +ρευνα) κα
 �π	φεWγει
τ3ν µ&!η 5κ τ	  συστ&δην, 5νm4 eνας Φιλιστα�	ς «πρ!µα%ητ
ς» xψ	υς «&( π*%εων καM σπιθαµAς», >
Γ	λι&θ, +�γαινε �π� τ3ν παρ&τα1J τ	υ κα
 5π
 σαρ&ντα Uµ7ρες καλ	 σε τEµια τ	Qς �E�ραE	υς ν 5κλ7-
1	υν �ναµετα1W τ	υς κ&π	ι	ν, γι ν µ	ν	µα!Jσoη µαPE τ	υ· κα
 0ν > �E�ρα�	ς µπ	ρ7σoη ν τ�ν νι-
κJσoη, τ�τε 	< Φιλιστα�	ι θ [π	δ	υλωθ	 ν στ	Qς �E�ραE	υς, 0ν Tµως [περισ!Wσoη > Γ	λι&θ, τ�τε 	<
�E�ρα�	ι θ δ	υλεW	υν στ	Qς ΦιλισταE	υς. �O Σα	Qλ «καM πDς - λα/ς τ!F IIσρα
λ '(�στησαν καM
'φ!�*θησαν σφ$δρα» κα
 «Jφευγ!ν �π/ πρ!σ=π!υ α7τ!F», eως Tτ	υ > ∆α�Eδ, «'ν eν$µατι τ!F Kυ-
ρ�!υ τ5ν δυν�µεων», π.ρε τ3ν σφεντ�να τ	υ, πλησEασε τ�ν �νδρε�	 π	λεµιστ3 δ�λια, τ�ν !τWπησε

Hθνικ* .π#κατ�σταση τ#! παλαιστινιακ#! λα#! .λλ3 τ*ν Hπι(#λ* θε#κρατικ#! κα-
θεστ4τ#ς, κιν#Aµεν#ι .π� αDτια φ#νταµενταλιστικ�. OF 8σλαµικ�ς aργανNσεις, π#?
στ,λν#υν στ� θ�νατ# ν,#υς µα"ητ�ς Uπ#σ"�µενες µεταθαν�τιες .π#λαAσεις στ�ν πα-
ρ�δεισ# τ#! �Aλλ�", δ�ν µπ#ρεW ν3 Y"#υν καµµ>α σ",ση µ� τ*ν ZEλληνικ* Σκ,ψη. ZO
δρ�µ#ς τ#! µ#υσ#υλµ�ν#υ «µ�ρτυρα» εCναι Hκ διαµ,τρ#υ .ντ>θετ#ς µ� τ�ν sλληνικ�
δρ�µ# τ#! «uρωα».

•
εκινNντας .π� τ5ς Dδιες τ5ς s(ραϊκ�ς πηγ�ς ε8σπρ�ττ#υµε τ* δια(ε(α>ωση, Pτι
#F ΦιλισταW#ι εCναι κρητικ9ς καταγωγ9ς. OF πρ#φ9τες τ9ς «Παλαι:ς ∆ιαθGκης
.ναφ,ρ#υν: • «∆ι τ	 τ	 τ&δε λ7γει KWρι	ς· Iδ	Q 5γ{ 5κτεEνω τ3ν !ε�ρα µ	υ 5π

τ	Qς �λλ	φWλ	υς κα
 51	λ	θρεWσω Kρ.τας κα
 �π	λ4 τ	Qς καταλ	Eπ	υς τ3ν πα-

ραλEαν κα
 π	ιJσω 5ν αFτ	�ς 5κδικJσεις µεγ&λας, κα
 5πιγν9σ	νται, δι�τι 5γ{ KW-
ρι	ς 5ν τm4 δ	 ναι τ3ν 5κδEκησEν µ	υ 5π’ αFτ	Wς» [µετ.: «ZO KAρι#ς γι3 τ#!τ# λ,γει
α�τ�: K#>τα�ε, Hγ7 Hκτε>νω (gπλNνω) τ*ν τιµωρ� "εWρα µ#υ κατ3 τ4ν .λλ#φAλων κα5
θ3 καταστρ,ψω τ#?ς Kρ9τες κα5 Pλ#υς τ#?ς κατ#>κ#υς τ4ν παραλ>ων. Θ3 τιµωρG-
σω α�τ#?ς σκληρ3 κα5 Yτσι θ3 µ�θ#υν Pτι Hγ7 εCµαι X KAρι#ς, Pταν Hπιφ,ρω τ*ν Hκδ>-
κησG µ#υ κατ’ α�τ4ν»] («Πρ#φGτης �Iε)εκιGλ», κε´, ιστ´ - ι)´).

• «∆ι�τι Γ&Pα διηρπασµ7νη +σται, κα
 �Aσκ&λων εIς �φανισµ�ν, κα
 CAPωτ	ς µε-
σηµ�ρEας 5κριφJσεται κα
 �Aκκαρ{ν 5κριPωθJσεται. OFα
 	< κατ	ικ	 ντες τ� σ!	E-
νισµα τ.ς θαλ&σσης, π&ρ	ικ	ι Kρητ4ν· λ�γ	ς KυρE	υ 5φ’ [µZς, Xαναν γ. �λλ	-
φWλων, κα
 �π	λ4 [µZς 5κ κατ	ικEας. Kα
 +σται KρJτη ν	µ3 π	ιµνEων κα
 µ&νδρα
πρ	�&των. Kα
 +σται τ� σ!	Eνισµα τ.ς θαλ&σσης τ	�ς καταλ	Eπ	ις 	gκ	υ �I	Wδα· 5π’
αFτ	Qς νεµJσ	νται 5ν τ	�ς 	gκ	ις �Aσκ&λων	ς, δεEλης καταλWσ	υσιν �π� πρ	σ9π	υ

Π. ∆ιαθ<κη: «OY Φιλιστα)*ι Rπ@γ*ν*ι KρητQν Rπ*8κων»

▲
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υ<4ν �I	Wδα, Tτι 5π7σκεπται αFτ	Qς KWρι	ς > Θε�ς αFτ4ν, κα
 �π	τρ7ψει τ3ν αI!µα-
λωσEαν αFτ4ν» [µετ.: «∆ι�τι Q Γ�)α θ3 λεηλατηθe9, Q �Aσκ�λων θ3 H�αφανιστe9, Q
dA)ωτ#ς στ� καταµεσGµερ# θ3 H�αφανισθe9 .π� πρ#σNπ#υ τ9ς γ9ς κα5 Q �Aκκαρ7ν
θ3 Hκρι)ωθe9. �Aλ>µ#ν# σ� α�τ#?ς π#? κατ#ικ#!ν τ3 παρ�λια (τ9ς Παλαιστ>νης), τ#?ς
.π#γ�ν#υς τ#Aτ#υς τ4ν Kρητ4ν .π#>κων. ZO λ�γ#ς τ#! Kυρ>#υ στρ,φεται Hναντ>#ν
σ#υ, � Xανα�ν, κα5 σ? "Nρα τ4ν .λλ#φAλων: Θ3 καταστρ,ψω Hσ:ς κα5 τ5ς κατ#ικ>ες
σας. dEτσι κι .λλι4ς Q KρGτη θ3 γ>νeη τ�π#ς (#σκ9ς πρ#(�των κα5 π#ιµνι#στ�σι#.
T3 παρ�λια (τ9ς Παλαιστ>νης) θ3 περι,λθ#υν στ#?ς �I#υδα>#υς, #F Xπ#W#ι Hπ,στρε-
ψαν .π� τ*ν α8"µαλωσ>α. OF �I#υδαW#ι θ3 (#σκGσ#υν τ3 πρ�(ατ� τ#υς HκεW, Pπ#υ πρ5ν
Uπ9ρ"αν #F #8κ>ες τ9ς �Aσκ�λων#ς. Kατ3 τ� δειλιν� θ3 διαλυθ#!ν (#F ΦιλισταW#ι) HνN-
πι#ν τ4ν �I#υδα>ων. A�τ� θ3 γ>νeη, γιατ5 X KAρι#ς X Θε�ς τ#υς τ#?ς Hπισκ,φθηκε κα5
θ3 τ#?ς γυρ>σeη .π� τ*ν α8"µαλωσ>α τ#υς». «Πρ#φGτης Σ#φ#ν>ας», B´. 4-7].

[Παρ�κ�αση: �Eκτ�ς .π� τ*ν s(ραϊκ* µαρτυρ>α Pτι #F ΦιλισταW#ι \ταν `π#ικ#ι
Kρητ4ν, X .ναγνNστης µ,νει `φων#ς µπρ#στ3 στ* µακ�(ρια Hπικαιρ�τητα τ4ν (ι-
(λικ4ν .πειλ4ν κα5 H�αγγελι4ν· σ3ν ν3 γρ�φτηκαν σGµερα, γι3 ν3 περιγρ�ψ#υν τ5ς
πρ�σφατες σφαγ�ς ε8ς (�ρ#ς Παλαιστιν>ων στ* ∆υτικ* dO"θη .π� τ�ν 8σραηλιν�
στρατ�].

™
τ5ς παραπ�νω .ναφ#ρ�ς τ9ς «B>(λ#υ» κα5 Q .ρ"α>α ZEλληνικ* Γραµµατε>α
συµφωνεW, Pτι δηλαδ* #F Kρ9τες εC"αν .π#ικ>σει σ� παν�ρ"αια Hπ#"* τ*ν Πα-
λαιστ>νη. Συγκεκριµ,να X ΣαρπηδNν, .δελφ�ς τ#! M>νωα, συγκρ#Aστηκε µα-
)> τ#υ γι3 τ� θρ�ν# τ9ς KρGτης. ZHττGθηκε κα5 .κ#λ#υθ#Aµεν#ς .π� τ#?ς aπα-

δ#Aς τ#υ .π,πλευσε πρ�ς τ* M,ση �Aνατ#λG. Φθ�ν#ντας HκεW Yγινε (ασιλι:ς τ4ν

;Eπαλ<θευση Rπ/ τJς nλληνικFς πηγFς

�π� µακρυ µ/ τ3ν π7τρα στ� µ7τωπ	, τ�ν P&λισε κα
 τ	  +κ	ψε xστερα µ/ τ3ν Uσυ!Eα τ	υ τ� κεφ&-
λι, «γι� ν� γνωρ�σjη -λ$κληρη � γA �τι Hπ�ρ%ει θε/ς στ/ IIσρα
λ» κα
 γι ν συνωµ	τJσoη xστερα µ/
τ�ν �Iων&θαν, τ�ν �ν�ητ	 γυι� τ	  Σα	Wλ, 5ναντE	ν τ	  �ασιλιZ, ν κινJσoη 5παν&σταση, ν π&ρoη τ3ν
51	υσEα κα
 ν 5γκαταστJσoη τ3ν πρωτεW	υσ& τ	υ στ� λ�φ	 τ.ς Σι9ν, καθιστ9ντας τ	ν τ� αI9νι	 σWµ-
�	λ	 τ.ς παγκ�σµιας σιωνιστικ.ς 51	υσEας.

A
Fτ�ς > N�ραϊκ�ς µ θ	ς τ	  ∆α�Eδ, π	Q µετ τ3ν 5πι�	λ3 τ.ς N�ραϊκ.ς σκ7ψεως γαλ	υ!ε� σν
«�Iερ �Iστ	ρEα» τ +θνη τ.ς γ.ς, παρ	υσι&Pει συµ�	λικ �λλ �ν&γλυφα τ αgτια, τ
ς µε-
θ�δ	υς, τ
ς συνθ.κες, τ µ7σα κα
 τ	Qς σκ	π	Qς κα
 πρ	θ7σεις τ.ς «νEκης» κα
 τ.ς δι µ7-
σ	υ τ4ν αI9νων παγκ�σµιας 5πι�	λ.ς τ.ς Σι9ν, Tµως ταυτ�!ρ	να παρ7!ει κα
 τ� µ7τρ	 τ.ς

«�1Eας» αFτ.ς τ.ς «νEκης», τ4ν δειν4ν π	Q 5πεσ9ρευσε στ�ν π	λιτισµ� κα
 στ3ν �θικ3 «[γεEα» τ.ς
�νθρωπ�τητας, �λλ κα
 τ�ν 5ντελ4ς εrθραυστ	 κα
 5πισφαλ. !αρακτ.ρα τ	  N�ραϊκ	  θρι&µ�	υ.
�Iδ	Q U �π�δ	ση τ	  µυστικιστικ	  αFτ	  µWθ	υ µ/ σWγ!ρ	να σ!Jµατα λ�γ	υ κα
 �ληθιν3 διατWπωση:

Πρ#τ	ν· σκ	π�ς  τ	  σιωνιστικ	  �γ4να δ/ν εRναι U lπλ. 5πι�	λ3 5π
 τ	  �ντιπ&λ	υ �λλ U >λ	-
κληρωτικ3 5κµηδ7νισJ τ	υ –κα
 Tσ	ι δ/ν τ� καταλα�αEν	υν, Tπως > Σα	Wλ, καθαιρ	 νται κα
 �π	-
�&λλ	νται �µεEλικτα.

∆ε&τερ	ν· 5πειδ3 > �ντEπαλ	ς [περ7!ει «φWσει», U Σι{ν «φ!�ε ται σφ$δρα» κα
 τ�ν �ντιµετω-
πEPει δ�λια, xπ	υλα κα
 �ν	ρθ�δ	1α.

Tρ(τ	ν· > φυσικ (κ	ντ�σωµ	ς) κα
 �θικ (δ�λι	ς) στερηµ7ν	ς κα
 �σθενJς, τ� µικρ� 0τ	µ	, 5πι-
�&λλεται κα
 51	ντ9νει τ�ν φυσικ κα
 �θικ πρ	ικισµ7ν	 κα
 Iσ!υρ�.

T)ταρτ	ν· 	< 0νθρωπ	ι τ.ς Σι{ν κατα�&λλ	υν δ	λ	φ	νικ τ	Qς �ρωες µ/ τ3ν �	Jθεια τ.ς τε-
!ν	κρατEας (τ.ς σφενδ�νης), !ωρ
ς ν �ναµετρηθ	 ν µαPE τ	υς. ▲
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Σ#λAµων (µετ,πειτα ZIερ#σ#λAµων): «=Oταν τ παιδι τ.ς EFρ9πης, > Σαρπηδ{ν
κα
 > MEνως µ&λωσαν γι τ3 �ασιλεEα κα
 5πικρ&τησε > MEνως, > Σαρπηδ{ν +φυγε
µαP
 µ/ τ	Qς συντρ�φ	υς τ	υ. O< 51�ριστ	ι +φθασαν στ3ν Mιλυ&δα τ.ς �AσEας, Tπ	υ
σJµερα κατ	ικ	 ν 	< ΛWκι	ι. T�τε λεγ�ταν Mιλυ&δα κα
 	< MιλWες λ7γ	νταν Σ�λυ-
µ	ι. BασιλιZς aταν > Σαρπηδ9ν...» (ZHρ�δ#τ#ς, A´, 173).

T�ν ZHρ�δ#τ# Hπι(ε(αιNνει κα5 X �I#υδαW#ς Fστ#ρικ�ς Φλ�(ι#ς �INσηπ#ς: «Π	λλ	

λ7νε Tτι κα
 > =Oµηρ	ς τ3ν �π	καλε� Σ�λυµα. T3ν δ/ πρ	σωνυµEα “�Iερ�” 	< �E�ρα�	ι
τ3ν +�αλαν �ργ�τερα. �Hταν κατ τ3ν 5π	!J, π	Q µ/ τ3 στρατι τ	  �Iησ	  (τ	 
Nαυ.) κατ τ4ν XαναναEων κα
 τ	  π	λ7µ	υ κατ τ�ν >π	�	 	< Xανανα�	ι κρ&τη-
σαν (τ3ν π�λη), π	Q (> �Iησ	 ς) κατ7νειµε στ	Qς �E�ραE	υς, 	< >π	�	ι Tµως δ/ν κα-
τ&φεραν ν δι91	υν (τ	Qς XαναναE	υς) �π� τ �Iερ	σ�λυµα, µ7!ρι π	Q τ3ν π	λι�ρ-
κησε > ∆αυEδ...» (�INσηπ#ς, «�I#υδαϊκ* �Aρ"αι#λ#γ>α», Z, 3. 10-25). ZO �INσηπ#ς µ�-
λιστα θεωρNντας τ3 Σ�λυµα π�λη Xανανα>ων δηλαδ* Φιλιστα>ων, δ>νει σ� συν-
δυασµ� µ� τ�ν ZHρ�δ#τ# µ>α .κ�µη .π�δει�η, Pτι #F ΦιλισταW#ι \ταν κρητικ9ς κα-
ταγωγ9ς.

;E
κτ�ς Pµως .π� τ3 .ρ"αWα κε>µενα κα5 Q Hπιστηµ#νικ* Yρευνα Yρ"εται µ� τ*
σειρ� της ν3 Hπι(ε(αιNσeη τ*ν κρητικ* καταγωγ* τ4ν Φιλιστα>ων. ZO I.A.
Παπαπ#στ�λ#υ (Yφ#ρ#ς �Aρ"αι#τGτων) .ναφ,ρει κρητικ* διε>σδυση στ* M,-
ση �Aνατ#λ* µ,"ρι κα5 τ* Συρ>α: «�H 5γκατ&σταση στ3ν OFγκαρ
τ2 (Ugarit)

τ.ς ΣυρEας θεωρε�ται 5πEσης µινωικJ»3.

;EπιKεKαιUνει καJ \ σSγOρ*νη Wπιστ<µη
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Π)µπτ	ν· U νEκη τ	  ν&ν	υ γEνεται σωφρ	νισµ�ς γι «-λ$κληρη τ
 γA» κα
 [πενθυµEPει �πειλη-
τικ Tτι «Hπ�ρ%ει θε/ς στ/ IIσρα*λ».

+Eκτ	ν· U N�ραι	γεν3ς θε	κρατEα κα
 τε!ν	κρατEα (> N�ρα�	ς ∆α�
δ) νικdZ τ�ν Nλληνικ� Λ�γ	 κα

τ�ν Nλληνικ� Iδεαλισµ� κα
 Uρωισµ� (τ�ν =Eλληνα Γ	λι&θ).

+E,δ	µ	ν· γι ν κατα�&λoη > �E�ραϊσµ�ς τ�ν �Eλληνισµ�, πρ4τα τ	  στερε� τ� Πνε µα τ	υ, τ�ν Π	-
λιτισµ� τ	υ (PαλEP	ντ&ς τ	ν µ/ µι πετρι στ� µ7τωπ	) κα
 �κ	λ	Wθως τ�ν 51	ντ9νει, 5νm4 +!ει !&σει πι
τ3ν NλληνικJ τ	υ συνεEδηση (+!ει �π	λ7σει τ
ς αIσθJσεις τ	υ).

A
Fτ� π	Q σ/ µικρ	γραφEα συν7�η κατ τ�ν N�ραϊκ� µυστικιστικ� µ θ	 στ3ν κ	ιλ&δα �Hλ&, συµ-
�αEνει �παρ&λλακτα σ’ >λ�κληρη τ3ν [φJλι	 κα
 σ’ Tλες τ
ς 5π	!/ς +κτ	τε: �O �Eλληνικ�ς
Λ�γ	ς κα
 > Nλληνικ�ς Iδεαλισµ�ς κα
 Uρωισµ�ς, π	Q εR!αν �π	κτJσει 	Iκ	υµενικ/ς δια-
στ&σεις κα
 �π	τελ	 σαν τ� Iδε	λ	γικ� πλαEσι	 σκ7ψεως κα
 δρ&σεως τ4ν �θικ κα
 φυσικ

[γι4ν κα
 πρ	ικισµ7νων �νθρ9πων �νε1αρτJτως φυλ.ς κα
 5θνικ�τητας, !τυπι	 νται xπ	υλα κα
 π7-
φτ	υν σ/ κατ&σταση ν&ρκης. O< µεγ&λες κατακτJσεις τ.ς �νθρωπ�τητας στ3ν π	ρεEα της πρ�ς τ3ν
�λJθεια σταµατ	 ν κα
 51	υδετερ9ν	νται �π� τ δ�γµατα: θρησκευτικ&, π	λιτικ& κα
 κ	ινωνικ&.
T µικρ 0τ	µα, 	< «!αλασµ7νες ψυ!7ς» τ	  �EλWτη, 5πι�&λλ	νται κα
 5κµηδενEP	υν δ�λια, δ	λ	φ	-
νικ& τ
ς εFγενε�ς κα
 φωτισµ7νες φWσεις. �H τε!ν	κρατEα κα
 U xλη παEρν	υν τ3 θ7ση τ.ς λε�εντιZς
κα
 τ	  πνεWµατ	ς. �H διαστρ	φ3 τ	  φυσικ	  κα
 U δ	λ	φ	νEα 5π7!	υν θ7ση «[γι	 ς» κα
 «qρθ	 »
καE, Tπως λ7γει > NEτσε, «γι� τ!Oς �νθρ=π!υς π!O π!θ!Fν τ
ν '(!υσ�α (5νν	ε� τ3ν Σι{ν) � παρακ-
µ
 ε#ναι µ�σ!ν καM α7τ!M !U Kνθρωπ!ι 'νδιαφ�ρ!νται bωτικ� ν� �ρρωστ*σ!υν τ
ν �νθρωπ$τητα καM
ν� �νατρ�ψ!υν µ0 'πικ�νδυνη καM συκ!φαντικ
 σηµασ�α τ
ν Jνν!ια τ!F καλ!F καM τ!F κακ!F, τ!F

▲

2. ZO �Aριστε>δης K�λλιας Y"ει Uπ#στηρ>�ει, Pτι τ� �ν#µα O�γκαρ5τ πρ#,ρ"εται .π� τ� sλληνικ�



ZO ΓεNργι#ς Tσ#ρµπ�τ)ης4, .ναφερ�µεν#ς στ3 εUρGµατα π#? πρ#,κυψαν .π� τ5ς
.νασκαφ�ς στ* γ9 τ9ς Παλαιστ>νης στ5ς .ρ"�ς τ#! 20#υ α84να, σηµειNνει Pτι .π�
α�τ3 πρ#κAπτει π7ς #F ΦιλισταW#ι κατ�γ#νται .π� τ*ν KρGτη: «O< Φιλιστα�	ι aσαν
=Eλληνες, Kρ.τες IδEdα, �π	ικJσαντες εIς ΠαλαιστEνην κατ τ� 1500 j 1800 π.X. �τ	ι
5π
 τ.ς 5π	!.ς τ	  Mυκηναϊκ	  Π	λιτισµ	 . Παρ τ3ν Bηθλε7µ ε[ρ7θη µEα τ4ν κυ-
ριωτ7ρων π�λεων j U µητρ�π	λις gσως τ4ν ΦιλισταEων, 5κτισµ7νη 5π
 5ρειπEων Nτ7-
ρας π�λεως τ4ν �ρ!αEων Iθαγεν4ν XαναναEων, Uττηθ7ντων πρ	φαν4ς [π’ 5κεEνων.
T 5ν τ	�ς τ&φ	ις ΦιλισταEων ε[ρεθ7ντα !αλκZ j �ργυρZ κ	σµJµατα κα
 πJλινα
�γγε�α πρ	δEδ	υν �ριδJλως τ3ν µυκηναϊκ3ν τ7!νην των, �ντιθ7τως πρ�ς τ 5ν τ	�ς
συγ!ρ�ν	ις N�ραϊκ	�ς τ&φ	ις ε[ρJµατα, π&ντα εFτελ	 ς κα
 πρωτ	γ�ν	υ σ!εδ�ν νε-
	λιθικ.ς 5π	!.ς, 5νm4 κα
 τ qστZ τ4ν τ&φων ΦιλισταEων καταδεικνW	υν >µ	Eως τ3ν
�νθρωπ	λ	γικ3ν διαφ	ρν τ.ς φυλ.ς. (...). Περ
 τ4ν �νωτ7ρω <στ	ρικ4ν �ληθει4ν
φαEν	νται >µ	φων	 ντες π&ντες 	< 5ν ΠαλαιστEνoη εIδικ4ς �σ!	λ	Wµεν	ι �ρ!αι	δE-
φαι, 5ν 	�ς κα
 	< σ	φ	
 Γ&λλ	ι µ	να!	
 τ	  T&γµατ	ς τ4ν ∆	µινικαν4ν...».

ZO .ρ"αι#λ�γ#ς ∆ηµGτρι#ς Γαρ#υφαλ9ς σ� `ρθρ# τ#υ µ� τ>τλ# «Γ	λιθ > Φιλι-
στα�	ς - =Eνας AIγα�	ς Π	λεµιστ3ς στ3ν ΠαλαιστEνη τ	  1000 π.X.»5, σηµειNνει: «ΓW-
ρω στ� 1175 π.X. 	< Φιλιστα�	ι (Φιλιστιε
µ τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης), 	< “Puleseta” [p-
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�ληθιν!F καM τ!F ψε@τικ!υ». �O �Aστ	καπιταλ	µαρ1ισµ�ς κα
 > Kαταναλωτισµ�ς –γνJσια τ7κνα τ	 
�E�ραϊκ	  ΠνεWµατ	ς– Iσ	πεδ9ν	υν κ&θε �1Eα. Συντελε�ται µι τερ&στια �νατρ	π3 κα
 > N�ραϊκ�ς
P�φ	ς καλWπτει τ� Nλληνικ� φ4ς, lπλωµ7ν	ς σν πυκν� π	Wσι γWρω στ3ν �Yδρ�γει	. M/ µι φρ&ση,
τ3ν κατ&σταση τ.ς �Aρ!.ς διαδ7!εται U ν	σηρJ, παρ φWσιν κα
 παραν	ϊκ3 κατ&σταση τ.ς 51	υ-
σEας.

AFτ τ τραγικ �π	τελ7σµατα, αFτ3 U «�ι�λικ3 καταστρ	φ3» π	Q πρ	κ&λεσε U «νEκη» τ	  δ	-
λ	φ�ν	υ ∆α�
δ �π	δεικνW	υν, Tτι > σιωνιστικ�ς θρEαµ�	ς δ/ν +!ει πρ		πτικJ, δι�τι τ� τε!νητ� στ&-
τ	υς κ�� π	Q 5γκαθEδρυσαν 	< νικητ/ς, 5ν7!ει µ7σα τ	υ τ σπ7ρµατα τ.ς αFτ	καταστρ	φ.ς τ	υ. Kα

τ	 τ	 δι�τι δ/ν πρ�κειται γι νEκη, 5πειδ3 δ/ν πρ	ηγJθηκε �ναµ7τρηση τ4ν �ντιπ&λων. �H ∆ιεθν3ς
�E1	υσEα δ/ν αFτ	συντηρε�ται, δι�τι qφεEλει τ3 γ7νεσJ της στ� �φWσικ	, στ� παρ&λ	γ	 κα
 στ� ν	-
σηρ�, γι’ αFτ� κα
 U <στ	ρικ3 παρακµ3 τ.ς �νθρωπ�τητας κ&τω �π� τ3ν Iσ!W	υσα τ&1η πραγµ&των
εRναι σταθερ4ς πρ	ϊ	 σα, καλπ&P	υσα. �O ν&ν	ς ∆α�
δ δ	λ	φ	ν9ντας τ�ν γEγαντα Γ	λιθ δ/ν µπ	-
ρε� λ�γmω τ.ς φυσικ.ς κα
 �θικ.ς �δυναµEας τ	υ ν συντηρJσoη κα
 ν [περασπισθo. 	rτε κ0ν τ�ν gδι	
τ�ν Nαυτ� τ	υ �π7ναντι στ	Qς κινδWν	υς π	Q συναντdZ, καθ{ς π	ρεWεται µ7σα στ	Qς 0γνωστ	υς δρ�-
µ	υς τ	  M7λλ	ντ	ς. T	  λεEπει > φ&ρ	ς τ	  Λ�γ	υ –π	Q τ�ν +σπασε xπ	υλα µ/ τ3ν σφεντ�να τ.ς
λ	γ	κρατEας– γι ν τ	  δεE!νoη τ3ν qρθ3 π	ρεEα· τ	  λεEπει U τ�λµη τ	  �ρωα –π	Q τ�ν �!ρJστε-
ψε– γι ν τρα�J1oη 5µπρ�ς· τ	  λεEπει U φυσικ3 ρ9µη κα
 «[γεEα» –π	Q τ
ς �ντικατ7στησε µ/ τ3 ν	-
σηρ�τητ& τ	υ– γι ν µπ	ρ7σoη ν 5πι�ι9σoη. Στ3ν «µ	ν	µα!Eα» τ.ς κ	ιλ&δας �Hλ δ/ν [π&ρ!ει νι-
κητ3ς �λλ µ�ν	 νικηµ7ν	ι, µ/ πρ4τ	 θ µα τ�ν gδι	 τ�ν ∆α�
δ κα
 �κ�µη µεγαλWτερ	 –κα
 �θ4	–
θ µα >λ�κληρη τ3ν �νθρωπ�τητα.

�H 5πι�	λ3 τ4ν ν&νων !ωρ
ς �ναµ7τρηση �π	τελε� «x�ριν», µ/ τ3ν �ρ!αEα Nλληνικ3 σηµασEα τ.ς▲

«E�αγ#ρWτις», δηλαδ* «Π�λη τ4ν E�αγ#ριδ4ν».
3. I.A. Παπαπ#στ�λ#υ (Hφ�ρ#υ �Aρ"αι#τGτων), «KρGτη»,  Hκδ�σεις «KλειN», �AθGνα 1981, σελ>-

δα 22.
4. ΓεNργι#ς A. Tσ#ρµπ�τ)ης, «�H7ς T9ς ZE(ραϊκ9ς Παλιγγενεσ>ας», �AθGνα 1925.
5. Περι#δικ� «Corpus», τε!"#ς 22, ∆εκ,µ(ρι#ς 2000, σελ>δα 98.



λ71εως, δηλαδ3 πρ�κληση κα
 5γκληµατικ3 5ν7ργεια 5ναντE	ν τ.ς �AλJθειας, τ.ς �EλευθερEας, τ.ς
∆ικαι	σWνης κα
 παρ&�αση τ	  K	σµ	γ	νικ	  N�µ	υ, γι’ αFτ� κα
 	< «[�ριστ/ς» θ τιµωρηθ	 ν
σκληρ κα
 �µεEλικτα �π� τ3 θε ∆Eκη. O< ν&ν	ι «�ρωες», 	< δ	λ	φ�ν	ι τ4ν �νωτ7ρων �ντιπ&λων
τ	υς, εRναι διαστρε�λωτ/ς τ.ς «φυσικ.ς» �λJθειας, διαστρ	φε�ς τ4ν 5νν	ι4ν τ	  γνJσι	υ, τ	  κα-
λ	 , τ	  κατ φWσιν, τ	  [γι	 ς, τ	  δικαE	υ. M�ν	 ν	σηρ3 σκ7ψη θ µπ	ρ	 σε ν  �ναγνωρEσoη σ’
αFτ	Qς τ� δικαEωµα τ.ς Uρω	π	ιJσεως κα
 τ.ς κυριαρ!Eας π&νω στ	Qς πραγµατικ	Qς �ρωες, µ/ τ	Qς
>π	E	υς 	Fσιαστικ δ/ν �ναµετρJθηκαν π	τ7. Kα
 πραγµατικ	
 �ρωες, φυσικ	
 �ρωες, εRναι αFτ	

π	Q γEν	νταν δεκτ	
 �π� τ	Qς =Eλληνες: �Yγιε�ς στ� σ4µα κα
 τ�ν ν	  κα
 b!ι ν&ν	ι κα
 xπ	υλ	ι· πρ�-
τυπα σωµατικ	  κα
 �θικ	  µεγαλεE	υ· lρµ	νικ κρ&µατα φυσικ	  κ&λλ	υς κα
 πνευµατικ.ς λε�ε-
ντιZς· µ/ µι φρ&ση 0νθρωπ	ι πλJρως 5ναρµ	νισµ7ν	ι πρ�ς τ�ν θε�	 K	σµ	γ	νικ� N�µ	 δηλαδ3
«�µ�θε!ι». O< =Eλληνες �ρωες, �π� τ >µηρικ !ρ�νια µ7!ρι τ	Qς �AκρEτες κα
 �Aπελ&τες τ	  BυPα-
ντE	υ κα
 µ7!ρι τ παλληκ&ρια, τ	Qς λε�7ντες τ.ς T	υρκ	κρατEας κα
 τ.ς �Eπαναστ&σεως, αFτ�ν τ�ν
Iδανικ� τWπ	 5νσαρκ9ν	υν –κα
 π	τ/ στ3ν Nλληνικ3 σκ7ψη κα
 <στ	ρEα δ/ν 5µφανEPεται τ� δ	λ	φ	-
νικ� πρ�τυπ	 τ	  ν&ν	υ «�ρωα», π	Q νικdZ !ωρ
ς �ναµ7τρηση, �λλ µ/ τ3ν [π	υλ�τητ& τ	υ τ�ν �λη-
θιν� �ρωα.

Γι’ αFτ� U «P&λη» τ	  Γ	λι&θ, U συσκ�τιση τ.ς �λJθειας �π� τ� δ�γµα, δ/ν εRναι �π	τ7λεσµα καµ-
µιZς φυσικ.ς [περ	!.ς τ	  ∆α�Eδ· εRναι τε!νητ� στ&τ	υς κ�� κα
 Nπ	µ7νως U «νEκη» τ.ς Σι{ν εRναι
εrθραυστη, κλ	νEPεται συνε!4ς κα
 µπ	ρε� ν �νατραπo. �ν πZσαν στιγµJ. �H στιγµ3 αFτ3 εRναι
�κρι�4ς U fρα π	Q > Γ	λιθ θ 1ανα�ρo. τ
ς αIσθJσεις τ	υ, >π�τε > ν&ν	ς ∆α�
δ θ π&ψoη ν [π&ρ-
!η αFτ	µ&τως, !ωρ
ς κ0ν ν !ρειασθo. U �ναµ7τρηση π	Q δ/ν +γινε, κα
 θ κηδευθo. !ωρ
ς καµµι

l-s-t-] τ4ν αIγυπτιακ4ν πηγ4ν, πιθαν9τατα αIγαιακ.ς (µινωικ.ς;) καταγωγ.ς, Mπλι-
σµ7ν	ι µ/ τ πι� σWγ!ρ	να µ7σα κα
 <καν�τατ	ι π	λεµιστ/ς �λλ κα
 γν4στες τ.ς πυ-
ρ	τε!ν	λ	γEας κα
 τ.ς µεταλλ	τε!νEας, 5γκαταστ&θηκαν στ3ν περι	!3 π	Q �ν	µ&-
στηκε �π� αFτ	Qς ΠαλαιστEνη. ΣWµφωνα µ/ τ3 �ι�λικ3 παρ&δ	ση 	< Φιλιστα�	ι �ργα-
ν9θηκαν σ/ µι !αλαρ3 >µ	σπ	νδEα, π	Q �πετελε�τ	 �π� π7ντε π�λεις: τ3 Γ&Pα, τ3ν
�Aσκ&λων(α), τ3ν CAPωτ	, τ3 Γθ κα
 τ3ν �Eκρ9ν. (...) �O Γ	λιθ !αρακτηρEPεται Mς
�περEτµητ	ς (!ωρ
ς περιτ	µJ)· 0ρα δ/ν aταν σηµιτικ.ς καταγωγ.ς. AFτ3 U µ	ρφ36

µ	ι&Pει 5κπληκτικ σν ν +!oη 1επηδJσει µ7σα �π� τ3ν “�Iλι&δα” τ	  �OµJρ	υ. �O
Γ	λιθ µπ	ρε� θαυµ&σια ν εR!ε π	λεµJσει στ
ς τ&1εις τ4ν �A!αι4ν �EλλJνων j τ4ν
Tρ9ων +1ω �π� τ τεE!η τ.ς θρυλικ.ς π�λης (...) �Aρκε� Mστ�σ	 ν 5νθυµηθo. κανε
ς
τ3ν �ρ!ικ3 πατρEδα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας” (τ3ν �Eλλ&δα κα
 τ� AIγα�	), µερι-
κ	
 �π� τ	Qς >π	E	υς 5γκαταστ&θηκαν στ3 ΦιλισταEα, γι ν λυθo. κ&θε µυστJρι	 σ!ε-
τικ µ/ τ3ν παρ	υσEα Nν�ς τ7τ	ι	υ στρατι9τη στ3ν ΠαλαιστEνη».

M
>α gπλ9 περιπλ�νηση στ5ς �λεκτρ#νικ�ς διευθAνσεις στ� ∆ιαδAκτι#, #F Xπ#Wες
.σ"#λ#!νται µ� τ� )Gτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ4ν Φιλιστα>ων, .ρκεW ν3 .π#δε>�eη
κα5 στ�ν πλ,#ν δAσπιστ# .ναγνNστη, Pτι εCναι κ#ιν4ς .π#δεκτ�, π7ς #F Φι-
λισταW#ι Y"#υν πρ#,λευση .π� τ*ν KρGτη. ΣηµειNσαµε µερικ3 Hνδεικτικ3

.π#σπ�σµατα κα5 σ:ς τ3 παραθ,τ#υµε:
• «... ν7	ι εIσ�	λε�ς 5µφανEστηκαν: 	< �E�ρα�	ι, σηµιτικ/ς φυλ/ς πρ	ερ!�µενες �π�

;Aπ@ψεις σF δι:φ*ρ*υς «τ@π*υς» τ*B ∆ιαδικτS*υ

▲
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6. ZO .ρθρ#γρ�φ#ς .ναφ,ρεται στ*ν περιγραφ* τ#! Γ#λι�θ, Pπως α�τ* Uπ�ρ"ει στ� κε>µεν# τ9ς
Παλαι:ς ∆ιαθGκης (Bασιλει4ν A, 4,7).



τ3ν Mεσ	π	ταµEα κα
 	< Φιλιστα�	ι (�π� τ	Qς >π	E	υς π.ρε U !9ρα τ� bν	µ& της),
eνας αIγαιακ�ς λα�ς...» (www.palestinehistory.com, συντ�κτης Esam Shashaa-Παλαι-
στ>νι#ς, π#? κατ#ικεW στ3 ZHνωµ,να �Aρα(ικ3 �Eµιρ:τα).

• «O< Φιλιστα�	ι aταν eνα παρακλ&δι τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, 	< >π	�	ι µετα1Q
τ	  13	υ κα
 12	υ αI4να π.X. aρθαν �π� τ� AIγα�	. �O πρ	φJτης �Aµ{ς (Θ, 7) τ	Qς
συνδ7ει µ/ τ3 !9ρα Caphtor (KρJτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb /
philistine.htm).

• «O< Φιλιστα�	ι παραδ	σιακ θεωρ	 νται Tτι κατ&γ	νται �π� τ3ν KρJτη. �Hταν
eνα τµ.µα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, 	< >π	�	ι πρ	ερ!�µεν	ι �π� τ� AIγα�	 µετα-
κινJθηκαν στ3 ν	τι	ανατ	λικ3 Mεσ�γει	» (www.phoenicia.org).

• «O< ΠαλαιστEνι	ι δ/ν +!	υν τEπ	τα ν κ&ν	υν µ/ τ	Qς ΦιλισταE	υς. O< �ληθιν	

ΠαλαιστEνι	ι aταν 	< �ρ!α�	ι Φιλιστα�	ι. O< Φιλιστα�	ι δ/ν aταν CAρα�ες j M	υ-
σ	υλµZν	ι κα
 δ/ν aταν �π�γ	ν	ι τ	  �IσµαJλ. O< Φιλιστα�	ι aταν 	< �ρ!α�	ι 5!θρ	

τ4ν �Iσραηλιτ4ν κατ τ �ι�λικ !ρ�νια. �Hρθαν στ� �Iσρα3λ �π� τ3ν �Eλλ&δα στ	Qς
�ι�λικ	Qς !ρ�ν	υς» (www.jerusalemwatch.com, `γνωστ#ς συντ�κτης .π� φιλ#ϊσ-
ραηλιν� site).

• «O< Φιλιστα�	ι εRναι εFρ7ως �π	δεκτ� Tτι �π7πλευσαν γι τ3 Xαναν πρ	ερ!�-
µεν	ι �π� τ� Nλληνικ� νησ
 KρJτη j τ3ν περι	!3 τ.ς �Aνατ	λEας στ3 δυτικ3 T	υρ-
κEα» (http://focusonjerusalem.com).

Στ�φαν!ς Mυτιληνα !ς

�ντισιωνιστικ3 φανφ&ρα. ERναι U fρα π	Q > �Eλληνικ�ς Λ�γ	ς, > Nλληνικ�ς Iδεαλισµ�ς κα
 Uρωι-
σµ�ς, π	Q τ9ρα �ρEσκ	νται σ/ κατ&σταση ν&ρκης, θ 5παν7λθ	υν στ�ν �ρρωστηµ7ν	 K�σµ	 µας,
γι ν τ	  δ9σ	υν καιν	Wργια PωJ.

«Σκ!υρι�b!υν τ� σ�δερα, καM τιµωρ5 τ/ν α3=να τ!υς
'γn π!O δ!κ�µασα τMς µυρι�δες α3%µ�ς.
Kι �π/ γι!@λια καM ν�ρκισσ!υς �τ!ιµ�bω
τ/ καιν!@ργι! µα%α�ρι π!O oρµ$bει στ!Oς VHρωες.
Γυµν=νω τ� στ*θη µ!υ, καM (απ!λυ!Fνται !U Kνεµ!ι
κι 'ρε�πια σαρ=ν!υνε καM %αλασµ�νες ψυ%�ς.
Kι �π/ τ� ν�φη τ� πυκν� της καθαρ�b!υν 
τ
 ΓA, ν� φαν!Fν τ� Λι��δια τ� Π�ντερπνα.»(α)

∆ηµ*τρης I. Λ�µπρ!υ

(�Aπ/ τ/ ,ι,λ(	 τ	υ «�Aνα12τηση - ∆	κ(µι	 �Eλληνικ�ς �Iδε	λ	γ(ας», 8κδ.
«∆αυλ/ς» 1980, σελ. 143-148.)

(α) �Oδυσσ,α �EλAτη, «T� dA�ι�ν Hστι», Πρ#φητικ�ν.
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�Oλ!κα@τωµα �ι�λ�ων
KWρι	ι, 51 qν�µατ	ς τ	  περι	υσE	υ Uµ4ν +θν	υς κα
 τ	 

εFλ	γητ	  Uµ4ν Θε	 , π	Q ν σZς κ��oη µ7ρες κα
 ν µ	 
δEνoη 51	υσEες, �π	φασEP	µεν κα
 διατ&σσ	µεν τ3ν παWση κ&-
θε δραστηρι�τητας τ� �π�γευµα τ.ς Tετ&ρτης 17 �AπριλE	υ

στ� Z&ππει	 κα
 τ	Qς π7ρι1 αFτ	  !9ρ	υς, πρ	κειµ7ν	υ �πρ�σκ	πτα κα
 µ/ �γαλ-
λEαση ν N	ρτ&σ	υµε τ3ν 5π7τει	 <δρWσεως τ	  θεαρ7στ	υ κα
 5νδ�1	υ κρ&τ	υς µας.
ERπα κι 5λ&λησα κα
 κ	υ�7ντες δ/ν σηκ9νω. =Oσ	 γι τ3ν CEκθεση Bι�λE	υ, π	Q κατ
σWµπτωση λειτ	υργε� 5κε� αFτ/ς τ
ς µ7ρες, θ µεριµνJσω fστε ν �&λoη λ	υκ7ττ	, γι
ν µ3ν µZς 5ν	!λo.. CO!ι π{ς θ7λω ν τ3ν κλεEσω, lπλZ 	< πρ&κτ	ρ7ς µ	υ σ/ συνερ-
γασEα µ/ τ
ς �ρ!/ς τ	  PωµαEικ	υ κρατιδE	υ, θ φρ	ντEσ	υν ν µ3ν πατJσoη 0νθρω-
π	ς 5κε�. T9ρα, 0ν 	< 5κθ7τες γ	υστ&ρ	υν, 0ς �ν	E1	υν τ περEπτερ& τ	υς ν κ	πανZνε
µWγες. �Eγ{ εRµαι δηµ	κρ&της κα
 φ7ρ	µαι µ/ τ� γ&ντι. CE!ω 0λλωστε [ψηλ	Qς (5µ7-
να µ	  λ7ς!) πρ	σκεκληµ7ν	υς κα
 µ/ δυσαρεστε� U π	λυκ	σµEα �π’ +1ω. ∆/ν �λ7πε-
τε, κ&θε !ρ�ν	 στ µνηµ�συνα τ4ν >λ	καυτωθ7ντων (κα
 κατ�πιν νεκραναστηθ7ντων)
>µ	φWλων µ	υ �π� τ	Qς NαPE π�σ	ι σπατ	υλ�γλωσσ	ι π	λιτικ	E, κληρικ	
 κα
 δια-
ν		Wµεν	ι µαPεW	νται, γι ν π	υλJσ	υν µ	Wρη, ν κ&ν	υν δηµ�σιες σ!7σεις κα
 ν
τ	Qς �&λω καλ� �αθµ� στ�ν +λεγ!	; CAς κ&ν	υν π9ς δ/ν +ρ!	νται κα
 ν δo.ς µετ «τE
!αµπ&ρια µ&στ	ρα». Θ τ	Qς 1ε!&σoη κι > ψιλικατP.ς τ.ς γειτ	νιZς τ	υς. Egπαµε, κW-
ρι	ς εRµαι, 0ψ	γα φ7ρ	µαι, µ/ τ� �αµ�&κι σφ&Pω. M�ν	 τ	Qς �Eτε�κρητες ΠαλαιστE-
νι	υς σφ&Pω �πρ	κ&λυπτα µ/ φωτι κα
 σEδερ	, �φ	  +!ω πρ	ηγ	Wµενα µαPE τ	υς �π�
�ρ!αι	τ&των !ρ�νων. �O καλ�ς µ	υ > Σαρ�ν θ lγι&σoη +τσι π	W π&ει, καθ{ς τηρε� �πα-
ρ7γκλιτα τ
ς περ
 �ντιµετωπEσεως τ4ν �λλ	εθν4ν διδα!/ς τ.ς BE�λ	υ µ	υ. N δ.τε,
π	Q σ/ καµµι πεντακ	σαρι !ρ�νια θ συγκαταλ7γεται µετα1Q τ4ν Kριτ4ν κα
 Mακ-
κα�αEων > 0νθρωπ	ς. Kι 0στε τ εIδησε	γραφικ πρακτ	ρε�α ν γκαρEP	υν γι Nκα-
τ�µ�ες �θ9ων κα
 φασιστικ/ς τακτικ/ς τ4ν 5νστ�λων κα
 �στ�λων qργ&νων µ	υ. Π	 
ν καταλ&�	υν 	< 0σ!ετ	ι Tτι Tλα αFτ εRναι θε&ρεστα, θε�πνευστα, συµ�	λικ κα

�λληγ	ρικ&. =Oσ	 γι τ	Qς παρ	ικ	 ντας τo. �Eλλ&δι δικ	Wς µας, Tλ	 κα
 κ&π	ι	ς τ&-
φ	ς στ νεκρ	ταφε�α τ	υς θ  �ρεθo. �ε�ηλωµ7ν	ς, γι ν τ	Qς δEνoη �φ	ρµ/ς ν κλα-
ψ	υρEP	υν κα
 ν συγκιν	 ν τ�ν κ�σµ	, �π	σπ9ντας τ	υ τ3ν πρ	σ	!3 �π� τ3ν 5πι-
καιρ�τητα. Kι sµα θ7λoη µετ κανεEς, kς δυσφ	ρJσoη γι τ
ς 5κδηλ9σεις µας. M7!ρι κα

συνεργ&τη τ.ς �Aλ K&ιντα θ τ�ν παρ	υσι&σω κα
 θ τ�ν κρ&1ω δηµ�σια Mς φασE-
στα, γι ν 1εµπερδ7ψω µι κι +1ω.

Γι’ αFτ� λ	ιπ�ν, �ι�λι�φιλ	ι Nε	7λληνες, σκασµ�ς κα
 τ κεφ&λια µ7σα! �OρEστε µας,
π	Q µ	  1εψαρ9σατε κα
 θ7λετε ν �	λτ&ρετε, γι ν’ �γ	ρ&σετε �ι�λEα κα
 µ&λιστα
�ρ!αι	ελληνικ	  5νδιαφ7ρ	ντ	ς. M3ν 1ερ&σω! ΣπEτι σας ν κ&τσετε κα
 ν δια�&σε-
τε τ3 BE�λ	. ∆/ν παραδειγµατEPεστε �π� τ�ν �ρ!ιεπEσκ	π� σας, π	Q γι’ αFτ� τ� λ�γ	
δ/ν aρθε στ3ν 5κδJλωσJ µας; N	µEPετε Tτι µ/ σν	µπ&ρει; CAς γελ&σω! CAλλωστε τ�ν
gδι	 θρησκειακ� µπαµπZ +!	υµε. CEµεινε σπEτι, γι ν δια�&σoη �περEσπαστ	ς �ρ7,
Tπως κι 5π
 �EπταετEας. E�γε τ	υ! Kι 0ν τυ!�ν κ	υραστ	 ν τ µ&τια σας �π’ τ3ν π	λ-
λ3 µελ7τη, �π	λαWστε στ3ν τηλε�ραση καµµι ταινEα τWπ	υ Mπ/ν X	Wρ, �IεPεκιJλ, Σ	-
λ	µ4ντα, ∆αυEδ, κ.	.κ. ΣWντ	µα δ/ θ κυκλ	φ	ρJσω σ/ DVD γι τ	Qς π	λQ πρ	!ω-
ρηµ7ν	υς τ�ν AFνν κα
 τ�ν Λ9τ, ν δ.τε �ι�λ	τσ�ντα ν 1ελαµπικ&ρετε. =Eως τ�τε
�7�αια θ φυλ&γωµαι, µ3ν τυ!�ν 1ελαµπικ&ρει τ�ν κ�σµ	 �π� µ7να τ�

Σ�ρωθρ!ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



T� νεNτερ# Fστ#ρικ� τ9ς Uπ#θ,σεως «ZOµηρικ* Tρ#>η» µετ3 τ5ς περι(�η-
τες .νασκαφ�ς τ#! Σλ9µαν .ρ">)ει τ� Yτ#ς 1988, Pταν #F καθηγητ�ς M. K�ρ-
φµαν τ#! Πανεπιστηµ>#υ τ#! TAµπιγκεν τ9ς Γερµαν>ας κα5 Mπρ. P�#υ) τ#!
Πανεπιστηµ>#υ Σινσιν�τι τ4ν H.Π.A. .ν,λα(αν ν3 συνε">σ#υν τ*ν Yρευνα τ#!
Σλ9µαν Hπ5 τ#! .ντερε>σµατ#ς τ#! σηµεριν#! Xισσαρλ>κ, τ� Xπ#W# .π� π#λ-
λ#?ς "αρακτηρ>)εται �ς yψωµα z λ�φ#ς z κ#ρυφ* κα5 στ� Xπ#W# X Σλ9µαν
Hντ�πισε Uπ#λε>µµατα .ρ"α>ων Hρειπ>ων, στ3 Xπ#Wα α�θα>ρετα Yδωσε τ� �ν#-
µα τ9ς �Iλ>#υ z τ9ς Tρ#>ας τ#! ZOµGρ#υ.

Kατ3 τA"η τ*ν Dδια "ρ#νι3 (τ� 1988), π#? `ρ"ισαν #F ν,ες .νασκαφ,ς, Hδη-
µ#σιεAθη στ� περι#δικ� «∆ελτ># τ9ς Γεωγραφικ9ς ZYπηρεσ>ας Στρατ#!»
(τε!"#ς 134/1988) Q µελ,τη µ#υ «T� ZOµηρικ�ν dIλι#ν τ9ς Tρ#>ας» (T#π#-
γραφικ�ς �Eντ#πισµ�ς) H� 120 σελ>δων. Σ’ α�τ* δ>δεται γι3 πρNτη φ#ρ3 µ>α
τελε>ως πρωτ�τυπη λAση τ#! πρ#(λGµατ#ς δι3 τ9ς τε"νικ9ς .ναλAσεως Pλων
τ4ν τ#π#γραφικ4ν δεδ#µ,νων τ#! ZOµGρ#υ, τ3 Xπ#Wα περι,"#νται στ#?ς 550
στ>"#υς τ9ς �Iλι�δ#ς. �E� α�τ9ς πρ#,κυψε X πραγµατικ�ς Hντ#πισµ�ς τ9ς
Fερ9ς π�λεως �Iλ>#υ τ#! ZOµGρ#υ στ� λ#φ4δες Uψ>πεδ# τ#! σηµεριν#! O�λ#!
Tεπ,, τ� Xπ#W# κεWται 15,5 "ιλι�µετρα .νατ#λικNτερα τ9ς θ,σεως τ#! Xισ-
σαρλ>κ. �Aν�τυπ# τ9ς µελ,της α�τ9ς Hστ�λη στ� ΠανεπιστGµι# τ#! Σινσιν�-

ΣυνεOε)ς Rντιφ:σεις τQν «εdδικQν»

T
� περι#δικ� «Στρατιωτικ* ZIστ#ρ>α» στ� τε!"#ς A�γ#Aστ#υ 2001
Hδηµ#σ>ευσε .νταπ�κριση .π� τ*ν Στ#υτγ�ρδη τ9ς Γερµαν>ας
µ� τ>τλ# «N7α στ	ι!ε�α γι τ3ν �Oµηρικ3ν Tρ	Eαν». �Eκ τ9ς ε8δG-
σεως α�τ9ς XρµNµεν#ς X κ. Θ. Xαλκι:ς .π,στειλε σ"ετικ*ν Hπι-

στ#λG, π#? δηµ#σιεAθηκε στ� Uπ’ .ριθ. 241 (�Iαν#υ�ρι#ς 2002) τε!"#ς
τ#! «∆αυλ#!» κα5 δι’ α�τ9ς «5λπEPει σ/ κ&π	ια διερεWνηση τ.ς εIδJ-
σεως 5κ µ7ρ	υς µας». ∆υστυ"4ς δ�ν Uπ�ρ"ει δυνατ�της «διερευνGσε-
ως τ9ς ε8δGσεως», δι�τι δ�ν Y"#υµε δυνατ�τητα .µ,σ#υ Hπαφ9ς µ� τ3
διαδραµατι)�µενα στ� H�ωτερικ�, κα5 Q σ"ετικ* ε8δησε#γραφ>α φθ�-
νει στ* "Nρα µας �ς λιγ�λ#γη κα5 .π#σπασµατικ* .νταπ�κριση "ωρ5ς
8δια>τερες λεπτ#µ,ρειες .π� τ�ν TAπ#. Kατ�πιν τ#Aτ#υ τ� µ�ν# π#?
µπ#ρ#!µε ν3 κ�ν#υµε εCναι, ν3 µεταφ,ρ#υµε στ� .ναγνωστικ� κ#ιν�
τ#! «∆αυλ#!» µερικ�ς πληρ#φ#ρ>ες, π#? εCδαν τ� φ4ς τ9ς δηµ#σι�-
τητας κατ3 καιρ#?ς σ� δι�φ#ρες Hφηµερ>δες κα5 περι#δικ3 γι3 µ>α
gπλ9 Hνηµ,ρωση.



τι κα5 µ�λιστα στ*ν Modern Greek Collection, Q Xπ#>α δι3 τ9ς .π� 6-11-1989
Hπιστ#λ9ς της µ#! HγνNρισε, Pτι «	< δηµ	σιεWσεις µ	υ θ εRναι 51αιρετικ
!ρJσιµες στ	Qς καθηγητ/ς κα
 φ	ιτητ7ς της». �Aντ>τυπ# τ9ς 8δ>ας µελ,της
Hδηµ#σιεAθη κα5 στ� (ι(λ># µ#υ «ZH �Aνα"ρ#ν#λ�γηση τ9ς Πρ#ϊστ#ρ>ας»
(Hκδ. «∆αυλ�ς» 1999, σελ. 272-292). �Eπ>σης .π#σπ�σµατα α�τ9ς .πετ,λεσαν
θ,µα .νακ#ινNσεNς µ#υ στ� 4# ΠανελλGνι# Γεωγραφικ� Συν,δρι#, π#? διωρ-
γανNθηκε .π� τ*ν ZEλληνικ* Γεωγραφικ* ZEταιρ>α, στ5ς 12-14 �Oκτω(ρ>#υ
1995 στ� ΠανεπιστGµι# �Aθην4ν µ� τ>τλ# «ZH Πραγµατικ* ZOµηρικ* T#π#-
γραφ>α τ9ς Tρ#>ας».

6H
πρ�#δ#ς τ4ν νεωτ,ρων .νασκαφ4ν .νακ#ινNνεται κατ3 περι�δ#υς
Uπ� τ4ν .νωτ,ρω καθηγητ4ν σ� δι�φ#ρες δηλNσεις z σ� .ντ>στ#ι"ες
Hκθ,σεις τ4ν εUρηµ�των τ#υς. dEτσι κατ3 περι�δ#υς Y"#υν δηµ#σι-
ευθ9 τ3 .κ�λ#υθα:

ZH Hφηµερ>δα «�Aπ#γευµατιν*» (21-4-1990) µ� τ>τλ# «Συν,"ιση τ#!
Yργ#υ τ#! Σλ9µαν» γρ�φει: ZO καθ. Mαν. K�ρφµαν .νακ#>νωσε Pτι

«στ
ς �νασκαφ7ς, π	Q 0ρ!ισαν τ� 1988 στ� λ�φ	 τ	  XισσαρλEκ, 51ακρι�9-
θη Tτι τ κτEσµατα π	Q �νακαλWφθηκαν �π� τ3ν 5π	!3 τ	  Σλ.µαν �ν.καν
µ�ν	 στ3ν �κρ�π	λη τ.ς Tρ	Eας, 5νm4 στ3ν πεδι&δα lπλων�ταν µEα πραγ-
µατικ3 (.λλ3 `γνωστη µ,"ρι τNρα) µεγαλ	Wπ	λη µ7!ρι π7ντε φ	ρ/ς µεγα-
λWτερη τ.ς �κρ	π�λεως».

T� 1990 στ� ∆ιεθν�ς Συν,δρι# τ4ν �Aθην4ν (14-22 �Aπριλ>#υ) µ� θ,µα
«�Aρ"αι#λ#γ>α κα5 �E. Σλ9µαν, 100 "ρ�νια .π� τ�ν θ�νατ� τ#υ» X καθ.

M. K�ρφµαν στ*ν .νακ#>νωσG τ#υ µ� τ>τλ# «ZH Yρευνα τ9ς τσ#υγκρ�νας - #F
πρ4τες καν#νικ�ς .νασκαφ�ς στ� Xισσαρλ5κ 1871-1873», .νακ#>νωσε: «Mε-
ρικ/ς πρ�σφατες +ρευνες γι τ�ν Σλ.µαν +!	υν 5γεEρει 5ρωτJµατα. Kατ συ-
ν7πειαν τ �π	τελ7σµατα τ4ν �νασκαφ4ν τ	υ �γν		 νται �π� τ3ν πλει	ν�-
τητα τ4ν �σ!	λ	υµ7νων σJµερα µ/ τ3ν Tρ	Eα κα
 U 5πEδρασJ τ	υς παραµ7-
νει !ωρ
ς �ναγν9ριση �π� τ	Qς σηµεριν	Qς �ρ!αι	λ�γ	υς». (Περισσ�τερες
πληρ#φ#ρ>ες περ5 τ4ν σ"ετικ4ν .νακ#ινNσεων στ� .νωτ,ρω Συν,δρι# (λ,-
πε στ� .ναφερθ�ν (ι(λ># µ#υ, σελ. 99-101 κα5 293-296).

ZH Hφηµερ>δα «T3 N,α» (5-5-1992), στ* στGλη «K#σµ#σκ�πι#» γρ�φει:
«Σεισµ�ς στ� dIλι#ν». Σ� .νταπ�κριση .π� τ* PNµη .ναφ,ρεται Pτι «U

σκαπ&νη τ	  M. K�ρφµαν στ� λ�φ	 τ	  XισσαρλEκ ρE!νει φ4ς σ/ µEα λιγ9-
τερ	 π	ιητικ3 αIτEα γι τ3ν καταστρ	φ3 τ	  �IλE	υ. =Oπως δηµ	σιεWει τ�
�Iταλικ� περι	δικ� Archeo, �γαEνει τ� συµπ7ρασµα Tτι δ/ν εFθWν	νται 	<
=Eλληνες γι τ3ν καταστρ	φ3 τ.ς π�λης τ	  Πρι&µ	υ, �λλ eνας σεισµ�ς
στ� +τ	ς 1300 π.X.» (κα5 �"ι τ� 1183 π.X. Pπως λ,νε #F παραδ#σιακ�ς "ρ#ν#-
λ#γ>ες).
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ZH Hφηµερ>δα «Mεσηµ(ριν*» (8-5-1992) µ� τ>τλ# «Mυθ#λ#γ>α .λ3 �Iτα-
λικ�» λ,γει: «O< =Eλληνες δ/ν π.γαν π	τ/ στ3ν Tρ	Eα. =Oλα [π.ρ1αν

στ3 φαντασEα τ	  �OµJρ	υ. �O Tρωικ�ς π�λεµ	ς, > ∆	Wρει	ς =Iππ	ς, > π	-
λυµJ!αν	ς �OδυσσεQς aταν φαντασEωση κα
 �π	τ7λεσµα 5κστ&σεως µιZς
στιγµ.ς τ	  µεγ&λ	υ π	ιητ.. AFτ� λανσ&ρει Mς εgδηση µηνια�	 Iταλικ� πε-
ρι	δικ�, π	Q �ναφ7ρεται στ
ς �νασκαφ/ς µιZς >µ&δ	ς �ρ!αι	λ�γων στ3 δυ-
τικ3 T	υρκEα κα
 υ<	θετε� τ
ς θεωρEες τ	υς. �H >µ&δα αFτ3 [π	στηρEPει, Tτι
eνας µεγ&λ	ς σεισµ�ς κατ7στρεψε τ� CIλι	ν, τ3ν �κρ�π	λη τ.ς µυθικ.ς Tρ	E-
ας. �H π�λη τ	  Πρι&µ	υ δ/ν πατJθηκε �π� τ	Qς =Eλληνες. AFτ [π	στηρE-
Pει U συγκεκριµ7νη >µ&ς. Kα
 0σε τ�ν Σλ.µαν ν κ	ιµZται �συ!	ς».

Στ*ν Hφηµερ>δα «Mεσηµ(ριν*» (24-2-1993) µ� τ>τλ# «ZO bOµηρ#ς Y(λε-
πε σωστ3 τ*ν Tρ#>α» κατα"ωρ>)εται .νταπ�κριση .π� τ*ν Tρ#>α τ#!

�O"�ϊ# τ4ν HΠA, κατ3 τ*ν Xπ#>α: «	< περιγραφ/ς τ.ς Tρ	Eας κα
 τ	  Tρω-
ικ	  π	λ7µ	υ �π� τ�ν =Oµηρ	 στ3ν �Iλι&δα �π	δεικνWεται τ9ρα Tτι δ/ν εRναι
κα
 τ�σ	ν [περ�	λικ7ς, Tσ	 πEστευαν 	< �ρ!αι	λ�γ	ι µ7!ρι σJµερα. O< �ρ!αι-
	λ�γ	ι M. K�ρφµαν κα
 M. P�	υP �νακ	Eνωσαν πρ	!θ/ς τ ε[ρJµατ& τ	υς
σ/ φ	ιτητ/ς στ3ν Tρ	Eα τ	  �O!&ι	, �π	καλWπτ	ντας Tτι U �ρ!αEα Tρ	Eα δ/ν
aταν µEα µικρ3 π�λη, Tπως πEστευαν 	< εIδικ	
 Mς τ9ρα. ΣWµφωνα µ/ τ ν7α
ε[ρJµατα U Tρ	Eα aταν µEα µεγ&λη π�λη µ/ παλ&τια, νεκρ	ταφε�α κα
 q!υ-
ρ&, π	Q περι7κλειαν περι	!3 π	λQ µεγαλWτερη �π’ Tτι [π	λ	γιP�ταν Mς τ9-
ρα. O< τελευτα�ες �νασκαφ/ς �π	κ&λυψαν 5πEσης Tτι U Tρ	Eα, τ3ν >π	Eα 	<
Pωµα�	ι θεωρ	 σαν γεν7τειρα τ4ν πρ	γ�νων τ	υς (Hκ τ#! A8νε>α), 1ανα-
!τEστηκε τ�ν 1	ν αI4να π.X. �π� τ�ν Arγ	υστ	, τ�ν πρ4τ	 Pωµα�	 αFτ	-
κρ&τ	ρα». T,τ#ια περιγραφ* δ�ν σ�N)εται .π� καν,να .ρ"αW# συγγραφ,α, δε-
δ#µ,ν#υ Pτι X Στρ�(ων στ3 «Γεωγραφικ�» τ#υ "αρακτηρ>)ει τ*ν Tρ#>α περ5
τ� 25 π.X. περ>π#υ �ς «+ρηµ	ν», δηλαδ* κατεστραµµ,νη.

ZH Hφηµερ>δα «Mεσηµ(ριν*» (2-3-1993) µ� τ>τλ# «OF �Aνασκαφ�ς Hπι-
(ε(αιNν#υν τ*ν �Iλι�δα» γρ�φει: «N7α �ρ!αι	λ	γικ ε[ρJµατα στ3

Mικρ �AσEα πρ	σθ7τ	υν Iσ!υρ �π	δεικτικ στ	ι!ε�α, Tτι > Tρωικ�ς π�λε-
µ	ς +γινε γWρω �π� τ3ν Tρ	Eα. Kατ τ3ν δι&ρκεια συνεντεW1εως τWπ	υ π	Q
+γινε στ3ν π	λιτεEα �O!&ι	, 	< κ. K�ρφµαν κα
 P�	υP εRπαν: ΦαEνεται, π{ς
U Tρ	Eα aταν π	λW µεγαλWτερη �π’ T,τι ν	µEPαµε. �AνακαλWψαµε q!υρ&, πα-
λ&τια κα
 νεκρ	ταφε�α, τ >π	�α πρ7πει ν γν9ριPε > =Oµηρ	ς, Tταν +γρα-
φε τ3ν �Iλι&δα. �AνακαλWψαµε ν7ες λεπτ	µ7ρειες π	Q σ!ετEP	νται µ/ τ� >µη-
ρικ� +π	ς. ∆/ν µπ	ρ	 µε ν �π	µ	ν9σ	υµε τ3ν Tρ	Eα �π� τ3ν �Iλι&δα τ	 
�OµJρ	υ. Πρ	σπαθ	 µε ν 51ηγJσ	υµε τ3 σ!7ση µετα1Q τ.ς π�λης κα
 τ	 
+π	υς, Tπως 5πEσης κα
 τ3ν 5πEδρασJ της στ�ν κ�σµ	 τ.ς Mεσ	γεE	υ». ZH
πρ#σπ�θεια H�ηγGσεως τ9ς σ",σεως µετα�? π�λεως κα5 Yπ#υς δ�ν µπ#ρεW ν3
.π#δNσeη θετικ3 .π#τελ,σµατα, γιατ5 τ� "ρησιµ#π#ι#Aµεν# Yπ#ς σ� π#λλ� ση-
µεWα εCναι παραπ#ιηµ,ν# κα5 παραφρασµ,ν#, Pπως Hπισηµα>νεται σ� π#λλ3
σηµεWα τ9ς παρ#Aσης. «�AνακαλWφθησαν», λ7νε, «q!υρ&, παλ&τια κα
 νε-
κρ	ταφε�α, τ >π	�α πρ7πει ν γν9ριPε > =Oµηρ	ς». ZO bOµηρ#ς Pµως .να-
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φ,ρεται σ� ]να 8σ"υρ� a"υρ� τεW"#ς, τ� >π	�	 περι7κλειε >λ�κληρη τ3ν π�-
λη, τ δ/ παλ&τια ε[ρEσκ	ντ	 στ3ν κ	ρυφ3 κ&π	ι	υ λ�φ	υ κα
 b!ι στ�ν πε-
διν� κ&µπ	 τ.ς φρεσκ	ανακαλυφθεEσης πεδιν.ς π�λεως. �Aκ�µη κα5 τ3 νε-
κρ#ταφεWα δ�ν .π#τελ#!ν Yκφραση τ#! ZOµGρ#υ, .φ#! α�τ�ς .ναφ,ρεται
µ�ν# σ� τAµ(#υς ταφ9ς.

ZH Hφηµερ>δα «B9µα» (22-1-1995) µ� τ>τλ# «Π#ι#> \ταν #F Tρ4ες;» σ�
.νταπ�κριση τ#! J. P. Picarer γρ�φει: «�O K�ρφµαν +ρ!εται ν 5νισ!Wσoη

τ3ν �δη �π	φασιστικ3 συµ�	λ3 τ.ς γερµανικ.ς 5πιστJµης στ3 µελ7τη τ.ς
�ρ!αEας π�λης π	Q τραγ	Wδησε > =Oµηρ	ς. T ε[ρJµατα τ	  Σλ.µαν, π	Q
πEστεψε Tτι �ρ.κε τ�ν θησαυρ� τ	  Πρι&µ	υ τ� 1873, �ν.καν σ/ κ&π	ι	ν
�ασιλιZ τ.ς π�λης II, π	Q κτEστηκε τ� 2.500 π.X. κα
 κατεστρ&φη τ� 2.250
π.X. �π� πυρκαϊ&. T� 5νδιαφ7ρ	ν 5πικεντρ9νεται στ3ν �νεWρεση δειγµ&των
γραφ.ς, τ >π	�α παραδ�1ως �π	υσι&P	υν παντελ4ς σ/ αFτ3 τ3ν π�λη. ~Aν
Tµως [π.ρ!ε γραφJ, θ πρ7πoη ν �ρεθ	 ν τ	υλ&!ιστ	ν �ντικεEµενα, �γγε�α,
σκεWη π	Q ν φ7ρ	υν 5πιγραφ7ς. ∆W	 ν7α στ	ι!ε�α +!	υν τρα�J1ει κυρEως τ3ν

H
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πρ	σ	!3 τ4ν �ρ!αι	λ�γων. T� πρ4τ	 εRναι U διαπEστωση Tτι “U Tρ	Eα δ/ν
aταν U Tρ	Eα” δηλαδ3 τ� κεντρικ� φρ	Wρι	, π	Q +!ει �γε� Mς τ9ρα στ3ν 5πι-
φ&νεια �π� τ
ς �νασκαφ7ς, δ/ν aταν U gδια U π�λη. Kτισµ7νη γWρω �π� τ�
φρ	Wρι	 περι�αλλ�ταν �π� eνα τε�!	ς, τ	  >π	E	υ U περEµετρ	ς [π	λ	γEPε-
ται σ/ 1,5 !ιλι�µετρ	. �H π�λη αFτ3 µπ�ρεσε �π� π	λQ νωρ
ς ν φιλ	1ενJσoη
6.000 περEπ	υ κατ	Eκ	υς. T� πι� πιθαν�ν εRναι, Tτι 5πρ�κειτ	 γι π	λEτες
π	Q κατ	ικ	 σαν σ/ σπEτια πι� στ7ρεα, kν b!ι γι µεταν&στες. �H δεWτερη δια-
πEστωση εRναι U µακρ	�ι�τητα τ.ς Tρ	Eας, π�λης κτισµ7νης σ/ Nπτ 5πEπε-
δα. �O =Oµηρ	ς µπ�ρεσε ν παρατηρJσoη κα
 ν περιγρ&ψoη µ/ �κρE�εια στ3ν
5π	!J τ	υ, τ� 730 π.X., µEα καιν	Wργια Tρ	Eα π	Q εR!ε 1ανα!τισθ.».

Στ*ν πραγµατικ�τητα X bOµηρ#ς περιγρ�φει µ� .κρ>(εια µ>αν `λλη π�λη
π#λ? διαφ#ρετικG .π� τ#π#γραφικ9ς .π�ψεως κα5 παλαι�τερη, Q Xπ#>α Xλ�-
κληρη περιε(�λλετ# .π� 8σ"υρ� τεW"#ς, π,ρι� τ#! Xπ#>#υ Uπ9ρ"ε κα5 φαρδ?ς
δρ�µ#ς, Hπ5 τ#! Xπ#>#υ Yτρε"αν X bEκτωρ κα5 X �A"ιλλε?ς κα5 δ�ν εC"ε σ",ση
µ� α�τ*ν π#? .νασκ�πτεται στ� Xισσαρλ>κ, Pπως .π#δεικνAεται στ� (ι(λ>#
µ#υ (σελ. 284-287). M>α περ>µετρ#ς µGκ#υς 1,5 "ιλι#µ,τρ#υ z 1.500 τετρ. µ,-
τρων .ντιστ#ι"εW σ� µ>α .κτWνα 240 µ,τρων κα5 σ� ]να Hµ(αδ�ν 180.000 τετρ.
µ,τρων z 180 σηµεριν4ν στρεµµ�των.

ZH Hφηµερ>δα «T3 N,α» (26-3-2001) µ� τ>τλ# «ZO bOµηρ#ς εC"ε δ>κι#»
τ9ς Παρ. Kατηµερτ)9 γρ�φει: «�H >µηρικ3 Tρ	Eα �ρ7θηκε �π� Γερ-

µαν	Qς 5ρευνητ7ς. T� 1280 π.X. aταν µEα τει!ισµ7νη µεγαλ	Wπ	λη κ&π	υ
10.000 κατ	Eκων κα
 5κτειν�ταν κ&τω �π� τ�ν γνωστ� Mς τ9ρα µικρ� q!υρ�
λ�φ	 τ	  XισσαρλEκ, σ/ +κταση δεκαπλασEα �π� T,τι aταν γνωστ� µ7!ρι σJ-
µερα �τ	ι 270.000 τετρ. µ7τρα». (Πι� π�νω Q Yκταση τ9ς π�λης περι#ρ>)εται
στ� πενταπλ�σι#, .π� Pτι εCναι γνωστ� �ς σGµερα. �Eκτ�ς α�τ#! πρ#ηγ#υ-
µ,νως Hκ τ9ς δεδ#µ,νης περιµ,τρ#υ Uπελ#γ>σθη, Pτι πρ,πει ν3 εC"ε Hµ(αδ�ν
180.000 τ.µ. κα5 �"ι 270.000 τ.µ.). «Mετ 12 !ρ�νια �νασκαφ.ς (1988-2000) U
+κθεση Tρ	Eα: “M θ	ς κα
 Πραγµατικ�τητα”, π	Q 0ν	ι1ε πρ�σφατα στ3
Στ	υτγ&ρδη, παρ	υσι&Pει κ&τω �π� τ� φ4ς 850 ε[ρJµατα –π	λλ �π� τ
>π	�α εRναι τελεEως 0γνωστα– τ	  !&ρτη τ.ς >µηρικ.ς Tρ	Eας, π	Q κατα-
στρ&φηκε γWρω στ 1200 π.X. �π� µ&!η, �λλ κα
 στ	ι!ε�α σWµφωνα µ/ τ
>π	�α τ� “CIλι	ν, �Iερ�ν Πτ	λEεθρ	ν” τ	  Πρι&µ	υ ταυτEPεται µ/ τ3 Xεττι-
τικ3 µεγαλ	Wπ	λη Bιλ	 σα (!;). T� σηµαντικ9τερ	 εxρηµα Tµως aταν U �να-
κ&λυψη µιZς [π�γειας σJραγγ	ς µJκ	υς 13 µ7τρων, π	Q Mδηγ	 σε σ/ µEα
[π�γεια πηγJ, π	Q δEνει �κ�µη κα
 σJµερα 30 λEτρα νερ� τ3ν fρα. ERναι eνα
�ρ!αι�τατ	 [δραυλικ� +ργ	, �φ	  U ραδι	!ρ	ν	λ�γηση δεE!νει Tτι κατα-
σκευ&σθηκε πρ
ν �π� 5.000 !ρ�νια (z .π� τ� 3.000 π.X.) µ/ στρ	γγυλ/ς λε-
κ&νες, γι τ3 συλλ	γ3 τ	  νερ	 , λα1ευµ7νες στ� �ρ&!	». (Γι3 ν3 εCναι λα-
�ευµ,νες σ� (ρ�"# z πρ,πει ν3 .νακαλAφθησαν σ� µεγ�λ# (�θ#ς τ#! πεδι-
ν#! κ�µπ#υ z πρ,πει ν3 (ρ>σκωνται σ� ψηλ� µ,ρ#ς Hδ�φ#υς, πρ:γµα τ� Xπ#W#
δ�ν πρ#σδι#ρ>)εται .κρι(4ς). «T� “κλειδ
” τ.ς �π�δει1ης Tτι U Tρ	Eα τ4ν
�EλλJνων, U π�λη µ/ τ� διπλ� bν	µα (Tρ	Eα-CIλι	ν) εRναι µEα Xεττιτικ3 π�-
λη, δ/ν πρ	7ρ!εται π&ντως �π� κ&π	ιες συγκεκριµ7νες �ρ!αι	λ	γικ/ς �π	-

£
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δεE1εις. Kατ τ�ν �Eλ�ετ� γλωσσ	λ�γ	 Γι	α!
µ Λατ&Pκ κανε
ς συγγραφεQς
δ/ν θ 5πιν		 σε δW	 διαφ	ρετικ qν�µατα. �O gδι	ς 5πισηµαEνει, Tτι τ� 1200
π.X. στ3 Mικρ �AσEα aταν εFρWτατα διαδεδ	µ7νη U !ρJση τ.ς σφην	ειδ	 ς
γραφ.ς (�λλ στ� Xισσαρλ
κ δ/ν �ρ7θηκε �κ�µη 	rτε Xεττιτικ3 	rτε σφη-
ν	ειδ3ς γραφJ). �O γλωσσ	λ�γ	ς Φρνκ Στ&ρκε [π	στηρEPει, Tτι U λ71η
CIλι	ς ταυτEPεται µ/ τ� BEλι	ς (Bιλ	 σα: π�λη U >π	Eα �ναφ7ρεται σ/ σφη-
ν	ειδε�ς 5πιγραφ/ς) κα
 Tτι �π� τ3 θ7ση τ4ν π	ταµ4ν κα
 0λλων τ�πων (π#>-
ων;) U π�λη Bιλ	 σα (τ*ν Xπ#>αν κανε5ς Hκ τ4ν .ρ"α>ων ZEλλGνων συγγρα-
φ,ων δ�ν .ναφ,ρει π#υθεν3) δ/ν θ µπ	ρ	 σε παρ ν �ρEσκεται ν	τEως τ4ν
∆αρδανελλEων, στ3ν περι	!3 �κρι�4ς τ.ς Tρω&δ	ς. “�Aπ	δεE1εις” κ&πως τε-
ντωµ7νες, π	Q δ/ν 51ηγ	 ν π	λλ 5ρωτJµατα».

OF .νωτ,ρω σκ�ρπιες .π�ψεις δηµι#υργ#!ν δυστυ"4ς περισσ�τερα Hρω-
τGµατα. Στ� Yτ#ς 3000 π.X., Pπ#υ τ#π#θετεWται Q �δρυση τ9ς �Iλ>#υ τ#! Xισ-
σαρλ>κ, δ�ν Uπ9ρ"ε στ�ν Xρ>)#ντα "εττιτικ* κυριαρ">α στ* Mικρ3 �Aσ>α.
bOµως α�τ� δ�ν λαµ(�νεται Uπ’ �ψιν .π� καν,να, κα>τ#ι, Pπως λ,νε, “δ/ν
[π&ρ!	υν συγκεκριµ7νες �ρ!αι	λ	γικ/ς �π	δεE1εις στηρE1εως τ.ς 0π	ψης”.
ZH aν#µασ>α B>λι#ς z Bιλ#!σα δ�ν .ναφ,ρεται π#υθεν3 κα5 .π� καν,ναν
.ρ"αW# bEλληνα συγγραφ,α. dEπειτα Q «Xεττιτικ3 αFτ	κρατ	ρικ3 κυριαρ-
!Eα», Pπως λ,γει X  Im. Velikofsky στ� Yργ# τ#υ «T� X�#ς τ9ς ZIστ#ρ>ας» (µετ.
Nτ. Γαρ#υφαλι:, Hκδ. K�κτ#ς 1980), «εRναι 51 >λ	κλJρ	υ κατασκευασµ7νη
κα
 !ωρ
ς ν +!oη <στ	ρικ3 [π�σταση»· διαθ,τει µεγ�λη π#σ�τητα ρευστ9ς
σκ#πιµ�τητ#ς, .φ#! κα5 γι’ α�τ*ν κανε5ς .ρ"αW#ς bEλληνας συγγραφε?ς δ�ν
.ναφ,ρει τ>π#τα. ZH Uπ�γεια πηγ* κα5 τ� .νευρεθ�ν UδραγωγεW# δ�ν Y"#υν
καµµ>α σ",ση µ� τ5ς δA# Xµηρικ�ς πηγ,ς, δι�τι α�τ�ς εUρ>σκ#ντ# σ� Uψηλ�
µ,ρ#ς τ9ς Tρ#>ας (�Iλι�δα X145-151) κα5 �"ι κ�τω στ�ν κ�µπ#, Pπως Hνν#εWται
πι� π�νω.

ZH π�λη δ�ν εC"ε δA# aν�µατα. T� �ν#µα Tρ#>α .ναφ,ρεται .π� τ�ν bOµη-
ρ# στ*ν Hπικρ�τεια τ#! Πρι�µ#υ κα5 τ� �ν#µα dIλι#ς .ναφ,ρεται στ*ν Dδια
τ*ν π�λη, τ*ν πρωτεA#υσα τ9ς Tρ#>ας. dEπειτα, σ� π#λλ�ς περιπτNσεις X
bOµηρ#ς Y"ει παραφραστ9, παραπ#ιηθ9 κα5 παραν#ηθ9· π.". τ*ν π�λη τ#!
Πρι�µ#υ τ*ν aν#µ�)ει «Q dIλι#ς» κα5 �"ι «τ� dIλι#ν», Pπως συνηθ>)εται ν3
λ,γεται κα5 ν3 γρ�φεται σGµερα. Xαρακτηρ>)εται δ� µ� δι�φ#ρα Hπ>θετα θη-
λυκ#! γ,ν#υς, Pπως «�π�κρηµνη», «�νεµ	δαρµ7νη», «πλατWδρ	µη», «κ	E-
λη», «λ	φ9δης», «µεγ&λη» κ.λπ. T,λ#ς τ� θ,µα τ9ς γραφ9ς εCναι .νε�ερεA-
νητ# .κ�µη, .φ#! δ�ν Y"ει .νακαλυφθ9 Q α�θεντικ* Xµηρικ* π�λη.

T� περι#δικ� «Στρατιωτικ* ZIστ#ρ>α» (Ajγ#υστ#ς 2001) µ� τ>τλ# «N,α
στ#ι"εWα γι3 τ*ν ZOµηρικ* Tρ#>α», παραθ,τει µ>α περ>ληψη τ4ν Pσων

.ναφ,ρει στ*ν πρ#ηγ#υµ,νη παρ�γραφ# Q Παρ. Kατηµερτ)9.

Στ*ν Hφηµερ>δα «KαθηµερινG», dEνθετ# «7 ZHµ,ρες» (31-3-2002) µ�
τ>τλ# «bOµηρ#ς κα5 Tρ#>α», παρατ>θεται ]να 32/σ,λιδ# .φι,ρωµα µ�

Hπιµ,λεια τ4ν ∆. ∆αµ�σκ#υ κα5 A. Pεγκ�κ#υ. ZO κ. Pεγκ�κ#ς στ*ν ε8σαγωγ*
τ#! .φιερNµατ#ς σηµειNνει: «Θ µπ	ρ	 σε κανε
ς ν περιγρ&ψoη Tσα δια-

I·
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δραµατEσθηκαν τ3 !ρ	νι π	Q µ�λις π7ρασε σν µEα q1εEα [π	τρ	π3 τ.ς
“Nλλην	µανEας” (Graekomanie), π	Q εR!ε 5νσκJψει στ3 ΓερµανEα τ� πρ4τ	
µισ� τ	  19	υ αI4να. T�σ	 πρωτ�γνωρη σ/ π&θ	ς κα
 +νταση γι τ µετα-
π	λεµικ !ρ	νικ τ.ς !9ρας aταν U συPJτηση µετα1Q τ4ν κλασικ4ν �ρ!αι-
	λ�γων, <στ	ρικ4ν κα
 φιλ	λ�γων... Π	λεµικ7ς, µερ	ληπτικ/ς �ντιπαραθ7σεις
κα
 �ντεγκλJσεις, �κ�µη κα
 πρ	σωπικ/ς 5πιθ7σεις κα
 πρ	σ�	λ/ς δηλητη-
ρEασαν τ3ν �τµ�σφαιρα, καθιστ9ντας πρ	φαν7ς, Tτι τ� PJτηµα [περ7�αινε
τ Tρια µιZς lπλ.ς “�καδηµαϊκ.ς” +ριδας. T� +ναυσµα γι αFτ�ν τ�ν “ν7-
	ν Tρωικ� π�λεµ	” +δωσε U NρµηνεEα τ4ν πρ�σφατων �ρ!αι	λ	γικ4ν ε[ρη-
µ&των στ� T	υρκικ� XισσαρλEκ, Tπ	υ τ	π	θετε�ται κα
 τ� �ρ!α�	 CIλι	ν. �H
NρµηνεEα π	Q πρ	�λJθηκε µ7σmω τ.ς +κθεσης τ.ς Στ	υτγ&ρδης, στ3ν �κραEα
της 5κδ	!3 [π	στηρEPει σ!ηµατικ&, Tτι > =Oµηρ	ς γν9ριPε καλ τ3ν τ	π	-
γραφEα τ.ς Tρ	Eας κα
 �π	τελε� πηγ3 γι πραγµατικ <στ	ρικ γεγ	ν�τα,
π	Q συντελ7στηκαν αI4νες πρ
ν κα
 Tτι U Tρ	Eα aταν eνα µεγ&λ	 κα
 πλ	W-
σι	 5µπ	ρικ� κ7ντρ	, π	Q εR!ε τ�ν +λεγ!	 τ	  �Eλλησπ�ντ	υ κα
 aταν 5ντε-
ταγµ7ν	 σ/ µEα ε[ρWτερη !εττιτικ3 κρατικ3 qντ�τητα µ/ πρ	ηγµ7ν	 π	λιτι-
σµ�, τ3ν >π	Eαν κατ7λα�	ν 	< =Eλληνες αI4νες πρ
ν �π� τ3 σWνθεση τ.ς �Iλι&-
δ	ς. T ε[ρJµατα Nπ	µ7νως 5πι�&λλ	υν τ3 ριPικ3 �ναθε9ρηση τ.ς <στ	ρEας
τ	  �ρ!αE	υ κ�σµ	υ, 5πειδ3 “> EFρωπαϊκ�ς Π	λιτισµ�ς +!ει τ
ς �αθWτερες
ρEPες τ	υ στ3ν �Aνατ	λEα” κα
 b!ι στ3ν �Eλλ&δα, Tπως γρ&φει τ�σ	 > Πρ�-
εδρ	ς τ.ς T	υρκEας Tσ	 κα
 eνας γνωστ�ς >µηριστ3ς φιλ�λ	γ	ς. �O “Nλλη-
ν	κεντρισµ�ς” κα
 κατ πρ	7κταση > “εFρωκεντρισµ�ς” παραπ	ι	 ν Nπ	-
µ7νως τ3ν <στ	ρικ3 πραγµατικ�τητα π	Q πρ7πει ν �ναπρ	σδι	ριστo. [π� τ�
φ4ς τ4ν ν7ων δεδ	µ7νων» (M>α .τ#µικ* .ρ"αι#λ#γικ* sρµηνε>α δ�ν .π#τε-
λεW «<στ	ρικ� δεδ	µ7ν	· H�αρτ:ται .π� τ*ν .ντ#"G της στ� π,ρασµα τ#! "ρ�-
ν#υ. �E3ν X E�ρωπαϊκ�ς Π#λιτισµ�ς εC"ε τ5ς (αθAτερες ρ>)ες τ#υ στ*ν �Aνα-
τ#λ>α, Pπως διατυπNνεται πι� π�νω, "ωρ5ς τ� sλληνικ� πνευµατικ� κα5 π#-
λιτιστικ� Hµ(�λι#, τ�τε #F σηµεριν#5 E�ρωπαW#ι θ3 εC"αν παραµε>νει (�ρ(α-
ρ#ι κα5 `γρι#ι, Pπως \σαν µ,"ρι τ9ς HπικρατGσεως Hπ’ α�τ4ν τ4ν H�ελληνι-
σµ,νων πλ,#ν Pωµα>ων κα5 δ�ν θ3 εC"αν καν,να µερ>δι# στ�ν π#λιτισµ�, π#?
θ,λ#υν ν3 παρ#υσι�)#υν σGµερα στ�ν κ�σµ# τ#! πλανGτη µας).

»�H 0λλη πλευρ εRναι πι� 5πιφυλακτικ3 κα
 5µµ7νει στ
ς παραδ	σιακ/ς
“Nλλην	κεντρικ/ς” Nρµηνε�ες, 5πισηµαEν	ντας Tτι Tλ’ αFτ aσαν �δη γνωστ
κα
 τ	νEP	ντας τ κεν στ3ν 5πι!ειρηµατ	λ	γEα τ4ν �ντιπ&λων της». (�Eµµ,-
νει µ,ν, .λλ3 δ�ν σκA(ει τ� (λ,µµα της στ5ς παρ#υσια)�µενες κατ3 καιρ#?ς
ν,ες θ,σεις z .π�ψεις, π#? Hπεκτε>ν#υν τ3 σκ#υριασµ,να παραδ#σιακ3 δε-
δ#µ,να).

6O
bOµηρ#ς πραγµατικ3 γνNρι)ε π#λ? καλ3 τ*ν τ#π#γραφ>α τ9ς Tρω-
�δ#ς κα5 .φιερNνει στ*ν �Iλι�δα τ#υ 550 περιγραφικ#?ς στ>"#υς τ#-
π#γραφικ#! Hνδιαφ,ρ#ντ#ς, #F Xπ#W#ι Y"#υν µε>νει .παρατGρητ#ι
.π� τ#?ς δι�φ#ρ#υς µελετητ,ς τ#υ z Y"#υν παρερµηνευθ9. T3 ν,α

∆Fν Rνεσκ:φη Rκ@µη \ oµηρικN Tρ*8α
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εUρGµατα στ� Xισσαρλ>κ δ�ν Y"#υν µεγ�λη σηµασ>α στ*ν Pλη Uπ�θεση. Mε-
γ�λη κα5 #�σιαστικ* σηµασ>α Y"ει «Q .νεAρεση µι:ς µεγαλ#υπ�λεως κ�τω
.π� τ� Xισσαρλ5κ κα5 τ#?ς γAρω λ�φ#υς», γιατ5 δ�ν καθ#ρ>)εται .κρι(4ς Q
θ,ση κα5 γιατ5 κ�τω .π� τ� Xισσαρλ>κ, δηλαδ* πρ�ς ν�τ#ν κα5 στ3 δυτικ3
τ#! Xισσαρλ>κ, δ�ν Uπ�ρ"#υν λ�φ#ι. ZH πρ#σεκτικ* τε"νικ* .ν�λυση τ9ς
Xµηρικ9ς τ#π#γραφ>ας XδηγεW τ�ν Hντ#πισµ� τ9ς περι(�ητης π�λης τ#! ZOµG-
ρ#υ σ� `λλη θ,ση τ#! τ#υρκικ#! Hδ�φ#υς, πρ�ς τ3 .νατ#λικ3 τ#! Xισσαρ-
λ>κ, Pπως .ναφ,ρθηκε στ3 πρ#ηγ#Aµενα. ECναι πλ,#ν .ναµφισ(Gτητ# γε-
γ#ν�ς, Pτι τ3 Hρε>πια τ#! Xισσαρλ5κ πρωτ#ϊδρAθηκαν περ5 τ� Yτ#ς 3000 π.X.,
Pπως tδη Y"ει .π#δει"θ9 στ5ς δι�φ#ρες Hπ5 τ#! θ,µατ#ς Hργασ>ες µ#υ (#F
Xπ#Wες δυστυ"4ς δ�ν συγκ>νησαν καν,να ε8δικ� z µ* µ,"ρι σGµερα) κα5 Pπως
.π#δεικνAεται κα5 Uπ� τ#! καθηγ. M. Korfman δι3 τ#! ραδι#"ρ#ν#εντ#πι-
σµ#! τ#! .νακαλυφθ,ντ#ς Uδραγωγε>#υ. Kατ3 συν,πειαν Q Xµηρικ* π�λη
dIλι#ς εC"ε Fδρυθ9 πρ5ν .π� τ*ν τ#ιαAτην στ� Xισσαρλ5κ κα5 µ�λιστα περ5 τ�
Yτ#ς 3177 π.X., Pπως .π#δεικνAεται στ* σελ. 286 τ#! (ι(λ>#υ µ#υ.

ZO «ν,#ς Tρωικ�ς π�λεµ#ς» δ�ν Y"ει �ς .ντικε>µεν# τ*ν «<ερν CIλι	ν» τ#!
ZOµGρ#υ, Q Xπ#>α ε�τυ"4ς .κ�µη δ�ν Y"ει .νευρεθ9, .λλ3 τ*ν πρ#Nθηση
κα5 θεµελ>ωση τ#! ψευδ#!ς δ�γµατ#ς «�E� �Aνατ#λ4ν τ� φ4ς» τ#! κ�σµ#υ
ε8ς .ντικατ�σταση τ#! «sλλην#κεντρισµ#!», τ�ν Xπ#W# #F Dδι#ι #F Γερµαν#5
Uπερ�σπι)αν µ,"ρι σGµερα, Pπως .ναφ,ρει πι� π�νω κα5 X κ. Pεγκ�κ#ς. «�H
�π	φασιστικ3 συµ�	λ3 τ.ς Γερµανικ.ς 5πιστJµης στ3 µελ7τη τ.ς �ρ!αEας
π�λης (παρ. η´)» �νατρ7πεται πρ�ς bφελ	ς τ	  «�νατ	λικ	κεντρισµ	 ». ∆�ν
εCναι πρωτ#φαν*ς Q µεταστρ#φ* τ4ν �,νων, εIδικ4ν κα
 µJ, στ3 Pσα γρ�-
φ#υν, �εγρ�φ#υν κα5 .νασκευ�)#υν κατ3 καιρ#Aς, ε�θυγραµµι)�µεν#ι µ�
τ5ς τρ,"#υσες, κατευθυν�µενες σκ#πιµ�τητες #FασδGπ#τε µ#ρφ9ς κα5 πρ#ε-
λεAσεως. OF σειρ9νες τ#! π#λιτισµικ#! κα5 πνευµατικ#! π#λ,µ#υ Hναντ>#ν τ9ς
ZEλλ�δ#ς κα5 τ4ν ZEλλGνων εCναι διαρκ4ς σ� συναγερµ�, Xπ�τε HµεWς Pλ#ι πρ,-
πει ν3 εDµαστε π�ντα σ� Hπιφυλακ* κα5 HπαγρAπνηση.

Kωνσταντ ν!ς B. K!υτρ!υ��λης
Tα�>αρ"#ς Γεωγραφικ9ς ZYπηρεσ>ας Στρατ#!

[Γι7 τ.ν τ
π
γραφ3α τ9ς 6Oµηρικ9ς Tρ
3ας κα< τ.ν /να=ρ
ν
λ>-
γηση τ
� Tρωικ
� π
λ�µ
υ στ 3087-3078 π.X. Cλ. στ «∆»: «�H
Tρ�
α τ�, Σλ%µαν δMν εJναι 1 �OµηρικS», τ. 160· Gπ3σης «Π#τε Cγι-
νε @ Tρωικ�ς Π#λεµ�ς», τ. 121· Gπ3σης «N?α $ρ�ν�λ#γηση τ6ν
Tρωικ6ν: �O π#λεµ�ς Cγινε τ� 3087-3086 π.X.», τ. 158· Gπ3σης «Συ-
µπληρωµατικ. στ�ν "να$ρ�ν�λ#γηση τ6ν Tρωικ6ν», τ. 181.]

15973∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 2002



Mαυρ�λα
KυρEες κα
 κWρι	ι, [π	κλιθ.τε εIς

τ3ν 5πιστηµ	νικ3ν αFθεντEαν τ	  δρ.
Στ.�εν �Oπεν!&ιµερ τ	  ΠανεπιστηµE-
	υ τ.ς �O1φ�ρδης, παρακαλ4. �O λα-
µπρ�ς αFτ�ς κα
 φ7ρελπις 5πιστJµων,
Tπως µZς πληρ	φ	ρε� U 5φηµερEδα
«�Aπ	γευµατιν3» τ.ς 15-4-2002, xστε-
ρα �π� 5νδελε!. µελ7τη κατ7λη1εν εIς
τ� συµπ7ρασµα, Tτι U Erα aταν µαW-

ρη. ∆ηλαδ3 τ
 µαWρη; Kατ&µαυρη, πEσσα, κατρ&µι.
=Oµως �λ	Eµ	ν	ν kν σταµατ	 σε 5κε�. TE «τραν�ς» 5πιστJµων θ aτ	; �O δρ.

�Oπεν!&ιµερ µZς πληρ	φ	ρε�, Tτι «U µητ7ρα αFτ3 τ	  σWγ!ρ	ν	υ �νθρ9π	υ»
+Pησε πρ
ν �π� 150.000 !ρ�νια. T9ρα π4ς δι&�	λ	 > CAρης Π	υλιαν�ς �ρ.κε
�νθρ9πινες δραστηρι�τητες πρ
ν �π� eνα κα
 µισ� Nκατ	µµWρια !ρ�νια στ3ν
�Eλλ&δα, αFτ� µ3ν τ� ρωτZτε. ERναι �ντιεπιστηµ	νικ� κα
 5θνικιστικ�· 5νE	-
τε µ&λιστα κα
 ρατσιστικ�.

Bε�αEως δ/ν aταν δυνατ�ν, κατ τ�ν κ. Στ.�εν �Oπεν!&ιµερ, ν µ3 διαθ7τoη
κα
 qλEγην σ!7σιν µ/ τ	Qς �E�ραE	υς. �Aφ	  «U τελικJ της �ν&πλαση +γινε
πρ	σθ7τ	ντας µυϊκ�ν <στ�ν σ/ κρανEα π	Q �ρ7θηκαν στ� �Iσρα3λ πρ
ν �π�
120.000 !ρ�νια κα
 �π	τελ	 ν τ� πι� συγγεν/ς �π	µειν&ρι τ	  κ	ιν	  µας
πρ	γ�ν	υ». Kα
 +λεγα κι 5γ9, kν εRναι δυνατ�ν ν µ3ν εRναι �E�ραEα. CO!ι µ�-
ν	ν aτ	 �E�ραEα, �λλ δι&�αPε τετρ&κις τ.ς Uµ7ρας τ3ν Πεντ&τευ!	ν [π� τ�
φ4ς τ.ς !ρυσ.ς Nπτ&φωτης λυ!νEας, π	Q τ.ς τ3ν 5δ9ρισε > gδι	ς > Για!�7. Kα

	FδεµEα πλ7	ν �µφι�	λEα [π&ρ!ει, Tτι 	< κ	ιν	
 πρ�γ	ν	ι τ.ς �νθρωπ�τητ	ς
aσαν µα ρ	ι N�ραϊκ.ς καταγωγ.ς. 

T9ρα σEγ	υρα σε�ς θ φαντ&Pεστε Tτι U «κ	ινJ µας µητ7ρα» aταν καµµι
γυναικ	Wλα π	Q +πλενε, µαγεEρευε κα
 ντ&ντευε µωρ&. Λ&θ	ς, µωρ7! �H µαW-
ρη Erα aταν δυναµικJ· δ/ν τ3ν !ωρ	 σε > τ�π	ς. Γι’ αFτ� πρ
ν 80.000 !ρ�νια
µεταν&στευσε �π� τ3ν �AφρικJ. Kα
 πρ	φαν4ς +φτασε κα
 στ3ν �Eλλ&δα, γι
ν δηµι	υργJσoη τ�ν π	λιτισµ� µας. CEτσι δ/ν εRναι, δρ. ΣτJ�εν �Oπεν!&ιµερ;

�Eµε�ς Mς =Eλληνες φιλ	µαθε�ς κα
 φιλ7ρευν	ι !αιρετEP	υµε τ3ν 5κπλη-
κτικ3ν αFτ3ν �νακ&λυψη κα
 	Fδ�λως πιστεW	υµε, Tτι > 5πιστηµ	νικ�ς αFτ�ς
�!ταρµZς εRναι πρ	ϊ�ν πρ	παγ&νδας τ4ν �φρ	κεντρικ4ν �Aµερικαν	ε-
�ραϊκ4ν πανεπιστηµEων κα
 τ	  ∆ιεθν	 ς Σιωνισµ	 . 

KαE, �ε�αEως, θεωρ	 µε τελεEως συµπτωµατικ� τ� γεγ	ν�ς, Tτι U δηµ	σEευση
αFτ3 περ
 τ.ς �φρ	ε�ραϊκ.ς αFτ.ς Erας +γινε, τ3ν στιγµ3 π	Q 	< γεννα�	ι
στρατι4τες τ	  κ. Σαρ�ν 5ν7πιπτ	ν Uρωικ 5π
 πρ	σφυγικ4ν καταυλισµ4ν,
γυναικ	παEδων, �µ&!ων κα
 λ	ιπ4ν �να1ι	παθ	Wντων. =Oπως κα
 ν τ� κ&-
ν	υµε, εRναι λEγ	 0κ	µψ	 ν κατηγ	ρJσoη > κ�σµ	ς τ3ν !9ρα π	Q 5γ7ννησε
τ3ν κ	ινJ µας µητ7ρα, τ3ν Erα. CA1ι	ς > µισθ�ς σας κ. �Oπεν!&ιµερ, kν κα

δ/ν γνωρEPω kν εRσθε bπεν (= �ν	ικτ�ς) εIς τ3ν τσ7πη j εIς τ ν4τα, �π� κα-
ν7να µα ρ	ν �π�γ	ν	ν τ.ς κυρEας π	Q �ναπλ&σατε.

Γι5ργ!ς Πετρ$π!υλ!ς

O A§§O™ §O°O™



E°K§HMA KAT’ E•AKO§OY£H™IN
ME ™TOXO THN E§§HNIKOTHTA

H ¢I¢A™KA§IA TH™ A°IA™ °PAºH™

MO M. Θε*δωρ:κης µιλp στ/ν «∆.»:

T/ dδε*λ@γηµα τ*B «MEλλην*Oριστιανισµ*B»
Wµπ@δι* στNν Rν:πτυVη τQν Nε*ελλ<νων

[ZO M>κης Θε#δωρ�κης µ>λησε στ�ν «∆» "ωρ5ς περιστρ#φ,ς.
Mιλησε γι3 τ*ν .δυναµ>α τ#! π#λιτικ#! κ�σµ#υ ν3 .ντιµε-
τωπ>σeη τ� πρ�(ληµα τ9ς sλληνικ�τητας µ� Fστ#ρικ�, φιλ#-
σ#φικ3 κα5 )ωνταν3 - Uπαρκτ3 κριτGρια κα5 µεγ,θη· γι3 τ�ν
«καταραµ7ν	» Hκ γενετ9ς σηµεριν� `νθρωπ# τ#! s(ραϊκ#!
θε#!· γι3 τ* ν#σταλγ>α τ9ς K#ινων>ας τ4ν .ρ"α>ων �Aθην4ν·
γι3 τ�ν «καταπτ	ηµ7ν	» σηµεριν� �I#υδαW# - Xριστιανικ� -
M#υσ#υλµ:ν#· γι3 τ* Pωµι#σAνη κα5 τ*ν �Eκκλησ>α· γι3 τ�
8δε#λ�γηµα τ#! «ZEλλην#"ριστιανισµ#!» �ς Hµπ�δι# στ*ν
πνευµατικ* .ν�πτυ�η τ4ν ZEλλGνων· γι3 τ*ν «<ερ3 πWλη»
τ#! "ριστιανικ#! θε#!, .π� τ*ν Xπ#>α µπα>νει X �I#υδαϊσµ�ς
στ*ν ZEλλ�δα· γι3 τ*ν «πρωτ	φαν. 5ν7ργεια τ	  π	λιτικ	 
µας κ�σµ	υ ν καταργJσoη τ �ρ!α�α �Eλληνικ κα
 ν κ�ψoη
µ/ µα!αEρι κ&θε 	Fσιαστικ3 πρ�σ�αση τ4ν �EλλJνων  µα-
θητ4ν πρ�ς τ3ν �Eλληνικ3 Σκ7ψη, φιλ	σ	φEα, τ7!νη <στ	-
ρEα»· γι3 τ� «+γκληµα κατ’ 51ακ	λ	Wθησιν µ/ στ�!	 τ3ν
�Eλληνικ3 ΣυνεEδηση», π#? διαπρ�ττεται µ� τ* διδασκαλ>α
στ3 σ"#λεWα µας τ9ς Παλαι:ς κα5 Kαιν9ς ∆ιαθGκης· γι3 τ3
διλGµµατα τ4ν ZEλλGνων δηµι#υργ4ν µπρ#στ3 στ*ν α��α-
ν�µενη ε�ρωπαϊκ* Hπιρρ#G.
M>λησε τ,λ#ς γι3 τ� Yργ# τ#υ �ς πρ#ϊ�ν µι:ς «�δι&κ	πης
�γωνEας», γι3 τ#?ς «�ριστ	κρατEP	ντες γκα	υλ&ιτερ» τ9ς
µ#υσικ9ς µας )ω9ς κα5 γι3 τ*ν .γ�πη τ#! sλληνικ#! λα#!
πρ�ς τ� Yργ# τ#υ κα5 τ� πρ�σωπ� τ#υ. Kα5 καταλGγ#ντας
Yκρινε .π� τ* σκ#πι3 «τ.ς 5σωτερικ.ς lρµ	νEας, π	Q µ/ τ�-
σες θυσEες +!ει κατακτJσει», Pτι θ3 \ταν «καλ�, Mρα�	 κα
 δE-



και	 ν PJσoη µ�ν	ς, αFτ�ς κα
 U συνεEδησJ τ	υ, !ωρ
ς �1ι9-
µατα».
ZO «∆», π#? Hπ5 21 "ρ�νια πρ#σπαθεW ν3 .ρθρNσeη ]ναν κα-
θαρ� λ�γ# γι3 τ3 θ,µατα π#? θ>γ#νται στ* συν,ντευ�η π#?
.κ#λ#υθεW, α8σθ�νεται 8δια>τερη "αρ�, π#? περιλαµ(�νει στ5ς
σελ>δες τ#υ γι3 δεAτερη φ#ρ3 ((λ. τ*ν α´ συν,ντευ�η τ#! κ.
M. Θ. στ�ν συνεργ�τη µας κ. Π.Λ. K#υ(αλ�κη στ�ν «∆», τ.
174) τ5ς (αθυστ�"αστες α�τ�ς σκ,ψεις κα5 θ,σεις τ#! κ#ρυ-
φα>#υ δηµι#υργ#!, πρ#ϊ�ν πε>ρας, .γNνων κα5 aδυνηρ9ς
.να)Gτησης ]�ι δεκαετι4ν, π#? π#λλ3 σηµεWα τ#υς θ3 µπ#-
ρ#!σαν ν3 γ>ν#υν Xδηγ#>- δεWκτες στ�ν δρ�µ# τ#! σηµεριν#!
ZEλληνισµ#! .λλ3 κα5 Xλ�κληρης τ9ς .νθρωπ�τητας πρ�ς
τ#?ς .(,(αι#υς Xρ>)#ντες τ#! M,λλ#ντ#ς. ∆.I.Λ.]
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AIσθαν�µαστε π{ς 	< µεγ&λες �ντιφ&σεις τ	  σWγ!ρ	ν	υ κ�σµ	υ δ/ν
εRναι πλ7	ν Iδε	λ	γικ/ς j π	λιτικ/ς �λλ �αθWτατα πνευµατικ7ς. �Aπ’ τ3

µι πλευρ διακρEν	υµε eναν 0νθρωπ	 π	Q πρ	σπαθε� δι τ	  Λ�γ	υ ν κατα-
ν	Jσoη τ�ν κ�σµ	 µ7σα στ�ν >π	�	 Po., ν πρ	σφ7ρoη στ	Qς συνανθρ9π	υς τ	υ
+ργ	, δηµι	υργEα κα
 �π� τ3ν 0λλη eναν �π7ραντ	 �αρ�αρικ� κα
 µισαλλ�δ	1	
κ�σµ	, eρµαι	 τ	  51	υσιασµ	 , ν φτ&νoη 5κτ�ς τ4ν 0λλων στ Tρια τ.ς >λ	-
κληρωτικ.ς καταστρ	φ.ς. Π	  >δηγ	Wµαστε τελικ4ς, κWριε Θε	δωρ&κη.

ZH τραγωδ>α τ#! .νθρNπ#υ Yγκειται στ*ν (αθA-
τατα .ντιφατικG τ#υ φAση. ECναι ]να δ,ντρ#, π#?

τ3 κλαδι� τ#υ τ�ν Xδηγ#!ν στ� `πειρ#, Hν�4 #F ρ>)ες τ#υ στ3 τ�ρταρα. ECναι φ#-
(ισµ,ν#ς, .νασφαλ*ς κα5 γι’ α�τ� δ�ν µπ#ρεW ν3 )Gσeη µ�ν#ς. Π#λ? δAσκ#λα Pµως
πρ#σαρµ�)εται στ*ν Xµ�δα.

Π#ι� Pµως εCναι Q Xµ�δα; �Eδ4 εCναι τ� µεγ�λ# πρ�(ληµα, γιατ5 συνGθως #F
κ#ινωνικ,ς, θρησκευτικ,ς, Hθνικ�ς κα5 `λλες Xµ�δες τελικ3 π#δηγετ#!νται
.π� π#νηρ#?ς κα5 HπιτGδει#υς, π#? σ,ρν#υν π>σω τ#υς τ#?ς .νθρNπ#υς – κ#-
π�δι κα5 τ!Oς τιµωρ!Fν γι� ν� σωθ!Fν.

ECναι µι3 Fστ#ρ>α π#? Hπαναλαµ(�νεται π�τε µ� τ#?ς (ασιλι:δες κα5 π�τε µ�
τ#?ς πρ#φ9τες, τ#?ς «σωτ9ρες», τ#?ς «Hλευθερωτ�ς» κα5 ̀ λλ#υς π#νηρ#?ς κα5 Hπι-
τGδει#υς, κα5 σGµερα µ� κε>ν#υς π#? κυριαρ"#!ν στ3 MME µ,σ�ω τ9ς #8κ#ν#-
µικ9ς εDτε στρατιωτικ9ς δAναµης. ZO (αθµ�ς τ9ς (αρ(αρ�τητας σ� µ>α κ#ινων>α,
z καλAτερα σ� µι3 Fστ#ρικ* Hπ#"* Pπως Q δικG µας, εCναι ε�θ,ως .ν�λ#γ#ς µ�
τ* δAναµη π#? διαθ,τ#υν #F 8σ"υρ#>. ∆�ν ν#µ>)ω λ#ιπ�ν Pτι �π9ρ�ε π#τ� τ�σ#
µεγ�λη συσσNρευση δAναµης κα5 (>ας, Pσ# α�τ* π#? (ρ>σκεται σGµερα στ3 ",-
ρια τ4ν γνωστ4ν διεθν4ν κAκλων, π#? ν#µ>)#υν Pτι θ3 διαφεντ,ψ#υν γι3 π�ντα
τ* µ#>ρα τ4ν .νθρNπων... bOµως, Pπως εDδαµε, X `νθρωπ#ς ]λκεται .π� τ�

MIKH™ £EO¢øPAKH™:

1.
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πνε!µα H� Dσ#υ δυνατ3 µ� Pσα τ�ν κρατ#!ν δ,σµι#, τ3 Yνστικτα κα5 #F φ�(#ι τ#υ...
Θ3 µπ#ρ,σeη ν3 �ανα"τ>σeη π#τ� τ*ν K#ινων>α τ4ν �Aθην4ν, δηλαδ* τ�ν θρ>αµ-
(# τ9ς Hλευθερ>ας κα5 τ#! πνεAµατ#ς Hπ�νω στ� κ#π�δι τ9ς .µ�θειας κα5 τ#! φ�-
(#υ; MAς τ� Hλπ>σ#υµε...

Στ3ν πρ	ηγ	Wµενη συν7ντευ1J µας («∆αυλ�ς», τ. 174, �I	Wνι	ς 1996) εg!α-
τε µ/ +µφαση σηµει9σει π9ς: «~Aν σ/ eνα φ	�ισµ7ν	, καταραµ7ν	, κατα-

πτ	ηµ7ν	 0νθρωπ	 δ9σoης 51	υσEα, π�σ	 κακ�ς θ γEνoη...». MJπως �κ�µη κα

σJµερα, παρ τ3ν πρ�	δ	 τ4ν 5πιστηµ4ν κα
 τ3ν 51&πλωση τ.ς Γν9σεως, Tλη
σ!εδ�ν U �νθρωπ�τητα δ/ν εRναι παρ > 5κλεκτ�ς κα
 συν&µα > καταραµ7ν	ς
λα�ς τ	  �Iε!ω�Z;

Σ� .ντιθεση µ� τ* διδασκαλ>α τ#! �Iε"ω(:, π#? θ,λει τ�ν ̀ νθρωπ# ν3
γεννι,ται καταραµ�ν!ς, Hγ7 πιστεAω Pτι X `νθρωπ#ς γεννι,ται ε7λ!-

γηµ�ν!ς. Γιατ5 Q )ω* εCναι ε�λ#γ>α, εCναι δωρε�, φτ�νει ν3 �,ρeης, .λλ3 κα5 ν3
σ’ .φGσ#υν ν3 τ* )Gσeης.

dE"#υµε H� `λλ#υ π�ντ#τε )ωνταν� κα5 Hπ>καιρ# τ� παρ�δειγµα τ9ς .ρ"α>-
ας �AθGνας µ� τ�ν `νθρωπ# στ� κ,ντρ# τ#! κ�σµ#υ, κυρ>αρ"# τ9ς µ#>ρας
τ#υ, .ληθιν� λ�τρη τ#! �ρα>#υ κα5 τ#! .ληθιν#!, ν3 "α>ρεται τ5ς aµ#ρφι�ς
τ9ς )ω9ς, ν3 τιµ: κα5 ν3 δ#��)eη �"ι µ�ν# τ� .νθρNπιν# πνε!µα .λλ3 κα5 τ�
.νθρNπιν# σ4µα.

Σ� .ντ>θεση µ� α�τ� τ� παρ�δειγµα, α�τ* τ* φιλ#σ#φ>α, τ* διδασκαλ>α κα5 τ*
στ�ση )ω9ς, π#? �δGγησε τ�ν `νθρωπ# σ� πνευµατικ�ς κατακτGσεις .�επ,ρα-
στες .κ�µα κα5 ]ως σGµερα, Q µ#ν#θεϊστικ* .ντ>ληψη γι3 τ* )ωG, γι3 τ�ν ̀ νθρω-
π# κα5 γι3 τ*ν κ#ινων>α διαµ�ρφωσε α�τ* τ*ν παραµ#ρφωτικ* σ",ση .ν�µεσα
στ�ν bEνα κα5 τ#?ς π#λλ#?ς, π#? θεσµ#θ,τησε τ*ν Hν#"* κα5 τ� φ�(# τ4ν π#λλ4ν
.π,ναντι στ� δικα>ωµα τ4ν λ>γων ν3 τ!Oς τιµωρ!Fν γι� ν� τ!Oς σp=b!υν στ� �ν#-
µα τ#! ZEν�ς, δηλαδ* τ#! Θε#! εDτε τ4ν �I#υδα>ων εDτε τ4ν Xριστιαν4ν εDτε τ4ν
M#υσ#υλµ�νων. dEτσι διαµ#ρφNνεται κα5 διαιων>)εται X  «καταπτ#ηµ,ν#ς
`νθρωπ#ς», π#? .λ>µ#ν# kν τA"eη κα5 .ναρρι"ηθe9 στ� (�θρ# τ9ς �E�#υσ>ας. Γιατ5
.π� τ*ν )Aµη τ4ν «καταπτ#ηµ,νων» πλ�θ#νται #F πι� .δ>στακτ#ι τAρανν#ι...

T Nλλαδικ πρ&γµατα 51ακ	λ	υθ	 ν ν παρ	υσι&P	υν µι κωµικ	τρα-
γικ3 εIκ�να· φαντ&P	µαι, θ συµφων.τε. �H φαυλ�τητα, U σWγ!υση, U

�γνωµ	σWνη, U �δυναµEα τ.ς qρθ.ς κρEσης κυριαρ!	 ν στ�ν δηµ�σι	 �E	 κα
 κα-
ταπνEγ	υν τ
ς 5λ&!ιστες 51αιρ7σεις, π	Q τ	λµ	 ν ν σηκ9σ	υν eνα [γι/ς �ν&-
στηµα. Kα
 �ναρωτι7ται κανεEς, π	  π.γε U εFφυ�α, τ� πνευµατ4δες τ	  λα	 
αFτ	 ;

ZH ZEλλ�δα πρ#"ωρεW µ� τ5ς H�αιρ,σεις... OF bEλληνες δ�ν εC"αν �ς τN-
ρα τ*ν ε�καιρ>α ν3 δ#!ν πραγµατικ3 τ�ν sαυτ� τ#υς, ν3 τ�ν γνωρ>σ#υν

σ� (�θ#ς, Pπως εCναι κα5 �"ι Pπως θ,λ#υν #F `λλ#ι ν3 δε>"ν#υν Pτι εCναι z δ�ν
εCναι. Kα5 .π� κεW κα5 π,ρα, .φ#! διερωτηθ#!ν «π#ι�ς εCµαι, .π� π#! Yρ"#µαι,
π#! π�ω», ν3 .ρ">σ#υν ν3 "τ>)#υν τ* )ωG τ#υς σAµφωνα µ� τ3 πιστεAω τ#υς κα5
�"ι µ� τ3 8δε#λ#γGµατα κα5 τ3 συµφ,ρ#ντα τ4ν aλ>γων, ντ�πιων κα5 �,νων.

M. £.:

3.

OY XEλληνες δFν γνωρ8[*υν τ/ν nαυτ@ τ*υς

M. £.:

2.
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Bε(α>ως ">λια δA# σηµ�δια µ:ς δε>"ν#υν Pτι X λα�ς µας φρ#ντ>)ει ν3 µετα-
δ>δeη .π� γενι3 σ� γενι3 µ,σα .π� µ>α µυστικG, θ3 Yλεγα, διαδικασ>α �ρισµ,να
(ασικ3 γνωρ>σµατα τ#! (αθAτατα πνευµατικ#!, ψυ"ικ#! κα5 π#λιτιστικ#! τ#υ
Hπιπ,δ#υ (π#? ̀ λλωστε α�τ� εCναι τ� «"4µα» π#? π�νω τ#υ φυτρNν#υν α�τ�ς #F
.τ#µικ�ς H�αιρ,σεις, στ5ς Xπ#Wες .ναφερθGκαµε)... �EκεW Yγκειται H� ̀ λλ#υ Q πρ#-
σπ�θεια α�τ4ν τ4ν H�αιρ,σεων... Π4ς δηλαδ* θ3 .φ#υγκραστ#!ν τ5ς µυστικ�ς
φων,ς, π#? .ναδA#νται .π� τ3 (�θη τ#! «εCναι» τ#! λα#! µας κα5 θ3 τ5ς .π#-
τυπNσ#υν σ� 8δ,ες κα5 δηµι#υργGµατα σ� .π�λυτη .ντιστ#ι">α µα)> τ#υ.

Σ’ α�τG τ#υς τ*ν πρ#σπ�θεια Pµως τ#?ς .ντιστρατεAεται κ�θε φ#ρ3 τ� κυ-
ρ>αρ"# σAστηµα, π#? συνGθως .ντλεW δAναµη κα5 κ,ρδη .π� ]να λα�-κ#π�-
δι. bEνας τ,τ#ι#ς λα�ς, "ωρ5ς µν9µες κα5 (#Aληση, εCναι Fκαν�ς ν3 "λευ�)eη
.κ�µα κα5 ν3 H�#ντNνeη τ3 Dδια τ3 παιδι� τ#υ.

Kα
 �π� τ3ν 0λλη U Pωµι	σWνη, τ� «�Eλλην	!ριστιανικ� Iδε4δες» καλ
κρατ	 ν. �O κλ.ρ	ς 1ε!νZ τ
ς κατα�	λ7ς τ	υ, τ3ν �γραµµατ	σWνη τ	υ κα


5µφανEPεται στ MME καθηµεριν µ/ θ7σεις 5π
 παντ�ς 5πιστητ	 . �O gδι	ς >
�ρ!ιεπEσκ	π	ς �ρ7σκεται στ�ν ρ�λ	 τ	  «µεγ&λ	υ διδασκ&λ	υ» τ.ς κ	ινωνEας.
�Aπ� τ3ν 0λλη 	< 5µφανιP�µεν	ι Mς �να�ιωτ/ς τ	  �ρ!αι	ελληνικ	  πνεWµατ	ς
τρ7!	υν φ	ρ9ντας !λαµWδες στ�ν... COλυµπ	 j τελ	 ν τρισ&για στ µ	υσε�α κα

τ	Qς �ρ!αι	λ	γικ	Qς !9ρ	υς. Γι’ αFτ3 τ3ν παρ&ν	ια τE ν	µEPετε π{ς φταEει;

Mα)5 µ� τ�ν Γι�ννη P>τσ#, τ�ν π#ιητ* τ9ς «Pωµι#σAνης», εCµαι κι Hγ7
X συνθ,της τ9ς «Pωµι#σAνης» κα5 φυσικ3 θ3 Uπερασπισθ4 τ� Yργ#

µας. Bε(α>ως δ�ν µ’ .ρ,σει κα5 µ,να Q λ,�η «ρωµι�ς», π#? κατ’ .ρ"*ν δGλωνε τ�ν
aρθ�δ#�# UπGκ## τ9ς ρωµαϊκ9ς α�τ#κρατ#ρ>ας... MAς µ*ν εDµαστε Pµως τ�σ#
δ#γµατικ#>. Γιατ5 ν#µ>)ω Pτι κατ3 κα5 µετ3 τ*ν Hπαν�σταση τ#! ’21 Q λ,�η «ρω-
µι	σWνη» π9ρε Hντελ4ς διαφ#ρετικ� ν�ηµα σηµατ#δ#τNντας τ*ν .γ�πη στ*ν
ZEλλ�δα κα5 µ�λιστα .γ�πη Hπι(ε(αιωµ,νη µ� .γ4νες κα5 µ� θυσ>ες. Πρ:γµα π#?
HπαναλGφθηκε µ� τ*ν �EθνικG µας �Aντ>σταση, τ�τε π#? Uπ9ρ�ε Yµπρακτη π>στη
κα5 .γ�πη γι3 τ*ν ZEλλ�δα κα5 τ�ν sλληνικ� λα�.

A�τ3 �ς πρ�ς τ*ν λ,�η «ρωµι	σWνη». �Aλλ3 κα5 �ς πρ�ς τ*ν �Eκκλησ>α θ3
διαφωνGσω µα)> σας �"ι τ�σ# .π� τ*ν λ#γικ* Pσ# κα5 .π� τ*ν συναισθηµατικ*
`π#ψη. ECναι ]να θ,µα, π#? Hπιδ,"εται π#λ? µεγ�λη συ)Gτηση. Kατ3 π�σ#ν δη-
λαδ* Pλα �σα HπεσGµανα στ*ν Uπ’ .ρ. 2 .π�ντησG µ#υ 8σ"A#υν γι3 τ* σAγ"ρ#-
νη sλληνικ* �Eκκλησ>α. Bε(α>ως δ#γµατικ4ς εCναι φανερ�ς #F πηγ�ς κα5 #F δε-
σµ#> της. bOµως Fστ#ρικ4ς κα5 κ#ινωνικ4ς θ3 µ#! Hπιτρ,ψετε ν3 πιστεAω Pτι #F
�λληνικ0ς παραδ$σεις – .κ�µα κα5 #F .ρ"αι#ελληνικ�ς – διαµ�ρφωσαν ]να δια-
φ#ρετικ� \θ#ς, π#? δια"ωρ>)ει τ*ν sλληνικ* �Eκκλησ>α .π� Pλες τ5ς `λλες "ρι-
στιανικ�ς �Eκκλησ>ες (καθ#λικ#Aς, πρ#τεστ�ντες, .κ�µα κα5 aρθ�δ#�#υς ̀ λλων
περι#"4ν).

Σταµατ4 Hδ4 κα5 Xµ#λ#γ4 Pτι δ�ν µπ#ρ4 ν3 εCµαι .ντικειµενικ�ς, δεδ#µ,-
ν#υ Pτι ]ως ]να (αθµ� X ψυ"ικ�ς κα5 µ#υσικ�ς µ#υ κ�σµ#ς διαµ#ρφNθηκε µ,-
σα στ5ς τ#πικ�ς sλληνικ�ς Hκκλησ>ες .π� τ3 παιδικ� µ#υ .κ�µα "ρ�νια.

M. £.:
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Πρ,πει .κ�µα ν3 π4 Pτι Q λατρε>α µ#υ πρ�ς τ*ν sλληνικG µας κληρ#ν#µι� δ�ν
δηµι#Aργησε µ,σα µ#υ .ντ>φαση �ς πρ�ς τ*ν συναισθηµατικG µ#υ σ",ση µ� τ5ς
(ασικ�ς .ρ"�ς τ#! Xριστιανισµ#! Pπως λ.". τ� «.γαπ:τε .λλGλ#υς» .λλ3 κα5
�ρισµ,νες .π� τ5ς παραδ�σεις τ9ς sλληνικ9ς �Eκκλησ>ας, π#? Y"#υν ταυτιστ9
µ� τ3 tθη κα5 τ3 Yθιµ� µας εDτε µ� τ3 µ#υσικ� µας .κ#Aσµατα, π#? Hµ,να πρ#-
σωπικ3 µ� Hπηρ,ασαν (αθAτατα.

�Eντελ4ς `λλ# εCναι φυσικ3 τ� Nλλην	!ριστιανικ� Iδε4δες· κι Hδ4 θ3 συµφω-
νGσω µα)> σας, Pτι δηλαδ* πρ�κειται γι3 µ>α κατεστηµ,νη 8δε#λ#γ>α, .ντιδρα-
στικ* θ3 Yλεγα· κα5 .π�δει�η Q aργανικ* σAνδεση τ9ς κ#ρυφ9ς τ9ς �Eκκησ>ας
µ� τ� .ντιδραστικ� κρ�τ#ς κα5 τ#?ς .ντιδραστικ#?ς τ#υ µη"ανισµ#Aς. T� «ZEλλ3ς
ZEλλGνων Xριστιαν4ν» τ#! Παπαδ�π#υλ#υ εCναι, ν#µ>)ω, Q καλAτερη .π�δει�η
γι’ α�τ* τ* διαπ>στωση.

A�τ* Q Hκ τ4ν `νω θρησκευτικ* θεωρ>α πιστεAω Pτι ν#θεAει τ�ν .ληθιν�
Hθνικ� µας "αρακτ9ρα κα5 Hν π�σeη περιπτNσει Hµπ#δ>)ει τ* φυσι#λ#γικG
µας .ν�πτυ�η, Pπως τ*ν καθ#ρ>)ει Q sλληνικG µας γλ4σσα κα5 Pλες #F κα-
θαρ3 sλληνικ,ς µας παραδ�σεις.

ZYπ�ρ"ει πρ4τ#ν Q σκ#τειν* περ>#δ#ς τ#! Bυ)αντ>#υ, κατ3 τ*ν Xπ#>α µ� Pσ#
καλ* δι�θεση κι kν τ*ν πλησι�σeης, δ�ν θ3 (ρe9ς τ>π#τα τ� sλληνικ�. �Aντιθ,τως
φρ>ττει κανε5ς µπρ#στ3 στ� τυφλ� θρησκευτικ� π�θ#ς, π#? σ"εδ�ν δεσπ�)ει .ν3
τ#?ς α84νες κα5 π#? εCναι UπεAθυν# γι3 τ*ν µεγαλAτερη καταστρ#φ* τ9ς sλλη-
νικ9ς κληρ#ν#µι:ς σ� Hπιγραφ,ς, σ� µνηµεWα κα5 σ� .ρ"αι#ελληνικ#Aς παπA-
ρ#υς.

∆εAτερ#ν µ� πρ�σ"ηµα τ*ν λατρε>α τ#! Xριστιανικ#! Θε#! στ*ν #�σ>α �ανα-
(�)#υµε τ�ν �I#υδαϊσµ� �"ι .π� τ*ν π>σω π�ρτα .λλ3 .π� τ*ν Fερ* πAλη, τ�σ#
µ� τ*ν Παλαι� Pσ# κα5 µ� τ*ν Kαιν* ∆ιαθGκη. Kα5 δ�ν µ:ς Hνδιαφ,ρ#υν �ς φυλ*
#F �I#υδαW#ι, #F ZE(ραW#ι, .λλ3 σ3ν κ#σµ#θεωρ>α κα5 σ3ν µ>α φιλ#σ#φ>α γι3 τ�ν
κ�σµ#, γι3 τ* )ωG, γι3 τ�ν `νθρωπ#. Mι3 κ#σµ#θεωρ>α, π#? εCναι Hντελ4ς .ντ>-
θετη µ� κε>νη τ4ν ZEλλGνων.

Kα5 kν τ� καλ#σκεφτ#!µε, θ3 δ#!µε Pτι #F δA# α�τ�ς κ#σµ#θεωρ>ες H�ακ#-
λ#υθ#!ν ν3 συγκρ#Aωνται καθηµεριν3 σ� Pλα τ3 µGκη κα5 τ3 πλ�τη τ9ς
ZYφηλ>#υ κα5 σ� Pλες τ5ς Hκφ�νσεις τ9ς )ω9ς. ΣGµερα περισσ�τερ# .π� π#τ�
.ντιπαλεA#υν X A�ταρ"ισµ�ς µ� τ* ∆ηµ#κρατ>α.

MAς δ#!µε τ> `λλ# µ:ς δNρισαν #F bEλληνες Hκτ�ς .π� τ* ∆ηµ#κρατ>α κα5 kς
τ3 .ντιπαραθ,σ#υµε στ3 Yργα κα5 τ5ς Qµ,ρες τ4ν µ#ν#θεϊστικ4ν διακυ(ερνGσε-
ων .π� τ�ν Mεσα>ωνα ]ως σGµερα µ� κ,ντρ# φυσικ3 τ* ∆υτικ* E�ρNπη τ4ν
Σταυρ#φ�ρων, τ4ν �Aπ#ικι#κρατ4ν κα5 τ4ν σAγ"ρ#νων 8µπεριαλιστ4ν, γι3 ν3
καταν#Gσ#υµε τ� "�σµα π#? "ωρ>)ει τ5ς δA# κ#σµ#θεωρ>ες κα5 τ#?ς δA# κ�σµ#υς.
T�τε Dσως καταλ�(#υµε τ� Yγκληµα π#? HπιτελεWται συστηµατικ3 Hναντ>#ν τ#!
λα#! µας, X Xπ#W#ς .π� τ5ς πρ4τες µ,ρες τ9ς Hπαν�στασης κατ3 τ4ν T#Aρκων

;Aπ/ τNν «YερN πSλη» τ*B Xριστιανικ*B Θε*B...

MO «MEλλην*Oριστιανισµ/ς» Wµπ@δι* στNν Rν:πτυV< µας
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Hπ,λε�ε τ� πι� πρ##δευτικ� ΣAνταγµα τ9ς Hπ#"9ς, .π#δεικνA#ντας Pτι Y"ει συ-
νε>δηση τ9ς sλληνικ9ς τ#υ κληρ#ν#µι:ς.

Σ3ν .π#τ,λεσµα α�τ4ν τ4ν δA# (ασικ4ν διαπιστNσεων Yρ"εται Q πρωτ#-
φαν*ς Hν,ργεια τ#! π#λιτικ#! µας κ�σµ#υ ν3 καταργGσeη τ3 �Aρ"αWα ZEλλη-
νικ�, .φ#! εC"ε κα5 Y"ει στ*ν #�σ>α κ�ψει µ� τ� µα"α>ρι κ�θε #�σιαστικ*
πρ�σ(αση τ4ν ZEλλGνων µαθητ4ν πρ�ς τ*ν ZEλληνικ* Σκ,ψη, φιλ#σ#φ>α, τ,-
"νη, Fστ#ρ>α... bEτσι Hπι"ειρεWται Q κατ�ργηση στ*ν πρ��η τ9ς Fστ#ρικ9ς µας
8διαιτερ�τητας, µ#ναδικ�τητας θ3 Yλεγα, κα5 kς κινδυνεAω ν3 κατηγ#ρηθ4
γι�... πατριδ#καπηλ>α.

bOπως καταλα(α>νετε �µως, α�τ3 π#? 8σ"υρ>)#µαι εCναι τ3 .κρι(4ς .ντ>θετα
.π� µι3 στεWρα Hπιστρ#φ* στ� παρελθ�ν. MGπως #F ZE(ραW#ι, κι α�τ#5 µικρ�ς λα-
�ς, δ�ν µ,ν#υν πρ#σηλωµ,ν#ι στ*ν θρησκε>α, στ5ς παραδ�σεις κα5 στ*ν Fστ#ρ>α
τ#υς; ∆�ν κ�ν#υν καλ�; Kατ3 τ* γνNµη µ#υ �"ι µ�ν# κ�ν#υν καλ�, .λλ3 α�τ* Q
φανατικ* πρ#σGλωση στ5ς ρ>)ες τ#υς τ#?ς Y"ει (#ηθGσει διεθν4ς ν3 Hπηρε�)#υν
µ� τ�ν α z τ�ν ( τρ�π# τ* διεθν9 π#λιτικG, τ*ν παγκ�σµια #8κ#ν#µ>α κα5 τ,"νη
κα5 τ�σα `λλα. Σ� .ντ>θεση µ� τ#?ς ZE(ρα>#υς HµεWς, HπισGµως θ3 Yλεγα, ντρε-
π�µαστε γι3 τ*ν 8διαιτερ�τητ� µας, π#? δ�ν (ρ>σκεται φυσικ3 #jτε µ,σα στ� Bυ-
)�ντι# #jτε µ,σα στ� ZEλλην#"ριστιανικ� z ZEλλην#ρθ�δ#�# 8δε4δες .λλα µ,σα
σ� κ�θε τι π#? εCναι καθαρ3 sλληνικ�. �Aπ� τ� .πNτατ# "θ�ς ]ως τ� σGµερα.

Πρ	σφ&τως, Tπως θ γνωρEPετε, > «∆αυλ�ς» +θεσε 5κ ν7	υ τ� PJτηµα τ.ς
�π	�	λ.ς τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης τ�σ	 �π� τ3ν σ!	λικJ 5κπαEδευση Tσ	

κα
 �π� τ� τελετ	υργικ� τ.ς Nλλαδικ.ς �EκκλησEας, καθ{ς δ/ν µπ	ρε� eνα >π	ι-
	δJπ	τε �ι�λE	 ν θεωρ.ται γι τ� +θν	ς «<ερ�», τ3 στιγµ3 π	Q [π�σ!εται τ3ν
γενικ3 51�ντωση τ4ν �EλλJνων κα
 µ&λιστα δι στ�µατ	ς �Iε!ω�Z. Π	ι εRναι U
γν9µη σας γι’ αFτ�;

N#µ>)ω Pτι Y"ω tδη .παντGσει στ� HρNτηµ� σας α�τ�.

ΠιστεAω Pτι στ� σAν#λ� της Q π#λιτικG µας Qγεσ>α .π� τ*ν Xπ#>α H�αρτ:τα
Q ν#µ#θετικG, δηλαδ* Q #�σιαστικ* .ντιµετNπιση τ4ν πρ#(ληµ�των κα5
sπ#µ,νως κα5 τ9ς .γωγ9ς τ4ν ZEλλην#πα>δων κα5 γενικNτερα τ#! sλληνικ#!
λα#!, δ�ν εCναι δυστυ"4ς �ριµη, γι3 ν3 .ντιµετωπ>σeη τ� πρ�(ληµα τ9ς �λλη-
νικ$τητας µ� Fστ#ρικ�, φιλ#σ#φικ3 κα5 )ωνταν3 – Uπαρκτ3 κριτGρια κα5 µε-
γ,θη.

M� τ*ν Hνσωµ�τωσG µας στ*ν E�ρNπη ν#µ>)ει Q συντριπτικ* πλει#ψηφ>α τ#!
π#λιτικ#! µας κ�σµ#υ Pτι �εµπερδεAει µ� τ� πρ�(ληµα τ9ς sλληνικ�τητας πρ#-
σφ,ρ#ντας ]ναν ρεαλιστικ/ κα5 σωτ*ρι!, Pπως πιστεAει, πρ#σανατ#λισµ� τ9ς
sλληνικ9ς κ#ινων>ας, π#? γ>νεται τNρα aργανικ� µ,λ#ς µι:ς .νNτερης κ#ινων>ας,
Pπως διατυµπαν>)#υν, τ9ς E�ρωπαϊκ9ς.

�E3ν λ#ιπ�ν δ�ν γνωρ>)#υµε HµεWς #F Dδι#ι π#ι#> εDµαστε, .π� κεW κα5 π,ρα Pλες
µας #F .π#φ�σεις, κα5 �"ι µ�ν# στ*ν παιδε>α, καθ#ρ>)#νται τυ"αWα, περιστα-
σιακ3 κα5 "ωρ5ς πυ�>δα.

M. £.:

5.

5Eγκληµα κατ’ WVακ*λ*Sθησιν \ διδασκαλ8α τ3ς Π.∆.

15981∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 2002



∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 200215982

bOσ#ν .φ#ρ: στ*ν Kαιν* κα5 τ*ν Παλαι3 ∆ιαθGκη, ν#µ>)ω Pτι Q �Eκκλησ>α
γνωρ>)ει π#λ? καλ3 τ> κ�νει. dE"ει δηλαδ* συνε>δηση Pτι στ*ν #�σ>α .π#-
τελεW ]να κλαδ5 – κι α�τ� τρι"#τ#µηµ,ν# – Hπ�νω στ� Yνα κα5 µ�ν# δ,ντρ# τ#!
M#ν#θεϊσµ#! µ� τ5ς 8#υδαϊκ,ς τ#υ ρ>)ες.

Σ,(#µαι τ*ν .νε�αρτησ>α τ9ς π>στης ]ως τ*ν πλGρη Hλευθερ>α τ#! θρησκεA-
µατ#ς κα5 sπ#µ,νως κα5 τ*ν .δ,σµευτη λειτ#υργ>α τ4ν �Eκκλησι4ν κα5 φυσικ3
κα5 τ9ς δικ9ς µας. ZEπ#µ,νως δ�ν δικαι#!µαι ν3 κ�νω Uπ#δε>�εις γι3 τ5ς Pπ#ιες
Hπιλ#γ,ς της.

�Aντιθ,τως, σ� P,τι .φ#ρ@: στ� ZEλληνικ� Kρ�τ#ς, Y"ω λ�γ#. Kα5 µ�λιστα λ�-
γ# καταδικαστικ� γι3 Hκε>ν#υς τ#?ς UπεAθυν#υς, π#? Hπι"ειρ#!ν ν3 δια-
(ρNσ#υν τ5ς τρυφερ�ς ψυ"�ς τ4ν ν,ων ZEλλGνων µ� πρ�σωπα κα5 Fστ#ρ>ες π#?
δ0ν µDς �φ!ρ!Fν. A�τ� εCναι τ� λιγNτερ# π#? θ3 µπ#ρ#!σα ν3 π4. ECναι
]να Yγκληµα κατ’ H�ακ#λ#Aθησιν, µ� στ�"# τ* ν�θευση τ9ς sλληνικ9ς συνε>-
δησης κα5 τ�ν .π#πρ#σανατ#λισµ� τ#! λα#! µας στ� σAν#λ� τ#υ.

T� +ργ	 σας, Tπως κα
 γενικ9τερα > λ�γ	ς σας, 51 �ρ!.ς 17φυγαν �π’ τ
δεσµ τ.ς ρωµι	σWνης �νταµ9ν	ντας τ� Kλασσικ� Mεγαλε�	 κα
 τ3ν

�νθρ9πινη 	Iκ	υµενικ�τητα. Γι’ αFτ� U πρ	σωπικJ σας π	ρεEα εRναι �π� µ�νη
της eνα [π�δειγµα παιδεEας γι τ�ν σηµεριν� =Eλληνα. T� [π�δειγµα, τ� πρ�-
τυπ	 αFτ�, εRναι εrκ	λ	 ν περ&σoη στ
ς ν7ες γενι7ς;

Σ:ς ε�"αριστ4 γι3 τ3 καλ� σας λ�για. Πρ#ηγ#υµ,νως σ:ς Yδωσα τ*ν
.ρνητικ* �ψη τ#! ∆υτικ#! K�σµ#υ, π#? .π#ρρ,ει .π� τ*ν κυρ>αρ"η

µ#ρφ* H�#υσ>ας, τ5ς σ",σεις H�#υσ>ας, π#? σ� τελικ* .ν�λυση διαµ#ρφNν#υν �"ι
µ�ν# τ�ν π#λιτικ� "�ρτη τ#! κ�σµ#υ .λλ3 κα5 τ�ν κ�θε gπλ� π#λ>τη. ZYπ�ρ"ει
φυσικ3 κα5 Q θετικG τ#υ �ψη, Pπως κυρ>ως διαµ#ρφNνεται .π� τ�ν α84να τ#!
∆ιαφωτισµ#! κα5 τ* Γαλλικ* �Eπαν�σταση κα5 κ#ρυφNνεται µ� τ5ς κ#ινωνικ�ς,
Hπιστηµ#νικ�ς κα5 καλλιτε"νικ�ς κατακτGσεις. Π4ς θ3 π�ρ#υµε σ3ν λα�ς τ5ς .να-
γκαWες .π#στ�σεις .π� τ5ς .ρνητικ�ς κα5 τ5ς θετικ�ς Hπαφ�ς µ� τ*ν θετικ* E�ρN-
πη; A�τ� εCναι τ� πρ�(ληµα τ4ν π#λιτικ4ν. T� πρ�(ληµα τ4ν ZEλλGνων καλλι-
τε"ν4ν εCναι διαφ#ρετικ�. Tαυτ>)εται µGπως Q ε�ρωπαϊκ* πνευµατικ* παρ�δ#-
ση µ� τ* δικG µας z �"ι; Πρ,πει ν3 π�ρ#υµε τ3 θετικ� της στ#ι"εWα κα5 �ς π#ι�
(αθµ�; MH µGπως κ�θε ε�ρωπαϊκ* Hπιρρ#* θ3 πρ,πει ν3 .π#κλειστe9, πρ#κειµ,-
ν#υ ν3 µ* "�σ#υµε τ*ν HθνικG µας gγν�τητα; Kα5 τ5 εCναι σ� τελικ* .ν�λυση κα-
θαρ3 sλληνικ* τ,"νη; A�τ3 κα5 π#λλ3 ̀ λλα HρωτGµατα (ρ>σκ#υν συνε"4ς µπρ#-
στ� τ#υς Pλ#ι #F bEλληνες πνευµατικ#5 δηµι#υργ#5 κα5 καλλιτ,"νες, #F Xπ#W#ι
πρ#σπαθ#!ν ν3 .παντGσ#υν στ*ν πρ��η µ� τ� Yργ# τ#υς... A�τ� .κρι(4ς κ�νω
κι HγN, Y"#ντας κ�θε στιγµ* Hπ>γνωση τ4ν κινδAνων π#? Hπωµ>)#µαι σ� κ�θε κρ>-
σιµη κα5 τ#λµηρ* Hπιλ#γG µ#υ.

Z9ντας, bπως δηλ9σατε, �τ7λειωτες �ρες µ/ τ
ς �ρ!α�ες «σκι7ς», θ σZς
φαν7ρωσαν σEγ	υρα κ&π	ια µυστικ τ.ς �νθρ9πινης Pω.ς. MιλJστε µας

γι’ αFτ&.

7.

M. £.:

6.

T/ δ8ληµµα τQν δηµι*υργQν µπρ*στA στNν εTρωπαϊκN Wπιρρ*N



bOταν µπ9καν #F πρ4τ#ι Γερµαν#5 µ#τ#συκλεττιστ�ς στ*ν Tρ>π#λη
στ3 1941 κα5 στρατ#π,δευσαν στ3 π�ρκα κα5 τ5ς πλατεWες τ9ς π�λης,

θυµ:µαι Pτι στραφGκαµε σ"εδ�ν α�τ#µ�τως πρ�ς τ3 .ρ"αWα κε>µενα. EDµαστε
.ρκετ#5 ν,#ι µετα�? 15 κα5 17 Hτ4ν, π#? (αλθGκαµε ν3 γνωρ>σ#υµε Pσ# γ>νεται
πι� (αθι3 τ#?ς .ρ"α>#υς συγγραφεWς κα5 φιλ#σ�φ#υς. Γιατ>; ECναι .λGθεια Pτι
λ>γ# .ργ�τερα παρατηρNντας τ#?ς Dδι#υς σιδερ�φρακτ#υς στρατι4τες τ#! Tρ>-
τ#υ P�ι" δ�ν τ#?ς .ντιµετωπ>)αµε πι3 µ� τ� Dδι# δ,#ς. K�τι µ,σα µας εC"ε .ρ">-
σει ν3 .λλ�)eη. K�π#ι#ι τσαλαπατ#!σαν (�ναυσα τ*ν πατρ>δα µας, κι HµεWς µ�-
ν#ι, .(#Gθητ#ι, `πειρ#ι, ρωτGσαµε τ�ν Hαυτ� µας, «π#ι� πατρ>δα;» κα5 τ*ν (ρG-
καµε στ3 sλληνικ� κε>µενα. Στ*ν .ρ"* τ3 .ρ"αWα, στ* συν,"εια τ3 νε#ελληνικ�.
∆�ν Uπ9ρ"ε τ�τε καµµι3 ̀ λλη τ,"νη τ�σ# γνGσια sλληνικG, γι3 ν3 µ:ς Hκφρ�σeη. 

T� Pτι µετ3 .σ"#λGθηκα µ� τ* µ#υσικ* Hπ,νδυση τ4ν τραγ�ωδι4ν κα5 Yφτα-
σα ν3 συνθ,τω λαϊκ�ς κα5 λυρικ�ς τραγ�ωδ>ες εCναι, ν#µ>)ω, ]να .π� τ3 .π#-
τελ,σµατα Hκε>νης τ9ς κ#ρυφα>ας, τ9ς Uπαρ�ιακ9ς µας .π�φασης ν3 .ντι-
παραθ,σ#υµε στ�ν �,ν# Kατακτητ* τ�ν Πλ�τωνα κα5 τ�ν E�ριπ>δη.

�H µ	υσικJ, > a!	ς, µ/ τ3 �	Jθεια τ.ς τε!ν	λ	γEας, συν	δεW	υν τ�ν ση-
µεριν� 0νθρωπ	 σ/ κ&θε στιγµ3 τ.ς καθηµεριν.ς τ	υ Pω.ς. �Eπειδ3 �κ	 µε

µ	υσικ3 συνε!4ς κα
 παντ	 , αFτ� π4ς 5πιδρZ στ3ν �νθρ9πινη ψυ!	σWνθεση;

N#µ>)ω, καταστρ#φικ�. ∆ι�τι Hπ,ρ"εται X κ#ρεσµ�ς, Q σAγ"υση κα5
τελικ3 Q .π#στρ#φG.

BρEσκεστε στ3ν �κµ3 τ.ς πνευµατικ.ς σας Mριµ�τητας, τ τελευτα�α µ	υ-
σικ& σας +ργα τ� �ε�αι9ν	υν, γι’ αFτ� θ& ’!ετε πλ7	ν �γγE1ει τ� δια!ρ	-

νικ� Pητ	Wµεν	 τ	  πνευµατικ	  �νθρ9π	υ: τ� Nλληνικ� σκ7πτεσθαι κα
 P.ν.
Mπ	ρε�τε ν µZς δ9σετε λEγη �π’ τ3ν 	FσEα τ	υ;

M>λησα γι’ α�τ� λ>γ# πι� πρ5ν κα5 δ�ν θ3 tθελα ν3 Hπαναληφθ4...
ECναι ε�τA"ηµα, π#? X δηµι#υργ�ς δ�ν µπ#ρεW ν3 περιγρ�ψeη τ� Yργ#

τ#υ, γιατ>, kν \ταν Yτσι, δ�ν θ3 τ� Yγραφε... bEνα µ�ν# µπ#ρ4 ν3 σ:ς π4 σ"ετικ3
µ� τ� Yργ# µ#υ γενικ�: bOτι εCναι πρ#ϊ�ν µι:ς .δι�κ#πης κα5 (αθει:ς .γων>ας,
ν3 µπ#ρ,σω ν3 .π#τυπNσω σωστ3 α�τ� π#? εC"α κ�θε φ#ρ3 µ,σα µ#υ, µ� τρ�-
π#υς π#? ν3 .νταπ#κρ>νωνται στ� µ,γιστ# (αθµ� σ’ α�τ� π#? Hγ7 π>στευα σ3ν
συλλ#γικ* µGτρα ε�αισθησ>ας κα5 µνGµης, δ>ν#ντ�ς τ#υ κ�θε φ#ρ3 τ*ν α8σθη-
τικ* µ#ρφ* π#? εC"α .π#λAτως κατακτGσει µ� τ*ν καλλι,ργεια, τ*ν .µφι(#λ>α
κα5 τ* σAνθεση τ4ν Hσωτερικ4ν .ντιθ,σεων, π#? δ�ν µ� `φησαν π#τ� ν3 κ#ι-
µηθ4 uσυ"#ς...

MιλJστε µας, κWριε Θε	δωρ&κη, γι τ3 µεγ&λη συν	δ� τ.ς Pω.ς σας, τ3
M	υσικJ. Kα
 τ µελλ	ντικ& σας σ!7δια.

M� τ* σAνθεση κα5 παρ#υσ>αση τ9ς «Λυσιστρ�της» ν#µ>)ω Pτι Yπρα-
�α τ� .κατ�ρθωτ#. Πρ�γµατι π#λ? σπ�νια ]νας συνθ,της καταπι�νε-

M. £.:

10.

OY εTρωπαr[*ντες γκα*υλ:ιτερ τ3ς M*υσικ3ς

M. £.:

5Eργ* - πρ*ϊ/ν µιpς Rδι:κ*πης Rγων8ας

9.

M. £.:

8.

M. £.:
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ται στ*ν Qλικ>α µ#υ µ� Yργα π#? .παιτ#!ν π#λAµηνη πρ#σπ�θεια µ� καθηµε-
ριν� πνευµατικ� κα5 σωµατικ� µ�"θ# π#λλ4ν �ρ4ν. �Eγ7 τ� Yκανα κα5 εCµαι
Fκαν#π#ιηµ,ν#ς γι’ α�τ�.

ZYπ�ρ"ει, Pπως �,ρετε, Q «δAσκ#λη» πλευρ3 τ4ν Yργων µ#υ, Q συµφωνικG, π#?
τ*ν κ�νει .κ�µη πι� δAσκ#λη Q Yλλειψη Uπ#δ#µ4ν γι3 τ*ν πρ#(#λG τ#υς κα5 κυ-
ρ>ως Q σθεναρ* .ντ>δραση Pλων Hκε>νων π#? θεωρ#!ν τ�ν sαυτ� τ#υς ]να εCδ#ς
γκα#υλ�ιτερ τ9ς ε�ρωπα�)#υσας µ#υσικ9ς στ* "Nρα µας κα5 π#? σ� κ�θε Y�#δ�
µ#υ µ� συµφωνικ� Yργ# z aρατ�ρι#, .π� τ� «dA�ι�ν �Eστι» ]ως τ* «Λυσιστρ�-
τη», Hφ#ρµ#!ν .κ�θεκτ#ι, γι3 ν3 τ� κατεδαφ>σ#υν. �,ρετε, παλεAω .π� τ3 1950
στ�ν "4ρ# α�τ�, κα5 .κ�µα δ�ν κατNρθωσα ν3 καταλ�(ω, kν µπ#ρ4 ν3 Y"ω κ�-
π#ια θ,ση – �"ι Hγ7 φυσικ� .λλ3 τ� Yργ# µ#υ. ∆�ν εCναι .στεW# α�τ� π#? λ,ω...
ZH .π#δ#"* κα5 Q .γ�πη τ#! µεγ�λ#υ κ#ιν#! δ�ν .π#τελεW γι3 �ρισµ,ν#υς κA-
κλ#υς παρ3 µι3 Hπ5 πλ,#ν .π�δει�η γι3 τ�ν «Hγ"Nρι#» "αρακτ9ρα τ#! Yργ#υ
µ#υ. Π#? σηµα>νει µ� gπλ: λ�για Pτι X Hλληνικ�ς λα�ς – π#? Hν τ#Aτ#ις στηρ>-
)ει µ� τ#?ς φ�ρ#υς τ� Hπ#ικ#δ�µηµα τ9ς «σ#(αρ9ς» µ#υσικ9ς – εCναι κι α�τ�ς
«Hγ"Nρι#ς», δηλαδ* .ν>καν#ς ν3 συλλ�(eη τ3 δυσθεNρητα yψη τ9ς σκ,ψης α�τ4ν
τ4ν aλ>γων...

∆�ν θ,λω λ#ιπ�ν ν3 κ�νω σ",δια, π#? δ�ν H�αρτ4νται .π� τ*ν δεδ#µ,νη .γ�-
πη κα5 τ*ν Hµπιστ#σAνη τ#! sλληνικ#! λα#! στ� Yργ# κα5 στ� πρ�σωπ� µ#υ,
.λλ3 .ναγκαστικ3 στηρ>)#νται σ� µη"ανισµ#?ς κα5 µ,σα δια(ρωµ,να .π� τ*ν
παρ#υσ>α κα5 τ� πνε!µα µι:ς δ9θεν .ριστ#κρατ>)#υσας  µει#ψηφ>ας, π#? τ*ν π#-
λ,µησα σ� Pλη µ#υ τ* )ωG, τ*ν .ρνGθηκα κα5 Hν τ,λει τ*ν περιφρ�νησα, Yτσι
�στε ν3 α8σθ�νωµαι πανευτυ"*ς κα5 πλGρης στ� µ,σ#ν sν�ς λα#! π#? .γ�πη-
σα, π#? Uπηρ,τησα πιστ3 κα5 π#? µ#! .νταπ,δωσε πλ#υσι#π�ρ#"α τ*ν Hκτ>µη-
ση κα5 τ*ν .γ�πη τ#υ.

T7λ	ς θ �θελα ν �ναφερθ4 σ/ µι πρ�σφατη συν7ντευ1J σας στ3ν κρα-
τικ3 τηλε�ραση, στ3ν >π	Eα �πα1ι9σατε, ν	µEPω, ν δε!θ.τε ν λ&�ετε

κ&π	ι	 µεγ&λ	 π	λιτικ� j π	λιτειακ� �1Eωµα. �Yπ	στηρE1ατε, π{ς δ/ν �ντ7!ε-
τε τ
ς [π	!ρεωτικ/ς συναναστρ	φ/ς µ/ διεθνε�ς παρ&γ	ντες. �E1ηγJστε µας, τE
5νν		Wσατε.

ECµαι π#λ? καλ3 Pπως εCµαι· κα5 XτιδGπ#τε καιν#Aργι# θ3 µ� (γ�λeη
.π� τ*ν Hσωτερικ* gρµ#ν>α, π#? µ� τ�σες θυσ>ες Y"ω κατακτGσει. �Aπ�

τ*ν `λλη πλευρ3 δ�ν ν#µ>)ω Pτι εCµαι .ναγκαW#ς κα5 Pτι θ3 κατ#ρθNσω ν3 πρ#-
σφ,ρω .π� τ* θ,ση τ#! Πρ#,δρ#υ τ9ς ∆ηµ#κρατ>ας κ�τι καλAτερ# .π’ α�τ� π#?
θ3 µπ#ρ#!σαν ν3 πρ#σφ,ρ#υν π#λλ#5 `�ι#ι συµπατρι4τες µας.

Στ� κ�τω-κ�τω Pλες #F (ασικ�ς Hπιλ#γ,ς µ#υ ν#µ>)ω Pτι µ� κατατ�σσ#υν σ� κε>-
νη τ*ν κατηγ#ρ>α τ4ν π#λιτ4ν, π#? εCναι καλ�, �ραW# κα5 δ>και# ν3 Hγκαταλε>-
π#υν α�τ�ν τ�ν µ�ται# κ�σµ# "ωρ5ς .�ιNµατα, .κρι(4ς Pπως Y)ησαν τ* )ωG
τ#υς, στ*ν κ�ψη τ#! �υραφι#!, µ�ν#ι, α�τ#5 κα5 Q συνε>δησG τ#υς.

Παν. Λ. K!υ�αλ�κης

M. £.:
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Πρ�γµατι Q Uπ�θεση τ#! Wade-Gery θ3 Yµενε στ*ν .φ�νεια, H3ν ]νας `λλ#ς Hπιγρα-
φ#λ�γ#ς, X �Aµερικαν�ς Barry Powell τ#! Πανεπιστηµ>#υ τ#! Wisconsin, δ�ν τ*ν εC"ε Hπα-
ναφ,ρει στ� πρ#σκGνι# 40 "ρ�νια .ργ�τερα. ZO Powell σκ,φτηκε π7ς µι3 Hκτεταµ,νη Yρευ-
να κα5 .ν�λυση τ4ν Hπιγραφικ4ν .π#δεικτικ4ν στ#ι"ε>ων τ9ς πρNιµης sλληνικ9ς «µ�ρ-
φωσης», τ3 Xπ#Wα εC"ε .νασAρει Q .ρ"αι#λ#γικ* σκαπ�νη .π� τ� 1949 κα5 Yπειτα, θ3
�δηγ#!σε Hνδε"#µ,νως στ*ν ε�ρAτερη καταν�ηση τ#! κ#ινωνικ#! περι(�λλ#ντ#ς, τ�
Xπ#W# εC"ε .ρ"ικ3 ε�ν#Gσει τ*ν sλληνικ* .λφα(ητικ* γραφG. �E3ν τ3 .π#δεικτικ3 στ#ι-
"εWα φαν,ρωναν π7ς Q γραφ* "ρησιµ#π#ιGθηκε .π� γραφει#κ�τες γι3 γραφει#κρατι-
κ#?ς σκ#π#Aς, τ�τε τ� εjλ#γ# συµπ,ρασµα θ3 \ταν Pτι Q γραφ* Hφευρ,θηκε γι’ α�τ�ν κα5
µ�ν# τ� λ�γ#. �E3ν Pµως .πεδεικνAετ# π7ς Q γραφ* εC"ε "ρησιµ#π#ιηθ9 .π� `λλ#υς τ#-
µεWς τ9ς κ#ινων>ας γι3 διαφ#ρετικ#?ς λ�γ#υς, τ�τε Q ε8κασ>α τ#! Wade-Gery θ3 Yπρεπε
ν3 τεθe9 Uπ� σ#(αρ�τερη H�,ταση. MAς δ#!µε λ#ιπ�ν Hν συντ#µ>@α µερικ�ς .π� τ5ς Hπι-
γραφ�ς π#? H�,τασε X Barry Powell κα5 σ� τ> εDδ#υς συµπερ�σµατα καταλGγει.

6H
διασηµ�τερη .π’ Pλες τ5ς πρNιµες sλληνικ�ς Hπιγραφ�ς κα5 µ,"ρι σGµερα Q πα-
λαι�τερη, Q Xπ#>α µετρ: περισσ�τερ# .π� λ>γα γρ�µµατα, εCναι ]να s��µετρ# µ�
τ*ν πρ#σθGκη 11 συµπληρωµατικ4ν συµ(�λων, "αραγµ,να παλινδρ#µικ3 κατ3
µ9κ#ς sν�ς .ττικ#! γεωµετρικ#! κανατι#!. A�τ� τ� λατρευτικ� δ#"εW# .νακα-

λAφθηκε τ� 1871 σ� µι3 παρ�ν#µη .νασκαφG, (#ρει#ανατ#λικ3 τ9ς θAρας τ#! ∆ιπAλ#υ
κα5 ε8κ�)εται π7ς πρ#,ρ"εται .π� ]να τ�φ#, Pπ#υ \ταν θαµµ,ν# �ς πρ#σωπικ� .ντικε>-
µεν#. Xρ#ν#λ#γικ3 τ#π#θετεWται µετα�? 740-30 π.X. �Iδ#! Q HπιγραφG:

MH WπιγραφN τ*B ∆ιπSλ*υ

MAKPE™ E§§HNIKE™ E¶I°PAºE™ TOY 8OY KAI 7OY AIøNA ¶.X.

T
� 1949 X H.T. Wade Gery µελετNντας µι3 σειρ3 sλληνικ4ν Hπι-
γραφ4ν παρατGρησε, Pτι #F περισσ�τερες \ταν συ"ν3 Yµµετρες.
Kατ�πιν α�τ#! ε8σGγαγε τ*ν θεωρ>α (Q Xπ#>α π9ρε κα5 τ� �ν#-
µ� τ#υ), π7ς #F bEλληνες δηµι#Aργησαν τ� .λφ�(ητ# σ3ν

«notation» γι3 sλληνικ� στ>"#. ZH θεωρ>α α�τG, Pπως \ταν .ναµεν�µε-
ν#, πρ#κ�λεσε µεγ�λ# Hνδιαφ,ρ#ν στ#?ς κAκλ#υς τ4ν µελετητ4ν τ9ς
Hπ#"9ς, .λλ3 παρ’ Pλα α�τ3 σAντ#µα Hγκαταλε>φθηκε, καθ7ς συνω-
δεAτηκε .π� τ� «παρ�π#ν#» τ9ς Yλλειψης τ4ν .ναγκα>ων µ,σων, π#?
θ3 �δηγ#!σαν στ*ν .π#δ#"* z στ*ν .π�ρριψG της.

ΓιA π*ι@ν λ@γ* *Y XEλληνες
Wδηµι*Sργησαν τ/ ;Aλφ:Kητ*;



HOΣ NYN OPXEΣTON ΠANTΩN ATAΛOTATA ΠAIZEI τ!τ!δεκ
{µ} µ (ν;) ν

Πρ�κειται γι3 ]να τ,λει#ν s��µετρ# στ>"#.
A�τ3 τ3 πρ4τα 35 σAν#λα ]ως τ� -τ#τ#δεκ- δι,π#νται .π� γραφικ* σαφGνεια κα5 π#τ�

δ�ν πρ#κ�λεσαν δυσκ#λ>α στ*ν .ν�γνωση. T� δεAτερ# s��µετρ# Dσως ν3 .νGκeη σ� ",ρι
π#? µ�λις �εκιν: ν3 γρ�φeη. ZO συνθ,της τ9ς Hπιγραφ9ς κατ3 τ�ν Powell .ν9κε στ*ν Dδια
γενι3 µ� τ�ν bOµηρ# κα5 Hνδε"#µ,νως Q #8ν#"�η τ#! ∆ιπAλ#υ ν3 .π#τελ#!σε τ� Yπαθλ#
σ� κ�π#ι# κ#ινωνικ� γεγ#ν�ς (διαγωνισµ�ς "#ρ#!-.θλητικ� γεγ#ν�ς) Pπως τ3 .κρ#(α-
τικ3 στ*ν α�λ* τ4ν Φαι�κων. T� δεAτερ# ",ρι .ν9κε στ�ν .θλητ*-"#ρευτG, X Xπ#W#ς κ,ρ-
δισε τ*ν #8ν#"�η, π#? στ* συν,"εια θ�φτηκε µα)> τ#υ.

6O
ε8σαγ�µεν#ς σκAφ#ς, στ�ν Xπ#W# Q γραφ* εCναι "αραγµ,νη, ν#τι#ανατ#λικ9ς κα-
τασκευ9ς, Dσως P�διας, πρ#,ρ"εται .π� ]να νεκρ#ταφεW# στ*ν νεκρ�π#λη τ9ς
Valle di San Montano κα5 "ρ#ν#λ#γεWται στ� τελευταW# τρ>τ# τ#! 8#υ α84να (735-
720 π.X.).

T� γρ�ψιµ# σ� δεδ#µ,ν# ε�(#ϊκ� κε>µεν# φα>νεται ν3 εCναι .ντικε>µεν# π#? "ρησιµ#-
π#ιGθηκε σ’ ]να συµπ�σι# τ#! aγδ�#υ α84ν#ς, ]ναν κ#ινωνικ� θεσµ� µακρα>ωνης σηµα-
σ>ας στ�ν sλληνικ� κ�σµ#. ZH Uπερ#"* τ9ς .γγει#πλαστικ9ς σ3ν µ#ρφ9ς τ,"νης στ*ν
.ρ"αϊκ* περ>#δ# .π#δεικνAει τ*ν σπ#υδαι�τητα τ4ν συµπ#σ>ων στ*ν sλληνικ* κ#ινων>α
Hκε>νης τ9ς Hπ#"9ς Pπως κα5 σ� µεταγεν,στερες περι�δ#υς. OF π#λλ�ς Xµηρικ�ς Hπιγραφ�ς
s#ρταστικ4ν γευµ�των στ*ν �Iλι�δα κα5 στ*ν �OδAσσεια .π#τελ#!ν συγ"ρ�νως µαρτυρ>ες
τ4ν κ#ιν#τικ4ν γευµ�των, Pπ#υ Q µυρωδι3 τ#! λ>π#υς κα5 X \"#ς τ9ς λAρας συνNδευαν
τ�ν .#ιδ�, π#? τραγ#υδ#!σε γι3 τ5ς παλι�ς Hπ#",ς κα5 τ#?ς θε#Aς. ZO πρ4τ#ς στ>"#ς στ�
π#τGρι τ#! N,στ#ρ#ς εCναι πιθαν�ν πε)�ς λ�γ#ς, kν κα5 σAµφωνα µ� τ�ν Powell µερικ�ς
φ#ρ�ς .ντιµετωπ>)εται σ3ν 8αµ(ικ� τρ>µετρ#. ZO bOµηρ#ς στ* ραψ�ωδ>α Λ τ9ς �Iλι�δ#ς σα-
τυρ>)ει τ*ν Hπικ* Uπερ(#λ* (εCναι δηλαδ* µι3 λ#γ#τε"νικ* παρ�ωδ>α), περιγρ�φ#ντας τ�
π#τGρι τ#! N,στ#ρ#ς σ3ν ν3 πρ�κειται γι3 δA# τερ�στι#υς λ>θ#υς, π#? δA# `νδρες .δυ-
νατ#!ν ν3 σηκNσ#υν. ZO δηµι#υργ�ς α�τ#! τ#! στ>"#υ, Y"#ντας πρ#φαν4ς καταν#Gσει τ*ν
Xµηρικ* παρ�ωδ>α, διατηρεW τ*ν παρ�δ#ση.

T
� 700-675, πιθαν4ς στ� �IσµGνι# τ4ν Θη(4ν, κατασκευ�στηκε τ� περ>φηµ# .σηµ,-
νι# γεωµετρικ� .γαλµατ>δι# sν�ς γυµν#! π#λεµιστ9, γAρω .π� τ#?ς µηρ#?ς τ#!
Xπ#>#υ δA# s��µετρα Y"#υν "αρα"θ9 .π� τ3 .ριστερ3 πρ�ς τ3 δε�ι3 (#υστρ#φη-
δ�ν:

«M�ντικλ!ς µ’ �ν�θεκε Fεκ��!λ!ι �ργυρ!τ$%σ!ι τ�ς δεκ�τας τp5δε, Φ! �ε, δ$-
δ!ι %αρ�ετταν �µ!ι��ν.»

ZO M�ντικλ#ς πρ#φαν4ς παρGγγειλε ]να .γαλµατ>δι#, π#? κ,ρδισε �ς λ�φυρ# σ� µ�-
"η ,ν3 γ>νeη .π� .σGµι. T� .γαλµατ>δι# εCναι πρ#σφ#ρ3 στ�ν θε� �Aπ�λλωνα, τ�ν Xπ#W#
X M�ντικλ#ς θεωρεW UπεAθυν# γι3 τ*ν Hπιτυ">α τ#υ. T� κε>µεν# εCναι γραµµ,ν# λ�ς κα5 Q
ε8κ�να µιλ:. MAν κα5 Uπ#θετικ3 εCναι λ�γ#ς, �στ�σ# Q Yκφραση εCναι �	ιδικJ. �EκJ�	-
λ	ς κα5 �ργυρ�τ	1	ς εCναι συνηθισµ,να Hπ>θετα τ#! ZOµGρ#υ γι3 τ�ν �Aπ�λλωνα κα5 Q
φρ�ση «δ�δ	ι !αρEετταν �µ	ι�ν» Hµφαν>)εται στ*ν �OδAσσεια.

MH WπιγραφN τ*B M:ντικλ*υ

T/ π*τ<ρι*ν τ*B N=στ*ρ*ς
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T/ �ττικ/ γεωµετρικ/ �γγε !, 'πM τ!F -π!�!υ (Kνω b=νη τAς «κ!ιλ�ας» τ!υ)
ε#ναι %αραγµ�νη � 'πιγραφ
 τ!F ∆ιπ@λ!υ.



*Aπ� τ*ν K�ρινθ#, "ρ#ν#λ#γηµ,νη τ� 700 π.X, µι3 στGλη .π� .σ(εστ�λιθ#  γρ�φει:

∆fεν�α τ$δε [σ�µα] τ/ν kλεσε π$ντ!ς �ν!ιδ0ς

Kα5 Hδ4 τ� Xµηρικ� .ναιδ*ς φανερNνει µι3 πρ#σπ�θεια Hπικ#! s�αµ,τρ#υ. �Aπ� τ�
νησ5 τ9ς �Aµ#ργ#!, "ρ#ν#λ#γηµ,νη Hπ>σης τ� 700 π.X., Y"#υµε `λλη µι3 HπιγραφG, .π�
τ5ς .ρ"αι�τερες τ4ν Kυκλ�δων.

«∆ηιδ�µανι Πυγµ�ς - Π�τερ [τ]$νδ !ι [xν Jτευσεν»

ZO στ>"#ς εCναι ]να `ψ#γ# s��µετρ#, Hφ�σ#ν στ*ν 8δι�µ#ρφη πρNτη λ,�η θεωρGσ#υµε
τ� -ηι- σ3ν µι3 συλλα(* µ� συν>)ηση, Xπ�τε κα5 Q δ#τικ* λGγει σ� µακρ� ι.

JE
νας .κ�µη σηµαντικ�ς τAπ#ς σπαν>ων Hπιγραφ4ν τ9ς πρNιµης .ρ"αϊκ9ς περι�-
δ#υ εCναι α�τ�ς τ4ν µερικ4ν z �λ#κληρωµ,νων .λφα(ηταρ>ων. ZH γραφικ* σειρ3
τ4ν συµ(�λων µ� τ3 συν#δευτικ3 aν�µατα \ταν φυσικ3 τ� κλειδ5 τ#! .λφα(ητι-
κ#! συστGµατ#ς κα5 τ� πρ4τ# πρ:γµα π#? aφε>λει ν3 γνωρ>)eη ]νας Uπ#ψGφι#ς

Hγγρ�µµατ#ς. dEτσι λ#ιπ�ν .π’ τ�ν ZYµηττ� Y"#υν διασωθ9 π#λλ3 �στρακα, π�νω στ3
Xπ#Wα εCναι "αραγµ,να graffito .λφα(ητ�ρια, Hν�4 .π’ τ5ς .ρ"�ς τ#! 7#υ α84να π.X. δια-
σN)εται ]να .λφα(ητ�ρι π�νω σ’ ]ναν .ργαλει�, π#? (ρ,θηκε στ*ν .θηναϊκ* .γ#ρ�.

α, �, γ, ε F b η ... - κ λ µ ν

�Eνδιαφ,ρ#ν παρ#υσι�)#υν Hπ>σης sπτ3 z aκτ7 πρNιµα .λφα(ητ�ρια .π� τ*ν (�ρεια
�Eτρ#υρ>α, .π� τ3 Xπ#Wα τ� παλαι�τερ# κα5 πι� γνωστ� γρ�φτηκε µετα�? 700-650 π.X. πα-
λινδρ#µικ3 κατ3 µ9κ#ς µι:ς πινακ>δας, καλυµµ,νης .π� κερ>, Q Xπ#>α .νακαλAφθηκε σ’
]ναν τ�φ# στ*ν Marsiliana d’ Alberga.

α, � γ δ ε F b ι θ ι κ λ µ ν ( ! π ρ σ τ υ % φ ψ

A�τ� εCναι #�σιαστικ3 τ� "αλκιδικ� .λφα(ητ�ρι, τ� Xπ#W# #F �Eτρ#!σκ#ι πρ,πει ν3 δ,-
"θηκαν .π� τ#?ς bEλληνες τ9ς Ej(#ιας π#? εC"αν FδρAσει τ*ν KAµη στ�ν κ�λπ# τ9ς N�-
π#λης. �Aπ� τ*ν KAµη Hπ>σης (700-675 π.X.) πρ#,ρ"#νται δA# partial .λφα(ητ�ρια, "α-
ραγµ,να τ� ]να π�νω στ� `λλ#, "ωρισµ,να .π� µι3 γραµµ* στ*ν (�ση sν�ς κυ(#ειδ#!ς
πρωτ#-γεωµετρικ#! #8ν#"�#υ.

B γ δ F r (?) }
α � γ δ ε F r (;) }
Π#ι� εCναι λ#ιπ�ν τ3 π#ρ>σµατα π#? συν�γ#νται .π� τ*ν Yρευνα τ#! �Aµερικαν#! Hπι-

γραφ#λ�γ#υ; ZH Hπιγραφ* τ#! ∆ιπAλ#υ, "αραγµ,νη στ� µα!ρ# φAλλ# τ9ς #8ν#"�ης, "ρη-
σιµ#π#ιεW τ�ν δια"ωρισµ� .ν�µεσα στ� µα!ρ# φAλλ# κα5 στ�ν κ�κκιν# πηλ� σ3ν (ασικ�
στ>"#, .λλ3 πρ�ς τ� τ,λ#ς τ#! στ>"#υ τ�ν .φGνει κα5 .νε(α>νει π�νω στ� φAλλ#. ZO M�-
ντικλ#ς tθελε ν3 Fκαν#π#ιGσeη τ�ν θε� µ� τ� `γαλµα κα5 τ� γρ�ψιµ� τ#υ, .λλ3 X τε"ν>της
δ�ν ̀ φησε "4ρ# γι3 HπιγραφG. ZΩστ�σ# kν κα5 πρ�κειται γι3 ]να π#λAτιµ# ̀ γαλµα, aρνι-
θ#σκαλ>)ει X Hπιγρ�φων. ZYπ�ρ"ει κ�τι τ� .ντιαισθητικ� Pσ#ν .φ#ρ: στ3 πρ4τα παρα-
δε>γµατα .λφα(ητικ9ς γραφ9ς: εCναι Pλα graffiti! T*ν Dδια στιγµ* #jτε ]να ε�αν�γνωστ#

;AλφαKητ:ρια

;EπιτSµKι*ι Λ8θ*ι

∆ΑΥΛqΣ/246, �I#Aνι#ς 200215988



graffiti δ�ν διασN)εται σ� κε>µεν# τ9ς Γραµµικ9ς Γραφ9ς B #jτε ]να λ#γιστικ� Yγγραφ#
δ�ν διασN)εται στ*ν sλληνικ* .λφα(ητικ* γραφG. �Eν�4 στ*ν Hπ#"* τ#! Xαλκ#! Q πρω-
ταρ"ικ* λειτ#υργ>α τ9ς γραφ9ς \ταν Q τGρηση .ρ"ε>#υ τ4ν #8κ#ν#µικ4ν, γι3 τ�ν Pπ#ι#
σκ#π� Q Xµιλ#Aµενη γλ4σσα µ� τ*ν σAντα�η κα5 τ�ν .ριθµ� της δ�ν εCναι .παρα>τητες
στ*ν .λφα(ητικ* ZEλλ�δα.

6H
τυ"α>α σ",ση .ν�µεσα στ*ν πρNιµη .λφα(ητικ* γραφ* κα5 τ3 σκληρ3 `φθαρτα
.ντικε>µενα π�νω στ3 Xπ#Wα παραδε>γµατ� της διασNθηκαν, δ�ν .φGνει καν,να
περιθNρι# .µφι(#λ>ας Pτι Q γραφ* Hκε>νη τ*ν περ>#δ# H�υπηρετ#!σε τ#?ς δικ#Aς
της σκ#π#?ς στ*ν δικG της σφαWρα Hκφρ�σεως, Pπ#υ τ� σAνηθες µ,σ# καταγραφ9ς

θ3 \ταν κ�π#ια #�σ>α Hλαστικ* κα5 φθαρτG, Pπως εCναι πιθαν�ν X α8γυπτιακ�ς π�πυρ#ς
X Xπ#W#ς ε8σG"θη στ�ν sλληνικ� κ�σµ# .π� .νατ#λικ3 Hµπ#ρικ3 κ,ντρα Pπως α�τ� τ9ς
Al Mina. Π,ρα .π� Xπ#ιαδGπ#τε `λλη σκ,ψη Q HντAπωση π#? δηµι#υργεWται Yπειτα .π�
τ*ν H�,ταση τ4ν Hπιγραφικ4ν στ#ι"ε>ων εCναι Q s�9ς: ZH sλληνικ* λ#γ#τε"ν>α `νθησε σ�
]ναν κ�σµ# .ριστ#κρατικ�, X Xπ#W#ς \ταν κ#ινωνικ3 συµπ#σιαστικ�ς .π� `π#ψη ν##-
τρ#π>ας, .γωνιστικ�ς κα5 �θικ3 καλ#πρ#α>ρετα "ι#υµ#ριστικ�ς. bOπως .κρι(4ς δηλαδ*
περιγρ�φεται κα5 στ3 Xµηρικ3 Yπη (παλ�τι �Aλκ>ν##υ). Στ3 γλ,ντια α�τ#! τ#! κ�σµ#υ
τ#! συµπ#σιαστικ#!, Pπ#υ τ3 π#τGρια εC"αν π�νω τ#υς "αραγµ,να aν�µατα, Uπ9ρ"αν

ΠρωταρOικN λειτ*υργ8α της \ καταγραφN τ*B πρ*φ*ρικ*B λ@γ*υ
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fµερ!ς αUρ*σει κ�λλιστα φ�ν!ν IAφρ!δ�της.»: IEπιγραφ
 �ριστερ$στρ!φη �π/

τ
ν νAσ! Πιθηκ!Fσσα τ!F 8!υ α3. π.X.
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`νδρες #F Xπ#W#ι γνNρι)αν γραφ* κα5 .ν�γνωση. �Eνδε"#µ,νως Dσως κα5 ν3 εCναι ριψ#-
κ>νδυν# z κ�πως φιλ�δ#�# ν3 8σ"υριστ#!µε (�σει τ4ν διασωθεισ4ν Hπιγραφ4ν, Pτι X
Wade-Gerry εC"ε δ>κι#· .λλ3 .π� τ*ν ̀ λλη µερι3 Q κ#ιν* λ#γικ* µ:ς Uπενθυµ>)ει, π7ς δ�ν
�εκιν:ς µι3 λ#γ#τε"νικ* καρι,ρα δανει)�µεν#ς τ3 #8κιακ3 σκεAη τ#! φ>λ#υ σ#υ z ]να
`γαλµα. Kατ3 τ*ν πρNιµη περ>#δ# τ9ς sλληνικ9ς .λφα(ητικ9ς γραφ9ς #F bEλληνες συ-
µπεριφ,ρ#νται λ�ς κα5 τ� µ�ν# π#? �,ρ#υν ν3 κ�ν#υν εCναι ν3 γρ�φ#υν s��µετρα. �Eπι-
πλ,#ν δ�ν πρ,πει ν3 παρα(λ,ψ#υµε τ� γεγ#ν�ς, Pτι .π� τ*ν πρNτη γενι3 .λφα(ητικ9ς
λ#γ#τε"ν>ας Yρ"#νται εUρGµατα .π� 20 σηµεWα περ>π#υ, διασκ#ρπισµ,να .π� τ� δυτικN-
τερ# στ� .νατ#λικNτερ# σηµεW# τ#! sλληνικ#! κ�σµ#υ: Σελιν#Aντας, Πιθηκ#!σσα, KAµη,
�Iθ�κη, KρGτη, K�ρινθ#ς, �AττικG, B#ιωτ>α, Ej(#ια, ΘGρα, �Aν�φη, N��#ς, �Aµ#ργ�ς, Σ�-
µ#ς, ΣµAρνη, K�λυµν#ς, P�δ#ς. ZH πρNιµη sλληνικ* .λφα(ητικ* γραφ* (ρισκ�ταν στ3
",ρια .νθρNπων π#? τα�>δευαν συ"ν�, Hν .ντιθ,σει µ� τ#?ς γραφεWς τ4ν µυκηναϊκ4ν πα-
λατι4ν π#? Yγραφαν δι#ικητικ3 Yγγραφα σ� πηλ�.

6O
πρ4τ#ς ̀ νθρωπ#ς π#? .µφισ(Gτησε τ*ν παλαι�τητα τ9ς sλληνικ9ς .λφα(ητικ9ς
γραφ9ς \ταν X ZE(ραW#ς Fερ,ας Φλ�(ι#ς �INσηπ#ς, X Xπ#W#ς στ� Yργ# τ#υ π#? φ,-
ρει τ�ν τ>τλ# «Kατ’ �Aπ>ων#ς» .ναφ,ρει "αρακτηριστικ3 Pτι: «=Oλως δ/ παρ
τ	�ς =Eλλησι 	Fδ/ν >µ	λ	γ	Wµεν	ν ε[ρEσκεται γρ&µµα τ.ς �OµJρ	υ π	ιJσεως

πρεσ�Wτερ	ν, 	�τ	ς δ/ κα
 τ4ν Tρωικ4ν xστερ	ς φαEνεται γεν�µεν	ς, κα
 φασ
ν 	Fδ/
τ	 τ	ν 5ν γρ&µµασι τ3ν αFτ	  π	Eησιν καταλειπε�ν �λλ διαµνηµ	νευ�µεν	ν 5κ τ4ν �σµ&-
των xστερ	ν συντεθ.ναι».

Π,ραν τ#Aτ#υ Q σAγ"ρ#νη γλωσσ#λ#γ>α δ�ν παAει ν3 "ρησιµ#π#ιe9 �ς µ,γα πειστGρι#
τ9ς sλληνικ9ς υF#θ,τησης τ9ς φ#ινικικ9ς γραφ9ς τ*ν γνωστ* µαρτυρ>α τ#! ZHρ#δ�τ#υ
στ*ν γνωστ* παρ�γραφ# περ5 K�δµ#υ. A�τ� π#? µ:λλ#ν .γν##!ν #F gπαντα"#! γλωσ-
σ#λ�γ#ι εCναι τ� γεγ#ν�ς, Pτι µ,"ρι σGµερα Q .ρ"αι#λ#γικ* σκαπ�νη δ�ν Y"ει φ,ρει στ*ν
Hπιφ�νεια Yστω κα5 ]να .π#δεικτικ� στ#ι"εW# φ#ινικικ9ς παρ#υσ>ας στ*ν περι#"* τ4ν
Θη(4ν. bOσ#ν .φ#ρ@: στ*ν π#λεµικ* τ#! �IωσGπ#υ κατ3 τ4ν ZEλλGνων, τ*ν .π�ντηση τ*ν
πρ#σφ,ρ#υν #F 2.000 λ,�εις sλληνικ9ς πρ#ελεAσεως, π#? συναντ@: κ�π#ι#ς Pταν δια(�)eη
τ� «Tαλµ#Aδ».
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¶
αρ9λθαν δεκατρ>α "ρ�νια .π’ τ* λG�η τ#! «ψυ"ρ#! π#λ,µ#υ»· κα5 #F 8δε#λ#γικ�ς παρεν,ργειες τ9ς
κατ�ρρευσης α�τ9ς `ρ"ισαν πλ,#ν ν3 εCναι ε�δι�κριτες κα5 στ*ν ZEλλ�δα. T�σ# Q «Hθνικ�φρων»
∆ε�ι3 Pσ# κα5 Q «διεθνιστικ*» �Aριστερ3 Y"ασαν .µφ�τερες κα5 .µ#ι(αWα τ� «�Aντ>παλ#ν ∆,#ς»
τ#υς. T3 µεγ�λα Xµαδ#π#ιητικ3 στ#ι"εWα τ9ς sλληνικ9ς κ#ινων>ας, #F κ#µµατικ�ς 8δε#λ#γ>ες – κυ-

ρ>αρ"ες µ,"ρι τ*ν ∆εκαετ>α τ#! ’80– παρGκµασαν, µ� .π#τ,λεσµα τ3 κ�µµατα ν3  "�ν#υν σταδιακ3 τ#?ς
«8δε#λ�γ#υς» aπαδ#Aς τ#υς κα5 ν3 κρατ#!ν �ς πελατε>α µ�ν# Hκε>ν#υς π#? HπιδιNκ#υν 8δι#τελ4ς πρ#-
σωπικ3 aφ,λη. OF `λλ#τε παν>σ"υρες π#λιτικ�ς νε#λαWες σGµερα τραυλ>)#υν Hλλε>ψει 8δε#λ#γ>ας. �Aπ#-
τ,λεσµα Q συντριπτικ* πλει#ψηφ>α τ4ν σηµεριν4ν ZEλλGνων – στερ#Aµενη φυσικ3 στ,ρεης α�τ#παιδε>ας
– ν3 στ,κεται µετ,ωρη .π#)ητNντας µι3 ν,α πλατει3 κα5 σ>γ#υρη .γκαλι3, Q Xπ#>α θ3 τ9ς πρ#σφ,ρeη τ*
θαλπωρG της· κα5 (,(αια θ3 τ9ς �π#δε>�eη τ�ν ν,# της «.ντ>παλ#», τ� ν,# της «H"θρ�».

bEνα µεγ�λ# µ,ρ#ς τ#! συνειδησιακ#! α�τ#! κεν#! καλAφθηκε .π’ τ3 µα)ικ3 .θλGµατα τ#! π#δ#-
σφα>ρ#υ κα5 τ9ς καλαθ�σφαιρας, π#? "α>ρ#υν τελευταWα µι:ς πρωτ#φαν#!ς .πG"ησης στ*ν Hλληνικ* κ#ι-
νων>α. ZH λαϊκ* .π#δ#"* τ4ν π�ντ#τε δηµ#φιλ4ν α�τ4ν .θληµ�των �επ,ρασε σGµερα κ�θε πρ#ηγ#Aµε-
ν#, .κ�µη κα5 τ*ν περ>#δ# τ9ς �Eπταετ>ας. dEτσι Q ψυ"#κ#ινωνικ* .ν�γκη τ#! «ν3 .νGκeης κ�π#υ» πραγ-
µατNνεται µ,σα .π’ τ�ν ρ�λ# τ#! aπαδ#! µι:ς Hκ τ4ν µεγ�λων π#δ#σφαιρικ4ν κα5 καλαθ#σφαιρικ4ν Xµ�-
δων (�Oλυµπιακ�ς, Παναθηναϊκ�ς, AEK, ΠAOK). ZH .να)ωπAρηση τ#! «φιλ�θλ#υ α8σθGµατ#ς» δ�ν .φ#ρ:
µ�ν# στ* νε#λα>α .λλ3 κα5 σ� µεγαλAτερες Qλικ>ες, π#? .θ�ρυ(α κα5 µ,σ�ω τ4ν MME )#!ν τ* δικG τ#υς
συγκ>νηση. T3 γεγ#ν�τα τ9ς µπ�λλας πρ#καλ#!ν συγκινGσεις, συγκρ#Aσεις, «µ�"ες», συναναστρ#φ�ς,
Hπι"ειρGµατα, π#? Hνισ"A#υν τ*ν αDσθηση τ9ς Xµαδικ�τητας κα5 τ9ς σAµπν#ιας.

Kα5 πλ�ι στ*ν µπ�λλα Q ρωµι#σAνη, φρεσκαρισµ,νη µ� περισσ�τερ# .ρ"αι#ελληνικ� `ρωµα, .ν#>γει
τ5ς .γκ�λες της στ�ν σηµεριν� µετ,ωρ# bEλληνα. T� «sλλην#"ριστιανικ� 8δε4δες» Hκµ#ντερν>)εται κα5
πρ#(�λλεται �ς .ντ>παλ# δ,#ς τ9ς «διαλυτικ9ς» παγκ#σµι#π#>ησης. T3 δA# σκ,λη τ#υ, τ� «Yνδ#�# sλλη-
νικ� παρελθ�ν» κα5 #F «"ριστιανικ�ς .�>ες» συναρµ#λ#γ#!νται Hκ ν,#υ κα5 πλασσ�ρ#νται �ς Hναλλακτικ�
8δε#λ�γηµα τ4ν «"αλεπ4ν καιρ4ν». ZH aρθ#δ#�>α µ�νη της κα5 παρ3 τ5ς .δι�λειπτες «Qρωϊκ�ς» πρ#σπ�-
θειες τ#! Hδ4 πρ#καθηµ,ν#υ της .π#δεικνAεται .νGµπ#ρη ν3 συγκρ#τGσeη ]να ν,# – µ* .να"ρ#νιστικ� 8δε-
#λ�γηµα, π#? ν3 µπ#ρe9 ν3 πρ#σελκAeη τ�ν "ρεωκ#πηµ,ν# κ�σµ# τ4ν κ#µµ�των κα5 τ4ν π#λιτικ4ν 8δε#-
λ#γι4ν. dEτσι συµφωνGθηκε ν3 δ#θe9 περισσ�τερ#ς τ�π#ς στ*ν «.ρ"α>α ZEλλ�δα»: ZO ZEλληνικ�ς Π#λιτι-
σµ�ς πρ�ς `γραν π#ιµν>#υ! Tα"Aτατα τ*ν τελευτα>α 5ετ>α .ναδA#νται πλ9θ#ς .π� Hπι"ειρGσεις (σAλλ#-
γ#ι, sταιρεWες, λ,σ"ες, Hκδρ#µικ3 σωµατεWα, περι#δικ�), π#? πρ#παγανδ>)#υν τ� .ρ"αW# κλ,#ς πρ#σφ,ρ#-
ντας – µ� τ� .)ηµ>ωτ# – στ� σAγ"ρ#ν# ρωµι� τ*ν `�εστη Uπερηφ�νεια τ9ς «Uψηλ9ς τ#υ καταγωγ9ς», ταυ-
τ�"ρ#να µ� τ*ν «.νNτερη πνευµατικ3» "ριστιανικ* π>στη τ#υ. �Aντ>παλα δ,η Q Φραγκι3, Q Παγκ#σµι#-
π#>ηση, τ� �Iσλ�µ κα5 (,(αια #F δι"αστ�ς τ#! sλλην#"ριστιανισµ#!, Pπως X «∆», π#? δ�ν συνηγ#ρεW Uπ�ρ
τ9ς συνAπαρ�ης τ#! τραγελαφικ#! α�τ#! 8δε#λ#γGµατ#ς. �Oρθ#δ#�>α κα5 ZEλλ�δα µπα>ν#υν στ*ν "#�νη
τ9ς Hπι(ε(ληµ,νης sλλην#"ριστιανικ9ς «sν�τητας», πρ#σφ,ρ#ντας 8σ�τιµα τρισ�για στ#?ς .ρ"α>#υς uρω-
ες κα5 τ#?ς "ριστιαν#Aς gγ>#υς. Mπ�λλα κα5 ZEλλ�δα .νταµNν#υν µ� τ*ν «µπ�λλα» τ4ν .ρ"α>ων, στ� «π#-
δ�σφαιρ#» π#? Yπαι)ε X ZHφαιστ>ων µ� τ�ν Mεγαλ,�ανδρ#, "�ριν τ9ς `γρας φιλ�θλ#υ π#ιµν>#υ...

***

;E
κεWν# π#? πρ4τα .π’ Pλα aφε>λει ν3 )ητ: κανε5ς .π’ τ�ν Dδι# τ#υ τ�ν Hαυτ� εCναι Q α�τ#συνε>δη-
σια. ZH δυνατ�τητα ν3 aρθNνeη τ� .ν�στηµ� τ#υ στηρι)�µεν#ς στ3 δικ� τ#υ π�δια. ZH Yλευση τ9ς
.ληθιν9ς παιδε>ας HπαληθεAεται µ� τ*ν H��λειψη τ9ς �ψιµης .να)Gτησης µι:ς µητρικ9ς .γκ�-
λης, π#? πρ#σφ,ρεται .φειδ4ς .π� π#λλ#?ς σωτ9ρες, Qγ,τες κα5 πρ#στ�τες. T� πρ�τυπ# τ#!

πνευµατικ3 HλεAθερ#υ .νθρNπ#υ εCναι HκεWν# π#? πραγµ�τωσε X ZEλληνικ�ς Π#λιτισµ�ς. A�τ� πρ,πει ν3
πραγµατNσeη κι X σηµεριν�ς µετ,ωρ#ς bEλληνας, kν θ,λeη ν3 φανee9 .ντ��ι#ς τ4ν πρ#γ�νων τ#υ κα5 �"ι ν3
παραµε>νeη Qµιµαθ*ς z .ρ"αι#νεκρ#λ�τρης z πιθηκ>)ων θαυµαστGς τ#υς. �Aλλι4ς π�ντ#τε µι3 διελκυ-
στ>νδα θ3 Uπ�ρ"eη Hµπρ�ς τ#υ, π#? παρ3 τ5ς .ντ>ρρ#πες δυν�µεις θ3 τ�ν κρατ: στ�σιµ# στ� σηµε5# µηδ,ν.
EDτε πρ�κειται γι3 διελκυστ>νδα τ9ς µπ�λλας εDτε γι3 διελκυστ>νδα τ9ς ρωµι#σAνης εCτε Xπ#ιαδGπ#τε
`λλη τ#! (�λ#υν στ3 ",ρια τ#υ #F δι�φ#ρ#ι sλλαδ,µπ#ρ#ι z θε�πνευστ#ι µεταπρ�τες συνειδGσεων.

Παν. Λ. K!υ�αλ�κης.
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;E
"θρ#πρα�>ες, .ντ>π#ινα, καµικ�)ι, κ#ρAφωση τ9ς κρ>σης, Hµπ�λεµ#ς κατ�σταση.
OF λ,�εις α�τ�ς «"αρακτηρ>)#υν δηµ#σι#γραφικ3» τ*ν κατ�σταση τ#! 8σραηλι-
ν#! κρ�τ#υς κα5 µ#ν#πωλ#!ν σ"εδ�ν καθηµεριν3 τ*ν παγκ�σµια ε8δησε#γραφ>α
κατ3 τ*ν τελευτα>α τριακ#νταπενταετ>α (τ#υλ�"ιστ#ν .π’ τ� 1967). Kα5 κ�θε φ#ρ3

µ� τ*ν «κ#ρAφωση τ9ς κρ>σης» #F .ρα(ικ�ς "4ρες, πρ#ε��ρ"#ντ#ς τ#! �Iρ�κ, µειNν#υν τ*ν
παραγωγ* πετρελα>#υ, «Uπ#στηρ>)#ντας» Yτσι τ#?ς Xµ�φυλ#υς κα5 Xµ�θρησκ#Aς τ#υς
Παλαιστιν>#υς, µ� .π#τ,λεσµα τ*ν `ν#δ# σ� παγκ�σµια κλ>µακα τ9ς τιµ9ς τ#! «µαAρ#υ
"ρυσ#!».

∆A# gπλ: HρωτGµατα, π#? .π#φεAγ#υν Pµως ν3 θ,σ#υν κα5 ν3 .παντGσ#υν #F sκατ#-
ντ�δες µεγαλ�σ"ηµ#ι .ναλυτ,ς: Π#ι#Aς H�υπηρετεW Q διατGρηση τ4ν H"θρ#πρα�ι4ν στ*ν
Παλαιστ>νη; Kα>, δεAτερ#ν, εCναι τ�σ# δAσκ#λη Q Hπ>λυση τ#! «παλαιστινιακ#!»;

dE"ει Hπαναληφθ9 τ�σες φ#ρ,ς, �στε ν3 µ*ν "ωρe9 πλ,#ν .µφισ(Gτηση, π7ς κ�θε φ#ρ3
π#? «κ#ρυφNνεται» Q κρ>ση στ* M,ση �Aνατ#λG, #F τιµ�ς τ#! πετρελα>#υ στ*ν παγκ�σµια
.γ#ρ3 Hκτιν�σσ#νται πρ�ς τ3 yψη. OF α8τ>ες π#? .ναφ,ρ#νται εCναι «δυσκ#λ>ες .νεφ#-
διασµ#!», «Hµπ�ργκ# τ#! �Iρ�κ», «π#λιτικ* π>εση τ#! .ρα(ικ#! κ�σµ#υ πρ�ς τ* ∆Aση».

�Aνε�αρτGτως «α8τ>ας», π#? HπισGµως κ�θε φ#ρ3 .ναφ,ρεται, κα5 µ� τ� πρ�σ"ηµα τ9ς
µε>ωσης τ9ς παραγωγ9ς #F γιγ�ντιες π#λυεθνικ,ς, π#? Hµπ#ρεA#νται τ�ν «µα!ρ# "ρυσ�»,
.δει�)#υν στ*ν .γ#ρ3 τ5ς τερ�στιες .π#θ9κες τ#υς σ� τιµ�ς κατ3 π#λ? Uψηλ�τερες (Uπ#-
λ#γ>)εται 30-50% .π’ τ5ς 8σ"A#υσες), µ� .π#τ,λεσµα ν3 ε8σρ,#υν στ3 ταµεWα τ#υς sκατ#-
ντ�δες δισεκατ#µµAρια δ#λλ�ρια �ς «Yκτακτα» z «.πρ�(λεπτα» κ,ρδη. Kα5 π�ντ#τε �ς
δι3 µαγε>ας µ� τ� ̀ δειασµα τ4ν .π#θηκ4ν Hπ,ρ"εται Q «yφεση» στ* M. �Aνατ#λG, π,φτει
Q τιµ* τ#! «µαAρ#υ "ρυσ#!» κα5 �αναγεµ>)#υν #F ταµιευτ9ρες µ� φθην3 καAσιµα.

T� δεAτερ# HρNτηµα, kν δηλαδ* εCναι δισεπ>λυτ# τ� «παλαιστινιακ�»: T> )ηµι3 θ3 .π#-
φ,ρeη στ� κρ�τ#ς τ#! �Iσρα*λ Q .π#"NρησG τ#υ .π’ τ3 κατε"�µενα, π#? .π’ τ� 1967 α�θαι-
ρ,τως κατ,λα(ε; Θ3 "�σeη τ5ς µεγ�λες πλ#υτ#παραγωγικ�ς πηγ�ς τ4ν Uψωµ�των τ#!
Γκ#λ3ν κα5 τ9ς Λωρ>δας τ9ς Γ�)ας; Θ3 "�σeη τελικ4ς z θ3 κερδ>σeη µ� τ* δηµι#υργ>α .νε-
��ρτητ#υ παλαιστινιακ#! κρ�τ#υς; ECναι α�τ#ν�ητ# π7ς µ�ν# κ,ρδ#ς θ3 Y"eη κα5 θ3 γλυ-
τNσeη –Yνθεν κα5 Yνθεν– X κ�σµ#ς .π’ τ* σφαγG. ZH ∆ιεθν*ς �E�#υσ>α, π#? τ�σ# εjκ#λα
δε>"νει ν3 «HπιλAeη» παρ�µ#ια πρ#(λGµατα σ� κ�θε γωνι3 τ9ς γ9ς (kς .ναφ,ρ#υµε τ� Kυ-
πριακ�), ]να τ�σ#... δικ� της πρ�(ληµα εCναι δAσκ#λ# ν3 τ� HπιλAσeη;

Φα>νεται, π7ς #F Dδι#ι λ�γ#ι π#? Yκαναν τ*ν ∆ιεθν9 �E�#υσ>α ν3 .π#δεκατ>σeη τ� λα�
τ#! �Iρ�κ, .λλ3 ν3 διατηρGσeη τ�ν Σαντ3µ στ*ν H�#υσ>α τ#υ, δ>ν#ντ�ς τ#υ µ�λιστα κα5 τ*ν
π#λυτ,λεια ν3 πρ#(α>νeη κα5 σ� Hµπ�ργκ# πετρελα>#υ, #F α�τ#5 λ�γ#ι τ*ν κ�ν#υν ν3 δια-
τηρe9 τ5ς H"θρ#πρα�>ες στ*ν Παλαιστ>νη, Hκµεταλλευ�µενη τ�ν sκατ,ρωθεν πατριωτικ� κα5
θρησκευτικ� )9λ# τ4ν .νυπ#ψ>αστων «πιστ4ν», #F Xπ#W#ι .γν##!ν τ� παι"ν>δι τ4ν δισε-
κατ#µµυρ>ων δ#λλαρ>ων π#? πα>)εται στ*ν πλ�τη τ#υς. �Aλληλ#ε�#ντNν#νται λ#ιπ�ν
πρ�ς 8σ"υρ#π#>ηση τ9ς ∆ιεθν#!ς �E�#υσ>ας.

E
Cναι (,(αι#, πNς, `ν πρ#"ωρGσeη Q συµπαραγωγ* πετρελα>#υ (.π� ZEλλ�δα κα5
T#υρκ>α) στ� A8γαW#, .ργ3 z γρGγ#ρα θ3 δ#κιµασθ#!ν κα5 τ3 δικ� µας πατριω-
τικ3 κα5 θρησκευτικ3 α8σθGµατα. T� «Uλικ� .ν�φλε�ης» εCναι ]τ#ιµ#· κα5 Qγ,τες
–τAπ#υ .ρ"ιεπισκ�π#υ– .ναµ,ν#υν τ� «κ�λεσµα τ9ς ZIστ#ρ>ας»...

Παν. Λ. K!υ�αλ�κης

Mαυρ@-Oρυσ* Auµα
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T* συγγραφικ* κα5 Hκδ#τικ* δρ�ση τ#! PGγα Φερα>#υ, τ5ς 8δ,ες κα5 τ3 Xρ�µατ� τ#υ .να-
δεικνAει Xλ#,να κα5 συστηµατικNτερα Q «�Eπιστηµ#νικ* ZEταιρε>α Mελ,της Φερ4ν-Bελεστ>-
ν#υ-PGγα», πρ�εδρ#ς τ9ς Xπ#>ας εCναι X ∆. Kαραµπερ�π#υλ#ς. T3 «�OλAµπια» \ταν ]να θε-
ατρικ� δρ:µα γραµµ,ν# .π� τ�ν �Iταλ� .((: Mεταστ�σι#, τ� Xπ#W# X PGγας µετ,φρασε στ*ν
«Uµετ7ραν δι&λεκτ	ν». Στ3 «Πρ#λεγ�µεν�» τ#υ X PGγας παραθ,τει τ3 εDδη τ4ν aλυµπιακ4ν
.γωνισµ�των τ9ς .ρ"αι�τητας, σηµειNν#ντας πNς «	< �Oλυµπιακ	
 �Aγ4νες 5πανηγυρEP	ντ	
�π� τ	Qς πρ	π&τ	ρ&ς µας», γι’ α�τ� θ3 πρ,πeη κα5 σGµερα ν3 «πανηγυρEPωνται �π� τ	Qς �π	-
γ�ν	υς τ4ν πρ	πατ�ρων τ	υς».

M� τ#?ς �Oλυµπιακ#?ς �Aγ4νες X PGγας εC"ε .σ"#ληθe9 στ� (ι(λ># π#? µετ,φρασε «N,#ς
�Aν�"αρσις», Pπ#υ ]να κεφ�λαι# s(δ#µGντα σελ>δων εCναι .φιερωµ,ν# σ’ α�τ#Aς. �Aκ�µη στ*
«X�ρτα τ9ς ZEλλ�δ#ς» παραθ,τει τ� τ#π#γραφικ� δι�γραµµα τ9ς .ρ"α>ας �Oλυµπ>ας κα5 πα-
ραστ�σεις .π� τ3 .γων>σµατα τ9ς HλεAθερης π�λης, τ9ς Fππ#δρ#µ>ας κα5 τ9ς gρµατ#δρ#µ>ας·
εCναι δ� "αρακτηριστικ� π7ς κα5 στ3 τρ>α κεφ�λαια τ4ν �Oλυµπ>ων διακ#σµεW τ* σελ>δα τ>τ-
λ#υ µ� τ*ν παρ�σταση τ#! �Oλυµπ>#υ ∆ι�ς. ZH 8δ,α τ9ς .να(ιNσεως τ4ν �Oλυµπιακ4ν �AγN-
νων Hµφαν>)εται γι3 πρNτη φ#ρ3 στ*ν E�ρNπη στ3 "ρ�νια τ9ς Γαλλικ9ς �Eπαν�στασης, Pπ#υ
µα)5 µ� τ� ν,# Qµερ#λ�γι# τ#! 1793 ψηφ>σθηκε, «K&θε τ7ταρτ	ν !ρ�ν	ν ν γEνωνται 	< �Oλυ-
µπιακ	
 �Aγ4νες εIς δ�1αν τ.ς µετα�	λ.ς».

T3 παραπ�νω καταδεικνA#υν πNς X PGγας ΦεραW#ς Uπ9ρ�ε φ#ρ,ας τ#! E�ρωπαϊκ#! ∆ια-
φωτισµ#!, π#? σ� συνδυασµ� µ� τ*ν HθνικG τ#υ α�τ#γνωσ>α Yπαι�ε σηµαντικNτατ# ρ�λ# στ*ν

∆. KAPAMΠEPOΠOYΛOΣ, �O PSγας µεταφραστ�ς τ6ν
«Oλυµπ
ων» τ�, Mεταστ0σι�υ

¶
ρ� καιρ	  �ναφ7ρθηκα στ3ν µ3 5κµ&θηση τ4ν γραµµ&των τ	  Nλληνικ	 
�λφα�Jτ	υ �π� τ παιδι τ.ς πρ9της ∆ηµ	τικ	  («∆αυλ�ς»,  τ. 232). T
γρ&µµατα �ναφ7ρ	νται 5π
 τρ	!&δην στ� τ7λ	ς τ.ς σ!	λικ.ς !ρ	νιZς (σελ.
181) κα
 µ&λιστα µ/ λανθασµ7ν	 j �κρι�7στερα ��ρ�αρ! τρ�π	. T� E �να-

φ7ρεται Mς +ψιλ	 (!ωρ
ς -ν-), τ� O (bµικρ	ν) Mς �µικρ	 κα
 τ� Y (xψιλ	ν) Mς Wψιλ	.
TE εRναι αFτ� π	Q κ&νει τ� γρ&µµα «νE» τ�σ	 «lµαρτωλ�» κα
 	<  εIδJµ	νες τ	 
�Yπ	υργεE	υ ΠαιδεEας τεEν	υν ν τ� καταργJσ	υν; MZλλ	ν U εFφωνEα π	Q πρ	σδE-
δει στ
ς λ71εις. Θ µπ	ρ	 σε �κ�µη κα
 ν !αρακτηρισθo. Mς 5λιτEστικ	! Γιατ
 b!ι;
�Aπ’ T,τι φαEνεται Tµως U µ3 5κµ&θηση τ	  �λφα�Jτ	υ δ/ν �π	τελε� µEα µεµ	νωµ7-
νη κακ3 5πιλ	γ3 τ	  Παιδαγωγικ	  �Iνστιτ	Wτ	υ κα
 τ	  �Yπ	υργεE	υ ΠαιδεEας.

�Aφ	ρµ3 γι τ Tσα γρ&φω στ&θηκε τ� �ναγνωστικ� τ.ς πρ9της ∆ηµ	τικ	  «�H
γλ9σσα µ	υ», π	Q διδ&σκεται σ/ Tλα τ Nλληνικ σ!	λε�α. ∆/ν !ρει&Pεται ν εRναι
κανε
ς εIδικ�ς γι ν καταλ&�oη, µ�λις τ� πι&σoη στ !7ρια τ	υ, Tτι πρ�κειται γι eνα
πρ�!ειρ	 κατασκεWασµα �νεWθυνων (στ3ν καλWτερη περEπτωση) �τ�µων. Kατ’ �ρ!ς
εRναι αIσθητικ4ς �παρ&δεκτ	. Πρ	φαν4ς 5κτ�ς �π� τ� «νE» 5ν	!λε� κα
 τ� Mρα�	!

Σ&γκριση κρατικ#ν κα
 @διωτικ#ν ,ι,λ(ων
γιA τA παιδιA τ	B ∆ηµ	τικ	B Σ�	λε(	υ

▲



=Oσ	ν �φ	ρdZ στ3ν πρ	σ7γγιση τ.ς �Eλληνικ.ς Γλ9σσας, γEνεται µ/ τρ�π	 �π	σπα-
σµατικ�, !ωρ
ς ε<ρµ� κα
 !ωρ
ς τ3ν παραµικρ3 µ7ριµνα γι τ3ν καταν�ηση τ.ς δ	µ.ς
τ.ς �Eλληνικ.ς Γλ9σσας (U >π	Eα σηµειωτ7	ν εRναι lπλ	υστ&τη). �Aν&λ	γη εRναι U
πρ	σ	!3 κα
 U εFσυνειδησEα µ/ τ3ν >π	Eα +γινε U 5πιλ	γ3 τ	  λε1ιλ	γE	υ. ΣZς �φJ-
νω ν κρEνετε µ�ν	ι σας:

«N κα
 > �HλEας > γαλαν	µ&της. ΠιλαλD σν 0λ	γ	. �HλEα, στ$π! CEλα στ3ν πα-
ρ7α µας» (σελEδα 84).

Σελ. 158 τ	  �ναγνωστικ	 : «Συνεργε�	 τ.ς τηλε�ρασης στ� σ!	λε�	 µας. Xτ/ς
µπ.καν στ3ν τ&1η µας τρε�ς 0γνωστ	ι. – �Hρθαν �π� τ3ν τηλε�ραση, εRπε U δασκ&-
λα. CE�αλαν στ3ν πρEPα τ	  �λεκτρικ	  eνα !	ντρ� καλ9δι	. Mετ +στριψαν κ&τι κ	υ-
µπι κα
 +λαµψε U τ&1η»!..

CAς +λθ	υµε τ9ρα στ [ψηλ ν	Jµατα κα
 τ
ς �ρ!7ς, π	Q 5µφυτεW	νται στ
ς ψυ!/ς
τ4ν µικρ4ν µαθητ4ν (κα
 µ&λιστα στ3ν κατ&λληλη UλικEα).

ΣελEδα 164 τ	  �ναγνωστικ	 : «T� π&θηµα τ	  γαϊδ&ρ	υ»: «�O γ&ϊδαρ	ς PJλεψε
κα
 σηκ9θηκε κι αFτ�ς ν !	ρ7ψoη. �Aλλ τ� σ�ι τ	υ δ/ν εRναι !	ρευταρ&δες. CEκα-
νε λ	ιπ�ν πρ&µατα π	λQ �στε�α. Γκ&ριPε κα
 κλωτσ	 σε δε1ι&, �ριστερ&.  T P4α Tλα
τ�ν π.ραν στ� ψιλ�. ERναι σπ	υδα�	 γαϊδ	Wρι, φ9ναPαν κ	ρ	ϊδευτικ κα
 στ� τ7λ	ς
τ�ν στεφ&νωσαν µ/ eνα στεφ&νι �π� γαϊδ	υρ&γκαθα».

T� �νωτ7ρ	 γελ	�	 κεEµεν	 aταν 5κε�ν	 π	Q µ/ +κανε ν �γανακτJσω κα
 ν γρ&-

µεγ�λη Uπ�θεση τ#! διαφωτισµ#! κα5 τ9ς HπανελλGνισης τ#! νε#ελληνικ#! Yθν#υς.
Παν. Λ. K!υ�αλ�κης

Π�νω στ3 .π,ραντα συντρ>µµια κα5 .π#κα�δια τ4ν �µ#ρφων .νθρNπινων κα5 φυσικ4ν
Hντ�πιων π#λιτισµ4ν (�Iνδι�νικων) κα5 στ3 .µ,τρητα νεκρ#ταφεWα σφαγιασθ,ντων κα5 δ#λ#-
φ#νηθ,ντων .θNων Hντ�πιων κατ#>κων (�Iνδι�νων) τ9ς «N,ας Γ9ς» (�Aµερικ*) #F "ριστιαν#5
«θριαµ(ευτ,ς-Hκπ#λιτιστ,ς», #F .δ>στακτ#ι δ#λ#φ�ν#ι .ναπαρ�γ#υν .δι,�#δα θε#κρατικ9ς,
.φAσικης δια(>ωσης. ZΩς .ντ>δραση πρ�ς α�τ3 Yρ"εται .ρ"ικ4ς κα5 µερικ4ς τ#υλ�"ιστ#ν ]να
ν,# ρε!µα σκληρ#!, (ρα"Nδ#υς τρ�π#υ σκ,ψεως, συµπεριφ#ρ:ς κα5 µ#υσικ9ς Hκφρ�σεως·
πρ�κειται γι3 τ� «P�κ» µ� πρωτ#στ�τη Uπ#κινητ* τ�ν T),ρρυ Λ9 Λ#Aις, τ�ν .φωρισµ,ν#.
�Aργ�τερα .κ#λ#υθεW X T)α>ηµς Nτ�γκλας M�ρρισ#ν, FδρυτGς, στι"#υργ�ς κα5 sρµηνευτ*ς τ4ν
«Θυρ4ν» («Doors»).

ZO M�ρρισ#ν Uπ9ρ�ε ]νας καλλιεργηµ,ν#ς Hπαναστ�της, µ#υσικ�ς .λλ3 κα5 π#ιητGς, θια-
σNτης τ#! ZEλληνικ#! ΠνεAµατ#ς, θαυµαστ*ς τ#! N>τσε, µ� Hπικεντρωµ,ν# τ� Hνδιαφ,ρ#ν τ#υ
στ* σ",ση τ#! �Aπ#λλων>#υ κα5 τ#! ∆ι#νυσιακ#! στ#ι"ε>#υ· 8δια>τερα τ#! ∆ι#νυσιακ#! στ�ν
(># κα5 στ*ν τ,"νη. ∆ιαλ#γ>σθηκε κα5 δηµι#Aργησε λ�γ�ω κα5 Yργ�ω .ναφ#ρικ4ς µ� τ�ν ∆ι#-
νυσιασµ� τ�σα, �στε ν3 πρ#καλ,σeη ]να κ!µα sλλην#γεν#!ς Hθνικ�4 τ�4 τρ�π�ω .µφισ(ητGσε-
ως κατεστηµ,νων κα5 .ναγεννGσεως .ρ"αϊκ4ν παραδ�σεων, τ� Xπ#W# σ�ρωσε τ5ς H.Π.A. .λλ3
κα5 τ*ν E�ρNπη. Γι’ α�τ� X M�ρρισ#ν λατρεAτηκε κα5 .π#θεNθηκε .π� τ* νε#λα>α, τ#?ς φω-
τισµ,ν#υς ν�ες κα5 τ� παγκ�σµι# Hπαναστατικ� κ>νηµα τ9ς Hπ#"9ς τ#υ. Παρ�λληλα Uπ9ρ�ε
(ε(α>ως κατακριτ,#ς γι3 τ3 FερατεWα τ9ς "Nρας τ#υ κα5 τ#?ς .παντα"#! θε#κρ�τες κα5 διN-
"θηκε συστηµατικ4ς κα5 H�#ντωτικ4ς σ� ν#µικ�, π#λιτικ� κα5 #8κ#ν#µικ� Hπ>πεδ#, �σπ#υ πι-
θαν4ς δ#λ#φ#νGθηκε τ� 1971 σ� Qλικ>α µ�λις 28 Hτ4ν, .φ#! πρ4τα τ�ρα�ε τ3 λιµν�)#ντα yδα-
τα τ9ς ∆Aσης. Σηµειωτ,#ν, Pτι .ν�µεσα στ5ς Uπ�λ#ιπες .στυν#µικ�ς διN�εις π#? Uπ,στη, \ταν
κα5 Q .παγ�ρευση τ9ς συµµετ#"9ς τ#υ στ� Γ#Aντστ#κ, στ� δι�σηµ# µ#υσικ� πανηγAρι τ9ς

ΘANAΣHΣ MIXOΣ, �H π�
ηση τ�, James Douglas Morrison

▲
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Hπ#"9ς τ#υ.
M,σα .π� τ*ν παρ#!σα Yκδ#ση Yρ"εται X Θαν�σης MW"#ς ν3 .ναδε>�eη τ*ν π#>ηση τ#!

James Douglas Morrison κα5 ν3 .π#καταστGσeη τ*ν µνGµη τ#υ ε8ς τ*ν sλλαδικ* κ#ιτ>δα, "�ρη
στ*ν λεπτ#δ#υλεµ,νη κα5 πρ#σεκτικNτατη νε#ελληνικ* µεταφ#ρ3 τ#! Hπαναστατικ#! π#ιη-
τικ#! Yργ#υ τ#υ. Πρ�κειται γι3 µι3 τιµηµ,νη µνGµη, Q Xπ#>α δυστυ"4ς διεσAρθη κατ3 κ�ρ#ν
κα5 `κρως διαστρε(λωµ,να κα5 Uπ#τιµητικ3 .π� τ3 µα)ικ3 καταναλωτικ3 γραν�)ια τ9ς διε-
θν#!ς H�#υσιαστικ9ς κεφαλαι#κρατ>ας. E�γε, λ#ιπ�ν, στ�ν Θαν�ση MW"# γι3 τ*ν θαυµ�σια
Hργασ>α τ#υ!

«∆/ν εRµαι γιατρ�ς, µηδ/ sγι	ς,
Xριστιαν�ς j στρατι9της µισθ	φ�ρ	ς.»
(J.D. Morrison = ∆α>µων ZEαυτ#!)

IAλ�(ανδρ!ς X. M*τσι!υ

ZH .ναφ#ρ3 στ*ν «καθηµεριν* )ω*» sν�ς λα#! γι3 Xπ#ιαδGπ#τε περ>#δ# τ9ς Fστ#ρικ9ς τ#υ
διαδρ#µ9ς δ�ν εCναι εjκ#λη Uπ�θεση. �AπαιτεW Hπιστηµ#νικ� κ!ρ#ς, Hµ(ρ>θεια στ*ν κατα-
ν�ηση τ4ν κ#ινωνικ4ν ν�µων (π#? εCναι καθ#λικ#5 σ’ Pλες τ5ς .νθρNπινες κ#ινων>ες), γνNση
τ4ν .νθρωπ>νων .ναγκ4ν. A�τ�ς \ταν κα5 X λ�γ#ς .ν�πτυ�ης .νε��ρτητων Hπιστηµ#νικ4ν
κλ�δων Pπως τ9ς K#ινωνικ9ς ZIστ#ρ>ας, τ9ς �Eθν#λ#γ>ας, τ9ς K#ινωνικ9ς �Aνθρωπ#λ#γ>ας.
ZO µελετητ*ς τ9ς «καθηµεριν9ς )ω9ς» πρ,πει π�νω .π’ Pλα ν3 .π#(�λeη τ5ς δικ,ς τ#υ πρ#-
σωπικ�ς πρ#καταλGψεις, π#? .φ#ρ#!ν συνGθως στ5ς 8δε#λ#γικ,ς, θρησκευτικ,ς, π#λιτικ�ς πε-
π#ιθGσεις κα5 ν3 µε>νeη «καθαρ�ς» .π,ναντι στ*ν Hπ#"* κα5 τ�ν λα� π#? HπιθυµεW ν3 κατα-
γρ�ψeη. OF πρ#ϋπ#θ,σεις α�τ�ς δ�ν 8σ"A#υν στ*ν περ>πτωση τ#! I. Xατ)ηφNτη κα5 τ� "ειρ�-
τερ#: κ�τω .π� α�τ�ν τ�ν παραπλανητικ� τ>τλ# τ#! (ι(λ>#υ Uπ#κρAπτεται –`ν κα5 εCναι κα-

I. XATZHΦΩTHΣ, �H καθηµεριν� Wω� τ6ν �EλλSνων στ�ν τ�υρ-
κ�κρατ
α

ψω τ� παρ�ν κεEµεν	. ERναι 5νδεικτικ� τ	  �θ	υς τ4ν συγγραφ7ων τ	  �ι�λE	υ.

™
τ�ν �ντEπ	δα αFτ	  τ	  αgσ!	υς �ρEσκεται (εFτυ!4ς) µEα πληθ9ρα σWγ!ρ	-
νων, �1ι�λ	γων 5κδ�σεων. ΦαEνεται, Tτι δ/ν 517λιπαν 	< 0νθρωπ	ι µ/ µερ&κι,
γν9σεις, φαντασEα κα
 τ� κυρι9τερ	 bρε1η γι δηµι	υργEα. M/ λEγα λ�για
0νθρωπ	ι, 	< >π	�	ι δικαEως φ7ρ	υν τ�ν τEτλ	 τ	  5κπαιδευτικ	 . Θ �ναφ7-

ρω Mρισµ7να παραδεEγµατα 5κδ�σεων �	ηθητικ4ν σ!	λικ4ν �ι�λEων �π� Iδιωτικ	Qς
5κδ	τικ	Qς 	gκ	υς.

Kατ’ �ρ!ς θ σταθ4 στ� �ι�λE	 «�H γλ9σσα µ	υ» τ4ν 5κδ�σεων «�Eλληνικ Γρ&µ-
µατα». Πρ�κειται γι eνα �ι�λE	 πρωτ�τυπ	, στ� >π	�	 U παρ	υσEαση τ4ν γραµµ&-
των γEνεται µ/ τρ�π	 διασκεδαστικ� κα
 εrληπτ	. ∆Eδεται +µφαση στ�ν συλλα�ισµ�
(κλειδ
 γι τ3ν 5κµ&θηση �ν&γνωσης κα
 γραφ.ς τ.ς �Eλληνικ.ς) κα
 µ&λιστα µ/
�σκJσεις κα
 παι!νEδια. T παιδι παρ	τρWν	νται ν σ!ηµατEσ	υν µ�να τ	υς λε-
1	 λες κα
 πρ	τασ	 λες κα
 σιγ-σιγ �ντιλαµ�&ν	νται τ3ν δ	µ3 τ.ς �Eλληνικ.ς. �H
εIκ	ν	γρ&φησJ τ	υ εRναι π	λQ bµ	ρφη, πρZγµα π	Q τ� καθιστdZ π	λQ Nλκυστικ�  γι
τ παιδι&. �H µ&θηση γEνεται συν9νυµη τ.ς !αρZς. Στ3ν συν7!εια U 5µπ7δωση τ4ν
�νωτ7ρω µπ	ρε� ν γEνoη π	λQ σωστ µ/ τ� �ι�λE	 «O< καρτ7λλες τ.ς πρ9της γραφ.ς
κα
 �ν&γνωσης» κα
 «T γρ&µµατα τ.ς �EλευθερEτσας» τ	  gδι	υ 5κδ	τικ	  	gκ	υ.

CEρ!	µαι τ9ρα στ3ν 5παν7κδ	ση τ4ν «Θησαυρ4ν τ.ς ∆ι&πλασης τ4ν παEδων».
Πρ&γµατι, πρ�κειται γι θησαυρ�. Kατ’ �ρ!ς εRναι τ�σ	 καλαEσθητη, π	Q �π	τε-

▲
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λε� αIσθητικ3 �π�λαυση. CIσως 1ενEPει U +µφαση π	Q δEνω στ3ν αIσθητικ3 �1Eα τ4ν
παιδικ4ν �ι�λEων, Tµως πιστεWω Tτι U καλαισθησEα δ/ν εRναι µ�ν	 +µφυτη, �λλ µπ	-
ρε� κα
 ν καλλιεργηθo.. Kα
 �1EPει ν καλλιεργηθo., δι�τι U �π	υσEα της στ3ν !9ρα
π	Q γ7ννησε τ3ν Iδ7α τ.ς αIσθητικ.ς πληγ9νει.

�H γλ4σσα τ4ν «Θησαυρ4ν τ.ς ∆ι&πλασης τ4ν ΠαEδων» εRναι U [π7ρ	!η Nλληνικ3
γλ4σσα, U >π	Eα στ
ς συγκεκριµ7νες 5κδ�σεις !ρησιµ	π	ιε�ται, γι ν 5κφρ&σoη Iδα-
νικ κα
 [ψηλ/ς �1Eες. Θ �θελα 5πEσης ν κ&νω µνεEα τ.ς σειρZς «�Aνθ	λ	γEα τ	 
�Eλληνικ	  ∆ιηγJµατ	ς», τ4ν <στ	ρικ4ν κα
 µυθ	λ	γικ4ν �ι�λEων γι µικρ παιδι&.
T7λ	ς πρ7πει ν σηµει9σω τ� γεγ	ν�ς Tτι Mρισµ7να Iδιωτικ 5κπαιδευτJρια µ/ πα-
ρ&δ	ση συνε!EP	υν ν διδ&σκ	υν στ	Qς µαθητ7ς τ	υς κα
 τ� πρ	ηγ	Wµεν	 (καταρ-
γηθ/ν) �ναγνωστικ� µαP
 µ/ τ� Iσ!W	ν.

�Eν κατακλε�δι: τ� �ναγνωστικ� τ.ς A´ ∆ηµ	τικ	  εRναι �π	λWτως �κατ&λληλ	,
γι ν +λθ	υν τ �Eλλην�π	υλα σ/ µι πρ9τη 5παφ3 µ/ τ3ν γλ4σσα τ4ν πρ	γ�νων
τ	υς. �Eφ’ Tσ	ν τ� �Yπ	υργε�	 δ/ν θ7λει ν 5πιλ71oη κ&π	ι	 �π� τ καλ �ι�λEα π	Q
κυκλ	φ	ρ	 ν στ3ν �γ	ρ κα
 	< [π&λληλ	E τ	υ δ/ν εRναι σ/ θ7ση ν συγγρ&ψ	υν κ&-
τι 01ι	 λ�γ	υ, δ/ν !ρει&Pεται ν 1	δεWεται γι µελ7τες κ.λπ. Mπ	ρ	 µε κ&λλιστα ν
5παν7λθ	υµε στ� �λφα�ητ&ρι	 π	Q δEδα1ε τ �Eλληνικ σ/ π	λλ/ς γενι7ς. ERναι 5γνω-
σµ7νης �1Eας (�π� κ&θε 0π	ψη). =Oσ	 γι τ� σηµεριν� �ναγνωστικ� µπ	ρε� ν !ρη-
σιµεWσoη στ3ν 5κπαEδευση τ4ν παιδι4ν στ3ν �νακWκλωση.

Σ�σσυ IAρτσ�τα

τ�δηλη– Q σκ#πιµ�τητα τ#! συγγραφ,α, π#? δ�ν εCναι `λλη .π’ τ*ν .ν�δει�η τ9ς Hπ>σηµης
�Oρθ�δ#�ης �Eκκλησ>ας �ς «σωτ9ρ#ς» τ#! sλληνικ#! Yθν#υς κατ3 τ*ν T#υρκ#κρατ>α. M� ]να
περ>τε"ν# κα5 ταυτ�"ρ#να ε�τελ9 λ�γ# πρ#παγανδ>)ει π7ς X ZEλληνισµ�ς Hπι(>ωσε, ̀ νθισε κα5
Yφτασε στ*ν �Eθνεγερσ>α, στηριγµ,ν#ς .π#κλειστικ3 στ�ν κλ9ρ# κα5 τ*ν Hπ>σηµη �Eκκλησ>α.
Φτ�νει δ� ν3 Uπ#στηρ>)eη (σελ. 30), πNς Q Hκκλησ>α µ� µ>α τ#πικ* σAν#δ# στ� Bλ�"-Σερ�ϊ τ9ς
Kωνσταντιν#Aπ#λης τ� 1593 .ν,λα(ε τ*ν παιδε>α τ#! sλληνικ#! Yθν#υς κα5 π7ς τ� ’21 τ� ’φε-
ρε Q �Eκκλησ>α: «T� 1821 δ/ν 17σπασε τυ!α�α. Πρ	ηγJθηκαν π&µπ	λλα 5παναστατικ κινJ-
µατα µ/ 5πικεφαλ.ς 5κκλησιαστικ	Qς 0νδρες...» (σελ. 89). ZH «Hπιστηµ#νικG» τ#υ µ,θ#δ#ς στη-
ρ>)εται στ*ν συρραφ* κατ�λληλων .π#σπασµ�των .π� γνωστ#?ς λα#γρ�φ#υς κα5 Fστ#ρι-
κ#?ς κα5 τ*ν sρµηνε>α τ#υς κατ3 τ� δ#κ#!ν. Kα5 γι3 ν3 κρAψeη τ�ν καθ#δηγητικ� τ#υ ρ�λ#,
δ�ν διστ�)ει ν3 Hµφαν>)εται σ3ν ]νας µ#ντ,ρν#ς λα#γρ�φ#ς, π#? δ�ν κωλAεται τ�"α ν3 πα-
ραθ,σeη α�τ#λε�ε5 δι�φ#ρ#υς .θυρ�στ#µ#υς στ>"#υς .π� τραγ#Aδια τ9ς �Aπ#κρι:ς:

«τ� µ... τ� λ7νε Γι9τα
κα
 τ�ν π... Παναγι9τα» (σελ. 267).
MZς +πεισε!

Παν. Λ. K!υ�αλ�κης
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