™TO TEYXO™ AYTO:
Mηνια)ο Περιοδικ/
Πρωτοποριακ3ς 5Eρευνας.
Kυδαθηνα8ων 29, Πλ:κα,
105 58 ;Aθ<να.
Tηλ=φωνα: 0103223957,
0103314986, 0109841655.
Tηλοµοι@τυπος: 0103314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
*Hλεκτρονικ. /λληλογραφ3α:
davlos@davlos.gr
•
TA Γραφε)α τοB «∆» λειτουργοBν
πρωινFς Gρες 9.30 - 14.30
καθηµερινA (καJ Σ:KKατο).
•
MIδρυτNς-;Iδιοκτ<της;Eκδ@της-∆ιευθυντ<ς:
∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
;Aχιλλ=ως - MουσQν 51
Παλαι/ Φ:ληρο.
•
Παραγωγ<: PRESS LINE
M:γερ 11, ;Aθ<να, τηλ.: 010
5225.479.
•
• TιµN RντιτSπου: 5 εTρU.
• 12µηνη συνδροµ<: 47 εTρU.
• ;OργανισµQν κ.λπ.: 70,50 εTρU.
• ΦοιτητQν: 38 εTρU.
• ;EξωτερικοB: 80 δολλ. HΠA.
• MH συνδροµN καταK:λλεται
κατA τNν Wγγραφ<.
• MH συνδροµN RνανεUνεται
αTτοµ:τως µετA τN λ<ξη τοB 12µ<νου.
∆ιακοπN τ3ς συνδροµ3ς γ8νεται µ@νον
κατ@πιν τηλεφων<µατος τοB
Wνδιαφεροµ=νου.
•
¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.
•

TA χειρ@γραφα δFν Wπιστρ=φονται.

•

XOλες οY συνεργασ8ες καJ τA
ταχυδροµικA WµK:σµατα στN διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY,
Π/στ PεστAντ 175 01, Π. Φ:ληρο.

•
ΠαρακαλοBνται οY συνδροµητFς
ποZ Rλλ:ζουν διεSθυνση, νA τ/
γνωστοποιοBν στ/ περιοδικ@.
•
;AπαγορεSεται \ Wν ]λ^ω _ Wν µ=ρει
Rναδηµοσ8ευση _ Rναµετ:δοση
καθ’ οYονδ<ποτε τρ@πον
δηµοσιευµ:των τοB «∆αυλοB»
χωρJς τN γραπτN aδεια τοB Wκδ@τη.

ΣEΛIΣ 15910:
Πρς Eρα ους Eπιστολ

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 15911:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
Π. BOΣTINIΩTHΣ, ∆. ΣTAMΠEΛOΣ, M. KOYPNIANOΣ, N. MΠOΛΓOYPAΣ,
I. ∆HMOΦIΛOΣ, A. PETOYΛA, A. ΦIΛHΣ, N. ΣTEPΓIOY, Θ. ΘEO∆ΩNHΣ.
ΣEΛIΣ 15911:
Eλληνικο! "π#ηχοι τ%ς 5ης Λεωφ#ρου
ΘEO∆ΩPOΣ ΛYPAΣ
ΣEΛIΣ 15916:
O *κφυλισµς το, Oλυµπιακο, Πνε-µατος
MAPIOΣ MAMANEAΣ
ΣEΛIΣ 15918:
N. διδ0σκεται 1 µαστροπε α στ. σχολε2α!

ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15919:
Xαλκε#φωνον: T πρ6το µελ7ωδικ κρουστ
KΩΣTHΣ KAPMIPANTZOΣ
ΣEΛIΣ 15926:
T. πετσ.
ΦOIBOΣ IΩΣHΦ
ΣEΛIΣ 15927:
8Eκθεση "ρχα ας Eλληνικ%ς Tεχνολογ ας
MAPIOΣ MAMANEAΣ
ΣEΛIΣ 15930:
T. «λιθ0ρια» κα! 1 σκουρι. τ%ς Pωµιοσ-νης
∆HMHTPHΣ XAΛEAΣ
ΣEΛIΣ 15931:
«M?γας δα µων @ 8Eρως»!
AΛTANH
ΣEΛIΣ 15931:
Eπτ. A τ?σσερες οB «"νααθµο!» το, πλατωνικο, Cρωτα;
KΩΣTHΣ KAPMIPANTZOΣ
ΣEΛIΣ 15940:
EOταν πετFς µ#νος στ στρατ#σφαιρα...
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 15943:
Περ εργες Cριδες µεταξI ρα νων στ!ς HΠA
MICHAEL MASSING
ΣEΛIΣ 15951:
8Aνευ @ρ ων οB δυνατ#τητες τ%ς Eλληνικ%ς Γλ6σσας
TEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO EΛΛA∆OΣ
ΣEΛIΣ 15952:
Aπ τ Mεταφυσικ στ Λ#γο
K. X. KΩNΣTANTINI∆HΣ
ΣEΛIΣ 15955:
OB Παλαιστ νιοι εJναι Kρητικο!
ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ
ΣEΛIΣ 15955:
H µονοµαχ α τ%ς κοιλ0δας Hλ.
∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
ΣEΛIΣ 15965:
∆Mν "νασκ0φτηκε "κ#µη 1 @µηρικ Tρο α
KΩN. B. KOYTPOYBEΛHΣ
ΣEΛIΣ 15975:
8Eγκληµα κατ’ *ξακολο-θησιν µM στ#χο
τν Eλληνικ#τητα τ µ0θηµα τ6ν Θρησκευτικ6ν
Συνντευξη το MIKH ΘEO∆ΩPAKH στ ν Π. KOYBAΛAKH
ΣEΛIΣ 15985:
H εPκασ α το, Gery γι. τ Eλληνικ Aλφ0ητο
XPYΣOΣTOMOΣ ΠAΛABPAΣ
ΣEΛIΣ 15991:
Mπ0λλα - Oρθοδοξ α - Nεκροαρχαιολατρ α
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15992:
Mαυρ#-χρυσο αRµα
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 15993:
Kρατικ. κα! Pδιωτικ. σχολικ. ιλ α
ΣIΣΣY APTΣITA

MONIME™ ™TH§E™
OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ. 15941 •AIΣIMA
KAI A∆HPITA: σελ. 15953• O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 15964 •
O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 15974 • H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 15993.
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¶PO™ EBPAIOY™ E¶I™TO§H
Aγαπητο ν τν Kσµον Eραοι,
O «∆» π τ 1ο τε χος του (Iανου&ριος 1982) +χει σχοληθ. µ/ τ 0ξιο λγου
+θνος Σας (µ/ τ3ν +ννοια π&ντοτε τ.ς πολλαπλ4ς 5παληθευµενης 5χθρικ.ς σχ7σε9ς του πρς τ3ν Eλληνικτητα) κα +λαε τ3 θ7ση: «Θ ταν µ λληνικ σκψη 
ρατσιστικ ντληψη τι κθε φυλετικ Eρα ος ε#ναι ταυτ$χρονα &νας 'ξουσιαστ*ς»· κα «- ντισιωνισµ/ς σ0 καµµα περπτωση δ0ν ποτελε 3δεολογικ θση
τ5ν Eλλ*νων» (λ. «O< =Eλληνες κα > «Aντισιωνισµς», τ. 1, σελ. 40-43). CEκτοτε
πολλ/ς χιλι&δες σελEδες το περιοδικο αFτο +χουν καλυφθ. µ/ ναφορ/ς στν
Eραϊσµ κα τ Iδεολογικ& του γεννJµατα (Xριστιανισµς, Mαρξισµς, Iσλ µ)
π&ντοτε µ/ τ3ν Mς 0νω +ννοια, δηλ. τ ς «<στορικ/ς» δραστηριτητες τ4ν φορ7ων τ.ς
Nραϊκ.ς ντιλJψεως γι τ3 ζω3 κα τν κσµο 5ναντEον τ4ν φορ7ων τ.ς ντEστοιχης Nλληνικ.ς ντιλJψεως κα τ4ν ποτελεσµ&των τ4ν δραστηριοτJτων αFτ4ν, ποQ
δ/ν εRναι 0λλα π τ3ν πολυαEωνη 5ξαφ&νιση το (Eλληνικο ) Πολιτισµο µ/ Tλες
τ ς προφανες αρει/ς δευτερογενες συν7πειες ποQ 5π7φερε U 5ξαφ&νιση αFτ3 στν
Eλληνισµ, τ3ν Aνθρωπτητα, λλ κα αFτν το τον τν Eραϊσµ.
ΣJµερα U Aνθρωπτητα, φο ν7ηκε µ/ πολQ µχθο κατ σειρ ν τ σκαλοπ&τια τ.ς Aναγ7ννησης, το ∆ιαφωτισµο κα τ.ς ν&πτυξης τ4ν Θετικ4ν Eπιστηµ4ν, ρEσκεται στ πλατWσκαλο τ.ς παγκσµιας 5ξ&πλωσης το Hλεκτρονικο
Λγου. H σWνεση, U 5ξυδ7ρκεια κα U <στορικ3 περα δ/ν σZς λεEπουν, γι ν καταλ&ετε Tτι ο< προαναφερθεσες <στορικ/ς δραστηριτητ7ς σας +φθασαν πι στ3ν
UµεροµηνEα τ.ς <στορικ.ς λJξε9ς τους. ∆/ν [π&ρχει πρθεση γι ν&λυση τ4ν νωτ7ρω στ3ν 5πιστολ3 αFτJ· 0λλωστε τολµο µε ν πο µε Tτι ο< χιλι&δες σελEδες το «∆»
ΣZς τ3ν παρ7χουν τεκµηριωµ7νη, διαυγ., εFκριν. κα πλJρη. Eδ4 παραπ7µποµε µνο στ3 µετ&φραση το πρσφατου 0ρθρου τ4ν «T&ιµς τ.ς N7ας Yρκης», ποQ δηµοσιεWοµε στ ν χερας τε χος µας (σελ. 15943), Tπου ο< κορυφαοι ταγο το σηµερινο Eραϊσµο µιλο ν γι πρ&γµατα, ποQ θ aταν διανητο ν λεχθο ν πρ ν
π λEγα χρνια bχι µνο π ραEνους λλ κα π ο<ονδJποτε 0λλον 0νθρωπο
ο<ασδJποτε 5ποχ.ς, θρησκεWµατος, 5θνικτητας. AνεξαρτJτως τ4ν σκοπ4ν ποQ
[πηρετο ν τ λγια αFτ τ.ς UγεσEας Σας, τ κEνητρο ποQ τοQς cθησε ν τ πο ν
δηµοσEdα εRναι προφαν4ς eνα: H συνειδητοποEηση Tτι > µ7χρι τ9ρα κυρEαρχος µεταφυσικς κα οIκονοµEστικος φετιχισµς «δ/ν π&ει 0λλο».
CIσως aρθε U fρα τ.ς αFτογνωσEας. O< =Eλληνες, ποQ εRχαν συλλ&ει χιλι&δες
λJθειες κα τ ς εRχαν διατυπ9σει µ/ χιλι&δες ρJσεις, προτEµησαν ν τοποθετJσουν
στ3 µετπη το MεγEστου Πνευµατικο K7ντρου το Eλληνισµο , το 5ν ∆ελφος
ναο το Aπλλωνος, τρες λ7ξεις: «Γν5θι σ0 α7τ$ν». Προφαν4ς τ +πραξαν, διτι
τ ς θε9ρησαν Mς τ3ν σηµαντικ9τερη κατ&κτησJ τους. Προσθ7τοµε 5µες, Tτι gσως
aταν κα U δυσκολ9τερη Tλων. =Oµως U ζωτικ3 σηµαντικτητ& της 5πι&λλει τ3ν
παρ&καµψη το bντως τεραστEου µεγ7θους τ.ς δυσκολEας της.
Aγαπητο ν τν Kσµον Eραοι,
Γν4τε [µZς αFτοQς Mς νθρ9πους, διτι U ΠαµµJτειρα ΦWση (j > «Θες», kν προτιµZτε) δ/ν γ7ννησε κµη τ εRδος τ4ν «[περανθρ9πων».
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E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
T/ πηλκο δ@ο διαδοχικ5ν ριθµ5ν τAς «XρυσAς ΣειρDς»
Aξιτιµε κ. διευθυντ,
Στ µ α.α. 200-201 (Aγ. - Σεπτ. 1998) τε!χος
το! «∆», ξαναδια(ζοντας τ*ν µελ,τη το! .ρχιτ,κτοντα Kων. Kαρµιρντζου «O τετραγωνισµς το κWκλου» σχετικ3 µ τ* σχ,ση τ4ν
.ριθµ4ν π κα5 φ καθ7ς κα5 γι3 τ5ς 8διτητες το!
χρυσο! .ριθµο! φ κα5 τ9ς χρυσ9ς σειρ:ς 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144..., διαπ>στωσα κα5 µ>α
.κµη 8διτητα, πο? .φορ@: στ πηλ>κο τ9ς διαιρ,σεως το! γινοµ,νου (το! µεγαλAτερου πρς
τν µικρτερο) δAο διαδοχικ4ν .ριθµ4ν: εCναι
πντοτε Dσον µ 2,618 κα5 οF δεκαδικο5 .ριθµο5
το! πηλ>κου λGγουν Hπ>σης σ 6180.
Παρδειγµα:
1. 89X144 = 12816

2. 144X233 = 33552
3. 233X377 = 87841
4. 377X610 = 229970
5. 610X987 = 602070
MAν διαιρ,σουµε τNρα τ γινµενο 33552 δι3
το! 12816 τ πηλ>κο εCναι 2,618· παρµοια κα5
87841:33552 = 2,6180555, 229970:87841 =
2,6180257, 602070:2229970 = 6,618037.
∆ηλαδ* Pσο πι µεγλοι εCναι οF διαδοχικο5
.ριθµο>, τσο πι µικρ* εCναι Q .πκλιση.
M Hκτ>µηση

Παναγι=της Bοστινι=της
Bουδαπ,στη, OUγγαρ>α

O 'κφυλισµ/ς τοF σηµερινοF θλητικοF πνε@µατος
KAριε διευθυντ,
Γνωρ>ζω Pτι τ περιοδικ σας .σχολεWται µ
θ,µατα, τ3 XποWα Yχουν σχ,ση µ τν ZEλληνισµ. Στ3 θ,µατα ατ3 Hµπ>πτει κα5 X .θλητι-

Eλληνικο

σµς, X XποWος \ταν στ*ν .ρχα>α ZEλλδα ]νας
µεγλος παργοντας .ναπτAξεως το! ττε πολιτισµο!, διτι δν .π,(λεπε µνο στ σωµατικ
κλλος τ4ν .θλητ4ν .λλ3 κα5 στ*ν ψυχικG τους

π ηχοι τς 5ης Λεωφ ρου

KWριε διευθυντ&,
T3ν 14η AπριλEου +γινε U καθιερωµ7νη 5τJσια παρ7λασις γι τν Nορτασµν τ.ς 181ης 5πετεEου τ.ς
Eλληνικ.ς ΠαλιγγενεσEας στ3ν 5η Λεωφρο τ.ς N7ας Yρκης.
O προσκεκληµ7νος κ. Γ. Mαγκρι9της, [φυπουργς τ4ν Eξωτερικ4ν τ.ς Eλλ&δος µ/ lρµοδιτητες γι
θ7µατα τ4ν ποδJµων, 5δJλωσε κατενθουσιασµ7νος κα πολQ συγκινηµ7νος. MZς συγκινε Iδιαιτ7ρως U συγκEνησις το κ. Mαγκρι9τη. ERναι δ/ > K. Mαγκρι9της τ αFτ πρσωπο ποQ πρ NξαµJνου στ3ν ΘεσσαλονEκη κατ τ ν διετEαν συνερχµενον 5κε συν7δριο το ΣAE 5πεν7η δικτατορικm4 τm4 τρπmω κα πηγρευσε τ3ν ν&γνωσι δWο παραγρ&φων π τ κεEµενο το παµψηφε ψηφισθ7ντως ψηφEσµατος τ4ν Mακεδνων, γι ν τ παρουσι&σουν στ3ν Γενικ3 Συν7λευσιν. O κ. Mαγκρι9της µετ τ3ν παρ7λασι µετ7η
εIς τ3ν Bοστ9νην πρς συν&ντησιν >µογεν4ν κα 5κε 5ρωτJθη [π δηµοσιογρ&φων 5π το 5πεισοδEου τ.ς
ΘεσσαλονEκης, ποQ τσο θρυον εRχε δηµιουργJσει ττε. IδοQ U π&ντησEς του:
«Ως Hπε@θυνος στ ν νευραλγικ θσιν τοF HφυπουργοF IEξωτερικ5ν δ0ν Jχω τ ν Kνεσι λλ οLτε καM
τ/ δικαωµα ν µιλ5 Kνετα σ0 νοιχτ συνδρια, µ0 τ µαγνητ$φωνα καM τMς τηλεορσεις ν καταγρφουν,
δι$τι δδονται λα0ς στοOς Hπεναντους τAς Eλλδος π/ IAνατολ καM BορρD· -π$τε κποια πργµατα
δ0ν λγονται φωναχτ Q µDλλον γι λ$γους σφαλεας, 'θνικAς σφαλεας, δ0ν λγονται καθ$λου». Σωστ
Tσα εRπε > κ. [φυπουργς κα δ/ µπορε κανε ς παρ ν συµφωνJσoη µ/ αFτ&. =Oµως στ3ν προκειµ7νη περEπτωση περ τ.ς >ποEας τ 5ρ9τηµα, τ πρ&γµατα δ/ν +χουν +τσι κρι4ς, Tπως µZς τ λ7γει. ∆ιτι στ
συν7δρια το ΣAE ο< >µογενες συνεδρι&ζουν, συζητο ν τ ζητJµατ& των κα καταλJγουν σ/ ποφ&σεις

▲
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8σορροπ>α. Γι’ ατν τ λγο καθιερNθηκαν κα5
οF Oλυµπιακο5 Aγ4νες µ το?ς αστηροAς τους
κανονισµο?ς κα5 τ5ς εγενεWς HπιδιNξεις τους.
Aλλ3 σGµερα, Pπως `λλαξαν τσα πργµατα,
`λλαξε κα5 X σκοπς το! .θλητισµο!, διτι .π
εγενς `θληµα µετετρπη σ µ,σο πλουτισµο!
πολλ4ν .νθρNπων κα5 aργανNσεων. Kατ3 τ*
γνNµη µου X σηµερινς .θλητισµς δν Yχει καµµ>α σχ,σιν µ τν .θλητισµ τν καθιερωθ,ντα
.π το?ς .ρχα>ους bEλληνες, καθ’ Pσον Yχει
παAσει Q εγεν*ς cµιλλα µεταξ? τ4ν .θλητ4ν
κα5 Yχουν καθιερωθ9 πλ,ον οF διφορες (ιταµ>νες κα5 οF πρσθετες οσ>ες στ5ς τροφς τ4ν
.θλητ4ν, οF XποWες 8σχυροποιο!ν τ5ς Fκαντητες το! .θλητο! κα5 τ .ποτ,λεσµα εCναι ψευδ,ς.
dEτσι Yχει καθιερωθ9 .π το?ς ε8δικο?ς διαιτολγους τ4ν .θλητ4ν ]να ε8δικ «µενο?» δι’ ]καστον .θλητG, µ µοναδικ σκοπ τ*ν 8σχυροπο>ηση τ4ν σωµατικ4ν δυνµεων κα5 τ*ν Hξ
.ντιθ,του χαλρωση τ9ς ψυχικ9ς δυνµεως
καθ’ Pσον X .θλητ*ς γνωρ>ζει τ «ντοπρισµ»
του κα5 ζ9 µ τ* συνεχ9 .γων>α, µGπως .ποκαλυφθe9 Q .θλητικ* .πτη του. T3 ν,α σχετικ3
µ τ «ντοπρισµα» τ4ν .θλητ4ν δν εCναι καθλου καλ, .φο! .π ε8δικ3 HργαστGρια Hξακρι(Nθηκε προσφτως Pτι Pλοι οF .θλητ,ς, οF
XποWοι λαµ(νουν συµπληρNµατα τροφ4ν, (ιταµιν4ν κα5 λοιπ4ν οσι4ν εCναι σ συνεχς
«ντοπρισµα» κα5 κινδυνεAει µλιστα κα5 Q
Uγε>α τους. Aτ* τ*ν .παρδεκτη κατσταση
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τ*ν διαπιστNνει X καθ,νας µας µ µ>α gπλ9 Hπ>σκεψη στ3 ε8δικ3 καταστGµατα πωλGσεως .θλητικ4ν ε8δ4ν. EκεW (λ,πεις, Pτι τ µεγαλAτερο
µ,ρος τ4ν προθηκ4ν ατ4ν τ4ν καταστηµτων
.λλ3 κα5 το! εµπορεAµατος .ποτελεWται .π
πλ9θος σκευασµτων, (ιταµιν4ν κα5 λοιπ4ν
οσι4ν κα5 µικρτερο χ4ρο καταλαµ(νουν τ3
κυρ>ως .θλητικ3 εDδη. Aτ τ .θλητικ ψε!δος
πρ,πει ν3 σταµατGσeη, .φο! Hλλε>πει .π τ σηµεριν .θλητ* τ .θλητικ πνε!µα κα5 .φο! δν
εCναι πλ,ον δυνατ ν3 σταµατGσουν τ3 συµφ,ροντα ατ4ν τ4ν παραγντων το! .θλητισµο!,
τ4ν (ιοµηχνων κα5 γενικ4ς το! Pλου κυκλNµατος το! σηµερινο! .θλητισµο!, καλ θ3 εCναι,
κατ3 τ* γνNµη µου, ν3 καταργηθο!ν ατς οF
hργανωµ,νες γιορτς – φι,στες – .κµη κα5 οF
Oλυµπιακο5 Aγ4νες, καθ’ Pσον δν εDµεθα οF
«πολιτισµ,νοι» λαο5 `ξιοι ν3 σε(αστο!µε τν
Fερ θεσµ τ4ν Oλυµπιακ4ν AγNνων κα5 τ*
σηµασ>α τους. M τ καλ κα5 µ Hπιτυχ>α εjχοµαι ν3 διεξαχθο!ν οF Oλυµπιακο5 Aγ4νες το!
2004 ε8ς τ*ν πατρ>δα µας κα5 .π Hδ4 πο? `ρχισαν Hδ4 ν3 µε>νουν γι3 ν3 Yχουν οF µεταγεν,στεροι τ* σωστ* .νµνηση τ4ν Oλυµπιακ4ν
AγNνων κα5 το! Oλυµπιακο! ΠνεAµατος.
OF gρµδιοι τ9ς πατρ>δος µας ν3 σκεφθο!ν,
kν θ3 πρ,πeη ν3 ξαναδNσουµε τ*ν ZIερ* Φλγα
τ9ς Oλυµπ>ας ε8ς το?ς (ιοµηχνους κα5 Hµπρους τ4ν .να(ολικ4ν κα5 τ4ν «συµπληρωµατικ4ν» τροφ4ν γι3 το?ς .θλητς κα5 ν3 µ*ν κρα-

κα ψηφEσµατα. Eν συνεχεEdα, σWµφωνα µ/ τ καταστατικ το ΣAE (kν κα 5πEσηµο καταστατικ δ/ν [π&ρχει), τ παρουσι&ζουν στ3 Γενικ3 Συν7λευσι πρς +γκρισιν j πρριψιν. O [φυπουργς τ4ν Eξωτερικ4ν
µ/ lρµοδιτητες γι τοQς ποδJµους, Tπως > κ. Mαγκρι9της, οFδεµEαν ν&µιξιν +χει σ’ αFτ&, οFδλως
εRναι [πεWθυνος γι’ αFτ κα οFδε ς δWναται ν το ποδ9σoη κατηγορEες γι τ περιεχµενο τ4ν διαφρων ψηφισµ&των τ4ν >µογεν4ν, ποQ εRναι +ργον αFτ4ν κα µνο. O< >µογενες δ/ν εRναι κοµµατικο qπαδο το Nκ&στοτε [φυπουργο 5π τ4ν ποδJµων, οrτε κα 5πηρε&ζονται π τ µικροπολιτικ κοµµατικ
συµφ7ροντα το Tποιου πολιτικο κµµατος. ERναι νεξ&ρτητοι κα +χουν IδEαν γν9µην· κανε ς δ/ δ/ν δWναται ν τοQς 5πηρε&σoη, διτι Tραµ& των εRναι µνον U Eλλ&ς. T λεχθ7ντα [π το κ. [φυπουργο ποτελο ν «προφ&σεις 5ν lµαρτEαις».
T7λος σηµει9νω Tτι δηµοσιογρ&φος 5ξ Eλλ&δος πικρχολα 5σχολEασεν, Tτι «U >µογ7νεια τ.ς N7ας Yρκης εRναι πολQ πEσω κα Iδικ U >µογ7νεια τ.ς Aστριας ζo. σ/ συνθ.κες το 1950 κα δ/ν +χει καµµι συµµετοχ3 στ3ν προετοιµασEα γι τοQς OλυµπιακοQς γ4νες το 2004»· παρετJρησε δ/ Tτι οFδ/ν sρµα τ.ς παρελ&σεως aτο φιερωµ7νο στοQς OλυµπιακοWς Aγ4νες. CAνευ περαιτ7ρω σχολEων θ ναφ7ρω, Tτι τ [π’
ριθ. 14 sρµα τ4ν MυτιληναEων aτο 5ξ >λοκλJρου φιερωµ7νον στοQς OλυµπιακοQς το 2004, γενικ4ς δ/ τ
χρ4µα τ4ν Oλυµπιακ4ν Aγ9νων το 2004 aτο πολQ +ντονο. Πρ&γµατι aτο µEα λαµπρ παρ7λασις, γεµ&τη
µ/ Nλληνικ 5θνικ παλµ, µ/ προεξ7χουσα τ3 νεολαEα µ/ τ χαροWµενα πρσωπα, γεγονς ποQ ν&γκασε
τοQς =Eλληνες ουλευτ/ς (παντς κµµατος κα π&σης ποχρ9σεως) ν ναφωνJσουν: «O< >µογενες µZς
+καναν [περJφανους». T λεγµενον «H Eλλ ς εRναι 5δ4» lρµζει πολWτως κα εRναι 0νευ [περολ.ς.
Mετ τιµ.ς

Θε$δωρος A. Λ@ρας

Iατρς, N7α Iερσ7η, HΠA
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τGσουµε το?ς .γ4νες µ,σα στν sλλαδικ Fερ
χ4ρο τ9ς Oλυµπ>ας Yτσι gπλο!ς κα5 τ>µιους,
Pπως \ταν στ*ν .ρχα>α ZEλλδα.
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Eχαριστ4 γι3 τ*ν φιλοξεν>α

∆ηµ*τριος Xαρ. Σταµπλος

Πολιτικς EπιστGµων - ∆ικηγρος, AθGνα

∆ηµογραφικ καM ψυχοπνευµατικ γενοκτονα τ5ν Eλλ*νων
KAριε Λµπρου,
M .φορµ* τ3 Pσα Hγρφησαν στ 224ον
τε!χος το! «∆αυλο!» (Aπρ>λιος 2002) γAρω .π
τ*ν Eκκλησ>α, τ*ν B>(λο κα5 τν Xριστιανισµ,
θ,λω ν3 προσθ,σω τ3 sξ9ς:
Π,ρα .π τ5ς καταστροφς πο? προκλεσαν
.π κοινο! στρατς, πιστο5 κα5 ρασοφροι στ3
sλληνικ3 Yργα κα5 τ5ς σφαγς .νυπολγιστων
χιλιδων ZEλλGνων, πρ,πει XπωσδGποτε ν3 .ναφ,ρουµε κα5 τ3 ψυχολογικ3 Hπακλουθα, καθ7ς
κα5 τ δηµογραφικ κατρακAλισµα. M τ ν3
χριστιαν,ψουν µ τ* (>α τ4ν νµων κα5 το! σπαθιο! οF bEλληνες, σ λ>γα χρνια Yπαψαν ν3
α8σθνωνται bEλληνες, γιατ5 Yγιναν Xριστιανο>.
AκολουθNντας τ παργγελµα κα5 τ5ς συµ(ουλς το! Σαο?λ ν3 µ*ν παντρεAωνται, Pλο τ
.ρσενικ στοιχεWο πανικ(λητο τρAπωσαν σ

σπηλις κα5 µοναστGρια γι3 ν3 µ*ν κολαστο!ν µ
τ ν3 (λ,πουν γυναWκες, κα5 .φGνοντας Yτσι .φ’
sνς µν Pλα τ3 θηλυκ3 .νAπαντρα κα5 .φ’ sτ,ρου τ*ν πατρ>δα ZEλλδα γυµν* .π κ,ρ(ερους
- φρουροAς.
bOσο γι3 τ* «∆ευτ,ρα Παρουσ>α» ατ* (ρ>σκεται tδη Hν Hξελ>ξει κα5 λ,γεται HπανελλGνιση· εCναι Q δεAτερη παρουσ>α το! .ρχα>ου
ZEλληνικο! ΠνεAµατος, τ XποWο, kν κα5 θφτηκε .π τ3 (ι(λικ3 σκτη, ποτ, του δν π,θανε κα5 XσονοAπω θ3 µεσουρανGσeη. T ζητεW
X πλανGτης µας, Q .νθρωπτης, Q ZIστορ>α, οF
θεο5 κα5 οF .θνατοι uρωες τ9ς ZEλλδος.
Mετ3 τιµ9ς

Aγαπητ περιοδικ,
Θ3 tθελα ν3 σ:ς συγχαρ4 τσο γι3 τ*ν yλη
σας Pσο κα5 γι3 τ HλεAθερο κα5 .νεξρτητο
πνε!µα, τ XποWο σ:ς διακατ,χει. ECναι πολ? δAσκολο στο?ς πνευµατικ3 χαλεπο?ς καιροAς µας
ν3 (ρ>σκεται ]νας σταθερς φρος, πο? ν3 Hκπ,µπeη δ,σµες πνευµατικο! φωτς κα5 ν3 κατευθAνeη z ν3 προειδοποιe9 τ5ς τυχν περαστικς
«ψυχς» µ,σα .π τ5ς ξ,ρες κα5 τ3 .πτοµα (ρχια, τ3 XποWα HλλοχεAουν κα5 καραδοκο!ν γι3
ν3 τσακ>σουν .λAπητα ατς τ5ς «ψυχς» πο?
δν θ3 προσ,ξουν.
Θ3 tθελα ν3 Hπισηµνω στ περιοδικ µας
τ*ν .πουσ>α `ρθρων γι3 τ*ν πολAπαθη κα5 (ασανισµ,νη KAπρο µας, τ9ς Xπο>ας τυγχνω κτοικος Hπ5 µ>α σχεδν δεκαετ>α κα5 ε8δικNτερα

γι3 τ*ν καταστροφG, τ*ν Hκπο>ηση τ4ν θησαυρ4ν τ9ς sλληνοκυπριακ9ς γ9ς, Q Xπο>α διατηρεW συνεχ9 παρδοση χιλιδων Hτ4ν .δικοπης sλληνικ9ς παρουσ>ας. Kθε µ,ρα Q Hνατ,νιση τ9ς τουρκικ9ς τερστιας σηµα>ας, Q Xπο>α
(ρ>σκεται «ζωγραφισµ,νη» Hπνω στ (ουν
το! Πενταδκτυλου· Q συνεχ*ς ε8κνα τ9ς διαχωριστικ9ς γραµµ9ς το! αDσχους µ τ3 κατεχµενα Hδφη µας ν3 τ3 πατeη, ν3 τ3 ν,µεται, ν3
τ3 γεAεται X Tο!ρκος κατακτητ*ς κα5 Q καθηµεριν* φων* το! µουεζ>νη εCναι συνεχεWς Uπενθυµ>σεις στ5ς ψυχ,ς µας ν3 µ*ν ξεχν:µε ατν
τν τπο.
Σ:ς εχαριστ4 γι3 τ*ν φιλοξεν>α σας

Mνως Kουρνιαν/ς
N,α ZYρκη

Συνεχε ς Hποµν*σεις γι τ/ δρµα τAς K@πρου

Nικ$λαος B. Mπολγο@ρας
Λευκωσ>α, KAπρος

OU «VEλληνες - σκυλι» κατ Mατθα ον καM MDρκον
Aγαπητ κ. Λµπρου,
bEνα χαρακτηριστικ .πσπασµα τ9ς
Kαιν9ς ∆ιαθGκης Yχει Uποπ,σει στ*ν .ντ>ληψ> µου: Πρκειται γι3 τ IE´, 21-28 το! κατ3
MατθαWον (Hλπ>ζω ν3 φα>νεται Q φωτοτυπ>α
πο? σ:ς Hπισυνπτω).
Mι3 Xανανα>α πει στν Iησο! κα5 το! ζητει ν3 (γλeη ]να δαιµνιο .π τ*ν κρη της.

Aτς τ9ς .παντ@:, Pτι εCναι σταλµ,νος µνο γι3
τ3 .πολωλτα πρ(ατα το! Iσρα*λ κα5 π7ς
δν εCναι σωστ ν3 λ(eη τ ψωµ5 τ4ν παιδι4ν
του κα5 ν3 τ ρ>ξeη στ3 σκυλι.
T*ν Dδια Fστορ>α περιγρφει κι X M:ρκος
(Z.24-30), .λλ3 εCναι πι διαφωτιστικς σχετικ3 µ τ*ν καταγωγ* τ9ς γυναικς. ECναι
ZEλλην>ς· Συροφοιν>κισσα! ZH νεοελληνικ*
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.πδοση γρφει «ε8δωλολτρις» (!), Hν4 στ*ν
Hπικεφαλ>δα «5θνικ3» (Yκδοσις Bι(λικ9ς ZEταιρε>ας).
ZH .πντηση πο? περιγρφεται Pτι λαµ(νει Q γυναWκα εCναι κι Hδ4 .κρι(4ς Q Dδια.
bOταν Pµως Q γυνα>κα .παντ: Pτι κα5 τ3 σκυλι3 τρ4νε κτω .π τ τραπ,ζι τ3 ψ>χουλα τ4ν
παιδι4ν, ττε X Iησο!ς FκανοποιεWται κα5 θεραπεAει τ*ν κρη της.
Συµπερσµατα:
ZH Kαιν* ∆ιαθGκη σ µερικ3 σηµεWα Dσως
εCναι χειρτερη τ9ς Παλαι:ς. ZH Kαιν* ∆ιαθGκη διδσκει Pτι οF Iσραηλ>τες εCναι τ3 παιδι3

το! Θεο! κι οF bEλληνες σκυλι. Tτε Pλα εCναι
καλ3, Pταν οF bEλληνες τ παραδεχθο!ν ατ κι
Hπιπλ,ον τ Pτι το?ς .ξ>ζει µνο ν3 τρ4νε κτω .π τ τραπ,ζι P,τι περισσ,ψει .π το?ς
Iσραηλ>τες.
MAν ατ3 τ3 UπεστGριζε κποιος τυχαWος, θ3
µπορο!σε ν3 \ταν κωµωδ>α γι3 πολλ3 γ,λια.
Aτ3 Pµως γρφονται στ Fερ (ι(λ>ο πο? διδσκεται στο?ς bEλληνες δAο σχεδν χιλιετ>ες,
Xπτε εCναι µνο γι3 δκρυα.
Mετ3 τιµ9ς

ZIων ∆ηµ$φιλος

Hλεκτρονικς µηχανικς EMΠ

IAλκµν - ποιητ ς καM IAλκµν - στρον$µος
KAριε Λµπρου,
Στ τρ,χον τε!χος, Yχετε ]να ραWο .φι,ρωµα
στ Σπαρτιτη ποιητ* Aλκµ:να. ZO Aλκµ3ν
Hκτς .π ποιητ*ς \ταν κα5 .στροφυσικς κα5
µαθηµατικς, νοµ>ζω· z \ταν `λλος µ τ Dδιο νοµα; dEχω τ*ν HντAπωση Pτι X Aλκµ3ν περι,γραψε πρ4τος τ5ς «µα!ρες τρAπες» το! ∆ιαστGµατος
κα5 τ5ς hνµαζε «σκουληκτρυπες», Hκτς κα5 kν
Yχω λθος. E3ν ντως \ταν X Aκµ3ν κα5 µεγλος µαθηµατικς, ττε παρακαλ4 ν3 Hπαν,λθετε
µ συµπληρωµατικς πληροφορ>ες. ECναι γνωστ,
Pτι Q Σπρτη καταστρφηκε µ 8δια>τερη µαν>α
.π το?ς XριστιανοAς, γιατ5 HκεW Uπ9ρχε τ
Iδε4δες το! καλο! κ.γαθο!· κι Hν4 εCχε τερστιο
πολιτισµ κα5 φιλοσοφικς σχολ,ς, το?ς παρουσιζουν σ3ν .γρο>κους. Eπ>σης X καθηγητ*ς το!
∆ιεθνο!ς ∆ικα>ου το! Aριστοτελε>ου Πανεπιστηµ>ου Θεσσαλον>κης κ. Aναγνωστπουλος .π
καιρ Yχει δηλNσει, Pτι τ πρ4το «∆ικαστGριο
Eγκληµατι4ν Πολ,µου» λειτοAργησε στ*ν Σπρτη, Hπειδ* κποιοι εCχαν .φGσει α8χµαλNτους ν3

πνιγο!ν .(οGθητοι. ZO Dδιος καθηγητ*ς τον>ζει,
Pτι Q Aµερικ* Yφθασε στ θλι(ερ σηµεριν .ποτ,λεσµα, Hπειδ* .ποµακρAνθηκε .π τ*ν Kλασσικ* Παιδε>α, .ναφ,ροντας µλιστα Pτι X κ.
BρυNνης, πο? διδσκει στ*ν Kαλιφρνια tδη Yχει
.ποδε>ξει στ (ι(λ>ο του π7ς X Hκ(αρ(αρισµς
τ9ς Aµερικ9ς κα5 τ9ς .νθρωπτητας aφε>λεται
στ*ν Yλλειψη Kλασσικ9ς Παιδε>ας κα5 στ Pτι οF
Aµερικανο5 στρφηκαν πρς τ*ν Tεχνολογ>α κα5
τ*ν µελ,τη Θρησκει4ν µετ3 τν B´ Παγκσµιο
Πλεµο.
M τιµ*

A. Pτουλα
AθGνα

Aπντηση: O "ναφερ#µενος "π τν *πιστολογρ0φο δMν Cχει καµµ α σχ?ση µM τν ποιητS. Πρ#κειται γι. τν AλκµFνα A Aλκµα ωνα
( Aττικ. Aλκµ?ων), φυσικ#, "στρον#µο κα! Pατρ#, ποI *γεννSθη στν Kρ#τωνα τ%ς K. Iταλ ας
κα! Cζησε µεταξI 570-500 π.X. (λ?πετε
«∆αυλν», τ. 191, Nο?µριος 97, σελ. 11807-8).

H... «προσαγωγ » τAς λεχοFς κατ τ/ Σαρντισµα
KAριε διευθυντ,
Σχολιζοντας τ3 δAο κε>µενα το! γνωστο! θεολγου - κοινωνιολγου Γεωργ>ου Mουστκη
(«∆αυλς» Mαρτ>ου κα5 Aπριλ>ου 2002) κτω
.π το?ς τ>τλους: «O 5ξορκισµς τ4ν ρεφ4ν
εRναι ντEγραφο τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης π τ3ν
OρθοδοξEα» κα5 «Eραϊκ3 σατανολογEα κα
5ξορκισµς τ4ν νηπEων πρ ν π τ &πτισµα»
θ,λω ν3 προσθ,σω τ*ν ατοµαρτυρ>α το! σαραντισµο!, πο? ατοαποκαλAπτεται στ «M,γα
Eχολγιον»:
«O Σαραντισµς εRναι τ +θιµον εIθισµ7νον 5ν
Nµmω Mωσαϊκm4 γινοµ7νου 5ν τm4 Iεροσολυµιτικm4

Mεγ&λmω Nαm4 µετ τ3ν 5κπλJρωσιν τ4ν Uµερ4ν
το καθαρισµο τ.ς λεχο ς αFτ3ν προσαχθ.ναι
εIς τ Iερν».
«ΠροσαχθAναι» λοιπν τ*ν λεχ7 πρς καθαρισµν. Ojτε .π φυλακ* z λοιµοκαθαρτGριο ν3
Y(γαιναν οF λεχ4νες! Γιατ5 ν3 σκορπ:µε τ,τοιες
σκοτεινς Hνοχς στ5ς πι µορφες HκδηλNσεις
τ9ς φAσεως, (ιζοντας τ3 φυσικ3 πργµατα ν3
τερατοποιηθο!ν σ s(ραιοϋπερφυσικ;

IAνδρας Φλης

Θεολγος - φιλλογος
AθGνα
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H κατργηση τ5ν τ$νων καM  γλωσσα τ5ν Eλλ*νων
KAριε διευθυντ,
ΣGµερα τ πρω5 (05.04.2002) δι(ασα τ περιοδικ σας, τ XποWο δανε>στηκα .π ]να συνδελφο. T .πγευµα Yσπευσα ν3 τ .γορσω,
kν κα5 τ µεγαλAτερο µ,ρος του µο! \ταν tδη
γνωστ, γιατ5 πιστεAω Pτι προσπθειες σ3ν κι
ατ* πρ,πει ν3 .νταµε>(ωνται, Yστω κι kν δν
συµφων4 στ σAνολο τ4ν περιεχοµ,νων z περιµ,νω ν3 διασταυρNσω περαιτ,ρω τ3 γραφµενα
κα5 µ `λλες πηγς προτο! τ3 Hνστερνισθ4.
ZH χρGση το! πολυτονικο! σ σηµερινο!
Hνδιαφ,ροντος κε>µενα, .νεξρτητα .π τ περιεχµενο, πιστεAω Pτι θ3 (οηθGσeη το?ς νεNτερους ν3 κατανοGσουν τ3 παλαιτερα κε>µενα

.νεξρτητα .π τν προτεινµενο τρπο διδασκαλ>ας τους .π τ*ν Hπ>σηµη πολιτε>α. Προσωπικ3 µετ3 τ 1974, ντας .κµα φοιτητ*ς το!
EMΠ, γρφω σ .τονικ σAστηµα, γι3 λγους
πο? προσωπικ3 κα5 µνο πιστεAω aρθο?ς (δν
.παιτ4 .π καν,να ν3 το?ς .σπασθe9).

Nικ$λαος Γ. Στεργου

Mηχανολγος Mηχανικς - Mηχανικς Λογισµικο!

[Σηµ.: Περ! τ%ς "γλωσσ ας το, σηµερινο,
Pωµιο, ποI *π%λθε συνεπε α^ τ%ς  αιης "λλοι_σεως τ%ς `λληνικ%ς γραφ%ς "π τν *ξουσιασµ#, λ. «O “περιττς φ#ρτος” στ γραφ
κα! 1 κατ0ργηση τ6ν τ#νων κα! πνευµ0των»
στ «∆», τ. 231, M0ρτιος 2001, σελ. 14825-7].

OU 'θνικ0ς γλ5σσες, οU IσπανοM καM οU PωµιοM
Aγαπητ κ. Λµπρου,
ECµαι .ναγνNστης το! «∆αυλο!» σχεδν .π
τ ξεκ>νηµ του, Pµως πρακτικ3 κα5 δι3 µ,σου τ9ς
στGλης τ4ν .ναγνωστ4ν µο! δ>δεται πρNτη φορ3
Q εκαιρ>α ν3 HπικοινωνGσω µ τ καταπληκτικ
ατ Yντυπο, πο? προγει .νυπερθ,τως τ ZEλληνικ Iδε4δες, τ µεγαλεWο κα5 τ*ν φλγα το!
ZEλληνικο! ΠνεAµατος κα5 εCναι πραγµατικ3
πρ4το στν .γ4να τ9ς κατοχAρωσης το! πνεAµατος ατο! κα5 τ4ν 8δεωδ4ν του. dEρχοµαι στ
θ,µα µου:
Στ3 πλα>σια τ4ν τουριστικ4ν µου Hπαγγελµατικ4ν καθηκντων κα5 .φο! τελειNσανε οF Hπαγελµατικ,ς µου UποχρεNσεις .ποφσισα ν3 Hπισκεφθ4 Pσα περισστερα .ξιοθ,ατα µπορο!σα
κα5 σχεδν Pλα τ3 MουσεWα τ9ς ZIσπαν>ας. Στ
σχετικ3 Hνδιαφ,ρον λοιπν Fστορικ µουσεWο τ9ς
τουριστικNτερης κα5 Dσως πλουσιNτερης πλης
τ9ς I(ηρικ9ς, Uπρχει µ>α .ξιλογη κα5 .ρκετ3
µεγλη (ι(λιοθGκη, µ χειργραφα το! 12ου
α84να τ4ν κονκισταδρες (.ποικιστ4ν), λ(αρα,
ξ>φη κα5 διφορα `λλα, πο? kν µ* τ5 `λλο Yχουν
τουριστικ Hνδιαφ,ρον.
Kα5 HκεW .ρχ>ζει Q µεγλη Yκπληξη: ∆ν Uπρχει οjτε µ>α Hπεξηγηµατικ* Hπιγραφ* σ `λλη
γλ4σσα πλ*ν τ9ς ZIσπανικ9ς.
ZGτησα HξηγGσεις .π τ*ν ∆ιευθAντρια το!
Mουσε>ου, µ>α ετραφ9 κυρ>α γAρω στ3 πενGντα,
π4ς εCναι δυνατν ν3 συµ(α>νeη κτι τ,τοιο στ*ν
τουριστικNτερη πλη τ9ς I(ηρικ9ς. bYστερα
λοιπν .π ]να δεκλεπτο HντονNτατης λογοµαχ>ας στ*ν Eσπερντο κα5 NοηµατικG, Yνοιωσα δ>πλα µου τ*ν καθλου διακριτικ* παρουσ>α τ4ν
.στυνοµικ4ν το! Mουσε>ου, οF XποWοι στ*ν

γλ4σσα τους κα5 σ καθλου φιλικ yφος µ συνNδευσαν καθλου διακριτικ3 µ,χρι τ*ν Yξοδο,
Hν4 Q ετραφ*ς κυρ>α µ aργισµ,νο yφος κα5
`πταιστα πλ,ον .γγλικ3 µο! φNναξε: «KAριε (ρ>σκεστε στ*ν ZIσπαν>α κα5 Hδ4 γρφουµε κα5
µιλ:µε µνο ZIσπανικ».
OργG, π>κρα, θλ>ψη, παρπονο κα5 ]να µεγλο, ]να τερστιο γιατ>: γιατ> οF χ4ρες πο? διδχθηκαν τ φ4ς κα5 τν πολιτισµ, Yχουν φτσει
σ ατ3 τ3 Hπ>πεδα, ν3 Uπερασπ>ζωνται µ τ,τοιο
τρπο µ>α χιλιχρονη Fστορ>α κα5 γλ4σσα, πο?
δηµιουργGθηκε .π τ*ν ZEλληνικG; Γιατ> Pλες οF
χ4ρες το! κσµου προασπ>ζονται µ τν πι
σκληρ κα5 καλAτερο γι’ ατο?ς τρπο P,τι Yχουν,
Yστω κα5 ατ3 τ3 χ>λια χρνια Fστορ>ας;
OF ZIσπανο5 πολιτικο5 πο? δηµιοAργησαν τ
σAγχρονο κρτος τ9ς ZIσπαν>ας µ τ*ν Hθνικ* Uπερηφνεια κα5 τ ο8κονοµικ θα!µα τ9ς I(ηρικ9ς
χερσονGσου· πο? .πα>τησαν κα5 Hπ,(αλαν µ τν
τρπο τους τ*ν Hθνικ* Uπερηφνεια τ9ς χNρας
τους, .π τν τελευταWο µ,χρι τν πρ4το πολ>τη·
ατο5 λοιπν οF Dδιοι πολιτικο5 κα5 ερω(ουλευτς
πρτειναν Xµφωνα στ Eρωκοινο(οAλιο Q
ZEλληνικ* Γλ4σσα, Q µητ,ρα τ4ν γλωσσ4ν, ν3
εCναι Q Hπ>σηµη γλ4σσα τ9ς Eρωπαϊκ9ς bEνωσης κα5 χι Q Aγγλικ*, τ*ν Dδια ρα πο? ZEλλην>δα ερω(ουλευτ*ς προτε>νει κα5 προ(ληµατ>ζεται γι3 τ kν θ3 πρ,πeη στ* χNρα µας ν3 υFοθετGσουµε τ*ν Aγγλικ* ς δεAτερη Hπ>σηµη
γλ4σσα, προκειµ,νου ν3 .φοµοιωθο!µε εκολNτερα στ*ν ν,α ερωπαϊκ* 8δ,α.
Mετ3 τιµ9ς

Θε$δωρος Θεοδ=νης

Θεσσαλον>κη

O EKºY§I™MO™ TH™ O§YM¶IAKH™ I¢EA™
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 ÌﬁÓÔ 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˜ „˘¯ÔÛˆÌ·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 ÂÚ·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 «ÊˆÛÙÉÚÂ˜» Ôf Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó Ùa Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎa ÚÂ‡Ì·Ù·, ‰È·ÔÙÈÛÌ¤ÓÔÈ àe ÙcÓ «ÙˆÌ·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.
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˜ 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˘». (¶ÂÚÈÔ‰ÈÎe «^O ≠HÏÈÔ˜», 14/4/1951.)
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K¿ıÂ Û¯ﬁÏÈÔ ÂÚÈÙÙÂ‡ÂÈ.

M¿ÚÈÔ˜ M·Ì·Ó¤·˜

ME... A£§HTE™ A™KHTIKH™ EMºANI™H™

«NA ¢I¢A™KETAI H MA™TPO¶EIA ™TA ™XO§EIA»!
ρωτοφανς HγκNµιο στ «sλληνοχριστιανικ 8δε4δες» Yπλεξε X κ. MπαµπινιNτης
κατ3 τν φετιν Hπ>σηµο sορτασµ τ4ν Tρι4ν ZIεραρχ4ν στ ΠανεπιστGµιο
Aθην4ν, χρησιµοποιNντας Pρους κα5 yφος πο? θυµ>ζουν Yντονα τ «ZEλλ3ς ZEλλGνων Xριστιαν4ν» τ9ς ZEπταετ>ας. T δ πθος του \ταν τ,τοιο, πο? Hξ,πληξε εχαρ>στως τ ρασοφρο κα5 .καδηµαϊκ του .κροατGριο ς κα5 τν Dδιο τν Aρχιεπ>σκοπο. Mλιστα τ περιοδικ «Eκκλησ>α» (Hπ>σηµο ργανο τ9ς Eκκλησ>ας τ9ς ZEλλδος)
χαρακτGρισε τ*ν Xµιλ>α ατ* το! πρυτνεως ς «θαρραλ,α δηµοσ>α Xµολογ>α π>στεως»
(σελ. 107, Φε(ρουριος 2002)!
«ΓιατE συνεορτ&ζονται παιδεEα κα τρες Iερ&ρχες;», .ναρρωτGθηκε στ HγκNµι του
ατ X κ. MπαµπινιNτης, σ3ν ν3 .ποφσισαν µνα τους ν3 συνεορτζωνται. Kα5 µνος
του Hν συνεχε>@α δ>νει τ*ν .πντηση: «H δικJ µου 5κτEµηση εRναι, Tτι > συνεορτασµς bχι
µνο δ/ν εRναι συµπτωµατικς (!) j προϊν IδεολογJµατος (!), λλ εRναι συσχετισµς
οFσEας, πρροια αθWτερης πνευµατικ.ς κα πολιτισµικ.ς σχ7σης, σχ7σης ταυττητας
κα <στορικ.ς συνεEδησης αFτ.ς τ.ς χ9ρας».
Kα5 συνεχ>ζει: «Θεωρ4, Tτι > συνεορτασµς πηγ&ζει π µEα σαφ. πολιτισµικ3 παραδοχ3 κα 5κδοχ3 τ.ς παιδεEας µας: Tτι U Nλληνικ3 ΠαιδεEα στηρEχθηκε σ/ δWο παιδευτικοQς 0ξονες: στν qρθολογισµ κα στ3ν qρθοδοξEα. M/ 0λλους Tρους στηρEχθηκε στ3
σπουδ3 τ.ς Nλληνικ.ς qρθολογικ.ς (!) σκ7ψης, Tπως θεµελι9θηκε στ µεγ&λα κεEµενα τ.ς
ρχαEας Nλληνικ.ς διανησης κα στ3 σπουδ3 τ.ς χριστιανικ.ς qρθδοξης πEστης, Tπως
θεµελι9νεται στ3 διδασκαλEα τ.ς K. ∆ιαθJκης»... Kα5 Hν Yτει 2002 X πρAτανις το! Πανεπιστηµ>ου Aθην4ν φτνει στ σηµεWο ν3 προτε>νeη τ*ν Hπιστροφ* τ9ς Παιδε>ας στ* µεσαιωνικ* σχολαστικ* παρδοση: «Mπορ4 µετ π αFτ/ς τ ς σκ7ψεις ν µ3ν 5παναλ&ω, +στω κα Mς “φων3 ο4ντος 5ν τo. 5ρJµmω», Tτι εRναι τραγικ σφ&λµα ν µ3ν διδ&σκωνται στ σχολεα µας 5πιλεγµ7να ποσπ&σµατα κειµ7νων τ4ν µεγ&λων αFτ4ν µυσταγωγ4ν τ.ς ΠαιδεEας µας;»!
MAς πισeη λοιπν τπο Q προτροπ* το! µεγλου διδασκλου MπαµπινιNτη κα5 kς διδαχθο!ν τ3 ZEλληνπουλα το?ς «σοφο?ς λγους» τ4ν Tρι4ν ZIεραρχ4ν, πο? σκοπ>µως
.ποκρAπτονται. N3 µθουν Hπ5 παραδε>γµατι π4ς .ποκαλεW το?ς bEλληνες ]νας Hξ ατ4ν,
X «Fερς Xρυσστοµος»: «MωροQς» (P.G. τµος 18, σελ. 17), «5κφ7ροντας λγους µαταEους κα καθ&ρτους» (18, 113), «κυλιοµ7νους µαζ µ/ πρνους κα µοιχοQς» (18, 115), «δεισιδαEµονες» (34, 429), «α<µοµεκτες µετ µητ7ρων κα δελφ4ν» (34, 459), « σοφωτ7ρους
π τ ζm4α» (34, 497) κα5 .κµη: «στιγµατισµ7νους, χειρτερους π τοQς χοEρους ποQ πασαλεEονται µ/ περιττ9µατα», κα5 «κυνικ καθ&ρµατα», «παν&θλιους», «παµµEαρους»,
« δι&ντροπους» κ.`. (οF «ελογ>ες» εCναι .τελε>ωτες· γι3 περισστερα Pµως (λ,πετε Σ.
Bασδ,κη, «T νθελληνικ κεEµενα το Xρυσοστµου», «∆αυλς», τε!χος 217· γι3 τ*ν
παιδαγωγικ* Hντολ* το! Xρυσοστµου ν3 γ>νωµε µαστροπο5 τ4ν συζAγων µας (λ. «∆»,
τ. 244). T3 Dδια λοιπν τ3 Πατερικ3 Kε>µενα εCναι .παγορευτικ3 γι3 τ* σχολικ* Hκπα>δευση, διτι «χαλο!ν τ* σοAπα» το! «sλληνοχριστιανικο! 8δεNδους»· .λλι4ς ποις θ3
Hµπδιζε τ Pωµα>ικο ν3 τ3 διδξeη;
σο γι3 τν κ. MπαµπινιNτη φα>νεται π7ς Y(αλε πλNρη γι3 τ .νNτατο πνευµατικ δρυµα, τ*ν Aκαδηµ>α. Mετ3 τ Παιδαγωγικ Iνστιτο!το κα5 τ*ν Πρυτανε>α \ρθε Q ρα γι3 τ*ν «yψιστη τιµG». TNρα µλιστα πο? X πρεδρος τ9ς Aκαδηµ>ας εCναι παπ:ς. bOµως .ρκετ3 .σχοληθGκαµε µ’ ατς τ5ς περ>εργες «αθεντ>ες» τ9ς PωµιοσAνης. ZO κσµος προχωρεW, .φGνοντας π>σω του τ,τοιες φιγο!ρες. T τ,λος τους πλησιζει.
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Παν. Λ. Kουαλκης

T/ πρQτο µελ^ωδικ/ κρουστ/

;A

νµεσα στ3 «σε(σµατ» µου ξεχωριστ* θ,ση κατ,χει Q MουσικG. T*ν .πολαµ(νω ς .κροατ*ς εDτε εCναι συµφωνικ* εDτε
δηµοτικ* - λαϊκ* (χι µνο sλληνικ* .λλ3 χωρο-χρονικ3 Pλων
τ4ν τπων κα5 Pλων τ4ν περιδων). Aλλ3 στ* Mουσικ* εCχα
µ,θεξη κα5 ς δηµιουργς: πρ 30/ετ>ας Hδοκ>µασα τ*ν τ,χνη το! τραγουδοποιο! (συνθ,της - HκτελεστGς). bOσον .φορ@: στ*ν .ρχα>α sλληνικ* µουσικ* οF γνNσεις µου Hλχιστες· µλις πο? `κουσα κτι...

«TYXAIOI» ™YN¢YA™MOI. Στ «∆αυλ» (τ. 227), ]να χρνο πρ5ν γραφe9
τ παρν, HδηµοσιεAθη συν,ντευξη το! aργανοποιο! Nικλα Mπρ:. M>λησε γι3 τ*ν κατασκευG, .να(>ωση κα5 sρµηνε>α τ4ν .ρχαιοελληνικ4ν
µουσικ4ν aργνων. M>λησε µ πθος γι3 τ3 πνω .π 100 ργαν «του».
Tτε θυµGθηκα, Pτι στ* γειτονι µου, στ3 Eξρχεια, εCχα δεW στ (θος
sνς νεοκλασσικο! 8σογε>ου .ρχαWα ργανα. Tν Hπισκ,φθηκα. ZO `νθρωπος gπλς µ τ πρσωπο «σπαθ>»· κα5 τν παρακλεσα ν3 µο! πα>ξeη
φρµιγγα. dEπαιξε π,ντε ντες κα5 Yµεινα κατπληκτος .π τ γλυκ κα5
σο(αρ \χο. Π9γα σπ>τι κα5 `νοιξα το?ς «Προσωκρατικο?ς» τ4ν DielsKranz, ψχνοντας γι3 τν Πυθαγρα· «Yπεσα» Pλως τυχα>ως στ* σελ>δα
109, Pπου .ναφερταν κποιος `γνωστος πυθαγορικς, X =Iππασος, [TυχαWα; z µGπως Q λεγµενη τAχη εCναι Q Nοµοτ,λεια Q .πορρ,ουσα .π
το?ς συµπαντικο?ς νµους κα5 δ* τ9ς Aνγκης; ∆ρ:σις - .ντ>δρασις,
α8τεWν - εUρ>σκειν.] ∆ι(ασα τ* σχετικ* περικοπ* κα5 τ Hνδιαφ,ρον µου
κορυφNθηκε. Σκ,φθηκα τ,λος: «ECναι δυνατν; .νακλυψα ]να .ρχαWο
ργανο»!
H ¶EPIKO¶H. Aντιγρφω: (bIππασος 12. Σχολιαστ*ς στν Πλτωνος,
«Φα>δωνα» 108d): «ΓλαWκου τ7χνη j 5π τ4ν µ3 wαδEως κατεργαζοµ7νων
j 5π τ4ν π&νυ 5πιµελ4ς κα 5ντ7χνως εIργασµ7νων». dHτοι: (ZH φρση)
ΓλαWκου τ7χνη (λ,γεται) z γι3 πολ? δAσκολα HπιτεAγµατα z γι3 (πργµατα) φτειαγµ,να µ Hξαιρετικ* Hπιµ,λεια κα5 τ,χνη. [ZO Σωκρτης στ
«Φα>δωνα» λ,γει: «T ν3 πe9ς κτι γι3 τ* Γ9 µας εCναι εjκολο, .λλ3 ν3
τ .ποδε>ξeης ς .ληθς εCναι δυσκολNτερο κα5 .π τ* ΓλαWκου τ7χνη!».
dAρα \ταν ττε πασ>γνωστη φρση]. Kα5 συνεχ>ζει µ τ3 Hκπληκτικ:
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«=Iππασος γ&ρ τις κατεσκεWασε χαλκο ς τ7τταρας δEσκους οxτως, fστε
τ ς µ/ν διαµ7τρους αFτ4ν gσας [π&ρχειν, τ δ/ πρ9του δEσκου π&χος 5πEτριτον µ/ν εRναι το δευτ7ρου, Uµιλιον δ/ το τρEτου, διπλ&σιον δ/ το
τετ&ρτου. Kρουοµ7νους δ/ τοWτους 5πιτελεν συµφωνEαν τιν (= ν3 Hκτελο!ν µ>α µουσικ* σAνθεση). Kα5 λ,γεται Γλα!κον 8δντα το?ς Hπ5 τ4ν δ>σκων φθγγους πρ4τος 5νγχειρ.σαι δι’ αFτ4ν χειρουργεν (ν3 πα>ξeη)
κα π ταWτης τ.ς πραγµατεEας (= Hξα>ρετης Hνασχλησης) +τι κα ν ν
λ7γεσθαι τ3ν καλουµ7νη ΓλαWκου τ7χνην»! T .ναφ,ρει ατ κα5 X Aριστξενος κα5 X Nικοκλ9ς... T> εCναι Pµως Pλα ατ3 τ3 µαθηµατικ;
TO OP°ANO. Tο!το περιγρφεται πολυπλκως, πλ*ν σαφ4ς. Γιατ>

λοιπν οjτε οF µουσικολγοι (δν .ναφ,ρεται πουθεν3 στ* διεθν9 (ι(λιογραφ>α π.χ. M. West κ.λπ.) οjτε οF φιλλογοι δν τ .νεκλυψαν;
ZAπλοAστατα δν tξεραν µαθηµατικ. T κε>µενο .ναφ,ρει: τ,σσερεις
χλκινους δ>σκους gσης διαµ,τρου µ διφορα πχη Yτσι, στε kν A, B,
Γ, ∆ τ3 πχη .π τ παχAτερο στ λεπττερο, ττε τ A εCναι «5πEτριτον»
το! B tτοι A = 4/3B , «Qµιλιον» το! Γ z A = 3/2Γ κα5 «διπλσιον» το! ∆
z A = 2∆ . MAν θεωρGσουµε τ πχος το! A δ>σκου Dσο µ τ* µονδα,
Yχουµε Pλα τ3 πχη: A = 1, B = 3/4 A, Γ = 2/3A κα5 ∆ = 1/2A. Ποι Pµως
εCναι Q µον3ς πχους κα5 ποι Q κοιν* διµετρος;
Kνω λογικς Uποθ,σεις: α. Γι3 ν3 χGσουν οF δ>σκοι µ τ*ν πλοAσια
χροι3 κα5 τ5ς gρµονικ,ς τους ντες, δηλαδ* µελωδικ3 κα5 χι «τσ>γκινα»
Pπως τ3 κAµ(αλα (Φωτ. 1), πρ,πει ν3 Yχουν διµετρο `νω τ4ν 25 sκ. MAν
Pµως εCναι `νω τ4ν 35 sκ. δν µπορο!ν ν3 παιχθο!ν µαζ>: µ9κος συνολ.
⯝ 1,80 µ. dAρα 25 < D < 35. (. ∆,χοµαι D = 30,90 sκ. Pσος... δηλ. X Iερς
πο ς (Pρα «∆αυλς», τ. 2)· γι3 τ πχος το! χονδρο! δ>σκου θ,τω αθαιρ,τως τ το! 1/4 το! Fερο! δακτAλου, Xπτε A = (30,9:16) ⭈ 4 = 4,8 χιλ.·
`ρα B = 3,6· Γ = 3,2 κα5 ∆ = 2,4 χιλ.
O I¶¶A™O™. T «χαλκεφωνον» λοιπν τ κατασκεAασε X bIππασος,
παρ’ Pλο πο? X Eσ,(ιος δ,χεται ς κατασκευαστ* τν Dδιο τν Γλα!κο:

Φωτ. 1. K@µαλα λεπτ τοF 630 π.X. (Mουσε ο Hρακλεου.)
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χαλκο ς τ7τταρας
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τινα (= λ,γεται Pτι µ
κποιον gρµονικ
τρπο) δι τ.ς κροWσεως τ3ν συµφωνEαν
τ4ν φθγγων ποτελεν (= κατορθNνει
δι3 τ9ς κροAσεNς των
ν3 Hκτελe 9 Hξα>ρετα
µουσικ3 Yργα).
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15

ΠοWος X bIππασος;
Πυθαγορικν κα5
Συ(αρ>τη τν καλεW X Iµ(λιχος,
K A T O Ψ I Σ
Mεταπντιον X
Σχ. 1. T/ Xαλκε$φωνον.
∆ιογ. Λα,ρτιος.
ZO bIππασος Yµεινε στ*ν Fστορ>α ς στιγµατισµ,νος προδτης το! Mυστικο! Λγου το! δασκλου του Πυθαγρα κα5 συκοφντης του.
Eδηµοσιοπο>ησε .πρρητα µαθηµατικ, Pπως λ.χ. τ*ν κατασκευ*
κανονικο! 12,δρου, κερδEζοντας χρGµατα .π τ* Γεωµετρ>α! ΠοWο
τ τ,λος του; « πλοιτο (= χθηκε) κατ θ&λατταν Mς σεJσας».
ECναι λοιπν πιθανν τ χαλκεφωνο ν3 5κλ&πη .π τ3 .πρρητα
περ5 φAσεως σχ,δια το! Πυθαγρα, .φο! εCναι γνωστν Pτι Yκανε κα5
µουσικ3 πειρµατα µ χορδ,ς κα5 `λλα Uλικ (Σχ. 2). ECναι λοιπν (ασικ συµπαντικ ργανο;
O °§AYKO™. ZO µνος µ τ νοµα ατ πο? γνωρ>-

ζουµε εCναι κποιος «PηγWνος» (= Hκ Pηγ>ου) συγγραφ,ας µετ3 τ 490 π.X., πο? Yγραψε «Περ ρχαEων
µουσικ4ν...»· kν Yπαιζε κα5 ργανο, `γνωστον. ∆ν ξ,ρουµε kν \ταν ατς πο? µ τσο πθος Yκρουε το?ς
4 δ>σκους, στε ν3 γ>νeη παροιµιNδης. Πντως «Πυθαγορικ4ν .κο!σαι φησ5ν Γλα!κος»! (Πυθαγ. σ. 98,
D-K).

Σχ. 2. O Πυθαγ$ρας
πειραµατζεται µ0
σικ ργανο εCναι `γνωστο· δν (ρ,θηκε κτι παρ- χορδς. (Ξυλογραφα 15ου α3.)
µοιο οjτε Yχει σχ,ση µ XποιοδGποτε `λλο ργανο τ9ς

KAI TO ONOMA AYTOY... T τετρδισκο ατ µου-
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.ρχαιτητας. dEτσι θ3 τ aνοµσουµε αθα>ρετα XAΛKEOΦΩNON
λγω ① το! Uλικο! κατασκευ9ς του, ② τ9ς χηρ:ς «φων9ς» του [Pπως X
«χαλκεφωνος Στ,ντωρ» τ9ς Iλιδος (E 785)] κα5 ③ τ9ς δηµιουργ>ας συναισθηµτων δ,ους («Q φων* (;) χαλκεοφNνου Kερ(,ρου», ZHσιοδος «Θεογον>α» 311). dIσως µθουµε τ .ληθιν του νοµα, Pταν τ (ρο!µε σ
.νασκαφς z ε8κονιζµενο κπου.
H KATA™KEYH. Θ3 .ρκο!σε λοιπν Q .νακο>νωση το! χαλκεοφNνου

κα5 Q παρουσ>αση τ4ν σχεδ>ων του γι3 ν3 περατωθe9 τ παρν `ρθρο. Θ,λησα κτι περισστερο: ν3 .να(ιNσeη, ν3 .νακατασκευασθe9, ν3 χGσeη.
dEτσι Yδωσα πρ τριµGνου γενικ3 σχ,δια κα5 πληροφορ>ες στ µεγλο
µαστορα (magister = µ,γιστος), Nικλα Mπρ:, δ>νοντς του συγχρνως
κα5 .πλυτη Hλευθερ>α ν3 ατενεργGσeη / πειραµατισθe9 στ5ς κατασκευαστικς λεπτοµ,ρειες: π4ς θ3 στερεωθο!ν οF δ>σκοι, kν χρειζεται χεWο
κ.λπ.
Kα5 `ρχισαν τ3 προ(λGµατα. Kατ’ .ρχ3ς κπηκε ]νας δ>σκος Hκ χαλκο! D = 30,90 sκ., ]τοιµου πχους 5,0 χιλ.. Παρ’ Pλες τ5ς προσπθει,ς µας,
δν κατωρθNθηκε ν3 χGση σωστ· X \χος `τονος, Q χροι3 «κοAφια»,
θαµπG. T> λοιπν, δν εCναι Hκ χαλκο!; T Λεξικ ZEλληνικ9ς ΓλNσσης
(Liddell - Scott) κατευθAνει τ*ν Yρευνα, .ναφ,ροντας Pτι µ τ*ν λ,ξη
«χαλκς» aνοµζονται Tλα τ3 µ,ταλλα (Pρα κα5 «χαλκε?ς» = σιδερ:ς). Στ*
περ>πτωσG µας δηλNνεται ]να κρZµα χαλκο!, .π τ3 πολλ3 πο? Yχυναν
οF bEλληνες, κνοντας συνδυασµο?ς µ διφορα µ,ταλλα (κασσ>τερο,
ψευδργυρο, `ργυρο, χρυσ κ.`.) σ διφορες περιεκτικτητες (ποσοστ3 %). Kα5 γνωρ>ζοµε µνο λ>γα: Eπιλ,ξαµε τν aρε>χαλκο Hµπορ>ου σ
φAλλα πχους 5, 4 κα5 3 χιλιοστ4ν. Eφ’ Pσον οF .ρχαWοι bEλληνες Yχυναν
τ3 µ,ταλλα κα5 οF δ>σκοι θ3 \σαν χυτο σ µ9τρες .ναλγου πχους (µετ3
θ3 HλειNνοντο) κα5 χι σφυρGλατοι.
Στν τρνο πο? Hστλησαν, Hµφαν>σθηκαν κατασκευαστικ3 προ(λGµατα: Aφο! Yγιναν κυκλικ3 τ3 Hλσµατα, δν κατωρθNθηκε ν3 γ>νουν
Iσοπαχες οF δ>σκοι σ Pλη τους τ*ν Hπιφνεια. MετρNντας τους µ τ
Hξαιρετικ9ς .κρι(ε>ας παχAµετρο (∆ = ⫾ 0,05 χιλ.!) X Mπρ:ς διαπ>στωσε, Pτι οjτε τ µ,σο πχος τους \ταν .πλυτα σωστ (δι,φεραν .π τ3
σωστ3 1 ⬃ 0,5 χιλ.) .λλ3 οjτε κα5 \σαν Xµοιµορφου πχους. Mετ3 .π
λειτριψη (ελτιNθηκαν πλησιζοντας τ3 α8τοAµενα πχη (Φωτ. 2). T
χεWο .π,τυχε λγω συνηχGσεων κα5 Hπιλ,χθηκε Q λAση το! πγγου - (σεως. OF δ>σκοι στηρ>χθηκαν σ κυλινδρικ3 ξυλκια yψους 20 sκ. κα5 πχους 1 sκ., στε µονωµ,νοι ν3 µ*ν συνηχο!ν µεταξA τους. T,λος κατασκευσθηκαν δAο µπαγκ,τες - ξυλκια γι3 τ*ν κροAση µ `κρη δερµτινη κα5 `λλο ζε!γος µ aρειχλκινη. Mλις τελε>ωσε, Hναλλ3ξ τ χGσαµε. ZO \χος .π τ χαλκεφωνο παχAς, σφριγηλς κα5 .χαλ>νωτος γ,-
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Φωτ. 2. O κατασκευαστ ς N. MπρDς µ0 τ/ παχ@µετρο (∆. IAγγλου)

µισε τ HργαστGρι, πτε tπιος κα5 πτε παιανικς. Eπιπλ,ον µετ3 .π
δυµισυ χιλιδες χρνια HπανGχησε (Φωτ. 3).
OI METPH™EI™. T χαλκεφωνο .πεδε>χθη Pτι δν εCναι κρουστ, .λλ3
εCναι µελmωδικ ργανο. ΠροσπαθNντας Pµως ν3 µετρGσουµε τ*ν τονικτητα (ποι ντα παργει) sκστου δ>σκου, (ρεθGκαµε πρ .προπτου:
ZO λεκτρονικς (οµ(ητ*ς συχνοτGτων, ]να .κρι(,στατο ργανο µετρGσεων, στ*ν .ρχ* τ9ς Yντονης κροAσης το! παχ,ος δ>σκου A δ/ν +δειχνε
τ>ποτα! Mετ3 .π 15´´, Pταν µειNθηκε Q Yνταση, Yδειξε 440 Hz κα5 H(µ(ισε do, ς (ασικ* ντα· µετ3 Yδειξε mi (τρ>τη) µετ3 sol (π,µπτη), δηλαδ* τ5ς gρµονικς το! do. Mειουµ,νης τ9ς Hντσεως Yδειχνε δεκδες
«`σχετες» συχντητες, σπου Yπαψε ν3 λειτουργe9! T Dδιο συν,(η κα5 µ
το?ς λεπττερους δ>σκους, πο? Yδειξαν κατ3 σειρ3 B = la → do, mi. Γ =
sol → si, re κα5 ∆ = fa → la, do. ZEποµ,νως τ χαλκεφωνο πα>ζει Pλες τ5ς
ντες τ9ς aκτ(ας. bOµως λγω το! Pτι Yγιναν µικρ3 σφλµατα στ3 πχη τ4ν δ>σκων, πρ,πει, .φο! κατασκευασθο!ν ν,οι .κρι(,στατοι, ν3 γ>νeη
µ>α µουσικολογικ* µελ,τη. Πο! εCναι Pµως X Γλα!κος µ τ*ν θαυµαστG
του τ,χνη ν3 «χειρουργGσeη»;
O MOY™IKO™. Kα5 οF συγκυρ>ες συνεχ>ζονται. T HργαστGρι Hπισκ,φθηκε X I. Xατζ9ς, µουσικς κρουστ4ν τ9ς Kρατικ9ς OρχGστρας E.M.
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Στ/ 'ργαστ*ριο κατασκευAς µουσικ5ν eργνων. IAριστερ - κ. N. MπρDς καM
δεξι - συνεργτης τοF «∆» ρχιτκτων KωστAς Kαρµιρντζος, - 'µπνευστ ς
καM «'γκφαλος» τAς κατασκευAς τοF χαλκεοφ=νου.

κα5 θεωρητικς. T εCδε, τ Yπαιξε, Hνθουσιστηκε κα5 µετ3 .π ρα εCπε
τ* γνNµη του: «ECναι ργανο πολυσAνθετο λγω τ9ς πολλαπλ9ς τονικτητς του, πο? µπορεW ν3 συνοδεAσeη διφορα ργανα κα5 ν3 Hκφρσeη Pλα
τ3 εDδη µουσικ9ς. Πιθαν4ς ν3 παιχθe9 κα5 ς σολιστικ ργανο. ZH πλοAσια χροι του κα5 οF `πειρες Hντσεις του θ3 δNσουν πρωτοφαν9 χοχρNµατα.
Y¶O£E™EI™. ① Aφο! τ3 σχ,δια το! χαλκεφωνου Hκλπησαν .π τ*

σχολ* το! Πυθαγρα (µ>α τετρακτ?ς) κα5 Hπειδ* X Dδιος λ,γεται Pτι α8σθνετο τ*ν «gρµον>ην τ4ν σφαιρ4ν»(2) µ,σω
 παλµNσεων κα5 χι µ τ ατ>(3),
πιθαν4ς τ χαλκεφωνο «χειρουργοAµενον» καταλλGλως ν3 συντονιζταν µ συχντητες µ* .κουµενες λγω yψους z χαµηλ9ς Yντασης. [ΣAµφωνα µ τ*ν κ(αντικ* θεωρ>α σ Uποατοµικ Hπ>πεδο `λλοτε Uπρχει
κ!µα, `λλοτε yλη].
② MAν οF παραγµενες δονGσεις .π τ χαλκεφωνο Hπιδρο!ν στ
.νθρNπινο σ4µα, ττε δυνατν ν3 Hχρησιµοποι9το κα5 γι3 θεραπευτι-
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Φωτ. 3. T/ χαλκε$φωνο ντηχε

κοQς σκοποAς. Θ3 .παιτηθο!ν συλλογικ3 / συνδυαστικ3 πειρµατα.
TO ME§§ON TOY. dAξιζε λοιπν Q .να(>ωση το! «χαλκεφωνου». Θ3
πρeη Yτσι τ* θ,ση του µ,σα στ3 sκατοντδες εDδη µουσικ4ν aργνων
τ4ν .ρχα>ων ZEλλGνων, .ποδεικνAοντας Pτι Q ποικιλτητα εCναι (ασικ*
8διτητα το! πολιτισµο! των. `Aς Hλπ>σουµε, Pτι θ3 περιληφθe9 στ3 συγκροτGµατα .ρχα>ας µουσικ9ς, γι3 ν3 .κουσθe9 κα5 πλι Q «στεντρεια»
φωνG του.
1. K. Kαρµιρντζος, «TετρακτWς», «∆», τ. 239.
2. Πλτων, «Πολιτε>α».
3. Aριστοτ,λης, «Περ5 Oρανο!»

KωστAς Kαρµιρντζος
Aρχιτ,κτων EMΠ

API™TOºANEIA

T πετσ
=Oλοι µαζ ψηφEσαµε τν τροαδο ρο τ.ς Nλληνοσαξωνικ.ς παρ&δοσης Mιχ&λη Pακιτζ., ν µZς 5κπροσωπJσoη στν εFρωπαϊκ διαγωνισµ τραγουδιο
µ/ τ3ν µελmωδEα τ.ς BεστφαλEας «SAGAPO». =Oλοι µαζ συναποφασEσαµε ν
πορρEψουµε τ Nλληνικ9τατο «Fire» κα ν [περασπιστο µε τν πλJρη κα γ7µοντα γνJσιο δ7ρµα κατσEκας κ. Pακιτζ.. Πετσ καϋµ7νε! πετσ στ χ7ρια,
+µπροσθεν το θ9ρακος, 5π τ.ς σπονδυλικ.ς στJλης, στοQς µηροWς, στοQς
στραγ&λους κα Tπου λλο +δει.
Συµµετ7σχαµε στν 0θλιο αFτ διαγωνισµ µ/ τραγοWδι ποQ U 5µφ&νισJ του
παραπ7µπει π’ εFθεEας στ3ν καγκελλαρEα το BερολEνου κα Iδιαιτ7ρως στ
[πουργεο προπαγ&νδας το κ. Γκαµπελς. EνδυµασEα κα κινJσεις ποQ δ/ν
φJνουν καν7να περιθ9ριο περ φασιστικ.ς 5µφ&νισης. AFτ τ τραγουδιστικ
+κτρωµα ψηφEστηκε π τοQς σοφοQς τ.ς 5πιτροπ.ς λλ κα π τν Nλληνικ
λα, γι ν 5κπροσωπJσoη τ γαλJνια αIσθJµατ& µας, τ3ν περαντοσWνη τ.ς φιλοξενEας µας, τν αFθορµητισµ το χαρακτ.ρα µας κα τν πολιτισµ τ.ς µακραEωνης φυλ.ς µας. MZς 5κπροσ9πησε µ&λιστα µ/ τ3ν συνθηµατολογικ3
γλ4σσα τ4ν µρφωτων Eγγλ7ζων. Λ7µε τ3ν <ερ3 λ7ξη «Σ’ γαπ4» µ/ λατινικ γρ&µµατα. Σηκ9νουµε τ χ7ρια µας ν γ&λουµε τ µ&τια µας. Θεωρο µε
τ3ν χρJση τ.ς µερικ&νικης γλ9σσας σ ν εRδος προαγωγ.ς µας σ/ ν9τερα
κλιµ&κια καταξEωσης κα ναγν9ρισης. AFτο µιλZνε Nλληνικ χωρ ς ν τ ξ7ρουν κα µες χρησιµοποιο µε τ ς παραποιηµ7νες κα κακοποιηµ7νες λ7ξεις µας
µ/ καµ&ρι, φο προ7ρχονται π τοQς γελαδ&ρηδες το Kολορ&ντο. B7αια
εRναι τιµJ µας τ γρ&µµα γ&µα ν τ λ7µε τζE, Tπως κρι4ς κα ο< κ&τοικοι το
Σικ&γου· εFτυχ4ς δηλαδ3 ποQ µZς ρ.κε τ3 λWση > κ. Pακιτζ.ς.
O KEσσιγκερ εRχε πε: Θ7λετε ν χτυπJσετε τοQς =Eλληνες; XτυπJστε τους στ
πολιτιστικ µ7ρος. Kα τ τελευταο χτWπηµα εRναι µ/ τ παEσιο τραγοWδι το
κ. Pακιτζ.. MZς +αλαν ν αFτοκαταργJσουµε τ3 γλ4σσα µας, τ3 γλ4σσα το
OµJρου κα το Aριστοτ7λη. K&νουν T,τι µπορο ν, γιατ ξ7ρουν Tτι τοQς εRναι
πολQ δWσκολο ν ρο ν δικJ τους λ7ξη ν qνοµ&σουν τ 0γαλµα. Θ τ λ7νε π&ντοτε statue π τ ρ.µα fστηµι. T φαρµακεο ο< Γερµανο θ τ λ7νε Apotheke·
ποθ*κη θ7λουν ν πο ν ο< καϋµ7νοι. K&ποτε θ ρο ν κι αFτο δικJ τους λ7ξη. Yποµον3 χρει&ζεται, [ποµον3 κα Pακιτζ.δες. Aλλ κα ο< Γ&λλοι καλο
0νθρωποι εRναι. Λ7νε τ ∆ηµιουργ Dimiourgue! εRναι φοερο γλωσσοπλ&στες·
µεγ&λα µυαλ&, πενJντα δWο νοWµερο. T gδιο µεγ&λοι µ/ τοQς Aγγλοαµερικανοσ&ξωνες. Λ7νε τ3 δι&γνωση diagnosis κα τ3 γ7νεση genesis. Tρες σοσιαλισµο µZς λεEπουν κµα κα qχτ{ Pακιτζ.δες κα σ/ λEγο καιρ ο< =Eλληνες θ
ψηφEζουν γι 5κπροσ9πηση στ γιουροιζιονικ πολιτιστικ χαµαιτυτυπεα
τ τραγοWδι τ.ς παρ&δοσJς µας Gia Moustafa.
XEλιες φορ/ς ν πηγαEναµε στ διαγωνισµ µ/ τ3ν «Iτι » κα ν ρχµασταν
τελευταοι, παρ ν π&ρουµε τ ραεο τ.ς χλεWης το κ. KEσσιγκερ.

Φο ος IIωσ φ

Σ παλαιτερα τεAχη το! «∆» (156, 173, 196, 219, 224/5, 226, 234, 235) Yχουν παρουσιαστ9 .ναλυτικ3 κα>ρια θ,µατα, πο? .φορο!ν στ µ,γα κεφλαιο τ9ς γεννGσεως
κα5 .ναπτAξεως τ9ς Tεχνολογ>ας κα5 τ9ς Tεχνογνωσ>ας στ*ν .ρχα>α ZEλλδα. ZO τοµ,ας ατς, πο? .ποτελεW τ*ν πρακτικ* HπαλGθευση τ4ν Hπιστηµονικ4ν θεωρι4ν
τ4ν προγνων µας, παραµ,νει σ µεγλο (αθµ `γνωστος γι3 τ ερ? κοιν. Σκοπς
τ9ς Hκθ,σεως, πο? θ3 λειτουργe9 ]ως τ τ,λος Iουν>ου στ*ν Tεχνπολη το! ∆Gµου
Aθηνα>ων (Γκζι), εCναι ν3 φ,ρeη σ Hπαφ* τν κσµο, µ,σω τ4ν .ναπαραστσων
κα5 το! aπτικοακουστικο! Uλικο! πο? προ(λλεται, µ τ3 τεχνικ3 HπιτεAγµατα τ4ν
.ρχα>ων ZEλλGνων πολιτισµικ4ν δηµιουργ4ν, µι3 Hπαφ* τσο .ναγκα>α γι3 τ*ν
aρθ* θ,αση τ9ς Fστορικ9ς ε8κνας τ9ς .ρχα>ας ZEλλδος. T3 Hκθ,µατα Hντσσονται
σ ]ξι κατηγορ>ες tτοι:

OdκοδοµικN καJ TεχνικA 5Eργα, πο? περιλαµ(νει πληροφοριακο?ς π>νακες, φωτογραφ>ες κα5 µακ,ττες Yργων, Pπως οF προϊστορικς ο8κ>ες το! Aκρωτηρ>ου ΘGρας το! 16ου α8. π.X., τ3 ο8κοδοµικ3 HργαλεWα τ9ς Aκρπολης τ4ν Aθην4ν,
τ ZΩρολγιον το! Aνδρον>κου KυρρGστου κα5 τ Eπαλ>νειον dOρυγµα.
Nαυπηγικ<, µ .ναπαραστσεις το! πλο>ου τ9ς ΘGρας το! 16ου α8. π.X., τ9ς
«Σµαινας» το! 6ου α8. π.X., τ9ς πεντηκοντρου κα5 τ9ς τριGρεως το! 5ου α8. π.X.
κα5 το! πλο>ου τ9ς KυρGνειας.
MεταλλευτικN - Mεταλλουργ8α - Mεταλλοτεχν8α, Pπου παρουσιζονται τ3 aρθογNνια πλυντGρια µεταλλεAµατος τ9ς Λαυρεωτικ9ς κα5 Q διαδικασ>α χAτευσης aρειχλκινων .γαλµτων.
ΓερανοJ καJ ;Aντλ8ες, µ τ5ς .νυψωτικς µηχανς κα5 το?ς µηχανισµο?ς µεταφορ:ς λ>θων ν3 κεντρ>ζουν τ Hνδιαφ,ρον το! Hπισκ,πτη, Pπως `λλωστε κα5 X περ>φηµος Kοχλ>ας το! AρχιµGδους, Q .ντλ>α το! Kτησι(>ου κα5 Q .νυψωτικ* µηχαν* νερο! τ9ς ΠεραχNρας.
MετρικA 5Oργανα, µ τν Mηχανισµ τ4ν AντικυθGρων σ περ>οπτη θ,ση,
.φο! πρκειται γι3 µοναδικ .στρονοµικ ργανο Uψ>στης .κρι(ε>ας κα5 τ*ν Hξ>σου σηµαντικ* γεωδαιτικ* ∆ιπτρα το! bHρωνος, καθ7ς κα5 τ ZOδµετρν του.
Eκτ>θενται Hπ>σης X Xωρο(της (ργανο σκπευσης µ τ XποWο Xρ>ζεται µι3 Xριζντια εθεWα), X Aστρολ(ος το! Πτολεµα>ου (πνω στο?ς Hπλληλους δακτυλ>ους
το! Xπο>ου προ(λλονται οF µονδες µετρGσεως τ4ν συντεταγµ,νων τ4ν `στρων), τ
ZHλιακν ZΩρολγιον τ4ν Φιλ>ππων, καθ7ς κα5 τ ZYδραυλικν ZΩρολγιον το! Kτησι(>ου.
ATτοµατοποιητικ<, Pπου δεσπζουν τ3 λειτουργικ3 XµοιNµατα τ4ν ατοµτων
µηχανισµ4ν το! πρωτοπρου Hφευρ,τη bHρωνος το! Aλεξανδρ,ως, Pπως οF ατµατες πAλες ναο!, Q α8ολσφαιρα (Q πρNτη .τµοµηχαν* στ*ν Fστορ>α) κα5 τ κινητ

IAναπαρσταση νυψωτικοF µηχανισµοF τοF ρχαου λιµνος IAµαθοFντος K@πρου.
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Aναπαραστ&σεις ριστερ τ.ς AIολοσφαEρας κα δεξι τ.ς ∆ιπτρας το =Hρωνος το Aλεξανδρ7ως.
ατµατν του (]νας τAπος µηχανικο! θετρου). Στ*ν κατηγορ>α ατ* περιλαµ(νεται Hπ>σης κα5 Q συσκευ* Hλ,γχου στθµης Uγρ4ν το! Φ>λωνος το! Bυζαντ>ου (250
π.X.).

Tεχνολογ8α στN MουσικN κα5 τν Aθλητισµ. Στ* συνφεια ατ* παρουσιζονται Q γνωστ* bYδραυλις το! ∆>ου κα5 Q bYσπληξ, τ µηχανικ σAστηµα πο?
Yδιδε τ*ν Hκκ>νηση στ3 .γων>σµατα το! δρµου.
Σ ε8δικ χ4ρο παρουσιζονται Hπ>σης κα5 Hπιγραφικ3 µνηµεWα, πο? δ>δουν κα>ριες πληροφορ>ες γι3 τ3 τεχνολογικ3 Yργα τ4ν .ρχα>ων ZEλλGνων.
Πντως τ κεφλαιο τ9ς .ρχα>ας ZEλληνικ9ς Tεχνολογ>ας εCναι ερAτατο κα5 Xµολογουµ,νως δν HξαντλεWται µ,σα στ3 πλα>σια τ9ς συγκεκριµ,νης Hκθ,σεως. T3 Uπρχοντα .ξιοποιGσιµα στοιχεWα γι3 τ5ς Hφευρ,σεις κα5 τ5ς τεχνικς HπινοGσεις .π τ*ν
προϊστορικ* tδη µ,χρι κα5 τ*ν πρNιµη (υζαντιν* Hποχ* εCναι κυριολεκτικ3 .µ,τρητα, παρ3 τ5ς .πNλειες πολAτιµου Fστορικο! Uλικο! πο? Hπ9λθαν .π τν σκοταδισµ τ4ν χριστιανικ4ν α8Nνων. ZH HλεAθερη κα5 συνετ* Yρευνα καλεWται ν3 καλAψeη
τ3 κεν3 µ δεδοµ,νο, Pτι, Hφσον τ3 σωζµενα κα5 µελετNµενα στοιχεWα UποδηλNνουν
τσο Uψηλο! Hπιπ,δου πολιτισµ, εjλογα θ3 εCναι τουλχιστον Hφµιλλα ατ4ν πο?
.κµη καλAπτονται .π τ*ν `γνοια.
Mριος Mαµανας

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

Στν «∆αυλ» Yχουν γρψει πολλο5 γι3 τ*ν Πυραµ>δα τ9ς
Aργολ>δος.
Eφ,τος .ποφσισα τελικ3 ν3 πω ν3 τ* δ4. dEφθασα λοιπν
κα5 ρNτησα στ καφενεWο το! γειτονικο! χωριο!, πο! εCναι Q πυραµ>δα. M ρNτησαν, kν θ,λω ν3 πω ν3 8δ4 τ3... Λιθρια.
dAλλος µο! εCπε Pτι «πρ,πει ν3 µσουν τ3 παλιολ>θαρα .π
HκεW, γι3 ν3 το?ς .φGσουν uσυχους»!
Tελικ3 Hπ9γα. Kα5 εCδα τ3 χλια τ9ς Πυραµ>δας, τ3 σπασµ,να παγκκια κα5 τ3 σκουριασµ,να συρµατοπλ,γµατα. (Φωτογραφα).

∆ηµ*τρης Xαλας
ΣAµ(ουλος Aσφαλ>σεων
Σικγο, HΠA

MH WρωτικN µSηση τοB Σωκρ:τη
Rπ/ τN ∆ιοτ8µα στ/ «Συµπ@σιον»

MH

Hκ Mαντινε>ας µντις ∆ιοτ>µα HµAησε τν Σωκρτη στ3 µυστGρια το! dEρωτος µ κθε λεπτοµ,ρεια, .ποδ>δουσα στν dEρωτα τ*ν 8διτητα το! δα>µονος (Πλτων, «Συµπσιον», 202 d).
ECναι .ξιοσηµε>ωτο, Pτι µ>α θηλυκ* aνττης µυεW τ*ν `ρρενα
στ3 µυστGρια το! dEρωτος: «∆α>µων µ,γας, Σωκρτη, X dEρως. dAλλωστε κθε τ5 δαιµονικ εUρ>σκεται µεταξ? θεο! κα5 θνητο!» (202 e).
ZH σηµασ>α το! «µεταξQ» εCναι X µ,σος Pρος, πο? συνδ,ει το?ς δAο `κρους
Pρους. ECναι X dEρως πο? συνδ,ει τ θνητν µ τ .θνατον· Q (αθAτατα Hρωτικ*
φAσι, πο? κατεχµενη .π θε>α µαν>α .ναζητεW τν «δα>µονα» θεWον dEρωτα, πο?
θ3 τ*ν φ,ρeη σ Hπαφ* µ τ θεWον. ZO dEρως δν Xµοιζει οjτε µ τ θνητ .λλ3
οjτε κα5 τ θεWο, διτι X dEρως εCναι «µεταξ?» τ9ς σοφ>ας το! θε>ου κα5 τ9ς µωρ>ας τ4ν θνητ4ν. dAρα κατ’ .νγκην X dEρως εCναι φ>λος τ9ς σοφ>ας, φιλσοφος.
Kα5 X Σωκρτης Hρωτ@:: «ΣΩ.: Kα ποι εRναι U δρZσι του; ∆IO.: N µεταφρ&ζoη
* Bλ. Hπ>σης: «O< Nπτ

νααθµο στν πλατωνικ +ρωτα», «∆αυλς», τ. 241, Iανουριος 2002.

E¶TA !H TE™™EPI™ ANABA£MOY™
AKO§OY£EI O ¶§ATøNIKO™ EPø™;
Mελετ9ντας τ «Συµπσιο» το Πλ&τωνος («∆», τ. 217) διεπEστωσα κι 5γ{
γι τ στ&δια >λοκλJρωσης το νθρ9που µ7σmω το CEρωτα. AFτ τ εRχε
προτεEνει U ∆ιοτEµα στν νεαρ Σωκρ&τη, σ ν δασκ&λα του στ 5ρωτικ θ7µατα: «5µ/ τ 5ρωτικ 5δEδαξεν» («Συµπ.» 201d). Στ3ν 5ξαιρ7του 5νδιαφ7ροντος µελ7τη τ.ς Aλτ&νη («Eταρος κα Παιδικ&», «∆», τ. 241) τ στ&δια
αFτ U 5ρευνJτρια τ qνοµ&ζει ποιητικ « νααθµοQς» στ3ν κλEµακα ν7λιξης το νθρ9που. ~Aς µο 5πιτραπo. ν συνεισφ7ρω στ3ν >λοκλJρωση
ν&λυσης το ασικο αFτο θ7µατος, δηλαδ3 τ.ς πορεEας πρς τ bντως bν,
τ ληθ/ς Mς σκοπν τ.ς ζω.ς.
Tτε, πρ τριετEας, «πρωτ&ρης» στ3ν Eλληνικ3 ΓραµµατεEα δ/ν εRχα τ3
δυναττητα ξιολγησης - διερεWνησης το θ7µατος. M/ 5ργαλεα τ3ν «EπEγνωση» («∆», τ. 228), τ3ν «TετρακτQν» («∆», τ. 239) κα τ «Hθος EλλJ▲
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κα ν µεται&ζoη εIς τοQς θεοQς τ προερχµενα π τοQς νθρ9πους κα εIς τοQς
νθρ9πους τ προερχµενα π τοQς θεοWς» («Συµπσιον», 204 a-c).
ZH λ,ξι +ρως Xµοιζει ς ν3 περιγρφeη δι3 τ4ν .ναγραµµατισµ4ν Hπακρι(4ς
τ*ν 8διτητα τ9ς ρο9ς, τ*ν «διαπορθµεAουσα» τ*ν «µεταξW», τ*ν συνδ,ουσα το?ς
θνητο?ς µ το?ς θεοAς. bOµως πρNτη προϋπθεσι τ9ς Hξωτερικ9ς διασυνδ,σεως
τ4ν θνητ4ν µ τ3 .θνατα ντα εCναι Q χωρ5ς Hµπδια εjπλαστη κ>νησι τ4ν Yσω
ρευµτων το! εCναι µ τν Dδιο του τν sαυτ. ECναι Q Yσω ροG, τ Yσω .κωλAτως ρ,ον.

5Eρως = eσω + ρ(=ω) _ \ eσω ροN
,γει X Σωκρτης (Πλτων, «KρατAλος», 420 b): «Tν παλι καιρ νοµαζταν +σ-ρος π τ ρ.µα 5σρ7ω, γιατ µεταχειριζµασταν τ ο ντ το
ω· τ9ρα Tµως νοµ&στηκε +ρως µ/ τ3ν µεταολ3 το ο σ/ ω». dEρως το!
sαυτο! Q Yσω ρ(οG) εCναι τ θα!µα το! «γν4θι» σατν», τ9ς Yσωθεν θε>ας κοινων>ας στ Hσωτερικ το! ναο! το! θνητο! ντος. ZH HλεAθερη +σω ρ(ο*)
δηµιουργεW τ5ς προϋποθ,σεις τ9ς (σεως το! dEρωτος τ4ν δAο φAλων τ9ς ∆ιοτ>µας. ECναι «> τκος 5ν τm4 καλm4» (206b - 207), διτι δηµιουργ>α δν συντελεWται
`νευ τ9ς HξισορροπGσεως τ4ν .ντιρρπων δυνµεων κα5 .παιτεW τ*ν 8στιµο
συµµετοχ* τ4ν δAο .ρχ4ν: `ρρενος κα5 θGλειας. ZH πρτυπη ρο3 τ9ς Yσω λειτουργ>ας κθε Yλλογου ντος αDτιο Yχει τ*ν .ντ>θεσι κα5 χι τ*ν Xµοιτητα, γι3
ν3 Hπ,λθη τ .ποτ,λεσµα τ9ς gρµον>ας (ZHρκλειτος, Aπ. 8, 51, 54, 67 κα5 Eµπδοκλ9ς 17, 21, 32, 36).
ZH Hξωτερικ* ρο* Hµφαν>ζεται µ τν δεAτερο .ναγραµµατισµ: dEρως = ρ,ω
+ Σ. T σAµφωνο Σ, λ,γει X Σωκρτης («KρατAλος», 427a), εCναι στοιχεWο φυσητικ κα5 µιµεWται τ σεEοµαι κα5 γενικ3 τν σεισµν. ZH παλινδροµικ* κ>νησις

§

νων» («∆», τ. 242) τολµ4 ν προτεEνω τ3ν >λοκλJρωση το νωτ7ρω 0ρθρου
τ.ς Aλτ&νη, Mς Nξ.ς:
ΠροτεEνει (&σει το κειµ7νου) Nπτ
νααθµοQς στ3ν πορεEα µ7σmω το
CEρωτος πρς τ3ν τελεEωση. Παρατηρο µε, Tτι ο< τ7σσερις πρ4τοι δηµιουργο ν µEα πρ9τη Nντητα, µEα τετρακτQν τοι:
1. Σωµατικ κ&λλος Nνς µνο 5ρωµ7νου: «Nνς αFτν σ9µατος 5ρdZν»
(210a)
Σωµατικ
κ&λλος Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «5π’ εgδει... 5π πZσι τος σ9µασι
2.
κ&λλος» (210b).
3. Ψυχικ κ&λλος Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ 5ν τας ψυχας κ&λλος τιµι9τερον UγJσασθαι» (210b).
K&λλος
τ4ν πρ&ξεων Tλων τ4ν 5ρωµ7νων: «τ 5πιτηδεWµατα» (= τρ4.
πος ζω.ς) (210c).
H TετρακτQς σαφ4ς καθορEζει τ ς σχ7σεις διδασκ&λου (5ραστ.) κα µαθητ. (5ρωµ7νου) στ πνευµατικ 5πEπεδο. H Aλτ&νη 5ν συνεχεEdα προτεEνει
▲
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το! σεισµο! πργµατι µιµεWται τ*ν .µφ>δροµη κ>νησι το! dEρωτος, προκειµ,νου δι3 τ9ς ρο9ς ν3 µετα(ι(ζeη τ3 προερχµενα .π το?ς θεο?ς ε8ς το?ς .νθρNπους κα5 ε8ς το?ς .νθρNπους τ3 προερχµενα .π το?ς θεο?ς δι3 τ9ς .ενου παλινδροµικ9ς κινGσεως (Σ) («Συµπσιον» 202e - 203b).
M τ*ν .λλαγ* τονισµο! Q λ,ξις dEρως = (Hρ4 + Σ) .ναδεικνAει τ*ν δεAτερη
8διτητα το! dEρωτος, Hφ’ Pσον τ 5ρ4 εCναι µ,λλον το! ρGµατος λ,γω. ZO dEρως
ε8ς Pλα τ3 Hπ>πεδα τ9ς δρσεNς του διακρ>νεται δι3 τ λ,γειν του (Hρ4), τ XποWο
δν εCναι µονδροµος .λλ3 .µφ>δροµος. ∆ι3 τ9ς παρουσ>ας το! Σ καθ>σταται Q
συζGτησι διαλογικG, φθνουσα ε8ς τ*ν διαλεκτικG, διτι X dEρως εCναι φιλσοφος, εCπε Q ∆ιοτ>µα (204a-204d). M τν .ναγραµµατισµ περιγρφεται Q οσ>α
τ9ς λ,ξεως, Q Xπο>α HξηγεW τν sαυτ της, εUρισκµενη ε8ς πλGρη gρµονικ*
Yσω/Yξω ροG.
dEρως εCναι X Fερς κνα(ος, Hπ5 το! Xπο>ου Hξυφα>νεται προοδευτικ3 Q διασAνδεσι τ9ς νοGσεως το! θνητο! µ τ .θνατο δι3 το! «διαπορθµεAοντος», διαµεσολα(ητο! dEρωτος. dAνευ dEρωτος δν Uπρχει Hπικοινων>α µεταξ? τ4ν
ντων τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων (ΠλοAτωνος, Ποσειδ4νος κα5 ∆ις· II. Iλι3ς O 187193) κα5 συνεπ4ς δν θ3 Uπρξeη κα5 δυναττης Hξελ>ξεως τ4ν ντων Hντς τ9ς
.ορτου κα5 Xρατ9ς, νοητ9ς κα5 α8σθητ9ς, .ε5 οjσης κα5 .ε5 γενοµ,νης δηµιουργ>ας.

MO µBθος Π@ρου/Πεν8ας τοB «Συµποσ8ου»

MH

.ν>χνευση τ4ν κληρονοµικ4ν 8διοτGτων τ4ν θε>ων ντων µεταξ? τ4ν γενε4ν κα5 τ4ν τρι4ν (ασιλε>ων εCναι γενικNτερα µ>α Hκ τ4ν µεθδων το!
.ποσυµ(ολισµο! τ4ν µAθων. Eπ5 τ9ς οσ>ας συνεπ4ς Q κτωθι HρNτησι το! Σωκρτους πρς τ*ν Xπο>α .παντ@: Q ∆ιοτ>µα: «ΣΩ: Πατ7ρα κα

0λλους τρες νααθµοQς, σWνολον πτ. O< =Eλληνες π7φευγαν τοQς µονοQς
ριθµοQς (π.χ. 7, 9, 11...), 5νm4 π τοQς ζυγοQς χρησιµοποιο σαν συνJθως τ
τ7σσερα (= τετρακτQς = δWο δυ&δες). T Nπτ χρησιµοποιJθηκε µετ Xριστν σ/ λ7ξεις Tπως «NπταJµερον» («Γ7νεσις») «Nπτ&φωτος» («Π. ∆ιαθJκη»),
«Nπτασφρ&γιστον» («Aποκ&λυψις»).
Aντ τ4ν τρι4ν νααθµ4ν προτεEνω τ3ν δεWτερη τετρακτWν:
1. T κ&λλος το CHθους: «τ καλ µαθJµατα (= θη) κα τος νµοις καλν».
T
κ&λλος τ.ς T7χνης: «τ πολQ π7λαγος (!) το κ&λλους».
2.

3. T κ&λλος τ.ς EπιστJµης: «τ τ4ν 5πιστηµ4ν κ&λλος».
4. T κ&λλος τ.ς ΦιλοσοφEας: «...τEκτo η διανοJµατα 5ν φιλοσοφEd α
φθνmω»(!) («Συµπσιον» 210a-d)
H Tλη πορεEα >λοκληρ9νεται µ/ τ3ν 5πEγνωση, τ3ν 0µεση γν9ση ποQ +ρχεται ξαφνικ σ ν +κλαµψη, γν9ση π7ρα π τ ς λ7ξεις: «οFδ/ τ ς λγος» (211
▲
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µητ7ρα εRπα ττε 5γ9, ποEους +χει > CEρως; ∆IO.: AFτ, εRπε, εRναι µEα <στορEα
κ&πως µεγ&λη, λλ θ σο τ3ν διηγηθ4. Tν καιρ λοιπν ποQ aλθε εIς τν κσµο U AφροδEτη, ο< θεο εRχαν τραπ7ζι µαζ µ/ τοQς 0λλους κα µ/ τ.ς MJτιδος
τν υ<, τν Προ. =Oταν π7φαγαν, aλθε U ΠενEα ν 5παιτJσoη, Tπως aταν φυσικ εIς µEα τσο µεγ&λη διασκ7δασι· 5στ7κετο λοιπν 5κε πρς τ3ν εgσοδο. O
Προς ττε, µεθυσµ7νος π τ ν7κταρ (κρασ δ/ν [π.ρχεν κµη), 5ξ.λθε εIς
το ∆ις τν κ.πο κα µ/ τ κεφ&λι αρQ Tπως aταν +πεσε κα πεκοιµJθη. H
ΠενEα ττε µ7σα εIς τ3ν πορEα της συν7λαε τ σχ7διο ν’ ποκτJσoη παιδ π
τν Προ. ΠηγαEνει λοιπν κα πλαγι&ζει κοντ& του· +τσι π7κτησε τν CEρωτα. Γι’ αFτ τ λγο +γινε > CEρως συνοδς κα [πηρ7της τ.ς AφροδEτης, 5πειδ3
5γεννJθη εIς τ γεν7θλι& της κα συγχρνως 5πειδ3 5µφWτως εRν’ 5ρωτευµ7νος µ/
τ Mραον, γιατ U AφροδEτη εRναι MραEα» (Συµπ. 203 b).
Στ3 σχλια το! I. Συκουτρ9 (σ. 140, 203 () .ναφ,ρονται τ3 sξ9ς: «U περικοπ3
αFτJ, περEφηµος εIς τ3ν ρχαιτητα, νεφ7ρετο [π τ4ν ρητοροδιδασκ&λων Mς
παρ&δειγµα MραEας κα φελο ς διηγJσεως (Θ7ων 2, σ. 66 κα Eρµογ7νης, Περ
Iδε4ν II 4, σ. 330 Rabe)». M>α προσεκτικ* µελ,τη τ4ν aνοµτων τ4ν θε4ν κα5 τ4ν
συµ(ολισµ4ν τ9ς µυθοπλασ>ας, οF XποWοι καλAπτονται .π τ*ν «ρα>αν κα5
.φελ9 διGγησιν» το! Πλτωνος, θ3 δAνατο ν3 .ναδε>ξeη στοιχεWα, τ3 XποWα να5
µν «ραWα», .λλ3 κθε `λλο παρ3 «.φελ9 διGγησιν» προτ>θενται ν3 παρουσισουν. ZH λεπτοµερ*ς .νλυσι το! χNρου / χρνου, 8διοτGτων τ4ν θε4ν κα5
τ9ς θνητ9ς (Πεν>ας), X «µεταξQ» τ4ν δAο dEρως, οF Hν,ργειες κα5τ3 πθη, καθ7ς
κα5 µ* κατονοµαζµενα .φαν9 στοιχεWα θ3 (οηθGσουν στ*ν .ν>χνευσι τ9ς σκ,ψεως το! Πλτωνος, γι3 ν3 γ>νeη κατανοητ τ «5ξαEφνης» στν «µεταξ?» ]κτου
κα5 s(δµου .να(αθµν τ9ς ∆ιοτ>µας:

c). O Σωκρ&της συγκινητικ λλ ξεκ&θαρα τ3ν καθορEζει: «πρς τ τ7λος
δη I{ν (µλις φθ&σoη) τ4ν 5ρωτικ4ν, 5ξαEφνης τι θαυµαστν, τ3ν φWσιν καλν». TE θ Iδ.; «τ ε ν (καλν)... κα bντως ν ( ληθ/ς)» («Φαδρος» 249
c). Kα ξεπερνι7ται κα U φιλοσοφEα. «Θε4ν οFδε ς φιλοσοφε, οFδ’ 5πιθυµε
σοφς γεν7σθαι· (+στι γ ρ)· οFδ’ ε τις 0λλος σοφς οF φιλοσοφε (Tταν γEνoη
σοφς). OFδ’ α (= 5ξ&λλου) ο< µαθες φιλοσοφο σιν... το το γ ρ 5στι χαλεπν µαθEα, τ µ3 bντα καλν κ γαθν δοκεν α[τm4 εRναι <κανν (=ν νοµEζoη Tτι εRναι <κανς) «Συµπσιον» 204 d).
Eνm4 λοιπν U πρ9τη τετρακτQς φορdZ στ ς διαπροσωπικ/ς σχ7σεις, ξεπερασµ7νες πλ7ον, U δεWτερη ναφ7ρεται στ3ν ναζJτηση «τρπου» ζω.ς/σκ7ψης (Hθος, T7χνη, EπιστJµη, ΦιλοσοφEα) ντEστοιχης τ.ς πρ9της (Σ4µα,
ΨυχJ, Πνε µα, EπEγνωση).
O καθε ς kς ξεκινJσoη π Tποια «αθµEδα» 5πιθυµε, ρκε ν 5πιθυµo.
σφδρα.

Kων. Kαρµιρντζος
Aρχιτ7κτων EMΠ

«H IAφροδτη 'πιδνει τ/ν τραυµατισµνο ZEρωτα»: O περφηµος πνακας τοF TιτσιDνο. (Πινακοθ*κη τAς
Bλλας Mποργκζε, P=µη.)

∆ΑΥΛΟΣ/246, IοAνιος 2002
15935

15936

∆ΑΥΛΟΣ/246, IοAνιος 2002

·. X4ρος: .νκτορα ∆ις (µ* κατονοµαζµενα) κα5 κ9πος .νακτρων µ
`νθη (µ* κατονοµαζµενα).

‚. Xρνος: γ,νεσις Aφροδ>της κα5 ταυτχρονη σAλληψι το! dEρωτος.
Á. Oνµατα θε4ν: M9τις, ZεAς, Aφροδ>τη κα5 Προς.
‰. dOνοµα θνητ9ς. Πεν>α.
Â. ZO «µεταξ?» θνητ4ν κα5 .θαντων dEρως.
˜. Eν,ργειες κα5 πθη: Συµπσιο θε4ν (µ* κατονοµαζµενο), Hπαιτε>α, µ,-

θη Hκ ν,κταρος (χι οDνου), yπνος, Hπι(ουλG, σAλληψι dEρωτος.
T3 .νωτ,ρω εCναι τ3 πρς .νπτυξι θ,µατα, τ3 XποWα θ3 XδηγGσουν στ*ν .ποκλυψι τ9ς ψυχικ9ς ∆ια - χωρο - χρονικ9ς µετουσιNσεως, πο? ς κεραυνς (το!
∆ις) HνσκGπτει δι3 το! «5ξαEφνης». T «5ξαEφνης» «5κτς φαEνει». ECναι Q κεντροµλος, Q Hκ τ4ν Yξω πρς τ3 Yσω κ>νησι τ9ς ψυχ9ς. ECναι οF Hκτς το!
πυρ9νος τ9ς ψυχ9ς πρξεις, οF XποWες κατ3 τ* διρκεια το! (>ου φ,ρουν στ3
Yσω τ*ν συνειδητοπο>ησι το! «Hξα>φνης». ECναι τ φαινµενο τ9ς «(ια>ας Hξαγωγ9ς Hκ το! Σπηλα>ου» τ9ς «Πολιτε>ας». ∆ν εCναι Pµως δυνατν τ3 Hπ5 µ,ρους
ν3 διαχωρισθο!ν ς πρς τ*ν .νωτ,ρω σειρ, διτι .λληλοεµπλ,κονται µεταξA
τους. ZH Hπαγωγ* κα5 Hν συνεχε>@α συναγωγ* τ4ν στοιχε>ων τ9ς µυθοπλασ>ας το!
Πλτωνος (µεθοδολογ>α στν «ΦαWδρο» 265 D, 266 B κα5 270 D) θ3 Hπιτρ,ψeη τ*ν
προσ,γγιση το! s(δµου .να(αθµο! το! «Hξα>φνης».

XQρος, ;Aν:κτορα καJ K3πος ∆ι/ς
οι Q συµ(ολικ* σηµασ>α τ4ν .ρρGτων .νακτρων κα5 ποι το! KGπου
το! ∆ις; α. T3 `ρρητα .νκτορα το! ∆ις εCναι X .ρατος, θεWος δικοσµος. T3 .νκτορα το! ∆ις, X κατ’ Hξοχ*ν µ,γας Hρωτικς χ4ρος, εCναι
X µ* κατανοµαζµενος µ,γιστος νοητικς Xρ>ζων, ς πρς τ*ν περιγραφ*
το! θε>ου κσµου το! «Φα>δωνος» (111c): «...κα π&ντα τ τοια τα (α8σθGσεις
κα5 ψυχικς δυνµεις τ4ν θε4ν) π7χουν π 5µZς κατ τ3ν αFτ3ν πστασι,
κατ τ3ν >ποEα > 3ρ π7χει π το xδατος κα > αIθ3ρ π το 7ρος 5ν σχ7σει πρς τ3ν καθαρτητα. Kα εαEως +χουν κα 5κε (εIς τν αIθ7ρα) δ&ση <ερ
τ4ν θε4ν κα ναοWς, στοQς >ποEους πρ&γµατι κατοικο ν ο< θεοE..».
dAρα φυσικ εCναι στν αIθ7ρα, τν αgθοντα 5ξ +ρωτος (α8θGρ, γεν. αIθ + +ρος·
αDθω = λµπω), kν κα5 δν κατονοµζωνται, ν3 εUρ>σκωνται τ3 .νκτορα το!
∆ις. EξυπακοAεται, Pτι, Hφ’ Pσον Yχουν Yξοδο, περιφρουρο!νται δι3 τ4ν το>χων. ∆ν γ>νεται λγος περ5 ε8σδου, στε εCναι `γνωστο H3ν εDσοδος κα5 Yξοδος γ>νωνται .π τ*ν Dδια θAρα z Uπρχeη `λλη γι3 τ*ν εDσοδο.
Στ3 .νκτορα οF θεο5 εωχο!νται τ*ν Qµ,ρα τ9ς γεννGσεως τ9ς Aφροδ>της,
κρης το! µεγ>στου τ4ν θε4ν, το! ∆ις. Aπρσιτο τ θεWο γι3 τ*ν .νθρNπινη
ψυχG, Q Xπο>α δι3 τ9ς .λληγορ>ας προσπαθεW ν3 κατανοGσeη κα5 δι3 τ9ς Uπερ(σεως ν3 .ν,λθeη στν α8θ,ρα δι3 το! Yρωτος. T*ν Dδια στιγµ* τ9ς γεννGσεως
τ9ς Aφροδ>της 5ντς το! θε>ου διακσµου, 5κτς ε8ς τν κ9πον συλλαµ(νεται
X dEρως... ZO αIθερο&µων (Hπ>θετο το! ∆ις), X «aνειροπαρµ,νος» αgθει, λ-

¶
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«ZEρως Uπτµενος». IEρυθρ$µορφη ττικ κ@λιξ.
(Mουσε ο Σικο, Φλωρεντα.)
µπει Hξ +ρωτος ε8ς τ α8θερικν διστηµα, Pταν µετ3 .π Hπ>πονες προσπθειες
καταφ,ρeη ν3 .ν,λθeη κα5 ν3 φθσeη στ* θAρα τ4ν .νακτρων.
MH συµKολικN σηµασ8α τοB «K<που»
F «K9ποι το! ∆ις» .ναφ,ρονται κα5 .π τν Σοφοκλ9 (Fr. 297). Πρκειται Pµως περ5 ποιητικ9ς Hκφρσεως κα5 χι περ5 θρησκευτικ9ς δοξασ>ας.
Στν Πλτωνα Pµως X K9πος σηµειοδοτεW τ*ν οσ>α το! µAθου· διτι Q Hπιλογ* το! χNρου τ9ς συλλGψεως το! dEρωτος Hντοπ>ζεται χι στ3 Aνκτορα (θεϊκς κσµος) οjτε στν K9πο (α8σθητς κσµος), .λλ3 συγκερασµ,νος
στν χ4ρο τν «µεταξQ», δηλαδ* στ*ν περιοχ* ε8σδου Pπου στ,κεται Q Πεν>α.
Aπ τ σηµεWο ατ γ>νεται Q Yξοδος το! Πρου Hκ τ4ν .νακτρων. Συνεπ4ς
κα5 Q πρ:ξι τ9ς συλλGψεως, πο? θ3 Hπιτελεσθe9 στν «µεταξ?» χ4ρο, θ3 εCναι
δηµιουργ>α ντος πο? εUρ>σκεται «µεταξW». ZO ατοσυνε>δητος θνητς τε>νει
«µετ3 µαν>ας» πρς τ θεWο, Pταν συλλ(eη τ*ν οσ>α το! θε>ου dEρωτος. Στ
«µεταξ?» συναντ4νται οF θνητο5 µ το?ς .θαντους. ZO συµ(ολισµς το! KGπου
Yχει κα5 δεAτερη sρµηνε>α, Pταν λ(ουµε Uπ’ ψιν Pτι σ κθε κ9πο (πσο µ:λλον
στν K9πο το! ∆ις) καλλιεργο!νται µ γν4σι κα5 Hπιµ,λεια τ*ν κατλληλη

O
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Hποχ* τ3 Hπιλεγµ,να γι3 τ*ν ραιτητ τους `νθη. ZO φυσικς, Xρατς κσµος
εCναι ]να κσµηµα, ]νας πραγµατικ4ς ραιτατος κ9πος.
M πσο θαυµασµ κα5 χρι Hκφρζεται X Πλτων, Pταν περιγρφeη τν
α8σθητ κσµο τ9ς yλης δι3 τ9ς .λληλορ>ας το! KGπου το! ∆ις! ZO α8σθητς
κσµος δν Uπο(ι(ζεται, δν Uποτιµ:ται, δν καταστ,λλεται, διτι εCναι K9πος
∆ις. ZO ZεAς, X «µακ&ρων τε θε4ν πατ3ρ δ/ κα νδρ4ν» (Oρφικς bYµνος
∆ις, στ. 12), κυ(ερνGτης το! νο! κα5 τ9ς νοηµοσAνης, Pµοιος µ τν µ,γιστο τ4ν
κηπουρ4ν, φυτεAει τ3 νοητικ3 `νθη ε8ς τν κ9πο (κσµο) τ4ν θνητ4ν ντων, προκειµ,νου κατ3 τ*ν .νθοφορ>α ν3 διαλµψeη τ*ν κατλληλη Hποχ* τ φ4ς ε8ς «τ
τ.ς ψυχ.ς bµµα». ZH εωδ>α τ4ν .νθ,ων, διασκορπιζµενη σ’ Xλκληρο τν νοητικ χ4ρο το! θνητο!, προετοιµζει .ργ3 κα5 σταθερ3 τ*ν θε>α πανδαισ>α τ.ς
διικ.ς 5πιστJµης δι τ.ς νοηµοσWνης. AπαιτεWται πρ το!το συνεχ*ς θεωρητικ* κα5 πρακτικ* Hξσκησι τ4ν ]ξι πρNτων .να(αθµ4ν µ,χρι κα5 τν ](δοµο
τ9ς ∆ιοτ>µας.
ZH Hκκ>νησι το! «sτα>ρου» .π τν πρ4το .να(αθµ µ τ*ν .νθοφορ>α το! κGπου το! α8σθητο! κσµου, τ κλλος το! sνς σNµατος το! πρNτου .να(αθµο!
κα5 Hν συνεχε>@α τ4ν πολλ4ν σωµτων το! 2ου .να(αθµο! θ3 HνεργοποιGσeη τ5ς
δυναττητες, τ5ς µ,λλουσες ν3 Hκδηλωθο!ν στο?ς sπµενους (τρ>το, τ,ταρτο κα5
π,µπτο) .να(αθµο?ς δι3 το! «Hξα>φνης» τ9ς Hνορσεως το! ]κτου πρς τν ](δοµο .να(αθµ.
Γιατ> Q λ,ξι 0νθος Yχει ατ* τ* δυναµικG; T `νθος στρεφµενο πρς τ3 0νω
θεZται τν uλιο, το! Xπο>ου .πορροφ@: τ5ς φωτεινς .κτWνες κα5 τ5ς µετουσιNνει
σ πανδαισ>α χρωµτων, γονιµοποιητικ τ,χνασµα Yρωτος το! φυτικο! κσµου
γι3 τ*ν .ναπαραγωγικ* λειτουργ>α το! φυτικο! (ασιλε>ου στν α8σθητ κσµο.
Kαθ’ Xµο>ωσι θ3 πρ,πει ν3 λειτουργGσeη κα5 X νο!ς το! Hλλγου ντος, Hφ’ Pσον
στ νοητ πεδ>ο τ `νθος µετατον>ζεται ε8ς νας θ(ε4ν). Aµφτερα, .νκτορα
κα5 κ9πος, συνεπ4ς .νGκουν στν Z9να / ∆>α. (Oρφικο5 bYµνοι ∆ις, XV, 3-6,
XIX, LXXIII κα5 Corpus Orphicorum, Pαψωδ>α K∆, 168).

Tαυτ@χρονη γ=ννησι ;Aφροδ8της καJ σSλληψι 5Eρωτος

MH

Hπιλογ* το! χρνου γι3 τ*ν sορτ* στ3 .νκτορα εCναι Q Qµ,ρα τ9ς γεννGσεως τ9ς θε:ς το! .πολAτου κλλους, τ9ς Aφροδ>της. ZH θε3 Yχει γονεWς τν .πλυτο νο! το! ∆ις κα5 τ9ς ∆ιNνης, διτι οF γονεWς τ9ς Aφροδ>της προ,ρχονται .π τ*ν ατ* ρ>ζα, τ*ν ρ>ζα ∆ι-. «H δ/ τρEτη AφροδEτη aτο το ∆ις κα τ.ς ∆ι9νης κα αFτ3ν +λαεν > =Hφαιστος γυνακα του»
(Aθ. Σταγειρ>της, τµος A, σ. 350). ZH ρ>ζα ∆ι- στ3 aνµατα το! ζεAγους ∆ις /
∆ιNνης δ>δει σ’ .µφτερα τ3 φ!λα (`ρρεν κα5 θ9λυ) τ*ν 8δια>τερη, .λλ3 8στιµη νοητικ* Fκαντητα. ZH HκδGλωσι τ9ς νοGσεως τ4ν γον,ων (∆ι-ς κα5 ∆ι-Nνης)
καθ>σταται Hν Hνεργε>@α στ νο! τ4ν Hλλγων ντων δι3 τ9ς γεν,σεως τ9ς ν,ας
8διτητος: το! .πολAτου κλλους, τ XποWο .ποτελεW τ κοιν χαρακτηριστικ τ9ς
νοηµοσAνης κα5 τ4ν δAο γον,ων.
Παρ7ν στ3 .νκτορα κατ3 τ*ν χωροχρονικ* στιγµ* τ9ς γεν,σεως το! .πολAτου κλλους εCναι X Προς, υFς τ9ς MGτιος κα5 Dσως κα5 το! ∆ις. Tο!το δν .να-
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φ,ρεται στ* µυθολογ>α το! Πλτωνος, προκAπτει Pµως συµπερασµατικ4ς, Hφ’
Pσον Q M9τις Uπ9ρξεν Q πρNτη σAζυγος το! ∆ις, κα5 µετ3 τ*ν σAλληψι τ9ς
Aθην:ς X Zε?ς κατ,πιε τ*ν M9τι. Aξιοπρσεκτο εCναι τ γεγονς, Pτι Hκτς
τ4ν aνοµτων τ9ς MGτιος, το! Πρου, τ9ς Aφροδ>της κα5 το! ∆ις `λλο νοµα θετητος δν .ναφ,ρεται. ∆Aο ζεAγη M9τις – Zε?ς κα5 Προς – Aφροδ>τη
δηµιουργο!ν τ*ν τ,λεια Hξισορρπησι τ4ν .ντιρρπων δυνµεων. ZH ο8κονοµ>α
τ9ς .φανο!ς τετρακτAος εCναι .ξιοθαAµαστη.
T κοµ(ικ κα5 προεξρχον σηµεWο το! µAθου εCναι Q χωροχρονικ* στιγµ* τ9ς
ταυτχρονης γ,νεσης το! .πολAτου Kλλους µ τ* σAλληψι το! dEρωτος. ZO ψυχισµς το! ντος – πο? συλλαµ(νει τ*ν yψιστη Fερουργ>α γεν,σεως καλλον9ς/συλλGψεως dEρωτος στ dAδυτο το! ECναι του – µυεWται στ M,γα Eρωτικ MυστGριο: .ντιλαµ(νεται τ µυστηριακ «Hξα>φνης» το! Πλτωνος:
«MοWρα ον κα5 E8λε>θυια Q KαλλονG Hστι τ9 γεν,σει» (210e) [ZΩς MοWρα λοιπν
κα5 E8λε>θυια HπιστατεW τ*ν γ,νεσι το! dEρωτος Q KαλλονG· «Συµπσιον» 206d].
Aργτερα, Pταν γεννηθe9 X dEρως θ3 παρ>σταται Q Aφροδ>τη, διτι προηγεWται Q θ,α/θε3 το! Kλλους κα5 ]πεται X dEρως. ZO πρ4τος .να(αθµς θ,τει
ς προϋπθεσι τ Xρατ, φυσικ κλλος µνο γι3 τ*ν .ρχ* τ9ς Hξελικτικ9ς διαδικασ>ας κα5 ατ* Uπ αστηρς προϋποθ,σεις («ΦαWδρος» 250 D - 252 C).
AδAνατη Q κατανησι τ4ν sπτ3 .να(αθµ4ν τ9ς ∆ιοτ>µας `νευ τ9ς .νωτ,ρω
συνειδητοποιGσεως, τ9ς Xπο>ας τ (θρο Yχει στηθ9 Hπ5 τ9ς ∆ιικ9ς προελεAσεως κα5 τ4ν δAο γον,ων τ9ς Aφροδ>της, τ (θρο τ9ς ∆ι- πολικ9ς φAσεως τ9ς
νοGσεως (κοιν* ρ>ζα ∆ι- τ4ν γον,ων το! AπολAτου Kλλους). ZH ρ>ζα «δι» `λλωστε Hµφαν>ζεται στ*ν τρ>τη συλλα(* το! aνµατς της: Aφρο-δE-τη. dEρως: Q σAλληψι το! τ,κνου Hκ τ4ν γον,ων Πεν>ας κα5 Πρου εCναι Q «µεταξ?» κατστασι
τ9ς θνητ9ς Πεν>ας κα5 το! .θαντου Πρου. ECναι X συνδετικς λγος µεταξ?
τ4ν δAο κσµων, θνητ4ν κα5 .θαντων. ECναι Q κατστασι το! «δαEµονος», το!
«δαJµονος», το! φρον>µου κατ3 τν Σωκρτη («KρατAλος», 398c), στν χ4ρο
τν «µεταξA», Pπου ατς δεσπζει. Συνεπ4ς X διαµεσολα(ητ*ς «δαGµων» (φρνιµος) dEρως κα5 οF τ,σσερεις 8διτητες το! ∆ις, ς tδη .νεπτAχθησαν (τ9ς
MGτιος, το! Πρου κα5 τ9ς Aφροδ>της) κα5 ς Hν συνεχε>@α θ3 .ναπτυχθο!ν διεξοδικ4ς, εCναι .ναγκαWες γι3 τ*ν (ιωµατικ* κα5 νοητικ* κατανησι τ9ς κλ>µακος µ,χρι το! s(δµου .να(αθµο!.

Aλτνη
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Πλτωνος, «Συµπσιον», µετφρασις I. Συκουτρ9, Hκδ. Kολλρος· 1949· το! 8δ>ου:
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OTAN ¶ETA™ MONO™ ™TH ™TPATO™ºAIPA
(_ H AYTA¶ATH TH™ £EOKPATIKH™ ¶I™TH™)
Aριζα µαγεµ,νος στ3 φ4τα τ9ς νAχτας, χνοντας τν προσανατολισµ µου σ γνωστ3 µ,ρη κα5
.νανεNνοντας Yτσι τ*ν καθηµεριντητα. Πιλτοι .εροσκαφ4ν θ3 τ Yτρεµαν, κι Hγ7 τυχερς
κολAµπαγα µ,σ’ στ*ν πο>ηση, κτι τ,τοιες ρες! Bλ,πεις καν,νας κινητGρας .εροσκφους δν
δοAλευε τNρα γι3 µ,να, στε στ «χσιµο» ν3 µο! τρ>ξeη τ3 δντια· X `τεγκτος νµος τ9ς διατGρησης τ9ς Hν,ργειας, καθ7ς θ3 σNνωνται τ3 καAσιµα... dEννοια σου, κα5 τ*ν ξ,ρω ατ* τ* «γλAκα» γι3 το!το, .πελευθερωµ,νος .π τ3 χµουρα, Hλαφροπερπατο!σα δυ φορ,ς HλαφρAτερα.
Ποτ δν µπορεWς ν3 ξεφAγeης .πλυτα· κπου θ3 δNσeης, κπου θ3 πρeης. MH θ3 (οζουν οF κινητ9ρες κι Hσ? θ3 Uπολογ>ζeης µετρNντας τ3 πντα, στε ν3 µαγεAeης τ5ς κµπρες τ9ς .νγκης, καθ7ς
οjτε Q ταχAτητα οjτε Q πορε>α οjτε τ yψος θ3 σο! κνουν π>στωση! T3 πντα τοWς µετρητοWς, ]τοιµες ν3 σ δαγκNσουν... Kαηµ,νη πο>ηση, πσο .λλοιNτικη εCσαι µ,σα στ* νAχτα· .νο>γεσαι κα5 δν
σ νοιζει πο? χAνεται Q ψυχG σου στ δρµο κα5 δν Yχει .νγκη οjτε .π το?ς κλ,φτες οjτε .π τ*
σκουπιδιρα το! δGµου, καθ7ς καθαρ>ζει τ3 κρσπεδα. Kι kν .π’ τ* συγκ>νηση σοjρθη κµπος z κποιο δκρυ, καν,νας µηχανικς δν θ3 Hνδιαφερθe9 γι3 τ* «(λ(η».
EκεW µνος σου µ,σα στ* νAχτα µ Pλη τ* λειτουργικτητα το! (ιολογικο!, Pπου τ Dδιο Hπεµ(α>νει στ5ς Hπισκευς .ναπληρNνοντας, HκεW θ3 τ πληρNσeης µνος σου, .π τ5ς Dδιες σου τ5ς σρκες. Kαν,νας λογαριασµς σου γι3 καAσιµα, Hπισκευς κ.λπ. δν θ3 πληρωθe9 .π καµµι3 sταιρε>α. Mνος
στ σκοτδι τ9ς νAχτας, Pπου, γι3 ν3 τ (λ,πeης καλAτερα, τ παραµερ>ζουν λ>γο τ3 φ4τα... ZO φθορ>ζων π>νακας τ4ν aργνων πτGσεως µ τ5ς Hνδε>ξεις του σο! δε>χνει το?ς .παρ(ατους Pρους το!
συµ(ολα>ου, Yτσι πο? µ Uπολογισµ εCσαι Uποχρεωµ,νος ν3 .κολουθGσeης. AλGθεια, στ*ν ξεχειλισµ,νη σου ψυχ* µ,σ’ στ* νAχτα τ> ραγε Yφερε στ* συγκ>νηση;
Nα>, εCναι πι σκοτειν κα5 .ρατο .π’ τν κατφωτο π>νακα aργνων, X XποWος στ κτω κτω
Yχει νοAµερα. T>ποτα στ* συγκ>νηση δν .ριθµεWται κι εCν’ `λλη Q δισταση το! κσµου, πο? σ φ,ρνει. Ojτε Hφευρ,σεις οjτε µαθηµατικ3 οjτε .εροδυναµικς σGραγγες κα5 δοκιµαστς πιλτοι. dOχι,
µνος σου, χωρ5ς τ>ποτα στ χος, θ3 (γλeης τ*ν Yκσταση. Θ3 τ*ν .νασAρeης .π’ τ3 κρησφAγετ της,
Yτσι πο? θ3 σ δονe9. bOπου Pλα στριφογυρ>ζουν µισοελεγχµενα – µισοχαµ,να, στε τελικ3 ατ τ
.πNτερο κτι .π κτω µας ν3 µ:ς τρα(: στ δρµο του παρ’ Pλους το?ς κοµπασµοAς µας. T>ποτα
δν εCναι δικ µας κα5 παρ3 π:σα προσκλληση .π τ* µGτρα, .κµα κι .π’ τ* µνα, θ3 .ποσAρeη
τ*ν συµµαχ>α του µ Hσ,να, πο? π>στευες, στε κατµονος στ Xρµητικ ποτµι πο? «τ3 πντα ρεW»,
ατ τ .ν,κφραστο «κτι» τ9ς µοναξι:ς ν3 στGσeη τ*ν αθεντικτητ σου στ ΣAµπαν.
Kαραγκιζηδες τ9ς Θεοκρατ>ας, πο? πνω Hδ4 ριοθετGσατε γι3 λγους προσωπικ9ς σας
.νγκης τ ΣAµπαν! Tυφλο>, Hπ>δοξοι διαρρ9κτες, πο? στ `νοιγµα το! χρηµατοκι(ωτ>ου
δν πGρανε τ>ποτε .π `γνοια, διαλαλNντας Pτι κλ,ψανε... Στ Συµπαντικ δικαστGριο θ3
το?ς .παλλξουν λγω (λακε>ας. Kι ατ* τ*ν .παλλαγ* τ*ν Hκλαµ(νουν σν... θεWο µGνυµα, Pτι τχατες καν,νας δν το?ς πε>ραξε, Yχουν τ*ν ελογ>α του οF Hκπρσωποι το! Θεο! Hπ5 τ9ς
Γ9ς! AστεWοι, .σAµ(ατοι `νθρωποι, Pταν θ3 .νακαλAψετε Pτι .νGκετε στ3 .πρσωπα κι `χρηστα µπζα, Pπου πνω στ δπεδ τους UψNνεται Hλχιστο, ατ τ .κρι( «λ>γο» τ9ς Hπ>γνωσης τ4ν aλ>γων τ9ς Γ9ς.
EσεWς HκεW, φανατισµ κα5 µισαλλοδοξ>α, κολληµ,νοι. bOταν Q Hπ>γνωση σ:ς κρεµσeη... κουδοAνια, ν3 ξ,ρετε Pτι ατ3 θ3 χτυπο!ν µ τ γλωσσ>δι τ9ς «π>στης». dAκου π>στη!... Mι3 .π τ5ς
πι γελοWες λ,ξεις, πο? θ3 µπορο!σε ν3 σχηµατ>σeη Q γλ4σσα. Π>στευε κα5 µ* HρεAνα: Q θανατικ* καταδ>κη τ9ς Uπστασης ατ9ς τ9ς λ,ξης.
Hταν .ποικιοκρτης στ5ς φυτεWες κα5 µονφθαλµος· Pταν Y(γαζε τ τεχνητ γυλινο µτι
τουHµπρς στο?ς .θNους µαAρους κα5 φεAγοντας το?ς .πειλο!σε, Pτι, kν δν δουλεAουν τ*ν ρα πο?
θ3 λε>πeη, θ3 το?ς (λ,πη... τ µτι. ΠιστεAετε! γιατ5 X γυλινος παγωµ,νος κσµος τ9ς Θεοκρατ>ας
Pλο κτι τ,τοιες κοµπ>νες σ:ς στGνει!

°

iø

ΠαντελAς Γλρος

Tαξ>αρχος (Fπτµενος) Πολεµικ9ς Aεροπορ>ας.

OI °ENNHTOPE™
TOY ¶A°KO™MIOY ¶O§ITI™MOY
ξα´. Mµνερµος
O MEµνερµος > Σµυρανος –κατ& τινας Kολοφ9νιος– θεωρεται Mς δηµιουργς
τ.ς αIσθηµατικ.ς 5λεγειακ.ς ποEησης· [π.ρξε δ/ σWγχρονος µ/ τοQς Eπτ ΣοφοWς.
ΣWµφωνα µ/ τν σατυρικ ποιητ3 Iππ9νακτα, [π.ρξε ποιητ3ς κα µουσικς
(αFλητ3ς) συγχρνως· εRχε γρ&ψει δ7, µελοποιJσει κα τραγουδJσει τ dσµα-ξρκι
«KραδEης Nµος». O ∆ιογ7νης > Λα7ρτιος µZς πληροφορε, Tτι > Σλων δι&ασε
κ&ποιους στEχους το ΣµυρναEου ποιητο , ποQ +λεγαν: «Mακ&ρι, χωρ ς ρρ9στιες κι
+γνοιες σκληρ7ς, | ν µ’ εxρισκε U µορα το θαν&του Nξηντ&ρη» ( π. 6) κα το π&ντησε Mς Nξ.ς: «~Aν θ7ς, Λιγυαστ&δη, ν µ’ κοWσoης | τν στEχο το τον 0λλαξε κι +τσι
τραγοWδησ7 τον: | στ qγδντα µου kς µ’ +φθανε U µορα το θαν&του» (A´, II, 61).
O MEµνερµος aταν αθυστχαστος κα προληµατισµ7νος 0νθρωπος, γι’ αFτ κα
πολλο τν συµπεριλαµ&νουν µεταξQ τ4ν παισιδοξων κα µελαγχολικ4ν ποιητ4ν.
CEνιωσε κα 5ξ7φρασε πολQ καλWτερα τν πνο τ.ς 5φηµερτητας π’ Tτι τ ς χαρ/ς
το παρντος· γι’ αFτ κα 5π7λεξε τ3ν 5λεγεEα, ποQ εRναι λυπητερ3 - θρηνητικ3 ποEηση (+λεγος = θρ.νος), προκειµ7νου ν 5κφρ&σoη τ ς σκ7ψεις κα τ αIσθJµατ& του
κα ν τραγουδJσoη τοQς πνους κα τ &σανα τ.ς ζω.ς. M7χρι ττε U 5λεγεEα [πηρετο σε θρησκευτικοQς κα πατριωτικοQς σκοποQς (Kαλλνος-AρχEλοχος) j πολιτικοQς κα κοινωνικοQς τοιοWτους (Σλων)· > Σµυρναος, kν κα +γραψε κι αFτς κ&ποιους πολεµικοQς στEχους, χρησιµοποEησε τ3ν 5λεγεEα γι ν 5ξωτερικεWσoη τ αIσθJµατα τ4ν 5φJµερων νθρ9πων, ποQ +ρχονται κα φεWγουν σ ν τ φWλλα τ4ν δ7νδρων
(=Oµηρος). O ποιητJς, ποW, καθ{ς εgδαµε, δ/ν 0ντεχε τοQς πνους κα τ ς λWπες,
ντικρWζει τ3ν ζω3 µ/ πολQ σκεπτικισµ κα θρηνε γι τ3ν νιτη ποQ χ&νεται κα
τ γηρατει ποQ µZς ασανEζουν: «Γι συµφορ παντοτειν3 στν Tιθων > ∆Eας
+δωσε τ γερ&µατα, ποQ τροµερ9τερα ’ναι κι π αFτν τν θ&νατο» ( π. 4).
H µελαγχολEα, U αρυθυµι κι U παισιοδοξEα το ποιητο 5ξαιτEας τ4ν γηρατει4ν
κα τ4ν παρεπµεν9ν τους εRναι δι&χυτες σ’ Tλους γενικ τοQς στEχους του, πρZγµα
ποQ πησχλησε πολλοQς φιλολγους κα κριτικοWς του. O Eρµησι&ναξ, eνας συµπατρι9της του ποιητ3ς τ.ς λεξανδριν.ς 5ποχ.ς, λ7γει, Tτι > MEµνερµος στ γερ&µατ& του 5ρωτεWθηκε µι πολλ3 bµορφη κα νε9τατη αFλητρEδα, τ3ν Nανν9, U
>ποEα, καθ{ς aταν φυσικ, π7πεµψε τν γ7ροντα µ/ εIρωνεEα κα χλευασµ, κ&τι
ποQ δ/ν τ λησµνησε ποτ/ > ποιητJς... O Eρµησι&ναξ Mστσο δ/ν εRναι ξιπιστη
πηγJ· φηµEζεται Mς παραµυθ ς κα τερατολγος. Παρµοιες <στορEες σκαρφEσθηκε
κα γι τν =Oµηρο, κα γι τν HσEοδο κα γι πολλοQς 0λλους. O MEµνερµος Tµως
δ/ν 5κφρ&ζει τ δικ& του αIσθJµατα· δ/ν εRναι [ποκειµενικς ποιητJς. AνεξαρτJτως το kν [π.ρξε +ρως µ/ κ&ποια Nανν{ j bχι, > ποιητ3ς –Tπως κα > =Oµηρος, κα
> HσEοδος κα > Σοφοκλ.ς– 5κφρ&ζουν τ αI9νιο παρ&πονο το νθρ9που γι τ3ν
π9λεια τ.ς νιτης, κ&τι ποQ ρ.κε τ3ν lπλοWστερη κα θλιερ9τερη διατWπωσJ του
στ δηµοτικ δEστιχο: «Θε7 µου µεγαλοδWναµε, θ7λω ν σ/ ρωτJσω: T νιZτα φο
µZς τ& ’δωσες, γιατ τ παEρνεις πEσω;»!
O Γερµανς MWλλερ, > συγγραφεQς τ.ς IστορEας τ.ς AρχαEας Eλληνικ.ς ΛογοτεχνEας, θεωρε τν MEµνερµο Mς [πδειγµα τρυφερτητος, 5ξαιτEας κ&ποιων στEχων του σχετικ4ν µ/ τ3ν πορεEα το HλEου: «O τρυφερς ποιητ3ς τ.ς IωνEας συµπον&ει κα τν =Hλιο, γι τ3 µορα ποQ τοrλαχε ν φωτEζoη κ&θε µ7ρα τ3 γ.». O ποι-

15942

∆ΑΥΛΟΣ/246, IοAνιος 2002

ητ3ς Mστσο οrτε χαEρεται οrτε λυπZται, λλ περιγρ&φει lπλ4ς eνα φυσικ φαινµενο, σWµφωνα µ/ τ3ν IσχWουσα ττε KοσµολογEα, ποQ τ3ν 5ποχ3 5κεEνη µφισητετο π τν Θαλ., τν Aναξιµ7νη κ.0. ΣWµφωνα λοιπν µ/ τν µ θο, τν >ποο
διασ9ζει > AθJναιος, «5ν εFνoη φησE, κατεσκευασµ7νη πρς τ3ν χρεEαν ταWτην [π
HφαEστου, τν =Hλιον καθεWδοντα περατο σθαι πρς τ ς νατολ&ς, αIνισσµενος
τ κολον το ποτηρEου» (IA´, 470). O ποιητ3ς µZς µεταφ7ρει τφιο τν µ θο, σWµφωνα µ/ τν >ποο > =Hλιος, ξεκιν9ντας π τ3ν χ9ρα τ4ν AIθιπων ( νατολJ), κ&νει τ κανονικ δροµολγι του στν OFραν κα φο φθ&σoη στ3ν χ9ρα τ4ν EσπερEδων (δWση), µπαEνει στ3ν χρυσ. κοWπα του κα διασχEζοντας « ρχοις ποσ » τν
Ωκεαν πηγαEνει στ3ν χ9ρα τ4ν AIθιπων, προκειµ7νου ν 5παναλ&oη τ δροµολγιο τ.ς Uµ7ρας...
«κα το λιου κµη το ’λαχε κοWραση κ&θε µ7ρα,
οrτ’ ναπαWονται ποτ/ αFτς κα τ’ 0λογ& του
π’ τ3ν στιγµJ, ποQ φJνοντας τν Ωκεαν U AFγοWλα
U ροδοδ&κτυλη ψηλ στν OFραν θ’ ν7oη·
AFτν π&νω στ κWµατα αθουλωτ κι Mραο
κρε&τι κα µ/ το =Hφαιστου τ χ7ρια δουλεµ7νο
π χρυσ&φι µ&λαγο, γοργδροµο τν φ7ρνει,
5νm4 lρπαχτ π ς στ νερ κοιµZται, π τ3 χ9ρα
τ4ν EσπερEδων ς τ3 γ. τ4ν AIθιπων, Tπου
γλJγορο lµ&ξι κι 0λογα στ7κονται, Tσο ν0ρθoη
H γ7ννα το COρθρου, U XαραυγJ...» ( π. 10).
O ΠλοWταρχος στ «περ τ.ς θικ.ς ρετ.ς» +ργο του, παEρνοντας 5ρεEσµατα π
τοQς δυ πρ9τους στEχους το ποιJµατος «Nανν9»: «TE εRν’ U ζω3 κα ποι U χαρ
χωρ ς τ3ν AφροδEτη; K&λλιο kς πεθ&νω τ3 στιγµJ, ποQ πι δ/ν θ µ/ νοι&ζoη γι’
γ&πης κρυφοσµEξιµο...», χαρακτηρEζει τν ποιητ3 παραλυµ7νο: « κολ&στων µ/ν
γ ρ αIδε φωναE»! O MEµνερµος Tµως δ/ν aταν <ερεQς j θικολγος φιλσοφος λλ
ποιητJς, ποQ γν9ριζε ν δEδoη πιστ/ς τ ς εIκνες τ4ν πραγµ&των, χωρ ς ν ξεπερνdZ
τ Tρια τ.ς T7χνης...
H ΣµWρνη, ποQ εRχε ποκροWσει 5πιτυχ4ς τ ς 5πιδροµ/ς το Λυδο ΓWγη, στ χρνια το MEµνερµου εRχε χ&σει πι τ3ν νεξαρτησEα της, φο εRχε [ποταγ. στν ασιλιZ τ.ς ΛυδEας Aλυ&τη. O MEµνερµος, ποQ κ&θε 0λλο παρ « κλαστος» φαEνεται ν aταν, πλ7κει τ 5γκ9µιο τ.ς πολεµικ.ς ρετ.ς τ4ν παλαιοτ7ρων Σµυρνι4ν
κα KολοφωνEων κα παροτρWνει τοQς συγχρνους του ν τοQς µιµηθο ν κα ν τοQς
ξεπερ&σουν:
«Kανε ς δ/ν εRχε τ3ν ψυχ3 κα τ3ν νδρειοσWνη
5κεEνου, καθ{ς +µαθα π’ τοQς παλιτεροWς µου,
Tσοι τν εRδαν τ πυκν ν συνταρ&ζoη πλJθη
τ4ν κααλλ&ρηδων Λυδ4ν µ7σα στν K&µπο το =Eρµου...
CAνδρας κανε ς καλWτερος δ/ν aταν π κενον...
Mηδ’ U Παλλ&δα U AθηνZ δ/ν +ψεξε ποτ7 της
τ3ν νεκρ&τητη φοι&, Tταν γοργοκινιταν...» ( π. 13).
O< ρχαοι κριτικο κα φιλλογοι εRχαν τν ποιητ3 σ/ αθει [πληψη. O Σλων
τν πεκ&λεσε «Λιγυαστ&δη», 5νm4 ο< Aλεξανδρινο κι ο< Λατνοι τν θαWµαζαν,
διτι +δωσε ν7ους τνους στ3ν 5λεγεEα, ποQ τ3ν +κανε νθρωπιν9τερη, µ/ π&θος κα
αIσθηµατισµ. ERναι > πρ4τος µελαγχολικς ποιητJς, > πατ7ρας τ.ς αIσθηµατικ.ς,
ροµαντικ.ς ποEησης.

Σαρντος Πν

;Aποκαλυπτικ/ aρθρο τQν «N.Y. T:ιµς»
bEνα Hνδιαφ,ρον πρσφατο `ρθρο τ9ς Hφηµερ>δας «N. Y. Times»
(9.4.02), πο? φ,ρει τ*ν Uπογραφ* το! Michael Massing, .ναφ,ρεται στ θ,µα τ4ν Hρ>δων µεταξ? τ4ν «Συντηρητικ4ν» κα5
«ΣAγχρονων» ZE(ρα>ων ρα((>νων, γι3 τ*ν .λGθεια z µ* τ4ν γεγοντων πο? Hξιστορο!νται στ*ν «Παλαι3 ∆ιαθGκη».
ZO «∆», X XποWος Hπ5 σειρ3ν Hτ4ν .σχολεWται µ τ θ,µα τ9ς Παλαι:ς ∆ιαθGκης, θεωρεW Pτι πρ,πει ν3 Hνηµερωθο!ν οF .ναγν4στες του κα5 γι3 τ5ς τσεις πο? .ναπτAσσονται, Pσον .φορ@:
στ θ,µα ατ, στο?ς κλπους το! Iουδαϊσµο!, τσεις πο? προφαν4ς προ,ρχονται .π τ .δι,ξοδο πο? δGγησε τν ∆εθν9
Σιωνισµ Q τυφλ* Hπ5 α84νες HµµονG του σ .ναχρονιστικς δοξασ>ες κα5 µυστικιστικς φαντασιNσεις κα5 στ*ν προσπθει
του ν3 µ* (ρεθe9 Hκτς το! Hπιταχυνµενου Fστορικο! γ>γνεσθαι
τ9ς Hποχ9ς πο? διανAουµε. ZYπρχουν (,(αια κα5 `λλες σκοπιµτητες π>σω .π τ3 .ναφερµενα στ `ρθρο ατ – κα5 συνιστο!µε στο?ς .ναγν4στες µας ν3 τ δια(σουν µ `κραν Hπιφυλακτικτητα.
AκολουθεW Q .πδοση στ3 ZEλληνικ3 Xλκληρου το! `ρθρου
µετ3 φωτογραφι4ν. Nοµ>ζουµε, Pτι οF πολυετεWς Yρευνες το!
«∆αυλο!» στ θ,µα ατ µ τ3 ν,α .ποκαλυπτικ3 στοιχεWα θ3
.ποτελ,σουν µ>α σηµαντικ* συµ(ολ* στν διαφωτισµ το! Hπ5
α84νες παραπληροφοροAµενου κοινο! στ σο(αρ ατ θ,µα.

TO KEIMENO TOY AP£POY TøN «N. Y. TIMES»
«NEA TOPA (BIB§O™) °IA MONTEPNA MYA§A»

MO

A(ραµ, X ZE(ραWος πατριρχης, πιθαν4ς οδ,ποτε Uπ9ρξε·
οjτε κα5 X Mωυσ9ς. ZOλκληρη Q Fστορ>α τ9ς Eξδου, Pπως περιγρφεται στ*ν B>(λο, πιθαν4ς οδ,ποτε συν,(η. T Dδιο
εCναι .ληθς κα5 γι3 τ*ν κατεδφιση τ4ν τειχ4ν τ9ς ZIεριχο!ς.
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Kα5 X ∆αυ>δ, µακρι3 .π τ ν3 εCναι X `φο(ος (ασιλεAς, X XποWος
δρυσε τ*ν ZIερουσαλ*µ κα5 τ*ν Yκανε µι3 8σχυρ* πρωτεAουσα, \ταν
µ:λλον ]νας περιφερειακς .ρχηγς, το! Xπο>ου Q φGµη HµεγαλοποιGθη .ργτερα, γι3 ν3 .ποτελ,σeη πλο συσπε>ρωσης sνς .νNριµου Yθνους.
Aτς οF Hκπληκτικς διαπιστNσεις, .ποτ,λεσµα .ρχαιολογικ4ν
εUρηµτων κα5 .νασκαφ4ν στ Iσρα*λ κα5 στ5ς γAρω περιοχς τ3 τελευταWα εDκοσι π,ντε χρνια, Yγιναν πλατι3 .ποδεκτς .π aρθοδξους
ρα((>νους. Eν τοAτοις δν Yγιναν προσπθειες ]ως τNρα ν3 διαδοθο!ν
ατς οF .πψεις z ν3 συζητηθο!ν µ τ κοιν.
ZH ZEνωµ,νη Συναγωγ* το! Συντηρητικο! Iουδαϊσµο!, Q Xπο>α
.ντιπροσωπεAει 1,5 sκατ. «συντηρητικο?ς» ZE(ρα>ους στ*ν B. AµερικG, µλις Hξ,δωσε µ>α «N7α Tορ µετ ΣχολEων», τ*ν πρNτη γι3
το?ς «συντηρητικο?ς» Hδ4 κα5 60 χρνια. T (ι(λ>ο ατ aνοµζεται
Etz Hayim - EH («∆,νδρο Zω9ς» στ*ν ZE(ραϊκ*). ∆ιατυπNνει µι3
sρµηνε>α, Q Xπο>α HνσωµατNνει τ5ς τελευταWες .νακαλAψεις τ9ς .ρχαιολογ>ας, τ9ς φιλοσοφ>ας, τ9ς .νθρωπολογ>ας κα5 τ9ς µελ,της .ρχα>ων πολιτισµ4ν. Γι3 το?ς Hκδτες τ (ι(λ>ο ατ .ντιπροσωπεAει µι3
.π τ5ς πι θαρραλ,ες προσπθειες πο? Yγιναν ]ως τNρα, γι3 ν3 ε8σαχθe9 στ κAριο θρησκευτικ ρε!µα Q `ποψη, Pτι Q B>(λος εCναι µ:λλον
]να .νθρNπινο παρ3 ]να θεϊκ ντοκουµ,ντο.
«=Oταν µεγ&λωσα στ Mπρο κλιν, ο< θαµ4νες τ4ν συναγωγ4ν δ/ν
προληµατEζονταν γι >τιδJποτε», εCπε X ρα((Wνος H. Kushner, συγγραφ,ας το! (ι(λ>ου µ τ>τλο «bOταν Kακ3 Πργµατα Συµ(α>νουν Σ
Kαλο?ς AνθρNπους» κα5 συν-συγγραφ,ας το! ν,ου (ι(λ>ου. «ΣJµερα πολλο προληµατEζονται κα εRναι καλ διαασµ7νοι, Tσον φορdZ
στ3ν ψυχολογEα, τ3ν λογοτεχνEα κα τ3ν <στορEα, λλ εRναι παγιδευµ7νοι σ/ µι παιδαρι9δη 5κδοχ3 τ.ς BEλου».

OY jως τUρα ραKKινικFς Rπ@ψεις γιA τNν «TορA»
 (ι(λ>ο EH, πο? συνετχθη .π τν καθηγητ* το! Πανεπιστηµ>ου το! Iουδαϊσµο! David Lieber, προσπαθεW ν3 .λλξeη τ*ν
κατσταση. Προσφ,ρει µαζ5 µ τ καθιερωµ,νο s(ραϊκ κε>µενο µι3 παρλληλη µετφραση στ3 Aγγλικ3 (Yκδοση το! Chain
Rotok, πολ? γνωστο! ς συγγραφ,α το! (ι(λ>ου «The Chosen»)...
AποτελεWται .π σελ>δα πρς σελ>δα HπεξGγηση, περιοδικ3 σχλια
γι3 τ*ν 8ουδαϊκ* πρακτικ* κα5 τ,λος 41 δοκ>µια Hπιφαν4ν ρα((>νων
κα5 λογ>ων σ θ,µατα πο? κυµα>νονται .π το?ς στ>χους το! (ι(λ>ου
τ9ς «Tορ3», καννες δια>της, ]ως κα5 τ*ν ο8κολογ>α κα5 τ*ν Hσχατολογ>α. Aτ3 τ3 δοκ>µια δια(στηκαν πολ? κατ3 τ* διρκεια κηρυγµτων χωρ5ς Yµπνευση. ZH .νγνωση τ9ς «Tορ3» στ5ς λειτουργ>ες το!

T
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T/ ιλο
«Etz
Hayim»,
ποO 'ξεδ$θη
πρMν π/
3 µAνες.
T/ ιλο
α7τ/
νασττωσε τ/ν
∆ιεθνA IIουδαϊσµ$.

Σα((του Hξ,πληξε χωρ5ς .µφι(ολ>α πολλο?ς στ* συναγωγG. Π.χ. τ
δοκ>µιο γι3 τ*ν Aρχα>α Mυθολογ>α τ9ς Eγγ?ς Aνατολ9ς το! Robert
Wexler, προ,δρου το! Πανεπιστηµ>ου το! Iουδαϊσµο! στ Λς
dAντζελες, .ναφ,ρει, Pτι (σει συγχρνων µελετ4ν φα>νεται .π>θανο, Q Fστορ>α τ9ς «Γ,νεσης» ν3 Yχeη τ*ν προ,λευσG της στ*ν Παλαιστ>νη. Πι πιθαν εCναι κατ’ ατν ν3 προ,ρχεται .π τ*ν Mεσοποταµ>α, Q Hπ>δραση τ9ς Xπο>ας εCναι πι Hµφαν*ς στ*ν Fστορ>α τ9ς
ΠληµµAρας, Q Xπο>α προ9λθε .π τ περιοδικ Uπερχε>λισµα τ4ν
Uδτων τ4ν ποταµ4ν T>γρη κα5 Eφρτη. ZO κ. Wexler προσθ,τει, Pτι
Q Hκδοχ* ατ* εCναι Dσως δανεισµ,νη .π τ Yπος «Gilgamesh» τ9ς
Mεσοποταµ>ας.
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∆Fν εkναι YστορικFς οY WκδοχFς τ3ς B8Kλου

;E

ξ Dσου Hντυπωσιακ εCναι γι3 πολλο?ς .ναγν4στες τ δοκ>µιο
«Bι(λικ* Aρχαιολογ>α» το! Lee Levine, καθηγητο! το! s(ραϊκο! Πανεπιστηµ>ου τ9ς ZIερουσαλGµ. «Σ/ αFτ», γρφει, «δ/ν
[π&ρχουν ναφορ/ς τ4ν αIγυπτιακ4ν πηγ4ν, ποQ ν
φορο ν
στ3 διαµον3 το Iσρα3λ σ/ αFτ3ν τ3 χ9ρα· ο< 5νδεEξεις εRναι µηδαµιν/ς κα +µµεσες. O< λEγες αFτ/ς 5νδεEξεις, Tπως U χρJση αIγυπτιακ4ν
qνοµ&των», προσθ,τει, « π7χουν πολQ π το ν εRναι 5παρκες γι
ν 5πιεαι9σουν τ3ν <στορικτητα τ4ν 5κδοχ4ν τ.ς BEλου».
T Dδιο .µφ>(ολη εCναι, γρφει X κ. Levine, Q Yνδειξη γι3 τ*ν κατληψη κα5 Hπο>κηση τ9ς Xαναν, πο? εCναι τ .ρχαWο νοµα τ9ς περιοχ9ς πο? περιλαµ(νει τ IσραGλ. OF .νασκαφς .πεκλυψαν, Pτι

H δAθεν διλευση τAς IEρυθρDς Θλασσας π/ τοOς Eραους. Σ@γχρονοι ρα-
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Q ZIεριχ7 δν \ταν περιτειχισµ,νη οjτε κατοικηµ,νη· «+τσι καθαρ
φαEνεται Tτι διαψεWδει τ3ν ναφερµενη Eαιη κα πλJρη κατ&κτησJ της στ ιλEο το Iησο το Nαυ.». Eπιπροσθ,τως λ,ει, Pτι
«[π&ρχει παντελ3ς +λλειψη ρχαιολογικ4ν 5νδεEξεων, ποQ ν [ποστηρEζουν τ3ν 5ξαιρετικ3 περιγραφ3 τ.ς BEλου γι τ3ν Iερουσαλ3µ
π τν ∆αυ δ κα τν Σολοµ4ντα».
ZH `ποψη Pτι Q B>(λος δν εCναι κυριολεκτικ3 .ληθGς, «εRναι λEγο
j πολQ παραδεκτ3 κα κατανοητ3 π’ τοQς πι πολλοQς συντηρητικοQς ραEνους», παρετGρησε X David Wolpe, ρα((Wνος στ Sinai
Temple το! Λς dAντζελες κα5 συνεργτης στ (ι(λ>ο EH. «M σ/ µερικοQς τ.ς συναγωγ.ς», εCπε, «µπορε ν µ3ν ρ7σoη τ 0καµπτο αFτ
xφος». TελευταWα σ κGρυγµα πρς 2200 µ,λη τ9ς συναγωγ9ς του X D.

 νοι ποκλεουν τ ν Uστορικ$τητα τοF µ@θου α7τοF τAς ΠαλαιDς ∆ιαθ*κης.
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Wolpe µ ε8λικρ>νεια εCπε Pτι «οFσιαστικ Tλοι ο< σWγχρονοι ρχαιολγοι συµφωνο ν στ Tτι > τρπος µ/ τν >ποον U BEλος περιγρ&φει τ3ν CEξοδο δ/ν εRναι διλου αFτς κατ τν >ποον +γινε». ZO ρα((Wνος .ν,φερε «πληθ9ρα π αFταπ&τες», Pσον .φορ@: στ*ν Fστορ>α
ατG, Q Xπο>α Hµπερι,χει .ντιφσεις, .πιθαντητες, χρονολογικ3 κεν3
κα5 .πουσ>α Hπι(ε(αιωτικ4ν .ποδε>ξεων. Πργµατι εCπε «ο< ρχαιολγοι στ ς νασκαφ/ς το ΣινZ δ/ν ρ.καν gχνη τ4ν φυλ4ν το
IσραJλ οrτε eνα θρα σµα γγεEου...».

;Aντικρου@µενες Rντιδρ:σεις τQν ραKK8νων

MH

.ντ>δραση ε8δικ3 στ*ν Xµιλ>α το! ρα((>νου κυµαινταν .π
τν θαυµασµ γι3 τ θρρος του στ*ν καινοτοµ>α ]ως τν θυµ
γι3 τ*ν θεωροAµενη αθδει του. ZH δηµοσ>ευση σ s(ραϊκ3
.ν3 τν κσµο Yντυπα τ9ς Xµιλ>ας το! ρα((>νου ξεσGκωσε
πληµµAρα Hπιστολ4ν, πο? τν κατηγορο!ν Pτι Uποσκπτει τ*ν πι
θεµελιNδη διδασκαλ>α το! Iουδαϊσµο!. dEλα(ε Pµως κα5 πολλ3 µηνAµατα UποστGριξGς του. «Aδυνατ4 ν σZς π4 πσοι ρανοι 5πικοιν9νησαν µαζE µου, λ7γοντας: N σ/ εFλογo. > Θες, γιατ εRπες
αFτ ποQ Tλοι 5µες πρ&γµατι πιστεWοµε». ZO D. Wolpe « ποδEδει τ3ν
+κρηξη αFτ3ν ποQ 5ξεδηλ9θη µ/ τ κJρυγµ& του, στ3ν προθυµEα
τ4ν ραEνων ν πο ν αFτ ποQ πρ&γµατι πιστεWουν».
Πρ5ν .π τ*ν Yκδοση το! EH τ κ>νηµα τ4ν συντηρητικ4ν (ασιζταν στ3 «Σχλια τ9ς Tορ3», Yργο το! .ρχηγο! τ4ν Pα((>νων τ9ς
Aγγλικ9ς Aτοκρατορ>ας Josef Hertz. T 1936, πο? ατ Hξεδθη, Q
s(ραϊκ* B>(λος Uπε(λGθη σ Hντατικ* Hξονυχιστικ* .νλυση .π λγιους Pπως X Julius Wellhausen τ9ς Γερµαν>ας, X XποWος διετAπωσε
πολλς HρωτGσεις σχετικ3 µ τ* συγγραφG, τ κε>µενο κα5 τ*ν .κρ>(ει
τους. ZO Hertz, Hργαζµενος σ Hποχ* .χαλ>νωτου .ντισηµιτισµο! κα5
τ4ν προσπαθει4ν τ4ν Xριστιαν4ν ν3 .ποδε>ξουν τ*ν κατωτερτητα
τ9ς «Παλαι:ς ∆ιαθGκης» σ σAγκριση µ τ*ν «Kαιν* ∆ιαθGκη», δι,λυσε Pλες τ5ς .µφι(ολ>ες σχετικ3 µ τ*ν .κεραιτητα το! κειµ,νου.

T/ «Wπα8σχυντο παρελθ/ν» τ3ς δουλε8ας

MY

ποστηρ>ζοντας Pτι καν,νας λας δν θ3 HφεAρισκε γι3 τν sαυτ του ]να τσο «5παEσχυντο» παρελθν Pπως τ ν3 εCσαι σκλ(ος σ ξ,νη χNρα, Yγραψε Pτι « π Tλα τ χρονικ τ.ς Aνατολ.ς µνο τ χρονικ τ.ς BEλου ξEζουν τ bνοµα τ.ς <στο-

ρEας».
ZH προσ,γγιση ατ* το! Hertz ]ως τ 1981 εCχε λ>γες .ντιδρσεις,
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Pταν τ «ΣωµατεWο τ4ν ZE(ραϊκ4ν Aµερικανικ4ν Συναγωγ4ν» δηµοσ>ευσε τ3 δικ του σχλια γι3 τ*ν «Tορ». Σ ατ3 X Gunther Plaut
Yλα(ε Uπ’ ψιν του τν αξανµενο .ριθµ τ4ν .ρχαιολογικ4ν κα5
`λλων Hνδε>ξεων το! κειµ,νου, πο? Yθεταν τ*ν .κρ>(εια τ9ς B>(λου
Uπ .µφισ(Gτηση. OF Fστορ>ες τ9ς «Γ,νεσης», δηλNνει, «εRναι eνα συνονθWλευµα π µWθους, θρWλους κα παλαι/ς ναµνJσεις, 5νm4 U +ρευνα γι τ ς πηγ/ς aταν δεµ7νη µ/ τ νJµατα Nνς κεντρικο θεολογικο δγµατος». ZH dEξοδος Pµως, Hπ,µενε, .νGκει στ* «σφαρα τ.ς
IστορEας». Eν4 Uπρχουν λγιοι, πο? θεωρο!ν τ*ν «dEξοδο» σ3ν
Fστορ>α «λαϊκ4ν παραµυθι4ν», τ3 σχλια τ9ς «Tορ3» λ,νε Pτι «αFτ
εRναι U 0ποψη µιZς µειοψηφEας». Mετ3 .π εDκοσι Yτη τ (ρος τ4ν
Hπιστηµονικ4ν .ποδε>ξεων πο? .µφισ(ητο!ν τν µ!θο τ9ς Eξδου,
\ταν τσο µεγλο, στε Q `ποψη τ9ς µειοψηφ>ας ν3 µετατραπe9 σ
`ποψη τ9ς πλειοψηφ>ας.
Aτ Pµως δν συν,(η κα5 µεταξ? τ4ν aρθδοξων ZE(ρα>ων. Aτο5
Hξακολουθο!ν ν3 θεωρο!ν τ*ν «Tορ3» σ3ν τν θεϊκ κα5 .µετ(λητο λγο το! Θεο!. T συχντερα χρησιµοποιοAµενο κε>µεν της, γνωστ ς Stone Edition (1993), διακηρAττει στ*ν ε8σαγωγ*, Pτι «κ&θε
γρ&µµα τ.ς Tορ +χει δοθ. π τν Θε στν Mωυσ.». ZO Lawrence
Schiffman, καθηγητ*ς το! Πανεπιστηµ>ου τ9ς N,ας ZYρκης κα5
aρθδοξος ZE(ραWος, εCπε Pτι τ EH προχωρεW τσο µακρυ3 στ ν3
παραδ,χεται τ*ν µοντ,ρνα Hκδοχ*, στε «χωρ ς ν τ ντιλαµ&νεται
καταλJγει στ ν δηµιουργo. µEα νεπιθWµητη κα µφEολη µηδενιστικ3 ντιπολEτευση», Hν .ντιθ,σει µ ατ πο? πρεσ(εAουν οF συντηρητικο5 ZE(ραWοι. ΠαρετGρησε δ Pτι οF περισστερες τ4ν HρωτGσεων ς πρς τ*ν .κρ>(εια τ4ν κειµ,νων τ9ς B>(λου Yχουν διακριτικ3 παραγνωρισθ9. «O µ7σος 0νθρωπος τ.ς συναγωγ.ς ποτ/ δ/ν τ
προσ7χει αFτ».

∆Fν lπ:ρχουν RρχαιολογικFς Wνδε8ξεις

;A

κµα κα5 µερικο5 συντηρητικο5 ρα((Wνοι α8σθνονται `(ολα
µ τ (θος τ9ς .µφι(ολ>ας. «NοµEζω Tτι U ασικ3 <στορικ3
οFσEα το κειµ7νου εRναι ξιπιστη κα 5παληθεWσιµη», εCπε Q
Susan Grossman, ρα((Wνα τ9ς συναγωγ9ς Beth Shalom τ9ς πολιτε>ας KολοAµπια Md., συνεκδτρια το! EH. bOσον .φορ@: στ5ς αξανµενες .ρχαιολογικς Hνδε>ξεις πο? προτε>νουν τ .ντ>θετο, Q ρα((Wνα Grossman εCπε: «∆/ν [π&ρχουν 5νδεEξεις Tτι αFτ δ/ν συν7η.
O< περισστερες τ4ν 5νδεEξεων εRναι 5νδεEξεις τ.ς σιωπ.ς. T πραγµατικ θ7µα γι µ7να εRναι ο< αI9νιες λJθειες ποQ [π&ρχουν στ κεE-
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µενο», πρσθεσε. «Π4ς 5φαρµζοµε 5µες τ <ερ αFτ κεEµενο τν
21ον αI4να; =Eνας τρπος εRναι», λ,ει Q ρα((>να, «τ ν τ κ&νωµε πι
ποκαλυπτικ στ ς γυνακες». Aτ* εCναι µ>α .π τ5ς πολλς γυναWκες
πο? Hργσθηκαν γι3 τ EH, σ µι3 προσπθεια ν3 .µ(λAνουν τν
(αρ? πατριαρχικ προσανατολισµ τ9ς B>(λου κα5 ν3 κνουν τ κε>µενο πι εκολονητο στο?ς σAγχρονους .ναγν4στες. T χωρ>ο π.χ.
τ9ς «Γ,νεσης» πο? περιγρφει π4ς Q Qλικιωµ,νη Σρρα γ,λασε, Pταν
`κουσε τν Θε ν3 λ,eη Pτι θ3 γενGσeη υF, παραδοσιακ3 HξηγεWται
σ3ν ]να γ,λιο δυσπιστ>ας. Στ3 σχλι της Pµως στ EH προτε>νει, Pτι
τ γ,λιο τ9ς Σρρας «µπορο σε ν µ3ν εRναι ντEδραση στ3ν παρατραηµ7νη [πνοια τ.ς 5γκυµοσWνης σ/ µι τ7τοια προχωρηµ7νη UλικEα, λλ eνα γ7λιο χαρZς γι τ3 δυναττητα δWο Uλικιωµ7νων
νθρ9πων ν µπορο ν ν +χουν στεν/ς συζυγικ/ς σχ7σεις». Σ µι3
διαδικασ>α τ,τοιας πολυπλοκτητας Uπ9ρχαν .ναπφευκτα πολλ3
σηµεWα διαφων>ας. Aλλ3 X ρα((Wνος Kushner λ,ει, Pτι Q µνη ρGση
πο? µ:ς ξεφεAγει εCναι ατ πο? .ναφ,ρεται στ Levitius, 18.22. «M3ν
λ7τε ψ7µατα στν 0νδρα Tπως λ7τε στ3 γυνακα. AFτ εRναι ποτρπαιο (...)· δ/ν µπορο µε ν 5φαρµσουµε τ3 γενικ3 ρχ3 Tτι σ/ Tλα
εgµαστε 0νετοι», λ,ει X ρα((Wνος. «Mερικο νοµEζουν Tτι U >µοφυλοφιλEα εRναι λ&θος. ∆/ν εgµαστε eτοιµοι ν παραδεχθο µε αFτ3 τ3 θ7ση τ4ν συντηρητικ4ν. Aλλ 5ξ gσου δ/ν µπορο µε ν λ7µε Tτι αFτ
εRναι µι νοοτροπEα, U >ποEα δ/ν συνd&δει µ/ τ3ν µοντ7ρνα ιολογEα,
γιατ δ/ν εRναι Tλοι eτοιµοι ν τ παραδεχθο ν». Tελικ3 οF Hκδτες κατ,ληξαν σ ]να .νNδυνο συµ(ι(ασµ, παρατηρNντας Pτι οF .παγορεAσεις τ9ς «Tορ3» γι3 τ5ς Xµοφυλοφιλικς σχ,σεις «δηµιοWργησαν σοαρ/ς διαµ&χες». OF συντηρητικο5 τ9ς συναγωγ9ς µπορο!σαν «ν3 καλωσορEσουν >µοφυλφιλους 0νδρες κα γυνακες σ/ Tλες τ ς δραστηριτητες τ4ν συναγωγ4ν».
Aπ τ φθινπωρο, Pταν τ EH Hκδθηκε, HπωλGθηκαν πνω .π
100.000 .ντ>τυπα. Eνδεχοµ,νως .ναµ,νοµε τ EH ν3 γ>νeη Hπ>σηµη
B>(λος στ5ς 760 συντηρητικς συναγωγς το! dEθνους. ZO Mark S.
Smith, καθηγητ*ς τ9ς B>(λου κα5 τ4ν Σπουδ4ν Eγγ?ς Aνατολ9ς στ
ΠανεπιστGµιο τ9ς N,ας ZYρκης, παρατGρησε, Pτι «T3 Σχλια το!
Hertz» διGρκεσαν 65 χρνια. «AFτ εRναι πEστευτο», εCπε. «E3ν τ
EH δν διαρκο!σε ]ως 50 περ>που χρνια z κα5 περισστερα, ττε θ3
Yµενα Yκπληκτος». dIσως Pµως Q µακρο(ιτητα το! (ι(λ>ου Hξαρτηθe9
.π τν ρυθµ τ4ν .ρχαιολογικ4ν .νακαλAψεων.
Michael Massing
[Mετ5φραση: ;Iω:ν. Kυπαρισσ/ς]

H E§§HNIKH °§ø™™A ANEY OPIøN
AναδηµοσιεWουµε π τ 5πEσηµο bργανο το Tεχνικο EπιµελητηρEου
τ.ς Eλλ&δος «Eνηµερωτικ ∆ελτEο», τ. 2196, 22 AπριλEου 2002, τ κλουθο κεEµενο:
«Hellenic Quest» λ,γεται ]να πργραµµα λεκτρονικ9ς Hκµθησης τ9ς
ZEλληνικ9ς, πο? τ CNN `ρχισε ν3 διαν,µeη παγκοσµ>ως κα5 προορ>ζεται σ
πρ4το στδιο γι3 το?ς .γγλφωνους κα5 Fσπανφωνους. T πργραµµα παργεται .π τ* µεγλη sταιρε>α H/Y «Apple», τ9ς Xπο>ας X πρεδρος Tζ7ν
Σκλι εCπε σχετικ4ς: «AποφασEσαµε ν προωθJσουµε τ πργραµµα 5κµαθJσεως τ.ς Eλληνικ.ς, 5πειδ3 U κοινωνEα µας χρει&ζεται eνα 5ργαλεο, ποQ
θ τ.ς 5πιτρ7ψoη ν
ναπτWξoη τ3 δηµιουργικτητ& της, ν εIσαγ&γoη ν7ες
Iδ7ες κα ποQ θ τ.ς προσφ7ρoη γν9σεις περισστερες π Tσες > 0νθρωπος
µπορο σε ς τ9ρα ν’ νακαλWψoη». M `λλα λγια πρκειται γι3 µ>α HκδGλωση τ9ς τσεως γι3 Hπιστροφ* στ5ς ρ>ζες το! παγκοσµ>ου πολιτισµο!, πο?
εCναι τ πνε!µα κα5 Q γλ4σσα τ4ν ZEλλGνων.
dAλλη συναφ*ς HκδGλωση: OF dAγγλοι Hπιχειρηµατ>ες προτρ,πουν τ3 .νNτερα στελ,χη τους ν3 µθουν .ρχαWα ZEλληνικ, Hπειδ* ατ «5µπερι7χουν
µEα φιλοσοφEα µ/ ξεχωριστ3 σηµασEα γι τοQς τοµες qργαν9σεως κα διαχειρEσεως 5πιχειρJσεων». Σ’ ατ τ συµπ,ρασµα δηγGθηκαν µετ3 .π διαπιστNσεις Bρετανν4ν ε8δικ4ν, Pτι Q ZEλληνικ* γλ4σσα HνισχAει τ* λογικ* κα5
τονNνει τ5ς Qγετικς Fκαντητες. Γι’ ατ Yχει µεγλη .ξ>α χι µνο στ*ν
πληροφορικ* κα5 στ*ν Uψηλ* τεχνολογ>α .λλ3 κα5 στν τοµ,α aργνωσης
κα5 διο>κησης.
T Hνδιαφ,ρον γι3 τ*ν ZEλληνικ* προ,κυψε .π τ* διαπ>στωση τ4ν Hπιστηµνων Pτι οF H/Y προχωρηµ,νης τεχνολογ>ας δ,χονται ς «νοηµατικ*»
γλ4σσα µνον τ*ν ZEλληνικG. bOλες τ5ς `λλες γλ4σσες τ5ς χαρακτGρισαν
«σηµειολογικς». «Nοηµατικ*» εCναι Q γλ4σσα, στ*ν Xπο>α τ «σηµαWνον»,
δηλαδ* Q λ,ξη, κα5 τ «σηµαινµενον», δηλαδ* ατ πο? Q λ,ξη Hκφρζει
(πρ:γµα, 8δ,α, κατσταση), Yχουν µεταξA τους πραγµατικ* πρωτογεν9 σχ,ση.
T3 πι τ,λεια προγρµµατα H/Y «dI(υκος», «Γν4σις» κα5 «NεAτων» .ναπαριστο!ν το?ς λεκτικο?ς τAπους τ9ς ZEλληνικ9ς σ XλοκληρNµατα κα5 σ
τ,λεια σχGµατα παραστατικ9ς, πρ:γµα πο? .δυνατο!ν ν3 κνουν γι3 τ5ς
`λλες γλ4σσες. Kα5 το!το, διτι Q ZEλληνικ* Yχει µαθηµατικ* δοµG, πο? Hπιτρ,πει τ*ν gρµονικ* γεωµετρικG της .πεικνιση. Iδιαιτ,ρως χρGσιµο στο?ς
H/Y εCναι τ3 sλληνικ3 προσφAµατα τηλε-, -λνδη, µικρο-, µεγα-, σκοπ-, -ισµς, συν- κ.τ.λ. OF H/Y θεωρο!ν τ*ν ZEλληνικ* «µ* aριακ* γλ4σσα», δηλαδ*
Pτι µνο σ’ ατ*ν δν Uπρχουν Pρια κα5 γι’ ατ εCναι .ναγκα>α στ5ς ν,ες
Hπιστ9µες, Pπως Q πληροφορικ*, Q λεκτρονικG, Q κυ(ερνητικ* κ.`. Aτς
µνον στ*ν ZEλληνικ* (ρ>σκουν τ5ς νοητικς Hκφρσεις πο? χρειζονται,
χωρ5ς τ5ς XποWες Q Hπιστηµονικ* σκ,ψη .δυνατεW ν3 προχωρGσeη.

TEXNIKO EΠIMEΛHTHPIO EΛΛA∆OΣ

A¶O TH METAºY™IKH ™TO §O°O
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µ,γιστος τ4ν φιλοσφων Hρ&κλειτος (535-475 π.X.) εCπε: «αFτν τν
κσµο, ποQ εRναι Tµοιος γι Tλα τ bντα, δ/ν τν +πλασε οrτε καν7νας
θες οrτε καν7νας 0νθρωπος, λλ aταν π&ντα κα εRναι κα θ εRναι
φωτι εEζωη, ποQ µ/ µ7τρο ν&ει κα µ/ µ7τρο σJνει». MAν Q .νθρωπτητα εCχε υFοθετGσει τ*ν Hπιστηµονικ* θεωρ>α το! ZHρακλε>του περ5 το! θεο! κα5 το! σAµπαντος, .σφαλ4ς σGµερα θ3 (ρισκταν σ δυσθερατα yψη προδου κα5 πολιτισµο! κα5 δν θ3 συν,(αιναν Hπεισδια σ3ν ατ3 τ9ς N,ας ZYρκης στ5ς 9/11, το! Aφγανιστν, τ9ς Γιουγκοσλα(>ας, τ9ς Παλαιστ>νης κ.ο.κ.
Στο?ς προσωκρατικο?ς χρνους Q ZEλληνικ* Θρησκε>α κα5 Q EπιστGµη \σαν συνυφασµ,να σ «=Eνα». ZH δισπασG τους `ρχισε θεωρητικ3 .π τν Πλ&τωνα, γι3
ν3 Xριστικοποιηθe9 µ τ*ν (>αια Hπι(ολ* το! Iουδαιο-Xριστιανισµο! σ3ν πανθρησκε>ας τ9ς Pωµαϊκ9ς Aτοκρατορ>ας. dEκτοτε οF σχ,σεις Eκκλησ>ας-EπιστGµης
.ποκλ>νουν, καθ7ς κα5 ατς το! Φυσικο!-Mεταφυσικο!. Kι’ ατ γιατ5 οF τρεWς
s(ραιογενεWς κοσµικς θρησκεWες (Iουδαϊσµς-Xριστιανισµς-Iσλαµισµς) .ντ5 ν3
.σπασθο!ν τν Λγο, π>στεψαν στ θα!µα το! sνς δηµιουργο! κα5 τ9ς δηµιουργ>ας το! κσµου Hκ το! µηδενς. Λογικ3 Pµως «οFδ/ν 5κ το µηδενς». Tο!το δν
δ>νει .πντηση σ πλεWστα HρωτGµατα, Pπως λ.χ. «ποις Yφτειαξε τν θε»; Aλλ3 X
«θες δηµιουργς» Hγε>ρει .ξιολογικς συγκρ>σεις, Hκ τ4ν Xπο>ων προκAπτουν οF σηµερινς διαµχες µεταξ? τ4ν κοσµικ4ν θρησκει4ν. ZO ZEλληνικς Λγος –κατ3 (ση .νεξ>θρησκος– κνει Uπ,ρ(αση ατ4ν τ4ν Hρωτηµτων κα5 τ4ν .νοGτων συγκρ>σεων, πο? τσες συγκροAσεις κα5 δειν3 Yχουν φ,ρει στ*ν .νθρωπτητα.
ποµ,νως στ*ν Hποχ* τ9ς Πληροφορικ9ς εCναι .νγκη ν3 σκεφθο!µε µ
ν,ους Pρους, γι3 ν3 ξεφAγουµε .π τν θρησκευτικ φανατισµ κα5 τ*ν
παραγµενη .π ατν (>α κα5 τροµοκρατ>α. Aτ θ3 γ>νeη χι µ τ*ν
.ντιπαρθεση, .λλ3 µ τν διλογο κα5 τ*ν .νοχ* το! διαφορετικο!.
Eπι(λλεται Pθεν X πλουραλισµς τ4ν κοσµοαντιλGψεων κα5 X σε(ασµς τ9ς
.ρχ9ς τ9ς .νεκτικτητας τ4ν διαφορετικ4ν .ντιλGψεων. Πρ,πει ν3 Hπανασυνδ,σουµε τν Λγο µ τ*ν Θρησκε>α, Pπως εCχαν κνει οF προσωκρατικο5 πργονο>
µας. ZO µαχητικς .θεϊσµς εCναι κι’ ατς Hξ Dσου (λαπτικς µ τν θρησκευτικ φονταµενταλισµ. bOθεν Hπι(λλεται Q Uπ,ρ(αση δι3 το! διαλγου κα5 χι
δι3 τ9ς συγκροAσεως.
ZH ZEλλαδικ* Eκκλησ>α πρ,πει ν3 γ>νeη πρωτοπρος σ’ ατν τν διλογο µ τ*ν
.πολκτιση τ9ς .νθελληνικ9ς, ρατσιστικ9ς κα5 σκοταδιστικ9ς 8ουδαϊκ9ς B>(λου
κα5 τ* σAνδεσG της µ τ ZEλληνικ Πνε!µα κα5 τ5ς πατρ4ες .ξ>ες. bOσο γρηγορNτερα προχωρGσeη X διλογος, πο? Hγκαινισθηκε HπισGµως .π τν συνθ,τη κ. Γιννη Mαρκπουλο κα5 τν «∆αυλ», τσο πι κερδισµ,νη θ3 (γe9 Q πνευµατικτης κα5
ο8κουµενικτης τ9ς sλληνορθδοξης Eκκλησ>ας κα5 τσο .ρραγ*ς θ3 παραµε>νeη Q
sντητα το! sλληνικο! Yθνους.
K.X. Kωνσταντινδης
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ZYποστρτηγος H...

AI™IMA KAI A¢HPITA
T/ -λοκα@τωµα τοF ιλου
ΣυµαEνουν πολλ >λοκαυτ9µατα κα σJµερα. T παλι εRναι γνωστ (κατ
τν τρπο ποQ θ7λουν αFτο ποQ τ δηµιοWργησαν)· Tµως τ σηµεριν&; AπEστευτο, +κλεισαν στ ς 17 AπριλEου 2002 γι 24 ρες τ3ν +κθεση ιλEου στ Z&ππειο, προκειµ7νου ν γEνoη κ&ποια 5κδJλωση γι τ Nραϊκ >λοκαWτωµα! Φυσικ ο< ΓραικWλοι το
κρ&τους τ.ς PωµιοσWνης, προστατευµενοE τους κα bχι µνον, σπεWδουν σ/ κ&τι τ7τοια,
µ3 λ7ποντες τ3ν Nραϊκ3 νθελληνικ3 προπαγ&νδα π µαWρη AθηνZ µ7χρι λλοEωση
το πνεWµατος τ4ν Oλυµπιακ4ν Aγ9νων. T ν γρ&φουν στ παλι& τους τ παποWτσια
µEα πνευµατικ3 5κδJλωση σ ν τ3ν CEκθεση BιλEου κα ν +χουν τ3ν λαζονεEα ν τ3ν
κλεEνουν, γιατ «+τσι τοQς γουστ&ρει», Tπως λ7ει κ&ποιο διαφηµιστικ σλγκαν τ.ς φιλοσοφEας το κ7ρδους, δεEχνει τ3ν κατευθυνµενη δουλικτητα τ4ν 5γκ&θετων το κρ&τους
τ.ς PωµιοσWνης, ποQ δ/ν µπορο µε ν τ3ν συγκρατJσωµε π τν 5θνικ κα πολιτισµικ
κατJφορο. ~Aν 5µες 5πιχειροWσαµε κ&τι ν&λογο στ κρ&τος τους, θ µZς εRχαν ...5ξαερ9σει. ∆/ν +χουν καµµι δικαιολογEα· κα κ&ποια ποQ προ&λλουν (περ ...τροµοκρατ4ν
κα λγων σφαλεEας) συντεEνουν στ Tσα πι π&νω λ7µε, Tπου µ/ γνωστ7ς τους προπαγανδιστικ/ς µεθδους λ7νε τ µα ρο 0σπρο: T περ ρατσισµο , 5θνικισµο , τροµοκρατ4ν,
κ.λπ. εRναι δικ& τους δηµιουργJµατα. Φυσικ κατ τν gδιο τρπο θ7λουν ν «κλεEσουν»
κα τ3ν Eλληνικ3 IστορEα· π4ς εRναι τ λ7ποµε 0λλωστε φαειντερον HλEου...
AFτ3 εRναι U ν7α τ&ξη πραγµ&των, Tπου σ/ λEγο, kν δ/ν τ καταλ&ωµε, kν δ/ν καταλ&ουν ο< ΓραικWλοι, θ µZς λ7νε ...τροµοκρ&τες µ7σα στ3 χ9ρα µας, γιατ +χοµε γι Iδε4δες
τν Eρµ., τν HνEοχο, τ ς Kαρυ&τιδες, τν Παρθεν4να... κα bχι τν ζφο το Γιαχ7.
Π.Γ.

M ν κοFτε τ/ν Παυσανα
«O< νακοιν9σεις τ.ς AκαδηµEας Aθην4ν γι τ ς “πυραµEδες” τ.ς AργολEδας ποπροσανατολEζουν τ3ν 5πιστηµονικ3 +ρευνα κα παραπληροφορο ν νεWθυνα τ3ν κοιν3
γν9µη». AFτ IσχυρEζεται > κρατικς ρχαιολγος κ. I. Πιτερς, ποQ νJκει στ3ν EφορεEα AρχαιοτJτων NαυπλEου, θ7λοντας ν τιµJσoη µ/ τν τρπο αFτ τ µισθ ποQ λαµ&νει π’ τ Yπουργεο Πολιτισµο . ΣυµουλεWει λοιπν τοQς ναγν4στες 5παρχιακ.ς
5φηµερEδας τ.ς AργολEδας ν θεωρο ν τ δWο πυραµιδοειδ. κτEσµατα Mς NλληνιστικοQς
πολυροφους qχυρωµατικοQς πWργους (!) κα ν προσ7χουν, π7ρα π’ τοQς «5ξω-αρχαιολογικοQς κWκλους», τν ΠαυσανEα, διτι κι 5κενος νεWθυνα παραπληροφορε. T ’χει
καταλ&ει καλ > κ. Πιτερς, π{ς τ πEτουρα φ7ρνουν σEγουρα προαγωγJ...
Π.Λ.K.

Scandali gravi...
Σ’ αFτ3 τ3 φρ&ση ρκ7στηκε ν συνοψEσoη τ3ν κατ&σταση > 5κπρσωπος τ.ς «AγEας
=Eδρας». Π&λι καλ δηλαδ3 ποQ παραδ7χτηκε Mς «σοαρ σκ&νδαλα» τ κροWσµατα προσολ.ς τ.ς γενετJσιας ξιοπρ7πειας κα σ7λγειας σ/ &ρος νηλEκων παιδι4ν π κληρικοQς σ/ πολλ/ς ν τν κσµο 5πισκοπ/ς τ.ς Kαθολικ.ς EκκλησEας, Tπως στ3 Bοστ9νη, στ Mντρεαλ, στ Πζναν, στ ΠαρEσι κα λλο . Tαυτχρονα νοEγουν ο< κρουνο
τ4ν <ερ4ν θησαυροφυλακEων, γι ν καλυφθο ν ο< [ψηλ/ς [λικ/ς ποζηµι9σεις, ποQ ζητο ν τ 5νJλικα πλ7ον 5κ τ4ν θυµ&των. Γι πολλοστ3 φορ ποδεικνWεται, π{ς Tταν τ
ρ&σο φυλακEζoη τ σ4µα, ο< συν7πειες εRναι εrλογες παντο (γι ν µ3ν ξεχνZµε κα τοQς
δικοWς µας «τσαχπEνηδες», ποW, Tπου σταθο ν κα ρεθο ν, καταφ7ρονται µ/ πWθµενο
θρ&σος κα περισσ3 [ποκρισEα κατ τ4ν « ν9µαλων» κα «θικ διεφθαρµ7νων» ρχαEων EλλJνων).
M.M.
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T/ «συµπλ*ρωµα» τAς A3γ@πτου
N7α τ&ξη πραγµ&των σJµερον τ3ν 27/3/02 κα fραν eκτην πρ µεσηµρEας· πρωE-πρωE
δηλαδ3 U NET [πακοWουσα εIς τ κελεWσµατα το Γιαχ/ εRπε κα π&λι τ γνωστ περ
το ρχαιοτ7ρου κα µεγαλυτ7ρου πολιτισµο τ.ς νθρωπτητας, το αIγυπτιακο ! M/
τοQς AIγυπτEους δ/ν +χοµε τEποτε. O< 0νθρωποι αFτο T,τι µπρεσαν +καναν. M/ τοQς σηµερινοQς κεκρ&χτες τ +χοµε· αFτοQς ποQ U παραδοσιακJ τους κακEα, τ µσος, > δλος,
τ ψ7µα (κα αFτο δ/ν εRναι AIγWπτιοι) παEρνουν τν πολιτισµ αFτ (στ κ&τω κ&τω
δοWλους τοQς εRχαν) κα τν κραδαEνουν σ ν ντEπαλο δ7ος 5ναντEον τ.ς Nλληνικ.ς ρχαιτητας. Kα ο< µ/ν γν4στες γελο ν εIς &ρος τους γιατ δ/ν µπορε ν γEνoη σWγκριση, ο<
δ/ δαες χ&φτουν τ χ&πι. M µJπως π&ντα π τ χρνια τ.ς Nλληνικ.ς ρχαιτητας
µ7χρι σJµερα τ gδια δ/ν κ&νουν;
B7αια U µεταφυσικ3 τ.ς AIγWπτου µ/ τν δεσποτισµ κα τ3ν 0γνοια τ.ς ΦιλοσοφEας,
τ.ς EπιστJµης κα τ.ς T7χνης (Tπως αFτ/ς µ/ τ καταπληκτικ δηµιουργJµατ& τους
+λαµψαν στ3ν ρχαιτητα τ3ν NλληνικJ), τοQς καλWπττουν ψυχολογικ&, γιατ τ7τοια ψυχ3
κουαλZνε· κα µνον U συνωµοσEα 5κτρ7φει τοQς περιοWσιους.
Π.Γ.

Σωκρτης καM Uερατε α
O Σωκρ&της δ/ν χαρEζεται οrτε στ <ερατεο. Aρνεται τ «δο ναι» κα «λαεν» κα
τ ς προσφορ/ς τ4ν νθρ9πων πρς τ αI9νια «δωροφ&γον» <ερατεο, σWµφωνα µ/ τν
EFριπEδη. ∆/ν φοZται ν παντJσoη καθαρ κα σαρκαστικ στν µαθητJ του EFθWφρονα Tτι: «=Oλα αFτ εRναι 0τιµες 5µπορικ/ς σχ7σεις στ πλαEσια θρησκευτικ4ν συναλλαγ4ν ν&µεσα στοQς θεοQς κα νθρ9πους, 0ρα νJθικες κα πορριπτ7ες». Γι τ Σωκρ&τη U οFσEα τ.ς εFσ7ειας εRναι ν’ γωνισθo. > πιστς ν πραγµατ9σoη στν καθηµεριν
Eο του τ καλ κα τ γαθ. [ERναι τ «ξυπνητJρια» ποQ χρει&ζεται Tσο ποτ/ στ παρελθν U νθρωπτητα, γι ν γo. π τ σκοτ&δι τ4ν τρι4ν Nραιογεν4ν κοσµικ4ν θρησκει4ν (Iουδαισµο , Xριστιανισµο κα Iσλαµισµο ) λλ κα τ4ν λοιπ4ν προκαταλJψεων κα 5ξουσιασµ4ν, πρ ν µπo. στ ξ7φωτο το πραγµατικο πολιτισµο τ.ς Γν9σεως].
O κατJγορς του M7λητος, eνας νεαρς 0σηµος, θηλυπρεπJς, στιχοπλκος, τν κατηγορε Tτι +χει πλ&σει δικ του «φανταστικ θε» κα τν ποκαλε «δαιµνιον». O Σωκρ&της σ/ διαλογικ3 συζJτηση µ/ τ «δαιµνι του» 5ντς το δικαστηρEου ποκροWει τ3ν
κατηγορEα, λ7γοντας Tτι αFτ εRναι U «5σωτερικJ του +µπνευση». Mακ&ρι ν κατ7αινε κα
π&λι στ3 γ. τ «δαιµνι» του, γι ν διδ&ξoη στ πανεπιστJµια κα σχολεα Tλης τ.ς γ.ς,
στοQς ν7ους ,τ ς αI9νιες κα διαχρονικ/ς Nλληνικ/ς ξEες.
K.X.K.

XωρMς σχ$λια
Aντιγρ&φουµε π τ3ν 5φηµερEδα «Aδ7σµευτος TWπος»: «Kαθ{ς U οIκονοµικ3 κατ&σταση το Iσρα3λ συνεχEζει ν 5πιδειν9νεται, eνας 5ξ7χων ρανος τ.ς Iερουσαλ3µ ποφ&σισε ν ντιµετωπEσoη τ πρληµα, ποδEδοντ&ς το στν... [περολικ αFνανισµ. H
5φηµερEδα “Γιεντιτ Aχαροντ” +γραψε, Tτι σWµφωνα µ/ τν ρανο Nτα ντ MπατζρE,
eναν π τοQς κορυφαEους κααλιστ/ς (µελετητ/ς το Nραϊκο µυστικισµο ) τ.ς IερουσαλJµ, U δWσκολη οIκονοµικ3 κατ&σταση ποQ ντιµετωπEζει τ Iσρα3λ qφεEλεται π
π&ρα πολλ/ς πψεις στν αFνανισµ. ΣWµφωνα µ/ φEσσες, ποQ +χουν ναρτηθ. στ3ν IερουσαλJµ, > αFνανισµς προκαλε “πανοWκλα κα διαφθορ ” κα εRναι U αIτEα “σχεδν
Tλων τ4ν διαταραχ4ν, τ4ν γωνι4ν, τ4ν πολ7µων, τ4ν σθενει4ν κα τ.ς φτ9χειας”».

Ω

ΠληθUρα Rρχα8ων καJ νεωτ=ρων
µαρτυριQν καJ YστορικQν στοιχε8ων
«EµεWς οF Παλαιστ>νιοι καταγµαστε .π τ*ν KρGτη. ΦAγαµε .π τ*ν KρGτη κα5
πGγαµε στ*ν Παλαιστ>νη. Ξαναγυρ>σαµε στ*ν KρGτη κα5 ξαναφAγαµε .π τ*ν
KρGτη κα5 ξαναπGγαµε κα5 HγκατασταθGκαµε µον>µως στ*ν Παλαιστ>νη...»
Γιασρ Aραφτ, AθGνα, 15 ∆εκεµ(ρ>ου 19811

 ζGτηµα τ9ς καταγωγ9ς το! σAγχρονου παλαιστινιακο! Yθνους
Yχει .πασχολGσει κατ3 καιρο?ς πλ9θος Hρευνητ4ν. OF Dδιοι,
.ρα(φωνοι ντες κα5 στ*ν πλειοψηφ>α τους µουσουλµ:νοι στ
θρGσκευµα µ µεγλο ποσοστ aρθοδξων µεταξA τους, εDθισται ν3 θεωρο!νται «.ρα(ικς» λας. ZΩστσο σGµερα πλ,ον Q συντριπτικ* πλειοντητα τ4ν ε8δικ4ν Hπιστηµνων συµφωνο!ν, Pτι του-

T

1. Aπσπασµα .π τ λγο το! Παλαιστ>νιου προ,δρου στ ξενοδοχεWο «Mεγλη Bρετανν>α» τ9ς
AθGνας κατ3 τ*ν τελετ* .νακGρυξGς του σ Hπ>τιµο δηµτη τ4ν Aθην4ν .π τν ττε δGµαρχο τ9ς
πρωτεAουσας ∆ηµGτρη Mπ,η κα5 τ δηµοτικ συµ(οAλιο τ9ς πλης.

H MONOMAXIA TH™ KOI§A¢A™ H§A

H

5ξ&πλωση το Eραϊκο ΠνεWµατος [π.ρξε µακραEωνη 5πιχεEρηση, τ.ς >ποEας >
σχεδιασµς χ&νεται στ &θη το παρελθντος κα ο< δι&φορες φ&σεις της 5ξελEσσονται κα >λοκληρ9νονται µ7σα σ/ χρονικ διαστJµατα προσδιριστης δι&ρκειας. ΣJµερα µπορο µε ν δο µε, µ/ τ3ν 0νεση ποQ µZς παρ7χει U προοπτικ3 το
χρνου, π4ς µEα qλιγ&νθρωπη φυλ3 τ.ς 5ρJµου, χωρ ς καν7να πολιτισµ κα µ/ πρωτγονη γλ4σσα κατ7κτησε σ/ πρ4το στ&διο θρησκευτικ 0λλα κα µ&λιστα πολιτισµ7να +θνη µ/
τ Tπλο το δγµατος – Tπλο καθαρ Nραϊκ, καθαρ 5ξουσιαστικ κα 0γνωστο στ3ν [πλοιπη νθρωπτητα – κα π4ς ργτερα, Tταν U κυριαρχEα το θρησκευτικο δογµατισµο
0ρχισε ν κλονEζεται, U 5ξουσιαστικ3 τακτικ3 κα στρατηγικ3 τ.ς Σι{ν νανε9θηκε κα
ντικαταστ&θηκε π τ3ν καθι7ρωση το πολιτικοκοινωνικο δογµατισµο , δηλαδ3 τ4ν νε9τερων Nραιογεν4ν στοκαπιταλοµαρξιστικ4ν ντιλJψεων, π&νω στ ς >ποες στηρEζεται
U κατεστηµ7νη τ&ξη το οIκονοµισµο κα τ.ς Ratio, ποQ IσχWει στν σWγχρονο κσµο.
Aλλ αFτ ποQ 5µες διαπιστ9νουµε 5κ τ4ν [στ7ρων, δηλαδ3 τ3ν εFελιξEα κα συνωµοτικτητα τ4ν µεθδων µ/ τ ς >ποες > «περιοWσιος λας» αIχµαλωτEζει κα [ποδουλ9νει πνευµατικ
▲
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λχιστον οF .ρχαWοι Παλαιστ>νιοι, οF ΦιλισταWοι, \ταν κρητικ9ς καταγωγ9ς Πελασγο>, οF XποWοι σ πανρχαια Hποχ* .πο>κισαν τ5ς .κτς
τ9ς M,σης Aνατολ9ς.
Aλλ3 κα5 στο?ς α84νες πο? .κολοAθησαν Q sλληνικ* παρουσ>α στ*ν περιοχ* HνισχAθηκε σηµαντικ3 8δ>ως κατ3 τ3 sλληνιστικ3 χρνια, Pταν X sλληνικς πληθυσµς
τ9ς Παλαιστ>νης Yφθασε ν3 εCναι τ κυρ>αρχο στοιχεWο τ9ς περιοχ9ς. Aτο5 οF πληθυσµο>, πελασγικο5 κα5 sλληνικο>, `ρχισαν ν3 φθ>νουν στ3 πρ4τα χρνια το! µεσα>ωνα Hξαιτ>ας το! (>αιου Hκχριστιανισµο! τους .π τ ρωµαιοχριστιανικ κρτος.
ZH ZEλληνικ* Γλ4σσα Yπαψε ν3 µιλι,ται 8δ>ως µετ3 τ*ν Hξπλωση το! Iσλ3µ κα5 τ*ν
HθελοAσια προσχNρηση τ4ν λα4ν ατ4ν στ* ν,α θρησκε>α, σ µ>α .π,λπιδα προσπθεια ν3 .παλλαγο!ν .π τ* ρωµαιοχριστιανικ* καταπ>εση.
ΣGµερα µετ3 (ε(αιτητος, µπορο!µε ν3 8σχυριστο!µε Pτι `ν κα5 Q sλληνικ* συνε>δηση σ συντριπτικ (αθµ Yχει χαθ9, διατηρεWται Pµως Q θολ* .νµνηση τ9ς
α8γαιακ9ς συγγ,νειας, Hν4 Q παλαιστινιακ* διανηση Yχει Hπαναφ,ρει τ ζGτηµα τ9ς
κρητικ9ς-πελασγικ9ς-sλληνικ9ς καταγωγ9ς χι µνο γι3 λγους ατογνωσ>ας τ4ν
Dδιων τ4ν Παλαιστ>νιων .λλ3 κα5 σ µ>α προσπθεια γεφAρωσης το! λαο! ατο! µ
τ* ∆Aση, µ τρπο τ,τοιο Pµως πο? ν3 µ* διαρρηγνAωνται κα5 οF ]τερες συγγ,νειες
µ τν Aρα(ικ Kσµο.
Bε(α>ως τ ζGτηµα τ9ς καταγωγ9ς το! παλαιστινιακο! Yθνους, πο? θ3 Hξετσουµε παρακτω, δν πρ,πει ν3 θεωρηθe9 ς µ>α προσπθεια ν3 δικαιολογGσeη το?ς φανατικο?ς 8σλαµιστς πο? δρο!ν στο?ς κλπους το! λαο! ατο!, οF XποWοι µ µεθδους
κα5 8δεοληψ>ες .λλτριες ς πρς τ*ν sλληνικ* κοσµοθ,αση Hπιχειρο!ν χι τσο τ*ν
κα Iδεολογικ τοQς ν9τερους, [περ7χοντες ντιπ&λους του, ο< πνευµατικο κα πολιτικο Uγ7τες το Iουδαϊκο +θνους εRχαν ντιληφθ. Tτι ποτελε τν µνο τρπο, τν µοναδικ δρµο ποQ
θ µπορο σαν ν κολουθJσουν, γι ν <κανοποιJσουν τ3ν 5ξουσιαστικJ τους µανEα. Kα το το
διτι εRχαν συνειδητοποιJσει, Tτι U Nραϊκ3 φυλ3 θ µπορο σε ν ναδειχθo. κα ν κυριαρχJσoη φυσικ π&νω στ 0λλα +θνη τ.ς γ.ς µνο δι τ.ς πανουργEας, τ.ς συνωµοτικτητας, το
δλου κα τ.ς 5πιολ.ς.
O µ θος το ∆αEδ, το ντιπροσωπευτικ9τερου κα σηµαντικ9τερου Uγ7τη το Iουδαϊσµο , το <δρυτ. τ.ς Σι{ν σ ν πρωτεWουσας κα µυστικιστικο συµλου το IσραJλ, 5ν7χει
Tλα τ στοιχεα, τ >ποα χαρακτηρEζουν τ3ν Nραϊκ3 σκ7ψη κα προσδιορEζουν τν τρπο δρ&σεως το Nραϊκο +θνους. CAς τν θυµηθο µε, φο ναφ7ρουµε κα τ προηγηθ7ντα, ποQ
ν&γκασαν τοQς EραEους ν εIσαγ&γουν ν7α κριτJρια γι τ3ν ν&δειξη τ4ν ρχντων τους(α).

O

προφJτης Σαµου3λ (= πολιτικς «5γκ7φαλος» το θρησκευτικοπολιτικο κατεστηµ7νου
το Iσρα3λ) νακοιν9νει στν ασιλιZ ΣαοWλ, τν >ποο > gδιος εRχε χρEσει, Tτι > «K@ριος τ5ν δυνµεων» (= U Iδ7α τ.ς Nραϊκ.ς παγκυριαρχEας) 5ντ7λλεται ν 5ξοντωθo. τ
+θνος τ4ν Aµαληκιτ4ν, ν 5ξολοθρευθo. «χωρMς ο#κτο πDν ,τι Jχουν καM ν θανατωθjA καM
Kνδρας καM γυνα κα καM παιδM καM θηλζον καM οFς καM πρ$ατο καM κµηλος καM kνος», διτι >
λας αFτς εRχε ντισταθ., Tταν ο< Iουδαοι εIσ7αλαν στ 5δ&φη του 5πιστρ7φοντας π τ3ν Agγυπτο. O ΣαοQλ πρ&γµατι 5πετ7θη αIφνιδιαστικ 5ναντEον τ4ν Aµαληκιτ4ν, 5ξωλθρευσε «'ν στ$µατι
µαχαρας» Tλους τοQς 0νδρες κα συν7λαε ζωνταν τ ασιλιZ τους Aγ&γ, λλ «'φεσθη α7τοF»,
Tπως 5φεEσθη κα τ4ν καλυτ7ρων ζm9ων.

▲

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

Aν&γλυφη πλ&κα π 5λεφαντδοντο το 13ου αI. π.X. ποQ ρ7θηκε τ 1937 στ3 Mεγιδδ9, σ’ eνα Uµιυπγειο δωµ&τιο,
ποQ ο< ρχαιολγοι νµασαν «Θησαυρ», Nνς µεγ&ρου ποQ πιθαν4ς [π.ρξε ν&κτορο. Παριστ&νει γρ πα, µυθικ bν
τ.ς µυκηναϊκ.ς µυθολογEας, µ/ σ4µα λ7οντος κα κεφαλ3 κα φτερ ετο . O< ρχαιολγοι το «Aνατολικο IνστιτοWτου», ποQ ν7σκαψαν τ κτσµα, διχ&ζονται µεταξQ τ4ν 5κδοχ4ν Tτι τ ν&γλυφο κατασκευ&σθηκε π Mυκηναο 0ποικο καλλιτ7χνη τ.ς Mεγιδδ{ j εIσJχθη κατ’ εFθεαν π τ3ν Eλλ&δα στ3ν πλη αFτ3 τ.ς M. Aνατολ.ς. Eκτς το καθαρ µυκηναϊκο µυθολογικο θ7µατος το +ργου κα U τεχνοτροπEα του εRναι 5πEσης καθαρ NλληνικJ.
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Hθνικ* .ποκατσταση το! παλαιστινιακο! λαο! .λλ3 τ*ν Hπι(ολ* θεοκρατικο! καθεστ4τος, κινοAµενοι .π αDτια φονταµενταλιστικ. OF 8σλαµικς aργανNσεις, πο?
στ,λνουν στ θνατο ν,ους µαχητς Uποσχµενες µεταθαντιες .πολαAσεις στν παρδεισο το! Aλλχ, δν µπορεW ν3 Yχουν καµµ>α σχ,ση µ τ*ν ZEλληνικ* Σκ,ψη. ZO
δρµος το! µουσουλµνου «µρτυρα» εCναι Hκ διαµ,τρου .ντ>θετος µ τν sλληνικ
δρµο το! «uρωα».

Π. ∆ιαθ<κη: «OY Φιλιστα)οι Rπ@γονοι KρητQν Rπο8κων»
εκινNντας .π τ5ς Dδιες τ5ς s(ραϊκς πηγς ε8σπρττουµε τ* δια(ε(α>ωση, Pτι
οF ΦιλισταWοι εCναι κρητικ9ς καταγωγ9ς. OF προφ9τες τ9ς «Παλαι:ς ∆ιαθGκης
.ναφ,ρουν: • «∆ι το το τ&δε λ7γει KWριος· IδοQ 5γ{ 5κτεEνω τ3ν χερα µου 5π
τοQς λλοφWλους κα 5ξολοθρεWσω Kρ.τας κα πολ4 τοQς καταλοEπους τ3ν παραλEαν κα ποιJσω 5ν αFτος 5κδικJσεις µεγ&λας, κα 5πιγν9σονται, διτι 5γ{ KWριος 5ν τm4 δο ναι τ3ν 5κδEκησEν µου 5π’ αFτοWς» [µετ.: «ZO KAριος γι3 το!το λ,γει
ατ: Kο>ταξε, Hγ7 Hκτε>νω (gπλNνω) τ*ν τιµωρ χεWρα µου κατ3 τ4ν .λλοφAλων κα5
θ3 καταστρ,ψω το?ς Kρ9τες κα5 Pλους το?ς κατο>κους τ4ν παραλ>ων. Θ3 τιµωρGσω ατο?ς σκληρ3 κα5 Yτσι θ3 µθουν Pτι Hγ7 εCµαι X KAριος, Pταν Hπιφ,ρω τ*ν Hκδ>κησG µου κατ’ ατ4ν»] («ΠροφGτης IεζεκιGλ», κε´, ιστ´ - ιζ´).
• «∆ιτι Γ&ζα διηρπασµ7νη +σται, κα Aσκ&λων εIς φανισµν, κα CAζωτος µεσηµρEας 5κριφJσεται κα Aκκαρ{ν 5κριζωθJσεται. OFα ο< κατοικο ντες τ σχοEνισµα τ.ς θαλ&σσης, π&ροικοι Kρητ4ν· λγος KυρEου 5φ’ [µZς, Xανα ν γ. λλοφWλων, κα πολ4 [µZς 5κ κατοικEας. Kα +σται KρJτη νοµ3 ποιµνEων κα µ&νδρα
προ&των. Kα +σται τ σχοEνισµα τ.ς θαλ&σσης τος καταλοEποις οgκου IοWδα· 5π’
αFτοQς νεµJσονται 5ν τος οgκοις Aσκ&λωνος, δεEλης καταλWσουσιν π προσ9που

•

▲

H µερικ3 5κτ7λεση τ.ς 5ντολ.ς το Σαα{θ 5ξοργEζει τν ΣαµουJλ, > >ποος νακοιν9νει στν
ΣαοWλ Tτι, φο δ/ν 5τJρησε τν «λ$γον τοF Kυρου» (δηλαδ3 δ/ν 5νJργησε >λοκληρωτικ3 γενοκτονEα τ4ν Aµαληκιτ4ν), > Θες το Iσρα3λ το φαιρε τ3ν ασιλεEα. Παρ τ3ν αFτοκαταδEκη
το ΣαοWλ, τ3ν >µολογEα του Tτι «µρτησεν 'ν=πιον τοF Kυρου» κα τ ς παρακλJσεις του ν συγχωρηθo., > Σαµου3λ µ7νει συγκEνητος· ζητε ν το φ7ρουν 5ν9πιν του τν Aγ γ κα τν «κατακπτει» µ/ τ gδια του τ χ7ρια, καθ{ς > αIχµ&λωτος τν πλησEαζε «χαριντως, δι$τι ν$µιζε τι  πικρα τοF θαντου ε#χε περσει» κα κολοWθως παEρνει ν7α 5ντολ3 π τν Σαα9θ: ν ρo. κα ν
χρEσoη ν7ο ασιλιZ, «χωρMς ν λjη Hπ’ kψιν τ ν 'µφνισ* του Q τ/ mψος τοF ναστ*µατ$ς του». O
Σαµου3λ χρEει µυστικ τν τελευταο ν&µεσα στοQς Nφτ γιοQς Nνς πολWτεκνου π τ3ν Bηθλε7µ,
το IεσσαE, τ « ποζοWρι» τ.ς οIκογ7νειας, τν ∆αEδ, τν >ποο κα κατορθ9νει ν εIσαγ&γoη στ3ν
αFλ3 το ΣαοWλ, γι ν παEζoη στν ασιλιZ τ3ν κιθ&ρα του κα ν τν διασκεδ&ζoη.
IδοQ τ9ρα > κWριος µ θος το ∆αEδ, το 5νσαρκωτο τ.ς ν7ου τWπου 5πιχειρJσεως γι τ3ν
Nραϊκ3 κυριαρχEα: O ΣαοQλ διεξ&γει πλεµο κατ τ4ν ΦιλισταEων (= EλλJνων ποEκων, ποQ εRχαν
<δρWσει κρ&τος στ3ν περιοχ3 τ.ς Γ&ζης, Tπως π7δειξε U νε9τερη <στορικ3 +ρευνα) κα ποφεWγει
τ3ν µ&χη 5κ το συστ&δην, 5νm4 eνας Φιλισταος «προµαχητ ς» xψους «&ξ π*χεων καM σπιθαµAς», >
Γολι&θ, +γαινε π τ3ν παρ&ταξJ του κα 5π σαρ&ντα Uµ7ρες καλο σε τEµια τοQς EραEους ν 5κλ7ξουν ναµεταξW τους κ&ποιον, γι ν µονοµαχJσoη µαζE του· κα 0ν > Eραος µπορ7σoη ν τν νικJσoη, ττε ο< Φιλισταοι θ [ποδουλωθο ν στοQς EραEους, 0ν Tµως [περισχWσoη > Γολι&θ, ττε ο<
Eραοι θ δουλεWουν στοQς ΦιλισταEους. O ΣαοQλ «καM πDς - λα/ς τοF IIσρα λ 'ξστησαν καM
'φο*θησαν σφ$δρα» κα «Jφευγον π/ προσ=που α7τοF», eως Tτου > ∆αEδ, «'ν eν$µατι τοF Kυρου τ5ν δυνµεων», π.ρε τ3ν σφεντνα του, πλησEασε τν νδρεο πολεµιστ3 δλια, τν χτWπησε
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υ<4ν IοWδα, Tτι 5π7σκεπται αFτοQς KWριος > Θες αFτ4ν, κα ποτρ7ψει τ3ν αIχµαλωσEαν αFτ4ν» [µετ.: «∆ιτι Q Γζα θ3 λεηλατηθe9, Q Aσκλων θ3 Hξαφανιστe9, Q
dAζωτος στ καταµεσGµερο θ3 Hξαφανισθe9 .π προσNπου τ9ς γ9ς κα5 Q Aκκαρ7ν
θ3 Hκριζωθe9. Aλ>µονο σ ατο?ς πο? κατοικο!ν τ3 παρλια (τ9ς Παλαιστ>νης), το?ς
.πογνους τοAτους τ4ν Kρητ4ν .πο>κων. ZO λγος το! Kυρ>ου στρ,φεται Hναντ>ον
σου,  Xαναν, κα5 σ? χNρα τ4ν .λλοφAλων: Θ3 καταστρ,ψω Hσ:ς κα5 τ5ς κατοικ>ες
σας. dEτσι κι .λλι4ς Q KρGτη θ3 γ>νeη τπος (οσκ9ς προ(των κα5 ποιµνιοστσιο.
T3 παρλια (τ9ς Παλαιστ>νης) θ3 περι,λθουν στο?ς Iουδα>ους, οF XποWοι Hπ,στρεψαν .π τ*ν α8χµαλωσ>α. OF IουδαWοι θ3 (οσκGσουν τ3 πρ(ατ τους HκεW, Pπου πρ5ν
Uπ9ρχαν οF ο8κ>ες τ9ς Aσκλωνος. Kατ3 τ δειλιν θ3 διαλυθο!ν (οF ΦιλισταWοι) HνNπιον τ4ν Iουδα>ων. Aτ θ3 γ>νeη, γιατ5 X KAριος X Θες τους το?ς Hπισκ,φθηκε κα5
θ3 το?ς γυρ>σeη .π τ*ν α8χµαλωσ>α τους». «ΠροφGτης Σοφον>ας», B´. 4-7].
[Παρκαση: Eκτς .π τ*ν s(ραϊκ* µαρτυρ>α Pτι οF ΦιλισταWοι \ταν `ποικοι
Kρητ4ν, X .ναγνNστης µ,νει `φωνος µπροστ3 στ* µακ(ρια Hπικαιρτητα τ4ν (ι(λικ4ν .πειλ4ν κα5 Hξαγγελι4ν· σ3ν ν3 γρφτηκαν σGµερα, γι3 ν3 περιγρψουν τ5ς
πρσφατες σφαγς ε8ς (ρος Παλαιστιν>ων στ* ∆υτικ* dOχθη .π τν 8σραηλιν
στρατ].

;Eπαλ<θευση Rπ/ τJς nλληνικFς πηγFς
τ5ς παραπνω .ναφορς τ9ς «B>(λου» κα5 Q .ρχα>α ZEλληνικ* Γραµµατε>α
συµφωνεW, Pτι δηλαδ* οF Kρ9τες εCχαν .ποικ>σει σ πανρχαια Hποχ* τ*ν Παλαιστ>νη. Συγκεκριµ,να X ΣαρπηδNν, .δελφς το! M>νωα, συγκροAστηκε µαζ> του γι3 τ θρνο τ9ς KρGτης. ZHττGθηκε κα5 .κολουθοAµενος .π το?ς aπαδοAς του .π,πλευσε πρς τ* M,ση AνατολG. Φθνοντας HκεW Yγινε (ασιλι:ς τ4ν

™

π µακρυ µ/ τ3ν π7τρα στ µ7τωπο, τν ζ&λισε κα το +κοψε xστερα µ/ τ3ν UσυχEα του τ κεφ&λι, «γι ν γνωρσjη -λ$κληρη  γA τι Hπρχει θε/ς στ/ IIσρα λ» κα γι ν συνωµοτJσoη xστερα µ/
τν Iων&θαν, τν νητο γυι το ΣαοWλ, 5ναντEον το ασιλιZ, ν κινJσoη 5παν&σταση, ν π&ρoη τ3ν
5ξουσEα κα ν 5γκαταστJσoη τ3ν πρωτεWουσ& του στ λφο τ.ς Σι9ν, καθιστ9ντας τον τ αI9νιο σWµολο τ.ς παγκσµιας σιωνιστικ.ς 5ξουσEας.
Fτς > Nραϊκς µ θος το ∆αEδ, ποQ µετ τ3ν 5πιολ3 τ.ς Nραϊκ.ς σκ7ψεως γαλουχε σ ν
«Iερ IστορEα» τ +θνη τ.ς γ.ς, παρουσι&ζει συµολικ λλ ν&γλυφα τ αgτια, τ ς µεθδους, τ ς συνθ.κες, τ µ7σα κα τοQς σκοποQς κα προθ7σεις τ.ς «νEκης» κα τ.ς δι µ7σου τ4ν αI9νων παγκσµιας 5πιολ.ς τ.ς Σι9ν, Tµως ταυτχρονα παρ7χει κα τ µ7τρο τ.ς
« ξEας» αFτ.ς τ.ς «νEκης», τ4ν δειν4ν ποQ 5πεσ9ρευσε στν πολιτισµ κα στ3ν θικ3 «[γεEα» τ.ς
νθρωπτητας, λλ κα τν 5ντελ4ς εrθραυστο κα 5πισφαλ. χαρακτ.ρα το Nραϊκο θρι&µου.
IδοQ U πδοση το µυστικιστικο αFτο µWθου µ/ σWγχρονα σχJµατα λγου κα ληθιν3 διατWπωση:
Πρ#τον· σκοπς το σιωνιστικο γ4να δ/ν εRναι U lπλ. 5πιολ3 5π το ντιπ&λου λλ U >λοκληρωτικ3 5κµηδ7νισJ του –κα Tσοι δ/ν τ καταλααEνουν, Tπως > ΣαοWλ, καθαιρο νται κα πο&λλονται µεEλικτα.
∆ε&τερον· 5πειδ3 > ντEπαλος [περ7χει «φWσει», U Σι{ν «φοε ται σφ$δρα» κα τν ντιµετωπEζει δλια, xπουλα κα νορθδοξα.
Tρ(τον· > φυσικ (κοντσωµος) κα θικ (δλιος) στερηµ7νος κα σθενJς, τ µικρ 0τοµο, 5πι&λλεται κα 5ξοντ9νει τν φυσικ κα θικ προικισµ7νο κα Iσχυρ.
T)ταρτον· ο< 0νθρωποι τ.ς Σι{ν κατα&λλουν δολοφονικ τοQς ρωες µ/ τ3ν οJθεια τ.ς τεχνοκρατEας (τ.ς σφενδνης), χωρ ς ν ναµετρηθο ν µαζE τους.

A

▲
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ΣολAµων (µετ,πειτα ZIεροσολAµων): «=Oταν τ παιδι τ.ς EFρ9πης, > Σαρπηδ{ν
κα > MEνως µ&λωσαν γι τ3 ασιλεEα κα 5πικρ&τησε > MEνως, > Σαρπηδ{ν +φυγε
µαζ µ/ τοQς συντρφους του. O< 5ξριστοι +φθασαν στ3ν Mιλυ&δα τ.ς AσEας, Tπου
σJµερα κατοικο ν ο< ΛWκιοι. Tτε λεγταν Mιλυ&δα κα ο< MιλWες λ7γονταν Σλυµοι. BασιλιZς aταν > Σαρπηδ9ν...» (ZHρδοτος, A´, 173).
Tν ZHρδοτο Hπι(ε(αιNνει κα5 X IουδαWος Fστορικς Φλ(ιος INσηπος: «Πολλο
λ7νε Tτι κα > =Oµηρος τ3ν ποκαλε Σλυµα. T3ν δ/ προσωνυµEα “Iερ” ο< Eραοι
τ3ν +αλαν ργτερα. Hταν κατ τ3ν 5ποχJ, ποQ µ/ τ3 στρατι το Iησο (το
Nαυ.) κατ τ4ν XαναναEων κα το πολ7µου κατ τν >ποο ο< Xαναναοι κρ&τησαν (τ3ν πλη), ποQ (> Iησο ς) κατ7νειµε στοQς EραEους, ο< >ποοι Tµως δ/ν κατ&φεραν ν δι9ξουν (τοQς XαναναEους) π τ Iεροσλυµα, µ7χρι ποQ τ3ν πολιρκησε > ∆αυEδ...» (INσηπος, «Iουδαϊκ* Aρχαιολογ>α», Z, 3. 10-25). ZO INσηπος µλιστα θεωρNντας τ3 Σλυµα πλη Xανανα>ων δηλαδ* Φιλιστα>ων, δ>νει σ συνδυασµ µ τν ZHρδοτο µ>α .κµη .πδειξη, Pτι οF ΦιλισταWοι \ταν κρητικ9ς καταγωγ9ς.

;EπιKεKαιUνει καJ \ σSγχρονη Wπιστ<µη

;E

κτς Pµως .π τ3 .ρχαWα κε>µενα κα5 Q Hπιστηµονικ* Yρευνα Yρχεται µ τ*
σειρ της ν3 Hπι(ε(αιNσeη τ*ν κρητικ* καταγωγ* τ4ν Φιλιστα>ων. ZO I.A.
Παπαποστλου (Yφορος AρχαιοτGτων) .ναφ,ρει κρητικ* διε>σδυση στ* M,ση Aνατολ* µ,χρι κα5 τ* Συρ>α: «H 5γκατ&σταση στ3ν OFγκαρ τ2 (Ugarit)
τ.ς ΣυρEας θεωρεται 5πEσης µινωικJ»3.
2. ZO Aριστε>δης Kλλιας Yχει Uποστηρ>ξει, Pτι τ νοµα Oγκαρ5τ προ,ρχεται .π τ sλληνικ

Π)µπτον· U νEκη το ν&νου γEνεται σωφρονισµς γι «-λ$κληρη τ γA» κα [πενθυµEζει πειλητικ Tτι «Hπρχει θε/ς στ/ IIσρα*λ».
+Eκτον· U Nραιογεν3ς θεοκρατEα κα τεχνοκρατEα (> Nραος ∆α δ) νικdZ τν Nλληνικ Λγο κα
τν Nλληνικ Iδεαλισµ κα Uρωισµ (τν =Eλληνα Γολι&θ).
+E,δοµον· γι ν κατα&λoη > Eραϊσµς τν Eλληνισµ, πρ4τα το στερε τ Πνε µα του, τν Πολιτισµ του (ζαλEζοντ&ς τον µ/ µι πετρι στ µ7τωπο) κα κολοWθως τν 5ξοντ9νει, 5νm4 +χει χ&σει πι
τ3ν NλληνικJ του συνεEδηση (+χει πολ7σει τ ς αIσθJσεις του).
Fτ ποQ σ/ µικρογραφEα συν7η κατ τν Nραϊκ µυστικιστικ µ θο στ3ν κοιλ&δα Hλ&, συµαEνει παρ&λλακτα σ’ >λκληρη τ3ν [φJλιο κα σ’ Tλες τ ς 5ποχ/ς +κτοτε: O Eλληνικς
Λγος κα > Nλληνικς Iδεαλισµς κα Uρωισµς, ποQ εRχαν ποκτJσει οIκουµενικ/ς διαστ&σεις κα ποτελο σαν τ Iδεολογικ πλαEσιο σκ7ψεως κα δρ&σεως τ4ν θικ κα φυσικ
[γι4ν κα προικισµ7νων νθρ9πων νεξαρτJτως φυλ.ς κα 5θνικτητας, χτυπιο νται xπουλα κα π7φτουν σ/ κατ&σταση ν&ρκης. O< µεγ&λες κατακτJσεις τ.ς νθρωπτητας στ3ν πορεEα της πρς τ3ν
λJθεια σταµατο ν κα 5ξουδετερ9νονται π τ δγµατα: θρησκευτικ&, πολιτικ& κα κοινωνικ&.
T µικρ 0τοµα, ο< «χαλασµ7νες ψυχ7ς» το EλWτη, 5πι&λλονται κα 5κµηδενEζουν δλια, δολοφονικ& τ ς εFγενες κα φωτισµ7νες φWσεις. H τεχνοκρατEα κα U xλη παEρνουν τ3 θ7ση τ.ς λεεντιZς
κα το πνεWµατος. H διαστροφ3 το φυσικο κα U δολοφονEα 5π7χουν θ7ση «[γιο ς» κα «qρθο »
καE, Tπως λ7γει > NEτσε, «γι τοOς νθρ=πους ποO ποθοFν τ ν 'ξουσα (5ννοε τ3ν Σι{ν)  παρακµ ε#ναι µσον καM α7τοM οU Kνθρωποι 'νδιαφρονται ζωτικ ν ρρωστ*σουν τ ν νθρωπ$τητα καM
ν νατρψουν µ0 'πικνδυνη καM συκοφαντικ σηµασα τ ν Jννοια τοF καλοF καM τοF κακοF, τοF

A
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ZO ΓεNργιος Tσορµπτζης4, .ναφερµενος στ3 εUρGµατα πο? προ,κυψαν .π τ5ς
.νασκαφς στ* γ9 τ9ς Παλαιστ>νης στ5ς .ρχς το! 20ου α84να, σηµειNνει Pτι .π
ατ3 προκAπτει π7ς οF ΦιλισταWοι κατγονται .π τ*ν KρGτη: «O< Φιλισταοι aσαν
=Eλληνες, Kρ.τες IδEdα, ποικJσαντες εIς ΠαλαιστEνην κατ τ 1500 j 1800 π.X. τοι
5π τ.ς 5ποχ.ς το Mυκηναϊκο Πολιτισµο . Παρ τ3ν Bηθλε7µ ε[ρ7θη µEα τ4ν κυριωτ7ρων πλεων j U µητρπολις gσως τ4ν ΦιλισταEων, 5κτισµ7νη 5π 5ρειπEων Nτ7ρας πλεως τ4ν ρχαEων Iθαγεν4ν XαναναEων, Uττηθ7ντων προφαν4ς [π’ 5κεEνων.
T 5ν τος τ&φοις ΦιλισταEων ε[ρεθ7ντα χαλκZ j ργυρZ κοσµJµατα κα πJλινα
γγεα προδEδουν ριδJλως τ3ν µυκηναϊκ3ν τ7χνην των, ντιθ7τως πρς τ 5ν τος
συγχρνοις Nραϊκος τ&φοις ε[ρJµατα, π&ντα εFτελο ς κα πρωτογνου σχεδν νεολιθικ.ς 5ποχ.ς, 5νm4 κα τ qστZ τ4ν τ&φων ΦιλισταEων καταδεικνWουν >µοEως τ3ν
νθρωπολογικ3ν διαφορ ν τ.ς φυλ.ς. (...). Περ τ4ν νωτ7ρω <στορικ4ν ληθει4ν
φαEνονται >µοφωνο ντες π&ντες ο< 5ν ΠαλαιστEνoη εIδικ4ς σχολοWµενοι ρχαιοδEφαι, 5ν ος κα ο< σοφο Γ&λλοι µοναχο το T&γµατος τ4ν ∆οµινικαν4ν...».
ZO .ρχαιολγος ∆ηµGτριος Γαρουφαλ9ς σ `ρθρο του µ τ>τλο «Γολι θ > Φιλισταος - =Eνας AIγαος Πολεµιστ3ς στ3ν ΠαλαιστEνη το 1000 π.X.»5, σηµειNνει: «ΓWρω στ 1175 π.X. ο< Φιλισταοι (Φιλιστιε µ τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης), ο< “Puleseta” [p«EαγορWτις», δηλαδ* «Πλη τ4ν Eαγοριδ4ν».
3. I.A. Παπαποστλου (Hφρου AρχαιοτGτων), «KρGτη», Hκδσεις «KλειN», AθGνα 1981, σελ>δα 22.
4. ΓεNργιος A. Tσορµπτζης, «H7ς T9ς ZE(ραϊκ9ς Παλιγγενεσ>ας», AθGνα 1925.
5. Περιοδικ «Corpus», τε!χος 22, ∆εκ,µ(ριος 2000, σελ>δα 98.

▲

ληθινοF καM τοF ψε@τικου». O Aστοκαπιταλοµαρξισµς κα > Kαταναλωτισµς –γνJσια τ7κνα το
Eραϊκο ΠνεWµατος– Iσοπεδ9νουν κ&θε ξEα. Συντελεται µι τερ&στια νατροπ3 κα > Nραϊκς
ζφος καλWπτει τ Nλληνικ φ4ς, lπλωµ7νος σ ν πυκν ποWσι γWρω στ3ν Yδργειο. M/ µι φρ&ση,
τ3ν κατ&σταση τ.ς Aρχ.ς διαδ7χεται U νοσηρJ, παρ φWσιν κα παρανοϊκ3 κατ&σταση τ.ς 5ξουσEας.
AFτ τ τραγικ ποτελ7σµατα, αFτ3 U «ιλικ3 καταστροφ3» ποQ προκ&λεσε U «νEκη» το δολοφνου ∆α δ ποδεικνWουν, Tτι > σιωνιστικς θρEαµος δ/ν +χει προοπτικJ, διτι τ τεχνητ στ&τους κ ποQ 5γκαθEδρυσαν ο< νικητ/ς, 5ν7χει µ7σα του τ σπ7ρµατα τ.ς αFτοκαταστροφ.ς του. Kα
το το διτι δ/ν πρκειται γι νEκη, 5πειδ3 δ/ν προηγJθηκε ναµ7τρηση τ4ν ντιπ&λων. H ∆ιεθν3ς
EξουσEα δ/ν αFτοσυντηρεται, διτι qφεEλει τ3 γ7νεσJ της στ φWσικο, στ παρ&λογο κα στ νοσηρ, γι’ αFτ κα U <στορικ3 παρακµ3 τ.ς νθρωπτητας κ&τω π τ3ν IσχWουσα τ&ξη πραγµ&των
εRναι σταθερ4ς προϊο σα, καλπ&ζουσα. O ν&νος ∆α δ δολοφον9ντας τν γEγαντα Γολι θ δ/ν µπορε λγmω τ.ς φυσικ.ς κα θικ.ς δυναµEας του ν συντηρJσoη κα ν [περασπισθo. οrτε κ0ν τν gδιο
τν Nαυτ του π7ναντι στοQς κινδWνους ποQ συναντdZ, καθ{ς πορεWεται µ7σα στοQς 0γνωστους δρµους το M7λλοντος. Tο λεEπει > φ&ρος το Λγου –ποQ τν +σπασε xπουλα µ/ τ3ν σφεντνα τ.ς
λογοκρατEας– γι ν το δεEχνoη τ3ν qρθ3 πορεEα· το λεEπει U τλµη το ρωα –ποQ τν χρJστεψε– γι ν τραJξoη 5µπρς· το λεEπει U φυσικ3 ρ9µη κα «[γεEα» –ποQ τ ς ντικατ7στησε µ/ τ3 νοσηρτητ& του– γι ν µπορ7σoη ν 5πιι9σoη. Στ3ν «µονοµαχEα» τ.ς κοιλ&δας Hλ δ/ν [π&ρχει νικητ3ς λλ µνο νικηµ7νοι, µ/ πρ4το θ µα τν gδιο τν ∆α δ κα κµη µεγαλWτερο –κα θ4ο–
θ µα >λκληρη τ3ν νθρωπτητα.
H 5πιολ3 τ4ν ν&νων χωρ ς ναµ7τρηση ποτελε «xριν», µ/ τ3ν ρχαEα Nλληνικ3 σηµασEα τ.ς
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l-s-t-] τ4ν αIγυπτιακ4ν πηγ4ν, πιθαν9τατα αIγαιακ.ς (µινωικ.ς;) καταγωγ.ς, Mπλισµ7νοι µ/ τ πι σWγχρονα µ7σα κα <καντατοι πολεµιστ/ς λλ κα γν4στες τ.ς πυροτεχνολογEας κα τ.ς µεταλλοτεχνEας, 5γκαταστ&θηκαν στ3ν περιοχ3 ποQ νοµ&στηκε π αFτοQς ΠαλαιστEνη. ΣWµφωνα µ/ τ3 ιλικ3 παρ&δοση ο< Φιλισταοι ργαν9θηκαν σ/ µι χαλαρ3 >µοσπονδEα, ποQ πετελετο π π7ντε πλεις: τ3 Γ&ζα, τ3ν
Aσκ&λων(α), τ3ν CAζωτο, τ3 Γ θ κα τ3ν Eκρ9ν. (...) O Γολι θ χαρακτηρEζεται Mς
περEτµητος (χωρ ς περιτοµJ)· 0ρα δ/ν aταν σηµιτικ.ς καταγωγ.ς. AFτ3 U µορφ36
µοι&ζει 5κπληκτικ σ ν ν +χoη ξεπηδJσει µ7σα π τ3ν “Iλι&δα” το OµJρου. O
Γολι θ µπορε θαυµ&σια ν εRχε πολεµJσει στ ς τ&ξεις τ4ν Aχαι4ν EλλJνων j τ4ν
Tρ9ων +ξω π τ τεEχη τ.ς θρυλικ.ς πλης (...) Aρκε Mστσο ν 5νθυµηθo. κανε ς
τ3ν ρχικ3 πατρEδα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας” (τ3ν Eλλ&δα κα τ AIγαο), µερικο π τοQς >ποEους 5γκαταστ&θηκαν στ3 ΦιλισταEα, γι ν λυθo. κ&θε µυστJριο σχετικ µ/ τ3ν παρουσEα Nνς τ7τοιου στρατι9τη στ3ν ΠαλαιστEνη».

;Aπ@ψεις σF δι:φορους «τ@πους» τοB ∆ιαδικτSου
>α gπλ9 περιπλνηση στ5ς λεκτρονικς διευθAνσεις στ ∆ιαδAκτιο, οF XποWες
.σχολο!νται µ τ ζGτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ4ν Φιλιστα>ων, .ρκεW ν3 .ποδε>ξeη
κα5 στν πλ,ον δAσπιστο .ναγνNστη, Pτι εCναι κοιν4ς .ποδεκτ, π7ς οF ΦιλισταWοι Yχουν προ,λευση .π τ*ν KρGτη. ΣηµειNσαµε µερικ3 Hνδεικτικ3
.ποσπσµατα κα5 σ:ς τ3 παραθ,τουµε:
• «... ν7οι εIσολες 5µφανEστηκαν: ο< Eραοι, σηµιτικ/ς φυλ/ς προερχµενες π

M

6. ZO .ρθρογρφος .ναφ,ρεται στ*ν περιγραφ* το! Γολιθ, Pπως ατ* Uπρχει στ κε>µενο τ9ς
Παλαι:ς ∆ιαθGκης (Bασιλει4ν A, 4,7).

λ7ξεως, δηλαδ3 πρκληση κα 5γκληµατικ3 5ν7ργεια 5ναντEον τ.ς AλJθειας, τ.ς EλευθερEας, τ.ς
∆ικαιοσWνης κα παρ&αση το Kοσµογονικο Nµου, γι’ αFτ κα ο< «[ριστ/ς» θ τιµωρηθο ν
σκληρ κα µεEλικτα π τ3 θε ∆Eκη. O< ν&νοι «ρωες», ο< δολοφνοι τ4ν νωτ7ρων ντιπ&λων
τους, εRναι διαστρελωτ/ς τ.ς «φυσικ.ς» λJθειας, διαστροφες τ4ν 5ννοι4ν το γνJσιου, το καλο , το κατ φWσιν, το [γιο ς, το δικαEου. Mνο νοσηρ3 σκ7ψη θ µπορο σε ν ναγνωρEσoη σ’
αFτοQς τ δικαEωµα τ.ς UρωοποιJσεως κα τ.ς κυριαρχEας π&νω στοQς πραγµατικοQς ρωες, µ/ τοQς
>ποEους οFσιαστικ δ/ν ναµετρJθηκαν ποτ7. Kα πραγµατικο ρωες, φυσικο ρωες, εRναι αFτο
ποQ γEνονταν δεκτο π τοQς =Eλληνες: Yγιες στ σ4µα κα τν νο κα bχι ν&νοι κα xπουλοι· πρτυπα σωµατικο κα θικο µεγαλεEου· lρµονικ κρ&µατα φυσικο κ&λλους κα πνευµατικ.ς λεεντιZς· µ/ µι φρ&ση 0νθρωποι πλJρως 5ναρµονισµ7νοι πρς τν θεο Kοσµογονικ Nµο δηλαδ3
«µθεοι». O< =Eλληνες ρωες, π τ >µηρικ χρνια µ7χρι τοQς AκρEτες κα Aπελ&τες το BυζαντEου κα µ7χρι τ παλληκ&ρια, τοQς λε7ντες τ.ς TουρκοκρατEας κα τ.ς Eπαναστ&σεως, αFτν τν
Iδανικ τWπο 5νσαρκ9νουν –κα ποτ/ στ3ν Nλληνικ3 σκ7ψη κα <στορEα δ/ν 5µφανEζεται τ δολοφονικ πρτυπο το ν&νου «ρωα», ποQ νικdZ χωρ ς ναµ7τρηση, λλ µ/ τ3ν [πουλτητ& του τν ληθιν ρωα.
Γι’ αFτ U «ζ&λη» το Γολι&θ, U συσκτιση τ.ς λJθειας π τ δγµα, δ/ν εRναι ποτ7λεσµα καµµιZς φυσικ.ς [περοχ.ς το ∆αEδ· εRναι τεχνητ στ&τους κ κα Nποµ7νως U «νEκη» τ.ς Σι{ν εRναι
εrθραυστη, κλονEζεται συνεχ4ς κα µπορε ν νατραπo. ν πZσαν στιγµJ. H στιγµ3 αFτ3 εRναι
κρι4ς U fρα ποQ > Γολι θ θ ξαναρo. τ ς αIσθJσεις του, >πτε > ν&νος ∆α δ θ π&ψoη ν [π&ρχη αFτοµ&τως, χωρ ς κ0ν ν χρειασθo. U ναµ7τρηση ποQ δ/ν +γινε, κα θ κηδευθo. χωρ ς καµµι
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τ3ν MεσοποταµEα κα ο< Φιλισταοι ( π τοQς >ποEους π.ρε U χ9ρα τ bνοµ& της),
eνας αIγαιακς λας...» (www.palestinehistory.com, συντκτης Esam Shashaa-Παλαιστ>νιος, πο? κατοικεW στ3 ZHνωµ,να Aρα(ικ3 Eµιρ:τα).
• «O< Φιλισταοι aταν eνα παρακλ&δι τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, ο< >ποοι µεταξQ
το 13ου κα 12ου αI4να π.X. aρθαν π τ AIγαο. O προφJτης Aµ{ς (Θ, 7) τοQς
συνδ7ει µ/ τ3 χ9ρα Caphtor (KρJτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb /
philistine.htm).
• «O< Φιλισταοι παραδοσιακ θεωρο νται Tτι κατ&γονται π τ3ν KρJτη. Hταν
eνα τµ.µα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, ο< >ποοι προερχµενοι π τ AIγαο µετακινJθηκαν στ3 νοτιοανατολικ3 Mεσγειο» (www.phoenicia.org).
• «O< ΠαλαιστEνιοι δ/ν +χουν τEποτα ν κ&νουν µ/ τοQς ΦιλισταEους. O< ληθινο
ΠαλαιστEνιοι aταν ο< ρχαοι Φιλισταοι. O< Φιλισταοι δ/ν aταν CAραες j MουσουλµZνοι κα δ/ν aταν πγονοι το IσµαJλ. O< Φιλισταοι aταν ο< ρχαοι 5χθρο
τ4ν Iσραηλιτ4ν κατ τ ιλικ χρνια. Hρθαν στ Iσρα3λ π τ3ν Eλλ&δα στοQς
ιλικοQς χρνους» (www.jerusalemwatch.com, `γνωστος συντκτης .π φιλοϊσραηλιν site).
• «O< Φιλισταοι εRναι εFρ7ως ποδεκτ Tτι π7πλευσαν γι τ3 Xανα ν προερχµενοι π τ Nλληνικ νησ KρJτη j τ3ν περιοχ3 τ.ς AνατολEας στ3 δυτικ3 TουρκEα» (http://focusonjerusalem.com).

Στφανος Mυτιληνα ος

ντισιωνιστικ3 φανφ&ρα. ERναι U fρα ποQ > Eλληνικς Λγος, > Nλληνικς Iδεαλισµς κα Uρωισµς, ποQ τ9ρα ρEσκονται σ/ κατ&σταση ν&ρκης, θ 5παν7λθουν στν ρρωστηµ7νο Kσµο µας,
γι ν το δ9σουν καινοWργια ζωJ.

«Σκουριζουν τ σδερα, καM τιµωρ5 τ/ν α3=να τους
'γn ποO δοκµασα τMς µυριδες α3χµς.
Kι π/ γιο@λια καM νρκισσους τοιµζω
τ/ καινο@ργιο µαχαρι ποO oρµ$ζει στοOς VHρωες.
Γυµν=νω τ στ*θη µου, καM ξαπολυοFνται οU Kνεµοι
κι 'ρεπια σαρ=νουνε καM χαλασµνες ψυχς.
Kι π/ τ νφη τ πυκν της καθαρζουν
τ ΓA, ν φανοFν τ Λιδια τ Πντερπνα.»(α)

∆ηµ*τρης I. Λµπρου
(Aπ/ τ/ ,ι,λ(ο του «Aναζ2τηση - ∆οκ(µιο Eλληνικς Iδεολογ(ας», 8κδ.
«∆αυλ/ς» 1980, σελ. 143-148.)
(α) Oδυσσ,α EλAτη, «T dAξιν Hστι», Προφητικν.

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
Oλοκα@τωµα ιλων
KWριοι, 5ξ qνµατος το περιουσEου Uµ4ν +θνους κα το
εFλογητο Uµ4ν Θεο , ποQ ν σZς κoη µ7ρες κα ν µο
δEνoη 5ξουσEες, ποφασEζοµεν κα διατ&σσοµεν τ3ν παWση κ&θε δραστηριτητας τ πγευµα τ.ς Tετ&ρτης 17 AπριλEου
στ Z&ππειο κα τοQς π7ριξ αFτο χ9ρους, προκειµ7νου πρσκοπτα κα µ/ γαλλEαση ν Nορτ&σουµε τ3ν 5π7τειο <δρWσεως το θεαρ7στου κα 5νδξου κρ&τους µας.
ERπα κι 5λ&λησα κα κου7ντες δ/ν σηκ9νω. =Oσο γι τ3ν CEκθεση BιλEου, ποQ κατ
σWµπτωση λειτουργε 5κε αFτ/ς τ ς µ7ρες, θ µεριµνJσω fστε ν &λoη λουκ7ττο, γι
ν µ3ν µZς 5νοχλo.. COχι π{ς θ7λω ν τ3ν κλεEσω, lπλZ ο< πρ&κτορ7ς µου σ/ συνεργασEα µ/ τ ς ρχ/ς το PωµαEικου κρατιδEου, θ φροντEσουν ν µ3ν πατJσoη 0νθρωπος 5κε. T9ρα, 0ν ο< 5κθ7τες γουστ&ρουν, 0ς νοEξουν τ περEπτερ& τους ν κοπανZνε
µWγες. Eγ{ εRµαι δηµοκρ&της κα φ7ροµαι µ/ τ γ&ντι. CEχω 0λλωστε [ψηλοQς (5µ7να µο λ7ς!) προσκεκληµ7νους κα µ/ δυσαρεστε U πολυκοσµEα π’ +ξω. ∆/ν λ7πετε, κ&θε χρνο στ µνηµσυνα τ4ν >λοκαυτωθ7ντων (κα κατπιν νεκραναστηθ7ντων)
>µοφWλων µου π τοQς NαζE πσοι σπατουλγλωσσοι πολιτικοE, κληρικο κα διανοοWµενοι µαζεWονται, γι ν πουλJσουν µοWρη, ν κ&νουν δηµσιες σχ7σεις κα ν
τοQς &λω καλ αθµ στν +λεγχο; CAς κ&νουν π9ς δ/ν +ρχονται κα ν δo.ς µετ «τE
χαµπ&ρια µ&στορα». Θ τοQς ξεχ&σoη κι > ψιλικατζ.ς τ.ς γειτονιZς τους. Egπαµε, κWριος εRµαι, 0ψογα φ7ροµαι, µ/ τ αµ&κι σφ&ζω. Mνο τοQς Eτεκρητες ΠαλαιστEνιους σφ&ζω προκ&λυπτα µ/ φωτι κα σEδερο, φο +χω προηγοWµενα µαζE τους π
ρχαιοτ&των χρνων. O καλς µου > Σαρν θ lγι&σoη +τσι ποW π&ει, καθ{ς τηρε παρ7γκλιτα τ ς περ ντιµετωπEσεως τ4ν λλοεθν4ν διδαχ/ς τ.ς BEλου µου. N δ.τε,
ποQ σ/ καµµι πεντακοσαρι χρνια θ συγκαταλ7γεται µεταξQ τ4ν Kριτ4ν κα MακκααEων > 0νθρωπος. Kι 0στε τ εIδησεογραφικ πρακτορεα ν γκαρEζουν γι Nκατµες θ9ων κα φασιστικ/ς τακτικ/ς τ4ν 5νστλων κα στλων qργ&νων µου. Πο
ν καταλ&ουν ο< 0σχετοι Tτι Tλα αFτ εRναι θε&ρεστα, θεπνευστα, συµολικ κα
λληγορικ&. =Oσο γι τοQς παροικο ντας τo. Eλλ&δι δικοWς µας, Tλο κα κ&ποιος τ&φος στ νεκροταφεα τους θ ρεθo. εηλωµ7νος, γι ν τοQς δEνoη φορµ/ς ν κλαψουρEζουν κα ν συγκινο ν τν κσµο, ποσπ9ντας του τ3ν προσοχ3 π τ3ν 5πικαιρτητα. Kι sµα θ7λoη µετ κανεEς, kς δυσφορJσoη γι τ ς 5κδηλ9σεις µας. M7χρι κα
συνεργ&τη τ.ς Aλ K&ιντα θ τν παρουσι&σω κα θ τν κρ&ξω δηµσια Mς φασEστα, γι ν ξεµπερδ7ψω µι κι +ξω.
Γι’ αFτ λοιπν, ιλιφιλοι Nεο7λληνες, σκασµς κα τ κεφ&λια µ7σα! OρEστε µας,
ποQ µο ξεψαρ9σατε κα θ7λετε ν ολτ&ρετε, γι ν’ γορ&σετε ιλEα κα µ&λιστα
ρχαιοελληνικο 5νδιαφ7ροντος. M3ν ξερ&σω! ΣπEτι σας ν κ&τσετε κα ν δια&σετε τ3 BEλο. ∆/ν παραδειγµατEζεστε π τν ρχιεπEσκοπ σας, ποQ γι’ αFτ τ λγο
δ/ν aρθε στ3ν 5κδJλωσJ µας; NοµEζετε Tτι µ/ σνοµπ&ρει; CAς γελ&σω! CAλλωστε τν
gδιο θρησκειακ µπαµπZ +χουµε. CEµεινε σπEτι, γι ν δια&σoη περEσπαστος ρ7,
Tπως κι 5π EπταετEας. Eγε του! Kι 0ν τυχν κουραστο ν τ µ&τια σας π’ τ3ν πολλ3 µελ7τη, πολαWστε στ3ν τηλεραση καµµι ταινEα τWπου Mπ/ν XοWρ, IεζεκιJλ, Σολοµ4ντα, ∆αυEδ, κ.ο.κ. ΣWντοµα δ/ θ κυκλοφορJσω σ/ DVD γι τοQς πολQ προχωρηµ7νους τν AFν ν κα τν Λ9τ, ν δ.τε ιλοτσντα ν ξελαµπικ&ρετε. =Eως ττε
7αια θ φυλ&γωµαι, µ3ν τυχν ξελαµπικ&ρει τν κσµο π µ7να τ

Σρωθρον

Συνεχε)ς Rντιφ:σεις τQν «εdδικQν»
 περιοδικ «Στρατιωτικ* ZIστορ>α» στ τε!χος AγοAστου 2001
Hδηµοσ>ευσε .νταπκριση .π τ*ν Στουτγρδη τ9ς Γερµαν>ας
µ τ>τλο «N7α στοιχεα γι τ3ν Oµηρικ3ν TροEαν». Eκ τ9ς ε8δGσεως ατ9ς XρµNµενος X κ. Θ. Xαλκι:ς .π,στειλε σχετικ*ν HπιστολG, πο? δηµοσιεAθηκε στ Uπ’ .ριθ. 241 (Iανουριος 2002) τε!χος
το! «∆αυλο!» κα5 δι’ ατ9ς «5λπEζει σ/ κ&ποια διερεWνηση τ.ς εIδJσεως 5κ µ7ρους µας». ∆υστυχ4ς δν Uπρχει δυναττης «διερευνGσεως τ9ς ε8δGσεως», διτι δν Yχουµε δυναττητα .µ,σου Hπαφ9ς µ τ3
διαδραµατιζµενα στ Hξωτερικ, κα5 Q σχετικ* ε8δησεογραφ>α φθνει στ* χNρα µας ς λιγλογη κα5 .ποσπασµατικ* .νταπκριση χωρ5ς
8δια>τερες λεπτοµ,ρειες .π τν TAπο. Kατπιν τοAτου τ µνο πο?
µπορο!µε ν3 κνουµε εCναι, ν3 µεταφ,ρουµε στ .ναγνωστικ κοιν
το! «∆αυλο!» µερικς πληροφορ>ες, πο? εCδαν τ φ4ς τ9ς δηµοσιτητας κατ3 καιρο?ς σ διφορες Hφηµερ>δες κα5 περιοδικ3 γι3 µ>α
gπλ9 Hνηµ,ρωση.

T

T νεNτερο Fστορικ τ9ς Uποθ,σεως «ZOµηρικ* Tρο>η» µετ3 τ5ς περι(ητες .νασκαφς το! Σλ9µαν .ρχ>ζει τ Yτος 1988, Pταν οF καθηγητς M. Kρφµαν το! Πανεπιστηµ>ου το! TAµπιγκεν τ9ς Γερµαν>ας κα5 Mπρ. Pουζ το!
Πανεπιστηµ>ου Σινσιντι τ4ν H.Π.A. .ν,λα(αν ν3 συνεχ>σουν τ*ν Yρευνα το!
Σλ9µαν Hπ5 το! .ντερε>σµατος το! σηµερινο! Xισσαρλ>κ, τ XποWο .π πολλο?ς χαρακτηρ>ζεται ς yψωµα z λφος z κορυφ* κα5 στ XποWο X Σλ9µαν
Hντπισε Uπολε>µµατα .ρχα>ων Hρειπ>ων, στ3 XποWα αθα>ρετα Yδωσε τ νοµα τ9ς Iλ>ου z τ9ς Tρο>ας το! ZOµGρου.
Kατ3 τAχη τ*ν Dδια χρονι3 (τ 1988), πο? `ρχισαν οF ν,ες .νασκαφ,ς, HδηµοσιεAθη στ περιοδικ «∆ελτ>ο τ9ς Γεωγραφικ9ς ZYπηρεσ>ας Στρατο!»
(τε!χος 134/1988) Q µελ,τη µου «T ZOµηρικν dIλιον τ9ς Tρο>ας» (Tοπογραφικς Eντοπισµς) Hξ 120 σελ>δων. Σ’ ατ* δ>δεται γι3 πρNτη φορ3 µ>α
τελε>ως πρωττυπη λAση το! προ(λGµατος δι3 τ9ς τεχνικ9ς .ναλAσεως Pλων
τ4ν τοπογραφικ4ν δεδοµ,νων το! ZOµGρου, τ3 XποWα περι,χονται στο?ς 550
στ>χους τ9ς Iλιδος. Eξ ατ9ς προ,κυψε X πραγµατικς Hντοπισµς τ9ς
Fερ9ς πλεως Iλ>ου το! ZOµGρου στ λοφ4δες Uψ>πεδο το! σηµερινο! Oλο!
Tεπ,, τ XποWο κεWται 15,5 χιλιµετρα .νατολικNτερα τ9ς θ,σεως το! Xισσαρλ>κ. Aντυπο τ9ς µελ,της ατ9ς Hστλη στ ΠανεπιστGµιο το! Σινσιν-
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τι κα5 µλιστα στ*ν Modern Greek Collection, Q Xπο>α δι3 τ9ς .π 6-11-1989
Hπιστολ9ς της µο! HγνNρισε, Pτι «ο< δηµοσιεWσεις µου θ εRναι 5ξαιρετικ
χρJσιµες στοQς καθηγητ/ς κα φοιτητ7ς της». Aντ>τυπο τ9ς 8δ>ας µελ,της
HδηµοσιεAθη κα5 στ (ι(λ>ο µου «ZH Aναχρονολγηση τ9ς Προϊστορ>ας»
(Hκδ. «∆αυλς» 1999, σελ. 272-292). Eπ>σης .ποσπσµατα ατ9ς .πετ,λεσαν
θ,µα .νακοινNσεNς µου στ 4ο ΠανελλGνιο Γεωγραφικ Συν,δριο, πο? διωργανNθηκε .π τ*ν ZEλληνικ* Γεωγραφικ* ZEταιρ>α, στ5ς 12-14 Oκτω(ρ>ου
1995 στ ΠανεπιστGµιο Aθην4ν µ τ>τλο «ZH Πραγµατικ* ZOµηρικ* Tοπογραφ>α τ9ς Tρο>ας».

;Aντιφ:σεις καJ σSγχυση τ3ς Wπ8σηµης ;Aρχαιολογ8ας

6H

προδος τ4ν νεωτ,ρων .νασκαφ4ν .νακοινNνεται κατ3 περιδους
Uπ τ4ν .νωτ,ρω καθηγητ4ν σ διφορες δηλNσεις z σ .ντ>στοιχες
Hκθ,σεις τ4ν εUρηµτων τους. dEτσι κατ3 περιδους Yχουν δηµοσιευθ9 τ3 .κλουθα:

ZH Hφηµερ>δα «Aπογευµατιν*» (21-4-1990) µ τ>τλο «Συν,χιση το!
Yργου το! Σλ9µαν» γρφει: ZO καθ. Mαν. Kρφµαν .νακο>νωσε Pτι
«στ ς νασκαφ7ς, ποQ 0ρχισαν τ 1988 στ λφο το XισσαρλEκ, 5ξακρι9θη Tτι τ κτEσµατα ποQ νακαλWφθηκαν π τ3ν 5ποχ3 το Σλ.µαν ν.καν
µνο στ3ν κρπολη τ.ς TροEας, 5νm4 στ3ν πεδι&δα lπλωνταν µEα πραγµατικ3 (.λλ3 `γνωστη µ,χρι τNρα) µεγαλοWπολη µ7χρι π7ντε φορ/ς µεγαλWτερη τ.ς κροπλεως».
A

B T 1990 στ ∆ιεθνς Συν,δριο τ4ν Aθην4ν (14-22 Aπριλ>ου) µ θ,µα

«Aρχαιολογ>α κα5 E. Σλ9µαν, 100 χρνια .π τν θνατ του» X καθ.
M. Kρφµαν στ*ν .νακο>νωσG του µ τ>τλο «ZH Yρευνα τ9ς τσουγκρνας - οF
πρ4τες κανονικς .νασκαφς στ Xισσαρλ5κ 1871-1873», .νακο>νωσε: «Mερικ/ς πρσφατες +ρευνες γι τν Σλ.µαν +χουν 5γεEρει 5ρωτJµατα. Kατ συν7πειαν τ ποτελ7σµατα τ4ν νασκαφ4ν του γνοο νται π τ3ν πλειοντητα τ4ν σχολουµ7νων σJµερα µ/ τ3ν TροEα κα U 5πEδρασJ τους παραµ7νει χωρ ς ναγν9ριση π τοQς σηµερινοQς ρχαιολγους». (Περισστερες
πληροφορ>ες περ5 τ4ν σχετικ4ν .νακοινNσεων στ .νωτ,ρω Συν,δριο (λ,πε στ .ναφερθν (ι(λ>ο µου, σελ. 99-101 κα5 293-296).
° ZH Hφηµερ>δα «T3 N,α» (5-5-1992), στ* στGλη «Kοσµοσκπιο» γρφει:

«Σεισµς στ dIλιον». Σ .νταπκριση .π τ* PNµη .ναφ,ρεται Pτι «U
σκαπ&νη το M. Kρφµαν στ λφο το XισσαρλEκ ρEχνει φ4ς σ/ µEα λιγ9τερο ποιητικ3 αIτEα γι τ3ν καταστροφ3 το IλEου. =Oπως δηµοσιεWει τ
Iταλικ περιοδικ Archeo, γαEνει τ συµπ7ρασµα Tτι δ/ν εFθWνονται ο<
=Eλληνες γι τ3ν καταστροφ3 τ.ς πλης το Πρι&µου, λλ eνας σεισµς
στ +τος 1300 π.X.» (κα5 χι τ 1183 π.X. Pπως λ,νε οF παραδοσιακς χρονολογ>ες).
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¢ ZH Hφηµερ>δα «Mεσηµ(ριν*» (8-5-1992) µ τ>τλο «Mυθολογ>α .λ3 Iτα-

λικ» λ,γει: «O< =Eλληνες δ/ν π.γαν ποτ/ στ3ν TροEα. =Oλα [π.ρξαν
στ3 φαντασEα το OµJρου. O Tρωικς πλεµος, > ∆οWρειος =Iππος, > πολυµJχανος OδυσσεQς aταν φαντασEωση κα ποτ7λεσµα 5κστ&σεως µιZς
στιγµ.ς το µεγ&λου ποιητ.. AFτ λανσ&ρει Mς εgδηση µηνιαο Iταλικ περιοδικ, ποQ ναφ7ρεται στ ς νασκαφ/ς µιZς >µ&δος ρχαιολγων στ3 δυτικ3 TουρκEα κα υ<οθετε τ ς θεωρEες τους. H >µ&δα αFτ3 [ποστηρEζει, Tτι
eνας µεγ&λος σεισµς κατ7στρεψε τ CIλιον, τ3ν κρπολη τ.ς µυθικ.ς TροEας. H πλη το Πρι&µου δ/ν πατJθηκε π τοQς =Eλληνες. AFτ [ποστηρEζει U συγκεκριµ7νη >µ&ς. Kα 0σε τν Σλ.µαν ν κοιµZται συχος».
E Στ*ν Hφηµερ>δα «Mεσηµ(ριν*» (24-2-1993) µ τ>τλο «ZO bOµηρος Y(λε-

πε σωστ3 τ*ν Tρο>α» καταχωρ>ζεται .νταπκριση .π τ*ν Tρο>α το!
Oχϊο τ4ν HΠA, κατ3 τ*ν Xπο>α: «ο< περιγραφ/ς τ.ς TροEας κα το Tρωικο πολ7µου π τν =Oµηρο στ3ν Iλι&δα ποδεικνWεται τ9ρα Tτι δ/ν εRναι
κα τσον [περολικ7ς, Tσο πEστευαν ο< ρχαιολγοι µ7χρι σJµερα. O< ρχαιολγοι M. Kρφµαν κα M. Pουζ νακοEνωσαν προχθ/ς τ ε[ρJµατ& τους
σ/ φοιτητ/ς στ3ν TροEα το Oχ&ιο, ποκαλWπτοντας Tτι U ρχαEα TροEα δ/ν
aταν µEα µικρ3 πλη, Tπως πEστευαν ο< εIδικο Mς τ9ρα. ΣWµφωνα µ/ τ ν7α
ε[ρJµατα U TροEα aταν µEα µεγ&λη πλη µ/ παλ&τια, νεκροταφεα κα qχυρ&, ποQ περι7κλειαν περιοχ3 πολQ µεγαλWτερη π’ Tτι [πολογιζταν Mς τ9ρα. O< τελευταες νασκαφ/ς ποκ&λυψαν 5πEσης Tτι U TροEα, τ3ν >ποEα ο<
Pωµαοι θεωρο σαν γεν7τειρα τ4ν προγνων τους (Hκ το! A8νε>α), ξαναχτEστηκε τν 1ον αI4να π.X. π τν Arγουστο, τν πρ4το Pωµαο αFτοκρ&τορα». T,τοια περιγραφ* δν σNζεται .π καν,να .ρχαWο συγγραφ,α, δεδοµ,νου Pτι X Στρ(ων στ3 «Γεωγραφικ» του χαρακτηρ>ζει τ*ν Tρο>α περ5
τ 25 π.X. περ>που ς «+ρηµον», δηλαδ* κατεστραµµ,νη.
Z ZH Hφηµερ>δα «Mεσηµ(ριν*» (2-3-1993) µ τ>τλο «OF Aνασκαφς Hπι-

(ε(αιNνουν τ*ν Iλιδα» γρφει: «N7α ρχαιολογικ ε[ρJµατα στ3
Mικρ AσEα προσθ7τουν Iσχυρ ποδεικτικ στοιχεα, Tτι > Tρωικς πλεµος +γινε γWρω π τ3ν TροEα. Kατ τ3ν δι&ρκεια συνεντεWξεως τWπου ποQ
+γινε στ3ν πολιτεEα Oχ&ιο, ο< κ. Kρφµαν κα Pουζ εRπαν: ΦαEνεται, π{ς
U TροEα aταν πολW µεγαλWτερη π’ T,τι νοµEζαµε. AνακαλWψαµε qχυρ&, παλ&τια κα νεκροταφεα, τ >ποα πρ7πει ν γν9ριζε > =Oµηρος, Tταν +γραφε τ3ν Iλι&δα. AνακαλWψαµε ν7ες λεπτοµ7ρειες ποQ σχετEζονται µ/ τ >µηρικ +πος. ∆/ν µπορο µε ν ποµον9σουµε τ3ν TροEα π τ3ν Iλι&δα το
OµJρου. Προσπαθο µε ν 5ξηγJσουµε τ3 σχ7ση µεταξQ τ.ς πλης κα το
+πους, Tπως 5πEσης κα τ3ν 5πEδρασJ της στν κσµο τ.ς MεσογεEου». ZH
προσπθεια HξηγGσεως τ9ς σχ,σεως µεταξ? πλεως κα5 Yπους δν µπορεW ν3
.ποδNσeη θετικ3 .ποτελ,σµατα, γιατ5 τ χρησιµοποιοAµενο Yπος σ πολλ σηµεWα εCναι παραποιηµ,νο κα5 παραφρασµ,νο, Pπως Hπισηµα>νεται σ πολλ3
σηµεWα τ9ς παροAσης. «AνακαλWφθησαν», λ7νε, «qχυρ&, παλ&τια κα νεκροταφεα, τ >ποα πρ7πει ν γν9ριζε > =Oµηρος». ZO bOµηρος Pµως .να-
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φ,ρεται σ ]να 8σχυρ aχυρ τεWχος, τ >ποο περι7κλειε >λκληρη τ3ν πλη, τ δ/ παλ&τια ε[ρEσκοντο στ3ν κορυφ3 κ&ποιου λφου κα bχι στν πεδιν κ&µπο τ.ς φρεσκοανακαλυφθεEσης πεδιν.ς πλεως. Aκµη κα5 τ3 νεκροταφεWα δν .ποτελο!ν Yκφραση το! ZOµGρου, .φο! ατς .ναφ,ρεται
µνο σ τAµ(ους ταφ9ς.
H ZH Hφηµερ>δα «B9µα» (22-1-1995) µ τ>τλο «Ποιο> \ταν οF Tρ4ες;» σ

.νταπκριση το! J. P. Picarer γρφει: «O Kρφµαν +ρχεται ν 5νισχWσoη
τ3ν δη ποφασιστικ3 συµολ3 τ.ς γερµανικ.ς 5πιστJµης στ3 µελ7τη τ.ς
ρχαEας πλης ποQ τραγοWδησε > =Oµηρος. T ε[ρJµατα το Σλ.µαν, ποQ
πEστεψε Tτι ρ.κε τν θησαυρ το Πρι&µου τ 1873, ν.καν σ/ κ&ποιον
ασιλιZ τ.ς πλης II, ποQ κτEστηκε τ 2.500 π.X. κα κατεστρ&φη τ 2.250
π.X. π πυρκαϊ&. T 5νδιαφ7ρον 5πικεντρ9νεται στ3ν νεWρεση δειγµ&των
γραφ.ς, τ >ποα παραδξως πουσι&ζουν παντελ4ς σ/ αFτ3 τ3ν πλη. ~Aν
Tµως [π.ρχε γραφJ, θ πρ7πoη ν ρεθο ν τουλ&χιστον ντικεEµενα, γγεα,
σκεWη ποQ ν φ7ρουν 5πιγραφ7ς. ∆Wο ν7α στοιχεα +χουν τραJξει κυρEως τ3ν
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προσοχ3 τ4ν ρχαιολγων. T πρ4το εRναι U διαπEστωση Tτι “U TροEα δ/ν
aταν U TροEα” δηλαδ3 τ κεντρικ φροWριο, ποQ +χει γε Mς τ9ρα στ3ν 5πιφ&νεια π τ ς νασκαφ7ς, δ/ν aταν U gδια U πλη. Kτισµ7νη γWρω π τ
φροWριο περιαλλταν π eνα τεχος, το >ποEου U περEµετρος [πολογEζεται σ/ 1,5 χιλιµετρο. H πλη αFτ3 µπρεσε π πολQ νωρ ς ν φιλοξενJσoη
6.000 περEπου κατοEκους. T πι πιθανν εRναι, Tτι 5πρκειτο γι πολEτες
ποQ κατοικο σαν σ/ σπEτια πι στ7ρεα, kν bχι γι µεταν&στες. H δεWτερη διαπEστωση εRναι U µακροιτητα τ.ς TροEας, πλης κτισµ7νης σ/ Nπτ 5πEπεδα. O =Oµηρος µπρεσε ν παρατηρJσoη κα ν περιγρ&ψoη µ/ κρEεια στ3ν
5ποχJ του, τ 730 π.X., µEα καινοWργια TροEα ποQ εRχε ξαναχτισθ.».
Στ*ν πραγµατικτητα X bOµηρος περιγρφει µ .κρ>(εια µ>αν `λλη πλη
πολ? διαφορετικG .π τοπογραφικ9ς .πψεως κα5 παλαιτερη, Q Xπο>α Xλκληρη περιε(λλετο .π 8σχυρ τεWχος, π,ριξ το! Xπο>ου Uπ9ρχε κα5 φαρδ?ς
δρµος, Hπ5 το! Xπο>ου Yτρεχαν X bEκτωρ κα5 X Aχιλλε?ς κα5 δν εCχε σχ,ση
µ ατ*ν πο? .νασκπτεται στ Xισσαρλ>κ, Pπως .ποδεικνAεται στ (ι(λ>ο
µου (σελ. 284-287). M>α περ>µετρος µGκους 1,5 χιλιοµ,τρου z 1.500 τετρ. µ,τρων .ντιστοιχεW σ µ>α .κτWνα 240 µ,τρων κα5 σ ]να Hµ(αδν 180.000 τετρ.
µ,τρων z 180 σηµεριν4ν στρεµµτων.
£ ZH Hφηµερ>δα «T3 N,α» (26-3-2001) µ τ>τλο «ZO bOµηρος εCχε δ>κιο»

τ9ς Παρ. Kατηµερτζ9 γρφει: «H >µηρικ3 TροEα ρ7θηκε π ΓερµανοQς 5ρευνητ7ς. T 1280 π.X. aταν µEα τειχισµ7νη µεγαλοWπολη κ&που
10.000 κατοEκων κα 5κτεινταν κ&τω π τν γνωστ Mς τ9ρα µικρ qχυρ
λφο το XισσαρλEκ, σ/ +κταση δεκαπλασEα π T,τι aταν γνωστ µ7χρι σJµερα τοι 270.000 τετρ. µ7τρα». (Πι πνω Q Yκταση τ9ς πλης περιορ>ζεται
στ πενταπλσιο, .π Pτι εCναι γνωστ ς σGµερα. Eκτς ατο! προηγουµ,νως Hκ τ9ς δεδοµ,νης περιµ,τρου Uπελογ>σθη, Pτι πρ,πει ν3 εCχε Hµ(αδν
180.000 τ.µ. κα5 χι 270.000 τ.µ.). «Mετ 12 χρνια νασκαφ.ς (1988-2000) U
+κθεση TροEα: “M θος κα Πραγµατικτητα”, ποQ 0νοιξε πρσφατα στ3
Στουτγ&ρδη, παρουσι&ζει κ&τω π τ φ4ς 850 ε[ρJµατα –πολλ
π τ
>ποα εRναι τελεEως 0γνωστα– το χ&ρτη τ.ς >µηρικ.ς TροEας, ποQ καταστρ&φηκε γWρω στ 1200 π.X. π µ&χη, λλ κα στοιχεα σWµφωνα µ/ τ
>ποα τ “CIλιον, Iερν ΠτολEεθρον” το Πρι&µου ταυτEζεται µ/ τ3 Xεττιτικ3 µεγαλοWπολη Bιλο σα (!;). T σηµαντικ9τερο εxρηµα Tµως aταν U νακ&λυψη µιZς [πγειας σJραγγος µJκους 13 µ7τρων, ποQ Mδηγο σε σ/ µEα
[πγεια πηγJ, ποQ δEνει κµη κα σJµερα 30 λEτρα νερ τ3ν fρα. ERναι eνα
ρχαιτατο [δραυλικ +ργο, φο U ραδιοχρονολγηση δεEχνει Tτι κατασκευ&σθηκε πρ ν π 5.000 χρνια (z .π τ 3.000 π.X.) µ/ στρογγυλ/ς λεκ&νες, γι τ3 συλλογ3 το νερο , λαξευµ7νες στ ρ&χο». (Γι3 ν3 εCναι λαξευµ,νες σ (ρχο z πρ,πει ν3 .νακαλAφθησαν σ µεγλο (θος το! πεδινο! κµπου z πρ,πει ν3 (ρ>σκωνται σ ψηλ µ,ρος Hδφους, πρ:γµα τ XποWο
δν προσδιορ>ζεται .κρι(4ς). «T “κλειδ ” τ.ς πδειξης Tτι U TροEα τ4ν
EλλJνων, U πλη µ/ τ διπλ bνοµα (TροEα-CIλιον) εRναι µEα Xεττιτικ3 πλη, δ/ν προ7ρχεται π&ντως π κ&ποιες συγκεκριµ7νες ρχαιολογικ/ς πο-
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δεEξεις. Kατ τν Eλετ γλωσσολγο Γιοαχ µ Λατ&ζκ κανε ς συγγραφεQς
δ/ν θ 5πινοο σε δWο διαφορετικ qνµατα. O gδιος 5πισηµαEνει, Tτι τ 1200
π.X. στ3 Mικρ AσEα aταν εFρWτατα διαδεδοµ7νη U χρJση τ.ς σφηνοειδο ς
γραφ.ς ( λλ στ Xισσαρλ κ δ/ν ρ7θηκε κµη οrτε Xεττιτικ3 οrτε σφηνοειδ3ς γραφJ). O γλωσσολγος Φρ νκ Στ&ρκε [ποστηρEζει, Tτι U λ7ξη
CIλιος ταυτEζεται µ/ τ BEλιος (Bιλο σα: πλη U >ποEα ναφ7ρεται σ/ σφηνοειδες 5πιγραφ/ς) κα Tτι π τ3 θ7ση τ4ν ποταµ4ν κα 0λλων τπων (πο>ων;) U πλη Bιλο σα (τ*ν Xπο>αν κανε5ς Hκ τ4ν .ρχα>ων ZEλλGνων συγγραφ,ων δν .ναφ,ρει πουθεν3) δ/ν θ µπορο σε παρ ν ρEσκεται νοτEως τ4ν
∆αρδανελλEων, στ3ν περιοχ3 κρι4ς τ.ς Tρω&δος. “AποδεEξεις” κ&πως τεντωµ7νες, ποQ δ/ν 5ξηγο ν πολλ 5ρωτJµατα».
OF .νωτ,ρω σκρπιες .πψεις δηµιουργο!ν δυστυχ4ς περισστερα HρωτGµατα. Στ Yτος 3000 π.X., Pπου τοποθετεWται Q δρυση τ9ς Iλ>ου το! Xισσαρλ>κ, δν Uπ9ρχε στν Xρ>ζοντα χεττιτικ* κυριαρχ>α στ* Mικρ3 Aσ>α.
bOµως ατ δν λαµ(νεται Uπ’ ψιν .π καν,να, κα>τοι, Pπως λ,νε, “δ/ν
[π&ρχουν συγκεκριµ7νες ρχαιολογικ/ς ποδεEξεις στηρEξεως τ.ς 0ποψης”.
ZH aνοµασ>α B>λιος z Bιλο!σα δν .ναφ,ρεται πουθεν3 κα5 .π καν,ναν
.ρχαWο bEλληνα συγγραφ,α. dEπειτα Q «Xεττιτικ3 αFτοκρατορικ3 κυριαρχEα», Pπως λ,γει X Im. Velikofsky στ Yργο του «T Xος τ9ς ZIστορ>ας» (µετ.
Nτ. Γαρουφαλι:, Hκδ. Kκτος 1980), «εRναι 5ξ >λοκλJρου κατασκευασµ7νη
κα χωρ ς ν +χoη <στορικ3 [πσταση»· διαθ,τει µεγλη ποστητα ρευστ9ς
σκοπιµτητος, .φο! κα5 γι’ ατ*ν κανε5ς .ρχαWος bEλληνας συγγραφε?ς δν
.ναφ,ρει τ>ποτα. ZH Uπγεια πηγ* κα5 τ .νευρεθν UδραγωγεWο δν Yχουν
καµµ>α σχ,ση µ τ5ς δAο Xµηρικς πηγ,ς, διτι ατς εUρ>σκοντο σ Uψηλ
µ,ρος τ9ς Tρο>ας (Iλιδα X145-151) κα5 χι κτω στν κµπο, Pπως HννοεWται
πι πνω.
ZH πλη δν εCχε δAο aνµατα. T νοµα Tρο>α .ναφ,ρεται .π τν bOµηρο στ*ν Hπικρτεια το! Πριµου κα5 τ νοµα dIλιος .ναφ,ρεται στ*ν Dδια
τ*ν πλη, τ*ν πρωτεAουσα τ9ς Tρο>ας. dEπειτα, σ πολλς περιπτNσεις X
bOµηρος Yχει παραφραστ9, παραποιηθ9 κα5 παρανοηθ9· π.χ. τ*ν πλη το!
Πριµου τ*ν aνοµζει «Q dIλιος» κα5 χι «τ dIλιον», Pπως συνηθ>ζεται ν3
λ,γεται κα5 ν3 γρφεται σGµερα. Xαρακτηρ>ζεται δ µ διφορα Hπ>θετα θηλυκο! γ,νους, Pπως « πκρηµνη», « νεµοδαρµ7νη», «πλατWδροµη», «κοEλη», «λοφ9δης», «µεγ&λη» κ.λπ. T,λος τ θ,µα τ9ς γραφ9ς εCναι .νεξερεAνητο .κµη, .φο! δν Yχει .νακαλυφθ9 Q αθεντικ* Xµηρικ* πλη.
T περιοδικ «Στρατιωτικ* ZIστορ>α» (Ajγουστος 2001) µ τ>τλο «N,α
στοιχεWα γι3 τ*ν ZOµηρικ* Tρο>α», παραθ,τει µ>α περ>ληψη τ4ν Pσων
.ναφ,ρει στ*ν προηγουµ,νη παργραφο Q Παρ. Kατηµερτζ9.
I

I· Στ*ν Hφηµερ>δα «KαθηµερινG», dEνθετο «7 ZHµ,ρες» (31-3-2002) µ

τ>τλο «bOµηρος κα5 Tρο>α», παρατ>θεται ]να 32/σ,λιδο .φι,ρωµα µ
Hπιµ,λεια τ4ν ∆. ∆αµσκου κα5 A. Pεγκκου. ZO κ. Pεγκκος στ*ν ε8σαγωγ*
το! .φιερNµατος σηµειNνει: «Θ µπορο σε κανε ς ν περιγρ&ψoη Tσα δια-
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δραµατEσθηκαν τ3 χρονι ποQ µλις π7ρασε σ ν µEα qξεEα [ποτροπ3 τ.ς
“NλληνοµανEας” (Graekomanie), ποQ εRχε 5νσκJψει στ3 ΓερµανEα τ πρ4το
µισ το 19ου αI4να. Tσο πρωτγνωρη σ/ π&θος κα +νταση γι τ µεταπολεµικ χρονικ τ.ς χ9ρας aταν U συζJτηση µεταξQ τ4ν κλασικ4ν ρχαιολγων, <στορικ4ν κα φιλολγων... Πολεµικ7ς, µεροληπτικ/ς ντιπαραθ7σεις
κα ντεγκλJσεις, κµη κα προσωπικ/ς 5πιθ7σεις κα προσολ/ς δηλητηρEασαν τ3ν τµσφαιρα, καθιστ9ντας προφαν7ς, Tτι τ ζJτηµα [περ7αινε
τ Tρια µιZς lπλ.ς “ καδηµαϊκ.ς” +ριδας. T +ναυσµα γι αFτν τν “ν7ον Tρωικ πλεµο” +δωσε U NρµηνεEα τ4ν πρσφατων ρχαιολογικ4ν ε[ρηµ&των στ Tουρκικ XισσαρλEκ, Tπου τοποθετεται κα τ ρχαο CIλιον. H
NρµηνεEα ποQ προλJθηκε µ7σmω τ.ς +κθεσης τ.ς Στουτγ&ρδης, στ3ν κραEα
της 5κδοχ3 [ποστηρEζει σχηµατικ&, Tτι > =Oµηρος γν9ριζε καλ τ3ν τοπογραφEα τ.ς TροEας κα ποτελε πηγ3 γι πραγµατικ <στορικ γεγοντα,
ποQ συντελ7στηκαν αI4νες πρ ν κα Tτι U TροEα aταν eνα µεγ&λο κα πλοWσιο 5µπορικ κ7ντρο, ποQ εRχε τν +λεγχο το Eλλησπντου κα aταν 5ντεταγµ7νο σ/ µEα ε[ρWτερη χεττιτικ3 κρατικ3 qνττητα µ/ προηγµ7νο πολιτισµ, τ3ν >ποEαν κατ7λαον ο< =Eλληνες αI4νες πρ ν π τ3 σWνθεση τ.ς Iλι&δος. T ε[ρJµατα Nποµ7νως 5πι&λλουν τ3 ριζικ3 ναθε9ρηση τ.ς <στορEας
το ρχαEου κσµου, 5πειδ3 “> EFρωπαϊκς Πολιτισµς +χει τ ς αθWτερες
ρEζες του στ3ν AνατολEα” κα bχι στ3ν Eλλ&δα, Tπως γρ&φει τσο > Πρεδρος τ.ς TουρκEας Tσο κα eνας γνωστς >µηριστ3ς φιλλογος. O “Nλληνοκεντρισµς” κα κατ προ7κταση > “εFρωκεντρισµς” παραποιο ν Nποµ7νως τ3ν <στορικ3 πραγµατικτητα ποQ πρ7πει ν ναπροσδιοριστo. [π τ
φ4ς τ4ν ν7ων δεδοµ7νων» (M>α .τοµικ* .ρχαιολογικ* sρµηνε>α δν .ποτελεW «<στορικ δεδοµ7νο· Hξαρτ:ται .π τ*ν .ντοχG της στ π,ρασµα το! χρνου. E3ν X Eρωπαϊκς Πολιτισµς εCχε τ5ς (αθAτερες ρ>ζες του στ*ν Aνατολ>α, Pπως διατυπNνεται πι πνω, χωρ5ς τ sλληνικ πνευµατικ κα5 πολιτιστικ Hµ(λιο, ττε οF σηµερινο5 EρωπαWοι θ3 εCχαν παραµε>νει (ρ(αροι κα5 `γριοι, Pπως \σαν µ,χρι τ9ς HπικρατGσεως Hπ’ ατ4ν τ4ν Hξελληνισµ,νων πλ,ον Pωµα>ων κα5 δν θ3 εCχαν καν,να µερ>διο στν πολιτισµ, πο?
θ,λουν ν3 παρουσιζουν σGµερα στν κσµο το! πλανGτη µας).
»H 0λλη πλευρ εRναι πι 5πιφυλακτικ3 κα 5µµ7νει στ ς παραδοσιακ/ς
“Nλληνοκεντρικ/ς” Nρµηνεες, 5πισηµαEνοντας Tτι Tλ’ αFτ aσαν δη γνωστ
κα τονEζοντας τ κεν στ3ν 5πιχειρηµατολογEα τ4ν ντιπ&λων της». (Eµµ,νει µ,ν, .λλ3 δν σκA(ει τ (λ,µµα της στ5ς παρουσιαζµενες κατ3 καιρο?ς
ν,ες θ,σεις z .πψεις, πο? Hπεκτε>νουν τ3 σκουριασµ,να παραδοσιακ3 δεδοµ,να).

∆Fν Rνεσκ:φη Rκ@µη \ oµηρικN Tρο8α

6O

bOµηρος πραγµατικ3 γνNριζε πολ? καλ3 τ*ν τοπογραφ>α τ9ς Tρωδος κα5 .φιερNνει στ*ν Iλιδα του 550 περιγραφικο?ς στ>χους τοπογραφικο! Hνδιαφ,ροντος, οF XποWοι Yχουν µε>νει .παρατGρητοι
.π το?ς διφορους µελετητ,ς του z Yχουν παρερµηνευθ9. T3 ν,α
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εUρGµατα στ Xισσαρλ>κ δν Yχουν µεγλη σηµασ>α στ*ν Pλη Uπθεση. Mεγλη κα5 οσιαστικ* σηµασ>α Yχει «Q .νεAρεση µι:ς µεγαλουπλεως κτω
.π τ Xισσαρλ5κ κα5 το?ς γAρω λφους», γιατ5 δν καθορ>ζεται .κρι(4ς Q
θ,ση κα5 γιατ5 κτω .π τ Xισσαρλ>κ, δηλαδ* πρς ντον κα5 στ3 δυτικ3
το! Xισσαρλ>κ, δν Uπρχουν λφοι. ZH προσεκτικ* τεχνικ* .νλυση τ9ς
Xµηρικ9ς τοπογραφ>ας XδηγεW τν Hντοπισµ τ9ς περι(ητης πλης το! ZOµGρου σ `λλη θ,ση το! τουρκικο! Hδφους, πρς τ3 .νατολικ3 το! Xισσαρλ>κ, Pπως .ναφ,ρθηκε στ3 προηγοAµενα. ECναι πλ,ον .ναµφισ(Gτητο γεγονς, Pτι τ3 Hρε>πια το! Xισσαρλ5κ πρωτοϊδρAθηκαν περ5 τ Yτος 3000 π.X.,
Pπως tδη Yχει .ποδειχθ9 στ5ς διφορες Hπ5 το! θ,µατος Hργασ>ες µου (οF
XποWες δυστυχ4ς δν συγκ>νησαν καν,να ε8δικ z µ* µ,χρι σGµερα) κα5 Pπως
.ποδεικνAεται κα5 Uπ το! καθηγ. M. Korfman δι3 το! ραδιοχρονοεντοπισµο! το! .νακαλυφθ,ντος Uδραγωγε>ου. Kατ3 συν,πειαν Q Xµηρικ* πλη
dIλιος εCχε Fδρυθ9 πρ5ν .π τ*ν τοιαAτην στ Xισσαρλ5κ κα5 µλιστα περ5 τ
Yτος 3177 π.X., Pπως .ποδεικνAεται στ* σελ. 286 το! (ι(λ>ου µου.
ZO «ν,ος Tρωικς πλεµος» δν Yχει ς .ντικε>µενο τ*ν «<ερ ν CIλιον» το!
ZOµGρου, Q Xπο>α ετυχ4ς .κµη δν Yχει .νευρεθ9, .λλ3 τ*ν προNθηση
κα5 θεµελ>ωση το! ψευδο!ς δγµατος «Eξ Aνατολ4ν τ φ4ς» το! κσµου
ε8ς .ντικατσταση το! «sλληνοκεντρισµο!», τν XποWο οF Dδιοι οF Γερµανο5
Uπερσπιζαν µ,χρι σGµερα, Pπως .ναφ,ρει πι πνω κα5 X κ. Pεγκκος. «H
ποφασιστικ3 συµολ3 τ.ς Γερµανικ.ς 5πιστJµης στ3 µελ7τη τ.ς ρχαEας
πλης (παρ. η´)» νατρ7πεται πρς bφελος το « νατολικοκεντρισµο ». ∆ν
εCναι πρωτοφαν*ς Q µεταστροφ* τ4ν ξ,νων, εIδικ4ν κα µJ, στ3 Pσα γρφουν, ξεγρφουν κα5 .νασκευζουν κατ3 καιροAς, εθυγραµµιζµενοι µ
τ5ς τρ,χουσες, κατευθυνµενες σκοπιµτητες οFασδGποτε µορφ9ς κα5 προελεAσεως. OF σειρ9νες το! πολιτισµικο! κα5 πνευµατικο! πολ,µου Hναντ>ον τ9ς
ZEλλδος κα5 τ4ν ZEλλGνων εCναι διαρκ4ς σ συναγερµ, Xπτε HµεWς Pλοι πρ,πει ν3 εDµαστε πντα σ Hπιφυλακ* κα5 HπαγρAπνηση.
Kωνσταντ νος B. Kουτρουλης

Tαξ>αρχος Γεωγραφικ9ς ZYπηρεσ>ας Στρατο!

[Γι7 τ.ν τοπογραφ3α τ9ς 6Oµηρικ9ς Tρο3ας κα< τ.ν /ναχρονολ>γηση το Tρωικο πολµου στ 3087-3078 π.X. Cλ. στ «∆»: «H
Tρο α το, Σλ%µαν δMν εJναι 1 OµηρικS», τ. 160· Gπ3σης «Π#τε Cγινε @ Tρωικς Π#λεµος», τ. 121· Gπ3σης «N?α χρονολ#γηση τ6ν
Tρωικ6ν: O π#λεµος Cγινε τ 3087-3086 π.X.», τ. 158· Gπ3σης «Συµπληρωµατικ. στν "ναχρονολ#γηση τ6ν Tρωικ6ν», τ. 181.]

Mαυρλα

KυρEες κα κWριοι, [ποκλιθ.τε εIς
τ3ν 5πιστηµονικ3ν αFθεντEαν το δρ.
Στ.εν Oπενχ&ιµερ το ΠανεπιστηµEου τ.ς Oξφρδης, παρακαλ4. O λαµπρς αFτς κα φ7ρελπις 5πιστJµων,
Tπως µZς πληροφορε U 5φηµερEδα
«Aπογευµατιν3» τ.ς 15-4-2002, xστερα π 5νδελεχ. µελ7τη κατ7ληξεν εIς
τ συµπ7ρασµα, Tτι U Erα aταν µαWρη. ∆ηλαδ3 τ µαWρη; Kατ&µαυρη, πEσσα, κατρ&µι.
=Oµως λοEµονον kν σταµατο σε 5κε. TE «τρανς» 5πιστJµων θ aτο; O δρ.
Oπενχ&ιµερ µZς πληροφορε, Tτι «U µητ7ρα αFτ3 το σWγχρονου νθρ9που»
+ζησε πρ ν π 150.000 χρνια. T9ρα π4ς δι&ολο > CAρης Πουλιανς ρ.κε
νθρ9πινες δραστηριτητες πρ ν π eνα κα µισ NκατοµµWρια χρνια στ3ν
Eλλ&δα, αFτ µ3ν τ ρωτZτε. ERναι ντιεπιστηµονικ κα 5θνικιστικ· 5νEοτε µ&λιστα κα ρατσιστικ.
BεαEως δ/ν aταν δυνατν, κατ τν κ. Στ.εν Oπενχ&ιµερ, ν µ3 διαθ7τoη
κα qλEγην σχ7σιν µ/ τοQς EραEους. Aφο «U τελικJ της ν&πλαση +γινε
προσθ7τοντας µυϊκν <στν σ/ κρανEα ποQ ρ7θηκαν στ Iσρα3λ πρ ν π
120.000 χρνια κα ποτελο ν τ πι συγγεν/ς ποµειν&ρι το κοινο µας
προγνου». Kα +λεγα κι 5γ9, kν εRναι δυνατν ν µ3ν εRναι EραEα. COχι µνον aτο EραEα, λλ δι&αζε τετρ&κις τ.ς Uµ7ρας τ3ν Πεντ&τευχον [π τ
φ4ς τ.ς χρυσ.ς Nπτ&φωτης λυχνEας, ποQ τ.ς τ3ν 5δ9ρισε > gδιος > Γιαχ7. Kα
οFδεµEα πλ7ον µφιολEα [π&ρχει, Tτι ο< κοινο πργονοι τ.ς νθρωπτητος
aσαν µα ροι Nραϊκ.ς καταγωγ.ς.
T9ρα σEγουρα σες θ φαντ&ζεστε Tτι U «κοινJ µας µητ7ρα» aταν καµµι
γυναικοWλα ποQ +πλενε, µαγεEρευε κα ντ&ντευε µωρ&. Λ&θος, µωρ7! H µαWρη Erα aταν δυναµικJ· δ/ν τ3ν χωρο σε > τπος. Γι’ αFτ πρ ν 80.000 χρνια
µεταν&στευσε π τ3ν AφρικJ. Kα προφαν4ς +φτασε κα στ3ν Eλλ&δα, γι
ν δηµιουργJσoη τν πολιτισµ µας. CEτσι δ/ν εRναι, δρ. ΣτJεν Oπενχ&ιµερ;
Eµες Mς =Eλληνες φιλοµαθες κα φιλ7ρευνοι χαιρετEζουµε τ3ν 5κπληκτικ3ν αFτ3ν νακ&λυψη κα οFδλως πιστεWουµε, Tτι > 5πιστηµονικς αFτς
χταρµZς εRναι προϊν προπαγ&νδας τ4ν φροκεντρικ4ν Aµερικανοεραϊκ4ν πανεπιστηµEων κα το ∆ιεθνο ς Σιωνισµο .
KαE, εαEως, θεωρο µε τελεEως συµπτωµατικ τ γεγονς, Tτι U δηµοσEευση
αFτ3 περ τ.ς φροεραϊκ.ς αFτ.ς Erας +γινε, τ3ν στιγµ3 ποQ ο< γενναοι
στρατι4τες το κ. Σαρν 5ν7πιπτον Uρωικ 5π προσφυγικ4ν καταυλισµ4ν,
γυναικοπαEδων, µ&χων κα λοιπ4ν ναξιοπαθοWντων. =Oπως κα ν τ κ&νουµε, εRναι λEγο 0κοµψο ν κατηγορJσoη > κσµος τ3ν χ9ρα ποQ 5γ7ννησε
τ3ν κοινJ µας µητ7ρα, τ3ν Erα. CAξιος > µισθς σας κ. Oπενχ&ιµερ, kν κα
δ/ν γνωρEζω kν εRσθε bπεν (= νοικτς) εIς τ3ν τσ7πη j εIς τ ν4τα, π καν7να µα ρον πγονον τ.ς κυρEας ποQ ναπλ&σατε.
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Γι5ργος Πετρ$πουλος

MO M. Θεοδωρ:κης µιλp στ/ν «∆.»:
E°K§HMA KAT’ E•AKO§OY£H™IN
ME ™TOXO THN E§§HNIKOTHTA
H ¢I¢A™KA§IA TH™ A°IA™ °PAºH™
T/ dδεολ@γηµα τοB «MEλληνοχριστιανισµοB»
Wµπ@διο στNν Rν:πτυξη τQν Nεοελλ<νων
[ZO M>κης Θεοδωρκης µ>λησε στν «∆» χωρ5ς περιστροφ,ς.
Mιλησε γι3 τ*ν .δυναµ>α το! πολιτικο! κσµου ν3 .ντιµετωπ>σeη τ πρ(ληµα τ9ς sλληνικτητας µ Fστορικ, φιλοσοφικ3 κα5 ζωνταν3 - Uπαρκτ3 κριτGρια κα5 µεγ,θη· γι3 τν
«καταραµ7νο» Hκ γενετ9ς σηµεριν `νθρωπο το! s(ραϊκο!
θεο!· γι3 τ* νοσταλγ>α τ9ς Kοινων>ας τ4ν .ρχα>ων Aθην4ν·
γι3 τν «καταπτοηµ7νο» σηµεριν IουδαWο - Xριστιανικ Mουσουλµ:νο· γι3 τ* PωµιοσAνη κα5 τ*ν Eκκλησ>α· γι3 τ
8δεολγηµα το! «ZEλληνοχριστιανισµο!» ς Hµπδιο στ*ν
πνευµατικ* .νπτυξη τ4ν ZEλλGνων· γι3 τ*ν «<ερ3 πWλη»
το! χριστιανικο! θεο!, .π τ*ν Xπο>α µπα>νει X Iουδαϊσµς
στ*ν ZEλλδα· γι3 τ*ν «πρωτοφαν. 5ν7ργεια το πολιτικο
µας κσµου ν καταργJσoη τ ρχαα Eλληνικ κα ν κψoη
µ/ µαχαEρι κ&θε οFσιαστικ3 πρσαση τ4ν EλλJνων µαθητ4ν πρς τ3ν Eλληνικ3 Σκ7ψη, φιλοσοφEα, τ7χνη <στορEα»· γι3 τ «+γκληµα κατ’ 5ξακολοWθησιν µ/ στχο τ3ν
Eλληνικ3 ΣυνεEδηση», πο? διαπρττεται µ τ* διδασκαλ>α
στ3 σχολεWα µας τ9ς Παλαι:ς κα5 Kαιν9ς ∆ιαθGκης· γι3 τ3
διλGµµατα τ4ν ZEλλGνων δηµιουργ4ν µπροστ3 στ*ν αξανµενη ερωπαϊκ* HπιρροG.
M>λησε τ,λος γι3 τ Yργο του ς προϊν µι:ς « δι&κοπης
γωνEας», γι3 το?ς « ριστοκρατEζοντες γκαουλ&ιτερ» τ9ς
µουσικ9ς µας ζω9ς κα5 γι3 τ*ν .γπη το! sλληνικο! λαο!
πρς τ Yργο του κα5 τ πρσωπ του. Kα5 καταλGγοντας
Yκρινε .π τ* σκοπι3 «τ.ς 5σωτερικ.ς lρµονEας, ποQ µ/ τσες θυσEες +χει κατακτJσει», Pτι θ3 \ταν «καλ, Mραο κα δE-
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καιο ν ζJσoη µνος, αFτς κα U συνεEδησJ του, χωρ ς ξι9µατα».
ZO «∆», πο? Hπ5 21 χρνια προσπαθεW ν3 .ρθρNσeη ]ναν καθαρ λγο γι3 τ3 θ,µατα πο? θ>γονται στ* συν,ντευξη πο?
.κολουθεW, α8σθνεται 8δια>τερη χαρ, πο? περιλαµ(νει στ5ς
σελ>δες του γι3 δεAτερη φορ3 ((λ. τ*ν α´ συν,ντευξη το! κ.
M. Θ. στν συνεργτη µας κ. Π.Λ. Kου(αλκη στν «∆», τ.
174) τ5ς (αθυστχαστες ατς σκ,ψεις κα5 θ,σεις το! κορυφα>ου δηµιουργο!, προϊν πε>ρας, .γNνων κα5 aδυνηρ9ς
.ναζGτησης ]ξι δεκαετι4ν, πο? πολλ3 σηµεWα τους θ3 µπορο!σαν ν3 γ>νουν Xδηγο>- δεWκτες στν δρµο το! σηµερινο!
ZEλληνισµο! .λλ3 κα5 Xλκληρης τ9ς .νθρωπτητας πρς
το?ς .(,(αιους Xρ>ζοντες το! M,λλοντος.
∆.I.Λ.]

H ™YNENTEY•H TOY MIKH £EO¢øPAKH ™TON «¢»
1. AIσθανµαστε π{ς ο< µεγ&λες ντιφ&σεις το σWγχρονου κσµου δ/ν

εRναι πλ7ον Iδεολογικ/ς j πολιτικ/ς λλ αθWτατα πνευµατικ7ς. Aπ’ τ3
µι πλευρ διακρEνουµε eναν 0νθρωπο ποQ προσπαθε δι το Λγου ν κατανοJσoη τν κσµο µ7σα στν >ποο ζo., ν προσφ7ρoη στοQς συνανθρ9πους του
+ργο, δηµιουργEα κα π τ3ν 0λλη eναν π7ραντο αραρικ κα µισαλλδοξο
κσµο, eρµαιο το 5ξουσιασµο , ν φτ&νoη 5κτς τ4ν 0λλων στ Tρια τ.ς >λοκληρωτικ.ς καταστροφ.ς. Πο >δηγοWµαστε τελικ4ς, κWριε Θεοδωρ&κη.

MIKH™ £EO¢øPAKH™: ZH τραγωδ>α το! .νθρNπου Yγκειται στ*ν (αθA-

τατα .ντιφατικG του φAση. ECναι ]να δ,ντρο, πο?
τ3 κλαδι του τν Xδηγο!ν στ `πειρο, Hν4 οF ρ>ζες του στ3 τρταρα. ECναι φο(ισµ,νος, .νασφαλ*ς κα5 γι’ ατ δν µπορεW ν3 ζGσeη µνος. Πολ? δAσκολα Pµως
προσαρµζεται στ*ν Xµδα.
Ποι Pµως εCναι Q Xµδα; Eδ4 εCναι τ µεγλο πρ(ληµα, γιατ5 συνGθως οF
κοινωνικ,ς, θρησκευτικ,ς, Hθνικς κα5 `λλες Xµδες τελικ3 ποδηγετο!νται
.π πονηρο?ς κα5 HπιτGδειους, πο? σ,ρνουν π>σω τους το?ς .νθρNπους – κοπδι κα5 τοOς τιµωροFν γι ν σωθοFν.
ECναι µι3 Fστορ>α πο? Hπαναλαµ(νεται πτε µ το?ς (ασιλι:δες κα5 πτε µ
το?ς προφ9τες, το?ς «σωτ9ρες», το?ς «Hλευθερωτς» κα5 `λλους πονηρο?ς κα5 HπιτGδειους, κα5 σGµερα µ κε>νους πο? κυριαρχο!ν στ3 MME µ,σω τ9ς ο8κονοµικ9ς εDτε στρατιωτικ9ς δAναµης. ZO (αθµς τ9ς (αρ(αρτητας σ µ>α κοινων>α,
z καλAτερα σ µι3 Fστορικ* Hποχ* Pπως Q δικG µας, εCναι εθ,ως .νλογος µ
τ* δAναµη πο? διαθ,τουν οF 8σχυρο>. ∆ν νοµ>ζω λοιπν Pτι π9ρξε ποτ τσο
µεγλη συσσNρευση δAναµης κα5 (>ας, Pσο ατ* πο? (ρ>σκεται σGµερα στ3 χ,ρια τ4ν γνωστ4ν διεθν4ν κAκλων, πο? νοµ>ζουν Pτι θ3 διαφεντ,ψουν γι3 πντα
τ* µο>ρα τ4ν .νθρNπων... bOµως, Pπως εDδαµε, X `νθρωπος ]λκεται .π τ
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O Kορυφα ος τοF σηµερινοF EλληνικοF ΠολιτισµοF.
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πνε!µα Hξ Dσου δυνατ3 µ Pσα τν κρατο!ν δ,σµιο, τ3 Yνστικτα κα5 οF φ(οι του...
Θ3 µπορ,σeη ν3 ξαναχτ>σeη ποτ τ*ν Kοινων>α τ4ν Aθην4ν, δηλαδ* τν θρ>αµ(ο τ9ς Hλευθερ>ας κα5 το! πνεAµατος Hπνω στ κοπδι τ9ς .µθειας κα5 το! φ(ου; MAς τ Hλπ>σουµε...
2. Στ3ν προηγοWµενη συν7ντευξJ µας («∆αυλς», τ. 174, IοWνιος 1996) εgχατε µ/ +µφαση σηµει9σει π9ς: «~Aν σ/ eνα φοισµ7νο, καταραµ7νο, καταπτοηµ7νο 0νθρωπο δ9σoης 5ξουσEα, πσο κακς θ γEνoη...». MJπως κµη κα
σJµερα, παρ τ3ν προδο τ4ν 5πιστηµ4ν κα τ3ν 5ξ&πλωση τ.ς Γν9σεως, Tλη
σχεδν U νθρωπτητα δ/ν εRναι παρ > 5κλεκτς κα συν&µα > καταραµ7νος
λας το IεχωZ;

M. £.: Σ .ντιθεση µ τ* διδασκαλ>α το! Iεχω(:, πο? θ,λει τν `νθρωπο ν3

γεννι,ται καταραµνος, Hγ7 πιστεAω Pτι X `νθρωπος γεννι,ται ε7λογηµνος. Γιατ5 Q ζω* εCναι ελογ>α, εCναι δωρε, φτνει ν3 ξ,ρeης, .λλ3 κα5 ν3
σ’ .φGσουν ν3 τ* ζGσeης.
dEχουµε Hξ `λλου πντοτε ζωνταν κα5 Hπ>καιρο τ παρδειγµα τ9ς .ρχα>ας AθGνας µ τν `νθρωπο στ κ,ντρο το! κσµου, κυρ>αρχο τ9ς µο>ρας
του, .ληθιν λτρη το! ρα>ου κα5 το! .ληθινο!, ν3 χα>ρεται τ5ς aµορφις
τ9ς ζω9ς, ν3 τιµ: κα5 ν3 δοξζeη χι µνο τ .νθρNπινο πνε!µα .λλ3 κα5 τ
.νθρNπινο σ4µα.
Σ .ντ>θεση µ ατ τ παρδειγµα, ατ* τ* φιλοσοφ>α, τ* διδασκαλ>α κα5 τ*
στση ζω9ς, πο? δGγησε τν `νθρωπο σ πνευµατικς κατακτGσεις .ξεπ,ραστες .κµα κα5 ]ως σGµερα, Q µονοθεϊστικ* .ντ>ληψη γι3 τ* ζωG, γι3 τν `νθρωπο κα5 γι3 τ*ν κοινων>α διαµρφωσε ατ* τ*ν παραµορφωτικ* σχ,ση .νµεσα
στν bEνα κα5 το?ς πολλο?ς, πο? θεσµοθ,τησε τ*ν Hνοχ* κα5 τ φ(ο τ4ν πολλ4ν
.π,ναντι στ δικα>ωµα τ4ν λ>γων ν3 τοOς τιµωροFν γι ν τοOς σp=ζουν στ νοµα το! ZEνς, δηλαδ* το! Θεο! εDτε τ4ν Iουδα>ων εDτε τ4ν Xριστιαν4ν εDτε τ4ν
Mουσουλµνων. dEτσι διαµορφNνεται κα5 διαιων>ζεται X «καταπτοηµ,νος
`νθρωπος», πο? .λ>µονο kν τAχeη κα5 .ναρριχηθe9 στ (θρο τ9ς Eξουσ>ας. Γιατ5
.π τ*ν ζAµη τ4ν «καταπτοηµ,νων» πλθονται οF πι .δ>στακτοι τAραννοι...

OY XEλληνες δFν γνωρ8ζουν τ/ν nαυτ@ τους

3. T Nλλαδικ πρ&γµατα 5ξακολουθο ν ν παρουσι&ζουν µι κωµικοτρα-

γικ3 εIκνα· φαντ&ζοµαι, θ συµφων.τε. H φαυλτητα, U σWγχυση, U
γνωµοσWνη, U δυναµEα τ.ς qρθ.ς κρEσης κυριαρχο ν στν δηµσιο Eο κα καταπνEγουν τ ς 5λ&χιστες 5ξαιρ7σεις, ποQ τολµο ν ν σηκ9σουν eνα [γι/ς ν&στηµα. Kα ναρωτι7ται κανεEς, πο π.γε U εFφυα, τ πνευµατ4δες το λαο
αFτο ;

M. £.: ZH ZEλλδα προχωρεW µ τ5ς Hξαιρ,σεις... OF bEλληνες δν εCχαν ς τN-

ρα τ*ν εκαιρ>α ν3 δο!ν πραγµατικ3 τν sαυτ τους, ν3 τν γνωρ>σουν
σ (θος, Pπως εCναι κα5 χι Pπως θ,λουν οF `λλοι ν3 δε>χνουν Pτι εCναι z δν
εCναι. Kα5 .π κεW κα5 π,ρα, .φο! διερωτηθο!ν «ποις εCµαι, .π πο! Yρχοµαι,
πο! πω», ν3 .ρχ>σουν ν3 χτ>ζουν τ* ζωG τους σAµφωνα µ τ3 πιστεAω τους κα5
χι µ τ3 8δεολογGµατα κα5 τ3 συµφ,ροντα τ4ν aλ>γων, ντπιων κα5 ξ,νων.
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Bε(α>ως χ>λια δAο σηµδια µ:ς δε>χνουν Pτι X λας µας φροντ>ζει ν3 µεταδ>δeη .π γενι3 σ γενι3 µ,σα .π µ>α µυστικG, θ3 Yλεγα, διαδικασ>α ρισµ,να
(ασικ3 γνωρ>σµατα το! (αθAτατα πνευµατικο!, ψυχικο! κα5 πολιτιστικο! του
Hπιπ,δου (πο? `λλωστε ατ εCναι τ «χ4µα» πο? πνω του φυτρNνουν ατς οF
.τοµικς Hξαιρ,σεις, στ5ς XποWες .ναφερθGκαµε)... EκεW Yγκειται Hξ `λλου Q προσπθεια ατ4ν τ4ν Hξαιρ,σεων... Π4ς δηλαδ* θ3 .φουγκραστο!ν τ5ς µυστικς
φων,ς, πο? .ναδAονται .π τ3 (θη το! «εCναι» το! λαο! µας κα5 θ3 τ5ς .ποτυπNσουν σ 8δ,ες κα5 δηµιουργGµατα σ .πλυτη .ντιστοιχ>α µαζ> του.
Σ’ ατG τους τ*ν προσπθεια Pµως το?ς .ντιστρατεAεται κθε φορ3 τ κυρ>αρχο σAστηµα, πο? συνGθως .ντλεW δAναµη κα5 κ,ρδη .π ]να λα-κοπδι. bEνας τ,τοιος λας, χωρ5ς µν9µες κα5 (οAληση, εCναι Fκανς ν3 χλευζeη
.κµα κα5 ν3 HξοντNνeη τ3 Dδια τ3 παιδι του.

«ΓιA τN PωµιοσSνη δFν µπορQ νA εkµαι Rντικειµενικ/ς»

4. Kα

π τ3ν 0λλη U PωµιοσWνη, τ «Eλληνοχριστιανικ Iδε4δες» καλ
κρατο ν. O κλ.ρος ξεχνZ τ ς καταολ7ς του, τ3ν γραµµατοσWνη του κα
5µφανEζεται στ MME καθηµεριν µ/ θ7σεις 5π παντς 5πιστητο . O gδιος >
ρχιεπEσκοπος ρ7σκεται στν ρλο το «µεγ&λου διδασκ&λου» τ.ς κοινωνEας.
Aπ τ3ν 0λλη ο< 5µφανιζµενοι Mς ναιωτ/ς το ρχαιοελληνικο πνεWµατος
τρ7χουν φορ9ντας χλαµWδες στν... COλυµπο j τελο ν τρισ&για στ µουσεα κα
τοQς ρχαιολογικοQς χ9ρους. Γι’ αFτ3 τ3ν παρ&νοια τE νοµEζετε π{ς φταEει;

M. £.: Mαζ5 µ τν Γιννη P>τσο, τν ποιητ* τ9ς «PωµιοσAνης», εCµαι κι Hγ7

X συνθ,της τ9ς «PωµιοσAνης» κα5 φυσικ3 θ3 Uπερασπισθ4 τ Yργο
µας. Bε(α>ως δν µ’ .ρ,σει κα5 µ,να Q λ,ξη «ρωµις», πο? κατ’ .ρχ*ν δGλωνε τν
aρθδοξο UπGκοο τ9ς ρωµαϊκ9ς ατοκρατορ>ας... MAς µ*ν εDµαστε Pµως τσο
δογµατικο>. Γιατ5 νοµ>ζω Pτι κατ3 κα5 µετ3 τ*ν Hπανσταση το! ’21 Q λ,ξη «ρωµιοσWνη» π9ρε Hντελ4ς διαφορετικ νηµα σηµατοδοτNντας τ*ν .γπη στ*ν
ZEλλδα κα5 µλιστα .γπη Hπι(ε(αιωµ,νη µ .γ4νες κα5 µ θυσ>ες. Πρ:γµα πο?
HπαναλGφθηκε µ τ*ν EθνικG µας Aντ>σταση, ττε πο? Uπ9ρξε Yµπρακτη π>στη
κα5 .γπη γι3 τ*ν ZEλλδα κα5 τν sλληνικ λα.
Aτ3 ς πρς τ*ν λ,ξη «ρωµιοσWνη». Aλλ3 κα5 ς πρς τ*ν Eκκλησ>α θ3
διαφωνGσω µαζ> σας χι τσο .π τ*ν λογικ* Pσο κα5 .π τ*ν συναισθηµατικ*
`ποψη. ECναι ]να θ,µα, πο? Hπιδ,χεται πολ? µεγλη συζGτηση. Kατ3 πσον δηλαδ* Pλα σα HπεσGµανα στ*ν Uπ’ .ρ. 2 .πντησG µου 8σχAουν γι3 τ* σAγχρονη sλληνικ* Eκκλησ>α. Bε(α>ως δογµατικ4ς εCναι φανερς οF πηγς κα5 οF δεσµο> της. bOµως Fστορικ4ς κα5 κοινωνικ4ς θ3 µο! Hπιτρ,ψετε ν3 πιστεAω Pτι οF
λληνικ0ς παραδ$σεις – .κµα κα5 οF .ρχαιοελληνικς – διαµρφωσαν ]να διαφορετικ \θος, πο? διαχωρ>ζει τ*ν sλληνικ* Eκκλησ>α .π Pλες τ5ς `λλες χριστιανικς Eκκλησ>ες (καθολικοAς, προτεστντες, .κµα κα5 aρθδοξους `λλων
περιοχ4ν).
Σταµατ4 Hδ4 κα5 Xµολογ4 Pτι δν µπορ4 ν3 εCµαι .ντικειµενικς, δεδοµ,νου Pτι ]ως ]να (αθµ X ψυχικς κα5 µουσικς µου κσµος διαµορφNθηκε µ,σα στ5ς τοπικς sλληνικς Hκκλησ>ες .π τ3 παιδικ µου .κµα χρνια.
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Πρ,πει .κµα ν3 π4 Pτι Q λατρε>α µου πρς τ*ν sλληνικG µας κληρονοµι δν
δηµιοAργησε µ,σα µου .ντ>φαση ς πρς τ*ν συναισθηµατικG µου σχ,ση µ τ5ς
(ασικς .ρχς το! Xριστιανισµο! Pπως λ.χ. τ «.γαπ:τε .λλGλους» .λλ3 κα5
ρισµ,νες .π τ5ς παραδσεις τ9ς sλληνικ9ς Eκκλησ>ας, πο? Yχουν ταυτιστ9
µ τ3 tθη κα5 τ3 Yθιµ µας εDτε µ τ3 µουσικ µας .κοAσµατα, πο? Hµ,να προσωπικ3 µ Hπηρ,ασαν (αθAτατα.

MO «MEλληνοχριστιανισµ/ς» Wµπ@διο στNν Rν:πτυξ< µας
Eντελ4ς `λλο εCναι φυσικ3 τ Nλληνοχριστιανικ Iδε4δες· κι Hδ4 θ3 συµφωνGσω µαζ> σας, Pτι δηλαδ* πρκειται γι3 µ>α κατεστηµ,νη 8δεολογ>α, .ντιδραστικ* θ3 Yλεγα· κα5 .πδειξη Q aργανικ* σAνδεση τ9ς κορυφ9ς τ9ς Eκκησ>ας
µ τ .ντιδραστικ κρτος κα5 το?ς .ντιδραστικο?ς του µηχανισµοAς. T «ZEλλ3ς
ZEλλGνων Xριστιαν4ν» το! Παπαδπουλου εCναι, νοµ>ζω, Q καλAτερη .πδειξη
γι’ ατ* τ* διαπ>στωση.
Aτ* Q Hκ τ4ν `νω θρησκευτικ* θεωρ>α πιστεAω Pτι νοθεAει τν .ληθιν
Hθνικ µας χαρακτ9ρα κα5 Hν πσeη περιπτNσει Hµποδ>ζει τ* φυσιολογικG
µας .νπτυξη, Pπως τ*ν καθορ>ζει Q sλληνικG µας γλ4σσα κα5 Pλες οF καθαρ3 sλληνικ,ς µας παραδσεις.
ZYπρχει πρ4τον Q σκοτειν* περ>οδος το! Bυζαντ>ου, κατ3 τ*ν Xπο>α µ Pσο
καλ* διθεση κι kν τ*ν πλησισeης, δν θ3 (ρe9ς τ>ποτα τ sλληνικ. Aντιθ,τως
φρ>ττει κανε5ς µπροστ3 στ τυφλ θρησκευτικ πθος, πο? σχεδν δεσπζει .ν3
το?ς α84νες κα5 πο? εCναι UπεAθυνο γι3 τ*ν µεγαλAτερη καταστροφ* τ9ς sλληνικ9ς κληρονοµι:ς σ Hπιγραφ,ς, σ µνηµεWα κα5 σ .ρχαιοελληνικοAς παπAρους.

;Aπ/ τNν «YερN πSλη» τοB XριστιανικοB ΘεοB...
∆εAτερον µ πρσχηµα τ*ν λατρε>α το! Xριστιανικο! Θεο! στ*ν οσ>α ξανα(ζουµε τν Iουδαϊσµ χι .π τ*ν π>σω πρτα .λλ3 .π τ*ν Fερ* πAλη, τσο
µ τ*ν Παλαι Pσο κα5 µ τ*ν Kαιν* ∆ιαθGκη. Kα5 δν µ:ς Hνδιαφ,ρουν ς φυλ*
οF IουδαWοι, οF ZE(ραWοι, .λλ3 σ3ν κοσµοθεωρ>α κα5 σ3ν µ>α φιλοσοφ>α γι3 τν
κσµο, γι3 τ* ζωG, γι3 τν `νθρωπο. Mι3 κοσµοθεωρ>α, πο? εCναι Hντελ4ς .ντ>θετη µ κε>νη τ4ν ZEλλGνων.
Kα5 kν τ καλοσκεφτο!µε, θ3 δο!µε Pτι οF δAο ατς κοσµοθεωρ>ες Hξακολουθο!ν ν3 συγκροAωνται καθηµεριν3 σ Pλα τ3 µGκη κα5 τ3 πλτη τ9ς
ZYφηλ>ου κα5 σ Pλες τ5ς Hκφνσεις τ9ς ζω9ς. ΣGµερα περισστερο .π ποτ
.ντιπαλεAουν X Aταρχισµς µ τ* ∆ηµοκρατ>α.
MAς δο!µε τ> `λλο µ:ς δNρισαν οF bEλληνες Hκτς .π τ* ∆ηµοκρατ>α κα5 kς
τ3 .ντιπαραθ,σουµε στ3 Yργα κα5 τ5ς Qµ,ρες τ4ν µονοθεϊστικ4ν διακυ(ερνGσεων .π τν Mεσα>ωνα ]ως σGµερα µ κ,ντρο φυσικ3 τ* ∆υτικ* EρNπη τ4ν
Σταυροφρων, τ4ν Aποικιοκρατ4ν κα5 τ4ν σAγχρονων 8µπεριαλιστ4ν, γι3 ν3
κατανοGσουµε τ χσµα πο? χωρ>ζει τ5ς δAο κοσµοθεωρ>ες κα5 το?ς δAο κσµους.
Tτε Dσως καταλ(ουµε τ Yγκληµα πο? HπιτελεWται συστηµατικ3 Hναντ>ον το!
λαο! µας, X XποWος .π τ5ς πρ4τες µ,ρες τ9ς Hπανστασης κατ3 τ4ν TοAρκων
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Hπ,λεξε τ πι προοδευτικ ΣAνταγµα τ9ς Hποχ9ς, .ποδεικνAοντας Pτι Yχει συνε>δηση τ9ς sλληνικ9ς του κληρονοµι:ς.
Σ3ν .ποτ,λεσµα ατ4ν τ4ν δAο (ασικ4ν διαπιστNσεων Yρχεται Q πρωτοφαν*ς Hν,ργεια το! πολιτικο! µας κσµου ν3 καταργGσeη τ3 AρχαWα ZEλληνικ, .φο! εCχε κα5 Yχει στ*ν οσ>α κψει µ τ µαχα>ρι κθε οσιαστικ*
πρσ(αση τ4ν ZEλλGνων µαθητ4ν πρς τ*ν ZEλληνικ* Σκ,ψη, φιλοσοφ>α, τ,χνη, Fστορ>α... bEτσι HπιχειρεWται Q κατργηση στ*ν πρξη τ9ς Fστορικ9ς µας
8διαιτερτητας, µοναδικτητας θ3 Yλεγα, κα5 kς κινδυνεAω ν3 κατηγορηθ4
γι... πατριδοκαπηλ>α.
bOπως καταλα(α>νετε µως, ατ3 πο? 8σχυρ>ζοµαι εCναι τ3 .κρι(4ς .ντ>θετα
.π µι3 στεWρα Hπιστροφ* στ παρελθν. MGπως οF ZE(ραWοι, κι ατο5 µικρς λας, δν µ,νουν προσηλωµ,νοι στ*ν θρησκε>α, στ5ς παραδσεις κα5 στ*ν Fστορ>α
τους; ∆ν κνουν καλ; Kατ3 τ* γνNµη µου χι µνο κνουν καλ, .λλ3 ατ* Q
φανατικ* προσGλωση στ5ς ρ>ζες τους το?ς Yχει (οηθGσει διεθν4ς ν3 Hπηρεζουν
µ τν α z τν ( τρπο τ* διεθν9 πολιτικG, τ*ν παγκσµια ο8κονοµ>α κα5 τ,χνη
κα5 τσα `λλα. Σ .ντ>θεση µ το?ς ZE(ρα>ους HµεWς, HπισGµως θ3 Yλεγα, ντρεπµαστε γι3 τ*ν 8διαιτερτητ µας, πο? δν (ρ>σκεται φυσικ3 οjτε µ,σα στ Bυζντιο οjτε µ,σα στ ZEλληνοχριστιανικ z ZEλληνορθδοξο 8δε4δες .λλα µ,σα
σ κθε τι πο? εCναι καθαρ3 sλληνικ. Aπ τ .πNτατο χθς ]ως τ σGµερα.

5Eγκληµα κατ’ WξακολοSθησιν \ διδασκαλ8α τ3ς Π.∆.

5. Προσφ&τως, Tπως θ γνωρEζετε, > «∆αυλς» +θεσε 5κ ν7ου τ ζJτηµα τ.ς

ποολ.ς τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης τσο π τ3ν σχολικJ 5κπαEδευση Tσο
κα π τ τελετουργικ τ.ς Nλλαδικ.ς EκκλησEας, καθ{ς δ/ν µπορε eνα >ποιοδJποτε ιλEο ν θεωρ.ται γι τ +θνος «<ερ», τ3 στιγµ3 ποQ [πσχεται τ3ν
γενικ3 5ξντωση τ4ν EλλJνων κα µ&λιστα δι στµατος IεχωZ. Ποι εRναι U
γν9µη σας γι’ αFτ;

M. £.: Nοµ>ζω Pτι Yχω tδη .παντGσει στ HρNτηµ σας ατ.
ΠιστεAω Pτι στ σAνολ της Q πολιτικG µας Qγεσ>α .π τ*ν Xπο>α Hξαρτ:τα
Q νοµοθετικG, δηλαδ* Q οσιαστικ* .ντιµετNπιση τ4ν προ(ληµτων κα5
sποµ,νως κα5 τ9ς .γωγ9ς τ4ν ZEλληνοπα>δων κα5 γενικNτερα το! sλληνικο!
λαο!, δν εCναι δυστυχ4ς ριµη, γι3 ν3 .ντιµετωπ>σeη τ πρ(ληµα τ9ς λληνικ$τητας µ Fστορικ, φιλοσοφικ3 κα5 ζωνταν3 – Uπαρκτ3 κριτGρια κα5 µεγ,θη.
M τ*ν HνσωµτωσG µας στ*ν EρNπη νοµ>ζει Q συντριπτικ* πλειοψηφ>α το!
πολιτικο! µας κσµου Pτι ξεµπερδεAει µ τ πρ(ληµα τ9ς sλληνικτητας προσφ,ροντας ]ναν ρεαλιστικ/ κα5 σωτ*ριο, Pπως πιστεAει, προσανατολισµ τ9ς
sλληνικ9ς κοινων>ας, πο? γ>νεται τNρα aργανικ µ,λος µι:ς .νNτερης κοινων>ας,
Pπως διατυµπαν>ζουν, τ9ς Eρωπαϊκ9ς.
E3ν λοιπν δν γνωρ>ζουµε HµεWς οF Dδιοι ποιο> εDµαστε, .π κεW κα5 π,ρα Pλες
µας οF .ποφσεις, κα5 χι µνο στ*ν παιδε>α, καθορ>ζονται τυχαWα, περιστασιακ3 κα5 χωρ5ς πυξ>δα.
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bOσον .φορ: στ*ν Kαιν* κα5 τ*ν Παλαι3 ∆ιαθGκη, νοµ>ζω Pτι Q Eκκλησ>α
γνωρ>ζει πολ? καλ3 τ> κνει. dEχει δηλαδ* συνε>δηση Pτι στ*ν οσ>α .ποτελεW ]να κλαδ5 – κι ατ τριχοτοµηµ,νο – Hπνω στ Yνα κα5 µνο δ,ντρο το!
Mονοθεϊσµο! µ τ5ς 8ουδαϊκ,ς του ρ>ζες.
Σ,(οµαι τ*ν .νεξαρτησ>α τ9ς π>στης ]ως τ*ν πλGρη Hλευθερ>α το! θρησκεAµατος κα5 sποµ,νως κα5 τ*ν .δ,σµευτη λειτουργ>α τ4ν Eκκλησι4ν κα5 φυσικ3
κα5 τ9ς δικ9ς µας. ZEποµ,νως δν δικαιο!µαι ν3 κνω Uποδε>ξεις γι3 τ5ς Pποιες
Hπιλογ,ς της.
Aντιθ,τως, σ P,τι .φορ@: στ ZEλληνικ Kρτος, Yχω λγο. Kα5 µλιστα λγο καταδικαστικ γι3 Hκε>νους το?ς UπεAθυνους, πο? Hπιχειρο!ν ν3 δια(ρNσουν τ5ς τρυφερς ψυχς τ4ν ν,ων ZEλλGνων µ πρσωπα κα5 Fστορ>ες πο?
δ0ν µDς φοροFν. Aτ εCναι τ λιγNτερο πο? θ3 µπορο!σα ν3 π4. ECναι
]να Yγκληµα κατ’ HξακολοAθησιν, µ στχο τ* νθευση τ9ς sλληνικ9ς συνε>δησης κα5 τν .ποπροσανατολισµ το! λαο! µας στ σAνολ του.

T/ δ8ληµµα τQν δηµιουργQν µπροστA στNν εTρωπαϊκN WπιρροN

6. T +ργο σας, Tπως κα γενικ9τερα > λγος σας, 5ξ ρχ.ς ξ7φυγαν π’ τ

δεσµ τ.ς ρωµιοσWνης νταµ9νοντας τ Kλασσικ Mεγαλεο κα τ3ν
νθρ9πινη οIκουµενικτητα. Γι’ αFτ U προσωπικJ σας πορεEα εRναι π µνη
της eνα [πδειγµα παιδεEας γι τν σηµεριν =Eλληνα. T [πδειγµα, τ πρτυπο αFτ, εRναι εrκολο ν περ&σoη στ ς ν7ες γενι7ς;

M. £.: Σ:ς εχαριστ4 γι3 τ3 καλ σας λγια. Προηγουµ,νως σ:ς Yδωσα τ*ν

.ρνητικ* ψη το! ∆υτικο! Kσµου, πο? .πορρ,ει .π τ*ν κυρ>αρχη
µορφ* Hξουσ>ας, τ5ς σχ,σεις Hξουσ>ας, πο? σ τελικ* .νλυση διαµορφNνουν χι
µνο τν πολιτικ χρτη το! κσµου .λλ3 κα5 τν κθε gπλ πολ>τη. ZYπρχει
φυσικ3 κα5 Q θετικG του ψη, Pπως κυρ>ως διαµορφNνεται .π τν α84να το!
∆ιαφωτισµο! κα5 τ* Γαλλικ* Eπανσταση κα5 κορυφNνεται µ τ5ς κοινωνικς,
Hπιστηµονικς κα5 καλλιτεχνικς κατακτGσεις. Π4ς θ3 προυµε σ3ν λας τ5ς .ναγκαWες .ποστσεις .π τ5ς .ρνητικς κα5 τ5ς θετικς Hπαφς µ τ*ν θετικ* EρNπη; Aτ εCναι τ πρ(ληµα τ4ν πολιτικ4ν. T πρ(ληµα τ4ν ZEλλGνων καλλιτεχν4ν εCναι διαφορετικ. Tαυτ>ζεται µGπως Q ερωπαϊκ* πνευµατικ* παρδοση µ τ* δικG µας z χι; Πρ,πει ν3 προυµε τ3 θετικ της στοιχεWα κα5 ς ποι
(αθµ; MH µGπως κθε ερωπαϊκ* Hπιρρο* θ3 πρ,πει ν3 .ποκλειστe9, προκειµ,νου ν3 µ* χσουµε τ*ν HθνικG µας gγντητα; Kα5 τ5 εCναι σ τελικ* .νλυση καθαρ3 sλληνικ* τ,χνη; Aτ3 κα5 πολλ3 `λλα HρωτGµατα (ρ>σκουν συνεχ4ς µπροστ τους Pλοι οF bEλληνες πνευµατικο5 δηµιουργο5 κα5 καλλιτ,χνες, οF XποWοι
προσπαθο!ν ν3 .παντGσουν στ*ν πρξη µ τ Yργο τους... Aτ .κρι(4ς κνω
κι HγN, Yχοντας κθε στιγµ* Hπ>γνωση τ4ν κινδAνων πο? Hπωµ>ζοµαι σ κθε κρ>σιµη κα5 τολµηρ* HπιλογG µου.
7. Z9ντας, bπως δηλ9σατε, τ7λειωτες ρες µ/ τ ς ρχαες «σκι7ς», θ σZς
φαν7ρωσαν σEγουρα κ&ποια µυστικ τ.ς νθρ9πινης ζω.ς. MιλJστε µας
γι’ αFτ&.
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M. £.: bOταν µπ9καν οF πρ4τοι Γερµανο5 µοτοσυκλεττιστς στ*ν Tρ>πολη

στ3 1941 κα5 στρατοπ,δευσαν στ3 πρκα κα5 τ5ς πλατεWες τ9ς πλης,
θυµ:µαι Pτι στραφGκαµε σχεδν ατοµτως πρς τ3 .ρχαWα κε>µενα. EDµαστε
.ρκετο5 ν,οι µεταξ? 15 κα5 17 Hτ4ν, πο? (αλθGκαµε ν3 γνωρ>σουµε Pσο γ>νεται
πι (αθι3 το?ς .ρχα>ους συγγραφεWς κα5 φιλοσφους. Γιατ>; ECναι .λGθεια Pτι
λ>γο .ργτερα παρατηρNντας το?ς Dδιους σιδερφρακτους στρατι4τες το! Tρ>του Pιχ δν το?ς .ντιµετωπ>ζαµε πι3 µ τ Dδιο δ,ος. Kτι µ,σα µας εCχε .ρχ>σει ν3 .λλζeη. Kποιοι τσαλαπατο!σαν (ναυσα τ*ν πατρ>δα µας, κι HµεWς µνοι, .(οGθητοι, `πειροι, ρωτGσαµε τν Hαυτ µας, «ποι πατρ>δα;» κα5 τ*ν (ρGκαµε στ3 sλληνικ κε>µενα. Στ*ν .ρχ* τ3 .ρχαWα, στ* συν,χεια τ3 νεοελληνικ.
∆ν Uπ9ρχε ττε καµµι3 `λλη τ,χνη τσο γνGσια sλληνικG, γι3 ν3 µ:ς Hκφρσeη.
T Pτι µετ3 .σχολGθηκα µ τ* µουσικ* Hπ,νδυση τ4ν τραγωδι4ν κα5 Yφτασα ν3 συνθ,τω λαϊκς κα5 λυρικς τραγωδ>ες εCναι, νοµ>ζω, ]να .π τ3 .ποτελ,σµατα Hκε>νης τ9ς κορυφα>ας, τ9ς Uπαρξιακ9ς µας .πφασης ν3 .ντιπαραθ,σουµε στν Ξ,νο Kατακτητ* τν Πλτωνα κα5 τν Eριπ>δη.
8. H µουσικJ, > aχος, µ/ τ3 οJθεια τ.ς τεχνολογEας, συνοδεWουν τν σηµεριν 0νθρωπο σ/ κ&θε στιγµ3 τ.ς καθηµεριν.ς του ζω.ς. Eπειδ3 κο µε
µουσικ3 συνεχ4ς κα παντο , αFτ π4ς 5πιδρZ στ3ν νθρ9πινη ψυχοσWνθεση;

M. £.: Nοµ>ζω, καταστροφικ. ∆ιτι Hπ,ρχεται X κορεσµς, Q σAγχυση κα5
τελικ3 Q .ποστροφG.

9. BρEσκεστε στ3ν κµ3 τ.ς πνευµατικ.ς σας Mριµτητας, τ τελευταα µου-

σικ& σας +ργα τ εαι9νουν, γι’ αFτ θ& ’χετε πλ7ον γγEξει τ διαχρονικ ζητοWµενο το πνευµατικο
νθρ9που: τ Nλληνικ σκ7πτεσθαι κα ζ.ν.
Mπορετε ν µZς δ9σετε λEγη π’ τ3ν οFσEα του;

5Eργο - προϊ/ν µιpς Rδι:κοπης Rγων8ας
M. £.: M>λησα γι’ ατ λ>γο πι πρ5ν κα5 δν θ3 tθελα ν3 Hπαναληφθ4...

ECναι ετAχηµα, πο? X δηµιουργς δν µπορεW ν3 περιγρψeη τ Yργο
του, γιατ>, kν \ταν Yτσι, δν θ3 τ Yγραφε... bEνα µνο µπορ4 ν3 σ:ς π4 σχετικ3
µ τ Yργο µου γενικ: bOτι εCναι προϊν µι:ς .δικοπης κα5 (αθει:ς .γων>ας,
ν3 µπορ,σω ν3 .ποτυπNσω σωστ3 ατ πο? εCχα κθε φορ3 µ,σα µου, µ τρπους πο? ν3 .νταποκρ>νωνται στ µ,γιστο (αθµ σ’ ατ πο? Hγ7 π>στευα σ3ν
συλλογικ* µGτρα εαισθησ>ας κα5 µνGµης, δ>νοντς του κθε φορ3 τ*ν α8σθητικ* µορφ* πο? εCχα .πολAτως κατακτGσει µ τ*ν καλλι,ργεια, τ*ν .µφι(ολ>α
κα5 τ* σAνθεση τ4ν Hσωτερικ4ν .ντιθ,σεων, πο? δν µ `φησαν ποτ ν3 κοιµηθ4 uσυχος...

OY εTρωπαrζοντες γκαουλ:ιτερ τ3ς Mουσικ3ς

10.

MιλJστε µας, κWριε Θεοδωρ&κη, γι τ3 µεγ&λη συνοδ τ.ς ζω.ς σας, τ3
MουσικJ. Kα τ µελλοντικ& σας σχ7δια.

M. £.: M τ* σAνθεση κα5 παρουσ>αση τ9ς «Λυσιστρτης» νοµ>ζω Pτι Yπραξα τ .κατρθωτο. Πργµατι πολ? σπνια ]νας συνθ,της καταπινε-
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ται στ*ν Qλικ>α µου µ Yργα πο? .παιτο!ν πολAµηνη προσπθεια µ καθηµεριν πνευµατικ κα5 σωµατικ µχθο πολλ4ν ρ4ν. Eγ7 τ Yκανα κα5 εCµαι
Fκανοποιηµ,νος γι’ ατ.
ZYπρχει, Pπως ξ,ρετε, Q «δAσκολη» πλευρ3 τ4ν Yργων µου, Q συµφωνικG, πο?
τ*ν κνει .κµη πι δAσκολη Q Yλλειψη Uποδοµ4ν γι3 τ*ν προ(ολG τους κα5 κυρ>ως Q σθεναρ* .ντ>δραση Pλων Hκε>νων πο? θεωρο!ν τν sαυτ τους ]να εCδος
γκαουλιτερ τ9ς ερωπαζουσας µουσικ9ς στ* χNρα µας κα5 πο? σ κθε Yξοδ
µου µ συµφωνικ Yργο z aρατριο, .π τ «dAξιν Eστι» ]ως τ* «Λυσιστρτη», Hφορµο!ν .κθεκτοι, γι3 ν3 τ κατεδαφ>σουν. Ξ,ρετε, παλεAω .π τ3 1950
στν χ4ρο ατ, κα5 .κµα δν κατNρθωσα ν3 καταλ(ω, kν µπορ4 ν3 Yχω κποια θ,ση – χι Hγ7 φυσικ .λλ3 τ Yργο µου. ∆ν εCναι .στεWο ατ πο? λ,ω...
ZH .ποδοχ* κα5 Q .γπη το! µεγλου κοινο! δν .ποτελεW γι3 ρισµ,νους κAκλους παρ3 µι3 Hπ5 πλ,ον .πδειξη γι3 τν «HγχNριο» χαρακτ9ρα το! Yργου
µου. Πο? σηµα>νει µ gπλ: λγια Pτι X Hλληνικς λας – πο? Hν τοAτοις στηρ>ζει µ το?ς φρους τ Hποικοδµηµα τ9ς «σο(αρ9ς» µουσικ9ς – εCναι κι ατς
«HγχNριος», δηλαδ* .ν>κανος ν3 συλλ(eη τ3 δυσθεNρητα yψη τ9ς σκ,ψης ατ4ν
τ4ν aλ>γων...
∆ν θ,λω λοιπν ν3 κνω σχ,δια, πο? δν Hξαρτ4νται .π τ*ν δεδοµ,νη .γπη κα5 τ*ν HµπιστοσAνη το! sλληνικο! λαο! στ Yργο κα5 στ πρσωπ µου,
.λλ3 .ναγκαστικ3 στηρ>ζονται σ µηχανισµο?ς κα5 µ,σα δια(ρωµ,να .π τ*ν
παρουσ>α κα5 τ πνε!µα µι:ς δ9θεν .ριστοκρατ>ζουσας µειοψηφ>ας, πο? τ*ν πολ,µησα σ Pλη µου τ* ζωG, τ*ν .ρνGθηκα κα5 Hν τ,λει τ*ν περιφρνησα, Yτσι
στε ν3 α8σθνωµαι πανευτυχ*ς κα5 πλGρης στ µ,σον sνς λαο! πο? .γπησα, πο? Uπηρ,τησα πιστ3 κα5 πο? µο! .νταπ,δωσε πλουσιοπροχα τ*ν Hκτ>µηση κα5 τ*ν .γπη του.

«Kαλ@, sρα)ο καJ δ8καιο νA µε8νω µ@νος, χωρJς Rξ8ωµα»
T7λος θ θελα ν ναφερθ4 σ/ µι πρσφατη συν7ντευξJ σας στ3ν κρατικ3 τηλεραση, στ3ν >ποEα παξι9σατε, νοµEζω, ν δεχθ.τε ν λ&ετε
κ&ποιο µεγ&λο πολιτικ j πολιτειακ ξEωµα. YποστηρEξατε, π{ς δ/ν ντ7χετε τ ς [ποχρεωτικ/ς συναναστροφ/ς µ/ διεθνες παρ&γοντες. EξηγJστε µας, τE
5ννοοWσατε.

11.

M. £.: ECµαι πολ? καλ3 Pπως εCµαι· κα5 XτιδGποτε καινοAργιο θ3 µ (γλeη

.π τ*ν Hσωτερικ* gρµον>α, πο? µ τσες θυσ>ες Yχω κατακτGσει. Aπ
τ*ν `λλη πλευρ3 δν νοµ>ζω Pτι εCµαι .ναγκαWος κα5 Pτι θ3 κατορθNσω ν3 προσφ,ρω .π τ* θ,ση το! Προ,δρου τ9ς ∆ηµοκρατ>ας κτι καλAτερο .π’ ατ πο?
θ3 µπορο!σαν ν3 προσφ,ρουν πολλο5 `ξιοι συµπατρι4τες µας.
Στ κτω-κτω Pλες οF (ασικς Hπιλογ,ς µου νοµ>ζω Pτι µ κατατσσουν σ κε>νη τ*ν κατηγορ>α τ4ν πολιτ4ν, πο? εCναι καλ, ραWο κα5 δ>καιο ν3 Hγκαταλε>πουν ατν τν µταιο κσµο χωρ5ς .ξιNµατα, .κρι(4ς Pπως Yζησαν τ* ζωG
τους, στ*ν κψη το! ξυραφιο!, µνοι, ατο5 κα5 Q συνε>δησG τους.

Παν. Λ. Kουαλκης

ΓιA ποι@ν λ@γο οY XEλληνες
WδηµιοSργησαν τ/ ;Aλφ:Kητο;
 1949 X H.T. Wade Gery µελετNντας µι3 σειρ3 sλληνικ4ν Hπιγραφ4ν παρατGρησε, Pτι οF περισστερες \ταν συχν3 Yµµετρες.
Kατπιν ατο! ε8σGγαγε τ*ν θεωρ>α (Q Xπο>α π9ρε κα5 τ νοµ του), π7ς οF bEλληνες δηµιοAργησαν τ .λφ(ητο σ3ν
«notation» γι3 sλληνικ στ>χο. ZH θεωρ>α ατG, Pπως \ταν .ναµενµενο, προκλεσε µεγλο Hνδιαφ,ρον στο?ς κAκλους τ4ν µελετητ4ν τ9ς
Hποχ9ς, .λλ3 παρ’ Pλα ατ3 σAντοµα Hγκαταλε>φθηκε, καθ7ς συνωδεAτηκε .π τ «παρπονο» τ9ς Yλλειψης τ4ν .ναγκα>ων µ,σων, πο?
θ3 δηγο!σαν στ*ν .ποδοχ* z στ*ν .πρριψG της.

T

Πργµατι Q Uπθεση το! Wade-Gery θ3 Yµενε στ*ν .φνεια, H3ν ]νας `λλος Hπιγραφολγος, X Aµερικανς Barry Powell το! Πανεπιστηµ>ου το! Wisconsin, δν τ*ν εCχε Hπαναφ,ρει στ προσκGνιο 40 χρνια .ργτερα. ZO Powell σκ,φτηκε π7ς µι3 Hκτεταµ,νη Yρευνα κα5 .νλυση τ4ν Hπιγραφικ4ν .ποδεικτικ4ν στοιχε>ων τ9ς πρNιµης sλληνικ9ς «µρφωσης», τ3 XποWα εCχε .νασAρει Q .ρχαιολογικ* σκαπνη .π τ 1949 κα5 Yπειτα, θ3
δηγο!σε Hνδεχοµ,νως στ*ν ερAτερη κατανηση το! κοινωνικο! περι(λλοντος, τ
XποWο εCχε .ρχικ3 ενοGσει τ*ν sλληνικ* .λφα(ητικ* γραφG. E3ν τ3 .ποδεικτικ3 στοιχεWα φαν,ρωναν π7ς Q γραφ* χρησιµοποιGθηκε .π γραφειοκτες γι3 γραφειοκρατικο?ς σκοποAς, ττε τ εjλογο συµπ,ρασµα θ3 \ταν Pτι Q γραφ* Hφευρ,θηκε γι’ ατν κα5
µνο τ λγο. E3ν Pµως .πεδεικνAετο π7ς Q γραφ* εCχε χρησιµοποιηθ9 .π `λλους τοµεWς τ9ς κοινων>ας γι3 διαφορετικο?ς λγους, ττε Q ε8κασ>α το! Wade-Gery θ3 Yπρεπε
ν3 τεθe9 Uπ σο(αρτερη Hξ,ταση. MAς δο!µε λοιπν Hν συντοµ>@α µερικς .π τ5ς Hπιγραφς πο? Hξ,τασε X Barry Powell κα5 σ τ> εDδους συµπερσµατα καταλGγει.

MAKPE™ E§§HNIKE™ E¶I°PAºE™ TOY 8OY KAI 7OY AIøNA ¶.X.
MH WπιγραφN τοB ∆ιπSλου

6H

διασηµτερη .π’ Pλες τ5ς πρNιµες sλληνικς Hπιγραφς κα5 µ,χρι σGµερα Q παλαιτερη, Q Xπο>α µετρ: περισστερο .π λ>γα γρµµατα, εCναι ]να sξµετρο µ
τ*ν προσθGκη 11 συµπληρωµατικ4ν συµ(λων, χαραγµ,να παλινδροµικ3 κατ3
µ9κος sνς .ττικο! γεωµετρικο! κανατιο!. Aτ τ λατρευτικ δοχεWο .νακαλAφθηκε τ 1871 σ µι3 παρνοµη .νασκαφG, (ορειοανατολικ3 τ9ς θAρας το! ∆ιπAλου
κα5 ε8κζεται π7ς προ,ρχεται .π ]να τφο, Pπου \ταν θαµµ,νο ς προσωπικ .ντικε>µενο. Xρονολογικ3 τοποθετεWται µεταξ? 740-30 π.X. Iδο! Q HπιγραφG:
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HOΣ NYN OPXEΣTON ΠANTΩN ATAΛOTATA ΠAIZEI τοτοδεκ
{µ} µ (ν;) ν
Πρκειται γι3 ]να τ,λειον sξµετρο στ>χο.
Aτ3 τ3 πρ4τα 35 σAνολα ]ως τ -τοτοδεκ- δι,πονται .π γραφικ* σαφGνεια κα5 ποτ
δν προκλεσαν δυσκολ>α στ*ν .νγνωση. T δεAτερο sξµετρο Dσως ν3 .νGκeη σ χ,ρι
πο? µλις ξεκιν: ν3 γρφeη. ZO συνθ,της τ9ς Hπιγραφ9ς κατ3 τν Powell .ν9κε στ*ν Dδια
γενι3 µ τν bOµηρο κα5 Hνδεχοµ,νως Q ο8νοχη το! ∆ιπAλου ν3 .ποτελο!σε τ Yπαθλο
σ κποιο κοινωνικ γεγονς (διαγωνισµς χορο!-.θλητικ γεγονς) Pπως τ3 .κρο(ατικ3 στ*ν αλ* τ4ν Φαικων. T δεAτερο χ,ρι .ν9κε στν .θλητ*-χορευτG, X XποWος κ,ρδισε τ*ν ο8νοχη, πο? στ* συν,χεια θφτηκε µαζ> του.

T/ ποτ<ριον τοB N=στορος

6O

ε8σαγµενος σκAφος, στν XποWο Q γραφ* εCναι χαραγµ,νη, νοτιοανατολικ9ς κατασκευ9ς, Dσως Pδιας, προ,ρχεται .π ]να νεκροταφεWο στ*ν νεκρπολη τ9ς
Valle di San Montano κα5 χρονολογεWται στ τελευταWο τρ>το το! 8ου α84να (735720 π.X.).
T γρψιµο σ δεδοµ,νο ε(οϊκ κε>µενο φα>νεται ν3 εCναι .ντικε>µενο πο? χρησιµοποιGθηκε σ’ ]να συµπσιο το! aγδου α84νος, ]ναν κοινωνικ θεσµ µακρα>ωνης σηµασ>ας στν sλληνικ κσµο. ZH Uπεροχ* τ9ς .γγειοπλαστικ9ς σ3ν µορφ9ς τ,χνης στ*ν
.ρχαϊκ* περ>οδο .ποδεικνAει τ*ν σπουδαιτητα τ4ν συµποσ>ων στ*ν sλληνικ* κοινων>α
Hκε>νης τ9ς Hποχ9ς Pπως κα5 σ µεταγεν,στερες περιδους. OF πολλς Xµηρικς Hπιγραφς
sορταστικ4ν γευµτων στ*ν Iλιδα κα5 στ*ν OδAσσεια .ποτελο!ν συγχρνως µαρτυρ>ες
τ4ν κοινοτικ4ν γευµτων, Pπου Q µυρωδι3 το! λ>πους κα5 X \χος τ9ς λAρας συνNδευαν
τν .οιδ, πο? τραγουδο!σε γι3 τ5ς παλις Hποχ,ς κα5 το?ς θεοAς. ZO πρ4τος στ>χος στ
ποτGρι το! N,στορος εCναι πιθανν πεζς λγος, kν κα5 σAµφωνα µ τν Powell µερικς
φορς .ντιµετωπ>ζεται σ3ν 8αµ(ικ τρ>µετρο. ZO bOµηρος στ* ραψωδ>α Λ τ9ς Iλιδος σατυρ>ζει τ*ν Hπικ* Uπερ(ολ* (εCναι δηλαδ* µι3 λογοτεχνικ* παρωδ>α), περιγρφοντας τ
ποτGρι το! N,στορος σ3ν ν3 πρκειται γι3 δAο τερστιους λ>θους, πο? δAο `νδρες .δυνατο!ν ν3 σηκNσουν. ZO δηµιουργς ατο! το! στ>χου, Yχοντας προφαν4ς κατανοGσει τ*ν
Xµηρικ* παρωδ>α, διατηρεW τ*ν παρδοση.

MH WπιγραφN τοB M:ντικλου
 700-675, πιθαν4ς στ IσµGνιο τ4ν Θη(4ν, κατασκευστηκε τ περ>φηµο .σηµ,νιο γεωµετρικ .γαλµατ>διο sνς γυµνο! πολεµιστ9, γAρω .π το?ς µηρο?ς το!
Xπο>ου δAο sξµετρα Yχουν χαραχθ9 .π τ3 .ριστερ3 πρς τ3 δεξι3 (ουστροφηδν:
«Mντικλος µ’ νθεκε Fεκολοι ργυροτ$χσοι τς δεκτας τp5δε, Φο ε, δ$δοι χαρετταν µοιν.»
ZO Mντικλος προφαν4ς παρGγγειλε ]να .γαλµατ>διο, πο? κ,ρδισε ς λφυρο σ µχη ,ν3 γ>νeη .π .σGµι. T .γαλµατ>διο εCναι προσφορ3 στν θε Aπλλωνα, τν XποWο
X Mντικλος θεωρεW UπεAθυνο γι3 τ*ν Hπιτυχ>α του. T κε>µενο εCναι γραµµ,νο λς κα5 Q
ε8κνα µιλ:. MAν κα5 Uποθετικ3 εCναι λγος, στσο Q Yκφραση εCναι οιδικJ. EκJολος κα5 ργυρτοξος εCναι συνηθισµ,να Hπ>θετα το! ZOµGρου γι3 τν Aπλλωνα κα5 Q
φρση «δδοι χαρEετταν µοι ν» Hµφαν>ζεται στ*ν OδAσσεια.

T
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T/ ττικ/ γεωµετρικ/ γγε ο, 'πM τοF -ποου (Kνω ζ=νη τAς «κοιλας» του)
ε#ναι χαραγµνη  'πιγραφ τοF ∆ιπ@λου.
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;EπιτSµKιοι Λ8θοι
π τ*ν Kρινθο, χρονολογηµ,νη τ 700 π.X, µι3 στGλη .π .σ(εστλιθο γρφει:

*A

∆fενα τ$δε [σµα] τ/ν kλεσε π$ντος νοιδ0ς

Kα5 Hδ4 τ Xµηρικ .ναιδ*ς φανερNνει µι3 προσπθεια Hπικο! sξαµ,τρου. Aπ τ
νησ5 τ9ς Aµοργο!, χρονολογηµ,νη Hπ>σης τ 700 π.X., Yχουµε `λλη µι3 HπιγραφG, .π
τ5ς .ρχαιτερες τ4ν Kυκλδων.

«∆ηιδµανι Πυγµς - Πτερ [τ]$νδ οι [xν Jτευσεν»
ZO στ>χος εCναι ]να `ψογο sξµετρο, Hφσον στ*ν 8διµορφη πρNτη λ,ξη θεωρGσουµε
τ -ηι- σ3ν µι3 συλλα(* µ συν>ζηση, Xπτε κα5 Q δοτικ* λGγει σ µακρ ι.

;AλφαKητ:ρια

JE

νας .κµη σηµαντικς τAπος σπαν>ων Hπιγραφ4ν τ9ς πρNιµης .ρχαϊκ9ς περιδου εCναι ατς τ4ν µερικ4ν z λοκληρωµ,νων .λφα(ηταρ>ων. ZH γραφικ* σειρ3
τ4ν συµ(λων µ τ3 συνοδευτικ3 aνµατα \ταν φυσικ3 τ κλειδ5 το! .λφα(ητικο! συστGµατος κα5 τ πρ4το πρ:γµα πο? aφε>λει ν3 γνωρ>ζeη ]νας UποψGφιος
Hγγρµµατος. dEτσι λοιπν .π’ τν ZYµηττ Yχουν διασωθ9 πολλ3 στρακα, πνω στ3
XποWα εCναι χαραγµ,να graffito .λφα(ητρια, Hν4 .π’ τ5ς .ρχς το! 7ου α84να π.X. διασNζεται ]να .λφα(ητρι πνω σ’ ]ναν .ργαλει, πο? (ρ,θηκε στ*ν .θηναϊκ* .γορ.

α, , γ, ε F ζ η ... - κ λ µ ν
Eνδιαφ,ρον παρουσιζουν Hπ>σης sπτ3 z aκτ7 πρNιµα .λφα(ητρια .π τ*ν (ρεια
Eτρουρ>α, .π τ3 XποWα τ παλαιτερο κα5 πι γνωστ γρφτηκε µεταξ? 700-650 π.X. παλινδροµικ3 κατ3 µ9κος µι:ς πινακ>δας, καλυµµ,νης .π κερ>, Q Xπο>α .νακαλAφθηκε σ’
]ναν τφο στ*ν Marsiliana d’ Alberga.
α,  γ δ ε F ζ ι θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ υ χ φ ψ
Aτ εCναι οσιαστικ3 τ χαλκιδικ .λφα(ητρι, τ XποWο οF Eτρο!σκοι πρ,πει ν3 δ,χθηκαν .π το?ς bEλληνες τ9ς Ej(οιας πο? εCχαν FδρAσει τ*ν KAµη στν κλπο τ9ς Nπολης. Aπ τ*ν KAµη Hπ>σης (700-675 π.X.) προ,ρχονται δAο partial .λφα(ητρια, χαραγµ,να τ ]να πνω στ `λλο, χωρισµ,να .π µι3 γραµµ* στ*ν (ση sνς κυ(οειδο!ς
πρωτο-γεωµετρικο! ο8νοχου.
B γ δ F r (?) }
α  γ δ ε F r (;) }
Ποι εCναι λοιπν τ3 πορ>σµατα πο? συνγονται .π τ*ν Yρευνα το! Aµερικανο! Hπιγραφολγου; ZH Hπιγραφ* το! ∆ιπAλου, χαραγµ,νη στ µα!ρο φAλλο τ9ς ο8νοχης, χρησιµοποιεW τν διαχωρισµ .νµεσα στ µα!ρο φAλλο κα5 στν κκκινο πηλ σ3ν (ασικ
στ>χο, .λλ3 πρς τ τ,λος το! στ>χου τν .φGνει κα5 .νε(α>νει πνω στ φAλλο. ZO Mντικλος tθελε ν3 FκανοποιGσeη τν θε µ τ `γαλµα κα5 τ γρψιµ του, .λλ3 X τεχν>της
δν `φησε χ4ρο γι3 HπιγραφG. ZΩστσο kν κα5 πρκειται γι3 ]να πολAτιµο `γαλµα, aρνιθοσκαλ>ζει X Hπιγρφων. ZYπρχει κτι τ .ντιαισθητικ Pσον .φορ: στ3 πρ4τα παραδε>γµατα .λφα(ητικ9ς γραφ9ς: εCναι Pλα graffiti! T*ν Dδια στιγµ* οjτε ]να εανγνωστο
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«Nστορος ε3µM εLποτον ποτ*ριον xς δ’ zν τοFδε πησι ποτηρου, α7τκα κε νον
fµερος αUρ*σει κλλιστα φνον IAφροδτης.»: IEπιγραφ ριστερ$στροφη π/
τ ν νAσο ΠιθηκοFσσα τοF 8ου α3. π.X.
graffiti δν διασNζεται σ κε>µενο τ9ς Γραµµικ9ς Γραφ9ς B οjτε ]να λογιστικ Yγγραφο
δν διασNζεται στ*ν sλληνικ* .λφα(ητικ* γραφG. Eν4 στ*ν Hποχ* το! Xαλκο! Q πρωταρχικ* λειτουργ>α τ9ς γραφ9ς \ταν Q τGρηση .ρχε>ου τ4ν ο8κονοµικ4ν, γι3 τν Pποιο
σκοπ Q XµιλοAµενη γλ4σσα µ τ*ν σAνταξη κα5 τν .ριθµ της δν εCναι .παρα>τητες
στ*ν .λφα(ητικ* ZEλλδα.

ΠρωταρχικN λειτουργ8α της \ καταγραφN τοB προφορικοB λ@γου

6H

τυχα>α σχ,ση .νµεσα στ*ν πρNιµη .λφα(ητικ* γραφ* κα5 τ3 σκληρ3 `φθαρτα
.ντικε>µενα πνω στ3 XποWα παραδε>γµατ της διασNθηκαν, δν .φGνει καν,να
περιθNριο .µφι(ολ>ας Pτι Q γραφ* Hκε>νη τ*ν περ>οδο Hξυπηρετο!σε το?ς δικοAς
της σκοπο?ς στ*ν δικG της σφαWρα Hκφρσεως, Pπου τ σAνηθες µ,σο καταγραφ9ς
θ3 \ταν κποια οσ>α Hλαστικ* κα5 φθαρτG, Pπως εCναι πιθανν X α8γυπτιακς ππυρος
X XποWος ε8σGχθη στν sλληνικ κσµο .π .νατολικ3 Hµπορικ3 κ,ντρα Pπως ατ τ9ς
Al Mina. Π,ρα .π XποιαδGποτε `λλη σκ,ψη Q HντAπωση πο? δηµιουργεWται Yπειτα .π
τ*ν Hξ,ταση τ4ν Hπιγραφικ4ν στοιχε>ων εCναι Q sξ9ς: ZH sλληνικ* λογοτεχν>α `νθησε σ
]ναν κσµο .ριστοκρατικ, X XποWος \ταν κοινωνικ3 συµποσιαστικς .π `ποψη νοοτροπ>ας, .γωνιστικς κα5 θικ3 καλοπροα>ρετα χιουµοριστικς. bOπως .κρι(4ς δηλαδ*
περιγρφεται κα5 στ3 Xµηρικ3 Yπη (παλτι Aλκ>νοου). Στ3 γλ,ντια ατο! το! κσµου
το! συµποσιαστικο!, Pπου τ3 ποτGρια εCχαν πνω τους χαραγµ,να aνµατα, Uπ9ρχαν
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`νδρες οF XποWοι γνNριζαν γραφ* κα5 .νγνωση. Eνδεχοµ,νως Dσως κα5 ν3 εCναι ριψοκ>νδυνο z κπως φιλδοξο ν3 8σχυριστο!µε (σει τ4ν διασωθεισ4ν Hπιγραφ4ν, Pτι X
Wade-Gerry εCχε δ>κιο· .λλ3 .π τ*ν `λλη µερι3 Q κοιν* λογικ* µ:ς Uπενθυµ>ζει, π7ς δν
ξεκιν:ς µι3 λογοτεχνικ* καρι,ρα δανειζµενος τ3 ο8κιακ3 σκεAη το! φ>λου σου z ]να
`γαλµα. Kατ3 τ*ν πρNιµη περ>οδο τ9ς sλληνικ9ς .λφα(ητικ9ς γραφ9ς οF bEλληνες συµπεριφ,ρονται λς κα5 τ µνο πο? ξ,ρουν ν3 κνουν εCναι ν3 γρφουν sξµετρα. Eπιπλ,ον δν πρ,πει ν3 παρα(λ,ψουµε τ γεγονς, Pτι .π τ*ν πρNτη γενι3 .λφα(ητικ9ς
λογοτεχν>ας Yρχονται εUρGµατα .π 20 σηµεWα περ>που, διασκορπισµ,να .π τ δυτικNτερο στ .νατολικNτερο σηµεWο το! sλληνικο! κσµου: ΣελινοAντας, Πιθηκο!σσα, KAµη,
Iθκη, KρGτη, Kρινθος, AττικG, Bοιωτ>α, Ej(οια, ΘGρα, Aνφη, Nξος, Aµοργς, Σµος, ΣµAρνη, Kλυµνος, Pδος. ZH πρNιµη sλληνικ* .λφα(ητικ* γραφ* (ρισκταν στ3
χ,ρια .νθρNπων πο? ταξ>δευαν συχν, Hν .ντιθ,σει µ το?ς γραφεWς τ4ν µυκηναϊκ4ν παλατι4ν πο? Yγραφαν διοικητικ3 Yγγραφα σ πηλ.

;AντJ Wπιλ@γου

6O

πρ4τος `νθρωπος πο? .µφισ(Gτησε τ*ν παλαιτητα τ9ς sλληνικ9ς .λφα(ητικ9ς
γραφ9ς \ταν X ZE(ραWος Fερ,ας Φλ(ιος INσηπος, X XποWος στ Yργο του πο? φ,ρει τν τ>τλο «Kατ’ Aπ>ωνος» .ναφ,ρει χαρακτηριστικ3 Pτι: «=Oλως δ/ παρ
τος =Eλλησι οFδ/ν >µολογοWµενον ε[ρEσκεται γρ&µµα τ.ς OµJρου ποιJσεως
πρεσWτερον, οτος δ/ κα τ4ν Tρωικ4ν xστερος φαEνεται γενµενος, κα φασ ν οFδ/
το τον 5ν γρ&µµασι τ3ν αFτο ποEησιν καταλειπεν λλ διαµνηµονευµενον 5κ τ4ν σµ&των xστερον συντεθ.ναι».
Π,ραν τοAτου Q σAγχρονη γλωσσολογ>α δν παAει ν3 χρησιµοποιe9 ς µ,γα πειστGριο
τ9ς sλληνικ9ς υFοθ,τησης τ9ς φοινικικ9ς γραφ9ς τ*ν γνωστ* µαρτυρ>α το! ZHροδτου
στ*ν γνωστ* παργραφο περ5 Kδµου. Aτ πο? µ:λλον .γνοο!ν οF gπανταχο! γλωσσολγοι εCναι τ γεγονς, Pτι µ,χρι σGµερα Q .ρχαιολογικ* σκαπνη δν Yχει φ,ρει στ*ν
Hπιφνεια Yστω κα5 ]να .ποδεικτικ στοιχεWο φοινικικ9ς παρουσ>ας στ*ν περιοχ* τ4ν
Θη(4ν. bOσον .φορ@: στ*ν πολεµικ* το! IωσGπου κατ3 τ4ν ZEλλGνων, τ*ν .πντηση τ*ν
προσφ,ρουν οF 2.000 λ,ξεις sλληνικ9ς προελεAσεως, πο? συναντ@: κποιος Pταν δια(ζeη
τ «TαλµοAδ».
Bιλιογραφα
Barry B. Powell, «Why the Greek Alphabet invented?», «Classical Antiquity», Volume 81
N. 2, October 1989.
Γ. MπαµπινιNτη, «Συνοπτικ* ZIστορ>α τ9ς ZEλληνικ9ς ΓλNσσης», Yκδοση ∆´, 2000.
Barry B. Powell, “Why was the Greek Alphabet invented?», Yκδ. University of Wisconsin
- Madison, 1991.
George Rawlinson, «History of Phoenicia», Yκδ. University of Oxford, 1989.

Xρυσ$στοµος Παλρας

M¶A§§A - OP£O¢O•IA - NEKPOAPXAIO§ATPIA

¶

αρ9λθαν δεκατρ>α χρνια .π’ τ* λGξη το! «ψυχρο! πολ,µου»· κα5 οF 8δεολογικς παρεν,ργειες τ9ς
κατρρευσης ατ9ς `ρχισαν πλ,ον ν3 εCναι εδικριτες κα5 στ*ν ZEλλδα. Tσο Q «Hθνικφρων»
∆εξι3 Pσο κα5 Q «διεθνιστικ*» Aριστερ3 Yχασαν .µφτερες κα5 .µοι(αWα τ «Aντ>παλον ∆,ος»
τους. T3 µεγλα Xµαδοποιητικ3 στοιχεWα τ9ς sλληνικ9ς κοινων>ας, οF κοµµατικς 8δεολογ>ες – κυρ>αρχες µ,χρι τ*ν ∆εκαετ>α το! ’80– παρGκµασαν, µ .ποτ,λεσµα τ3 κµµατα ν3 χνουν σταδιακ3 το?ς
«8δεολγους» aπαδοAς τους κα5 ν3 κρατο!ν ς πελατε>α µνο Hκε>νους πο? HπιδιNκουν 8διοτελ4ς προσωπικ3 aφ,λη. OF `λλοτε παν>σχυρες πολιτικς νεολαWες σGµερα τραυλ>ζουν Hλλε>ψει 8δεολογ>ας. Aποτ,λεσµα Q συντριπτικ* πλειοψηφ>α τ4ν σηµεριν4ν ZEλλGνων – στεροAµενη φυσικ3 στ,ρεης ατοπαιδε>ας
– ν3 στ,κεται µετ,ωρη .ποζητNντας µι3 ν,α πλατει3 κα5 σ>γουρη .γκαλι3, Q Xπο>α θ3 τ9ς προσφ,ρeη τ*
θαλπωρG της· κα5 (,(αια θ3 τ9ς ποδε>ξeη τν ν,ο της «.ντ>παλο», τ ν,ο της «Hχθρ».
bEνα µεγλο µ,ρος το! συνειδησιακο! ατο! κενο! καλAφθηκε .π’ τ3 µαζικ3 .θλGµατα το! ποδοσφα>ρου κα5 τ9ς καλαθσφαιρας, πο? χα>ρουν τελευταWα µι:ς πρωτοφανο!ς .πGχησης στ*ν Hλληνικ* κοινων>α. ZH λαϊκ* .ποδοχ* τ4ν πντοτε δηµοφιλ4ν ατ4ν .θληµτων ξεπ,ρασε σGµερα κθε προηγοAµενο, .κµη κα5 τ*ν περ>οδο τ9ς Eπταετ>ας. dEτσι Q ψυχοκοινωνικ* .νγκη το! «ν3 .νGκeης κπου» πραγµατNνεται µ,σα .π’ τν ρλο το! aπαδο! µι:ς Hκ τ4ν µεγλων ποδοσφαιρικ4ν κα5 καλαθοσφαιρικ4ν Xµδων (Oλυµπιακς, Παναθηναϊκς, AEK, ΠAOK). ZH .ναζωπAρηση το! «φιλθλου α8σθGµατος» δν .φορ:
µνο στ* νεολα>α .λλ3 κα5 σ µεγαλAτερες Qλικ>ες, πο? .θρυ(α κα5 µ,σω τ4ν MME ζο!ν τ* δικG τους
συγκ>νηση. T3 γεγοντα τ9ς µπλλας προκαλο!ν συγκινGσεις, συγκροAσεις, «µχες», συναναστροφς,
HπιχειρGµατα, πο? HνισχAουν τ*ν αDσθηση τ9ς Xµαδικτητας κα5 τ9ς σAµπνοιας.
Kα5 πλι στ*ν µπλλα Q ρωµιοσAνη, φρεσκαρισµ,νη µ περισστερο .ρχαιοελληνικ `ρωµα, .νο>γει
τ5ς .γκλες της στν σηµεριν µετ,ωρο bEλληνα. T «sλληνοχριστιανικ 8δε4δες» Hκµοντερν>ζεται κα5
προ(λλεται ς .ντ>παλο δ,ος τ9ς «διαλυτικ9ς» παγκοσµιοπο>ησης. T3 δAο σκ,λη του, τ «Yνδοξο sλληνικ παρελθν» κα5 οF «χριστιανικς .ξ>ες» συναρµολογο!νται Hκ ν,ου κα5 πλασσρονται ς Hναλλακτικ
8δεολγηµα τ4ν «χαλεπ4ν καιρ4ν». ZH aρθοδοξ>α µνη της κα5 παρ3 τ5ς .διλειπτες «Qρωϊκς» προσπθειες το! Hδ4 προκαθηµ,νου της .ποδεικνAεται .νGµπορη ν3 συγκροτGσeη ]να ν,ο – µ* .ναχρονιστικ 8δεολγηµα, πο? ν3 µπορe9 ν3 προσελκAeη τν χρεωκοπηµ,νο κσµο τ4ν κοµµτων κα5 τ4ν πολιτικ4ν 8δεολογι4ν. dEτσι συµφωνGθηκε ν3 δοθe9 περισστερος τπος στ*ν «.ρχα>α ZEλλδα»: ZO ZEλληνικς Πολιτισµς πρς `γραν ποιµν>ου! TαχAτατα τ*ν τελευτα>α 5ετ>α .ναδAονται πλ9θος .π HπιχειρGσεις (σAλλογοι, sταιρεWες, λ,σχες, Hκδροµικ3 σωµατεWα, περιοδικ), πο? προπαγανδ>ζουν τ .ρχαWο κλ,ος προσφ,ροντας – µ τ .ζηµ>ωτο – στ σAγχρονο ρωµι τ*ν `ξεστη Uπερηφνεια τ9ς «Uψηλ9ς του καταγωγ9ς», ταυτχρονα µ τ*ν «.νNτερη πνευµατικ3» χριστιανικ* π>στη του. Aντ>παλα δ,η Q Φραγκι3, Q Παγκοσµιοπο>ηση, τ Iσλµ κα5 (,(αια οF διχαστς το! sλληνοχριστιανισµο!, Pπως X «∆», πο? δν συνηγορεW Uπρ
τ9ς συνAπαρξης το! τραγελαφικο! ατο! 8δεολογGµατος. Oρθοδοξ>α κα5 ZEλλδα µπα>νουν στ*ν χονη
τ9ς Hπι(ε(ληµ,νης sλληνοχριστιανικ9ς «sντητας», προσφ,ροντας 8στιµα τρισγια στο?ς .ρχα>ους uρωες κα5 το?ς χριστιανοAς gγ>ους. Mπλλα κα5 ZEλλδα .νταµNνουν µ τ*ν «µπλλα» τ4ν .ρχα>ων, στ «ποδσφαιρο» πο? Yπαιζε X ZHφαιστ>ων µ τν Mεγαλ,ξανδρο, χριν τ9ς `γρας φιλθλου ποιµν>ου...

;E

***

κεWνο πο? πρ4τα .π’ Pλα aφε>λει ν3 ζητ: κανε5ς .π’ τν Dδιο του τν Hαυτ εCναι Q ατοσυνε>δησια. ZH δυναττητα ν3 aρθNνeη τ .νστηµ του στηριζµενος στ3 δικ του πδια. ZH Yλευση τ9ς
.ληθιν9ς παιδε>ας HπαληθεAεται µ τ*ν Hξλειψη τ9ς ψιµης .ναζGτησης µι:ς µητρικ9ς .γκλης, πο? προσφ,ρεται .φειδ4ς .π πολλο?ς σωτ9ρες, Qγ,τες κα5 προσττες. T πρτυπο το!
πνευµατικ3 HλεAθερου .νθρNπου εCναι HκεWνο πο? πραγµτωσε X ZEλληνικς Πολιτισµς. Aτ πρ,πει ν3
πραγµατNσeη κι X σηµερινς µετ,ωρος bEλληνας, kν θ,λeη ν3 φανee9 .ντξιος τ4ν προγνων του κα5 χι ν3
παραµε>νeη Qµιµαθ*ς z .ρχαιονεκρολτρης z πιθηκ>ζων θαυµαστGς τους. Aλλι4ς πντοτε µι3 διελκυστ>νδα θ3 Uπρχeη Hµπρς του, πο? παρ3 τ5ς .ντ>ρροπες δυνµεις θ3 τν κρατ: στσιµο στ σηµε5ο µηδ,ν.
EDτε πρκειται γι3 διελκυστ>νδα τ9ς µπλλας εDτε γι3 διελκυστ>νδα τ9ς ρωµιοσAνης εCτε XποιαδGποτε
`λλη το! (λουν στ3 χ,ρια του οF διφοροι sλλαδ,µποροι z θεπνευστοι µεταπρτες συνειδGσεων.

Παν. Λ. Kουαλκης.

Mαυρ@-χρυσο Auµα

;E

χθροπραξ>ες, .ντ>ποινα, καµικζι, κορAφωση τ9ς κρ>σης, Hµπλεµος κατσταση.
OF λ,ξεις ατς «χαρακτηρ>ζουν δηµοσιογραφικ3» τ*ν κατσταση το! 8σραηλινο! κρτους κα5 µονοπωλο!ν σχεδν καθηµεριν3 τ*ν παγκσµια ε8δησεογραφ>α
κατ3 τ*ν τελευτα>α τριακονταπενταετ>α (τουλχιστον .π’ τ 1967). Kα5 κθε φορ3
µ τ*ν «κορAφωση τ9ς κρ>σης» οF .ρα(ικς χ4ρες, προεξρχοντος το! Iρκ, µειNνουν τ*ν
παραγωγ* πετρελα>ου, «Uποστηρ>ζοντας» Yτσι το?ς Xµφυλους κα5 XµθρησκοAς τους
Παλαιστιν>ους, µ .ποτ,λεσµα τ*ν `νοδο σ παγκσµια κλ>µακα τ9ς τιµ9ς το! «µαAρου
χρυσο!».
∆Aο gπλ: HρωτGµατα, πο? .ποφεAγουν Pµως ν3 θ,σουν κα5 ν3 .παντGσουν οF sκατοντδες µεγαλσχηµοι .ναλυτ,ς: ΠοιοAς HξυπηρετεW Q διατGρηση τ4ν Hχθροπραξι4ν στ*ν
Παλαιστ>νη; Kα>, δεAτερον, εCναι τσο δAσκολη Q Hπ>λυση το! «παλαιστινιακο!»;
dEχει Hπαναληφθ9 τσες φορ,ς, στε ν3 µ*ν χωρe9 πλ,ον .µφισ(Gτηση, π7ς κθε φορ3
πο? «κορυφNνεται» Q κρ>ση στ* M,ση AνατολG, οF τιµς το! πετρελα>ου στ*ν παγκσµια
.γορ3 Hκτινσσονται πρς τ3 yψη. OF α8τ>ες πο? .ναφ,ρονται εCναι «δυσκολ>ες .νεφοδιασµο!», «Hµπργκο το! Iρκ», «πολιτικ* π>εση το! .ρα(ικο! κσµου πρς τ* ∆Aση».
AνεξαρτGτως «α8τ>ας», πο? HπισGµως κθε φορ3 .ναφ,ρεται, κα5 µ τ πρσχηµα τ9ς
µε>ωσης τ9ς παραγωγ9ς οF γιγντιες πολυεθνικ,ς, πο? HµπορεAονται τν «µα!ρο χρυσ»,
.δειζουν στ*ν .γορ3 τ5ς τερστιες .ποθ9κες τους σ τιµς κατ3 πολ? Uψηλτερες (Uπολογ>ζεται 30-50% .π’ τ5ς 8σχAουσες), µ .ποτ,λεσµα ν3 ε8σρ,ουν στ3 ταµεWα τους sκατοντδες δισεκατοµµAρια δολλρια ς «Yκτακτα» z «.πρ(λεπτα» κ,ρδη. Kα5 πντοτε ς
δι3 µαγε>ας µ τ `δειασµα τ4ν .ποθηκ4ν Hπ,ρχεται Q «yφεση» στ* M. AνατολG, π,φτει
Q τιµ* το! «µαAρου χρυσο!» κα5 ξαναγεµ>ζουν οF ταµιευτ9ρες µ φθην3 καAσιµα.
T δεAτερο HρNτηµα, kν δηλαδ* εCναι δισεπ>λυτο τ «παλαιστινιακ»: T> ζηµι3 θ3 .ποφ,ρeη στ κρτος το! Iσρα*λ Q .ποχNρησG του .π’ τ3 κατεχµενα, πο? .π’ τ 1967 αθαιρ,τως κατ,λα(ε; Θ3 χσeη τ5ς µεγλες πλουτοπαραγωγικς πηγς τ4ν Uψωµτων το!
Γκολ3ν κα5 τ9ς Λωρ>δας τ9ς Γζας; Θ3 χσeη τελικ4ς z θ3 κερδ>σeη µ τ* δηµιουργ>α .νεξρτητου παλαιστινιακο! κρτους; ECναι ατονητο π7ς µνο κ,ρδος θ3 Yχeη κα5 θ3 γλυτNσeη –Yνθεν κα5 Yνθεν– X κσµος .π’ τ* σφαγG. ZH ∆ιεθν*ς Eξουσ>α, πο? τσο εjκολα
δε>χνει ν3 «HπιλAeη» παρµοια προ(λGµατα σ κθε γωνι3 τ9ς γ9ς (kς .ναφ,ρουµε τ Kυπριακ), ]να τσο... δικ της πρ(ληµα εCναι δAσκολο ν3 τ HπιλAσeη;
Φα>νεται, π7ς οF Dδιοι λγοι πο? Yκαναν τ*ν ∆ιεθν9 Eξουσ>α ν3 .ποδεκατ>σeη τ λα
το! Iρκ, .λλ3 ν3 διατηρGσeη τν Σαντ3µ στ*ν Hξουσ>α του, δ>νοντς του µλιστα κα5 τ*ν
πολυτ,λεια ν3 προ(α>νeη κα5 σ Hµπργκο πετρελα>ου, οF ατο5 λγοι τ*ν κνουν ν3 διατηρe9 τ5ς Hχθροπραξ>ες στ*ν Παλαιστ>νη, Hκµεταλλευµενη τν sκατ,ρωθεν πατριωτικ κα5
θρησκευτικ ζ9λο τ4ν .νυποψ>αστων «πιστ4ν», οF XποWοι .γνοο!ν τ παιχν>δι τ4ν δισεκατοµµυρ>ων δολλαρ>ων πο? πα>ζεται στ*ν πλτη τους. AλληλοεξοντNνονται λοιπν
πρς 8σχυροπο>ηση τ9ς ∆ιεθνο!ς Eξουσ>ας.

E

Cναι (,(αιο, πNς, `ν προχωρGσeη Q συµπαραγωγ* πετρελα>ου (.π ZEλλδα κα5
Tουρκ>α) στ A8γαWο, .ργ3 z γρGγορα θ3 δοκιµασθο!ν κα5 τ3 δικ µας πατριωτικ3 κα5 θρησκευτικ3 α8σθGµατα. T «Uλικ .νφλεξης» εCναι ]τοιµο· κα5 Qγ,τες
–τAπου .ρχιεπισκπου– .ναµ,νουν τ «κλεσµα τ9ς ZIστορ>ας»...

Παν. Λ. Kουαλκης

H KINH™I™ TøN I¢EøN
∆. KAPAMΠEPOΠOYΛOΣ, O PSγας µεταφραστς τ6ν
« Oλυµπ ων» το, Mεταστ0σιου
T* συγγραφικ* κα5 Hκδοτικ* δρση το! PGγα Φερα>ου, τ5ς 8δ,ες κα5 τ3 Xρµατ του .ναδεικνAει Xλο,να κα5 συστηµατικNτερα Q «Eπιστηµονικ* ZEταιρε>α Mελ,της Φερ4ν-Bελεστ>νου-PGγα», πρεδρος τ9ς Xπο>ας εCναι X ∆. Kαραµπερπουλος. T3 «OλAµπια» \ταν ]να θεατρικ δρ:µα γραµµ,νο .π τν Iταλ .((: Mεταστσιο, τ XποWο X PGγας µετ,φρασε στ*ν
«Uµετ7ραν δι&λεκτον». Στ3 «Προλεγµεν» του X PGγας παραθ,τει τ3 εDδη τ4ν aλυµπιακ4ν
.γωνισµτων τ9ς .ρχαιτητας, σηµειNνοντας πNς «ο< Oλυµπιακο Aγ4νες 5πανηγυρEζοντο
π τοQς προπ&τορ&ς µας», γι’ ατ θ3 πρ,πeη κα5 σGµερα ν3 «πανηγυρEζωνται π τοQς πογνους τ4ν προπατρων τους».
M το?ς Oλυµπιακο?ς Aγ4νες X PGγας εCχε .σχοληθe9 στ (ι(λ>ο πο? µετ,φρασε «N,ος
Aνχαρσις», Pπου ]να κεφλαιο s(δοµGντα σελ>δων εCναι .φιερωµ,νο σ’ ατοAς. Aκµη στ*
«Xρτα τ9ς ZEλλδος» παραθ,τει τ τοπογραφικ διγραµµα τ9ς .ρχα>ας Oλυµπ>ας κα5 παραστσεις .π τ3 .γων>σµατα τ9ς HλεAθερης πλης, τ9ς Fπποδροµ>ας κα5 τ9ς gρµατοδροµ>ας·
εCναι δ χαρακτηριστικ π7ς κα5 στ3 τρ>α κεφλαια τ4ν Oλυµπ>ων διακοσµεW τ* σελ>δα τ>τλου µ τ*ν παρσταση το! Oλυµπ>ου ∆ις. ZH 8δ,α τ9ς .να(ιNσεως τ4ν Oλυµπιακ4ν AγNνων Hµφαν>ζεται γι3 πρNτη φορ3 στ*ν EρNπη στ3 χρνια τ9ς Γαλλικ9ς Eπανστασης, Pπου
µαζ5 µ τ ν,ο Qµερολγιο το! 1793 ψηφ>σθηκε, «K&θε τ7ταρτον χρνον ν γEνωνται ο< Oλυµπιακο Aγ4νες εIς δξαν τ.ς µεταολ.ς».
T3 παραπνω καταδεικνAουν πNς X PGγας ΦεραWος Uπ9ρξε φορ,ας το! Eρωπαϊκο! ∆ιαφωτισµο!, πο? σ συνδυασµ µ τ*ν HθνικG του ατογνωσ>α Yπαιξε σηµαντικNτατο ρλο στ*ν

Σ&γκριση κρατικ#ν κα @διωτικ#ν ,ι,λ(ων
γιA τA παιδιA τοB ∆ηµοτικοB Σχολε(ου
ρ καιρο ναφ7ρθηκα στ3ν µ3 5κµ&θηση τ4ν γραµµ&των το Nλληνικο
λφαJτου π τ παιδι τ.ς πρ9της ∆ηµοτικο («∆αυλς», τ. 232). T
γρ&µµατα ναφ7ρονται 5π τροχ&δην στ τ7λος τ.ς σχολικ.ς χρονιZς (σελ.
181) κα µ&λιστα µ/ λανθασµ7νο j κρι7στερα ραρο τρπο. T E ναφ7ρεται Mς +ψιλο (χωρ ς -ν-), τ O (bµικρον) Mς µικρο κα τ Y (xψιλον) Mς Wψιλο.
TE εRναι αFτ ποQ κ&νει τ γρ&µµα «νE» τσο «lµαρτωλ» κα ο< εIδJµονες το
YπουργεEου ΠαιδεEας τεEνουν ν τ καταργJσουν; MZλλον U εFφωνEα ποQ προσδEδει στ ς λ7ξεις. Θ µπορο σε κµη κα ν χαρακτηρισθo. Mς 5λιτEστικο! Γιατ bχι;
Aπ’ T,τι φαEνεται Tµως U µ3 5κµ&θηση το λφαJτου δ/ν ποτελε µEα µεµονωµ7νη κακ3 5πιλογ3 το Παιδαγωγικο IνστιτοWτου κα το YπουργεEου ΠαιδεEας.
Aφορµ3 γι τ Tσα γρ&φω στ&θηκε τ ναγνωστικ τ.ς πρ9της ∆ηµοτικο «H
γλ9σσα µου», ποQ διδ&σκεται σ/ Tλα τ Nλληνικ σχολεα. ∆/ν χρει&ζεται ν εRναι
κανε ς εIδικς γι ν καταλ&oη, µλις τ πι&σoη στ χ7ρια του, Tτι πρκειται γι eνα
πρχειρο κατασκεWασµα νεWθυνων (στ3ν καλWτερη περEπτωση) τµων. Kατ’ ρχ ς
εRναι αIσθητικ4ς παρ&δεκτο. Προφαν4ς 5κτς π τ «νE» 5νοχλε κα τ Mραο!

¶
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µεγλη Uπθεση το! διαφωτισµο! κα5 τ9ς HπανελλGνισης το! νεοελληνικο! Yθνους.

Παν. Λ. Kουαλκης

ΘANAΣHΣ MIXOΣ, H πο ηση το, James Douglas Morrison

Πνω στ3 .π,ραντα συντρ>µµια κα5 .ποκαδια τ4ν µορφων .νθρNπινων κα5 φυσικ4ν
Hντπιων πολιτισµ4ν (Iνδινικων) κα5 στ3 .µ,τρητα νεκροταφεWα σφαγιασθ,ντων κα5 δολοφονηθ,ντων .θNων Hντπιων κατο>κων (Iνδινων) τ9ς «N,ας Γ9ς» (Aµερικ*) οF χριστιανο5
«θριαµ(ευτ,ς-Hκπολιτιστ,ς», οF .δ>στακτοι δολοφνοι .ναπαργουν .δι,ξοδα θεοκρατικ9ς,
.φAσικης δια(>ωσης. ZΩς .ντ>δραση πρς ατ3 Yρχεται .ρχικ4ς κα5 µερικ4ς τουλχιστον ]να
ν,ο ρε!µα σκληρο!, (ραχNδους τρπου σκ,ψεως, συµπεριφορ:ς κα5 µουσικ9ς Hκφρσεως·
πρκειται γι3 τ «Pκ» µ πρωτοσττη Uποκινητ* τν Tζ,ρρυ Λ9 ΛοAις, τν .φωρισµ,νο.
Aργτερα .κολουθεW X Tζα>ηµς Nτγκλας Mρρισον, FδρυτGς, στιχουργς κα5 sρµηνευτ*ς τ4ν
«Θυρ4ν» («Doors»).
ZO Mρρισον Uπ9ρξε ]νας καλλιεργηµ,νος Hπανασττης, µουσικς .λλ3 κα5 ποιητGς, θιασNτης το! ZEλληνικο! ΠνεAµατος, θαυµαστ*ς το! N>τσε, µ Hπικεντρωµ,νο τ Hνδιαφ,ρον του
στ* σχ,ση το! Aπολλων>ου κα5 το! ∆ιονυσιακο! στοιχε>ου· 8δια>τερα το! ∆ιονυσιακο! στν
(>ο κα5 στ*ν τ,χνη. ∆ιαλογ>σθηκε κα5 δηµιοAργησε λγω κα5 Yργω .ναφορικ4ς µ τν ∆ιονυσιασµ τσα, στε ν3 προκαλ,σeη ]να κ!µα sλληνογενο!ς Hθνικ4 τ4 τρπω .µφισ(ητGσεως κατεστηµ,νων κα5 .ναγεννGσεως .ρχαϊκ4ν παραδσεων, τ XποWο σρωσε τ5ς H.Π.A. .λλ3
κα5 τ*ν EρNπη. Γι’ ατ X Mρρισον λατρεAτηκε κα5 .ποθεNθηκε .π τ* νεολα>α, το?ς φωτισµ,νους νες κα5 τ παγκσµιο Hπαναστατικ κ>νηµα τ9ς Hποχ9ς του. Παρλληλα Uπ9ρξε
(ε(α>ως κατακριτ,ος γι3 τ3 FερατεWα τ9ς χNρας του κα5 το?ς .πανταχο! θεοκρτες κα5 διNχθηκε συστηµατικ4ς κα5 Hξοντωτικ4ς σ νοµικ, πολιτικ κα5 ο8κονοµικ Hπ>πεδο, σπου πιθαν4ς δολοφονGθηκε τ 1971 σ Qλικ>α µλις 28 Hτ4ν, .φο! πρ4τα τραξε τ3 λιµνζοντα yδατα τ9ς ∆Aσης. Σηµειωτ,ον, Pτι .νµεσα στ5ς Uπλοιπες .στυνοµικς διNξεις πο? Uπ,στη, \ταν
κα5 Q .παγρευση τ9ς συµµετοχ9ς του στ ΓοAντστοκ, στ δισηµο µουσικ πανηγAρι τ9ς

=Oσον φορdZ στ3ν προσ7γγιση τ.ς Eλληνικ.ς Γλ9σσας, γEνεται µ/ τρπο ποσπασµατικ, χωρ ς ε<ρµ κα χωρ ς τ3ν παραµικρ3 µ7ριµνα γι τ3ν κατανηση τ.ς δοµ.ς
τ.ς Eλληνικ.ς Γλ9σσας (U >ποEα σηµειωτ7ον εRναι lπλουστ&τη). Aν&λογη εRναι U
προσοχ3 κα U εFσυνειδησEα µ/ τ3ν >ποEα +γινε U 5πιλογ3 το λεξιλογEου. ΣZς φJνω ν κρEνετε µνοι σας:
«N κα > HλEας > γαλανοµ&της. ΠιλαλD σ ν 0λογο. HλEα, στ$π! CEλα στ3ν παρ7α µας» (σελEδα 84).
Σελ. 158 το ναγνωστικο : «Συνεργεο τ.ς τηλερασης στ σχολεο µας. Xτ/ς
µπ.καν στ3ν τ&ξη µας τρες 0γνωστοι. – Hρθαν π τ3ν τηλεραση, εRπε U δασκ&λα. CEαλαν στ3ν πρEζα το λεκτρικο eνα χοντρ καλ9διο. Mετ +στριψαν κ&τι κουµπι κα +λαµψε U τ&ξη»!..
CAς +λθουµε τ9ρα στ [ψηλ νοJµατα κα τ ς ρχ7ς, ποQ 5µφυτεWονται στ ς ψυχ/ς
τ4ν µικρ4ν µαθητ4ν (κα µ&λιστα στ3ν κατ&λληλη UλικEα).
ΣελEδα 164 το ναγνωστικο : «T π&θηµα το γαϊδ&ρου»: «O γ&ϊδαρος ζJλεψε
κα σηκ9θηκε κι αFτς ν χορ7ψoη. Aλλ τ σι του δ/ν εRναι χορευταρ&δες. CEκανε λοιπν πρ&µατα πολQ στεα. Γκ&ριζε κα κλωτσο σε δεξι&, ριστερ&. T ζ4α Tλα
τν π.ραν στ ψιλ. ERναι σπουδαο γαϊδοWρι, φ9ναζαν κοροϊδευτικ κα στ τ7λος
τν στεφ&νωσαν µ/ eνα στεφ&νι π γαϊδουρ&γκαθα».
T νωτ7ρο γελοο κεEµενο aταν 5κενο ποQ µ/ +κανε ν γανακτJσω κα ν γρ&-
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Hποχ9ς του.
M,σα .π τ*ν παρο!σα Yκδοση Yρχεται X Θανσης MWχος ν3 .ναδε>ξeη τ*ν πο>ηση το!
James Douglas Morrison κα5 ν3 .ποκαταστGσeη τ*ν µνGµη του ε8ς τ*ν sλλαδικ* κοιτ>δα, χρη
στ*ν λεπτοδουλεµ,νη κα5 προσεκτικNτατη νεοελληνικ* µεταφορ3 το! Hπαναστατικο! ποιητικο! Yργου του. Πρκειται γι3 µι3 τιµηµ,νη µνGµη, Q Xπο>α δυστυχ4ς διεσAρθη κατ3 κρον
κα5 `κρως διαστρε(λωµ,να κα5 Uποτιµητικ3 .π τ3 µαζικ3 καταναλωτικ3 γρανζια τ9ς διεθνο!ς Hξουσιαστικ9ς κεφαλαιοκρατ>ας. Eγε, λοιπν, στν Θανση MWχο γι3 τ*ν θαυµσια
Hργασ>α του!
«∆/ν εRµαι γιατρς, µηδ/ sγιος,
Xριστιανς j στρατι9της µισθοφρος.»
(J.D. Morrison = ∆α>µων ZEαυτο!)

IAλξανδρος X. M*τσιου

I. XATZHΦΩTHΣ, H καθηµεριν ζω τ6ν EλλSνων στν τουρκοκρατ α
ZH .ναφορ3 στ*ν «καθηµεριν* ζω*» sνς λαο! γι3 XποιαδGποτε περ>οδο τ9ς Fστορικ9ς του
διαδροµ9ς δν εCναι εjκολη Uπθεση. AπαιτεW Hπιστηµονικ κ!ρος, Hµ(ρ>θεια στ*ν κατανηση τ4ν κοινωνικ4ν νµων (πο? εCναι καθολικο5 σ’ Pλες τ5ς .νθρNπινες κοινων>ες), γνNση
τ4ν .νθρωπ>νων .ναγκ4ν. Aτς \ταν κα5 X λγος .νπτυξης .νεξρτητων Hπιστηµονικ4ν
κλδων Pπως τ9ς Kοινωνικ9ς ZIστορ>ας, τ9ς Eθνολογ>ας, τ9ς Kοινωνικ9ς Aνθρωπολογ>ας.
ZO µελετητ*ς τ9ς «καθηµεριν9ς ζω9ς» πρ,πει πνω .π’ Pλα ν3 .πο(λeη τ5ς δικ,ς του προσωπικς προκαταλGψεις, πο? .φορο!ν συνGθως στ5ς 8δεολογικ,ς, θρησκευτικ,ς, πολιτικς πεποιθGσεις κα5 ν3 µε>νeη «καθαρς» .π,ναντι στ*ν Hποχ* κα5 τν λα πο? HπιθυµεW ν3 καταγρψeη. OF προϋποθ,σεις ατς δν 8σχAουν στ*ν περ>πτωση το! I. XατζηφNτη κα5 τ χειρτερο: κτω .π ατν τν παραπλανητικ τ>τλο το! (ι(λ>ου UποκρAπτεται –`ν κα5 εCναι κα-

ψω τ παρν κεEµενο. ERναι 5νδεικτικ το θους τ4ν συγγραφ7ων το ιλEου.
τν ντEποδα αFτο το αgσχους ρEσκεται (εFτυχ4ς) µEα πληθ9ρα σWγχρονων, ξιλογων 5κδσεων. ΦαEνεται, Tτι δ/ν 5ξ7λιπαν ο< 0νθρωποι µ/ µερ&κι,
γν9σεις, φαντασEα κα τ κυρι9τερο bρεξη γι δηµιουργEα. M/ λEγα λγια
0νθρωποι, ο< >ποοι δικαEως φ7ρουν τν τEτλο το 5κπαιδευτικο . Θ ναφ7ρω Mρισµ7να παραδεEγµατα 5κδσεων οηθητικ4ν σχολικ4ν ιλEων π IδιωτικοQς
5κδοτικοQς οgκους.
Kατ’ ρχ ς θ σταθ4 στ ιλEο «H γλ9σσα µου» τ4ν 5κδσεων «Eλληνικ Γρ&µµατα». Πρκειται γι eνα ιλEο πρωττυπο, στ >ποο U παρουσEαση τ4ν γραµµ&των γEνεται µ/ τρπο διασκεδαστικ κα εrληπτο. ∆Eδεται +µφαση στν συλλαισµ
(κλειδ γι τ3ν 5κµ&θηση ν&γνωσης κα γραφ.ς τ.ς Eλληνικ.ς) κα µ&λιστα µ/
σκJσεις κα παιχνEδια. T παιδι παροτρWνονται ν σχηµατEσουν µνα τους λεξο λες κα προτασο λες κα σιγ -σιγ ντιλαµ&νονται τ3ν δοµ3 τ.ς Eλληνικ.ς. H
εIκονογρ&φησJ του εRναι πολQ bµορφη, πρZγµα ποQ τ καθιστdZ πολQ Nλκυστικ γι
τ παιδι&. H µ&θηση γEνεται συν9νυµη τ.ς χαρZς. Στ3ν συν7χεια U 5µπ7δωση τ4ν
νωτ7ρω µπορε ν γEνoη πολQ σωστ µ/ τ ιλEο «O< καρτ7λλες τ.ς πρ9της γραφ.ς
κα ν&γνωσης» κα «T γρ&µµατα τ.ς EλευθερEτσας» το gδιου 5κδοτικο οgκου.
CEρχοµαι τ9ρα στ3ν 5παν7κδοση τ4ν «Θησαυρ4ν τ.ς ∆ι&πλασης τ4ν παEδων».
Πρ&γµατι, πρκειται γι θησαυρ. Kατ’ ρχ ς εRναι τσο καλαEσθητη, ποQ ποτε-

™
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τδηλη– Q σκοπιµτητα το! συγγραφ,α, πο? δν εCναι `λλη .π’ τ*ν .νδειξη τ9ς Hπ>σηµης
Oρθδοξης Eκκλησ>ας ς «σωτ9ρος» το! sλληνικο! Yθνους κατ3 τ*ν Tουρκοκρατ>α. M ]να
περ>τεχνο κα5 ταυτχρονα ετελ9 λγο προπαγανδ>ζει π7ς X ZEλληνισµς Hπι(>ωσε, `νθισε κα5
Yφτασε στ*ν Eθνεγερσ>α, στηριγµ,νος .ποκλειστικ3 στν κλ9ρο κα5 τ*ν Hπ>σηµη Eκκλησ>α.
Φτνει δ ν3 Uποστηρ>ζeη (σελ. 30), πNς Q Hκκλησ>α µ µ>α τοπικ* σAνοδο στ Bλχ-Σερϊ τ9ς
KωνσταντινοAπολης τ 1593 .ν,λα(ε τ*ν παιδε>α το! sλληνικο! Yθνους κα5 π7ς τ ’21 τ ’φερε Q Eκκλησ>α: «T 1821 δ/ν ξ7σπασε τυχαα. ΠροηγJθηκαν π&µπολλα 5παναστατικ κινJµατα µ/ 5πικεφαλ.ς 5κκλησιαστικοQς 0νδρες...» (σελ. 89). ZH «HπιστηµονικG» του µ,θοδος στηρ>ζεται στ*ν συρραφ* κατλληλων .ποσπασµτων .π γνωστο?ς λαογρφους κα5 Fστορικο?ς κα5 τ*ν sρµηνε>α τους κατ3 τ δοκο!ν. Kα5 γι3 ν3 κρAψeη τν καθοδηγητικ του ρλο,
δν διστζει ν3 Hµφαν>ζεται σ3ν ]νας µοντ,ρνος λαογρφος, πο? δν κωλAεται τχα ν3 παραθ,σeη ατολεξε5 διφορους .θυρστοµους στ>χους .π τραγοAδια τ9ς Aποκρι:ς:
«τ µ... τ λ7νε Γι9τα
κα τν π... Παναγι9τα» (σελ. 267).
MZς +πεισε!

Παν. Λ. Kουαλκης

HMAPTHMENA:
• Στ. σελ3δα 15841 το προηγοOµενου τεOχους /π /Cλεψ3α δηµοσιεOθηκε φωτογραφ3α το
δηµ5ρχου τ9ς Σπ5ρτης /ντ< το /ρχαιολ>γου κ. Θ. Σπυρ>πουλου, /νασκαφως το /νακτ>ρου το Mενελ5ου. Zητο µε συγγνRµη /π /µφοτρους γι7 τ Sδολο Tσο κα< Gνοχλητικ
σφ5λµα.
• Στ. σελ3δα 15909 κα< στ Sρθρο «*Aριστοτλης *Ων5σης...» (6η γραµµ. /π τ τλος) Gγρ5φη «Wλ>εν Xργανο» /ντ< «θλ6ν hργανο», ποY εZναι τ Wρθ>.
• Στ. σελ3δα 15860 το προηγοOµενου 245ου τεOχους (Mα[ου 2002) Gκ τυπογραφικ9ς /Cλεψ3ας \ λεζ5ντα τ9ς δεξι^ς φωτογραφ3ας τοποθετ_θηκε κ5τω /π τ.ν /ριστερ. κα< τ’ /ν5παλιν.

λε αIσθητικ3 πλαυση. CIσως ξενEζει U +µφαση ποQ δEνω στ3ν αIσθητικ3 ξEα τ4ν
παιδικ4ν ιλEων, Tµως πιστεWω Tτι U καλαισθησEα δ/ν εRναι µνο +µφυτη, λλ µπορε κα ν καλλιεργηθo.. Kα ξEζει ν καλλιεργηθo., διτι U πουσEα της στ3ν χ9ρα
ποQ γ7ννησε τ3ν Iδ7α τ.ς αIσθητικ.ς πληγ9νει.
H γλ4σσα τ4ν «Θησαυρ4ν τ.ς ∆ι&πλασης τ4ν ΠαEδων» εRναι U [π7ροχη Nλληνικ3
γλ4σσα, U >ποEα στ ς συγκεκριµ7νες 5κδσεις χρησιµοποιεται, γι ν 5κφρ&σoη Iδανικ κα [ψηλ/ς ξEες. Θ θελα 5πEσης ν κ&νω µνεEα τ.ς σειρZς «AνθολογEα το
Eλληνικο ∆ιηγJµατος», τ4ν <στορικ4ν κα µυθολογικ4ν ιλEων γι µικρ παιδι&.
T7λος πρ7πει ν σηµει9σω τ γεγονς Tτι Mρισµ7να Iδιωτικ 5κπαιδευτJρια µ/ παρ&δοση συνεχEζουν ν διδ&σκουν στοQς µαθητ7ς τους κα τ προηγοWµενο (καταργηθ/ν) ναγνωστικ µαζ µ/ τ IσχWον.
Eν κατακλεδι: τ ναγνωστικ τ.ς A´ ∆ηµοτικο εRναι πολWτως κατ&λληλο,
γι ν +λθουν τ Eλληνπουλα σ/ µι πρ9τη 5παφ3 µ/ τ3ν γλ4σσα τ4ν προγνων
τους. Eφ’ Tσον τ Yπουργεο δ/ν θ7λει ν 5πιλ7ξoη κ&ποιο π τ καλ ιλEα ποQ
κυκλοφορο ν στ3ν γορ κα ο< [π&λληλοE του δ/ν εRναι σ/ θ7ση ν συγγρ&ψουν κ&τι 0ξιο λγου, δ/ν χρει&ζεται ν ξοδεWεται γι µελ7τες κ.λπ. Mπορο µε κ&λλιστα ν
5παν7λθουµε στ λφαητ&ριο ποQ δEδαξε τ Eλληνικ σ/ πολλ/ς γενι7ς. ERναι 5γνωσµ7νης ξEας ( π κ&θε 0ποψη). =Oσο γι τ σηµεριν ναγνωστικ µπορε ν χρησιµεWσoη στ3ν 5κπαEδευση τ4ν παιδι4ν στ3ν νακWκλωση.

Σσσυ IAρτστα

