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�O αDτ�ευν�υ'ισµ0ς στ%ν ΠαλαιC κα< Kαιν% ∆ιαθ1κη
ΣTAYPOΣ BAΣ∆EKHΣ
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IEνας φωτισµ.ν�ς µητρ�π�λ7της ε2'ε καταρρ7ψει
=π0 τ0 1930 τ0 δ�γµα «&EO &Aνατ�λ+ν τ0 φ+ς»

ΠAN. KOYBAΛAKHΣ
ΣEΛIΣ 16225:

O4 δ:θεν «τ�υρκικ$ς» νε�ελληνικ$ς λ.Oεις (E)
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ΣEΛIΣ 16235:
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• O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ: σελ. 16186 • OI ΓENNHTOPEΣ TOY ΠAΓKO-
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I∆EΩN: σελ. 16243.

MONIME™ ™TH§E™

™TO TEYXO™ AYTO:

Mηνια./ Περι/δικ3
Πρωτ/π/ριακ7ς 9Eρευνας.

Kυδαθηνα<ων 29, Πλ>κα,
105 58 ?Aθ@να.

TηλAφωνα: 0103223957,
0103314986, 0109841655.

Tηλ/µ/ιDτυπ/ς: 0103314997.

•
TE Γραφε.α τ/F «∆» λειτ/υργ/Fν

πρωινHς Iρες 9.30 - 14.30
καθηµερινE (κα  Σ>KKατ/).

•
MIδρυτNς-?Iδι/κτ@της-
?EκδDτης-∆ιευθυντ@ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
?AOιλλAως - M/υσQν 51

Παλαι3 Φ>ληρ/.
•

Παραγωγ@: PRESS LINE
M>γερ 11, ?Aθ@να, τηλ.: 010

5225.479.
•

• TιµN RντιτSπ/υ: 5 εTρU.
• 12µηνη συνδρ/µ@: 47 εTρU.

• ?OργανισµQν κ.λπ.: 70,50εTρU.
• Φ/ιτητQν: 38 εTρU.

• ?EVωτερικ/F: 80 δ/λλ. HΠA.
• MH συνδρ/µN καταK>λλεται

κατE τNν Wγγραφ@.
• MH συνδρ/µN RνανεUνεται

αTτ/µ>τως µετE τN λ@Vη τ/F 12µ@ν/υ.
∆ιακ/πN τ7ς συνδρ/µ7ς γ<νεται µDν/ν

κατDπιν τηλεφων@µατ/ς τ/F
Wνδιαφερ/µAν/υ.

•

•
TE OειρDγραφα δHν WπιστρAφ/νται.

•
XOλες /Y συνεργασ<ες κα  τE

ταOυδρ/µικE WµK>σµατα στN διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

Π3στ PεστEντ 175 01, Π. Φ>ληρ/.
•

Παρακαλ/Fνται /Y συνδρ/µητHς
π/Z Rλλ>[/υν διεSθυνση, νE τ3
γνωστ/π/ι/Fν στ3 περι/δικD.

•
?Aπαγ/ρεSεται \ Wν ]λ^ω _ Wν µAρει

Rναδηµ/σ<ευση _ Rναµετ>δ/ση
καθ’ /Y/νδ@π/τε τρDπ/ν

δηµ/σιευµ>των τ/F «∆αυλ/F»
Oωρ ς τN γραπτN aδεια τ/F WκδDτη.

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

)Hλεκτρ�νικ, -λληλ�γραφ2α:
davlos@davlos.gr
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�E
�ν �π�φασ
σωµε �ωρ�ς �ναστ�λ�ς ν� �µ�αθ�νωµε �λε�θερα στ�ν
γενικ� �π�δεικνυ�µενη �π! τ�ν "Iστ�ρ
α διαπ
στωση, %τι δ�ν
&π'ρ�ει καν(νας «θε!ς» π�+ ν� µ�ν τ!ν �δηµι��ργησαν �,
-νθρωπ�ι (�π�ρρ
πτ�ντας τ�ν �ντελ/ς �ναπ�δεικτη θε�κρα-

τικ� �ντιστρ�φ1, %τι δηλ. 3 «θε!ς» �δηµι��ργησε τ!ν -νθρωπ�), τ!
�µ(σως 5π�µεν� �ρ6τηµα, π�+ λ�γικ� πρ�κ�πτει, ε7ναι:

• Γιατ
 3 -νθρωπ�ς δηµι�υργε: θε��ς;

Στ! �ρ6τηµα α=τ�, πρ'γµατι �λευθερωτικ�> κα� �?αληθευτικ�> �α-
ρακτ@ρα, A Bρθ� πρ�σ(γγιση πρ�φαν/ς ε7ναι λ�γικ� 3 συνδυασµ!ς
τ�> &π�κειµενικ�> �λατηρ
�υ τ�> δηµι�υργ�> (= �νθρ6π�υ) κα� τ�>
�ντικειµενικ�> ρ�λ�υ π�+ α=τ!ς �ναθ(τει στ! δηµι��ργηµ' τ�υ (= τ!ν
θε�). M
α τ(τ�ια πρ�σ(γγιση �ρ
σκει �ρωγ�, 3δηγ! κα� σ
γ�υρ� δε
κτη
τ@ς Bρθ@ς π�ρε
ας τ@ς Eρευν'ς µας τ�ν ,στ�ρ
α τ/ν θε/ν, %πως �ντι-
κατ�πτρ
Fεται στ�ν ,στ�ρ
α τ/ν θρησκει/ν. Kα� A ,στ�ρ
α α=τ� ��H µ�-
ν�σ1µαντα: ∆�ν &π'ρ��υν θρησκε:ες (-ρα δ�ν &π'ρ��υν θε�
), π�+ ν�
µ�ν Bφε
λ�υν κα� τ�ν γ(ννησ1 τ�υς κα� τ�ν µεγ'λη �ντ��� κα� δι'ρ-
κεια τ@ς &π'ρ?ε6ς τ�υς στ!ν Φ��� τ�> Θαν'τ�υ. Kαµµι� Lθικ� M κ�ι-
νωνικ� συνταγ� τ/ν θρησκει/ν, καµµι� θε�λ�γικ� 5ρµηνε
α τ�> Σ�-
µπαντ�ς κα� τ@ς Zω@ς κα� καµµι� λατρευτικ� «�ττρα?ι!ν» �,ασδ1π�-
τε θρησκε
ας δ�ν ε7ναι �ρκετ(ς, γι� ν� τ@ς πρ�σκ�µ
σ�υν τ�σ� σταθε-
ρ�+ς Bπαδ��ς, %σ� ε7ναι 3 ψυ��λ�γικ!ς τ�π�ς τ�> «πιστ�>». "O «πι-
στ!ς» παραδ
δεται Qπα? κα� δι� παντ!ς στ!ν «θε!» µ�ν�ν, %ταν α=τ!ς
τ�> µιλ1σRη καθησυ�αστικ� γι� τ!ν θ'νατ�.

Γι� τ!ν ρ�λ� τ�> θε�> στ�ν λειτ�υργ
α τ@ς κ�ινων
ας M στ�ν δηµι-
�υργ
α κα� 5ρµηνε
α τ�> Σ�µπαντ�ς κα� τ@ς Zω@ς, Sν κ'π�τε Tταν
&παρκτ�ς, �π�δεκτ!ς κα� πιστευτ�ς, σ1µερα, µπ�ρ�>µε ν� π�>µε, %τι
ε7ναι �ντελ/ς �να?ι�πιστ�ς, µετ� τ�ς µεγ'λες γνωστικ�ς κατακτ1σεις
τ�> �νθρ6π�υ µ(σUω µ� θε�κρατικ/ν µεθ�δων Eρευνας (�πιστ@µες, φι-
λ�σ�φ
α) στ!ν τ�µ(α τ@ς K�σµ��ι�θεωρ
ας (πρ�λ. τ�ν θε�κρατικ� �ρ�-
ν�λ�γηση τ@ς «δηµι�υργ
ας» τ�> K�σµ�υ κα� τ�> VAνθρ6π�υ �π! τ!ν
Για��� πρ�ν �π! 5.570 �ρ�νια, A 3π�
α µετ� τ�ν �ν'πτυ?η τ@ς Γεωλ�-
γ
ας κα� τ@ς Παλαι�ανθρωπ�λ�γ
ας ε7ναι σ1µερα καταγ(λαστη) κα�
µετ� τ�ν �ν'ληψη τ�> κ�ινωνικ�> ρ�λ�υ �π! τ�ν Π�λιτικ1. K'π�ι�ι
%µως &π�στηρ
F�υν, %τι α=τ! π�+ δ�ν καλ�πτεται �π! κ'π�ια -λλη
�κδ1λωση Fω@ς παρ� µ�ν� �π! τ� θρησκευτικ� ε7ναι τ! τυπικ!  τ/ν
θρησκει/ν, A λατρε
α, �? �\ κα� A �ιωσιµ�τητα τ/ν θε/ν. ]Oµως κα�
�δ/ θ� µHς �ρειαF�ταν 3 µεγ'λ�ς "Hρ'κλειτ�ς, 3 3π�:�ς πρ�ν �π! 2.500
�ρ�νια ?εκαθ'ρισε τ! F1τηµα, δια�λ(π�ντας µ� τ! µ'τι - ?
φ�ς π�+ δι(-
θετε, %τι κα� A λατρε
α - 5�ρτ� - τελετ�υργ
α, Sν κα� φα
νεται %τι �να-

H ¶APAMOPºø™H TOY ¢IONY™OY



φ(ρεται στ� Zω1, στ�ν πραγµατικ�τητα κα� α=τ� ε7ναι Eκφραση τ�>
Φ���υ τ�> Θαν'τ�υ:

«�Aν (�, -νθρωπ�ι) δ�ν �καναν π�µπ� γι� τ�ν ∆ι�νυσ� κι �ν δ�ν
�ψελναν γι� τ� γεννητικ� �ργανα, θ� ε!"αν συµ#$ %ναιδ&στατα γε-
γ�ν�τα· ) Θ+νατ�ς κα- ) ∆ι�νυσ�ς ε!ναι ) .δι�ς (θε�ς), γι� τ�ν
)π�/� παραφρ�ν�1ν κα- 2εδ3ν�υν µ� τ� λατρε3α τ�υ»*.

`Eτσι �, �φευρ(τες (�λλ� κα� �, «πιστ��») τ/ν θε/ν κα� τ/ν θρησκει/ν
(νυκτιπ�λ�υς, µ'γ�υς, �'κ��υς, λ@νες κα� µ>στες τ�+ς Bν�µ'Fει 3 "Hρ'-
κλειτ�ς) �πισε
�υν �ναντ
�ν �λλ1λων bς �πειλ� τ�ς µετ� θ'νατ�ν τι-
µωρ
ες κα� πρ�φητε��υν τ�ν δι� πυρ!ς κα�ση**.

***

�E
?�ρ�σσ�ντας �π! τ! π�λ�τιµ� γι� τ!ν VE?�υσιασµ! κ�
τασµα
τ�> �νθρ6πιν�υ φ���υ, A Θε�κρατ
α «#+λθηκε ν� %ρρωστ8σ9η
τ�ν %νθρωπ�τητα %ντιστρ&φ�ντας τ�ν �νν�ια τ�1 καλ�1 κα-
τ�1 κακ�1, τ�1 ν�σηρ�1 κα- τ�1 :γι�1ς, τ�1 %ληθιν�1 κα- τ�1

ψε;τικ�υ», %πως θ� Eλεγε 3 N
τσε. `Eτσι πρ��6ρησε στ� διαστρ(�λω-
ση κα� τ�ν �ντιστρ�φ� τ�> Λ�γ�υ, µετατρ(π�ντας τ! Σ�µπαν (τ! 3π�:�
«�<δε-ς θε=ν >π�3ησεν»: �νθ’ -νωτ.) σ� «δηµι��ργηµα τ�> Θε�>», µ� συ-
ν(πεια τ�ν �ναγωγ� %λων τ/ν �νθρωπ
νων ψυ�ικ/ν λειτ�υργι/ν (κα�
τ/ν λ(?εων µ� τ�ς 3π�:ες �κφρ'F�νται �, λειτ�υργ
ες α=τ�ς) σ’ gνα πρ�-
συµπαντικ! κα� �?ωσυµπαντικ! φετ�� - εhρηµα τ@ς �?�υσιαστικ@ς σκ(-
ψεως (πρ�λ. «πιστε;ω» = �ρ�αι�ελλ. E�ω �µπιστ�σ�νη σ� κ'π�ι�ν M
κ'τι, �νU/ νε6τ. πιστε�ω στ!ν Θε�· «@µαρτ+νω» = �ρ�αι�ελλ. δ�ν πετυ-
�α
νω τ!ν στ���, τ!ν σκ�π�, �νU/ νε6τερ. σφ'λλω Eναντι τ�> Θε�>·
«>λπ3Aω» = �ρ�αι�ελλ. πρ�σδ�κ/ ν� δηµι�υργ1σω κ'τι, �νU/ νε6τ. �λπ
-
Fω στ! Θε! κ.π.-.).

Θ'νατ�ς κα� Zω� �π�τελ�>ν ταυτ�τητα τ/ν �ντιθ(σεων. Kα� α=τ�
�κρι�/ς Tταν A �λευθερωτικ� κα� �?αληθευτικ� κατ'κτηση π�+ jν�-
µαF�ταν κ'π�τε «∆ι�νυσ�ς» κα� σ1µερα &π(στη �
αιη �?�υσιαστικ�
παραµ�ρφωση κα� πλαστ�γραφ1θηκε ταυτ��ρ�να �π! πηγ� �αρHς τ@ς
Fω@ς κα� συνδιαλλαγ@ς µ� τ! θ'νατ�, %πως �κρι�/ς Tταν, σ� «Φ�#�ν
Kυρ3�υ» κα� σ� ��ανταδ�ρ� - κρ'�τη τ�> VE?�υσιασµ�>, τ@ς &π�ταγ@ς,
τ@ς �νελευθερ
ας κα� τ@ς �ναλ1θειας.

∆.I.Λ.

16167∆ΑΥΛ	Σ/250, �Oκτ��ρι�ς 2002

* «Ek µ� γ�ρ ∆ι�ν�σUω π�µπ�ν �π�ι�>ντ� κα� hµνε�ν lmσµα αkδ�
�ισιν, �ναιδ(στατα
εnργαστ’ -ν· bυτ!ς δ� ]Aιδης κα� ∆ι�νυσ�ς, %ττεUω µα
ν�νται κα� ληναoF�υσιν» ("Hρ'-
κλειτ�ς, Eκδ. Diels - Kranz, �π�σπασµα 15).

** «... τ��τ�ις �πειλε: τ� µετ� θ'νατ�ν, τ��τ�ις µαντε�εται τ! π>ρ» (α=τ�θι, �π�σπα-
σµα 14).



VAγαπητ! περι�δικ�,
Kαν(νας θ�ρυ��ς δ�ν πρ�κλ1θηκε, %ταν A τετραλ�γ
α τ�> M
κη Θε�δωρ'κη «M1-

δεια - VHλ(κτρα - VAντιγ�νη - Λυσιστρ'τη» �π�κλε
στηκε �π! τ�ς �κδηλ6σεις τ@ς Π�-
λιτιστικ@ς VOλυµπι'δας. M�λις 3 &π�υργ!ς Π�λιτισµ�> �νακ�
νωσε τ�ν πρ�θεση τ�>
&π�υργε
�υ τ�υ ν� παρ�υσι'σRη (τ! 2003) τ�ν τετραλ�γ
α, �µ(σως �τ(θη �π! διαφ�-
ρ�υς θ(µα &π(ρ�γκ�υ κ�στ�υς, κ'τι π�+ �ν'γκασε τ!ν συνθ(τη ν� παραιτηθR@ τ@ς πα-
ρ�υσ
ασης. Στ� συν(�εια �τ(θη κα� θ(µα αkσθητικ@ς, κ'τι π�+ �µµ(σως &π�δαυλ
-
στηκε �π! τ�ς κριτικ�ς στ!ν T�π� γι� τ�ν τελευτα
α tπερα τ�> συνθ(τη «Λυσιστρ'-
τη» (VAπρ
λι�ς 2002 - M(γαρ� M�υσικ@ς VAθην/ν).

"H συγκεκριµ(νη tπερα, %πως τ! σ�ν�λ� τ�> συµφωνικ�> Eργ�υ τ�> συνθ(τη, Eτυ-
�ε τ@ς �λα�
στης συµπ'θειας τ@ς πλει�ψηφ
ας τ/ν «κριτικ/ν» κα� «µ�υσικ�λ�γων»
τ@ς πατρ
δας µας, φ(ρν�ντ'ς τ�υς σ� πλ1ρη �ντ
θεση µ� τ�+ς Eγκριτ�υς κριτικ�+ς κα�

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

K�ριε Λ�µπρ�υ,
!H κακ�π�$ηση τ'ς !Eλληνικ'ς Γλ�σσας συνε-

-$.εται µ/ τ0ν 1νε�θυνη συµπεριφ�ρ4 τ5ν µ6σων
µα.ικ'ς 8νηµερ�σεως, π�9 ��µ�αρδ$.�υν 1στα-
µ�τητα τ; κ�ιν; µ/ <εν=φερτες λ6<εις, κυρ$ως 1µε-
ρικαν�-εγγλ6.ικες, σ4ν ν4 µ0ν ?-�υµε 1ντ$στ�ι-ες
δικ6ς µας. T�ρα λ�ιπ;ν ?γινε µ=δα, Bς π�Cµε, ν4 λ6-
µε jogging καD E-ι τρ�-�δην, convoy καD E-ι φ�-
λαγ<,  show καD E-ι πρ=γραµµα, cameraman καD E-ι
φωτ�γρ�φ�ς, γι�φκα καD E-ι κρυσφ�γετ�, σ3γ�υ-
ρα καD E-ι 1σφαλ5ς/�ε�α$ως/φυσικ4/FπωσδGπ�τε
καD τ4 λ�ιπ�.

∆ια��.�ντας τDς Hλληνικ/ς 8φηµερ$δες στ; ∆ια-
δ$κτυ� µ�C πρ�καλεI ναυτ$α, Jταν �λ6πω τ;ν τ$τ-
λ� «M
τινγκ στ
��υ». ALτ; εMναι <επεσµ;ς 8θνικ'ς
συνειδGσεως, συµπεριφ�ρ� π�9 1ντικατ�πτρ$.ει
τ; -�λι τ5ν µ6σων µα.ικ'ς 8νηµερ�σεως καD τ0ν
8γκληµατικ0 1ν�-0 Hν;ς Fλ=κληρ�υ λα�C καD τ'ς
π�λιτικ'ς τ�υ Nγεσ$ας. Φθ�σαµε στ; �Pκτρ; ση-
µεI� ν4 1µερικαν$.�υµε γι4 ν4 φαιν�µαστε δ'θεν
(Rραγε σ/ π�ι��ς;) µ�ντ6ρν�ι. KαD ν4 1π�φε�γ�υ-
µε σκ=πιµα ν4 µιλUµε σωστ4 !Eλληνικ4 σ/ ?νδει<η

ν�µιµ�φρ�σ�νης πρ;ς τ4 δηµ�κρατικ4 Pδε�δη! T$
Wλλ� ν4 Xπ�θ6σω, Jταν 1κ��ω τ0ν ?κφραση «τ;
!Yπ�υργεI� ∆ηµ=σιας T�<ης». !Yπ�ρ-�υν Rραγε
\Eλληνες π�9 δ/ν καταλα�α$ν�υν τ0 σωστ0 ?κφρα-
ση: !Yπ�υργεI� ∆ηµασ$ας T�<εως; T6λ�ς, καD κ�-
π�ι�ι 8κδ=τες δ/ν παρ6λειψαν ν4 συνεισφ6ρ�υν
στ0ν λεηλασ$α καD τ; λυντσ�ρισµα τ'ς γλ�σσας
µας. ∆/ν ?δει<αν τ;ν παραµικρ; 8νδ�ιασµ; – «γι4
λ=γ�υς εLκ�λ$ας» – ν4 1ντικαταστGσ�υν Hλληνι-
κ�9ς µ/ λατινικ�9ς -αρακτ'ρες. `Eτσι τ; γρ�µµα
«-» 1ντικατεστ�θηκε µ/ τ; λατινικ; «x» καD τ; «.»
µ/ τ; λατινικ; «z».

M/ τ0ν 8πιστ�λG µ�υ αLτ0 1πευθ�νω ?κκληση
στ0ν π�λιτικ0 Nγεσ$α τ'ς -�ρας ν4 8πιληφθb' τ�C
γλωσσικ�C µας πρ��λGµατ�ς µ/ τ0ν δ6�υσα σ��α-
ρ=τητα καD µ/ αcσθηµα εLθ�νης. dHρθε πι4 N eρα
ν4 θωρακ$σ�υµε τ0ν γλ5σσα µας µ/ κατ�λληλη ν�-
µ�θετικ0 πρ�στασ$α, Jπως ?-�υν κ�νει καD Wλλα
κρ�τη. �Aναφ6ρω σ4ν παρ�δειγµα τ0ν 8παρ-$α τ�C
Kεµπ/κ στ;ν KαναδU, τ; µ�ναδικ; µ6ρ�ς τ'ς B�-
ρε$�υ �Aµερικ'ς Jπ�υ N Γαλλικ0 1π�τελεI τ0ν 8π$-
σηµη γλ5σσα. !H ν�µ�θετικ0 ρ�θµιση, π�9 ?θεσε σ/

FO διωγµ�ς τ$ς >θνικ$ς γλHσσας – κα- τ3 κ+ν�υν �J 2&ν�ι

▲

H «¢IANOH™H» TOY PøMA´IKOY
ENANTION TOY MIKH £EO¢øPAKH...

�O �π�κλεισµ�ς τ�ς «Tετραλ�γ�ας» τ�υ �π� τ�ν �Oλυµπι�δα
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Π=ς �J %νελλ8νιστ�ι >2ελλην3A�υν τ-ς 2&νες λ&2εις

µ�υσικ�λ�γ�υς τ/ν ε=ρωπαϊκ/ν �ωρ/ν, π�+ �π! τ�ν δεκαετ
α τ�> 1950 µ(�ρι σ1µε-
ρα µελετ�>ν κα� �?α
ρ�υν τ! συµφωνικ! Eργ� τ�> συνθ(τη. O, κριτικ(ς, π�+ Tταν στ�ν
πλει�ψηφ
α τ�υς εnτε -µεσα εnτε Eµµεσα �ρνητικ(ς, &π�στηρ
�τηκαν σιωπηλ� κα� �π!
τ! σ�ν�λ� σ�εδ!ν τ�> «πνευµατικ�>», καλλιτε�νικ�> κα� π�λιτικ�> κ�σµ�υ τ@ς �6-
ρας µας, π�+ γι’ -λλη µ
α φ�ρ� Eδει?ε τ�ν �µπ'θεια �λλ� κα� τ�ν πνευµατικ1 τ�υ
Eνδεια. M� τ�ν συµπλεγµατικ1 τ�υς στ'ση π�λιτικ�� κα� «διαν���µεν�ι» ρεFιλε�τη-
καν γι’ -λλη µι� φ�ρ� στ� µ'τια τ/ν E=ρωπα
ων π�λιτικ/ν κα� διαν��υµ(νων, �,
3π�:�ι φρ�ντ
F�υν t�ι µ�ν� ν� τιµ�>ν τ! M
κη Θε�δωρ'κη (µ� �ρα�ε:α, gδρες σ� πα-
νεπιστ1µια κ.λπ.), �λλ� φρ�ντ
F�υν ν� E�Rη στ� δι'θεσ1 τ�υ Bρ�@στρες κα� �6ρ�υς
(�π! καθεδρικ�+ς να�+ς µ(�ρι στ'δια) γι� τ�ν παρ�υσ
αση τ�> Eργ�υ τ�υ, φθ'ν�ντας
µ(�ρι τ�> σηµε
�υ ν� διαµ�ρφ6ν�υν �6ρ�υς εkδικ� γι� τ�ν παρ�υσ
αση τ�> Eργ�υ τ�υ·
κ'τι π�+ στ�ν "Eλλ'δα µ�ν�ν 3 Kωνσταντ:ν�ς Kαραµανλ@ς �ναγκ'στηκε ν� κ'νRη
(διαµ�ρφωση Λυκα�ηττ�>), %ταν �, τ�τε κρατ�>ντες τ�> Π�λιτισµ�> �ρν1θηκαν ν�
παρ'σ��υν στ!ν συνθ(τη �/ρ� συναυλι/ν.

wAς �πικεντρωθ�>µε %µως στ! θ(µα τ@ς Tετραλ�γ
ας. Γιατ
 τελικ� δ�ν θ� παρ�υ-
σιαστ@ A Tετραλ�γ
α; E7ναι θ(µα κ�στ�υς, αkσθητικ@ς, M ε7ναι κ'τι -λλ�; Πρ�σωπικ�
πιστε�ω �κρ'δαντα πxς ε7ναι α=τ! τ! «-λλ�», π�+ �π�κρ�πτεται τε�νη(ντως – �π� σα-

▲

Pσ-9 N γαλλ=φωνη κυ�6ρνηση τ�C Kεµπ/κ, πρ�-
-ωρεI µ6-ρι 1παγ�ρε�σεως 1ναρτGσεως πινακ$δων
στ4 8µπ�ρικ4 καταστGµατα, σ/ Wλλη γλ5σσα 8κτ;ς
1π; τ0ν ΓαλλικG. Στ�9ς 1λλ=φων�υς N ν�µ�θεσ$α
αLτ0 φα$νεται 8θνικιστικ0 1κρ=τητα. !H 1λGθεια
Jµως εMναι, Jτι N Γαλλικ0 Γλ5σσα θ4 8κφυλι.=ταν
�αθµιαIα µ/ τ0ν π�ρ�δ� τ�C -ρ=ν�υ, σ/ hνα -5ρ�
Jπ�υ N �Aγγλικ0 Γλ5σσα εMναι παντ�δ�ναµη. T;
παρ�δειγµα αLτ; θ4 πρ6πει ν4 εLαισθητ�π�ιGσbη

κι 8µUς τ�9ς \Eλληνες, γι4 ν4 π�ρ�υµε τ4 κατ�λ-
ληλα ν�µ�θετικ4 µ6τρα γι4 τ0ν πρ�στασ$α τ'ς
γλ�σσα µας ?ναντι τ5ν κινδ�νων π�9 συνεπ�γε-
ται N συµµετ�-G µας σ4ν µ6λ�υς στ0ν !Eνωµ6νη
ELρ�πη.

M/ 8κτ$µηση
Kυρι+κ�ς ΠαπαδLτ�ς

T�ρ=ντ�, KαναδUς

Φ$λε 8κδ=τα,
`Hθελα ν4 8πιστGσω τ0ν πρ�σ�-0 σ/ συνGθη λ�-

θη π�9 ?-�υν 8πικρατGσει στ0ν καθηµερινG µας
γλ5σσα: Kατ’ 1ρ-0ν τ; «κινητ;» τηλ6φων�, π�9
µ=ν� κινητ; δ/ν εMναι! T; σωστ; εMναι φ�ρητ; τη-
λ6φων�! Mετ4 λ6µε Xπ�λ�γιστGς, σαρωτ0ς (Bν E-ι
scanner), 8κτυπωτ0ς κ.λπ., 8νj5 τ4 σωστ4 εMναι &π�-
λ�γιστ1ρ(ας), σαρωτ1ρ(ας), �κτυπωτ1ρ(ας), Jπως
εMναι F καθαριστ�ρ(ας) στ4 τ.�µια τ5ν αLτ�κινG-

των, F πυρ�σ�εστGρ(ας), F 1νεµιστGρ(ας), F Fδ�-
στρωτ0ρ(ας) κ.�.κ.. T6λ�ς, �k κλητικ/ς τ5ν κυρ$ων
lν�µ�των ?-�υν πρακτικ4 καταργηθ'. Λ6µε κε ∆α-
φ6ρµ� m Bαρεµ6ν� m Bελι.6λ� 1ντD τ5ν σωστ5ν ∆α-
φ6ρµε, Bαρεµ6νε, Bενι.6λε...

Zητ5 συγγν�µην γι4 τ; µ�ν�τ�νικ= µ�υ, Jµως,
δ/ν τ4 π�ω καλ4 µ/ τ�9ς &π�λ�γιστ@ρες.

`Eρρωσ�
Λεων3δας Γρ. M+νδρας

�Oφθαλµ$ατρ�ς, Xαλκ$δα

Πρ�"ριστιανικ� κα- "ριστιανικ� εOδωλ�λατρ3α
K�ριε Λ�µπρ�υ,
\Eνας 1π; τ�9ς X�ριστικ�τερ�υς -αρακτηρι-

σµ�9ς τ�C Xριστιανισµ�C κατ4 τ5ν !EλλGνων εMναι
F -αρακτηρισµ;ς τ�C «εkδωλ�λ'τρ�υ», δηλαδ0
αLτ�C π�9 πρ�σκυν�ει τ4 µ�ρµαρα, τDς π6τρες, τ4

<�λα κ.λπ. pς θε��ς. \Oµως, π�ι� qταν N θ6σις τ5ν
cδιων τ5ν !EλλGνων ?ναντι αLτ�C τ�C -αρακτηρι-
σµ�C; MUς τ; 1π�καλ�πτει στ;ν µισελληνικ= τ�υ
«Λ=γ� κατ4 τ5ν !EλλGνων» F rγι�ς �Aθαν�σι�ς, F
καD «M6γας» 1π�καλ��µεν�ς λ=γjω πρ�φαν5ς τ�C
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1π�θµεν�υ µισελληνισµ�C τ�υ. (Παρ6κ�ασις: F τ$τ-
λ�ς «M6γας» φα$νεται Jτι 1πεδ=θη στ�9ς µεγαλ�-
τερ�υς δι5κτες τ�C !Eλληνισµ�C: KωνσταντIν�ς,
Θε�δ=σι�ς, �Aθαν�σι�ς κ.λπ.).

Γρ�φει λ�ιπ=ν F rγι�ς �Aθαν�σι�ς στ0ν παρ�-
γραφ� 19 αLτ�C τ�C ?ργ�υ τ�υ: «VAπ�λ�γ��µεν�ι
δ� (�k \Eλληνες φιλ=σ�φ�ι καD 8πιστGµ�νες) λ(-
γ�υσι, δι� τ�>τ� α=τ�+ς (τ�9ς τ�π�υς - 1γ�λµατα
τ5ν φαιν�µ6νων = 1πεικ�νι.�µ6νων θε5ν) E�ειν,
zνα δι� τ��των τ! Θε:�ν α=τ�:ς �π�κρ
νηται κα�
φα
νηται· �=κ -λλως γ�ρ α=τ!ν τ!ν ��ρατ�ν δ�-
νασθαι γν/ναι M δι� τ/ν τ�ι��των �γαλµ'των κα�
τελετ/ν» (= ∆ικαι�λ�γ��µεν�ι δ/ – �k \Eλληνες φι-
λ=σ�φ�ι καD 8πιστGµ�νες – λ6νε, Jτι αLτ4 – τ4
1γ�λµατα – τ5ν 1πεικ�νι.�µ6νων θε5ν ?-�υν, vνα
µ6σjω αLτ5ν διακρ$νεται καD γ$νεται 1ντιληπτ; τ;
ΘεI�ν, δι=τι Wλλως αLτ�D δ/ν µπ�ρ�Cν ν4 κατα-
ν�Gσ�υν τ; 1=ρατ�ν ΘεI�ν, παρ4 δι4 µ6σ�υ τ6τ�ι-
ων 1γαλµ�των καD τελετ5ν). `Eκτ�τε 8δι��ηκαν
αP5νες µ$σ�υς, 1λληλ�σφαγ5ν καD καταστρ�φ5ν
µνηµε$ων καD ?ργων τ6-νης, µετα<9 τ5ν φατρι5ν
εPκ�ν�µ�-ων, εPκ�ν�λατρ5ν καD αkρετικ5ν στ;

8σωτερικ; τ�C Xριστιανισµ�C (πρ�φαν5ς τ;
\Aγι�ν ΠνεCµα τ5ν «Πατ6ρων» δ/ν µπ�ρ�Cσε ν4
�Pκ�ν�µGσbη τ4 πρ�γµατα δι4 τ'ς 1γ�πης...), hως
Jτ�υ 8πικρατGσ�υν τελικ5ς �k εPκ�ν�λ�τρες. M/
π�ι= 8πι-ε$ρηµα; M/ τ; 1νωτ6ρω εPρωνικ5ς περι-
γραφ/ν 1π; τ; «M6γα» �Aθαν�σι�! «VEµε:ς δ�ν
πρ�σκυνHµε τ�ς εkκ�νες (καD τ4 1γ�λµατα �k ∆υτι-
κ�D) �λλ� µ(σUω α=τ/ν πρ�σκυνHµε τ! Θε:�ν», λ6-
ει σGµερα N �Eκκλησ$α. !H κλ�π0 τ�C 8πι-ειρGµα-
τ�ς εMναι αLτ=φωρ�ς καD διδακτικG. KαD στ0ν πε-
ρ$πτωση αLτ0 1π�δεικν�εται Jτι F Xριστιανισµ=ς,
1φ�C 8δ�λ�φ=νησε τ;ν !Eλληνισµ; pς κ�σµ�θεω-
ρ$α, κ�σµ�αντ$ληψη καD π�λιτισµικ0 γενικ5ς πα-
ρ�υσ$α, ?κλεψε τ4 λαµπρ� τ�υ 8νδ�µατα (8<ωτε-
ρικ4 8πιφαιν=µενα Jπως τ�π�υς 1πεικ�ν$σεως καD
λατρε$ας τ�C Θε$�υ, φιλ�σ�φικ0 καD ρητ�ρικ0 Fρ�-
λ�γικ0 µεθ�δ�λ�γ$α κ.λπ.), γι4 ν4 δηµι�υργGσbη
τ; «Hλλην�-ριστιανικ;» Hρµαφρ=διτ� Pδε�λ=γηµα.

M/ τιµ0
ΓεHργι�ς B. Φ+κ�ς

Tα<$αρ-�ς

ρ'ντα �ρ�νια– π
σω �π! διαν��υµεν
στικες κ�ρ/νες περ� αkσθητικ@ς: ]Oτι A συµφω-
νικ� µ�υσικ� τ�> M
κη Θε�δωρ'κη, Sν κα� λ�γ
α, �πευθ�νεται στ! σ�ν�λ� τ�> 5λλη-
νικ�> λα�> κα� γ
νεται καταν�ητ� �π! τ!ν {πλ! π�λ
τη. ]Oτι δ�ν �πευθ�νεται πρω-
τ
στως στ�+ς λ
γ�υς, στ�ν �λ
τ, π�+ �σκεµµ(να κρατH µακρυ� – σ�ν �π�ρθητ� κ'στρ�
– �π! τ!ν 5λληνικ! λα! τ�ν «κλασικ�» µ�υσικ1. Kι α=τ! π�+ κ'θε φ�ρ� �ν��λε: ε7ναι,
πxς τ! Eργ� τ�> Θε�δωρ'κη συγκινε:, πρ��ληµατ
Fει κα� �νασ�ρει �π! τ� µν1µη τ/ν
"Eλλ1νων τ�ν ,στ�ρικ1 τ�υς ταυτ�τητα. `Eτσι µ� τ� µ�υσικ1 τ�υ, κυρ
ως µ� τ�ν συµ-
φωνικ1, 3 Θε�δωρ'κης �π�δεικν�ει %τι �, ]Eλληνες διατηρ�>ν �κ�µα t�ι µ�ν�ν τ! κρι-
τ1ρι� �λλ� κι �κε:ν� τ! ψυ�ικ! κα� πνευµατικ! &π��αθρ�, π�+ �παιτε:ται, γι� ν� γ
νRη
κ'π�ι�ς δ(κτης κα� ν� �φ�µ�ι6σRη τ�σ� τ�ν π�ι�τικ� µ�υσικ� εkδικ� %σ� κα� τ�ν
&ψηλ� τ(�νη γενικ'.

VAλλ� α=τ! ε7ναι µ�ν� τ! gνα σκ(λ�ς τ�> Fητ1µατ�ς. T! -λλ� ε7ναι, %τι 3 M
κης Θε-
�δωρ'κης κ'θε φ�ρ� π�+ συνθ(τει µ�υσικ� γι� τ! �ρ�α:� δρHµα, καταφ(ρνει t�ι µ�-
ν� ν� διατηρ1σRη τ! πνε>µα τ�> π�ιητ@, �λλ� κα� ν� �µφυσ1σRη στ!ν �κρ�ατ� (�κ�µα
κα� σ’ α=τ!ν π�+ δ�ν E�ει �?�ικειωθ@ µ� α=τ! τ! ε7δ�ς µ�υσικ@ς) τ! π�λυδι'στατ� µ1-
νυµα, π�+ συν1θως αkωρε:ται �ν'µεσα κα� π(ρα �π! τ�+ς στ
��υς, τ� �ρ6µατα κα�
τ�+ς |��υς, π�+ συνθ(τ�υν τ! µεγαλ�τερ� – κατ� τ� γν6µη µ�υ – �π
τευγµα τ�> �νθρ6-

Kι Qλλες λ&2εις τ$ς T�υρκικ$ς ε!ναι FEλληνικ�ς

�Aγαπητ; περι�δικ; «∆αυλ=ς»,
Θ4 wθελα ν4 πρ�σθ6σω τ4 H<'ς, γι4 τDς Hλλη-

νικ'ς πρ�ελε�σεως λ6<εις τ'ς T�υρκικ'ς στ;
τεC-�ς 247 τ�C «∆»:

– �Eκτ;ς 1π; τDς γνωστ/ς λ6<εις, καλυτερ$µι -
kaldirim = καλλιδρ=µι�ν, τεφτ6ρι - defter = διφθ6-
ρα, κ.W., πρ�σθ6τω τ4 1κ=λ�υθα:

– Meteliu = π�σ; γι4 µικρ�πληρωµ6ς. T; Bυ.α-

▲
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FH >2�λ�θρευση τ=ν >"θρ=ν τ�1 Kυρ3�υ – Για"#�

K�ριε διευθυντ�,
∆ια��.ω στ; «∆ευτερ�ν=µι�ν» (Z 1-6): «\Oταν

F K�ρι�ς F Θε=ς σ�υ σ/ φ6ρει εPς τ0ν γ'ν εPς τ0ν
Fπ�$α Xπ�γεις δι4 ν4 κληρ�ν�µGσbης αLτ0ν (Jλη N

ντιν; µεταλλ$κι�ν.
– Esnaf = 8παγγελµατικ0 τ�<η. Bυ.αντιν=, 1π;

τ; συναφGς. (Συν�φι�ν τ5ν -εριαν5ν = <υλ�υργ�D
λεπτ5ν 8ργασι5ν).

– Sandiu = T; Bυ.αντιν; συνδ=κι�ν. \Oρ�ς π�9
1ναφ6ρεται καD στ4 πλ�Iα.

– Kümes = K�υµ�σι. T; Bυ.αντιν; κ�ιµ�σι�ν.
(K�ιµ�σι�ν τ�C πτηνικ�C = θ6ση π�υλερικ5ν στ4
πλ�Iα πρ��ρι.=µενα γι4 καταν�λωση στ0 δι�ρ-
κεια τ�C τα<ιδι�C.

– Anbar = 1µπ�ρι. T; Bυ.αντιν; 8µ��ρι�ν (E-ι
1π; τ; 8µπ�ρεI�ν)· Xπ'ρ-ε καD τ$τλ�ς: σκευ�φ�λα<
τ�C 8µ�αρ$�υ.

– T; alisveris = 1λισ�ερ$σι εMναι τ�υρκικ=, 1π; τ;
alman = alis = λα�εIν καD vermeu = veris = δ�Cναι.

– Π�λ9 νε�τερες <6νες λ6<εις τ'ς !Eλληνικ'ς π6-
ρασαν 1τ=φυες στ4 τ�υρκικ�, Jπως domates = ντ�-
µ�τες καD E-ι domatalar, πληθυντικ=ς· patates = πα-
τ�τες καD E-ι patatatar· karides = γαρ$δες, κ.λπ.

– �A<ι�πρ=σεκτ� εMναι Jτι �k τ�υρκικ/ς λ6<εις
π�9 π6ρασαν στ0ν !EλληνικG, -ρησιµ�π�ι�Cνται
µειωτικ4 pς πρ;ς τ0 σηµασ$α τ�υς. `Eτσι τ; sokak
σηµα$νει καν�νικ; δρ=µ�, 8νj5 σ’ 8µUς σ�κ�κι εMναι
τ; στεν=. Hamal εMναι καν�νικ4 F 1-θ�φ=ρ�ς κι E-ι

J,τι περιφρ�νητικ4 σηµα$νει γι4 µUς F -αµ�λης.
�Aν�λ�γα 1κ=µη F µαν��ης, F µπακ�λης καD τ;
ντ�υ��ρι, π�9 στ4 τ�υρκικ4 εMναι «καθzς πρ6πει»
λ6<εις, 8νj5 σ’ 8µUς 1πα<ιωτικ6ς. �Aπ�κ�ρ�φωµα
τ; davac, π�9 εMναι ν�µικ;ς Jρ�ς καD σηµα$νει 8ν�-
γων, µηνυτ0ς κι E-ι J,τι τ; «ντα�ατ.'ς». !Yπ�ρ-ει
Jµως καD τ; 1ντ$θετ�: τ; at = {πλ5ς Wλ�γ�, σ’ 8µUς
δηλ�νει τ; περGφαν� κι Eµ�ρφ� Wλ�γ�· al = κ=κ-
κιν�, 8νj5 στ4 Hλληνικ4 τ; .ωνταν; κ=κκιν�.

– Γι4 τ�9ς Hλλην=φων�υς µ�υσ�υλµ�ν�υς 1να-
φ6ρω καD τ�9ς Bαλα�δες. Πρ=κειται γι4 τ�9ς τε-
λευτα$�υς 8<ισλαµισθ6ντες \Eλληνες (∆. Mακεδ�-
ν$α, 19�ς αP5νας), π�9 τ4 µ=να τ�υρκικ4 π�9 ?µα-
θαν qταν F Jρκ�ς Vallahi, Billahi, Tallahi καD 1π; τ;
πρ5τ� |ν�µ�στηκαν Bαλα+δες.

– Σ/ J,τι 1φ�ρ}U στ; κε$µεν� γι4 τ0ν rλωση, F
Γενν�δι�ς Σ-�λ�ρι�ς φιλ�<ενGθηκε µUλλ�ν στ0ν
�Aδριαν��π�λη, π�9 wδη qταν πρωτε��υσα τ5ν
T��ρκων καD E-ι στ0ν �Aλε<ανδρ��π�λη, π�9 kδρ�-
θηκε στ4 µ6σα τ�C 19�υ αP5να.

EL-αριστ5 γι4 τ0 φιλ�<εν$α
Π. NτHνιας

�Aλε<ανδρ��π�λη

πιν�υ π�λιτισµ�>: T! �ρ�α:� δρHµα.
]Oσ� γι� µ(να, δ�ν γρ'φω α=τ�ν τ�ν �πιστ�λ1 γι� ν� κρ
νω �}τε τ! Eργ� �}τε τ�+ς

κριτ(ς τ�υ �λλ� γι� τ�+ς 5?@ς δ�� λ�γ�υς: 1) γιατ� πιστε�ω πxς A µ�νη -µυνα π�+ E�ει
σ1µερα 3 π�λ
της �π(ναντι σ’ %λ�υς α=τ�+ς π�+ πρ�σπαθ�>ν ν� διαµ�ρφ6σ�υν τ�ν
κ�ιν� γν6µη, ε7ναι ν� �ρησιµ�π�ιR@ τ! δικα
ωµα π�+ τ�> δ
νει A ∆ηµ�κρατ
α, ν�
�κφρ'FRη δηµ�σια α=τ! π�+ 3 nδι�ς εkσπρ'ττει �π! τ! Eργ� τ�> δηµι�υργ�> κα� 2) γιατ�
ε7ναι πεπ�
θησ1 µ�υ, %τι �φ’ %σ�ν gνας δηµι�υργ!ς �πευθ�νεται στ!ν π�λ
τη µ(σUω τ�>
Eργ�υ τ�υ κα� τ�> �αρ
Fει {πλ��ερα – %πως µ�ν�ν 3 Θε�δωρ'κης ?(ρει ν� κ'νRη – τ�+ς
καρπ�+ς τ�> πνευµατικ�> τ�υ κ�π�υ, τ�> ταλ(ντ�υ κα� τ@ς γν6σης τ�υ, α=τ! τ! Eργ�
t�ι µ�ν�ν �φ�ρH στ!ν π�λ
τη �λλ� τ�> δηµι�υργε: τ�ν Lθικ� &π��ρ(ωση ν� &περα-
σπιστR@ α=τ! τ! δ/ρ�, π�+ τ!ν διαπαιδαγωγε: κα� τ!ν κ'νει ν� ν�ι6θRη καλ�τερ�ς
-νθρωπ�ς. A=τ�, πιστε�ω, ε7ναι τ! καθ@κ�ν κ'θε �λε�θερ�υ �νθρ6π�υ,π�+ πιστε�ει
στ� δηµ�κρατ
α.

E=�αριστ/ τ! περι�δικ� σας, π�+ µ�> πρ�σφ(ρει τ� δυνατ�τητα κα� τ!ν �/ρ� ν�
�κφρ'σω τ�ς �π�ψεις µ�υ.

M� �κτ
µηση
VAναστασ3α B�;λγαρη

N(α Kηφισι�
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Π=ς #λ&πει τ�ν «∆» Wνας XEλληνας τ�1 Σ;δνεϋ

�Aγαπητ/ κ. Λ�µπρ�υ,
Συγ-αρητGρια γι4 τ4 πρ5τα εcκ�σι σκληρ4 -ρ=-

νια τ�C «∆αυλ�C». dHταν δ�σκ�λα. Πιστε�ω τ�ρα
Jτι καλυτερε��υν τ4 πρ�γµατα καD θ4 καλυτερε�-
σ�υν 1κ=µη περισσ=τερ�, 84ν φτ�σετε τ; hνα Hκα-
τ�µµ�ρι� 1ντ$τυπα (π�9 δ/ν πιστε�ω ν4 τ4 ?-ετε
φτ�σει σGµερα).

N4 εMστε σ$γ�υρ�ς, Jτι µ$α Nµ6ρα θ4 εMστε F µε-
γαλ�τερ�ς εLεργ6της τ�C !Eλληνισµ�C. ̀ E-�υν �γ'
κατ4 καιρ�9ς καD Wλλα περι�δικ�, συνGθως 8µπ�-
ρικ/ς 1π�µιµGσεις τ�C «∆», 1λλ4 δ/ν κρ�τησαν καD
δ/ν θ4 κρατGσ�υν, Jπως συµ�α$νει µ/ Jλες τDς «Pµι-
τασι=ν». !O «∆αυλ;ς» στ�θηκε γ$γαντας! Πρ6πει

ν4 ?-bη <επερ�σει Jλες τDς δυσκ�λ$ες καD ν4 �ρ$σκε-
ται σ/ καλG π�ρε$α, 84ν δ/ν παρασυρθb' 1π; <6ν�υς
καD κερδ�σκ�π$α. T;ν �Aπρ$λι� τ�C 2001 εM-α 8πι-
σκεφτ' τ4 γραφεIα σας γι4 λ$γ� καD διαπ$στωσα
Jτι Xπ�ρ-ει Eρε<η καD Wκαµπτη µπρ�στ4 στDς 8πι-
θ6σεις θ6ληση γι4 τ0ν πραγµατ�π�$ηση τ5ν
σκ�π5ν τ�C περι�δικ�C. �Eγz π�ντως ?-ω διαπι-
στ�σει, Jτι 1φυπν$.ει τ;ν \Eλληνα καD τ�C πρ�-
σφ6ρει 1ρκετ�, γι4 ν4 γνωρ$.bη Jτι δ/ν εMναι ρωµι=ς.

M/ τιµ0
Chris Axiotis

N.S.W. 2196, Sydney

T� CNN >πανHρθωσε Jστ�ρικ� λ+θ�ς τ�υ

K�ριε διευθυντ�,
ΣUς εM-α 8νηµερ�σει σ-ετικ4 µ/ τ; .Gτηµα π�9

πρ�6κυψε µ/ τ; CNN καD τ0ν Π6λλα pς πρωτε�-
�υσας τ'ς FYROM. T�ρα θ6λω ν4 σUς 8νηµερ�-
σω γι4 τ; Jτι µ/ τDς 8πιστ�λ/ς καD λ�ιπ6ς µας δια-
µαρτυρ$ες πετ�-αµε ν4 1λλ�<bη στ0 διαδικτυακ0
σελ$δα της τ; Macedonia σ/ Former Yugoslav

Republic of Macedonia καD τ; Π6λλα σ/ Σκ=πια!
(Bλ. CNN.com/WORLD). �Eπιπλ6�ν σUς κ�ιν�-
π�ι5 τ; µGνυµα - 1π�ντηση τ�C CNN (πρDν κ�νbη
τ0ν 1λλαγ0 π�9 .ητGσαµε).

M/ τιµ0
ΘωµLς B. Σφ&τσας

Περιστ6ρι

«Φιλιστα/�ι» = φ3λ�ι Jστ3ων = Jκαν�- ναυτικ�3;

K�ριε Λ�µπρ�υ,
ΣUς -αιρετ5. MGπως µπ�ρεIτε ν4 συσ-ετ$σετε

8τυµ�λ�γικ5ς τ; «ΦιλισταI�ι» µ/ τ; «φ$λ�ι kστ$ων»
(αLτ�D π�9 1γαπ�Cν τ4 kστι�φ=ρα, δηλ. τ4 θαλασ-

σιν4 τα<$δια);
!Iστ�ρικ4 στ6κει <6ρετε.

Mετ4 τιµ'ς
VHλ3ας B3νιας

γ' εMναι δικG µας)... καD Jταν σ�C παραδ�σbη τ�9ς
κατ�$κ�υς της 8ν�πι=ν σ�υ θ6λεις πατ�<bη αLτ��ς.
Kατ4 κρ�τ�ς θ6λεις 8<�λ�θρε�σbη αLτ��ς. ∆/ν θ6-
λεις κ�µbη συνθGκη µετ’ αLτ5ν �Lδ/ θ6λεις δε$<bη
?λε�ς πρ;ς αLτ��ς... T�9ς �ωµ��ς τ�υς ν4 τ�9ς κα-
ταστρ6ψετε, τ4 1γ�λµατα ν4 τ4 συντρ$ψετε, τ4
Wλση τ�υς ν4 τ4 κατακ=ψετε καD τ4 γλυπτ� τ�υς ν4
τ4 κ�ψετε, 8πειδ0 8σ9 εMσαι λα;ς rγι�ς εPς K�ρι�ν
τ;ν θε= σ�υ. Σ/ 8<6λε<ε K�ρι�ς F θε=ς σ�υ δι4 ν4
εMσαι εPς αLτ;ν λα;ς 8κλεκτ=ς».

Σ-ετικ4 θ4 wθελα ν4 1πευθ�νω πρ;ς τ;ν �Aρ-ιε-
π$σκ�π� �Aθην5ν καD π�σης !Eλλ�δ�ς τ0ν 1κ=-
λ�υθη πρ=ταση: «Παρακαλ5 8πιτρ6ψατε εPς τ0ν
ταπειν=τητ� µ�υ Jπως 1πευθ�νει, µ6σjω Xµ5ν, τ4
πλ6�ν θερµ� µ�υ συγ-αρητGρια εPς τ0ν {γ$αν �Pκ�-
γ6νεια τ�C kερ6ως καD πατρ;ς Nµ5ν κ. �ηρ�C.
Πραγµατικ4 τ6τ�ιες �Pκ�γ6νειες, σφυρηλατηµ6νες
σ�µφωνα µ/ τ4 �θικ4 διδ�γµατα τ'ς {γ$ας Πα-
λαιUς ∆ιαθGκης, εMναι σπ�νιες εPς τ0ν 8π�-0 κυ-

ριαρ-$ας τ�C ΣατανU καD εPς τDς δ�σκ�λες µ6ρες
π�9 περνUµε. �Eπ$σης συγ-αρητGρια εPς τ�9ς 8<�-
µ�λ�γητ/ς καD τ�9ς πνευµατικ��ς τ�υς καθ�δηγη-
τ6ς, Jπ�υ µ/ τ0 διδα-G τ�υς pδGγησαν τ4 1γ=ρια
τ'ς �Pκ�γ6νειας στ;ν rγι� δρ=µ� π�9 -�ρα<αν �k
rγι�ι πρ�π�τ�ρες Nµ5ν �A�ρα�µ, Mωϋσ'ς, �Iω-
σGφ, �Iησ�Cς υk;ς τ�C Nαυ' καD �k rγι�ι K�ριλλ�ς,
KωνσταντIν�ς, Θε�δ=σι�ς, �I�υστινιαν=ς, �Aλ�ρι-
-�ς καD τ=σ�ι Wλλ�ι γνωστ�D καD Wγνωστ�ι, �k
Fπ�I�ι µ/ τDς πρ�<εις καD τ4 ?ργα τ�υς θ4 µUς δε$-
-ν�υν εPς τ�9ς αP5νας τ;ν τρ=π� 8<�λ=θρευσης τ5ν
lπαδ5ν τ�C ΣατανU.

�Eπ$σης .ητ5 1π; τ0ν {γι=τητ� σας, Jπως 8πι-
τρ6ψετε εPς 8µ/ τ;ν 1-ρεI� δ�Cλ� τ�C Kυρ$�υ ν4
πρ�τε$νω, Jπως Fλ=κληρη N �Pκ�γ6νεια �ηρ�C κα-
ταταγb' εPς τDς τ�<εις τ5ν {γ$ων καD ε�-�µαι ν4 γ$-
ν�υν τ; φωτειν; παρ�δειγµα γι4 τDς µελλ��µενες
γενι/ς τ5ν Pωµι5ν.

KHστας Kαλ�;δης



["H VEκκλησ
α τ@ς "Eλλ'δ�ς �παντH στ� συν(ντευ?η τ�> M
κη Θε�δωρ'κη
στ!ν «∆αυλ!» τ. 246, VI��νι�ς 2002, στ�ν 3π�
α 3 κ�ρυφα:�ς τ�> σηµεριν�>
"Eλληνικ�> Π�λιτισµ�> α) �αρακτηρ
Fει bς «Eγκληµα κατ’ �?ακ�λ��θησιν µ�
στ��� τ�ν "Eλληνικ� Συνε
δηση» τ� διδασκαλ
α τ@ς ΠαλαιHς κα� Kαιν@ς ∆ια-
θ1κης στ�ν κρατικ� παιδε
α κα� �) �πεσηµα
νει %τι τ! �π
σηµ� κρατικ! kδε�-
λ�γηµα τ�> «"Eλλην��ριστιανισµ�>» �π�τελε: �µπ�δι� στ�ν �ν'πτυ?η τ�>
]Eλληνα. "H �π
σηµη �π'ντηση Eρ�εται µ(σUω τ�> VEπισ1µ�υ ∆ελτ
�υ τ@ς
VAρ�ιεπισκ�π@ς VAθην/ν κα� π'σης "Eλλ'δ�ς «VEκκλησ
α», µ� &π�γρ'φ�ντα
τ!ν διευθυντ1 τ�υ κα� κ�ρυφα:� F/ντα ]Eλληνα θε�λ�γ�, 3µ�τιµ� καθηγητ�
τ�> Πανεπιστηµ
�υ VAθην/ν κ. E. ∆. Θε�δ6ρ�υ, µ� κε
µεν� 4 σελ
δων στ!
τε>��ς VI�υλ
�υ 2002 κα� µ� πρ�αναγγελ
α κα� δευτ(ρ�υ κειµ(ν�υ bς συν(�ει-
ας τ�>πρ6τ�υ.

"O «∆αυλ!ς» �νταπ�κρ
νεται στ! δι'λ�γ� bς κατωτ(ρω:

µ� τ�ν �ναδηµ�σ
ευση τ�> πλ1ρ�υς κειµ(ν�υ τ@ς �κκλησιαστικ@ς �πα-
ντ1σεως γι� λ�γ�υς πνευµατικ@ς �ντιµ�τητας κα� δηµ�κρατικ�τητας,

µ� τ�ν παρ'θεση τ�> �ντιλ�γ�υ µας κα�

µ� τ� δ(σµευση ν� 3λ�κληρ6σωµε σ� πρ�σε��ς τε>��ς τ!ν δι'λ�γ�, %ταν
φθ'σRη στ� �(ρια µας A πρ�αναγγελθε:σα �π! τ! �π
σηµ� tργαν� τ@ς
VAρ�ιεπισκ�π@ς συν(�εια τ@ς �παντ1σε6ς της.

VEδ/ θ� σηµει6σ�υµε %τι πρ!ς τιµ1ν τ�υ 3 κ. E. ∆. Θε�δ6ρ�υ, 3 3π�:�ς µ�-
λ�ν�τι θε�λ�γ�ς, -ρα �? 3ρισµ�> &περτιµ/ν στ�ι�ε:α π�+ συγκρ���νται µ�
τ�ν λ�γικ� (π
στη, �λπ
δα κ.λπ.), �µφαν
Fεται bς �γγυητ�ς τ@ς λ�γικ@ς, κα-
ταλ�γ
F�ντας στ!ν M
κη Θε�δωρ'κη «παραθε6ρηση τ/ν καν�νων τ@ς λ�-
γικ@ς» κα
, µ� τ�ν ε=καιρ
α, κ'ν�ντας κα� gνα µ'θηµα γι� τ�+ς τρ�π�υς κα-
ταστρατηγ1σεως τ@ς λ�γικ@ς (τ� σ�φ
σµατα τ�> VAριστ�τ(λη «µετ'�αση εkς
gτερ�ν γ(ν�ς, �?ι�λ�γηση τ@ς κρ
σεως τ�> %λ�υ �κ τ@ς κατα�ρ1σεως τ�> µ(-
ρ�υς» κ.λπ.) κα� κατηγ�ρε: τ!ν M. Θε�δωρ'κη α) στ�ν 3η παρ'γραφ� τ�>
κειµ(ν�υ τ�υ %τι «κ
νησε κα� κατη�θυνε τ!ν πλ1ρη �ντιφ'σεων στ��ασµ� τ�υ
π'νω στ�ς γνωστ�ς πνευµατικ�ς ρ'γες τ�> περι�δικ�> “∆αυλ!ς”» κα� �) στ�ν
τελευτα
α παρ'γραφ� τ�υ %τι «τ�ς �π�ψεις (τ�> κ. Θε�δωρ'κη) υ,�θ(τησε τ!
περι�δικ! “∆αυλ�ς”». Kρ
ν�υµε, %τι 3 θιασ6της τ@ς λ�γικ@ς κ. E. ∆. Θε�δ6-
ρ�υ �ντιλαµ�'νεται, %τι A «καραµπιν'τη» α=τ� �ντ
φαση δ�ν ε7ναι {πλ! σ�-
φισµα· Sν Eγινε �συνε
δητα ε7ναι παραλ�γισµ�ς, �νU/ Sν Eγινε �σκεµµ(να &π�-
κρ�πτει δ�λ�. – ∆.I.Λ.]

Á.

‚.

·.

¢IA§O°O™ ME THN APXIE¶I™KO¶H
A£HNøN KAI ¶A™H™ E§§A¢O™

MH Wπ<σηµη WκτενNς Rπ>ντησ@ της
στ3ν Θε/δωρ>κη κα  b Rντ<λ/γ/ς τ/F «∆»

▼
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A’ H A¶ANTH™H TH™ EKK§H™IA™
[T�4 κ. ETαγγAλ/υ ∆. Θε/δUρ/υ, 5Oµ�τ2µ�υ Kαθηγητ�4 τ�4
Πανεπιστηµ2�υ )Aθην:ν, Tακτικ�4 M<λ�υς τ>ς E?ρωπαϊκ>ς
)Aκαδηµ2ας )Eπιστηµ:ν καB TεCν:ν]

™
τ; µηνιαI� περι�δικ; αLτ�διαφηµι.=µενης «πρωτ�π�ριακ'ς ?ρευνας»
«∆αυλ;ς» (τεC-�ς Xπ’ 1ρ. 246, �I��νι�ς 2002) δηµ�σιε�θηκε 8γκωµια.�µ6νη
Xπ’ αLτ�C 8κτεν0ς συν6ντευ<ις τ�C M$κη Θε�δωρ�κη, στ0ν Fπ�$α δ$δ�νται
1παντGσεις σ/ 8ρωτGσεις τ�C συνεργ�τ�υ τ�C περι�δικ�C αLτ�C κ. Π. Λ. K�υ-

�αλ�κη. Στ0 συν6ντευ<ι αLτ0 F διακεκριµ6ν�ς µ�υσικ�συνθ6της Xπ6µνησεν lρθ5ς
µερικ/ς 1λGθειες, λ.-. γι� τ�ν �ναµφισ�1τητη �ρησιµ�τητα τ@ς µελ(της τ/ν �ρ�α
-
ων 5λληνικ/ν κειµ(νων κα� γι� τ�ν �ν'γκη τ@ς �πελευθερ6σεως τ@ς 5λληνικ@ς
µ�υσικ@ς δηµι�υργ
ας �π! τ�+ς «γκα�υλ'ιτερ» τ@ς ε=ρωπαoF�υσας µ�υσικ@ς στ�
�6ρα µας. �Aλλ’ F κ. Θε�δωρ�κης, στ0ν περD �ς F λ=γ�ς συν6ντευ<$ τ�υ, φιλ�δ=<ησε
8πD πλ6�ν ν4 -ρησιµ�π�ιGσbη τ0ν πλ��σια αPσθητικ5ς 8κφραστικG τ�υ kκαν=τητα
γι4 ν4 8πεκτε$νbη, pς µ0 �φειλε, τ0ν περι�ρι.�µ6νη στ;ν µ�υσικ; τ�µ6α 1ναµφι-
σ�Gτητη αLθεντ$α τ�υ καD σ/ Wλλες, 8κτ;ς αLτ�C, πνευµατικ/ς περι�-/ς (λ.-. στ0ν
kστ�ρικ�θρησκει�λ�γικ0) κατ4 τρ=π�ν, π�9 Xπενθ�µισε στ;ν γρ�φ�ντα, Jτι πρ; 23
8τ5ν σ/ Fµιλ$α τ�υ στ0ν Acθ�υσα Tελετ5ν τ�C Πανεπιστηµ$�υ �Aθην5ν εM-ε 8πι-
σηµ�νει, λ6γ�ντας Jτι «�κ�µη κα� A &ψ
στη M ε=φυεστ'τη �πιστηµ�νικ� α=θεντ
α,
σ� -λλ�υς τ�µε:ς, �κτ!ς τ@ς εkδικ�τητ�ς της, �?αρτHται �κ τ/ν γν6σεων κα� τ@ς
�µπειρ
ας -λλων α=θεντι/ν»1. ALτ; Pσ-�ει καD γι4 τ0ν καλλιτε-νικ0 αLθεντ$α.

T; π=σ�ν 8κτιµ�Cµε τ; ταλ6ντ� καD τ0ν -αρισµατικ0 µ�υσικ0 πρ�σφ�ρ4 τ�C κ.
Θε�δωρ�κη 1π�δεικν�εται 8κ τ�C Jτι εPς τ; B´ ΠανελλGνι� Λειτ�υργικ; Συν6δρι�
Στελε-5ν !Iερ5ν Mητρ�π=λεων (B=λ�ς) δ/ν διστ�σαµε ν4 διατυπ�σωµε τ0ν πρ�-
σωπικG µας γν�µη, κατ4 τ0ν Fπ�$α «κ�π�τε, τηρ�υµ6νων τ5ν 1ναλ�γι5ν (mutatis
mutandis), µ6σα στ4 πλα$σια τ'ς �Oρθ�δ=<�υ 8κκλησιαστικ'ς π�ιGσεως καD µ�υ-
σικ'ς, θ4 ?πρεπε ν4 -αιρετ$σωµε τ0ν 8µφ�νισι, εP δυνατ;ν σ’ hνα πρ=σωπ�, Hν;ς λ.-.
ν6�υ �Eλ�τη καD ν6�υ Θε�δωρ�κη.2

A=τ� �?ηγ�>ν γιατ� λυπηθ1καµε π�λ�, %ταν διαπιστ6σαµε %τι στ� συν(ντευ?ι
α=τ� 3 διακεκριµ(ν�ς µ�υσικ�συνθ(της �µε
ωσε τ!ν 5αυτ� τ�υ. Tρ�-�δρ=µησε τ;
E-ηµα τ'ς σκ6ψε�ς τ�υ -ρησιµ�π�ι�ντας pς τρ�-�9ς πρ�φαν' Xπ�συνε$δητη 1να-
.ωπ�ρωσι µαρ<ιστικ5ν 1ντι-ριστιανικ5ν 8<αρτGσεων, ,στ�ρικ�ν -γν�ια κα� πα-
ραθε6ρησι τ/ν καν�νων τ@ς λ�γικ@ς. `E-�µε τ0ν 8ντ�πωσι Jτι κ$νησε καD κατη�-
θυνε τ;ν πλGρη 1ντιφ�σεων στ�-ασµ= τ�υ π�νω στDς γνωστ/ς πνευµατικ/ς ρ�γες
τ�C περι�δικ�C «∆αυλ=ς», τDς Fπ�Iες 8ντ6-νως ?φεραν µπρ�στ� τ�υ �k δ$δ�υσες
8µµ6σως καD 1παντGσεις ρυµ�υλκ�Cσες 8ρωτGσεις τ�C πραγµατ�π�ιGσαντ�ς τ0 συ-
ν6ντευ<ι συνεργ�τ�υ τ�C περι�δικ�C.

�Aλλ’ Bς σ-�λι�σωµε κ�πως 8κτεν5ς τ�υλ�-ιστ�ν εPς δ�� Wρθρα µας µ$αν πρ;ς
µ$αν τDς 1π; -ριστιανικ0 σκ�πι4 1παρ�δεκτες θ6σεις, π�9 πρ��λGθηκαν στ0 συ-

1. ELαγγ6λ�υ ∆. Θε�δ�ρ�υ, «!H παιδε$α τ'ς 8λευθερ$ας καD N 8λευθερ$α τ'ς παιδε$ας», Πανη-
γυρικ;ς λ=γ�ς στ0ν H�ρτ0 τ5ν Tρι5ν !Iεραρ-5ν..., �AθGνα 1980, σ. 16.

2. Περι�δικ; «�Eφηµ6ρι�ς», ?τ�ς 2000, ∆εκ6µ�ρι�ς 2000, σ. 6.



ν6ντευ<ι αLτG, 1λλ�σσ�ντας τ0 σειρ� τ�υς, γι4 ν4 1π�φ�γωµε 8παναλGψεις καD
γι4 ν4 ?-�υν τ4 σ-=λι� µας λ�γικ�τερη καD συστηµατικ�τερη δι�τα<ι. ALτ�ν�G-
τως δ/ν θ4 8<ετ�σωµε σηµεIα, τ4 Fπ�Iα εMναι Wσ-ετα πρ;ς τ;ν Xριστιανισµ; καD τ0ν
�Eκκλησ$α.

1) Στ; 8ρ�τηµα τ�C συνεργ�τ�υ τ�C περι�δικ�C «µGπως 1κ=µη καD σGµερα, παρ4
τ0ν πρ=�δ� τ5ν 8πιστηµ5ν καD τ0ν 8<�πλωση τ'ς Γν�σεως, Jλη σ-εδ;ν N 1νθρω-
π=τητα δ/ν εMναι παρ� F 8κλεκτ;ς καD συν�µα F καταραµ6ν�ς λα;ς τ�C �Iε-ω�U;»,
3 κ. Θε�δωρ'κης �π'ντησε bς 5?@ς:

«Σ/ 1ντ$θεση µ/ τ0 διδασκαλ$α τ�C �Iε-ω�U, π�9 θ6λει τ;ν Wνθρωπ� ν4 γεννι6-
ται καταραµ6ν�ς, 8γz πιστε�ω Jτι F Wνθρωπ�ς γεννι6ται εLλ�γηµ6ν�ς. ΓιατD N .ω0
εMναι εLλ�γ$α, εMναι δωρε�, φτ�νει ν4 <6ρης, 1λλ4 καD ν4 σ’ 1φGν�υν ν4 τ0 .Gσης.

»`E-�υµε 8< Wλλ�υ π�ντ�τε .ωνταν; καD 8π$καιρ� τ; παρ�δειγµα τ'ς 1ρ-α$ας
�AθGνας µ/ τ;ν Wνθρωπ� στ; κ6ντρ� τ�C κ=σµ�υ, κυρ$αρ-� τ'ς µ�$ρας τ�υ, 1ληθιν;
λ�τρη τ�C pρα$�υ καD τ�C 1ληθιν�C, ν4 -α$ρεται τDς lµ�ρφι/ς τ'ς .ω'ς, ν4 τιµ}U καD
ν4 δ�<�.bη E-ι µ=ν� τ; 1νθρ�πιν� πνεCµα, 1λλ4 καD τ; 1νθρ�πιν� σ5µα.

»Σ/ 1ντ$θεση µ/ αLτ; τ; παρ�δειγµα, αLτ0 τ0 φιλ�σ�φ$α, τ0 διδασκαλ$α καD τ0
στ�ση .ω'ς, π�9 pδGγησε τ;ν Wνθρωπ� σ/ πνευµατικ/ς κατακτGσεις 1<επ6ραστες
1κ=µη καD hως σGµερα, N µ�ν�θεϊστικ0 1ντ$ληψη γι4 τ0ν .ωG, γι4 τ;ν Wνθρωπ� καD
τ0ν κ�ινων$α διαµ=ρφωσε αLτ0 τ0ν παραµ�ρφωτικ0 σ-6ση 1ν�µεσα στ;ν \Eνα καD
τ�9ς π�λλ��ς, π�9 θεσµ�θ6τησε τ0ν 8ν�-0 καD τ; φ=�� τ5ν π�λλ5ν 1π6ναντι στ;
δικα$ωµα τ5ν λ$γων ν4 τ�9ς τιµωρ�Cν γι4 ν4 τ�9ς σ�.�υν στ; Eν�µα τ�C !Eν=ς, δη-
λαδ0 τ�C Θε�C εcτε τ5ν �I�υδα$ων εcτε τ5ν Xριστιαν5ν εcτε τ5ν M�υσ�υλµ�νων.
`Eτσι διαµ�ρφ�νεται καD διαιων$.εται F καταπτ�ηµ6ν�ς Wνθρωπ�ς, π�9 1λ$µ�ν�
Wν τ�-bη καD 1ναρρι-ηθb' στ; ��θρ� τ'ς 8<�υσ$ας. ΓιατD 1π; τ0ν .�µη τ5ν κατα-
πτ�τηµ6νων πλ�θ�νται �k πι; 1δ$στακτ�ι τ�ρανν�ι...» (σ. 15978).

!O κ. Θε�δωρ�κης 8πανερ-=µεν�ς καD σ/ Wλλη συν�φεια στ0ν 1ντ$θεσ$ τ�υ πρ;ς
τ;ν µ�ν�θεϊσµ=, λ6γει: «�Aς δ�Cµε τ$ Wλλ� µUς δ�ρισαν �k \Eλληνες 8κτ;ς 1π; τ0
∆ηµ�κρατ$α καD Bς τ4 1ντιπαραθ6σ�υµε στ4 ?ργα καD τDς Nµ6ρες τ5ν µ�ν�θεϊ-
στικ5ν διακυ�ερνGσεων 1π; τ;ν Mεσα$ωνα hως σGµερα µ/ κ6ντρ� φυσικ4 τ0 ∆υ-
τικ0 ELρ�πη τ5ν Σταυρ�φ=ρων, τ5ν �Aπ�ικι�κρατ5ν καD τ5ν σ�γ-ρ�νων Pµπε-
ριαλιστ5ν, γι4 ν4 καταν�Gσωµε τ; -�σµα π�9 -ωρ$.ει τDς δ�� κ�σµ�θεωρ$ες καD
τ�9ς δ�� κ=σµ�υς» (σ. 15980).

ΣτDς διατυπ�σεις αLτ/ς τ�C κ. Θε�δωρ�κη µερικ�D Xπαινιγµ�D καD µερικ/ς lρθ/ς
8πD µ6ρ�υς 1π=ψεις τ�υ (λ.-. γι4 τ�9ς σταυρ�φ=ρ�υς, τ�9ς 1π�ικι�κρ�τες, τ�9ς
Pµπεριαλιστ/ς καD τ�9ς τυρ�νν�υς) συγ-6�νται µ/ Wσ-ετες ?νν�ιες, µ/  8σφαλµ6ν�υς
Pσ-υρισµ��ς, µ/ διλετταντικ/ς παραν�Gσεις καD διαστρε�λ�σεις τ5ν kστ�ρικ5ν γε-
γ�ν=των τ'ς συναντGσεως !Eλληνισµ�C καD Xριστιανισµ�C, µ/ Wγν�ια τ'ς kστ�-
ρικ'ς 1λGθειας καD µ/ lφθαλµ�φαν' -ρ'σι π�λλ5ν (E-ι συνειδητ5ν) λ�γικ5ν σφαλ-
µ�των m σ�φισµ�των (λ.-. τ'ς «µετα��σεως εPς hτερ�ν γ6ν�ς», τ'ς 1<ι�λ�γGσεως
τ'ς -ρGσεως τ�C Jλ�υ 8κ τ'ς κατα-ρGσεως τ�C µ6ρ�υς, τ�C ψευδ�Cς αPτ$�υ, τ'ς
«τ5ν Jρων τετρ�δ�ς», τ'ς λGψεως τ�C .ητ�υµ6ν�υ κ.W.).

�Aς στρ6ψωµε τ0ν πρ�σ�-G µας σ/ µερικ�9ς Pσ-υρισµ�9ς τ�C διαπρεπ�Cς µ�υ-
σικ�C:

α) EMναι 8σφαλµ6ν�ς F Pσ-υρισµ;ς Jτι κατ4 τ0ν �ι�λικ0 µ�ν�θεϊστικ0 παρ�δ�σι
F Wνθρωπ�ς γεννι6ται δ'θεν καταραµ6ν�ς καD E-ι εLλ�γηµ6ν�ς. OLδ/ν τ��τ�υ 1να-
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ληθ6στερ�ν. !O �ι�λικ;ς ψαλµjωδ=ς, 1πευθυν=µεν�ς πρ;ς τ;ν Θε=, ?λεγεν: «VHλ'τ-
τωσας α=τ!ν (δηλ. τ!ν -νθρωπ�ν) �ρα�� τι παρ’ �γγ(λ�υς, δ�?Rη κα� τιµR@ �στεφ'-
νωσας α=τ!ν κα� κατ(στησας α=τ!ν �π� τ� Eργα τ/ν �ειρ/ν Σ�υ» (Ψαλµ. η´, 5-9).
!O �Aπ. ΠαCλ�ς στ0ν �AθGνα διακGρυ<ε: «T�C γ4ρ (δηλ. τ�C Θε�C) καD γ6ν�ς 8σµ/ν»
(Πρ�<. ιστ´ 28). ∆/ν εcµεθα µ=ν�ν «-�Cς 1π; τ'ς γ'ς», 1λλ’ ?-�µε µ6σα µας καD τ0ν
πν�0 τ�C Θε�C, δηλ. λ�γικ0 καD 8λε�θερη ψυ-G, N Fπ�$α, Bν καD κτιστG, µ/ τ0 -�-
ρι τ�C Θε�C εMναι 1θ�νατη. �Aν καD µ/ τ0ν παρακ�0 καD τ0ν {µαρτ$α τ�υ F Wνθρω-
π�ς 1π�µακρ�νθηκε 1π; τ;ν Θε=, 8κεIν�ς δ/ν ?παυσε ν4 τ�C 8πιδαψιλε�bη εLλ�γ$ες
µ6σα στ4 πλα$σια τ'ς κτ$σεως καD τ'ς kστ�ρ$ας τ'ς σωτηρ$ας. \Oπως λ6γει �Iω�ν-
νης F Xρυσ=στ�µ�ς, «Wνθρωπ=ς 8στι τ; περισπ��δαστ�ν τ�C Θε�C .j5�ν· ... �Lκ
?στι µ�ι εLκαταφρ=νητ�ς·... δι’ �ν �Lραν;ς 8ταν�σθη καD �λι�ς φα$νει καD σελGνη
τρ6-ει καD 10ρ 8<ε-�θη καD πηγαD �ρ��υσι καD θ�λασσα Nπλ�θη καD πρ�φ'ται
8π6µφθησαν καD ν=µ�ς 8δ=θη· καD τD δ0 π�ντα λ6γειν, δι’ �ν F µ�ν�γεν0ς Yk;ς τ�C
Θε�C Wνθρωπ�ς 8γ6νετ�. !O ∆εσπ=της µ�υ 8σφ�γη καD τ; α�µα αLτ�C 8<6-εεν Xπ/ρ
1νθρ�π�υ· κ1γz καταφρ�ν'σαι ?-ω; καD π�$αν ?-ω συγγν�µην;» (Migne !E.Π. 48,
1029). Σ/ µι4 τ6τ�ια �Aνθρωπ�λ�γ$α �ρ$σκεται τ; θεµ6λι� τ'ς 1ναγνωρ$σεως καD
πρ�στασ$ας τ5ν 1νθρωπ$νων δικαιωµ�των: «OLκ ?νι �I�υδαI�ς �Lδ/ \Eλλην, �Lκ
?νι δ�Cλ�ς �Lδ/ 8λε�θερ�ς, �Lκ ?νι Wρσεν καD θ'λυ· π�ντες γ4ρ XµεIς ε�ς 8στε 8ν Xρι-
στj5 �Iησ�C» (Γαλ. γ´, 28). Π�C �λ6πει F κ. Θε�δωρ�κης Jτι στ4 πλα$σια τ�C �ι�λι-
κ�C µ�ν�θεϊσµ�C θεωρ��µεθα καταραµ6ν�ι; !O Xριστ;ς µ/ τ0ν �Aν�στασ$ T�υ
«1παρ-0 τ5ν κεκ�ιµηµ6νων 8γ6νετ�» (A´ K�ρ. ιε´, 20). Γι’ αLτ; F Kανzν τ'ς �Aνα-
στ�σεως 1ρ-$.ει pς H<'ς: «�Aναστ�σεως Nµ6ρα λαµπρυνθ5µεν, λα�$, Π�σ-α Kυρ$�υ
Π�σ-α· 8κ γ4ρ θαν�τ�υ πρ;ς .ω0ν καD 8κ γ'ς πρ;ς �Lραν;ν Xριστ;ς F Θε;ς NµUς
διε�$�ασεν 8πιν$κι�ν }Wδ�ντας».

`Eπειτα Bς µ0 λησµ�ν�Cµε, Jτι F Xριστιανισµ;ς 1πεµ�κρυνε µερικ4 στ�ι-εIα τ'ς
ΠαλαιUς ∆ιαθGκης, π�9 Xπερφαλαγγ$σθηκαν 1π; τ0ν -ριστιανικ0 συνε$δησι.

2. !O περD �� F λ=γ�ς µ�υσικ�συνθ6της τ�ν$.ει σαφ5ς, Jτι τ; 1ρ-αI� Hλληνικ;
Pδε5δες �ρ$σκεται «σ/ 1ντ$θεση» πρ;ς τ0 «µ�ν�θεϊστικ0 1ντ$ληψη γι4 τ0 .ωG»,
Jταν «τιµU καD δ�<�.bη E-ι µ=ν� τ; 1νθρ�πιν� πνεCµα, 1λλ4 καD τ; 1νθρ�πιν�
σ5µα». dAραγε εMναι τυ-αI�, Jτι F κ. Θε�δωρ�κης -ρησιµ�π�$ησε τ0ν cδια διατ�-
πωσι µ/ τ;ν �Aπ. ΠαCλ�, F Fπ�I�ς τ;ν διαψε�δει πρ�τρ6π�ντας: «∆�<�σατε τ;ν
Θε=ν 8ν τj5 σ�µατι Xµ5ν καD 8ν τ5 πνε�µατι Xµ5ν» (A´ K�ρ. στ´ 20); ’Aντιθ6τως
πρ;ς 1ρ-αIες Hλληνικ/ς πλατων$.�υσες, νε�πλατων$.�υσες καD δυαδικ/ς διδασκα-
λ$ες, π�9 θεωρ�Cσαν τ; σ5µα «δεσµωτGρι�» τ�C πνε�µατ�ς καD πηγ0 παντ;ς κα-
κ�C, καD 1ντιθ6τως πρ;ς τ;ν �Eπ$κτητ�, F Fπ�I�ς θεωρ�Cσε τ; σ5µα «π�ντων 1η-
δ6στατ�ν καD �υπαρ�τατ�ν κ6λυφ�ς καD δ�στην�ν σωµ�τι�»3, F µ�ν�θεϊστικ;ς Xρι-
στιανισµ;ς XµνεI τ; 1νθρ�πιν� σ5µα. Kατ4 τ;ν rγι� Γρηγ=ρι� τ;ν ΠαλαµU, «F
Λ=γ�ς σ4ρ< 8γ6νετ�» (�Iω�ν. α´ 14), γι4 ν4 τιµGσbη τ0ν 1νθρ�πινη σ�ρκα. !Yπ�ρ-
-ει µεγαλ�τερ�ς �µν�ς στ; 1νθρ�πιν� σ5µα; !O �Iησ�Cς Xριστ;ς «µετασ-ηµατ$σει
τ; σ5µα... εPς τ; γεν6σθαι σ�µµ�ρφ�ν τj5 σ�µατι τ'ς δ=<ης αLτ�C» (Φιλιπ. γ´, 21).
«∆εI γ4ρ τ; φθαρτ;ν τ�Cτ� 8νδ�σασθαι 1φθαρσ$αν καD τ; θνητ;ν τ�Cτ� 8νδ�σα-
σθαι 1θανασ$αν» (A´ K�ρ. ιε´, 53).
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T; σ5µα µας καD 8πD γ'ς εMναι «µ6λ�ς Xριστ�C» (A´ K�ρ. στ´ 15), «να;ς Θε�C
.5ντ�ς» (B´ K�ρ. στ´, 16), «να;ς τ�C {γ$�υ  Πνε�µατ�ς» (A´ K�ρ. στ. 19)4. !H Xγι0ς
-ριστιανικ0 «Wσκησις» τ�C σ�µατ�ς εMναι {πλ5ς 1<ι�π�$ησις τ'ς kεραρ-ικ'ς κλ$-
µακ�ς τ5ν 1<ι5ν, Xπ�ταγ0 τ�C σ�µατ�ς εPς τ; πνεCµα (Γαλ. ε´, 116 8<.) καD E-ι
φθ�ρ4 τ'ς σωµατικ'ς Xγε$ας, πρ;ς -�ριν τ'ς Fπ�$ας F �Aπ. ΠαCλ�ς συνιστU στ;ν
φιλ�σθεν� Tιµ=θε� ν4 -ρησιµ�π�ιb' «lλ$γ�ν �Mν�ν» (A´ Tιµ. ε´ 23) καD τ�C Xπενθυ-
µ$.ει Jτι «πUν κτIσµα Θε�C καλ=ν, καD �Lδ/ν 1π=�λητ�ν, µετ4 εL-αριστ$ας λαµ-
�αν=µεν�ν» (A´ Tιµ. δ´, 4).

!O �Aπ. ΠαCλ�ς, 1ναφερ=µεν�ς στ; «µ6γα» µυστGρι� τ�C γ�µ�υ, τ�ν$.ει, Jτι
«�LδεDς τ0ν Hαυτ�C σ�ρκα 8µ$σησεν, 1λλ’ 8κτρ6φει καD θ�λπει αLτGν» (�Eφ. ε´ 29)
καD στρ6φεται 8ναντ$�ν τ5ν πιστευ=ντων «διδασκαλ$αις δαιµ�ν$ων, 8ν Xπ�κρ$σει
ψευδ�λ=γων, κεκαυτηριασµ6νων τ0ν Pδ$αν συνε$δησιν, κωλυ=ντων γαµεIν, 1π6-ε-
σθαι �ρωµ�των, � F Θε;ς ?κτισεν εPς µετ�ληψιν µετ4 εL-αριστ$ας» (A´ Tιµ. δ´, 2-3).

Στ;ν -ριστιανικ; γ�µ� πραγµατ�π�ιεIται τ; Pδε5δες τ�C 1ληθιν�C ?ρωτ�ς, δι4
τ�C Fπ�$�υ, Jπως θ4 ?λεγεν F rγι�ς �Iω�ννης F Xρυσ=στ�µ�ς, «τ;ν rπαντα θαλα-
µευ�µ6νη N κ=ρη -ρ=ν�ν,... τ;ν νυµφ$�ν... 1π; τ'ς πρ�της Nµ6ρας ��τω π�θεI καD
στ6ργει pς σ5µα �PκεI�ν» (Migne !E.Π. 51, 227).

!O µ�ν�θεϊστικ;ς Xριστιανισµ;ς |φελεI τ; σ5µα καD δι4 τ'ς µ0 Xπ�-ρεωτικ'ς
γι4 τ�9ς 1σθενεIς νηστε$ας, N Fπ�$α κατ4 τ;ν �µν�ν «��ννυσι τ; σ5µα». !H σηµε-
ριν0 ψυ-�σωµατικ0 �IατρικG, π�9 8<α$ρει τ0ν 8π$δρασι τ�C ψυ-ικ�C παρ�γ�ντ�ς
στ0ν γενικ0 σωµατικ0 κατ�στασι, 8παναλαµ��νει τρ=π�ν τιν� µ/ τ;ν µ�ν�θεϊστ0
�ι�λικ; ψαλµjωδ; Jτι «καρδ$ας εLφραιν�µ6νης θ�λλει πρ=σωπ�ν» καD Jτι Jταν
«φ��'τα$ τις τ;ν K�ρι�ν καD 8κκλ$νbη 1π; παντ;ς κακ�C, τ=τε cασις ?σται τj5 σ�-
µατι αLτ�C καD «8πιµ6λεια τ�Iς lστ6�ις αLτ�C». �Aντιθ6τως, «�Lκ ?στιν cασις 8ν τb'
σαρκ$ µ�υ, ... �Lκ ?στιν εPρGνη 8ν τ�Iς lστ6�ις µ�υ 1π; πρ�σ�π�υ τ5ν {µαρτι5ν
µ�υ» (Ψαλµ. λ.´).5

Σ/ περ$�δ� πρ�ετ�ιµασ$ας τ5ν �Oλυµπιακ5ν �Aγ�νων «�AθGνα 2004», Wς πρ�-
σθ6σωµε Jτι N -ριστιανικ0 �ι�θεωρ$α καλλιεργεI τ; Xγι/ς 1θλητικ; πνεCµα. !O
KλGµης F �Aλε<ανδρε9ς στ;ν «Παιδαγωγ;ν» ?-ει εPδικ0 παρ�γραφ� µ/ τ;ν τ$τλ�:
«\Oτι καD γυµν�σια 8γκριτ6�ν τ�Iς κατ4 λ=γ�ν �ι�Cσιν». !O M. Bασ$λει�ς δε$-νει
8κτ$µησι πρ;ς τ�9ς 1θλητ6ς, �k Fπ�I�ι .�Cν 8γκρατ5ς, «δ$αιταν �L τ0ν Nδ$στην,
1λλ4 τ0ν παρ4 τ5ν γυµναστ5ν αkρ��µεν�ι».6 !O cδι�ς kερ;ς πατ0ρ ?ν�ιωσε �αθει4
θλIψι, Jταν, µετ4 τ;ν -ωρισµ; τ'ς π=λεως σ/ δ�� 8παρ-$ες, τ4 γυµναστGρια qσαν
κλειστ�, δι=τι τ4 8γκατ6λειψαν �k κ�τ�ικ�ι, γι4 ν4 8γκατασταθ�Cν σ/ ν6α περι�-
-G: «Γυµν�σια κεκλεισµ6να – γρ�φει πρ;ς τ;ν Mαρτινιαν= – καD ν�κτας 1λαµπεIς
�Lκ H}U NµUς �Lδ/ν λ�γ$.εσθαι N περD τ�C .'ν 1γων$α».7

Ok 1θλητικ�D 1γ5νες κατ4 µ/ν τ;ν rγι� Γρηγ=ρι� N�σσης καλλιεργ�Cν «τ0ν
1θλητικ0ν 1νδρε$αν»8, κατ4 δ/ τ;ν rγι� Γρηγ=ρι� τ;ν Θε�λ=γ� πρ6πει ν4 διε<�-
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O
k θεωρητικ�D θεµελιωτ/ς τ�C Xριστιανισµ�C, µεγ�λ�ι Πατ6ρες καD �Aπ�λ�-
γητ/ς τ'ς �Eκκλησ$ας εM-αν πρ�ετ�ιµ�σει wδη 1π; τ�9ς 2� καD 3� µ.X. αP5νες
µ/ τDς Fµιλ$ες τ�υς στ�9ς πιστ��ς των καD τ4 γραπτ4 κε$µεν� τ�υς, π�9 σ}�-
.�νται σGµερα, τ0ν καταστρ�φ0 καD 8<�λειψη Jλων τ5ν µ�ρφ5ν καD θεσµ5ν

τ�C !Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C (Φιλ�σ�φ$α, �EπιστGµη, Θ6ατρ�, Θρησκε$α, �Aρ-ιτε-
κτ�νικG, Γλυπτικ0 καD λ�ιπ/ς T6-νες, �Aθλητισµ=ς κ.λπ.), τ;ν Fπ�I�ν συστηµατικ4
Xπ6σκαψαν καD συκ�φ�ντησαν pς «5λληνικ�ν µαν
αν», «µωρ
αν», «εkδωλ�λατρ
αν»,
«Eργ�ν τ�> ∆ια��λ�υ» κ.λπ. Στ; «∆αυλ;» ?-�υν δηµ�σιευθ' πληθ�ρα kστ�ρικ5ν
8ρευν5ν, στDς Fπ�Iες παρ�υσι�.�νται τ4 κε$µενα τ5ν 1νθρ�πων αLτ5ν, τ4 στρε-

γωνται τιµ$ως καD E-ι «?<ω τ5ν νεν�µισµ6νων», 1λλ4 συµφ�νως πρ;ς «τ�9ς κειµ6-
ν�υς Jρ�υς τ'ς 1γων$ας», δηλαδ0 συµφ�νως πρ;ς τ�9ς καν�νισµ��ς.9

�Eκ τ5ν 1νωτ6ρω λε-θ6ντων γ$νεται φανερ=ν, Jτι σ/ καν6να Wλλ� φιλ�σ�φικ; σ�-
στηµα καD σ/ καµµι4 Wλλη θρησκε$α τ; σ5µα δ/ν δ�<�.εται περισσ=τερ� 1π; J,τι
– 1ντιθ6τως πρ;ς τ�9ς Pσ-υρισµ�9ς τ�C κ. Θε�δωρ�κη – µ6σα στ4 πλα$σια τ�C Xρι-
στιανικ�C M�ν�θεϊσµ�C. !H -ριστιανικ0 �ι�θεωρ$α δ/ν καταδικ�.ει τ; σ5µα, 1λλ4
τ0ν �Lσιαστικ0 φθ�ρ4 τ�C σ�µατ�ς 8κ τ'ς 1π�λυτ�π�ιGσεως αLτ�C καD 8κ τ'ς Xπ�-
δ�υλ�σεως τ�C πνε�µατ�ς εPς αLτ=. Xαρακτηριστικ5ς λ6γει F �Iω�ννης F Xρυσ=-
στ�µ�ς: «OL τ0ν σ�ρκα 1π�θ6σθαι ��υλ=µεθα, 1λλ4 τ0ν φθ�ρ�ν. OL τ; σ5µα, 1λλ4
τ;ν θ�νατ�ν... T; µ/ν σ5µα ?ργ�ν 8γ6νετ� τ�C Θε�C, N δ/ φθ�ρ4 καD F θ�νατ�ς Xπ;
τ'ς {µαρτ$ας εPσG-θη. T; γ�Cν 1λλ=τρι�ν 1π�δ�σασθαι ���λ�µαι, �L τ; �PκεI�ν.
�Aλλ=τρι�ν δ/ �L τ; σ5µα, 1λλ4 N φθ�ρ�... T�ια�τη γ4ρ αLτ�C 8στιν N εLγ6νεια...
KαD Θε�γνωσ$ας NµIν αcτι�ν γ6γ�νεν αLτ=»10.

�Aλλ4 τ4 1παρ�δεκτα σηµεIα τ'ς συνεντε�<εως τ�C κ. Θε�δωρ�κη δ/ν περι�ρ$-
.�νται στ4 wδη 1νωτ6ρω 8πισηµανθ6ντα. �EπD πλ6�ν πρ���λλει αLτ0 1παρ�δεκτες
1π=ψεις γι4 τ0ν Παλαι4 καD τ0ν Kαιν0 ∆ιαθGκη, γι4 τ; Bυ.�ντι�, γι4 «τ; !Eλλη-
ν�-ριστιανικ; m !Eλλην�ρθ=δ�<� Pδε5δες», γι4 τ0 «Pωµι�σ�νη» καD τ0ν �Eκκλη-
σ$α, Jσ�ν καD γι’ αLτ;ν τ;ν – ν�σταλγ�Cντα π�ντ�τε τ;ν µ�ν�θεϊσµ; – αLθεντικ;
!Eλληνισµ=, τ;ν Fπ�I� παραθεωρ�Cν τ=σ�ν F κ. Θε�δωρ�κης, Jσ�ν καD τ; υk�-
θετ'σαν τDς 1π=ψεις τ�υ περι�δικ; «∆αυλ=ς». �Aλλ4 καD γι4 Jλα αLτ4 θ4 µιλGσω-
µε λεπτ�µερ5ς σ/ Hπ=µεν� Wρθρ� µας, 1φ�C παραθ6σωµε 1ντικειµενικ5ς καD τ4 λε-
-θ6ντα Xπ; τ�C κ. Θε�δωρ�κη.
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1. cAς µιλ@σdη \ MIστ/ρ<α γιE τNν WOθρDτητα
τ/F Xριστιανισµ/F Wναντ</ν τ/F σUµατ/ς
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φ=µενα 8ναντ$�ν τ�C !Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C 1λλ4 καD 8ναντ$�ν τ5ν «µιαρ/ν»
!EλλGνων pς ?θν�υς. �Eδ5 θ4 Xπενθυµ$σ�υµε 8πD τρ�-�δην µ=ν� κ�π�ιες 1π=ψεις
τ5ν θεωρητικ5ν θεµελιωτ5ν τ�C Xριστιανισµ�C 8ναντ$�ν τ�C !Eλληνικ�C �Aθλη-
τισµ�C καD τ�C παν�ρ-αι�υ θεσµ�C τ5ν �Oλυµπιακ5ν �Aγ�νων καD θ4 σηµει�-
σ�υµε στ0 συν6-εια τ; -ρ�νικ; τ'ς π�λιτικ'ς Xλ�π�ιGσεως αLτ5ν τ5ν θ6σε�ν τ�υς,
Jταν N ν6α θρησκε$α ?γινε 8<�υσ$α.

`Eτσι F �Iω�ννης Xρυσ=στ�µ�ς κηρ�ττει (Migne, P.G. 63, 897) πρ;ς τ�9ς πιστ��ς,
Jτι «F ∆ι���λ�ς κ�νει π�µπ0» στ4 στ�δια: «∆�ν �λ(πετε στ�+ς <�Oλυµπιακ�9ς>
�γ/νες, %ταν 3 �γων�θ(της �αδ
Flη, π�ση ε=τα?
α &π'ρ�ει στ! λα�; Π/ς λ�ιπ!ν
�κε: π�+ 3 ∆ι'��λ�ς π�µπε�ει &π'ρ�ει τ(τ�ια σιωπ1, κι �δ/ π�+ ε7ναι 3 Xριστ!ς
<8νν�εI µ6σα στ�9ς -ριστιανικ�9ς να�9ς> &π'ρ�ει τ(τ�ι�ς θ�ρυ��ς;». !O KλGµης F
�Aλε<ανδρε9ς στ; ?ργ� τ�υ «Πρ�τρεπτικ;ς πρ;ς \Eλληνας» (34, 1) παρ�τρ�νει -ωρDς
περιστρ�φ/ς σ/ Wµεση �$αιη πα�ση Jλων τ5ν 1θλητικ5ν 1γ�νων καD πρωτ$στως
τ5ν �Oλυµπιακ5ν: «wAς πHµε �µ(σως τ6ρα �κε: π�+ γ
ν�νται �, �γ/νες κα� Sς �πα-
γ�ρε�σ�υµε τ�ς �ναµνηστικ�ς α=τ�ς 5�ρτ(ς, τ� `Iσθµια, τ� N(µεα κα� τ� Π�θια κα�
πρωτ
στως τ�+ς VOλυµπιακ�+ς VAγ/νες». �Aλλ4 καD �k λ�ιπ�D θεωρητικ�D Nγ6τες
καD τ4 1ν�τερα στελ6-η τ�C -ριστιανικ�C κλGρ�υ πρ�σπ�θησαν ν4 φθε$ρ�υν τ;
κCρ�ς τ�C !Eλληνικ�C �Aθλητισµ�C (κ�τι π�9 1π�τελεI συν6πεια µιUς �ασικ'ς 1ρ-'ς
τ'ς -ριστιανικ'ς Pδε�λ�γ$ας, N Fπ�$α θεωρεI τ; σ5µα καD J,τι XπηρετεI τ0 σωµατικ0
Xγε$α καD lµ�ρφι4 pς δια��λικ; καD {µαρτωλ=), Jπως π.-. F Bασ$λει�ς Σελευκε$ας
(Migne, P.G. 85, 309), F Fπ�I�ς γρ�φει γι4 τ�9ς �Oλυµπιακ�9ς Jτι 1π�τελ�Cν «θα-
ν'τ�υ τερπν!ν δηλητ1ρι�ν κα� δα
µ�ν�ς 5�ρτ�ν τ!ν σταυρ!ν καθυ�ρ
F�υσαν».

!H Pδε�λ�γικ0 αLτ0 πρ�ετ�ιµασ$α τ'ς «8πι-ειρGσεως» καταστρ�φ'ς τ�C Π�λι-
τισµ�C καD 8πι��λ'ς τ�C Mεσα$ωνα «παρ6µενε στ4 -αρτι�», λ=γjω τ'ς 1π�τυ-$ας τ�C
δ=γµατ�ς ν4 γ$ν}η 8<�υσ$α στ�9ς τρισGµισυ πρ�τ�υς αP5νες 1π; τ0ν 8µφ�νισG τ�υ.
!H «8κτ6λεση» καD «Xλ�π�$ηση» τ'ς Pδε�λ�γ$ας αLτ'ς πραγµατ�π�ιGθηκε µ/ �$αι-
ες, αkµατηρ/ς καD �ανδαλικ/ς µεθ=δ�υς, µ=λις N θρησκε$α αLτ0 ?γινε 1π�δεκτ0
1π; τ; Pωµαϊκ; imperium, τ; Fπ�I� 1ντελGφθη τ0ν 1<$α τ'ς -ριστιανικ'ς Pδε�λ�-
γ$ας pς «��λικ'ς» γι4 τDς 8<�υσιαστικ6ς τ�υ 1ν�γκες.

`Eτσι F αLτ�κρ�τ�ρας rγι�ς KωνσταντIν�ς F M6γας περD τ4 τ6λη τ'ς .ω'ς τ�υ
�απτ$σθηκε Xριστιαν;ς καD ?θεσε τDς «8θνικ/ς» θρησκεIες 8κτ;ς ν=µ�υ. ALτ; τεκ-
µα$ρεται 1π’ τ; ∆ι�ταγµα XVI, 10.2 τ�C γι�C τ�υ Kωνσταντ$�υ, π�9 λ6γει τ4 H<'ς:
«`Aς σταµατ1σlη A ψευδ�ς π
στη κι Sς καταργηθl@ A τρ(λλα τ/ν θυσι/ν. Γιατ
, Sν
κ'π�ι�ς παρα�ι'F�ντας τ!ν ν�µ� τ�> πατ(ρα µας (8νν�εI τ;ν M. KωνσταντIν�) κα�
τ�ν δικ1 µας ε=σπλα�ν
α τ�λµ1σlη ν� τελ(σlη θυσ
ες, θ� τιµωρηθl@ π'ραυτα µ� τ�ν
π�ιν� π�+ τ�> ταιρι'Fει».

!O rγι�ς Θε�δ=σι�ς F M6γας πρ�-�ρησε περισσ=τερ� 1π’ τ;ν KωνσταντIν� καD
τ�9ς διαδ=-�υς τ�υ. M/ τ; XVI, 1.2 δι�ταγµ� τ�υ (380) Xπ�-ρ6ωσε «%λ�ν τ! λα!
ν� πιστε�lη στ! θρ1σκευµα, π�+ 3 θε:�ς �π�στ�λ�ς Π(τρ�ς παρ(δωσε στ�+ς Pω-
µα
�υς». �Eνν�εIται, Jτι 1π�δ6κτες τ�C διατ�γµατ�ς qσαν �k \Eλληνες, �k Fπ�I�ι
1ρν��µεν�ι ν’ 1π���λ�υν τ0ν παρ�δ�σG τ�υς σφαγι�σθηκαν στ0 συν6-εια. T; 390
λ�ιπ;ν µετ4 τ0ν καταν$κηση τ5ν Bησιγ=τθων καD τ0ν καταστ�λ0 τ�C κινGµατ�ς τ�C
Mα<$µ�υ, F Θε�δ=σι�ς ?στρεψε τ;ν αLτ�κρατ�ρικ; στρατ; κατ4 τ5ν Θεσσαλ�νι-

TE διατ>γµατα τQν fγ<ων Mεγ>λων Kωνσταντ<ν/υ κα  Θε/δ/σ</υ



κ6ων µ0 Xριστιαν5ν καD 8ν µιU νυκτD κατ6σφα<ε 15.000 \Eλληνες, π�9 1ρνGθηκαν
ν4 �απτισθ�Cν Xριστιαν�$, µ6σα στ;ν kππ=δρ�µ� τ'ς π=λεως. \Eνα -ρ=ν� 1ργ=τε-
ρα (391) Xπεγρ�φησαν τ4 XVI, 10.19 καD XVI, 10.21 διατ�γµατα, σ�µφωνα µ/ τ4
Fπ�Iα �k \Eλληνες 8τ$θεντ� 8κτ;ς ν=µ�υ. Πληθ�ρα ν=µων 8<εδ$δ�ντ�, δι4 τ5ν Fπ�$-
ων 1πηγ�ρε�ετ� N τ6λεση �kασδGπ�τε τελετ'ς, 8πισGµ�υ καD 1νεπισGµ�υ, δι4 τ'ς
π�ιν'ς τ�C θαν�τ�υ καD τ'ς δGµευσης τ'ς περι�υσ$ας. Ok �Oλυµπιακ�D �Aγ5νες pς
8π$σηµη τελετG, συνδεδεµ6νη µ/ κ�π�ιαν θε=τητα καD συγκεκριµ6να τ;ν ∆$α, 1πη-
γ�ρε�θησαν δι4 πυρ;ς καD σιδGρ�υ. Ok lλυµπι�ν$κες, �k Hλλαν�δ$κες, �k κριτ/ς καD
τ; πρ�σωπικ; τ5ν σταδ$ων κηρ�-θηκαν Xπ; διωγµ=ν. !Yπ; διωγµ;ν 8τ6θησαν κι
�k διαν���µεν�ι καD στρατιωτικ�-π�λιτικ�D Nγ6τες, καθzς 8π$σης κι Jλ�ι �k φιλ=-
σ�φ�ι καD λειτ�υργ�$ τ'ς !Eλληνικ'ς Παιδε$ας, π�9 φυσικ4 �ρν�Cντ� ν4 δε-θ�Cν
τ0ν ν6α θρησκε$α. Ok σφαγ/ς καD �k καταστρ�φ/ς qσαν τ=σ� µεγ�λες, eστε F Λι-
��νι�ς 1ναγκ�σθηκε ν4 1πευθ�ν}η ?κκληση πρ;ς τ;ν αLτ�κρ�τ�ρα, Jπ�υ τ;ν κα-
τηγ�ρ�Cσε δ$καια pς �θικ= αLτ�υργ; τ5ν �ανδαλισµ5ν, τ'ς �$ας, τ5ν λεηλασι5ν
καD τ5ν σφαγ5ν τ5ν !EλλGνων, τ�9ς Fπ�$�υς παρ�µ�ι�.ει µ/ ναυαγ��ς, �k Fπ�I�ι
1π; τ; πλ�I� τ�C π�λιτισµ�C �ρ6θηκαν <αφνικ4 στ0ν τρικυµισµ6νη θ�λασσα
(«!Yπ/ρ !Iερ5ν»). Mετα<9 τ5ν Wλλων 1παγ�ρε�θηκαν καD �k λ�ιπ�D 1θλητικ�D
1γ5νες: τ4 Π�θια, τ4 N6µεα, τ4 `Iσθµια κ.λπ.

`Eτσι κατ6κτησαν καD τ�9ς τ$τλ�υς «M(γας», «]Aγι�ς» καD «VIσαπ�στ�λ�ς» F
KωνσταντIν�ς καD F Θε�δ=σι�ς.

!H καταστρ�φ0 8κ θεµελ$ων τ'ς �Oλυµπ$ας καD τ'ς !IερUς ̀ Aλτεως pλ�κληρ�θηκε
τρ$α ?τη 1ργ=τερα (396) 1π; τ;ν �Aλ�ρι-�, Jταν αLτ�κρ�τωρ τ�C Bυ.αντ$�υ qταν
F γι;ς τ�C Θε�δ�σ$�υ �Aρκ�δι�ς. !O νεαρ;ς αLτ�κρ�τωρ ?στειλε µ6σjω τ5ν 1<ιω-
µατ��-ων τ�υ εLν��-ων ELτρ�π$�υ καD P�υφ$ν�υ τ;ν 1παιτητικ; 8κ-ριστιανισθ6-
ντα  Γ=τθ� 8πιδρ�µ6α στ0ν !Eλλ�δα, ν4 τ0ν λεηλατGσbη καD ν4 τ0ν Pσ�πεδ�σbη. !O
�Aλ�ρι-�ς rρπα<ε J,τι εM-ε 1π�µε$νει 1π’ τ�9ς Xριστιαν�9ς στ0ν !Eλλ�δα καD κα-
τ6σκαψε τ0ν ΘG�α,τ0ν �EλευσIνα, τ4 M6γαρα, τ0ν K=ρινθ�, τ; `Aργ�ς, τ0 Σπ�ρ-
τη καD τ6λ�ς 8<αφ�νισε 8π$σης 1π; πρ�σ�π�υ γ'ς τ0ν �Oλυµπ$α, Jπ�υ δ/ν ?µεινε
1π�λ�τως τ$π�τα π�9 ν4 θυµ$.}η τ; ?νδ�<� παρελθ=ν της. !H �Oλυµπ$α καD �k �Oλυ-
µπιακ�D �Aγ5νες µετ4 1π; συνε-' λειτ�υργ$α 8πD 1.160 ?τη διεκ=πησαν. !O πι; λα-
µπρ=ς, {γν;ς καD 8<ανθρωπιστικ;ς θεσµ=ς, π�9 γν�ρισε N !Eλληνικ0 �Aρ-αι=τη-
τα, κατηργGθη.

Kαταστρ6φ�ντας τ; -ριστιανικ; Bυ.�ντι� τ�9ς να��ς, τDς σ-�λ6ς, τ4 στ�δια, τDς
�ι�λι�θ'κες τ5ν !EλλGνων δ/ν θ4 πρ6πει ν4 φαντ�.εται κανε$ς, Jτι τ; ?κανε 1π;
Pδε�λ�γικ0ν 1ντ$θεση πρ;ς τ4 τ�-α εcδωλα καD τ0ν τ�-α εPδωλ�λατρ$α: Στ=-�ς
qταν τ; !Eλληνικ; ΠνεCµα καD F !Eλληνικ;ς Π�λιτισµ=ς· 1π=δει<η, Jτι �k να�D καD
�k �ωµ�$, �k σ-�λ/ς καD τ4 στ�δια τ'ς P�µης �Lδ/ν ?παθαν. M=ν� τ5ν !EλλGνων
τ4 ?ργα γκρεµ$σθηκαν καD �k Hλληνικ�D θεσµ�D καταργGθηκαν, 1κ=µη καD θεσµ�D
Wσ-ετ�ι πρ;ς τ0ν 1ρ-α$α θρησκε$α· καD µ=ν� Pδε�λ�γικ4 καD φυλετικ4 \Eλληνες
σφαγι�σθηκαν.

Σαρ+ντ�ς Π�ν

()Aναδηµ�σ2ευση -π	 τ	ν «∆αυλG», τ. 229, )Iαν�υIρι�ς 2001)

MH gσ/πAδωση τQν Wγκαταστ>σεων τ7ς ?Oλυµπ<ας
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2. MH παρ>δ/Vη θε/λ/γικN λ/γικ@:
«ΣH καταριAµαι, γιE νE σH σUσω»

™
τ; 8π$σηµ� ∆ελτ$� τ'ς �Eκκλησ$ας τ'ς !Eλλ�δ�ς «�Eκκλησ$α», µην;ς �I�υλ$�υ
τ.?. F ∆ιευθυντGς τ�υ, Fµ=τιµ�ς καθηγητ0ς τ�C Πανεπιστηµ$�υ �Aθην5ν κ.
EL�γγελ�ς Θε�δ�ρ�υ, ��λθηκε ν’ 1παντGσbη, Jπως τ�C 1<$.ει, στ; M$κη Θε-
�δωρ�κη, γι4 τ0 συν6ντευ<η π�9 ?δωσε στ; 246 τεC-�ς τ�C «∆αυλ�C». \Oµως

γι4 ν’ 1<αµωθb'ς µ’ hνα Θε�δ�ρ�υ θ6λει µπ=ι, κι F Xπ�φαιν=µεν�ς τ; στερεIται. Θ’
1ν6�ω λ�ιπ;ν σ/ µ$α «συκ�µ�ρ6α», cσως καD <αµωθ5 µ/ τ;ν κ. Θε�δ�ρ�υ.

�Aναφ6ρει F κ. Θε�δ�ρ�υ πρ�εισαγωγικ�, θ6λ�ντας ν4 µει�σbη m E-ι (γν�µη µ�υ
εMναι) τ;ν κ. Θε�δωρ�κη: «VAκ�µη κα� A &ψ
στη M A ε=φυεστ'τη �πιστηµ�νικ�
α=θεντ
α, σ� -λλ�υς τ�µε:ς, �κτ!ς τ@ς εkδικ�τητ�ς της, �?αρτHται �κ τ/ν γν6σεων
κα� τ@ς �µπειρ
ας -λλων α=θεντι/ν». Λ�γικ; καD Eµ�ρφ� συν�µα, εMπα µ6σα µ�υ,
γιατD αLτ=µατα µ�C δηµι��ργησε τ;ν H<'ς συλλ�γισµ=: Kατ4 συν6πεια αLτ; θ4
πρ6πει ν4 συµ�α$νbη καD µετα<9 θε5ν, δι=τι F 1ρ-αι=τερ�ς ?-ει πλε�νασµ; γν�σε-
ων καD 8µπειρι5ν καD κατ4 {πλ' λ�γικ0 F νε�τερ�ς εMναι πι; πρ�σεκτικ;ς πρ;ς
τ;ν 1ρ-αι=τερ�. KαD N πρ�σεκτικ=τητα ?-ει �αρ�ν�υσα τιµG, Jταν µ�λιστα F 1ρ-αι-
=τερ�ς εMναι Xπαρκτ; πρ=σωπ�, 8νj5 F νε�τερ�ς εMναι 8φε�ρηµα τ�C Mωυσ', �I�υ-
δα$�υ Eντ�ς (8µ��θυνε στ;: «nδε �ληθ/ς VIσραηλ
της, �ν U� δ�λ�ς �=κ �στ
», �Iω�ν.
1,48). Kι 8πειδ0 F hνας συλλ�γισµ;ς φ6ρνει δε�τερ�, λ6ω: MGπως θ4 πρ6πει κι
8κεIν�ν τ;ν Φαρα�, π�9 �ασ�νι.ε τ;ν �IσραGλ, ν4 τ;ν {γι�π�ιGσ�υµε; Γιατ$, Bν
qταν καλ;ς καD γαλαντ=µ�ς πρ;ς αLτ;ν τ;ν λα=, θ4 µUς qταν µ6-ρι τ�ρα Wγνωστ�ς.
O�τε «�'τ�ς» ��τε Mωυσ'ς ��τε 8ρυθρ� ��τε ταλαιπωρ$α στ0ν ?ρηµ�, ��τε σφαγ/ς
<6νων λα5ν 1π; τ;ν Για-�/ δι4 τ�C �IσραGλ καD �6�αια ��τε «σωτηρ
α δι� τ�> VIη-
σ�> Xριστ�>», �I�υδα$�υ Eντ�ς κι αLτ�C.

KαD µ0 µ�C πb'τε, Jτι qταν σ-6δι� τ�C Για-�6, ν4 συµ�b' τ=ση τυρανν$α καD τ=ση
αkµατ�-υσ$α, γι4 ν4 «σταλb'» F Yk;ς τ�υ Xπ/ρ τ'ς σωτηρ$ας τ�C κ=σµ�υ, δι=τι Bν
τ; πιστ6ψετε αLτ=, τ=τε θ4 -ρησιµ�π�ιGσω κι 8γz τ;ν cδι� Jρ� π�9 F κ. Θε�δ�ρ�υ
-ρησιµ�π�ιεI γι4 τ;ν κ. Θε�δωρ�κη, Jτι «παραθεωρε: καν�νες τ@ς λ�γικ@ς». !O πρ�-
ϋπ�ρ-ων τ'ς δηµι�υργ$ας τ�C κ=σµ�υ Για-�/ Wντε<ε κρυπτ=µεν�ς καD περιµ6ν�ντας
hνα Mωυσ', γι4 ν4 φανερωθb' µ=λις στ4 1200 πρ; Xριστ�C pς �I�υδαϊσµ=ς, σφ�-
.�ντας, κα$�ντας, γεν�κτ�ν�ντας <6ν�υς λα��ς, κατακτ�ντας <6νη -�ρα· κ�τι π�9
θ4 πρ6πει, γι4 ν4 µ/ π'τε λ�γικ=, ν4 τ; πιστ6ψω; KαD µεταλλαγµ6ν�ς πι; �στερα
pς Xριστιανισµ=ς, µ/ E-ι εLγενικ�9ς τρ=π�υς, pς πανι�υδαϊσµ;ς διε$σδυσε στ;ν
Hλλην�ρρωµαϊκ; κ=σµ� µ/ 1σ6�εια πρ;ς τ0ν kερ=τητ� τ�υ, πρ;ς τ0ν 1ρ-αι=τητ� τ�υ,
πρ;ς τ0ν kστ�ρ$α τ�υ, πρ;ς τ;ν π�λιτισµ= τ�υ, πρ;ς τ0ν «αLθεντ$α» τ�υ κι 8τσιθε-
λικ4 δι4 τ5ν αLτ�κρατ=ρων 8π6�αλε τ0ν «1ληθιν=τητ�» τ�υ, καD π��, γι4 ν4 µ0
φαν5 παρ�λ�γ�ς, πρ6πει ν4 τ4 δε-θ5 Jλα τ�Cτα pς σ-6δι� τ�C Για-�/ γι4 τ; κα-
λ= µ�υ; M/ ��ση π�ι� λ�γικ0 θ4 πρ6πει ν4 πιστ6ψω, Jτι �k αPγ���σκ�D �A�ρα�µ,
�Iσα�κ, �Iακ��, Mωϋσ'ς, ∆α�$δ καD λ�ιπ�$, Jλ�ι τ�υς !E�ραI�ι, συνωµιλ�Cσαν µ/
τ;ν Θε=; Kατ4 π�$αν λ�γικ0ν Jλ�ι αLτ�D κατ6λα�αν µι4ν παγκ=σµια «θε�λ�γικ0

MH λ/γικN τ/F «ΣH σφ>[ω, γιE νE σH σUσω»

MH αTθεντ<α τQν aλλων, b ΓιαOKH κα  b Xριστ3ς



πανεπιστηµιακ0 hδρα», 8πειδG, καD µ=ν�ν, εMναι �I�υδαI�ι; Kατ4 π�$αν λ�γικ0ν F
θε;ς Hν;ς τυ-�δι�κτη τ=τε λα�C νRναι Xπαρκτ;ς, κι F Θε;ς Hν;ς λα�C, τ�C µ=ν�υ
παγκ�σµ$ως πεπ�λιτισµ6ν�υ, ν4 θεωρ'ται ψε�τικ�ς κι 1νυπ=στατ�ς, 8πειδ0 καD µ=-
ν�, εMναι Hλληνικ=ς; Kατ4 π�$αν λ�γικ0ν F λα;ς αLτ;ς π�9 πρ; Hν;ς Hκατ�µµυρ$�υ
8τ5ν -ρησιµ�π�ιεI τ0 φωτι�, πρ; 45.000 8τ5ν -ρησιµ�π�ιεI τ0 γλ5σσα τ�υ, πρ;
10.000 8τ5ν ?-ει δικG τ�υ γραφG, γνωρ$.ει ναυσιπλ��α, γνωρ$.ει γεωγραφ$α, lν�-
µατ$.ει µ/ τ0 δικG τ�υ γλ5σσα τ4 �Lρ�νια σ�µατα, τDς π=λεις, τ4 πελ�γη, τ4 Eρη,
τ�9ς π�ταµ��ς, τDς -5ρες Jλ�υ τ�C κ=σµ�υ, 8φευρ$σκει τ0 µ�υσικG, lργαν�νει γυ-
µναστικ�9ς 1γ5νες rµιλλας, 8φαρµ=.ει ν=µ�υς δικα$�υ, κτ$.ει π=λεις σ’ Jλ� τ;ν κ=-
σµ�, 1νεγε$ρει πυραµ$δες, φιλ�σ�φεI καD σκ6πτεται 8λε�θερα κι 1δ�γµ�τιστα, τιµU
τ; θεI� κι 1νθρ�πιν� κ�λλ�ς· κατ� π�$αν λ�γικ0ν, λ6γω, αLτ=ς F λα;ς εM-ε τ0ν 1ν�-
γκη ν4 τ�C µ�θ�υν τ; «�= κλ(ψεις», τ; «�= φ�νε�σεις» m τ; «τ
µα τ!ν πατ(ρα σ�υ
κα� τ�ν µητ(ρα σ�υ»; KαD π5ς συµ�α$νει F µ/ν κ. Θε�δωρ�κης κατ4 τ;ν κ. Θε�δ�-
ρ�υ ν4 κ�νbη κατ�-ρηση λ�γικ'ς καD ν4 µ0 κ�µνbη F Mωυσ'ς; Π=τε F �I�υδαι�-ρι-
στιανισµ;ς εMδε µ/ σε�ασµ; τDς γν�σεις καD τDς 8µπειρ$ες, τ0ν παγκ�σµι=τητα τ'ς
σ�φ$ας τ5ν !EλλGνων m κι αLτ; 1κ=µη τ; Eν�µα \Eλλην; �Aλλ4 1νακηρ�σσ�ντας σ/
παγκ=σµια φυσι�γνωµ$α τ;ν Για-�6, 1νGγαγε συγ-ρ=νως καD τ�9ς 8µπνευστ6ς τ�υς
pς αPγ���σκ��ς, καθιερ�ν�ντ�ς τ�υς pς «πρ�π�τ�ρ6ς µας». �Aκ=µη καD σGµερα 8ν
µ6σjω εPκ�στj5 πρ�τjω αP5νι, λ�ιδ�ρ��µεθα κατ4 τ�9ς «Xαιρετισµ�+ς» 8ν 8κκλησ$-
αις. !Ως πρ;ς τ$ λ�ιπ;ν F κ. Θε�δωρ�κης «�µε
ωσεν 5αυτ�ν»; ΓιατD δ/ν σκ6πτεται
H�ραϊκ4 m γιατD ?-ει �$ωµ� τ�υ τ; !Eλληνικ; ΠνεCµα;

�H 8πειδ0 µ$λησε γι4 τ;ν καταραµ6ν�ν Wνθρωπ�; M4 τ=τε θ4 πρ6πει ν4 1παλει-
φθb' τ; τρ�π�ρι� τ'ς M. Π6µπτης, π�� λ6ει: «VE?ηγ�ρασας AµHς �κ τ@ς κατ'ρας τ�>
N�µ�υ τU/ τιµ
Uω σ�υ αzµατι» m τ; «K�ριε �νελθxν �ν τU/ ΣταυρU/ τ�ν πρ�γ�νικ�ν
Aµ/ν κατ'ραν �?1λειψας» m τ; «∆ι! τ@ς κατ'ρας τ�> VAδ�µ �παλλαγ(ντες
��/µεν»!!!

Kι Jλη τ��τη N καταρ�λ�γ$α δ/ν εMναι τ$π�τε Wλλ� παρ4 τ; λεγ=µεν� «Πρ�πατ�-
ρικ!ν {µ'ρτηµα». KαD δ6στε τ�ρα hνα συλλ�γισµ; θεωρ$ας m π$στης, π�9 κατ4 τ;ν
κ. Θε�δ�ρ�υ N παραδ�-G τ�υ δ/ν 1π�τελεI «παραθε�ρηση καν=νων λ�γικ'ς». !O
Για-�/ - Πατ0ρ λ6ει στ;ν Fµ���σι=ν τ�υ – στ;ν ταυτ=ν τ�υ πρ�αιων$ως Θε;ν Yk=ν
τ�υ - �Iησ�C: �Eγz µ/ τ; π�9 γεννι�Cνται �k Wνθρωπ�ι, θ4 τ�9ς ?-ω φ�ρτωµ6ν�υς µ/
τ0ν κατ�ρα µ�υ, κληρ�ν�µι4 1π; τ;ν �Aδ�µ. �Eσ9 1π’ αLτ�9ς π�9 σ/ πιστε��υν καD
�απτ$.�νται, θ4 τ�9ς τ0ν 8<αλε$φbης. ∆ηλαδ0 8γz θ4 λερ�νω κι 8σ9 θ4 σκ�υπ$.bης.
Π�ι=ς «µει6νει 5αυτ�ν»; Π�ι=ς «παραθεωρε: καν�νες τ@ς λ�γικ@ς»;

M4 θ4 µ�C π'τε: T4 «Xπ/ρ λ=γ�ν» δ/ν τ4 πι�νει N λ�γικG. Kι 8γz 1παντ5: EL-α-
ριστ5 π�λ�.

A.

«?Eγh θE καταριAµαι κι WσZ θE WV/ρκ<[dης»

∆ΑΥΛ	Σ/250, �Oκτ��ρι�ς 200216182

3. MYπ/κρισ<α κα  αTταρOισµ3ς

A
Pτ$α τ�C 1ντιλ=γ�υ στDς 1π=ψεις τ�C M$κη Θε�δωρ�κη π�9 διατυπ�νει N
«�Eκκλησ$α», τ; πλ6�ν 8π$σηµ� ?ντυπ� τ'ς Hλλαδικ'ς �Eκκλησ$ας καD µ�λι-
στα δι4 τ�C διεθυντ�C συντ�<ε�ς τ�υ, γνωστ�C θε�λ=γ�υ ELαγγ6λ�υ Θε�-
δ�ρ�υ, δ/ν εMναι µ=ν� τ; κCρ�ς τ�C 1νθρ�π�υ καD N καθ�λικ0 1π�δ�-0 π�9
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-α$ρει 8ντ;ς τ'ς Hλληνικ'ς κ�ινων$ας m N 8κ µ6ρ�υς τ�υ ε�στ�-η 1π�κ�λυψη τ�C
8<�υσιαστικ�C δ=λ�υ τ'ς P�υδαι�-ριστιανικ'ς κ�σµ�θεωρ$ας, 1λλ4 πρ�τιστα F λ=-
γ�ς µ/ τ;ν Fπ�I� 8<εφρ�σθη F µεγ�λ�ς µ�υσικ�συνθ6της, hνας λ=γ�ς �αθ�τατα �ιω-
µατικ=ς, µ$α πραγµατικ0 κατ�θεση ψυ-'ς, συνταιριασµ6νη 1π=λυτα µ/ τ0ν kστ�-
ρικ0 αLτ�γνωσ$α καD τDς σ�γ-ρ�νες 1να.ητGσεις τ�C !Eλληνισµ�C. \Eνας λ=γ�ς π�9
Wγγι<ε καD ?πεισε, φ6ρ�ντας ?τσι τ0ν 1νησυ-$α στ�9ς κ=λπ�υς τ5ν ταγ5ν τ'ς �Eκκλη-
σ$ας. !Ωστ=σ� τ4 γραφ=µενα τ�C κ. Θε�δ�ρ�υ 1π�γ�Gτευσαν, 1φ�C σ/ αLτ4 πε-
ρ$σσεψε N αLταρ-ικ0 ν��τρ�π$α, cδι�ν τ5ν 8< 8παγγ6λµατ�ς Xπερασπιστ5ν τ�C Hκ�-
στ�τε δ=γµατ�ς. �Eδ5 θ4 1ναδε$<ωµε hνα παρ�δειγµα Xπ�κρισ$ας καD θ4 1νασ�ρωµε
1π’ τ4 γραφ=µεν� τ�υ Wλλ� hνα: αLταρ-ισµ�C.

!O κ. Θε�δ�ρ�υ δ/ν 1νευρ$σκει π�υθεν4 στDς Γραφ/ς τ;ν κα-
ταραµ6ν� 8κ γενετ'ς Wνθρωπ�. Π�ι=ς Xριστιαν;ς Jµως δ/ν ?-ει κλε$σει στ0 ψυ-G
τ�υ 1π’ τ0ν παιδικG τ�υ Nλικ$α τ0ν κατ�ρα τ�C Θε�C (�Iε-ω�U) πρ;ς τ�9ς Πρωτ�-
πλ�στ�υς: «�πικατ'ρατ�ς A γ@ �ν τ�:ς Eργ�ις σ�υ· �ν λ�παις φαγb' αLτ0ν π�σας τ4ς
Nµ6ρας τ'ς .ω'ς σ�υ» (Γ6νεσις, κεφ. γ´ 17). �Aλλ4 καD κατ=πιν τ'ς 8λε�σεως τ�C �Iη-
σ�C, π�9 «qρεν τ4ς {µαρτ$ας τ�C κ=σµ�υ», 1κ=µη καD σGµερα κατ4 τ; µυστGρι�
τ�C Bαπτ$σµατ�ς, π�ι��ς «σαταν'δες» .ητU 8πιµ=νως F kερε9ς 1π’ τ;ν 1ν�δ�-�
(ν�ν;) ν4 «�π�τ'?Rη» 1π’ τ; νGπι�;

!O κ. Θε�δ�ρ�υ φα$νεται ν4 µ0ν 1ναγνωρ$.bη τ0ν kκαν=-
τητα στ;ν κ. Θε�δωρ�κη ν4 ?-bη lρθ0 Wπ�ψη περD παντ;ς Wλλ�υ π6ραν τ'ς µ�υσικ'ς.
Kατ’ 8π6κτασιν λ�ιπ;ν �LδεDς µπ�ρεI ν4 ?-bη γν�µη γι4 τ0ν kστ�ρ$α τ�υ, Bν δ/ν
εMναι kστ�ρικ;ς m γι4 τ0 γλ5σσα τ�υ Bν δ/ν εMναι γλωσσ�λ=γ�ς m γι4 τ0ν κ�ινων$α
τ�υ Bν δ/ν εMναι κ�ινωνι�λ=γ�ς m γι4 τ0 θρησκε$α τ�υ Bν δ/ν εMναι θε�λ=γ�ς. Ok  δι�-
φ�ρ�ι «εPδικ�D» λ�ιπ;ν δ/ν θ4 πρ�σφ6ρ�υν σ’ 8µUς γν�σεις τ�C 1ντικειµ6ν�υ τ�υς,
eστε ν4 διαµ�ρφ�ν�υµε �k cδι�ι Wπ�ψη, 1λλ4 N γν�µη π�9 θ4 ?-�υµε γι4 FτιδG-
π�τε θ4 ?ρ-εται hτ�ιµη καD θ6σφατη 1π; αLτ��ς. ∆ιαφ�ρετικ�: «δ/ν ?-ετε δικα$ω-
µα ν4 Fµιλ'τε»... �Eδ5 κρ��εται N 1παρ-0 τ�C 8<�υσιασµ�C. �Aπ; τ0ν «1ρ-G» τ�υ
Jµως αLτ0 F κ. Θε�δ�ρ�υ 8<αιρεI τ;ν Hαυτ= τ�υ. Γιατ$, π5ς εMναι δυνατ;ν pς 8πι-
στGµων θε�λ=γ�ς ν4 µερ�ληπτb' Xπ/ρ Hν;ς καD µ�ναδικ�C δ=γµατ�ς καD µ�λιστα
E-ι pς {πλ;ς πιστ=ς, 1λλ4 pς κατ’ 8π�γγελµα ταγ=ς τ�υ;

∆υστυ-5ς γι4 τ0ν Hλλαδικ0 �Eκκλησ$α καD τ�9ς 8κπρ�σ�π�υς της �k 1λλαγ/ς π�9
φ6ρει N 8π�-G µας δ/ν γ$ν�νται 8παρκ5ς 1ντιληπτ6ς. OLδεDς 8< αLτ5ν 1ναγνωρ$-
.ει πzς τ; µ�ρφωτικ; καD πνευµατικ; Xπ=�αθρ� τ�C π�ιµν$�υ τ�υς 1λλ�.ει µ/ τα-
-εIς ρυθµ��ς καD Jτι �k «πιστ�$» .ητ�Cν τ0 γλ5σσα τ'ς 1λGθειας. Π=σ�ι 8κ τ5ν
!EλλGνων πρDν εcκ�σι -ρ=νια γν�ρι.αν λ=γ�υ -�ριν, πzς F M6γας καD \Aγι�ς Kων-
σταντIν�ς τ'ς �Eκκλησ$ας µας qταν hνας παραν�ϊκ;ς δ�λ�φ=ν�ς τ�C cδι�υ τ�υ τ�C
παιδι�C, τ'ς γυνα$κας τ�υ καD 28 1κ=µη συγγεν5ν τ�υ (!) καD π=σ�ι σGµερα γνω-
ρ$.�υν τ; πραγµατικ; π�ι=ν τ�υ; �Eλ�-ιστ�ι τ=τε, π�λλ/ς -ιλι�δες σGµερα, Hκα-
τ�µµ�ρια α�ρι�! T; cδι� θ4 συµ�b' καD µ/ τ�9ς περισσ=τερ�υς 1π’ τ�9ς Wλλ�υς «{γ$-
�υς πατ6ρες» καD µ/ τ0ν 1ληθιν0 kστ�ρ$α τ'ς καταστρ�φ'ς τ�C !Eλληνικ�C Π�λι-
τισµ�C 1π’ τ0 -ριστιαν��υ.αντιν0 λα$λαπα. �Aν δ/ν µιλGσ�υν 1π; τ�ρα τ0 γλ5σσα
τ'ς 1λGθειας, µετ4 1π; 8λ�-ιστ�υς -ρ=ν�υς π�ι=ς µπ�ρεI ν4 1ρνηθb' πzς N Hλλα-
δικ0 �Eκκλησ$α θ4 φαντ�.bη στ4 µ�τια τ5ν !EλλGνων pς µι4 �Aν�νυµ�ς !Eταιρε$α
8κµετ�λλευσης «µα�ρ�υ -ρυσ�C», π�9 λ6γεται φ=��ς τ�C θαν�τ�υ;

Παν. Λ. K�υ#αλ+κης

MO αTταρOισµ3ς:

MH iπ/κρισ<α:



™Ùc BfiÚÂÈÔ ^EÏÏ¿‰· Î·d ÛÙe ¯ˆÚÈe K·Ïc BÚ‡ÛË, Ôf ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 60

¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰˘ÙÈÎa ÙÉ˜ ¢Ú¿Ì·˜, àÔÎ·Ï‡ÊıËÎÂ ÚdÓ àe ÌÂÚÈÎa ¯Úfi-

ÓÈ· îÂÚe ÙÔÜ ıÂÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, Ôf Î·Ùa ÙÔf˜ àÚ¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÏÔ-

ÁÂÖÙ·È àe ÙeÓ 2Ô .X. ·åáÓ·.

≠EÓ·˜ àÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎe˜ ¯áÚÔ˜ ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ àÍ›·˜ ÂrÓ·È Û¿ÓÈÔ˜ ÛÙcÓ B.

^EÏÏ¿‰·, Î·d  ÁÈ’ ·éÙe ì \AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎc ^YËÚÂÛ›· ÊÚfiÓÙÈÛÂ ÁÈa ÙcÓ

ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘, Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·˜ ≤Ó· Î·Ï·›ÛıËÙÔ Î·d ÔÏ˘‰¿·ÓÔ

ñfiÛÙÂÁÔ, ÂÚÈÊÚ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙeÓ ¯áÚÔ Î·d ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Î·ıÔ‰ËÁË-

ÙÈÎb˜ ÈÓ·Î›‰Â˜.

K·Ùa ÙcÓ œÚ· ÙÉ˜ â›ÛÎÂ„‹˜ Ì·˜ ÛÙe ¯áÚÔ âÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ‰‡Ô Û˘ÓÙË-

ÚËÙ¤˜. TcÓ ÂÚÈ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ ì öÎÏËÍË, ¬Ù·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ

– ÚÄÁÌ· àÓ‹ÎÔ˘ÛÙÔ – ¬ÙÈ ¿Óˆ ÛÙa ÂñÚ‹Ì·Ù·, ÛÙe àÚÈÛÙÂÚe ÙÂÖ¯Ô˜

ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘ Ó·ÔÜ, ö¯ÂÈ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÉ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎe ·-

ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ (ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· öÓ·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·˜).

≠OÙ·Ó ÚˆÙ‹Û·ÌÂ ÙÔf˜ Û˘ÓÙËÚËÙb˜ ÁÈa ÙcÓ ·åÙ›· ÙÉ˜ ≈·ÚÍË˜ ÙÔÜ

«·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘», âÎÂÖÓÔÈ – ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ· – ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ‰bÓ Û˘ÌÊÒ-

ÓËÛ·Ó. ^O ≤Ó·˜ ÌÄ˜ ÂrÂ g˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó âÎÂÖ Ùe ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÚdÓ ÙcÓ

àÓ·ÛÎ·Ê‹, ÛÙe ÛËÌÂÖÔ ¬Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎÂ Ùe Ó¤ÔØ ï ôÏÏÔ˜ åÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ g˜

‰bÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û’ âÎÂÖÓÔ Ùe ÛËÌÂÖÔ, àÏÏa ÛÙe Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÜ àÚ¯·›Ô˘ Ó·-

ÔÜ, âÓˇá ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ àÂÎ¿Ï˘„Â: «\EÌÂÖ˜ Ùe ‚¿Ï·ÌÂ».

^H îÛÙÔÚ›· ıa ÙÂÏÂ›ˆÓÂ â‰á, âaÓ ‰bÓ Ì·ı·›Ó·ÌÂ àe ÙeÓ Û˘ÓÙËÚËÙc

·éÙeÓ, g˜ âÎÙe˜ àe Ùd˜ ôÏÏÂ˜ âÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÈ Ùd˜ ·Ú·-

‰ÔÛÈ·Îb˜ ÛÙÔÏb˜ ÁÈa Ùe âÙ‹ÛÈÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙÔÜ ¯ˆÚÈÔÜ ÙÔ˘, ÙÔf˜ ÁÓˆ-

ÛÙÔf˜ M·ÌfiÁÂÚÔ˘˜, ≤Ó· ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·Îe Î·Ù¿ÏÔÈÔ Ôf àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙa ‰ÚÒ-

ÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·d ÙeÓ ^IÂÚe °¿ÌÔ.
ErÓ·È Ì·ÎÚ·›ˆÓË ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÉ˜ \OÚıfi‰ÔÍË˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ Óa âÍ·-

Ê·Ó›ÛFË Ùa ñfiÏÔÈ· ·éÙa ÙÉ˜ àÚ¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÉ˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜. K·Ùa ÙcÓ

^EÙ·ÂÙ›· âÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓË àe Ùe Î·ıÂÛÙg˜ ÙáÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯áÓ, Ùe

öÏËÍÂ Ìb ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· (à·ÁfiÚÂ„Â Ùd˜ Ì¿ÛÎÂ˜, ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ à‰È¿-

Û·ÛÙÔ ÙÉ˜ àÌÊ›ÂÛË˜ Î·d â¤‚·ÏÂ Ùe ¤Ú·˜ ÙáÓ âÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ùa ÙcÓ

10Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹). TeÓ ¯ÂÈÌáÓ· ÙÔÜ 2002 Û¯Â‰eÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ ì ÙÔÈÎc

âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎc àÚ¯c Óa à·ÁÔÚÂ‡ÛFË Ùa ‰ÚÒÌÂÓ·. ™Ùd˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Ì·˜

âÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ôî âÓÙfiÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ qÙ·Ó àÓ¤Ó‰ÔÙÔÈ, åÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ g˜ Ì’

·éÙcÓ ÙcÓ ·Ú¿‰ÔÛË ö¯Ô˘Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·d ‰bÓ ıa â¤ÙÚÂ·Ó Ûb Î·Ó¤-

Ó·Ó Óa ÛÙ·Ì·Ù‹ÛFË Ùe öıÈÌÔ ·éÙfi.

™Ù·ÜÚÔ˜ B·Û‰¤ÎË˜

KA¶E§ø™AN TO NAO TOY ¢IONY™OY ME   



XPI™TIANIKE™ EIKONE™ KAI ME KANTH§IA



FH Oσ�τητα, ) K�ρυδαλ�ς, τ� X3λτ�ν
κα- �J «δ�1λ�ι τ�1 Θε�1»
Bε�α
ως ε7ναι γνωστ!ν, %τι �, πρ�στ'τες τ@ς �ργατικ@ς τ'-

?εως κα� τ�> λα�> γενικ6τερ�ν δ�ν ε7ναι δυνατ!ν ν� �σ��λ�>νται
µ� ε=τελ@ πρ'γµατα %πως A �ργασ
α, A �ι�συντ1ρησις κα� τ� συναφ@.

A=τ�� E��υν στ���υς κα� 3ρ'µατα. `Eτσι, �ντ� ν� κ�λλHνε Eνσηµα στ! I.K.A., κ�λ-
λ�>σαν τ! «Jστ�ρικ�» σαρανταπεντ'ρι στ!ν κρ�ταφ� τ�> ταµ
α τ@ς τρ'πεFας, Eκαναν
τ�ς �ναλ1ψεις των (δι'�αFε �παλλ�τρι6σεις των), κα� F�>σαν, bρισµ(ν�ι τ�=λ'�ι-
στ�ν �? α=τ/ν, µπ(ικα. Γιατ� �, &π�λ�ιπ�ι τ�ν E�γαFαν «σπαρτιατικ'»· καθ�σ�ν ν�
παλε��υµε γι� τ�ν kσ�τητα, t�ι κα� ν� τ! παρα�(F�υµε στ� κλ�πιµα:α... `Aτιµη κ�ι-
νων
α! Πλη�ε:�ι κα� πατρ
κι�ι κα� σ’ α=τ�ν  τ�ν «17 N�&µ#ρη», π�+ π�λεµ�>σε τ�ν
�δικ
α κα� τ�ν �νισ�τητα.

Kι �νU/ 3 κ. Γιωτ�π�υλ�ς ��α
ρετ� τ�ς �
λλες, τ� τα?
δια τ�υ κα� τ�ν µεγ'λη τ�υ
Fω1, gνας πτω��ς, πλ�ν τ
µι�ς δηµ�σι�γρ'φ�ς, 3 κ. Στερε�ελλαδ
της, ε7�ε τ�ν �τυ�
α
ν� γνωρ
FRη gνα �κ τ/ν τρ�µ�κρατ/ν. ∆ηµ�σ
ως τ! παρεδ(�θη, πλ�ν %µως, κα� hστε-
ρα �π! τ�σην φιλ
αν, δ�ν µπ�ρεσε ν� καταλ'�Rη τ� π�λιτικ' τ�υ πιστε�ω. `Eπιναν
κρασ� κα� µ�λις τ�> γ�ριFε τ�ν κ�υ�(ντα στ�ν π�λιτικ1, 3 τρ�µ�κρ'της �κκ�κκ
νιFε
�π! σεµν�τητα κα� �π1ρ�ετ� λ(γων τρε:ς φ�ρ�ς τ! «Πιστε;ω» κα� δ�� φ�ρ�ς τ! «Π'-
τερ Aµ/ν». �Hταν λ�ιπ!ν δυνατ!ν ν� καταλ'�Rη 3 κ. Στερε�ελλαδ
της σ� π�ι!ν π�λι-
τικ! �/ρ� �κινε:τ� 3 τρ�µ�κρ'της;

T6ρα π/ς δι'��λ� συν(�η κα� 3 Στερε�ελλαδ
της εkργ'Fετ� εkς γνωστ�ν �φηµερ
-
δα, gνας Θε!ς ?(ρει. Γνωρ
Fετε, φαντ'F�µαι, %τι A καλ� α=τ� �φηµερ�ς E�ει τ! copyright
τ/ν πρ�κηρ�?εων κα� τ/ν �νακ�ιν6σεων τ@ς «17 N�&µ#ρη», �φ�> τ�ς φιλ�?(νησεν
%λες, παρ� τ�ς 5κ'στ�τε �παγ�ρε�σεις. Θ� πρ�κειται γι� σατανικ� σ�µπτωση. VEν
π'σRη περιπτ6σει A λαµπρ� α=τ� κα� πρ��δευτικ� �φηµερ�ς Tταν κα� A πρ6τη π�+
-ρ�ισε ν� διαµαρτ�ρεται γι� τ� «δικαιHµατα» τ/ν κρατ�υµ(νων. Λ�ς κα� �, φερ(λ-
πιδες α=τ�� ν(�ι πρ(πει ν� τ���υν εkδικ@ς µετα�ειρ
σεως. `Eλα, %µως, π�+ Eτυ�αν!
Kα� τ!ν κλιµατισµ�ν τ�υς �π(κτησαν, κα� πρ�σωπικ� τηλε�ραση τ�+ς δ�θηκε κα�
καρτ�κινητ� τηλ(φωνα τ�+ς �'F�υν. VEνδε��µ(νως, γι� ν� συντ�ν
F�υν �π! µ(σα τ�
τρ�µ�κρατικ� κτυπ1µατα τ/ν E?ω. Kι %λ� διαµαρτ�ρ�νται. Πρ�φαν/ς E��υν µπερ-
δ(ψει τ!ν K�ρυδαλ! µ� τ! X
λτ�ν.

Kα� µ(σα σ’ α=τ! τ! µπ'�αλ�, τσ��π! κι gνας �π�σ�ηµατισθε�ς �ρ�ιµανδρ
της ν� κα-
τηγ�ρR@ τ!ν συγγεν@ τ�υ παπH, %τι τ� παιδι' τ�υ Eγιναν τρ�µ�κρ'τες, γιατ� τ� E�αFε
µ� τ�ν �
τσα ν� κ'ν�υν µετ'ν�ιες, �νU/ τ!ν gνα τ!ν µικρ�π'ντρεψε, γι� ν� µ�ν ?εν�-
πηδ'Rη! Mα�ρισε δηλαδ� τ! µ'τι τ/ν παιδι/ν �π! τ�ν �ν XριστU/ τρ�µ�κρατ
α κα� Eφυ-
γαν πρ�τρ�π'δην �π! τ�ν πατρικ� �kκ
α. Kα� πρ�τ
µησαν ν� γ
ν�υν �, nδι�ι τρ�µ�-
κρ'τες, παρ� ν� τρ�µ�κρατ�>νται �π! �
τσες, καF'νια µ� π
σσα, κ�λ'σεις κα� %σα
-λλα &π�σ�εται A π
στις µας εkς %σ�υς δ�ν γ
ν�νται «δ�1λ�ι τ�1 Θε�1».

Πρ'γµατι, λ�ιπ�ν. "H τρ�µ�κρατ
α �κ�λ�υθε: τ�ν µ(θ�δ�ν τ/ν συγκ�ινων��ντων
δ��ε
ων. VAπ! τ�ν τρ�µ�κρατ
α τ�> ρ'σ�υ καταλ1γει σ’ α=τ�ν τ/ν %πλων κα� τ/ν τυ-
φλ/ν �τυπηµ'των.

Γι=ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



\Oταν τ; 1894 F Γ�λλ�ς διαν���µεν�ς Mισ/λ Mπρ/λ εPσηγεIτ� στ0ν νε�συσταθεIσα τ=τε
∆ιεθν' !Oµ�σπ�νδ$α �Aθλητικ5ν �Aγ�νων ν4 συµπεριληφθb' στ; πρ=γραµµα τ'ς 8πικε$µενης
�Oλυµπι�δας τ5ν �Aθην5ν καD N διαδρ�µ0 τ5ν 40 -λµ., 1π; τ;ν Mαραθ5να στ0ν �AθGνα, pς
αLτ�τελ/ς 1γ�νισµα, 1σφαλ5ς 1γν��Cσε σ��αρ4 λεπτ�µερειακ4 στ�ι-εIα τ'ς kστ�ρικ'ς 1λG-
θειας. !H cδια καD -ειρ=τερη Wγν�ια διακατεI-ε καD τ�9ς Bρετταν�9ς δι�ργανωτ/ς τ'ς �Oλυ-
µπι�δας τ�C Λ�νδ$ν�υ (1908), καθzς αLθα$ρετα θ6σπισαν τ0ν 1π=σταση τ5ν 42.195 µ. (µ/ ση-
µεI� 8κκ$νησης τ4 1ν�κτ�ρα τ�C OL$νδσωρ καD τερµατισµ�C τ; στ�δι� Σ6φερντ Mπ��ς, Jπ�υ
8τελ�Cντ� τ4 λ�ιπ4 1γων$σµατα), πρ�κειµ6ν�υ ν4 kκαν�π�ιGσ�υν τ0 µαται�δ�<$α τ5ν εLγεν5ν
τ�υς. !H 1π=σταση αLτ0 καθιερ�θηκε τ; 1924.

!H kστ�ρικ0 πραγµατικ=τητα παρ’ Jλα αLτ4 εMναι σαφ0ς καD 1µε$λικτη.\O,τι 1νε�$ωσε µ/
φαλκιδευµ6νη µ�ρφ0 λ=γjω τ'ς 8σκεµµ6νης m 1κ��σιας παραθεωρGσεως τ5ν πτυ-5ν τ�υ, πα-
ραµ6νει 1λ��ητ� µ6σα στDς kστ�ρικ/ς πηγ6ς τ�υ. M/ τ0 -ρGση τ5ν πηγ5ν αLτ5ν τ4 τελευταIα
-ρ=νια, F �ετερUν�ς δρ�µ6ας Xπεραπ�στ�σεων καD kστ�ρι�δ$φης κ. Παναγι�της Σκ�υλ'ς 1π�-
δεικν�ει, Jτι N kστ�ρικ0 διαδρ�µ0 τ�C Mαραθων$�υ εMναι 8ντελ5ς Wλλη 1π’ αLτ0ν π�9 8π$ση-
µα Pσ-�ει. T4 κεφαλαι�δη σηµεIα διαφ�ρUς ?-�υν ν4 κ�ν�υν µ/ τ;ν δρ=µ� π�9 πραγµατικ4
1κ�λ��θησε F 1ρ-αI�ς δρ�µ6ας, γι4 ν4 φθ�σbη στ0ν �AθGνα καD συνακ=λ�υθα µ/ J,τι πρ�κ�-
πτει 1π; τ0 φ�ση τ'ς διαδρ�µ'ς αLτ'ς (1π=σταση, -ρ�νικ0 δι�ρκεια, Xψ�µετρικ/ς διαφ�-
ρ6ς).

K
ατ4 τ0ν 8π$σκεψG µας στ;ν -5ρ� τ�C Mαραθ5ν�ς µ/ τ;ν κ. Π. Σκ�υλ' καD τ;ν φ$λ� καD
συναθλητG τ�υ, 8πι-ειρηµατ$α κ. Γ. ∆ραµυττιν=, διαπιστ�σαµε ε�κ�λα Jτι N κατ=πτευση
καD µ=ν� τ�C πεδ$�υ τ'ς µ�-ης 1π; τ; �ψωµα τ�C Πρ�φGτη �Hλ$α, 1νατ�λικ4 τ'ς Στα-
µ�τας, συνδυα.=µενη µ/ τDς kστ�ρικ/ς πληρ�φ�ρ$ες, συνιστU Pσ-υρ0 1π=δει<η γι4 τ;ν

πραγµατικ; δρ=µ� δι6λευσης τ�C 1θηναϊκ�C στρατ�C πρ;ς τ; Mαραθ5να τ; 490 π.X., 1λλ4
κυρ$ως γι4 τ0 διαδρ�µ0 τ�C Fπλ$τη πρ;ς τ0ν �AθGνα, µετ4 τ; π6ρας τ'ς µ�-ης. !H πεδι�δα τ�C

MH M/ρφ/λ/γ<α τ7ς περι/O7ς MαραθQν/ς

MO RρOα./ς RγγελιαφDρ/ς Rκ/λ/Sθησε
διαφ/ρετικN κα  συντ/µUτερη π/ρε<α

T
; πλ6�ν δηµ�φιλ/ς lλυµπιακ; 1γ�νισµα 1π; τ0ν 1να�$ωση καD διε-
θν�π�$ηση τ5ν �Oλυµπιακ5ν �Aγ�νων στ4 τ6λη τ�C 19�υ αP5να εMναι
1ναµφισ�Gτητα F 1γ5νας δρ=µ�υ, σ/ 1ν�µνηση τ'ς Xπερ�νθρωπης
πρ�σπ�θειας τ�C �Aθηνα$�υ Fπλ$τη ν4 τρ6<bη τ; συντ�µ�τερ� στ0ν

�AθGνα γι4 ν4 1ναγγε$λbη τ0 ν$κη κατ4 τ5ν Περσ5ν στ0 M�-η τ�C Mαραθ5να.
!H διαδρ�µ0 αLτG, λ=γjω τ'ς συµ��λικ'ς σηµασ$ας π�9 1π6κτησε, ?λα�ε κα$-
ρια θ6ση καD παγι�θηκε σ/ Jλα τ4 lλυµπιακ4 πρ�γρ�µµατα διεθν5ς. !Ωστ=-
σ�, Jσ�ν 1φ�ρU στ; µ'κ�ς της, Jσ� καD στ; -5ρ� στ;ν Fπ�I� πρωταρ-ικ4 συ-
ντελ6στηκε, ?-�υν 8π6λθει σηµαντικ/ς µετα��λ6ς, π�9 �Lσιαστικ4 1λλ�ι�ν�υν
τ0ν XφG της pς «Mαραθων
�υ ∆ρ�µ�υ».
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VAνα#3ωση τ�1 κλασσικ�1 δρ�µ�υ Mαραθ=ν�ς - VAθην=ν, %π�στ+σεως 46 "λµ.,
%π� τ�ν δρ�µ&α ΠαναγιHτη Σκ�υλ$, τ�ν Tετ+ρτη 2 Σεπτεµ#ρ3�υ 1992. Xρ�ν�ς:

3 gρες 31´.



Mαραθ5ν�ς περι��λλεται 1π; hνα lρειν; τεI-�ς, πρ;ς ν=τ�ν 1π; τ; �Aγριελ$κι, πρ;ς δυσµ4ς
1π; τ;ν �Aφ�ρισµ=, πρ;ς ��ρρUν 1π; τ; Σταυρ�κ�ρ�κι καD πρ;ς τ4 ��ρει�ανατ�λικ4 1π; τ;
∆ρακ�ν6ρι, N Wκρη τ�C Fπ�$�υ καταλGγει στ; 1κρωτGρι� Kυν=σ�υρα, π�9 δηµι�υργεI 1π; 1να-
τ�λικ4 µ/ τ0ν 8κτεταµ6νη παραλ$α τ;ν Jρµ� τ�C Mαραθ5ν�ς. Στ0ν 1ρ-αι=τητα N περι�-0
|ν�µα.=ταν «Tετρ�π�λις», καθzς 1πετελεIτ� 1π; τ; Mαραθ5να ��ρει�δυτικ�, τ0ν Tρικ=-
ρινθ� (σηµεριν; K�τω Σ��λι) �=ρεια, τ0ν OPν=η δυτικ4 καD τ0ν Π���λινθ� ν=τια.

!H πεδι�δα ?-ει τρεIς διε<=δ�υς wτ�ι τ; δρ=µ� π�9 FδηγεI στ0ν �AθGνα (ν=τια) καD εMναι πε-
διν=ς κυρ$ως, τ; δρ=µ� π�9 περνU 1π; τ; K�τω Σ��λι καD κατευθ�νεται �=ρεια καD τ; δρ=µ�
1π; τ0ν π=λη τ�C Mαραθ5ν�ς µ/ κατε�θυνση πρ;ς τ4 δυτικ�, µ6σα 1π; τ�9ς λ=φ�υς πρ;ς τ0ν
OPν=η καD τ0 σηµεριν0 λ$µνη. !O στρατ;ς τ5ν �Aθηνα$ων ?πρεπε ν/ 8πιλ6<bη µετα<9 δ�� δρ=-
µων, Jταν <εκιν�Cσε 1π; τ0ν �AθGνα γι4 τ;ν Mαραθ5να. !Yπ'ρ-ε F κ�ρι�ς δρ=µ�ς πρ;ς 1να-
τ�λ4ς µ6σjω ΠαλλGνης, π�9 8<ακ�λ�υθεI ν4 εMναι F σηµεριν;ς δρ=µ�ς, στ;ν Fπ�I� διε<G-θη τ;
1896 καD διε<�γεται F Mαραθ�νι�ς καD τ�C Fπ�$�υ N 1π=σταση εMναι 40 -ιλι=µετρα. !O δρ=-
µ�ς αLτ;ς Wγει µετ4 τ0ν ΠαλλGνη πρ;ς ��ρρU µ6σα 1π; τ0 στεν0 πεδι�δα τ'ς N6ας M�κρης,
π6ρα 1π; τ0ν Fπ�$α Xπ'ρ-ε τ=τε τ; Mικρ; \Eλ�ς. !O δε�τερ�ς δρ=µ�ς π�9 συνδ6ει τ0ν �AθG-
να µ/ τ; Mαραθ5να εMναι F cδι�ς π�9 καD σGµερα κατευθ�νεται πρ;ς ��ρρUν µ6σjω KηφισιUς
καD Σταµ�τας καD διακ=πτεται στ4 τελευταIα -ιλι=µετρα 1π; τ; τρα-9 π6ρασµα Hν;ς 1π; τ�9ς
-αµηλ=τερ�υς λ=φ�υς τ�C ��υν�C �Aφ�ρισµ=ς, Fδηγ�ντας στ0 στεν0 πεδι�δα τ�C ALλ5να
καD τ�C BρανU, Jπ�υ καD �k Xπ�ρειες τ5ν ��υν5ν K�τρ�νι καD �Aγριελ$κι. Π�ι=ς εMναι F πραγ-
µατικ;ς Mαραθ�νι�ς;

™
τ; κα$ρι� 8ρ�τηµα περD τ�C δρ=µ�υ τ;ν Fπ�I� πρ�τ$µησε F 1θηναϊκ;ς στρατ;ς γι4 ν4
�αδ$σbη πρ;ς τ; πεδ$� τ'ς µ�-ης, 1λλ4 καD F δρ�µ6ας γι4 ν4 µεταφ6ρbη τ; Wγγελµα τ'ς
ν$κης, F Π. Σκ�υλ'ς εMναι κατηγ�ρηµατικ;ς pς πρ;ς τ;ν δε�τερ�, καθzς 1φ’ Hν;ς µ/ν εMναι
κατ4 π�λ9 συντ�µ�τερ�ς (35-37 -λµ.), 1φ’ Hτ6ρ�υ δ/ qταν F πλ6�ν 1σφαλ0ς Jσ�ν 1φ�ρU

στ0 δι6λευση τ�C στρατ�C τ5ν �Aθηνα$ων, π�9 ?τσι δ/ν 8<ετ$θετ� στDς Xπ6ρτερες 1ριθµητικ4
περσικ/ς δυν�µεις π�9 στρατ�π6δευαν 8κτεταµ6νες δε<ι4 1π; τ0 N6α M�κρη. �Eπιπρ=σθετα,
µετ4 τ0ν �ττα τ5ν Περσ5ν καD τ;ν 1π=πλ�υν τ�υς µ/ πρ��ρισµ; τ; Φ�ληρ�, πρ�κειµ6ν�υ ν4
1π��ι�αστ�Cν καD ν4 καταλ���υν τ0ν �AθGνα, F στρατ;ς τ�C Mιλτι�δη θ4 ?πρεπε ν4 σπε�σbη
στ0ν π=λη συντ�µ�τερα 1π; τ�9ς 8-θρ�9ς γι4 ν4 πρ�ετ�ιµ�σbη τ0ν Wµυν� της, πρUγµα τ;
Fπ�I� καD συν6�η. M�λ�ν=τι 1κ=µη κι F !Hρ=δ�τ�ς (!Iστ�ρ$α ΣT´, «�Eρατz») δ/ν φωτ$.ει Pδι-
α$τερα αLτ; τ; νευραλγικ; σηµεI� στ0ν 8<ιστ=ρηση τ5ν γεγ�ν=των, εMναι �6�αι� Jτι �k �Aθη-
ναI�ι 8π6λε<αν γι4 συντ�µ$α 1λλ4 καD γι4 λ=γ�υς τακτικ'ς τ0ν συντ�µ�τερη Fδ=, π�9 λ$γη eρα
πρDν εM-ε π�ρει καD F δρ�µ6ας τ�υς. T0ν Wπ�ψη αLτ0 1π�δ6-�νται \Eλληνες καD <6ν�ι kστ�ρι-
κ�$, Jπως F K. Παπαρρηγ=π�υλ�ς (!Iστ�ρ$α !Eλληνικ�C `Eθν�υς, τ=µ�ς B´, σελ. 34-44), F N. G.
Hammond (Studies in Greek History) καD F J. B. Bury (A History of Greece).

�Aντιδρ�ντας στ0ν 1λλ�τρ$ωση τ'ς kστ�ρικ'ς πραγµατικ=τητας, F Π. Σκ�υλ'ς <εκ$νησε
1π; τ; 1992 µ/ τ0 συνδρ�µ0 τ5ν �ετερ�νων καD 8ν 8νεργε$}α συναθλητ5ν τ�υ τ�C !Eλληνικ�C
Συνδ6σµ�υ �Aγ�νων ∆ρ=µ�υ !Yπεραπ�στ�σεων (E.Σ.A.∆.Y.) καD 1να�ι�νει κατ4 καιρ�9ς
τ;ν πραγµατικ; αLτ; Mαραθ�νι� ∆ρ=µ� µ/ 1φετηρ$α τ;ν T�µ�� τ5ν Mαραθων�µ�-ων (δι6-
λευση 1π; Σταµ�τα, \Aγι� Στ6φαν�, ∆ρ�σι�, !Eκ�λη, �Eρυθρα$α, Kηφισι�, Mαρ��σι, Xα-
λ�νδρι, Φιλ�θ6η, Ψυ-ικ=) καD σηµεI� τερµατισµ�C τ; Kαλλιµ�ρµαρ� Παναθηναϊκ; Στ�δι�.
�Aς σηµειωθb', Jτι πρ; δεκαετ$ας 1νε�$ωσε F cδι�ς καD τ;ν Φειδιππ$δει� ∆ρ=µ� (�AθGνα -
Σπ�ρτη - �AθGνα). Π�ντως παρ4 τ; γεγ�ν;ς Jτι τ; 8γ-ε$ρηµα κερδ$.ει Fλ�6να καD µεγαλ�τε-
ρη 1νταπ=κριση, �k 8π$σηµ�ι φ�ρεIς, στ�9ς Fπ�$�υς ?-ει κατ’ 8παν�ληψη 1πευθυνθ' µ/ σ-ε-
τικ4 Xπ�µνGµατα, πρ;ς τ; παρ;ν σιωπ�Cν.

M+ρι�ς Mαµαν&ας

Συντ/µUτερη \ KDρεια διαδρ/µN
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2δ. T&ρπανδρ�ς
Παρ� τ! %τι τ� �ναφερ�µενα στ�ν Fω� κα� τ! Eργ� τ�> Tερπ'νδρ�υ µ�ι'F�υνε ν�

’ναι φανταστικ� κα� µυθ6δη, �ν τ��τ�ις τ
π�τε δ�ν ε7ναι µυθικ! π(ραν τ�> Lθικ�-
πνευµατικ�> �ναστ1µατ�ς τ�> �νδρ�ς, π�+ &π@ρ?ε tντως πελ6ρι�. O, Λακεδαιµ�νι-
�ι τ!ν τ�π�θετ�>σαν �µ(σως µετ� τ!ν VAπ�λλωνα – «τ�ν ε:ρετ�ν τ$ς µ�υσικ$ς κα- π+-
σαις τα/ς %ρετα/ς κεκ�σµηµ&ν�ν θε�ν» – δι�τι «i πρHτη κατ+σταση µ�υσικ$ς (=
Ujδε:�ν) δηµι�υργ8θηκε στ�ν Σπ+ρτη %π’ α<τ�ν, ) )π�/�ς kς διευθυντ�ς τ�ν kδ8γη-
σε σ’ lλες τ-ς ν3κες» (Πλ��ταρ��ς, «Περ� µ�υσικ@ς», 9 κα� 14).

"O Λ(σ�ι�ς ψ'λτης, γ�ν�ς �ριστ�κρατικ@ς �kκ�γ(νειας τ@ς ̀ Aντισσας, bς δ'σκαλ�
τ�υ ε7�ε τ!ν Kρ@τα Xρυσ�θεµιν, 3 3π�:�ς, �φ'µιλλ�ς τ�> VOλ�µπ�υ κα� τ�> "Y'γνι-
δ�ς, τ�> παρ(σ�ε %λα τ� �φ�δια, �στε ν� καταστR@ �?επ(ραστ�ς π�ιητ�ς κα� µ�υσικ�ς,
�συναγ6νιστ�ς κα� στ! αk�λικ! κα� στ! δωρικ! µ(λ�ς. T� %σα λ(γ�νται γι� τ�ς σ�(-
σεις τ�> Tερπ'νδρ�υ µ� τ!ν VOρφ(α κα� τ� λ�ρα τ�υ, π��, σ�µφωνα µ� τ!ν µ>θ�, ?ε-
�ρ'στηκαν στ� «VAρφ3κια» τ@ς ̀ Aντισσας, σηµει�δ�τ�>ν τ�ν -νθηση �φ’ 5ν!ς τ@ς κι-
θαρUωδικ@ς τ(�νης στ�ν Λ(σ�� κα� τ�ν �κτ
µηση �φ’ 5τ(ρ�υ τ/ν διαν��υµ(νων κα�
καλλιτε�ν/ν %λης τ@ς "Eλλ'δ�ς πρ!ς τ!ν µεγ'λ� α=τ!ν δηµι�υργ�.

"H Σαπφ6, 3 VAλκα:�ς κα� 3 VAρ
ων πιθαν/ς �κ�λ��θησαν τ� �ν'ρια τ�> συµπα-
τρι6τη τ�υς καλλιτ(�ν�υ, 3 3π�:�ς, ν(�ς �κ�µη, α=τ�ε?�ρ
σθηκε στ�ν Anγυπτ�, µ�
�νε��µεν�ς τ�ς π�λιτικ�ς διαµ'�ες κα� τ�+ς �µφ�λι�υς σπαραγµ��ς, π�+ �µ'στιFαν
τ�τε τ�ς αk�λικ�ς π�λεις. VEκε: τ!ν συν'ντησαν �, �ντιπρ�σωπ�ι τ@ς Σπ'ρτης, πρ�-
κειµ(ν�υ ν� τ�> δια�ι�'σ�υν τ�ν παραγγελι� τ�> Mαντε
�υ τ�> �ν ∆ελφ�:ς ν� µε-
τα�R@ στ�ν π�λη τ�> Λυκ��ργ�υ, «lπ�υ τ�ν >"ρει+A�ντ�».

O, Λακεδαιµ�νι�ι, bς γνωστ�ν, ε7�αν µακρ�ν παρ'δ�ση στ�ν µ�υσικ� κα� πρ! τ@ς
�µφαν
σεως τ�> VAντισσα
�υ Ujδ�> (= ��ιδ�>) �θεωρ�>ντ� &π(ρτερ�ι %λων. "O T(ρ-
πανδρ�ς µετ(�αλε τ�+ς τρ�π�υς τ@ς µ�υσικ@ς πρ!ς τ! καλ�τερ� κα� συµφιλ
ωσε τ�+ς
ΣπαρτιHτες, �, 3π�:�ι µετ� τ!ν A´ Mεσσηνιακ! π�λεµ� �νεφ'νιFαν δι�αστικ�ς τ'σεις,
συµ��υλε��ντ'ς τ�υς ν� τρ�π�π�ι1σ�υν τ�ν ν�µ�θεσ
α τ�υς, δι�τι «�<δαµ�1 κιν�1νται
τρ�π�ι µ�υσικ$ς, Qνευ π�λιτικ=ν ν�µων τ=ν µεγ3στων» («Π�λιτε
α» ∆´).

"O T(ρπανδρ�ς κα� 3 VAρ
ων �πηρ(ασαν καθ�ριστικ� τ�ν µ�υσικ� παρ'δ�ση τ@ς
Λ(σ��υ κατ’ �ρ��ς �λλ� κα� τ@ς "Eλλ'δ�ς γενικ6τερα. VAπ! τ! κ�ιν�τικ! µ(λ�ς δη-
µι��ργησαν τ�ν ��ρικ� λυρικ� π�
ηση, τ! ��ρικ! lmσµα, π�+ Tταν Eντε�ν� καλλιτε�νικ!
δηµι��ργηµα, �π�τελ��µεν� �π! λ�γ�, µ�υσικ� κα� ��ρ�. X�ρικ� l-σµατα ε7ναι �, ν�-
µ�ι, �, Ujδ(ς, τ� σκ�λια, τ� �πιθαλ'µια, �, &µ(ναι�ι, �, hµν�ι κ.-. "O µελUωδ!ς «�ντυσε
µ� µ�υσικ� τ�mς δικ�;ς τ�υ >πικ�mς στ3"�υς κα- τ�mς στ3"�υς τ�1 FOµ8ρ�υ κα- τ�mς
τραγ�υδ�1σε στ�mς %γ=νες» (Πλ��ταρ��ς, «Περ� M�υσικ@ς», 3).

"O VAντισσα:�ς ψ'λτης θεωρε:ται π�ιητ�ς ν�µων |τ�ι θρησκευτικ/ν �σµ'των �φιε-
ρωµ(νων σ� κ'π�ι� θε�. O, ν�µ�ι τ�υ λαµ�'ν�υν τ� Bν�µατ' τ�υς εnτε �π! τ!ν τ�π�
πρ�(λευσ1ς τ�υς (Ak�λι�ς, B�ι6τι�ς) εnτε �π! τ!ν ρυθµ� τ�υς (Tρ��α:�ς: –υ M ̀ Oρθι�ς
τρ��α:�ς: – – υυ) εnτε �π! τ!ν τρ�π� τ�υς (B?�ς, τετρα�
δι�ς) εnτε �π! τ! tν�µα τ�>
nδι�υ M κ'π�ι�υ µαθητ@ τ�υ (Tερπ'νδρει�ς, Kηπ
ων). "O µελUωδ!ς θεωρε:ται κα� bς
ε&ρετ�ς τ/ν πρ��ιµ
ων M πρ�εισαγωγικ/ν hµνων στ�+ς θε�+ς M τ�ς M�>σες. "H �π
-



κληση τ/ν θε�τ1των Tταν κ'τι τ! συνηθισµ(ν� στ�ν �πικ� π�
ηση, �πειδ� πρ�σ(δι-
δε σ��αρ�τητα κα� µεγαλ�πρ(πεια στ� Eργα, πρ��'λλ�ντ'ς τα bς Eµπνευση τ@ς θε�-
τητ�ς π�+ �πεκαλε:τ�. T! µ(τρ� τ/ν πρ��ιµ
ων α=τ/ν Tτ� τ! δακτυλικ! 5?'µετρ�, κ'-
τι �ν'λ�γ� δηλαδ� µ� τ�+ς "Oµηρικ�+ς ]Yµν�υς.

∆�� �π! τ� σωF�µενα �π�σπ'σµατα τ�> µελUωδ�> θεωρ�>νται πρ��
µια – �πικλ1-
σεις τ�> ∆ι�ς κα� τ�> VAπ�λλων�ς �ντ
στ�ι�α κα� E��υν bς 5?@ς: «Zε1, π+ντων %ρ"+,
π+ντων/%γ8τωρ, Zε1, σ�- π&µπω/τα;ταν τ=ν pµνων %ρ"�ν» (= ∆
α, π�+ �?�υσι'Fεις
τ� π'ντα, σ� σ(να �φιερ6νω τ!ν εkσαγωγικ! α=τ! hµν� µ�υ)· κα� «VAµφ3 µ�ι αqτις Qνα-
κτ’ rκατ�#�λ�ν %δ&τω @ φρ�ν» (= στ! �ασιλι', π�+ µακριν�ς τ�ς σαϊτι�ς πετ'ει, Sς
τραγ�υδ1σRη µι� φ�ρ� κα� π'λι A καρδι' µ�υ). ]Eνας τρ
τ�ς hµν�ς τ�> µελUωδ�> Eλε-
γε, κατ� τ!ν VIω'ννη Λυδ�, %τι A N�σσα, A κ�ρη τ�> VAριστα
�υ, θ1λασε τ! Σα�'Fι�
∆ι�νυσι�, τ! γι! τ�> ∆
α κα� τ@ς Περσεφ�νης, π�+ κατασπαρ'�θηκε �π! τ�+ς τιτ'-
νες: «T&ρπανδρ�ς γε µ�ν ) Λ&σ#ι�ς N;σσαν τετιθηνηκ&ναι τ�ν ∆ι�νυσ�ν, τ�ν :π� τι-
νων Σα##+Aι�ν καλ�;µεν�ν, >κ ∆ι�ς γεν�µεν�ν κα- Περσεφ�νης, ε!τα :π� τ=ν Tιτ+-
νων σπαρα"θ&ντα».

O T(ρπανδρ�ς &π@ρ?ε �(�αια µ�υσικ!ς κυρ
ως. Στ�ν Σπ'ρτη &π@ρ�αν δ�� µ�υ-
σικ�ς σ��λ(ς,  A πρ6τη �κ τ/ν 3π�
ων ,δρ�θηκε κα� διηυθ�νετ� �π’ α=τ�ν, 3 3π�:�ς
τ�ν δ�?ασε µ� π�λλ�ς ν
κες τ�σ� στ� K'ρνεια %σ� κα� στ� Π�θια. Mαθητ�ς τ�> µελUω-
δ�> &π@ρ?αν 3 Kηπ
ων κα� 3 Περ
κλειτ�ς, 3 �ρ�αι�τερ�ς kαµ��γρ'φ�ς µετ� τ!ν "Iππ6-
νακτα κα� νικητ�ς τ/ν Kαρνε
ων. Mαθητ1ς τ�υ θεωρε:ται κα� 3 Mηθυµνα:�ς VAρ
ων
�λλ� κα� 3 Φρ�νις, 3 γι!ς τ�> κε
µων�ς, 3 φηµισµ(ν�ς διθυραµ��π�ι!ς κα� κιθαρUω-
δ�ς. Π�λλ�� συµπεριλαµ�'ν�υν µετα?+ τ/ν µαθητ/ν τ�υ κα� τ!ν VAλκα:� κα� τ�ν Σαπ-
φ6, πρHγµα π�+ δ�ν ε=σταθε:· �κτ!ς κα� τ! &π�λαµ�'ν�υν µ� τ�ν ε=ρε:αν Eνν�ια.

"O µεγαλ�τερ�ς -θλ�ς τ�> Tερπ'νδρ�υ Tταν �ε�α
ως A α}?ηση τ/ν τεσσ'ρων
��ρδ/ν τ@ς Bρφικ@ς λ�ρας σ� 5πτ', %πως µHς πληρ�φ�ρ�>ν �, nδι�ι �, στ
��ι τ�υ: «Σ�-
δ’ iµε/ς τετρ+γηρυν %π�στ&ρ2αντες %�ιδ�ν rπτατ�νsω φ�ρµιγγι ν&�υς κελαδ8σ�µεν
pµν�υς» (= �πειδ� δ�ν µ’ �ρ(σει A µ�υσικ� τ@ς τετρ'��ρδης λ�ρας, θ� ψ'λω µεγαλ�-
φωνα γι� �'ρη σ�υ µ’ 5πτ'��ρδη κιθ'ρα). Στ!ν T(ρπανδρ� �ν1κει A �φε�ρεση τ�>
VAσ
α – gνα tργαν� π�+ jν�µ'σθηκε Eτσι, �πειδ� τ! �ρησιµ�π�ι�>σαν �, Λ(σ�ι�ι κι-
θαρUωδ�
, π�+ κατ�ικ�>σαν κ�ντ� στ�ν VAσ
α – %πως κα� A �νακ'λυψη τ�> (M τ@ς) �αρ-
�
τ�υ (= λαγ�>τ� M �ι�λαντσ(λ�).

"O T(ρπανδρ�ς &π@ρ?ε �µπνευσµ(ν�ς π�ιητ1ς, �αρισµατικ!ς µελUωδ!ς κα� δε?ι�τ(-
�νης κιθαρUωδ�ς, π�+ -ν�ι?ε καιν��ργι�υς δρ�µ�υς στ� µ�υσικ� κα� τ�ν π�
ηση,
πρHγµα γι� τ! 3π�:� τ!ν θα�µαFαν κα� τ!ν τιµ�>σαν �, ]Eλληνες µ(�ρι κα� στ� �ρ�-
νια τ@ς P6µης. Στ�ν Σπ'ρτη �π�τελ�>σε µ(γιστη τιµ1, τ! ν� κατακτ1σRη κ'π�ι�ς καλ-
λιτ(�νης µι� καλ� θ(ση π
σω �π! τ!ν Λ(σ�ι� Ujδ! (= ��ιδ�). `Oντως «π&ρρ�"�ς, tς
�τ’ Q�ιδ�ς ) Λ&σ#ι�ς %λλ�δ+π�ισιν» [(=�?(�ει 3 Λ(σ�ι�ς ψ'λτης στ�+ς ?(ν�υς �ν'-
µεσα) Σαπφ6].

Στ! Bαλανε:� (= λ�υτρ!) τ�> Zευ?
ππ�υ στ�ν Π�λη &π@ρ?ε �νδρι�ς τ�> µελUωδ�>
µ’ α=τ� τ� λ�για: «T�ν δ�2ασµ&ν� T&ρπανδρ� π�τ� ν� µ�ν %φ8σ9ης, π�m τ’ Qγαλµ+ τ�υ
θ� ν� δ9$ς ν� ’"9η µιλι� κα- πνε1µα. T3, µ� δ�ν�;µενη καρδι� θαρρ= πuς τραγ�υδ�1σε,
lπως >π+νω στ-ς v��ς τ�1 ταραγµ&ν�υ E<ρHτα, µ� φ�ρµιγγα µυστηριακ� πρ+υνε τρα-
γ�υδHντας τ=ν αJµ�#�ρων Σπαρτιατ=ν τ-ς Qγριες διαθ&σεις»!

Σαρ+ντ�ς Π�ν

∆ΑΥΛ	Σ/250, �Oκτ��ρι�ς 200216192



T; θ6µα µ/ συγκ$νησε 1ρκετ4 καD pς 8κ τ��τ�υ 8πικ�ιν�νησα µ/ τ;ν «∆αυλ!» καD .Gτησα τ4
στ�ι-εIα τ�C κ. �Aσπι�τη. M�C δ=θηκε N διε�θυνση καD τ; τηλ6φων= τ�υ, στ; Fπ�I� τ;ν 8κ�λεσα
µι4 8κ τ5ν Hπ�µ6νων Nµερ5ν. T;ν 8ρ�τησα, 84ν εM-ε κρατGσει τ0ν 8φηµερ$δα, πρUγµα π�9 εM-ε κ�-
νει καD τ;ν παρεκ�λεσα ν4 µ�C στε$λbη, 84ν qταν δυνατ=ν, hνα φωτ�αντ$γραφ� τ�C Wρθρ�υ. !O κ.
�Aσπι�της µ�C 8δGλωσε Jτι θ4 qταν εLτυ-0ς ν4 µ/ 8<υπηρετGσbη καD µ�C 1ν6φερε Jτι τ; Wρθρ� - δι�-
λ�γ�ς εM-ε δηµ�σιευθ' σ/ δ�� µ6ρη, τ0ν 1η καD τ0ν 8η Σεπτεµ�ρ$�υ 1998, στ; τµ'µα «STIL» τ'ς
γερµανικ'ς 8φηµερ$δας. Πρ�γµατι 8ντ;ς τ5ν Hπ�µ6νων Nµερ5ν παρελ�µ�ανα hνα τα-υδρ�µικ; φ�-
κελλ� 1π; τ;ν κ. �Aσπι�τη, τ;ν Fπ�I� καD εL-αριστ5, Jπ�υ περιε$-�ντ� τ4 δ�� µ6ρη τ�C διαλ=γ�υ
στ0ν ΓερµανικG, τ0ν Fπ�$αν 1γν�5. dHταν Jµως µι4 παρ4 π�λ9 καλ0 1ρ-G.

Mø
πλισµ6ν�ς µ/ αPσι�δ�<$α Wρ-ισα συστηµατικ0 καD 8κτεταµ6νη 1να.Gτηση στ; ∆ιαδ$κτυ�,
1λλ�, Jσ� περν�Cσαν �k Nµ6ρες καD �k H�δ�µ�δες, αLτ4 π�9 περ$µενα ν4 �ρ5 γι4 hνα τ=-
σ� σ��αρ; φιλ�σ�φικ; ε�ρηµα - .Gτηµα, δ/ν 8νεφαν$.�ντ�. �Eπικ�ιν�νησα στ0 συν6-εια
τηλεφωνικ4 µ/ τ0ν cδια τ0ν 8φηµερ$δα «Frankfurter Allgemeine Zeitung», γι4 ν4 µ�C δ�-

σ�υν περισσ=τερες πληρ�φ�ρ$ες γι4 τ; θ6µα. �Aφ’ Hν;ς N 1δυναµ$α δ�� 1νθρ�πων της, µ/ τ�9ς
Fπ�$�υς 8µ$λησα, ν4 συνενν�ηθ�Cν 8παρκ5ς µα.$ µ�υ στ4 �Aγγλικ4 καD 1φ’ Hτ6ρ�υ τ; µετ4 π�λλ5ν
κ=πων πενι-ρ; 1π�τ6λεσµα τ'ς συνενν=ησης, π�9 συνωψ$.ετ� στ; Jτι δ/ν ?-�υν κ�π�ια Wλλη πλη-
ρ�φ�ρ$α γι4 τ; .Gτηµα, µ/ 1π�θ�ρρυναν µερικ5ς καD ?τσι Wφησα τ; θ6µα πρ�σωριν�, µ/ σκ�π; ν4

?Eπ  τE jOνη τ/F πρωταπριλι>τικ/υ εiρ@µατ/ς

«¢IA§O°O™ ™øKPATOY™ - KAPTE™IOY»

H °KAºA TH™ «ºPANKºOYPTEP A§§°KEMA´NE»

XEνα πρωταπριλι>τικ/ «εkρηµα»,
π/Z εlναι ]µως µεστ3ν Rληθε<ας

£
υµUµαι, σ4ν ν4 ?γινε 8κε$νη τ0 ν�-τα τ�C N�εµ�ρ$�υ τ�C 1999, π�9
π'ρα τ; ν6� τεC-�ς τ�C «∆αυλ�1» καD N πρ�σ�-G µ�υ στρ�φηκε σ/ µι4
8πιστ�λ0 τ�C συνεργ�τη τ�C περι�δικ�C στ0ν Γερµαν$α, µ�υσικ�συν-
θ6τη κ. N$κ�υ �Aσπι�τη. !H 8πιστ�λ0 1νεφ6ρετ� σ/ hνα δηµ�σ$ευµα

τ'ς µεγαλ�τερης γερµανικ'ς 8φηµερ$δας «Frankfurter Allgemeine Zeitung» τ'ς
01/09/1999, στ; Fπ�I� Xπ'ρ-ε τ; περιε-=µεν� Hν;ς Πλατωνικ�C διαλ=γ�υ, π��,
Jπως 1νεφ6ρετ� στ; δηµ�σ$ευµα, εM-ε 1νακαλυφθ' στ;ν -5ρ� διαρκ5ν 1να-
σκαφ5ν τ'ς Π�µπη$ας τ; 1998. !O πλατωνικ;ς αLτ;ς δι�λ�γ�ς εM-ε τ;ν τ$τλ�
«Σωκρ+τ�υς - Kαρτεσ3�υ ∆ι+λ�γ�ς» κα$, Jπως ?γραφε F κ. �Aσπι�της, F δι�-
λ�γ�ς αLτ;ς 8νδε-�µ6νως 8πανατ�π�θετ�Cσε σ/ Wλλη kστ�ρικ0 ��ση τDς 1ρ-/ς
τ'ς φιλ�σ�φ$ας π�9 F Renè Descartes (1596-1650) παρ�υσ$α.ε στ; ?ργ� τ�υ
«Λ�γ�ς περ- τ$ς Mεθ�δ�υ» («Discours de la Méthode»), π�9 γι4 πρ�τη φ�ρ4
εM-ε δηµ�σιευθ', Jπως γνωρ$.�υµε, τ; 1637.



1σ-�ληθ5 µα.$ τ�υ κ�π�ια Wλλη στιγµG. !O δα$µων τ'ς 1να.Gτησης εM-ε παρ6µ�η δραστικ4 καD 1πα-
γ�ρευτικ4 8κεIν� τ;ν καιρ=... T; πρ�φαν/ς µ�C εM-ε διαφ�γει. �Eπ$σης N πνευµατικ0 ?νταση π�9 µ�C
εM-ε πρ�καλ6σει τ; θ6µα, εM-ε «κλειδHσει» καD τ0ν µνGµη µ�υ 1π; µι4 1ναφ�ρ4 lν=µατ�ς π�9 γι-
ν=ταν µ6σα στ0ν 8πιστ�λ0 τ�C κ. �Aσπι�τη, Jπως θ4 διευκριν$σω στ0 συν6-εια.

Ok µ'νες π6ρασαν, F φ�κελλ�ς εM-ε π�ρει τ0 δικG τ�υ θ6ση στ0ν �ι�λι�θGκη µ�υ καD τ; θ6µα
1ραι4 καD π�C 8πανερ-=ταν µ6σα 1π; pραIες συ.ητGσεις µ/ φ$λ�υς, -ωρDς π�τ/ µ6-ρι πρ=σφατα ν4
σκεφτ5 Jτι cσως, Bν ?στελνα hνα e-mail σ/ 1ρκετ�9ς 1νθρ�π�υς τ'ς 8φηµερ$δας «F.A.Z.», κ�π�ι�ς
1π; αLτ�9ς ν4 εM-ε τ0ν καλ�σ�νη ν4 µ/ διαφωτ$σbη στ0ν ?ρευν� µ�υ. \Aµ’ ?π�ς rµ’ ?ργ�ν.

Στ4 e-mail π�9 ?στειλα ?λα�α δ�� 1παντGσεις. �Aπ; τ;ν Xπε�θυν� 1ρ-ε$�υ F Fπ�I�ς εLγενικ4 µ/
πληρ�φ�ρ�Cσε, Jτι µπ�ρ�Cσα ν4 �ρ5 τ4 Wρθρα στ; online site τ'ς 8φηµερ$δας γι4 1.5 4 τ; κ�θε hνα
καD 1π; τ0ν κ. Alexandra Karen, Xπε�θυνη πωλGσεων καD δια-ε$ρισης τ'ς 8φηµερ$δας. !H κ. Karen
µ/ πληρ�φ�ρ�Cσε Jτι δ/ν στ6λν�υν δηµ�σιευµ6να Wρθρα στ; κ�ιν=, 1λλ4 γι4 τ0ν δικG µ�υ περ$πτωση
θ4 ?κανε µι4 8<α$ρεση καD γι’ αLτ; µ�C εM-ε 8πισυν�ψει σ/ �λεκτρ�νικ0 µ�ρφ0 1ρ-ε$ων rtf τ4 δ��
Wρθρα. T0ν ευ-αριστ5 τ4 µ6γιστα.

Ok Hπ=µενες κινGσεις qταν �k τυπικ6ς. �Aπ’ εLθε$ας Wν�ιγµα τ5ν 1ρ-ε$ων µ/ τ;ν 8πε<εργαστ0 κει-
µ6ν�υ καD 8κτ�πωσG τ�υς 1π; τ0ν πρωτ=τυπη µ�ρφG τ�υς. Mετ4 1π; τ=σ�ν καιρ; εM-α τ; πρωτ=-
τυπ� Xλικ; στ4 -6ρια µ�υ. !H Hπ=µενη κ$νηση qταν ν4 �ρ5 1µ6σως στ; ∆ιαδ$κτυ� κ�π�ι�ν 1<ι=πι-
στ� µεταφραστ0 κειµ6νων. Mετ4 1π; λ$γ� κατ6λη<α στ;ν www.systranbox.com/systran/box καD Wρ-ι-
σα ν4 περν�ω τµ'µα - τµ'µα τ; γερµανικ; κε$µεν�, .ητ�ντας 1γγλικ0 µετ�φραση στ0 συν6-εια. Σ/
λιγ�τερ� 1π; hνα τ6ταρτ� εM-α τελει�σει µ/ τ0ν µ�ρφ�π�$ηση τ�C µεταφρασµ6ν�υ κειµ6ν�υ, τ;
Fπ�I� ?σωσα, 8κτ�πωσα καD Wρ-ισα ν4 δια��.ω.

¶
αρ’ Jλ� π�9 µ/ τ0ν Πληρ�φ�ρικ0 1σ-�λ�Cµαι π�νω 1π’ εcκ�σι ?τη, δ/ν περ$µενα ν4
Xπ�ρ-bη hνας τ=σ� καλ;ς µεταφραστGς. T4 φιλ�σ�φικ4 κε$µενα Jµως εMναι 1µε$λικτα, καD
αPσθ�νθηκα γι4 µ$α 1κ=µη φ�ρ4 Jτι 1π6-�υµε 1ρκετ4 1π; hνα καθzς πρ6πει σ�στηµα τε-
-νητ'ς εLφυ�ας. Παρ’ Jλ� τ; συντακτικ; καD λεκτικ; 1νακ�τεµα τ�C µεταφρασµ6ν�υ κειµ6-

ν�υ καD τDς 1ρκετ/ς γερµανικ/ς Pδιωµατικ/ς λ6<εις - 8κφρ�σεις π�9 ?µειναν 1µετ�φραστες, 1λλ4 π�9
µ/ τ4 συµφρα.=µενα καD µετ4 1π; µελ6τη δεκ�δων πλατωνικ5ν διαλ=γων ε�κ�λα καταλα�α$νεις τ$
Xπ�ν��Cν, σιγ4 σιγ4 Wρ-ισε ν4 µ�C 1π�καλ�πτεται hνας λαµπρ;ς φιλ�σ�φικ;ς λ=γ�ς.

!O Σωκρ�της, 8νηµερωµ6ν�ς 1π; τ;ν ELθ�δηµ�, δ6-εται τ;ν µ6τ�ικ� στ0ν �AθGνα Kαρτ6σι� καD
1ρ-$.ει µα.$ τ�υ hναν 1σ�γκριτης πνευµατικ'ς καD λ�γικ'ς καθαρ=τητας δι�λ�γ�, στ;ν Fπ�I� F
πρ5τ�ς µ/ διαλεκτικ; 1λλ4 καD «µαιευτικ;» τρ=π� 1ντιµετωπ$.ει τ;ν δε�τερ� µα.D καD τ0ν φιλ�σ�-
φικG τ�υ 1φετηρ$α, τ; περ$φηµ� 1π=φθεγµ� τ�υ «σκ&φτ�µαι Qρα :π+ρ"ω» καD τ�9ς φ6ρνει σ/ π�λ9
δ�σκ�λη θ6ση. T; «Cogito, ergo sum», «I think, Therefore I Am» καD Jλη N Kαρτεσιαν0 πρ�σ6γγιση
περD Mεθ=δ�υ 8µφανι.=ταν λ�ιπ;ν µπρ�στ� µας µ6σα 1π; αLτ0 τ0 διαλεκτικ0 σ�γκρ�υση καD διεκ-
δικ�Cσε τ0 θ6ση της στ0ν kστ�ρ$α τ'ς φιλ�σ�φ$ας, πρωτ�γεν�Cς m παρ�γωγης.

T=τε γι4 πρ�τη φ�ρ4 τ; �λ6µµα µ�υ ?πεσε στ0ν τελευτα$α σειρ4 τ�C µεταφρασµ6ν�υ κειµ6ν�υ,
Jπ�υ F Kαρτ6σι�ς ?-ει wδη -αιρετ$σει τ;ν Σωκρ�τη, κλε$ν�ντας τ;ν δι�λ�γ� καD φε�γ�ντας γι4 ν4
8κφωνGσbη hνα λ=γ� στ0ν �Aκρ=π�λη. ∆ια��.ω τDς λ6<εις: «Pure Hard Brandt». Kαν6να ν=ηµα. K�ι-
τ�.ω στ0 συν6-εια στ; γερµανικ; κε$µεν� καD �λ6πω: «Reinhard Brandt»! M4 φυσικ4 qταν τ; Eν�-
µα, N Xπ�γραφ0 τ�C 1ρθρ�γρ�φ�υ. !Aρπ�.ω κατ’ εLθεIαν τDς φωτ�τυπ$ες 1π; τ;ν φ�κελλ� καD ψ�-
-νω. T; Eν�µα qταν 8κεI, στ; τ6λ�ς Hν;ς φωτ�τυπηµ6ν�υ Wρθρ�υ µιUς 8φηµερ$δας, τ; Fπ�I� φυσικ4
δ/ν εM-α τ0 δυνατ=τητα ν4 δια��σω 1π; τ4 Γερµανικ4 καD συνεπ5ς δ/ν εM-α φτ�σει στ0ν τελευτα$α
γραµµG τ�υ. �Eπρ=κειτ� γι4 τ; Eν�µα Hν;ς δηµ�σι�γρ�φ�υ πρ�φαν5ς, γι4 τ;ν Fπ�I� ��τε κBν µ�C
εM-αν µιλGσει 1π; τ0ν «F.A.Z.», Jτι µπ�ρ�Cσα 8νδε-�µ6νως ν4 8πικ�ινωνGσω µα.$ τ�υ. �ανακ�ιτ�ω

OY Rδυναµ<ες τ7ς τεOνητ7ς ν/ηµ/σSνης
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τ0ν 8πιστ�λ0 τ�C κ. �Aσπι�τη στ;ν «∆αυλ;» – καD τ; Eν�µα qταν 8κεI. T=σ� καιρ; µ�C δι6φευγε τ;
πρ�φαν6ς, σκιασµ6ν� 1π; τ0ν cδια τ0 φ�ση τ�C θ6µατ�ς.

�αναπ'ρα τ0 λ6<η Reinhard, τ0ν ?�αλα στ;ν µεταφραστG καD <αναπ'ρα τ; «Pure Hard» σ4ν 1π�-
τ6λεσµα. Γ6λασα µ/ τ0ν ψυ-G µ�υ. T4 µεταφραστικ4 robot τε-νητ'ς εLφυ�ας καD �k 1λγ=ριθµ�$ τ�υς,
σκ6φτηκα, ?-�υν π�λ9 δρ=µ� 1κ=µα µπρ�στ� τ�υς ν4 διαν�σ�υν. Ok 1λγ=ριθµ�ι τ�C Φυσικ�C N=-
µ�υ θ6λ�υν 8παφ0  µ/ τ;ν Φυσικ; N=µ�, γι4 ν4 γραφτ�Cν.

T; Eν�µα. �αν4 στ; ∆ιαδ$κτυ� καD στDς µη-αν/ς 1να.Gτησης. T; λ'µµα: «Reinhard Brandt». Γ�-
ρω στ4 40 1π�τελ6σµατα καD Jλα γ�ρω 1π; τ;ν cδι� Wνθρωπ�. T;ν Dr. Reinhard Brandt, καθηγητ0
τ'ς Φιλ�σ�φ$ας στ; ΠανεπιστGµι� τ�C Marburg. ̀ O-ι δηµ�σι�γρ�φ�ς λ�ιπ;ν 1λλ4 φιλ=σ�φ�ς. ΠλG-
ρη qταν τ4 στ�ι-εIα τ�υ στ0ν σ-ετικ0 σελ$δα τ�C ∆ιαδικτ��υ: E-mail, τηλ6φωνα, διευθ�νσεις, Jλα.
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?A
π6ραντη kκαν�π�$ηση. �EπD τ6λ�υς µετ4 1π; τ=σα -ρ=νια θ4 µ�θ�υµε τ4 π�ντα: γι4
τDς 1νασκαφ6ς, τ0ν γλ5σσα τ�C πρωτ�τ�π�υ, τDς µελ6τες καD J,τι Wλλ� 1φ�ρU στ;
8κπληκτικ; αLτ; ε�ρηµα. �Aµ6σως 1ρ-$.ω ν4 συντ�σσω hνα e-mail πρ;ς τ;ν καθη-
γητ0 µ/ hνα καταιγισµ; 8ρωτGσεων. TDς 1παντGσεις Jµως ?πρεπε ν4 τDς ?-ω τ�ρα.

`O-ι τ; 1π=γευµα m α�ρι�. T�ρα!
Mι4 πρ=σ-αρη καD εLγενικ0 γερµανικ0 φων0 ?φτασε στ; αLτ$ µ�υ καD µ�C 8πι�ε�α$ωσε τ;

1ναµεν=µεν�. !H συν�µιλ$α ?γινε στ4 �Aγγλικ�.
– Kαθηγητ4 Brandt, εMµαι F... καD σUς τηλεφων5 1π; τ0ν �AθGνα. Θ4 wθελα π6ντε λεπτ4 1π;

τ;ν -ρ=ν� σας, Bν εMναι ε�κ�λ�.
– Bε�α$ως, µ�C 1παντU. ΠερD τ$ν�ς πρ=κειται;
`Aρ-ισα ν4 τ�C 8<ηγ5 κα$, πρDν περ�σ�υν 20 δευτερ=λεπτα,1κ��ω hνα εPλικριν6ς, πρ=σ-α-

ρ�, εLγενικ; καD 1νακ�υφιστικ=, γι’ αLτ4 π�9 8πρ=κειτ� ν4 1κ�λ�υθGσ�υν, γ6λι�.
– Γιατ$ γελUτε, καθηγητ�;
– `Aι, Wι, Wι, hear Yiannis, that was an Invention, a gedanken Experiment. Mι4 δικG µ�υ κα-

τασκευG. �6ρεις π=σες Hκατ�ντ�δες Wνθρωπ�ι 1π; Jλη τ0ν ELρ�πη καD τ0ν �Aµερικ0 µ/ ?-�υν
ρωτGσει γι4 αLτ; τ; θ6µα;

�Aρ-$.ει N κατ�ρρευση... ∆/ν πρ�λ��αµε λ�ιπ;ν 8µεIς, F Σωκρ�της δηλαδG, τ;ν Kαρτ6σι�;
Ψυ-ραιµ$α... λ6ω στ;ν Hαυτ= µ�υ. K�$τα<ε τ; θ6µα 1π; τ0ν �Lσιαστικ0 τ�υ πλευρ�! Ok Wνθρω-
π�ι αLτ�D παρ�γ�υν φιλ�σ�φ$α καD -ρησιµ�π�ι�Cν τ0ν «Σωκρατικ0» γι4 ν6α «φτασ$µατα», ν6-
ες κ�ρυφ6ς. �EµεIς τ$ παρ�γ�υµε σGµερα; �Aργυρ�νητ�υς καD �ηρ��ς, Wνυδρ�υς 1νθρ�π�υς
καD δ�µ6ς. Συν6ρ-�µαι. !H εLγενικ0 καD πρ=σ-αρη Fµιλ$α τ�C καθηγητ' ��ηθ�ει π�λ�.

– Yiannis, αLτ;ν τ;ν δι�λ�γ� τ;ν ?γραψα τ;ν M�ρτι� τ�C 1999 καD σ4ν Wσκηση γι4 τ�9ς
φ�ιτητ6ς µ�υ, 1λλ4 καD σ4ν πρωταπριλι�τικ� 1στεI�, τ; Fπ�I� θ4 δηµ�σιευ=ταν στ0ν
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» τ0ν Πρωταπριλι�, Jπως εc-αµε συµφωνGσει. �Aλλ4 κ�τι εM-ε
γ$νει τ=τε µ/ τ0ν �λη τ'ς 8φηµερ$δας καD δ/ν δηµ�σιε�τηκε. M�C 8.Gτησαν 1π; τ0ν 8φηµερ$-
δα ν4 τ; κρατGσ�υν καD ν4 τ; δηµ�σιε�σ�υν κ�π�ια Wλλη στιγµG, Jπως καD ?γινε: τ;ν Σε-
πτ6µ�ρι� τ�C 1999. �Aτυ-5ς εM-αν <ε-�σει Jτι N παρ�υσ$αση τ�C Wρθρ�υ - διαλ=γ�υ µ�υ εM-ε
γραφτ' γι4 τ0ν Πρωταπριλι4 καD συνεπ5ς 8µφαν$στηκε σ4ν µι4 1ρ-αι�λ�γικ0 καD φιλ�σ�φικ0
1νακ�λυψη.

\Oση eρα F καθηγητ0ς µ�C µιλ�Cσε, κατ6γραφα τ0ν κ�θε τ�υ λ6<η, 1λλ4 8κεIν� τ; Fπ�I�
1ν6λυα, φ6ρν�ντας π�λι τ; δι�λ�γ� στ; µυαλ= µ�υ, qταν τ4 κ$νητρ� τ�υ καD τ; φ��ερ; 1π�-
τ6λεσµ� τ�υ. Λειτ��ργησε σ4ν δ�σκαλ�ς, ?γραψε σ4ν δ�σκαλ�ς καD 1π6δει<ε Jτι N κλασικ0
σκ6ψη καD τ�ρα καD π�ντα γεννU φ5ς καD γν�ση.

T;ν εL-αρ$στησα καD µετ4 1π; 1µ�ι�α$α 1νταλλαγ0 8κφρ�σεων {�ρ�φρ�σ�νης κλε$σαµε τ;
τηλ6φων�. `Eµεινα µ/ µι4 1π6ραντη πνευµατικ0 γαλGνη στ; µυαλ=. `Aρα, σκ6φτηκα, Xπ�ρ-
-ει 8λπ$δα, 8φ’ Jσ�ν �k Wνθρωπ�ι 1σ-�λ�Cνται 1κ=µα µ/ τDς πηγ/ς τ'ς γν�σης.

Kαθηγητ4 Reinhard Brandt, σ’ εL-αριστ�Cµε.

VIω+ννης Σ. Πηλι�;νης
Φυσικ;ς / 1ναλυτ0ς - πρ�γραµµατιστ0ς

[Σ.Σ.: TK δL� µ<ρη τ�4 διαλGγ�υ -π	 τ	 πρωτGτυπ� τ�4 Dr. Reihard Brandt
Mρ2σκ�νται στ	ν «∆αυλG», στ, διIθεση Nπ�ι�υ Oνδιαφ<ρεται.]

T3 πρDσOαρ/ γAλι/ τ/F φιλ/σDφ/υ MπρEντ
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T0 κε7µεν� π�A =κ�λ�υθεS δηµ�σιε�θηκε στ0 περι�δικ0

«AΣΦAΛIΣTIKO NAI», τε�'�ς 77, τ%ν 5/6/02.

«“Hellenic Guest” λ6γεται hνα πρ=γραµµα �λεκτρ�νικ'ς 8κµ�θη-
σης τ'ς !Eλληνικ'ς (Γλ�σσας), π�9 τ; CNN Wρ-ισε ν4 διαν6µbη πα-
γκ�σµ$ως καD πρ��ρ$.εται στ; πρ5τ� στ�δι� γι4 1γγλ=φων�υς καD
kσπαν=φων�υς. !H µ6θ�δ�ς διδασκαλ$ας συν$σταται στ0ν πρ���λ0
πληρ�φ�ρι5ν στ0ν lθ=νη τ�C �λεκτρ�νικ�C Xπ�λ�γιστ' µ/ ταυτ=-
-ρ�νη µετ�δ�ση w-�υ καD κιν��µενης εPκ=νας. T; πρ=γραµµα πα-
ρ�γεται 1π; τ0 µεγ�λη Hταιρε$α �λεκτρ�νικ5ν Xπ�λ�γιστ5ν Apple,
πρ=εδρ�ς τ'ς Fπ�$ας εMναι F T.zν Στ�λικ, π�9 εMπε σ-ετικ5ς: “�Aπ�-
φασ$σαµε ν4 πρ�ωθGσ�υµε παγκ�σµ$ως τ; πρ=γραµµα 8κµ�θησης
τ'ς !Eλληνικ'ς Γλ�σσας, 8πειδ0 N κ�ινων$α µας -ρει�.εται hνα 8ργα-
λεI� π�9 θ4 τ�9ς 8πιτρ6ψbη ν4 1ναπτ�<�υν τ0 δηµι�υργικ=τητ� τ�υς,
ν4 εPσ�γ�υν καιν��ργιες Pδ6ες, καD ν4 τ�9ς πρ�σφ6ρbη γν�σεις, πε-
ρισσ=τερες 1π; Jσες F Wνθρωπ�ς µπ�ρ�Cσε µ6-ρι τ�ρα ν4 1νακα-
λ�ψbη. M/ Wλλα λ=για πρ=κειται γι4 µι4 8κδGλωση τ'ς τ�σης γι4
8πιστρ�φ0 τ�C παγκ=σµι�υ π�λιτισµ�C στ; πνεCµα καD στ0 γλ5σσα
τ5ν �Aρ-α$ων !EλλGνων”. ̀ Aλλη συναφ0ς 8κδGλωση: �k ̀ Aγγλ�ι 8πι-
-ειρηµατ$ες πρ�τρ6π�υν τ4 1ν�τερα στελ6-η τ�υς ν4 µ�θ�υν
�Aρ-αIα !Eλληνικ�, 8πειδ0 αLτ4 ?-�υν <ε-ωριστ0 σηµασ$α γι4 τ�9ς
τ�µεIς lργ�νωσης καD δια-ε$ρισης τ5ν 8πι-ειρGσεων. Σ/ αLτ; τ; συ-
µπ6ρασµα wδη 8πιδε$-θηκαν, ?πειτα 1π; διαπιστ�σεις Bρετταν5ν
εPδικ5ν Jτι: !H !Eλληνικ0 Γλ5σσα 8νισ-�ει τ0 λ�γικ0 καD τ�ν�νει
τDς Nγετικ/ς kκαν=τητες, γι’ αLτ; ?-ει µεγ�λη 1<$α E-ι µ=ν� στ0ν
πληρ�φ�ρικ0 καD στ0ν Xψηλ0 τε-ν�λ�γ$α, 1λλ4 καD στ;ν τ�µ6α lργ�-
νωσης καD δι�$κησης.

»ALτ/ς �k Pδι=τητες τ'ς !Eλληνικ'ς �θησαν τ; ΠανεπιστGµι�
“IRVINE” στ0ν Kαλιφ=ρνια ν4 1ναλ��bη τ0ν 1π�θησα�ριση τ�C
πλ��τ�υ της. �Eπικεφαλ'ς τ�C πρ�γρ�µµατ�ς τ�π�θετGθηκαν N
γλωσσ�λ=γ�ς Hλλην$στρια «MAC DONALD» καD �k καθηγητ/ς τ'ς
�λεκτρ�νικ'ς BRUNER & PACARI! Στ;ν �λεκτρ�νικ; Xπλ�γιστ0
«IVICO» 1π�θησαυρ$στηκαν 6.000.000 λεκτικ�D τ�π�ι τ'ς γλ�σσας
µας, Jταν N �Aγγλικ0 ?-ει συν�λικ4 490.000 λ6<εις καD 300.000 τε-
-νικ�9ς Jρ�υς, δηλαδ0 N γλ5σσα εMναι µ=λις τ; 1/10 τ'ς δικ'ς µας.
Στ;ν Ivico τα<ιν�µGθηκαν 8.000 συγγρ�µµατα 4.000 1ρ-α$ων !EλλG-
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νων καD τ; ?ργ� συνε-$.εται µ/ τ0ν 1µ6ριστη συµπαρ�σταση τ'ς 1µε-
ρικανικ'ς κυ�6ρνησης, καD τ0ν παρ�-0 Hκατ�µµυρ$ων δ�λαρ$ων.
Mιλ�ντας γι4 αLτ; F 8πικεφαλ'ς, διασηµ=τερ�ς καθηγητ0ς
BRUNER, γι4 Jπ�ι�ν 1π�ρεI, γιατ$ τ=σα Hκατ�µµ�ρια δ�λλ�ρια γι4
τ0ν 1π�θησα�ριση τ'ς !Eλληνικ'ς, 1παντ�Cµε: M4 πρ=κειται γι4
τ0 γλ5σσα τ5ν πρ�γ=νων µας καD N 8παφG µας µ/ αLτ�9ς θ4 �ελ-
τι�σbη τ;ν π�λιτισµ= µας. Ok Xπε�θυν�ι τ�C πρ�γρ�µµατ�ς Xπ�λ�-
γ$.�υν Jτι �k Hλληνικ�D λεκτικ�D τ�π�ι θ4 φθ�σ�υν τ4 8νενGντα Hκα-
τ�µµ�ρια ?ναντι 8νν6α τ'ς Λατινικ'ς. T; 8νδιαφ6ρ�ν γι4 τ0ν !Eλλη-
νικ0 πρ�6κυψε 1π; τ0 διαπ$στωση τ5ν 8πιστηµ=νων τ'ς πληρ�φ�-
ρικ'ς καD Xπ�λ�γιστ5ν Jτι: “VHλεκτρ�νικ�� &π�λ�γιστ�ς πρ��ωρη-
µ(νης τε�ν�λ�γ
ας δ(��νται bς ν�ηµατικ� γλ/σσα µ�ν�ν τ�ν "Eλλη-
νικ1. \Oλες τDς Wλλες γλ5σσες τDς -αρακτηρ$.�υν σηµει�λ�γικ6ς”.
N�ηµατικ0 γλ5σσα θεωρεIται N γλ5σσα στ0ν Fπ�$α τ; σηµαIν�ν,
δηλαδ0 N λ6<η, καD τ; σηµαιν=µεν�, δηλαδ0 αLτ; π�9 N λ6<η 8κφρ�-
.ει (πρUγµα, κατ�σταση, Pδ6α) ?-�υν µετα<� τ�υς πρωτ�γεν' σ-6ση.
Σηµει�λ�γικ0 εMναι N γλ5σσα στ0ν Fπ�$α αLθαιρ6τως Fρ$.εται Jτι
τ; Wλφα πρUγµα (τ; σηµαιν=µεν�) ?τσι ?-�υµε συµφωνGσει ν4 τ; λ6-
µε. Ok λ6<εις στDς Wλλες γλ5σσες εMναι συµ�ατικ6ς, σηµα$νει {πλU,
Jπως εcπαµε, Jτι τ; κ�θε πρUγµα λ6γεται ?τσι 8πειδ0 αLτ; συµφω-
νGθηκε ?τσι. Στ0ν !Eλληνικ0 ?-�υµε αPτι�δη σ-6ση µετα<9 λ6<εως
καD πρ�γµατ�ς, πρUγµα 1ν�παρκτ� στDς Wλλες γλ5σσες.

»T4 πι; τ6λεια πρ�γρ�µµατα τ�C κ=σµ�υ, εPδικ5ς “Γν�ση” καD
“Nε�των”, 1ναπαριστ�Cν τ�9ς λεκτικ�9ς τ�π�υς τ'ς !Eλληνικ'ς σ/
Fλ�κληρ�µατα καD σ/ τ6λεια σ-Gµατα παραστατικ5ς, πρUγµα π�9
1δυνατ�Cν ν4 κ�ν�υν γι4 τDς Wλλες γλ5σσες· καD τ�Cτ� γιατD �k Hλλη-
νικ/ς λ6<εις ?-�υν µαθηµατικ0 δ�µ0 π�9 8πιτρ6π�υν τ0ν {ρµ�νικ0
γεωµετρικG τ�υς 1πεικ=νιση. �Iδιαιτ6ρως -ρGσιµα εMναι τ4 Hλληνικ4
πρ�σGµατα (µικρ; - µ6γα - σκ�π;ς κ.λπ.). Ok �λεκτρ�νικ�D Xπ�λ�γι-
στ/ς θεωρ�Cν τ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα µ0 FριακG. ∆ηλαδ0 Jτι µ=ν�ν
σ/ αLτ0 δ/ν Xπ�ρ-�υν Jρια καD γι’ αLτ; εMναι 1ναγκα$α στDς ν6ες
8πιστ'µες, Jπως Πληρ�φ�ρικ0 - �Hλεκτρ�νικ0 Kυ�ερνητικG! ALτ/ς
�k 8πιστ'µες µ=ν� στ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα �ρ$σκ�υν τDς 1ναγκαIες
ν�ηµατικ/ς 8κφρ�σεις π�9 -ρει�.�νται, -ωρDς τDς Fπ�Iες N 8πιστη-
µ�νικ0 σκ6ψη 1δυνατεI ν4 πρ�-ωρGσbη. Ivicos - Γν�ση - Nε�των: T4
πι; τ6λεια πρ�γρ�µµατα καD µεγαλ�τερα σ’ Jλ�ν τ;ν κ=σµ� 1π; τ;
Bλαδι��στ;κ hως τ0ν Kαλιφ=ρνια καD 1π; τ0ν �Aρκτικ0 hως τ; N=-
τι� Π=λ�.»
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Στ�ν Qνω φωτ�γραφ3α �λ(πετε µι� συνηθισµ(νη �παρ�ιακ� γ(φυρα. VAπ! λ
-
γ�ι µ(�ρις �λ'�ιστ�ι �? �κε
νων π�+ τ�ν περν�>ν γνωρ
F�υν, %τι πρ�κειται περ�
κατασκευ@ς τ@ς κλασικ@ς περι�δ�υ (360-358 π.X.), π�+ gνωνε κα
, %πως δια-
πιστ6νεις 5ν6νει �κ�µη κα� σ1µερα τ�ν �ρ�α
α Mεσσ1νη µ� τ�ς γ�ρω περι�-
�(ς. Πρ�κειται γι� µι� παρ'?ενη γι� γ(φυρα κατασκευ1, γιατ� ε7ναι σ�1µα-
τ�ς Y. Φα
νεται A κ'µψη τ�> 5ν!ς σκ(λ�υς πρ!ς N�τ�ν κα� τ�> -λλ�υ σκ(λ�υς
πρ!ς ��ρρHν. Στ�ν κ+τω φωτ�γραφ3α λεπτ�µ(ρεια τ@ς �ρ�α
ας δ�µησης.

VAντHνης Πετρ�υτA+κ�ς

YæH§H™ TEXNIKH™ APXAIA °EºYPA



¶§H£øPI™MO™ XPI™TIANIKH™ A°Iø™YNH™ ™THN 

Π�λλ/ς φ�ρ/ς N σκ�πιµ=τητα κρ��εται κυρι�λεκτικ� κ�τω 1π;

τG... µ�τη µας, κι Jµως στ�9ς -αλεπ�9ς καιρ�9ς τ�C καταναλωτι-

σµ�C, τ�C 8ντυπωσιασµ�C καD τ'ς τα-�τητας π�9 �ι�ν�υµε στDς π=-

λεις, ?-�υµε φτ�σει πλ6�ν στ; 1τυ-/ς σηµεI� ν4 µ0ν 1ντιλαµ�αν�-

µαστε 1κ=µη καD τ; αLτ�ν=ητ�. Ok {πλ/ς λεπτ�µ6ρειες, Jπως �k lν�-

µασ$ες τ5ν Fδ5ν, τDς Fπ�Iες 8κλαµ��ν�υµε συνGθως pς {πλU δεδ�-

µ6να πληρ�φ=ρησης, κρ���υν καλ4 τ4 µυστικ� τ�υς. Π5ς θ4 σUς

φαιν=ταν, Bν κατ4 τ0 δι�ρκεια τ�C περιπ�τ�υ σας, σ/ µι4 1π=στα-

ση µερικ5ν Hκατ�ντ�δων µ6τρων, συναντ��σατε περD τDς 60-65 Fδ�9ς

π�9 �k lν�µασ$ες τ�υς συν�δε��νται 1π; τ;ν τ$τλ�... «]Aγι�ς» (Bλ.

"+ρτη στ�ν �ναντι σελ3δα).

Tυ-αI� 1σφαλ5ς γεγ�ν=ς, δ/ν λ6ω! !Yπ�ρ-�υν Jµως καD κ�π�ιες

Wλλες πι; 8νδιαφ6ρ�υσες λεπτ�µ6ρειες. !H συγκεκριµ6νη �Pκιστικ0

.�νη (περι�-0 �Aρ-�γγελ�ς τ'ς Λευκωσ$ας) µ6-ρι πρ=σφατα 1π�-

τελ�Cσε Pδι�κτησ$α τ'ς �Eκκλησ$ας τ'ς K�πρ�υ καD F 1-αλ$νωτ�ς

πλ�υτισµ=ς της διευρ�νθηκε σ/ σηµεI� 8µπ�ρικ'ς λαγνε$ας, λ=γjω

1σφαλ5ς τ5ν τιµ5ν π�9 πωλ�Cνταν τ4 «Qγια» αLτ4 �Pκ=πεδα.

�Eπ$σης στ; παρακε$µεν� Wλσ�ς Xφ$σταται F τηλε�πτικ;ς σταθ-

µ;ς πρ��θησης τ5ν συµφερ=ντων τ'ς �Eκκλησ$ας «"O Λ�γ�ς», F

Fπ�I�ς 8ν�ικι�στηκε σ-ετικ4 πρ=σφατα 1π; τ; τηλε�πτικ; καν�λι

«M6γα». T4 κατ4 καιρ�9ς σκ�νδαλα, στ4 Fπ�Iα 8µπλ6κ�νται �k πα-

τ6ρες τ'ς �Eκκλησ$ας τ'ς K�πρ�υ, µπ�ρ�Cν ν4 πε$σ�υν Jσ�υς 8<α-

κ�λ�υθ�Cν ν4 1µφι��λλ�υν γι4 τ�C «{γ
�υ λ�γ�υ» τ; πασιφαν6ς,

γι’ αLτ; καλ; θ4 qταν κατ4 τ0ν δι�ρκεια τ�C Hπ=µεν�υ περιπ�τ�υ

σας, παρ’ Jλ� π�9 θ4 σUς ��µ�αρδ$.�υν µ/ τ4 Hλλην�ρθ=δ�<α δια-

φηµιστικ4 µην�µατα τ�C τ�π�υ «]Aγι�ς VIωσ1φ, ]Aγι�ς Γα�ρι�λ

κ.λπ.», ν4 1ναλ�γ$.εστε π�C καD π�C τ; δηµ�κρατικ; (τ�-α) δικα$-

ωµα τ'ς 1νε<ιθρησκ$ας καD τ'ς... kστ�ρ$ας.

Nικ�λας zAσιµ�ς
Λευκωσ$α, K�πρ�ς
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VAγ+πη µ� σαρανταπεντ+ρι
Xαρ@τε κα� �γαλλιHστε, καλ�
 µ�υ δ�>λ�ι. Alea jacta

est! "O �γ/νας τ6ρα δικαι6νεται. T6ρα θ� �ρ�>ν �ν'-
παυση τ� κ�κκαλ'κια τ�> K�λ�κ�τρ6νη κα� τ@ς Mπ�υ-
µπ�υλ
νας – Sν &π'ρ��υν π�υθεν� �κ�µα. VAπ! τ�>δε

κι �φε?@ς µπ�ρε:τε ν� κ�ιµHστε �συ��ι. O, «κακ��» ε7ναι στ�ν «ψειρ�>», π�+
�π’ �δ/ κι �µπρ!ς θ� µετ�ν�µασθR@ σ� «�ηρ�>», πρ!ς τιµ�ν τ/ν �κλεκτ/ν φι-
λ�?εν��µεν6ν της. Kα� τ
 �λιδ1, E! O}τε τ� �ν�ικιαF�µενα στ��ντι� στ�ν Kαλ-
ντ(ρα τ@ς Σαντ�ρ
νης δ�ν πρ�σφ(ρ�υν τ�σες �ν(σεις. `Eµ τ
 kδε�λ�γικ!ς πα-
τ(ρας θ� |µ�υν, Sν δ�ν �?ασφ'λιFα στ� πιστ�λ�παιδ' µ�υ κα� τ�> π�υλι�>
τ! γ'λα. T6ρα �(�αια, Sν �σε:ς &π�π(σετε σ� κ'π�ι� πταισµατ'κι κα� ?αφ-
νικ� �ρεθ@τε π
σω �π! τ� κ'γκελα, µ�ν περιµ(νετε τ(τ�ια VIP µετα�ε
ριση.
Στ�ν καλ�τερη περ
πτωση σHς �λ(πω �γκαλ
τσα µ� τ!ν Σφ
γγ�υλα κα� τ!ν
Π1δ�υλα π'νω σ� π�ντικ�φαγωµ(ν� στρ/µα. T�ς καλ�ς θ(σεις τ�ς πρ��ρ
Fω
γι� τ�+ς καλ�+ς κα� �φωσιωµ(ν�υς &παλλ1λ�υς µ�υ, π�+ κ�υ�αλ�>ν στ!ν
διεστραµµ(ν� �γκ(φαλ� τ�υς τ�ν �?�υσι�γεν@ σα���ρα π�+ �γx τ�+ς �µ�'λ-
λω. Kι %ταν πι� διαπιστ6σω %τι ε7ναι «καµµ(να �αρτι'», σHς �παλλ'σσω �π!
τ�ν παρ�υσ
α τ�υς, µ� διακριτικ�τητα M t�ι. K�ιµηθ@τε λ�ιπ!ν �συ��ι µπρ�-
στ� στ�+ς τηλε�πτικ�+ς δ(κτες σας.

∆�ν σHς κρ��ω π'ντως, %τι διασκεδ'Fω µ� τ�ν �π�θµενη �φ(λεια κ'π�ι-
ων, π�+ �π�ρ�>ν π/ς ε7ναι δυνατ!ν τ� παπαδ�πα
δια κα� �, θρησκευ�µεν�ι
ν� γ
νωνται στ� καλ� καθ��µενα τρ�µ�κρ'τες. `Hθελα ν' ’?ερα π�> δι'τα-
ν� F�>ν· στ!ν `Aρη; T�σ� δ�σκ�λ� τ�+ς ε7ναι ν� καταλ'��υν, %τι A θε�κρα-
τ
α, A τρ�µ�κρατ
α κα� �, -λλες «...κρατ3ες» �κπ�ρε��νται �π! κατα��λ@ς
κ�σµ�υ �π! τ� δικ1 µ�υ hπαρ?η κα� σκ(ψη; Mι� µατι� στ�ς σελ
δες τ@ς πα-
γκ�σµιας ,στ�ρ
ας φτ'νει κα� περισσε�ει γι� ν� τ�+ς πε
σRη. E=τυ�/ς %µως E�ω
λ'�ει τ� µ(τρα µ�υ. Φρ�ντ
Fω �π� σειρ� αk6νων ν� καµ�υφλ'ρω τ�+ς �πε-
σταλµ(ν�υς µ�υ µ� τ!ν κατ'λληλ� γι� τ�ν κ'θε περ
πτωση kδε�λ�γικ�, π�-
λιτικ�, θρησκευτικ! M κ�ινωνικ! µανδ�α Eτσι, �στε κι �κε:ν�ι ν� �κτελ�>ν
στ�ν �ντ(λεια τ�ς διαταγ(ς µ�υ κι �γx ν� �?�υσι'Fω -νετα, παραµ(ν�ντας στ!
�πυρ��λητ�. T6ρα, Sν γ
νRη καµµι� «στρα#�» κα� τ�+ς τσακ6σ�υν, � Sς πρ�-
σε�αν!

`Oνειρα γλυκ� λ�ιπ!ν κι �φ@στε τα %λα �π'νω µ�υ. VAφ@στε κα� τ�+ς δια-
φ�ρ�υς κακ�1θεις ν� λ(νε, %τι A τρ�µ�κρατ
α �π�τελε: τ! -λλ�θι γι� τ�ν �πι-
��λ� σκληρ�τερων µεθ�δων παρακ�λ��θησης κα� τ� θ(σπιση ν�µικ/ν σ�-
φισµ'των κατ� τ/ν πρ�σωπικ/ν κα� συλλ�γικ/ν δραστηρι�τ1των τ/ν π�-
λιτ/ν. T� πρ'γµατα δ�ν ε7ναι Eτσι. "Aπλ/ς, τ6ρα π�+ �αθµηδ!ν θ� γ
ν�υµε
µι� παγκ�σµια �kκ�γ(νεια κι �γx θ� E�ω τ! ρ�λ� τ�> «µπαµπH», Sν δ�ν ε7στε
καλ� παιδ'κια κα� κ'νετε «%τα23ες» – κατ� τ@ς Παγκ�σµιας T'?ης Πραγ-
µ'των – θ� τρ/τε π�> κα� π�> µερικ�ς ?υλι(ς, γι� να γ
νετε σωστ�� -νθρω-
π�ι M µHλλ�ν «µαF'νθρωπ�ι». T6ρα π�+ π@ρα φ�ρα, τ
π�τα δ�ν µ� σταµατ'ει
πλ(�ν. T
π�τε, �κτ!ς �π! τ!

Σ+ρωθρ�ν
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Kατ4 τ;ν συγγραφ6α Jλως παραδ=<ως, σκ�π$µως m 1φελ5ς N “VAργ�ναυτικ�
VEκστρατε
α” δ/ν διε<G-θη στ;ν 1ρ-αι�ελληνικ; καD µεσ�γειακ; θαλ�σσι� καD
γGιν� -5ρ�, 1λλ4 στDς λ$µνες, π�ταµ��ς, Eρη, 1κρωτGρια καD στ0ν εLρ�τερη πε-
ρι�-0 τ5ν συν=ρων µετα<9 B. �Aµερικ'ς καD KαναδU. �Eνν�εIται, Jτι γι4 τ0ν
1ληθ�φ�νεια τ�C 8γ-ειρGµατ�ς τ4 τ�πων�µια τ�C αLθεντικ�C X�ρτη A µετ�υ-
σι�θησαν καD στ;ν X�ρτη B. !H πρ�σπ�θεια παραπ�$ησης τ'ς kστ�ρικ'ς 1λG-
θειας γι4 τ0ν «VAργ�ναυτικ� VEκστρατε
α», N µεταφ�ρ4 καD Pδι�π�$ησG της 1π;
Wλλες -5ρες καθ$σταται 1ναµφισ�Gτητη καD N διαστρ6�λωσG της -ωρDς πρ�-
σ-Gµατα.

MH
1νιστ=ρητη αLτ0 8κδ�-0 1κ�λ�υθεIται 1π; kστ�σελ$δες τ�C «∆ιαδικτ�-
�υ», µ/ περιε-=µεν� π�9 πιθαν;ν ν4 εMναι 1π�κ�ηµα τ'ς φαντασ$ας τ�C
συγγραφ6α, µ/ τ0 δικG τ�υ διατυπωθεIσα lν�µασ$α «Ekδικ� Θεωρ
α τ@ς
VAρ�α
ας "Iστ�ρ
ας». Ok 1ναφερ=µενες 1π; τ;ν συγγραφ6α πηγ/ς γι4 τ0

διαµ=ρφωση τ'ς θεωρ$ας τ�υ εMναι 1ρκετ/ς καD 8µπερι6-�νται σ/ �ι�λι�γραφικ/ς
θ6σεις· σαρ�ντα δ�� 8πD µ6ρ�υς 1ναφ�ρ/ς καD Wλλα π�ικ$λα στ�ι-εIα ��σει τ5ν
Fπ�$ων 8πιδι�κεται N παραπ�$ηση τ5ν 1ρ-αι�ελληνικ5ν τ�πωνυµ$ων καD lν�-
µασι5ν. Ok πηγ/ς αLτ/ς δ/ν εMναι ε�κ�λα πρ�σιτ/ς λ=γjω τ�C Eγκ�υ τ�υς· αLτ/ς
Jµως πρ�σδι�ρ$.�υν, Jπως φα$νεται, σ/ µικρ; m µεγ�λ� �αθµ; τ; πνεCµα, τ; πε-

∆ιαδ<κτυ/: Θετικ3ς κα  Rρνητικ3ς ρDλ/ς

MO... KAλτης ZεZς κα  \... K/λO<δα τ7ς ?Aµερικ7ς

™
τ;ν X+ρτη A 1πεικ�ν$.�νται F θαλ�σσι�ς πλ�Cς τ5ν �Aργ�-
ναυτ5ν στDς γ�ρω 1π; τ0ν !Eλλ�δα -5ρες, λα��ς, θ�λασσες, π�-
ταµ��ς, Eρη καD 1κρωτGρια. Γι4 τ0ν γεωγραφικ0 αLτ0ν δια-
µ=ρφωση �ασ$σθηκα πρ5τα 1π’ Jλα στ; ?ργ� τ�C �Aπ�λλ�νι�υ

τ�C P=δι�υ (215-295 π.X. περ$π�υ) «VAργ�ναυτικ�» (�ι�λ$α II, IV
8κδ�θ6ντα µετ4 τ�C 1ρ-α$�υ κειµ6ν�υ καD µεταφρ�σεως στ0ν Nε�ελ-
ληνικ0 1π; τ0 φιλ�λ�γικ0 Fµ�δα τ5ν 8κδ=σεων «K+κτ�ς», 1999). Στ;ν
X+ρτη B γ$νεται πρ�σπ�θεια ν4 παρ�υσιασθb' N 8κστρατε$α αLτ0 1π;
τ;ν Michale Busch (MB), συγγραφ6α - 8ρευνητG, -ωρDς ν4 1ναφ6ρε-
ται τ; αLθεντικ�τερ� στ�ι-εI� της, F πλ�Cς τ5ν �Aργ�ναυτ5ν. Xρη-
σιµ�π�ι�Cνται Jµως διαστρε�λωµ6να �k cδιες lν�µασ$ες Jπως στ;ν
-�ρτη A, 8κ τ�C 1ρ-αι�ελληνικ�C πρωτ�τ�π�υ.
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ριε-=µεν� καD τ; 1π$θαν� τ'ς kστ�ρικ=τητας τ'ς θεωρ$ας αLτ'ς. Παρ’ Jλα αLτ4
Xπ�ρ-�υν δ�σµ6νες 1π; τ;ν συγγραφ6α αLθεντικ/ς πηγ/ς µετ�φρασης τ5ν
«VAργ�ναυτικ/ν» (�ι�λ$α II καD IV), Jπ�υ 1π�δ$δεται σ-εδ;ν κατ4 λ6<η τ; 1ρ-αI�
κε$µεν� µ/ µικρ/ς lν�µαστικ/ς καD Wλλες παραπ�ιGσεις. Ok πηγ/ς π�9 1ναφ6ρ�-
νται εMναι:

University of California Regents (Febr. 28.2000), The Arconautica, Book
II, Berkeley Digital Library κα�
!Ως Book IV, Jπ�υ δια��.�µε: «T! πρωτ�τυπ� �γρ'φη στ�ν �ρ�α
α "Eλλη-
νικ1, περ
π�υ τ!ν 3� π.X. αk/να στ�ν VAλε?'νδρεια Akγ�πτ�υ �π! τ!ν

VAπ�λλ6νι� τ!ν P�δι�. Mετεφρ'σθη �π! τ�ν VAρ�α
α "Eλληνικ� στ�ν VAγγλικ�
�π! τ!ν R. C. Seaton τ! 1912».

!O MB -ρησιµ�π�ι�ντας τDς pς Wνω µεταφρ�σεις δ/ν 1κ�λ�υθεI πιστ5ς τ; κε$-
µεν�, 1λλ�, Jπως θ4 δ�Cµε, «µεταφρ'Fει» (παραφρ�.ει καD 1λλ�ι�νει) τ0ν ση-
µασ$α λ6<εων καD τ�πωνυµ$ων καD δηµι�υργεI τ;ν X�ρτη B, Jπ�υ µεταφ6ρει τ4
kστ�ρικ4 γεγ�ν=τα τ5ν «VAργ�ναυτικ/ν» 1π; τ0ν !Eλλ�δα στ0ν B. �Aµερικ0 -
KαναδU. !H Jλη αLτ0 8σφαλµ6νη θεωρ$α ?τυ-ε εLρε$ας δι�δ�σης δι4 µ6σ�υ τ5ν
kστ�σελ$δων τ�C `Iντερνετ 8κτ;ς τ5ν pς Wνω 1 καD 2, π�9 εMναι µετ�φραση τ�C
πρωτ�τ�π�υ.

M/ τ0ν εLκαιρ$α wθελα ν4 8πισηµ�νω, Jτι τ; παγκ=σµι� ∆ιαδ$κτυ� στ0ν πε-
ρ$πτωση αLτ0ν παρ�υσι�.εται µ/ τ0ν διπλ' τ�υ φ�ση.

EMναι εLλ�γ$α γι4 τ0 δυνατ=τητα γνωριµ$ας καD δι�δ�σης lρθ5ν γν�σε-
ων διαµ6σ�υ τ'ς Πλρ�φ�ρικ'ς µετα<9 λα5ν καD 1νθρ�πων τ�C πλανGτη

µας, 1λλ4

EMναι καD κατ�ρα, δι=τι διευκ�λ�νει καD 8πιτρ6πει σ/ Pδι�τελ' καD �π�πτα
1τ�µικ4 καD εLρ�τερα συµφ6ρ�ντα τ0 διαστρ6�λωση τ�C µ�ναδικ�C 1γα-

θ�C π�9 κληρ�δ=τησε N 1νθρωπ=τητα, τ'ς 1ρ-αι�ελληνικ'ς π�λιτιστικ'ς κλη-
ρ�ν�µιUς. T4 1παρ�δεκτα αLτ4 κε$µενα παρ�τρ�ν�υν τ;ν κ�θε καλ=πιστ� 1να-
γν�στη, εPδικ4 δ/ τ0ν µαθητι5σα νε�λα$α π�9 διψU γι4 1π=κτηση τ=σ� Hλκυ-
στικ5ν γν�σεων τ'ς 1ρ-αι�ελληνικ'ς kστ�ρ$ας, σ/ πρ��ληµατισµ; καD δηµι-
�υργεI 1µφι��λ$ες γι4 τ0ν 1λGθεια τ'ς Xπ6ρλαµπρης αLτ'ς kστ�ρ$ας. �Aς 1να-
λ�γισθ�Cµε Jµως, µGπως τ4 γνωστ4 �π�πτα µ�ντ6ρνα 1π�φθ6γµατα «T! τ(λ�ς
τ@ς ,στ�ρ
ας», «T! τ(λ�ς τ@ς �πιστ1µης» φ6ρν�υν καD «T! τ(λ�ς τ@ς Lθικ@ς» καD
τελικ�, Jπως µερικ�D lνειρε��νται, «T! τ(λ�ς τ@ς π�λιτιστικ@ς κληρ�ν�µιHς».

ELτυ-5ς Jµως π�9 σ/ pρισµ6να σ-=λια γ�ρω 1π; τ0 θεωρ$α αLτ0 τ�C συγ-
γραφ6α διαφα$νεται κ�π�ια δι�θεση κριτικ'ς παρ�υσ$ασης τ'ς παραδ�<=τη-
τας αLτ'ς, εPδικ4 1π; τ;ν Jason O. Donoghue, σ-�λιαστ0 δι4 µ6σ�υ τ�C ∆ιαδι-
κτ��υ, F Fπ�I�ς διατυπ�νει 8κ διαµ6τρ�υ 1ντ$θετες 8κτιµGσεις, Jταν γρ�φbη µ/
διστακτικ=τητα: «A=τ� π�+ θ� δια�'σετε» (8νν�εI τ0ν Θεωρ$α τ�C MB) «ε7ναι
τ! gνα �π! τ� δ�� πρ'γµατα, π�+ δ�ν µπ�ρε: ν� &π'ρ?Rη τ
π�τα µετα?� τ�υς.
VE�ν A µετ'φραση �π! τ!ν MB τ�> �ρ�αι�ελληνικ�> κειµ(ν�υ “T� VAργ�ναυ-
τικ�” δ�ν ε7ναι σωστ1, τ�τε �π�τυγ�'νει 3λ�κληρωτικ'. wH τ� “VAργ�ναυτικ�”
�φ�ρ�>ν τ� B. VAµερικ� M δ�ν τ�ν �φ�ρ�>ν. ∆�ν µπ�ρε: ν� &π'ρ�Rη �νδι'µεση
3δ�ς... 1. VE�ν κατ� τ� γν6µη σας A µετ'φραση ε7ναι µ
α �π�τυ�
α, τ�τε πρ(πει

2.

1.

2.

1.
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VOν�µασ3ες VAρ"α/ες VOν�µασ3ες
στ�ν X+ρτη M. Bursch (%ρ. στ3"�υ) στ� «VAργ�ναυτικ�»

1) Thermodont 1) Θερµ�δ�ντας, π�ταµ;ς (372, 805)
2) Thermoscyreia 2) Θερµ�σκυρε$α, 1κρωτGρι (375)
3) Temple of Zeus 3) Nα;ς τ�C ∆ι;ς (380)
4) Punt, Pontus 4) Π=ντ�ς, (347)
5) Puants 5) Mεγ�λ�ς APγιαλ;ς, E�<ειν�ς Π=ντ�ς (365)
6) Lake Λ$µνη 6) Λ. Huron (540)

6a) L. Deep Gulf 6a) Λ. Ontario (578)
6b) L. Broad Aegilus 6b) Λ. Michigan (365)
6c) Lake Superior 6c) Λ. Superior
7) Phasis river 7) Φ�σις π�ταµ=ς, (401, 1262)
8) Carambis 8) Kαρ�µ�ι (1κρωτGρι) (362)
9) Phineus 9) Fineas (178)

10) Helice the Bear 10) `Aρκτ�ς !Eλ$κη (360)
11) Aalys river 11) \Aλυς π�ταµ;ς (366)
12) Acheron river 12) �A-6ρ�ντας π�ταµ;ς (903)
13) Rocks of Bell, 13) Συµπληγ�δες, Kυαν/ς Π6τρες(366)

Striking rocks Στρ�φιλ�δεις (647, 168)
14) Halybes land 14) X�ρα Xαλ��ων (1003)

�Aναφ6ρ�νται στ;ν -�ρτη ∆/ν 1ναφ6ρ�νται στ; -�ρτη M. Busch
1) Serpent Mount 15) Σαγκ�ρι�ς π�ταµ;ς (723)
2) Minong Island 16) M�σ�ν�ικ�ι, �=ρει�ς λα;ς (1016)
3) Okeanos River 17) ΣπGλαι�ν τ�C \Aδη, Kα�κασ�ς (738)
4) Temple Grove 18) X�ρα τ5ν K=λ-ων (K�λ-$δα)
5) Thesalon

κ.λπ.

A �π�τυ�
α α=τ� ν� ε7ναι 3λ�κληρωτικ1, A µετ'φραση ν� µ�ν ε7ναι �ληθ�ς κα�
5π�µ(νως A µελ(τη της θ� ε7ναι γι� �σHς �αµ(ν�ς �ρ�ν�ς. 2. VAντ
θετα ��ν %λη M
µ(ρ�ς τ@ς µετ'φρασης ε7ναι Bρθ1, τ�τε µερικ�� �κφρ'F�υν τ�ν -π�ψη, %τι α=τ�
ε7ναι A µεγαλ�τερη �λλαγ� στ�ν ,στ�ρ
α π�+ γνωρ
F�µε κα� 5π�µ(νως θ� πραγ-
µατ�π�ιηθR@ A καταν�ηση τ�> �νθρ6π�υ· τ�τε 3 -νθρωπ�ς θ� καταν�1σRη τ!ν
5αυτ�ν τ�υ. T! δε�τερ� α=τ! συµπ(ρασµα ε7ναι τ! -κρως -ωτ�ν τ�> ,στ�ρικ�>
παραλ�γισµ�>».

!O σ-�λιαστ0ς συνε-$.ει σ/ Wλλ� σηµεI�: «VE�ν 3 MB ε7ναι κατ� 95% �ληθ�ς
στ! %τι �νεκ'λυψε πλ1ρως τ�+ς “Λα�+ς τ@ς Θ'λασσας” (The Sea People), gνας
κλ'δ�ς τ/ν 3π�
ων ε7ναι �, "E�ρα:�ι, µετα?+ τ�> 63 π.X. κα� τ�> 66 µ.X., �, 3π�:�ι
πλ1ρωναν φ�ρ�υς στ�+ς Pωµα
�υς, γι� ν� τ�+ς �πιτρ(ψ�υν ν� διατηρ1σ�υν gνα
�π! τ� τελευτα:α διηπειρωτικ� �µπ�ρια. ̀ Eτσι �?ηγε:ται γιατ
 µερικ�� �π! τ�+ς
�νθρ6π�υς µ� µακρυ�ς γενι'δες ("E�ρα:�ι), ε7ναι 3 λα!ς 3 3π�:�ς κατ6ρθωσε τ�ν
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`E?�δ�, γι� ν� �πιστρ(ψRη στ�ν πρ�αι6νια πατρ
δα τ�υ πρ�ν κα� �µ(σως µετ� τ�ν
καταστρ�φ� τ�> π�λιτισµ�> τ�υ �π! τ�ν δ(κατη ρωµαιικ� λεγε/να τ! 70 µ.X.
«Λα!ς τ@ς Θ'λασσας» δ�ν ε7ναι �, ]Eλληνες �λλ� �, K(λτες. Γι� τ!ν λα! α=τ!ν
�ρ�α:�ι ,στ�ρικ�� Eγραψαν τ�σ� διε?�δικ'. ̀ Eτσι 3 MB θ� ε7ναι 3 πρ/τ�ς -νθρω-
π�ς π�+ γρ'φει α=θεντικ� γι� τ!ν Kελτικ! λα�, 3 3π�:�ς π
στευε %τι Tταν 3
-νθρωπ�ς θε�ς, π�+ �ν(λα�ε τ�ς πτυ��ς τ@ς �νθρ6πινης �?(λι?ης».

KαD F σ-�λιαστ0ς συνε-$.ει 1κατ�σ-ετ�ς: «"O �ρ�ηγ!ς τ/ν Kελτ/ν µ� τ! tν�-
µα Zε+ς Eγινε µετ(πειτα γνωστ!ς bς 3 ]Eλληνας θε!ς τ/ν κεραυν/ν κα� κυ�ερ-
ν�>σε τ�+ς �νθρ6π�υς �π! κ'π�ι� ��υν�». ]Eως �δ/ E�ει φθ'σει τ! �πρ�σ�η-
µ'τιστ� ,στ�ρικ! ψ(µα.

¶
αραθ6τ�υµε 8πιπλ6�ν pρισµ6να -ωρ$α τ�C αLθεντικ�C κειµ6ν�υ τ5ν
«�Aργ�ναυτικ5ν» (�ι�λ. II, IV) καθzς καD τ4 cδια αLτ4 -ωρ$α σ/ µετ�-
φραση τ�C συγγραφ6α. !O Φιν6ας, �ασιλιUς - µ�γ�ς τ'ς Θυνι�δας -�ρας
(Θρ�κης), Fµιλ�ντας πρ;ς τ�9ς �Aργ�ναCτες καD πρ�φητε��ντας γι4 τ0ν

µελλ�ντικG τ�υς 8κστρατε$α, 1ναφ6ρει: «"Yπ'ρ�ει �κ�µα gνα �κρωτ1ρι στ�ν
`Aρκτ� - "Eλ
κη, 3λ�>θε �π�κρηµν�, π�+ τ! λ(νε K'ραµ�ι... M� τ! π�+ τ! περ-
νHς �ν�
γεται 3 µεγ'λ�ς Akγιαλ!ς (8νν�εI τ;ν E�<ειν� Π=ντ�). Στ! τ(λ�ς τ�υ σ�
gνα �αθ+ σηµε:� τ@ς �π�κρηµνης �κτ@ς, κυλH µ(σα σ� φ��ερ� ��υ� τ! ρε>µα τ�>
]Aλυ�ς π�ταµ�>... κα� hστερα 3 Θερµ6δ�ντας �κ�'λλει σ� gνα κ�λπ� �π'νεµ�
κ'τω �π! τ! �κρωτ1ρι� Θερµ�σκ�ρει�. VEκε: ε7ναι A πεδι'δα τ�> ∆�
αντα κα�
κ�ντ' της �, τρε:ς π�λεις τ/ν VAµαF�νων κα� hστερα �, πι! δυστυ�ισµ(ν�ι -ντρες,
�, X'λυ�ες. K�ντ� σ� α=τ��ς µ(ν�υν �, Tι�αριαν�� µ� τ� π�λλ� κ�π'δια, π'νω
�π! τ! Γενητα:� �κρωτ1ρι� τ�> E}?ειν�υ ∆
α. ]Oµ�ρ�
 τ�υς στ� σειρ� �, M�σ-
σ�ν�ικ�ι ν(µ�νται τ� δασ6δη γ@».

Mετ�φραση τ�C pς Wνω κειµ6ν�υ 1π; τ;ν συγγραφ6α... ∆$νω µ=ν�ν τ4 κ�ρια
τ�πων�µια, Jπως εMναι στ0ν νε�ελληνικ0 µετ�φραση τ�C πρωτ�τ�π�υ. ∆$πλα σ/
παρ6νθεση δ$νω τ0ν µετ�φραση τ�C τ�πωνυµ$�υ 1π; τ; συγγραφ6α π�9 τ4 µετ-
φ6ρει 1π; τ;ν Hλληνικ; X�ρτη A στ4 1µερικαν�-καναδικ4 σ�ν�ρα, 8νj5 F X�ρ-
της B τ4 µεταφ6ρει στ0ν �Aγγλικ0 Γλ5σσα (Bλ&πε κα- Π3νακα 1). `Aρκτ�ς !Eλ$-
κη (Helice the Bear), 1κρωτGρι K�ραµ�ι (Carambis), Mεγ�λ�ς APγιαλ;ς (Broad
Aegilos), \Aλυς π�ταµ;ς (Halys river), Θερµ�δ�ντας π�ταµ;ς (Thermodon),
1κρωτGρι Θερµ�σκ�ρει� (Thermoscyreia), πεδι�δα τ�C ∆�$αντα (Doeos), X�-
λυ�ες (Halybes).

KαD τ�ρα N µετ�φραση τ�C λ=γ�υ τ�C Φιν6α 1π; τ;ν MB στ0ν �Aγγλικ0 καD
Jπως 1π�δ$δεται 8δ5 στ0ν !Eλληνικ0 µετ4 τ5ν 1παραιτGτων διευκρινGσεων στ;
κε$µεν�: «"Yπ'ρ�ει gνα �κρωτ1ρι �π(ναντι �π! τ�ν `Aρκτ� "Eλ
κη (Helice the
Bear) ν@σ�ς Helene the Bear... [τ! "Eλ
κη Eγινε "Eλ(νη (Helene)], τ@ς περι��@ς
%πως jν�µαF�ταν A π�λις τ�> "Aγ
�υ VIγνατ
�υ (St. Ignace), 3λ�>θε �π�κρηµν�
κα� τ! jν�µαFαν K'ραµ�ι (Carambis π�+ τ6ρα Bν�µ'Fεται Castle Rock) στρ(-
φεται πρ!ς τ�ν θ'λασσα τ�σ� π�λ+ �αθει', �στε ν� �λ(πωµε τ�ν λ
µνη Michigan
κα� τ�ν γ(φυρα τ�> στεν�> (Straits of Macknac)... κυλH µ(σα σ� φ��ερ� ��υ� τ!
ρε>µα τ�> ]Aλυ�ς π�ταµ�> (The St. Marys river).

OY Yστ/ρικHς πληρ/φ/ρ<ες γιE τE ?Aργ/ναυτικE
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»O, µεταλλωρ���ι Chalybe (X'λυ�ες) στ�ν �π��� τ�> VI'σ�να �ργ'F�νταν σ�
µι� φλ(�α �αλκ�>, A 3π�
α �?ηφαν
σθη κ'τω �π! τ! �υθ! τ@ς λ
µνης Hyron (nδε
X'ρτης B). O, X'λυ�ες π�+ Tταν �κε: πρ�ν �π! τ!ν VI'σ�να, σ�ετ
F�νταν µ� τ�+ς
K�λ��υς (Colchians toy Temple Grove: X'ρτης B)».

�Aκ=µα καD τ0ν «παρ�δ�ση» τ�C «Xρυσ=µαλλ�υ ∆6ρατ�ς» δ/ν 8σε��σθηκαν
καD παραπ�ι�Cν τ; pραι=τερ� γεγ�ν;ς τ'ς «�Aργ�ναυτικ'ς �Eκστρατε$ας». !O
συγγραφ6ας µεταφρ�.ει pς H<'ς: «"O να!ς τ�> `Aλσ�υς («Temple grove»: cδε
-�ρτη B) εMναι F περ$φηµ�ς να;ς τ'ς Hλληνικ'ς kστ�ρ$ας 1π’ Jπ�υ F �I�σων ?κλε-
ψε 1π; τ;ν APGτη τ; «∆(ρας» («Fleece»), διαπλασµ6ν� σ/ -υτ; Fµ�$ωµα 1π;
-ρυσ; (σGµερα τ; lν�µ�.�υν l<υδικ; Fµ�$ωµα).

�Aπ; τ; πρωτ=τυπ� τ5ν «VAργ�ναυτικ/ν» δια��.�µε (στ. 1276): «Φτ'σαµε στ�
γ@ τ/ν K�λ�ων (Kαυκ�σια ̀ Oρη) κα� στ� ρε�µατα τ�> π�ταµ�> Φ'ση (F MB τ�-
π�θετεI τ;ν π�ταµ; αLτ;ν στ;ν KαναδU: X�ρτης B), στ�ν περι��� τ�> 3π�
�υ �ρι-
σκ�ταν κρεµασµ(ν� σ� µι� �ελανιδι� τ! “Xρυσ�µαλλ� ∆(ρας”. "O �ασιλιHς Ak1-
της τ! �φ�λαττε �σφαλ�ς µ� τ!ν “µεγ'λ� δρ'κ�ντα, π�+ γ�ρω τ�υ στ(κεται
φρ�υρ!ς” (στ. 1208). VEπιπρ�σθ(τως gνα φαρµακερ! φ
δι φ�λαττε τ! ∆(ρας. "H
M1δεια, κ�ρη τ�> �ασιλιH Ak1τη, ��1θησε �π! Eρωτα τ!ν VI'σ�να κα� µ� τ� µ'-
για κα� τ� -σµατ' της �πεκ�
µησε τ! φ
δι. T�τε 3 VI'σ�νας Qρπα?ε τ! �ρυσ�µαλλ�
δ(ρµα �π! τ�ν �ελανιδι', %π�υ Tταν κρεµασµ(ν� (�ι�λ. IV, στ. 164) κα� �π(στρεψε
στ! πλ�:� τ�υ».

!O γεωγραφικ;ς -5ρ�ς περD τ4 σ�ν�ρα H.Π.A. - KαναδU, στ;ν Fπ�I� πρ�-
σπαθεI F συγγραφ6ας ν4 παρ�υσι�σbη τ0 διε<αγωγ0 τ'ς «VAργ�ναυτικ@ς
VEκστρατε
ας», Jπως 1π�δεικν�εται στ; παρ;ν κε$µεν� εMναι αLθα$ρετ�ς καD
-ωρDς kστ�ρικ0 τεκµηρ$ωση.
Ok -ρησιµ�π�ι��µενες �ι�λι�γραφικ/ς πηγ/ς διαιρ�Cνται σ/ δ�� κατηγ�-
ρ$ες: α) αLτ/ς τ�C Πανεπιστηµ$�υ Berkeley, Kαλιφ=ρνια («�Aργ�ναυτικ�»,
�ι�λ. II, IV), αLθεντικ6ς, kκαν�π�ιητικ/ς καD κατ� λ6<ιν µετ�φραση τ�C
1ρ-α$�υ κειµ6ν�υ, �k Fπ�Iες Jµως παραπ�ι�Cνται 1π; τ;ν συγγραφ6α· καD
�) πηγ/ς Wλλων 1γν�στων συγγραφ6ων, π�9 Jµως -ρησιµ�π�ι�Cνται 1π;
τ;ν MB καD �k Fπ�Iες, Jπως 1ναφ6ραµε, 8πηρε�.�υν τ4 στ�ι-εIα τ�C κει-
µ6ν�υ, τ0ν κρ$ση καD τ�9ς σκ�π�9ς τ�C συγγραφ6α.
Ok kστ�ρικ�D περιγρ�φ�υν τ0ν 8κτεταµ6νη π�ντ�πλ��α τ5ν 1ρ-α$ων !EλλG-
νων θαλασσ�π=ρων καD µ�λιστα δι4 τ5ν 1κτ5ν τ�C KαναδU - B. �Aµερικ'ς
hως τ;ν κ=λπ� τ�C Mε<ικ�C, µ0 1ναφ6ρ�ντας hως τ�ρα παρ�υσ$α τ�υς στDς
λ$µνες τ�C KαναδU.
Θ4 εM-ε µεγ�λ� 8νδιαφ6ρ�ν καD θ4 qταν ?παιν�ς γι4 τ;ν Jπ�ι�ν συγγρα-
φ6α, 84ν γι4 τ0ν περι�-0 αLτ0ν Xπ'ρ-αν αLθεντικ/ς πηγ/ς kστ�ρικ'ς
1ρ-αι�ελληνικ'ς m Wλλης παρ�υσ$ας στ0 θ6ση αLτ5ν π�9 γρ�φ�νται 8δ5,
-ρησιµ�π�ι�ντας µ0 τεκµηριωµ6να µυθε�µατα.

VIω+ννης Kυπαρισσ�ς
∆ρ Tε-ν. �Eπιστηµ5ν

4.

3.

2.

1.

Συµπερ>σµατα
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Στ;ν «∆αυλ;» �I�υν$�υ qρθε καD F M$κης Θε�δωρ�κης ν4 πρ�στεθb' εPς
τ0ν 20ετ' 8πισGµανση τ�C περι�δικ�C αLτ�C, π�9 καταγγ6λλει τ0ν 1νθελ-
ληνικ0 στ�ση τ'ς !Aγ$ας Γραφ'ς γενικ5ς, καθzς τ; P�υδαϊκ; πνεCµα τ�C
Για-�/ δ/ν τιµU 1π; καµµι4 Wπ�ψη τ�9ς δικ��ς µας kερ�ρ-ες.

�Aµ6σως (3/6/2002 περD eραν 08.30 πρ�γραµµατισµ6να) N 1δελφ0 καD -ρη-
µατ�δ�τ��µενη 1π; τ; Σ�στηµα τηλε=ραση, µ/ 8κπρ=σωπ� τ'ς 8κκλησ$ας
σ/ 1γαστ0 καD Xπ�κριτικ0 συνεργασ$α 8ρωτ�Cσαν µGπως F M$κης δ/ν τ4
8νν��Cσε (π'γαν ν4 τ;ν �γ�λ�υν καD τρελλ=), καθ’ Jτι, Jπως εMπε F kερω-
µ6ν�ς, N !Eλληνικ0 Φιλ�σ�φ$α π�λλ/ς φ�ρ/ς σφ�λλει (τ4 1κ�Cτε !Hρ�-
κλειτ�ι καD ∆ηµ=κριτ�ι 1π; µι4 σκ�ταδιστικ0 φιγ��ρα τ'ς θρησκε$ας τ'ς
1γ�πης, π�9 τ; 1ναντ$ρρητα δικ= της σ�στηµα F !E�ραι�-ριστιανισµ;ς –
καπιταλισµ;ς – µαρ<ισµ;ς ?-ει στ�ι-$σει π�νω 1π; 150 Hκατ�µµ�ρια νε-
κρ��ς;).

�Eρ�τησαν τ;ν 8κπρ=σωπ� τ�C περι�δικ�C τ$ σ-�λ/ς ?-ει �γ�λει! Nα$,
?-ει �γ�λει τ0ν µεγ�λη σ-�λ0 Hλληνικ=τητας, αLτ0 π�9 δ/ν θ6λ�υν, κα-
ταργ�ντας τ4 �Aρ-αIα !Eλληνικ4 µα.D µ/ κ�θε 1νθελληνικ0 πρ�σπ�θεια
τ�C <6ν�υ P�υδαϊκ�C στ�ι-ε$�υ, π�9 σGµερα 8κµεταλλε�εται τ0ν πλανη-
ταρ-$α γι4 ν4 1π�τελει�σbη J,τι δ/ν ?κανε 1κ=µη εPς τ;ν !Eλληνισµ=, π�9
N !Iστ�ρ$α <6ρει τ�9ς συνωµ=τες αLτ�9ς 2.000 -ρ=νια τ�ρα.

EMπαν 1κ=µα γι4 δωδεκαθεϊστικ/ς καD σκ�ταδιστικ/ς τελετ�υργ$ες. Πι-
στε�ω, Jτι F σκ�ταδισµ;ς εMναι µ=ν�ν δικG τ�υς πατ6ντα· τ; φ5ς τ'ς �Aρ-αι-
=τητας καD ν4 θ6λbη δ/ν µπ�ρεI. `Aλλωστε τ$ θ4 γ$νbη, Bν κ�π�ι�ι πνευµατι-
κ�D Wνθρωπ�ι <αναθυµηθ�Cν τ0ν kστ�ρ$α µας, {γν4 κ�π�υ στ;ν ̀ Oλυµπ�...
∆/ν λ6µε γι4 τ$π�τε λ�<��ς, π�9 καD σ4ν πρ���κ�τσια -ρησιµ�π�ιεI τ; σ�-
στηµα. !H kστ�ρ$α εMναι γεµ�τη 1π; τ6τ�ιες περιπτ�σεις!

EMπαν 1κ=µα, πzς δ/ν πρ6πει ν4 τ; πα$ρνbη 8π�νω τ�υ F !Eλληνισµ=ς...
Mπ�; καD τρωγλ�δ�τες qταν καD στ4 δ6ντρα κατ6φευγαν κ.λπ. �k Wνθρωπ�ι·
δ/ν εMναι πρ�σ�λητικ=. `Aλλωστε 1ναντ$ρρητα σ/ π�λ9 παλι/ς 8π�-/ς καD
�k \Eλληνες π6ρασαν 1π’ τ; στ�δι� αLτ=,, 1λλ4 N κ�µπλε<ικ0 πρ�παγ�ν-
δα τ�υς (δικG τ�υς λ6<η) δ/ν τ�9ς 1φGνει ν4 σκεφτ�Cν π�νω στ; µCθ� τ�C
Πρ�µηθ6α, π�9 ?κλεψε καD ?δωσε τ; φ5ς στ�9ς 1νθρ�π�υς! Ok κ�ρυφαIες
πνευµατικ/ς συλλGψεις στ0ν Φιλ�σ�φ$α, �EπιστGµη, T6-νη περν�Cν 1π;
τ�9ς \Eλληνες, γι’ αLτ; καD �k lν�µασ$ες τ�υς εMναι 1π�κλειστικ4 Hλληνι-
κ6ς. ALτ4 π�τ/ �k \Eλληνες δ/ν τ4 καπηλε�τηκαν. �Aς κ�ιτ�<�υν λ�ιπ;ν τ4
-�λια τ�υς, π�9 �k πρ�παγανδιστ6ς, τ�9ς Fπ�$�υς -ρησιµ�π�ι�Cν κατ4 κ=-
ρ�ν 8δ5 καD 2.000 -ρ=νια, µ�ταια πρ�σπαθ�Cν ν4 κλε$σ�υν τDς π�λιτισµικ/ς
ρωγµ6ς τ�υς...

�Aλ$µ�ν�, Bν hνας 1σGµαντ�ς παρ�υσιαστ0ς τ'ς τηλε�ρ�σεως φθ�νει ν4
γ$νεται �I�υδαI�ς, 8πειδ0 τ; κρ�τ�ς καD µ/ τDς εLλ�γ$ες τ'ς �Eκκλησ$ας ?-ει
πρ�αγ�γει τ; σιν�φι τ�υ σ/ γενικ�9ς 8κτιµητ/ς καD κριτ6ς...

Παντελ$ς Γλ+ρ�ς

TH§EOPA™H Y¶O TA™ EY§O°IA™....



"Yπ! τ!ν τ
τλ� «Kραυγ� �γαν'κτησης» A �φηµερ
δα «VAδ(σµευτ�ς T�π�ς»
(5/7/02) Eγραφε µετα?+ -λλων: «“O, �ναθεµατισµ�� κατ� τ/ν "Eλλ1νων �γρ'φησαν πρ!
αk6νων κα� θ� Eπρεπε ν>ν ν� παραλε
πωνται. "H �κκλησ
α, bς φα
νεται, διστ'Fει ν� πρ��R@
σ� µετα��λ�ς �'ριν τ@ς παραδ�σεως”. M� τ� λακωνικ� α=τ� φρ'ση 3 Πρ�εδρ�ς τ@ς
∆ηµ�κρατ
ας κ. Kωνσταντ:ν�ς Στεφαν�π�υλ�ς �παντH σ� �πιστ�λ� π�+ τ�> ε7�ε
�π�στε
λει 3 δρ. XατFηθε�δ6ρ�υ Γε6ργι�ς, �κφρ'F�ντας τ�ν κραυγ� �γαν'κτησ1ς τ�υ
γι� τ�+ς �ναθεµατισµ��ς, π�+ �?ακ�λ�υθ�>ν ν� δια�'Fωνται �κ�µη κα� σ1µερα στ�+ς
να��ς, �ναντ
�ν τ/ν "Eλλ1νων. T�ν kδια
τερα καυστικ� �πιστ�λ� τ�> &φηγητ@
Π�λυτε�νε
�υ `Aαα�εν Γερµαν
ας φιλ�?ενε: στ�ς σελ
δες τ�υ στ! τε>��ς VI�υλ
�υ τ!
περι�δικ! “∆αυλ�ς”. M'λιστα στ! κε
µεν�, τ! 3π�:� κ�ιν�π�ιε:ται κα� στ!ν Πρ�καθ1µεν�
τ@ς "Eλλαδικ@ς VEκκλησ
ας, 3 κ. XατFηθε�δ6ρ�υ καλε: τ!ν VAρ�ιεπ
σκ�π� Xριστ�δ�υλ�
ν� π'ρRη θ(ση».

Πρ�σθ(τ�µε �µε:ς, %τι στ�ν Eκκληση τ@ς �φηµερ
δας «ν� π'ρRη θ(ση 3 κ. Xριστ�δ�υλ�ς»,
3 �ρ�ιεπ
σκ�π�ς �νταπ�κρ
θηκε π�λλαπλ/ς στ� καλ�καιριν� κηρ�γµατ' τ�υ, στ� 3π�:α
�πετ(θη (µ� «�κκ�µπανιαµ(ντ�» παρ�µ�ιες δηλ6σεις -λλων ,εραρ�/ν) κατ� τ/ν
«νε�ειδωλ�λατρ/ν», %πως �κρι�/ς �, πρ! 1225 �τ/ν �ναθεµατιστ�ς συν'δελφ�
 τ�υ, �,
3π�:�ι «ν�µ�θ(τησαν» κα� καθι(ρωσαν τ�+ς �ναθεµατισµ�+ς α=τ��ς Στ´ Okκ�υµενικ�
Σ�ν�δ�.

Γ.Σ.Π.

"H µεταφυσικ� θε�λ�γ
α E�ει καταλ'�ει τ� Γ@ &π! µ�ρφ� παγκ�σµι�τητας κα� �kκ�υµε-
νισµ�>, %π�υ σ� λ
γ� κ'τω �π! καθαρ� 3λ�κληρωτικ�ς µεθ�δ�υς, πHσα �µφισ�1τηση θ�
�αρακτηρ
Fεται... τρ�µ�κρατ
α! Σ� θε�λ�γικ� παρ'κρ�υση �, δικ�
 µας, τ@ς Bρθ�δ�?
ας,
�γν��>ν τ�ν �ναπ�δραστη �?'ρτησ1 τ�υς �π! τ! Σ�στηµα, παριστ'ν�ντες τ�+ς τ'�ατες
�ντιτιθ(µεν�υς.

T�+ς ρωτHµε: π�> θ� στηρι�θ�>ν; M� θεωρ
ες περ� �γ'πης (π�> κα� π/ς τ�ν �ρ@καν;),
�νU/ τ! Σ�στηµ' τ�υς λυσσ�µανH E?ω εkς τ�ν ,στ�ρ
α; �π�κ�µµ(ν�ι κα� σ� �α�νωση, διακι-
ν�>ν �σ�νδετες kδ(ες E?ω �π! τ�ν �παγωγ� τ/ν γεγ�ν�των, �κλαµ�'ν�ντες µι� �αλκευµ(-
νη &περ�ατικ�τητα σ�ν &παρκτ� πρ�(κταση τ@ς Φ�σης, %π�υ κα� A πι! διαστρε�λωµ(νη
�κ µ(ρ�υς τ�υς �πιστ1µη τ�+ς �π�ρρ
πτει �πρ�καλ�πτως!

Π.Γ.

Λ�γικ� κα- θε�λ�γ3α

T3 µπ�ρε/ ν� διδ+σκεται στ� µ+θηµα τ=ν Θρησκευτικ=ν
Π�λ+ς 3 λ�γ�ς �λλ� κα� �, �ντιδρ'σεις γι� τ�ν πρ�τασι τ/ν κ�ρυφα
ων

πνευµατικ/ν "Eλλ1νων M. Θε�δωρ'κη («∆», τ. 246) κα� Γ. Mαρκ�π�υλ�υ («∆», τ. 241)
γι� κατ'ργηση τ�> µαθ1µατ�ς τ/ν «Θρησκευτικ/ν» στ� σ��λε:α µας. ]Oµως π�> τ!
πρ��ληµα; "Ως παιδαγωγ!ς θεωρ/ %τι κατ’ �ρ��ν �, συν'δελφ�ι διδ'σκ�ντες δ�ν θ�
Fηµιωθ�>ν, �φ�> τ! θ�λ! κα� ��ριστ� µ'θηµα τ/ν «Θρησκευτικ/ν» θ� µετε?ελι�θR@ σ�
συγκεκριµ(να µαθ1µατα ,στ�ρ
ας τ/ν θρησκει/ν, θρησκει�λ�γ
ας, π�λιτικ@ς
θε�λ�γ
ας κ.λπ. O}τε %µως κα� �, µαθητ�ς θ� �λαφθ�>ν – -ρα τ! 5λλαδικ! κρ'τ�ς κα�
A VEκκλησ
α �δ
κως �νησυ��>ν – �φ�> τ� "Eλλην�π�υλα θ� µπ�ρ�>ν -φ��α πλ(�ν κα�
�πρ�κατ'ληπτα, �πηλλαγµ(να �π! δ�γµατισµ�+ς κα� �πι��λ(ς, ν� �πιλ(γ�υν περ�
θρησκε
ας τ� %σα ταιρι'F�υν στ�ν �θνικ1 τ�υς συνε
δηση κα� στ�ν 5λληνικ1 τ�υς
παρ'δ�ση. "Eπ�µ(νως π�λ+ς θ�ρυ��ς γι� τ! τ
π�τα, %πως θ' ’λεγε κα� 3 Σα
?πηρ!

∆.X.M.

VAµεταν�ητ�ς
AI™IMA KAI A¢HPITA 



"O Sir Peter Bonnell CJSJ, www.tidbitsnews.com VAµερικαν!ς τα?
αρ��ς, π�+ τιµ1θηκε µ�
τ!ν τ
τλ� τ�> «σ�ρ» γι� διακεκριµ(νες &πηρεσ
ες, θ(τει στ! �µερικανικ! K�γκρ(σσ� µαρ-
τυρ
ες π�+ �νατρ(π�υν τ�ς µ(�ρι τ6ρα �π
σηµες θ(σεις γι� τ�+ς &πευθ�ν�υς τ@ς 11/09/02:
«zO"ι δ�ν {σαν zAρα#ες �J τρ�µ�κρ+τες, %λλ� �J Oσραηλιν�ς Mυστικ�ς FYπηρεσ3ες π�m
�δρασαν µ� τ�ν %ν�"� τ=ν %µερικανικ=ν %ρ"=ν, "ωρ-ς π�τ� ν� %π�καλυφθ�1ν %π� τ�
>λεγ"�µενα MME». Kα� kδ�+ �ν συντ�µ
α �, µαρτυρ
ες τ�υ:

Π/ς τ! γν6ριFε A REMA; "O �κπρ�σωπ�ς τ/ν δυν'µεων �πειγ��σης �ν'γκης
(FEMA) Tom Kennedy δ1λωσε στ�ν �θνικ� TV, στ!ν παρ�υσιαστ� Dan Rather, %τι

«>µε/ς ε.µαστε µ3α %π� τ-ς πρ=τες )µ+δες, i )π�3α {τ� %νεπτυγµ&νη γι� ν� :π�στηρ329η
τ�ν π�λη τ$ς N&ας FY�ρκης %π� τ�ν καταστρ�φ8. Φθ+σαµε στ� N&α FY�ρκη %ργ� τ�ν
∆ευτ&ρα τ� #ρ+δυ (σηµ. παραµ�ν� τ@ς καταστρ�φ@ς 11ης Σεπτ.) κα- ε.µαστε Wτ�ιµ�ι κα-
τεθ8καµε >ν δρ+σει τ� πρω- τ$ς Tρ3της» (σηµ. Aµ(ρα καταστρ�φ@ς 11ης Σεπτ.). Π/ς τ!
γν6ριFαν;

O, ταιν
ες συν�µιλι/ν τ/ν Π�ργων VEλ(γ��υ - A/Φ τ
 �π(γιναν; O, ταιν
ες συν�-
µιλι/ν π�+ π'ρθηκαν τ�ν Aµ(ρα �κε
νη τ@ς καταστρ�φ@ς µετα?+ τ/ν �ερ�δρ�µ
ων

κα� τ/ν πιλ�των τ/ν �ερ�σκαφ/ν π�+ κατ(λα�αν �, �ερ�πειρατ�ς �'θηκαν. A=τ�ς µ� τ�ς
Bργ
λες φων�ς τ/ν �ερ�πειρατ/ν, π�+ παρ�υσι'σθηκαν στ�ν �θνικ� TV, τελικ� τ! FBI δ(-
�θηκε %τι Tσαν ψε�τικες.

O, �ιντε�ταιν
ες τ/ν �ερδρ�µ
ων τ
 �π(γιναν; ]Oλες �, �ιντε�κασσ(τες τ/ν �ερ�-
δρ�µ
ων (�π! τ�+ς π'γκ�υς �κδ�σεως εkσιτηρ
ων, αkθ�υσ/ν �ναµ�ν@ς, σηµε
ων

�λ(γ��υ κα� -λλων περι��/ν) �'θηκαν µυστηριωδ/ς (µ� �?α
ρεση µι� µ�ν�ν ταιν
α π�+
δε
�νει τ!ν Atta κα� Aomlari στ!ν Eλεγ�� �σφαλε
ας τ�> �ερ�δρ�µ
�υ τ�> Portland Maine).

K.X.K.

«N� καταργηθ9$ i τελετ� @φ$ς τ$ς VOλυµπιακ$ς Φλ�γας», διαλαλε: συνε�/ς τ!ν τελευ-
τα:� καιρ! 3 παπα-Mεταλλην!ς τ�σ� στ�ς τηλε�ρ'σεις %σ� κα� στ�ς «>2�ρµ8σεις» τ�υ �ν�
τ�ν "Eλλ'δα. Γι� τ!ν παπα-Pωµι! A {φ� �π�τελε: �κδ1λωση �ρ�αι�πλη?
ας, �νU/ 3 hµν�ς
στ!ν VAπ�λλωνα κ�ρυφα
α Eκφραση εkδωλ�λατρ
ας! Θ� πρ�τιµ�>σε σ
γ�υρα �ντ� γι� τ!ν
hµν� στ!ν θε! τ�> Φωτ!ς µ
α παρ'κληση στ!ν Για��(· µ�ν� π�+ A �νθρωπ�τητα διψlH γι�
φ/ς κα� Fω� %σ� π�τ� σ1µερα· γι’ α=τ� τ� hψιστα �γαθ� π�+ 3 k�υδαι��ριστιανικ!ς θε!ς
φρ�ντ
Fει ν� µ(ν�υν κρυµµ(να στ! σκ�τ'δι.

Π.Λ.K.

Πρ�τιµ8σεις Pωµι�1

FY#ριστ�ς
Παραθρησκευτικ� Eντυπα &�ρ
F�υν τ!ν «∆αυλ�», τ�> 3π�
�υ τ! �π
πεδ� κα� A στ'θµη

κ'ν�υν �παρ'δεκτη κ'θε h�ρη �ναντ
�ν τ�υ. T� -ρθρα τ�υ µ� παγκ�σµια πρωτ�π�ριακ�
�ν'λυση γι� τ� τρ(��ντα πρ��λ1µατα τ�> πλαν1τη, γι� τ!ν µελετητ� κα� �νδιαφερ�µεν�
�π�τελ�>ν παντ�> πνευµατικ�+ς σταθµ��ς. O, πνευµατικ�
 µας -νθρωπ�ι Γ. Mαρκ�π�υ-
λ�ς κα� M. Θε�δωρ'κης µ� �τρ'ντα�τη λ�γικ� κα� πατριωτισµ�, π�+ κρ��ει τ!ν κ6δωνα
τ@ς �θνικ@ς µας δι'λυσης, �πεσ1µαναν κινδ�ν�υς τ(τ�ι�υς. Bλ(πεις τ�ς παραθρησκευτικ�ς
�φηµερ
δες τ�υς ν� λ(νε περ� φασισµ�> κα� ρατσισµ�> τ�> «∆» µ� %λα τ� τ@ς ?εν�κ
νητης
πρ�παγ'νδας �πι�ειρ1µατα κα� µεσαιωνικ� µισαλλ�δ�?
α, λ�ς κα� δ�ν &π@ρ?αν π�τ�
"Eλληνικ(ς. "H �ν'γνωση τ(τ�ιων �ντ�πων ε7ναι ντρ�π� κα� πρ�καλε: �γαν'κτηση.

Π.Γ.

3.

2.

1.

Mαρτυρ3ες VAµερικαν�1 τα2ι+ρ"�υ
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M
ετ4 τ0ν καταστρ�φ0 τ�C Mινωϊκ�C καD APγα$�υ π�λιτισµ�C
1π’ τ0ν ?κρη<η τ�C Nφαιστε$�υ τ'ς ΘGρας γ�ρω στ; -1450 γι4
1ρκετ; -ρ�νικ; δι�στηµα Xπ'ρ<αν µεγ�λες πληθυσµιακ/ς
1νακατατ�<εις εPς τ;ν εLρ�τερ�ν Hλληνικ; -5ρ�. \Eλληνες -

Πελασγ�D τ'ς Xερσ�νGσ�υ τ�C Avµ�υ καD τ'ς M. �Aσ$ας µετακιν�Cνται
σταδιακ5ς πρ;ς τ;ν ν=τ� καD κυρ$ως πρ;ς τ4 νησι4 τ�C APγα$�υ πε-
λ�γ�υς. `Aλλα µεταναστευτικ4 κ�µατα κατευθ�ν�νται ν�τι�ανατ�-
λικ4 εPς τ0ν γ' τ'ς Παλαιστ$νης, Jπ�υ εPς τ; �=ρει�ν τµ'µα της �k
Πελασγ�D Wπ�ικ�ι µα.D µ/ τ�9ς wδη Xπ�ρ-�ντες Φιλιστα$�υς - \Eλλη-
νες θ4 8παναδηµι�υργGσ�υν hνα π�λιτισµικ; κρ�τ�ς µ/ κ6ντρ� τ0ν
∆εκ�π�λιν. Ok «Λα�- τ$ς Θ+λασσας» (\Eλληνες - ΦιλισταI�ι) θ4 �ρε-
θ�Cν σ�ντ�µα 1ντιµ6τωπ�ι µ’ hνα ν�µαδικ; λα=, τ�9ς !E�ρα$�υς, �k
Fπ�I�ι ?-�υν σ4ν στ=-� τ�υς τ0 δηµι�υργ$α H�ραϊκ�C κρ�τ�υς π�νω
εPς τ4 8ρε$πια τ5ν !Eλληνικ5ν π=λεων.

OY «Rφανε.ς» π/λιτικAς τ/υς δραστηριDτητες
κα  /Y WπεµK>σεις τ/υς σH κρ<σιµα [ητ@µατα

T0ν cδια 8π�-0 γ$νεται µ$α µυστηρι�δης µεταν�στευση «Φ�ιν3κων», µ/ γεν�ρ-η καD
1ρ-ηγ; τ�υς τ;ν K�δµ�. Mυστηρι�δης, δι=τι δ/ν γνωρ$.�υµε π=τε ?γινε. !O Φ�Iνι< K�δ-
µ�ς ?-ει ταυτισθ' µ/ Wλλ�υς µυθικ�9ς K�δµ�υς (πρ6πει  ν4 εMναι τρεIς διαφ�ρετικ�D µα.D
µ/ τ;ν 8κ Φ�ιν$κης).

T0ν µεταναστευτικ0ν 8κε$νην 8π�-0 Σηµ$τες τ'ς Παλαιστ$νης καD M6σης �Aνατ�λ'ς δη-
µι�υργ�Cν 1π�ικ$ες σ’ Fλ=κληρη τ0ν Mεσ=γει� Θ�λασσα: Kαρ-ηδ�ν, Tρ$π�λις, Σιδ�ν,
K�πρ�ς, Σαρδην$α, !Iσπαν$α κ.W. Ok Φ�$νικες qσαν hνας λα;ς Hλληνικ'ς καταγωγ'ς, π�9
µ/ τ0ν π�ρ�δ�ν τ�C -ρ=ν�υ ?γιναν 8-θρικ�D πρ;ς τ�9ς \Eλληνες. !H Kαρ-ηδ�ν, N µεγ�-
λη αLτ0 φ�ινικικ0 π=λις, καθ$σταται συνε-ι.=µενη 1πειλ0 γι4 τDς Hλληνικ/ς π=λεις τ'ς
K�τω �Iταλ$ας. �Aκ�λ�υθ�Cν �k Kαρ-ηδ�νικ�D π=λεµ�ι 8ναντ$�ν τ'ς M. !Eλλ�δ�ς, π�9
εM-αν pς 1π�τ6λεσµα τ0ν 1π�δυν�µωση τ5ν Hλληνικ5ν π=λεων τ'ς Σικελ$ας.

Φ�ινικικ/ς συν�ικ$ες δηµι�υργ�Cνται καD σ/ π�λλ/ς Hλληνικ/ς π=λεις: Στ0 ΘG�α, τ;
`Aργ�ς, τ0ν KρGτη, τ0ν K=ρινθ�, τ0ν `Eφεσ�, τ0ν !Aλικαρνασσ=, τ0ν M$λητ�, τ0ν K�-
πρ�, τ0ν P=δ� κ.W. Π�λλ�D 1π; τ�9ς Σηµ$τες - Φ�$νικες καταφ6ρν�υν µ/ τ0ν π�ρ�δ� τ�C
-ρ=ν�υ εPς τDς π=λεις π�9 διαµ6ν�υν ν4 1ν6��υν σ/ µεγ�λα 1<ι�µατα καD �Lσιαστικ5ς ν4
συνδι�ικ�Cν. EPς τ0ν ΘG�α, π�9 1π�τελ�Cσε τ; κ6ντρ� τ�υς, ?φτασαν ν4 δι�ικ�Cν σ-εδ=ν
µ=ν�ι τ�υς, µ/ 1π�τ6λεσµα µι4 µερ$δα 8< αLτ5ν ν4 8κδιω-θb' 1π’ τ�9ς Θη�α$�υς. Φε�γ�-
ντας 1π; τ0ν B�ιωτ$α µετ�$κησαν εPς τ0ν �AθGνα, Jπ�υ ?λα�αν τ; Eν�µα ΓεφυραI�ι. ̀ Eγι-



ναν �AθηναI�ι π�λIτες τ; 507 π.X., 8<αγ�ρ�.�ντας τ;ν τ$τλ�! �Eδηµι��ργησαν κ�ιν=τη-
τα εPς τ0ν ?<�δ� τ'ς !IερUς !Oδ�C πρ;ς τ0ν �EλευσIνα (σηµεριν; ΣκαραµαγκU), καD 8π6-
�αλλαν «δι�δια»1 εPς τDς 1θηναϊκ/ς π�µπ6ς, π�9 8��δι.αν πρ;ς τ;ν να; τ'ς ∆Gµητρας -
�Eλευσ$νας. `Aλλη κ�ιν=τητ� τ�υς qταν εPς τDς �Aφ$δνες.

K
ατ4 τ0ν 8γκυκλ�πα$δεια «XHλι�ς» (τ=µ�ς 7, λ'µµα "Eλλ'ς), �k ΓεφυραI�ι τελ�Cσαν
δικ� τ�υς τελετ�υργικ�, 1σκ�ντας -ωριστ4 τ0ν θρησκευτικGν τ�υς λατρε$α 1π’
τ�9ς λ�ιπ�9ς �Aθηνα$�υς, καθ=τι διατηρ�Cσαν δικG τ�υς θρησκε$α. !Ως 1λλ=θρη-
σκ�ι, δ/ν τ�9ς 8πετρ6πετ� ν4 µετ6-�υν τ5ν πανδGµων θρησκευτικ5ν τελετ5ν τ'ς

π=λεως µ4 ��τε καD τ5ν µυστηρ$ων. Ok !Aρµ=δι�ς καD �Aριστ�γε$των2 (�λ6πε φωτ�γρα-
φ$α) qσαν δ�� 8πιφανεIς ΓεφυραI�ι - Σηµ$τες, π�9 κατεγρ�φησαν εPς τ0ν kστ�ρ$αν pς τυ-
ρανν�κτ=ν�ι, δι=τι 8φ=νευσαν τ;ν Πεισιστρατ$δην \Iππαρ-�ν τ; 514 π.X. �Aς δια��σω-
µε Jµως kστ�ρικ; 1π=σπασµα 1π’ τ; περι�δικ; «Xρ�νικ�», τ�C Kεντρικ�C �Iσραηλιτικ�C
Συµ��υλ$�υ !Eλλ�δ�ς (τ. 78, �I��νι�ς 1985, σελ. 3) γι4 ν4 καταλ���υµε τ0ν πραγµατικ0
καταγωγ0 τ5ν Γεφυρα$ων «τυρανν�κτ=νων»:

«"H π�µπ� ε7�ε σ�ηµατισθR@, A tµ�ρφη Γεφυρα
α "E�ραι�π��λα �καµ'ρωνε  κα� �,
-λλ�ι "E�ρα:�ι Tταν &περ1φαν�ι δι� τ�ν ν(αν κατ'κτησ1 των (τ; ν4 µετ6-bη µ$α
!E�ρα$α εPς τ0ν �Aθηναϊκ0ν τελετ0ν) κα� %λ�ι ��α
ρ�ντ� δι� τ! αnσι�ν γεγ�ν�ς, %ταν
3 Πεισιστρατ
δης ]Iππαρ��ς �πιθεωρ6ντας τ�ν π�µπ�ν Eγινε E?ω φρεν/ν, %ταν ε7δε
τ�ν "E�ραι�π��λα ν� πα
ρνRη µ
αν θ(ση π�+ �ν@κε δικαιωµατικ/ς εkς µ
αν γνησ
αν
VAτθ
δα. T�ν Qρπα?ε λ�ιπ!ν �π’ τ! µπρ'τσ� κα� τ�ν E�γαλε �π’ τ� θ(ση της στ�ν π�-
µπ1ν. M
α τ(τ�ια �'ναυση συµπεριφ�ρ', %σ� κι Sν Tτ� δικαι�λ�γηµ(νη �π’ τ!ν θρη-
σκευτικ!ν F@λ�ν τ�> "Iππ'ρ��υ, �π�τελ�>σε µ
αν θαν'σιµην πρ�σ��λ�ν t�ι µ�ν�ν
δι� τ�+ς "E�ρα
�υς τ/ν VAθην/ν %π�υ κα� τ�ν EFησαν �κε
νην τ�ν στιγµ1ν, �λλ� κυ-
ρ
ως δι� τ�+ς "Aρµ�δι�ν κα� VAριστ�γε
τ�να, τ�+ς �δελφικ�+ς φ
λ�υς. VAκαρια:α
�τρ'�η?αν τ� µα�α
ρια των κα� πρ�ν πρ�λ'�Rη ν’ �µυνθR@ 3 ]Iππαρ��ς τ!ν σκ�τω-
σαν.»!

Ok ΓεφυραI�ι λ�ιπ=ν, π�9 εM-αν µετ�ικGσει εPς τ0ν ΘG�α, τ0ν �AθGνα καD τ0 λ�ιπ0
!Eλλ�δα, qσαν Φ�$νικες 1ν�µικτ�ι µ/ !E�ρα$�υς m {πλ5ς !E�ραI�ι. �Aς δ�Cµε µερικ/ς 8κ
τ5ν κινGσε�ν των. !O ∆ι=δωρ�ς F Σικιελι�της καD F !Hρ=δ�τ�ς 1ναφ6ρ�υν, Jτι F K�δµ�ς
vδρυσε φ�ινικικ/ς 1π�ικ$ες εPς τ0ν P=δ�, Σ�µ�, Kαρ$α, M$λητ�, K�πρ� κ.W. !O KλGµης F
�Aλε<ανδρε9ς («Στρωµατε/ς») 1ναφ6ρει, Jτι F K�δµ�ς εMναι πρ=σωπ� πλαστ=, ταυτισµ6-
ν� µ/ τ;ν µυθικ; K�δµ�. !O !E�ραI�ς kστ�ρικ;ς φλ��ι�ς �I�σηπ�ς («VI�υδαϊκ� VAρ"αι�-
λ�γ3α») λ6γει δι4 τ4 ?θνη, π�9 8π�λ6µησαν κατ4 τ5ν !EλλGνων εPς τ�9ς Mηδικ�9ς π�λ6-
µ�υς: «Kα� �π! π
σω δι(�αινε γ(ν�ς θαυµαστ!ν 5�ραϊκ�ν, 3µιλ6ντας γλ/σσα φ�ινικικ1,
π�+ κατ�ικ�>σαν εkς τ� tρη τ/ν Σ�λ�µων». �Eδ5 1π�καλ�πτεται, Jτι �k !E�ραI�ι pµι-

2. OY Tυρανν/κτDν/ι MAρµDδι/ς κα  ?Aριστ/γε<των
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1. Ok �AθηναI�ι περν�ντας 8κ τ5ν δι�δ$ων Jπ�υ κατ6�αλλαν εPσιτGρι� εPς τ�9ς Γεφυρα$�υς !E�ραι-
�φ�$νικες 1ντGλλασσ�ν Wσ-ηµες φρ�σεις µετ’ αLτ5ν. !H φρ�ση τ�+ς Eσυραν τ� “�? {µ'?ης” ?-ει µε$-
νει καD σGµερα εPς τ0ν καθ�µιλ�υµ6νην.

2. «�EπεD \Iππαρ-�ν τ;ν Πεισιστρ�τ�υ, !Iππ$εω δ6 τ�C τυρ�νν�υ 1δελφε=ν, Pδ=ντα Eψιν 8νυπν$�υ
8ναργεστ�την κτε$ν�υσιν �Aριστ�γε$των καD !Aρµ=δι�ς, γ6ν�ς 8=ντες τ4 1ν6καθεν ΓεφυραI�ι» (!Hρ=-
δ�τ�ς E´ �ι�λ$�ν παρ. 55). ΠερD τ'ς καταγωγ'ς των �λ6πε κα$: Θ�υκυδ$δης A´ 20 καD ΣT´ 54, 59· �Aρι-
στ�τ6λης «�Aθηνα$ων Π�λιτε$α» 18, 2-3· Παυσαν$ας A´ 8, 15-23-12· �Aριστ�φ�νης, «�A-αρν'ς»· Mαρ-
κελλIν�ς «B$�ς Mαρκελλ$ν�υ», 18.
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λ�Cσαν φ�ινικικ� καD γι’ αLτ; τ;ν λ=γ� Jλ�ι �k kστ�ρικ�D τ�9ς 1πεκ�λ�υν Φ�$νικες.
!H ΘG�α, Jπως φα$νεται, qταν N π=λις µ/ τ0ν µεγαλ�τερη 8πιρρ�0 Γεφυρα$ων - !E�ρα$-

ων εPς τ0ν δι�$κησG της. T; -481 πρ�σ6φερε «γ@ν κα� hδωρ» (!Hρ=δ�τ�ς) εPς τ;ν 1πε-
σταλµ6ν�ν τ�C �6ρ<η, 8νj5 τ; -479 εPς τ0ν µ�-ην τ5ν Πλαται5ν �k Θη�αI�ι 8π�λ6µησαν
8ναντ$�ν τ5ν συνασπισµ6νων !EλλGνων. `Iσως F ρ=λ�ς τ�υς 8ναντ$�ν τ'ς συνασπισµ6νης
– Xπ; τ5ν Σπαρτιατ5ν – !Eλλ�δ�ς ν4 qταν F λ=γ�ς γι4 τ;ν Fπ�$�ν 1π�φ�σισαν τ0ν 8κθε-
µελ$ωσG της µι4 φ�ρ4 �k ΣπαρτιUτες κι Wλλη µ$α F �Aλ6<ανδρ�ς F Mακεδ�ν. !H σ�µπρα-
<ις τ5ν δ�� λα5ν, !E�ρα$ων καD Φ�ιν$κων, 1π�τελεI τ0ν πρ�τη πρ�σπ�θεια τ�C σιωνι-
στικ�C kερατε$�υ ν4 καταφ6ρbη θαν�σιµ� πλ'γµα κατ4 τ'ς !Eλλ�δ�ς καD τ�C π�λιτισµ�C
της 8κ τ5ν ?σω. ∆ε�τερη πρ�σπ�θεια 1π�τελεI N συνδι�$κησις τ'ς 1-αν�Cς Περσικ'ς
ALτ�κρατ�ρ$ας Xπ; τ�C kερατε$�υ 1π’ τ0ν Nµ6ρα τ'ς δηµι�υργ$ας της. ΠρDν φτ�σωµε
8κεI, Bς 8<ετ�σωµε τ;ν �=λ� τ5ν Γεφυρα$ων !E�ρα$ων εPς τ4 π�λιτικ4 δρ�µενα τ5ν
�Aθην5ν.

Kατ4 τ0ν 8π�-0ν τ5ν Πεισιστρατιδ5ν �k ΓεφυραI�ι !E�ραι�φ�$νικες συν6πρα<αν µ/
τ�9ς �Aλκµεων$δες, µ$α πλ��σια κ�στα µετ�$κων 8κ MεσσGνης, π�9 µ/ τ0 ��Gθεια τ�C
Σπαρτι�τ�υ �ασιλιU Kλε�µ6νη 1ν6τρεψαν τ; καθεστzς τ5ν  Πεισιστρατιδ5ν καD µ/ τ;ν
�Aλκµεων$δη Kλεισθ6νη καθι6ρωσαν τ; π�λ$τευµα τ'ς δηµ�κρατ$ας. Ok ΣπαρτιUτες π$-
στεψαν, Jτι λ=γjω τ'ς ��Gθει�ς τ�υς θ4 εM-αν πλ6�ν φιλικ0 1ντιµετ�πιση καD cσως τ0 συµ-
µα-$α τ5ν �Aθην5ν εPς τ0ν hνωσιν Fλ=κληρης τ'ς !Eλλ�δ�ς Xπ; τ0ν Nγεµ�ν$αν τ�υς. Tαυ-
τ�-ρ=νως µ/ τ0 δ�λ�φ�ν$α τ�C !Iππ�ρ-�υ 1π’ τ�9ς !E�ρα$�υς – Γεφυρα$�υς !Aρµ=δι� καD
�Aριστ�γε$τ�να (π�ι� ν4 qσαν Rραγε τ4 πραγµατικ� τ�υς lν=µατα;) �k δ�λ�φ=ν�ι 1να-
κηρ�-θηκαν �ρωες, �k δ/ ΓεφυραI�ι π'ραν συλλG�δην τ;ν τ$τλ� τ�C �Aθηνα$�υ π�λ$τ�υ.

Kατ’ αLτ;ν τ;ν τρ=π� τ; ν6� π�λ$τευµα τ5ν �Aθην5ν, π�9 1ντικατ6στησε τ0ν 8λε�θε-
ρη δηµ�κρατ$α, π6φτ�ντας εPς τ4 -6ρια τ5ν συνωµ�τ5ν Γεφυρα$ων καD τ5ν νε=πλ�υτων
�Aλκµεωνιδ5ν, 1πετ6λεσε τ0ν τρ�-�π6δη τ5ν !EλλGνων τ'ς κλασσικ'ς 8π�-'ς. «VAπ’
α=τ�+ς π�+ θεωρ�>νται -τιµ�ι ε7ναι κα� α=τ�� π�+ δ�ν �κυ�(ρνησαν δικα
ως �}τε Eλεγαν
M Eπρα?αν δικα
ως. A=τ� πρ(πει ν� τ� σκ(πτεται κ'π�ι�ς κα� ν� µ�ν ν�µ
σRη %τι ε7ναι κ'-
τι κακ! στ�ν VAθ1να A �τιµ
α, παρ� καθηµεριν� συµπεριφ�ρ'.» (�εν�φ5ν, «�Aθηνα$ων
Π�λιτε$α», κεφ. 12).

M
ετ4 τ0ν καταστ�λ0 τ'ς �Iωνικ'ς �Eπαναστ�σεως F ∆αρεI�ς Wρ-ισε ν4 πρ�παρα-
σκευ�.bη τ0ν µεγ�λη 8κδ$κησ$ν τ�υ κατ4 τ'ς !Eλλ�δ�ς καD κυρ$ως τ5ν �Aθην5ν
- �Eρετρε$ας. «M(µνησ�, ∆(σπ�τα τ/ν VAθηνα
ων», ?λεγε καθ’ Hκ�στην F Xπα-
σπιστ0ς στ; ∆αρεI�. K�π�ι�ι 1π’ τ0ν �AθGνα θ6λ�υν ν4 Xπ�γραφb' εPρGνη µετ4

τ5ν Περσ5ν. Ok Π6ρσες Jµως .ητ�Cν «γ@ν κα� hδωρ»· καD N συµφων$α τελικ4 µαται�νε-
ται. T; µIσ�ς τ; Fπ�I� ?τρεφε F ∆αρεI�ς γι4 τ0ν !Eλλ�δα εM-ε wδη καλλιεργηθb' 1π’ τ4
πρ5τα -ρ=νια τ'ς δηµι�υργ$ας τ'ς Περσικ'ς αLτ�κρατ�ρ$ας, hνα µIσ�ς π�9 1π�τελεI δη-
µι��ργηµα τ5ν !E�ρα$ων. !O kερ6ας καD πρ�φGτης ∆ανι0λ γρ�φει: «...[...] VAλλ� 3 -ρ��-
ντας τ@ς �ασιλικ@ς �πικρ'τειας τ@ς Περσ
ας στεκ�ταν κα� µ�> �ναντιων�ταν �π� εnκ�σι
µ
α Aµ(ρες κα� 3ρ
στε 3 Mι�α1λ, gνας �π’ τ�+ς κ�ρυφα
�υς -ρ��ντες, Tρθε ν� µ� ��η-
θ1σRη κι �γx παρ(µεινα �κε: δ
πλα εkς τ�+ς �ασιλι'δες τ@ς Περσ
ας... [...] �(ρεις γιατ� E�ω
Eρθει σ’ �σ(να; Kα� τ6ρα θ� γυρ
σω π
σω ν� π�λεµ1σω µ� τ!ν -ρ��ντα τ@ς Περσ
ας. ]Oταν
φ�γω δ(ς! T�τε θ� EρθRη 3 -ρ��ντας τ@ς "Eλλ'δ�ς. [...] Kα� τ! πρ/τ� Eτ�ς τ�> ∆αρε
�υ τ�>
M1δ�υ �γx στ'θηκα �νδυναµωτ�ς κα� φρ��ρι� δι’ α=τ�ν. Kα� τ6ρα θ� σ�> π/, %,τι ε7ναι

3. MO ρDλ/ς τQν Φ/ιν<κων στ/Zς Περσικ/Zς π/λAµ/υς



�λ1θεια: ∆(ς! VAκ�µη τρε:ς �ασιλι'δες θ� σηκωθ�>ν εkς τ�ν Περσ
αν κα� 3 τ(ταρτ�ς θ�
συγκεντρ6σRη πλ��τη µεγαλ�τερα %λων τ/ν -λλων. Kα� µ�λις γ
νει kσ�υρ!ς µ(σα εkς τ�
πλ��τη τ�υ θ� �?εγε
ρRη τ� π'ντα �ναντ
�ν τ�> �ασιλε
�υ τ@ς "Eλλ'δ�ς...» (Π. ∆ιαθGκη,
«∆ανιGλ», κεφ. 10-11). !O ∆ανι0λ κατ4 τ0 δι�ρκεια Hν;ς �αθυτ�τ�υ �πν�υ 8δ6-θη τ4 -ε-
ρ�υ�εDµ 8κ Για-�/, π�9 τ�C 1πεκ�λυψαν τ; σ-6δι� τ5ν !E�ρα$ων κατ4 τ'ς !Eλλ�δ�ς µ6σjω
τ'ς Περσικ'ς 8πεκτατικ'ς π�λιτικ'ς.

T0ν Wν�ι<ιν τ�C -490 F ∆αρεI�ς 8πιτ$θεται κατ4 τ'ς !Eλλ�δ�ς. Mετ4 τ0ν µικρ0 1ντ$στα-
σιν τ'ς Kαρ�στ�υ π�λι�ρκεI τ0ν �Eρ6τρειαν (N Fπ�$α εM-ε δηµ�κρατικ;ν π�λ$τευµα καD
1ρκετ�9ς Γεφυρα$�υς - !E�ρα$�υς 1π�$κ�υς). T0ν h�δ�µη Nµ6ρα τ'ς π�λι�ρκ$ας N π=λις
θ4 πρ�δ�θb' 8κ τ5ν ?σω. ∆�� κ�τ�ικ�$ της, «�στ��» pς λ6γει F !Hρ=δ�τ�ς, θ’ 1ν�$<�υν τDς
π�λες εPς τ�9ς Π6ρσες. Π�I�ι ν4 qσαν Rραγε �k πρ�δ=τες; Ok �AθηναI�ι φ����µεν�ι τ;ν
Περσικ; στρατ; 8δειλ$ασαν. Ok φιλ�π=λεµ�ι καD αLτ�D π�9 wθελαν τ0ν 1µα-ητD παρ�δ�-
σι τ'ς π=λεως qσαν µισ�D µισ�$. Π6ντε Wρ-�ντες wθελαν τ;ν π=λεµ�ν καD π6ντε E-ι. M/ τ0ν
πειθz τ�C Mιλτι�δ�υ καD µ=ν�ν 1π�φασ$σθηκε ν4 π�λεµGσ�υν �k �AθηναI�ι. Ok Γεφυ-
ραI�ι τ'ς δηµ�κρατικ'ς κυ�ερνGσεως qσαν hτ�ιµ�ι ν4 παραδ�σ�υν τ0ν π=λιν. Ok Π6ρσες
εM-αν σ�µµα-� εPς τ; πλευρ= τ�υς τ;ν πρ�δ=τη !Iππ$α, F Fπ�I�ς εM-ε αLτ�µ�λGσει εPς τ�9ς
Π6ρσες. !O !Hρ=δ�τ�ς, φ$λ�ς τ5ν �Aλκµεωνιδ5ν καD τ�C Περικλ', 1ναφ6ρει (!Hρ�δ=τ�υ
«"Iστ�ρ
αι», ΣT ´, 121-131), Jτι 1π; τ0ν κ�ρυφ0 τ'ς Πεντ6λης (πρ�δ=τες m δ�λι�φθ�ρεIς;)
?καναν σ'µα µ/ 1σπ$δα εPς τ0ν 1νταν�κλασιν τ�C Nλ$�υ, πληρ�φ�ρ�ντας συνθηµατικ4 τ�9ς
�αρ��ρ�υς, Jτι N π=λις εMναι hτ�ιµη ν4 παραδ�θb'. �εκαθαρ$.ει 8π$σης, Jτι �k �Aλκµεων$-
δες δ/ν qσαν �k «πρ�δ�τες». MGπως qσαν �k !E�ραι�φ�$νικες ΓεφυραI�ι; Ok Hλληνικ/ς π=-
λεις 8<εκ=λλαπταν φ$δια - σιωνιστικ�, π�9 8κµεταλλευ=µεν�ι τ0ν πρ�ϋπ�ρ-�υσαν 1ντι-
παρ�θεσιν ∆ωρι6ων - ∆ανα5ν - �A-αι5ν 8δ$-ασαν τ;ν Hλληνικ; κ=σµ� 1νεπαν=ρθωτα. Ok
Π6ρσες δ/ν περ$µεναν τ0ν 8π$θεσιν τ�C στρατ�C τ5ν �Aθηνα$ων - Πλαται6ων, γιατD Xπ�-
λ=γι.αν εPς τ0ν πρ�δ�σ$α 8κ τ5ν ?σω. !O Mιλτι�δης, γνωρ$.�ντας τ; θ6µα τ'ς πρ�δ�σ$ας,
pδGγησε τ;ν στρατ= τ�υ κατ4 τ5ν Περσ5ν, τ�9ς Fπ�$�υς ?πιασε στ;ν �πν�, µ/ 1π�τ6λε-
σµα ν4 τ�9ς διαλ�σbη κυρι�λεκτικ5ς. Λ$γ� πρDν τ0ν 8π$θεσιν �k cδι�ι «πρ�δ=τες» εM-αν δ�-
σει τ; σ'µα τ'ς 1σπ$δ�ς 8κ Πεντ6λης. !O !Hρ=δ�τ�ς 1ναφ6ρει, Jτι �k Π6ρσες παρακ�λ�υ-
θ�Cσαν -αλαρ�D καD συντεταγµ6ν�ι εPς τ0ν παραλ$αν, -ωρDς ν4 π�λυκαταλα�α$ν�υν τ$
1κρι�5ς γιν=ταν (!Hρ�δ=τ�υ «"Iστ�ρ
α» ΣT´´ 112). !O αPφνιδιασµ;ς καD N σ�γ-υσις ?φεραν
τ; 1π�τ6λεσµα τ�C θρι�µ��υ. T; κ�ρι� µ6ρ�ς τ�C στ=λ�υ τ5ν Περσ5ν εM-ε wδη 1π�πλε�-
σει γι4 τ;ν ΠειραιU, γι4 ν4 καταλ��bη 1µα-ητD τ0ν π=λιν. \Oµως F Mιλτι�δης qταν 8κεI!

\Yστερα 1π’ τ0 µεγ�λη αLτ0 ν$κη τ5ν �Aθηνα$ων καD τ0ν 1ν�δει<ιν τ'ς �AθGνας εPς Nγ6-
τιδα δ�ναµιν τ'ς !Eλλ�δ�ς �k !E�ραI�ι - ΓεφυραI�ι τ5ν �Aθην5ν µα.D µ/ τ�9ς �Aλκµεω-
ν$δες πρ�κ�λεσαν στ; Hλληνικ; ?θν�ς µεγ�λες καταστρ�φ6ς. T; -489 καταδικ�.εται F
Mιλτι�δης γι4 τ0ν 1π�τυ-ηµ6νη 8κστρατε$α τ'ς Π�ρ�υ, π�9 πληγωµ6ν�ς πεθα$νει εPς
τ0ν φυλακG. Ok �AθηναI�ι ναυπηγ�Cν Pσ-υρ=τατ� στ=λ� καD καθ$στανται µεγ$στη ναυ-
τικ0 δ�ναµις τ'ς !Eλλ�δ�ς. T=τε F δι�δ�-�ς τ�C θρ=ν�υ �6ρ<ης, θCµα τ5ν σιωνιστικ5ν
πρ�τρ�π5ν καταστρ�φ'ς τ'ς !Eλλ�δ�ς, Hτ�ιµ�.ει τ0 µεγ�λη τ�υ 8π$θεση. !O !E�ραI�ς
kστ�ρικ;ς φλ��ι�ς �I�σηπ�ς γρ�φει: «Kα� τ!ν X�
ριλ�ν τ!ν �ρ�αι�τερ�ν π�ιητ1ν µας τ!
Eθν�ς µας τ!ν µνηµ�νε�ει, δι�τι συνεστρατε�θη µαF� µ� τ!ν �(ρ?ην, τ!ν Bασιλ(α τ/ν
Περσ/ν, κατ� τ@ς "Eλλ'δ�ς. ∆ι�τι �φ�> καταµ(τρησε %λα τ� Eθνη, τελευτα:� �ν(τα?ε εkς
τ! στρ'τευµ' τ�υ κα� τ! δικ� µας Eθν�ς». («VI�υδαϊκ� VAρ�αι�λ�γ
α», κεφ. 22-172). ∆η-
λαδ0 εPς τDς µ�-ες Θερµ�πυλ5ν - Πλαται5ν 8π�λ6µησαν !E�ραI�ι στρατι5τες. (�Aναλυ-
τικ5ς δι4 τ0ν σ�µπρα<η �6ρ<η - �Eσθ0ρ - Mαρδ�-α$�υ, �λ6πε «∆αυλ�ς», τ. 244). EPς τ0ν
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VAρµ�δι�ς κα- VAρι-
στ�γε3των. OJ «τυ-
ρανν�κτ�ν�ι» Φ�3νι-
κες ~ FE#ρα/�ι µ&τ�ι-
κ�ι, κατ� τ�ν FHρ�-
δ�τ�. OJ Jστ�ρικ�-
τ�mς �ν�µ+A�υν Γε-
φυρα3�υς. T� -508
%γαλµ+τιν�ν σ;-
µπλεγµ+ τ�υς στ8θη-
κε εOς τ�ν %γ�ρ� τ=ν
VAθην=ν, >κ "αλκ�1.
T� -480 τ� π$ραν µα-
A3 τ�υς �J Π&ρσες,
lταν κατ&λα#αν τ�ν
VAθ8να κα- �καιγαν,
γκρ&µιAαν κα- κατ&-
στρεφαν τ� λ�ιπ�
%ριστ�υργ8µατα. T�
π$ραν γι� ν� τιµ�1ν
�J FE#ρα/�ι τ=ν Σ�;-
σων τ�mς �ρω&ς των;
T� -447 %ντικαταστ+-
θηκαν τ� δ;� %γ+λ-
µατα µ� Qλλα >κ µαρ-
µ+ρ�υ. VAπ’ τ� -498 �J
τυρανν�κτ�ν�ι >λα-
τρε;�ντ� δηµ�σ3ως
σ�ν �ρωες, κα- µι�
r�ρτ� καθιερHθηκε
γι’ α<τ�mς %π’ τ�mς
VAλκµεων3δες. (Πε-
ρι�δικ� «FIστ�ρ3α»,
M+ι�ς - 1974, σελ. 5.)



Παλαι4ν ∆ιαθGκην (`Eσδρας A´, κεφ. 5) �λ6π�µε τ0ν φιλ$α τ�C ∆αρε$�υ A´ µ/ τ�9ς !E�ρα$-
�υς, 1π’ τ�9ς Fπ�$�υς λαµ��νει σ�µ��υλ� καD Xπαρ-ηγ= τ�υ, τ;ν σιωνιστ0 kερ6α Z�ρ�-
���ελ. ΠλεIστες 1ναφ�ρ/ς δι4 τ;ν KCρ�, τ�9ς �Aρτα<6ρ<η A´ καD B´, τ;ν ∆αρεI� B´ κ.W.
καD τ0 συνεργασ$α τ�υς µ/ τ; H�ραϊκ; kερατεI� Xπ�ρ-�υν εPς τ; �ι�λ$� τ'ς Π. ∆ιαθGκης.
!O !Hρ=δ�τ�ς <εκινU τ0ν kστ�ρ$α τ�υ γι4 τ�9ς Περσικ�9ς π�λ6µ�υς pς H<'ς: «VAπ! τ�ν
µερι� τ/ν Περσ/ν �, σπ�υδαγµ(ν�ι των ρ
�ν�υν εkς τ�+ς Φ�
νικες τ�ν αkτ
αν τ@ς E�θρας
µετα?+ "Eλλ1νων κα� Περσ/ν» (!Hρ�δ=τ�υ «"Iστ�ρ
αι», A´ κεφ. 1). T; -480 F �6ρ<ης 8πι-
τ$θεται κατ4 τ'ς !Eλλ�δ�ς. Tαυτ�-ρ=νως �k Φ�$νικες τ'ς Kαρ-ηδ=νας 8πιτ$θενται εPς
τ�9ς \Eλληνες τ'ς Σικελ$ας. T0ν cδια Nµ6ρα δ�� κ�λ�σσιαIες π�λεµικ/ς 8πι-ειρGσεις τ5ν
!E�ραι�κρατ��µενων Φ�ιν$κων καD Περσ5ν δ/ν εMναι παρ4 hνα συντ�νισµ6ν� σ-6δι�, µ/
σκ�π; τ0ν πλGρη κατ�λυση τ'ς !Eλλ�δ�ς. !H συγκυ�ερν��µενη �Aθηναϊκ0 ∆ηµ�κρατ$α
1π’ τDς φατρ$ες τ5ν Φ�ινικ�ε�ρα$ων - Γεφυρα$ων καD τ5ν 1ντιλακ�νων Mεσσην$ων
�Aλκµεωνιδ5ν θ4 δηµι�υργGσbη τ;ν «�θηναϊκ!ν» 8µφ�λι�, γνωστ;ν pς «Πελ�π�ννησιακ!ν
π�λεµ�ν». !H Pµπεριαλιστικ0 π�λιτικ0 τ5ν �Aθην5ν, N δι4 �$ας hνωσις π�λλ5ν Hλληνικ5ν
π=λεων εPς τ0ν «VAθηναϊκ�ν Συµµα�
αν» (π�9 µ=ν� συµµα-$α δ/ν 1π�τελ�Cσε) καD F �Pκ�-
ν�µικ;ς στραγγαλισµ;ς τ'ς 1γ�ρUς τ�C �I�ν$�υ καD τ'ς δυτικ'ς Mεσ�γε$�υ, 1π�κλε$�-
ντας τ0ν Σπ�ρτη καD τ0ν K=ρινθ�, qταν τ4 �ασικ4 αcτια τ�C 8µφυλ$�υ σπαραγµ�C. !O δω-
ρικ;ς π�λιτισµ;ς τ'ς Σπ�ρτης, �k ΣπαρτιUτες τ'ς αLτ�θυσ$ας, τ'ς 1ρετ'ς, τ'ς 1νδρε$ας,
τ�C φιλ�σ�φικ�C πρ�τ�π�υ καD δηµ�κρατικ�C Λυκ��ργει�υ π�λιτε�µατ�ς, θ4 τεθ�Cν εPς
τ; στ=-αστρ� τ'ς πλ�υτ�κρατ$ας καD τ5ν µετ�$κων τ'ς �AθGνας. Ak �Aθ'ναι τ�C APσ-�-
λ�υ, τ�C �Aριστε$δη, τ�C K$µων�ς, τ�C Σωκρ�τη, τ�C �Aριστ�φ�νη, τ�C Πλ�των�ς, τ�C
Mιλτι�δ�υ, τ�C Kυνα$γειρ�υ, �k Fπ�I�ι 8δ$δα<αν µ/ τ0 .ω0 καD τ; ?ργ� τ�υς τ0ν 1ρετ0
καD τ0ν σωφρ�σ�νη µεταλλ�-θηκαν εPς �AθGνας τ�C πλ��τ�υ καD τ'ς 1δικ$ας. Ok Σπαρ-
τιUτες καθ’ Jλην τ0ν δι�ρκεεια τ5ν Περσικ5ν π�λ6µων 8φ���Cντ� «τ! µ1δισµα τ/ν VAθη-
να
ων», γι’ αLτ; Jταν ?µαθαν γι4 τ0 ν$κη τ5ν �Aθηνα$ων εPς τ;ν Mαραθ5να  8.Gτησαν
ν4 Pδ�Cν «kδ
�ις tµµασιν» τ�9ς σκ�τωµ6ν�υς Π6ρσες! KαD κατ4 τ0 δι�ρκεια τ'ς ναυµα-
-$ας τ'ς ΣαλαµIν�ς F Σπαρτι�της να�αρ-�ς ELρυ�ι�δης 8π’ �LδενD wθελε ν4 δ�σbη τ0ν
1ρ-ηγ$αν τ�C στ=λ�υ εPς τ;ν µετ6πειτα µηδ$σαντα Θεµιστ�κλ'. «"H -γαν �λευθερ
α E�ι-
κεν εkς -γαν δ�υλε
αν µετα�'λλειν» (Πλ�των, «Π�λιτε$α», 564α).

***

M
/ τ0ν �Pκ�ν�µικG, πληθυσµιακ0 καD π�λιτειακ0 8<αθλ$ωση, π�9 8π6φερε F 8µφ�-
λι�ς «Πελ�π�ννησιακ!ς» π=λεµ�ς, N �AθGνα �ρ6θηκε -αµ6νη καD σ/ δ�σκ�λη θ6-
ση. !O θ�νατ�ς τ�C κατευθυν=µεν�υ Xπ; τ5ν Γεφυρα$ων καD δικτατ�ρικ4 κυ-
�ερν5ντ�ς Περικλ'3 (N �Aθηναϊκ0 δηµ�κρατ$α δ/ν 8π6τρεπε τ0ν 8πανεκλ�γ0ν

τ�C Pδ$�υ Wρ-�ντ�ς δι4 δευτ6ραν φ�ρ�ν· F Περικλ'ς Jµως pς «δικτ�τωρ- δηµ�κρ�της»
qταν Wρ-�ντας 8πD δεκατ$ες) καD N 8γκαθ$δρυσις τ5ν Tρι�κ�ντα Tυρ�ννων m 1ρ$στων
κατ’ Wλλ�υς δ/ν ?φερε τ0ν πρ�σδ�κ�µενη hνωση τ�C Πανελλην$�υ Xπ; τ5ν Σπαρτιατ5ν.
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3. α) «"O Περικλ@ς Tταν σφ�δρα �ντιλ'κων, �νU/ δ�ν &π@ρ?ε π�τ� �ντιπ(ρσης, λ�γUω τ@ς σ�(σε6ς
τ�υ µ� τ�+ς VAλκµεων
δες κα� τ�+ς Γεφυρα
�υς» (Θ�υκυδ$δης, !Iστ�ρ$α A´ 127). 

�) E7ναι φανερ! %τι κ'π�ι�ι �π�νταραν κα� στ!ν Περικλ@ κα� στ!ν VEφι'λτη: ]Oταν %µως διεπ
-
στωσαν πxς α=τ!ς δ�ν τ�+ς Eκανε %σ� 3 Περικλ@ς, τ!ν �δ�λ�φ�νησαν. (�Aριστ�τ6λης, «�Aθηνα$ων
Π�λιτε$α», XXV).

Bασ3λει�ς Mαυρ�µµ+της
[Σηµε2ωση: KαB Pλλα σCετικK στ�ιCεQα θK δηµ�σιευθ�4ν σR SπGµεν� τε4C�ς.]



�Aς 1ρ-$σ�υµε µ/ τ0ν Xπ�στGρι<ι τ�C τ$τλ�υ αLτ'ς τ'ς ?ρευνας.
• «A=τ�-ευν�υ�ισµ!ς» (στ$-. 12): «Kα� &π'ρ��υν ε=ν�>��ι, �, 3π�:�ι µ�ν�ι τ�υς Eγιναν

ε=ν�>��ι δι� τ�ν �ασιλε
αν τ/ν �=ραν/ν».
• «M
α �'ρις» (στ$-. 11): «∆�ν ε7ναι %λ�ι σ� θ(σι ν� δε�θ�>ν τ!ν λ�γ�ν α=τ�ν, �λλ’

�κε:ν�ι εkς τ�+ς 3π�
�υς E�ει δ�θR@».
• �Aλλ4 καD πρ�τρ�π0» (στ$-. 12): «]Oπ�ι�ς µπ�ρε: ν� τ! δε�θR@, Sς τ! δε�θR@».
`Aρα N -�ρις («στ�+ς 3π�
�υς �δ�θηκε») γ$νεται ν4 κατακτηθb' 8π$σης, 1φ�C Xφ$στα-

ται καD τ; «3 δυν'µεν�ς».
• !O MατθαI�ς ��.ει στ; στ=µα τ�C Xριστ�C καD Jλ� τ; παρακ�τω -ωρ$�. Λ6γει λ�ιπ;ν

F Xριστ;ς (στ$-. 9): «ΣHς λ(γω δ(, %τι �κε:ν�ς π�+ θ� �ωρ
σRη τ�ν γυνα:κα τ�υ, �κτ!ς λ�γUω
π�ρνε
ας, κα� νυµφευθR@ -λλη, α=τ!ς διαπρ'ττει µ�ι�ε
α».

KαD 1π�φα$ν�νται 1µ6σως �k µαθητ6ς τ�υ (στ$-. 10): «VE�ν Eτσι πρ(πει ν� γ
νεται µε-
τα?+ �νδρ!ς κα� γυναικ�ς, δ�ν συµφ(ρει (8νν�εIται στ;ν Wνδρα) 3 γ'µ�ς». (Παρ6κ�ασι:
στ; -ωρ$� αLτ; καταγρ�φεται 8πD λ6<ει: «εk �hτως �στ�ν A αkτ
α τ�> �νθρ6π�υ µετ� τ@ς
γυναικ�ς». �E4ν lρθ5ς 1ντιληφθGκατε, τ; «τ�> �νθρ6π�υ» π�ει ν4 πb' «τ�> �νδρ!ς». KαD
µ�λιστα δ/ν µπ�ρεI ν4 γ$νbη καD 1λλι�τικα, 1φ�C δ�� εMναι τ4 φCλα δι4 τ; «γαµ@σαι» δη-
λαδ0 τ;ν γ�µ�, τ0ν παντρει�.) ∆/ν συµφ6ρει λ�ιπ;ν F γ�µ�ς, δηλ�ν�υν �k µαθητ/ς τ�C
Xριστ�C, �k Wνθρωπ�$ τ�υ (συγγν�µη, �k Wνδρες τ�υ) µ/ τ6τ�ιες πρ�ϋπ�θ6σεις, δηλαδ0
µ/ µ=νη τ0ν αPτ$α τ'ς µ�ι-ε$ας γι4 τ; δια.�γι�. KαD Pδ�9 N λ�σις τ�C πρ��λGµατ�ς 1π;
τ;ν Xριστ= [�Aφ�C 8<αναγκ�.�υν �k Wνθρωπ�ι (Wνδρες) τ;ν Θε; ν4 κρ��σbη τ; µ6γα σG-
µαντρ�, αLτ; τ; Xπερ�ατικ=, τ; λυσιτελ/ς (στ$-. 12)]: «∆ι�τι &π'ρ��υν ε=ν�>��ι, �, 3π�:�ι
�π! τ�ν κ�ιλι� τ@ς µητ(ρας τ�υς �γενν1θησαν Eτσι. Kα� &π'ρ��υν ε=ν�>��ι, �, 3π�:�ι Eγι-
ναν ε=ν�>��ι �π! τ�+ς �νθρ6π�υς κα� &π'ρ��υν ε=ν�>��ι �, 3π�:�ι µ�ν�ι τ�υς Eγιναν
ε=ν�>��ι δι� τ�ν �ασιλε
α τ/ν �=ραν/ν».

Στ4 τελευταIα αLτ4 λ=για τ�C Xριστ�C, 84ν 8πιτρεπ=ταν στ; δι���λ� ν4 ρωτGσbη (Hλλη-
νικ0 Xπ�-ρ6ωσι), θ4 <εφ�νι.ε: «Bρ� Xριστ��λη (1γεν0ς 1π; τ0ν φ�σι τ�υ F δι���λ�ς),
πρ�στα?ε M δ�ν πρ�στα?ε 3 πατ(ρας σ�υ 3 Για��� στ�ν Παλαι� ∆ιαθ1κη ν� “α=?'νεσθε
κα� ν� πληθ�νεσθε”; M4 π5ς κι 1π; π�C µUς πρ�6κυψαν �k καλ=γερ�ι καD �k kερ�ρ-ες,
Jλ�ι αLτ�D π�9 τ�9ς 1παγ�ρε�εται τ; «γαµ@σαι» (Mατθ. 19, 11). !O Γε�ργι�ς ΠλGθων
(Γεµιστ;ς), µισ0 -ιλιετ$α πρ$ν, τ�9ς 1π�καλ�Cσε «σµ@ν�ς κηφ1νων» 1π; 8κεI κ�τω, τ;ν
MυστρU. �EπD Bυ.αντ$�υ µ�λιστα!

�Aς 8πισκεφθ�Cµε Jµως τ; θ6µα µας, 1π�κλειστικ4 1π; -ριστιανικ/ς πηγ6ς. �Eνj5 F Xρι-
στ=ς, µUλλ�ν µεταφ�ρικ5ς πρ=τεινε τ;ν αLτ�ευν�υ-ισµ=, 8νν��ντας τ0ν 1γαµ$α κ�θε
εcδ�υς, �k πρωτ�-ριστιαν�D 8<6λα�αν τ0ν πρ�τρ�π0 τ�Iς µετρητ�Iς. `Eτσι F σωµατικ;ς
εLν�υ-ισµ;ς κατ6στη N µ�στιγα τ'ς κ�ινων$ας των. Σ/ τ6τ�ι� �αθµ; µ�λιστα, eστε ν4
8<αναγκ�σbη τ0ν A´ OPκ�υµενικ0 Σ�ν�δ�, ν4 καταδικ�σbη τ0ν -ειρ�ν�µ$α αLτ0 (A´ OPκ.

MO mκ/Sσι/ς Rκρωτηριασµ3ς τQν αgδ/<ων,
]πως Wπιτ>σσεται στNν ΠαλαιE κα  KαινN ∆ιαθ@κη

«OD π ντες 'ωρ��σι τ0ν λ�γ�ν τ��τ�ν, =λλ’ �[ς δ.δ�ται. EGσ< γCρ εDν��'�ι �\τινες Rκ
κ�ιλ7ας µητρ0ς Rγενν1θησαν �]τω κα< εGσ<ν εDν��'�ι �\τινες εDν�υ'7σθησαν Bπ0 τ+ν
=νθρ^πων, κα< εGσ<ν εDν��'�ι �\τινες εDν��'ισαν _αυτ�Aς διC τ%ν Eασιλε7αν τ+ν
�Dραν+ν. �O δυν µεν�ς 'ωρεSν 'ωρε7τω.»   (MατθαQ�ς 19, 11-12)



Συν. 8ν Nικα$}α Bιθυν$ας 325 µ.X., Kανzν A´). T; πρ=�ληµα Jµως εM-ε πρ�κ�ψει εLθ9ς 8<
1ρ-'ς, 1φ�C: «E� τις κληρικ!ς �ν, 5αυτ!ν �κρωτηρι'σRη καθαιρε
σθω. Φ�νε+ς γ�ρ �στ�ν
5αυτ�>» (Kανzν KΓ´ 8κ τ5ν καν=νων τ5ν !Aγ$ων �Aπ�στ=λων)· καD «Λαϊκ!ς 5αυτ!ν �κρω-
τηρι'σας, �φ�ριF(σθω Eτη τρ
α...» (Kανzν K∆´). «]Oθεν �κ�λ��θως τU/ VAπ�στ�λικ/ πα-
ρ�ντι καν�νι, 3 VAλε?ανδρε
ας ∆ηµ1τρι�ς �κ'θηρε κατ� τ!ν Σωκρ'τη, τ!ν "Ωριγ(νη,
�πειδ� κα� �πετ�λµησε ν� ε=ν�υ�
σRη τ!ν 5αυτ� τ�υ». (Πηδ�λι�ν, σελ. 23 Xπ�σ. 2).

!O K.M. P�λλης, καθηγητ0ς τ�C �Eκκλησιαστικ�C ∆ικα$�υ 8ν τj5 �Eθνικj5 Πανεπιστη-
µ$jω καD 1καδηµαϊκ;ς 8ν ?τει 1930, στ0ν 8γκυκλ�πα$δεια ∆ρανδ�κη καD στ; λ'µµα
«ε=ν�>��ς» 1ναφ6ρει: «VAπ! τ@ς VAλε?ανδρε
ας 3 ε=ν�υ�ισµ!ς εkσ1�θη εkς τ�ν P6µην, τ!
BυF'ντι�ν κα� τ!ν Xριστιανισµ�ν... κα� 3 VEπ
σκ�π�ς Σ'ρδεων κα� �π�λ�γητ�ς Mελ
των
Tτ� ε=ν�>��ς... `E��µεν Eκτ�τε (325 π.X.) π�λλ� �ν(κδ�τα �αρακτηριστικ', καθ’ � A
VEκκλησ
α �?ηκ�λ��θει ν� E�Rη λειτ�υργ�+ς 5κ�υσ
ως ε=ν�υ�ηθ(ντας!.. VEν BυFαντ
Uω µ�-
λ�ν�τι 3 M(γας Kωνσταντ:ν�ς κα� κατ�πιν 3 VI�υστινιαν!ς A´ �πηγ�ρευσαν τ!ν ε=ν�υ�ι-
σµ�ν, τ! �kκτρ!ν τ�>τ� Eθιµ�ν �� µ�ν�ν διετηρ1θη π'ντ�τε, �λλ� κα� �πισ1µως �νεγνω-
ρ
σθη A hπαρ?ις α=τ�>... T� �ασιλικ� παλ'τια Eγεµ�ν ε=ν���ων, καθxς κα� τ� µ(γαρα
τ/ν ε=γεν/ν κα� τ/ν πλ�υσ
ων... O, ε=ν�>��ι κατε:��ν τ�ς κατ’ �?���ν �µπιστευτικ�ς θ(-
σεις �ν τ�:ς παλατ
�ις τ�> BυFαντ
�υ... E=ν�>��ι Tσαν �, παν
σ�υρ�ι πρωθυπ�υργ��
E=τρ�πι�ς (8πD �Aρκαδ$�υ, 395-404), Xρυσ'φι�ς (8πD Θε�δ�σ$�υ B´, 408-450), E=σ(�ι�ς (8πD
K�νσταντ�ς B´, 642-648), Σταυρ'κι�ς κα� VA(τι�ς (8πD EPρGνης τ'ς �Aθηνα$ας, 748-802),
Bασ
λει�ς (8πD Nικηφ=ρ�υ ΦωκU 963-969, �Iω�νν�υ Tσιµισκ' 969-976 καD κατ4 τ4 πρ5τα
?τη τ'ς �ασιλε$ας τ�C Bασιλε$�υ B´), καθxς κα� πλε:στ�ι -λλ�ι κατ� τ�+ς µετ(πειτα �ρ�-
ν�υς. VAλλ� κα� πατρι'ρ�αι τιν�ς �νεδε
�θησαν �κ τ@ς τ'?εως τ/ν ε=ν���ων, καθxς �π
-
σης κα� π�λλ�� στρατηγ�� κα� να�αρ��ι [...] κατ� τ�ν Παλαι�ν ∆ιαθ1κην (Λευϊτ. κα´ 17,
∆ευτερ�ν=µι�ν γ´ 1) �, ε=ν�>��ι δ�ν Lδ�ναντ� ν� ,ερωθ/σιν1. VAλλ� κα� A &π! τ�> VEπι-
σκ�π�υ VAλε?ανδρε
ας ∆ηµητρ
�υ συγκληθε:σα �ν Kαισαρε
lα Σ�ν�δ�ς τU/ 228, τ�ν εkς
πρεσ��τερ�ν �ειρ�τ�ν
αν τ�> "Ωριγ(ν�υς �θε6ρησεν �ντικαν�νικ1ν, �π� τU/ λ�γUω %τι �\τ�ς,
ν(�ς Eτι �ν, ε7�εν ε=ν�υ�
σει 5αυτ�ν, 3ρµηθε�ς πρ!ς τ�>τ� �κ τ�> γρ'µµατ�ς τ@ς ε=αγγε-
λικ@ς ρ1σεως: “εkσ�ν ε=ν�>��ι �zτινες ε=ν���ισαν 5αυτ�+ς δι� τ�ν �ασιλε
αν τ/ν �=ραν/ν”
(Mατθ. IΘ´ 12)».

M6-ρι καD τ; ?τ�ς 861 µ.X. N A´ καD B´ λεγ=µενη Σ�ν�δ�ς (Kανzν H´) 1φ�ρ$.ει τ�9ς
αLτ�ευν��-�υς. T�υλ�-ιστ�ν µ6-ρι καD τ=τε τ; πρ=�ληµα φα$νεται Jτι Xφ$στατ� ?ντ�να.

EMναι 1λGθεια, Jτι �k σηµεριν�D καλ=γερ�ι καD kερ�ρ-ες δ/ν εLν�υ-$.�νται σωµατικ5ς.
Π�ι6ς Jµως εMναι �k 8κδικGσεις τ'ς φ�σεως, Jταν περιφρ�ν'ται τ; πρωταρ-ικ= της ?νστι-
κτ�, εMναι kστ�ρικ5ς γνωστ=ν. T=µ�ι 8πD τ=µων ?-�υν γραφ' γι4 τ4 Eργια στ4 µ�ναστG-
ρια, τ�υλ�-ιστ�ν κατ4 τ;ν Mεσα$ωνα. K�ιν; µυστικ; δ/ 1π�τελεI τ; θ6µα τ'ς Fµ�φυλ�-
φιλ$ας στDς µ�ναστικ/ς κ�ιν=τητες, δ$-ως ν4 1δικ�Cνται �ε�α$ως καD �k 8<αιρ6σεις. !O
λα;ς διακωµj�δησε 1ρκ��ντως τ; θ6µα αLτ; 1ν4 τ�9ς αP5νες. �AρκεI κανεDς ν4 δια��σbη
τ; �ι�λ$� «VAνδρικ� M�υν'τα» (8κδ=σεις �Aρ-εI� - Συλλ�γ0 Γι�ργ�υ Mελ$κη»).

ALτ;ς F λα;ς µGπως δ/ν 1π�στ�.ει λ6γ�ντας «ν� φ��Hσαι �π! πισιν� µ�υλαρι�> κα�
�π! µπρ�στιν� καλ�γ(ρ�υ»; !O καλ=γερ�ς λ�ιπ;ν pς πρ=τυπ� τ'ς Nε�ελληνικ'ς κ�ινω-
ν$ας! Π=σα θ4 µπ�ρ�Cσε ν4 πρ�σθ6σbη κανεDς γι4 τ0 στειρ=τητ� της!

Στα1ρ�ς Bασδ&κης
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1. \Oµως κατ4 τ;ν πρ�φGτη �Hσα�α F Για-�/ 8πιδαψιλε�ει διακεκριµ6νες τιµ/ς στ�9ς εLν��-�υς:
«τ'δε λ(γει K�ρι�ς τ�:ς ε=ν����ις... δ6σω α=τ�:ς �ν τU/ �nκUω µ�υ κα� �ν τU/ τε
�ει µ�υ τ�π�ν Bν�µα-
στ�ν.» (VHσαoας νστ´ 3 κ.5.).



MO
�Aπ�λλ=δωρ�ς εPς τ0ν «Bι�λι�θGκην» τ�υ (Z´ 18, 19) λ6γει, Jτι
«"O VOδυσσε+ς παρευρεθε�ς στ�ν K
ρκην, �φ�> τ!ν πρ�(πεµ-
ψεν �κε
νη, �?(πλευσε κα� παρ(πλεε τ�ν ν@σ� τ/ν Σειρ1νων.
O, δ� Σειρ@νες Tσαν θυγατ(ρες τ�> VA�ελ6�υ κα� τ@ς Mελπ�-

µ(νης, µιHς �κ τ/ν M�υσ/ν κι Eφεραν τ� Bν�µατα Πεισιν�η, VAγλα�-
πη κα� Θελ?ι(πεια. VE? α=τ/ν A µ�ν EπαιFε κιθ'ρα, A δ� τραγ�υδ�>σε,
A δ� EπαιFεν α=λ!ν κα� δι� τ��των Eπειθ�ν ν� καταµ(ν�υν �, παρα-
πλ(�ντες... δι�τι τ�+ς �µ'γευαν κα� bδηγ�>ντ� στ!ν tλεθρ�».

TE nνDµατα τQν RρOα<ων MEλλ@νων
oταν περιγραφικE τQν Oαρακτ@ρων τ/υς

Ok Σειρ'νες ?φεραν �αθ�τατα συµ��λικ4 τ4 Wνω lν=µατα �Aγλα=πη, Θελ<ι6-
πεια καD Πεισιν=η. Παραθ6τω θαυµ�σια παρ�στασι τ�C πλ�$�υ τ�C �Oδυσσ6ως
– µ/ τ�9ς κωπηλ�τες συντρ=φ�υς τ�υ καD τ;ν �Pακ�στρ=φ�, π�9 καθ�ρι.ε τ;ν
ρυθµ; τ5ν 8ρετ5ν καD τ0ν π�ρε$α τ�C σκ�φ�υς – π�9 συµπληρ�νει τ�9ς \Oµη-
ρ�ν καD �Aπ�λλ=δωρ�ν. !O �Oδυσσε9ς εMναι δεµ6ν�ς 8πD τ�C kστ�C -ειρ�π=δαρα,
παρακ�λ�υθ�ντας καD 1κ���ντας τDς Σειρ'νες, π�9 εM-αν πρ=σωπ� pρα$ας γυ-
να$κας καD σ5µα Eρνιθας, �k δ�� Hκατ6ρωθεν τ�C πλ�$�υ 8πD �ρ�-ων καD N τρ$-
τη Xπερ�νω αLτ�C.

¶
επ�$θησ$ µ�υ Xπ'ρ<ε παλαι=θεν, Jτι καD Bν 1κ=µη N !Iστ�ρ$α δ/ν εM-ε δια-
σωθ' δι4 συγγραµµ�των, 1π�σπασµ�των, 8πιγραφ5ν, µνηµε$ων m κατα-
λ�$πων τ��των, ?ργων τ6-νης, 1γγε$ων, lστρ�κων, ταφικ5ν εXρηµ�των,
�ρα-�γραφηµ�των, 1ρκ�Cσε N !Eλληνικ0 µ=νη Γλ5σσα τ�C πλανGτ�υ καD

τ�C σ�µπαντ�ς (καD �k π�ικ$λλες δι�λεκτ�$ της, π�9 1ν6πτυ<αν �k λα�D καD φυλ/ς
τ'ς γ'ς, παραφθε$ραντες τDς λ6<εις µας, eστε 1π; ν�ηµατικ�ς ν4 καταστ�Cν συµ-
�ατικ�ς) ν4 δ�σbη εPκ=να τ'ς Πρ�ϊστ�ρ$ας καD τ�C Π�λιτισµ�C. ALτ0 δ$δεται δι4
τ5ν γλωσσικ/ν µνηµε
ων, Jπως τ4 1νεCρ�ν εPς Jλα τ4 µGκη καD πλ�τη τ'ς γ'ς
καD εPς τ�9ς 1ντ$π�δες τ�C EPρηνικ�C τ4 πειστικ�τερα. �Aν�λ�γα γρ�φει περD τ'ς
γλ�σσης pς �φαν�>ς µνηµε
�υ F 1ε$µνηστ�ς �Hλ$ας Tσατσ=µ�ιρ�ς στ0ν «!Iστ�-
ρ$α Γεν6σεως τ'ς !Eλληνικ'ς Γλ�σσας» (8κδ. «∆αυλ=ς», 1991): «τ� πρ'γµατα
E��υν Bν�µατα σ�µφωνα µ� τ� φ�ση τ�υς, κα� δ�ν ε7ναι π'ντα 3 καθε�ς δηµι-
�υργ!ς Bν�µ'των, �λλ� µ�ν�ν �κε:ν�ς π�+ �π��λ(πει ν� θ(τRη γι� κ'θε πρ'γµα
τ! φυσικ� τ�υ tν�µα κα� δ�ναται ν� �π�τυπ6νRη τ�ν µ�ρφ� α=τ�> κα� στ� γρ'µ-
µατα κα� στ�ς συλλα�(ς».

T4 lν=µατα τ5ν !EλλGνων ?-�υν �αθι4 σηµασ$α καD 8πιδρ�Cν 8πD τ�C φ6ρ�ντ�ς

OY λAVεις [ωντανE µνηµε.α Π/λιτισµ/F



αLτ�. �Aλ6<ανδρ�ς πρ�ερ-=µεν�ς 8κ τ�C �λ(?ω + �ν�ρ, 8πD παραδε$γµατι, δ/ν
εMναι F δι�κων τ�9ς Wνδρας, Jπως 8σφαλµ6να διδα-θGκαµε. T; 1λε<ικ6ραυν�
δ/ν δι�κει τ;ν κεραυν=, τ; 1λε<ι�ρ=-ι� δ/ν 1π�δι�κει τ0ν �ρ�-0ν ��τε τ; 1λε-
<Gλι� δι�κει τ;ν �λι�ν, 1λλ4 µUς πρ�στατε��υν 8< αLτ5ν. T; ρ'µα �λ(κω m �λ(-
?ω (λε<ικ4 A. Γι�νναρη καD Liddell & Scott) σηµα$νει 1µ�νω, πρ�φυλ�σσω, Xπε-
ρασπ$.ω. T��τ�υ hνεκα VAλ(?ανδρ�ς καλεIται F πρ�φυλ�σσων, πρ�στατε�ων
τ�9ς Wνδρες (δηλ. πρ�στ�της τ5ν πρ�στατ5ν), π�9 φ�σει καD θ6σει εMναι �k
Wνδρες, πρ�στ�τες γυναικ�πα$δων 1σθεν5ν καD 1δυν�των. T0ν 1π; π�λλ5ν 8τ5ν
Wπ�ψ$ µ�υ αLτ0 8πε�ε�α$ωσεν N περικ�π0 περD τ'ς θυγατρ;ς τ�C Πρι�µ�υ, µ�-
ντεως Kασσ�νδρας, π�9 «�καλε:τ� κα� VAλε?'νδρα �κ τ�> �λ(?ειν (= πρ�στα-
τε�ειν) τ�+ς -νδρας δι� τ/ν �ρησµ/ν».

Παρατ$θεται 1ριστ�υργηµατικ0 1γγει�γραφ$α µ/ παραστ�σεις τ�C πλ�$�υ τ�C
�Oδυσσ6ως καD τ5ν τρι5ν ΣειρGνων: �Aγλα=πης, Θελ<ι6πειας καD Πεισιν=ης.

!H δι�σωσις τ5ν lν�µ�των τ5ν 121 µνηστGρων 1π; τ;ν �Aπ�λλ=δωρ� («Bι-
�λι�θ1κη "Iστ�ρικ1», B 26-31), N παρ�θεσις καD 1ν�γνωσις τ��των pς καD τ5ν
lν�µ�των τ5ν τρι5ν ΣειρGνων µUς παρ6-ει 8π$σης καταπληκτικ/ς πληρ�φ�ρ$ες,
ν�ηµατικ/ς καD kστ�ρικ6ς. Kατ4 τ0ν �Oδ�σσεια (ν�µ�τελειακ5ς) Nγ6της τ5ν µνη-
στGρων qτ� F VAντ
ν��ς 3 E=πε
θε�ς 8< �Iθ�κης. ∆ηλαδ0 �Aντ$ν��ς εMναι F 1ντ$-
θετ�ς εPς τ;ν ν�Cν, F Wν�υς, π�9 πρ�σ6�αλε τ�9ς θε$�υς καD 1νθρωπ$ν�υς ν=µ�υς
καD θεσµ��ς, τ;ν Nγεµ=να καD τ0ν �ασ$λισσαν σ�.υγ=ν τ�υ· π�9 διετ�ρα<ε τ0ν
Pσ�ρρ�π$αν καD pδGγησεν εPς τ;ν Eλεθρ�ν τ;ν Hαυτ=ν τ�υ καD τ�9ς Xπ/ρ Hκατ;
µνηστ'ρες, τ; Wνθ�ς τ5ν τεσσ�ρων νGσων. ∆υστυ-5ς δ/ν διδ�-θηκε ν4 εMναι ν�-
µ�ταγ0ς Jπως F πατGρ τ�υ, Jπερ µαρτυρεI τ; πατρ�νυµ�ν ELπε$θε�ς. EPς τ0ν
Hλληνικ0ν lν�µατ�λ�γ$α lν=µατα µ/ δε�τερ� συνθετικ; «ν�>ς» ?-�µε τ;ν �Aλκ$-
ν�� (= Pσ-υρ;ς ν�Cς, σ�φρων �ασιλε9ς τ5ν Φαι�κων), τ0ν �Iφιν=η (= Pσ-υρ4
ν=ησις), τ;ν �Iφ$ν�� καD τ0ν Σειρ'να Πεισιν=η.

K
αταπληκτικ0 εMναι 8π$σης N kστ�ρικ0 µαρτυρ$α π�9 παρ6-�υν τρεIς 1κ=-
µη µνηστ'ρες 8κ Zακ�νθ�υ δι4 τ5ν lν�µ�των των, �k δ�� `Iνδι�ς καD F
Wλλ�ς K(λτ�ς. Ok δ�� φ6ρ�ντες τ; αLτ;ν Eν�µα `Iνδι�ς, µαρτυρ�Cν τ; σ�-
νηθες τ�C lν=µατ�ς τ0ν 8π�-0 τ5ν Tρωικ5ν, δηλ. πρ; 5100 8τ5ν κατ4 τ�9ς

Xπ�λ�γισµ�9ς τ�C συγγραφ6ως Kωνσταντ$ν�υ K�υτρ�υ�6λη στ; σ�γγραµµ� τ�υ
«"H VAνα�ρ�ν�λ�γηση τ@ς Πρ�ϊστ�ρ
ας»· -ρ�ν�λ=γησι ν6α, π�9 καD αLτ0 πιθα-
ν�λ�γεIται συρρικνωµ6νη καD Xπ�δηλ�I τ0ν 8πικ�ινων$αν 1κ=µη καD τ5ν δυτι-
κωτ6ρων Wκρων τ'ς !Eλλ�δ�ς µετ4 τ5ν �Iνδι5ν καD τ'ς �Aσ$ας 8ν γ6νει. Πρ�-
φαν5ς τ4 lν=µατα δ/ν 8δ=θησαν τ; πρ5τ�ν, 1λλ4 πρ�ϋπ'ρ-αν 1σφαλ5ς κατ4
τ0 διαδραµατ�Cσαν kστ�ρ$α. T; Eν�µα τ�Cτ� συν}�δει πρ;ς τ0ν �υθισµ6νην Hλλη-
νικ0 π=λι τ�C κ=λπ�υ τ�C Gamby 9500 8τ5ν, π�9 1νεCρ�ν �Iνδ�D 1ρ-αι�λ=γ�ι. Mε-
τα<9 Wλλων εXρ6θησαν 8γ-�ρακτα 3 τ�υλ�-ιστ�ν γρ�µµατα, 8µφαιν=µενα κα-
θαρ4 στ0 φωτ�γραφ$α τ�C 8<ωφ�λλ�υ τ�C Xπ’ 1ρ. 243 «∆αυλ�>» τ�C Mαρτ$�υ
2002, τ�C καD νCν Pσ-��ντ�ς Hλληνικ�C 1λφα�Gτ�υ. Συν}�δει 8π$σης καD µ/ τ0ν 1να-
κ�λυψι τ'ς �υθισµ6νης π=λεως 10.000 8τ5ν παρ4 τDς 1κτ/ς τ'ς νGσ�υ Jonaguni
(`Iωνα γυν� m ̀ Iωνα κ/ν�ς) δεδ�µ6ν�υ Jτι N ν'σ�ς ?-ει σ-'µα κ�ν�υ (Jρα «∆αυ-
λ�ν», 1ρ. 211, �I�υλ$�υ 1999).

T< iπ/κρSπτ/υν τE nνDµατα 9Iνδι/ς κα  KAλσ/ς:
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!O µνηστ0ρ µ/ τ; Eν�µα K(λτ�ς 8πι�ε�αι�νει τ0ν θεωρ$α µ�υ, δι=τι K6λτ�ς m
Kελτ;ς σηµα$νει τ;ν kππ6α τ�C κ6λητ�ς vππ�υ. K6λης lν�µ�.εται σGµερα F τα-9ς
vππ�ς ρ�τσας, π�9 1γων$.εται στDς kππ�δρ�µ$ες. �Eκ τ�C «κ(λης» vππ�ς πρ�'λθε
τ; λατινικ;ν celer equus (= τα-9ς vππ�ς). ΠαραλλGλως στ; 8κδ�θησ=µεν� �ι�λ$�
µ�υ τ5ν !Eλληνικ5ν lν�µ�των 1παντUται F Kελτ!ς τ�> Π�λυφ1µ�υ, 1δελφ;ς
τ�C �Eνετ�C, τ�C �Iλλυρι�C καD τ�C Παφλαγ=ν�ς, ληφθεDς 8κ τ�C A´ τ=µ�υ τ'ς
«�Ωγυγ$ας» τ�C Σταγειρ$τ�υ. �E< αLτ�C καD τ'ς lν�µασ$ας τ5ν 1δελφ5ν τ�υ 1να-
γ=µεθα στ4 ��θη τ�C π�λιτισµ�C, τ�C -ρ=ν�υ καD τ'ς πρ�ϊστ�ρ$ας. Ok φ6ρ�ντες
αLτ4 εMναι γεν�ρ-ες �Iλλυρι5ν, �Eνετ5ν καD Παφλαγ=νων. ALτ�D �k τρεIς µνη-
στ'ρες τ'ς Πηνελ=πης δι4 τ5ν lν�µ�των των δ$δ�υν 1ν�γλυφα τ0ν εPκ=να τ'ς
8πικ�νων$ας τ5ν 1πωτ�των πρ�γ=νων µας µ/ τ0ν �Pκ�υµ6νη. Ok µ/ν δ�� Xπ; τ;
Eν�µα «`Iνδι�ς» 1π�δεικν��υν τ0ν συνε-' 8παφ0 καD 8π$δρασ$ µας στ0ν �Aνα-
τ�λG, F δ/ Kελτ;ς εPς τ0ν ∆�σι.

Ok τρεIς Σειρ'νες �Aγλα=πη, Θελ<ι6πεια καD Πεισιν=η ?-�υν διαφ�ρετικ0 µε-
τα<� των ?νν�ια, συνδε�µ6νη 1π�λ�τως µετα<� των. `Eτσι N 1�ιδ;ς VAγλα�πη,
(1γλα'ς Eψεως, δηλαδ0 λαµπρUς, pρα$ας) qτ� παν�ρια καλλ�νG, 1λγηδzν τ5ν
lφθαλµ5ν, κατ4 τ0ν ?κφρασι τ�C Mεγ$στ�υ �Aλε<�νδρ�υ γι4 τDς γυναIκες τ�C
∆αρε$�υ. !H αLλωδ;ς Θελ?ι(πεια εMναι N γλυκ�λαλ�ς, N θ6λγ�υσα δι4 τ5ν 8π5ν
m j|δ5ν, π�9 µαγε�ει τ4 �τα· N δ/ κιθαρ$στρια Πεισιν�η δι6θετε τ0ν πειθz τ�C
ν�=ς, δηλαδ0 ?πειθε τ�9ς ν=ες τ5ν ναυτικ5ν εPς J,τι τ�9ς Xπηγ=ρευ�ν αLτ/ς �k
τρεIς Σειρ'νες µ/ τ4 1καταµ�-ητα θ6λγητρ� των. Πανωρα$α N µ$α µ/ τ0ν λ�-
µπ�υσα καλλ�νG, γλυκυτ�τη στ0ν Fµιλ$α καD τDς j|δ/ς N δευτ6ρα καD Πεισιν=η N
τρ$τη, N διαθ6τ�υσα τ0ν 1καταµ�-ητη πειθz τ5ν ν=ων τ5ν �ρ�τ5ν.

***

9E
τσι 8<ηγεIται, γιατ$, παρ’ Jτι σφ�δρ0 qταν N 8πιθυµ$α τ5ν 1γωνιστ5ν τ�C
1821 καD τ5ν !EλλGνων τ'ς 8π�-'ς τ5ν 1γ�νων ν4 καθιερωθb' N καθαρ4
Hλληνικ0 γλ5σσα µας, π�9 8σκεµµ6νως «8σφαλµ6νως» τ0ν 8��πτισαν
1ρ-α$αν, eστε ν4 8πιτ�-�υν τ0ν 8ντ�πωσιν εPς Jλ�υς µας, Jτι εMναι <6νη

καD 1π=µακρη πρ;ς τ0ν Fµιλ�υµ6νην γλ5σσα µας. !H πρ�σπ�θεια αLτ0 πηγ0ν ?-ει
τ�9ς 8<�υσιαστ6ς, π�9 �Lδεµ$αν σ-6σι ?-�υν µ/ τ�9ς �Iσ�κρατε$�υς \Eλληνας.
�Aπ=δει<ι Jτι N κ$νησι αLτ0 πρ�6ρ-εται 8κ τ5ν Wνω, Xπ'ρ<εν N πρ�κλητικ0 πρ=-
τασι τ'ς �Eπιτρ=π�υ τ'ς !Eλλ�δ�ς, ν4 ?-ωµεν δε�τερη 8π$σηµη γλ5σσα τ0ν
�Aγγλικ0 (π�9 1π�δεδειγµ6νως τυγ-�νει πτω-0 Hλληνικ0 δι�λεκτ�ς).
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™
/ πρ�ηγ��µεν� τεC-�ς τ�C «∆» (247) δηµ�σιε�σαµε Xπ; τ;ν τ$τλ� «O, δ@θεν τ�υρκικ@ς πρ�(λευσης λ(?εις
τ@ς N(ας "Eλληνικ@ς» ?ρευνα τ�C κ. Γι�ργ�υ Παπακωνσταντ$ν�υ, στ0ν Fπ�$α 1ναφ6ρ�νταν �k δι4 µ6σ�υ
τ5ν -ιλιετι5ν kστ�ρικ/ς 8παφ/ς τ5ν !EλλGνων µ/ τ4 τ�υρκικ4 φCλα m τDς Wλλες 8θνικ/ς Fµ�δες τ'ς �Aσ$ας,
π�9 συναπ�τελ�Cσαν m 8πηρ6α.αν γλωσσικ4 τ0ν εLρ�τερη Hν=τητα λα5ν, π�9 |ν�µ�σθηκαν 1ργ=τερα

T�Cρκ�ι. Ok kστ�ρικ/ς αLτ/ς 8παφ/ς εMναι παν�ρ-αιες, �k δ/ Hλληνικ/ς γλωσσικ/ς 8πιδρ�σεις 8πD τ'ς λεγ=µενης
σGµερα T�υρκικ'ς Γλ�σσας, Jπως 1ναλ�θηκε στ; πρ�ηγ��µεν� τεC-�ς τ�C «∆», εMναι �αθ�τατες. Στ; παρ;ν
τεC-�ς συνε-$.�υµε τ0ν κατ’ 1λφα�ητικ0 σειρ4 δηµ�σ$ευση Hν;ς 8νδεικτικ�C γλωσσαρ$�υ λ6<εων, π�9 1π; τ0ν
8π$σηµη Γλωσσ�λ�γ$α -αρακτηρ$.�νται «τ�υρκικ'ς πρ�6λευσης», 1λλ�, Jπως 1π�δεικν�εται 8δ5, 1π�τελ�Cν πα-
ρεφθαρµ6νες µ�ρφ/ς καD παρ�γωγα παν�ρ-αιων Hλληνικ5ν ρι.5ν.

Kαυγ+ς, F = λεκτικ0 φιλ�νικ$α < Γ4� + γ4� → γα-
�γ4ς → κα�γ�ς.

Kα#�;κι, τ; = κ6λυφ�ς < κ�πη = φ�τνη → κ��η - α
(πρ�στατευτικ0 8σ�-0), κα��κι (Xπ�κ�ριστικ;) → κα-
���κι. !H ρ$.α καπ-φ-� ?-ει τ0ν ?νν�ια τ'ς πρ�στασ$ας
(cave = σπGλαι� 8γγλ6.ικα). Kαυσ$α = µακεδ�νικ;ς
πIλ�ς. Kαπ + πIλ�ς → καπ6λ�, κ�πσα, κ�ππα, καππ=-
τα, κ�πυρις = -ειριδωτ;ς -ιτ�ν, καπ�κι κ.λπ. �Eπ$σης
κ�πα + µ�ς (κατ4 τ; 8ρ-�µ=ς, φαγωµ=ς) → καπαµ�ς·
φαγητ; π�9 παρασκευ�.εται 8ν κλειστj5.

Kα#�υρδ3Aω, ρ'µα = κα$ω 8ν <ηρj5 (8πD φαγητ5ν) <
κα� (κα$ω) + �υργ5 → κα��υργ5  → καρ��υρδ5 + $-
.ω (ρηµατικ0 κατ�λη<ις) → κα��υρδ$.ω → κα-

��υρ(δ)µUς → κα��υρµ�ς.
K�υτ�υρ�1, 8πιρρ. = στ0ν τ�-η < κατ4 ρ=�ν → κα-

ταρ�Cν → κ�υτ�υρ�C. !Yπ�ρ-�υν καD �k τ�π�ι ρ�υ-
κ�υτ�C (1ντιµετ�θεσις), ρ�υκ�C (Xπ�-ωρητικ�).

Kαλντερ3µι, τ; <καλλ$δρ�µ�ν → καλδερ$µι(�ν) →
καλντερ$µι.

KαA+νι, τ; < κ�δων → κωδ�νι (�ν) → κα.�νι(�ν)
µ/ παρετυµ�λ�γικ0 8π$δρασι τ�C κ�δ�ς.

Kα�κι, τ; = µικρ; πλ�I�. !H λ6<η σκ�φ�ς µ/ τ0ν
?νν�ια τ�C πλ�$�υ πρ�6ρ-εται 1π; τ;ν τρ=π� κατα-
σκευ'ς, π�9 1κ=µη 8πικρατεI σ/ πρωτ=γ�ν�υς. \Eνας
κ�ρµ;ς δ6νδρ�υ 8σκ�πτετ� καD κατ6ληγε σ/ ε�πλ�� µ�-
ν=<υλ�. Σ/ π�λ9 παλι4 8π�-0 τ4 σκαπτικ4 8ργαλεIα

OI ¢H£EN TOYPKIKE™ §E•EI™
TH™ NEOE§§HNIKH™ °§ø™™A™ (‚)

T3 aγνωστ/ pργ/ mν3ς µητρ/π/λ<τη

«"H γλ/σσα τ�> πρωτ�γ�ν�υ �νθρ6π�υ ε7ναι A "Eλληνικ1. A=τ� ε7ναι A αkω-
ν��ι�ς ρ
Fα, 3 �θ'νατ�ς κ�ρµ!ς, τ�> 3π�
�υ παραφυ'δες ε7ναι πHσαι α, γλ/σσαι
τ�> πεπ�λιτισµ(ν�υ κ�σµ�υ».  (�Aθηναγ=ρας)

MO
Mητρ�π�λ$της Παραµυθ$ας �Aθηναγ=ρας κατεI-ε Jλες τDς
εLρωπαϊκ/ς γλ5σσες καD µα.D µ’ αLτ/ς τ4 Σανσκριτικ�, Σ�υ-
µεριακ�, APγυπτιακ�, !E�ραϊκ�, Παλαι�γ�τθικ�, Παλαι�ρ-
ρωσικ4 καD Περσικ�. !H µ�ναδικG τ�υ εLρυµ�θεια τ�C 8π6-

τρεψε ν4 κατ�ρθ�σbη hναν γιγ�ντι� Wθλ�: Πρ�-ωρ�ντας �αθι4 στDς ρ$-



(π6τρινα) qσαν 1ναπ�τελεσµατικ4 καD 8σκ�πτετ� τ;
κ�τ�ς (καD) µ/ τ0 ��Gθεια τ'ς φωτιUς. ̀ Aρα < κα$ω →
κα�κι�ν (8νν�εIται σκ�φ�ς) → κα�κι. Παν�ρ-αια λ6-
<η π�9 π6ρασε µ6-ρι καD στ0 γλ5σσα τ5ν �Eσκιµ�ων
(καγι�κ). �Eκπληκτικ; εMναι Jτι καD N Wλλη λ6<η µ/
τ0ν cδια σηµασ$α (πρωτ=γ�ν� µικρ; πλ�ι�ρι�) πρ�-
6ρ-εται 8κ τ'ς Hλληνικ'ς. Πιρ=γα < πCρ - �υργ5 →
πυρ��ργα → πυρρ��γα → πυρ=γα. !H λ6<ις µ6σjω Π�ρ-
τ�γ�λων 1π; τ0ν Kαραϊ�ικG; �Aπ; τ; κα$ω 8π$σης τ;
κ6ικ, τ; καCµα, τ; κ�υµα, F καϋµ=ς, τ; καϋµ�κι.

Kαλ&µι, τ; = αP-µηρ; 8ργαλεI� < κ�λαµ�ς → κα-
λ�µι.

Kαλπ+κι, τ; < καλ�πτω → καλυπτ�κι (Xπ�κ�ρι-
στικ;) → καλυπ�κι → καλπ�κι. �Aπ; τ; καλ�πτω 8π$-
σης καλ�πτρα, καλ��α → καλυ�$α → καλυµ�ρ$α κε-
λεµπ$α. K�λυκας → καλ�κι → γαλ�κι → γιλ6κι (jilet
γαλλικ�).

K+λπικ�ς, 8π$θετ� = κ$δηλ�ς, ψε�τικ�ς < κ�λπη
(8κτ;ς τ5ν Wλλων καD ψηφ�δ=-�ς) → κ�λπικ�ς (F 8κ
τ'ς κ�λπης). !H κακ0 ?νν�ια 1π; τ0 συ-ν0 1να<ι�πι-
στ$α τ5ν  1π�τελεσµ�των τ'ς κ�λπης (καλπ�ν�θε$α).
�Eπ$σης καλπ�ν�θε$α → καλπ�ν�δε$α → καλπ�δ�νι4
→ καλπ�υ.�νι4 → καλπ�υ.ανι�.

Kαµτσ3, τ; = µαστ$γι� < M�στι< → µαστ$κ(ς) →
καµτσD (1ντιµετ�θεσις) Xπ�ρ-�υν καD �k τ�π�ι καµ-
τσ$κι, καµ�υτσ$κι.

Kαντα�φι, τ; = εMδ�ς γλυκ$σµατ�ς < κ=ττ�ς (= κ=-
τσ�ς) + Xφ0 → κ�τ(τ)��φι�ν κ�τα�φι(�ν) →
κα(ν)τα�φι (8νν�εIται γλ�κισµα). ∆ηλαδ0 µ/ Eψη κ=-
τσ�υ. Xαρακτηριστικ�τερη παρ�µ�$ωση ν�µ$.ω δ/ν
Xπ�ρ-ει. M/ τ; cδι� πνεCµα < πηλ;ς + Xφ0 → πηλ=-
φι(�ν) → πηλ�φι = �ρασµ6ν� ρ�.ι, «λασπωµ6ν�».

Kατσ3κι, τ; < κατ�$κι(�ν) → κατ$κι → κατσ$κι
(8νν�εIται 8ρ$φι�ν). �Aπ; αLτ; κατσ$κα (�Pκ=σιτ�ς
αMγα).

Kαφ+σι, τ; = κι��τι� µ/ δι�κενα < κυφ;ς (= κεν;ς)
→ κ�υφ�νω = 8σωτερικ5ς κεν�νω → κ�υφ�λα (σ/
δ6νδρ�, σ/ δ=ντι), κυφ�σι(�ν) → καφ�σι → καφασωτ;
= µ/ δι�κενα (παρ�θυρ�, παραπ6τασµα 1π; <�λ� κ.W.).

K&φι, τ; < κεφαλ0 → κεφ�λι → κ6φι (Xπ�-ωρητι-
κ�). T; 1γγλικ; chef = 1ρ-ηγ;ς εMναι N cδια λ6<η.

Kιλ3µι, τ; < κ�λυµµα.
Kιµ+ς, F < κ�µ (ρ'µα κ=πτω) → κ=µµα → κ�µµ�τι.

�Eπ$σης κ�µµ4ς → κιµ4ς (κατατετµηµ6ν�ς). �Eπ$σης
κ�µµα (δ$κ�π� µα-α$ρι). �Aπ; τ; κ=πτω → κ�πτ=ς, κ�-
πτ/ς → κεφτ6ς.

Kι�;πι, τ; < κ�πελ�ν → κ�πα → κ��πα (Xπ�-ωρη-
τικ4) → κι��πι.

Kι�;γκι, τ; = σωλ0ν 1π�-6τευσης, πGλιν�ς Xπ=-
γει�ς σωλ0ν < γει5 (θ6τω Xπ; τ0ν γ') + 1γγεI�ν →
γιυ�γγι(�ν) → κι�υ�γγι → κι��γγι.

Kιτ+πι, τ; = ?ντυπ� < 8κτυπ5 → 8κτ�πι(�ν) → κε-

!O πηγαI�ς αLτ;ς Wνθρωπ�ς καD τ; 1νεπαν�ληπτ� ?ργ� τ�υ παρ6µεναν pς σGµερα στ0
λGθη τ'ς !Iστ�ρ$ας. `Eτσι 8λ�-ιστ�ι 1π; 8µUς σGµερα δια��σαµε m 1κ��σαµε γι4 τ;ν kε-
ρωµ6ν� �Aθηναγ=ρα �Eλευθερ$�υ, τ;ν µητρ�π�λ$τη Παραµυθ$ας (κατ4 τ4 ?τη 1923-1940)
καD τ�9ς π�λ�τιµ�υς θησαυρ�9ς τ�C ?ργ�υ τ�υ. !H kερωσ�νη τ�υ δ/ν ?δρασε pς Pδε�λ�-
γικ; m 8ρευνητικ; 8µπ=δι�, 1λλ’ 1ντιθ6τως φα$νεται ν4 ?δωσε τ; ?ναυσµα γι4 ?να πραγ-
µατικ; ?λεγ-� τ5ν �Pκε$ων τ�υ «"Iερ/ν Γραφ/ν». !H <ε-ωριστ0 αLτ0 περ$πτωση 8ρευ-
νητ' τ'ς γλ�σσας, Jπως πρ�ε$παµε, 1π�σιωπGθηκε καD 1γν�Gθηκε 8ντ6-νως τ=σ� 1π’ τ0ν
8π$σηµη �Eκκλησ$α Jσ� κι 1π’ τ; ρωµα$ικ� Kρ�τ�ς. �Eκκλησιαστικ4 �ι�λ$α καD µεγ�λες
8γκυκλ�πα$δειες τ;ν 1γν=ησαν, σ/ 8λ�-ιστες δ/ περιπτ�σεις 1ναφ6ρεται pς «Mητρ�π�-
λ
της Παραµυθ
ας» µ/ ?ργ� µ�ναδικ; τ; «Περ� τ�> θεσµ�> τ/ν Συγκ(λλων εkς τ! Okκ�υ-
µενικ!ν Πατριαρ�ε:�ν»· -αρακτηρ$.εται µ�λιστα pς «µετρι6τατ�ς συγγραφε�ς»...

T;ν 1κ��ραστ� αLτ;ν 8ργ�τη τ'ς kστ�ρικ'ς 1λGθειας «�νακ'λυψε» πρ=σφατα F 8κδ=-
της K�στας Π�γκαλης (8κδ=σεις «VEλευσ
ς»), F Fπ�I�ς κατ�λα�ε τ0ν σπ�υδαι=τητα καD
τ0ν πρωτ�τυπ$α τ�C ?ργ�υ τ�υ καD <εκ$νησε ?τσι τ0 συγκ6ντρωση καD ?κδ�ση τ5ν δεκ�-
δων µελετ5ν τ�υ, µι4 πρ�σπ�θεια π�9 1<$.ει 8πα$νων.

▲
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.ες τ5ν διαφ=ρων – παλι5ν καD συγ-ρ=νων – γλωσσ5ν, 1νακ�λυψε
πzς Jλες 1νε<αιρ6τως Fδηγ�Cν σ/ µ$α καD µ�ναδικ0 γλ5σσα: T0ν
Πρωτ�ελληνικG.
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Φωτ�τυπ3α τ�1 >2ωφ;λλ�υ rν�ς >κ τ=ν πρωτ�π�ριακ=ν >ρευνητικ=ν >κδ�σεων
τ�1 µητρ�π�λ3τη VAθηναγ�ρα, �J )π�/ες %νατρ&π�υν πληθHρα γλωσσ�λ�γικ=ν
κα- Jστ�ρικ=ν ψευδ=ν, κα- γι’ α<τ� %γν��1νται κα- %π�σιωπ=νται Wως σ8µερα.

(Bλ&πε στ� κε3µεν�.)



τ�πι → κιτ�πι.
K�ν+κι, τ; = µικρ0 �Pκ$α < κ5ν�ς → κ�ν�κι. �Aπ;

τ; κωνικ; σ-'µα τ5ν πρ�των �Pκι5ν (1π; -=ρτα, 1π;
δ6ρµα m κτιστ/ς - X�ιρ�κυτ$α K�πρ�υ). K�ν�κι καD τ;
1ρ-�ντικ=, π�9 φ6ρει τρ�Cλ� (τ; κ�ν�κι τ�C 1ρ-ιανα-
στεν�ρη). �Eπ$σης κ5ν�ς → -5ν�ς → -�νι. !O κιν��-
µεν�ς 1π; κ5ν� σ/ κ5ν� → δι�κ�ν�ς = Xπηρ6της, δια-
κ�νι�ρης = .ητι�ν�ς, διακ�ν$α = Xπηρεσ$α, διακ�νι�,
.ητιανι�. ∆ιακ�νι�ρης Eν�µα π�ταµ�C (Π�τρα), δι=-
τι δι6ρ-εται µ6σjω τ5ν �Pκι5ν. ∆ι�κ�ν�ς → δι�κ�ς
(Xπ�-ωρητικ�). !Eπτακ=νακα, Eν�µα -ωρι�C
(E���ια).

Kαρα�;λι, τ; παρατηρητGρι� < Kαλ5ς + Fρ�ω →
καλα�ρι → καρα�λι → καρα��λι.

K�υ#+ς, F < κ���ς → κυ�4ς - κ�υ��ς (δ�-εI� µ/ κυ-
��ειδ/ς σ-'µα).

K�υλ&ς, F = π�ργ�ς < Kαλι4 - Γωλει�. !Yπ�ρ-�υν �k
τ�π�ι κ�υλ6ς, γ�υλ�ς, γλ�ς, κ�λια.

Kαφενε/�ν, τ; < κηφ0ν → κηφηνεI�ν → καφενεI�ν.
K�υσ�;ρι, τ; = µει�ν6κτηµα < κακ; → κακ��ρι

(Xπ�κ�ρ. κατ4 τ; ν6φ�ς → νεφ��ρι) → κ�υκ��ρι →
κ�υσ��ρι. !O 8λαττωµατικ=ς: κ�υσ�υρ0ς 1λλ4 καD κα-
κ��ρης.

K�υτ�;κι, τ; = µικρ; Xπ=γει� < K�τ�ς, κυτ�κι →
κ�υτ�κι → κ�υτ��κι.

Kαρα#+νι, τ; < Σειρ4 +  �α$νω → σειρα�α$νι(�ν) →

κιρα��νι → καρα��νι· Xπ�ρ-ει καD F τ�π�ς κιρ��νι�ν.
Mαγι+, N < M�σσω → µ�.ω → µα.ι4 → µαγι�. �Aπ;

αLτ0 µ�γ�ς, µαγικ=ς, µαγε$α. !H ?νν�ια αLτ0 1π; τ0ν
1π�ρ$α τ�C νε�λιθικ�C 1νθρ�π�υ µπρ�στ4 στ0ν 8ντ�-
πωση π�9 τ�C πρ�καλ�Cσε N -ηµικ0 µετα��λ0 (γ�λα
→ για��ρτι, πρ�.�µι → 1φρUτ� ψωµD) µ/ τ0ν ��Gθεια
τ'ς µαγιUς.

MατA�;νι, τ; < Mασ5 → µα.5 → µα.��νι(�ν) →
µατ.��νι. Λε--µατ.�9ν = γλ�κισµα π�9 λε$-εται καD
µασι6ται (γλυφιτ.��ρι).

Mαρ+Aι, τ; = N φθ$σις, < Mαρασµ;ς → µαρα.(µ);ς
→ µαρ�.ι.

MεA&ς, F = µικρ; κ�µµ�τι, κρ6ας -ωρDς κ=κκαλ� /
MU.α → µα.;ς → µε.6ς.

Mερ+κι, τ; < vµερ�ς → kµερ�κι → µερ�κι. \Iµερ�ς
+ κλ6�ς → µερακλGς. T; κλ6�ς σ4ν δε�τερ� συνθετικ;
-ρησιµ�π�ιεIται Jπως καD στ0ν 1ρ-α$α. XασDς + κλ6-
�ς → -ασικλ0ς = lν�µαστ;ς -ρGστης -ασ$ς. Θηρ$� +
κλ6�ς → θεριακλ0ς = θηρι�δης. Kαραµπ�υ.��κι +
κλ6�ς → καραµπ�υ.�υκλ0ς = lν�µαστ;ς µπ�υ.�υκ-
σ0ς κ.λπ.

Mεντεσ&ς, F = σ�νδεσµ�ς < 8νδι�µεσ�ς (8νν�εIται
σ�νδεσµ�ς) → µενδιασ;ς → µεντασ;ς → µεντεσ6ς.

M�υσακ+ς, F = εMδ�ς φαγητ�C < µωσαϊκ=ς. �Aπ;
τ0ν π�ικιλ$α Xλικ5ν σ4ν τDς ψηφ$δες µωσαϊκ�C.

M�υσαφ3ρης, F = φιλ�<εν��µεν�ς. Στ0ν !Eλλ�δα

�Aλλ4 Bς γνωρ$σ�υµε µερικ4 δε$γµατα τ5ν µελετ5ν τ�υ.

M
ισ; σ-εδ;ν αP5να πρDν τ;ν !E�ραI� γλωσσ�λ=γ� �Iωσ0φ Γιε-��ντα καD τ; 8κδ�θ/ν
τ; 1982 ?ργ� τ�υ: «T� "E�ραϊκ� ε7ναι "Eλληνικ�» (Hebrew is Greek· �λ. «∆αυ-
λ=ν», τ. 206 Φε�ρ�υ�ρι�ς 1999) F �Aθηναγ=ρας καταδεικν�ει µ/ 1δι�σειστα γλωσ-
σ�λ�γικ4 τεκµGρια πzς N !E�ραϊκ0 εMναι µ$α παρεφθαρµ6νη δι�λεκτ�ς τ'ς πα-

ν�ρ-αιας !Eλληνικ'ς Γλ�σσας. Λ6<εις, lν=µατα, τ�πων�µια καD τ$τλ�ι �ι�λ$ων τ'ς �$-
�λ�υ, 1ναγνωρ$.�νται pς Hλληνικ�. �A<$.ει ν4 παραθ6σ�υµε τ;ν πρ5τ� στ$-� τ�C πρ�-
τ�υ �ι�λ$�υ τ'ς B$�λ�υ «Γ(νεσις», Jπως τ;ν 8τυµ�λ�γεI στ0ν !E�ραϊκG. Γρ�φει F �Aθη-
ναγ=ρας:

«∆ι� τ�+ς σ�φ�+ς Aµετ(ρ�υς κα� &περ�ρ
�υς 5�ραϊστ'ς, πρ!ς διαπ
στωσιν τ/ν &φ’
Aµ/ν δι� π�λλ/ν σ�ετικ/ς �ναγραφ(ντων, παραθ(τ�µεν gνα µ�ν�ν στ
��ν, τ!ν
πρ/τ�ν τ�> Bι�λ
�υ τ@ς “Γεν(σεως”:
»Mπερεσ�θ µπαρ� 5λω��µ �θ hασαµ'γιµ Bε(θ h'ρετς M κατ� τ�ν �κ τ�> 5�ραϊκ�> µε-
τ'φρασιν τ/ν O´: “VEν �ρ�R@ �π�
ησεν 3 Θε!ς τ!ν �=ραν!ν κα� τ�ν γ@ν”. `E! λ�ιπ!ν
τ! τε 5�ραϊκ!ν κε
µεν�ν κα� τ! 5λληνικ!ν ε7ναι α=τ! τ�>τ� τ! πρωτ�ελληνικ�ν!
»Mπερεσ�θ σηµα
νει �ν �ρ�R@· τ�ν πρωτ�ελληνικ�ν τα�την λ(?ιν 3 ]Oµηρ�ς τ�ν γρ'-
φει “π'ρ�ς” = πρ�τερ�ς, πρωτ�τερ�ν κα� δ� µετ� τ�> -ρθρ�υ τ! “π'ρ�ς”. “VAε� τ!
π'ρ�ς γε θε�� φα
ν�νται �ναργε:ς Aµ:ν” (VOδ�σ. η 201)· �π
σης τ! “π'ρ�ιθεν” σηµα
νει
Eµπρ�σθεν, πρ�σθεν, πρ�τερ�ν, πρωτ�τερ�ν (VOδ�σ. ψ 174, VIλ. O 227). Kα� �ν τR@

TE MEKραϊκE εlναι MEλληνικE

▲
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VAλ�ανικR@, �τις ε7ναι λε
ψαν�ν τ@ς πρωτ�ελληνικ@ς, ��ρ M ��γ σηµα
νει τ! E?���ν,
τ! πρ6τιστ�ν.
»“Mπαρ�” σηµα
νει �π�
ησε, �δηµι��ργησε, Eκτισε· κα� τ�>τ� πρωτ�ελληνικ� λ(?ις
σUωF�µ(νη Eτι bς µπαρ'κα (= κτ
ρι�ν, �kκ�δ�µηµα). B'ρις = κτ
ρι�ν, �kκ
α, π�ργ�ς,
�ν'κτ�ρ�ν· κα� �λ�ανιστ� µπ'ρα = κτ
Fω, π�ι/, κατασκευ'Fω· λατινιστ� paro-baro =
κατασκευ'Fω· σ�υµεριακ� bar, barag = A κατ�ικ
α.
»VEλω��µ σηµα
νει θε�ς· λ(?ις κατ’ �?���ν 5λληνικ� - πρωτ�ελληνικ1· 3 B�λ - �Eλ, 3
Bελ�'ν�ς Zε�ς, �λε1µων θε!ς ε7ναι tν�µα τ@ς O=ραν
ας VAφρ�δ
της· VEλωτ�ς A ]Hρα,
A E=ρ6πη· "Eλλ�� - Σελ�� �, ,ερε:ς κα� &π�φ@ται τ�> θε�>, "Eλλ�π
α A �6ρα α=τ/ν
κα� ]Eλληνες �, κ'τ�ικ�ι τ@ς �6ρας τα�της. `Eλ - `Hλ 3 ]Hλι�ς, 3 VA�(λι�ς, VA(λι�ς,
3 θε!ς τ�> φωτ!ς κα� τ�σα -λλα Bν�µατα.
»hασαµ'γιµ σηµα
νει O=ραν�ς· πρωτ�ελλην�-ηπειρωτικ� λ(?ις· σ'µ�ς κα� σ'µη ε7ναι
τ� hψη, τ� &ψηλ� κα� κατ’ �?���ν 3 O=ραν!ς (Στρ'�ων 346, 457)· δι� τ�>τ� κα� A πε-
ριστερ� A �=ραν�δρ�µ�ς Samâta πρωτ�ελληνιστ� �λ(γετ�· κα� A πλ1ρης Bρ(ων
&ψηλ/ν `Hπειρ�ς &π! τ�> "Oµ1ρ�υ Σ'µη �λ(γετ�· tν�µα %περ µ(�ρι σ1µερ�ν διετ1-
ρησε Σαµ�υρι� λεγ�µ(νη, �κε: %π�υ κα� π'λιν σ1µερ�ν �γρ'φησαν σελ
δες �θνικα�
παν(νδ�?�ι (σ.σ. 8νν�εI τ; ?π�ς ’40), bς κα� 30 �ιλι'δων �τ/ν – κα� �=�� 3 �ιλι'δων
µ�ν�ν bς κατ� κ�ρ�ν �παναλαµ�'ν�υσι κατ� τ�ς Aµ(ρας τα�τας µεγ'λ�ι κα� µικρ�
,
σ�φ�� κα� -σ�φ�ι – %τε �ρ�ικ/ς �? α=τ@ς �?επ�ρε�θη καθ’ %λ�ν τ!ν κ�σµ�ν τ! πνε>µα
τ@ς �λευθερ
ας, τ�> �νθρωπισµ�>, τ@ς θρησκε
ας, τ@ς γλ6σσης.
»B(εθ hα'ρετς σηµα
νει κα� A γ@· 5λληνικωτ'τη λ(?ις A Sρ - -ρ�υρα, A Fε
δωρ�ς
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π$στευαν, Jτι τ;ν <6ν� τ;ν ?στελναν �k M�Cσες <
M�Cσα + φ6ρω → µ�υσαφ6ρης → µ�υσαφ$ρης. Πρ6πει
ν4 εMναι τελε$ως 1γρ�µµατ�ς κ�π�ι�ς, γι4 ν4 θεωρb'
αLτ0 τ0 λ6<η τ�υρκικG.

Mπαλτ+ς, F < παλτ;ς (8νν�εIται τ�µε9ς) → (µ)παλ-
τ�ς. �Aπ; τ; ρ'µα π�λλω. �E< αLτ�C N π�λλα = εMδ�ς
σπ�θης, τ; παλτ;ν = 8πανωφ=ρι < παλτ;ν (8νν�εIται
-ιτ�νι�ν).

Mπεµπ&κα, N = τ; κ�ριτσ�κι. �Aπ; τ0ν Hλληνικ0 λ6-
<η �=µ��ς, ��µ��κι�ν = κ�υκ��λι (λ=γjω τ'ς παν�ρ-
-αιας συνGθειας ν4 φασκι�ν�υν τ4 �ρ6φη), πρ�6ρ-�-
νται τ�: µπ6µπης, µπ6µπα, µπεµπ6κ�ς, µπεµπ6κα, µπ=-
µπ�ς, µπ=µπιρας, µπιµπ$κ�ς, µπ6ης, T4 δυτικ4 bebe,
baby 1π; 8δ5.

Mπαµπ+ς, F < παπ�ς. !Oµηρικ4 παπ�κι (µπαµπ�-
κας). !H παρ�υσ$α τ�C διπλ�C συµφ�ν�υ στ0 δε�τερη
συλλα�0 συνηγ�ρεI γι4 σκληρ0 πρ�φ�ρ4 τ�C π = µπ,
N Fπ�$α παρασ�ρει καD τ0ν πρ�τη.

Mπα2�ς, F = τ; περι�=λι. Π0< N σφιγµ6νη γρ�θι�,
πη<Dς µικρ; κ�υτD µ/ π5µα, τ; 1γγλικ; box καD µ/ τDς
δ�� ?νν�ιες) < πη<;ς (8νν�εIται κ'π�ς) → (µ)πη<;ς
µπα</ς = περ$κλειστ�ς -5ρ�ς γι4 καλλι6ργεια 1νθ6ων
m λα-ανικ5ν. �Aπ; αLτ; µπ�<4ς = περ$κλειστ� δ6µα
καD εMδ�ς φαγητ�C, γιατD ψGνεται σ/ κλειστ0 λαδ=-
κ�λλα· 8π$σης < 8ν πηκτD → µπηκτGσι(�ν) → µπα<Gσι
= τ; φιλ�δ�ρηµα π�9 δ$νεται 8ν κρυπτj5 1π; -��φτα

σ/ -��φτα.
Mπ�;τι, τ; < Wνω + π=δι → 1µπω=δι → 1µπ��δι →

(1)µπ��τι, 1π; 8δ5: µπ�υταρ4ς (κατ4 τ; π�δαρ�ς, µυ-
ταρ�ς) → µπ�υ(ν)ταλ�ς.

Mπ�;Aι, 8π$ρρηµα = π�λ9 κρ�� < 8ν + π�γ�ς →
?µπαγ�ς → ?µπα.�ς → µπ��.ι (Xπ�-ωρητικ�).

MπατA+κι, τ; = τ; hνα σκ6λ�ς τ�C παντελ�νι�C <
8µ��.ω → 8µ�α.�κι(�ν).

Mπακ+λης, F < πανλ6κτης → µπαλ6κ(τ)ης → µπα-
κ6λης → µπακ�λης.

Mαν+#ης, F < µ=ν�ς + �α$νω → µ�ν=�ης → µαν�-
�ης.

Mπ�υA�;κι, τ; < 8ν + �υ.;ν + �-εI�ν → 8µ��υ.=-
-ι(�ν) → µπ�υ.��κι.

Mπ�υγ+Aι, τ; = π�ρθµ;ς < µπ��κα (=στ=µα, στ=-
µι�) → µπ�υκ�δι (Xπ�κ�ριστικ; κατ4 τ; π6τρα - πε-
τρ�δι, ψ=γ�ς - ψεγ�δι) → µπ�υγ�.ι.

Mπρ3κι, τ; <8ν πρ=-ι(�ν) (8νν�εIτα 1γγεI�ν) →
µπρ=κι(�ν) → µπρ$κι = 1γγεI� µ/ 8γκ�π0 στ; -εIλ�ς,
στ0ν 1ρ-α$α πρ=-�υς.

N+Aι, τ; = παιδι�ρισµα < νε�.ω → νε�.ι(�ν) → ν�-
.ι.

Mπεκρ8ς, F < κρ�σι�ψ (κατ4 τ; �cν�ψ) →
κρασ0�(ς) → �ακρ0ς - �εκρ0ς.

Nταγιαντ=, ρ'µα = Xπ�µ6νω, 1ντιστ6κ�µαι, στηρ$-
.�µαι < 1ντι + �ντω → νταϊ�ντω → νταγιαντ5. ▲



Nτ+λα, 8πιρ. < 8ν τ�λω (8νν�εIται µεσηµ�ρ$α).
Mασ�;ρι, τ; = κυλινδρ$σκ�ς π�9 µα.ε�ει κλωστ0 <

µ�.ω m µα.ε�ω → µα.��ρι(�ν) → µασ��ρι (κατ4 τ;
1νακατε�ω - 1νακατ�σ��ρι, -α.ε�ω → -α.��ρι → -�υ-
.��ρι).

Nτρ�υγρ�1, 8π$ρρ. = κατ’ εLθεIαν, -ωρDς Hλιγµ��ς,
1περ$σκεπτα < δι’ 1γρ�C → δ�υγρ�C → ντ�υγρ�C.
\Oταν κ�π�ι�ς �αδ$.ει κατ’ εLθεIαν ?στω καD 8κτ;ς
δρ=µ�υ.

Mπ�υλ�;γ�υρι, τ; = -�ντραλεσµ6ν� σιτ�ρι < π�-
λυγ�ρι → (µ)π�υλ��γ�υρι. !Yπ�ρ-ει καD F τ�π�ς πλυ-
γ��ρι. �Aπ; τ;ν τρ=π� παρασκευ'ς σ/ π6τριν� -ειρ=-
µυλ�.

Nτα8ς, F < τα�ς = µ6γας, π�λ�ς· τα�ς + Nγ6της →
Tα�γετ�ς· τα�ς + φρ�ν5 → τα�φρων → δα�φρων (Fµη-
ρικ;) τ; σηµεριν; ντ=µπρ�ς. �Aπ; 8δ5 (ν)ταϊφ4ς <
τα�ς + φα� N 1ρ-6γ�νη τρ�φ�συλλεκτικ0 Fµ�δα Xπ;
τ;ν νταG. Nταϊσµ;ς = φιλ�σ�φικ0 1ντιε<�υσιαστικ0
θε�ρηση, τ; 1ντ$θετ� ραγιαδισµ=ς. Kατ4 µ$α Wπ�ψη
1π; 8δ5 καD τ; ταγ=ς.

Nτα#ραντ=, ρ'µα = 8ρεθ$.ω < 8ν + ταυρ=ω → ντα-
�ραντ5· Xπ�ρ-ει καD F τ�π�ς 8νταυρ$.ω → ντα�ρα-
ντ$.ω. �Aπ; 8δ5 τ4 ντα�ραντισµ6ν�ς = 8ρεθισµ6ν�ς
σ4ν ταCρ�ς.

(N)τελλ+λης, F = κGρυ< < τηλ/ + λαλ5 → τηλελαλ5
→ τ(η)ελλαλ5 → τελλαλ5.

Nτ&ρτι, τ; = F �αθ9ς π=ν�ς, F καϋµ;ς < 8νδ�τ6ρι(�ν)
(8νν�εIται Wλγ�ς) → 8ντ=τερι → 8ντ=ρετι → 8ντ6ρτι →
ντ6ρτι. M/ τ; cδι� πνεCµα: 8σ�κλειστ� → 8σ�κλειτ� →
σωκλ6τι → σεκλ6τι· ?νδ�ν + hλκ�ς → 8ντ(�)6λκ�ς →
8ντελκ4ς → νταλκ�ς. TρεIς λ6<εις γι4 τ;ν �αρ9 8σ�-
κλειστ� π=ν�.

Nτ�υ#+ρι, τ; = Pσ-υρ;ς 8σωτερικ=ς, στηρικτικ;ς
τ�I-�ς, κ�θε Pσ-υρ;ς τ�I-�ς· ?νδ�ν + φ6ρω → 8νδ�φ6-
ρων → 8ντ�φ6ρι → ντ��6ρι → ντ�υ��ρι.

Nτ�υλ+πι, τ; < ?νδ�ν + λ�πη (Jπως λωπ�δ�της) →
8νδ�λ�πι(�ν) → ντ�λ�πι → ντ�υλ�πι.

VOντ+ς, F = τ; Pδια$τερ�ν < F 8ντ;ς (8νν�εIται
-5ρ�ς) → F lντ�ς.

ΠαA+ρι, τ; < πανηγ�ρι(�ν) → πανγ�ρι → παν(γ)�-
ρι → πα.�ρι· N λ6<ις ?-ει περ�σει καD στ0ν 1γγλικ0:
bazaar.

ΠαντA�;ρι, τ; = τ; 8<ωτερικ; παραθυρ=φυλλ� <
8πενδ�ω + θ�ρα → 8πενδυθ�ρι(�ν) → (8)πεντ.υτ�ρι
→ παντ.υ(�)ρι → παντ.��ρι.

Παπ�;τσι, τ; < πατ5 (ρ'µα) → πατ�Cσα (µετ�-0
θηλυκ�C) → πατ��σι(�ν) παπ��τσι. Πατ��µεν�ν →
πασ��µεν�ν → πασ��µι(�ν) (Xπ�-ωρητικ�).

Πεσκ&σι, τ; < Xπ=σ-εσι(�ν) → πεσκ6σι.
Pαγι+ς, F = XπGκ��ς, 8<�υσιασµ6ν�ς Xπ=δ�υλ�ς.

�Aπ; τ0ν λ6<η 1ρ-G· N ρ$.α «ρη-» παρ�γει: ρGγας (µε-
σαιωνικ; Hλληνικ=), ρG-(ς), ρ/< (λατινικ=), ρ�ι- (γερ-

-ρ�υρα, A Eρα, A π'τρι�ς -ρ�υρα, A Eρα, A terra, A EραFε κα� τ�σα -λλα. Ohτω Sν �?α-
κ�λ�υθ1σωµεν, θ� εhρωµεν %τι A %λη «"Aγ
α Γραφ�» ε7ναι γεγραµµ(νη εkς τ�ν πρω-
τ�ελληνικ�ν γλ/σσαν, �ν Eφερ�ν �, πρ/τ�ι �? VHπε
ρ�υ κα� Πελ�π�νν1σ�υ µετ�ι-
κ1σαντες εkς O�ρ κα� Παλαιστ
νην πρωτ�(λληνες...».

¶
6ραν τ5ν H�ραϊκ5ν F �Aθηναγ=ρας καταπι�νεται µ/ τ; σ�ν�λ� σ-εδ;ν τ5ν 1ρ-α$-
ων γλωσσ5ν, τ5ν Fπ�$ων 1π�δεικν�ει τ0ν HλληνικG τ�υς καταγωγG. �Aπ=σταγµα
τ5ν π�λυετ5ν 8ρευν5ν τ�υ 1π�τελ�Cν �k τελικ6ς τ�υ 1π=ψεις σ-ετικ4 µ/ τ0ν κα-
ταγωγ0 τ5ν γλωσσ5ν τ5ν 1ρ-α$ων λα5ν. EPδικ�τερα γι4 τ4 Σανσκριτικ4 γρ�φει:

«O, VIνδ�� �ραδ�τερ�ν M -λλ�ι �ν VAσ
lα λα�
, �λθ�ντες εkς �πικ�ινων
αν πρ!ς τ�+ς θα-
λασσ�κρ'τ�ρας ]Eλληνας, %τε πλ(�ν A "Eλληνικ� Γλ/σσα ε7�εν �?ελι�θ@, κα� α=τ��
παρ� τ/ν "Eλλ1νων Eλα��ν γλ/σσαν, θε!ν κα� π�λιτισµ�ν».

Γι4 τ4 Περσικ4 γρ�φει:

«"H γλ/σσα αhτη ε7ναι τ�σ� πλ�υσ
α εkς "Eλληνικ�ς λ(?εις, �στε α, bραι�τεραι 5λλη-
νικα� λ(?εις �θεωρ1θησαν &π! τ/ν σ�φ/ν, µηδ’ α=τ�> τ�> Πλ'των�ς �?αιρ�υµ(ν�υ,
bς περσικα� - �αρ�αρικα
, �νU/ {πλ��στατα κα� A γλ/σσα αhτη ε7ναι τ(κν�ν τ@ς
"Eλληνικ@ς κα� δ� τ@ς κλασσικ@ς».

Γι4 τ4 �Aρα�ικ4 λ6γει:

«VAδελφ� γλ/σσα τ@ς "E�ραϊκ@ς ε7ναι A VAρα�ικ1. Ileh κα� Ieh 3 θε�ς, el-leh M el-llex

MH MEλληνικN ΓλQσσα εlναι µητAρα ]λων τQν γλωσσQν

▲
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3 θε!ς Allah - VAλλ'�, τ! κατ’ �?���ν tν�µα τ�> θε�> τ/ν VAρ'�ων, �\ A �ρ�� �ν τR@
"EλληνικR@ Γλ6σσRη κα� τU/ θεU/ "Hλ
Uω, δι�τι bς �ν τR@ "Eλλ'δι �hτω κα� �ν {π'σαις
τα:ς θρησκε
ας 3 ]Hλι�ς ε7ναι 3 κατ’ �?���ν �κπρ�σωπ�ς τ@ς θε�τητ�ς, λαµ�'νων �να-
λ�γως διαφ�ρ�υς Bν�µασ
ας. Kα� &π! τ/ν "E�ρα
ων Eτι 3 ]Hλι�ς θεωρε:ται bς κα-
τ�ικ
α θε�>. “VEν τU/ "Hλ
Uω Eθετ� τ! σκ1νωµα α=τ�>”».

Γι4 τ4 Σ�υµεριακ4 γρ�φει:

«"O λα!ς τ/ν Σ�υµερ
ων, �ε�α
ως "Eλληνικ@ς καταγωγ@ς, κατU6κει �ιλιετηρ
δας τρε:ς
κα� πλ(�ν π.X. �ν Σενα�ρ M Bα�υλ/νι, �ναπτ�?ας τ!ν �ρ�ικ!ν "Eλληνικ!ν Π�λιτισµ!ν
α=τ�>. T�> λα�> τ��τ�υ �φε�ρεσις ε7ναι A σφην�ειδ�ς γραφ1, �ν τR@ 3π�
lα �φ@κε
�νεπ
γραφα κε
µενα �π� πινακ
δων �κ πηλ�>, �π�τελ�>ντα 3λ�κληρ�ν �ι�λι�θ1κην.
"H γλ/σσα τ/ν Σ�υµερ
ων ��σα α=τ� αhτη A πρωτ�γ�ν�ς "Eλληνικ1, A πρωτ�ελλη-
νικ1...».

�Iδια$τερ� 8νδιαφ6ρ�ν παρ�υσι�.ει N Wπ�ψG τ�υ γι4 τ0ν APγυπτιακ0 Γλ5σσα:

«Kα� �ν τR@ γλ6σσRη τ@ς Akγ�πτ�υ, τ�ν 3π�
αν �, �πιτ1δει�ι ,ερε:ς τ/ν θε/ν α=τ@ς �φι-
λ�δ�?�υν, bς σ1µερ�ν τ�σ�ι -λλ�ι, ν� παρ�υσι'Fωσιν εkς τ�+ς περ� τ!ν "Hρ�δ�τ�ν
κα� ∆ι�δωρ�ν Σικελι6την κα� τ�+ς -λλ�υς ]Eλληνας �πισκ(πτας bς τ�ν κ�ιτ
δα τ�>
πρ6τ�υ π�λιτισµ�>, µητ(ρα τ�> "Eλληνισµ�> κα� µ'µµην %λων τ/ν συγ�ρ�νων π�-
λιτισµ/ν, bς �ναµασ/σιν κα� σ1µερ�ν -νδρες ]Eλληνες, �zτινες bς �κ τ@ς θ(σεως
α=τ/ν Eδει ν� �σιν φειδωλ�τερ�ι περ� τ�ς τ�ια�τας �κφρ'σεις κα� µHλλ�ν µελετη-
µ(ν�ι...».

µανικ=), ρ�σς (αPθι�πικ=), ραγι4 (Pνδικ;) → ραγι4ς
µ6σjω τ5ν Hλλην�ϊνδικ5ν �ασιλε$ων. �Eπ$σης π�σι +
ρ0- → πασιλ0- → πασιλ0φ → πασιλ/φ(ς) (K�πρι�ι)
καD �ασιλ/φς → �ασιλε�ς. �Eντυπωσιακ=!

Pα"+τι, τ; = N 1ν�παυσις, N <�πλα < ?ρα.ε (Fµη-
ρικ;) = κατ4 γ'ς, -αµαD → 1ρ�.ω (ρ'µα) → 1ρα-τ;ς
(8π$θετ�) → 1ρα-τG, θηλυκ; (8νν�εIται θ6σις) → ρα-
-Gτη → ρα-�τι.

Στ�υπ&τσι, τ; = �Lσ$α �αφ'ς καD 1δια�ρ�-�π�$η-
σης δ6ρµατ�ς < στ�πω = 1φυδατ�νω → στυπ�σι(�ν)
→ στ�υπ�σι → στ�υπ6τσι.

Σερ+ι, τ; = 1ρ-�ντικ; < κ�ρι�ν → σ�ρι�ν → σε-
ρ�ι(�ν). T; κ�ρι� �Pκ�δ=µηµα στ4 παλαι4 1ρ-�ντικ4
µ/ τ4 π�λλ4 8πιµ6ρ�υς κτ$σµατα· στ4 µυκηναϊκ4 1ν�-
κτ�ρ�ν, τ; µ6γαρ�ν.

Σαϊτ�ν, F = δι���λ�ς < τιτ4ν → ταϊτ4ν → σαϊτ�ν.
!Yπ�ρ-�υν καD �k τ�π�ι σαϊτ�νης, σεϊτ�νης καD σατα-
ν�ς. Πασ$γνωστη λ6<η τ'ς �$�λ�υ· π5ς θ4 µπ�ρ�Cσε
ν4 εMναι τ�υρκικG; Στ4 δ�� τελευταIα παραδε$γµατα
τ; ι δια��.εται �ι Jπως στ0ν 1γγλικ0 καD κατ4 τ; µιµz
→ µαϊµz → µαϊµ�C.

Σελ&µης, F = κλ6πτης, παρ�σιτ�ς < Σ=λυµ�ς → σε-
λ6µης. Σ=λυµ�ι γενναI� καD ληστρικ; ?θν�ς τ'ς Mι-
κρUς �Aσ$ας.

Σεφ&ρι, τ; = N εcδησις, N τα-υδρ�µικ0 διαδρ�µG,
τ; τα<ε$δι < ?σω + φ6ρω → 8σωφ6ρι(�ν) → σε(ω)φ6ρι
→ σεφ6ρι.

Σ�κ+κι, τ; = 1δι6<�δ� δρ�µ�κι < 8σ�-0 → 8σ�-�κι
→ σ�κ�κι.

Σεντ�;κι, τ; < σ�νδυ< → σανδ�κι(�ν) → σαντ��κι
→ σεντ��κι.

Σ�#+ς, F = �Pκ�δ�µικ; µIγµα γι4 8π6νδυση τ�$-�υ
< ?σω + Xφ0 → 8σω(υ)φ4ς → σ�υφ4ς → σ�υ�4ς καD σ�-
��ς.

Σ�φρ+ς, F = -αµηλ; τραπ6.ι < ?σω + lφρCς →
(8)σωφρ4ς → σ�φρ�ς, 8πειδ0 στDς πρ5τες κατ�ικ$ες
qταν κτιστ0 8<�-0 τ�C τ�$-�υ.

Σ�ι, τ; = συγγεν�λ=ι < ?σω → 8σ�ι�ν → σ�ι(�ν) →
σ=ι.

Σ�υλ�;πι, τ; = σ-'µα, µ�ρφG, περ$γραµµα < cσαλ�ς
+ lπ0 (κατ4 τ; ELρ�πη, Kαλλι=πη) → Pσ�λ=πι(�ν) →
σαλ=πι → σ�υλ��πι. \O,τι φα$νεται, δι=τι κ�τω τ'ς
Pσ�λ�υ �Lδ/ν φα$νεται. Λ6<η 1π; τ0ν ναυτικG µας πα-
ρ�δ�ση.

T�υρµπ+νι, τ; = Eµ�ρφ� καD 8πι�λητικ; κ�λυµµα
κεφαλ'ς < τ�ρν=ω (περιστρ6φω κυκλικ5ς) + παν$�ν
→ τ�ρν�π�νι�ν → τ�ρµ�π�νι�ν → τ��ρµπ�νι(�ν) →
τ�υρµπ�νι. !H αLτ0 λ6<ις καD στ0ν γαλλικG. �E4ν τ;
τ�υρµπ�νι εMναι µετα<ωτ=, σηρικ;ν → σαρικ;ν → σα-
ρ$κι.

T�πι, τ; = σφαIρα, µU.α < τ=φ�ς → τ=φι(�ν) → τ=-
πι. �Aπ; 8δ5 καD N τ��φα· π.-. hνα τ=πι �φασµα, µ$α
τ��φα µαλλι�.

Tσ�υλ�;φι, τ; = θ�σαν�ς τρι-5ν σ9ν + λ�φ$�ν →
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MO
�Aθηναγ=ρας δ/ν Xπ'ρ<ε µ=ν�ν µεγ�λ�ς 8ρευνητ0ς τ'ς !Eλληνικ'ς 1λλ4 καD Wφ�-
��ς XπερασπιστGς της 1π; δι�φ�ρες 1νθελληνικ/ς 1π=ψεις, κυρ$αρ-ες τ=τε (Jπως
καD σGµερα). Kατ4 τ0ν δι�ρκεια τ'ς π�ιµαντ�ρ$ας τ�υ στ0 µητρ=π�λη Παραµυ-
θ$ας καD καθ’ Jλην τ0ν περ$�δ� τ�C Mεσ�π�λ6µ�υ (1923-1940) ?δωσε σκληρ/ς µ�-

-ες. dHταν τ=τε N περ$�δ�ς π�9 δι�φ�ρ�ι «γλωσσ�γν/στες» πρ�σπαθ�Cσαν ν4 «καθαρ
-
σ�υν» τ0ν !Eλληνικ0 Γλ5σσα 1π; σλα�ικ/ς κυρ$ως 1λλ4 καD �λ�-ικες, 1λ�ανικ/ς καD
��υλγαρικ/ς λ6<εις καD φρ�σεις. �Aντ$παλ=ς τ�υς – καD µ�λιστα 1π�στ�µωτικ=ς – 1να-
δε$-θηκε F �Aθηναγ=ρας καθzς τ�9ς κατεδε$κνυε Jτι Jλες σ-εδ;ν �k «�λλ�τριες λ(?εις»
εMναι καθαρ4 Hλληνικ6ς. !H σ�γκρ�υσG τ�υ µ/ τ;ν K. M6ρτ.ι�, 8κδ=τη τ'ς 8φηµερ$δας
«`Hπειρ�ς», qταν µ�ναδικG. Xαρακτηριστικ; εMναι καD τ; παρακ�τω συµ��ν: T; 1897
8κδ$δεται στ0ν Kωνσταντιν��π�λη τ; �ι�λ$� «Περ� τ�> �ν ∆ελφ�:ς EI», στ; Fπ�I� F συγ-
γραφ6ας τ�υ, Pατρ;ς καD φιλ=σ�φ�ς Στ6φαν�ς Kαραθε�δωρ'ς Xπ�στηρ$.ει πzς «...�, VI�υ-
δα:�ι κατ� τ�ς �ρ�αι�τ'τας α=τ/ν �πιδηµ
ας εkς τ�ν "Eλλ'δα φα
νεται ν� Tσαν �, κτ
-
σαντες τ!ν �ν ∆ελφ�:ς να!ν κα� �ναθ(ντες τ�ν �πιγραφ�ν τα�την»(!). Φα$νεται πzς τ;
δ=γµα «VE? VAνατ�λ/ν τ! φ/ς» στDς 1ρ-/ς τ�C 20�υ αP5να ?-αιρε µεγ�λης 1πG-ησης. T;
cδι� καD F Φ�ινικισµ=ς, 1φ�C µ/ τ;ν Kαραθε�δωρ' συµφωνεI καD F 1ρ-ιµανδρ$της EL�γ-
γελ�ς �Aντωνι�δης, καθηγητ0ς τ'ς Θε�λ�γικ'ς τ�C Πανεπιστηµ$�υ �Aθην5ν («"O ̀ Aγνω-
στ�ς Θε!ς», �AθGνα, 1918), π�9 λ6γει: «O, γε
τ�νες κα� συγγενε:ς τ/ν VI�υδα
ων Φ�
νι-

MH σSγκρ/υσ@ τ/υ µH τ/Zς τDτε φ/ινικιστHς - Rνατ/λιστHς
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συλλ�φ$(�ν) → σ�υλ��φι → τσ�υλ��φι.
Tσαντ3ρι, τ; = καλ��ι 1π; πρ��ι/ς < σ9ν + δ�ρ4 →

συνδ=ρι(�ν) → σανδ$ρι → τσαντ$ρι. �Aπ; 8δ5 καD N
τσ�ντα (Xπ�-ωρητικ;) = δερµ�τινη θGκη.

Tσιφλ3κι, τ; = µεγ�λ� περιφραγµ6ν� Pδι=κτητ� καλ-
λιεργ��µεν� σ�ν�λ� < σ9ν + φυλ�ττω → συνφυλ�-
κι(�ν) → τσυφλ�κι → τσιφλ$κι.

Tσατµ+ς, F = λεπτ;ς µ0 στηρικτικ;ς τ�I-�ς < ?σω +
�θµ;ς (8)σωητµ;ς → (τ)σωητµ4ς → τσατµ�ς.

Tσιρ+κι, τ; = F µικρ;ς 1κ=λ�υθ�ς, F µπρ���ς, F µα-
θητ0ς < κ�ρι�ς → κυρι�κι (Xπ�κ�ριστικ;) τσυρ(ι)�κι
→ τσιρ�κι.

Tσ�π+ν�ς, F < .5� + π�ν6ω, .ω�π=ν�ς → .�υπ=-
ν�ς → .�π�ν�ς → τσ�π�ν�ς.

Tσιγκ&λι, τ; < σ9ν + 1γγ�λι(�ν) → συναγγ�λι →
τσιγγ�λι → τσιγκ6λι. Λ=γjω τ�C σ-Gµατ�ς δ�� Hνωµ6-
νων 1γκυλ5ν σ/ σ-'µα ς.

(ν)T�υφ&κι, τ; < 1ντ$�ι�ς + Hκ4ς → 1ντι�ι(�)εκι(�ν)
→ 1ντι�6κι(�ν) → ντιφ6κι(�ν) → τυφ6κι καD ντ�υφ6-
κι.

Tεµπ&λης, F = lκνηρ;ς < τυµ�α�λης → τυµπ�(υ)λης
→ τυµπ6λης καD τεµπ6λης. !O 1ρ-αI�ς 1νεπ�γγελτ�ς
αLλητGς, π�9 ?παι.ε τ;ν αLλ; στ�9ς τ�φ�υς, Jπως
π�λλ�D σηµεριν�D 1ντικαν�νικ�D kερ�µ=να-�ι π�9 ψ�λ-
λ�υν τρισ�για.

Tσ�υρ+πι, τ; = π�νιν� m πλεκτ; Xπ=δηµα < σ9ν +

ρ�πτω → συρρ�φι(�ν) τσ�υρ(ρ)�πι: → τσ�υρρ�-ι(�ν)
τσαρ(ρ)��-ι.

Tα#+νι, τ; = N lρ�φ0 < τ; 8π�νω → ταπ�νι → τα-
��νι.

Tσ&ρκι, τ; = στεφ�νι. �Aπ; τ0 λ6<η κ�κλ�ς παρ�-
γ�νται �k λ6<εις: κρ$κ�ς, κ$ρκ�ς (εMδ�ς k6ρακ�ς), κ$ρ-
κ�ς + δ$νη κιρκιδ$νι(�ν), κιρκιν$δι, κιρκιν6.ι, τσ$ρκ�,
τσ6ρκι, τσ�ρκα = F κυκλικ;ς περ$πατ�ς π�9 ?-ει 1ρ-0
καD τ6λ�ς τ; cδι� σηµεI�. �Eπ$σης κ�κλ�ς + Hσθ$ω → κυ-
κλ�6σθι�ν → κυκ�λ6σθι → κυκ�ρ6τσι → κ�κ�ρ6τσι.

Tενεκ&ς, F = λεπτ; ?λασµα λευκ�σιδGρ�υ < τε$νω
→ τεινικ;ς (F πρ�ερ-=µεν�ς 1π; τ�ση) → τενικ;ς →
τενεκ6ς.

Tσι#ρ&ς, F = λεπτ; �φασµα < σ$πη m σ$φη (τσ$πα)
→ σιπαρ;ς (κατ4 τ; λ$π�ς - λιπαρ=ς, ρ�π�ς - ρυπαρ;ς)
→ τσιπ(α)ρ/ς → τσιπρ/ς → τσι�ρ6ς. Σ$παρ�ς τ; 1ν�-
τατ� καD λεπτ=τατ� πανD στ4 µεγ�λα kστι�φ=ρα.

Tαψ3, τ; = �Aπ; τ0 ρ$.α δ4 m τ4 (= Xπ=στρωµα) πα-
ρ�γ�νται �k λ6<εις: ?-δα-φ�ς, δ�πεδ�ν, τα+ψ6ω → τα-
ψ$(�ν)· τ4 + ��λλω (M/ τ0ν ?νν�ια τ�π�θετ5) → τ��λα
τ��λι(�ν) = τ; γνωστ; παι-ν$δι· τα�λ4ς καD νταµπλ�ς
τ4 + rπτω → τ�πτης τ�πης.

T�υλ�;µπα, N = εMδ�ς γλυκ$σµατ�ς· <τ�λ�πη → τ�υ-
λ��πα → τ�υλ��µπα 1π; τ; -αρακτηριστικ= της
σ-'µα σ4ν τ��φα 1κατ6ργαστ�υ µαλλι�C.

Tαµπ�;ρι, τ; (=l-�ρωµα) < τ�µ��ς → τυµ���ρι(�ν)▲



κες &π�κλ(ψαντες �κ τ/ν VI�υδα
ων τ�ν Bν�µασ
αν τα�την τ�> Θε�>, �ν(θηκαν τ�ν ∆ελ-
φικ�ν �πιγραφ1ν...»(!). Στ; 1νθελληνικ; µ6ν�ς τ�C �Aντωνι�δ�υ 1παντ}U F �Aθηναγ=ρας
µ/ τ0 µελ6τη τ�υ «X+�ς = Θε�ς», Jπ�υ καταγγ6λλει τDς 1π=ψεις αLτ/ς pς «�λασφηµ
α κατ�
τ�> {γ
�υ "Eλληνικ�> Πνε�µατ�ς», συµπληρ�ν�ντας πzς «T!ν να!ν τ/ν ∆ελφ/ν Eκτισαν
�, ]Eλληνες, A δ� �πιγραφ� EI ε7ναι α=τ! τ�>τ� τ! 5λληνικ!ν - 3µηρικ!ν - πρ��µηρικ!ν
κα� �ρ�ικ!ν tν�µα τ�> Θε�>, τ! XE, %περ &π! τ/ν "Eλλ1νων �διδ'�θη εkς τ�+ς "E�ρα
-
�υς κα� π'ντας τ�+ς λα�+ς τ�> �ρ�α
�υ κ�σµ�υ..

Kι Jταν ?�λεπε, πzς qταν 1δ�νατ�ν ν4 µετα��λbη τDς 1π=ψεις αLτ/ς τ�C Pσ-υρ�C κατε-
στηµ6ν�υ, ?λεγε F �Aθηναγ=ρας: «`Iσως π�λλ�� �κ τ/ν θε�λ�γων κα� µ� θε�λ�γων ν�
&π�µειδι�>ν κα� ν� εkρωνε�ωνται τ�ν µ(θ�δ�ν α=τ�ν (8νν�εI τ0 δικG τ�υ), Aµε:ς %µως δ�ν
&π�µειδι�>µεν, �λλ� τ�ν παρακ�λ�υθ�>µεν τ�=ναντ
�ν µετ� �αρHς κα� µετ’ �λπ
δων, %τι
θ� EλθRη κ'π�τε Aµ(ρα, κατ� τ�ν 3π�
αν A �ληθ�ς �πιστ1µη δ�ν θ’ �πα?ι6σRη ν� �να-
γνωρ
σRη τ�ν �?
αν κα� ν� τ�ν �ρησιµ�π�ι1σRη εkς τ�ς �ρε�νας της, %πως υ,�θ(τησε κα�
τ�σας -λλας, �φ�> πρ�ηγ�υµ(νως τ�ς εkρωνε�θη κα� τ�ς �σ�ρι?εν».

ALτ;ς qταν F �Aθηναγ=ρας: \Eνας 1κ��ραστ�ς 8ραστ0ς τ�C !Eλληνικ�C Λ=γ�υ, π�9 τ;
κατεστηµ6ν� φρ=ντισε ν4 ε<αφαν$σbη αLτ;ν καD τ; ?ργ� τ�υ. Στ�9ς 8λ�-ιστ�υς κ�κλ�υς
π�9 qταν γνωστ=ς, πρ�καλ�Cσε π�ντα τ;ν θαυµασµ=. !O Pατρ;ς καD kστ�ρικ;ς �I�κω��ς
Θωµ=π�υλ�ς, π�9 συνδε=ταν φιλικ4 µα.$ τ�υ, τ;ν 1π�καλεI «Σ�φ!ν Πρωτ�ελληνιστ�ν»
καD «M'ντην».
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→ ταµπ��ρι κατ4 τ; κ���ς - κυ���ρι, µαν;ς - µαν��-
ρι.

Tαραµ+ς, F (αLγ�τ�ρα-�) < ταρι-ε�ω καD ταρι-5 →
ταρι-µ4ς → ταριµ(µ)4ς → ταραµ�ς.

T�υρσ3, τ; (= π�ικ$λα λα-ανικ4 συντηρηµ6να σ/
rλµη) < τ�ρσις → τυρσ$(�ν) (8νν�εIται ?δεσµα) →
τ�υρσ$. T�ρσις εMναι τ; φρ��ρι� καD σ/ καιρ; π�λι�ρ-
κ$ας συνωστ$.�νταν µ6σα Wνθρωπ�ι καD .5α, eστε
αLτ; τ; Hτερ=κλητ� συν�νθ�λευµα παρ�µ�ια.=ταν µ/
τ; γνωστ; ?δεσµα. M/ τ0ν ?νν�ια τ�C συνωστισµ�C καD
τ; τ�υρσD σ4ν 8π$ρρηµα.

Tσαλ3µι, τ; (= -�ρευτικ0 φιγ��ρα) < Wταλµα = -�-
ρευτικ0 φιγ��ρα → τ(σ)αλ$µα → τσαλ$µι καD τσαλι-
µ�κι. �Aπ; τ; ρ'µα 1τ�λω. �Aς θυµηθ�Cµε καD τ0ν
1ρ-αι�τ�τη 8πιγραφ0 τ�C 1γγε$�υ τ�C ∆ιπ�λ�υ: « Oς
τ5ν lρ-ηστ5ν π�ντων 1ταλ�τατα πα$.ει τ�C τ=δε».

Tσεµπ&ρι, τ; (= κ�λυµµα κεφαλ'ς) < κ6φι + φ�ρ�ς
→ κεφφ�ρι(�ν) → τσεφ�ρι(�ν) → τσε�6ρι → τσε(µ)�6-
ρι → τσεµπ6ρι.

T�ρ3κι, τ; (= εMδ�ς µικρ�C τ=ν�υ) < τ�ρ6ω (τρυπ5,
δ�υλε�ω στ;ν τ=ρν�, στρ�γγυλ�π�ι5) → τ�ρ;ς (κυ-
κλικ=ς, κυλινδρικ;ς) → τ�ρ�κι (Xπ�κ�ριστικ;) καD τ�-
ρ$κι καD ρ$κι (Xπ�-ωρητικ4) λ=γjω τ�C τ6λει�υ 1τρα-
κτ�ειδ�Cς σ-Gµατ=ς τ�υ.

TA3νι, τ; (= ?<υπν�ς) < δι�ν�ια → .ι�νι → .$νι καD
(τ).$νι. !H λ6<ις π6ρασε καD στ0ν 1γγλικG: genious.

Tσ&πη, N < ?σω + lπ0 → 8σ�π0 → σε(�)π0 →
(τ)σεπ0 → τσ6πη.

Tσ�υ#+λι, τ; < κ=�αλ�ς (= F µεταφ6ρων Hτερ=κλη-
τα κλ�πιµα$α) → κ��αλ5 καD κ�υ�αλ5 (ρ'µα). �Aπ;
8δ5 κ�υ�αλητGς, κ�υ�αρητ0ς → κ�υ�αρτ0ς → κ�υ-
�αρτ4ς → κ�υ�αρ(ν)τ�ς; �Eπ$σης κ���λι�ν → τσ���-
λι(�ν) → τσ�υ��λι.

Tσακ3ρης, F (= 8νδι�µεσ�ς, E-ι 1µιγ0ς) < τσακ$.ω
(= σπ�ω) → τσακ$ρης (= F σπασµ6ν�ς, E-ι πλGρης),
8νδι�µεσ�ς κυρ$ως 8πD -ρηµ�των (τσακ$ρκα µ�τια).

ΦλυτA+νι, τ; < φυαλ$δι�ν → φλυαδ$νι → φλυδ�νι
→ φλυ.�νι, φλυτ.�νι.

Φακ3ρης, F = γ=ης φιδι5ν < Eφις + κ�Cρ�ς (κατ4
Wρν�ς + κ�Cρ�ς → 1ρν=κ�υρ�ς) → lφι�κ�Cρ�ς → φι�-
κ�Cρ�ς → φακ�Cρ�ς → φακ$ρης καD φ�υκαρ4ς = τα-
λα$πωρ�ς, 1<ι�λ�πητ�ς. Λ6<ις 1π; τDς Hλληνικ/ς
�Iνδ$ες.

Xα#�;Aα, N. �Aπ; τ0 ρ$.α -�, π�9 ?-ει τ0ν ?νν�ια
τ�C κεν�C (-��ς) καD εPδικ4 τ�C κεν�C τ'ς lπ'ς, πα-
ρ�γ�νται τ�: -4 + rπτω -�πτω καD κ�πτω -�πι(�ν) =
καταπ=τι�ν -4 + ��.ω (ρ'µα (�ι)��.ω) → -α���.α =
1π�θ6της -4 + �α$νω -α���νι = κυκλικ0 lπ0 στ0ν
πλ�ρη ��ρκας π�9 µπα$νει F ψαρ�ς, γι4 ν4 σηκ�σbη
δ$-τυα, παραγ�δι· -4 + Wντυ< → -�νδα< καD -4 + 1σκ5
→ -�σκας καD -�σκακας.

Xα#+ς, F (= N µ�ν=τ�νη συν�δε$α, τ; cσ�) < -4 +▲
▲



��5 → -α��4ς, -α��ς. �Aπ; 8δ5 -α��νι τ; γ�υδ$, 1π;
τ;ν µ�ν=τ�ν� q-� π�9 παρ�γει N -ρGση τ�υ.

Xα#ι+ρι, τ; < αLγ; → 1�γαρι4 (κατ4 τ; σηκ�τι –
σκωταρι4 = πλ'θ�ς αLγ5ν) 1�(ι)γαρι4 → γα�ιαρι4
→ -α�ιαρι4 → -α�ι�ρι.

XαA�ς, F (= �λ�κας, Pδι�της) < -�.�µαι (Fµηρικ; =
1π6-ω) → -α.;ς = (F 1π6-ων) → -�.ι(�ν), -�.ι (N
1πρα<$α) καD -α.��ρι → -�υ.��ρι (N πρωϊν0 τεµπε-
λι�) -α.ι+ε�ω (ρηµατικ0 κατ�λη<η) → -α.ε�ω (=
1πρακτ5).

Xα�ρι, τ; (= N -αρ4) < -α�ρω → -α�ρει → -α�ρι.
Xαρ+τσι, τ; < -αρ�σσω – -αρ�σσι(�ν) -αρ�τσι (1π;

τ0ν �αρ�τητα τ'ς φ�ρ�λ�γ$ας).
Xασ+πης, F < κ=πτης → κ=πσης → κ�π(�σης) →

κ�σ�πης → κασ�πης καD -ασ�πης.
Xαρµ+νι, τ; (= µIγµα Wριστης 1ναλ�γ$ας) < -�ρµα

+ νι (κατ�λη<η) -αρµ�νι (καπν�C, τσιµ6ντ�υ κ.λπ.).
Xατ3ρι τ; < -�ρις → -�ριτι (δ�τικ0) → -αρ$τι, τ; →

-ατ$ρι.

MO
�Aθηναγ=ρας �Eλευθερ$�υ γεννGθηκε τ; 1869 στ4 �Aλ�τσατα, µι4 µικρ0 κωµ=-
π�λη τ'ς Bιθυν$ας. Σπ��δασε στ0 Θε�λ�γικ0 σ-�λ0 τ'ς X�λκης καD 8νj5 qταν
1κ=µη φ�ιτητGς, -ειρ�τ�νGθηκε δι�κ�ν�ς. !Yπηρ6τησε pς καθηγητ0ς θρησκευ-
τικ5ν στ0ν Tραπε.�Cντα καD τ; 1902 8γκαταστ�θηκε στ0ν Kωνσταντιν��π�λη,

Jπ�υ σταδι�δρ=µησε στDς δι�ικητικ/ς Xπηρεσ$ες τ�C Πατριαρ-ε$�υ καD διετ6λεσε M6γας
Πρωτ�σ�γκελλ�ς. Στ0ν !Eλλ�δα qλθε τ; 1922 καD hνα -ρ=ν� 1ργ=τερα 8<ελ6γη µητρ�-
π�λ$της Παραµυθ$ας, 1π’ Jπ�υ παραιτGθηκε (1940) δ�� -ρ=νια πρ; τ�C θαν�τ�υ τ�υ.
`Eγραψε δεκ�δες µελ6τες, Jλες γλωσσ�λ�γικ'ς Xφ'ς, στDς Fπ�Iες 1π6δει<ε περ$τρανα
πzς µητ6ρα Jλων τ5ν γλωσσ5ν τ'ς γ'ς εMναι N 1ρ-α$α !Eλληνικ0 Γλ5σσα, N Πρωτ�ελ-
ληνικG, Jπως τ0ν lν�µ�.ει. TDς 8ντυπωσιακ6ς τ�υ αLτ/ς µελ6τες σGµερα, µετ4 1π; H<G-
ντα -ρ=νια σιωπ'ς, συγκεντρ�ν�υν καD 8κδ$δ�υν �k 8κδ=σεις «VEλευσ
ς». M6-ρι στιγµ'ς
?-�υν 8κδ�θ':

1. «BO∆A-BIPOΣ: "Eλληνικ6ταται VHπειρωτικα� T�πωνυµ
αι, "Y�ριF�µεναι». 2. «Akκα-
τερ
νη, A Xρυσ@ Bασιλ�π��λα». 3. «Σιλω'µ VAπεσταλµ(ν�ς». 4. «ΠPΩTOEΛΛHNIKA:
M1τηρ τ/ν γλωσσ/ν τ�> �ρ�α
�υ κ�σµ�υ». 5. «X'�ς = Θε�ς». 6. «∆ελφικ!ς Tρ
π�υς». 7.
«Πλ�υµ'ρι: Π�θεν A Bν�µασ
α;».

ΣHMEIΩΣH:
EL-αριστ�Cµε θερµ5ς τ;ν κ. K�στα Π�γκαλη, π�9 µUς παρα-�ρησε εLγεν5ς Jλ� τ; διαθ6σιµ� Xλικ=

τ�υ, στ; Fπ�I� 1π�κλειστικ5ς στηρ$-θηκε αLτ; τ; 1φι6ρωµα.

Παν. Λ. K�υ#αλ+κης

XEνα σSντ/µ/ Kι/γραφικ3 σηµε<ωµα
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Kλε$ν�ντας θ4 wθελα ν4 8πισηµ�νω τ4 H<'ς. Ok 8<ετασθεIσες λ6<εις τ'ς K�ιν'ς !Eλληνικ'ς Hρµηνε�θηκαν 1π;
1ντ$στ�ι-ες λ6<εις m φρ�σεις τ'ς 1ρ-α$ας. Ok µετα��λ/ς π�9 παρ�υσι�.�υν εMναι �k 1ναµεν=µενες στ0ν π�ρεIα
τ�C -ρ=ν�υ καD Xπακ���υν στ�9ς αLτ�9ς καν=νες µ/ 8κεIνες π�9 8µφαν$.�υν Wλλες Hλληνικ/ς λ6<εις, π�9 δ/ν
?-�υν καµµ$α σ-6ση µ/ τ0ν τ�υρκικ0 γλ5σσα. Γι4 τ�9ς λ=γ�υς αLτ�9ς καD 8πειδ0 �k µελετηθεIσες λ6<εις µ/ τ0ν
cδια περ$π�υ συ-ν=τητα -ρησιµ�π�ι�Cνται σ/ περι�-6ς, Jπ�υ �Lδ6π�τε µιλGθηκε N T�υρκικ0 (!Eπτ�νησα, ̀ Hπει-
ρ�ς, KρGτη), 8νj5 κ�π�ιες 1π; αLτ/ς συναντ5νται αLτ��σιες σ/ δυτικ/ς γλ5σσες, συµπερα$νεται Jτι �k συγκεκρι-
µ6νες 1λλαγ/ς εMναι 1π�κλειστικ4 8σωτερικ0 διεργασ$α τ'ς !Eλληνικ'ς καD N T�υρκικG, Wλλες τDς 1φωµ�$ωσε
wδη τρ�π�π�ιηµ6νες, eστε µετεωρ$.εται καD N ?νν�ια τ�C 1ντιδανε$�υ.

T; δεIγµα Xπ'ρ<ε kκαν; E-ι Jµως πλ'ρες. !Yπ�ρ-ει σηµαντικ;ς -5ρ�ς γι4 ?ρευνα στ; µ6λλ�ν. Ok 1π=ψεις
αLτ/ς ?-�υν στερε; Xπ=�αθρ� 1λλ4 δ/ν 1π�κλε$εται N 8πD πλ6�ν �ελτ$ωσG τ�υς.

�Eπρ�τ�θησαν κ�π�ιες τεκµηριωµ6νες θ6σεις. \Oπ�ι�ς 1νακαλ�ψει ν6α στ�ι-εIα m Hρµηνε�σει σωστ=τερα τ4
Xπ�ρ-�ντα εMναι εLπρ=σδεκτ�ς. \Oσ�ν 1φ�ρ}U στDς 8ντυπωσιακ/ς πρ�εκτ�σεις π�9 αLθ=ρµητα πρ�καλεI N 8τυ-
µ�λ�γ$α σ/ κ�π�ιες περιπτ�σεις γ�ρω 1π; θ6µατα -ρ�ν�λ=γησης m πρ�ηγµ6νων 8πιστηµ�νικ5ν γν�σεων τ�C
!Eλληνικ�CΠ�λιτισµ�C, τ; πεδ$� εMναι 1ν�ικτ; καD τ; 1ντικε$µεν� συναρπαστικ=.

Γι=ργ�ς Παπακωνσταντ3ν�υ



!O Paul Cartledege εMναι καθηγητ0ς τ'ς �Aρ-α$ας !Eλλη-
νικ'ς !Iστ�ρ$ας στ; ΠανεπιστGµι� τ�C Cabridge καD ∆ι-
ευθυντ0ς τ�C TµGµατ�ς Kλασικ5ν Σπ�υδ5ν στ; Clare
College. T; 8ρευνητικ= τ�υ 8νδιαφ6ρ�ν 8πικεντρ�νεται
στ0ν Σπ�ρτη καD τ0ν κ�ινωνικ0 καD �Pκ�ν�µικ0 .ω0 τ'ς
!Eλλ�δ�ς γενικ�τερα. Πρ=σφατα F πρ=εδρ�ς τ'ς ∆ηµ�-
κρατ$ας κ. K. Στεφαν=π�υλ�ς τ�C 1π6νειµε τ;ν Mεγαλ=-
σταυρ� τ'ς Tιµ'ς. !O Bρετταν;ς καθηγητ0ς πρωτ�στα-
τεI στ0ν 8κστρατε$α γι4 τ0ν 8πιστρ�φ0 τ5ν γλυπτ5ν τ�C

Παρθεν5να στ0ν !Eλλ�δα καD εMναι Xπε�θυν�ς γι4 µ$α σειρ4 τηλε�πτικ5ν καD ρα-
δι�φωνικ5ν παραγωγ5ν τ�C BBC µ/ θ6µα «O, ]Eλληνες» καD τ'ς τηλε�πτικ'ς σειρUς
τ�C History Channel γι4 τ0 Σπ�ρτη, N Fπ�$α θ4 πρ��ληθb' ταυτ�-ρ=νως σ/ 50 -5ρες.
Συνεργ�.εται 8π$σης µ/ τ; Bρεττανικ; Channel 4 σ/ µ$α ν6α παραγωγG τ�υ γι4 τ0ν
kστ�ρ$α τ'ς Σπ�ρτης.

H ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH
TOY KAIM¶PITZ

T3 ∆ιεθνHς ΣυνAδρι/ γιE τN Σπ>ρτη

∆ηλUσεις διαπρεπQν κλασικιστQν στ3 «∆»

«OI APXAIOI E§§HNE™ A¶OTE§OYN
ZøNTANH ¶APOY™IA ™THN A°°§IA»

∆ιεθν/ς συν6δρι� γι4 τ0 συµ��λ0 τ'ς 1ρ-α$ας Σπ�ρτης στ0ν π�λιτικ0
σκ6ψη καD πρακτικ0 πραγµατ�π�ιGθηκε στ; τ6λ�ς τ�C περασµ6ν�υ κα-
λ�καιρι�C στ0ν Σπ�ρτη. Πρ=κειται γι4 τ; πρ5τ� διεθν/ς συν6δρι� Xψη-
λ�C 8πιστηµ�νικ�C 8νδιαφ6ρ�ντ�ς, π�9 δι�ργαν�νεται στ0 -�ρα µας µ/
θ6µα τ0ν 1ρ-α$α Σπ�ρτη. !H kστ�ρικ0 ?ρευνα τ4 τελευταIα 20 -ρ=νια 1να-
τρ6πει τ0ν καθιερωµ6νη Wπ�ψη, Jτι N πρ�σφ�ρ4 τ'ς π=λης τ'ς 1ρ-α$ας
Σπ�ρτης σ/ θ6µατα π�λιτικ'ς σκ6ψης καD πρακτικ'ς εMναι �Lσιαστικ4
1ν�παρκτη. T; συν6δρι� 8πε-ε$ρησε µ6σα 1π; τ0ν 8πισGµανση τ5ν Jρων
«π�λιτικ0 σκ6ψη» καD «πρακτικ0 π�λιτικ0» ν4 1ναδε$<bη µ$α «διπλ' kστ�-
ρ$α», µ$α πρ�σπ�θεια σ�νθεσης τ'ς kστ�ρικ'ς καD kστ�ρι�γραφικ'ς ?ρευ-
νας. Στ; περιθ�ρι� τ�C συνεδρ$�υ N συνεργ�τιδα τ�C «∆αυλ�C» N�νσυ
Mπ$σκα εM-ε τ0ν εLκαιρ$α ν4 συν�µιλGσbη µ/ διαπρεπεIς καθηγητ/ς 1π;
τ0ν ELρ�πη καD τDς HΠA. ΣτDς δηλ�σεις τ�υς πρ;ς τ;ν «∆» π�9 1κ�-
λ�υθ�Cν, θ$γ�νται τ4 σηµεIα π�9 1ναδεικν��υν τDς ν6ες 1π=ψεις γι4 τ0ν
σπαρτιατικ0 συνεισφ�ρ4 στ0ν γ6ννηση καD 1ν�πτυ<η τ'ς Π�λιτικ'ς.



N.M.: �Yπ�ρ#ει $νδιαφ&ρ�ν στ�ν �Aγγλ�α γι( τ�ν �ρ#α)� �Eλληνικ� K-σµ�;

P. Cartledge: !Yπ�ρ-ει τερ�στι� 8νδιαφ6ρ�ν γι4 τ;ν 1ρ-αI� !Eλληνικ; K=σµ�, καD
κυρ$ως γι4 τ0ν kστ�ρ$α τ�υ, στ0ν �Aγγλ$α. T; 8νδιαφ6ρ�ν αLτ; δ/ν 8κδηλ�νεται µ=-
ν� στ4 πανεπιστGµια, 1λλ4 1φ�ρU καD σ/ µεγ�λ� µ6ρ�ς τ�C �ρεττανικ�C πληθυσµ�C,
τ; Fπ�I� E-ι µ=ν� παρακ�λ�υθεI σ-ετικ4 τηλε�πτικ4 πρ�γρ�µµατα καD 8πισκ6πτε-
ται τ4 µ�υσεIα µας, 1λλ4 λαµ��νει 8νεργ; µ6ρ�ς µ/ δρ�µενα 1ναπαραστ�σεων τ'ς
1ρ-α$ας Hλληνικ'ς καθηµεριν'ς .ω'ς, π�9 δι�ργαν�ν�νται σ/ δι�φ�ρα σ-�λεIα. M/
κ�θε τρ=π� �k 1ρ-αI�ι \Eλληνες 1π�τελ�Cν µ$α .ωνταν0 παρ�υσ$α στ0 -�ρα µ�υ
σGµερα.

N.M.: Γιατ0 κατ( τ� γν1µη σας συµ2α�νει α3τ-;

P. C.: !H 1π�ντηση, π�9 θ4 σUς δ�σω, 8<ηγεI καD τ; πρ�σωπικ= µ�υ 8νδιαφ6ρ�ν γι4
τ;ν 1ρ-αI� !Eλληνικ; K=σµ�, τ;ν Fπ�I� καD θεωρ5 συναρπαστικ=. !Yπ�ρ-�υν δ��
λ=γ�ι: �Aπ; τ0 µ$α πλευρ4 �k 1ρ-αI�ι \Eλληνες εMναι σ-εδ;ν σ4ν 8µUς, παρ4 τ; γε-
γ�ν;ς Jτι .�Cν πρDν π�λλ/ς Hκατ�ντ�δες -ρ=νια· 1π; τ0ν Wλλη εMναι π�λ9 διαφ�ρε-
τικ�D 1π; 8µUς. EMναι συναρπαστικ; ν4 διαπιστ�νbης Jτι Pδ6ες καD  λ6<εις, τDς Fπ�Iες
σGµερα -ρησιµ�π�ιεIς καD θεωρεIς π�λ9 σηµαντικ6ς, Jπως δηµ�κρατ
α, φιλ�σ�φ
α,
,στ�ρ
α, φωτ�γραφ
α κ.λπ., Jλες πρ�6ρ-�νται 1π; τ0ν 1ρ-α$α !Eλλ�δα. Συνεπ5ς θε-
ωρεIς τ�9ς 1ρ-α$�υς \Eλληνες pς τ�9ς πι; καταπληκτικ�9ς καD γ=νιµ�υς 8φευρ6τες
8νν�ι5ν καD λ6<εων. !H 1ρ-α$α !Eλληνικ0 Γλ5σσα εMναι µ$α 1π; τDς πλ�υσι�τερες
γλ5σσες π�9 Xπ'ρ<αν π�τ6. �Aπ; τ0ν  Wλλη πλευρ4 µελετUς pς kστ�ρικ;ς τDς 1ρ-αIες
κ�ινων$ες καD τ0ν 1ρ-α$α Hλληνικ0 kστ�ρ$α καD συναντUς συνGθειες π�9 σ�C φα$ν�-
νται περ$εργες. !Ωστ=σ� F !Hρ=δ�τ�ς wδη πρ�ηγGθηκε 1π; 8σ6να καD εM-ε τ0 δυνα-
τ=τητα ν4 τα<ιδε�bη, ν4 συγκρ$νbη καD ν4 1ντιπαρα��λλbη τ�9ς τρ=π�υς, µ/ τ�9ς Fπ�$-
�υς �k σ�γ-ρ�ν�$ τ�υ \Eλληνες συµπεριφ6ρ�νταν σ/ σ-6ση µ/ τ�9ς κατ�$κ�υς Wλλων
π=λεων, -ωρ5ν m π�λιτισµ5ν. ̀ Eτσι, wδη στ0ν !Eλληνικ0 �Aρ-αι=τητα συναντUς hνα
εMδ�ς σ�γ-ρ�ν�υ 1νθρωπ�λ�γικ�C 8θν�γρ�φ�υ - παρατηρ', F Fπ�I�ς πρ�σπαθεI ν4
Hρµηνε�σbη τDς π�λιτιστικ/ς διαφ�ρ6ς. Kατ4 τ0 γν�µη – τ0ν πρ�σωπικ0 καD E-ι τ�C
8πιστGµ�να – hνα 1π; τ4 σηµαντικ�τερα πρ��λGµατα, π�9 1ντιµετωπ$.�υµε σGµε-
ρα σ/ Fλ=κληρ� τ;ν κ=σµ�, εMναι N καταν=ηση τ5ν π�λιτισµ5ν Wλλων λα5ν καD N
πρ�σπ�θεια – µ/ συµπ�θεια – ν4 «µπ$ς στ� µυαλ�» 1νθρ�πων τ5ν Fπ�$ων �k 1<$ες,
N συµπεριφ�ρ�, τ4 συστGµατα �Pκ�ν�µικ�-κ�ινωνικ'ς lργ�νωσης εMναι πλGρως δια-
φ�ρετικ4 1π; τ4 δικ� µας. �E4ν ?πρεπε ν4 δ�σω hνα µ=ν�ν 8π$µα-� παρ�δειγµα, θ4
1ναφερ=µ�υν στ�9ς ��µ�ιστ/ς αLτ�κτ�ν$ας τ'ς φ�νταµενταλιστικ'ς παρ�δ�σης στ;
�Iσλ�µ, �k Fπ�I�ι συνιστ�Cν µ$α τρ�µ�κρατικ0 1πειλ0 µ/ δ�� ?νν�ιες στDς 1<$ες τ'ς
∆�σης: µ/ τ0 φυσικ0 ?νν�ια δ�λ�φ�ν�Cν ∆υτικ��ς· µ/ τ0ν κ�ινωνικ0 καD πνευµα-
τικ0 ?νν�ια τ$θεται τ; 8ρ�τηµα: «π�ι= εMναι 8κεIν� τ; στ�ι-εI� στ0ν π$στη τ�υς, π�9
τ�9ς FδηγεI σ/ µ$α τ6τ�ια συµπεριφ�ρ�;». �EµεIς lφε$λ�υµε, κατ4 κ�π�ι� τρ=π� ν4
συµ�ι�αστ�Cµε µ/ τ0ν Pδ6α αLτ0 – σαφ5ς δ/ν πρ6πει ν4 τ�9ς 8νθαρρ�ν�υµε καD ν4
τ�9ς δ$ν�υµε ?δαφ�ς ν4 πιστε��υν Jτι πρ�ττ�υν δικα$ως. �Aντιθ6τως, πρ6πει – 84ν
µπ�ρ�Cµε – ν4 τ�9ς πε$σ�υµε Jτι Xπ�ρ-�υν 8ναλλακτικ�D τρ=π� .ω'ς. !O δυτικ;ς
τρ=π�ς .ω'ς – 84ν θ6λετε – F Fπ�I�ς σ/ τελικ0 1ν�λυση πρ�6ρ-εται 1π; τ0ν 1ρ-α$α
!Eλλ�δα, ?-ει 1<$α καD 1<$.ει ν4 τ;ν Xπερασπισθ�Cµε. �Eπιλ6γ�υµε – στ0ν πλει�ψη-
φ$α µας – ν4 τ;ν Xπερασπισθ�Cµε, -ωρDς ν4 -ρειασθb' ν4 σκ�τ�ν�υµε τ�9ς Wλλ�υς.
�Eπιστρ6φ�ντας στ;ν 1ρ-αI� !Eλληνικ; K=σµ� συναντ�Cµε τDς Θερµ�π�λες – hνα
1γαπηµ6ν� µ�υ θ6µα, π�9 πραγµατε��µαι στ; ν6� µ�υ �ι�λ$�: M$α Fµ�δα 1νθρ�-
πων, καθ�δηγ��µενη 1π; 300 ΣπαρτιUτες hτ�ιµ�υς ν4 θυσι�σ�υν τ0 .ωG τ�υς, γι4
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ν4 Xπερασπισθ�Cν τDς 1<$ες τ�υς. dHταν <εκ�θαρ�, Jτι δ/ν 8πρ=κειτ� ν4 νικGσ�υν.
Παρ’ Jλα αLτ4 π$στευαν, Jτι W<ι.ε ν4 πεθ�ν�υν µ/ αLτ; τ;ν τρ=π�. KαD πραγµατικ4
?θεσαν hνα καθ�ριστικ; παρ�δειγµα γι4 τ0ν τελικ5ς 8πιτυ-' Xπερ�σπιση Hν;ς τρ=-
π�υ .ω'ς τεραστ$ας σηµασ$ας γι4 τ0 δυτικ0 παρ�δ�ση. ∆/ν θ4 wθελα ν4 π5 µ/ αLτ=,
Jτι Jσα ?πρατταν �k Π6ρσες m N Περσικ0 ALτ�κρατ�ρ$α συν�λικ4 qταν 8<αιρετικ4
κατ4 m 1π�ρριπτ6α. !Yπ'ρ-αν 8νδιαφ6ρ�ντα καD θετικ4 στ�ι-εIα στ;ν Περσικ; Π�-
λιτισµ=. �Aλλ4 κατ4 τ0 γν�µη µ�υ 84ν νικ�Cσαν �k Π6ρσες, θ4 εM-αν 8πηρε�σει τ0ν
1ν�πτυ<η τ�C !Eλληνικ�C Π�λιτισµ�C κατ4 τ6τ�ι� τρ=π�, π�9 θ4 µUς στερ�Cσαν τ;ν
Πλ�τωνα, τ;ν �Aριστ�τ6λη, τ0 ∆ηµ�κρατ$α στ0 µ�ρφ0 π�9 τ0ν γνωρ$.�υµε καD Jλα
τ4 8πιτε�γµατα, στ4 Fπ�Iα �k \Eλληνες qσαν πρωτ�π=ρ�ι. Σ/ τελικ0 1ν�λυση στ4 8πι-
τε�γµατα αLτ4 τ5ν !EλλGνων lφε$λ�υµε E-ι µ=ν� τ0ν κληρ�ν�µι� µας 1λλ4 µ$α .5σα
π�λιτιστικ0 κληρ�ν�µι�, τ0ν Fπ�$α καD πρ6πει ν4 καλλιεργGσ�υµε περαιτ6ρω.

N.M.: Συνεπ5ς θεωρε)τε 8τι �9 :λληνικ;ς <δ&ες ε=ναι �κ-µη $π�καιρες κα0 �να-
γκα)ες στ� σ?γ#ρ�νη κ�ινων�α...

P. C.: !Yπ�ρ-ει µ$α πρ�φαν0ς ?νν�ια, µ/ τ0ν Fπ�$α �k Hλληνικ/ς Pδ6ες εMναι .ωντα-
ν6ς: µ6σjω τ�C �Oλυµπιακ�C κινGµατ�ς. Bε�α$ως εMναι hνα 8π$µα-� θ6µα, καθzς κ�-
π�ι�ς µπ�ρεI ν4 Xπ�στηρ$<bη, Jτι pρισµ6νες 8κφ�νσεις τ�C �Oλυµπισµ�C σGµερα δ/ν
εMναι Pδια$τερα πνευµατικ6ς, Pδανικ/ς καD δ/ν συµ��λλ�υν στ0 �ελτ$ωση τ'ς συλλG-
ψεως τ�C τρ=π�υ .ω'ς µας. !Ωστ=σ� Xπ�ρ-ει F πυρ'νας τ�C Pδανικ�C, τ�C συναγω-
νισµ�C καD τ�C 1γ5ν�ς γι4 τ0ν 8π$τευ<η τ'ς διακρ$σεως. M$α 1κ=µη σηµαντικ0
?κφανση τ�C �Oλυµπισµ�C εMναι N kερ0 8κε-ειρ$α, N Fπ�$α µUς Xπενθυµ$.ει τ0ν πνευ-
µατικ0 δι�σταση τ5ν �Oλυµπιακ5ν �Aγ�νων.

N.M.: Θ( πρ�σδ�κ�?σατε «κ�τι διαφ�ρετικ�» στ�Aς �Oλυµπιακ�Aς �γ5νες
τ�B 2004 στ�ν �AθFνα;

P. C.: `E-ω τ0 µεγ�λη 8λπ$δα Jτι �k \Eλληνες καD κυρ$ως N ∆ι�ργανωτικ0 �Eπι-
τρ�π0 σ/ συνεργασ$α µ/ τ0 ∆ιεθν' �Eπιτρ�π0 τ5ν �Oλυµπιακ5ν �Aγ�νων  θ4 1<ι�-
π�ιGσ�υν τ0ν �Oλυµπι�δα τ�C 2004, γι4 ν4 Xπενθυµ$σ�υν στ0ν 1νθρωπ=τητα Jτι
Xπ�ρ-ει κ�τι περισσ=τερ� στ;ν 1θλητικ; συναγωνισµ; 1π; τ4 -ρGµατα. Kατ4 τ0
γν�µη µ�υ F 8παγγελµατικ;ς 1θλητισµ;ς -�ριν τ'ς τηλε�ρ�σεως καD τ5ν τερ�στιων
-ρηµατικ5ν π�σ5ν π�9 8µπλ6κ�νται, διαστρε�λ�νει κ�πως – E-ι 8ντελ5ς – τDς 1<$ες
τ�C �Oλυµπισµ�C 1λλ4 καD Wλλες µ�ρφ/ς 1θλητικ5ν συναγωνισµ5ν, �k Fπ�Iες τ;ν
19� αP5να, Jταν <εκ$νησε N πρ�σπ�θεια 1να�$ωσης τ5ν �Oλυµπιακ5ν �Aγ�νων, qταν
1κ=µη .ωνταν6ς. !Yπ'ρ-ε µ$α Pδ6α 8ρασιτε-νισµ�C, µ/ τ0ν ?νν�ια Jτι τ; 8πιδιωκ=µεν�
δ/ν qταν µ=ν�ν m κυρ$ως N Xλικ0 1π=λαυση 1λλ4 N 1<$α τ'ς διε<αγωγ'ς τ5ν 1γ�-
νων καD τ'ς συµµετ�-'ς σ’ αLτ��ς. ∆υστυ-5ς αLτ0 N 1<$α στ;ν καιρ= µας «καταπι(-
σθηκε». ̀ Iσως N «δια�ωριστικ� γραµµ�» ν4 -αρ�-θηκε στ�9ς �Oλυµπιακ�9ς �Aγ5νες
στ; Λ;ς `Aντ.ελες, Jπ�υ τ; 8µπ�ρικ; στ�ι-εI� 8νεπλ�κη 8µφαν6στατα. �Eν κατα-
κλεIδι 8λπ$.ω N �AθGνα ν4 Xπενθυµ$σbη στ0ν 1νθρωπ=τητα Jτι Xπ�ρ-�υν Wλλες, µ0
Xλικ6ς, 1<$ες. �Eπ$σης κ�τι, π�9 δ/ν εMναι εLρ�τερα γνωστ=, εMναι τ; γεγ�ν;ς Jτι πα-
ρ�λληλα µ/ τ;ν 1θλητικ; συναγωνισµ; θ4 διε<α-θb' καD N Π�λιτιστικ0 �Oλυµπι�δα
E-ι µ=ν� στ0ν !Eλλ�δα 1λλ4 καD σ/ Wλλες -5ρες, τ0ν Fπ�$α πρ�σωπικ�, pς διαν���-
µεν�ς θ4 8νδιαφερ=µ�υν ν4 Xπ�στηρ$<ω.

N.M.: Π�ι� H σπ�υδαι-τητα τ�B συνεδρ��υ γι( τ�ν �ρ#α�α Σπ�ρτη κα0 π�ι�
Iπ�ρJε κατ( τ� γν1µη σας H συµ2�λF της στ�ν π�λιτικ� πρακτικ� κα0 σκ&ψη;

P. C.: EMναι π�ρα π�λ9 σηµαντικ; συν6δρι� γι4 Fλ=κληρ� τ;ν 8πιστηµ�νικ; κ=-
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σµ�. Πιστε�ω πzς εMναι τ; πρ5τ� 8πιστηµ�νικ; συν6δρι� γι4 τ4 π�λιτικ4 8πιτε�γ-
µατα τ'ς 1ρ-α$ας Σπ�ρτης E-ι µ=ν� στ0ν 1ρ-αι=τητα 1λλ4 καD µετ6πειτα. KαD N συ-
νεισφ�ρ� της 1φ�ρU σ/ Fλ=κληρ� τ;ν κ=σµ�. T; γεγ�ν;ς Jτι στ0ν 1γγλικ0 γλ5σσα
?-�υµε δ�� λ6<εις π�9 ?ρ-�νται 1πευθε$ας 1π; τ0ν 1ρ-α$α Σπ�ρτη: «Spartan» καD
«Laconic», σηµα$νει Jτι N Σπ�ρτη κατ6-ει κεντρικ; ρ=λ� στ;ν τρ=π� π�9 1ντιλαµ-
�αν=µαστε τ;ν κ=σµ� καD τ;ν Hαυτ= µας. Πρ=κειται γι4 µ$α παρ�δ�ση τ'ς π�λιτικ'ς
σκ6ψης, N Fπ�$α 8πικεντρ�νεται στ0ν Σπ�ρτη π�9 <εκινU τ�9ς τελευτα$�υς αP5νες
στ0ν �AθGνα, τ0ν συνε-$.ει F Πλ�των καD F �Aριστ�τ6λης καD φθ�νει µ6-ρι τDς Nµ6-
ρες µας: Ok ΣπαρτιUτες πρ�σφ6ρ�υν µ$α 8ναλλακτικ0, π�9 στ0 σ�γ-ρ�νη π�λιτικ0 θε-
ωρητικ0 Fρ�λ�γ$α λ6γεται «κ�ιν�τικ� �ναλλακτικ1» στ;ν 1τ�µικισµ=, στ0ν Pδ6α Jτι
κανεDς πρ6πει ν4 .b' µ=ν� γι4 τ;ν Hαυτ= τ�υ καD E-ι γι4 τ0ν κ�ινων$α. Ok ΣπαρτιUτες
πρ�σφ6ρ�υν hνα γενικευµ6ν� µ�ντ6λλ� πιθαν=τητας· E-ι hνα pλ�κληρωµ6ν� σ-6δι�
1λλ4 hνα παρ�δειγµα 8νδε-=µενης κ�ινων$ας, π�9 λειτ�υργεI συνειδητ4 pς συλλ�-
γικ=τητα καD E-ι pς τυ-α$α Fµ�δα 1τ�µικ�τGτων.

N.M.: Πρ0ν �π� λ�γ�υς µ�νες, Mρθατε κα0 π�λι στ�ν �AθFνα, γι( ν( συµµετ�-
σ#ετε στ� συν�ντηση $πιστηµ-νων �π� E3ρ1πη κα0 HΠA γι( τ�ν Oδρυση τ�B
�Iνστιτ�?τ�υ �Aρ#α�ας �Eλληνικ�ς �Iστ�ρ�ας στ�ν 9ερ� γ� τ�ς �Oλυµπ�ας µ;
πρωτ�2�υλ�α τ�B ν�µ�ρ#η �Hλε�ας. T� σηµασ�α Q#ει γι( Rναν $πιστFµ�να στ�ν
�Aγγλ�α H Oδρυση α3τ�B τ�B <νστιτ�?τ�υ;

P. C.: \Eνα τ6τ�ι� Pνστιτ�Cτ� ?-ει διεθν' σηµασ$α. Σ’ 8µ6να πρ�σωπικ4 θ4 δ�σbη τ0ν
εLκαιρ$α ν4 συναντ5µαι µ/ φ�ιτητ/ς καD καθηγητ/ς E-ι µ=ν� 1π; τ0ν !Eλλ�δα 1λλ4
1π; Fλ=κληρ� τ;ν κ=σµ�, γι4 ν4 1νταλλ�σσ�υµε 8πιστηµ�νικ/ς 1π=ψεις σ/ συγκε-
κριµ6να θ6µατα. !O τ=π�ς Jπ�υ δηµι�υργεIται ?-ει µ$α συµ��λικ0 1<$α καD θ4 πρ�-
σφ6ρbη E-ι µ=ν� στ0ν εLρωπαϊκ0 1λλ4 καD στ0ν παγκ=σµια 1καδηµαϊκ0 κ�ιν=τητα
τ0 δυνατ=τητα συνεργασ$ας, 1ν�-'ς, καταν=ησης καD κριτικ'ς – µ$α 1κ=µη ?νν�ια
π�9 πρ�6ρ-εται 1π; τ0ν 1ρ-α$α !Eλλ�δα· µιUς θετικ'ς καD φιλικ'ς κριτικ'ς, π�9 θ4
συµ��λbη σ/ µ$α δηµι�υργικ0 1ν�ι-τ0 συ.Gτηση.

5O Paul Cartledege TCει συγγρIψει περισσGτερα -π	 15 MιMλ2α, π�W -ναφ<ρ�νται σR διIφ�ρα θ<-

µατα τ>ς )AρCα2ας 5Eλληνικ>ς 5Iστ�ρ2ας. TK πι	 πρGσφατα MιMλ2α τ�υ εXναι: «Spartan Reflections»,
«Sparta and Lakonia: A Regional History 1300-362 BC», «Agesilaos and the Crisis of Sparta»,
«Hellenistic and Roman Sparta: A Tale of Two Cities», «The Cambridge Illustrated History of Greece»,
«Democritus and atomistic Politics» κ.λπ. T	 MιMλ2� τ�υ «O4 IEλληνες», τ	 Yπ�Q� TCει µεταφραστ>

καB στK 5EλληνικI, OZετI[ει τK OπιτεLγµατα καB τ,ν π�λιτιστικ, κληρ�ν�µιK τ:ν 5Eλλ\νων (]στ�ρ2α,

δηµ�κρατ2α, φιλ�σ�φ2α καB θ<ατρ�) καB τ	 πνευµατικ	 καB ^λικ	 πλα2σι�, στ	 Yπ�Q� α?τK Oπιν�\-

θηκαν.

™
τ; πλα$σι� τ�C συνεδρ$�υ συνωµιλGσαµε µ/ τ;ν κ�-
σµGτ�ρα τ�C Πανεπιστηµ$�υ τ'ς �O<φ=ρδης Oswyn
Murray. !O Bρετταν;ς καθηγητ0ς εMναι διευθυντ0ς
τ�C διεθν�Cς ?ργ�υ «Biblioteca Academica

Translationum», τ; Fπ�I� διερευνU τ0 δι�-υση τ5ν Kλασ-
σικ5ν Σπ�υδ5ν µ6σjω τ'ς µετ�φρασης 8πιστηµ�νικ5ν
8ργασι5ν στ0ν ELρ�πη 1π; τ; 1700 µ6-ρι τ; 1920.

H ™YNENTEY•H TOY KO™MHTOPA
TH™ O•ºOP¢H™
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T; 8ρευνητικ= τ�υ 8νδιαφ6ρ�ν 8πικεντρ�νεται στ0ν !Eλληνικ0 Bασιλε$α, στ0ν
!Eλληνικ0 Π�λιτιστικ0 !Iστ�ρ$α, στ; Hλληνικ; κ6φι (conviviality), τ0ν !Eλληνικ0 Π=-
λη, τ0ν kστ�ρ$α τ'ς 1π=λαυσης (Pleasure), τ0ν kστ�ρ$α τ'ς 8πιστGµης καD τ'ς δι�δ�-
σης τ5ν Pδε5ν, καθzς καD τ0ν κλασικ0 παρ�δ�ση στ;ν σ�γ-ρ�ν� π�λιτισµ=. T; πρ=-
σφατ� συγγραφικ= τ�υ ?ργ� περιλαµ��νει: «Sympotica: a symposium on the
symposion», «The Greek City from Homer to Alexander», «In Vino Veritas», «The
greeks and Greek Civilization» κ.λπ.

N.M.: Π�ι� ε=ναι τ( τελευτα)α σας $ρευνητικ( $νδιαφ&ρ�ντα;

O. M.: �Aσ-�λ�Cµαι µ/ δ�� θ6µατα αLτ; τ;ν καιρ=. T; hνα 1φ�ρ}U στ0ν ?νν�ια τ�C
λ�γικ�C (Rationality). Ok \Eλληνες πρ5τ�ι 1νακ�λυψαν καD ?θεσαν τ0 σηµασ$α τ�C
λ�γικ�C λ=γ�υ, πρ�σπαθ�ντας ν4 λ���υν σωστ/ς 1π�φ�σεις. \Oλες �k πρ�ηγ��µε-
νες κ�ινων$ες λειτ�υργ�Cσαν 8< Fλ�κλGρ�υ ��σει τ'ς παρ�ρµGσεως τ�C �ασιλιU τ�υς
m τ'ς παρ�δ�σGς τ�υς. Ok \Eλληνες πρ5τ�ι 1π�µ=νωσαν τ; στ�ι-εI� τ'ς λ�γικ'ς, τ;
Fπ�I� 8µεIς δ/ν σε�=µαστε καD τ; Fπ�I� εMναι π�λ9 σηµαντικ=, 84ν θ6λ�υµε ν4 συνε-
-$σ�υµε τ0ν παρ�δ�ση τ'ς 1ρ-α$ας !Eλλ�δας καD ν4 8πι.Gσ�υµε pς 1νθρωπ=τητα.

T; δε�τερ� θ6µα, π�9 µ/ 1πασ-�λεI, εMναι N kστ�ρ$α τ'ς Nδ�ν'ς (Pleasure). Πι-
στε�ω, Jτι Jλ�ι �k π�λιτισµ�D δικαι�ν�νται στ; τ6λ�ς 1π; τ0ν kκαν=τητ� τ�υς ν4 πα-
ρ�σ-�υν 1π=λαυση στ4 µ6λη τ'ς κ�ινων$ας των. M/ 8νδιαφ6ρει Pδιαιτ6ρως τ; π5ς �k
Hλληνικ/ς συνGθειες π=σης (drinking) δηµι��ργησαν hναν π�λιτισµ=, F Fπ�I�ς 1κ=-
µη καD σGµερα µUς συγκινεI. !H .ωγραφικ0 στ4 1ρ-αIα 1γγεIα, N πρ�ιµη Hλληνικ0
π�$ηση, 1κ=µη καD F πρ�ιµ�ς Hλληνικ;ς λ=γ�ς διε<�γ�νταν κατ4 τ0 δι�ρκεια τ�C συ-
µπ�σ$�υ. !O Pδια$τερ�ς τρ=π�ς π�9 ?πιναν �k 1ρ-αI�ι \Eλληνες, πρ�ϋπ6θετε τ0 συ-
γκ6ντρωση τ'ς Fµ�δας Fλ=κληρη τ0 ν�-τα σ/ 1ν�κλιντρα. �Eπρ=κειτ� γι4 µ$α kερ�-
τελεστ$α. KαD cσως αLτ; ν4 εMναι τ; µυστικ; τ'ς �Aρ-α$ας !Eλληνικ'ς !Iστ�ρ$ας. ̀ Iσως
αLτ; ν4 κρ��εται π$σω 1π; τ0ν lργ�νωση τ'ς Hλληνικ'ς κ�ινων$ας. T�9ς 8νδι6φε-
ρε N Nδ�νG. KαD διευρ�νω τ; θ6µα αLτ; 1να.ητ�ντας τ; τ$ συνιστU «Aδ�ν�» κατ4 δια-
φ�ρετικ/ς περι=δ�υς καD π5ς 1ναπτ�-θηκε N δυτικ0 παρ�δ�ση τ'ς Nδ�ν'ς µ6σjω τ'ς
1νακ�λυψης µ0 φυσικ5ν Nδ�ν5ν, Jπως N µ�υσικG, τ; Jραµα, N µελ6τη, 1κ=µη καD N
σκ6ψη.

N.M.: Π�ι� κατ( τ� γν1µη σας ε=ναι H πρ�σφ�ρ( τ�ς �ρ#α�ας Σπ�ρτης στ�ν
π�λιτικ� σκ&ψη κα0 πρακτικF;

O.M..: !H 1ρ-α$α Σπ�ρτη qταν π�ντ�τε π�λ9 σηµαντικ0 µ/ hναν τρ=π�, π�9 δ�-
σκ�λα µπ�ρεIς ν4 8κτιµGσbης 1π; µ=ν�ν τ�υ. !O τρ=π�ς µ/ τ;ν Fπ�I� λειτ�υργ�Cσε,
?ρ-εται σ/ 1ντ$θεση µ/ τ;ν τρ=π� λειτ�υργ$ας τ'ς �AθGνας. Π�ντ�τε Xπ'ρ-ε αLτ0 N
π=λωση 1ν�µεσα στ4 δ�� Pδε�δη. �Aπ; τ0 µ$α πλευρ4 τ; Pδανικ; τ'ς 8λευθερ$ας,
τ'ς πρ�σωπικ'ς 8λευθερ$ας, N δυνατ=τητα ν4 κ�νbης αLτ; π�9 8πιθυµεIς, -ωρDς ν4
Xπ�λ�γ$.bης τDς συν6πειες γι4 τ4 Xπ=λ�ιπα µ6λη τ'ς κ�ιν=τητ�ς σ�υ. �Aπ; τ0ν Wλλη
πλευρ4 N ?νν�ια τ'ς πειθαρ-$ας, N ?νν�ια τ'ς κ�ιν�τικ'ς 8µπειρ$ας, N Fπ�$α δηµι-
�υργεI τ; κ�ινωνικ; σ�στηµα καD µ6σjω τ'ς Fπ�$ας τ; κ�ινωνικ; σ�στηµα πρ6πει ν4
διατηρηθb'. Πιστε�ω, Jτι N Σπ�ρτη καD N �AθGνα συνιστ�Cν τ�9ς δ�� π=λ�υς τ'ς κ�ι-
νωνικ'ς �παρ<ης. !H Σπ�ρτη στDς σ�γ-ρ�νες κ�ινων$ες εMναι παραµεληµ6νη. Πρ6πει
ν4 8πιστρ6ψ�υµε σ/ µ$α πι; κ�ιν�τικ0 πρ�σ6γγιση τ'ς κ�ινων$ας καD ν4 περι�ρ$-
σ�υµε τDς 8λευθερ$ες µας πρ;ς Eφελ�ς τ'ς κ�ιν=τητας pς συν=λ�υ. Πιστε�ω, Jτι
1κρι�5ς αLτ; 8κπρ�σωπεI N Σπ�ρτη στ; ?πακρ�. ∆/ν εMναι Jλα W<ια θαυµασµ�C
στ0ν Σπ�ρτη, δ/ν τ0ν πρ�τε$νω pς Pδε5δες, 1λλ4 σ$γ�υρα εMναι hνας 1π; τ�9ς δ��
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π=λ�υς, µ/ τ�9ς Fπ�$�υς πρ6πει ν4 λειτ�υργb' µ$α κ�ινων$α.

MO
Thomas Figueira εMναι καθηγητ0ς Kλασσικ5ν
Σπ�υδ5ν καD �Aρ-α$ας !Iστ�ρ$ας στ; Tµ'µα
Kλασσικ5ν Σπ�υδ5ν καD !Iστ�ρ$ας στ; Rutgers
University στDς HΠA. ∆ιδ�σκει µαθGµατα !Eλλη-

νικ'ς καD Λατινικ'ς Γλ�σσας, Kλασσικ; Π�λιτισµ=,
�Aρ-αι�λ�γ$α καθzς καD !Eλληνικ0 καD Pωµαϊκ0 !Iστ�-
ρ$α. !O �Aµερικαν;ς καθηγητ0ς 8πικεντρ�νει τ; 8ρευνη-
τικ; 8νδιαφ6ρ�ν τ�υ σ/ θ6µατα !Eλληνικ'ς !Iστ�ρ$ας καD

Λ�γ�τε-ν$ας. `E-ει γρ�ψει τ4 1κ=λ�υθα �ι�λ$α: «Aegina: Economy and Society»,
«Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization», «Excursions in epichoric
History», «The power of money: Coinage and Politics in the Athenian Empire»,
«Theognis and Megara: Poetry and Polis» κ.λπ.

N.M.: K?ριε Figueira, Iπ�ρ#ει $νδιαφ&ρ�ν στ0ς HΠA γι( τ�ν �ρ#α)� �Eλληνικ�
K-σµ� S 8πως Qγραψαν στ� 2ι2λ�� τ�υς �9 Hanson κα0 Heath T UOµηρ�ς Q#ει
πεθ�νει στ� #1ρα σας;

Th. F.: Ok καλ�$ µ�υ φ$λ�ι καD πρ�ην φ�ιτητ6ς µ�υ, �k καθηγητ/ς David Hanson καD
John Heath κ�ν�υν λ�θ�ς. !O \Oµηρ�ς δ/ν π6θανε. Ok φ�ιτητ/ς κατακλ�.�υν τDς
αcθ�υσες, Jπ�υ διδ�σκ�νται �k Kλασσικ/ς Σπ�υδ6ς. !OπωσδGπ�τε �k δ�� συγγραφεIς
8ντ�π$.�υν hνα Xπαρκτ; πρ=�ληµα: Jταν N Pδε�λ�γ$α καD N π�λιτικ0 πα$ρν�υν τ;ν
?λεγ-� στDς κλασσικ/ς σπ�υδ6ς, τ=τε N 1<$α τ�C �Aρ-α$�υ K=σµ�υ 8λα-ιστ�π�ιεIται
καD Xπ�ρ-ει πρ=�ληµα, γιατD λ��αµε τDς 1ρ-αIες παραδ=σεις 1π; τ�9ς \Eλληνες...
�Aλλ4 αLτ; µπ�ρεI ν4 θεωρηθb' pς πρ=κληση. !H µ�-η δ/ν κρ$θηκε 1κ=µη καD πετυ-
-α$ν�υµε π�λλ/ς ν$κες στDς αcθ�υσες διδασκαλ$ας τ5ν πανεπιστηµ$ων µας στDς HΠA.
Πιστε�ω, Jτι Xπ�ρ-ει hνα τερ�στι� 8νδιαφ6ρ�ν στDς HΠA γι4 τ;ν 1ρ-αI� !Eλληνικ;
K=σµ�. Ok φ�ιτητ/ς Hλκ��νται π�λ9 1π; αLτ=ν, δι=τι 1ντιλαµ��ν�νται Jτι N κατα-
ν=ησG τ�υ θ4 τ�9ς διευκ�λ�νbη ν4 καταν�Gσ�υν τ;ν δικ= τ�υς π�λιτισµ=.

N.M.: Θ( Mθελα τ�ν κρ�ση σας γι( τ� σπ�υδαι-τητα τ�ς Qρευνας τ�ς 9στ�-
ρ�ας τ�ς Σπ�ρτης;

Th.F.: !H Σπ�ρτη εMναι συναρπαστικ4 8νδιαφ6ρ�υσα γι4 π�λλ�9ς λ=γ�υς. Kαµµι4
π�λιτε$α m π�λιτικ0 κ�ιν=τητα καD καν6νας θεσµ;ς δ/ν µπ�ρ�Cν ν4 θεωρηθ�Cν σ�-
�αρ�, 8κτ;ς 84ν πρ�στατε�σ�υν τ;ν Hαυτ= τ�υς. KαD π�ια π=λη qταν καλ�τερη στ;
ν4 διατηρb' τDς 1<$ες της, τDς παραδ=σεις της, τ0ν ταυτ=τητα καD τ0ν 1νε<αρτησ$α της
1π; τ0ν Σπ�ρτη; ALτ; τ; γεγ�ν;ς 1π; µ=ν� τ�υ πρ6πει ν4 1π�τελb' κ$νητρ�, γι4 ν4
µ�θ�υµε γι4 τ0ν Σπ�ρτη. Mερικ/ς φ�ρ/ς συναντ�Cµε σ’ αLτ0ν συνGθειες π�9 µUς
φ��$.�υν καD δ/ν φα$ν�νται Hλκυστικ6ς. �Aλλ4 στDς Nµ6ρες  µας lφε$λ�υµε ν4 εcµα-
στε 1ρκετ4 eριµ�ι, eστε ν4 διδα-θ�Cµε τ4 θετικ4 καD τ4 1ρνητικ4 µαθGµατα 1π; τ0
Σπ�ρτη.

N+νσυ Mπ3σκα
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�H
17 N�6µ�ρη εMναι τ; σ�γ-ρ�ν� πρ=σωπ� τ'ς µακρα$ωνης θε�κρατικ'ς τρ�-
µ�κρατ$ας. T; 1ληθιν; πρ=�ληµα δ/ν εM-ε τεθb' π�τ6, hως Jτ�υ τ; καλ�κα$-
ρι τ�C 2002 1π�καλ�φθηκε πzς 1ρκετ�D 1π; τ�9ς συλληφθ6ντες τρ�µ�κρ�-
τες πρ�6ρ-�νταν 1π; kερατικ/ς -ριστιανικ/ς �Pκ�γ6νειες (Σ���ας, Xριστ=-

δ�υλ�ς καD Bασ$λης �ηρ;ς, T6λης Tσ�υτσ�υ�'ς κ.W. γυι�$ m συγγενεIς κληρικ5ν m θε-
�λ=γων). !O Σ���ας �ηρ=ς εMπε πzς 1π6φυγε ν4 -τυπGσbη τ;ν πρ�ην ��υλευτ0 τ�C
ΠAΣOK Γε�ργι� Π6τσ�, γιατD «ε7ναι -νθρωπ�ς τ@ς VEκκλησ
ας». ALτ; σηµα$νει Jτι
καθαγι�στηκαν �k εLθ�νες τ�υ. !O Σ���ας �ηρ;ς qταν Xριστιαν;ς �Oρθ=δ�<�ς καθ’
Jλη τ0 δι�ρκεια τ'ς «θητε$ας» τ�υ στ0ν 17η N�6µ�ρη. \Oταν συνελGφθη, εMπε πzς
πρ=σφατα 8<ωµ�λ�γGθηκε.

!H θε�τρ�µ�κρατ$α ?-ει πν$<ει π�λλ/ς φ�ρ/ς τ0ν Xδρ=γει� στ; α�µα: µ/ τ4 στρατ=πεδα συγκ6-
ντρωσης γι4 τ�9ς \Eλληνες �Eθνικ�9ς στ0ν Σκυθ=π�λη (Mπεθσ4ν) τ'ς Παλαιστ$νης, τ0ν !Iερ4 �E<6-
ταση, τDς σφαγ/ς τ5ν Pθαγεν5ν �Iνδι�νων τ'ς �Aµερικ'ς 1π; τ�9ς �Iησ�υ�τες, τ; κυνGγι τ5ν µα-
γισσ5ν, τDς σταυρ�φ�ρ$ες, τ�9ς Pδε�λ�γικ4 Fµ�γ�λακτ�υς Tαλιµπ4ν καD τ�9ς 1ντιπ�λ�υς τ�υς Για--
�ιστ6ς. !H �Eκκλησ$α -ρησιµ�π�ι�Cσε 1ν6καθεν τ0ν τρ�µ�κρατ$α 8ναντ$�ν Jσων δ/ν παραδ6-�νταν
τ4 δ=γµατ� της. Ok Fµαδικ/ς σφαγ/ς στ; Bασσ9 (1562), στ0ν NDµ (1567) καD N N�-τα τ�C !Aγ$�υ Bαρ-
θ�λ�µα$�υ στ; Παρ$σι καD σ/ Wλλες π=λεις τ'ς Γαλλ$ας (1572) εMναι µερικ/ς µ=ν�ν 1π; τDς στιγµ/ς
τ'ς -ριστιανικ'ς τρ�µ�κρατ$ας. T; 1303 F π�πας B�νιφ�τι�ς H´ διακGρυ<ε πzς «A κ�σµικ� �?�υ-
σ
α πρ(πει ν� &π�τ'σσεται στ�ν πνευµατικ� �?�υσ
α (δηλαδ0 τ;ν κλ'ρ�). T� δ�� ?
φη, τ! &λικ!
κα� τ! πνευµατικ�, �ν1κ�υν στ�ν �?�υσ
α τ@ς VEκκλησ
ας».

MO
Φρειδερ$κ�ς N$τσε, γι;ς Λ�υθηραν�C κληρικ�C εM-ε 8ντ�π$σει τ; φαιν=µεν�. Στ; �ι�λ$�
τ�υ «VAντ
�ριστ�ς» (58) γρ�φει: «Θ� µπ�ρ�>σε κανε�ς ν� �?ισ6σRη �π�λυτα τ!ν Xριστιαν!
κα� τ!ν �ναρ�ικ�: 3 στ���ς τ�υς, τ! Eνστικτ� τ�υς ε7ναι µ�ν� A καταστρ�φ1. "O Xριστιαν!ς
κα� 3 �ναρ�ικ�ς: κα� �, δ�� �ν
καν�ι ν� φ(ρ�υν 3,τιδ1π�τε -λλ� παρ� δι'λυση, δηλητη-

ρ
αση, �κφυλισµ�· κα� �, δ�� �δ(λλες κα� �, δ�� µ� τ! Eνστικτ� τ�> θαν'σιµ�υ µ
σ�υς �π(ναντι σ’
3,τιδ1π�τε στ(κεται tρθι�, σ’ 3,τιδ1π�τε &ψ6νεται µεγαλ�πρεπα πρ!ς τ� π'νω, σ’ 3τιδ1π�τε δια-
θ(τει δι'ρκεια».

�Aπ; π�C 1ντλ�Cν τ; Pδε�λ�γικ; τ�υς Xπ=�αθρ� καD τ0ν Xπ�κ$νηση π�9 -ρει�.�νται: T4 kερ� τ�υς
�ι�λ$α – Παλαι4 καD Kαιν0 ∆ιαθGκη – εMναι κατ�µεστα 1π; πρ�σταγ/ς τ�C Θε�C γι4 τ0ν κατα-
στρ�φG. !O σκ�π;ς {γι�.ει τ4 µ6σα καD F φ=ν�ς στ; Eν�µα τ�C Θε�C µετατρ6πεται σ/ θε�ρεστη
πρ�<η. !H «εkρ1νη» εMναι 1διαν=ητη, γιατD θ4 σGµαινε συµ�ι�ασµ; µ/ τ; «Kακ�». !H «ν
κη» δ/ν
?-ει Wλλ� ν=ηµα, παρ4 µ=ν� τ0ν τελεσ$δικη 8<�λ=θρευση τ�C 1ντιπ�λ�υ:

• «Σπαθ
, σπαθ� γ
νε σκληρ! κα� Bργ
σ�υ γι� ν� σφ'?Rης σφ'για· γ
νε αk�µηρ! γι� σφ'?ιµ�, gτ�ι-
µ� γι� καταστρ�φ1, σφ'?ε, �?�υδετ(ρωσε» (�Iε.εκι0λ KA´ 9-10).

• «Kα� 3 K�ρι�ς µ�> ε7πε: σ� τ�π�θετ/ π'νω �π! τ� Eθνη κα� τ�ς �ασιλε:ες, γι� ν� ?ερριF6νRης,
ν� κατασκ'πτRης, ν� καταστρ(φRης» (!Iερεµ$ας A´ 9-10).

• «Kα� θ� �?απ�στε
λω �ναντ
�ν τ�υς µ'�αιραν,γι� ν� τ�+ς �?�ντ6σRη» (!Iερεµ$ας Θ´ 15).
• «M� ν�µ
Fετε %τι Tλθα ν� φ(ρω εkρ1νη στ�ν γ@. ∆�ν Tλθα ν� φ(ρω εkρ1νη, �λλ� µ'�αιρα.

�Hλθα ν� δι�'σω κ'θε -νθρωπ� �ναντ
�ν τ�> πατ(ρα τ�υ κα� κ'θε θυγατ(ρα �ναντ
�ν τ@ς µητ(ρας
της... Kα� ��θρ�
 τ�> κ'θε �νθρ6π�υ θ� γ
ν�υν �, συγγενε:ς τ�υ («Kατ� Mατθα:�ν» I 34-37).

• «Kα� �π! τ! στ�µα τ�υ �γα
νει µυτερ! δ
κ�π� σπαθ
, γι� ν� �τυπ1σRη µ’ α=τ! τ� Eθνη (�Aπ�-
κ�λυψις �Iω�νν�υ IΘ´ 15).

• «M� φλ�γα πυρ!ς θ� �π�δ6σRης �κδ
κηση σ� %λ�υς, %σ�ι δ�ν θ(λ�υν ν� γνωρ
F�υν τ!ν Θε! κα�
ν� &πακ���υν στ! ε=αγγ(λι� τ�> Kυρ
�υ µας VIησ�> Xριστ�>» (B´ πρ;ς Θεσσαλ�νικεIς A´ 89).

MH gδε/λ/γικN K>ση τ7ς Tρ/µ/κρατ<ας

H A°A¶H TOY MI™OY™
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• «Γιατ� A �ασιλε
α τ�> Θε�> δ�ν �πι�'λλεται µ� τ� λ�για �λλ� µ� τ� δ�ναµη. T
 θ(λετε; N� Eλθω
σ’ �σHς µ� τ�ν ρ'�δ� M µ� τ�ν �γ'πη κα� τ�ν πρα�τητα τ�> πνε�µατ�ς;» (A´ πρ!ς K�ρινθ
�υς ∆´ 20-
21).

• «�Hλθα ν� �'λω φωτι� στ� γ@ κα� τ
 -λλ� θ(λω, Sν |δη E�Rη �ν'ψει; N�µ
Fετε %τι Eρ��µαι ν�
δ6σω εkρ1νη στ� γ@; `O�ι, σHς λ(ω, �λλ� δια
ρεση» (Kατ4 Λ�υκUν IB´ 49-51).

• «]Oπ�ι�ς δ�ν ε7ναι µαF
 µ�υ ε7ναι �ναντ
�ν µ�υ» (Kατ4 MατθαI�ν IB´ 30).
• «Kα� τ�+ς ��θρ��ς µ�υ �κε
ν�υς, π�+ δ�ν θ(λ�υν ν� �ασιλε�σω π'νω τ�υς, φ(ρτε τ�υς �δ/ κα�

κατασφ'?τε τ�υς µπρ�στ' µ�υ» (Kατ4 Λ�υκUν IΘ´ 27).
• «]Oπ�ι�ς E�ει π�υγγ� Sς τ! π'ρRη κι %π�ι�ς E�ει σακκ��λι ν� κ'νRη τ! nδι�· κι α=τ!ς π�+ δ�ν E�ει

Sς π�υλ1σRη τ! ,µ'τι� τ�υ, γι� ν� �γ�ρ'σRη µα�α
ρι» (Kατ4 Λ�υκUν KB´ 36).
• «Kα� τ�τε θ� σφαγ�>ν %λες �, φυλ�ς τ@ς γ@ς» (Kατ4 MατθαI�ν K∆´ 30).
• «VEλHτε, συνα�θ@τε στ! µ(γα δε:πν� τ�> Θε�>, γι� ν� φHτε σ'ρκες �ασιλ(ων κα� σ'ρκες �ι-

λι'ρ�ων κα� σ'ρκες kσ�υρ/ν κα� σ'ρκες zππων κα� �κε
νων π�+ κ'θ�νται π'νω σ’ α=τ�+ς κα� τ�ς
σ'ρκες %λων, τ/ν �λευθ(ρων κα� τ/ν δ��λων, τ/ν µικρ/ν κα� τ/ν µεγ'λων» (�Aπ�κ�λυψις �Iω�ν-
ν�υ IΘ´ 17-18).

!O Γι�ννης Σκαρ$µπας στ; �ι�λ$� τ�υ «T; ’21 καD N �AλGθεια» 1π�δεικν�εται «πρ�φητικ=ς»:
«“M'�αιραν Tλθ�ν �αλε:ν”». T! “�γαπHτε �λλ1λ�υς” π�τ� δ�ν τ! ?εστ�µισε – δ�ν Tταν δι�λ�υ
�γαπησι'ρης. T! µ:σ�ς κ1ρυ?ε (“O=α� &µ:ν!”) κα� τ� σφαγ� (µ'�αιραν, µ�ν τ�τε &π'ρ��υσας µπ�-
µπας) κα� τ! γκρ(µισµα τ�> Nα�>, τ�ν �θεoα».

XO
σ� κι Bν αLτ; δ/ν 1ρ6σbη στ�9ς ν�σταλγ�9ς τ5ν Σταυρ�φ�ρι5ν, π�9 θ6λ�υν ν4 Hρµηνε��υν
τDς συγκρ��σεις στ; Λ$�αν� δι4 µ6σ�υ τ�C {πλ�υστευτικ�C σ-Gµατ�ς «Xριστιαν�σ�νη 8να-
ντ$�ν �Iσλ�µ», N 8κεI πραγµατικ=της εMναι 1πε$ρως π�λυπλ�κ�τερη. Ok περισσ=τερ�ι τρ�-
µ�κρ�τες τ'ς FARL, 1ρ-$.�ντας 1π; τ;ν Zzρ. �Iµπρα-0µ �Aµπντ�λλα-, εMναι Xριστιαν�D

π�9 1νGκ�υν στ0ν �Aνατ�λικ0 �Oρθ=δ�<η �Eκκλησ$α καD στ; αLτ�κ6φαλ� Πατριαρ-εI� τ'ς �Aντι�-
-ε$ας. Ok cδι�ι �k Xριστιαν�D Mαρων$τες -ωρ$.�νται σ/ lπαδ�9ς καD σ/ 1ντιπ�λ�υς τ'ς Συρ$ας (στ4
τ6λη Σεπτεµ�ρ$�υ 1985 �k 8νδ�-ριστιανικ/ς συγκρ��σεις µετα<9 τ�C �EλD X�µπ6ικα καD τ�C ΣαµDρ
Γκα.6α πρ�κ�λεσαν 65 νεκρ�9ς καD 220 τραυµατ$ες). Ok Xριστιαν�D τ�C Λι��ν�υ εMναι 8π$σης π�-
λυ�ριθµ�ι στ�9ς κ=λπ�υς τ�C K.K. καD τ�C �Eθνικ�C K�ινωνικ�C Συριακ�C K=µµατ�ς. !O Mισ/λ
`Aφλακ, kδρυτ0ς στ0ν Συρ$α τ�C κ=µµατ�ς Mπ�αθ, εMναι Xριστιαν=ς. Xριστιαν;ς εMναι 8π$σης F Tαρ/κ
�A.$., F Fπ�I�ς διευθ�νει τ0ν Pρακιν0 8θνικ0 διπλωµατ$α. Kατ4 hναν γενικ; καν=να Jλ�ι σ-εδ;ν �k
πατ6ρες τ�C «�ρα�ικ�> �θνικισµ�>» (π�9 δ/ν πρ6πει ν4 τ;ν συγ-6�υµε µ/ τ0ν «VIσλαµικ� VEπαν'-
σταση», N Fπ�$α εMναι θεµελιακ4 8-θρικ0 πρ;ς κ�θε π�λιτικ; 8θνικισµ;) qταν Xριστιαν�$. Ok Xρι-
στιαν�D διαδραµατ$.�υν 8< Wλλ�υ πρωταρ-ικ; ρ=λ� στDς παλαιστινιακ/ς lργαν�σεις µ/ τ;ν �Iµπρα-0µ
Σ��ς, 1ντιπρ=σωπ� τ�C OAΠ στ; Παρ$σι, τ;ν �Iµπρα-0µ �Aγι4ντ, µ6λ�ς τ�C �Eθνικ�C Παλαιστινια-
κ�C Συµ��υλ$�υ καD Wλλ�υς Nγ6τες τ�C Λαϊκ�C �Aπελευθερωτικ�C Mετ�π�υ τ'ς Παλαιστ$νης.

�Aλλ4 καD N Γερµαν$δα τρ�µ�κρ�τις Mπ�αντερ τ�C διδ�µ�υ Mπ�αντερ - M�ιν-�φ, π�9 εMναι τ;
γερµανικ; 1ν�λ�γ� τ'ς 17ης N�6µ�ρη, qταν κ=ρη παπU.

***

XO
ταν Wρ-ισαν �k 1π�καλ�ψεις γι4 τ0ν π�λιτικ0 δρ�ση τ5ν µελ5ν τ'ς 17 N�6µ�ρη, κανεDς
δ/ν περ$µενε πzς θ4 1π�καλυπτ=ταν Jτι Jλα αLτ4 εM-αν θρησκευτικ; Xπ=�αθρ�. Ok kε-
ρωµ6ν�ι (�k Fπ�I�ι στDς τηλε�πτικ/ς 8κπ�µπ/ς εM-αν Wπ�ψη 8πD παντ;ς 8πιστητ�C) 8<α-
φαν$στηκαν. M=ν�ν F 1ρ-ιεπ$σκ�π�ς Xριστ=δ�υλ�ς στDς 15 ALγ��στ�υ 2002 στ0ν Πα-

ναγ$α Σ�υµελU 1ναφ6ρθηκε στ0ν 17η N�6µ�ρη καD εMπε 8πD λ6<ει: «]Oλ�ι εnµαστε Eν���ι κα� %λ�ι
εnµαστε �θ/�ι».

�EµεIς �k Xπ=λ�ιπ�ι δ/ν αPσθαν=µαστε ��τε ?ν�-�ι ��τε 1θ5�ι. dAραγε γιατD F 1ρ-ιεπ$σκ�π�ς Xρι-
στ=δ�υλ�ς αPσθ�νεται ?ν�-�ς, ?στω καD 1θ5�ς; T$ πρ�σπαθεI ν4 πρ�λ��bη;

ΠαλλαδLς VAλε2ανδριν�ς

OY σSγOρ/νες Wφαρµ/γHς τ7ς ?Iδε/λ/γ<ας τ/F TρDµ/υ
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Θε=φιλ�ς Kα�ρης (1784-1853): πρωτ�π=ρ�ς τ�C Nε�ελληνικ�C ∆ιαφωτισµ�C, κ�ρυφαI�ς φυσικ=ς, θε-
�λ=γ�ς καD φιλ=σ�φ�ς πανευρωπαϊκ'ς 1ναγνωρ$σεως, πρωτεργ�της τ'ς !Eλληνικ'ς �Eπαναστ�σεως
τ�C 1821 καD µα-ητ0ς τ�C στρατιωτικ�C σκ6λ�υς της, π�λιτικ;ς Wνδρας, ��υλευτ0ς καD 8κπαιδευτικ;ς
παλλαϊκ'ς 1π�δ�-'ς. Παραδ=<ως 8δι�-θη µανιωδ5ς 1π; τ; µετεπαναστατικ; Hλλαδ$τικ� συντηρη-
τικ; κρ�τ�ς τ'ς 1πελευθερωθε$σας πατρ$δας 8πD τρεIς σ-εδ;ν δεκαετ$ες µ/ 8<�ρ$ες, φυλακ$σεις, 1φ�-
ρισµ�9ς καD �ασανιστGρια καD 1φ�C δ�λ�φ�νGθηκε, �k δι5κτες τ�υ γ6µισαν τ; νεκρ= τ�υ σ5µα µ/ 1σ�6-
στη γι4 ν4 κ�ψ�υν τ4 «καιν� τ�υ δαιµ=νια»!

Mετ4 τ;ν ΠλGθωνα-Γεµιστ; F συγκρ�τηµ6ν�ς kστ�ρικ;ς K�στας MανδηλUς διερευνU τ0ν πρ�σω-
πικ=τητα καD τ0 δρ�ση µ$ας 1κ=µα µεγ�λης καD παρε<ηγηµ6νης µ�ρφ'ς τ�C ν6�υ !Eλληνισµ�C, 1<ι�-
π�ι�ντας kστ�ρικ/ς µελ6τες, 1ρ-ειακ/ς πηγ6ς, καθzς καD τDς πραγµατεIες καD τ0ν 8πιστ�λ�γραφ$α τ�C
cδι�υ τ�C Kα�ρη. ∆/ν στ6κεται Pδιαιτ6ρως σ/ σ-�λαστικ/ς �ι�γραφικ�C τ�π�υ παραθ6σεις, παρ4 δι-
εισδ�ει �Lσιωδ5ς στ; kστ�ρικ; καD π�λιτικ; πρ�σκGνι� καD παρασκGνι� 8κε$νης τ'ς 8π�-'ς, πρ�κει-
µ6ν�υ ν4 1ντιληφθ�Cµε τDς συνθ'κες π�9 pδGγησαν στ0ν ρG<η τ5ν 8παναστατ5ν διαν��υµ6νων µ/ τ;
νε�ϊδρυθ/ν �ασ$λει� καD στ0ν κ�ινωνικ0 καD �ι�λ�γικG τ�υς 8<=ντωση 1π; τ; κρ�τ�ς τ'ς �Pκ�ν�µικ'ς
lλιγαρ-$ας, τ'ς 1ντιδραστικ'ς µ�ναρ-$ας καD τ'ς 8κκλησιαστικ'ς θε�κρατ$ας.

Σηµει�νει σ-ετικ5ς F συγγραφ6ας: «"O Kαoρης �ντ� ν� �κ�λ�υθ1σRη gνα �ν'λ�γ� παρ'δειγµα %πως
α=τ! τ�> K�ρα@, 3 3π�:�ς µ� �πιτυ�
α π(ρασε στ! κ�ινωνικ! �π
πεδ� τ�ς Eνν�ιες τ@ς VEλευθερ
ας, τ@ς
∆ικαι�σ�νης, τ@ς VIσ�ν�µ
ας, πρ�τ
µησε τ�ν κατ� µ(τωπ� �π
θεση. M
α µ'�η �κ πρ��ιµ
�υ �αµ(νη στ!
στε:ρ� κα� -νυδρ� τ�π
� τ@ς �νατ�λ
τικης �σωστρ(φειας. `Aλλως θ� µπ�ρ�>σε ν� διατηρ1σRη τ! σ��-
λε:� τ�υ, τ! 3π�:� σ�ντ�µα θ� γιν�ταν 3 πνευµατικ!ς πυρ@νας τ�> τ�π�υ, ��ηθ6ντας �ν'λ�γα µ� τ�ν
δυναµικ�τητα τ/ν δεδ�µ(νων τ@ς �π��@ς, τ�ν πνευµατικ� Fω� τ�> τ�π�υ» (σελ. 194).

KαD 1λλ�C συµπληρ�νει: «"H &π�θεση Kαoρη δ�ν Tταν πρ�ϊ!ν παρθεν�γεν(σεως �}τε A {πλ@ δ
ω-
?η κ'π�ι�υ α,ρετικ�> ,ερ(α �π! τ! κατεστηµ(ν� τ@ς �π��@ς. VAντιθ(τως Tταν A πρ�σπ'θεια τ�> �υ-
Fαντιν�> θε�σε�ισµ�> ν� �ειραγωγ1σRη τ�ς φιλελε�θερες κ�ινωνικ�ς δυν'µεις, π�+ A �παν'σταση τ�>
1821 ε7�ε �πελευθερ6σει. �Hταν gνα κτ�πηµα στ! πνε>µα τ�> κ�ραϊσµ�> σ� %λες τ�ς κ�ινωνικ�ς κα� π�-
λιτικ�ς �κφρ'σεις τ�υ. �Hταν A -ρνηση στ� δηµι�υργ
α 5ν!ς κρ'τ�υς τ/ν θεσµ/ν κα� τ@ς ν�µιµ�τη-
τας. �Hταν A �ττα τ@ς �στικ@ς φιλελε�θερης δηµ�κρατ
ας «�ν τ@ γεν(σει» της. �Hταν τ! �π�τ(λεσµα
τ@ς συγκρ��σεως: «�ν'µεσα στ!ν κ�σµικ! �νθικισµ! κα� στ� θε�κρατικ� θε6ρηση τ�> κ�σµ�υ» (σελ.
195).

Θεωρ�Cµε π�ντως, Jτι µ$α τ6τ�ια σηµαντικ0 ?κδ�ση θ4 ?πρεπε ν4 συν�δε�εται 1π; 1ναλυτικ; εXρε-
τGρι� lν�µ�των καD ν4 πρ�σ6-bη τ;ν -ωρισµ; τ5ν συλλα�5ν τ5ν λ6<εων, π.-. E-ι παρ-α��στων (σελ. 167)
��τε παρ-ελθ=ντ�ς (σελ. 169). �Eπ$σης µπ�ρεI F συγγραφ6ας ν4 1π�δ6-εται τ0ν κρατικ�θεσµ�θετηµ6-

KΩΣTAΣ MAN∆HΛAΣ, �O Θ. Kαaρης κα< b Nε�ελληνικ0ς ∆ιαφωτισµ0ς

Στ!ν τ(ταρτ� τ�µ� τ@ς �γκυκλ�πα
δειας «Grand Larousse» κα� στ! κεφ'λαι� «Kλασικ� Λ�γ�τε-
�ν
α» �ναφ(ρεται π6ς: «α. %ρ"αι�τερα δηµι�υργ8µατα τ�1 FEλληνικ�1 Πνε;µατ�ς ε!ναι τ� iρωϊκ� �πη
τ�1 FOµ8ρ�υ (8�ς αO. π.X.), i «VIλι+δα» κα- i «VOδ;σσεια», γραµµ&να σ� δακτυλικ� r2+µετρ�... M� τ�ν
XOµηρ� i %ρ"α3α rλληνικ� λ�γ�τε"ν3α φθ+νει %π� τ�ν %ρ"� κι�λας τ$ς Jστ�ρ3ας της στ� %π�γει� της».

∆(�εται τ�ν παρθεν�γ(νεση τ@ς �ρ�α
ας 5λληνικ@ς λ�γ�τε�ν
ας �ντ
θετα µ� τ� �αθµια
α ,στ�ρικ�
�?(λι?η τ/ν πραγµ'των. "O σ��λιαστ�ς VIω. TF(τFης �π�καθιστH πλ1ρως τ�ν �λ1θεια, γρ'φ�ντας:
«Γιατ- #ρ3σκω πuς α<τ�ς (3 ]Oµηρ�ς) µερικ� µ�ν %π� τ� �πη τ�1 VOρφ&α µετ&φερε καθ’ )λ�κληρ3αν
στ� δικ8 τ�υ π�3ηση, Qλλα δ� π+λι κατ� τ� �µισυ τ� %π&σπασε, %κ�µη δ� Qλλα ~ κα- τ� µετ+φρασε ~
κα- τ� µετ&τρεψε %λλι=ς σ� π�3ηση... (lπως µετα2m Qλλων τ�ν πρ=τ� στ3"� τ$ς VIλι+δας κα- VOδ;σσειας)
“τ�ν �ργ� τραγ�;δησε τ$ς θεLς ∆8µητρας τ$ς %γλα�κ+ρπ�υ... (κα-) τHρα �λα γι� µ&να M�1σα, τρα-
γ�;δησε, κ�ρη Λει#8θρια...” FO παλι�ς VOρφ&ας %π� τ�ν )π�/� ) δικ�ς µ�υ "ρυσ�ς XOµηρ�ς π�λ- ▲

Π5ς γρ�φ�νται �9 σηµεριν;ς $γκυκλ�πα�δειες



λ+, σ�ν %νθεµ�υργ�ς µ&λισσα Qνθη %π� τ� �πη τ�υ �δρεψε» (VIω. TA&τAης πρ�ς Λυκ�φρ�να, 275 XLVI
κα- "ειρ�γραφ� 9, 8 κα- 1α#).

"O VIω. TF(τFης γι� τ!ν "Hσ
�δ� �ν(φερε π6ς: «T� δ� �πη %π� τ�ν VOρφ&α %ντεγρ+φησαν, γιατ- λ&ει
) VOρφ&ας: “Π�λλ�- δ� π+γ�ι %π� τ�ν �<ραν� πρ�ερ"�µεν�ι κα- παρασκευασθ&ντες %π� τ-ς νεφ&λες πη-
δ�1ν π+νω στ-ς #ελανιδι�ς κα- σ� Qλλα δ&νδρα, π+νω στ� #�υν� κα- στ�mς σκ�π&λ�υς κα- σ� %νθρHπ�υς
�2;θυµ�υς κα- θ� γ3ν�υν %γ&λαστ�ι· γιατ- α<τ�- �ντως κατατρ;"�υν κα- τ� θηρ3α στ� #�υν� κα- δ�ν :π+ρ-
"ει κ+π�ι�ς Qνδρας κ�υρασµ&ν�ς, π�m ν� δ;ναται ν� #γ9$ %π� τ� σπ3τι τ�υ µ� ψ1"�ς �λ&θρι� κα- lταν i
γ$ #ρυ"Lται κ+τω %π� τ�ν π+"νη”» (VIω. TF(τFης στ� «"Hσι�δ�υ Eργα» 5046, 125α).

wAς σηµειωθR@ πxς 3 �στρ�ν�µ�ς κα� µαθηµατικ!ς Kων. Xασ'πης �ρ�ν�λ�γε: τ� VOρφικ� στ� 1366
π.X. M στ� 11835 π.X. VEµε:ς δε��µαστε στ� 11835 π.X., �φ�> τ� VOρφικ� �ναφ(ρ�νται κα� στ�ν VAργ�-
ναυτικ� �κστρατε
α. "H �ρ�α
α 5λληνικ� σκ(ψη γι� ν� φθ'σRη σ’ α=τ� τ�ν τελει�τητα, ε7�ε µι� µακρ�
π�ρε
α �ιλι'δων �τ/ν.

Γερ+σιµ�ς KαA+νας

νη µ�ν�τ�νικ0 8κδ�-0 τ'ς Hλληνικ'ς γραφ'ς, σ$γ�υρα Jµως kστ�ρικ5ς καD αPσθητικ5ς τ4 παλαι4 κε$-
µενα π�9 παρατ$θενται θ4 ?πρεπε ν4 �ρ$σκωνται στ0ν 1ρ-ικ0 µ�ρφG τ�υς.

VAλ&2ανδρ�ς X. M8τσι�υ

ΓεννGθηκε Eντως µι4 σ��αρ0 πρ=ταση 1σφ�λειας γι4 τ0ν 1νθρ�πινη παρ�κρηµνη π�ρε$α. !O Πα-
ρασκευUς Παρασκευ=π�υλ�ς, καθηγητ0ς στ; E.M.Π. – «Σ�στηµα τ�C αLτ=µατ�υ 8λ6γ-�υ», κατ4 τεκ-
µGρι� 8πιστGµων τ'ς 8φαρµ�σµ6νης - αLτ=µατης τε-ν�λ�γ$ας ?-ει τιµηθ' µ/ 1λλ�δαπ/ς καD Nµεδαπ/ς
8πιστηµ�νικ/ς 1ναγνωρ$σεις. !O καθηγητ0ς κυρι�λεκτικ4 θ4 ?κλεψε π�λ�τιµ� -ρ=ν� 1π; �πν�, <ε-
κ��ραση καD π�λυτε-νιακ/ς �αρ�τατες Xπ�-ρε�σεις, γι4 ν’ 1σ-�ληθb' µ/ τ4 πιεστικ4 φιλ�σ�φικ�κ�ι-
νωνικ4 πρ��λGµατα τ'ς κ�ινων$ας µας.

ZητU ν4 �γ�λbη τ; µ6σ� π�λ$τη 1π; τ0ν 1π�µ=νωση καD τ0ν περιθωρι�π�$ηση, Jπ�υ τ;ν ?-ει «8γκλω-
�$σει» τ; σηµεριν; 8<�υσιαστικ; σ�στηµα. Γι’ αLτ; F καθηγητ0ς Παρ. Παρασκευ=π�υλ�ς -ωρDς φ=��
καD π�θ�ς κατεδαφ$.ει τ4 l-υρ� τ�C 8<�υσιασµ�C καD στ0 θ6ση τ�υς τ�π�θετεI τ; 1ναφα$ρετ� δικα$-
ωµα: «N� φτι'?�υµε µ(σUω τ@ς Φιλ�κ�σµ
ας gναν �σφαλ@ κα� �νθρ6πιν� κ�σµ�, µ� δηµ�κρατικ�ς δια-
δικασ
ες, �ωρ�ς ν� πατ1σ�υµε �}τε �π� 5ν!ς πτ6µατ�ς. ]Oλα τ� -λλα ε7ναι λεπτ�µ(ρειες» (σελ. 473).

ZητU 8π$σης F ?γκριτ�ς 8πιστGµων, διαν���µεν�ς καD συγγραφ6ας ν4 γ$νbη «8δ5 καD τ�ρα» πρ�<η
F Kα.αντ.ακικ;ς λ=γ�ς, F 1ληθιν=ς: «T(τ�ι�ς θ� θ(λαµε ν� γ
νRη 3λ'κερ�ς 3 κ�σµ�ς κα� ν� τ! µ'θ�υ-
µε, %τι κα� στ�ν πι! µακριν� Eρηµ� κ'θε γεννα
α πρ'?η E�ει τ!ν �ντ
κτυπ� της στ�ν �kκ�υµ(νη %λη»
(N. Kα.αντ.�κης, «"O Xριστ�ς ?ανασταυρ6νεται»). Περα$ν�ντας τ��τη τ0ν �ι�λι�παρ�υσ$αση θ4 πα-
ραθ6σω hνα µικρ; �ι�γραφικ; σηµε$ωµα τ�C συγγραφ6ως ΠαρασκευU Παρασκευ=π�υλ�υ: «Γενν1-
θηκα σ’ gνα µικρ! �ωρι! τ@ς VAρκαδ
ας, στ� ∆�?α, τ!ν VAπρ
λη τ�> 1941. ]Oλες σ�εδ!ν �, συν1θειες,
τ� |θη, τ� Eθιµα τ/ν κατ�
κων τ�> �ωρι�> Tταν τ�τε %πως κα� τ�ν �π��� τ�> Πλ'τωνα, τ�> VAριστ�-
τ(λη, τ�> Xριστ�>. K'θε �kκ�γ(νεια κατ� µ(σ�ν %ρ� ε7�ε gνα γαϊδ�υρ'κι, gνα M δ�� ��δια, λ
γα πρ�-
�ατα M γ
δια, λ
γες κ�τες κα� gνα ��ιριν�. VΩργ6ναµε τ� γ@ µας µ� τ! �λ(τρι, θερ
Fαµε µ� τ! δρεπ'νι·
{λων
Fαµε µ� τ� F/α· �λ(θαµε τ! στ'ρι σ� νερ�µυλ�υς· φρ�ντ
Fαµε τ’ �µπ(λια µας: τ� κλαδε�αµε, τ�
τρυγ��σαµε, φτι'�ναµε τ! µ�>στ� κα� �π! τ! µ�>στ� τ! κρασ
. ]Oπως �κρι�/ς κα� στ�ν �π��� τ�> Πε-
ρικλ@» (σελ. 22).

∆ρ ΓεHργι�ς M�υστ+κης

ΠAPAΣKEYAΣ ΠAPAΣKEYOΠOYΛOΣ, Φιλ�κ�σµ7α

∆ΑΥΛ	Σ/250, �Oκτ��ρι�ς 200216244

HMAPTHMENA
• Στ	 τε4C�ς 247 καB στ, σελ2δα 16037 (γραµµ, 17η) γρIφηκε «MR τ, γλ:σσα τ:ν -νωτ<ρω...» -ντB τ�4 `ρθ�4 «M$
τ% γν+σι τ+ν =νωτ.ρω...».
• Στ	 aδι� τε4C�ς καB στ, σελ2δα 16039 (γραµµ, 38η) γρIφηκε γιK δεLτερη φ�ρK b λ<Zη «Γιαρµcς» -ντB τ�4 `ρθ�4
«Γιασεµ7».
• Στ	 τε4C�ς 248-249 στ	ν πρGλ�γ� τ�4 Pρθρ�υ τ�4 κ. Στ. Bασδ<κη «5H Γλ:σσα τ>ς ΦLσεως καB b φαντασ2ωση τ>ς
“Γλgσσας τ�4 Θε�4”» σελ. 16141, λGγiω Oµπλ�κ>ς τ:ν µηCανηµIτων στ�ιCει�θεσ2ας -παλε2φθηκε b τελευτα2α
σειρK τ�4 πρ�λGγ�υ (Mα)«κεδ�ν7ας».




