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«�H
�Eκκλησ�α συκ�φαντε�ται �π� �ρισµ�ν�υς, �� �π���ι δηλ�ν�υν
λ�τρεις τ ς �ρ!α�ας "λληνικ ς φιλ�σ�φ�ας.» E�ναι λ�για τ��
ρ�ιεπισκ�π�υ κ. Xριστ�δ��λ�υ, λε�θ�ντα στ�ν �π�σηµη τελετ�
τ!ν �γκαιν�ων τ�� «Λαϊκ�� Πανεπιστηµ��υ», π�( )δρυσε πρ�-

σφατα , «E-δικ� Συν�δικ� /Eπιτρ�π� Π�λιτιστικ0ς Tαυτ�τητας» τ0ς /Eκκλη-
σ�ας τ0ς 3Eλλ4δ�ς (πρ�φαν!ς νε�ϊδρυθε6σα κα7 α8τ9), τ; <π�6� �γκαταστ4-
θηκε στ; παρα�ωρηθ=ν π; τ�ν Πρυτανε�α Kεντρικ; κτ9ρι� τ�� Πανεπιστη-
µ��υ /Aθην!ν κα7 διδ4σκει τ; ντικε�µεν� «3Eλληνισµ;ς - Xριστιανισµ�ς». Kα7
�@9γησε < κ. Xριστ�δ�υλ�ς τ; περιε��µεν� τ0ς «συκ�φαντ�ας»: «&O Xριστια-
νισµ�ς συναντ*θηκε µ, τ�ν &Eλληνισµ-, .ταν τ� φ/ς τ�0 &Eλληνισµ�0 1σ2ησε.»
«/Aπ; κ�ντ4» τ�υ κα7 < «τελετ4ρ�ης» Bς πρ�τανις κ. Γ. MπαµπινιEτης, < <π�6�ς
κατ�θεσε σFν «τσ�ντα» στ;ν «γενικ; λ�γαριασµ�», Gπως µHς διαIεIαιEνει ,
�φηµερ�δα «/Oρθ�δ�@�ς T�π�ς» (1/11/02), Gτι «τ�σσεται �ντ�θετ�ς πρ�ς τ3ς
�π-ψεις τ/ν �ντι!ρ�στων νε�ειδωλ�λατρ/ν», συµπληρEν�ντας Oτσι κα7 τ;ν
πρ�λαλ9σαντα α8τ�� πρ�εδρ� τ0ς /Aκαδηµ�ας /Aθην!ν µητρ�π�λ�τη Περ-
γ4µ�υ κ. /Iω4ννη.

3H νωτ�ρω ε-δησε�γραφ�α τ�� T�π�υ θF καθιστ��σε Rσως �ντελ!ς περιτ-
τ� τ�ν δηµ�σ�ευση τ!ν Sπ�λειπ�µ�νων συνε�ει!ν τ0ς Tστ�ρικ0ς Oρευνας τ��
κ. Στ�φαν�υ Mυτιληνα��υ Sπ; τ;ν γενικ; τ�τλ� «�Eπεµ2�σεις τ ς �Eκκλησ�ας
στ6ν &Eλληνικ6 Παιδε�α», , <π��α Uρ�ισε στ; τε���ς N�εµIρ��υ κα7 θF καλ�ψXη
τ7ς περι�δ�υς τ�� BυZαντ��υ, τ0ς T�υρκ�κρατ�ας κα7 τ�� Nε�ελληνικ�� Kρ4-
τ�υς. Kα7 θF καθιστ��σε τF Tστ�ρικF ντ�κ�υµ�ντα, π�( π�καλ�πτ�νται στ�ν
�ν λ�γ[ω Oρευν4 µας, �π�σης �ντελ!ς περιττ4, δι�τι �T δηλEσεις κα7 �T πρ4@εις
π�( µHς δ�νει , Bς Uνω εRδηση κ4λυψαν «ZωντανF» �ν Oτει 2002 Gλ� τ; φ4σµα
τ0ς 1600/ετ��ς 3Eλληνικ0ς Tραγ[ωδ�ας, �T σκην=ς κα7 �T πρ4@εις τ0ς <π��ας
δ=ν ε�ναι τ�π�τε Uλλ� π; µιF τραγ[ωδ�α τ0ς 3Eλληνικ0ς Παιδε�ας (συν�πεια
τ0ς <π��ας ε�ναι �T τ�λειωτ�ι α-!νες σκ�τ�υς, π�λιτισιHς, νελληνισιHς, κα-
τ4πτωσης, συρρ�κνωσης κα7 π�κτ9νωσης τ�� 3Eλληνισµ��). ]Aς ναλ�σ�υ-
µε α8τ; τ; φ4σµα.

3H «δικα�ωση» Gσων ντιπρ�σEπευαν κα7 ντιπρ�σωπε��υν τ�ν τ4@η
-δε!ν κα7 πραγµ4των τ0ς κατ4πτωσης, λλF κα7 ταυτ��ρ�να , «κατα-

δ�κη» γιF συκ�φαντ�α Gσων ντιτ4σσ�νται στ�ν κατ4σταση α8τ� («λατρ/ν
τ ς "λληνικ ς φιλ�σ�φ�ας») πρ�κ�πτει π; τ�ν ρ�ιεπισκ�πικ� ρ9ση - Uλλ�-
θι, Gτι «< Xριστιανισµ;ς συναντ9θηκε µ= τ;ν 3Eλληνισµ�, Gταν τ; φ!ς τ��
3Eλληνισµ�� OσIησε»: KατF συν�πειαν γιF τ; �πακ�λ�υθ0σαν (κα7 συνε�ιZ�-
µεν� ^ως σ9µερα) σκ�τ�ς δ=ν ε8θ�νεται , τ�τε �πιIληθε6σα κα7 ^ως σ9µερα
-σ���υσα κατ4σταση. Kα7 Gµως Rσως κα7 < πι; φελ�ς «ντ��ριστ�ς λ4τρης τ0ς
ρ�α�ας _λληνικ0ς φιλ�σ�φ�ας» θF µπ�ρ��σε νF γελ4σXη: ]Aν «OσIησε», γιατ7
νF �πιτ�θεται µ= τ�ση �πισηµ�τητα < ρ�ιεπ�σκ�π�ς κα7 �T Gµ�ι�� τ�υ �ναντ��ν
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τ!ν λατρ!ν µιHς σIησµ�νης φιλ�σ�φ�ας; Kα7 π!ς «OσIησε», Gταν 169 �ρ�νια
µετF τ�ν �πιI�λ� τ�� Xριστιανισµ�� , �ν λειτ�υργ�bα κ�µη Φιλ�σ�φικ� Σ��λ�
τ!ν /Aθην!ν ντιπρ�σEπευε τ�τ�ι�υ µεγ�θ�υς κ�νδυν�, dστε νF Sπ��ρεωθX0
, τ�τε N�α T4@η νF τ�ν κλε�σXη I4ρIαρα (519 µ.X.), σφ4Z�ντας τ�(ς καθηγη-
τ�ς της f Sπ��ρεEν�ντ4ς τ�υς, γιF νF σEσ�υν τ; κεφ4λι τ�υς, νF καταφ�γ�υν
στ;ν Π�ρση IασιλιH; [ΦυσικF �δ!, στ7ς σελ�δες _ν;ς περι�δικ�� π�( περι�-
��υν _κατ�ντ4δες σ�ετικ=ς Oρευνες, δ=ν �ρει4Zεται νF νατρ�ψωµε τ; δι4τρη-
τ� α8τ; «Uλλ�θι» κα7 νF πρ�σθ�σ�υµε Gτι �π7 π�λλ�(ς α-!νες µετF τ� συν4-
ντηση τ�� Xριστιανισµ�� µ= τ;ν «σ2ησµ�ν�» 3Eλληνισµ; συνε�ιZ�ταν κατ4-
παυτα < δυσEπητ�ς κατατρεγµ;ς παντ;ς _λληνικ�� (�πιστ9µης, τ��νης, θε-
4τρ�υ, θλητισµ�� κ.λπ., κ.λπ.) λλF κα7 , �πι�ε�ρηση τ0ς διF τ�� @�φ�υς �@4-
λειψης τ�� hν�µατ�ς «:Eλλην», , �ρ9ση τ�� <π���υ π�ινικ�π�ι9θηκε �π7 π�ινX0
θαν4τ�υ κα7 τ; <π�6� τελικF «OσIησαν» – κα7 δ=ν «OσIησε» π; µ�ν� τ�υ–
π; τ� γλ!σσα µας µ��ρι τ7ς παραµ�ν=ς τ�� ’21, <π�τε τ; ν�στησαν �T µεγ4-
λ�ι διαφωτιστ�ς].

3H /Eκκλησ�α �πεµIα�νει στ�ν 3Eλληνικ� Παιδε�α l�ι µ�ν� µ= τ�ν )δρυ-
ση δικ�� της «Πανεπιστηµ��υ» Bς εRδ�υς Tερ�διδασκαλε��υ λλF κα7

µ= τ�ν �γκατ4στασ9 τ�υ στ; κτ9ρι� κρατικ�� πανεπιστηµ��υ, �γκατ4σταση
Oστω �γκεκριµ�νη µ= τ�ν πρ�φαν0 �δ! «ε;γ�νεια π�= >π�!ρε�νει (...)» τ��
πρυτ4νεEς τ�υ.

T�λ�ς (κα7 α8τ; SπερIα�νει Gλες τ7ς παλαι�τερες �κκλησιαστικ=ς πρα-
κτικ=ς) , /Eκκλησ�α ναλαµI4νει µ= τ� νε�ϊδρυθε6σα Sπηρεσ�α της, π�(

πρ�αναφ�ραµε, τ;ν Oλεγ�� τ0ς «Π�λιτιστικ0ς Tαυτ�τητας τ�� 3Eλληνισµ��»
(Gταν <λ�κληρη , «πρ�ϊστ�ρ�α» της, ε-δικF σ’ G,τι φ�ρbH στ;ν 3Eλληνισµ; κα7
στ;ν Π�λιτισµ�, δ=ν ε�ναι τ�π�τε Uλλ� π; ^νας µε�λικτ�ς «ντιελληνικ;ς
ντιπ�λιτισµ;ς» – mς µHς �πιτραπX0 < νε�λ�γισµ;ς α8τ�ς).

***

T
; 2002, 23 /OκτωIρ��υ, Oγιναν α8τF π�( ναλ��υµε �δ!. Πρ�δ9λως
, σηµεριν� «3Eλληνικ� Παιδε�α», Gπως ντικατ�πτρ�στηκε στ7ς πρ4-
@εις λλF κα7 στ7ς δηλEσεις τ!ν τρι!ν νωτ4των ταγ!ν της - πρω-
ταγωνιστ!ν τ0ς τελετ0ς, pτ�ι τ�� πρ��δρ�υ τ�� «/Aνωτ4τ�υ Πνευ-

µατικ�� 3Iδρ�µατ�ς τ0ς XEρας» (/Aκαδηµ�α /Aθην!ν), τ�� πρυτ4νεως τ��
ρ�αι�τερ�υ κα7 µεγαλ�τερ�υ πανεπιστηµ��υ τ0ς �Eρας κα7 τ�λ�ς τ�� πνευ-
µατικ�� πατρ;ς τ�� 3Eλληνισµ�� κ. Xριστ�δ��λ�υ, στηρ�Zεται στ7ς Rδιες ρ�=ς
κα7 -δε�λ�γικ=ς I4σεις τ!ν παλαι!ν �κε�νων «ταγ!ν», π�( τ�ν «OσIησαν» <λ�-
σ�ερ!ς π; τ�ν πνευµατικ� - Tστ�ρικ� Zω� τ�� 3Eλληνισµ�� κα7 τ0ς νθρω-
π�τητας γιF 1000 τ�υλ4�ιστ�ν �ρ�νια κα7 τ�ν κρατ��ν κ4τω π; τ� Pωµα�ι-
κη �@�υσ�α τ�υς «µισ�σIηµ�νη» ^ως σ9µερα.

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

Σηµε�ωση τ�0 κ. K. Kαρµιρ�ντD�υ:
E8�αριστEντας, διευκριν�Zω Gτι < «Tερ;ς π�(ς» = 309,0 �λσ. (Sπ4ρ��υν π�λλ��· π; 320,4
^ως 295,6) διαιρε6ται σ= 16 δακτ�λ�υς κα7 l�ι σ= 10. uEτσι ντ7 τ�� 309,0:10X4 =  7,725 �λσ.,

Πρ-σθετες πληρ�φ�ρ�ες γι3 τ� «!αλκε-φων�» («∆», τ. 246)

K�ριε διευθυντ4,
A8τF κα7 π�λλF παρ�µ�ια hν�µατα �ρησιµ�π�ι��ν �T @�νες �!ρες, Gταν θ�λ�υν νF ναφερ-

θ��ν στ�ν πατρ�δα µας, τ�ν 3Eλλ4δα... wOλα τ�υς O��υν κ�ιν� ρ�Zα, τ� λατινικ� λ�@η «Graeci»,
π�( ε��ε δ�θ0 στ�ν ρ�αι�τητα π; τ�(ς Pωµα��υς γιF τ�(ς wEλληνες τ0ς K4τω /Iταλ�ας.

T; καθεστxς α8τ; συνε��στηκε ταλ4ντευτα σ= Gλη τ� δι4ρκεια τ0ς Pωµαϊκ0ς, τ0ς BυZαντιν0ς
κα7 ργ�τερα τ0ς /Oθωµανικ0ς A8τ�κρατ�ρ�ας. M= τ;ν ,ρωικ; πανεθνικ; @εσηκωµ; τ�� 1821 ,
3Eλλ4δα @αναγεννι�ται, zστερα π; 1850 �ρ�νια σκλαIιHς µετF τ�ν <λ�κληρωτικ� κατ4ληψ9 της
π; τ�(ς Pωµα��υς. OT wEλληνες @αναIρ�σκ�υν τ�ν Uρρηκτα δεµ�νη µ= τ;ν Sπ�ρ��� ρ�α6� 3Eλλη-
νικ; Π�λιτισµ; συνε�δησ9 τ�υς κα7 τ; κρ4τ�ς π�( δηµι�υργε6ται δ=ν ε�ναι �{τε Pωµαϊκ� �{τε Bυ-
Zαντιν� �παρ��α, λλ’ hν�µ4Zεται 3EλλFς κα7 �T κ4τ�ικ�� τ�υ wEλληνες.

T; παρ4δ�@� Gµως, κα7 κατF τ�ν ταπειν9 µ�υ γνEµη παρ4δεκτ�, ε�ναι, Gτι τF hν�µατα &Eλλ3ς
κα7 :Eλληνες τF O��υµε µ�ν� γιF �σωτερικ9 µας �ρ9ση. ΓιF τ;ν Sπ�λ�ιπ� κ�σµ� -σ���υν τF λα-
τιν�γεν0 Gπως Greece κα7 Greeks γιF τ�(ς γγλ�φων�υς κα7 παρ�µ�ια <µ�ρριZα γιF Uλλες �!ρες.

T; καταν�ητ� στ�ν περ�πτωσ9 µας ε�ναι, α8τ; π�( συµIα�νει µ= �µHς τ�(ς Rδι�υς τ�(ς wEλλη-

GREECE, GRECIA, GRÈCE, GRIECHENLAND...

▲

K�ριε διευθυντ�,
Π�ρα �φ�ρµ� ν� σ�ς γρ�ψω, δια����ντας τ�

 ρθρ� γι� τ� �ρ!αι�ελληνικ� µ�υσικ� %ργαν�
!αλκε&φων� στ� τε'!�ς 246. T�  ρθρ� ε-ναι
π�λ/ κατατ�πιστικ� κα0 δ1νει λεπτ�µερε2ς πλη-
ρ�φ�ρ1ες γι� τ�ν κατασκευ� τ�' 4ργ�ν�υ. Παρ’
6λα α7τ� θ� 8θελα ν� κ�νω κ�π�ιες παρατη-
ρ9σεις. :Aναφ<ρεται στ�  ρθρ�, 6τι τ� %ργαν�
α7τ� δ=ν >µφαν1�εται �π� µ�υσικ�λ&γ�υς στ�ν
διεθν� �ι�λι�γραφ1α. ?Oµως A M.L. West στ�
�ι�λ1� τ�υ «/Aρ�α�α 3Eλληνικ� M�υσικ9», (σελ.
180) �ναφ<ρει: «Γ�ρω στ; 500 π.X. < wIππασ�ς
< Mεταπ�ντ6ν�ς λ�γεται πxς �ρησιµ�π��ησε
�4λκιν�υς δ�σκ�υς διαφ�ρετικ�� π4��υς γιF νF
καταδε�@Xη σ�µφωνα διαστ9µατα κα7 ̂ να α-!να
ργ�τερα < Γλα�κ�ς < Pηγ6ν�ς καλλιεργ��σε
τ�ν τ��νη τ0ς ν4κρ�υσης ��ρδισµ�νων δ�-

σκων». Kα0 λ1γες γραµµ=ς πι� κ�τω: «Σ= κ4π�ι-
�ν ∆ι�κλ0 �ρεEνεται , �πιν�ηση τ0ς τ��νης τ0ς
ν4κρ�υσης µελ[ωδι!ν µ�σ[ω µιHς <µ4δας δ�-
σκων, τ�(ς <π���υς �τυπ��σε µ= µιF ρ4Iδ�».

HH δε�τερη παρατ9ρηση �φ�ρJ� σ= µι� µικρ�
λεπτ�µ<ρεια στ�ν κατασκευ� τ�' 4ργ�ν�υ. HO
κ�ρι�ς Kαρµιρ�ντ��ς �ναφ<ρει, 6τι γι� τ� π�-
!�ς τ�' πρKτ�υ δ1σκ�υ Lθεσε τ� 1/4 τ�' Nερ�'
δακτ�λ�υ δηλαδ� 4,8 !ιλι�στ�, >νOP A �ριθµ�ς
α7τ�ς ε-ναι 7,725. :EδP θ� κλε1σω. Kα0 π�λι συγ-
!αρητ9ρια γι� τ�  ρθρ�· πρKτη φ�ρ� >µφαν1-
��νται τ&σ� �ναλυτικ=ς πληρ�φ�ρ1ες γι� τ�ν κα-
τασκευ� α7τ�' τ�' 4ργ�ν�υ.

M= τιµ�
Nικ-λα�ς Σωτηρι�δης

Στ�φφ�ρντ, M. Bρετανν1α



Σηµ. «∆»: 
α) Περ7 τ0ς _λληνικ�τητας τ0ς P�υνικ0ς Γραφ0ς Iλ�πε τ7ς σ�ετικ=ς Oρευνες τ�� κ. Kαλλ�-
µα��υ ∆ι�γ�ν�υς στ; «∆», τ. 131/1992, σ. 7575.
I) TF γραφ�µενα σ= περι�δικF «τ�0 εJδ�υς» (;) «µ, τρ-π� µυστηρ��υ», Gπως γρ4φει < �πι-
στ�λ�γρ4φ�ς, δ=ν πασ��λ��ν τ;ν «∆αυλ-».

νες: Γιατ� }ραγε �µε6ς Gταν πευθυνEµαστε στ�(ς @�ν�υς γιν�µαστε Greeks κα7 l�ι Hellenen; για-
τ� , πατρ�δα µας π; Hellas γ�νεται Greece;  γιατ� τ; διεθν=ς σ0µα γιF τ�ν 3Eλλ4δα ε�ναι τ;
«GR» κα7 l�ι π.�. τ; «HE» f τ; «HL»; γιατ� , �Eρα µας πα�ρνει µ�ρ�ς στF δι4φ�ρα διεθν0 συ-
ν�δρια µ= τ�ν Oνδει@η στ; ταµπελ4κι «Greece» κα7 l�ι «Hellas»; γιατ� < EOT στF @εν�γλωσσα
δελτ�α κα7 τ7ς φ�σες π�( Iγ4Zει, δ=ν γρ4φει «Hellas» λλF «Greece», «Griechenland» κ.τ.λ.; για-
τ� �T ναυτιλιακ�ς, �T ερ�π�ρικ=ς κα7 �T Uλλες -διωτικ=ς �πι�ειρ9σεις, π�( συναλλ4σσ�νται µ=
τ; �@ωτερικ�, κ4ν�υν τ; Rδι�;

wEνα παρ9γ�ρ� σηµ4δι τF τελευτα6α �ρ�νια ε�ναι �T διπλωµατικ�ς µας �κπρ�σωπ9σεις στ;
�@ωτερικ�, π�( ναγρ4φ�υν «Hellenic Republic», καθxς κα7 τF 3EλληνικF Tα�υδρ�µε6α π�(
γρ4φ�υν «Hellenic Post». OT Sπ�λ�ιπ�ι Gµως _λληνικ�7 hργανισµ��, �T παρ�ικ�ες κα7 τF σωµα-
τε6α τ!ν 3Eλλ9νων τ�� �@ωτερικ�� τ� κ4ν�υν; ∆=ν Sπ�τιµ��µε }ραγε τ;ν _αυτ� µας κα7 τ�ν πα-
τρ�δα µας, Gταν µπα�ν�υµε στF διεθν0 στ4δια, κ�µα κα7 στF hλυµπιακ4, κρατEντας τ; πλακFτ
µ= τ�ν Oνδει@η «Greece» κα7 l�ι «Hellas»; T� συµIα�νει λ�ιπ;ν µ= �µHς τ�(ς wEλληνες; ERµαστε
µ9πως ^νας λα;ς µ= δι�ασµ�νη πρ�σωπικ�τητα; M9πως δ=ν π�τιν4@αµε κ�µα π; π4νω µας
τ;ν hθωµανικ; ραγιαδισµ�;

N�µ�Zω ε�ναι καιρ;ς πιF νF καταν�9σ�υµε, Gτι , �θνικ9 µας συνε�δηση κα7 , _λληνικ9 µας

▲
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:Aγαπηµ<ν� µ�υ περι�δικ&,
Περιµ<νω µετ� µαν1ας π&τε θ� �γ_� ν<� πε-

ρι�δικ� κ�θε φ�ρ� γι� ν� α`σθ�νωµαι πι� π�λ/
σ= κ�θε τ�υ  ρθρ� aπερ9φαν�ς π�/ ε-µαι
?Eλλην! E7ελπιστP κ�π�ια στιγµ� ν� µα�<ψω
!ρ9µατα γι� ν� �γ�ρ�σω �π� >σ�ς τ� πρ�η-
γ��µενα τε�!η. Ecσαστε τ� καλ�τερ� περι�δικ�
τ�' εcδ�υς, γιατ0 δε1!νετε τ� πρ�γµατα >πιστη-
µ�νικ� τεκµηριωµ<να κα0 %!ι µ= τρ&π� «µυστη-
ρ1�υ», κα0 Lτσι πιστε�ω πfς κερδ1�ετε τ�/ς ν�9-
µ�νες κα0 πρ��ληµατισµ<ν�υς.

Π�ρα �φ�ρµ� σ9µερα ν� σ�ς στε1λω τ� e-mail
γι� ν� σ�ς πP (θ� τ� g<ρετε 8δη!) πfς aπ�ρ!ε
µ1α φυλ� �ρ!α1α τPν ΓερµανPν, i Aπ�1α λεγ&-

ταν P�υν1τες κα0 i γραφ9 τ�υς περιε2!ε τ� Φ, τ�
Λ κα0 6λα σ!εδ�ν τ� lλληνικ� γρ�µµατα. HH
>γκυκλ�πα1δεια «∆�µ9», 6π�υ τ� δι��ασα
α7τ�, τ� L�λεπα µ= τ� µ�τια µ�υ π�/ στ� σ!ετικ�
ε`κ&να �ν<φερε πfς «i φυλ� α7τ� mταν µυστη-
ριKδης κα0 κατε2!ε µαντικ=ς κα0 φ��ερ=ς  λλες
Nκαν&τητες, καθfς κα0 i... γραφ9 τ�υς».

Στ� συν<!εια σ�ς δ1νω µι� µετ�φραση τ�'
lλληνικ�' �λφα�9τ�υ, π�/ κατ� nνα µ<ρ�ς τ�
�ρ�κα �π� nνα περι�δικ� (γι� τ� Aπ�2� διατηρP
µι� >πιφ�λαgη γι� τ�ν 4ρθ&τητ� τ�υ).

M= τιµ�
Παναγι�της K-λλιας

&H P�υνικ6 Γραφ6 καN τ3 «περι�δικ3 τ�0 εJδ�υς» (;)

O��υµε ∆=309,0:16X4 = 4,82 � 4,8 �λσ.. Παραπ�µπω στ; «M�γα Λε@ικ;ν τ0ς 3Eλληνικ0ς
ΓλEσσης» τ!ν Lidell - Scott («δ4κτυλ�ς � 18 �λσ. pτ�ι 1/4 = 4,5 �λσ. κα7 “π�(ς” hλ�γ�ν πλ�-
�ν τ!ν 30 _κ. f 16 δακτ�λων). TF Rδια περ�π�υ ναφ�ρ�νται κα7 στ; «ΛεPικ�ν &Eλληνικ ς
Γλ�σσης» τ�� Σταµατ4κ�υ.

Kωστ ς Kαρµιρ�ντD�ς
/Aρ�ιτ�κτων EMΠ
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ταυτ�τητα _δρ4Z�νται στ;ν Sπ�ρ���, στ;ν σ�γκριτ� 3Eλληνικ; Π�λιτισµ�. T;ν Π�λιτισµ; π�(
�ν�πνευσε τ�ν /Aναγ�ννηση στ�ν E8ρEπη· τ;ν Π�λιτισµ; π�( Sπ0ρ@ε τ; σηµε6� ναφ�ρHς τ!ν
,γετ!ν τ0ς �παν4στασης τ�� 21· τ;ν Π�λιτισµ; π�( π�τελε6 κ�µη κα7 σ9µερα τ�ν στε�ρευτη
πηγ� γνEσης γιF τ7ς νεπτυγµ�νες κ�ινων�ες. T;ν Π�λιτισµ; α8τ;ν δ=ν τ;ν δηµι��ργησαν «Γραι-
κ�7» σ= κ4π�ια Achaia f Grecia τ!ν Λατ�νων· δ=ν τ;ν δηµι��ργησαν «Pωµι�7» λλF wEλληνες,
στ�ν 3Eλλ4δα.

E�ναι καιρ;ς ν�µ�Zω, νF @αναIρ��µε �µε6ς �T Nε��λληνες τ�ν ταυτ�τητ4 µας. NF π4ψ�υµε νF
εRµαστε Greeks, Griechen, κ.τ.λ. κα7 νF λ�µε τ�υλ4�ιστ�ν �µε6ς, τ�ν πατρ�δα µας µ= τ; lν�µ4 της...
E�ναι καιρ�ς, ν�µ�Zω, νF ναληφθX0 µιF σ�Iαρ� κα7 διαρκ�ς πρ�σπ4θεια π�κατ4στασης τ0ς λ9-
θειας κα7 τ�� κ�ρ�υς τ0ς 3Eλλ4δας κα7 τ�� 3Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. 3O EOT κα7 , /Eπιτρ�π�
/Oλυµπιακ!ν /AγEνων, τF Sπ�υργε6α T�π�υ κα7 Π�λιτισµ��, , B�υλ� κα7 τF κ�µµατα, µF κα7
κ4θε Uλλ�ς hργανισµ;ς π�( πευθ�νεται f O�ει συναλλαγ=ς µ= @�ν�υς, πρ�πει νF πρωτ�στατ9-
σ�υν στ�ν πρ�σπ4θεια α8τ9. /Eµε6ς, �T �πλ�6 π�λ�τες, πρ�πει νF συνδρ4µ�υµε κα7 νF I�ηθ9-
σ�υµε.

M= τιµ�
K�στας Mπαλ�ν�ς

Mη�αν�λ�γ�ς Mη�ανικ�ς, Bερ�λ6ν�

:Eλληνες - Φ��νικες - Γεφυρα��ι - &E2ρα��ι
1

:Aγαπητ= «∆αυλ<», ∆ι��ασα στ� τε'!�ς 250 τ�' περι�δικ�' σας

K�ριε διευθυντ�,
M= �φ�ρµ� τ� >gα1ρετα  ρθρα περ0 Σ�υµερ1ων

τ�' κ. Kων. K�υτρ�υ�<λη («∆αυλ&ς», τ. 242 κα0
251) παραθ<τω στ� πλα1σια τ�ς γενικKτερης  π�-
ψης δ�� λ<gεις π�/ Nστ�ρ�'ν κα0 διδ�σκ�υν µι�
πρ�σπ�θεια >τυµ�λ&γησης τ�ς λ<gεως «Σ�υµ�-
ρι�ς», i Aπ�1α >νισ!�ει τ�/ς `σ!υρισµ�/ς τ�'
�ρθρ�γρ�φ�υ.

HH λ<gη Σ�υµ�ρι�ς κα0 i α`�λ�γεν�ς λατινικ�
>κδ�!9 της Sum-ero µ�ς παραπ<µπ�υν στ� ρ�µα
σ�'µαι < σ&�µαι, σ�<ω < σ� - [F] - �µαι > σK�µαι
> σε�ω, τ� Aπ�2� στ�ν !ρ�νικ� δι�ρκεια τ�ς >g<-
λιg9ς τ�υ διατ9ρησε τ�ν κ�ρια σηµασ1α τ�υ (διK-
κω, AρµP >ναντ1�ν, κυνηγP, >λα�νω κ.λπ.). :Aν�-
λ�γης σηµασ1ας ε-ναι κα0 i λατινικ� λ<gη soma =
καταπ1εση, τ�ν Aπ�1α �σφαλPς �σκε2 A >πιδρ�-
µ<ας. ?Eνας παρ�λληλ�ς κλ�δ�ς δ1δει τ�ν λ<gη
<µ��, µ= τ� σ ν� τρ<πεται σ= δασε2α κα0 τ� σηµα-
σ1α τ�' ν� συγκρατ_� τ�ν �πα1τηση τ�ς συλλ�γι-
κ&τητας στ�ν >π<λαση.

T� δε�τερ� συνθετικ� εrκ�λα >ντ�π1�εται στ�
ρ�µα  ρω (ραρ�σκω = lνKνω κ.λπ.). Σ�υµ<ρι�ι

λ�ιπ�ν ε-ναι α7τ�0 π�/ lνωµ<ν�ι >λα�ν�υν: A
στρατ&ς, �N κατακτητ<ς, �N καταπιεστ<ς. HEπ�µ<-
νως α7τ� τ�ν 4ν�µασ1α στ� συγκεκριµ<ν� φ'λ�
δ=ν µπ�ρε2 παρ� ν� τ�ν Lδωσαν �N πρ�ϋπ�ρ!�-
ντες κατακτηθ<ντες. T� γεγ�ν&ς, 6τι i 4ν�µασ1α
α7τ� Lγινε �π�δεκτ� κα0 �π� τ�/ς cδι�υς τ�/ς κα-
τακτητ<ς, δηλKνει τ�ν π�λιτισµικ� aπερ�!� τPν
κατακτηθ<ντων i Aπ�1α >κδηλKθηκε σ= κ�π�ια
!ρ�νικ� στιγµ� κα0 >π<φερε τ�ν τελικ� �φ�µ�1-
ωση τPν κατακτητPν κα0 τ�ν >gαφ�νισ9 τ�υς �π�
τ� πρ�σκ9νι� τ�ς Nστ�ρ1ας.

:Aπ� τ�/ς πρ�κατακλυσµια1�υς π�λιτισµ�/ς
τPν πρωτ�ελλ9νων θεPν, τ�ς >π�!�ς τ�' O7ρα-
ν�' κα0 τ�ς µετ<πειτα τ�' µεγ�λ�υ >κπ�λιτιστ�
Kρ&ν�υ tς κα0 τ�ς uστερης τ�' ∆ι&ς, µ<!ρι >κε1-
ν�υς π�/ �κ�λ��θησαν µετ� τ�ν µεγ�λ� µεσα1ω-
να τPν κ�σµ�κρατ&ρων KρητPν, τPν Mυκηνα1ων
κα0 τPν A`�λ<ων, :IKνων κα0 ∆ωρι<ων, �N ?Eλλη-
νες δ�µ�'ν τ�ν γλPσσα µ= µαθηµατικ� �κρ1�εια.

M= τιµ� κα0 >κτ1µηση
N�κ�ς Γιαννι�ς

Π�λ. Mη!ανικ&ς, Π. Φ�ληρ�

Mι3 πρ�σπ�θεια Sτυµ�λ�γ*σεως τ ς λ�Pεως «Σ�υµ�ρι�ι»
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:Aγαπητ= κ�ριε,
Σ!ετικPς µ= τ�  ρθρ� «OT 3EIρα6�ι στ�ν

3Eλλ4δα κατF τ�ν κλασικ� περ��δ�» («∆αυλ�ς»
250, :OκτK�. 2002, σελ1δες 16212-16218) τ�' Bα-
σιλε1�υ Mαυρ�µµ�τη L!ω ν� παρατηρ9σω τ�
κ�τωθι:

ON λα�0 ε`ς τ�ν περι�!�ν τ�ς Παλαιστ1νης κα0
τ�' Λι��ν�υ tµιλ�'σαν τ�ν :Aραµαϊκ�ν µ= δι�-
φ�ρες �π�!ρKσεις x ̀ διωµατισµ�/ς �π� λα�ν ε`ς
λα&ν. ON HE�ρα2�ι κα0 �N Φ�1νικες ε-!αν aπ� τ�ν
�νωτ<ρω Lπ�ψιν συγγενικ� γλPσσα, �λλ� mσαν
διαφ�ρετικ=ς κρατικ=ς 4ντ&τητες, 6πως �ναφ<-
ρεται ε`ς τ�ν Παλαι�ν ∆ιαθ9κην, κα0 ε-!αν τε-
λε1ως διαφ�ρετικ=ς θρησκε2ες. ΣυνεπPς i τα�τι-
σις HE�ρα1ων κα0 Φ�ιν1κων ε-ναι �τυ!�ς κα0 >πι-
κ1νδυν�ς. ON Φ�1νικες Lλα�αν τ� %ν�µα α7τ� �π�
τ�/ς ?Eλληνες. ON cδι�ι �π�καλ�'σαν lαυτ�/ς
Xανανα1�υς κα0 %!ι τ<κνα τ�' :Iε!ω��. zAλλ�
πρ�γµα, {ν γι� λ&γ�υς π�λιτικ�ς τ� :Iσρα�λ υN�-

θετ_� 6τι �N Φ�1νικες mταν τ� cδι� µ= τ�/ς HE�ρα1-
�υς κα0 διεκδικ_� τ0ς κατακτ9σεις των.

ON Φ�1νικες δ=ν mσαν λα�ς lλληνικ�ς κατα-
γωγ�ς. HEλληνικ�ς καταγωγ�ς mσαν �N Φιλι-
στα2�ι, δι&τι i παρ�υσ1α τPν HEλλ9νων ε`ς τ�ν
περι�!�ν mτ� �ρ!αι�τ�τη, 6πως α7τ� σηµειK-
νεται ε`ς τ�ν Παλαι�ν ∆ιαθ9κην (�λ<πε στ�
παρ�ν τε'!�ς τ�' «∆αυλ�'»). ΘεωρP π�λ/ τ�λ-
µηρ� τ�ν aπαινιγµ� τ�' κ. B. M., 6τι A K�δµ�ς
mτ� Φ�1νικας κα0 συνεπPς τ� >πιν�ηθ<ντα �π�
α7τ�ν γρ�µµατα κα0 i :Aλφ��ητ�ς ε-ναι φ�ινι-
κικ�ς πρ�ελε�σεως. Γι’ α7τ� ε-ναι θ<µα τ�
Aπ�2�ν A HHρ&δ�τ�ς τ� L!ει ε`σαγ�γει µετ� φαι-
ν�µενικ�ς πειστικ&τητ�ς κι L!ει !υθ� π�λ/ µε-
λ�νι, δι� ν� δει!θ_� τ1 mσαν �N Φ�1νικες: >πανα-
πατρισθ<ντες ?Eλληνες >κ Παλαιστ1νης.

Mετ� τιµ�ς
A. Σπυρ�δων�ς
Φ. N<γρη, :Aθ9να

�Aπ�ντηση τ�0 κ. B. Mαυρ�µµ�τη:
OT Φ��νικες Πελασγ�7 τ0ς Παλαιστ�νης µ��ρι τ;ν 13� α-!να �σαν Sπ; τ�ν κατ��� τ!ν
A-γυπτ�ων. T�τε �λευθερEθηκαν π; τ�(ς Kρ0τες. Σ�ντ�µα Iρ�θηκαν Sπ; τ�ν α-γ�δα τ0ς
T�ρ�υ, κ�λ�υθEντας ν�αν π�ρε�α. 3H �πιµει@�α α8τ9, δηµι��ργησε τ�(ς Σηµιτ�φ��νικες. Σ’
α8τ�(ς ναφ�ρ�µαι στ; Uρθρ� µ�υ. OT Σηµιτ�φ��νικες δηµι��ργησαν παρ�ικ�ες σ’ <λ�κληρη
τ�ν Mεσ�γει�: K�πρ�, P�δ�, Σπ�ρ4δες, M. /Aσ�α, M4λτα, Παντελλαρ�α, Θαρσ�δα, K4δικα,
K�τ�η Σικελ�ας (γιF τ7ς πηγ�ς µ�υ Iλ. Uρθρ� µ�υ). O8δ�π�τε ν�φερα Gτι �σαν 3EIρα6�ι, παρF
τ; Gτι �T 3EIρα6�ι π4ντ�τε �κιν��ντ� ν4µεσ4 τ�υς. Πρ�πει νF διερωτηθX0 κανε7ς π!ς
Iρ�θηκαν κατF τ�ν περ��δ� τ�� π�στ�λ�υ τ�� Xριστιανισµ�� Πα�λ�υ Gλες α8τ=ς �T _Iραϊκ=ς
παρ�ικ�ες στ�ν Mεσ�γει� κα7 ε-δικ!ς στ�ν 3Eλλ4δα (/Eπιστ�λ=ς πρ�ς: K�ρινθ��υς,
Φιλιππησ��υς, Θεσσαλ�νικε6ς κ.U.).

τ�  ρθρ� τ�' κ. B. Mαυρ�µµ�τη σ!ετικ� µ= τ�/ς
τυρανν�κτ&ν�υς HAρµ&δι� κα0 :Aριστ�γε1τ�να.

Θ<λω ν� >πισηµ�νω τ�ν �ναφ�ρ� τ�' Πλ�υ-
τ�ρ!�υ στ� «περ7 3Hρ�δ�τ�υ Kακ�ηθε�ας» γι�
τ� θ<µα α7τ&, 6π�υ �ναφ<ρει 6τι �N HAρµ&δι�ς
κα0 :Aριστ�γε1των mταν :Eρετριε2ς κα0 �π�κα-
λ�'νταν Γεφυρα2�ι, �φ�' Lφυγαν �π� τ�ν :Eρ<-
τρια κα0 π�γαν στ� Θ9�α κα0 κατ&πιν στ�ν
:Aθ9να. Πρ�φανPς λ�ιπ�ν mσαν ?Eλληνες. T�
�θλητικ� γυµν� σKµατ� τ�υς  λλωστε δ=ν ται-
ρι���υν µ= τ� 8θη τPν τ&τε HE�ρα1ων, �N Aπ�2�ι
�πε!θ�ν�νταν τ� γυµν� κα0 τ�ν �θλητισµ&.

ΘεωρP >π1σης τ�ν τα�τιση τPν Φ�ιν1κων µ=
τ�/ς HE�ρα1�υς tς Nστ�ρικ� λ�θ�ς, �φ�' �N Φ�1-
νικες mταν Xανανα2�ι x Kενε�τες, δηλαδ� Πε-
λασγ�0 x :Eτε�κρ�τες, κ�τ�ικ�ι τ�ς Xανα�ν.
Λα�ς ναυτικ�ς ( ρα %!ι HE�ρα2�ι π�/ µισ�'σαν

τ� θ�λασσα) κα0 κρητικ�ς καταγωγ�ς, π�/ κα-
τ<φυγαν στ� Xανα�ν, γιατ0 δ=ν δ<!θηκαν τ�ν
4λυµπιακ� θρησκε1α �λλ� συν<!ισαν ν� λα-
τρε��υν τ�/ς Tιτ�νες κα0 τ�ν Kρ&ν� - B�αλ. Bε-
�α1ως Lκαναν �νθρωπ�θυσ1ες στ� B�αλ κα0 δ=ν
Lφτασαν π�τ= στ� π�λιτιστικ� >π1πεδ� τPν
HEλλ9νων. ON HE�ρα2�ι πρ�σπαθ�'ν ν� �`κει�-
π�ιηθ�'ν τ�ν π�λιτισµ& τ�υς, 6πως Lκαναν κα0
κ�ν�υν γι� τ�/ς ?Eλληνες, τ�/ς A`γυπτ1�υς, τ�/ς
zAτλαντες κα0 τ�/ς Φρ�γες. HO λα�ς π�/ µπ�ρε2
σ9µερα ν� θεωρηθ_� �π&γ�ν&ς τ�υς  ρα κα0 φ�-
ρ<ας τ�' π�λιτισµ�' τ�υς, ε-ναι µ&ν� �N κ�τ�ικ�ι
τ�' Λ1�αν�υ, τ�ς M�λτας κα0 τ�ς Tυνησ1ας.

M= >κτ1µηση
∆ι�νVσι�ς Xρυσ�φης
N<�ς συνδρ�µητ9ς σας
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�Aπ� τ� µπ�ρ�0µε ν3 κρ�ν�υµε τNς θρησκε�ες
:Aγαπητ= κ. Λ�µπρ�υ,
∆=ν ν�µ1�ω 6τι aπ�ρ!ει πρ�παγανδιστ�ς - δια-

φηµιστ9ς, π�/ ν� µ�ν πρ�σπαθ_� ν� tραι�π�ι9σ_η
τ� �ντικε1µεν� π�/ διαφηµ1�ει. T� cδι� κ�νει κα0
A κ. Θε�δKρ�υ, >παγγελµατ1ας στ� ε-δ�ς τ�υ,
στ�ν �π�ντηση τ�ς l�ραι�ρωµαϊικ�ς θε�λ�γ1ας
πρ�ς τ�ν M1κη Θε�δωρ�κη («∆αυλ;ς», τε'!�ς
250, :OκτK�ρι�ς 2002). Xα1ρ�µαι `δια1τερα δι&τι
!ρησιµ�π�1ησε τ�ν γλPσσα τ�' �π�στ&λ�υ Πα�-
λ�υ γι� ν� διαφηµ1σ_η τ� θε& τ�υ, �ναγνωρ1��-
ντας >µµ<σως 6τι �N �ναγνPστες τ�υ ε-ναι ?Eλλη-
νες π�λιτισµ<ν�ι κα0 %!ι ��ρ�αρ�ι, γεγ�ν�ς πα-
ρ9γ�ρ� κα0 ε7!�ριστ�.

Θ� mταν 6µως πρ�τιµKτερ� ν� µ�ς >gηγ9σ_η,
πPς γ1νεται στ� %ν�µα α7τ�' τ�' περ1φηµ�υ θε-
�' τ�ς �γ�πης ν� L!_η !υθ� κα0 ν� !�νεται  δικα
τ&σ� α~µα �θKων κατ�1κων τ�' πλαν9τη Γ�. ∆ι&-
τι π�νω �π� τ� κ�θε µπλ� - µπλ� σηµασ1α L!�υν

τ� Lργα· κα0 τ� Lργα τPν φανατικPν πιστPν τ�'
Για!�= τ� g<ρ�υµε κα0 τ� ��'µε σ!εδ�ν καθηµε-
ριν�,  σ!ετα {ν α7τ�0 4ν�µ���νται Xριστιαν�1,
HE�ρα2�ι x M�υσ�υλµ�ν�ι.

HH π�ι&τητα τ�ς κ�θε θρησκε1ας >κφρ��εται
�π� τ�/ς θεµελιωτ<ς της, τ�/ς γεν�ρ!ες της, τ�/ς
πιστ�/ς κα0 τ�/ς λειτ�υργ��ς της κα0 %!ι �π� τ�/ς
α7τ�απ�καλ��µεν�υς θε�λ&γ�υς - lρµηνευτ<ς
της, π�/ δ=ν ε-ναι τ1π�τε  λλ� παρ� «κατη!ητ<ς».

Y.Γ.: Πρ0ν �π� λ1γα !ρ&νια nνα �π� τ� παιδι�
µ�υ >πισκ<φθηκε µα�0 µ= τ�/ς συµµαθητ<ς τ�υ
στ� γυµν�σι� nνα µ�ναστ9ρι στ�ν K�µ�την9.
:Eκε2 τ�/ς µ1λησε A iγ��µεν�ς τ�ς µ�ν�ς, π�/ µε-
ταg/  λλων τ�/ς ε-πε 6τι A µεγαλ�τερ�ς >!θρ&ς
τ�υς ε-ναι τ� σPµα τ�υς.

M= τιµ�
K�στας Kαλ�Vδης

K<ρκυρα

K�ντρ� τ!ν Σηµιτ�φ�ιν�κων τ0ς 3Eλλ4δ�ς πετ�λεσε , Θ9Iα κα7 ργ�τερα παρ�ικ�ες τ�υς
δηµι�υργ9θηκαν στ�ν /Aθ9να, στ; uAργ�ς κ.U. Gπως κα7 �T Uνωθι _Iραϊκ=ς παρ�ικ�ες. ∆=ν
ν�φερα στ; Uρθρ� µ�υ Gτι �T Π�ρσες �σαν Σηµ�τες. wOµως �T 3EIρα6�ι παρασκηνιακF
συγκυI�ρνησαν στ�ν Περσικ� A8τ�κρατ�ρ�α π.�. µ�σ[ω τ0ς 3EIρα�ας συZ�γ�υ τ�� ��ρ@�υ
/Eσθ�ρ κα7 τ�� θε��υ της Tερ�ως Mαρδ��α��υ, φ�� πρ�ηγ9θηκε _λληνικ� γεν�κτ�ν�α στ;
�σωτερικ; τ0ς Περσ�ας (Iλ�πε Uρθρ� µ�υ, «∆αυλ�ς», τ. 244).
OT /Aλκµεων�δες ε��αν γεν4ρ�ες τ;ν /Aλκµ�ωνα κα7 τ;ν N�στ�ρα τ0ς Π�λ�υ κα7 στ�ν /Aθ9να
�σαν µ�τ�ικ�ι. /Eδηµι��ργησαν τ; «KυλEνει�ν Uγ�ς» κα7 τ; -596 �@ωρ�σθηκαν π’ τ�ν
/Aθ9να. Πρ�σπ4θησαν µ= ναταρα�=ς κα7 �µφυλ��υς νF καταλ4I�υν τ�ν �@�υσ�α στ�ν
/Aθ9να. 3O Πεισ�στρατ�ς τ�(ς �@εδ�ω@ε π4λι µ= �µφ�λι� π�λεµ�. T; -512, δ�� Oτη µετF τ�ν
δ�λ�φ�ν�α τ�� 3Iππ4ρ��υ, θF π4ρ�υν τ�ν �@�υσ�α µ= πρα@ικ�πηµα. 3O /Aλκµεων�δης
Kλεισθ�νης θF Tδρ�σXη τ; π�λ�τευµα τ0ς δηµ�κρατ�ας (/Aριστ�τ�λης, «/Aθηνα�ων Π�λιτε�α»,
13-14-15-16). OT Tστ�ρικ�7 ναφ�ρ�υν µ= σ9µαντες παραλλαγ=ς τF γεγ�ν�τα κα7 τ�ν
καταγωγ9 τ�υς, Gπως κα7 τF περ7 µετ��κων κα7 τ0ς -σ�ν�µ�ας τ�υς: «...&H π-λις 1!ει �ν�γκη
τ�=ς µετ��κ�υς δι3 τ� πλ θ�ς τ/ν τε!ν/ν καN τ� ναυτικ-ν. ∆ι’ α;τ� κ�ναµε καN τ�=ς µετ��κ�υς
Jσ�υς �π�ναντι στ�ν ν-µ�ν...» (�εν�φ!ν, «�Aθηνα�ων Π�λιτε�α», κεφ. 1).
Π�υθενF δ=ν ναφ�ρω, Gτι , κρ�π�λις �ταν Oργ�ν τ!ν 3EIρα�ων! O{τε I�Iαια  Gτι �T
Φ��νικες νεκ4λυψαν τ; /Aλφ4Iητ�! /Aντιθ�τως, < «∆» O�ει πρωτ�π�ρ9σει �π7 18 �ρ�νια στ�ν
Oρευνα κα7 τ7ς π�δε�@εις, Gτι τ; /Aλφ4Iητ� δ=ν ε�ναι φ�ινικικ; λλF _λληνικ; κα7 Sπ4ρ��υν
�ιλι4δες σ�ετικ=ς σελ�δες στ�(ς τ�µ�υς τ�υ. ]Aς µ�ν @ε�ν��µε, Gτι < γν9σι�ς /Aθηνα6�ς π�λ�της
Φειδ�ας �@ωστρακ�στηκε π; τ;ν Περικλ0. ∆=ν ε�ναι τυ�α6� Gτι , µ4�η τ0ς 3Iµ�ρας (-480)
συν�πεσε (Oγινε τ�ν Rδια ,µ�ρα) µ= τ�ν ναυµα��α τ0ς Σαλαµ�νας. 3Yπ0ρ@ε συντ�νισµ�νη
�π�θεση Σηµιτ!ν, Kαρ�ηδ�ν�ων κα7 Περσ!ν �ναντ��ν τ0ς 3Eλλ4δ�ς.
Περ7 τ0ς τ!ν Γεφυρα�ων φ�ινικικ0ς καταγωγ0ς δ�στε: 3Hρ�δ�τ�ς, IιIλ�� E´, κεφ. 57: «...OXτ�ι
Yσαν Φ��νικες µετ3 τ�0 K�δµ�υ Sλθ-ντες εZς B�ιωτ�αν καN κατ�ικ*σαντες εZς Tαναγρικ*ν[...]
�Aργ-τερα SPεδι�!θηκαν µετα2�ντες εZς τ3ς �Aθ*νας». 3O Πλ��ταρ��ς OZησε  650 �ρ�νια µετF
τ;ν 3Hρ�δ�τ� κα7 π��ει �ρ�νικF π4ρα π�λ( π; τ�ν �π��� τ0ς «τυρανν�κτ�ν�ας.
Y.Γ. Σ’ G,τι φ�ρH στ�ν «δελφικ�» συγγ�νεια Φ�ιν�κων - 3EIρα�ων Iλ. Παλ. ∆ιαθ9κη (/AµEς, κεφ. A´, 9): «T4δε
λ�γει κ�ρι�ς· �π7 τα6ς τρισ7ν σεIε�αις T�ρ�υ κα7 �π7 τα6ς τ�σσαρσιν �8κ π�στραφ9σ�µαι α8τ9ν, νθ’ �ν
συν�κλεισαν α-�µαλωσ�αν τ�� Σαλωµxν ε-ς τ�ν 3Iδ�υµα�αν κα7 �8κ �µν9σθησαν διαθ9κης δελφ!ν». :EδP
�λ<π�µε τ�ν �δελφικ� διαθ9κη τ�ς φ�ινικικ�ς T�ρ�υ µετ� τPν HE�ρα1ων.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ�της



M= τ� �9τηµα τPν κατηγ�ριPν �σ!�λ9θηκαν �ρκετ�0 νεKτερ�ι κα0 σ�γ!ρ�ν�ι
E7ρωπα2�ι φιλ&σ�φ�ι. N<α tστ&σ� >π�!� στ�ν �ν�λυση τPν κατηγ�ριPν  ν�ι-
gε A θεωρ��µεν�ς tς µ<γιστ�ς E7ρωπα2�ς φιλ&σ�φ�ς Γερµαν�ς :Eµµαν�υ�λ K�ντ
(1724-1804), A Aπ�2�ς διε2δε στ0ς κατηγ�ρ1ες τ0ς a priori >κε2νες µ�ρφ=ς τ�' λ&-
γ�υ, π�/ !αρακτηρ1��υν %!ι τ�ν καθεαυτ� κ&σµ� �λλ� τ� γιγνPσκ�ν aπ�κε1µε-
ν� καθfς κα0 τ� δ�µ� τ�ς ν&ησ9ς τ�υ. :Eνδεικτικ� �π�καλε2 τ0ς κατηγ�ρ1ες tς
«ληθιν=ς πρωτ�γενε6ς Oνν�ιες τ�� καθαρ�� ν��»1, >νOP στ�ν :Aριστ�τ<λη ν�-
�'νται tς A λ�γικ�µεταφυσικ�ς 6ρ�ς π�/ δηλKνει τ�/ς συγκεκριµ<ν�υς τρ&π�υς
uπαρgης τPν α`σθητPν κα0 τ0ς πρ�ϋπ�θ<σεις aπ� τ0ς Aπ�2ες ε-ναι δυνατ�ν ν�
σ!ηµατιστ�'ν Lνν�ιες κα0 ν� >κφραστ�'ν λ�γικ=ς κρ1σεις2.

MH
�ριστ�τελικ� Λ�γικ� >gετ��ει τ�ν ̀ σ!/ x µ� τPν AρισµPν τ�ς διαν&ησ9ς
µας. HH διαδικασ1α τ�ς σ�νδεσης τPν `δεPν µεταg� τ�υς κατ� λ�γικ�
τρ&π� κα0 i �κ�λ�υθ1α τ�υς 4ν�µ��εται «συλλ�γισµ;ς» κα0 ε-ναι κα-
θαρ� �ριστ�τελικ� >π1τευγµα. HH Lρευνα τPν λ�γικPν 6ρων �παντ�ται

στ� AµKνυµ� Lργ� τ�υ «Kατηγ�ρ�αι»3, >νOP �ρκετ=ς σ!ετικ=ς �ναφ�ρ=ς �ρ1θ�υν
κα0 σ=  λλα Lργα τ�υ («MετF τF Φυσικ4», �ι�λ1� ∆´). HO :Aριστ�τ<λης διαιρε2 τ�
>πιστητ� σ= δ<κα Aµ�δες, π�/ �π�στ�λ9 τ�υς ε-ναι ν� µ�ς πρ�µηθε�σ�υν µ= τ�
�ναγκα2� >κε2ν� aλικ&, !�ρη στ� Aπ�2� θ� �`κ�δ�µηθ_� i διαν&ησ9 µας κα0 θ�
µ�ς καταστ9σ_η φιλ�σ�φικ� aπ&λ�γ�υς κα0 aπε�θυν�υς.

OY «Kατηγ/ρ=ες» στ4ν @Aριστ/τBλη

OY Rντιφ?σεις τ/G Γερµαν/G στ4 [Aτηµα
τQν ρEλων «bπ/κειµBν/υ» καK «RντικειµBν/υ»

K
αθ�ριστικ� tστ&σ� >π1δραση στ� διαµ&ρφωση κα0 >g<λιgη τPν
σ!ετικPν πρ�ς τ� δ�µ� τ�ς �νθρKπινης ν&ησης θεωριPν  σκη-
σε A :Aριστ�τ<λης (384-323 π.X.), A Aπ�2�ς πρPτ�ς διατ�πωσε
συστηµατ�π�ιηµ<να τ0ς σταθερ=ς �ρ!<ς, π�/ 4ργανKν�υν τ� δια-

δικασ1α τ�ς ν&ησης. T0ς �ρ!=ς α7τ=ς τ0ς πραγµατε�τηκε κα0 τ0ς κωδι-
κ�π�1ησε κ�τω �π� τ� %ν�µα «κατηγ�ρ�ες». Xρει�στηκε ν� µεσ�λα-
�9σ_η nνα δι�στηµα δ�� !ιλι�δων !ρ&νων, µ<!ρις 6τ�υ διατυπωθ�'ν
καιν��ργιες θεωρ1ες π�νω στ�ν Lνν�ια κα0 τ� εcδη τPν «κατηγ�ρι!ν».



ON δ<κα κατηγ�ρ1ες ε-ναι: i �7σ1α, τ� π�σ&ν, τ� π�ι&ν, τ� πρ&ς τι (i �ναφ�-
ρ�), τ� π�' (A τ&π�ς), τ� π&τε (A !ρ&ν�ς), τ� κε2σθαι (i στ�ση), τ� L!ειν (i
κατ�!9), τ� π�ιε2ν (i >ν<ργεια) κα0 τ� π�σ!ειν (τ� π�θηµα)3. HO :Aριστ�τ<-
λης λ�γαρι��ει tς σπ�υδαι&τερες τ0ς πρPτες τ<σσερις, τ0ς Aπ�2ες �ναλ�ει
διεg�δικ� στ� AµKνυµ� Lργ� τ�υ. Σ= γενικ=ς γραµµ=ς 6µως, 6λες τ�υς L!�υν
tς lg�ς:

K�ρυφα1α 6λων ε-ναι i κατηγ�ρ1α τ�ς �7σ1ας, i Aπ�1α διακρ1νεται στ�ν
πρKτη, δηλ. σ= >κε1νη π�/ �ναφ<ρεται σ= συγκεκριµ<ν� �ν (π.!. Σωκρ�-

της) κα0 στ0ς δε�τερες, π�/ δηλKν�υν τ� γ<ν�ς (π.!.  νθρωπ�ς) κα0 τ� ε-δ�ς (π.!.
�P�ν) τ�' συγκεκριµ<ν�υ α7τ�' %ντ�ς. HH πρKτη �7σ1α >π<!ει θ<ση aπ�κειµ<ν�υ,
>νOP �N δε�τερες �π�δ1δ�νται tς κατηγ�ρ��µενα στ�ν πρKτη �7σ1α. T�ν πρKτη
�7σ1α πρ�σδι�ρ1��υν κα0 �N  λλες κατηγ�ρ1ες, �N Aπ�2ες 4ν�µ���νται κα0 συµ-
�ε�ηκ&τα, γιατ0 δ=ν L!�υν α7τ�τελ� uπαρgη, �λλ� A ρ&λ�ς τ�υς ε-ναι ν� πρ�σ-
δι�ρ1��υν τ�ν πρKτη �7σ1α.

T� π�σ�ν δηλKνει 6,τι διαιρε2ται σ= δ�� x περισσ&τερα συστατικ�, καθ<-
να �π� τ� Aπ�2α ε-ναι κα0 κ�τι συγκεκριµ<ν�· π.!. τ� uψ�ς κα0 τ� ��ρ�ς

τ�' Σωκρ�τη κ.λπ.
T� π�ι�ν δηλKνει τ� διαφ�ρ� �7σ1ας µεταg/ �νθρKπων· π.!. A Σωκρ�της
ε-ναι µ�ρφωµ<ν�ς.
T� πρ-ς τι (i �ναφ�ρ�) �ναφ<ρεται σ= 6σα λ<γ�νται γι� τ� συγκεκριµ<-
ν� �ν σ= συσ!<τιση µ= κ�π�ι�  λλ�· π.!. A Σωκρ�της ε-ναι κ�ντ�τερ�ς �π�

τ�ν M<νωνα.
T� π�0 (A τ&π�ς) �ντιστ�ι!ε2 σ= tρισµ<ν� τ�πικ� σηµε2�· π.!. i :Aρ!α1α
:Aγ�ρ�.
T� π-τε (A !ρ&ν�ς) �φ�ρJ� σ= !ρ�νικ� aπ&µνηση· π.!. σ9µερα, πρ�!θ<ς, π<-
ρυσι κ.λπ.
T� κε�σθαι (i στ�ση) δηλKνει �κινησ1α· π.!. κ�θ�µαι.

T� 1!ειν (i κατ�!�) σηµα1νει κτ9ση· π.!. τ� 6πλα µ�υ.

T� π�ιε�ν (i >ν<ργεια) δηλKνει τ�ν πρ�gη π�/ κ�νει κ�π�ι�ς· π.!. τ<µνω,
κ&�ω· κα0
T� π�σ!ειν (τ� π�θηµα) �ντιστ�ι!ε2 σ= 6,τι aφ1σταται (παθα1νει) κ�π�ι-
�ς· π.!. κα1γ�µαι κ.λπ.4.

M= τ0ς �ριστ�τελικ=ς κατηγ�ρ1ες συστηµατ�π�ι�'νται �N %ψεις τ�ς πραγµατι-
κ&τητας, π�/ συλλαµ��νει A �νθρKπιν�ς ν�'ς. HΩς >κ τ��τ�υ γ1νεται φανερ� πfς
�N πρPτες �7σ1ες δηλKν�υν nνα �ν συγκεκριµ<ν�, >νOP �N aπ&λ�ιπες (�N δε�τερες)
λειτ�υργ�'ν tς `δι&τητ<ς τ�υ κα0 �π�κτ�'ν ν&ηµα µ&ν� µ<σα �π� τ�ν uπαρgη
τ�' %ντ�ς α7τ�'. M’  λλες λ<gεις, {ν i πρKτη �7σ1α π�ψ_η ν� aφ1σταται θ� π�-
ψ�υν ν� aφ1στανται κα0 �N δε�τερες.

ΣυµπBρασµα: HO :Aριστ�τ<λης πρ�σεγγ1�ει τ�ν �ντικειµενικ� πραγµατικ&-
τητα, περιγρ�φ�ντας κα0 µετασ!ηµατ1��ντας τ0ς 4ντ�λ�γικ=ς %ψεις της σ= λ�-
γικ=ς κα0 �ληθε2ς πρ�τ�σεις (4ντ�λ�γικ� κα0 λ�γικ� >π1πεδ�). ➳
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�Aριστερ3 < «µ�γιστ�ς» τ!ν E8ρωπα�ων φιλ�σ�φων /Eµµαν�υ�λ KFντ
(1724-1804) κα7 δεPι3 τ; �@Eφυλλ� τ0ς α´ Oκδ�σης τ�� Oργ�υ τ�υ «Kρι-
τικ� τ�� Kαθαρ�� Λ�γ�υ» (1781), στ; <π�6� �πι�ειρε6 τ�ν νασκευ�
τ0ς «Θεωρ�ας τ/ν Kατηγ�ρι/ν» τ�� /Aριστ�τ�λη. 3Oλ�κληρη , νεE-
τερη φιλ�σ�φ�α δυνατε6 νF συλλ4IXη τ�ν _ν�τητα Sπ�κειµενικ�τητας
κα7 ντικειµενικ�τητας, τ�ν <π��α ε��αν πρ�σεγγ�σει µ= π�λυτη �λευ-
θερ�α �T ρ�α6�ι wEλληνες διαν�ητ�ς, σ= ντ�θεση µ= τ�(ς E8ρωπα�-
�υς. 3H πρ�φαν�ς λλF νε�πωτη α-τ�α τ0ς δυναµ�ας τ�υς α8τ0ς
ε�ναι , κυριαρ���σα ντ�ληψη τ�� Xριστιανισµ�� περ7 �@ωσυµπα-
ντικ�� Λ�γ�υ, σ= ντ�θεση µ= τ�ν ρ�αι�ελληνικ� κατ4κτηση τ��
�γκ�σµι�υ Λ�γ�υ Bς τρ�π�υ λειτ�υργ�ας τ�� Σ�µπαντ�ς, �ωρ7ς τ�
θε�κρατικ� - µεταφυσικ� φαντασ�ωση περ7 Λ�γ�υ - Kτ�στη τ�� Σ�-
µπαντ�ς. (Bλ. κα7 τ; σ�ετικ; Uρθρ� τ�� κ. I. Kυπαρισσ�� στ; παρ;ν
τε���ς τ�� «∆»). wOθεν , Oνν�ια τ�� Λ�γ�υ τ�� KFντ Bς I´ Gρ�υ συ-
γκρ�σεως («κριτικ ς») σ= σ��ση µ= τ�ν Oνν�ια «Kατηγ�ρ�α» τ�� /Aρι-

στ�τ�λη ε�ναι µεταφυσικ9.
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™
τ� σ�νταgη τ�' δικ�' τ�υ �ντ1στ�ι!�υ π1νακα A K�ντ �γν&ησε τ�ν �ρι-
στ�τελικ� �ντανακλαστικ� !αρακτ�ρα τPν κατηγ�ριPν κα0 τ0ς >g<λα�ε tς
�µετ��λητες µ�ρφ=ς τ�ς ν&ησης, π�/ ρυθµ1��υν τ� π�λυπ�1κιλ� >µπειρικ�
aλικ&. ON γνωστικ=ς δ�µ=ς τ�' ν�' ε-ναι α7τ=ς π�/ >πεgεργ���νται κα0

4ργανKν�υν τ�ν �ντικεµενικ� πραγµατικ&τητα κα0 !�ρη στ� δικ9 τ�υς συν-
δρ�µ� καταν��'µε τ�ν κ&σµ� π�/ µ�ς περι��λλει. ON κατηγ�ρ1ες >ν�ικ�'ν στ�
δι�ν�ια κα0 συµ��λλ�υν στ� διατ�πωση συνθετικPν a priori κρ1σεων. HH >πε-
ν<ργεια τPν γνωστικPν δ�µPν τ�' καθαρ�' ν�', δηλαδ� τ�' ν�' π�/ δ=ν L!ει
�ναµι!θ_� µ= τ�ν >µπειρ1α π�νω στ�ν πραγµατικ&τητα, διευκ�λ�νει τ� «σ�λλη-
ψ9» της �π� τ�ν  νθρωπ�.

Γ1νεται lπ�µ<νως γνωστ&, 6τι A K�ντ >νδιαφ<ρεται περισσ&τερ� γι� τ�ν >σω-
τερικ� κα0 Lµφυτη Nκαν&τητ� µας ν� συνειδητ�π�ι�'µε τ�ν >µπειρ1α µας. ON κρ1-
σεις µας γι� τ�ν �ντικειµενικ� πραγµατικ&τητα �π�κτ�'ν ̀ δια1τερη �g1α, >πειδ�
στηρ1��νται σ= γνωστικ� aλικ� π�/ φ<ρ�υµε �π� τ� στιγµ� τ�ς γ<ννησ9ς µας.
HΩς κατ’ >g�!�ν δηµι�υργ9µατα τ�' ν�' �N κατηγ�ρ1ες L!�υν καθαρ� aπ�κειµε-
νικ� κ'ρ�ς, >φ’ 6σ�ν �N φυσικ�0 ν&µ�ι aπ�ρ!�υν µ&ν� σ= σ!<ση µ= τ� aπ�κε1µε-
ν� τ�ς γνKσης, π�/ κ�θε φ�ρ� τ�/ς πρ�σεγγ1�ει κα0 τ�/ς διερευν�.

HOρµKµεν�ς A K�ντ �π� τ�ν !αρακτηρισµ� π�/ A cδι�ς �π�δ1δει στ0ς κατηγ�-
ρ1ες tς �ληθιν=ς πρωτ�γενε2ς Lνν�ιες τ�' ν�', ταυτ1�ει τ0ς διαδικασ1ες τ�' ν�-
ε2ν κα0 τ�' κρ1νειν. HH θ<ση τ�υ α7τ� τ�ν παρωθε2 ν� �ναπτ�g_η τ� δικ9 τ�υ θε-
ωρ1α γι� τ0ς κατηγ�ρ1ες στ� Lργ� τ�υ «Kριτικ� τ�' Kαθαρ�' Λ&γ�υ».

Kατ� τ�ν K�ντ �N κατηγ�ρ1ες διακρ1ν�νται σ= τ<σσερα �ασικ� γ<νη: π�ι&τη-
τας (πραγµατικ&τητα,  ρνηση, περι�ρισµ&ς), π�σ&τητας (lν&τητα, π�λλ&τη-
τα, Aλ&τητα), �ναφ�ρ�ς (σ!<ση �7σ1ας κα0 `δι&τητας, α`τι&τητα, �λληλεπ1-
δραση >νεργ�'ντ�ς κα0 π�σ!�ντ�ς), κα0 τρ�πικ&τητας (δυνατ&τητα κα0 �δυ-
ναµ1α, πραγµατικ&τητα κα0 µ� πραγµατικ&τητα, �ναγκαι&τητα κα0 τ�!η)5.

MO
K�ντ, {ν κα0 �φ�ρµ�ται �π� τ�ν �ρ!α2� ?Eλληνα φιλ&σ�φ�, aπ�τιµ� τ�
συστηµατικ&τητα κα0 τ�ν π�ι&τητα τ�ς �ριστ�τελικ�ς σκ<ψης. ∆ηλKνει
!αρακτηριστικ�, 6τι i �ν�πτυgη τPν δικPν τ�υ κατηγ�ριPν �π<!ει πα-
ρασ�γγας �π� τ�ν �ντ1στ�ι!η �ριστ�τελικ9, γεγ�ν�ς π�/ κατ� τ�ν cδι�

π�ντ�τε, καθιστ� τ0ς φιλ�σ�φικ<ς τ�υ θεωρ1ες περισσ&τερ� �gι&πιστες  ρα κα0
πρ�ν�µιακ=ς σ= σ!<ση πρ�ς >κε2νες τ�' πρ�γεν<στερ�� τ�υ στ�!αστ�.

HO K�ντ κατηγ�ρε2 �κ&µη τ�ν :Aριστ�τ<λη, 6τι µ= τ�ν πρ&σµιgη τ�' >µπειρι-
κ�' στ�ι!ε1�υ στ0ς γνωστικ=ς λειτ�υργ1ες, κατ<στησε τ�ν �νθρKπιν� ν�' παθη-
τικ� δ<κτη τ�' κ&σµ�υ π�/ τ�ν περι��λλει. K�τι τ<τ�ι� tστ&σ� δ=ν `σ!�ει, γιατ0
µπ�ρε2ς ν� µιλ9σ_ης γι� κ�τι, µ&ν� {ν aπ�ρ!_η α7τ� τ� κ�τι. ON δι�φ�ρες %ψεις
τ�' %ντ�ς δηλαδ� γ1ν�νται �ντιληπτ=ς �π’ τ�ν  νθρωπ� µ&ν� uστερα �π� µι�
�λλεπ�λληλη σειρ� �π�καλ�ψεων τ�' πρKτ�υ. HEπ�µ<νως, {ν γι� nναν τ�µ<α

MH κριτικN τ8ς καντιαν8ς κριτικ8ς. - ΣυµπBρασµα

OY «Kατηγ/ρ=ες» στ4ν KFντ
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τ�' >πιστητ�' aπ�ρ!_η  γν�ια, i «ε7θ�νη» δ=ν >πιφ�ρτ1�εται στ�ν  νθρωπ� π�/
τ�ν πρ�σεγγ1�ει γνωστικ�, �λλ� στ�ν πραγµατικ&τητα κα0 στ� �αθµ� π�/ >κε1-
νη τ�' �π�καλ�πτεται. :Aπεναντ1ας στ�ν K�ντ i γνKση τ�' κ&σµ�υ gεκιν� �π’
τ�ν  νθρωπ�. ON γνωστικ=ς δ�µ=ς π�/ a priori >ν�ικ�'ν στ�ν καθαρ� ν�', �να-
λαµ��ν�υν ν� >πεgεργαστ�'ν τ� πλ��σι� >µπειρικ� aλικ&. HH ε7θ�νη Lτσι µετα-
τ1θεται στ�ν  νθρωπ�, >φ’ 6σ�ν !ρ<�ς τ�υ δ=ν ε-ναι πλ<�ν ν� γνωρ1σ_η τ�ν πραγ-
µατικ&τητα, 6πως α7τ� τ�' �π�καλ�πτεται, �λλ� ν� τ� διαµ�ρφKσ_η. �Aν τKρα,
γι� Aπ�ι�νδ9π�τε λ&γ�, κ�τι τ<τ�ι� δ=ν καταστ_� >φικτ&, aπε�θυν�ς ε-ναι A cδι�ς
A  νθρωπ�ς κα0 �N γνωστικ<ς τ�υ δ�µ<ς. Γι� ν� �π�φ�γ_η µ�λιστα τ�ν σκ&πελ�
α7τ� A K�ντ, >πιν&ησε τ0ς θεµελιKδεις µ�ρφ=ς τ�ς �π�πτε�ας, δηλαδ� τ� !Pρ�
κα0 τ� !ρ&ν�, �N Aπ�2ες δ=ν �ν9κ�υν στ0ς κατηγ�ρ1ες κα0 ε-ναι α7τ=ς π�/ >µπ�-
δ1��υν >ν1�τε τ�ν  νθρωπ� ν� �ντιληφθ_� τ� πρ�γµατα tς L!�υν.

HO K�ντ κ�ρυφKνει τ�ν κριτικ9 τ�υ µ= τ� φρ�ση «συν�ρραψε Iιαστικ4». Kα-
τηγ�ρε2 >ν πρ�κειµ<νOω τ�ν :Aριστ�τ<λη γι� �σαφε2ς κα0 �ν�λ�κλ9ρωτες κρ1σεις
π�νω στ� �ητ9µατα τ�ς φ�σης κα0 τ�' �ριθµ�' τPν κατηγ�ριPν. ?Aπαg tστ&-
σ� κα0 µ1λησε πρPτ�ς α7τ�ς γι� τ0ς κατηγ�ρ1ες (σ= σηµε2� π�/ ν� �π�καλ�ται
σ9µερα θεµελιωτ�ς κα0 ε`σηγητ�ς τ�ς θεωρ1ας), δικαι�λ�γε2ται �π&λυτα ν� δια-
τυπKν_η >πιφυλ�gεις σ!ετικ� µ= tρισµ<νες πτυ!=ς τ�' θ<µατ�ς. ON >νδ�ιασµ�0
α7τ�0  λλωστε cσως παρακ1νησαν τ� Γερµαν� στ�!αστ� ν� �σ!�ληθ_� σ= ��θ�ς
µ= τ� συγκεκριµ<ν� �9τηµα. :Aπ� τ�ν  λλη πλευρ� A K�ντ φ�σκει κα0 �ντιφ�-
σκει, 6ταν διατε1νεται 6τι i πρ&θεσ9 τ�υ δηλαδ� i γνωστικ� διερε�νηση τ�ς
�ντικειµενικ�ς πραγµατικ&τητας συµπ1πτει µ’ >κε1νη τ�' :Aριστ�τ<λη. ?Oταν
!ρησιµ�π�ι_� τ� ρ�µα «συµπ�πτει», πρ�φανPς >νν�ε2 6τι «συµ2α�νει τυ!α�α».

ΠPς 6µως ε-ναι δυνατ�ν ν� καταλ9γ_η στ� cδια �κρι�Pς συµπερ�σµατα κα0
ν� διαπν<εται �π� τ0ς cδιες µ= τ�ν :Aριστ�τ<λη πρ�θ<σεις, 6ταν `σ!υρ1�εται
6τι 6λως τυ!α1ως τ� �νακ�λυψε α7τ&; HEπ�µ<νως δ=ν δ�ναται ν� aπαιν1σσε-
ται �π’ τ� µι�, 6τι ε-ναι θ<µα τ�!ης i σ�µπτωση τPν πρ�θ<σεKν τ�υς κα0 �π�
τ�ν  λλη ν� κατηγ�ρ_� τ�ν ?Eλληνα φιλ&σ�φ� γι� �ιαστικ� συρραφ� θ<σε-
ων κα0 �π&ψεων.

HH τελευτα1α διαπ1στωση πρ�ϋπ�θ<τει >g�νυ!ιστικ� µελ<τη, >νOP i �πλ� σ�-
µπτωση πρ�δηλKνει  γν�ια τ�' Lργ�υ κα0 τPν π�νηµ�των µεταg/ τPν συγκρι-
ν&µενων  συγγραφ<ων, κ�τι π�/ φυσικ� δ=ν `σ!�ει.
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�A
ναµφιI�λως πρ�κειται γιF µιF π�φαση - σταθµ; στ�ν Tστ�ρ�α τ0ς �π�σηµης
Nε�ελληνικ0ς Παιδε�ας: T; E´ Tµ0µα τ�� ΣυµI�υλ��υ τ0ς /Eπικρατε�ας πεφ4νθη
<µ�φωνα, πxς , διδασκαλ�α τ�� µαθ9µατ�ς τ!ν Θρησκευτικ!ν θF πρ�πει νF λ4IXη
µ�ρφ� θρησκει�λ�γ�ας, διδ4σκ�ντας τ�ν Tστ�ρ�α, τ; ρ�λ� κα7 τ7ς ρ�=ς τ!ν

θρησκει!ν κα7 l�ι νF π�τελX0 «�π�λ�γ�α >π,ρ τ ς "λλην�ρθ-δ�Pης π�στης», Gπως γ�νεται
σ9µερα (Πρακτικ; 347/2002). ΣυµπληρEνει �π�σης, πxς τ; ν�� α8τ; ντικε�µεν� τ��
µαθ9µατ�ς τ!ν Θρησκευτικ!ν l�ι µ�ν� δ=ν ντιIα�νει πρ;ς τ; Σ�νταγµα, λλF
νταπ�κρ�νεται πληρ�στερα στ7ς �πιταγ=ς π�( π�ρρ��υν π; α8τ�. ]Aς σηµειωθX0 κ�µη,
πxς , γνωµ�δ�τηση α8τ� τ�� ΣυµI�υλ��υ τ0ς /Eπικρατε�ας συµπλ�ει πλ9ρως πρ;ς τ�ν
π�φαση τ0ς /Aρ�0ς Πρ�στασ�ας Πρ�σωπικ!ν ∆εδ�µ�νων, , <π��α �@εδ�θη λ�γ�υς µ0νες
�νωρ�τερα κα7 Oκρινε πxς ε�ναι παρ4ν�µ� νF Zητ0ται π’ τ�(ς γ�νε6ς νF δηλEν�υν τ7ς
λλ�τριες πρ;ς τ; «_λλην�ρθ�δ�@� δ�γµα» πεπ�ιθ9σεις τ�υς, dστε νF παλλ4σσωνται τF
παιδι4 τ�υς π’ τ; µ4θηµα τ!ν Θρησκευτικ!ν.

T; 3Eλλαδικ; Kρ4τ�ς, zστερα π; 180 �ρ�νια πλ9ρ�υς πνευµατικ0ς Sπ�ταγ0ς στ;ν
BυZαντιν; Xριστιανισµ�, κα7 τ; 3Eλληνικ; uEθν�ς, zστερα π; δεκαεπτF α-!νες σκλαIιHς στ;
-�υδαϊκ; δ�γµα, κ4ν�υν τF πρ!τα τ�υς – µικρF Oστω – I9µατα πρ;ς τ; δρ�µ�, π�( <δηγε6
στ�ν <ριστικ� π�τ�να@η τ�� σιατικ�� πνευµατικ�� Zυγ��. BεIα�ως < δρ�µ�ς ε�ναι µακρ�ς,
, ρ�� Gµως Oγινε.

***

�H
διδασκαλ�α τ�� µαθ9µατ�ς τ!ν Θρησκευτικ!ν Bς Θρησκει�λ�γ�ας, π�( θF δ�νXη
Oµφαση «στ6ν �στ�ρ�α, τ� ρ-λ� καN τNς �ρ!,ς» τ!ν θρησκει!ν (Gπως σηµειEνεται
στ�ν σ�ετικ� γνωµ�δ�τηση τ�� Σ.τ.E) κα7 -διαιτ�ρως τ0ς �ριστιανικ0ς θρησκε�ας,
θF ε�ναι µιF Uκρως σηµαντικ� �@�λι@η. ∆ι�τι ε�ναι σ= θ�ση – mν διδα�θX0 σωστ4 – νF

π�καλ�ψXη στ7ς ν�ες γενι=ς τF παρακ4τω νε�πωτα κα7 θαµµ�να:
Πxς , θρησκευτικ� µισαλλ�δ�@�α νεφ4νη στ;ν κ�σµ� µ�σα π’ τF κε�µενα τ0ς Π. ∆ια-
θ9κης κα7 γιγαντEθηκε διF τ�� Xριστιανισµ��.
Πxς , �πιI�λ� τ�� �ριστιανισµ�� �@υπηρετ��σε τ� Pωµαϊκ� A8τ�κρατ�ρ�α, , <π��α
κα7 τ;ν �π�Iαλε διF τ0ς I�ας.
Πxς α8τ� , �πιI�λ� �ταν δ�νατη �ωρ7ς τ�ν πρ�ηγ��µενη καταστρ�φ� τ�� 3Eλληνι-
κ�� Π�λιτισµ��, Gπερ κα7 �γ�νετ�.
Πxς �T τρε6ς -�υδαι�γενε6ς θρησκε6ες �πιIλ9θηκαν µ= π�ταµ�(ς α)µατ�ς: < /I�υδαϊσµ;ς
στ�ν Παλαιστ�νη, < /Iσλαµισµ;ς στ�(ς uAραIες, Π�ρσες, A-γ�πτι�υς κ.π.U., < Xριστια-

νισµ;ς στ�ν 3Eλλ4δα, στ�ν E8ρEπη κα7 ργ�τερα στ�ν /Aµερικ9.

***

A
8τ=ς ε�ναι µερικ=ς π’ τ7ς λ9θειες π�( ^να µ4θηµα θρησκει�λ�γ�ας hφε�λει νF διδ4@Xη,
φ�� κατF τ; /AνEτατ� ∆ικαστ9ρι� θF ναφ�ρεται στ7ς «ρ��ς, τ�ν Tστ�ρ�α κα7 τ;ν
ρ�λ�» τ!ν θρησκει!ν. A8τF στ;ν ̂ να f στ;ν Uλλ� Iαθµ; ε-σ�ρ��νται σταδιακF στ� σ��-
λικ� �κπα�δευση τ!ν ε8ρωπαϊκ!ν �ωρ!ν. ∆=ν ε�ναι τυ�α�α , στ4ση τ�� Π4πα τF τε-

λευτα6α �ρ�νια, π�( µ= περ�σσια ταπειν�τητα Z9τησε συγγνEµη π’ τ�ν 3Iστ�ρ�α, συγγνEµην
π’ τ�(ς λα�(ς. ]Aς συγκρ�ν�υµε τ�ν παπικ� στ4ση µ= τ�ν λαZ�νικ� συµπεριφ�ρF τ�� πρ�-
καθηµ�ν�υ τ0ς δικ0ς µας �κκλησ�ας, γιF νF δ��µε τ; �π�πεδ� τ0ς παιδε�ας µας.

wOπως εRπαµε, < δρ�µ�ς ε�ναι µακρ�ς. 3H ρ�� Gµως Oγινε.
Παναγι�της K�υ2αλ�κης

‰.

Á.

‚.

·.
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Γι� τ� µ�ρφ�π�1ηση τPν �τ�κτων (συνειδητPν x µ�) κιν9σεων τ�' �νθρωπ1ν�υ σK-
µατ�ς �παιτ�'νται �παραιτ9τως κι  λλεςδ�� τ<!νες: i π�1ησις (λ&γ�ς µ�ρφωµ<ν�ς) κα0
i µελOωδ1α (φθ&γγ�ι µ�ρφωµ<ν�ι). Πνε'µα, ψυ!� κα0 σPµα µ�ρφ�π�ιηµ<να ταυτ�!ρ&-
νως, �διασπ�στως κα0 �ρµ�νικPς. A7τ� τ� µ<γα >π1τευγµα A ?Eλλην  νθρωπ�ς τ� �ν&-
µασε τραγ��δι. M’ α7τ� >κφρ�στηκαν �N θε�1 τ�υ �λλ� κα0 A cδι�ς. HH cδια i �ω� τPν π�-
ντων !αρακτηρ1�εται >κ τ�ς κιν9σεως· α7τ� δ= i κ1νησις >µπερι<!ει τ�ν ρυθµ&ν, π�/ ε-ναι
ρυθµικ� µ�υσικ�κινητικ� �γωγ9, i Aπ�1α �π�τε1νεται στ�ν  νθρωπ�, tς σ�ν�λ� πνευ-
µατικ&, ψυ!ικ� κα0 σωµατικ&. HO ρυθµ�ς L!ει συνε!&µενη κ1νηση ρ��ς. :Eµπερι<!ει >π1-
σης τ�ν >παν�ληψη κα0 τ�ν περι�δικ&τητα (>ναλλαγ=ς iµερPν, >π�!Pν κα0 λ�ιπ�). ON >πα-
ναλαµ�αν&µενες περ1�δ�ι τPν φαιν�µ<νων α7τPν ε-ναι 6µ�ιες, �λλ� π�τ= cδιες. ∆=ν πρ&-
κειται �<�αια γι� µη!ανικ=ς κιν9σεις, �λλ� γι� 4ργανικ=ς  �ναπλ�σεις. ∆ιαφ�ρ�π�ιε2ται
A ρυθµ�ς �π� τ� µ<τρ�. M<τρ�, 6πως !ρησιµ�π�ιε2ται A 6ρ�ς στ� ρυθµικ9, σηµα1νει δι-
α1ρεση τ�' !ρ&ν�υ x τ�' !Kρ�υ σ= cσα µαθηµατικ� διαστ9µατα. Σ�µφωνα µ= τ�ν :Hλ1α
Tσατσ&µ�ιρ�, µ<τρ� ε-ναι: «µ4θησις π�( <δηγε6 µ= ρυθµ�, συγ�ρ�νισµ�να µ= τ; �!ρ�,
Gπ�υ κατ�ικε6» («HIστ�ρ1α Γεν<σεως τ�ς HEλληνικ�ς ΓλKσσας», >κδ&σεις «∆αυλ�ς», φι-
λ�λ�γικ� >πιµ<λεια, ∆. I. Λ�µπρ�υ, 1991). T� µετρικ� φαιν&µενα µπ�ρ�'ν ν� συλληφθ�'ν,
ν� aπ�λ�γιστ�'ν κα0 ν� περιγραφ�'ν, >νOP τ� ρυθµικ�, µ� L!�ντας τ� στ�ι!ε2α τ�ς πα-
ν�µ�ι�τυπ1ας, δ=ν µπ�ρ�'ν ν� aπ�λ�γιστ�'ν µ= τ� ν�', �λλ� πρ<πει ν� �ιωθ�'ν µ’ 6λ� τ�
ε-ναι τ�' �νθρKπ�υ.

HH �ναγνKριση τ�ς διαφ�ρ�ς α7τ�ς µεταg/ ρυθµικ�' κα0 µετρικ�' φαιν�µ<ν�υ δηµι-
�υργε2 µ1α �ασικ� θεKρηση: τ� ρυθµικ� φαιν&µενα ε-ναι σ�µφωνα µ= τ� φ�ση, 6πως τ�ν
��'µε καθηµερινPς. Kαν<να φυσικ� στ�ι!ε2� (σ�ννεφ�, φ�λλ�, σταγ&να �ρ�!�ς) δ=ν ε-ναι
παν�µ�ι&τυπ� µ=  λλ�. zEτσι τ� ρυθµικ� φαιν&µενα συνταιρι���νται µ= τ�ν  νθρωπ� tς
ψυ!�-πνευµατικ� κα0 σωµατικ� Aλ&τητα, i Aπ�1α ε-ναι >π1σης κ�µµ�τι τ�ς φ�σεως, >νOP
τ� µετρικ� φαιν&µενα �ντιθ<τως �π�τε1ν�νται στ�ν >γκ<φαλ�ν κα0 τ�ν δραστηρι�π�ι�'ν. 

HO !�ρ&ς, !�ρη στ� ρυθµ� κα0 τ�ν `δι�ρρυθµ1α τ�υ, �π�τελε2 µ<ρ�ς τ�ς aπ�ρgεKς
µας, γι’ α7τ&, πρ�τ�' ν� θεωρηθ_� tς τ<!νη, ε-!ε πρ��ρισµ� π�λ/ πι� �ωνταν&: 6ταν

MO UκLαρLαρισµEς τ/υ στKς νεVτερες Uπ/OIς

MO
?Eλλην µ<σOω τ�' !�ρ�' Lδωσε µ�ρφ� σ’ 6λες τ0ς πνευµατικ<ς,
ψυ!ικ=ς κα0 σωµατικ=ς κιν9σεις τ�' �νθρωπ1ν�υ σKµατ�ς εcτε
συνειδητ=ς εcτε �συνε1δητες mσαν α7τ<ς. A7τ=ς τ0ς κιν9σεις
�uτως x  λλως ε-ναι �ναγκασµ<ν�ς ν� τ0ς >κτελ_� καθηµερινPς

µ= τ�gη x µ= �ταg1α. HH τ<!νη τ�' X�ρ�' ε-ναι συνυφασµ<νη µ= κ�θε
εcδ�υς >κδηλKσεις κα0 δεµ<νη µ= τ�ν cδια τ� �ω9, π�/ tς σκ�π� L!ει
τ�ν Lκφραση τ�' Λ&γ�υ.



A  νθρωπ�ς ��'σε �πρ�στ�τευτ�ς µ<σα στ� φ�ση – σ’ nνα περι��λλ�ν >!θρικ&, πα-
ντ�δ�ναµ�, µ= φαιν&µενα �νεg9γητα π�/ γι’ α7τ� Lνιωθε �δ�ναµ�ς – κατ<φευγε στ�
!�ρ&, γι� ν� α7g9σ_η τ� δ�ναµ9 τ�υ· �ντιδρ�'σε µ= τ� !�ρ&, σ’ 6,τι �δυνατ�'σε ν� π�-
λεµ9σ_η µ= τ0ς δυν�µεις τ�υ· στ� !�ρ� εuρισκε δι<g�δ� στ0ς φυσικ=ς x πνευµατικ=ς
�δυναµ1ες τ�υ.

ON πρPτες >κδηλKσεις τ�ς Aµ�δ�ς tς σκ�π� ε-!αν τ�ν >gευµ<νιση κα0 πρ�δι�θεση τPν
θεPν. :E!&ρευε A  νθρωπ�ς �π� �ν�γκη· >πωφελε2τ� >κ τ�' !�ρ�'  κα0 >κ τ�' >ρεθισµ�'
π�/ τ�' πρ�καλ�'σε. ON �συνε1δητες κα0  τακτες κιν9σεις π�/ καθηµερινPς >κτελε2 A
 νθρωπ�ς τ�ν Aδηγ�'ν στ� µαγε1α, δι&τι i θρησκε1α ε-ναι συνυφασµ<νη µ= τ� µαγε1α. HO
!�ρ�ς lν1�ετ� µ= τ�ν %ρ!ηση στ�ν �ρ!α1α  HEλλ�δα. M= τ�ν 6ρ� %ρ!ηση >νν��'νται >κτ�ς
τPν �ηµατισµPν κα0 �N lρµηνευτικ�0 !�ρ�1, καθfς >π1σης κα0 �N π�ικ1λες µιµητικ=ς �σκ9-
σεις. Σ�µφωνα µ= µ1α παν�ρ!αια παρ�δ�σι, i P<α, i µητ<ρα τPν :Oλυµπ1ων θεPν, mταν
i πρKτη π�/ µυ9θηκε στ�ν τ<!νη τ�' !�ρ�'. :Eκε1νη µ= τ� σειρ� της >δ1δαgε τ� !�ρ�
στ�/ς Nερε2ς της, τ�/ς K�υρ�τες στ�ν Kρ9τη κα0 τ�/ς K�ρ��αντες στ� Φρυγ1α. HH τ<!νη
τ�ς 4ρ!9σεως συµπ1πτει µ= τ� δηµι�υργ1α τ�' παντ&ς· �νεφ�νη δ= συγ!ρ&νως µ= τ�ν
�ρ!αι&τατ�ν τPν θεPν, τ�ν zEρωτα. ∆ε1γµατα τ�ς �ρ!εγ&ν�υ 4ρ!9σεως ε-ναι �N κιν9σεις
τPν  στρων, �N περιφ�ρ=ς τPν πλανητPν π<ριg τPν �πλανPν κα0 �N εrρυθµες α7τPν σ!<-
σεις. HO :Hλ1ας Tσατσ&µ�ιρ�ς �ναλ�ει τ�ν «%ρ!ηση» tς lg�ς: «/Eκ τ�� µικρ�� �Eρ�υ
(6π�υ τελε2ται A !�ρ&ς), τ; �4�ς �κπ�µπει τ; φωτειν; σ0µα, τ; <π�6� κατευθ�νεται πα-
λινδρ�µικ!ς (µ= ρυθµ; κα7 µ�τρ�) ε-ς τ�ν α-Eνια θ4λασσα».

MO
!�ρ�ς κα0 A �θλητισµ�ς lν1��ντ� κατ� τ�ν �ρ!αι�ελληνικ�ν �ντ1ληψη. HO �θλη-
τισµ�ς ε-ναι i συµπεριφ�ρ� τ�' σ�µπαντ�ς κ&σµ�υ. ?Oλα τ� �γων1σµατα ε-ναι i
πρ�σπ�θεια lκ�στ�υ �Pντ�ς 4ργανισµ�', πρ�κειµ<ν�υ ν� >πι�ιKσ_η, �στε ν� δια-
τηρηθ_� i `σ�ρρ�π1α τ�ς Φ�σεως. HH ν1κη δ= ε-ναι i >πικρ�τηση τ�ς �ω�ς >π0 τ�'

θαν�τ�υ.
Σ’ 6λες τ0ς τελετ=ς κα0 τ0ς θυσ1ες A �ρ!α2�ς ?Eλλην συµπερι<λα�ε τ�ν %ρ!ηση κα0 τ�ν

µ�υσικ9. HO Λ�υκιαν�ς µ�ς πληρ�φ�ρε2: «3O /Oρφε(ς κα7 < M�υσα6�ς, �T <π�6�ι �σαν �κ
τ!ν ρ�στων hρ�ηστ!ν τ0ς �π��0ς των κα7 �T <π�6�ι )δρυσαν τ7ς µυστικ=ς τελετ�ς, �θεE-
ρησαν Gτι θF �τ� π�λ( Bρα6�ν νF γ�νεται , µ�ησις ε-ς τ7ς τελετ=ς α8τ=ς µ= ρυθµ;ν κα7 lρ�η-
σιν. Kα7 �zτω �ν�µ�θ�τησαν» («Περ0 :Oρ!9σεως»).

Στ�ν �ρ!α1α :Oλυµπ1α, nδρα τPν �ρ!α1ων �γKνων κα0 µ9τρα κ�θε �νωτ<ρας τελετ�ς,
aπ�ρ!αν �N να�0 τ�' ∆ι�ς κα0 τ�ς ?Hρας. ?Eνας τελετ�υργικ�ς !�ρ&ς, πιθανKτατα πρ�ς
τιµ�ν τ�ς ?Hρας, παρ�υσι��εται σ’ nνα !�λκιν� γλυπτ� τ�' 8�υ α`Pν�ς. T� γλυπτ�
σ�µπλεγµα �π�τελε2ται �π� lπτ� γυµν=ς !�ρε�τριες σ= κ�κλ�, µ= τ� !<ρια τ�υς i κα-
θεµι� στ�ν �µ� τ�ς  λλης. A7τ� θυµ1�ει π�λλ�/ς >κ τPν συγ!ρ&νων lλληνικPν !�ρPν.

HO !�ρ�ς σ= κ�κλ�, µ= τ� !<ρια lνωµ<να κυρ1ως, ε-!ε ̀ δια1τερη σηµασ1α γι� τ�/ς �ρ!α1-
�υς ?Eλληνες. ON !�ρ�0 α7τ�0 >κτελ�'ντ� συ!ν�κις γ�ρω �π� nνα �ωµ&, nνα δ<νδρ�, nνα
κ1�να x  λλ� Nερ� �ντικε1µεν� συν9θως �π� nνα µ�υσικ&. HH παρ�υσ1α �νθρKπ�υ x �ντι-
κειµ<ν�υ >ντ�ς τ�' κ�κλ�υ γιν&ταν µ= σκ�π� ν� διω!θ�'ν �N �ρνητικ<ς, �N �νεπιθ�µητες
>πιρρ�=ς κα0 ν� µε1ν�υν >ντ�ς µ&ν�ν �N θετικ=ς - >πιθυµητ<ς.

HH %ρ!ηση, κα1τ�ι �ναπ&σπαστ� τµ�µα 6λων τPν τελετPν κα0 �γKνων, δ=ν συµπεριε-
λαµ��νετ� στ� �γωνιστικ� πρ&γραµµ� τ�υς. HO Λ�υκιαν�ς µ�ς πληρ�φ�ρε2, πfς 6ταν
Lπαυαν �N �γωνι�&µεν�ι στ� Παγκρ�τι� ν� �λληλ�!τυπι�'νται, τελε1ωναν τ�ν πρ�σπ�-
θει� τ�υς µ= !�ρ&. Συνωδε��νταν δ= �π� nνα α7λητ9, A Aπ�2�ς καθ&ταν στ� µ<σ�ν τPν

MH ταSτιση X/ρ/G καK ’Aθλητισµ/G στNν MEλλ?δα
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Γλυπτ6 εZκ-να �θλ*τριας τ/ν «&Hρα�ων» (τ/ν �ρ!α�ων �Oλυµπι�δων γυναικ/ν:
2λ. «∆», τ. 148, �Aπρ�λι�ς 1994, σελ. 8699) bψ�υς 1,56 µ., π�= 2ρ�θηκε στ6ν �Oλυ-
µπ�α καN �π-κειται στ� M�υσε�� τ�0 Bατικαν�0. Edναι �ντ�γραφ� 1ργ�υ τ�0 ε´ π.X.
αZ., π�= εdδε καN περιγρ�φει � Παυσαν�ας. &H κ�νηση τ ς �θλ*τριας εdναι κ�τι µε-
ταP= !�ρευτικ ς «φιγ�Vρας» καN τερµατισµ�0 �γ/να δρ-µ�υ, π�= �ναδεικνVει τ6ν

ταVτιση !�ρ�0 - �θλητισµ�0 στ6ν �ρ!αι�ελληνικ6 fλυµπιακ6 Zδε�λ�γ�α.
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�θλητPν κα0 Lπαι�ε α7λ� κα0 κρ&ταλ� µ= τ� π&δι.* ON συµµετ<!�ντες δ= �κ�λ�υθ�'σαν
�λλ9λ�υς µ= τ�gη κα0 !�ρε��ντας >λ�µ�αναν δι�φ�ρες στ�σεις, κιν��µεν�ι ρυθµικPς
 λλ�τε µ= π�λεµικ=ς κα0  λλ�τε µ= >ρωτικ=ς x �ακ!ικ=ς κιν9σεις. HO !�ρ�ς >ν1σ!υε τ0ς
πρ�σπ�θειες τPν �γωνι��µ<νων στ0ς �θλητικ<ς των >πιδ&σεις. Στ� δι�ρκεια τPν :Oλυ-
µπιακPν �γKνων κα0 µ�λιστα κατ� τ�ν Lναρgη κα0 λ9gη >πραγµατ�π�ι�'ντ� παρελ�-
σεις, π�µπ=ς κα0 θυσ1ες στ�/ς θε��ς. ΣυνKδευαν δ= τ0ς θυσ1ες κα0 π�ιητ=ς κα0 !�ρOωδ1ες,
π�/ τραγ�υδ�'σαν κα0 �π9γγειλαν λατρευτικ�/ς uµν�υς. K�ρυφKν�νταν δ= �N !�ρ�0 κα0
τ� τραγ��δια κατ� τ�ν λ9gη τPν �γKνων, π�/ συνε!1��νταν κα0 κατ� τ�ν >πιστρ�φ� τPν
:Oλυµπι�νικPν στ�ν `δια1τερη πατρ1δα τ�υς. ΣηµειKν�υµε >δP, 6τι µετ� τ�ν �1αιη κα-
τ�ργηση τPν :OλυµπιακPν :AγKνων �π� τ�ν Xριστιανισµ� tς «�γKνων τ�' ∆ια�&λ�υ»
>g<λιπε κα0 A !�ρ&ς, π�/ στ� Bυ��ντι� �πηγ�ρε�ετ� tς «_λληνικ� µωρ�α».

ON �ρ!α2�ι ?Eλληνες >δ1δασκαν, 6τι i %ρ!ηση αcρει 6λες τ0ς aπ�θ<σεις της �π� τ�ν
Nστ�ρ1α, γι’ α7τ� πρ<πει A !�ρευτ�ς ν� ’!_η τ�ν Nστ�ρ1α πρ&!ειρη στ� µν9µη τ�υ κα0 µ= !�-
ρη ν� �ναπαριστJ� τ0ς Nστ�ρικ=ς aπ�θ<σεις, �ρ!1��ντας �π� τ� !��ς κα0 τ�ν πρKτη τ�' κ&-
σµ�υ δηµι�υργ1α κα0 συνε!1��ντας µ= τ�ν �κρωτηριασµ� τ�' O7ραν�', τ� γ<ννηση τ�ς
:Aφρ�δ1της, τ�ν Tιταν�µα!1α κα0 τ0ς λ�ιπ=ς Nστ�ρ1ες, �N Aπ�2ες σηµ�δεψαν τ�ν �νθρω-
π&τητα. ΠερνKντας >κ τPν Nστ�ρικPν γεγ�ν&των, A !�ρευτ�ς πρ<πει ν� γνωρ1�_η περ0 τPν
�νακαλ�ψεων τ�ς γεωργ1ας κα0 τ�ς �µπελ�υργ1ας. N� γνωρ1�_η τ� περ0 τ�ς zHλιδ�ς, τ�'
O`ν�µ��υ κα0 τPν πρKτων �θλητPν τPν :OλυµπιακPν :AγKνων. ∆=ν πρ<πει µ= δ�� λ&-
για ν’ �γν�_� A 4ρ!ηστ�ς τ1π�τε >κ τPν �ναφερ�µ<νων aπ� τ�' HOµ9ρ�υ, τ�' HHσι&δ�υ κα0
τPν τραγικPν π�ιητPν.

:Eπειδ� i τ<!νη τ�' 4ρ!ηστ�' ε-ναι ν� µιµ�ται κα0 >παγγ<λλεται ν� >κφρ��_η δι� κι-
ν9σεων 6σα J δ�νται, πρ<πει 6πως �N ρ9τ�ρες ν� >πιµελ�ται, �στε ν� ε-ναι �N παραστ�-
σεις τ�υ σαφε2ς κα0 Aτιδ9π�τε παριστJ� ν� >νν��ται !ωρ0ς �ν�γκη >πεgηγητPν. HO θε-
ατ�ς πρ<πει ν� >νν�_� τ� δρKµενα !ωρ0ς π�λλ� λ&για.

T� !�ρευτικ� θ<αµα πρ<πει ν� L!_η tς στ&!� τ� δελφικ& «ΓνPθι σεαυτ�ν» τ&σ� γι� τ�
κ�ιν� 6σ� κα0 γι� τ�ν cδι� τ� !�ρευτ9. T� κ�ιν� µαθα1νει τ0ς Nστ�ρ1ες κα0 A !�ρευτ�ς
τελει�π�ιε2ται µ<σOω τ�ς 4ρ!ηστικ�ς τ<!νης.

HO �ρ!α2�ς ?Eλληνας µ<σOω τ�' �θλητισµ�' κα0 τ�' !�ρ�' >g<φρα�ε συµπαντικ<ς, κ�-
σµ�γ�νικ=ς κα0 φυσικ=ς �ρ!=ς κα0 �λ9θειες· �λ9θειες π�/ συνθ<τ�υν τ�ν «3Eλληνικ;ν Λ�-
γ�ν». Mετ� τ�ν >πικρ�τησι τ�ς �σιατικ�ς �αρ�αρ&τητας κα0 θε�κρατικ�ς �-λ�γ1ας A ση-
µεριν�ς  νθρωπ�ς κα0 6ταν !�ρε�_η, δ=ν >κφρ��ει τ�ν Λ&γ�, �λλ� λειτ�υργε2 tς >νστι-
κτPδες �P�.
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Σ�22ας K�υµπ�Vρας
Kαθηγητ�ς Φυσικ�ς :Aγωγ�ς

T<ως Πρωταθλητ�ς Στ1��υ
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* 3O πα�Zων τ; lργαν� ε-ς τ;ν ��ρ; κα7 < διευθ�νων τ�ν hρ�9στρα ε��αν κρ�ταλ� πρ�σδε-
δεµ�ν� στ; π�δι, µ= τ;ν <π�6� �κτ�πων τ; µ�τρ� (ρυθµ�).



«O� �ερ�N καν-νες �παγ�ρεV�υν τ�=ς µ�µ�υς καN τ3 θ�ατρα καN τNς µ�υσικ,ς
(2λ. K∆´ τ ς ΣT´ OZκ�υµενικ ς Συν-δ�υ). &O θε��ς Xρυσ-στ�µ�ς Sν τg  �µιλ�hα τ�υ εZς τ�=ς
Sγκαταλε�ψαντας τ6ν �Eκκλησ�αν καN �σ!�λ�υµ�ν�υς µ, 2ιωτικ3ς µερ�µνας, κV2�υς, θ�α-
τρα, µ, τ�=ς �Oλυµπιακ�=ς �γ/νας κ.λπ. τ�ν�Dει καθαρ3, .τι � ∆ι�2�λ�ς εdναι στρατηγ�ς
α;τ/ν, καN δ,ν δ�!εται εZς τ�=ς �γ/νας τ�υ εZµ6 µ-ν�ν �ρνησιθρ*σκ�υς: “&O ∆ι�2�λ�ς”
γρ�φει “�; δ�!εται δ�Vλ�υς kλλων εZς τ�=ς �γ/νας τ�=ς "αυτ�0 �Oλυµπιακ�=ς κ.λπ.”».

A8τF µHς Sπενθυµ�Zει στ; 33� τε���ς τ�υ (Σεπτ�µIρι�ς - /OκτEIρι�ς 2002) τ; περι�δικ;
τ0ς «/AγωνιZ�µ�νης /Oρθ�δ�@�ας τ!ν 3Aγι�ρειτ!ν M�να�!ν», Gπως α8τ��αρακτηρ�Zε-
ται. E-λικρινF συγ�α�ρ�µε τ�(ς νθρEπ�υς α8τ��ς, δι�τι λ�νε τ�ν «ληθιν� λ9θεια», γιF
τ; π�ι4 ε�ναι , πραγµατικ� θ�ση τ0ς /Oρθ�δ�@�ας Oναντι τ!ν δ�� α8τ!ν Iασικ!ν θεσµ!ν
τ�� 3Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.

Kα7 τ�(ς ντιπαραI4λλ�υµε µ= τ�(ς Uλλ�υς /Oρθ�δ�@�υς κα7 συγκεκριµ�να µ= τ;ν κ.
Xριστ�δ�υλ�, < <π�6�ς µ= σλ�γκαν τ�π�υ «3Eλλ4δα Rσ�ν /Oρθ�δ�@�α» ε-σ�ρ�εται, Gπως
γρ4φει  τ; �ν λ�γ[ω περι�δικ�, «εZς τ3 δια2�λικ3 θ�ατρα π�= εdναι �πηγ�ρευµ�να �π� τ6ν
�Eκκλησ�α» f ν��εται «µ�αν νε�νιδα ν3 λ�2gη τ� φ/ς» στ�ν /Oλυµπ�α, δι�τι «θ�λει ν3
Sπωφεληθg  µ, τ6ν εJσπραPιν !ρηµ�των τ�0 �I�Vδα δι’ �νεγ�ρσεως π�λυτελ/ν Pεν�δ�!ε�-
ων κ.λπ.». T� νF πρ�σθ�σωµε �µε6ς;

Γ.Σ.Π.

X4ρρυ Π�τερ, 3O παγκ�σµι�ς κινηµατ�γραφικ;ς «lρωας» τ!ν παιδι!ν. OT ταιν�ες κα7
τF IιIλ�α τ�υ ν4ρπαστα· σπHνε ταµε6α. T; µικρ�σκ�πικ; κα7 σθενικ; π�πα�δι, περι-
στ�ι�ιZ�µεν� κα7 καταπιεZ�µεν� π; σκληρ�(ς κα7 Uκαρδ�υς Sπ4νθρωπ�υς, νακαλ�-
πτει τ�ν... µαγικ9 τ�υ δ�ναµη κα7 @εφε�γει, λυτρEνεται..

3H ναZ9τηση <δ!ν διαφυγ0ς π’ τ�ν I4στακτη πραγµατικ�τητα πρ;ς τ;ν κ�σµ� τ0ς
φαντασ�ωσης κα7 τ�� παραλ�γ�υ δ=ν π�τελε6 IεIα�ως πρωτ�τυπ�α τ�� «X4ρρυ Π�τερ».
/Aντιθ�τως τ� Iρ�σκ�υµε δι4�υτη κα7 παντ�δ�ναµη Bς ναZ9τηση τ�� φ�Iισµ�ν�υ κα7
πελπισµ�ν�υ, νF διαπν�Xη τ;ν Sπ�κειµενικ; κα7 ντικειµενικ� τ�υ κ�σµ�. 3H φυγ� πρ;ς
τ; lπι� f τ; µαZικ; κ�νηµα ε�ναι , φυγ� τ�� α8τ�καταστρ�φικ��, τ�� τ�@ικ�µαν0, τ�� πε-
λ4τη τ!ν κ�ντρων παραψυ��λ�γ�ας, τ�� ψυ�ασθεν��ς «M�γα Nαπ�λ��ντα». 3O καταρα-
µ�ν�ς κα7 �µαρτωλ;ς θνητ;ς µετ�υσιEνεται σ= �@αγνισµ�νη κα7 θ4νατη zπαρ@η τ!ν
�8ραν!ν· < �ρηµ�της π�διωγµ�ν�ς σ= κ4τ�ικ� τ0ς γ0ς τ0ς �παγγελ�ας κα7 < πρ�λετ4ρι�ς
σ= παν�σ�υρ� δικτ4τ�ρα.

A8τ; τ; πρ�τυπ� τ0ς φυγ0ς πρ;ς τ; Uρρωστ�, τ; καταστρ�φικ�, τ; παρ4λ�γ�, I4λθη-
κε , Iι�µη�αν�α τ�� X�λυγ�υντ νF πρ�σφ�ρXη στ�ν παιδικ� ψυ�9.

Π.Λ.K.

M�υσ�υλµHν�ι �ναντ��ν Xριστιαν!ν στ� Nιγηρ�α µ= π�τ�λεσµα τ;ν θ4νατ� 200 νθρE-
πων. /Aφ�ρµ� < διεθν�ς διαγωνισµ;ς hµ�ρφιHς, π�( ν�λαIε νF διε@αγ4γXη , �Eρα α8τ9.
OT M�υσ�υλµHν�ι ντ�δρασαν σ’ α8τ;ν τ;ν «�µαρτωλ;» θεσµ; τ0ς θ�ασης τ!ν γυµν!ν γυ-
ναικ!ν, κα�γ�ντας �κκλησ�ες κα7 λυντσ4ρ�ντας �ριστιαν��ς. uAδικ�, µεγ4λ� Uδικ�!.. ∆ι�-
τι τ; γυναικε6� κ�ρµ7 δ=ν τ; µισ��ν λιγEτερ� �T µ=ν π’ τ�(ς δ�. 3O Tερ;ς Xρυσ�στ�µ�ς κα7
, τ�λειωτη κ�υστωδ�α τ!ν 3Aγ�ων Πατ�ρων πρ�ειδ�π�ι��ν: «Φυλα!τ τε �π’ τ�ν γυναι-
κε�� πειρασµ-, τ�ν δι�2�λ�. :Oταν �ντικρVDετε α;τ-ν, ν3 σκ�φτεστε τ3 σκ�υλ*κια· σ’ α;τ3
θ3 καταλ*Pgη...».

nAδικ�, π�λ= kδικ�...

T� καταφVγι�

«T3 !ρ*µατα τ�0 �I�Vδα»
AI™IMA KAI A¢HPITA 



/Aµφ�τερα τF δελφ4κια, πρ�σηλωµ�να στ7ς διαταγ=ς τ�� πατρ;ς /Iε�ωIH, δ=ν κατ4-
λαIαν κ�µη π�ι4 κακι4... συν9θεια τ�(ς �τυπH στ;ν �γκ�φαλ� λ�πητα. 3O διαγωνισµ;ς
διε@9�θη τελικ!ς στ; Λ�νδ6ν�.

Π.Λ.K.

Πραγµατ�π�ι9θηκε στ�ν /Aθ9να Sπ; τ�ν α-γ�δα τ!ν Πανεπιστηµ�ων Würzburg κα7
/Aθην!ν , Oκθεση «3Iστ�ρ�α τ0ς Γραφ0ς νF τ;ν κ�σµ� (3000 π.X. �ς σ9µερα)». Kαλ4, <
�πιµελητ�ς της, < ρ�αι�λ�γ�ς καθηγητ�ς Bασ�λης Λαµπριν�υδ4κης κα7 �T λ�ιπ�7 -θ�-
ν�ντες ν�ες τ�π�τε δ=ν γνωρ�Z�υν γιF τF εSρ9µατα πρEιµης Γραµµικ0ς Γραφ0ς (5.000-
6.000 π.X.), π�( Oφεραν στ; φ!ς συν4δελφ�� τ�υς (X�υρµ�υZι4δης, Σ4µψων, Xρυσ�στ�-
µ�υ κ.U.) στ;ν _λλαδικ; �!ρ�; O{τε κα7 γιF παλαι�τερα στ�ι�ε6α γραφ0ς στ;ν ε8ρ�τερ�
�!ρ� τ0ς �ερσ�ν9σ�υ τ�� A)µ�υ;

A.X.M.

wOταν �T λα�7 καταδικ4Z�υν τ; ν�� «3Oλ�κα�τωµα» τ!ν Παλαιστιν�ων – γιF νF τ�(ς
Sπ��ρεEσ�υν νF �γκαταλε�ψ�υν τF σπ�τια τ�υς κα7 νF π4ρ�υν τ; δρ�µ� τ0ς �@�ρ�ας – ,
-σραηλιν� πρεσIε�α τ0ς /Aθ9νας κυκλ�φ�ρε6 Oκθεση περ7 «/Eντ�ν�υ A8@9σεως τ�� /Aντι-
σηµιτισµ�� στ�ν 3Eλλ4δα». 3H �µπιστευτικ� uEκθεση τ0ς -σραηλιν0ς πρεσIε�ας στ�ν /Aθ9-
να πευθ�νεται στ7ς _Iραϊκ=ς hργανEσεις τ!ν HΠA κα7 π�σκ�πε6 νF Iλ4ψXη τF _λλη-
νικF συµφ�ρ�ντα. MHς κατηγ�ρε6 γι4: 1) παραλ9ρηµα ντισηµιτισµ��, ρητ�ρικ� �ναντ��ν
τ�� /Iσρα�λ κα7 «δαιµ�ν�π��ησ9» τ�υ κα7 2) κ�νδυν� γιF τ�(ς -σραηλιν�(ς διπλωµ4τες κα7
τF µ�λη τ0ς �δ! _Iραϊκ0ς K�ιν�τητας.

Πρ;ς τ��τ� κατηγ�ρ��ν ε8θ�ως: α) τ�(ς τ�ως Sπ�υργ�(ς κ.κ. Θ. Π4γκαλ�ν κα7 Στελ. Πα-
παθεµελ0ν κα7 τ;ν Πρ��δρ�ν τ�� K�ιν�I�υλ��υ κ. A. Kακλαµ4νην (/Eφηµ. «KAMΠANA»
N.Y.) I) τ�ν EΣHEA γιF δ0θεν φ�µωµα τ0ς φων0ς τ0ς πρεσIε�ας τ�� /Iσρα�λ στF MME
κα7  γ) συλλ9Iδην τ;ν 3Eλληνικ; T�π� γιF: 1) µ�ν�πλευρη παρ�υσ�αση τ!ν γεγ�ν�των, 2)
Sπ�στ9ρι@η τ!ν I�µIιστικ!ν �πιθ�σεων α8τ�κτ�ν�ας τ!ν Παλαιστιν�ων «τρ�µ�κρατ/ν»
κα7 3) γιF ναγραφ� περ7 πωλ9σεως, δ0θεν, hργ4νων Παλαιστιν�ων νεκρ!ν κ.U.

Πρ4γµατι τF _λληνικF MME δ=ν παρ�υσι4Z�υν Gλη τ�ν λ9θεια γιF τ�ν Γεν�κτ�ν�α τ!ν
Παλαιστιν�ων. A8τ� ε�ναι Z�φερEτερη κα7 φρικωδ�στερη κα7 Rσως , νθρEπινη π�ννα
κα7 π�λ( περισσ�τερ� < φακ;ς τ0ς κ4µερας –π�( �λ�γ�εται σφυκτικF π; τ;ν -σραηλιν;
στρατ�– δ=ν µπ�ρ��ν νF π�δEσ�υν τ; µ�γεθ�ς τ0ς συµφ�ρHς κα7 τ0ς hδ�νης τ�� παλαι-
στινιακ�� λα��. /Eδ! , σ�φ�α τ�� _λληνικ�� λα��, Gπως �κφρ4Zεται µ= τ�ν παρ�ιµ�α «oνας
&E2ρα��ς 1δερνε κ�π�ι�ν καN φ�ναDε “2�*θεια”», O�ει π�λυτ� κ�ρ�ς.

K.X.K.

3O συνεργ4της τ�� «∆» δικηγ�ρ�ς, συγγραφ�ας κα7 δηµι�υργ;ς τ0ς τηλε�πτικ0ς �κπ�-
µπ0ς «P�Dες» κ. Kωνσταντ6ν�ς ΓεωργανHς hργανEνει στ7ς 24 /Iαν�υαρ��υ, �ρες 17.00-23.00,
στ; Π�λεµικ; M�υσε6� (Λεωφ�ρ�ς B. Σ�φ�ας κα7 PιZ4ρη) �κδ9λωση τ!ν φ�λων τ0ς �κπ�-
µπ0ς τ�υ. 3O «∆αυλ�ς» θεωρε6 τ�ν �κπ�µπ� «P�Dες» Bς τ�ν σ�IαρEτερη σ= σ�γκριση µ=
Uλλες, κρυφ;ς σκ�π;ς τ!ν <π��ων ε�ναι τ; λεγ�µεν� «"λλαδεµπ-ρι�» στ7ς καλ�τερες πε-
ριπτEσεις κα7 στ7ς �ειρ�τερες , διατεταγµ�νη δηµι�υργ�α -δε�λ�γικ0ς σ�γ�υσης, σ’ G,τι
φ�ρbH στ;ν 3Eλληνικ; Π�λιτισµ�, f , �@υπηρ�τηση διαφ�ρων Uλλων σκ�πιµ�τ9των· κα7
γι’ α8τ; ε�ναι ��ρηγ;ς τ0ς �ν λ�γ[ω �κδηλEσεως τ!ν «PιD/ν».

Ω

�Eκδ*λωση τ ς Sκπ�µπ ς «P�Dες»

«nEδερνε καN φ�ναDε “B�*θεια”»

nEκθεση Γραφ ς
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T
� π�ρσιµ� τ�ς Π&λης �π� τ�/ς T��ρκ�υς σ9µανε κα0 τ� >π1σηµ� τ<λ�ς τ�ς
:Aνατ�λικ�ς Pωµαϊκ�ς A7τ�κρατ�ρ1ας tς κρατικ�ς 4ντ&τητας. Στ� θρ&-
ν� τ�ς N<ας PKµης κ�θισε A Mω�µεθ B´, A Π�ρθητ9ς. HΩς ν<�ς iγεµfν τ�'
Pωµα1ικ�υ1 φρ&ντισε ν� διατηρ9σ_η 6λ�υς τ�/ς πρ�γεν<στερ�υς ρωµαϊκ�/ς

θεσµ��ς, π�/ θ� διευκ&λυναν τ� διακυ�<ρνηση τ�ς �!αν�'ς α7τ�κρατ�ρ1ας τ�υ.
Kα0 A ̀ σ!υρ&τερ�ς �π’ 6λ�υς mταν i :Eκκλησ1α. zEτσι στ0ς 6 :Iαν�υαρ1�υ τ�' 1454
κα0 σ�µφωνα µ= τ� ρωµαϊκ� τυπικ� A Mω�µεθ παρ<δωσε τ�ν πατριαρ!ικ� ρ��δ�
στ�ν Γενν�δι� Σ!�λ�ρι�. HO πρPτ�ς πατρι�ρ!ης µετ� τ�ν ?Aλωση, >κτ�ς �π�
θρησκευτικ�ς iγ<της, �ρ<θηκε >νισ!υµ<ν�ς κα0 µ= π�λιτικ=ς >g�υσ1ες, >φ’ 6σ�ν
�ν<λα�ε >θν�ρ!ης τPν Pωµα1ων, δηλαδ� 6λων τPν :Oρθ&δ�gων XριστιανPν τ�ς
:Oθωµανικ�ς A7τ�κρατ�ρ1ας, �νεgαρτ9τως >θνικ&τητας.

HH :Eκκλησ1α, σ’ 6,τι �φωρ�'σε στ�/ς :Oρθ&δ�g�υς !ριστιαν�/ς - Pωµι�/ς (lλληνικ�ς, σερ�ικ�ς,
��υλγαρικ�ς, �λ�ανικ�ς, �ρα�ικ�ς x  λλης καταγωγ�ς), �ν<λα�ε τ� συλλ�γ� τPν φ&ρων τ�υς
(O`κ�ν�µικ� HYπ�υργε2�), τ� δικαστικ� >g�υσ1α (HYπ�υργε2� ∆ικαι�σ�νης), καθfς κα0 τ�ν >κπα1-
δευση (HYπ�υργε2� Παιδε1ας), i Aπ�1α >πιστρ<φει πλ<�ν στ� α7στηρ� πλα1σια τ�ς λεγ&µενης «θρη-
σκευτικ0ς �κπα�δευσης» (σηµεριν� «µ�θηµα τPν θρησκευτικPν»). Kα0 6πως σηµειKνει A Φωτι�δης:
«OT πρ�σπ4θειες γιF τ�ν καθι�ρωση µιHς παιδε�ας µ= I4ση τF ρ�α6α _λληνικF �8µανιστικF κε�-
µενα συντρ�I�νται2. 3H παιδε�α, <λ�κληρωτικ; σ�εδ;ν πρ�ν�µι� τ�� µ�ρφωτ�υ κλ9ρ�υ, περι�ρ�-
Zεται στ� Φυλλ4δα, τ; /O�τω9�ι, τ; Ψαλτ9ρι κα7 τ;ν /Aπ�στ�λ�. MF κα7 στ� διδασκαλ�α στ7ς νE-
τερες σ��λ=ς π�( ν��γ�υν εRτε µ�σως εRτε µετF τ�ν wAλωση Gπως , Πατριαρ�ικ9 κα7 ργ�τερα
τ�� /Eπιφαν��υ στF Γι4ννενα (1648), τ�� Γκ��µα, στF Γι4ννενα κι α8τ9, , 3Hγεµ�νικ� Σ��λ� τ0ς
M�λδαI�ας κα7 , Σ��λ� τ0ς Π4τµ�υ, κατ���νταν π; στε6ρ� λ�γιωτατισµ�. /Aπ�Iλ�πανε σ�εδ;ν
π�κλειστικF στ; π!ς θF δηµι�υργ��σαν νEτερα στελ��η τ�� κλ9ρ�υ»3.

°
ι� τ�ν :Eκκλησ1α θαν�σιµ�ς >!θρ�ς δ=ν mταν �N :Oθωµαν�0 �λλ� i HEλληνικ� Παιδε1α, i
Aπ�1α νεκραναστηµ<νη στ� Lσ!ετα !ρ&νια τ�' :Aνατ�λικ�' Pωµαϊκ�' Kρ�τ�υς (πρ�λ. περ1-
πτωση Γ. Γεµιστ�' - Πλ9θων�ς) �ητ�'σε ν� κ�ν_η gαν� τ�/ς lλλην&φων�υς Pωµι�/ς ?Eλλη-
νες. HH aπ&θεση µ�λιστα Lτεινε ν� gεφ�γ_η �π� κ�θε Lλεγ!� >gαιτ1ας τ�' Πλ9θωνα κα0 τPν µα-

θητPν τ�υ, �N Aπ�2�ι δ=ν περιωρ1στηκαν µ&ν� στ� ν� α7τ�πρ�σδι�ρ1�ωνται tς ?Eλληνες (�ντ0 Pω-
µι�0 6πως «�φειλαν») κα0 ν� διδ�σκ�υν τ�/ς lλληνικ�/ς τρ&π�υς, �λλ� πρ�!Kρησαν µ<!ρι κα0 τ�ν
�να�1ωση τPν πατρKων (πρ�!ριστιανικPν) �π�δ&σεων τιµPν tς πρ�ς τ� Θε2� (�λ. «∆», τ. 252). HH

MO πατρι?ρOης π/Z «cθαψε» τ/Zς eλλην=[/ντες

γ. ΠρVτη καK MBση Περ=/δ/ς T/υρκ/κρατ=ας

1 HO Mω�µεθ B´ A Π�ρθητ�ς θεKρησε τ�ν lαυτ& τ�υ δι�δ�!� τ�' ρωµαϊκ�' θρ&ν�υ. Γι’ α7τ�ν τ�
λ&γ� πρ&σθεσε στ�/ς τ1τλ�υς τ�υ κα0 >κε2ν�ν τ�' «Pωµα1�υ Kα1σαρα».

2. :Eνν�ε2 τ0ς πνευµατικ=ς κιν9σεις πρ0ν τ�ν τ�υρκικ� κατ�κτηση, 6πως τ�' Πλ9θωνα Γεµιστ�'.
3. Φωτι�δης, «HH >παν�σταση τ�' 1821, τ&µ�ς α´, σελ1δα 144, >κδ&σεις «M<λισσα».



:Eκκλησ1α – tς θρησκε1α κα0 tς 4ργ�νωση – δι<φυγε στ�ν κυρι�λεg1α τ�ν κ1νδυν� �π&ρριψης κα0
κατ�ργησ9ς της τ�ν τελευτα1α στιγµ� !�ρη στ� «σωτ9ρια» 4θωµανικ� κατ�κτηση. ∆ιαφ�ρετικ�
τ� κ1νηµα τPν νε�πλατωνικPν τ�' Mυστρ� θ� ε-!ε σαρKσει τ� ρωµα1ικ� κα0 θ� ε-!ε «�ναστ*σει»
π�λιτιστικ� τ�/ς ?Eλληνες. :Eg�λλ�υ τ� 6τι �N :Oθωµαν�0 aπ�ρgαν σωτ�ρες τ�ς 4ρθ&δ�gης Π1στης
�π� τ�ν �πειλ� τ�ς HEλληνικ�ς Παιδε1ας τ� L!ει παραδε!τ� i cδια i :Eκκλησ1α κα0 δ=ν �π�τελε2
δικ& µας `σ!υρισµ&. Kα0 i �π&δειgη ε-ναι i lg�ς: τ� 1789 τυπKθηκε στ�ν Π&λη nνα κε1µεν� µ= τ1τ-
λ� «Πατρικ6 ∆ιδασκαλ�α», συγγραφ<ας τ�' Aπ�1�υ mταν A πατρι�ρ!ης HIερ�σ�λ�µων zAνθιµ�ς.
:Eκε2 µ<σα �ναφ<ρεται !αρακτηριστικ�: «/Eδ! Gµως π4λιν, γαπητ�7 �ριστιαν��, πρ�πει νF Rδωµεν
κα7 νF θαυµ4σωµεν τ�ν Uπειρ�ν τ�� Θε�� πρ;ς ,µHς γ4πην. /Iδ�τε λαµπρ�τατα τ� �-κ�ν�µησεν <
Uπειρ�ς �ν �λ�ει κα7 π4νσ�φ�ς ,µ!ν K�ρι�ς, διF νF φυλ4@Xη κα7 α�θις λEIητ�ν τ�ν �γ�αν κα7
hρθ�δ�@�ν π�στιν ,µ!ν τ!ν ε8σεI!ν κα7 νF σEσXη τ�(ς π4ντας. uHγειρεν �κ τ�� µηδεν;ς τ�ν -σ�υρFν
α8τ�ν Iασιλε�αν τ!ν /Oθωµαν!ν, ντ7 τ0ς τ!ν Pωµα�ων ,µ!ν Iασιλε�ας, , <π��α ε��εν ρ��σει,
τρ�π�ν τινα, νF �ωλα�νXη ε-ς τF hρθ�δ�@�υ π�στεως φρ�ν9µατα».4

Kα0 A πρPτ�ς Πατρι�ρ!ης µετ� τ�ν �λωση τ�ς Π&λης, A Γενν�δι�ς, π�/ ε-!ε aπ�ρgει A aπ’ �ριθ-
µ�ν nνα �ντ1παλ�ς τ�' Πλ9θωνα, πρ0ν παραδKσ_η τ� �ι�λ1α  τ�' Γεµιστ�' στ�ν πυρ�, Lγραψε µ1α
>πιστ�λ� στ�ν Lgαρ!� :Iωσ9φ. Στ� >ν λ&γOω κε1µεν�, >gηγKντας τ�/ς λ&γ�υς τ�ς π�λεµικ�ς τ�υ κατ�
τPν νε�πλατωνικPν τ�' Mυστρ�, στρ<φεται µ= θρησκευτικ� ��λ� κατ� τ�ς HEλληνικ�ς Φιλ�σ�φ1ας,
τPν πατρKων θεPν κα0 φυσικ� τ�' Πλ9θωνα κα0 τPν µαθητPν τ�υ, π�/ >πι!ε1ρησαν ν� τ� >πανα-
φ<ρ�υν 6λα α7τ�. T� �π�σπ�σµατα π�/ �κ�λ�υθ�'ν ε-ναι �π�καλυπτικ� γι� τ� µεγ�λ� φ&�� π�/
Lνιωσε τ&τε i :Eκκλησ1α �π� τ� �ναγεννησιακ� κ1νηµα τPν HEλλ9νων.

?Oπως 8δη δε1gαµε («∆», τ. 252) A Γενν�δι�ς �ρνι&ταν 6τι mταν ?Eλληνας, >φ’ 6σ�ν γι� >κε2ν�ν
i µ&νη `δι&τητα, π�/ �π�δε!&ταν mταν τ�' Xριστιαν�': «wOµως – γρ�φει – τF IιIλ�α τ!ν δασκ4-
λων σ�υ π�( σ[EZ�νται παντ��, δ=ν O��υν πιF καµµ�α -σ�( (στ�(ς νθρEπ�υς), φ’ Gτ�υ �λθε σ= Gλη
τ� γ0 τ; φ!ς τ�� �ριστιανικ�� λ�γ�υ κα7 ν�µ�υ. (∆=ν -σ���υν) δ= α8τF τF IιIλ�α, στ; µ�τρ� π�(
α8τ; �@αρτHται π; τ�ν θεϊκ� δ�ναµη, π; τ�ν <π��α φανερF σI9στηκε π; παντ�� , πλ4νη τ0ς
π�λυθε�ας, λλF κα7 π; Gσ� �@αρτHται π; τ�ν νθρEπινη σ�φ�α· γιατ7 π�λλ�7 ληθιν�7 φιλ�σ�-
φ�ι µ= λ�γ�υς π�λ( ληθιν�(ς κα7 συνετ�(ς O��υν νατρ�ψει τ�ν πλ4νη κα7 O��υν π�δε�@ει π�λ(
καλF τ�ν λ9θεια τ�� Θε��, , <π��α ε�ναι Tερ� κα7 µ�ναδικ9»5.

zEπειτα στρ<φεται κα0 κατ� 6σων >κε1νη τ�ν ταραγµ<νη >π�!� θ<λησαν ν� gαναγ1ν�υν ?Eλλη-
νες, �π�κηρ�σσ�ντας τ�ν Xριστιανισµ&, µελετKντας τ�ν HEλληνικ� Παιδε1α κα0 υN�θετKντας τε-
λικ� τ�/ς lλληνικ�/ς πατρK�υς τρ&π�υς: «Γιατ� , δ�@ασ�α σ�υ γιF τ�(ς θε�(ς δ=ν Oγινε µ�σως π�-
δεκτ� �{τε π; Gλ�υς �{τε π; µερικ�(ς θεϊκ�(ς Uνδρες, Gπως λ=ς στ�ν ρ�� µετF τ�ν ε8�9, λλF
π; µερικ�(ς παρ4λ�γ�υς Uνδρες»6.

Πρ�ς τ� τ<λ�ς τ�' κειµ<ν�υ τ�υ A Σ!�λ�ρι�ς καταφε�γει σ= ρητ�ρικ� τερτ1πια κα0 µ�ς �π�κα-
λ�πτει τ�/ς πραγµατικ�/ς λ&γ�υς, π�/ i :Eκκλησ1α δι<σωσε κ�π�ια Lργα τ�ς �ρ!α1ας lλληνικ�ς
γραµµατε1ας. :Aντ1θετα µ= τ�ν πρ�παγ�νδα τ�ς νεKτερης :Eκκλησ1ας, i Aπ�1α θ<λει ν� `σ!υρ1�ε-
ται 6τι >κε1νη δι<σωσε κα0 φ�λαgε τ�ν HEλληνικ� Παιδε1α, A πρPτ�ς Πατρι�ρ!ης µετ� τ�ν ?Aλωση
ε-ναι ε`λικριν9ς: «Γιατ� πρ�σκ�λλ9θηκες σ= δ�γµατα σ4πια κα7 @επερασµ�να κα7 τF <π�6α π; π�λ-
λ�(ς δ=ν O��υν πιF καµµιF -σ�( στ7ς νθρEπινες ψυ��ς, σFν νF ε��ες µ�ν� �σ( φυλ4@ει τF _λληνικF
IιIλ�α; A8τF τF δι�σ[ωZαν �T πατ�ρες µας γιF �4ρη τ0ς γλEσσας κα7 γιF νF �λ�γ��υν τ;ν παραλ�-
γισµ; α8τ!ν π�( τF διετ9ρησαν κα7 γιF νF διαλ4µψXη , καθαρ�τητα τ0ς �ριστιανικ0ς θε�λ�γ�ας»7.
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4. «∆ιδασκαλ1α Πατρικ9», σ. 44-45.
5. Γενναδ1�υ Πατρι�ρ!�υ, «Περ0 τ�' �ι�λ1�υ τ�' Γεµιστ�' κα0 κατ� τ�ς HEλληνικ�ς π�λυθε�ας» x

«:Eπιστ�λ9 πρ�ς zEgαρ!�ν :Iωσ�φ», σελ1δα 146, �π� τ�ν Lκδ�ση «Πλ9θων�ς N�µ�ι», «:Eλε�θερη Σκ<-
ψις», :Aθ9να 1997.

6. 6.π., σελ. 152.
7. 6.π., σελ. 163.



&O σ�υλτqν�ς Mω�µεθ B´ � Π�ρθητ6ς �ναθ�τει τ6ν πατριαρ!ικ6 SP�υσ�α µ, δι-
ευρυµ�νες rρµ�δι-τητες στ�ν Γε�ργι� Σ!�λ�ρι� - Γενν�δι�. &O Sκλεκτ�ς τ�0
σ�υλτ�ν�υ συνδVαDε τ� µ�σ�ς κατ3 τ/ν E;ρωπα�ων καN τ�ν Sκ παραδ-σεως fρθ--
δ�P� �νθελληνισµ-, συνεπ/ς �π�τελ�0σε γι3 τ6ν fθωµανικ6 τυρανν�α τ�ν κα-

τ�λληλ� - 1µπιστ� 2�ηθ- της στ�ν πνευµατικ� 1λεγ!� τ/ν ραγι�δων.



Kα0 καταλ9γει στ�ν α`τι�λ&γηση τ�ς �π&φασ9ς τ�υ ν� κ�ψ_η τ� �ντ1γραφ� τPν «N�µων» τ�' Πλ9-
θωνα Γεµιστ�': «Γι’ α8τ; Oπειτα µ�� φ4νηκε καλ; νF µ�ν φ9σω καν�να µ�ρ�ς τ�� IιIλ��υ νF τ;
δ��ν �T ε8σεIε6ς, γιατ7 µπ�ρε6 µ=ν νF µ�ν φ�ρXη καµµ�α �φ�λεια λλF (µπ�ρε6) νF πρ�καλ�σXη σκ4ν-
δαλ� στ7ς ψυ��ς τ�υς. Kα7 �κτ;ς π; τ7ς παρ4λ�γες α8τ=ς πρ�σθ0κες, π�( δ=ν �ρµ�Z�υν νF κ��-
γωνται κα7 νF Sπ4ρ��υν σ= σ�φ=ς Sπ�θ�σεις, Gλα ε�ναι δηµι�υργ9µατα π�λ( πα�υλ�� ν��. wOτι δ=
, καταστρ�φ� τ�� IιIλ��υ (α8τ��) δ=ν θF �πιφ�ρXη στ�ρηση κανεν;ς γαθ�� στ�(ς νθρEπ�υς,
α8τ; δ=ν πρ�πει νF τ; λ�γω, γιατ7 φ�I��µαι µ9πως �πηρεασθ��ν π; α8τF �T ν�ητ�ι. Γι’ α8τ;
λ�ιπ;ν κα7 �πειδ� δ=ν �ταν Uπιστ�ς π; τ�(ς γ�νε6ς, λλF (Oγινε) π�στ4της (ργ�τερα) κα7 �πειδ�
σ9µερα τ; γ�ν�ς µας τ; O�ει καταλ4Iει δειν� µ4θεια λλF κα7 γιF τιµωρ�α µ4λιστα (τ�� Rδι�υ), π�-
φασ�σαµε νF παραδEσ�υµε τ; IιIλ�� στ�ν πυρ4»8.

T� ρ1gιµ� τPν «N�µων» τ�' Πλ9θωνα στ�ν πυρ�, τ�ν cδια �ρα π�/ �N µαθητ=ς τ�υ >g&ριστ�ι
στ� ∆�ση Lθεταν τ0ς ��σεις τ�ς �ναγ<ννησης, σ9µανε κα0 τ�ν καταδ1κη τ�' λα�' σ= nναν δε�-
τερ� µεσα1ωνα. ?Oπως πρ�ε1παµε, i >κπα1δευση Lγινε π�λι α7στηρ� >κκλησιαστικ9, 6πως mταν
πρ0ν �π� τ0ς µεταρρυθµ1σες τPν :Iσα�ρων κατ� τ�ν 8� κα0 9� α`Pνα. HH :Eκκλησ1α π1στεψε πfς
γι� µι� �κ&µη φ�ρ� ε-!ε γλυτKσει �π� τ�ν �πειλ� τ�ς HEλληνικ�ς Παιδε1ας. M= iγεµ&νες στ�ν
ρωµαϊκ� θρ&ν� τ�/ς  gεστ�υς – κα0 µ�υσ�υλµ�ν�υς στ� θρ9σκευµα– :Oθωµαν�/ς i :Oρθ�δ�-
g1α µπ�ρ�'σε πλ<�ν ν� πανηγυρ1�_η. HO �νθενωτικ�ς Γενν�δι�ς ε-!ε «σEσει» τ�ν Π1στη �π� τ�ν
>σωτερικ� >!θρ� δηλαδ� τ�/ς νε�πλατωνικ�/ς τ�' Mυστρ�.

T
�ν �`κτρ� κατ�σταση στ�ν Aπ�1α περι�λθαν �N aπ&δ�υλ�ι lλλην&φων�ι πληθυσµ�1, >gαι-
τ1ας τ�ς  γν�ιας κα0 τ�ς �µ�θειας π�/ >π<�αλε i :Eκκλησ1α, i Aπ�1α πρ�ωθ�'σε µ&ν� τ� θρη-
σκευτικ� µαθ9µατα, µ�ς τ�ν �π�καλ�πτει A :AνKνυµ�ς συγγραφ<ας τ�ς «3Eλληνικ0ς N�-
µαρ��ας» (1806). Στ� κε1µεν� τ�' Lνθερµ�υ >παναστ�τη διαφωτιστ� �π�καλ�πτεται, πPς i

θρησκευτικ� >κπα1δευση διαιKνι�ε τ� καθεστfς δ�υλε1ας π�/ ε-!ε >πι�ληθ�:
«/Aφ��, λ�γω, τ; Tερατε6�ν �θ�λησε νF _νEσXη τF �κκλησιαστικF �ντ4λµατα µ= τ�(ς π�λιτικ�(ς

ν�µ�υς, διF νF τιµHται �ν ταυτ[! κα7 νF <ρ�ZXη, �ωρ7ς δυσκ�λ�αν �κατ4λαIεν, Gτι ναγκα6�ν �τ�ν πρ�-
τερ�ν νF τυφλEσXη τ;ν λα;ν µ= τ�ν µ4θειαν, διF νF στερεEσXη καλλι�τερα τ;ν σκ�π�ν τ�υ. Kα7
�zτως �πρ�σπ4θησεν νF �σI9σXη κ4θε σπ�υδ�ν ε-ς τ�ν 3Eλλ4δα κα7 Sπερασπ�σθη τ�ν µ4θειαν. AT
�πιστ0µαι, <π�( πρ�τερ�ν pνθιZ�ν, Uρ�ισαν νF µαρανθ!σι, τF σ��λε6α �σφαλ�σθησαν, �T διδ4σκα-
λ�ι �µωρ4νθησαν κα7 , λ9θεια µ= τ�ν φιλ�σ�φ�α �@ωρ�σθησαν. uAλλ� IιIλ��ν δ=ν εSρ�σκετ� ε-µ�
τF π�ν9µατα τ!ν Tερ�ων. K4θε φιλ�λ�γ�ς Uλλ� δ=ν �µπ�ρ��σε νF ναγνEσXη ε-µ� τF θα�µατα κα7
τ�(ς I��υς τ!ν �γ�ων. Kα7 �T ταλα�πωρ�ι wEλληνες, γκαλF κα7 φιλελε�θερ�ι, Sστερηµ�ν�ι, Gµως
π; τ; φ!ς τ0ς φιλ�σ�φ�ας, Oγιναν σ�εδ;ν δ��λ�ι κατF συν9θειαν, µεµεθυσµ�ν�ι δ= π; τ�ν µ4-
θειαν κα7 δεισιδαιµ�ν�αν Sπ9κ�υ�ν κα7 �φ�I��ντ� τ�(ς τυρ4νν�υς των, �ωρ7ς νF �@ε�ρ�υν τ; δια-
τ�. wEνας φ�ρισµ;ς τ�� ρ�ιερ�ως �τρ�µαZεν τ�σα µιλ��νια νθρEπων. �Ω δεισιδαιµ�ν�α, π�σ�ν
φ�IερF ε�σαι ν4µεσα ε-ς τF νθρEπινα π4θη κα7 π�σ�ν �8τιδανEνεις τ�ν νθρωπ�τητα, Gταν κυ-
ριε�σXης τFς ψυ�Fς τ!ν �πλ!ν κα7 µαθ!ν λα!ν, �T <π�6�ι τ�σ�ν π�µωρEν�νται, Gπ�υ τρ�µ�υσιν
ε-ς τ�ν ψευδ0 λαλι4ν σ�υ, καθxς τF Iρ�φη φ�I��νται ^να lφιν @�λιν�ν f ^να �αλκ��ν λ��ντα. E-ς
τ�ια�την κατ4στασιν, δελφ�� µ�υ, εSρ�σκετ� , 3EλλFς Gταν πρ; 453 �ρ�νων π; τ�ν σ9µερ�ν , α8τ�
δεισιδαιµ�ν�α κα7 , µ4θεια ε��αν ναIιI4σει ε-ς Sψηλ;ν θρ�ν�ν ^να �ρε6�ν A-θ��πα, < <π�6�ς
dρµησε µ= τF Uρµατα τ�� ψε�δ�υς κα7 τ0ς πλ4νης κα7 �κυρ�ευσεν σ�εδ;ν τ; τ�ταρτ�ν τ0ς γ0ς» (105
nως 108).

HO :AνKνυµ�ς, 6ταν Lγραφε τ� 1806 τ� φλ�γερ& τ�υ κε1µεν�, π�/ !ρ&νια �ργ&τερα θ� γιν&ταν τ�
`δε�λ�γικ� µανιφ<στ� τ�ς >παν�στασης τ�' 1821, �γν��'σε >ντελPς τ�ν «,ρωϊκ�» πρ�σπ�θεια τ�'

TF Yερ/διδασκαλε.α τQν «κ/λλυL/γραµµ?των»
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Kλ9ρ�υ ν� µ�ρφKσ_η τ�/ς aπ&δ�υλ�υς. :Aγν�ε2 >π1σης >ντελPς τ0ς 6π�ιες, Lστω κα0 φ�µες, περ0 uπαρ-
gης «κρυφ!ν σ��λει!ν» στ�ν HEλλ�δα x �λλ�'. :Aντιθ<τως περιγρ�φει τ�ν ε`κ&να µ1ας µεσαιωνικ�ς
>κκλησιαστικ�ς >κπα1δευσης κα0 !ρεKνει �π�κλειστικ� κα0 µ&ν� στ�ν :Eκκλησ1α τ�ν �µ�θεια τ�' λα-
�' >gαιτ1ας τPν σκ�ταδιστικPν Nερ�διδασκαλε1ων της. T� σ!�λε2α, π�/ τελ�'σαν aπ� τ�ν >π�πτε1α
τ�ς :Eκκλησ1ας, µ&ν� κρυφ� δ=ν mταν, >φ&σ�ν γ1ν�νταν εrκ�λα �ντιληπτ�. Γι� παρ�δειγµα A Στ<φαν�ς
Γκ<ρλα!, Nερ�κ9ρυκας κα0 ��ηθ�ς καθηγητ� στ�ν Tυ�1γγη, �ρ<θηκε στ�ν Kωνσταντιν��π�λη τ� Lτ�ς
1572 tς nνας >κ τ�ς πρεσ�ε1ας π�/ �π<στειλε A α7τ�κρ�τωρ τ�ς Γερµαν1ας κα0 ε-δε τ� lg�ς: «E-ς µε-
ρικFς π�λεις Sπ4ρ��υν σ��λε6α πρ�σηρτηµ�να ε-ς τFς �κκλησ�ας τ!ν Γραικ!ν.. ∆=ν Sπ4ρ��υν τ4@εις
ε-ς α8τF �{τε δι4φ�ρα µαθ9µατα· ^νας µ�ναδικ;ς διδ4σκαλ�ς διδ4σκει τF παιδιF µ= τ; ψαλτ9ρι�ν,
τ; 3Ωρ�λ�γι�ν, τFς /Aκ�λ�υθ�ας κα7 µερικF Uλλα IιIλ�α �ν �ρ9σει ε-ς τ�ν /Eκκλησ�αν»9.

HO :AνKνυµ�ς 6πως κα0 �N  λλες Nστ�ρικ=ς πηγ=ς >κε1νης τ�ς >π�!�ς δ=ν �ναφ<ρ�υν π�υθεν�,
6τι �N T�'ρκ�ι >µπ&δι�αν τ� µ&ρφωση τPν aπ&δ�υλων XριστιανPν. ON :Oθωµαν�0 κατακτη-
τ<ς, 6πως θ� δει!θ_� κα0 στ� συν<!εια, παντελPς �διαφ�ρ�'σαν στ� �9τηµα α7τ&.

HΩστ&σ� θ� µ�ς δ�θ�'ν στ�ν π�ρε1α τ�ς Lρευν�ς µας π�λλ=ς ε7καιρ1ες ν� �π�δε1g�υµε, 6τι τ�
«κρυφ; σ��λει;» �π�τελε2 nνα �σ�στ�λ� Nστ�ρικ� ψε'δ�ς, π�/ κατασκευ�στηκε µ= µ�ναδικ� σκ�π�
ν� θ�λKσ_η τ0ς >ν<ργειες τ�ς :Oρθ&δ�gης :Eκκλησ1ας κατ� τ�ς HEλληνικ�ς Παιδε1ας, >ν<ργειες π�/
�π�σκ�π�'σαν κατ� κ�ρι� λ&γ� στ� στ<ρηση τ�ς >λευθερ1ας τ�' aπ&δ�υλ�υ λα�'.

T� πρPτα λ�ιπ�ν 100 !ρ&νια 4θωµανικ�ς κατ�!�ς σ9µαναν nναν ν<� µεσα1ωνα γι� τ�/ς lλλην&-
φων�υς Pωµι��ς, 6πως κα0 γι� τ�/ς aπ&λ�ιπ�υς λα�/ς τ�ς α7τ�κρατ�ρ1ας. Στ�ν >π�!� α7τ� �ασι-
λε�ει i �υ�αντιν�εκκλησιαστικ� παρ�δ�ση, «τ� φε�υδαρ!ικ� θε�κρατικ� πνε'µα κα0 A �ττικι-
σµ&ς»10, 6πως γρ�φει A παιδαγωγ�ς K. Σωτηρ1�υ»11. HO Lλεγ!�ς τ�ς :Eκκλησ1ας γ1νεται πλ<�ν πλ9-
ρης >π0 τPν >κπαιδευτικPν �ητηµ�των. ON δ�σκαλ�ι Lπρεπε %!ι µ&ν� ν� ε-ναι Nερε2ς �λλ� κα0 διω-
ρ1��νταν �π� τ�/ς κατ� τ&π�υς >πισκ&π�υς, µ= τ�ν aπ&σ!εση 6τι θ� διδασκαν �π�κλειστικ� κα0 µ&-
ν� τ� µ�θηµα τPν ΘρησκευτικPν (6πως τ� λ<µε σ9µερα): «OT µ=ν διδ4σκαλ�ι παρF τ!ν �-κε�ων �πι-
σκ�πων �τ4�θησαν �π’ �κκλησ�ας ε8αγγελ�Zεσθαι τ[! λα[! τF σωτ9ρια»12. HH >κπα1δευση περιωρι-
�&ταν σ= �ν�γνωση κα0 γραφ9, �µφ&τερες δ= διδ�σκ�νταν µ&ν� µ<σα �π� τ� θρησκευτικ� �ι�λ1α.

T� µ�θηµα γιν&ταν στ� Nερ�διδασκαλε2α, τ� Aπ�2α στεγ���νταν σ= >κκλησ1ες κα0 µ�ναστ9ρια,
6πως κα0 σ9µερα τ� Nερ�διδασκαλε2α τPν µ�υσ�υλµ�νων στεγ���νται στ� τ�αµι�: «�ν µ=ν τα6ς µε-
γαλ�π�λεσι (τF σ��λε6α στεγ4Z�νταν) παρF τ�6ς µητρ�π�λιτικ�6ς µεγ4ρ�ις, �ν δ= τα6ς κωµ�π�λεσι
κα7 τ�6ς �ωρ��ις παρF τ�6ς Tερ�6ς να�6ς κα7 τα6ς παρακειµ�ναις M�να6ς, Bς ναφ�ρεται �ν τ�6ς σ[ω-
Z�µ�ν�ις �γγρ4φ�ις παρF τ[! Mαρτ�ν[ω Kρ�υσ�[ω κα7 Στεφ4ν[ω Γερλα��[ω, �)τινες �ν τX0 “T�υρκ�-
γραικ�α” πλε�στας Gσας πληρ�φ�ρ�ας περ7 τ!ν σ��λε�ων παρF τ�6ς wEλλησιν O��υσιν, ���ν Gτι, Bς
�π7 τ; π�λ( τF σ��λε6α τα�τα διευθ�ν�ντ� Sπ; Tερ�ων f µ�να�!ν, διδασκ�ντων, µετF τ�ν �π7 τ0ς
πινακ�δ�ς κα7 τ0ς φυλλ4δ�ς διδασκαλ�αν τ0ς λφαI9τ�υ κα7 τ�� συλλαIισµ�� �κκλησιαστικ4 τι-
να IιIλ�α Bς ναγνωστικ4»13.

T� µ�ναστ9ρια µ�λιστα δ<!�νταν µαθητ=ς µεγαλ�τερης iλικ1ας, π�/ ν� ε-!αν �γ�λει γ<νια κα0
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%!ι µικρ� παιδι�, γι� ν� µ�ν σκανδαλ1�ωνται πρ�φανPς �N... «�γι�ι πατ�ρες»: «πηγ�ρευ�ν
τ�ν ε-ς α8τF (στ� M�ναστ9ρια) φ��τησιν πα�δων λε6�ν ���ντων τ; πρ�σωπ�ν, pτ�ι γενε�-
ων»14.

K�π�ι�ι µ�να!�0 Lφτασαν ν� παραγγ<λν�υν κα0 �κρ&τητες, �N Aπ�2ες στ<κ�υν α`Kνια δε1γµατα
«�ριστιανικ0ς γ4πης κα7 φιλανθρωπ�ας». HO ?Aγι�ς :Aθαν�σι�ς, µ�να!�ς π�/ µ&να�ε στ� Mετ<-
ωρα κα0 κτ9τωρ µ�ν�ς, παραγγ<λνει: «παιδιF κ�σµικF γρ4µµατα νF µ� µαθα�ν�υν· γυνα6κα νF µ�ν
�µIα�νXη �µπρ;ς π; τ; διατεταγµ�ν� lρ�ς, µ9τε νF δEσωσι τ�π�τες νF φ4γXη π; τF φαγητ4, mν κα7
pθελε συµIX0 νF π�θ4νXη π; τ�ν πε6να»15.

T
� cδι� καθεστfς συνε!1στηκε µ<!ρι κα0 τ� πρPτ� µισ� τ�' 18�υ α`Pνα, Aπ&τε �N `δ<ες τ�'
διαφωτισµ�'  ρ!ισαν ν� φτ�ν�υν µ= τ�/ς gενιτεµ<ν�υς ?Eλληνες δειλ� - δειλ� κα0 στ�ν τ�υρ-
κ�κρατ��µενη HEλλ�δα, 6π�υ συντελ<σθηκε µι�  νθηση τPν θετικPν >πιστηµPν. Bε�α1ως,
6πως θ� δ�'µε παρακ�τω, i :Eκκλησ1α Lκανε τ� π�ντα γι� ν� >µπ�δ1σ_η τ0ς >πιστηµ�νικ=ς

(λ�γικ=ς) σπ�υδ<ς. :Aντ1θετα �N gενιτεµ<ν�ι ?Eλληνες ε-!αν 8δη πρ�σανατ�λιστ� στ�ν πατρKα
HEλληνικ� Φιλ�σ�φ1α κα0 Παιδε1α, κρατKντας �δι�κ�πη τ� συν<!εια �π� τ�ν Πλ9θωνα κα0 τ�/ς
νε�πλατωνικ�/ς τ�' Mυστρ� τ�' 15�υ α`Pνα.

HΩς πρ&δρ�µ�ς τ�' νε�ελληνικ�' διαφωτισµ�' θεωρε2ται A Nικ&λα�ς Σ�φιαν&ς, π�/ γενν9θηκε
στ� τ<λη τ�' 15�υ α`Pνα στ�ν K<ρκυρα. T� 1515 π�γε στ� PKµη, 6π�υ σπ��δασε φιλ�λ�γ1α, µα-
θηµατικ� κα0 �στρ�ν�µ1α. zEπειτα περιKδεψε δ�� φ�ρ=ς στ�ν HEλλ�δα, �να�ητKντας παλι� lλλη-
νικ� !ειρ&γραφα στ� µ�ναστ9ρια. Λ<νε πfς σ= τ�'τα τ� ταg1δια τ�υ µ��εψε τ�υλ�!ιστ�ν 200 κK-
δικες. T&τε συνειδητ�π�1ησε, 6τι γι� ν� �ντιµετωπιστ_� i �µ�ρφωσι� τ�' �πλ�' λα�', �φειλε ν�
>κδKσ_η τ� Lργα τ�ς �ρ!α1ας lλληνικ�ς γραµµατε1ας σ= γλPσσα καταν�ητ9, �στε ν� γ1ν�υν πρ�-
σιτ� στ�/ς aπ&δ�υλ�υς συµπατριPτες τ�υ. «Kα7 Gλ�ι», γρ�φει, «π; µ�α γνEµη �σαν, Gτι mν pθε-
λαν διαI4σXη κα7 γρ�ικ9σXη τF IιIλ�α, Gπ�υ Uφηκαν �κε6ν�ι �T παλαι�7 κα7 �ν4ρετ�ι Uνδρες, ε{κ�-
λα pθελε δι�ρθωθX0 , παιδευσι4, Gπ�υ πλε�ν4Zει ε-ς τ�(ς π�λλ��ς. ∆ιF τ��τ� λ�ιπ;ν κα7 �γE, µ=
γνEµη κα7 παρακ�νηση τ!ν ε-ρηµ�νων �λλ�γ�µων νδρ!ν, π; Gσ� δ�ναµαι, θε�� <δηγ��ντ�ς, νF
µεταγλωττ�σω κα7 νF πεZε�σω π; τF IιIλ�α π�( ε�ναι �ρ9σιµα κα7 �φ�λιµα ε-ς τ; νF νακαινισθX0
κα7 νF ναπτερυγι4σXη π; τ�ν τ�ση παιδευσ�α τ; �λεειν; γ�ν�ς». zEτσι τ� 1544 µετ<φρασε κα0 >g<-
δωσε στ�ν καθ�µιλ�υµ<νη τ� «Περ7 Πα�δων /Aγωγ0ς» �π� τ� «/HθικF» τ�' Πλ�υτ�ρ!�υ.

HΩστ&σ� �κ&µη κα0 �N λιγ�στ�0 ?Eλληνες, π�/ κατ�φερναν κα0 σπ��δα�αν στ� ∆�ση >κε1νη τ�ν
>π�!� 6πως A Σ�φιαν&ς, σ�ν >π<στρεφαν στ�ν aπ&δ�υλη HEλλ�δα γ1ν�νταν δε!τ�0 µ= κα!υπ�-
ψ1α �π� τ�ν :Eκκλησ1α. HYπ�!ρε�'νταν «ε-ς <µ�λ�γ�αν π�στεως, �νEπι�ν τ�� hρθ�δ�@�υ �κκλη-
σι4σµατ�ς π’ UµIων�ς (τ�ν γνωστ�ν λ1�ελλ�ν)»16. E-ναι πρ�γµατι τρ�µακτικ� τ� γεγ�ν&ς, 6τι
6σ�ι lλληνικ�ς καταγωγ�ς Pωµι�0 mταν φ�ρε2ς τPν ν<ων >πιστηµ�νικPν `δεPν π�/ �ναγεν-
νι&νταν στ� ∆�ση µ= ��ση τ�ν HEλληνικ� Φιλ�σ�φ1α, aπ�!ρε�'νταν σ= >gευτελιστικ=ς Aµ�λ�-
γ1ες π1στεως σ�ν ν�  mταν κ�ιν�0 >γκληµατ1ες. Γι� τ�ν :Eκκλησ1α 6µως, 6πως δε1!ν�υµε συνε!Pς,
�π�τελ�'σε µεγ�λ� Lγκληµα i >νασ!&ληση µ= τ�ν HEλληνικ� :Eπιστ9µη.

HH :Oρθ�δ�g1α περηφανε�εται γι� nναν Πατρι�ρ!η τ�ς T�υρκ�κρατ1ας, τ�ν K�ριλλ� Λ��καρι.
Γεννηµ<ν�ς στ� HHρ�κλει� τ�ς Kρ9της τ� 1572 �π� νωρ0ς Lδειgε τ� φιλ�µ�θει� τ�υ. Σ= iλικ1α 12
>τPν π�γε στ� Bενετ1α ν� σπ�υδ�σ_η κα0 µετ� συν<!ισε στ� πανεπιστ9µι� τ�ς Π�ντ�υας. T� 1593
>π<στρεψε στ�ν Kρ9τη. T� 1601 π�γε στ�ν :Aλεg�νδρεια κα0 µετ� τ�ν θ�νατ� τ�' Πηγ� τ�ν δια-
δ<!τηκε στ�ν πατριαρ!ικ� θρ&ν� τ�ς π&λης. T� 1611 �ρ<θηκε στ�ν Kωνσταντιν��π�λη κι nνα !ρ&-

MH σSγκρ/υση µI τ/Zς διαφωτιστIς
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ν� µετ�, τ� 1612, Lγινε «�πιτηρητ�ς» τ�' O`κ�υµενικ�' Πατριαρ!ε1�υ κα0 τ<λ�ς τ� 1620 >κλ<!τηκε
O`κ�υµενικ�ς Πατρι�ρ!ης.

Φιλικ� πρ�σκε1µεν�ς στ�ν πρ�τεσταντισµ&, A Λ��καρις πρ�σπ�θησε ν� µεταρρυθµ1σ_η µ= τ� σει-
ρ� τ�υ τ�ν :Aνατ�λικ� :Eκκλησ1α. ?Iδρυσε τ� πρPτ� lλληνικ� τυπ�γραφε2� στ�ν :Oθωµανικ� A7τ�-
κρατ�ρ1α, µετ<φρασε τ� E7αγγ<λι� στ� δηµ�τικ� γλPσσα κα0 τ� τ�πωσε. Στ� κε1µεν� τ�υ διακρ1-
νεται µ1α «lλλην�κεντρικ�» θεKρηση τPν πραγµ�των (�π�καλε2 τ�/ς aπ&δ�υλ�υς ?Eλληνες κα0
%!ι Pωµι�/ς κα0 παινε�εται tς απ&γ�ν�ς HEλλ9νων γι� τ�ν �ρ!α1α σ�φ1α). HΩστ&σ� κα0 α7τ�'  �N
>κδ�τικ=ς �π&πειρες κιν9θηκαν σ= α7στηρ� θρησκευτικ� πλα1σια, κρατKντας �π�στ�σεις �σφαλε1ας
�π� τ�ν �ρ!α1α HEλληνικ� :Eπιστ9µη κα0 Φιλ�σ�φ1α. ?Oµως κα0 Lτσι �κ&µα θεωρ9θηκε >πικ1νδυ-
ν�ς. ON :Iησ�υ1τες τ�ς Π&λης µα�0 µ= �ντιδραστικ� στ�ι!ε2α τ�' 4ρθ�δ&g�υ παπαδαρι�' Lπεισαν
τ�/ς T��ρκ�υς, πfς τ� τυπ�γραφε2� τ�' Λ��καρι mταν !υτ9ρι� 6πλων κα0 κ�λπικων ν�µισµ�των.
zEγινε Lφ�δ�ς τPν γενιτσ�ρων, �N Aπ�2�ι κατ<στρεψαν πλ9ρως τ0ς >γκαταστ�σεις, τ� δ= τυπ�γρα-
φε2� µα�0 µ= τ� στ�ι!ε2α κατ<ληgαν στ� θ�λασσα.

T<λ�ς τ� Lτ�ς 1637 �N >!θρ�0 τ�υ :Iησ�υ1τες κα0 φανατικ�0 4ρθ&δ�g�ι τ�ν κατηγ&ρησαν στ�ν µε-
γ�λ� �ε��ρη Mπαϊρ�µ Πασ�, 6τι σ!εδ1α�ε >παν�σταση κατ� τPν T��ρκων. HO Λ��καρις συνε-
λ9φθη κα0 tδηγ9θηκε στ� µπ�υντρ��µια τ�' :Aνατ�λ�' Xισ�ρ. :Aπ� α7τ� τ�ν L�γαλαν nνα �ρ�-
δυ �N γεν1τσαρ�ι, στ0ς 17 :I��νη τ�' 1638, τ�ν L�αλαν σ= µ1α ��ρκα κα0 τ�ν Lπνιgαν στ� B&σπ�ρ�.

HΩστ&σ�, πρ0ν �γ_� τ� >π1σηµ� κα0 �µετ�κλητ� δια��γι� µεταg/ :Eκκλησ1ας κα0 διαφωτισµ�',
aπ�ρgαν κ�π�ι�ι κληρικ�0 x µαθητ=ς α7τPν, �N Aπ�2�ι τ&λµησαν ν� �σ!�ληθ�'ν >πισταµ<να µ= τ�ν
HEλληνικ� Φιλ�σ�φ1α. :Aπ�τ<λεσµα �N >ν λ&γOω πρωτ�π&ρ�ι τ�' διαφωτισµ�' ν� µ�ν L!�υν 6λ�ι
τ�υς καλ� τ<λ�ς. :EδP θ� �σ!�ληθ�'µε µ= µ1α π�λ/ !αρακτηριστικ� περ1πτωση.

MO
Mεθ&δι�ς :Aνθρακ1της mταν παπ�ς µ= καταγωγ� �π� τ�ν zHπειρ�. �Hταν A πρPτ�ς π�/
πραγµατικ� συγκρ��στηκε µ= τ�ν >κκλησιαστικ� Nεραρ!1α κα0 πλ9ρωσε �κρι�� τ�ν π&θ�
τ�υ ν� δKσ_η στ�/ς ραγι�δες HEλληνικ� Παιδε1α. Σπ��δασε στ�ν :Iταλ1α κα0 6ταν γ�ρισε
στ�ν HEλλ�δα Lφερε τ� µαθηµατικ� κα0 τ0ς �νανεωτικ=ς `δ<ες τPν Γ�λλων φιλ�σ&φων. HO

Kωνσταντ2ν�ς K��µας (π�/ κα0 A cδι�ς, 6πως θ� δ�'µε, γνKρισε, δεκαετ1ες µετ�, τ0ς διKgεις τ�ς
:Eκκλησ1ας γι� τ�/ς cδι�υς λ&γ�υς) Lγραψε γι� τ�ν :Aνθρακ1τη: «Mεθ�δι�ς /Aνθρακ�της Oφερε περ7
τ; 1718 Oτ�ς π; τ�ν /Iταλ�αν τFς γεωµετρικFς �πιστ9µας, TκανFς νF ν4ψωσι τ; φ!ς τ�� Λ�γ�υ
κα7 νF διερεθ�σωσιν �π7 πλ��ν τ�ν Oµφυτ�ν τ�� νθρEπ�υ φιλ�µ4θειαν κα7 �ωρ7ς Uλλα περιστατι-
κ4»17. Στ� θε�λ�γικ� �ητ9µατα ε7θυγραµµ1στηκε µ= τ�ν HEλληνικ� Φιλ�σ�φ1α (:Aριστ�τ<λη κα0
Πλ��ταρ!�) κα0 ε-δε τ� θε2�ν φυσικ� κα0 %!ι µεταφυσικ�. zEλεγε 6τι A Θε�ς δ=ν >νεργε2 �π� µα-
κρι�, «λλF �8σιωδ!ς �νυπ4ρ�ει» µ<σα σ= κ�θε πρ�γµα. ?Oταν mταν δ�σκαλ�ς στ�ν Kαστ�ρι�, gε-
σ9κωσε >ναντ1�ν τ�υ τ� σκ�ταδισµ&, >πειδ� δ1δασκε θετικ=ς >πιστ�µες. :Aναγκ�στηκε ν� φ�γ_η κα0
ν� π�_η στ� Γι�ννενα, �λλ� �rτε >κε2 τ�ν  φησαν �συ!�. HO Mακ�ρι�ς A Π�τµι�ς Lγραφε aπ�τιµη-
τικ� γι� τ�ν :Aνθρακ1τη: «< κ(ρ Mεθ�δι�ς τρ�γωνα κα7 τετρ4γωνα διδ4σκει τ�(ς µαθητ4ς τ�υ κα7
τ�ν Uλλην π�λυ4σ��λ�ν µαται�π�ν�αν τ0ς Mαθηµατικ0ς». Kα0 6πως εrστ�!α >πισηµα1νει A Φω-
τι�δης: «M’ α8τ�ν, µπ�ρ��µε νF π��µε, ρ��Zει , ρ�π� π�( Iρ�σκει ντ�θετη τ�ν /Eκκλησ�α»18.

HH διδασκαλ1α τPν θετικPν >πιστηµPν �π� τ�ν :Aνθρακ1τη >ν&!λησε τ&σ� π�λ/ τ�ν Nεραρ!1α, π�/
τελικ� i HIερ� Σ�ν�δ�ς τPν Πατριαρ!ε1ων τ�ν πρ�σκ�λεσε ν� παρ�υσιαστ_� κα0 ν� �π�λ�γηθ_� >νK-
πι&ν της γι� τ�ν τ&ση �σ<�ει� τ�υ. Mερικ�0 �π� τ�/ς πρ�κρ1τ�υς τPν :Iωανν1νων �ντ<δρασαν κα0
πρ�σπ�θησαν ν� τ�ν aπερασπιστ�'ν, στ<λν�ντας >πιστ�λ9 τ�υς σ’ nναν �π� τ�/ς συν�δικ��ς, τ�ν
Nικ�µηδε1ας Πα�σι�. T�' �ητ�'σαν ν� µεσ�λα�9σ_η, �στε «νF �µπ�δ�σXη τ�ν τ�ια�την πρ�σκλησιν,

MO κατατρεγµ4ς τ/G MεθEδι/υ @Aνθρακ=τη
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17. K��µας, «Σ�νταγµα Φιλ�σ�φ1ας», τ. A´, σελ. 6.
18. Φωτι�δης, 6.π., σελ. 160



∆ΑΥΛ\Σ/253, :Iαν�υ�ρι�ς 200316440

l�ι δι’ Uλλ� ε-µ� Gτι Sπ4ρ�ει πεν�στατ�ς κα7 �8κ O�ει τF πρ;ς <δ�ιπ�ρ�αν ναγκαι��ντα, κα7 δε�-
τερ�ν Gτι Sπ4ρ�ει σθεν�ς κα7 δ�νατ�ς, κα7 �8κ -σ���υσιν αT γηραλ�αι σ4ρκες νF ντιπαλα�ωσιν
ε-ς τ�ια�την σκληρ�τητα <δ�ιπ�ρ�ας τ�σ��των ,µερ!ν». HH HIερ�  Σ�ν�δ�ς 6µως %!ι µ&ν� δ=ν συ-
γκιν9θηκε �π� τ�ν Lκκληση τPν πρ�κρ1των, �λλ� tς �π�ντηση καθ_9ρεσε τ�ν :Aνθρακ1τη �π� τ�
Nερατικ& τ�υ �g1ωµα, τ�' �παγ&ρευσε ν� διδ�σκ_η κα0 �ναθεµ�τισε τ� Lργα τ�υ. �Hταν στ�ν �7σ1α
nνας �κ&µα �ναθεµατισµ�ς τPν θετικPν >πιστηµPν, nνας �κ&µη �ναθεµατισµ�ς τPν µαθηµατικPν
κα0 τ�ς γεωµετρ1ας, στ� πρ&σωπ� α7τ� τ� φ�ρ� τ�' Mεθ&δι�υ :Aνθρακ1τη.

Kαθ_ηρεµ<ν�ς κα0 �ναθεµατισµ<ν�ς A :Aνθρακ1της �πεφ�σισε τελικ� ν� π�_η στ�ν Kωνσταντι-
ν��π�λη, µ= τ�ν >λπ1δα ν� πε1σ_η τ�/ς πατ<ρες τ�ς :Eκκλησ1ας ν� �νακαλ<σ�υν τ�ν �π&φασ9 τ�υς.
Kα0 >κε2 π<ρασε τ� δ�κιµασ1α τ�ς HIερ�ς :Eg<τασης, γι� τ�ν Aπ�1α γρ�φει19 στ0ς 30 N�<µ�ρη τ�' 1723,
κρυµµ<ν�ς σ’ «ν9λι�ν γ��Iαν». Στ� >ν λ&γOω aπ&γει� ε-!ε καταφ�γει, πρ�σπαθKντας ν� γλυτKσ_η
�π� τ�/ς «�γ��υς» διPκτες τ�υ: «Γιν�µ�νης συν�δ�υ παρεστ4θηκα Oµπρ�σθ�ν τ�υς· π�σ�ι �τ�ν δ=ν
δ�ναµαι νF τ�(ς µετρ9σω». T�' παρ�υσ1ασαν τ� τετρ�δια τ�ς διδασκαλ1ας τ�υ, µ= γνPµες �π� τ�/ς
�ρ!α1�υς φιλ�σ&φ�υς κα0 τ� γεωµετρ1α τ�' E7κλε1δη. «E�ναι δικ4 σ�υ;» τ�ν ρωτ�νε. «∆=ν ε�ναι
γν!µες δικ�ς µ�υ, ε�ναι γν!µες τ!ν φιλ�σ�φων», τ�/ς �παντ�· τ�ν καταδ1κασαν πfς φιλ�σ�φε2
«διαφ�ρως π; τ�(ς /Aριστ�τελικ�(ς» κα0 ε7θ/ς τ� Lρριgαν στ� φωτι� κα0 τ� Lκαψαν. T�ν �ρα π�/
τ� τετρ�δια κα1γ�νταν, >κε2ν�ς �9τησε ν� τ�/ς �π�δε1gει πfς δ=ν mταν αNρετικ&ς. Πρ�<�η σ= Aµ�-
λ�γ1α τ�ς Π1στεKς τ�υ >νKπι�ν 6λων, τ�ν Aπ�1α �φ�' τ� �ρ�καν «Sγι0 κα7 σ�µφων�ν τX0 �κκλησ�bα»,
τ�ν ε7λ&γησαν κα0 τ�ν  φησαν ν� φ�γ_η. zO!ι 6µως γι� π�λ�.

T�ν lπ&µενη Kυριακ9, 6πως περιγρ�φει A cδι�ς, «ν4I�υν φωτιF σ= τρ�α µ�ρη τ0ς α8λ0ς τ0ς
�κκλησ�ας τ!ν Πατριαρ�ε�ων». HOλ&γυρα, ν� ε7!αριστηθ�'ν τ� σωτ9ρι� θ<αµα, �ρ1σκ�νταν κληρι-
κ�0 «κα7 λα;ς Uπειρ�ς O@ω, γεµιτZ0δες, παπ�υτσ0δες, ραφτ4δες». Συναθρ�1��υν σ= σωρ�/ς «λ�γικFς
κα7 φυσικFς κα7 E8κλε�δην κα7 ^τερα µαθηµατικ4», τ� ρ1!ν�υν στ� φωτι� κα0 τ� κα2νε. HO :Aνθρα-
κ1της παρKν. T�ν ε-!αν σ�ρει α7τ&πτη µ�ρτυτα στ� σκ�ταδισµ� κα0 τ� µεσαιωνικ� �ν�ησ1α τ�υς.
Kα0 σ�ν ν� µ�ν τ�/ς Lφτανε i Aµ�λ�γ1α π1στεως π�/ ε-!ε κ�νει µ1α l�δ�µ�δα πρ1ν, �παιτ9σανε ν�
aπ�γρ�ψ_η µ1α  λλη Aµ�λ�γ1α, σ�µφωνα µ= τ�ν Aπ�1α «�παρακιν9θη νF τF γρ4ψXη �κ σατανικ0ς συ-
νεργε�ας κα7 �θελ�κακ�ας κα7 φρεν�Iλ4Iειας» κα0 ν� �ναθεµατ1σ_η τ� µαθηµατικ�, τ�ν �ρ!α1α >πι-
στ9µη κα0 τ0ς δικ<ς τ�υ διδασκαλ1ες tς «δυσσεI0 κα7 π4σης Iλασφηµ�ας γ�µ�ντα». T�' L�αλαν κα0
6ρ� ν� µ�ν διδ�g_η gαν� µαθηµατικ�, γιατ0 διαφ�ρετικ� θ� mταν «Sπ�δικ�ς τ[! α-ων�[ω ναθεµ4τι».

ΠPς 6µως α7τ�ς A φωτισµ<ν�ς ν�'ς θ� µπ�ρ�'σε π�τ= ν� �ναθεµατ1σ_η τ0ς θετικ=ς κα0 λ�γικ=ς >πι-
στ�µες, στ0ς Aπ�2ες �φι<ρωσε τ� �ω9 τ�υ κα0 π�σ!ισε ν� τ0ς µεταφ<ρει µετ� !ιλ1ων �ασ�νων κα0 στ�/ς
aπ&δ�υλ�υς Pωµι��ς; Σκ<φτηκε λ�ιπ�ν τε!ν�σµατα ν� τ� �π�φ�γ_η. Παρακ�λεσε τ�/ς �ρ!ιερε2ς τ�ς
:Oρθ�δ�g1ας ν� τ�ν �φ9σ�υν λ1γες µ<ρες ν� τ� σκεφτ_�. M&λις κατ�φερε κα0 τ�/ς gεγλ�στρησε
�ρ�κε nνα aπ&γει�, «ν9λι�ν γ��Iαν», στ� Aπ�2� κρ�φτηκε γι� µ�νες, µ<!ρι ν� �ρ_� τρ&π� ν� φ�γ_η
�π� τ�ν Kωνσταντιν��π�λη. ON «�γι�ι πατ�ρες» λ�σσαgαν κα0 Lκαναν τ�ν Π&λη  νω κ�τω ν� τ�ν
�ρ�'ν, 6µως δ=ν τ� κατ�φεραν. Tελικ� �ρ�κε τρ&π� κα0 �π<δρασε. :Eρε1πι� ψυ!ικ� κα0 σωµατικ�
γ�ρισε στ� :Iω�ννινα, 6π�υ κα0 π<θανε.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα��ς

19. T� δ1κη τ�υ A Mεθ&δι�ς :Aνθρακ1της τ�ν περιγρ�φει σ= >πιστ�λ9 τ�υ στ�/ς πρ�κρ1τ�υς τPν
:Iωανν1νων. T� γρ�µµα α7τ&, σ= �ντ1γραφ�, τ� �ρ�κε A zAλκης :Aγγ<λ�υ στ�ν :Eθνικ� Bι�λι�θ9κη,
στ� φ�κελλ� µ= �ριθµ. 316, σ. 55-64, «ν4µεσα στF Iι�γραφικF στ�ι�ε6α π�( ε��ε συγκεντρEσει < Φι-
λητHς γιF τ; Mεθ�δι� /Aνθρακ�τη». HO :Aγγ<λ�υ τ� παρ�υσ1ασε στ� �ι�λιαρ�κι τ�υ, «3H δ�κη τ��
Mεθ�δι�υ /Aνθρακ�τη Gπως τ�ν φηγε6ται < Rδι�ς».

[Στ� 7π9µεν� τε;�ς: -Eπεµ=>σεις τ?ς -Eκκλησ5ας στ0ν Παιδε5α
κατA τ0ν BYστερη T�υρκ�κρατ5α.]



M
εσαιωνικ=ς ε`κ&νες �φρικανικ�' π�λιτιστικ�' >πιπ<δ�υ τ�ς νε�-
ελληνικ�ς ρωµι�σ�νης παρακαλ�υθ9σαµε πρ�σφ�τως �π’ τ�/ς
τηλε�πτικ�/ς δια�λ�υς µ= τ� πρ�σκ�νηµα τ�ς «θαυµατ�υργ0ς»
ε`κ&νας τ�ς «Παναγ�ας τ0ς 3Iερ�σ�λυµ�τισσας». E`κ&νες π�/ κ�-

ν�ντας τ�ν γ�ρ� τ�' κ&σµ�υ διασ�ρ�υν τ�ν !Kρα τ�' π�λιτισµ�', τ�ς φι-
λ�σ�φ1ας κα0 τ�ς Lλλ�γης πρ�σεγγ1σεως τ�ς πραγµατικ&τητας. Kατ� τ�ν
:Aπ�λλKνι�ν τ�ν Tυαν<α «εdναι αZσ!ρ� ν3 1!gης τ� sν�µα κ�π�ι�υ, δ�!ως
ν3 1!gης καN τNς Zδι-τητ�ς τ�υ...». ∆υστυ!Pς i :Oρθ�δ�g1α µετ� �π� δ�� !ι-
λιετ1ες πνευµατικ�ς κυριαρ!1ας της κατ�ντησε τ�ν ?Eλληνα nνα ε-δ�ς τ�-
τεµιστ� - κ�φρ�υ τ�ς �φρικανικ�ς ���γκλας, π�/ θεωρε2 τ� g&ανα π�/ κα-
τασκευ��ει tς ρυθµιστ=ς τ�ς µ�1ρας τ�υ.

�Aς δ�'µε µερικ=ς φιλ�σ�φικ=ς �π&ψεις περ0 4ρθ�ς �ντιλ9ψεως τ�' θε1�υ κα0 περ0 τ�ς
πνευµατικ�ς κατ�πτωσης, τ�ς δεισιδαιµ�ν1ας. HO Σαλ��στι�ς, A νε�πλατωνικ�ς διδ�-
σκαλ�ς τ�' >στεµµ<ν�υ φιλ�σ&φ�υ :I�υλιαν�', στ� Lργ�ν τ�υ «Περ0 ΘεPν κα0 K&σµ�υ»
�ναφ<ρει: «wOσ�ι �πιθυµ��ν νF διδα�θ��ν περ7 τ!ν θε!ν hφε�λ�υν π; τ�ν παιδικ9 των
,λικ�α νF O��υν διαπαιδαγωγηθ0 καλ!ς κα7 νF µ�ν O��υν διαστραφ0 πνευµατικF µ=
ν�ητες δ�@ασ�ες· πρ�πει �π�σης νF ε�ναι �κ φ�σεως γαθ�7 κα7 λ�γικ��, γιF νF παρ�υ-
σι4Z�υν κ4π�ια συγγ�νεια πρ;ς τ7ς φιλ�σ�φικ=ς διδασκαλ�ες, γνωρ�Z�ντες κ�µη κα7 τ7ς
κ�ιν=ς Oνν�ιες. K�ιν=ς δ= Oνν�ιες ε�ναι �κε6νες, �π7 τ!ν <π��ων Gλ�ι �T Oµφρ�νες Uνθρω-
π�ι, �Fν hρθ!ς �ρωτηθ��ν, θF συµφων9σ�υν».

HO HHρ�κλειτ�ς γρ�φει κατηγ�ρηµατικPς: «wOσ�ι λατρε��υν τF Uψυ�α γιF θε��ς, δ=ν
διαφ�ρ�υν π; κ4π�ι�ν π�( πι4νει συZ9τηση µ= τ�(ς τ����υς.» HO :Eπ1κ�υρ�ς �ναφ<ρει:
«E�ναι ν�ητ� νF Zητ��νται π’ τ�(ς θε��ς, α8τF τF <π�6α < καθε7ς ε�ναι Tκαν;ς νF ��-
ρηγ9σXη στ;ν _αυτ� τ�υ». HO Πυθαγ&ρας (στ� «Περ0 Πυθαγ�ρικ�' �1�υ» τ�' :Iαµ�λ1!�υ)
καταγγ<λλει: «T; νF Zητ��µε π’ τ�(ς θε�(ς κ4τι π�( ν�µ�Z�µε Gτι στερ��µεθα ε�ναι Iλα-
σφηµ�α, δι�τι �T θε�7 γνωρ�Z�υν καλ�τερα π; �µHς τ7ς ν4γκες τ!ν lντων κα7 τ�� κ�-
σµ�υ». HO Πλ��ταρ!�ς στ� «Περ0 δεισιδαιµ�ν1ας» γρ�φει: «Kαµµ�α ρρEστια δ=ν περι�-
�ει τ�σα Uσ�ηµα συναισθ9µατα κα7 παραν�ϊκ=ς σκ�ψεις κα7 γν!µες τ�σ� ντιφατικ=ς µε-
τα@� των Gσ� περι��ει τ; ν�σηµα τ0ς δεισιδαιµ�ν�ας. 3O δεισιδα�µων δ=ν θ�λει νF πιστ�ψXη,
πιστε�ει Gµως παρF τ� θ�λησ9 τ�υ, δι�τι φ�IHται ν’ πιστ9σXη. /Eν[! φ�IHται τ;ν Θε�, τ;ν
λατρε�ει, Gπως �κε6ν�ι π�( O��υν π; π4νω τ�υς κ4π�ι�ν κακ; τ�ρανν�, π��, γιF νF τ;ν
�@ευµεν�σ�υν, τ�� π�δ�δ�υν τιµ�ς...». A7τ�ς A κακ�ς Θε�ς τ�ραν�ς τ�' Πλ�υτ�ρ!�υ �ντι-
στ�ι!ε2 στ�ν σηµεριν� :I�υδα2� θε� Για!�<, π�/ µα�0 µ= τ�ν aπ&λ�ιπ� «θ1ασ&» τ�υ κατα-
δυναστε�ει τ0ς ψυ!=ς τPν Nε�ελλ9νων καθfς κα0  λλων lκατ�µµυρ1ων θυµ�των τ�υ.)

***

MH
δεισιδαιµ�νικ� :Oρθ&δ�gη :Eκκλησ1α τ�ς !Kρας µας γεµ1�ει τ� ταµε2α της µ= πε-
ριφ�ρ=ς κα0 πρ�σκυν9µατα κ�κκ�λων x >νδυµ�των τPν �γ1ων της κα0 µ= ψευτ�-
θα�µατα, κα0 >gαπατKντας τ� aπνωτισµ<ν� κα0 ε7κ�λ&πιστ� π�1µνι& της. A7τ�0 �N
δηµι�υργ�0 τ�ς σηµεριν�ς ε`δωλ�λατρε1ας �π�καλ�'ν τ�/ς µεγ1στ�υς γ1γαντες

τ�ς σκ<ψεως πρ�γ&ν�υς µας «εZδωλ�λ�τρες» (κα0 ε`ρ9σθω >ν παρ&δOω κα0 τ�ν «∆αυλ�»
>π1σης «εZδωλ�λατρικ� περι�δικ-», nνα περι�δικ�, {ς µ�ς >πιτραπ_� ν� π�'µε, π�/ >π0 22
!ρ&νια �γων1�εται σκληρ�, γι� ν� διαφωτ1σ_η τ�ν ?Eλληνα κα0 ν� τ� �παλλ�g_η �π� τ�ν
κακι� τ�υ µ�2ρα, µι� µ�2ρα 2000 !ρ&νων Σκ�ταδισµ�'. T1 ε`ρωνε1α! HO ν�Pν ν�ε1τω.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ�της

¶OIOI KANOYN TON E§§HNA TOTEMI™TH



¢EN Y¶HPXE A§§OY XøPO™;

Στ;ν �!ρ� τ�� 3Hρα��υ, πλησ��ν τ0ς λ�µνης B�υλιαγµ�νης στ; Λ�υτρ4κι K�-
ρινθ�ας, π�( π�τελ��σε παρ4δειγµα �ρµ�νικ0ς �πεµI4σεως κα7 πρ�σαρ-
µ�γ0ς σ’ α8τ;ν τ!ν ρ�α�ων κτισµ4των π�( σ9µερα σ[EZ�νται σ= �ρε�πια,
στ�ν µ�ση τ�υ κριI!ς O�ει κτισθ0 µ�α �κκλησ�α, στ�ν µιF πλευρF τ0ς <π��-
ας �φ4πτεται κα7 π�τελε6 συν��ει4 της µικρ;ς �-κ�σκ�ς (γιF π�ι�ν σκ�π�;),
Gπως φα�ν�νται κα7 τF δ�� στ�ν φωτ�γραφ�α.
/Aναρωτι�ται κανε�ς: δ=ν Sπ0ρ�ε Uλλ�ς �!ρ�ς στ�ν περι��� �κτ;ς τ�� 3Hρα�-
�υ γιF νF κτισθX0 , �κκλησ�α - �-κ�σκ�ς, π�( µ= τ�ν θ�ση τ�υ κα7 τ�ν α-σθη-
τικ9 τ�υ λλ�ιEνει hπτικF κα7 πνευµατικF τ;ν �!ρ�; T; «περ�φηµ�» Kεντρικ;
/Aρ�αι�λ�γικ; ΣυµI��λι� τ; γνωρ�Zει τ; θ�µα κα7 µπ�ρε6 νF κ4νXη κ4τι;

Θωµqς �Aνδρ��υ



HΩς γνωστ&ν, τ� π<ρασµα �π� τ�ν κλασσικ� �ρ!αι&τητα στ�ν Bυ�αντιν� περ1�δ� mταν
τ� πρPτ� �7σιαστικ� πλ�γµα κατ� τ�' lλληνικ�' �θλητισµ�', A Aπ�2�ς, παρ� τ�ν διωγ-
µ� τPν σκ�ταδιστPν π�/ >πικρατ�'σαν τ&τε, κατ�φερε ν� >κδηλKνεται >ν κρυπτOP (�λ.
«∆αυλ&ς», τε'!. 229, σελ. 14623). Kατ&πιν �rτε �N :Oθωµαν�0 ε7ν&ησαν τ�ν �ν�πτυgη τ�ς
�θλητικ�ς δραστηρι&τητας >ν :Eλλ�δι, �φ’ lν�ς µ=ν δι&τι δ=ν µπ�ρ�'σαν ν� >νν�9σ�υν
τ� σηµασ1α τ�' �θλητικ�' ̀ δεKδ�υς, �φ’ lτ<ρ�υ δ= δι&τι διαισθ�ν�νταν 6τι µ1α τ<τ�ια δρα-
στηρι&τητα θ� >νδυν�µωνε τ� δ�υλωµ<ν� γ<ν�ς, πρ�γµα π�/ σαφPς δ=ν >πιθυµ�'σαν.

HH φλ&γα 6µως τ�' �θλητισµ�' Lκαιγε τ� στ9θη τPν HEλλ9νων, �N Aπ�2�ι, 6ταν ε7ν�-
�'σαν �N κ�ινωνικ=ς συνθ�κες, δ=ν L!αναν τ�ν ε7καιρ1α ν� aπηρετ�'ν µ= π�θ�ς τ�ν πα-
ρ�δ�σ9 τ�υς. A7τ�ς �κρι�Pς mταν A λ&γ�ς, π�/ >π0 T�υρκ�κρατ1ας παρ�υσι�στηκε Lντ�-
νη �θλητικ� δραστηρι&τητα, �π� ?Eλληνες π�/ ��'σαν στ� >gωτερικ&. Σ= πρ�ηγ��µεν�
τε'!�ς (251) σκιαγραφ9σαµε τ�ν πρ�σωπικ&τητα τ�' παγκ&σµι�υ πρωταθλητ�, π�/ �ν<-
δειgε i Nστ�ρ1α τ�' νεKτερ�υ �θλητισµ�', τ�' Παναγ� :Aντων1�υ - K�υταλιαν�'.

T
� iν1α τ�' τ1τλ�υ α7τ�' κατ�φερε ν� �ρπ�g_η nνας  λλ�ς µεγ�λ�ς ?Eλληνας �θλη-
τ9ς, π�/ >µφαν1στηκε στ� πρ�σκ9νι� 6ταν A K�υταλιαν�ς Lκανε τ�ν τελευτα1α �θλη-
τικ9 τ�υ περι�δε1α στ�ν lλληνικ� !Pρ�: «MετF π�λλFς περιπλαν9σεις φικνε6ται
τ�λ�ς κα7 �ντα�θα < δι4σηµ�ς Παναγ0ς, < ν��ς 3Hρακλ0ς Bς τιτλ�φ�ρε6ται, φ��

παρ�σ�ε δε�γµατα τ0ς �κτ4κτ�υ ρEµης τ�υ ε-ς διαφ�ρ�υς π�λεις π; τ0ς N�τ��υ /Aµε-
ρικ0ς µ��ρι τ0ς /Aνατ�λ0ς. uEρ�εται συµIληθε7ς µετ4 τιν�ς κυρ��υ (σηµ. πιθανKτατα µ=
τ�ν ?Eλληνα διπλωµ�τη κα0 πρ&gεν� στ�ν Acγυπτ� κ�ρι�ν :Aντωνι�δη), Gπως δEσXη δ�-
κα παραστ4σεις �ν τ[! θε4τρ[ω τ!ν /Oλυµπ�ων (!) κα7 �ν Π4τραις»1.

Mυηµ<ν�ς στ� :Oλυµπιακ� `δεPδες A Παναγ�ς, >πιλ<γει ν� τερµατ1σ_η τ� σταδι�δρ�-
µ1α τ�υ «�ν τ[! θε4τρ[ω τ!ν /Oλυµπ�ων», 6ταν nνας ν<�ς γ1γας �ν<τειλε στ�ν :Aµερικ9: «3O
ν��ς θλητ�ς καλε6ται Θε�δωρ�ς Γεωργ��υ, ε�ναι δ= γνωστ�τερ�ς �ν /AµερικX0 Sπ; τ;
lν�µα < wEλλην ΓεEργι�ς. /Eγενν9θη �ν Θεσσαλ�bα τ; 1855. uE�ει ν4στηµα 5 π�δ!ν κα7
8 δακτ�λων, Zυγ�Zει δ= 185 λ�τρας pτ�ι 166 περ�π�υ hκ4δας. Mετ�Iη ε-ς /Aµερικ�ν τ;

MH «διαδ/ON» τ/G K/υταλιαν/G Rπ4 τ4ν Γεωργ=/υ

XEνας XEλληνας παγκEσµι/ς πρωταθλητNς
τ8ς π?λης καK τ/G παγκρατ=/υ τ/G ιθ´ αgQνα

MH
�να�1ωση τ�' iρωϊκ�' ̀ δεKδ�υς στ�/ς κ&λπ�υς τPν lλληνικPν
κ�ιν�τ9των τ�' 19�υ α`Pνα («∆αυλ;ς», τ. 251) δ=ν mταν nνα τυ-
!α2� φαιν&µεν� �rτε µ1α �ργανωµ<νη πρ�σπ�θεια �π� συγ-
γραφικ�/ς κα0 κινηµατ�γραφικ�/ς κ�κλ�υς (πρ�λ. Hollywood,

Warner B., Rambo - Rocky κ.λπ.) π�/ πρ�σπ�θησαν ν� �ναδε1g�υν πλα-
στ=ς πρ�σωπικ&τητες. T�υναντ1�ν τ� mθ�ς, τ� lλληνικ� γ&ητρ� κα0
Aπωσδ9π�τε i ρKµη κα0 i δ�ναµη ε-ναι τ� στ�ι!ε2α π�/ συνθ<τ�υν
τ0ς µετεπαναστατικ=ς iρωϊκ=ς µ�ρφ<ς, π�/ δι<πρεψαν στ0ς παλα2στρες.



πρ!τ�ν �ν Oτει 1872, δ=ν �Iρ4δυνε δ= νF γ�νXη γνωστ;ς διF τ�ν Oκτακτ�ν ληθ!ς α8τ��
θλητικ�ν ρEµην. MετF τFς 3Hνωµ�νας Π�λιτε�ας περι0λθε τ�ν Περ�υI�αν, τ�ν Xιλ9ν,
κα7 πHσαν σ�εδ;ν τ�ν N�τι�ν /Aµερικ9ν, παρ��ων παντα��� δε�γµατα τ0ς SπερανθρE-
π�υ α8τ�� -σ���ς»2 (2λ. εZκ. 1).

Σ’ α7τ� τ� δ�σκ�λη >π�!� i uπαρgη τ<τ�ιων �θλητPν mταν π�λ�τιµη, δι&τι διατηρ�'σε
τ� �θικ� κα0 τ� φρ&νηµα τPν συµπατριωτPν τ�υς ψηλ�. HH HEλλ�δα πρ�σπαθ�'σε ν�
4ρθ�π�δ9σ_η κα0 ν� gεφ�γ_η �π� τ� ν��τρ�π1α τ�ς «ψωρ�κEσταινας». ΣυνεπPς πρ&�αλ-
λε >πιτακτικ� i �ν�γκη τ�ς σ�νδεσ9ς της µ= τ�ν τερ�στια κλασσικ� κληρ�ν�µι�. :Aρκε2
ν� παρατηρ9σ�υµε, 6τι A K�υταλιαν�ς συν9θι�ε ν� α7τ�απ�καλ�ται «N��ς 3Hρακλ0ς»,
�π�φε�γ�ντας >πιµ&νως τ� !ρ9ση τ�' �ληθιν�' 4ν&µατ&ς τ�υ, π�/ µ<!ρι πρ& τιν�ς πα-
ρ<µενε  γνωστ�! A7τ� π�/ >νδι<φερε τ�ν Παναγ� mταν i παρ�υσ1α τ�υ tς γν9σι�υ �π�-
γ&ν�υ τ�ς θρυλικ�ς lλληνικ�ς γενι�ς. M= τ� ψευδKνυµ� «K�υταλιαν;ς» δι<σOω�ε τ�ν κα-
ταγωγ9 τ�υ κα0 µ= τ�ν τ1τλ� «N��ς 3Hρακλ0ς» τ�ν Nστ�ρ1α τ�υ.

Στ� cδια �9µατα πατKντας A Θε&δωρ�ς Γεωργ1�υ, >π<λεgε ν� α7τ�πρ�σδι�ρ1�εται tς
«3O wEλλην ΓεEργι�ς»: «...κα7 Uλλ�τε πησ��λ9σαµεν τ�(ς ναγνEστας ,µ!ν µ= τ;ν
wEλληνα παλαιστ�ν ΓεEργι�ν, Bς θ�λει νF Sπ�γρ4φεται < Rδι�ς... µ�αν σελ�δα Oπρεπε
ν’ φιερEσωµεν κα7 ,µε6ς διF τ;ν πεφηµισµ�ν�ν παλαιστ9ν µας, Gστις OλαIε κα7 τ; �π�-
θετ�ν “< Nικητ�ς” Sπ; τ!ν /Aµερικαν!ν συναδ�λφων µας...3» (δηλ. George the Winner).

ON δηµ�σι�γρ�φ�ι τ�ς >π�!�ς >κε1νης φα1νεται, 6τι �ρκ�'νταν στ� ν� µεταφρ���υν
�πλPς τ0ς g<νες >φηµερ1δες, π�/ Lφταναν στ� !<ρια τ�υς µ�νες µετ� τ�ν πρKτη Lκδ�σ9
τ�υς. T0ς δυσ!<ρειες α7τ=ς aπερκ�λυπταν >πιτυ!Pς i �γ�πη, τ� µερ�κι κα0 A ��λ�ς τPν
ταγPν τ�ς �θλητικ�ς δηµ�σι�γραφ1ας, π�/ τ&τε Lκανε τF πρ!τα της I9µατα (σηµ. γεγ�ν�ς
π�/ δυστυ!Pς �γν��'ν �N σ�γρ�ν�ι �θλητικ�γρ�φ�ι)! HH παρακ�τω περιγραφ� παρ�υ-
σι��ει π�λλ� κ�ιν� στ�ι!ε2α µ= τ0ς λεπτ�µερε2ς �νταπ�κρ1σεις τPν συγ!ρ&νων δηµ�σι�-
γρ�φων, 6ταν σκιαγραφ�'ν τ0ς πρ�σωπικ&τητες �θλητPν: «wEλληνες κα7 @�ν�ι �ν /Aµε-
ρικX0 �νθ�υσι!σιν Sπ=ρ τ�� παλαιστ�� Γεωργ��υ, τ[! πρ�σφ�ρ�υσιν �νθυµ9µατα π�λ�τι-
µα, αT �φηµερ�δες δηµ�σιε��υσι ε-κ�νας τ�υ µ= Iι�γραφικFς σηµειEσεις κα7 �T ρεπ�ρτερ
τ;ν περικυκλ��σι, )να µανθ4νωσι περ7 τ0ς δια�της τ�υ κα7 παντ;ς Uλλ�υ δυναµ�ν�υ νF
κ�ρ�σXη τ�ν περι�ργειαν τ�� µερικανικ�� κ�ιν��...»4

MO
�θλητ9ς µας 6µως, φα1νεται καθαρ�, δ=ν mταν κ�π�ι�ς  gεστ�ς !ωρικ&ς, π�/ δι<-
θεται µ&ν� µυϊκ� δ�ναµη. :Aντ1θετα µ�ς �π�καλ�πτεται tς tλ�κληρωµ<νη πρ�-
σωπικ&τητα lν�ς καθαρ&αιµ�υ >παγγελµατ1α �θλητ� µ= πνευµατικ� περιε!&µεν�
�λλ� κα0 γνKσεις τ&σ� �πικ�ινωνι�λ�γ�ας Gσ� κα7 νατ�µ�ας: «...ε-ς τFς συνδια-

λ�@εις τ�υ ε�ναι ε8φυ�στατ�ς, π�λ( δ= πρ�σ��ει ε-ς G,τι συντελε6 πρ;ς α{@ησιν f µε�ωσιν
τ!ν σωµατικ!ν α8τ�� δυν4µεων...»4.

:Eκτ�ς α7τ�ς τ�ς διαιτητικ�ς συµ��υλ�ς τ� >ν λ&γOω δηµ�σ1ευµα «περν�» κα0 τ�
πρPτ� �ντικαπνιστικ� µ9νυµα, π�/ δ&θηκε >π1σηµα �π� >παγγελµατ1α �θλητ9:
«...πρ; hλ�γ�υ καιρ�� παρετ9ρησεν, Gτι τF σιγαρ�ττα τ;ν καθ�στων νωθρ�ν, hκνηρ;ν
κα7 ν4λγητ�ν πρ;ς πHν θ�αµα. /Aφ�� τ�σ�ν πρ�φαν!ς Oπται�ν τF παρ9τησε... κα7
τEρα O�ει �συ�� τ; κεφ4λι τ�υ, Bς λ�γει, κα7 δ=ν φ�Iε6ται τ�π�τε τ; <π�6�ν νF περι-
πατ0 �π7 δ�� π�δ!ν».

HH περι�δε1α τ�' «Γεωργ1�υ τ�' Nικητ�» στ�ν :Aµερικ� ε-ναι παν�µ�ι&τυπη µ= α7τ�
τ�' K�υταλιαν�'. HO Θεσσαλ�ς µ�λλ�ν ε-!ε σ�ν πρ&τυπ& τ�υ τ�ν Mικρασι�τη πρωτα-
θλητ� κα0 στ&!ευε πρ�φανPς στ�ν >παν�ληψη τPν  θλων τ�υ, γι’ α7τ� τ�ν συναντ�'µε

MΩλ/κληρωµBνη πρ/σωπικEτητα µI πνευµατικ4 περιεOEµεν/

∆ΑΥΛ\Σ/253, :Iαν�υ�ρι�ς 200316444



ν� �ντιµετωπ1�_η 6σ� τ� δυνατ�ν περισσ&τερ�υς �θλητ=ς παγκ�σµ1�υ φ9µης: «E-ς τ;
ρηθ=ν περι�δικ;ν µακρ�τατ�ς παρ�πεται κατ4λ�γ�ς τ!ν θλητ!ν, ��ς κατ�Iαλεν �ν τX0
π4λXη. ∆ι4σηµ�ι παλαιστα7 θεωρ��µεν�ι 9ττητ�ι uAγγλ�ι, Γ4λλ�ι, Γερµαν��, N�ρIηγ��,
3Iσπαν��, Mα�ρ�ι κα7 π4σης �θνικ�τητας, �@’ �ν τινες πελEρι�ι τ; σ!µα, κατεIλ9θησαν
ε8�ερ!ς �ν διαστ9µατι hλ�γων λεπτ!ν Sπ; τ�� wEλλην�ς παλαιστ��...»2.

™
’α7τ� τ� σηµε2� θ� κ�νω nνα ριψ�κ1νδυν� �λλ� %!ι ���σιµ� συλλ�γισµ&, π�/ �φ�ρJ�
στ�ν παλαιστικ� δεgι�τε!ν1α, τ�ν Aπ�1α >πεδε1κνυε A Θε&δωρ�ς Γεωργ1�υ. ∆ηµ�-
σιε�µατα π�/ Lπεσαν στ� !<ρια µας �φ9ν�υν ��σιµες aπ&ν�ιες, 6τι A �θλητ9ς µας
γνKρι�ε τ�ν τ<!νη τ�' παγκρατ1�υ κα0 α7τ� µπ�ρ�'µε ν� τ� συναγ�γ�υµε �π’ τ�

ΓνVρι[ε τ4 παγκρ?τι/ν καK τNν cφιππη π?λη;

16445∆ΑΥΛ\Σ/253, :Iαν�υ�ρι�ς 2003

EZκ-να 1. Φωτ�γραφ�α - ντ�κ�υµ�ντ� τ�0 Θε�δ�ρ�υ Γεωργ��υ. Στ� bφ�ς τ�υ δια-
κρ�νει κανεNς Sπι2λητικ-τητα, συνδυασµ�νη µ, �Pι�πρ�πεια.



γεγ�ν&ς, 6τι �φ’ lν�ς µ=ν >κε1νη τ�ν >π�!� �N �νατ�λικ=ς π�λεµικ=ς τ<!νες δ=ν διδ�σκ�-
νταν στ�ν E7ρKπη, �φ’ lτ<ρ�υ δ= �N �ρ!α2�ι µας συγγραφε2ς �ναφ<ρ�υν, 6τι τ� Πα-
γκρ�τι� Lδινε τ� δυνατ&τητα στ�ν γνKστη τ�υ ν� κατα��λ_η π�λλ�/ς �ντιπ�λ�υς ταυτ&-
!ρ�να (σηµ.: τ<τ�ιες πρακτικ=ς συν9θι�ε γι� παρ�δειγµα A θηριKδης παγκρατιστ�ς Λυ-
σ1µα!�ς): «/Aδ4µαστ�ς κα7 κατ4Iλητ�ς συν�πεσε π�λλ4κις νF καταI4λXη τρε6ς κα7 τ�σ-
σαρας νταγωνιστFς ρωµαλ��υς, κατF τ; δι4στηµα µιHς κα7 µ�νης παραστ4σεως...»4.

Kα0 µι�  λλη δηµ�σι�γραφικ� πηγ9, �ε�αιKν�ντ�ς µας παρ�λληλα γι� τ� πατριωτικ�
α`σθ9µατα π�/ διακατε2!αν τ�ν �θλητ9 µας, καταλ9γει στ� α7τ� συµπ<ρασµα... HH εcσ�-
δ�ς τ�' Γεωργ1�υ στ� στ�δι� ε-ναι παν�µ�ι&τυπη µ’ α7τ� τPν σ�γ!ρ�νων �θλητPν: «/Eµφα-
ν�Zεται < παλαιστ�ς κρατ!ν τ�ν _λληνικ�ν σηµα�αν. E�ναι Uσ�ηµ�ς ν9ρ, λλ’ O�ει σ!µα
θλητικ�ν, �T δ= γυµν�7 Iρα���ν�ς τ�υ κα7 τ; γυµν�ν στ0θ�ς τ�υ ν�µ�Zει κανε7ς Gτι ε�ναι
π�σπασµα κ�ρµ�� 3Hρακλ��υς... uEρ��νται τρε6ς παλαστα�... κα7 ρ��Zει , π4λη. Συ-
σπειρ��νται, κυλ��νται κα7 Gλ�υς τ�(ς ρ�πτει < ΓεEργι�ς, φρενιτιωδ!ς Zητωκραυγ4Z�-
ντ�ς τ�� λα��... uEπειτα πα�Zεται < �θνικ;ς zµν�ς· < ΓεEργι�ς λαµI4νει τ�ν σηµα�αν...»8.

T� παγκρ�τι� �ρ!ικ� �π�τελ�'σε nνα τµ�µα τ�ς στρατιωτικ�ς >κπα1δευσης τPν �ρ!α1-
ων HEλλ9νων, δι&τι i τακτικ9 τ�υ πρ�<�λεπε 6λες >κε2νες τ0ς µεθ&δ�υς >g�υδετ<ρωσης τPν
�ντιπ�λων, 6ταν A Aπλ1της, πε��ς x Lφιππ�ς, κατ� τ� δι�ρκεια τ�ς µ�!ης �φωπλι�&ταν.
HH στρατιωτικ� φ�ση τ�ς τ<!νης α7τ�ς mταν κα0 i α`τ1α τ�' �ρ!ικ�' �π�κλεισµ�' της �π�
τ� 4λυµπιακ� �γων1σµατα. T� παγκρ�τι� π�νω σ=  λ�γ� πρ<πει ν� mταν γνωστ� στ�ν
�ρ!αι&τητα, >πειδ� συνJ�δει �φ’ lν�ς µ=ν µ= τ�ν πρωτ�γεν� π�λεµικ9 τ�υ !ρ9ση (σηµ.:
καθ’ 6τι Lπρεπε ν� πρ�στατε�_η κα0 τ�/ς Lφιππ�υς Aπλ1τες), �φ’ lτ<ρ�υ δ= µυθ�λ�γικPς
σOK�εται, 6τι πρωτ�διδ�gας α7τ�' mταν A K<νταυρ�ς Xε1ρων, A Aπ�2�ς µ�ησε κα0 τ�ν
HHρακλ� στ�ν �θλητισµ� (�λ. EZκ. 2).

Π�λ/ >νδιαφ<ρ�ν παρ�υσι��ει i συµµετ�!� τ�' Γεωργ1�υ στ�  θληµα τ�ς Lφιππης π�-
λης, i uπαρgη κα0 µ&ν� τ�ς Aπ�1ας tς �γKνισµα >πι�ε�αιKνει τ�ν >πι�1ωση π�λλPν πα-
γκρατικPν τε!νικPν µ<!ρι κα0 τ�ν 19� α`Pνα στ�ν E7ρKπη. zAλλωστε σ= καµµ1α �σιατικ�
π�λεµικ� τ<!νη δ=ν �ναφ<ρεται παρ&µ�ια µεθ�δ�λ�γ1α >g�υδετ<ρωσης τ�' �ντιπ�λ�υ:
«καθ’ � νηγγ�λθη, < θλητικ;ς γxν �ν ν�λαIεν < wEλλην ΓεEργι�ς µετF τ�� /Iω4ν-
ν�υ X4δσ�ν πρ;ς lφελ�ς τ!ν �κ τ�� κιτρ�ν�υ πυρετ�� πασ��ντων �ν Zachsomille, OλαIε
�Eραν �ν Σ�λIXη �θ=ς µετF µεσηµIρ�αν. /Eν X� π4λXη πεδε��θXη, Gτι < X4δσ�ν δ=ν �δ�να-
τ� νF συναγωνισθX0 µετF τ�� wEλλην�ς Oφιππ�ς, Bς δ=ν �δυν9θη νF πρ4@Xη τ��τ� �π7 τ0ς
σκην0ς. wOταν �T νταγωνιστα7 pρ@αντ� τ0ς πρEτης π4λης, < X4δσ�ν πρ�σεπ4θησε νF
πηδ9σXη �π7 τ�� )ππ�υ τ�� Γεωργ��υ, πλ�ν ��τ�ς �π9δησεν �π7 τ�� X4δσ�ν κα7 �κ�ρδισε
τ�ν πρEτην π4λην. KατF τ� δευτ�ραν π4λην < ΓεEργι�ς κατEρθωσε νF σ�ρXη τ;ν X4δ-
σ�ν �κ τ�� )ππ�υ τ�υ κα7 νF τ;ν ρ�ψXη κ4τω �ντ;ς 8 λεπτ!ν. KατF τ�ν τρ�την π4λην <
wEλλην �ρπ4@ας τ;ν νταγωνιστ9ν τ�υ π; τ;ν λαιµ;ν κα7 π; τ;ν Iρα���να, τ; Oρριψε
�αµα7 �ντ;ς δ�κα λεπτ!ν»4.

HO ΓεKργι�ς, �π’ 6,τι φα1νεται, mταν γνKστης µι�ς aψηλ�ς π�λεµικ�ς τ<!νης, π�/
πρ�φανPς ε-!ε διδα!θ_� στ� Θεσσαλ1α (σηµ.: τ&π�ς καταγωγ�ς τPν Kεντα�ρων κα0
τ�' `δ1�υ), δι&τι στ�ν iλικ1α τPν 17 >τPν π�/ Lφυγε µεταν�στης, παρ�υσι��εται tς
nνας 8δη tλ�κληρωµ<ν�ς παλαιστ9ς. ∆ηµι�υργε2ται λ�ιπ�ν τ� εrλ�γ� >ρKτηµα: Π�'
ε-!ε λ��ει α7τ�ν τ�ν �θλητικ� παιδε1α κα0 �π� π�ι��ς; M9πως τ� παγκρ�τι�  θλη-
µα µ<!ρι κα0 τ� µισ� τ�' 19�υ α`Pνα mταν γνωστ� tς παραδ�σιακ� π�λεµικ� τ<!νη
x Lστω µ9πως σOK��νταν �ρκετ=ς �π� τ0ς τε!νικ<ς τ�υ στ�ν lλληνικ� !Pρ�, 6π�υ >νη-
λικιKθηκε A Γεωργ1�υ;

ΠερνKντας σ= µι� περιγραφ� lν�ς �γPνα π�/ Lδωσε A Γεωργ1�υ στ�ν :Aµερικ9, 6πως
α7τ� σOK�εται µ<σα �π� τ0ς στ�λες µι�ς �µερικανικ�ς τ�πικ�ς >φηµερ1δας, διαπιστKν�υ-
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EZκ-να 2. �Aγtν «παγκρατ��υ µ�!ρι θαν�τ�υ» µεταP= &Hρακλ  καN κενταVρ�υ
N�σ�υ. Bλ. τ3 περN Sφ�ππ�υ παγκρατ��υ στ� κε�µεν�. (�Aρ!α�α µελαν-µ�ρφη

�γγει�γραφ�α. Πρωτ�τυπ�θηκε σ, "λληνικ� γραµµατ-σηµ� τ�0 1970.)
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µε, 6τι >κε1νη τ�ν >π�!� τ�  θληµα τ�ς π�λης mταν τ� πι� δηµ�φιλ<ς. «∆�� �ιλι4δες
Uνθρωπ�ι συν�ρρευσαν �θ=ς �ν τ[! θε4τρ[ω τ0ς Kρ9νης, Gπως Rδωσι τ;ν θλητικ;ν γ!να
µετα@( τ�� wEλλην�ς Γεωργ��υ κα7 τ�� /Iω4νν�υ M�λλερ. T; πλ0θ�ς πρ��Iη ε-ς κιν9µα-
τα τ�σ��τ[ω παρ4φ�ρα κα7 �νθ�υσιEδη διαρκ��σης τ0ς π4λης, dστε τ; θ�ατρ� µετεIλ9-
θη ε-ς τ�λει�ν φρεν�κ�µε6�ν. wAπας < �!ρ�ς τ�� µεγ4λ�υ κτιρ��υ �τ� κατειληµµ�ν�ς Sπ;
τ�� συνωστιZ�µεν�υ l�λ�υ, τF καθ�σµατα δ= τ0ς σκην0ς κατε���ντ� Sπ; δηµ�σι�γρ4φων
κα7 πρ�σκεκληµ�νων @�νων».

HH τερ�στια συρρ�� τ�' κ&σµ�υ µ�ς �ε�αιKνει, 6τι A �γPνας θ� mταν σπ�υδα2�ς. zAλλω-
στε A M�λλερ παρ�υσι��εται �π� τ�/ς δηµ�σι�γρ�φ�υς tς �ρωας στ� !Kρα τ�υ: «3O
wEλλην ΓεEργι�ς παρ�υσι4σθη �ν @ι�πρεπεστ�ρα τ�� M�λλερ στ4ση, �τις ν�δει@εν
α8τ;ν νEτερ�ν τ�� �ρω�ς τ�� KαναδH... 3H πρEτη π4λη �τ� µφ�I�λ�ς, καθ�σ�ν <
wEλλην �π4λαισεν µυν�µεν�ς µ�ν�ν. KατF τ;ν δε�τερ� γ!να < wEλλην ν�λαIεν �πι-
θετικ�ν στ4σιν, παλα�ων lρθι�ς �ν GλXη α8τ�� τX0 σωµατικX0 ρEµXη. T; πλ0θ�ς �@ετρ4πη ε-ς
γρ�ας φων4ς, Gταν < ΓεEργι�ς, περιπτυ@4µεν�ς -σ�υρ!ς τ;ν M�λλερ κα7 νατιν4@ας
α8τ;ν Sπερ4νω τ!ν �µων τ�υ τ;ν Oρριψε, κερδ�σας α8τ[! τ�ν δευτ�ραν π4λην. MHλλ�ν
�νδιαφ�ρ�υσα Gµως Sπ0ρ@εν , τρ�τη π4λη, �τις �τ� Oκθεσις σωµατικ0ς ρEµης κα7 τ��νης.
3O wEλλην �πετ�θη κατF τ�� ντιπ4λ�υ τ�υ Bς τ�γρις, πρ�σεπ4θησε δ= νF περισφ�γ@Xη ε-ς
τFς γκ4λας τ�υ τ;ν M�λλερ, Gστις π�φυγε τ��τ� διF µεγ4λης ντιστ4σεως κα7 σωµα-
τικ0ς ε8κινησ�ας...».

Πρ�σ<gτε, 6τι >κε1νη τ�ν >π�!� �N τ�πικ�0  ρ!�ντες >κτ�ς τPν ε7θυνPν τ�ς α7τ�δι�1-
κησης στ�ν περι�!9 �νελ�µ�αναν κα0 !ρ<η διαιτητPν, 6ταν διεg9γ�ντ� παλαιστικ�0
�γPνες. T� Lθιµ� α7τ� L!ει lλληνικ=ς ρ1�ες, δι&τι �N διαιτητ=ς κα0 στ�ν �ρ!αι&τητα �ν�-
µ���νταν lλλαν�δ1κες κα0 mταν >κπρ&σωπ�ι φυλPν!9 Kαθ’ 6µ�ι� τρ&π� συναντ�'µε στ�ν
:Aµερικ� κα0 στ�ν E7ρKπη, ν� συγκρ�τ�ται πρ0ν �π� κ�θε �γPνα nνα σPµα lλλαν�δικPν
�π�τελ��µεν� �π� δικαστ<ς, δηµ�ρ!�υς κα0  λλ�υς τ�πικ�/ς φ�ρε2ς, >νOP στ�ν :Aνατ�λ�
�π�δεικν�εται 6τι !ρ<η διαιτητ�' ε-!ε κα0 A cδι�ς A Σ�υλτ�ν�ς (�λ. «∆αυλ�ς», τ. 250, σελ.
16276). ?Oλα αυτ� �π�δεικν��υν µ= τ�ν πι� περ1τραν� τρ&π�, τ�ν �δι�σπαστη lν&τητα
τ�' lλληνικ�' �θλητισµ�' �π� τ�ν �ρ!αι&τητα µ<!ρι κα0 τ� πι� πρ&σφατα !ρ&νια, �κ&-
µα κα0 στ0ςπι� µικρ=ς λεπτ�µ<ρει<ς τ�υ.

«/Eν διαστ9µατι δεκαεπτF λεπτ!ν,φ�� < ΓεEργι�ς Oρριψε τ;ν M�λλερ, ��τ�ς �ναγκ4-
σθη νF πιασθX0 π; τ�ν κν9µην τ�� Γεωργ��υ διF νF µ�ν π�σXη �αµα�.  MετF τ�ν τρ�την κα7
π�φασιστικ�ν τα�την π4λην < δικαστ�ς Xεννεσ�ι Oδωκε τ; γ�ρας ε-ς τ;ν ΓεEργι�ν...».

¢
ραστ9ρι�ς �ν A Γεωργ1�υ Nδρ�ει µ�λλ�ν �θλητικ� �καδηµ1α, �ρ!1��ντας ν� πρ�-
π�ν_� ν<�υς �θλητ<ς. M<σOω α7τ�ς τ�ς πρ�σπ�θειας κατ�φερε ν� �ναδε1g_η tς δι�-
δ�!& τ�υ στ0ς H.Π.A. τ�ν >π1σης ?Eλληνα παλαιστ� Nικ&λα� Mακρυγι�ννη, A Aπ�2�ς
φρ&ντισε ν� κερδ1σ_η �ν�µεσα σ= π�λλ�/ς �ντιπ�λ�υς κα0 α7τ�ν τ� δ�σκαλ& τ�υ! 

[:Ag1�ει ν� �ναφερθ�'µε µ= nνα λιτ&τατ� �ι�γραφικ� σηµε1ωµα στ�ν νεKτερ� α7τ� �θλη-
τ9, A Aπ�2�ς 6πως θ� διαπιστKσετε σφρ�γισε µ= τ�ν παρ�υσ1α τ�υ τ�ν �µερικανικ� �θλη-
τισµ&: «3Yπ; τ; ψευδEνυµ�ν Antonio Pierr f Terrible Greek κρ�πτεται < µ�γας παλαιστ�ς
τ0ς Sφηλ��υ Nικ�λα�ς Mακρυγι4ννης �κ Σ�ρ�υ, Gστις π� τιν�ς �ρ�ν�υ διαµ�νει �ντα�θα,
δρ�πων νικητ�� δ4φνας. 3O Antonio Pierri �γενν9θη �ν Σ�ρ[ω τ[! 1860, ε�ναι π�ντε π�δ!ν
κα7 10 ½ δακτ�λων zψ�υς, Zυγ�Zει δ= γυµν;ς λ�τρας 225. uE�ει πρ�σωπ�ν κα7 παρ4στηµα
ρρενωπ�ν, ε{τ�λµ�ν κα7 σ�εδ;ν -ταµ�ν. T�ν πατρικ�ν α8τ�� _στ�αν �γκαταλε�ψας κατF
τ; 1887 µετ�Iη ε-ς /Aµερικ9ν, Oνθα συν9ντησε τ;ν �κ B�λ�υ Θε�δωρ�ν Γεωργ��υ f Greek
George τρ�µητ�ν παλαιστ9ν, παρ’ �� κα7 �διδ4�θη �ν 3Aγ. Φραγκ�σκ[ω τελ!ς τ�ν πα-
λαιστικ�ν τ��νην...». HO περι�δικ�ς τ�π�ς τ�' M�ντσεστερ τ�ς :Aγγλ1ας µ�ς πρ�σφ<ρει nνα

MO δι?δ/O/ς τ/G Γεωργ=/υ Mακρυγι?ννης
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µακρ/ κατ�λ�γ� τPν �θλητPν π�/ ν1κησε A Mακρυγι�ννης: «...�ν Xικ4γ[ω �ν�κησε µετF πει-
σµατEδη π4λην τ;ν I. Faulker κα7 L. Moore, �ν K4νσας τ;ν A. Cristol, �ν ∆ετρ�bH, τ;ν Job
Wright, �ν N�bα 3Y�ρκXη τ;ν µ�γαν Γερµαν;ν παλαιστ�ν Smith, �ν 3Aγ�[ω Λ�υδ�I�κ[ω τ;ν
John Wheller, τ;ν Jack Cannors κα7 τ;ν Oνδ�@�ν κα7 ρωµαλ��ν Uνδρα Prof. demos Γ4λλ�ν,
τ;ν πεφηµισµ�ν� uAγγλ�ν B. Sulliva, �ν ∆�νIερ τ;ν Greek George, τ;ν διδ4σκαλ�ν τ�υ.
Πρ; τεσσ4ρων �τ!ν... τ;ν Matseeda Soracky, �� τ;ν ^τερ�ν τ!ν π�δ!ν �@αρθρEσας (σηµ.:
πρ&κειται γι� κ1νηση π�/ δ=ν επιτρ<πεται στ�ν παραδ�σιακ� π�λη,  ρα κ�π�ια  λλη τ<-
!νη !ρησιµ�π�ι�'σε...) κα7 Uλλ�υς π�λλ��ς, �ν τF hν�µατα συντ�µ�ας ^νεκεν παραλε�π�-
µεν. Kα7 τα�τα... ναγρ4φ�υσιν αT γγλικα7 �φηµερ�δες»7].

Mετ� τ�ν �π�λ�τως >πιτυ!� περι�δε1α τ�υ στ�ν :Aµερικ9, A Γεωργ1�υ �π�φασ1�ει ν�
>πιστρ<ψ_η στ�ν E7ρKπη, �στε ν� διατρανKσ_η περισσ&τερ� τ� φ9µη τ�υ. :Aπ’ α7τ9ν τ�υ
τ�ν κ1νηση εrκ�λα διαπιστKνεται, 6τι A �θλητ9ς µας δ=ν mταν κ�ιν�ς �`κ�ν�µικ�ς µετα-
ν�στης, �λλ’ �ντ1θετα nνας πραγµατικ�ς >παγγελµατ1ας �θλητ9ς, π�/ 8θελε ν� α7τ�α-
π�καλ�ται «παγκ�σµι�ς πρωταθλητ9ς», Lστω κα0 {ν α7τ�ς A τ1τλ�ς δ=ν ε-!ε σ!ηµατιστ�
�rτε κ{ν στ� σφα2ρα τ�ς φαντασ1ας τ�' φιλ�θλ�υ κ�ιν�'.

«�A
φθ�ν�υς δρ�πει δ4φνας, �ν Λ�νδ�ν[ω < περ�φηµ�ς wEλλην παλαιστ�ς ΓεEρ-
γι�ς, �κπλ9σσων διF τ!ν Uθλων α8τ�� τ�(ς πειρ�πληθε6ς θαµ!νας τ�� θε4-
τρ�υ, �ν’ [� τελ��νται �T παλαιστικ�7 γ!νες. 3O wEλλην θλητ�ς πεκλ9θη “<
τρ�µερ;ς wEλλην ΓεEργι�ς”, π�λλα7 δ= τ�� Λ�νδ�ν�υ �φηµερ�δες Oγραψαν

µετF θαυµασµ�� περ7 α8τ�� κα7 τ!ν SπερανθρEπων κατ�ρθωµ4των τ�υ...»5.
A7τ� π�/ παρατηρ�'µε ε-ναι, 6τι γενικPς �N zAγγλ�ι παλαιστ=ς διακατ<!�νταν �π� nνα

Lντ�ν� σ�νδρ�µ� �νωτερ&τητας Lναντι τPν HEλλ9νων συναδ<λφων τ�υς. HO :Eδµ&νδ�ς
Λανι=λ στ� �ι�γραφ1α τ�' K�υταλιαν�' δ1νει λεπτ�µ<ρειες γι’ α7τ�ν τ�ν aπερ�πτικ� συ-
µπεριφ�ρ� τPν zAγγλων: «M�ν�ν τ�(ς uAγγλ�υς δ=ν ��Eνευεν ^νεκα τ�� φυλετικ�� των
�γωϊσµ��. wOταν �κατ4λαIαν, διηγε6τ�, Gτι �τ� δ�νατ�ν νF µ= νικ9σXη δικ�ς τ�υς πα-
λαιστ9ς, �λ�σσα@αν κυρι�λεκτικ!ς. uEφθασαν µ4λιστα µ��ρι τ�� σηµε��υ νF µ= δωρ�δ�-
κ9σ�υν διF νF διακηρ�ττω Gτι ε�µαι uAγγλ�ς κα7 l�ι wEλλην. T; �ατ9ρι Gµως δ=ν τ�(ς
Oγινε. E��αν κ4π�τε  µερικ�7 τ�ν να�δεια νF µ�� π��ν Gτι δ=ν πρ�πει νF λ�γωµαι wEλλη-
νας, δι�τι �T wEλληνες ε�ναι Gλ�ι κλ�φτες... T�(ς �συγ�ρισα Gµως γιF καλ4.»6.

HO K�υταλιαν�ς �π’ 6,τι φα1νεται δ= σ9κωνε πρ�σ��λ<ς. T�ν cδια 6µως περηφ�νεια γι�
τ� γενι� τ�υ Lδει!νε κα0 A ΓεKργι�ς �π<ναντι στ�/ς aπερ&πτες zAγγλ�υς, σ�µφωνα π�-
ντα µ= δηµ�σιε�µατα τ�ς >π�!�ς τ�υ. «OT Oπαιν�ι κα7 �T θαυµασµ�7 τ�� τ�π�υ πρ�8κ4-
λεσαν τ�ν Zηλ�τυπ�αν τ!ν uAγγλων παλαιστ!ν, �)τινες συν�ρρευσαν θρ��ι ε-ς Λ�νδ�-
ν�ν, Gπως συναγωνισθ!σι πρ;ς τ;ν wEλληνα θλητ9ν, -σ�υριZ�µεν�ι Gτι pθελ�ν κατα-
I4λει α8τ�ν. T��τ� µαθxν < ΓεEργι�ς �δηµ�σ�ευσεν Sπερµεγ�θη πρ�γρ4µµατα, δι’ �ν
�κ4λει ε-ς π4λην �T�νδ9π�τε παλαιστ9ν, Sπ�σ��µεν�ς µ4λιστα Gτι pθελε πρ�σφ�ρXη εRκ�-
σι µ=ν λ�ρας στερλ�νας ε-ς τ;ν κατ�ρθEσαντα νF τ;ν ρ�ψXη �ντ;ς 15 λεπτ!ν τ0ς dρας, π�-
ντε δ= λ�ρας ε-ς Gντινα δ=ν κατEρθ�υ νF ρ�ψXη α8τ�ς...»5.

HH  δικη α7τ� συµπεριφ�ρ� τPν zAγγλων ε-ναι πρ�γµατι �νεg9γηση, δι&τι �N ?Eλλη-
νες παλαιστ=ς ε-!αν mθ�ς κα0 �gι�πρ<πεια κα0 τιµ�'σαν µ= τ�ν παρ�υσ1α τ�υς τ�ν
ε7ρωπαϊκ� �θλητισµ&. T�ν >π�!� >κε1νη i «lνια1α ε7ρωπαϊκ� συνε1δηση» στ�/ς κα-
τ�1κ�υς τ�ς γηραι�ς �πε1ρ�υ mταν tς γνωστ�ν �ν�παρκτη. :Eν τ��τ�ις 6ταν A K�υ-
ταλιαν�ς πρ�σκλ9θηκε �π� nναν Mαρ�κιν� ν� παλα1ψ�υν στ�ν π&λη Φ<�, α7τ�ς
�π�ντησε: «...θF πHµε... ∆=ν �πιτρ�πεται ^νας I4ρIαρ�ς �κε6 νF πρ�καλX0 τ;ν ε8ρω-
παϊκ;ν θλητισµ�ν...»6.

MH Rλα[/ν=α τQν :Aγγλων Rντιπ?λων τ/υ
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:Eπανερ!&µεν�ι στ�ν Γεωργ1�υ, θ� πρ<π_η ν� τ�ν1σ�υµε 6τι �ντιµετKπισε µ= �π&λυτη
>πιτυ!1α 6σ�υς �ντιπ�λ�υς �ρ�κε στ� δρ&µ� τ�υ(σηµ.: >gαιρ��µεν�υ τ�' πρ�αναφερ&-
µεν�υ µαθητ� τ�υ). Mατα1ως 6µως Lψα!νε �π� κ�π�ι�ν ν� νικηθ_�, µ’ �π�τ<λεσµα ν�
στραφ_� κα0 A cδι�ς, 6πως  λλ�τε A K�υταλιαν&ς... στ� θηρ1α!

«/Eκτ;ς τ!ν γEνων τ��των �κτελε6 < τρ�µερ;ς wEλλην ΓεEργι�ς κα7 Uλλ�υς θαυµασ��υς
Uθλ�υς, �ν ε�ς ε�ναι κα7 < �ν τX0 νωτ�ρω ε-κ�νι. 3H ε-κxν α8τ� παριστH τ;ν ΓεEργι�ν πα-
λα��ντα πρ;ς Sπερµεγ�θη κα7 γριωτ4την Uρκτ�ν, Zυγ�Z�υσα 800 λ�τρας, �ν νατρ�πει
καταρρ�πτων �π7 τ�� δαπ�δ�υ τρ7ς �ν µιbH dρα» (EZκ-να 3).

zAλλη π�λι >φηµερ1δα �ναφ<ρει µ= στ&µφ� 6τι... «/Eν N�α A8ρηλ�bα �π4λαισε κατF
λευκ0ς Uρκτ�υ _λκ��σης I4ρ�ς 300 λ�τρων κα7 κατ�Iαλεν α8τ�ν µετ’ γ!να διαρκ�σαντα
εRκ�σι �@ λεπτF τ0ς dρας. Πρ�σεφ�ρθη ν’ γωνισθX0 κα7 πρ;ς ^να λ��ντα τ�� α8τ�θι θη-
ρι�τρ�φε��υ, λλ’ < θηρι�δαµαστ�ς δ=ν παρεδ��θη τ�ν πρ�τασ�ν τ�υ...».

Γι� τ�ν Nστ�ρ1α �g1�ει ν� �ναφ<ρ�υµε, 6τι A Γεωργ1�υ >π<λεgε ν� κλε1σ_η τ�ν �θλητικ9 τ�υ
σταδι�δρ�µ1α, >πιστρ<φ�ντας στ�ν :Aθ9να, 6π�υ Lκανε κα0 tρισµ<νες >πιδε1gεις δ�ναµης.

***

K
αταλ9γ�ντας θ� πρ<π_η ν� τ�ν1σ�υµε, 6τι τ&σ� A K�υταλιαν�ς 6σ� κα0 A Γεωργ1�υ
µ= τ0ς aπερπ&ντιες περι�δε2ες τ�υς συνετ<λεσαν στ�ν �να�1ωση τPν :OλυµπιακPν
:AγKνων στ�ν γεν<τειρ� τ�υς τ� 1896, δι&τι µ= τ�ν Lντ�νη παρ�υσ1α τ�υς στ� >gω-
τερικ� �π<δειgαν, 6τι i HEλλ�ς γενν� �κ&µη «HHρακλ�δες». 

:Eπ1σης �g1�ει ν� σηµειKσ�υµε, 6τι �N δ�� α7τ�0 �θλητ=ς στ�θηκαν πρωτ�π&ρ�ι τ�'
σ�γ!ρ�ν�υ �θλητισµ�', δι&τι κατ�φεραν ν� ε`σαγ�γ�υν τ� θεσµ� τ�' «παγκ&σµι�υ
πρωταθλ9µατ�ς», π�/ µ<!ρι τ&τε δ=ν aπ�ρ!ε. :Eλλε1ψει διεθνPν �θλητικPν συνα-
ντ9σεων �π�φ�σισαν �N cδι�ι ν� γυρ1σ�υν 6λ� τ�ν κ&σµ� �π� �νατ�λ� µ<!ρι δ�ση κα0
µ= κ�ρια >πιδ1ωgη τ� ν1κη >ν�ντια στ�/ς κατ� τ&π�υς καλ�τερ�υς παλαιστ<ς. zEτσι
µπ&ρεσαν %!ι µ&ν� ν� θεσπ1σ�υν α7τ�ν τ�ν τ1τλ�, �λλ� κα0 ν� τ�ν κατακτ9σ�υν.

Kανε0ς  λλ�ς �θλητ�ς πρ0ν �π’ α7τ�/ς δ=ν ε-!ε τ� φαντασ1α, τ� κ�υρ�γι� �λλ� κα0 τ�ν
>παγγελµατικ� συνε1δηση ν� πρ��_� σ’ nνα παρ&µ�ι� >γ!ε1ρηµα, παρ� µ&ν� 6ταν πλ<�ν
µετ� τ�/ς :Oλυµπιακ�/ς :AγPνες τ�' 1896 καθιερKθηκαν �N διεθνε2ς συναντ9σεις τPν
καλυτ<ρων �θλητPν aπ� τ�ν α`γ1δα τPν διεθνPν 4ργανισµPν. Στ� πλα1σια τPν �γKνων
τ�' 2004 κα0 µ<σOω τ�ς παρ�υσ1ασης α7τPν τPν �θλητPν,  ε-ναι ε7καιρ1α ν� δε1g�υν πα-
γκ�σµ1ως �N �ρµ&δι�ι φ�ρε2ς τ� �δι�σπαστ� κα0 lνια2� τ�' HEλληνικ�' :Aθλητισµ�'.

:Eπιλ<γω ν� κλε1σω α7τ� τ� λιτ� �ι�γραφικ� σηµε1ωµα τ�' �γνKστ�υ Θεσσαλ�' �θλητ�
Θε&δωρ�υ Γεωργ1�υ, µ= τ� >π1καιρ� σ!&λι� lν�ς ?Eλληνα δηµ�σι�γρ�φ�υ τ�ς >π�!�ς
>κε1νης: «3O Θε�δωρ�ς Γεωργ��υ ε�ναι Oγγαµ�ς κα7 O�ει δ�� �αρι�στατα τ�κνα. E8��µε-
θα ε-ς α8τF ν’ ναδει�θ!σιν U@ια τ�� πατρ�ς των· τ�υλ4�ιστ�ν ε-ς τ; �@ωτερικ;ν �T wEλλη-
νες mς φα�νεται Gτι O��υσι δυν4µεις, φ�� ε-ς τ; �σωτερικ;ν δικν��υσι τ�σην δυναµ�αν».
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O� δρ-µ�ι τ ς rγιωσVνης
uA�! α8τ=ς �T νασυστ4σεις µ�ν!ν, π��, γιF νF γ�ν�υν,

παιτ��ν ρ�αι�λ�γικ�(ς �Eρ�υς· Gπως  λ.�. τ; uAλσ�ς
τ!ν M�υσ!ν στ�ν B�ιωτ�α. wOµως κα7 π4λι µιF νασυ-

στηµ�νη µ�ν� τ� θF �τ� �ωρ7ς µιF πρ�ικ��λα σαρ4ντα στρεµ-
µ4των, Gπ�υ τ; θε�φιλ=ς κ�ιν;ν θF ��ρησιµ�π�ι��σεν Bς κ�ιν�-

Iι�ν; uEτσι, φα�νεται, �σκ�φθη, ^νας ρ�ιµανδρ�της κα7 Oκανε ντ�( κατF τ�ν
περι��� τ0ς uAρνης. TEρα, mν στ;ν λ�φ� π4νω π; τ; �ωρι; M�υρ�κι Sπ4ρ-
�Xη Πελασγικ;ν τε6��ς, α8τ; ε�ναι µ�α σ9µαντη λεπτ�µ�ρεια. ∆ηλαδ9, κι mν
θF τ;ν καταπατ��σε, µ9πως < Πελασγ;ς ,γεµ�νας θF Oτρε�ε στ; ΣυµI��λι�
/Eπικρατε�ας; ΣιγF τ7ς παλι�πετρες κα7 τ’ γκων4ρια.

uAσε δ= π�( µπ�ρ��σε νF �πικαλεσθX0 κα7 �ρησικτησ�α! /Aφ�� παλαι�τερ�ι
ε8σεIε6ς κα7 φιλ�πρ��δ�ι Xριστιαν�7 ε��αν τ�ν φαειν�ν -δ�α νF δανειστ��ν
κ4π�ι�υς π; τ�(ς λ�θ�υς τ�� τε���υς, γιF νF κτ�σ�υν τ; γλ4ισµα τ0ς �ρι-
στιανικ0ς ρ�ιτεκτ�νικ0ς: τ; να�δρι� τ�� Πρ�φ9τ�υ /Hλ�α, τ; <π�6�ν, ση-
µειωτ��ν, �πειδ� δ=ν Sπ0ρ�ε Uλλ�ς λ�φ�ς σ’ <λ�κληρ� τ;ν ν�µ�, φρ�ντισαν
νF τ; κτ�σ�υν �κε6, δ�πλα στ; παν4ρ�αι� µυντικ; Oργ�. BεIα�ως �T Uνθρω-
π�ι �ν�γραψαν Oτσι Sπ�θ9κη, κατ��υρEν�ντας τ;ν λ�φ�, φ��, Bς γνωστ�ν,
�πα@ κα7 κτισθX0 �κκλησ�α, δ=ν γκρεµ�Zεται µ= τ�π�τε! Φα�νεται, Gτι �κε6 στ�ν
3IερF Mητρ�π�λη ΘηI!ν κα7 ΛεIαδε�ας O��υν πρ�ωθ9σει τ�ν π�κτηση
γαι!ν τ�� δηµ�σ��υ σ= �πιστ9µη. ∆ιαφ�ρετικF δ=ν �@ηγε6ται, π!ς δι4I�λ�
Oτσι ε{κ�λα τσιµεντ4ρ�υν τ�(ς ρ�αι�λ�γικ�(ς �Eρ�υς f �-κ�δ�µ��ν π4νω
σ’ α8τ��ς. ]H µ9πως κα7 κ4π�ι�ι κρατικ�7 παρ4γ�ντες f Uτ�µα τ0ς τ�πικ0ς
α8τ�δι�ικ9σεως σιγ�ντ4ρ�υν τ�ν �κκλησιαστικ� α8τ� -δι�π��ηση;

BεIα�ως κα7 ντιλαµI4ν�µαι, Gτι �T �π�σκ�π�� µας Iγ4Z�υν «καντ0λες»,
µ�λις δ��ν ρ�αι�ελληνικ; �ρε�πι� κα7 σπε�δ�υν νF τ; �@αγν�σ�υν, �τ�Z�-
ντας π; π4νω �κκλησ4κι. A8τ� ε�ναι παλιF πρακτικ9. wOµως δ=ν Z��µε πιF
στ; BυZ4ντι�. /Aντ�θετα Z��µε π’ τF κ�κκαλα τ!ν πρ�γ�νων µας, λ�γ[ω τ��
τ�υρισµ��. Kα7 �πειδ� τF κ�ιν�Iια, �T µ�ν=ς κα7 τF να�δρια, Gπως κα7 νF τ;
κ4ν�υµε, δ=ν φ�ρν�υν συν4λλαγµα, καλ;ν θF �τ�, σεIασµιEτατε, Oστω µ= τ;
-δικ� σας �ντελ!ς νυστερ�I�υλ� κριτ9ρι� «�ν τ[! να[! δ�υλε�σετε �ν τ[! να[!
τραφ9σεσθε» νF σεIEµαστε τ�ν κληρ�ν�µιF τ!ν ρ�α�ων να!ν. Kι l�ι νF
πα�ρν�υµε ^να τρια@�νικ; σ�ρµα κα7 νF περιφρ4Z�υµε Gσ� πι4νει τ; µ4τι
µας κι Oπειτα νF �τ�Z�υµε, νF γκρεµ�Z�υµε κα7 νF τσιµεντ4ρ�υµε κατF I��-
λησιν σ’ α8τ�. Kα7 στ; φιν4λε - φιν4λε π�ι�ς σ�� ε�πε Gτι < ν�µ;ς B�ιωτ�ας
O�ει ν4γκη π; σκηταριF κα7 �@ωκκλ9σια. ]Aν θ�λXης ν’ �γι4σXης, Sπ4ρ-
��υν κι Uλλ�ι δρ�µ�ι, �κτ;ς τ�� δρ�µ�υ π�( �κ�λ��θησεν < wAγι�ς µας M�-
γας Θε�δ�σι�ς – I�9θει4 µας!

Γι/ργ�ς Πετρ-π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



K�ιτ���ντας τ� �ρ�δυ στ�ν �7ρ�νι� θ&λ�, παρατηρ�'µε πλ�θ�ς �στ<ρων ν� κιν�'νται
�π� �νατ�λPν πρ�ς δυσµ�ς. zAλλ�ι �στ<ρες �νατ<λλ�υν, µεσ�υραν�'ν κα0 δ��υν (µφι-
φανε6ς) κα0  λλ�ι περιστρ<φ�νται γ�ρω �π� τ�ν �7ρ�νι� π&λ�, !ωρ0ς ν� κατε�α1ν�υν κ�-
τω �π’ τ�ν Aρ1��ντα (ειφανε6ς �στ<ρες). HYπ�ρ!�υν κα0 α7τ�0 π�/ π�τ= δ=ν ε-ναι Aρα-
τ�1, �N λεγ&µεν�ι φανε6ς.

Σ= περι�!=ς µ= διαφ�ρετικ� γεωγραφικ� πλ�τ�ς A παρατηρητ�ς �λ<πει κα0 διαφ�-
ρετικ� τµ�µα τ�ς �7ρ�νιας σφα1ρας. zEτσι µερικ�0 �στερισµ�0 π�/ φα1ν�νται �π’ τ�ν
lλληνικ� !Pρ� – Aλ&κληρ�ι x τµ�µα τ�υς – δ=ν ε-ναι Aρατ�0 σ= ��ρει&τερα x ν�τιK-
τερα πλ�τη. :Eπ0 παραδε1γµατι i Mεγ�λη zAρκτ�ς σ= ��ρει&τερα τ�ς HEλλ�δ�ς πλ�-
τη ε-ναι π�ντ�τε π�νω �π’ τ�ν Aρ1��ντα, σ= π�λ/ ν&τια δ=ν ε-ναι καθ&λ�υ Aρατ9, >νOP
στ�ν κυρ1ως lλληνικ� !Pρ� ε-ναι µ=ν Aρατ9, �λλ� nνας �π’ τ�/ς �στ<ρες της, A
Benetnash (Σ!. 1), κατε�α1νει κ�τω �π’ τ�ν Aρ1��ντα, 6ταν δι<ρ!εται �π’ τ�ν κ�τω µε-
σηµ�ριν� τ�' τ&π�υ*.

Στ� σηµε2� α7τ� θ<λω ν� �ναφερθP στ� Aµηρικ� κε1µενα, τ� Aπ�1α 6ταν �σ!�λ�'νται

MH γνVση τ8ς µετ?πτωσης τQν gσηµεριQν
στNν περιγραφN τ8ς «@Aσπ=δας τ/G @AOιλλBα»

MO
?Oµηρ�ς περιγρ�φει τ0ς >κπληκτικ=ς παραστ�σεις π�/ !�λκευσε A
?Hφαιστ�ς π�νω στ�ν �σπ1δα τ�' :A!ιλ<α, µεταg/ τPν Aπ�1ων mταν
κα0 i Mεγ�λη zAρκτ�ς1, π�/ ε-ναι �στερισµ�ς τ�' ��ρε1�υ iµισφαι-
ρ1�υ, λ1αν >µφαν�ς στ�ν lλληνικ� �7ραν&. HH λεπτ�µ<ρεια στ�ν πα-

ρ�σταση, 6πως τ�ν περιγρ�φει A ?Oµηρ�ς, ε-ναι 6τι �N �στ<ρες της ε-ναι µ�-
ν1µως π�νω �π’ τ�ν Aρ1��ντα, >νOP σ9µερα  τµ�µα τ�' �στερισµ�' �υθ1�εται
κ�τω �π’ α7τ&ν. M= ��ση τ�ν �ναφ�ρ� α7τ� τ�' HOµ9ρ�υ θ� aπ<θετε κανε1ς,
6τι εcτε πρ&κειται περ0 λ�θ�υς τ�' Π�ιητ� εcτε 6τι A παρατηρητ�ς τ�ς M
zAρκτ�υ �ρισκ&ταν σ= γεωγραφικ� πλ�τ�ς π�λ/ ��ρει&τερ� τ�' σηµεριν�'
lλληνικ�' !Kρ�υ. Σ’ α7τ� τ�ν >ργασ1α συγκρ1νεται i θ<ση τPν �στ<ρων τ�'
lλληνικ�' �7ρ�νι�υ θ&λ�υ κατ� τ�ν >π�!� τ�ς συγγραφ�ς τPν >πPν τ�'
HOµ9ρ�υ µ= τ� σηµεριν9. Γ1νεται �ναφ�ρ� �φ’ lν�ς στ�ν �ρ!α1α α7τ� >π�!�
κα0 �φ’ lτ<ρ�υ στ� φαιν&µεν� τ�ς µετ�πτωσης τPν `σηµεριPν, στ�ν Aπ�1α
4φε1λεται i �λλαγ� τ�ς %ψης τ�' σηµεριν�' �7ρ�νι�υ θ&λ�υ, πρ�γµα π�/
δικαιKνει τ�ν ?Oµηρ� στ� σ!ετικ� µ= τ�ν Mεγ�λη zAρκτ� κε1µεν� τ�υ.

* Στ�ν κ�τω µεσηµ�ριν� A �στ<ρας L!ει τ� !αµηλ&τερ� uψ�ς �π’ τ�ν Aρ1��ντα, 6ταν πρ&κειται γι� �ειφαν�
�στ<ρα x τ� µεγαλ�τερ� ��θ�ς aπ� τ�ν Aρ1��ντα 6ταν πρ&κειται γι� �µφιφαν�.

Mεσηµ�ριν�ς ε-ναι A µ<γιστ�ς κ�κλ�ς, A Aπ�2�ς δι<ρ!εται �π� τ�/ς δ�� π&λ�υς (�&ρει� κα0 ν&τι�). Γι� κ�θε
τ&π� (παρατηρητ�) aπ�ρ!ει κα0 A µεσηµ�ριν�ς τ�' τ&π�υ, A Aπ�2�ς διακρ1νεται σ= δ�� µεσηµ�ριν�/ς (iµιµε-
σηµ�ριν��ς), τ�/ς 4ν�µα�&µεν�υς  νω κα0 κ�τω µεσηµ�ριν&ς. zAνω µεσηµ�ριν�ς  ε-ναι A διερ!&µεν�ς δι� τ�'
Zεν0θ τ�' τ&π�υ (παρατηρητ�) κα0 κ�τω µεσηµ�ριν�ς A διερ!&µεν�ς δι� τ�' Nαδ1ρ.



µ= τ� θ<ση τPν �στ<ρων κατ� τ�ν >π�!� τ�' Tρωικ�' Π�λ<µ�υ, παρ�υσι���υν τ�ν �7ρ�-
νι� θ&λ� ν� L!_η διαφ�ρετικ� %ψη, �π� α7τ� π�/ παρατηρ�'µε σ9µερα.

@A
νατρ<!�ντας στ� Aµηρικ� Lπη �λ<π�υµε τ�ν θε� Θ<τιδα ν� �νε�α1ν_η στ�ν zOλυµπ�
πρ�ς συν�ντηση τ�' HHφα1στ�υ, γι� ν� φτει�g_η A σιδηρ�υργ�ς τ�' ∆1α παν�πλ1α
στ� γι& της :A!ιλλ<α2. �Hταν i στιγµ� π�/ �N µ�!ες στ�ν Tρ�1α µεταg/ HEλλ9νων
κα0 TρKων mταν �µφ1ρρ�πες κα0 µ&ν� i συµµετ�!� τ�' :A!ιλλ<α θ� Lδινε τ� ν1κη

στ�/ς ?Eλληνες. HO ?Hφαιστ�ς µ= µεγ�λη !αρ� �ν<λα�ε τ�ν κατασκευ� τ�ς παν�πλ1ας τ�'
:A!ιλλ<α �π� !ρ<�ς στ� Θ<τιδα, i Aπ�1α τ�ν ε-!ε φιλ�gεν9σει στ� σπιτικ� τ�' πατ<ρα της
γι� >ννι� !ρ&νια (κα0 τ�'τ�, γιατ0 i µητ<ρα τ�υ ?Hρα τ�ν π<ταgε µετ� τ� γ<ννα, >πειδ� mταν
!ωλ�ς κα0  σ!ηµ�ς). zEτσι τ�' δ&θηκε i ε7καιρ1α ν� κ�ν_η µεγ�λ� δPρ� στ�ν πι� σηµα-
ντικ� �ρωα τPν :A!αιPν, A Aπ�2�ς θ� Lπαιρνε >π�νω τ�υ τ�ν τ�!η 6λων τPν HEλλ9νων. ON
TρPες Lτρεµαν τ�ν Lg�δ� τ�' :A!ιλλ<α στ� πεδ1� τ�ς µ�!ης, τ�' Aπ�1�υ i µ�νις γι� τ�ν
σφετερισµ� τ�ς Xρυση1δας �π� τ�ν :Aγαµ<µν�να ε-!ε καµφθ� µπρ�στ� στ�ν κρισιµ&τη-

TF γεγ/νEτα τQν iµηρικQν UπQν
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Σ!. 1. Mεγ�λη nAρκτ�ς καN Π�λικ�ς (Polaris). (Πηγ*: «Brown’s Nautical Almanac», 2001.)



τα τ�ς στιγµ�ς. HH παν�πλ1α 8δη φτεια!ν&ταν µ= σπ�υδ� κα0 µεγ�λη τ<!νη. HO «µεγ4λ�ς
τε�ν�της» L�αλε 6λη τ�υ τ� δεgι&τητα στ� µεγ�λη �σπ1δα, π�νω στ�ν Aπ�1α παρ�στησε
τ� γ�, τ�ν �7ραν� κα0 σκην=ς �π� τ� φ�ση κα0 τ�ν καθηµεριν� �ω9. M= ̀ δια1τερη δ= φρ�-
ντ1δα !�λκευσε τ�ν M. zAρκτ� µ= τ�/ς �στ<ρες της ν� �ρ1σκωνται µ�ν1µως π�νω �π’ τ�ν
Aρ1��ντα – 6πως µ�ς �ναφ<ρει A ?Oµηρ�ς– !ρησιµ�π�ιKντας τ�ν π�ιητικ� Lκφραση «δ=ν
µετ<!�υν στ� λ�υτρ� τ�' �κεαν�'»: «�ν δ= τF τε�ρεα π4ντα, τF τ’ �8ραν;ς �στεφ4νωται,
Πληϊ4δας θ’ 3Y4δας τε τ� τε σθ�ν�ς /Ωρ�ων�ς uAρκτ�ν θ’ ... �Rη δ’ Uµµ�ρ�ς �στι λ�ετρ!ν
/Ωκεαν�6�» [= L�αλε π�νω στ�ν �σπ1δα 6λα >κε2να τ� σηµ�δια, µ= τ� Aπ�2α ε-ναι στεφα-
νωµ<ν�ς A �7ραν&ς, τ0ς Πλει�δες, τ0ς HY�δες κα0 τ�ν `σ!υρ� :Ωρ1ωνα κα0 τ�ν zAρκτ�... i
Aπ�1α ε-ναι i µ&νη π�/ δ=ν µετ<!ει στ� λ�υτρ� τ�' :Ωκεαν�'].

HH �σπ1δα κατασκευ�στηκε στ� >ργαστ9ρι� τ�' HHφα1στ�υ κατ� τ� δι�ρκεια π�/ δια-
δραµατ1��νταν τ� γεγ�ν&τα στ�ν Tρ�1α. HOπ&τε i παρ�σταση τPν �στ<ρων σ’ α7τ� θ�
�νταπ�κριν&ταν σ= τµ�µα τ�' �7ρ�νι�υ θ&λ�υ, 6πως α7τ� θ� τ� L�λεπαν �π� τ�ν περι�-
!9 τ�υς A κατασκευαστ9ς της ?Hφαιστ�ς �λλ� κα0 A !ρ9στης α7τ�ς :A!ιλλ<ας, 8τ�ι �π�
τ� >ργαστ9ρι& τ�υ A πρPτ�ς κα0 �π� τ� πεδ1� τPν µα!Pν A δε�τερ�ς. Σ�µφωνα µ= τ� Aµη-
ρικ� Lπη τ� >ργαστ9ρι� �ρισκ&ταν στ�ν zOλυµπ�, >κε2 π�/ A ?Hφαιστ�ς !�λκευε τ� µ<-
ταλλα τPν θεPν. Σ�µφωνα µ= µεταγεν<στερες παραδ&σεις τ�'τ� �ρισκ&ταν στ�ν Λ�µν�,
στ� κυριKτερ� κ<ντρ� λατρε1ας τ�υ x στ�ν Acτνα, 6π�υ τ�ν ��ηθ�'σαν �N K�κλωπες, τ�
πνε�µατα τ�ς �στραπ�ς κα0 τ�' κεραυν�'.

Σ9µερα – >gαιρ�υµ<νης τ�ς θ<σης τ�' :Oλ�µπ�υ, �π’ 6π�υ A παρατηρητ�ς �λ<πει τ�ν
�στ<ρα Benetnash µ&λις ν� >γγ1�_η τ�ν Aρ1��ντα – στ0ς περι�!=ς τ�ς Λ9µν�υ, τ�ς
Acτνας κα0 τ�ς Aµηρικ�ς Tρ�1ας, π�/ �ρ1σκ�νται ν�τιKτερα τ�' πλ�τ�υς τPν 40° B.,
τµ�µα τ�ς M. zAρκτ�υ �υθ1�εται κ�τω �π’ τ�ν Aρ1��ντα, 6ταν α7τ� δι<ρ!εται �π’ τ�ν
κ�τω µεσηµ�ριν� (�κρι�Pς πρ�ς τ� B�ρρ�) τPν τ&πων α7τPν. zEτσι τ�ν >π�!� τPν
AµηρικPν >πPν γι� παρατηρητ� εaρισκ&µεν� στ�ν κυρ1ως lλλαδικ� !Pρ� i M.
zAρκτ�ς δ=ν «µετε6�ε στF λ�υτρF τ�� �κεαν��», >νOP σ9µερα τµ�µα της κατε�α1νει κ�-
τω �π’ τ�ν Aρ1��ντα.

M= 6σα �ναπτ�!θηκαν πρ�ηγ�υµ<νως A �ναγνKστης συµπερα1νει, 6τι εcτε τ� κε1µενα
τ�ς :Iλι�δας L!�υν λ�θ�ς – µ= τ� ν� �ναφ<ρ�υν 6τι A >ν λ&γOω �στερισµ�ς δ=ν �υθ1�εται
στ�ν θαλ�σσι� Aρ1��ντα – εcτε �N �ναφερ&µενες στ� κε1µεν� τ�ς «:Iλι�δας» µ�!ες, 6π�υ
πρωτ�στατ�'σε A :A!ιλλ<ας, διαδραµατ1στηκαν π�λ/ ��ρει&τερα τ�ς Tρ�1ας (>κε2 6π�υ
�N �στ<ρες τ�υ σ9µερα ε-ναι µ�ν1µως Aρατ�1). ∆=ν συµ�α1νει 6µως α7τ&, δι&τι σ9µερα A
�στερισµ�ς τ�ς M. zAρκτ�υ L!ει µετατ�πιστ� �π� τ�ν θ<ση π�/ �ρισκ&ταν κατ� τ�/ς�ρ!α1-
�υς !ρ&ν�υς λ&γOω τ�ς µετ�πτωσης τPν `σηµεριPν.

MH
µετ�πτωση ε-ναι φαιν&µεν� π�/ σ!ετ1�εται µ= τ�ν κ1νηση τ�ς γ�ς κα0 π�/ 4φε1-
λεται στ� µ� �π&λυτα σφαιρικ� σ!�µα της. �Aν i γ� ε-!ε τ<λει� σφαιρικ� σ!�µα
κα0 δ=ν >πιδρ�'σαν σ’ α7τ�ν  λλες lλκτικ=ς δυν�µεις παρ� µ&ν�ν i nλgη τ�' iλ1-
�υ, τ&τε θ� >κτελ�'σε τ0ς δυ& κ�ριες µ&ν� κιν9σεις της: τ�ν περιφ�ρ� γ�ρω �π�

τ�ν �λι� κα0 τ�ν περιστρ�φ� γ�ρω �π� τ�ν  g�ν� της. HO  g�νας 6µως τ�ς γ�ς δ=ν πα-
ραµ<νει σταθερ�ς στ� δι�στηµα, �λλ� στρ<φεται γ�ρω �π� τ�ν �κ1νητ�  g�να τ�ς >κλει-
πτικ�ς κατ� τ�ν �ν�δρ�µη φ�ρ�, διατηρKντας σταθερ�  τ� γων1α τ�ς λ�gKσεως 23°,5´
(�κρι�<στερα 23°,27´) κα0 διαγρ�φ�ντας Lτσι µι� κωνικ� >πιφ�νεια µ= κ<ντρ� τ� κ<ντρ�
τ�ς γ�ς4 (Σ!. 2). Λ&γOω τ�ς περιστρ�φ�ς (µετ�πτωσης) τ�'  g�να τ�ς γ�ς περιστρ<φεται
κα0 Aλ&κληρ� τ� >π1πεδ� τ�' `σηµεριν�', >π�νω στ� Aπ�2� �ρ1σκεται κα0 i γραµµ� τPν
`σηµεριPν. :Egαιτ1ας τ�ς µετ�πτωσης i γραµµ� τPν ̀ σηµεριPν περιστρ<φεται >π�νω στ�

MH µετ?πτωση τQν gσηµεριQν
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>π1πεδ� τ�ς >κλειπτικ�ς,
συµπληρKν�ντας µι� πλ9-
ρη περιφ�ρ� σ= δι�στηµα
περ1π�υ 25.800 >τPν. T�ν
κ1νηση α7τ� τ�ς γραµµ�ς
τPν `σηµεριPν >π0 τ�ς
>κλειπτικ�ς τ�ν �νακ�λυ-
ψε A ?Iππαρ!�ς τ� 120 π.X.
κα0 τ�ν �ν&µασε µετ�πτω-
ση. T�ν aπελ&γισε δ= σ= 48°
>τησ1ως5. T�'τ� θεωρε2ται
>κπληκτικ�ς �κρ1�ειας, {ν
λ���υµε aπ’ %ψη 6τι µ= τ0ς
σηµεριν=ς µετρ9σεις �N >πι-
στ9µ�νες τ�ν aπ�λ�γ1��υν
σ= 50° κα0 26´.

Σ9µερα A B&ρει�ς Π&-
λ�ς τ�ς �7ρ�νιας σφα1ρας
6λ� κα0 πλησι��ει πρ�ς
τ�ν π�λικ� �στ<ρα. :Aπ<-
!ει µ&ν� 1° περ1π�υ �π’
α7τ&ν, κι α7τ� θ� συνε!ι-
στ_� µ<!ρι τ� Lτ�ς 2100 πε-
ρ1π�υ, Aπ&τε θ� L!_η τ� µι-
κρ&τερη �π&σταση, cση µ=
27° κα0 5´ περ1π�υ. Mετ�
θ� �ρ!1σ_η κα0 π�λι ν�
�π�µακρ�νεται µ<!ρι τ�
14000 µ.X. T&τε A B&ρει�ς
π&λ�ς τ�' �7ραν�' θ� �ρ1-
σκεται κ�ντ� στ� λαµπρ&-
τερ�  στρ� τ�' B�ρε1�υ
HHµισφαιρ1�υ, τ� α τ�ς Λ�-

ρας, τ� B<γα, τ� Aπ�2� θ� ε-ναι A π�λικ�ς �στ<ρας γι� λ1γες !ιλι�δες !ρ&νια (Σ!. 2).

:Eφ’ 6σ�ν A B. π&λ�ς �λλ��ει θ<ση στ�ν �7ρ�νια σφα2ρα, L!�υµε �λλαγ� κα0 τ�ς θ<σης
τPν  στρων. zEτσι, σ�µφωνα µ= τ� �ρ!α1α κε1µενα, i M. zAρκτ�ς κατ� τ�ν �ρ!αι&τητα
κα0 γι� µερικ=ς !ιλιετ1ες mταν µ�ν1µως π�νω �π’ τ�ν Aρ1��ντα, γι� παρατηρητ� π�/ �ρι-
σκ&ταν στ�ν lλληνικ� !Pρ�, πρ�γµα π�/ δικαιKνει τ�ν ?Oµηρ� στ� σ!ετικ� µ= τ�ν M.
zAρκτ� κε1µεν� τ�υ.

�Aναφ�ρ,ς
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Σ!. 2. O� "κ�στ�τε π�λικ�N �στ�ρες (Polaris, Deneb,
Vega, Thuban) λ-γxω τ ς µετ�πτωσης τ/ν Zσηµερι/ν.

(Πηγ*: A. ∆ηµαρ�κη - Xρ. Nτ�Vνη, «Nαυτιλ�α»).
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@ς´. Θε-κριτ�ς
«nAλλ�ς � X��ς· Sγt δ, Θε-κριτ�ς, yς τ�δ’ 1γραφα, Ezς �π� τ/ν π�λλ/ν εZµN Συρακ-σι�ς,

Y��ς ΠραPαγ-ρα� Περικλειτ ς τε Φιλ�ννης, M�0σαν δ’ fθνε�ην �|π�τ’ Sφελκυσ�µην».
T; παραπ4νω �π�γραµµα, π�( ε�ναι Oργ� κ4π�ι�υ γραµµατικ�� τ0ς /Aλε@ανδρε�ας, φ�-

ρει τ;ν π�ιητ� Bς Συρακ��σι�, τ�κν� Bστ�σ� τ�� Πρα@αγ�ρα, π�( �ταν δι4σηµ�ς K[!�ς
-ατρ;ς λλF κα7 συγγραφ�ας, τF συγγρ4µµατα τ�� <π���υ µνηµ�νε�ει κα7 < Γαλην�ς. T�-
κν� πλ�υσ�ας �-κ�γενε�ας, Oτυ�ε �@αιρετικ0ς µ�ρφEσεως, τ�ν <π��α συνεπλ9ρωσε παρF τ;ν
ΦιλητH, τ;ν @ακ�υσµ�ν� π�ιητ� τ0ς K!, π�( ε��ε µαθητ=ς κα7 τ�(ς 3Eρµησι4νακτα τ;ν
K�λ�φEνι�, Φαν�κλ0, /Aλ�@ανδρ� τ;ν A-τωλ�, /Aσκληπι4δη τ;ν Σ4µι�, uAρατ� (τ;ν π�ι-
ητ� τ!ν «Φαιν�µ�νων») κα7 Nικ�α. T;ν ΦιλητH τ;ν µνηµ�νε�ει < Θε�κριτ�ς στ; VII ε-δ�λ-
λι� τ�υ, Gπ�υ λ�γει: «O|τε τ�ν Sσθλ�ν/Σικελ�δαν ν�κηµι τ�ν Sκ Σ�µω �|τε Φιλητqν» (στ.
39-40). uEZησε ^να µεγ4λ� δι4στηµα στ7ς Συρακ��σες, πρ�σπαθEντας ν’ π�σπ4σXη τ�ν
ε{ν�ια τ�� 3I�ρων�ς, κι Gταν π�γ�ητε�θηκε, Oφυγε στ�ν /Aλε@4νδρεια παρF τ;ν Πτ�λε-
µα6�ν τ;ν Φιλ4δελφ�, < <π�6�ς τ;ν �@ετ�µησε ναλ�γως, Gπως φα�νεται π; τ; «�Eγκ�µι�ν
εZς Πτ�λεµα��ν» (XVII ε-δ�λλι�), Gπ�υ < π�ιητ�ς �@υµνε6 τ�ν γενναι�δωρ�α, τ�ν φθ�ν�α
τ!ν γαθ!ν κα7 τ�ν µεγαλ�πρ�πεια τ�� πρ�στ4τη τ�υ Iασιλ�ως.

3O Θε�κριτ�ς ε�ναι µεγαλ�φυ�ς π�ιητ9ς, π�( Oγραψε �γκEµια λλF κα7 «πρ�ιτ�δας, Sλπ�-
δας, bµν�υς, ~ρω�νας, Sπικ*δεια, µ�λη, Sλεγε�ας, Z�µ2�υς καN Sπιγρ�µµατα», Gπως λ�γει <
Σ�υ�δας. Γνωστ;ς Bστ�σ� κατ�στη π; τF «B�υκ�λικ3 EZδVλλι�» τ�υ ,^να ν�� π�ιητικ;
ε�δ�ς τ�� <π���υ �T ρ�Zες ν4γ�νται στ�ν Σπ4ρτη κα7 τ�ν δωρικ� Σικελ�α, Gπ�υ κατF τ7ς
_�ρτ=ς τ0ς /Aρτ�µιδ�ς µετα@( τ!ν π�λλ!ν γωνισµ4των �ταν καθιερωµ�ν�ς κα7 < «π�ιη-
τικ�ς �γtν» π�( διε@9γετ� µετα@( τ!ν I�υκ�λων, �T <π�6�ι τραγ�υδ��σαν τF µυθε�µατα
κα7 τF πεικ4σµατ4 τ�υς Gπως γιF παρ4δειγµα τ; κ4λλ�ς, τ;ν Oρωτα κα7 τ; δ�στην� τ�-
λ�ς τ�� ∆4φνιδ�ς f τ�� ∆ι�δ�υ, π�( δ=ν Uφησαν δι4φ�ρ�υς τ;ν Στησ���ρ� κα7 τ;ν /Eπ�-
�αρµ�. /Eκ τ!ν ε-δ!ν α8τ!ν τ0ς π�ι9σεως < Θε�κριτ�ς πρ!τ�ς �µ�ρφωσε τ�ν «B�υκ�-
λικ6ν π��ηση», τ0ς <π��ας θεωρε6ται πατ6ρ κα7 γενν*τωρ.

3O π�ιητ�ς δι�θετε �@α�ρετ� δραµατικ; ταλ�ντ�, θαυµ4σια παρατηρητικ�τητα, µ�να-
δικ� �4ρη κα7 Iαθ�τατη καλλιτε�νικ� συνε�δηση. T; π�ιητικ; αRσθηµ4 τ�υ, π�( πειθαρ-
���σε π�λυτα σ= µιF κλασικ� ντ�ληψη περ7 τ��νης, τF δ�υλεµ�να α-σθ9µατ4 τ�υ κα7 τ;
Uριστ� µ�τρ� Oκφρασης κα7 �@ωτερ�κευσης -δε!ν κα7 ν�ηµ4των κατατ4σσ�υν τ;ν Θε�κρι-
τ� µετα@( τ!ν κλασικ!ν π�ιητ!ν. ∆=ν Sπ4ρ�ει τ�π�τα περιττ; f Uκαιρ� στ�ν π��ησ9 τ�υ,
, <π��α �πιI4λλεται µ= µιF καταµ4�ητη δ�ναµη �@ιδανικευµ�νης πραγµατικ�τητ�ς. M’
παρ4µιλλ� τρ�π� �κφρ4Zει τF α-σθ9µατ4 τ�υ· µ= θαυµ4σια τ��νη διαγρ4φει τ�(ς �αρα-
κτ0ρες τ�υ· µ= ε-λικρ�νεια πεικ�ν�Zει τ�ν φ�ση... E�ναι τF πρ�τερ9µατα τ�� Θε�κρ�τ�υ,
�4ριν τ!ν <π��ων διαI4στηκε κα7 διαI4Zεται Gσ� κανε7ς Uλλ�ς π; τ�(ς συγ�ρ�ν�υς τ�υ.

ΣτF �ρ�νια τ�� π�ιητ�� (300-250 π.X.) , τραγ[ωδ�α, , παλαιF κωµ[ωδ�α κα7 �T Sψηλ�7 λυ-
ρικ�7 zµν�ι περιπ�πτ�υν σ= µαρασµ�, µαZ7 µ= τ7ς παλι=ς θρησκε6ες, τF παλιF π�λιτε�µατα
κα7 τF παλιF -δανικ4. TEρα διαµ�ρφEν�νται ν��ι τρ�π� Zω0ς, ν�ες ντιλ9ψεις κα7 ν�ες συ-
ν9θειες. OT π�ιητ�ς, π�( παλαι�τερα �φειλαν νF �κφρ4Z�υν τ7ς σκ�ψεις κα7 τF συναισθ9-
µατα τ�� συν�λ�υ· π�( Oτεµναν  µ= τ�ν σπ4θη τ�� λ�γ�υ τ; �4�ς κα7 Uν�ιγαν ν��υς δρ�-



µ�υς γιF τ�ν γνEση· π�( �µπν��νταν κα7 πε�καZαν τ; ληθιν�, τEρα µελετ��ν στ7ς Iι-
Iλι�θ0κες κα7 «Sµπν��νται» τF θ�µατ4 τ�υς I4σει τ0ς «λ�γ�τε!νικ ς >π�2�λ ς» εRτε π;
τ�ν Mυθ�λ�γ�α εRτε π; τ�ν 3Iστ�ρ�α. TF π�ι9µατ4 τ�υς δ=ν π�σκ�π��ν πλ��ν στ� διδα-
σκαλ�α τ�� Λ�γ�υ f N�µ�υ λλF στ� διασκ�δαση κα7 τ�ν ε8�αρ�στηση τ!ν ναγνωστ!ν
τ�υς· γι’ α8τ; κα7 ε�ναι Iαρ0 κα7 δ�ναµα µικρ�τε�ν9µατα... 3O Θε�κριτ�ς ε�ναι @�ν�ς πρ;ς
τ; παρακµιακ; α8τ; πνε�µα. TF π�ι9µατ4 τ�υ π�τελ��ν νυπ�ρIλητα ριστ�υργ9µατα
τ0ς παγκ�σµ��υ λ�γ�τε�ν�ας, Gπ�υ συγκεφαλαιEν�νται Gλες �T ρετ=ς κι Gλες �T �4ρες τ0ς
3Eλληνικ0ς π��ησης.

TF κυρ�ως γαπητF Oργα τ�� Θε�κρ�τ�υ ε�ναι τF 2�υκ�λικ3 εZδVλλια, π�(  ε�ναι «µ�µ�ι»
µ= τ�π�υς π�ιµενικ0ς f γρ�τικ0ς Zω0ς. wOλα µ�ι4Z�υν µετα@� τ�υς Bς πρ;ς τ�ν µ�ρφ9,
δι�τι παντ�� �ρησιµ�π�ιε6ται < δακτυλικ;ς _@4µετρ�ς στ���ς, �@αιρ�υµ�νων κ4π�ιων �λε-
γειακ!ν στ��ων π�( θυµ�Z�υν λαϊκF bUσµατα. Π�λλF ε-δ�λλια ε�ναι καθ’ <λ�κληρ�αν δια-
λ�γικ4, Uλλα O��υν τ�ν µ�ρφ� �πιστ�λ0ς f συνε���ς λ�γ�υ. Xρησιµ�π�ιε6 τ�ν δωρικ� δι4-
λεκτ�, �µπλ�υτισµ�νη Gµως µ= π�λλF α-�λικF κα7 -ωνικF στ�ι�ε6α. Π�ραν τ!ν τρι4κ�ντα
ε-δυλλ�ων (^@ι f _πτF �@ α8τ!ν θεωρ��νται ψευδεπ�γραφα) περισEθηκαν κα7 π�ντε στ���ι
�κ τ0ς «Bερεν�κης», ^να π��ηµα �γκEµι�ν τ0ς περιων�µ�υ Iασ�λισσας Bερεν�κης, τ0ς συ-
Z�γ�υ τ�� Πτ�λεµα��υ τ�� Λ4γ�υ κα7 µητ�ρας τ�� Πτ�λεµα��υ τ�� Φιλ4δελφ�υ. Στ; 3Eλλη-
νικ; /Aνθ�λ�γι� Sπ4ρ�ει κα7 , «ΣVριγP» τ�� Θε�κρ�τ�υ λλF κα7 22 �πιγρ4µµατα, τ!ν
<π��ων , γνησι�τητα �π�σης µφισIητε6ται.

OT «ΦαρµακεVτριαι» π�τελ��ν µεγαλειEδη σ�νθεση, Gπ�υ Iασιλε��υν , Zω9, , δ�να-
µη κα7 πρ�παντ;ς τ; π4θ�ς, π�( πυρ�δ�τε6 τ;ν ψυ��-πνευµατικ; µη�ανισµ; κα7 πρ�καλε6
µεγ4λες συγκιν9σεις. 3H Σιµα�θα, �ρωτευµ�νη µ= τ;ν ∆�λφη – < <π�6�ς O�ει τF «στ*θεα στ�-
2�ντα π�λ= πλ��ν, � τV, Σελ�να...» π; τ�ν Uθληση – καταφε�γει στ7ς γητει=ς κα7 τF µα-
γικF γιF νF τ;ν κατακτ9σXη· Zητε6 δ= π; τ� σ�υσ�υρ4δα, τ; «µαγικ� π�υλ�», I�9θεια:
«�IυγP, oλκε τV T ν�ν Sµ�ν π�τN δ/µα kνδρα»! T; ε-δ�λλι� α8τ; τ; µιµ9θηκε < Bιργ�λι�ς,
τ; �@�µνησαν δ= π�λ( < Pακ�νας, < B�λτα6ρ�ς κα7 � Longepierre.

T; ε-δ�λλι�ν «Λ ναι f B�κ!αι» ε�ναι Iασισµ�ν� στ� θαυµ4σια τραγ[ωδ�α τ�� E8ριπ�δη
«B�κ!αι»· τ; µ9νυµ4 τ�υ Gµως ε�ναι διαφ�ρετικ�: «κανεNς ν3 µ6ν κατηγ�ρg  .,τι �� θε�N πρ�-
στ�D�υν», µHς συµI�υλε�ει.

T; «AZπ�λικ�ν κα7 Π�ιµενικ�ν» καταδεικν�ει τ; µ�ιIα6� µ6σ�ς τ!ν ΣυIαριτ!ν κα7 τ!ν
Θ�υρ�ων δ�υλ�π4ρ�ικων, �ν[! τ; «Συρακ�Vσιαι � �Aδωνι�D�υσαι» διακωµ[ωδε6 τ�σ� τ7ς Συ-
ρακ��σιες Gσ� κα7 τ7ς A-γ�πτιες, π��, �κτελEντας τF θρησκευτικ4 τ�υς καθ9κ�ντα, δ=ν κ4-
ν�υν παρF νF κ�υτσ�µπ�λε��υν τ�(ς Uνδρες τ�υς... TF ε-δ�λλια α8τ4, γεµHτα δρ�σιF κα7
λ9θεια, διακρ�ν�νται γιF τ7ς σκην=ς π�( λλ4Z�υν µ= π�λ( γ�ργ� ρυθµ�.

TF «X�ριτες � &I�ρων» κα7 «&Eγκ�µι�ν εZς Πτ�λεµα��ν» ε�ναι �γκωµιαστικF ε-δ�λλια,
πευθυν�µενα στ;ν 3I�ρωνα τ; πρ!τ� κα7 στ;ν Πτ�λεµα6� τ; δε�τερ�. T; πρ!τ� ε�ναι κα-
θ4ρια λυρικ; π��ηµα κα7 τ; δε�τερ�: «�Eκ ∆ι�ς �ρ!�µεθα καN Sς ∆�α λ*γετε, M��σαι», λ�-
γει, σ�µφωνα µ= τ�ν ρ�αι�ελληνικ� συν9θεια.

T; «Kηρι�κλ�πτης» δε��νει τ; πνε�µα κα7 τ�ν �λευθερι�τητα τ�� π�ιητ0. 3O uEρωτας,
λ�ει, π��, �ν[! OκλεIε µ�λι π; κ4π�ια κυψ�λη, κεντρEθηκε π’ τ7ς µ�λισσες, π�ρ��σε,
π�( τ�σ� µικρF Z��Z�υλα πρ�καλ��σαν τ�σ� µεγ4λ� π�ν�, γιF νF π4ρXη τ�ν π4ντηση π’
τ� µ4ννα τ�υ, τ�ν /Aφρ�δ�τη: «T� Jδι� εdσαι παιδ� µ�υ κι SσV· �ν καN µικρ-ς, τραν,ς πληγ,ς
�ν��γεις»!

Σαρ�ντ�ς Π3ν
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HO HHρKδης λ�ιπ�ν A M<γας ε-!ε δ<κα (10) συ��γ�υς, µ= τ0ς Aπ�2ες �π<κτησε
4κτf (8) γι�/ς κα0 ngι (6) θυγατ<ρες. :Aπ� τ� Mαρι�µ �π<κτησε τ�ν :Aριστ&-
��υλ� κα0 τ�ν :Aλ<gανδρ�· �π� τ� Mαλθ�κη τ�ν :Aντ1πα κα0 τ�ν :Aρ!<λα� κα0
�π� τ�ν Kλε�π�τρα τ�ν HIερ�υσαληµ1τισσα τ� Φ1λιππ�. Mετ� τ� θ�νατ& τ�υ A
:Aρ!<λα�ς δι�ικ�'σε τ�ν :I�υδα1α, τ�ν :Iδ�υµα1α κα0 τ� Σαµ�ρεια· A :Aντ1πας
δι�ικ�'σε τ� Γαλιλα1α κα0 τ�ν Περα1α· A Φ1λιππ�ς τ�ν Tρα!ων1τιδα κα0 τ� Bα-
τανα1α. Πρ<πει ν� σηµειKσ�υµε 6τι A :Aριστ&��υλ�ς, A :Aντ1πας κα0 A Φ1λιππ�ς,
π�/ µ�ς >νδιαφ<ρ�υν, mσαν lτερ�θαλ� �δ<λφια �π� µητ<ρα· ε-!αν 6µως τ�ν
HHρKδη τ�ν M<γα πατ<ρα. Σ�µφωνα λ�ιπ�ν µ= τ�ν Nστ�ρικ� :IKσηπ�, A :Aρι-
στ&��υλ�ς νυµφε�τηκε τ�ν HHρωδι�δα κα0 �π<κτησε µ1α κ&ρη, τ� ΣαλKµη. T��-
τη τ�ν Nστ�ρικ� κατ�θεση τ�' :IKσηπ�υ τ�ν περιλαµ��νει στ0ς παραδ&σεις τ�υ
A �ε1µνηστ�ς καθηγητ�ς τ�' πανεπιστηµ1�υ Θεσσαλ�ν1κης A. Παπαγεωργα-
κ&π�υλ�ς («HIστ�ρ1α Xρ&νων Kαιν�ς ∆ιαθ9κης», τ&µ�ς A´, 1965, σελ0ς 68). HO
πατ�ρ HHρKδης 6µως aπ�ψιασθε0ς 6τι A :Aριστ&��υλ�ς  κα0 A :Aλ<gανδρ�ς aπ�-
ν�µε��υν τ�!α τ�ν θρ&ν� τ�υ, δι<ταgε κα0 τ�/ς θαν�τωσαν. HEπ�µ<νως i HHρω-
δι�δα Lµεινε !9ρα κα0 µ= µ1α κ&ρη τ� ΣαλKµη. K�π�ια µ<ρα tστ&σ� A :Aντ1πας
γνKρισε τ�ν HHρωδι�δα κα0 τ�ν >ρωτε�τηκε κεραυν��&λα. :Aµ<σως !ωρ1�ει τ�
γυνα2κα τ�υ κα0 νυµφε�εται τ�ν HHρωδι�δα. HO HHρKδης, λ�ιπ�ν, A :Aντ1πας
πα1ρνει γι� γυνα2κα τ�υ τ� γυνα2κα τ�' lτερ�θαλ�'ς �δελφ�' τ�υ.

A
7τ� τ� γεγ�ν�ς σ�µφωνα µ= τ� δι9γηση τPν τριPν E7αγγελ1ων κ&στισε τ�
�ω� τ�' Πρ�δρ&µ�υ, >πειδ� A τελευτα2�ς 8λεγ!ε τ� �ασιλ<α :Aντ1πα tς
�ν9θικ� τ�!α κα0 µ�ι!� (Mατθα2�ς ιδ´, 1-14· M�ρκ�ς στ´, 14-28· Λ�υκ�ς γ´,
19). Kα0 διερωτ�ται κανε1ς: HO :Aντ1πας δι<πραgε �θικ� x ν�µικ� �δ1κη-

µα, �στε δ1καια τ�ν καυτηρ1α�ε A Πρ&δρ�µ�ς; zO!ι, �<�αια, γιατ0 i HHρωδι�δα
mταν !9ρα. M9πως µ= τ� ν� !ωρ1σ_η τ� σ��υγ& τ�υ γι� ν� π�ρ_η τ�ν HHρωδι�δα,
aπ<πεσε σ=  λλ� nνα �θικ� κα0 ν�µικ� παρ�πτωµα; Kα0 �<�αια %!ι, δι&τι σ�µ-
φωνα µ= τ� Mωσαϊκ� N�µ�θεσ1α A  νδρας κα0 µ&ν� α7τ�ς µπ�ρε2 ν� !ωρ1σ_η τ�
γυνα2κα τ�υ, φτ�νει ν� δKσ_η nνα �πλ� !αρτ0 µ= τ�ν aπ�γραφ9 τ�υ, π�/ ν� λ<γ_η
«σ= �ωρ�Zω»· π&σ� µ�λλ�ν ν� ’ναι �ασιλι�ς. ∆ηλαδ� µπ�ρ�'σε ν� νυµφευθ_�
�κ&µη κι α7τ� τ� γυνα2κα τ�' �δελφ�' τ�υ κα0 ν� µ�ν θεωρ�ται α7τ� i πρ�gη
τ�υ παρ�ν�µη κα0 �ν9θικη; Kα0 �<�αια. T� �ε�αιKνει A cδι�ς < «Mατθα6�ς» κα0

MO δ8θεν kθικ4ς cλεγO/ς τ/G @Iω?ννη

MO «Mατθα./ς» µI τ4 µBτρ/ τ8ς Λ/γικ8ς

A
7τ�ς π�/ δι<ταgε ν� συλληφθ_� κα0 ν� θανατωθ_� A :Iω�ννης A Πρ&-
δρ�µ�ς mταν A τετρ�ρ!ης τ�ς Γαλιλα1ας HHρKδης A :Aντ1πας, γι�ς
τ�' HHρKδη τ�' Mεγ�λ�υ. ?Oµως, γι� ν� καταν�9σ�υµε τ� θ<µα,
ε-ναι �ν�γκη ν� �ναφερθ�'µε γι� λ1γ� στ�ν πατ<ρα HHρKδη.



&H kπ�ψη τ�0 Mατθα��υ γι3 τ6ν αZτ�α καρατ-µησης τ�0 �Iω�ννη (�θικ�ς 1λεγ-
!�ς τ�0 2ασιλιq �Aντ�πα) �π�δεικνVεται �π� τ6 λ�γικ6 �ς �νυπ-στατη. Στ�ν
π�νακα τ�0 Σεµπαστι�νι ντ, Πι-µπ� παρ�υσι�Dεται ~ ε;αγγελικ6 kπ�ψη, µ, µι3
α�µ�διψ  Σαλ�µη π�= κρατε� �ς γ�ρας oνα καρατ�µηµ�ν� �νθρ�πιν� κεφ�λι.
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δ=ν τ� �ναιρε2 �rτε α7τ�ς A cδι�ς A Xριστ&ς: «Mωυσ0ς ε�πεν, �4ν τις π�θ4νXη µ�
O�ων τ�κνα, �πιγαµIρε�σει < δελφ;ς α8τ�� τ�ν γυνα6κα α8τ�� κα7 ναστ9σει
σπ�ρµα τ[! δελφ[! α8τ��» (Mατθα2�ς κ�´, 24). Kα0 γι� ν� µ�ν µ�' π_� κ�π�ι�ς,
6τι i HHρωδι�δα ε-!ε κ&ρη κα0 συνεπPς A ν&µ�ς α7τ�ς δ=ν ε-!ε >φαρµ�γ� >π0 τ�'
:Aντ1πα, >πισηµα1νω πfς 6ταν A Mωσαϊκ�ς N&µ�ς («∆ευτερ�ν&µι�» κε´, 5) κα0
A «Mατθα6�ς» λ<νε «ναστ9σει σπ�ρµα τ[! δελφ[! α8τ��», >νν��'ν �ρσενικ�
παιδ1, �στε ν� π�ρ_η τ� %ν�µα τ�' πεθαµ<ν�υ �δελφ�' τ�υ. HEπ�µ<νως λ�γικ� δ=ν
ε7σταθε2 i δικαι�λ�γ1α τPν τριPν ε7αγγελιστPν, 6τι A :Iω�ννης A Bαπτιστ�ς !�-
νει τ� �ω9 τ�υ nνεκα �θικ�' >λ<γ!�υ τ�υ πρ�ς τ�ν �ασιλ<α :Aντ1πα. HOπ&τε κα-
ταλ9γ�υµε στ� συµπ<ρασµα, π�� ’ναι κα0 Nστ�ρικ� κατ�θεση τ�' :IKσηπ�υ, 6τι
A Πρ&δρ�µ�ς θανατKθηκε γι� π�λιτικ�/ς λ&γ�υς. �Aς µ�ν gε!ν�µε, 6τι γι� π�-
λιτικ� �δ1κηµα καταδικ�στηκε κα0 A Xριστ&ς: «/Eπ�θηκαν �π7 τ0ς κεφαλ0ς α8τ��
τ�ν α-τ�αν α8τ�� γεγραµµ�νην: OYTOΣ EΣTIN IHΣOYΣ O BAΣIΛEYΣ TΩN
IOY∆AΪΩN» (Mατθα2�ς κ�´, 37· M�ρκ�ς ιε´, 26· Λ�υκ�ς κγ´, 38 κα0 :Iω�ννης ιθ´,
19). M�λιστα, �N �ρ!ιερε2ς, γι� ν� µ�ν θεωρηθ�'ν 6τι �σπ���νται τ�ν  π�ψη τ�ς
�ασιλε1ας, Lτρεgαν στ�ν Πιλ�τ� κα0 τ�' λ<νε: «M�ν γρ4φε, < Iασιλε(ς τ!ν /I�υ-
δα�ων, λλ’ Gτι �κε6ν�ς ε�πεν, Iασιλε(ς ε-µ7 τ!ν /I�υδα�ων». Kα0 �πεκρ1θη A
Πιλ�τ�ς: «�O γ�γραφα, γ�γραφα» (:Iω�ννης ιθ´, 22).

HH �πλ� λ�ιπ�ν λ�γικ� µ�ς Aδηγε2 στ� συµπ<ρασµα, >κ τPν πραγµ�των, 6τι A
Πρ&δρ�µ�ς συνελ9φθη γι� λ&γ�υς π�λιτικ�/ς κα0 γι’ α7τ� µ&λις συνελ9φθη, A
:Iησ�'ς π�ρε µ<τρα �σφαλε1ας: «/Aκ��σας δ= < /Iησ��ς Gτι /Iω4ννης παρεδ�θη,
νε�Eρησεν ε-ς τ�ν Γαλιλα�αν» (Mατθα2�ς δ´, 12 κα0 M�ρκ�ς α´, 14). �Aν A Πρ&-
δρ�µ�ς συνελ9φθη γι� µι� HHρωδι�δα, γιατ1 µ&λις τ� Lµαθε A :Iησ�'ς Lφυγε πρ�ς
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τ� �&ρεια; :Eκε2 6µως π�/ �N ε7αγγελιστ=ς θ�λKν�υν τ� «νερF» κα0 π�/ �<�αια
καταστρατηγ�'ν κα0 τ�ν πι� �πλ� λ�γικ� ε-ναι, 6τι θεωρ�'ν τ�ν HHρωδι�δα γυ-
να2κα τ�' Φιλ1ππ�υ κα0 %!ι τ�' :Aριστ����λ�υ (Mατθα2�ς ιδ´, 3 κα0 M�ρκ�ς στ´,
17), κα0 τ�ν Aπ�1α π�ρε A :Aντ1πας. Λ�γικ� δ=ν στ<κει, δι&τι, 6ταν νυµφε�τηκε
A :Aντ1πας τ�ν HHρωδι�δα, A Φ1λιππ�ς ��'σε κι mταν κι α7τ�ς «IασιλιHς», µ= 6µ�-
ρ� �ασ1λει�. Kα0 mταν π�τ= δυνατ�ν A Φ1λιππ�ς ν’ �νε!θ_� µι� τ<τ�ια πρ�σ��λ9;
HO :IKσηπ�ς, µ�λιστα, µ�ς πληρ�φ�ρε2, 6τι A Φ1λιππ�ς νυµφε�θηκε σ= πρ�!ω-
ρηµ<νη iλικ1α κα0 π<θανε  τεκν�ς. Nυµφε�θηκε, λ<ει, τ� ΣαλKµη· δηλαδ� π�ρε
tς γυνα2κα τ�υ τ�ν κ&ρη τ�υ;

mA
ς µπ�'µε τKρα στ� λ�γικ� τPν E7αγγελ1ων. HO HHρKδης :Aντ1πας γι�ρ-
τ��ει τ� γεν<θλι� τ�υ κα0 κ�νει γλ<ντι στ� παλ�τι τ�υ στ� Γαλιλα1α:
«∆ε6πν�ν �π��ησεν τ�6ς µεγιστHσιν α8τ�� κα7 τ�6ς �ιλι4ρ��ις κα7 τ�6ς
πρEτ�ις τ0ς Γαλιλα�ας κα7 ε-σελθ��σης τ0ς θυγατρ;ς α8τ0ς τ0ς 3Hρω-

δι4δ�ς κα7 hρ�ησαµ�νης κα7 ρεσ4σης τ[! 3HρEδXη κα7 τ�6ς συνανακειµ�ν�ις, <
Iασιλε(ς ε�πεν τ[! κ�ρασ�[ω. ARτησ�ν µε � �Fν θ�λXης κα7 δEσω σ�ι. Kα7 �µ�σεν
α8τX0 Gτι � �4ν µε α-τ9σXης δEσω σ�ι, ^ως ,µ�σ�υς τ0ς Iασιλε�ας µ�υ· 3H δ= �@ελ-
θ��σα ε�πεν τX0 µητρ7 α8τ0ς· τ1 α`τ9σ�µαι; i δ= ε-πεν· τ�ν κεφαλ�ν /Iω4νν�υ τ��
Bαπτιστ��... κα7 π�στε�λας < Iασιλε(ς σπεκ�υλ4τωρα �π�τα@εν �νε�θ0ναι τ�ν
κεφαλ�ν α8τ��. 3O δ= πελθxν πεκεφ4λισεν α8τ;ν �ν τX0 φυλακX0 κα7 pνεγκεν
τ�ν κεφαλ�ν α8τ�� �π7 π�νακι κα7 Oδωκεν α8τ�ν τ[! κ�ρασ�[ω· κα7 τ; κ�ρ4σι�ν
Oδωκεν α8τ�ν τX0 µητρ7 α8τ0ς» (M�ρκ�ς στ´, 14-28· Mατθα2�ς ιδ´, 1-13 κα0 Λ�υκ�ς
γ´, 18-20).

Σ�µφωνα µ= τ�ν :IKσηπ�, A :Aντ1πας HHρKδης νυµφε�θηκε τ�ν HHρωδι�δα λ1-
γ� µετ� τ� γ<ννηση τ�ς ΣαλKµης. �Aς π�'µε, 6τι γ�ρω στ� π<ντε (5) πρ� Xριστ�'
i ΣαλKµη mταν lν�ς Lτ�υς. �Aν Lγινε i φυλ�κιση τ�' :Iω�ννη τ� 31 µ.X., τ&τε τ�
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µ<ρα τPν γενεθλ1ων τ�' HHρKδη i ΣαλKµη mταν 36 >τPν, Aπ&τε δ=ν mταν «κ�-
ρ�σι�ν», 6πως τ�ν �π�καλ�'ν τ� E7αγγ<λια. ?Oµως i HHρωδι�δα mταν i �ασ1-
λισσα κα0 i ΣαλKµη i κ&ρη τ�ς �ασ1λισσας. ΠPς mταν λ�ιπ�ν δυνατ�ν µ<ρα γε-
νεθλ1ων τ�' �ασιλι� κα0 παρευρισκ�µ<νων 6λων τPν µεγιστ�νων α7τ=ς ν� µ�ν
�ρ1σκωνται στ� πλ�ι τ�υ; «Kα7 ε-σελθ��σης τ0ς θυγατρ;ς α8τ0ς κα7 hρ�ησαµ�-
νης»...  ρα mταν Lgω... «Kα7 �@ελθ��σα ε�πεν τX0 µητρ7 α8τ0ς, τ� α-τ9σ�µαι;»·  ρα
κα0 i µητ<ρα της, i �ασ1λισσα, mταν Lgω. zEπειτα γι� τ0ς �ντιλ9ψεις µι�ς �νδρ�-
κρατ��µενης �σιατικ�ς κ�ινων1ας A !�ρ�ς mταν θ<αµα π�/ τ� παρ�υσ1α�αν  τ�-
µα κ�ινωνικ� παρακατιαν�· Aπ&τε δ=ν mταν π�τ= δυνατ�ν µι� πριγκ9πισσα (π&-
σ� µ�λλ�ν, {ν mταν κα0 παντρεµ<νη κα0 στ�ν iλικ1α τPν τριαντα<gι >τPν) ν�
«@ευτελ�σXη» τ�ν τ1τλ� της κα0 τ�ν τ�gη της κα0 ν� λικν1�εται !�ρε��ντας µ�ν�-
!η της µπρ�στ� σ= τ&σα �λ�συρ� �λ<µµατα τPν aψηλPν καλεσµ<νων. M�λιστα,
τ�ς ε-πε, λ<ει A M�ρκ�ς (στ´, 23): «ΘF σ�� δEσω κ�µη κα7 τ; µισ� µ�υ Iασ�λει�»,
{ν µ�' τ� �ητ9σ_ης. N� τ� κ�µ_η τ1; HH µητ<ρα της mταν �ασ1λισσα κα0 i cδια mταν
κ&ρη τ�ς �ασ1λισσας κα0 θετ� κ&ρη τ�' cδι�υ τ�' �ασιλι�· δ=ν >στερε2τ�  ρα �α-
σιλικPν �π�λα�σεων. zEπειτα τ� ν� µ�ιρ�σ_η x ν� δωρ9σ_η τ� �ασ1λει& τ�υ A
HHρKδης :Aντ1πας δ=ν mταν στ� δικ& τ�υ !<ρι. A7τ� µ&ν� i PKµη τ� �π�φ�σι-
�ε.

Kι >νOP λ�ιπ�ν τ� γλ<ντι τPν γενεθλ1ων �ρισκ&ταν σ’ >g<λιgη µ<σα στ� παλ�τι
στ� Γαλιλα1α, A Πρ&δρ�µ�ς ε-ναι φυλακισµ<ν�ς στ� φρ��ρι� τ�ς Mα!αιρ��ντας.
?Oµως τ��τη i φυλακ� �ρισκ&ταν π�λ/ µακρι� �π’ >κε2ν� τ� παλ�τι. Bρισκ&ταν
κ�ντ� στ� Nεκρ� Θ�λασσα, π�/ σ’ ε7θε2α γραµµ� �π<!ει 140 !ιλι&µετρα, Aπ&τε
A δ9µι�ς >κε2ν� τ� �ρ�δυ δι9νυσε (140 ν� π�η κα0 140 γι� ν� γυρ1σ_η) 280 !ιλι&-
µετρα, φ<ρ�ντας nνα κεφ�λι �νθρKπιν� στ� «δ�σκ�».
?Yστερα α7τ� τ� «κ�ρ4σι�ν» κα0 i µητ<ρα της τ&σ�  γρια Lνστικτα γι� γυναι-
κε2α ψυ!� ε-!αν, �στε ν� µπ�ρ�'ν ν’ �ντικρ���υν µ= τ&ση �φ<λεια nνα κ�µµ<ν�
κεφ�λι «>π0 π1νακι», µ= τ� πελKρια γ<νεια κα0 µαλλι� >µπ�τισµ<να στ� α~µα;

***

ME
π�µ<νως, 6ταν τ� «δ�µικF» aλικ� α7τ�ς τ�ς Nστ�ρ1ας δ=ν στηρ1�ωνται π�υ-
θεν�, µ= τ� µ<τρ� τ�ς �πλ�ς λ�γικ�ς π�ει ν� π_� πfς δ=ν συν<�η καθ&λ�υ.
HO :Iω�ννης >κτελ<στηκε γι� λ&γ�υς π�λιτικ��ς. M’ �πλ� λ�γικ� τ� �ε-
�αιKν�υν τ� cδια τ�υ τ� λ&για: «uHδη , @�νη πρ;ς τ�ν ��Zαν τ!ν δ�ν-

δρων κε6ται· πHν ��ν δ�νδρ�ν µ� π�ι��ν καρπ;ν καλ;ν �κκ�πτεται κα7 ε-ς π�ρ
I4λλεται» (Mατθα2�ς γ´, 10). T� «�δη» >ν<!ει !ρ�νικ9, τωριν� σηµασ1α. T’  καρ-
πα δ<νδρα δ=ν ε-ναι �N  νθρωπ�ι; Π�ι��ς >νν�ε2; Kα0 π�ι&ς ε-ναι α7τ�ς π�/ θ�
τ� κ&ψ_η κα0 θ� τ� κ�ψ_η κα0 σ�ντ�µα µ�λιστα; M� α7τ�ς π�/ ��πτισα, «�� τ;
πτ��ν �ν τX0 �ειρ7 α8τ�� κα7 διακαθαριε6 τ�ν �λωνα α8τ�� κα7 συν4@ει τ;ν σ6τ�ν
ε-ς τ�ν π�θ9κην α8τ��, τ; δ= U�υρ�ν κατακα�σει πυρ7 σI�στ[ω» (Λ�υκ�ς γ´,
17). M�ν µ�' π_� κ�π�ι�ς, πfς τ�'τα τ� λ&για aπ�ν��'ν τ� «∆ευτ�ρα Παρ�υσ�α»,
γιατ0 τ&τε �N �κρ�ατ<ς τ�υ θ� πρ<π_η ν� mσαν π�λ/ �ν&ητ�ι, γι� ν� τ�' !τυπ�'ν
παλαµ�κια.

�Aττα2Vρι�ς
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&O �ντισηµιτισµ�ς τ�0 φιλ�σηµιτισµ�0
Bρ= καλ!ς τF παιδι4! Π4νω π�( ν�µιZα Gτι µ= @ε�4-

σατε. ΓιF στ�ι�ηθ0τε νF σHς δ!. Λ�ιπ;ν κα7 �T π�ντε
πατεντHτ�ι µ�υ, Gλ�ι παρ�ντες. ΣHς συγ�α�ρω κα7 σHς

�κφρ4Zω τ�ν Iαθ�τατη ε8αρ�σκει4 µ�υ. /EλHτε νF σHς �αϊδ�ψω τ; α8τ4κι
Bς Uλλ�ς M�γας Nαπ�λ�ων. ERµεθα π�λ( ε8�αριστηµ�ν�ι π; σHς κα7 φυ-
σικF π; τ;ν καλ� µ�υ πρ�σIυ, µερ�µνXη τ�� <π���υ κα7 τ0ς πρεσIε�ας τ�υ δια-
νεµ9θηκε στF δηµ�σι�γραφικF γραφε6α τ; µανιφ�στ� σας. Kα7 τ� τ�τλ�ς!
«�Aντισηµιτισµ�ς στ6ν &Eλλ�δα». Kα7 τ� γλ!σσα: Uπταιστ�ς /Aγγλικ9! Π��
’σαι, ∆ιαµαντ�π��λ�υ, νF δX0ς τ;ν πνευµατικ; σπ�ρ� σ�υ νF καρπ�ZXη. P�στα
δ�ν�υν τF Iλαστ4ρια µ�υ, π�( κατ�ικ�εδρε��υν στF Glyka Nera (f Sweet
Waters, mν πρ�τιµHτε) τ0ς /Aττικ0ς, Bς µ�λη τ0ς Greek Helsinki Monitor. Kα7
τ� περιε��µεν� , Oκθεση: Gλη , σ4ρα κα7 , µ4ρα, π�( τ�λµH νF ψελλ�σXη Oστω
κι ^να �πιφEνηµα π�( πρ�σI4λλει τ;ν περι��σι� λα� µ�υ. wOλα τF ZιZ4νια,
π�( θ�λ�υν καθ4ρισµα π; τ; παγκ�σµι� �ωρ4φι, π�( < zψιστ�ς Για�I= κλη-
ρ�δ�τησε στ�(ς π�γ�ν�υς τ�� �γ��υ πρ�π4τ�ρ�ς /AIρα4µ.wOλα τF διε-
φθαρµ�να κτ9νη, π�( δ=ν ντιλαµI4ν�νται, Gτι Gλα Gσα κ4νει < περι��σι�ς
λα;ς µ�υ ε-ς I4ρ�ς τ!ν Uλλων, π�τελ��ν πρ�ϊ�ντα θε�πνευστ�ας κα7 ντι-
δρ��ν. wOλ�ι στ� µα�ρη λ�στα. uE�ω µ4τια παντ�� κα7 Iλ�πω. wEνας νF IρεθX0
κα7 νF πατ9σXη Oστω κα7 τ� σκιF _ν;ς «περι�υσ��υ», θF τ;ν στε�λω σ= ν�α «∆�-
κη NυρεµI�ργης» Bς θαυµαστ� τ�� Γκα6µπελς, φιλαρ4κ� τ�� /Aραφ4τ κα7
µ4ρτυρα τ�� /Aλ /Aκτσ4! uO�ι, θF σHς φ9σω νF µ�� π4ρετε τ;ν �ρα. Kα7
µ� ν�µ�Zετε Gτι I4Zω τ� M�σ4ντ νF σHς παρακ�λ�υθX0. uAλλωστε π�� νF Iρ!
τ�σ�υς �παγελµατ�ες πρ4κτ�ρες. uE�ω Uλλ�υς νεπ�σηµ�υς µ�ν, λλ4, Gπως
π�δεικν�εται, π�τελεσµατικEτερ�υς. Bλ�πε λ.�. κ4τι «hργανEσεις γιF
νθρEπινα δικαιEµατα», κ4τι «πρωτ�I�υλ�ες» κατF τ�� ρατσισµ�� κα7 κ4-
τι Uλλα τ�τ�ια µαγαZ4κια, π�( @�ρω π�λ( καλF νF στ9νω κα7 νF διευθ�νω.
Παλι4 µ�υ τ��νη κ�σκιν�!..

/Aπ; καταI�λ0ς κ�σµ�υ �τυπ4ω κα7 ταυτ��ρ�να φων4Zω «I�9θεια»! uEτσι
κ4νω κα7 τEρα. B4Zω τ;ν φωσιωµ�ν� µ�υ πρ�σIυ νF I�µIαρδ�ZXη µ= �αρτιF
�δ! κι �κε6 κα7 ναµ�νω π�τελ�σµατα. M��ρι τEρα τ�υλ4�ιστ�ν κανε7ς δ=ν
�κδ9λωσε ντ�δραση τ�� τ�π�υ «π�ρτε τ� λι2ελ�γρ�φηµ� σας καN σκ�υπ�στε
τ�ν ...�παυτ- σας». wOπως κα7 ν4 ’�Xη ρ��νω Uδεια γιF νF πι4σω γεµ4τα. uAντε
τEρα νF σκεφθ��ν, Gτι < µεγαλ�τερ�ς ντισηµ�της ε�µαι �γE, π�( Sπ�τ�θεται
Gτι τ�(ς Sπ�στηρ�Zω κα7 τ�(ς πρ�στατε�ω, �ν[! στ�ν πραγµατικ�τητα τ�(ς κ4-
νω σπ�δα γιF τF διεθν0 συµφ�ρ�ντ4 µ�υ κα7 κρ�ας γιF φωτιF κα7 σ�δερ�. Π4-
νω κα7 στ; δικ� τ�υς α�µα κα7 τ� στ4�τη τ�υς θεµελιEνω τ�ν παγκ�σµια κυ-
ριαρ��α µ�υ. E8τυ�!ς ε�ναι κ�µη µακρυF νυ�τωµ�ν�ι. ]Aν π�τ= τ; καταλ4-
Iαιναν, θF �ταν �T πρ!τ�ι π�( θF zψωναν �ναντ��ν µ�υ τ;

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



(Γ?[α, @Aσκ?λων, :A[ωτ/ς, ΓFθ, @Aκκαρpν)

X�ρτης τ ς �Aνατ�λικ ς Mεσ�γε��υ, .π�υ σηµει�ν�νται µ, µα0ρα τρ�γω-
να θ�σεις, στNς �π��ες ε>ρ�θησαν �ντικε�µενα πρ�ερ!-µενα �π� τ6ν Mι-
νωικ6 Kρ*τη καN τ6 Mυκηναϊκ6 �πειρωτικ6 &Eλλ�δα. �Eντ�ς 5 κ-κκινων
κVκλων σηµει�ν�νται �� π�ντε π-λεις τ/ν Kρητ/ν �π��κων - Φιλιστα�ων
(Πεντ�π�λης). �Aπ� N-τ�υ πρ�ς B�ρρqν: Γ�Dα, �Aσκ�λων, nADωτ�ς, Γ,θ 

� Γ3θ καN �Aκκαρ�ν.

T
� σ!ετικ� µ= τ�ν Παλαιστ1νη γεγ�ν&τα τPν τελευτα1ων
µηνPν µ�ς κ1νησαν τ� >νδιαφ<ρ�ν ν� >ρευν9σ�υµε τ�ν
Nστ�ρ1α της. �νατρ<gαµε λ�ιπ�ν στ� λεgικ� κα0 πληρ�φ�-
ρηθ9καµε τ� lg�ς:

A

Σ

Σ

A
Λ

A

Θ



HH Παλαιστ1νη ε-ναι !Kρα τ�ς :Aσ1ας π�/ >κτε1νεται �π� τ�ν Φ�ιν1-
κη µ<!ρι τ�ν Acγυπτ�. T�ν �ναφ<ρει A HHρ&δ�τ�ς, �π�καλKντας την

«Παλαιστ1νη Συρ1η»: «Φ�ιν�κη I�Iαια ε�ναι κα7 , Παλαιστ�νη. 3H Φ�ιν�κη, µυθ�λ�γικ4,
Sπ0ρ@ε θυγατ�ρα τ�� /Aκτ�ων�ς f /Aκτα�ων�ς f /Aκτα��υ, τ�� ρ�α��υ IασιλιH τ0ς
/Aττικ0ς κα7 δελφ� τ0ς /Aγρα�λ�υ, τ0ς wEρσης κα7 τ0ς Πανδρ�σ�υ, π�( �καλ��ντ�
“/Aγραιλ�δες Παρθ�ν�ι”». Στ�ν περι�!� τ�ς Παλαιστ1νης �N Φιλιστα2�ι, π�/ mσαν ?Eλλη-
νες �π’ τ�ν Kρ9τη, L!τισαν τ�ν Φιλισταϊκ� Πεντ�π�λη, π�/ τ�ν �π9ρτι�αν �N π&λεις: Γ�-
�α, :Aσκ�λων, zA�ωτ�ς, Γ�θ x Γ=θ κα0 :Aκκ�ρων.

«HH Γ��α mταν π&λη τ�ς Φ�ιν1κης κα0 τKρα τ�ς Παλαιστ1νης· �ρ1σκεται
δ= πλησ1�ν τ�ς A`γ�πτ�υ. :Eκαλε2τ� κα0 zA�α· �N Σ'ρ�ι µ�λιστα �κ&µη

Lτσι τ�ν λ<γ�υν· �ντλε2 δ= τ� %ν�µ� της �π� τ�ν zA�ωνα, τ� γι& τ�' HHρακλ<�υς. K�π�ι-
�ι �ναφ<ρ�υν κ�π�ια παλι� Nστ�ρ1α, σ�µφωνα µ= τ�ν Aπ�1α i Γ��α !τ1σθηκε �π’ τ�ν ∆1α
κα0 �ν�µ�σθηκε Lτσι, >πειδ� >κε2 φ�λαγεν τ�ν “γ4Zα”, δηλαδ� τ� περσικ� !ρ9µατα π�/
τ� Lλεγαν Lτσι. HH π&λη α7τ� >καλε2τ� κα0 :IKνη !�ρη στ�ν :IK, π�/ κ�π�τε πρ�σ�ραgε
κα0 δι<µεινε >κε2. :Eκαλε2τ� κα0 MινKα, >πειδ� κ�π�τε µετ<�ησαν >κε2 A M1νωας µα�0 µ=
τ�/ς �δελφ��ς τ�υ A`ακ� κα0 Pαδ�µανδυ...

»HO π�λ1της τ�ς π&λεως α7τ�ς >καλε2τ� ΓαZ�της, ΓαZα6�ς, ΓαZην;ς κα1, κατ� τ�ν Π�-
λυ�στ�ρα, ΓαZ4της. Στ�ν Φ�ιν1κη, κ�ντ� στ�ν Γ��α κα0 τ�ν :Iαµν1α mταν κα0 i π&λη :I&-
πη π�/ �ν�µ�σθηκε Lτσι �π� τ�ν θυγατ<ρα τ�' A`&λ�υ :I&πη, i Aπ�1α mταν σ��υγ�ς τ�'
Nδρυτ�' κα0 �ασιλ<ως τ�ς π&λεως Kηφ<ως... Mι�  λλη π&λη τ�ς Φ�ιν1κης ε-ναι i Bυ-
ρηττ&ς, τ�ν Aπ�1α Lκτισε A Kρ&ν�ς».

«E-ναι π&λη τ�ς Συρ1ας π�/ �ρ1σκεται κ�ντ� στ�ν :I�υδα1α. HO ��ν-
θ�ς στ� τ<ταρτ� �ι�λ1� τPν ΛυδιακPν τ�υ �ναφ<ρει, 6τι A T�νταλ�ς

κα0 A zAσκαλ�ς mσαν παιδι� τ�' HYµενα1�υ. HO zAσκαλ�ς >πελ<γη �π’ τ�ν :Aκιαµ&, τ�ν
�ασιλι� τ�ς Λυδ1ας, στρατηγ�ς κα0 >gεστρ�τευσε στ�ν Συρ1α, 6π�υ >ρωτε�θηκε µι� παρ-
θ<να κα0 τ�ν νυµφε�θηκε. zEκτισε δ= >κε2 µ1α π&λη, στ�ν Aπ�1α Lδωσε τ’ %ν�µ� τ�υ. T�
cδια λ<γει κι A Nικ&λα�ς στ�ν τ<ταρτη “3Iστ�ρ�α” τ�υ, 6τι δηλαδ� i π&λη λ<γεται zAσκα-
λ�ς x :Aσκ�λη x :Aσκ�λων �π’ α7τ&ν. HO π�λ1της της λ<γεται :Aσκαλων1της... Π�λλ�0
 νδρες �π� τ�ν π&λη α7τ� δι<πρεψαν: HO :Aντ1�!�ς A K�κν�ς, A ΣPσ�ς, A :Aντ1�ι�ς κα0
A Er�ι�ς aπ�ρgαν >πιφανε2ς στωικ�0 φιλ&σ�φ�ι· A Πτ�λεµα2�ς, A γνKριµ�ς τ�' :Aρι-
στ�ρ!�υ, κα0 A ∆ωρ&θε�ς γραµµατικ�1· A :Aπ�λλKνι�ς κα0 A :Aρτεµ1δωρ�ς, π�/ L!ει γρ�-
ψει τ� περ0 Bιθυν1ας, Nστ�ρικ�0 κ.�.κ..

»Πλησ1�ν τ�ς :Aσκ�λων�ς mταν i π&λη τPν Kρ�µµ�ων, π�/ �ν�µ�σθηκε Lτσι >πειδ�
>κε2 τ� πρPτ�ν καλλιεργ9θηκαν τ� κρ&µµυα. K�ντ� της mταν κα0 i π&λη ∆Pρ�ν. HO Παυ-
σαν1ας τ�/ς �`κιστ=ς α7τ�ς τ�ς π&λης τ�/ς �π�καλε2 ∆ωριε6ς· `δ�/ τ1 γρ�φει: “T�ρι�ι
/Aσκαλων6ται ∆ωριε6ς 3Pαφανε!ται”... HYπ�ρ!ει >π1σης µ1α π&λη τ�ς :I�υδα1ας π�/ λε-
γ&ταν Σαµ�ρεια κα0 τKρα τελευτα2α µετων�µ�σθηκε σ= Nε�π�λη. Στ�ν π&λη α7τ� A
zAρης κατεσκε�ασε T�µ�� 6π�υ Lθαψε τ� γι& τ�υ :Aσκ�λαφ�ν κα0 Lθεσε τ� >π1γραµµα:
“Σ0µ’ uAρεως Oτυµ�ν IεI�ηµ�ν�ν 3Eλλ4δι φ9µXη (= φωνX0) �zνεκ’ uAρης τα�τXη τ�κν�ν
O�ωσεν π�λει”. Λ<γεται 6τι A :Aσκ�λαφ�ς L!ει >νταφιασθ� στ�ν HE�ρα�δα γ�, γι’ α7τ� κα0
καλε2ται Σαµ-�ρεια, >πειδ� δηλαδ� >κε2 A zAρης κατεσκε�ασε τ� “σ�µα” (= µν�µα) τ�'
γι�' τ�υ.

»ON ∆ωριε2ς nλκ�υν τ�ν καταγωγ9 τ�υς �π� τ�ν ∆Pρ�, τ� γι& τ�' ?Eλλην�ς. :Eg α7τ�'
τ�' γ<ν�υς mσαν κα0 �N Nδρυτ=ς τ�ς φ�ινικικ�ς π&λεως “∆Pρ�ν”. M’ α7τ� συµφωνε2 κα0
A Παυσαν1ας, π�/ τ�/ς �π�καλε2 ∆ωριε2ς. PαφανεPτες mσαν �N κ�τ�ικ�ι τ�ς Pαφ�νειας,
π�/ mταν π�λ1!νη τ�ς Συρ1ας· >g α7τ�ς κατ9γετ� κα0 A στωικ�ς φιλ&σ�φ�ς E7φρ�της. T�-
ρι�ι mσαν �N κ�τ�ικ�ι τ�ς T�ρ�υ, π�/ mταν νησ0 τ�ς Φ�ιν1κης. HYπ�ρ!ε κα0 στ�ν Λακω-
ν1α T�ρ�ς, π�/ A :Aρτεµ1δωρ�ς τ�ν λ<γει T�λ�. HO :Aρριαν�ς tστ&σ� T�ρ�ν καλε2 τ�
zAναθα... Mι�  λλη π&λη, τ<λ�ς, τ�ς Λι��ης mταν i :IKκη, i �π�ικ1α τPν Tυρ1ων. HO π�-
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λ1της α7τ�ς >λ<γετ� :Iωκα2�ς, 6πως µ�ς πληρ�φ�ρε2 A ∆ι�ν�σι�ς A :Iωκα2�ς στ� “HPι��-
τ�µικPν” πρPτ� τ�υ �ι�λ1�».

«�Hταν µι� π&λη τPν Φι-
λιστα1ων στ�ν Παλαιστ1νη,

π�/ δ=ν �πε2!ε π�λ/ �π’ τ� θ�λασσα. HYπ�ρ!ε κα0 στ�ν :A!α�α �ρ!α1α π&λη µ= τ� %ν�-
µα zA�ωτ�ς. T�ν π&λη α7τ�ν τ�ν Lκτισε nνας >κ τPν ΣπαρτPν, A Π<λωρ�ς x A γι&ς τ�υ A
zA�ωτ�ς κα0 >g α7τPν nλκει i π&λη τ� 4ν&µατ� της. M= τ� %ν�µα Π<λωρ�ς �ναφ<ρεται
nνας �π� τ�/ς Σπαρτ�/ς Γ1γαντες, π�/ φ�τρωσαν �π’ τ� δ&ντια τ�' ∆ρ�κ�υ τ� Aπ�2α
Lσπειρε A K�δµ�ς (�N  λλ�ι τ<σσερις mσαν: A :E!1�λ�ς, A O7δα2�ς, A Xθ&νι�ς κα0 A HYπε-
ρ9νωρ). Π<λωρ�ς mταν κα0 >π1θετ� τ�' ∆ι&ς· [>πειδ� A Zε/ς �ν9γγειλε στ�/ς Πελασγ�/ς
τ�ς Θεσσαλ1ας, 6τι τ� %ρη τ�ς ANµ�ν1ας (= Θεσσαλ1ας) διερρ�γησαν �π� σεισµ� κι 6τι A
π�ταµ�ς Πηνει�ς  ρ!ισε ν� >κρρ<_η στ�ν θ�λασσα, >λευθερKν�ντας Lτσι κα0 καθιστKντας
τ�ν πεδι�δα κατ�λληλη γι� τ�ν γεωργ1α, �N Πελασγ�0 �π� ε7γνωµ�σ�νη κα0 ε`ς �ν�-
µνηση α7τ�' τ�' τερ�στιας σηµασ1ας γεγ�ν&τ�ς lKρτα�αν τ� “ΠελEρια”]. T� %ν�µα τ�ς
π&λεως πιθαν�ν ν� 4φε1λεται κα0 στ�ν :A��να, τ� γι� τ�' :Aρκ�δα· πιθαν�ν 6µως κα0 στ�ν
zA�ωνα, τ�ν γι� τ�' HHρακλ<�υς. M= τ� %ν�µα Γ��ωρ�ς aπ�ρ!ε π&λη κα0 στ�ν Mακεδ�-
ν1α· �N κ�τ�ικ�1 της >λ<γ�ντ� ΓαZEρι�ι κα0 >κε2 >τιµ�τ� i zAρτεµις i Γα�ωρ1α... zA�ω-
ρ�ς �ναφ<ρεται π&λη κα0 στ�ν Πελαγ�ν1α τ�ν λεγ&µενη Tριπ�λ1τιδα, π�/ σ�µφωνα µ=
τ�ν Στρ��ωνα ε-!ε κτισθ� �π� κ�π�ι� zA�ωρ�... Στ�ν Tρω�δα aπ�ρ!ε Lθν�ς µ= τ� %ν�-
µα “/AZει!ται”, 6πως λ<γει A HEλλ�νικ�ς στ� “�ν τ�6ς περ7 Λυδ�αν”. zA�ωρ�ς, τ<λ�ς, λε-
γ&ταν A κυ�ερν9της τ�ς :Aργ�'ς �λλ� κα0 A “ε{κρατ�ς ��ν�ς”, >νOP :A�ην1α mταν κα0
%ν�µα δ9µ�υ τ�ς “3Iππ�θ�ωντ�δ�ς φυλ0ς” στ�ν :Aττικ9...».

«HH τ<ταρτη π&λη τ�ς Φιλισταϊκ�ς Παλαιστ1νης· �1�α τ�ς λ<gεως
ε-ναι i Γα1α - Γ�, π�/ ’ναι π&λη στ�ν Πετρα1α :Aρα�1α. HH λ<gη ΓFθ

παρ�γεται �π’ τ� ��µα γηθ<ω, π�/ δωρικ� ε-ναι γαθ<ω κα0 A παρακε1µεν�ς γ<γηθα x γ<-
γαθα· σηµα1νει δ= ε7φρα1ν�µαι (γ0θ�ς - �δ�ς - �θ�ς =,δ�ν9, ε7!αρ1στηση, �π&λαυση).
Πιθαν�ν ν� πρ�<ρ!εται i λ<gη Γ�θ �π� τ� :Γαθ= [µ= �φα1ρεση τ�'  λφα κα0 �π�κ�π�
τ�' Lψιλ�ν: (�)γαθ(<)], >νOP τ�ν λ<gη Γ=θ τ�ν >τυµ�λ�γ�'ν �π’ τ� “γ<θεν” π�/ α`�λιστ0
γ1νεται Lθεν κα0 σηµα1νει “lαυτ�'”. Παρ�γωγη λ<gη i “γεν-1σι�ς” κα0 Γεθ-σηµαν� (= γ�,
κτ�µα στ�/ς πρ&π�δες τ�' zOρ�υς τPν :EλαιPν). HYπ�ρ!ε 6µως κα0 i Γ�θαρ, π�/ mταν
π&λη τ�ς HYρκαν1ας. HO Γαθε�τας, τ<λ�ς, mταν παραπ�τ�µι�ν τ�' :Aλφει�' π�ταµ�', σ�µ-
φωνα µ= τ�ν Παυσαν1α.

»HH λ<gη Γαθ-υλλ7ς- Γεθ-υλλ7ς x Γηθ-υλλ7ς cσως ν� σηµα1ν_η τ�ν �γαθ� (= καλ�)  νθρω-
π�, π�/ nλκει τ�ν καταγωγ9 τ�υ �π’ τ0ς π&λεις ΓαθεKνα κα0 HYλλ1ς. HYπ�ρ!ε, σ�µφωνα
µ= τ�ν Παυσαν1α, µ1α π&λη στ�ν :Aρκαδ1α 4ν&µατι “Γαθ<αι”, τ�ς Aπ�1ας �N κ�τ�ικ�ι >λ<-
γ�ντ� Γαθε�τες. HYπ�ρ!ε κα0 π�ταµ�ς Γαθε�τας, λ<γει A cδι�ς, π�/ �N πηγ<ς τ�υ εaρ1-
σκ�ντ� κ�τω �π� τ� Nερ� τ�' :Aπ&λλων�ς τ�' Kερε�τ�υ, π�/ mταν στ�ν A`π�τιδα γ�. Acπυ
δ= κα0 A`π/ς mταν π&λη τ�ς Mεσσην1ας, π�/ ε-!ε α7τ� τ’ %ν�µα >gαιτ1ας τ�ς >ρυµν&τη-
τ&ς της (�ρυµν;ς = �!υρωµ<ν�ς). A`π/ σηµα1νει aψηλ� ��υν&· A`π/ δ= λ<γεται i Kυλ-
λ9νη τ�ς :Aρκαδ1ας, 6π�υ mταν A τ�φ�ς τ�' A`π�τ�υ. “Στ�ν /Aρκαδ�α κ4τω π’ τ; ψηλ;
I�υν; τ0ς Kυλλ9νης, κ�ντF στ;ν τ�µI� τ�� A-π�τ�υ, Z��σαν Uνδρες π�( π�λεµ��σαν
στ0θ�ς µ= στ0θ�ς, σ�µφωνα µ= τ;ν wOµηρ�,... �T <π�6�ι OλαIαν µ�ρ�ς στ;ν Tρωϊκ; π�λε-
µ� µ= ρ�ηγ; τ;ν γι; τ�� /Aγκα��υ /Aγαπ9ν�ρα κα7 _@0ντα πλ�6α” (B 603-610). HH π&λη
Γ�θ x Γ=θ πιθαν�ν ν� ε-ναι τ� σηµεριν� Γ�δαρα x Γ�δειρα... Γ�δ - ειρα x Γ�θ-ειρθα ε-ναι
κα0 i �ρα�ικ� :Aντι&!εια x i Σελε�κεια, 6π�υ >λατρε�ετ� A Φ�2νιg, A γι�ς τ�' :Aγαπ9-
ν�ρ�ς».

«E-ναι i π<µπτη π&λη τ�ς Φιλισταϊκ�ς Πεντ�π�λης. HΩς λ<gη πι-
θαν�ν ν� πρ�<ρ!εται �π’ τ�  κρ�ς- κρ�ν δηλαδ� τ�ν �κρα2�, �κρι-

ν&. HYπ�ρ!ει i φρ�ση “Uκρ�ν O�ει, κρ�υ�ε6”. “uAκρ�ν” δ= mταν κα0 %ρ�ς στ�ν :Aργ�-
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λ1δα, >π0 τ�' Aπ�1�υ A Mελ�µπ�υς ε-!ε Nδρ�σει Nερ�ν τ�ς :Aρτ<µιδ�ς, “Gταν καθ4ρισε τ7ς
Πρ�ιτ�δες π�( �µ4νησαν”. HH λ<gη zAκρ�ς �παντ�ται συ!ν� tς “Π�ργαµ�ς Uκρη” x tς
“π�λι�ς Uκρη” (�κρ&π�λη: Z 257)· L!�υµε 6µως κα0 τ� φρ�ση “/Aργε�ων Uκρ�ι”, π�/
σηµα1νει τ�/ς >g�!Kτατ�υς τPν :Aργε1ων (E7ριπ1δης, “Φ��νισσαι” 429)... HYπ�ρ!ε π&λη
µ= τ� %ν�µα zAκρη, τ�ς Aπ�1ας �N π�λ1τες >λ<γ�ντ� :Aκρ1τες. HO :Aρτεµ1δωρ�ς στ� XI �ι-
�λ1� τPν “Γεωγραφ�υµ�νων” τ�υ λ<γει γι� κ�π�ια π&λη zAκρα, π�/ >καλε2τ� κα0 HYρ1ς·
πλησ1�ν της mσαν δ�� νησ�κια, π�/ ’φεραν τ� 4ν&µατα ΠιτυKδης κα0 Xαλκ2τις... HO
HHσ1�δ�ς λ<γει, 6τι i :Aντι&πη γενν9θηκε σ’ α7τ�ν τ�ν HYρ1α· A E7ριπ1δης 6µως θεωρε2
tς πατρ1δα της τ0ς HYσ1ες. Λεγ&ταν δ= HYρ1α κα0 i Σελε�κεια τ�ς :Iσαυρ1ας, 6π�υ ε-ναι A
Kαλ�καδν�ς π�ταµ&ς, τ�ν Aπ�2� π�λλ�0 4ν�µ���υν Kαλυδιν&ν... HH Σελε�κεια δ= ε-ναι µ1α
π&λη τ�ς Kιλικ1ας, π�/ π�λλ�0 τ�ν λ<γ�υν Tρα!ε2α. T�ν �ν&µασε δ= Σελε�κεια A Σ<λευ-
κ�ς, A γι�ς τ�' Mακ�νωρα, >νOP παλαι� λεγ&ταν :Oλ�1α κα0 HYρ1α, σ�µφωνα µ= τ�ν :Aλ<-
gανδρ�. Π&λη zAκρα aπ�ρ!ε κα0 στ�ν :Aντι&!εια, κ�ντ� στ� ∆�φνη. HH :Aντι&!εια τ�ς
Kαρ1ας, π�/ π�ρε τ’ %ν�µ� της �π’ τ�ν :Aντι�!1δα, τ�ν µητ<ρα τ�' :Aντι&!�υ, παλαι� λε-
γ&ταν Πυθ&π�λη. T� >θνικ� zAκρατ�ς, π�/ �παντ�ται κα0 tς :Aκρα�της - :Aκρα�ται, ση-
µα1νει �κρ1την. :Aκρ1η δ= x :Aκρ<α �ν�µα�&ταν κα0 i :Aθην� κα0 i :Aφρ�δ1τη· “/Aκρ�η
/AθηνH” δ= aπ�ρ!ε στ� zAργ�ς, >g �� κα0 A :Aκρ1σι�ς... HYπ�ρ!αν τ<λ�ς �N κ�τωθι π&λεις:
1. zAκαρα στ�ν :Aσ1α· ε-ναι i π&λη π�/ µετων�µ�σθηκε σ= N�σσα κα0 2. zAκκαρα στ�ν
:A!α�α...».

***

¶
ρ�σπαθ9σαµε ν� περιγρ�ψ�υµε τ�ν Φιλισταϊκ� Πεντ�π�λη. Γι� τ�ν �δρυση τPν π&-
λεων κα0 τ�ν καταγωγ� τPν κατ�1κων τ�υς �π� τ�/ς ?Eλληνες θε�/ς �ασισθ9κα-
µε στ�ν >τυµ�λ�γικ� �ν�λυση τPν 4ν�µ�των τ&σ� τPν π&λεων - �`κισµPν 6σ� κα0
τPν π�λιτικ�-στρατιωτικPν iγετPν τ�υς. :Aπ�δε1gαµε, 6τι �N π&λεις α7τ=ς mσαν

lλληνικ=ς κι 6τι �N κ�τ�ικ�1 τ�υς �N Φιλιστα2�ι mσαν ?Eλληνες, π�/ µετOKκησαν >κε2 κατ�
τ� παν�ρ!αια Lτη, φ<ρ�ντας µα�1 τ�υς τ�ν HEλληνικ� ΓλPσσα κα0 τ�ν HEλληνικ� Π�λιτι-
σµ&. HO >π�ικισµ�ς τPν π&λεων π�/ �ναφ<ραµε, δ=ν ε-ναι �παρα1τητ� ν� συν<�η ταυτ&-
!ρ�να. HYπ�ρ!�υν >νδε1gεις 6τι α7τ� συν<�η σ= τρε2ς διαφ�ρετικ=ς >π�!<ς: 1. κατ� τ�ν
>π�!� τ�' :Aθ�µαντ�ς κα0 τ�' Φρ1g�υ, 2. κατ� τ�ν :Aργ�ναυτικ� >κστρατε1α κα0 3. κατ�
τ�ν >π�!� τ�ς Mυκηναϊκ�ς iγεµ�ν1ας. Θεωρε2ται >π1σης σ!εδ�ν �<�αι�, πfς κα0 κατ�
τ�ν περ1�δ� τPν ΠερσικPν Π�λ<µων nνας µεγ�λ�ς �ριθµ�ς HEλλ9νων >gωρ1σθηκαν x
>gανδραπ�δ1σθηκαν στ0ς !Pρες τ�ς :Aνατ�λ�ς... Π�λλ�/ς >g α7τPν συν�ντησε στ� ��θη
τ�ς :Aσ1ας A :Aπ�λλKνι�ς A Tυανε�ς. :Egυπακ��εται 6τι κα0 κατ� τ�ν π�λιτιστικ� Στρα-
τε1α τ�' :Aλεg�νδρ�υ π�λλ�0 ?Eλληνες >γκαταστ�θηκαν στ�ν :Aνατ�λ9, στ0ς νε�ϊδρυ-
θε2σες π&λεις �π� τ�ν Mακεδ&να.

Σ9µερα �N lλληνικ=ς π&λεις τ�ς Παλαιστ1νης δ=ν aφ1στανται x «κε6νται �αµα�, �ς Oδα-
φ�ς», �φ�' A �ηλ&φθ�ν�ς κα0 >κδικητικ�ς Για!�= δ=ν µπ�ρ�'σε ν’ �νε!θ_� τ�ν π�λιτι-
στικ� aπερ�!9 τ�υς... HH ∆α�0ρ λ�ιπ�ν – «T; δ= lν�µα ∆αI7ρ �ν τ; πρ�τερ�ν π�λις Γραµ-
µ4των» («:Iησ�'ς Nαυ�», IE´, 15) – «�ν πυρ7 καταναλωθ9σεται» Lτσι, �στε «lψεται /Aσκ4-
λων κα7 φ�Iηθ9σεται, κα7 Γ4Zα κα7 hδυνηθ9σεται σφ�δρα, κα7 /Aκκ4ρων...»· δι&τι «�@α-
ρε6 κ�ρι�ς τ; α�µα α8τ!ν �κ τ�� στ�µατ�ς α8τ!ν κα7 τF Iδελ�γµατα α8τ!ν �κ µ�σ�υ hδ�-
ντων α8τ!ν» («Zα!αρ1ας», Θ´ 4-8).

[ΣL 7π9µεν� τε;�ς: TA πλ�Fσια 7λληνικA εMρDµατα, π�O 1νακαλFφθηκαν σL
πρ9σφατες 1νασκαφLς στ0ν Πεντ>π�λη καQ 1π�δει
αν RριστικA τ0ν 7λληνι-
κ9τητ> της.]

Σωτ*ρι�ς N. Φλ�κκας
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MH
�ντιπαλ&τητα µεταg/ τ�ς !ριστιανικ�ς aπερ�ατικ�ς `δε�λ�γ1ας κα0 τ�ς
�ρ!αι�ελληνικ�ς φιλ�σ�φικ�ς σκ<ψης >κφρ��εται π�νω �π’ 6λα µ= τ� θε-
µελιPδες φιλ�σ�φικ� κατηγ&ρηµα τ�ς Lνν�ιας τ�' Λ&γ�υ - Θε�'. HH �ασικ�
�ντ1θεση τPν δ�� α7τPν διαιKνιων κ�σµ�θεωριPν καταφα1νεται στ�ν πρ�σ-

δι�ρισµ� τ�' Lσω – κα0 Lgω – συµπαντικ�' Λ&γ�υ - Φ�σεως γενικ� κα0 τ�' Λ&γ�υ
- Θε�' ε`δικKτερα. :Aπ� φιλ�σ�φικ�ς �π&ψεως i διαφ�ρετικ&τητα τPν >νν�ιPν
α7τPν γ1νεται >µφαν9ς, µ= τ�ν lρµηνε1α π�/ δ1νεται σ’ α7τ�/ς �φ’ lν�ς µ=ν �π�
τ�/ς �ρ!α1�υς ?Eλληνες σ�φ�/ς (πρ� – κα0 µετα-σωκρατικ�/ς) κα0 �φ’ lτ<ρ�υ �π�
τ�ν !ριστιανικ� θε�λ�γ1α κα0 συγκεκριµ<να �π� τ�ν ε7αγγελιστ� :Iω�ννη κα0 τ�/ς
συν�δικ�/ς Πατ<ρες τ�ς :Eκκλησ1ας.

HO iρακλε1τει�ς Λ&γ�ς, τ� τ<λει� α7τ� συµπ�κνωµα τ�ς �ρ!αι�ελληνικ�ς φιλ�-
σ�φικ�ς σκ<ψης, lρµηνε�εται tς i �7σ1α τ�ς εNµαρµ<νης i Aπ�1α διατρ<!ει τ�ν συ-
µπαντικ� !Pρ�, τ� α`θ<ρι� σPµα, i γενεσι�υργ�ς δ�ναµις, τ� σπ<ρµα τ�ς γ<νεσης
τ�' Σ�µπαντ�ς, τ� µ<τρ� τ�ς κ1νησης, ...i γνωστικ� Nκαν&τητα τ�' �νθρKπ�υ γι�
τ�ν καταν&ηση κα0 >g9γηση τ�ς Φ�σης (HHρ�κλειτ�ς, �π�σπ. 1, 2 κα0 30).

HO Λ&γ�ς τ�ς aπερ�ατικ�ς θρησκευτικ�ς `δε�λ�γ1ας, tς λ<gις �ντιγρ�φεται
α7τ��σια �π� τ� Lργ� τ�' HHρακλε1τ�υ, �λλ� παραπ�ε2ται tς lρµηνε1α κα0 µετα-
τρ<πεται �π� >σωσυµπαντικ� Λ&γ� - Φ�ση..... σ= πρ�- κα0 >gωσυµπαντικ� Λ&γ�-
Θε&. HO ε7αγγελιστ�ς :Iω�ννης γρ�φει: «/Eν ρ�X0 �ν < Λ�γ�ς κα7 < Λ�γ�ς �ν πρ;ς
τ;ν Θε;ν κα7 < Θε;ς �ν < Λ�γ�ς. O�τ�ς �ν �ν ρ�X0 πρ;ς τ;ν Θε�ν, π4ντα δι’ α8τ��
�γ�νετ�..» («Kατ� :Iω�ννην ε7αγγ<λι�», A´ 1-3).

HH διαφ�ρ�π�1ηση α7τ� �π<�η i γενεσι�υργ�ς α`τ1α τ�ς συνε!ι�&µενης �ντι-
παλ&τητας τPν δ�� �ντικρ�υ&µενων �ντιλ9ψεων µ= >πKδυνες >πιπτKσεις, >κτ�ς
 λλων κα0 στ0ς σ!<σεις :Eπιστ9µης - Θρησκε1ας, στ0ς �ρνητικ=ς συν<πειες τ�' Mε-
σα1ωνα κα0 τ�ν πρ�<κτασ9 τ�υς nως τ�ν >π�!9 µας.

E-ναι >µφαν�ς i καταλυτικ� διαφ�ρ� στ�ν φιλ�σ�φικ� lρµηνε1α τ�' Λ&γ�υ κα0
τ�ς ∆ηµι�υργ1ας. HO :Iω�ννης �π�δ1δει κα0 τ� δ�� στ�ν πρ�- κα0 >gωσυµπαντικ�
Θε&, >νOP A HHρ�κλειτ�ς, π�λλ�/ς α`Pνες πρ0ν τ�ν :Iω�ννη, Lγραψε κα0 τεκµηρ1ω-
σε τ�ν >σωσυµπαντικ� Λ&γ� κα0 �πεφ�νθη γι� τ� �δηµι��ργητ� τ�' σ�µπαντ�ς,
γεγ�ν�ς π�/ >πι�ε�αιKν�υν τ� σηµεριν� >πιστηµ�νικ� δεδ�µ<να.

HH lρµηνε1α τ�' �π�σπ�σµατ�ς 30 τ�' HHρακλε1τ�υ δ=ν �φ9νει περιθKρια γι�
παρερµηνε2ες τPν σκ<ψεKν τ�υ: «...3O κ�σµ�ς α8τ�ς», λ<γει, «δ=ν O�ει καν�να δη-

HH σκ&πιµ� α7τ� παραλλαγ� τ�ς lρµηνε1ας τ�' iρακλε1τει�υ Λ&γ�υ �π<�λε-
πε σ= δ�� �ασικ�/ς σκ�π��ς: 1) ν� συνJ�δ_η κα0 ν� πρ�σαρµ�σθ_� στ� πνε'µα
κα0 στ� γρ�µµα τ�ς `�υδαι�γεν�'ς µ�ν�θεϊστικ�ς κ�σµ�αντ1ληψης κα0 2) ν�
�π�µακρ�ν_η τ�ν σκεπτ&µεν�  νθρωπ� �π� τ�ν θησαυρ� τ�ς �ρ!αι�ελληνικ�ς
φιλ�σ�φ1ας κα0 ν� τ�ν καταστ9σ_η aπ�!ε1ρι� µι�ς πρωτ&γ�νης,  λ�γης κα0
�φ�σικης ψυ!�πνευµατικ�ς �λλ�τρ1ωσης.

O EN¢O™YM¶ANTIKO™ «§O°O™»
KAI TO «ANA¶O¢O°YPI™MA» TOY



µι�υργ�, �{τε θε; �{τε Uνθρωπ�». HH µ� uπαρgη δηµι�υργ�' ε-ναι !αρακτηρι-
στικ� θ<ση τ�ς �ρ!αι�ελληνικ�ς θρησκευτικ�ς σκ<ψης. ON θε�0 δ=ν δηµι��ργησαν
τ�ν κ&σµ� �λλ� �π�τελ�'ν µ<ρ�ς τ�υ.

Παραθ<τ�µε >ν συντ�µ1Jα µερικ� !ωρ1α �π� τ� Lργα τPν �ρ!α1ων HEλλ9νων
σ�φPν κα0 συγ!ρ&νων διαν�ητPν, �N Aπ�2�ι µ= Lλλ�γη σκ<ψη διετ�πωσαν τ�
πνε'µα κα0 τ�ν �7σ1α τ�' >σωσυµπαντικ�' Λ&γ�υ.

∆ηµ&κριτ�ς: ∆=ν aπ�ρ!ει καν<νας >gωγ9ιν�ς δηµι�υργ�ς τ�' K&σµ�υ («διF
τ; µηδαµ!ς Sπ� τιν�ς δεδηµι�υργε6σθαι»).
Πλ�των: «�zτω δ� πHν Gσ�ν �ν <ρατ;ν παραλαIxν �8� ,συ��αν Uγ�ν λλF
κιν��µεν�ν πληµµελ!ς κα7 τ4κτως ε-ς τ4@ιν α8τ; pγαγεν �κ τ0ς τα@�ας...»

(«T1µαι�ς» 30α).
V. Goldschmidi (στ� �ι�λ1� τ�υ «3O Πλατωνισµ;ς κα7 , σ�γ�ρ�νη �π��9»):
«3O θε;ς τ�� Πλ4τωνα δ=ν δηµι�υργε6 τ�ν zλην... πρ�πει νF �µµε�νωµε π4-

νω στ�ν καθαρF τα@ιθετικ�ν δρ4ση τ�� δηµι�υργ�� τ�� Πλ4τωνα παρF νF _ρµη-
νε�σωµε... τ;ν “τα@ιθ�την” τ�� Σ�µπαντ�ς σFν ̂ να παντ�δ�ναµ� δηµι�υργ�» (σελ.
48).

Jean Pierre Vernant (σ=  ρθρ� τ�υ γι� τ�ν �ρ!αι�ελληνικ� φιλ�σ�φικ� σκ<-
ψη µ= τ1τλ� «M�θ�ς κα7 Θρησκε�α στ�ν /Aρ�α�α 3Eλλ4δα»): «... ΓιF τ�(ς

wEλληνες �T θε�7 δ=ν δηµι��ργησαν τ;ν κ�σµ� µ= µιF πρ4@η π�( θF δ9λωνε τ�ν
SπερIατικ�τητα τ�� θε��υ π�ναντι στ� φ�ση, τ0ς <π��ας , zπαρ@η θF �κπ�ρευ-
�ταν κα7 θF �ταν �@αρτηµ�νη π; �κε6ν�ν. OT θε�7 �νν���µεν�ι Bς δυν4µεις κα7
l�ι Bς πρ�σωπα, γεννι��νται µαZ7 µ= τ;ν κ�σµ� κα7 δρ��ν δια�Eριστα στ; �σω-
τερικ� τ�υ».

J. Burnet (στ� �ι�λ1� τ�υ «3H A8γ� τ0ς 3Eλληνικ0ς Φιλ�σ�φ�ας»): «..., µε-
γ4λη ρ�� π�( ε�ναι , I4ση τ0ς σκ�ψης τ�υς (τPν �ρ!α1ων HEλλ9νων φι-

λ�σ&φων) mν κα7 δ=ν ε��ε διατυπωθ0 πρ7ν τ;ν Παρµεν�δη, ε�ναι Gτι τ�π�τα δ=ν γ�-
νεται π; τ; τ�π�τα κα7 Gτι τ�π�τα δ=ν ν4γεται στ; τ�π�τα» (σελ.14).

:Eπανερ!&µαστε κα0 π�λι στ�ν HHρ�κλειτ� π�/ λ<γει: «K�σµ�ν τ�νδε... �{τε τις
θε!ν... �π��ησεν, λλ’ �ν ε7 κα7 Oστιν κα7 Oσται π�ρ ε�Zω�ν...» κα7 «γιν�µ�νων γFρ
π4ντων κατF τ;ν Λ�γ�ν τ�νδε...» (�π�σπ. 30 κα0 1).

Συγκρ1ν�ντας τ� �π�σπ�σµατα α7τ� τ�' HHρακλε1τ�υ µ= >κε2ν� τ�' :Iω�νν�υ πα-
ρατηρ�'µε 6τι: 1) A HHρ�κλειτ�ς θεωρε2 τ�ν Λ&γ� tς >σωσυµπαντικ� κα0 τ�ν K&-
σµ� tς �δηµι��ργητ� 2) A :Iω�ννης «δανε�Zεται» τ0ς λ<gεις τ�' HHρακλε1τ�υ (A
Aπ�2�ς �ναφ<ρει 6τι 6λα Lγιναν κατ� τ�ν Λ&γ�ν 8τ�ι κατ� τ�ν >σωσυµπαντικ� ν�-
µ�τ<λεια) κα0 �ντιστρ<φει τ� ν&ηµα α7τ&, γρ�φ�ντας «...τF π4ντα δι’ α8τ�� Oγιναν»,
δηλαδ� δι� τ�' >gωσυµπαντικ�' Θε�'.

:Aντικρ���µε >δP δ�� >κ διαµ<τρ�υ �ντ1θετες lρµηνε2ες, τ�ν µ1α >σωσυµπα-
ντικ� κα0 4ρθ�λ�γικ� κα0 τ�ν  λλη >gωσυµπαντικ� κα0 aπερ�ατικ9. ON δια-
φ�ρ=ς τPν lρµηνειPν α7τPν ε-!αν κα0 L!�υν σ��αρ=ς φιλ�σ�φικ<ς, `δε�λ�-
γικ=ς κα0 κ�ινωνικ=ς >πιπτKσεις, i κυριKτερη τPν Aπ�1ων ε-ναι A δια!ωρισµ�ς
τ�' πνε�µατ�ς (Λ&γ�υ - Θε�') �π� τ�ν uλη (σ�µπαν), π�/ ε-ναι �ντ1θετη µ=
τ� �δια!Kριστ� τPν �ρ!α1ων HEλλ9νων.

Â.

‰.

Á.

‚.

·.
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Στ�ν �ρ!αι�ελληνικ� φιλ�σ�φικ� σκ<ψη A >σωσυµπαντικ�ς Λ&γ�ς κα0 i �7σιK-
δης lρµηνε1α τ�υ >κφρ���νται µ= τ� �π&φθεγµα «�Eν τ� Πqν» (�εν�φ�νης, Παρ-
µεν1δης, HHρ�κλειτ�ς). A7τ� ταυτ1�εται µ= τ�ν Lλλ�γη  π�ψη, κατ� τ�ν Aπ�1αν
uλη κα0 πνε'µα ε-ναι �δια!Kριστα κα0 �δια1ρετα κα0 �π�τελ�'ν τ� nνα κα0 τ� α7τ&,
τ� Aπ�2� >κφρ��εται µ= τ�ν >σωσυµπαντικ� Λ&γ� - Φ�ση τ�' HHρακλε1τ�υ. M= τ�
σηµεριν� δεδ�µ<να τ� «�Eν τ� Πqν» µ�ς Aδηγε2 στ�ν µετ<πειτα 4ν�µασθ<ντα «M�-
νισµ&» τ�' Ern Haeckel (φιλ�σ�φικ� θεωρ1α π�/ δ<!εται µι� �ρ!� τPν π�ντων):
«Στ�ν �π��� τ!ν ρ�α�ων 3Eλλ9νων σ�φ!ν , δι4κριση ν4µεσα στ�ν zλη κα7 στ;
πνε�µα δ=ν ε��ε κ�µη γ�νει α-σθητ� κα7 κ�µη δ=ν ε��ε διατυπωθ0 κατF τρ�π�ν
π�( νF µπ�ρX0 νF ναιρεθX0. 3H δηµι��ργητη κα7 Uφθαρτη πραγµατικ�τητα, γιF
τ�ν <π��αν µHς µιλ��ν α8τ�7 �T φιλ�σ�φ�ι, �ταν ^να σ!µα f κ�µα µιF zλη λλF
δ=ν �ταν µιF zλη στ�ν Oνν�ια π�( α8τ� ε�ναι ντ�θετη πρ;ς τ; πνε�µα» (J. Burnet
tς  νω σελ. 18). T� «�Eν τ� Πqν» τPν �ρ!α1ων 8τ�ι τ� aλικ� σ�µπαν (uλη) κα0 A
>σωσυµπαντικ�ς Λ&γ�ς (Πνε'µα) >θεωρε2τ� tς nνα κα0 τ� α7τ� �δια!Kριστ� zOν.

HO :Aναgαγ&ρας στ� �π&σπ. B 17 λ<γει: «...π�λλ�7 κ�λ�υθ��ν µιF συν9θεια
�σφαλµ�νη, Gταν µιλ��ν γιF γ�ννηση κα7 καταστρ�φ9, γιατ7 τ�π�τα δ=ν γεννι�ται
κα7 τ�π�τα δ=ν καταστρ�φεται». A7τ� `σ�δυναµε2 µ= τ� �g1ωµα τ�ς φυσικ�ς >πι-
στ9µης γι� τ� διατ9ρηση τ�ς uλης: «T; δ= γ�γνεσθαι κα7 π�λυσθαι �8κ hρθ!ς ν�-
µ�Z�υσι �T wEλληνες· �8δ=ν γFρ �ρ0µα γ�νεται �8δ= π�λλυται, λλ’ π; ��ντων
�ρηµ4των συµµ�σγεται κα7 διακρ�νεται...» [(=?Oσ�ν �φ�ρJ� στ� γ<ννηση κα0 τ�
φθ�ρ� δ=ν τ� g<ρ�υν καλ� �N �πλ�2 ?Eλληνες· δι&τι καν<να πρ�γµα δ=ν γ1νεται κα0
καν<να δ=ν καταστρ<φεται �λλ� µ= τ�ν �ν�µιgη τ�υς µ= δι�φ�ρα πρ�γµατα συ-
ντ1θεται κα0 µ= τ� δια!ωρισµ& τ�υς �π�συντ1θεται) �π&σπ. B 17]. Σ=  λλ� σηµε2�
A :Aναgαγ&ρας λ<γει: «3H zλη δ=ν ε�ναι νεκρ; στ�ι�ε6� κα7 στ�ν νEτερη Iι�λ�-
γικ� Iαθµ�δα τ0ς �@�λι@9ς της ε�ναι �ργανωµ�νη Oτσι, dστε π; UIια κα7 Uλ�γη
hντ�τητα νF διαµ�ρφωθX0 σ= OµIι� κα7 Oλλ�γ� uOν, dστε νF σκ�πεται κα7 νF ν�X0
(>λε�θερη διασκευ� �π� I. K�ρδ�τ�υ «3Iστ�ρ�α τ0ς /Aρ�α�ας 3Eλληνικ0ς Φιλ�σ�-
φ�ας», σελ. 154).

Πρ�ϊ&ντα τ�' �νθρKπιν�υ πνε�µατ�ς ε-ναι δ�� >κ διαµ<τρ�υ �ντιτιθ<µενες κ�-
σµ�θεωρ1ες:

A7τ� τ�' �δηµι��ργητ�υ τ�' σ�µπαντ�ς κα0

A7τ� τ�' θρησκευτικ�' aπερ�ατισµ�', τPν µεταφυσικPν µ�θων τPν πρω-
τ&γ�νων λαPν, τ�' cδι�υ κα0  υλ�υ πρ� κα0 >gωσυµπαντικ�' Θε�', τ�ς �θα-

νασ1ας τ�ς ψυ!�ς, τ�ς κ�λ�σεως κα0 τ�' παραδε1σ�υ π�/ >πι��λλ�υν τ�ν πνευ-
µατικ� κα0 ψυ!ικ� �δηµ�ν1α, �νησυ!1α κα0 ��ε�αι&τητα στ�ν �πλ�  νθρωπ�.
A7τ=ς �N φαντασιKσεις διεµ&ρφωσαν στ�ν Nστ�ρικ9 τ�υς >g<λιgη τ�ν φιλ�σ�φικ�
δυϊσµ&, π�/ παραδ<!εται σ�ν �ρ!� τ�' zOντ�ς %!ι µι� �λλ� δ�� διαφ�ρετικ=ς
�7σ1ες: α7τ�ν τ�ς uλης κα0 τ�ν  λλην τ�' πνε�µατ�ς - Θε�', δηµι�υργ�' >κ τ�'

2.

1.

Πρ�ϊ�ν τ�ς >gελισσ&µενης συµπαντικ�ς uλης, σ�µφωνα µ= τ�ν tς  νω ρ9ση
τ�' :Aναgαγ&ρα κα0 ��σει τ�ς θεωρ1ας τ�ς >g<λιgης τPν ε`δPν τ�' ∆αρ�1ν�υ
ε-ναι A homo sapiens κα0 >g α7τ�' τ� �νθρKπιν� >σωσυµπαντικ� πνε'µα.
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µηδεν�ς τ�ς συµπαντικ�ς α7τ�ς uλης. HO δυϊσµ�ς >πε�λ9θη τελικ� tς τ� θεµε-
λιPδες �g1ωµα τPν µ�ν�θεϊστικPν θρησκειPν: :I�υδαϊσµ�', Xριστιανισµ�', Mω-
αµεθανισµ�'. HH κ�σµ�θεωρ1α τ�' δυϊσµ�', πρ�ϊ�ν τ�ς θεωρ1ας τ�ς aπερ�ατικ�ς
θε�λ�γ1ας, L!ει τ0ς Nστ�ρικ<ς της ρ1�ες στ�ν φιλ�σ�φ1α τ�' HAγ1�υ A7γ�υστ1ν�υ κα0
µετ<πεται τ�' Kαρτεσ1�υ κα0 τ�ν `δε�κρατ1α τ�' K�ντ.

HH �λ9θεια τPν λ&γων τ�' :Aναgαγ&ρα συµφωνε2 µ= τ� Λ&γ� τ�' HHρακλε1τ�υ, τ�ν
Aπ�2�ν �π�καλε2 «N��ν»: «3O N��ς (>σωσυµπαντικ�ς) OIαλε σ= τ4@η Gλα τF πρ4γ-
µατα, π�( �σαν κα7 ε�ναι τEρα, κα7 Oδωσε τ�ν περιστρ�φικ� δ�ναµη µ= τ�ν <π��αν
κιν��νται τF Uστρα, < �λι�ς, τ; φεγγ4ρι, < �ρας κα7 < α-θ�ρας... 3O N��ς ε�ναι Uπει-
ρ�ς κα7 α8τ�ν�µ�ς· ε�ναι µ�ν�ς α8τ;ς < Rδι�ς µ= τ;ν _αυτ� τ�υ» (J. Burnet, σελ. 259).

HH 4ρθ�λ�γικ� φιλ�σ�φικ� σκ<ψη τ�' :Aναgαγ&ρα τεκµηριKνεται:
1) �π� τ� θεωρ1α Laplace - Kant, τ�ν σ�γ!ρ�νη κ�σµ�λ�γ1α γι� τ�ν δηµι�υργ1α

τPν iλιακPν συστηµ�των, τPν πλανητPν κα0 τ�ς Γ�ς, 2) �π� τ� θεωρ1α τ�' ∆αρ-
�1ν�υ γι� τ�ν >g<λιgη τPν ε`δPν κα0 τ�' Homo Sapiens (�νθρKπ�υ) κα0 3) τ�ν νε-
Kτατη >πιστ9µη τ�ς Tε!νητ�ς N�ηµ�σ�νης, i Aπ�1α tς κ�ρι� στ&!� της L!ει τ� δη-
µι�υργ1α �π� τ�  �ια πυριτικ� x �τ�µικ� σ= µ<γεθ�ς cheeps (στ�ι!ε2α) τPν �λε-
κτρ�νικPν «σκεπτ�µενων µη�αν!ν» (Hans Moravets, «3H �@�λι@η τ!ν ρ�µπ�τ»,
«Scientific American», Jan. 2000, σελ. 86-95).

:Eν κατακλε2δι συµπερα1ν�µε, 6τι τ� µ<λλ�ν τ�ς �νθρωπ&τητας δ=ν εaρ1σκεται
στ�ν θρησκευτικ� aπερ�ατισµ&, A Aπ�2�ς ε-ναι πρ&σκαιρ�ς κα0 παρ�δικ&ς, πρ�ϊ�ν
τ�ς πρωτ&γ�νης �νθρKπινης σκ<ψης, �λλ� στ�ν >σωσυµπαντικ� �ρ!αι�ελληνικ�
Λ&γ�, A Aπ�2�ς ε-ναι «@υν;ς» κα0 α`Kνι�ς, γν9σι� πρ�ϊ�ν τ�ς Φ�σης.
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Συντ.: K�ριε B�γλη, τ; περασµ�ν� καλ�κα�ρι Sπ�δυθ9κατε τ;ν O-δ�π�δα, σ’
^να Oργ� π�( γνEρισε µεγ4λη �πιτυ��α.

Γι�ννης B-γλης: Nα1, A «O-δ�π�υς �π7 K�λων[!» µ= σκην�θ<τες τ�/ς Λα��νη
κα0 K�υγι�υµτ�� ε-!ε µεγ�λη >πιτυ!1α. ∆ηµι�υργ9θηκε nνας θρ'λ�ς, µπ�ρP ν�
πP, γι’ α7τ�ν τ�ν παρ�σταση.

Συντ.: Π�σες παραστ4σεις Oγιναν συν�λικ4;
Γ.B.: E-!αν πρ�γραµµατισθ� δεκατρε2ς παραστ�σεις, >νν<α στ� Λεκαν�π<δι�,

δ�� στ� Θεσσαλ�ν1κη κα0 δ�� στ�ν :Eπ1δαυρ�. ∆υστυ!Pς κα0 �N δ�� παραστ�-
σεις τ�ς :Eπιδα�ρ�υ µαταιKθηκαν λ&γOω �ρ�!�ς.

Συντ.: T; κ�ιν�, π�( πρ�σ�ρ�εται πλ��ν µαZικF σ’ α8τ=ς τ7ς παραστ4σεις, π!ς
ντιµετωπ�Zει τ�ν Tραγ[ωδ�α; T�ν γγ�Zει σ= I4θ�ς f πρ�σ�ρ�εται στF θ�ατρα
π�( _ρµηνε��υν ρ�α6ες τραγ[ωδ�ες, �πειδ� Oγιναν πλ��ν «τ0ς µ�δας»;

Γ.B.: HYπ�ρ!�υν 6λες �N περιπτKσεις. T� τραγικ� θ� mταν, ν� µ�ν >νδι<φερε κα-
θ&λ�υ τ�ν σηµεριν� ?Eλληνα i �ρ!α1α TραγOωδ1α. :Aλλ� �λ<πεις L!ει µ<σα της
µ1α δ�ναµη τ&σ� στ� µ'θ� 6σ� κα0 στ�ν �7σ1α, π�/ �γγ1�ει κ�θε θεατ9. ∆=ν !ρει-
��εται  λλωστε ν� L!_ης ̀ δια1τερες γνKσεις, γι� ν� παρακ�λ�υθ9σ_ης nνα :Aρ!α2�

MO Γι?ννης BEγλης µιλj στ4ν «∆»:

MH Rλλ/=ωση  τ8ς Mυθ/λ/γ=ας µας στ4 XEλυγ/υντ

MO
Γι�ννης B&γλης δ=ν ε-ναι �πλ� nνας >κ �gιωτ<ρων µας �θ�-
π�ιPν, π�/ >δP κα0 π�λλ� !ρ&νια aπηρετ�'ν τ� θ<ατρ� κα0
τ�ν κινηµατ�γρ�φ�, �λλ� ε-ναι κι nνας  νθρωπ�ς µ= gε!ωρι-
στ� mθ�ς, µ= σταθερ=ς �ρ!=ς κα0 �δ<σµευτη κρ1ση· στ�ι!ε2α

π�/ τ�ν καταgιKν�υν %!ι µ&ν� tς καλλιτ<!νη �λλ� κα0 tς διαν�ητ9.
HO διαπρεπ�ς �θ�π�ι�ς µ�ς παρα!Kρησε πρ&σφατα µι� π�λ/ >νδια-
φ<ρ�υσα συν<ντευgη, στ�ν Aπ�1α µιλ� γι� τ� :Aρ!α2� ∆ρ�µα κα0 τ�ν
σ�γ!ρ�ν� κινηµατ�γρ�φ�, γι� τ�ν παντ�δυναµ1α τ�ς aπ�κ�υλτ��-
ρας τPν HΠA κα0 τ� δ�ναµη τ�ς ε7ρωπαϊκ�ς Παρ�δ�σης κα0 τ<λ�ς
γι� τ� �λλ&τρι� �ι�λικ� δ&γµα.
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∆ρ�µα , κι {ς λ<νε κ�π�ι�ι τ� �ντ1θετ�. A7τ� «π�ρασε» �π’ τ�/ς λεγ&µεν�υς
«ε-δικ��ς», �N Aπ�2�ι µεσ�λ��ησαν γι� ν� aπ�δε1g�υν στ� πλατ/ κ�ιν� τ1 πρ<-
πει ν� �λ<π_η, κι >δP ε-ναι τ� λ�θ�ς. ON φιλ&λ�γ�ι x �N «φιλ�λ�γ1��ντες» καλ�-
τερα, Lκαναν �ρκετ� �ηµι�. Kι α7τ� π<ρασε κα0 στ� κλασικ� θ<ατρ�. :Aκ�'µε
π�λλ=ς φ�ρ=ς ν� λ<γ�υν tς δε2γµα �καταν�ησ1ας: «Mπρ=!τ θ� π�ς ν� δ_�ς;»· >νOP
A Mπρ=!τ L!ει γρ�ψει τ� πι� λαϊκ&, τ� πι� καταν�ητ� θ<ατρ�.

Συντ.: 3Yπηρετ9σατε τ;ν _λληνικ; κινηµατ�γρ4φ� κα7 στ� λεγ�µενη «�ρυσ0»
�π��9 τ�υ. Π�λλ=ς π’ τ7ς ταιν�ες α8τ=ς Gµως ε��αν Oντ�να στ�ι�ε6α λαϊκισµ��
κα7 συ�νF θρησκ�ληψ�ας. Γιατ� γιν�ταν α8τ�;

Γ.B.: HYπ�ρ!ε �π� τ&τε nνας δια!ωρισµ�ς στ0ς ταιν1ες, >πειδ� τ� �ι�τικ� >π1-
πεδ� mταν π�λ/ !αµηλ&· �N λαϊκ=ς συν�ικ1ες mσαν φτω!=ς κα0 �N  νθρωπ�ι �γρ�µ-
µατ�ι. ON >µπ�ρικ=ς ταιν1ες Lπρεπε ν� πρ�σαρµ�στ�'ν σ’ α7τ�ν τ�ν πραγµατι-
κ&τητα. Π�λλ�0 �π� >µ�ς διαφων��σαµε µ’ α7τ� τ� ε-δ�ς κινηµατ�γρ�φ�υ. Πρ�-
σωπικ� �ρν9θηκα π�λλ=ς πρ�τ�σεις, >πειδ� 8µ�υν �ντ1θετ�ς στ�ν !ρησιµ�π�1-
ηση κα0 τ�ν >κµετ�λλευση τ�ς λαϊκ�ς ε7αισθησ1ας. HO κ&σµ�ς �<�αια �γκ�λια-
σε α7τ�ν τ�ν κινηµατ�γρ�φ� 6πως κα0 τ� π�νεµ<ν� τραγ��δι τ�ς >π�!�ς. T�ν
περ1�δ� α7τ� κατ� τ�ν Aπ�1α A Στ<λι�ς Kα�αντ�1δης τραγ�υδ�'σε τ� γνωστ�
τραγ��δια τ�ς «πικρ�ς gενιτει�ς», τ�ν �π�ρρ1πτω tς περ1�δ� τ�' ψε�δ�υς κα0
τ�' λαϊκισµ�'.

Συντ.: 3Yπ4ρ�ει σ9µερα _λληνικ;ς κινηµατ�γρ4φ�ς;
Γ.B.: Γ1νεται µι� πρ�σπ�θεια. :Aκ��στε τ1 Lγινε. Στ� !ρ&νια τ�ς X��ντας Lφυ-

γαν στ� >gωτερικ� π�λλ�0  νθρωπ�ι τ�' Kινηµατ�γρ�φ�υ. ?Oταν γ�ρισαν, mταν
�λλαγµ<ν�ι τ&σ� �N cδι�ι 6σ� κα0 A κ&σµ�ς τ�ν Aπ�2� ε-!αν �φ9σει κι Lτσι δ=ν �ρ<-
θηκε σηµε2� >πικ�ινων1ας. :Aδυνατ�'ν �N σηµεριν�0  νθρωπ�ι τ�' Kινηµατ�-
γρ�φ�υ ν� �φ�υγκρασθ�'ν τ� σηµεριν� ?Eλληνα, τ�/ς πρ��ληµατισµ��ς τ�υ,τ0ς
�νησυ!1ες τ�υ.

Συντ.: ΓιF τ; περ�φηµ� «/Eθνικ; K�ντρ� Kινηµατ�γρ4φ�υ» τ� γνEµη O�ετε;
Γ.B.: Θ� πρ<πει ν� aπ�ρ!_η nνας δηµ&σι�ς φ�ρ<ας στ9ριgης. TKρα, {ν τ� συ-

γκεκριµ<ν� κ<ντρ� δ=ν κ�ν_η καλ� τ� δ�υλει� τ�υ, α7τ� ε-ναι  λλ� >ρKτηµα. Π�-
ντως, >πειδ� τ� κ<ντρ� α7τ� µ= τ� δικ� µας !ρ9µατα >πι!�ρηγε2 δι�φ�ρες ται-
ν1ες, δ=ν συµφωνP tς φ�ρ�λ�γ��µεν�ς ν� πληρKνω τ� «`δε�γραφ9µατα» κ�-
π�ιων π�/ δ=ν �γγ1��υν καν<να.

Συντ.: 3H παντ�δυναµ�α τ!ν HΠA �κφρ4Zεται κα7 µ�σα π’ τ;ν κινηµατ�γρ4-
φ�. Πιστε�ετε, Gτι < E8ρωπαϊκ;ς Kινηµατ�γρ4φ�ς νικ9θηκε π’ τ; X�λυγ�υντ;

Γ.B.: ∆=ν πρ<πει ν� gε!ν�µε πfς A E7ρωπαϊκ�ς Kινηµατ�γρ�φ�ς Lφτασε µε-
ταπ�λεµικ� σ= aψηλ� >π1πεδα π�ι&τητας· κυρ1ως A :Aγγλικ&ς, �λλ� ν�µ1�ω 6τι
κι A :Iταλικ�ς  φησαν >π�!9. Παρατα'τα τ� X&λυγ�υντ π�/ ε-ναι i «�αρει� �ι�-
µη!αν1α» τ�ς Πλανηταρ!1ας, τ�/ς κατ9ργησε. T� X&λυγ�υντ >πικρ�τησε σ’ Aλ&-

XEλυγ/υντ: MH «LαρειF Lι/µηOαν=α» τ8ς ΠλανηταρO=ας

MO λαϊκισµ4ς τ/G «κλασικ/G» MEλληνικ/G Kινηµατ/γρ?φ/υ
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κληρ� τ�ν κ&σµ� κα0 στ�ν E7ρKπη φυσικ� κ<ρδισε τ�ν �γ�ρ�. T� µυστικ& τ�υ
mταν πPς �φα1ρεσε τ� θεατρικ&, τ� δραµατικ� στ�ι!ε2� κα0 τ&νισε τ� διασκεδα-
στικ� ψυ!αγωγικ&, τ� Aπ�2� �νταπ�κρ1νεται στ0ς �παιτ9σεις 6λ�υ τ�' κ&σµ�υ
�νεgαρτ9τως κ�υλτ��ρας κα0 κυρ1ως τ�ς νε�λα1ας.

Συντ.: 3H E8ρEπη O�ει σ9µερα τ� δυνατ�τητα νF ντιτ4@Xη κ4τι π’ τ�ν παλι4
της αRγλη;

Γ.B.: HH E7ρKπη ε-ναι i κ�ιτ1δα τ�' Kινηµατ�γρ�φ�υ. :Aπ� >δP gεκ1νησαν
6λες �N τ�σεις κα0 �N �g1ες τ�' σ�γ!ρ�ν�υ π�λιτισµ�' κα0 δ=ν θ� π�ψ_η π�τ= ν�
γενν� ν<ες ̀ δ<ες. Θ� πρ<πει ν� συνειδητ�π�ι9σ�υν �N E7ρωπα2�ι, 6τι, {ν lνKσ�υν
τ0ς δυν�µεις τ�υς π�λιτικ� κα0 π�λιτιστικ�, µπ�ρ�'ν ν� κ�ν�υν θα�µατα. N�
lνωθ�'ν κατ� τ� πρ&τυπ� τ�ς �ρ!α1ας HEλλ�δας, 6π�υ aπ�ρ!αν �N �νεg�ρτητες
lλληνικ=ς π&λεις κα0 π�/ 6λες µα�0 συνιστ�'σαν τ�ν HEλληνικ� K&σµ�. HH πρK-
τη lνωµ<νη E7ρKπη mταν i HEλλ�δα. zAλλωστε, {ς µ�ν γελιKµαστε, 6,τι καλ� κα0
πρωτ�π�ριακ� L!ει ν� >πιδε1g_η i :Aµερικ9, α7τ� Lγινε �π� E7ρωπα1�υς. Στ�ν
κινηµατ�γρ�φ�, π�/ �ναφερθ9καµε πρ�ηγ�υµ<νως, 6λες �N καλ=ς �µερικανικ=ς
ταιν1ες π�/ κερδ1��υν τ� zOσκαρ γ1ν�νται �π� E7ρωπα1�υς.

Συντ.: Λ�γεται, πxς τ; _Iραϊκ; στ�ι�ε6� ε�ναι τ; κυρ�αρ�� στ; X�λυγ�υντ·
�σε6ς τ� λ�τε;

Γ.B.: T� 6τι τ� X&λυγ�υντ >λ<γ!εται �π’ τ�/ς HE�ρα1�υςε-ναι κ�τι τ� δεδ�µ<-
ν�· δ=ν ε-ναι µυστικ&.

Συντ.: Πρ;ς π�ι4 κατε�θυνση τ�τε τ; �ρησιµ�π�ι��ν;
Γ.B.: A7τ� θ<λει ε`δικ� �ν�λυση,γι� ν� �π�φ�γ�υµε τ0ς >πιπ&λαιες lρµηνε2ες.
Συντ.: Mπ�ρ��µε τ�υλ4�ιστ�ν νF διακρ�ν�υµε τ7ς µελλ�ντικ�ς τ�υς �πιδιE@εις,

π; τ7ς ταιν�ες π�( «πλασ4ρ�υν» στ7ς ν�ες γενι�ς;
Γ.B.: Bλ<π�υµε τ�ν «Nτ�σνεϋλαντ» tς π�λιτιστικ� κ�υλτ��ρα. :EδP iρω�π�ι-

�'νται τ� π�ντ1κια. HO «M�κυ M4�υς» ε-ναι A δηµ�φιλ<στερ�ς �ρωας τPν παι-
διPν παγκ�σµ1ως, κα0 ε-ναι nνας π�ντικ&ς· x �N π�πιες x A «θε2�ς Σκρ�(τZ», A π�-
µπλ�υτ�ς κα0 τσιγκ��νης, π�/ πρ�σπαθε2 ν� >κµεταλλευτ_� π�ντ�τε τ�ν φτω!�
κα0 ταλα1πωρ� �νεψι& τ�υ. A7τ� ε-ναι τ� πρ&τυπ� τ�υς. Kα0 φτ�σαµε ν� ε-ναι
%νειρ� τ�' καθεν&ς, %!ι µ&ν� τ�' παιδι�' �λλ� κα0 τ�' µεγ�λ�υ, ν� >πισκεφθ_�
τ�ν Nτ1σνεϋλαντ. A7τ� ε-ναι aπ�κ�υλτ��ρα.

Συντ.: /Aπ; τ�ν Uλλη πλευρF Iλ�π�υµε µυθικ�(ς �ρωες, κυρ�ως wEλληνες, νF
συµµετ���υν σ= πρωτ�φανε6ς περιπ�τειες.

Γ.B.: :Eπι!ειρε2ται µ1α µεθ�δευµ<νη �λλ�1ωση τ�ς HEλληνικ�ς Mυθ�λ�γ1ας.
zE!ω 4ργισθ� µ= τ�ν παρα!�ραgη τ�' HHρακλ�· Lπρεπε ν� πρ�σφ�γ�υµε στ�
∆ιεθν=ς ∆ικαστ9ρι� γι� �λλ�1ωση τ�ς πνευµατικ�ς µας κληρ�ν�µι�ς· L!�υµε
!ρ<�ς ν� τ� κ�ν�υµε. ∆=ν ε-ναι τυ!α2α 6λα α7τ�. �Aν θ<λ�υν, {ς κ�ν�υν τ�/ς
πραγµατικ�/ς  θλ�υς τ�' HHρακλ�. E-ναι τυ!α2�, π�/ στ�ν cδια ταιν1α >µφαν1-
��νται µα�0 A HHρακλ�ς µ= τ�ν �ρ!�γγελ� Γα�ρι9λ;

T4 eLραι/κρατ/Sµεν/ XEλυγ/υντ καK \ Rλλ/=ωση τ8ς Mυθ/λ/γ=ας

16475∆ΑΥΛ\Σ/253, :Iαν�υ�ρι�ς 2003



:Aλλ� ν� σ�ς τ�ν1σω τ�'τ�: A7τ� i παντ�δυναµ1α τPν HΠA δ=ν θ� διαρκ<σ_η
γι� π�λ/ �κ&µη. ?Oταν gεπερ�σ_ης τ� 6ρια σ= κ�θε >π1πεδ� εcτε σ�ν  νθρωπ�ς
εcτε σ�ν κρ�τ�ς, τ&τε �N δυν�µεις �ντιστρ<φ�νται κα0 γ1ν�νται µπ��µερανγκ.

Συντ.: ΘF σHς γυρ�σω π�σω στF δικ4 µας. /Aσφαλ!ς θF παρακ�λ�υθ9σατε, τ7ς
δηλEσεις τ�� Γ. Mαρκ�π�υλ�υ κα7 τ�� M. Θε�δωρ4κη στ; «∆αυλ�», σ�ετικF µ=
τ�ν ΠαλαιF ∆ιαθ9κη. 3O κ. Θε�δωρ4κης µ4λιστα �αρακτ9ρισε «Oγκληµα κατ’
�@ακ�λ��θησιν» τ� διδασκαλ�α τ0ς B�Iλ�υ π’ τ�ν κρατικ9 µας παιδε�α. T� O�ε-
τε νF π0τε �π’ α8τ��;

Γ.B.: Kινδυνε�ω ν� !αρακτηρισθP κι >γf tς «ε-δωλ�λ4τρης» (γ<λια). Συµ-
φωνP �π&λυτα κα0 τ� ’!ω πε2 π�λλ=ς φ�ρ<ς: T� πρPτ� πρ�γµα π�/ µαθα1ν�υµε
ε-ναι i Παλαι� ∆ιαθ9κη, π�/ �7δεµ1α σ!<ση L!ει µ= µ�ς. :Iδ1ως στ� πρPτα σ!�-
λικ� !ρ&νια ε-ναι �διαν&ητ� ν� διδ�σκωνται α7τ� τ� πρ�γµατα. Kαλλιεργε2ται
A τρ&µ�ς στ�ν παιδικ� ψυ!9. T� διαπ1στωσα κα0 στ� δικ� µ�υ παιδι�. HO γι&ς

«KινδυνεSω νF OαρακτηρισθQ εgδωλ/λ?τρης!..»
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µ�υ ε-!ε µι� θρησκ&ληπτη δασκ�λα. K�π�ια στιγµ�  ρ!ισε ν� L!_η Lντ�νες �νη-
συ!1ες κα0 φ��1ες. Πρ�σπ�θησα ν� δP τ1 συν<�αινε κα0 τ&τε κατ�λα�α πfς τ�
παιδ0 �π<κτησε τρ&µ� µπρ�στ� στ�ν ̀ δ<α τ�ς “∆ευτ�ρας Παρ�υσ�ας”, τ�ν Aπ�1α
`διαιτ<ρως γλαφυρ� τ�/ς δ1δαgε i δασκ�λα. ∆=ν 8gερα τ1 ν� τ�' πP. Στ� τ<λ�ς
τ�' ε-πα: A7τ� 6λα ε-ναι παραµ�θια. ∆=ν µπ�ρε2 A καλ�ς Xριστ�ς ν� µ�ς κρ1ν_η
µ’ α7τ�ν τ�ν τρ&π�. Mι� �νακ��φιση �γ�κε τ&τε �π’ τ�ν ψυ!� τ�' παιδι�'.
Bρ�κα τ� δασκ�λα κα0 τ�ν >π<πληgα α7στηρ�. Kαν<νας δ=ν L!ει δικα1ωµα ν�
δηλητηρι��_η τ� παιδι� µ’ α7τ�ν τ�ν τρ&π�. Kα0 >γf θυµ�µαι τ� ε-!α α7τ� τ�
αcσθηµα· σιγ� σιγ� 6µως µπ&ρεσα κα0 �παλλ�!τηκα �π’ α7τ&. :Aλλ� π&σ�ι τ�
καταφ<ρν�υν; ∆=ν aπ�ρ!ει !ειρ&τερ� συνα1σθηµα �π’ τ�ν φ&�� κα0 τ�ν >ν�!� σ’
nνα λα&. :Aλλ�1µ�ν& µας! zEπειτα 6λα τ�'τα ε-ναι %!ι �πλ� g<να �λλ� �ντ1θετα
πρ�ς τ� lλληνικ� πνε'µα, τ�ν δικ9 µας πνευµατικ� παρ�δ�ση. Πρ<πει, L!�υµε
!ρ<�ς Nστ�ρικ&, ν� τ� �π���λ�υµε.

Συντ.: uE��υµε τ� δυνατ�τητα νF τ; πρ4@�υµε;
Γ.B.: zE!ω τ�ν >ντ�πωση πfς �N µεγ�λες �λλαγ=ς θ� συντελ�'νται πλ<�ν σ= πα-

γκ&σµι� >π1πεδ�. :Iδια1τερα τ� θ<µα α7τ� δ=ν �φ�ρ� µ&ν� σ’ >µ�ς tς ?Eλληνες
�λλ� ε-ναι µε1�ων πρ&�ληµα Aλ&κληρ�υ τ�' ∆υτικ�' Π�λιτισµ�' cσως κα0 Aλ&-
κληρης τ�ς �νθρωπ&τητας. Kα0 �π� τ� µι� πλευρ� πρ�!ωρε2 i >πιστ9µη κα0
α7g�νει i γνKση, �π’ τ�ν  λλη 6µως δυστυ!Pς παραµ<ν�υµε Aλ�<να κα0 περισ-
σ&τερ� θεατ=ς τPν γεγ�ν&των. HH τηλε&ραση �ν�γεται σ= µι� ν<α µ�ρφ� θρη-
σκε1ας. KαθηλKνει Aλ&κληρη τ�ν �`κ�γ<νεια στ�ν καναπ<. :Aσκε2ς κριτικ� �π’
τ�ν καναπ<, �λλ� δ=ν συµµετ<!εις στ� γεγ�ν&τα. Γ1νεσαι 6λ� κα0 περισσ&τερ�
εrπιστ�ς κα0 �παθ9ς. A7τ� ε-ναι φ��ερ� >πικ1νδυν�.

Συντ.: E�ναι π�ρρ�ια τ0ς παγκ�σµι�π��ησης , π4θεια;
Γ.B.: K�ιτ�gτε. HH παγκ�σµι�π�1ηση δ=ν ε-ναι κατ’ �ν�γκην κακ9. ∆=ν θ� 8θε-

λα π�τ= ν� �P στ�ν �π�µ&νωση. Mπ�ρ�'µε ν� συνυπ�ρg�υµε δηµι�υργικ� 6λ�ι
�N  νθρωπ�ι, �λλ� συµµετ<!�ντας στ� παγκ&σµι� γ1γνεσθαι, στ0ς �π�φ�σεις π�/
µ�ς �φ�ρ�'ν. HH �διαφ�ρ1α κα0 i �ν�!� Lναντι τ�ς διεθν�'ς πλ<�ν >g�υσ1ας τ�ς
>πιτρ<πει ν� α7θαιρετ_�. Γι’ α7τ� εcµαστε συν<ν�!�ι 6λ�ι 6σ�ι �διαφ�ρ�'µε. Πι-
στε�ω στ�ν lνωµ<νη E7ρKπη κα0 γι� nναν �κ&µη λ&γ�. Mπ�ρε2 ν� �π�τελ<σ_η τ�
πρ&τυπ� παγκ�σµ1ως.

Συντ.: TελειEν�ντας, κ. B�γλη, θF pθελα νF σηµειEσω Gτι ε�στε  -δια�τερα
π�δεκτ;ς κα7 @ιαγ4πητ�ς στ; πλατ( κ�ιν�. Π!ς τ; �πιτυγ�4νετε α8τ�;

Γ.B.: T�ν �π�δ�!� α7τ� τ�ν κατ�λα�α τ� τελευτα2α !ρ&νια. E-ναι nνα κεφ�-
λαι� µι�ς >π<νδυσης. T� α`σθ�ν�µαι, τ� σ<��µαι κα0 τ� πρ�σ<!ω. �<ρετε �π�
π�λ/ ν<�ς, 6ταν gεκιν�'σα �κ&µη στ� �ω9 µ�υ, π1στευα πfς α7τ� π�/ µετρ�
ε-ναι �N πρ�gεις τ�' �νθρKπ�υ κα0 %!ι τ� τ1 λ<ει. Πρ<πει ν� ε-σαι συνεπ�ς στ0ς
πρ�gεις σ�υ. A7τ� δ=ν σηµα1νει 6τι δ=ν κ�νεις λ�θη, πfς δ=ν π<φτεις κα0 δ=ν ση-
κKνεσαι· �στ�!ε2ς, �λλ� πρ�σ<!εις τ� gεστρ�τισµα...

Παν. Λ. K�υ2αλ�κης
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:Eστιν sφθαλµ4ς tς τF π?νθ’ iρuj

N
ωρ0ς τ� �π&γευµα κα0 µ&λις ε-!ε τελειKσει τ� «>ργαλε2�».
zEτσι τ& ’λεγαν !αϊδευτικ� στ�ν Aµ�δα – τ1 Aµ�δα; συ-
νεργε2� mταν! – τPν >πιστηµ&νων. T� φωτ�νικ; µικρ�-
σκ&πι� >πι�λητικ&, τριπλ�σι� �π’ τ�ν �ρ!ικ� πρ�γραµ-

µατισµ&, δ<σπ��ε στ�ν  !αρη αcθ�υσα τ�' «>ρευνητηρ1�υ» �ν�-
µεσα σ= καλKδια κα0 >gαρτ9µατα.

HO K. mταν µ&ν�ς· �N  λλ�ι µ&λις ε-!αν φ�γει, !αρ��µεν�ι π�/ θ�
gεκ�υρ���νταν >πιτ<λ�υς µετ� �π& π�λ�µηνη >gαντλητικ� >ργα-
σ1α. zEµεινε γι� ν� ρυθµ1σ_η µ= τ�ν iσυ!1α τ�υ τ�ν >πιτα!υντ9, π�/
mταν δικ�ς τ�υ �ρµ�δι&τητας. Σταµ�τησε �π&τ�µα ν� ψα!�υλε�_η
κα0 κ�1ταgε µακρυ� τ�ν π�ρφυρ� �7ραν&. Kι Lνιωσε 6τι  λλ�ς mταν
A λ&γ�ς π�/ Lµεινε >δP· ν� `δ_� µ&ν�ς τ�υ, πρPτ�ς α7τ&ς, τ�ν κ&σµ�
τ�ν µικρ� - µικρ&. T�ν κ&σµ� π�/ µετρι<ται σ= ναν&µετρα (lκατ�µ-
µυρι�στ� τ�' mm) κα0 π1κ� κα0 τ� lκατ�µµυρι�στ� τ�υς, π�/ �νθρK-
π�υ µ�τι δ=ν ε-!ε δε2 π�τ= πρ1ν. Π�τ<;

:Eνεργ�π�1ησε τ� «>ργαλε2�» κα0 τ� >λαφρ/ γ�υργ��ρισµα τ�ν
�ρ<µησε. Bι�στηκε 6µως. ∆=ν σκ<φθηκε πρPτα π�' θ� «ε`σ<λθη»,
π�' θ� «>µ�αθ�ν_η». Kι 6µως α7τ� 8θελε π�ντα τ�υ: ν� ’ναι κ�τι
«�ωνταν&», κ�τι δικ& τ�υ. :Aσυνα1σθητα Lφτυσε στ�ν �ντικειµενικ�
πλ�κα (τ� σ�λι� mταν τ� πι�  µεσα δικ& τ�υ!) κι Lθεσε τ� µ�τια τ�υ
στ�ν «Lg�δ�» τ�' >ργαλε1�υ. Σ= κ�θε κλ0κ τ�' διακ&πτη i µεγ<-
θυνση γιν&ταν lκατ�νταπλ�σια. Π�νω �π’ τ� σταθερ� γαλ��ια
γραµµ� τ�ς Lνδειgης, �N �ριθµ�0  λλα�αν γρ9γ�ρα. zHδη Lδει!νε 1
ναν� κα0 A K. L�λεπε καθαρ� τ� DNA lν�ς κυττ�ρ�υ τ�υ, ν� �νε-
µ1�η σ� στρ��ιλιστ=ς κ�ρδ<λλες. ∆ιKρθωσε τ�ν σταθερ�π�ιητ� κα0
i ε`κ&να Lµεινε �κ1νητη, δ1!ως δ�ν9σεις. HH συσκευ� �ρωµ�, α7τ�ρ-
ρυθµι�&µενη, µετ<τρεπε τ0ς παλµKσεις σ= Aλ&λαµπρ�υς !ρωµατι-
σµ��ς. HO K. σκ<φθηκε µ= Nκαν�π�1ηση, 6τι κα0 A Ω. κα0 A Θ., aπε�-
θυν�ι συνεργ�τες τPν συσκευPν, Lκαναν καλ� δ�υλει�. Συν<!ισε
τ� «��θιση».

T�ρα 12λεπε γι3 πρ�τη φ�ρ3 Sκστατικ-ς τ3 kτ�µα ν3 λα-
µπυρ�D�υν, νι�θ�ντας τ� φαλακρ� κεφ�λι τ�υ ν3 �δρ�νgη. Συ-
ν�!ισε! Παρ’ .λη τ6 σταθερ�π��ηση µπρ�ς �π’ τ3 µ�τια τ�υ
περν�0σαν τ3 �λεκτρ-νια µ, τα!Vτητα, !ωρNς σ!εδ�ν ν3 πρ�-
λα2α�νgη ν3 τ3 συνειδητ�π�ιg . M, �νυπ�µ�νησ�α κατ�2ασε



τ6ν κλ�µακα σ, Sπ�πεδ� π�κ�. Στ�ν πυρ να τ�0 �τ-µ�υ τ3
πρωτ-νια Sπ�λλ�ντ�, �σηµ�νιες σφα�ρες σ, γαλ�Dι� φ-ντ�.

Σταθερ�π��ησε... καN τ3 περιφερ-µενα µικρ�σωµατ�δια φ�-
νηκαν σ3ν πλανητικ,ς σφα�ρες, φωτισµ�νες �π� µι3 κεντρικ6
λ�µψη: «τ� �ε�Dω�ν π0ρ». &O K. θυµ*θηκε τ�ν &Hρ�κλειτ�,
Sνx/ πρ�!ωρ�0σε πρ�σεκτικ3 µεγεθVν�ντας συνε!/ς.

***

K
α0 i >πιφ�νεια τ�ς σφα1ρας gετυλιγ&ταν µπρ�ς τ� µ�τια
τ�υ, >ναλλασσ&µενες κηλ1δες τυρκ�υ�� σ= ρ�� φ&ντ�, µ=
 πειρα >νδι�µεσα !ρKµατα. ��φν�υ µ<σα σ’ nνα πρ�σιν�
!ε1µαρρ� �π� τ�'φες (δ<ντρα mταν) δι<κρινε τ� λευκ� φυ-

σαλλ1δα µ= τ0ς συµµετρικ=ς τρ�πες. Σ= µ1α �π’ α7τ=ς κ�τι σ�ν ν�
κιν9θηκε.

M, κ�µµ�νη τ6ν �ν�σα � K. τ6ν «πλησ�ασε» µ, λεπτ�ς , πρ�-
σεκτικ,ς ρυθµ�σεις (~ 1νδειPη 1δει!νε 2,3 "κατ�µµυρι�στ3 τ�0
π�κ�) καN τ-τε EI∆E. :Eνα �δρωµ�ν� φαλακρ� κεφ�λι – «εZκ--
να καN �µ��ωσ* µ�υ» σκ�φθηκε α;τ-µατα – κ��ταDε µ�σα στ6ν
1P�δ� τ�0 «Sργαλε��υ» τ�υ... &O K-1 (α;τ�ς Yταν) τρα2*!τηκε
�π� τ6ν «1P�δ�» κεραυν-πληκτ�ς �π� τ� σ-κ, 2λ�π�ντας τ�ν
K-2 µ�σα στ� Sργαλε�� τ�υ! Tαυτ-!ρ�να � K. σ*κωνε τ� κε-
φ�λι τ�υ καN µ, γ�υρλωµ�να µ�τια κ��ταPε τ�ν π�ρφυρ�
�;ραν-...

Π&ση �ρα Lµεινε Lτσι, µ=  δει� τ� ν�' σ�ν σ= Lκσταση; δ=ν µπ&-
ρεσε ν� aπ�λ�γ1σ_η. ?Oµως �αθει� µ<σα τ�υ ε-!ε µ1α κι >ντ�νKτατη
αcσθηση: 6τι κ�π�ι�ς (A K+1;) τ�ν παρακ�λ�υθ�'σε Lκπληκτ�ς µ<-
σα �π� τ� «>ργαλε2�» τ�υ!.. :Aναστ<ναgε κα0 i πρKτη σκ<ψη τ�ν γ<-
µισε σ�ν �ρ�ντερ� φων� τ�' HHρακλε1τ�υ: «dσπερ σ4ρ(ω)µα < κ4λ-
λιστ�ς κ�σµ�ς».

Kωστ ς Kαρµιρ�ντD�ς
:Aρ!ιτ<κτων E.M.Π.

Παρακαλ�νται �T 1ναγνUστες π�O δLν =ρ5σκ�υν τ�ν «∆» σL
κ>π�ι� σηµεX� πωλDσεως τ� -Aθηναϊκ� TFπ�υ νA τ� γνωστ�-
π�ι�ν στ� περι�δικ9. -Eκ τUν πρ�τ�ρων τ�Oς εZ;αριστ�µε

θερµUς.



�Oστq τ�0 �ναγνωρισθ�ντ�ς �ς «E;θVδηµ�υ», στ�ν τ�φ� τ�0 �π���υ ε>ρ�θη καN πι-
ν�κι� π�= 1φερε τ3 στ�ι!ε�α τ�υ. �Aπε2�ωσε καN Sτ�φη τ�ν 4� αZ/να π.X..



Σ= �`κ&πεδ� π�/ �ρ1σκεται στ� συµ��λ� τPν AδPν Σωκρ�τ�υς κα0 :A!αρνPν
στ�ν K. Kηφισι�, κατ� τ� δι�ρκεια >ργασιPν γι� τ�ν �ν<γερση συγκρ�τ9µατ�ς
π�λυτελPν κατ�ικιPν τ�ν M�ϊ� τ�' 2001, ε-!ε Lλθη στ� φPς µ1α µαρµ�ρινη >πι-
τ�µ�ια λ9κυθ�ς µ= �ν�γλυφη σκην� �π�!αιρετισµ�' νεκρ�'. T� συγκεκριµ<ν�
εuρηµα π�/ �ναπαριστ�'σε καθισµ<νη γυναικε2α µ�ρφ� ν� �νταλλ�σσ_η !ειρα-
ψ1α µ= %ρθια `µατι�φ&ρ� �νδρικ9 µ�ρφ9, �ν�γεται !ρ�ν�λ�γικ�, 6πως κατ&πιν
�πεδε1!θη, στ�ν 4� α`Pνα π.X.. HO `δι�κτ9της, πρ�ς τιµ9ν τ�υ, ε`δ�π�1ησε �µ<-
σως τ�ν B´ :Eφ�ρε1α Πρ�ϊστ�ρικPν κα0 KλασσικPν :Aρ!αι�τ9των κα0 gεκ1νησε
µι�ς ε7ρε1ας >κτ�σεως συστηµατικ� �νασκαφ� σ’ 6λη τ�ν Lκταση τ�' �`κ�π<δ�υ
aπ� τ� διε�θυνση τ�' �ρ!αι�λ&γ�υ κ. ∆. Σκιλ�ρντι, µ= >κπληκτικ� �π�τελ<-
σµατα. Bαθµια2α �νακαλ�φθηκαν περ1π�υ 180 τ�φ�ι σ= διαστρKµατα, π�/ !ρ�-
ν�λ�γ9θηκαν �π� τ�ν 8� α`Pνα π.X. µ<!ρι τ� Pωµαϊκ� :Eπ�!9. T�ν1��ντας τ�
σπ�υδαι&τητα τ�ς �νασκαφ�ς, A >πικεφαλ�ς τPν �ρ!αι�λ&γων δ9λωνε: «/Aπ;
τ�ν νακ4λυψη α8τ�� τ�� νεκρ�ταφε��υ, τ; <π�6� θεωρε6ται π; τF σηµαντι-
κEτερα στF I�ρεια πρ�4στια, θF <δηγηθ��µε στ� συναγωγ� π�λ�τιµων συµπε-
ρασµ4των γιF τ7ς π�λιτικ=ς κα7 κ�ινωνικ=ς δ�µ=ς τ�� �Eρ�υ τ0ς KηφισιHς κατF
τ�ν ρ�αι�τητα» (>φηµ. «Kηφισι4», �ρ. φ�λ. 619).

Στ�ν >π1σηµη �νακ�1νωση τ�ς B´ EΠKA �ναφ<ρεται >π1σης, 6τι στ� ν&τια πα-
ρυφ� τ�' �`κ�π<δ�υ �νακαλ�φθηκε �ρ!α2�ς δρ&µ�ς τ�ς κλασσικ�ς περι&δ�υ,
καθfς κα0 τµ�µα ρωµαϊκ�ς δεgαµεν�ς τ�' 2�υ α`Pν�ς µ.X., δηλωτικ� τ�ς �δι�-
κ�πης !ρ9σης τ�' !Kρ�υ >π0 σειρ� α`Kνων. :Iδια1τερ� 6µως >νδιαφ<ρ�ν παρ�υ-
σι���υν τ� πλ��σια κτερ1σµατα, π�/ περιλαµ��ν�υν �ωγραφισµ<να �γγε2α κα0
!�λκινα �ντικε1µενα. T�ν �ρ!αι&τερη πτ<ρυγα τ�' νεκρ�ταφε1�υ �π�τελ�'σε
µι� συστ�δα  τ�φων τ�ς Γεωµετρικ�ς :Eπ�!�ς, π�/ �νεσκ�φη κ�τω �π� στρPµα
�ρ!α1ων τ�φων  κα0 πυρPν. 

MBσα σI µισN vρα /Y Uκσκαφε.ς Rφ?νισαν
RρOα./ νεκρ/ταφε./ 3.000 UτQν στNν KηφισιF

M
1α �κ&µη περ1πτωση καταστρ�φ�ς �ρ!αι�λ�γικ�' !Kρ�υ Lρ!ε-
ται ν� >πι�ε�αιKσ_η γι� π�λλ�στ� φ�ρ� τ� σ�µπλεγµα �δια-
φ�ρ1ας κα0 σκ�πιµ&τητας π�/ !αρακτηρ1�ει τ0ς aπηρεσ1ες τ�'
HYπ�υργε1�υ Π�λιτισµ�' κα0 τ� συν9θη τακτικ9 τ�υς �π<να-

ντι στ0ς �ρ!αι&τητες, π�/ κατ� καιρ�/ς �νακαλ�πτ�νται. :Eν πρ�κει-
µ<νOω �N συν<πειες τ�ς `σ�π<δωσης lν�ς �ρ!α1�υ νεκρ�ταφε1�υ στ�ν
Kηφισι�, L!�υν µεγ�λη �αρ�τητα, καθfς i συγκεκριµ<νη περι�!� δ=ν
ε-ναι `δια1τερα πλ��σια σ= �ρ!αι�λ�γικ� aλικ&, π�/ θ� µπ�ρ�'σε ν�
φωτ1σ_η  γνωστες πτυ!=ς τ�' παρελθ&ντ�ς της.



Στ0ς πρακτικ=ς ταφ�ς, 6πως πρ�κ�πτει �π� τ� µελ<τη τPν εaρηµ�των τ�' >ν
λ&γOω !Kρ�υ, >ντ�σσ�νται i κα�ση, A >γ!υτρισµ�ς κα0 i �π&θεση τ�ς σ�ρ�' σ=
κι�ωτι&σ!ηµ�υς κεραµ�σκεπε2ς τ�φ�υς. :Eντυπωσιακ� εuρηµα �πετ<λεσε i εuρε-
ση σκελετ�' νεαρ�' �τ&µ�υ >ντ�ς λακκ�ειδ�'ς τ�φ�υ τ�' 800 π.X., διαστ�σεων
2 µ. X 80 lκ., τ�π�θετηµ<ν�υ σ= uπτια θ<ση (�λ. φωτ�) µ= τ� κεφ�λι πρ�ς ��ρρ�ν
κα0 πλ�θ�ς �γγε1ων π&σεως, µ= διακ&σµηση τ�ς cδιας !ρ�ν�λ�γ1ας, στ� π&δια.
Σ’  λλ�υς >π1σης τ�φ�υς τ�ς cδιας >π�!�ς �νακαλ�φθηκαν 6πλα 6πως g1φ�ς κι
nνα κυρτ� >γ!ειρ1δι�, �λλ� κα0 nνας τ�υλ�!ιστ�ν !�λκιν�ς λ<�ητας π�/ περιε2!ε
τ� �πανθρακωµ<να 4στ� τ�' νεκρ�'. T� σ�ν�λ� τPν εaρηµ�των παρ�υσι��ει, {ν
µ� τ0  λλ�, µι� �ν�γλυφη ε`κ&να τ�' aψηλ�' �ι�τικ�' κα0 π�λιτιστικ�' >πιπ<-
δ�υ τPν κατ�1κων τ�ς σηµεριν�ς Kηφισι�ς �π� τ� παν�ρ!αια !ρ&νια.

:Aπ� τ0ς µεταγεν<στερες φ�σεις !ρ9σεως τ�' νεκρ�ταφε1�υ gε!ωρ1�ει A 4ν�-
µασθε0ς «τ�φ�ς τ�' E7θυδ9µ�υ». :Eπρ&κειτ� γι� λ1θινη σαρκ�φ�γ� τ�' 4�υ π.X.
α`Pν�ς, π�/ περιε2!ε >ντ&ς της σκελετ� tρ1µ�υ �νδρ&ς, π�/ συνωδευ&ταν �π�
nνα !�λκιν� δικαστικ� πιν�κι� µ= δ1στι!η >πιγραφ9, 6π�υ �ναφ<ρεται τ� %ν�-
µα, τ� πατρKνυµ� κα0 A δ�µ�ς πρ�<λευσης τ�' νεκρ�'.

Π<ρα �π� τ� παραπ�νω στ�ι!ε2α, τ� Aπ�2α ε7τυ!Pς δι<σωσε λεπτ�µερPς i
συγγραφ<ας κ. Mα1ρη ΣιµKνη - Λι&λι�υ σ= σ!ετικ� µ= τ�ν Kηφισι� σ�γγραµµ�
της, A διευθυντ�ς τPν �νασκαφPν σ= δελτ1� τ�π�υ, π�/ ε-!ε >κδKσει τ�ν περα-
σµ<ν� M�ρτι�, υπ�γρ�µµισε τ� σηµασ1α τPν εaρηµ�των, �ναφ<ρ�ντας !αρα-
κτηριστικ�: «ΓιF τ�ν Kηφισι4, ^ναν π; τ�(ς πλ��ν ε{φ�ρ�υς �Eρ�υς τ0ς
/Aττικ0ς, �T ρ�α6ες πηγ=ς µιλ��ν µ= θαυµασµ; γιF τ�ν -δια�τερη σηµασ�α τ�υ
στ�ν ρ�αι�τητα. Παρ’ Gτι γιF τ�ν πρ�ϊστ�ρικ� KηφισιF δ=ν O��υν µ��ρι τEρα
�ντ�πισθ0, ρ�αι�λ�γικ=ς �νδε�@εις κα7 µαρτυρ�ες ρ�α�ων συγγραφ�ων < Στρ4-
Iων 9,397 κ.U. ναφ�ρ�υν, πEς στF µυκηναϊκF �ρ�νια , KηφισιF �ταν ^να π;
τF 12 κ�ντρα π�( δηµι�υργ9θηκαν π; τ�ν ̂ νωση µικρ!ν δι4σπαρτων �-κισµ!ν
τ0ς /Aττικ0ς».

?Yστερα �π’ 6λα α7τ� θ� �ν<µενε κανε0ς τ�ν περ1σωση κα0 �ν�δειgη τ�' µνη-
µειακ�' α7τ�' συν&λ�υ, καθfς µ�λιστα κα0 i δηµ�τικ� �ρ!� ε-!ε aπ���λει >πι-
σ9µως σ!ετικ� πρ&ταση. :Eν τ��τ�ις A πα!υδερµισµ�ς κα0 κυρ1ως A µισελληνι-
σµ&ς, π�/ �π�τελ�'ν τ� «κατατεθ�ντα σ9µατα» τ�' ρωµαϊκ�' κρατιδ1�υ, «�θρι4µ-
Iευσαν» γι� µ1α �κ&µη φ�ρ�. Xωρ0ς κ{ν τ�ν Lγκριση τ�' Kεντρικ�' :Aρ!αι�-
λ�γικ�' Συµ��υλ1�υ κα0 µ= τ�ν καταφανPς �ντιεπιστηµ�νικ� δικαι�λ�γ1α τ�ς
B´ EΠKA, 6τι «∆=ν �ταν δυνατ;ν νF διατηρηθX0 τ; νεκρ�ταφε6�, δι�τι σ[ωZ�ντ�υ-
σαν µ�ν� τρ�πες(!)» (>φηµ. «X-T�π�ς», 31/8/2002), �N µπ�υλντ&�ες κατ<στρεψαν
Aλ�σ!ερPς τ� νεκρ�ταφε2�, 6π�υ τKρα (6πως διαπιστKσαµε >πισκεφθ<ντες τ�
!Pρ� µ= τ� συνεργασ1α τPν �ναγνωστPν τ�' «∆» Στα�ρ�υ κα0 ΠαναγιKτη Θα-
ν&π�υλ�υ) δεσπ&��υν νε�ανεγερθε2σες >πα�λεις. :Aπ� τ� εaρ9µατα διασOK��-
νται µ&ν� τ<σσερις λ1θινες σαρκ�φ�γ�ι – δ�� >κ τPν Aπ�1ων aπερµεγ<θεις– π�/
L!�υν τ�π�θετηθ� µ= πρ�!ειρ&τητα στ� πρ�α�λι� τ�' ∆ηµαρ!ε1�υ τ�ς Kηφι-
σι�ς. HH τ�!η τ�υς θεωρε2ται ��<�αιη τ&σ� 6σ� κα0 i τ�!η �N�υδ9π�τε  λλ�υ
�ρ!αι�λ�γικ�' στ�ι!ε1�υ, π�/ 8θελε κατ� �τυ!� συγκυρ1α �νακαλυφθ_� στ�ν
�`κ�πεδικ� κα0 �`κ�δ�µικ� παν�κρι�η α7τ� περι�!9.

M�ρι�ς Mαµαν�ας
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Συντ.: ΘF pθελα νF µHς π0τε κατ’ ρ�4ς, κ. E8σταθι4δη, τ� ε�ναι τ; Kεραµικ; K�ν�αµα, π;
π�ι4 συστατικF π�τελε6ται κα7 π�ι4 �ταν , κ�ρια �φαρµ�γ9 τ�υ;

E.E;σταθι�δης: T� Kεραµικ� K�ν1αµα κα0 τ� Kεραµικ� Mπετ�ν L!�υν tς ��ση τ�ν κερα-
µ&σκ�νη – τ�ν κεραµικ�  µµ� – κα0 τ� κεραµικ� σκ�ρα σ�ν πρ�ϊ&ντα θρα�σεως κα0 �λ<σεως
�!ρ9στων µ=ν παραπρ�ϊ&ντων τPν κεραµ�υργικPν �ι�µη!ανιPν, !ρησ1µων δ= στ0ς >φαρµ�γ<ς
τ�υς σ= συγκεκριµ<να ε`δικ� Lργα. Παρ<!�υν, �ναµειγνυ&µενα µ= κατ�λληλη �ναλ�γ1α �σ�<-
στη, κεραµ�κ�νι�µατα κα0 κεραµ�µπετ&ν, π�/ >κτ�ς τPν aδραυλικPν τ�υς ̀ δι�τ9των L!�υν κα0
µι� πρ&σθετη: τ�ν καλ� θερµ�!ωρητικ&τητα, τ�ν Aπ�1α ε-!αν >κµεταλλευθ� >παρκPς �N ?Eλλη-
νες τε!νικ�0 κατ� τ� Bυ�αντιν� περ1�δ� κα0 κατασκε�α�αν τ� «Sπ�καυστα», δηλαδ� τ� aπ�-
θερµαιν&µενα δ�πεδα τPν `σ�γε1ων τPν κατ�ικιPν τ�υς. T� δ�πεδα α7τ� >κτ�ς τ�ς Aµ�ι�µ�ρ-
φ1ας θερµ�νσεως τ�' !Kρ�υ �π<διδαν τ�ν �π�ταµιευµ<νη σ’ α7τ� θερµ&τητα κα0 µετ� τ�ν πα�-
ση λειτ�υργ1ας τ�ς aπ�κειµ<νης θερµαντικ�ς πηγ�ς. T� cδι� �κρι�Pς γ1νεται σ9µερα µ= τ�/ς

™
τ� τε'!�ς 226 (:OκτK�ρι�ς 2000) τ�'
«∆» ε-!ε δηµ�σιευτ� συν<ντευgη τ�'
!ηµικ�' - µη!ανικ�' κα0 τ. γεν. διευ-
θυντ�' τ�' aπ�υργε1�υ ∆ηµ�σ1ων

zEργων κ. E7σταθ1�υ E7σταθι�δη µ= θ<µα
τ�ν �π�κ�λυψη, τ�ν πρ�<λευση, τ� σ�στα-
ση, τ0ς `δι&τητες κα0 τ0ς >φαρµ�γ=ς τ�'
�ρ!α1�υ lλληνικ�' τσιµ<ντ�υ κα0 µπετ&ν.
Mετ� τ�ν Lκταση π�/ Lλα�ε τ� �9τηµα κα0
µ= >πικ�υρ1α τ� δηµ�σ1ευµα περ0 τ�ς `δι�-
συστασ1ας τ�' υπερθ�ρ�υ τ�' «Θησαυρ��
τ�� /Aτρ�ως» στ0ς Mυκ�νες («∆αυλ&ς», τ.
233, M�ι�ς 2001), >ρ!&µαστε ν� δ�'µε  λλ�
nνα συναφ=ς κεφ�λαι� τ�ς HEλληνικ�ς Tε-
!ν�λ�γ1ας, τ� Kεραµικ� K�ν1αµα, τ� πα-
ρ�γωγ� τ�υ κα0 τ0ς !ρ9σεις τ�υ. HO κ. E.
E7σταθι�δης tς καθ’ uλην �ρµ&δι�ς >ργα-
στηριακ�ς >ρευνητ�ς >π0 σειρ� δεκαετιPν -
δηµι�υργ�ς κα0 λειτ�υργ�ς τ�' «:Eργα-
στηρ1�υ Tε!ν�λ�γ1ας Σκυρ�δ<µατ�ς» τ�'
E.M.Π. �π� τ� 1946 – µ�ς παρα!Kρησε τ�
συν<ντευgη π�/ �κ�λ�υθε2.

T4 «bπEκαυστ/ν» µI κεραµικ4 κ/ν=αµα

MI§A ™TO «¢» O EI¢IKO™ MHXANIKO™ E. EY™TA£IA¢H™

&O !ηµικ�ς µη!ανικ�ς EMΠ κ. E. E;στα-
θι�δης, π�= SπN π�λλ,ς δεκαετ�ες �σ!�λε�ται 

µ, τ3 �ρ!α�α δ�µικ3 >λικ�.

H ™YNENTEY•H TOY MHXANIKOY Î. E. EY™TA£IA¢H
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nAπ�ψη τ ς
�ρ!α�ας τσι-
µεντ�νιας δε-
Pαµεν ς Kα-
µ�ρ�υ. &O
πα!=ς µαν-
δρ-τ�ι!�ς
στ� µ�σ�ν
εdναι µεταγε-
ν�στερη πρ�-
σθ*κη. (Φω-
τ�γραφ�α
E;στ. E;στα-
θι�δη.)

�λεκτρικ�/ς µεταλλικ�/ς θερµ�συσσωρευτ<ς, π�/ περι<!�υν µι� �λεκτρικ� �ντ1σταση πυρα-
κτKσεως, καθfς κα0 ε`δικ� πυρ&τ�υ�λα γι� τ�ν �π�ταµ1ευση τ�ς θερµ&τητ�ς.

Συντ.: 3Yφ�στανται Tστ�ρικ=ς πληρ�φ�ρ�ες γιF τ�ν zπαρ@η τ�� Kεραµικ�� K�νι4µατ�ς κα7
τ�� Kεραµικ�� Mπετ;ν σ= περι�δ�υς πρ�γεν�στερες τ0ς BυZαντιν0ς;

E.E.: Στ� >ρKτηµα α7τ� µπ�ρε2 κανε0ς ν� σηµειKσ_η, 6τι �N ?Eλληνες µη!ανικ�0 στ� Bυ��-
ντι� mταν κληρ�ν&µ�ι κα0 συνε!ιστ=ς τPν γνKσεων κα0 τ�ς >µπειρ1ας τ�ς Kλασσικ�ς :Aρ!αι&-
τητας στ�/ς τ�µε2ς τ�ς Tε!ν�λ�γ1ας τPν HYλικPν, 6πως λ.!. τPν «δυαδικPν aδραυλικPν κ�-
νιPν» κα0 >ν συνε!ε1Jα στ�ν  gια `δια1τερης µνε1ας τε!ν�λ�γ1α τ�' γνωστ�' µας �ρ!α1�υ lλλη-
νικ�' µπετ&ν, i Aπ�1α δ=ν διαφ<ρει σ= τ1π�τα �π� τ�ν �ντ1στ�ι!η σηµεριν9. zEτσι L!�υµε µ<-
!ρι σ9µερα – κα0  γνωστ� µ<!ρι π&τε {ν δ=ν συντηρηθ_�, 6πως κατ’ >παν�ληψη L!�υµε >πιση-
µ�νει �ρµ�δ1ως – τ�ν �ρ!α1α aδατ�δεgαµεν� �π� µπετ�ν στ�ν K�µιρ� τ�ς P&δ�υ.

Συντ.: wOσ�ν φ�ρH στ; �ργαστηριακ; µ�ρ�ς τ0ς Oρευν4ς σας, O�ετε ναπαρασκευ4σει κ�υ-
ρασ4νι κα7 κεραµ�µπετ�ν;

E.E.: Kατ� τ�ν περ1�δ� 1946-1947 µ�ς ε-!ε δ�θ� i ε7καιρ1α κα0 i δυνατ&τητα ν� >κτελ<σ�υµε
στ� :Eργαστ9ρι� τ�' καθηγητ�' κα0 πρ�<δρ�υ τ�ς :Aκαδηµ1ας :AθηνPν :Aλεg�νδρ�υ B�υρ-
ν���υ, στ� :Eθνικ� Mετσ&�ι� Π�λυτε!νε2�, µ= τ� σ�µπραgη τ�' >πιστηµ�νικ�' πρ�σωπικ�' τ�υ,
σειρ� τε!ν�λ�γικPν >gετ�σεων κεραµ�κ&νεων. Παρ�λληλα στ� :Eργαστ9ρι� τ�' καθηγητ�' κα0
Nδρυτ�' τ�ς ?Eδρας HΩπλισµ<ν�υ Σκυρ�δ<µατ�ς Περικλ� Παρασκευ�π��λ�υ κατασκευ��αµε
µεγ�λη σειρ� δ�κιµ1ων κεραµ�κ�νι�µατ�ς κα0 κεραµ�σκυρ�δ<µατ�ς µ= π�ικιλ1α �ναλ�γιPν
>σ�εσµ<νης κ�νι�π�ιηµ<νης �σ�<στ�υ. Γι� τ� µ<τρηση τ�ς �ντ�!�ς τ�υ σ= θλ1ψη πρ�!ωρ9σα-
µε µ= τ�ν καθηγητ� σ= >φαρµ�γ� στ�ν πρ�gη µ= µ1α πειραµατικ� κατασκευ� σ= φυσικ� κλ1-
µακα.
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Συντ.: E�ναι δυνατ� , �φαρµ�γ� τ�� «µ�ντ�λλ�υ» τ�� «Sπ�κα�στ�υ» δαπ�δ�υ µ= τ� �ρ9ση
τ�� κεραµικ�� Sλικ��; uE�ει δηλαδ� δια�ρ�νικ; ντ�κρυσµα α8τ� , κατασκευ9;

E.E.: Bε�α1ως. Σ= γενικ=ς γραµµ=ς �N Aδηγ1ες γι� µ1α τ<τ�ια πειραµατικ� κατασκευ� µπ�ρ�'ν
συν�πτικ� ν� δ�θ�'ν tς lg�ς:

Σ= ̀ σ&γει� δωµ�τι� (!ωρ0ς δ�πεδ�) θ� πρ<πει ν� >πιλεγ�'ν �N θ<σεις στ� µ<σ� δ�� �π<-
ναντι παραλλ9λων τ�1!ων, 6π�υ στ� µι� πλευρ� θ� κτισθ_� !αµηλ�, σ= >παφ� µ= τ� Lδα-

φ�ς, µι� π�λ/ �πλ� lστ1α κα�σεως µ= πυρ&τ�υ�λα Aρι�&ντια κα0 κατακ&ρυφα, κα0 σ= σ!�µα «L»
σ= >παφ� µ= τ�ν τ�ι!�π�ι�α. HH lστ1α α7τ� δ=ν θ� φ<ρ_η  νωθ<ν της καπν�δ&!�, �λλ� �ντ1θετα
i καπν�δ&!�ς θ� κατασκευαστ_� στ� µ<σ�ν τ�ς �π<ναντι πλευρ�ς τ�' δωµατ1�υ, �στε τ� καυ-
σα<ρια ν� δι<ρ!ωνται aπ�!ρεωτικ� κ�τω �π� τ� κατ�λληλα aπερυψωµ<ν� γι’ α7τ� δ�πεδ� π�/
θ� κατασκευασθ_� κα0 >π0 τ�' Aπ�1�υ πρ<πει ν� πρ��λεφθ_� �ν�ιγ&µεν� κ�λυµµα τ&σ� γι� τ�ν
τρ�φ�δ�σ1α τ�ς lστ1ας 6σ� κα0 γι� τ�ν �π�µ�κρυνση τ�ς τ<φρας.

Στ� µ<σ�ν τ�ς πρ�ηγ��µενης πρKτης πλευρ�ς τ�' δωµατ1�υ θ� κατασκευασθ_� i κα-
πν�δ&!�ς x θ� τ�π�θετηθ_� �ν�λ�γη µεταλλικ9.

:Eπ�νω στ� Lδαφ�ς κα0 σ= >παφ� κα0 µ= τ0ς τ<σσερις >σωτερικ=ς πλευρ=ς τ�ς τ�ι!�-
π�ι�ας θ� κτισθ_� δρ�µικ� 4πτ�πλινθ�δ�µ� �π� συµπαγε2ς (!ωρ0ς 4π=ς – γι� λ&γ�υς

µεγαλ�τερης �ντ�!�ς στ� φωτι� κα0 δι�ρκειας �ω�ς) 4πτ&πλινθ�υς σ= uψ�ς περ0 τ� 30 lκ. HΩς
κ�ν1αµα µπ�ρε2 ν� !ρησιµ�π�ιηθ_� �ργιλλ�πηλ&ς.

Θ� κτισθ�'ν παρ�λληλες δρ�µικ=ς σειρ=ς 4πτ�πλινθ�δ�µPν 6πως i πρ�ηγ��µενη πε-
ριµετρικ9, µ= τ� cδια aλικ� κα0 τ� cδι� uψ�ς, π�/ θ� L!�υν κατε�θυνση �π� τ�ν τ�2!�

τ�ς lστ1ας µ<!ρι τ�ν τ�2!� 6π�υ i καπν�δ&!�ς. T�  κρα τPν σειρPν α7τPν δ=ν θ� φθ�ν�υν
στ0ς τ�ι!�π�ι1ες, �λλ� θ� �φ9ν�υν κα0 στ0ς δ�� πλευρ=ς καπναγωγ� κεν&. HH �π&σταση µεταg/
τPν παραλλ9λων α7τPν σειρPν θ� ε-ναι κατ� 5 περ1π�υ lκατ�στ� µικρ&τερη τ�' µ9κ�υς τPν
συµπαγPν τ���λων, γι� τ�ν λ&γ�, 6τι 6ταν τ�π�θετηθ�'ν τ� τ�'�λα α7τ� >γκ�ρσια >π�νω στ0ς
δ�µηµ<νες δρ�µικ=ς σειρ=ς σ�ν καπ�κια, γι� ν� σ!ηµατιστ�'ν �π� κ�τω �N παρ�λληλ�ι κα-
πναγωγ�1, ν� δ�νανται ν� lδρ��ωνται κατ� 2,5 περ1π�υ lκατ�στ� >π�νω στ0ς δρ�µικ=ς σειρ<ς. 

:Eπ�νω στ�ν 6λη α7τ9,Lστω κα0 >πιφανειακ� �νKµαλη, κατασκευ� θ� >πιστρωθ_� κε-
ραµ�µπετ�ν π�!�υς 12 lκ., γι� τ�ν κατασκευ� τ�' Aπ�1�υ θ� !ρησιµ�π�ιηθ�'ν �µιγ�

κεραµικ� �δραν�. Kαλ� θ� ε-ναι ν� >νισ!υθ_� τ� 6λ� µ2γµα κατ� τ�ν παρασκευ9 τ�υ κα0 µ= λ1-
γ� τσιµ<ντ�, γι� τα!�τερη �ν�πτυgη �ντ�!Pν.

Mετ� τ�ν �ν�πτυgη τPν �ντ�!Pν i >πιφ�νεια δ�ναται ν� λειανθ_� µ= µη!ανικ� µ<σα
6πως τ� µωσαϊκ� κα0 ν� στιλ�ωθ_�.

Συντ.: Πρ7ν κλε�σ�υµε, mς γυρ�σ�υµε γιF λ�γ� στ; ρ�α6� 3Eλληνικ; Mπετ�ν. Σ= G,τι φ�ρbH
στ�ν πρ�ηγ��µενη συν�ντευ@9 σας στ;ν «∆», λλF κα7 α8τ�ν τ�� καθηγητ�� Xηµε�ας τ�� Πα-
νεπιστηµ��υ /Iωανν�νων κ. I. Tσαγκ4ρη γιF τ; Rδι� θ�µα, < <π�6�ς �πεσ9µανε Gτι «τ; εzρηµα
α8τ�, π�( O�ει σφαλ!ς τερ4στι� �πιστηµ�νικ�, Tστ�ρικ; κα7 δηµ�σι�γραφικ; �νδιαφ�ρ�ν, δυ-
στυ�!ς δ=ν πρ�εIλ9θη π; τ; 3Eλληνικ; Kρ4τ�ς», O�ετε νF πρ�σθ�σετε κ4τι;

E.E.: HH ε7θ�τατη α7τ� >πισ9µανση τιµ� `δια1τερα τ�ν  γνωστ& µ�υ µ<!ρι κα0 σ9µερα κα-
θηγητ� κ. Tσαγκ�ρη. HH σπ�υδαι&τατη α7τ� �π� τε!ν�λ�γικ�  π�ψη aδατ�δεgαµεν� !ωρη-
τικ&τητας 600 κυ�. µ<τρων τ�ς �ρ!α1ας Kαµ1ρ�υ �π�τελε2 µ�ναδικ� µνηµε2�, σ�µ��λ� τ�ς
aψηλ�ς στ�θµης Tε!ν�λ�γ1ας τPν HYλικPν κατ� τ�ν �ρ!α1α περ1�δ�. E-ναι κρ2µα, π�/ L!ει
�φεθ� στ� Lλε�ς τPν >ντ�νKτατων δια�ρωτικPν παραγ&ντων τ�' περι��λλ�ντ�ς κα0, tς γνω-
στ&ν, συνε!Pς µεγεθυν&µενων. E-ναι �π&λυτα �ναγκα2� ν� συντηρηθ_� τ� τα!�τερ�.

M�ρι�ς Mαµαν�ας

MH Rν?γκη δι?σωσης τ8ς RρOα=ας δεTαµεν8ς Rπ4 µπετ4ν

6.

5.

4.

3.

2.

1.

MH Uφαρµ/γN τ8ς RρOα=ας τεOνικ8ς σAµερα



MH
στρατιωτικ� >πι!ε1ρησι κατ� τ�ς K�πρ�υ, π�/ Lγινε τ� Lτ�ς 1974, Lφερε
τ� τρ�µερ� %ν�µα «/Aττ�λας». HH K�πρ�ς, i Aπ�1α ε-ναι µ1α ν�σ�ς π�/ στ�
πε2σµα τPν καιρPν >π0 τρε2ς κα0 πλ<�ν !ιλι�δες !ρ&νια παρ<µεινε lλληνι-
κ9, >πλ9γη τ� Lτ�ς 1974 �π� τ�ν «:Aττ1λα» κα0 Lκτ�τε i T�υρκ1α, i Aπ�1α

mτ� συµµ<τ�!�ς α7τ�' ε`ς τ�ν >πι!ε1ρηση >κε1νη, κρατε2 κ�τω �π� µ1α ��ρ�αρη,
τ�π�υ Mεσα1ων�ς, κατ�!� τ� λα� τ�' 40% τ�' >δ�φ�υς της. T� %ν�µα /Aττ�λας,
π�/ >δ&θη στ�ν >πι!ε1ρηση >κε1νη, δ=ν >δ&θη τυ!α1ως. HO /Aττ�λας aπ�ρgε nνας
�ρ!ηγ�ς στιφPν στ�/ς !ρ&ν�υς τ�' Mεσα1ων�ς, A Aπ�2�ς, �π’ 6π�υ περν�'σε,
Lσπερνε τ�ν καταστρ�φ� κα0 τ� θ�νατ�· mτ� δ= γ<ννηµα κα0 θρ<µµα τ�' B�ρρ�.

T� κ1νηµα α7τ� >φ�τρωσε κα0 �νεπτ�!θη στ� !ρ&νια π�/ �ν�µ�στηκαν «Xρ�-
νια τ�� ψυ�ρ�� π�λ�µ�υ», �N δ=  νθρωπ�ι, π�/ τ� δηµι��ργησαν, �λλ� κα0 >κε2ν�ι
π�/ τ� �κ�λ��θησαν, mσαν E7ρωπα2�ι, Πλε!ανω�ικ�ς µ�λλ�ν �π�!ρKσεως, π�/
>φιλ�δ&g�υν ν� φ<ρ�υν στ�ν E7ρKπη nναν >g�υσιασµ� aπ� µ1α ν<α µ�ρφ� µι�ς
δ�θεν σ�σιαλ-δηµ�κρατ1ας. Mερικ�0 �π� τ�/ς iγ<τες τ�ς 6λης α7τ�ς κιν9σεως
mταν Γερµαν�0 π�λιτικ�1· �λλ� κα0  λλ�ι σηµα1ν�ντες E7ρωπα2�ι aπ�ρgαν >π1-
δ�g�ι �ρ!ηγ�1 της. 

Γι� ν� φτ�σ_η στ�ν K�πρ� A /Aττ�λας, π<ρασε �π� τ�ν HEλλ�δα. zEτσι γ1νεται
π�ντα. ?Oλ�ι �N >π1δ�g�ι κατακτητ<ς, µεταρρυθµιστ=ς κα0 6πως  λλως α7τ�0 8θε-
λαν 4ν�µαστ_�, περν�'ν �π� τ�ν HEλλ�δα. :Aπ� τ�ν HEλλ�δα π<ρασε κα0 A ΠρPτ�ς
κα0 A ∆ε�τερ�ς Παγκ&σµι�ς Π&λεµ�ς, �π� τ�ν Aπ�2�ν i HEλλ�ς >g�λθε καθ_η-
µαγµ<νη κα0 κατεστραµµ<νη �π� τ�ν >π1θεση τ�' ε7ρωπαϊκ�' φασισµ�'. ON
?Eλληνες 6µως �ρ<θηκαν ν� ε-ναι lνωµ<ν�ι τ&τε.

***

MH
>π1θεση τ�' /Aττ�λα κατ� τ�ς HEλλ�δ�ς  ρ!ισε >πισ9µως τ� N�<µ�ρι� τ�'
Lτ�υς 1973. E-!ε �ε�α1ως �π� π�λ/ πρ0ν Lλθη (κατ� τ�ν τετραετ1α 1963 -
1967), �λλ� τ&τε παρ�υσι�στηκε tς µ1α >σωτερικ� δι<νεgη, tς µ1α δι<νε-
gη τPν κ�µµ�των π�/ aπ�ρ!αν τ&τε στ�ν HEλλ�δα. TKρα 6µως (τ� 1973)

δ=ν �µπ&ρεσε ν� κρ�ψ_η τ� πρ&σωπ& τ�υ· ν’ �π�κρ�ψ_η δηλαδ� 6τι >πρ&κειτ� γι�
µι� Lgωθεν >π<µ�αση. :Iδ�/ 6µως τ� γεγ�ν&τα:

Στ0ς 17 τ�' µην�ς N�εµ�ρ1�υ τ�' Lτ�υς 1973 στ� Π�λυτε!νε2� ε-!αν συγκε-
ντρωθ� µερικ=ς !ιλι�δες φ�ιτητ<ς, �N Aπ�2�ι ε-!αν δι�φ�ρα α`τ9µατα. T� �π&-

T� %ν�µα τ�' :Aττ1λα τ�' 20�' α`Pν�ς, τ�' τωριν�' :Aττ1λα, >σ9µαινε 6τι
κατ� τ�ν >πι!ε1ρηση, π�/ θ� >γ1νετ� στ�ν K�πρ�, θ� >πικρατ�'σε τ� δ&γ-
µα α7τ&: Kαταστρ�φ� κα0 θ�νατ�ς. :Eσ9µαινε �σφαλPς κα0 τ�ν πρ�<λευση
τ�ς >πι!ειρ9σεως: 6τι α7τ� πρ�9ρ!ετ� �π� τ� B�ρρ�, �π� τ�ν Kεντρικ�
E7ρKπη, 6π�υ nδρασε τ�ν Mεσα1ωνα A :Aττ1λας. HO :Aττ1λας 6µως α7τ�ς
>δP δ=ν mτ� nνας  νθρωπ�ς, nνας ��ρ�αρ�ς �ρ!ηγ&ς· δ=ν mτ� µ&ν� µι� στρα-
τιωτικ� >πι!ε1ρηση α7τ� π�/ >κδηλKθηκε στ�ν K�πρ�· δ=ν mτ� �πλ&, �λλ�
mτ� κ�τι  λλ� πι� σ�νθετ�, πι� �αθ/ κα0 πι� π�λ�πλ�κ�· mταν nνα κ1νηµα,
µ1α `δε�λ�γ1α, µι� π�λιτικ9.

@ΩµBς, Uν/OλητικIς καK Rνε=πωτες RλAθειες



γευµα �N φ�ιτητ<ς, π�/ >gακ�λ�υθ�'σαν ν� παραµ<ν�υν µ<σα στ� Π�λυτε!νε2�,
>νισ!��νταν συνε!Pς �π�  λλ�υς φ�ιτητ=ς �λλ� κα0 �π� g<να πρ�ς α7τ�/ς στ�ι-
!ε2α. Πρ�ς τ� µεσ�ν�κτι�ν i συγκ<ντρωσις >κε1νη >gετρ�πη πλ9ρως· κα0 µ= nναν
π�µπ&, tς ε-δ�ς ραδι�φKν�υ, >g<πεµπε συνθ9µατα, π�/ µ&ν� �κρα2�ι �ναρ!ικ�0
τ� >!ρησιµ�π�ι�'σαν. ∆ιετ�!θη τ&τε �π� τ�ν τ&τε κυ�<ρνηση τ�' π�λιτικ�'
Σπ�ρ�υ Mαρκε�1νη, στ�ν Aπ�2�ν τ� στρατιωτικ� καθεστfς (X��ντα) ε-!ε �να-
θ<σει τ�ν >g�υσ1α, nνα τµ�µα τ�' Στρατ�' ν� πρ��_� στ�ν >κκ<νωση τ�' Π�λυ-
τε!νε1�υ· κα0 i >κκ<νωση  ρ!ισε, !ωρ0ς ν� συµ�_� �7δ=ν τ� �νησυ!ητικ&. ON φ�ι-
τητ=ς �πε!Kρ�υν καθ’ Aµ�δες. :Eκε1νη �κρι�Pς τ�ν �ρα >µφαν1σθηκε i zEgω-
θεν :Eπ<µ�αση κα0 καθfς �N φ�ιτητ=ς Lφευγαν µ= κατε�θυνση τ�ν Πλατε2α HOµ�-
ν�1ας, lπτ� �π� α7τ�/ς >πυρ���λ9θησαν �π� µ<σα �π� κ�π�ι� κτ9ρι� στ� γω-
ν1α τPν AδPν Xαλκ�κ�νδ�λη κα0 Πατησ1ων κα0 >φ�νε�θησαν. :Eφ�νε�θησαν
>π1σης κα0 τ<σσερις  νθρωπ�ι στ�ν Aδ� :Aριστ�τ<λ�υς, Lgω �π� τ� κτ9ρι� 6π�υ
στεγα�&ταν τ&τε τ� HYπ�υργε2� ∆ηµ�σ1ας T�gεως. T� γεγ�ν�ς α7τ� aπ�ρgε �π�-
φασιστικ�ς σηµασ1ας γι� τ�ν HEλλ�δα.

Π<ραν α7τPν, cσως κα0 µ= κ�ιν� συνενν&ηση µ= α7τ��ς, κ�πως Lτσι φα1νεται
6τι φρ�ν�'σε κα0 i ∆υτικ� Γερµαν1α. HH !Kρα α7τ� �π� τ� Lδαφ&ς της µ<σOω
lν�ς ραδι�φωνικ�' σταθµ�' (τ�ς «Nτ&ϋτσε B<λλε») >gαπ<λυε κ�θε �π&γευµα
µ�δρ�υς κατ� τ�ς HEλλ�δ�ς. HH ∆υτικ� Γερµαν1α Lσυρε τ�ν HEλλ�δα στ� περι-
�&ητ� Συµ���λι� τ�ς E7ρKπης τ� Στρασ��'ργ�. Kατασυκ�φαντ�'σε, κατεσπ1-
λωνε τ�/ς π�ντας >δP στ�ν HEλλ�δα κα0 γενικPς �σ!ηµ�ν�'σε κατ� τ�ς HEλλ�-
δ�ς π<ραν τPν κρατ�υσPν στ0ς µεταg/ τPν κρατPν σ!<σεις. Σ’ α7τ� 6λα, π�/ τ�
κ�ρ�φωµ� τ�υς mταν τ� γεγ�ν&τα τ�' Π�λυτε!νε1�υ, mλθαν συνεπ1κ�υρ�ι τ�ς ∆υ-
τικ�ς Γερµαν1ας κα0 τPν >δP «συν�δ�ιπ&ρων» της κα0 �N :Aµερικαν�1, �N Aπ�2�ι
>κµεταλλε�θηκαν τ� �λλεπ�λληλα λ�θη τ�' �ρ!ηγ�' τPν «:AπριλιανPν» Γεωρ-
γ1�υ Παπαδ�π��λ�υ κα0 τ�ν 25η N�εµ�ρ1�υ 1973 τ�/ς �ν<τρεψαν. HH HEλλ�δα
�π�σταθερ�π�ι9θηκε πλ9ρως τ&τε κα0 �N «συν�δ�ιπ&ρ�ι» τ�' διεθν�'ς >g�υ-
σιασµ�' >θρι�µ�ευσαν.

***

@A
φ�' i HEλλ�δα περι�λθε στ�ν κατ�σταση, π�/ εcπαµε, σειρ� ε-!ε τKρα i
K�πρ�ς. Στ�ν K�πρ� aπ�ρ!ε πρ� �ρκετ�' !ρ&ν�υ nνα πρ�κε!ωρηµ<ν� µ<-
τωπ� τPν «συν�δ�ιπ�ρων» τ�' διεθν�'ς >g�υσιασµ�', π�/ �σφαλPς πρ�-
ετ�1µα�ε τ�ν Lλευση τ�' /Aττ�λα κα0 >πεδ1δετ� στ� δι��ρωση τPν π�ντων.

:Eκε2ν� τ�ν καιρ� τ� στρατιωτικ� δικτατ�ρικ� καθεστKς, τ� Aπ�2� ε-!ε πρ�-
<λθη �π� τ�ν >π<µ�αση τ�' στρατ�', π�/ Lγινε στ0ς 21 :Aπριλ1�υ τ�' Lτ�υς
1967, ε-!ε �ρ!1σει τ� διαδικασ1α �π�!ωρ9σεKς τ�υ �π� τ�ν διακυ�<ρνηση
τ�ς HEλλ�δ�ς κα0 πρ�σπαθ�'σε ν� φ�γ_η µ= ��υλευτικ=ς >κλ�γ<ς, π�/ θ� διε-
νεργ�'σε i π�λιτικ� κυ�<ρνηση i Aπ�1α ε-!ε σ!ηµατισθ�, i κυ�<ρνηση
Mαρκε�1νη. ON στρατιωτικ�0 λ�ιπ�ν 8θελαν ν� φ�γ�υν. ON �φανε2ς δηµι-
�υργ�0 τ�' :Aττ1λα, �N Aπ�2�ι πρ� π�λλ�' !ρ&ν�υ 8ρ!�ντ� στ�ν HEλλ�δα
πρ�σπ�ι��µεν�ι τ�/ς δηµ�κρ�τες κα0 >�υσσ�δ�µ�'σαν κατ’ α7τ�ς παντ�ι-
�τρ&πως, δ=ν ε-!αν τ�ν cδια γνKµη µ= τ�/ς στρατιωτικ��ς, π�/ >πεδ1ωκαν
>µπρ�κτως ν� Lλθ_η στ�ν HEλλ�δα κα0 π�λι i συνταγµατικ� τ�gη κα0 i Aµα-
λ&τητα.
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Συντελ�'σε σ’ α7τ�, cσως �θελ9τως, κα0 nνας Nερωµ<ν�ς, A καισαρ�παπικ�' τ�-
π�υ πρ&εδρ�ς - �ρ!ιεπ1σκ�π�ς Mακ�ρι�ς, A Aπ�2�ς mταν  νθρωπ�ς >gαιρετικ�
φ1λαρ!�ς. E-!ε κατ’ >κε2ν�ν τ�ν καιρ� καθαιρεθ� �π� �ρ!ιεπ1σκ�π�ς τ�ς :Eκκλη-
σ1ας τ�ς K�πρ�υ �π� τ�ν HIερ� Σ�ν�δ� τ�ς :Eκκλησ1ας >κε1νης, �λλ’ α7τ�ς συ-
νεκ�λεσε µ1α ν<α Σ�ν�δ� �π� Nερ�ρ!ες τ�ς µε1��ν�ς περι�!�ς κα0 καθ_9ρεσε τ�/ς
Συν�δικ�/ς π�/ τ�ν καθ_9ρεσαν. :Aγ&ρασε 6πλα �π� τ�ν Tσε!�σλ��ακ1α κα0 τ�
ε`σ9γαγε κρυφ� στ�ν K�πρ�. Λ<νε, 6τι ε-!ε �ν�µειgη στ� δ�λ�φ�ν1α τ�' aπ�υρ-
γ�' Γεωρκ�τ�η· 6τι συµµετε2!ε κα0 α7τ�ς στ� θρυλ��µενη σ�σκεψη π�/ Lγινε
στ� Παρ1σι, 6π�υ µετε2!ε A :Eτσε�0τ κα0 A K1σσιγκερ· λ<νε, λ<νε, λ<νε...

HO :Aττ1λας λ�ιπ&ν καθ’ 6λ� α7τ� τ� !ρ�νικ� δι�στηµα, �π� 25 N�εµ�ρ1�υ τ�'
Lτ�υς 1973 µ<!ρι τ�ν :I��λι� τ�' Lτ�υς 1974, lτ�ιµα�&ταν µ=  κρα µυστικ&τητα
ν� >πιτεθ__�, 6ταν θεωρ9σ_η 6τι mλθε i �ρα, κατ� τ�ς K�πρ�υ. Kα0 τ&τε >πετ<θη
µ= 6λα τ� µ<σα κα0 κατ<λα�ε �ρ!ικPς τ�ν π&λη Kυρ9νεια κα0 µι� µικρ� περι�!�
γ�ρω �π� α7τ9, �λλ� λ1αν συντ&µως >πετ<θη >κ ν<�υ κα0 κατ<λα�ε τ� 40% τ�'
>δ�φ�υς τ�ς K�πρ�υ. :Eδε1!θη τ&τε 6λη i �αρ�αρ&τητα τ�' :Aττ1λα. Xιλι�δες
�N νεκρ�0 κα0 �N �γν���µεν�ι· α~µα παντ�' κα0 καταστρ�φ9· συλλ9ψεις, �ιασµ�0
γυναικPν, πυρπ�λ9σεις κα0 θ�νατ�ς. T� φτα1gιµ� γι� 6λα α7τ� θ� �π�δ�θ_� στ�ν
HEλλ�δα. HH HEλλ�δα Lκαµε nνα «πρ�δ�τικ; κ�νηµα», µ= σκ�π� ν� �νατρ<ψ_η τ�ν
�ρ!ιεπ1σκ�π� Mακ�ρι� κα0  i T�υρκ1α >πεν<�η tς >γγυ9τρια δ�ναµη π�/ mταν
��σει τ�ς Συνθ9κης τ�ς Zυρ1!ης. zEγινε 6µως πρ�γµατι nνα κ1νηµα πρ�ερ!&µε-
ν� �π� τ�ν HEλλ�δα x mταν µ1α καλ�στηµ<νη θεατρικ� παρ�σταση, γι� ν� π�_η
A Mακ�ρι�ς στ� Λ�νδ2ν� κα0 ν� ε`π_� µ= στεντ&ρεια φων9, 6τι «3H 3Eλλ4δα ε�ναι
< ��θρ;ς τ0ς K�πρ�υ κα7 καλ��µεν τ�ν T�υρκ�αν νF �π�µIXη»; �Hτ� i HEλλ�ς A
>!θρ�ς τ�ς K�πρ�υ; :Aλλ� i �π&φαση ε`σ��λ�ς τ�' :Aττ1λα στ�ν K�πρ� ε-!ε λη-
φθ� �π� καιρ�'· τ� ε-πε α7τ� σ= �ν�π�πτ� !ρ&ν� A καγκελλ�ρι�ς τ�ς ∆υτικ�ς
Γερµαν1ας Willy Brantd: «3H K�πρ�ς... µF �κε6 θF γ�νXη π�λεµ�ς».

K
α0 τKρα `δ�/ τ� σ!<δι� τ�' Γεν. Γραµµατ<ως τ�' OHE περ0 >πιλ�σεως τ�'
Kυπριακ�'· κα0 `δ�/ π�λλ�0  νθρωπ�ι κα0 στ�ν K�πρ� κα0 στ�ν HEλλ�δα
L!�υν >λπ1δες, 6τι cσως δ�θ_� nνα τ<λ�ς σ’ α7τ� τ�ν π�λυτ�ρα!η κα0 �φα-
ντ�στως µεγ�λη τραγOωδ1α. ?Oµως τ� aφιστ�µεν� Kυπριακ� Kρ�τ�ς ε-ναι

nνα καθ’ 6λα >πιτυ!�ν Kρ�τ�ς, δι&τι κα0 τ0ς >λευθερ1ες, π�/ ε-ναι διεθνPς κα-
τω!υρωµ<νες, >gασσφ�λισε στ�/ς π�λ1τες τ�υ κα0 Lπραgε κα0 πρ�ττει 6,τι 4φε1-
λει ν� πρ�ττ_η κρ�τ�ς τ�' 21�υ α`Pν�ς. Γι’ α7τ� δ=ν θ� πρ<πει ν� καταργηθ_� x
ν� �λλ�ιωθ_� i aπ&στασ1 τ�υ. :Aλλ�, �φ�' aπ�!ρεωθ_� A :Aττ1λας ν� >γκατα-
λε1ψ_η τ� καταληφθ<ντα >δ�φη τ�ς K�πρ�υ κα0 φ�γ�υν κα0 �N Lπ�ικ�ι, τ&τε A
λα�ς α7τ�ς τPν δ�θεν «T��ρκων» ν� πρ�σ!ωρ9σ_η στ� Kυπριακ� Kρ�τ�ς.

Π�ν�ς Tσ�νας
:Eπ1τιµ�ς ∆ιευθυντ�ς :Eθν. Bι�λι�θ9κης

Θ� π�'µε >δP µ&ν�ν, 6τι στ� πρ�σφ�τως >κπ�νηθ=ν σ!<δι� >πιλ�σεως τ�'
Kυπριακ�' �π� τ�ν Γενικ� Γραµµατ<α τ�' OHE aπ�ρ!ει κατ� τ0ς πληρ�-
φ�ρ1ες µας δι�ταgη π�/ λ<γει, 6τι �7δε0ς Nερωµ<ν�ς τ�' !ριστιανικ�' x τ�'
`σλαµικ�' δ&γµατ�ς θ� καταλαµ��ν_η �Nανδ9π�τε θ<ση x �g1ωµα  στ� Kυ-
πριακ� Kρ�τ�ς, π�/ θ� πρ�κ�ψ_η, {ν τ� σ!<δι� α7τ� 8θελε aλ�π�ιηθ_�.
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HO Mεν��τι�ς zAπι�ς, πρKην Pωµα2�ς δι�ικητ�ς τ�ς HEλλ�δ�ς, �λληλ�γραφε2 µ= τ� δι�δ�!& τ�υ στ�
θ<ση α7τ� :Aτ1λι� N��ι�, �π�καλ�πτ�ντ�ς τ�υ τ� mθ�ς, τ0ς συν9θειες κα0 τ�ν `διαιτερ&τητα τ�' !αρα-
κτ�ρ�ς τPν Eλλ9νων, �στε ν� δι�ικ9σ_η σωστ� τ�ν HEλλ�δα, �π�φε�γ�ντας >κτρ�π=ς κα0 συγκρ��σεις.
Πρ&κειται γι� µι� >νδιαφ<ρ�υσα Lκδ�ση, i Aπ�1α µ�' δωρ9θηκε �π’ τ�ν cδι� τ�ν >κδ&τη της, �µ<σως δ=
σκ<φτηκα ν� τ�ν παρ�υσι�σω aπ� τ�π�ν �ι�λι�κριτικ�ς στ� «∆αυλ&».  :Eπειδ� 6µως στ�ν >ν λ&γOω Lκδ�-
ση π�/ φ<ρει τ�ν τ1τλ� «Παραιν<σεις πρ�ς :Aτ1λι� N��ι� x περ0 HEλλ9νων» δ=ν �ναφερ&ταν κ�π�ι�ς �ι-
�λι�γραφικ�ς κατ�λ�γ�ς, στ�ν Aπ�2� πρ�φανPς θ� aπ9γετ�, �rτε aπ�ρ!ε τ� %ν�µα τ�' µεταφραστ� π��,
πρ�φανPς π�λι, θ� ε-!ε >πιµεληθ� τ�ν �π&δ�ση �π’ τ� λατινικ� κε1µεν� στ�ν HEλληνικ9, τηλεφKνησα
στ�ν >κδ&τη κα0 �9τησα σ!ετικ=ς >gηγ9σεις. HO Kωνσταντ2ν�ς Tσ�τσ�ς, µ�' ε-πε, ε-!ε >πιµεληθ� τ�ν
Lκδ�ση τ� 1942. ∆=ν �νεφ<ρετ� 6µως τ� %ν�µ� τ�υ. �Aς ε-ναι· i �7σ1α τ�' Lργ�υ µετρ�. zEτσι σκ<φτηκα.
?Oµως τ� πρ�γµα ε-!ε συν<!εια...

T�ν cδια µ<ρα, >ντελPς συµπτωµατικ�, συναντ9θηκα µ= nναν  νθρωπ� π�/ γνωρ1�ει >παρκPς τ�ν
�ρ!α1α κα0 λατινικ� γραµµατε1α, γι’ α7τ� κα0 Lσπευσα ν� τ�' �ναφ<ρω τ0ς >νδιαφ<ρ�υσες >πιστ�λ=ς τ�'
:Aπ1�υ �λλ� κα0 τ� >κδ�τικ� τ�υς παρ�δ�gα. :Aµ<σως τ�ν �λ<πω ν� !αµ�γελ�, λ<γ�ντ�ς µ�υ: «3O Rδι�ς
< Tσ4τσ�ς συν�γραψε τ7ς �πιστ�λ=ς α8τ�ς. E�ναι παλιF Tστ�ρ�α κα7 ρκετ�7 “τ�ν O��υν πατ9σει”». M�-
λιστα, κατ�λα�α. Πρ0ν πρ�λ��ω ν� σκεφτP 6τι κα0 A >κδ&της τPν >πιστ�λPν «τ�ν π�τησε», πρ&σεgα πfς
>π�νω στ� �ι�λ1� τ� %ν�µα τ�' :Aπ1�υ ε-!ε >κ τPν aστ<ρων τ�π�θετηθ� aπ� τ�π�ν >τικ<ττας, π�/ �φαι-
ρKντας την ε-δα Lκπληκτ�ς τ� %ν�µα τ�' πραγµατικ�' συγγραφ<α: «.../Eπων�µ�υ» Lγραφε, !ωρ0ς  ν�
κατ�ν�µ��_η �<�αια τ�ν K. Tσ�τσ�. M�λιστα! ?Oπως �κρι�Pς �N κρεατ<µπ�ρ�ι τ�ς Bαρ�ακε1�υ �λλ���υν
τ0ς >τικ<ττες κα0 τ� �ρν�κι B�υλγαρ1ας γ1νεται �ρν�κι Mυτιλ9νης. :Eκδ�τικ� «τερτ1πι» λ�ιπ�ν πρ�ς
 γραν !ρηµ�των - θυµ�των.

?Yστερα �π’ 6λα α7τ� ε-ναι ν� µ�ν φ<ρν_η κανε0ς στ� ν�' τ�υ τ�ν :O�ελ1g, π�/ φων��ει: «MF ε�ναι τρελ-
λ�7 α8τ�7 �T Pωµα6�ι (=Pωµι��)».

Παν. Λ. K�υ2αλ�κης

«MENOYTIOΣ AΠIOΣ», Περ) 3EλλPνων

wEνας σ�γ�ρ�ν�ς π�λ�γητ�ς τ�� -�υδαι��ριστιανικ�� δ�γµατ�ς, < κ.
∆ηµ9τρι�ς Σ�ργι�ς, Oγραψε τ; IιIλ�� «Zητ��ν �κδ�κηση στ; lν�µα τ��
/I�υλιαν��». ∆υστυ�!ς π’ τ; θρησκ�ληπτικ; µ�ν�ς τ�� συγγραφ�α δ=ν
γλ�τωσε �{τε τ; π��ηµα - ριστ��ργηµα τ�� K. KαI4φη , «IΘAKH». Στ7ς
σελ�δες λ�ιπ;ν τ�� IιIλ��υ τ�υ 206, 207 διαI4Z�υµε:

«(...)O� µαθητ,ς τ/ν λυκε�ων µας καN �� καθηγητ�ς τ�υς π�= �ναλV�υν
µ, περισπ�Vδαστες κεν�λ�γ�ες τ� π��ηµα α;τ-, τ� �π��� �ν�γει σ, πε-
ριωπ6 δ-γµατ�ς τ6ν “τ�υριστικ6” �ντ�ληψη τ ς Sλευθερ�ας, �ντιµετωπ�-
D�υν περ�π�υ µεθυσµ�ν�ι τ� κεντρικ- τ�υ µ*νυµα: �Iθ�κη δ,ν >π�ρ!ει· ση-
µασ�α 1!ει .µως ν3 ταPιδεVgη κανεNς πρ�ς α;τ*ν».

3Oλ�φ4νερη , διαστρ�Iλωσις τ�� µην�µατ�ς. ]Aν δ=ν Sπ4ρ�Xη «/Iθ4κη»,
α8τ; ε�ναι πρ�σωπικ; πρ�Iληµα τ�� συγγραφ�α. /Aπ’ G,τι φα�νεται δυ-
νατε6 �θεληµ�να f θ�λητα νF καταν�9σXη κ4τι τ; π�λ( �πλ�: wOτι , /Iθ4-▲
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κη συµI�λ�Zει f ταυτ�Zεται µ= τ; -δανικ�. /Aφ�� λ�ιπ;ν α8τ� , @εκ4θαρη
λ9θεια δ=ν γ�νεται καταν�ητ� �κ µ�ρ�υς τ�υ, τ�τε...

«N3 oνα κ�ρυφα�ας φ*µης καN παγκ-σµιας Sκτ�µησης π�ιητικ� δ�κ�µι�,
π�V, µ�λ�ν-τι εdναι πνευµατικ3 Sντελ/ς Sπ�πεδ� καN !ειραγωγε� στ6ν �πελ-
πισ�α, θεωρε�ται oνα �π� τ3 σ!ετικ3 “�ριστ�υργ*µατα”... Πρ-κειται rπλ/ς
γι3 oνα “�ριστ�υργηµατικ�” 2�2αια, π�λV!ρωµ� µπαλ-νι. T� µ-ν� π�=
τ�0 !ρει�Dεται εdναι ~ δυσδι�κριτη στ�ν δυτικ� στ�!ασµ� – �λλ3 σωτ*ρια
– µVτη µιqς µικρ ς 2ελ-νας γι3 ν3 �παλλ�Pgη τ6ν �στ�ρ�α καN τNς συνειδ*-
σεις �π� τ6ν παρ�υσ�α τ�υ».

Πρ�κληση κα7 πρ�κλητικ�τητα π�( λ�ει π�λλ4· Gπως π.�. Gτι γιF τ�(ς
θρησκ�ληπτ�υς ε�ναι σαφ�ς, πxς δυνατ��ν νF καταλ4I�υν Bρισµ�νες
λ9θειες, φ�� µ= «Uλλες» λ9θειες παιδι�θεν γαλ�υ�9θηκαν. uEτσι, ε�ναι
δ�νατ�ν νF -δ��ν καθαρF πxς Uλλα �ρει4Z�νται – κα7 < καιρ;ς �π�στη:
, µ�τη τ0ς Iελ�νας, γιF νF παλλ4@Xη �π7 τ�λ�υς τ�ν Tστ�ρ�α κα7 τ7ς – �π7

?Oπως φα1νεται κα0 �π� τ�ν τ1τλ� τ�' Lργ�υ της, i δρ. Mισελ0ν Γκρεν= lστι��ει τ� >νδιαφ<ρ�ν τ�ς
συγγραφ�ς της στ�ν παρατ9ρηση τPν �7ραν1ων σωµ�των �π� τ�ν  νθρωπ� τ�' 17�υ α`Pν�ς. HH τ�π�-
θ<τηση τ�ς >µφαντικ�ς λ<gεως «π�θ�ς» στ�ν κεφαλ1δα τ�' συγγρ�µµατ&ς της �ντικατ�πτρ1�ει τ�ν Nστ�-
ρικ� πραγµατικ&τητα, καθfς κατ� τ�ν >π�!� >κε1νη i >νασ!&ληση µ= τ� στ�ι!ε2α τ�' �7ραν1�υ θ&λ�υ
 γγι�ε τ� 6ρια τ�ς >µµ�ν�ς. HH κατ�σταση π�/ ε-!ε �ρ!1σει ν� διαµ�ρφKνεται !αρακτηρι�&ταν �π� δ��
τ�σεις: HH µ=ν πρKτη �ντιπρ�σωπευ&ταν �π� τ�/ς παραδ�σιακ�/ς �στρ�λ&γ�υς τPν «α7λPν» κα0 τPν «σα-
λ�νιPν», π�/ �ασ1��νταν στ�ν  γν�ια κα0 τ�ν δεισιδαιµ�ν1α γι� ν� >πικρατ9σ�υν, >πηρε���ντας κα1ρια
6λες τ0ς τ�gεις τPν π�λιτPν, i δ= δε�τερη �π� τ� ρηgικ<λευθα πνε�µατα, π�/ µ= >πιστηµ�νικ� α7τ�πε-
π�1θηση κα0 τακτικ� µ1λησαν σ��αρ� κα0 aπε�θυνα γι� τ� �7ρ�νι� στερ<ωµα.

ON γνKσεις κα0 i θετικ� κατ�ρτιση τPν δευτ<ρων, 6πως κα0 i συγγραφ<ας τ�ν1�ει στ�ν �ρ!� τ�' �ι-
�λ1�υ της, ε-!αν τ� σταθερ� τ�υς θεµ<λια στ� �στρ�ν�µικ� Lργα κα0 στ� σOω�&µενα �π�σπ�σµατα �ι-
�λ1ων περ0 �στρ�ν�µ1ας τPν �ρ!α1ων HEλλ9νων >πιστηµ&νων. M= �φετηρ1α λ�ιπ�ν τ�ν >κδ9λωση τ�ς ρ9-
gεως �ν�µεσα στ� σκ�ταδιστικ� «παλαι�» κα0 τ� φωτειν� «ν<�», i συγγραφ<ας >gιστ�ρε2 τ�ν π�ρε1α
πρ�ς τ�ν διαµ&ρφωση κα0 στερ<ωση τ�ς νεKτερης κ�σµ�γραφ1ας. Πρ&κειται γι� µι� π�ρε1α καθ&λα
Aµαλ� φυσικ�, �φ�' i κατεστηµ<νη τ�gη κα0 τ� Nερατε2� πρ�σπαθ�'σαν πεισµατικ� ν� τ�ν �νακ&ψ�υν
µ= συκ�φαντ1ες, �πειλ<ς, δ1κες κα0  λ�γη �1α.

HH �ν�γνωση τ�' �ι�λ1�υ, 6π�υ τ� σηµαντικ� α7τ� γεγ�ν&τα ε-ναι  ριστα κεφαλαι�π�ιηµ<να κα0 !ρ�-
ν�λ�γικ� τ�π�θετηµ<να, πε1θει γι� τ�ν >µφ�νιση lν&ς, !ωρ0ς aπερ��λ9, πρKιµ�υ διαφωτισµ�' πρ0ν �π�
τ�ν γνωστ� E7ρωπαϊκ&, π�/ tδ9γησε στ�ν �ναγνKριση τ�ς πραγµατικ�ς aφ�ς τ�' Σ�µπαντ�ς, διαλ��-
ντας τ� φαντασιακ� κ�σµ�ε1δωλα τ�' παρελθ&ντ�ς κα0 �ν�1γ�ντας τ�/ς Aρ1��ντες τ�ς >λε�θερης κα0
�δ�γµ�τιστης Lρευνας.

M�ρι�ς Mαµαν�ας

T� M�ντ<ρν� Π<νταθλ� περιελ9φθη στ� πρ&γραµµα τPν :OλυµπιακPν :AγKνων στ�ν :Oλυµπι�δα τ�'
1914 tς �γKνισµα τPν �gιωµατικPν τ�' στρατ�', πρ�σαρµ�σµ<ν� στ0ς δυνατ&τητες τ�' �νθεκτικ�' π�-
λεµιστ�. T� �γων1σµατ� τ�υ (κ�λ�µ�ηση, δρ&µ�ς, σκ�π���λ9, gιφασκ1α, Nππασ1α) δ=ν σ!ετ1��νται µ=
>κε2να τ�' �ρ!α1�υ Πεντ�θλ�υ, π�/ περιελ�µ�ανε τ� �θλ9µατα τ�' �λµατ�ς ε`ς µ�κ�ς, τ�' δρ&µ�υ, τ�'
δ1σκ�υ, τ�' �κ�ντ1�υ κα0 τ�ς π�λης. T� :Aρ!α2� Π<νταθλ� >µφαν1�εται γι� πρKτη φ�ρ� στ�ν 18η :Oλυ-

∆HMHTPIOΣ KOMHTOY∆HΣ, T1 0ρ=αR Π(νταθλ

MICHELINE GRENET, T1 π�θς γι- τ- Sστρα τ1ν 17 α
2να
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µπι�δα (708 π.X.) κα0 πρPτ�ς νικητ�ς τ�' Πεντ�θλ�υ mταν A Λ�µπις �π� τ�ν Λακων1α. Γι� τ� συγγρα-
φ<α τ� �γKνισµα α7τ� �π�τελ�'σε πηγα1α Lκφραση τ�ς �ντ1ληψης τ�' M<τρ�υ, π�/ κυριαρ!�'σε στ�ν
�ρ!αι�ελληνικ� συνε1δηση: «uEτσι, τ; Uλµα κα7 < δρ�µ�ς �ταν γιF τF κ4τω Uκρα, < δ�σκ�ς κα7 τ; κ�-
ντι� γιF τF Uνω Uκρα κα7 , π4λη Oφερνε µιFν -σ�ρρ�π�α, O��ντας κα7 τ; στ�ι�ε6� τ0ς ναµ�τρησης: γxν
σ!µα πρ;ς σ!µα Gπως στ� µ4�η».

:Ag1��υν συγ!αρητ9ρια στ� ∆. K�µητ��δη γι� τ�ν >ργασ1α τ�υ α7τ� ({ς σηµειωθ_� >π1σης πfς ε-ναι
A θεµελιωτ�ς τ�' M�ντ<ρν�υ Πεντ�θλ�υ στ�ν HEλλ�δα), καθfς µ= τ�ν καθαρ� κα0 στ<ρε� λ&γ� τ�υ (τε-
λευτα2α συνηθ1σαµε στ0ς �µφιλ�γ1ες κα0 τ0ς θ�λ�'ρες) παραθ<τει κα0 �gι�π�ιε2 τ0ς Nστ�ρικ=ς πληρ�φ�-
ρ1ες τPν �ρ!α1ων συγγραφ<ων, δηµι�υργKντας nνα tλ�κληρωµ<ν� κα0 παιδαγωγικ�  ριστ� π&νηµα.

Π.Λ. K�υ2αλ�κης

HH πρKτη Lκδ�ση τ�' Lγκριτ�υ, >νδιαφ<ρ�ντ�ς κα0 πρωτ&τυπ�υ �ι�λ1�υ «Π�λιτικ� Θε�λ�γ1α κα0 :I�υ-
λιαν&ς: Σ�νδεση θεϊκ�' στ�ι!ε1�υ στ� Lργ� τ�' Φιλ�σ&φ�υ A7τ�κρ�τ�ρ�ς» τ�' κ. :Aλεg�νδρ�υ X. M9-
τσι�υ, συγγραφ<α κα0 >ρευνητ� στ� :Aριστ�τ<λει� Πανεπιστ9µι� Θεσσαλ�ν1κης, �ρ�κε `δια1τερη �π9-
!ηση στ� �ναγνωστικ� κ�ιν� κα0 σ�ντ�µα >gαντλ9θηκε.

HH δε�τερη Lκδ�ση ε-ναι >παυgηµ<νη. Περιλαµ��νει περισσ&τερα στ�ι!ε2α γι� τ� �`κ�ν�µικ� τ�ς :ε-
π�!�ς τ�' :I�υλιαν�' κα0 γι� τ� �ω9, τ� Lργ� κα0 τ� δ�λ�φ�ν1α τ�υ, π�/ σκ&πιµα �N >!θρ�0 τ�υ τ�ν �π�-
κ�λεσαν «Παρα��τη - :Aπ�στ�τη». Kαταπι�νεται µ= τ� συσ!ετισµ� π�λιτικ�ς κα0 θρησκε1ας �π� τ� ∆ι-
σπηλι� Kαστ�ρι�ς πρ0ν �π� 1500 !ρ&νια κα0 φτ�νει µ<!ρι σ9µερα. ∆ιερευν�ται i σ!<ση π�λιτε1ας κα0 θε-
�κρατ1ας, 6πως πρ�κ�πτει �π� Nστ�ρικ� κα0 φιλ�σ�φικ� σκ�πι�, κα0 �κ�λ�υθε2 σ�γκριση µ= τ0ς �ν�λ�-
γες διατυπKσεις τ�' :I�υλιαν�'.

HO π�λ/ σηµαντικ�ς πρ&λ�γ�ς τ�' �ι�λ1�υ ε-ναι τ�' Aµ�τ1µ�υ καθηγητ�' :Aρ!αι�λ�γ1ας τ�' A.Π.Θ.
κα0 ��υλευτ�' Θεσσαλ�ν1κης κ. ΓεKργι�υ X�υρµ�υ�ι�δη κα0 τ� π�λ/ >νδιαφ<ρ�ν >π1µετρ� τ�' καθηγητ�'
φιλ�σ�φ1ας τ�' A.Π.Θ. κ. Σωκρ�τη ∆ελη��γιατ�� κα0 τ�ς καθηγ9τριας Nστ�ρ1ας τ�' A.Π.Θ. κ.Mελπ�-
µ<νης Kατσαρ�π��λ�υ.

Σωτ*ρης �Aγγελ-π�υλ�ς

• OT κινε[ικ�Q ;αρακτ?ρες π�O δηµ�σιεFθηκαν στ0 σελ5δα 16259 τ� τεF;�υς 251 περι�;�νται, \πως 1να-
φ�ραµε, στ� Λε
ικ� KQ Mπ>ι (ΠεκXν� 1977) καQ _πελ�γησαν 1π� τ� _ν λ9γ`ω λε
ικ� µL τ0ν _πιµ�λεια τ?ς κ. Tε-
ρ�[ας Mητσ�π�Fλ�υ.

AΛE'. X. MHTΣIOY, Πλιτικ8 Θελγ�α κα) 'Iυλιαν1ς

τ�σ�υς α-!νες– ταλαιπωρηµ�νες συνειδ9σεις τ�υς π’ τ�ν Uλ�γη κα7 πα-
ρ4λ�γη παρ�υσ�α τ�υς!

]Aν ̂ να lντως ριστ��ργηµα Gπως , «/Iθ4κη» ε�ναι ̂ να π�λ��ρωµ� µπα-
λ�νι, τ�τε Gλα �κε6να τF «θε�πνευστα» κε�µενα π�( Oφεραν τ;ν Mεσα�ωνα
τ� τ4�α ε�ναι; /AλλF νF < λαγ;ς π�( κρ�Iεται µ�σα στ; µαν�κι τ�� θρη-
σκευτικ�� φανατισµ��: (...) «M�σα στF πλα�σια τ�� παραπ4νω KαIαφικ��
φιλ�σ�φικ�� τ�υρισµ�� �ντ4σσεται κα7 , π�δ��� πανσπερµ�ας θε�τ9-
των κα7 θρησκει!ν». 3O νε�λ�γισµ;ς τ�� σ�γ�ρ�ν�υ τιµητ�� περ7 «KαIα-
φικ�� φιλ�σ�φικ�� τ�υρισµ��» �πιµαρτυρε6 νεπ4ρκεια γνEσεων.

3O KαI4φης δ=ν θρησκει�λ�γε6. O{τε τ; Oργ� τ�υ π�σκ�πε6 σ= π�-
δ��� πανσπερµ�ας θε�τ9των κα7 θρησκει!ν. K4τι τ�τ�ια φ�Iητρα κα7 Uλλα
π�λλF �νυπ4ρ��υν µ�ν� στ� φαντασ�α κα7 στ7ς σκ�ψεις τ�µων, τF <π�6α
µ� δυν4µενα νF καταν�9σ�υν κ4τι τ; �πλ; κα7 ληθ=ς f τ; π�ρρ�πτ�υν
f τ; διαστρεIλEν�υν. �Ως �κε6 µπ�ρ��ν νF φθ4σ�υν!..

∆ι-δωρ�ς �Aθµ�νε=ς
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M= τ�ν τ&µ� τ�' 2002 συµπληρKνεται τ� «σPµα» τPν 21 >τ9σιων τ&µων τ�'
περι�δικ�' (1982-2002, τε�!η 1-252, σελ1δες 16412), καλλιτε!νικ� �ι�λι�δε-
τηµ<νων (µαυρ&δετων, µ= !ρυσ�τυπ1α).

• Στ�ν 21� τ&µ� τ�' 2002 µ= �π�δεικτικ� `σ!�, π�/ �νατρ<πει >κ ��θρων
τ0ς κρατ�'σες �ντιλ9ψεις τ�ς >π1σηµης >πιστ9µης, συµπληρKνεται µ=
�µ�!ητα στ�ι!ε2α i �π�δει!θε2σα στ�/ς πρ�ηγ��µεν�υς τ&µ�υς µ= πλη-
θKρα  ρθρων - >ρευνPν παν�ρ!αια >g�πλωση κα0 >κτεταµ<νη π�λιτι-
στικ� κα0 γλωσσικ� >π1δραση τPν HEλλ9νων στ� B&ρεια E7ρKπη, στ�ν
N&τια :Aµερικ� κα0 στ� �ρ!ιπελ�γη τ�' E`ρηνικ�' :Ωκεαν�', γεγ�ν�ς
π�/ >πι��λλει τ�ν ρι�ικ� �ναθεKρηση τPν `σ!υ&ντων >πιστηµ�νικPν
δ�γµ�των στ�/ς τ�µε2ς τ�ς HIστ�ρ1ας, τ�ς ΓλKσσας, τ�' Π�λιτισµ�' κα0
τ�ς γνKσεως τ�' �πKτατ�υ Nστ�ρικ�' παρελθ&ντ�ς.

• HO 21�ς τ&µ�ς τ�' «∆» περι<!ει >π1σης:
• τ� συν<!εια τPν ρι��σπαστικPν, σ= παγκ&σµι� >π1πεδ�, >ρευνPν γι� τ�

γ<νεση τ�ς γλKσσας κα0 τ�ς γραφ�ς κατ� τ�ν α7γ� τ�' π�λιτισµ�', 6πως
κα0 τ0ς  γνωστες 4ντ�λ�γικ=ς πλευρ=ς τ�ς ΓλKσσας µας·

• τ6 συν�!εια τ ς 1ρευνας  τ�0 µεγ�λ�υ καN �γν�στ�υ κεφαλα��υ τ ς &Eλλη-
νικ ς (�λλ3 καN παγκ-σµιας) &Iστ�ρ�ας γι3 τ6ν �στ�ρικ6 σVγκρ�υση
&Eλληνισµ�0 - Xριστιανισµ�0 καN τNς 2αρει,ς συν�πει�ς της SπN τ ς SPε-
λ�Pεως τ�0 Π�λιτισµ�0, καθtς καN γι3 τNς Sπι2ι�σεις τ�0 �νθελληνικ�0
πνεVµατ�ς τ�0 Xριστιανισµ�0 µ�σα στ3 «�ερ3 2ι2λ�α», π�= δια2�D�νται
σ*µερα στNς Sκκλησ�ες τ ς &Eλλ�δ�ς. Στ�ν τ-µ� α;τ� περι�!�νται καN ��
συνεντεVPεις -σταθµ�N τ/ν κ�ρυφα�ων δηµι�υργ/ν M�κη Θε�δωρ�κη
καN Γι�ννη Mαρκ-π�υλ�υ, µ, τNς �π��ες Dητ*θηκε ~ �παλλαγ6 τ�0 ση-
µεριν�0 &Eλληνισµ�0 �π� τNς "2ραι�!ριστιανικ,ς Γραφ,ς καN τ� Zδε�λ--
γηµα τ�0 «&Eλλην�!ριστιανισµ�0» �ς Sµπ-δια στ6ν �ν�πτυPη τ�0 σηµε-
ριν�0 :Eλληνα καθtς καN ~ δ*λωση τ�0 Πρ��δρ�υ τ ς ∆ηµ�κρατ�ας κ.
Kωστ  Στεφαν-π�υλ�υ, µ, τ6ν �π��α D*τησε ν3 παVσ�υν �� �ναθεµατι-
σµ�N κατ3 τ�0 &Eλληνικ�0 nEθν�υς, π�= ψ�λλ�νται σ*µερα στNς Sκκλησ�ες
τ ς &Eλλ�δ�ς·

• πληθKρα µελετPν, �ναλ�σεων κα0 σ!�λ1ων, π�/ �φ�ρ�'ν στ�ν παθ�γ<-
νεια τ�ς >π�!�ς µας, �νατ<µν�υν τ�ν κ�σµ�ϊστ�ρικ� καµπ� τ�' καιρ�'
µας κα0 διατυπKν�υν Lλλ�γη πρ&�λεψη γι� τ� >περ!&µενα. Στ�ν τ�µ<α
α7τ� �N πρ��λ<ψεις τ�' «∆» κατ� τ� 21 !ρ&νια τ�ς >κδ&σεKς τ�υ L!�υν
>παληθευθ� πλ9ρως �π� τ� γεγ�ν&τα.

• Tιµ� lκ�στ�υ τ&µ�υ (σελ1δες 850-950): 4 52.
• ON >τ9σι�ι τ&µ�ι τ�' «∆» διατ1θενται µ&ν� στ� Γραφε2α τ�' Περι�δικ�'

x �π�στ<λλ�νται τα!υδρ�µικPς κατ&πιν τηλεφων9µατ�ς στ� τηλ<φωνα
210 32.23.957 x 210 98.41.655. Γ1ν�νται >π1σης παραγγελ1ες µ<σOω τ�' �λε-
κτρ�νικ�' τα!υδρ�µε1�υ (davlos@davlos.gr).

O 21Ô˜ TOMO™ TOY «¢AY§OY»




