


ΣEΛIΣ 16246:
Πανα�ρααµισµ
ς: H ν�α «�κδ�ση» τ�ς
Πλανηταρ��ας

∆.I.Λ.
ΣEΛIΣ 16249:
EΠIΛOΓH EΠIΣTOΛΩN ANAΓNΩΣTΩN
A. ZAMΠOYKAΣ, Γ. ΓPHΓOPEAΣ, N. Λ. ΠAΠA∆AKHΣ, N.
AΣΠIΩTHΣ, ∆ρ A. ΛYPAKOΣ, ∆ρ Γ. MOYΣTAKHΣ, Π.
XIΩTAKAKOΣ.
ΣEΛIΣ 16249:

&Eν τ'( να'( τ�) Σ*λτ Λα�ηκ Σ�τυ
APHΣ

ΣEΛIΣ 16253:
H παγκ
σµια γλ(σσα κα. γραφ0 τ(ν θε(ν

IΩANNHΣ ΛAZAPHΣ
ΣEΛIΣ 16267:

Π. K�υταλιαν
ς: H 5πι��ωση τ�) 7ρ�α��υ
8ρωϊκ�) :δε;δ�υς στ�<ς =Eλληνες τ�) ιθ´ α:.

KΩNΣTANTINOΣ MIXOΣ - ΛEYKAPOΣ
ΣEΛIΣ 16278:

O A?�λ�ς - Ψυ�0
ΘΩMAΣ Γ. HΛIOΠOYΛOΣ

ΣEΛIΣ 16279:
E:ρηνικ0 7να��ωση 7ρ�α�ων π�λεµικ(ν πλ��ων

I. TΣOΠANAKHΣ - Φ. KYPIAKOΠOYΛOΣ
ΣEΛIΣ 16283:

ΛYKOYPΓOΣ KAΛΛEPΓHΣ: M�) πρ
τειναν νC πα�Dω
τE ρ
λ� τ�) 7ρ�ηγ�) τ�ς 17 N��µ�ρη

�Aπ�κ	λυψ τ�υ στ�ν ΠAN. KOYBAΛAKH
ΣEΛIΣ 16285:

N�α δρHση �ανδHλων στ0ν περι��0 Θη�(ν
MAPIOΣ MAMANEAΣ

ΣEΛIΣ 16289
MηδJν - KAπειρ�ν - ΣηµεL�ν - M�νCς

KΩΣTHΣ KAPMIPANTZOΣ
ΣEΛIΣ 16293:

&Eπεµ�Hσεις τ�ς &Eκκλησ�ας στ0ν Eλληνικ0 Παιδε�α
ΣTEΦANOΣ MYTIΛHNAIOΣ

ΣEΛIΣ 16301:
&AνεκαλMφθη α:γυπτιακEς ναEς στ0 N. MAKPH

KΩN. X. KΩNΣTANTINI∆HΣ
ΣEΛIΣ 16304:

«KατακυριεMσατε τ0ν γ�ν»
ΠAN. Λ. KOYBAΛAKHΣ

ΣEΛIΣ 16305:
∆ιHλ�γ�ς γιC τEν &Aφρ�κεντρισµE

KΩNΣTANTINOΣ ΓEΩPΓANAΣ
ΣEΛIΣ 16311:

OP 7ριθµ�. π�< καθ�ρ�Q�υν τ0 διαγωγR µας
ΠANAΓIΩTHΣ ANAΛYTHΣ

ΣEΛIΣ 16317:
«&Aντισταθ�τε στ0ν 7π��λHκωση!»

Συν�ντευ�η τ�� Z. TEPZAKH στ�ν Π. KOYBAΛAKH
ΣEΛIΣ 16322:

H Γν;ση θC καταργRσTη τ0ν Π�στη
ΓIΩPΓOΣ TAMBAKHΣ

AIΣIMA KAI A∆HPITA: σελ. 16265 • O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ:
σελ. 16310 • O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN: σελ. 16321

• H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN: σελ. 16322.

MONIME™ ™TH§E™

™TO TEYXO™ AYTO:

Mηνια*+ Περι+δικ0
Πρωτ+π+ριακ4ς 6Eρευνας.

Kυδαθηνα9ων 29, Πλ;κα,
105 58 <Aθ=να.

Tηλ>φωνα: 0103223957,
0103314986, 0109841655.

Tηλ+µ+ιAτυπ+ς: 0103314997.

•
TB Γραφε*α τ+C «∆» λειτ+υργ+Cν

πρωινGς Hρες 9.30 - 14.30
καθηµερινB (καJ Σ;KKατ+).

•
MIδρυτNς-<Iδι+κτ=της-
<EκδAτης-∆ιευθυντ=ς:

∆HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY
<AOιλλ>ως - M+υσQν 51

Παλαι0 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+C: 80 δ+λλ. HΠA.
• MH συνδρ+µN καταK;λλεται

κατB τNν Wγγραφ=.
• MH συνδρ+µN RνανεUνεται

αTτ+µ;τως µετB τN λ=Vη τ+C 12µ=ν+υ.
∆ιακ+πN τ4ς συνδρ+µ4ς γ9νεται µAν+ν

κατAπιν τηλεφων=µατ+ς τ+C
Wνδιαφερ+µ>ν+υ.

•

•
TB OειρAγραφα δGν Wπιστρ>φ+νται.

•
XOλες +Y συνεργασ9ες καJ τB

ταOυδρ+µικB WµK;σµατα στN διεSθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 
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«�A�ρα�µ. – M�υσ�υλµ�ν�ι, Xριστιαν�! κα! #E�ρα$�ι τ%ν
διεκδικ�(ν )ς πατ,ρα τ�υς. -Eνα ν,� �ι�λ.� /0ετ�1ει,
/2ν (4 �A�ρα2µ) µπ�ρ67 ν2 γ.ν6η ε:ρην�π�ι%ς µετα0; τ<ν
τρι<ν θρησκει<ν.»

M
� τ� �π�στευτ� ατ� ���φυλλ� τ� παγκ�σµιας κυκλ�φ�ρ�ας πε-

ρι�δικ� «TIME» «�ναθ$τει» �ν %τει 2002... παγκ�σµι� π�λιτικ�

ρ�λ� γι) %��δ� �π� τ� τραγικ� �δι$��δ� τ*ς παγκ�σµι�-π��η-

σης σ’ -να .στ�ρικ� φ/ντασµα (δηµ�σιε1�ντας µ/λιστα κα2 µι/...

αθεντικ3 ε4κ�να τ�υ!), π�8 -ως τ�ρα �π�τελ�:σε πρ�παγανδιστικ� µ:θ�

πρ�ς �κµετ/λλευσιν µ�ν� τ*ς θε�κρατικ*ς ���υσ�ας. ;O παγκ�σµι�ς Σιω-

νισµ�ς, �φ�: ��/ντλησε µ/ταια >λες τ2ς πρακτικ�ς τ*ς �γκ�σµιας ���υ-

σ�ας, �πιστρ$φει ?λ�τα@Aς στ2ς δ�κιµασµ$νες �π2 @ιλιετ�ες συνταγ�ς τ�:

Σκ�ταδισµ�:, >π�υ B .στ�ρ�α γ�νεται φαντασ�ωση, B %ρευνα γ�νεται π�-

στη, ? π�λιτισµ�ς γ�νεται δ�γµα κα2 �. ν�µ�ι τ�: σ1µπαντ�ς γ�ν�νται θε-

�ς.

Π�ι/ �δυσ�πητη �ν/γκη DθεE τ3 ∆ιεθν* GE��υσ�α στ� ν) �εθ/HIη «πλ/-

σµατα» – �π�κυKµατα τ*ς φαντασ�ας τAν διαστρεHλωτAν τ*ς ;Iστ�ρ�ας,

π�8 καµµι) �πιστηµ�νικ3 µ$θ�δ�ς δ�ν µπ�ρεσε π�τ� ν) τ�8ς δ�σIη %στω

στ�ι@ει�δη .στ�ρικ3 �π�δει�η τ*ς Lπ/ρ�ε�ς τ�υς, κα2 ν) τ) �νακηρ1σ-

σIη σ� πατ$ρες - π�λιτικ�8ς ?δηγ�8ς λαAν, π�8 M@ι µ�ν� .στ�ρικ) N �νθρω-

π�λ�γικ) δ�ν %@�υν καµµι) συγγ$νεια µαO� τ�υς, �λλ) κα2 �π�τ$λεσαν τ)

«µ�ντ$λλα» �τελε�ωτων π�ταµAν αPµατ�ς κα2 �µ$τρητων α4�νων σκ�-

τ�υς κα2 HαρHαρ�τητας, γεν�κτ�νιAν κα2 ρατσισµAν, διωγµAν τ�: Πνε1-

µατ�ς κα2 κατατρεγµAν τ*ς GEπιστKµης κα2 τ�: Π�λιτισµ�:;

M
� τ� «δικα�ωµα» π�8 �π�ρρ$ει �π� τ� γεγ�ν�ς, >τι ? «∆αυλ�ς»

πρAτ�ς σ� παγκ�σµια κλ�µακα �εσκεπ/Oει συστηµατικ) �δA

κα2 21 @ρ�νια τ) πραγµατικ) 4δε�λ�γικ) θεµ$λια τ*ς παλαι�-

τερης κα2 τ*ς σηµεριν*ς .στ�ρικ*ς παθ�λ�γ�ας τ*ς �νθρωπ�-

τητας, π�8 δ�ν εSναι Tλλα �π� τ) πρ�τυπα τ*ς 4σ@1�υσας Θε�κρατικ*ς

GAλ�γ�ας κα2 τ2ς µυστικιστικ�ς - µεταφυσικ�ς φαντασι�σεις π�8 ατ)

πρ�καλ�:ν, Wς µXς �πιτραπI* ν) παρατηρKσ�υµε >τι φαιν�µενα τ1π�υ

«K�ιν�ς Πατ$ρας GAHρα)µ» δ�ν εSναι παρ) �λαφρAς �κσυγ@ρ�νισµ$νες

�κδ�σεις τ*ς πρ� 2000 �τAν �φαρµ�σθε�σας συνταγ*ς «K�ιν�ς (ZEνας)

¶ANAABPAAMI™MO™
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T� �πρ�σδ
κητ� ���φυλλ� τ�� διε-
θν��ς περι�δικ�� �πικαιρ
τητας
«TIME» τ!ς 30!ς Σεπτεµ&ρ'�υ 2002,
π�* γι, µι, -&δ�µ.δα «µ�στρ.ρη-
σε» στ/ς πρ�θ!κες τ0ν περιπτ1ρων
τ!ς 3Yψηλ'�υ. 7Eντ8πωση πρ�καλε9
:... ;ωνταν< ε=κ
να τ�� 7A&ρα.µ,
-ν�ς «πρ�σ�π�υ» : ?παρ�η τ��
@π�'�υ �γν�ε9ται �π� Aλες τ/ς Bστ�-

ρικCς πηγ1ς.

Πατ3ρ ? �ν τ�Eς Oραν�Eς» (= Για@H$), B ?π��α �π$δωσε πλ�υσι�τατ�υς

καρπ�8ς σ’ ατ�8ς π�8 τ3ν �πιν�ησαν – καρπ�8ς �ν/λ�γ�υς πρ�ς τ2ς

συµφ�ρ�ς π�8 πρ�κ/λεσε στ3ν �νθρωπ�τητα, µ$@ρι ν) �ρ@�σIη ν) �να-

καλ1πτIη κα2 π/λι µι) Tλλη θε�ρηση τ*ς Zω*ς κα2 τ�: K�σµ�υ, τ3ν

;Eλληνικ�τητα (GAναγ$ννηση)· συνταγ*ς B ?π��α σKµερα – φα�νεται – κα-

θ�σταται γι) τ�ν ���υσιασµ� ν�µ�τελειακ3 �ν/γκη µετ) τ�ν θρ�αµH� τ*ς

GHλεκτρ�νικ*ς Λ�γικ*ς κα2 τ3 δι/@υση τ*ς Πληρ�φ�ρ�ας, συνεπε�aα τAν

?π��ων σαρ�ν�νται �. «θε�2» κα2 bς «πατ$ρες» κα2 bς «ε4ρην�π�ι��».

GAλλ) πAς ν) πε�σIης π.@. τ�ν �ανθ� Σ�υηδ� @ριστιαν� N τ� µα:ρ� Σ�υ-

δαν� µ�υσ�υλµXν� >τι «πατ$ρας» τ�υ εSναι ? «DA&ραµ @ 3E&ρα9�ς», >πως

τ�ν «π�λιτ�γραφεE» B Παλαι) ∆ιαθKκη (Γ$νεσις ιδ´ 13), N παν/ρ@αι�υς

.στ�ρικ�8ς λα�8ς >πως τ�8ς ZEλληνες eρθ�δ���υς N τ�8ς A4γ1πτι�υς

4σλαµιστ�ς >τι τ� παλι� ατ� πλαστ� «µ�ντ$λλ�» τ�: Σιωνισµ�: π�8 �κεE

>π�υ πKγαινε, Tφηνε π�σω καπν�O�ντα �ρε�πια (Γ$ν. ιθ´ 28) N «τ3 H�λευε»

πασσ/ρ�ντας �π’ �µ�ιHI* τ3 σ1Oυγ� τ�υ στ�8ς δι/φ�ρ�υς 4σ@υρ�8ς π�8

συναντ�:σε περιφ$ρ�ντας τ) κ�π/δια τ�υ (Γ$ν. ιH´ 11-20 κα2 κ´ 2-16)· πAς

ν) τ�8ς πε�σIης – λ$ω– >τι διαθ$τει τ�σ� κ:ρ�ς, �ντιµ�τητα κα2 παρ/δ�-



ση π�λιτισµ�:, hστε ν) γ�νIη κ�ιν) �π�δεκτ�ς bς... «ε4ρην�π�ι�ς» στ2ς

µετα�1 τ�υς διαµ/@ες; Σ�γ�υρα γι) τ�8ς eνειρευ�µεν�υς τ3ν Σιωνιστικ3

Πλανηταρ@�α B �νακKρυ�η τ�: GAHρα)µ bς συµH�λ�υ τ*ς iν�τητ�ς της

δ�ν εSναι B καλ1τερη �κλ�γK.

?E
@�υµε π�λλ�ς φ�ρ�ς �πισηµ/νει στ�ν «∆», >τι ατ� π�8 @ωρ�Oει

τ3ν �νθρωπ�τητα εSναι jσα - jσα B τρ$λλα τ*ς GAνατ�λ�τικης

GAλ�γ�ας κα2 ατ� π�8 τ3ν iν�νει εSναι ? ;Eλληνικ�ς Λ�γ�ς. T�

θ$µα %@ει παντ�ι�τρ�πως �ναλυθ* �π�δεικτικ) στ� περι�δικ�

π�8 κρατXτε στ) @$ρια σας, �λλ’ jσως �νδε�κνυται ν) Lπενθυµ�σ�υµε �δA

-να µικρ� �π�σπασµα π�8 δηµ�σιε1σαµε πρ2ν �π� -να �κριHAς %τ�ς.

«Kα/ εFαγγελ';εται @ “σταυρ�φ
ρ�ς”, κα'�ντας τ�ν “=σλαµιστI”,
τ�ν �π'γει� παρ.δεισ
 τ�υ, τ<ν ΠλανηταρK'α τ�υ· κα/ λιγ�νεται @
“=σλαµιστIς», κα'�ντας τ�ν “σταυρ�φ
ρ�”, �π� τ<ν γλυκαπαντ�K<
τ�� �π�υρ.νι�υ παραδε'σ�υ τ�υ, τ0ν �Fρ/ κα/ τ0ν πιλαφι0ν. Kα/
�µφ
τερ�ι &υθισµ1ν�ι µ1σα στ� :δ�νικ� Mνειρ
 τ�υς (“American
Dream” O “Σ�υρ,τ”, �δι.φ�ρ�) δCν &λ1π�υν Aτι, Qν π.K. π.θ�υν
καρκ'ν�, �Rτε @ ΓιαK&C �Rτε @ 7Aλλ,K θ, τ�*ς σ�σ�υν, �λλ, κα/ �B
δυ� θ, πρ�σφ8γ�υν στ<ν 7EπιστIµη· Qν �π1λθTη πε9να, �Rτε @
Σταυρ�ς �Rτε : 3Hµισ1λην�ς θ, τ�*ς ��ασφαλ'σ�υν τ� “στα'ηκ” O
τ� “πιλ.φι”, �λλ, : TεKν�λ�γ'α· Qν κινδυνε8Tη : �λευθερ'α τ�υς,
�Rτε : Σταυρ�φ�ρ'α �Rτε : T;ιK.ντ θ, τ�*ς πρ�στατε8σ�υν, �λλ,
: ∆ηµ�κρατ'α· Qν �π�φασ'σ�υν ν, &γ��ν �π� τ� πνευµατικ� σκ
-
τ�ς, Aπ�υ WK�υν Kαθ!, �Rτε : B'&λ�ς �Rτε τ� K�ρ.νι θ, τ�*ς φω-
τ'σ�υν, �λλ, : DEρευνα· Qν θελIσ�υν ν, �εφ8γ�υν �π� τ< µ�9ρα
τ�� κτIν�υς, �Rτε : Π'στη �Rτε τ� KισµCτ θ, τ�*ς @δηγIσ�υν, �λλ,
@ Λ
γ�ς· Qν �πιδι�κ�υν ν, α=σθανθ��ν �δελφωµ1ν�ι, �Rτε τ� Π.-
σKα �Rτε τ� Pαµα;.νι θ, τ�*ς �δελφ�π�ιIσ�υν, �λλ, �B 7Oλυ-
µπιακ�/ 7Aγ0νες... MC µ'α φρ.ση, Qν π�τ1 \π.ρ�Tη µ'α πανανθρ�-
πινη Παγκ�σµι
τητα, �Rτε : “Παγκ�σµι�-π�'ηση” (!) �Rτε @ “Π�-
λυπ�λιτισµ�ς” θ, τ<ν γεννIσ�υν, �λλ, : µ'α κα/ µ�ναδικ< πα-
νανθρ�πινη πνευµατικ< µIτρα, : \παρκτ< Παγκ
σµια 3Eλληνι-
κ
τητα».

(«∆αυλ
ς», τ. 239, N��µ�ρι�ς 2001, σ. 15328-15329)

GEδA θ) πρ�σθ$σωµε µ�ν� κ/τι, π�8 τ� δανειO�µαστε �π� τ3 λαϊκ3 σ�-

φ�α τAν ;EλλKνων: «;O ;EHραE�ς σ) φτω@α�νIη, τ) παλι) τεφτ$ρια πα�ρνει».

∆.I.Λ.
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�Aγαπητ! κ. Λ$µπρ�υ,
Σ&ετικ( µ! τ)ν +πιστ�λ) τ�. κ. Xατ0ηθε�δ3ρ�υ

πρ4ς τ4ν πρ5εδρ�ν τ6ς ∆ηµ�κρατ7ας κ. Στεφαν5π�υ-
λ�ν,δηµ�σιευθε:σαν στ4 τε.&�ς 247 τ�. περι�δικ�.
σας, ;&ω ν( παρατηρ=σω τ( >?6ς:

Π5σα &ρ5νια πρBν +ψ$λλ�ντ� �D >πτ( Eναφερ5µε-
ν�ι Eναθεµατισµ�B κατ( τ)ν Kυριακ) τ6ς �Oρθ�δ�-
?7ας παρ�υσ7Hα τ�. ν.ν πρ��δρ�υ τ6ς δηµ�κρατ7ας καB
Iλων τJν πρ�ηγ�Kµενων πρ��δρων, καθLς καB Eντι-
πρ��δρων τ6ς π�λιτικ6ς καB στρατιωτικ6ς Mγεσ7ας;

T� Bστ�ρικ� α^σK�ς τ�� �ναθεµατισµ�� τ0ν 3EλλIνων
1.

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

K1ριε διευθυντ/,
GAναHρασµ�ς κα2 �γαν/κτηση �πικρατεE στ3ν iλληνικ3 παρ�ικ�α τ*ς Utah

- Salt Lake City (-δρα τAν XειµερινAν GOλυµπιακAν GAγ�νων τ�: 2002), π�8
στ3ν πλει�ν�τητ/ της �π�τελεEται �π� Kρ*τες, �πειδ3 ? �π�σκ�π�ς GHσαnας
τ�: Denver, ε4ς τ�ν ?π�E�ν Lπ/γ�νται �κκλησιαστικ/, κατKργησε πρα�ικ�-
πηµατικ) τ�ν Πρ�εδρ� κα2 τ� ∆.Σ. τ*ς K�ιν�τητας. ;H �ν$ργεια ατ3 εSναι
�ντ�θετη µ� τ� ν�µικ� καθεστoς τ*ς Π�λιτε�ας, δεδ�µ$ν�υ >τι ν�µικ) B K�ι-
ν�τητα εSναι N�µικ� Πρ�σωπ� µ3 κερδ�σκ�πικ�: @αρακτ*ρα κα2 δι$πεται
�π� τ3ν τ�πικ3 ν�µ�θεσ�α τ*ς Π�λιτε�ας, >π�υ τ� ∆.Σ. �κλ$γεται �π� τ3ν Γε-
νικ3 Συν$λευση τAν µελAν της.

;H κρ�ση στ2ς σ@$σεις µετα�8 GEπισκ�π�υ κα2 K�ιν�τητας Tρ@ισε, >ταν ? �π�-
σκ�π�ς GHσαnας �πα�τησε µεγαλ1τερη ε4σφ�ρ) Lπ�ρ τ*ς GEπισκ�π*ς τ�υ �π2
τ�: συν�λ�υ τAν �σ�δων τ*ς K�ιν�τητας (;Eλληνικ� ΦεστιH)λ – %κτακτες δω-
ρε�ς εεργετAν κ.λπ.) κα2 M@ι �π2 τAν ε4σφ�ρAν - µ$λ�υς, >πως ?ρ�Oει ? X/ρ-

EN Tø NAø (TPAºH™E™£E)
TOY ™ø§T §AIHK ™ITY

▲

KKριε διευθυντ$,
Στ4 σ&5λι� σας στ4 τε.&�ς 247 γι( τ4 θ�µα τJν Eνα-

θεµατισµJν τ6ς OEλληνικ6ς �Eκκλησ7ας κατ( τ�.
OEλληνισµ�. &αρακτηρ70εται τ)ν Eπ$ντηση τ�. πρ�-
�δρ�υ τ6ς ∆ηµ�κρατ7ας «µεγ�στης .στ�ρικ*ς κα2
�θνικ*ς σηµασ�ας” καB πρ�σθ�τετε Iτι «ρ�@νει τ� H/-
ρ�ς τ�υ �π� τ3ν sψιστη θ$ση π�8 κατ$@ει, ν) τεθI*
τ$ρµα στ� .στ�ρικ� ατ� αSσ@�ς».

Mεγ7στης Dστ�ρικ6ς καB +θνικ6ς σηµασ7ας θ( Rταν
µ7α Eπ5φαση τ�. πρ��δρ�υ ν( µ)ν παραστS6 στ)ν >π5-
µενη Eκ�λ�υθ7α τ6ς A´ Kυριακ6ς τJν NηστειJν
(�Oρθ�δ�?7ας). EWναι Eδιαν5ητ� X κ�ρυφα:�ς +κπρ5-

σωπ�ς τ�. YEθν�υς καB τ�. λα�. καθLς καB M Zπ5-
λ�ιπη π�λιτικ=, στρατιωτικ) καB πνευµατικ) Mγεσ7α
ν( συµµετ�&�υν σ! µι( τελετ=, Iπ�υ X OEλληνισµ4ς
Z�ρ70εται µ! τ4 &ειρ5τερ� τρ5π�.

OO Kωστ6ς Στεφαν5π�υλ�ς σ(ν πρ5σωπ� Eλλ( καB
σ(ν πρ5εδρ�ς εWναι X µ5ν�ς π�[ µπ�ρε: ν( τ4 κ$νSη.

M5ν� ;τσι θ( γ7νSη M Eρ&=, γι( «ν( τεθS6 τ�ρµα στ4
Dστ�ρικ4 α]τ4 αWσ&�ς».

Mετ( τιµ6ς
7Aντ�νης Zαµπ�8κας

N�α Φιλαδ�λφεια

2.
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της τ*ς GAρ@ιεπισκ�π*ς B. κα2 N. GAµερικ*ς. vHδη καταH/λλεται τ� π�σ� τAν
100.000 $ �τησ�ως. ;H παρ/ν�µ�ς αx�ηση τ*ς ε4σφ�ρXς, σ1µφωνα µ� τ3ν Tπ�-
ψη τAν τ�πικAν ?ρκωτAν λ�γιστAν, θ) ?δηγKσIη τ3ν .στ�ρικ3 K�ιν�τητα σ�
πτ�@ευση. Σ1µφωνα µ� τ�ν �τKσι� 4σ�λ�γισµ� κα2 τ) �4κ�ν�µικ) πεπραγµ$-
να, π�8 διενεµKθησαν κατ) τ3ν τελευτα�α Γενικ3 Συν$λευση, τ� 75% τAν τα-
κτικAν κα2 µ3 �σ�δων τ*ς κ�ιν�τητας δαπανAνται γι) τ3 µισθ�δ�σ�α τAν .ε-
ρ$ων, �φ�: ? �π�σκ�π�ς Denver �π$Hαλε µισθ�8ς τ*ς τ/�εως τAν 80.000 $ γι)
τ�ν κλ*ρ� σ8ν δωρε)ν ατ�κ�νητ� κα2 σπ�τι. O. ν$ες διεκδικKσεις τ�: �πι-
σκ�π�υ πρ�κ/λεσαν �γαν/κτηση κα2 �π�τρ�πιασµ� στ� κρητικ� στ�ι@εE� τ*ς
περι�@*ς, τ� ?π�E� τ2ς �π$ρριψε δι) H�*ς στ3ν τελευτα�α Γ. Συν$λευση. vEκτ�-
τε Tρ@ισαν �. µεθ�δε1σεις γι) τ�ν δια@ωρισµ� τ*ς κ�ιν�τητ�ς σ� iλλην�φω-
ν�υς κα2 �µερικαν�φων�υς µ� στ�@� H$Hαια τ3ν |λωση τAν περι�υσιακAν
στ�ι@ε�ων τ*ς K�ιν�τητας. Σ1σσωµη B ?µ�γ$νεια �ντ$δρασε κα2 B σ@ετικ3
πρ�ταση �π�ρρ�φθηκε κατ) πλει�ψηφ�α �π� τ3 Γενικ3 Συν$λευση, �ν}A ?
κλ*ρ�ς Lπ�@ρε�θηκε ν) τελI* τ) .ερ) MυστKρια κα2 τ3ν θε�α λειτ�υργ�α κα2
στ2ς δ1� γλAσσες.

▲

Σηµ. «∆»: Παραπ$µπ�υµε στ2ς %ρευνες τ�: vIων�ς ∆. Λ/µπρ�υ, µ� τ�τλ� «OB κ.τ�ικ�ι τ�� E=ρη-
νικ�� µιλ��ν 3Eλληνικ,» («∆αυλ�ς», τ. 169 κα2 170), στηριO�µενες στ� %ργ� τ�: καθηγητ* τ�:
Πανεπιστηµ��υ τ*ς XαϊδελH$ργης δρ N�ρς Γι�Oεφσ�ν µ� τ�τλ� «Greek Linguistic Elements in the
Polynesian Languages. – Hellenicum Pacificum», %κδ. Heidelberg University Press, >π�υ παρατ�θε-
νται iκατ�ντ/δες λ$�εις iλληνικ�ς α4�λ�δωρικ*ς πρ�ελε1σεως τAν διαλ$κτων τAν νησιAν τ*ς
Π�λυνησ�ας. GEπ�σης στ3 συν$ντευ�η τ�: Γι�Oεφσ�ν στ� «∆», τ. 214.

KKριε διευθυντ$,
ΣτBς 2 �Oκτω�ρ7�υ, περ7π�υ στBς 17.00 M `ρα, στ)ν

τηλε5ραση τ6ς NET παρ�υσι$σθηκε bνα ντ�κυµα-
νταBρ γι( τ)ν Π�λυνησ7α, στ4 Xπ�:� Eναφ�ρθηκε Iτι
τ4 ψηλ5τερ� ��υν4 τ6ς Tαϊτ6ς dν�µ$0εται �A�ρ$ι.
ΠαρατηρJ Iτι +δJ στ)ν τ�πικ= µας δι$λεκτ� λ�µε
Eκ5µα, «�. γ�δικ�� µας �. ��ρεEτες», π�[ σηµα7νει �D
δικ�7 µας π�[ 0�.ν στ( eρη f &ωρι( τJν dρ�ων. OH λ�-
?η &ρησιµ�π�ιε:ται hς +π7θετ�: ��ρε�της ?, ��ρε�τισ-

σα B, ��ρε�τικ� τ�.
�Eπ7σης Zπ$ρ&ει τ�πωνKµι� στ4 OHρ$κλει� τ( «∆K�

�A�ρ$κια». EWναι δK� µικρ( ��υν$ ;?ω Eπ4 τ)ν π5λη.
∆!ν ?�ρω iν ;&ω δ7κι� γι( τ)ν Xµ�ι5τητα τ�. θ�-

µατ�ς τ6ς λ�?εως �A�ρ$ι µ! τBς δικ�ς µας. E]&αριστJ
γι( τ4ν &ρ5ν� π�[ διαθ�σατε στ)ν σκ�ψι µ�υ.

Mετ( τιµ6ς
Nικ
λα�ς - Λεων'δας Παπαδ.κης

P�θυµν�

OB κ.τ�ικ�ι τ�� E=ρηνικ�� µιλ��ν 3Eλληνικ,

T4 γεγ�ν4ς Iτι κανεBς δ!ν διεµαρτυρ=θη γι( τ�[ς Eνα-
θεµατισµ�[ς α]τ�[ς κατ( τ�. >λληνικ�. ;θν�υς +πB
τ5σα &ρ5νια σηµα7νει, Iτι �]δεBς σκ�φθηκε ν( «Hγ/λIη
τ) κ/στανα �π� τ3 φωτι/», γι( ν( µ)ν δυσαρεστ=σSη
τ( «ρ/σα» f Iτι κατ( τ) δι$ρκεια τ6ς «Lπ�κριτικ*ς
�φ�σ�ωσης» τJν +πωνKµων π�ρασαν �D Eφ�ρισµ�B
Eπαρατ=ρητ�ι f Eνε?=γητ�ι, λ5γkω τ�. Iτι τ( κε7µενα
α]τ( ;&�υν διατυπωθ6 Eπ4 τ)ν Z´ Omκ�υµενικ) ΣK-
ν�δ� πρBν Eπ4 1215 &ρ5νια σ! γλJσσα Eρ&αn0�υσα

>λληνικ=, τ)ν Xπ�7α πρ�φανJς X κ. Xατ0ηθε�δ3ρ�υ
>ρµ=νευσε.

ΣυνεπJς M eψιµη α]τ) παρ�µ�ασις τ�. πρ��δρ�υ
τ6ς ∆ηµ�κρατ7ας µετ( τ) διαµαρτυρ7α τ�. κ. Xατ0η-
θε�δ3ρ�υ δ!ν δKναται ν( &ειρ�κρ�τηθS6 +νθ�ρµως.

Mετ( τιµ6ς
Γι.ννης E. Γρηγ�ρ1ας

�Aθ=να
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;H κρ�ση κ�ρυφ�θηκε, >ταν πρ�στατευ�µεν�ς τ�: GHσαnα .ερ�δι/κ�ν�ς, π�8
εS@ε τ3ν �πιµελητε�α τAν Γραφε�ων τ*ς τ�πικ*ς κ�ιν�τητας, συνελKφθη πα-
ραν�µAν µ� κατα@ρηστικ�ς πρ/�εις κα2 �πελ1θη. T�τε ? jδι�ς σ� �ντ�δραση
�π$λυσε παρ/ν�µα κα2 κατα@ρηστικ) τ� ∆.Σ. τ*ς K�ιν�τητας κα2 �πιλεκτικ)
κα2 πρα�ικ�πηµατικ) δι�ρισε «Bµετ$ρ�υς» τ�υ. ZOταν �. νε�δι�ρισθ$ντες
�µφαν�σθηκαν ν) ?ρκισθ�:ν �π� τ�ν .ερ$α, παρεµπ�δ�σθηκαν κα2 �πειλKθη-
καν �πεισ�δια. M�ν� «µπαλωθι�ς» δ�ν ρ�@τηκαν, σ1µφωνα µ� ατ�πτη µ/ρτυρα
κα2 παρ/γ�ντα τ*ς Παγκρητικ*ς. T3ν jδια hρα τ� �π�πεµφθ�ν ∆.Σ. µ� �π�-
φασK τ�υ σφρ/γισε >λα τ) περι�υσιακ) στ�ι@εEα κα2 τ�8ς λ�γαριασµ�8ς τ*ς
K�ιν�τητας κα2 OKτησε ν) ληφθ�:ν πρ�ληπτικ) µ$τρα κατ) τ�: �πισκ�π�υ
�π� τ) τ�πικ) δικαστKρια κα2 τ3ν τ�πικ3 ν�µ�θεσ�α.

GAπ�ρ�α �ν τ}A µετα�8 πρ�καλεE τ� γεγ�ν�ς >τι ? �ρ@ιεπ�σκ�π�ς ∆ηµKτρι�ς,
παρ) τ2ς �πανειληµµ$νες �κκλKσεις τ�σ� τ�: πρ�$δρ�υ >σ� κα2 Tλλων �πι-
φανAν µελAν τ*ς παρ�ικ�ας, �ρνεEται ν) �παντKσIη.

DAρης
Σoλτ Λα�ηκ Σ�τυ, HΠA

T� «Hebrew is Greek» \π.ρKει στ/ς γερµανικCς &ι&λι�θ!κες

�A?ι5τιµε κ. Λ$µπρ�υ,
Θ( pθελα ν( κ$µω δK� παρατηρ=σεις, Iσ�ν Eφ�ρHq

στ4 τε.&�ς 245 τ�. «∆αυλ�:» (M$ι�ς, 2002):
α) Στ)ν σελ7δα 15854 X κ. Γεωργανqς στ4 sρθρ�ν

τ�υ µ! θ�µα «;O �ντ�λ�γ�ς τ*ς σιωπ*ς» γρ$φει περB
τ�. �ι�λ7�υ τ�. J. Yahuda: «T� σ1γγραµµ/ τ�υ
�κδ�θ�ν τ� 1982 ��ηφαν�σθη µυστηριωδAς». ∆ιε-
ρωτqται κανε7ς, πJς εWναι δυνατ4ν ν( +?αφαν70ωνται
+πιστηµ�νικ( �ι�λ7α καB συγγρ$µµατα; Πρ4 τριJν
+τJν εW&α στ( &�ρια µ�υ τ4 �ι�λ7� τ�.τ�, δανεισµ�ν�
+κ τ6ς �ι�λι�θ=κης τ�. Wolfsburg γι( 6 >�δ�µ$δες,
τ�. Xπ�7�υ µ$λιστα +πιτρ�πεται M φωτ�τKπησις.
�EρεKνησα λ�ιπ5ν, δι( ν( δkJ +(ν εWναι Eληθ!ς Iτι +?η-
φαν7σθη τ4ν τελευτα:� καιρ5. TηλεγραφικJς Eναφ�-
ρω, Iτι τ4 �ι�λ7� τ�. Joseph LL. B. Isaak Yahuda, µ!
τ7τλ� «Hebrew is Greek» [τ4 Xπ�:�ν πρ�λ�γ70ει X Saul
Levin, +?εδ5θη τ4 1982 στ)ν �O?φ5ρδη, ;&ει 686 σελ7-
δας (32 σελ. εWναι X πρ5λ�γ�ς) καB ;&ει τ4ν Eριθµ4ν
παραγγελ7ας ISBN: 0728900130 τ�. +κδ�τικ�. �wκ�υ
Becket Publ.] Zπ$ρ&ει στBς >?6ς �ι�λι�θ6κες:

Bibliotheksverband Bayern, British Library, IDS Zürich
Zentralbibliothek ETH-NEBIS National Library of
Scotland, Library of Congress – 24h κ.s. M=πως X κ.
Γεωργανqς +νν�ε: Iτι δ!ν Zπ$ρ&ει στBς (EνKπαρκτες)
>λληνικ!ς �ι�λι�θ6κες;

�) yOσ�ν Eφ�ρHq στ( τρ7α ;ργα τ�. Anselm
Feuerbach µ! θ�µα τ4 «Συµπ�σι�ν τ�: Πλ/των�ς»,
εZρ7σκ�νται τ4 µ!ν πρJτ�ν στ)ν Kunsthalle τ6ς
Karlsruhe (1869, zψ. 3.20  x πλ. 6.50 µ.), τ4 δ! δεKτερ�ν
στ)ν Nationalgaleri τ�. Bερ�λ7ν�υ (1873, zψ. 4.14 x πλ.
7.50 µ.). T4 τρ7τ�ν, +(ν θεωρηθS6 π7να?, δι5τι Rτ� πε-
ρισσ5τερ�ν σ&�δι�ν τJν >π�µ�νων ;ργων, εWναι µικρJν
διαστ$σεων (zψ. 0,62 x πλ. 0,90 µ.), Eκ�υαρ�λλα, κατ(
τBς πληρ�φ�ρ7ες τJν ΓερµανJν καB δ!ν πρ�πει ν( ;&Sη
σ&�σι µ! τ4ν π7νακα - Eντ7γραφ� τ�. yEλλην�ς 0kω-
γρ$φ�υ Παλληκαρq, τ4ν Xπ�:�ν εWδε X κ. Γεωργανqς
(+πιστ�λ=, σελ. 15837).

Mετ( τιµ6ς
Nικ. 7Aσπι�της

B5λφσµπ�υργκ, Γερµαν7α

Π�ι
ς ε^ναι @ πραγµατικ�ς «DA��νας τ�� Kακ��»;
KKριε διευθυντ$,
∆!ν µπ�ρε: καB δ!ν εWναι δυνατ4ν σ(ν ν�=µων

sνθρωπ�ς ν( παραµ�νSη κανεBς Eπαθ)ς µ! Iσα συµ-
�α7ν�υν στ)ν Παλαιστ7νη. OO κ. Σαρ4ν, σιωνιστ)ς X
wδι�ς καB +γκληµατ7ας π�λ�µ�υ, µ! τ)ν Eν�&= iν e&ι

στ=ρι?η τ6ς κυ��ρνησης τJν HΠA, M Xπ�7α εWναι Zπ�-
&ε7ρι�ς τJν σιωνιστJν, +πιτελε: µι( γεν�κτ�ν7α κατ(
κατ( τJν Παλαιστιν7ων γι( δεKτερη φ�ρ( στ)ν Dστ�-
ρ7α α]τ6ς τ6ς περι�&6ς. OH πρ3τη συνετελ�σθη κατ(
τ)ν κατ$κτηση τ6ς Παλαιστ7νης Eπ4 τ�[ς OE�ρα7�υς
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7Eπιγραφ< µC @µηρικ�*ς στ'K�υς στ< Γεωργ'α

KKριε διευθυντ$,
Σ! σ&ετικ( πρ5σφατη Eρ&αι�λ�γικ) Eνασκαφ) στ)

Γεωργ7α EνακαλKφθηκε δ7σκ�ς, φ�ρων τBς Eκ5λ�υθες
+πιγραφ�ς:

1. MHNIN AEI∆E ΠHΛHIA∆EΩ AXIΛHOΣ
2. AXIΛHOΣ APΓOΣ

yEλληνες τ�υρ7στες +ντ�π7σαµε τ4ν δ7σκ� σ! µ�υ-
σε:� τ6ς περι�&6ς. Συν$γεται ~ραγε κ$π�ι� +νδιαφ�-
ρ�ν συµπ�ρασµα Eπ4 τ)ν >ρµηνε7α τJν Eνωτ�ρω;

E]&αριστJ
Παναγι�της Xιωτακ.κ�ς

Zπ4 τ4ν �Iησ�. τ�. Nαυ6, Iπ�υ µ$λιστα µ! τBς ε]λ�-
γ7ες καB τ)ν +ντ�λ) τ�. �Iε&ω�q δ!ν sφηναν τ7π�τα
0ωνταν5: «...� OωγρKσετε �π’ ατAν πXν �µπν$�ν»
(«∆ευτερ�ν5µι�», K, 16-17). Λ�ιπ4ν �D sνθρωπ�ι
;&�υν καB πε:ρα καB «θεϊκ) +ντ�λ)» ν( +?�ντ3ν�υν µ!
τ( θωρακισµ�να καB τ)ν Zπερ�πλ7α τ�υς γυνα:κες καB
µικρ( παιδι$, π�[ EµKν�νται µ! π�τρες. T4 +?�ργι-
στικ4 εWναι Iτι >�ρτ$0�υν τ4 «Xλ�καKτωµα», τ)ν wδια
στιγµ) π�[ �D wδι�ι +πιδ7δ�νται στ)ν γεν�κτ�ν7α τJν
Παλαιστιν7ων.

yOσ� γι( τ)ν «τρ�µ�κρατ7α» σ7γ�υρα δ!ν πε7θει X
κ. Mπ�Kς, Iτι εWναι τρ�µ�κρ$τες Iσ�ι Eγων70�νται γι(
τ)ν E?ι�πρ�πεια καB τ)ν +λευθερ7α τ�υς. T5τε Iλ�ι �D
λα�B π�[ Eγων7στηκαν f Eγων70�νται γι( α]τ!ς τBς
E?7ες θ( ;πρεπε ν( &αρακτηριστ�.ν τρ�µ�κρ$τες, µε-
τα?[ α]τJν ���αια καB �D wδι�ι �D �Aµερικαν�7, π�[
Zπ4 τ4ν Γε3ργι� O]$σιγκτ�ν Eγων7σθηκαν +ναντ7�ν

τJν YAγγλων.
T3ρα sλλα εWναι τ( συµφ�ρ�ντ$ µας καB �D +?αρτ=-

σεις µας, κ�ιν4 Iµως εWναι τ4 αwσθηµα (M �ε�αι5της) Iτι
X µ5ν�ς s?�νας τ�. κακ�. εWναι X παγκ�σµι�π�ιηµ�-
ν�ς, X +?�υσιαστικ4ς s?�νας µετα?[ HΠA καB �Iσρα=λ.
yOλες �D ;ν�πλες +πεµ�$σεις π�[ πρ�σφ$τως 0�.µε,
πρ��ρ&�νται Eπ4 α]τ4ν τ4ν s?�να καB Eνα7σ&υντα δια-
τε7ν�νται, Iτι δρ�.ν κατ( τ6ς «τρ�µ�κρατ7ας», τ)ν
Xπ�7α �D wδι�ι +?�θρεψαν καB στηρ70�υν, Eκρι�Jς γι(
ν( ;&�υν τ( πρ�σ&=µατα. OD κυ�ερν=σεις τJν sλλων
κρατJν καB mδ7ως τ6ς OEνωµ�νης E]ρ3πης s��υλες καB
Eσπ5νδυλες &Kν�υν κρ�κ�δε7λια δ$κρυα f πα70�υν τ4
ρ5λ� τJν &ειρ�κρ�τητJν. �Aλ=θεια, π5σ�ι OE�ρα:�ι
Zπ6ρ?αν θKµατα στ�[ς ∆7δυµ�υς ΠKργ�υς;

M! τιµ)
7Aντ�νι�ς Λυρ.κ�ς

Ψυ&7ατρ�ς

OB �θνικCς πρ�δ�σ'ες µιdς µ�ναστικ!ς κ�ιν
τητας

KKριε διευθυντ$,
M! Eφ�ρµ) τ)ν ;ρευνα τ�. κ. B. Mαυρ�µµ$τη µ!

θ�µα τ)ν πρ�δ�σ7α τJν OAγι�ρειτJν κατ( τ)ν �Eπα-
ν$σταση τ�. ’21 («∆», τ. 247), iς µ�. +πιτραπS6 ν(
EναφερθJ σ! µι( sλλη πρ�δ�σ7α τ6ς µ�ναστικ6ς κ�ι-
ν5τητας τ�. YAθω, πι4 πρ5σφατη, π�[ συν��η Iταν
τ4 >λληνικ4 ;θν�ς στ�να0ε κ$τω Eπ4 τ4ν �αρ[ 0υγ4
τ6ς Γερµαν�κατ�&6ς. Θαυµ$στε τ4 ντ�κ�υµ�ντ�, π�[
Eπ�δεικνKει τ�. λ5γ�υ µ�υ τ4 Eληθ�ς:

«GAν�ικτ3 GEπιστ�λ3 ;IερXς GEπιστασ�ας
Πρ�ς τ3ν Aτ�: GE��@�τητα
GAρ@ηγ�ν τ�: Γ´ P/ι@
GAδ�λφ�ν X�τλερ
»;HµεEς �. 20 �κλεγµ$ν�ι �ντιπρ�σωπ�ι τAν 4σ/-

ριθµων .ερAν µ�νAν τAν �π�τελ�υσAν τ3ν M�να-
στικ3ν Π�λιτε�αν τ�: ;Aγιων1µ�υ vOρ�υς vAθω δη-
µ�σιε1�µεν ε4ς �πKκ��ν π/ντων τ3ν �ν�ικτ3ν τα1-
την συγ@αρητKρι�ν �πιστ�λ3ν δι) τ)ς κατ) τAν Σ�-
HιετικAν ν�κας σας. Kα2 �γαλλ�µεν�ι κραυγ/O�µεν �ν
θαυµασµ}A: vEπεσεν τ� Zιτ�µ2ρ κα2 �σ�θη B Xρι-
στιαν�σ1νη.

»K1ρι�ς ? Θε�ς κρατ1νIη τ3ν Lµετ$ραν ���υσ�αν
ε4ς %τη πλεEστα.

»O. 20 �ντιπρ�σωπ�ι τ*ς �νιαυσ��υ συν/�εως τAν
20 κυρι/ρ@ων µ�νAν τ*ς GAθωνικ*ς Π�λιτε�ας.

»A´ TETPA∆OΣ: Λα1ρας, ∆�@ειαρ��υ, �εν�-
φAντ�ς, GEσφιγµ$ν�υ.

»B´ TETPA∆OΣ: Bατ�πεδ��υ, K�υτλ�υµ�υσ��υ,
Kαρακ/λ�υ, Σταυρ�νικKτα.

»Γ´ TETPA∆OΣ: GIHKρων, Παντ�κρ/τ�ρ�ς, Φιλ�-
θ$�υ, Σ�µων�ς Π$τρας.

»∆´ TETPA∆OΣ: Xιλιανδαρ��υ, �ηρ�π�τ/µ�υ,
;Aγ. Πα1λ�υ, ;Oσ��υ Γρηγ�ρ��υ.

»E´ TETPA∆OΣ: ;Aγ. ∆ι�νυσ��υ, Zωγρ/φ�υ, ;Aγ.
ΠαντελεKµ�ν�ς, Kωνσταµ�ν�τ�υ».

Y.Γ. Zιτ�µ2ρ Rταν τ4 δυτικ3τερ�ν d&υρ4 τJν Σ��ιετικJν,
π�[ ;πεσε στ( &�ρια τJν Nα0ιστJν, ν7κη π�[ πρ�κ$λεσε
τ5ν, hς µ) �φειλεν, +νθ�υσιασµ4 τJν κατ( τ’ sλλα Eπ�λι-
τικ�π�ιηµ�νων OAγι�ρειτJν.

∆ρ Γι0ργ�ς M�υστ.κης
Kαθηγητ)ς Θε�λ�γ7ας



M9α τεOν+λ+γικN πρ+σ>γγιση στNν MEλληνικN ΓλQσσα

MH δι;Oυσ= της στ0 RπUτατ+ παρελθ0ν
σG ]λ+υς τ+Zς λα+Zς τ4ς MYδρ+γε9+υ

MH
OOµηρικ) (OEλληνικ)) ΓλJσσα π�[ Eπ�τελε: τ)ν �$σι, +π$νω
στ)ν Xπ�7α +στηρ7&θησαν πλ6θ�ς συγ&ρ5νων γλωσσJν, δ!ν
Zπ6ρ?ε Eρ&) µιqς +π�&6ς στ)ν γλωσσικ) Dστ�ρ7α, Eλλ( τ4 µ5-
ν� Eκ�ραι� µνηµε:� µιqς µακρqς πρ�γενεστ�ρας περι5δ�υ, κατ(

τ)ν Xπ�7α συνετ�θη γι( ν( «eν�µατ�σIη» τ( +πιτεKγµατα καB τBς γνω-
στικ!ς κατακτ=σεις τ�. µεγ$λ�υ πρ�κατακλυσµια7�υ π�λιτισµ�. τ6ς
Xρυσ6ς �Eπ�&6ς. �Aκ5µα κι iν δ!ν Zπ6ρ&ε καµµ7α sλλη Eναφ�ρ$,
Eκ5µα κι iν δ!ν εW&ε διασωθ6 καν�να πρ�κατακλυσµια:� µνηµε:�, θ(
Eρκ�.σε καB µ5ν�ν M OEλληνικ) ΓλJσσα hς Eπ5δει?ι τ6ς Zπ$ρ?εως στ4
παρελθ4ν µιqς +π�&6ς µεγ$λ�υ π�λιτισµ�.. Στ) (µ) συµ�ατικ))
γλJσσα µας εWναι +µφυτευµ�νη Iλη M γνJσις, π�[ κατ�κτησε X sνθρω-
π�ς bως τ)ν παρ�.σα στιγµ=. K$θε >λληνικ) λ�?ις – Iρ�ς φ�ρει bνα
�αρ[ φ�ρτ7� ν�=σεως, φ�ρτ7� π�[ �D πρ�γεν�στερ�ι «���δευσαν», γι(
ν( κατακτ=σ�υν γνωστικ( τ) συγκεκριµ�νη ;νν�ια καB ν( τ)ν «�α-
πτ7σ�υν» µ! τ4 συγκεκριµ�ν� eν�µα – λ�?ι. yO,τι δ!ν ;&ει dν�µασθ6,
δ!ν Zπ$ρ&ει hς κατακτηµ�νη γνJσις κι I,τι ;&ει dν�µασθ6, α]τ4
Eκρι�Jς εWναι M µ5νη γνJσις π�[ διαθ�τει σ=µερα M Eνθρωπ5τητα –
σ! Eντ7θεσι µ! τ( sλλα εwδη τ�. 0ωϊκ�. �ασιλε7�υ, π�[ δ!ν ;&�υν καµ-
µ7α γνJσι, +πειδ) Eκρι�Jς δ!ν ;&�υν γλJσσα. OH «κατ/κτησις» λ�ιπ4ν
τ6ς OEλληνικ6ς Γλ3σσας εWναι τ4 πι4 γενναι5δωρ� ε]εργ�τηµα, π�[
µπ�ρε: ν( πρ�σφερθS6 hς π�λυτιµ3τατη πε:ρα τ�. παρελθ5ντ�ς στ4ν
σηµεριν4 sνθρωπ�. T4 θ�µα ;&ει Eναλυθ6 εmς �$θ�ς σ! πλ6θ�ς τευ&Jν
τ�. «∆αυλ�.».

K
$θε γρ$µµα τ�. Eλφα�=τ�υ ;&ει bνα eν�µα καB µ7α θ�σιν· τ4 A π.&. λ�γε-
ται YAλφα καB εWναι πρJτ�, τ4 B λ�γεται B6τα καB εWναι δεKτερ� κ.τ.λ.
O�τε τ( dν5µατα τJν γραµµ$των ��τε M θ�σις τ�υς εmς τ4 Eλφ$�ητ� εWναι
τυ&α:α. ∆ηλαδ) Zπ$ρ&ει λ5γ�ς π�[ τ4 Λ λ�γεται Λ$µδα κι εZρ7σκεται εmς

τ)ν +νδ�κατη θ�σι, Iπως καB π�[ δ!ν λ�γεται π.&. Λ6τα καB δ!ν εZρ7σκεται σ! κ$-



π�ια sλλη θ�σι. «;H γνAσις %δωσε µ� σωστ� τρ�π� τ) eν�µατα στ) γρ/µµατα»
(«Kρατ1λ�ς», 393 e).

K$θε λ�?ις ;&ει γρ$µµατα καB κ$θε γρ$µµα εWναι φ�ρ�ας πληρ�φ�ρ7ας. Σ=µε-
ρα λ�γ�µεν ∆EH καB τ4 κ$θε γρ$µµα κ$τι περιγρ$φει, κ$π�ια πληρ�φ�ρ7α µqς
µεταφ�ρει (∆ = ∆ηµ5σια, E = �Eπι&ε7ρηση, H = �Hλεκτρισµ�.). �Aλλ( καB τ4 κ$-
θε γρ$µµα Eπ4 µ5ν� τ�υ εWναι φ�ρ�ας πληρ�φ�ρ7ας (π.&. τ4 ∆ µqς φ�ρει π�ντε
πληρ�φ�ρ7ες: ∆ - E - Λ - T - A). M�&ρι τ3ρα ;&�υν γ7νει π�λλ!ς Zπ�θ�σεις, Eλλ(
καµµ7α δ!ν ;&ει δ3σει τελε7ως Dκαν�π�ιητικ!ς +?ηγ=σεις γι( τ4 π�ι�ς συγκεκρι-
µ�νες πληρ�φ�ρ7ες µqς µεταδ7δ�νται µ! κ$θε λ�?ι, σKµφωνα µ! τ( γρ$µµατα π�[
τ)ν Eπ�τελ�.ν. OO λ5γ�ς εWναι �πλ5ς: M! τ�τ�ια θ�µατα Eλφα�=τ�υ καB γλ3σ-
σης Eσ&�λ�.νται συν=θως µ5ν�ν φιλ5λ�γ�ι, Dστ�ρικ�B καB γλωσσ�λ5γ�ι. OOπωσ-
δ=π�τε M συνεισφ�ρ$ τ�υς εWναι Eναγκα7α, Eλλ( δ!ν εWναι Eρκετ=. �Eπιπρ�σθ�-
τως, τ4 θ�µα πρ�σεγγ70εται µ! τ4 σκεπτικ4 Iτι, Iπως X π�λιτισµ4ς Zπ�τ7θεται
Iτι Eκ�λ�Kθησε Eν�δικ) π�ρε7α, τ4 wδι� συν��η καB µ! τ) γλJσσα. A]τ4 Iµως
δ!ν εWναι καθ5λ�υ dρθ5ν.

T( πρJτα σταδιακ( �=µατα εmς τ)ν +?�λι?ιν τ6ς γλ3σσης ;γιναν στ4 Eπ3τατ�
παρελθ5ν. yOπως Iλ�ς X π�λιτισµ4ς ;φτασε σ! bνα π�λ[ Zψηλ4 +π7πεδ� κατ(
τ)ν Xρυσ6 �Eπ�&=, τ4 wδι� συν��η µ! τ)ν γλJσσα, καθLς +π7σης καB µ! τ)ν γρα-
φ=. OH OEλληνικ) ΓλJσσα καB τ4 OEλλληνικ4 �Aλφ$�ητ� εWναι Eπ5γ�ν�ι τ6ς τ�-
λειας πρ�κατακλυσµια7ας γλ3σσης καB γραφ6ς τJν πεπ�λιτισµ�νων. M! τ)ν κα-
ταστρ�φ) τ�. π�λιτισµ�. Eναµεν5µενη Rταν κι M Eν$λ�γη καταστρ�φ) τ6ς γλ3σ-
σης καB τ6ς γραφ6ς.

«GEγo %δωσα στ�8ς �νθρ�π�υς τ3ν γνAσι, τ�8ς �ριθµ�1ς, τ) γρ/µµατα· �γo
τ�8ς %µαθα ν) µιλ�:ν κα2 ν) γρ/φ�υν», λ�γει X Amσ&Kλ�ς γι( τ4ν Πρ�µηθ�α
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E=κ
να A: 7Aναπαρ.στασις σC H/Y πτ�σεως µετεωρ'τ�υ �π/ τ!ς Γ!ς. 3H πτ0σις -ν�ς
µετεωρ'τ�υ µC µ1γεθ�ς fς τ�� ε=κ�νι;�µ1ν�υ, ε^ναι �ρκετ< ν, καταστρ1ψTη MKι µ
ν�

τ�ν π�λιτισµ� �λλ, κα/ Aλη τ< ;ω< �π/ τ!ς γ!ς.



(«Πρ�µηθε8ς ∆εσµ�της» 419-506 περ7ληψις), δε7&ν�ντας τ)ν παν$ρ&αια πρ�-
κατακυσµια7α καταγωγ) τ6ς γλ3σσας καB τ�. Eλφα�=τ�υ. «O. Tνθρωπ�ι π�8
�π$µειναν µετ) τ3ν θε�µην�α τ�: κατακλυσµ�:, �σαν �γρ/µµατ�ι κα2 O�:σαν στ)
H�υν/. ∆�ν εS@αν 4δ$α γι) τ� %νδ��� πρ�γ�νικ� παρελθ�ν τ�υς κα2 τ�8ς θαυµα-
στ�8ς ν�µ�υς τ�υς. ES@αν π�λλ�ς στερKσεις στ3 OωK τ�υς κι �φρ�ντιOαν µ�ν� γι)
τ3ν ατ�συντKρησ� τ�υς» (Πλ$των, «Kριτ�ας», περ7ληψι 109 d, e – 110 a). «...GEπ2
π�λλ�ς γενε�ς �. Tνθρωπ�ι �πεH�ωναν Tνευ τ*ς γν�σεως τ*ς γραφ*ς» («T�µαι-
�ς», 23 c). E]θ[ς +? Eρ&6ς Iµως γ7ν�νται πρ�σπ$θειες διασ3σε3ς της δι( &αρ$-
?ε3ς της +πB Eκατ�ργαστων λ7θων. �Aς κ$ν�υµε µ7α σKντ�µη περι=γησι τ�. πλα-
ν=τ�υ, πρ�κειµ�ν�υ ν( +?ετ$σ�υµε τ( σ&ετικ( εZρ=µατα π�[ Zπ$ρ&�υν.

α´ Πινακ'δες Γκλ�;Cλ

Σ! Eνασκαφ!ς π�[ sρ&ισαν τ4 1925 στ)ν
περι�&) Γκλ�0!λ τ6ς Γαλλ7ας,
εZρ�θησαν >κατ�ντ$δες Eγ$λµατα καB
πινακ7δες µ! δι$φ�ρες παραστ$σεις,
Eλλ( καB γραφ6ς µ! συν�λικJς 111
σKµ��λα. T( εZρ=µατα α]τ(
Eπ�δεικνK�υν Iτι πρ4 περισσ�τ�ρων
Eπ4 >πτ( &ιλιετιJν, δι5τι τ5τε
&ρ�ν�λ�γ�.νται, Zπ6ρ?αν sνθρωπ�ι Zψηλ�. π�λιτισµ�. µ! γραφ) κατ(
&ιλιετ7ες Eρ&αι�τ�ραν τJν γραφJν, Iπ�υ ;&ει �ασ7σει τ( π�ρ7σµατ$ της M
συµ�ατικ) Eρ&αι�λ�γ7α.

Πρ5κειται περB 2.600 λιθ7νων
+γ&αρ$κτων πινακ7δων µ! sγνω-
στη Dερ�γλυφικ) γραφ=. �Aνεκα-
λKφθησαν κατ( τ) δι$ρκεια Eνα-
σκαφJν τ�. καθηγητ�. Γ�υ7-
λιαµ N7�εν Eπ4 τ4 1921 bως τ4
1923 στ)ν περι�&) �A&�υϊ05κτλα
τ6ς κ�ιλ$δας τ�. Mε?ικ�.. Θεωρ�.νται 12.000 +τJν. ΠιθανJς πρ5κειται γι( µ7α
γλJσσα συµ��λικ=, Dερατικ=, Dερ�γλυφικ=, περιγραφικJς +πιστηµ�νικ=, π�[
&αρ$&θηκε στBς πινακ7δες σ! µ7α πρ�σπ$θεια διασ3σεως τ6ς Zψηλ6ς πρ�κατα-
κλυσµια7ας σκ�ψεως.

Στ4 Xµ3νυµ� λ5φ� τ6ς ∆υτικ6ς Bιρτ07νια τJν HΠA, εZρ�θη M π�τρα τ6ς εmκ5-
νας �3, στ)ν Xπ�7α φα7ν�νται &αραγµ�να π�λλ( γρ$µµατα τ�. OEλληνικ�. �Aλφα-
�=τ�υ. OH πινακ7δα α]τ) δ!ν εWναι M µ5νη, Eλλ( Eντιθ�τως Xλ5κληρη M B5ρει�ς

γ´ 3H 7Eπιγραφ< τ�� Γκρα'η& Kρ<κ

&´ Πινακ'δες N'&εν

MH δι;Oυση τ4ς ΓλUσσας
τQν ΘεQν στNν MYφ=λι+
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E=κ
να h1.: Στ/ς πι-
νακ'δες π�* ε\ρ1θη-
σαν στ<ν περι�K<
Γκλ�;Cλ τ!ς Γαλλ'ας
κα/ Kρ�ν�λ�γ��νται
πρ/ν �π� 7  O κα/ πε-
ρισσ
τερες Kιλιετ'ες,
φα'ν�νται καθαρ,
π�λλ, γρ.µµατα τ��
3Eλληνικ�� 7Aλφα-
&Iτ�υ, Aπως τ, H,

M, X, Γ, K κ.τ.λ.

E=κ
να h2.: Mερικ, �π� τ,
σK1δια π�* \π.ρK�υν στ/ς
πινακ'δες N'&εν. T, σK1δια
αFτ, ε^ναι σ8µ&�λα π�λ8-
πλ�κα, τ, @π�9α πρ1πει ν,
�ναφ1ρωνται σC \ψηλCς
�πιστηµ�νικCς �λIθειες.
Xρ�ν�λ�γ��νται τ� 10.000

π.X.



�Aµερικ) �ρ7θει πινακ7δων τ�τ�ιας γραφ6ς
(π.&. M�ριστ$�υν καB Mπ(τ Kρ)κ τ�. Tενεσ6.
Π�λλ!ς Xµ�ι5τητες +π7σης µ! τ)ν γραφ) τ�.
Γκρα7η� Kρ)κ φ�ρ�υν τ( σKµ��λα π�[ Eνευ-
ρ7σκ�νται σ! πρ�δυναστικ( αmγυπτιακ(
Eγγε:α στ)ν YA�υδ�, καθLς καB στ( πρ�ϊ-
στ�ρικ( σKµ��λα «@/λριστνινγκαρ» τJν λαJν
τ6ς B�ρε7�υ E]ρ3πης, π�[ θεωρ�.νται πρ5-
γ�ν�ι τ�. ��υνικ�. Eλφα�=τ�υ. (Στ)ν εmκ5να
� 3α φα7νεται µ7α sλλη παρ5µ�ια +πιγραφ)
π�[ �ρ�θηκε στ) Mιννεσ5τα).

Στ4 κ5σµηµα γι( τ4ν λαιµ4 τJν YIνκας τ6ς
εmκ5νας �4 φα7ν�νται καθαρ( π�λλ( γρ$µ-

µατα τ�. >λληνικ�. Eλφα�=τ�υ.

Στ)ν εmκ5να �5 φα7νεται µ�ρ�ς Eπ4
τ( περ7εργα πετρ�γλυφικ( σKµ��λα
Π�υσ$ρ�, π�[ Eναφ�ρ�νται hς πρ4 -
YIνκας κι εZρ7σκ�νται στ4ν Eπ�µ�νω-
µ�ν� Περ�υ�ιαν4 �Aµα05νι�. Π�λλ!ς
+πιγραφ!ς Eνευρ7σκ�νται +π7σης σ!
Iλη τ)ν περι�&) τ6ς �Aµα0�ν7ας
(γραφ) �Aκακ5ρ), στBς 0�.γκλες τ6ς
Bενε0�υ�λας, στ)ν K�λ�µ�7α καθLς

ε´ T, Πετρ�γλυφικ, Π�υσ.ρ�

δ´ K
σµηµα τ0ν DIνκας
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E=κ
να h 3.: Στ<ν �πιγραφ< π�* ε\ρ1θη στ� Γκρα'η& Kρ<κ
τ!ς ∆υτικ!ς Bιρτ;'νια τ0ν HΠA, φα'ν�νται καθαρ, τ,

γρ.µµατα K, X, Λ, T, Σ κ.λπ.

E=κ
να h3α: Π1τρινη �πιγραφ<
-λληνικ!ς παν.ρKαιας γραφ!ς π�*
ε\ρ1θη σC �γρ
κτηµα στ� K1νσι-
γκτ�ν τ!ς Mιννεσ
τας (HΠA) τ�
1898 (M�υσε9� Mιννεσ
τας, HΠA).

E=κ
να h 4: K
σµηµα τ0ν DIνκας π�*
ε^ναι στ�λισµ1ν� µC -λληνικ, γρ.µµατα

(διακρ'ν�νται τ, X, Σ. Y κ.λπ.).

E=κ
να h 5.: M1ρ�ς �π� τ, περ'εργα πετρ�γλυφικ,
σ8µ&�λα Π�υσ.ρ�, π�* ε\ρ'σκ�νται στ�ν �π�µ�-

νωµ1ν� Περ�υ&ιαν� 7Aµα;
νι�.



καB στ)ν Bρα0ιλ7α, Iπ�υ συναντqται M περ7φηµ�ς γραφ) Παρ$ϊµπα.

�Eκτ4ς Eπ4 τBς π�λλ!ς µυστηρι3δεις κατασκευ!ς π�[ Zπ$ρ&�υν στ) ν6σ� τ�.
Π$σ&α, π�λλ!ς Eπ�ρ7ες ;&ει πρ�καλ�σει κι M συγκεκριµ�νη γραφ) τ6ς εmκ5νας
�6 µ! τ�[ς αmνιγµατικ�[ς &αρακτ6ρες, Eρκετ�B +κ τJν Xπ�7ων εWναι Eνθρωπ�-
µ�ρφικ�7. T�τ�ια γραφ) ;&ει εZρεθ6 &αραγµ�νη σ! �ρ$&�υς καB στBς +λ$&ιστες
πλ$κες π�[ ;&�υν διασωθ6 Eπ4 τ)ν καταστρεπτικ) µαν7α τJν Dεραπ�στ5λων.
OH λ�?ις «P�γκ�» στ)ν γλJσσα τJν mθαγενJν σηµα7νει λ5γ�ς, Xµιλ7α, συνενν5η-
σις. Πρ5κειται γι( τ)ν παν$ρ&αια >λληνικ) λ�?ι «λ�γ�ς», σKµφωνα µ! τ)ν ;ρευ-
να   τ�. Πανεπιστηµ7�υ τ6ς Xαϊδελ��ργης («∆αυλ�ς», τεK&η 169 καB 170). M! τ)ν
ε]καιρ7α σηµει3νεται, Iτι π�λλ( Eπ4 τ( νησι( τ�. Emρηνικ�. διατηρ�.ν Eκ5µη
τ( >λληνικ( dν5µατ$ τ�υς (Π�λυνησ7α, �Iνδ�νησ7α κ.τ.λ.), τ( Xπ�:α δ!ν τ�[ς +δ5-
θηκαν Eπ4 τ�[ς δυτικ�[ς θαλασσ�π5ρ�υς π�[ τ( «�νεκ/λυψαν», Eλλ( τ( εW&αν
Eπ4 πρBν «�νε�Kγητα». yEνας Eκ5µη λ5γ�ς π�[ πρ�?ενε: (δικαι�λ�γηµ�νη) Eµη-
&αν7α στ) συµ�ατικ) Eρ&αι�λ�γ7α, εWναι τ4 Iτι M συγκεκριµ�νη γραφ) P5γκ� -
P5γκ� τ6ς N=σ�υ τ�. Π$σ&α, Xµ�ι$0ει µ! τ)ν Eρ&α7α γραφ) τ6ς κ�ιλ$δ�ς τ�.
�Iνδ�. (εmκ5να � 6α).

Πρ5κειται γι( πα-
ν$ρ&αια γραφ) 5.500
+τJν Eπ4 τ)ν B5ρει�
�Iνδ7α. �Aπ�δ7δεται
σ! sγνωστη γλJσσα
(;) µ! >λληνικ( Iµως
σKµ��λα.

;´ 3H γραφ<
Xαρ.ππα

ς´ 3H γραφ< P
γκ� - P
γκ� τ!ς NIσ�υ τ�� Π.σKα
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E=κ
να h6: 3H α=νιγµατικ< γραφ< P
γκ� - P
γκ� τ!ς NIσ�υ τ�� Π.σKα.

E=κ
να h6α: ∆ε'γµατα �ρKα'ας γραφ!ς τ!ς νIσ�υ τ�� Π.σKα (�π.νω) κα/ τ!ς κ�ιλ.δ�ς τ�� 7Iνδ��
(κ.τω) σC σ8γκρισι. OB δ8� αFτCς γραφ1ς (ε=κ. h6 κα/ h6α), �µφ
τερες «�µετ.φραστες», �νεκαλ8-

φθησαν σC δ8� �κ διαµ1τρ�υ �ντ'θετα σηµε9α τ!ς �πιφ.νειας τ!ς Γ!ς.

E=κ
να h7: ∆ε9γ-
µα γραφ!ς Xα-
ρ.ππα �π� τ<ν
B
ρει� 7Iνδ'α,
5.500 �τ0ν.



Στ)ν εmκ5να �8 φα7νεται  M Eναµφισ�=τητη Xµ�ι5τητα
τ6ς γραφ6ς τJν M$για, �D Xπ�:�ι Rσαν λα4ς τ6ς Kε-
ντρικ6ς �Aµερικ6ς, καB τ6ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς A. Π�λλ!ς
π�τρινες +πιγραφ!ς Γραµµικ6ς Γραφ6ς A καB B ;&�υν
εZρεθ6 σ! Xλ5κληρη τ)ν Eµερικανικ) pπειρ� («∆αυλ�ς»,
τ. 172).

T4 σηµαντικ3τερ� Eπ4 τ( εZρ=µατα τJν EνασκαφJν
στ4 σπ=λαι� τ�. KKκλωπα στ( Γι�.ρα τ6ς OAλ�ν=σ�υ
εWναι τ4 κεραµικ4
eστρακ� Eπ4 Eγγε:�
τ�. 5000 π.X., π�[
φα7νεται στ)ν εmκ5να
�9. ΣKµφωνα µ! τ4ν
Eρ&αι�λ5γ� π�[ διε-
?$γει τ)ν Eνασκαφ)
κ. �Aδ. Σ$µψων, πρ5-
κειται γι( «σ1µH�λα
γραφ*ς» καB γι( «συ-
νειδητ) +ν�ργεια τ�.
κεραµ�α» («∆αυλ�ς»,
τ. 185). E�κ�λα δια-
κρ7ν�νται &αραγµ�να
τ( γρ$µµατα A, Y καB
∆. Kι Iµως M συµ�α-
τικ) Eρ&αι�λ�γ7α δι-
δ$σκει, Iτι τ4 Eλφ$-
�ητ� εmσ=&θη στ)ν
OEλλ$δα περισσ5τερα Eπ4 4.000 ;τη µετ$!

Στ) ν6σ� M6λ� εZρ�θη πρ5σφατα
bνα τερ$στι� σKν�λ� Eγγε7ων Eπ4 τ$-
φ� τ6ς πρωτ�κυκλαδικ6ς περι5δ�υ

ι´ T, 7Aγγε9α τ!ς MIλ�υ

θ´ T� DOστρακ� τ0ν Γι�8ρων

η´ 3H γραφ< τ0ν M.για
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E=κ
να h8:  Π'νακας µC
τ<ν γραφ< (�ριστερ,)
τ0ν M.για κα/ (δε�ι,)
τ<ν Mινωϊκ< Γραµµικ<
A. 3H σ8γκρισις δCν
�φIνει �µφι&�λ'ες περ/
τ!ς σK1σεως τ0ν δ8�

γραφ0ν.

E=κ
να h10: Σ8µ&�λα - γρ.µµατα �π� Πρω-
τ�κυκλαδικ, �γγε9α τ!ς MIλ�υ (µ1σα 3ης Kι-
λιετ'ας π.X.). ∆ιακρ'ν�νται τ� X κα/ τ� N, πα-
ν�µ�ι
τυπα γραµµ1να Aπως τ, γρ.µµατα τ��

σ8γKρ�ν�υ 3Eλληνικ�� 7Aλφα&Iτ�υ.

E=κ
να h9: T� κεραµικ� Mστρακ� �π�
τ, Γι�8ρα τ�� 5000 π.X. µC Kαραγµ1να

τ, γρ.µµατα A, Y κα/ ∆.



(µ�σα 3ης &ιλιετ7ας π.X.) µ! π�λλ( γρ$µµατα τ�. >λληνικ�. Eλφα�=τ�υ (M, N,
K, �, Π, O, E, X καB N).

Πρ5κειται γι( µ7α λ7θινη σφραγ7δα - +πιγραφ) µ! +γ&$ρακτα σKµ��λα Mλι-
κ7ας >πτ( &ιλι$δων +τJν, π�[ �ρ�θηκε στ( Γιαννιτσ( (εmκ5να � 11).

OYπ$ρ&�υν Eναρ7θµητα εZρ=µατα (Eρ&αι�-
λ�γικ$, Eνθρωπ�λ�γικ( κ.τ.λ.) π�[ Eπ�δει-
κνK�υν Iτι �D πρJτ�ι κ$τ�ικ�ι τ6ς �Aσ7ας
εW&αν διεισδKσει +κε:, πρ�ερ&5µεν�ι Eπ4 τ)ν
περι�&) τ�. Amγα7�υ στ4 Eπ3τατ� Dστ�ρικ4
παρελθ5ν, Iταν M pπειρ�ς Eπελευθερ3θηκε
Eπ4 τ�[ς παγετJνες καB τ( bλη. Γι( τ)ν δι-
ε7σδυσι α]τ=, π�[ τ�π�θετε:ται στ4 25.000
π.X., µπ�ρε:τε ν( δια�$σετε στ4 τε.&�ς 170
τ�. «∆αυλ�:». Στ)ν εmκ5να �12 φα7ν�νται �D
κινε0ικ�B &αρακτ6ρες γραφ6ς, τJν Xπ�7ων M
Xµ�ι5της µ! τ( γρ$µµατα τ�. OEλληνικ�.
�Aλφα�=τ�υ εWναι κ$τι παραπ$νω Eπ4 πρ�-
φαν=ς.

OH συµ�ατικ) Eρ&αι�λ�γ7α διδ$σκει Iτι M
γραφ) «ε4σK@θη» στ)ν OEλλ$δα τ4ν 8� αmJνα
π.X.! �Eκτ4ς Eπ4 α]τ( π�[ γρ$φ�υν �D
Eρ&α:�ι µας συγγραφε:ς, δ!ν ;&ει λ$�ει Eκ5-
µη Zπ’ eψιν της τBς ν�ες EνακαλKψεις, π�[ Iλ�

ι&´ Kινε;ικ�/ Xαρακτ!ρες

ια´ 3H Λ'θινη Σφραγ'δα - 7Eπιγραφ< τ0ν Γιαννιτσ0ν
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E=κ
να h11: 3H λ'θινη σφραγ'δα - �πιγραφ< τ0ν Γιαννιτσ0ν διαστ.σων 2,5X5,5 -κ. T,
�γK.ρακτα στ�ιKε9α της ε^ναι qργανωµ1να σC τρε9ς σειρCς κατ, µ!κ�ς τ�� κ�ιλ�µατ�ς.
OB δ8� rπCς στ/ς sκρες τ�� �ντικειµ1ν�υ δηλ�ν�υν τ<ν ?παρ�η µιdς �ντ'στ�ιKης �γK.-
ρακτης �πιφ.νειας στ<ν �π1ναντι κ�ιλ
τητα. T� σφρ.γισµα tταν φ�ρ1ας -ν�ς µην8µα-
τ�ς διαρκ��ς ν�ηµατικ!ς ��'ας µC π�λλ�*ς �π�δ1κτες, �φ�� : �πιγραφ< - σφραγ'δα �π�-
σκ�π��σε στ<ν παραγωγ< π�λλ0ν �ντιγρ.φων. 3H Kρ�ν�λ
γηση τ�� ε\ρIµατ�ς στ<ν

�ρK< τ!ς 5ης π.X. Kιλιετ'ας τ� καθιστd fς τ� �ρKαι
τερ�.

Kινε;ικ�/ Kαρακτ!ρες γραφ!ς (Π'να-
κας �π� τ� λε�ικ� h/ Mπ.ι, π�* �κδ
-
θηκε στ� Πεκ9ν� τ� 1977). uOλα σKεδ�ν
τ, γρ.µµατα τ�� 3Eλληνικ�� 7Aλφα&I-
τ�υ \π.ρK�υν µετα�* τ0ν KαρακτIρων
αFτ0ν εvτε παν�µ�ι
τυπα εvτε σC πα-

ραλλαγ1ς.



καB πληθα7ν�υν κι ;&�υν καταρρ7ψει Iλες τBς θεωρ7ες. YEτσι λ�ιπ5ν, iν +?ετ$-
σ�υµε Iλες τBς παραµ�τρ�υς, θ( καταλ=?�υµε στ4 συµπ�ρασµα Iτι τ4 Eλφ$�ητ�
;&ει τBς ρ70ες τ�υ στ)ν Xρυσ6 �Eπ�&=, Xπ5τε παρ$λληλα µ! τ4 κ�ιν4 Eλφ$�ητ�,
πρ�πει ν( Zπ6ρ&ε κι bνα mδε�γρ$µµατ� γι( +πιστηµ�νικ) - Dερατικ) &ρ6σι.

Σ! σ&ετικ( πρ5σφατα &ρ5νια παρ�υσι$0�νται hς +φευρ�τες τ�. Eλφα�=τ�υ
δι$φ�ρ�ι yEλληνες (π.&. K$δµ�ς, Παλαµ=δης κ.τ.λ.). A]τ�B δ!ν +φη.ραν τ7π�τε·
�πλJς  παρ�λα�αν Eπ4 τ( M�υσε:α τ4 παν$ρ&αι� πρ�κατακλυσµια:� OEλληνικ4
�Aλφ$�ητ� καB τ4 παρ�δωσαν σ! κ�ιν) &ρ6σι. EmδικJς X Λ:ν�ς, bνας θεωρ�Kµε-
ν�ς hς �ασικ4ς +φευρ�της π�λλJν +κ τJν γραµµ$των τ6ς Eλφα�=τ�υ, εWναι υD4ς
τ�. OEρµ�. καB τ6ς µ�Kσας O]ραν7ας. ΣKµφωνα µ! τ4ν ∆ι5δωρ� Σικελι3τη (Bι-
�λ. Γ παρ. 67) X Λ:ν�ς «πρAτ�ς %γραψε σ� παν/ρ@αια �π�@3 περ2 τ*ς καταγωγ*ς
κα2 τ*ς Oω*ς τ�: ∆ι�ν1σ�υ, >πως κα2 Tλλες µυθ�λ�γ�ες, µετα@ειρισθε2ς Tγνωστ�ν
�κ�µα παναρ@α�αν γραφKν».

O
D µετακατακλυσµια:�ι sνθρωπ�ι δ!ν +δηµι�Kργησαν ν�α γλJσσα. �E&ρησι-
µ�π�7ησαν α]τ) π�[ pδη Zπ6ρ&ε καB διεσ3θη (I,τι διεσ3θη) καB κατ3ρ-
θωσαν ν( τ)ν τελει�π�ι=σ�υν �αθµια7ως, τελει�π�7ησις π�[ hλ�κληρ3θη-
κε στ)ν OEλλ$δα τ)ν κλασσικ)ν +π�&=. OYπ4 α]τ4 τ4 πρ:σµα πρ�πει ν( +?ε-

τασθS6 κι M παρατηρ�Kµενη Xµ�γλωσσ7α, π�[ sλλ�ι τ)ν dν�µ$0�υν mαπετικ=, sλλ�ι
mνδ�ευρωπαϊκ=, sλλ�ι mνδ�γερµανικ) κ.τ.λ. OD τελευτα:ες ;ρευνες π�[ ;&�υν δε: τ4
φJς τ6ς δηµ�σι5τητ�ς τ( τελευτα:α &ρ5νια, κυρ7ως µ�σα Eπ4 τBς σελ7δες τ�. «∆αυ-
λ�:», δε7&ν�υν Iτι παν$ρ&αι�ι λεκτικ�B τKπ�ι Zπ$ρ&�υν στBς γλJσσες Iλ�υ τ�.
κ5σµ�υ, τ�. Emρηνικ�., τ6ς �Aµερικ6ς κ.τ.λ.· Xπ5τε X dρθ4ς Iρ�ς π�[ θ( πρ�πει ν(
&ρησιµ�π�ι�.µε πλ��ν εWναι: Παγκ5σµι�ς OEλληνικ) OOµ�γλωσσ7α!

1. KαταλI�εις �Fσιαστικ0ν κα/ �πιθ1των

OD πι4 &αρακτηριστικ!ς καταλ=?εις dν�µ$των π�[ ;&�υν διατηρηθ6 στ( Π�-
λυνησιακ( εWναι: -ε7α, -7α, -ι�ι, -ι�ς, -5ς, -&5ς καB µα καθLς καB �D πληθυντικ�B 
-α, -εα καB -�ι.

ΠAPA∆EIΓMATA

Kατ;ληVη MEλληνικN λ>Vη Π+λυνησιακN λ>Vη

-ε5α πρεσ7ε5α πα7�α
-5α µαν5α µαν5α

-ι�ν φυκ5�ν π�υκ5�
-ι�ς π�λι�ς π�λι�
-:ς ;<υρ�ς ;<ερ�
-<�ς µ�ι<�ς µ��<α
-5σκη µ�<λ�ς + 5σκη µ�<:κι

α (πληθ.) Aργα Bνγκα
-εα (πληθ.) τεC<εα τα�C<αα
�ι (πληθ.) µ	γ�ι µακ:�ι

MH ΠαγκAσµια MEλληνικN MOµ+γλωσσ9α
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2. DAρθρα

OD π�λυνησιακ!ς γλJσσες ;&�υν διατηρ=σει Eκ5µα καB τ( >λληνικ( sρθρα M
(&�), X (X), τ4 (τ5), αD (&�), �D, τ( (τ$�υ). Mεγ$λ� +νδιαφ�ρ�ν παρ�υσι$0ει +π7-
σης M +πι�7ωση τ�. Xµηρικ�. καB ��ιωτικ�. τ�B/ταB (+κε:), π�[ µετετρ$πη σ! τ5-
�υ (= α]τ4) στ) δι$λεκτ� τ6ς N=σ�υ τ�. Π$σ&α.

3. PIµατα

OD ρηµατικ!ς καταλ=?εις -αω καB -�ω µετατρ�π�νται σ! -$�υ. T4 -0ω µετατρ�-
πεται σ! -τα, -τε, -τι, -τ� καB -τ�υ. OH κατ$λη?η Eπαρεµφ$τ�υ -ειν µετατρ�πεται
σ! -αϊ. OH κατ$λη?η -σω µετατρ�πεται σ! &�υ. OH κατ$λη?η τ�. γ´ πρ�σ3π�υ πλη-
θυντικ�. (-�ι) µετατρ�πεται σ! -τι, M κατ$λη?η -µαι σ! -µ$ι καB τ4 πρ5σφυµα -σκ
σ! -κ. T�λ�ς M ρηµατικ) συλλα�ικ) α�?ηση (+) διατηρε:ται στ4ν E5ριστ� τJν π�-
λυνησιακJν ρηµ$των.

4. ∆ιατIρησις τ!ς �ρKικ!ς -λληνικ!ς Wνν�ιας

OH Eρ&ικ) >λληνικ) ;νν�ια τJν λ�?εων διατηρε:ται σ! π�σ�στ4 31,2% στ)ν
N6σ� τ�. Π$σ&α, 16% στ) γλJσσα τJν Mα�ρ7, 12,7% στ) Xα�$η, 8,9% στ4
�Aρ&ιπ�λαγ�ς T�υαµ5τ�υ, 7,4% στBς Mαρκησ7ες N=σ�υς Mανγκαρ��α, 5,3%
στ)ν Pαρ�τ5νγκα, 4,9% στ)ν Tαϊτ=, 1,4% στBς Σαµ5ες καB στBς ν=σ�υς T$νγκα.

Π7νακας συγκρ7σεως τ6ς γραµµατικ6ς τ6ς OEλληνικ6ς µ! τ)ν γραµµατικ) τJν
π�λυνησιακJν γλωσσJν ;&ει X καθηγητ)ς N4ρς Γι50εφσ�ν τ�. Dστ�ρικ�. Πα-
νεπιστηµ7�υ τ6ς Xαϊδελ��ργης. Περ7ληψη τ6ς σ&ετικ6ς µελ�της, µ! τ7τλ�: Greek
Linguistic Elements in the Polynesian Languages (Hellenicam Pacificas) µπ�ρε:τε
ν( �ρ6τε στ4ν «∆αυλ4» (τεK&η 169 καB 170).

A]τ) M Xµ�γλωσσ7α δ!ν δηµι�υργ=θηκε Iµως πρ5σφατα Eλλ’ ;&ει τBς ρ70ες της
στ4 Eπ3τατ� πρ�κατακλυσµια:� παρελθ5ν. YI&νη >λληνικ6ς παρ�υσ7ας ;&�υν
Eνευρεθ6 κι Iσ� πρ�&ωρε: M ;ρευνα Eνευρ7σκ�νται συνε&Jς περισ5τερα σ! Iλ�ν
σ&εδ4ν τ4ν πλαν=τη. A]τ( τ( w&νη Iµως πρ��ρ&�νται Eπ4 πρ5σφατες σ&ετικJς
+π�&!ς (π.&. Mινωϊκ) Kρ=τη). Γι( ν( Zπ$ρ&�υν Iµως Xµ�ι5τητες µετα?[ τ6ς
OEλληνικ6ς Γλ3σσης καB τ6ς γλ3σσης τ6ς Xα�$ης γι( παρ$δειγµα, πρ�πει ν(
Zπ$ρ&ει σαφ)ς καB µακρα7ωνη π�λιτιστικ) +π7δρασις· δ!ν εWναι δυνατ4ν ν( ;&Sη
συµ�S6 µ! «ZEλληνες GOδυσσεEς».

bA
ς δ�.µε bνα παρ$δειγµα, συγκρ7ν�ντας τ)ν OEλληνικ) µ! τ)ν �Aγγλικ=,
π�[ θεωρε:ται λατιν�γεν=ς. ΣKµφωνα µ! τ)ν συµ�ατικ) Dστ�ρ7α π�λλ!ς
λ�?εις +π�ρασαν Eπ4 τ�[ς yEλληνες στ�[ς Λατ7ν�υς κι Eπ4 +κε: στ)ν
Zπ5λ�ιπη E]ρ3πη, σ! σ&ετικ( πρ5σφατες +π�&�ς. A]τ4 εWναι +ν µ�ρει

σωστ5, Eλλ( δ!ν εWναι Eπ�λKτως Eκρι��ς. Στ)ν �Aγγλικ) M συντριπτικ) πλει�-
ψηφ7α τJν λ�?εων εWναι εwτε καθαρJς >λληνικ!ς (π.&. democracy, mathematics
κ.τ.λ.) εwτε µ! >λληνικ) �70α (π.&. west = δKσις) +κ τ�. F�σπερ�ς – Iπ�υ F τ4 δ7-
γαµµα π�[ +πρ�φ�ρετ� περ7π�υ Iπως τ4 �6τα καB Eπε�λ=θη Eπ4 τ4 Eττικ5, Eλλ(
παρ�µεινε στ4 &αλκιδικ4 (λατινικ4) Eλφ$�ητ�. Στ)ν �Aγγλικ) λ�ιπ5ν Zπ$ρ&�υν
�D λ�?εις hypo (Zπ4) π.&. hypothesis καB hyper (Zπ!ρ) hyperbolic. T4 h Zπ6ρ&ε καB

ΣO>σεις cλληνικ4ς καJ Rγγλικ4ς γραφ4ς
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στ)ν Eρ&α7α OEλλ$δα κι +πρ�φ�ρετ� hς δασ[ πνε.µα, Iπως Eκρι�Jς �D λ�?εις
history, Helen κ.τ.λ. Στ)ν ν�α OEλληνικ) τ4 h Eπερρ7φθη καB στ) θ�σι τ�υ +τ�π�-
θετ=θη M δασε:α, M Xπ�7α πρ�σφ$τως Eπερρ7φθη – &ωρBς λ5γ� – κι α]τ=. OD
YAγγλ�ι λ�ιπ4ν κ$π�ια σ&ετικ( πρ5σφατη &ρ�νικ) στιγµ) +π6ραν α]τ!ς τBς λ�-
?εις Eπ4 τ)ν OEλληνικ=.

Στ)ν �Aγγλικ) Zπ$ρ&�υν Iµως καB �D λ�?εις sub (Zπ4 κι α]τ4) π.&. substitute
(Zπ�καθιστJ) καB super (Zπ!ρ κι α]τ5). A]τ�B εWναι παλαι5τερ�ι τKπ�ι τJν mδ7ων
λ�?εων κι α]τ4 δι5τι σ! παν$ρ&αιες +π�&!ς τ4 δασ[ πνε.µα h +πρ�φ�ρετ� κι +γρ$-
φετ� hς σ. OH διαδρ�µ) δηλαδ) τJν λ�?εων εW&ε hς >?6ς: συπ4 (sub) > hypo > Zπ4
καB συπ!ρ (super) > hyper > Zπ�ρ. Παρατηρ�.µε δηλαδ) Iτι Zπ$ρ&�υν στ)
�Aγγλικ) καB �D παν$ρ&αι�ι τKπ�ι sub καB super, καθLς καB �D σ&ετικJς νε3τε-
ρ�ι hypo καB hyper. OEπ�µ�νως τ4 >π5µεν�ν Eντικε7µεν� µελ�της τJν φιλ�λ5γων
καB τJν γλωσσ�λ5γων δ!ν θ( πρ�πSη ν( εWναι �D +πιρρ�!ς τ6ς OEλληνικ6ς στBς
sλλες γλJσσες, Eλλ( X &ρ5ν�ς π�[ ;γινε α]τ) M +πιρρ�=. OD Eρ&αι5τερ�ι τKπ�ι
πρ�πει ν( πρ��ρ&ωνται Eπ4 τ4 κ�ιν4 Zπ5στρωµα τ6ς πρ�κατακλυσµια7ας πα-
γκ�σµ7�υ Xµ�γλωσσ7ας.

OH λ�?ις XAOΣ, π�[ Eναφ�ρεται καB στ4ν yOµηρ� καB στ4ν OHσ7�δ�, Zπ6ρ&ε·
M λ�?ις AHP τ4 wδι�. Λ�?εις µ! 3-4 γρ$µµατα π�[ περιγρ$φ�υν Eκρι�Jς α]τ4 π�[
πρ�πει &ωρBς συγ&Kσεις καB παραν�=σεις καB &ρησιµ�π�ι�.νται Eπ4 >κατ�µµK-
ρια Eνθρ3π�υς σ! Iλ�ν τ4ν κ5σµ�. Σκεφθ6τε τ)ν λ�?η AHP. Π5ση πληρ�φ�ρ7α
εZρ7σκεται συµπυκνωµ�νη εmς α]τ)ν καB π5σ� ε�κ�λ� εWναι ν( διαδ�θS6 καB ν(
περιγρ$ψSη α]τ4 π�[ θ�λει &ωρBς σKγ&υσι. OYπ$ρ&ει λ5γ�ς π�[ X AHP λ�γεται
AHP καB δ!ν λ�γεται κ$πως EλλιJς (OYΓK π.&.).

OD δηµι�υργ�B τ6ς γλ3σσης µας +γν3ρι0�ν τ�λεια τ)ν θεωρ7α διαδ5σεως τ6ς
πληρ�φ�ρ7ας, π�[ µ5λις τ( τελευτα:α &ρ5νια sρ&ισε ν( EναπτKσSη X σKγ&ρ�ν�ς
sνθρωπ�ς. OH OEλληνικ) ΓλJσσα εWναι bνα sφθαστ� τε&ν�λ�γικ4 +π7τευγµα καB
hς τ�τ�ι� πρ�πει ν( +?ετασθS6. «;O καθ�ρισµ�ς τ�: eν�µατ�ς δ�ν εSναι �µελητ$α
Lπ�θεσις, �xτε %ργ�ν �σηµ/ντων �νθρ�πων N τAν πρ�των τυ@�ντων» (Πλ$των,
«Kρατ1λ�ς», 390 d). «Θ) π/ρ�υµα >σα στ�ι@εEα ν�µ�O�υµε >τι @ρει/O�νται γι)
ν) κατασκευ/σ�υµε συλλαH$ς, eν�µατα κα2 ρKµατα κα2 �π� >λα ατ) θ) δηµι-
�υργKσ�υµε µεγ/λ� κα2 �κ$ραι� λ�γ� ρητ�ρικ*ς N ?π�ιαδKπ�τε θ) εSναι B τ$-
@νη (τ�: λ�γ�υ). GAλλ) καλ1τερα M@ι �µεEς, γιατ2 παρασ1ρθηκα �π� τ3 συOKτη-
σι. ZOλα ατ) τ) κατεσκε1ασαν, >πως εSναι κατασκευασµ$να, �. παλαι��»· καB
στ) συν�&εια συµπληρ3νει: «-νεκα τ*ς π�λυκαιρ�ας εSναι �δ1νατ�ν ν) τ) �ρευ-
νKσ�υµε». Γν3σεις παν$ρ&αιες µεταφ�ρ�νται κωδικ�π�ιηµ�νες µ�σα στην OEλλη-
νικ) ΓλJσσα!

M! α]τ4 τ4 σκεπτικ4 πρ�πει ν( +?ετασθ�.ν καB τ( γρ$µµατα: τ4 eν�µ$ τ�υς,
τ4 σ&6µα τ�υς καB M θ�σις τ�υς εmς τ4 Eλφ$�ητ�. �Eπισηµα7νεται Iτι, iν καB µ�-
&ρι πρBν Eπ4 λ7γα &ρ5νια +πιστεKετ�, Iτι τ( γρ$µµατα τ�. Eλφα�=τ�υ +φευρ�-
θηκαν dλ7γ�υς αmJνες πρ4 Xριστ�., τελευτα:ες Eνασκαφ!ς ;&�υν Eπ�καλKψει συ-
γκλ�νιστικ( καB τελε7ως διαφ�ρετικ( πρ$γµατα. Στ4 τε.&�ς 204 τ�. «∆αυλ�:»
Zπ$ρ&�υν πληρ�φ�ρ7ες γι( τ( γρ$µµατα M, N, K, X, �, Π, O, E τ�. OEλληνικ�.
�Aλφα�=τ�υ, π�[ εZρ�θησαν σ! Eγγε:α τ6ς M=λ�υ τ6ς 3ης &ιλιετ7ας π.X., +νkJ στ4
τε.&�ς 185, γι( τ( γρ$µµατα A, Y, ∆ π�[ εZρ�θησαν σ! κεραµικ4 στ)ν νησ7δα
Γι�.ρα τJν B�ρε7ων Σπ�ρ$δων τ6ς 6ης &ιλιετ7ας π.X.! T5σ� τ( γρ$µµατα, Iσ�
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καB M γλJσσα εWναι κληρ�ν�µι( τ6ς Xρυσ6ς �Eπ�&6ς!
OO πλαν=της ∆7ας +π6ρε τ4 eν�µα τ�. µεγαλKτερ�υ Θε�., τ�. ∆ι5ς. A]τ4 δ!ν

εWναι τυ&α:�. OO συγκεκριµ�ν�ς πλαν=της εWναι X µεγαλKτερ�ς Eπ4 Iλ�υς τ�[ς
sλλ�υς και M µq0α τ�υ εWναι περισσ5τερη Eπ4 τ4 διπλ$σι�ν τ6ς συν�λικ6ς µ$-
0ης Iλων τJν πλανητJν τ�. Mλιακ�. συστ=µατ�ς. OEπ�µ�νως Zπ$ρ&ει λ5γ�ς π�[
X συγκεκριµ�ν�ς πλαν=της �ν�µ$σθη ;τσι κι α]τ�B π�[ τ4ν �ν5µασαν +γν3ρι-
0αν τ4 πλανητικ5 µας σKστηµα. «Aτ�2 π�8 πρAτ�ι hρισαν τ) eν�µατα δ�ν �ταν
κ/π�ι�ι τυ@αE�ι, �λλ) µελετητ�ς τAν �ραν�ων σωµ/των κα2 �ναλυτικ��» (Πλ$-
των, «Kρατ1λ�ς», 401 b).

Στ4 τε.&�ς 199 τ�. «∆αυλ�:» Zπ$ρ&ει Eν$λυσις τ6ς dν�µασ7ας τJν mατρικJν
Iρων, Eπ4 τ)ν Xπ�7α πρ�κKπτει Iτι �D dν�µασ7ες τJν Eνθρ3πινων dργ$νων δ!ν
εWναι τυ&α:ες Eλλ( κ$θε µ7α περιγρ$φει σαφJς τ)ν λειτ�υργ7α τ�. dργ$ν�υ π�[
Eντ7στ�ι&α dν�µατ70ει. OO Iρ�ς νεφρ5ς, γι( παρ$δειγµα, παρ$γεται +κ τ�. ρ=-
µατ�ς νεJ π�[ σηµα7νει Eνανε3νω καB τ4 ρ6µα φρ�ω - J π�[ σηµα7νει εmσ$γω,
Eφ=νω κ$τι ν( εmσ�λθSη. A]τ4 Eκρι�Jς κ$νει καB X νεφρ5ς: �Aνανε3νει τ4 α�µα
(Eπ4 τ( +πι�λα�6 πρ�ϊ5ντα τ�. µετα��λισµ�.), καθLς τ4 α�µα εmσ�ρ&εται +ντ5ς
τ�υ. T4 �παρ, τ4 &ηµικ4ν +ργαστ=ρι�ν τ�. dργανισµ�. π�[ +πιτελε: π�λλαπλ!ς
λειτ�υργ7ες «+πιδι�ρθ3σεων» +ντ4ς α]τ�., �ν�µ$σθη Eπ4 τ4 ρ6µα �π$�µαι,
π�[ σηµα7νει +πιδι�ρθ3νω, +πισκευ$0ω. �Aν δε&θ�.µε τ)ν γραµµικJς α�?�υ-
σα θεωρ7α τ6ς +?ελ7?εως τ�. π�λιτισµ�., δ!ν +?ηγε:ται πJς �D sνθρωπ�ι τ6ς �´
&ιλιετ7ας π.X. e&ι µ5ν� +γν3ρι0�ν τ( +σωτερικ( eργανα τ�. Eνθρωπ7ν�υ σ3-
µατ�ς, Eλλ( καB τ)ν λειτ�υργ7α +π’ Eκρι�Jς τ�. καθεν4ς Eπ4 α]τ$. «T� Mν�µα
εSναι τ� Mργαν� π�8 µXς διδ/σκει κα2 καθ�ρ�Oει τ3ν �σ�α τAν Mντων» («Kρα-
τ1λ�ς», 388 c).

OH Xµηρικ) γλJσσα Eπ�τελε: bνα Eκ�ραι� µνηµε:� τ6ς µακρqς πρ�κατακλυ-
σµια7ας περι5δ�υ, κατ$ τ)ν Xπ�7α M γλJσσα συνετ�θη γι( ν( dν�µ$σSη τ)ν Dστ�-
ρ7α, τ( +πιτεKγµατα καB τBς γνωστικ!ς κατακτ=σεις Iλης α]τ6ς τ6ς Xρυσ6ς γι(
τ)ν Eνθρωπ5τητα �Eπ�&6ς. T4 wδι� Eναφ�ρει κι X Πλ$των: «K/π�ια δ1ναµις
�ν�τερη �π� τ3ν �νθρ�πινη %θεσε τ) πρAτα eν�µατα στ) πρ/γµατα, µ� �π�τ$-
λεσµα ατ) ν) εSναι κατ’ �ν/γκην σωστ/» («Kρατ1λ�ς» 428 c)!

<E
δJ καB µερικ!ς δεκαετ7ες π�λλ�B yEλληνες καB ?�ν�ι +ρευνητ�ς, στ)ν πρ�-
σπ$θει$ τ�υς ν( δε7?�υν τ)ν µαθηµατικ) δ�µ) τ6ς γλ3σσας µας, ;&�υν
Eρ&7σει ν( Zπ�στηρ70�υν τ)ν λε?αριθµικ) λεγ�µ�νη θεωρ7α, σKµφωνα µ!
τ)ν Xπ�7α M ταKτισις φθ5γγ�υ καB Eριθµ�. σ! κ$θε γρ$µµα τ�. OEλληνι-

κ�. �Aλφα�=τ�υ Zπ�δηλ3νει, Iτι τ4 sθρ�ισµα τJν γραµµ$των µιqς λ�?εως
+κφρ$0ει κι bνα Eριθµητικ4ν σKν�λ�. YEτσι π�λλ!ς συν3νυµες λ�?εις ;&�υν τ4 wδι�
sθρ�ισµα - λε?$ριθµ�. Π.&. ΘEOΣ = AΓIOΣ: Θ+E+O+Σ = 9 + 5 + 70 + 200 = 284,
A+Γ+I+O+Σ=1+3+10+70+200=284. OH θεωρ7α α]τ) π�[ εW&ε Eνθ7σει καB στ4ν
Mεσα7ωνα κι Eφ�ρ�.σε καB στ)ν OE�ραϊκ) ΓλJσσα κι ;κανε µεγ$λες πρ�σπ$θειες
Eνακ$λυψης δ6θεν «κρυµµ�νων ν�ηµ$των» τ6ς «Παλαιqς ∆ιαθ=κης» ;&ει τBς
ρ70ες της σ! π�λ[ παλι( &ρ5νια.

Λ�γ�ντας Iµως µαθηµατικ) δ�µ) τ6ς γλ3σσας, EσφαλJς καB δ!ν +νν��.µε τ)ν

6Aστ+Oες πρ+σπ;θειες <Aπ+δε9Vεως τ4ς Mαθηµατικ4ς ∆+µ4ς
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λε?αριθµικ) θεωρ7α. Στ)ν OEλλ$δα
Eρκετ�[ς αmJνες π.X. Zπ6ρ&αν σ! mσ&[
δεκ$δες Eλφ$�ητα, Eν5µ�ια µετα?K
τ�υς π�σ�τικ( καB π�ι�τικ$. EWναι
γνωστ4 +π7σης, Iτι M Eρ&α7α OEλλη-
νικ) εW&ε π�λλ!ς διαλ�κτ�υς κι Iτι M
κ$θε δι$λεκτ�ς sλλα0ε µ�ρφ) κατ(
&ρ�νικ) περ7�δ�. OD Zπ�στηρικτ!ς
α]τ6ς τ6ς θεωρ7ας περι�ρ70�νται µ5-
ν� στ4 µετευκλε7δει� Eλφ$�ητ� τ�.
403 π.X. (δηλαδ) τ4 σηµεριν5), &ωρBς
τ)ν Eφα7ρεσι τJν δ7γαµµα (F), κ5ππα
(Q) καB σαµπB (C=).

Π�λλ!ς Xµ5η&ες λ�?εις ;&�υν wδι� λε-
?$ριθµ� (π.&. AYΛOΣ = AΫΛOΣ),
+νkJ σ! κ$θε λε?$ριθµ� Eντιστ�ι&ε:
πληθ3ρα λ�?εων (π.&. 440 = OPOΣ =
MIKPOΣ), &ωρBς καµµ7α λ�γικ) f
ν�ηµατικ) σ&�σι µετα?K τ�υς. OΩρι-
σµ�ν�ι +ρευνητ!ς ;&�υν πρ�&ωρ=σει
Eκ5µη περισσ5τερ�ν καB EναλK�υν λε-
?αριθµικ( Xλ5κληρες πρ�τ$σεις. �Aν
&ρησιµ�π�ι=σ�υν bναν γρ=γ�ρ� Zπ�-
λ�γιστ) µ! τ4 κατ$λληλ� λ�γισµικ5,
εWναι σ7γ�υρ� Iτι θ( «EνακαλKψ�υν»
Xτιδ=π�τε +πιθυµ�.ν π�λ[ ε]κ�λ3τε-
ρα. yO,τι �ρ�.ν Iµως θ( dφε7λεται σ!

Eναπ5φευκτες συµπτ3σεις καB δ!ν ;&ει καµµ7α σ&�σι µ! τ)ν µαθηµατικ5τητα τ6ς
γλ3σσας µας. ΣKµφωνα µ! τ4ν �Aριστ�τ�λη Xπ�ι�δ=π�τε τ�τ�ι� φαιν5µεν� «%�ι-
κε συµπτ�µασιν» (φα7νεται συµπτωµατικ5). OH µαθηµατικ5τητα τ6ς OEλληνικ6ς
Γλ3σσης δ!ν περι�ρ70εται σ! �πλ!ς πρ�σθ�σεις, Eλλ( περικλε7ει Iλη τ)ν γνJσι
Eπ4 τ)ν +?�λι?ι τ�. Eνθρωπ7ν�υ π�λιτισµ�. Eπ4 τ( παν$ρ&αια &ρ5νια, φθ$ν�-
ντας στ4 Eπ�κ�ρKφωµ$ της τ)ν Xρυσ6 �Eπ�&=.

T4 θ�µα δ!ν µπ�ρε: ν( +?αντληθ6 +δJ. T( παραδε7γµατα π�[ µπ�ρ�.ν ν( πα-
ρατεθ�.ν εWναι π$ρα π�λλ$. M5νη περ7πτωσις, πρ�κειµ�ν�υ ν( µπ�ρ�σ�υµε ν(
καταν�=σ�υµε τ4ν sφθαστ� πλ�.τ� καB τ4 πλ6θ�ς τJν πληρ�φ�ριJν καB τJν
γν3σεων π�[ φ�ρ�νται στ)ν OEλληνικ) ΓλJσσα, εWναι ν( τεθS6 Zπ4 +πιστηµ�νικ)
;ρευνα, Eντιµετωπι05µενη µ! τ4ν σε�ασµ4 καB τ)ν σ��αρ5τητα π�[ τ6ς πρ�πει
καB ν( γ7νSη Eντικε7µεν� +ρεKνης e&ι µ5ν�ν φιλ�λ5γων καB γλωσσ�λ5γων Eλλ( καB
µαθηµατικJν, κ�αντικJν φυσικJν, πυρηνικJν φυσικJν, Eστρ�ν5µων, γεωλ5-
γων, mατρJν, �ι�λ5γων κ.τ.λ.

7Iω.ννης Λ.;αρης
Mη&αν�λ5γ�ς µη&ανικ5ς EMΠ
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M'α MKι κα/ τ
σ�ν �πιτυKηµ1νη πρ�σπ.-
θεια �ρευνητ�� γι, τ<ν �π
δει�ι τ!ς µα-
θηµατικ
τητας κα/ τ!ς πρ�&λεπτικ
τη-
τας (!) τ!ς γλ�σσας µας: KENTEPHΣ

EΛHNAΣ OΛYMΠIONIKHΣ = 688 + 324 + 988
= 2000 (τ� Wτ�ς π�* @ πρωταθλητIς µας
�νεδε'Kθη 7Oλυµπι�ν'κης). 3O Xριστια-
νισµ�ς κα/ τ� ν1� σ8στηµα αριθµIσεως
τ0ν �τ0ν �νεφαν'σθησαν π�λλCς Kιλιετ'ες,
�φ’ Aτ�υ ε^Kε διαµ�ρφωθ! zδη : γλ0σσα
µας. Στ<ν περ'πτωση τ!ς 7Oλυµπι�ν'κ�υ
κ. Πατ�υλ'δ�υ Kρησιµ�π�ι��νται sλλες
λ1�εις: NIKH H ΠATOYΛI∆OY EΠIKPATEI =

88 + 1365 + 531 = 1992!



«DE�ω �B κ8νες κα/ �B φαρµακ�/ κα/ �B π
ρν�ι κα/ �B φ�νε9ς κα/ �B ε=δωλ�λ.τραι κα/
πdς @ φιλ0ν κα/ π�ι0ν ψε�δ�ς». M’ ατ� τ� HιHλικ� �π�σπασµα τελει�νει τ3ν �γκ1κλι�
τ�υ πρ�ς τ� «εFσε&Cς π�'µνι
ν» τ�υ ? µητρ�π�λ�της Φθι�τιδ�ς Nικ�λα�ς («Λαµιακ�ς T8π�ς» 4/7/02).
GEγκ1κλι�ς �ναφερ�µενη στ3ν «νε�ειδωλ�λατρ'α», στ3ν ?π��α ? καλ�ς δεσπ�της φρ�ντ�Oει ν) συ-
µπεριλ/HIη κα2 κ/θε �κδKλωση �πιθυµ�ας γν�σης N �νδιαφ$ρ�ντ�ς γι) τ3ν �ρ@α�α ;Eλλ/δα. Kα2 καλ)
>λα ατ/· �λλ) κα2 «W�ω �B κ8νες»... Π�ι�1ς �π�καλεE «σκ1λ�υς» ? �ν λ�γ}ω ρασ�φ�ρ�ς; MKπως >σ�υς
δ�ν δηλ�ν�υν τυφλ3 Lπ�ταγ3 στ� 4�υδαϊκ� δ�γµα, π�8 κατ’ �π/γγελµα κα2 φανατισµ� ? jδι�ς δια-
κ�νεE; [Γκ�ιµ ( = σκυλ/νθρωπ�ι) @αρακτηρ�Oει κα2 τ� Tαλµ�8δ τ3ν �κτ�ς τAν GI�υδα�ων �νθρωπ�-
τητα!] N >σ�υς ZEλληνες Oητ�:ν ν) µ/θ�υν γι) τ) %ργα τAν πρ�γ�νων τ�υς· %ργα κα2 πρ�γ�ν�ι π�8
κ/π�ι�ι T�εστ�ι ρασ�φ�ρ�ι �φ/νισαν µ� �π�στευτη HαρHαρ�τητα;

vE�ω; GAπ� π�ι�ν τ�π� Tρ@ισαν κα2 π/λι ν) �κδι�κ�υν τ) «φ1ρµατα» τ*ς σκ�ταδιστικ*ς GAνα-
τ�λ*ς; Aτ�2 π�1, H�υτηγµ$ν�ι στ) HυOαντιν) κωνσταντινXτα κα2 στ2ς eθωµανικ�ς λ�ρες, πρ�διδαν
�π2 α4Aνες τ�ν .ερ�ν ατ�ν τ�π�; Γι) π�ι/ σκυλι) �πιτ$λ�υς µιλ�:µε;

Π.Λ.K.

GAπ�λα1σαµε κα2 π/λι πρ2ν �π� τ2ς πρ�σφατες �κλ�γ�ς τ�8ς �Hανταδ�ρ�υς τ�: ���υσιασµ�:, �.
?π�E�ι µXς Lπενθ1µιOαν >τι B µ3 Tσκηση τ�: «δικαι�µατ�ς» τ�: �κλ$γειν �πισ1ρει τ2ς δεEνα π�ιν$ς.
GAλλ) τ� εjδ�υς «δικα�ωµα» εSναι κ/τι, >ταν ατ� εSναι ��αναγκαστικ�; Kα2 Wν τιµωρ*ται κ/π�ι�ς
π�8 δ�ν �σκεE τ� «δικα�ωµα τ�: �κλ$γειν», γιατ� ν) µ3ν τιµωρ*ται κα2 >π�ι�ς δ�ν �σκεE τ� σ1στ�ι@�
«δικα�ωµα τ�: �κλ$γεσθαι»; ;H φιλ�σ�φικ3 �θικ3 @αρακτηρ�Oει «Oε1γη», >πως «δικα�ωµα - καθ*κ�ν»
bς «�θικ�ς �ντιν�µ�ες» µ� τ3ν %νν�ια >τι, >ταν 4σ@1Iη τ� -να, δ�ν 4σ@1ει τ� Tλλ� κα2 >τι �π�κλε�εται
ν) συνυπ/ρ@�υν κα2 τ) δ1�. GAλλ) γιατ� ν) �πικαλ�1µεθα φιλ�σ�φικ�ς N �θικ�ς �ντιν�µ�ες, >ταν
�δA %@�υµε ν) κ/ν�υµε µ� καραµπιν/τ�υς λ�γικ�1ς, συνταγµατικ�8ς κα2 ν�µικ�8ς παραλ�γισµ�1ς;
Π�ι�ς εSπε >τι B ���υσιαστικ3 «σκ$ψη» δ�ν εSναι �πλAς παρ/ν�ια;

Γ.Σ.Π.

Παρηγ�ρ�:ν �. �κ τ�: ��ωτερικ�: ε@/ριστες πληρ�φ�ρ�ες, >πως B �π�φασις π�8 �λKφθη κατ)
τ3ν 26η Γενικ3 Συν$λευσι τAν GAντιπρ�σ�πων τAν ;EταιρειAν π�8 συµµετ$@�υν στ3 ∆ιεθν* ;Oµ�-
σπ�νδ�α KλασσικAν Σπ�υδAν (FIEC). ‘H συν$λευσις συν*λθε στ� M$ννεντ�ρφ τ*ς Zυρ�@ης κα2 συµ-
µετεE@αν περ�π�υ 100 �πιστηµ�νικ�ς iν�σεις �π� >λ�ν τ�ν κ�σµ�, π�λλ�ς κα2 �� ;Eλλ/δ�ς. GEκεE %γι-
νε ?µ�φ�νως δεκτ3 �π� >λες τ2ς �ντιπρ�σωπεEες B πρ�τασις τ*ς ;Eλλ/δ�ς (I. Mαρκαντ�νης, πρ�ε-
δρ�ς τ�: «Παρνασσ�:»), ν) �ναγνωρισθI* B ;Eλληνικ3 ΓλAσσα bς �π�σηµ�ς γλAσσα τ�: Συνεδρ��υ
τAν ;EταιρειAν KλασσικAν Σπ�υδAν. M$@ρι σKµερα �π�σηµες γλAσσες �ταν B GAγγλικ3 κα2 B Γαλ-
λικK. T� συν$δρι� τ*ς ;Eταιρε�ας KλασσικAν Σπ�υδAν διε�/γεται κ/θε π$ντε %τη. T� iπ�µεν� θ) συ-
ν$λθIη στ3ν BραOιλ�α τ� 2004. Παρ�µ�ιες ε4δKσεις τακτικ) �πασ@�λ�:ν τ�ν διεθν* τ1π�, πρ�αναγ-

∆ιεθν<ς 3Eλληνικ< Γλ0σσα

Στ< γεν1τειρα τ�� 7A&ρα,µ
Σ1µφωνα µ� ��ι�πιστες πληρ�φ�ρ�ες ? π�λεµ�ς �ναντ��ν τ�: GIρ)κ εS@ε πρ�σ@εδιασθ* πρ2ν ? κ. Mπ�8ς

γ�νIη πρ�εδρ�ς �π� τ� γνωστ� συνωµ�τικ� .ερατεE�. Γιατ�; θ) ρωτKσετε. ΠρAτ�ν, δι�τι B Mεσ�π�ταµ�α
(γεν$τειρα τ�: µυθικ�: γεν/ρ@η τAν ;EHρα�ων GAHρα)µ) εSναι τ�π�ς γι) τ3ν µελλ�ντικ3 �π$κταση τ�:
«Mεγ/λ�υ GIσρα3λ» κα2 δε1τερ�ν δι�τι τ� GIρ)κ εSναι B δε1τερη @�ρα µ� τ) µεγαλ1τερα πετρελαϊκ) κ�ι-
τ/σµατα στ�ν κ�σµ� κα2 δι’ ατAν �. HΠA θ) �λ$γ��υν ?λ�κληρη τ3ν �γ�ρ) πετρελα��υ (Eρ�πης κα2
GIαπων�ας). T� γεγ�ν�ς >τι �. HΠA %@�υν γ�νει µισητ3 @�ρα σ� >λ� τ�ν κ�σµ� �� α4τ�ας τ*ς �λαO�νικ*ς
κα2 H/ρHαρης π�λιτικ*ς τ�υς, eλ�γ�ν �νδιαφ$ρει τ3ν γνωστ3 συνωµ�τικ3 κλ�κα. Στ�@�ς τ�υς δ�ν εSναι
? Σαντ)µ – >πως δ�ν �τ� κα2 ? Mπ2ν Λ/ντεν – �λλ) B Mεσ�π�ταµ�α κα2 τ) πετρ$λαια.

K.X.K.

7E��υσιαστικ< παρ.ν�ια

{AK αFτ, τ, σκυλι,, �B uEλληνες!
AI™IMA KAI A¢HPITA 



γ$λλ�ντας ε��ωνα κα2 ε@/ριστα µην1µατα µελλ�ντικ�: �πανελληνισµ�:.
;H ;Eλληνικ3 GAρ@αι�της κα2 B ;Eλληνικ3 ΓλAσσα δ�ν εSναι .στ�ρ�α κα2 παρελθ�ν, �λλ) εSναι τ�

παρ�ν κα2 τ� µ$λλ�ν τ*ς �νθρωπ�τητ�ς.
Θ.Λ.

Kατ’ �ρ@)ς σκ$φθηκα �ντ2 κειµ$ν�υ γι) τ3ν διπλαν3 φωτ�γραφ�α ν) γρ/ψω «Kωρ/ς λ
για», >πως
συνηθ�O�υν �. σκιτσ�γρ/φ�ι - γελ�ι�γρ/φ�ι· µ�α µικρ3 διευκρ�νιση, >µως, θε-

�ρησα >τι θ) �ταν @ρKσιµη. ZOπως θ) �ντιληφθKκατε, ατ� π�8 �πει-
κ�ν�Oεται στ3 φωτ�γραφ�α εSναι τ� �π�σηµ� σ*µα – %µHληµα τ�:

GAριστ�τ$λει�υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης, >πως περιµε-
τρικAς �ναγρ/φεται.

;H λ�γικ3 H$Hαια µXς Lπαγ�ρε1ει, µετ) HεHαι�τητ�ς ν) Lπ�-
θ$σ�υµε, >τι τ� ε4κ�νιO�µεν� στ� �σωτερικ� τ�: κ1κλ�υ πρ�-
σωπ� εSναι ? GAριστ�τ$λης. �Aµ’ δ$! GAριστ�τ$λης µ� φωτ�-
στ$φαν�; GAπ�κλε�εται. ;O ε4κ�νιO�µεν�ς κ1ρι�ς, σXς πληρ�-

φ�ρA, εSναι ? «πρ�στ.της - π�λι��K�ς» τ*ς Θεσσαλ�ν�κης
«}γι�ς» ∆ηµKτρι�ς.
T�ρα πAς δ$νει τ� GAριστ�τ$λει� µ� τ�ν ∆ηµKτρι� κα2 τ� σ@$ση

µπ�ρεE ν) %@Iη ? «µυρ�HλKτης» PωµαE�ς ��ιωµατικ�ς µ� τ3ν ;Eλληνικ3
GAνωτ/τη Παιδε�α, µ�ν� τ� νε�-ελληνικ�, 4�υδαι�@ριστιανικ� κρατ�δι� µ�

τ3 H�Kθεια τ�: Για@H� - ΣαHHα�θ jσως θ) µπ�ρ�:σε ν) µXς ��ηγKσIη.
Π.I.

Mdρκ�ς = uOµηρ�ς!
GOν�µ/Oεται Nτ$νις M)κ Nτ�λαντ, εSναι καθηγητ3ς τ*ς... GAρ@α�ας ;Iστ�ρ�ας κα2 τ*ς Kαιν*ς ∆ια-

θKκης(!) στ� ΠανεπιστKµι� Kλ$ρµ�ντ τ*ς Kαλιφ�ρνιας κα2 τ�ν %φεραν στ3ν ;Eλλ/δα, πληρ�ν�-
ντας τ) %��δα τ*ς �π�σκεψης κα2 µιXς κρ�υαOι$ρας στ� A4γαE�, µαO2 µ� -ναν �π�στ�λ� τ�υ, ν$� θε-
�λ�γ� πρ�ερ@�µεν� �π� τ� ΠανεπιστKµι� Θεσσαλ�ν�κης, π�8 τ�: @ρησ�µευε κα2 bς διερµην$ας.
Θ) τ�: µεταφρ/σ�υν τ� HιHλ�� τ�υ στ) ;Eλληνικ) κα2 �δη τ�ν παρ�υσι/O�υν σ� iλληνικ�8ς δια1-
λ�υς, >π�υ �νακ�ιν�νει τ3ν �νακ/λυψK τ�υ: >τι τ� εαγγ$λι� τ�: M/ρκ�υ εSναι περ�π�υ µι) νε�-
τερη %κδ�ση τ�: ;OµKρ�υ.

T� φαιν�µεν� δ�ν διαφ$ρει �σιαστικ) �π� πληθ�ρα Tλλων παρεµφερAν, στ) ?π�Eα τ� σταθερ�
«ρεφρα2ν» εSναι: GI�υδαι�@ριστιανισµ�ς = ;Eλληνικ3 Σκ$ψη. T� «ρεφρα2ν» στι@�υργεEται κα2 µελ�-
π�ιεEται �π� κ/θε λ�γ*ς διαν��1µεν�υς τ*ς iHραι�σιων�O�υσας �µερικανικ*ς Πλανηταρ@�ας, �.
?π�E�ι Hρ�σκ�υν π.@. ταυτ�τητα στ2ς �ντιλKψεις περ2 µ�ν�θεϊσµ�: τAν ;EλλKνων φιλ�σ�φων κα2 τ*ς
Γραφ*ς (µ�λ�ν�τι ? ��ωσυµπαντικ�ς κα2 πρ�συµπαντικ�ς Για@H� - Kτ�στης τ�: K�σµ�υ �π�τελεE
τ$λεια �ντιστρ�φ3 τ�: �νδ�συµπαντικ�: Λ�γ�υ N Παγκ�σµι�υ N�: N Πρ�τ�υ Kιν�:ντ�ς κ.λπ. τAν
;EλλKνων), πλKρη �ρµ�ν�α µετα�8 vEρευνας κα2 Π�στης, �π�λυτη iν�τητα GEπιστKµης - Θρησκε�-
ας κα2 π�λλ) Tλλα θα1µατα, πρ�παγανδιστ�ς τAν ?π��ων π�λ8 συ@ν) εSναι κα2 �. διαφ�ρων �π�-
@ρ�σεων «iλλην�O�ντες» (πAς �λλιAς ν) γεφυρ�σ�υν τ3 σ@ιO�φρ$νεια ZEλληνας - Xριστιαν�ς σ� �π�-
πεδ� Pωµι�σ1νης N τ3 σ@ιO�φρ$νεια Λ�γικ3 - Π�στη σ� �π�πεδ� Πλανηταρ@�ας;).

Kανε2ς δ�ν διερωτXται γι) τ� π�λ8 �πλ�: T� εjδ�υς Tνθρωπ�ς πλ/θεται �π� τ3ν GIλι/δα - GOδ1σ-
σεια (�. ?π�Eες κατ) τ�ν Πλ/τωνα «πXσαν τ3ν ;Eλλ/δα πεπαιδε1κασι», δηλαδ3 �κπα�δευσαν τ�8ς
γεννKτ�ρες τ�: Παγκ�σµι�υ Π�λιτισµ�:) κα2 τ� εjδ�υς Tνθρωπ�ς πλ/θεται �π� τ� Eαγγ$λι� (τ�
?π�E� «πεπα�δευκε» τ�8ς δηµι�υργ�8ς τ�: Mεσα�ωνα).

Kαηµ$ν�ι ?µηρικ�2 �ρωες, καηµ$νε GA@ιλλ$α, π�ι�ς ν) σXς τ� %λεγε >τι γι) τ2ς �ν/γκες τ*ς µιXς
κα2 µ�ναδικ*ς Πλανηταρ@�ας θ) καταντ�1σατε -να κα2 τ� ατ� «µ�ντ$λλ�» µ� τ�ν |γι�... Συµεoν
τ�ν Στυλ�τη!

Γ.Σ.Π.

3Aγι�δηµητρι.τικ�ς 7Aριστ�τ1λης

∆ΑΥΛ�Σ/251, N��µ�ρι�ς 200216266



T4 πρ5σωπ� τ�. Παναγ6 K�υταλιαν�. EναδKεται µ�σα Eπ4 τ)ν Xµ7&λη τ6ς σκ�τειν6ς πε-
ρι5δ�υ 1845-1910, Iπ�υ M πληρ�φ5ρηση συναντ�.σε τερ$στιες δυσ&�ρειες καB M δηµ�σι�γρα-
φ7α παγκ�σµ7ως �ρισκ5ταν σ! πρωτ5γ�ν� +π7πεδ�. TBς +ρευνητικ!ς δυσκ�λ7ες +πι�$ρυνε τ4 γε-
γ�ν4ς, Iτι X K�υταλιαν4ς ;0ησε καB ;δρασε κατ( κKρι� λ5γ� στ)ν �Aµερικανικ) YHπειρ�. KαλJ
λ�ιπ4ν τ�[ς EναγνJστες ν( Eναρωτηθ�.ν γι( τ4 µ�γεθ�ς τ6ς δKναµης π�[ +πεδε7κνυε X Πα-
ναγ6ς, Eφ�. M φ=µη τ�υ δι�σ&ισε τ4ν �Aτλαντικ5, σ! µι( +π�&) π�[ τ4 τηλ�φων� µ5λις εW&ε Eνα-
καλυφθ6. Γι( τ) 0ω= τ�υ +λ$&ιστα καταφ�ραµε ν( µ$θ�υµε µ�σα Eπ4 τBς σελ7δες +γκυκλ�-
παιδειJν, γι’ α]τ4 Eρ&7σαµε µι( +π7π�νη Eνα0=τηση πληρ�φ�ριJν σ! Eρ&ε:α παλιJν +φηµε-
ρ7δων τ6ς OEλλ$δ�ς καB τ�. +?ωτερικ�..

°
ενν=θηκε στ) ν6σ� K�Kταλη (τ�υρκιστB �EκινBκ - Eντq) µqλλ�ν τ)ν περ7�δ� 1840-45. T4
νησ$κι α]τ4 �ρ7σκεται µετα?[ τ6ς Πρ�κ�ν=σ�υ τ�. Mαρµαρq καB τ6ς �Aφησιqς, +νkJ M µι$
τ�υ e&θη σ&εδ4ν Eκ�υµπq στ)ν Kυ0ικιν) &ερσ5νησ� (f EλλιJς �Aρκτ5νησ�). yEνας Λα-
τιν�αµερικαν4ς µυθιστ�ρι�γρ$φ�ς τ6ς +π�&6ς +κε7νης µqς κ$νει µι( hρα7α περιγραφ) τ�.

τ5π�υ καταγωγ6ς τ�. K�υταλιαν�.. «...ZOσ�ι �τα��δευσαν ε4ς Kωνσταντιν�1π�λιν δι) θαλ/σ-
σης γνωρ�O�υν, >τι µ�λις τ� �τµ�πλ�ι�ν διαπλε1σIη ?λ�κληρ�ν τ� �π$ραντ�ν στεν�ν τAν ∆αρ-
δανελλ�ων κα2 �γκαταλε�ψIη �ριστερ/ τ�υ τ3ν Kαλλ�π�λιν, στρ$φεται �λαφρ) πρ�ς τ) δε�ι) κα2

<Aπ0 τNν K+Sταλη στN NAτια <AµερικN

MH WπιK9ωση τ+C \ρωικ+C dδεUδ+υς
στ0ν MEλληνισµ0 τ+C 19+υ αdQνα

M
ετ( Eπ4 π�λ[ κ5π� καB Eµ�τρητες �ρες ;ρευνας παραδ7δ�υµε στ4
Eναγνωστικ4 κ�ιν4 τ�. «∆αυλ�:», I,τι µπ�ρ�σαµε ν( �ρ�.µε Eπ4 τ)ν
Eληθιν) Dστ�ρ7α >ν4ς Eνθρ3π�υ, π�[ «κ/π�ι�ι» θ�λ�υν ν( Eναγ$-
γ�υν σ! µυθ�λ�γικ4 πρ5σωπ�, Eκ�λ�υθ3ντας τ)ν π$για τακτικ=:

«...κ/θε τι iλληνικ� εSναι µ:θ�ς, κ/θε τι µ3 iλληνικ�... εSναι .στ�ρ�α»!
T4 πρ5σωπ� α]τ4 δ!ν εWναι sλλ� Eπ4 τ4ν λαϊκ4 �ρωα Παναγ6 K�υταλιαν5,
τ4 eν�µα τ�. Xπ�7�υ Eντη&ε: στBς ρεµπ�τικες στ��ς, Iπ�υ �D yEλληνες τρα-
γ�υδ�.ν τ4:

«...σ�δερα µασ/ει,
τραEνα σταµατ/ει,
π$τρες ρ�καν�Oει

κα2 H�υν) γκρεµ�Oει
? K�υταλιαν�ς»...

OH +ργασ7α π�[ Eκ�λ�υθε: εWναι µι( πρ�σπ$θεια ν( ?ανα0ωνταν�ψ�υµε τ4ν
θρ.λ� τ�. περ7φηµ�υ +κε7ν�υ Eνδρ5ς, διασk30�ντας e&ι µ5ν� I,τι κυκλ�φ�ρε:
σ(ν Dστ�ρικ) Eπ5δει?η, Eλλ( καB καταγρ$φ�ντας κ$θε sλλ� στ�ι&ε:� π�[ ;&ει
διασωθ6 σ(ν παρ$δ�ση καB π�[ εwµαστε σ7γ�υρ�ι Iτι µ! µελλ�ντικ!ς ;ρευνες
θ( +πι�ε�αιωθS6.



ε4σπλ$ει ε4ς τ3ν θ/λασσαν τ�: MαρµαρX τ3ν περ�φηµ�ν �ρ@α�αν Πρ�π�ντ�δα, π�8 iν�νει τ3ν
Mα1ρη Θ/λασσα µ� τ� A4γαE�ν δι) B�σπ�ρ�υ κα2 ;Eλλησπ�ντ�υ. M�λις δ� τ� �τµ�πλ�ι�ν δια-
ν1σIη δρ�µ�ν δεκαπ$ντε περ�π�υ ναυτικAν µιλ�ων, �. �πιH/ται �µπ�ρ�:ν ν’ �π�θαυµ/σ�υν δε-
�ι/ των -να σ1µπλεγµα �π� τρ�α µεγαλ1τερα κα2 �ρκετ) µικρ�τερα @αριτωµ$να νησ/κια, ��η-
πλωµ$να �π/νω στ� γαλαν� Hελ�:δ� τ�: γιαλ�:, eλ�γ�ν µεσηµHριν�τερα �π� τ� µεγ/λ� νησ2
τ�: MαρµαρX κα2 π�λ8 πλησ��ν τ*ς Xερσ�νKσ�υ GAρτ/κης. T) bραEα ατ) νησ/κια eν�µ/O�-
νται ΠασσX Λιµ/νι N ;Aλ�νι τ� µεγαλ1τερ�, GAφσι) N GOφι�:σσα τ� δε1τερ� κα2 K�1ταλη τ�
µικρ�τερ�. ;H K�1ταλη εSναι τ� πι� γειτ�νικ� γι) τ� καρ/Hι, π�8 τα�ιδε1ει γι) τ3ν Π�λη, δι�-
τι εSναι τ� δυτικ�τερ� �π’ >λα. Aτ� τ� µικρ�σκ�πικ� νησ/κι µ� τ� µικρ�σκ�πικ�τερ� λιµαν/κι
τ�υ �γ$ννησε κα2 εSδε ν) µεγαλ�νIη σ� �νδρε�α κα2 σ� δ1ναµη ? περ�φηµ�ς �θλητ3ς Πανα*ς,
π�8 γνωρ�σαµεν ε4ς τ� Mπ�υ$ν�ς vAιρες Lπ� τ�σ�ν τραγικ)ς περιστ/σεις...».

Φα7νεται καθαρ( λ�ιπ4ν Iτι τ4 +π7θετ� «K�υταλιαν�ς» π�[ ;λα�ε, εWναι «παρατσ�1κλι», τ4
Xπ�:� &αρακτηρ70ει τ4ν τ5π� καταγωγ6ς τ�υ. OH +πικρ$τηση τ�. ψευδωνKµ�υ τ�υ ;ναντι τ�.
Eληθιν�. dν5µατ5ς τ�υ στ$θηκε κατ( καιρ�[ς τρ�&�π�δη στ4 σωστ4 πρ�σανατ�λισµ4 τJν
+ρευνJν π�[ ;&�υν γ7νει γι’ α]τ5ν. Σ&ετικ) πηγ) µqς +νηµερ3νει: «...T� �π�νυµ� τ�υ %µεινεν
Tγνωστ� N �λησµ�νKθη µ� τ) @ρ�νια. ;O Πανα*ς δι) τ�8ς συννησιAτες τ�υ,π�8 τ�ν �θα1µα-
Oαν, τ�ν �λ/τρευαν κυρι�λεκτικAς κα2 τ�ν εS@αν κα1@ηµ/ τ�υς, �ταν �πλAς Πανα*ς. GEπειδ3
δ� εS@ε γεννηθ* στ3ν K�1ταλη κα2 %πρεπε ν) π/ρIη -να �π�νυµ� γι) παντ�τειν3 δι/κριση, τ�ν
�πων�µασαν N Dν�µ/σθη µ�ν�ς τ�υ Πανα*ς K�υταλιαν�ς...».

M7α +φηµερ7δα π�[ ;πεσε στ( &�ρια µας, ;ρρι?ε φJς στ)ν Eληθιν) ταυτ5τητα τ�. K�υτα-
λιαν�.: «∆υν/µεθα ν) �π�δ�σωµεν τ� �π�νυµ�ν τ�:τ� ε4ς τ�ν ZEλληνα γυµναστικ�ν Παναγ*
GAντων��υ... µεθ’ Lπερηφανε�ας διηγεEται >τι �γεννKθη �ν K�υτ/λIη τ*ς Πρ�π�ντ�δ�ς... κα2 >τι
εSναι ZEλλην τ3ν πατρ�δα κα2 τ� φρ�νηµα».

M7α sλλη π$λι πηγ) καB συγκεκριµ�να τ4 Eµερικαν�-�ρεταννικ4 περι�δικ4 «The Illustrated
P;lice News» µqς Eπ�καλKπτει: «...ρητAς δ� �ναφ$ρεται κα2 ? π�λ8ς K�υταλιαν�ς (Lπ� τ� Mν�-
µα Antonio Pannay γνωστ�ς �ν GAµερικ*)»... OH K�Kταλη τ5τε Eριθµ�.σε περ7π�υ 300 >λλη-
νικ!ς �mκ�γ�νειες, �D Xπ�:ες δυστυ&Jς ?ερρι03θηκαν µετ( τ)ν Eνταλλαγ) τJν πληθυσµJν, µε-
τα�α7ν�ντας �D περισσ5τερ�ι στ)ν Λ6µν�, Iπ�υ ;&τισαν τ)ν N�α K�Kταλη. A]τ) εWναι M αmτ7α
π�[ στ) Λ6µν� δ!ν Zπ$ρ&ει σ! καµµ7α �mκ�γ�νεια τ4 +π7θετ� «K�υταλιαν�ς»· συναντ�.µε Iµως
τ4 +π7θετ� «�Aντων7�υ».

MO
Πανα6ς διακατε&5ταν Eπ4 +παναστατικ4 πνε.µα καB λ5γkω τ6ς >λληνικ6ς καταγωγ6ς
τ�υ +µπνε5ταν Eπ4 φιλελεKθερα mδανικ$. �Aκρι�Jς α]τ( τ( στ�ι&ε:α π�[ κ�σµ�.σαν
τ4ν &αρακτ6ρα τ�υ τ4ν Eν$γκασαν σ! Mλικ7α 20 +τJν ν( φKγSη Eπ4 τ)ν K�Kταλη καB
hς ναυτικ4ς ν( Eνα0ητ=σSη ν��υς κ5σµ�υς. Στ4 πρJτ� τ�υ τα?7δι δι�σ&ισε τ4ν �Aτλα-

ντικ4 �κεαν5, +γκυρ���λ3ντας Eρ&ικ( στ) N5τια �Aµερικ=. M�&ρι τ5τε δ!ν γν3ρι0ε Iτι M φK-
ση τ4ν εW&ε πρ�ικ7σει µ! τρ�µακτικ) δKναµη, π�[ bνα γεγ�ν4ς ;µελλε ν( τ�. τ)ν Eπ�καλKψSη.
EW&ε +πι�ι�ασθ6 σ! bνα Eτµ5πλ�ι� τ6ς +π�&6ς, Eπ4 α]τ( π�[ τ5τε δι�σ&ι0αν τ�[ς �κεαν�Kς.
T4 πλ�:� εW&ε Eγκυρ���λ=σει στ( Eν�ι&τ$, δι5τι λ5γkω τ�. µεγ�θ�υς τ�υ Rταν EδKνατ� ν( πρ�-
σεγγ7σSη στ4 λιµ$νι. �αφνικ( sρ&ισε ν( πι$νSη τρικυµ7α καB παρ�υσι$σθηκε +πιτακτικ) Eν$-
γκη τ4 πλ�:� ν( µα0�ψSη τ)ν sγκυρ$ τ�υ καB ν( Eπ�πλεKσSη Eπ4 +κε:ν� τ4 σηµε:�. OH sγκυρα
Iµως εW&ε κ�λλ=σει στ4 �υθ4 καB µ$ταια �D δεκ$δες ναυτικ�B τ�. πληρ3µατ�ς πρ�σπαθ�.σαν
ν( τ)ν σηκ3σ�υν! OO Παναγ6ς τ5τε ;ντρ�µ�ς ;σπευσε ν( ��ηθ=σSη τ�[ς συντρ5φ�υς τ�υ, πι$-
ν�ντας τ)ν τερ$στια �λυσ7δα τ6ς sγκυρας καB τρα�3ντας την µ! δKναµη. yEνας - bνας �D να.τες
sρ&ισαν ν( τ( &$ν�υν. OO καπετ$νι�ς καB τ4 πλ=ρωµα πρ�φανJς θ( εW&αν ��υ�αθ6, δι5τι Iλ�ι
τ�υς ;�λεπαν τ4ν K�υταλιαν4 ν( σηκ3νSη µ5ν�ς τ�υ τ)ν sγκυρα!

Mετ( Eπ4 α]τ4 τ4 κατ5ρθωµ$ τ�υ sρ&ισε καB X wδι�ς ν( συνεδητ�π�ιS6 τ)ν Zπερφυσικ= τ�υ

MH συνειδητ+π+9ηση τ4ς δSναµ=ς τ+υ
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E=κ
να 1. Φωτ�τυπ'α τ�� ��ωφ8λλ�υ τ!ς &ι�γραφ'ας τ�� Παναγ! K�υ-
ταλιαν��, π�* συν1γραψε @ 7Eδµ
νδ�ς ΛανιCλ κα/ ��1δωσε σC -λληνικ< µε-
τ.φραση @ �κδ�τικ�ς �^κ�ς τ!ς 7AθIνας «Kεραυν
ς». 3H Wκδ�ση δCν φ1ρει
Kρ�ν�λ�γ'α, µπ�ρ��µε Aµως µC &ασιµ
τητα ν, τ<ν τ�π�θετIσ�υµε Kρ�-

νικ, στ<ν τελευτα'α ε=κ�σαετ'α τ�� ιθ´ α=.

16269∆ΑΥΛ�Σ/251, N��µ�ρι�ς 2002



δKναµη. �Eφηµερ7δα τ6ς +π�&6ς µqς +νηµερ3νει: «...τ� πρAτ�ν κατ�ρθωµ/ τ�υ, >τε �τ� �κ�-
µη ναυτικ�ς, �τ� B �ν$λκυσις τ*ς �π�σπασθε�σης �γκ1ρας τ�: πλ���υ, �ν ��ετ$λεσε µ�ν�ς δια-
σ�σας �π� Hια��υ κινδ1ν�υ τ� σκ/φ�ς. T� γεγ�ν�ς τ�:τ� Lπ*ρ�ε �φ�ρµ3 ν) �νν�KσIη κα2
��τ�ς τ3ν 4δ�αν ρ�µην...»· f Iπως λ�ει M +γκυκλ�πα7δεια Π$πυρ�ς - Λαρ�Kς: «τ*ς �κτ/κτ�υ
φυσικ*ς ατ�: ρ�µης %λαHε γνAσιν, καθ’ �ν @ρ�ν�ν %τι διετ$λει ναυτικ�ς κα2 LπεH/λλετ� ε4ς
Hαρε�ας �ργασ�ας...».

OH Eπ�κ$λυψη α]τ�. τ�. «µυϊκ�: θα1µατ�ς» στ$θηκε Eφ�ρµ) ν( µεταπηδ=σSη Eπ4 τ( κα-
ρ$�ια στ4ν Eθλητισµ5, Iπ�υ τ4ν περ7µενε µ7α λαµπρ) καρρι�ρα. ∆υστυ&Jς M +π�&) π�[ ;0η-
σε δ!ν τ4ν ε]ν5ησε καθ5λ�υ, δι5τι X Eθλητισµ4ς παγκ�σµ7ως λειτ�υργ�.σε κατ( κKρι� λ5γ�
hς λαϊκ4 θ�αµα καB e&ι hς �ργανωµ�νη δραστηρι5τητα Eπ4 +πισ=µ�υς φ�ρε:ς. Σ! Iλη τ) Mι-
κρ( �Aσ7α καB τ) Mακεδ�ν7α ε]δ�κιµ�.σε M +ρασιτε&νικ) π$λη, Iπ�υ παλαιστ!ς συν=θι0αν ν(
Eλε7φ�υν τ( κ�ρµι$ τ�υς µ! λ$δι καB ν( παλεK�υν σ! λασπωµ�νες παλα:στρες. Mετ( τ) λ=?η
κ$θε EγJνα µ! bνα καλ$θι στ( &�ρια 0ητ�.σαν Eπ4 τ�[ς θεατ!ς τ4 πεσκ�σι (τ�υρκιστB peşkeş
= καλ$θι), π�[ Rταν µ7α Eµ�ι�) τ�. τKπ�υ «...>,τι %@ετε ε@αρ�στηση»! �Aς σηµειωθS6 µ$λιστα,
Iτι �D T�.ρκ�ι µ�&ρι καB τ)ν +π�&= µας dργαν3ν�υν τ�τ�ι�υς EγJνες, π�[ λειτ�υργ�.ν κατ’
;θιµ�ν hς τ�υριστικ4 E?ι�θ�ατ�.

YE&�ντας α]τ!ς τBς µν6µες τ�. «Lπα�θρι�υ �θλητισµ�:» X K�υταλιαν4ς, sρ&ισε ν( περι�δεKSη
σ! Iλη τ)ν Eµερικανικ) pπειρ�, νικ3ντας τ�[ς δυνατ5τερ�υς κατ( τ5π�υς Eθλητ!ς e&ι µ5ν�
στ4 sθληµα τ6ς π$λης Eλλ( καB τ6ς sρσης �αρJν, Iπως µqς πληρ�φ�ρε: τ4 λε?ικ4 τ�. �Eλευ-
θερ�υδ$κη: «...∆ι/σηµ�ς �θλητ3ς �� �παγγ$λµατ�ς παλαιστ3ς κα2 �νυψωτ3ς HαρAν, παγκ�-
σµ��υ φKµης!...».

MH
πρ3τη µ$&η π�[ ;δωσε διε?=&θη στ4 Mπ�υ�ν�ς YAϊρες τ6ς �Aργεντιν6ς, Iπ�υ
«...πρ�κ/λεσεν εθ8ς ε4ς π/λην τ�ν δι/σηµ�ν GIταλ�ν Pepero, τ�ν ?π�E�ν ��Kπλωσεν
�π2 τ*ς κ�ν�στρας...». ΠαλεK�ντας συνε&Jς καB EκαταπαKστως +?$πλωσε τ) φ=µη τ�υ
σ! Iλη τ)ν �Aµερικ) καB κυρ7ως στ4 Mε?ικ5, «...>π�υ ��ετ$λεσε κινδυνωδ$στατα γυ-

µν/σια...». T4 1873 καυ&=θηκε Iτι µπ�ρε: ν( δαµ$σSη µ! τ( &�ρια τ�υ καB θηρ7α, πρ�καλ3ντας
τ4ν θυµ4 τJν �AµερικανJν, �D Xπ�:�ι, +νkJ περπατ�.σε Eµ�ριµν�ς, τ�. ;ρρι?αν στ4 δρ5µ� µ7α
τ7γρη π�[ Rταν πεινασµ�νη. OH µ$&η +ναντ7�ν της κρ$τησε τρισ=µισυ �ρες περ7π�υ, µ�&ρι π�[
X K�υταλιαν4ς κατ3ρθωσε Eν�7γ�ντας τ4 στ5µα τ6ς τ7γρεως ν( &3σSη τ) γρ�θι$ τ�υ µ�σα στ4
λ$ρυγγ$ της καB ν( τ)ν πν7?Sη. Πληγωµ�ν�ς καB X wδι�ς �αρKτατα διεκ�µ7σθη σ! ν�σ�κ�µε:�
Eπ4 τ�[ς δυσπιστ�.ντες �Aµερικαν�Kς, �D Xπ�:�ι τ4ν παραδ�&τηκαν καB τ�. Zπ�σ&�θηκαν δω-
ρε(ν mατρ�φαρµακευτικ) περ7θαλψη καB bνα Zψηλ4 &ρηµατικ4 π�σ4 γι( Eπ�0ηµ7ωση. OO wδι�ς
δ!ν τ�[ς 0=τησε παρ( µ5ν� τ) &$ρη, ν( Eπαλλ$?�υν Eπ4 τ�[ς φ5ρ�υς τ�[ς µεταν$στες συ-
µπατριJτες τ�υ! Kατ5πιν X Πανα6ς ;γδαρε τ)ν τ7γρη καB Eπ4 τ5τε παρ�υσια05ταν φ�ρ3ντας
τ4 τ�µ$ρι της: «...�ς τ� δ$ρµα %φερεν bς Tλλ�ς ;Hρακλ*ς...» (�λ. +γκ. ΠαπKρ�υ): «...δυσπι-
στ�:ντες �φ*καν �ναντ��ν ατ�:, �ν}A �πλανXτ� ε4ς τ3ν ���@Kν, τ�γριν, �τις �φ�ρµKσασα ��α�φ-
νης �ρπασεν ατ�ν �π� τ�: Hρα@��ν�ς, �λλ’ ? Παναγ*ς, >στις δ�ν �πτ�Kθη, πρ�φθ/σας συν$-
στρεψε τ� ρ1γ@�ς της µετ) δρακ�ντε��υ δυν/µεως κα2 %ρριψε τ� θηρ��ν α.µ�φυρτ�ν, �ν}A �. µα-
κρ�θεν θε�µεν�ι τ�ν �γAνα �πευφKµ�υν τ�ν �κατ/Hλητ�ν παλαιστKν...».

Mετ( Eπ4 α]τ4 τ4 κατ5ρθωµα τ4 eν�µα «K�υταλιαν4ς» ;κανε τ4 γ.ρ� τ�. κ5σµ�υ καB X wδι�ς
π=γαινε Iπ�υ τ4ν καλ�.σαν, γι( ν( +πιδε7?Sη τ) δKναµ= τ�υ. ∆υστυ&Jς δ!ν γνωρ70�υµε µ! λε-
πτ�µ�ρειες π�λλ( Eπ4 τ( γυµν$σµατα π�[ +κτελ�.σε X Παναγ6ς, Eλλ( παραδ5σεις λ�νε πLς λK-
γι0ε σ7δερα �mκ�δ�µJν στ( &�ρια τ�υ, µετατρ�π�ντ$ς τα σ! σ�.στες f Eκ5µη πLς ;δενε &�ντρ)
λ$µα στ4 σ��ρκ� τ�υ σ(ν γρα�$τα! Λ�γεται Eκ5µη πLς συν=θι0ε ν( κ$νSη Eσκ=σεις µ! σιδερ�-
νιες π�λ[ �αρει!ς µπ$λλες. Γι( παρ$δειγµα στερ�ωνε στ4 σ��ρκ� τ�υ µι( τ�τ�ια σφα:ρα καB
τ)ν «;παι0ε» στ�[ς �µ�υς τ�υ σ(ν ν( Rταν γεµ$τη µ! E�ρα f Eκ5µη σ=κωνε ψηλ( �λυσ7δα π�[

OY aθλ+ι τ+υ στNν <AµερικN καJ τNν ETρUπη
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E=κ
να 2. 3H µ
νη σ�ω;
µενη φωτ�γραφ'α - ντ�κ�υµ1ντ� τ�� K�υταλιαν��
µC τ, καν
νια. T, δ8� �π� αFτ, ε^ναι κρεµασµ1να �π� �λυσ'δες µC ε=δικ�*ς

γ.ντ;�υς κα/ τ� τρ'τ� φ�ρτωµ1ν� στ�*ς �µ�υς τ�υ.



στBς sκρες της εW&ε δεµ�νες δK� τ�τ�ιες σφα:ρες καB τ) στρ��7λι0ε π$νω Eπ4 τ4 κεφ$λι τ�υ!
yEνα Eπ4 τ( φηµισµ�να τ�υ ν�Kµερα Rταν �D +πιδε7?εις, π�[ ;κανε σηκ3ν�ντας καν5νια!

E]τυ&Jς α]τ) M sσκηση ;&ει σωθ6 τ5σ� φωτ�γραφικJς (&λ. ε=κ
να 2) Iσ� καB δηµ�σι�γρα-
φικJς, Iπως θ( διαπιστ3σετε. Συγκεκριµ�να, ;παιρνε στ�[ς �µ�υς τ�υ bνα dρει&$λκιν� τηλε-
�5λ� καB κρεµ�.σε π$νω τ�υ sλλα δK� συν�λικ�. �$ρ�υς 1.500 περ7π�υ κιλJν, τ( Xπ�:α µετ(
Eπ4 πυρ�δ5τηση +κπυρσ�κρ�τ�.σαν π$νω τ�υ! Παραλλαγ) τ6ς wδιας sσκησης µqς περιγρ$-
φει +φηµερ7δα τ6ς +π�&6ς: «;O Παναγ*ς GAντων��υ �φ/νη κα2 �ν P�}ω GIανεnρ}ω, πρωτευ�1σIη
τ*ς BραOιλ�ας, �π2 παρ�υσ�aα @ιλι/δων θεατAν, κρατAν Lπ� µ/λης δ1� τηλεH�λα H/ρ�υς 900
κιλ�γρ/µµων, ε4ς τ) ?π�Eα πληρωθ$ντα %θετε π:ρ �ταρ/@ως, µηδ$να Lπ�στ)ς κλ�νισµ�ν κατ)
τ3ν �κπυρσ�κρ�τησιν...» (�λ. φωτ4 2: M7α Eπ4 τBς +λ$&ιστες f wσως M µ�ναδικ) φωτ�γραφ7α,
π�[ Eπεικ�ν70ει τ4ν K�υταλιαν4 ρεαλιστικ( σ! α]τ) τ)ν sσκηση· M φωτ�γραφ7α εWναι τρα-
�ηγµ�νη στBς H.Π.A. f στ)ν  �Aργεντιν) καB στ4 παρελθ4ν Eπ�τελ�.σε εmκ5να +?ωφKλλ�υ �ι-
�λ7�υ - �ι�γραφ7ας τ�. K�υταλιαν�.).

Mι( καλ) περιγραφ) τJν Eγ3νων α]τ�. τ�. Zπα7θρι�υ Eθλητ6 διασk30ει σ! δι=γηµ$ τ�υ
bνας λατιν�αµερικαν4ς συγγραφ�ας: «...TρεEς H�ηθ�2 τ�: Πανα* εS@�ν �ν$λθη τ3ν στιγµ3ν
�κε�νην σ1ρ�ντες Mπισθ$ν των �λυσ�δα, δι/φ�ρα “�ργαλεEα τ*ς τ$@νης” – τ) “σ1νεργ/ τ�υ”,
>πως %λεγεν ? �θλητKς, ε4ς γλAσσαν ν�ητ3ν µ�ν�ν �π� τ�8ς H�ηθ�1ς τ�υ. O. H�ηθ�2 %λυσαν
τ)ς �λ1σ�υς κα2 �φ*καν �λε1θερα �π2 τ�: σανιδ�µατ�ς τ) �ντικε�µενα �κεEνα. ;O GAνατ�λ�-
της �θλητ3ς �π*ρε τ�τε -να eγκAδες Oε:γ�ς Lπ�δηµ/των �κ σφυρηλ/τ�υ σιδKρ�υ, π/@�υς -ως
δεκαπ$ντε π�ντων κα2 Mγκ�υ τριπλασ��υ σ@εδ�ν τAν π�δAν τ�υ. T) �π$ρασεν ε4ς τ) π�δια τ�υ
�π/νω �π� τ) Lπ�δKµατ/ τ�υ κα2 τ) πρ�σKρµ�σε στερε) µ� τ2ς λεπτ�τατες µετ/λλινες �λυσι-
δ�τσες, π�8 %φεραν �ντ2 κ�ρδ�νιAν. O. θεατ�ς τ) ��ετ�µησαν bς Oυγ�O�ντα δεκαπ$ντε σ@εδ�ν
@ιλι�γραµµα τ� καθ$να. vEκυψε κατ�πιν ? �θλητKς, �νKγειρεν �κ τ�: δαπ$δ�υ τ3ν µ�αν µετ)
τ3ν Tλλην τ$σσαρες �ν >λ}ω σιδερ$νιες σφαEρες µισ�µ$τρ�υ διαµ$τρ�υ iκ/στην, τ)ς ?π��ας
�κρ$µασε γ1ρω ε4ς τ3ν δερµατ�νην τ�υ O�νην, �π� τ�8ς ε4δικ�8ς γ/ντO�υς, δι’ �ν �σαν �φω-
διασµ$ναι κα2 α. σφαEραι κα2 B O�νη. �Eκρ�µασε δ! µ7αν δε?ι$, µ7αν Eριστερ$, τρ7την Eπ’
+µπρ4ς καB τ)ν τετ$ρτην eπισθεν... Eµ�σως M dρ&ηστρα τ�. �Aµφιθε$τρ�υ... pρ&ισεν ν( Eνα-
κρ�KSη κ$π�ι�ν Dσπανικ4ν &�ρ5ν... X Eθλητ)ς... +&5ρευσεν τ4ν Dσπανικ4ν &�ρ5ν... µ! σιδερ�νια
�$ρη τετρακ�σ7ων dκ$δων... X EγLν δι=ρκεσεν κ$π�υ δ�κα λεπτ( τ6ς `ρας, &ωρBς X �Aνατ�-
λ7της Eθλητ)ς ν( δε7?Sη τ)ν +λ$&ιστην κ5πωσιν...».

OD θεατ!ς φ3να0αν Iτι �D σφα:ρες Rταν κ�Kφιες! «...? �θλητ3ς �µειδ�ασεν. vEρριψε δ� -να
Hλ$µµα πρ�ς τ� µ$ρ�ς, �φ’ >π�υ εS@�ν %λθη α. διαµαρτυρ�αι, %καµεν -να νε:µα πρ�ς τ�8ς H�η-
θ�1ς τ�υ, κα2 εSπεν ε4ς καθαρ�τ/την .σπανικ3ν γλAσσα... (σηµ.: X συγγραφ�ας Zπαιν7σσεται
τ)ν γλωσσ�µ$θεια τ�. Παναγ6, τ)ν Xπ�7α +πι�ε�αι3νει καB δηµ�σ7ευµα >λληνικ6ς +φηµερ7-
δ�ς τ6ς +π�&6ς): – Π/ρτε, παιδι) τ2ς σφαEρες κα2 τ) Lπ�δKµατα κα2 παραδ�στε τα ε4ς τ�8ς Σε-
ν�ρες... Θ) τ�8ς παρακαλ$σω θερµAς ν) µ�: τ) φ$ρ�υν �δA �π/νω σ1ρ�ντ/ς τα �π� τ2ς �λυ-
σ�δες τ�υς...», πρqγµα π�[ �D δυσπιστ�.ντες �Aµερικαν�B δ!ν κατ3ρθωσαν τελικ$. K$ν�ντας
α]τ( τ( θαυµαστ( X Παναγ6ς εW&ε Eπ�σπ$σει πλ��ν τ4ν παγκ5σµι� θαυµασµ5· «...�τιµKθη δ�
κατ) τ3ν �ν GAµερικI* διαµ�νKν τ�υ Lπ� τ�: Περ�:, τ*ς B�λιH�ας κα2 τ*ς BραOιλ�ας δι) π�λλAν
παρασKµων...».

#H
+λευθερ�φρ�σKνη καB τ4 Eδ�Kλωτ� πνε.µα, στ( Xπ�:α τ4ν εW&ε µυ=σει M OEλληνικ)
Παιδε7α, Rταν M αmτ7α τ6ς +πιστρ�φ6ς τ�υ στ)ν E]ρ3πη γι( δK� &ρ5νια περ7π�υ, πρ�-
κειµ�ν�υ ν( π$ρSη µ�ρ�ς στ4ν γαλλ�-γερµανικ4 π5λεµ� Zπ!ρ τJν φιλελευθ�ρων καB δη-
µ�κρατικJν Γ$λλων (1870-71). Bι�γραφικ4 σηµε7ωµα τ6ς +π�&6ς τ�υ µqς +νηµερ3νει

σ&ετικ$: «...�πανελθoν δ� ε4ς τ3ν Eρ�πην �π�λ$µησε µετ) τAν Γ/λλων �ν τ}A τελευτα�}ω γερ-
µανικ}A π�λ$µ}ω...», µετ( τ)ν ;κ�αση τ�. Xπ�7�υ X Παναγ6ς ;µεινε γι( λ7γ� στ)ν Mασσαλ7α:

<EλευθερAφρων, Rδ+Sλωτ+ς καJ π+λSγλωσσ+ς
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E=κ
να 3. 3O Παναγ!ς σκ�τ�νει τ�ν τα�ρ�. Λ'µα, Περ�� 1878. Λιθ�γραφ'α, µ'α
�π� τ/ς π�λλCς π�* κυκλ�φ�ρ��σαν στ/ς K0ρες τ!ς N
τιας κα/ B
ρειας 7Aµερικ!ς.



«...�φ/νη π/λιν �ν Mασσαλ�aα �κτελoν δι/φ�ρα γυµν/σια, δι) τ) ?π�Eα �θαυµ/σθη...» καB zστε-
ρα µqλλ�ν Eνε&3ρησε κατευθε:αν γι( τ)ν �Aµερικ=, Iπ�υ παντρεKτηκε µ7α λατιν�αµερικ$να:
«...;O Παναγ*ς GAντων��υ �νυµφε1θη τ� 1872 γεν�υηνσ�αν τιν) κ�ρην κα2 εSναι �δη πατ3ρ
τεσσ/ρων τ$κνων, �� �ν τ� πρAτ�ν i�αετ$ς, µικρ�: �ναστKµατ�ς, µελαµψ�ν κα2 ε4ς Tκρ�ν ελ1-
γιστ�ν – δι) τ� ?π�E�ν κα2 �πων�µ/σθη Lπ’ ατ�: “Kα�υτσ�8κ” – διεγε�ρει κα2 τ�:τ� τ�ν θαυ-
µασµ�ν ?σ/κις �µφαν�Oεται πρ� τ�: κ�ιν�:, �κτελ�:ν παρ/δ��α δι) τ3ν Bλικ�αν ατ�: γυ-
µν/σια...». OO δεKτερ�ς γι4ς τ�. Παναγ6 �ν�µα05ταν yEλλην καB X τρ7τ�ς λεγ5ταν Γε3ργι�ς.
T( παιδι( τ�υ τ4ν παρακ�λ�υθ�.σαν, Iταν +πεδε7κνυε τ) δKναµ= τ�υ. Mετ( τ4 τ�λ�ς τJν γυ-
µνασ7ων &αιρετ�.σαν µα0B µ! τ4ν πατ�ρα τ�υς τ4 κ�ιν4 καB µ$0ευαν τ4 «πεσκ$σι», +νkJ µαρτυ-
ρ7ες Eναφ�ρ�υν Iτι καB τ( παιδι$ τ�υ εW&αν τρ�µακτικ) δKναµη (σηµ.: δυστυ&Jς τ4 eν�µα καB
τ4 φ.λ� τ�. τετ$ρτ�υ παιδι�. τ�υ δ!ν ;&ει σωθ6· Zπ$ρ&ει Iµως µ7α πληρ�φ�ρ7α, π�[ µqς �ε-
�αι3νει Iτι Rταν καB α]τ4 σπ�υδα:�ς παλαιστ=ς, �ν�µα05ταν Σ�φ�κλ6ς καB π�θανε γKρω στ4
1939).

OH φ=µη τ�. K�υταλιαν�. Rταν πλ��ν παγκ5σµια· καB α]τ4 φα7νεται Eπ4 τ4 γεγ�ν4ς Iτι τ4
πρ�αναφερ5µεν� παιδ7 τ�υ, X «Kα�υτσ�1κ», πρ�σκλ=θηκε στ) Pωσ7α Eπ4 +π7σηµ�υς φ�ρε:ς,
πρ�κειµ�ν�υ ν( +πιδε7?Sη τ) δKναµ= τ�υ. Σ&ετικ4 σηµε7ωµα τ6ς +π�&6ς µqς Eναφ�ρει: «;O πε-
ρ�εργ�ς ��τ�ς �ν3ρ µεταHα�νων ε4ς Pωσ�αν, κατ) πρ�σκλησιν τAν �ν Kωνσταντιν�υπ�λει ;EλλK-
νων, �δ$@θη ν) παραµε�νIη µικρ�ν �ν τI* τελευτα�aα τα1τIη π�λει κα2 ν) δ�σIη δε�γµατ/ τινα τ*ς
δυν/µε�ς τ�υ �ν τ}A παρ) τ) Mνηµατ/κια δηµ�τικ}A θε/τρ}ω...». �Eπ7σης iς µ)ν λησµ�ν�.µε,
Iτι M �mκ�γ�νει$ τ�υ ;�γα0ε παλαιστ!ς µ�&ρι καB 3 γενι!ς µετ$, γεγ�ν4ς π�[ Eπ�δεικνKει πρ�-
φανJς τ)ν κληρ�ν�µικ5τητα τ6ς δKναµης τ�. K�υταλιαν�.. Σ!  α]τ4 τ4 σηµε:� µ$λιστα θ(
πρ�πSη ν( γ7νSη Eναφ�ρ( καB στ)ν Eδελφ= τ�υ, π�[ τ4ν εW&ε Eκ�λ�υθ=σει στ)ν �Aµερικ=, τ4
eν�µα τ6ς Xπ�7ας Iµως δ!ν σk30εται. Παραδ5σεις µqς Eναφ�ρ�υν Iτι Rταν eµ�ρφη, εW&ε Zπερ-
φυσικ) δKναµη καB π�λλ�B sνθρωπ�ι στ)ν �Aµερικ) τ) 0ητ�.σαν σ! γ$µ� Eπ4 τ4ν Παναγ6,
&ωρBς Iµως X wδι�ς ν( κ$νSη συµ�ι�ασµ�[ς µα07 τ�υς.

�Eκτ4ς Eπ4 δυνατ4ς sνδρας X K�υταλιαν4ς φα7νεται Iτι Rταν καB π�λ[ µ�ρφωµ�ν�ς, δι5τι
Iπως Eναφ�ρει bνα δηµ�σ7ευµα τ6ς +π�&6ς «εSναι εφυ$στατ�ς  κα2 ρωµαλ$�ς ? ;Hρακλ*ς
��τ�ς ? �κ τ*ς Πρ�π�ντ�δ�ς κα2 λαλεE iπτ) γλ�σσας (σηµ.: Eν$µεσα στBς Xπ�:ες σ7γ�υρα µι-
λ�.σε �Aγγλικ$, Γαλλικ$, OIσπανικ$, T�Kρκικα, Π�ρτ�γαλ�0ικα καB wσως �Aρα�ικ$, �Iταλικ(
f Γερµανικ$!) �κτ�ς τ*ς ;Eλληνικ*ς».

OO >π5µεν�ς µεγ$λ�ς sθλ�ς τ�υ ;λα�ε &3ρα στ) Λ7µα τ�. Περ�., Iπ�υ τ4 1878 κλ=θηκε ν(
Eντιµετωπ7σSη τ4ν πι4 sγρι� καB dγκ3δη τα.ρ� Iλης τ6ς �Aµερικ6ς µπρ�στ( σ! &ιλι$δες θεα-
τ�ς. OH µ$&η τJν δK� θηρ7ων Rταν Eµφ7ρρ�πη καB X K�υταλιαν4ς δ!ν µπ�ρ�.σε ν( κατα�$λSη
τ4ν τα.ρ�. Mετ( Eπ4 Eρκετ!ς �ρες bνας θεατ)ς π�τα?ε Eπ4 τ)ν κερκ7δα στ)ν Eρ�να bνα µα-
&α7ρι, X K�υταλιαν4ς τ4 ;πιασε καB κ$ρφωσε τ4ν τα.ρ�, Eφ�. πρJτα τ4ν Eκινητ�π�7ησε Eπ4
τ( κ�ρατα. OD θεατ!ς φυσικ( παραληρ�.σαν Eπ4 θαυµσµ4 καB X K�υταλιαν4ς Eκ5µη µ7α φ�ρ(
διατ=ρησε τ) δ5?α τ6ς κ�ρυφ6ς (�λ. εmκ5να 3).

OO Λατιν�αµερικαν4ς συγγραφ�ας �Eδµ5νδ�ς Λανι�λ, π�[ ;γραψε �ι�γραφικ4 µυθιστ5ρη-
µα (E=κ
να 1) γι( τ4ν K�υταλιαν5, στηρι05µεν�ς σ! πραγµατικ( γεγ�ν5τα, τ( Xπ�:α εW&ε δε:
α]τ�πρ�σ3πως, µqς δ7νει µι( διαφ�ρετικ) +κδ�&) τJν sθλων τ�. K�υταλιαν�.. Συγκεκριµ�-
να µqς διηγε:ται, Iτι κ$π�ι�ι N�τι�αµερικαν�B δ!ν &3νευαν τ4ν Πανα6 καB συνε&Jς τ4ν πρ�-
καλ�.σαν, δι5τι τ4ν 0=λευαν. A]τ) Rταν M αmτ7α π�[ pθελαν ν( τ4ν �$λ�υν ν( παλ�ψSη µ!
τα.ρ�, Iπερ καB +γ�νετ�. Kατ( τ) δι$ρκεια Iµως τ6ς µ�ν�µα&7ας µ! τ4ν τα.ρ� X θηρι�δαµα-
στ)ς sφησε τ)ν τ7γρη Eπ4 τ4 κλ�υ�B +π7τηδες! OO τα.ρ�ς Iταν εWδε τ)ν τ7γρη τ4 ;�αλε στ( π5-
δια «...T� O}A�ν κα2 �� ?ρµεµφ1τ�υ κα2 δι�τι εS@ε πρ�ς τ) �κεE �στραµµ$νην τ3ν κεφαλKν, �ντε-
λKφθη περ2 τ�ν�ς �πρ�κειτ�, συνIησθ/νθη τ� τρ�µερ�ν τ�: κινδ1ν�υ κα2 Lπ� τ� παν�σ@υρ�ν
αjσθηµα τ*ς ατ�συντηρKσεως �πηλλ/γη Hια�ως τ�: �ντιπ/λ�υ τ�υ κα2 �τρ/πη πρ�ς τ3ν κρ1-
πτην τ�υ...». OO συγγραφ�ας συνε&70ει τ)ν περιγραφ) λ�γ�ντας, πLς bνας Eστυν�µικ4ς Eπ4
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τ)ν κερκ7δα, πρ�σπ$θησε ν( πυρ���λ=σSη τ)ν τ7γρη, Eλλ( δυστυ&Jς τ)ν π�τυ&ε στ( π5δια
+λαφρ$, γεγ�ν4ς π�[ τ)ν ;κανε ν( +ρεθισθS6 περισσ5τερ�. OH µ$&η λ�γεται πLς κρ$τησε �ρες·
τελικ( Iµως X Πανα6ς «...��$σ@ισε τ� στ�µα τ�: θηρ��υ, διαν���ας κα2 ��αρθρ�σας τ) σαγ�-
νια τ�υ µ$@ρι τAν �των... B τ�γρις κατ$πεσε Hια�ως �π2 τ�: �δ/φ�υς, σφαδ/O�υσα... �ντ�ς δευ-
τερ�λ$πτων τ3ν �πλησ�ασαν τ�τε �. GAλγ�υαO�λ�ι τ�: στ�H�υ κα2 τ3ν �πετελε�ωσαν δι) H�λAν
περιστρ�φ�υ...»

Xρησιµ�π�ι�.µε hς πηγ) τ4ν Λατιν�αµερικαν4ν α]τ4ν µυθιστ�ρι�γρ$φ�, δι5τι Eφ’ >ν4ς
µ!ν ;0ησε τ)ν mδ7αν +π�&)ν καB στ( wδια µ�ρη π�[ ;δρασε X Παναγ6ς, sρα σ7γ�υρα θ( τ4ν εW&ε
δε:, Eφ’ >τ�ρ�υ δ! δ7νει συγκλ�νιστικ!ς λεπτ�µ�ρειες, γι(  τ)ν καταγωγ) (Iπως εwδαµε πρ�η-
γ�υµ�νως), τ) 0ω) καB τ)ν +µφ$νιση τ�. yEλληνα Eθλητ6: «...vAνθρωπ�ς Bρακλε�ων πραγµα-
τικAς διαστ/σεων, Lψηλ�σωµ�ς, νευρ�δης �κτ/κτως, Hαδ�Oων µ� τ3ν σταθερ)ν 4σ�ρρ�π�αν
περιπατ�:ντ�ς δ$νδρ�υ, bραE�ς bς GAπ�λλων, µ� κασταν�µαυρ� µ�υστ/κι �λαφρAς �στραµ-
µ$ν�ν πρ�ς τ) Tνω, µ� φεγγ�H�λ�:ντα �νατ�λ�τικα µ/τια, ?λ�γυµν�ς µ$@ρι eµφαλ�: κα2 φ$-
ρων κ/τωθεν �φηρµ�σµ$ν�ν �π2 τAν �τσαλ$νιων τ�υ µελAν Hελ�1διν� Hαθυγ/λαO� πανταλ�-
νι, συγκρατ�1µεν�ν δι) πλατε�ας δερµατ�νης O�νης, φερ�1σης γ1ρω @�νδρ�8ς σιδερ$νι�υς γ/-
ντO�υς (�λ. λεπτ�µ1ρεια E=κ
ν�ς 2) �καταν�Kτ�υ πρ��ρισµ�:. ;O �θλητ3ς Πανα*ς παρ�υ-
σι/σθη �ν�πι�ν τ�: κ�ιν�: κα2 Lπεκλ�θη τρ2ς µετ) περισσ*ς επρεπε�ας...».

Π$ντως τ4 1883 πηγ!ς Eναφ�ρ�υν Iτι +πισκ�πτεται π$λι τ)ν E]ρ3πη: «...ELρισκ�µεν�ς �ντ�ς
πλ���υ ? Παναγ*ς, καταπλε1σαντ�ς �κ Mασσαλ�ας, %λαHε παρ’ �νακτ�ρικ�: LπαλλKλ�υ �πι-
στ�λ3ν τ�: �ρ@ι/τρ�υ Mαυρ�γ$νη πασσX, δι’ �ς πρ�σεκαλεEτ� Pνα αθηµερ�ν �πιδε��Iη �ν τ�Eς
�νακτ�ρ�ις τ3ν ρ�µην κα2 τ3ν εστρ�φ�αν τ�υ δι) σωµασκιAν...».

M7α sλλη π$λι Eνταπ5κριση Eπ4 +φηµερ7δα τ6ς Kωνσταντιν�Kπ�λης ��ηθε: yEλληνα δη-
µ�σι�γρ$φ� ν( γρ$ψSη: «...��τιν�ς α. �φηµερ�δες τ�: BυOαντ��υ, �π2 τI* εκαιρ�aα τ*ς �κεEσε
�φ��ε�ς τ�υ, δι) µακρAν περι$γραψαν τ�ν H��ν. M*νας >λ�υς πρ� τ*ς �φ��ε�ς τ�υ �πωλ�:ντ�
�ν) τ)ς ?δ�8ς τ*ς Kωνσταντιν�υπ�λεως �ντ�τυπα τ*ς ε4κ�νας τ�υ κα2 |µα �νηγγ$λθη αsτη,
πλ*θ�ς περι$ργων περιεκ1κλωσε τ� �εν�δ�@εE�ν >π�υ κατ$λυσεν, θ$λ�ν �� 4δ�ας �ντιλKψεως
ν) συµπερ/νIη �κ τ*ς ��ωτερικ*ς παραστ/σεως τ�: �νδρ�ς περ2 τ*ς �ληθε�ας τAν γραφ$ντων,
δι�τι κα2 ? ερωπαϊκ�ς τ1π�ς %γραψε .καν) περ2 ατ�:...».

MO
Παναγ6ς, Iπως κ$θε φ�ρ$, ;τσι καB τ5τε, Eπ�δ�&τηκε τ)ν πρ5κληση τ�. Σ�υλτ$ν�υ
τJν �OθωµανJν. KαB δια�$στε τ7 συν��η: «T3ν παρελθ�:σαν Tετ/ρτην συγκ�νησις
µεγ/λη κατεE@ε τ3ν Kωνσταντιν�1π�λιν, �τις πρ�ς τ� iσπ$ρας �κ�ρυφ�θη ε4ς �νυπ�-
µ�νησ�αν πυρετ�δη κα2 �ναHρασµ�ν �θνικAν φιλ�τιµιAν �συνKθη. Παντ�:, παντα-

@�θεν πρ�ς πXσαν γων�αν διηυθ1νετ� µ�α �ρ�τησις, �ν τινα δι$κ�πτ�ν α. θριαµHικα2 �να-
κραυγα2 τAν GAρµεν�ων κα2 α. διαµαρτυρ�αι τAν Bµετ$ρων κα2 θυελλ�δεις συOητKσεις, δια-
δ�θ$ντ�ς >τι B �γωνιωδAς πλ$�ν πρ�σδ�κωµ$νη π/λη τ�: ZEλλην�ς �θλητ�: Παναγ* µετ) τ�:
Σιµ�ν, τ�: νικητ�: τ�: Γ/λλ�υ ∆�υHλι$, θ) �τελεEτ� �ν τ�Eς �νακτ�ρ�ις τ�: Γιλδ2O Kι�σκ κα2
Lπ� τ) Mµµατα τ�: Σ�υλτ/ν�υ.

»;H �πα1ρι�ν �νατε�λασα �κ�ρεσε τ3ν �νυπ�µ�νησ�αν τ�: κ�σµ�υ κα2 �ν$πλησεν αjσ@�υς
τ�8ς GAρµεν��υς, @αρXς δ� �νεκλαλKτ�υ τ�8ς Bµετ$ρ�υς, γνωσθε�σης τ*ς�ληθ�:ς �κH/σεως
τ*ς π/λης �τις �γ$νετ�ς bς i�*ς: ...�λλ) συγ@ρ�νως δι’ iτ$ρας �πιστ�λ*ς πρ�σεκαλεEτ� κα2 ?
Σιµoν ε4ς τ) �ν/κτ�ρα, >π�υ µ�ν�ν �νεκ��νωσεν ατ�Eς ? Bα@ρ* πασσXς >τι πρ�σεκαλ�:ντ�
>πως παλα�σωσιν. GAπαρ/σκευ�ι, bς �σαν, παρ’ >λας τ)ς παρακλKσεις των ν’ �ναHληθI* τ�:τ�,
bδηγKθησαν �µφ�τερ�ι ε4ς τ�ν κ*π�ν τAν �νακτ�ρων, >π�υ �ν�πι�ν τ�: Σ�υλτ/ν�υ κα2 πλε�-
στων αλικAν �π/λαι�ν δ1� GOθωµαν�2 �δελφ��. O�τ�ι ε4ς -ν νε:µα �πε@�ρησαν κα2 �@1θη-
σαν κατ’ �λλKλων �. δ1� ν$�ι �θλητα�... µετ’ eλ�γ�ν ? Σιµoν %κειτ� @αµα�. GEπαναληφθ$ντ�ς
κατ’ �νωτ$ραν διαταγ3ν τ�: �γAν�ς, jσως δι�τι B πτAσις τ�: Σιµoν δ�ν �γ$νετ� κατ) τ�8ς πα-

ΣτB Rν;κτ+ρα τ+C ΓιλδJ[ Kι0σκ
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λαιστικ�8ς καν�νας, ? Παναγ*ς, περιλαHoν �ν τI* π/λIη δι) τ*ς µασ@/λης τ�υ τ3ν κεφαλ3ν
�κε�ν�υ κα2 συσφ�γ�ας ατKν, τ�ν περι$στρεψε κα2 �φ*κε ν) π$σIη καταγ*ς, �πωδ1νως πνευ-
στιAντα κα2 φ$ρ�ντα �κ�µη, κατ) τ)ς �φηµερ�δας �� �ν στα@υ�λ�γ�:µεν τα:τα, τ’ �π�τελ$-
σµατα τ*ς συνθλ�ψεως �κε�νης, bς ? jδι�ς Σιµoν ?µ�λ�γεE.

»vEφερε πλ$�ν ε4ς τ)ς @εEρας τ�υ τ3ν δ/φνην ? Παναγ*ς κα2 �ν$µενε ν) διατα@θI* ν) �π$λ-
θIη, πλ3ν Tλλως �σκ$πτετ� ? Σ�υλτXν�ς. E4ς -τερ�ν νε:µα µ$γας �ν3ρ µ� µυAνας λε�ντε��υς κα2
λ/σια eγκ�δη στKθη, ? δειν�τατ�ς �ρ@ιπαλαιστ3ς τ�: Σ�υλτ/ν�υ, κατ$ρ@εται γαυριAν ν)
�ντιµετρηθI* πρ�ς ατ�ν. ;O �γoν �τ� ?µηρικ�ς· bς ν) �σαν �ντιµ$τωπ�ι ? Ajας ? Tελαµ�-
νι�ς κα2 ? GOδυσσε8ς κα�, bς θ) %λεγε κατ) τ3ν συνKθει/ν τ�υ ? τηλεH�ας φ�λ�ς BµAν κ. Στε-
φαν�δης, �)ν εLρ�σκετ� �κεE:

“H/την �ς µ$σ�ν �γAνα,
�γκ)ς δ’ �λλKλων λαH$την @ερσ2 στιHαρI*σιν,

bς >τε �µειH�ντες τ�8ς τε κλυτ�ς �ραρε τ$κτων
δ�µατ�ς Lψηλ�E�, H�ας �ν$µων �λεε�νων.

τετρ�γει δ’ Tρα νAτα θρ�σει/ων �π� @ειρAν
iλκ�µενα στερεAς, κατ) δ� ν�τι�ς ρ$εν .δρ�ς”.

»Συνεστρ$φ�ντ� κα2 �σε��ντ� �. HαρεEς �κεEν�ι κ�ρµ��, �δ$τερ�ς >µως %πιπτεν, �. π�δες
των �πιµ�νως �@�ννυντ� �ν τI* γ*. Kα2 α�θις >µως ? ZEλλην �θλητ3ς µετ) π/λην Lπερανθρ�-
π�υ �π2 Bµ�σειαν >λην hραν, µ$@ρις �� �νωτ$ρα διαταγ3 κατ$παυσε τα1την. �Aν δ�ν κατ$Hα-
λε τ�ν �νταγωνιστKν τ�υ, �τKρησεν >µως �µφ�ρρ�π�ν τ� �π�τ$λεσµα ατ*ς κα2 τ3ν φKµην τ�υ
�παραµε�ωτ�ν...».

�Eµε:ς φρ�ν�.µε Iτι M ;κ�αση τ6ς π$λης α]τ6ς ;κλινε νικηφ5ρως πρ4ς τ) µερι( τ�. Πα-
ναγ6, καB γι’ α]τ4 X Σ�υλτqν�ς, θ�λ�ντας ν( γλυτ3σSη τ) φ=µη τ�. Eρ&ιπαλαιστ6 τ�υ, ;δωσε
τ4 νε.µα τ6ς λ=?εως τ�. EγJνα. �AλλιJς δ!ν +?ηγ�.νται �D πανηγυρισµ�B τ�. Παναγ6 καB
τJν OEλλ=νων στ4 λιµ$νι τ�. Γαλατq µετ( τ4ν EγJνα: «Περ�ρρυτ�ς �κ τ�: .δρAτ�ς �π*λθεν ?
Παναγ*ς τAν �νακτ�ρων κα2 �πανηγ1ρισε �ν ΓαλατaX µετα�8 π�λυαρ�θµων θαυµαστAν µ$@ρι
πρωnας τ�ν θρ�αµH�ν τ�υ, θ1σας τ}A B/κ@}ω �φθ�νως...». OO Παναγ6ς περ=φαν�ς τ( ;πινε στ)ν
Kωνσταντιν�Kπ�λη µ! τ�[ς yEλληνες φιλ$θλ�υς... Zπ4 τ( �λ�µµατα τJν T�Kρκων· φαντ$0εσθε
τBς σκην�ς;

A]τ4ς Rταν X K�υταλιαν4ς p, Iπως τ4ν Eπ�καλ�.σαν στ)ν �Aργεντιν=, X Σεν4ρ Πανα6, X
Xπ�:�ς &$ρη στ) φυσικ) ρ3µη τ�υ, π�[ τ)ν +πεδε7κνυε στ( δι$φ�ρα θ�ατρα τ6ς �Aµερικ6ς
(Iπως παρατηρε: M �ασικ) +γκυκλ�πα7δεια τ�. X$ρη Π$τση), ;δινε 0ω) καB Zπερηφ$νεια σ!
bνα Xλ5κληρ� ;θν�ς, π�[ 0�.σε Zπ�δ�υλωµ�ν�. Σκεφθ6τε, Iτι στ)ν Kωνσταντιν�Kπ�λη �D
yEλληνες δ!ν Rταν Iσ�ι εWναι σ=µερα· δια�$στε τB Eπ�καλKπτει +φηµερ7δα τ6ς wδιας περι5δ�υ:

«ΠEPI EΛΛA∆OΣ KAI EΛΛHNΩN. ;O �ν Kωνσταντιν�υπ�λει �νταπ�κριτ3ς τAν “;Hµε-
ρησ�ων N$ων”, ��α�ρει τ)ς πρ��δ�υς τ�: iλληνικ�: στ�ι@ε��υ. ΠXσα παρ) τ�ν B�σπ�ρ�ν �µπ�-
ρικ3 δραστηρι�της eφε�λεται N ε4ς Eρωπα��υς �κ τ*ς ;Eσπερ�ας N ε4ς ZEλληνας. Πρ� δ$κα
�τAν iλληνικ�ν �τµ�πλ�ι�ν σπαν�ως δι$πλεε τ�ν B�σπ�ρ�ν. ΣKµερ�ν B iλληνικ3 σηµα�α φα�-
νεται διαρκAς �π2 �τµ�πλ��ων �ναµ2� µετ) τ*ς �γγλικ*ς. ;O τ�υρκικ�ς πληθυσµ�ς �λαττ�:ται
παντα@�: τ*ς ατ�κρατ�ρ�ας ε4ς Hαθµ�ν �π�στευτ�ν. ;O δ� @ριστιανικ�ς α�/νει �ναλ�γως.
vAγγλ�ς πρ��εν�ς �π2 τ*ς ?δ�:, �φ’ �ς Tλλ�τε �µ$τρησε 18 τ�υρκικ) @ωρ�α, �πKντησεν �π’ �σ@/-
των µ�ν�ν 12, κα2 τα:τα µικρ�τερα. ZOπ�υ �σαν Tλλ�τε τρ�α κα2 τ$σσαρα τOαµι/, σKµερ�ν Hλ$-
πει τις µ�ν�ν �ν. T) @ριστιανικ) @ωρ�α �π’ �ναντ�ας π�λλαπλασι/O�νται κα2 µεγαλ1ν�νται.
Osτω τ� GAνατ�λικ�ν ZKτηµα λ1εται �φ’ iαυτ�:, �)ν δ’ �φηρµ�Oετ� τ� “K/τω τ)ς XεEρας”
κα2 πXσα �ενικ3 �π$µHασις, B µ�ιρα�α λ1σις �πKρ@ετ� ατ�µ/τως κα2 �ν MικρaX GAσ�aα...».

A]τ( λ�ιπ4ν ;λεγε τ5τε X YAγγλ�ς πρ5?εν�ς, λ5για π�[ Eπ�καλKπτ�υν π�λλ( γι( τ�[ς yEλλη-
νες τ6ς Mικρqς �Aσ7ας καB συν$µα δε7&ν�υν, Iτι X K�υταλιαν4ς θ( εW&ε π�λλ�[ς dπαδ�[ς στ)ν
Kωνσταντιν�Kπ�λη...
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°
ι( τ4 θ$νατ5 τ�υ δ!ν γνωρ70�υµε π�λλ!ς λεπτ�µ�ρειες λ5γkω ;λλειψης πηγJν. Mι( πα-
ρ$δ�ση Eναφ�ρει Iτι δ�λ�φ�ν=θηκε Eπ4 T�Kρκ�υς, �D Xπ�:�ι ;ρρι?αν δηλητ=ρι� στ4ν
καφ! π�[ ;πινε. A]τ) M παρ$δ�ση δ!ν διαφ�ρει π�λ[ Eπ4 Iσα µqς Eναφ�ρει στ4 µυθι-
στ5ρηµ$ τ�υ X �Eδµ5νδ�ς Λανι�λ, π�[ Zπ�στηρ70ει Iτι κ$π�ι�ς Dσπαν5φων�ς ταυρ�µ$-

&�ς πρ�σπ$θησε ν( τ4ν δηλητηρι$σSη µ! α]τ4ν τ4ν τρ5π�. T( w&νη τ�υ &$ν�νταιε γKρω στ4
1916-20, Iπ�υ πρ�πει ν( Rταν 60 bως 65 +τJν, σKµφωνα µ! τ�[ς Zπ�λ�γισµ�Kς µας.

T( τελευτα:α &ρ5νια τ6ς 0ω6ς τ�υ «...? �νακηρυ@θε2ς τ�σ�ν πανδKµως bς ? δυνατ�τερ�ς Tνθρω-
π�ς τ�: κ�σµ�υ...» Eπ�φ$σισε ν( τ( 0=σSη στ)ν mδια7τερη πατρ7δα τ�υ, τ)ν K�Kταλη. T( πρ��λ=-
µατα π�[ δηµι�Kργησε Iµως X ΠρJτ�ς Παγκ5σµι�ς Π5λεµ�ς, �θησαν τ)ν Kυ��ρνηση τJν �Oθω-
µανJν στ)ν +κτ5πιση τJν >λληνικJν πληθυσµJν πρ4ς τ( +νδ5τερα τ6ς Mικρqς �Aσ7ας. YEτσι
+κπατρ7σθηκε καB X Πανα6ς... yOµως τ5σ� �D κακ�υ&7ες Iσ� καB M πρ�αναφερ5µενη δηλητηρ7α-
ση, ;καναν τ4ν γ7γαντα ν( Eφ=σSη τ)ν τελευτα7α τ�υ πν�=, κ$π�υ στ( �$θη τ6ς �Aνατ�λ6ς.

OΩρισµ�ν�ι «καλ�πρ�α�ρετ�ι» σ7γ�υρα θ( ρωτ=σ�υν: «Γιατ2 δ�ν %@�υν σωθ* Hι�γραφικ) ση-
µει�µατα γι’ ατ�ν τ�ν �θλητK, �φ’ >σ�ν �ταν τ�σ� γνωστ�ς κα2 δυνατ�ς;». yOπως πρ�ε7πα-
µε, ;0ησε σ! µ7α π�λ[ δKσκ�λη +π�&) γι( τ)ν +πικ�ινων7α καB τ)ν πληρ�φ5ρηση. M�σkω τ6ς
;ρευνας α]τ6ς X κ$θε Eναγν3στης µπ�ρε: ν( διαπιστ3σSη, Iτι �D πληρ�φ�ρ7ες π�[ µα0�ψαµε
γι( τ4ν K�υταλιαν4 ;ρ&�νται Eπ’ Iλ� τ4ν κ5σµ�, Iπως +πB παραδε7γµατι:

�AγJνες π$λης στ)ν Kωνσταντιν�Kπ�λη.

�Eπιδε7?εις δKναµης στ) Γαλλ7α.

Λατιν�αµερικαν4ς συγγραφ�ας γρ$φει δι=γηµα γι( τ) 0ω= τ�υ.

�Aµερικαν�-�ρεταννικ4 περι�δικ4 τ4ν Eναφ�ρει («The Illustrated Police News»).

Γνωστ4ς στBς HΠA καB στ4ν Kαναδq.

OEλληνικ4 δηµ�σ7ευµα Eναφ�ρει, Iτι X «...ερωπαϊκ�ς τ1π�ς %γραψε .καν) περ2 ατ�:...».
yOλα α]τ( µqς �ε�αι3ν�υν Iτι X K�υταλιαν4ς στ)ν +π�&= τ�υ Rταν Eθλητ)ς παγκ�σµ7�υ φ=µης.

yOταν ?εκιν=σαµε α]τ)ν τ)ν πρ�σπ$θεια ψ$&ν�ντας στBς πι4 ;γκριτες καB µεγ$λες +γκυ-
κλ�πα7δειες, δ! �ρ7σκαµε παρ( +λ$&ιστες πληρ�φ�ρ7ες. Γι’ α]τ4 τ4 λ5γ� πρ�τιµ=σαµε ν( &ρη-
σιµ�π�ι=σ�υµε τ4ν «∆αυλ4» hς δ7αυλ� +πικ�ινων7ας µ! τ�[ς EναγνJστες τ�υ, π�[ εWναι σκ�ρ-
πισµ�ν�ι σ! Iλη τ)ν Zφ=λι� καB λ5γkω τJν φιλερευνητικJν τ�υς τ$σεων +λπ70�υµε Iτι θ( µπ�-
ρ�σ�υν ν( συνδρ$µ�υν στ)ν ;ρευν$ µας f ν( τ)ν +πεκτε7ν�υν.

Συγκεκριµ�να καλ�.µε:
τ�[ς yEλληνες π�[ 0�.ν στBς HΠA, στ4ν Kαναδq, στ) B�λι�7α, στ) Xιλ=, στ4 Mε?ικ5,
στ4 Περ�. καB στ)ν �Aργεντιν) ν( Eνατρ�?�υν στ( δηµ�σι�γραφικ( Eρ&ε:α τJν κρατJν

π�[ διαµ�ν�υν γι( τ)ν περ7�δ� 1873-1905·
τ�[ς yEλληνες π�[ 0�.ν στ)ν Γαλλ7α, ν( +ρευν=σ�υν τ( Eρ&ε:α τ�. Γαλλικ�. Kρ$τ�υς
γι( τ)ν περ7�δ� 1870-71·
τ�[ς yEλληνες π�[ 0�.ν στ)ν Kωνσταντιν�Kπ�λη, ν( ψ$?�υν σ! παλαι�πωλε:α γι( φω-
τ�γραφ7ες καB +φηµερ7δες τ6ς περι5δ�υ 1883-85·
τ�[ς yEλληνες τ6ς δικ6ς µας +πικρ$τειας ν( πρ���.ν σ! δηµ�σ7ευση τJν εmκ5νων καB
τJν �ι�λ7ων, π�[ wσως κατ�&�υν hς συλλ�κτες, ̀ στε ν( δηµι�υργηθS6 στ4 µ�λλ�ν bνα λα-

�γραφικ4 µ�υσε:�, τ4 Xπ�:� θ( Eπ�τελS6 µι( 0ωνταν) Eν$µνηση γι( τ4ν Mρωϊκ4 α]τ4 Eθλητ=.
Y.Γ. OD πηγ�ς µας Zπ$ρ&�υν στ( &�ρια τ�. +κδ5τη τ�. «∆αυλ�.».

Kωνσταντ9ν�ς ∆. M9K�ς
(ΛεKκαρ�ς)
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MH σκ+πιµAτητα τ4ς eρευνας γιB τ0ν K+υταλιαν0
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XO
ταν �D Eρ&α:�ι µας µετ( τ4ν 8� π.X. αmJνα Eνακατ3θηκαν στ)ν mταλικ) Xερ-
σ5νησ� µ! τ�[ς �Eτρ�Kσκ�υς, τ�[ς Λατ7ν�υς, τ�[ς Pωµα7�υς καB sλλα φ.λα,
X θε4ς τJν �Aν�µων Aw�λ�ς µ! τ) µυθ�λ�γ7α τ�υ, τ( π�λλ$ τ�υ φων=εντα καB
τ4 ψιλ4 καB δασ[ πρJτ� τ�υ φθ5γγ�, πρ5σθεσε στBς ν�ες γλJσσες τ4 φθ5γ-

γ� ς (σ:γµα) καB Iπως X �λι�ς ;γινε στ( Λατινικ( sol καB solaris, ;τσι καB X Aw�λ�ς
;γινε µ�σkω ΛατινικJν στ)ν �Aγγλικ) ΓλJσσα Saiwolos, sawol καB sael καB ;µεινε στBς
ν�ες γλJσσες ν( σηµα7νSη µ5ν� sνεµ�ς καB E�ρας. KαB Eπ4 τ4ν Aw�λ� (= Seolus), τ4
γρ=γ�ρ� φKσηµα τ�. E�ρα Eπ4 τ) γρ=γ�ρη Eλλαγ=, �D YAγγλ�ι �5λεψαν τ)ν mδ�α τ6ς
ψυ&6ς τ�υς, π�[ µ�ι$0ει σ(ν τα&Kτατ� π�ρασµα καB ;καναν τ) λ�?η τ�υς soul (= ψυ-
&=). EWναι µ7α Zπ�φερτ=, Eνθρ3πινη δηµι�υργ7α π�[ µ�. θυµ70ει τ4 στ7&� τ�. N.
Kα0αντ0$κη: «Mικρ3 �στραπ3 B OωK µας, �λλ) πρ�φτα�ν�υµε».

T3ρα θ( µ�. π6τε, πJς +µε:ς �D yEλληνες κ$ναµε τ5σ� κρKα καB τ5σ� ψυ&ρ) τ) δι-
κ= µας ψυ&=; Kανε7ς µας δ!ν µπ�ρε: ν( τ)ν +τυµ�λ�γ=σSη. �Aπ4 τ�[ς Eρ&α7�υς (τ4ν
Πλ$τωνα, τ4ν �Aριστ�τ�λη, τ4ν �Eπ7κ�υρ�) πρ�σπαθ�.µε ν( �ρ�.µε τ4 λ5γ�, γι( τ4ν
Xπ�:� τ)ν εwπαµε ψυ&=, Eλλ( µ�νει bνα sλυτ� µυστ=ρι�. T7 ψK&ει M ψυ&=; �Eφ’ Iσ�ν
;&ει eν�µα πρ�πει ν( Zπ$ρ&Sη; KανεBς δ!ν ?�ρει, κι iς λ�γωνται, κι iς γρ$φωνται τ5-
σα «περB ψυ&6ς»! A]τ) µ�νει «κρ1α» καB δ!ν Eπαντ$ει σ! καν�ναν, Iσα 0εστ( λ5για
καB ν( λ�µε· Iσ� π$σ&�υµε ν( τ)ν σ3σ�υµε Eπ4 τ4 ψυγε:�. Γνωρ70�υµε ν( τ) σ3-
σ�υµε; ΠJς; Γιατ7;

OO >λληνικ4ς sνεµ�ς Iµως στ4ν κ5σµ� τ6ς E]ρ3πης Eπ4 τ)ν �Eτρ�υρ7α, τ) P3µη
καB �ς τ)ν �Aγγλ7α sφησε καB µ7α sλλη σπ�υδα7α λ�?η, �γαλµ�νη µ! τ)ν sδεια τ�.
Am5λ�υ: µ�σα Eπ4 τ4ν sνεµ�, ;γινε M λ�?η anima (= τ4 φKσηµα, M Eναπν�=, M ψυ&=,
τ4 πνε.µα). KαB Eπ4 +δJ ;&�υµε τ) λ�?η animal (= 0J�) καB animalcule (= τ4 µικρ�-
σκ�πικ4 0J�). �Aπ4 τ4ν >λληνικ4 sνεµ� ;γινε καB M θεωρ7α τ�. Eνιµισµ�. (animism),
σKµφωνα µ! τ)ν Xπ�7α Iλα τ( φυσικ( eντα καB φαιν5µενα ;&�υν τ)ν ψυ&= τ�υς, τ4
πνε.µα τ�υς· µ7α π7στη σ! «πνευµατικ�ς Lπ/ρ�εις» Iπως φαντ$σµατα κ.λπ. Bλ�πετε
π5σ� δυνατ4ς εWναι X >λληνικ4ς sνεµ�ς; M! τ4ν Eνιµισµ4 Iµως µqς &αντ$κωσε καB +µqς
τ�[ς yEλληνες καB µ! α]τ) τ) «φαντασµατικ3» θεωρ7α ?ε&$σαµε πJς καB γιατB +κτι-
µ�Kσαµε +θνικ( τ) µυθ�λ�γ7α µας.

∆!ν σταµατ$ει Iµως +δJ X >λληνικ4ς sνεµ�ς. OO Aw�λ�ς τ4ν +λευθ�ρωσε, γι( ν( µqς
δ3σSη  καB π�λλ!ς sλλες λ�?εις στ)ν �Aγγλικ) ΓλJσσα: animus εWναι τ4 +&θρικ4 πνε.µα
καB animosity M ;&θρα, τ4 µ:σ�ς (στ’ Eλ=θεια εWναι π�λ[ δυνατ4ς α]τ4ς X sνεµ�ς!). Mqς
;δωσε Iµως καB τ4 ρ6µα animate, π�[ σηµα7νει δ7νω 0ω) (φυσ$ω πνε.µα µ�σα σ! κ$-
π�ι�ν, +µφυσ$ω). Animate σηµα7νει +π7σης 0ω�γ�νJ, +µψυ&3νω. EWναι Iµως α]τ) M
λ�?η π�[ +?ελ7σσεται Eκ5µη σ=µερα, Iσ� +?ελ7σσεται καB M τηλε5ραση καB X κινη-
µατ�γρ$φ�ς. T( κιν�Kµενα σ&�δια τ�. κινηµατ�γρ$φ�υ καB τ6ς τηλε5ρασης, τ( µ7-
κυ µ$�υς, π�[ εWναι εmκ5νες π�[ κιν�.νται M µ7α µετ( τ)ν sλλη καB δηµι�υργ�.ν τ)
φωτ�γραφικ) κ7νηση καB «δ�ν�υν OωK», α]τ( M �Aγγλικ) ΓλJσσα τ( �ν5µασε
animation καB µ! τ)ν ψηφιακ) σ=µερα τε&ν�λ�γ7α εWναι sγνωστ� π�. θ( φτ$σ�υν καB
τ7 θ( φ�ρ�υν �D sνεµ�ι τ6ς τε&ν�λ�γ7ας, π�[ καB α]τ) στ( �Aγγλικ( ;γινε technology.
OO γλωσσικ4ς >λληνικ4ς sνεµ�ς δ!ν λ�ει ν( σταµατ=σSη καB X Aw�λ�ς σπ�ρνει EφειδJς
>λληνικ!ς λ�?εις σ! κ$θε γωνι( τ6ς γ6ς.

Θωµdς Γ. 7Hλι
π�υλ�ς
∆ιευθυντ)ς K�λλεγ7�υ «Παιδε7α», Mελ��Kρνη

A]τ4 τ4 µυστ=ρι� ��τε �D YAγγλ�ι µπ5ρεσαν ν( τ4 λKσ�υν καB +νkJ ;&�υν τ) δι-
κ= τ�υς >λλην5�γαλτη Soul (= ψυ&=), πρ�τ7µησαν ν( π$ρ�υν καB τ) δικ= µας
ψυ&=, π�[ τ)ν ;καναν psyche (πρ�φ�ρ�ντ$ς την σ$ικι), Eπ’ Iπ�υ µπ�ρ�.ν ν( κ$-
ν�υν καB sλλες παρ$γωγες λ�?εις: psychic (= ψυ&ικ4ς), psychology (=ψυ&�λ�-
γ7α) καB sλλα, +νkJ M δικ= τ�υς soul µ�νει sτεκνη  κα7... ψυ&ρ=.

O AIO§O™ - æYXH



OH mδ�α µ�υ Rταν M >?6ς: N( κατασκευ$0�νταν καB sλλες 5 f 6 wδιες τρι=ρεις µ!
Eκρι�Jς τBς wδιες πρ�διαγραφ!ς καB ν( &ρησιµ�π�ι�.νται τ( καλ�κα7ρια γι( διε-
θνε:ς στρατιωτικ�[ς EγJνες στ4 Amγα:�. T3ρα π�[ M �Aθ=να ;&ει Eναλ$�ει τ)ν �Oλυ-
µπι$δα τ�. 2004, α]τ!ς �D τρι=ρεις θ( Rταν τ4 καλKτερ� µ�σ� διαφηµ7σεως τ6ς &3-
ρας µας, µ! σKνθηµα: «Στρατ��, �ντ2 γι) π�λεµ� κ/νετε �γAνες»! Θ( Zπ6ρ&ε, φα-
ντ$0�µαι, µεγ$λη συµµετ�&) παγκ�σµ7ως καB φυσικ( θ( Zπ6ρ&ε καB M Eν$λ�γη πρ�-
��λ) Eπ4 τ�[ς τηλε�πτικ�[ς σταθµ�[ς Iλ�υ τ�. κ5σµ�υ, µ! πλ=ρη κ$λυψη τJν Eγ3-
νων. ΠιστεKω Eπ5λυτα, Iτι θ( Zπ6ρ&ε τερ$στια α�?ηση τ�. τ�υριστικ�. κKµατ�ς
πρ4ς τ)ν πατρ7δα µας, µ! τ( γνωστ( πρ4ς +µqς dφ�λη. T4 κ5στ�ς κατασκευ6ς καB συ-
ντηρ=σεως θ( µπ�ρ�.σαν ν( τ4 Eναλ$��υν Eν$λ�γα µεγ$λα νησι$, ;&�ντ$ς τες Zπ4
τ)ν πρ�στασ7α τ�υς. T�[ς δ! &ειµεριν�[ς µ6νες θ( φυλ$σσ�νταν σ! εmδικ( Zπ5στε-

K1ριε διευθυντ/,
ESµαι �ρασιτ$@νης µ�ντελλιστ3ς κα2 φτει/@νω �ρ@αEα iλληνικ) καρ/Hια. �εκ�νησα

µ� µ�ντ$λλα �µπ�ρ��υ κα2 %φτασα σ� -να �π�πεδ� ν) φτει/@νω τ) δικ/ µ�υ «καρ/Hια»
(πειραµατικ3 �ρ@αι�λ�γ�α), κ/ν�ντας �ναπαραστ/σεις �ρ@αι�ελληνικAν σκαριAν
�π� �ρ@αEες παραστ/σεις �γγε�ων, .στ�ρικ�ς περιγραφ$ς, διασωθ$ντα �ν/γλυφα κ.λπ.

vE@ω φτει/�ει τ3ν �θηναϊκ3 τριKρη «7Oλυµπι,ς» τ�: vAγγλ�υ J. Coats, µ� τ) δικ/
τ�υ σ@$δια, σ� κλ�µακα 1/40 (93 iκ.) κα2 µ�α τριακ�ντ�ρ� τ�: 8�υ-9�υ α4Aνα π.X. (δι-
κ/ µ�υ σ@$δια Hγαλµ$να �π� π�λ1µηνες µελ$τες, σ� κλ�µακα 1/35). vE@ω Lπ� κατα-
σκευ3 -να µυκηναϊκ� ε4κ�σ/κωπ� (τ) «µα:ρα καρ/Hια» τ�: ;OµKρ�υ) �π�σης σ� δι-
κ/ µ�υ σ@$δια. Θ) �πιθυµ�:σα ν) παρ�υσι/σω στ2ς σελ�δες τ�: «∆» τρεEς φωτ�γρα-
φ�ες τAν «µ�ντ$λλων» π�8 κατασκε1ασα.

Φ'λιππ�ς N. Kυριακ
π�υλ�ς
Central Securities Depository S.A.

IT Division
Support Department

Σηµ. «∆αυλ�(»: Bλ�πε _π
µενες σελ�δες.

«MONTE§§A» APXAIOE§§HNIKøN ¶§OIøN

<Iδε+λ+γικB καJ +dκ+ν+µικB πλε+νεκτ=µατα

¶
qνε µερικ( &ρ5νια π�[ πρ�σπαθJ ν( πρ�σεγγ7σω hρισµ�ν�υς κυ-
�ερνητικ�[ς καB ν( τ�[ς κ$νω γνωστ) µ7α mδ�α µ�υ γKρω Eπ4 τ)ν
Eρ&α7α π�λεµικ) τρι=ρη, π�[ κατασκευ$στηκε γι( λ�γαριασµ4 τ�.
π�λεµικ�. µας ναυτικ�., τ6ς Xπ�7ας M πρ3τη +µφ$νιση στ( γαλ$-

0ια νερ( τ�. Σαρωνικ�. Rταν παγκ5σµι� γεγ�ν5ς.



DAνω: M�ντ$λλ� τ*ς κλασικ*ς τριακ�ντ�ρ�υ. K.τω: Λεπτ�µ$ρεια.
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γα γι( τ)ν σ&�λαστικ) συντ=ρησ= τ�υς.

Γι( φανταστ6τε, ν( �λ�πετε τ( πλ�:α α]τ$, +πανδρωµ�να µ! ν��υς Eπ’ Iλ� τ4ν κ5-
σµ�, ν( συναγων70ωνται στ( γαλ$0ια νερ( τJν φιλ5?ενων >λληνικJν θαλασσJν
γι( τ) ν7κη. T7 Zπ�ρ�&η +µπειρ7α θ( 0�.σαν �D τυ&ερ�B Eγωνιστ!ς σ’ α]τ�[ς τ�[ς
πραγµατικ( συναρπαστικ�[ς EγJνες. OYπ$ρ&ει καB M Dστ�ρικ) πλευρ( τ�. πρ$γ-
µατ�ς, Iτι α]τ( τ( πλ�:α σ! κ$π�ια στιγµ) τ6ς Dστ�ρ7ας Rταν τ( ?Kλινα τε7&η,
Iπ�υ ;σπασαν τ( µ�.τρα τ�υς �D �$ρ�αρ�ι εmσ��λε:ς Eπ4 τ)ν �Aσ7α.

Φυσικ( Iσ�ι sκ�υσαν τ)ν mδ�α µ�υ α]τ=, τ)ν �ρ6καν «π�λ[ σπ�υδα7α», Eλλ$...
Zπ$ρ&ει bνα Eλλ$. �H δ!ν ;�λεπαν µακρ�πρ5θεσµα τ7 eφελ�ς µπ�ρε: ν( ;&Sη M &3ρα
µας f ... (Zπ�θ�σεις κ$νω π�λλ�ς). �AντB α]τ�. ;µαθα, Iτι M Zπ$ρ&�υσα τρι=ρης εWναι
;?ω Eπ4 τ4 νερ5 &ωρBς καµµι( συντ=ρηση, +γκαταλελειµµ�νη – καB iν α]τ4 τ4ν καιρ4
τ)ν ρ7?�υν στ) θ$λασσα, σ7γ�υρα θ( ��υλι$?Sη. ∆!ν ?�ρω, iν α]τ4 εWναι Eληθ�ς...
(µ�. τ4 εWπε bνα κυ�ερνητικ4 πρ5σωπ�, τ4 Xπ�:� 0=τησε ν( µ)ν τ4 καταν�µ$σω,
πρqγµα π�[ Zπ�σ&�θηκα καB κ$νω). ZητJ Eπ4 τ4ν Zπ�υργ4 �Eθνικ6ς �AµKνης ν(
Eπαντ=σSη, µι( καB τ4 πλ�:� α]τ4 Eν=κει στ4 Π�λεµικ4 Nαυτικ5. EWναι καθ6κ�ν µας
ν( διαφυλ$?ωµε σ(ν κ5ρην dφθαλµ�. α]τ4 τ4 π�λεµικ4 πρ�γ�νικ5 µας πλ�:� (εmρη-
νικ4 σ=µερα), τ4 Xπ�:� Eπ�τελε: κ5σµηµα καB κινητ4 µ�υσε:� συγ&ρ5νως.

bA
ς µ)ν µqς διαφεKγSη τ6ς πρ�σ�&6ς, Iτι Iλ�ς X κ5σµ�ς, Iταν Eναφ�ρεται στ�[ς
yEλληνες f τ)ν OEλλ$δα, +νν�ε: τ�[ς Eρ&α7�υς Zπ�ρ�&�υς πρ�γ5ν�υς µας καB
0ητε: ν( δS6 τBς Eρ&αι5τητες, +ρ&5µεν�ς στ)ν OEλλ$δα. OH &3ρα µας dφε7λει
ν( +πενδKσSη π$ρα π�λλ( στ4ν τ�υρισµ4 καB ν( πρ��$λSη µ! σ��αρ5τητα καB

σε�ασµ4 κ$θε Eρ&αι�λ�γικ4 &Jρ� καB µ�υσε:� στ)ν +πικρ$τει$ της. Xρει$0εται µε-
γ$λ�ς 06λ�ς, µερ$κι καB sφθ�ν� &ρ6µα γι( Eναστυλ3σεις, Eνασκαφ!ς καB σ��αρ5-
τατη φKλα?η µ�υσε7ων καB Eρ&αι�λ�γικJν &3ρων. Xρει$0εται µεθ�δικ5τητα, δρα-
στηρι5τητα καB +θελ�ντισµ4ς Eκ5µη, γι( ν( ��ηθηθS6 α]τ4 τ4 πρ5γραµµα π�[ +πι-
�$λλεται ν( σ&εδιαστS6 &ωρBς καθυστ�ρηση. T4 κρ$τ�ς ν( σταµατ=σSη ν( &ρηµατ�-
δ�τS6 Eναστυλ3σεις µ�ναστηριJν καB ν( &ρηµατ�δ�τS6 Eναστυλ3σεις Eρ&α7ων ναJν
γι( δK� λ5γ�υς.

γι( Dστ�ρικ�Kς, π�λιτιστικ�[ς καB π�λιτικ�[ς λ5γ�υς,

γι( τ�υριστικ�[ς λ5γ�υς.

OH �αρει( �ι�µη&αν7α τ6ς OEλλ$δ�ς εWναι µ5ν� X τ�υρισµ4ς καB +κε: πρ�πει ν( +πεν-
δKσSη σ��αρ( M κυ��ρνηση. TBς Eναστυλ3σεις τJν µ�ναστηριJν ν( τBς Eναλ$�Sη M
�Eκκλησ7α µ! τ)ν EµKθητη περι�υσ7α π�[ διαθ�τει. �Aς �$λSη καB α]τ) µι( φ�ρ( τ4 &�-
ρι στ) δικ= της τσ�πη. YAλλωστε Iλες �D 0ηµι!ς στ�[ς Eρ&α7�υς να�[ς ;γιναν Eπ4 τ�[ς
φανατικ�[ς &ριστιαν�Kς. �Oφε7λει τ4 ;θν�ς µας ν( σε�αστS6 τ)ν Dστ�ρ7α τ�υ καB ν( τ)ν
διαφυλ$?Sη. Στ4 κ$τω - κ$τω �D Eρ&αι5τητες +νισ&K�υν µ! τ4ν τ�υρισµ4 τ)ν �mκ�ν�µ7α
τ6ς &3ρας καB e&ι �D +κκλησ7ες, �D Xπ�:ες +νισ&K�νται Eπ4 τ)ν �mκ�ν�µ7α τ6ς &3ρας.

7Iω.ννης Tσ�παν.κης
N�α OY5ρκη

‚.

·.

MH Oρηµατ+δAτηση τQν RναστυλUσεων Rπ0 τ0 Kρ;τ+ς
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Λ:γω Aκτακτης Eπε5γ�υσας Fλης G µ:νιµη στλη µας «OI ΓENNHTOPEΣ
TOY ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛITIΣMOY» 1να7	λλεται γιK τ� επ:µεν� τε�<�ς,
µην�ς ∆εκεµ7ρ5�υ.



MO «∆αυλ�ς», 1νταπ�κριν:µεν�ς στ0ν Eπιθυµ5α τ�� σε7αστ�� καλλιτ�<νη νK δOP τ� φQς τPς
δηµ�σι:τητας µ�σRω τQν στηλQν τ�υ τ� συµ7Kν αSτ:, καταγρ	φει τ0ν µαρτυρ5α τ�υ <ωρTς κα-
ν�να δικ: τ�υ σ<:λι�, δηµ�σιεC�ντας µU πλρη πιστ:τητα τ� 1κρι7Uς µαγνητ�σκ�πηµ�ν� κε5-
µεν� τPς σ<ετικPς συVτησς τ�υς µU τ�ν συνεργ	τη µας κ. Π. Λ. K�υ7αλ	κη, G Wπ�5α συV-
τηση 1π�τελεX µ�ρ�ς µιYς  E�αιρετικ�� Eνδιαφ�ρ�ντ�ς εSρCτερης συν�ντευ�ς τ�υ στ� πε-
ρι�δικ:, τ� πλPρες κε5µεν� τPς Wπ�5ας θK δηµ�σιεCσ�υµε στ� Zπ:µεν� τε�<�ς. – ∆.I.Λ.]

<Aπ+κλειστικN µαρτυρ9α τ+υ στ0ν «∆»:
§YK. KA§§EP°H™: ¢YO A°Nø™TOI

MOY ZHTH™AN NA ¶AI•ø TO PO§O

TOY APXH°OY TH™ «17 NOEMBPH»

«MO <AρOηγ0ς εgναι κ;τι σBν κι Wσhς»

[T
ρ�µ�κρατ5α καT κινηµατ�γρ	φ�ς. MH τερ	στια δCναµη τPς \E7δ�µης
T�<νης <ρησιµ�π�ιεXται 1π� ]λ�υς, ]σ�ι Vητ��ν νK Eπηρε	σ�υν τ0
συνε5δηση τQν µαVQν. MO διαπρεπ0ς ^θ�π�ι�ς καT σκην�θ�της Λυ-
κ��ργ�ς Kαλλ�ργης σU µ5α E�αιρετικK Eνδιαφ�ρ�υσα δλωσ τ�υ

στ�ν «∆αυλ:», π�_ 1π�τελεX καT πρ�σωπικ0 µαρτυρ5α τ�� µεγ	λ�υ αSτ��
καT σε7αστ�� Eκπρ�σ`π�υ τPς MEλληνικPς T�<νης κατK τ0ν τελευτα5α 50ε-
τ5α, µYς 1π�κ	λυψε aνα περιστατικ� π�_ τ�� συν�7η πρTν 1π� τ�σσερα <ρ:-
νια: ∆C� φ�ρUς δC� Bγνωστ�ι, aνας \Eλληνας καT aνας �Iταλ:ς, τ�ν Eπισκ�-
φτηκαν στ� σπ5τι τ�υ καT τ�� Vτησαν νK bπ�δυθOP τ� ρ:λ� «τ�) 7ρ�ηγ�) τ�ς
&OργHνωσης 17N��µ�ρη», 1ρν�Cµεν�ι ταυτ:<ρ�να νK τ�� π��ν Bλλες λε-
πτ�µ�ρειες c νK τ�� γνωστ�π�ισ�υν τ� σεν	ρι� τPς ταιν5ας, δηλ`ν�ντας
]µως ]τι G πρ�τ5µησ τ�υς πρ�ς τ� πρ:σωπ: τ�υ ;φε5λεται στ� γεγ�ν�ς ]τι:
«` &Aρ�ηγEς εaναι κHτι σCν 5σbς στ0 φυσι�γνωµ�α, στ0ν :δε�λ�γ�α κα. cπε-
ρHνω πHσης cπ�ψ�ας». MO Λυκ��ργ�ς Kαλλ�ργης, W Wπ�X�ς 1π�ρριψε τ0ν πε-
ρ5εργη αSτ0 πρ:ταση, στ0 δλωσ τ�υ καταθ�τει Eπ5σης τ0 γν`µη, ]τι �d
δC� µυστηρι`δεις Eπισκ�πτες τ�υ «eταν fνθρωπ�ι τ�ς 17 N��µ�ρη» καT ]τι
«gθελαν νC κHν�υν µιC κινηµατ�γραφικ0 παραγωγR, π�< θC 5Dιλ�ωνε τ.ς πρH-
Dεις τ�υς».

TO ¶§HPE™ KEIMENO TH™ ™YZHTH™H™

Συντ: Π�ι/ εSναι B γν�µη σας, κ. Kαλλ$ργη, γι) τ3ν τρ�µ�κρατ�α στ3ν ;Eλλ/-
δα, µετ) κα2 �π� τ2ς τελευταEες ��ελ��εις;

ΛYKOYPΓOΣ KAΛΛEPΓHΣ: Θ( σqς πJ τ�.τ�, π�[ εWναι Eπ5λυτα σαφ�ς:
OH mδε�λ�γ7α τJν Eνθρ3πων α]τJν, τ( πρ�σωπικ$ τ�υς κ7νητρα καB �ε�α7ως �D
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πρ$?εις τ�υς στηρ70�νται στ4 παρ$λ�γ�, καB γι’ α]τ4 εWναι Eπ�ρριπτ�α.
��ρετε, σ’ +µ�να ;καναν δK� φ�ρ!ς πρ5ταση ν( πα7?ω τ4ν Eρ&ηγ4 τ6ς «17 N�-

�µ�ρη». �Hρθαν +δJ (σ.σ. +νν�ε: στ4 σπ7τι τ�υ).
Συντ: Π�ι�� σXς %καναν τ3ν πρ�ταση;
Λ.K.: �Aρ&ικ( Rρθαν +δJ δK� sτ�µα hς «�κπρ
σωπ�ι µιdς -λληνικ!ς κινηµα-

τ�γραφικ!ς -ταιρε'ας» καB µ�. ;καναν τ)ν πρ5ταση ν( πα7?ω τ4ν ρ5λ� τ�. Eρ&η-
γ�. τ6ς «17 N��µ�ρη» σ! µ7α Zπερπαργωγ), Iπως µ�. εWπαν.

Συντ: Π�τε %γινε ατ�;
Λ.K.: ΠρBν τ�σσερα &ρ5νια, ν�µ70ω.
Συντ: ΣXς εSπαν τ� Mν�µα τ*ς iταιρε�ας;
Λ.K.: Nα7, Iµως δ!ν τ4 συγκρ$τησα· Rταν sγνωστη σ! µ�να. T�[ς εWπα, γιατ7

pρθατε σ! µ�να; ΠJς ?�ρετε Iτι +γL µπ�ρJ ν( πα7?ω τ4ν Eρ&ηγ5 τ6ς «17 N��µ-
�ρη»;

M�. εWπαν: «h1ρ�υµε Aτι πρ1πει @ �ρKηγ�ς ν, ε^να κ.τι σ,ν κι �σdς, στ<
φυσι�γνωµ'α κα/ στ<ν =δε�λ�γ'α· ν, ε^ναι \περ.νω π.σης \π�ψ'ας, κα/
�σε9ς τ, WKετε αFτ.». �EγL τ�[ς τ4 Eρν=θηκα καB ;φυγαν.

Συντ: Π�ι�� πιστε1ετε >τι �ταν ατ�2 �. Tνθρωπ�ι;

Λ.K.: �EγL ν�µ70ω Iτι Rταν Eπ’ τ)ν wδια τ)ν dργ$νωση. ∆ηλαδ) sνθρω-
π�ι τ6ς «17 N��µ�ρη». Π�ι5ς ?�ρει, wσως ν( pθελαν ν( κ$ν�υν µ7α παρα-
γωγ), π�[ κατ( κ$π�ι� τρ5π� ν( +?ιλ�ωνε τBς πρ$?εις τ�υς.

Συντ: T3ν iπ�µενη φ�ρ) τ� συν$Hη;
Λ.K.: Mετ( τ)ν sρνησ= µ�υ, θ( εW&αν περ$σει dκτL - +ννι( µ6νες περ7π�υ, πα-

ρ�υσι$0�νται π$λι δK� sτ�µα, bνας �Iταλ4ς καB bνας yEλληνας, π�[ µ�. Eν�φε-
ραν Iτι +πρ5κειτ� ν( γ7νSη «µ'α µεγ.λη -λλην�ϊταλικ< παραγωγ< µC uEλληνες κα/
�1ν�υς �θ�π�ι�8ς» π$λι γι( τ) «17 N��µ�ρη» καB πρ5τειναν σ! µ�να ν( πα7?ω
τ4ν Eρ&ηγ5 της.

M�. εWπαν µ$λιστα πLς εWµαι X πλ��ν κατ$λληλ�ς γι( τ4ν ρ5λ� α]τ5. T5-
τε τ�[ς ρ3τησα: «Π�. τ4ν ?�ρετε τ4ν Eρ&ηγ4 καB πιστεKετε Iτι εWµαι κα-
τ$λληλ�ς ν( τ4ν Zπ�δυθJ;». KαB µ�. εWπαν: «Πρ1πει ν, ε^ναι κ.τι σ,ν κι
�σdς». �Aπ�κλε7εται – τ�[ς εWπα – ν( πα7?ω α]τ4ν τ4 ρ5λ� καB ;φυγαν.

Συντ:  T�8ς �αναε�δατε π�τ$;
Λ.K.: YO&ι, δ!ν τ�[ς ?αναε:δα.
Συντ: T� Bλικ�ας �ταν;
Λ.K.: �Hταν µεσ=λικες. OO bνας µ$λιστα µ�. συστ=θηκε hς σκην�θ�της. �EγL

καB στBς δK� +πισκ�ψεις 0=τησα ν( δJ τ( σεν$ρια. �Aλλ( δ!ν µ�. ’δωσαν κ$τι.

�Eκ τJν Zστ�ρων κατ$λα�α, Iτι Rταν Eπ’ τ)ν dργ$νωση κατ( πqσαν πι-
θαν5τητα. YHθελαν bναν �θ�π�ι5, τ4ν Xπ�:� M κ�ιν) γν3µη µ�σkω τ6ς ται-
ν7ας θ( τ4ν ταKτι0ε µ! τ4ν πραγµατικ4 Eρ&ηγ5, X Xπ�:�ς θ( +λ$µ�ανε τε-
λικ( τ4 κ.ρ�ς καB τ)ν πρ�σωπικ5τητα τ�. �θ�π�ι�..

ΘεωρJ τ)ν Iλη κ7νηση hς bνα πραγµατικ( ε]φυ�στατ� τ�&νασµα, π�[ θ( τ�[ς
Eπ�φερε τ)ν Eπ�δ�&) τ6ς dργ$νωσης Eπ’ τ)ν >λληνικ) κ�ινων7α.

Παν. Λ. K�υ&αλ.κης
[Στ� Zπ:µεν� τε�<�ς: MOλ:κληρη G σπ�υδα5α συν�ντευ�η τ�� µεγ	λ�υ ^θ�π�ι��.]



Π$νω Eπ4 τ4 &ωρι4 M�υρ7κι τ6ς Θ=�ας δεσπ50ει τ4 zψωµα, Iπ�υ �ρ7σκεται
X ναnσκ�ς τ�. Πρ�φ=τη �Hλ7α. OH περι�&) �ρ7θει κυρι�λεκτικ( Eπ4 Eρ&α:α µνη-
µε:α τ5σ� �5ρεια τ�. λ5φ�υ, Iπ�υ M sλλ�τε δι$σπαρτη Eπ4 Eρ&α7�υς τ$φ�υς
πεδι$δα τ�. M�υρικ7�υ, Iσ� καB πρ4ς ν5τ�ν µ�&ρι τ)ν Παραλ7µνη καB τ4 eρ�ς
ΠτJ�ν, Iπ�υ καB M παν$ρ&αια π5λη YAρνη. �Eπ$νω στ4ν wδι� τ4 λ5φ�, Iπ�υ
>δρ$0εται τ4 +κκλησ$κι καB συγκεκριµ�να στ( πραν6 τ6ς ν5τιας πλευρqς Zπ$ρ-
&ει bως σ=µερα πρ�ϊστ�ρικ4 κυκλ3πει� τε:&�ς (&λ. φωτ�γραφ'α 1 κα/ 2) σ! ;κτα-
ση περ7π�υ τρι$ντα µ�τρων.

OD dγκ5λιθ�ι π�[ τ4 Eπ�τελ�.ν εWναι µ!ν Eν�µ�ι5µ�ρφ�ι, σ&ηµατ70�υν Iµως
τ�λειες �ρµ�γ�ς.

Kατ( τ4 παρελθ4ν π�λλ�B Eπ4 τ�[ς λ7θ�υς α]τ�[ς Eφαιρ�θηκαν Eπ4 τBς θ�σεις
τ�υς, διαλKθηκαν σ! µικρ5τερα τεµ$&ια καB &ρησιµ�π�ι=θηκαν Eπ4 �ανδ$λ�υς
καB Eµαθε:ς &ριστιαν�[ς γι( τ)ν κατασκευ) τ�. να�.. OΩρισµ�ν�ι λ7θ�ι τ�π�θε-
τ=θηκαν Xλ5κληρ�ι στ( γωνιακ( σηµε:α τ�. κτ7σµατ�ς. Φα7νεται Iµως Iτι M κα-
ταστρ�φ) τ6ς Eρ&α7ας α]τ6ς d&υρ3σεως – π�[ σ&ετ70εται sµεσα µ! τ)ν YAρνη
καB τ4 δικ5 της κυκλ3πει� τε:&�ς – δ!ν θ( σταµατ�.σε +κε:, Eφ�. +πB τJν MµερJν
µας X Eρ&ιµανδρ7της �Aρσ�νι�ς +πεδ7ω?ε, σKµφωνα µ! Eσφαλε:ς πληρ�φ�ρ7ες, ν(
µετατρ�ψSη τ4ν &Jρ� α]τ4ν σ! µ�ναστικ4 κ�ιν5�ι� µ! τ)ν πρ�σ$ρτηση σαρ$ντα
+πιπλ��ν στρεµµ$των γ6ς Eπ4 τ)ν γKρω περι�&=. Πρ�σ�κρ�υσε Iµως στ)ν sρνη-
ση τ�. ∆ασαρ&ε7�υ καB τ4 σ&�δι� µαται3θηκε.

yYστερα Eπ’ α]τ4 σειρ( εW&ε M Πεδι$δα τJν M�υσJν, Iπ�υ µ! τBς ε]λ�γ7ες τ�.
�mκε7�υ µητρ�π�λ7τη Θη�Jν καB Λει�αδε7ας κ. OIερωνKµ�υ τσιµεντ�π�ι=θηκε
µεγ$λη +δαφικ) ;κταση. �A?70ει ν( σηµειωθS6, Iτι τ4 κυκλ3πει� τε:&�ς τ�. λ5-
φ�υ τ�. Πρ�φ=τη �Hλ7α +?ακ�λ�υθε: ν( Eπ�τελS6 στ5&� +πιτ=δειων, Iπως µαρ-
τυρ�.ν καB τ( w&νη µιqς πρ5σφατης πρ�σπ$θειας λαθρανασκαφ6ς στ) �$ση τ�υ
(�λ. Φωτ�γραφ'α 3).

OY καταστρ+φε*ς τ4ς K+ιλ;δας τQν M+υσQν
σOεδι;[+υν Rν>γερση µ+ν4ς π;νω σG κυκλUπει+ τε*O+ς!

™
τ4 τ. 248-249 τ�. «∆» εW&ε παρ�υσιαστ6 διε?�δικ( M �λωση µ! &ιλι$δες
τ5νν�υς µπετ4ν τ�. YAλσ�υς τJν M�υσJν στ) B�ιωτ7α Eπ4 τ) Mητρ5-
π�λη Θη�Jν καB Λε�αδε7ας. M�λ�ν5τι M +ν λ5γkω τ�π�θεσ7α Eπ�τελε:
+π7σηµα Eρ&αι�λ�γικ4 &Jρ� καB µ$λιστα τ4ν µεγαλKτερ� στ)ν OEλλ$-

δα, M καταστρ�φ) συνετελ�σθη µ! πρωτ�στ$τη κ$π�ι� Eρ&ιµανδρ7τη τ6ς Mη-
τρ�π5λεως. OH Zπ5θεση hστ5σ� τ6ς +γκατ$λειψης καB καταστρ�φ6ς Eρ&αι�-
τ=των στ4ν wδι� &Jρ� λαµ�$νει περαιτ�ρω πρ�εκτ$σεις µ! πρωταγωνιστ) σ!
µι( sλλη παρ5µ�ια περ7πτωση π$λι τ4 wδι� πρ5σωπ�.



Φωτ�γραφ
α 2. O,τι �π�µεινε στ�ν ��ρ� µ� τ�ς �ρ�αι�τητες,  π!νω στ�ν "π�#�
 κτ
σθη " να�ς τ�& 'Aγ
�υ Λ�υκ+.
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�A
κ�µη κα� στ  !σωτερικ  τ$ς π�λης τ$ς Θ(�ας ) κατ*σταση τ+ν -ρ.αι�-
τ(των δ1ν ε2ναι καθ�λ�υ καλ5τερη. 7O -φ5λακτ�ς .+ρ�ς τ�: να�: τ�:
;Iσµην=�υ ∆ι ς (πλησ=�ν τ�: ?π�=�υ κατ@ τAν παρ*δ�ση ε2.αν !νταφια-
σθ$ �B υB�� τ�: OCδ=π�δα, ;Eτε�κλ$ς κα� Π�λυνε=κης) !Gακ�λ�υθεH ν@

-π�τελI$ σκ�υπιδ�τ�π� κα� σ5νηθες στ�κι περιθωριακ+ν στ�ι.ε=ων, καθJς )
-νασκαφA κα� περαιτ�ρω -ν*δειG( τ�υ .αρακτηρ=Kεται -π  µακρ�.ρ�νια στα-
σιµ�τητα. ;Aπ�ναντ= τ�υ -κρι�+ς, στ  να  τ�: 7Aγ=�υ Λ�υκN κα� τ ν π�ριG αOτ�:
.+ρ�, π�P δ1ν ε2ναι Qλλ�ς -π  τ  νεκρ�ταφεH� τ$ς Θ(�ας, !πικρατεH !πισκευα-
στικ ς κα� κατασκευαστικ ς Rργασµ�ς, καθJς Sρισµ�ν�ι !κκλησιαστικ�� κ5κλ�ι
πρ�τ=θενται ν@ τ ν µετατρ�ψ�υν σ1 «πρ�σκ5νηµα». T  !G�ργιστικ  στAν πα-
ρ�:σα περ=πτωση δ1ν ε2ναι µ�ν� τ  γεγ�ν�ς, Xτι ?λ�κληρ�ς σ.εδ ν ? να ς ε2ναι
θεµελιωµ�ν�ς !π*νω σ1 -ρ.αHες κτιριακ1ς κατασκευ1ς (Iλ�πε φωτ�γραφ
α 2),
Xπως φα=νεται Qλλωστε -π  τAν !GωτερικA µερι@ τ�: Bερ�:, -λλ@ ) καταστρ�φA
π�P συντελεHται στ@ κατ@ τ  πλεHστ�ν -ρ.αι�ελληνικ$ς τε.ν�τρ�π=ας ταφικ@
µνηµεHα τ+ν δ5� τελευτα=ων αCYνων κα� ) -π5θµενη -σ��εια τ+ν Zπευθ5νων
στ@ λε=ψανα τ+ν νεκρ+ν, π�P γ=ν�νται ��ρ@ τ+ν σκ5λων! OB σπασµ�νες ταφ�-
πλακες, τ@ -νθρYπινα RστN, κα� �B πεταµ�ν�ι -ρ.αH�ι Rγκ�λιθ�ι -π  ψαµµ�λι-
θ� στ  π=σω µ�ρ�ς τ$ς αOλ$ς τ�: να�:, Xπ�υ στ�ι�*K�νται τ@ -π�ρρ=µµατα, συ-
νιστ�:ν \να σ5ν�λ�, π�P ].ι µ�ν� καλ5πτει αCσθητικ*, -λλ@ κα� .αρακτηρ=Kει
τ�Pς ταγ�Pς τ$ς Pωµι�σ5νης.

M!ρι�ς Mαµαν�ας
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Φωτ�γραφ
α 3. ∆ρ!ση Iανδ!λων π!νω στ� KυκλKπει� τε#��ς στ� M�υρ
κι: OH 
µεγ!λιθ�ι M��υν θρυµµατισθ. πρ�σφ!τως µ� Iαρει�π�Nλα



T  Σ5µπαν λειτ�υργεH κα� !κφρ*Kεται, σ5µφωνα
µ1 τ�Pς _Eλληνες σ�φ�5ς, .α�τικ@ κα� µ1 συστ(µατα κλασµατ�µ�ρφ+ν (fractals).
∆ιεG�δικ@ `.�υµε aδη -ναφερθ$1,2, -λλ’ cς θυµηθ�:µε τ�Pς ?ρισµ�5ς: X*�ς =
-ταG=α, π�λυπλ�κ�της, -λλ@ κα� ν�µ�τ�λεια. Fractals = !νδι*µεσες καταστ*σεις
gλης, -εν*ως !παναλαµ�αν�µενα στ�ι.εHα µικρ�τερα h µεγαλ5τερα.

Kι !µεHς -ντιλαµ�αν�µαστε µ�ν� τ ν κ�σµ� µας, «κ�σµ�ν τ�νδε»3, -π  τ�Pς
π�λλ�5ς, νη-δι*στατ�υς, -ντι5λης κ.Q. Kα� ].ι τAν �Oσ=α τ�υ -λλ@ τ@ φαιν�µε-
να κα� ].ι Xλα4. ∆1ν µπ�ρεH ? !γκ�φαλ�ς µας – -κ�µα – ν@ ν�(σIη .α�τικ1ς κα-
ταστ*σεις h κλασµατ�µ�ρφ�ς. _O,τι µην5µατα τ�: στ�λν�υν �B αCσθ(σεις κα� �B
συσκευ�ς, τ@ µετατρ�πει h σ1 «πλ�» σ.(µατα (κ5��υς, τρ=γωνα, γραµµ1ς) µ1
�*ση τ  σηµεH� (•) h σ1 -ριθµ�Pς µ1 �*ση τA µ�ν*δα (1). Γι@ ν@ καθ�ρ=σIη δ1 τ@
µεγ�θη «�φε�ρε» τ@ ?ριακ@ «�πε�ρως µεγ�λ�», τ  Qπειρ�ν (∞) κα� τ  «�πε�ρως
µικρ�», τ  µηδ1ν (0). Kι αOτ1ς ε2ναι �B �*σεις τ+ν !φηρµ�σµ�νων µαθηµατικ+ν,
τ@ (-ναπ�δεικτα) -GιYµατα.

7H -ντ=ληψη τ$ς φ5σεως !πιτυγ.*νεται µ1 τA διαδικασ=α τ+ν
?ρ=ων (limes)· δηλαδA σ1 Xλες µας τ�ς αCσθ(σεις σ.ηµατ�π�ι�:µε τ@ πρ�σλαµ-
�*ν�ντα αCσθ(µατα. Λ... µ�σα στAν R.λαγωγ=α Gε.ωρ=K�υµε τA φωνA τ�: συν�-
µιλητ�: µας, !νp+ τ  µαγνητ�φων� δ1ν τA διακρ=νει· στA µ�υσικA ?ρι�θετ�:µε δια-
φ�ρ@ )µιτ�ν=�υ (do, do#, re...). ;Eπ=σης �λ�π�υµε σ.ηµατικ@ τ@ -ντικε=µενα· λ...
\να δ�νδρ� τ  ν��:µε κυρ=ως Sς περ=γραµµα, σ1 δε5τερ� !π=πεδ� Sς φ+ς - σκι@
κα� τ�λ�ς µ1 .ρωµατικ1ς δια�αθµ=σεις.

TA OPIA.TA OPIA.

NOH™H KAI AI™£HMA.NOH™H KAI AI™£HMA.

T�σσερεις 
ν�παρκτες �νν�ιες

�O
ταν πετ5.αµε στ  E. M. Π�λυτε.νεH�, τAν πρYτη )µ�ρα στ@ µα-
θηµατικ@ ? καθ. N=κ�ς Kριτικ ς µNς κ�=ταGε πρ�σεκτικ@ κα�
ε2πε: «K�ρι�ι, τ� σηµα�νει π�σ�; T� µ�ν�δα; T� �ριθµ�ς;» Kι
!µεHς �B «%ριστ�ι» µε=ναµε Qναυδ�ι· κι ̀ τσι συν�.ισε µ1 rπαλA

φων(: Π�σ  ε2ναι σ5ν�λ� gλης - !ν�ργειας, ?µ�ι�µ�ρφ� κα� καθ�ρι-
σµ�ν�· ? καπν ς δ1ν ε2ναι. M�ν*δα δ1 αOθα=ρετ� τµ$µα τ�: sκ*στ�-
τε π�σ�: πλατει@ -π�δεκτ  κα� -ριθµ ς ? λ�γ�ς π�σ�: πρ ς µ�ν*δα
(;Aρ. = π:µ). Σταµ*τησε γι@ λ=γ�... κα� Qρ.ισε ) -µφισ�(τηση (= «-γ.ι-
�ασ=η», 7Hρ*κλειτ�ς, -π. 9)· κα� `τσι µπ(καµε στ@ �αθει@ νερ@ τ$ς
φιλ�σ�φ=ας τ+ν µαθηµατικ+ν.

E'ς µν(µην τ�� καθ. N. Kριτικ��



Στ@ µαθηµατικ@ συµ��λ=K�υµε �ρ = α h f(x) → a γι@ x → +∞ κα� δια-

�*K�υµε «+ συν�ρτηση f(x) τε�νει στ� α, -ταν τ� x τε�νει στ� σ.ν %πειρ�»5.
uEτσι κ*θε Xρι� = lim(fx) πλησι*Kει -εν*ως, -λλ@ δ1ν φθ*νει π�τ1 τ  φα-
νταστικ  σ5ν�ρ�. Παρ*δειγµα, τ ν Πυθαγ�ρει� -ριθµ  Φ = 1,618034... τ ν
πλησι*K�υµε, -λλ@ δ1ν θ@ τ ν φθ*σ�υµε π�τ�.

AOτ ς δ5ναται ν@ ληφθI$ εwτε Sς ? λ�γ�ς δ5� συνε.�µενων Xρων τ$ς σειρNς 1,

2, 3, 5, 8... 89, 144, ... (144:89 = 1,61798) εwτε Sς Φ = εwτε Sς κλασµατικ 

Xρι� Φ = ?ρ (1+ ).

7H ̀ νν�ια τ�: -πε=ρ�υ (∞) ε2ναι \να µαθηµατικ  -G=ωµα, µ=α
παραδ�.A Xτι ε2ναι τ  Xρι� τ�: -θρ�=σµατ�ς Xλων τ+ν φυ-

σικ+ν -ριθµ+ν (?ρΣN = ∞). ;Aλλ@ Sς Xρι� ε2ναι κι αOτ  -ν5παρκτ�, -φ�: σ1
?π�ι�δ(π�τε Qπειρ� µπ�ρ�:µε ν@ πρ�σθ�σ�υµε κα� Qλλ�υς -ριθµ�5ς. Λ... θ@
µπ�ρ�5σαµε ν@ γρ*ψ�υµε ∞+∞ h ∞2 h ∞∞, ̀ νν�ιες .ωρ�ς καν�να ν�ηµα, µ=α �Oτ�-
πια, \να φ*σµα -ν5παρκτ�.

T  !π=θετ� «%πειρ�ς, �ν» h «�πε�ρων» (_Oµηρ�ς) < -+π�ρας τ  .ρησιµ�π�ι-
�:σαν �B -ρ.αH�ι _Eλληνες γι@ ν@ δηλYσ�υν τ  -.αν1ς δηλαδA τ  π�λP µεγ*λ�
κα� κυρ=ως τ  -τ�ρµ�ν�, τ  -�να�, τ  κυκλικ ν: «δακτ�λι�ς �πε�ρων». Kα� τ 
`δωσαν στ  «-ν�ητ�ν» (=µA -ντιληπτ�) Σ5µ.παν, -λλ’ ].ι στ ν δυν*µεν� ν@ κα-
ταν�ηθI$ «κ�σµ�ν» µας1:

1. ;AναG=µανδρ�ς: ;Aρ.A (= Σ5µπαν) τ� %πειρ�ν κιν��µεν�ν... /παντας κ�-
σµ�υς...

2. 7Hρ*κλειτ�ς: «K�σµ�ν τ�νδε (τ ν wδι� µ1 Xλ�υς τ�Pς Qλλ�υς)...
3. ;Eµπεδ�κλ$ς 46: «κ�σµ�ν µ1ν 2να �3 τ� (Σ�µ)παν ε7ναι �λλ’ 9λ�γ�ν» κα� ?

∆ι�γ�νης  ? ;Aπ�λλωνι*της σαφ�στατα: «T� µ1ν π�ν %πειρ�ν, τ�ν δ1 κ�σµ�ν πε-
περ�νθαι».

Γνωρ=K�υµε Xτι Xταν ν → ∞ τ�τε τ  → 0. ;Iδια=τερα 

?ρ(-1)ν � = 0, Xταν ν → ∞ .Στ  Zπ�τιθ�µεν�

µηδ1ν �B τιµ1ς πλησι*K�υν π�τε -π  -ριστερ@ κα�
π�τε -π  δεGι* (Σ.. 1). Σ@ν -ντ=στρ�φα π�σ*, Xταν
δ1ν Zπ*ρ.ει τ  Qπειρ�ν, �zτε τ  µηδ1ν Zπ*ρ.ει.
Πρ*γµατι σ1 \να -σ5λληπτα µικρ ν -ριθµ  θ@
Zπ*ρ.Iη -εν*ως \νας µικρ�τερ�ς (fractal) µ�.ρι
πλ(ρ�υς !Gαφαν=σεως. AOτA ε2ναι κα� ) ̀ νν�ια τ�:
µηδεν�ς, ) -νυπαρG=α, τ  κεν  σ5ν�λ� (µηδ1ν <
µA + δ1 + {ν = �zτε κcν \να. Λατιν: nihil < ni + hilum < nit *lihus < νη + !λα.Pς =
�Oδ’ !λ*.ιστ�ν!

1
�
2ν

1
�
ν

TO MH¢EN.TO MH¢EN.

TO A¶EIPON.TO A¶EIPON.

1
��

1+ �
1+

1

...
�

�5�+1
�

2

f(x)
x → ∞
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Σ�. 1. Παρ!σταση "ρ(-1)ν ��
2

1
ν

� = 0.
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OB _Eλληνες φυσικ�� -ντ� τ$ς λ�Gεως «µηδ1ν» .ρησιµ�π�ι�:σαν εwτε τ  «µ:
;ν» εwτε τ  «�3δ<ν». 7O ∆ηµ�κριτ�ς «πρ�σαγ�ρε�ει τ�ν τ�π�ν (=>ρ�ν) τ?> κεν?>
(@τ�ι) τ?> �3δενA καA τ?> �πε�ρ?ω»6. ∆ηλαδA -ν5παρκτ�ν = 0 = ∞. 7O ;Aριστ�τ�λης,
-ναφερ�µεν�ς στ�ς �ασικ1ς µαθηµατικ1ς ̀ νν�ιες, τ�ς θεωρεH Sς «τB �ν �φαιρ<σει
Cντα» aτ�ι τελε=ως αOθα=ρετες («ΠερA ψυ=Fς» Γ4). 7O Πλ*των -ναφ�ρεται
!κτεν+ς στ ν «Σ�φιστ:» εCς τ  «;ν». ECδικYτερα �B σ�φιστ1ς πρ�σπ*θησαν ν@
Gεκαθαρ=σ�υν τ  «Cντως ;ν» -π  τ  «µ: ;ν», τ�ς -ληθεHς `νν�ιες -π  τ�ς Zπ�θε-
τικ1ς/ψευδεHς. ;Iδ=ως ? Γ�ργ=ας -ναφ�ρει σαφ+ς στ  «ΠερA Cντ�ς» 67: «καA δ: τ�
µ1ν µ: ;ν �3κ Jστιν. E' γBρ τ� µ: ;ν Jστιν, Jσται τε /µα καA �3κ Jσται(!)... -περ
παντελ>ς %τ�π�ν»· καA στ� 69 κεφ.: «Nστε �3κ Jστι π�υ τ� %πειρ�ν».

M�.ρι τ@ µ�σα τ�: 20�υ αC. τ 
σηµεH�ν !θεωρεHτ� ) �*σις τ$ς γεωµετρ=ας, Sς τ 
«ν�ητ�ν στ�ι=εO� τ�� =Pρ�υ, =ωρAς διαστ�σεις καA
σ=Fµα· Qλλ�ς ?ρισµ�ς: «+ τ�µ: δ�� ε3θει>ν». Kα�
�B δ5� ε2ναι τ�σ� -µ(.αν�ι, |στε τ@ νεYτερα
(Modernes) µαθηµατικ@ θεωρ�:ν τ  «σηµεO�ν» Sς
-ρ.ικA (= Zπ�θετικA) `νν�ια κα� δ1ν τ  ?ρ=K�υν7.
Πρ*γµατι, !φ’ Xσ�ν δ1ν ̀ .ει διαστ*σεις ε2ναι -ν5-
παρκτ�. Kα� Xσ� κι cν `.Iη Xρι� τ  µηδ�ν, Xταν τ 
µεγεθ5ν�υµε θ@ ε2ναι συνε.+ς \να κυκλ�ειδ1ς fractal (Σ.. 2).

OB _Eλληνες .ρησιµ�π�ι�:σαν -ντ� τ$ς λ�Gεως «σηµεH�ν» (< σ$µα = σηµ*δι)
τA «στιγµA» (< στ=Kω = τσιµπ+ µ1 λεπτ�τατη �ελ�να) κα� δ1ν τA θεωρ�:σαν Zπαρ-
κτA -λλ@ Zπ�θετικA `νν�ια. 7O ;Aριστ�τ�λης �ε�αιYνει: «+ στιγµ: Nσπερ + στ<-
ρησις» (= -νυπαρG=α: «ΠερA ψυ=Fς» Γ6) κα� «�3δ’ + στιγµ: τFς γραµµFς δια�-
ρεσις» («ΦυσικB» 220α).

Στ ν πρ�λ�γ� εwδαµε, πJς ? καθ. Kριτικ ς |ριKε τAν µ�ν*δα Sς
αOθα=ρετ� τµ$µα πρ ς µ�τρηση ?µ�ειδ+ν π�σ+ν. Mπ�ρ�:ν, Xµως, ν@ Zλ�π�ιη-
θ�:ν �B `στω αOθα=ρετες µ�ν*δες; _Eνα -π  τ@ συστ(µατα µ�ν*δων, τ  Παγκ�-
σµι� Σ5στηµα (SI) -π�τελεHται -π  7 �ασικ1ς µ�ν*δες, !G ~ν τ  µ�τρ�ν (m), τ 
.ιλι�γραµµ�ν µ*Kης (kg), τ  δευτερ�λεπτ�ν (s). _Oλες Xµως, πλAν τ$ς πλ(ρ�υς
αOθαιρεσ=ας των, -π�τυ.αν ν@ καθ�ρισθ�:ν πλ(ρως, -φ�: ε2ναι αOG�µει�5µε-
να, καθ�τι) φ5ση ε2ναι -εν*ως µετα�αλλ�µενη. «Π�ταµ?> γBρ �3κ Jστιν �µRFναι
δAς τ?> α3τ?>  �3δ1 �3σ�ας δ�ς...» (7Hρ*κλειτ�ς, -π. 91).

1. T  «µ�τρ�ν»8 -π�τυ.ε ν@ ε2ναι τ  1:40.000.000 τ�: µεσηµ�ριν�: τ$ς Γ$ς
(�40.010.000) κα� ) «µ<τρησ(» τ�υ µ1 τ  Kρυπτ ν 86 -µφ=��λη. 7H τα.5της τ�:
φωτ ς Sς παγκ�σµια σταθερ@ καταρρ=πτεται -π  τAν `ρευνα.

2. 7H µNKα µετρι�ται µ1 τ  «R�ρ�ς» B = m � g (Xπ�υ g = 9,81 σ1 -νεφ*ρµ�στες
«Cδανικ1ς» συνθ$κες, διαρκ+ς µετα�αλλ�µεν� στA Γ$, π�λP µικρ�τερ� στA Σε-
λ(νη κα� !λ*.ιστ� στ  δι*στηµα).

3. T  δευτερ�λεπτ� ε2ναι wσ�ν µ1 1:86.400 τ$ς �ληθ��ς )µ�ρας. ;Aλλ@ αOτA ε2ναι
µετα�λητ( κι `τσι λαµ�*ν�υµε µ=α αOθα=ρετη µ�ση )µ�ρα. 7H δυσκ�λ=α καθ�ρι-
σµ�: τ�υ γ=νεται -νυπ�ρ�λητη µ1 τ  δια.ωρισµ  σ1 .ιλι*δες «Sσα» κ�µµ*τια.
7Eπ�µεν�ν ε2ναι ν@ δι�ρθYνεται κ*θε .ρ�ν� ) παγκ�σµια |ρα µ1 -στρ�ν�µικ1ς
παρατηρ(σεις.

H MONA™.H MONA™.

TO ™HMEION.TO ™HMEION.
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Σ�. 2. Mεγ�θυνση Rν�ς «σηµε
�υ».

2η µεγ�θυνση



OB φυσικ1ς µ�ν*δες λ�ιπ ν, !φ’ Xσ�ν ε2ναι -πρ�σ-
δι�ριστες κα� αOθα=ρετες, ε2ναι �Oσιαστικ+ς -ν5-
παρκτες. ;Aλλ@ κα� ) µαθηµατικA µ�ν@ς (=1) στAν
-ριθµητικA ε2ναι -καθ�ριστη (\να δ�ντρ�: π�H� δ�-
ντρ�; µ�.ρι π�: τελειYνει κ.λπ.), στA δ1 -ναλυτικA
γεωµετρ=α (Σ.. 3) δ1ν πρ�σδι�ρ=Kεται, -φ�: τ@ δ5�
Qκρα της A κα� B ε2ναι ?ριακ@ σηµεHα.

Π�λλ�� _Eλληνες
φιλ�σ�φ�ι -σ.�λ(θηκαν µ1 τAν ̀ νν�ια τ$ς M�ν*δ�ς, Xπως ? Πλ*των π�P τAν τα5-
τιKε µ1 τ  �Eν («Φα�δων»), ? ;Aριστ�τ�λης κα� κατ’ !G�.Aν ? Πυθαγ�ρας. B��αια,
!φ’ Xσ�ν δ1ν µNς Qφησε καν�να γραπτ  λ�γ�, µαθα=ν�υµε !µµ�σως -π  τ�Pς «TAνω-
ν�µ�υς Πυθαγ�ρε��υς»6 τ@ sG$ς περ=εργα: «�ρ=: (;) π�ντων µ�ν�δα· �κ δ1 µ�-
ν�δ�ς ��ριστ�ν (;;) δυ�δα (σελ. 449). «WEν καA πλFθ�ς» (= -ντιδιαστ�λA πρ ς τ@
π�λλ@) (σ. 452). «TB σPµατα �X �ριθµ>ν καA τ�ν �ριθµ�ν ε7ναι µαθηµατικ�ν �δ�-
νατ�ν �στ�... �3= αY γε µ�ν�δες µ<γεθ�ς J=�υσιν» (!) (σ. 454). Kα� τ<λ�ς «τ:ν µ1ν µ�-
ν�δα... �πA τ� π�ιητικ�ν αSτι�ν (= δηµι�υργ=ας), -περ �στA ν��ς, Z Θε�ς» (!) (σ.
454).

T= !νν��:σε ? Πυθαγ�ρας µ1 τ@ -νωτ�ρω, π�P µ�ν� µ�σpω τρ=των κα� -π�σπα-
σµατικ@ γνωρ=K�υµε; uAγνωστ�ν. Π*ντως ? !ρευνητAς 7Iππ. ∆*κ�γλ�υ στ  τε-
τρ*τ�µ� πρωτ�τυπ� `ργ� τ�υ9 Cσ.υρ=Kεται, Xτι ? Πυθαγ�ρει�ς Mυστικ ς K+διG
κρ5�εται µ�σα στAν Zπερ�ατικA !G=σωση 0 + ∞ = 1 = ΘEOΣ, .ωρ�ς Xµως ν@ τ  -π�-
δεικν5Iη. _Oµως κατ@ τAν «-ριθµ�σ�φ=α» π�P .ρησιµ�π�ιεH ? 7I.∆*κ�γλ�υ, ΘEOΣ
= 9 + 5 + 70 + 200 = 284 = 14 = 5 κα� ΣHMEION =  383 = 14 = 5. uAρα Θε ς = Ση-
µεH�ν κα� ) !G=σωση γ=νεται  0 + ∞ = 1 = ΣHMEION = ΘEOΣ κα� περι�.ει τ�ς τ�σ-
σερις �ν�παρκτες `νν�ιες, ταυτισµ�νες µ1 τ ν -ν5παρκτ� θε  - δηµι�υργ�10.

;Aπ�δε=Gαµε λ�ιπ ν, Xτι στAν �Oσ=α τ�υς �B ̀ νν�ι-
ες αOτ1ς ε2ναι φανταστικ<ς. _Oµως στ�ς φυσικ1ς !πιστ$µες κα� τ@ µαθηµατικ@ τ�ς
.ρησιµ�π�ι�:µε γι@ !π=λυση πρ��ληµ*των (Xρια, φθ=ν�υσες σειρ�ς, -πειρ�-
στικ ς λ�γισµ ς, διαφ�ρικ ς - ?λ�κληρωτικ�ς, -ριθµητικ(, γεωµετρ=α κ.Q.). 7O
κ�ιν ς ν�:ς στAν πρ�σπ*θει* τ�υ ν@ «Xεµπερδε�\η» (ν’ -παλλα.θI$ -π  !ν�.λη-
τικ1ς καταστ*σεις) !πιν�εH τ�τ�ι�υ εwδ�υς ̀ νν�ιες: θ*νατ�ς, θε�ς, -ρ.(, .ρ�ν�ς...
�εκαθαρ=K�ντας τ  -ληθ1ς -π  τ  ψευδ1ς θ@ �ελτιYν�υµε -εν*ως τ�ς \ως τYρα
περιωρισµ�νες πνευµατικ1ς Bκαν�τητ�ς µας.
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Σ�. 3. 'H «µ�νFς» AB � 1.



7Ωστ�σ� ? πατριωτισµ ς τ$ς ;Oρθ�δ�G=ας -νατρ�πεται κα� διαψε5δεται -π  τ@
Bστ�ρικ@ στ�ι.εHα, π�P -π�καλ5πτ�υν τ ν ρ�λ� π�P ̀ παιGε ) -ν*µιGη τ$ς ;Eκκλη-
σ=ας στAν !κπα=δευση τ+ν 7Eλλ(νων. ;Aντιπαρερ.�µεν�ι τ ν µ:θ� τ�: «Kρυφ��
Σ=�λει��» διαπιστYν�υµε, Xτι ) ;Eκκλησ=α κατ@ τ  µ�τρ� π�P !πηρ�αKε τAν Παι-
δε=α, -π�σκ�π�:σε π*ντα στAν Zπ�ταγA (πνευµατικA κα� !θνικA) τ+ν 7Eλλ(νων
κα� στA διαιYνιση µ1 αOτ  τ ν τρ�π� καθεστYτων δ�υλε=ας, Xπως θ@ -π�δει.θI$
σ1 σειρ@ !ρευν+ν µας, π�P θ@ καλ5ψ�υν τ�ς περι�δ�υς τ�: BυKαντ=�υ, τ$ς T�υρ-
κ�κρατ=ας κα� τ�: Nε�ελληνικ�: Kρ*τ�υς.

�O
πως �ταν -ναµεν�µεν�, �B σφαγ1ς κα� �B διωγµ�� εCς �*ρ�ς τ+ν 7Eλλ(-
νων στ  BυK*ντι� κα� ) -παγ�ρευση h περι�ρισµ ς τ$ς 7Eλληνικ$ς
Παιδε=ας Sδ(γησαν τA διαν�ηση τ$ς αOτ�κρατ�ρ=ας, δηλαδA τ�Pς
_Eλληνες φιλ�σ�φ�υς κα� τ�Pς sλληνικ$ς παιδε=ας µετ�.�ντες -λλ�ε-

θνεHς συναδ�λφ�υς τ�υς, ν@ -ναKητ(σ�υν τρ�π�υς δι*σωσης τ�: 7Eλληνικ�: Π�-
λιτισµ�: -π  τ ν σκ�ταδισµ�, πρNγµα καθ�λ�υ εzκ�λ� !φ’ Xσ�ν ) ρωµαϊκA
Qρ.�υσα τ*Gη ε2.ε δε.θ$ τ ν Xριστιανισµ  Sς !π=σηµη θρησκε=α τ$ς αOτ�κρα-
τ�ρ=ας – µ=α π�λιτικA !πιλ�γA π�P τA διευκ�λυνε ν@ !G�υσι*KIη τ  -σταθ1ς π�-
λυεθνικ  µωσαϊκ  τ+ν «Pωµα=ων».

Σ5µφωνα µ1 τ ν Παπαρρηγ�π�υλ�1, στAν !παν*σταση τ�: uIσαυρ�υ uIλλ�υ

!H 
ντ#σταση τ$ν πανεπιστηµ#ων κα& ' κατ(ργησ) τ�υς 

Bυ+(ντι�, T�υρκ�κρατ#α, Nε�ελληνικ/ κρ(τ�ς

Γι@ µ=α -κ�µη φ�ρ@ ) ;Aρ.A Πρ�στασ=ας Πρ�σωπικ+ν ∆εδ�µ�νων πρ�κ*λεσε
τAν µ$νιν τ�: -ρ.ιεπισκ�π�υ ;Aθην+ν κ. Xριστ�δ�υλ�υ. ACτ=α στA συγκεκριµ�-
νη περ=σταση στ*θηκε ) -π�φαση τ$ς ;Aρ.$ς, π�P συνιστ�:σε στAν sλληνικA Π�-
λιτε=α ν@ δYσIη τ  δικα=ωµα, σ1 Xσ�υς µαθητ1ς δ1ν !πιθυµ�:ν ν@ παρακ�λ�υθ�:ν
τ  µ*θηµα τ+ν Θρησκευτικ+ν στ@ σ.�λεHα, ν@ -παλλ*σσωνται τ$ς διδασκαλ=ας,
δ=.ως ν@ ε2ναι Zπ�.ρεωµ�ν�ι ν@ πρ�σκ�µ=σ�υν κ*π�ι� πιστ�π�ιητικ  «µ: 9ρθ�-
δ�Xων» θρησκευτικ+ν πεπ�ιθ(σεων, παρ@ µ�ν� µ=α rπλ$ Zπε5θυνη δ(λωση τ+ν
γ�ν�ων τ�υς. 7O -ρ.ιεπ=σκ�π�ς στ*θηκε Cδια=τερα σκληρ ς στAν πρ�σωπικA !π=-
θεση π�P !Gαπ�λυσε κατ@ τ�: πρ��δρ�υ τ$ς ;Aρ.$ς κ. ∆αφ�ρµ�υ, -π�καλYντας
τ�ν «γραικ�λ�» κα� «πρ�δ�τη τ�� ]λληνικ�� λα��».

1. KωνσταντHν�ς Παπαρρηγ�π�υλ�ς, «7Iστ�ρ=α τ�: 7Eλληνικ�: uEθν�υς», τ�µ�ς π�µπτ�ς, σελ=δα 49,
!κδ�σεις «ΦAPOΣ», ;Aθ(να 1983.



(484 µ.X.) κατ@ τ�: αOτ�κρ*τ�ρα Z(νωνα Zπ�κινητAς φα=νεται ? νε�πλατωνικ ς
φιλ�σ�φ�ς Παµπρ�πι�ς: «T� παλι� θρ(σκευµα ε7=ε �κ�µη π�λλ�.ς 9παδ�.ς στ�
κρ�τ�ς. O_τε Z 'σ=υρ�ς Θε�δ�σι�ς �_τε �` π�λυ�ριθµες διατ�Xεις τ>ν διαδ�=ων
τ�υ ε7=αν καταφ<ρει νB �νασ�ρ�υν τAς πρ�αιPνιες ρ�aες τ�υ σ’ -λη τ:ν TAνατ�-
λ(. Kυρ�ως Sσ=υε µ1 τ:ν τ�λµη καA τ:ν παιδε�α π�λλ>ν �θνικ>ν, π�. τρ<φ�νταν
παντ�τε µ1 τB Cνειρα τ�� TI�υλιαν�� καA δ1ν �πελπ�a�νταν -τι θB Xαναδ��ν κ�-
π�τε νB θριαµRε��υν �` =αριτωµ<ν�ι µ�θ�ι τ�υς π�νω στB �ρε�πια τ�� �δι�κ�-
π�υ �µφ�λι�υ π�λ<µ�υ τ>ν Xριστιαν>ν. K�ρια πηγ: τ>ν φαντασιPσεων α3τ>ν
dταν καA τPρα �κ�µη + TAθ(να. TEδ> %κµαaε στB =ρ�νια α3τB Z Πρ�κλ�ς, π�.
�πων�µ�στηκε µ<γας· �δ> Z MαρOν�ς, Z µαθητ(ς τ�υς TIσ�δωρ�ς, Z ∆αµ�σκι�ς,
Z gHραiσκ�ς, Z Γ<σσι�ς, Z TAγ�πι�ς, Z TAσκληπι�δης, Z TAµµPνι�ς, Z TEρυθραO�ς
(...). WEνας �π� τ�.ς φιλ�σ�φ�υς π�. %κµασαν στB =ρ�νια α3τB dταν καA Z Πα-
µπρ<πι�ς �π� τAς ΘFRες τFς A'γ�πτ�υ, π�. dλθε στ:ν TAθ(να κα�, �φ�� διωρ�-
στηκε γραµµατικ�ς, δ�δαXε �ρκετB =ρ�νια καA διδ�=τηκε τ:ν �νPτατη σ�φ�α
�π� τ� µεγ�λ� Πρ�κλ� (...). TAργ�τερα Z Παµπρ<πι�ς �ναµ�=τηκε στ:ν π�λτικ(,
παρακ�λ�υθPντας τ:ν π�λυτ�ρα=η τ�=η τ�� στρατηγ�� kIσαυρ�υ2». ΣτAν !πα-
ν*σταση π�P -κ�λ�5θησε, ? uIλλ�ς `στεψε αOτ�κρ*τ�ρα τ ν πατρ=κι� Λε�ντι�
στAν !κκλησ=α τ�: 7Aγ=�υ Π�τρ�υ `Gω -π  τAν Tαρσ�. 7O wδι�ς `γινε -ρ.ηγ ς
τ�: στρατ�: κα� µ*γιστρ�ς, δηλαδA πρ�εδρ�ς τ$ς κυ��ρνησης, διωρ=στηκε ?
Παµπρ�πι�ς. _Eδρα τ+ν !παναστατ+ν �ταν ) ;Aντι�.εια. 7O uIλλ�ς !π=σης Zπ�-
σ.�θηκε -νεGιθρησκε=α κα� συγκρ�τησε στρατ  70.000 -νδρ+ν. Kα� ? Παπαρ-
ρηγ�π�υλ�ς σηµειYνει: «Λ<γεται πPς, nν Z �ρ=αO�ς φιλ�σ�φ�ς τFς TAθ(νας µε-
λετ��σε τ:ν �ν�ρθωση τ�� �θνικ�� θρησκε�µατ�ς, φαιν�ταν νB J=\η πλησι�σει
τ�ν σκ�π� τ�υ3». Tελικ@ ? uIλλ�ς )ττ(θηκε -π  τ ν στρατηγ  τ�: Z(νωνα ;Iω-
*ννη τ  Σκ5θη, !ν+ ? Παµπρ�πι�ς �ρ$κε �Cκτρ  θ*νατ� -π  τ@ .�ρια τ�: uIλλ�υ,
? ?π�H�ς θεωρYντας τ�ν Zπε5θυν� γι@ τAν -π�τυ.=α τ�υ, τ ν γκρ�µισε -π  τ@
τε=.η τ�: κ*στρ�υ, στ  ?π�H� ε2.αν καταφ5γει κυνηγηµ�ν�ι.

7O Παπαρρηγ�π�υλ�ς -ναφ�ρει -κ�µα µ=α «συνωµ�σ�α» φιλ�σ�φων στ@ .ρ�-
νια π�P αOτ�κρ*τ�ρας �ταν ? Z(νων: «gO ΣεRηριαν�ς �π� τ: ∆αµασκ�, µαθητ:ς
καA α3τ�ς τ>ν σ=�λ>ν τFς TAθ(νας, �π<κτησε π�λλ: φ(µη στ:ν Kωνσταντιν��-
π�λη λ�γ?ω τFς �πιστ(µης τ�υ. Λ<γεται µ�λιστα -τι Z Z(νων τ�� ε7=ε πρ�τε�νει
τB �νPτατα �XιPµατα, nν δε=�ταν τ� /γι� R�πτισµα. gO ΣεRηριαν�ς -µως C=ι µ�-
ν� δ1ν δ<=τηκε �λλB καA µ1 κ�π�ια σκευωρ�α πρ�σπ�θησε νB �ναγκ�σ\η τ�ν Rα-
σιλι� ν’ �ν�ρθPσ\η τ:ν ε'δωλ�λατρ�α, �φ�� µελ<τησε Sσως καA τ:ν καθα�ρεσ(
τ�υ, γιατA �` λεπτ�µ<ρειες α3τ�� τ�� γεγ�ν�τ�ς δ1ν ε7ναι �κριR>ς γνωστ<ς4».

M�λις ? Z(νων πληρ�φ�ρ(θηκε τ@ σ.�δια τ+ν φιλ�σ�φων, δι�ταGε -µ�σως
τA δ=ωG( τ�υς. ;EπιφανεHς !πιστ(µ�νες τ$ς !π�.$ς – καθηγητ1ς �B περισσ�-
τερ�ι τ$ς Πλατωνικ$ς ;Aκαδηµ=ας, Xπως ? Σε�ηριαν�ς, ? 7Hρα�σκ�ς, ? για-
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τρ ς Γ�σσι�ς, ? ΓαKαH�ς ZYσιµ�ς, ? ;Aγ*πι�ς κα� Qλλ�ι φιλ�σ�φ�ι, κατα-
διY.τηκαν. 7O Γ�σσι�ς, π�P ε2.ε γ=νει π�λP πλ�5σι�ς -π  τAν CατρικA -λλ@
αOτ�, -π’ X,τι φα=νεται, δ1ν -λλ�=ωσε τAν πρ�σωπικ�τητ* τ�υ, παρ�υσι*-
στηκε πι  τ�λµηρ ς -π’ Xλ�υς, κα� τιµωρ(θηκε µ1 θ*νατ�, πρ�σθ�τ�ντας
`τσι κα� τ  δικ� τ�υ ]ν�µα στ  µακρP κατ*λ�γ� τ+ν 7Eλλ(νων !πιστηµ�νων
κα� φιλ�σ�φων, π�P -ντιστ*θηκαν στ ν σκ�ταδισµ  µ1 τ=µηµα τA Kω( τ�υς.

7H τελευταHα κ=νηση τ+ν νε�πλατωνικ+ν φιλ�σ�φων συν��η !π� ;I�υστιανια-
ν�: τ  529 µ.X. µ1 -φ�ρµA τAν !G�ντωτικA ν�µ�θεσ=α τ�: τελευτα=�υ, π�P πρ�-
σταKε ν@ �απτισθ�:ν .ριστιαν�� Xλ�ι �B Zπ(κ��ι τ$ς ρωµαϊκ$ς αOτ�κρατ�ρ=ας
– πλAν τ+ν ;I�υδα=ων. 7O ;I�υστινιαν ς -π�φασισµ�ν�ς ν@ GερριKYσIη δι@ πα-
ντ ς τ�Pς sλληνικ�Pς τρ�π�υς, !π��αλε τA θανατικA π�ινA σ1 Xσ�υς !ν�µεναν
στAν «]λληνικ: πλ�νη». M1 τ ν wδι� ν�µ� -παγ�ρεψε στ�Pς _Eλληνες φιλ�σ�φ�υς
ν@ διδ*σκ�υν. T  σ.ετικ  !δ*φι� τ�: ν�µ�υ π�P θ�σπισε ε2ναι τ  -κ�λ�υθ�: «[...]
ΘB παρεµπ�δ�σ�υµε δ1 κ�θε µ�θηµα π�. διδ�σκεται �π� α3τ�.ς π�. π�σ=�υν
�π� τ: ν�σ� τ>ν �ν�σιων gEλλ(νων, Jτσι Nστε νB µ:ν πρ�σπ�ι��νται -τι διδ�-
σκ�υν -σ�υς φ�ιτ��ν κ�ντ� τ�υς, διαφθε�ρ�ντας τAς ψυ=1ς τ>ν µαθητ>ν µ1 δFθεν
�λ(θειες. TAλλB δ1ν θB �π�λα�σ�υν σ�τιση �π� τ� δηµ�σι� ταµεO� 5 α3τ�A π�. δ1ν
J=�υν �λευθερ�α λ�γ�υ, �_τε θB διεκδικ(σ\η κανεAς γιB =�ρη τ�υς %δεια �π� τB
θεOα γρ�µµατα t τ�.ς πραγµατικ�.ς τ�π�υς. ΓιατA �δ>, nν φαν\F κανεAς τ<τ�ι�ς
%νθρωπ�ς καA δ1ν τρ<X\η στAς /γιες �κκλησ�ες µας µαaA µ1 τ�.ς συγγενεOς τ�υ,
-π�ι�ς J=ει, δηλαδ: µαaA µ1 τB παιδιB καA τAς γυναOκες τ�υ, θB τιµωρηθ\F µ1 τAς
πρ�αναφερθεOσες π�ιν<ς. O` περι�υσ�ες τ>ν �νθρPπων α3τ>ν θB δ�θ��ν στ�
δηµ�σι�, �ν?> �` Sδι�ι θB παραδ�θ��ν στ:ν �X�ρ�α [...]. Θεσπ�a�υµε τ�.ς Sδι�υς
ν�µ�υς καA γιB τ�.ς �λιτ(ρι�υς WEλληνες καA γιB τ�.ς µανι=α��υς, τ>ν Zπ��ων
µ<ρ�ς ε7ναι �` R�ρR�ρ�τες» («;I�υστινι*νει�ς KYδικας», 1.11.10).

M1 )γ�τη τ ν ΘωµN, κ�ια=στωρα τ�: 7Iερ�: Παλατ=�υ κα� πρ�εδρ� τ$ς ;Eπι-
τρ�π$ς Kωδικ�π�=ησης τ$ς AOτ�κρατ�ρικ$ς N�µ�θεσ=ας, �B _Eλληνες δια-
ν��5µεν�ι πρ�σπ*θησαν ν@ !µπ�δ=σ�υν τAν !φαρµ�γA τ�: ν�µ�υ αOτ�: -π 
τ ν ;I�υστινιαν�. ;Aπ�τυ.αν Xµως κα=, Xπως �ταν -ναµεν�µεν�, συνελ(φθη-
σαν Xλ�ι κα� !κτελ�στηκαν. TAν κ=νησ( τ�υς -κ�λ�5θησε διωγµ ς κατ@ πα-
ντ ς _Eλληνα διαν��υµ�ν�υ, π�P κρ*τησε δ5� .ρ�νια.

TAν wδια στιγµA π�P ? αOτ�κρ*τωρ σ.εδ=αKε ν@ δYσIη τ  τελειωτικ  .τ5πηµα
στ ν π�λιτισµ�, στAν ;Aθ(να «+ νε�πλατωνικ: φιλ�σ�φ�α �µψυ=Pθηκε 'δια�τε-
ρα στ� τ<λ�ς τ�� 5�υ καA στAς �ρ=1ς τ�� 6�υ α'>να µ1 τ�ν 9ν�µαστ� Πρ�κλ�, π�.
δ�δαXε �δ> �κεOνα τB =ρ�νια. “gO Πρ�κλ�ς”, λ<ει Z K�υa1ν στ� σ�γγραµµ� τ�υ
µ1 τ�ν τ�τλ� “Kαθ�λικ: gIστ�ρ�α τFς Φιλ�σ�φ�ας”, “dταν Z πι� σπ�υδαO�ς γεω-
µ<τρης καA �στρ�ν�µ�ς τ>ν =ρ�νων �κε�νων καA %φησε σ=�λια γιB τ�ν E3κλε�-
δη καA τ�ν Πτ�λεµαO�, π�. περιλαµR�ν�υν τB τελει�τερα Sσως συµπερ�σµατα
τFς �ρ=α�ας µαθηµατικFς �πιστ(µης. ΓνPριaε �π�σης λεπτ�µεριακB -λα τB τ�τε
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5. ;Aναφ�ρ@ στ�Pς σ�φιστ�ς, τ�Pς δασκ*λ�υς ρητ�ρικ$ς κα� φιλ�σ�φ=ας τ$ς κλασσικ$ς !π�.$ς, �B
?π�H�ι σιτ=K�νταν δωρε@ν στ  ΠρυτανεH�.



θρησκε�µατα, τB Zπ�Oα σεR�ταν τ�σ� π�λ�, Nστε �π�καλ��σε τ�ν ]αυτ� τ�υ `ε-
ρ�φ�ντη -λ�υ τ�� κ�σµ�υ”». Kα� συνε.=Kει ? Παπαρρηγ�π�υλ�ς: «gH νε�πλα-
τωνικ:  λ�ιπ�ν φιλ�σ�φ�α στ� τ<λ�ς τ�� 5�υ καA στAς �ρ=1ς τ�� 6�υ α'>να ε7=ε
σπ�υδα��υς ]ρµηνευτ1ς καA �ντιπρ�σPπ�υς. O_τε περιωριa�ταν + δραστηρι�-
τητ� της µ�ν� στ� θεωρητικ� κ�σµ�. wAν dταν Jτσι, + µ�ναρ=�α τFς Kωνσταντι-
ν��π�λης µπ�ρ��σε νB �διαφ�ρ(σ\η γι’ α3τ: καA νB τ:ν �µψυ=Pσ\η µ�λιστα,
-πως Jκανε π�λλ1ς φ�ρ1ς πρAν µ1 τ� νB διατηρ(σ\η τ: σπ�υδ: τFς �ρ=α�ας �πι-
στ(µης καA κυρ�ως νB τ:ν �ναπτ�X\η»6. 7O Παπαρρηγ�π�υλ�ς στA συν�.εια θ@
παραδε.θI$ πJς τ@ πανεπιστ(µια τ$ς !π�.$ς – π�P διατηρ�:σαν τAν 7EλληνικA
Παιδε=α KωντανA – �ταν !πικ=νδυνα R.υρ@ τ+ν 7Eλλ(νων. «ESδαµε -µως -τι �πA
Z(νων�ς �` 9παδ�A τFς νε�πλατωνικFς φιλ�σ�φ�ας �πι=ε�ρησαν νB καταλ�R�υν
καA α3τ�A τ:ν Rασιλε�α. KαA α3τ� Sσως µπ�ρ��σε νB µ: θεωρηθ\F σπ�υδαO� γε-
γ�ν�ς· γιατA + �ναν<ωση τ>ν σ=εδ�ων τ�� TI�υλιαν��, + �ν�ρθωση τFς καθαρFς
ε'δωλ�λατρ�ας, + κατB µ<τωπ� �ντιπαρ�ταXη στ� =ριστιανισµ� καA + κατατρ�-
πωσ( τ�υ dταν πρ�γµατα Zλ�φ�νερα �κατ�ρθωτα. TAλλB π�λλ1ς φ�ρ1ς �Xηγ(-
σαµε, -τι + φιλ�σ�φικ: διδασκαλ�α �πι=ε�ρησε νB �πηρε�σ\η Jµµεσα τ: διαµ�ρ-
φωση τ�� Xριστιανισµ��»7.

Π+ς ν@ sρµηνε5σIη κανε�ς τAν ?µ�λ�γ=α sν ς Zπ�ρµα.�υ τ�: «]λλην�=ριστια-
νικ�� π�λιτισµ��», Xπως ? Παπαρρηγ�π�υλ�ς περ� «�πηρεασµ�� στ: διαµ�ρ-
φωση τ�� Xριστιανισµ��»; Kα� γιατ� ) 7EλληνικA Παιδε=α !πηρ�αKε -ρνητικ@
τ ν Xριστιανισµ�; 7O wδι�ς -παντN Xτι «=�λαγε» τ  δ�γµα, παρ*γ�ντας αBρ�σεις:
«A3τ: + Jµµεση, + πλ�για �π�δραση τFς φιλ�σ�φικFς διδασκαλ�ας π�νω στ�ν
Xριστιανισµ� dταν �πικ�νδυνη· γιατA xπ<σκαπτε �δι�κ�πα τ� θεµ<λι� λ�θ� τFς
9ρθ�δ�X�ας, π�λλαπλασ�αaε τAς α`ρ<σεις καA ε7=ε σBν �π�τ<λεσµα C=ι µ�ν� τ: φ�-
Rερ: ταρα=: τ>ν πνευµ�των �λλB καA π�λιτικ1ς �νωµαλ�ες καA στ�σεις»8.

!ø
στ�σ� -π�καλ5πτεται κα� ) -ληθινA αCτ=α τ�: πρ��λ(µατ�ς σ.ετικ@ µ1
τAν !πικινδυν�τητα τ+ν αBρ�σεων -π  τ ν wδι� τ ν Παπαρρηγ�π�υλ�.
OB αBρ�σεις, λ�ει, πρ�καλ�:σαν π�λιτικ1ς -νωµαλ=ες κα� στ*σεις. uAρα
τ  K(τηµα πλ��ν µπα=νει στA σωστ( τ�υ �*ση, τAν π�λιτικ(. 7H PYµη,

γι@ ν@ !πι�ιYσIη Sς π�λυεθνικ  κρ*τ�ς, ̀ πρεπε ν@ -µ�λ5νIη τ�ς διαφ�ρ1ς µεταGP
τ+ν Zπηκ�ων της. T  K(τηµα τ$ς γλYσσας τ  ε2.ε π�λP λυµ�ν�, !φ’ Xσ�ν στ�ς
-νατ�λικ1ς !παρ.=ες κα� κυρ=ως στ@ -στικ@ κ�ντρα Sµιλ�:νταν σ.εδ ν -π’ Xλ�υς
) 7Eλληνικ(. ∆ηµ�κρατ=α δ1ν ε2.ε – παρ@ µ�ν� µ=α -δ5ναµη σ5γκλητ� – ?π�τε
? \νας µ�ν*ρ.ης (? αOτ�κρ*τωρ), �ρισκ�µεν�ς στAν κ�ρυφA τ$ς !G�υσιαστικ$ς
πυραµ=δας, `πρεπε ν@ !φε5ρIη κα� µ=α κ�ινA κ�σµ�θεωρ=α γι@ Xλ�υς τ�Pς Zπη-
κ��υς τ�υ, |στε π�ρα -π  τAν τυπικA Cδι�τητα τ�: Pωµα=�υ π�λ=τη, π�P ε2.ε

�Eνας θε1ς, 2να κρ(τ�ς, µ#α 34�υσ#α
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'O Wγι�ς Θε�δ�σι�ς, " αGτ�κρ!τ�ρας π�C ν�µ�θ�τησε τDν  Yαφ!νιση τ.ς 'Eλλη-
νικ.ς Παιδε
ας. ΣτDν �ν!γλυφη παρ!σταση τ.ς  π��.ς παρ�υσι!2εται Mν�πλ�ς
νF  συντρ
I[η Rλληνικ� να�. TF διατ!γµατ! τ�υ κατF τ�& 'Eλληνικ�& Π�λιτισµ�& 

θεµελ
ωσαν ν�µικF τDν  πιI�λD τ�& Mεσα
ωνα.
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παρα.ωρηθ$ σε Xλ�υς9, ν@ -π�κτηθI$ κα� κ�ινA συνε=δηση. 7H συνε=δηση τ�:
7Eλλην*νθρωπ�υ π�λ=τη, π�P ε2.ε καλλιεργηθ$ -π  τ@ sλληνιστικ@ .ρ�νια κα�
µετ*, δ1ν συν�φερε τA PYµη, δι�τι Sς -νθρωπ�τυπ�ς συνυφασµ�ν�ς µ1 τA φιλ�-
σ�φ=α κα� τAν !λευθερ=α δ1ν `κανε καλ  Zπ(κ��, -λλ@ π�λ=τη. 7O αOτ�κρ*τωρ
Xµως δ1ν ε2.ε -ν*γκη -π  π�λ=τες -λλ@ -π  Zπηκ��υς, π�P ν@ ε2ναι -φωσιωµ�-
ν�ι σ1 \να Θε�, \να �ασιλιN κα� \να Kρ*τ�ς. ΣτAν περ=πτωση τ$ς PYµης, τ  C�υ-
δαϊκ  θε�κρατικ  µ�ντ�λλ� τ�: παγκ�σµι�υ !G�υσιασµ�: �ταν τ  κατ*λληλ�
κα� ].ι τ  sλληνικ�. uEτσι εCσ(.θη κα� τ  θρησκευτικ  δ�γµα Sς θε�πνευστ�, -π�-
λυτ� κα�  -λ*θητ�, |στε ν@ µAν µπ�ρI$ ν@ -µφισ�ητηθI$ -π  καν�ναν.

M1 τ  θρησκευτικ  δ�γµα ν@ !γγυNται τAν τα5τιση -π�ψεων µ�σα στAν π�-
λυεθνικA αOτ�κρατ�ρ=α ? µ�ν*ρ.ης τ$ς N�ας PYµης π�τυ.ε αOτ  π�P -π 
τ�τε -π�τελεH τ  Cδανικ  κ*θε φασιστικ�: καθεστ+τ�ς. _Eνας -ρ.ηγ ς, \να
κρ*τ�ς, \να ̀ θν�ς κα� στAν περ=πτωση τ$ς PYµης κα� \νας θε�ς! Π+ς -λλι+ς
θ@ !πι�=ωνε Sς \να `θν�ς αOτA ) sτερ�κλητη λα�θ*λασσα -π  τ�ς -κτ1ς
τ�: ;Aτλαντικ�: µ�.ρι τAν Mεσ�π�ταµ=α; 7H PYµη πρYτη, µ1 τ ν ;I�υδαι-
�.ριστιανισµ  σ1 ρ�λ� «Cδε�λ�γ=ας» τ$ς τ�τε N�ας T*Gης Πραγµ*των, !π�-
�αλε τAν παγκ�σµι�π�=ηση, π�P σ(µερα π*λι �λ�π�υµε ν@ κ*νIη τAν !µφ*-
νισ( της.

Σ1 !κε=νη τA φ*ση �ταν -ναγκα=α -κ�µη κα� ) -παγ�ρευση τ$ς !πιστ(µης, δι�-
τι λειτ�υργ�:σε !ν*ντια στ@ συµφ�ρ�ντα τ$ς αOτ�κρατ�ρ=ας. OB θετικ1ς !πι-
στ$µες -ν�τρεπαν τ  θε�πνευστ� (κρατικ ) δ�γµα κα� -πειλ�:σαν τAν Π=στη,
δι�τι !G�φραKαν -π�ρ=ες κα� -µφισ�(τηση. Kα� Xπως !νν�εH ? Παπαρρηγ�π�υ-
λ�ς, κ*θε -µφισ�(τηση τ$ς Rρθ�δ�Gης Π=στης ̀ θετε σ1 κ=νδυν� τAν sν�τητα τ$ς
αOτ�κρατ�ρ=ας. Kα� συµπληρYνει ? Φωτι*δης: «KαA µ<σα στ:ν xπερεθνικ: α3τ:
συγκρ�τησ( τ�υ, -πως Z µ�ναδικ�ς συνδετικ�ς κρ�κ�ς τ�υ ε7ναι + θρησκε�α, Rλ<-
πει στ�ν �ρ=αO� ]λληνικ� κ�σµ� τ�ν �µε�λι=τ� �=θρ� τ�υ10».

;Aπ  π�ι�5ς λ�γ�υς κινδ5νευε ) PYµη !κε=νη τAν περ=�δ�; M@ φυσικ@ -π 
τ�Pς _Eλληνες φιλ�σ�φ�υς, π�P µ1 τ�ς Cδ�ες τ�υς κα� µ1 τ ν ;Oρθ� τ�υς Λ�γ� πρ�-
καλ�:σαν «φ�Rερ: ταρα=: πνευµ�των, π�λιτικ1ς �νωµαλ�ες καA στ�σεις». uAρα
? π�λιτισµ�ς, ) !πιστ(µη κα� ? 7Eλληνισµ ς `πρεπε ν@ πεθ*ν�υν, γι@ ν@ K(σIη )
PYµη µ1 τA ν�α της κρατικA θρησκε=α, τAν Rρθ�δ�Gη .ριστιανικA Π=στη.

Σ.ετικ@ µ1 τ ν ν�µ� τ�: ;I�υστιανιαν�:, π�P !δ*φι� τ�υ παραθ�σαµε κα� "
"π�#�ς στρ!φηκε κατF µ�τωπ�ν  ναντ
�ν τ�& 'Eλληνικ�& Π�λιτισµ�&, ? Πα-
παρρηγ�π�υλ�ς σωστ@ !πισηµα=νει, Xτι ? ;I�υστινιαν ς δ1ν ν�µ�θ�τησε π�τ1 τ 
κλε=σιµ� τ$ς ;Aκαδηµ=ας ;Aθην+ν κα� τ+ν Qλλων φιλ�σ�φικ+ν σ.�λ+ν. K*τι τ�-
τ�ι� ]ντως δ1ν -ναφ�ρεται. 7Ωστ�σ�, ) σαφ�στατη -παγ�ρευση στ�Pς _Eλληνες
φιλ�σ�φ�υς κα� !πιστ(µ�νες ν@ διδ*σκ�υν ε2.ε Sς `µµεσ� -π�τ�λεσµα κα� τ 
τ�λ�ς τ+ν σ.�λ+ν !κε=νων, π�P διατηρ�:σαν KωντανA «τ: ν�σ�ν τ>ν �ν�σ�ων
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9. T  212 µ.X. ? αOτ�κρ*τωρ Kαρακ*λλας `δωσε σ1 Xλ�υς τ�Pς Zπηκ��υς τ�υ τ  δικα=ωµα τ�: Pω-
µα=�υ π�λ=τη.
10. ∆ηµ. Φωτι*δης, «7H ;Eπαν*σταση τ�: 1821», τ�µ�ς α´, σελ=δα 82, !κδ�σεις «M�λισσα».



gEλλ(νων». uEτσι τ  `τ�ς 529 µ.X. �B περ=λαµπρες σ.�λ1ς τ$ς ;Aθ(νας, τ  λ=κν�
τ�: ∆υτικ�: Π�λιτισµ�:, `κλεισαν κα� παραδ�θηκε ) -νθρωπ�τητα στ@ σκ�τ*-
δια τ�: Mεσα=ωνα. 7O Mαλ*λας -ναφ�ρει Xτι ? ;I�υστινιαν�ς: «θεσπ�σας πρ�-
σταXιν Jπεµψεν ε'ς TAθ(νας, κελε�σας µηδ<να διδ�σκειν φιλ�σ�φ�αν µ(τε ν�µι-
µα �XηγεOσθαι», δηλαδA Xτι -παγ�ρε5τηκε ) διδασκαλ=α τ$ς φιλ�σ�φ=ας κα�
τ$ς ν�µικ$ς !πιστ(µης.  Kα� Qλλ�ς -νYνυµ�ς .ρ�ν�γρ*φ�ς Cσ.υρ=στηκε περ=-
π�υ τ  wδι�, γρ*φ�ντας Xτι «Z Rασιλε.ς TI�υστινιαν�ς π<µψας ε'ς TAθ(νας, �κ<-
λευσε µηδ<να τ�λµ�ν διδ�σκειν φιλ�σ�φ�αν καA �στρ�ν�µ�αν», πρ�σθ�τ�ντας
στ�ς -παγ�ρευµ�νες !πιστ$µες κα� τAν -στρ�ν�µ=α11. 7Eπτ@ φιλ�σ�φ�ι τ+ν
;Aθην+ν, �B ?π�H�ι πρ�φαν+ς δ1ν δ�.τηκαν �zτε τA �*φτιση – π�P πρ�σταKε ?
ν�µ�ς – -κ�λ�5θησαν τ  δρ�µ� τ$ς !G�ρ=ας κα� �ρ$καν -ρ.ικ@ καταφ5γι� στAν
Περσ=α τ�: X�σρ�η. AOτ�� �ταν: ∆αµ*σκι�ς ? Σ5ρι�ς, Σιµπλ=κι�ς ? K=λικας,
EOλ*µπι�ς ? Φρ5γας, Πρισκιαν ς ? Λυδ�ς, 7Eρµε=ας κα� ∆ι�γ�νης -π  τA Φ�ι-
ν=κη κα� ;Iσ=δωρ�ς ? ΓαKαH�ς. Ozτε κα� !κεH Xµως `µειναν γι@ π�λP καιρ  παρ@
τAν πρ�στασ=α π�P τ�Pς παρεH.ε ? Π�ρσης µ�ν*ρ.ης. ;Eπ�στρεψαν κρυφ@ στAν
EOρYπη κα� µετ@ π�ρασαν στA ��ρει� ;Aφρικ(. ;EκεH -π�.Yρησαν στAν `ρηµ�,
στAν ?π�=α  κα� `µειναν µ�.ρι τ  θ*νατ� τ�υς. 7O Παπαρρηγ�π�υλ�ς -ναρωτι�-
ται ρητ�ρικ*: «T� µ�ν� λ�ιπ�ν a(τηµα ε7ναι, nν Z TI�υστινιαν�ς Jκανε καλB t C=ι
-ταν �µπ�δισε τ: διδασκαλ�α �π� τ�.ς TEθνικ��ς. KαA �µεOς σ(µερα δ1ν µπ�-
ρ��µε νB κατακρ�ν�υµε α3τ: τ:ν π�λιτικ( τ�υ, γιατA π�τ1 καν<νας +γεµ�νας δ1ν
µπ�ρεO νB θεωρηθ\F xπ�=ρεωµ<ν�ς νB µισθ�δ�τ\F καA νB πρ�στατε�\η �νθρPπ�υς,
π�. διδ�σκ�υν δ�γµατα π�. �νατρ<π�υν τ: θρησκε�α π�. �πικρατεO καA συντε-
λ��ν στ:ν |θικ: �ναταρα=: τ>ν πνευµ�των καA στ:ν π�λιτικ: �ναρ=�α τ�� κρ�-
τ�υς»12.

M1 τ  κλε=σιµ� τ+ν σ.�λ+ν τ$ς ;Aθ(νας ̀ σ�ησε κ*θε σπ�υδA στAν 7Eλλ*δα κα�
�B _Eλληνες �υθ=στηκαν στAν -µ*θεια, !νp+ �B �=αι�ι !κ.ριστιανισµ�� µ1 τ�ς Zπ�-
.ρεωτικ1ς �αφτ=σεις συντελ�:σαν κα� στ  σ�(σιµ� τ$ς !θνικ$ς sλληνικ$ς συ-
νε=δησης. T  ]ν�µα τ+ν 7Eλλ(νων -φωρ=σθηκε -π  τAν ;Eκκλησ=α Sς συνYνυ-
µ� τ�: -λλ�πιστ�υ κα� τ�: !.θρ�: τ�: κρ*τ�υς: «τ��τ�υς, λ<γω, π�ντας }ς WEλλη-
νας δε=�µεθα, @τ�ι }ς π�ντ\η �Rαπτ�στ�υς, δι�τι α3τ�A t τελε�ως δ1ν �Rαπτ�-
σθησαν t �Rαπτ�σθησαν µ<ν, C=ι -µως 9ρθ>ς»13. _Oπ�ι�ς δηλαδA ε2ναι -�*πτι-
στ�ς ε2ναι _Eλληνας, Xπ�ι�ς δ1 �απτιστI$ πα5ει ν@ ε2ναι _Eλληνας κα� ε2ναι Pω-
µαH�ς (Pωµι ς), Xριστιαν�ς. uEτσι -π  !δ+ κα� π�ρα στA θ�ση τ�: Rν�µατ�ς
«WEλλην» !πι�*λλεται Sς !θνικ  ]ν�µα τ  PωµαO�ς, τ  ?π�H� ? λα ς πρ�φερε
«Pωµι�ς». �Aν κα� τ  sλληνικ  `θν�ς δ1ν σ�(νIη, Sστ�σ� KI$ πλ��ν Zπ  τ  θε�-
κρατικ  ρωµαϊκ  καθεστJς τ$ς πνευµατικ$ς κα� !θνικ$ς δ�υλε=ας. Kα� Xπως
!πισηµα=νει ? Παπαρρηγ�π�υλ�ς: «gO Sδι�ς Z λα�ς δ1ν τ�λµησε νB διατηρ(σ\η
τ� πατρ�παρ�δ�τ� Cν�µα καA �` Sδι�ι �` κ�τ�ικ�ι τ>ν =ωρ>ν π�. �ν<καθεν �π�-
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11. T@ δ5� -π�σπ*σµατα τ+ν .ρ�ν�γρ*φων Mαλ*λα κα� ;Aνων5µ�υ στ ν K. Παπαρρηγ�π�υλ�,
«7Iστ�ρ=α τ�: 7Eλληνικ�: uEθν�υς», τ�µ�ς π�µπτ�ς, σελ=δα 126.
12. Παπαρρηγ�π�υλ�ς, «7Iστ�ρ=α τ�: 7Eλληνικ�: uEθν�υς», τ�µ�ς π�µπτ�ς, σελ=δα 127.
13. «7Eρµηνε=α στ ν Kαν�να Z´ τ$ς B´ OCκ�υµενικ$ς Συν�δ�υ».



τελ��σαν τ: µητρ�π�λη τ�� ]λληνικ�� Jθν�υς κατ�ντησαν νB 9ν�µ�a�υν τ�.ς
]αυτ��ς τ�υς Pωµα��υς». 7H 7EλληνικA -ναγκαστικ@ θ@ !πι�ιYσIη Sς κρατικA
γλ+σσα, !φ’ Xσ�ν ) πλει�ψηφ=α τ+ν Zπηκ�ων ε2ναι sλλην�φων�ι, -λλ@ θ@ µε-
τ�ν�µαστI$ κα� αOτA σ1 ρωµα=ικη. 7H Στ´ OCκ�υµενικA Σ5ν�δ�ς τ$ς ;Eκκλησ=ας
(691 µ.X.) θ@ !πικυρYσIη τ  ?ριστικ  διαK5γι� µεταGP Xριστιανισµ�: κα� 7Eλλη-
νικ$ς Παιδε=ας, -φ�ρ=K�ντας πρ+τα τ�ς !πιστ$µες Sς µαγικ1ς πρακτικ�ς: «...νB
µ: γ�νωνται Kληρικ�A καA gIερεOς µ�γ�ι, t �πα�ιδ��, t µαθηµατικ��, t �στρ�λ�-
γ�ι...»14. 7O KανJν OA´ !π=σης τ$ς Στ´ OCκ�υµενικ$ς Συν�δ�υ συνε.=Kει τ ν -φ�-
ρισµ  τ$ς 7Eλληνικ$ς Παιδε=ας: «Kαθ�ς �` �φρ�ν<στερ�ι �π� τ�.ς σ�φ�.ς τ>ν
TAθηνα�ων �συν(θιa�ν, }ς γρ�φει Z Θε�λ�γ�ς Γρηγ�ρι�ς ε'ς τ�ν �πιτ�φι�ν τ��
Mεγ�λ�υ Bασιλε��υ, νB µ�=ωνται µ1 τ�.ς �ναντ��υς α3τ�Oς καA νB καταπι�ν�υ-
σι τBς π�λεις καA τBς Zδ�.ς καA %λλα τ�ια�τα νB κ�µ�υν συν(θη ε'ς τ�.ς ν<�υς
σ�φιστ�ς τ�ι�υτ�τρ�πως καA �` τ�.ς π�λιτικ�.ς ν�µ�υς διδασκ�µεν�ι Xριστια-
ν�A �µατα=ειρ�a�ντ� τB ]λληνικB τα�τα Jθιµα, καA ε'ς τB θ<ατρα �κρ�ν�ντ�, περA
τ�� τAς νB γ<ν\η τυ=�ν πρ>τ�ς �X α3τ>ν καA τBς 9ν�µαa�µ<νας κυλ�στρας Jκαµν�ν
t φ�ρ<µατα JXω �π� τ:ν κ�ιν:ν τ>ν π�λλ>ν συν(θειαν �φ�ρ�υν· τα�τα δ1 π�-
ντα πρ�στ�aει Z παρ�ν Kαν�ν νB µ: κ�µν�υσιν, �_τε -ταν �ρ=ιν��ν νB µανθ�-
ν�υν τ�.ς ν�µ�υς �_τε -ταν εxρ�σκωνται ε'ς τ� µ<σ�ν τFς µαθ(σεως, �_τε -ταν
φθ�σ�υν ε'ς τ� τ<λ�ς α3τFς. WOπ�ι�ς δ1 ε'ς τ� ]XFς τ��τ� @θελε κ�µν\η, νB �φ�-
ρ�aεται». Kα� ? Παπαρρηγ�π�υλ�ς -ναγκ*Kεται ν@ παραδε.θI$: «TB δ�� στρα-
τ�πεδα λ�ιπ�ν, π�. dταν �ντ�θετα -σ� + �νατ�λ: �π� τ: δ�ση, σ1 2να µ�ν� συµ-
φων��σαν, -τι Jπρεπε νB =ωριστ\F + gEλληνικ: Παιδε�α �π� τ� Xριστιανισµ�»15.

7O sλληνικ ς λα ς στερηµ�ν�ς -π  τAν 7EλληνικA Παιδε=α, -φ’ sν ς µ1ν λη-
σµ�νησε τAν καταγωγA τ+ν !θ=µων, π�P τ�σ� `νθερµα διατηρ�:σε16, -φ’ sτ�ρ�υ
κατ�στη πλ(ρης δεισιδαιµ�νι+ν, !κ τ+ν ?π�=ων π�λλ1ς καλλιεργ�:νταν -π  τAν
wδια τAν ;Eκκλησ=α: «T:ν π�στη λ�ιπ�ν τ: διαδ<=τηκε + δεισιδαιµ�ν�α· µ1 τ� συν-
δυασµ� µ�λιστα τFς �ργ�ας καA τFς δεισιδαιµ�ν�ας παρ<λυσαν -λες �` δυν�µεις
τFς �νθρPπινης δραστηρι�τητας, π�λ. περισσ�τερ� �φ�� + �κπα�δευση Rρι-
σκ�ταν κυρ�ως στB =<ρια τ>ν µ�να=>ν, �` Zπ�O�ι �κτ�ς �π� λ�γες �Xαιρ<σεις �ν<-
θρεψαν τ: νε�λα�α µ1 �κεOνες τAς δ�Xασ�ες»17.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα#�ς
[Σ� �π�µεν� τε��ς: O� δειλ�ς �π�πειρες �να��ωσης τ�ς �Eλληνικ�ς Παιδε�ας στ#
$στερ� Bυ'(ντι� κα) �� ν*ες κατασταλτικ�ς +πεµ�(σεις τ� Σκ�ταδισµ�.]
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14. «Πηδ*λι�ν», �B 7Iερ�� Kαν�νες τ$ς ;Oρθ�δ�Gης ;Eκκλησ=ας, Zπ  ;Aγαπ=�υ 7Iερ�µ�να.�υ κα� Nι-
κ�δηµ�υ µ�να.�:, �B καν�νες τ$ς Στ´ OCκ�υµενικ$ς Συν�δ�υ, KανJν �A´, Συµφων=α, σελ=δα 274, !κδ�-
σεις Παπαδηµητρ=�υ.
15. K. Παπαρρηγ�π�υλ�ς, «7Iστ�ρ=α τ�: 7Eλληνικ�: uEθν�υς», τ�µ�ς π�µπτ�ς, σελ=δα 34.
16. Γι@ παρ*δειγµα µ1 τ ν καν�να �E´ τ$ς Στ´ OCκ�υµενικ$ς Συν�δ�υ ) ;Eκκλησ=α -φYρισε τ�ς τε-
λετ1ς τ�: Πυρ�ς, π�P συν�.ισαν ν@ γ=νωνται Sς γι�ρτ1ς πρ ς τιµAν τ�: _Aϊ Γι*ννη (φωτι1ς στ�Pς
δρ�µ�υς κα� π�ρασµα -π  π*νω τ�υς) καθJς κα� τ@ πρωτ�µαγι*τικα στεφ*νια -π  λ�υλ�5δια.
7Ωστ�σ� παρ@ τ�ς -πειλ1ς τ@ `θιµα αOτ@ συνε.=K�νται µ�.ρι κα� σ(µερα.
17. K. Παπαρρηγ�π�υλ�ς, «7Iστ�ρ=α τ�: 7Eλληνικ�: uEθν�υς», τ�µ�ς π�µπτ�ς, σελ=δα 252.



M
ι@ σπ�υδα=α -ρ.αι�λ�γικA -νακ*λυψη �λθε στ  φ+ς αOτ ν τ ν καιρ�. ΣτAν
B.A. περι�.A τ$ς πρYην ;Aµερικανικ$ς B*σεως στAν N�α M*κρη κα� κ�ντ@
στ  παραθαλ*σσι� !κκλησ*κι τ$ς rγ=ας Kυριακ$ς (θ�ση MπρεG=δα γι@ Xσ�υς
γνωρ=K�υν τAν περι�.() ) B´ ;Eφ�ρε=α Πρ�ϊστ�ρικ+ν κα� Kλασσικ+ν ;Aρ.αι-

�τ(των τ�: YΠΠO, µ1 τAν -µ�ριστη συµ��λA κα� τ�: ∆(µ�υ τ$ς N�ας M*κρης, -νε-
κ*λυψε σπ*νια Xσ� κα� !κπληκτικ@ εZρ(µατα τ�: 2�υ π.X. αC+ν�ς. T@ πρ+τα εZρ(-
µατα -νεκαλ5φθησαν τ  1967-68 κα� `κτ�τε �B `ρευνες σταµ*τησαν. Πρ�σφατα µ1
κ�νδ5λι 150 sκατ., π�P .�ρ(γησε ) E.E. στ  ∆$µ� τ$ς N�ας M*κρης, Gαν*ρ.ισαν �B
!ργασ=ες κα� `φεραν στ  φ+ς τ@ !ν λ�γpω εZρ(µατα. M�λ�ν�τι δ1ν `.�υν εCσ�τι ?λ�-
κληρωθ$ �B -νασκαφ�ς, πληρ�φ�ρ�5µεθα -π  τ  περι�δικ  «N�α M*κρη» (τε:.�ς 3�),
Xτι µ�.ρι τ�:δε �λθαν εCς φ+ς εZρ(µατα π�P -ν(κ�υν σ’ αCγυπτιακ  Bερ�, π�P -ν(-
γειρε ? 7HρYδης ? ;Aττικ ς κα� θεωρεHται \να -π  τ@ σηµαντικYτερα Bερ@ π�P σY-
θηκαν στAν 7Eλλ*δα.

OB -νασκαφ1ς `φεραν στ  φ+ς τ@ κ*τωθι εZρ(µατα:
Tµ$µα τ�=.�υ τ�: περι��λ�υ τ�: Bερ�: κα� πλακ�στρωτ� δι*δρ�µ�, π�P Sδη-
γ�:σε στ  ��ρει� πρ�πυλ�. N�τια δ1 τ�5τ�υ �ρ�θηκε Rρθ�γYνια �αθµιδωτA

κατασκευA -π  κρ�καλ�παγ$ λ=θ�.
N�τια τ$ς Rρθ�γYνιας �αθµιδωτ$ς κατασκευ$ς �ρ�θηκαν Rρθ�γYνι�ι .+ρ�ι,
π�P -ν(κ�υν σ1 διαµερ=σµατα Bερ�:. Στ�Pς .Yρ�υς αOτ�Pς �ρ�θηκε τ  στρ+µα

2.

1.

A\γυπτιακD Σφ
γγα, ]να �π� τF π�λNτιµα ε^ρ5µατα τ.ς MπρεY
δας.



καταστρ�φ$ς τ�: κτιρ=�υ µ1 κεραµ=δες Rρ�φ$ς.
Στ ν -νYτερ� .+ρ� �ρ�θηκαν -ρρ*�δωτ�ι σπ�νδυλ�ι µ1 τ�ς �*σεις τ�υς, κι�-
ν�κρανα Cωνικ�: ρυθµ�: κα� πλ$θ�ς λ5.νων µεγ*λ�υ µεγ�θ�υς τ�: 2�υ αC+ν�ς,

µ1 -ν*γλυφες πρ�τ�µ1ς τ�: Σαρ*πιδ�ς κα� τ$ς uIσιδ�ς.
Στ  διαµ�ρισµα µ1 τ  µεγαλ5τερ� -ριθµ  λ5.νων �ρ�θηκε µαρµ*ρινη σφ=γγα
κα� δ=πλα της -κ�ραι� µαρµ*ριν� Qγαλµα τ$ς uIσιδ�ς. T�:τ� φ�ρει µακρP

.ιτ+να κα� Cµ*τι� δεµ�ν� στ  στ$θ�ς µ1 τ ν .αρακτηριστικ  Cσιακ  κ�µ��.
N�τια -π  αOτ@ τ@ διαµερ=µατα -π�καλ5φθηκε ? πλακ�στρωτ�ς δι*δρ�µ�ς,
π�P καταλ(γει στ  ν�τι� πρ�πυλ� τ�: Bερ�:. T�:τ� ε2ναι µεγαλ5τερ� κα� µε-

γαλ�πρεπ�στερ� -π  τ  ��ρει�, µ1 µαρµ*ρινη κλ=µακα κα� µαρµ*ριν� κατYφλι, στ 
?π�H� διατηρ(θηκε ? .*λκιν�ς στρ�φ�ας τ$ς θ5ρας.

Στ  ν�τι� πρ�πυλ� �ρ�θηκαν στA θ�ση τ�υς τ�σσερις µαρµ*ρινες �*σεις -γαλ-
µ*των: δ5� !σωτερικ@ τ�: πρ�π5λ�υ κα� δ5� !Gωτερικ*. ∆=πλα στ�ς δ5� !σω-

τερικ1ς �*σεις �ρ�θηκαν δεGι@ κα� -ριστερ@ -π  τAν εwσ�δ� δ5� Zπερµεγ�θη µαρµ*-
ρινα -γ*λµατα: τ  \να ε2ναι -νδρικ�, παν�µ�ι�τυπ� µ1 αOτ  π�P ε2.ε �ρεθ$ τ  1968
κα� Qλλ� ε2ναι \να Zπερµ�γεθες, -κ�ραι�, µαρµ*ριν�, γυναικεH� Qγαλµα τ$ς uIσιδ�ς,
π�P στ  δεG= της .�ρι κρατεH στ*.υα.

7H B´ ;Eφ�ρε=α Πρ�ϊστ�ρικ+ν κα� Kλασσικ+ν ;Aρ.αι�τ(των !κτιµN Xτι:
T@ -ρ.αι�λ�γικ@ µνηµεHα -ν(κ�υν στ ν 2� π.X. αC+να κα� Bδρ5θηκαν -π   τ ν
7HρYδη τ ν ;Aττικ�, ? ?π�H�ς Sς γνωστ�ν κατ(γετ� -π  τ ν Mαραθ+να.
Πρ�κειται γι@ \να -π  τ@ σπ�υδαι�τερα αCγυπτιακ@ Bερ*, π�P σYθηκαν στAν
;Aττικ(.
M�.ρι τ�:δε -π�καλ5φθηκαν τ  ��ρει� κα� τ  ν�τι� πρ�πυλ� τ�: Bερ�:. Πρ ς
τ  παρ ν δ1ν `.ει !ρευνηθ$ ) �αθµιδωτA κατασκευA στ  µ�σ� τ+ν  διαµερι-

σµ*των.
Πιστε5εται, πJς Xταν ?λ�κληρωθI$ ) -νασκαφA θ@ �ρεθ�:ν κα� Qλλα -ρ.αι�-
λ�γικ@ στ�ι.εHα κα� θ@ -π�τελ�σIη \να -π  τ�Pς σηµαντικYτερ�υς -ρ.αι�λ�-

γικ�Pς .Yρ�υς τ$ς ;Aττικ$ς.

ΣηµειYν�υµε, Xτι στ  παρελθ ν `.�υν κυκλ�φ�ρ(σει π�ικ=λες φ$µες γι@ -ρ.αι-
�λαθρ�θηρ=ες στAν ;AµερικανικA B*ση. ∆ιατηρ�:µε Sρισµ�νες !πιφυλ*Gεις σ’
X,τι -φ�ρ�N στ@ εZρ(µατα τ$ς MπρεG=δας. Kι αOτ  γιατ� !νδ�.εται ν@ Rργι*σ�υν
�B !ντ�πι�ι κα� G�ν�ι «φ�ινικιστ<ς». ;EG Qλλ�υ ̀ .�υµε κα� τAν περ=πτωση τ�: �κε-
αν�λ�γ�υ Z@κ K�υστY, ? ?π�H�ς ε2.ε π�ντ=σει στ@ παρ*λια τ$ς Kρ(της σ5γ.ρ�-
νες πλ*κες µ1 «πεπαλαιωµ<νες» σηµιτικ1ς !πιγραφ�ς. 7Eπ�µ�νως ̀ .�υµε κ*θε λ�-
γ� ν@ !παγρυπν�:µε γι@ τAν -π�δειGη τ$ς Bστ�ρικ$ς -λ(θειας.

Π�ι� dτ� + θεB kIσιδα;
7H Awγυπτ�ς !θεωρεHτ� Sς ) «`ερ: τρ�πεaα τ�� gEλληνικ�� Π�λιτισµ��». Kατ@ τAν

7EλληνικA ;Aρ.αι�λ�γ=α (Mυθ�λ�γ�α) ) παν�µ�ρφη ;IY, κ�ρη τ�: ;Iν*.�υ κα� B�ρεια
στ  να  τ$ς _Hρας, στ�ς περιπλαν(σεις της -ν@ τ ν κ�σµ�, γι@ ν@ µAν τAν κλ�ψIη ? ∆=ας,
`φθασε στAν Awγυπτ�. ;EκεH θαυµ*σθηκε γι@ τA σεµν�τητα, τAν Rµ�ρφι@ κα� τAν !Gυ-
πν*δα της κα� �B ACγ5πτι�ι τAν λ*τρεψαν σ@ν θε@ uIσιδα. ;Aργ�τερα Xταν τAν -νε-
κ*λυψε ? ∆=ας, κ�ιµ(θηκε µαK= της κα� γ�ννησε τ ν uEπαφ�. ;Aπ  τ ν uEπαφ� γεν-
ν(θηκε ) Λ=�υα, -π  δ1 τAν Λ=�υα κα� τ ν Π�σειδ+να γενν(θηκαν ? ;Aγ(νωρ κα� ?
B$λ�ς. ;Aπ  τ ν B$λ� γενν(θηκαν �B δ=δυµ�ι -δελφ�=, ? ∆ανα�ς κα� ? Awγυπτ�ς,
π�P `δωσε κα� τ  ]ν�µ* τ�υ στA .Yρα τ�: Nε=λ�υ [@τ�ι =Pρα κ�τω �π� τ:ν ]λληνικ:

4.

3.

2.

1.

6.

5.

4.

3.
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A'γη�δα = =Pρα π�. κεOται κ�τω τ�� A'γα��υ (xπτ�ως)]. 7H uIσις µετ��η στAν Awγυ-
πτ�, Xπ�υ `λα�ε Qνδρα τ ν Σ*ραπιν h τ ν Tηλ�γ�ν�ν. ;EκεH `µεινε !π=τρ�π�ς τ�: �α-
σιλε=�υ κα� `ταGε ν�µ�υς καλ�5ς. ∆ι@ τ�:τ� �ν�µ*σθηκε κα� «Θεσµ�φ�ρ�ς».

6Eπ
λ�γ�ς: 7Ως τAν τελικA -π�τ=µηση τ+ν -νασκαφ+ν τ$ς MπρεG=δας .αιρετ=K�υ-
µε τAν -νε5ρεση τ+ν παρα.ωµ�νων -ρ.αι�τ(των !Gαιτ=ας -φ’ sν ς τ�: πανδαµ*τ�-
ρ�ς .ρ�ν�υ κα� -φ’ sτ�ρ�υ τ$ς µαν=ας τ$ς C�υδαι�.ριστιανικ$ς θρησκε=ας -π�ναντι
σ1 κ*θε Qλλη θρησκε=α. ;Eλπ=K�υµε λ�ιπ ν ν@ µAν Zπ*ρGIη κι Qλλη παραπ�=ηση τ$ς
-λ(θειας !G αCτ=ας ?π�ιωνδ(π�τε σκ�πιµ�τ(των. uO.ι ���αια -π  κ*π�ι�ν Mπερν@λ
-λλ@ -π  τ�Pς !ντ�πι�υς παρα.αρ*κτες τ$ς Bστ�ρ=ας, π�P ?δηγ�:ν στAν παραπλη-
ρ�φ�ρηση κα� στAν -παG=ωση τ�: 7Eλληνικ�: Π�λιτισµ�:, µ1 τ  -Kηµ=ωτ� ���αια
γι@ αOτ�5ς. ∆ι�τι Zπ*ρ.�υν -σφαλ+ς κ�ντρα -π�φ*σεων, π�P ?δηγ�:ν τ�ς δυν*µεις
τ�: σκ�τ�υς, γι@ ν@ σ�(σ�υν τ  φ+ς τ$ς -λ(θειας. T  θ�µα λ�ιπ ν ε2ναι σ��αρ  κα�
πρ�πει ν@ τ  παρακ�λ�υθ(σ�υµε.

K. X. Kωνσταντιν
δης
7Yπ�στρ*τηγ�ς !.-.
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«'H θε�λ�γ
α κατ�στρεψε τD γ.», -π�φα=νεται ? Mητρ�π�λ=της Περγ*µ�υ κα�
πρ�εδρ�ς τ$ς ;Aκαδηµ=ας ;Aθην+ν ;Iω*ννης ZηKι�5λας. Σ1 συν�ντευG( τ�υ (!φηµ.
«TA NEA», 16 Σεπτεµ�ρ=�υ 2002) φ�ρεται ν@ πιστε5Iη πJς «γιB τ:ν παρ��σα �'κ�-
λ�γικ: κρ�ση ε3θ�νεται `στ�ρικB + '�υδαι�=ριστιανικ: θε�λ�γ�α, -πως �ναπτ�-
=θηκε καA ]ρµηνε�θηκε κυρ�ως στ: δυτικ: TEκκλησ�α, µ<=ρι τ�.ς νεPτερ�υς =ρ�-
ν�υς... Kυρ�ως στ�ν πρ�τεσταντικ� =>ρ� + �ντ�λ: τ�� Θε�� “α3X�νεσθε καA πλη-
θ�νεσθε καA κατακυριε�σατε τ:ν γFν” ]ρµηνε�θηκε }ς δικα�ωµα τ�� �νθρPπ�υ
νB ε7ναι �X�υσιαστ:ς τFς κτ�σεως». Πρ*γµατι µ=α µεγ*λη -λ(θεια – γεγ�ν ς πρω-
τ�γνωρ� – εCπYθηκε -π  στ�µατ�ς sν ς σηµαντικ�: !κπρ�σYπ�υ τ�: .ριστιανι-
κ�: δ�γµατ�ς· δυστυ.+ς Xµως µ=α -λ(θεια µισA κα� π�λιτικ@ στ�.ευµ�νη γι@ ν@
πλ(GIη τAν δυτικA σκ�ψη κα� µ�ν�. �Aς θυµ=σ�υµε λ�ιπ ν στ ν σε�ασµιYτατ� Mη-
τρ�π�λ=τη τAν Qλλη µισA -λ(θεια, π�P σκ�π=µως µNλλ�ν -π�κρυψε.

Πρ�ν τAν «παρ��σα �'κ�λ�γικ: κρ�ση» Zπ$ρGε ) κρ=ση -φανισµ�: τ�: µA .ρι-
στιανικ�: κ�σµ�υ κα� -ργ�τερα τ�: µA Cσλαµικ�:. T  «κατακυριε�σατε τ:ν γFν»
Sς πρ+τα θ5µατ* τ�υ ε2.ε τ�Pς _Eλληνες κα� τ ν 7Eλληνικ  Π�λιτισµ�· τρεHς αC+νες
-ργ�τερα τ ν -ρα�ικ  κ�σµ� τ$ς M�σης ;Aνατ�λ$ς κα� τ$ς B�ρε=�υ ;Aφρικ$ς (δι@
σπ*θης Mω*µεθ)· sπτ@ αC+νες -ργ�τερα, τρ=τ� µεγ*λ� θ:µα τ�υ ) ;AµερικA κα�
κατ�πιν Xλ�ς ? Zπ�λ�ιπ�ς κ�σµ�ς. ;EκεHν� τ  «κατακυριε�σατε τ:ν γFν»  Zπηρε-
τ(θηκε κα� ZπηρετεHται ].ι µ�ν� -π’ τAν «δυτικ: TEκκλησ�α», Xπως θ@ aθελε ? !ν
λ�γpω Mητρ�π�λ=της, -λλ@ !G=σ�υ κι -π’ τ ν ;Oρθ�δ�G� Xριστιανισµ�, κι -π’ τ ν
– παγκ�σµι� πλ��ν – ;Iσλαµισµ  κα� κυρ=ως -π’ τ ν s�ραϊκ  Σιωνισµ�.

Π�τ1 δ1ν -γαπ(θηκε ? τ�π�ς !G�ρ=ας -π’ τ ν !Gωρισµ�ν� �zτε τ  κελλ� τ$ς φυ-
λακ$ς -π’ τ ν κρατ�5µεν�· -πεναντ=ας εz.�νται κα� -περγ*K�νται τAν καταστρ�φ(
τ�υς. Γι’ αOτ  π�τ1 Xσ� Zπ*ρ.ει κυρ=αρ.�ς ;I�υδαι�.ριστιανισµ�ς, ;I�υδαι�ϊσλα-
µισµ ς κα� Mωσαϊσµ ς ? Qνθρωπ�ς δ1ν θ@ -γαπ(σIη αOτ ν τ ν καταραµ�ν� τ�π�,
π�P δ1ν ε2ναι Qλλ�ς -π’ τAν γεν�τειρ* τ�υ γ$· αOτAν π�P τ�: .αρ=Kει rπλ�.ερα Sς
λατρευτA µ*ννα τ  φ+ς τ$ς Kω$ς. _Eνα σ.ιK�φρενικ  �ν κατ*ντησε τ ν Qνθρωπ�
τ�:τ�ς ? σκ�ταδισµ�ς, τ ν ?π�H� ZπηρετεH κα� ? !ν λ�γpω Bερωµ�ν�ς. AOτA ε2ναι )
τραγpωδ=α τ�υ κα� ) τραγpωδ=α Xλων µας.

Kι cν Zπ*ρ.Iη -κ�µη στ�ρε�ς αOτ ς ? τ�π�ς, ) εOλ�γηµ�νη γ$, ε2ναι γιατ=, παρ@
τ@ µα:ρα σ5ννεφα τ$ς θε�κρατ=ας, κ*π�ιες -κτHνες τ�: -π�λλων=�υ φωτ ς κα-
ταφ�ρν�υν ν@ διαπερν�:ν, φωτ=K�ντας κα� θερµα=ν�ντας τ�ς κακ�π�ιηµ�νες ψυ-
.�ς µας.

Παν. Λ. K�υIαλ!κης

_Oµως µ�ν� τ  «α3X�νεσθε καA πληθ�νεστε καA κατακυριε�σατε τ:ν γFν», αOτA )
για.�ικA !ντ�λ(, ε2ναι ) πραγµατικA αCτ=α τ$ς !περ.�µενης καταστρ�φ$ς; T= ση-
µα=νει γι@ τ  sκ*στ�τε Cσ.:�ν δ�γµα ? πλαν(της γ$; ∆1ν ε2ναι rπλ�5στατα ? κατα-
ραµ�ν�ς τ�π�ς, ? τ�π�ς !G�ρ=ας τ�: -νθρYπ�υ, ? τ�π�ς π�P |ρισε ? ;Iε.ω�N ν@ !κτ=-
�υµε τAν Cσ��ια π�ιν( µας a, κατ@ µ=α Qλλη C�υδαϊκA !κδ�.A (-ναµ�ν�ντας τA ∆ευ-
τ�ρα Παρ�υσ=α) ? «.+ρ�ς κρ*τησης», τ  κελλ� τ$ς φυλακ$ς Xπ�υ ? Qνθρωπ�ς -να-
µ�νει τA µεγ*λη στιγµA τ$ς τελικ$ς δ=κης, τ$ς ?ριστικ$ς κρ=σης KYντων κα� νεκρ+ν,
π�P θ@ -ν�=GIη δι*πλατα τ�ς π�ρτες τ�: Παραδε=σ�υ κα� τ$ς K�λ*σεως;

«KATAKYPIEY™ATE THN °HN



7O -��Nς Z@ν Tερρασ ν (1670-1750) `γραψε «A Critical Dissertation on the
Iliad of Homer» (KριτικA Πραγµατε=α !π� τ$ς ;Iλι*δ�ς τ�: 7Oµ(ρ�υ), µ=α µετ*-
φρασι ∆ι�δYρ�υ ΣικελιYτ�υ κα� !πεν�ησε µυθιστ�ρηµα, !νδιαφ�ρ�ν wσως γι@
τ�Pς τ�κτ�νες, µ1 τ=τλ� «Sethos, histoire ou vie tirêe des Monumens Anecdotes de
l’ ancienne Egypt» (Σ�θ�ς, 7Iστ�ρ=α h B=�ς πρ�ερ.�µεν�ς !G ;Aπ�µνηµ�νευµ*-
των ;Aνεκδ�των τ$ς -ρ.α=ας ACγ5πτ�υ)· µ=α ψευδ�ϊστ�ρ=α τ�: 18�υ αC+ν�ς,
-�*σιµη, -σ(µαντη, -ναG=α -ναφ�ρNς. Kακ+ς πρ�ε�λ(θη Sς κακ�γ�υστ� δεHγµα
;Aφρ�κεντρισµ�:. 7H -ρ.α=α Awγυπτ�ς στεν+ς συνεδ�ετ� µ1 τAν 7Eλλ*δα -π 
τ$ς -πωτ*της πρ�ϊστ�ρ=ας· �ταν δ1 γεωγραφικ  τµ$µα της πρ  τ$ς κατα�υθ=-
σεως τ$ς ACγη=δ�ς. Π�λλ*κις !κ*λ�υν �B ΦαραJ κα� τ�Pς _Eλληνες Mακεδ�νες
πρ ς Zπερ*σπισ= της.

7O ;I�υδαH�ς ;Aριστ���υλ�ς, περιπατητικ ς φιλ�σ�φ�ς -κµ*σας περ� τ  160
π.X., !πε.ε=ρησε (δι@ τ+ν «TEXηγ(σεων» περ� τ$ς Πεντατε5.�υ;) ν@ πρ�σεγγ=σIη
τAν sλληνικA φιλ�σ�φ=α πρ ς τ@ C�υδαϊκ@ δ�γµατα. Kατ’ αOτ ν «α` θεωρ�αι τ>ν
Πυθαγ�ρ�υ, Σωκρ�τ�υς καA Πλ�των�ς συµφων��ν πρ�ς τBς ΓραφBς καA α` ]λλη-
νικαA θρησκευτικαA παραδ�σεις πρ�<ρ=�νται �κ τ�� Mωϋσ<ως». 7O δε=λαι�ς,
-γν�+ν τ@ «ΠελασγικB» τ�: ;Iακ. Θωµ�π�5λ�υ, �γν�ει Xτι στAν ΠελασγικA
Mω�ς σηµα=νει γ$, Qρα Mωυσ$ς ε2ναι ? γ(ιν�ς. ;E.*λκευσε πλαστ�Pς στ=.�υς
δ$θεν τ+ν ;Oρφ�ως, Λ=ν�υ, M�υσα=�υ, 7Oµ(ρ�υ κα� 7Hσι�δ�υ. T ν -πατε+να
αOτ ν ̀ σπευσαν ν@ -ναγνωρ=σ�υν �B -.αρακτ(ριστ�ι Kλ(µης ? ;AλεGανδρεPς κα�
EOσ��ι�ς. OB «TEXηγ(σεις» θεωρ�:νται πλ��ν ̀ ργ� µεταγεν�στερ� τ�: B´ αC. µ.X.,
-γνYστ�υ -νθ�λλην�ς, θ�σαντ�ς τ  ]ν�µα τ�: ;Aριστ���5λ�υ γι@ ν@ !νισ.5σIη
τ@ γελ�Hα ψε5δη τ�υ, Sς -ρ.αι�τερα. 7H -ναφ�ρ@ τ�ι�5τ�υ `ργ�υ δ1ν !Gυπηρε-

∆ι(λ�γ�ς γι6 τ/ φαιν1µεν� «Mα�ρη �Aθην;»

;Eπ’ εOκαιρ=�α τ�: δηµ�σιε5µατ�ς στ  τε:.�ς 248-249 τ�: «∆αυλ�:»
(AOγ. - Σεπτ. 2002), µ1 τ=τλ� «∆�� =ιλι�δες =ρ�νια “TAφρ�κεντρι-
σµ�ς”. – M�α `στ�ρικ: �π�τη - µη=αν�ρραφ�α µ1 στ�=� τ:ν gEλλη-
νικ: Kληρ�ν�µιB» τ�: κ. ;Aναστασ=�υ K��*τση, καθηγητ�: Bι�-
.ηµε=ας κα� T�Gικ�λ�γ=ας τ�: ;Aριστ�τελε=�υ Πανεπιστηµ=�υ Θεσ-
σαλ�ν=κης, παρατηρ+ τ@ sG$ς: 7O ;Aφρ�κεντρισµ ς δ1ν -ριθµεH 2000
.ρ�νια· ε2ναι σφ*λµα ν@ τ�: δ=δ�υµε δι*στασι π�P στερεHται. ;Aνε-
πτ5.θη τ�Pς τελευτα=�υς αC+νας (19�ν κα� 20�ν), παρ*λληλα µ1 τ ν
;Iνδ�ευρωπαϊσµ�.



τεH τAν -λ(θεια.

§
*θ�ς τ�: κ. καθηγητ�: ε2ναι !π=σης ) φρ*σις (σ. 16154): «∆υστυ=>ς Rα-
σικ1ς ]λληνικ1ς πηγ1ς τ�� �φρ�κεντρισµ�� ε7ναι δ��: gO gHρ�δ�τ�ς καA Z
∆ι�δωρ�ς Z ΣικελιPτης». OOδ1ν ψευδ�στερ�ν τ�5τ�υ. Bε�α=ως ? 7Hρ�-
δ�τ�ς `γραψε π... E58: «α3τ�A �` Φ��νικες π�. �φ�=θησαν µ1 τ�ν K�δµ�,

�π� τ�.ς Zπ���υς κατ(γ�ντ� �` ΓεφυραO�ι (σηµ. ?µιλεH γι@ τ�Pς «τυρανν�κτ�-
ν�υς» ?µ�φυλ�φ=λ�υς), κατ�ικ(σαντες α3τ:ν τ:ν =Pρα καA %λλα π�λλB διδα-
σκ�λια ε'σ(γαγ�ν στ�.ς WEλληνας καA µ�λιστα τB γρ�µµατα, µ: xπ�ρ=�ντα πρAν
στ�.ς WEλληνας }ς �γ� ν�µ�aω...».

Παρατηρ�:µε τρ=α τιν*, Xτι: (1) Περα=νει δι@ τ$ς φρ*σεως «}ς �γ� ν�µ�aω»,
µA �ν ���αι�ς· (2) 7O Πλ�5ταρ.�ς µεταGP τ+ν �ι�λ=ων τ+ν «THθικ>ν» τ�υ περι-
λαµ�*νει τ  «ΠερA τFς gHρ�δ�τ�υ κακ�ηθε�ας» (`κδ. Loeb Heinemann, τ�µ�ς X)
σ. 8-129, (3) 7O Π�σειδ+ν κα� ) Λι�5η !γ�ννησαν τ�Pς ;Aγ(ν�ρα κα� B$λ�. OB
;Aγ(νωρ κα� Tηλ�φασσα (h ;Aργι�πη κατ@ 7YγHν�ν) !γ�ννησαν τ�Pς K*δµ�,
Φ�=νικα, K=λικα κα� τAν EOρYπη. T  ]ν�µα ;Aγ(νωρ ε2ναι sλληνικ� κα�
πρ�$λθεν !κ τ�: %γαν καA �ν:ρ h %γων καA �ν:ρ ()γ�της) h %γει ν?> P�� ()γεHται
δι@ ν�: PN, δηλ. σ5µφωνα µ1 τ ν ν�:ν, θ�λησιν τ�: θε�: PN ). 7Ωσα5τως τ@ Rν�-
µατα κα� τ+ν Sς Qνω 4 πα=δων. K*δµ�ς, κατ@ τAν ΠελασγικA, σηµα=νει Zψηλ ς
τ�π�ς, !G �� κα� Kαδµε=α ) -κρ�π�λις τ+ν Θη�+ν. ;Aλλ@ κα� ) µ(τηρ τ�υ Λι-
�5η πρ��ρ.εται !κ τ$ς sλληνικ$ς λ�Gεως λ=�υ�ν, π�P σηµα=νει σ5λφι�ν. (4) Φ��-
νικες !καλ�:ντ� �B Kρ$τες, π�P !πεGεργ*K�ντ� τAν π�ρφ5ρα στAν π�λι τ$ς Kρ(-
της Γεωργι�5π�λι κα� τ ν ?µYνυµ� π�ταµ� της, κατ*λληλ� γι@ τAν !πεGεργασ=α
της. ;Eκ τ$ς π�ρφ5ρας !G(γετ� τ  φ�ινικ�:ν .ρ+µα κα� τ�5τ�υ \νεκεν �B Kρ$τες
!πεGεργαστ�ς της !κλ(θηκαν Φ��νικες. Παραλλ(λως Qλλη τ*Gις Kρητ+ν �σαν
�B παλαιστα� -κρ��*ται !π� τα5ρων (ταυρ�καθ�ψια), π�P  δ1ν τ�Pς !φ�νευαν.
;Eκλ(θησαν παλαιστα=, Παλαισ*τ�ι, Παλαιστ=νι�ι, ΦιλισταH�ι. Mετ@ τAν `κρη-
Gι τ�: )φαιστε=�υ τ$ς Θ(ρας !καλ5φθη ) Kρ(τη Zπ  σπ�δ�: κα� �ναγκ*σθη-
καν ν@ διαπεραιωθ�:ν εCς Παλαιστ=νην, .Yραν sλληνικAν µ�.ρι τ�: Joshya (;Iη-
σ�: τ�: Nαυ$), Sς -πεκ*λυψε ? Jahyda στ ν πρ�λ�γ� τ�: �ι�λ=�υ τ�υ «Hebrew
is Greek». Ogτω �B Φ�=νικες κα� Παλαισ*τ�ι - ΦιλισταH�ι - Παλαιστ=νι�ι, !G ~ν
!κλ(θη ? τ�π�ς Παλαιστ=νη, �σαν _Eλληνες. (5) _Oταν !.*θη ) EOρYπη, ? !ν Φ�ι-
ν=κIη τ$ς ;Iλλυρ=ας ;Aγ(νωρ !κ*λεσε τ�Pς 3 υB�5ς τ�υ κα� τ�Pς `στειλε ν@ �ρ�:ν
τAν -δελφ( τ�υς· κι cν δ1ν τAν εgρ�υν, ν@ µAν !παν�λθ�υν. Συνεπ+ς µA εZρJν
τAν EOρYπη, δ1ν θ@ !π�στρεφε στ ν �2κ�ν τ�υς. OB -δελφ�= τ�υ µετ��ησαν εCς
Kιλικ=αν κα� Φ�ιν=κην, !G ~ν !κλ(θηκαν �B τ�π�ι. 7O K*δµ�ς µ1 τAν 7Aρµ�ν=α
`φυγαν !κ Θη�+ν κα� κατ�ληGαν εCς τ�Pς ;Eγ.ελεHς, π�P π�λεµ�:σαν κατ@ τ+ν
;Iλλυρι+ν. ;Eδ�θη .ρησµ�ς, Xτι θ@ !νικ�:σαν �B ;Eγ.ελεHς, !@ν )γ�:ντ� αOτ+ν ?
K*δµ�ς κα� ) 7Aρµ�ν=α. T�:τ� `πραGαν κα� !ν=κησαν. 7O K*δµ�ς !�ασ=λευσε
τ+ν ;Iλλυρι+ν κα� !γ�ννησεν υB�ν, τ ν ;Iλλυρι�ν (6) T  λεGικ ν τ�: Σ�υ�δα στ�ς
λ�Gεις «Φ�ινικ(ια γρ*µµατα» δ=δει 3 !κδ�.1ς: «Λυδ�A καA kIωνες �π� Φ��νικ�ς

Περ& τ�> !Hρ�δ1τ�υ κα& τ�> ∆ι�δ@ρ�υ
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τ�� TAγ(ν�ρ�ς τ�� εxρ�ντ�ς (!δ+ σηµειYνω τAν α´ -ντ=φασι,Xτι δ1ν ε2ναι τ�:
K*δµ�υ -λλ@ τ�: Φ�=νικ�ς). E'ς α3τ�.ς �ντιλ<γ�υν �` KρFτες -τι εxρ<θησαν �π�
τ: συν(θεια νB γρ�φ�υν σ1 π<ταλα φ�ιν�κων. gO Σκ�µων δ1 ε'ς τ:ν δευτ<ραν
τ>ν εxρηµ�των, �π� τ:ν Φ�ιν�κην �ν�µ�σθησαν τ:ν τ�� TAκτα�ων�ς. Λ<γεται
-τι α3τ�ς στερ��µεν�ς �ρρ<νων τ<κνων, �π<κτησεν τBς θυγατ<ρας kAγλαυρ�ν,
kEρσην, Π�νδρ�σ�ν καA Φ�ιν�κην, + Zπ��α �π<θανε παρθ<ν�ς· γι’ α3τ� καA Φ�ι-
νικικB �ν�µασε Z TAκτα�ων τB γρ�µµατα, �πιθυµ>ν νB περιπ�ι(σ\η τιµ:ν στ:ν
θυγατ<ρα τ�υ» (Περισσ�τερα Xρα «∆αυλ�ν», τ. 137, M*ι�ς 1993, σ. 7981-7990,
Qρθρ�: «gH πρ�<λευσις K�δµ�υ καA TAλφαR(τ�υ»).

7O ∆ι�δωρ�ς ΣικελιYτης, π�P πρ+τ�ς συν�γραψε παγκ�σµια Bστ�ρ=α κα� κατ@
τ�: ?π�=�υ �*λλ�υν �B -νθελληνικ�� κ5κλ�ι Zπ�5λως, σ1 Sρισµ�να σηµεHα τ�:
`ργ�υ τ�υ `.ει -δυναµ=ες, τ�ς ?π�Hες !κµεταλλε5�νται �B «φ�λ�ι» µας. T�:τ� δ1ν
σηµα=νει, Xτι θ@ -πεµπ�λ(σωµε κα� τ�: 7Hρ�δ�τ�υ κα� ∆ι�δYρ�υ τ  µ�γα Bστ�-
ρικ  `ργ�. ;Aπ*ντησι στ�Pς Σιωνιστ�ς, π�P Zπ�θ*λπ�υν τ ν ;Aφρ�κεντρισµ�,
δ=δει ? ∆ι�δωρ�ς γι@ τAν Awγυπτ�, γρ*φων: «�` υ`�A τ�� gHλ��υ (σηµ. κα� τ$ς P�-
δ�υ) γεννηθ<ντες δι�φ�ρ�ι τ>ν %λλων, κατB τ:ν παιδε�αν xπερεO=αν καA µ�λι-
στα στ:ν �στρ�ν�µ�α· ε'σηγ(θησαν δ1 καA γιB τ:ν ναυτιλ�α π�λλB καA �τακτ�-
π��ησαν τ: δι�κρισι ε'ς Nρας ()µ�ρας)· ε3φυ<στατ�ς δ1 �ναδει=θεAς Z Tεν�γης,
�κ φθ�ν�υ �φ�νε�θη xπ� τ>ν �δελφ>ν. WOταν Jγινε γνωστ: + �πιR�υλ(, α3τ�A
π�. µετ<σ=�ν τ�� φ�ν�υ Jφυγαν. TEκ τ��των Z M�καρ �φ�=θη στ: Λ<σR�, Z K�ν-
δαλ�ς στ:ν K>· Z TAκτAς στ:ν ASγυπτ� �π�πλε�σας Jκτισε τ:ν 9ν�µαa�µ<νην
THλι��π�λιν, �π� τ:ν πρ�σηγ�ρ�α τ�� πατρ�ς τ�υ, �` δ1 A'γ�πτι�ι Jµαθαν �π’
α3τ�ν τB θεωρ(µατα τFς �στρ�ν�µ�ας. WYστερα δ<, �φ�� Jγινε κατακλυσµ�ς
στ�.ς WEλληνες, καA �X α'τ�ας τFς κατακλυσµια�ας Rρ�=�πτPσεως �` πλεOστ�ι
%νθρωπ�ι �=�θησαν καA Zµ��ως καA τB γραπτB µνηµεOα συν<Rη νB φθαρ��ν· γι’
α3τ:ν τ:ν α'τ�α RρFκαν τ:ν ε3καιρ�α �` A'γ�πτι�ι, 'δι�π�ι(θησαν τB περA τFς
�στρ�ν�µ�ας, καA �πειδ: �` WEλληνες 2νεκα τFς �γν��ας των �3δ�λως πρ�<Rαλ-
λαν τB δικαιPµατα στB γρ�µµατα, �ν�σ=υσαν τ:ν π�στιν -τι α3τ�A (A'γ�πτι�ι)
πρ>τ�ι �νεκ�λυψαν τ�.ς �στ<ρες. gOµ��ως δ1 καA �` TAθηναO�ι, nν καA Jκτισαν
στ:ν ASγυπτ� τ:ν π�λι π�. �ν�µ�aετ� Σ�ις, Jτυ=�ν τFς Zµ��ας �γν��ας γιB τ�ν
κατακλυσµ�».

M1 αOτAν τAν µαρτυρ=α, συνδυαK�µενη µ1 τAν συν�µιλ=α τ�: Σ�λων�ς στAν
Σ*ιδα, -π�δεικν5εται Xτι �B _Eλληνες πρ  11.500 !τ+ν τ�υλ*.ιστ�ν `δωσαν
τAν -στρ�ν�µ=α κα� τ ν π�λιτισµ  στAν Awγυπτ� κα� κατεH.�ν τAν γραφ(. T�:
κατακλυσµ�: !πωφελ(θησαν �B ACγ5πτι�ι κα� τ@ !νεφ*νισαν Sς Cδικ* των.

!O
γνωρ=Kων τ@ κε=µενα ∆ι�δYρ�υ τ�: ΣικελιYτ�υ θεωρεH τ�υλ*.ιστ�ν
-στεH�, Xτι δ5νατα= τις ν@ στηρ=GIη !π� τ+ν κειµ�νων τ�υ τAν -ρ.A τ�:
;Aφρ�κεντρισµ�:, Sς ? κακ+ς !πικαλ�5µεν�ς Zπ  τ�: καθηγητ�: -σ(-
µαντ�ς Σενεγαλ�K�ς ψευδ�ανθρωπιστAς X�ιγκ Nτι π κα� �B -�*σιµ�ι, γε-

OB 
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λ�H�ι, ]ψιµ�ι κα� -νθελληνικ�� Cσ.υρισµ�= τ�υ. T ν Qλλ� Qσηµ� Mπ1ν Γι�.αν@ν
δ1ν `δει ν@ -ναφ�ρIη δ�ς ? κ. K��*τσης, καθJς κα� τAν Qγνωστη τ  1993 δι*λεG=
τ�υ σ1 κ�λλ�γι� τ+ν HΠA h τ  �ι�λ=� τ�υ «;AφρικA ) M*να τ�: Π�λιτισµ�:».
OOδ1 ���αια τ  �ι�λ=� τ�: George James «Stolen Legacy» («Kλεµµ<νη Kληρ�-
δ�σ�α») -G=Kει -ναφ�ρNς, π�P Cσ.υρ=σθηκε Xτι Zπ$ρ.ε !.θρικ  δ$θεν πνε:µα
τ+ν 7Eλλ(νων κατ@ τ$ς φιλ�σ�φ=ας κα� λ�ιπ1ς -φελεHς κα� τερατYδεις -ναφ�-
ρ�ς τ�υ, π�P µεταφ�ρει ? κ. K��*τσης κα� στερ�:νται παντελ+ς σ��αρ�τητ�ς. Θε-
ωρ+ν ? κ. καθηγητ(ς, Xτι !π�δρασε τ  «Stolen Legacy» �Oσ=�α, φ�ρει παρ*δειγ-
µα τ ν πρ�αναφερθ�ντα Zπ’ αOτ�: -στεH� Ben Johanan. 7H !παν*ληψις τ�ι�5των
Cσ.υρισµ+ν �λ*πτει κα� �Oδ�λως πρ�*γει τAν σκ�ψι τ�: _Eλλην�ς, διαν��υµ�-
ν�υ !κ φ5σεως κα� φ�ρ�ντ�ς κληρ�ν�µ=α διακεκριµ�νη.

T�λ�ς, -ναφερ�µεν�ς στ ν Martin Bernal κα� τ  �ι�λ=� τ�υ «Black Athena»
(«Mα5ρη ;AθηνN») !λ*.ιστα γρ*φει, -λλ@ λ=αν !πικ=νδυνα Xπως ) φρ*σις: «Kε-
ντρικ: 'δ<α στ� Jργ� τ�� MπερνBλ ε7ναι -τι Z �ρ=αO�ς gEλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς
9φε�λει π�λλB �π� τB �πιτε�γµατ� τ�υ στAς �πιρρ�1ς π�. δ<=θηκε 'δ�ως �π� τ:
Φ�ιν�κη καA τ:ν ASγυπτ�. T� γεγ�ν�ς α3τ�, λ<ει Z Mπερν�λ, τ� �π�δ<=�νταν
σ=εδ�ν πλ(ρως π�λλ�A WEλληνες συγγραφεOς C=ι µ�ν�ν τFς �στερης �ρ=αι�τητας,
-πως Z ∆ι�δωρ�ς ΣικελιPτης, �λλB καA τFς κλασσικFς περι�δ�υ -πως Z gHρ�-
δ�τ�ς, π�. �ναγνωρ�aει τ:ν πρωτ�καθεδρ�α τFς A'γ�πτ�υ 'δ�ως στ�ν τ�µ<α τFς
θρησκε�ας καA λατρε�ας τ>ν θε>ν...». Bε�α=ως κα� ) Sς Qνω -ναφ�ρ@ -π  τ ν κ.
καθηγητA !κθ�τει σ1 κ=νδυν� τ�Pς -ναγν+στες, π�P -γν��:ν h δ1ν `.�υν µελε-
τ(σει ∆ι�δωρ� κα� 7Hρ�δ�τ� κα� -δυνατ�:ν ν@ -παντ(σ�υν κα� ν@ -ντικρ�5-
σ�υν.

™
τ  τ�λ�ς περ� Mπερν@λ (σ. 16157) ? κ. K��*τσης γρ*φει: «στAς παραδ�X�-
λ�γ�ες τ�� MπερνBλ �π�ντησαν π�λλ�A �X<=�ντες συγγραφεOς καA 'δ�ως  +
Mα�ρη Λ<φκ�Rιτς µ1 τ� RιRλ�� της “Mα�ρη TAθην�, M�θ�ι καA πραγµατι-
κ�τητα”. T� RιRλ�� α3τ�, τ� σ�γγραµµα τ�� φ�λ�υ µ�υ κ. K. BαµRακ� “O`

θεµελιωτ1ς τFς ∆υτικFς Σκ<ψης” καA τB σ=ετικB δηµ�σιε�µατα τ�� “∆αυλ��”
�π�τ<λεσαν τ: R�ση καA RιRλι�γραφικ( µ�υ �νηµ<ρωση γιB τB γραφ�µεν� µ�υ
στ� σηµε�ωµα α3τ� καA τ� δηλPνω α3τ� γιB λ�γ�υς �καδηµαϊκFς δε�ντ�λ�γ�ας».
Bε�α=ως σε�αστA ) -καδηµαϊκA δε�ντ�λ�γ=α, -λλ@ ].ι µερικ+ς !φαρµ�K�µ�νη.
;Aναφ�ρει «τB σ=ετικB δηµ�σιε�µατα τ�� “∆αυλ��”», π�P -π�τ�λεσαν τA �*σι
τ$ς �ι�λι�γραφικ$ς τ�υ !νηµερYσεως, Xµως παρ�λειψε -ντιδε�ντ�λ�γικ+ς ν@
-ναφ�ρIη τ  µετ@ µακρ@ν κα� !µπεριστατωµ�νην µελ�τη τ+ν 605 σελ=δων τ$ς
«Mα5ρης ;AθηνNς» π�νηµ* µ�υ, δηµ�σιευθ1ν στ  τε:.�ς 110 τ�: «∆αυλ�:», (Φε-
�ρ. 1991, σελ. 6337-6352), Zπ  τAν !πιγραφAν «TAθην�, + σ�φ�α τ�� ∆ι�ς καA τ�
RιRλ�� + “Mα�ρη TAθην�”. gH �π�κ�ρ�φωση τ�� διεθν��ς σκ�ταδισµ��». B�-
�αια, aµ�λυνε τAν παρ*λειψιν κα� τ$ς !λα.=στης -ναφ�ρNς περ� τ�5τ�υ Zπ  τ�:
κ. K��*τση ? !κδ�της, παραθ�σας εCκ�να τ�: !Gωφ5λλ�υ τ�: «∆αυλ��», (-ρ.

!H 
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110, Φε�ρ�υ*ρι�ς 1991) κα� Zπ�µνησιν, Xτι πρ  11 !τ+ν ε2.α -ντικρ�5σει τ 
πρ+τ� τ�µ� τ$ς «Mα�ρης TAθην�ς».

;EπικαλεHται τ@ «A'γυπτιακB Mυστ(ρια» Sς δ$θεν πηγA τ$ς sλληνικ$ς φιλ�-
σ�φ=ας κα� τ$ς παγκ�σµ=�υ διαν�(σεως κατ@ τ ν Qσ.ετ�ν Mπ1ν Γι�.αν*ν, M*ρ-
κ�υς M�σια Γκαρ�1ν κα� TK�ιµς. ;Eφ�σ�ν τ@ σ.ετικ@ `λα�ε κα� !κ δηµ�σιευµ*-
των τ�: «∆αυλ��», δ1ν πρ�σεGε πρ�φαν+ς στ  τε:.�ς 215 τ�: «∆αυλ��» (N�-
�µ�ρι�ς 1999, σελ. 13603-13607), τ  -π�καλυπτικ  Qρθρ� µ�υ Zπ  τ ν τ=τλ� «;Aπ�-
κρυπτ�γρ*φηση τ$ς sλληνικ$ς µυστηριακ$ς φρ*σεως “K�νG-�µ-π@νG”. uE.ει
διαδ�θI$ σ’ ?λ�κληρ� τ ν πλαν(τη», στ  ?π�H�ν τ  πρ+τ� sρµηνε5θη ) πρωταρ-
.ικA εCσαγωγικA φρ*σι τ+ν sλληνικ+ν µυστηρ=ων «κ�νX-;µ-π�νX». 7H πρYτη
αOτA sλληνικA µυστηριακA φρ*σι !.ρησιµ�π�ιεHτ� κατ@ τAν ̀ ναρGι τ+ν τελετ+ν
τ+ν ;Eλευσιν=ων, Kα�ειρ=ων, ∆ι�νυσιακ+ν, ;Oρφικ+ν κ.λπ. µυστηρ=ων. AOτA
διεδ�θη σ’ Xλη τA γ$ κα� διεσYθη µ�.ρι σ(µερα στAν ;Iνδ=α Sς «κ�νσα - ;µ - π�ν-
σα» π�P πρ�φ�ρεται Zπ  τ+ν Bρα.µ*νων, στ�Pς M*γιας Sς «κ�νεX-Cµ�ν-π�-
νεX», -π�τελ�:σα !G�ρκισµ  τ+ν M*γιας. ;Aρ.αι�τ*τη ε2ναι ) sλληνικA -π�τε-
λ�5µενη !G sλληνικ+ν λ�Gεων κα� 10 γραµµ*των, ) CνδικA !κ 12 γραµµ*των κα�
) τ+ν M*γιας !κ 14 γραµµ*των (Xρα «∆», τ. 215, σ. 13603-13607). uAρα τ@ Mυ-
στ(ρια δ1ν πρ�$λθαν !G ACγ5πτ�υ. 

Περαιτ�ρω ? κ. K��*τσης µNς πληρ�φ�ρεH (σ. 16159), Xτι «σ(µερα J=�υµε “2�
γ�ρ� �ν �Xελ�Xει”... καA nν δ1ν λ�R�υµε τB µ<τρα µας, θB π�θ�υµε -τι π�θαµε καA
στ� “Mακεδ�νικ�”: θB Xυπν(σ�υµε +ττηµ<ν�ι»... Περ� τ�: 2�υ γ5ρ�υ, δηλ. τ�:
δε5τερ�υ τ�µ�υ τ$ς «Black Athena» τ�: M. Bernal τ= κ*νει ? κ. K��*τσης; T ν
πληρ�φ�ρ+ Xτι τ ν µελετ+ -π  διετ=ας κα� πρ�.ωρ+ στAν -ντ=κρ�υσ= τ�υ. T=
πρ*ττει Xµως τ  Πανεπιστηµιακ  κατεστηµ�ν�, ) ;Aκαδηµ=α κα� �B κρατικ��
-ρ.αι�λ�γ�ι, φιλ�λ�γ�ι, γλωσσ�λ�γ�ι κα� �B !µφανιK�µεν�ι Sς πνευµατικ�� τα-
γ�� ;

BIBΛIOΓPAΦIA
1. ;I*κω��ς Θωµ�π�υλ�ς, «Πελασγικ*» 1910.

2. ∆ι�δωρ�ς ΣικελιYτης, `κδ. Loeb Heinemmann.
3. 7Hρ�δ�τ�ς, 7Iστ�ρ=α E 58, `κδ�σις «Π*πυρ�ς».

4. Πλ�5ταρ.�ς ;Hθικ*, «Περ� τ$ς 7Hρ�δ�τ�υ κακ�ηθε=ας», τ. 10�ς., παρ. 854-874, `κδ. Loeb.

5. ΛεGικ ν Σ�5δας, λ. «Φ�ινικ(ια γρ�µµατα».

6. Martin Bernal, «Black Athena»,  τ�µ�ς A´, Free Association Books 1987.

7. «∆αυλ�ς», τ. 137, M*ι�ς 1993, σ. 7981-7990· Qρθρ�ν «gH πρ�<λευσις K�δµ�υ καA TAλφαR(τ�υ».

8. «∆αυλ�ς», τ. 110, Φε�ρ 1991, σ. 6337-6352· Qρθρ�ν «TAθην�, + σ�φ�α ∆ι�ς καA τ� RιRλ�� + “Mα�-

ρη TAθην�”».

9. «∆αυλ�ς», τ. 245 M*ι�ς 2002, σ. 15851-858· Qρθρ� «gO �ντ�λ�γ�ς τFς σιωπFς», (λεG. T�ση Σαλ$).

10. Joseph Isaak Jahuda, «Hebrew is Greek».
11. J. N. Casavis, «The Greek Origin of Freemasonry» (7H 7EλληνικA Πρ��λευσις τ�: ;Eλευθερ�τε-

κτ�νισµ�:), `κδ. The Square Press 29-03 = 23rd Avenue, New York 1955.

Kωνσταντ#ν�ς - EGστ!θι�ς Γεωργαν+ς

16309∆ΑΥΛ�Σ/251, N��µ�ρι�ς 2002



Παλι! µ�υ τ��νη
Tρελλα�ν�µαι γιB «�νασυστ!σεις µ�ν�ν»! �<ρετε �σεOς

τPρα. Bρ�σκ�υµε 2να παλι�µ�ν�στηρ�, π�. �_τε Z Για=-
R1 δ1ν τ� X<ρει, καA τσ��π! τ� �νακαιν�a�υµε καA τ� µεγα-

λPν�υµε σ1 τ<τ�ι� σηµεO�, π�. νB �Xαφαν�σωµεν τB γ�ρω
�ρ=αι�ελληνικB `ερ�. TραR�µε καA δ<κα =ιλι�δες κυRικB �'κ�-

λ�γικ� µπετ�ν στ�ν περιR�λλ�ντα =>ρ�, µπBς καA µ�ς Xεφ�γ\η καν<να κι�ν�-
κραν� καA – µ: τ:ν εSδατε, µ: τ:ν �παντ(σατε τ:ν K�ιλ�δα τ>ν M�υσ>ν στ�ν
gEλικ>ντα τFς B�ιωτ�ας. kEτσι δ1ν ε7ναι, σεRασµιPτατε ΘηR>ν καA ΛεRαδε�-
ας; ΣιγB τPρα, π�. θB `δρPσ\η τ’ α3τ� σ�υ γιB µερικ1ς �ρ=αι�ελληνικ1ς πα-
λι�πετρες. TEκεOν� π�. µετρ�� ε7ναι + �νασ�σταση τFς M�νFς Mεταµ�ρφPσε-
ως τ�� ΣωτFρ�ς, -π�υ �` δ��λ�ι τ�� Kυρ��υ, -πως Z περιν��στατ�ς TAρσ<-
νι�ς, θB θε>νται τ�ν K�ρι�ν �ν µ<σ?ω νεφελ>ν. B<Rαια δ1ν γνωρ�aω, nν τB
Zρ�µατα θB πρ�<ρ=ωνται �π� τ:ν Rαθ�τατη π�στη t τ:ν �γαµ�α, π��, }ς
γνωστ�ν, Rαρ�� κατακ��τελα.

WOµως, σεRασµιPτατε, =α�ρω =αρBν µεγ�λην, δι�τι συνε=�aετε τ� Jργ�
ε3κλε>ν πρ�γ�νων σας, -πως Z M<γας KωνσταντOν�ς t Z aηλωτ:ς τ>ν Tε=ν>ν
TAλ�ρι=�ς, π��, J=�ντες %λλην α'σθητικ:ν �ντ�ληψιν, φρ�ντισαν νB �Xαφα-
ν�σ�υν Z,τιδ(π�τε ]λληνικ�ν |δ�ναντ�. TPρα RεRα�ως θB µ�� π\Fς, -τι Z M<-
γας KωνσταντOν�ς dταν �γκληµατ�ας καA διεστραµµ<ν�ς, �ν?> Z TAλ�ρι=�ς τρι-
σR�ρRαρ�ς τ�� κερατ�. kE! µ:ν τB θ<λ�υµε κι -λα δικ� µας. WOλ�ι J=�υν τB
κ�υσ��ρια τ�υς. WOµως �σεOς, /γι�ς %νθρωπ�ς, π>ς δι��λ� συν<Rη καA σ�ς
δι<φυγεν, -τι «"λ�κληρ�ς 9 K�ιλ!δα τ�ν M�υσ�ν τ.ς B�ιωτ
ας» ε7ναι �ρ=αι-
�λ�γικ�ς =>ρ�ς R�σει τ�� ΦEK 453/B/18-7-1985; Πρ�φαν>ς �κ παραδρ�µFς
συν<Rη -,τι συν<Rη. ∆1ν µπ�ρ> νB φαντασθ> -τι σεOς, /γι�ς %νθρωπ�ς, δP-
σατε �ντ�λ: γιB µιB �ρ=αι�λ�γικ: καταστρ�φ: τ<τ�ι�υ µεγ<θ�υς. TEκτ�ς κι
nν ε7στε «�ντ�ρτης» �ρ=ιερε.ς καA διαφωνFτε κ�θετα µ1 τ�ν ]λλην�=ριστια-
νικ� π�λιτισµ�, στ�ν Zπ�O�ν µ�ς J=ει ταρ�Xει �σ=�τως Z κ. Xριστ�δ�υλ�ς.
Kα�, }ς γνωστ�ν, Z gEλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς πρ�ϋπFρXε τ�� Xριστιανισµ��.
TEκτ�ς πιB κι nν Z κ. Xριστ�δ�υλ�ς µ1 τ�ν -ρ� «gEλλην�=ριστιανικ�ς Π�λι-
τισµ�ς» �νν�εO -,τι συν<Rη µετB �π� τ� 300 µ.X., διαγρ�φ�τας τ:ν �ρ=αι�τη-
τα. gOπ�τε, τ�=\η �γαθ\F ε7στε �ντ�ς γραµµFς, π�. Jλεγαν καA �` παλαι�A κ�µ-
µ�υνιστα�, �` �κ�λ�υθ��ντες τ:ν TOρθ�δ�X�αν (φτ�. κακB) τFς M�σ=ας.

TAλλ�, γιB νB π��µε καA τ�� στραR�� τ� δ�κι�, δι�λ�υ δ1ν πρωτ�τυπεOτε.
E7ναι παµπ�λαια α3τ: + µ<θ�δ�ς τ�� νB XεθεµελειPν\ης 2να �ρ=αO� να� καA
µ1 τ� �'κ�δ�µικ� τ�υ xλικ� νB κτ�a\ης 2να µ�ναστ(ρι, 2να ναiδρι� t µ�αν �κκλη-
σ�α. T� στ� καλ� τ�σ� συµπλεγµατικ�A καA κ�µπλεXικ�A ε7ναι �` ταγ�A τFς
TEκκησ�ας µας t φ�R��νται �περι�ρ�στως τ:ν �ναR�ωσιν τFς πατρPας θρη-
σκε�ας; wAν π�ντως δ1ν συµRα�ν\η κ�π�ι� �κ τ>ν δ��, τ�τε ε7ναι πλ>ς π�λ.
«=ειρPνακτες». MB τ�ν ∆�α!

Γι�ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



7O «∆αυλ�ς» `.ει φιλ�Gεν(σει π�λλ@ Qρθρα σ.ετικ@ µ1 τ�ς Πυθαγ�ρειες θεωρ=ες κα�
τ ν Qνω «Xρυσ  ;Aριθµ » (Qρθρα κα� -π�σπ*σµατα -π  τ@ �ι�λ=α τ�: 7Iπ. ∆*κ�-
γλ�υ(2), εCς 4 τ�µ�υς, π�P -π�τελ�:ν κα� τA µεγαλ5τερη κα� πλ��ν !µπεριστατωµ�νη
-ν*λυση τ+ν γεωµετρικ+ν !φαρµ�γ+ν τ�: Xρυσ�: ;Aριθµ�:· -π�σπ*σµατα -π  τ@
�ι�λ=α τ�: Θ. MανιN· Qρθρα τ�: κ. K. Kαρµιρ*ντK�υ κ.Q.). Συν(θως τ@ Qρθρα -να-
φ�ρ�νται στAν παρ�υσ=α κα� !φαρµ�γA τ�: Xρυσ�: ;Aριθµ�: σ.εδ ν σ1 Xλα τ@ µε-
γαλ�πρεπ$ -ρ.αHα κτ=σµατα (ΠαρθενYν, Πυραµ=δες ACγ5πτ�υ κ.λπ.) Sς κα� στAν
gπαρG( τ�υ σ1 φυσικ@ δηµι�υργ(µατα κα� φαιν�µενα.

7Ως -ναφ�ρει ? κ. ∆. K. Mαργ�της, ) A´ Πυθαγ�ρεια ;Aκ�λ�υθ=α, π�P σ(µερα -π�-
καλεHται «TAκ�λ�υθ�α τ�� Fibonacci», ε2ναι ) -ριθµητικ( σειρ*:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 35, ... (2)
!νp+ ) B´ Πυθαγ�ρεια ;Aκ�λ�υθ=α ε2ναι ) σειρ*:

1, 3, 4, 7, 11, 18, 24, 47, ... (3)
T  κ�ιν  .αρακτηριστικ� των ε2ναι, Xτι ? λ�γ�ς sκ*στ�υ Xρ�υ πρ ς τ ν πρ�ηγ�5-

µεν� τ�υ τε=νει πρ ς τ ν Xρυσ  ;Aριθµ  φ. (Περισσ�τερα στ�ι.εHα κα� λεπτ�µ�ρειες
δ=δ�νται στ  Qρθρ� τ�: κ. Mαργ�τη). ;Eνp+ ε2ναι -ναµφισ�(τητ�, Xτι τ�υλ*.ιστ�ν )
A´ ;Aκ�λ�υθ=α �ταν γνωστA στ�Pς Πυθαγ�ρει�υς, ε2ναι !π=σης γεγ�ν ς Xτι �B Qνω
-κ�λ�υθ=ες ̀ γιναν γνωστ1ς κα� διεδ�θησαν ) µ1ν A´ ;Aκ�λ�υθ=α -π  τ  �ι�λ=� «Liber
Abaci» τ�: µαθηµατικ�: Leonardo da Pisa – `γραφε µ1 τ  ψευδYνυµ� Fibonacci –

!H Jπαρ4η κα& ' 3φαρµ�γH τ$ν «Πυθαγ1ρειων
�Aκ�λ�υθι$ν» στ&ς σ�γFρ�νες θεωρ#ες κα&

δεδ�µ�να. – Πρ1Mλεψη, σ�µπτωση κα&
συγFρ�νισµ/ς 
ριθµ$ν κα& γεγ�ν1των. 

– �Aπ/ τ6 Mαθηµατικ6 τ$ν Γαλα4ι$ν στ6
Mαθηµατικ6 τ$ν Xρηµατιστηριακ$ν �A4ι$ν.

Στ  248-249 τε:.�ς τ�: «∆αυλ��», σελ=δες 16131-16137, !δηµ�σιε5θη
π�λP !νδιαφ�ρ�ν Qρθρ� τ�: κ. ∆. K. Mαργ�τη, σ.ετικ@ µ1 τAν -να-
κ*λυψη Zπ  τ+ν Πυθαγ�ρε=ων τ+ν -ριθµητικ+ν -κ�λ�υθι+ν π�P σ(-
µερα φ�ρ�υν τ  ]ν�µα: «TAκ�λ�υθ�α τ�� Fibonacci» κα� «TAκ�λ�υθ�α
τ�� Lucas». ∆5� -κ�λ�υθ=ες π�P σ.ετ=K�νται Qµεσα µ1 τ ν «Xρυσ 
;Aριθµ » (h «XρυσF T�µ:») τ+ν Πυθαγ�ρε=ων aτ�ι τ+ν -ριθµ 

φ = (1)
1+�5�
�

2



π�P !Gεδ�θη τ  1202 κα� 1228 στA Φλωρεντ=α κα� !πανεGεδ�θη στ@ µ�σα τ�: 1800.
M=α -π  τ�ς καιν�τ�µ=ες τ�: �ι�λ=�υ τ�: 1202 �ταν ) .ρ(ση -π  τ ν Fibonacci τ+ν
-ρα�ικ+ν -ριθµ+ν -ντ� τ+ν ρωµαϊκ+ν -ριθµητικ+ν συµ��λων, π�P !ν συνε.ε=�α !πε-
κρ*τησαν στAν EOρYπη. 7H δ1 B´ ;Aκ�λ�υθ=α !παρ�υσι*σθη τ@ µ�σα τ�: 1800 σ1
`ργ� τ�: µαθηµατικ�: Ed. Lucas. 7O wδι�ς `.ει -νακαλ5ψει κα� Qλλες Cδι�τητες κα�
θεωρ(µατα -ριθµ+ν.

;AνεG*ρτητα -π  τAν Bστ�ρικA τ�π�θ�τηση τ+ν Qνω -κ�λ�υθι+ν ε2ναι -ναµφι-
σ�(τητ�, Xτι �zτε �B -ρ.αH�ι µαθηµατικ�� -λλ@ �zτε ? wδι�ς ? Fibonacci �zτε ? Lucas
µπ�ρ�:σαν ν@ φαντασθ�:ν κα� ν@ καταν�(σ�υν τAν `κταση κα� τ  µ�γεθ�ς τ$ς πα-
ρ�υσ=ας κα� !φαρµ�γ$ς τ+ν Qνω -κ�λ�υθι+ν στA Φ5ση κα� τ@ δηµι�υργ(µατ* της,
Sς κα� στ�ς -νθρYπινες τ�.νες κα� τ@ -νθρYπινα δηµι�υργ(µατα. OB Πυθαγ�ρει�ι
π*ντως ε2.αν !π=γνωση τ+ν «µυστικ>ν t καA �π�κρυφων» δυνατ�τ(των τ+ν -ριθµ+ν,
τ�Pς ?π�=�υς, Sς γνωστ�ν, !θεYρ�υν Sς δηµι�υργ�Pς τ+ν π*ντων κα� ?λ�κλ(ρ�υ
τ�: σ5µπαντ�ς. Σ(µερα �B wδι�ι -ριθµ�� -νευρ=σκ�νται στ�ς -νθρYπινες σ.�σεις, -κ�-
µη κα� τAν -νθρYπινη ψυ.�λ�γ=α. Π*ντως �ταν γνωστA ) gπαρGη τ�: Xρυσ�: ;Aριθ-
µ�:, κυρ=ως στA µ�ρφA τ�: Πυθαγ�ρει�υ µ�τρ�υ:

2φ2 = [(1+iφ)(1-iφ), (i=�-1�)] (4)
Στ  )λι�κεντρικ  πλανητικ  σ5στηµα(2) -π  -ρ.αι�τ*των .ρ�νων κα� �B γεωµε-

τρικ1ς σ.�σεις τ�: Xρυσ�: ;Aριθµ�: !θεωρ�:ντ� Sς �B τ�λειες rρµ�νικ1ς σ.�σεις κτι-
σµ*των κα� κατασκευ+ν.

7H «TAκ�λ�υθ�α Fibonacci» -νευρ=σκεται σ1 πλεHστα Xσα φυσικ@ δηµι�υργ(µα-
τα κα� κατασκευ1ς Sς π... στAν -ν*πτυGη κα� φυλλ�ταG=α δ�νδρων, σ1 σ.(µατα
φ5λλων, φρ�5των, λ�υλ�υδι+ν, στA γενετικA διαδ�.A τ+ν κ�υνελι+ν, στ@ sλι-
κ�ειδ$ σ.(µατα Rστρ*κων, λ�υλ�υδι+ν, -κ�µη κα� τ+ν γαλαGι+ν. 7H -νθρYπι-
νη -ρ.ιτεκτ�νικA, ) KωγραφικA -λλ@ κα� ) µ�υσικ(, µιµ�5µενες τA µητ�ρα - φ5-
ση, !φαρµ�K�υν τAν Qνω -κ�λ�υθ=α κα� τ�ς σ.�σεις τ�: Xρυσ�: ;Aριθµ�: σ1
πλεHστα Xσα `ργα κα� δηµι�υργ(µατα(1)(6). Στ�ς µ�ντ�ρνες φυσικ1ς !πιστ$µες )
Qνω -κ�λ�υθ=α ρυθµ=Kει τρ�π�υς -νακλ*σεως τ�: φωτ�ς, τ�ς διαδ�.ικ1ς κατα-
στ*σεις �λεκτρ�ν=ων στ  -�ρι� Zδρ�γ�ν� κ.λπ. Πρ�σφ*τως -νεκαλ5φθη Xτι
πρ�σδι�ρ=Kει κα� δηµι�υργεH µι@ Cδια=τερη κατ*σταση Zγρ+ν κρυστ*λλων, π�P
παρ�υσι*Kεται Sς ν�α µ�ρφA gλης (7). ;Eπ=σης `.ει !φαρµ�γA κα� σ1 Qλλες σ5γ-
.ρ�νες θεωρ=ες(4).

OB -ριθµ�� τ$ς «;Aκ�λ�υθ=ας Fibonacce» -π�καλ�:νται κα� «εOγενεHς -ριθµ��»
(«noble numbers»), \νας Xρ�ς π�P -π�δ=δεται σ1 -ριθµ�Pς π�P ) καταν�µ( τ�υς σ@ν
«συνε.1ς κλ*σµα» λ(γει στ ν -ριθµ  1 (σηµειωτ��ν, Xτι ? Xρυσ ς ;Aριθµ ς -ναλ5ε-
ται σ1 συνε.1ς κλ*σµα, π�P περιλαµ�*νει µ�ν� τ ν -ριθµ  1).

_Oσ�ν -φ�ρ�N στ  -νθρYπιν� σ+µα, aδη -π  τAν !π�.A τ�: Leonardo de Vinci
ε2.αν εZρεθ$ σ.�σεις rρµ�νικ$ς κατασκευ$ς τ�: -νθρYπιν�υ σYµατ�ς, τ�: πρ�σY-
π�υ, τ+ν δακτ5λων κ.λπ. µ1 -ναλ�γ=ες τ�: Xρυσ�: ;Aριθµ�:. 7H «;Aκ�λ�υθ=α τ�:
Fibonacce» παρ�υσι*Kεται !π=σης σ1 πρ��λ(µατα καταν�µ$ς, π�P `.�υν !φαρµ�γA
σ1 �Cκ�ν�µικ@ -λλ@ κα� κ�ινωνικ@ θ�µατα(4). Π�λλ@ δεδ�µ�να τ+ν -νθρYπινων αCσθ(-
σεων κα� -ντιλ(ψεων κα� π�λλ@ σγεγ�ν�τα ?µαδικ$ς ψυ.�λ�γ=ας καταν�µ�νται µ1
�*ση τA σ.�ση τ+ν -ριθµ+ν τ$ς -κ�λ�υθ=ας. Πρ�σφ*τως !κδ�θ1ν !κλεκτ  sλληνικ 
�ι�λ=�(8) περι�.ει σηµαντικ@ στ�ι.εHα κα� λεπτ�µ�ρειες γι@ τ�ς -κ�λ�υθ=ες «Fibonacci»
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κα� «Lucas», γι@ τ ν Xρυσ  ;Aριθµ  Sς κα� Qλλα !νδιαφ�ρ�ντα θ�µατα «gIερFς TAρ=ι-
τεκτ�νικFς», µ�ντ�ρων µαθηµατικ+ν κ.λπ. T  γενικYτερ� θ�µα !φαρµ�γ+ν τ$ς «;Aκ�-
λ�υθ=ας Fibonacci» ε2ναι τ�σ� !νδιαφ�ρ�ν, |στε Zπ$ρ.ε Cδια=τερ� !πιστηµ�νικ  πε-
ρι�δικ  «Θεωρ�ας καA Πρ�Rληµ�των Fibonacci». ;Eπ=σης, ̀ .�υν Rργανωθ$ διεθν$ συ-
ν�δρια µ1 κ5ρι� -ντικε=µεν� τA θεωρ=α κα� τ�ς !φαρµ�γ1ς τ$ς Sς Qνω -κ�λ�υθ=ας. Ση-
µειωτ��ν, Xτι τ  πρ+τ� σ.ετικ  διεθν1ς συν�δρι� `λα�ε .Yρα στ  Πανεπιστ(µι� Πα-
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6Aριθµ�� Fibonacci σ� διαδ��ικ�ς πυκν�τητες κυµ!των

Bull market (�νερ��µενη �γ�ρ!).
Bear market (πτωτικD �γ�ρ!).

∆ι!γραµµα A. (Bλ�πε στ� κε
µεν�.)

K.O.K.



τρ+ν τ  1984 µ1 εOρεHα κα� διεθν$ συµµετ�.A(4).
;EGειδικευµ�ν� σ5γγραµµα τ$ς σ5γ.ρ�νης θεωρ=ας -ριθµ+ν κα� τ+ν !φαρµ�γ+ν

της, -ναφ�ρει: «...-πως �` �ριθµ�A Fibonacci Jτσι καA �` �ριθµ�A τFς �κ�λ�υθ�ας Lucas
πα�a�υν σ�Rαρ� ρ�λ� στAς θεωρ�ες µ: γραµµικFς δυναµικFς καA σ1 πρ�Rλ(µατα συγ-
=ρ�νισµ��...»(7). T  θ�µα συµπτYσεων κα� συγ.ρ�νισµ+ν `.�υν διερευν(σει κα� -να-
λ5σει δ5� κυρ=ως µεγ*λ�ι !πιστ(µ�νες: σ.ετικ@ µ1 τ�ς συµπτYσεις γεγ�ν�των ? Arthur
Koestler κα� σ.ετικ@ µ1 τ�Pς συγ.ρ�νισµ�Pς κα� τAν ψυ.�λ�γ=α τ�: -νθρYπ�υ ? Karl
Jung (�λ. «∆αυλ ς», τ. 211, ;I�5λι�ς 1999, σελ. 13347-13354).

ΠλAν τ�: Xρυσ�: ;Aριθµ�: \νας Qλλ�ς -κ�µη -ριθµ ς πα=Kει πρωτε5�ντα ρ�λ� στ�ς
φυσικ1ς !πιστ$µες. E2ναι ? -ριθµ ς 137, π�P -ντιστ�ι.εH στAν -ντ=στρ�φ� τιµA τ$ς
«σταθερ�ς λεπτFς xφFς» τ$ς συγ.ρ�ν�υ -τ�µικ$ς θεωρ=ας, ? «µυστηριPδης �ριθµ�ς
τFς φυσικFς» κατ@ τ ν Richard Feynman. Σ.ετικ@ µ1 τAν «TAκ�λ�υθ�α Lucas» παρα-
τηρ�:µε, Xτι �B πρ+τ�ι -ριθµ�= της 1, 3, 4, 7, 11 ε2ναι τ@ 3 ψηφ=α τ�: -ριθµ�: 137, !νp+
τ  Qθρ�ισµα τετραγYνων τ+ν δ5� Qλλων, aτ�ι 42+112 µNς δ=δει π*λι τ ν -ριθµ  137.
uEτσι �B -ρ.ικ�� -ριθµ�� τ$ς -κ�λ�υθ=ας µNς «xπ�δεικν��υν» τ ν -ριθµ  137. 7O wδι�ς
-ριθµ ς !µµ�σως παρ�υσι*Kεται στ�Pς πρYτ�υς -ριθµ�Pς τ$ς «;Aκ�λ�υθ=ας Fibonacci».

Σ.ετικ@ µ1 τAν !π=δραση τ+ν -ριθµ+ν στ@ φυσικ@ συµ�*ντα κα� δεδ�µ�να κα� τ ν
µυστικισµ  π�P περι�*λλει τ  θ�µα, γρ*φει ? δι*σηµ�ς φυσικ ς κα� συγγραφεPς
Paul Davies(3) «...Πρ�γµατι, π�λλ�A �π� τ�.ς �Xα�ρετ�υς στ�=αστ1ς καA φιλ�σ�φ�υς,
συµπεριλαµRαν�µ<νων τ>ν A'νστ�ιν, Π��υλι, Σρα�ντινγκερ, X�ϊaεµπεργκ, kEντιν-
γκτ�ν καA Ta(νς �π�δ<=�νται κ�π�ι� µυστικισµ�, =ωρAς νB ε7ναι R<Rαια α3τ�ς xπ�-
κατ�στατ� τ�� 9ρθ�λ�γισµ�� καA τFς �πιστηµ�νικFς Jρευνας...». Kατ@ τ ν K@ρλ Γι-
�5νγκ «...τ�σ�ν �` �ριθµ�A -σ�ν καA �` συγ=ρ�νισµ�A (�ριθµ>ν t γεγ�ν�των) �πι-
R�λλ�υν σεRασµ� t �κ�µη καA φ�R� καA περιR�λλ�νται �π� µυστ(ρι�». Φα=νεται
Xµως Xτι τ  «µυστ(ρι� τ>ν �ριθµ>ν καA συµπτPσεων» -ρ.=Kει πλ��ν ν@ sρµηνε5εται
κα� !πεGηγεHται µ1 τAν πρ��δ� τ+ν σ5γ.ρ�νων !πιστηµ+ν.

7Yπ*ρ.ει, ���αια, Cδια=τερ�ς λ�γ�ς, π�P τ@ -νωτ�ρω -ναφ�ρ�νται στ  παρ ν κε=-
µεν�. Kατ@ περ=εργη συγκυρ=α τ  γνωστ  -γγλικ  !πιστηµ�νικ  περι�δικ  «New
Scientist» στAν s�δ�µαδια=α `κδ�σ( τ�υ τ$ς 31ης AOγ�5στ�υ 2002 – µ=α )µερ�µην=α
π�P .ρ�νικ@ συµπ=πτει µ1 τAν `κδ�ση AOγ�5στ�υ - Σεπτ�µ�ρη 2002 τ�: «∆αυλ��» –
`.ει Sς κ5ρι�ν Qρθρ� κα� θ�µα !Gωφ5λλ�υ τ  π+ς «Z��µε µ1 τ�.ς �ριθµ��ς»(5). ΣτA
σελ=δα 29 τ�: περι�δικ�: ? τ=τλ�ς τ�: Qρθρ�υ ε2ναι: «Γνωρ�aω, τ� θB κ�ν\ης τ� ]π�-
µεν� καλ�κα�ρι», τ=τλ�ς π�P Zπ�ν�εH µι@ ν�α -νθρYπινη Bκαν�τητα πλ(ρ�υς πρ�-
�λ�ψεως τ+ν µελλ�ντικ+ν γεγ�ν�των. T  Qρθρ� ̀ .ει γραφ$ -π  τ ν διακεκριµ�ν� µα-
θηµατικ�, καθηγητA κα� συγγραφ�α John Casti, π�P -π�δεικν5ει Xτι τ@ κ�ιν@ .α-
ρακτηριστικ@ γαλαGι+ν τ�: σ5µπαντ�ς, .ρηµατιστηριακ+ν !Gελ=Gεων -κ�µη κα� τ$ς
-νδρικ$ς µ�δας µπ�ρ�:ν ν@ -π�δ�θ�:ν στAν gπαρGη κα� !π=δραση Sρισµ�νων
-ριθµ+ν κα� στ�ς διακυµ*νσεις sν ς γραµµικ�: συστ(µατ�ς καµπυλ+ν, π�P �ασ=K�-
νται στA λεγ�µενη «κυµατικ: �ρ=: τ�� Elliot». Περ� τ@ µ�σα τ$ς δεκαετ=ας τ�: ’30 ?
P@λφ N�λσ�ν uEλλι�τ, !ρευνYντας τ@ αwτια τ�: µεγ*λ�υ «κρB=» τ�: Xρηµατιστηρ=-
�υ N. 7Y�ρκης τ�: 1930, κατ�ληGε στ  συµπ�ρασµα Xτι ) .ρηµατιστηριακA -γ�ρ@
Zπ�κειται σ1 διαδ�.ικ1ς ρυθµικ1ς µεταπτYσεις, π�P -κ�λ�υθ�:ν τ  πρ�τυπ� τ+ν
-ριθµ+ν τ$ς «TAκ�λ�υθ�ας Fibonacci» (�λ�πε σ.ετικ  περιληπτικ  ∆ι!γραµµα A).
7Yπ*ρ.�υν ���αια π�λλ@ Qλλα µακρ��ικ�ν�µικ@ µ�ντ�λλα πρ��λ�ψεως �Cκ�ν�µικ+ν
!Gελ=Gεων κα� τ  Xλ� θ�µα τ+ν «πρ�Rλ<ψεων» Zπ�κειται σ1 συνε.$ µαθηµατικA -ν*-
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λυση κα� �ελτ=ωση. ;Aπ�δεικν5εται π*ντως, Xτι τ  σ5στηµα .ρηµατιστηριακ+ν πρ�-
�λ�ψεων τ�: Elliot ε2ναι -ρκετ@ !πιτυ.1ς κα� !GηγεH τ�ς πρ�σφατες .ρηµατιστηριακ1ς
διακυµ*νσεις !κ τ$ς .ρεωκ�π=ας µεγ*λων -µερικανικ+ν !πι.ειρ(σεων. ;Aπ  καιρ�:
!κδ=δεται περι�δικ  .ρηµατιστηριακ+ν πρ��λ�ψεων µ1 τ ν τ=τλ� «Elliot Wave
Theorist»(4). Kατ@ τ ν !κδ�τη τ�υ ) gπαρGη τ+ν -ριθµ+ν τ$ς «TAκ�λ�υθ�ας Fibonacci»
στ  Zπ��αθρ� τ+ν �Cκ�ν�µικ+ν !Gελ=Gεων σαφ+ς -π�δεικν5ει τAν Qµεση σ.�ση µε-
ταGP τ+ν «�ριθµ>ν τFς φ�σεως» κα� τ$ς -νθρYπινης διαγωγ$ς. 7Ως γνωστ�, �B .ρη-
µατιστηριακ1ς -γ�ρ1ς !πηρε*K�νται Qµεσα -π  τ�ς -ντιδρ*σεις κα� τA µαKικA ψυ-
.�λ�γ=α τ+ν !πενδυτ+ν. OB διακυµ*νσεις τ$ς -γ�ρNς κατ�πτρ=K�υν τ�ς συνε.+ς µε-
τα�αλλ�µενες -π�φ*σεις κα� τAν ψυ.�λ�γ=α -νθρYπινων ?µ*δων. 7O Elliot !π=στευε
Xτι ) «TAκ�λ�υθ�α Fibonacci» ε2ναι \να -π  τ@ κ5ρια κλειδι*, π�P ρυθµ=K�υν κα�
!πενεργ�:ν στ�ς λειτ�υργ=ες ?µαδικ$ς ψυ.�λ�γ=ας.

Φα=νεται καθαρ@ Xτι �B -νθρYπινες ?µ*δες !νεργ�:ν Zπ�συνε=δητα κατ@ τρ�-
π�ν π�P «µιµε#ται τF πρ�τυπα τ.ς φNσεως», Xπως γρ*φει ? John Casti. Πιστε5-
ει, Xτι τ@ «κ�µατα τ�� Elliot» µπ�ρ�:ν ν@ -π�δYσ�υν κα� ν@ περιγρ*ψ�υν π�λ-
λ1ς Qλλες -νθρYπινες δραστηρι�τητες, �Cκ�ν�µικ�ς, π�λιτικ�ς, -γ�ραστικ1ς κ.λπ.
∆ιερωτNται, µ(πως ) γενικYτερη -νθρYπινη διαγωγA κα� !G�λιGη πρ�σδι�ρ=-
Kεται  !κ τ+ν πρ�τ�ρων -π  τ�Pς εCδικ�Pς -ριθµ�Pς τ$ς φ5σεως, µ(πως δ1ν Zπ*ρ-
.ει τελικ+ς !λε5θερη -νθρYπινη ��5ληση κα� !λε5θερη !πιλ�γ(, µ(πως σ5ντ�-
µα φθ*σ�υµε κα� στAν πρ�γνωση Xλων τ+ν µελλ�ντικ+ν γεγ�ν�των!!

7H γνYµη τ�: γρ*φ�ντ�ς τ  παρ ν ε2ναι, Xτι τ@ Sς Qνω συµπερ*σµατα ε2ναι π�λP
πρ�ωρα κα� πιθαν+ς Zπερ��λικ*, τ�υλ*.ιστ�ν Xσ�ν -φ�ρ�N στ�ς µικρ1ς ?µ*δες κα�
στ�Pς µεµ�νωµ�ν�υς -νθρYπ�υς. OB aδη Zπ*ρ.�υσες στατιστικ1ς θεωρ=ες κα� θεω-
ρ=ες πιθαν�τ(των καλ5πτ�υν π�λλ@ θ�µατα πρ�γνYσεων κα� πρ��λ�ψεων, -λλ@ -π�-
δ�.�νται τAν gπαρGη σηµαντικ+ν -π�κλ=σεων κα� !κτρ�π+ν. 7H πλ(ρης -ριθµητικA
-πεικ�νιση κα� συνεκτ=µηση τ+ν δεδ�µ�νων κ�ινωνικ+ν κα� Qλλων -νθρYπινων γε-
γ�ν�των δ1ν ε2ναι συν(θως δυνατ(. 7H πλ(ρης «�ριθµητικ: δ�µ:» τ+ν γεγ�ν�των
σ.ετικ@ µ1 µελλ�ντικ1ς πρ��λ�ψεις σπ*νια ε2ναι πλ(ρως γνωστ(. Πρ ς τ  παρ ν
αOτ  π�P µπ�ρ�:µε ν@ συµπερ*ν�υµε ε2ναι, Xτι Zπ*ρ.�υν «ε'δικ�A �ριθµ�A» τ$ς φ5-
σεως, π�P !λ�γ.�υν τ�σ� τ@ φυσικ@ δηµι�υργ(µατα κα� γεγ�ν�τα Xσ� κα� τ@ -νθρY-
πινα συµ�*ντα, -κ�µη κα� τAν -νθρYπινη διαγωγ(. ∆1ν ε2ναι µ(πως ? Qνθρωπ�ς \να
-π  τ@ µεγαλ5τερα δηµι�υργ(µατα τ$ς φ5σεως, π�P µNς περι�*λλει;

7Eπ�µ�νως, -ντιστρ�φ�ντας τ�ς -νακαλ5ψεις τ�: Elliot, µ(πως ε2ναι δυνατ ν -π 
τAν -νθρYπινη δρ*ση κα� γενικYτερα τAν -νθρYπινη διαγωγA ν@ -νακαλ5ψ�υµε τ@
�ασικ@ δεδ�µ�να, τ�Pς ν�µ�υς h τ�ς «πρ�διαγραφ1ς» τ$ς φ5σεως π�P µNς περι�*λ-
λει; M(πως .ωρ�ς τ@ συν(θη τε.νικ@ κα� µεγαλεπ(��λα µη.ανικ@ πειρ*µατα µπ�-
ρ�:µε ν@ -νακαλ5ψ�υµε !πιπρ�σθετ�υς τρ�π�υς «λ�γικ$ς κα� φιλ�σ�φ=ας τ$ς φ5-
σεως» κα� τ�Pς πιθαν�Pς �ασικ�Pς σ.εδιασµ�Pς κα� �ασικA διαγωγA τ$ς φ5σεως; 7O
γρ*φων τ  παρ ν ̀ .ει !Gετ*σει τ@ Qνω θ�µατα σ1 πρ�ηγ�5µενα τε5.η τ�: «∆αυλ��»
(�λ. τ. 198 / ;I�5νι�ς 1998· τ. 203/N��µ�ρι�ς 1998· τ. 205/;Iαν�5αρι�ς 1999· τ. 211/;I�5-
λι�ς 1999 κ.λπ.).

;Aναφ�ραµε πρ  Rλ=γ�υ τA .ρ�νικA συγκυρ=α τ$ς παρ�υσ=ασης τ+ν Qρθρων τ�:
«∆αυλ��» σ.ετικ@ µ1 τ�ς Πυθαγ�ρειες ;Aκ�λ�υθ=ες κα� τ�: Qρθρ�υ τ�: «New Scientist»
σ.ετικ@ µ1 τA .ρηµατιστηριακA θεωρ=α Elliot, π�P �ασ=Kεται στ�ς wδιες -κ�λ�υθ=ες.
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7Yπ*ρ.ει Xµως κα� κ*π�ια Qλλη παρ*Gενη σ5µπτωση στ  περι�δικ  «∆αυλ�ς». T 
Qρθρ� γι@ τ�ς Πυθαγ�ρειες ;Aκ�λ�υθ=ες `.ει γραφ$ στ�ς σελ=δες 16131 µ�.ρι 16137
τ�: «∆αυλ��». 7O τελευταH�ς -ριθµ ς -π�τελεHται -π  τ@ ψηφ=α τ�: -ριθµ�: 137
κα� τ@ ψηφ=α τ�: -ριθµ�: 16. Σηµειωτ��ν Xτι:

137 = 1+1+2+3+...+16 (5),
µ=α -κ�µη -πρ�σδ�κητη σ5µπτωση µ1 τ ν -ριθµ  137 κα� τ ν -ριθµ  τ$ς Xρυσ$ς
T�µ$ς, τ ν φ, π�P περιγρ*φει τ  Qρθρ� τ�: «∆αυλ�:». ΣτAν -νακ�=νωση κα� περι-
γραφA τ+ν λεγ�µενων Zπ  τ�: γρ*φ�ντ�ς τ  παρ ν «φιλ�σ�φικ>ν �XισPσεων» τ$ς
Φ5σεως κα� τ+ν «�ριθµ�συνδ<σµων» («∆αυλ�ς», τ. 198, ;I�5νι�ς 1998, σελ. 12331-
12341) εw.αµε -ναφ�ρει στAν περιγραφA τ$ς «37ης φιλ�σ�φικ$ς !GισYσεως» τAν πα-
ρ�υσ=α κα� τ+ν δ5� αOτ+ν -ριθµ+ν φ κα� 137 τ�σ� στ@ δεδ�µ�να τ�: _Hλι�υ σ1 συν-
δυασµ  µ1 τ@ δεδ�µ�να τ�: πρωτ�ν=�υ Xσ� κα� στ@ δεδ�µ�να τ�: -νθρYπιν�υ σY-
µατ�ς. uEτσι �B -ριθµητικ�� συνδυασµ�� τ+ν «κυµ�των τ�� Ellot» πηγ*K�υν, Sς φα=-
νεται, ].ι µ�ν� -π  τ�Pς -ριθµ�Pς τ$ς «TAκ�λ�υθ�ας Fibonacci» -λλ@ -π  π�λP �α-
θ5τερ�υς -ριθµητικ�Pς συνδυασµ�5ς, π�P -π�τελ�:ν τ  λ�γικ  Zπ��αθρ� κα� τAν
-ρ.A ].ι µ�ν� τ$ς «φυσικFς» -λλ@ κυρ=ως τ$ς «Φιλ�σ�φ�ας τFς Φ�σεως». MιNς φι-
λ�σ�φ=ας π�5, Sς ε2ναι σ.εδ ν ���αι�, �ταν -ρκετ@ γνωστA στ�Pς -ρ.α=�υς Πυθα-
γ�ρει�υς `στω κα� .ωρ�ς τ@ σ5γ.ρ�να φυσικ�µαθηµατικ@ δεδ�µ�να. 7H δ5ναµις τ+ν
-ριθµ+ν τ$ς φ5σεως παραµ�νει µ1ν -κ�µη -ρκετ@ µυστηριYδης, -λλ@ aδη Zπ�κει-
ται σ1 !πιστηµ�νικA -ν*λυση κα� διερε5νηση, µακρι@ -π  -π�κρυφ�υς µυστικι-
σµ�5ς, θρησκευτικ�Pς δ�γµατισµ�Pς κα� πνευµατικ�Pς σκ�ταδισµ�5ς. T@ π*ντα συν-
δεδεµ�να µεταG5 τ�υς µ�σpω τ+ν -ριθµ+ν κα� τ$ς rπλ$ς φιλ�σ�φικ$ς σκ�ψης· -π  τ�ς
.ρηµατιστηριακ1ς πρ��λ�ψεις τ�: Ralph Elliot κα� τ ν τρ�π� γενετικ$ς !G�λιGης τ+ν
κ�υνελι+ν µ�.ρι τ@ rρµ�νικ@ γεωµετρικ@ δεδ�µ�να τ$ς κατασκευ$ς τ�: Παρθεν+να
κα� τ+ν Πυραµ=δων. ∆εδ�µ�να π�P σ(µερα µπ�ρ�:ν ν@ !πεκταθ�:ν σ1 αOτ  τ�:τ�
τ  )λιακ  µας σ5στηµα κα� στ�ς εOρ5τερες λ�γικ1ς `νν�ιες κα� φυσικ1ς καταστ*σεις
?λ�κληρ�υ τ�: σ5µπαντ�ς.

Π.Γ. 6Aναλυτ.ς
(© 2002, P. G. Analytis)
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_Eνας Qνθρωπ�ς π�P `.ει τ  .*ρισµα ν@ συνδυ*KIη τAν καλλιτε.νικ( τ�υ φ5ση µ1 τAν
!πιστ(µη κα� τAν φιλ�σ�φ=α. ;Aπ  τA µ=α πλευρ@ Sς καλλιτ�.νης ]περας κα� -π’ τAν Qλλη
Sς γεωλ�γ�ς µ1 -ρκετ1ς `ρευνες στ�Pς τ�µεHς τ$ς γεωθερµ=ας, τ$ς )φαιστει�λ�γ=ας, τ$ς
σπηλαι�λ�γ=ας κα� σπ�υδ1ς στA �ι�λ�γ=α κα� τAν Cατρικ(, συνθ�τει τ  κ�ρυφαH� -ρ.αι-
�ελληνικ  Kητ�5µεν�: τ ν sνισµ  T�.νης κα� ;Eπιστ(µης. M1 τA �αθι* τ�υ 7EλληνικA Παι-
δε=α, Xπ�υ κι cν �ρ=σκεται, δ1ν πα5ει ν@ φανερYνIη στ  κ�ιν� τ�υ τ�ς γν(σιες -G=ες τ$ς
sλληνικ�τητας, π*νω στ�ς ?π�Hες φ5τρωσε κα� θ�ριεψε ].ι µ�ν� ) εOρωπαϊκA κ�υλτ�5ρα
-λλ@ κα� ?λ�κληρ�ς ? σ5γ.ρ�ν�ς π�λιτισµ�ς. 7H καλλιτε.νικ( τ�υ «φλ��α» δ1ν !Gαντλ(-
θηκε στAν rπλ$ !κτ�λεση, -λλ@ π�ρασε στA µ�υσικA σ5νθεση κα� τA σκην�θεσ=α. ;Aπ  π�-
ρυσι !κτ ς -π  τ  τραγ�5δι -σκεH !πιπρ�σθετα κα� τ@ καθ(κ�ντα τ�: Zπευθ5ν�υ σκη-
ν�θεσ=ας στ  µ�υσικ  θ�ατρ� τ$ς π�λης K�µπλενς τ$ς Γερµαν=ας, τ$ς .Yρας Xπ�υ δια-
µ�νει µ�νιµα -π  τ  1978.

TAν 7Eλλ*δα !πισκ�πτεται συ.ν*, -φ�: συµµετ�.ει Sς τεν�ρ�ς σ1 π�λλ@ -π  τ@ `ργα
π�P -νε�α=ν�υν στ  M�γαρ� M�υσικ$ς κα� στAν ;EθνικA ΛυρικA Σκην(· κα� κυρ=ως, γι@
ν@ συναντ(σIη κα� ν@ συνεργασθI$ µ1 -γαπηµ�ν�υς τ�υς _Eλληνες δηµι�υργ�5ς Xπως τ ν
M=κη Θε�δωρ*κη, τ ν Γι*ννη Mαρκ�π�υλ�, τ ν ;Aργ5ρη K�υν*δη κα� τ ν X*ρη Bρ�-
ντ�, Sς �ασικ ς !κτελεστAς τ+ν `ργων τ�υς.

7O Z*.�ς TερK*κης, λ=γες µ�ρες µετ@ τ  τ�λ�ς τ+ν παραστ*σεων τ$ς «Λυσιστρ*της» τ�:
M=κη Θε�δωρ*κη στ  -ρ.αH� θ�ατρ� τ$ς ;Eπιδα5ρ�υ, µNς παρα.Yρησε τAν παρακ*τω
συν�ντευGη:

ΣYNT.: KNριε Tερ2!κη, τD µ�υσικ5, αGτD τDν πηγα
α Mκφραση τ.ς �νθρKπινης φN-
σης, M�ετε καταν�5σει π�ς τD συν�λαIε 9 'EλληνικD 6Aρ�αι�τητα;

ΣτH M�υσικH Pν#+�νται Qλες �B M�>σες

K�ιµ@µαστε γεµ;τ�ι πνευµατικH �νδεια
π(νω στ�Sς 
νεκτ#µητ�υς θησαυρ��ς µας

™YNENTEY•H ME TON ¢IA¶PE¶H TENOPO ZAXO TEPZAKH

7O τεν�ρ�ς Z*.�ς TερK*κης -ν(κει στ�Pς λιγ�στ�Pς _Eλληνες καλλι-
τ�.νες τ$ς uOπερας, π�P `.�υν ν@ !πιδε=G�υν λαµπρA διεθν$ καρρι�-
ρα στ ν Cδια=τερα δ5σκ�λ� αOτ  .+ρ�. ΣτAν εCκ�σιπενταετ$ π�ρε=α
τ�υ στ  µελ�δραµα sρµ(νευσε περισσ�τερ�υς -π  60 διαφ�ρετικ�Pς
Rπερατικ�Pς ρ�λ�υς σ1 \Gι διαφ�ρετικ1ς γλ+σσες, στ@ σπ�υδαι�τερα
λυρικ@ θ�ατρα τ�: κ�σµ�υ, -π’ τAν ;AµερικA �ς τAν ;Iαπων=α κα� -π’
τA N�ρ�ηγ=α �ς τAν Awγυπτ�.



ZAXOΣ TEPZAKHΣ: T@ µ�ναδικ@ ν�(µατα τ$ς -ρ.α=ας sλληνικ$ς µ�υσικ$ς θ@ τ@
-γγ=G�υµε, cν -νατρ�G�υµε στAν Πρ�ϊστ�ρ=α - Mυθ�λ�γ=α µας. E2ναι \να τερ*στι� πεδ=�
!ρε5νης, π�P GεπερνN τAν σ5γ.ρ�νη δυτικA -ντ=ληψη περ� µ�υσικ$ς, Sς τ�.νης τ$ς µελ?ω-
δ�ας, τ�: ρυθµ��, τ$ς ρµ�ν�ας, τ$ς �ν�ρ=ηστρPσεως κ.λπ., π�P σ@ν καθαρ�τατα 7Eλλη-
νικ1ς λ�Gεις κα� µ�ν�ν `.�υν υB�θετηθ$ παγκ�σµ=ως. E2µαι τ$ς γνYµης Xτι ) 7EλληνικA
;Aρ.αι�τητα -π  τ@ �*θη τ$ς Πρ�ϊστ�ρ=ας µας, ταυτ=Kει τA M�υσικA µ1 τAν «Zλ�τητα»
τ+ν λειτ�υργηµ*των τ+ν M�υσ+ν, -π’ Xπ�υ κα� ) λ�Gις «M�υσικ:» -λλ@ κα� «M�υσεO�ν».
∆1ν συνιστ�:σε  µ�ν� τAν τ�.νη τ+ν τ�νων, -λλ@ Xλα σ.εδ ν τ@ εwδη τ+ν τε.ν+ν, Cδ=ως
τAν παρ*σταση κα� τ ν .�ρ  -λλ@ κα� τAν γνYση. 7H M�υσικA !G�φραKε ?λ�κληρ� τ ν
Qνθρωπ� στAν �θικ( τ�υ !G�λιGη.

ΣYNT.: 6Eδ� κα� ε\κ�σιπ�ντε �ρ�νια ^πηρετε#τε τDν gπερα, ]να εhδ�ς τ��νης π�C M�ει
περισσ�τερη �π5�ηση στDν EGρKπη,  νi� στDν 'Eλλ!δα εhναι  λ!�ιστα γνωστ5, κα� 9
Eπ�ψ5 µας γι’ αGτD φθ!νει σ� �κρα#ες περιπτKσεις µ��ρι κα� τD λ�ιδ�ρ
α...

Z.T.: E2ναι καθαρ@ θ�µα Παιδε=ας. ∆1ν ε2ναι δυνατ ν ν@ -π�λα5σIη κανε�ς µ=α ]περα,
\να µελ�δραµα sλληνιστ=, cν δ1ν `.Iη πρ�ηγ�υµ�νως «µυηθF». 7H -διαφ�ρ=α τ�: κ�ιν�:
ε2ναι π�σ�στια=ως µεγαλ5τερη στAν 7Eλλ*δα κυρ=ως γι@ λ�γ�υς -γν�=ας, .ωρ�ς αOτ  ν@
σηµα=νIη Xτι ? περισσ�τερ� !νηµερωµ�ν�ς EOρωπαH�ς ε2ναι κα� κατ’ -ρ.Aν λ*τρης τ�:
εwδ�υς.

T  Mελ�δραµα ε2ναι µι@ -π  τ�ς πλ��ν |ριµες κα� πλ�5σιες τ�.νες, π�P συνδυ*Kει µ�υ-
σικ(, .�ρ  κα� θ�ατρ�. Θ@ τAν συναντ(σ�υµε σ@ν ε2δ�ς µ�.ρι κα� τAν uAπω ;Aνατ�λ(. T 
;Iαπωνικ  KA-MΠOY-KI π... σηµατ�δ�τεH µ1 τ�ς τρεHς συλλα��ς τ�υ -κρι�+ς αOτ  τ  τρ=-
πτυ.� τ�: EOρωπαϊκ�: Mελ�δρ*µατ�ς. T@ στ�ι.εHα Xµως αOτ*, cν κα� ε2ναι συνδεδεµ�-
να µ1 τA .Yρα πρ�ελε5σεως (-νατ�λ=τικη µ�υσικ(, .�ρ ς κα� θεατρικA ̀ κφραση), -σκ�:ν
µι@ γ�ητε=α παρ*λληλα µ1 δι*φ�ρα δρYµενα, π�P θ@ συναντ(σIη κανε�ς σ1 Xλ� τ ν κ�-
σµ� σ1 δι*φ�ρα !π=πεδα Xπως π... θρησκευτικ�, !θνικ�, φ�λκλ�ρικ  κ.λπ. Πρ�κειται γι@
µι@ `µφυτη παγκ�σµια -ν*γκη καλλιε.νικ$ς `κφρασης, π�P περιλαµ�*νει κα� τ@ εCκα-
στικ*. Παρ’ Xτι �B _Eλληνες στAν πλει�ψηφ=α τ�υς -γν��:ν πρ*γµατι h -κ�µη σν�µπ*-
ρ�υν τAν ]περα, !ν τ�5τ�ις ̀ .�υν στενA σ.�ση µαK= της. T  µελ�δραµα ε2ναι σ.εδ ν !G ?ρι-
σµ�: sλληνικ  δηµι�5ργηµα κα� ) !πικρ*τηση τ$ς Qγν�ιας στA .Yρα µας ε2ναι κρ=µα.

ΣYNT.: ΘF µπ�ρ�Nσαµε νF θεωρ5σ�υµε τDν gπερα kς  Y�λιYη τ.ς �ρ�α
ας τραγiωδ
ας;
Z. T.: Πρ*γµατι, µετ@ τ@ K�φερ@ σκ�τ*δια τ�: Mεσσα=ωνα, µ1 τAν ;Aναγ�ννηση (= !πι-

στρ�φA στAν κλασσικA 7EλληνικA Παιδε=α) γ=νεται -µ�σως µι@ πρ�σπ*θεια µ=µησης τ$ς
-ρ.α=ας Tραγpωδ=ας. ;Aλλ@ π+ς; T@ διασωθ�ντα κε=µενα δ1ν παρ�.�υν πληρ�φ�ρ=ες �zτε
γι@ τA µ�υσικA �zτε γι@ τ  .�ρ�. OB φιλ�τιµες πρ�σπ*θειες τ+ν EOρωπα=ων `δωσαν KωA
σ1 π�λλ@ -ρ.αHα sλληνικ@ θ�µατα. Γεννι�ται \να ν�� ε2δ�ς θε*τρ�υ, -λλ@ µ1 συγκριτικ@
φτω.A µ�υσικ(, περιωρισµ�νη ρυθµικA π�ικιλ=α κα� -φ*νταστα -πελπιστικA Zπ�κριτι-
κ(, π�P συ.ν@ QγγιKε τ@ Xρια τ�: γελ�=�υ.

ΣτAν -ρ.α=α µ�υσικA Xµως, cν κρ=ν�υµε -π  X,τι `.ει διασωθ$ µ�.ρι σ(µερα στA �υ-
Kαντιν(, τA δηµ�τικA κα� τAν παραδ�σιακA µ�υσικ(, Zπ$ρ.ε πληθYρα τ�νικ+ν  τ*Gεων
κα� κλιµ*κων, ) -κρι�Aς τ�νικA κα� �.ητικA -π�δ�ση τ+ν ?π�=ων -π�τελεH σ(µερα -ντι-
κε=µεν� !ντατικ+ν !ρευν+ν. 7Yπ$ρ.ε πλ�:τ�ς !ναλλασσ�µ�νων .�ρευτικ+ν ρυθµ+ν (συ-
γκρ=νατε µ�ν� τAν π�ικιλ=α τ+ν sλληνικ+ν .�ρ+ν σ(µερα µ1 τA µ�ν�τ�ν=α τ+ν Gεν�φερ-
των «µπ�τ» τ+ν 4/4 κα� τ+ν Zπ�διαιρ�σεYν τ�υς)· κα� τ  κυριYτερ�: T  Θ�ατρ� αOτ  καθ’
αOτ�, ) 7Yπ�κριτικA T�.νη, ? Λ�γ�ς!..

Kα� !δ+, Xπως κα� παντ�:, εwµαστε π*λι πρωτ�π�ρ�ι. 7H ]περα σ(µερα κα� παγκ�-

M�υσικH - Θ�ατρ� - Λ1γ�ς
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σµ=ως .ωρ=Kεται στAν πρ  – κα� µετ@ – K*λλας !π�.(. 7H -ε=µνηστη -�ιδ ς π�ραν τ+ν
φωνητικ+ν της δυνατ�τ(των ε2ναι ?ρ�σηµ�, γιατ= δ=δαGε τ  «θ<ατρ�» στAν ]περα,
-π�δειGε κα� -πα=τησε τA σωστA sρµηνε=α. ;Aλλ@ κα� ? Σπ5ρ�ς Σαµ*ρας πρωτ�π�-
ρ�ς τ�: Bερισµ�:, τ ν ?π�H�ν κατ�κλεψαν �B ;Iταλ�=· -κ�µη κα� ? Π�υτσ=νι.

M�.ρι τ�τε µ=α ]περα περιωριK�ταν στAν παρ�υσ=αση !ντυπωσιακ+ν σκηνικ+ν κα� δυ-
σκ=νητων τραγ�υδιστ+ν µ1 φαντα.τερ@ κ�στ�5µια. ;Aπ  τ�τε γ=νεται -ναγκα=α ) συ-
νεργασ=α µ1 !Gειδικευµ�ν� σκην�θ�τη ]περας, π�P θ@ φ�ρIη τ  µελ�δραµα πλησι�στερα
στ  -ρ.αH� δρNµα κα� τA λειτ�υργικ�τητ* τ�υ. Γιατ= σ(µερα δ1ν -ρκεH πλ��ν ν@ `.Iης
Sρα=α φωνA κα� ̀ στω µ=α κ*π�ια σκηνικA παρ�υσ=α. ;Aπαιτ�:νται σκηνικ1ς sρµηνευτικ1ς
Bκαν�τητες.

ΣYNT.: OH EGρωπα#�ι δε
�ν�υν ̂ περI�λικD �γ!πη γιF τDν ̀ Oπερα. Ehναι πραγµατικF
Mτσι;

Z. T.: Nα=, -λλ@ κα� π*λι σ1 π�σ�στια=α σ5γκριση κα� µ�ν�. Γι@ τ�Pς µυηµ�ν�υς τ�:
εwδ�υς ) σ.�ση τ�υς ε2ναι π�λλ1ς φ�ρ1ς σ.�ση !G*ρτησης· γι@ Qλλ�υς στPλ Kω$ς κα� κ�ι-
νωνικ$ς πρ���λ$ς: «Π�ω στ:ν Cπερα, %ρα ε7µαι καλλιεργηµ<ν�ς». Γι@ π�λλ�Pς Xµως κα�
στAν EOρYπη -π�τελεH \να µ�υσειακ  ε2δ�ς, Xπως \νας -νεκτ=µητ�ς π=νακας π... τ�:
P�5µπενες, π�P τ ν θαυµ*Kεις µ�ν, -λλ@ π�τ1 δ1ν θ@ τ ν `�αKες ν@ διακ�σµI$ τ  σπ=τι
σ�υ, h rπλ�5στατα δ1ν θ@ πNς ν@ δI$ς µι@ τ�τ�ια `κθεση, h πNς -π  περι�ργεια!..

Πρ�πει, Sστ�σ�, ν@ π�:µε πJς ) ]περα ε2ναι \να ε2δ�ς τ�.νης Cδια=τερα δαπανηρ�.
_Eνα σωστ  µ�υσικ  θ�ατρ� στAν EOρYπη, ].ι κατ’ -ν*γκη τ�: διαµετρ(µατ�ς τ$ς Σκ*-
λας τ�: Mιλ*ν�υ h τ$ς Kρατικ$ς uOπερας τ$ς Bι�ννης, .ρει*Kεται !πιδ�τηση κα� !πι.�-
ρηγ(σεις τ$ς τ*Gεως τ+ν 500% τ�υλ*.ιστ�ν !π� τ+ν εCσπρ*Gεων, cν Zπ�τεθI$ Xτι `.�υν
πωληθI$ Xλα τ@ εCσιτ(ρια!

T ν τελευταH� καιρ  ) γενικA �Cκ�ν�µικA gφεση !πηρε*Kει τ�ς !πι.�ρηγ(σεις γι@ ̀ ργα
]περας. 7Ωστ�σ� Zπ*ρ.�υν φωτειν1ς !Gαιρ�σεις, Xπως γι@ παρ*δειγµα ) Π�λων=α. E2µαι
-π  τ  1986 συνεργ*της τ�: µεγ*λ�υ Π�λων�: συνθ�τη Kr. Penderecki, τ ν ?π�H�ν �B
Π�λων�� στηρ=K�υν κυρι�λεκτικ@ µ1 τ  Zστ�ρηµ* τ�υς. Παρ*δειγµα πρ ς µ=µησιν...

ΣYNT.: TDν τελευτα
α δεκαετ
α Iλ�π�υµε µεγ!λ�υς Eλληνες συνθ�τες νF στρ�φωνται
στDν 'EλληνικD 6Aρ�αι�τητα, νF µεγαλ�υργ�&ν κα� νF �α
ρ�υν µ!λιστα πλατει+ς �π�-
δ��.ς στDν EGρKπη. Π�ι! �ν!γκη γ�ννησε αGτD τD «µεγ!λη στρ�φ5»;

Z. T.: Πρ�φαν+ς -π  κ*π�ια !σωτερικ(, πρ�σωπικ( τ�υς -ν*γκη. ;Eπιτρ�ψτε µ�υ ν@
-ναφερθ+ µ�ν� σ1 _Eλληνες συνθ�τες, στ@ `ργα τ+ν ?π�=ων συν�πραGα πρωταγωνιστι-
κ*, .ωρ�ς ν@ `.ω τ  δικα=ωµα κα� τA δι*θεση ν@ τ@ κρ=νω -π  µ�υσικ$ς, δ�µικ$ς h µε-
λ�δραµατικ$ς σκ�πιNς. 7O M=κης Θε�δωρ*κης µ1 τAν !πιτυ.$ στρ�φ( τ�υ στAν -ρ.α=α
τραγpωδ=α («M(δεια», «THλ<κτρα», «TAντιγ�νη», «Λυσιστρ�τη») κατ�δειGε πJς ) 7Eλλ*-
δα δ1ν ε2ναι µ�ν� τ  συρτ*κι, δηλαδA ) Kωντ*νια τ$ς νι�της κα� ) δ5ναµη τ$ς Kω$ς, -λλ@
κα� ) τραγικ�τητα τ$ς -νθρYπινης µ�=ρας. uEτσι ν�µ=Kω πJς ̀ φτασε στA ρ=Kα τ$ς -ρ.α=-
ας τ�.νης. T  wδι� ) !πιτυ.Aς πρ�σ�γγιση τ�: ;Aργ5ρη K�υν*δη µ1 τ�ς «B�κ=ες», -λλ@
κα� τ�: X*ρη Bρ�ντ�υ µ1 τA θαρραλ�α Bστ�ρικA -π�κατ*σταση τ�: πρωταγωνιστ$ τ�υ
στA σκηνικ( τ�υ καντ*τα «TI�υλιαν�ς Z ΠαραR�της». ;Aπ  τAν Qλλη ? Γι*ννης Mαρκ�-
π�υλ�ς µ1 τA «Λειτ�υργ�α τ�� TOρφ<α» πρ�.Yρησε -π’ τ  στ�ι.εH� τ$ς π*λης τ�: -νθρY-
π�υ µ1 τ ν wδι� τ�υ τ ν sαυτ  στAν π*λη µ1 τ�ς δυν*µεις τ$ς φ5σης κα� τA µ�=ρα τ�υ. 7H
«Λειτ�υργ�α τ�� TOρφ<α» συγκ=νησε τAν EOρYπη σ’ Xλες τ�ς π�λεις π�P -ν��ηκε.

ΣYNT.: 'Yπ!ρ��υν λ�ιπ�ν σηµ!δια πνευµατικ.ς �ν!καµψης στD σηµερινD 'Eλλ!δα;
Z. T.: �Aς µAν κρ=ν�υµε -π’ τ�ς !Gαιρ�σεις· cν κα� `.Iη εCπωθ$, -π’ τ  M=κη ν�µ=Kω, πJς

K�ιµ@µαστε γεµ;τ�ι πνευµατικH �νδεια π(νω σD θησαυρ�Sς
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) 7Eλλ*δα KI$ µ�σα -π’ τ�ς !Gαιρ�σεις της. ;EµεHς, �B σηµεριν�� _Eλληνες κ�ιµYµαστε π*-
νω σ1 -νεκτ=µητ�υς θησαυρ�5ς. K�ιµYµαστε π*νω τ�υς γεµNτ�ι πνευµατικA `νδεια. ∆υ-
στυ.+ς -π�µακρυν�µαστε Xλ� κα� περισσ�τερ� -π  τ@ Zγι$ στ�ι.εHα τ$ς πνευµατικ$ς
µας παρ*δ�σης: ρ�π�υµε στAν )µιµ*θεια, φτω.α=ν�υµε τA γλ+σσα µας, καταστρ�φ�υµε
τA µ�υσικ( µας. Mπ(καµε κι !µεHς, Xπως κα� πρ�ηγ�υµ�νως -ν�φερα, στ  ρυθµ  τ�:
«µπ�τ» τ+ν 4/4 κα� τ+ν Zπ�διαιρ�σεYν τ�υ, στ  «{ν - δυ », !κτελYντας τ@ παραγγ�λµατα
τ$ς διεθν�:ς !G�υσ=ας, π�P µNς ?δηγ�:ν στAν -π��λ*κωση. Γι’ αOτ�, τ  σ5νθηµα \να
πρ�πει ν@ ε2ναι: ;Aντισταθ$τε στAν -π��λ*κωση!

ΣYNT.: ΣτDν EGρKπη εhναι καλNτερα τF πρ!γµατα;
Z. T.: 7H EOρYπη «γερν�» τ�σ� δηµ�γραφικ@ Xσ� κα� π�λιτισµικ*. ;Aκ�:µε συνε.+ς

γι@ τAν EOρYπη τ+ν Π�λιτισµ+ν. E2δε κανε�ς ν@ πρ��ληθI$ κ*π�ι� στ�ι.εH� -π’ τAν Bσπα-
νικ(, τA γαλλικ(, τA σ�υηδικ(, cς π�:µε, καλλιτε.νικA h π�λιτιστικA κ�υλτ�5ρα; M�ν�
αOτ  τ  παγκ�σµι�π�ιηµ�ν� «π π» κυριαρ.εH σ’ Xλ�υς -νεGαιρ�τως τ�Pς τ�µεHς εwτε σ1 δια-
γωνισµ�Pς τ$ς Eurovision εwτε σ1 παντ ς εwδ�υς φεστι�*λ. 7H EOρYπη δε=.νει κ�υρασµ�-
νη, -ν(µπ�ρη ν@ -ντιµετωπ=σIη τAν -µερικανικA «ε'σR�λ(». AOτA ) -µερικανικA κ�υλ-
τ�5ρα, cν κα� !ντελ+ς !πιφανειακ(, `.ει !ν τ�5τ�ις τA ρYµη κα� τAν αCσι�δ�G=α τ�: ν�-
�υ. Mπρ�στ@ σ’ αOτ@ τ@ -δι�G�δα ? µ�ν�ς δρ�µ�ς, π�P -ν�=γει δι*πλατα στ  µ�λλ�ν, ε2ναι
? 7Eλληνικ ς Π�λιτισµ�ς. Xρ��ς µας ε2ναι ν@ Zπ�δε=G�υµε αOτ ν τ ν δρ�µ� ].ι µ�ν� στAν
EOρYπη -λλ@ κα� σ’ ?λ�κληρη τAν -νθρωπ�τητα.

Παν. Λ. K�υIαλ!κης
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X�2 γκελντ�ν
kAρXασθε τ� Xερ�υRικ�, σηκPστε π�νω τ’ WAγια. Παπ�δες,

RγFτε παγανιB καA παγανB =αθFτε, γιατA ε7ναι θ<ληµα Θε�� +

=Pρα νB τ�υρκ<ψ\η (Jστω καA γιB δ�� ε'κ�σιτετρ�ωρα, πρ�ς τ�

παρ�ν), -σ� κρ�τησε + �π�σκεψη τ�� «µεγ�λ�υ» �π� τ� Φαν�ρι. Γι’ α3τ�, κνPδαλα

καA �µν�ερ�φια ρωµα�ικα, µ:ν κ�θεστε καθ�λ�υ. Mαδ(στε -,τι τριαντ�φυλλ� καA γα-

ρ�φαλλ� σ�ς Rρ�σκεται πρ�=ειρ�. TEσεOς, κ�π<λες, φ�ρ<στε τB παραδ�σιακ� σας· �σεOς

�` πι� πιστ�A κ�υν(στε τ�.ς π�λυελα��υς (�φ�� κ�τι %λλ� τ� J=ετε κ�υν(σει πρ� π�λ-

λ��!)· κι �σεOς �` %λλ�ι τρ<Xτε νB κ�ψετε καA νB πλPσετε στ� δρ�µ� τB φ�ινικ�κλα-

δα. KαA µ:ν �κ��σω XανB α3τB τB παρω=ηµ<να «%Xι�ς» καA «}σανν�», καθ�ς θB δι<ρ-

=εται Z «µεγ�λ�ς». kO=ι π�ς δ1ν µ�� �ρ<σ�υν, �λλB στ:ν παρ��σα φ�ση θB πρ�τιµ��σα

νB φων�aετε «=�a γκελντ�ν», γιB νB α'σθ�νεται %νετα σBν στ� σπ�τι τ�υ Z π�ιµεν�ρ-

=ης. kEτσι θB ε3φρανθ��ν καA �` τ�υρκαλ�δες π�. τ�ν συν�δε��υν, -ταν Jρ=ωνται

στ:ν TAθ(να γιB µπ�aνες. A3τ� ε7ναι xπ�δειγµατικ: φιλ�Xεν�α. Kι nν τυ=�ν δ1ν σ�ς

Rρ�σκετε καν<να γαϊδ�υρ�κι, νB τ�ν φ�ρτPσετε στ: ρ�=η τ�υ, Jτσι, Nστε νB λ�R\η +

περαντa�δα τ�� couler biblical (-πως λ<µε νε�ελληνικ�: couler local), aητ(στε �π� τ�ν

γνωστ� ριa�ρθ�δ�X� καναλ�ρ=η, �φηµεριδ�ρ=η καA παρ’ 9λ�γ�ν xπερν�µ�ρ=η νB τ�ν

π�ρ\η στ:ν πλ�τη τ�υ. kAλλωστε Jτσι ψωµωµ<ν�ς π�. ε7ναι, C=ι µ�ν� δ1ν θB δυσανα-

σ=ετ(σ\η, �λλB τ�υναντ��ν θB τ� θεωρ(σ\η καA µεγ�λη τ�υ τιµ(. TAφ(στε δ<, π�. θB συ-

γκιν(σ\η τB πλ(θη µ1 τ:ν ταπειν�φρ�σ�νη τ�υ καA θB λ�R\η �µ�ιR1ς �ν τ\F κ�λπ\η καA

�ν τ�Oς �3ραν�Oς κατ�πιν.

T� xπ�λ�ιπ�ν τ�� πρ�γρ�µµατ�ς �τηρ(θη µ1 �π�λυτη συν<πεια. �Hτ�ι, παρ�υσ��α

π�ντ�τε τ>ν �ναγκα�ων =ειρ�κρ�τητ>ν, �κ�λ�υθ��ν �` καθιερωµ<νες ρεRερ�ντaες µ1

τ:ν π�λιτειακ: καA π�λιτικ: +γεσ�α, -π�υ, }ς συν(θως, �π�κρ�πτεται τ� συνε=1ς

µα�ρ� =�λι τ�� �νδ(µ�υ καA �π�δ(µ�υ gEλληνισµ��, καθ�ς καA τB �'κ�ν�µ�στικα παι-

=ν�δια τ>ν πρακτ�ρων µ�υ γ�ρω �π� τAς ]λλην�τ�υρκικ1ς σ=<σεις. Kατ�πιν J=�υµε τ:ν

παρ�υσ�αση τ�� RιRλ��υ γιB τ�ν Xερριaωµ� τ�� Mικρασιατικ�� gEλληνισµ��, -π�υ -σ�

�κ��σατε �σεOς τ�ν παναγιPτατ� π�ιµ<να νB κ�ν\η λ�γ� γιB τ:ν «γεν�κτ�ν�α» τ>ν

πρ�γ�νων σας καA γιB τB «ε'δε=θF καA συνε=F �γκλ(µατα τ�� τ�υρκικ�� κρ�τ�υς»,

%λλ� τ�σ� τ�ν%κ�υσα κι �γP (!) KαA κλε�ν�υµε µ1 τ:ν �ναγ�ρευσ( τ�υ }ς �πιτ�µ�υ δι-

δ�κτ�ρ�ς τFς Γεωπ�νικFς Σ=�λFς TAθην>ν. M: σ�ς φα�νεται παρ�Xεν� α3τ�. kEτσι

«φυτB» π�. σ�ς J=ω καταντ(σει, α3τ�ς ε7ναι Z πι� ρµ�δι�ς πλ<�ν νB σ�ς περιπ�ιFται.

TEκεO -µως π�. Jδωσε ρ<στα, dταν στ:ν Zµιλ�α τ�υ τ:ν ]π�µενη µ<ρα, κατB τB �γκα�-

νια τ�� TIατρ�Rι�λ�γικ�� K<ντρ�υ στ�� Παπ�γ�υ. ∆1ν σ�ς κρ�Rω, -τι �κ�µη κι �γ�

�Xεπλ�γην µ1 τB µπαρµπ��τσαλα περA καταφ�σεως τFς TEκκλησ�ας στ:ν kEρευνα. T<-

λ�ς π�ντων. M: λησµ�νFτε δ<, -τι, -ταν Jρ=εται κατB καιρ�.ς �δ>, φυτε�ει καA κα-

ν<να �λαι�δεντρ� }ς σ�µR�λ� ε'ρ(νης. gΩστ�σ� �κεOν� π�. µ1 πρ�Rληµατ�aει δ1ν ε7ναι

τ� �λαι�δεντρ� καθαυτ�, �λλB τ� γεγ�ν�ς -τι �π� τ� X�λ� τ�υ κατασκευ�aεται τ� πι�

γερ� καA σκληρ� µατσ��κι γιB τ�

Σ!ρωθρ�ν
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T  !ν λ�γpω τριµηνιαH� περι�δικ  !κδ=δεται -π’ τ�Pς ?µ�γενεHς στAν AOστραλ=α Zπ  τAν εOθ5-
νη τ�: ?µων5µ�υ «gEλλην�κεντρικ�� Συνδ<σµ�υ». _Oπως !π� λ�Gει -ναφ�ρεται σ’ αOτ�, «gO
“Φ�OR�ς” ε7ναι 2νας �φιλ�κερδ:ς gEλλην�κεντρικ�ς Σ�νδεσµ�ς, �ναγνωρισµ<ν�ς �π� τAς
A3στραλιαν1ς �ρ=<ς, π�. µ�ναδικ� σκ�π� J=ει νB �φυπν�σ\η, νB �νηµερPσ\η καA νB �µψυ=Pσ\η,
µ1 µ<σ� τ: γνPση, τ�ν gEλληνισµ� �λλB καA τ�.ς ]λληνικB σκεπτ�µεν�υς A3στραλ�.ς καA X<-
ν�υς, σ1 -τι σκευωρεOται ε'ς R�ρ�ς τ�υς �π� τB ]κ�στ�τε, �µφιR�λ�υ φ�σεως, παγκ�σµια κι-
ν(µατα, πρ�ϋπ�ρ=�ντα καA ν<α. Παρ�λληλα στ�=ε�ει στ:ν Jρευνα τ�� �ρ=α��υ καA πρ�ϊστ�-
ρικ�� κ�σµ�υ καA στ:ν καλλι<ργεια τ�� πνε�µατ�ς, σ�µφωνα µ1 τAς πρ�γ�νικ1ς παρακα-
ταθFκες».

Mι@ πρ�σπ*θεια λ�ιπ ν -παλλαγµ�νη -π  τ@ συν(θη «]λλην�=ριστιανικB συµπλ<γµατα»
τ$ς σκωληκ��ρωτης πλ��ν ρωµι�σ5νης, µ1 Gεκ*θαρ�υς στ�.�υς κα� µ1 Qριστες πρ�ϋπ�θ�σεις.
M1 θεµατ�λ�γ=α εzστ�.η κα� συνεπ$ στ�ς παραπ*νω -ρ.�ς, µ1 τ  πνε:µα τ+ν κειµ�νων sλλη-
νικYτατ�. Συγ.αρητ(ρια -π  µ�ρ�υς µας στ ν «Φ�H��» κα� στAν συντακτικ( τ�υ !πιτρ�π(, µ1
τAν εO.A ν@ παραµε=ν�υν πρ�σηλωµ�ν�ι στ�ς -ρ.1ς π�P διακηρ5ττ�υν, καθJς ε2ναι µNλλ�ν ��-
�αι� πJς µι@ τ�τ�ια πρ�σπ*θεια θ@ Zπ�ν�µευθI$ στAν π�ρε=α της µ1 π*µπ�λλ�υς τρ�π�υς κα�
µ�σα.

Παν. Λ. K�υIαλ!κης

«�O Φ�0��ς»
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TελευταOα δι�Rασα τB «K�σµ�γραφ(µατα» τ�� ΓιPργ�υ Γραµµατικ�κη. Στ: σελ. 256 (�κδ.
2000) σ’ �ρPτηση δηµ�σι�γρ�φ�υ nν πιστε�\η στ� Θε� δ1ν �παντ�ει κατ’ ε3θεOαν ναA t C=ι.
«∆1ν ν�µ�aω -τι xπ�ρ=ει κ�π�ι�ς σ1 κ�π�ι� γαλαX�α π�. ρυθµ�aει τAς τ�=ες µας. A3τ� ε7ναι
�στεO�. ΘB Jλεγα [Jκφραση �γγλικ: (I would say) xπεκφυγFς, π�λιτικ�ντικη, C=ι θετικ(], -τι
Rρ�σκ�µαι πι� κ�ντB σ1 κεOν� τ� συνα�σθηµα π�. συ=νB J=ει Z φυσικ�ς. gO TAϊνστ�ιν ε7=ε πεO,
π�λ. σωστB (γιB µ�ς C=ι σωστ�), -τι “xπ�ρ=ει 2να κ�σµικ� θρησκευτικ� συνα�σθηµα. E7ναι
συγκλ�νιστικ� α3τ� τ� συνα�σθηµα”». WOταν κ�ιτ�ς τ� Rρ�δυ τ’ %στρα καA σκ<φτεσαι τ�ν κ�-
σµ� καA τ� %πειρ� καA ε7σαι Zµαλ�ς %νθρωπ�ς, δηλαδ: C=ι θρησκευ�µεν�ς, τ�τε νιPθεις 2ναν
Rαθ. θαυµασµ� καA τ�π�τα περισσ�τερ�. kO=ι «κ�σµικ� (!) θρησκευτικ� συνα�σθηµα»!

TAπ� τ:ν πρ�ηγ��µενη σελ�δα (255) φα�νεται, -τι Z κ. Γραµµατικ�κης ε7ναι θρησκευ�µεν�
πρ�σωπ�: «M�� �ρ<σ�υν }ρισµ<νες θρησκευτικ1ς στιγµ<ς, -πως + Mεγ�λη Παρασκευ: t κ�-
π�ια �κκλησιαστικB κε�µενα τFς TOρθ�δ�X�ας». E7ναι δυνατ�ν �π� θρησκευ�µεν�υς νB Rγ\F �λ(-
θεια; M�ς λ<ει στ� RιRλ�� τ�υ, -τι + �πιστηµ�νικ: κ�ιν�τητα δ<=εται σ(µερα τ: θεωρ�α τFς µε-
γ�λης JκρηXης. (gO E3τ�=ης Mπιτσ�κης κ.%. τ:ν �π�ρρ�πτ�υνε). Λ<ει λ�ιπ�ν + θεωρ�α -τι -λη
+ �λη τ�� σ�µπαντ�ς [�` κ�σµ�λ�γ�ι, �στρ�ν�µ�ι κ.λπ. δ1ν π(ρανε εSδηση -τι + Jνν�ια σ�µ-
παν (= σ�ν-�λ�) ε7ναι λανθασµ<ν�ς �στρ�ν�µικ�ς καA κ�σµ�λ�γικ�ς -ρ�ς, γιατA �κφρ�aει κ�-
τι τ� πεπερασµ<ν�], δηλαδ: τ�� %πειρ�υ κ�σµ�υ ε7=ε συγκεντρωθ\F σ’ �λ�=ιστ� =>ρ�. kEπια-
νε τ:ν Jκταση ]ν�ς κ�κκ�υ /µµ�υ J=�ντας %πειρη πυκν�τητα καA %πειρη θερµ�κρασ�α! WOσα
µαθηµατικB καA νB =ρησιµ�π�ι(σ�υνε �` µεγ�λ�ι �γκ<φαλ�ι, ε7ναι δυνατ� νB συλλ�R\η τ�

▲

�H Γν�ση θ
 καταργ�σ�η τ�ν π�στη;



uE.�υµε γνωρ=σει τ ν Γι+ργ� X�υρµ�υKι*δη Sς !G�.�νται π�λιτικ  κα� !πιστ(µ�να. T  -να-
σκαφικ� τ�υ `ργ� κα� ) !νασ.�λησ( τ�υ µ1 τ@ κ�ιν@ ε2ναι γνωστ*. ;EκεHν� π�P δ1ν �ταν γνω-
στ  ε2ναι ) -γ*πη τ�υ γι@ τAν πεK�γραφ=α, κ*τι π�P τ  �ι�λ=� τ�υ «gO γυρ�λ�γ�ς - πεa�λ�γ(-
µατα τFς µ�ναXι�ς» µNς δ=νει τAν εOκαιρ=α ν@ τ ν γνωρ=σ�υµε κα� Sς λ�γ�τ�.νη.

Πρ�κειται γι@ �ιωµατικ@ κα� wσως αOτ��ι�γραφικ@ κε=µενα, τ@ ?π�Hα `.�υν Sς σηµεH� -να-
φ�ρNς τAν κ�ινωνικA πραγµατικ�τητα κα� τAν π�λιτικA κατ*ταση στA .Yρα µας κατ@ τ ν 20�
αC+να. E2ναι διηγ(µατα γραµµ�να µ1 -νθρωπι*, συνα=σθηµα, -γ*πη κα� ψυ.ικ  θ*ρρ�ς. 7O συγ-
γραφ�ας µιλ*ει γι@ τ ν `ρωτα, τAν �Cκ�γ�νεια, τA φιλ=α, τAν !ργασ=α, τ ν π�λιτισµ�, τAν π�λι-
τικ(, τAν -ρ.αι�λ�γ=α, τA φιλ�σ�φ=α κι \να σωρ  Qλλα θ�µατα π�P µNς -γγ=K�υν, .ρησιµ�-
π�ιYντας ̀ ντ�νες εCκ�νες, παραστατικ1ς -φηγ(σεις κα� συναισθηµατικ1ς -ναπ�λ(σεις. ∆ι*.υτη
ε2ναι ) ν�σταλγ=α γι’ αOτ@ π�P παρ$λθαν κα� ) -γων=α γι’ αOτ@ π�P δ1ν �λθαν.

Kα� Xλα αOτ@ Gεπηδ�:ν µ�σα -π  τA µ�ναGι@ τ�: συγγραφ�α· τ�: συγγραφ�α π�P K$ µετα-
G5 τ+ν εCκ�νων τ�: πραγµατικ�: κα� τ+ν wσκιων τ�: φανταστικ�:. 7O Γι+ργ�ς X�υρµ�υKι*-
δης �ιYνει κα� γνωρ=Kει -ριστ�τε.νικ@ τAν τ�.νη αOτA κα� τ  γεγ�ν ς αOτ  τ ν καταGιYνει Sς
αCσθαντικ  κα� πρωτ�π�ρ� δηµι�υργ�. 7O «γυρ�λ�γ�ς» ε2ναι κατ*θεση Kω$ς κα� ψυ.$ς κα� -π�-
τελεH πρ�σφ�ρ@ στA σ5γ.ρ�νη sλληνικA λ�γ�τε.ν=α.

6Aλ�Yανδρ�ς X. M5τσι�υ

T@ ;Aρ.αHα 7Eλληνικ@ Mυστ(ρια» τ�: στρατηγ�: !.-. κα� γνωστ�: συγγραφ�α κ. K. Kωνστα-
ντιν=δ�υ �Oδεµ=αν σ.�ση `.�υν µ1 «τB παρεισαγ�µενα κατB τBς τελετBς µυστ(ρια, � δεικν��υσι
τB τ>ν θε>ν π�θη καA περA �ν �3 θ<µις τ�Oς �µυ(τ�υς `στ�ρεOν», -λλ’ -ναφ�ρ�νται στA δηµι-

KΩN. KΩNΣTANTINI∆HΣ, T� �Aρ�α	α 
Eλληνικ� Mυστ�ρια

ΓIΩPΓOΣ XOYPMOYZIA∆HΣ, 
O γυρ�λ�γ�ς

�νθρPπιν� µυαλ� τ:ν �λη τ�� �πε�ρ�υ συγκεντρωµ<νη καA συµπυκνωµ<νη σ’ 2ναν κ�κκ� /µµ�υ;
ΠρAν 15 δισεκατ�µµ�ρια =ρ�νια Jγινε + µεγ�λη JκρηXη. wAς µ�ς συγ=ωρ(σ�υνε �` �στρ�ν�µ�ι
καA �` φυσικ�A �µ�ς τ�.ς �λε�θερα σκεπτ�µεν�υς καA nς µ�ς �πιτραπ\F νB ρωτ(σ�υµε γι�µ�τ�ι
�π�ρ�α: ΓιατA δ1ν Jγινε + JκρηXη πρAν �π� 15 =ιλι�κις ]κατ�µµ�ρια =ρ�νια; A3τ� λ<νε �` �νδε�-
Xεις; TAλλB �` �νδε�Xεις δ1ν ε7ναι �π�δε�Xεις. A3τ: τ: θεωρ�α τ: φανταστ(κανε �` θρησκευ�-
µεν�ι �στρ�ν�µ�ι (Ta:νς κ.λπ.), γιB νB τ:ν ταυτ�σ�υνε µ1 τ: ∆ηµι�υργ�α. �ε=�σανε -µως -τι
στ: θρησκευτικ: ∆ηµι�υργ�α Z Θε��λης JφτειαXε τ�ν κ�σµ� «�κ τ�� µηδεν�ς». Π�ντως κι Jτσι
�νταπ�δPσανε τ� =ρ<�ς τ�υς στ:ν TEκκλησ�α γιB τAς xπηρεσ�ες της καA τ: R�(θει� της κατB
τ:ν %ν�δ� τ�υς στB σκαλιB τFς �πιστ(µης.

«K�σµ�ν τ�νδε �lτε τις �νθρKπων �lτε τις θε�ν  π�
ησεν, �λλ’ mν �ε� κα� Mστιν κα� Mσται
π&ρ �ε
2ω�ν nπτ�µεν�ν µ�τρα κα� �π�σIεννNµεν�ν µ�τρα» (gHρ�κλειτ�ς)· δηλαδ(, τ�ν κ�σµ�
α3τ� �_τε κανεAς �π� τ�.ς �νθρPπ�υς �_τε κανεAς �π� τ�.ς θε�.ς JφτειαXε, �λλB dταν π�-
ντ�τε καA ε7ναι καA θB ε7ναι φωτιB α'Pνια π�. �ν�Rει µ1 µ<τρ� καA σR(νει µ1 µ<τρ�. Φαντ�στηκε
Z gHρ�κλειτ�ς τ:ν α'Pνια γ<ννηση καA φθ�ρB t τ� θ�νατ� τ>ν %στρων. O` πρ�σωπ�κρατικ�A
φιλ�σ�φ�ι λ�ιπ�ν διδ�Xανε, -τι Z κ�σµ�ς ε7ναι �γ<ννητ�ς (�δηµι��ργητ�ς δηλαδ(), %πειρ�ς
καA %φθαρτ�ς καA }ρισµ<ν�ι �π� τ�.ς µετ<πειτα φιλ�σ�φ�υς �µφισRητ(σανε (Πρωταγ�ρας)
t �ρνηθ(κανε τ:ν �παρXη τ>ν θε>ν (∆ηµ�κριτ�ς, ∆ιαγ�ρας Z %θε�ς �π� τ: MFλ�, Θε�δωρ�ς
Z %θε�ς Z KυρηναO�ς, E3(µερ�ς Z Mεσσ(νι�ς). gO TEπ�κ�υρ�ς δε=�ταν τ:ν �παρXη τ>ν θε>ν,
�` Zπ�O�ι a��νε στB µετακ�σµια =αιρ�µεν�ι τ: µακαρι�τητ� τ�υς, =ωρAς νB �νδιαφ<ρωνται γιB
τ:ν π�ρε�α τ>ν φαιν�µ<νων καA τ>ν �νθρPπων.

▲
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wAν δ1ν ε7=ε καταστραφ\F + �ρ=α�α ]λληνικ: σκ<ψη �π� τ�.ς Rυaαντιν�.ς ρασ�φ�ρ�υς καA
τ� TIσλ�µ, Sσως νB µ:ν xπFρ=ε καθ�λ�υ θρησκε�α, t nν xπFρ=ε θB Jλειπε τ� φανατικ� µOσ�ς καA
τ>ν M�υσ�υλµ�νων καA τ�� Mπ��ς. gO Will Durant στ:ν Παγκ�σµια gIστ�ρ�α τ�� Π�λιτισµ��
λ<ει, -τι �` τρεOς τελευταO�ι α'>νες �π�τελ��ν τ� µεγαλ�τερ� δρ�µα τFς TEκκλησ�ας (λ�γ?ω �πP-
λειας πελατ>ν). Π�τε θB γ�ν\η + �Xαφ�νιση τFς θρησκε�ας ε7ναι %δηλ�. gOπωσδ(π�τε -ταν �`
�λ(θειες διαδ�θ��ν στAς πλατει1ς µ�aες t -ταν Z λα�ς π�ψ\η νB ε7ναι µ�aα.

Στ:ν παρ�ταση τFς aωFς τFς θρησκε�ας φταOνε π�λ. �` π�λιτικ��, κυρ�ως �δ> στ:ν gEλλ�-
δα, π�. δ1ν �παλλ�σσ�υν τ� κρ�τ�ς �π� τ:ν περ�σφιγXη τ�� `ερατε��υ. Λ<νε -τι κ�π�τε Z K�-
λ�κ�τρPνης ε7πε δε�=ν�ντας τ� Πανεπιστ(µι� καA τ� Παλ�τι: τ��τ� θB φ�\η �κεOν�· πρ�µα π�.
Jγινε, παρ’ -λ� π�. %ργησε. ∆1ν �π�κλε�εται -µως Z τετραπ<ρατ�ς γ<ρ�ς νB διαισταν�τανε -τι
κ�π�τε, Jστω καA �στερα �π� α'>νες τ��τ� θB φ�\η �κε�νη (τ: Mητρ�π�λη). gH γνPση θB φ�\η
τ:ν π�στη.

XωρAς θρησκε�α λ�ιπ�ν θB Jλειπε + τρ�µ�κρατ�α τ>ν +µερ>ν µας καA Sσως �` TAµερικ�ν�ι,
�` E3ρωπαO�ι καA -λ�ι �` δυνατ�A τFς γFς �ντA γιB πυρα�λ�υς, �ερ�πλαν�φ�ρα κ.λπ. θB φτι�-
=νανε ε'ρηνικB �γαθB γιB τAς φτω=1ς =>ρες. wH µ�λλ�ν δ1ν θB ε7=ε γ�νει α3τ�, nν dταν πραγ-
µατικ�A Xριστιαν�A δηλαδ: φιλ�νθρωπ�ι �` σηµεριν�A �ρ=ιυπ�κριτ1ς δυνατ��. ΘB τ�.ς ε7=αν
µεταδPσει τ:ν �πιστ(µη, τ:ν τε=ν�λ�γ�α καA τ:ν �λε�θερη σκ<ψη τ�υς καA θB ε7=αν �ναπτυ-
=θF µ�ν�ι τ�υς καA θB dταν ε3τυ=ισµ<ν�ι �` σηµεριν�A φτω=��, τ�.ς Zπ���υς Xεa�υµ�σανε µ1 τ:ν
�π�ικι�κρατ�α, π�. }ς πρ�π�µπ��ς της ε7=ε τAς `εραπ�στ�λ<ς.

Γι�ργ�ς TαµI!κης
Φιλ�λ�γ�ς

�υργ=α τ�: 7Eλληνικ�: Π�λιτισµ�:, ? ?π�H�ς Sς µαγι@ κα� -ρ.�τυπ� παντ ς π�λιτισµ�: θ’ -π�-
τελI$ π�λ5τιµ� «κτ$µα !σαε�» τ$ς -νθρωπ�τητ�ς.

7O συγγραφ�ας, -φ�: κ*νIη µι@ σ5ντ�µη -ναφ�ρ@ στ@ ;Eλευσ=νια, στ@ Kα�ε=ρµια κα� στ@ Bακ-
.ικ@ Mυστ(ρια – τ@ ?π�Hα «πρ>τ�ς TOρφε.ς Z Θρ�BX �τε=ν�λ�γησε», Xπως µNς πληρ�φ�ρεH ?
Σ�υ=δας – πρ�.ωρεH στAν -ν*πτυGη τ�: θ�µατ�ς τ�υ, π�5, Xπως εwπαµε, ε2ναι ) δηµι�υργ=α
τ�: ∆ι ς – Π�λιτισµ�: κα� «τ  Mυστ(ρι� τ+ν ∆ι�γεν+ν», δηµι�υργ+ν τ�υ: τ$ς ;AθηνNς κα� τ�:
7Hφα=στ�υ, τ�: ;Aπ�λλων�ς κα� τ+ν M�υσ+ν, τ�: 7Hρακλ��υς... OB !π=σης δι�γενεHς κα� δι�-
θρεπτ�ι σ�φ�� κα� φιλ�σ�φ�ι τ$ς µυθικ$ς, τ$ς -ρ.αϊκ$ς κα� τ$ς κλασικ$ς 7Eλλ*δ�ς !µυ�:ντ�
στ@ µυστ(ρια τ$ς ΓνYσης -π  κ*π�ια θε@ h µ�5σα, στAν ?π�=α -ναφ�ρ�νται µ1 -π�λυτ� σε-
�ασµ  στ@ `ργα τ�υς (_Oµηρ�ς, 7Hσ=�δ�ς, Παρµεν=δης...).

Πιστ ς στAν παρ*δ�ση αOτA κα� ? συγγραφ�ας, τελειYνει τ  `ργ� τ�υ µ1 µι@ν pSδA πρ ς τA
δικ( τ�υ µ�:σα h τ ν δ*σκαλ� τ�υ 7Hρ*κλειτ�, ? ?π�H�ς αC+νες τYρα µυεH τAν -νθρωπ�τητα
στAν `νν�ια τ�: Gυν�: Λ�γ�υ h N�µ�υ h Pυθµ�: τ�: K�σµ�υ αOτ�:, τ ν ?π�H� καν�νας θε ς
κα� καν�νας Qνθρωπ�ς δ1ν `φτειαGε, -λλ’ �τ�, ε2ναι κα� θ@ ε2ναι Qσ�εστη φωτι*, π�P -να��-
σ�(νει µ1 ρυθµ  κα� µ�τρ�:

«...A'Pνια dταν, =ωρAς κανεAς νB τ�ν J=η φτει�Xει,
dταν, ε7ναι καA θB xπ�ρ=\η...»

Σαρ!ντ�ς ΠFν
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HMAPTHMENA: Στ# πρ�ηγ�Bµεν�ς τε��ς 250, στ#ν πρ�λ�γ� τ� διαλ�γ�υ FEκκλησ�ας-
«∆αυλ�» γιH τ)ς δηλIσεις τ� M�κη Θε�δωρ(κη («∆αυλ�ς», τ. 248), σελ. 16173, στ. 10 �π#
τ# τ*λ�ς νH διαγραφT� U σBνδεσµ�ς «κα�», π�V +τ*θη �π# τυπ�γραφικX ��λεψ�α κα) +µφα-
ν�'ει τXν φρ(ση �σBντακτη.
• ΣτXν Zπ�σηµε�ωση 3α τ�ς σελ�δας 16218 τ� πρ�ηγ�υµ*ν�υ τε��υς 250 [ παραπ�µπ� στ#ν
Θ�υκυδ�δη �φ�ρ\] στ)ς λ*^εις «� Περικλ"ς #ταν σφ�δρα &ντιλ'κων»· [ Zπ�λ�ιπη Zπ�σηµε�-
ωση ε`ναι σ��λι� τ� κυρ��υ B. Mαυρ�µµ(τη.




