


ΣEΛIΣ 15990:
∆�ν ν�ε�ται σ�νδρ�µ� �στ�ρικ�ς �ν���ς

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 15992:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
AIAΣ AΛE�AN∆POY, A. ΣΩTHPIA∆OY, Γ. TAMBAKHΣ, Γ. ΦΩTHΣ, Γ.
XATZHΣTAYPI∆HΣ, N. TΣIPΩNHΣ.
ΣEΛIΣ 15992:

"Eλληνικ% &Aλφ()ητ� κα* φ�ινικιστ�ς λε+ικ�γρ(φ�ι
N. ZΩΓPAΦAKHΣ

ΣEΛIΣ 15997:
K. ΣTEΦANOΠOYΛOΣ: N2 πα�σ�υν
�� 5ναθεµατισµ�* κατ2 τ7ν "Eλλ8νων

∆HM. I. ΛAMΠPOY

ΣEΛIΣ 15997:
T% �π:σηµ� ;ργαν� τ�ς &Eκκλησ:ας
�πι�ειρε� 5πα+:ωση τ�< "Eλλ. Π�λιτισµ�<

∆ρ ΓIΩPΓOΣ MOYΣTAKHΣ
ΣEΛIΣ 16005:

"O κ. Xρ. Σαρτ>ετ(κης 5ντ:θετ�ς πρ%ς ?ρθ@+�δ� κ@µµα
Ω

ΣEΛIΣ 16006:
"H tragedy τ�ς &Aγγλικ�ς ΓλAσσας

ΘΩMAΣ Γ. HΛIOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 16007

"O πεινασµBν�ς κι Cστεγ�ς DEρως στ%ν Πλ(τωνα
AΛTANH

ΣEΛIΣ 16014:
"Eλλην:>�υσες τρικλ�π�δι�ς

ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ
ΣEΛIΣ 16015:

Mεγαλιθικ�ς κατασκευ�ς στFν "Eλλ(δα
IΩANNHΣ ΛAZAPHΣ

ΣEΛIΣ 16027:
"H σφαγF τ7ν "Eλλ8νων 5π% τ%ν &I�υστινιαν%

ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ
ΣEΛIΣ 16035:

O� δ�θεν τ�υρκικ�ς πρ�Bλευσης λB+εις
τ�ς Nε�ελληνικ�ς G��υν HλληνικF καταγωγF

ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAKΩNΣTANTINOY
ΣEΛIΣ 16041:

"O ρ@λ�ς τ7ν πατριαρ�ικ7ν στFν IAλωση
B. N. MAKPHΣ

ΣEΛIΣ 16042:
"O ΠαλλαδJς γι2 τ% πλ�θ�ς τ7ν µ�να�7ν

XPHΣTOΣ TEΓOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 16047:

ΛαµπρF Gκθεση 5ρ�αι�ελληνικ7ν Gργων
N.Σ. AΣΠIΩTHΣ

ΣEΛIΣ 16049:
"H στεν�γραφ:α στFν &Aρ�αι@τητα

MAPIOΣ MAMANEAΣ
ΣEΛIΣ 16053:

"H πρ�δ�σ:α τ7ν "Aγι�ρειτ7ν στ% EKκ�σιBνα
BAΣIΛEIOΣ MAYPOMMATHΣ

ΣEΛIΣ 16059:
IOλες �� θρησκε�ες εLναι λ(θ�ς

Συν�ντευ�η τ
� A. ΠAOYEΛΛ στ N. MΠIΣKA
ΣEΛIΣ 16064:

«∆ιαστ�λF �ρ@ν�υ»: "H πλ(νη τ�< &Aϊνστ(ιν
∆ρ Γ. K. ΠAΠAMIXAHΛ

ΣEΛIΣ 16069:
"H δ�θεν Kσ@τητα στ%ν Πα<λ�

∆ρ I. POYΣΣOΣ - ∆ρ K. AΓΓEΛI∆HΣ
ΣEΛIΣ 16075:

T% PεµπBτικ� κα* τ% «NB� K<µα»
ΠANTEΛHΣ ΓΛAPOΣ

AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 16033 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ.
16048 • O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 16052 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO-
ΣMIOY ΠOΛITIΣMOY: σελ. 16057 • H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 16075.

MONIME™ ™TH§E™

™TO TEYXO™ AYTO:

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

Kυδαθηνα8ων 29, Πλ:κα,
105 58 <Aθ=να.

Tηλ>φωνα: 0103223957,
0103314986, 0109841655.

Tηλ*µ*ιAτυπ*ς: 0103314997.

•
TB Γραφε)α τ*C «∆» λειτ*υργ*Cν

πρωινGς Hρες 9.30 - 14.30
καθηµερινB (καK Σ:LLατ*).

•
NIδρυτOς-<Iδι*κτ=της-
<EκδAτης-∆ιευθυντ=ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
<APιλλ>ως - M*υσRν 51

Παλαι/ Φ:ληρ*.
•

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

5225.479.
•

• TιµO SντιτTπ*υ: 5 εUρV.
• 12µηνη συνδρ*µ=: 47 εUρV.

• <OργανισµRν κ.λπ.: 70,50εUρV.
• Φ*ιτητRν: 38 εUρV.

• <EWωτερικ*C: 80 δ*λλ. HΠA.
• NH συνδρ*µO καταL:λλεται

κατB τOν Xγγραφ=.
• NH συνδρ*µO SνανεVνεται

αUτ*µ:τως µετB τO λ=Wη τ*C 12µ=ν*υ.
∆ιακ*πO τ3ς συνδρ*µ3ς γ8νεται µAν*ν

κατAπιν τηλεφων=µατ*ς τ*C
Xνδιαφερ*µ>ν*υ.

•

•
TB PειρAγραφα δGν Xπιστρ>φ*νται.

•
YOλες *Z συνεργασ8ες καK τB

ταPυδρ*µικB XµL:σµατα στO διεTθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π/στ PεστBντ 175 01, Π. Φ:ληρ*.
•

Παρακαλ*Cνται *Z συνδρ*µητGς
π*[ Sλλ:\*υν διεTθυνση, νB τ/
γνωστ*π*ι*Cν στ/ περι*δικA.

•
<Aπαγ*ρεTεται ] Xν ^λ_ω ` Xν µ>ρει

Sναδηµ*σ8ευση ` Sναµετ:δ*ση
καθ’ *Z*νδ=π*τε τρAπ*ν

δηµ*σιευµ:των τ*C «∆αυλ*C»
PωρKς τO γραπτO bδεια τ*C XκδAτη.

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

.Hλεκτρ
νικ 1λληλ
γραφ5α:
davlos@davlos.gr
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�H
���ντωτικ� �πθεση τ�� Xριστιανισµ�� κατ� τ�� �Eλληνι-
σµ�� �ς �νθρ�πιν�υ συν λ�υ (λα��), �ς πνευµατικ$ς %ντ -
τητας (&θν�υς), �ς συστ'µατ�ς ��ι(ν (π�λιτισµ��) κα) κυ-
ρως �ς *δι,-�ντ�ς τρ π�υ �ντιλ'ψεως τ$ς -ω$ς κα) τ��

κ σµ�υ (/λληνικ τητας) 0ρ1ισε �π2 τ� στιγµ� τ$ς �µφανσεως τ$ς
ν5ας θρησκεας στ2 6στ�ρικ2 πρ�σκ'νι� κα) συνε1-εται µ51ρι τ2
τρ51�ν &τ�ς 2002. Στ2 παρ2ν τε�1�ς τ�� «∆» περιλαµ>,ν�νται π5ντε
δηµ�σιε?µατα, θεµελιωµ5να µ@ �π λυτη �π�δεικτικ� *σ1?, τ� Aπ�Bα,
κα) µ ν�ν αCτ,, �ρκ��ν, γι� ν� �παληθε?σ�υν τ�ν �ς 0νω 6στ�ρικ�
διαπστωση. Πρ κειται:

γι� τ�ν �λ,1ιστα γνωστ� γεν�κτ�να τ(ν �Eλλ'νων �π2 τ2ν
Xριστιαν2 αCτ�κρ,τ�ρα FI�υστινιαν , στ)ς �ρ1@ς τ�� 6�υ µ.X.

α*(να (σελ. 16027),
γι� τ2ν /πταπλ��ν �ναθεµατισµ2 κα) τ�ν αCστηρ τατη �πα-
γ ρευση Kλων τ(ν µ�ρφ(ν τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� τ2 787

µ.X. �π2 τ�ν Στ´ O*κ�υµενικ� Σ?ν�δ� Nικαας Pπ2 τ�ν πρ�εδρα
τ�� O*κ�υµενικ�� Πατρι,ρ1�υ Kωνσταντιν�υπ λεως Tαρασ�υ κα)
µ@ συνυπ�γρ,φ�ντες τ�Sς κ�ρυφα�υς 318 6ερ,ρ1ες τ$ς FOρθ�δ�-
�ας – �ναθεµατισµ�) π�S ψ,λλ�νται Vως σ'µερα στ)ς �κκλησες τ$ς
�Eλλ,δ�ς (σελ. 15998),

γι� ν5ες 6στ�ρικ@ς �π�δε�εις τ$ς παρ,δ�σης τ$ς Kωνσταντι-
ν�υπ λεως στ2ν Mω,µεθ B´ �π2 τ2 πατριαρ1ικ2 κατεστηµ5-

ν� τ2 1453 µ.X. (σελ. 16041),
γι� τ�ν πρ�δ�σα τ$ς FEπαναστ,σεως τ�� ’21 �π2 τ�ν ]γεσα
τ$ς µ�ναστικ$ς π�λιτεας τ�� �Aγ�υ _Oρ�υς (σελ. 16053) κα)

τ5λ�ς
γι� τ�ν �πθεση κατ� τ�� �Eλληνισµ�� κα) τ�� �Eλληνικ��
Π�λιτισµ�� στ2 τελευταB� τε�1�ς τ�� �πισ'µ�υ %ργ,ν�υ τ$ς

FEκκλησας τ$ς �Eλλ,δας «FEκκλησα», FAπριλ�υ 2002 (σελ. 15997). 
[Φυσικ� στ)ς 16.000 σελδες τ�� περι�δικ�� π�S κρατbτε στ� 15-

ρια σας, Pπ,ρ1�υν �πσης /κατ�ντ,δες �π�δεικτικ@ς �ναλ?σεις, π�S
καθιστ��ν �π λυτης *σ1?�ς 6στ�ρικ2 ν µ� τ�ν �δυσ�πητη κα) 0νευ
διαλειµµ,των �1θρ τητα τ�� Xριστιανισµ�� κατ� τ�� �Eλληνισµ��].

∆@ν Pπ,ρ1ει �πσηµη �ναθε�ρηση τ$ς καταστρ�φικ$ς αCτ$ς γι�
τ�ν πρ �δ� τ$ς FAνθρωπ τητας κα) τ�ν FAναγ5ννηση τ�� �Eλληνι-
σµ�� 6στ�ρικ$ς στ,σεως µ51ρι κα) τ�ρα π�S γρ,φ�νται �6 γραµµ@ς
αCτ@ς κα) /π�µ5νως τ2 �πι1ερηµα Kτι πρ κειται γι� θ5σεις κα) πρ,-

Â.

‰.

Á.

‚.

·.
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�εις παρdω1ηµ5νων �π�1(ν δ@ν �νταπ�κρνεται στ�ν πραγµατικ -
τητα.

***

T
� γραφ µεν, µας �δ( δ@ν �π�τελ��ν ψ γ� κατ� τ(ν σηµε-
ριν(ν ταγ(ν τ$ς FEκκλησας τ$ς �Eλλ,δ�ς. ∆ι τι πρ κειται
α) γι� κατ,σταση �πι>ληθεBσα µ@ τ�ν πι2 0γρια >α τ$ς �Iστ�-
ρας κα) >) µπ�ρ��µε ν�  εfµαστε >5>αι�ι, Kτι αfτια τ$ς συ-

ντ'ρησ'ς της Vως σ'µερα εgναι ] 0γν�ια, ] 6στ�ρικ� λ'θη, ] π�λ-
λα1 θεν συκ�φ,ντηση κα) �πα�ωση τ�� 6στ�ρικ�� µεγαλε�υ τ��
�Eλληνισµ�� κα) γενικ(ς ] πλ?ση �γκεφ,λων µ@ τ�ν �π) α*(νες *δε-
�λ�γικ� κατσ1υση τ(ν />ραϊκ(ν θε�κρατικ(ν φαντασι�σεων. Πρ -
κειται δηλαδ� γι� �θνικ2 σ?µπτωµα 1ρ νι�υ «6στ�ρικ�� τρα?µα-
τ�ς» κα) i1ι γι� πρ,�εις συνειδητ�� δ λ�υ, πλ�ν fσως �λα1στων
��αιρ5σεων. Kα) συνεπ(ς κ,θε σκ5ψη περ) καταλ�γισµ�� εCθυν(ν
περιττε?ει.

***

�O
µως �πι>,λλεται ν� πρ�>��µε �µ5σως µ@ γρ'γ�ρα >'µατα
πρ2ς τ�ν 6στ�ρικ� αCτ�γνωσα µας, πρ2ς τ�ν /λληνικ�
αCτ�συνειδησα µας κα) πρ2ς τ�ν π�λιτισµικ� δηµι�υργι-
κ τητ, µας, πρ2ς αCτ� δηλαδ� π�S 1,σαµε γι� δ?� 1ιλιε-

τες κα) π�?, jν τ� �ανακατακτ'σ�υµε, ] π�λυαωνη �Eλληνικ�
Tραγdωδα θ� Aδηγηθk$ αCτ�µ,τως στ�ν «τ(ν τ�ι�?των παθηµ,των
κ,θαρσιν». lAς µ�� �πιτραπk$ ν� σηµει�σω, Kτι κα) A Pπ�γρ,φων τ2
�ρθρδι� αCτ2 εgµαι �κ µητρ2ς γ ν�ς �*κ�γ5νειας, π�S �ν5δει�ε κλη-
ρικ�Sς διαφ ρων >αθµ(ν κατ� τ�Sς δ?� τελευτα�υς α*(νες. K,τω
�π2 τ2 παραπ,νω πρBσµα τ$ς σ@ mδρ@ς γραµµ@ς �ναλ?σεως τ$ς πα-
θ�λ�γας τ�� σηµεριν�� �Eλληνισµ�� �ς τραγικ$ς 6στ�ρικ$ς ��ελ-
�εως δ@ν κατατρ?1�µαι �π2 συµπλ5γµατα �ν�1$ς n �π ρριψης γι�
τ�Sς �νι ντες αCτ�Sς συγγενεBς µ�υ.

oOµως θ� περ,σωµε δικαως Kλ�ι Kσ�ι συνε>,λαµε στ�ν γ5ννηση
κα) συµ>,λλ�υµε στ�ν �πι>ωση τ�� �π�τρ παι�υ Nε�ελληνικ��
Tραγελ,φ�υ (δηλαδ� τ$ς *δε�λ�γικ$ς σ1ι-�φρ5νειας τ�� �Eλλην�-
1ριστιανισµ��) στ�ν δικαι�δ�σα τ(ν τιµωρ(ν FEριν?ων κα) θ� �π�-
τσωµε τ)ς πι2 σκληρ@ς π�ιν@ς τ$ς �Iστ�ρας, jν συνε1σωµε ν� δια-
δραµατ-ωµε κα) �φε�$ς τ2ν θλι>ερ2 ρ λ� τ(ν συνειδητ(ν πλ5�ν
νεκρ�θαπτ(ν τ�� Π�λιτισµ��.

∆.I.Λ.

15991∆ΑΥΛ	Σ/247, �I��λι�ς 2002



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

�Aγαπητ� «∆αυλ!»,
#Oταν & τραγ�υδιστ*ς N,της Σφακιαν/κης

0ρθ2 µ4λησε γι2 τ6ς σφαγ�ς κα6 δι78εις τ9ν :Eλλ<-
νων κα6 τ�? :Eλληνικ�? Π�λιτισµ�? AπB τBν Cυ-
DαντινB ECραι�-FριστιανικB κλGρ�, Hγινε στ,F�ς
Iν�ρFηστρωµ!νης Aντ4δρασης τ9ν φερεφ7νων κα6
σκ�ταδιστ9ν (KFι µ� IπιFειρ<µατα Aλλ2 µ� LCρεις
κα6 Fλευασµ�Mς) σ’ Pλ�υς τ�Mς τηλε�πτικ�Mς σταθ-
µ��ς. Πρ,κειται γι2 C/ναυση πρ�σC�λ* τGς Iλευ-
θερ4ας τ�? λ,γ�υ, κ/τι π�M θ2 Hπρεπε ν2 Rπερα-
σπ4Dωνται µ� πεSσµα κα6 KFι ν2 εTθυγραµµ4D�νται
µ� τ6ς Iντ�λ�ς τ9ν σκ�ταδιστ9ν τ�? ΓιαFC!.

�Aναρωτι!ται κανε4ς, Vν Kντως HFWη περ/σει & µε-
σα4ωνας X Iπ!Dησε µεταλλαγµ!ν�ς κα6 Iκκ�λα-
πτ,µεν�ς µ!σα AπB τ2 δι/φ�ρα π�λιτιστικ2 – φι-
λ�σ�φικ2 ρε�µατα, τ*ν τεFν�λ�γικ* Iπαν/σταση
κα6 τ*ν π�λυ-διαφηµισµ!νη Aνε8ιθρησκε4α, Pταν
Cλ!π�υµε τ*ν AηδG κα6 Zρµ,D�υσα σ� Aνθρωπ�-
ειδG τ9ν σπηλα4ων µισαλλ,δ�8η θρησκευτικ* λα-
τρε4α ν2 I8ευτελ4DWη τBν #Eλληνα [Aνθρωπ�.

Γι2 π�ι/ Iλευθερ4α τGς σκ!ψης µιλ]µε, Pταν κα-
ταργ�?µε τ*ν σκ!ψη κα6 τ*ν Aντικαθιστ�?µε µ� τ*
δεισιδαιµ�ν4α τ9ν µαDανθρ7πων, π�M Cρ4σκ�υν
παρηγ�ρι2 στ2 δι/φ�ρα φυλαFτ/, 8,ρκια κα6 θαυ-
µατ�υργ�ς ε^κ,νες;

#Oσ� γι2 τ2 π�λιτιστικ2 κα6 φιλ�σ�φικ2 ρε�-
µατα, αTτ2 φα4νεται Pτι Rπ/ρF�υν, Vν KFι γι2 ν2
θ/C�υν µ� τ6ς εTλ�γ4ες τ�? ΓιαFC� τ*ν :Eλληνικ*
Σκ!ψη, π/ντως γι2 ν2 τρ�φ�δ�τ�?ν µ� πρ�πα-
γανδιστικ2 «π�λεµ�φ,δια» τ�Mς παγκ,σµι�υς
I8�υσιαστ!ς.

TB µ,ν� π�M Hµεινε εaναι b τεFν�λ�γικ* cνθη-
ση, π��, Vν κα6 αTτ* δ�ν FειραγωγηθWG AπB τBν
I8�υσιαστ<, τ,τε θ2 γ4νWη b λεωφ,ρ�ς τ9ν Eλλη-
νικ9ν ^δεωδ9ν κα6 τ�? φωτ,ς· b λεωφ,ρ�ς τGς
πνευµατικGς Aναγ!ννησης τGς Aνθρωπ,τητας.

Mετ2 τιµGς
A�ας 
Aλε�νδρ�υ

[Aνδρ�ς

�O Σφακιαν�κης, �� ��ριστ!ς τ�υ κα" # $λπ&δα τ'ς (ναγ!ννησης

K?ριε Λ,µπρ�υ,
Στ2 243 τε�1�ς τ�� «∆αυλ��» κα) στ)ς σελδες 15679 Vως 15685, στ2 0ρθρ� τ�� κ. M,ρι�υ

Mαµαν5α µ@ ττλ� «Bυθισµ5νη /λληνικ� π λη 9.500 �τ(ν στ�ν FIνδα µ@ /λληνικ� γραφ'», µε-
τα�S τ(ν 0λλων, παρ�υσι,-�νται τ� γρ,µµατα M, Y, O �π2 φωτ�γραφα 6στ�σελδων τ��
BBC κα) �π�δεικν?εται, Kτι τ�υλ,1ιστ�ν τ2 7500 π.X. �6 oEλληνες 1ρησιµ�π�ι��σαν αCτ� κα)
0λλα γρ,µµατα...

∆υστυ1(ς στ2 Λε�ικ2 τ$ς FAρ1αας �Eλληνικ$ς Γλ�σσης τ�� I. Σταµατ,κ�υ, �κδ σεων
«ΦOINIs» – θ5λω ν� πιστε?ω Kτι �6 �κδ σεις δ@ν &1�υν καµµι� σ15ση µ@ τ�ν />ραι�λατρεα
π�λλ(ν �Eλλ'νων καθηγητ(ν – jν κα) στ�ν περιγραφ� τ(ν γραµµ,των δε1νει µερ�ληψα
Pπ@ρ τ(ν Σηµιτ(ν, �φ�� �νd( στ2ν πρ λ�γ� �π�φανεται Kτι δ@ν εg1αν φων'εντα �6 Σηµτες,
τ2 fδι� κα) στ2 λε�ικ  τ�υ A κ. Mπαµπινι�της, �ν τ�?τ�ις στ� συν51εια, σ�ν �πdωδ , �ναφ5-
ρ�υν γι� Kλα τ� γρ,µµατα, Kτι τ� π'ραµε τ2 1200 π.X. �π2 αCτ�?ς. M ν� στ�ν ε*σαγωγ' τ�υ
στ2 γρ,µµα 0λφα «ρ1νει νερ2 στ2 κρασ τ�υ», γρ,φ�ντας: «...FAλλ� ] 0π�ψις Kτι �6 oEλλη-
νες παρ5λα>�ν τ2 �λφ,>ητ�ν κατ’ εCθεαν παρ� τ(ν Φ�ινκων, &1ει �ρ1σει ν� 1,νkη &δαφ�ς».

T2 σ1$µα τ�� γρ,µµατ�ς _Aλφα, jν πρ�σ5��υµε, µ�ι,-ει µ@ αfγα (α*γδα) παρ� >�δι.

T� παν�ρ
αι� Eλληνικ� �Aλφ��ητ�
κα� �� φ�ινικιστ�ς λε�ικ�γρ�φ�ι

▲
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Γι+ τ, συντ�µ&α τ.ν $πιστ�λ.ν τ.ν (ναγνωστ.ν

K�ριε διευθυντ/,
:O κ�ρι�ς A. Kρασαν/κης («∆», τ. 242) ν�µ4Dει,

Pτι τ2 &µ,ηFα γρ/µµατα µ]ς κ/ν�υνε ν2 διακρ4-
ν�υµε τB µ!ρ�ς τ�? λ,γ�υ X τBν τ�π� τ9ν λ!8εων,
γιατ6 δ�ν HFει hσως συνειδητ�π�ι<σει Pτι & τ�π�ς
κα6 τB ν,ηµα τ9ν λ!8εων κα6 φρ/σεων I8αρτ]ται
AπB τ2 συµφραD,µενα κα6 τ* σ�ντα8η κα6 στB γρα-
φτB κα6 στBν πρ�φ�ρικB λ,γ�. Kαν!νας δ�ν θ2 µ]ς
πWG ν2 γρ/ψ�υµε τ* λ!8η «Aγαθ6» 8εκ/ρφωτα, iστε
IµεSς ν2 τBν Iρωτ<σ�υµε κατ’ Aν/γκην Vν Dητ/Wη
κ�ρι� Kν�µα «�Aγαθ*» X θηλυκB Iπ4θετ� «Aγαθ*»
X AρσενικB Iπ4θετ� πληθυντικ�? «Aγαθ�4». ATτ�ς
�j σκ!ψεις εaναι AφελεSς. Θ2 ρωτ<σWη: πGγε b

�Aγαθ* στ*ν Aγ�ρ/; X θ2 πWG: αTτ* b γυναSκα εaναι
Aγαθ<, αTτ�6 �j cνθρωπ�ι εaναι Aγαθ�4. T2 συµ-
φραD,µενα µ]ς Aναγκ/D�υνε ν2 γρ/ψ�υµε Hτσι X
Aλλι9ς. Λ!µε: HFει καλ9ς, & καλBς cνθρωπ�ς κ.λπ.
�E8/λλ�υ τ2 η, ω, ι, �ι, ει Cρ4σκ�νται κα6 στ*ν AρF*
κα6 στ* µ!ση κα6 στB τ!λ�ς τ9ν λ!8εων: µGνις, λω-
π�δ�της, µωρ,ς, πε4θω, π�4ηµα κ.λπ. Kι Aκ,µα π9ς
δικαι�λ�γεSται b µετατρ�π* στ* ν!α :Eλληνικ* τ�?
ω σ� �υ AπB λ!8εις τGς AρFα4ας, π.F. λ9ρ�ς, λωρ6ς
– λ�υρ4δα, λ�υρ4, σκωρ4α – σκ�υρ(γ)ι/, µυρωδι/ –
µυρ�υδι/, κ7νωψ - κ��ν�υπας, κ�υν��πι κ.λπ; :H
Aπ/ντηση εaναι, Pτι παρ’ Pλ� π�M κα6 τB K - µικρ�ν
µετατρ!πεται σ� nρισµ!νες λ!8εις σ� �υ, π.F. µ�-

∆ι�λ�γ�ς γι+ τ, γραφ, κα" πρ�φ�ρ+ τ'ς �Eλληνικ'ς

Στ�ν Mινωϊκ� µ,λιστα δε1νει ν� σκαρφαλ�νkη κ,π�υ, π�S µ ν� ] κατσκα σκαρφαλ�νει.
T2 «π)» παριστ,νεται µ@ π5λεκυ κα) πρ�φαν(ς τ2 π) ν� πρ�$λθε �π2 τ�ν πρ�φ�ρικ� λ5�η
π5λεκυς, Kπως τ2 «ν)» π�S παριστ,νεται µ@ >,ρκα (να�ς) ν� %φελkη τ�ν πρ�5λευσ' τ�υ στ�
λ5�η να�ς.

Γι� τ2 tψιλ�ν γρ,φει: «T2 P-ψιλ2ν πρ�$λθε �κ τ�� Vκτ�υ γρ,µµατ�ς τ�� σηµιτικ�� �λφα-
>'τ�υ».

Γι� τ2 «�» γρ,φει Kτι εgναι σηµιτικ ν· τ2 fδι� γρ,φει γι� τ2 «µ)» �λλ� κα) Kλα τ� γρ,µ-
µατα τ$ς �λφα>'τ�υ κα) µ,λιστα Kτι τ� π'ραµε τ2 1200 π.X. �π2 τ�Sς Σηµτες. Egναι &κδ�-
ση τ�� 1972 µ@ κ�πιρ,ιτ ∆ρ,κ�υ I. Σταµατ,κ�υ τ(ν �κδ σεων «Φ�Bνι�» EΠE.

Π σ� >,σιµα εgναι Kλα αCτ� µετ� τ�ν �νακ�νωση τ�� BBC �λλ� κα) µ@ τ)ς �πιγραφ@ς /λλη-
νικ(ν 1αρακτ'ρων σ@ δι,φ�ρες περι�1@ς τ$ς �Eλλ,δ�ς, ]λικας 6000 π.X. (∆ισπηλι2 Kαστ�-
ρι� κ.λπ.); T &1�υν ν� π��ν �6 σηµεριν�) φ�ινικιστ@ς µ@ �πικεφαλ$ς τ2ν κ. Γ. Mπαµπινι�τη,
π�S στ2 κιν5-ικ� λε�ικ2 sι Mπ,ι, Pπ,ρ1�υν τ� γρ,µµατα τ$ς /λληνικ$ς �λφα>'τ�υ, Kπως
δηµ�σιε?θηκε σ@ πρ�ηγ�?µενα τε?1η τ�� «∆αυλ��»; Γιατ δ@ν δηλ�ν�υν �πιτ5λ�υς τ2 «µ5α
κ�?λπα» τ�υς κα) δ@ν φρ�ντ-�υν ν� �αναγραφ��ν τ� λε�ικ, τ�υς µ@ τ�ν 6στ�ρικ� �λ'θεια;
Σιγ� σιγ� τ2 π�-λ συµπληρ�νεται. lAν �6 Pπ�υργ�) π�λιτισµ�� δ@ν wταν αCτ�) π�S εgναι, fσως
ν� φρ ντι-αν ν� κτυπ'σ�υν 1αρµ συνα �6 καµπ,νες µετ� τ� εPρ'µατα αCτ,. T2 fδι� γι� τ�ν

▲

�Aγαπητ� κ. Λ/µπρ�υ,
1) ETFαριστ<θηκα π�λM µ� τ6ς δηλ7σεις κατ2

τ6ς «oγιες µ!ρες» τGς κ. B/νας Mπ/ρµπα κα6 τ�? κ.
N. Σηφ�υν/κη. Γ!λασε τB πικραµ!ν� Fε4λι µας.
#Oµως θ2 Hπρεπε ν2 συµπληρ7σ�υν: «∆ιαC/στε
“∆αυλ,” γι2 ν2 µ/θετε τ*ν Aλ<θεια».

2) TB τελευταS� δι/στηµα «δ�ν πλησι/Dεται» τB
θ!µα Xριστ,ς, Πα?λ�ς κ.τ.λ. �EµεSς �j Iν<λικες τ2
διαC/σαµε στB «∆αυλB» σ� παρελθ,ντα Hτη, Pµως
�j νε7τερ�ι; Πρ!πει ν2 µαθα4ν�υν.

3) Σ� παλαι,τερ� γρ/µµα µ�υ σ]ς εaFα πρ�τε4-
νει τ2 E8Gς:

N2 Iκθ!τWη & Aναγν7στης τB θ!µα τ�υ (τB τ4 θ!-
λει ν2 πληρ�φ�ρηθWG) µ� λ4γες λ!8εις κι Lστερα tνας
Iκ τ9ν I8αιρ!των συνεργατ9ν σας ν2 Aναπτ�σσWη
τB κε4µεν�. Kατ’ αTτBν τBν τρ,π�ν b Iπικ�ινων4α
µας µ� τBν «∆αυλB» θ2 εaναι πληρ!στερη. Π.F. Iγu
Iρωτ9 κα6 περιµ!νω Aπ/ντηση Hστω κα6 «φαντα-
σ4ας»: �E2ν δ�ν RπGρFε & M. �Aλ!8ανδρ�ς X δ�ν
iδευε πρBς �Aνατ�λ/ς, iστε ν2 ZπλωθWG b :Eλλη-
νικ* Γλ9σσα, θ2 RπGρFε τ7ρα & Xριστιανισµ,ς;

Mετ2 τιµGς

Aνθ, Σωτηρι�δ�υ

ΨυF4ατρ�ς, Θεσσαλ�ν4κη



σF/ρι�ν – µ�υσF/ρι, µ�υσκ/ρι, τB ω δ�ν µπ�ρεS ν2
συµπ4πτWη µ� τB �. �Aκ,µη πιB καθαρ/: cγ�µεν →
cγωµεν. Mπ�ρεS ν2 συµπ4πτWη b πρ�φ�ρ2 τGς &ρι-
στικGς µ� τ*ν πρ�φ�ρ2 τGς Rπ�τακτικGς; Στ6ς λ!-
8εις τιµ<, λιµ,ς, λ�ιµ,ς, λ�πη κα6 λε4πει λ�γικ/
wταν Aδ�νατ� ν2 πρ�φ!ρωνται Pµ�ια �j φθ,γγ�ι ι,
η, �ι, υ κα6 ει. �Iωτακισµ,ς, δηλ. Pµ�ια πρ�φ�ρ2
τ9ν cνω φθ,γγων δ�ν RπGρFε στ*ν AρFα4α Eλλη-
νικ<· δηµι�υργ<θηκε Aργ,τερα.

T2 σ�µφωνα C, γ, δ �j AρFαS�ι τ2 πρ�φ!ρνανε
(φ!ρνανε: παρατατικ,ς, π�λλ�ς φ�ρ�ς – φ!ρανε: A,-
ριστ�ς, µ4α φ�ρ/· π,τε θ2 µ/θ�υµε :Eλληνικ2 �j
Nε�!λληνες!) µπ, γκ, ντ (b, g, d).  ATτB φα4νεται κα-
θαρ2 AπB Aπ,σπασµα τ�? κωµικ�? π�ιητG Kρατ4-
ν�υ: «& δ* yλ4θι�ς iσπερ πρ,Cατ�ν CG CG λ!γων
Cαδ4Dει». ATτB τB CG (= µπ!ε) δηλ7νει Aναµφι-
σC<τητα τ*ν πρ�φ�ρ2 τ�? CGτα κα6 τ�? wτα (η =
εε). TB λατινικB Aλφ/Cητ�, π�M κατ2 τ*ν Iπικρα-
τ!στερη γν7µη παραλ<φθηκε AπB τ6ς Eλληνικ�ς

Aπ�ικ4ες τGς K/τω �Iταλ4ας, διατ<ρησε τ*ν πρ�-
φ�ρ2 τ9ν C, γ, δ (µπ, γκ, ντ - b, g, d), τ2 &π�Sα Iκλε-
πτ�νανε �j Nε�!λληνες. Oj σηµεριν�6 �Iταλ�6 πα-
ραµ!ν�υνε στ*ν AρFα4α πρ�φ�ρ2 τ�? γ κα6 δ (γκ/ι
- ντ��ρι – gaiduri λ!γανε �j �Iταλ�6 στρατι9τες στ*ν
κατ�F<).

�EκεSν� π�M λ!ει στB τ!λ�ς τ�? cρθρ�υ τ�υ & κ.
Kρασαν/κης γι2 τB γκαρ4Dω, (γ(κ)/ιδαρ�ς > γ/ι-
δαρ�ς) εaναι Aσ�στατ�, γιατ6 τB γκαρ4Dω πρ�!ρFε-
ται AπB τB AρFαS� 0γκ9µαι, Iν|9 & γ/ιδαρ�ς εaναι
AραCικGς πρ�ελε�σεως (�Aνδρι7της).

TB cρθρ�, δυστυF9ς, εaναι γι�µ]τ� Aσ/φειες κα6
µ� Aσ/φειες Iπιστ<µη δ�ν γ4νεται.

:H Eλληνικ* λ�ιπBν γλ9σσα HFει jστ�ρικ* γραφ*
κα6 διαφ�ρετικ* πρ�φ�ρ2 (^ωτακισµBς κ.λπ.) b ν!α
AπB τ*ν AρFα4α.

M� τιµ*
Γι.ργ�ς Tαµ��κης
Φιλ,λ�γ�ς, Φιλιατρ2
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>υθισµ5νη π λη στ2ν E*ρηνικ , κ�ντ� στ2 Γι�υναγκ�?ν (>λ. «∆» τ. 169, 170, 211, 214 κα) 243),
π�S γι� µ5να εgναι Γι�υν�ν (_Iωνες) κα) γωνι,, Kπως τ2 NISSAN εgναι νησ) (/λληνικ� λ5�η).
O6 Φ�νικες πρ)ν τ2 1350 π�S νικ'θηκαν �π2 τ�Sς Xεττα�υς (κρητικ$ς καταγωγ$ς Πελα-
σγ�)) wταν �π γ�ν�ι τ�� FAργε�υ FIν,1�υ,�π2 τ�ν κ ρη τ�υ FIx (µετ5πειτα _Iσιδα) µ@ τ2ν �π-
σης Πελασγ2 _Aπιδα, >ασιλιb τ�� Παλλαντ�υ FAρκαδας, π�S �λ5γετ� Σ5ραπις στ�ν Afγυ-
πτ� (σ@ρ = 6ερ2ς κα) σ@ρ - zAπις = 6ερ2ς zAπις). Π�λλ� στ�ι1εBα �ναφ5ρ�νται σ@ πρ�ηγ�?-
µενα τε?1η τ�� «∆αυλ��», καθxς κα) στ� «∆ι�νυσιακ�»τ�� Xρ νη Πανωπ�λτη.

O6 Mινω{τες µ@ 0λλα λ για µετ5φεραν τ�ν γραφ' τ�υς στ�ν FAσα µ5σdω τ(ν �Eλλ'νων τ$ς
A*γ?πτ�υ (/λληνικ2 iν�µα: A*γα�υ Pπτως) �κ τ�� �γγ�ν�� τ�� _Aτλαντα A*γ?πτ�υ κα)
εgναι 0δικ� �6 &µµισθ�ι καθηγητ@ς  τ�� δηµ�σ�υ ν� πατρων,ρ�υν τ� σηµιτικ� πρ�5λευση
τ$ς γραφ$ς, �φ�� �6 Σηµτες wταν στ�ν &ρηµ�, Kταν �6 oEλληνες κατ�ικ��σαν τ�ν FAσα κα)
�νθ��σε ] /λληνικ� γραµµατεα.

Mεταγλ�ττισαν τ2ν _Iακ1� σ@ FIα1>@ (FIε1ω>b) κα) �π2 Θε2 τ$ς 1αρbς τ2ν &καναν θε2 τ��
µσ�υς, κατ� τ(ν �Eλλ'νων κυρως. Mbς �π5>αλαν τ2ν FAδ�µ �ς «πρωτ πλαστ�», �νd( εgναι
/λληνικ� λ5�η. �Yπ$ρ1αν 1ιλι,δες παλαιστνι�ι n ΦιλισταB�ι n oEλληνες, Kπως κι jν �λ5γ�-
ντ� Xανααντες, Σ λυµ�ι, Λ5λεγες, Φρ?γες, XετταB�ι, Σ�υµ5ρι�ι κ.λπ., Kλ�ι /λληνικ� φ�λα.

T5λ�ς παρατηρ( στ2ν κ. Kρασαν,κη (fδι� τε�1�ς, σελ. 15729), π�S �ναφ5ρει Kτι �6 λ5�εις

�O (σκητισµ3ς κα" τ3 δηµ�γραφικ3 πρ4�ληµα

�AγαπητB περι�δικ,,
ΠGρα πρ,σφατα στ2 F!ρια µ�υ τ2 «Πρ�σω-

ριν� FAπ�τελ5σµατα FAπ�γραφ$ς Πληθυσµ��
τ�� &τ�υς 2001» κα6 παρατ<ρησα Pτι τB #Aγι�ν
[Oρ�ς HFει πλ!�ν 2276 κατ�4κ�υς, δηλαδ* σ� σF!-
ση µ� τ*ν πρ�ηγ��µενη Aπ�γραφ* (1991) Rπ/ρ-
Fει µ4α α�8ηση τGς τ/8εως τ�? 48%! Φυσικ2

αTτ* b α�8ηση πρ�!ρFεται AπB τ*ν Rπ,λ�ιπη
κ�ινων4α, τ*ν &π�4α HF�υν Iγκαταλε4ψει �j κ/-
τ�ικ�ι τ�? [Aθω γι2 F/ρη τGς «Cασιλε4ας τ�? θε-
�?»!

Eaναι γνωστB, Pτι κατ2 καιρ�Mς κ/π�ι�ι µ�-
ναF�6 Iπισκ!πτ�νται δι/φ�ρες π,λεις, γι2 ν2 δι-
δ/8�υν, Rπ�τ4θεται, «τBν λ,γ�ν τ�? θε�?», Iν|9

▲



5Aλγε�ρα, Mι7α8λ, 
Eµµαν�υ,λ κ.λπ. εgναι �ρα>�ε>ραϊκ5ς, Kπως πρ�κ?πτει �π2 τ� παρα-
π,νω �λλ� κα) �π2 τ2ν M�� N�ρντ,�υ κα) τ2 &ργ� τ�� FIωσ�φ Για1�?ντα («Hebrew is
Greek»· >λ5πε πρ�ηγ�?µενα τε?1η «∆αυλ��») �6 γλ(σσες, �ρα>ικ� κα) />ραϊκ� εgναι ]
/λληνικ� γλ(σσα παραπ�ιηµ5νη λ γdω τ(ν διαφ ρων πρ�φ�ρ(ν τ(ν φωνη5ντων κα) συµ-
φ�νων, π�S πρ�5κυψαν �π2 τ)ς /λληνικ@ς διαλ5κτ�υς (FIωνικ', ∆ωρικ', A*�λικ� κ.λπ.):
T�ν n τ,ν, >5φυρα n γ5φυρα κ.λπ. T2 fδι� *σ1?ει γι� τ� Σανσκιριτικ,. San n SANT = ETEOΣ,
Aπ τε Σανσκριτικ� εgναι ] FEτε�κρητικ� (>λ5πε τ2 fδι� λε�ικ2 Σταµατ,κ�υ µ@ τ2 %λσθηµα
τ(ν γραµµ,των). oOλες �6 γλ(σσες τ�� κ σµ�υ &1�υν µα κ�ιν� µ'τρα, τ�ν /λληνικ� ρ-α,
&στω κα) jν &1�υν δανεισθ$ µετα�? των π.1. 0ρκτ�ς ⇒ uτ�ως· �τ φια /λληνικ� λ5�η µ@
�λλαγ� τ�� α σ@ u κα) τ�� κ σ@ c. ∆,κριµe ⇒ Lacrime, Kπ�υ τ2 L �ντικαθιστb τ2 ∆ κ.λπ. T2
0γω γνεται λατινικ� ago κα) �γγλικ� γκ �υ. T2 �γx n *γx γνεται igo ⇒ io ⇒ ι (0ι). T2 /πτ�
(σεπτ�) γνεται σ5ττε, σ5>εν κ.λπ. �}τ�ρ ⇒ �~τ�ς (ρωτακισµ ς).

�Eπ�µ5νως A κ. K. Kρασαν,κης ν� εgναι �συ1�ς Kτι δ@ν Pπ,ρ1ει �5νη λ5�η, π�S ν� µ�ν
&1kη «&τυµ�» /λληνικ .

Mετ� τιµ$ς
N. Zωγραφ�κης

Γ?θει�
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στ*ν πραγµατικ,τητα συλλ!γ�υν ν!� α�µα γι2
τ*ν Iπ/νδρωση τ9ν µ�ναστηρι9ν τ�υς. �Iδια4τε-
ρα Iν�FλητικB εaναι C!Cαια τB γεγ�νBς, Pτι στ6ς
&µιλ4ες κα6 στ2 κηρ�γµατ/ τ�υς µιλ]νε γι2 τ*ν
«Zµαρτωλ*» µας κ�ινων4α, τ*ν &π�4α Pµως Aπ�-
µυD�?ν µ� κ/θε τρ,π�. Φυσικ/, δ�ν στηλιτε��υν
µ� δι/θεση ν2 δι�ρθ7σ�υν. T�ν4D�υν τ2 Aρνη-
τικ2 τGς Iγκ,σµιας κ�ινων4ας, Iν|9 ταυτ,Fρ�να
πρ�C/λλ�υν µ4α «δ�σκ�λη Aλλ2 ε^δυλλιακ*» Dω*
στB #Aγι�ν [Oρ�ς.

Mπ�ρεS �j κ�σµικ�ς κ�ινων4ες ν2 HF�υν µυ-
ρι/δες πρ�Cλ<µατα, Pµως εaναι Aρκετ2 RγιεSς,
iστε ν2 Aναπαρ/γωνται µ,νες τ�υς, Fωρ6ς ν2 πα-
ρασιτ�?ν ε^ς C/ρ�ς τ9ν cλλων. ∆ικα4ωµα τ�? κα-

θ!να εaναι ν2 Aπ�µ�νωθWG, Vν θ!λWη, AπB τBν Rπ,-
λ�ιπ� κ,σµ� γι2 F/ρη EνBς cλλ�υ, «Iπ�υρ/νι�υ»,
Aλλ2 θ2 πρ!πει ν2 Rπ�στWG κα6 τ6ς συν!πειες τ9ν
Iπιλ�γ9ν τ�υ. Kα6 κανε6ς πραγµατικ2 yθικBς
cνθρωπ�ς δ�ν καταφ!ρεται Iναντ4�ν τ�? αjµ�-
δ,τη τ�υ. �Aλ<θεια, & παντ�δ�ναµ�ς θε,ς, στ*ν
Rπηρεσ4α τ�? &π�4�υ HF�υν τ/8ει τ* Dω< τ�υς,
δ�ν µπ�ρεS ν2 τ�Mς «π�λλαπλασι/DWη» µ� παρθε-
ν�γ!νεση, iστε ν2 µ*ν Iπιδειν7ν�υν τB δηµ�-
γραφικB πρ,Cληµα τGς :Eλλ/δ�ς;

Φιλικ2
Γι�ννης Φ<της

�Aθ<να

�H (π4φαση τ'ς ∆´ Συν4δ�υ γι+ τ, γεν�κτ�ν&α τ.ν �Eλλ8νων
�Aγαπητ� κ. Λ/µπρ�υ,
:O AρFιεπ4σκ�π�ς κ. Xριστ,δ�υλ�ς D<τησε κα6

HλαCε τ*ν «συγγν7µη» τGς ∆υτικGς Iκκλησ4ας γι2
Pσα �j BυDαντιν�6 Rπ!στησαν AπB τ* συµπεριφ�-
ρ/ τ�υς. TB Iρ7τηµα εaναι: Π,τε b «Θρησκε4α τGς
�Aγ/πης», & Xριστιανισµ,ς, δι2 µ!σ�υ τ�? Πα-
τρι/ρFη κα6 τ�? κ. Xριστ,δ�υλ�υ θ2 π/ρWη τB θ/ρ-
ρ�ς κα6 τB κ�υρ/γι� ν2 Dητ<σWη «συγγν7µη» AπB
τ�Mς #Eλληνες κα6 τB Hθν�ς των γι2 Pσα αTτ�6 Rπ!-
στησαν µ� τ6ς διαταγ�ς κα6 εTλ�γ4ες τ9ν «Zγ4ων»
της; :H Aπ,φαση τGς 4ης O^κ�υµενικGς συν,δ�υ
µ,ν� στ�4Fισε τ* Dω* σ� 15 περ4π�υ Eκατ�µµ�ρια

ψυF�ς :Eλλ<νων, Aφ�? σ’ αTτ*ν nρ4σθηκε b Iκδ4ω-
8η τ9ν «ε^δωλ�λατρ9ν» (:Eλλ<νων). �Aν!θεσε δ�
στBν �Oστρ�γ,τθ� στρατηγB �Aλ/ριF� τ*ν Iκτ!λε-
ση τ9ν «ε^δωλ�λατρ9ν» :Eλλ<νων, δGθεν IFθρ9ν
τ�? Xριστιανισµ�?. #Oταν αTτBς & XριστιανBς
στρατηγBς Iπ!στρεψε AπB τ*ν Iκστρατε4α τ�υ, δ<-
λωνε µ� Rπερηφ/νεια Pτι «I8αφ/νισε τB 75% τ9ν
:Eλλ<νων». Oj #Eλληνες, Iκε4νη τ*ν περ4�δ� (4�ς
α^9νας) 8επερν�?σαν τ2 20 Eκατ�µµ�ρια στ*ν
αTτ�κρατ�ρ4α, Pπως Hγραφαν �j PωµαS�ι jστ�ρικ�6
τGς Iπ�FGς. :O cγρι�ς λ�ιπBν αTτBς δ�λ�φ,ν�ς
σκ,τωσε #Eλληνες µ� τ6ς εTλ�γ4ες τGς Iκκλησ4ας
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K�ριε διευθυντ/,
ΣτB τ. 241, �Iαν. 2002, τ�? «∆» δι/Cασα Iπιστ�λ*ν

τ�? Aναγν7στ�υ τ�? περι�δικ�? κ. Θ. Xαλκι], Aνα-
φερ�µ!νην ε^ς συνεFιD�µ!νας cFρις κα6 τ�? ν?ν
AρFαι�λ�γικ2ς Aνασκαφ2ς τGς AρFα4ας π,λεως
τ�? �Iλ4�υ - Tρ�4ας RπB Γερµαν�? AρFαι�λ,γ�υ,
Pστις Aπεκ/λυψεν – µετα8M cλλων – κα6 Rπ,γει�ν
σ�ραγγα µ<κ�υς 13 µ., nδηγ�?σαν ε^ς Rπ,γει�ν
πηγ<ν, διατηρ�?σαν – κα6 ν?ν – Lδωρ. ∆ιερωτ]ται
& κ. Xαλκι]ς περ6 τ9ν κατασκευαστ9ν τ�? Hργ�υ,
Fρ�ν�λ�γηθ!ντ�ς nς 3000 Hτη π.X.

�Aν!τρε8α ε^ς τ*ν «Ωγυγ4α» τ�? �Aθ. Σταγειρ4-
τ�υ (τ,µ. Γ´, CιCλ. γ´, σελ. 289) I8’ �ς Aντιγρ/φω:
«FAνδειρην� µ@ν �ν�µ,σθη (σηµ. ] P5α) �π2 τ$ς
�ν Φρυγ�α π λεως _Aνδειρα, Kπ�υ εg1�ν 6ερ2ν
αCτ$ς κα) 0ντρ�ν Pπ ν�µ�ν· � &στιν, εg1εν δρ µ�ν
Pπ γαι�ν κα) ε*ς τ�ν κ�µην Παλαι�ν λεγ�µ5νην
��ερ1 µεν�ν, /κατ2ν τρι,κ�ντα στ,δια τ(ν FAνδε-
ρων �π51�υσαν. Tα?την δ@ τ�ν Pπ�ν�µ�ν �π5δει-
�εν �ν �ρφι�ν, 0γνωστ�ν �}σαν πρ τερ�ν· �πειδ�
&πεσεν κατ� τ?1ην ε*ς τ2 περ) τ�ν Παλαι�ν στ µα,
κα) τ�ν δευτ5ραν ]µ5ραν ��$λθεν ε*ς τ� _Aνδειρα,

�ς λ5γει A Στρ,>ων» (ιγ´ 619).
�E8 Pσων HFω Rπ’ Kψιν µ�υ: b π,λις «[Aνδειρα»

Hκειτ� ε^ς τ2ς C. Rπωρε4ας τ�? Kρ�υς τGς [Iδης.
:Yπ�θ!τω Pτι b Παλαι2 κ7µη τ9ν �Aνδειρην9ν,
λ�γικ9ς, πρ!πει ν2 Hκειτ� C�ρε4ως τGς ν!ας, πρBς
τ2 &µαλ,τερα – µ* 0ρειν2 Iδ/φη τGς Φρυγ4ας (Iν
W� κα6 b Tρω2ς τ,τε), τ�Tτ!στιν πρBς τ* θ!σιν τGς
π,λεως τGς Tρ�4ας (X �Iλ4�υ, Vν κα6 b Aκρ,π�λις
αTτGς Hφερε τ�?τ� τB Kν�µα). :H Aπ,στασις
�Aνδρε4ρων - Παλαι]ς κ7µης wτ� 130 στ/δια �τ�ι
130X184,87 µ. = 24.000 µ. X 24 Fιλι,µετρα nς Hγγι-
στα. :H π,λις τGς Tρ�4ας κεSται IντBς τGς Aπ�στ/-
σεως αTτGς, Aφ�? Tρ9ες κα6 �AFαι�6 I8υλε��ντ�
Iκ τ9ν Πραν9ν τGς [Iδης (:Oµ. �Iλι/ς).

�Eρωτ9 τ��των Aκ�λ��θως: N2 Rπ/ρFWη �ραγε
σF!σις τGς Aπ�καλυφθε4σης µικρ]ς Rπ�γα4ας
στ�]ς τ9ν 13 µ. µ� Iκε4νην τGς µακρ]ς τ9ν �Aνδε4-
ρων; (συλλ�γ* Lδατ�ς κα6 φυσικ9ς Iγ!νετ� ε^ς τBν
Xρ,ν�ν).

M� τιµ*
Nικ. Tσιρ<νης

Πατ<σια

∆?ν @7�υν (ν�γκη Aγι�π�&ησης �� Bρωες τ�C ’21
K�ριε διευθυντ/,
Σ� δι/φ�ρα Hντυπα κα6 δ* «Eλλην4D�ντα» HF�υν

παρ�υσιαστG τελευταSα �j Aπ,ψεις τGς Zγι�π�4η-
σης τ�? Iθνικ�? µας �ρωα Mακρυγι/ννη κ.λπ. ∆�ν
γνωρ4Dω π9ς κα6 κυρ4ως AπB π�? HFει 8εκιν<σει τB
Pλ� θ!µα, γι’ αTτB παραθ!τω κ/π�ιες Aπ,ψεις
πρBς Rπ�C�<θησιν τ�? δηµ,σι�υ διαλ,γ�υ σFε-
τικ2 µ� τB θ!µα:

1) Oj Iθνικ�4 µας �ρωες, π�M 8εσ<κωσαν τ�Mς
ραγι]δες κα6 µ� ν�Fια κα6 δ,ντια Aπελευθ!ρωσαν
τB γ!ν�ς θυσι/D�ντας τ2 παιδι/ τ�υς, τ�Mς Eαυ-
τ��ς τ�υς κα6 τ6ς περι�υσ4ες τ�υς (Pσ�ι εaFαν) γι2
τBν jερB αTτB σκ�π,, δ�ν HF�υν Aν/γκη καµµι]ς
δι/κρισης κα6 καµµι]ς Zγι�π�4ησης. T�Mς τιµ�?µε
κα6 εhµαστε (κα6 θ2 εhµαστε γι2 π/ντα) «RπερFρε-
ωµ!ν�ι» κα6 «Aναγκασµ!ν�ι» ν2 τ�Mς τιµ�?µε σ2ν
�ρωες κα6 σ2ν Aπελευθερωτ�ς τGς πατρ4δας. �Aν
συνειδητ�π�ι<σ�υµε Pλ�ι αTτ< µας τ*ν Rπ�Fρ!ω-
ση κα6 Vν Aναλ�γιστ�?µε Pτι Fωρ6ς τ* δικ< τ�υς
θυσ4α θ2 εhµαστε γι�υσ�υφ/κια στ6ς 0ρ!8εις τ�?
M�γγ,λ�υ κατακτητG, θ2 τ�Mς Aπ�δ4δ�υµε Iς Aε6
τ6ς πρεπ��µενες τιµ�ς κα6 δ�ν θ2 πηγα4ν�υµε

Iκδρ�µ* X δ�ν θ2 κ�ιµ7µαστε τ6ς bµ!ρες τGς θυ-
σ4ας τ�υς X στ6ς Iπετε4�υς τGς µν<µης τ�υς, πρ�-
φασιD,µεν�ι «πρ�φ/σεις Iν Zµαρτ4αις».

2) �Aς Aφ<σ�υµε λ�ιπBν τ�Mς �ρω!ς µας �συ-
F�υς, Aπ�δ4δ�ντ/ς τ�υς τ6ς 0φειλ,µενες κα6 πρε-
π��µενες AπB Pλ�υς µας Iθνικ�ς τιµ!ς. �Eµπ�ρευ-
,µαστε π�M Iµπ�ρευ,µαστε Pλ�υς τ�Mς Zγ4�υς, Vς
µ*ν Cγ/λ�υµε στB παD/ρεµα κα6 τ�Mς �ρω!ς µας!

3) :Yπ/ρFει κι tνα cλλ� IνδεF,µεν�, αTτB π�M
συµCα4νει στB µ/ρκετινγκ τ�? Iµπ�ρ4�υ, π�M Pταν
tνα πρ�ϊBν δ�ν «τραC/ει», τB Aφ<ν�υν Fωρ6ς δια-
φηµιστικ* Rπ�στ<ρι8η κα6 διαφηµ4D�υν tνα πα-
ραπλ<σι�, γι2 περισσ,τερες ε^σπρ/8εις. �Aν Iνδε-
F�µ!νως Hτσι HF�υν τ2 πρ/γµατα, nς πρBς αTτ�Mς
π�M Aνακιν�?ν τ!τ�ια θ!µατα X C/ν�υν cλλ�υς ν2
τ2 Aνακιν�?ν, HF�υµε ν2 ε^π�?µε: Iπ6 τ!λ�υς
«α^δuς �AργεS�ι»!

�Aς Aφ<σ�υµε λ�ιπBν τ�Mς �ρω!ς µας ν2 Aνα-
πα�ωνται «Iν δ,8Wη κα6 ε^ρ<νWη».

M� π�λλ* Iκτ4µηση
Γι�ννης A. Mαθ?ς

Πειραι]ς

O� (νασκαφ?ς στ,ν Tρ�&α κα" # π4λη 5Aνδειρα

τGς «Aγ/πης» κα6 τ9ν «Zγ4ων» της.
«Π�ι,ς θ2 Dητ<σWη συγγν7µη γι’ αTτ�Mς κα6 τ�Mς

τ,σ�υς cλλ�υς Aθ7�υς #Eλληνες πρ�γ,ν�υς µας;».
M<πως �j Rπνωτισµ!ν�ι Nε�!λληνες «δ�?λ�ι»;

M� Iκτ4µηση
Γε<ργι�ς XατHησταυρ&δης

�Oρλ/νδ�, Φλ7ριδα, H.Π.A.



NO
πρ,εδρ�ς τGς ∆ηµ�κρατ4ας κ. KωστGς Στεφαν,π�υλ�ς
I8!φρασε τ* θ!ση, Pτι «�6 �ναθεµατισµ�) κ.λπ. κατ� τ(ν
�Eλλ'νων», π�M ψ/λλ�νται κ/θε Fρ,ν� στ6ς 0ρθ,δ�8ες
Iκκλησ4ες τ*ν Kυριακ* τGς �Oρθ�δ�84ας, «πρ5πει ν� πα-

ραλεπωνται». :H jστ�ρικ* - Iθνικ* αTτ* τ�π�θ!τηση  τ�? κ. Kω-
στG Στεφαν,π�υλ�υ Aπ�τελεS τ*ν πρ7τη κα6 µ�ναδικ* Aντ4-
δραση τGς bγεσ4ας τ�? :Eλληνισµ�? µετ2 AπB 1215 Fρ,νια, Aφ’
Pτ�υ b Z´ O^κ�υµενικ* Σ�ν�δ�ς Nικα4ας τB 787 RπB τ*ν πρ�ε-
δρ4α τ�? O^κ�υµενικ�? Πατρι/ρFη Tαρασ4�υ διετ�πωσε τ2 κε4-
µενα τ9ν Aφ�ρισµ9ν αTτ9ν στB «Συν�δικ,ν» της (= Πρακτικ2

Egναι γεγ�ν ς, Kτι π�λλ@ς φ�ρ@ς π�S >λ5π�υµε τ2ν FAρ1ιεπσκ�π� ν� θρηνk$ γι� τ2ν
�Eλληνικ2 Π�λιτισµ , A Aπ�B�ς Aσηµ5ραι 1,νεται, πρ2ς στιγµ�ν πειθ µαστε, Kµως
*δ�S ] �δι,ψευστη µαρτυρα περ) τ�� �ντιθ5τ�υ.

Γρ,φει A θε�λ γ�ς Kαρακ�>�?νης τ’ �κ λ�υθα γι� τ�ν �Eλληνικ� Σκ5ψη στ2 �πσηµ�
iργαν� τ$ς FAρ1ιεπισκ�π$ς FAθην(ν κα) π,σης �Eλλ,δ�ς «FEκκλησα» (τε�1�ς 3, FAπρλι�ς
2002): «Στ,ν (ντ&ληψη γι+ τ,ν �στ�ρ&α µ? τ,ν Παλαι+ ∆ιαθ8κη επερνι!ται # λαϊκ, (ντ&-
ληψη γι+ τ,ν (νθρ<πινη �στ�ρ&α. �H �στ�ρ&α γι+ τ�Nς (ρ7α&�υς λα�Nς (PEλληνες, AQγυ-
πτ&�υς, Bα�υλων&�υς) εT7ε π�ρε&α κυκλικ, κα" $παναλαµ�αν4µενη, �π�ταγµ!νη στ�Nς ρυθ-
µ�Nς τ'ς φUσης V τ'ς µ�&ρας (φαταλισµ4ς, µ�ιρ�κρατ&α)». Στ2 fδι� σακκ) �6 oEλληνες µ@ τ�Sς
θε�κρ,τες FAνατ�λτες.) Kα) συνε1-ει: «�O �Hρ�κλειτ�ς XριHε κα" τ,ν 7ρ�νικ, δι�ρκεια
Yν3ς �στ�ρικ�C κUκλ�υ, �π�λ�γ&H�ντ�ς τ�ν στ+ 10.000 7ρ4νια». Λ,θ�ς κα) %λσθηµα κα) τ$ς
6στ�ρας κι>δηλ�π�ηση: �H Παλαι� ∆ιαθ'κη µbς µπερδε?ει µ@ τ� «6.500 7ρ4νια (π4 κτ&-
σεως κ4σµ�υ». M�ν φ�ρτ�ν�υµε στ)ς /λληνικ@ς πλ,τες �ντιεπιστηµ�νικ@ς 1ρ�ν�λ�γικ@ς κα-▲

TO E¶I™HMO OP°ANO TH™ EKK§H™IA™
A¶A•IøNEI TON E§§HNIKO ¶O§ITI™MO

NA ¶AY™OYN OI ANA£EMATI™MOI
KATA TOY E§§HNIKOY E£NOY™
™TI™ EKK§H™IE™ TH™ E§§A¢O™

Kø™TH™ ™TEºANO¶OY§O™

Mεγ8στης Zστ*ρικ3ς - Xθνικ3ς σηµασ8ας θ>ση
Sνωτ:τ*υ 5AρP*ντ*ς τ*C NεVτερ*υ NEλληνισµ*C



T
B jστ�ρικB τGς Iκφρ/σεως τGς jστ�ρικGς αTτGς µεταστρ�φGς τGς bγεσ4ας τ�?
:Eλληνισµ�? HFει nς E8Gς: :O «∆αυλBς» Iδηµ�σ4ευσε µ� ̂ δια4τερη πρ�C�λ* στB
τε?F�ς τ�? ΣεπτεµCρ4�υ 2000 κα6 µ� διαφηµιστικ* καµπ/νια στ2 M.M.E. τ2
κε4µενα τ9ν Eπτ2 Aναθεµατισµ9ν κα6 τ9ν δ�� Aνθελληνικ9ν τρ�παρ4ων (Cλ!-

πε φωτ�τυπ&α τ�? I8ωφ�λλ�υ τ�? Iν λ,γ|ω τε�F�υς µας στ, σελ. 16003). :O Aναγν7-
στης τ�? «∆αυλ�?» στ* Γερµαν4α δρ π�λιτικBς µηFανικBς Γε7ργι�ς XατDηθε�δ7ρ�υ,
Rφηγητ*ς στB Π�λυτεFνεS� τ�? [AαFεν, Aπ!στειλε Iπιστ�λ* πρBς τBν Πρ,εδρ� τGς
∆ηµ�κρατ4ας, στ*ν &π�4α περι!λαCε τ2 κε4µενα π�M δηµ�σιε�σαµε κα6 Fαρακτ<ριDε
«τραγικ2 τ2 φαιν µεν� τ$ς σηµεριν$ς �Eλλαδικ$ς FE��υσας µ@ τ�Sς τρ π�υς �λ5γ-
1�υ τ(ν �π ψεων κα) σκ5ψεων τ(ν Pωµι(ν, Γραικ?λων, Pαγι,δων κα) Γκια�?ρη-
δων».

:O δρ Γε7ργι�ς XατDηθε�δ7ρ�υ µ]ς Hστειλε Aντ4γραφ� τGς Iπιστ�λGς τ�υ αTτGς
πρBς τBν Πρ,εδρ� τGς ∆ηµ�κρατ4ας (τ*ν &π�4α, σηµειωτ!�ν, εaFε κ�ιν�π�ι<σει κα6
στBν �AρFιεπ4σκ�π� �Aθην9ν κα6 Π/σης :Eλλ/δ�ς κ. Xριστ,δ�υλ�), τB πλGρες κε4-
µεν� τGς &π�4ας HFει nς E8Gς:

∆ΑΥΛ	Σ/247, �I��λι�ς 200215998

ρικατ��ρες, �νd( �ν'κ�υν σ@ �γν�στ�υς n φτεια1τ�Sς παλαι�διαθηκικ�Sς συγγραφεBς.
N� λ�ιπ2ν γιατ) �6 �πιφανεBς �καδηµαϊκ�) κα) πανεπιστηµιακ�) διδ,σκαλ�ι τ$ς FOρθ -

δ��ης Θε�λ�γας φ�να-αν µ’ &µφαση τ σ� µ5σα Kσ� κι &�ω �π2 τ2 Πανεπιστ'µι�: «πρ�σ!-
7ετε α^τ+ π�N δια��Hετε (π3 τ,ν Παλαι+ ∆ιαθ8κη· δ?ν εTναι τ+ περισσ4τερα στερηµ!να µU-
θων κα" $θνικιστικ.ν $µπαθει.ν κατ+ τ.ν �Eλλ8νων Qδια&τερα» (Nικ λα�ς Λ�?>αρης,
“�Iστ�ρα τ$ς Φιλ�σ�φας”, �κδ σεις FEλευθερ�υδ,κη). T� fδια περπ�υ Pπ�στ'ρι�αν στ)ς
Πανεπιστηµιακ5ς τ�υς παραδ σεις �6 �εµνηστ�ι πανεπιστηµιακ�) καθηγητ@ς Mπαλ,ν�ς κα)
FAµλκας FAλι>ι-,τ�ς. _Aλλωστε Kλ�ι �6 /λλην-�ντες πρωτ�1ριστιαν�) �σκ��σαν �π2
πλευρbς /λληνικ$ς φιλ�σ�φας &ντ�νη κριτικ', π�S &φθανε µ51ρι �ρν'σεως τ$ς Παλαι�-
διαθηκικ$ς – Tαλµ�υδικ$ς παραδ σεως. Γι’ αCτ2 κα) ] λατρεα τ$ς καθ�λικ$ς �νατ�λικ�-
δυτικ$ς �κκλησας �π5ρριψε συν�δικ� πρ�τ,σεις ν� δια>,-ωνται Aλ κληρα κεφ,λαια n
αCτ�τελ$ >ι>λα τ$ς Παλαιbς ∆ιαθ'κης στ� λατρεα κα) Kπως στ� λειτ�υργα σ'µερα δ@ν
δια>,-�νται παρ� κ,π�ι�ι στ1�ι τ�� Ψαλτηρ�υ. _Aρα κι �δ( �κλεκτισµ ς, δηλαδ� στ� λει-
τ�υργικ� πρακτικ', τ�ν πλ5�ν �πσηµη κα) καθιερωµ5νη �ρα της «εQς $π8κ��ν π�ντων (να-
γν<σεως τ.ν �ερ.ν κειµ!νων - (ναγνωσµ�των».

FAλλ� Aλ κληρη αCτ� τ�ν πρ�>ληµατικ� *ταµ�τατα τ�ν �γν�εB A κ?ρι�ς EC,γγελ�ς Kα-
ρακ�>�?νης, A Aπ�B�ς συνε1-ει «ε*ς �τα µ� �κ�υ ντων» ν� γρ,φkη καταφρ�νητικ� κα) �νι-
στ ρητα γι’ αCτ�Sς π�S πρ >αλαν τ�ν ψυ1�σωµατικ� %µ�ρφι� τ�� �νθρ�πιν�υ σ�µα- ▲

Aπ�φ/σεων) κα6 τ2 καθι!ρωσε nς µ!ρ�ς τGς Iπ4σηµης Aκ�λ�υ-
θ4ας, µαD6 µ� δ�� Aκ,µη RCριστικ2 κατ2 τ�? :Eλληνικ�? [Eθν�υς,
π�M τελεSται τ*ν A´ Kυριακ* τGς Σαρακ�στGς, στ*ν &π�4α πα-
ρευρ4σκ�νται κατ’ Hθιµ�ν b π�λιτικ<, στρατιωτικ* κα6 πνευµα-
τικ* bγεσ4α τ�? :Eλληνικ�? Kρ/τ�υς AπB τGς jδρ�σε7ς τ�υ tως
σ<µερα.

TO I™TOPIKO TH™ ¶POE¢PIKH™ TO¶O£ETH™Eø™ 
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K�ρι�ν
Kων/ντbν�ν Στεφαν4π�υλ�ν
Πρ,εδρ�ν τGς ∆ηµ�κρατ4ας
Πρ�εδρικB M!γαρ�
�AθGναι

«Dr - Ing. Georg Chaziteodorou
Privatdozent an der RWTH Aachen
Privat: 40885 Ratingen - Lintorf

Bleibergweg 114
Tel. + Fax 0 21 02 / 3 25 13

Büro: 40476 Düsseldorf
Golzheimer Str 129
Tel. + Fax: 02 11 / 514 34 32

KOIN.:  �AρFιεπ4σκ�π�ν �Aθην9ν
κα6 Π/σης :Eλλ/δ�ς
κ. Xριστ,δ�υλ�ν
:Aγ4ας Φιλ�θ!ης 21
105 56 �AθGναι
K�ριε Πρ,εδρε,
ΣτBν καθεδρικBν ναBν �Aθην9ν παρακ�λ�υθ<σατε τ*ν θε4αν λειτ�υργ4αν

κατ2 τ*ν Kυριακ*ν τGς �Oρθ�δ�84ας τ*ν 25.03.2002. �Eπιτρ!ψατ! µ�υ ν2 Iρω-
τ<σω: ∆�ν Rπ/ρF�υν στ* F7ρα µας πλ!�ν #Eλληνες; Mεταµ�ρφ7θηκαν Pλ�ι
σ� Pωµι��ς, Γραικ�λ�υς, Pαγι/δες κα6 Γκια��ρηδες, π�M Aν!F�νται τ2 π/ντα

τ�ς µ@ τ2 «��α ] µ�ρφ� τ�ια?τη κα) ] ψυ1�» n τ2 �ραB� κα) πασγνωστ� «ν��ς Pγι�ς �ν σ�-
µατι PγιεB».

Kα) ] τελευταα λ,σπη τ�� κυρ�υ Kαρακ�->�?νη: «O� 
Oρφικ�", �� Πυθαγ4ρει�ι, c Πλα-
τωνισµ3ς κα" c B�υδισµ3ς διδ�σκ�υν, dτι τ3 σ.µα εTναι φυλακ, κα" τ�φ�ς τ'ς ψυ7'ς, #
cπ�&α πρ!πει ν’ (πελευθερωθe'». lAν κα) δ@ν 1ρει,-εται, γιατ) �ν�ι1τ@ς θ?ρες παρα>ι,-
-�υµε, παραθ5τ�υµε τ)ς διακηρ?�εις – µανιφ5στα πστεως κ�ρυφαων δυτικ(ν διαν��υµ5-
νων γι� τ�ν Pπερ�?σια ��α τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��, τ�ν Aπ�α �6 θρησκ ληπτ�ι τ$ς κρα-
τικ$ς µας FEκκλησας δ@ν �µπ�ρ��ν ν� συλλ,>�υν.

_Eτσι A µεγαλ?τερ�ς 6στ�ρικ2ς τ�� �γγλικ�� θε,τρ�υ John Dover στ2 κλασσικ2 &ργ� τ�υ
γι� τ2ν Shakespear κα) τ)ς τραγdωδες τ�υ µ@ ττλ� «The Essential Shakespear» γρ,φει: «Στ,ν

Aρ7α&α �Eλληνικ, Tραγfωδ&α τ+ σκ�τειν+ µυστ8ρια διαλU�νται µ!σα στ,ν (σηµ47ρυση
(νταUγεια τ�C (ττικ�C φωτ4ς. ∆&πλα στ3ν (ν�λαφρ� (ττικ3 �^ραν4, π�N $αϋλ<νει τ,ν
παγερ, µαρµ�ρινη �αρUτητα, δ?ν µπ�ρ�Cν ν+ στερι<σ�υν κα" ν+ ε^δ�κιµ8σ�υν (γγλ�σα-
ωνικ+ παλ�τια, κ�στρα, κ�τεργα, πUργ�ι, µπ�υντρ�Uµια, νυ7τερ&δες κα" Vampires».

�H Geneviêve Bianquis, πρ�λ�γ-�υσα τ� «Γ5νεση τ$ς Tραγdωδας» τ�� Φρειδερκ�υ N-
τσε στ�ν 50η &κδ�σ' της στ� Γαλλικ,, γρ,φει: «�H νιτσεϊκ, τραγfωδ&α (π�ρρ�φhi τ�Nς (ν<-
τερ�υς τ�C µυστηριακ�C κ4σµ�υ κραδασµ�Uς, (π4η7� τ'ς ∆ι�νυσιακ'ς φυσι�λατρε&ας. �O
�Eλληνικ3ς π�λιτισµ3ς εTναι παγκ4σµι�ς, γιατ" @µαθε τ�Nς (νθρ<π�υς ν+ σκ!πτωνται, ▲
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AπB τ�Mς I8�υσιαστ2ς τ�? :Eλληνισµ�?;
Kα6 σ’ αTτ*ν τ*ν Kυριακ*ν τGς �Oρθ�δ�84ας ψ/λθηκαν Yπτ+ (ναθεµατισµ�"

κατ+ τ�C �Eλληνισµ�C! Παρακαλ9, Vς τ�π�θετηθWG Iπ’ αTτ9ν κα6 & λαλ4στα-
τ�ς �AρFιεπ4σκ�π�ς �Aθην9ν κα6 Π/σης :Eλλ/δ�ς κ. Xριστ,δ�υλ�ς.

«_Eτι, τ�Bς φρ�ν��σι κα) λ5γ�υσι κτιστ�ν εgναι πbσαν φυσικ�ν δ?να-
µιν κα) �ν5ργειαν τ$ς τρισυπ�στ,τ�υ θε τητ�ς, �ς κτιστ�ν �κ τ�?τ�υ

π,ντως κα) αCτ�ν τ�ν θεαν �Cσαν �ναγκα-�µ5ν�ις δ��,-ειν· κτιστ� γ�ρ
κατ� τ�Sς �Aγ�υς �ν5ργεια, κτιστ�ν δηλ�σει κα) φ?σιν 0κτιστ�ν δ5, 0κτιστ�ν
1αρακτηρ-ει �Cσαν· κ(ντεCθεν kδη κινδυνεU�υσι εQς θε&αν παντελ' περι-
π&πτειν, κα" τ,ν Yλληνικ,ν µυθ�λ�γ&αν κα) τ�ν τ(ν κτισµ,των λατρεαν, τk$
καθαρ�b κα) �µ�µdω τ(ν 1ριστιαν(ν πστει πρ�στρι>�µ5ν�ις· µ� Aµ�λ�γ��σι
δ@ κατ� τ�ς mγας θε�πνε?στ�υς θε�λ�γας, κα) τ2 τ$ς FEκκλησας εCσε>@ς
φρ νηµα, 0κτιστ�ν εgναι πbσαν φυσικ�ν δ?ναµιν κα) �ν5ργειαν τ$ς τρισυ-
π�στ,τ�υ θε τητ�ς (ν�θεµα τρ&ς».

∆ηλαδ* Aν/θεµα τρεSς φ�ρ�ς στ�Mς �Oρφ!α, ΘαλG, �Aνα84µανδρ�ν, �Aνα-
8ιµ!νη, Πυθαγ,ραν, �εν�φ/νη, Παρµεν4δην, Z<νωνα, �Eµπεδ�κλG, :Hρ/-
κλειτ�ν, �Aνα8αγ,ραν, ∆ηµ,κριτ�ν, Σωκρ/τη, Πλ/τωνα κ.c.

«T�bς τ+ Yλληνικ+ διει�Cσι µαθ8µατα, κα) µ� δι� παδευσιν µ ν�ν
τα�τα παιδευ�µ5ν�ις, �λλ� κα) ταBς δ �αις αCτ(ν ταBς µατααις /π�-

µ5ν�ις, κα) �ς �ληθ5σι πιστε?�υσι κα) �tτως αPταBς �ς τ2 >5>αι�ν �1�?σαις
�γκειµ5ν�ις, �στε /τ5ρ�υς π�τ@ µ@ν λ,θρα, π�τ@ δ@ φανερ(ς �ν,γειν αCταBς
κα) διδ,σκειν �νενδ�ι,στως (ν�θεµα τρ&ς».

2.

1.

ν+ διαλ!γωνται, ν+ αQσθ�νωνται, ν+ δηµι�υργ�Cν, ν+ $ρωτεUωνται δηµι�υργικ�. POλες ��
διαυγεbς Qδ!ες τ'ς Φιλ�σ�φ&ας, τ'ς Π�&ησης, τ'ς �ψηλ'ς ∆ραµατ�υργ&ας, @7�υν λ&κν� τ,ν
�Eλλ�δα κα" τ3ν �Eλληνικ3 Π�λιτισµ4. [Σηµ.: lAς παραδειγµατισθ��ν �6 λαγ�κ,ρδι�ι κα)
ριψ,σπιδες «διαν��?µεν�ι», �6 Aπ�B�ι µ,ταια >ε>αως �γων-�νται  ν� θ,ψ�υν τ2ν �Eλλη-
νικ2 Π�λιτισµ , στ2ν τ π� π�S γενν'θηκε. oOµως τ2 /λληνικ2 πνε�µα κα) στ2 «1(µα», κατ�
Kωστ$ Παλαµb, «λ�µπει»].

T5λ�ς, A �νεπαν,ληπτ�ς ΦρειδερBκ�ς Nτσε στ� «Γ5νεση τ$ς Tραγdωδας», στ�ν λ�γ�τε-
1νικ� �π δ�ση στ� Nε�ελληνικ� �π2 τ2ν ε*σηγητ' τ�υ στ�ν �Eλλ,δα Nκ� Kα-αντ-,κη, τ�-
ν-ει µ@ τ2 παγκ σµι� κ�ρ�ς τ�υ: «mαναγυρ&H�υµε nς νε�πρ�σ8λυτ�ι στ3 Πρ�σωκρατικ3 φι-
λ�σ�φικ3 �Eλληνικ3 ΠνεCµα τ.ν 
Aνα&µανδρ�υ, 
Aνααγ4ρα, 
Aναιµ!νη, �Hρακλε&τ�υ,
Παρµεν&δη, mεν�φ�νη (τ�� ε*κ�ν�κλ,στη), γι+ ν+ µαθητεUσ�υµε α^θεντικ+ κα" ν+ γ&ν�υ-
µε φυτευτ?ς κα" �Qκ�δ4µ�ι α^τ�C τ�C Hε&δωρ�υ παιδαγωγικ�C π�λιτισµ�C». (Φρειδερκ�υ
Nτσε, «�H Γ5νεση τ$ς Tραγdωδας», µετ,φραση Nκ�υ Kα-αντ-,κη, �κδ σεις Γκ�> στη).

FAκ�υ5τωσαν τα�τα κα) �6 ]µ5τερ�ι πατραλ�Bαι τ$ς σηµεριν$ς παρακµ$ς, π�S «1ωρ)ς
α*δx» �π�τ�λµ��ν ν� καταδικ,-�υν τ2ν �Eλληνικ2 Kλασσικ2 Π�λιτισµ2 κα) τ)ς διαι�νιες
��ες τ�υ.

∆ρ Γε<ργι�ς M�υστ�κης
Kαθηγητ�ς Θε�λ�γας
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KΩΣTHΣ ΣTEΦANOΠOYΛOΣ.
M? τ,ν $κφρασθεbσα θ!ση τ�υ
�π?ρ τ'ς διακ�π'ς τ.ν (ναθεµα-
τισµ.ν π�N ψ�λλ�νται $π" 1215
7ρ4νια κατ+ τ�C �Eλληνικ�C
5Eθν�υς στ"ς qρθ4δ�ες $κκλη-
σ&ες κ�θε 7ρ4ν� τ,ν Kυριακ, τ'ς

Oρθ�δ�&ας περνi στ,ν �στ�ρ&α
nς c 
Aν<τατ�ς 5Aρ7ων τ�C
�Eλληνισµ�C, π�N πρ.τ�ς H8τησε
ν+ σταµατ8σeη τ3 �στ�ρικ3 α^τ3 

αTσ7�ς.

«T�bς µετ+ τ.ν rλλων µυθικ.ν πλασµ�των, (φ’ Yαυτ.ν κα" τ,ν καθ’
#µiς κλ&σιν µεταπλ�ττ�υσι, κα" τ+ς πλατωνικ+ς Qδ!ας nς (ληθεbς δε-

7�µ!ν�ις κα) �ς αCθυπ στατ�ν τ�ν tλην παρ� τ(ν *δων µ�ρφ��σθαι λ5-
γ�υσι, κα) πρ�φαν(ς δια>,λλ�υσι τ2 αCτε��?σι�ν τ�� ∆ηµι�υργ��, τ�� �π2
τ�� µ� iντ�ς ε*ς τ2 εgναι παραγαγ ντ�ς τ� π,ντα, κα) �ς π�ιητ�� πbσιν �ρ1�ν
κα) τ5λ�ς �πιτιθ5ντ�ς ���υσιαστικ(ς κα) δεσπ�τικ(ς (ν�θεµα τρ&ς».

«T�bς δε7�µ!ν�ις, κα" παραδ&δ�υσι τ+ µ�ταια κα" Yλληνικ+ ρ8µατα, Kτι
τε πρ��παρ�ς �στι τ(ν ψυ1(ν, κα) �Cκ �κ τ�� µ� iντ�ς τ� π,ντα �γ5-

νετ�, κα) παρ'1θησαν, Kτι τ5λ�ς �στι τ$ς κ�λ,σεως n �π�κατ,στασις α}θις
τ$ς κτσεως, κα) τ(ν �νθρωπνων πραγµ,των, κα) δι� τ(ν τ�ι�?των λ γων
τ�ν >ασιλεαν τ(ν �Cραν(ν λυ�µ5νην π,ντως, κα) παρ,γ�υσαν ε*σ,γ�υσιν,
�ν α*ωναν κα) �κατ,λυτ�ν αCτ ς τε A Xριστ2ς κα) Θε2ς ]µ(ν �δδα�ε, κα)
παρ5δ�τ� κα) δι� π,σης τ$ς Παλαιbς κα) N5ας Γραφ$ς ]µεBς παρελ,>�µεν
Kτι κα) ] κ λασις �τελε?τητ�ς κα) ] >ασιλεα �{δι�ς, δι� δ@ τ(ν τ�ι�?των λ -
γων /αυτ�?ς τε �π�λλ?�υσι, κα) /τ5ρ�ις α*ωνας καταδκης πρ��5ν�ις γιν�-
µ5ν�ις (ν�θεµα τρ&ς».

«T�bς ε^σε�εbν µ?ν $παγγελλ�µ!ν�ις τ+ τ.ν �Eλλ8νων δ? δυσσε�' δ4γ-
µατα τk$ %ρθ�δ �dω κα) καθ�λικk$ �κκλησ�α περ τε ψυ1(ν �νθρωπνων,

5.

4.

3.
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κα) �Cραν�� κα) γ$ς, κα) τ(ν 0λλων κτισµ,των �ναιδ(ς n µbλλ�ν �σε>(ς
�πεισ,γ�υσιν (ν�θεµα τρ&ς».

«T�bς τ,ν µωρ+ν τ.ν @ωθεν (= :Eλλ<νων) φιλ�σ4φων λεγ�µ!νην σ�-
φ&αν πρ�τιµ.σι, κα) τ�Bς καθηγηταBς αCτ(ν /π�µ5ν�ις, κα) τ,ς τε µε-

τεµψυ1�σεις τ(ν �νθρωπνων ψυ1(ν, n κα) Aµ�ως τ�Bς �λ γ�ις -d��ις τα?-
τας �π λλυσθαι, κα) ε*ς τ2 µηδ@ν 1ωρεBν δε1�µ5ν�ις κα) δι� τ��τ� �ν,στα-
σιν, κα) κρσιν, κα) τ�ν τελευτααν τ(ν >ε>ιωµ5νων �νταπ δ�σιν �θετ��σιν
(ν�θεµα τρ&ς».

«T�Bς λ5γ�υσιν Kτι �� τ.ν �Eλλ8νων σ�φ�" κα" πρ.τ�ι τ.ν α�ρεσιαρ7.ν,
�6 παρ� τ(ν /πτ� mγων κα) καθ�λικ(ν συν δων, κα) παρ� π,ντων τ(ν

�ν FOρθ�δ���α λαµψ,ντων πατ5ρων �ναθ5µατι καθυπ�>ληθ5ντας, �ς �λλ -
τρι�ι τ$ς καθ�λικ$ς �κκλησας δι� τ�ν �ν λ γ�ις αCτ(ν κ&�δηλ�ν κα" ρυ-
παρ+ν περι�υσ&αν κρεττ�ν5ς ε*σι κατ� π�λ?, κα) �ντα�θα κα) �ν τk$ µελλ�?-
ση κρσει, κα) τ(ν εCσε>(ν µ@ν κα) %ρθ�δ �ων �νδρ(ν, 0λλως δ@ κατ� π,-
θ�ς �νθρ�πιν�ν n �γν ηµα πληµµελησ,ντων (ν�θεµα τρ&ς».

T2 nς cνω Aναθ!µατα καταγρ/φ�νται στB «Tρι�δι�ν», τ2 &π�Sα περι!F�-
νται στB «Συν�δικBν τGς :Aγ4ας Z´ O^κ�υµενικGς Συν,δ�υ Rπ�ρ τGς �Oρθ�-
δ�84ας».

�AπB τ*ν «Παρακλητικ�ν» λαµC/νεται Iπ4σης tνα τρ�π/ρι� κα6 tνας
µακαρισµ,ς.

«Nα�Nς εQδ<λων (=:Eλληνικ�Mς) καθε&λετε (θλ�Cντες, κα) /αυτ�Sς τ$ς Tρι,-
δ�ς θε�υς να�Sς �δ�µ'σασθε, �θλ�φ ρ�ι κυρ�υ �γγ5λων συν µιλ�ι».

«O6 καλ,µdω τ�� Σταυρ��, �κ τ�� >υθ�� τ$ς �γνωσας τ�Sς λα�Sς �ναγα-
γ ντες FAπ στ�λ�ι, τ,ν τ.ν �Eλλ8νων πλ�νην (πεµει<σατε (π3 τ'ς γ'ς, �πλα-
νεBς σωτ$ρες γεν µεν�ι τ(ν πιστ(ν, �ληθ(ς Kθεν µακαρ-εσθε».

K�ριε Πρ,εδρε,

TB EλληνικB Hθν�ς πρ�ϋπGρ8ε jστ�ρικ2 κα6 π�λιτιστικ2 τ�? Xριστιανισµ�?.
:H σηµεριν* κρ4ση τGς EλληνικGς ταυτ,τητας Aντικατ�πτρ4Dεται στ*ν π/λη
µετα8M τ�? #Eλληνα κα6 τ�? Xριστιανισµ�?.

Oj I8 �Aνατ�λ9ν ψευτ�ηθικ�λ,γ�ι εaναι αTτ�4, π�M Iπ!Cαλ�ν δι2 ρ�π/λ�υ
στ�Mς #Eλληνας τBν ψυF�πνευµατικB AκρωτηριασµB κα6 τ*ν I8�υσιαστικ*
µαν4α τ�υς. TB φ/ρµακ� Aντιστρ�φGς τGς π�ρε4ας εaναι b γν7ση τGς jστ�ρ4ας.

:O :EλληνισµBς C�γγ/ει κ/τω AπB τ*ν ταφ,πλακα τ9ν 1700 Fρ,νων. Eaναι
τραγικB τB φαιν,µεν� τGς σηµερινGς EλλαδικGς I8�υσ4ας µ� τ�Mς τρ,π�υς
Iλ!γF�υ τ9ν Aπ,ψεων κα6 σκ!ψεων τ9ν Pωµι9ν, Γραικ�λων, Pαγι/δων κα6

‚. O MAKAPI™MO™

·. TO TPO¶APIO

B’

7.

6.



Φωτ�τυπ&α τ�C $ωφUλλ�υ τ�C τεU7�υς 224-225 τ�C «∆» (Atγ�υστ�ς - Σεπτ!µ-
�ρι�ς 2000), dπ�υ δηµ�σιεUθηκαν τ+ κε&µενα τ.ν 7 (ναθεµατισµ.ν κατ+ τ.ν
�Eλλ8νων κα" τ�C �Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C, καθvς κα" τ3 (νθελληνικ3 τρ�π�ρι�
κα" c µακαρισµ3ς τ'ς «Παρακλητικ'ς», π�N ψ�λλ�νται σ8µερα στ"ς $κκλησ&ες
τ'ς �Eλλ�δ�ς κα" π�N c (ναγν<στης µας δρ Γ. XατHηθε�δ<ρ�υ (π!στειλε στ3ν

Πρ4εδρ� τ'ς ∆ηµ�κρατ&ας κ. Kωστ' Στεφαν4π�υλ�.
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Φωτ�τυπ&α τ'ς �στ�ρικ'ς σηµασ&ας $πιστ�λ'ς τ�C Πρ�!δρ�υ τ'ς ∆ηµ�κρατ&ας
κ. Kωστ' Στεφαν4π�υλ�υ πρ3ς τ3ν δρ Γ. XατHηθε�δ<ρ�υ, �φηγητ, τ�C Π�λυ-

τε7νε&�υ τ�C 5Aα7εν



Γκια��ρηδων. ∆υστυF9ς αTτ�6 HFασαν τ*ν jκαν,τητα ν2 νι7σ�υν τ*ν Aλ<-
θεια, δι,τι τ2 µ!σα µαDικGς Aπ�Cλ/κωσης ρ4Fν�υν Fωρ6ς διακ�π�ς στ*ν Aγ�ρ2
^δε9ν τ2 νεφελ7δη τ�υς πρ�ϊ,ντα.

:H �Oρθ�δ�84α, Pπως κα6 �j cλλες ̂ �υδαϊκGς πρ�!λευσης θρησκεSες, µιλ�?ν
γι2 µετ2 θ/νατ�ν Dω* κα6 Aφ<ν�υν τ*ν παρ�?σαν Dω* σ� cθλια F!ρια, Eδραι-
7ν�ντας Hτσι τ*ν Rπ�δ��λωση.

:Oπ�4α Aθλι,της!!!

Mετ2 τιµGς
∆ρ XατHηθε�δ<ρ�υ Γε<ργι�ς

:Yφηγητ*ς Π�λυτεFνε4�υ [AαFεν Γερµαν4ας
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H I™TOPIKH A¶ANTH™H TOY ¶POE¢POY

NO
Πρ,εδρ�ς τGς ∆ηµ�κρατ4ας Aπ<ντησε στBν δρ Γ. XατDηθε�δ7ρ�υ µ� τ*ν σ�-
ντ�µη Aλλ2 µεγ4στης jστ�ρικGς κα6 IθνικGς σηµασ4ας Iπιστ�λ* (φωτ�τυπ&α
τ'ς cπ�&ας δηµ�σιεU�µε στ,ν @ναντι σελ&δα), τ*ν &π�4α & Iν λ,γ|ω Aναγν7-
στης µας Iκ�ιν�π�4ησε στBν «∆αυλ,».

***

NO
«∆» π�M Iπ6 21 Fρ,νια Hδινε µ�ναFικBς τ* µ/Fη τGς jστ�ρικGς Aπ�καταστ/-
σεως τ�? Iπ6 α^9νες διωκ�µ!ν�υ :Eλληνικ�? Π�λιτισµ�?, α^σθ/νεται διπλG Fα-
ρ/, δι,τι & κ�ρυφαS�ς τGς :EλληνικGς Π�λιτε4ας κα6 & κ�ρυφαS�ς τ�? σηµε-
ριν�? :Eλληνικ�? Π�λιτισµ�? (Cλ!πε: M4κης Θε�δωρ/κης, «_Eγκληµα κατ’

��ακ�λ�?θησιν µ@ στ 1� τ�ν �Eλληνικ� Συνεδηση ] διδασκαλα τ$ς �Aγας Γραφ$ς
στ� σ1�λεBα. – T2 *δε�λ γηµα τ�� �Eλλην�1ριστιανισµ�� �µπ δι� στ�ν �ν,πτυ�η
τ�� �Eλληνισµ��», στBν «∆αυλ,», τ. 246, �I��νι�ς 2002) µ� παρεµC/σεις τ�υς jστ�-
ρικGς σηµασ4ας ρ4Fν�υν τB C/ρ�ς τ�υς, AπB τ6ς Lψιστες θ!σεις τ�? σηµεριν�? :Eλλη-
νισµ�? π�M κατ!F�υν, στ*ν πρ�σπ/θεια ν2 τεθWG τ!ρµα στB jστ�ρικB αTτB αaσF�ς.

∆ηµ8τρης I. Λ�µπρ�υ

«E θ"ως $ντ%θετ�ς πρ�ς θρησκευτικ' κ(µµατα»
«�H δηµ�κρατικ8 µ�υ συνε&δηση εTναι ε^θ!ως (ντ&θετη πρ3ς θρησκευτικ+ κ4µ-

µατα [...] κα" $ν γ!νει µ? $πιδι<εις κα" κατευθUνσεις !νες πρ3ς τ3 �Eλληνικ3 wθ�ς,
τ,ν $κ παραδ4σεως �Eλληνικ,ν Qδε�λ�γ&αν κα" τ+ (ληθιν+ συµφ!ρ�ντα τ�C �Eλλη-
νισµ�C».

ACτ� τ�ν-ει µετα�S 0λλων A τ. πρ εδρ�ς τ$ς ∆ηµ�κρατας κ. Xρ$στ�ς Σαρ-
τ-ετ,κης σ@ δ'λωσ' τ�υ, µ@ τ�ν Aπ�α καταγγ5λλει τ�ν �'θη πρ,�η νε�παγ��ς
%ρθ�δ ��υ κ µµατ�ς ν� �πι1ειρ'σkη ν� τ2ν �µφανσkη, Kτι συµπλ5ει µ@ τ)ς �πιδι�-
�εις τ$ς �ν λ γdω π�λιτικ�θρησκευτικ$ς Aµ,δας.

Ω



H «TPA°ø¢IA» TH™ A°°§IKH™ °§ø™™A™
KAI H TPA°ø¢IA TOY NEOY E§§HNI™MOY

6H
τραγ|ωδ4α εaναι τB πιB π�λυσυDητηµ!ν� λ�γ�τεFνικB εaδ�ς κα6 Aπ�τελεS tνα
π�λM CασικB τµGµα µι]ς γυµνασιακGς µ,ρφωσης, στB Rψηλ,τερ� Iπ4πεδ� τB
VCE στ*ν Π�λιτε4α τGς Bικτ7ριας, τB �Aπ�λυτ<ρι� Γυµνασ4�υ. :H �Aντι-
γ,νη, & O^δ4π�υς, b M<δεια κ.λπ. εaναι 0ν,µατα π�M συDητ�?νται κατ2 κ,-

ρ�ν στB Iπ4πεδ� τ�?τ�. :H :Eλληνικ* Γλ9σσα κα6 Iδ9 HFει τBν πρωταρFικB ρ,λ�. :H
τραγ|ωδ4α δ�ν µπ�ρεS ν2 διδαFτWG Fωρ6ς τ�Mς Eλληνικ�Mς Pρ�υς. Mετ2 τB 1600 µ.X. �j
Pρ�ι αTτ�6 Hγιναν πανευρωπαϊκ�6 κα6 τ�Mς Cλ!π�υµε σ<µερα π�λM εTκ�λ,πλαστ�υς
στ*ν Aγγλικ* γλ9σσα. [Aς δ�?µε µερικ�Mς AπB αTτ�Mς π�M I8υψ7ν�υν τ*ν Aγγλικ*
γλ9σσα σ� µι2 καλλιεργηµ!νη κα6 πρ��δευτικ* γλ9σσα:

T ραγ|ωδ4α (= tragedy), σ�νθετη λ!8η AπB τ6ς Eλληνικ�ς τρ/γ�ς + |�δBς (A�ιδ,ς),
γιατ6 �j yθ�π�ι�6 wταν ντυµ!ν�ι nς τρ/γ�ι. TB Iπ4θετ� τραγικBς Hγινε tragic
κα6 AπB Iδ9 IµεSς σ<µερα κ/ναµε τB δικ, µας τραγ��δι, Aλλ2 δ�ν π/ψαµε ν2
Fρησιµ�π�ι�?µε τ*ν |�δ< (= ode ·πρ�φ!ρεται ωντ-µακρBν ω), AπB Pπ�υ HF�υ-

µε τB EλληνικBν |�δεS� κα6 στ2 Aγγλικ2 odeum. :O πρωταγωνιστ*ς Hγινε protagonist,
b κ/θαρση catharsis (πρ�φ. καθ/ρσις) κα6 τB Iπ4θετ� καθαρτικ,ς cathartie. Hamartia
εaναι τB λ/θ�ς, b Zµαρτ4α (Aστ�F4α) τ�? πρωταγωνιστG µ� τ*ν AρFα4α σηµασ4α κα6
KFι τ* Fριστιανικ<. :H περιπ!τεια Hγινε peripeteia κα6 b Aναγν7ριση anagnorisis κα6
π/λι τ�? πρωταγωνιστG. TB δρ]µα Hγινε drama κα6 τB τραγικB δρ]µα tragic drama.

∆�ν εaναι Aν/γκη ν2 πρ�εκταθ�?µε σ’ cλλες θεατρικ�ς λ!8εις (= theatrical words)
��τε στ2 τ9ν σκηνικ9ν AπB Pπ�υ Hγινε b λ!8η scene (= σκην*) κα6 πρ�φ!ρεται «σ4ν»,
hδια µ� τ*ν Zµαρτ4α (sin).

Στ*ν ETρ7πη τ�? Mεσα4ωνα wταν τελε4ως cγνωστες �j κλασικ!ς µας τραγ|ωδ4ες
(classic tragedies) καθuς Iπ4σης b θεωρητικ* C/ση (theoretical basis) τ�? �Aριστ�τ!-
λη. Oj τραγ|ωδ4ες τ�? Σα48πηρ πα4D�νται στ*ν �Aγγλ4α µετ2 τB 1600 µ.X. :H πρ7τη
Hκδ�ση τ9ν τραγ|ωδι9ν αTτ9ν Hγινε τB 1623 µ� τ6ς τρεSς Eλληνικ�ς λ!8εις nς CασικBς
τ4τλ�ς (= basic title): «Cometies, Histories and Tragedies».

:H τραγικ< µας ε^ρωνε4α (tragic irony) εaναι, Pτι IµεSς �j Nε�!λληνες τ6ς Aνακα-
λ�ψαµε µ,λις τ2 τελευταSα 200 Fρ,νια, γιατ6 & µα?ρ�ς Mεσα4ωνας µ]ς δ4δα8ε µ,-
ν� τ6ς jστ�ρ4ες τ9ν «πρ�γ,νων» µας τGς Παλαι]ς ∆ιαθ<κης. ATτ* εaναι b σ�γ-
Fρ�νη τραγ|ωδ4α µας.

:H ^δ!α τGς τραγ|ωδ4ας nς λ�γ�τεFνικ�? εhδ�υς Aπ�τελεS σ<µερα τB πρωτ,τυπ� (=
prototype) τGς λ�γ�τεFνικGς Iµπειρ4ας (empiric), τGς π�4ησης (poetry), τ�? δρ/µατ�ς
(drama), τ�? λυρισµ�? (lyric) Pπως Iλεγε4α (elegy), |�δGς (ode), κωµ|ωδ4ας (comedy),
short story (jστ�ρ4α, δι<γηµα), biography (Cι�γραφ4α) κα6 autobiography (αTτ�Cι�-
γραφ4α). K/θε ν!�ς κριτικBς µ� τ*ν κριτικ< τ�υ (new critic with his criticism) π/ντ�-
τε θ2 φτ/νWη στ*ν πηγ* τGς γν7σης, π�M εaναι τB EλληνικB θ!ατρ� (theatre). Oj �Aµε-
ρικαν�6 τ,... Zπλ�π�ι<σανε σ� theater! TB θ!ατρ� Pµως παραµ!νει π/ντ�τε θ!ατρ�
κα6 b λ/µψη αTτ�? τ�? :Eλληνικ�? Θε/τρ�υ φα4νεται Pτι δ�ν θ2 σC<σWη π�τ!, γιατ6
�j Eλληνικ�ς λ!8εις –nς Aναµµ!ν�ι δαυλ�4– θ2 τB κρατ�?ν DωντανB γι2 π/ντα σ� Pλες
τ6ς γλ9σσες τ�? κ,σµ�υ.

Θωµiς Γ. 
Hλι4π�υλ�ς
∆ιευθυντ*ς K�λλεγ4�υ «Παιδε4α» MελC��ρνης
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MGτις κατ2 τ*ν Mυθ�λ�γ4α εaναι κ,ρη τ�? �Ωκεαν�? κα6 τGς Tηθ��ς.
Oj δ�� πρ9τες Aπρ,σωπες κ�σµ�γ�νικ�ς �Tσ4ες («T4µαι�ς» 41), b µερι-
στ* κα6 b Aµ!ριστ�ς, Iγ!ννησαν τ*ν θε2 τGς φρ�ν<σεως κα6 πρ7τη σ�-
Dυγ� τ�? ∆ι,ς. Kατ2 τBν :Hσ4�δ�, «ZεMς δ� θε9ν CασιλεMς πρ7την cλ�-

F�ν θ!τ� MGτιν πλεSστα θε9ν τε ^δυSαν ^δ� θνητ9ν Aνθρ7πων». [= Kι & ∆4ας,
τ9ν θε9ν & Cασιλι]ς, πρ7τη γυναSκα τ�υ τ*ν MGτι IπGρε, π�M �8ερε περισσ,-
τερα Aπ’ Pλ�υς τ�Mς θε�Mς κα6 τ�Mς θνητ�Mς Aνθρ7π�υς.] ATτ*ν, Iν|9 κυ�φ�ρεS
τ*ν �Aθην], τ*ν θε2 τGς Σ�φ4ας, τ*ν καταπ4νει & ZεMς γι2 ν2 µ*ν F/σWη τ*ν I8�υ-
σ4α, Pπως τ�? εaFαν πρ�ε4πει �j πρ,γ�ν�4 τ�υ ΓαSα κα6 OTραν,ς. (:Hσ4�δ�ς, «Θε-
�γ�ν4α», στ. 886-90 κα6 �Aθ. Σταγειρ4της «�Ωγυγ4α», τ,µ. A, σ. 315-316).

Kατ/π�σι στBν συµC�λισµB σηµα4νει KFι CεCα4ως καννιCαλικ* πρ]8ι Aλλ2
Aφ�µ�4ωσι ̂ δι,τητ�ς. :O ZεMς καταπ4ν�ντ�ς τ*ν MGτι Aφ�µ�ι7νει τ*ν φρ,νησι,
^δι,τητα τGς M<τι�ς, Iφ’ Pσ�ν τB σπ!ρµα τ�υ HFει συνευρεθG µετ’ αTτGς. �Eκ τGς
κυ�φ�ρ4ας τGς φρ�ν<σεως στB ν�? τ�? ∆ι,ς γεννι!ται b σ�φ4α �Aθην]. [Aρα b
σ�φ4α HFει συλληφθG µ� φρ,νησι κα6 HFει τραφG κα6 AναπτυFθG µ� ν�ηµ�σ�νη.
:H φρ,νησι (τGς M<τι�ς) FαλιναγωγεS τ2 Hνστικτα, τ2 κυ�φ�ρ��µενα σ� ν�ηµ�-
σ�νη IντBς τ�? F7ρ�υ τGς ν�<σεως. :O ν�?ς, π�M κατ!Fει τ*ν φρ,νησι, &δηγεSται
σ� πρ/8εις σ�φ4ας, δι,τι ν�?ς cνευ φρ�ν<σεως εaναι cκρως Iπικ4νδυν�ς.

K
ατ2 τ*ν µυθ�πλασ4α τ�? Πλ/των�ς b MGτις, Vν κα6 Aπ�?σα AπB τ*ν E�ρ-
τ* τGς γενν<σεως τGς �Aφρ�δ4της, Aναφ!ρεται 0ν�µαστικ9ς στBν µ?θ�,
δι,τι HFει γενν<σει τBν Π,ρ�, πρB τGς συλλ<ψεως τGς �Aθην]ς· δηλαδ*
πρ�ηγεSται τGς σ�φ4ας b δι/ν�ι8ι τ9ν ν�ητικ9ν π,ρων. #Oµως cνευ τGς

φρ�ν<σεως τGς M<τι�ς, b δι/ν�ι8ι τ9ν ν�ητικ9ν π,ρων καθ4σταται Aµφιλεγ,-

NO ΠAρ*ς καK *Z cδιAτητ>ς τ*υ

M3τις

TB «+�α%φνης» καK «µετα�,» τ3ς ∆ι*τ8µας

:H παρ�?σα Hρευνα Aπ�τελεS συν!Fεια τ9ν cρθρων «O6 /πτ�
�να>αθµ�) τ�� _Eρωτα στ2 “Συµπ σι�ν” τ�� Πλ,των�ς»
(«∆αυλ,ς», τε?F�ς 241, �Iαν. 2002) κα6 «M5γας δαµων A
_Eρως!» («∆αυλ,ς», τε?F�ς 246).



µενη Rπ,θεσι.
[«Π4ρω �κ τ�� περ�ω· µ5σ�ν πρ2ς δι,>ασιν π�ταµ��, «π!ρασµα», π�ρθµεB�ν,

δ�δ�ς, δι,>ασις, τρ�δ�ς, µ�ν�π,τι. FEπιν ηµα, τ51νασµα, δι5��δ�ς.α. πρ�σφ5-
ρω, παρ51ω, δδω, δωρ-ω. >. π�ρε?ω, φ5ρω, 0γω, µεταφ5ρω. γ. �κτελ(, �πιν�(.
Mετ� γενικ$ς τρ π�ς n µ5σ�ν πρ2ς �π κτησιν (�κτ5λεσιν) πρ,γµατ ς τιν�ς. Π -
ρ�ς 1ρηµ,των = 1ρηµατικ2ς π ρ�ς, τρ π�ς ��ευρ5σεως 1ρηµατικ(ν π�σ(ν».
(«Λε8ικBν τGς :EλληνικGς Γλ7σσης», �I. Σταµατ/κ�υ)]. #Oλες �j σηµασ4ες αTτ�ς
τGς λ!8εως π ρ�ς πλαισι7ν�νται κα6 &λ�κληρ7ν�νται µ� τ�Mς κ/τωθι Aναγραµ-
µατισµ��ς: Π,ρ�ς = Π + ρ,�ς (Aσυν.) X Π + ρ�?ς (συν.). Π, τB σ�µφων� π�M
πρ�σδι�ρ4Dει δι2 τ�? σFεδιαγρ/µµατ,ς τ�υ τ*ν Π - �λην· εaναι τB π!ρασµα AπB
µ4αν κατ/στασι Lλης σ� cλλη λεπτ�φυ!στερη X πυκν,τερη (Π + Lλην). TB Π στ2
µαθηµατικ2 εaναι b σF!σι τGς περιφ!ρειας πρBς τ* δι/µετρ� �τ�ι π = 3,1416..., π!-
ρασµα δηλαδ* τB &π�S� παραµ!νει Iς Aε6 Aν�ικτ,. �Aπαρα4τητη πρ�ϋπ,θεσι τGς
πρ�σκ�µ4σεως π,ρων εaναι b δι/ν�ι8ι περ/σµατ�ς, π�M θ2 Iπιτρ!ψWη τ*ν ρ�*
τ9ν π,ρων.

Π4ρ�ς = Π + dρ�ς, δηλαδ* εaναι Pρ�ς Iλευθ!ρ�υ περ/σµατ�ς πρBς τ2 πεδ4α.
:O π,ρ�ς τB Aπρ,σκ�πτ� π!ρασµα, πρ� + π�ρ - ε�εται τ�? ν,µ�υ τGς I8ελ48εως.
:O Π,ρ�ς, «υ62ς θεbς φρ�νιµ�τερης Kλων τ(ν θε(ν κα) �νθρ�πων», εaναι κλη-
ρ�ν,µ�ς µεγ/λης δυν/µεως στB Σ�µπαν. T!κν� τGς φρ�ν<σεως & Π,ρ�ς, εaναι b
δυνατ,τητα τ�? π�ρε�εσθαι, τ�? πρ�σκ�µ4Dειν, πρ�σφ!ρειν κα6 διαF!ειν τ*ν
φρ,νησι τGς µητ!ρας τ�υ M<τι�ς, στ2 µ�ρφικ/, θνητ2 Kντα. Φρ,νησι εaναι b
τρ4τη ^δι,τητα τGς AρετGς (σωφρ�σ�νη, Aνδρε4α, δικαι�σ�νη: Πλ/των «Π�λι-
τε4α», 442 C - 444), π�M περιρρ!ει τB σ�µπαν. :O Π,ρ�ς πρ�ηγεSται συνεπ9ς κατ2
τBν Πλ/τωνα τGς γεν!σεως τGς �Aφρ�δ4της κα6 Pλων τ9ν θεϊκ9ν τ!κνων τ�?
∆ι,ς, Pπως κα6 τGς &µ�µ<τριας AδελφGς τ�υ �Aθην]ς - Σ�φ4ας Iφ’ Pσ�ν b MGτις
RπGρ8ε b πρ7τη τ�υ σ�Dυγ�ς. [Aνευ π,ρων �Tδεµ4α ^δι,τητα δ�ναται ν2 Aνα-
πτυFθWG σ� τ!λεια jκαν,τητα.

:H παρ�υσ4α τ�? Π,ρ�υ εaναι Aπαρα4τητη στB συµπ,σι� τ9ν θε9ν τ*ν bµ!ρα
τGς γεν!σεως τ�? Aπ�λ�τ�υ κ/λλ�υς, τGς �Aφρ�δ4της. :O λ,γ�ς εaναι b δι/ν�ι8ι
τ9ν ν�ητικ9ν π,ρων (δια�λων) γι2 τ*ν κατ’ AρF2ς δυνατ,τητα ν�<σεως µετ2
φρ�ν<σεως. [Aνευ πρ�λ<ψεων, δ�γµατισµ9ν, πρ�σωπικ9ν δ�8ασι9ν κ.λπ. θ2
καταστWG π ριµ�ς (δυνατ,τητα µεταC/σεως) b Iν συνεFε4�α Aµφ4δρ�µη Aπ�ρρ,-
φησι κα6 µεταC4Cασι τGς θεϊκGς γν7σεως κα6 τ9ν θνητ9ν α^τηµ/των (202e) µ�
δια - π�ρ - θµε��ντα τBν υjB τ�? Π,ρ�υ κα6 Iγγ�νB τGς Φρ�ν<σεως – M<τι�ς, τBν
[Eρωτα (ρ5ω + �ρ( + Σ: Cλ. πρ�ηγ��µεν� τε?F�ς «∆αυλ�?»).

Oj π,ρ�ι τ�? δ!ρµατ�ς Rπ/ρF�υν σ’ &λ,κληρ� τBν φυσικB 0ργανισµB τ�? Iλλ,-
γ�υ Kντ�ς, δι2 ν2 τ�? I8ασφαλ4D�υν τ*ν cδηλη Aναπν�<. Kαθ’ &µ�4ωσι τ�? α^σθη-
τ�?, & cφθαρτ�ς πλ�?τ�ς τ�? Π,ρ�υ, υj�? τGς M<τι�ς / φρ�ν<σεως, διαν�4γει
τ�Mς ν�ητικ�Mς π,ρ�υς τ�? σ�µπαντ�ς στBν µακρ,κ�σµ� κα6 τ9ν θνητ9ν στBν µι-
κρ,κ�σµ� δι2 τ�? [Eρωτ�ς. [Aδηλη κα6 A,ρατη b Iρωτικ* Aναπν�* τ�? σ�µπα-
ντ�ς! _Eρως εaναι & θεS�ς τGς AρετGς µυστηριακ,ς, κινητ<ρι�ς µ�Fλ,ς, π�M Iκτι-
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ν/σει τBν �ρωα / IρωτικB θνητB στBν ν�ητB κ,σµ� τ�? Aπ�λ�τ�υ κ/λλ�υς, στBν
^δεατB κ,σµ�, τBν κ,σµ� τ9ν πλατωνικ9ν ^δε9ν (Πλ/των, «Kρατ�λ�ς», 398 c).

�Aλληλ�δι/δ�Fα συνεπ9ς Iκ τGς Aπ�ρ4ας τGς Πεν4ας Aναπτ�σσ�νται �j ν�η-
τικ�ς παραστ/σεις:

α. τGς φρ�ν<σεως (MGτις), ν�<σεως (∆ιBς), Aπ�λ�τ�υ κ/λλ�υς (�Aφρ�δ4της)
IντBς τ9ν Aνακτ,ρων τ�? θε4�υ κ,σµ�υ κα6
L. εTπ�ρ4ας (Π,ρ�ς) κα6 συνδετικ�? λ,γ�υ ([Eρωτ�ς) στBν κGπ� τ�? ∆ι,ς,
τBν α^σθητB κ,σµ�.

[«B�υλ, (]): ] >�?λησις, ] θ5λησις, τ2 θ5ληµα κα) δ� τ(ν θε(ν. 2. Συµ>�υλ',
ν�υθεσα. 3) γν�µη διδ�µ5νη n �κφρα-�µ5νη µετ� �π2 σκ5ψιν n σ?σκεψιν.

»T2 ρ$µα �πι>�υλε?�µαι ε*ς τ�ν M5σην Φων�ν σηµανει κατ� λ5�ιν: µη1αν(µα
τι κατ, τιν�ς, σ1εδι,-ω τι κρυφως n δ�λως πρ2ς >λ,>ην τιν2ς κα) µ@ �παρ5µ-
φατ�ν συντασσ µεν�ν σηµανει:διαν���µαι ν� πρ,�ω τι, *δως κακ ν». (M!γα Λε-
8ικBν #Oλης τGς :EλληνικGς Γλ7σσης, ∆. ∆ηµητρ/κ�υ).

Πεν&α = πεbνα.

Γιατ4 b Πεν4α, b πνευµατικ* πεSνα, µηFανε�θηκε σF!δι� («�πι>�υλε?εται»,
«Συµπ,σι�ν 203b κα6 203c) ν2 συλλ/CWη τ!κν� µ� τ*ν Iπαφ* θε4ας 0ντ,τητας; Kα6
γιατ4 & θεS�ς κ,σµ�ς τ9ν Aνακτ,ρων συγκατανε�ει στ*ν H8�δ� θε4�υ Kντ�ς Iκ τ9ν
Aνακτ,ρων κα6 ε^δικ2 µ� Iπιλ�γ* τ�? Π,ρ�υ; TB θεS� ε^σακ��ει, συγκατανε�ει
κα6 HρFεται σ’ Aρωγ* τ9ν θνητ9ν µ,ν� µετ2 τ*ν Aδι/πτωτη πρ�σπ/θει/ τ�υ γι2
τ*ν Aν!λι84 τ�υ στ2 cρρητα Aν/κτ�ρα τ�? ∆ι,ς (Πλ��ταρF�ς «Περ6 τ�? Σω-
κρ/τ�υς ∆αιµ�ν4�υ» 593W - 594). ∆ι2 τ�? Π,ρ�υ θ2 γ4νWη b Aπρ,σκ�πτη σ�νδεσι
τ9ν δ�� πεδ4ων.

#Oµως π9ς b Πεν4α (θνητBν) θ2 HλθWη σ’ Iπαφ* µ� τ*ν πανδαισ4α τGς ν�<σεως
(θεS�ν); ATτB θ2 γ4νWη, I2ν καταφ!ρWη ν2 συνευρεθWG Iρωτικ/, ν2 φ!ρWη σ’ Iπαφ*
τ2 δ�� πεδ4α: τB θνητB µ� τB Aθ/νατ�. Kα6 αTτB πρ/γµατι IπιC�υλε�εται. :H Iπι-
C�υλ* τGς Πεν4ας σηµα4νει, Pτι δι2 τGς Iλευθ!ρας C�υλ<σε7ς της σFεδι/Dει Iνσυ-
νειδ<τως τ* συνε�ρεσ4 της µ� �ν θε4ας πρ�ελε�σεως, πρ�κειµ!ν�υ ν2 γενν<σWη τ!-
κν� «µετα�S» τ9ν δ�� κ,σµων. ∆ι,τι Iκε4νη Aν<κει στ�Mς θνητ��ς κα6 τB θεS� Kν,
π�M θ2 I8!λθWη AπB τ2 Aν/κτ�ρα, θ2 Aν<κWη στ�Mς Aθαν/τ�υς.

E
aναι b «µ5θε�ις», π�M πραγµατ�π�ιεS & Πλ/των, τGς «µετα8M» καταστ/σε-
ως τ�? Fρ,ν�υ κα6 τ�? F7ρ�υ, τ*ν &π�4α καταγρ/φει δι2 τ�? «I8α4φνης»
στBν δι/λ�γ� «Παρµεν4δης» (156d - 157). TB «#Eνα», π�M Aν<κει στB θεS�,
πρ�σδι�ρ4Dει τ*ν ταυτ,τητα τ�? Π,ρ�υ. T2 «π�λλ2» Aν<κ�υν στ*ν θνητ*

φ�σι, Iκε4νη τGς Πεν4ας. TB δ� «��αφνης» στ*ν µ!θε8ι αTτ9ν τ9ν δ��.

5Eρως d «µεταW[» καK 5Eρως d «XWα8φνης»

NH Xπι-L*υλO τ3ς Πεν8ας
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T!κν� δαιµ�νικB & [Eρως, & «µετα�?», γεννι!ται κα6 αTτBς «��αφνης» στ*ν
ψυF<. :Ως Iκ τ��τ�υ δ�ναται ν2 HρFεται σ’ Iπαφ* µ� τ2 δ�� Iπ4πεδα: τB θνητB κα6
Aθ/νατ�, τB &ρατB κα6 A,ρατ�, τB α^σθητB κα6 ν�ητ,. T�?τ� εaναι IπιτρεπτB AπB
τB N,µ� κα6 τ*ν �Aν/γκη κα6 πραγµατ�π�ιεSται δι2 τGς πειθ�?ς, («T4µαι�ς» 48,
κα6 «Kριτ4ας» 109c), δι,τι HFει πρ�!λθη AπB τ*ν συνε�ρεσι τ9ν δ�� κ,σµων: τ�?
Kντ�ς κα6 τ�? γιν�µ!ν�υ. :O ν�?ς τ�? πειν9ντ�ς θνητ�? Iπιτρ!πεται ν2 µεθ!8Wη
τ�? θε4�υ, Iφ’ Pσ�ν διακατ!Fεται AπB τ*ν «0ριστη µανα τ$ς FAφρ�δτης κα) τ��
_Eρωτ�ς» («ΦαSδρ�ς, 265 B)· «�ν µ5σdω δ@ �ν �µφ�τ5ρων συµπληρ�B, �στε τ2 π�ν
αCτ2 αPτd( �υνδεδ5σθαι» [ΣτB µ!σ� δ� κα6 τ9ν δ�� Pπως εRρ4σκεται (& [Eρως),
γεµ4Dει τB κεν,, iστε τB σ�µπαν ν2 HFWη Iσωτερικ* συν�F<: («Συµπ,σι�ν» 202e)].

:H λ!8ι θ5λησι HFει συναισθηµατικ* C/σι, Iν|9 b C��λησι καθαρ2 λ�γικ<. :H Πε-
ν4α Iνσυνε4δητα κα6 κατ,πιν iριµης σκ!ψης Iπιλ!γει. ∆ρ�] συνεπ9ς µ� τ*ν Iλε�-
θερη C��λησ4 της κα6 KFι µ� συναισθηµατικ* Iπιθυµ4α, b &π�4α δυνατBν ν2 µ*ν
Eδρ/Dεται Iπ6 τGς λ�γικGς. Π�ι,ς & ρ,λ�ς τGς IπιC�υλGς στBν µ?θ�;

™
�νδεσµ�ς «µετα�S» τ9ν δ�� πεδ4ων Iµφαν4Dεται κα6 π/λι b �Aφρ�δ4τη, τB
θεS� Aπ,λυτ� K/λλ�ς τ9ν Eπτ2 AναCαθµ9ν τGς ∆ι�τ4µας, Pπως HFει Aνα-
λυθG στBν «ΦαSδρ�» (250 b-e). :H �Aφρ�δ4τη, b τιµ7µενη θε2 τGς µυθ�-
πλασ4ας, b θε2 τ�? Hρωτ�ς στBν �Oρφικ, της #Yµν�, εaναι KFι µ,ν� «M'-

τηρ FEρ�των» Aλλ2 κα6 «M'τηρ FAν,γκης», «δ�λ�πλ κ�ς», «�ρωµαν5ων Pπ2
φλτρων», (= Fρησιµ�π�ι�?σα τ2 µαγικ2 Iρωτικ2 φ4λτρα). :H λ!8ι �πι>�υλ� HFει
AναφερθG σκ�π4µως AπB τ* ∆ι�τ4µα, πρ�κειµ!ν�υ ν2 Aναδε48Wη τ*ν Aναγκαι,-
τητα τGς αTτ,C�υλης, Iλε�θερης Iν!ργειας τGς Πεν4ας, π�M καθ4σταται δ�λ�-
πλ,κ�ς, πρ�κειµ!ν�υ ν2 Iπιτ�FWη τBν σκ�π, της.

:H Iνσυνε4δητη, σταθερ* κα6 Aκλ,νητη Iπιλ�γ* τGς Πεν4ας εaναι πρ]8ι Iλε�-
θερης C�υλ<σεως, πρ�ερF,µενη AπB τ*ν διακαG «Iρωτικ< της µαν4α» («ΦαSδρ�ς»
249D), ν2 Aν!λθWη στB Aν7τατ� δυνατB κα6 IπιτρεπτB συνειδησιακB Iπ4πεδ�. Γι2
τBν λ,γ� αTτB στ!κει «πρ2 τ$ς θ?ρας τ(ν �νακτ ρων» κα6 περιµ!νει µ� καρτε-
ρ4α τ*ν Iπαφ* µ� τB θεS� Kν. �A,ρατα τ2 Aν/κτ�ρα στ�Mς π�λλ�Mς («Σ�φιστ*ς»
254B), εaναι εTκριν!στατα στBν πειν9ντα κα6 διψ9ντα κα6 Aνυπ,δητ� κα6 cστε-
γ�!!! Συνεπ9ς εaναι µ�ιραS�, εaναι πεπρωµ!ν� ν2 καταστWG & Π,ρ�ς τB πεπρωµ!-
ν� τGς Πεν4ας. TB πεπρωµ5ν�ν εaναι µετ�F* παρακειµ!ν�υ, τ�? ρ<µατ�ς π ρω,
(cFρηστ�υ στBν Iνεστ9τα).

:H IπιC�υλ* τGς Πεν4ας Aπ�σκ�πεS στ*ν &λ�κλ<ρωσι τGς Aτ�µικ,τητ/ς της µ�
τ*ν Iρωτικ* πρ]8ι, τ*ν Iρωτικ* IπιC�υλ<, στ*ν &π�4α τ2 π/ντα Rπ�κ�πτ�υν.
�Aπ�τ!λεσµα τGς Iνσυνε4δητης Aπ�φ/σεως αTτGς τGς IπιC�υλGς εaναι b γ!νεσι
τ!κν�υ. ΣτB A,ρατ� πεδ4� εaναι b «δυν/µει» σ�νθετη ^δι,τητα, π�M Iνυπ/ρFει
στBν ν�ητB κ,σµ� (Π,ρ�) κι HFει πρ�σκληθG κα6 Aναµ!νεται µ� διακαG π,θ�
AπB τBν α^σθητB (Πεν4α). :H «µ!θε8ις» τ9ν δ�� κ,σµων καθιστ] τB τ!κν� ([Eρω-

Πεινασµ>ν*ς, διψασµ>ν*ς, WυπAλυτ*ς καK bστεγ*ς d 5Eρως!
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τα) AπB «δυν/µει» στ*ν ψυF* «Iν Iνεργε4�α» στB α^σθητB πεδ4�. Eaναι b γ!νεσι
ν!ας FαρακτηριστικGς ^δι,τητας τGς θνητGς Πεν4ας, π�M RπερCα4νει κ/θε cλλη
πρ�γεν!στερη.

�Aπαρα4τητη πρ�ϋπ,θεσι τGς Aν,δ�υ τ9ν Eπτ2 AναCαθµ9ν τGς κλ4µακας
εaναι ν2 διακατ!Fεται b nλ�κληρωµ!νη Aτ�µικ,τητα AπB θεS�ν Hρωτα.

ATτBς εaναι & λ,γ�ς, π�M τB «��αφνης» τ�? 7�υ AναCαθµ�? Aν�4γει τB ν�ητικB
π!ρασµα (π,ρ�ς). :H δρ]σι τGς φρ�ν<σεως (µητ!ρας M<τι�ς) τ�? Π,ρ�υ πληρ�S
τ*ν «Aπ�ρ4α» («Συµπ,σι�ν», 203 b) τGς πεινασµ!νης Πεν4ας κα6 γενν�] τBν πνευ-
µατικB θεS�ν [Eρωτα. Πεν4α, b φθαρτ* πρ�σωπικ,τητα, κα6 Π,ρ�ς b Aθ/νατη
ψυF<, συνευρ4σκ�νται. Π�ι,ς & ρ,λ�ς τGς Πεν4ας κα6 τ4 Iκπρ�σωπεS στ*ν µυθ�-
πλασ4α;

Πεν4α εaναι b πνευµατικ* πεSνα τ�? AναDητητ�?, b &π�4α συλλαµC/νει Pτι κ/-
π�υ Rπ/ρFει πνευµατικ* τρ�φ<. Λ,γ|ω τGς πεν4ας της Pµως δ�ν εaναι εTπρ,σδε-
κτη στ2 Aν/κτ�ρα τ�? ∆ιBς/N�?/Kαθ�λικGς N�ηµ�σ�νης. �AπB τBν KGπ�, κ,σµ�
τ9ν α^σθητ9ν, τρ!Fει κα6 µ� Aγων4α στ!κεται IκτBς τ�? πνευµατικ�? F7ρ�υ τ9ν
Aνακτ,ρων, στ* θ�ρα, Pσ� µπ�ρεS πλησι!στερα, πεινασµ!νη, cγρυπνη, Aνυπ,-
δητη, ταλα4πωρη, Aναµ!ν�υσα τ*ν θε4α Iπ4νευσι. :O θεS�ς κ,σµ�ς τ9ν Aνακτ,-
ρων δ�ν παραµ!νει στεγαν2 κλειστ,ς, Aπ,µακρ�ς, κρατ7ντας τBν θνητB στB σκ,-
τ�ς τGς Aµ/θειας κα6 τGς πεν4ας τ�υ. K/π�ια στιγµ* & Π,ρ�ς, Iκπρ,σωπ�ς τ�?
θε4�υ κ,σµ�υ, I8!ρFεται AπB τ*ν θ�ρα τ9ν Aνακτ,ρων Iνσυνειδ<τως στBν κGπ�,
γνωρ4D�ντας π�λM καλ2 Pτι H8ω καραδ�κεS b Πεν4α.

«...Kα) Kτι τα?της µετ51ων τ$ς µανας A �ρ(ν τ(ν καλ(ν �ραστ�ς καλεBται». [=...
& δ� cνθρωπ�ς π�M IπιθυµεS τ*ν καλλ�ν*ν κα6 µετ!Fει κα6 τGς µαν4ας καλεSται
Iραστ<ς· («ΦαSδρ�ς», 349E)]. :H λ!8ι �ραστ�ς εaναι τ4τλ�ς τιµGς, FαριD,µεν�ς
στBν διακα9ς Iρ9ντα τ2 θεSα πεδ4α.

:H µ!γιστη δ�ναµι τ*ν &π�4α γενν�] b �Aφρ�δ4τη µ!σα στB Aθ/νατ� µ!ρ�ς τ�?
Kντ�ς, µ!σα στ*ν ψυF* τ�? θνητ�?, τB µετ2 µαν4ας Iρ]ν εaναι b κ�ρυφα4α Pλων
τ9ν συνειδητ�π�ι<σεων κα6 b cφι8ι στ*ν Hκρη8ι τGς IρωτικGς µαν4ας, στB τ!λ�ς
τ�? tκτ�υ AπB τ�Mς Eπτ2 AναCαθµ�Mς τGς Aν/Cασης, κατ2 τ* δι<γησι τGς ∆ι�-
τ4µας.

TB «��αφνης» «µετα8M» tκτ�υ κα6 ECδ,µ�υ AναCαθµ�? Hλαµψε στ2 Aν/κτ�ρα
τ�? ν�? τ�? θνητ�?. Συγκρ�τηµ!ν�ς, συνεπ<ς, Aνιδι�τελ<ς, σταθερ,ς, µ� τ*ν
Iλε�θερ< τ�υ C��λησι Hδρασε καθ’ Pλη τ* δι/ρκεια τGς Iκπαιδε�σε7ς τ�υ στBν
AγρB τ�? ∆ι�ν�σ�υ/Zαγρ!ως, τ,σ� nς Iρ7µεν�ς Pσ�  κα6 nς Iραστ<ς· π/ντ�τε
Pµως nς EταSρ�ς. [Eδρασε π/ντ�τε Iρωτικ/, µ� Zγν,τητα ([Eρως) κα6 στ�Mς t8ι
πρ�ηγηθ!ντες AναCαθµ��ς, µ� τ*ν φρ,νησι (MGτις), τ*ν ν�ηµ�σ�νη (Zε�ς), τ*
διεισδυτικ,τητα κα6 διαλεκτικ,τητα (Π,ρ�ς) κα6 τB Aπ,λυτ� κ/λλ�ς (�Aφρ�δ4-

T/ «+�α%φνης» στOν Sν:λυση τ3ς ∆ι*τ8µας
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τη). A^τ4α b Iρωτικ* πεSνα τGς Πεν4ας.
M� τ*ν Iλε�θερη C��λησ4 τ�υ δι!θεσε Aφειδ9ς κα6 Aνιδι�τελ9ς Pλ�υς τ�Mς π,-

ρ�υς τ�υ κα6 µ� τ*ν Iπ4µ�νη κα6 σταθερ* π�ρε4α στ*ν &δB τGς AρετGς Iπραγµα-
τ�π�4ησε, F/ριν τGς κ�ινων4ας µετ2 τ9ν Eτα4ρων τ�υ, τB «��αφνης» τGς Iν�ρα-
τικGς καταστ/σεως («Συµπ,σι�ν», 212c). �Aντιµε4φθηκε συνεπ9ς µ� τ*ν θ!ασι τ�?
Aπ�λ�τ�υ κ/λλ�υς: «...κα) γνd( αCτ2 τελευτ(ν � �στι καλ ν» [=... κα6 θ2 γνωρ4σWης
αTτB τ�?τ� τB κ/λλ�ς τB Aπ,λυτ�].

Kα6 KFι µ,ν�ν Iπειδ* κλε4νει b ∆ι�τ4µα τBν jερ�πρεπG κα6 κατανυκτικ, της λ�-
γ�, λ!γ�υσα: «τεκ ντι δ@ �ρετ�ν �ληθ$ κα) θρεψαµ5νdω Pπ,ρ1ει θε�φιλεB γεν5-
σθαι, κα) εfπ5ρ τdω 0λλdω �νθρ�πων �θαν,τdω κα) �κενdω». [=Kα6 Pταν γενν<σWη
κα6 Aναθρ!ψWη Aρετ* Aληθιν<, HFει τ*ν δυνατ,τητα ν2 γ4νWη & Aγαπηµ!ν�ς τ9ν
θε9ν κα4, Pσ� εaναι θεµιτB σ’ tνα cνθρωπ�, Aθ/νατ�ς κα6 IκεSν�ς].

Bλ!πει τ,τε «��αφνης» µ� «τB τGς ψυFGς Kµµα» τB Aν!κφραστ� κα6 cφατ�
κα6 cρρητ� κα6 Aν!παφ�, κα6 Aπερ4γραπτ�, Aφ�? HFει καταστG & Aγαπηµ!ν�ς
τ9ν θε9ν. ∆ι,τι HFει γ4νει c8ι�ς ν2 µεταCιC/DWη, ν2 δια-π�ρ-θµε�Wη στ�Mς Eτα4-
ρ�υς τ�υ τ2 τ9ν θε9ν κα6 στ�Mς θε�Mς τ2 τ9ν Eτα4ρων τ�υ, µετ!F�ντας τGς Aθα-
νασ4ας.

«�E8α4φνης» κατ!στη ψυF* «δαιµ�νικ<», &µ�4α µ� τ*ν ψυF* τ�? Σωκρ/τ�υς
κατ2 τ*ν γ<ινη παραµ�ν< τ�υ µ!σα στ2 δεσµ2 τ�? σ7µατ�ς.

Oj κρ4κ�ι τGς FρυσGς Zλυσ4δας Aπ�τελ�?ν τB Aδι/σπαστ� κα6 Aπαρα4τητ� µ!-
σ� µεταλαµπαδε�σεως τ9ν θε4ων &ραµ/των. Kρ4κ�ι αTτGς εaναι �j θεS�ι cνδρες
κα6 γυναSκες (∆ι�τ4µα / Σωκρ/της / Πυθαγ,ρας / Θεαν7). TB θεS� Aνταµε4Cει τ6ς
ψυF�ς τGς γGς, Pταν αTτ�ς µ� τ*ν Aρετ* AναλαµC/ν�υν τ*ν jερ* Aπ�στ�λ<, δηλ.
τ*ν AπB γενε]ς σ� γενε2 µεταφ�τευσι τGς δυνατ,τητας Iπιτε�8εως τGς Aθανασ4ας
δι2 τ9ν Eπτ2 AναCαθµ9ν τGς ∆ι�τ4µας. (Παρ/δειγµα µεταλαµπαδε�σεως �j
EταSρ�ι τGς �Aκαδηµ4ας τ�? Πλ/των�ς, b &π�4α Iλειτ��ργησε AπB τB 385 π.X. µ!-
Fρι τB 529 µ.X., Pταν & �I�υστινιανBς & M!γας (!) δι!τα8ε τ*ν διακ�π* τGς λει-
τ�υργ4ας της).
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E§§HNIZOY™E™ TPIK§O¶O¢IE™

M�? κ/νει Iντ�πωση, π,σ� �j Rπ�τιθ!µεν�ι τ/Fατες Eλλην4D�ντες εaναι
γεµ]τ�ι AπB δικ!ς τ�υς πρ�παγανδιστικ�ς τρικλ�π�δι!ς, τ6ς &π�Sες δ�ν µπ�-
ρ�?ν ν2 8επερ/σ�υν. ∆�ν µπ�ρ�?ν ν2 Aπαλλαγ�?ν AπB τB θε�κρατικB Aν�-
παρκτ� Rπερπ!ραν τ�? ΓιαFC!, AπB τ* δ�λωµατικ* θεωρ4α τGς Aγ/πης, b
&π�4α συγκαλ�πτει τB µSσ�ς, τB δ,λ�, τB ψ!µα κα6 τ* συνωµ�σ4α. �AπB τ*ν
παρ/κρ�υση τGς µ�ντ!ρνας T!Fνης γενικ2 σ� Pλ�υς τ�Mς τ�µεSς, Pπ�υ τB
AκαταλαC4στικ�, γιατ6 δ�ν HF�υν κατ/θεση π�λιτισµ�?, εaναι συν!Fεια τGς
κ�µπ4νας τ�? συστ<µατ�ς, Pπ�υ αTτB γνωρ4Dει π�λM καλ2 τ* δ�ναµη τ�?
AρFα4�υ :Eλληνικ�? Πνε�µατ�ς, Aλλ2 µ� µ4α Rπ�κρισ4α παραπλανητικ* κ/-
νει τBν Aδι/φ�ρ�, σερC4ρ�ντας τ2 Aσ�στ�λα ψε�δη τ�υ. �AπB τ2 µαρ8ιστικ2
παραµ�θια µι]ς �^κ�ν�µικ�π�ιηµ!νης σκ!ψης, δ�γµατικGς Pπως κα6 & τ/-
Fατες Iπιστηµ�νισµ,ς τ�υς µ� τBν RλισµB (HF�υν τB φιλ�σ�φικB θρ/σ�ς τ�?
διαFωρισµ�? RλισµBς - ̂ δεαλισµ,ς, π�M Aπ�τελ�?ν δικ< τ�υς Iπν,ηση) Pταν
RπGρ8αν �j γ4γαντες [Iωνες φιλ,σ�φ�ι, τ9ν θεωρι9ν τ9ν &π�4ων αTτ�6 πρω-
ταρFικ2 κα6 Cασικ2 wταν �j Rπ�κινητ�ς τGς καταστρ�φGς Pπως κα6 Pλης
τGς :EλληνικGς Γραµµατε4ας, τGς &π�4ας µ,ν�ν κ/π�ι� 4-5% σ7Dεται.

M2 µ<πως & Φρ,υντ, & µ!γας ψυF�λ,γ�ς, & &π�S�ς εaπε Pτι θ!λ�µε γι2
Iρωµ!νη τ<... µ/να µας... C!Cαια π9ς θ2 δικαι�λ�γ�?σε τBν Mεσα4ωνα, Pταν
& ∆ι,νυσ�ς Iκτ�8ε�τηκε ε^ς τB π?ρ τB I87τερ�ν· Pταν τB θα?µα τGς Φ�σης
Hγινε πρ�πατ�ρικB Zµ/ρτηµα, Iν�F* κα6 τρ/Cα κ�ρδ!λλα... O�τε & �Aιν-
στ/ιν  δ�ν γλ�τωσε, λ!γ�ντας τB «& ΘεBς δ�ν πα4Dει D/ρια», Iν|9 b µ/να Φ�-
ση εaναι π�λM παιγνιδι/ρα κα6 IνδεF�µενικ* X κα6 Aπρ�σδι,ριστη στ*ν κCα-
ντικ<, γιατ6 π9ς Aλλι9ς θ2 Iκτυλισσ,ταν τB θα?µα τGς Cι�λ�γ4ας... «Π4-
στευε κα6 µ* Iρε�να»... κα6 π�λλ2 cλλα τ!τ�ια· γιατ6 αTτ�6 γι2 ν2 τ2 Cρ�?ν
µελ!τησαν κα6 Aν!στρεψαν, δι!στρεψαν, παραπ�4ησαν X κα6 κατ!στρεψαν
P,τι Eλληνικ,, Iν|9 τB Fριστεπ7νυµ� πλ<ρωµα, γι2 τB &π�S� & :ECραι�Fρι-
στιανισµBς Rπερηφανε�εται, δ�ν HFει ��τε hFν�ς Aντ4ληψης τ9ν πιB π/νω.
M2 εaναι µ,ν�ν αυτ�4; #Eνα πλGθ�ς Eλλην�κεντρικ9ν Pταν τ�Mς συDητ]ς...
τραC]ς τ2 µαλλι/ σ�υ, µ� τ!τ�ι� µυαλB π�M κ�υCαλ�?ν... 

[Aσε �j CαρεSς :Eλληναρ]δες κ�υλτ�υρι/ρηδες... Pταν τ�Mς πWGς γι2 τ6ς
πιB π/νω Iπισηµ/νσεις τ�? «∆αυλ�?» γελ�?ν ε^ρωνικ/, γιατ6 αTτ�6 δια-
C/D�υν... σ�Cαρ,τερα Hντυπα, τ2 &π�Sα Fρηµατ�δ�τ�?ν �j α^7νι�ι κα-
ταστρ�φεSς... Kα6 Pµως �j µπ�υµπ�υν�κ!φαλ�ι τGς παρ2 τρ4Fα Eλλη-
νικGς παιδε4ας µετ!F�ντες c! αTτ�6 διαC/D�υν Eλλην4D�ντα Aναγν7-
σµατα Lψιστ�υ Aνθελληνισµ�?.

:H Iπ�F< µας εaναι b Iπ�F* τGς yλιθι,τητας τGς Iκτρ!φ�υσας τB σ�στη-
µα.

Παντελ'ς Γλ�ρ�ς



<E
νν!α AπB τ6ς παγκ�σµ4ως I8απλωµ!νες θ�λωτ�ς κατασκευ�ς εRρ4σκωνται
στ6ς MυκGνες. :H Iντυπωσιακ,τερη AπB αTτ�ς εaναι & κατ2 παρ/δ�σιν
καλ��µεν�ς «ΘησαυρBς τ�? �Aτρ!ως» X «Θ�λωτBς T/φ�ς τ�? �Aγαµ!-
µν�ν�ς». TB RλικB τGς κατασκευGς τ�υ (KFι τ9ν µεταγενεστ!ρων Iπενδ�-

σεων) εaναι τερ/στι�ι 0γκ,λιθ�ι, π�M Rπ�τ4θεται Pτι Aπεκ,πτ�ντ� κα6 µετεφ!-
ρ�ντ� AπB µακρυ/. M�ρφ�π�ι<θηκαν δ� Hτσι, iστε ν2 ταιρι/D�υν Aπ,λυτα µ�
τ�Mς διπλαν��ς τ�υς, Fωρ6ς κ�ν4αµα, Hτσι π�M ν2 µ*ν περν] Aν/µεσ/ τ�υς ��τε
λεπ4δα! Mερικ�6 AπB αTτ�Mς στB δι/δρ�µ� HF�υν IντυπωσιακB µ!γεθ�ς 6,5X1,5X2
κα6 C/ρ�ς cνω τ9ν 40 τ,ννων.

�Aπ�ρ4ες Iπ4σης κα6 π�λλ2 Iρωτηµατικ2 γενν�] b Lπαρ8η τ�? Rπερθ�ρ�υ (εQκ4-
να 1). Πρ,κειται γι2 µ4α τερ/στια πλ/κα διαστ/σεων 9X8,5X1,3 µ!τρων κα6 C/-
ρ�υς 270 τ,νων, π�M Aπ�τελεS τ* µεγαλ�τερη Aνωδ�µ* τ�? κ,σµ�υ κα6 µ/λιστα
µ� cψ�γ� σFGµα κα6 µ� διπλ�ς καµπυλ,τητες! ∆ιπλ�ς καµπυλ,τητες (κ�κλ�ς
κατ2 τ*ν &ριD,ντι� δι/στασι κα6 RπερC�λ* κατ2 τ*ν κατακ,ρυφ�ν!) HF�υν κι �j
cλλ�ι λ4θ�ι τ�? �^κ�δ�µ<µατ�ς, κανε6ς Iκ τ9ν &π�4ω δ�ν εaναι hδι�ς µ� κ/π�ι�ν
cλλ�ν! Π�? εaναι τ2 λατ�µεSα AπB Pπ�υ I8ωρ�Fθηκε tνας τ!τ�ι�ς λ4θ�ς; Π9ς κα6
µ� τ4 IργαλεSα τBν Iσ<κωσαν κα6 τBν µετ!φεραν, Fωρ6ς ν2 σπ/σWη AπB τB hδι�ν C/-
ρ�ς τ�υ; Συµφ7νως µ� τ6ς ^σF��υσες Aντιλ<ψεις Rπ�τ4θεται Pτι κατασκευ/σθη-

NO «Θησαυρ/ς τ*C <Aτρ>ως»

NH Pρ*ν*λAγηση µG «θερµ*φωταTγεια»
δGν θεωρε)ται SσφαλOς gς µ>θ*δ*ς

Oj µεγαλιθικ�ς κατασκευ�ς στ*ν :Eλλ/δα εaναι καταπληκτικ2 �^κ�-
δ�µ<µατα, τ2 &π�Sα στ2 µεταγεν!στερα Fρ,νια δ�ν φα4νεται ν2 µπ�-
ρ�?ν ν2 Iπαναληφθ�?ν, παρ2 µ,ν� µικρ�τ!ρας κλ4µακ�ς κακ,τεFνες
µιµ<σεις τ�υς. Mερικ�ς AπB τ6ς κατασκευ�ς αTτ�ς Aκ,µα κα6 σ<µερα
εaναι τεFνικ9ς AπB δ�σκ�λ� tως Aδ�νατ� ν2 Iπαναληφθ�?ν. Στ2 µε-
τ!πειτα Fρ,νια C!Cαια Hγιναν cλλες I8α4ρετες κατασκευ!ς, στ6ς &π�Sες
HF�υν Fρησιµ�π�ιηθG Aνεπτυγµ!νες Aκ,µη κα6 γι2 σ<µερα τεFνικ�ς
(π.F. στBν Παρθεν9να), Aλλ2 δ�ν Rπ/ρF�υν κτ4ρια µεγαλιθικGς τε-
Fν�τρ�π4ας, δηλαδ* �^κ�δ�µ<µατα στ2 &π�Sα ν2 γ4νεται Iκτεταµ!νη
FρGσις 0γκ�λ4θων µ� τ!λεια µετα8� τ�υς συναρµ�γ<. #Oσ�ν Aφ�ρ�] δ�
στ* Fρ�ν�λ,γησ4 τ�υς, τ2 γραπτ2 στ�ιFεSα εaναι σFεδBν Aν�παρκτα.



κε AπB τ�Mς Mυκηνα4�υς µ� τ2 «F/λκεα σκ!παρνα» («�Oδ�σσεια», E 237). �Aν/-
λυσι µ� περισσ,τερες λεπτ�µ!ρειες γι2 τ* συγκεκριµ!νη κατασκευ* µπ�ρεSτε ν2
CρGτε στ2 τε�Fη 236 κα6 237 τ�? «∆αυλ�?».

Oj MυκηναS�ι Hκαναν φιλ,τιµες πρ�σπ/θειες ν2 µιµηθ�?ν τ!τ�ιες κατασκευ�ς
Fωρ6ς Pµως Aπ�τ!λεσµα. Oj τ/φ�ι τ9ν «Fρυσ!ων» Cασιλ!ων τ9ν Mυκην9ν εaναι
(σ� σF!ση µ� αTτ�ς τ6ς κατασκευ�ς) εTτελG κατασκευ/σµατα, π�M Aπ�τελ�?νται
AπB θ/λαµ� Fωρ6ς θ,λ� µ� «στ,µι�» 1µ. κα6 «δρ,µ�» 1,6 µ. X 8 µ.! T2 τελει,τερα
κατασκευ/σµατα εaναι παν/ρFαια. #Oµως σ�µφωνα µ� τ* συµCατικ* γραµµικ9ς
α�8�υσα θε7ρησι τGς I8ελ48εως τ�? π�λιτισµ�?, τ2 τελει,τερα κατασκευ/σµα-
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EQκ4να 1. �O «Θησαυρ3ς τ�C

Aτρ!ως». T3 $ντυπωσιακ3
�π!ρθυρ� (rπ�ψις τ'ς εQσ4δ�υ

(π3 µ!σα).

EQκ4να 2. K�τ�ψη τ�C «Θησαυρ�C τ�C 
Aτρ!ως».



τα θεωρ�?νται νε7τερα AπB τ2 Aτελ!στερα κι Hτσι Iµπλεκ,µεθα σ� Aδι!8�δα!
:O ΣλGµαν �ν,µασε τB κατασκε�ασµα «θ�λωτ,», Pρ�ς π�M Aπεδ!Fθησαν Pλ�ι.

Kι Pµως δ�ν εaναι ��τε θ,λ�ς ��τε τ/φ�ς. Θ,λ�ς, σ�µφωνα µ� τBν &ρισµ,, εaναι
στρ�γγυλB �^κ�δ,µηµα µ� κωνικ* στ!γη (:Hσ�Fι�ς). Πρ,κειται Pµως γι2 τµGµα
RπερC�λGς, π�M περιστρεφ�µ!νη περ6 κατακ,ρυφ�ν c8�να δηµι�υργεS tνα Rπερ-
C�λ�ειδ�ς (εQκ4να 2). �E8αιρετικ2 I8εDητηµ!νη κατασκευ<. O�τε κ/π�ι� εLρη-
µα HFει εRρεθG µ!σα (π.F. 0στ], µ��µια κ.τ.λ.), π�M ν2 δικαι�λ�γWG κα6 τBν Fαρα-
κτηρισµB τ�? τ/φ�υ. Σ�µφωνα µ� τ*ν παρ/δ�ση, αTτ�ς �j κατασκευ�ς Aπ�δ4-
δ�νται στ�Mς πρ�κατακλυσµια4�υς K�κλωπες, �j &π�S�ι εaFαν πρ�CG κα6 σ� π�λ-
λ�ς cλλες πρ�ηγµ!νης τεFν�λ�γ4ας κατασκευ!ς. Oj κατασκευ�ς αTτ�ς πρ!πει ν2
Aπ�τελ!σ�υν Aντικε4µεν� µελ!της θετικ9ν Iπιστηµ,νων. N2 διαπιστωθWG b κα-
τασκευ< τ�υς, b Fηµικ* σ�στασ< τ�υς (HFει Rπ�στηριFθWG b cπ�ψη, Pτι τB Rπ!ρ-
θυρ� εaναι AπB µπετ,ν!) κα6 b Aντ�F< τ�υς στ* ραδιεν!ργεια.

NH
πεδι/δα τ�? [Aργ�υς καλεSται AπB τBν ETριπ4δη γG τ9ν Kυκλ7πων. Σ�µ-
φωνα µ� τBν Παυσαν4α τ2 τε4Fη τGς T4ρυνθ�ς κατεσκευ/σθησαν AπB τ�Mς
K�κλωπες. Kυκλ7πεια Tε4Fη συναντ]µε σFεδBν παντ�? στ*ν :Eλλ/δα,
Pπως Iνδεικτικ/: Γλ]ς, Kρ/νη Kεφαλλ�νι]ς, Φαλ/σσαρνα Xαν4ων, Σ/-

µ�, Kαστελλ,ριD�, K4τι�ν κ.τλ., καθuς κα6 σ� π�λλ2 cλλα µ!ρη τ�? κ,σµ�υ.
Στ*ν εQκ4να 3 φα4ν�νται τ2 τε4Fη τGς T4ρυνθας κα6 τ9ν Mυκην9ν, Pπ�υ �j λ4-

θ�ι εaναι cνισ�ι κα6 Aν,µ�ι�ι µετα8� τ�υς, Aλλ2 µικρ,τερ�ι κα6 µ� καµπυλ,τη-
τα µ,ν�ν κατ2 µ4α διε�θυνση Aντ6 γι2 δ��, σ� σF!ση µ� τ6ς κατασκευ�ς τ�π�υ «Θη-
σαυρ�? τ�? �Aτρ!ως».

™
τ6ς περι�F�ς τ9ν Στ�ρων (εQκ4να 6), Kαψ/λων κα6 Kαρ�στ�υ τGς N�τ4�υ
ETC�4ας, σ� Aπ,τ�µες πλαγι�ς κα6 κ�ρυφ!ς Rπ/ρF�υν Iντυπωσιακ2 ^δι,-
µ�ρφα κυκλ7πεια µεγαλιθικ2 κτ4σµατα, τ2 &π�Sα �j κ/τ�ικ�ι τGς περι�FGς
Aπ�καλ�?ν «δρακ,σπιτα». ∆�ν 8!ρ�υµε π�ι�4 τ2 κατεσκε�ασαν, π,τε κα6

γι2 π�ι,ν σκ�π,. TB Iντυπωσιακ,τερ� AπB αTτ2, π�M φα4νεται στ*ν εQκ4να 4,
εRρ4σκεται στ* δυσπρ,σιτ� κ�ρυφ* τGς [OFης. TB π/F�ς τ9ν τ�4Fων τ�υ εaναι
1,5 µ. Oj λ4θ�ι εaναι τ�π�θετηµ!ν�ι δε8ι�τεFνικ2 cνευ συνδετικ�? Rλικ�? κα6 στ6ς
εTθεSες IπαφGς τ�υς δ�ν FωρεS ��τε λεπ4δα µαFαιρι�?! TB Rπ!ρθυρ, τ�υ HFει
διαστ/σεις 4X2X0,30 µ!τρα κα6 Dυγ4Dει περισσ,τερ�ν AπB δ!κα τ,νν�υς. TB Iκφ�-
ρητικB σ�στηµα τGς στ!γης τ�υ φανερ7νει πρ�ηγµ!νες γν7σεις AρFιτεκτ�νικGς
κι Aνατρ!πει κ/θε συµCατικ* Iπιστηµ�νικ* θεωρ4α περ6 γραµµικGς I8ελ48εως
τ�? π�λιτισµ�?.

Σ� Iπ4σης δυσπρ,σιτες περι�F�ς εRρ4σκ�νται Iγκαταλελειµµ!ν�ι κ�λ�σσιαS�ι
µ�ν�λιθικ�6 κ4�νες (εQκ4να 5). Oj IπιCλητικ7τερ�ι I8 αTτ9ν, π�M εRρ4σκ,ται
στ�Mς Kυλ4νδρ�υς Kαρ�στ�υ, HF�υν µGκ�ς 11 µ!τρα, δι/µετρ� 2,20 µ. κα6 Rπ�-
λ�γ4Dεται Pτι Dυγ4D�υν περισσ,τερ� AπB σαρανταπ!ντε τ,νν�υς! (ΠλGθ�ς I8αι-
ρετικ9ν σFετικ9ν φωτ�γραφι9ν µπ�ρεSτε ν2 CρGτε στ*ν jστ�σελ4δα
www.galaxy.gr., drakospita-01.htm).

∆�ν Rπ/ρFει F/ρτης µ� καταγεγραµµ!να τ2 δρακ,σπιτα. :O Aριθµ,ς τ�υς εaναι

∆ρακAσπιτα

KυκλVπεια Tε8Pη
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EQκ4να 4. T3 καλUτερα  διατηρηµ!ν� ∆ρακ4σπιτ�, (π3 δU� διαφ�ρε-
τικ?ς qπτικ?ς γων&ες. E�ρ&σκεται στ, δυσπρ4σιτ� κ�ρυφ, τ'ς 5O7ης,

σ? �ψ4µετρ� 1.450 µ!τρων.



20-30, Aλλ2 συνεF9ς Aνακαλ�πτ�νται κα6 ν!α. Mερικ2 δ�ν εRρ4σκ�νται σ� π�λM
καλ* κατ/σταση, Iν|9 Aρκετ2 AπB αTτ2 Fρησιµ�π�ι�?νται AπB κτην�τρ,φ�υς
κα6 λατ,µ�υς. T2 δρακ,σπιτα θ2 HF�υν π�λλ2 ν2 µ]ς Aπ�καλ�ψ�υν γι2 τB Aπ7-
τερ� παρελθ,ν µας, I2ν τ�Mς Aφιερ7σ�υµε τ*ν πρ�σ�F* π�M τ�Mς A84Dει, AσF�-
λ��µεν�ι σ�Cαρ2 µαD4 τ�υς. :H IπιCεCληµ!νη τεFνικ* Aν/λυσ< τ�υς πρ!πει ν2
γ4νWη παραλλ<λως µ� τ* µελ!τη τGς πλ��σιας µυθ�λ�γικGς παραδ,σεως τGς ETC�4-
ας κα6 ε^δικ9ς τGς [OFης. ∆�ν πρ!πει ν2 µ]ς διαφε�γWη, Pτι σ�µφωνα µ� τ* µυ-
θ�λ�γ4α µας στ*ν [OFη Eν7θηκε & ZεMς µ� τ*ν #Hρα.

#Eνα µικρ,τερ� δρακ,σπιτ� Rπ/ρFει κα6 στBν :YµηττB τGς �AττικGς. ∆�ν εRρ4-
κεται σ� π�λM καλ* κατ/σταση κα6 µπ�ρεS ν2 τB CρWG κ/π�ι�ς (δ�σκ�λα λ,γ|ω θ/-
µνων), Vν 8εκιν<σWη AπB τBν :Aγ. Γε7ργι� K�υταλ] κι AνεCWG τ6ς Fαµηλ,τερες
Rπ7ρειες τ�? Kρ�υς. (Cλ. «∆», τ. 193, �Iαν�υ/ρι�ς 1998).
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EQκ4να 5. Mερικ�" (π3 τ�Nς κ�λ�σσια&�υς µ�ν�λιθικ�Nς κ&�νες. 
Aριστερ+ (π3
τ, θ!σι KUλινδρ�ι κα" δει+ ~νας (π3 τ�Nς κ&�νες τ.ν MUλων.

EQκ4να 6. PEνα (κ4µη $ντυπωσιακ3
µνηµεb� τ'ς E^��&ας. �H µεγαλιθικ, πU-
λη τ'ς εQσ4δ�υ στ,ν 
Aκρ4π�λη τ.ν

ΣτUρων.



YE
να AπB τ2 µεγαλ�τερα µυστ<ρια τGς πρ�ϊστ�ρ4ας Aπ�τελ�?ν �j 0ρθ,λι-
θ�ι (X µ�ν,λιθ�ι X µ�ν<ρεις λ4θ�ι X µεν6ρ – I8 �� κα6 µιναρ�ς) κα6 τ2 τρ4-
λιθα X ντ�λµ�ν (Iκ τ�? «θ�λωµ!ν�»), τ2 &π�Sα εaναι σ�ν�λα δ�� X τρι9ν
λ4θων, π�M Rπ�Cαστ/D�υν tναν cλλ� &ριD,ντι� κα6 εaναι δυνατBν ν2

Rπ/ρF�υν εhτε µ,ν�ι τ�υς εhτε &µ/δες I8 αTτ9ν ν2 σFηµατ4D�υν λεωφ,ρ�υς X κ�-
κλ�υς. Xιλι/δες τ!τ�ιες κατασκευ!ς, cλλες µικρ�ς κι cλλες τερ/στιες σ� διαστ/-
σεις κα6 C/ρ�ς, εRρ4σκ�νται δι/σπαρτες σ’ Pλη τ*ν ETρ7πη, Aλλ2 κα6 στ*ν �Aσ4α,
στ*ν �Aφρικ<, στ*ν �Aµερικ< κα6 στBν
�AρκτικB κ�κλ� Aκ,µη!

Π�λλ�ς τ!τ�ιες κατασκευ�ς Rπ/ρF�υν κα6
στ* F7ρα µας. Στ* θ!ση Γιαλ,µανδρα, 5 Fι-
λι,µετρα AπB τ*ν Παλαι,π�λη, στ2 C�ρει-
�δυτικ2 τGς Σαµ�θρ/κης, Iντ�π4σθηκαν
τρ4α ντ�λµ�ν (θ�λωµ!να). #Eνα µικρB ντ�λ-
µ!ν, π�M φ!ρεται nς µεγαλιθικBς τ/φ�ς,
Rπ/ρFει κα6 στ* P�?σσα τ�? #ECρ�υ. Στ*
F7ρα µας HF�υν Iντ�πισθG κα6 0ρθ,λιθ�ι,
Aλλ2 δ�ν HF�υν τ�Fει τGς Aπαραιτ<τ�υ πρ�-
σ�FGς Aκ,µη. ∆�� σειρ�ς 0ρθ�λ4θων Rπ/ρ-
F�υν στ*ν περι�F* Kυπ/ρισσ�ς κα6 µ4α στ*
Γ�υλ2 B/θειας τGς M/νης. Mεµ�νωµ!ν�υς
0ρθ�λ4θ�υς συναντ]µε στ*ν Tσικαλαρι�?
κα6 K�υτσ�Fερ,δ�υ τGς N/8�υ (εQκ4να 8),
στ*ν K�θν�, στ* P�δ,πη κα6 στ* Λ/ρισα
(εQκ4να 7). :Ως γενικ* παρατ<ρησι, I8ετ/-
D�ντες τ�Mς 0ρθ�λ4θ�υς παγκ�σµ4ως, λ!µε,
Pτι �j AρFαι,τερ�ι I8 αTτ9ν εaναι µεγαλ�-
τερ�ι AπB τ�Mς µεταγεν!στερ�υς κα6 µ* δια-
κ�σµηµ!ν�ι, �j &π�S�ι π�λλ�ς φ�ρ�ς φ!ρ�υν
σκαλ4σµατα, Pπως & 0ρθ,λιθ�ς τGς Λαρ4-
σης.

<A
πB τ2 πλ!�ν Iντυπωσιακ2 δε4γµατα
πυραµ4δων στ*ν :Eλλ/δα Aπ�τελεS
b κλιµακωτ* (τ�π�υ µασταµπ]) πυ-
ραµ4δα τ�? �Aµφε4�υ ΘηC9ν (εQκ4-

να 9). ERρ4σκεται στB τ!λ�ς τGς Kαδµε4ας
�Aκρ�π,λεως τGς AρFα4ας Θ<Cας, π4σω
AκριC9ς AπB τB σηµερινB �AρFαι�λ�γικB M�υσεS� ΘηC9ν. ∆υστυF9ς σ�γFρ�νες
IπεµC/σεις (δι/ν�ι8η παλαι]ς IθνικGς &δ�? �Aθην9ν - Λαµ4ας, Aν!γερση δια-
φ,ρων συγFρ,νων �^κ�δ�µ9ν), HF�υν Aλλ�ι7σει τBν λ,φ�, & &π�S�ς µ,ν� AπB κ/-

NEλληνικGς πυραµ8δες
καK LραP*πυραµ8δες

Nτ*λµGν (Tεθ*λωµ>ν*ι) καK MενKρ (M*ν=ρεις Λ8θ*ι)
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EQκ4να 7. Λ&θιν�ς qρθ4λιθ�ς µ? πα-
ρ�σταση γυναικε&ας µ�ρφ'ς (π3 τ,
θ!σι Σ�υφλ" - Mαγ�Uλα Λαρ&σης
(
Aρ7αι�λ�γικ3 M�υσεb� Λαρ&σης).



π�ι� συγκεκριµ!ν� σηµεS� Aπ�καλ�πτει τ*ν Cαθµιδωτ* δι/τα8< τ�υ.
:Yπ/ρF�υν Aναφ�ρ�ς κα6 γι2 cλλες π�λλ�ς πυραµ4δες στ*ν :Eλλ/δα. :Yπ/ρF�υν

παλαι�ς Dωγραφι�ς π�M Aναπαριστ�?ν Aρκετ�ς πυραµ4δες, cλλες AπB τ6ς &π�Sες
HF�υν Iντελ9ς καταστραφG κι cλλες εRρ4σκ�νται σ� I8αιρετικ2 δυσπρ,σιτες πε-
ρι�F!ς. T!τ�ιες Aναφ�ρ�ς Rπ/ρF�υν γι2 πυραµ4δες στ* Σικυ9να, στ* ∆αλαµ/ν-
δρα, στ* N!α �Eπ4δαυρ�, στ2 Bιγλ/φια κα6 Aλλ�?. Λ4θ�ι AπB πυραµ4δες HF�υν
AφαιρεθG κα6 Fρησιµ�π�ιηθG nς δ�µικ2 στ�ιFεSα σ� µεταγεν!στερα κτ4σµατα
(π.F. µαντρι2 C�σκ9ν X Aκ,µα κι Iκκλησι9ν, Pπως τGς CυDαντινGς Iκκλησ4ας
τGς :Aγ4ας Mαρ4νας, π�M εRρ4σκεται σ� Aπ,σταση 200 µ!τρων AπB τ*ν πυραµ4-
δα τ�? Λυγ�υρι�?). Στ*ν εQκ4να 10 φα4ν�νται µερικ�ς AπB αTτ!ς.

Oj CραF�πυραµ4δες γενικ9ς HF�υν δηµι�υργ<σει tνα µεγ/λ� θ!µα συDητ<σε-
ων, γι2 τB Vν εaναι τεFνητ2 X φυσικ2 κατασκευ/σµατα. Στ*ν εQκ4να 11 φα4νεται
b πιB γνωστ* hσως CραF�πυραµ4δα στ*ν κ�ρυφ* τ�? Tαϋγ!τ�υ. �Oν�µ/Dεται Tα-
λετBν AπB τ* µυθ�λ�γ4α κα6 πρ�φ<της �Hλ4ας σ<µερα. Στ�Mς AρFα4�υς Fρ,ν�υς
RπGρFε IκεS jερB τ�? :Hλ4�υ κα6 τB Aστερ�σκ�πεS� τ�? �Aνα8αγ,ρα. Λεπτ�µ!ρειες
γι2 τB π9ς µπ�ρεS κ/π�ι�ς ν2 φθ/σWη IκεS, µπ�ρεS ν2 CρWG στB τε?F�ς 163 τ�?
«∆αυλ�?». Π�λλ�ς Aκ,µη φωτ�γραφ4ες Rπ/ρF�υν στ*ν jστ�σελ4δα
www.mani.org.gr/taigetos/pir/piramida.htm.

:H πυραµ4δα τ9ν Xαν4ων εaναι στ*ν πραγµατικ,τητα tνας λα8ευµ!ν�ς κ9ν�ς
σ� Cρ/F�, µνηµεS� µ�ναδικB στB εaδ�ς τ�υ. ERρ4σκεται σ� Rψ,µετρ� 290 µ!τρων
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EQκ4να 8. �H (ριστερ,
θUρα ε�ρ&σκεται στ,ν
περι�7, τ'ς Tια7�υαν�-
κ� τ'ς N�τ&�υ 
Aµε-
ρικ'ς, # δει+ στ,ν ε�σ�-
δ� τ�C λιµ!ν�ς τ'ς N�-
�υ (# qν�µαH4µενη
«Π�ρτ�ρα»). 5Aλλ� ~να
παρ�δειγµα παγκ�σµ&-
�υ $απλ<σεως τ.ν µε-
γαλιθικ.ν κατασκευ.ν.

EQκ4να 9. �H κλιµακωτ, πυραµ&δα τ'ς Θ8�ας, π�N (π�τελεbται (π3 τρ&α $π&πεδα.
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EQκ4να 10. 
Eπ�νω: ∆U� Hωγραφι?ς τ�C 19�υ αQ.ν�ς, dπως $δηµ�σιεUθηκαν στ3
(γγλικ3 περι�δικ3 «The Graphic» τ'ς 28ης 
Aπριλ&�υ 1877. Στ,ν (ριστερ, φα&-
νεται # πυραµ&δα τ�C �Eλληνικ�C κα" στ, δει+ µ&α rγνωστη σ8µερα, �σως πα-
ντελ.ς κατεστραµµ!νη πυραµ&δα στ, Σικυ.να. K�τω (ριστερ�: Mι+ παλι+ Hω-
γραφι+ τ'ς Γαλλικ'ς 
Eπιστηµ�νικ'ς 
Aπ�στ�λ'ς στ3 M�ριi, τ'ς πυραµ&δας
Λυγ�υρι�C, dταν ε�ρ&σκετ� σ? καλUτερη κατ�σταση. ∆ει+ ~να (ν�γλυφ� π�N
ε�ρ&σκεται κ�ντ+ στ,ν 
Eλαφ4νησ� τ'ς Λακων&ας, (ν�µεσα σ? µυκηναϊκ�Nς τ�-
φ�υς· αQνιγµατικ4, dσ� θ+ $ακ�λ�υθ�Cµε ν+ (γν��Cµε τ,ν κυρ&αρ7η πρ�κατα-

κλυσµια&α Yλληνικ, παρ�υσ&α στ,ν A�γυπτ�.

EQκ4να 11. �H �ρα7�πυ-
ραµ&δα στ,ν �ψηλ4τερη
κ�ρυφ, τ�C Tαϋγ!τ�υ
(2.408 µ.). Mπ�ρεb εtκ�λα
ν+ τ,ν Qδe' κανε"ς (π3 τ,ν
cδ3 Tριπ4λεως - Σπ�ρτης,
λ&γ� πρ"ν τ,ν ε�σ�δ� στ,ν
π4λι τ'ς Σπ�ρτης. 
Aκ4µη
καλUτερα φα&νεται πηγα&-
ν�ντας πρ3ς τ3 mηρ�κ�-
µπι, ~να 7ωρι3 µετ+ τ,ν

Σπ�ρτη.



AπB τ*ν Iπιφ/νεια τGς θ/λασσας, στ2 ν,τια τ�? ν�µ�? Xαν4ων (εQκ4να 12). Oj
διαστ/σεις εaναι: περιφ!ρεια 16 µ!τρα κα6 Lψ�ς 4,6 µ!τρα. M!σα στBν κ9ν� HFει
λα8ευθG δωµ/τι� Lψ�υς 1.4 µ!τρων κι IµCαδ�? 4,5 τετραγωνικ9ν µ!τρων. Πε-
ρισσ,τερες λεπτ�µ!ρειες µπ�ρεSτε ν2 CρGτε στ*ν jστ�σελ4δα: www.ancientgr.com.

NH
τεFν�λ�γ4α στ*ν AρFα4α :Eλλ/δα τ9ν jστ�ρικ9ν Fρ,νων wταν π�λM πρ�ηγ-
µ!νη κα6 I8ελ4σσετ� Cαθµια4ως Aκ,µη περισσ,τερ�. :O �AρFιµ<δης IκτBς
τ9ν cλλων εaFε Aνακαλ�ψει κα6 τ* δ�ναµη τ9ν Aτµ9ν. :Yπ�στηρ4Dεται Pτι,
I2ν δ�ν εaFε Aπ�κ�πG b I8!λι8η µ� τ*ν κατ/ληψη τ9ν Συρακ�υσ9ν Aλλ2

κα6 τGς Rπ,λ�ιπης :Eλλ/δας AπB τ�Mς Pωµα4�υς κα6 δ�ν εaFε ε^σ!λθη κατ,πιν b
Aνθρωπ,τητα στ�Mς σκ�τειν�Mς µεσαιωνικ�Mς Fρ,ν�υς, θ2 εhFαµε ε^σ!λθη στ*ν
Iπ�F* τ�? Aτµ�? 1.500 Hτη Iνωρ4τερα! #Eνα σηµαντικ7τατ� Iπ4σης τεFνικB κα-
τασκε�ασµα εaναι κι & Rπ�λ�γιστ*ς τ9ν �Aντικυθ<ρων. ∆�ν θ2 γ4νWη Iδ9 µ4α Aκ,-
µη Aν/λυση τGς τεFν�λ�γ4ας τGς jστ�ρικGς Iπ�FGς, καθ,τι τ2 τελευταSα Fρ,νια
HF�υν γ4νει Aρκετ2 A8ι,λ�γες πρ�σπ/θειες πρBς αTτ* τ*ν κατε�θυνση κι Rπ/ρ-
Fει σFετικ* CιCλι�γραφ4α. Πρ!πει ν2 IπισηµανθWG Pµως, Pτι b I8!λι8η αTτ* δ�ν
Aφ�ρ�] στ6ς κυκλ7πειες κατασκευ!ς. Mπ�ρεS ν2 Aνεγ!ρθηκε b τελει,τερη µετα-
κατακλυσµια4α Aνθρ7πινη κατασκευ<, & Παρθεν7ν, Aλλ2 δ�ν εaναι κυκλ7πεια.
Oj κυκλ7πειες κατασκευ�ς δ�ν µπ�ρ�?ν ν2 Iπαναληφθ�?ν. Στ*ν εQκ4να 13 φα4-
νεται & τ�SF�ς π�M κτ4σθηκε στ�Mς ∆ελφ�Mς τB 548 π.X., µετ2 τ*ν καταστρ�φ*

OZ KυκλVπειες κατασκευGς εhναι Sνεπαν:ληπτες
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EQκ4να 12. �H �ρα7�πυραµ&δα τ�C ν�µ�C Xαν&ων.



τ�? να�?. Πρ,κειται γι2 µ4α καλ* πρ�σπ/θεια Aπ�µιµ<σεως κυκλ7πειας τ�ιF�-
π�ι4ας. �Aπ’ P,τι φα4νεται, τ*ν Iπ�F* π�M �j #Eλληνες κατεσκε�αDαν τBν Παρ-
θεν9να, δ�ν yδ�ναντ� ν2 κατασκευ/σ�υν tναν πραγµατικ2 κυκλ7πει� τ�SF�!

T
2 τελευταSα Fρ,νια HFει AναπτυFθWG µ4α ν!α I8αιρετικ* µ!θ�δ�ς Fρ�ν�λ�-
γ<σεως λα8ευµ!νων λ4θων, π�M 0ν�µ/Dεται 0πτικ* θερµ�φωτα�γεια (εQκ4-
να 14). :H µ!θ�δ�ς αTτ* Cασ4Dεται στB Fρ,ν� Iκθ!σεως τ9ν λ4θων στB φ9ς,
Pταν αTτ�6 κατασκευ/D�νται. Oj «T/ιµς» τ�? Λ�νδ4ν�υ εaFαν εTστ,Fως

γρ/ψει: «�H �ρ1αα λιακ,δα π�S 1ρ�ν�λ�γεB». �Aναγκαστικ2 Pµως, γ4νεται b
E8Gς παραδ�F<: Mετ2 τ* λ/8ευσ< τ�υ AπB τBν AρFαS� λιθ�8,�, & λ4θ�ς Aφ<νε-
ται γι2 κ/π�ι� Fρ�νικB δι/στηµα στB Hδαφ�ς, πρ�τ�? τ�π�θετηθWG στ*ν κατ/λ-
ληλη θ!ση στBν τ�SF� κι Aκ�λ��θως IπικαλυφθWG AπB cλλ� λ4θ�. Oj 20-25 �ρες
Iκθ!σεως στB bλιακB φ9ς τ�? λα8ευµ!ν�υ µεγαλ4θ�υ θεωρ�?νται nς & Iλ/Fιστ�ς
Fρ,ν�ς παραµ�νGς τ�υ στB Hδαφ�ς. �Aν & λ4θ�ς παρ!µενε λιγ7τερ� Fρ,ν� Iκτε-
θειµ!ν�ς στB bλιακB φ9ς, θ2 Hδινε µικρ,τερη bλικ4α, Iν|9 γι2 µεγαλ�τερ� Fρ,ν�
Iκθ!σεως θ2 Hδινε µεγαλ�τερη bλικ4α. �Aναλυτικ�ς πληρ�φ�ρ4ες γι2 τ*ν µ!θ�-
δ� τGς θερµ�φωτα�γειας µπ�ρεSτε ν2 CρGτε στB CιCλ4� «Mυστ'ρι� τ(ν �Eλλη-
νικ(ν Πυραµιδ�ειδ(ν» τ�? δρ. I. ΛυριτDG, Iκδ,σεων �Aκαδηµ4ας ∆ελφικ9ν Mε-
λετ9ν, 1998.

ΣFετικ9ς πρ,σφατα b πυραµ4δα τ�? :Eλληνικ�? Fρ�ν�λ�γ<θηκε µ� τ*ν µ!θ�-
δ� τGς 0πτικGς θερµ�φωτα�γειας. Σ�µφωνα µ� Aνακ�4νωση τGς �Aκαδηµ4ας

NH µ>θ*δ*ς τ3ς iπτικ3ς θερµ*φωταTγειας
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EQκ4να 13. M&α φιλ4τιµη
πρ�σπ�θεια µιµ8σεως τ'ς
κυκλ<πειας τ�ι7�π�ι&ας.
�O τ�b7�ς π�N ε�ρ&σκεται
στ3ν (ρ7αι�λ�γικ3 7.ρ�
τ.ν ∆ελφ.ν, $κτ&σθη
µετ+ τ,ν καταστρ�φ, τ�C
να�C τ3 548 π.X. κι �^δε-
µ&α σ7!ση @7ει µ? τ"ς (νε-
παν�ληπτες, παν�ρ7αιες
κυκλ<πειες κατασκευ!ς.



�Aθην9ν, & Rπ�λ�γισµBς τGς bλικ4ας τGς κατα-
σκευGς µ� τ* µ!θ�δ� αTτ* Hγινε AπB τB Iργαστ<-
ρι� ΠυρηνικGς Xρ�ν�λ�γ<σεως τ�? Πανεπιστη-
µ4�υ τ�? :EδιµC��ργ�υ κα6 AπB τB �Eργαστ<ρι�
�AρFαι�µετρ4ας τ�? «EKEΦE - ∆ηµ,κριτ�ς». T2
Aπ�τελ!σµατα τ9ν µετρ<σεων Hδει8αν Fρ�ν�λ�-
γ4α κατασκευGς τB 2720 π.X. �Aναφ�ρ2 στ*ν πυ-
ραµ4δα HFει κ/νει κι & Παυσαν4ας («K�ριν-
θιακ2», B´ 25.7). Παρ,µ�ια Aπ�τελ!σµατα Hδωσε
κι b µ!τρηση τGς πυραµ4δ�ς τ�? Λυγ�υρι�?. :H
πυραµ4δα τ�? :Eλληνικ�? εaναι CεCα4ως π�λM µι-
κρ,τερη σ� Lψ�ς AπB τ6ς α^γυπτιακ�ς πυραµ4δες
τ�? συµπλ!γµατ�ς τGς Γκ4Dης (σFεδBν τB 1/10 τ�?
Lψ�υς), παρ�υσι/Dει Pµως Iκπληκτικ2 τεFνικ2
στ�ιFεSα.

Σ�µφωνα µ� τBν ΠερικλG Θε�F/ρη τGς �Aκα-
δηµ4ας �Aθην9ν, b κλ4ση τ9ν Aκµ9ν τGς πυραµ4-
δ�ς εaναι 54,64 � 0,3°. :H γων4α τ9ν 54,74° εaναι b
Fαρακτηριστικ* γων4α τGς διε�θυνσης τ�? Rδρ�-
στατικ�? c8�ν�ς, δηλαδ* τ�? c8�ν�ς Iκε4ν�υ

κατ2 τBν &π�S� IπενεργεS b συνισταµ!νη δυν/µεων σ� &π�ι�δ<π�τε σ9µα, εRρι-
σκ,µεν�ν RπB Rδρ�στατικ* π4εση K/θε ̂ σ,τρ�π� σ9µα, καταπ�ν��µεν� σ� Rδρ�-
στατικ* π4εσι κα6 Eπ�µ!νως φ�ρτιD,µεν� κατ2 τ*ν nς cνω διε�θυνση, δ�ναται ν2
Aντ!FWη cπειρη φ,ρτιση κα6 Eπ�µ!νως ν2 καθ4σταται AνθεκτικB σ� µεγ/λες πι!σεις.
T*ν κατεσκε�ασαν λ�ιπBν περιµ!ν�ντας ν2 Aντ!8Wη hσως σ� κ/π�ι� IπερF,µεν� κα-
τακλυσµ,; M� δεδ�µ!ν� Pτι εaναι Aνε8<γητ� τB π9ς τ*ν τρ4τη Fιλιετ4α π.X. εaFαν
τ!τ�ιες Iπιστηµ�νικ�ς γν7σεις, hσως θ2 Hπρεπε ν2 Aναθεωρ<σ�υµε τ6ς Aπ,ψεις µας
γι2 τ*ν A8ι�πιστ4α τGς µεθ,δ�υ τGς 0πτικGς θερµ�φωτα�γειας γι2 τ6ς µεγαλι-
θικ�ς κατασκευ!ς.

Γι2 IπιCεCα4ωσι τGς θεωρ4ας µετρ<θηκε & τ�SF�ς τ9ν ∆ελφ9ν τGς εQκ4νας 13.
:O τ�SF�ς τ9ν ∆ελφ9ν Pµως εaναι σαφ9ς π�λM µεταγεν!στερ�ς τ9ν Kυκλ7πειων
κατασεκυ9ν κα6 b µ!θ�δ�ς τGς 0πτικGς θερµ�φωτα�γειας HFει Hνν�ια. :H µ!θ�-
δ�ς κατασκευGς τ9ν µεγαλιθικ9ν κτισµ/των κα6 τ9ν πυραµ4δων µ]ς εaναι τελε4ως
cγνωστ�ς κι hσως δ�ν HFει καµµ4α σF!ση µ� αTτ*ν π�M Rπ�πτευ,µαστε, δηλαδ*
µπ�ρεS τ2 δ�µικ2 στ�ιFεSα τ�υς ν2 µ*ν HF�υν πελεκηθG π�τ� AπB λιθ�8,�υς. Σ�
µ4α τ!τ�ια περ4πτωση �j παραδ�F�ς τGς µεθ,δ�υ τGς 0πτικGς θερµ�φωτα�γειας
γι2 τBν πιθανB Fρ,ν� Iκθ!σε7ς τ�υς στBν �λι� πρ�τ�? τ�π�θετηθ�?ν στ* θ!ση
τ�υς, Pπως I8ετ/σαµε σ� πρ�ηγ��µεν� κεφ/λαι�, hσως δ�ν HFει καµµ4α Hνν�ια.

[Iσως τ2 µεγαλιθικ2 κτ4σµατα ν2 εaναι κατ2 π�λM AρFαι,τερα AπB Pσ� Rπ�-
πτευ,µαστε. E^δικ9ς �j πυραµ4δες τ�? :Eλληνικ�? κα6 τ�? Λυγ�υρι�? hσως ν2
εaναι πρ�κατακλυσµιαSες.


Iω�ννης Λ�Hαρης
�Hλεκτρ�λ,γ�ς - �Hλεκτρ�νικBς MηFανικBς EMΠ

ΣτρατιωτικBς �Eµπειρ�γν7µων �E8�πλισµ�?
ilazaris@yahoo.gr
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EQκ4να 14. Συσκευ, θερµ�φω-
ταUγειας π�N 7ρησιµ�π�ι8θη-
κε στ3 Πανεπιστ8µι� τ�C 
Eδιµ-
��Uργ�υ γι+ τ,ν 7ρ�ν�λ4γηση

τ.ν Yλληνικ.ν πυραµ&δων.



:O Πρ�κ,πι�ς γενν<θηκε στ*ν π,λη Kαισ/ρεια τGς Παλαιστ4νης γ�ρω στB 500
µ.X. �AρFικ2 cσκησε τB Iπ/γγελµα τ�? δικηγ,ρ�υ X τ�? ρ<τ�ρα στ* N!α P7µη
(Kωνσταντιν��π�λη). TB Hτ�ς 527 διωρ4στηκε ^δια4τερ�ς γραµµατ!ας κα6 ν�-
µικBς σ�µC�υλ�ς τ�? στρατηγ�? Bελισσαρ4�υ, τBν &π�S� συν7δεψε στ6ς πρ9τες
τ�υ IκστρατεSες στ*ν Περσ4α, στ*ν �Aφρικ* κα6 στ*ν �Iταλ4α. �AπB τ* θ!ση αTτ*
Aν!λαCε συFν2 σηµαντικ�ς Aπ�στ�λ�ς στ*ν Rπηρεσ4α τGς P7µης. Στ*ν αTτ�-
κρατ�ρικ* αTλ* γν7ρισε µεγ/λες τιµ!ς, hσως ν2 wταν κα6 tνας AπB τ�Mς εTν�η-
µ!ν�υς τ�? �I�υστινιαν�?, Iφ,σ�ν τB Hτ�ς 560 µ.X. τ�? Aπ�δ,θηκε & τιµητικBς τ4τ-
λ�ς τ�? «Illustris» (�Eπιφαν<ς). ∆�� Fρ,νια Aργ,τερα Hγινε HπαρF�ς. T2 παρα-
π/νω στ�ιFεSα µαρτυρ�?ν, Pτι wταν πρ,σωπ� π�M γν7ριDε καλ2 τ2 Pσα συν!-
Cαιναν στ2 Aν7τατα κλιµ/κια τGς IκFριστιανισµ!νης ρωµαϊκGς δι�4κησης, b
&π�4α tδρευε στ*ν Kωνσταντιν��π�λη.

:Ως jστ�ρικBς συγγραφ!ας Hγραψε τB Hργ� «:Iστ�ρ4αι», Pπ�υ περιγρ/φ�νται στB
σ�ν�λ, τ�υς �j π�λεµικ�ς IπιFειρ<σεις Iπ6 τGς Cασιλε4ας τ�? �I�υστινιαν�?, κα6
τB «Περ6 κτισµ/των», Pπ�υ περιγρ/φ�νται τ2 δηµ,σια κτ<ρια, να�6 κα6 cλλα
µεγ/λα AρFιτεκτ�νικ2 Hργα, π�M Hγιναν AπB τBν hδι� αTτ�κρ/τ�ρα. TB δε�τερ�
CιCλ4� τ�υ Fαρακτηρ4Dεται AπB τ* στ�µφ7δη γλ9σσα κα6 τ*ν Aδι/κ�πη κ�λα-
κε4α πρBς τB αTτ�κρατ�ρικB Dε?γ�ς, �I�υστινιανB κα6 Θε�δ7ρα.

:Ωστ,σ� & Iπ4σηµ�ς jστ�ρικBς τ�? αTτ�κρ/τ�ρα, & cνθρωπ�ς π�M Aν!λαCε ν2
Aφ<σWη α^7νι� κα6 δ�8ασµ!ν� τB Kν�µα τ�? �I�υστινιαν�? µ!σ|ω τ9ν γραπτ9ν
τ�υ, εaναι & hδι�ς & &π�S�ς Iν Aγν�4�α Pλων τ9ν συγFρ,νων τ�υ, κρυφ2 κα6 πρ�-
σεκτικ/, Aπ�φ/σισε – γι2 F/ρη τ9ν Eπ,µενων γενι9ν – ν2 γρ/ψWη κα6 tνα τρ4τ�

Πληρ*φ*ρ8ες τ*C Pριστιαν*C Zστ*ρικ*C Πρ*κ*π8*υ

«...& �I�υστινιανBς δ�ν wταν Aνθρ7πιν� πλ/σµα, Aλλ2 wταν, Pπως Aνα-
φ!ρθηκε, κ/π�ι�ς δα4µ�νας Aνθρωπ,µ�ρφ�ς... (...) :O cνθρωπ�ς αTτBς
λ�ιπBν HFει σκ�τ7σει τ,σ�υς π�λλ��ς, iστε καν!νας cλλ�ς στBν κ,-
σµ�, µ�? φα4νεται, δ�ν θ2 wταν π�τ� σ� θ!ση ν2 πWG τBν AκριCG Aριθ-
µ, τ�υς, παρ2 µ,ν� & θε,ς»1. :H περιγραφ* αTτ* τ�? �I�υστινιαν�? nς
EνBς αjµ�σταγ�?ς τυρ/νν�υ δ�ν Aν<κει σ� κ/π�ι�ν δηλωµ!ν� Aντι-
φρ�ν�?ντα X δηλωµ!ν� IFθρ, τ�υ Aλλ2 στB σ�γFρ�ν, τ�υ κα6 Iπ4ση-
µ� jστ�ρικB συγγραφ!α τ9ν πρ/8εων τ�? αTτ�κρ/τ�ρα, τBν Πρ�κ,-
πι�.

1. Πρ�κ,πι�ς, «�Aν!κδ�τα», κεφ/λαι� π!µπτ�, 18 1-5, µετ/φραση �Aλ,ης Σιδ!ρη, Iκδ,-
σεις «AΓPA».



CιCλ4�, τB περιεF,µεν� τ�? &π�4�υ εaναι & AληθινBς C4�ς τ�? �I�υστινιαν�?, τGς
συD�γ�υ τ�υ Θε�δ7ρας κα6 τ9ν συνεργατ9ν τ�υς, αTτ* τ* φ�ρ2 Aπαλλαγµ!ν�ς
AπB τ*ν αTτ�κρατ�ρικ* λ�γ�κρισ4α. ΣτBν πρ,λ�γ� τ9ν «�Aνεκδ,των», Pπως
�ν�µ/στηκε τB Iν λ,γ|ω Hργ�, & Πρ�κ,πι�ς I8ηγεS τ�Mς σκ�π�Mς π�M τBν �θη-
σαν στ* συγγραφ* κα6 µι]ς cλλης jστ�ρ4ας, Aντ4θετης στ*ν Iπ4σηµη π�M εaFε
συγγραφ!α τBν hδι�:

«�Eδ9 θ2 καταγραφ�?ν µ� κ/θε λεπτ�µ!ρεια, Pλα Pσα HτυFε ν2 συµC�?ν σ� κ/-
θε σηµεS� τGς ρωµαϊκGς Iπικρ/τειας. :O λ,γ�ς εaναι, Pτι wταν Aδ�νατ� ν2 κατα-
γραφ�?ν �j πρ/8εις µ� τBν πρ!π�ντα τρ,π�, Pσ� �j αTτ�υργ�4 τ�υς wταν Aκ,µη
στ* Dω<, γιατ6 Vν µ� Aνακ/λυπταν, δ�ν θ2 µπ�ρ�?σα ν2 γλυτ7σω AπB τBν πιB
�^κτρB θ/νατ� κα6 δ�ν θ2 µπ�ρ�?σα ν2 εaµαι σ4γ�υρ�ς ��τε κVν γι2 τ*ν Aσφ/-
λεια τ9ν πιB στεν9ν µ�υ συγγεν9ν. �Aλλ2 κα6 σ� π�λλ�ς περιπτ7σεις Aναγκ/-
στηκα ν2 Aπ�κρ�ψω τ6ς α^τ4ες τ9ν γεγ�ν,των, π�M HFω Aναφ!ρει στ2 πρ�ηγ��-
µενα CιCλ4α µ�υ. Θ2 FρειαστWG λ�ιπBν στB σηµεS� αTτB τGς jστ�ρ4ας µ�υ ν2 Aπ�-
καλ�ψω KFι µ,ν� Pσα HFω πρ�ηγ�υµ!νως παρασιωπ<σει, Aλλ2 κα6 τ6ς α^τ4ες τ9ν
γεγ�ν,των π�M �δη Aν!φερα». Στ* συν!Fεια τ�? κειµ!ν�υ διαCεCαι7νει τBν Aνα-
γν7στη, πuς Pσα γρ/φει εaναι Iντελ9ς Aληθιν2 γεγ�ν,τα κα6 διαCεCαι7νει τ6ς
Eπ,µενες γενι�ς γι2 τ6ς πρ�θ!σεις τ�υ.

Πρ/γµατι, διαC/D�ντας κανε6ς τ2 �Aν!κδ�τα δ�ν AργεS ν2 Aνακαλ�ψWη tναν
�I�υστινιαν,, παρασ/γγες Aπ!F�ντα AπB IκεSν�ν π�M µ]ς διδ/σκει Aκ,µη κα6
σ<µερα b Iπ4σηµη jστ�ρ4α. :O µεγ/λ�ς ν�µ�θ!της Iµφαν4Dεται nς tνας cνθρω-
π�ς π�M παραC4αDε συνεF9ς τB γρ/µµα τ�? ν,µ�υ, & µεγ/λ�ς στρατηλ/της nς
tνας Aδ4στακτ�ς σφαγ!ας κα6 Aπ�τυFηµ!ν�ς διπλωµ/της. ∆�ν λε4π�υν φυσικ2 �j
κατηγ�ρ4ες γι2 κακ* διαFε4ριση tως Aνε8!λεγκτη σπατ/λη τ9ν αTτ�κρατ�ρικ9ν
ταµε4ων, γι2 σε8�υαλικ2 Kργια κα6 διαστρ�φ�ς µ� πρωταγων4στριες τ*ν αTτ�-
κρ/τειρα Θε�δ7ρα κα6 τ* γυναSκα τ�? Bελισσαρ4�υ �AντωνSνα.

Σηµαντικ�ς Iπ4σης �j µαρτυρ4ες τ�? Πρ�κ�π4�υ γ�ρω AπB τ�Mς διωγµ��ς,
σφαγ�ς κα6 γεν�κτ�ν4ες :Eλλ<νων (Pσων δηλαδ* Iπ!µεναν στ�Mς πατρ7�υς Eλλη-
νικ�Mς τρ,π�υς) AπB τ*ν αjµ�σταγG κα6 AλαD�νικ* διακυC!ρνηση τ�? �I�υστι-
νιαν�?.

™
�µφωνα πρBς τBν Πρ�κ,πι�, & �I�υστινιανBς cρFισε τ6ς σφαγ�ς στB Kν�µα τGς
«µ4ας κα6 Aληθ�?ς π4στεως τGς �Oρθ�δ�84ας», πρ9τα AπB τ6ς κ�ιν,τητες τ9ν
Eλλην4D�υσας τ/σεως αjρετικ9ν Xριστιαν9ν:

«Π�λλ�6 µ/λιστα cνθρωπ�ι, µ�λ�ν,τι στ*ν π4στη τ�υς wταν 0ρθ,δ�8�ι, µ� τB
πρ,σFηµα Pτι �j δ�υλει!ς τ�υς τB Iπ!Cαλλαν, Cι�π�ρ4D�νταν π/ντα AπB τ2 jερ2
αTτ/. :O αTτ�κρ/τ�ρας λ�ιπBν Aφα4ρεσε 8αφνικ2 Pλα τ2 Fρ<µατα AπB τ2 Iν
λ,γ|ω jερ/, Aφ�? πρ9τα δ<µευσε τ6ς κτηµατικ!ς τ�υς περι�υσ4ες. [Eτσι π�λλ�6 AπB
αTτ�Mς τ�Mς Aνθρ7π�υς Hµειναν AπB τ,τε Fωρ6ς π,ρ�υς DωGς.

»Π�λλ2 πρ,σωπα I8/λλ�υ cρFισαν εTθMς ν2 περιφ!ρωνται παντ�? κα6 ν2 Aνα-
γκ/D�υν Pπ�ι�ν αjρετικB συναντ�?σαν ν2 AπαρνηθWG τ*ν πατρ�παρ/δ�τη π4στη
τ�υ. �Eπειδ* Pµως b πρ/8η αTτ* φ/νηκε Aν,σια στ�Mς Aγρ�τικ�Mς πληθυσµ��ς,
Aπ�φ/σισαν Pλ�ι ν2 Aντισταθ�?ν σ� Iκε4ν�υς π�M τ�Mς Iπ!Cαλλαν ν2 Aλλ/8�υν
τ*ν π4στη τ�υς. Π�λλ�6 λ�ιπBν σκ�τ7ν�νταν AπB τ�Mς στρατι9τες κα6 π�λλ�6
Hδωσαν τ!λ�ς στ* Dω< τ�υς, πιστε��ντας µ!σα στ*ν Aφρ�σ�νη τ�υς Pτι κ/ν�υν

OZ σφαγGς καK *Z διωγµ*K π*[ Sπ*σιωπjk ] Xπ8σηµη Zστ*ρ8α
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Hργ� Lψιστης εTσ!Cειας. Oj περισσ,τερ�ι π/ντως AπB αTτ��ς, 8ερριDωµ!ν�ι AπB
τ*ν πατρικ< τ�υς γG, Hπαιρναν τB δρ,µ� τGς I8�ρ4ας. Oj M�νταν�4, π�M κατ�ι-
κ�?σαν στ* Φρυγ4α, κλε4στηκαν AπB µ,ν�ι τ�υς µ!σα στ2 jερ/ τ�υς κα4, C/D�-
ντας φωτι2 στ�Mς να��ς, F/θηκαν µαD4 τ�υς Fωρ6ς καν!να λ,γ�. TB Aπ�τ!λεσµα
wταν Pτι σ’ &λ,κληρη τ* Pωµαϊκ* ATτ�κρατ�ρ4α γ4ν�νταν φ�νικ2 κα6 I8�ρ4ες.

»#Oσ�ι AπB αTτ�Mς εaFαν Hστω κα6 λ4γη λ�γικ* κα6 σ�νεση, δ�ν δ4στασαν κα-
θ,λ�υ ν2 Aσπαστ�?ν τ*ν 0ρθ,δ�8η π4στη, �j περισσ,τερ�ι Pµως Aγανακτισµ!-
ν�ι, π�M Aναγκ/στηκαν AπB τB ν,µ� ν2 Aπαρνηθ�?ν παρ2 τ* θ!λησ< τ�υς τB
πατρ�παρ/δ�τ� δ,γµα, πρ�σF7ρησαν στ* στιγµ* στ�Mς MανιFα4�υς κα6 τ�Mς
Aπ�καλ��µεν�υς Π�λ�θε�υς. Oj γεωργ�6 I8/λλ�υ συγκεντρ7θηκαν Pλ�ι µαD6
κα6 Aπ�φ/σισαν ν2 σηκ7σ�υν τ2 Pπλα Iναντ4�ν τ�? αTτ�κρ/τ�ρα, πρ�C/λλ�ντας
nς αTτ�κρ/τ�ρ/ τ�υς κ/π�ι� ληστ* 0ν,µατι �I�υλιαν,, γιB τ�? ΣαC/ρ�υ. Γι2
tνα δι/στηµα cντε8αν στ* σ�γκρ�υση µ� τ�Mς στρατι9τες, Hπειτα Pµως νικ<θη-
καν κα6 σκ�τ7θηκαν Pλ�ι µαD6 µ� τBν AρFηγ, τ�υς. Λ!νε Pτι στ* µ/Fη αTτ* F/-
θηκαν EκατB Fιλι/δες (100.000) cνθρωπ�ι κα6 b γG Iκε4νη, π�M εaναι b πιB ε�φ�-
ρη τ�? κ,σµ�υ, Hµεινε AπB τ,τε Hρηµη AπB καλλιεργητ!ς. �Aλλ2 κα6 γι2 τ�Mς
^δι�κτGτες τGς γGς, π�M wταν Fριστιαν�4, b Rπ,θεση αTτ* εaFε καταστρεπτικ�ς συ-
ν!πειες: Iν|9 b γG δ�ν τ�Mς Aπ!φερε πι2 τ4π�τε, wταν Rπ�Fρεωµ!ν�ι ν2 πληρ7ν�υν
στBν αTτ�κρ/τ�ρα τBν Cαρ�τατ� Iτ<σι� φ,ρ� στBν α^9να τBν oπαντα, Iπειδ* �j
AρF�ς δ�ν Hδει8αν π�τ� �aκτ� πρ�κειµ!ν�υ ν2 ε^σπρ/8�υν»2.

NO
�I�υστινιανBς στρ/φηκε Iναντ4�ν τ9ν :Eλλ<νων, δηλαδ* Pσων διατη-
ρ�?σαν τ�Mς πατρ|7�υς Eλληνικ�Mς τρ,π�υς, τ*ν Eλληνικ* κ�σµ�αντ4λη-
ψη κα6 τ*ν Eλληνικ* φιλ�σ�φ4α. ΣτB Aπ,σπασµα π�M Aκ�λ�υθεS εaναι Iπ4-
σης φανερ* b πεισµατικ* Aντ4σταση τ9ν :Eλλ<νων στ�Mς C4αι�υς IκFρι-

στιανισµ��ς, π�M επιFειρ�?σαν ε^ς C/ρ�ς τ�υς �j Pωµαι�ϊ�υδαι�Fριστιαν�4:
«Mετ2 AπB τ�Mς ΣαµαρεSτες cρFισε ν2 καταδι7κWη τ�Mς Aπ�καλ��µεν�υς #Eλλη-

νες, Rπ�C/λλ�ντ/ς τ�υς σ� σωµατικ2 Cασανιστ<ρια κα6 Zρπ/D�ντας τ2 Fρ<µα-
τ/ τ�υς3. �Aκ,µα κα6 Pσ�ι AπB αTτ��ς, στ*ν πρ�σπ/θει/ τ�υς ν2 γλυτ7σ�υν µ�
τ2 λ,για AπB τ6ς Iπικε4µενες συµφ�ρ!ς, Aπ�φ/σισαν ν2 Aσπασθ�?ν δGθεν τ* Fρι-
στιανικ* θρησκε4α4, αTτ�6 λ�ιπBν τ6ς περισσ,τερες φ�ρ�ς συλλαµC/ν�νταν Lστε-
ρα AπB λ4γ� ν2 κ/ν�υν σπ�νδ�ς κα6 θυσ4ες κα6 cλλα Aν,σια Hργα...5».

:O Πρ�κ,πι�ς Aναφ!ρεται κα6 στ*ν Iρ<µωση τGς EλληνικGς γGς AπB Aνθρ7-
π�υς, I8αιτ4ας τGς π�λιτικGς τ�? �I�υστινιαν�?:

«[Aλλ�υς τ�Mς θ!ρισε & π,λεµ�ς κι cλλ�υς b Aρρ7στια κα6 b πε4να, π�M εaναι
C!Cαια φυσικ2 Iπακ,λ�υθα τ�? π�λ!µ�υ. #Oσ� γι2 τ*ν �Iλλυρ4α κα6 τ* Θρ�/κη
&λ,κληρη – π�M σηµα4νει Pλη τ*ν περι�F* AπB τBν �I,νι� κ,λπ� �ς τ2 πρ�/στια

Γεν*κτ*ν8α καK Xρ=µωση τ3ς NEλλ:δ*ς
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2. Πρ�κ,πι�ς, «�Aν!κδ�τα», ια´. 11-35
3. M� αTτ�ς τ6ς θε/ρεστες µεθ,δ�υς IκFριστιαν4D�νταν �j #Eλληνες...
4. :H «δGθεν» Aπ�δ�F* τ�? Xριστιανισµ�? AπB τ�Mς #Eλληνες κα6 b κεκαλυµµ!νη διαι7-
νιση τ9ν πατρ7ων τρ,πων κα6 Aντιλ<ψεων εaναι µ4α Aκ,µη Aπ,δει8η γι2 τ* θ!ση π�M
AρνεSται τ*ν καθ�λικ* κα6 θεληµατικ* πρ�σF7ρηση τ9ν :Eλλ<νων στ* Fριστιανικ* θρη-
σκε4α, Pπως δηλαδ* µ]ς διδ/σκ�υν στ2 σF�λεSα µ!Fρι κα6 σ<µερα �j Iπιν�ητ�ς τ�? Eλλη-
ν�Fριστιανικ�? παραµυθι�?.
5. ΣτB σηµεS� αTτB τ�? κειµ!ν�υ HFει διαπιστωθG F/σµα.



τ�? BυDαντ4�υ, µ!σα στ*ν &π�4α Cρ4σκ�νται b :Eλλ/δα κα6 b F7ρα τ9ν Xερρ�-
νησιωτ9ν6 – O�νν�ι κα6 ΣκλαCGν�ι κα6 [Aντες, κ/ν�ντας Iπιδρ�µ�ς Iναντ4�ν
τ�υς σFεδBν κ/θε Fρ,ν�, Aφ’ Pτ�υ & �I�υστινιανBς παρ!λαCε τ*ν I8�υσ4α, πρ�-
8!νησαν Aγι/τρευτα κακ2 στ�Mς κατ�4κ�υς της. Π/νω AπB διακ,σιες Fιλι/δες
wταν ν�µ4Dω �j PωµαS�ι π�M σκ�τ7ν�νταν X γ4ν�νταν σκλ/C�ι σ� κ/θε Iπιδρ�-
µ<, iστε b λεγ,µενη «σκυθικ* Iρηµ4α» Iπικρ/τησε στ’ Aλ<θεια παντ�? σ’ αTτ*
τ* F7ρα»7.

#Oτι & �I�υστινιανBς wταν tνας Aδ4στακτ�ς σφαγ!ας τ9ν hδιων τ9ν Rπηκ,ων
τ�υ κα6 κυρ4ως τ9ν µ* �Oρθ�δ,8ων, τB µαρτυρεS & hδι�ς & Πρ�κ,πι�ς, & &π�S�ς
AδυνατεS ν2 θεωρ<σWη tναν τ!τ�ι� τ�ρανν� Aνθρ7πιν� �ν κα6 τBν θεωρεS «Iνσαρ-
κωµ!ν� δα4µ�να»8:

«#Oτι & �I�υστινιανBς δ�ν wταν Aνθρ7πιν� πλ/σµα Aλλ2 wταν, Pπως Aναφ!ρ-
θηκε, κ/π�ι�ς δα4µ�νας Aνθρωπ,µ�ρφ�ς, θ2 µπ�ρ�?σε κανε6ς ν2 τB Aπ�δε48Wη,
σταθµ4D�ντας τB µ!γεθ�ς τ9ν κακ9ν π�M Hκανε στ�Mς Aνθρ7π�υς, γιατ6 b δ�να-
µη τ�? Aνθρ7π�υ π�M δρ�], φανερ7νεται στB Rπ!ρµετρ� µ!γεθ�ς τ9ν πρ/8ε7ν τ�υ.
:O cνθρωπ�ς αTτBς λ�ιπBν HFει σκ�τ7σει τ,σ�υς π�λλ��ς, iστε καν!νας στBν
κ,σµ�, µ�? φα4νεται, δ�ν θ2 wταν π�τ� σ� θ!ση ν2 πWG τBν AκριCG Aριθµ, τ�υς,
παρ2 µ,ν� & θε,ς. ΠιB γρ<γ�ρα, ν�µ4Dω, θ2 µετρ�?σε κανε6ς τ�Mς κ,κκ�υς τGς
oµµ�υ Pλ�υ τ�? κ,σµ�υ, παρ2 Pσ�υς σκ,τωσε & αTτ�κρ/τωρ αTτ,ς. :Yπ�λ�γ4-
D�ντας Pµως κατ2 πρ�σ!γγιση τ6ς περι�F�ς π�M κατ/ντησαν τελικ2 Aκατ�4κητες,
λ!ω Pτι F/θηκαν π�λλ2 Eκατ�µµ�ρια cνθρωπ�ι»9.

�Aναφ!ρει Aκ,µα & Πρ�κ,πι�ς, Pτι συFν2 �j A8ιωµατ�?F�ι π�M Aπ�καλ�?νταν
λ�γ�θ!τες10 Rπε8αιρ�?σαν τ�Mς µισθ�Mς τ9ν στρατιωτ9ν γι2 λ�γαριασµ, τ�υς κα6
Hτσι τB στρ/τευµα Hµενε Aπλ<ρωτ�. �Aν κανε6ς στρατι7της τ�λµ�?σε ν2 δια-
µαρτυρηθWG τBν κατηγ�ρ�?σαν nς #Eλληνα, π�M Iκε4νη τ*ν Iπ�F* IκτBς Pλων
τ9ν cλλων11 σ<µαινε κα6 δειλ,ς, Pπως πρ�κ�πτει AπB τB Aπ,σπασµα π�M Aκ�-
λ�υθεS:

«Oj λ�γ�θ!τες nστ,σ� σ’ Pλ� αTτB τB δι/στηµα µ�ιρ/D�νταν µ� τBν �I�υστινιανB
τ2 Fρ<µατα, π�M πρ�ωρ4D�νταν γι2 τ�Mς στρατι9τες. �Aλλ2 κα6 µ� cλλες π�λλ�ς
κα6 δι/φ�ρες Dηµι�ς καταπ�ν�?σαν τ�Mς στρατι9τες σ2ν tνα εaδ�ς συνεFιστ�ς τ9ν
π�λεµικ9ν κινδ�νων. [Aλλ�υς κατηγ�ρ�?σαν Pτι wταν Γραικ�4, σ2ν ν2 wταν Aδ�-
νατ� ν2 AναδειFθWG γενναS�ς tνας cνθρωπ�ς π�M κατ/γεται AπB τ*ν :Eλλ/δα»12.
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6. Περ4π�υ b σηµεριν* Fερσ,νησ�ς τ�? A�µ�υ (Bαλκανικ<).
7. Πρ�κ,πι�ς «�Aν!κδ�τα», ιη´ 19-21.
8. :H λ!8η δαµων Aπ!κτησε Aρνητικ* σηµασ4α AπB τ�Mς Xριστιαν��ς. Γι2 τ�Mς #Eλληνες
σηµα4νει θε4α 0ντ,τητα π�M τ�π�θετεSται µετα8M θε9ν κα6 Aνθρ7πων, b &π�4α συν<θως
IπιτελεS θετικ/ Hργα, I8 �� κα6 b λ!8η «εCδαιµ�να» (Rπ!ρτατη εTτυF4α) Pπως κα6 τB Iπ4-
θετ� «δαιµ νι�ς», συν7νυµ� τ�? παν!8υπν�υ κα6 Fαρισµατικ�? Aνθρ7π�υ.
9. Πρ�κ,πι�ς, «�Aν!κδ�τα», ιη´ 1-6
10. ΣτρατιωτικB A84ωµα, θεσπισµ!ν� AπB τBν �I�υστινιαν,.
11. Oj Pωµαι�Fριστιαν�6 Pταν κατηγ�ρ�?σαν κ/π�ι�ν nς #Eλληνα, στ*ν �Tσ4α τBν Aπ�-
καλ�?σαν αjρετικ,, Aλλ,θρησκ�, πρ�δ,τη κ.c. T,σ� I8ελληνισµ!νη wταν b λεγ,µενη «Bυ-
Dαντιν* ATτ�κρατ�ρ4α», b &π�4α φυσικ2 �Tδ!π�τε RπGρ8ε µ� τ!τ�ια Iπωνυµ4α, δι,τι, Aπ’
P,τι φα4νεται κα6 AπB τB κε4µεν�, τB κρ/τ�ς wταν αTστηρ2 ρωµαϊκB κα6 b αTτ�κρατ�ρ4α
Pωµαϊκ<.
12. Πρ�κ,πι�ς, «�Aν!κδ�τα», κδ´ 5-8.



K
α6 σ2ν ν2 µ*ν Hφταναν Pλα αTτ2 – δηλαδ* σφαγ�ς, C4αι�ι κα6 π�λ�νεκρ�ι
IκFριστιανισµ�4, διωγµ�4, Iπιδρ�µ�ς CαρC/ρων π�M Iρ<µωναν τ*ν Eλληνικ*
γG κα6 nδηγ�?σαν Fιλι/δες #Eλληνες στ* σκλαCι/, πρ�σC�λ�ς κα6 Aτιµω-
τικ�ς πρ/8εις – & �I�υστινιανBς Hστειλε τB λ�γ�θ!τη �Aλ!8ανδρ� Ψαλ4δι�

στ*ν :Eλλ/δα, ν2 Zρπ/8Wη γι2 λ�γαριασµB τ�? αTτ�κρ/τ�ρα Pλα τ2 Fρ<µατα τ9ν
Eλληνικ9ν π,λεων, δ4ν�ντας Hτσι στ�Mς #Eλληνες τB τελειωτικB Fτ�πηµα:

«Στ* δι/ρκεια τ�? hδι�υ αTτ�? τα8ιδι�? & �Aλ!8ανδρ�ς HCλαψε κα6 τ�Mς #Eλλη-
νες µ� τBν E8Gς τρ,π�: �AπB τBν παλιB καιρB �j Aγρ,τες, π�M εaFαν τ2 Fτ<µατ/
τ�υς στ*ν περι�F* τ9ν Θερµ�πυλ9ν, εaFαν τ* φρ�ντ4δα τ�? IκεS 0Fυρ�? κα6
φρ�υρ�?σαν Iκ περιτρ�πGς τB τεSF�ς, κ/θε φ�ρ2 π�M Aναµεν,ταν ν2 Iπιτεθ�?ν
κ/π�ι�ι C/ρCαρ�ι κατευθυν,µεν�ι πρBς τ*ν Πελ�π,ννησ�. T,τε Pµως & Iν λ,γ|ω
�Aλ!8ανδρ�ς Iπισκ!φτηκε τ*ν περι�F* κα6 µ� τ*ν πρ,φαση Pτι πρ�ν�εS γι2 τ*ν
Aσφαλεια τ9ν Πελ�π�ννησ4ων, Aρν<θηκε ν2 Aναθ!σWη στ�Mς Aγρ,τες τ* φρ��-
ρηση τ�? 0Fυρ�?. �Eγκατ!στησε λ�ιπBν IκεS δυ, Fιλι/δες περ4π�υ στρατι9τες
κα6 iρισε �j µισθ�6 ν2 µ* F�ρηγ�?νται AπB τB δηµ,σι�· Aντ4θετα, µ� τB πρ,-
σFηµα αTτB µετ!φερε στB δηµ,σι� Pλα τ2 Fρ<µατα AπB Pλες τ6ς π,λεις τGς :Eλλ/-
δας, τ2 πρ��ριD,µενα εhτε γι2 δηµ�τικ�ς Aν/γκες εhτε γι2 δηµ,σια θε/µατα, γι2
ν2 συντηρ�?νται τ/Fα στB E8Gς AπB τ�Mς π,ρ�υς αTτ�Mς �j στρατι9τες. TB Aπ�-
τ!λεσµα wταν, Pτι σ� Pλη τ*ν :Eλλ/δα, Aκ,µα κα6 στ*ν hδια τ*ν �Aθ<να, καν!να
δηµ,σι� κτ4ρι� δ�ν Iπισκευ/στηκε ��τε καν!να cλλ� Fρ<σιµ� Hργ� wταν δυνατB
ν2 γ4νWη. :O �I�υστινιανBς nστ,σ� Fωρ6ς καµµι2 Fρ�ν�τριC* Iπικ�ρωσε τ2 µ!τρα
αTτ2 τ�? Ψαλιδ4�υ»13.

:O αTτ�κρ/τωρ - σ�µC�λ� τGς �Oρθ�δ�84ας, IκεSν�ς π�M �^κ�δ,µησε τ*ν :Aγ4α
Σ�φ4α – «τB µ!γα µ�ναστ<ρι» κα6 Aνακηρ�Fθηκε AπB τBν XριστιανισµB «M!-
γας», Aπ�καλ�πτεται µ!σα AπB τ2 «�Aν!κδ�τα» κε4µενα τ�? Iπ4σηµ�υ jστ�ρικ�?
τ�υ Πρ�κ�π4�υ nς tνας αjµ�C,ρ�ς τ�ρανν�ς, & &π�S�ς C�θισε &λ,κληρ�υς πλη-
θυσµ�Mς τGς ρωµαϊκGς αTτ�κρατ�ρ4ας στB α�µα κα6 τ* σφαγ<. Σ’ P,τι Aφ�ρ�] σ’
Iµ]ς τ�Mς #Eλληνες Aπ�δε4Fθηκε µεγ/λ�ς δι7κτης τ�? :Eλληνισµ�?: σφαγ!ας
τ9ν :Eλλ<νων π�M Aρν�?νταν τBν Fριστιανισµ,, Iµµ!ν�ντες στ6ς Eλληνικ�ς πα-
ραδ,σεις· Aν4καν�ς κυCερν<της π�M cφησε τ*ν :Eλλ/δα Aπρ�στ/τευτη στ6ς Cαρ-
Cαρικ�ς Iπιδρ�µ!ς· ληστ*ς τ�? δηµ�σ4�υ Fρ<µατ�ς τ9ν Eλληνικ9ν π,λεων, τ6ς
&π�Sες καταδ4κασε σ� �^κ�ν�µικB κα6 κ�ινωνικB µαρασµ,.

Kα6 Vς µ*ν λησµ�ν�?µε, Pτι & �I�υστινιανBς wταν IκεSν�ς π�M Hκλεισε τ*ν Πλα-
τωνικ* �Aκαδηµ4α �Aθην9ν µετ2 AπB συνεFG λειτ�υργ4α 900 περ4π�υ Iτ9ν. :O
hδι�ς Hσφα8ε τ�Mς φιλ�σ,φ�υς καθηγητ�ς X τ�Mς Aν/γκασε, γι2 ν2 σωθ�?ν, ν2
καταφ�γ�υν στ*ν... Περσ4α, στ*ν αTλ* τ�? τ,τε Π!ρση Cασιλι] X�σρ,η, µακρι2
AπB τ*ν :Eλλ/δα κα6 Pλη τ*ν αTτ�κρατ�ρ4α κα6 Hτσι nδ<γησε µαD6 µ� cλλ�υς πρ�-
γεν!στερ�υς κα6 µεταγεν!στερ�υς &µ�4�υς τ�υ τ*ν Aνθρωπ,τητα στBν πιB CαθM
µεσα4ωνα· σ’ tνα σκ�τ/δι π�M κρ/τησε F4λια περ4π�υ Fρ,νια.

Στ!φαν�ς Mυτιληναb�ς

NH lρπαγO τRν *cκ*ν*µιRν τRν NEλλ=νων
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13. Πρ�κ,πι�ς, «�Aν!κδ�τα», κς´ 26-39.



Mιbς κα) A _Aνθιµ�ς FAλε�ανδρ�υπ λεως Pπεραµ?νθηκε τ$ς παλαιbς διαθ'κης στ2
σ?ν�λ  της, [µετ� τ�ν π�λ?κρ�τη κι /λληνικ�τατη συν5ντευ�ιν τ�� Γι,ννη Mαρκ π�υ-
λ�υ πρ2ς τ2ν «∆αυλ2» (τ. 241)], 0ρα καθ λ�υ παρ,�εν� κα) τ�� FIησ�� τ�� Nαυ$, δ@ν
θ� wταν καθ λ�υ παρ,�εν� jν τυ12ν A π�λSς 6ερ,ρ1ης µ@ κατ,λληλες «θε πνευστες» µε-
θ δ�υς κα) �ν5ργειες �φρ ντι-ε &τσι, �tτως �στε tστερα �π2 100 n 200 1ρ νια �6 «oEλλη-
νες», Xριστιαν�) ν’ �π�κτ��σαν 0λλ�ν Vναν �γι� *σ,�ι� τ�� Nαυ$ κα) Aµ�εθν$ τ�υ,
αCτ2ν π�S �π,�ια �κ�?ει στ2 iν�µα τ�� γνωστ�� �π�ρρυπαντικ��...

∆.A.

Γνεται ] �στει της τ�� Mπ)γκ Mπρ,δερ, π�S �κπρ�σωπεB τ2ν 0νθρωπ� &τσι �γρ,µ-
µατ� κα) καταναλωτ', Kπως τ2ν κατ,ντησαν κα) >γαν�υν �6 fδι�ι στ� δικ' τ�υς τηλε-
 ραση ν� τ2ν κριτικ,ρ�υν! M@ τ) θ� τ2ν κριτικ,ρ�υν, κ?ρι�ι, Kταν ��τε Vνας πραγµα-
τικ2ς γν�στης τ�� FAρ1α�υ �Eλληνικ�� Πνε?µατ�ς δ@ν &1ει τ π� ν� σταθk$ «κα) τ�ν
γbν κιν'σkη»! N� σ�� πk$ γι� τ2ν αCθαρετ� iρ�φ� τ�� �ν?παρκτ�υ Pπερπ5ραν σας, τ(ν
πρ�φητ(ν (0κ�υ πρ�φ'της! �λ'θεια αCτ� ] &νν�ια σ@ π�ι�Sς �γρ,µµατ�ς �πευθ?νεται;)
κα) µ,γων, καθxς κα) Kτι καπηλευθ'κατε τ� π,ντα τ$ς �Eλληνικ$ς FAρ1αι τητας, µε-
τατρ5π�ντ,ς τα σ@ �*κ�ν�µα καταναλωτικ'; T�ρα, �γαπητ� µ�υ, π�S εgστε �νηµερω-
µ5ν�ι, ν� γυρσετε στ2 καν,λι τ�� Mπ)γκ Mπρ,δερ, Kπ�υ θ� &1ετε Vνα πρ�της τ,�εως
σατυρικ2 &ργ� τ�� Συστ'µατ�ς. Mωρ@ αCτ�) µ@ τ2 ρε-λι τ�υς 0φησαν πσω κα) τ2ν...
FAριστ�φ,νη στ)ς θεσµ�φ�ρι,-�υσες τ(ν... θεσµ(ν τ�υς... N� A π�λιτισµ2ς τ�� Συστ'-
µατ�ς!..

Π.Γ.

∆@ν �σπ,-�µαι τ)ς θ5σεις Λεπ5ν, �λλ� κα) δ@ν τ)ς καταδικ,-ω Kλες συλλ'>δην. Σ�ν
δηµ�κρατικ2ς π�λτης τ�λµ( ν� π( Kτι ] ECρ�πη &1ει �π�µακρυνθ$ �π2 τ� δηµ�κρα-
τικ� *δε�δη. Kρ,τησε µ ν� τ2ν ττλ� τ$ς δηµ�κρατας κα) &1ασε τ�ν �Cσα της. OCσια-
στικ� µεταλλ,1θηκε σ@ συγκεκαλυµµ5νη κ�ιν�>�υλευτικ� %λιγαρ1α.

E^ρ<πη κα" δηµ�κρατ&α

«Θεϊκ?ς πρ�εις»
T�ν 1/5/02, περ) τ� µεσ,νυ1τα κ,π�ι�ι θλι>ερ�) �κπρ σωπ�ι τ�� αfσ1ιστ�υ µεσαιωνι-

κ�� πνευµατικ�� �επεσµ��, µ@ �µ> λιµα παρ,θυρα τ$ς %θ νης τηλε�ρ,σεως, &θιγαν κα-
τ,φωρα τ�ν /λληνικ τητ, µ�υ. �H �π�δεδειγµ5νη �συναρτησα, τ� �στ'ρικτα τ� ψε?-
δη κα) K,τι 0λλ� 1αλκευµ5ν� θ5λεις, σ@ πbσα �µφισ>'τηση, 0κ�υσα τ2 τρ�µερ2: «ACτ�
δ@ν εgναι 6στ�ρα· αCτ� εgναι... θεϊκ@ς πρ,�εις!». Tσιµπι5µαι, γι� ν� καταλ,>ω, jν εfµαι
�?πνι�ς n %νειρε?ωµαι! T2 παγκ σµι� θε�κρατικ2 σ?στηµα πνγει αCτ� τ� στιγµ� τ2ν
πλαν'τη κα) εgναι �π�κλειστικ� Pπε?θυν�, γι� τ2 π�� �γ µαστε A �Eλληνισµ ς. �H θρα-
σ?της τ(ν �γκ,θετων αCτ(ν τ$ς καθ λα για1>εδικ$ς συντε1νας καταλ,>αινες Kτι wταν
σ�ν ν� σ�� &λεγαν: K,τσε καλ,, γιατ) σ@ λγ� θ� σ@ λ5µε τρ�µ�κρ,τη· κα) θ� εgναι Vτ�ι-
µ�ς ν� καταπλε?σkη A �µερικαν2ς στ λ�ς. zΩ! oEκτε FAµερικανικ@ Στ λε, π(ς κατ,ντη-
σες; �σS τ$ς Tρ�?µπας 0λλ�τε τ2 καλ2 παιδ) ν� ψ,1νkης τ�ρα τ)ς θηλ5ς �ναρτ'σεως τ(ν
>�µ>(ν κ,τω �π2 δυσ�ωνες φτερ��γες �ερ�σκαφ(ν, καθ�δηγ�?µενες �π2 τ�Sς δ�ρυ-
φ ρ�υς µιbς παγκ�σµι τητας... στ2ν �κρι>$ �ντ�πισµ2 τ(ν στ 1ων...

Π.Γ.

Kλειστ3 κUκλωµα


Iησ�Cς τ�C Nαυ' κα" 
Aρι?λ Σαρ3ν

AI™IMA KAI A¢HPITA 



�O B�λταBρ�ς εgπε «δ@ν συµφων( µ@ τ� γν�µη σ�υ, �λλ� θ� δ�σω �κ µη κα) τ� -ω'
µ�υ γι� ν� τ�ν �κφρ,-kης �λε?θερα».

FEφ σ�ν A Λεπ@ν ��ελ5γη δηµ�κρατικ,, δι’ �κλ�γ$ς �π2 τ2 λα , εgναι δηµ�κρατικ2ς
]γ5της. T� λ�ιπ� εgναι �ντιδηµ�κρατικ� τε1ν,σµατα συνωµ�τικ(ν κ5ντρων.

K.X.K.

FA�ι5παινη ] τιµητικ� πρ�>�λ� τ$ς �π2 κ,θε 0π�ψη σηµαντικ$ς κα) ��ι λ�γης
κινηµατ�γραφικ$ς ταινας «FAγ5λαστ�ς Π5τρα» (>λ. «∆», τ. Mαρτ�υ 2001) στ�ν
K�µ�την� (Kυριακ� 10 Mαρτ�υ 2002), µ@ >ρ,>ευση τ�� σκην�θ5τη Φλιππα K�υ-
τσαφτ$ κα) τ�� λ�γ�τ51νη ∆ηµ'τρη Παπα1ρ'στ�υ. �H πρωτ�>�υλα wταν τ�� ∆η-
µ�κριτε�υ Πανεπιστηµ�υ Θρ,κης κα) τ$ς «Kνησης γι� τ�ν FAνα>ωση τ��
FAρ1α�υ Θε,τρ�υ στ� Mαρ�νεια».

FEπιτ5λ�υς, κ,τι 0ρ1ισε ν� κιν$ται κα) σ@ συλλ�γικ2 - θεσµικ2 �ππεδ� στ� Πα-
νεπιστ'µι, µας γι� τ�ν �ν,δει�η τ�� �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.

A.X.M.

Στ)ς 28-4-2002 πραγµατ�π�ι'θηκε µ@ µεγ,λη �πιτυ1α στ2 P5θυµν� ]µερδα µ@ θ5-
µα «�O Pεθ?µνι�ς Φυσικ2ς Φιλ σ�φ�ς ∆ι�γ5νης A FAπ�λλωνι,της» [περ) τ$ς -ω$ς
κα) τ�� &ργ�υ τ�� µεγ,λ�υ αCτ�� φιλ�σ φ�υ κα) �πιστ'µ�ν�ς >λ5πετε: «∆αυλ2ς»,
τ. 193, FIαν�υ,ρι�ς 1998]. T�ν ]µερδα διωργ,νωσε A ∆$µ�ς Pεθ?µνης σ@ συνεργασα
µ@ τ2ν oOµιλ� γι� τ�ν πρ�>�λ� τ(ν �ρ1αων �Eλληνικ(ν Mαθηµατικ(ν. Πρ εδρ�ς
τ$ς FOργανωτικ$ς FEπιτρ�π$ς wταν A λ γι�ς δ'µαρ1�ς Pεθ?µν�υ ∆ηµ'τρι�ς FAρ1�-
ντ,κις (κλασσικ2ς φιλ λ�γ�ς). �O δ'µαρ1�ς τµησε �πσης µ@ ε*δικ� πλακ5ττα τ2ν
µαθηµατικ2 - συγγραφ5α EC,γγελ� Σπανδ,γ�, A Aπ�B�ς �ντ πισε τ2 1997 στ� >ι-
>λι�θ'κη τ$ς π λεως Patna τ(ν FIνδι(ν Vνα κ�δικα µ@ �ρα>ικ� γραφ', π�S εgναι ]
1αµ5νη µετεωρ�λ�γ�αστρ�ν�µικ� πραγµατεα τ�� ∆ι�γ5ν�υς, τ�ν Aπ�α �ναφ5ρει
A Συµπλκι�ς. FEπσης σ@ ε*δικ� τελετ� A δ'µαρ1�ς �ν µασε κεντρικ2 δρ µ� τ�� Pε-
θ?µν�υ «�Oδ2ς ∆ι�γ5ν�υς τ�� FAπ�λλωνι,τ�υ».

Mακ,ρι κα) 0λλ�ι δ'µαρ1�ι ν� µιµηθ��ν τ2ν κ. ∆ηµ. Z. FAρ1�ντ,κι, %ν�µατ�θε-
τ�ντας δρ µ�υς µ@ τ� %ν µατα τ(ν γεννητ ρων τ�� Παγκ σµι�υ Π�λιτισµ�� �Eλλ'-
νων κλασικ(ν, �ντ) ν� τ� καταργ��ν κα) ν� τ� �ντικαθιστ��ν µ@ %ν µατα διαφ -
ρων �σηµαντ�τ'των 1,ριν κ,π�ιων εCτελ(ν σκ�πιµ�τ'των.

∆.I.Λ.

�Yπ4δειγµα δηµ�ρ7�υ


Aνα�&ωση τ�C (ρ7α&�υ �Eλληνικ�C Θε�τρ�υ

Για7�εδ�7ριστιαν�" κατ+ Για7�εδ�ε�ρα&ων
Θ� πληρ�φ�ρηθ'κατε Kτι τ2 «FAµ�ν», ] ν5α ταινα τ�� K�στα Γα>ρb, θ5µα της &1ει

– τ 0λλ�; – τ2 «Aλ�κα?τωµα» τ(ν �E>ραων κατ� τ2ν B´ Παγκ σµι� Π λεµ�. ACτ� τ�
φ�ρ� Kµως πρ�κ,λεσε %ργ� κα) �γαν,κτηση στ�Sς Kαθ�λικ�Sς �ν� τ�ν ECρ�πη, i1ι
>5>αια γι� τ2 θ5µα π�S πρ�>,λλει, �λλ� γι� τ2 1ριστιανικ2 σ?µ>�λ� τ�� σταυρ��, τ2
Aπ�B� �µφαν-ει... �λαφρ(ς �γκυλωτ . Γιατ) Kµως; ∆@ν γνωρ-�υν πxς στ2 iν�µα αCτ��
τ�� συµ> λ�υ, 0λλ�τε «σκ5τ�υ» κα) 0λλ�τε �γκυλωτ��, 1?θηκαν π�τ,µια α�µατ�ς, ���-
ντ�θηκαν δεκ,δες λα�) κα) ��αλεφθηκαν λαµπρ�) π�λιτισµ�;

Λγη αCτ�γνωσα δ@ν θ� &>λαπτε ��τε τ�Sς ECρωπα�υς Xριστιαν�?ς ��τε κα) τ2ν
κ. Γα>ρb, π�S �πιµ5νει ν� �γν�k$ τ�Sς πρ�τ�υς διδ,�αντες τ)ς γεν�κτ�νες, δηλ. τ�Sς
«∆και�υς» τ$ς Παλαιbς ∆ιαθ'κης κατ� τ2ν πατ5ρα Γ. Mεταλλην .

Π.Λ.K.
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:H Eλληνικ* γλ9σσα εaναι Aσφαλ9ς b πληρ!στερη παγκ�σµ4ως. Πρ,κειται γι2
τB µ�ναδικB φαιν,µεν� τ9ν t8ι Eκατ�µµυρ4ων ληµµ/των κα6 τ9ν E8<ντα Eκα-
τ�µµυρ4ων λ!8εων! Eaναι δ�σκ�λ� ν2 Rπ/ρ8Wη Hνν�ια Fωρ6ς ν2 Aντιστ�ιFWG σ� κ/-
π�ια λ!8η. Kα6 �j λεπτ,τερες διαφ�ρ�π�ι<σεις X Aπ�Fρ7σεις Aντιπρ�σωπε��νται
στB λε8ιλ,γι, της. �Aντ4θετα σ� πληθ7ρα πραγµ/των X ^δε9ν Aντιστ�ιF�?ν πε-
ρισσ,τερες τGς µ4ας λ!8εις. ∆�ν Rπ/ρFει λ�ιπBν F9ρ�ς ν2 ε^σFωρ<σWη &,τιδ<π�-
τε 8!ν�. �AπB τ*ν cλλη πλευρ2 Pλες �j γλ9σσες τ�? κ,σµ�υ Cρ4θ�υν Eλληνικ9ν
λ!8εων κα6 ριD9ν. Στ6ς λεγ,µενες «^νδ�ευρωπαϊκ�ς» b Eλληνικ* καταγωγ* Rπερ-
Cα4νει τB 90%. Σ’ αTτ�ς b :Eλληνικ* εaναι b µητ!ρα γλ9σσα, iστε π�λM σωστ2
Iλ!Fθη, Pτι Aντ6 τ�? Aστ,F�υ «^νδ�ευρωπαϊκ�ς» θ2 πρ!πει ν2 Aπ�καλ�?νται Eλλη-
ν�γενεSς. Kατ2 φυσικ* συν!πεια τ2 Hθνη π�M γι2 δι/φ�ρ�υς λ,γ�υς συγκατ�4-
κησαν κατ2 καιρ�Mς µ� τ6ς Eλληνικ�ς κ�ινων4ες, θ2 πρ!πει ν2 πGραν Fωρ6ς ν2 µπ�-
ρ�?ν ν2 δ7σ�υν. Kυρ4ως �j γι2 κ/π�ι� δι/στηµα κατακτητ!ς. ΣτBν Aντ4π�δα �j
#Eλληνες σ2ν κυCερνGτες X κα6 Zπλ�S συγκ/τ�ικ�ι Hδωσαν π�λλ/, Iν|9 Iδ!Fθη-
σαν π�λM λιγ7τερα.

Oj τ�υρκ,φων�ι λα�6 AπB τ*ν πρ7τη τ�υς Iπαφ* µ� τBν EλληνικB κ,σµ� εaFαν
γλωσσικ�ς Aνταλλαγ!ς. :Iστ�ρικ2 Aναµεν,µεν� εaναι, b ρ�* τ�? δανεισµ�? ν2
εaναι Iκ τGς EλληνικGς στ*ν τ�υρκικ<· KFι τB Aντ4θετ�. Γι2 τ�?τ� θε7ρησα στ*ν
AρF* τ*ν πληθ7ρα λ!8εων Iκ τGς τ�υρκικGς στ2 Eλληνικ2 Iτυµ�λ�γικ2 λε8ικ2
τGς σ�γFρ�νης γλ7σσας µας Aντιιστ�ρικB φαιν,µεν�. Kα6 Iπειδ* �j jστ�ρικ�ς

OZ δ3θεν τ*υρκικ3ς πρ*>λευσης
λ>Wεις τ3ς κ*ιν3ς Nε*ελληνικ3ς

EINAI ¶ANAPXAIE™ E§§HNIKE™

¢
ιαC/D�ντας κανε6ς τ2 Iτυµ�λ�γικ2 λε8ικ2 τGς N!ας :EλληνικGς,
Iντυπωσι/Dεται AπB τ6ς π�λλ�ς λ!8εις τ�υρκικGς πρ�!λευσης.
�Eπειδ<, γι2 λ,γ�υς π�M θ2 Aναλυθ�?ν Aκ�λ��θως, τB φαιν,µε-
ν� AντιCα4νει στ�Mς γλωσσ�λ�γικ�Mς κα6 jστ�ρικ�Mς καν,νες,

A84Dει &πωσδ<π�τε Cαθ�τερης Hρευνας. Mι2 γνωστ* παρ�ιµ4α δια-
CεCαι7νει: τB µGλ� θ2 π!σWη κ/τω AπB τ*ν µηλι/. �Aντ4στρ�φα & καρ-
πBς κ/τω AπB τ*ν µηλι2 0φε4λει ν2 εaναι µGλ�. :H µεταφ�ρ/ της στ2
γλωσσικ2 φαιν,µενα περ4π�υ HFει nς E8Gς. Oj Eλληνικ�ς λ!8εις συνα-
ντ9νται στ�Mς Eλλην,φων�υς τ,π�υς κα6 Aντιστρ,φως κ/θε λ!8η
αTτ9ν τ9ν περι�F9ν 0φε4λει, κατ’ AρF2ς τ�υλ/Fιστ�ν, ν2 εaναι Eλλη-
νικ<. Γενικ* κα6 λ�γικ* cπ�ψη. :H ε^δικ7τερη διερε�νηση τGς ZπλGς
αTτGς τ�π�θ!τησης τ*ν IνισF�ει π�λM περισσ,τερ�.



ν�µ�τ!λειες εaναι Aνυπ!ρCλητες, Vς AναDητ<σ�υµε τ*ν α^τ4α αTτGς τGς Aντ4φα-
σης.

NH
Eλλην�τ�υρκικ* συν/φεια AριθµεS τρεSς τ�υλ/Fιστ�ν διαφ�ρετικ�ς κα6 I8
hσ�υ σηµαντικ�ς περι,δ�υς, cρα πρ!πει ν2 Rπ/ρFWη Iπικ/λυψις τρι9ν
Iπ�F9ν. :H πρ7τη περ4�δ�ς εaναι πρωτ�ϊστ�ρικ<. T,τε �j πρ,γ�ν�ι τ9ν
σηµεριν9ν T��ρκων, �j Σκ�θες1, εaFαν συFν�ς Iπαφ�ς µ� τ�Mς #Eλληνες

λ,γ|ω τ9ν π�λυ/ριθµων Eλληνικ9ν Aπ�ικι9ν στ2 C,ρεια παρ/λια τ�? ET8ε4ν�υ
δηλαδ* στ2 σκυθικ2 παρ/λια. TB Kν�µα τ�? πατρι/ρFη τ�υς µ]ς τB δι!σωσε &
:Hρ,δ�τ�ς: Tαργιτ/�ς2· κ�ινB Kν�µα στ�Mς τ�υρκ�ταταρικ�Mς λα��ς3. �Aς µ*ν 8ε-
Fν]µε τBν πρ7ην πρ,εδρ� τGς T�υρκ4ας, T�υργ�Mτ �OD/λ. Στ* ρ4Dα µ/λιστα
τ�Mρκ-τ�Mργ αTτ* 0φε4λεται κατ2 π�λλ�Mς κα6 τB Iθνικ, τ�υς Kν�µα. �Aκ,µη πε-
ρισσ,τερ� Iνδιαφ!ρ�ν εaναι, Pτι κατ2 µ4α παρ/δ�ση �j Σκ�θες Cασιλι/δες εaναι
Aπ,γ�ν�ι τ�? :HρακλG4. :H σF!ση αTτ* τ�? παν/ρFαι�υ �ρωα κα6 Iκπ�λιτιστG
συνηγ�ρεS γι2 πρ�ϊστ�ρικ* Iπαφ* κα6 Iπιµι84α τ9ν :Eλλ<νων µ� τ* Cασιλικ*
γενι2 κα6 τ*ν cρF�υσα τ/8η τ9ν Σκυθ9ν. Eaναι γεγ�ν,ς, Pτι �j τ�υρανικ�ς X
�Tραλ�αλταϊκ�ς γλ9σσες, µ4α τ9ν &π�4ων εaναι b τ�υρκικ<, &µιλ�?νται AπB λα-
�Mς τGς µ�γγ�λικGς φυλGς Aλλ2 κα6 AπB cλλ�υς Fωρ6ς τ2 φυλετικ2 Fαρακτηρι-
στικ/ τ�υς. T!τ�ι�ι εaναι �j O�γγρ�ι, �j Φιλανδ�4, �j �Eσθ�ν�4, �j Λ/πωνες κα6
�j περισσ,τερ�ι T�?ρκ�ι.

M<πως στB µ* µ�γγ�λικB στ�ιFεS� τ�? φαιν,τυπ�� τ�υς συµµετ!F�υν σηµα-
ντικ2 κα6 �j AπB παν/ρFαια Fρ,νια παγκ�σµι�π�ιηµ!ν�ι #Eλληνες; :O :Hρ,-
δ�τ�ς π/ντως Aναφ!ρει σαφ9ς κα6 λαB Eλλην�σκυθικ,: τ�Mς Kαλλιπ4δες5.

:H Eλην�σκυθικ* συνεργασ4α, παρ2 τ2 cγρια �θη τ9ν Σκυθ9ν, RπGρ8ε µεγ/-
λη κα6 π�ικιλ,µ�ρφη. Oj cνδρες τGς Aστυν�µ4ας στ*ν Aθηναϊκ* δηµ�κρατ4α τGς
AκµGς wσαν κατ2 παρ/δ�ση Σκ�θες. :O �Aν/Fαρσις, µεγ/λ�ς #Eλλην σ�φ,ς, φι-
λ,σ�φ�ς κα6 µ�στης, wταν σκυθικGς καταγωγGς6. Oj Hµπ�ρ�ι AπB τB A^γαS�
ε^σFωρ�?σαν Cαθι2 στ*ν Σκυθ4α κα6 Aναφ!ρεται Eλληνικ* π,λις σ� Aπ,σταση
π�λλ9ν bµερ9ν τα84δι AπB τ*ν παραλ4α, b περ4φηµη κα6 α^νιγµατικ* Γελων,ς.

:H δε�τερη A8ι,λ�γη περ4�δ�ς IπαφGς :Eλλ<νων κα6 T��ρκων RπGρ8ε b Iπ�F*
τ9ν Eλληνικ9ν Cασιλε4ων τGς KεντρικGς �Aσ4ας κα6 �Iνδι9ν. Oj δι/δ�F�ι τ�? Mε-
γ/λ�υ �Aλε8/νδρ�υ δηµι��ργησαν µετα8M ΣιCηρ4ας, K4νας, �Aφγανιστ2ν κα6
�Iνδ4ας µεγ/λ� κα6 µακρ,Cι� Cασ4λει� (300 π.X. tως 100 µ.X.), τB &π�S� συν!Fι-
σε ν2 Aκτιν�C�λWG τBν :EλληνικB Π�λιτισµB Eκατ�ντ/δες Fρ,νια µετ2 τBν τελευ-
ταS� #Eλληνα bγεµ,να.

:O K�σµ]ς & �Iνδικ�πλε�στης Rπαιν4σσεται τ*ν Eλλην�φων4α τGς περι�FGς
τB 500 µ.X. κα6 & M/ρκ� Π,λ� µ]ς διαCεCαι7νει τBν 13�ν α^9να, Pτι �j Cα-
σιλι/δες της κατ/γ�νται AπB τBν M!γα �Aλ!8ανδρ�. M4α AπB τ6ς πιB A8ι,-
λ�γες µει�ν,τητες στBν F9ρ� αTτB wσαν κα6 εaναι �j T�?ρκ�ι.

:H 8ακ�υστ* πρωτε��υσα τGς Σ�γδιανGς κα6 τ�? Tαµερλ/ν�υ, b θρυλικ* Σα-

NH XπαφO NEλλ=νων - T*Tρκων SνB τ*[ς αcRνες
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µαρκ/νδη HFει EλληνικB Kν�µα. Mαρ + /κανθα → Mαρ/κανδα = νερ/γκαθα.
MαD6 µ� τ*ν πρ�σθ<κη τGς πρ�θ!σεως «Iς» (κατ2 τB ε^ς τ*ν π,λιν → �Iσταµπ��λ,
ε^ς Σµ�ρνην → �Iσµ*ρ) µ]ς κ/νει Σαµαρκ/νδη. ATτ* b Iνσωµ/τωσις τGς πρ,-
θεσης στB τελικB Kν�µα τGς π,λης εaναι Fαρακτηριστικ* τGς τ�υρκικGς γλ7σσης,
Pταν δανε4Dεται Eλληνικ2 τ�πων�µια.

:H τρ4τη τ!λ�ς µακρ�Fρ,νια κα6 εTρ�τατη Iπαφ* τ9ν δ�� λα9ν συνετελ!σθη
κατ2 τ*ν κατ/κτηση τGς BυDαντινGς ATτ�κρατ�ρ4ας AπB τ�Mς ΣελτD��κ�υς κατ’
AρF*ν κα6 τ�Mς �Oθωµαν�Mς T��ρκ�υς κατ,πιν. �Eδ9 δ�ν RπGρ8ε ZπλG Aλληλε-
π4δρασις Aλλ2 κυρι�λεκτικ* Rπ�κατ/σταση τ�? EνBς Hθν�υς AπB τB cλλ�. Θεω-
ρεSται Pτι b cρF�υσα τ/8η στ* σηµεριν* T�υρκ4α HFει CυDαντιν* καταγωγ<.
�Aρκ�?σε b πρ�σF7ρηση στB �Iσλ2µ µ,ν�, iστε �j BυDαντιν�6 πρ��F�ντες ν2 µε-
ταπ!σ�υν σ� T��ρκ�υς Aγ/δες. [Eτσι µετ!φεραν αTτ��σι� τBν γλωσσικB πλ�?τ�
τGς EλληνικGς στ* ν!α τ�υς γλ9σσα. TB φαιν,µεν� αTτB σ� nρισµ!νες περι�F�ς
RπGρ8ε τ,σ� καθ�λικB κα6 αTθ,ρµητ�, iστε IκεS �Tδ!π�τε µιλ<θηκε b τ�υρκικ*
γλ9σσα (ΛαDικ<7, Kρ<τη, [Hπειρ�ς). :H jστ�ρικ* κα6 θεωρητικ* Aν/λυσις τ9ν
δεδ�µ!νων AπαιτεS τ* σηµαντικ* Iπιρρ�* τGς :EλληνικGς στ*ν Aρκετ2 φτωF*
AρFικ2 τ�υρκικ* γλ9σσα. M� τ* γλ9σσα τ9ν Aνωτ!ρω Rπ/ρF�υν Pλα τ2 Iφ,-
δια, iστε ν2 Rπεισ!λθ�υµε Iπ6 τGς �Tσ4ας. Θ2 µ]ς AπασF�λ<σ�υν IκεSνες �j λ!-
8εις τGς κ�ινGς EλληνικGς, π�M στB Iτυµ�λ�γικB λε8ικB τ�? N. �Aνδρι7τη θεω-
ρ�?νται τ�υρκικGς πρ�!λευσης, µ� µ,ν� τB IπιFε4ρηµα Pτι AκριC9ς τ6ς hδιες Fρη-
σιµ�π�ι�?ν κα6 �j T�?ρκ�ι. �Aνε8/ρτητα AπB τB Aπ�τ!λεσµα, εaναι πρ�φαν�ς Pτι
αTτ* b θ!σις εaναι τελε4ως Aντιεπιστηµ�νικ<. �Aν µ4α λ!8η X φρ/ση συνυπ/ρFει
σ� περισσ,τερες τGς µ4ας γλ9σσες Fρει/Dεται Cαθ�τερη Hρευνα. Kυρ4ως Fρει/-
Dεται ν2 Aπ�δειFθWG σ� π�ι/ AπB τ6ς γλ9σσες b λ!8ις αTτ�ερµηνε�εται. Σ� π�ι/
δηλαδ* τB ν,ηµ/ της πρ�κ�πτει AπB τ2 Iπιµ!ρ�υς στ�ιFεSα της. �Eρευν]ται Iπ4-
σης b πληθ7ρα τ9ν παραγ7γων της, καθ7ς κα6 �j συγγενεSς της AπB τ*ν hδια
ρ4Dα. #Oταν αTτ* εaναι δ/νει� π!ρα AπB τB 8ερB ν,ηµ/ της δ�ν σηµα4νει τ4π�τα
κα6 παρ/γωγα εhτε δ�ν Rπ/ρF�υν εhτε εaναι Iλ/Fιστα.

#Ωστε �j κ�ιν�ς λ!8εις τ9ν δ�� γλωσσ9ν θ2 Iρευνηθ�?ν AπB τ*ν πλευρ2 τGς
:EλληνικGς πρ�σεκτικ2 κα6 διε8�δικ2 κα6 φυσικ2 Vν Aπ�δειFθWG b Eλληνικ�-
τητ/ τ�υς, Aπ�κλε4εται Iκ τ9ν πραγµ/των b τ�υρκικ* καταγωγ<.

�Aς περιπλανηθ�?µε λ�ιπBν στ2 κ�ιν2 τ9ν δ�� γλωσσ9ν, Aφ�? Iπισηµανθ�?ν
�j γλωσσικ�6 καν,νες π�M δι!π�υν τ6ς µεταC�λ�ς τ9ν λ!8εων στ*ν π�ρε4α τ�?
Fρ,ν�υ.

T
2 γ!νη κα6 τ2 φων<εντα µεταC/λλ�νται ε�κ�λα. T2 σ�µφωνα µεταC/λλ�-
νται πιB δ�σκ�λα κα6 Aκ�λ�υθ�?ν σ� αTτ�ς τ6ς µεταC�λ�ς πιB εTδι/κρι-
τ�υς καν,νες. Π.F. κ � γ � F, π � C � φ, τ � δ � θ Iπ4σης γ � C � δ, κ �
π � τ, F � φ � θ. ΣυFν,τατα λ � ρ, µ � ν· σπανι7τερα D � δ, θ � ρ κα6 συ-

Fν2 Aκ,µη σ � τσ � κ � στ. Πιστε�εται γενικ9ς, Pτι τB C κα6 δ στ*ν AρFα4α πρ�-
φ!ρ�νταν Pπως σ<µερα στ*ν καθαρε��υσα. ATτB δ�ν πρ!πει ν2 εaναι σωστ,.

NH παραφθ*ρB τRν λ>Wεων καK mνα Xτυµ*λ*γικ/ γλωσσ:ρι*
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M]ς παραδ4δ�υν AρFαS�ι συγγραφεSς τ*ν φων* τ�? πρ�C/τ�υ κα6 γρ/φ�υν CG,
CG. �Eπειδ* στB π!ρασµα τ�? Fρ,ν�υ b φων* τ9ν D7ων παραµ!νει σταθερ<, b
Aναφ�ρ2 αTτ* σηµα4νει Pτι Iδ9 τB C πρ�φερ,ταν µπ κα6 τB η µετα8M ι κα6 ε.
[Aλλ� tνα παρ/δειγµα µεταC�λ9ν HFει σηµασ4α. :Yπ/ρFει τB ρGµα δαµ/ω X δα-
µ/Dω. �AπB αTτB µ� τB στερητικB α παρ/γεται & Aδ/µας (τB σκληρ,τερ� RλικB
γι2 τ�?τ� Aδ/µαστ�ς) Aλλ2 κα6 τB δαµ/ρι (νταµ/ρι), τB σηµεS� Pπ�υ τB π!τρω-
µα δαµ/Dεται, iστε κ,πτεται  κα6 I8�ρ�σσεται. :H λ!8ις HFει περ/σει στ*ν τ�υρ-
κικ<. �AπB τB δαµ/ω Pµως κα6 b δ/µαρ (b δαµασµ!νη δηλαδ* b σ�Dυγ�ς) κα6 I8
αTτ�? b ντ/µα (Vς θυµηθ�?µε κα6 τ*ν τρ/π�υλα). :H λ!8ις HFει περ/σει κα6 στ6ς
δυτικ�ς γλ9σσες. �AπB τB παρ/δειγµα πρ�κ�πτει πρ9τ�ν: τB δ τ�υλ/Fιστ�ν στ2
παρ/γωγα δ/µαρ κα6 δαµ/ρι�ν µ]λλ�ν πρ�φερ,ταν ντ· κα6 δε�τερ�ν tνας θε-
µελι7δης ν,µ�ς: #Oταν µ4α λ!8ις X ρ4Dα Iµφαν4Dεται σ� κ/π�ια Aνατ�λικ* γλ9σσα
(Περσικ<, T�υρκικ<, �AραCικ<, :ECραϊκ*, �Iνδικ*) κα6 συγFρ,νως σ� κ/π�ια δυ-
τικ* (:Aγγλικ<, Γαλλικ<, :Iσπανικ<, Γερµανικ*) αTτ* b λ!8ις Aναγκαστικ2 εaναι
Eλληνικ<. M,ν�ν �j #Eλληνες wσαν Iνδι/µεσ�ι κα6 εaFαν παρ�υσ4α κα6 στ* ∆�-
ση κα6 στ*ν �Aνατ�λ* (κατακτ<σεις, Aπ�ικ4ες). :Ωρισµ!νες φ�ρ�ς µ4α λ!8η HFει
cµεση Aκ�υστικ* συν/φεια µ� τ*ν πρ�γ�νικ< της. [Aλλες φ�ρ�ς Rπ/ρFει µικρ*
X µεγ/λη Aκ�υστικ* Aπ,σταση. #Oταν Pµως Aκ�λ�υθ�?νται �j παραπ/νω κα-
ν,νες κα6 Aπαραιτ<τως Rπ/ρFει Iνν�ι�λ�γικ* συν/φεια X σ�µπτωσις, τ,τε εhµα-
στε C!Cαι�ι γι2 τ*ν συγγ!νεια τGς παλαι]ς µ� τ* ν!α. #Oλα αTτ2 θ2 γ4ν�υν Aπ�-
λ�τως καταν�ητ2 στ* συν!Fεια.
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Aγiς, & = πρ��Fων, εTγεν<ς, φε�υδ/ρ-
Fης. Πρ�!ρFεται AπB τB µ!γας µ� Aλλαγ*
τ�? «µ�» σ� «α». :H συFν* αTτ* µεταC�λ*
(cFρι - µ!Fρι, cλευρ�ν - µ!λευρ�ν, 
Aγιδδv
- Mεγιδδ7, Aλιδuν - µελιδuν) εaναι Fαρα-
κτηριστικ* τGς EλληνικGς γλ7σσας. :Yπ/ρ-
Fει κα6 τB Iπ4ρρηµα cγαν = π�λM (µηδ�ν
cγαν).


Aλ�να, b = Aν�ικτBς F9ρ�ς < Zλ7νι
�Aλισ�ερ&σι = συναλλαγ<. [Aλλ�ις + φ!-

ρω → Aλλ�ισφ!ρι → AλισC!ρι + σι (κατ/-
λη8η �Tδετ!ρων �Tσιαστικ9ν: µεθ�ω → µε-
θ�σι, γι�ρτ/σι, Cαφτ4σι) → AλισCερ4σι.

�Aµπ�ρι, τB = Aπ�θηκευτικBς F9ρ�ς
Iµπ�ρευµ/των, Iπ6 πλ�4ων τB κ?τ�ς (Iµπ�-
ρεS�ν → Iµπ�ρ4(�ν) → Aµπ/ρι(�ν). �Aµπ/-
ρα = Iπ4µηκες 8�λ� X σ4δερ� π�M κλε4νει
τ*ν Aπ�θ<κη. �Aµπαρ7νω, ρGµα. �Eπ4σης
Iµπ�ρικBν (Rπ�ν�εSται πλ�S�) → Iµπ�ρ4κι
→ µπρ4κι = τ�π�ς Iµπ�ρικ�? jστι�φ,ρ�υ.

�Aστ�ρι, τB = RλικB πρBς στερ!ωση τGς

CαφGς <α (Aθρ�ιστικB) + στερε9 (ρGµα) →
Aστερ9 → Aσταρ9 → Aστ/ρι (κατ2 τ2 φιλ9
- φιλ4, I8αρτ9 - 8/ρτι).

�Aµαν!ς, & = µακρ,συρτ�ς σκ�πBς µ� π/-
θ�ς. �AπB τ2: µ/νη, µαν4α, µ/να = παρα-
φρ�σ�νη Hµπνευσης, π/θ�ς, κα6 τB Aθρ�ι-
στικB α. [Aρα α+ µ/νη → Aµαν*ς →
Aµαν�ς (Iνν�εSται σκ�π,ς).

�Aραµπ�ς, & = Aργ�τ/8ιδ� κ/ρ� < Aργ2
+ C2ν (µετ�F* τ�? Cα4νω) → AργαµC/ς,
AραµC2ς → Aραµπ/ς.

�Aσκ!ρι, τB = τακτικBς στρατBς < Aσκ9 =
I8ασκ9, γυµν/Dω → Aσκ<ρι (�ν) → Aσκ!-
ρι (�ν) (κατ2 τB πατ9 - πατ/ρι, καλ/ρω -
καλα(δ)��ρι).

�Aφι4νι, τB < Kπι�ν
�A7ταρµ�ς, & = τB συνθ�νθ�λευµα < Aκτ*

+ EρµBς = Aπ�θ<κη → Aκταρµ2ς → AFταρ-
µ/ς. �AπB τ*ν π�ικιλ4α τ9ν Iµπ�ρευµ/των
π�M Iτ�π�θετ�?ντ� IκεS. ΣυFν2 IFρησιµ�-
π�ι�?ντ� παρ�πλισµ!να πλ�Sα. [Aρα κα6



κ/θε κακ�τ/8ιδ� πλε��µεν�.
�Aγι�Hι, τB = ψυFρBς κα6 RγρBς A!ρας <

γα4αDε (κατ2 τB HραDε) = Iκ τGς στερι]ς,
γαι/Dι�ν (Iνν�εSται ρε?µα X α�ρα) → Aγι/-
Dι (�ν). TB στεριανB Aερ/κι, b Aπ,γει�ς
α�ρα (κ�ιν9ς Aπ,γει�), ψυFρBς κα6 RγρBς
A!ρας, Iπικ4νδυν�ς γι2 «κρ�ωµα».

Bαλκ�νια, τ2 = b 0ρ�σειρ2 τ�? A�µ�υ.
<BελFανBς (θεBς τ9ν bφαιστε4ων) → Bελ-
F/νια → Bαλκ/νια (bφαιστειακ2 Kρη). �E8’
αTτ�? κα6 τB  vulcano = bφα4στει� (λατινι-
κ/).

B�ι, ��ι, (Iπιφ7ν.) < BαCα4, CαCα4.
Γι�Cκ�ς, & = στ�4Cα ρ��Fων < ^υκτBς →

γιυκ(τ)Bς → γι�?κ�ς. �AπB Iδ9 κα6 Γι�υ-
7τ+ς (C�υνB τGς Kρ<της).

Για7ν&, Iπ4ρρ. = εaδ�ς µαγειρ!µατ�ς <δι2
+ AFν4Dω → διαFν4Dω → γιαFν4Dω, γιαFν6
(Rπ�Fωρητικ2) = µαγειρε�ω στBν AFν,.

Γι�υ�!τσι, τB = τB γνωστB Hδεσµα < bδM
+ Eσθ4�ν (ρGµα Eσθ4ω) → γιυC!σθι (�ν) →
γι�υC!σθι (�ν) = ε�γεστ� φαγητ,.

Γι�υ�αρλ�κι, τB < bδM + Cαρελ/κι (Rπ�κ.
Cαρ!λι).

Για��υκλ�U, b = µνηστ<, Iρωµ!νη < bδMς
+ κλ!�ς, → γιηCυκλ*ς → γιαC�υκλ*ς κα6
τB θηλυκB γιαC�υκλ�M = π�λM Kµ�ρφη,
π�λM γλυκι/. �Eπ4σης bδMς → γιαCMς →
γιαC2ς - γιαC2ς = γλυκ2 γλυκ/.

Γιαρµ�ς, & < nριµ/Dω → γι�υρµ/Dω →
γιαρµ/Dω → γιαρµ2ς (Rπ�Fωρητικ/). Σ�
Pλα αTτ2 τ2 παραδε4γµατα παρατηρ�?µε
τ*ν δασεSα ν2 µετατρ!πεται σ� γ, γι. �Eπ4-
σης: nριµ/Dω → F�υρµ/Dω → F�υρµ2ς
(γ=F).

X�υρµαδι�· τB µ�ναδικB φ�ινικ�ειδ�ς
π�M στ*ν :Eλλ/δα nριµ/Dει τ�Mς καρπ��ς.

Γιαρµ�ς, τB < h�ν + 0σµ* → hασµ�ς →
γιασ(ε)µBς → γιασεµ4.

Γι�U7α, b = κραυγ* Aπ�δ�κιµασ4ας < ω
+ ̂ αF* → �TγιαF* → γι�υ(α)F* → γι��Fα.
M� τ*ν ρηµατικ* κατ/λη8η -ιDω → γι�υ-
Fα�Dω κα6 µ� τ*ν κατ/λη8η -ρω → γι�υF/-
ρω. :Yπ/ρF�υν κα6 �j τ�π�ι γι�υFu κα6 F�υ-
γι/Dω.

Γ�Uρι, τB = τ�Fη. XρυσB (ς) → γρυFB →
γρ,σι (ν,µισµα) → γ,ρ(υ)σι → γ�υρ�Mς

κα6 κ�υρ�Mς (ν�µ4σµατα) → κ�υρ��σης
(Fρυσ�F,�ς, :Eπτ/νησα) Aλλ2 κα6 τB γ��-
ρι = τ�Fη. �Eπ4σης Fρυσ�? + Hνδεια → Fρυ-
σ��νδ�ια → Fρυσ�υδι2 → γρ�υσ�υDι2 =
AτυF4α.

Γαϊτ�νι, τB = σπειρ�ειδ�ς (κ,σµηµα, F�-
ρ,ς, πλ!8ιµ�, κ!ντηµα). Γαϊταν�φρ�δα (πα-
ρ,µ�ι� τB &µηρικB Eλ4κωψ). Γαϊταν/κι =
Aπ�κρι/τικ� δρ7µεν� µ� σπειρ�ειδG κυ-
κλικ* κ4νηση, Aντιθ!τως κιν�υµ!νων F�-
ρευτ9ν γ�ρω AπB κεντρικB στ�λ�. Γ/ιτα
(Rπ�Fωρητικ2) = κυκλικBς σπειρ�ειδ*ς
F�ρBς τGς �Hπε4ρ�υ. Γα�τα + γεν. (ρGµα γ4-
γν�µαι) → γαϊτ/γεν (4�ν) → γιαταγ/νι�ν
= εaδ�ς σπ/θης µ� σFGµα µ�νGς cνισης
σπε4ρας. �AπB π�? b λ!8ις; < Γα4α + δ4νη
→ γαϊδ4νη (�ν) → γαϊτ4νη (�ν) → γαϊτ/νι
(�ν). [Aρα πρ�!ρFεται AπB τ*ν κ4νηση τGς
γGς περ6 τBν �λι�, b &π�4α εaναι  σπειρ�-
ειδ9ς κυκλικ<!!! :Yπ/ρF�υν στ�ιFεSα, Pτι b
λ!8η εaναι παν/ρFαια· κα6 b πιB τρελλ* φα-
ντασ4α HFει 8επεραστG.

Zαµ�νι, τB = µεγ/λ� Fρ�νικB δι/στηµα <
Dα (IπιτατικB µ,ρι�) + µ*ν (σεληνιακB
Hτ�ς) → Dαµ<νι (�ν) → Dαµ/νι. Kυρ4ως
στBν πληθυντικ,: Dαµ/νια.

Γλ!ντι, τB = ε�θυµ� συµπ,σι� < Iν γ!λω-
τι → γελ!ωντι → γλ!(ω)ντι (Iνν�εSται συ-
µπ,σι�). Γλ!ντι + D<ω, → γλεντD*ς → γλε-
ντD!ς.

Γκ�ι(ν)τα, b = cσκαυλ�ς < γ�/ω → γ,�ς
κα6 γ�ητBς → γ(κ)�ητ* → γκαϊτ* →
γκ/ϊ(ν)τα = µ� τσιριFτ* φων<, π�M σκ��-
Dει. Γι2 τ*ν πρ�φ�ρ2 τ�? γ = γκ παρ/Cλε-
πε τB καρ�σσω = γκαρ4Dω.


Eρ&φης, & = εhρων, ψωρ�περ<φαν�ς <
Hρι = (π�λM) + Lφ�ς → Iρι�φης → Iρ4φης.

Z�φτι, Iπιρ. = b εTκ�λ4α τ�? συλλαµC/-
νειν < D] + oπτω.

Zεϊµπ!κικ�ς, & = γνωστBς F�ρBς < ZεMς +
B/κF�ς + ικBς (κατ/λη8η) → DεϋCακFικBς
→ Dεϊµπ/κ(F)ικ�ς → Dεϊµπ!κικ�ς.

Z4ρι, τB = Hντασις. < D] + Kρι�ν → D(α),-
ρι(�ν) → D,ρι + Cι9 → D�ρµπι9 → D�ρµπ9-
]ς → D�ρµπ2ς = & D9ν στ2 Pρια (Iπικινδ�-
νως).
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8. Kαρµιρ/ντD�ς K., «�H �Eλληνικ� Γλ(σσα τρ�φ2ς τ$ς τ�υρκικ$ς», περι�δικBν «∆αυλBς», τε?F�ς
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ΣPAλια και ΣηµειVσεις

1. Oj παλαι,τερες Aναφ�ρ�ς (:EκαταS�ς, :Hρ,δ�τ�ς) δ�ν Aφ<ν�υν
καµµ4α AµφιC�λ4α, Pτι Σκ�θες κα6 ∆υτικ�6 M�γγ,λ�ι cρα κα6
T�?ρκ�ι ταυτ4D�νται.

2. :Hρ,δ�τ�ς, «Mελπ�µ!νη» §5: «Πατ!ρας τ�υ wταν & ∆4ας».

3. �Aν κα6 τB X,λυγ�υντ δ�ν µ]ς συνηθ4Dει σ� ταιν4ες πιστ�ς στ*ν
jστ�ρικ,τητα, µι2 παλαι,τερη ταιν4α µ� τBν A8!Fαστ� TDuν Γ�υ-
α4ην �ν,µαDε tνα T�υρκ�τ/τα.... τ�π/ρFη Tαργ�υτ/ι, Kν�µα π�M
ταυτ4Dεται µ� τBν Tαργιτ/�.

4. :Hρ,δ�τ�ς, «Mελπ�µ!νη» 9-11.

5. :Hρ,δ�τ�ς, «Mελπ�µ!νη» 17.

6. :YπGρFε κα6 Kν�µα Σκ�θης: BασιλεMς τGς K9, AρF* 5�υ α^.· τ�-
ρανν�ς τ9ν Zαγκλα4ων τB 494 π.X.· στρατηγBς τ9ν Λακεδαιµ�ν4ων τB
395 π.X.

7. :O Iπ4σκ�π�ς ΛαDικGς (F7ρας µετα8M Γεωργ4ας, Π,ντ�υ κα6 Kαυ-
κ/σ�υ) �Aλ!8ανδρ�ς µ,λις κατελ<φθη b αTτ�κρατ�ρ4α τGς Tραπε-
D�?ντ�ς µαD6 µ� Pλ� τ�υ τB π�4µνι, τ�υ Hγιναν M�υσ�υλµ]ν�ι. [Eτσι b
περι�F* διατ<ρησε τ*ν Eλληνικ,τητ/ της, Iν|9 b διε4σδυση τGς T�υρ-
κικGς εaναι πρ,σφατη. Στ*ν [Hπειρ� κα6 τ*ν Kρ<τη κα6 �j M�υσ�υλ-
µ]ν�ι κ/τ�ικ�ι wσαν κα6 εaναι Eλλην,φων�ι.

[Θ+ συνε7&σ�υµε σ? Yπ4µεν� τεC7�ς.]

Γι.ργ�ς Παπακωνσταντ&ν�υ



M
ετ2 τ*ν cν�δ� στBν πατριαρFικB θρ,ν� τ�? �Aρσεν4�υ µι2 ν!α τ/8η δη-
µι�υργ<θηκε, Aπ�τελ��µενη AπB κ/θε εhδ�υς κ�ινωνικ2 Aπ,Cλητα: κα-
κ�π�ι��ς, πρ7ην καλ,γερ�υς, πρ7ην καταδ4κ�υς κ.τ.λ. µ� τ*ν Rψηλ*
πρ�στασ4α τ�? κλ<ρ�υ κα6 πρ�σC/σεις στ2 Aν7τερα κ�ινωνικ2 στρ7-

µατα κα6 στB hδι� τB παλ/τι, τ�Mς 0ν�µαD,µεν�υς «�Aνθρ7π�υς τ�? θε�?» X Pπως
τ�Mς Aπ�καλεS & jστ�ρικBς Γε7ργι�ς ΠαFυµ!ρης «�6 Σακκ�φ ρ�ι» λ,γ|ω τGς
cθλιας περιC�λGς τ�υς.

Mι2 Aκ,µη γραφικ7τερη περιγραφ* µ]ς δ4νει & IκκλησιαστικBς jστ�ρικBς
Ivan E. Troizky, τ,σ� γι2 τB π�ι,ν τ�υς Pσ� κα6 γι2 τ6ς δραστηρι,τητ!ς τ�υς.
ATτ�6 Aπ�τ!λεσαν τ*ν πρ7τη «Π!µπτη Φ/λαγγα» µ� τ2 καταστρεπτικ2 γι2 τ*ν

OZ κακ*π*ι*K τRν φυλακRν καK 
*Z πρVην τRν µ*ναστηριRν

TB Xσκεµµ>νως παραλειπAµενα τ3ς NIστ*ρ8ας

•
ηµερ7µατα τGς 6ης �Aπριλ4�υ 1453 κα6 & Aν�ι8ι/τικ�ς
BυDαντινBς �TρανBς δ�ν πρ�δ4νει τ4π�τα AπB τ2
µα?ρα σ�ννεφα τGς καταστρ�φGς, π�M πρ,κειται σ�-
ντ�µα ν2 σκεπ/σ�υν γι2 π/ντα τ*ν Π,λη. T2 πρ�-

µην�µατα τGς µεσ�γειακGς cν�ι8ης HF�υν γ4νει Cαρει2 τα-
φ,πλακα, π�M θ2 σκεπ/σWη τB καµ/ρι τ9ν π,λεων κα6 αTτ�-
κρατ�ρι9ν. :O Mω/µεθ Cρ4σκεται µπρ�στ2 AπB τ2 Aπ,ρ-
θητα τε4Fη τGς Cασιλε��υσας µ� 60.000 φανατισµ!ν�υς µα-
Fητ!ς, 140.000 C�ηθητικ�Mς κα6 τB σπ�υδαι,τερ� εaFε στ*
δι/θεσ< τ�υ καν,νια τ2 &π�Sα στ/θηκαν µ�ιραSα. :H cµυ-
να τGς Π,λης εaναι στ2 F!ρια τ�? Γεν�C!D�υ φρ�υρ/ρF�υ
�I�υστινι/νη, π�M Cρ4σκεται IπικεφαλGς 6.000 µισθ�φ,-
ρων, Iν|9 τ�υλ/Fιστ�ν 30.000 µαF4µων HF�υν κλειστG στ2
µ�ναστ<ρια κα6 παρακαλ�?ν τ*ν Mεγαλ,Fαρη ν2 κ/νWη τ2
µαγικ/ της κα6 ν2 δι78Wη τ�Mς Aπ4στ�υς.



ATτ�κρατ�ρ4α Aπ�τελ!σµατα. �A8ι�σηµε4ωτ� εaναι τB γεγ�ν,ς, Pτι & �Aρσ!νι�ς
Hγινε πατρι/ρFης AπB λαϊκBς µ!σα σ� τρεSς bµ!ρες AπB τBν αTτ�κρ/τ�ρα τGς N4-
καιας Θε,δωρ� B´ Λ/σκαρη, &π�S�ς Aπ!ρριψε τ*ν Rπ�ψηφι,τητα τ�? µ]λλ�ν ν�-
µ4µ�υ Rπ�ψηφ4�υ Bλεµµ�δη.

T2 παθητικ2 κα6 bττ�παθG κηρ�γµατ/ τ�υς κα6 b I8’ Lψ�υς σωτηρ4α εaFαν
cµεση Aπ<Fηση στ2 κατ7τερα στρ7µατα Aλλ2 κα6 σ� π�λλ�Mς A8ιωµατ��F�υς.
:H Aπ/θεια, µ�ιρ�λατρε4α κα6 Aναµ�ν* τGς I8’ Lψ�υς σωτηρ4ας wταν τB κ�ινB Fα-
ρακτηριστικB τGς ν��τρ�π4ας τ�? πληθυσµ�? τGς Π,λης στ6ς πλ!�ν κρ4σιµες
στιγµ�ς τGς Rπ/ρ8ε7ς της.

�AρFηγBς τ�? στ,λ�υ & µεγ/λ�ς δ��κας Λ�υκ]ς N�ταρ]ς! Fλιαρ,ς, cC�υλ�ς κα6
συµφερ�ντ�λ,γ�ς, τ�? &π�4�υ τ2 συµφ!ρ�ντα δ�ν Iθ4γ�νταν AπB τ�Mς T��ρκ�υς·
Aντ4θετα δ�ν µπ�ρ�?σε ν2 AνταγωνισθWG τ�Mς ∆υτικ��ς. Πρ�τιµ�?σε τ*ν T�υρ-
κικ* κατ�F* AπB τ* συνεργασ4α µ� τ* ∆�ση, 8!ρ�ντας πuς τ2 συµφ!ρ�ντ/ τ�υ
κα6 µι2 καλ* θ!ση wσαν I8ασφαλισµ!να κα6 8εκαθ/ριDε τ* θ!ση τ�υ 8εδι/ντρ�-
πα µ� τ*ν δ<λωση: «Kρειττ τερ�ν >ασιλε�σαι �ν µ5σkη Π λει φακι λι�ν T�?ρ-
κων παρ� καλ?πτρα Λατινικ'».

M!σα στ*ν Π,λη b φαγωµ/ρα HFει κ�ρυφωθG. :O KωνσταντSν�ς Παλαι�λ,γ�ς
µ� µι2 µικρ* &µ/δα εTγεν9ν κα6 λ4γων Aν7τερων κληρικ9ν πρ�σπαθ�?σαν γι2
καιρB ν2 συµCιCασθ�?ν µ� τ* ∆�ση γι2 µι2 πρ�σφ�ρ2 C�<θειας π�M θ2 HσωDε
τ*ν Π,λη. ATτ�6 Aπ�τελ�?σαν τ�Mς :Eνωτικ�Mς. �Eν/ντια στ�Mς :Eνωτικ�Mς κα6
µ� AρFηγB τBν Kαλ,γερ�-jερ�κ<ρυκα Γενν/δι� ΣF�λ/ρι� –Aκ�λ�υθ��µεν� AπB
τBν AρFηγB τ�? στ,λ�υ, τB µεγ/λ� δ��κα Λ�υκ] N�ταρ], τ*ν πλει�ψηφ4α τ�?
κλ<ρ�υ κα6 τ�? cC�υλ�υ θρησκευτικ2 φανατισµ!ν�υ λα�?– Cρ4σκ�νται �j �Aντε-
θνικ�4. T2 κηρ�γµατα τ�? Γενν/δι�υ HF�υν Iπηρε/σει Aφ/νταστα τBν κ,σµ�.
T�Mς διαCεCαι7νει, Pτι µ,λις & κατακτητ*ς φθ/σWη µπρ�στ2 στ*ν :Aγ4α Σ�φ4α,
θ2 κατ!CWη & AρF/γγελ�ς I8�λ�θρευτ*ς κα6 θ2 δι78Wη τ�Mς Aπ4στ�υς.
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«... T3 πλ'θ�ς κατ�ντησε (π�τη τ, µ�ν�δα»

K�ριε διευθυντ/,
Στ*ν «Kαθηµεριν<» τGς 23-2-01 δι/Cασα τB π�4ηµα τ�? Παλλαδ]:

«FEφ’ Kσ�ν µ�να1�, π(ς τ σ�ι;
Kα) µ ν�ι π(ς, �φ’ Kσ�ν τ σ�ι;

_A, να, τ(ν µ�να1(ν τ2 πλ$θ�ς
κατ,ντησε �π,τη τ�ν µ�ν,δα.»

[EF�µε Aκ��σει π�τ� τB παραµικρB γι2 τBν Παλλαδ], τBν µ�ναδικB σπ�υ-
δαS� π�ιητ* κατ2 τ�Mς πρ7τ�υς α^9νες τGς σκ�τεινGς CυDαντινGς περι,δ�υ;

Mετ2 τιµGς 
Xρ'στ�ς Tεγ4π�υλ�ς 

�Aθ<να
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YE
νας cλλ�ς πρ�µαF7νας τ�? �I�υδαι�Fριστιανισµ�?, τB #Aγι�ν [Oρ�ς,
23 Fρ,νια πρ6ν τB π!σιµ� τGς Π,λης κ/λεσαν τBν κατακτητ* τGς Θεσ-
σαλ�ν4κης M�υρ2τ B´, ν2 στε4λWη Aντιπρ�σ7π�υς τ�υ ν2 τ�? παραδ7-
σ�υν τB #Aγι�ν [Oρ�ς. �Eπ4σηµα T�υρκικ2 Hγγραφα τGς Iπ�FGς τ�?

Σ�υλτ/ν�υ �OFρ2ν τ�? NικητG (1326-1390) µ]ς πληρ�φ�ρ�?ν Pτι: «FEπειδ� �6
�Aγι�ρεBται πρ2 τ(ν 0λλων ραγι,δων �δ51θησαν τ�ν Pπηκ� τητα κα) �π5κτη-
σαν τ�ν �συδ�σαν...» («Xρ�νικBν :I!ρακ�ς», στ4F�ι 366-387).

:O Aν7τερ�ς A8ιωµατ�?F�ς κα6 jστ�ρικBς Γε7ργι�ς ΦραντDGς στB «Xρ�νικ,»
τ�υ µ]ς πληρ�φ�ρεS, Pτι & �I�υστινι/νης Cλ!π�ντας Iπικειµ!νην Iπ4θεση τ9ν
T��ρκων, D<τησε AπB τBν AρFηγB τ�? στ,λ�υ µεγ/λ� δ��κα Λ�υκ] N�ταρ] ν2
τ�? στε4λWη µερικ2 καν,νια γι2 ν2 IνισF�σWη tνα Aδυνατισµ!ν� σηµεS� τ9ν τειF9ν,
Aλλ2 «& N�ταρ]ς Aρν<θηκε µ� πεSσµα». T,τε & �I�υστινι/νης 8!σπασε µ� τB γνω-
στ,: «O traditor et che me tien che adesso non te scanna cum questo pugnal (δηλα-
δ', lE πρ�δ τη, δ@ν �5ρω τ µ@ κρατεB ν� σ@ σφ,�ω µ@ αCτ2 τ2 µα1αρι)». Xρει-
/στηκε b Iπ!µCαση τ�? K. Παλαι�λ,γ�υ, γι2 ν2 µ*ν πραγµαταπ�ιηθWG b Aπειλ*
τ�? �I�υστινι/νη.

NH
Π,λη ψυF�ρραγεS κα6 ρασ�φ,ρ�ι τ�? �I�υδαι�Fριστιανισµ�? τρ!F�υν
στ�Mς δρ,µ�υς κα6 8εσηκ7ν�υν τBν κ,σµ� γι2 τ*ν Iθν�σωτ<ρια Iπ!µ-
Cαση EνBς θε�? cσFετ�υ µ� τ2 Iθνικ2 συµφ!ρ�ντα. T!λ�ς τ*ν παρα-
µ�ν* τGς µ�ιρα4ας bµ!ρας & φρ��ραρF�ς �I�υστινι/νης τραυµατ4Dεται

κα6 Iγκαταλε4πει τ*ν Π,λη. Oj κακ�ς γλ9σσες λ!νε, Pτι τραυµατ4στηκε µ!σα AπB
τ2 τε4Fη τGς Π,λης. ΣυγFρ,νως I8αφαν4Dεται κα6 & Γενν/δι�ς ΣF�λ/ρι�ς, γι2 ν2
CρεθWG λ4γες µ!ρες Aργ,τερα φιλ�8εν��µεν�ς EνBς T��ρκ�υ πρ��F�ντα στ*ν �Aλε-
8ανδρ��π�λη, b &π�4α �δη Cρισκ,ταν στ2 F!ρια τ9ν T��ρκων.

#Oταν Hφθασε b µ�ιρα4α bµ!ρα τGς 29ης Mα��υ 1453, �j T�?ρκ�ι Cρ!θηκαν µ!-
σα στ*ν Π,λη, µπασµ5ν�ι �π2 τ�ν Kερκ π�ρτα π�S &µεινε �ν�ι1τ� �π2 λ,θ�ς,
παρ� τ�ν ρητ� �ντ�λ� τ�� αCτ�κρ,τ�ρα ν� κλεσ�υν Kλες �6 π ρτες. TB γεγ�νBς
εaναι, Pτι τB µεγαλ�τερ� µ!ρ�ς τGς Π,λης δ�ν πειρ/Fθηκε AπB τ�Mς κατακτητ!ς,
σεC,µεν�υς τ*ν πρ�σταγ* τ�? jερ�? τ�υς BιCλ4�υ, τB &π�S� IπιC/λλει τBν σεCα-
σµB τ9ν παραδ�θ!ντων κα6 τB δικα4ωµ/ τ�υς ν2 κρατ�?ν τ* θρησκε4α τ�υς κα6
τ6ς δ�8ασ4ες τ�υς.

Mεγ/λες µ/Fες Hγιναν γ�ρω AπB τB παλ/τι τ9ν BλαFερν9ν κα6 τ*ν :Aγ4α Σ�-
φ4α, στ*ν &π�4α �j κλεισµ!ν�ι Xριστιαν�6 φ7ναDαν µ�ιρ�λατρικ2 «K�ριε Iλ!-
ησ�ν». B!Cαια & K�ρι�ς δ�ν τ�Mς Iλ!ησε, Aλλ2 Cλ!π�ντας τ,σα Fαµ!να κ�ρµι2
ν2 περιµ!ν�υν µ� τ,σ� παθητικ* στ/ση τ*ν C�<θει/ τ�υ, τ�Mς cφησε στB Hλε-
�ς αTτ9ν π�M �8εραν ν2 Fρησιµ�π�ι�?ν τB µαFα4ρι καλ�τερα AπB τ6ς πρ�σευ-
F!ς.

«<Aπ/ λ:θ*ς» ... Sν*8Wανε τOν KερκAπ*ρτα

<Eπ8σηµα τ*υρκικB nγγραφα γιB τ*[ς NAγι*ρε)τες
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¶
ρ7τη δ�υλει2 τ�? Mω/µεθ B´ wταν ν2 AναDητ<σWη τ�Mς Λ�υκ] N�ταρ], τBν
&π�S� πρ�7ριDε γι2 δι�ικητ* τGς Π,λης κα6 τB Γενν/δι� ΣF�λ/ρι�, τBν
&π�S� Hκανε, nς γνωστ,, πρ9τ� τ�υρκ�πατρι/ρFη. Σ� Iρ7τηση πρBς τB Γεν-
ν/δι� Vν εaναι #Eλληνας, αTτBς Aπ/ντησε: «Kαγx γ�ρ τ�ν τ(ν Λατνων

�gδα γλ(τταν, �λλ’ �Cκ �ρ( ΛατBν�ς εgναι, δι� τ2 µ� φρ�νεBν �ς ΛατBν�ι φρ�ν��σι·
λ5γω δ5, περ) �ν ]µBν διαφ5ρ�ντι κα) α}θις oEλλην �ν τk$ φωνk$, �Cκ jν π�τε φα-
ειν oEλλην εgναι, δι� τ2 µ� φρ�νεBν �ς �φρ ν�υν π�τ@ oEλληνες» (�Aν!κδ�τ� Fει-
ρ,γραφ� BιCλι�θ<κης Παρισι�?, φ�λλ� N� 778).

Π/νω σ’ αTτ*ν τ* σ�φ4α τ�υ στηρ4Fθηκε & Mω/µεθ κα6 τ�? Hδωσε τ*ν πα-
τριαρF4α. :O Γενν/δι�ς εaναι & πατρι/ρFης π�M Hκαψε τ2 συγγρ/µµατα τ�? Πλ<-
θωνα-Γεµιστ�?, γιατ6 τ�? Hθιγαν τ2 Fρηστ/ τ�υ �θη κα6 Hθιµα.

:O KωνσταντSν�ς Σ/θας, σ�CαρBς µεσαιων�γρ/φ�ς, στ*ν Cι�γραφ4α τ�? Γεν-
ν/δι�υ ΣF�λ/ρι�υ («Xρυσαλ4ς», τ,µ�ς Γ´, σελ. 577-585) παραδ!Fεται τ*ν φιλ�-
τ�υρκικ< τ�υ πρ�παγ/ντα µ� τ2 Aκ,λ�υθα. «:H π�λι�ρκ4α wτ� Iν τWG AκµWG κα6 &
τρ�µερBς ��τ�ς δηµαγωγBς δ�ν Hπαυεν διεγε4ρων τBν λα,ν, γρ/φων κατ2 τ9ν
:Eνωτικ9ν κα6 πλ!κων συλλ�γισµ�Mς κα6 Aντιφ/σεις, συνεργBν HFων κα6 τBν µ!-
γαν δ��καν Λ�υκ]ν N�ταρ]ν».

:O Γενν/δι�ς Aναγκ/σθηκε ν2 παραιτηθWG AπB πατρι/ρFης µ,λις δ!κα µGνες
µετ2 τB δι�ρισµ, τ�υ AπB τBν Σ�υλτ]ν�, Pταν µι2 AπB τ6ς Iγκατελειµµ!νες φιλε-
ν/δες τ�υ π<γαινε µπρBς AπB τB ΠατριαρFεS� κα6 8εφ7νιDε τ6ς π�µπ!ς τ�υ, κ/τι
π�M �j T�?ρκ�ι δ�ν µπ�ρ�?σαν ν2 AνεFθ�?ν. Kλε4στηκε σ� µ�ναστ<ρι στBν [Aθω
κα6 Iν συνεFε4�α στ*ν µ�ν* Πρ�δρ,µ�υ τ�? Kρ�υς Mεν�ικ!ως κ�ντ2 στ6ς Σ!ρρες,
Pπ�υ π!θανε τB 1472. (∆ωρ,θε�ς M�νεµCασ4ας, «Σ�ν�ψις :Iστ�ρι9ν», Bενετ4α,
1806· κα6 M. Γεδε7ν, «ΠατριαρFικ�6 Π4νακες», Kων/π�λις 1890-1896, σελ 472-473).

#Oσ� γι2 τB µ!γα δ��κα Λ�υκ] N�ταρ] & CεD�ρης τ�? Mω/µεθ B´ Xαλ4λ, γνωρ4-
D�ντας Pτι �8ερε τB µυστικ, τ�υ, Pτι δηλαδ* IFρηµατ�δ�τεSτ� AπB τBν K. Παλαι�-
λ,γ� πρB τGς :Aλ7σεως, κατ/φερε ν2 πε4σWη τB Mω/µεθ B´ Pτι & AρFηγBς τ�? στ,-
λ�υ wταν πρ�δ,της AπB τ2 γενν�φ/σκια τ�υ κα6 & τελευταS�ς, Aφ�? Hσφα8ε µπρ�-
στ2 στ2 µ/τια τ�υ τ2 παιδι/ τ�υ κα6 τ* γυναSκα τ�υ, Aπ�κεφ/λισε κα6 τBν hδι�ν.

:O ΓερµανBς Aνατ�λιστ*ς κα6 AρFαι�λ,γ�ς A. ∆. M,ρντµαν στB CιCλ4� τ�υ «Π�-
λι�ρκ4α κα6 oλωσις τGς Kωνσταντιν�υπ,λεως» (Eλληνικ* µετ/φρασις 1893, σελ.
33), λαµC/ν�ντας στ�ιFεSα AπB τBν T�?ρκ� jστ�ρικB Σακα�κ-��λ-N�υµ/νι, µ]ς
πληρ�φ�ρεS Pτι 40 παπ]δες τGς :Aγ4ας Σ�φ4ας Aλλα8�π4στησαν πρ6ν Aκ,µη κα-
ταληφθWG b Π,λις. Kα6 στB hδι� CιCλ4� (σελ. 145) µ� πηγ�ς AπB τBν Iπ4σης T�?ρκ�
jστ�ρικB �ECλιγι] TσελεµπG («:Iστ�ρ4α τGς Π,λης κα6 τ�? B�σπ,ρ�υ») µ]ς γνω-
ρ4Dει, Pτι tνας καλ,γερ�ς 0ν�µαD,µεν�ς Π!τρ�ς, συν�δευ,µεν�ς AπB cλλ�υς τρια-
κ,σι�υς καλ�γ!ρ�υς, δι!φυγαν AπB tνα µ!ρ�ς τ�? K/στρ�υ κα6 KFι µ,ν� παρεδ,-
θησαν στ�Mς T��ρκ�υς Aλλ2 κα6 Aλλα8�π4στησαν.

ATτ2 τ2 λ4γα AπB τ2 παραλειπ,µενα τGς :Iστ�ρ4ας, γι2 ν2 θυµ��µαστε. :H Iπ4-
σηµη γραµµ* τ�? ΠατριαρFε4�υ κατ2 τ*ν σκ�τειν* περ4�δ� π�M π!ρασε τB Eλλη-
νικB Hθν�ς Iπ6 368 Fρ,νια τ�υρκ�κρατ4ας, wταν: «ETτυF9ς π�M & ΘεBς µ]ς Hδωσε
tνα ^σFυρB δυν/στη ν2 µ]ς τιµωρWG γι2 τ6ς Zµαρτ4ες µας».

B. N. Mακρ'ς

OZ πληρ*φ*ρ8ες τRν Σ:θα, MAρντµαν καK ∆ωρ*θ>*υ



M4α πραγµατικ2 µ�ναδικ* Hκθεσις πραγµατ�π�ι<θηκε AπB τ*ν 1η Mαρτ4�υ µ!Fρι
τ*ν 2η �I�υν4�υ 2002 ε^ς τ*ν Γερµαν4α. :H Hκθεσις αTτ* Hγινε στB Martin - Gropius - Bau
στ2 πλα4σια τGς Kulturolympiade τ�? Bερ�λ4ν�υ, µ� θ!µα τBν κλασσικB π�λιτισµ,. Eaναι
b πρ7τη φ�ρ/, κατ2 τ*ν &π�4αν b Γερµαν4α δανε4Dεται τ,σα π�λλ2 (113) AρFαSα Hργα
τ!Fνης AπB cλλες F9ρες, iστε ν2 δ7σWη καλ�τερην ε^κ,να τGς κλασσικGς :Eλλ/δ�ς.

T2 Aγ/λµατα, AγγεSα, Iπιγραφ!ς, πρ�τ�µ!ς, ν�µ4σµατα κ.λπ. πρ�!ρF�νταν AπB µ�υ-
σεSα τGς Γερµαν4ας κα6 15 εTρωπαϊκ�ς F9ρες. �AπB τ*ν :Eλλ/δα συγκεκριµ!να Iδανε4-
σθηκαν Iκ τ�? �Eθνικ�? M�υσε4�υ τ9ν �Aθην9ν 24 κ�µµ/τια, Iκ τ�? �Eπιγραφικ�? 4,
τGς �Aκρ�π,λεως κα6 τGς �Aγ�ρ]ς 32, τGς �Oλυµπ4ας 21, τ�? B,λ�υ 11, τGς Θεσσαλ�ν4-
κης κα6 τ�? ∆4�υ 7, τGς Π!λλας κα6 τGς Bεργ4νας 12, τ�? :Hρακλε4�υ Kρ<της 1 κα6 τGς
∆<λ�υ 1.

�Eντ�πωσιν πρ�κ/λεσαν �j πρ�τ�µ�ς τ�? Πλ/των�ς, �Aριστ�τ!λ�υς, ETριπ4δ�υ, Πιν-
δ/ρ�υ, �Eπιµεν4δ�υ - :Oµ<ρ�υ, Σωκρ/τ�υς, A^σF4ν�υ, Θ!ων�ς τ�? Σµυρνα4�υ κ.c., τ2
C4ντε� σ� κ/θε αhθ�υσα, �j καταπληκτικ�ς Aναπαραστ/σεις, �j περισσ,τερες Iκ 8�λ�υ
(µερικ�ς τεραστ4ων διαστ/σεων π.F. τGς �Aκρ�π,λεως καταλαµC/νει F9ρ� µι]ς αhθ�υ-
σας) κα6 τ2  ητ/, γνωµικ2 AρFα4ων φιλ�σ,φων κα6 συγγραφ!ων µ� µεγ/λα γρ/µµατα
στ*ν Γερµανικ<, Aναγραφ!ντων στ�Mς τ�4F�υς.

:H Hκθεσις λ,γ|ω τGς µεγ/λης πρ�ελε�σεως Iπισκεπτ9ν wταν καθηµεριν9ς Aν�ικτ* µ!-
Fρι τ6ς 22.00.

Nικ4λα�ς Σταµ. 
Aσπι<της
M�υσικ,ς, Γερµαν4α

EQκ. 1: 
Aπ4λλων κι-
θαριστ8ς, 5Aρτεµις,
Λητv κα" N&κη, 1�ς
αQvν µ.X. $κ τ'ς Villa

Albani (P<µη).

113 APXAIOE§§HNIKA EP°A
A¶O ¢IAºOPE™ •ENE™ XøPE™

™E EK£E™H TH™ °EPMANIA™



�H M�λα, c µ�λα 
κα" τ3 κακ3 συναπ�ντηµα

Kαλ� &! Σκ-�υν 1ασ5δες κι �νατρ5π�υν κατεστηµ5να �6
δικ� µ�υ! ∆ �α τd( Για1>5, καλ� π,ει τ2 κ λπ�! T 0λλ� ν�

&κανα πι,; Egδα κι �π ειδα Kτι µ@ >ι>λα, Aµιλες, τηλεπαρ�υσι,σεις, �κδηλ�σεις κα)
µνηµ συνα δ@ν τρα>,ει κα) π�λS ] πρ�παγ,νδα κα) τ�ν διω15τευσα µ5σα �π2 τ� µ�υ-
σικ� κα) τ2 στ1�, �πιλ5γ�ντας τ� καταλληλ τερα 0τ�µα. Π�ι ς θ� µπ�ρ��σε ν� τ� κα-
ταφ5ρkη καλ?τερα �π2 τ�ν _Aννα Φτ?ση στ�ν �π δ�ση, τ2ν Nκ� Φραντ- λα στ� σ?ν-
θεση κα) τ2ν Π5τρ� Στ�κ π�υλ� στ�ν παραγωγ'; Παιδι� µπ�υµπ�?κια κα) τ� τρα.
�H µ@ν πρ�τη σ@ ρ λ� �να�ι�παθ�?σης �E>ραας κ�ρασδ�ς, �ν µ5σdω πυρ�>�λισµ(ν
κα) π�ταµ(ν α�µατ�ς στ� T-εν)ν κα) τ� Pαµ,λα τραγ�υδ��σε τ� «µ�υσικ� τ�� �ν5-
µ�υ», Pπενθυµ-�ντας στ2 κ�ιν2 τ� παθ'µατα τ�� περι�?σι�υ λα�� (γι� ν� µ�ν �ε-
1νι�µαστε κι λας), A δ@ τελευταB�ς δι� τ$ς /ταιρεας τ�υ παρ'γαγε τ�ν ν5α περι-
σπ�?δαστη συλλ�γ� µ�ρφωτικ(ν κα) �θ�πλαστικ(ν �σµ,των τ�� διεθν��ς φ'µης
µ�υσικ�συνθ5τη Φραντ- λα. _E, µ� µ�� π$τε πxς γνωρ-ετε τ)ς µετρι τητες τ�� Θ�-
δωρ,κη, τ�� Mαρκ π�υλ�υ, τ�� sαρ1,κ�υ κα) δ@ν �5ρετε τ2ν Φραντ- λα; Π�ι ς δ@ν
συγκινεBται �νθυµ�?µεν�ς µ@ ν�σταλγα τραγ�?δια τ�υ Kπως «τ� πρ στυ1α, τ� µα�ρα
τ� �σ�ρ�υ1, σ�υ» κα) «A σκ?λ�ς µ�υ εgναι γκ5ι κα) γι� µ5να µ ν� κλαει»! O�τε ] B5-
µπ� δ@ν εg1ε τ σ� σ�υ�5.

Σκ5φτηκα λ�ιπ ν, γιατ ν� π,kη στρ,φι τ5τ�ι�ς καλλιτε1νικ2ς �gστρ�ς κα) ν� µ�ν τ2ν
1ρησιµ�π�ι'σω, γι� ν� κ,νω τ� δ�υλει, µ�υ; _Eτσι πρ�5κυψε A ν5�ς ψηφιακ2ς δσκ�ς
τ�� �γκρτ�υ αCτ�� µ�υσ�υργ�� κα) στι1�υργ�� µ@ τ2 γνωστ2 τραγ�?δι «FAγ ρια»,
π�S κρ,-ει µετα�S 0λλων τ2ν Σωκρ,τη, τ2ν M. FAλ5�ανδρ�, τ2ν Πλ,τωνα κα) τ2ν
FAριστ�τ5λη �ς πισωγλ5ντηδες. _Eτσι �π�καθσταται κα) ] 6στ�ρικ� ε*κ να (Kπως µ@
>�λε?ει) γι� τ� πρ σωπα αCτ,, π�S τ  ‘ρι1ναν π�� κα) π�� στ2 «κ�κ », γι� ν� �ετρ-
ψ�υν �π2 τ�ν π�λλ� µ ρφωση.

_Eτσι �π�καθσταται κα) A �γαπητ ς µ�υ Πετρ π�υλ�ς (i1ι αCτ2ς τ�� «∆αυλ��»,
A 0λλ�ς), π�S &κανε σκ�π2 τ$ς -ω$ς τ�υ ν� πεσkη τ�ν Pψ'λι�, Kτι �6 �ρ1αB�ι Pµ(ν –τ(ν
Pωµι(ν– πρ γ�ν�ι «&τρι>αν τ2 πιπ5ρι»! _Eτσι δικαι�νεται κα) A �γ(νας τ�� π�λυα-
γαπηµ5ν�υ µ�υ Σιαµ,κη, π�S �εφ�νισε γραπτ(ς τ2ν ∆ηµ�σθ5νη �ς τρα>εστ) κα) τ2ν
Λεωνδα µ@ τ�Sς Tριακ�σ�υς τ�υ �ς 450 κιναιδικ� -ευγ,ρια. _Eτσι δικαι�λ�γεBται
πλ'ρως κα) A Γρηγ�ρ,κης µ�υ (�τιµ�?λικ�, φιλ,κια!) ν� διατυµπαν-kη στ� τηλε�πτικ�
π,νελς τ�ν *διαιτερ τητ, τ�υ τ$ς libido �ς κ�ινωνικ� �πελευθ5ρωση. _Eτσι �ν τ5λει
6καν�π�ιεBται κα) ] �ν,γκη �ναπαραγωγ$ς τ�� πα1υλ�� σκ�ληκ�ς τ$ς διαστρ�φ$ς,
π�S �π2 κατα>�λ$ς κ σµ�υ Vρπει π,νω στ)ς Vλικες τ�� �γκεφ,λ�υ µ�υ κα) τ�ρα δι-
1�τ�µ�?µεν�ς ε*σ5ρ1εται τε1νη5ντως στ2 δικ  σας µυαλ , γι� ν� τ2 �κφυλσkη.

KρBµα π�S δ@ν πρ�5>λεψα ν� στελω τ2 τραγ�?δι αCτ2 στ� Γι�υρ�>-ι�ν κα) µbς πρ -
λα>αν 0λλ�ι. Θ� εg1ε κ,νει τ5τ�ι� π,ταγ�, π�S Kλης τ$ς γ$ς �6 «κ�ρδελλι,στρες» θ�
µα-ε?�νταν τ�ρα τ2 καλ�καρι �δ(, γι� ν� γνωρσ�υν τ�ν �ρσεν�-κ�ιτδα τ�� π�λι-
τισµ�� σας. FEν π,σkη περιπτ�σει, γι� ν� δι�ρθ�σω τ�ν �>λεψα µ�υ, θ� στελω τ�Cλ,-
1ιστ�ν τ� «M,λα» σ@ διεθν$ περι�δεα. M51ρι τ2 T κι� θ� φθ,σkη ] 1,ρη της. Παρε-
µπιπτ ντως στ� *απωνικ� A πλ'ρης ττλ�ς τ�� µι�?-ικαλ εgναι «M,λα κ µπ�υ κ(µα»,
�λλ� αCτ2 δ@ν &1ει κα) τ ση σηµασα. FEκεBν� π�S &1ει σηµασα εgναι ν� κραται�σω
τ�ν πρ�παγ,νδα µ�υ. ∆ιαφ�ρετικ� δ@ν µ@ >λ5πω ν� τ�ν σκαπ�υλ,ρω �π2 τ2

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



Γ4νεται εTκ,λως Aντιληπτ,, Pτι b Aν/γκη Iπιν�<σεως τGς στεν�γραφ4ας πρ�!κυψε nς
παρεπ,µεν� τGς Aν/πτυ8ης τGς ρητ�ρικGς τ!Fνης. :Ωστ,σ� b jστ�ρ4α τ�? συστ<µατ�ς
γραφGς µ� σ�ντ�µα κα6 κωδικ�π�ιηµ!να στ�ιFεSα πρ!πει ν2 HFWη Cαθ�τερες ρ4Dες. :Ως
AπαρF!ς τ�υ δ�νανται ν2 Iκληφθ�?ν �j σ|ωD,µενες πινακ4δες, π�M φ!ρ�υν στ*ν Iπιφ/νει/
τ�υς γραφ* «C�υστρ�φηδ,ν». Πρακτικ2 & τρ,π�ς αTτBς καταγραφGς τ�? πρ�φ�ρικ�? λ,-
γ�υ wταν & πλ!�ν σ�ντ�µ�ς, κ/τι π�M Aπ�δεικν�εται τ,σ� AπB τ*ν Aνεπιτ<δευτη tως
Iντελ9ς πρ,Fειρη κα6 σFετικ2 «ρηF*» F/ρα8η στ6ς πλεSστες τ9ν περιπτ7σεων, Pσ� κα6 AπB
τ* µηδαµιν* Aπ7λεια Fρ,ν�υ µ� τ*ν &λ�κλ<ρωση µι]ς Aρ/δας κα6 τ*ν Hναρ8η cλλης κ/-
τω AπB τB τ!λ�ς τGς πρ�ηγ�υµ!νης. Γι2 τ*ν περαιτ!ρω διερε�νηση τGς π�ρε4ας τGς στε-
ν�γραφικGς τεFνικGς, ^δια4τερη σπ�υδαι,τητα HF�υν nρισµ!να AρFαι�λ�γικ2 εRρ<µατα,
Pπως b κατ2 τB Hτ�ς 1883 AνακαλυφθεSσα στ*ν �Aκρ,π�λη τ9ν �Aθην9ν Iνεπ4γραφη πλ/-
κα, π�M φ!ρει σηµει�γραφικ2 στ�ιFεSα κα6 HFει δηµ�σιευτG σ� ε^δικB τ,µ� τ9ν Aττικ9ν
Iπιγραφ9ν. TB Iν λ,γ|ω Aντικε4µεν� περιλαµC/νει κα6 Eρµηνε4α στεν�γραφικ�? συστ<-
µατ�ς, π�M Aν/γεται στBν 4� π.X. α^9να.

:O AρFαι�λ,γ�ς-Iπιγραφ�λ,γ�ς H. Gomperz, π�M εaFε µελετ<σει διε8�δικ2 τB σ�στη-
µα αTτ,, στB Eρµηνευτικ, τ�υ Rπ,µνηµα σηµε4ωνε συµπληρωµατικ2 nς πρBς τ*ν Aπ�-
κρυπτ�γρ/φηση τ9ν Fαρακτ<ρων τ2 E8Gς: «T(ν δ@ συµφ�νων ] µ@ν εCθεBα κα) >ρα1εBα
γραµµ� τ�� φων'εντ�ς κ,τω µ@ν τεθεBσα δ?ναται “δ5λτα”, �π,νω δ@ “ταB”, πρ2ς δ@ “τεB”,
τελευτεB “ν�”. Mετ5ωρα δ’ �π) τ�ν �ρ1�ν µ@ν πρ�σηγµ5νη “πεB”, πρ2ς δ@ “τεB” τελευτεB,
«µ�». Kατ� δ@ τ2 µ5σ�ν, πρ2ς µ@ν τ�ν �ρ1�ν πρ�σηγµ5νη “>$τα”, πρ2ς δ@ “τεB” τελευτεB,
“ψεB”».

Σ� γενικ�ς γραµµ�ς τB σηµει�γραφικB σ�στηµα CασιD,ταν στ* συντ�µ7τερη κατ/ τι
γραφ* τ9ν στ�ιFε4ων τ�? AλφαC<τ�υ κα6 Iπ6 τGς παραστ/σεως µεγ/λ�υ Aριθµ�? λ!8εων
µ� ε^δικ2 γρ/µµατα κα6 σηµεSα. �EκτBς AπB τ*ν �Aθ<να Iπιγραφ* µ� στεν�γραφηµ!ν�
κε4µεν� HFει CρεθG στ�Mς ∆ελφ�Mς κατ2 τ6ς Aνασκαφ�ς τ�? 1895. Πρ,κειται γι2 πλ/κα τ�?
4�υ X 3�υ α^9να π.X., π�M περι!Fει σηµει�γραφικ�Mς συνδυασµ�Mς συµφ7νων.

H ™TENO°PAºIA ™THN APXAIOTHTA
<Aπ/ τOν SρPα8α NEλλ:δα στO PVµη
καK nπειτα στOν oπAλ*ιπη EUρVπη

�O
γνωστ,ς µας τρ,π�ς γραφGς, π�M I8υπηρετεS συγκεκριµ!ν�υς
πρακτικ�Mς σκ�π�Mς κα6 παρ2 τ6ς τεFν�λ�γικ�ς πρ�,δ�υς στ*ν
Aπ�τ�πωση τ�? �F�υ I8ακ�λ�υθεS ν2 εaναι AναγκαS� Iφ,δι�
γι2 nρισµ!να Iπαγγ!λµατα, Iπιν�<θηκε κα6 διαµ�ρφ7θηκε

σ�µφωνα µ� τ6ς Rπ/ρF�υσες πληρ�φ�ρ4ες στ*ν �Aθ<να τ9ν κλασσικ9ν
Fρ,νων. #Oπως παραδ4δει & ∆ι�γ!νης & Λα!ρτι�ς στ�Mς «B4�υς Φι-
λ�σ,φων», �j λ,γ�ι τ�? Σωκρ/τη διασ7θηκαν AπB τBν µαθητ< τ�υ �ε-
ν�φ9ντα, π�M wταν, Pπως Fαρακτηριστικ2 Aναφ!ρεται, «& πρ9τ�ς
Rπ�σηµειωσ/µεν�ς τ2 λεγ,µενα».
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Περ6 τB 350 π.X. & στεν�γραφικBς τρ,π�ς γραφGς µεταφ!ρθηκε στ* P7µη AπB τBν K,ι-
ντ� [Eννι�. #Oµως b στεν�γραφ4α κατ!στη συστηµατικ7τερη AπB τBν συµµαθητ* τ�? Kι-
κ!ρωνα T4ρωνα. �Aκ�λ�υθ7ντας τ*ν πρ�γεν!στερη Eλληνικ* τακτικ* στ*ν στ�ιFει�θε-
σ4α, & T4ρων κατ<ρτισε µ� C/ση τB Aλφ/Cητ� π/νω AπB F4λια σηµεSα, γνωστ2 tως σ<µε-
ρα nς «τιρωνικ,». Mεταγεν!στερα & ρ<τωρ Σεν!κας τ2 α�8ησε σ� π!ντε Fιλι/δες περ4π�υ.
�AπB τ* P7µη b στεν�γραφ4α µετ<Fθη στB BυD/ντι�, Pπ�υ τ*ν διδ/σκ�νταν �j γραµµα-
τεSς γι2 ν2 καταγρ/φ�υν κα6 Iν συνεFε4�α ν2 καθαρ�γρ/φ�υν τ6ς &µιλ4ες κρατικ9ν κα6
Iκκλησιαστικ9ν A8ιωµατ��Fων. �A8ι�σηµε4ωτ� εaναι, Pτι b σ�γFρ�νη Eλληνικ* στεν�-
γραφ4α δ�ν Cασ4Dεται, Pπως θ2 wταν Aναµεν,µεν� λ,γ|ω τ�υλ/Fιστ�ν τGς jστ�ρικGς συ-
ν!Fειας τ�? AλφαC<τ�υ µας, στB AρFαι�ελληνικB σ�στηµα Aλλ2 σ� γαλλικ2 πρ,τυπα κα6
καν,νες τ�? 18�υ α^9να.

M�ρι�ς Mαµαν!ας


Aσ�εστ�λιθικ, πλ�κα τ�C 8�υ αQ.να π.X. (π3 τ,ν 
Aκρ4π�λη τ.ν 
Aθην.ν µ?
��υστρ�φηδ3ν γραφ8. (
Eπιγραφικ3 M�υσεb� 
Aθην.ν. 
Aρ. 5365).



5Aι�ς c µισθ4ς τ�υς
�Eτ�ιµ,-�νται κ,π�ι�ι «κ�υµπ,ρ�ι» στ�ν K?πρ� ν�

δηµι�υργ'σ�υν �γγλ φων�ν «Πανεπιστ'µι�ν FEφαρ-
µ�σµ5νων FEπιστηµ(ν κα) Tε1ν(ν». Kι 0ς διαµαρτ?-
ρωνται σ?µπαντα τ� πνευµατικ� σωµατεBα τ�� νησι��
(περι�δικ2ν «Πνευµατικ� K?πρ�ς», τε�1�ς 400). Σιγ�
τ�ρα π�S �6 K?πρι�ι φωστ$ρες θ’ �σ1�ληθ��ν µ@ τ5-
τ�ια �σ'µαντα πρ,γµατα... ACτ�) &1�υν Kραµα γι� &ργ�

πν�$ς: T2 µ@ν ν� µα-ε?�υν τ�Sς mπαντα1�� νεαρ�Sς _Aρα>ες «κ�υµπ��ρες»
κα) ν� τ�Sς παρν�υν τ� ρι,λια, τ2 δ@ ν� >�ηθ'σ�υν τ2 κατ� δ?ναµιν ε*ς τ2ν
�φελληνισµ2ν τ�� νησι��, -ηλ�σαντες τ�ν δ �αν τ$ς κ. _Aννας ∆ιαµαντ�-
π�?λ�υ...

_E! Παγκ�σµι�π�ηση εgναι αCτ'· δ@ν εgναι παB�ε-γ5λασε. ∆@ν πρ5πει ν�
>ρεθ��ν τπ�τε Kερκ π�ρτες, 0ντε κα) «∆�?ρει�ι oIππ�ι», γι� ν� µπ�ρ5σkη ]
Mεγαλ νησ�ς ν� συµπρ,�kη �νεργ� σ’ αCτ'ν; Γι� ν� &1�υν κι �6 κ,π�ι�ι «κ�υ-
µπ,ρ�ι» τ2 δικαωµα ν� «κ�ιτ,-�υν στ� µ,τια» τ�Sς π,τρων5ς των τ�� διε-
θν��ς ���υσιασµ�� κα) ν� �ναφων��ν: «K?ριε, 0�ι�ς A µισθ ς µας» (πρ�-
φαν(ς σ@ δ�λλ,ρια).

Bε>αως κα) γνωρ-�µεν Kτι κ,π�ι�ι καλ�) πατρι(τες, κυρως �π2 τ�ν *ντε-
λιγκ5ντσια τ�� Πανεπιστηµ�υ τ$ς Λευκωσας, πρ�ωθ��ν µ@ Kσες δυν,µεις
διαθ5τ�υν τ2ν Kυπρ�κεντρισµ . Kα) >ε>αως �� *δας πρωτ�>�υλας Aρµ�-
µεν�ι... ��τε µ@ µυστικ@ς Pπηρεσες &1�υν σ15σεις, ��τε µ@ σκ�τειν� κ5ντρα
���υσιασµ��. _Aς π��µε Kτι εgναι π�λS τ�πικιστ5ς. Kα) κ,ν�υν K,τι µπ�ρ��ν
κα) δ@ν µπ�ρ��ν, πρ�κειµ5ν�υ ν� διαρραγ��ν �6 σ15σεις FAθην(ν-Λευκω-
σας. M51ρι σ'µερα A κυπριακ2ς λα2ς τ�Sς &1ει γραµµ5ν�υς ε*ς τ� παλαι τε-
ρα τ(ν Pπ�δηµ,των τ�υ, Kµως δ@ν πρ5πει ν� �ε1νbµε, Kτι �6 «κ?ρι�ι» αCτ�)
µ@ τ2 Pψηλ2ν /λληνικ2ν φρ νηµα διδ,σκ�υν, 0ρα περν��ν τ)ς �π ψεις των
ε*ς τ�Sς αCριαν�Sς �πιστ'µ�νες κα) �ς ε*δικ�) γνωµ�δ�τ��ν κα) �πεµ>α-
ν�υν.

Egναι ��ι�πρ σεκτη ] �µµ�ν� τ(ν συγκεκριµ5νων «κ�υµπ,ρων» ν� δηµι-
�υργ'σ�υν τ2 �γγλ φων�ν αCτ2 πανεπιστ'µι�ν i1ι µ ν�ν κατ� παρ,>ασιν
τ$ς διεθν��ς πρακτικ$ς, ] Aπ�α θ5λει τ� κρατικ� πανεπιστ'µια ν� διδ,-
σκ�υν ε*ς τ�ν γλ(σσαν τ$ς 1�ρας Kπ�υ /δρε?�υν, �λλ� κα) κατ� παρ,>ασιν
τ�� Kυπριακ�� Συντ,γµατ�ς. ∆ηλαδ� κ,π�ι�ι θ5τ�υν (�ραγε µ@ τ)ς πλ,τες
τνων;) τ�ν πρ�σωπικ� >�?λησιν κα) τ)ς πρ�τιµ'σεις των Pπερ,νω τ�� Kα-
ταστατικ�� X,ρτη τ$ς K?πρ�υ. Πρbγµα �� 1ως δηµ�κρατικ ν!

K?ριε �Cρ,νιε FIωαννδη, πιστ5ψτε µε. �H κ. _Aννα ∆ιαµαντ�π�?λ�υ τ�Cλ,-
1ιστ�ν �ν �Eλλ,δι &1ει �-'λευτ�ν δ �αν. FAφ�� τ�ν �σι1τ'ρισαν �παντες...

Γι.ργ�ς Πετρ4π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



:O διακεκριµ!ν�ς ΣερραS�ς πατρι7της �Eµµαν�υ*λ Παπ]ς, τραπεD4της κα6 µεγα-
λ!µπ�ρ�ς µ� πελ/τες π�λλ�Mς µπ!ηδες κα6 Aγ]δες, wτ� & cνθρωπ�ς π�M 8εκ4νησε κα6
�ργ/νωσε τ*ν Iπαναστατικ* κ4νησι στ*ν Mακεδ�ν4α. ∆ιαπνε,µεν�ς AπB ZγνB κα6
θερµB πατριωτισµ,, Aγων4σθηκε κα6 Hδωσε Pλη τ*ν περι�υσ4αν τ�υ γι2 τ6ς Aν/γκες
τ�? Aγ9ν�ς κα6 τ*ν Eλληνικ* Iλευθερ4α. :O Παπ]ς Iµυ<θη στ*ν Φιλικ*ν :Eταιρε4α

T/ δρkµα τ*C pρωα <Eµµαν*υOλ Παπk

O
j Aπεσταλµ!ν�ι τ9ν Φιλικ9ν εaFαν µυ<σει κατ2 τ*ν πρB
τGς �Eπαναστ/σεως τ�? ’21 περ4�δ� στ6ς ̂ δ!ες των περ6 τGς
δηµι�υργ4ας Iλευθ!ρ�υ Eλληνικ�? κρ/τ�υς Aρκετ�Mς Mα-
κεδ,νες πατρι9τες. K!ντρ� τGς πρ�σπ/θειας αTτGς Aπε-

τ!λεσαν �j Σ!ρρες. :H π,λις εaFε καταστG τB κλειδ6 τ�? Iµπ�ρ4-
�υ τGς Mακεδ�ν4ας σ� &λ,κληρη τ*ν ETρ7πη. Στ6ς σF�λ�ς τ9ν
Σερρ9ν Iµ�ρφ7ν�ντ� τ2 παιδι2 τ9ν εTπ�ρωτ!ρων Eλληνικ9ν
�^κ�γενει9ν Aπ’ τ*ν [Hπειρ� tως τ*ν Θρ�/κη.

�O 
Eµµαν�υ,λ Παπiς, (ρ7ηγ3ς τ'ς 
Eπαναστ�σε-
ως τ�C ’21 στ, Mακεδ�ν&α. Kαταδι<7θηκε κα" παρ’
qλ&γ�ν ν+ συλληφθe' κα" ν+ παραδ�θe' στ�Nς T�Uρ-
κ�υς (π3 τ�Nς �Aγι�ρεbτες µ�να7�Uς. ∆ι!φυγε �π3
δραµατικ?ς συνθ'κες, (λλ+ π!θανε σ? 3 µ!ρες µ!σα
στ3 πλ�b� π�N τ3ν @σωσε (π3 τ3 @µφραγµα. (
Aνδρι�-

ντας τ�υ στ, γεν!τειρ� τ�υ Σ!ρρες.)



τB Hτ�ς 1819 Aπ’ τBν �Iω/ννη Φαρµ/κη. TBν �Oκτ7Cρι� τ�? 1820 & �Aλ!8ανδρ�ς :Yψη-
λ/ντης τ�? Aν<γγειλε τ*ν Hναρ8ι τGς Iπαναστ/σεως. Στ6ς 23 Mαρτ4�υ τ�? 1821 µαD6
µ� τBν �Iω/ννη XατDηπ!τρ� Aπ�πλ!ει γι2 τ*ν Fερσ,νησ� τ�? [Aθω µεταφ!ρ�ντας
Pπλα κα6 π�λεµ�φ,δια.

Στ*ν Fερσ,νησ� δ�ν εRρ4σκ�ντ� T�?ρκ�ι. T�?τ� Aπ�τελ�?σε πρ�ν,µι� παραFω-
ρηθ�ν AπB τBν Σ�υλτ]ν�, δι,τι �j :Aγι�ρεSτες µ�ναF�6 εaFαν συµπρ/8ει π/ντ�τε µ�
τ�Mς T��ρκ�υς. Mερικ�6 I8 αTτ9ν Pµως εaFαν µυηθG στ*ν Φιλικ*ν :Eταιρε4α κα6 δ!-
Fθηκαν τBν �Eµµαν�υ*λ Παπ]. ΣτBν [Aθω RπGρFαν κατ’ Iκε4νη τ*ν Iπ�F* εhκ�σι
µ�ναστ<ρια, πεντακ,σι�ι Aσκητ�ς κα6 δ!κα Fιλι/δες µ�ναF�4. TB #Aγι�ν [Oρ�ς wτ�
τB µ�ναδικB κ!ντρ�, Pπ�υ µπ�ρ�?σε ν2 πρ�παρασκευασθWG & Aγ7ν. 

M� τ*ν κ<ρυ8ι τGς Iπαναστ/σεως στ*ν M�λδ�CλαF4α κα6 στ*ν Πελ�π,ννησ� �j
T�?ρκ�ι, φ�C��µεν�ι τ*ν Iπ!κτασ< της κα6 στ*ν Mακεδ�ν4α, Iπετ!θησαν γι2 Aσ<-
µαντη Aφ�ρµ* στ*ν Aγ�ρ2 τ�? Π�λυγ�ρ�υ, γι2 ν2 τρ�µ�κρατ<σ�υν τBν πληθυσµ,ν.
Oj κ/τ�ικ�ι τ�? Π�λ�γυρ�υ Pµως nπλ4σθηκαν κα6 Iπετ!θησαν κατ2 τ9ν T��ρκων
φ�νε��ντας τ*ν φρ�υρ/, 18 T��ρκ�υς κα6 τBν δι�ικητ<. ATτB τB γεγ�νBς Aπετ!λεσε
τ*ν Hναρ8ι τGς Iπαναστ/σεως στ*ν Mακεδ�ν4α.

Oj T�?ρκ�ι πρ�!Cησαν σ� συλλ<ψεις, Iκτελ!σεις, διαπ�µπε�σεις. Στ6ς Iπιθ!σεις
αTτ�ς συν<ργησαν �j :ECραS�ι τGς Θεσσαλ�ν4κης κα6 τGς XαλκιδικGς. Tαυτ�Fρ,νως
& �Eµµ. Παπ]ς Aνακηρ�σσεται στ*ν π�λ4Fνη τ9ν Kαρυ9ν Aπ’ τ�Mς τ�πικ�Mς &πλαρ-
Fηγ��ς AρFηγBς τGς Iπαναστ/σεως κα6 «Πρ�στ,της τ$ς Mακεδ�νας». Πρ�Cα4νει
σ� πρ�σπ/θεια IνισF�σεως κα6 0ργαν7σεως τ�? Aτ/κτ�υ στρατ�? τ�υ µ� τ�Mς &πλαρ-
Fηγ�Mς τ�? �Oλ�µπ�υ κα6 DητεS C�<θεια Aπ’ τBν µικρBν EλληνικB στ,λ� τGς #Yδρας
κα6 τ9ν Σπετσ9ν.

O
j IFθρ�πρα84ες µ� τ�Mς T��ρκ�υς θ2 κρατ<σ�υν AρκετBν καιρ,. Kα6 Iν|9 b
Iπαν/στασις δε4Fνει ν2 σC<νWη λ,γ|ω Iλλε4ψεως π�λεµ�φ�δ4ων κα6 τρ�φ9ν,
& �Eµµ. Παπ]ς στρ!φεται γι2 C�<θεια στ6ς π/µπλ�υτες µ�ν�ς τ�? :Aγ4�υ
[Oρ�υς. M/ται�ς κ,π�ς. Παρ2 τ6ς Iκκλ<σεις τ�? ̂ δ4�υ τ�? :Yψηλ/ντ�υ �j µ�-

ναF�6 δ�ν Iνν,�υν ν2 θ48�υν τ�Mς πλ�υσι7τατ�υς θησαυρ�Mς τ�? :Aγ4�υ [Oρ�υς,
π�M θ2 µπ�ρ�?σαν ν2 Aπ�τελ!σ�υν πηγ* σ�Cαρ]ς IνισF�σεως KFι µ,ν� τ�? Mακε-
δ�νικ�? Aλλ2 κα6 τ�? Πανελλην4�υ Aγ9ν�ς.

Kαθ’ Pλη τ* δι/ρκεια τGς T�υρκ�κρατ4ας b «:Iερ2 K�ιν,της τ�? :Aγ4�υ [Oρ�υς»
εaFε IπιC/λει στB π�4µνι, της τBν φ,ρ� τGς «δεκ,της» (10% τGς περι�υσ4ας κ/θε
Xριστιαν�? ν2 δ4δεται στ*ν �Eκκλησ4α) κα6 τ2 «δ�σµατα», δωρε!ς. �Eπ4σης κ/θε
XριστιανBς γαι�κτ<µ�νας Rπ�Fρεωτικ2 µετ2 τBν θ/νατ, τ�υ cφηνε τB 1/3 τGς γGς τ�υ
στ*ν �Eκκλησ4α. :O �^κ�υµενικBς πατρι/ρFης εaFε τB δικα4ωµα IκτBς τ9ν πρ�ηγ�υ-
µ!νων ν2 φ�ρ�λ�γWG Iκτ/κτως κα6 κατ2 C��λησιν τB π�4µνι, τ�υ. :O K. Παπαρρη-
γ,π�υλ�ς («:Iστ�ρ4α τ�? :Eλληνικ�? [Eθν�υς», τ,µ�ς E´, σελ. 507), µ]ς παραδ4νει τ*ν
Aκ,λ�υθη Iπιστ�λ* τ�? &πλαρFηγ�? P<γα M/νθ�υ πρBς τBν �Eµµ. Παπ], µ� bµερ�-
µην4α 19 �I�υν4�υ τ�? 1821: 

«Kατ� τ�ν παρανεσν της ��ακ�λ�υθ( φυλ,ττων τ2ν στρατ2ν �ντ2ς τ(ν %1υρω-
µ,των κα) µετα1ειρι- µεν ς τινα στρατηγ'µατα, �π�στ5λλων στρατι�τας ε*ς τ� >�υ-
ν,, τ2 Aπ�B�ν �φ5λησε κα) �φελεB. M� τ ν� κ,µkη κανε)ς τ�ν µικρ�λ�γαν τ(ν �Aγων
Πατ5ρων; ACτ� ] στυγερ� �νελευθερι της κα) µικρ�πρ5πεια αCτ(ν µbς �µπ δισεν
�π2 π�λλ� �φ5λιµα κα) �π2 π�λλ� �ναγκαBα. [...] FEπ,σ1ισα ν� τ�Sς διαθ5σω δια-
φ�ρετικ� µ@ λ γ�ν. oOµως αCτ�) �π2 τ2ν σκ�π ν των δ@ν �>γαν�υν. _E1�υν τ� φρ�-
ν'µατ, των, τ� Aπ�Bα µ να �γκρν�υν δι� καλ� κα) τ� πρ�σκυν��ν κα) τ� λατρε?-
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�υν κα) φρ�ντ-�υν µ ν�ν δι� τ�ν συντ'ρησιν τ(ν *δων των Pπ�κειµ5νων κα) µ -
ν�ν δι� τ�ν �σφ,λει,ν των. Φ�>��µαι, µ'πως A λα2ς �π2 τ�ν πεBναν κα) τ�ς π�λλ�ς
θλψεις τ�υ �φ�ρµ'σkη �ναντ�ν των κα) δ@ν δυνηθ(µεν ν’ �παντ'σωµεν ε*ς τ�ν Aρµ'ν
των. [...]».

Oj T�?ρκ�ι συν!FιDαν τ6ς σφαγ�ς στ2 γ�ρω Fωρι2 κατ2 τ�? Aµ/F�υ πληθυσµ�?.
ΠεSνα κι Iπιδηµ4ες Aκ�λ��θησαν. :O �Eµµ. Παπ]ς στB τ!λ�ς τGς Iπιστ�λGς τ�υ πρBς
τBν :Yψηλ/ντη γρ/φει: «T2 *διατερ ν µ�υ ταµεB�ν ��ηντλ'θη. Π ρ�υς 0λλ�υς δ@ν
&1ω. T2 �θικ2ν τ�� λα�� εgναι κατακερµατισµ5ν�ν κα) ��ν δ@ν �φ�διασθk$ A στρατ2ς
τ�ι�υτ�τρ πως κα) �µψυ1ωθk$, διαλ?εται». #Oµως & :Yψηλ/ντης εRρ4σκετ� σ� πραγ-
µατικ*ν Aδυναµ4α ν2 IνισF�σWη τBν Mακεδ�νικBν �Aγ9να, δι,τι b Iπαν/στασις φ��-
ντωνε σ� &λ,κληρη τ*ν Iπικρ/τεια κα6 �j Aν/γκες wταν µεγ/λες.

:H cρνησις τ9ν :Aγι�ρειτ9ν γι2 C�<θειαν εaFε γ4νει πλ!�ν γνωστ* σ� &λ,κληρη τ*ν
F7ρα. TB πατρ�παρ/δ�τ� πνε?µα Rπ�ταγGς τ�υς στ�Mς κατακτητ�ς κα6 b φιλ�Fρη-
µατ4α τ�υς στ!ρησαν τ*ν σηµαντικ* C�<θεια π�M εaFαν τ* δυνατ,τητα ν2 πρ�σφ!-
ρ�υν στ�Mς Aγωνιστ!ς. Oj θησαυρ�6 τ�? :Aγ4�υ [Oρ�υς θ2 µπ�ρ�?σαν ν2 µετατρα-
π�?ν σ� Pπλα, π�λεµ�φ,δια κα6 τρ,φιµα γι2 &λ,κληρη τ*ν Iπαν/στασι.

T
Bν M/ι� τ�? 1822 δι�ρ4Dεται πασ]ς τGς Θεσσαλ�ν4κης & �ACδ�Mλ �Aµπ��δ, µ�
Iντ�λ* ν2 καταστε4λWη τ*ν Iπαν/στασι στ*ν Aνατ�λικ* Mακεδ�ν4α. TBν �Oκτ7-
Cρι� 8εκιν] Iκστρατε4α Iναντ4�ν τGς Kασσ/νδρας συν�δευ,µεν�ς AπB µεγ/-
λη στρατιωτικ* δ�ναµη, π�M Lστερα AπB σκληρ�ς µ/Fες καταφ!ρνει ν2 νι-

κ<σWη τ�Mς #Eλληνες Rπερασπιστ!ς. :H Kασσ/νδρα µετεCλ<θη σ� σφαγεS� κα6 σ� στ/-
Fτη. T2 Fωρι2 Iπυρπ�λ<θησαν κα6 Pσ�ι κ/τ�ικ�ι δ�ν Iσφ/γησαν, π�υλ<θηκαν στ*ν
Θεσσαλ�ν4κη nς δ�?λ�ι. �Aπ!µενεν & [Aθως.

:O AκαδηµαϊκBς κα6 jστ�ρικBς ∆ι�ν�σι�ς K,κκιν�ς στB Hργ� τ�υ «:H :Eλληνικ*
�Eπαν/στασις» Aναφ!ρει: «O6 καλ γηρ�ι wσαν π,ντα συνηθισµ5ν�ι ν� δ51ωνται πρ�-
σφ�ρ�ς �π’ τ�Sς πτω1�τ5ρ�υς πιστ�?ς, 1ωρ)ς αCτ�) ν� πρ�σφ5ρ�υν π�τ@ τπ�τε. �O
δ@ πατριωτισµ ς των εg1ε σταµατ'σει πρ2 τ$ς �Cσας 1ρηµ,των, π�S δ@ν �ν$καν �π)
τ5λ�υς ε*ς αCτ�?ς, �λλ� τ(ν Aπ�ων wσαν δια1ειριστα) κα) A πρ(τ�ς �νθ�υσιασµ ς
των δι� τ2ν FEµµ. Παπbν µετε>λ'θη ε*ς δυσφ�ραν. Kα) �ντ) ν� �νισ1?σ�υν τ2ν ]ρω-
ικ2ν �ρ1ηγ2ν ε*ς τ�ς τελευταας �γωνι�δεις πρ�σπαθεας τ�υ, συνεσπειρ�θησαν
περ) τ�ς µ�ν,ς των κα) τ2ν κατηρ(ντ� �ς Pπ�κινητ�ν τ$ς �παναστ,σεως, �ς Pπε?-
θυν�ν τ�� κακ��. FEνεθ?µι-αν µ@ τ�ν στ,σιν των τ� πλ'θη τ(ν κληρικ(ν τ$ς Kων-
σταντιν�υπ λεως κατ� τ�ς τελευταας ]µ5ρας τ$ς π�λι�ρκας της, π�?, �ντ) ν� λ,-
>�υν Kπλα κα) ν� �νισ1?σ�υν τ2ν Παλαι�λ γ�ν, �γ5µι-αν τ�ς �κκλησας, κατηγ�-
ρ��σαν τ2ν >ασιλ5α κα) �µιλ��σαν περ) τ$ς �πικειµ5νης πτ�σεως �ς περ) µ�ρας
�ναπ�φε?κτ�υ».

Oj :Aγι�ρεSτες wσαν σ� θ!ση ν2 Aντισταθ�?ν. :Oλ,κληρη b Fερσ,νησ�ς τ�? [Aθω
Aπ�τελ�?σε φυσικ* 0Fυρ* θ!ση, κατ2 τGς &π�4ας θ2 Aπαιτ�?ντ� Iπ4π�νες κα6 µα-
κρ,Fρ�νες π�λεµικ�ς πρ�σπ/θειες τ9ν �Oθωµαν9ν µ� Aµφ4C�λ�ν Aπ�τ!λεσµα. :O
πασ]ς RπεσF!θη ν2 σεCασθWG τB πρ�αι7νι� πρ�ν,µι� τ9ν µ�ν9ν τGς Aπαγ�ρε�σεως
ε^σ,δ�υ τ�υρκικ�? στρατ�? στ* γG τ9ν :Aγι�ρειτ9ν, Iφ’ Pσ�ν παρ!διδαν Pπλα, κα-
ν,νια κα6 &µ<ρ�υς σ’ αTτBν καθuς κα6 π�σB δυ,µισυ Eκατ�µµυρ4ων γρ�σ4ων. Oj κα-
λ,γηρ�ι Iδ!Fθησαν ν2 παραδ7σ�υν τ2 Pπλα κα6 τ�Mς &µ<ρ�υς. TB πρ�δ�τικ7τερ�
C!Cαια wταν, Pτι Iδ!Fθησαν ν2 παραδ7σ�υν κα6 τBν εRρισκ,µεν�ν Aκ,µη στ* µ�ν*ν
�Eσφιγµ!ν�υ �Eµµ. Παπ]. 

NH πρ*δ*σ8α καK τ/ τραγικ/ τ>λ*ς τ*C <Eµµ. Παπk
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O
j περισσ,τερ�ι µετ!πειτα jστ�ρικ�6 τ�? «Eλλην�Fριστιανικ�?» κρ/τ�υς πλ*ν
IλαF4στων πρ�σπ/θησαν ν2 δικαι�λ�γ<σ�υν τ*ν πρ�δ�σ4α αTτ* τ9ν µ�-
ναF9ν. #Oµως λ4γα Fρ,νια πρ6ν AπB τ*ν πρ�δ�σ4α & �Aθαν/σι�ς Π/ρι�ς στB
Hργ� τ�υ «Xριστιανικ* �Aπ�λ�γ4α» Hγραφε γι2 τ*ν ̂ δ!α τ�? ν!�υ κρ/τ�υς τ9ν

:Eλλ<νων: «:H Iλευθερ4α κα6 ^σ,της µετα8M τ9ν Xριστιαν9ν εaναι πρ�ϊ,ντα AντιFρι-
στιανικGς AσεCε4ας πρBς τBν Θε,ν».

#Oσ� γι2 τ�Mς T��ρκ�υς, & πατρι/ρFης :Iερ�σ�λ�µων [Aνθιµ�ς στ*ν «Πατρικ*ν
διδασκαλ4αν» τ�υ εaFε δ7σει τ6ς Aκ,λ�υθες &δηγ4ες: «�O κ?ρι�ς &γειρεν �κ τ�� µη-
δεν2ς τ�ν *σ1υρ�ν αCτ�ν >ασιλεαν τ(ν FOθωµαν(ν �ντ) τ$ς τ(ν Pωµαων ]µ(ν >α-
σιλεας, ] Aπ�α εg1εν �ρ1σει τρ π�ν τινα ν� 1ωλανkη ε*ς τ� τ$ς FOρθ�δ��ας πστεως
φρ�ν'µατα (Iνν�εS τ*ν πρ�σπ/θεια Aναδε48εως τGς ΠληθωνικGς-ΠλατωνικGς παι-
δε4ας στ*ν �Aνατ�λικ* Pωµαϊκ* ATτ�κρατ�ρ4α) κα) tψωσε τ�ν >ασιλεαν αCτ�ν τ(ν
FOθωµαν(ν περισσ τερ�ν �π2 κ,θε 0λλην, δι� ν� �π�δε�kη �ναµφι> λως, Kτι θεdω
�γ5νετ� >�υλ'µατι κα) i1ι µ@ δ?ναµιν τ(ν �νθρ�πων κα) ν� πιστ�π�ι'σkη π,ντας
τ�Sς πιστ�?ς, Kτι µ@ αCτ2ν τ2ν τρ π� εCδ κησε ν� �*κ�δ�µ'σkη µ5γα µυστ'ρι�ν, τ�ν
σωτηραν δηλαδ� ε*ς τ�Sς �κλεκτ�?ς τ�υ λα�?ς».

:H παρ/δ�σις τ�? E. Παπ] AπB τ�Mς :Aγι�ρεSτες IDητ<θη Aπ’ τBν �ACδ�Mλ �Aµπ��δ.
�EκεSν�ι KFι µ,ν� δ�ν διαπραγµατε�θηκαν κVν τ*ν παρ/δ�σ4 τ�υ, Aλλ2 Aντιθ!τως τBν
κατεδ4ω8αν Aµ!σως �j hδι�ι.. ∆ι2 τ�? λ,γ�υ τB Aληθ�ς Aκ�λ�υθεS τB Hγγραφ� τGς
πρ�δ�σ4ας τ9ν bγ�υµ!νων τ9ν δεκαενν!α Rπ�λ�4πων µ�ν9ν πρBς τ�Mς µ�ναF�Mς τGς
µ�νGς τ�? �Eσφιγµ!ν�υ: «E*ς τ�ν παν�σι τητ, σας, �γι�ι πατ5ρες, τ�� 6ερ�� κ�ιν�-
>�υ FEσφιγµ5ν�υ. Xθ@ς A �νδ�� τατ�ς ]µ(ν Xασεκ$ �γbς µας σbς &γραψε µ�υρα-
σελ5ν, δι� ν� πι,σετε �ν51ειρ�ν τ2ν _Aρ1�ντα Παπbν κα) τ�Sς λ�ιπ�?ς, καθxς κα) A
fδι�ς σbς &γραψε. Λ�ιπ2ν σbς γρ,φ�µεν κα) ]µεBς �6 τ(ν εfκ�σι 6ερ(ν µ�ναστηρων
Πρ�ϊστ,µεν�ι, �6 �ν τk$ �Iερ�b Συν,�ει, ν� κ,µετε τ2 fδι�ν, Aµ�φ�νως, δηλαδ� ν� µbς
τ�Sς φ5ρετε �ντα�θα �ναµφι> λως κα) τ�Sς -ητ��µεν �π2 �σbς �φε?κτως. Kα) *δ�S
Kπ�υ στ5λλ�µεν �πτηδες �νθρ�π�υς, δι� ν� τ�Sς π,ρ�υν. Kα) Kσ�ι �κ�λ�υθ��ν τ2ν
_Aρ1�ντα �π2 τ�Sς �ντ�π�υς πατ5ρας, ν� τ2ν �φ'σ�υν κα) ν� �πιστρ5ψ�υν ε*ς τ�
κελλι, των. E*δ@ κα) φαν��ν παρ'κ��ι, θ5λ�υν Pπ�π5σει ε*ς %ργ�ν µεγ,λην, κα) θ5-
λ�υν 1,σει κα) τ� %σπτι, των. �Oµ�ως κα) Kσ�ι 0λλ�ι πιασθ��ν &1�υν ν� παιδε?ω-
νται. Tα�τα πρ2ς εfδησν σας κα) �µµ5ν�µεν. 1821-18 N�εµ>ρ�υ, oAπαντες �6 �ν τk$
K�ιν$ Συν,�ει τ(ν δεκαενν5α 6ερ(ν µ�ναστηρων τ�� �Aγ�υ _Oρ�υς Πρ�ϊστ,µεν�ι».
Mπ�ρ�?σαν C!Cαια ν2 φυγαδε�σ�υν τBν Παπ], δι,τι T�?ρκ�ι δ�ν RπGρFαν στB
#Aγι�ν [Oρ�ς, πρ�τ4µησαν Pµως ν2 τBν παραδ7σ�υν. TB µ,ν� π�M διαπραγµατε�-
θηκαν wταν τ2 Fρ<µατα, Dητ7ντας πρ�θεσµ4α γι2 ν2 τ2 καταC/λ�υν στBν T�?ρκ�
ε^σπρ/κτ�ρα σαρ/ντα bµ!ρες Aργ,τερα, πρ]γµα π�M δ!Fθηκαν �j T�?ρκ�ι.

:O �Eµµ. Παπ]ς µ,λις πρ,φθασε ν2 διαφ�γWη. Kαταδιωκ,µεν�ς AπB τ�Mς T��ρκ�υς
κα6 τ�Mς καλ�γ<ρ�υς, κατ7ρθωσε ν2 IπιCιCασθWG µ� λ4γ�υς πιστ�Mς συντρ,φ�υς τ�υ
κα6 τBν υj,ν τ�υ �Iω/ννη Iπ6 τ�? πλ�4�υ τ�? X. BισC4Dη κα6 ν2 AναFωρ<σWη γι2 τ*ν
#Yδρα, Aλλ2 κ/τω AπB τ,σ� I8�ντωτικ�ς συνθGκες, iστε κατ2 τ* διαδρ�µ* τ�? πλ�4-
�υ, I8αντληµ!ν�ς Aπ’ τ6ς κακ�υF4ες κα6 τ6ς συγκιν<σεις τGς τραγικGς τ�υ περιπ!τει-
ας, π!θανε AπB καρδιακ* πρ�σC�λ<. TB σ9µα τ�υ µετεφ!ρθη στ*ν #Yδρα, Pπ�υ κη-
δε�θηκε µ� τιµ�ς �ρω�ς.

:H παραF/ρα8ι κα6 Aλλ�4ωση τGς jστ�ρ4ας στB Pωµα4ικ� κρατ4δι� εaναι b κ�λυµ-
C<θρα τ�? Σιλω/µ, µ!σα στ*ν &π�4α µπα4ν�υν �j πρ�δ,τες κα6 Cαπτ4D�νται σωτGρες
X Iλευθερωτ�ς τ�? :Eλληνισµ�?.

Bασ&λει�ς Mαυρ�µµ�της

NH θ>ση τ3ς <Oρθ*δ*W8ας στ/ θ>µα qδρυσης κρ:τ*υς
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�>. Kαλλbν�ς
�O KαλλBν�ς A FEφ5σι�ς &-ησε περ) τ� µ5σα τ�� 7�υ π.X. α*(ν�ς. _Oντας πρε-

σ>?της πλ5�ν, ] _Eφεσ�ς κινδ?νευσε �π2 τ�Sς Kιµµερ�υς –τ�Sς κατ�κ�υς τ$ς
Tαυρικ$ς 1ερσ�ν'σ�υ στ�ν Kριµαα– �6 Aπ�B�ι, �κδιω1θ5ντες �κ τ$ς πατρδ�ς
των Pπ2 τ(ν Σκυθ(ν, �π5δραµ�ν κατ� τ$ς M. FAσας. O6 Kιµµ5ρι�ι, λα2ς >αρ>α-
ρικ ς, Pπ$ρ�αν καταστρεπτικ�) γι� τ)ς /λληνικ@ς π λεις κα) *διατερα τ�ν Mα-
γνησα, τ�ν Aπ�α λεηλ,τησαν �π’ 0κρη σ’ 0κρη. �O Στρ,>ων κα) A Kλ'µης A
FAλε�ανδρεSς θεωρ��ν τ2ν KαλλBν� �ς �ρ1αι τερ� τ�� FAρ1ιλ 1�υ, �πειδ', λ5ει,
«τ(ν γ�ρ Mαγν'των A µ@ν FAρ1λ�1�ς �π�λωλ των A δ@ KαλλBν�ς εCηµερ�?ντων
µ5µνηται». �H καταστρ�φ� τ$ς Mαγνησας τ�π�θετεBται στ2 652 π.X., πρbγµα
π�S σηµανει, Kτι A KαλλBν�ς τ τε θ� wταν πι� �ριµ�ς 0νδρας, jν µ� πρεσ>?της.

�O π�ιητ'ς, π�S κατ� πbσαν πιθαν τητα �ν$κε στ�ν π�λεµικ� �ριστ�κρατα τ$ς
FEφ5σ�υ, δ@ν κρ?>ει τ�ν �γωνα τ�υ γι’ αCτ�ν τ�ν π λη, κ,τι π�S φανεται κι �π2
Vνα µ�ν στι1  τ�υ π�S µbς µεταφ5ρει A Στρ,>ων: «ν�ν δ’ �π) Kιµµερων στρατ2ς
&ρ1εται %>ριµ�εργ(ν (= �δκων) ...». �H αfσθησ' µας αCτ� �παληθε?εται κι �π2
τ�Sς πρ�τ�υς στ1�υς /ν2ς �π�σπ,σµατ�ς τ�� µ�ναδικ�� διασωθ5ντ�ς π�ι'µα-
τ ς τ�υ, π�S &1�υν �ς /�$ς: «M51ρι π τε θ� µ5νετε �δρανεBς, ν5�ι µ�υ; Π τε θ�
φαν$τε γενναB�ι; ∆@ν ντρ5πεσθε τ�Sς γετ�ν5ς σας, ν� φανεσθε τ σ� π�λS �δι,-
φ�ρ�ι;» (στ1�ι 1-3).

�O Pπερ'λικας π�ιητ�ς Pψ�νει φων�ν διαµαρτυρας, �λ5γ1�υ κα) πρ�τρ�π$ς
πρ2ς τ�Sς m>ρ�δαιτ�υς ν5�υς τ$ς FEφ5σ�υ, �6 Aπ�B�ι, καθxς φανεται, δ@ν �ντι-
λαµ>,ν�νταν τ�ν κρισιµ τητα τ$ς καταστ,σεως κα) -��σαν �ν5µελ�ι µ5σα στ�ν
1λιδ� κα) τ2ν εCδαιµ�νισµ . M@ τ)ς τρεBς αCτ@ς �ρωτ'σεις π�S τ�Sς �πευθ?νει, A
KαλλBν�ς �π�δεικν?εται δειν2ς δηµεγ5ρτης, &µπειρ�ς π�λ5µαρ1�ς, 0�ι�ς πνευ-
µατικ2ς ταγ2ς κα) πρ�παντ2ς εCπατρδης.

�O π�ιητ�ς �να>ι�νει µ@ θαυµαστ2ν τρ π� τ2 ]ρωικ2 πνε�µα τ$ς “FIλι,δ�ς”,
�π’ τ�ν Aπ�α �ντλεB θ5µατα, τρ π�υς κα) µ�ρφ@ς γραφ$ς, �νd( π�λS �π51ει �π’
τ�ν �ναστατωµ5νη �τ�µικιστικ� �π�1� τ�� πρ�σωπικ�� λυρισµ��. Mετ� τ�ν πα-
ρ,θεση τ(ν τρι(ν �ρωτηµ,των π�S πρ�αναφ5ραµε, πρ�1ωρεB στ� ν�υθεσα τ(ν
ν5ων, τ�Sς Aπ��υς �φυπν-ει κατ� τ2ν /�$ς τρ π�: «FEν ε*ρ'νkη δ�κεBτε wσθαι,
�τ�ρ π λεµ�ς γαBαν �πασαν &1ει» (στ. 4-5). FAν,γκη λ�ιπ2ν ν� συνειδητ�π�ι'-
σ�υν �6 ν5�ι, Kτι δι5ρ1�νται µι� π�λεµικ� περ�δ� κα) ν’ �φ'σ�υν συνεπ(ς τ�ν
ραστ�νη κα) τ�ν τρυφ', πρ�κειµ5ν�υ ν� >ρεθ��ν στ2 πεδ�ν τ$ς µ,1ης, �π�φα-
σισµ5ν�ι ν� π�λεµ'σ�υν γι� τ�ν �λευθερα τ�υς κα) �ν �ν,γκkη ν� σκ�τωθ��ν...
N� σκ�τωθ��ν Kµως λε>5ντικα, πετ�ντας τ2 �κ ντι� �ναντ�ν τ(ν �1θρ(ν κα)
τ�ν tστατη �κ µη στιγµ'! oEνας τ5τ�ι�ς θ,νατ�ς 1αρ-ει τιµ� κα) δ �α τ σ�
στ�Sς fδι�υς τ�Sς µα1ητ@ς Kσ� κα) στ)ς �*κ�γ5νει5ς τ�υς. �H ε*κ να τ�� π�λεµι-
στ$ π�S �τρ µητ�ς πρ�1ωρεB κατ� τ(ν �1θρ(ν κραδαν�ντας τ2 �κ ντι  τ�υ,
Kπως κι �κενη τ�� �π�θν'σκ�ντ�ς µα1ητ��, π�S τ�ν tστατ' τ�υ στιγµ� ρ1νει
τ2 �κ ντι  τ�υ κατ� τ�� �1θρ��, εgναι ��αιρετικ� παραστατικ@ς κα) -ωνταν5ς·
δηλ�ν�υν δ@ τ�ν Aλ�κλ'ρωση τ$ς �ν�δικ$ς π�ρεας τ(ν ]ρωικ(ν µα1ητ(ν. «Kα
τς �π�θν'σκων tστατ’ �κ�ντισ,τω. Tιµ$5ν τε γ�ρ &στι κα) �γλα2ν (= λαµπρ ,
εCγεν@ς) �νδρ) µ,1εσθαι γ$ς π5ρι κα) παδων κ�υριδης τ’ �λ 1�υ (= ν µιµη σ?-
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-υγ�ς) δυσµεν5σιν» (στ. 5-7).
�O KαλλBν�ς γνωρ-ει καλ,, πxς �6 ν5�ι δ@ν �π�φε?γ�υν τ2ν π λεµ� �π2 δει-

λα �λλ’ �π2 θ5ληση -ω$ς, π�S �ς γνωστ2ν εgναι «γλυκει�» �νd( «A θ,νατ�ς µαυ-
ρλα»... �Yπενθυµ-ει τ�ρα στ�Sς ν5�υς, Kτι ] καλ� -ω� π�S �πιθυµ��ν εgν’ �ρρ'-
κτως συνδεδεµ5νη µ@ τ2ν θ,νατ�, A Aπ�B�ς διαφεντε?ει τ$ς -ω$ς Kλων τ(ν θνητ(ν
iντων, �νd( ] �θανασα στ�Sς θε�Sς ταιρι,-ει µ�ν,1α. T2 ν$µα τ$ς -ω$ς µας,
κατ� τ�ν �Eλληνικ� Mυθ�λ�γα, τ2 κρατ��ν �6 M�Bρες, �6 θυγατ5ρες τ$ς E6µαρ-
µ5νης κα) τ�� ∆ι ς, π�S ’ναι �πιφ�ρτισµ5νες ν� �πισκ�π��ν κα) τ�ν τ'ρηση τ(ν
N µων τ$ς Φ?σεως. «�O θ,νατ�ς τ τε µ�ν,1α θ, ’ρθkη, Kταν Kπως γνωρ-ετε, �6
M�Bρες τ2 Aρσ�υν... γιατ) π�τ@ δ@ν γνεται τ2ν X,ρ� ν’ �π�φ?γkης, �κ µα κι jν
κατ,γεσαι �π2 τ�Sς �θαν,τ�υς» (στ. 7-10). �O π�ιητ�ς γνωρ-ει �πσης τ2 πνε�µα
τ�� FIωνικ�� ∆ιαφωτισµ�� κα) τ)ς �µφισ>ητ'σεις π�S ’1�υν διατυπ�σει �6 σ�φ�)
τ�� καιρ�� τ�υ· α*σθ,νεται, λ�ιπ ν, Kτι κινδυνε?ει ν� 1αρακτηρισθk$ µ�ιρ�λ,-
τρης, γι’ αCτ2 κα) �παν5ρ1εται στ2 θ5µα µ@ διαφ�ρετικ2 τρ π�: «Π�λλ@ς φ�ρ@ς
γυρν�b κανε)ς στ2 σπτι, �φ�� γλυτ�σkη �π2 τ$ς µ,1ης τ�ν σφαγ� κα) τ�� �κ�ντι��
τ2ν >ρ ντ�, κα) τ2ν εPρσκει A θ,νατ�ς 1ωρ)ς καν5να λ γ�» (στ. 7-14).

FAφ�� A θ,νατ�ς δ@ν �ν'κει στ�ν περι�1� «τ(ν �φ’ ]µBν», καθxς θ, ’λεγε A
Σωκρ,της, δ@ν µbς µ5νει παρ� ν� �πιλ5��υµε µι� ��ι�πρεπ$ κι �λε?θερη -ω',
π�S µ ν� A «π,ντων πατ�ρ π λεµ�ς» ��ασφαλ-ει. �O KαλλBν�ς φρ�νεB, Kτι &1ει
πεσει πι� τ�Sς ν5�υς ν� Aρµ'��υν στ� πεδα τ(ν µα1(ν, γι’ αCτ2 πρ�1ωρεB πλ5-
�ν στ�ν παρ�1� συµ>�υλ(ν κα) Pπ�δε�εων στρατηγικ$ς φ?σεως, πρ�τ,σσ�ντας
τ�ν �π�φασιστικ τητα, τ�ν γενναι τητα, τ2 π�λεµικ2 µ5ν�ς κα) τ�ν Aρµ'. Kατ -
πιν �παν5ρ1εται κα) π,λι στ2 θ5µα τ�� θαν,τ�υ, τ2ν Aπ�B� θεωρεB διαφ�ρετικ,:
�ντιπαρα>,λλει τ2ν 0δ��� θ,νατ� τ(ν κ�ιν(ν θνητ(ν µ@ τ2ν &νδ��� θ,νατ� τ(ν
]ρωικ(ν �νδρ(ν, π�S σ?µφωνα µ@ τ2ν �Hσ�δ� «]µθε�ι καλ5�νται». �O θ,νατ�ς
τ(ν πρ�των περν,ει �παρατ'ρητ�ς κα) �π�τελεB Pπ θεση τ(ν συγγεν(ν τ�υ µ�-
ν,1α· τ(ν �νδρειωµ5νων Kµως A θ,νατ�ς, π�S σκ�τ�ν�νται στ� πεδα τ(ν µα1(ν
Pπερασπι- µεν�ι τ�ν FEλευθερα κα) τ�ν ∆ικαι�σ?νη, �π�τελεB πανεθνικ� n κα)
πανανθρ�πινη Pπ θεση· στ2 0γγελµα τ�� θαν,τ�υ τ�υς συγκλ�ν-�νται κα) θρη-
ν��ν �6 π,ντες, �νd( παρ,λληλα τ�Sς �π�ν5µ�υν τ)ς tψιστες τ(ν τιµ(ν, «... τ2ν
0νανδρ� κι jν σ�-εται κανε)ς δ@ν τ2ν τιµ,ει, µ� τ�� γεννα�υ τ2ν θ,νατ� Kλ�ι µα-)
τ2ν κλαBνε κα) Kλ�ι τ2ν θαυµ,-�υνε στ2ν π λεµ� σ�ν π5σkη!.. µ� κι Kσ� εgναι -ω-
νταν2ς σ�ν τ�Sς θε�Sς τ2ν &1�υν» (στ. 15-19).

O6 λα�) �γαπ��ν κα) θαυµ,-�υν τ�Sς Pψηλ φρ�νες, τ�Sς στρατιωτικ�?ς, π�-
λιτικ�Sς κα) καλλιτε1νικ�Sς �ρωες, π�S �ν�γ�υν λεωφ ρ�υς τ$ς γν�σης κα) τ��
π�λιτισµ�� κα) παρασ?ρ�υν τ� πλ'θη σ@ Pψηλ@ς συγκιν'σεις. �O �ρωας, jν κα)
Vνας, πρ,ττει Kσα π�λλ�· εgν’ �ντ,�ι�ς τ(ν ]µιθ5ων κα) �6 κ�ιν�) θνητ�) σ�ν
π?ργ� τ2ν >λ5π�υνε: «�σπερ γ�ρ π?ργ�ν µιν �ν %φθαλµ�Bσιν Aρ(σιν· Vρδει γ�ρ
(δι τι πρ�σφ5ρει) π�λλ(ν 0�ια µ��ν�ς �xν» (στ. 20-21).

�O εCπατρδης π�ιητ�ς �Cδ5π�τε πα?ει ν� σκ5πτεται κα) ν� µνηµ�νε?ει τ�ν πα-
τρδα τ�υ, γι� τ�ν Aπ�α πρ�σε?1εται στ2ν ∆α κ,θε στιγµ'. «M�να1' τ�υ &γν�ια»
] _Eφεσ�ς, καθxς µαρτυρεB κα) ] πρ2ς τ2ν πατ5ρα ∆α �πκλησ' τ�υ: «Σµυρνα-
�υς δ’ �λ5ησ�ν κα) π,λιν· µν$σαι (= �νθυµ'σ�υ) δ’ ε� κ�τ5 τ�ι (= jν κ,π�τε) µη-
ρα καλ� >�(ν ΣµυρναB�ι κατ5ησαν (= &καυσαν)» (�π. 2). 

Σαρ�ντ�ς Π+ν



«∆@ν �νε1 µαστε τ2ν �πρ�κ,λυπτ� θρησκευτικ2 π λεµ�», µ]ς δ<λωσε & κ.
[Aντ�ν Π/�υελλ. «oOλ�ι �6 π�λιτικ�) τ$ς ∆?σης τ2 �ντιλαµ>,ν�νται –�κτ2ς fσως
�π2 τ2ν Mπερλ�υσκ νι κα) τ2ν T-xρτ- Mπ�?ς. �O θρησκευτικ2ς φανατισµ2ς
Pπ,ρ1ει �δη στ� ∆υτικ� παρ,δ�ση. O6 παλαι@ς *�υδαϊκ@ς *δ5ες �σκ��ν �ρκετ�
�πιρρ�� στ�ν �µερικανικ� ∆ε�ι,. Mα µ,1η *δε(ν µετα�S “Σταυρ�φ ρων” κα)
“Σαρακην(ν” δ@ν µπ�ρεB ν� �ναδε�kη νικητ5ς. �H θρησκεα θ5τει τ2ν �γωισµ2
Aµ,δων σ@ Vνα �διαµφισ>'τητ� �ππεδ�.

»K,θε θρησκεα πιστε?ει, “Kτι Kλες �6 0λλες θρησκεBες εgναι λ,θ�ς”. Σ’ αCτ2
τ2 σηµεB� εgναι Kλες σωστ5ς! ACτ2 /ν�νει τ�Sς �νθρ�π�υς: ] πεπ�θηση Kτι ]
θρησκεα τ(ν 0λλων εgναι �πικνδυνη κα) λ,θ�ς. Kατ� τ�ν πρ�σωπικ' µ�υ γν�-
µη, 1ρει,-εται ν� πρ�εκτεν�υµε αCτ� τ�ν *δ5α στ�ν θρησκεα, π�S A καθ5νας
�π2 µbς &1ει κληρ�ν�µ'σει. Egναι κι αCτ� �πικνδυνη.

™
τ*ν Iπικινδυν,τητα τGς θρησκε4ας στ* σ�γFρ�νη κ�ινων4α κα6
στ*ν Iπικαιρ,τητα τGς AρFα4ας EλληνικGς σκ!ψης Aλλ2 κα6 πρα-
κτικGς Aναφ!ρεται στ*ν συν!ντευ8η π�M παραF7ρησε στBν
«∆αυλB» & διευθυντ*ς τ�? �Iνστιτ��τ�υ KλασσικGς κα6 �AρFα4-

ας :Iστ�ρ4ας τ�? Πανεπιστηµ4�υ τGς OTαλλ4ας κα6 jδρυτ*ς τ�?
«Classical Press of Wales» δρ. Anton Powell κατ2 τ*ν πρ,σφατη Iπ4-
σκεψ< τ�υ στ*ν �Aθ<να.
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NO διαπρεπOς rλληνιστOς A. Π:*υελλ µιλk στ/ «∆»:



» �O θρησκευτικ2ς π λεµ�ς εgναι συ1ν� Vνας π λεµ�ς γι� τ�ν κ�ινωνικ� Pπ -
σταση (σ.σ. status). O6 FIραν�) M�υσ�υλµbν�ι, Kταν �σκ��ν κριτικ� στ)ς HΠA,
κ,ν�υν λ γ� περ) “παγκ σµιας �λα-�νεας”. M’ 0λλα λ για �νησυ1��ν γι� τ�
δικ' τ�υς κ�ινωνικ� Pπ σταση. FAνησυ1��ν γι� τ2 γεγ�ν ς, Kτι ] FAµερικ� τ�Sς
κ�ιτ,-ει �φ’ Pψηλ��. O6 Bρετανν�) παρατηρητ@ς εgναι ���ικειωµ5ν�ι µ@ τ2 fδι�
φαιν µεν� στ� B ρει� FIρλανδα. T2 θ5µα αCτ2 �µφαν-εται �ς θρησκευτικ2 πρ -
>ληµα �κεB, �λλ� δ@ν εgναι. Egναι Vνα πρ >ληµα π�S �φ�ρb κα) π,λι στ�ν κ�ι-
νωνικ� Pπ σταση. �Yπ,ρ1ει µα σ1ετικ� παρ�ιµι�δης φρ,ση στ� B ρει� FIρλαν-
δα: “oOταν ] Πρ�τεσταντικ� �ργατικ� τ,�η περιφρ�νk$ τ�ν Kαθ�λικ� �ργατικ�
τ,�η, εgναι mπλ(ς 2,5 π5ννες, �6 Aπ�Bες κ�ιτ��ν �φ’ Pψηλ�� τ)ς δ?� π5ννες”.
oOπως A Xριστιανικ2ς φ�νταµενταλισµ2ς κα) A M�υσ�υλµανικ2ς �ναπαρ,γε-
ται σ@ περι�1@ς 1αµηλ τατης κ�ινωνικ$ς Pπ στασης».

– T5 θ9 µπ
ρ
�σε ν9 1π
τελ�σ<η τ= 1ντ5δ
τ
 στ=ν φανατισµ= π
? πρ
-
καλ
�ν 
@ θρησκεAες;

«�H Παιδεα. Γι� παρ,δειγµα τ� δικαι�µατα τ(ν γυναικ(ν: O6 µ�ρφωµ5νες,
σπ�υδασµ5νες γυναBκες σηµαν�υν µικρ τερες σ@ µ5λη �*κ�γ5νειες, λιγ�τερη
φτ�1εια κα) µεγαλ?τερη παραγωγικ τητα Kπως �πσης κα) εCτυ15στερες γυ-
ναBκες! Παρατηρ( λ�ιπ2ν Vνα τερ,στι� παρ,δ��� στ�Sς πλ�?σι�υς _Aρα>ες,
π�S καταφε?γ�υν στ� ∆?ση γι� καλ?τερη *ατρικ� περθαλψη. �H ∆υτικ� FIα-
τρικ� π,ντ�τε ��ηρτbτ� �π2 τ�ν ε*σαγωγ� σπ�υδασµ5νων γυναικ(ν στ2ν τ�-
µ5α αCτ ν, �π2 τ)ς ]µ5ρες τ$ς Florenc Knightngale, πρωτ�π ρ�υ τ$ς N�σηλεας
κα) τ$ς FIατρικ$ς Στατιστικ$ς κα) τ$ς Mαρας Kι�υρ, ] Aπ�α �νακ,λυψε τ2
στ�ι1εB� τ�� ραδ�υ. Στ)ς ]µ5ρες µας στ2 ∆υτικ2 κ σµ� �6 γυναBκες �πιστ'µ�-
νες, γιατρ�) κα) ν�σ�κ µες, εgναι -ωτικ$ς σηµασας γι� τ�ν πρ �δ� τ$ς FIατρικ$ς.
�O Mπ)ν Λ,ντεν εg1ε *ατρικ2 πρ >ληµα. Xρεια- ταν τ)ς Pπηρεσες τ$ς καλ?τε-
ρης *ατρικ$ς τ$ς ∆?σης, γι� ν� παραµενkη -ωνταν ς. ACτ2 σηµανει Kτι 1ρεια-
- ταν τ)ς Pπηρεσες γυναικ(ν µ@ Παιδεα.

Γι� τ)ς µ� 1ριστιανικ@ς 1(ρες, γι� ν� �ναπτ?��υν καλ?τερη *ατρικ', 1ρει,-�-
νται Vναν σπ�υδασµ5ν� θηλυκ2 πληθυσµ , δικ  τ�υς. O6 πλ�?σι�ι _Aρα>ες µπ�-
ρεB ν� εgναι σ@ θ5ση ν� &ρθ�υν στ� ∆?ση. O6 φτω1 τερ�ι, �6 συνηθισµ5ν�ι κα-
θηµεριν�) 0νθρωπ�ι στ)ς *σλαµικ@ς 1(ρες 1ρει,-�νται καλ?τερη *ατρικ� περ-
θαλψη µ5σα στ)ς 1(ρες τ�υς. ACτ2 σηµανει, /κατ�µµ?ρια γυναικ(ν µ@ παιδεα
στ)ς *σλαµικ@ς 1(ρες. Kα) �6 γυναBκες π�S διαθ5τ�υν Παιδεα, διαθ5τ�υν διε-
θν@ς πνε�µα, �πειδ� ] �πιστ'µη εgναι διεθν'ς.

• �H FAµερικ� &1ει παρ,δ�ση στ�Sς �µφυλ�υς π�λ5µ�υς κα) σ@ µα κ�υλτ�?-
ρα, ] Aπ�α >ρσκεται σ@ π λεµ� µ@ τ2ν /αυτ  της. �O Π λεµ�ς τ$ς FAνε�αρτη-
σας wταν Vνας �µφ?λι�ς π λεµ�ς: π λεµ�ς τ(ν φιλ�->ρετανν(ν FAµερικαν(ν
�ναντ�ν τ(ν �ντι->ρετανν(ν. FAκ�λ�υθεB A FEµφ?λι�ς Π λεµ�ς, µετ� �6 φυλετικ@ς

OZ γυνα)κες στOν <IατρικO καK ] oγε8α τ*C MπKν Λ:ντεν
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�H �φηµερδα «T� �Eλληνικ� N5α», π�S �κδδεται �π2 τ2 Πανεπιστ'µι� τ$ς
OCαλλας Pπ2 τ�ν �π�πτεα τ�� καθηγητ�� A. Π,�υελλ κα) �σ1�λεBται �π�-

κλειστικ� µ@ θ5µατα τ�� �ρ1α�υ �Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.



συγκρ�?σεις τ�� 20�υ α*(να. Kα) ] �µερικανικ� ε*ρηνικ� κ�υλτ�?ρα AδηγεB
τ2ν fδι� 1�ρ2 τ(ν �νταγωνιστικ(ν �κρ�τ'των. Παραδεγµατα:

• FAπ2 τ�ν FAµερικ� �εκνησε A σ?γ1ρ�ν�ς φεµινισµ ς, �πειδ� τµ$µα τ�� �µε-
ρικανικ�� πληθυσµ�� εgναι >αθει� σε�ιστικ . Π σ� �π51�υµε �π2 τ2 ν� συνα-
ντ'σ�υµε µι� γυναBκα στ2ν Λευκ2 Ogκ�; �H �µερικανικ� �ντληψη γι� τ�ν «πρ�-
τη κυρα» εgναι iνειδ�ς. Xρει,-�νται µα γυναBκα-πρ εδρ�.

• M@ τ2ν fδι� τρ π� ] FAµερικ� µbς &δωσε τ� µ δα τ�� �δυνατσµατ�ς. Kι
αCτ , �πειδ� ] FAµερικ� �ντιµετωπ-ει τερ,στι� πρ >ληµα µ@ τ�Sς πα1?σαρ-
κ�υς π�λτες της.

• �H FAµερικ� �νακ,λυψε τ2 «π�λιτικ(ς %ρθ ν», δι τι ] fδια �ντιµετωπ-ει
Vνα τερ,στι� πρ >ληµα µ@ τ2ν φυλετισµ . O6 0λλες 1(ρες πρ5πει ν� µ,θ�υν ν�
µ�ν �κ�λ�υθ��ν τ2ν �µερικανικ2 1�ρ . _E1�υµε τ� δικ, µας πρ�>λ'µατα. ∆@ν
θ� &πρεπε ν� ε*σ,γ�υµε τ)ς �µερικανικ@ς νευρ�σεις».

– Στν DρευνE σας DFετε 1σF
ληθG Hκτ=ς 1π= τν 1ρFα5α Iλληνικ σκ�-
ψη καK µL τν 1ρFαι
ελληνικ πρακτικM– τ=ν τρNπ
 µL τ=ν Oπ
A
 
@
ΣπαρτιEτες καK 
@ .AθηναA
ι 1ντιµετPπιQαν τ9 καθηµερινE τ
υς QητM-
µατα. ΠιστεRετε Sτι T 1ρFαι
ελληνικ σκ�ψη καK πρακτικ εUναι Hπ5-
καιρες σMµερα;

«�O Πλ,των εgπε, Kτι εgναι �παρατητ� ν� πρ�1ωρ��µε στ2 σηµεB� π�S AδηγεB
στ2 �πι1ερηµα. T� σ1�λεBα στ�ν FAµερικ� κα) στ� Bρεταννα �ρν��νται ν� τ2
πρ,��υν. T2 �πιστηµ�νικ2 �πι1ερηµα στ�1ε?ει στ�ν ��5λι�η. T� σ1�λεBα, τ�
Aπ�Bα διδ,σκ�υν τ2 “δ γµα τ�� ∆ηµι�υργ�� τ(ν ε*δ(ν” (σ.σ. creationism),
�ρν��νται ν� πρ�1ωρ'σ�υν στ2 σηµεB� π�S AδηγεB τ2 �πιστηµ�νικ2 �πι1ερηµα.
M ν�ν Kταν �6 φ�νταµενταλιστ@ς &1�υν Vνα *ατρικ2 πρ >ληµα, >ρσκ�υν τ2ν σε-
>ασµ  τ�υς στ�ν �πιστ'µη!

∆@ν θ� &λεγα Kτι Kλες �6 �ρ1αBες /λληνικ@ς *δ5ες εgναι /λκυστικ@ς σ'µερα. Σκε-
φθ$τε τ�ν 0λλη µεγ,λη /λληνικ� π λη, τ�ν Σπ,ρτη: δδα�ε στ2ν κ σµ� τ� δ�-
λ�φ�να σκλ,>ων. ∆δα�ε Kµως στ�ν �νθρωπ τητα τ�ν ��ειδκευση. FE�ειδι-
κευµ5ν�υς στρατι(τες, ��ειδικευµ5ν�υς δασκ,λ�υς... 2.500 1ρ νια πρ)ν �π2 τ)ς
σ?γ1ρ�νες ε*δικ τητες!

Mα �θηναϊκ� τε1νικ', ] Aπ�α �κ�λ�υθεBται σ'µερα Aλ�5να κα) περισσ τε-
ρ� εgναι ] κωµικ� �πεικ νιση τ(ν π�λιτικ(ν. Mαρι�ν5ττες µ@ µ,σκες, π�S Aµ�ι-
,-�υν τ�Sς �ρ1α�υς oEλληνες κωµικ�Sς µ@ τ� πρ�σωπεBα. Στ� Γαλλα, στ� Bρε-
ταννα, στ2 FIσρα'λ... �6 π�λιτικ�) σατυρ-�νται κα) παρ�υσι,-�νται στ�ν τηλε-
 ραση µ@ πρ�σωπεBα, π�S θυµ-�υν τ�ν �ρ1αBα FAθ'να. Πρ κεται γι� µα
�µ>ριθ(ς δηµ�κρατικ� τε1νικ', ] Aπ�α µει�νει τ�ν �λα-�νεα τ(ν π�λιτικ(ν
κα) συµ>,λλει στ�ν �κπαδευση δηµ�κρατικ(ν πληθυσµ(ν µ@ εC1,ριστ� τρ π�.
Π σες µ'-δηµ�κρατικ@ς 1(ρες �µφαν-�υν στ�ν τηλε ραση τ2ν πρ εδρ  τ�υς

NH XπικαιρAτητα τRν SρPαι*ελληνικRν cδεRν
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�ς µα γελ�α µαρι�ν5ττα; Πρ κειται γι� µα ��αιρετικ� �θηναϊκ� �φε?ρεση!».

– ΠVς σF
λιEQετε τν Wπαρ�η «σF
λε5ων θρησκευτικGς π5στης» στ Bρε-
τανν5α;

«�O πρωθυπ�υργ2ς τ$ς FAγγλας T νυ Mπλα)ρ �πιθυµεB ] Bρεταννα ν� &1kη
σ1�λεBα, π�S πρ�σδι�ρ-�νται �π2 τ�ν πστη: Kαθ�λικ� σ1�λεBα, Πρ�τεσταντι-
κ,, M�υσ�υλµανικ,... ∆@ν φανεται ν� διδ,1θηκε �π2 τ2 παρ,δειγµα τ$ς B�-
ρε�υ FIρλανδας. T� σ1�λεBα πστης στ�ν �Cσα εgναι φυλετικ� σ1�λεBα. T� *σλα-
µικ� κα) 1ριστιανικ� σ1�λεBα θ� >αθαν�υν τ)ς �1θρ τητες. FEκεBν� π�S δ@ν &1�υν
διαπιστ�σει �6 π�λιτικ�) τ$ς ∆?σης εgναι, Kτι ] µ�υσ�υλµανικ� θρησκεα δ@ν
εgναι µ ν� µα πστις, π�S �φ�ρb στ� -ω� µετ� τ2ν θ,νατ� κα) στ� µεταφυσικ'.
FAφ�ρb σ@ Kλες τ)ς �κφ,νσεις τ$ς -ω$ς. T2 ν� συµπεριφ5ρεσαι στ)ς γυναBκες �ς
πρ2ς κατ�τερες, δ?σκ�λα δια1ωρ-εται �π2 τ� *σλαµικ� σ1�λεBα. �O Mπλα)ρ πι-
θαν(ς Pπ�θ5τει, Kτι τ� *σλαµικ� σ1�λεBα θ� διδ,σκ�υν θρησκευτικ� γι� δ?� µ -
ν�ν �ρες τ�ν />δ�µ,δα, κρατ�ντας τα &�ω �π2 τ�ν κ?ρια διδασκαλα. ACτ2
εgναι µα 1ριστιανικ� �σφαλµ5νη πεπ�θηση. Γι� τ�Sς M�υσ�υλµ,ν�υς �6 σ15-
σεις τ(ν δ?� φ?λων εgναι µ5ρ�ς τ$ς θρησκεας τ�υς. �O Mπλα)ρ σωστ� σ5>εται
τ2ν µ�υσ�υλµανικ2 πληθυσµ2 τ(ν ψηφ�φ ρων τ�υ, �λλ� δηµι�υργ�ντας µ�υ-
σ�υλµανικ� σ1�λεBα µ@ τ)ς 1ριστιανικ5ς τ�υ ε*κασες, θ� >αθ?νkη τ)ς κ�ινωνικ@ς
διαιρ5σεις».

– O Xριστιανισµ=ς πιστεRετε Sτι D\λαψε τ=ν 6EλληνισµN;

«T2 &πρα�ε πρ)ν 2000 1ρ νια. �O Xριστιανισµ2ς �π�θ,ρρυνε τ�Sς �νθρ�π�υς
�π2 τ2 ν� >ρεθ��ν �κεB π�S AδηγεB τ2 �πι1ερηµα. �H πστις εgναι �ντθετη &νν�ια
σ’ αCτ�ν τ�� �πι1ειρ'µατ�ς. oOταν Xριστιαν�) n M�υσ�υλµbν�ι �κθει,-�υν τ�ν
πστη, στ�ν �Cσα �κθει,-�υν τ�ν πεπ�θηση, π�S δ@ν στηρ-εται σ@ �πι1ερηµα
n �ντληψη. Γι� µ5να δ@ν εgναι καθ λ�υ τυ1αB� τ2 γεγ�ν2ς, Kτι τ� �πιτε?γµατα
τ(ν oEλλ'νων �πετε?1θησαν πρ)ν �π2 τ�ν �πικρ,τηση τ�� Xριστιανισµ��».

OZ θρησκε)ες oπεισ>ρP*νται γενικB στ/ν τρAπ* \ω3ς

• :O Anton Powell πρ,τεινε κα6 �δρυσε τB 1994 tναν 0ργανισµB Hρευνας στB Πανεπιστ<µι� τGς OTαλ-
λ4ας κα6 σ�στησε tναν µικρB Iκδ,τικ� �aκ�, γι2 ν2 δηµ�σιε�Wη τ2 Aπ�τελ!σµατ/ τ�υ. Σ<µερα & 0ργα-
νισµBς αTτBς Hγινε τB «�Iνστιτ�?τ� KλασσικGς κα6 �AρFα4ας :Iστ�ρ4ας» τ�? Πανεπιστηµ4�υ Wales. :O
hδι�ς εaναι διευθυντ<ς τ�υ. :O Iκδ�τικBς �aκ�ς «Classical Press of Wales» σ<µερα HFει καθιερωθG διε-
θν9ς nς tνας AπB τ�Mς πιB παραγωγικ��ς. Eaναι jδρυτ*ς κα6 διευθυντ*ς τ�? Kελτικ�? Συνεδρ4�υ
στ6ς Kλασικ�ς �EπιστGµες, µι]ς σηµαντικGς συγκεντρ7σεως Iπιστηµ,νων AπB �Iρλανδ4α, Σκωτ4α κα6
OTαλλ4α.
:H Iργασ4α τ�υ Eστι/Dεται στ*ν πρακτικ* Iφευρετικ,τητα κα6 IπιτυF4α τ9ν :Eλλ<νων (κυρ4ως τ9ν
Σπαρτιατ9ν κα6 τ9ν �Aθηνα4ων) στ*ν 0ργ/νωση τ9ν Rπ�θ!σε7ν τ�υς. MαD6 µ� τBν Stephen
Hodkinson διευθ�ν�υν τB κ�ρι� διεθν�ς σεµιν/ρι� γι2 τ*ν jστ�ρ4α τGς Σπ/ρτης. TB CιCλ4� τ�υ «�Aθ<-
να κα6 Σπ/ρτη» (1988) εaναι καθιερωµ!ν� διεθν9ς. T2 CιCλ4α τ�? Anton Powell γι2 τ*ν �AρFα4α
:Eλλ/δα, π�M Aπευθ�ν�νται σ� παιδι/, HF�υν µεταφραστG στ6ς περισσ,τερες εTρωπαϊκ�ς γλ9σσες.

N�νσυ Mπ&σκα
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T
B Hτ�ς 1905, σ� bλικ4α 26 Iτ9ν, & �Aινστ/ιν δηµ�σ4ευσε στB Hγκυρ�
Iπιστηµ�νικB περι�δικB «Annalen der Physik» tνα cρθρ� µ� τ4τλ�
«Γι� τ�ν �λεκτρ�δυναµικ� τ(ν κιν�υµ5νων σωµ,των». K/τω AπB
τBν τ4τλ� αTτBν φιλ�8!νησε Pµως κα6 Pλες τ6ς Aνατρεπτικ�ς Aπ,ψεις

τ�υ. Πρ�σδι7ρισε Pπως αTτBς Iν,µισε τ*ν Hνν�ια τ�? «ταυτ,Fρ�ν�υ», µ�
Aπ�τ!λεσµα ν2 παρ�υσι/σWη τ* σFετικ,τητα τ�? ταυτ,Fρ�ν�υ κα6 τ* σFε-
τικ,τητα τGς Fρ�νικGς δι/ρκειας ̂ δ4ων φαιν�µ!νων κατ2 παρ/δ�8� τρ,-
π�. T*ν Iπ�F* Iκε4νη, στ6ς AρF�ς τ�? περασµ!ν�υ α^9να, nρ4µαDαν �j
πρ�ϋπ�θ!σεις δ�� παγκ�σµ4ων π�λ!µων κα6 b Iπιστηµ�νικ* κ�ιν,τητα
τ9ν φυσικ�µαθηµατικ9ν εRρ4σκετ� στ*ν Aκµ* τ9ν δραστηρι�τ<των της,
κα6 Hτσι δ�ν Aντ!δρασε στ6ς Aπ,ψεις τ�? Fωρ�Fρ,ν�υ τ�? �Aινστ/ιν κα6
τ*ν Aν!Fθηκε Aδι/φ�ρα

#Oµως τB E=mc2 τ�? ^δ4�υ δ�ν cφησε Aδι/φ�ρ�υς τ�Mς στρατιωτικ�Mς
κ�κλ�υς. ATτB τB E=mc2 σ<µαινε γι2 τ�Mς Iνδιαφερθ!ντες, Pτι b µ]Dα
τGς Lλης (m) µπ�ρ�?σε ν2 µετατραπG σ� Iν!ργεια (E) κα6 µ/λιστα Rπερ-
C�λικ2 µεγ/λη, Aφ�? τB (c2) wταν tνας π/ρα π�λM µεγ/λ�ς Aριθµ,ς, π�M
καθ7ριDε τ2 π�σ2 τGς Iν!ργειας (E). :H σF!ση αTτ<, π�M παρ�υσι/στη-

T/ Zστ*ρικ/ 

OZ Lαρει>ς cδε*λ*γικGς συν>πειες
τ3ς Sπ*δ*P3ς της Sπ/ τOν <Eπιστ=µη

YE
να θ!µα, Pπως πρ�C/λλεται µ� τBν παραπ/νω τ4τλ�, Vν
παρ�υσιαστWG Fωρ6ς µαθηµατικ* θεµελ4ωση κα6 πειραµα-
τικ* Aπ,δει8η, εaναι σ2ν ν2 θ!λWη κανε6ς ν2 AντιπαρατεθWG
σ� tναν π/ν�πλ� Aντ4παλ� µ� µ4α µ,ν� σφεντ,να. Παρ’

Pλες αTτ�ς τ6ς διαπιστ7σεις τB cρθρ� αTτB παρ�υσι/Dει µι2 Rπε-
ραπλ�υστευµ!νη περ4ληψη τ�? Hργ�υ RπB τBν τ4τλ� «Mι2 ν!α cπ�-
ψη στ* διαστ�λ* τ�? Fρ,ν�υ», tνα Aντ4τυπ� τ�? &π�4�υ εaναι στ*
δι/θεση τ�? κ/θε Aναγν7στη τ�? κειµ!ν�υ αTτ�? AπB τ2 ΓραφεSα
τ�? περι�δικ�? «∆αυλ,ς».



κε AπB τBν �Aινστ/ιν, εaFε µεγ/λη A84α, Iπειδ* nδηγ�?σε σ� ν!�υς δρ,-
µ�υς Aπ�κτ<σεως Iν!ργειας AπB τ*ν µ]Dα τGς Lλης.

TB σηµαντικ7τερ� Pµως δ�ν wταν αTτ,. ¡Hταν τB Pτι, Iν|9 b Iν!ργεια
εaναι κ/τι τB δηµι�υργικB κα6 παρ/γει Hργ�, b ^σFMς π�M µπ�ρεS ν2 πρ�-
!λθη AπB τ*ν Iν!ργεια, Vν Aπ�δ�θWG σ� π�λM µικρB Fρ,ν�, µπ�ρεS ν2 γ4νWη
κα6 RπερC�λικ2 καταστρ�φικ<. :H Aτ�µικ* C,µCα εaναι µι2 Iφαρµ�γ*
αTτ�? τ�? φυσικ�? ν,µ�υ. :H Fρησιµ,τητα τGς ̂ σF��ς AπB τB mc2, π�M ταυ-
τ4στηκε µ� τBν Iµπνευστ< της κα6 b Iπιστηµ�νικ* ̂ σFMς τ�? �Aινστ/ιν τ�?
Iπ!τρεψε αT8/ν�ντας τB Iπιστηµ�νικB κ?ρ�ς τ�υ κα6 µ� cλλες συνεργα-
σ4ες στBν τ�µ!α τGς Hρευνας τ9ν φυσικ9ν Iπιστηµ9ν, ν2 CραCευτWG µ� N,-
µπελ κα6 παρ/λληλα ν2 IπιC/λWη κα6 τ6ς Aπ,ψεις τ�υ γι2 τ*ν ε^δικ* κα6
γενικ* θεωρ4α τGς σFετικ,τητας. K/θε πρ�σπ/θεια µει7σεως αTτ�? τ�?
κ�ρ�υς τ�? �Aινστ/ιν AπB &π�ι�νδ<π�τε wταν µι2 πρ/8η Iπιστηµ�νικGς
αTτ�κτ�ν4ας, &σ�δ<π�τε θεµελιωµ!νη κα6 Vν πρ�εC/λλετ�.

:H ε^δικ* θεωρ4α τGς σFετικ,τητας κα6 ε^δικ7τερα b «διαστ�λ� τ�� 1ρ -
ν�υ» π�M συνεπ/γεται, εaναι Aρκετ2 EλκυστικB θ!µα κα6 Aπ�τ!λεσε µ4α
Fρυσ�φ,ρα cπ�ψη. K4νητρ� CιCλι�γραφι9ν, Hργων Iπιστηµ�νικGς φα-
ντασ4ας, Aντικε4µεν� συDητ<σεων σαλ�νι9ν κ.λπ. κατ!στησαν τBν �Aιν-
στ/ιν µ�Fλ, �^κ�ν�µικ9ν δραστηρι�τ<των κα6 συµφερ,νων. #Oλα αTτ/,
Fωρ6ς ν2 αT8<σ�υν τB Iπιστηµ�νικ, τ�υ κ?ρ�ς· πιB π�λM τBν κατ!στη-
σαν πιB Aπρ,σCλητ� σ� Aντιπαραθ!σεις.

K
/τω AπB αTτ* τ*ν πραγµατικ,τητα τB Hργ� µ�υ µ� τBν τ4τλ� «Mα
ν5α 0π�ψη γι� τ� διαστ�λ� τ�� 1ρ ν�υ (τ2 1ρυσ�φ ρ� παραµ?-
θι)» εaναι µ4α Aντιπαρ/θεση στ6ς θ!σεις τGς θεωρ4ας τ�? Fωρ�Fρ,-
ν�υ τGς σFετικ,τητας, Cασισµ!νη σ� λ/θη Iπιλ�γGς, π�M εaFε τ* δυ-

νατ,τητα ν2 Aπ�φ�γWη & �Aινστ/ιν, Aναπτ�σσ�ντας Iπ/νω σ� αTτ2 τ*ν
ε^δικ* θεωρ4α τGς σFετικ,τητας (µ!ρ�ς τGς &π�4ας µετ!Fει κα6 στ*ν γε-
νικ* θεωρ4α). ∆�ν θ!λω ν2 πιστε�ω Pτι & µεγ/λ�ς αTτBς Iπιστ<µ�νας,
διεθν�?ς κ�ρ�υς, Iθελ�τ�φλησε µπρ�στ2 σ� σφ/λµατα, Vν τ2 εaFε διαπι-
στ7σWη.

Στ6ς 20 �I�υν4�υ 1912 Hγραφε*:
«_H�ερα Kτι ] �ρ1� τ$ς σταθερ τητας τ$ς τα1?τητας τ�� φωτ2ς wταν

τελεως �νε�,ρτητη �π2 τ�ν �ρ1� τ$ς σ1ετικ τητας κα) -?γισα τ wταν
πιθαν�τερ�:

»�H �ρ1� τ$ς σταθερ τητας (τ�� φωτ2ς) (C), Kπως �παιτεBται �π2 τ)ς

NO Sντ8λ*γ*ς
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* �AπB γρ/µµα στBν Ehrenfest. Πηγ<: 1905, «Annus Mirabilis», Iκδ,σεις Γκ�C,στη.



��ισ�σεις Maxwell, »n 
»] σταθερ τητα τ�� (C) �π�κλειστικ� γι� Vναν παρατηρητ� πρ�σδε-

δεµ5ν� στ� φωτειν� πηγ'.
»T τε �π�φ,σισα Pπ@ρ τ�� πρ�τ�υ».
�EκεSν� π�M πρ!πει ν2 AρκWG στ*ν παρ�υσ4αση τ�? παραπ/νω γρ/µµα-

τ�ς τ�? �Aινστ/ιν, εaναι ν2 καταλ/CWη & Aναγν7στης, Pτι & θεµελιωτ*ς
τGς θεωρ4ας τGς σFετικ,τητ�ς Iπ!λε8ε τ*ν πιθαν<τερη cπ�ψη AπB τ6ς
δ��, γι2 ν2 δικαιωθWG b Iπιλ�γ< τ�υ.

T
B πε4ραµα Pµως τ�? Aπ�πλανησι�µ!τρ�υ, π�M πραγµατ�π�4ησα,
συνηγ�ρεS σαφ9ς Rπ�ρ τGς cλλης, τGς δε�τερης, π�M Aπ�καλ�πτε-
ται AπB τ*ν συµπεριφ�ρ2 τGς φ�σεως στB Aπ�πλανησι,µετρ�. ∆ι-
και�λ�γεSται µετ2 AπB αTτB κα6 & τ4τλ�ς τ�? παρ,ντ�ς cρθρ�υ. M�

δ�� Zπλ] παραδε4γµατα θ2 I8ηγ<σ�υµε, π�ι/ wταν b µ4α Iκδ�F* κα6
π�ι/ b cλλη κα6 τ6ς συν!πει!ς των AπB τ* µ* Aπ�δ�F* τGς σωστGς.

:H πρ7τη π�M Iπ!λε8ε & �Aινστ/ιν σ2ν «πιθαν7τερη», Pπως Aπαιτ�?σαν
�j I8ισ7σεις Maxwell, µπ�ρεS ν2 γ4νWη καταν�ητ* µ� τB παρακ/τω παρ/-
δειγµα. ΦανταD,µαστε tνα KFηµα µακρM π.F. 10 µ!τρων, π�M στB π4σω
µ!ρ�ς τ�υ HFει µι2 πηγ* φωτ,ς, π�M στ!λνει µι2 AκτSνα της 10 µ!τρα µπρ�-
στ2 στBν &δηγ,. M!Fρι ν2 διατρ!8Wη b AκτSνα τ2 10 µ!τρα, Vν τB KFηµα HFWη
µετατ�πιστG κατ2 1 µ!τρ� πρBς τ2 IµπρBς, b AκτSνα πρ!πει ν2 κ/νWη δια-
δρ�µ* 11 µ!τρων, γι2 ν2 φθ/σWη τBν &δηγ,. Παρ/λληλα µ� τB KFηµα τ9ν
10 µ!τρων Rπ/ρFει κα6 tνα cλλ� KFηµα 10 µ!τρων σταθµευµ!ν�, π�M δ�ν
κινεSται. [EFει κα6 αTτB µι2 πηγ* φωτBς στB π4σω µ!ρ�ς κα6 στ!λνει µι2
AκτSνα φωτBς κα6 αTτB µπρ�στ2 στBν &δηγ,. :H AκτSνα αTτ* κ/νει δια-
δρ�µ* 10 µ!τρων. Oj AκτSνες κα6 στ6ς δ�� περιπτ7σεις διαδρ�µ9ν τ9ν 10
µ!τρων κα6 τ9ν 11 µ!τρων HF�υν τ*ν hδια ταF�τητα. [Aρα τB φ9ς Fρει/-
Dεται περισσ,τερ� Fρ,ν� γι2 τ2 11 µ!τρα διαδρ�µGς κα6 λιγ7τερ� γι2 τ2
10 µ!τρα διαδρ�µGς. �Aν σ]ς π�?ν, Pτι µ� τ*ν hδια ταF�τητα (C) διαν�-
θηκαν τ2 10 µ!τρα κα6 τ2 cλλα 11 µ!τρα στBν hδι� Fρ,ν�, δ�ν θ2 wταν πα-
ρ/δ�8�; 

ATτ* τ*ν Iπιλ�γ* διαδ,σεως τ�? φωτBς σ�µφωνα µ� τBν Maxwell Iπ!-
λε8ε & �Aινστ/ιν Aλλ2 κα6 & δι/σηµ�ς Michelson Hκανε tνα AκριC!στερ�
πε4ραµα µ� τBν Morley, µ� τB παρ/δ�8� αTτB Aπ�τ!λεσµα κα6 π/λι. :O
�Aινστ/ιν εaπε, δικαι�λ�γ7ντας τ�, Pτι αTτ�6 π�M τρ!F�υν εaναι πρ�ν�-
µι�?F�ι, Iπειδ* & Fρ,ν�ς τ�Mς περιµ!νει, κα6 αTτB τB �ν,µασε «∆ιαστ�λ*
τ�? Xρ,ν�υ» κ.λπ., κ.λπ., π�M συνεπ/γ�νται.

�Aν τ7ρα δεFθ�?µε τ*ν δε�τερη cπ�ψη, π�M IπιCεCαι7νει κα6 τB πε4-

T/ Sπ*πλανησιAµετρ* δGν XπαληθεTει τO ΣPετικAτητα
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ραµα τ�? Aπ�πλανησι�µ!τρ�υ τ�? 1995, διαστ�λ* τ�? Fρ,ν�υ δ�ν Rπ/ρ-
Fει στ* φ�ση. :H AκτSνα τGς φωτεινGς πηγGς δ�ν Aπελευθερ7νεται AπB
τ*ν πηγ< της (κατ/ Maxwell), Aλλ2 παραµ!νει πρ�σδεµ!νη στ*ν πηγ<, στB
κιν��µεν� KFηµα, Pπως κα6 τB σταθευµ!ν�, κα6 διαν�ει 10 µ!τρα στB tνα
κα6 δ!κα στB cλλ� σ� hσ�υς Fρ,ν�υς (cσFετα Vν κιν�?νται τ2 0F<µατα X
KFι). «∆ιαστ�λ* τ�? Fρ,ν�υ» σ� hσες διαδρ�µ�ς µ� hδιες ταF�τητες, µ�
hσ�υς Fρ,ν�υς δ�ν Rπ/ρFει (t=t´) κα6 b I84σωσ< τ�υ, π�M cλλα8ε τBν κ,-
σµ� [t=t´ (1-U2/C2)½], δ�ν HFει λ,γ� Rπ/ρ8εως. ATτ* τ*ν περ4πτωση δ�ν τ*ν
θε7ρησε πιB πιθαν* & �Aινστ/ιν κα6 Aν!πτυ8ε τ* θεωρ4α σ� λανθασµ!νη
C/ση.

¶
ρ�!Fει Pµως γι2 κ/θε «#Eλληνα» σκεπτ,µεν� cνθρωπ� ν2 κατα-
λ/CWη, Pτι b φιλ�σ�φικ* σηµασ4α τ9ν συµπερασµ/των AπB τ* θε-
ωρ4α τGς σFετικ,τητ�ς, π�λM καλ2 κρυµµ!νων µ!σα σ� αTτ<ν, εaναι
τερ/στια. Kα6 Pταν λ!µε φιλ�σ�φικ* σηµασ4α, δ�ν Iνν��?µε αTτ*ν

π�M στρ!φεται κα6 I8ετ/Dει τ* σκ!ψη µας, Aλλ2 αTτ*ν π�M διαµ�ρφ7νει
τ*ν δρ/ση µας nς Aτ,µων κα6 nς µελ9ν µι]ς κ�ινων4ας.

T2 συµπερ/σµατα τGς θεωρ4ας τGς σFετικ,τητ�ς Aπαιτ�?ν τ*ν Aν�F*
τGς λ�γικGς µας σ� τ!τ�ι� Cαθµ,, iστε ν2 Aπ�δεFθWG τ*ν Aδυναµ4α της σ�
συνεπG πρBς τ*ν φ�ση λειτ�υργικ,τητ/ της. ATτB Pµως HFει σ2ν συν!πεια,
ν2 Aπ�δ!Fεται µ� Aρκετ* εTκ�λ4α τB παρ/δ�8� nς λ�γικB κα6 τB παρα-
ν�ϊκB nς πιθαν,.

:H Iπ!κταση τGς φιλ�σ�φ4ας τGς σFετικ,τητας τ�? �Aινστ/ιν καλλι!ρ-
γησε τB πνε?µα τGς «σF�λGς τGς Aπρ�σδι�ριστ4ας», κ/µπτ�ντας τB συ-
να4σθηµα τGς Aσφ/λειας τ�? Aνθρ7π�υ στB µ!λλ�ν τ�υ, I8ευτελ4D�ντας
τ* δ�ναµη τGς Iπιστηµ�νικGς σκ!ψεως ν2 πρ�σφ!ρWη Rπηρεσ4ες γι2 τB
µ!λλ�ν τ�? Aτ,µ�υ κα6 τ�? συν,λ�υ τGς Aνθρωπ,τητ�ς, σ� Aντ4θεση µ� τ*ν
:Eλληνικ* Φιλ�σ�φ4α, π�M πρ�σφ!ρει σιγ�υρι2 κα6 Aνθρωπι2 στ6ς κ�ι-
νων4ες.

Kατ,πιν τ��τ�υ &δηγ�?µαι σ� CεCαιωµ!νες Rπ�ψ4ες µι]ς Iπιστηµ�νικGς
συνωµ�σ4ας Aπ�κρ�ψεως τGς Aλ<θειας, π�M Iπε8ετ/θη µ!Fρι τ9ν bµερ9ν
µας.

OZ LαρειGς cδε*λ*γικGς συν>πειες

Γ. K. Παπαµι7α,λ
∆ρ. �Hλεκτρ�νικBς MηFανικBς

�Eρευνητ*ς :YψηλGς TεFν�λ�γ4ας



™
� cρθρ� µ� τ4τλ� «[Aραγε, “�Tκ Hνι cρσεν X θGλυ”;» στ*ν Iφηµε-
ρ4δα «TB BGµα τGς KυριακGς» (2-12-2001) & &µ,τιµ�ς καθηγητ*ς
τ�? Π�λυτεFνε4�υ κ. Θ. T/σι�ς Fαρακτηρ4Dει τBν Aπ,στ�λ� Πα?λ�
«γγαντα» κα6 «�παναστ,τη» κα6 Iντ�π4Dει τ*ν Aν/πτυ8η τ�? θ!-

µατ,ς τ�υ στB Iδ/φι� «�Cκ &νι 0ρσεν n θ$λυ» (ΠρBς Γαλ/τας γ´: 27),
Pπ�υ Pµως & διαDευκτικBς σ�νδεσµ�ς «n» τ�? καθηγητ�? εaναι στB
γν<σι� κε4µεν� τ�? Πα�λ�υ & συµπλεκτικBς σ�νδεσµ�ς «κα».

�Aς δ�?µε σ� µετ/φραση τ�Mς Iν λ,γ|ω στ4F�υς 26-28:

«∆ι τι δι� τ$ς πστεως εgσθε Kλ�ι υ6�) Θε�� �ν Xριστd( FIησ��, δι τι Kσ�ι
�>απτσθητε ε*ς Xριστ ν, &1ετε �νδυθ$ τ2ν Xριστ ν. ∆@ν Pπ,ρ1ει FI�υδαB�ς
��τε oEλλην, δ@ν Pπ,ρ1ει δ��λ�ς ��τε �λε?θερ�ς, δ@ν Pπ,ρ1ει 0ρρεν κα) θ$λυ,
δι τι Kλ�ι �σεBς εgσθε Vνας 0νθρωπ�ς �ν Xριστd( FIησ��».

ATτB εaναι τB γν<σι� κα6 πλGρες Aπ,σπασµα, Iπ6 τ�? &π�4�υ & κ. Θ. T/σι�ς στη-
ρ4Dει τ*ν cπ�ψ< τ�υ γι2 τ6ς ^δ!ες περ6 ^σ,τητας τ�? Πα�λ�υ. Πρ�σ!8τε: �Iσ,τη-
τα «δι2 τGς π4στεως» κα6 µ,ν� Iν7πι�ν τ�? �Iησ�? Xριστ�?. T7ρα, Vν P,τι πιστε�ει

[Aνευ ^διαιτ!ρων σF�λ4ων παραθ!τω τ6ς Aπ,ψεις τ�? �Aπ�-
στ,λ�υ τ9ν �Eθν9ν Πα�λ�υ περ6 παρθεν4ας κα6 γ/µ�υ. ∆�ν τ6ς
σF�λι/Dω, δι,τι πιστε�ω Pτι εaναι καλ�τερ� γι2 τBν Aναγν7-
στη ν2 I8αγ/γWη τ2 δικ/ τ�υ συµπερ/σµατα περ6 αTτ9ν. Πρ�-
σωπικ9ς I8ακ�λ�υθ9 ν2 Iκπλ<σσωµαι AπB τ6ς θ!σεις περ6
παρθεν4ας, π�M Aνακαλ�πτω στ*ν Kαιν* ∆ιαθ<κη. Φα4νεται
πuς τB Aφ�σικ� (&, b cγαµ�ς) πρ!πει ν2 εaναι κ�ινωνικB πρ,-
τυπ�, Pπως ^σFυρ4Dεται & Σα��λ.

▲

(καK πRς τOν... φαντασιVθηκε d κ. T:σι*ς)

OI «£EO¶NEY™TE™» EPøTIKE™ ™XE™EI™...

OZ SπAψεις τ*C ΠαTλ*υ περK παρθεν8ας ` γ:µ*υ
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κανε6ς HFWη σF!ση κα6 µ� τ*ν πραγµατικ,τητα, αTτB εaναι cλλ� D<τηµα γι2 τBν
Πα?λ�. #O,τι πιστε�εις εaναι αTτ�µ/τως κα6 πραγµατικ,τητα, µ,ν� κα6 µ,ν�
Iπειδ* τB  πιστε�εις! T2 hδια Iν µ!ρει µ]ς λ!ει κα6 στ�Mς στ4F�υς ΠρBς Pωµα4�υς
ι´: 12, ΠρBς K�ρινθ4�υς A´, ιC´: 13, ΠρBς �Eφεσ4�υς στ´: 8 κα6 ΠρBς K�λασσαεSς γ´:
11.

°
ι2 τBν Πα?λ� Rπ/ρF�υν δ�� Iθνισµ�4: �j πιστ�6 κα6 �j cπιστ�ι. �Aπαγ,ρευε
τ* συναναστρ�φ* µ� τ�Mς cπιστ�υς (ΠρBς K�ρινθ4�υς B´, στ´: 14-16· ΠρBς
�Eφεσ4�υς ε´: 4-8· ΠρBς Tιµ,θε�ν B´, C´: 23· ΠρBς T4τ�ν γ´: 9-10). Σ� περ4-
πτωση µ* Xριστιαν�? συD�γ�υ Iπ!τρεπε κα6 τB διαD�γι� (ΠρBς K�ρινθ4�υς

A´, D´: 15). Oj cπιστ�ι γι2 τBν Πα?λ� δ�ν wταν µ,ν� αTτ�6 π�M δ�ν δ!F�νταν τ*ν
π4στη nς παρ/γ�ντα στ* Dω< τ�υς κα6 στ* σκ!ψη τ�υς π.F. �j cθε�ι, Aλλ2 Pσ�ι
δ�ν wταν «πιστ�4», µ!λη τGς 0ργ/νωσ<ς τ�υ. Γι2 τB Pτι Iπρ,κειτ� γι2 0ργ/νω-
ση, IκτBς τ9ν cλλων & Aναγν7στης Vς πρ�σ!8Wη ̂ διαιτ!ρως τ�Mς δ�� στ4F�υς ΠρBς
:ECρα4�υς ιγ´: 7, 17. #Oλ�ι Pσ�ι AνGκαν σ� cλλες θρησκεSες Aνε8αιρ!τως, wταν cπι-
στ�ι γι2 τBν Πα?λ�. [Eτσι HF�υµε AπB τ,σ� νωρ6ς τ2 πρ9τα σπ!ρµατα µισαλλ�-
δ�84ας µ� τ6ς �Eπιστ�λ�ς τ�? Πα�λ�υ (π.F. ΠρBς K�ρινθ4�υς A´, ιε´: 33· ΠρBς Tι-
µ,θε�ν A´, στ´: 20· ΠρBς Tιµ,θε�ν B´, C´: 16). ATτB κατ!στη µ�ιραS� γι2 τ* µετ!-
πειτα I8!λι8η τ�? Xριστιανισµ�?-Παυλισµ�? µ� Cαρει�ς συν!πειες γι2 &λ,κλη-
ρη τ*ν Aνθρωπ,τητα. :O XριστιανισµBς I8ελ4Fθηκε στ*ν πλ!�ν µισαλλ,δ�8η κα6
C4αιη θρησκε4α π�M γν7ρισε b jστ�ρ4α τGς Aνθρωπ,τητας µ� Eκατ�µµ�ρια Aθ9α
θ�µατα στB FρεωστικB τGς jστ�ρ4ας τ�υ (π.F. b I8,ντωση τ9ν θεωρ�υµ!νων αjρ!-

5Iσ*ι ^λ*ι, Sλλ:... «πι/ sσ*» τ/ Pριστιανικ/ Zερατε)*

“1. Γι� αCτ� π�S µ�� γρ,ψατε, καλ2ν ε*ς τ2ν 0νθρωπ� (0νδρα) εgναι ν�
µ�ν �γγ-kη καθ λ�υ γυναBκα.
8. Λ5γω δ@ στ�Sς �γ,µ�υς κα) στ)ς 1$ρες, καλ2ν σ’ αCτ�Sς εgναι ν� πα-
ραµεν�υν Kπως �γx (δηλαδ� 0γαµ�ι).
25. N�µ-ω λ�ιπ2ν Kτι τ��τ� Pπ,ρ1ει γι� καλ2 δι� τ�ν παρ��σα �ν,γκη,
Kτι καλ2ν στ2ν 0νθρωπ� (0νδρα n γυναBκα, εgναι) τ2 ν� µ5νkη &τσι (0γα-
µ�ς n παρθ5ν�ς).
27. Egσαι δεµ5ν�ς µ@ µι� γυναBκα µ�ν -ητ�bς λ?σιν. Egσαι λυµ5ν�ς �π2 γυ-
ναBκα µ�ν -ητ�bς γυναBκα.
28. FE�ν δ@ &λθkης ε*ς γ,µ�ν δ@ν ]µ,ρτησες. Kα) jν ] παρθ5ν�ς &λθkη ε*ς
γ,µ�ν δ@ν ]µ,ρτησε. Θλψιν δ@ στ�ν σ,ρκα τ�υς θ� δ�σ�υν. FEγx (γι’
αCτ2) σbς λυπ��µαι.
34. ∆ιαφ5ρ�υν ] (πανδρεµ5νη) γυναBκα κα) ] παρθ5ν�ς. �H 0γαµ�ς φρ�-

<AπAστ*λ*ς ΠαCλ*ς, «Πρ/ς K*ρινθ8*υς A´», κεφ. Z´:

▲
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σεων AπB τ�Mς καθ�λικ�Mς/0ρθ�δ,8�υς· b IκFριστι/νιση δι2 φ,νων, σφαγ9ν,
Cασανιστηρ4ων κα6 I8�ντωτικ9ν ν,µων διαφ,ρων λα9ν µ� cλλες θρησκεSες κα6
παραδ,σεις, µετα8M τ9ν &π�4ων wταν κα6 �j #Eλληνες· b σφαγ* τGς KεντρικGς
ETρ7πης, �j σταυρ�φ�ρ4ες, b :Iερ2 �E8!τασις, τB κ/ψιµ� «µ/γων» κα6 «µα-
γισσ9ν», b I8,ντωση τ9ν λα9ν τGς AµερικανικGς yπε4ρ�υ κ.λπ.). BεCα4ως b κα-
ταδ4κη τ9ν Aπ4στων IπαναλαµC/νεται π�λλ/κις κα6 στ2 ETαγγ!λια. �Eπ4σης µι-
σαλλ�δ�84α δηµι��ργησαν κα6 �j πρ�τρ�π!ς, ν2 Aπ�φε�γ�υν τ�Mς σ�φ��ς, τ�Mς
φιλ�σ,φ�υς κ.λπ.. �Aν C/λ�υµε Pλες τ6ς Aναφ�ρ�ς κ/τω, τ,τε ε�κ�λα συµπερα4-
ν�υµε Pτι b ^σ,τητα µετα8� τ9ν πιστ9ν τGς 0ργ/νωσης τ�? Πα�λ�υ εaFε τ*ν
Hνν�ια τGς ^σ�π!δωσης κα6 I8αθλ4ωσης Iδ9 στ* γG, Iφ’ Pσ�ν Iδ9 b πραγµατικ*
^σ,τητα δ�ν HFει Hνν�ια X A84α, Aφ�? �Lτως X cλλως θ2 τ*ν Aπ�λ/µCαναν �j πι-
στ�4 τ�υ συντ�µ7τατα Iν7πι�ν τ�? �Iησ�? Xριστ�?. ATτ2 λ�ιπBν π�M µ]ς λ!ει
στ*ν ΠρBς Γαλ/τας γ´: 28 (κα6 Aλλ�? Pπως Aναφ!ραµε παραπ/νω) Iνν��?ν τ*ν
πρα8ικ�πηµατικ* κατ/ργηση τ9ν φυλετικ9ν Iθν�τ<των, τ*ν Aδιαφ�ρ4α Vν εaναι
κανε6ς πλ��σι�ς X φτωF,ς, δ�?λ�ς X Iλε�θερ�ς (Cλ!πε κα6 ΠρBς K�ρινθ4�υς A´,
D´: 20-22), τ*ν Aφ�σικη κατ/ργηση τ9ν δ�� φ�λων µ� Pλες τ6ς σFετικ�ς γεννητι-
κ!ς, σωµατικ�ς κα6 ψυF�λ�γικ�ς συν!πειες. #Oπως Cλ!π�υµε, Fρησιµ�π�ιεS τB
«�Cκ &νι», π�M εaναι τ�π�ς τ�? Rπαρκτικ�? �στ.

:O Πα?λ�ς στ*ν Iπιστ�λ< τ�υ ΠρBς :ECρα4�υς ιγ´: 7, 17 διατ/Dει τ2 µ!λη τGς
0ργ/νωσ<ς τ�υ ν2 θυµ�?νται π/ντ�τε τB παρ/δειγµα τ9ν AρFηγ9ν κα6 πρ�εστ9ν
(bγ�υµ!νων) τGς 0ργ/νωσης, καθuς κα6 ν2 πε4θωνται κα6 ν2 Rπ�τ/σσωνται τε-
λε4ως σ’ αTτ��ς. ∆4νει CεCα4ως κα6 τ*ν α^τι�λ,γηση, γιατ4 πρ!πει ν2 Iκτελ�?ν
αTτ*ν τ*ν Iπαναστατικ* «ντιρεκτ4Cα». Mετ2 & Πα?λ�ς διατ/Dει τ2 µ!λη τGς
0ργ/νωσ<ς τ�υ ν2 παρ!F�υν συνδρ�µ!ς, γι2 ν2 D�?ν αTτ�6 π�M κηρ�ττ�υν τB
ETαγγ!λι�· κα6 αTτB γ4νεται κατ2 διαταγ*ν τ�? Θε�?: Cλ!πε ΠρBς K�ρινθ4�υς

ντ-ει τ� τ�� Kυρ�υ γι� ν� εgναι �για σ�µατι κα) πνε?µατι. �H πανδρε-
µ5νη φρ�ντ-ει τ� τ�� κ σµ�υ, π(ς θ� �ρ5σkη στ2ν 0νδρα της.
36. FE�ν δ@ κ,π�ι�ς (πατ5ρας) ν�µ-kη, Kτι εgναι ντρ�π� γι� τ�ν παρθ5ν�
κ ρη τ�υ π�S &µεινε �ν?πανδρη (γερ�ντ�κ ρη), α^τ3 τ3 cπ�b� θ!λει �ς
κ�µeη κα" @τσι πρ!πει ν+ γ&νeη, δ?ν Aµαρτ�νει. �Aς @λθ�υν εQς γ�µ�ν.
37. FEκεBν�ς A Aπ�B�ς &1ει τ�ν στερε�ν 0π�ψιν, µ� &1ων �ν,γκην (ν�
�λλ,�kη), &1ει δ@ ���υσαν περ) τ$ς *δας αCτ�� θελ'σεως, κα) &1ει �π�-
φασσει ν� διατηρk$ τ�ν δικ' τ�υ (κ ρη) παρθ5ν�ν, καλ(ς πρ,ττει.
38. oΩστε κα) A Pπανδρε?ων τ�ν κ ρη τ�υ καλ(ς πρ,ττει, αCτ2ς δ@ π�S δ@ν
τ�ν Pπανδρε?ει πρ,ττει καλ?τερα.
40. ECτυ1εστ5ρα εgναι jν µενkη &τσι (δ@ν Pπανδρευθk$), κατ, τ�ν δικ' µ�υ
γν�µην. N�µ-ω δ@ κα) �γx Kτι &1ω πνε�µα Θε�� (rρα λ!γω τ+ σωστ�;;).”

Γι2 τ*ν Aντιγραφ<
Nικ4λα�ς Tσ&τσ�ς

MηFαν�λ,γ�ς NαυπηγBς EMΠ



A´, θ´: 14, ιστ´: 1-4 κα6 ΠρBς Γαλ/τας C´: 10, στ´: 6. �Eπ4σης στ*ν ΠρBς Θεσσαλ�νι-
κεSς B´, γ´: 9 µετα8M τ9ν Rπ�λ�4πων δηλ7νει, Pτι HF�υν (& Πα?λ�ς κα6 b &µ/δα
τ�υ) δικα4ωµα («�C1 Kτι �Cκ &1�µεν ���υσαν...») γι2 τ6ς συνδρ�µ�ς (cσFετα Vν
σ’ αTτ* ε^δικ2 τ*ν περ4πτωση δ�ν τB I8/σκησαν, Pπως λ!νε). :O Πα?λ�ς γν7ρι-
Dε πρ�φαν9ς τB «K/ρπωµα τ�? Kυρ4�υ» X τ2 τερ/στια πλ��τη τ�? λευϊτικ�? jε-
ρατε4�υ· διατ/σσει K�ρι�ς & ΓιαFC! δι2 τ�? Mωσαϊκ�? τBν πτωFB κα6 κατατα-
λαιπωρηµ!ν� λαB τ9ν :ECρα4ων ν2 παρ!F�υν στB jερατεS� τ*ν δεκ/την X τBν δε-
κατισµBν (�Aριθµ�6 ιη´: 21 κα6 ∆ευτερ�ν,µι� ιC´ 17). Στ2 τ!σσερα τελευταSα Cι-
Cλ4α τGς Πεντατε�F�υ, δηλαδ* στ2 CιCλ4α π�M περι!Fεται αTτBς & σκληρ,τατ�ς
ν,µ�ς τ�? MωυσG –τ�? Aνθρ7π�υ π�M εaδε µερικ�ς φ�ρ�ς τBν θεB µ� τ2 µ/τια τ�υ,
Pπως µ]ς λ!ει σ� µερικ2 σηµεSα b Πεντ/τευF�ς κατ’ Aντ4θεση πρBς τBν �Iω/ννη
(α´: 18), π�M µ]ς δηλ7νει Pτι «Θε2ν �Cδε)ς /�ρακε π�π�τε» – κα6 στ*ν [E8�δ�
λγ´: 20 περιγρ/φ�νται κα6 διατ/σσ�νται Pλα Pσα IκτBς τGς δεκ/της �φειλε &
λαBς τGς Iρ<µ�υ ν2 πρ�σφ!ρWη στ*ν λευϊτικ* φυλ<. T2 τ/µατα, �j θυσ4ες, �j πρ�-
σφ�ρ�ς 0φειληµ/των παντBς εhδ�υς, τ2 cµφια τ9ν jερ!ων, τ2 σκε�η κα6 τ,σα
cλλα Aπ�τελ�?σαν τBν ν,µ� τ�? δεκατισµ�?. #Eνας µερικBς κατ/λ�γ�ς Pλων
αTτ9ν τ9ν IπιCαρ�νσεων Aναφ!ρεται στB CιCλ4� τ�? MιF/λη Kαλ,π�υλ�υ «Bι-
Cλικ* Θρησκε4α, & [Eν�πλ�ς ∆,λ�ς» (κεφ/λαι� B´, σελ. 62-69). ΣτB hδι� CιCλ4�
(κεφ/λαι� A´, σελ. 23-61) Aναπτ�σσ�νται κα6 �j δι/φ�ρες Iµφαν4σεις τ�? θε�?
ΓιαFC� στBν MωυσG κα6 στ�Mς Iκλεκτ��ς τ�υ. �A84Dει ν2 µελετηθWG αTτB τB κε-
φ/λαι� µαD6 µ� τB Rπ,λ�ιπ� CιCλ4�, π�M περι!Fει τB 8εµπρ,στιασµα π�λλ9ν σ�-
φι9ν τ�? Mωσαϊκ�? N,µ�υ. #Oπως εhπαµε, & κατ/λ�γ�ς δ�ν εaναι πλ<ρης, Aλλ2
A84Dει ν2 µελετηθWG. Γι2 τ2 Rπ,λ�ιπα µαD6 µ� Pλα τ2 cλλα διαC/στε τ*ν Πεντ/-
τευF�.

.A
ναφ�ρ�ς τ�? Πα�λ�υ γι2 γυναSκες: ΠρBς K�ρινθ4�υς A´, D´: 1-2, D´: 25-40,
ια´: 1-16 (στBν στ4F� 6 Aπαγ�ρε�ει Aκ,µα κα6 τB κ��ρεµα στ6ς γυναSκες)
κα6 ιδ´: 34-35. ΠρBς �Eφεσ4�υς ε´: 22-33. ΠρBς K�λασσαεSς γ´: 18-19. ΠρBς
Tιµ,θε�ν A´, C´: 9-15 κα6 ε´: 9-16 (αTτB ε^δικ7τερα γι2 τ6ς FGρες).

:H Aντιµετ7πιση τGς γυνα4κας καθuς κα6 b Rπερ�F* τGς παρθεν4ας, Pπως πε-
ριγρ/φεται στBν Πα?λ� (κα6 στ*ν �Aπ�κ/λυψη τ�? �Iω/ννη), εaFε σ2ν Aπ�τ!λε-
σµα κα6 τ*ν καταδ4κη τ�? Iρωτικ�? στ�ιFε4�υ εhτε nς Aµ�ιCα4ας συναισθηµατικGς
tλ8ης εhτε nς σε8�υαλικGς Aπ,λαυσης εhτε nς τεκν�π�4ησης. :H καταδ4κη αTτ*
AρF4Dει AπB τ* Γ!νεση (µ� τBν µ?θ� τGς δηµι�υργ4ας κα6 τGς I8απ/τησης τGς
E�ας) κα6 Pλη τ*ν Πεντ/τευF�, συνεF4Dεται µ� τBν Πα?λ� κα6 τ*ν �Aπ�κ/λυψη
κα6 µετ2 µ� τ�Mς Πατ!ρες τGς �Eκκλησ4ας. M� τ�Mς παραλ�γισµ�Mς τ9ν Aνωτ!-
ρω b καταδ4κη αTτ* Hγινε &ριστικ* κα6 &λ�κληρωτικ<. [Eτσι HF�υµε τ6ς Aφ�σι-
κες Aκρ,τητες τ�? αTτ�ευν�υFισµ�? κα6 τBν Aκ��σι� εTν�υFισµB cλλων, τ*ν
Aπ�στρ�φ* πρBς τB θGλυ στ�ιFεS�, τB γυµν,, τBν Hρωτα κα6 τ*ν Iρωτικ* jκαν�-
π�4ηση µ� Pλα τ2 ψυF�σωµατικ2 παρεπ,µενα, πρ�Cλ<µατα κα6 Aνωµαλ4ες. ATτ*
b καταδ4κη I8αφ/νισε τ* γυναικε4α φ�ση nς παρ/γ�ντα στ*ν κ�ινων4α κα6 κα-
τ!στησε τ* γυναSκα Cρεφ�µηFαν<. M� τBν π�υριτανισµB τ�? πρ�τεσταντισµ�? κα6
τBν Aνταγωνισµ, τ�υ, τ*ν Aντιµεταρρ�θµιση τ9ν καθ�λικ9ν, φτ/σαµε στ*ν

5Iσα bρρεν καK θ3λυ – SλλB ] γυνα)κα εhναι oπ*Pε8ρι*
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Aστικ* καπιταλιστικ* κ�ινων4α, b &π�4α κατ2 τ�Mς δ��-τρεSς τελευτα4�υς α^9νες
κατ7ρθωσε ν2 µετατρ!ψWη τ* γυναSκα σ� δευτερε��ντα cνδρα. [Eτσι τ7ρα b γυ-
ναSκα AπB τ* µι2 πρ�σπαθεS ν2 µιµGται τBν cνδρα, Iν|9 AπB τ*ν cλλη τBν Iκδι-
κεSται. Oj νευρ7σεις, σFιD�ειδεSς παθ<σεις κα6 ψυF�σωµατικ�ς διαταραF�ς Hφτα-
σαν στB Dεν4θ τ�υς.

:O καθηγητ*ς κ. T/σι�ς Aναφ!ρει µ,ν� τρεSς στ4F�υς, Pπ�υ πραγµατικ2 &
Πα?λ�ς φα4νεται ν2 παρακινWG τ�Mς cνδρες ν2 Aγαπ�?ν τ6ς συD�γ�υς τ�υς. �Aλλ2
µελετ<στε Pλες Pσες Aναφ!ρ�υµε Iδ9 κα6 µ,ν�ι σας θ2 Cγ/λετε συµπ!ρασµα.
Πρ!πει ν2 µ]ς πWG & κ. T/σι�ς τ4 εhδ�υς Iπαν/σταση θ2 Iδηµι�υργεSτ�, Vν Iφαρ-
µ,Dαµε τBν στ4F� D´: 1 τGς A´ ΠρBς K�ρινθ4�υς; �Aν γι2 τ* Cασιλε4α τ9ν �Tραν9ν
δ�ν cγγιDε κανε6ς γυναSκα, τ,τε π�ι, θ2 wταν τB Aπ�τ!λεσµα αTτGς τGς Iπαν/-
στασης; �Aµ!σως µετ2 στBν στ4F� D´: 2 µ]ς παραFωρεS τB δικα4ωµα ν2 HF�υµε γυ-
ναSκα, Iπειδ* Rπ/ρFει κα6 b π�ρνε4α. T4 σ�φBς λ,γ�ς, Aλ<θεια, γι2 ν2 HFWης µ4α
γυναSκα; M,ν�ν αTτB τB λ,γ� CρGκε & «γγας» τ�? κ. T/σι�υ.

ATτ2 π�M µ]ς λ!ει & Πα?λ�ς γι2 τ* γυναSκα δε4Fν�υν, Pτι b θ!ση της Rπ�Cι-
C/σθηκε παρ2 πρ�CιC/σθηκε, Vν τ* συγκρ4ν�υµε µ� τ* θ!ση τGς γυνα4κας σ�
nρισµ!νες σ�γFρ�ν!ς τ�υ κ�ινων4ες Aλλ2 κα6 π�λM πρ4ν. :H γυνα4κα στ*ν AρFα4α
Σπ/ρτη HπαιDε κ�ινωνικB ρ,λ� Iφ/µιλλ� τ�? AνδρBς κατ’ Aναλ�γ4αν. Eaναι γνω-
στ* b Iλευθερ4α τ9ν φαιν�µηρδων τGς Σπ/ρτης κα6 & ρ,λ�ς τ�υς στ*ν κ�ινω-
ν4α κα6 τ* διαπαιδαγ7γηση τ9ν παιδι9ν. Στ*ν AρFα4α �Aθ<να �j γυναSκες nς
σ�Dυγ�ι wταν cτ�µα Aπ,λυτ�υ σεCασµ�?, Iν|9 �j EταSρες Aναδεικν��νταν π�λ-
λ/κις σ� cτ�µα µεγ/λης καλλιτεFνικGς, π�λιτικGς κα6 µ�ρφωτικGς A84ας. Π.F. b
�Aσπασ4α τ�? ΠερικλG, b Θα¢ς π�M τελικ2 Hγινε κα6 σ�Dυγ�ς τ�? στρατηγ�? τ�?
M. �Aλε8/νδρ�υ Πτ�λεµα4�υ τ�? ΣωτGρ�ς, b Λα¢ς τGς K�ρ4νθ�υ κ.λπ. εaναι π�λM
γνωστ!ς. Στ* P7µη HF�υµε τ6ς συD�γ�υς κα6 τ6ς κυρ4ες τGς ρωµαϊκGς κ�ινων4ας,
π�M εaFαν µεγ/λ� ρ,λ� κα6 Iπιρρ�<. :H �^κ�δ!σπ�ινα τGς P7µης wταν Aπ,λυτα
σεCαστB cτ�µ� κα6 HF�υµε παραδε4γµατα σπ�υδα4ων κυρι9ν Pπως b ΛιC4α, b
�OκταC4α κ.λπ. #Oλα αTτ2 γι2 τBν Πα?λ�, π�M �8ερε µ,ν� τ*ν Παλαι2 ∆ιαθ<κη
κα6 τ*ν ECραϊκ* παρ/δ�ση, wταν πρ/γµατα KFι Zπλ9ς cγνωστα Aλλ2 κα6 Aδια-
ν,ητα. :H Fαρ2 τGς DωGς κα6 τ�? Hρωτα, καθuς κα6 b IνεργBς δρ/ση τGς γυνα4-
κας στ6ς λατρεSες τ9ν θρησκει9ν (j!ρειες) wταν γι2 τBν Πα?λ� π!ρα γι2 π!ρα Aπα-
γ�ρευµ!να, Pπως κα6 τ2 Aπαγ�ρε�ει στ6ς Iπιστ�λ!ς τ�υ. �Eδ9 & κ. T/σι�ς πε-
ριωρ4στηκε στ* µυθ�λ�γ4α τ9ν �AµαD,νων, Iν|9 HF�υµε τ,σες κα6 τ,σες jστ�ρικ�ς
πραγµατικ,τητες.

6O
καθηγητ*ς κ. T/σι�ς τ�λµ] στB τ!λ�ς τ�? cρθρ�υ τ�υ ν2 C/λWη λ4γα στ�ι-
FεSα γι2 τ*ν «Iπαν/σταση» τ�? Πα�λ�υ κατ2 τGς δ�υλε4ας. �Aπ�λα�στε
κα6 κρ4νετε µ,ν�ι σας κατ2 π,σ� σ]ς Iλευθ!ρωσε b «Iπαν/σταση» τ�? «γ4-
γαντα» Πα�λ�υ:  ΠρBς K�ρινθ4�υς A´, D´: 20-24. ΠρBς �Eφεσ4�υς στ´: 1-8.

ΠρBς K�λασσαεSς γ´: 18-25 κα6 δ´: 1. A´ ΠρBς Tιµ,θε�ν στ´: 1-2. ΠρBς T4τ�ν C´: 9-
10.

#Oλη b Iπιστ�λ* «ΠρBς Φιλ<µ�να» γρ/φτηκε AπB τBν Πα?λ�, γι2 ν2 Dητ<σWη
AπB τBν πλ��σι� XριστιανB Φιλ<µ�να ν2 δε48Wη Iπιε4κεια στBν δ�?λ� τ�υ �Oν<-

<IσAτητα = «MO Wυλ*φ*ρτVνwης τ/ν δ*Cλ* σ*υ»
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σιµ�, π�M εaFε δραπετε�σει. �Aντ6 ν2 τ�? πWG ν2 τ�? Fαρ4σWη τ*ν Iλευθερ4α κα6
Aφ�? wταν πλ��σι�ς ν2 τ�? πληρ7σWη κα6 Pλα τ2 Aπλ<ρωτα µερ�κ/µατα, Zπλ9ς
τBν παρακαλεS ν2 µ*ν τBν 8υλ�φ�ρτ7σWη. �Eδ9 Cλ!π�υµε τ4 «^σ,τητα» διατ/Dει
& Πα?λ�ς! (Γι2 τ*ν ^σ,τητα τ�? Πα�λ�υ διαC/στε Iπ4σης: ΠρBς Pωµα4�υς α´:
16-32, C´: 1-29 κα6 θ´: 6-33. ΠρBς K�ρινθ4�υς A´, ε´: 9-13 κα6 D´: 15.  ΠρBς K�ρινθ4-
�υς B´, στ´ 14-16. ΠρBς Γαλ/τας γ´: 1-5. ΠρBς �Eφεσ4�υς C´: 2-3 κα6 δ´: 17-29. ΠρBς
Φιλιππησ4�υς γ´: 1-3. ΠρBς K�λασσαεSς γ´: 6. ΠρBς Tιµ,θε�ν A´, α´: 5-10, 20, ε´: 11-
15 κα6 στ´: 3-10.  ΠρBς Tιµ,θε�ν B´, C´: 16-18 κα6 22-23. ΠρBς T4τ�ν α´: 10-13 κα6 γ´:
10-1).

�εFν] στB cρθρ� τ�υ & κ. T/σι�ς ν2 Aναφ!ρWη, Pτι τ2 Fριστιανικ2 Hθνη στB Bυ-
D/ντι� κα6 στ* ∆�ση εaFαν δ��λ�υς κα6 εTν��F�υς. Oj Xριστιαν�6 τGς ∆�σης
AπB θ!ση ̂ σF��ς κα6 µ� τ* B4Cλ� στB F!ρι, Cασισµ!ν�ι στB µ?θ� τGς Γεν!σεως (θ´:
18-27) κα6 στ2 AFαρακτ<ριστα τ�? «γ4γαντα» Πα�λ�υ, Iδ�υλ�π�4ησαν Eκατ�-
ντ/δες Fιλι/δες Aνθρ7πων AπB �Aφρικ* κα6 �Aσ4α, µ� τBν πιB Aπ/νθρωπ� τρ,-
π� π�M γν7ρισε b jστ�ρ4α. ATτBς & θεσµBς τGς δ�υλε4ας στ2 Fριστιανικ2 Hθνη
Hλη8ε πρ6ν 100 περ4π�υ Fρ,νια KFι λ,γ|ω τ�? Xριστιανισµ�? Aλλ2 λ,γ|ω τ9ν
λαϊκ9ν κα6 µ* Iπαναστ/σεων, τ9ν κ�σµικ9ν I8�υσι9ν κ.λπ.

*  *  *

.E
φ,σ�ν & κ. T/σι�ς τελει7νWη τB cρθρ� τ�υ µ� τ*ν φρ/ση «π�τ@ δ@ν εgναι
�ργ,», θ!λ�υµε κα6 IµεSς ν2 πρ�σθ!σ�υµε Pτι: Iπειδ* &λ,κληρη b Aνθρω-
π,τητα HFει καταταλαιπωρηθG Aφ/νταστα AπB τ6ς δεισιδαιµ�ν4ες, π�τ�
δ�ν εaναι Aργ2 ν2 τ6ς Aπ�τιν/8Wη, ν2 AπαγκιστρωθWG Aπ’ αTτ�ς κα6 ν2 σταθWG

στ2 π,δια της. �Eπειδ* Pµως HF�υν διατηρηθG κυρ4ως µ� Aθ!µιτα µ!σα γι2 Fι-
λι/δες Fρ,νια κα6 µ� τ* σηµεριν* κ�ινωνικ<, µ�ρφωτικ<, ψυF�λ�γικ<, π�λιτικ*
κα6 �^κ�ν�µικ* κρ4ση π�M περν]µε, φα4νεται Pτι θ2 διατηρηθ�?ν Aκ,µη γι2
π�λM καιρB λ,γ|ω cγν�ιας, Aδυναµ4ας, Aδιαφ�ρ4ας κα6 Rπν7σεως, θ!λ�υµε ν2 τB
παραφρ/σ�υµε σ!: «K/λλι� Aργ2 παρ2 π�τ!».

�Aπ�ρ�?µε κα6 IµεSς nς καθηγητ!ς, π9ς tνας #Eλληνας &µ,τιµ�ς καθηγητ*ς
Aνωτ/τ�υ jδρ�µατ�ς µ]ς παρ�υσ4ασε τBν Πα?λ� γ4γαντα κα6 Iπαναστ/τη, Pταν
HF�υµε γ4γαντες Cεληνεκ�?ς EνBς :Oµ<ρ�υ, :Hρακλε4τ�υ, ∆ηµ�κρ4τ�υ, �Aριστ�-
τ!λη, �Eπικ��ρ�υ, �AρFιµ<δη, Πτ�λεµα4�υ κα6 τ,σων cλλων; Mπρ�στ2 σ’ αTτ�Mς
& Πα?λ�ς τ�? Γαµαλι*λ wταν Zπλ9ς tνας ν/ν�ς. M<πως & κ. T/σι�ς φιλ�δ�8εS
ν2 8επερ/σWη τBν BαυαρB Joseph Holzner, π�M Hγραψε τB CιCλ4� «Saul»;


Iω�ννης (Nε�κλ'ς) M. P�Cσσ�ς
TακτικBς Kαθηγητ*ς Mαθηµατικ9ν, 

Hamline University, HΠA

K<στας (E^πατρ&δης) 
Aγγελ&δης
:Yπ�ψ<φι�ς ∆ιδ/κτωρ XηµικGς MηFανικGς, University of Minnesota

Minneapolis, MN, HΠA
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T*ν Iν κεφαλ4δι Hκδ�ση κα6 Iπε8εργασ4α Iπιµελ<θηκε & Iρευνητ*ς Γι9ργ�ς Λαθ�ρης, τ�? &π�4�υ
συν!τα8ε τ*ν ε^σαγωγ<, Rπεµνηµ/τισε IπιτυF9ς τB κε4µεν� κα6 Iκπ,νησε γλωσσ/ρι� σπαν4ων λ!8ε-
ων. Παραλλ<λως στ*ν ε^σαγωγ< τ�υ περι!λαCε κατ/λ�γ� τ9ν AρFα4ων συγγραφ!ων AλφαCητικ9ς,
στ�Mς &π�4�υς Iστ<ρι8ε τ* «Xρ�ν�γραφ4α» τ�υ κα6 Aναφ!ρει στB κε4µεν, τ�υ & Mαλ/λας, π�λλ�6 τ9ν
&π�4ων εaναι cγνωστ�ι σ’ Iµ]ς. Oj Iπισηµαιν,µεν�ι συγγραφεSς AπB τBν Γ. Λαθ�ρη εaναι 66.

T* συγγραφ* IC/σισε & Mαλ/λας (τBν 6�ν α^9να µ.X.) στ�Mς παραπ/νω 66 AρFαι,τερ��ς τ�υ
#Eλληνες, Pωµα4�υς κα6 cλλ�υς µ* Aναφερ,µεν�υς. Oj περισσ,τερ�ι Aπ’ αTτ�Mς τ�Mς συγγραφεSς
π�M Fρησιµ�π�ι<θηκαν HF�υν AπωλεσθG. :H γλ9σσα τ�? κειµ!ν�υ τ�? Mαλ/λα εaναι b δηµ7δης τGς
Iπ�FGς τ�υ, π�M δι!σωσε σπ/νι�υς ^διωµατισµ�Mς κα6 λ!8εις. :H Xρ�ν�γραφ4α RπGρ8ε πρ�σφιλ�ς
Aν/γνωσµα κα6 Iπ!δρασε σ� µεταγεν!στερ�υς συγγραφεSς σ2ν πρ,τυπ� κα6 πηγ* πληρ�φ�ρι9ν.
#Oπως λ!γει & Γ. Λαθ�ρης, π�M Iπιµελ<θηκε τ*ν Hκδ�ση, πλGθ�ς σηµαντικ9ν πληρ�φ�ρι9ν κα6 Aνα-
φ�ρ9ν σ� γεγ�ν,τα περιλ<φθηκαν στ*ν «Xρ�ν�γραφ4α», µικρB µ!ρ�ς τ9ν &π�4ων καταγρ/φει
Iνδεικτικ2 σ� 6 κα6 πλ!�ν σελ4δες τGς E^σαγωγGς τ�υ.

:O Γ. Λαθ�ρης, παρατηρεS, Pτι & Mαλ/λας δ�ν Fρησιµ�π�ιεS τ6ς ρωµαϊκ�ς 0ν�µασ4ες τ9ν µην9ν,
Aλλ2 IκεSνες τ�? Mακεδ�νικ�? :Hµερ�λ�γ4�υ (∆S�ς, �AπελλαS�ς, ATδηναS�ς, Περ4τι�ς, ∆�στρ�ς,
�ανθικ,ς, �Aρτεµ4σι�ς, ∆α4σι�ς, Π/νεµ�ς, Λ9�ς, Γ�ρπιαS�ς, :YπερCερεταS�ς).  ATτ�6 �j µGνες wσαν
συνδεδεµ!ν�ι µ� τ2 jερ2 κα6 Pσια τGς φυλGς µας. T�Mς I8ωC!λισαν Pµως C4αια µ� παντBς εhδ�υς δια-
τ/γµατα, Iγκ�κλια κα6 λ�ιπ2 µ!τρα καταναγκασµ�?, Pπως κα6 τ2 Hργα τ9ν µεγ/λων :Eλλ<νων φι-
λ�σ,φων, τραγικ9ν π�ιητ9ν, τB θ!ατρ�ν κ.λπ., µ’ Aπ�τ!λεσµα ν2 Cυθ4σ�υν τ*ν Aνθρωπ,τητα στBν
δισFιλιετG µεσα4ωνα, π�M πρ�σπαθ�?ν �j I8�υσιαστ�ς ν2 συνεF4σ�υν κα6 κατ2 τ*ν ν!α Fιλιετ4α.

ΠαρατηρεSται Pµως Pτι & πρ9τ�ς λ,γ�ς τGς «Xρ�ν�γραφ4ας» δ�ν σ|7Dεται, πρ�φαν9ς δι,τι Aνα-
φ!ρεται στ�Mς Aπ7τατ�υς jστ�ρικ�Mς Fρ,ν�υς, κα6 Iπειδ* δ�ν συν!φερε τ�Mς I8�υσιαστ!ς. :H «Xρ�-

IΩANNHΣ MAΛAΛAΣ, Xρ�ν�γραφ:α

O
6 µεγ,λες θεατρικ@ς �πιτε?�εις τ$ς 1�ρας δ@ν εgναι παραστ,σεις, γι� ν� κλεσω
µι� θ5ση στ�ν παρ,σταση. _O1ι, αCτ@ς διδ,σκ�νται. oOλ�ι θυµ µαστε τ2 κατα-
πληκτικ2 �κεBν� ντ�υ5τ� «FEκεBν�ς κα) FEκεBν�ς» στ�ν τηλε ραση. oOµως, Kπως
διδ,σκεται στ� µν'µη µας, γιατ) αCτ� εgναι ] δρ,ση τ�υ: µι� διαρκ�ς θεατρ�-

γ ν�ς α�ρα παραµ5νει i1ι σ�ν σειρ@ς στ�ν τηλε ραση �λλ� σ�ν θεατρικ� παρ,σταση,
γιατ) θ5ατρ� wταν. Στ�ν συνεδησ' µας δ@ν σταµατb σ�ν στ�ν τηλε ραση: αCτ�µ,τως στ�
δηµι�υργικ� �ν5λι�' τ�υ στ2 1ρ ν� γνεται θ5ατρ� κι αCτ2 εgναι τ2 σπ�υδαB�. Mεταφ5-
ρει λ�ιπ2ν τ�ν π�ηση τ�� σκεπτ µεν�υ �νθρ�π�υ. T %µ�ρφι,, π σ� σπ�υδαB�ι... oOµως
δ@ν wταν τυ1αB�, εg1αν πσω τ�υς Vνα κ�ινωνικ2 πνε�µα, π�S �µφισ>ητ��σε κα) &ψα1νε
(παρ� πbσα δι,ψευση µετ,)· εg1αν τ2 ρεµπ5τικ� κα) τ2 ν5� κ�µα.

oOµως π5ρασαν �6 γενι5ς... «τ� π,ντα ρεB»· κα) φθ,ν�µε στ2 µπ,1αλ� τ(ν ]µερ(ν µας.
T2 παγκ σµι� σ?στηµα σ@ µι� τερ,στια �π�σ,θρωση τ�� σκεπτ µεν�υ �νθρ�π�υ µ5σα
�π2 τ2 π�λτευµα τ�� κ5ρδ�υς, Kταν �6 πλανητ,ρ1ες ��αργ?ρωσαν τ2ν �E>ραι�1ριστια-
νισµ , Mαρ�ισµ , Σ�σιαλισµ2 σ@ πλανηταρ1α. ACτ2 εgναι τ2 δ?� 1ιλι,δων �τ(ν παι1ν-
δι π�S &παι�αν κα) κ5ρδισαν. K5ρδισαν Kµως µ5σα �π2 τ2 κ5ρδ�ς µ@ τ)ς �ν,λ�γες παρε-
ν5ργειες· τ� π,ντα πληρ�ν�νται!.. Φυσικ� τ2 «�κεBν�ς κι’ �κεBν�ς» &γινε «σ’ �γαπ(, µ’
�γαπbς», 0λλ� Vνα �ραB� ντ�υ5τ�, π�S τ�ρα πι� �ντικατ5στησε τ2ν σκεπτ µεν� 0νθρω-
π� π�ιητικ, µ@ τ2ν µανιασµ5ν� καταναλωτικ,. �H ρη1 της, ] �µ�ρφωσι,, ] 0γν�ια τ��

T� Pεµπ"τικ� κα� τ� «N"� K0µα»

▲
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NYπενθTµιση στ*[ς SναγνRστες
^Oπως κEθε FρNν
 τ= IπNµεν
 τε�F
ς 248 (A`γ
Rστ
υ) θ9 κυκλ
φ
ρMσ<η 

IνιαA
 µL τ= τε�F
ς 249 (Σεπτεµ\ρ5
υ) τν 1η Σεπτεµ\ρ5
υ.

π�� εPρσκ�µαι, ] γελ�π�ηση τ$ς Aρµ5µφυτης τ,σης τ$ς κατα�ωσης, ] µ δα κα) ] δ�τ�
π�δηγ5τηση τ�� κ�παδι��, �6 δι,φ�ρες «>ελτιωτικ@ς» �Cσες τ�� «φτεια�µατ�ς» κα) Kλα
αCτ� τ� νε�πλ�υτικ� γλ5ντια στ� µαγα-ι� τ� �π�νυµα, Kπ�υ τ2 τραγ�?δι εgναι ντρ�π�
στ� αCτι� αCτ(ν π�S γν�ρισαν (n κα) π�S γνωρ-�υν) τ�Sς �νεπαν,ληπτ�υς θησαυρ�?ς,
Kταν µ�ρφωτικ�) πληρωµ5ν�ι κατ,σκ�π�ι τ2 &1�υν κατα1ωνι,σει.

T2 «σ’ �γαπ( µ’ �γαπbς», πρ�ικισµ5ν� πα�ιµ�, π�S &πιασε �π’ τ� µαλλι� τ�ν ρ5�υσα
κατ,ντια τ�� κ�σµ,κη κα) µbς τ�ν �π�κρυστ,λλωσε στ2 πι,τ�. _Eτσι �6 δυ2 αCτ@ς συ-
γκυριακ@ς µεγ,λες θεατρικ5ς –γιατ) θ5ατρ� στ�ν �Cσα εgναι– παραστ,σεις στ�ν α*σθη-
τικ� µετ,λλα�η τ$ς τ51νης τ�υς µbς δν�υν αCθεντικ� τ�ν �νατ�µα τ(ν καταστ,σεων.

ΣHM.: �H σηµεριν� �πιπ�λαι της κα) �σ1ετ�σ?νη πρ5πει ν� παραµεριστk$ �π2 Kσ�υς
�κ µα σκ5πτ�νται, �π2 µι� συ-υγ$ διδα1� τ(ν δ?� αCτ(ν �ριστ�υργηµ,των, στ�ν πλ�κ�
τ�� 1ρ ν�υ π�S �µπλ5κ�νται: T2 πρ(τ� &1ει στ�ι1εBα �ρ1αας τραγdωδας, τηρ�υµ5νων
τ(ν �ναλ�γι(ν, �νd( Kµ�ια τ2 δε?τερ� στ�ι1εBα �ριστ�φανικ,. _Eτσι πρ�σεγγ-�υµε κα)
λατρε?�µε αCτ� τ� δ?� λαµπρ� δεγµατα �θ�π�ιας στ�ν πατρδα τ�� θε,τρ�υ, τ�ν πα-
τρδα µας!

Παντελ'ς Γλ�ρ�ς

ν�γραφ4α» εaναι σηµαντικB Hργ� τGς :EλληνικGς Γραµµατε4ας, π�λM Iνδιαφ!ρ�ν κα6 γλαφυρB κα6
A84Dει ν2 Aναγιγν7σκεται κα6 ν2 µελετ]ται. ΣυγFα4ρ�µε µαD6 µ� τ�Mς Iκδ,τες κα6 τBν Iπιµελητ* Γ.
Λαθ�ρη.

Kωνσταντbν�ς-E^στ�θι�ς Γεωργανiς

K/νω τ*ν κρ4ση σ2ν «ε^δικ,ς». �AπB τB πρ9τ� 8εφ�λλισµα τB καλα4σθητ� CιCλ4� τ�? K. Mα-
ντD4Cη πρ�διαθ!τει εTν�ϊκ/. Kα6 µ� τB δι/Cασµα φα4νεται b δι/θεσ< τ�υ ν2 καταθ!σWη Pλα τ2 στ�ι-
FεSα τ�? I8α4ρετ�υ να�? τ�? �Iκτ4ν�υ στ6ς B/σσες, Pλες τ6ς Rπ�θ!σεις γι2 τ6ς ̂ διαιτερ,τητ!ς τ�υ. Kα6
b τεκµηρ4ωση  !ει µ!σα AπB tνα π�ιητικB λ,γ�. :O K. MαντD4Cης εaναι πρ9τα λ�γ�τ!Fνης, κερδ4-
D�ντας AπB αTτ,ν. M!σα AπB φ4λ�υς κα6 γνωστ�Mς µ� δι/λ�γ� X σκ!ψεις τ�υς HρFεται σ� Iπαφ* µ�
τB να,, σ� Pλα τ2 Iπ4πεδα/θ!µατα π�M τBν Aφ�ρ�?ν. :O Aναγν7στης Iνηµερ7νεται Kντως καλ/.

∆�� σηµεSα τ�? CιCλ4�υ εaναι «εTα4σθητα». 1. :H γν7µη (;) τ�? �Aνδρ,νικ�υ γι2 τB Aν/στηµα τ9ν
:Eλλ<νων: «... Oj cνδρες δ�ν 8επερν�?σαν τB 1,60µ, γι’ αTτB HφτειαFναν τ2 Aγ/λµατ/ τ�υς τερ/στια,
γι2 ν2 καλ�ψ�υν τB δικ, τ�υς κενB (κ,µπλε8)» (!). 2. �Eπηρεασµ!ν�ς πρ�φαν9ς & K.MαντD4Cης
AπB κ/π�ι�υς, δ!Fεται Pτι & ναBς περιστρ!φεται (!), iστε & c8ων B-N ν2 «Cλ!πWη» συνεF9ς πρBς «ν!�»
cστρ�, Aκ�λ�υθ7ντας τ* µετ/πτωση τGς γGς (κ/θε 25.800 Hτη). «[Eκαναν µ4α κλ4νη... π�M περι-
στρεφ,ταν γ�ρω AπB π!τριν� κατακ,ρυφ� (;) c8�να Cαθει2 Fωµ!ν� στB π!τρωµα στ*ν NA γων4α
τ9ν θεµελ4ων». T�υλ/Fιστ�ν Aτεκµηρ4ωτ�...

:O K. MαντD4Cης θ2 εaFε hσως τ*ν εTκαιρ4α ν2 πρ�τε4νWη λ�σεις στ2 «µυστ'ρια» (σ. 102) τ�? να-
�? (κα6 εaναι π�λλ/), cν δι/CαDε, IκτBς τ9ν � 400 µελετ9ν, τB cρθρ� µας «oEνα �ντισεισµικ2 θα�µα
τ�� FIκτν�υ» («∆αυλ,ς», τ. 235). �EκεS θ2 διαπ4στωνε τ*ν Lπαρ8η t8ι τ�υλ/Fιστ�ν µυστικ9ν: �Aσ�λ-
ληπτη Aντισεισµικ,τητα, Hλλειψη διακ,σµ�υ, φωτισµBς Dωφ,ρ�υ, κι�ν,κρανα κ�ρινθιακ2 (3;), πρ�-
σανατ�λισµ,ς, Iπιλ�γ* θ!σεως (τριγωνισµBς να9ν).

T!λ�ς, σωστ2 Aντιτ4θεται στ* δι/λυση-Aνασ�σταση, πρ�τε4ν�ντας τ*ν τµηµατικ* Aπ�κατ/στα-
ση.

Kωστ'ς Kαρµιρ�ντH�ς

K. MANTZIBHΣ,.Eπικ
Rρι
ς .AπNλλων




