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•
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™
τ�ς ���γκλες τ�ς Aφρικ�ς, τ�� Aµα��ν��υ κα� �λλ�� φυλ�ς κα-
τωτ�της π�λιτιστικ�ς  !ελ�!εως λ�τρευαν τ" «τ�τ�µ» – $σως σ� κ�-
π�ια σηµε%α τ�ς «Mα(ρης Hπε�ρ�υ», �λλ" κα� �λλ��, ν" συνε-
+���υν ν" τ" λατρε(�υν κα� σ,µερα. E/ναι δ� συν,θως τ2 «τ�τ�µ»

3να κ�µµ�τι κ�ρµ�� δ4ντρ�υ 5 κ6κκαλ�υ �78�υ,  π� τ�� 9π���υ 9 φ(-
λαρ+�ς -:ερ4ας- µ�γ�ς  +�ρασσε κ�π�ια σ+,µατα κα� +ρωµ�τι�ε κ�-
π�ια σηµε%α τ�ς  πιφ�νει�ς τ�υ. T2 !(λ� 5 κ6κκαλ� α<τ2 �π�τελ��σε
3να ε/δ�ς παντ�δ(ναµ�υ =ντ�ς, :καν�� ν" πραγµατ�π�ι>� γεγ�ν6τα σ(µ-
φωνα µ� τ�ς  πιθυµ�ες τ?ν συν,θως καννι@�λων «πιστ?ν» – καταστρε-
πτικ" 5 ε<εργετικ" �ναλ6γως –, γεγ�ν6τα π�A 9 Bνθρωπ�ς 5 C φυλD δ�ν
µπ�ρ��ν ν"  πιτ(+�υν.

EO πρωτ6γ�ν�ς α<τ2ς «θρησκευτικ�ς π�λιτισµ�ς τ�ς �λ�γης �πιθυ-
µ�ας», Gπως H+ει +αρακτηρισθ� �π2 Iρισµ4ν�υς εJδικ�(ς, παρατηρε%ται
κα� σ�  π�+4ς, τ6π�υς κα� κ�ινων�ες, π�A H+�υν !εφ(γει �π2 τ2  π�πεδ�
τ�ς κτην8δ�υς �ω�ς τ��  νστ�κτ�υ κα� H+�υν �ν4λθει στ2  π�πεδ� τ�ς
�νθρ8πινης �ω�ς τ�� Λ6γ�υ. Πρ�γµατι C (φαντασιακD) µετατρ�πD τ�ς
 πιθυµ�ας σ� γεγ�ν2ς («θα�µα») µ� τDν @�,θεια Oν2ς �ντικειµ4ν�υ, στ2
9π�%� (φαντασιακ") πρ�σδ�δ�νται δυν�µεις κα� :καν6τητες �ν8τερες
τ��  πιθυµ��ντ�ς, ε/ναι 3να π�λA «��λικ�» Bλλ�θι τ�ς �νθρ8πινης �δυ-
ναµ�ας 5 µει�νε!�ας, τ6σ� «��λικ�» Pστε ν"  !�υδετερ8ν>η κα� τDν τε-
λευτα�α �ντ�σταση τ�� Λ6γ�υ, π�A πιεστικ" πρ�ειδ�π�ιε% Gτι C τ�τεµι-
στικD «�ντ�ληψη» ε/ναι τ�υλ�+ιστ�ν �µφ�@�λης �λ,θειας κα� �!ι�πι-
στ�ας. Aλλ" µ� τ2 �ντικε�µεν� - τ�τ�µ 9  πιθυµητικ2ς Bνθρωπ�ς �π�κτR
(φαντασιακ") 3να παν�σ+υρ� Gπλ�, µ� τ2 9π�%� (φαντασιακ")  !�υδε-
τερ8νει G,τι ε/ναι �ν8τερ�, Jσ+υρ6τερ� κα� �καταν�κητ� �π2 α<τ6ν, ε$τε
πρ6κειται γι" κατ�σταση (π.+. �ρρ8στια, φτ8+εια, θε�µην�α κ.λπ.) ε$τε
πρ6κειται γι" πρ6σωπ� (π.+.  !�υσιαστ,ς, πρ�ϊστ�µεν�ς, �!ιωµατ��+�ς,
�κατ�κτητ�ς 5 �π�λεσθε�ς  ραστDς κ.λπ.). EπειδD δ� 9 «πειρασµ�ς»
στ�ς  πιθυµ�ες τ�ς κυριαρ+�ας - Tπ�ταγ�ς (ε/ναι �: δ(� �ντ�θετες =ψεις
µιRς κα� τ�ς α<τ�ς ψυ+ικ�ς κατ�στασης) ε/ναι µεγ�λ�ς στ2ν �νελ4ητα
καταπιε�6µεν� σηµεριν2 Bνθρωπ�, α<τ2ς κα� µ6ν�ν α<τ6ς, 9 «πειρα-
σµ6ς», µπ�ρε% ν"  !ηγ,σ>η π?ς Bνθρωπ�ι µ� κ�π�ια παιδε�α κα� =+ι π�-
ντ�τε ν�ητικ" διαταραγµ4ν�ι παρασ(ρ�νται στDν κωµικ�τραγικD τ7?
=ντι ν��τρ�π�α κα� συµπεριφ�ρ" τ�� τ�τεµιστ�.

***

�H
Iς Bνω �ν�λυση τ�� φαιν�µ4ν�υ τ�� τ�τεµιστ� ε/ναι Vπλ?ς
περιγραφικD κα� συνεπ?ς �τελ,ς, τ�υλ�+ιστ�ν καθ’ Gσ�ν
�φ�ρXR στ" Bτ�µα τ�ς @´ κατηγ�ρ�ας, δηλ., Gπως πρ�ε�πα-
µε,  κε%να π�A !4φυγαν �π2 τ2  π�πεδ� τ��  πιθυµητικ��

O «NEOTOTEMI™MO™» TH™ ™HMEPINH™ PøMIO™YNH™



κα� λειτ	υργ	ν µ�σα στ� πλα�σι	 κ�π	ι	υ �πιπ�δ	υ «Λ�γ	υ». ∆ι�τι
πρ	φαν�στατα στ�ν περ�πτωση α"τ� # $π	τιθ�µεν	ς $παρκτ�ς Λ�γ	ς
τ	υς '(ει ν	θευθ), $π	+αθµισθ) κα� ,κρωτηριασθ) ,π� κ�π	ια
-σ(υρ� παρ�λληλη κα� συνυπ�ρ(	υσα µ’ α"τ�ν /A-λ	γ�α, κ�π	ια
κ	ιν� πεπ	�θηση 2 κ�π	ι	 -δε	λ�γηµα τ)ς φυλ)ς 2 #µ�δας. Πρ�γµατι
θ4 µπ	ρ	5σαµε ν4 διακινδυνε5σ	υµε τ�ν $π�θεση, 6τι # «πρ	σκυ-
νητ�ς» 7ν�ς τ	τ8µ - ε-δ9λ	υ, �: α"τ;ν π	< «'(	υν π�ραση» σ=µερα,
δ8ν θ4 κατωλ�σθαινε στ�ν πρωτ�γ	ν	 παραλ	γισµ�, >ν δ8ν ε?(ε τρ	-
φ	δ	τηθ) µ�σα στ4 πλα�σια τ)ς #µ�δας, τ)ς θρησκευτικ)ς #µ�δας
�π� τ	 πρ	κειµ�ν	υ, ,π� �παγγελµατ�ες τ)ς πρ	παγ�νδας - κατ=(η-
σης, 	@ #π	A	ι µπ	ρ	ν, δρ9ντας σ8 #µαδικ� �π�πεδ	, ν4 τ	 �µφυ-
τε5	υν, �κµεταλλευ�µεν	ι τ�ν µει	νε:�α – ,δυναµ�α τ	υ φαντασι9-
σεις κα� α"ταπ�τες, π	< κ�π	ια στ	ι(ει9δης ν	ητικ� λειτ	υργ�α τ	υ
Cς �λε5θερ	υ ,τ�µ	υ θ4 τ�ς δι�λυε Cς παρ�λ	γες κα� θ4 τ�ν ,πελευ-
θ�ρωνε ,π’ α"τ�ς.

***

A
"τ� E παρεµπ�διση - παρακ9λυση τ)ς �:αλ=θευσης κα� �λευ-
θ�ρωσης τ	 ,νθρ9π	υ, π	< διενεργεAται ,π� δυν�µεις δρ;σες
σ8 �π�πεδ	 #µ�δας κα� :�νες πρ�ς α"τ�ν, ε?ναι Fσα - Fσα τ� κ�-
ντρ	 τ	 πρ	+λ=µατ�ς µας – πρ	+λ=µατ	ς ,π	λιτισιGς, πρω-

τ	γ	νισµ	, παραλ	γισµ	, π	< στ�ν �π	(= µας κα� στ�ν τ�π	 µας
,π	τελεA στAγµα κα� Hνειδ	ς. Kα� πραγµατικ�, 6ταν διαπιστ9νJη κα-
νε�ς τ4 τραγικ4 ,π	τελ�σµατα τ;ν σκ	ταδιστικ4 δρ9ντων-µετα-
πρατ;ν τ;ν συνειδ=σεων κα� �κµεταλλευτ;ν τ)ς µει	νε:�ας, τ)ς δυ-
στυ(�ας κα� τ)ς ,δυναµ�ας, δ8ν ε?ναι δυνατ�ν ν4 µ�ν #δηγηθJ) σ8
,παισι�δ	:ες σκ�ψεις γι4 τ�ν πνευµατικ� κατ�σταση τ	 καιρ	
µας. LO «∆αυλ�ς», π	< µπ)κε Nδη στ� 22	 'τ	ς µιGς σκληρ)ς διαφω-
τιστικ)ς πρ	σπ�θειας κατ4 τ	 Σκ	ταδισµ	, α-σθ�νεται +αθει4 Qδ5-
νη γι4 τ4 φαιν�µενα α"τ�, ,λλ4 κα� µι4 +αθει4 @καν	π	�ηση, π	<
στηρ�Rεται στ� γεγ	ν�ς 6τι ,ρκετ8ς φωτειν8ς συνειδ=σεις κα� ,ρκετ8ς
�λε5θερες φων8ς – µερικ8ς ,π� τ�ς #π	Aες πρ	�ρ(	νται ,κ�µη κα� ,π�
,νθρ9π	υς π	< θ4 τ	<ς κατ�τασσε κανε�ς κατ4 τ� φαιν�µεν	 στ�
,ντ�θετ	 στρατ�πεδ	 – ,ντιτ�σσ	νται σθεναρ4 στ	<ς κ=ρυκες τ)ς
/Aλ	γ�ας κα� τ	 Σκ	ταδισµ	 κα� τ	<ς $π	ν	µευτ8ς τ)ς π	λιτιστικ)ς
πρ	�δ	υ, Fσα - Fσα στ�ν τ�π	 κα� τ� λα� π	< γ�ννησαν τ�ν Π	λιτι-
σµ� κα� τ� Λ�γ	.

∆.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

K�ριε διευθυντ�,
�E��υν γραφ� µ��ρι σ�µερα �ιλι�δες δυσφηµιστικ�ς σελ�δες γι  τ! δ�υλ�κτητικ! κα-

θεστ#ς τ�ς $Aθ�νας τ&ν κλασικ&ν �ρ'νων )π! +πα,�ντες κα- µ�! Xωρ-ς φυσικ  ν  πα-
ραγνωρ�0ωνται �1 2σ�ηµες πλευρ�ς τ�3 δ�υλεµπ�ρ��υ κα- τ�ς α4θα�ρετης καταπ�τη-
σης τ&ν στ�ι�ειωδ&ν )νθρωπ�νων δικαιωµ�των, θ  5ταν καλ! ν  διασαφηνιστ6� 7τι τ!
)νθρ8πιν� +µπ'ρευµα 9κµα0ε σ’ 7λη  τ;ν τ'τε γνωστ; )ρ�αι'τητα, +ν<& δ�ν ε=ναι )µε-
λητ�ες σ� )ριθµ! (κ�θε 2λλ� µ�λιστα!) �1 µαρτυρ�ες )ρ�α�ων @Eλλ�νων συγγραφ�ων
($Aριστ�τ�λης, Πλ�των, Bεν�φ&ν, Θε'φραστ�ς, $Aριστ�φ�νης, ∆ηµ�σθ�νης, ∆ι'δω-
ρ�ς, Σ�φ�κλ�ς κ.λπ.), π�G )ναδεικν��υν τ;ν )ν�παρκτη κατ’  2λλ�υς κ�ινωνικ; ε4αι-
σθησ�α τ&ν $Aθηνα�ων )π�ναντι στ! Hδια�τερα «λεπτ�» α4τ! 0�τηµα. Συγκεκριµ�να:

Σ�µφωνα µ� τ-ς µαρτυρ�ες τ�3 Bεν�φ&ντα �1 δ�3λ�ι κα- �1 µ�τ�ικ�ι )πελ�µJα-
ναν µεγ�λες +λευθερ�ες στ;ν $Aθ�να. $Eνδεικτικ  )ναφ�ρεται, 7τι δ�ν +πιτρεπ'-

ταν ν  �ειρ�δικ�σ6η κανε-ς εHς J�ρ�ς Kν!ς δ��λ�υ, )κ'µη κι Lν M τελευταN�ς  παρεµπ'-
δι0ε 2θελ� τ�υ Oναν π�λ�τη στ! δι�Jα τ�υ.

O1 π�λ�τες δ�ν ντ�ν�νταν καλ�τερα �Qτε Rε�8ρι0αν στ;ν +µφ�νισ� τ�υς )π! Oνα
δ�3λ� S µ�τ�ικ�.

2.

1.

H KATA™TA™H TøN ¢OY§øN ™THN APXAIOTHTA

▲

K�ριε Λ�µπρ�υ,
Στ� τε���ς 229 τ�� �παρ�µιλλ�υ «∆αυλ�3»

δηµ�σιε�σατε �πιστ�λ� τ�� π�ιητ� κ. !Iππ#λυ-
τ�υ A&ν�υ, �ναγν)στη σας �π� τ� N+α !Y#ρκη,
µ- τ.τλ� «$Aκ'µη περισσ'τερες Kλληνικ�ς λ�Rεις
στ;ν $Aγγλικ�». /Hθελα ν2 πρ�σθ+σω κα4 5λλα
�κ#µη �πι�ειρ6µατα, τ2 7π�8α �πεκ#µισα  µ+σα
�π� τ4ς στ�λες τ�� περι�δικ�� σας, π�9 �π�δει-
κν��υν :τι ;�ι µ#ν� < =Aγγλικ� �λλ2 :λες �>
γλ?σσες @��υν Aς µητ+ρα γλ?σσα τ�ν !Eλληνικ6.

/Eτσι 7 «Mελικ�ρτης» εCναι 7 !Hρακλ�ς, Dν
διαEαστF� �κ δεGι?ν: «ςητρεκιλ+µ». T� «ς» εCναι
< δασε8α, 5ρα «Wτρεκιλ�µ». T� «τ» τ.θεται λ#γLω
εMφων.ας 7π#τε: «Wρεκιλ�µ». T� «α» εCναι κα4
«ε». T� «ι» παραλε.πεται Aς αMθα.ρετ� λ#γLω τ�ς
�ρ6σεως τ�ς Σηµιτικ�ς γραφ�ς, :π�υ τ2 σ�µ-
φωνα δ-ν �κ�λ�υθ��νται �π� φων6εντα: «Wρε-
κλ�µ = Wρακλ�µ», δι#τι τ� ε=α κα4 η κα4 τ� µ=ς,
7π#τε γ.νεται «!Hρακλ�ς». T� ΣαPδ = ∆.ας, τ�
Σ�υ-R = Zε�ς, τ� =Aσσ�υ2ν = N��υσσα κ.λπ.

!H λ+Gις «κ�τ�τσι» δ-ν εCναι τ�υρκικ6, δι#τι
στ2 �ρ�α8α 7 κ#κκ�ρας λ+γεται «κ'ττ�ς». T�
«Zεϋµπ�κικ�» εCναι Tµν�ς στ�ν ∆.α: ZεGς κα4
B�κ��ς (Eλ+πε πρ�ηγ��µενα τε��η τ�� περι�-
δικ�� «∆αυλ'ς»). 

O> G+νες γλ?σσες π�ραν τ� Xαλκιδαικ�
�λφ�Eητ� µ- τ� R (:ρα Tυρρην�4) κα4 τ�ν AY�-
λ�ϊωνικ� δι�λεκτ�. /Eτσι :π�ι�ς G+ρει �ρ�α8α
[λληνικ�, κυρ.ως αY�λικ�, καταλαEα.νει π�λλ-ς
�γγλικ-ς κα4 γενικ2 G+νες λ+Gεις. T��τ� συµEα.-
νει, γιατ4 �> \Eλληνες �π�.κισαν τ�ν =Aσ.α (\σις
= πηλ#ς, λ�σπη), τ�ν =Aµερικ6, τ�ν Λεµ�υρ.α
ν�σ� ] M#, τ�ν =Aτλαντ.δα, τ�ν =Aφρικ� (;ρ�ς
/Aτλας στ� E�ρει�-δυτικ� =Aφρικ6), �λλ2 κα4
τ4ς !Hρ�κλειες στ�λες. Περ4 τ� 10.000 π.X. µετ+-
δωσαν τ�ν  [λληνικ� κ�υλτ��ρα («δρ�κ�ντες»
κα4 «γραµµικ� γραφ�») στ�ν /Aπω =Aνατ�λ6.

Στ� κιν+Rικ� λεGικ� b4-Mπ�ι (:ρα πρ�ηγ��-
µενα τε��η «∆αυλ��») cπ�ρ��υν τ2 24 γρ�µ-
µατα τ�ς [λληνικ�ς γραφ�ς κα4 φυσικ2 τ2 πε-

∆υσδι�κριτη � �λληνικ�τητα λ��εων τ�ν ��νων γλωσσ�ν
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�O �εν�φ	ν συµ�υλε�ει τ��ς �π�δ���υς δ�υλ�κτ�τες ν� πρ�µηθε��υν µ�  φθ�-
νη π�σ"τητα τρ�φ�ς τ��ς δ��λ�υς τ�υς, πρ�κειµ%ν�υ ν� ρυθµ�&�υν 'σ� µπ�ρ�(ν

πι) µελετηµ%να τ*ν �ργασ�α τ�υς.
�H πι) .φωσιωµ%νη κα0 1ντιµη στ* συµπεριφ�ρ2 της .π’ τ0ς �4κιακ�ς δ�(λες
πρ�ια&"ταν σ� «γρι� - �	κ�ν�µ�». T� .φεντικ� τ�ς 6ρ%ωναν τ0ς πρ�µ7θειες

τ�( σπιτι�( κα0 1θεταν στ* δ��λεψ7 της τ��ς µ2γειρες, τ��ς �ηθ��ς τ�υς, καθ9ς κα0
τ0ς νεαρ�ς δ�(λες. �Eπ�µ%νως ; �ντιµ"τητα κα0 ; .φ�σ�ωση <ταν .ρετ%ς, π�� ��ασφ2-
λι&αν στ)ν δ�(λ� τ) διαατ7ρι� γι� µι� καλ�τερη &ω7.

=Oσες �4κιακ�ς δ�(λες <σαν �πιδ%�ιες κα0 καλα�σθητες, στ%λλ�νταν ν� ��υπη-
ρετ7σ�υν τ*ν κυρ�α τ�( σπιτι�( (δηλαδ* τ* 6τ%νι&αν, τ*ν 1ντυναν κ.λπ.) κα0 @ς

�κ τ��τ�υ τ�6αιναν εAν�ϊκ�ς µετα6ε�ρισης .π) τ*ν �4κ�γ%νεια τ�( �4κ�δεσπ"τη τ�υς.
Mερικ�0 .π) τ��ς δ��λ�υς <σαν παιδαγωγ��, �4κ�ν"µ�ι D τρ�φ��, γεγ�ν)ς π��
τ��ς �ηθ�(σε ν� .π�κτ�(ν 4δια�τερα στεν�ς σ6%σεις µ� τ��ς κυρ��υς τ�υς κα0

τ� παιδι2 τ�υς.
=Oσ�ι δ�(λ�ι �ργ2&�νταν @ς τε6ν�τες κα0 .γρ"τες D δι%θεταν Eψηλ* ��ειδ�κευ-
ση, &�(σαν σ� καλ�τερη µ�Fρα .π) �κε�ν�υς π�� �ργ2&�νταν στ� µεταλλεFα D

στ��ς 6ειρ"µυλ�υς.
Στ*ν κατηγ�ρ�α τ	ν πρ�ν�µι��6ων δ��λων .ν7κ�υν κι �κεFν�ι π�� �ργ2&�νταν
στ) δηµ"σι�. OH δ�(λ�ι αAτ��, 'πως κα0 �κεFν�ι π�� �ργ2&�νταν .νε�2ρτητ�ι

8.

7.

6.

5.

4.

3.

▲

K�ριε �κδ!τα,
∆ια��$�ντας τ& σ(!λι! σας (τ. 252, ∆εκ.

2002), γι. τ& /ρθρ� τ�1 θε�λ!γ�υ κ. E. Θε�-
δ5ρ�υ ε6ς τ& �π8σηµ� περι�δικ& τ;ς <Aρ(ιεπι-
σκ�π;ς <Aθην>ν «JEκκλησ�α» κατ. τ�1 M8κη
Θε�δωρ�κη καA τ�1 «∆αυλ�(» –στ& Cπ�D� µE
F(�ντας λ�γικ. �πι(ειρGµατα C καθηγητEς κα-
τHφυγε ε6ς J�ρεις, Kπ�καλ5ντας τ&ν µεγ�λ�
δηµι�υργ& καA πατρι5τη «διεσπασµ%νη πρ�-
σωπικ"τητα» – �θυµGθηκα τ&ν <Eµµ. P�Mδη.

Mετ. τE δηµ�σ8ευση τ;ς «Π2πισσας JIω2ν-

νας» C κ. P�Mδης �δH(θη τ. πυρ. τ;ς <Oρθ�δ!-
O�υ <Eκκλησ8ας καA P(ι τ;ς Kαθ�λικ;ς τ�ια�-
της. <Aναγκ�σθηκε ν. KπαντGσQη ε6ς τ�Rς �πι-
κριτHς τ�υ π�λλSς φ�ρHς, σS µ8αν �κ τ>ν Cπ�8-
ων KναφHρει, Tτι «τ) ν� &ητPQ κανε0ς .π) Hερ�-
κ7ρυκα ν� µ*ν λ%γRη λακεFες, εSναι σ�ν ν�
&ητR� σκ�ρδαλι� 6ωρ0ς σκ"ρδ�».

Mετ. τιµ;ς
Xρ�στ�ς Γ. Tσ�λι�ς

<Aστ!ρια, N.Y. 11105, HΠA

�H «σκ�ρδαλι� �ωρ�ς σκ�ρδ�» τ�  !Eµµ. P�$δη

ρισσ!τερα τ>ν Γραµµικ>ν Γραφ>ν. ZH λατρε8α
τ�1 ∆ι�ν�σ�υ, Tπως κ�θε (ρ!ν� στEν Mακεδ�-
ν8α, Kνα�ι5νει τ& [δι� καA στEν \Aπω <Aνατ�λG.
T& παραµ�θι τ>ν Mπαµπινι5τηδων, π�R δια-
στρH�λωσαν τ& «Tρθ�πεδικ)ς» σS «Tρθ�παι-
δικ)ς», δηλαδE P(ι Kπ& τ& «πεδ2ω» (= στερε5-
νω, δHνω σταθερ�, _ρθ�π�δ>), καA `π�στηρ8-
$�υν τ& «�O Kνατ�λ>ν τ& φ>ς», Kπ�ρρ8πτεται
Kπ& τE λHOη San c Sant = <Eτε!ς· δηλαδE καA e
Σανσκριτικ* εfναι σ�νθετη λHOη, π�R σηµα8νει

<Eτε�κρητικG.
gAν κ�π�ι�ς �νδιαφHρεται γι. τHτ�ια θHµα-

τα, µπ�ρεD ν. Kπευθ�νεται στ& /ριστ� �πιτελεD�
τ�1 «∆αυλ�(». Πρ�τ8θεµαι καA �γh �π8σης ν.
Kνταλλ�σσω Kπ!ψεις �πA θεµ�των τ;ς jλληνικ;ς
γλ5σσας, µS σκ�π& ν. διαφωτισθ�1ν καA /λλ�ι
�γκλω�ισµHν�ι στE «Mα�ρη <Aθηνk».

MS τιµE

N. Zωγραφ)κης
Γ�θει�

<AγαπητS κ. Λ�µπρ�υ, ZεRς �fδε π!σες δραµαµ8νες πα8ρνω κ�θε

T* «+,γ�», τ* «καιν�.ρι�» κα� / «µ�τ�σικλ�τα»
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(�ωρ�ς �	κ��ντες), ε��αν τ�ν �	κ�ν�µικ� δυνατ�τητα ν� κατα��λλ�υν στ�ν κ ρι� τ�υς
µ!α ε	σφ�ρ�, δηλαδ� #να $κτακτ� φ�ρ� π�& 'πι�αλλ�ταν σ( ε	δικ(ς περιπτ)σεις γι� τ�ν
+ντιµετ)πιση 'κτ�κτων +ναγκ,ν κα� π�& περιλαµ�αν�ταν στ�ς �ασικ(ς �	κ�ν�µικ(ς
-π��ρε)σεις τ,ν .Aθηνα!ων π�λιτ,ν +π1ναντι στ� κρ�τ�ς (+π� τ�ν 4� α	. κα� 456ς κυ-
ρ!ως). .A5!8ει ν� σηµειωθ96, :τι τ� ;ψ�ς τ�� φ�ρ�υ α=τ�� πρ�σδιωρι8�ταν ;στερα +π�
-π�λ�γισµ� τ,ν περι�υσιακ,ν στ�ι�ε!ων τ,ν φ�ρ�λ�γ�υµ1νων. Xαρακτηριστικ� ε�ναι
τ� παρ�δειγµα τ�� δ� λ�υ Πασ!ωνα, πλ� σι�υ τραπε8!τη, π�& κατ)ρθωσε – ��ρη στ�ν
�	κ�ν�µικA τ�υ δυνατ�τητα – ν� '5αγ�ρ�σ9η τ�ν 'λευθερ!α τ�υ κα� ν� +π�κτAσ9η τ�ν
	δι�τητα τ�� .Aθηνα!�υ π�λ!τη.

T�ν +στυν�µικ� δ ναµη τ6ς .AθAνας τ� συγκρ�τ��σαν 300 Σκ θες τ�5�τες. A=τ��
π�& 'πιλ1γ�νταν, Fσαν �G περισσ�τερ� 'πιδ15ι�ι +π� τ�&ς δηµ�σι�υς δ� λ�υς.

HEνα καθ6κ�ν τ�υς Fταν ν� '5αναγκ�8�υν τ�&ς +πρ�θυµ�υς .Aθηνα!�υς π�λ!τες ν� πα-
ρευρ!σκωνται στ�ς συνελε σεις τ6ς .Eκκλησ!ας τ�� ∆Aµ�υ.

T� παιδι� τ,ν δ� λων $παι8αν µ( τ� παιδι� τ�� �	κ�δεσπ�τη τ�υς, �ωρ�ς δια-
κρ!σεις κα� περι�ρισµ� ς.
OG δ��λες δ(ν 'µπ�δ!8�νταν (�Lτε κα� +π�θαρρ ν�νταν) ν� γεννAσ�υν.

MH καθηµεριν� τρ�φ� τ,ν δ� λων (ψωµ� +π� κριθαρ1νι� +λε ρι, σκ�ρδα, σ�κα
κ.λπ.) Fταν τρ�φ� O�ι µ�ν��α τ6ς τ�5ης τ�υς, +λλ� κα� τ6ς 'ργα8�µενης πλει�-

12.

11.

10.

9.

T� κ�νει 	νας Xριστιαν�ς �ερ�ας σ� να� τ�� �Aπ�λλων�ς (;)

�Aγαπητ# κ. Λ�µπρ�υ,
O( φωτ�γραφ+ες π�, σ.ς /π�στ0λλω ε2ναι

/π4 τ4 να4 τ�5 �Aπ6λλων�ς στ7ν /ρ8α+α K6-
ρινθ� κα< = λ>ψη τ�υς @γινε τ4ν �OκτA�ρι� τ�5
2002. �Aπεικ�ν+Bεται 8ριστιαν4ς (ερ0ας µ.λλ�ν
καθ�λικ4ς (στ� φωτ�γραφ�α "π# σηµα�νεται µ�
τ� κ�κκιν� &�λ�ς), νC τελετ�υργDE µπρ�στC σ#

Fµ�δα πιστHν τ�υ.
ΠραγµατικC δ#ν µπ�ρH νC γνωρ+Bω τ7ν ση-

µει�λ�γ+α J τ+ /κρι�Hς Kθελαν νC δηλAσ�υν F
(ερ0ας κα< �( πιστ�+ τ�υ.

M# Mκτ+µηση
�Aναστασ�α B�)λγαρη

N0α KηφισιC

▲

φ�ρC π�, δια��Bω τ4 αOγ4 «+�γ�», τ4 και-
ν�Pργι� (καιν4ν @ργ�ν) «καιν� ρι�» (σCν νC
�γEκε /π4 καινC �Sρα) κα< τ7 µ�τ�συκλ0ττα
«µ�τ�σικλ1τα», Tπ�υ δανε+B�υµε στ�,ς �αρ��-
ρ�υς τ4ν κPκλ� σCν πρHτ� συνθετικ4 κα< µετC
στ7 µετ�φραση τ4ν κ�ν�υµε «κ+κλ�».

�E�ν, /ντ< νC π�5µε «AXδYς �AργεZ�ι», π�5µε
«.AργRς A	δ�S�ι», τ+ λ0τε, θC @8�υµε [δικ�;

�Aν�ι8τ6καρδα
Bασ�λης K�)&αρ�ς
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K�ριε διευθυντ�,
!H γλ%σσα τ�( !Oµ+ρ�υ ε,ναι παρ�(σα κα/

στ0 συριακ0 δι�λεκτ�... 2π3 τ3ν 10�ν α4%να.
M6ς τ3 7πι�ε�αι8νει 9 Σ�ρ�ς 4ατρ3ς B;ρ Bα-
=λ�(λε στ3 >ργ� τ�υ «Συριακ	ν Λεικ�ν». Στ3
λε?ικ@ τ�υ – τ3 π�λυτιµ8τερ� λε?ικ�γραφικ3
>ργ� τCς συριακCς φιλ�λ�γDας – 2φ�( δDδει
EρµηνεDαν ε4ς τ0ν Συριακ0ν τ%ν Eλληνικ%ν
Gρων, παραθIτει πλCθ�ς EλληνικCς πρ�ελε�σε-
ως συριακ%ν λI?εων. T3 λε?ικ3 αKτ@, σ�µφωνα
µL κεDµεν� τCς «�Eγκυκλ�πα�δειας τ�ν �Eργων»,

7πανε?εδ@θη στ3 ΠαρDσι τ3 1901 Nπ3 τ3ν λατι-
νικ3ν τDτλ�ν: «Lexicon Syriacum auctore Bar
Bahlülee».

Πιστε�ω, Gτι >πρεπε ν; 2ναφερθ% στ; παρα-
π�νω, µL τ0ν 7λπDδα Gτι Pσως κ�π�τε 2ναQητηθRC
κα/ 2?ι�λ�γηθRC 2π3 τ�Sς 2?ι@λ�γ�υς συνεργ�-
τες σας.

ML τιµ0
�Eµµ. �Aντ. Παττακ�ς

TAθ+να (Παγκρ�τι)

�H σιωπ� τ�ν �µν�ν � τ�ν λ�κων;

�Eλληνικ�ς �πιδρ σεις στ� Συριακ� Γλ�σσα

ψηφ�ας π�" ε#$ε $αµηλ& ε'σ�δ)µατα.
*O φ�ν�ς τ�ν δ�,λων -παγ�ρευ�ταν µ. ν�µ� κα/ 0π1συρε τ2ν π�ιν2 π�" 0πι-
4αλλ�ταν γι& φ�ν� 0λε,θερ�υ π�λ�τη.
Σ. περιπτ6σεις κακ�µετα$ε�ρισ)ς τ�υς �7 δ�8λ�ι ε#$αν τ	 δικα�ωµα ν& 9ητ)σ�υν
:συλ� σ. ;ρισµ1ν�υς να�"ς (π.$. στ	 Θησε>� ? στ	 να	 τ�ν E@µεν�δων).
O7 -γγει�γρBφ�ι Cσαν στ2ν πλει�ψηφ�α τ�υς δ�8λ�ι ? µ1τ�ικ�ι. �Aγγει�γρBφ�ι
;ρ�9�νταν, Eσ�ι 0πεδε�κνυαν 0αιρετικ2 πρ�σ�$2 κα/ -κρ�4εια κατ& τ2ν 0κτ1λεση

τ�ν σ$εδ�ων ? δι1θεταν τBλαντ� κα/ µBτι κ�φτερ�. FOλα Gπ�µ1νως 0κε>να τ& παν1µ�ρ-
φα διακ�σµηµ1να 0ρυθρ�µ�ρφα -γγε>α, π�" µHς σI69�νται -π	 τ	ν 6� κα/ τ	ν 5� α'.
ε#ναι -ντ�γραφα Lργων π�" 0π1τυ$αν δ�8λ�ι - τε$ν>τες.

FOσ�ι δ�8λ�ι Mπηρετ�8σαν τ�"ς κυρ��υς τ�υς µ. π�στη ? πρ�σφεραν ε$ωριστ.ς
Mπηρεσ�ες στ	 κρBτ�ς, -π�κτ�8σαν τ2ν 0λευθερ�α τ�υς.

Σ. συσ$ετισµ	 µ. τ& παραπBνω θ& Cταν καλ	 ν& Mπ�γραµµισθNO, Eτι �7 -ρ$α>�ι FEλλη-
νες συγγραφε>ς δ.ν µHς διασI69�υν περιστατικ& 01γερσης τ�ν δ�,λων στ2ν -ρ$α�α
�Aθ)να. T	 γεγ�ν	ς α@τ	 µαρτυρε> -ναµφ�4�λα τ2ν σ$ετικ& καλ2 µετα$ε�ριση π�" -πε-
λBµ4αναν κα/ τ/ς π�λλ.ς δυνατ�τητες $ειραφ1τησης π�" τ�"ς παρ1$�νταν.

M. τιµ2
Xρ&στ'ς Σκιαδαρ(σης

Mεταπτυ$ιακ	ς φ�ιτητ2ς Φιλ�σ�φ�ας

16.

15.

14.

13.

TAγαπητL κ. Λ�µπρ�υ,
Kατ; πρ%τ�ν Xνα εK=αριστ% µαQ/ µL τ; συγ-

=αρητ+ρι� µ�υ γι; τ3 YραZ� περι�δικ@ σας
(µας). Θ; \θελα ν; σ6ς 7κφρ�σω τ0ν 2π�ρDα
µ�υ γι; τ0ν ε4κ@να 7κεDνη τCς ΠαναγDας, π�S
2π’ G,τι φαDνεται τ0ν 7κµεταλλε�τηκαν �^ _ρµ@-
δι�ι. Σαρ�ντα πIντε `µIρες περDπ�υ στ0ν Θεσ-
σαλ�νDκη κι aλλες δIκα περDπ�υ 7δ% (Gσες πρ�-
λ��ανε δηλαδ0) τ0ν πρ�σκ�νησαν µυρι�δες πι-
στ�D. bAν κ�ν�υµε Xνα πρ@=ειρ� Nπ�λ�γισµ@, θ;
δ�(µε Gτι συγκεντρ8θηκε Xνα τερ�στι� π�σ@.

∆Lν µ6ς 2φ�ρc6 2σφαλ%ς, ��+θει� τ�υς... ∆Lν
aκ�υσα Gµως ν; �γRC κ�π�ι�ς 2π3 τ�Sς =ρυσ�-
κ�πηλ�υς τCς θρησκεDας µας κα/ ν; πRC, Gτι τ3
θα(µα τ%ν Xριστ�υγIννων \δη >γινε κι Gτι Xνα
π�σ3 7? αKτ%ν π�S συγκεντρ8θηκαν θ; π�Rη σL
κ�π�ι�υς aπ�ρ�υς κα/ 2να?ι�παθ�(ντες, eστε
ν; =αρ�(ν λιγ�κι κι αKτ�D...

Σ6ς εK=αριστ% π�S µL Nπ�µεDνατε.
ML τιµ0

Mεν(λα'ς Mεταλλην�ς
TAθ+να



O ¶PYTANI™ KAI TA KOKKA§A TH™ PøMAIA™
«Θρησκευτικ� γωγ� σηµα�νει κα� να�ς τ�� Θε��, �π�υ �� µαθητ�ς κα� �� µα-
θ τριες !µεσα κα� συνε"#ς θ$ συµµετ%"�υν στ�ν µυστηριακ� &ω� κα� λα-
τρε�α τ(ς )Eκκλησ�ας. T-σ� στ� παλαι� κτ ρι� τ�� )Aρσακε��υ στ� κ%ντρ� τ(ς
)Aθ νας �σ� κα� στ$ νε/τερα διδακτ ρια τ�� Ψυ"ικ�� κτ�στηκε να�ς φιε-
ρωµ%ν�ς στ�ν 3Aγ�α )Aναστασ�α τ� Pωµα�α...».

∆�ν ε�ναι κ
ρυγµα �ερ�κ
ρυκα· ε�ναι �π�σπασµα �π� λ�γ� τ�� πρυτ�νεως τ��
Πανεπιστηµ��υ  Aθην#ν κ. Γ. Mπαµπινι'τη, τ�ν )π�*�ν +,εφ'νησε στ�  Aρσ�-
κει�  Aθην#ν /ς πρ�εδρ�ς τ�υ. Kα2 συν34ισε:

«3H 7κκλησ�α τ(ς 3Aγ�ας )Aναστασ�ας µ%σα στ�ν "#ρ� τ#ν )Aρσακε�ων Σ"�-
λε�ων Ψυ"ικ�� πρ�σδι�ρ�&ει κρι9#ς κα� τ�ν σκ�π� τ(ς πνευµατικ(ς γωγ(ς
(...).
»Στ�ν 7κδ λωση α<τ� τ(ς 3Aγ�ας )Aναστασ�ας, π%ραν τ#ν σ"�λικ#ν λα-
τρευτικ#ν 7κδηλ/σεων π�= πραγµατ�π�ι��νται σ"εδ�ν καθηµεριν>, γ�ν�-
νται κατ$ καιρ�=ς κα� θρησκευτικ$ γεγ�ν-τα ε<ρ?τερης σηµασ�ας...».

M�θαµε λ�ιπ�ν �π� τ�ν πρ6τανι τ�� �ρ4αι�τερ�υ κα2 µεγαλ6τερ�υ πανεπι-
στηµ��υ τ7ς 8Eλλ�δ�ς, :τι τ�ν σκ�π� τ7ς πνευµατικ7ς �γωγ7ς πρ�σδι�ρ�;ει <
8Aγ�α  Aναστασ�α < Pωµα�α. Kα2 γι> ν> µ?ν @π�ρ,Aη κ�π�ια παρε,
γηση, Bδ�C
π#ς < ρωµα�α αDτ? +πιτελε* τ�ν @ψηλ�ν της σκ�π�:

«Kατ$ τ� τρ%"�ν Aτ�ς, 7π’ ε<καιρ�Cα τ(ς µεταφ�ρDς στ�ν �ερ�ν α<τ�ν να� γι$
λ�γες Eµ%ρες τ#ν �ερ#ν λειψ>νων τ(ς 3Aγ�ας π� τ�ν 3I. M�ν� 3Aγ��υ Γρη-
γ�ρ��υ τ�� 3Aγ��υ JOρ�υς, L M�ρτασµ�ς τ(ς µν µης τ(ς 3Aγ�ας εN"εν Oδια�τε-
ρη 7πισηµ-τητα(...)».

 Eπειδ? κινδυνε6�υµε Fσως ν> θεωρηθ��µε µυθ�µανε*ς γι> αDτ> τ> πρ�γµατι
�π�στευτα, πληρ�φ�ρ��µε τ� �ναγνωστικ� κ�ιν� τ�� «∆αυλ��», :τι τ> �ντιγρ�-
φ�υµε +π2 λ3,ει �π� τ� +πισηµ�τατ� Iργαν� τ7ς  Aρ4ιεπισκ�π7ς  Aθην#ν, τ?ν
« Eκκλησ�α», @π�γραφ�µενα µ�λιστα �π� τ�ν διευθυντ
 της κα2 κ�ρυφα*� +κ
τ#ν ;'ντων 8Eλλ
νων θε�λ�γων κ. ED�γγελ� Θε�δ'ρ�υ (τ. 12, ∆εκ3µNρι�ς 2002,
σελ. 885).

***

E
Fµαστε @π�4ρεωµ3ν�ι ν> )µ�λ�γ
σ�υµε, :τι �δικ��µε τ�Cς �ν'τατ�υς θρη-
σκευτικ�6ς µας ταγ�6ς, :ταν τ�Cς θεωρ��µε /ς �π�κλειστικ> @πε6θυν�υς
γι> τ� θλιNερ� φαιν�µεν� τ7ς λειψαν�λατρ�ας - εBδωλ�λατρ�ας - τ�τεµισµ��,
π�C τε�νει ν> κατεN�σTη τ� +π�πεδ� π�λιτισµ�� τ7ς σηµεριν7ς 8Eλλ�δ�ς σ�

«π�λιτισµ�» τ#ν πρωτ�γ�νων τ7ς �φρικανικ7ς ;�6γκλας. Mπ�ρε* κανε2ς ν> σκε-
φθT7, +π2 τT7 N�σει αDτ#ν π�C µUς πληρ�φ�ρε* +π�σηµα < « Eκκλησ�α», :τι τ�Cς
θρησκευτικ�Cς ταγ�6ς µας, �� )π�*�ι +πιτ3λ�υς +κθ3τ�υν τ> �ερ> λε�ψανα σ� +λε6-
θερα πρ�σερ4�µεν�υς πιστ�6ς, V4�υν ,επερ�σει κατ> π�λC �� �ν'τατ�ι +κπαι-
δευτικ�2 κα2 +πιστηµ�νικ�� µας ταγ��, �� )π�*�ι εBσ�γ�υν τ> κ�κκαλα τ7ς Wγ�ας
Pωµα�ας στ> σ4�λε*α κα2 @π�4ρε'ν�υν, πηγα�ν�ντ�ς τα �γεληδ�ν ν> τ> πρ�-
σκυν
σ�υν, :πως µUς διαNεNαι'νει ) κ. E. Θε�δ'ρ�υ, τ> �νυπ�ψ�αστα �ν
λικα
Xλλην�π�υλα.

Γ.Σ.Π.



O� σ�ω��µενες �στ�ρικ�ς µαρτυρ�ες κ�ν�υν λ�γ� γι� τ�ν π�ρε�α της στ� �ρ�ν� �π�
τ�ν 13� α"#να π.X., 'π�τε ε(�ε κατακτηθ* �π� τ�ν φαρα, Pαµσ* B´. 0H 2λωσ3 της
α4τ� �ναπαρ�σταται στ5ς τ�ι��γραφ�ες τ�6 να�6 τ�6 Kαρν�κ τ*ς A"γ9πτ�υ. Λ�γ�
�ργ�τερα, ;πως �ναφ<ρει = >π�σηµη �στ�ρ�α, ?γινε @λληνικ�, φιλισταϊκ� π�λη κα5
κατ�πιν στ���ς τ*ς >πιB�υλ*ς τ#ν CIσραηλιτ#ν. Περ5 τ� 734 κατελ3φθη �π� τ�ν Tι-
γκλαθπιλ<σερ κα5 τ� 701 π.X. �π� τ�ν Σενα�ερ�µπ. Στ�Lς �ρ�ν�υς τ*ς περσικ*ς δε-
σπ�τε�ας διατελ�6σε Nπ� τ�ν κυριαρ��α τ*ς T9ρ�υ, >ν�# µεταγεν<στερα �� Πτ�λε-
µαO�ι κα5 �� Σελευκ�δες τ�ν �ν<δειPαν σ� �Pι�λ�γ� >µπ�ρικ� κα5 π�λιτισµικ� κ<ντρ�.
0O 0Hρ�δ�τ�ς (A´, 105), ' ∆ι�δωρ�ς ' ΣικιελιUτης (B´, δ´, 2) κα5 ' Λ�υκιαν�ς («Περ�
τ�ς Συρ�ας θε�ς», 10) µαρτυρ�6ν, ;τι Nπ*ρPε κ<ντρ� λατρε�ας τ*ς κρητ�-µυκηναϊκ*ς
πρ�ελε9σεως θεWς ∆<ρκης (∆ερκετ, κα5 συριακ� CAτ�γαρτις).

0Ως �µιγ#ς @λληνικ� π�λη = CAσκ�λων γ�νεται �ντικε�µεν� >νασ��λησης κα5 �π�
τ�ν Παλαι� ∆ιαθ3κη. Στ� «∆ευτερ�ν
µι�» (2, 23) κα5 στ�ν «CIησ�6 τ�6 Nαυ*» (13,
3) �ναφ<ρεται, ;τι �� πρ#τ�ι κ�τ�ικ�� της \σαν «E4αO�ι» (>κ τ�6 ε^ + α(α = γαOα, π�ι-
ητικ�6 τ9π�υ· Bλ. σ�ετ. ΛεPικ�ν I. Σταµατ�κ�υ). CEπ�σης �� Πρ�φ*τες στρ<φ�υν συ-
�ν� τ� µ<ν�ς τ�υς >ναντ��ν της, «πρ��λ�π�ντας» τ�ν καταστρ�φ3 της (Bλ. σ�ετ. 0Iε-
ρεµ�ας κε´, 20-47 κα5 5-7 b CAµ,ς α´, 7 b Σ�φ�ν�ας B´, 4-7 κα5 Zα�αρ�ας θ´, 5).

�O
σ�ν �φ�ρdW στ5ς �ρ�νικ�ς �παρ��ς τ*ς Πελασγικ*ς - Φιλισταϊκ*ς παρ�υσ�ας
στ�ν Παλαιστ�νη >ν γ<νει, �π� τ�ν συνδυασµ� τ#ν γραπτ#ν πηγ#ν πρ�κ9-
πτει, ;τι ' �#ρ�ς �π�ικ3θηκε γι� πρUτη φ�ρ� �π� τ�ν CAγ3ν�ρα κα5 τ�ν υ��
τ�υ Φ��νικα περ5 τ�ν 3η �ιλιετ�α π.X. M<�ρι πρ�σφατα gστ�σ� δ�ν Nπ*ρ�αν

τ� hπτ� �ρ�αι�λ�γικ� στ�ι�εOα, π�L θ� τεκµηρ�ωναν σταθερ� α4τ�ν τ� θ<ση. CAπ�
τ5ς �νασκαφ<ς, π�L ε(�ε διενεργ3σει στ�ν CAσκ�λωνα τ�ν περ��δ� 1921-1924 = Bρε-

O� πρ�τες �ρ�αι�λ�γικ�ς �π�δε��εις

'

Παν�ρ�αια �ρ�αι�λ�γικ� �λληνικ�
ε�ρ�µατα στ!ν π"λη τ#ς $Aσκ�λων�ς

'H
CAσκ�λων b CAσκαλ,ν (σηµεριν� Khirbet Askalan) Nπ*ρPε µετ� τ�
Γ��α τ� σηµαντικUτερ� κ<ντρ� τ*ς Φιλισταϊκ*ς Πενταπ�λεως (Γ��α,
CAσκ�λων, kA�ωτ�ς, Γ�θ, CAκκαρUν). Γι� τ5ς �ναφ�ρ�ς τ#ν �ρ�α�ων
�στ�ρικ#ν περ5 τ*ς �δρ9σεUς των �π� παν�ρ�αι�υς lEλληνες �π��κ�υς

Bλ. «∆», (τ. 253). Kτισµ<νη στ�ν κ�ιλ�δα ΣεφκλW, = π�λη �ναφ<ρεται στ� κε�-
µενα τ*ς 11ης α"γυπτιακ*ς δυναστε�ας (2133-1992 π.X.), στ5ς σφην�ειδεOς >πι-
γραφ�ς τ*ς O4γκαρ5τ (= E4αγ�ρ�τιδ�ς) µα�5 µ� τ�ν CAσδ,δ κα5 τ�ν CAκκU,
καθ,ς κα5 στ� πιν�κια τ*ς T�λλ >λ CAµ�ρνα (1.400 π.X.) gς «Askaluna». Σ9µ-
φωνα µ� µ�α παρ�δ�ση mφε�λει τ�ν mν�µασ�α της στ�ν kAσκαλ�, τ�ν υ�� τ�6
0Yµενα��υ κα5 �δελφ� τ�6 Tαντ�λ�υ.
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ταννικ� CAρ�αι�λ�γικ� Σ��λ� Nπ� τ� διε9θυνση τ#ν J. Carstang κα5 W. J. Pythian -
Adams, ε(�αν �νακαλυφθ* µ�ν� τ�  >ρε�πια τ*ς ρωµαϊκ*ς περι�δ�υ καθ,ς κα5 κε-
ραµικ� λε�ψανα, π�L �ρ�ν�λ�γ3θηκαν �π� τ�ν 16� uως τ�ν 12� α"#να π.X...

vHταν τ� πρ#τ� σαφ�ς στ�ι�εO� περ5 πρ�γενεστ<ρ�υ τ�6 uως τ�τε παραδεκτ�6 φι-
λισταϊκ�6 >π�ικισµ�6, �φ�6 τ� �γγεOα α4τ� ?φεραν ?κδηλη α"γαιακ� �λλ� κα5
κυπριακ� τε�ν�τρ�π�α.

™
3µερα ' καθηγητ�ς τ*ς Συρ�-παλαιστινιακ*ς CAρ�αι�λ�γ�ας τ�6 Πανεπιστη-
µ��υ τ�6 Σικ�γ�υ δρ Nτ<ιBιντ Σλ�εν ?ρ�εται ν� φ<ρwη στ� φ#ς τ*ς δηµ�σι�τη-
τας τ5ς �ρ�αι�λ�γικ�ς �νακαλ9ψεις, π�L φωτ���υν τ�ν 'µι�λUδη �στ�ρικ� πε-
ρ��δ� τ*ς CAσκ�λων�ς �π� τ� µ<σα τ*ς 3ης uως τ5ς �ρ��ς τ*ς 1ης �ιλιετ�ας π.X..

Σ� πρ�σφατ� µακρ�σκελ�ς xρθρ� τ�υ στ� ∆ιαδ�κτυ� (Bλ. σ�ετ. www.uchicago.edu)
�ναφ<ρεται στ� µ<�ρι τUρα �π�τελ<σµατα τ#ν �νασκαφ#ν, π�L γ�ν�νται στ�ν πε-
ρι��� 70 µ�λις �ιλι�µετρα ν�τ�ως τ�6 T�λ CAB�B, �π� τ�ν �π�στ�λ� τ�6 Λ<�ντ�ς ΛεB*
Nπ� τ�ν καθ�δ3γηση τ�6 καθηγητ�6 τ�6 Πανεπιστηµ��υ τ�6 X�ρBαρντ Λ#ρενς Στ�-
γκερ. 0Ως µ<λ�ς τ*ς �π�στ�λ*ς κα5 ' yδι�ς ' δρ Σλ�εν δ�ν κρ9Bει τ�ν >νθ�υσιασµ� τ�υ
γι� τ�ν �νταµ�ιB� τ#ν π�λυετ#ν πρ�σπαθει#ν τ�υς µ� τ� >P���υ >νδιαφ<ρ�ντ�ς
εNρ3µατα.

T� πλ<�ν κα�ρι� σηµεO� τ*ς �ναφ�ρWς τ�υ, zστερα �π� κ�π�ιες πληρ�φ�ρ�ες π�L
παραθ<τει γι� τ� δρ�ση @ν�ς σταυρ�φ�ρ�υ, π�L ε(�ε παραπ�ι3σει κ�π�ια >ραλδικ�
�ντικε�µενα περ5 τ� 1153 µ.X., ε(ναι α4τ� στ� 'π�O� κ�νει µνε�α γι� τ�ν �ρ�α�α πε-
ρ��δ� τ*ς π�λης. Συγκεκριµ<να �ναφ<ρει: «�Aπ� τ�ς τελευτα�ες �µ�ρες τ�ς µεσαιω-

T� ν)α ε�ρ�µατα 'E+ρα�ων �ρ�αι�λ"γων

16503∆ΑΥΛqΣ/254, ΦεBρ�υ�ρι�ς 2003

0H πρ�σφ�τως $νακαλυφθε(σα π3λη τ�ς �Aσκ�λων�ς, �ρ�ν�λ�γ�3µενη $π6 τ,ν
$ρ�, πρ6ς τ' µ%σα τ�ς .´ �ιλιετ�ας π.X.. (Bλ%πε στ6 κε�µεν�.)
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0O �π�ργυρ�ς τα�ρ�ς
π�# $νευρ%θη κ�ντ'
στ' πρ=ιµα τε��η τ�ς
π)λεως. 0H >µ�ι)τητ�
τ�υ µ? τ' $ν�λ�γα κρη-
τ�-µυκηναϊκ' σ3µ.�λα
εBναι καταφανCς. (Bλ%-

πε στ6 κε�µεν�.)

νικ�ς �Aσκ λων�ς κ ν�υµε !να "λµα 3.000 %τ&ν πρ�ς τ' π(σω, *πλ&ς πρ�+ωρ,ντας
λ(γες .κατ�ντ δες γυ ρδες µακρ0τερα 1π� τ2ν καλ�διατηρηµ�νη 4σλαµικ2 περιτε(-
+ιση, στ2ν %5(σ�υ %ντυπωσιακ2 6πτ�λ(θινη π0λη κα� στ�ς %π λ5εις π�8 9ψ,θηκαν λ(-
γ� µετ' τ� 2000 π.X. κατ' τ2 Xαναανιτικ2 περ(�δ�. =H τ�π�θεσ(α ?σως ν' ε@+ε κα-
τακτηθ� νωρ(τερα, 1λλ' �A Xανααν(τες (σ.σ.: ' ;ρ�ς «Xανααν�της» ?�ει γεωγραφικ�
κα5 |�ι >θν�λ�γικ� ?νν�ια) τ�ς µ�σης %π�+�ς τ�B Xαλκ�B Cδωσαν διαρκ� µ�ρφ2
στ2ν �Aσκ λωνα, κατασκευ E�ντας 6γκ,δη �4κ�δ�µFµατα γ0ρω 1π� τ�ν κυρ(ως
+&ρ� της. Kατ' τ' τελευτα�α +ρ
νια, %π� τ&ν �µερ&ν µας, µετακινFθηκαν τερ στιες
π�σ
τητες +,µατ�ς, σH π�λλHς περιπτ,σεις µH τ' +�ρια (!), πρ�κειµ�ν�υ ν' 1π�κα-
λυφθ�Bν αLτ' τ' Cργα, στ2ν κ�ρυφ2 τ&ν Mπ�(ων �ρFκαµε τ2ν πλ��ν 1ρ+α(α !ως τ,-
ρα *ψιδωτ2 π0λη στ�ν κ
σµ�. =H κ�ρυφ2 τ�ς *ψ(δας ε@+ε καταρρε0σει στ2ν 1ρ+αι-




τητα (κ τι π�8 %5ηγε� κα� τ2ν κατ φρα5η τ�ς π0λης, π�8 συνετ�λεσε στ2 διατFρη-
σF της Nλα αLτ' τ' +ρ
νια), 1λλ' �A διαστ σεις τ�ς ε4σ
δ�υ τ�ς 1ρ+α(ας π
λης ε@ναι
δυνατ� ν' 9π�λ�γιστ�Bν µH 1κρ(�εια, Nπως %π(σης κα� ν' 1ναπαρασταθO� � 1ρ+ικ2
µ�ρφF της. =H π0λη C+ει πλ τ�ς π νω 1π� 8 π
δια – 1π’ Nπ�υ +ωρε� Sνετα !να "ρµα
τ�ς %π�+�ς τ�B Xαλκ�B – %νT& τ� κατακ
ρυφ� Sν�ιγµ  της ε@ναι τ�υλ +ιστ�ν 12 π
-
δια. Πλαισι�Bται 1π� 6πτ�λ(θιν�υς π0ργ�υς, π�8 διατηρ�Bνται !ως σFµερα σH Wψ�ς
περ(π�υ 20 π�δ&ν, %νδεικν0�ντας Nτι !νας δε0τερ�ς Xρ�φ�ς – ?σως κα� τρ(τ�ς – Yταν
κτισµ�ν�ς π νω 1π� τ2ν π0λη. =H 6πτ�λ(θινη αLτ2 π0λη κατ�ρρευσε κα� %πανεκτ(-
σθη κατ' δι φ�ρες +ρ�νικHς περι
δ�υς µετα58 τ�B 2000 κα� τ�B 1550 π.X.. Στ2ν πρ,-
ιµη φ ση τ� *ψιδωτ� π�ρασµα στ� µ�σ�ν τ�ς π0λης 1π� τ� σηµε�� ε4σ
δ�υ %5ωτε-
ρικ' µ�+ρι τ� σηµε�� %5
δ�υ στ� %σωτερικ� Yταν τ
σ� µακρ0, \στε !νας π�τριν�ς θ
-
λ�ς %πικαλυµµ�ν�ς µH λευκ� %π(+ρισµα ε@+ε κατασκευαστ� µετα58 τ&ν %σωτερικ&ν
κα� %5ωτερικ&ν *ψ(δων. =H κατασκευF τ�υ Yταν 1ναγκα(α, πρ�κειµ�ν�υ ν' 9π�-
στηρι+θ�Bν �A κατασκευHς 9περ νω κα� 9π�κ τω τ�ς π0λης κα� ε@ναι M παλαι
τερ�ς
θ
λ�ς αLτ�B τ�B τ0π�υ π�8 ε9ρ�θη π�τ�».

lOπως >π�σης >πισηµα�νει ' δρ Σλ�εν, «αLτ� Yταν µ
λις !να µικρ� µ�ρ�ς τ�ς �α-
ρει]ς 6+0ρωσης τ�ς π
λης. =H π0λη Yταν κτισµ�νη %π νω σ’ !να µακρ8 �µικυκλικ�
τε�+�ς, π�8 πρ�στ τευε περιµετρικ' τ2ν π
λη, τ� %µ�αδ�ν τ�ς Mπ�(ας Yταν περ(π�υ
150 στρ�µµατα γ0ρω στ� 2000 π.X.. Xαρακτηριστικ� ε@ναι, Nτι �A µετ�πειτα 6+υρ,-
σεις τ�ς .λληνιστικ�ς, ρωµαϊκ�ς κα� 4σλαµικ�ς %π�+�ς 1κ�λ�0θησαν τ2 γραµµ2 τ&ν
%π λ5εων τ�ς %π�+�ς τ�B +αλκ�B. Mεταγεν�στερα, περ� τ� 1550 π.X., τ� %5ωτερικ�
τε�+�ς %νισ+0θηκε µH π�τρα, %νT& �A συνε+ε�ς 1νακατασκευHς τ&ν %π λ5εων ε@+αν φθ -
σει σH Wψ�ς τ' 50 π
δια κα� σH π +�ς στ2 � ση τ' 70 π
δια µH µι' 1π
τ�µη κλ(ση 40°
στ2ν %5ωτερικ2 Xψη. �Eπρ
κειτ� γι' !να C5�+� 1µυντικ� Cργ� κατ' τ&ν ε4σ��λ�ων».

¶
λησ��ν τ�6 τε���υς α4τ�6 Bρ<θηκε uνα >π�σης >Pαιρετικ*ς σηµασ�ας �ντικε�µεν�: uνα
τ<λεια κατασκευασµ<ν� mρει��λκιν� >π�ργυρ� �γαλµατ�δι� µ� τ� µ�ρφ� @ν�ς τα9ρ�υ,
zψ�υς κα5 µ3κ�υς τεσσ�ρων "ντσ#ν κα5 B�ρ�υς µιWς λ�Bρας. 0O δρ Σλ�εν θεωρεO, ;τι τ�
εzρηµα α4τ� ε(�ε θρησκευτικ� �ρ3ση κα5 δ�νει σαφ* ε"κ�να τ*ς θρησκε�ας �λλ� κα5

τ*ς τελετ�υργικ*ς τακτικ*ς τ#ν κατ��κων τ*ς �ρ�α�ας CAσκ�λων�ς, >ν�# παρ�λληλα Bρ�σκε-
ται σ� xµεση συν�φεια µ� τ5ς >πικριτικ�ς στ� «λατρε(α τ�B µ
σ+�υ» BιBλικ�ς �ναφ�ρ<ς. Στ�ν
yδι� �#ρ� >π�σης, ;πως �ναφ<ρει ' συντ�κτης τ*ς �ναφ�ρWς, ?��υν Bρεθ* µεταPL xλλων πλ*θ�ς
Bαρυδ�ων κα5 σταθµ#ν α"γαιακ*ς τε�ν�τρ�π�ας καθ,ς κα5 (σ� xλλ� σηµεO� τ*ς π�λης, uνα
πλ*ρες �"ν�π�ιεO� κα5 �"ν�πωλεO�, �ρ�ν�λ�γ�9µενα ;µως µετ� τ�ν 8� α"#να π.X..

0H �Pι�λ�γηση τ#ν εNρηµ�των α4τ#ν ε(ναι >νισ�υτικ� τ�σ� τ*ς @λληνικ*ς ταυτ�τητας τ#ν
CAσκαλωνιτ#ν ;σ� κα5 τ*ς µετ�θεσης πρ�ς τ� �πUτερ� παρελθ�ν τ�6 �ρ�ν�υ �φ�Pεως κα5 >π�ι-
κισµ�6 τ*ς M. CAνατ�λ*ς �π� @λληνικ� φ6λα, π�λλ�Lς α"#νες πρ5ν �π� τ� 1200 π.X. π�L = >π�-
σηµη �στ�ρ�α θ<τει συµBατικ�.

0H πλ<�ν �ειρ�πιαστ� �ρ�αι�λ�γικ� �π�δειPη ε(ναι α4τ3, π�L ' δρ.Σλ�εν παραθ<τει κα5
σ��λι��ει τελευταOα κα5 �φ�ρW στ�ν �γγει�πλαστικ� τ<�νη τ#ν Φιλιστα�ων, �π� τ� λε�-
ψανα τ*ς 'π��ας πρ�κ9πτει ;τι ?γιναν δ9� >π�ικισµ��.

CAπ� τ�ν πρUτη uως τ� δε9τερη περ��δ�, στ5ς 'π�Oες �ρ�ν�λ�γ�6νται τ� �γγειακ� εNρ3µα-
τα, Nπ�ρ��υν σαφεOς διαφ�ρ�π�ι3σεις gς πρ�ς τ� «στLλ» κα5 τ� �ρωµατισµ� τ�υς. Kα5 �� δ9�
κατηγ�ρ�ες α4τ#ν π�ντως >µφα�ν�υν καθαρ� α"γαιακ� πρ�<λευση.

M�ρι�ς Mαµαν%ας

'O Tα,ρ�ς - Zε/ς κα0 τ1 �2ν�π�ιε3�
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¶
ρ5ν �π� λ�γ�υς µ*νες (CAπρ�λι�ς 2002) εy�αµε �π�κα-
λ9ψει στ� «∆αυλ�» τ� «1π(στευτα» κε�µενα π�L πε-
ριεO�ε = >π�σηµη "στ�σελ�δα τ�6 mργανισµ�6 «�AθFνα
2004», στ� 'π�Oα �νεφ<ρ�ντ� gς κ�ιτ�δες τ#ν COλυ-

µπιακ#ν CAγUνων = Ayγυπτ�ς και = Mεσ�π�ταµ�α! �Aς θυ-
µ3σ�υµε δ9� �π�καλυπτικ� �π�σπ�σµατα:

«Πρ�ν 1κ
µη 1π� τ�8ς 1ρ+α(�υς cEλληνες τ2ν 3η π.X. +ιλιετ(α κ π�ι�ι λα-
�� τ�ς �Aνατ�λ�ς, στ2ν A?γυπτ� 4δια(τερα κα� τ2 Mεσ�π�ταµ(α, γυµν E�-
νταν µH παι+ν(δια κα� µH 1γων(σµατα. ΣH µερικHς παραστ σεις, π�8 σT,E�νται
µ�+ρι σFµερα, �λ�π�υµε Sνδρες ν' παλε0�υν, ν' σηκ,ν�υν � ρη, 1κ
µη κα�
ν' %κτελ�Bν 1σκFσεις µH ρα�δι' κα� µπ λες. Στ� πρ&τ� µισ� τ�ς 2ης +ιλιε-
τ(ας M µινωϊκ�ς π�λιτισµ�ς �ρ(κεται στ2ν 1κµF τ�υ κα� τ' 1γων(σµατα τ�ς
�Aνατ�λ�ς %ντ σσ�νται στ�ς θρησκευτικHς τελετHς τ&ν Kρητ&ν. Στ' κλασικ'
+ρ
νια � συµµετ�+2 στ�8ς 1γ&νες 1π�κτ] %θνικ� +αρακτ�ρα, κα� � τ�λεσF
τ�υς γ(νεται πι' σH συγκεκριµ�ν� τ
π� κα� +ρ
ν�. K πως Cτσι γεννFθηκαν �A
µεγ λ�ι 1γ&νες»! (=Eν
τητα «youth 2004 / Kληρ�ν�µι' / �Aρ+αι
τητα»).

Kα5 τ� δε9τερ� �π�σπασµα: «Kατ' τ2ν 3η +ιλιετ(α π.X. πρ�ϊστ�ρικ�� λα��
τ�ς �Aνατ�λ�ς, 4δια(τερα στ2ν A?γυπτ� κα� στ2ν Mεσ�π�ταµ(α, 5�διναν (!)
µH παι+ν(δια κα� 1γων(σµατα, π�8 σκ�π� ε@+αν κυρ(ως τ2ν ψυ+αγωγ(α... Mε-
τα58 τ�B 2000 π.X. κα� τ�B 1450 π.X. � KρFτη γ(νεται τ� κ�ντρ� .ν�ς µεγ -
λ�υ π�λιτισµ�B. T' παι+ν(δια κα� τ' 1γων(σµατα 1π� τ2ν �Aνατ�λ2 %ντ σ-
σ�νται στ� τελετ�υργικ� µ�ρ�ς τ&ν %κδηλ,σεων τ&ν Kρητ&ν κι %κτελ�Bνται
σ0µφωνα µH συγκεκριµ�ν�υς καν
νες» («CAθλητισµ�ς κα5 Mινωϊκ�ς Π�λιτι-
σµ�ς»).

Λ�γες µ<ρες µετ� τ�ν κυκλ�φ�ρ�α τ�6 τε9��υς CAπριλ��υ τ�6 «∆αυλ�B»,
π�L περιεO�ε τ5ς συγκεκριµ<νες �π�καλ9ψεις, = @ν�τητα «youth 2004» «µπλ�-
κ�ρισε»· δ�ν xν�ιγε δηλαδ� τ5ς σελ�δες της στ�ν >πισκ<πτη. Mετ� �π� �ρκετ�ν
καιρ� τ� «πρ�Bληµα» �π�καταστ�θηκε, >ν# παρ�λληλα �π� τ5ς σελ�δες της
ε(�αν �φαιρεθ* τ� περ5 CAνατ�λ*ς. CEδηλUνετ� δ� σαφ#ς gς κ�ιτ�δα τ#ν
CAγUνων = 0Eλλ�δα. CEκεO λ�ιπ�ν π�L @τ�ιµα��µασταν ν� �ναγγε�λ�υµε τ�ν
�π�κατ�σταση τ*ς �στ�ρικ*ς �λ3θειας, µι� τελευτα�α >πιBεBαιωτικ� >π�-
σκεψ3 µας στ�ν >ν λ�γ�ω "στ�σελ�δα µWς >P<πληPε: Kα5 π�λι τ� περ5 CAνα-
τ�λ*ς στ�ν �<ρα!

Φα�νεται π,ς >δ# πα��εται τ� πρ#τ� κα5 σπ�υδαι�τερ� παι�ν�δι τ*ς COλυ-
µπι�δας τ�6 2004. Πρ�κειται ;µως γι� «1γ&να» µεταPL τ#ν CAνατ�λιστ#ν
κα5 κ�π�ιων π�L θ<λ�υν �π�κατ�σταση τ*ς �στ�ρ�ας b hπλW γι� uνα παι-
�ν�δι τακτικ*ς τ#ν >γκεφ�λων >κε�νων, π�L >λ<γ��ντας �π�λυτα τ�ν κατ�-
σταση >πι�ειρ�6ν ν� «περ σ�υν» τ� περ5 CAνατ�λ*ς �ωρ5ς �ντιδρ�σεις κα5
διαµαρτυρ�ες;

Παν. Λ. K�υ.αλ�κης

E¶ANH§£AN OI BABY§øNIOI
«I¢PYTE™» TøN O§YM¶IAKøN

στ!ν 2στ�σελ�δα τ#ς «$Aθ�νας 2004»



Kα� τ�ταρτη «1π ντηση» τ�B καθηγητ� E. Θε�δ,ρ�υ πρ�ς τ�ν «∆αυλ6» κα�
τ�ν M. Θε�δωρ κη 1π� τ� %πισηµ
τατ� περι�δικ� τ�ς �Aρ+ιεπισκ�π�ς «�Eκκλησ�α». ALτ2
τ2 φ�ρ' �A µ σκες Cπεσαν κα� τ� 1�υσσαλ�� µ�σ�ς κατ' τ�B 1ρ+α(�υ =Eλληνικ�B Π�λιτι-
σµ�B 1νεφ νη σH Nλ� τ� σκ�ταδιστικ
 τ�υ µεγαλε��. T' «.δελ3γµατα» τ&ν =EλλFνων (�ι-
�λικ�ς M Nρ�ς) � λλ�νται «κατ' ριπ'ς» πρ�ς κ θε Xψη τ�ς 1ρ+αι
τητας, θυµ(E�ντας τ�8ς
φανατικ�8ς κα� παρ φρ�νες «Πατ%ρες» τ&ν πρ,των +ριστιανικ&ν +ρ
νων.

Kα� κατ�δει5αν αLτHς �A «1παντFσεις» τ�ς �Aρ+ιεπισκ�π�ς στ�ν «∆αυλ6» τ� αLταπ
-
δεικτ�: Πhς α4,νι�ς κα� µ�ναδικ�ς %+θρ�ς τ�B Xριστιανισµ�B 1π� %πι��λ�ς τ�υ ε@ναι M
=Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς κα� τ(π�τε Sλλ�· κα� πhς τ' περ� «=Eλλην�+ριστιανισµ�B» δHν ε@ναι
Sλλ� 1π� 1π
πειρες θαν σιµ�υ %ναγκαλισµ�B τ�ς =Eλλ δ�ς 1π’ τ' µεσαιωνικ' σκι +τρα.

ALτ2 � 1να(σ+υντη, +ωρ�ς πρ�σ+Fµατα, αLτ�απ�κ λυψF τ�υς στ2ν αLγ2 τ�B 21�υ α4&ν�ς
1π�καλ0πτει κα� τ�ν πανικ
 τ�υς. M]λλ�ν 6σµ(E�νται, Nτι Cρ+εται M καιρ
ς, π�8 Nλ�ι αLτ��
θ' φαντ E�υν %µπρ�ς στ�ν σ0γ+ρ�ν� Sνθρωπ� jς γραφικHς φιγ�Bρες .ν�ς *µαρτωλ�B πα-
ρελθ
ντ�ς.

Π.Λ.K.

�Aπ� τ�ς 23 N�εµ�ρ(�υ µ�+ρι τ�ς 23 ∆εκεµ�ρ(�υ 2002 Cλα�ε +,ρα στ� κτ(ρι� τ�B Bασιλι-
κ�B =Iδρ0µατ�ς τ�ς Mεγ. Bρετανν(ας (Albermarle St., London W1) Cκθεσις µH θ�µα «0H �ν)-
ραση τ�� µ, >ρατ��». T� Bασιλικ� cIδρυµα �Eπιστηµ&ν ε@ναι !να 1π� τ' παλαι
τερα κα�
µεγαλ0τερα %πιστηµ�νικ' Aδρ0µατα τ�ς Mεγ. Bρετανν(ας. =H Cκθεση 1π�τελ�Bσε µ�ρ�ς
τ�B συνε+�Bς %πιστηµ�νικ�B κα� δηµι�υργικ�B πρ�γρ µµατ�ς τ�B Aδρ0µατ�ς «T%�νη κα�
�EπιστCµη». cEνα 1π� τ' %κθ�µατα ε@+ε τ�ν τ(τλ�: «0O >ραµατισµ6ς τ�� [%σωτερικ�B] τ��
Iλεκτρ�ν��υ κα� τ�ν Jλλων σωµατιδ�ων / µ�ν�δων», σ+εδιασθHν κα� %πιστηµ�νικ&ς α4τι�-
λ�γηθHν 1π� τ�ν συνεργ τη τ�B «∆» κ. Παναγ. �Aναλυτ�. =H %πιστηµ�νικ2 � ση τ�B πρω-
τ�τ0π�υ αLτ�B σ+εδιασµ�B C+ει µερικ&ς κα� περιληπτικ&ς 1ναφερθ� στ� παρελθ�ν σH
Sρθρα τ�B κ. �Aναλυτ�, π�8 %δηµ�σιε0θησαν σH τε0+η τ�B «∆αυλ�B» τ� 1998 κα� 1999. =H
jς Sνω %ργασ(α τ�B κ. �Aναλυτ� θ' δηµ�σιευθO� σH πρ�σε+� τε0+η τ�B «∆αυλ�B».

Στ� σ+�δι�: M�ρ�ς τ�B %5ωφ0λλ�υ τ�B πρ�γρ µµατ�ς «T�+νη κα� �EπιστFµη», π�8 δει-
κν0ει Cργ� τ�B κ. Michael Joyce µH τ(τλ� «Zeotrope».

Γ.Σ.Π.

0O «>ραµατισµ6ς» τ�� Iλεκτρ�ν��υ!

T' «.δελ3γµατα» τ�� κ. E. Θε�δ=ρ�υ
AI™IMA KAI A¢HPITA 



0H �AθCνα τ�ς �Aφρικ�ς
M�+ρι σFµερα M φ�ιτητ2ς τ�ς �Eθν�λ�γ(ας q τ�ς K�ινωνικ�ς �Aνθρωπ�λ�γ(ας 1π’ τ' �ι-

�λ(α q 1π’ τ�ς διαλ�5εις µ θαινε γι' τ2 θρησκε(α τ&ν πρωτ
γ�νων φυλ&ν, στ2ν Mπ�(α κυ-
ριαρ+�Bν τ' φαιν
µενα τ�B τ�τεµισµ�B (τ�τ�µ: φυσικ� q τε+νητ� 1ντικε(µεν� στ� Mπ���
1π�δ(δ�νται  µαγικHς 4δι
τητες· θεωρε�ται δH Aερ� κα� λατρε0εται), τ�ς µαγε(ας κα� τ�ς µαγ-
γανε(ας. T� π�λ8 π�λ8 M φ�ιτητ2ς ν' ε@+ε στ2 δι θεσF τ�υ κ π�ι� �(ντε� 1π’ τ2 θρη-
σκευτικ2 Eω2 κ π�ιας 1φρικανικ�ς φυλ�ς. OA %πιτ
πιες δH Cρευνες 9π� τ0π�ν διατρι��ς
δ(δ�νται δ0σκ�λα κα� µ
ν� 1π� µεγ λα πανεπιστFµια.

Στ� διεθνHς αLτ� µαθησιακ� πρ
�ληµα τ2 λ0ση Cδωσε – π�ι
ς ν' τ� φανταE
ταν– � .λλα-
δικ2 �Eκκλησ(α µH τ�ς θαυµατ�υργικHς ε4κ
νες, τ' «τ�µια δ�ρα» (9π ρ+�υν κα� Sτιµα δ&ρα;)
κα� µH τ�ς µαEικHς  πρ�σελε0σεις τ&ν πιστ&ν της, π�8 κ ν�υν τ' π ντα γι' µι' καλ2 θ�ση
στ2ν «�Oρ'» τ�ς τ�τεµικ�ς κ�υστωδ(ας. �Iδ�8 λ�ιπ
ν, tς τρ�5�υν �A φ�ιτητHς 1π’ Nλ� τ�ν
κ
σµ� στ2ν =Iερ' Mητρ
π�λη �Aθην&ν,  στ2 N�α �Iων(α, στ2 Θεσσαλ�ν(κη κα� Nπ�υ 1λλ�B
στ�ν .λλαδικ� +&ρ� %µφαν(Eεται τ�τ�µ· tς π ρ�υν κα� τ�8ς καθηγητ�ς τ�υς γι' %πιτ
πιες
διαλ�5εις κα� tς 1κυρ,σ�υν τ�ς π�λυδ πανες κα� δ0σκ�λες %πισκ�ψεις τ�υς στ' � θη τ�ς
�Aφρικ�ς. =H µαγε(α τ�B %5ωτικ�B τ�τεµισµ�B �ρ(σκεται %δ& σ’ Nλ� τ� µεγαλε�� της!

Π.Λ.K.

=O �Aριστ�τ�λης λ�γει %πιγραµµατικ : «Λ%γω δ? �P�ν δ�κε( δηµ�κρατικ6ν µ?ν εBναι κλη-
ρωτ'ς τ'ς $ρ�'ς τ6 δ’ αRρετ'ς Sλιγαρ�ικ6ν» («Π�λιτικ�», ∆´, 1294� 8-9).

OA διαφ�ρHς τ�ς ∆ηµ�κρατ(ας µH τ�ν κ�ιν���υλευτισµ� ε@ναι �A .5�ς: 1. =Oπ�ι�δFπ�τε
15(ωµα, κληρωτ� q αAρετ
, ε@ναι πρ�σιτ� σH Mπ�ι�νδFπ�τε π�λ(τη. 2. =H θητε(α τ&ν 15ιω-
µατ�0+ων ε@ναι κατ' καν
να %τησ(α. 3. ∆Hν %πιτρ�πεται κατ' καν
να � 1ν δει5η τ�B ?δι-
�υ π�λ(τη στ� ?δι� 15(ωµα γι' δε0τερη φ�ρ . 4. OLδε�ς C+ει δικα(ωµα Eω�ς q θαν τ�υ σH
Sλλ�ν, 1κ
µη κα� σH δ�Bλ�. vAν δHν %τηρ�Bντ� αLτ�� �A Nρ�ι, � π
λη δHν %θεωρε�τ� δηµ�-
κρατικ2 κα� συνεπ&ς .λληνικF· Sρα 1πεκλε(ετ� 1π� τ�8ς �Oλυµπιακ�8ς �Aγ&νες.

OA 1ρ+Hς αLτHς παρα�ι E�νται σFµερα στ�ν K�ιν���υλευτισµ
, δι
τι: α. �A Sρ+�ντες
ε@ναι «�παγγελµατ�ες», � δH «�Tκ�γενει�κρατ�α» κα� τ' «τU�κια» διαιων(E�υν τ2ν %5�υσ(α
τ�υς. �. =H θητε(α τ&ν 1ρ+
ντων ε@ναι %φ’ Nρ�υ Eω�ς κα� X+ι %τησ(α. γ. MH τ2ν C5αρση τ�ς
�(ας, τ�B %γκλFµατ�ς κα� τ&ν ναρκωτικ&ν M κ θε %γκληµατ(ας C+ει δικα(ωµα Eω�ς κα�
θαν τ�υ στ�ν Sλλ�. δ. =H αLτ�ν�µ(α κα� αLτ ρκεια τ&ν κρατ&ν C+�υν καταστρατηγηθ� 1π�
τ2ν παγκ�σµι�κρατ(α.

K.X.K.

ΛαµπρF, λαµπρ
τατη � τελετ2 τ&ν %γκαιν(ων τ�ς ν�ας Bι�λι�θFκης τ�ς �Aλε5 νδρειας
π�8 τ�ν παρελθ
ντα �Oκτ,�ρι� %γκαινι στηκε µH τ2ν παρ�υσ(α τ&ν πρ��δρων τ�ς =Eλλη-
νικ�ς κα� A4γυπτιακ�ς ∆ηµ�κρατ(ας, πλFθ�υς 15ιωµατ�0+ων 1π’ Nλ�ν τ�ν κ
σµ� κα� �ε-
�α(ως µH τ2ν παρ�υσ(α τ�B +ριστιανικ�B κλFρ�υ. Kα� µ�σα στ2ν λαµπρ
τητα τ�B µετα-
µ�ντ�ρν�υ κτιρ(�υ π�8 στεγ Eει τ2 ν�α Bι�λι�θFκη, 5ε+ στηκαν �A %µπρηστHς τ�B 1νεπα-
ν ληπτ�υ πνευµατικ�B κ�ντρ�υ τ�ς Wστερης 1ρ+αι
τητας, Nπως κα� �A .πτακ
σιες +ιλι -
δες τ
µ�ι τ�ς 1ρ+α(ας .λληνικ�ς σ�φ(ας, π�8 + θηκαν γι' π ντα µ�σα στ2 δ(νη τ�B πι�
1�υσσαλ��υ σκ�ταδισµ�B.

Π.Λ.K.

OVτε λ%�η γι' τ,ν ταµπακ%ρα

∆ηµ�κρατ�α κα� κ�ιν�.�υλευτισµ6ς
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�H µεγ�λη 
πιστηµ�νικ� ���α τ�ν παλαι�ανθρωπ�λ�γικ�ν ε�ρηµ�των τ�ς ∆υ-
τικ�ς M�νης ε"#ε $ς �π�τ%λεσµα τ� ν�µ�θετικ� κ&ρυ�η τ�ς ε'ρ(τερης περι�#�ς
)Aρε�π+λεως σ, �ρ#αι�λ�γικ- #�ρ�. Παρ’ 1λα α'τ2 σιωπ� 
πικρατε3 �π- τ�ν
πλευρ2 τ�ν 4ρµ�δ�ων φ�ρ%ων, π�8 πρ�σεγγ�9�υν 
πιφανειακ2 τ- 9&τηµα κα:
#ωρ:ς �'σιαστικ- 
νδιαφ%ρ�ν γι2 τ� #ρηµατ�δ+τηση τ�ν 
ρευν�ν κα: κατ2 συ-
ν%πεια τ�ν 
π�σπευσ& τ�υς, π�8 θ2 �π�φ%ρ;η τ2 τελικ2 συµπερ�σµατα. �O 
π�-
κ�υρ�ς καθηγητ�ς �νθρωπ�λ�γ�ας κα: �πε(θυν�ς τ�= )Aνθρωπ�λ�γικ�= M�υ-
σε��υ τ�= Πανεπιστηµ��υ )Aθην�ν, Θε+δωρ�ς Π�τσι�ς, ε"ναι ? @νθρωπ�ς π�8 �ε-
κ�νησε τ:ς Aρευνες στ- σπ&λαι� )Aπ&δηµα µα9: µ, τ�ν ?µ�δα τ�υ, π�8 περι%Bα-
λε µ, �φ�σ�ωση α'τ� τ� δ(σκ�λη �π�στ�λ&. T2 στ�ι#ε3α π�8 µDς δι%θεσε ε"ναι
�π�καλυπτικ2 κα: �π�τελ�=ν τ2 $ς σ&µερα �π�τελ%σµατα τ�ς Aρευνας, π�8 Bρ�-
σκεται σ, 
�%λι�η �π- εEδικ�8ς 
πιστ&µ�νες.

O
F Aρευνες στ- σπ&λαι� )Aπ&δηµα �εκ�νησαν τ- 1978 µετ2 �π- σ(σταση
τ�ν ψαρ�δων τ�ς M�νης, π�8 �π- #ρ+νια δι%κριναν κρανιακ2 LστD στ-

σωτερικ- τ�= σπηλα��υ. MEνα σπ&λαι� Eδια�τερα δ(σBατ�, 5 µ%τρα π�νω
�π- τ� θ�λασσα, π�8 Bρ�σκεται µετα�8 τ�= σπηλα��υ ∆υρ�= κα: τ�= κ+λ-

π�υ Λιµ%νι, π�νω σ, µ�α �π+κρηµνη �κτ&. �H τ�π�θεσ�α τ�= σπηλα��υ δυσκ+-

T� �στ�ρικ� τ�ς νακ�λυψης στ� �Aπ�δηµα

�O ρ��νθρωπ�ς τ�ς M�νης π�σιωπ!ται
π� τ"ν #π$σηµη �Aνθρωπ�λ�γικ" #πιστ�µη

�H
�νακ�λυψη δ(� �νθρQπινων κραν�ων στ- σπ&λαι� )Aπ&δηµα
τ�ς M�νης �π�τελε3 µ�α σηµαντικ� τ�µ� στ2 µ%#ρι σ&µερα στ�ι-
#ε3α τ�ς �νθρωπ�λ�γικ�ς Fστ�ρ�ας, π�8 παρ+λα α'τ2 παραµ%-
νει πρ�κλητικ2 θαµµ%νη κ�τω �π- τ:ς σκ+νες τ�ν 
π�π�νων


ργασι�ν, 1λων 
κε�νων π�8 �λ�π�ι�=ν τ�ν Aρευνα. T2 κραν�α �ν&-
κ�υν στ�ν πρ�γ�νικ� µ�ρφ� τ�= Homo Neanderthalensis (Πρ- - Nε-
�ντερταλ) κα: U Uλικ�α τ�υς πρ�σεγγ�9ει τ2 300 #ιλι�δες #ρ+νια. M�-
λιστα µ, B�ση κ�π�ια νεQτερα δεδ�µ%να δ,ν µπ�ρ�=µε ν2 �π�κλε�-
σ�υµε τ- 
νδε#+µεν� ? Tαιν�ρι�ς XAνθρωπ�ς ν2 ε"ναι �κ+µη κα: πα-
λαι+τερ�ς τ�= )Aρ#ανθρQπ�υ τ�ν ΠετραλQνων Xαλκιδικ�ς. Kα: [ν
\ντως συµBα�ν;η α'τ+, 
ρ#+µαστε �ντιµ%τωπ�ι µ, µι2 @λλη δι�σταση
στ2 δεδ�µ%να τ�ν παλαι�ανθρωπ�λ�γικ�ν 
ρευν�ν \#ι µ+ν� γι2 τ�
#Qρα µας �λλ2 κα: γι2 ?λ+κληρ� τ-ν ε'ρωπαϊκ- #�ρ�.



λεψε �ρκετ2 τ� διε�αγωγ� τ�ν 
ρευν�ν κα: #ρησιµ�π�ι&θηκαν τε#νητ2 µ%σα,
πρ�κειµ%ν�υ ν2 πρ�σεγγ�σ;η τ- 
σωτερικ+ τ�υ U ?µ�δα τ�ν 
ρευνητ�ν.

)Aπ- τ�ν πρQτη 
παφ� µ, τ- #�ρ� διαπιστQθηκε, π^ς τ2 κρανιακ2 LστD
_ταν 
νσωµατωµ%να σ, συµπαγ� πλειστ�καινικ� 
π�#ωση, π�8 γ%µι9ε τ�ν

σ�#� `ν-ς Bρ�#�υ. �H �ν�πτυ�η τ�= κρανιακ�= θ+λ�υ, U διαµ+ρφωση τ�ν
Lστ�ν κα: �F #αρακτ�ρες τ�ν ραφ�ν, στ- Bαθµ- π�8 _ταν δυνατ� U 
πιτ+-
πια 
�%ταση, συνηγ�ρ�=σαν στ- 1,τι 
πρ+κειτ� γι2 �νθρQπιν� κραν��. ∆(�
#ρ+νια �ργ+τερα κα: κατ2 τ� δι�ρκεια τ�ν 
ργασι�ν �π�κ+λλησης τ�ν κρα-
νιακ�ν Lστ�ν, �νακαλ(φθηκε aνα δε(τερ� κραν�� παραπλε(ρως τ�= �ρ#ι-
κ�=, τ- ?π�3� _ταν καλ(τερα διατηρηµ%ν�, µιDς κα: πρ�στατευ+ταν �π- b9η-
µα π�#�υς 2-6 #ιλι�στ�ν.

T2 δ(� κραν�α �π�#ωρ�στηκαν µ, eλεκτρ�νικ- δ�σκ� κ�π�ς µαρµ�ρων στ2

ργαστ&ρια τ�= )Eθνικ�= )Aρ#αι�λ�γικ�= M�υσε��υ. T- τµ�µα π�8 περιε3#ε τ-
�ρ#ικ- κραν�� �φ%θηκε στ� φυσικ& τ�υ κατ�σταση κα: �F 
ργασ�ες καθαρισµ�=
`στι�στηκαν στ�ν �π�µ�κρυνση τ�ν πετρωµ�των �π- τ- δε(τερ� κραν��. T2
πετρQµατα �π�µακρ(νθηκαν µ, καλ%µια γλυπτικ�ς, δηλαδ� �τσ�λινες Bελ+νες,

φαρµ+9�ντας τ�ν τε#νικ� π�8 #ρησιµ�π�ιε3ται στ�ν 
πε�εργασ�α µαρµ�ρων.
Γι2 τ�ν �π�µ�κρυνση τ�= τελικ�= στρQµατ�ς π�8 κ�λυπτε τ�ν 
πιφ�νεια τ�=
κραν��υ #ρησιµ�π�ι&θηκαν λεπτ+τερα µη#ανικ2 µ%σα, 1πως Lδ�ντιατρικ- τ�8ρ
κα: κρ�υστικ- κ�µπρεσ%ρ. Θ2 πρ%πει ν2 
πισηµ�ν�υµε, 1τι α'τ- τ- τελευτα3� στ�-
δι� 
ργασ�ας _ταν 
π�π�ν�, µιDς κα: U πιθαν+τητα τραυµατισµ�= τ�ς ε'α�σθη-
της 
πιφ�νειας τ�= κραν��υ �π%κλειε τ�ν 
φαρµ�γ� µη#ανικ�ν πι%σεων, 
νg� U
#ρ&ση #ηµικ�ν µ%σων κρ�θηκε $ς �κατ�λληλη. )Eν συνε#ε�hα κα: �φ�= $λ�κλη-
ρQθηκε U �πελευθ%ρωση τ�ς 
�ωτερικ�ς 
πιφ�νειας τ�= κραν��υ, πραγµατ�-
π�ι&θηκε U συγκ+λληση κα: 
πανατ�π�θ%τηση τ�ν κρανιακ�ν θραυσµ�των, π�8
ε"#αν �π�σπαστ� κατ2 τ� δι�ρκεια τ�= 
ργαστηριακ�= καθαρισµ�= τ�υ, #ρησι-
µ�π�ιQντας διαλυτ� σ, �κετ+νη ρητ�νη. Kα: στ- τελευτα3� στ�δι� U 
πιφ�νεια
τ�= κραν��υ καλ(φθηκε µ, στρ�µα Bιν(λ, πρ�κειµ%ν�υ να πρ�στατευθ;� �π- µελ-
λ�ντικ,ς φθ�ρ%ς. Γι2 τ�ν #ρ�ν�λ+γηση τ�ν κραν�ων #ρησιµ�π�ι&θηκε U µ%θ�-
δ�ς τ�ς µ�ρφ�λ�γικ�ς �ν�λυσης – γεωλ�γικ� µ%θ�δ�ς, Bασι9+µενη στ�ν στρω-
µατ�γραφικ� �ν�λυση µ, �π+λυτες #ρ�ν�λ�γ&σεις.

�O
τρ+π�ς κα: ? #�ρ�ς π�8 _ταν τ�π�θετηµ%να τ2 δ(� κραν�α δ,ν µπ�ρε3
ν2 `ρµηνευτ;� $ς aνα τυ#α3� γεγ�ν+ς. )Eπιπλ%�ν �F Aρευνες 
π: τ�ς µ�ρ-
φ�λ�γ�ας τ�υς �π�φ%ρ�υν �π�καλυπτικ2 συµπερ�σµατα σ, σ#%ση µ,
τ-ν τρ+π� 9ω�ς κα: τ2 συναισθ&µατα τ�= �νθρQπ�υ 
κε�νης τ�ς 
π�#�ς.

Σ(µφωνα µ, τ2 µ%#ρι τQρα στ�ι#ε3α ε"ναι σ�γ�υρη U �νθρQπινη παρ%µBαση,
�φ�= κα: τ2 δ(� κραν�α ε"#αν τ�π�θετηθ� k ταφ� µ, τρ+π� λειτ�υργικ+. T2
στ�ι#ε3α π�8 συγκλ�ν�υν σ, α'τ- τ- συµπ%ρασµα ε"ναι �ρ#ικ2 U ταυτ+#ρ�νη πα-
ρ�υσ�α τ�ν δ(� κραν�ων στ�ν bδια 
σ�#� τ�= σπηλα��υ. XEπειτα τ- δε(τερ� κρα-
ν��, π�8 _ταν α'τ- π�8 µπ+ρεσε ν2 �π�κ�λληθ;�, 1πως πρ�αναφ%ραµε, Bρισκ+-
ταν σ, θ%ση �ν�στρ�φη, �κ�υµπQντας στ-ν κρανιακ+ τ�υ θ+λ� µ, τ� B�ση πρ-ς
τ2 
π�νω κα: τ- πρ+σωπ� στραµµ%ν� B�ρει�ανατ�λικ�. �H κρανιακ� B�ση ε"#ε

Πιθαν" #γκληµατικ" #ν'ργεια
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µετακινηθ� κα: στ� θ%ση της Bρ%θηκε �π�λιθωµ%ν� κα(καλ� #ελQνας. Στ- #�ρ�
τ�ς 
γκεφαλικ�ς κ�ιλ+τητας Bρ%θηκε µεγ�λ� �σBεστ�λιθικ- θρα=σµα, πρ�σαρ-
µ�σµ%ν� στ:ς διαστ�σεις τ�ς διαν�ιγµ%νης κρανιακ�ς κ�ιλ+τητας. )Eπιπλ%�ν
κατ2 τ-ν καθαρισµ- τ�= κραν��υ �φαιρ%θηκε µεγ�λη κρ�κ�λα, U ?π��α Bρι-
σκ+ταν σ, 
παφ� µ, τ- �ριστερ- µ%ρ�ς τ�= κρανι�πρ�σωπικ�= σκελετ�=. )E2ν
θεωρ&σ�υµε 1τι πρ+κειται γι2 τυ#α�α 
ναπ+θεση τ�ν ε�ρηµ�των, θ2 Aπρεπε ν2
ε"#ε πρ�κληθ� σ�Bαρ� Bλ�Bη στ2 λεπτ2 LστD τ�= σκελετ�= τ�= κραν��υ, κ�τι π�8
δ,ν διαπιστQθηκε. B+τσαλα Bρ%θηκαν �ν�µεσα στ2 κραν�α, τ�ν bδια στιγµ� π�8
τ2 πλειστ�καινικ2 E9&µατα, π�8 περι%Bαλλαν τ2 κραν�α, δ,ν 
µπεριε3#αν B+-
τσαλα k κρ�κ�λες. �O συγκεκριµ%ν�ς τρ+π�ς τ�π�θ%τησης τ�ν κραν�ων µ, τ�ν
παρ�λληλη sπαρ�η τ�ν B�τσ�λων A#ει ̀ ρµηνευτ� µ%σα �π- µελ%τες γι2 τ-ν τρ+-
π� 9ω�ς τ�ν πρ�γ+νων µας, $ς 
θιµ�τυπικ� διαδικασ�α στ- πλα�σι� τ�ς ταφ�ς.
Λ�θιν� �σBεστ�λιθικ- θρα=σµα µ, 
π�πεδη διατ�µ� κα: τριγωνικ- σ#�µα Bρ%θηκε
στ�ν περι�#� τ�= �ριστερ�= σφην�ειδ�=ς Lστ�= τ�= δε(τερ�υ κραν��υ. �H π%τρα
A#ει πρ�ωθηθ� µ, τ�ν αE#µ& της στ�ν κατε(θυνση τ�= κρανιακ�= θ+λ�υ, �ν�µεσα
στ- 9υγωµατικ- τ+�� κα: τ- σφην�ειδ,ς Lστ+, aως 1τ�υ σφηνQθηκε τ- σ�µα της
στ�ν Lπισθ�κ�γ#ικ� αtλακα κα: U B�ση της στ- 
σωτερικ- τ�= 9υγωµατικ�= τ+-
��υ. OF Aρευνες �π�κλε��υν τ�ν περ�πτωση B�αιης µετακ�νησης τ�= κραν��υ κα:
τεκµηριQν�υν �ντ�στ�ι#α κ�π�ια µ�ρφ� B�αιης συµπεριφ�ρDς 
ν 9ω;�.

™
τ2 πλα�σια τ�= 
ρευνητικ�= πρ�γρ�µµατ�ς, π�8 πραγµατ�π�ιε3ται �π- τ-
)Aνθρωπ�λ�γικ- M�υσε3� κα: Bρ�σκεται �π- 
�%λι�η, A#�υν πραγµατ�-
π�ιηθ� �νασκαφ,ς σ, τ%σσερα συν�λικ2 σπ&λαια στ- )Aπ&δηµα κι A#ει γ�-
νει κα: σπηλαι�λ�γικ� Aρευνα. )Eρευν&θηκε 
π�σης U διαµ+ρφωση κα: σ(ν-

θεση τ�ν �π�λιθωµ�των πλειστ�καινικ�ν �π�θ%σεων, µ, �π�τ%λεσµα τ-ν 
ντ�-
πισµ- µιDς σειρDς θ%σεων, π�8 #αρακτηρ�9�νται �π- σ(µπλεγµα παλαι�ανθρω-
π�λ�γικ�ν ε�ρηµ�των. OF Aρευνες A#�υν φ%ρει στ- φ�ς παλαι�ντ�λ�γικ2 κα:
πρ�ϊστ�ρικ2 ε�ρ&µατα Eδια�τερης 
πιστηµ�νικ�ς κα: µ�υσειακ�ς ���ας, π�8 ?
�ριθµ+ς τ�υς �επερν�ει τ2 30.000 καταγραµµ%να κα: τα�ιν�µηµ%να, µετα�8 τ�ν
?π��ων �νθρQπινες �π�λιθωµ%νες µ�ρφ,ς τ�= Homo Sapiens Uλικ�ας 20.000-
40.000 #ρ+νων. )Aπ- α'τ,ς U πι- 
ντυπωσιακ� ε"ναι ? σκελετ-ς µιDς γυνα�κας Uλι-
κ�ας περ�π�υ 20 
τ�ν, π�8 ε"#ε 
νταφιαστ� 
π�σης µ, τελετ�υργικ- τρ+π� στ�ν
εbσ�δ� τ�ς σπηλιDς. �O γυναικε3�ς σκελετ-ς uν�µ�στηκε �π- τ�ν ?µ�δα «Kα-
ν%λλα», πρ-ς τιµ�ν µιDς κατ��κ�υ τ�ς M�νης π�8 B�&θησε µ, τ-ν δικ+ της τρ+-
π� τ2 µ%λη τ�ς 
ρευνητικ�ς ?µ�δας. �H «Kαν%λλα» λ�ιπ-ν Bρ%θηκε τ�π�θετηµ%-
νη στ- �ριστερ- πλευρ+ της κα: µ, τ- πρ+σωπ� στραµµ%ν� πρ-ς τ- 
�ωτερικ- τ�ς
σπηλιDς. )Eκε3ν�ι π�8 ε"#αν τ�π�θετ&σει 
κε3 τ- νεκρ+ της σ�µα, xθελαν ν2 κ�ι-
τ�;η πρ-ς τ�ν θ�λασσα, γι’ α'τ- @λλωστε ε"#ε #ρησιµ�π�ιηθ� $ς �π�στ&ριγµα
τ�= κεφαλι�= της µι2 Lρθ�γQνια πλακ�ειδ�ς π%τρα.

T2 κ�τω @κρα της _ταν διπλωµ%να κα: µπρ�στ� τ�υς ε"#ε τ�π�θετηθ� µι2
δισκ�ειδ�ς π%τρα, κ�τω �π- τ�ν ?π��α �π�ρ#αν Lστ%ινα ε�ρ&µατα, �ν�µε-
σα στ2 ?π�3α κα: κν&µη νεαρ�= 
λαφι�=, πρ�φαν�ς $ς πρ�σφ�ρ2 τρ�φ�ς γι2
α'τ- τ- τελευτα3� τα��δι τ�ς νεκρ�ς. Στ- θQρακ� της Bρ%θηκε περιδ%ραι�,
�π�τελ�(µεν� �π- σαρ�ντα τρ�α µικρ2 θαλ�σσια κ�#(λια. �O φρ�ντισµ%ν�ς

�H «Kαν'λλα»: M$α πρ.γ�ν.ς µας 20.000 #τ2ν
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τρ+π�ς µ, τ-ν ?π�3�ν ε"#ε ταφ� U «Kαν�λλα» δε�#νει, π^ς 
ν 9ω;� κ�π�ι�ι τ�ν
�γαπ�=σαν π�λ(.

)Aν�µεσα στ2 ε�ρ&µατα στ� θ%ση )Aπ&δηµα 
ντ�π�στηκαν κα: �λικ2 π�8 #ρη-
σιµ�π��ησε ? Tαιν�ρι�ς XAνθρωπ�ς $ς 
ργαλε3α. A'τ2 _ταν κυρ�ως τ2 LστD
τ�ν θηραµ�των τ�υ. Σ(µφωνα µ, τ�ν Aρευνα π�8 �λ�π��ησε ? κ(ρι�ς E'στ�-
θι�ς XιQτης, ∆ρ. Mεταλλει�λ+γ�ς κα: Mη#ανικ-ς τ�= IΓME, Bρ%θηκαν �π- τ:ς
�νασκαφ,ς αE#µηρ2 LστD µ, 
παναλαµBαν+µενη γεωµετρικ� µ�ρφ&. )Eπιπλ%�ν
σ, �π+σταση �π- τ- )Aπ&δηµα 
ντ�π�στηκαν 
ργαλε3α �π- πετρQµατα δ(�
µ�ρφ�ν: �π- κρ�κε�τη λ�θ� κα: �π- ραδι�λαρ�τη. )Eνδιαφ%ρ�ν παρ�υσι�9�υν
κα: τ2 �π�στρ�γγυλωµ%να τεµ�#ια σιδηρ�µεταλλε(µατ�ς κα: συγκεκριµ%να ?
µαγνητ�της. )Eνδε#�µ%νως ν2 #ρησιµ�π�ι&θηκαν $ς κρ�υστ&ρας. Π�λ8 πιθαν�
ε"ναι κα: U 
κδ�#� ν2 #ρησιµ�π�ι&θηκε ? µαγνητ�της γι2 τ�ν παραγωγ� σπιν-
θ�ρα κα: τ- @ναµµα φωτιDς κατ2 τ�ν κρ�(ση τ�υ µ, πυριτ+λιθ�.

¶
ρ:ν �π- µερικ2 #ρ+νια κα: συγκεκριµ%να �π- τ:ς 25 aως τ:ς 28 ΣεπτεµBρ�-
�υ τ�= 1997 πραγµατ�π�ι&θηκε ∆ιεθν,ς )Eπιστηµ�νικ- Συµπ+σι� µ, θ%µα
τ�ν παλαι�ανθρωπ�λ�γ�α τ�ς #ερσ�ν&σ�υ M�νης. T- συµπ+σι� πραγµα-
τ�π�ι&θηκε στ�ν )Aθ&να κα: τ�ν )Aρε+π�λη κα: τελ�=σε �π- τ�ν αEγ�δα

τ�ν �Yπ�υργε�ων Π�λιτισµ�= κα: )Eθνικ�ς Παιδε�ας. T2 �νθρωπ�λ�γικ2 ε�ρ&-
µατα π�8 
ντ�π�στηκαν στ- σπ&λαι� )Aπ&δηµα, �πετ%λεσαν τ- κυρ�αρ#� θ%µα
τ�= συµπ�σ��υ. ∆υστυ#�ς 1µως 4 #ρ+νια µετ2 ? Tαιν�ρι�ς XAνθρωπ�ς περιµ%-
νει καρτερικ2 τ- �'σιαστικ- 
νδιαφ%ρ�ν, γι2 ν2 �ναδει#θ;� κα: ν2 λ�B;η τ�ν πρ�-
B�λ� π�8 4ρµ+9ει στ�ν περ�πτωσ& τ�υ. T- 1τι A#�υµε µπρ�στ� µας aνα �π- τ2
παλαι+τερα �νθρωπ�λ�γικ2 ε�ρ&µατα –κα�, σηµειQν�υµε, µπ�ρε3 �κ+µη κα: τ-
παλαι+τερ�– φα�νεται π^ς δ,ν συγκινε3 �ρκετ2 
κε�ν�υς, π�8 σαφ�ς A#�υν τ�ν
�π�#ρ%ωση ν2 ρ���υν φ�ς κα: \#ι δεσµ�δες φωτ-ς π�νω στ:ς Aρευνες, π�8 συνε-
#�9�νται παρ’ 1λα α'τ2 #�ρη στ�ν καλ� δι�θεση 
κε�νων, π�8 
�ακ�λ�υθ�=ν ν2

ργ�9ωνται κ�τω �π- �ντ���ες συνθ�κες. �O κ. Θε+δωρ�ς Π�τσι�ς 
πισηµα�νει,
1τι ? τ�µ%ας τ�ς �νθρωπ�λ�γ�ας στ�ν �Eλλ�δα �στερε3 κα: 1τι U Π�λιτε�α �δια-
φ�ρε3 �κ+µη κα: γι2 στ�ι#ειQδη µ%σα, 1πως ε"ναι U sπαρ�η µιDς 
µπλ�υτισµ%-
νης BιBλι�θ&κης γι2 ν2 µπ�ρ�=ν τ�υλ�#ιστ�ν �F 
πιστ&µ�νες ν2 µελετ&σ�υν π�-
νω στ- �ντικε�µεν+ τ�υς, ν2 διευρ(ν�υν τ:ς γνQσεις τ�υς κα: ν2 διευκ�λ(ν�υν τ:ς
Aρευν%ς τ�υς.

EP.: Π�ι7 ε8ναι τ� 9π�πεδ� τ.ς 9πιστ(µης τ.ς �νθρωπ�λ�γ�ας στ2ν "Eλλ3δα;
AΠ.: MOλη U �ν�πτυ�η τ�ς �νθρωπ�λ�γ�ας στ�ν �Eλλ�δα δ,ν ε"ναι καθ+λ�υ

ε'τυ#&ς. ∆,ν A#�υµε �tτε σηµαντικ� καλλι%ργεια �νθρωπ�λ�γικ�ν γνQσεων
�tτε σηµαντικ� �ν�πτυ�η �νθρωπ�λ�γικ�ς Aρευνας. A'τ- A#ει 1λα τ2 @λλα 
πα-
κ+λ�υθα. ∆,ν �π�ρ#ει ν�µ�θετικ- πλα�σι� ν2 �π�στηρ�9;η τ:ς �νθρωπ�λ�γικ,ς
Aρευνες. �Yπ�ρ#�υν συν�δελφ�ι π�8 διδ�σκ�υν �νθρωπ�λ�γ�α στ- πανεπιστ&-
µι�, τ- πανεπιστ&µι� 1µως δ,ν A#ει θεσµ�θετ&σει 
ργαστ&ρια. Θεωρ� 1τι U δι-
δασκαλ�α τ�ς �νθρωπ�λ�γ�ας στ�ν µ%ση 
κπα�δευση πρ%πει ν2 ε"ναι �π�#ρεω-
τικ&, 1µως δ,ν τ- κ�νει U Π�λιτε�α. )Aπ- α'τ� τ�ν @π�ψη θεωρ�, 1τι δ,ν εbµα-
στε ε'ρωπαϊκ� #Qρα.

EP.: Π�ι7 ε8ναι δηλαδ2 τ� 9νδιαφ�ρ�ν π�; 1�ει 9πιδε�<ει = Π�λιτε�α;

Mυστηρι3δης 4αθει5 σιωπ" π� τ"ν π�λιτε$α
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AΠ.: Σ, καµµ�α περ�πτωση δ,ν A#ει δε��ει U Π�λιτε�α τ- �ν�λ�γ� 
νδιαφ%ρ�ν.
Π�ς ε"ναι δυνατ-ν ν2 µ�ν �π�ρ#;η θεσµ�θ%τηση τ�= γνωστικ�= �ντικειµ%ν�υ;
XIσως τελικ2 U Π�λιτε�α ν2 µ�ν A#;η �π’ \ψη της τ� σηµα�νει �νθρωπ�λ�γ�α, µ,
�π�τ%λεσµα κ�π�ι�ι ν2 κατηγ�ρ�=ν 
µDς, 1τι δ,ν 
νηµερQν�υµε τ�ν Π�λιτε�α τ�
σηµα�νει α'τ+. MOλη U Aρευνα π�8 πραγµατ�π�ιε3ται σ, @λλες ε'ρωπαϊκ,ς #�ρες,
ε"ναι γιατ: �π�ρ#ει α'τ� U θεσµ�θ%τηση, #ρηµατ�δ+τηση κα: συν%δρια π�8 πα-
ρ�υσι�9�υν τ:ς �ν�λ�γες 
ργασ�ες. E"ναι δηλαδ� aνα κ�ινωνικ- φαιν+µεν�, µι2
κ�ινωνικ� διεργασ�α. )Eγ^ γι2 παρ�δειγµα $ς πανεπιστηµιακ-ς δ,ν A#ω µ�α Bι-
Bλι�θ&κη ν2 
νηµερωθ�. ∆,ν µπ�ρ� ν2 πηγα�νω κ�θε µ%ρα στ- Παρ�σι, #ωρ:ς
ν2 µ�= καλ(πτ;η κανε:ς τ2 A��δα. OF �νθρωπ�λ�γικ,ς µ�ν�δες α'τ� τ� στιγµ�
στ- 
�ωτερικ- διαθ%τ�υν 20 µ, 30 @τ�µα πρ�σωπικ+, 
νg� σ, µDς U �ντιστ�ι#�α
ε"ναι 1 @νθρωπ�ς.

EP.: M�σα σ’ *λα 1ρ�εσθε �ντιµ�τωπ�ι κα@ µA �ντ�<�ες συνθ.κες 9ργασ�ας,
*πως συµ+α�νει κα@ στ� �Aπ(δηµα λ7γBω τ.ς θ�σης τ�� σπηλα��υ.

AΠ.: E"ναι τρ�µερ2 δ(σκ�λη θ%ση· γι2 ν2 δ�υλ%ψ�υµε πρ%πει ν2 διακινδυ-
νε(σ�υµε τ�ν σωµατικ& µας �κεραι+τητα. K�τω �π- τ- σπ&λαι� �π�ρ#ει aνας
γκρεµ-ς µεγ�λ�υ sψ�υς κι 1λη U �κτ� ε"ναι aνας �π+κρηµν�ς Bρ�#�ς. ∆εθ&κα-
µε µ, σκ�ινι2 κα: �ναρρι#ηθ&καµε π�νω στ2 Bρ�#ια, γι2 ν2 µπ�ρ%σ�υµε ν2 πρ�-
σεγγ�σ�υµε 1λες τ:ς µικρ,ς σπηλι,ς στ�ν περι�#&. �Yπ�ρ�αν µ%ρες π�8 �F καιρικ,ς
συνθ�κες _ταν @σ#ηµες, µ, τ-ν δυνατ- �%ρα ν2 φ%ρν;η τ2 κ(µατα µ%#ρι τ�ν σπη-
λι�, 1πως συν%Bη τ-ν )I�(λι� τ�= 1984, π�8 µε�ναµε µ%#ρι τ:ς 8 τ- Bρ�δυ στ�ν σπη-
λι�, γι2 ν2 π%σ;η U θ�λασσα κα: ν2 µπ�ρ%σ�υµε ν2 φ(γ�υµε. Xρει�στηκε ν2
Aρθ�υν στ�ν περι�#&, παλε(�ντας στ�ν κυρι�λε��α µ, τ2 κ(µατα, 2 B�ρκες πρ�-
κειµ%ν�υ ν2 µDς �πεγκλωB�σ�υν.

E'τυ#�ς π�8 �π�ρ#�υν 
κε3ν�ι π�(, ρισκ�ρ�ντας τ�ν bδια τ�υς τ�ν 9ω&, µ�-
#�νται γι2 ν2 ?λ�κληρQσ�υν τ:ς Aρευν%ς τ�υς π�νω στ- �νθρQπιν� ε"δ�ς κα: �F
µ%#ρι σ&µερα κ+π�ι τ�υς �π%φεραν σηµαντικ2 στ�ι#ε3α, π�8 U 
πιστηµ�νικ&
τ�υς ���α ε"ναι 
�αιρετικ� γι2 τ�ν παρ�υσ�α κα: τ�ν 
�%λι�η τ�= �νθρQπ�υ στ-ν
ε'ρωπαϊκ- #�ρ�. MOταν 1µως στ�ν 
π�#& µας δ�ν�νται µ, µεγ�λη ε'κ�λ�α #ρ&-
µατα γι2 @λλ�υς σκ�π�(ς, δευτερε(�υσας σ�γ�υρα σηµασ�ας· 1ταν τ2 φ�τα τ�ς
δηµ�σι+τητας π%φτ�υν π�νω σ, �ν�(σια γεγ�ν+τα· τ�ν bδια στιγµ� κ�π�ια @λλα
περι�ρ�9�νται σ, σ(ντ�µες �ναφ�ρ%ς. T- 1τι U )Aρε+π�λη �ναδε�#θηκε �ρ#αι�-
λ�γικ-ς #�ρ�ς, ε"ναι σηµαντικ+· γεννD 1µως κα: ε'θ(νες, �λλ2 π�ι+ς θ2 τ:ς �να-
λ�B;η: Γιατ� δ,ν δ+θηκε πρ�B�λ� στ-ν Tαιν�ρι� XAνθρωπ�; Γιατ� δ,ν #ρηµατ�-
δ�τ�=νται 
παρκ�ς �F Aρευνες, πρ�κειµ%ν�υ ν2 διευκ�λυνθ;� τ- Aργ� π�8 
πιτε-
λ�=ν �F 
πιστ&µ�νες; Kα: γιατ� U �νακ�λυψη τ�= Tαιν�ρι�υ )AνθρQπ�υ A#ει
ε'αισθητ�π�ι&σει περισσ+τερ� @λλες ε'ρωπαϊκ,ς #�ρες, 1ταν 
µε3ς  A#�υµε µ%-
σα στ2 #%ρια µας α'τ- τ- θησαυρ+; Mι2 σειρ2 �π- 
ρωτ&µατα, π�8 πρ%πει ν2 τ2
�παντ&σ;η κ�π�ι�ς.

Bι+λι�γραφ�α:
Θε+δωρ�ς K. Π�τσι�ς, «	O Tαινρι�ς �Aνθρωπ�ς».
Θε+δωρ�ς K. Π�τσι�ς, «Acta Anthropologica».
Nικ+λα�ς Kαλαπ�θαρ�κ�ς, «	H Mνη M�σα στ��ς A��νες – A´ Συµπ%σι�ν 1997».

Tα<ιαρ��,λα ΛαδD
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A
)τ�απ�καλε+ται «�Aν�τατ� Πνευµατικ� �Iδρυµα τ.ς X�ρας». ,E. /ρισµ�0 1λλ2
κα3 4σει τ�0 5δρυτικ�0 ν%µ�υ τ7ς ,Aκαδηµ8ας ,Aθην�ν (περ3 α)τ7ς / λ%γ�ς)
�5 «T3<εις» της (Γραµµτων - Tε>ν�ν κα3 ,Eπιστηµ�ν) παργ�υν τ2 κ�ρυφα+α
@ργα Π�λιτισµ�0, T�>νης κα3 ,EπιστCµης τ7ς 	Eλλδ�ς.

,AπD τ2 παραγ%µενα πνευµατικ2 πρ�ϊ%ντα τ�0 ,Aνωττ�υ Πνευµατικ�0 	IδρGµατ%ς
µας 1δυνατ�0µε ν2 καταγρψ�υµε κπ�ια, π�� 4ρ8σκ�νται I>ι στJν πρωτ�π�ρ8α K
στJν κ�ρυφJ τ7ς κλ8µακας τ�ν παραγ�µ�νων 1πD τ��ς 1π�κλεισθ�ντες 1πD τJν ,Aκα-
δηµ8α LEλληνες πνευµατικ��ς κα3 Mπιστηµ�νικ��ς δηµι�υργ�Gς (π.>. Σεφ�ρη, ,EλGτη,
Nακ%π�υλ�, Θε�δωρκη κα3 π�λλ��ς Pλλ�υς), 1λλ’ �Rτε κSν στJ µ�ση K στJ 4ση τ7ς
κλ8µακας α)τ7ς. LOµως MπειδJ @τσι τD θ�µα Mτ�θη γενικ, Sς τD κν�υµε συγκεκριµ�-
ν�:

�E>�υµε µι2 1διαµφισ4Cτητη περ8πτωση 1π�λGτως συγκεκριµ�νης δηµι�υργικ7ς
1π�στ�λ7ς κα3 1νειληµµ�νης 1πD τD KαταστατικD τ7ς ,Aκαδηµ8ας µας Uπ�>ρεVσεως:
τJ σGντα.η τ�0 «	Iστ�ρικ�0 Λε.ικ�0 τ7ς 	Eλληνικ7ς ΓλVσσης».

Πργµατι X ,Aκαδηµ8α, συµµ�ρφ�Gµενη πρDς τJν Uπ�>ρ�ωσC της α)τC, πρ�γραµ-
µτισε 1πD τJν YδρυσC της (1926) κα3 Mργ\εται @κτ�τε γι2 τJν πραγµατ�π�8ηση α)τ7ς
τ7ς 1π�στ�λ7ς της. M�>ρι σCµερα (2003), _στερα δηλαδJ 1πD 79 >ρ%νια Mργασ8ας, @>ει
φθσει στD γρµµα ∆. Π%τε θ2 /λ�κληρVσaη τJν πνευµατικJ α)τJ παραγωγC της;

TD \ητ�Gµεν� («π7τε») εUρ8σκεται µc µαθηµατικJ 4ε4αι%τητα, δι%τι τD συνιστ�0ν
1κρι47 1ριθµητικ2 δεδ�µ�να - συντελεστ�ς: 24 εeναι τ2 γρµµατα τ�0 	Eλληνικ�0 ,Aλφα-
4Cτ�υ κα3 Sν συνυπ�λ�γ8σ�υµε κα3 τ2 «9κπεσ7ντα» (F)∆8γαµµα, (ς) Στ+γµα, (Q) K%π-
πα κα8 ( )Σαµπ8, π�� σ’ fνα «Iστ�ρικ� λε<ικ�» συµπεριλαµ4ν�νται 1παραιτCτως,
@>�µε σGν�λ�ν 28. T�σσαρα 1πD α)τ2 @>�υν /λ�κληρVσει �5 «�Aθ3νατ��» µας µ�σα σc
79 >ρ%νια, Pρα Uπ�λε8π�νται 24 γρµµατα. Συνεπ�ς @>�υµε Mδ� πρ%4ληµα Πρακτικ7ς
,Aριθµητικ7ς κα3 ε�δικVτερα πρ%4ληµα τ7ς «"Aπλ.ς Mεθ7δ�υ τJν TριJν»:

Kατ�τα�η:
(Γι2 τ2 πρ�τα) 4 (γρµµατα) 79 (>ρ%νια >ρεισθηκαν)
(Γι2 τ2 Uπ�λειπ%µενα) 24 (γρµµατα) X (>ρ%νια θ >ρειασθ�0ν);
Λ
ση:
T2 π�σ2 εeναι «εNθ�ως �ν3λ�γα» κα3 συνεπ�ς τDν Pγνωστ� x 1π�τελε+ τD γιν%µεν�

τ�0 Pνω α)τ�0 (τ�0 x) 1ριθµ�0 Mπ3 τD κλσµα 1νεστραµµ�ν�· δηλαδC:

x = 79 � �
2
4
4
� = 79 � 6 = 474 >ρ%νια 1κρι4�ς.

Συνεπ�ς µc µαθηµατικJ 4ε4αι%τητα θ2 1π�κτCσ�υµε τD «"Iστ�ρικ� Λε<ικ� τ.ς �Aκα-
δηµ�ας �AθηνJν» α�σ8ως τD (2003 + 474=) 2477 µετ2 Xριστ%ν.

* * *

�A
λλ2 Sς µJν εmµαστε 1νυπ%µ�ν�ι: LEως τ%τε Mµε+ς κα3 �5 1π%γ�ν�8 µας µπ�ρ�0µε
ν2 >ρησιµ�π�ι�0µε τ2 nκατ�ντδες Λε.ικ2 τ7ς ,Aρ>α8ας κα3 N�ας 	Eλληνικ7ς
ΓλVσσας, πρ�ϊ%ντα τ�0 µ%>θ�υ τ�ν 	EλλCνων κα3 .�νων κ�ιν�ν θνητ�ν (I>ι
«�Aθαν3των»)· @ργα Mν πσaη περιπτVσει πρ�σVπων κα3 I>ι τ�0 κρατικ�0 - /µα-

δικ�0 φ�ρ�α, π�� oν�µ\εται «�Aν�τατ� Πνευµατικ� �Iδρυµα τ.ς "Eλλ3δ�ς».

Γ.Σ.Π.

4Cτ�υ κα3 Sν συνυπ�λ�γ8σ�υµε κα3 τ2 
πα κα8 ( )Σαµπ8, π�� σ’ fνα 

A¶§H ME£O¢O™ TøN TPIøN



Σ, παν�ρ#αι�υς #ρ+ν�υς �F MEλληνες - Πελασγ�: ε"#αν Fδρ(σει �π�ικ�ες κ�τωθι τ�= AEγα��υ
πελ�γ�υς (∆ανα��, Kαδµε3�ι, XABαντες, )Aθηνα3�ι, Mακεδ+νες κ.@.), π�8 δι2 τ�ς �ναµε��εQς
τ�υς µ, τ�8ς γηγενε3ς κατ��κ�υς δηµι�(ργησαν τ- κρ�τ�ς τ�ς AEγ(πτ�υ. Στ�ν Abγυπτ� U 
ρω-
µ%νη τ�= ∆�α )I^ ταυτ�σθηκε µ, τ�ν XIσιδα κα: ? υF+ς της XEπαφ�ς µ, τ-ν XAπι, ? ?π�3�ς µετα�8
@λλων ~δρυσε τ�ν M%µφιδα κα: Aγινε Bασιλε(ς. �O ∆ι+δωρ�ς ? ΣικελιQτης �ναφ%ρει: «Kατ2 τDν
mδι�ν τρ%π�ν κα3 �5 ,Aθηνα+�ι @κτισαν στJν Amγυπτ�ν µ8αν π%λιν, π�� pν�µα\%ταν Σϊς...» (�Iστ.
BιBλι�θ&κη, E´ 57,6). Kατ2 τ-ν AEγ(πτι� Fστ�ρικ- Mαν%θωνα τ-ν �Hλι�υπ�λ�τη, πρ�τ�ς Bασι-
λε8ς τ�ς AEγ(πτ�υ _ταν ? MHφαιστ�ς κα: �κ�λ�(θησαν ? MHλι�ς, ? )Aγαθ�δα�µων, ? Σ�σις, ?
Kρ+ν�ς, ? XOσιρις, ? TυφQν, ? �Ωρ�ς, ? XAρης, ? XAν�υBις, ? �Hρακλ�ς, ? )Aπ+λλων, ? XAµµων
Zε8ς κ.@. �H XABυδ�ς, U �Hρακλε+π�λις, αF Θ�Bαι, U Nα(κρατις, �F ∆ι�σπ+λεις (@νω κα: κ�τω)
κα: U �Eρµ�(π�λις ε"ναι µερικ,ς 
κ τ�ν `λληνικ�ν π+λεων στ�ν Abγυπτ�. T2 σηµεριν2 τ�πω-
ν(µια )Aσσ�υ2ν κα: Σ�υ%9, διαB�9�ντ�ς τα 
κ τ�ν δε�ι�ν πρ-ς τ’ �ριστερ�, µDς �π�καλ(πτ�υν:
N��υσσα κα: Zε(ς.

�E
π: Bασιλε�ας τ�= Φαρα^ Pαµεσσ� U Abγυπτ�ς φα�νεται διαBρωµ%νη �π- 
π��κ�υς. �O
θ�νατ�ς τ�= )IακQB, τ�= πατ%ρα τ�= )Iωσ�φ, θ2 τιµηθh� �π’ τ�8ς AEγυπτ��υς µ, `Bδ�-
µ&ντα Uµ%ρες π%νθ�υς: «κα3 Mπ�νθησεν α)τDν Amγυπτ�ς n4δ�µCκ�ντα Xµ�ρας» («Γ%νε-
σις» N, 3). �H πληθυσµιακ� αt�ησις τ�ν �EBρα�ων _ταν τεραστ�α: «,Aν�στη δc 4ασιλε�ς

fτερ�ς Mπ’ Amγυπτ�ν, qς �)κ arδει τDν ,IωσJφ κα3 εeπε τa� @θνει α)τ�0: ,Iδ�� τD γ�ν�ς τ�ν υ5�ν
,IσραJλ µ�γα πλ7θ�ς κα3 �σ>Gει Uπcρ Xµsς» («XE��δ�ς» A´ 8-9). T- 1372 π.X. στ%φεται Φαρα^
τ�ς #Qρας τ�= Nε�λ�υ ? )Aµ%ν�φις ? ∆´, ? δεκατρι�#ρ�ν�ς πρ�γκηπας µ, τ:ς π�λλ,ς �ναπηρ�ες
κα: τ� #αµηλ� 1ραση1. Σ(ντ�µα νυµφε(θηκε τ�ν παν%µ�ρφη λευκ&, �λλ2 �γνQστ�υ καταγωγ�ς,
Nεφερτ�τη2. �H Nεφερτ�τη �'σιαστικ�ς Bασιλε(ει στ�ν Abγυπτ�. Γι2 πρQτη φ�ρ2 στ�ν Fστ�ρ�α
τ�ς AEγ(πτ�υ κυBερνD Bασ�λισσα τ�ν α'τ�κρατ�ρ�α. �O )Aµ%ν�φις ? ∆´ θ’ �λλ��hη τ’ \ν�µ� τ�υ

�O πρ�4ληµατικ�ς �Aκενατ6ν κα7 8 καλλ�ν" Nεφερτ$τη

�H «#παν�σταση» τ�ς 4ασ$λισσας Nεφερτ$της

™
τ�ν µακρα�ωνη Fστ�ρ�α τ�ς π�λυθεϊστικ�ς AEγ(πτ�υ κα: κατ2 τ�ν δι�ρκεια
τ�ς Bασιλε�ας τ�= Φαρα^ )Aµ%ν�φι τ�= ∆´ k )Aκανατ^ν (1372-1347 π.X.) θ2
συντελεσθh� µ�α κ�σµ�ϊστ�ρικ�ς σηµασ�ας µεταρρ(θµιση: �H δι2 τ�ς B�ας

πιB�λ� τ�= πρQτ�υ παγκ�σµ�ως κρατικ�= µ�ν�θεϊσµ�=. �H �π�τυ#�α τ�ς


παναστ�σεως δ,ν θ2 πτ�&σhη τ�8ς 
µπνευστ%ς της. �Eκατ- περ�π�υ Aτη �ργ+τε-
ρα µ%σ’ �π’ τ�ν Abγυπτ� κα: π�λι θ2 �επηδ&σhη ? µ�ν�θεϊσµ-ς τ�= )ABρα2µ κα:
τ�= Mωϋσ�, π�8 µετ2 τ�ν XE��δ� τ�ν �EBρα�ων �π’ τ�ν Abγυπτ�, θ2 
πιBληθh� στ:ς
`π+µενες #ιλιετ�ες σ, 1λη τ�ν �νθρωπ+τητα.
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"O φαραS �Aκενα-
τ�ν, π�; νυµφε,τη-
κε τ2 Nεφερτ�τη σA
=λικ�α 13 9τJν.
WHταν σωµατικ

9λαττωµατικ7ς. (T�
Xγαλµα +ρ�θηκε
στ2ν �Eλ YAµαρνα
κα@ �π7κειται στ�
M�υσεZ� Kα\ρ�υ.)



σ, )Aκενατ^ν k )E#νατ^ν (= ? πιστ-ς
τ�= )Aτ-Qν). �H δι�ικητικ� δικτα-

τ�ρ�α π�8 ε"#ε xδη 
πιBληθ�
στ�8ς AEγυπτ��υς δηµι�(ρ-

γησε π�λλ2 πρ�Bλ&µατα
κα: τελικ2 Aπνι�ε στ-

α�µα τ� #Qρα. T- `λλη-
ν�κεντρικ- Fερατε3�
τ�ν ΘηB�ν κατα-
σφ�#θηκε κα: U π+-
λις τ�ν ΘηB�ν κα-
τακ�ηκε. �H B�α
κα: �F σφαγ,ς 
�α-
πλQθηκαν παντ�=.
�O )Aκενατ^ν A#τι-
σε ν%α πρωτε(�υσα
τ�ν )Eλ-)Aλ-)Aµ�ρ-
να, 1π�υ 
γκατ%στη-

σε ν%� Fερατε3�, πι-
στ- στ-ν aνα κα: µ�-

ναδικ- θε+ τ�υ, τ-ν
)Aτ^ν-MHλι�. �H λατρε�α

τ�= XAµµων�ς PD (∆ι-ς)
κα: τ�= �π�λ��π�υ αEγυ-

πτιακ�= πανθ%�υ καταργ&θη-
κε δι2 ν+µ�υ. �O ν%�ς θε-ς )Aτ-^ν

θ’ �π�τελ%σhη �'σιαστικ�ς τ�ν πρQι-
µη σ(λληψη τ�= σηµεριν�= «δυνστη» θε-

�= )Iε#ωBD - Για#B%: «Kα3 εeπεν / θεDς πρDς τDν
Mωυσ7ν: ,Eγt εeµαι / �Ων» («XE��δ�ς» Γ´ 14). �O )Aτ-Qν, ? θε-ς τ�= )AκενατQν, ε"ναι α'τ-ς
τ�=τ�ς ? θε-ς τ�= Mωυσ%ως. Πρ+κειται γι2 τ-ν bδι�ν �κριB�ς θε+, γι2 τ-ν 
κδικητικ- κα: γε-
ν�κτ+ν� )Iε#ωBD. �H συγκυB%ρνηση τ�ν )Aκενατ^ν - Nεφερτ�της κα: µ�ν�θεϊστικ�= Fερατε��υ
στ�ν Abγυπτ� κατ%στη µ, τ�ν π�ρ�δ� τ�= #ρ+ν�υ τυραννικ& πρ-ς τ�8ς κατ��κ�υς τ�ς #Qρας.
T2 Lν+µατα τ�ν πρ�ηγ�υµ%νων �γαπηµ%νων θε�ν τ�ν AEγυπτ�ων σB&σθηκαν �π- παντ�=: τ�ι-
#�γραφ�ες, τ�ι#+γλυπτα, 
πιγραφ,ς να�ν, �κ+µα κα: φυλα#τ� π�8 φ�ρ�=σαν �F @νθρωπ�ι, Bρ%-
θηκαν µ, �υσµ%να τ2 Lν+µατα τ�ν θε�ν. �H B�Bλ�ς δ,ν �ναφ%ρει τ�π�τα γι’ α'τ�ν τ� σκ�τειν�
περ��δ�. T- Fστ�ρικ- κεν- µετα�8 )Iωσ�φ κα: Mωυσ� ε"ναι γ(ρω στ2 35 - 40 Aτη. �O )Aκενατ^ν
πρ-ς τ- τ%λ�ς τ�ς Bασιλε�ας τ�υ δια9ε(#θηκε τ�ν Nεφερτ�τη κα: πρ�σπ�θησε ν2 Aλθhη σ, 
παφ�
µ, τ- 
�+ριστ� θηBαϊκ- Fερατε3� µ%σhω τ�= διαδ+#�υ τ�υ κα: συµBασιλ%ως Σµενκερ%. XIσως ε"#ε
µεταν�&σει γι2 τ2 1σα Aπρα�ε. �O θ�νατ�ς τ�= )Aκενατ^ν (µDλλ�ν 
πρ+κειτ� περ: δ�λ�φ�ν�ας)
θ2 φ%ρhη 
παν�σταση. T- π�λυθεϊστικ- Fερατε3� 
πε#ε�ρησε ν2 �ναλ�Bhη τ�ν διακυB%ρνηση τ�=
τ+π�υ. �H Nεφερτ�τη κ�λεσε τ+τε τ-ν 
#θρ- τ�ς AEγ(πτ�υ, Bασιλ%α τ�ν Xεττα�ων Zαν�ν9α, γι2
ν2 τ-ν παντρευτh�.
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"H δυναµικ2
+ασ�λισσα 
τ.ς A]γ,-
πτ�υ Nεφερ-
τ�τη. (Γ,ψινη
πρ�τ�µ2 τ��
14�υ α]. π.X.)



�O
Zαν�ν9α σκ�τQθηκε καθ’ ?δ+ν. �O T�υτανγ#αµQν, ? µικρ-ς �δελφ-ς τ�= )AκενατQν,
�νακηρ(#θηκε ΦαραQ. )Eπ: τ�ς Bασιλε�ας τ�υ �πεκατεστ�θη U λατρε�α τ�= XAµµω-
ν�ς PD (∆ι-ς) κα: 
π%στρεψαν �F Fερε3ς τ�ν ΘηB�ν. Παρ2 τα=τα τ- 1346 δ�λ�φ�ν&θηκε.
Περ: τ- 1314-12 τ- Fερατε3� τ�ν ΘηB�ν ~δρυσε τ�ν IΘ´ ∆υναστε�α µ, τ-ν Pαµσ� τ-ν A´.

OF Lπαδ�: τ�= `ν+ς θε�= Bρ%θηκαν πλ%�ν σ, µει�νεκτικ� θ%ση. «Kα: καταδυν�στευ�ν �F AEγ(-
πτι�ι τ�8ς υF�8ς )Iσρα�λ 48aα κα3 κατωδGνων α)τ�ν τJν \ωJν Mν τ�+ς @ργ�ις τ�+ς σκληρ�+ς, τa�
πηλa� κα3 τa7 Πλινθε8α κα3 πsσι τ�+ς @ργ�ις τ�+ς Mν τ�+ς πεδ8�ις, κατ2 πντα τ2 @ργα, vν κατε-
δ�υλ�0ντ� α)τ��ς µετ2 48ας» («XE��δ�ς» A´ 13-14).

T- 1301-1235 π.X. �ναλαµB�νει τ�ν Bασιλε�α ? Pαµσ�ς ? B´ ?  Mεϊαµµ�8ν (= ? φ(λακας τ�=
XAµµων�ς). Kατ2 τ2 #ρ+νια τ�ς Bασιλε�ας τ�υ U κατ�στασις γι2 τ�8ς καταδ�κ�υς πλ%�ν �EBρα�-
�υς Aγινε �νυπ+φ�ρη. Στ- τ%λ�ς τ�ς Bασιλε�ας τ�υ κα: κατ2 τ�ν �ρ#� τ�ς Bασιλε�ας τ�= διαδ+-
#�υ τ�υ Mενρεπτ2# πρ%πει ν2 Aγινε U περ�φηµ�ς «�E.�δ�ς» τ�ν �EBρα�ων, µ, �ρ#ηγ+ τ�υς τ-
Mωυσ�.

�H ν%α πρωτε(�υσα π�8 ε"#ε Fδρ(σει ? )Aκενατ^ν κ�ηκε κα: Eσ�πεδQθηκε �π’ τ-ν στρατηγ-
X�ρεµ#,µπ τ- 1347. Στ2 
ρε�πια π�8 �νακαλ(φθηκαν �π- Γερµαν�8ς �ρ#αι�λ+γ�υς, U π+λις Bρ%-
θηκε σκεπασµ%νη �π- aνα ε"δ�ς #Qµατ�ς (4µµ�κ�ν�α) π�8 τ- ABα9αν �F AEγ(πτι�ι στ�8ς τ�φ�υς,
γι2 ν2 καλυφθh� τ- µ�ασµα π�8 �ν%διδε U π+λις! OF τ�φ�ι τ�ν )AκενατQν, T�υτανγ#αµ�ν�ς συ-
λ&θηκαν κα: καταστρ�φησαν �π’ τ�8ς AEγυπτ��υς, �F ?π�3�ι πρ�σπ�θησαν ν2 τ�8ς �ε#�σ�υν,
σ2ν ν2 µ�ν �π�ρ�αν π�τ%. T2 Lν+µατ� τ�υς δ,ν �ναφ%ρ�νται σ, καµµι2 @λλη 
πιγραφ� 
κτ-ς
τ�ς π+λεως )Eλ-)Aλ-)Aµ�ρνα. �O Mαν%θων δ,ν κ�νει τ�ν παραµικρ� �ναφ�ρ2 στ2 Lν+µατ� τ�υς.
OF �EBρα3�ι 1µως δ,ν θ2 τ�8ς �ε#�σ�υν. T- 525 ? γνωστ-ς γι2 τ�ν �γρι+τητ� τ�υ Bασιλε8ς τ�ν
Περσ�ν KαµB(σης εEσ%Bαλε στ�ν Abγυπτ�, �φ�= πρ�ηγ�υµ%νως Aκαψε τ:ς Θ�Bες κα: 
ν συνε-
#ε�hα ?λ+κληρη τ� #Qρα. OF Π%ρσες 
γκατ%στησαν E�υδαϊκ,ς φρ�υρ,ς σ, 1λες τ:ς π+λεις! MOµως
τ- 332 π.X. U Abγυπτ�ς 
λευθερQθηκε �π’ τ�8ς Π%ρσες )A#αιµεν�δες µ%σhω τ�= )Aλε��νδρ�υ τ�=
Mακεδ+ν�ς κα: τ- Fερατε3�ν τ�= XAµµων�ς - PD - ∆ι-ς τ-ν �νεκ&ρυ�ε γι’ α'τ- 
ν Σ��υα Φαρα^
κα: υF-ν τ�= θε�= XAµµων�ς.

Σηµει�σεις
1. E�ρ&µατα µ, τ�ν µ�ρφ� τ�= )Aκενατ^ν τ-ν παρ�υσι�9�υν µ, σωµατικ,ς δυσαρµ�ν�ες. Φαρδει2 περιφ%ρεια γ�φ�ν, πα-

ρ��εν� λαιµ+, µακρ+στεν� κραν�� µ, πρ�τεταµ%νη τ�ν κ�τω γν�θ�, �δ(ναµ� σ�µα. )Aν�γλυφα, π�8 σhQ9�νται στ- µ�υσε3�
τ�= Bερ�λ�ν�υ, παρ�υσι�9�υν τ-ν )Aκενατ^ν ν2 πρ�σπαθh� ν2 διαB�σhη κ�τι πρ-ς τ�8ς Fερε3ς τ�υ �π- π�λ8 κ�ντιν� �π+σταση.
OF �ρ#αι�λ+γ�ι κατ%λη�αν στ- συµπ%ρασµα, 1τι ? «µεταρρυθµιστJς Φαραt» _ταν �ν�πηρ�ς κα: ε"#ε περιωρισµ%νη 1ραση.

2. Nεφερτ�τη στ2 AEγυπτιακ2 σηµα�νε «U \µ�ρφη A#ει Aρθη». )Aπ- π�= ν2 _λθε �ραγε; )Eπιγραφ%ς, π�8 Bρ�σκ�νται στ-
M�υσε3� τ�= Bερ�λ�ν�υ, τ�ν �ναφ%ρ�υν σ2ν «,Aρ>%ντισσα τ�ν δG� >ωρ�ν»· δηλαδ� 
κτ-ς τ�ς AEγ(πτ�υ _ταν �ρ#+ντισσα
κα: µιDς @λλης �κ+µη #Qρας. M&πως τ�ς #Qρας τ�= )ABρα2µ κα: τ�= )Iωσ&φ;

Στ- )Eλ - )Aλ - )Aµ�ρνα Bρ%θηκε U πρ�τ�µ& της· πρ+κειται γι2 κ�π%λλα 
κθαµBωτικ�ς Lµ�ρφιDς, λευκ� κα: \#ι µελαψ&,
1πως _ταν συν&θως �F AEγ(πτιες. Λευκ� κα: π�λ8 \µ�ρφη _ταν κα: U �EBρα�α σ(9υγ�ς τ�= �%ρ�η )Eσθ&ρ.

Σ, �ν�γλυφ� π�8 Bρ%θηκε, παριστ�νεται U Nεφερτ�τη ν2 µαστιγQνhη �νθρQπ�υς, µι2 δικαι�δ�σ�α π�8 ε"#αν µ+ν� �F Φα-
ραQ· U Bασ�λισσα �παγ�ρευ+ταν ν2 πρ�Bh� σ, �ν�λ�γες πρ��εις. Στ- ταφικ- µνηµε3� τ�= T�υτανγ#αµ�ν�ς Bρ%θηκε µ%σα στ�ν
παν%µ�ρφη σαρκ�φ�γ� τ�υ ταρι#ευµ%νη γυναικε�α µ�(µια. E"ναι U µ�ναδικ� στ�ν Fστ�ρ�α τ�ς AEγ(πτ�υ κα: πρ%πει κατ2
τ�8ς �ρ#αι�λ+γ�υς ν2 ε"ναι τ�ς Nεφερτ�της, U ?π��α πρ�φαν�ς τ�φηκε µ, τ:ς τιµ,ς τ�ν ΦαραQ. �H Nεφερτ�τη _ταν U µ�να-
δικ� Bασ�λισσα στ�ν Fστ�ρ�α τ�ς AEγ(πτ�υ, π�8 κυB%ρνησε σ2ν ΦαραQ.

3. �O )Iωσ�φ στ�ν Abγυπτ� παντρε(τηκε µι2 F%ρεια τ�ν ΘηB�ν. Kατ’ α'τ-ν τ-ν τρ+π� συγγ%νεψε µ, τ�8ς πραγµατικ�8ς

��υσιαστ,ς τ�ς AEγ(πτ�υ, τ�8ς Fερε3ς τ�ν ΘηB�ν. MOταν δ, 
πλ�(τισε, «... µ%ν�ν τJν γ7ν τ�ν 5ερ�ων δcν xγ%ρασεν» («�E.�-
δ�ς», MZ´, 22).

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ3της

�H π�κατ�σταση τ�ς λατρε$ας τ�; <Aµµων�ς - ∆$α
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�H Eδ%α κατασκευ�ς 5-6 Tρι&ρεων στ� B�ση τ�= �π�δε�γµατ�ς M+ρισ�ν κα: K+�υτς («,Oλυ-
µπιδα») δ,ν ε"ναι k µDλλ�ν δ,ν µπ�ρε3 ν2 ε"ναι πραγµατ�π�ι&σιµη, καθ’ 1σ�ν U πρD�ις �π%-

δει�ε τ2 τραγικ2 λ�θη τ�= τ�λµ&µατ�ς. )E2ν U κατασκευ� α'τ� _ταν σωστ& δηλαδ� σ(µφωνη µ, τ:ς
πρ�διαγραφ,ς τ�= )Aµειν�κλ%�υς, τ+τε δ,ν θ2 «κρυ4%ταν» �π’ τ2 µ�τια τ�= κ+σµ�υ κα: π�λ8 πε-
ρισσ+τερ� δ,ν θ2 
γκαταλειπ+ταν µ, τ%τ�ι�ν τραγικ2 �παρ�δεκτ�ν τρ+π�, δεδ�µ%ν�υ τ�= �ψηλ�τ�τ�υ
κ+στ�υς της π�8 πλ&ρωσε ? `λληνικ-ς λα+ς, µεγ�λ� µ%ρ�ς τ�= ?π���υ... «\�στανε» τ2 θηλ�κια τ�ν
Bρετανν�ν δηµι�υργ�ν της κα: @λλων 
πιτ&δειων περ: α'τ- «�Eλλ&νων».

T- 1999 
κδ+θηκε τ- BιBλ�� τ�= )Eµµ. ∆. Nελλ�π�(λ�υ «	H nλληνικJ τριCρης» (ε"#ε ?λ�κλη-
ρωθ� �π’ τ- 1976, �λλ2 δ,ν 
κδ+θηκε τ+τε γι2 λ+γ�υς π�8 δ,ν ε"ναι τ�= παρ+ντ�ς, ? δ, συγ-

γραφ%ας π�8 �π%θανε τ- 1990 �π�γ�ητευµ%ν�ς γι2 τ�ν �ντιµετQπιση τ�= Aργ�υ τ�υ �π’ τ�8ς 4ρµ�-
δ��υς), 1π�υ παρ�υσι�9εται µ, γλαφυρ+τητα, πληρ+τητα κα: �κρ�Bεια U κατασκευ� κατ2 κ(ρι� λ+-
γ� τ�= σκ�φ�υς, τ�= «µυστηρ8�υ» α'τ�= π�8 καταπ+νησε τ+σ�υς κα: τ+σ�υς 
ρευνητ%ς. Στ- BιBλ��
παρ�υσι�9εται �π+ Kλ�µακα, π%ραν τ�ν �ναλυτικ�ν περιγραφ�ν, τ- σκφ�ς τ�ς Tρι&ρ�υς στ:ς
�παιτ�(µενες \ψεις κα: τ�µ%ς. )Eκτ-ς τ�ν λ�ιπ�ν µερ�ν τ�= πλ���υ, γι2 τ� στ&ρι�η τ�ς λειτ�υρ-
γικ�ς της 4πλ+τητας, στ2 πλα�σια µιDς φαιν+µενης περιπλ�κ�ς π�8 πρ�κ(πτει �π’ τ- συνδυασµ- θ%-
σεων κωπ�ν κα: 
ρετ�ν (= κωπηλατ�ν: 3+3 σ, κ�θε σειρ2 
π: 25-27 σειρ%ς), ? συγγραφ%ας Bρ�κε τε-
λικ2 τ-ν «µ�τ�» τ�= )Aµειν�κλ�, γι2 ν2 φθ�σhη στ�ν Eδ%α κατασκευ�ς τ�= πλ���υ µετ2 �π- @πειρ�υς
σ#εδιασµ�8ς κα: 12 
τ�ν Aρευνες.

T- 2001 
νδιαφ%ρθηκε ? Π�λιτιστικ-ς Σ(λλ�γ�ς  «Π�σειδVνι�ν» τ�ς K(πρ�υ, π�8 
�%διδε τ-
περι�δικ-ν «TριCρης», γι2 τ�ν κατασκευ� τ�= πλ���υ στ� B�ση τ�ν τε#νικ�ν στ�ι#ε�ων τ�=


ν λ+γhω BιBλ��υ, συναρθρωµ%νων $ς «Uπ%δειγµα ,Eµµ. Nελλ�π�Gλ�υ». �O �π�φαιν+µεν�ς πρ�-
σκλ&θηκα στ�ν K(πρ�, 1π�υ �F 
κπρ+σωπ�ι τ�= Συλλ+γ�υ µ’ Aφεραν σ’ 
παφ� µ, τ-ν �Yπ�υργ- Παι-
δε�ας κα: Π�λιτισµ�= τ�= Kυπριακ�= Kρ�τ�υς. )Eνθ�υσιασµ��, πα#ει,ς κ�υB%ντες κ.τ.λ. �Yπενθ(-
µησα στ�8ς 4ρµ�δ��υς, 1τι τ- Aργ� α'τ- #ρει�9εται 
νδελε#� µελ%τη �π- �ν�λ�γης γνQσης κα: 
µπει-
ρ�ας 
πιστ&µ�νες κα: τε#νικ�8ς κα: B�µα - B�µα κατασκευ&, #ωρ:ς �πQλειες #ρ+ν�υ, εEς τρ+π�ν �στε
τ- Aργ� ν2 τελειQσhη πρ- τ�ς «,Oλυµπιδ�ς 2004». �H Eδ%α µ�υ _ταν U τρι&ρης α'τ� ν2 πλε(σhη �π-
τ�ν K(πρ� πρ-ς τ- Σαρωνικ- κ+λπ� κα: ν2 καταλ&�hη στ� Σαλαµ3να µ, πανηγυρικ- τρ+π� στ2 πλα�-
σια τ�ν 
κδηλQσεων τ�ς ,Oλυµπιδ�ς. ∆υστυ#�ς �F τ�= Συλλ+γ�υ K(πρι�ι Aδει�αν τ- 
πι#ειρηµα-
τικ+ τ�υς κα: µ+ν�ν δαιµ+νι�, 
γκαταλε�ψαντες τ�ν πρ�σπ�θεια µ+λις Aφθασαν στ2 δ(σκ�λα. Πρ+-
σφατα 
γκαιν�ασαν τ- «KερGνεια II» σ, λαµπρ� τελετ&· aνα Mµπ�ρικD πλ�3� 4πλ�ς κατασκευ�ς κα:
«καθρισαν». Θ2 πρ%πει 
δ� ν2 
πισηµανθh�, 1τι ? Σ(λλ�γ�ς α'τ-ς µετ2 τ� θερµ� Aγγραφη παρ+-
τρυνση τ�= �Yπ�υργ�= γι2 
κκ�νηση τ�= Aργ�υ παρ&γγειλε κατ’ �πα�τησ& τ�υ Tε#νικ� XEρευνα σ,

πιστηµ�νικ2 Fδρ(µατα �ν�λ�γης τε#ν�γνωσ�ας γι2 τ� BεBα�ωση τ�ς πλευσιµ+τητας τ�= πλ���υ. OF

3.

2.

1.

1. �H κριτικ" τ�; πρ�τ@π�υ M.ριστ�ν κα7 K.�υτς

£
2 xθελα �π’ τ:ς στ�λες τ�= «∆αυλ�0» ν2 πληρ�φ�ρ&σω τ-ν 
κ N. �Y+ρ-
κης 
πιστ�λ�γρ�φ� τ�= Περι�δικ�= κ. )Iω�ννη Tσ�παν�κη καθ^ς κα:
τ-ν 
ρασιτ%#νη µ�ντελλ�στα κ. Φ�λιππ� Kυριακ+π�υλ�, σ#ετικ2 µ, τ’
�ναφερθ%ντα στ- 251 τε=#�ς περ: τρι&ρεων, τ2 �κ+λ�υθα:



T� µισ�σαπισµ�ν�
«π�τσωµα» τ.ς
«�Oλυµπι3δας», τ�
^π�Z� 1�ει �φαι-
ρεθ. 9ντελJς. (Φω-
τ�γραφ�α: M3ρι�ς

Mαµαν�ας.)

�παντ&σεις (Aγγραφ�ι) _λθαν θετικ%ς.
TελειQν�ντας, θ2 xθελα �π’ τ:ς στ�λες τ�= περι�δικ�= σας ν’ �πευθυνθ�, Aστω κα: τQρα, στ�8ς

4ρµ+δι�υς π�λιτιστικ�8ς κατ2 κ(ρι� λ+γ� φ�ρε3ς τ�ς πατρ�δ�ς µας κα: σ, 1σ�υς µπ�ρ�=ν ν2 στηρ�-
��υν eθικ2 κα: �λικ2 Aργα Π�λιτισµ�=, γι2 ν2 �αναδ�=µε τ- θ%µα «TριCρης» σB&ν�ντας τ- \νειδ�ς
τ�ς «,Oλυµπιδ�ς» τ�ν κ.κ. M%ρισ�ν κα3 K%�υτς, γιατ� 
κτ-ς τ�ν @λλων σηµει�λ�γε3 π�λ8 @σ#ηµα
γι2 τ2 π�λιτιστικ� µας πρ�γµατα κα: 
µπλ%κει σ, λ�θ�ς Aργ� φιλ+τιµ�υς �νθρQπ�υς 1πως ? κ. Kυ-
ριακ+π�υλ�ς.

Στ3θης Nελλ7π�υλ�ς

�H
τρι&ρης «,Oλυµπις», π�8 ε"#ε ναυπηγηθ� στ2 ναυπηγε3α τ�= Kερατσιν��υ �π- τ- 1985
aως τ- 1987 µ, #ρηµατ�δ+τηση τ�= Γενικ�= )Eπιτελε��υ Nαυτικ�= κα: µ, B�ση τ2 σ#%δια τ�ν
K+�υτς κα: M+ρρισ�ν, Bρ�σκεται σ&µερα σ, κακ� κατ�σταση στ2 Nαυπηγε3α )Eλευσ�νας,
πρ�κειµ%ν�υ ν2 
πισκευασθh� 
� ?λ�κλ&ρ�υ, �στε ν2 ε"ναι aτ�ιµη πρ-ς #ρ&ση τ- καλ�κα�-

2. T� κ�υφ�ρι τ�ς «�Oλυµπι�δ�ς» στ"ν �EλευσBνα 



ρι τ�= 2004, καθ^ς A#ει πρ�γραµµατισθ� ν2 µεταφ%ρhη µ, συγκεκριµ%ν� δρ�µ�λ+γι� τ�ν )Oλυµπιακ�
Φλ+γα. AEτ�α δ,ν ε"ναι @λλη �π- τ�ν πληµµελ� συντ&ρηση τ�= σκ�φ�υς 
δ� κα: δεκαπ%ντε #ρ+νια,
sστερα �π- τ- πρ�τ� τ�υ τα��δι στ-ν Φαληρικ- 1ρµ� κα: µερικ�8ς �κ+µη πλ+ες µ%#ρι τ�ν �ν%λκυ-
σ& τ�υ σ, εEδικ2 κατασκευασµ%ν� νεQσ�ικ� στ- ∆%λτα Φαλ&ρ�υ. XEκτ�τε �F Eθ(ν�ντες τ�= Π�λεµι-
κ�= Nαυτικ�=, �π- τ�ν ε'θ(νη τ�= ?π���υ 
τ%θη τ- «)Oλυµπι�ς», @φησαν τ�ν τρι&ρη στ�ν τ(#η της
γι2 aνα µεγ�λ� δι�στηµα, 
νh� A#ρη9ε συντ&ρησης. N� σηµειQσ�υµε 1τι τ2 σ(γ#ρ�να πλ�3α τ�= Π.N.,
π�λλαπλ�σιας �ντ�#�ς �π- τ�ν 
ν λ+γgω τρι&ρη, τ�θενται κατ2 τακτ2 #ρ�νικ2 διαστ&µατα σ, πε-
ριωρισµ%νη (2 µ�νες) k µακρ�#ρ+νια (5 µ�νες) �κινησ�α, γι2 ν2 συντηρηθ�=ν κα: ν2 διατηρηθ�=ν
��ι+πλ�α κα: ��ι+µα#α. MEνα λ+γ� παραπ�νω γι2 ν2 µπh� 
νωρ�τερα στ- σταθµ- συντ&ρησης ε"#ε
�σφαλ�ς α'τ� U τρι&ρης, δεδ�µ%ν�υ 1τι τ- �(λ� της ε"ναι τ(π�υ «Iρεγκ�ν» κα: \#ι Aλατ�, 1πως τ�ν
�ρ#α�ων τρι&ρεων, µ’ �π�τ%λεσµα ν2 ε"ναι περισσ+τερ� ε'παθ�ς στ�ν 4λµ(ρα κα: στ:ς καιρικ,ς µε-
ταB�λ%ς.

)Eπισκεπτ+µεν�ι τ- #�ρ�, 1π�υ συντελε3ται U �π�κατ�σταση τ�= πλ���υ κα: συ9ητQντας µ, τ-ν
�πε(θυν� τ�= συνεργε��υ συντ&ρησης, ναυπηγ- κ. ΓεQργι� T�τα, πληρ�φ�ρηθ&καµε 1τι, 
νh� �F
�ρ#α3�ι ναυπηγ�: #ρει�9�νταν µ+λις δ(� µ�νες γι2 ν2 κατασκευ�σ�υν πλ&ρως µι2 τρι&ρη, �F σ(γ-
#ρ�ν�ι συν�δελφ�� τ�υς #ρει�στηκαν γι’ α'τ�ν τ�ν τρι&ρη δ(� #ρ+νια· U 
πισκευ& της δ, στ�ν πα-
ρ�=σα φ�ση θ2 ?λ�κληρωθh� µ%#ρι τ-ν )Aπρ�λι� τ�= 2003. T2 κυριQτερα πρ�Bλ&µατα 
ντ�π�9�νται
στ- «π�τσωµα», στ2 sφαλα π�8 A#�υν �ηλωθ� 
ντελ�ς κα: θ2 �ντικατασταθ�=ν, στ�8ς σκαρµ�8ς
π�8 A#�υν φθαρ�, �λλ2 κα: στ- κατ�στρωµα π�8 A#ει 
π�σης �φαιρεθ�. ∆,ν λε�π�υν $στ+σ� κα: �F
φθ�ρ,ς π�8 A#�υν πρ�κληθ� �π- �νθρQπ�υς, Eδ�ως στ2 κ�υπι�, π�λλ2 �π- τ2 ?π�3α A#�υν σπ�σει
εbτε λ+γhω κακ�ς #ρ&σης τ�υς �π- τ�8ς Kωπηλ�τες εbτε λ+γhω �καταλληλ+τητ�ς τ�= �(λ�υ �π- τ-
?π�3� κατασκευ�στηκαν.

M3ρι�ς K. Mαµαν�ας 
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OI 9σωτερικAς `περκατασκευAς κα@ `π�κατασκευAς τ.ς «�Oλυµπι3δ�ς». OI φθ�ρAς ε8ναι 
9µφανεZς σA *λα τ
 σηµεZα τ�� πλ���υ. (Φωτ�γραφ�α: M3ρι�ς Mαµαν�ας.)



YA<ι�ς ^ µισθ7ς τ�υ
,Eκε+, στD ,Aριστ�τ�λει�, ν2 >α8ρεσθε τDν καιν�Gργι�

σας Mπ8τιµ� διδκτ�ρα. Ψ>νατε π�λ� γι2 ν2 τDν 4ρ7τε;

Γρφω γι2 τDν κ. Wolfgang Kullmann. P�, τ8 1στ�ρι πρV-

τ�υ µεγ�θ�υς 1νακαλGψατε; A)τ%ς, µτια µ�υ, .επ�ρα-

σε κα3 τDν Mρτιν Mπερνλ. 	O νε�αναγ�ρευθε3ς λ�ιπDν

Mπ8τιµ�ς διδκτωρ (6-1-2002), θ�λ�ντας πρ�φαν�ς ν2 1νταπ�δVσaη τJν φιλ�-

φρ%νηση πρDς τD πανεπιστCµι� τ7ς Θεσσαλ�ν8κης, @γραψε τD περισπ�Gδα-

στ� κα3 Mµ4ριθ�στατ� Pρθρ� «ΠJς ^ �Oµηρ�ς ε8δε τ�;ς �Oλυµπιακ�;ς
�γJνες», π�� δηµ�σιεGτηκε σc 1θηναϊκJ Mφηµερ8δα (15-12-2002).

	O Mν λ%γaω λ�ιπDν Mπ8τιµ�ς «9γε�ρεται µ�αν αNγ2ν ψυ�ρ
ν *πως = λ(θη»,
κατ2 τDν ,A>ιλλ�α Παρσ>�, κα3 1π�φασ8\ει ν2 δι�ρθVσaη µ8αν >ρ�ν�λ�γικJν

1νακρ84εια, σ>ετικ2 µc τD π%τε @\ησε / LOµηρ�ς κα3 π%τε συνακ%λ�υθα γρ-

φτηκε X ,Iλιδα κα3 τ8 |ταν τ2 Tρωικ. Kι 1φ�0 1ντιπαρα4λaλη τDν «Kατ3-
λ�γ� τJν πλ��ων» µc τDν κατλ�γ� τ�ν νικητ�ν τ�ν ,Oλυµπιακ�ν ,AγVνων

1πD τDν Z´ π.X. α��να, παλαµ8\ει E)αγγ�λι�, π�� λ�νε, ~τι X ,Iλιδα γρ-

φτηκε µετ2 τD 680 π.X. κα3 ~τι / TρωικDς Π%λεµ�ς |ταν fνα µsλλ�ν 1σCµα-

ντ� 5στ�ρικD συµ4ν, 1ν.ι� λ%γ�υ. LOσ�ν 1φ�ρas στJν Mθν�γ�νεση τ�ν 	EλλC-

νων, α)τJ @γινε τD πρ�τ� �µισυ τ�0 7�υ π.X. α��ν�ς...

Πρ�σωπικ2 πιστεGω, ~τι @>ει δ8κι�. Σιγ2 τVρα µJν δVσ�υµε 4ση στ2

«τσ�υκαλ3κια» τ�0 Σλ7µαν κα3 στ3ς παπαριcς τ�0 	OµCρ�υ, π�� δcν εe>ε τ8

ν2 κνaη κι @γραψε fνα παραµGθι 1.237 στ8>ων, γι2 ν2 κ�ιµ8\�υν �5 µανδες

τ2 παιδι τ�υς. Kα3 σιγ2 τJν Mθν�γ�νεση! E)τυ>�ς π�� / κGρι�ς Mπ8τιµ�ς δcν

µασει 1πD «Φ�ρων8δα», «,Oρφικ», KυνCγι Kαληδ�ν8�υ Kπρ�υ, Mκστρα-

τε8α ∆ι�νGσ�υ στ3ς ,Iνδ8ες κ.P.

	H µ%νη πηγJ γνVσης τJν σCµερ�ν Xµ�ραν εeναι / κ. Wolfgang Kullmann,
π�� ε)τυ>�ς µc τD Mρευνητικ% τ�υ @ργ� |λθε ν2 µsς 1ν�8.aη τ2 µτια· σ’ Mµsς

τ��ς Mντ�π8�υς >α>%λ�υς. N2 µsς .εστρα4Vσaη, 4ρc 1δελφ�! Kα3 τD κυριVτε-

ρ� ν2 δικαιVσaη τD ,Aριστ�τ�λει� γι2 τJν 1ναγ%ρευσC τ�υ σc διδκτ�ρα, 1φ�0

τ�τ�ιες ρη.ικ�λευθες 1νακ�ινVσεις Mµ4αθGν�υν (µ�>ρι τφ�υ) τ3ς κλασικcς

σπ�υδ�ς. Συγ>α8ρ�υµε 1πD καρδ8ας τDν P.ι�ν α)τDν καθηγητJ τ7ς 1ρ>α8ας

	Eλληνικ7ς Φιλ�λ�γ8ας κα3 τD ΠανεπιστCµι� Θεσσαλ�ν8κης γι2 τJν Mπιλ�γC

τ�υ. �Aν κα3 τD τελευτα+� oφε8λει µι2ν M.Cγηση, ν�µ8\ω. Kα3 θ2 τJν περιµ�-

νω κατ2 τJν «∆ευτ�ρα Παρ�υσ�α».

ΓιJργ�ς Πετρ7π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



�Aφ�ρµ� γι� ν� γρψω τ� παρ�ν µ�� �δωσε µι� περικ�π� �π� τ�ν «Kρατ�λ	» τ��
Πλτων�ς, π�� δι ασα στ� τε�!�ς 251 τ�� «∆αυλ	» (σελ. 16263), π�� λ*γει: «A�τ	�
π	� πρ�τ	ι �ρισαν τ� �ν�µατα δ�ν �ταν κ π	ι	ι τυ!α"	ι, $λλ� µελετητ�ς τ�ν 	�ρα-
ν)ων σωµ των κα� $ναλυτικ	�» (Πλτων, «Kρατ�λ	ς» 401,  7).

M0 τ� σκ*ψη στ�ν περικ�π� α2τ� πρ�σπαθ4 µι� πρ5!ειρη πρ�σ*γγιση στ� �στρ�-
ν�µικ� �ργ� τ�� Θαλ8 τ�� Mιλ9σι�υ, τ� ;π�<� �νγεται σ0 =στ�ρικ��ς !ρ5ν�υς κα>
γι� τ� ;π�<� �!�µε πληρ�φ�ρ?ες �π� �ρ!α?�υς συγγραφε<ς. @O Θαλ8ς (635-545 π.X.)
στ� �στρ�ν�µικ5 τ�υ �ργ� µεταC� Dλλων: 

∆ιετFπωσε τ�ν Dπ�ψη πGς τ� Dστρα �!�υν τ� Hδια συστατικ� µ0 τ� γ8: «...γε-
-δη µ.ν, /µπυρα δ� 0στρα...» (�A*τι�ς ∆�C�γρφ�ς, 341,4).
KαθJρισε τ�ν διρκεια τ�� �τ�υς σ0 365 Kµ*ρες: «T ς τε �ρας τ	 2νιαυτ	
φασ�ν α�τ4ν ε5ρε"ν κα� ε6ς τριακ	σ)ας 789κ	ντα π.ντε :µ.ρας διελε"ν» (∆ι�-

γ*νης Λα*ρτι�ς, Bι λ?� 1,27,2).
EOπε πGς �= 4 Pπ�!0ς τ�� �τ�υς δ0ν εOναι Qσ5!ρ�ν�ι κα> καθJρισε τ� !ρ�νικ�
διρκεια µεταC� τ4ν Kλι�στασ?ων: «Συν.γραψε περ� τρ	π=ς κα� 6σηµερ)ας...

3.

2.

1.
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Mι� �κπληκτικ� παρατ�ρηση τ�� �Hσι�δ�υ

�O
�Hσ��δ�ς 	ναφρει, �τι �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� �π� 40 �µερ�ν�-
κτια· σ#µερα στ$ν �%ραν$ τ&ν 'Aθην&ν 	π�κρ�πτ�νται µ+ν� �π�
,κτ- �µερ�ν�κτια. �H διαφ�ρ/ ,φε�λεται στ0ν µετ�πτωση τ�2 34�-
ν�ς τ5ς γ5ς. B�σει δεδ�µνων κα� µι8ς µεθ+δ�υ :ρ�ν�λ�γ#σεως, π�;

παραθτ�µε λεπτ�µερ&ς, <πελ�γ�σαµε, �τι α%τ$ π�; 	ναφρει = �Hσ��δ�ς συ-
ν>αινε στ$ν ?λληνικ$ �%ραν$ πρ$ 22.100 �τ&ν περ�π�υ, �νB& τ0ν �π�:0 π�;
κατ/ τ$ν �Hρ+δ�τ� CDησε = π�ιητ#ς, �� Πλει�δες δEν 	πεκρ�πτ�ντ� στ0ν :F-
ρα µας �Gτε µ�α ν�κτα. ΣE 4ενικ0 	π+δ�ση τ&ν «SEργων κα> @Hµερ4ν» τ�2
�Hσι+δ�υ (παρ+µ�ια τ5ς =π��ας <π�ρ:ει κα� σE µεταγενστερη ?λληνικ0 Cκδ�-
ση τ�2 π�ι#µατ�ς) C:ει 	λλ�ιωθ5 τ$ ν+ηµα ?ν$ς 	ρ:α��υ στ�:�υ σ:ετικ�2 µE
τ$ θµα, µE 	π�τλεσµα 	φ’ ?ν$ς µEν ν/ µ0 φα�νεται � �τυµ�λ�γικ0 πρ�λευ-
ση µερικ&ν νε�ελληνικ&ν λ4εων 	π’ ε%θε�ας 	π$ τ0ν παν�ρ:αια �Eλληνικ0
Γλ&σσα, 	φ’ ?τρ�υ δE ν/ :�νωνται λεκτικ/ στ�ι:εNα τ�2 �ν λ+γBω στ�:�υ, π�;
φανερFν�υν τ�ς 	4ι+λ�γες 	στρ�ν�µικEς γνFσεις, π�; <π5ρ:αν στ$ν κυρ�ως
?λληνικ$ :&ρ� κατ’ �κε�νη τ0ν π�λ; µακριν0 :ρ�νικ0 περ��δ�. ➼



O
� φαιν�µενικEς κιν#σεις τ&ν 	στρων �παναλαµ>�ν�νται περι�δικ&ς µE µα-
θηµατικ0 	κρ�>εια κα� Oς �κ τ��τ�υ = �%ραν$ς µπ�ρεN ν/ θεωρηθP5 σ/ν
Qνα 	κρι>στατ� φυσικ$ :ρ�ν+µετρ�. ΣE 	ρ:αNα ?λληνικ/ γραπτ/ 	να-
φρ�νται π�λλEς παρατηρ#σεις τ�2 �%ραν�2, µερικEς 	π$ τ�ς =π�Nες κα-

ταλλ#λως διερευνFµενες 	π�καλ�πτ�υν, �τι 	π�τελ�2ν παν�ρ:αιες �νδε�4εις
α%τ�2 τ�2 :ρ�ν�µτρ�υ, π�; 	ν�γ�νται σE π�λ; µακρινEς �π�:Eς 	νεπτυγµνης
διαν�#σεως στ$ν ?λληνικ$ :&ρ�, κατ/ π�λλEς :ιλιετ�ες πρ�γενστερες τ5ς γε-
νικ&ς παραδεδεγµνης �π�:5ς �ν�ρ4εως τ�2 �Eλληνικ�2 Π�λιτισµ�2. 'Eπ� πα-
ραδε�γµατι, 	π$ τ�;ς στ�:�υς X, 25-31 τ5ς «�Iλιδ�ς», π�; 	ναφρ�υν �τι = «KFων
�Ωρ?ων�ς» (= Σε�ρι�ς) 	νατλλει τ0ν «XπJρην», <πελ�γ�σαµε �τι α%τ$ συν>αι-
νε στ0ν TρBω�δα τ0ν 18η (±3) :ιλιετ�α π.X. κα� κατ/ συνπειαν τ+τε πρπει ν/ Cγι-
νε κα� = δεκαετ0ς Tρωϊκ$ς Π+λεµ�ς («∆αυλ5ς», τ. 186/1997). 'Eπ�σης 	π$ στ�:�υς
τ�2 �Hσι+δ�υ π�; συµ>�υλε��υν ν/ 	ρ:�DPη = θερισµ$ς �ταν 	νατλλ�υν �� Πλει-
�δες, πρ�σδιωρ�σαµε �τι α%τ0 � γεωπ�νικ0 =δηγ�α ε]ναι παναρ:α�α, δι+τι ̂ σ:υε
στ0ν �Eλλ�δα περ� τ$ 22.000 π.X. («∆αυλ5ς», τ. 193/1998).

Σκ�π$ς τ5ς παρ��σης �ργασ�ας µας ε]ναι � :ρ�ν�λ+γηση µι8ς 	π$ τ�ς 	στρ�-
ν�µικEς παρατηρ#σεις τ�2 �Hσι+δ�υ, = =π�N�ς στ$ π��ηµ� τ�υ «SEργα κα> @Hµ*-
ραι» (στ. 385-388) γρ�φει γι/ τ�ς Πλει�δες:

«αY δ9 τ�ι νFκτας τε κα> Zµατα τεσσαρκ�ντα
κεκρFφαται, α[τις δ0 περιπλ�µ*ν�υ Pνιαυτ��
φα?ν�νται τ� πρ4τα !αρασσ�µ*ν�ι� σιδ9ρ�υ».
[O� =π�Nες (Πλει�δες) �π� σαρ�ντα ν�:τες κα� �µρες

E�σαγωγ� 
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πρ�τ	ς δ� κα� τ>ν $π4 τρ	π=ς 2π� τρ	π>ν π ρ	δ	ν ε?ρεν κα� πρ�τ	ς ε?ρεν τ4 τ	
:λ)	υ µ.γεθ	ς» (∆ι�γ*νης Λα*ρτι�ς 1,23,8).

E]ρ8κε πρ4τ�ς τ� λ5Cωση τ8ς Pκλειπτικ8ς: «Θαλ=ς, Πυθαγ�ρας κα� 	C $π’
α�τ	 µεµερ)σθαι τ>ν τ	 παντ4ς 	�ραν	 σφα"ραν ε6ς κ�κλ	υς π.ντε, 	Eστι-

νας πρ	σαγ	ρε�	υσι F-νας. Kαλε"ται δ� α�τ�ν G µ�ν HAρκτικ�ς τε κα� $ειφαν9ς, G
δ� Θεριν4ς Tρ	πικ�ς, G δ� HIσηµεριν�ς, G δ� Xειµεριν4ς Tρ	πικ�ς, G δ� HAνταρκτικ4ς
κα� $φαν9ς. Λ	84ς δ� 2ν τ	"ς τρισ� µ.σ	ις G καλ	�µεν	ς Zωδιακ4ς 5π	M.Mληται πα-
ραψα�ων τ�ν µ.σων τρι�ν. Π ντας δ� α�τ	�ς G MεσηµMριν4ς πρ4ς �ρθ�ς $π4 τ�ν
0ρκτων 2π� τO� $ντικρ� τ.µνει» (�A*τι�ς ∆�C�γρφ�ς, 340,11 κ.^.).

EOπε πρ4τ�ς πGς K Σελ9νη λαµ νει τ� φ4ς �π� τ�ν `Hλι�: «Θαλ=ς πρ�τ	ς
/φη σελ9νην 5π4 τ	 :λ)	υ φωτ)Fεσθαι» (�A*τι�ς ∆�C�γρφ�ς, 358,19.)
EOναι ; πρ4τ�ς π�� ^ρµ9νευσε σωστ� τ�ν �κλειψη τ�� Kλ?�υ: «Θαλ=ς πρ�τ	ς
/φη 2κλε)πειν τ4ν Pλι	ν, τ=ς Σελ9νης α�τ4ν 5περ!	µ.νης κατ� κ θετ	ν 	Qσης

φ�σεως γε-δ	υς» (�A*τι�ς ∆�C�γρφ�ς, 353,19).
Πρ�* λεψε, π�λλ��ς µ8νες πρ?ν, τ�ν �κλειψη Kλ?�υ τ8ς 28ης Mαb�υ 585 π.X.:
«T>ν δ� µεταλλαγ>ν τα�την τ=ς :µ.ρας Θαλ=ς G Mιλ9σι	ς τ	"ς RIωσι πρ	η-
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κρ�>�νται, κα� π�λι µE τ$ πρασµα τ�2 :ρ+ν�υ
πρωτ�εµφαν�D�νται �ταν :αρ�DBη.]

O� στ�:�ι α%τ�� µνηµ�νε��υν, �τι 3λλ�τε �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� στ$ν
?λληνικ$ �%ραν$ �π� 40 �µερ�ν�κτια κατ’ Cτ�ς. TFρα στ$ν �%ραν$ τ&ν
'Aθην&ν κα� σE 	ν�ικτ$ =ρ�D�ντα παρετηρ#σαµε, �τι �� Πλει�δες 	π�κρ�-
πτ�νται µ+ν�ν �π� ,κτ- περ�π�υ διαδ�:ικ/ �µερ�ν�κτια κα� µ�λιστα 	π$ τ$
λυκ+φως τ5ς 15 Mαj�υ =π+τε δ��υν, µ:ρι τ/ :αρ�µατα τ5ς 23ης Mαj�υ
(305ς �µρας πρ$ τ5ς θεριν5ς τρ�π5ς τ�2 �λ��υ), �ταν πρωτ�εµφαν�Dωνται
στ0ν δι�ρκεια τ�2 �τησ��υ κ�κλ�υ.

�H διαφ�ρ/ τ5ς δι�ρκειας 	π�κρ�ψεως 	π$ τ+τε µ:ρι τFρα ,φε�λεται στ0ν µε-
τ�πτωση τ�2 34�ν�ς τ5ς γ5ς. Στ0ν πρ�σιτ0 σ’ �µ8ς >ι>λι�γραφ�α δEν συναντ#-
σαµε :ρ�ν�λ+γηση τ�2 περιε:�µν�υ τ&ν 	ναγραφντων στ�:ων, �Gτε κ�τι π�;
ν/ 	ναφρεται στ0ν µετα>�λ0 τ5ς 	π�κρ�ψεως 	στρων συναρτ#σει τ�2 πα-
ρερ:�µν�υ :ρ+ν�υ. �Ως �κ τ��τ�υ θεωρ#σαµε σκ+πιµ� ν/ παραθσωµε τ/ δε-
δ�µνα κα� τ0ν µθ�δ�, π�; µ8ς Oδ#γησαν στ0ν πραγµατ�π��ηση τ�2 σκ�π�2
τ5ς �ργασ�ας µας.

�H
	π+κρυψη 	στρων, δηλαδ0 � περι�δικ0 	π�υσ�α των 	π$ τ$ν �%ραν$
?ν$ς τ+π�υ �π� λ�γες m π�λλEς ν�:τες κατ’ Cτ�ς, ,φε�λεται στ$ �τι � 	να-
τ�λ#, � µεσ�υρ�νηση κα� � δ�ση τ&ν 	µφιφαν&ν 	πλαν&ν 	στρων µε-
τατ�θενται 	ντιωρ�λ�γιακ&ς στ$ν ^δι� τ+π� κατ/ 3,94 πρ&τα λεπτ/ τ5ς

nρας 	ν/ �µερ�ν�κτι�, Qνεκα τ5ς :ρ�νικ5ς διαφ�ρ8ς τ5ς µσης �λιακ5ς 	π$

A�τ�ες �π�κρ ψεως τ"ν �στ$ρων 
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γ�ρευσε /σεσθαι, 	?ρ	ν πρ	θ.µεν	ς 2νιαυτ4ν τ	τ	ν 2ν τ� δ> κα� 2γ.νετ	 : µεταM	-
λ9»  (δηλαδ9: A2τ� τ�ν µεταλλαγ� τ8ς Kµ*ρας (σ0 νF!τα) ; Θαλ8ς ; Mιλ9σι�ς τ�ν
πρ�* λεψε στ��ς SIωνες cτι θ� συµ d8, θ*σας cρι�ν (!ρ�νικ�ν) α2τ� τ� �τ�ς (τ� 585
π.X.), κατ� τ� ;π�<�  ε α?ως συν* η K µετα �λ� (τ8ς Kµ*ρας σ0 νF!τα· δηλαδ� K
�κλειψη Kλ?�υ) (@Hρ5δ�τ�ς, Bι λ?�ν 1,74).

EOναι �ναντ?ρρητ� πGς cλα τ� πι� πνω πρ�ϋπ�θ*τ�υν γνJσεις, π�� καµµι� σ!*-
ση δ0ν �!�υν µ0 τ�ν �στρ�λ�γ?α τ4ν �νωνFµων Xαλδα?ων κα> δ0ν µπ�ρε< ν� διατυ-
πωθ��ν Pκ τ�� µηδεν5ς. ∆0ν φθν�υν �= Pµπειρικ0ς παρατηρ9σεις, �λλ’ �παιτ��νται
γνJσεις �2ρνιας µη!ανικ8ς· κα> δ0ν φθνει µι� �νθρJπινη hω� γι� ν� γεννηθ��ν
/ �π�κτηθ��ν κα> ^δραιωθ��ν �= γνJσεις α2τ*ς.

Γενικ� cταν µιλ��µε γι� Pκλειπτικ9, γι� λ5Cωσ9 της, γι� h4νες τ�� πλαν9τη, γι�
µ� Qσ5!ρ�ν� τ4ν Pπ�!4ν, γι� σFσταση τ4ν �2ραν?ων σωµτων, γι� Pκλε?ψεις κ.�.κ.,
πρ�ϋπ�τ?θεται cτι �!�υµε πρ5σ αση σ0 κπ�ιες γνJσεις πρ�ϋπρ!�υσες κα> πρ� πα-
ντ�ς καλ� κρυµµ*νες. Kα> kς µ�ν �γν���µε τ��ς ρ5λ�υς τ4ν Mαντε?ων κα> τ4ν M�υ-
σε?ων, lς !Jρων διατηρ9σεως γνJσεων ^ν�ς παλαι5τερ�υ π�λιτισµ��, π�� κπ�ι�ς
κ�σµ�γ�νικ�ς σπασµ�ς εO!ε lς συν*πεια τ�ν καταστρ�φ9 τ�υ.

▲



τ0ν µση 	στρικ0 �µρα. oEτσι � πρFτη 	νατ�λ0 	πλαν�2ς 	στρ�ς στ$ν �τ#σι�
κ�κλ� (� =π��α παρ�υσι�Dεται π�ντ�τε τ$ λυκαυγEς) µετατ�θεται κ�θε ?π+µεν�
�µερ�ν�κτι� κατ/ 3,94 πρ&τα λεπτ/ τ5ς nρας 	π$ τ$ τλ�ς τ5ς ν�:τας (λυκαυγEς)
πρ$ς τ0ν 	ρ:# της (λυκ+φως τ5ς πρ�ηγ�υµνης �µρας), κα� �ν συνε:ε�Bα 	π$ τ$
λυκ+φως 	ντιωρ�λ�γιακ&ς πρ$ς τ$ λυκαυγς. pOταν σ;ν τB& :ρ+νBω � 	νατ�λ#,
� µεσ�υρ�νηση κα� � δ�ση τ�2 	στρ�ς συντελ�2νται στ0ν δι�ρκεια τ5ς �µ-
ρας, = 	στ0ρ 	π�κρ�πτεται. Στ0ν πραγµατικ+τητα = 	π�κρυπτ+µεν�ς 	στ0ρ
ε]ναι παρ-ν στ$ν �%ραν+, 	λλ/ � παρ�υσ�α τ�υ συγκαλ�πτεται 	π$ τ+ �λιακ$
φ&ς. 'E/ν π.:. συµ>B5 Cκλειψη �λ��υ, = 	π�κρυπτ+µεν�ς 	στ0ρ 	π�καλ�πτεται.
�H 	π+κρυψη συνε:�Dεται, µ:ρις �τ�υ � συγκαλυπτ+µενη 	νατ�λ0 τ�2 	στρ�ς
φθ�σBη µE τ0ν π�ρ�δ� τ&ν �µερ�νυκτ�ων στ$ λυκαυγς, =π+τε � Cνταση τ�2 φωτ$ς
ε]ναι µικρ/ κα� = 	στ0ρ �πανεµφαν�Dεται κα� παρ�υσι�Dει τ0ν πρFτη 	νατ�λ#
τ�υ στ0ν δι�ρκεια τ�2 �τ#σι�υ κ�κλ�υ.

pEνεκα τ&ν 	νωτρω 	π+κρυψη παρ�υσι�D�υν µ+ν�ν �� 	στρες, τ&ν =π��ων
� φαιν�µενικ0 π�ρε�α �π�νω 	π$ τ$ν =ρ�D�ντα ε]ναι µικρ�τρα τ5ς διαρκε�ας τ5ς
�µρας, κατ/ τ/ �µερ�ν�κτια π�; 	π�υσι�D�υν 	π$ τ$ν �%ραν+. Γι/ ν/ ε]ναι
τ�2τ� �φικτ+, πρπει �� 	π�κρυπτ+µεν�ι 	στρες ν/ C:�υν 	παραιτ#τως 	π+-
κλιση (qψ�ς 	π$ τ$ν �%ρ�νι� rσηµεριν+) µικρ�τρα ?ν$ς συγκεκριµν�υ 	ριθµ�2
µ�ιρ&ν γι/ κ�θε τ+π�, nστε � δι�ρκεια τ5ς φαιν�µενικ5ς π�ρε�ας των στ$ν �%ρα-
ν+ ν/ ε]ναι µικρ�τρα τ5ς διαρκε�ας τ5ς �µρας στ$ν τ+π� τ�2τ�. 'Eπ� 	π�κρυ-
πτ�µνων 	στρων τ5ς rδ�ας 	π�κλ�σεως, � δι�ρκεια 	π�κρ�ψεως σE Qνα τ+π�
ε]ναι µεγαλυτρα σ’ �κε�ν�υς π�; δ��υν κα� 	νατλλ�υν κατ/ τ0ν �αριν�-θεριν0
περ��δ�, �ν συγκρ�σει πρ$ς τ�;ς δ��ντας κα� 	νατλλ�ντας κατ/ τ$ φθιν+πωρ�
κα� τ$ν :ειµ&να. A%τ$ ,φε�λεται στ0ν µεγαλυτρα δι�ρκεια τ5ς �µρας τ0ν 3ν�ι-
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EQδικJτερα lς πρ�ς τ� τελευτα<� τ4ν �νωτ*ρω (7), τ�ν πρ5 λεψη τ8ς Pκλε?ψεως
Kλ?�υ τ� �τ�ς 585 π.X. στ�ν �Iων?α, �!ω ν� παρατηρ9σω τ� ^C8ς: Γι� ν� συµ d8 �κλει-
ψη Kλ?�υ, Pκτ�ς τ8ς πρ�ϋπ�θ*σεως τ� δF� �2ρνια σJµατα ν� ε]ρ?σκωνται εQς σF-
ν�δ�ν (ν*α σελ9νη), πρ*πει κα> τ� Pκλειπτικ� πλτ�ς τ8ς σελ9νης ν� εOναι π�λ� µι-
κρ� ( ε α?α K �κλειψη cταν τ� Pκλειπτικ� πλτ�ς εOναι µικρ5τερ� τ8ς µιmς µ�?ρας κα>
24 λεπτ4ν, �µφ? �λη K �κλειψη cταν α2τ� εOναι µεταC� 10 κα> 24´ κα> �δFνατ�ς K
�κλειψη cταν τ� Pκλειπτικ� πλτ�ς ]περ α?νoη τ�ν 10 κα> 34´).

∆ικα?ως �ναρωτι*ται κανε?ς: M0 τ? στ�ι!ε<α, µ0 τ? pργανα, µ0 τ? µετρ9σεις, µ0 π�ι*ς
πρ�ηγ�Fµενες πληρ�φ�ρ?ες µπ5ρεσε ; Θαλ8ς ν� πρ� λ*ψdη τ�ν �κλειψη τ�� Kλ?�υ
στ�ν �Iων?α; M9πως τ�  �ηθ9µατα κα> �= πληρ�φ�ρ?ες ]π8ρ!αν σ0 κπ�ι� M�υσε<�
r Mαντε<�, στ� ;π�<� ; Θαλ8ς εO!ε πρ5σ αση; Θ� µπ�ρ��σε sραγε ; καλFτερ�ς �στρ�-
ν5µ�ς τ8ς Pπ�!8ς µας, µ0 cλες τ>ς σFγ!ρ�νες γνJσεις –�λλ� !ωρ>ς  �ηθ9µατα– ν� πρ�-
 λ*ψdη �κλειψη Kλ?�υ; Kα> πρ*πει ν� σηµειωθ8, cτι K �κλειψη Kλ?�υ εOναι ;ρατ� µ5ν�
στ��ς τ5π�υς π�� καλFπτει ^κστ�τε ; σκιερ�ς (r σκιαφωτικ�ς) κ4ν�ς τ8ς σελ9νης.

@Yπρ!�υν cµως κα> π�λλ0ς Dλλες περιπτJσεις στ� γλ4σσα, στ� Xν5µατα, στ�
�ρ!α<α κε?µενα κα> στ�ν @Eλληνικ� Mυθ�λ�γ?α, π�� συνηγ�ρ��ν µ0 τ�ν Dπ�ψη τ8ς

▲



4η κα� τ$ θρ�ς.
O� 	µφι>ανεNς 	στρες, �� =π�N�ι Qνεκα τ5ς σ:ετικ&ς µεγ�λης 	π�κλ�σεως

C:�υν δι�ρκεια π�ρε�ας �π�νω 	π$ τ$ν =ρ�D�ντα ?ν+ς τ+π�υ µεγαλυτρα τ5ς µε-
γ�στης διαρκε�ας τ5ς �µρας, δEν 	π�κρ�πτ�νται σ’ α%τ$ν τ$ν τ+π�, δι+τι πρ$
τ5ς τελευτα�ας δ�σεFς των τ$ λυκ+φως, C:�υν sδη παρ�υσι�σει τ0ν πρFτη 	να-
τ�λ# των τ$ λυκαυγEς κ�π�ιας πρ�ηγηθε�σης �µρας τ�2 �τησ��υ κ�κλ�υ. 'Eπ�
παραδε�γµατι = Bγας (oAλφα τ5ς Λ�ρας τ�2 'Oρφως) C:ει 	π+κλιση +38,78
κα� � π�ρε�α τ�υ στ$ν �%ραν$ τ5ς 'Aθ#νας διαρκεN 17,2 uρες· �πειδ0 � δι�ρκεια
τ5ς π�ρε�ας τ�υ ε]ναι µεγαλυτρα κα� 	π$ α%τ0ν 	κ+µη τ0ν µεγ�στη δι�ρκεια τ5ς
�µρας περ� τ0ν θεριν0ν τρ�π0 (συµπεριλαµ>αν�µν�υ τ�2 λυκαυγ�2ς κα� τ�2
λυκ+φωτ�ς), � πρFτη 	νατ�λ0 τ�2 Bγα, π�; �µφαν�Dεται τ$ τελευταN� δεκα#-
µερ� τ�2 N�εµ>ρ��υ �ταν :αρ�DBη, παρ�υσι�Dεται π�λλ/ �µερ�ν�κτια πρ$ τ5ς
τελευτα�ας δ�σεFς τ�υ (τ$ λυκ+φως στ�ς 	ρ:Eς τ�2 ?π�µν�υ Φε>ρ�υαρ��υ) κα�
Cτσι = 	στ0ρ ε]ναι παρ-ν στ$ν �%ραν$ τ5ς :Fρας µας �λες τ�ς ν�:τες τ�2 Cτ�υς.

�H
θση ?ν$ς 	στρ�ς στ$ στερωµα καθ�ρ�Dεται 	π$ δ�� �%ρ�νιες συντε-
ταγµνες, τ0ν ,ρθ0 	ναφ�ρ/ κα� τ0ν 	π+κλιση, �πως � θση ?ν$ς ση-
µε��υ στ0ν �πιφ�νεια τ5ς γ5ς καθ�ρ�Dεται 	π$ δ�� γεωγραφικEς συντε-
ταγµνες (γεωγραφικ$ µ5κ�ς κα� πλ�τ�ς). �H ,ρθ0 	ναφ�ρ/ �κφρ�Dεται

σE uρες (0-24). M�α nρα ,ρθ5ς 	ναφ�ρ8ς 	ντιστ�ι:εN σE 15 µ�Nρες. �H 	π+κλιση
�κφρ�Dεται σE µ�Nρες (00 Qως ±900). pEνεκα τ5ς µεταπτFσεως � µEν ,ρθ0 	ναφ�ρ/
α%4�νεται κατ/ 3,358 δε�τερα λεπτ/ τ5ς nρας �τησ�ως, π�; 	ντιστ�ι:�2ν σE
50´´,379 τ5ς µ��ρας �π� τ�2 �%ραν��υ rσηµεριν�2, � δE 	π+κλιση α%4�µει�2ται

Mετα%�λ� συντεταγµ$νων κα' �π�κρ ψεις �στ$ρων 
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]πρCεως πρ�κατακλυσµια?ων γνJσεων ̂ ν�ς �νωτ*ρ�υ Pπιπ*δ�υ π�λιτισµ��. �Eνδει-
κτικ� περι�ρ?h�µαι ν� �ναφ*ρω δF� περιπτJσεις:

α) T� �ρ!αι5τερ� pν�µα τ8ς Σικελ?ας - Tρινακρ?α - δηλJνει, cπως φα?νεται κα>
στ� !ρτη, τ� σ!8µα τ�� νησι��. Kα> P�ν µ0ν Pπρ5κειτ� γι� νησ> µικρ�� r �στω µε-
σα?�υ µεγ*θ�υς, τ� σ!8µα α2τ� θ� µπ�ρ��σε ν� γ?νdη �ντιληπτ� Xπτικ� �π� τ�ν κ�-
ρυφ� τ�� µεγαλυτ*ρ�υ ]ψJµατ5ς τ�υ. Πρ�κειµ*ν�υ cµως γι� wνα νησ> µ0 τ� µ*γεθ�ς
τ8ς Σικελ?ας, µ5ν� �π� ]ψηλ� (π�λ� ]ψηλ�) θ� µπ�ρ��σε ν� γ?νdη �ντιληπτ� τ�
σ!8µα, π�� δ?νει τ� pν�µα Tρινακρ?α στ� µεγλ� νησ?.

 ) Στ�ν «Περ> Bασιλε?ας» δ´ Λ5γ�ν τ�� ∆?ων�ς τ�� Xρυσ�στ5µ�υ - Πρ�υσα*ως
�ναφ*ρεται, πGς ; ∆ι�γ*νης εOπε στ�ν �Aλ*Cανδρ� τ� Mακεδ5να: «... �2δ’ kν ^τ*ραν
πρ�σλ dης µε?hω τ8ς �Aσ?ας Zπειρ�ν, τ�ν �Ωκεαν�ν διανηCµεν�ς». Πρmγµα π�� ση-
µα?νει, πGς ; ∆ι�γ*νης γνJριhε τ�ν xπαρCη τ8ς �Aµερικ8ς r cτι ; ∆?ων ; Xρυσ5-
στ�µ�ς  hει τ�ν ∆ι�γ*νη ν� λ*dη τ� πι� πνω. �Aλλ� κα> ; ∆?ων ; Xρυσ5στ�µ�ς �hη-
σε τ�ν πρ4τ� µετ� Xριστ�ν αQ4να, δηλαδ� 14 αQ4νες πρ>ν �π� τ�ν K�λ5µ �...

E.E. Mαρµατσ	�ρης
Πλ�?αρ!�ς E.N.



περι�δικ&ς. �H περι�δικ0 µετα>�λ0 τ5ς 	π�κλ�σεως τ&ν 	π�κρυπτ�µνων
	πλαν&ν 	στρων συνεπ�γεται περι�δικ0 α%4�µε�ωση τ5ς διαρκε�ας 	π�κρ�-
ψεFς των στ$ν �%ραν$ ?ν$ς κα� τ�2 α%τ�2 τ+π�υ. O� �νεστ&σες συντεταγµνες
τ5ς µεσ+τητ�ς τ�2 µικρ�2 	στερισµ�2 τ&ν Πλει�δων ε]ναι: ,ρθ0 	ναφ�ρ/ 3,8
uρες κα� 	π+κλιση +240,1.

'E4 3λλ�υ C:ει <π�λ�γισθ5, �τι � πρ�κταση τ�2 34�ν�ς τ5ς γ5ς διαγρ�φει �κ
µεταπτFσεως στ$ν �%ραν$ Qνα κ�κλ� µετα4; τ�2 Bγα κα� τ�2 π�λικ�2 	στρ�ς
σE :ρ+ν� ∆ = 25.725 Cτη περ�π�υ· 	ν�λ�γ�ς κ�κλ�ς διαγρ�φεται κα� στ$ ν+τι�
�µισφα�ρι� τ�2 �%ραν�2· (Kaler, J.B., Astronomy, Harper Collins, New York, 1994,
σελ. 45, 542, κα� 547). M�α µ�Nρα µεταπτFσεως συντελεNται σE (∆/3600 =) 71,45
Cτη. ∆εδ�µν�υ �τι τ$ Cτ�ς C:ει 365,24 �µρες, � 	νατ�λ0 τ&ν 	µφιφαν&ν
	πλαν&ν 	στρων µετατ�θεται στ$ν ̂ δι� τ+π� πρ$ς τ�ς ?π+µενες �π�:Eς τ�2 Cτ�υς
κατ/ µ�α �µρα 	ν/ (∆/365,24 =) 70,43 Cτη. ∆ι�µετρ�ς τ�2 πρ�αναφερθντ�ς κ�-
κλ�υ µεταπτFσεως (διακεκ�µµν�υ στ$ παρατιθµεν� σ:5µα µας) ε]ναι � :�ρδ0
τ+4�υ (2X230,45) τ�2 �%ραν��υ µεσηµ>ριν�2 τ�2 Bγα. T$ µγεθ�ς τ&ν 230,45
µ�ιρ&ν ε]ναι � κλ�ση π�; παρ�υσι�Dει = 34ων τ5ς γ5ς �ν σ:σει πρ$ς τ$ �π�πε-
δ� τ5ς τρ�:ι8ς τ5ς γ5ς περ� τ$ν xλι� s, µE διαφ�ρετικ0 διατ�πωση, τ$ τ+4� µε-
τα4; τ�2 >�ρε��υ π+λ�υ τ5ς �κλειπτικ5ς κα� τ�2 >�ρε��υ π+λ�υ τ�2 �%ραν�2. ME
τ$ σ:5µα γ�νεται 	ντιληπτ+, �τι � µεγ�στη δυνατ0 µετα>�λ0 τ5ς 	π�κλ�σεως ?ν$ς
(	πλαν�2ς) 	στρ�ς στ0ν δι�ρκεια τ�2 κ�κλ�υ µεταπτFσεως ε]ναι (2X230,45 =)
470 (περ�π�υ). oEτσι = π�λικ$ς 	στ0ρ π�; τFρα C:ει 	π+κλιση +900, µετ/ 180° µε-
ταπτFσεως (12.862 Cτη) θ/ C:Pη 	π+κλιση (900 - 470 = ) +430. O� Πλει�δες ε]:αν
τ0ν µεγ�στη δυνατ0 	π+κλισ# των (+270,66) πρ$ 32° µεταπτFσεως (2.286 Cτη),
�νB& τ0ν �λα:�στη δυνατ0 	π+κλιση (-190,23) θ/ C:�υν µετ/ 10.576 Cτη.

(T/ 	νωτρω rσ:��υν γι/ τ$ σ:ετικ&ς περιωρισµν� :ρ�νικ$ δι�στηµα τ&ν τε-
λευτα�ων ,λ�γων δεκ�δων :ιλιετι&ν, κατ/ τ$ =π�N� = 3νθρωπ�ς µελετB8 τ$ν �%ρα-
ν+. Γι/ π�λ; µεγαλ�τερες 	στρ�ν�µικEς περι+δ�υς πρπει ν/ :ρησιµ�π�ιηθ�2ν
�πιπλ�κFτερ�ι συλλ�γισµ��, π�; ν/ συµπεριλαµ>�ν�υν τ0ν >ραδυτ�τη µετα-
>�λ0 τ5ς πρ$ς 	λλ#λ�υς θσεως τ&ν 	πλαν&ν 	στρων, � =π��α δEν ε]ναι 	ντι-
ληπτ0 δι/ γυµν�2 ,φθαλµ�2 στ/ σ:ετικ&ς «µικρ/» διαστ#µατα τ&ν δεκ�δων :ι-
λιετι&ν.)

pEνα παρ�δειγµα µετα>�λ5ς τ5ς 	π�κλ�σεως τ&ν 	πλαν&ν 	στρων µE τ0ν π�-
ρ�δ� τ&ν αrFνων �µπερι:εται στ�;ς στ�:�υς Σ483-489 τ5ς «�Iλιδ�ς», π�; λγ�υν
�τι � oAρκτ�ς, � =π��α παρατηρεN πρ�σεκτικ/ τ$ν 'Ωρ�ωνα ε]ναι � µ+νη π�; δEν
λ��Dεται στ$ν 'Ωκεαν+, �4 �λων τ&ν �%ραν�ων σωµ�των µE τ/ =π�Nα = pHφαιστ�ς
ε]:ε διακ�σµ#σει τ0ν 	σπ�δα τ�2 'A:ιλλως: «...SAρκτ�ν θ’, zν κα> SAµαCαν Pπ?-
κλησιν καλ*�υσιν, z τ’ α2τ�� στρ*φεται κα> τ’ �Ωρ?ωνα δ�κεFει, �Hη δ’ Dµµ�ρ5ς
Pστι λ�ετρ4ν �Ωκεαν�<�».

O� στ�:�ι α%τ�� <π�δηλ�2ν, �τι �π� �Oµ#ρ�υ � Mεγ�λη oAρκτ�ς {τ� 	ει-
φαν0ς στ$ν ?λληνικ$ �%ραν+, �νB& τFρα Oς γνωστ$ν �� τελευταN�ι 	στρες τ5ς
�%ρ8ς της δ��υν στ/ γεωγραφικ/ πλ�τη τ5ς :Fρας µας (ε]ναι 	µφιφανεNς).
T�2τ� ,φε�λεται στ0ν Cκτ�τε >αθµια�α �λ�ττωση τ5ς 	π�κλ�σεως τ&ν 	στ-
ρων τ5ς Mεγ�λης oAρκτ�υ Qνεκα τ5ς µεταπτFσεως. �O oAρατ�ς (315-245
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π.X.) γρ�φει �π�σης («Φαιν�µενα», 48) �τι �� oAρκτ�ι {σαν 	ειφανεNς («πε-
φυλαγµ.ναι κυαν.	υ Vκεαν	"	»).

[Σηµειωτ�ν παρεµπιπτ+ντως, �τι � oAρκτ�ς τ&ν �Oµηρικ&ν �π&ν ε]ναι � Mε-
γ�λη κα� |:ι � Mικρ�, δι+τι �κ τ&ν δ�� oAρκτων µ+ν�ν � Mεγ�λη παρατηρεN πρ�-
σεκτικ/ («δ	κε�ει») τ$ν 'Ωρ�ωνα («HIλι ς», Σ 488 κα� «HOδ�σσεια», ε 274), �νB& �
Mικρ/ C:ει π�ντ�τε �στραµµνη τ0ν κεφαλ# της σ:εδ$ν πρ$ς τ0ν 	ντ�θετη κα-
τε�θυνση κα� Oς �κ τ��τ�υ κυρι�λεκτικ&ς δEν {τ� π�τE εrς θσιν ν/ πρ�σ:Bη τ$ν
παν�ρ:αι� κυνηγ$ τ�2 �%ραν�2.

T
0ν �π�:0 π�; �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� στ0ν :Fρα µας �π� 40 �µερ�ν�-
κτια, σ�µφωνα µE τ�;ς στ�:�υς τ�2 �Hσι+δ�υ, τ0ν πρ�σδιωρ�σαµε Oς 	κ�-
λ��θως: �H δι�ρκεια τ5ς φαιν�µενικ5ς π�ρε�ας (Π) ?ν$ς 	πλαν�2ς 	στ-
ρ�ς στ$ν �%ραν$ τ0ν ν�κτα δ�δεται 	π$ τ$ σ�στηµα �4ισFσεων

(Π = T/15), (T = 180+2φ) κα� (ηµφ = εφδ � εφλ)

(�π�υ T = τ+4�ν φαιν�µενικ5ς π�ρε�ας τ�2 	στρ�ς 3νωθεν τ�2 =ρ�D�ντ�ς·
�π�υ δ = 	π+κλιση τ�2 	στρ�ς κα� �π�υ λ = γεωγραφικ$ πλ�τ�ς τ�2 τ+π�υ,
	π$ τ$ν =π�N� γ�νεται � παρατ#ρηση τ�2 �%ραν�2· φ = µγεθ�ς γων�ας πρ�κ�-
πτ�ν �4 �νδιαµσων τριγων�µετρικ&ν �4ισFσεων, 	π�ληγ�υσ&ν στ$ 	νωτρω
σ�στηµα). O� Πλει�δες, �πως πρ�αναφραµε, C:�υν δ = +240,1· τ$ δE γεωγρα-
φικ$ πλ�τ�ς τ5ς πατρ�δ�ς τ�2 �Hσι+δ�υ (oAσκρα m oAσκρη B�ιωτ�ας) ε]ναι λ =
38,35 µ�Nρες· �θεν φ = 20,72 µ�Nρες, T = 221,45 µ�Nρες κα� Π = 14,76 uρες. oAρα �
τωριν0 δι�ρκεια π�ρε�ας τ&ν Πλει�δων στ$ν �%ραν$ τ5ς B�ιωτ�ας (κα� κατ/
πρ�σγγισιν σE �λη τ0 :Fρα µας) ε]ναι 14,76 uρες. 'Eφ’ �σ�ν κατ/ τ�;ς 	να-
γραφντας στ�:�υς �� Πλει�δες 3λλ�τε 	πεκρ�πτ�ντ� �π� 40 �µερ�ν�κτια, �νB&
τFρα 	π�κρ�πτ�νται µ+ν�ν �π� ,κτ- �µερ�ν�κτια, � 	π+κρυψ# των C:ει Cκτ�-
τε µειωθ5 κατ/ (40-8 =)32 �µερ�ν�κτια, � δE δι�ρκεια τ5ς π�ρε�ας των 3νωθεν
τ�2 =ρ�D�ντ�ς C:ει α%4ηθ5 κατ/ (32X3,94/60 =) 2,1 uρες, π�; 	ντιστ�ι:�2ν σE
(2,1X150 =)31,5 µ�Nρες. Kατ/ συνπειαν �ταν �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� �π� 40
�µερ�ν�κτια, α� 	νωτρω παρ�µετρ�ι, >�σει τ�2 	ναγραφντ�ς συστ#µατ�ς �4ι-
σFσεων ε]:αν τ�ς 	κ+λ�υθες τιµς: T1 = (222,45 - 31,5) 189,95 µ�Nρες· Π1 = 12,66
uρες· φ1 = (T1 - 180)/2) 4,975 µ�Nρες κα� εφδ1 = ηµφ1 / εφλ· �θεν δ1 = 60,25. �Eπ�-
µνως τ0ν �π�:0 π�; �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� στ$ν �%ραν$ τ5ς :Fρας µας 40
�µερ�ν�κτια, � 	π+κλιση τ5ς µεσ+τητ�ς τ�2 µικρ�2 	στερισµ�2 των {τ� +6,25
µ�Nρες, δηλαδ0 διφερε 	π$ τ0ν σηµεριν0 	π+κλιση τ&ν Πλει�δων κατ/ (6,25-
24,1 =) -17,85 µ�Nρες· � δE δι�ρκεια τ5ς π�ρε�ας των στ$ν �%ραν$ τ+τε {ταν 12,66
uρες. T�2τ� συν>αινε, �ταν στ$ν κ�κλ� µεταπτFσεως = >+ρει�ς π+λ�ς τ�2 �%ρα-
ν�2 ε<ρ�σκετ� στ$ σηµεN� ~µγα (>λ. Σ!=µα 1), τ$ =π�N� πρ�σδι�ρ�Dεται δι/ τ5ς
�4ισFσεως ηµω = ηµ(-17,85/23,45)· �θεν ω = -490,569 κα� ω1 = -1300,431 κα� ω2 = -
310,431 µ�Nρες µεταπτFσεως. T/ ε<ρ#µατα α%τ/ σηµα�ν�υν, �τι = 	στερισµ$ς

M$θ�δ�ς )ρ�ν�λ�γ�σεως τ�� φαιν�µ$ν�υ
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τ&ν Πλει�δων ε]:ε 	π+κλιση +60,25 πρ$ (49,569X71,45) 3.541 �τ&ν κα� πρ$
(130,431X71,45 =) 9.319 �τ&ν κα� πρ$ (310,431X71,45 =) 22.180 �τ&ν. 'Aλλ/ πρ$
3.541 �τ&ν �� Πλει�δες 	ντελλ�ν στ0ν :Fρα µας (3.541 /70,43 =) 50,2 �µρες πρ$
τ5ς τωριν5ς 	νατ�λ5ς των (23ης Mαj�υ), δηλαδ0 τ0ν 81η �µρα πρ$ τ5ς θεριν5ς
τρ�π5ς (ΘT) π�; 	ντιστ�ι:εN στ0ν 3η 'Aπριλ��υ τ�2 γρηγ�ριαν�2 �µερ�λ�γ��υ·
� δE δι�ρκεια τ5ς 81ης �µρας πρ$ τ5ς ΘT (συµπεριλαµ>αν�µν�υ τ�2 λυκαυ-
γ�2ς κα� τ�2 λυκ+φωτ�ς) ε]ναι κα� {τ� 13,34 uρες.

�Eπ�µνως πρ$ 3.541 �τ&ν � δι�ρκεια τ5ς φαιν�µενικ5ς π�ρε�ας τ&ν Πλει�-
δων στ$ν �%ραν$ τ5ς :Fρας µας {ταν κατ/ (13,34 - 12,66 =) 0,68 uρες µικρ�-
τρα 	π$ τ0ν δι�ρκεια τ5ς �µρας τ5ς πρFτης 	νατ�λ5ς των, κα� Oς �κ τ��-
τ�υ τ+τε 	πεκρ�πτ�ντ� µ+ν�ν �π� (0,68 X 60´/3´,94 =) 10,3 �µερ�ν�κτια. Γι’
α%τ$ 	π�κλε�εται ν/ Cγινε πρ$ 3.541 �τ&ν � 	στρ�ν�µικ0 παρατ#ρηση τ&ν
	ναγραφντων στ�:ων.

['A4ι�σηµε�ωτ�ν �ν πρ�κειµνBω ε]ναι, �τι � δι�ρκεια µι8ς συγκεκριµνης �µ-
ρας �ν σ:σει πρ$ς τ0ν ΘT δEν µετα>�λλεται Qνεκα τ5ς µεταπτFσεως τ�2 34�ν�ς
τ5ς γ5ς· Oς δι�ρκειαν δE �µρας (∆H) ν��2µε τ$ν :ρ+ν� (X) 	π$ τ0ν 	νατ�λ0
µ:ρι τ0ν δ�σιν τ�2 �λ��υ σ;ν τ0ν δι�ρκεια τ�2 λυκαυγ�2ς κα� τ�2 λυκ+φωτ�ς
(∆H = X + 20´ + 20´ τ5ς nρας, στ$ν τ+π� µας).]

ME τ�;ς rδ��υς συλλ�γισµ�;ς <πελ�γ�σαµε, �τι πρ$ 9.319 �τ&ν �� Πλει�δες 	ν-
τελλ�ν στ0ν �Eλλ�δα τ0ν 132,3 �µρα πρ$ τ5ς ΘT, π�; 	ντιστ�ι:εN στ0ν τωριν0
13η 'Iαν�υαρ��υ, �τε � δι�ρκεια τ5ς �µρας ε]ναι κα� {ταν 10,43 uρες, δηλαδ0
µικρ�τρα τ5ς φαιν�µενικ5ς π�ρε�ας τ&ν Πλει�δων στ$ν νυκτεριν$ �%ραν+· Oς
�κ τ��τ�υ α%τEς τ+τε δEν 	πεκρ�πτ�ντ� �Gτε Qνα �µερ�ν�κτι� στ0ν δι�ρκεια τ�2
�τησ��υ κ�κλ�υ, µ�λ�ν+τι � 	π+κλιση τ�2 	στερισµ�2 των {ταν �π�σης +60,25.
Πρ$ 22.180 �τ&ν �µως �� Πλει�δες 	ντελλ�ν στ$ν κυρ�ως ?λληνικ$ :&ρ� (22.180
/ 70,43 =) 314,9 �µρες πρ$ τ5ς τωριν5ς 	νατ�λ5ς των, δηλαδ0 τ0ν 200 �µρα µετ/
τ0ν ΘT π�; 	ντιστ�ι:εN στ0ν 13η 'I�υλ��υ, �τε � �µρα στ0ν :Fρα µας διαρκεN
κα� διαρκ�2σε 15,26 uρες m (15,26 - 12,66 =) 2,6 uρες περισσ+τερ� 	π$ τ$ν :ρ+-
ν� τ5ς φαιν�µενικ5ς π�ρε�ας τ&ν Πλει�δων 3νωθεν τ�2 =ρ�D�ντ�ς κα� κατ/ συ-
νπειαν � 	π+κρυψ# των τ+τε διαρκ�2σε (2,6 X 60´/3´,94 =) 39,59 (σ:εδ$ν 40) �µε-
ρ�ν�κτια. oAρα �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� �π� 40 �µερ�ν�κτια στ$ν �%ραν$ τ5ς
�Eλλ�δ�ς πρ$ 22.100 �τ&ν περ�π�υ.

[T$ εqρηµα �τι �� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� στ$ν ?λληνικ$ �%ραν$ �π� 40 �µε-
ρ�ν�κτια, �ταν πρ$ 22.180 �τ&ν ε]:αν 	π+κλιση +60,25 κα� 	ντελλ�ν τ0ν 200
�µρα µετ/ τ0ν ΘT, �πι>ε>αιFσαµε κατ/ πρ�σγγισιν Oς ?45ς: Γι/ τ�ς 	ν�γκες
τ5ς πρFτης �κ τ&ν 	ναφερθεισ&ν �ν 	ρ:B5 �ργασι&ν µας ε^:αµε πρ$ �τ&ν 	να-
Dητ#σει στ$ν �%ραν$ τ&ν 'Aθην&ν κα� ε^:αµε καταγρ�ψει τ0ν πρFτη 	νατ�λ#,
τ0ν τελευτα�α δ�ση κα� τ0ν δι�ρκεια π�ρε�ας µερικ&ν λαµπερ&ν 	πλαν&ν 	στ-
ρων σE 	ν�ικτ$ =ρ�D�ντα. 'E4 α%τ&ν = oAλφα 'Ωρ�ων�ς (Betelgeuse) µE 	π+-
κλιση +70,4 παρετηρ#σαµε �τι C:ει δι�ρκεια π�ρε�ας (12ω : 50´) 12,84 uρες, 	να-
τλλει δE τ0ν 12η 'I�υλ��υ (19ην �µρα µετ/ τ0ν ΘT) κα� 	π�κρ�πτεται �π� 37 �µε-
ρ�ν�κτια].
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Σ!=µα 1. ZO M�ρει	ς π�λ	ς τ	 	�ραν	 παρατηρ	�µεν	ς $π4 τ>ν HAθ9να. OC
	�ρ νι	ι παρ λληλ	ι σηµει	νται µ� Gµ	κ.ντρ	υς κ�κλ	υς. (OC 2κτρ	π�ς $π4 τ>ν
δι θλαση τ=ς $τµ	σφα)ρας παραλε)π	νται). ZO διακεκ	µµ.ν	ς κ�κλ	ς παριστO[ τ>ν
µετ πτωση, τ>ν Gπ	)α διαγρ φει στ4ν 	�ρ νι	 θ�λ	 : ν	ητ> πρ	.κταση τ	 08	ν	ς
τ=ς γ=ς σ� 25.725 /τη. M)α µ	"ρα τ	 κ�κλ	υ τ	�τ	υ $ντιστ	ι!ε" σ� 71,45 /τη.
∆ι µετρ	ς τ	 κ�κλ	υ µεταπτ-σεως ε`ναι : !	ρδ> τ	 τ�8	υ AB 46,9 µ	ιρ�ν 7ν4ς
µεσηµMριν	 τ=ς 	�ραν)	υ σφα)ρας, µετα8� περ)π	υ τ	 M	ρε)	υ π	λικ	 $στ.ρ	ς A
(RAλφα τ=ς Mικρ[ς RAρκτ	υ) κα� τ	 B.γα. Γ = M�ρει	ς π�λ	ς τ=ς 2κλειπτικ=ς. T�
µεγ λα M.λη στ	�ς 	�ρ νι	υς παραλλ9λ	υς δε)!ν	υν τ>ν πρ4ς δυσµ�ς φαιν	µενικ>
κ)νηση τ�ν $πλαν�ν $στ.ρων τ> ν�!τα. T� µικρ� M.λη στ4ν διακεκ	µµ.ν	 κ�κλ	
δε)!ν	υν τ>ν φ	ρ� µεταπτ-σεως τ	 08	ν	ς τ=ς γ=ς, $ντιδρ�µως πρ4ς τ>ν φ	ρ�
πρ	ηγ9σεως τ�ν 2π	!�ν. O.A. = 2νεστ�σα �ρθ> $ναφ	ρ · B.Π. = M�ρει	ς π�λ	ς τ	
	�ραν	 κα� Π* = µεσ�της τ	 $στερισµ	 τ�ν Πλει δων. OC Πλει δες π	� τ-ρα
/!	υν $π�κλιση +24°, 1 κα� O.A. 3,8 kρες, πρ4 ω = 49,56 µ	ιρ�ν µεταπτ-σεως (3.541
2τ�ν) κα� πρ4 ω1 = 130°,43 µεταπτ-σεως (9.319 2τ�ν) κα� πρ4 ω2 = 310°,43
µεταπτ-σεως (22.180 2τ�ν) ε`!αν $π�κλιση +6°,25, δι�τι G 	�ρ νι	ς 6σηµεριν4ς
ε5ρ)σκετ	 στ�ς σηµει	�µενες µ� πα!.α τ�8α θ.σεις τ=ς 	�ραν)	υ σφα)ρας, mνεκα
µεταθ.σεως τ	 B.Π. στ� σηµε"α ω, ω1 κα� ω2 τ	 κ�κλ	υ µεταπτ-σεως. Στ�ς nς 0νω
τρε"ς διαφ	ρετικ�ς !ρ	νικ�ς περι�δ	υς τ	 $πωτ.ρ	υ παρελθ�ντ	ς 	C Πλει δες
ε5ρ)σκ	ντ	 (περ)π	υ) στ� σηµε"α , 1 , 2 , ε`!αν �ρθ> $ναφ	ρ� 7,1 kρες, 12,49
kρες κα� 0,48 kρες $ντιστ	)!ως κα� 2κιν	ντ	 σ� 	�ραν)	υς παραλλ9λ	υς κατ� 17,85 

µ	"ρες ν	τιωτ.ρως τ=ς τωριν=ς φαιν	µενικ=ς π	ρε)ας τ	υς στ4ν 	�ραν�.
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O� Πλει�δες 	πεκρ�πτ�ντ� στ$ν ?λληνικ$ �%ραν$ �π� 40
�µερ�ν�κτια πρ$ 22.100 �τ&ν περ�π�υ. Φα�νεται, �τι α%τ0 � 	στρ�ν�µικ0
διαπ�στωση Cγινε 	π$ κ�π�ι�ν παν�ρ:αι� παρατηρητ0 τ�2 �%ραν�2 κα� πε-
ριεσFθη µ:ρι τ�2 �Hσι+δ�υ, = δE π�ιητ0ς τ0ν συµπεριλα>ε στ�;ς στ�:�υς
τ�υ, ^σως γι/ ν/ τ0ν διαφυλ�4Bη 	π$ τ0ν λ#θη τ�2 :ρ+ν�υ, �πως C:ει κ�νει
κα� µE π�λλEς 3λλες γνFσεις κα� συµ>�ντα τ�2 	πωτρ�υ παρελθ+ντ�ς.

[ΣηµειFσεις: 1. 'E4 �σων 	ναφρει = �Hρ+δ�τ�ς (E%τρπη, 53), = �Hσ��δ�ς CDη-
σε περ�π�υ πρ$ 2.750 �τ&ν. B�σει τ&ν πρ�αναφερθντων δεδ�µνων <πελ�γ�σα-
µε, �τι, �/ν τ�2τ� ε]ναι 	ληθς, 	π$ τ�;ς :ρ+ν�υς τ�2 π�ιητ�2 µ:ρι σ#µερα �
	νατ�λ0 τ&ν Πλει�δων στ0ν �Eλλ�δα C:ει µετατεθ5 πρ$ς τ�ς ?π+µενες �π�:Eς
τ�2 Cτ�υς κατ/ 39 �µρες κα� Oς �κ τ��τ�υ �� Πλει�δες τ+τε 	ντελλ�ν τ0ν 700
�µρα πρ$ τ5ς ΘT, π�; 	ντιστ�ι:εN στ0ν 13η 'Aπριλ��υ· ε]:αν 	π+κλιση +9°,52
κα� δEν 	πεκρ�πτ�ντ� �Gτε µ�α ν�κτα στ0ν δι�ρκεια τ�2 �τησ��υ κ�κλ�υ, δι+τι
� φαιν�µενικ0 π�ρε�α τ�υς στ$ν �%ραν$ διαρκ�2σε περ�π�υ 36´ τ5ς nρας περισ-
σ+τερ� 	π$ τ0ν δι�ρκεια τ5ς �µρας.

2. Περ� τ5ς �λικ�ας τ�2 �Hσι+δ�υ κα� τ�2 �Oµ#ρ�υ κατ/ τ$ν Παυσαν�α κα� περ�
τ5ς �π�:5ς π�; �γρ�φη τµ5µα 	π$ τ/ «SEργα κα> @Hµ*ραι», >λ. σηµε�ωση τ�2 κ.
∆ηµ. I. Λ�µπρ�υ στ$ τ. 193 / 1998 τ�2 «∆αυλ��», (σελ. 11970 - 11973).

3. O� λ4εις «τ� πρ4τα !αρασσ�µ*ν�ι� σιδ9ρ�υ» τ�2 τελευτα��υ �κ τ&ν 	να-
γραφντων 	ρ:α�ων στ�:ων (387) 	πεδ+θησαν 	π$ 4ν� µεταφραστ0 (H.G. Evelyn
- White) µE τ0ν πρ+ταση «cταν πρωτ�ακ�ν?hεται τ� δρεπνι», (“when first you
sharpen your sickle”: Loeb, Hesiod, reprinted 1995, first published 1914). E]ναι γνω-
στ+ν, �τι σE 	ρ:αNα ?λληνικ/ γραπτ/ Qνα σιδερνι� τµν�ν m ν�σσ�ν |ργαν� (�πλ�,
�ργαλεN�, µα:α�ρι, :ειρ�υργικ$ νυστρι) συ:ν/ ,ν�µ�Dεται «σ?δηρ�ς». Πρ�φαν&ς
= 4ν�ς µελετητ0ς τ�2 �Hσι+δ�υ �ν+ησε, �τι � λ4η «σ?δηρ�ς» στ$ν στ�:� 387 ση-
µα�νει «δρεπνι» (“sickle”), δι+τι = 	ρ:αN�ς π�ιητ0ς σE δ�� 	µσως πρ�ηγ�υµ-
ν�υς στ�:�υς τ�υ (383 - 384) µνηµ�νε�ει τ0ν 	νατ�λ0 τ&ν Πλει�δων Oς �νδεδειγ-
µν� :ρ+ν� �ν�ρ4εως τ�2 θερισµ�2. 'Aλλ/ στ0ν καθ�µιλ�υµνη �Eλληνικ0 Γλ&σσα
περισBFD�νται �� λ4εις «!αρµατα, !ραµα, !αρhει» π�; <π�δηλFν�υν τ$ λυ-
καυγς, κα� πρ�φαν&ς �τυµ�λ�γ�2νται 	π’ ε%θε�ας �κ τ�2 	ρ:α��υ ρ#µατ�ς «!α-
ρσσω» (	κ�ν�Dω, ,4�νω, κ�νω κ�τι µυτερ+), πιθαν&ς Qνεκα 	ναγκα�ας συνη-
θε�ας τ&ν παν�ρ:αιων �Eλλ#νων ν/ 	κ�ν�D�υν 4ηµερFµατα τ/ τµν�ντα κα� ν�σ-
σ�ντα �ργαλεNα κα� �πλα των, πρ�ν 	ρ:�σ�υν τ0ν �ργασ�α τ5ς �µρας �ν εrρ#νBη
m τ0ν καθηµεριν0 µ�:η �ν καιρB& π�λµ�υ. ME τ0ν Oς 3νω 4ενικ0 	π+δ�ση τ�2
στ�:�υ 387 –παρ+µ�ια τ5ς =π��ας <π�ρ:ει κα� σE µεταγενστερη ?λληνικ0 Cκδ�-
ση τ�2 π�ι#µατ�ς– παρα>λπεται � διαφαιν+µενη στ$ν 	ρ:αN� στ�:� �τυµ�λ�-
γικ0 καταγωγ0 τ&ν ν�ελληνικ&ν λ4εων «!αρµατα, !ραµα, !αρhει» (4ηµε-
ρFνει) 	π’ ε%θε�ας �κ τ5ς παναρ:α�ας �Eλληνικ5ς ΓλFσσης.

T$ σπ�υδαι+τερ� �µως �ν πρ�κειµνBω ε]ναι καθ’ �µ8ς, �τι µE α%τ0ν τ0ν 	π+-
δ�ση :�νεται µ�α σηµαντικ0 λεπτ�µρεια τ�2 ν�#µατ�ς τ&ν στ�:ων, π�; φα-
νερFνει τ$ �π�πεδ� π�λιτισµ�2 στ0ν �Eλλ�δα κατ’ �κε�νη τ0ν π�λ; µακριν0

Συµπ$ρασµα:
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παναρ:αι+τητα, �τε sδη �γνFριDαν τ0ν πρFτη 	νατ�λ0 κα� τ0ν τελευτα�α δ�-
ση τ&ν 	πλαν&ν 	στρων στ0ν δι�ρκεια τ�2 �τ#σι�υ κ�κλ�υ, τ�ς =π�Nες µπ�-
ρ�2σαν ν/ δια:ωρ�D�υν 	π$ µ�α συν#θη καθηµεριν0 �µφ�νιση 	στρ�ς στ$ν
	νατ�λικ$ m δυτικ$ =ρ�D�ντα·

δι+τι � µEν πρFτη 	νατ�λ0 τ&ν 	µφιφαν&ν 	στρων παρ�υσι�Dεται π�ντ�τε
τ$ λυκαυγEς («!αρ µατα», «!αρασσ	µ.ν	ι	 σιδ9ρ	υ»), � δE τελευτα�α δ�ση των
π�ντ�τε τ$ λυκ+φως· Qνας δE 	π�κρυπτ+µεν�ς 	στ0ρ 	π�υσι�Dει 	π$ τ$ν �%ραν$
?ν$ς συγκεκριµν�υ τ+π�υ τ�ς ν�:τες, π�; παρεµ>�λλ�νται µετα4; τ5ς τελευ-
τα�ας δ�σεως κα� τ5ς πρFτης 	νατ�λ5ς τ�2 	στρ�ς στ$ν τ+π� τ�2τ�. A%τ/ τ/
�%ρ�νια φαιν+µενα {σαν γνωστ/ στ$ν κυρ�ως ?λληνικ$ :&ρ� κατ/ τ$ 	πFτερ�
παρελθ+ν, �πως <π�δηλFν�υν �� στ�:�ι τ�2 �Hσι+δ�υ. �Ως �κ τ��των θεωρ�2µε,
�τι = :ρ�νικ$ς πρ�σδι�ρισµ$ς «τ� πρ�τα» στ$ν στ�:� 387 δEν 	ναφρεται στ�ς λ-
4εις «!αρασσ	µ.ν	ι	 σιδ9ρ	υ», �πως �ν+µισε = 4ν�ς µεταφραστ#ς, 	λλ/ στ$
ρ5µα «φα)ν	νται», δι+τι Cτσι 	π�δ�δεται �πακρι>&ς –κα� συµφωνεN µE τ0ν πραγ-
µατικ+τητα– � διαπ�στωση τ�2 παναρ:α��υ 	στρ�ν+µ�υ, �τι �� Πλει�δες 	π�-
κρ�πτ�νται �π� 40 �µερ�ν�κτια κα� «περιπλ	µ.ν	υ 2νιαυτ	 φα)ν	νται τ� πρ�τα
!αρασσ	µ.ν	ι	 σιδ9ρ	υ», δηλαδ0 κα� «µ� τ4 π.ρασµα τ	 !ρ�ν	υ πρωτ	εµφα-
ν)F	νται (φα�ν�νται τ$ πρ&τ�ν, πρωτ�ανατλλ�υν) oταν !αρ FOη». 'E4 3λλ�υ �
Oς 3νω 4ενικ0 ?ρµηνε�α ε]ναι 	π�ρριπτα �π� πλ�ν κα� δι+τι τ$ µEν λυκαυγEς
τ5ς πρFτης 	νατ�λ5ς τ&ν Πλει�δων (�πως �λων τ&ν 	µφιφαν&ν 	στρων) ε]ναι
συγκεκριµν� σE κ�θε τ+π� κα� καθ�ρ�Dεται µE µαθηµατικ0 	κρ�>εια 	π$ φυσι-
κ�;ς ν+µ�υς, �νB& � �µρα πρ$ τ5ς �ν�ρ4εως τ�2 θερισµ�2 “when first you sharpen
your sickle” («oταν πρωτ	ακ	ν)Fεται τ4 δρεπ νι»), ε]ναι 	καθ+ριστη κα� �πιλ-
γεται 	π$ τ$ν ^δι� τ$ν 	γρ+τη, 	ναλ+γως τ5ς διαθσεFς τ�υ κα� τ&ν καιρικ&ν
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συνθηκ&ν π�; �πικρατ�2ν, �ταν α%τ$ς πρ+κειται ν/ 	ρ:�σBη τ$ν θερισµ+. oEτσι
στ0ν 	π+δ�σ# τ�υ = 	νωτρω µεταφραστ0ς �4#ρτησε τ0ν δι�ρκεια 	π�κρ�ψε-
ως τ&ν Πλει�δων 	π$ τ0ν θληση τ�2 	νθρFπ�υ, µ�λ�ν+τι �� 	ρ:αN�ι στ�:�ι πε-
ριγρ�φ�υν µE σαφ#νεια κα� 	κρ�>εια Qνα περι�δικ$ 	στρ�ν�µικ$ φαιν+µεν�.

4. �O �Hσ��δ�ς σE πντε διαδ�:ικ�;ς στ�:�υς τ�υ («REργα κα� ZHµ.ραι», 383 -
387) µνηµ�νε�ει δ�� φ�ρEς τ0ν 	νατ�λ0 τ&ν Πλει�δων, Oς �/ν �� 	ντ�στ�ι:ες
παρατηρ#σεις τ�2 �%ραν�2 ε]:αν γ�νει στ�;ς :ρ+ν�υς τ�υ, �νB& α%τ/ π�; 	ναφρει
συν>αιναν στ$ν ?λληνικ$ �%ραν$ πρ�φαν&ς σE δ�� διαφ�ρετικEς :ρ�νικEς πε-
ρι+δ�υς τ�2 	πωτρ�υ παρελθ+ντ�ς, �πως �4εθσαµε 	νωτρω κα� στ$ πρ�µνη-
σθEν τ. 193 τ�2 «∆αυλ��»].

∆ι	ν. Γ. Kαλαµπαλ)κης
∆ιδ�κτωρ 'Iατρικ5ς A.Π.Θ.

[Γι3 τ4ν 5δι6τητα τ� 	Hσι6δυ 7ς 8κδ6τυ παναρ9α:ων ;ργων (κα>
?9ι συγγραφAως των, Cπως πιστε�εται DπE τ4ν κατεστηµAνη φιλ-
λγικ4 8πιστ�µη) IλAπε τ>ς πλ�ρεις Dπδε:�εις, πJ πρσκ6µισε K
8ρευνητ4ς τ� Dπωτ�τυ Lλληνικ� παρελθ6ντς Dε:µνηστς συ-
νεργ�της τ� «∆αυλ�» �Hλ:ας Λ. Tσατσ6µιρς, στ>ς δεκ�δες τPν
8ρευνPν τυ πJ δηµσ:ευσε στJς τ6µυς A´ (1982), B´ (1983)...
Xως I´ (1991) τ� «∆»· IλAπε 8π:σης τE ριZσπαστικE ;ργ τ� 5δ:-
υ «�Iστ	ρ�α Γεν�σεως τ�ς �Eλληνικ�ς Γλ�σσας. –�Aπ� τ�ν  Eλλ	πα
Θηρευτ# µ�%ρι τ#ν �Eπ	%# τ	& ∆ι'ς.– �H �Aπ	κωδικ	π	�ηση τ	& �Eλλη-
νικ	& �Aλφα,-τ	υ», Φιλλγικ4 8πιµAλεια ∆ηµ. I. Λ�µπρυ, ;κδ.
«∆αυλ�ς» 1991.]
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Στ/ >#µατα τ�2 'Aνθρακ�τη (>λπετε κα� τ$ 3ρθρ�: «�O διωγµ$ς τ�2 Mεθ+δι-
�υ 'Aνθρακ�τη 	π$ τ�;ς σκ�ταδιστEς τ�2 Φαναρ��υ», στ$ «∆αυλ+», τ. 169, 'Iα-
ν�υ�ρι�ς 1996) κιν#θηκαν δ��, σ:εδ$ν σ�γ:ρ�ν�� τ�υ, �Eπταν#σι�ι: = Bικ.ντι	ς
∆αµ	δ4ς 	π$ τ0ν Kεφαλ�νι/ (1679-1752) κα� = HAντ-νι	ς Kατ9φ	ρ	ς 	π$ τ0
Z�κυνθ� (1685-1763). Kα� �� δυ+ τ�υς σπ��δασαν στ0ν 'Iταλ�α. �O ∆αµ�δ$ς �ταν
γ�ρισε στ$ νησ� τ�υ 	π�τρα>#:τηκε στ$ :ωρι+ τ�υ Xα>ρι�τα, �π�υ �δρυσε σ:�-
λεN�. T/ Cργα π�; Cγραψε {ταν στ0 δηµ�τικ0 γλ&σσα, 	φ�2 π�στευε π-ς � φι-
λ�σ�φ�α κα� �� �πιστ5µες γι/ ν/ ε]ναι ~φλιµες στ$ Cθν�ς, πρπει ν/ γρ�φωνται
σE γλ&σσα καταν�ητ#. «@H {θικ� στση τ�� ∆αµ�δ��», γρ�φει = ∆ηµαρ8ς, «εOναι
θαρραλ*α κα> θ� �λεγε κανε?ς, πρ��δευτικ9. `Eνα πνε�µα δηµ�κρατικ� τ�ν δι*-
πει: K �π5λυτη PC�υσ?α τ�� �νδρ�ς µ*σα στ� σπ?τι r τ�� δεσπ5τη Pπνω στ� π�?-
µνι5 τ�υ δ0ν τ�� εOναι �ρεστ9»2. �O Kατ#φ�ρ�ς �κδ�δει τ$ 1734 µ�α «Γραµµατι-
κ#». Στ$ν πρ+λ�γ� τ�2 Cργ�υ τ�υ µE :αρ/ διαπιστFνει τ0ν Cφεση, π�; 	ρ:�D�υν
ν/ C:�υν �� pEλληνες τ�2 καιρ�2 τ�υ πρ$ς τ�ς �πιστ5µες. Kα� α%τ$ς θ/ �πιλ4Bη
τ0 δηµ�τικ0 γλ&σσα γι/ ν/ 	πευθυνθB5 στ$ λα+.

�O
E�γ.νι	ς B	�λγαρις {ταν κι α%τ$ς �Eπταν#σι�ς. Γενν#θηκε στ0ν Kρ-
κυρα τ$ 1716. E]:ε γι/ δασκ�λ�υς τ�υ τ�;ς δ�� συµπατρι&τες τ�υ δια-
φωτιστς, π�; πρ�αναφραµε: τ$ν ∆αµ�δ$ κα� τ$ν Kατ#φ�ρ�. Συν:ισε
τ�ς σπ�υδς τ�υ στ0ν 'Iταλ�α κα� συγκεκριµνα στ$ πανεπιστ#µι� τ5ς

Π�ντ�>ας. Σ/ν 	π�φ��τησε, γ�ρισε στ0ν τ�υρκ�κρατ��µενη �Eλλ�δα, �π�υ κα�

�O Sυλ�δαρµCς κα' T «�π$λαση» τ�� B�υλγ>ρεως

δ. �O κατατρεγµCς τ"ν λ�γ�ων τCν ιη´ α�.

�O
διωγµ$ς τ�2 Mεθ+δι�υ 'Aνθρακ�τη («∆αυλ5ς», τ. 253) δEν 	ν-
κ�ψε τ$ Cργ� τ&ν �Eλλ#νων διαφωτιστ&ν. 'Aντιθτως, ��
3νδρες α%τ�� �πηρεασµν�ι 	π$ τ$ν διαφωτισµ$ τ5ς ∆�σης
π�; Cφερε 4αν/ στ$ φ&ς τ0ν �Eλληνικ0 Φιλ�σ�φ�α, σ/ν ν/ πε�-

σµωσαν κα� >�λθηκαν µE κ�θε τρ+π� ν/ µ�ρφFσ�υν τ�;ς <π+δ�υ-
λ�υς Pωµι�;ς κα� Cτσι, µσα 	π$ τ0ν �Eλληνικ0 Παιδε�α, θλησαν ν/
κ�ν�υν 4αν/ τ�;ς πρ�σκυνηµν�υς «ραγι�δες» pEλληνες.

1. ∆ηµαρ8ς, «@Iστ�ρ?α τ8ς Nε�ελληνικ8ς Λ�γ�τε!ν?ας», Cκδ�ση δ´, σελ�δες 108-109.
2. Φωτι�δης, «@H Pπανσταση τ�� 1821», τ+µ�ς α´, σελ�δα 161, �κδ+σεις «M*λισσα».



δ�δα4ε (Oς σ:�λ�ρ:ης) στ0 Mαρ�υτσα�α Σ:�λ0 τ&ν 'Iωανν�νων3, τ0ν =π��α 	να-
γκ�στηκε ν/ �γκαταλε�ψBη :ωρ�ς τ0 θλησ# τ�υ4, «φθ�ν�Fµεν�ς κα> πρ�πηλακι-
h5µεν�ς µ*!ρι σηµε?�υ �2κ �νεκτ��»5. 'Aµσως µετ/ �δρ�θηκε � «'Aθωνι/ς 'Aκα-
δηµ�α» στ$ pAγι�ν oOρ�ς, τ5ς =π��ας Cγινε διευθυντ#ς. Tελικ/ �µως 	ναγκ�-
στηκε ν/ φ�γBη >ια�ως κα� 	π$ α%τ0ν τ0 σ:�λ#. Arτ�α; Kα� στ�ς δ�� περιπτFσεις
� πρωτ�π�ριακ0 διδασκαλ�α τ�υ (µαθηµατικ/ - φιλ�σ�φ�α) π��, �πως {ταν 	να-
µεν+µεν�, πρ�κ�λεσε ,ργισµνες 	ντιδρ�σεις: «∆υστυ!4ς K σ!�λαρ!?α τ�� B�υλ-
γρεως µ5ν�ν Pπ> 5 �τη παρετθη (1753-58), δι5τι Pπισυν* ησαν διαφ�ρα> κα> πα-
ρεCηγ9σεις µεταC� διδασκλων (...), τ4ν µαθητ4ν �Cωθεν ]π�κιν�υµ*νων, Qδ?ως
]π� τ�� Παλαµm hητ��ντ�ς τ�ν σ!�λαρ!?αν, |στε �ν�ρ �}�ς ; B�Fλγαρις, µ�
�νε!5µεν�ς τ�ν �Cι�θρ9νητ�ν ταFτην κατστασιν παρητ9θη, �φ’ �~ Pτ5λµησαν
κα> σωµατικ4ς ν� κακ�π�ι9σωσιν α2τ5ν»6. ∆αρµν�ς, �γκατλειψε τ$ pAγι�ν
oOρ�ς (1758) γι/ ν/ >ρεθP5 στ0 Θεσσαλ�ν�κη, στ0ν =π��α rδιFτευσε µ:ρι τ$ Cτ�ς
1761. 'EκεN τ$ν >ρ5κε πρ+σκληση τ�2 πατρι�ρ:η Σεραφε�µ B´, ν/ 	ναλ�>Bη σ:�-
λ�ρ:ης τ5ς Mεγ�λης τ�2 Γν�υς Σ:�λ5ς. Στ0 θση α%τ0 �µεινε γι/ µικρ$ :ρ�-
νικ$ δι�στηµα, δι+τι περιπεσε <π$ δυσµνεια κα� �γκαταλε�π�ντας τ0ν Π+λη
π5γε στ0 Λειψ�α, �π�υ κα� �4δωσε τ/ φιλ�σ�φικ/ συγγρ�µµατ� τ�υ. 'EκεN
�κφρ�στηκε 	ν�ι:τ/ Oς ,παδ$ς τ�2 θεµελιωτ5 τ5ς γερµανικ5ς φιλ�σ�φ�ας
Leibniz (1646-1716) κα� τ�2 oAγγλ�υ φιλ�σ+φ�υ Λ$κ (Locke) (1632-1704). �O
δε�τερ�ς 	ρνι+ταν τ0 µεταφυσικ0 σκψη κα� Cλεγε π-ς �� παραστ�σεις ε]ναι
	π�τλεσµα τ5ς �µπειρ�ας µας. �O Λ+κ, 	κ�λ�υθFντας τ$ παρ�δειγµα τ&ν κλα-
σικ&ν �Eλλ#νων φιλ�σ+φων, γ�ρευε ν/ συµ>ι>�σBη τ0 θρησκε�α µE τ$ν 'Oρθ$
Λ+γ� κα� τ0ν qπαρ4η τ�2 θε��υ τ0 λ�γ�ριαDε 	π�δε�4ιµη κα� |:ι Cµφυτη. 'Eπ�-
σης κα� στ0ν π�λιτικ# τ�υ στ�ση ?λλ#νιDε, �φ+σ�ν <π�στ#ρι4ε π-ς � >ασιλε�α
<π�ρ:ει «�λBω λα�2» κα� |:ι «�λBω Θε�2»· 3ρα {ταν 	νακλητ#. «@O B�Fλγαρις
δ0ν εO!ε  * αια ��τε τ>ς =καν5τητες τ�� SAγγλ�υ φιλ�σ5φ�υ ��τε τ� συν*πει
τ�υ»7, συµπερα�νει = Φωτι�δης. 'Aπ$ τ0 Λειψ�α κα� µετ/ = B��λγαρις >ρθηκε
στ0 Pωσ�α8. �H τσαρ�να Arκατερ�νη τ$ν Cκανε >ι>λι�θηκ�ρι+ της κα� qστερα, τ$
Cτ�ς 1776, 	ρ:ιεπ�σκ�π� τ�2 Σλα>ιν��υ κα� τ5ς Xερσ&ν�ς. T$ 1801 	π�τρα>#-
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3. �O B��λγαρις �γκατλειψε γι/ τσσερα :ρ+νια (1746-1750) τ0 «Mαρ�υτσα?α Σ!�λ9», γι/ ν/
	ναλ�>Bη σ:�λ�ρ:ης τ5ς 	νωτρας σ:�λ5ς «Στ��» τ5ς K�D�νης. 'Eπστρεψε στ/ 'Iω�ννινα Oς
σ:�λ�ρ:ης τ5ς «Mαρ�υτσα?ας» τ$ 1750, θση τ0ν =π��α διατ#ρησε �ς τ$ 1753, =π+τε κα� 	νλα>ε
σ:�λ�ρ:ης τ5ς «'Aθωνι�δ�ς Σ:�λ5ς».

4. �O Tρ�φων E%αγγελ�δης σηµειFνει, �τι = KωνσταντNν�ς Mπαλ8ν�ς - Bασιλ+π�υλ�ς
(σ:�λ�ρ:ης τ5ς Mπαλανα�ας Σ:�λ5ς τ&ν 'Iωανν�νων) {ταν α%τ$ς π�; δι>αλε τ+σ� τ$ν Mεθ+δι�
'Aνθρακ�τη �σ� κα� τ$ν E%γνι� B��λγαρι Oς «Dθε�υς νεωτεριστ0ς» κα� ε%θ�νεται γι/ τ�;ς
διωγµ�;ς 	µφ�τρων, κατ/ τ/ :ρ+νια π�; δ�δασκαν στ/ 'Iω�ννινα (τ+µ�ς A´, σελ�δα 158).

5. Tρ�φων�ς E. E%αγγελ�δ�υ ∆.Φ., «@H Παιδε?α Pπ> T�υρκ�κρατ?ας», τ+µ�ς A´, σελ�δα 161,
'Aθ#να 1936, 	νατ�πωση 	π$ τ�ς «�Aναστατικ0ς �Eκδ5σεις - ∆ι�νυσ?�υ N5τη Kαρα ?α», σειρ/
«Bι λι�θ9κη @Iστ�ρικ4ν Mελετ4ν».

6. Tρ�φων�ς E. E%αγγελ�δ�υ ∆.Φ. �.π. T+µ�ς A´, σελ. 92.
7. Φωτι�δης, «@H Pπανσταση τ�� 1821», τ+µ�ς α´, σελ�δα 161, �κδ+σεις «Mλισσα».
8. �O Tρ�φων E%αγγελ�δης 	ναφρει, �τι τ$ Cτ�ς 1761 = E%γνι�ς B��λγαρις Oς σ:�λ�ρ:ης τ5ς

Πατριαρ:ικ5ς 'Aκαδηµ�ας (1760-1761) κατηγ�ρ#θηκε �τι δ�δασκε µαθηµατικ/ κα� θεωρεN �τι α%τ0 



:τηκε στ$ µ�ναστ#ρι τ�2 'Aλ4ανδρ�υ Nφσκι κα� τ$ 1806 πθανε. �H συγγρα-
φικ# τ�υ �ργασ�α ε]ναι 	πραντη. oEγραψε φιλ�σ�φικ�, θε�λ�γικ/ κα� �πιστη-
µ�νικ/ >ι>λ�α. Mετφρασε 	ρ:α��υς συγγραφεNς �πως τ$ν Bιργ�λι� (σE στ�:�υς
=µηρικ�;ς) 	λλ/ κα� 4ν�υς συγγραφεNς τ5ς �π�:5ς τ�υ. T$ >ι>λ�� �µως µE τ$
=π�N� Cγινε 4ακ�υστ$ς ε]ναι � «Λ�γικ#». T$ ε]:ε διδ�4ει σE �λες τ�ς σ:�λEς 	π$
τ�ς =π�Nες πρασε Oς δ�σκαλ�ς κα� 	πετλεσε γι/ π�λλ/ :ρ+νια µετ/ τ0 >�ση µε-
λτης τ5ς φιλ�σ�φ�ας στ/ ?λληνικ/ σ:�λεNα. Στ/ νι�τα τ�υ <π5ρ4ε ,παδ$ς κα�
µεταφραστ0ς τ�2 B�λτα�ρ�υ, �νB& στ/ γερ�µατ� τ�υ πρασε στ0 συντηρητικ0
παρ�τα4η σE σηµεN� ττ�ι�, π�; �νB& Oς ν�ς �κθε�αDε τ$ν B�λταNρ�, Cφθασε ν/
τ$ν κατατ�σσBη στ/ «µεγλα κα> PCακ�υστ� Pπ> δυσσε ε?dα Xν5µατα». (Bλπετε
κα� τ$ 3ρθρ�: «E%γ. B��λγαρις: = ?λλην�Dων κληρικ$ς κα� = �4αναγκασµ+ς τ�υ
σE rσ+>ια α%τ�ε4�ρ�α», στ$ «∆αυλ+», τ. 173, σελ. 10471.)

¢
ι�δ�:�ς τ�2 E%γεν��υ B�υλγ�ρεως θεωρεNται = Nικηφ�ρ	ς Θε	τ�κης, �π�-
σης KερκυραN�ς, γεννηµν�ς τ$ 1731. Kα� α%τ$ς 	φ�2 Oλ�κλ#ρωσε τ0 µα-
θητε�α στ0ν πατρ�δα τ�υ, π5γε στ0ν 'Iταλ�α γι/ ν/ συνε:�σBη µE 	νFτερες
σπ�υδς. pOταν 	π�φ��τησε, γ�ρισε κα� Cµεινε γι/ λ�γ� στ0ν Kρκυρα Oς

δ�σκαλ�ς κα� κληρικ+ς. �O πατρι�ρ:ης Σαµ�υ0λ XαντDερ5ς τ$ν πρ�σκ�λεσε
στ0ν Π+λη. 'Aνταπ�κρ�θηκε, µ/ δEν 3ργησε ν/ δυσαρεστηθB5 	π$ τ$ν συντηρη-
τισµ$ τ&ν 	ρ:ιερων, �� =π�N�ι {σαν 	ρνητικ/ διατεθειµν�ι Cναντι τ&ν θετικ&ν
�πιστηµ&ν.

oEτσι δEν 3ργησε ν/ �γκαταλε�ψBη τ0ν πρωτε��υσα τ5ς α%τ�κρατ�ρ�ας κα� ν/
>ρεθB5 στ0 Λειψ�α, στ0ν =π��α κα� τ�πωσε τ/ Cργα τ�υ µακρι/ 	π$ τ0 λ�γ�κρι-
σ�α κα� τ0 συντ#ρηση τ5ς 'Aνατ�λ5ς. 'Aργ+τερα 	νλα>ε τ0 διε�θυνση τ5ς A%θε-
ντικ5ς Σ:�λ5ς στ$ Γι�σι ('I�σι�) τ5ς M�λδα>�ας. T+λµησε ν/ νεωτερ�σBη, διδ�-
σκ�ντας στ�;ς µαθητς τ�υ φυσικ#, πρ8γµα π�; πρ�κ�λεσε τ0ν ,ργ0 τ&ν συ-
ντηρητικ&ν. oEγινε στ+:�ς κα� 	ναγκ�σθηκε ν/ �γκαταλε�ψBη τ/ π�ντα «δι� νυ-
κτ�ς lς δραπ*της», γι/ ν/ καταλ#4Bη στ0 Pωσ�α, �π�υ κα� διαδ:θηκε τ$ν B��λ-
γαρι στ$ν 	ρι:επισκ�πικ+ θρ+ν� Σλα>ιν��υ κα� Xερσ&ν�ς. T0 θση τ�υ π5ρε =
'IFσηπ�ς M�ισι+δακας· κα� α%τ$ς �µως, �πως θ/ δ�2µε παρακ�τω, δEν ε]:ε π�λ;
µλλ�ν στ0ν A%θεντικ0 Σ:�λ#. 'Eπειδ0 τ+λµησε ν/ διδ�4Bη τ/ µαθηµατικ/ Oς
εrσαγωγ0 στ0ν φιλ�σ�φ�α, 	ναγκ�στηκε µE τ0 σειρ� τ�υ ν/ �γκαταλε�ψBη �π�σης
ν�:τα τ$ Γι�σι, διωγµν�ς 	π$ τ�;ς θρησκ+ληπτ�υς Pωµι��ς, τ�;ς ^δι�υς π�;
κυν#γησαν κα� τ$ν πρ�κ�τ�:+ τ�υ Θε�τ+κη. «M0 τ�ν Θε�τ5κη», σηµειFνει =
Φωτι�δης, «κλε?νει K περ?�δ�ς α2τ� τ�� διαφωτισµ��. Στηριh5ταν κFρια σ0 φω-
τισµ*ν�υς κληρικ�Fς, π�� �= περισσ5τερ�? τ�υς σπ�Fδασαν στ�ν E2ρJπη. @O
�νJτερ�ς κλ8ρ�ς στρ*φεται πρ�ς τ�ν συντηρητισµ� κα> K πρ��δευτικ� σκ*ψη γ?-
νεται πι� cλ� κα> περισσ5τερ� κτ8µα τ8ς πρωτ�εµφανιh5µενης στ�ν ^λληνικ�
!4ρ� �στικ8ς τCης»9.

«∆ι� νυκτCς Wς δραπ$της» σX=Yεται στ� Pωσ�α
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{ταν κα� � >ασικ0 αrτ�α τ5ς τελικ5ς 	π�δηµ�ας τ�υ στ0 Pωσ�α (�.π., τ+µ�ς B´, σελ. 398).
9. Φωτι�δης, �.π., τ+µ�ς α´, σελ�δα 163.



K
αλ�τερη 	π+δει4η γι/ τ$ν 	ρνητικ$ ρ+λ� τ5ς 'Eκκλησ�ας στ0ν παιδε�α
τ&ν <π+δ�υλων Pωµι&ν κα� στ0ν 	γαστ0 συνεργασ�α της µE τ�;ς 'Oθω-
µαν�;ς δEν >ρ�σκ�υµε 	π$ τ/ λ+για τ�2 ^δι�υ τ�2 	ρ:ιστρ�τηγ�υ τ5ς
'Eπαν�στασης τ�2 1821, Θε+δωρ�υ K�λ�κ�τρFνη. �O «Γ*ρ�ς τ�� M�ριm»,

σE λ+γ� τ�υ π�; C>γαλε τ$ N�µ>ρη τ�2 1838, 	πευθυν+µεν�ς στ/ παιδι/ τ�2
γυµνασ��υ τ5ς 'Aθ#νας, C>αλε τ/ πρ�γµατα στ0 σωστ# τ�υς θση. Kατακερα�-
νωσε τ�;ς 	ρ:ιερεNς γι/ τ0ν �σκεµµνη τ�υς �:θρ+τητα κατ/ τ5ς �Eλληνικ5ς Παι-
δε�ας –στ�ση π�; διαιFνιDε τ0ν ,θωµανικ0 κατ�:#– κα� 	ναγνFρισε στ�;ς
	ρ:αι�λ�τρες διαφωτιστEς τ0ν ε%θ�νη γι/ τ$ 4σπασµα τ5ς 'Eπαν�στασης κα�
τ0ν 	ναγννηση τ5ς �Eλλ�δ�ς 	π$ τ/ ρωµα�ικα σκ�τ�δια. T/ λ+για τ�υ µ:ρι κα�
σ#µερα στκ�νται καταπλτης 	πναντι στ/ µυθε�µατα περ� δι�σωσης τ5ς �Eλλη-
νικ5ς Παιδε�ας 	π$ τ0ν 'Eκκλησ�α, �νB& στ�ς 	π+ψεις τ�υ ε%θυγραµµ�Dεται πλ#-
ρως µE τ$ν 'AνFνυµ� συγγραφα τ5ς «@Eλληνικ8ς N�µαρ!?ας». 'Aναφρει λ�ιπ$ν
= Θε+δωρ�ς K�λ�κ�τρFνης:

«@O Σ�υλτmν�ς διJρισε wναν Bιτσερ0 (	ντι>ασιλα), wναν Πατριρ!η κα> τ��
�δωσε τ�ν PC�υσ?α τ8ς �Eκκλησ?ας. A2τ�ς κα> ; λ�ιπ�ς κλ8ρ�ς �καµαν c,τι τ��ς
�λεγε ; Σ�υλτmν�ς. ̀ Yστερ�ν �γιναν �= K�τhαµπσηδες (πρ�εστ��) εQς cλα τ� µ*-
ρη. @H τρ?τη τCις, �= �µπ�ρ�ι κα> �= πρ�κ�µµ*ν�ι, τ� καλλ?τερ� µ*ρ�ς τ4ν π�λιτ4ν,
µ�ν ]π�φ*ρ�ντες τ�ν hυγ5, �φευγαν κα> �= γραµµατισµ*ν�ι Pπ8ραν κα> �φυγαν
�π� τ�ν @Eλλδα, τ�ν πατρ?δα των, κα> �τσι �µεινε ; λα5ς, cστις στερηµ*ν�ς �π�
τ� µ*σα τ8ς πρ�κ�π8ς Pκατ9ντησεν εQς �θλ?αν κατσταση κα> α2τ� α�Cαινε κ-
θε µ*ρα !ειρ5τερα· δι5τι, kν ε]ρ?σκετ� µεταC� τ�� λα�� κανε>ς µ0 Xλ?γην µθη-
ση, τ�ν Pλµ ανε ; κλ8ρ�ς cστις �!αιρε πρ�ν5µια, r PσFρετ� �π� τ�ν �µπ�ρ� τ8ς
E2ρJπης lς  �ηθ5ς τ�υ, r Pγ?νετ� γραµµατικ�ς τ�� πρ�εστ��. Kα> µερικ�?, µ�ν
]π�φ*ρ�ντες τ�ν τυρανν?αν τ�� T�Fρκ�υ κα>  λ*π�ντες τ0ς δ5Cες α2τ0ς κα> τ0ς
Kδ�ν*ς, cπ�υ �πελµ αναν α2τ�?, Dφηναν τ�ν π?στη τ�υς κα> Pγ?ν�ντ� µ�υ-
σ�υλµmν�ι. Kα> τ�ι�υτ�τρ5πως κθε Kµ*ρα ; λα�ς Pλ?γνευε κα> PπτJ!αινε».

Στ0 συν:εια τ�2 λ+γ�υ τ�υ = Θε+δωρ�ς K�λ�κ�τρFνης µαρτυρεN, �τι �� ρα-
γι�δες Pωµι�� συνειδητ�π��ησαν τ0ν ?λληνικ# τ�υς καταγωγ0 κα� >�λθηκαν
ν/ 	πελευθερωθ�2ν 	π$ τ$ν κατακτητ#, µ+ν� �ταν {ρθαν σE �παφ0 µE τ/ Cργα
τ5ς 	ρ:α�ας ?λληνικ5ς γραµµατε�ας (φιλ�σ�φ�α κα� �στ�ρ�α). T/ >ι>λ�α τ&ν
	ρ:α�ων συγγραφων (φιλ�σ+φων, �πιστηµ+νων κα� �στ�ρικ&ν), 3γνωστα στ0ν
κατε:+µενη �Eλλ�δα �4αιτ�ας τ&ν �κκλησιαστικ&ν 	παγ�ρε�σεων, Cφτασαν στ/
:ρια τ&ν <π+δ�υλων �4αιτ�ας τ&ν φιλ+τιµων πρ�σπαθει&ν τ&ν 4ενιτεµνων
–στ�ς :&ρες τ5ς ∆�σης– �Eλλ#νων διαφωτιστ&ν. M+ν� �ταν 	ντιλ#φθηκαν �τι
{ταν 	π+γ�ν�ι τ&ν 	ρ:α�ων �Eλλ#νων (κα� |:ι PωµαN�ι - Pωµι��, �πως τ�;ς sθε-
λε � 'Eκκλησ�α), �� =π�N�ι pEλληνες φηµ�D�νταν γι/ µεγ�λα κατ�ρθFµατα, θ-
λησαν ν/ τ�;ς µ�ι�σ�υν κα� γι’ α%τ$ �παναστ�τησαν. �O στρατηγ$ς καταλ#γει:

«EQς α2τ�ν τ�ν δυστυ!ισµ*νην κατσταση µερικ�> �π� τ��ς φυγδες γραµµα-
τισµ*ν�υς Pµετφραhαν κα> �στελναν εQς τ�ν @Eλλδα  ι λ?α –κα> εQς α2τ��ς πρ*-
πει ν� !ρωστ��µε ε2γνωµ�σFνη, δι5τι ε2θ�ς cπ�υ καν*νας Dνθρωπ�ς �π� τ�ν

�O K�λ�κ�τρ=νης γι� τC ρ�λ� τ�� Πατριαρ)ε��υ

∆ΑΥΛfΣ/254, Φε>ρ�υ�ρι�ς 200316540
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E�γ�νι�ς B��λγαρις.



�πλ� λα� �µ	νθανεν τ� κ�ιν� γρ	µµατα, �δι	�α�εν α�τ� τ� �ι�λ�α, κα� ��λεπε
π�ι��ς ε��αµε πρ�γ ν�υς, τ� �καµεν " Θεµιστ�κλ%ς, " &Aριστε�δης, κα� �) *λλ�ι
παλαι�� µας, κα� ��λ+παµε κα� ε,ς π��αν κατ	στασιν ε-ρισκ µεθα τ τε. /Oθεν µ1ς
2λθεν ε,ς τ� ν�3 ν� τ�4ς µιµηθ�3µε κα� ν� γ�νωµε ε�τυ�+στερ�ι. Kα� �τσι �γινεν
κα� �πρ� δευσεν 7 8Eταιρε�α»10.

¶
ρ�ν τ� ��σπασµα τ�$ Nε�ελληνικ�$ ∆ιαφωτισµ�$ + ,κπα-δευση στρεφ/-
ταν σ1εδ�ν 2π�κλειστικ3 γ5ρω 2π� τ6ν 2π�στ7θιση µερικ9ν κειµ�νων
στ6ν 2ρ1α-α :Eλληνικ6 (συν7θως µ�σα 2π� ,κκλησιαστικ3 κε-µενα), στ6ν
,πισταµ�νη µελ�τη τ9ν καν/νων τ>ς γραµµατικ>ς κα� στ6 θε�λ�γ-α. :O

διαφωτισµ�ς πρ�σπ�θησε ν3 εAσαγ�γBη τ�ς θετικCς ,πιστ>µες, Dπως τ3 µαθηµα-
τικ�, τ6 γεωµετρ-α, τ6 φυσικ7, τ6ν 2στρ�ν�µ-α κα� τ6ν «-για�ν�υσα πειραµατικ<
φιλ�σ�φ�α», Dπως Eν/µαFαν τ3 ν�α φιλ�σ�φικ3 ρε5µατα τ>ς ∆5σης. AHτ6ν φ�-
�/ταν + IEκκλησ-α περισσ/τερ� 2π� κ�θε τι Jλλ�. «O) συντηρητικ��», γρ�φει K
Παν�$τσ�ς, «κα� µα�� τ�υς 7 �π�σηµη &Eκκλησ�α ν�µ���υν >τι µπ�ρ�3ν ν� �κτρ+-
ψ�υν τ�4ς ν+�υς Aπ� τ<ν π�στη τBν πατ+ρων τ�υς». :H IOρθ/δ��η IEκκλησ-α,
στ6ν πρ�σπ�θει� της ν3 2π�τρ�ψBη τ6ν εAσαγωγ6 τ9ν θετικ9ν ,πιστηµ9ν στ�ς
OθωµανικCς ,παρ1-ες, δCν δ-στασε ν3 2φ�ρ-σBη κα� ν3 2ναθεµατ-σBη 2λ7θειες τ>ς
,πιστ7µης κα� τ>ς φ5σης, Dπως γι3 παρ�δειγµα τ� +λι�κεντρικ� σ5στηµα. PEτσι
τ� Qτ�ς 1797 K σ1�λ�ρ1ης τ>ς Πατριαρ1ικ>ς Σ1�λ>ς Σ�ργι�ς MακραU�ς 2ν�λα-
�ε τ6 «θε�ρεστη» 2π�στ�λ6 γι3 λ�γαριασµ� τ>ς IOρθ/δ��ης IEκκλησ-ας, ν3
2π�δε-�Bη τ6ν +λι�κεντρικ6 θεωρ-α, π�X εY1ε διατυπωθ> 2π� τ�ν K�π�ρνικ�11, [ς
λαθεµ�νη. :O Σ�ργι�ς MακραU�ς Qθεσε µ�λιστα σC κυκλ�φ�ρ-α \να �ι�λιαρ�κι,
µC τ�$τ� τ�ν π�µπ]δη τ-τλ�, π�X 2π� µ/ν�ς τ�υ µιλεU γι3 τ6 �λακε-α τ�$ περιε-
1�µ�ν�υ: «Tρ παι�ν κατ� τ�3 κ�περνικ�3 συστDµατ�ς»...

Φυσικ3 δCν Qλειψαν �_ 2φ�ρισµ�� κα� �_ δι]�εις Dλων ,κε-νων τ9ν δασκ�λων
διαφωτιστ9ν, �_ Kπ�U�ι πρ�σπαθ�$σαν `π� 2ντ-��ες κα� ,1θρικCς συνθ>κες ν3
δ]σ�υν παιδε-α aλληνικ6 (δηλαδ6 ,πιστηµ�νικ6) στ�Xς `π/δ�υλ�υς Pωµι�5ς.
:O Xριστ�δ�υλ�ς Παµπλ�κης 2π� τ6ν IAκαρναν-α (1743-1793), ,πηρεασµ�ν�ς
2π� τ�ν Σπιν/Fα 2λλ3 κα� 2π� τ6ν πατρB]α φιλ�σ�φ-α, Qγραψε τ� 1786 τ� µC
πανθεϊστικCς τ�σεις �ι�λ-� τ�υ «Περ� φιλ�σ φ�υ, φιλ�σ�φ�ας, µεταφυσικBν κα�
θε�ων Aρ�Bν». Στ� περιε1/µεν� τ�$ Qργ�υ τ�υ 2ρν7θηκε τ3 θα5µατα κα� γι’ αHτ�
τ� λ/γ� τ� Πατριαρ1εU� τ�ν 2φ]ρισε. O_ φ-λ�ι τ�υ Dµως f1ι µ/ν� δCν Qπαψαν ν3
τ�ν θαυµ�F�υν κα� ν3 τ�ν ̀ π�στηρ-F�υν, 2λλ3 κα� σ3ν π�θανε τ�$ Qστησαν µνη-
µεU� σ’ \να 2π� τ3 δηµ/σια π�ρκα τ>ς Λειψ-ας.

�Aφ�ρ���νται Φυσικ�, Mαθηµατικ�, Λ�γικ�

∆ΑΥΛ
Σ/254, Φε�ρ�υ�ρι�ς 200316542

10. Tερτσ�της, «/Aπαντα», ,κδ/σεις Bαλ�τα (1953), τ/µ�ς Γ´, σελ-δα 254.
11. :H +λι�κεντρικ6 θεωρ-α δCν εYναι φυσικ3 2νακ�λυψη τ�$ K�π�ρνικ�υ, 2λλ3 τ�$ kEλληνα

φιλ�σ/φ�υ IAρ-σταρ1�υ 2π� τ6ν Σ�µ� (320-250 π.X.), K Kπ�U�ς πρ9τ�ς `πεστ7ρι�ε Dτι + γ>
κινεUται σC τρ�1ι3 γ5ρω 2π� τ�ν mλι� κα� παρ�λληλα περιστρ�φεται γ5ρω 2π� τ�ν J��ν� της. Γι3
τ� +λι�κεντρικ� σ5στηµα εY1αν µιλ7σει κα� Jλλ�ι 2ρ1αU�ι σ�φ�� Dπως K IAνα�-µανδρ�ς, �_
Πυθαγ/ρει�ι κα� Aδια-τερα K Φιλ/λα�ς κ.J.
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Nικηφ�ρ�ς Θε�τ�κης.



:O K�5µας σηµει]νει σ1ετικ�: «Kατ’ �κε�ν�υς τ�4ς �ρ ν�υς κα� µ νη 7 διδα-
σκαλ�α τBν µαθηµατικBν �θεωρεGτ� Hς πηγ< τ%ς AθεIας, τ%ς "π��ας πρBτ�ν
Aπ�τ+λεσµα 2τ�ν 7 κατ	ργησις τ%ς νηστε�ας». Bε�α-ως κα� K K�5µας γν]ρισε,
Dπως θ3 δ�$µε παρακ�τω, 2ντ-στ�ι1�υς διωγµ�5ς.

PAλλ�ς διαφωτιστ6ς π�X �ρ�θηκε στ� στ/1αστρ� τ�$ _ερατε-�υ nταν K Στ�-
φαν�ς ∆��γκας12, π�X γενν7θηκε στ3 τ�λη τ�$ 18�υ αA9να στ�ν T5ρνα�� κα�
π�θανε τ� 1830. AHτ�ς σπ�5δασε στ6 Γερµαν-α κι ,πηρε�στηκε 2π� τ6 φιλ�σ�-
φ-α τ�$ Shelling. Γυρε5�ντας ν3 µ�ρφ]σBη τ�Xς `π/δ�υλ�υς συµπατρι9τες τ�υ,
2γ/ρασε µC δικ� τ�υ 1ρ7µατα fργανα φυσικ>ς, 2στρ�ν�µ-ας κα� 1ηµε-ας κα� τ3
Qστειλε στ3 IAµπελ�κια, µC τ6ν ,πιθυµ-α ν3 2ν�-�Bη µαF� µC Jλλ�υς πανεπιστ7-
µι� σ’ αHτ�. T� Πατριαρ1εU� Dµως τ�ν κατηγ/ρησε, πoς «�πι�ειρεG " τ�λµητ�ας
�-τ�σ� �ν τ�ι��τJω πρ�σ�Dµατι τJ% φιλ�σ�φικJ% �γκαθιδρυθε�ς �K µετ’ Lλ�γης φα-
ντασ�ας Mδρα, τ<ν φυσικ<ν µετ� τ%ς Aλγε�ραϊκ�αριθµητικ%ς παρ	δ�σιν, Aσυµ-
�ι�	στως π	ντη κα� π	ντως, τ% θε�πνε�στJω συµ�ι�	�ειν ΓραφJ%». Σ7µερα + Kµ�-
λ�γ-α τ�$ παραλ�γισµ�$ τ�υς εYναι φαειν/τερη τ�$ +λ-�υ, τ/τε Dµως K ∆�5γκας
�ρ�θηκε 2ντιµ�τωπ�ς µC τ�ν 2φ�ρισµ/, πρpγµα π�X πρ�πει ν3 τ�ν τρ�µ�κρ�τη-
σε, δι/τι 2ναγκ�στηκε ν3 2παρνηθB> τ�ν σκ�π/ τ�υ. :O Tρ5φων EHαγγελ-δης,
γρ�φει γι3 τ�ν ∆�5γκα: «ΠρPην σ��λ	ρ�ης τ%ς Πατριαρ�ικ%ς &Aκαδηµ�ας.
QEπειτα 7γ��µεν�ς κα� Aρ�ιµανδρ�της τ�3 �ν &Iασ�Jω Mετ����υ τ%ς M�ν%ς Bα-
τ�πεδ��υ PακετPσης. TJB 1815 κατDγγειλεν α�τ�ν " �ν M�λδα��Jα παρ�ικBν ∆ω-
ρ θε�ς B�υλισµ1ς τJ% Mεγ	λJη &Eκκλησ�α Hς διδ	σκ�ντα τ� φυσικ� κα� φιλ�σ�-
φικ� παρ� τ� -π� τ%ς &Eκκλησ�ας πρεσ�ευ µενα, κατ� τ� σ�στηµα τ�3 διδα-
σκ	λ�υ τ�υ Σ+λιγγ. Kα� [ναγκ	σθη ν’ Aπ�στε�λJη τ� �ργα τ�υ, \περ κατεκρ�θη-
σαν κα� -πε�ρεPθη ν� -π��	λJη λ"#ελλ�ν π"στεως, �κδ�θ+ντα -π� ΓεδεPν, δι’ �K
Aπεδ+�θη τ<ν Aπ φασιν τ%ς &Eκκλησ�ας λ+γων: “>τι Aπερισκ+πτως κα� �ωρ�ς
πνε�µατ�ς τ� τ�3 8Aγ��υ Πνε�µατ�ς ε,σηγεGτ�”».13

�ø
στ/σ� `π>ρ�αν Jλλ�ι π�X δCν δε-λιασαν κα� συν�1ισαν τ�ν _ερ� 2γ9να
παιδε5σεως τ�$ Qθν�υς, Dπως K IAδαµ�ντι�ς K�ρα>ς. Kα� Dσ� �_ Aδ�ες
τ�$ διαφωτισµ�$ γ-ν�νταν �AκεUες στ�Xς kEλληνες, Dσ� περισσ/τερ� �_
θετικCς ,πιστ>µες ,π�στρεφαν στ�ν τ/π� π�X τ�ς γ�ννησε, τ/σ� περισ-

σ/τερ� + IEκκλησ-α πρ�σπαθ�$σε ν3 �ρB> στηρ-γµατα στ� δικ/ της ,κπαιδευτικ�
σ5στηµα, τ� Kπ�U� περιωριF/ταν στ6 σ1�λαστικ6 διδασκαλ-α τ9ν καν/νων τ>ς
γραµµατικ>ς κα� 2π�κλειε κ�θε Jλλη γν]ση. «T� µεγ	λ� L�υρ », γρ�φει K Πα-
ν�$τσ�ς, «ε`ναι Aν+καθεν 7 ΓραµµατικD· α�τ< �bασφαλ��ει Aν+καθεν τ<ν Lρθ�-

Γραµµατ�διδ�σκαλ�ι �ντ  κλασικ!ν φιλ�λ"γων

∆ΑΥΛ
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12. :O λ/γ�ς τ>ς φ��-ας τ�$ Στ�φαν�υ ∆�5γκα qσως ν3 Oφε-λεται στ� γεγ�ν/ς, Dτι nταν δι�κ�ν�ς
κα� ρεφερενδ�ρι�ς τ>ς Mεγ�λης IEκκλησ-ας, Dπως τ�ν 2ναφ�ρει K Tρ5φων EHαγγελ-δης. :O qδι�ς
συγγραφ�ας µpς 2π�καλ5πτει, Dτι �_ `π/λ�ιπ�ι «συνεργ��» τ�$ ∆�5γκα στ6ν 2π�τυ1ηµ�νη
πρ�σπ�θεια rδρυσης πανεπιστηµ-�υ στ3 IAµπελ�κια, nταν �_ a�>ς: Xριστ/π�υλ�ς, PAνθιµ�ς ΓαF>ς,
Γρ. Kωνσταντpς κα� 2δελφ�� Kαπεταν�κη.

13. Tρ5φων�ς E. EHαγγελ-δ�υ ∆.Φ., D.π., τ/µ�ς B´, σελ-δα 399.
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φρ�σ�νη κα� τ<ν Lρθ�δ�b�α».
[∆Cν εYναι τυ1αU� π�X 2κ/µη κα� σ7µερα (Qτ�ς 2003) τ-π�τα δCν Q1ει 2λλ��ει

2π� τ/τε, ,φ/σ�ν στ6 λεγ/µενη Φιλ�σ�φικ6 Σ1�λ6 τ�$ πανεπιστηµ-�υ IAθην9ν,
+ :Eλληνικ6 Φιλ�σ�φ-α δCν διδ�σκεται! O_ φ�ιτητCς τ� µ/ν� π�X διδ�σκ�νται
–στ6ν �Hσ-α– εYναι καν/νες γραµµατικ>ς, ,νB9 �_ 2π/φ�ιτ�ι τ>ς ,ν λ/γBω σ1�λ>ς
2π�καλ�$νται φιλ/λ�γ�ι µC µ/νη ,πιστηµ�νικ6 εAδ-κευση τ6 διδασκαλ-α τ>ς
:Eλληνικ>ς Γλ]σσας, Dπως �_ 2ντ-στ�ι1�ι «γραµµατικ��» τ>ς T�υρκ�κρατ-ας·
�_ πλεUστ�ι δC τ9ν φιλ�λ/γων µας 2γν��$ν στ� σ5ν�λ/ της τ6ν :Eλληνικ6 Φιλ�-
σ�φ-α. PIσως + Φιλ�σ�φικ6 Σ1�λ6 IAθην9ν εYναι + µ/νη τ�$ εqδ�υς 2ν3 τ�ν κ/-
σµ�, π�X 2γν�εU 2π� τ� πρ/γραµµα διδασκαλ-ας της τ6ν :Eλληνικ6 Φιλ�σ�φ-α.
PEτσι + ρωµα-ικη πνευµατικ6 κατ�16 διαιων-Fεται. :O λ/γ�ς �ε�α-ως γ-νεται
πλ��ν �εκ�θαρ�ς στ�ν 2ναγν]στη: + :Eλληνικ6 Φιλ�σ�φ-α εYναι K µ/ν�ς πραγ-
µατικ�ς κ-νδυν�ς γι3 τ6ν IOρθ/δ��η IEκκλησ-α. :O IOρθ�ς Λ/γ�ς τ9ν :Eλλ7νων
εYναι + µ/νη µ�θ�δ�ς σκ�ψης π�X 2πελευθερ]νει τ�ν Jνθρωπ� 2π� τ3 σκ�τ�δια
τ>ς δεισιδαιµ�ν-ας, π�X ,πιµελ9ς καλλιεργ�$ν �_ II�υδαι�1ριστιαν�� ,π� 16
αA9νες στ3 π�-µνι� τ�υς. M6ν 2π�ρ�$µε λ�ιπ�ν γι3 τ3 δειν3 τ>ς πατρ-δας µας
κα� γι3 τ6ν 2παιδευσι3 τ9ν ν�ων µας, ,φ/σ�ν �λ�π�υµε Dτι τ� σ5γ1ρ�ν� ,κπαι-
δευτικ/ µας σ5στηµα 2ναπαρ�γει µη1ανισµ�Xς παραγωγ>ς `π/δ�υλων συνει-
δ7σεων, µιµ�5µεν� κατ3 γρ�µµα τ6ν ,κκλησιαστικ6 ,κπα-δευση τ9ν ,τ9ν τ>ς
τ�υρκ�κρατ-ας.]

T� Qτ�ς 1819 K Πατρι�ρ1ης Γρηγ/ρι�ς K E´ κα� + :Iερ3 Σ5ν�δ�ς Q�γαλαν µ-α
,γκ5κλι�, µC τ6ν Kπ�-α στρ�φηκαν κατ3 τ9ν θετικ9ν ,πιστηµ9ν κα� τ>ς φιλ�-
σ�φ-ας, ̀ περαµυν/µεν�ι τ>ς στε-ρας γραµµατικ>ς. Γρ�φ�υν: «&Eπιπ�λ	�ει �νια-
��3 µ�α καταφρ νησις περ� τ� Γραµµατικ� µαθDµατα κα� δι λ�υ παρ	�λεψις
περ� τ�ς Λ�γικ�ς κα� Pητ�ρικ�ς τ+�νας, κα� περ� α�τ<ν �π� π	σJη τ<ν διδασκα-
λ�αν τ%ς -ψηλ�τ	της Θε�λ�γ�ας, πρ�ερ��µ+νη �κ τ%ς "λ�τελ�3ς Aφ�σιPσεως
µαθητBν "µ�3 κα� διδασκ	λων ε,ς µ να τ� µαθηµατικ� κα� τ�ς �πιστDµας, κα�
Aδιαφ�ρ�α ε,ς τ�ς παραδεδ�µ+νας νηστε�ας, πρ�κ�πτ�υσα �κ τινων διεφθαρµ+-
νων Aνδραρ�ων, τ� "π�Gα καθdς τ� �ι�	νια µεταb4 τ�3 καθαρ�3 σ�τ�υ, �eτω κα�
α�τ� µεταb4 τBν πεπαιδευµ+νων τ�3 Γ+ν�υς Aνεφ�ησαν, πλανPµενα -φ’ α�τBν,
κα� πλανBντα τ�4ς Aφελεστ+ρ�υς κα� Aπεριφρ	κτ�υς τ<ν δι	ν�ιαν».

M�νει Jναυδ�ς κανε�ς µC τ�ν µεσαιωνικ� φανατισµ� τ9ν 2ρ1ιερ�ων τ>ς IOρθ�-
δ��-ας, �_ Kπ�U�ι 2π�καλ�$ν µC µUσ�ς τ�Xς θετικ�Xς ,πιστ7µ�νες «διεφθαρµ+να
Aνδρ	ρια». Kα� yν 2π�ρB> κανε-ς, γιατ- �_ ,πιστ7µ�νες διαφωτιστCς nταν «�ι�	-
νια µεταb4 τ�3 καθαρ�3 σ�τ�υ», + αAτ-α nταν ,πειδ6 µC τ�ς διδασκαλ-ες τ�υς 2π�-
σπ�$σαν τ�Xς ν��υς 2π� τ6ν τ7ρηση τ9ν νηστει9ν. T� θε/πνευστ� διαιτ�λ/γι�,
λ�µε ,µεUς, εYναι πρ�φαν9ς σηµαντικ]τερ� 2π� τ6ν πα-δευση τ9ν 2νθρ]πων,
σηµαντικ]τερ� 2π� τ� ν3 γ-ν�υν �_ δ�$λ�ι ,λε5θερ�ι. Kα� Dµως παρ3 τ�ν 2γ9να
τ9ν διαφωτιστ9ν καθ’ Dλ� τ�ν 18� αA9να, τ� ρωµα-ικ� ,κπαιδευτικ� σ5στηµα κα-
τευθ5νει 2κ/µα κα� σ7µερα τ�ς τ51ες τ�$ Qθν�υς µας, Kδηγ]ντας Kλ/κληρες γε-
νιCς :Eλλ7νων –στερηµ�νες 2π� τ� φ9ς τ>ς πρ�γ�νικ>ς φιλ�σ�φ-ας– σC µεταφυ-
σικ3 2δι���δα κα� στ6ν αHτ�καταστρ�φ7.
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:O K�ρα>ς, 2ντιµ�τωπ�ς µC τ�ν παραλ�γισµ� τ9ν ,πισκ/πων, 2ντ�δρασε µC
τ6ν παρακ�τω ,�-σ�υ 2κρα-α δ7λωση: «Περισσ τερ�ν fθελεν gφελDσει τ� γ+-
ν�ς σDµερ�ν >στις κα�ει, παρ� >στις γρ	φει Γραµµατικ	ς».

kEνας 2π� τ�Xς πρωτεργ�τες τ�$ Nε�ελληνικ�$ ∆ιαφωτισµ�$ κα� θ$µα τ>ς
IEκκλησ-ας εYναι K &I(σηπ�ς M�ισι�δακας, π�X γενν7θηκε στ6ν κωµ/π�λη Tσερ-
να�/δα τ>ς P�υµαν-ας τ� 1735. N��ς, φτω1/ς, 2λλ3 γεµpτ�ς fρε�η γι3 µ�θηση
σπ�5δασε 2ρ1ικ3 στ6ν IAθωνι�δα IAκαδηµ-α, Dπ�υ κα� 1ρ-στηκε δι�κ�ν�ς µC
τ� fν�µα II]σηπ�ς. T� 1753 �ρ�θηκε στ6 Σµ5ρνη. IEκεU nρθε σ’ ,παφ6 µC τ�Xς
πρ�εστ�Xς τ>ς π/λης κα� F7τησε ν3 τ�ν ��ηθ7σ�υν, zτε ν3 µπ�ρ�σBη ν3 π�Bη στ6ν
EHρ]πη ν3 σπ�υδ�σBη. O_ πρ�σπ�θει�ς τ�υ Dµως �ρ>καν 2σ5µφων� τ� δ�σκα-
λ� :Iερ/θε� ∆ενδριν/, K Kπ�U�ς [ς J�ι�ς ,κπρ/σωπ�ς τ�$ ρωµα-ικ�υ 2ντιτασ-
σ/ταν σC κ�θε ,πιστηµ�νικ6 σπ�υδ7. «&AθεI��υσι, κατε� α σφαδ	�ων " AνDρ,
>σ�ι σπ�υδ	��υσιν �ν τJ% Φραγκ�Jα, κα� µετ� τ<ν �πιστρ�φ<ν α�τBν συναθεI��υσι
κα� iτ+ρ�υς», Dπως περιγρ�φει K qδι�ς K M�ισι/δακας στ6ν «&Aπ�λ�γ�α» τ�υ τ�
µ�ν�ς τ�$ ∆ενδριν�$. Tελικ3 τ� 1760 κατ]ρθωσε ν3 π�Bη στ6ν Π�ντ��α τ>ς IIτα-
λ-ας. IEκεU ,πηρε�σθηκε 2π� τ�ς Aδ�ες τ�$ PAγγλ�υ φιλ�σ/φ�υ Λ/κ. T� 1765 ,π�-
στρεψε στ6 Bλα1-α (P�υµαν-α) κα� 2ν�λα�ε διευθυντ6ς τ>ς AHθεντικ>ς Σ1�λ>ς
στ� Γι�σι. T�Xς µαθητ�ς τ�υ δ-δασκε στ6 δηµ�τικ6 κα� τ�Xς πρ��τρεπε ν3 µε-
ταφρ�F�υν στ6ν καθ�µιλ�υµ�νη :Eλληνικ6 τ�Xς κλασικ�Xς (kEλληνες) συγγρα-
φεUς, γι3 ν3 1αρ�$ν τ6 σκ�ψη τ�υς κα� τ�ς Aδ�ες τ�υς. Παρ�λληλα 2π�κλειε 2π�
τ6 µελ�τη τ9ν 2ρ1α-ων κειµ�νων τ�Xς ,κκλησιαστικ�Xς συγγραφεUς! kOταν Dµως
2π�φ�σισε ν3 καιν�τ�µ7σBη 2κ/µα περισσ/τερ�, εAσ�γ�ντας τ6 διδασκαλ-α τ9ν
µαθηµατικ9ν [ς πρ�πα-δεια τ>ς φιλ�σ�φ-ας, πρ�κ�λεσε τ6ν Oργ6 τ�$ ρωµα-ι-
κ�υ κατεστηµ�ν�υ. T� 1777 2ναγκ�στηκε ν3 ,γκαταλε-ψBη τ6 θ�ση τ�υ. PAρρω-
στ�ς (Qπασ1ε 2π� φυµατ-ωση) περιπλανpται 2ρ1ικ3 στ6 Bενετ-α, µετ3 στ6ν Tερ-
γ�στη κα� καταλ7γει τελικ3 στ6 Bι�ννη. :O qδι�ς περιγρ�φει τ6ν κατ�στασ7 τ�υ
[ς a�>ς: «KατDντησα AλDτης �ν ταGς Aλλ�δαπαGς, �πιθυµBν π�λλ	κις α�τ<ν τ<ν
�πι��σιαν τρ�φDν, γεγηρακdς παρ� καιρ�ν -π� τBν κακ�υ�ιBν, κα� τ� δειν -
τατ�ν, τ+λ�ς, Aνδρ� α,σθητικJB, Aντιπ�λεµBν Aε� τ<ν Aτιµ�α (...). &Iδ�4 τ� γ+ρας,
τ� "π�G�ν Aπ�ν+µει Hς �π� τ� πλεGστ�ν τ� γ+ν�ς 7µBν τ�Gς πεπαιδευµ+ν�ις»14.
Kα� Dλα αHτ3 ,πειδ6 τ/λµησε ν3 διδ��Bη µαθηµατικ�15...

Στ�φαν�ς Mυτιληνα*�ς
[Στ� �π�µεν� τε��ς: Bενιαµ�ν � Λ�σ�ι�ς, A. K�ρα�ς, K. K� µας, A.
Π"ρι�ς. – $Eµπρησµ�� Σ��λ(ν )π� τ� *Iερατε,�.]

14. «IAπ�λ�γ-α», σελ-δες 81-83.
15. :O Tρ5φων EHαγγελ-δης γρ�φει γι3 τ�ν II]σηπ� M�ισι/δακα: «&IPσηπ�ς M�ισι δαb:

&Eδ�δαbεν �π’ Lλ�γ�ν �ν B�υκ�υρεστ�Jω κα� τ� 1776 Aνα�ωρDσαντ�ς �b &Iασ��υ τ�3 Θε�τ κη, �δ�δαbε
τ� �´ α�τ ς. Παραιτηθε�ς δo Aπ%λθεν ε,ς Bενετ�αν, Tεργ+στην κα� Bι+ννην τpB 1780. TJB 1776
�καλεGτ� &IωσDφ. &Eδ�δαbε δo µ ν�ν 55 µαθDµατα· Aλλ� κατηγ�ρDσαντες α�τ�ν Hς διδ	σκ�ντα
Aριθµητικ<ν Hς µπακ	λης, Hς πρ�ηγ�υµ+νως τ�ν Θε�τ κην, [ν	γκασαν ν� φ�γJη, Hς �φυγε ν�κτωρ
κα� " Θε�τ κης. T<ν α�τ<ν κατηγ�ρ�αν �ν τJ% Πατριαρ�ικJ% &Aκαδηµ�α πρ�σ%ψαν κα� τJB E�γεν�Jω
B�υλγ	ρει, τpB 1761» (T/µ�ς �´, σελ-δα 398).



Γι� ν� ε`ναι κ	π�ι�ς συνεργ	της τ�3 «∆αυλ�3» συνεπDς, µετ� Aπ� τ�ν α�τ��αρακτη-
ρισµ  τ�υ σ�ν περι�δικ�3 «Πρωτ�π�ριακ%ς QEρευνας», θ� πρ+πει 7 πρPτιστη µ+ριµν	
τ�υ ν� ε`ναι 7 Aπ�φυγ< τ%ς πρ���λ%ς συλλ�γ%ς, τBν γνPσεων τρ�των, π�4 µπ�ρεG ν� πρ�-
καλ+σ�υν τ� δικαι�λ�γηµ+ν� θαυµασµ� γι� τ<ν �µ�ρ�θεια τBν γνPσεων τ�3 µελετητ�3, δoν
θ� διαθ+τ�υν >µως τ<ν Mλbη τ%ς πρωτ�π�ριακ%ς παρ�υσ�ασης τBν Aπ ψεων τ�3 γρ	φ�-
ντ�ς �π� τ�3 θ+µατ ς τ�υ.

T�ν καν να α�τ� πρ�σπ	θησε, Aνεπιτυ�Bς >µως, ν� τηρDσJη " Aρθρ�γρ	φ�ς τ�3 πα-
γκ�σµ�ως γνωστ�3 �πιστηµ�νικ�3 περι�δικ�3 “Physics Today” στ� *ρθρ� τ�υ µo τ�τλ� «,H
πρ��λευσις τ.ς Mαθηµατικ.ς Φυσικ.ς» κα� -π τιτλ� «2Eνα παλαι3 4ρ(τηµα». Πρ κει-
ται γι� τ<ν παρ�υσ�αση τ�3 σηµειωµαταρ��υ τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς, π�4 περιλαµ�	νει µερικoς
�ειρ γραφες �ργασ�ες τ�υ. T� σηµειωµατ	ρι� α�τ� �πωλDθη σo δηµ�πρασ�α στ< N+α
8Y ρκη τ�ν &OκτP�ρι� τ�3 1998· στ< δηµ�πρασ�α δo α�τ< µει�δ τησε κα� τ� iλληνικ� δη-
µ σι�. ∆υστυ�Bς, >ταν τ� α�θεντικ� κε�µενα τBν Aρ�α�ων φιλ�σ φων µας �ρ�σκ�νται στ�
�+ρια µ< 8EλλDνων κα� µεταφρ	��νται κα� iρµηνε��νται µo b+νες ν��τρ�π�ες, τ τε παρα-
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T� «�ν&γνωσαν» �( Σ�ιρ� κα  N&τς;

�O
,πιφαν6ς _στ�ρικ�ς τ>ς 2ρ1α-ας :Eλληνικ>ς Mαθηµατικ>ς ,πιστ7µης EH�γ.
Σ. Σταµ�της µετα�X τ9ν σπ�υδα-ων Qργων τ�υ γι3 τ�Xς 2ρ1α-�υς kEλληνες
Mαθηµατικ�5ς ,��δωσε σC τ�σσερις Oγκ]δης τ/µ�υς κα� τ3 «kAπαντα IAρ1ι-
µ7δ�υς» (τ/µ�ς I, µ�ρη δ5�, 1970· τ/µ�ς II 1973· τ/µ�ς III 1974· Qκδ�σις Tε-

1νικ�$ IEπιµελητηρ-�υ :Eλλ�δ�ς). :H 2νωτ�ρω Qκδ�ση τ9ν «8Aπ	ντων τ�3 &Aρ�ι-
µDδ�υς» εYναι «�bαιρετικBς π�λ�τιµ�ς» κα� + «περισσ τερ�ν πλDρης >λων τBν -παρ-
��υσBν �κδ σεων τBν �ργων τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς». Kατ3 τ6ν διεθν> κριτικ6 κα� γι3
τ3 aλληνικ3 δεδ�µ�να + Qκδ�ση αHτ6 εYναι µνηµει]δης κα� θ3 παραµε-νBη 2νεπα-
ν�ληπτη.
Στ6ν εAσαγωγ6 τ�$ πρ]τ�υ µ�ρ�υς τ�$ πρ]τ�υ τ/µ�υ τ>ς ,κδ/σεως τ9ν «8Aπ	ντων
τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς» K EH�γ. Σ. Σταµ�της `π�στηρ-Fει, Dτι K IAρ1ιµ7δης στ3 Qργα
τ�υ: 1. «Tετραγωνισµ�ς παρα��λ%ς» (τ�$ Kπ�-�υ K 2ρ1ικ�ς τ-τλ�ς nταν: «Tετρα-
γωνισµ�ς Lρθ�γων��υ κPν�υ τ�µ%ς»)· 2. «Περ� κων�ειδ+ων κα� σφαιρ�ειδ+ων» (κω-
ν�ειδ> καλεU τ3 ,κ περιστρ�φ>ς παρα��λ�ειδ> κα� `περ��λ�ειδ>, ,νB9 σφαιρ�ειδ>
τ3 ,κ περιστρ�φ>ς ,λλειψ�ειδ>)· κα� 3) «Περ� τBν Mη�ανικBν Θεωρηµ	των πρ�ς
&Eρατ�σθ+νην QEφ�δ�ς (= µ�θ�δ�ς)» κ�νει 1ρ7ση :Oλ�κληρωτικ�$ Λ�γισµ�$.

➼
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T3 παλ"µψηστ�ν τ�7 Walters Art Museum τ.ς Bαλτιµ�ρης µ8 τ3 κε"µεν� 
ρι@ε πλ;ρως τ3ν ∆ιαφ�ρικ3 καA ,Oλ�κληρωτικ3 Λ�γισµ�. OD 4ρευνητ8ς
σαν» τ3 παλ"µψηστ�ν καA διαπ"στωσαν τAς γν(σεις τ�7 &Aρ:ιµ;δη, µ�λ�
ντως τ3 Iλληνικ3 Jπ�υργε*� Π�λιτισµ�7 =ρν;θηκε νK =γ�ρ?σLη τ3 παλ"
ληθL. σ8 MδιNτες O�ν�υς.
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τ�7 &Aρ:ιµ;δη, <π�υ =π�δεικν�εται <τι > µεγ?λ�ς 2Eλληνας µη:ανικ3ς γν(-
Σ?ιρ� καA N8τς =νεκ�"νωσαν Eς εFδηση πρAν =π3 δ�� µ.νες, <τι «=ν�γνω-
ν�τι τG διαπ"στωση α�τG εH:αν κ?νει καA παλαι�τερ�ι µαθηµατικ�". Π?-
µψηστ� α�τ�, <ταν 4κπληστηρι?σθηκε στ3 Λ�νδ*ν�, µ8 =π�τ�λεσµα νK πω-



µ�ρφPν�νται, γι� ν� �bυπηρετ�3ν Aπ ψεις τBν ,δι�κτητBν τ�υς u Aπ� σφ	λµατα τBν
,δ�ων παραν��3νται τ� ν�Dµατ	 τ�υς.

Σo δ�� πρ�ηγ��µενα *ρθρα τ�3 «∆αυλ�3» τ�ν &I��λι� τ�3 2002 κα� τ�ν ∆εκ+µ�ρι� τ�3
2002, 7 θ+ση µας �π	νω στ<ν κατεστηµ+νη Mαθηµατικ< Φυσικ< 2ταν καθαρ τατα Aρνη-
τικD, w�ι Hς πρ�ς τ� �πιτε�γµατ	 της, Aλλ� Hς πρ�ς τ� Aδι+b�δα στ� "π�Gα "δηγεG τ< Φυ-
σικ< &EπιστDµη, δηµι�υργPντας π�λλ� �ρωτDµατα κα� AφDν�ντ	ς τα Aναπ	ντητα. T�
�ρωτDµατα α�τ	, ε`ναι διεθνBς παραδεδεγµ+ν�, >τι δηµι�υργ�3ν Mνα φρ	γµα µπρ�στ�
στ� δρ µ� τ%ς πληρ+στερης γνPσεως τ�3 κ σµ�υ Aπ� τ�ν *νθρωπ�.

T� *ρθρ� τ�3 “Physics Today”, µo τ�ν τ�τλ� κα� τ� περιε� µεν  τ�υ Hς πρ�ς τ� �ργ� τ�3
&Aρ�ιµDδ�υς, �µπλ+κει α�τ�ν σαφBς µo τ< Mαθηµατικ< ΦυσικD. 8O καταµερισµ�ς ε�θυνBν
στ�4ς Aρ�α��υς /Eλληνες φιλ�σ φ�υς, τ�4ς )δρυτoς τ�3 Lρθ�λ�γισµ�3, γι� τ� σφ	λµατα
τBν παρ ντων α,Pνων δoν θ� γ�νJη Aπ�δεκτ ς. T� >τι πλει�δ τησαν σo δηµ�πρασ�α Hρι-
σµ+ν�ι κα� κατ+��υν τ� σηµειωµατ	ρι� τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς κα� τ� iρµηνε��υν >πως σ’ α�τ�4ς
συµφ+ρει κα� �πιθυµ�3ν, δoν θ� µ1ς �µπ�δ�σJη ν� Aντιτ	b�υµε �πιστηµ�νικ� Aντ�λ�γ�.

8O &Aρ�ιµDδης, " ΓαλιλαG�ς κα� " Nε�των ε`ναι �) στυλ��	τες τ%ς λεγ µενης Φυσικ�-
µαθηµατικ%ς Πειραµατικ%ς κα� w�ι τ%ς Mαθηµατικ%ς Φυσικ%ς τBν τελευτα�ων α,Pνων,
π�4 ��ει σ�ν Aστ+ρα πρPτ�υ µεγ+θ�υς τ�ν James Clerk Maxwell. 8H πρPτη διαφ+ρει στ� >τι

Στ6ν τελευτα-α [ς Jνω πραγµατε-α τ�υ µ�λιστα, παρ’ Dλ�ν Dτι ,σ]θη ,λλιπ7ς, παρ�1εται,
Dπως λ�γει K EH�γ. Σ. Σταµ�της, «σαφ<ς ε,κdν τ%ς -π� τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς �ρησιµ�π�ιDσεως
8Oλ�κληρωτικ�3 Λ�γισµ�3»· κα� συµπληρ]νει: «8O Γερµαν�ς )στ�ρικ�ς τ%ς Mαθηµατικ%ς �πι-
στDµης καθηγητ<ς Max Simon θεωρεG πιθαν ν, >τι " ΓαλιλαG�ς (1564-1642) κα� " Kα�αλι+ρι
(1598-1647) ε`�αν Aντ�τυπα τ%ς Aνωτ+ρω πραγµατε�ας τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς»· κα� σηµει]νει, Dτι K
Dρ�ς Kλ�κλ7ρωµα, τ�ν Kπ�U� K Leibniz (1646-1716) Qλα�ε παρ3 τ�$ Kα�αλι�ρι, εYναι µετ�φραση
τ�$ εAς τ6ν 2νωτ�ρω πραγµατε-αν 2παντωµ�ν�υ συναφ�$ς Dρ�υ «π�ντα». (Max Simon,
“Geschichte der Mathematik im Alterum”, Berlin 1909, σελ. 264). Στ6ν ,ν λ/γBω πραγµατε-αν
«Περ� τ9ν µη1ανικ9ν θεωρηµ�των πρ�ς IEρατ�σθ�νην Qφ�δ�ς» θ3 ,παν�λθ�υµε κατωτ�ρω.

�A
ναφ�ρω παρακ�τω αHτ�λε�ε-, Dσα 2ναφ�ρει K 2ε-µνηστ�ς EH�γ. Σ. Σταµ�της στ�ν πρ/-
λ�γ� τ�$ B´ τ/µ�υ τ9ν «&Aπ	ντων τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς», περ� τ>ς _στ�ρ-ας τ>ς 2νακαλ5-
ψεως τ9ν 2ρ19ν τ�$ ∆ιαφ�ρικ�$ κα� :Oλ�κληρωτικ�$ Λ�γισµ�$ `π� τ9ν 2ρ1α-ων
:Eλλ7νων Mαθηµατικ9ν κα� π9ς κα� γιατ- �_ ��ν�ι µετων/µασαν τ�ς 2ρ1Cς αHτCς «µ+-

θ�δ�ν �bαντλDσεως». Γρ�φει λ�ιπ�ν K EH�γ. Σ. Σταµ�της:
«8Ως πρBτ�ς Aνακαλ�ψας τ�ς Aρ��ς τ�3 ∆ιαφ�ρικ�3 κα� 8Oλ�κληρωτικ�3 Λ�γισµ�3 θεω-

ρεGται " �φ�πλιστ<ς κα� µαθηµατικ�ς 8Iππ�κρ	της " XG�ς (περ� τ� 440-430 π.X.), ε,ς τ�ν "π�G�ν
Aπ�δ�δεται 7 Aπ δειbις τ�3 θεωρDµατ�ς τBν Στ�ι�ε�ων τ�3 E�κλε�δ�υ XII, 2, >τι �) κ�κλ�ι
ε`ναι πρ�ς AλλDλ�υς Hς τ� τετρ	γωνα τBν διαµ+τρων α�τBν [Simplicii in Aristotelis Physicorum
I 2 (Arist. p. 185 α14-17), C.A.G., ed. H. Diels, Berolini 1822, S. 54-69].

8O E}δ�b�ς, µαθηµατικ�ς τ%ς &Aκαδηµ�ας τ�3 Πλ	των�ς, ��ρησιµ�π��ησε τ�ς Aρ��ς α�τ�ς
δι� τ�ς Aπ�δε�bεις τBν θεωρηµ	των περ� κPν�υ κα� κυλ�νδρ�υ, Hς µνηµ�νε�ει " &Aρ�ιµDδης
(/Aπαντα &Aρ�ιµDδ�υς, τ µ�ς A´, µ+ρ�ς B´, &Aθ%ναι 1970, σελ. 2-4), " δo &Aρ�ιµDδης Aν+πτυbεν
α�τ�ς �τι περισσ τερ�ν. Mαθηµατικ�� τινες, φρ�ν�3ντες >τι τ� �ργ�ν τ�3 Wilhelm Leibniz (1646-
1716) κα� τ�3 Isaac Newton (1643-1727) -π�τιµ1ται �κ τ%ς Aνακαλ�ψεως τBν Aρ�Bν τ�3 8Oλ�-
κληρωτικ�3 Λ�γισµ�3 -π� τBν Aρ�α�ων 8EλλDνων, ��	πτισαν τ�ς Aρ��ς α�τ�ς τBν 8EλλDνων

O( �ρ./ς τ�0 ∆ιαφ�ρικ�0 κα  �Aπειρ�στικ�0 Λ�γισµ�0
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ε,ς «µ+θ�δ�ν �bαντλDσεως» (Exhaustionsverfahren). T<ν ταυτ τητα >µως τ%ς λε�θε�σης µεθ δ�υ
�bαντλDσεως πρ�ς τ�ν 8Oλ�κληρωτικ�ν Λ�γισµ�ν πρBτ�ς �τ νισεν " QAγγλ�ς µαθηµατικ�ς John
Wallis (1616-1703). (Max Simon, Geschichte der Mathematik im Altertum, Berlin 1909, S. 264-265).
T<ν γνPµην α�τ<ν τ�3 Wallis -πεστDριbαν, µεταb4 *λλων, �κ θεωρηµ	των τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς:

» – 8O ∆αν�ς καθηγητ<ς Hier. Zeuthen, ε,ς Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum,
Kopenhagen 1886, σελ. 440-455, Aνατ�πωσις Hildesheim 1965.

» – 8O 8Oλλανδ�ς καθηγητ<ς O. Dijksterhuis, >στις ε,ς δ�� πραγµατε�ας τ�υ µo λ�πην σηµει-
Pνει, >τι “δυστυ�Bς, �σφαλµ+νως 7 µ+θ�δ�ς "λ�κληρPσεως τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς λ+γεται �bα-
ντλητικ< µ+θ�δ�ς” [O. Dijksterhuis, 1. Archimedes und seine Bedeutung für die Geschichte der
Wissenschaft, Gesell. für die internat. Wiss. Geschichte, Brernen, Sonderdruck 1952, 1, S. 15 (µετ	-
φραση: 8O &Aρ�ιµDδης κα� 7 σπ�υδαι της τ�υ δι� τ<ν )στ�ρ�αν τ%ς �πιστDµης) und 2. Die
Integrationsmethoden des Archimedes, Nordisk Mathematiks Tidskrift, Band 2, Oslo 1954, S. 5-23
(µετ	φραση: A) µ+θ�δ�ι 8Oλ�κληρPσεως τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς)].

» – 8H 8Pωσ�ς καθηγDτρια τ�3 Πανεπιστηµ��υ τ%ς M σ�ας Isabella Grigorievna Bachmakova,
ε,ς “Les méthodes différentielles d’Archimède, Arch. f. Hist. of Exact Sciences 1964, 2 p. 87-107”
(Springer - Verlag, Berlin· Göttingen· Heidelberg).

» – 8O Γ	λλ�ς καθηγητ<ς τ�3 Πανεπιστηµ��υ τ%ς Nice, Charles Mugler, ε,ς τ<ν �κδ�σ�ν τ�υ
τBν �ργων τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς, ARCHIMEDE, tom. I, II, III, IV Paris 1970-1972, Les Belles Lettres
κα� *λλ�ι».

Περαιτ�ρω K EH�γ. Σ. Σταµ�της δ-δει στ� ,π-µετρ�ν τ�$ B´ τ/µ�υ τ>ς `π’ αHτ�$ ,κδ/σεως
τ9ν «8Aπ	ντων τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς» ,κτεταµ�νες ,κθ�σεις τ�$ ∆αν�$ καθηγητ�$ H.G. Zeuthen
(1839-1920), τ>ς Pωσ-δ�ς καθηγ7τριας I.G. Bachmakova κα� τ�$ Γ�λλ�υ καθηγητ�$ Charles
Mugler, Dπ�υ 2ναφ�ρ�νται µερικ3 θεωρ7µατα, στ3 Kπ�Uα K IAρ1ιµ7δης 1ρησιµ�π�ιεU ∆ιαφ�-
ρικ� κα� :Oλ�κληρωτικ� Λ�γισµ/. IEπ� πλ��ν λ�γει K Σταµ�της, Dτι τ� θ�µα τ�$τ� δCν Q1ει ,�α-
ντληθ> κα� Dτι + συναφ6ς περαιτ�ρω Qρευνα παρ�υσι�Fει π�λX ,νδιαφ�ρ�ν. O_ ,ν λ/γBω ,κθ�-
σεις τ9ν ��νων καθηγητ9ν δCν εYναι δυνατ�ν ν3 ,κτεθ�$ν 2π� τ�ς στ>λες τ�$ «∆αυλ�3».

IAν�λυση τ9ν µεθ/δων διαφ�ρ-σεως κα� Kλ�κληρ]σεως τ�$ IAρ1ιµ7δ�υς µπ�ρεU ν3 ε|ρBη κα-

παρατηρεG τ� φαιν µενα, τ� καταγρ	φει κα� περιγρ	φει τ�ς σ�+σεις τBν φυσικBν µεγεθBν
µεταb� των µo µαθηµατικoς σ�+σεις. 8H δε�τερη διατυπPνει τ�ς σ�+σεις µεταb4 τBν φυ-
σικBν µεγεθBν µo µαθηµατικ�4ς >ρ�υς κα� Aνα�ητεG τ<ν �παλDθευση Aπ� τ<ν συµπεριφ�ρ�
τ%ς φ�σεως.

8O &Aρ�ιµDδης �γα�ν�ντας Aπ� τ<ν µπανι+ρα τ�υ γυµν ς, φPναbε «EPρηκα», παρατη-
ρPντας τ� �κτ�πισµ+να νερ	 τ�υ· δoν �γ%κε ντυµ+ν�ς µo -π�λ�γισµ�4ς στ� �+ρι τ�υ, γι�
ν� φων	bJη τ� «εeρηκα», π�4 ε`�ε Aνακαλ�ψει δηλαδ< τ< δ�ναµη τ%ς AνPσεως τ�3 νερ�3
κα� τ�3 ε,δικ�3 �	ρ�υς τ�υ. 8O &Aρ�ιµDδης παρατηρ�3σε τ�4ς �λ+φαντες π�4 �ρησιµ�-
π�ι�3σαν >λ�υς τ�4ς ν µ�υς τ�3 µ��λ�3 στ< µετατ πιση bυλε�ας κα� τ�4ς µελ+τησε κα� τ�4ς
κατ+γραψε µo µαθηµατικ�4ς >ρ�υς· δoν τ�4ς διετ�πωσε µo µαθηµατικ�4ς >ρ�υς γι� ν�
τ�4ς Aπ�δε�bJη �κ τBν -στ+ρων.

Γι� ν� �ρJ% τ� κ+ντρ� �	ρ�υς iν�ς τριγPν�υ, πειραµατ�σθηκε κα� διετ�πωσε µo µαθη-
µατικ< σ�+ση τ<ν ,σ�ρρ�π�α α�τD. T� eψ�ς τBν πυραµ�δων µετρDθηκε µo Mνα bυλαρ	κι
στ<ν \µµ� κα� µo τ< σκι� τ�3 �λι�υ κα� Aπ� τ<ν παραγωγ< δ�� >µ�ιων τριγPνων -π�λ�-
γ�σθηκε κα� διατυπPθηκε µαθηµατικ	. E`ναι π	µπ�λλα α�τ� π�4 σηµα�νει 7 λ+bη «M�-
θ�δ�ς», µo τ<ν "π��α �αφτ��ει " &Aρ�ιµDδης τ� �ασικPτερ� �ργ� τ�υ στ� σηµειωµατ	ρι 
τ�υ. &EµεGς �) /Eλληνες γνωρ���υµε ν� iρµηνε��υµε τ< λ+bη καλ�τερα Aπ� τ�4ς b+ν�υς.

▲
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Γνωρ���υµε >τι 7 λ+bη «M�θ�δ�ς» �κφρ	�ει «T�:νασµα πρ3ς 4π"τευOη 4πιδιωκ�µ�ν�υ
σκ�π�7», γι’ α�τ� κα� τ<ν ε,σαγωγ< στ< Φυσικ< τBν MαθηµατικBν " &Aρ�ιµDδης τ<ν
�κφρ	�ει µo τ< λ+bη «M�θ�δ�ς» στ�ν iνικ , γιατ� 7 λ+bη «M�θ�δ�ς» στ�ν πληθυντικ�
(«M+θ�δ�ι») �πιτρ+πει �ναλλακτικoς �πιδιPbεις, >πως τ%ς Mαθηµατικ%ς Φυσικ%ς. 8O τ�τ-
λ�ς τ�3 *ρθρ�υ τ�3 “Physics Today” «OD πρ�ελε�σεις τ.ς Mαθηµατικ.ς Φυσικ.ς» στ�ν
πληθυντικ� ε`ναι �κ τ�3 π�νηρ�3 κα� Aπ�τελεG πρ�σπ	θεια �πιµερισµ�3 στ�ν &Aρ�ιµDδη
κα� στ� ΓαλιλαG� τBν ε�θυνBν τ%ς νεωτ+ρας Φυσικ%ς κα� τBν Aδιεb δων της.

Παρ� τ� �πιτε�γµατ	 της µo τ� λ+ι�ερ, µo τ� τραν��στ�ρ, µo τ� [λεκτρ�νικ� µικρ�σκ -
πια, µo τ� γιγ	ντια τηλεσκ πια κα� τ�ς διαστηµικoς �b+δρες, α�τ�� π�4 τ� �λ+π�υν σ�ν τε-
ρ	στια �πιτε�γµατα Aντ� ν� µ1ς µ	�ωνται, �ς γυρ�σ�υν στ<ν Aρ�D. Στ<ν iλληνικ< φιλ�-
σ�φ�α θ� δ�3ν τ� φρ	γµα καθαρ	. Θ� δ�3ν, >τι κα� 7 πρ�σπ	θεια τ�3 &Aρ�ιµDδη κα� 7
πρ�σπ	θεια τ�3 Maxwell (τ�3 πρPτ�υ τ%ς &Eφηρµ�σµ+νης Φυσικ%ς κα� τ�3 δε�τερ�υ τ%ς
Θεωρητικ%ς Φυσικ%ς) ���υν Mναν κ�ιν� παραν�µαστD. T<ν �πιθυµ�α τ�3 AνθρPπ�υ ν�
iνPνJη τ� π�λλ� σo Mνα, ψ	�ν�ντας Mναν Θε� κα� w�ι π�λλ��ς· µ�α δ�ναµη στ< φ�ση κα�
w�ι π�λλ+ς. 8O &Aρ�ιµDδης Mνωσε τ< δ�ναµη τ%ς AνPσεως µo τ< δ�ναµη τ%ς �αρ�τητ�ς. 8O
Maxwell Mνωση τ< δ�ναµη τ�3 [λεκτρισµ�3 µo τ< δ�ναµη τ�3 Mαγνητισµ�3. 8O Einstein
πρ�σπ	θησε ν� iνPσJη τ< δ�ναµη τ%ς �αρ�τητ�ς µo >λες τ�ς *λλες κα� ν� κατασκευ	σJη µ�α

νε�ς στ� σ5γγραµµα τ�$ T.L. Heath: “The works of Archimedes with the method of Archimedes”
(New York, Dover puplications, Inc. p. CXLII - CLXXXVI). IEπ-σης K Sir thomas Heath στ�
Qργ� τ�υ: “A. History of Greek Mathematics” (τ/µ�ς B´ Qκδ�σις Dover 1981, σελ-δα 20), 2ναφ�-
ρει Dτι «" &Aρ�ιµDδης κατPρθωσε στ<ν πραγµατικ τητα >,τι ε`ναι ,σ�δ�ναµ�ν µo τ<ν "λ�κλD-
ρωσιν πρ�ς εeρεσιν τ%ς �πιφανε�ας iν�ς παρα��λικ�3 τµDµατ�ς κα� µι1ς σπε�ρας, τ%ς �πιφα-
νε�ας κα� τ�3 wγκ�υ µι1ς σφα�ρας κα� iν ς τµDµατ�ς τ%ς σφα�ρας κα� τ�3 wγκ�υ �)ωνδDπ�τε
τµηµ	των στερεBν �κ περιστρ�φ%ς δευτ+ρ�υ �αθµ�3».

�H
θεωρ�υµ�νη [ς 2πωλεσθεUσα πραγµατε-α τ�$ IAρ1ιµ7δ�υς «Περ� τBν Mη�ανικBν Θε-
ωρηµ	των πρ�ς &Eρατ�σθ+νην �φ�δ�ς» 2νευρ�θη σC παλ-µψηστ�ν (1ειρ/γραφ� π�X
Q1ει 2π��εσθ> τ� 2ρ1ικ� κε-µεν� κα� 2ντ’ αHτ�$ Q1ει γραφ> Jλλ�) τ� 1906 στ6ν Kων-
σταντιν�5π�λη. Περ� τ>ς _στ�ρ-ας 2νευρ�σεως τ�$ παλιµψ7στ�υ κ.λπ. yς 2νατρ��Bη K

2ναγν]στης στ6ν «E,σαγωγ<ν τBν 8Aπ	ντων τ�3 &Aρ�ιµDδ�υς» τ>ς Σταµατε-�υ ,κδ/σεως στ3
:Eλληνικ�. T� παλ-µψηστ�ν περιεU1ε κα� Jλλα Qργα τ�$ IAρ1ιµ7δ�υς, παρ�υσ-αFε Dµως κεν3
κα� σC π�λλ3 σηµεUα nταν δυσαν�γνωστ�. Mετ3 τ6ν 2νε5ρεση κα� τ6ν 2ν�γνωσ7 τ�υ `π� τ�$
Heiberg τ� 1906 2πωλ�σθη } κατ3 πpσαν πιθαν/τητα ,κλ�πη κα� ,πανεµφαν-σθηκε τ� 1998 στ�ν
�Yκ�ν δηµ�πρασι9ν Christie’s, Dπ�υ ,πωλ7θη 2ντ� δ5� aκατ�µµυρ-ων δ�λλαρ-ων. ∆υστυ19ς \να
τ/σ� σπ�υδαU� aλληνικ� 1ειρ/γραφ� µαθηµατικ�$ περιε1�µ�ν�υ, Qργ� aν�ς ,κ τ9ν µεγ-στων
µαθηµατικ9ν τ>ς aλληνικ>ς 2ρ1αι/τητ�ς, δCν ,κτιµ7θηκε Dσ� Qπρεπε 2π� τ� aλληνικ� :Yπ�υρ-
γεU� Π�λιτισµ�$, zστε ν3 τ� 2γ�ρ�σBη (�λ�πε καταγγελ-α στ�ν «∆αυλ/», τ. 204, ∆εκ�µ�. 1998).
Σ7µερα τ� παλ-µψηστ� ,κτ-θεται στ� Walters Art Museum, Baltimore. Στ� ,ν λ/γBω M�υσεU� δ5�
,ρευνητ�ς, K Reviel Netz κα� K Ken Saito 2π� τ� Osaka Prefecture University, 2ν�γνωσαν \να
τµ>µα τ�$ παλιµψ7στ�υ π�X δCν εY1ε µ�1ρι σ7µερα 2ναγνωσθ>. O_ δ5� ,ρευνητ�ς, καθoς γρ�-
φει K R. Netz, δCν ,π-στευαν στ3 µ�τια τ�υς· δηλαδ6 2πεκαλ5πτετ�, Dτι K IAρ1ιµ7δης 2ναFη-
τ�$σε αHστηρ�Xς τρ/π�υς γι3 τ6ν θεµελ-ωση τ�$ Λ�γισµ�$. Kα� συµπληρ]νει K R. Netz: «8H
σ�γ�ρ�νη διαν ησις π	ντ�τε Ab�ωνε >τι τ� Mαθηµατικ� ε`��ν -π�στ% µ�αν θεµελιPδη πρ �-

T4 παλ�µψηστ�ν κα  �( 6ρευνητ/ς Σ�ιρ� κα  N&τς
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δ�ν κατ� τ<ν �πιστηµ�νικ<ν �παν	στασιν τ�3 16�υ α,Bν�ς. Π	ντ�τε �θεωρεGτ� >τι �) σ�γ�ρ�-
ν�ι µαθηµατικ�� 2σαν �) πρBτ�ι π�4 ��ειρ�σθησαν Aπε�ρως µεγ	λα σ�ν�λα κα� >τι τ�3τ� 2τ�
κ	τι π�4 ��δ+π�τε �πε�ε�ρησαν �) /Eλληνες µαθηµατικ��. &Aλλ� στ� Παλ�µψηστ� ε-ρDκαµε
ν� κ	νJη α�τ� Aκρι�Bς " &Aρ�ιµDδης· δηλαδ< " &Aρ�ιµDδης συν+κρινεν δ�� Aπε�ρως µεγ	λα
σ�ν�λα κα� Aπεδε�κνυε >τι ���υν Mνα �σ�ν Aριθµ�ν µελBν (µερBν)». (Bλ�πε στ6ν �λεκτρ�νικ6
τ�π�θεσ-α http://www.aip.org/pt/june00/origins.htm. τ�$ ∆ιαδικτ5�υ). Θ�λω ν3 παρατηρ7σω Dτι
,ντ5πωσι µ�$ πρ�καλ�$ν τ3 λεγ/µενα `π� τ�$ R. Netz: «&Ebετ	σαµεν τ� µ+�ρι τ�3δε µ< Aνα-
γνωσθoν τµ%µα τ%ς Mεθ δ�υ τBν Mη�ανικBν θεωρηµ	των» (... Examined a hitherto unread
piece of the method of Mechanical Theorems). IEπειδ6 τ� παλ-µψηστ� ,κλ�πη } ,1�θη 2π� τ�
1906 π�X πρωτ��ρ�θηκε στ6ν Kωνσταντιν�5π�λη κα� 2νεγν]σθη µ/ν� Dσ� µ�ρ�ς nταν δυ-
νατ�ν ν3 2ναγνωσθB> `π� τ�$ Heiberg, ,��γεται Dτι Jλλ� κε-µεν� τ>ς πραγµατε-ας τ�$ IAρ1ι-
µ7δ�υς «Περ� τBν Mη�ανικBν θεωρηµ	των πρ�ς &Eρατ�σθ+νην �φ�δ�ς» δCν Q1�υµε µ�1ρι σ7-
µερα πλ6ν ,κε-ν�υ τ�$ Heiberg.

Συνεπ9ς τ� µ6 2ναγνωσθCν µ�1ρι σ7µερα τµ>µα τ>ς 2νωτ�ρω πραγµατε-ας τ�$ IAρ1ιµ7-
δ�υς π�X 2ν�γνωσαν, [ς Aσ1υρ-F�νται, τ� 2001 �_ δ5� ,πιστ7µ�νες: Ken Saito κα� R. Netz
εYναι ,�αιρετικ>ς σηµασ-ας γεγ�ν�ς γι3 τ6ν µαθηµατικ6 ,πιστ7µη κα� θ3 πρ�πει �_ 2νω-
τ�ρω ,ρευνητCς ν3 δ]σ�υν στ6ν δηµ�σι/τητα τ� 2ρ1αU� κε-µεν� π�X κατ]ρθωσαν ν3 2να-
γν]σ�υν κα� π�X K Heiberg δCν εY1ε κατ�ρθ]σει ν3 2ναγν]σBη.

Συµπ+ρασµα: :O IAρ1ιµ7δης (287-212 π.X.) `π>ρ�ε \νας ,κ τ9ν µεγ-στων Mαθηµατικ9ν τ>ς
2νθρωπ/τητ�ς κα� εYναι K θεµελιωτ6ς τ9ν 2ρ19ν τ�$ ∆ιαφ�ρικ�$ κα� :Oλ�κληρωτικ�$ Λ�γισµ�$.

Bι#λι�γραφ"α
α) «kAπαντα IAρ1ιµ7δ�υς» `π� EH�γ. Σ. Σταµ�τη (T/µ�ι τρεUς, IAθ>ναι, 1970-1974).
�) ∆ηµ. K. Mαργ�της, «EHαγ. Σ. Σταµ�της», IEκδ/σεις «∆αυλ�ς», 2002.
γ) “A History of Greek Mathematics” `π� Th. Heath (τ/µ�ι 2, PEκδ�ση Dover, 1981).
δ) “Greek Mathematical Works” `π� Ivor Thomas (τ/µ�ι 2, Loeb, 1980).

∆ηµ. K. Mαργ�της
IAντιπτ�ραρ1�ς (_πτ.) ,.2.

iνια�α θεωρ�α, �ωρ�ς τελικ� ν� τ� καταφ+ρJη.
T� κ�σµ�γ�νικ� Big Bang (7 µεγ	λη �κρηbη) π�4 δηµι��ργησε τ�ν κ σµ� µας κα� τ� σ�-

µπαν, >πως πρεσ�ε�ει 7 µαθηµατικ< φυσικD, κα� π�4 σκ ρπισε τ σα π�λλ� στ� σ�µπαν,
δoν θ� µπ�ρ+σJη π�τo καν+νας ν� τ� µα�+ψJη π	λι σo «Mνα», �πειδ< π�τo δoν �γινε �τσι 7
Aρ�D, >πως �ε�αιPνει 7 σ�γ�ρ�νη κ�σµ�γ�νικ< θεωρ�α. T� µ�ναδικ� «Mνα» u τ� «π�λλ�»
στ< φ�ση, σ�ν µ�α Aρ�< πρ�ς τ� παρ ν, θ� µε�ν�υν Aναπ	ντητ� �ρPτηµα στ�4ς σκεπτ -
µεν�υς σ�ν Aντιµα� µενες Aπ ψεις µεταb� τ�υς· Aλλ� �σως µ ν� πρ�σωριν	.

8O �αρακτηρισµ�ς τ�3 &Aρ�ιµDδη σ�ν µαθηµατικ�3 κα� 7 �µπλ�κD τ�υ στ<ν σ�γ�ρ�νη
Θεωρητικ< Φυσικ< κα� τ� Aδι+b�δ	 της Aπ�τελεG πταGσµα· " �αρακτηρισµ�ς >µως τ�3
&Aρ�ιµDδη σ�ν µη�ανικ�3 "πλικBν συστηµ	των Aπ�τελεG �γκληµα. 8O &Aρ�ιµDδης µo τ�ς
γνPσεις τ%ς &Eφηρµ�σµ+νης Φυσικ%ς κατασκε�ασε Aµυντικ� συστDµατα κα� κατετρ πω-
σε µo τ� κ	τ�πτρ	 τ�υ τ�ν ε,σ��λ+α τ%ς πατρ�δ�ς τ�υ. O�δ+π�τε τ� τ�π�θ+τησε σo «κα-
τ�πτρ�φ ρα σκ	φη» γι� ν� �πιτεθJ% �κτ�ς Συρακ�υσBν. Kα� >ταν τ�3 �ητDθηκε Aπ� τ�4ς
κατακτητoς τ%ς πατρ�δ�ς τ�υ ν� παραδPσJη τ� µυστικ	 τ�υ κα� ν� συνεργαστJ% µo α�τ��ς,
AρνDθηκε κα� θανατPθηκε γι’ α�τD τ�υ τ<ν Aπ φαση.

�Aς γ�νJη µ�α σ�γκριση µo τ� σDµερα...
∆ρ Γε(ργι�ς Παπαµι:αGλ

&Eρευνητ<ς 8Yψηλ%ς Tε�ν�λ�γ�ας
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ΣC κ�θε σ1�λεU� καλλιεργεUται τ� 2ντικε-µεν� τ>ς γν]σης, Dπ�υ K δ�σκαλ�ς `π�-
δεικν5ει τ�ν τρ/π� τ>ς 2π/κτησ7ς της. :H δηµι�υργ-α τ�$ τρ-πτυ1�υ: σ1�λεU� - δ�-
σκαλ�ς - γν]ση εYναι 2πα5γασµα aν�ς καλλιεργηµ�ν�υ π�λιτισµ�$. T3 συστατικ3
αHτ� –γι3 τ� 2νθρ]πιν� γ�ν�ς– δCν δηµι�υργ7θηκαν αHτ�µ�τως, 2λλ3 1ρει�στηκε
πρ�παιδε-α 1ιλι�δων ,τ9ν. Kα� Dταν Qφτασε + zρα, + :Eλληνικ6 Γλ9σσα κ�ρπισε κα�
γ�ννησε πρ9τα τ6ν σ� λην, δηλαδ6 τ6ν 2ν�παυση, τ�ν ,λε5θερ� 1ρ/ν�· κα� αHτ6 +
λ��η Qδωσε / γ�ννησε τ6ν σ��λDν, δηλαδ6 τ� 19ρ� Dπ�υ 2�ι�π�ιεUται K ,λε5θερ�ς 1ρ/-
ν�ς· κα� 2π� τ6ν qδια λ��η Qγινε τ� σ��λεG�ν. T� σ1�λεU� �_ ΛατUν�ι τ� Qκαναν schola
κα� Qτσι γ�νιµ�π�ι7θηκαν Dλες �_ εHρωπαϊκCς γλ9σσες: Γαλλικ3 êcole, IIταλικ3 scuola,
:Iσπανικ3 escuela, Γερµανικ3 schule κα� IAγγλικ3 school φυσικ�.

:O δ	σκαλ�ς πρ�>λθε γι3 µpς 2π� τ6ν 2ρ1α-α λ��η διδ	σκαλ�ς µC κ�π�ια �πλ�-
π�-ηση. Kρατ7σαµε Dµως τ� ρ>µα διδ	σκω, π�X σηµα-νει φυσικ3 µαθα-νω κ�τι σC
κ�π�ι�ν δηλαδ6 τ�$ «δε��νω». IAπ� τ� ρ>µα δε-1νω - δε�κνυµι �_ PAγγλ�ι κ�νανε τ6
λ��η teacher. Π9ς κα� µC π�ι/ τρ/π�; T� θ�µα «δε�κ» 2γγλ�π�ι7θηκε [ς a�>ς: δ = t, ει
= ea κα� τ� κ Qγινε ch κα� Qτσι �γ>κε τ� �Hσιαστικ� teacher µC 2γγλικ6 κατ�λη�η -er.
T3 λε�ικ� τ�υς µC `περηφ�νεια τ� λ�νε: “from Greek δε�κνυµι = to show how to do”. 

Στ�ς λ��εις ΓνBσις κα� ΓιγνPσκω (= γνωρ-Fω) ̀ π�ρ1ει συνδυασµ�ς ΓN µC aλληνικ6
πρ�φ�ρ3 (γν-), K Kπ�U�ς δCν συναντι�ται σ’ Jλλη γλ9σσα· κα� µ/ν� µ-α aλλην/φωνη
παρ�δ�ση µπ�ρεU ν3 πρ�φ�ρBη τ�ς λ��εις ΓνPµη, ΓνPση κα� ΓιγνPσκω.

kOλη αHτ6 + 2ναγκα-α εAσαγωγ6 Qγινε γι3 τ3 παρακ�τω: O_ ΛατUν�ι τ� γιγν]σκω
(= γνωρ-Fω) τ� Qκαναν noscere (γι3 τ� gnoscere) κα� 2π� ,δ9 �γ>κε + 2γγλικ6 µ�ρ-
φ6 KNOW, Dπ�υ τ� K εYναι τ� aλληνικ� Γ (Γν]ω = Know = γνωρ-Fω)· κα� αHτ� τ�
aλληνικ� Γ κρατεUται µ�1ρι σ7µερα [ς \να Qγκυρ� κα� ,πικυρωµ�ν� Πιστ�π�ιητικ�
Γενν7σεως τ>ς λ��ης 2π� \να γν7σι� aλληνικ� γλωσσικ� λη�ιαρ1εU�. IE3ν δCν κρα-
τ7σ�υµε τ� K γι3 τ� KNOW, π�φτ�υµε στ� NOW, π�X σηµα-νει τ]ρα (κα� αHτ� εYναι
τ� 2ρ1αU� µας ν3ν, τ� Kπ�U� µπ>κε στ3 Λατινικ3 [ς nunc κα� κατ�λη�ε στ3 IAγγλικ3
[ς now). :O 2/ριστ�ς τ�$ know Qγινε Knew µC ,σωτερικ6 α��ηση } διαφ�ρ�π�-ηση,
γι3 ν3 δηλ]σBη τ� παρελθ�ν κα� τ�λ�ς + µετ�16 Qγινε known. T� �Hσιαστικ� knowledge
π>ρε µι3 διακριτικ6 κατ�λη�η γι3 ν3 σηµα-νBη τ6 γν]ση. Σ’ Dλα Dµως κρατ7θηκε τ�
aλληνικ� Γ [ς K.

Nε]τερες λ��εις π�X µπ>καν στ6ν IAγγλικ6 Dπως agnostic, prognostic, prognostication
κα� π�λλCς Jλλες, κρ�τησαν τ� aλληνικ� γν µC 2γγλ/φωνη πρ�φ�ρ3 γκν. Στ� τα�-δι
αHτ� τ>ς Γλωσσικ>ς Γνωσι�λ�γ-ας µας yς `πενθυµ-σ�υµε, πoς 100% τ9ν aκατ�µµυ-
ρ-ων 2γγλ�φ]νων γρ�φ�υν τ� know µC k, 2λλ3 δCν γνωρ-F�υν γιατ- τ� γρ�φ�υν Qτσι.
T� aλληνικ� Γ Dµως παραµ�νει 2θ�νατ�.

Mετ3 2π’ Dλα αHτ�, Dταν µι3 γλ9σσα δανε-Fεται 2π� τ6ν :Eλληνικ6 κα� τ�ς τρεUς λ�-
�εις �Hσ-ας: σ��λεG�, δ	σκαλ�ς, γνPση, τ- Q1ει ν3 ,πιδε-�Bη στ�ν τ�µ�α τ>ς Παιδε-ας
κα� τ>ς M/ρφωσης;

ΘωµSς Γ. &Hλι�π�υλ�ς
∆ιευθυντ6ς K�λλεγ-�υ «Παιδε-α» Mελ��5ρνης
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b�´. Θε�φραστ�ς
8O T�ρταµ�ς " &Eρ+σι�ς µετ� τ�ς �ασικoς σπ�υδ+ς τ�υ στ<ν Λ+σ�� φ��τησε στ<ν &Aκα-

δηµ�α τ�3 Πλ	των�ς Aρ�ικ� κα� στ� Λ�κει� τ�3 &Aριστ�τ+λ�υς κατ πιν· " τελευταG�ς µ	-
λιστα, π�4 θα�µα�ε τ<ν ε�γλωττ�α τ�3 νεαρ�3 µαθητ�3 τ�υ, ��ρισκε, >τι τ� σκληρ� κα� δυ-
σπρ φερτ� wν�µ	 τ�υ �ρ� ταν σo Aντ�θεση µo τ<ν �bαιρετικ< ε�φρ	δει	 τ�υ, γι’ α�τ� κα�
τ�ν Aπ�καλ�3σε Θε φραστ�, Mνα wν�µα µo τ� "π�G� �γινε γνωστ�ς σ’ "λ κληρ� τ�ν κ σµ�.
∆ιετ+λεσε �π� π�λλoς δεκαετ�ες διευθυντ<ς τ�3 Λυκε��υ µετ� τ<ν Aπ��Pρηση τ�3 Σταγει-
ρ�τ�υ, " "π�G�ς Aπ�σ�ρθηκε �σπευσµ+να στ< Xαλκ�δα, γι� ν� γλυτPσJη Aπ’ τ�ν κατατρεγ-
µ� τ�3 )ερ+α E�ρυµ+δ�ντα, π�4 τ�ν κατηγ�ρ�3σε Hς Aσε�% κα� *θε�... Σ�µφωνα µo κ	-
π�ια πληρ�φ�ρ�α, " &Aριστ�τ+λης �ρισε τ�ν δι	δ��  τ�υ κατ� τ�ν ib%ς τρ π�: �Dτησε Aπ�
τ�4ς δυ� �πικρατ+στερ�υς γι� τ<ν θ+ση α�τD σπ�υδαστ+ς τ�υ, τ�ν Θε φραστ� κα� τ�ν
E}δηµ� τ�ν P δι�, ν� τ�3 π1νε λ�γ�ν �`ν� Aπ� τ�ν τ π� τ�υς κα�, Aφ�3 δ�κ�µασε, Aπεφ	νθη
µo σηµασ�α: «Tδ"ων > Λ�σ#ι�ς»!...

8H φDµη τ�3 ν+�υ διευθυντ�3 τ%ς σ��λ%ς µεγ	λωνε "σηµ+ραι κα� τ� Λ�κει� �φθασε ν�
φιλ�bενJ% δισ�ιλ��υς µαθητ+ς, σ�µφωνα µo τ�ν Σ�υ�δα. 8O Φ�λιππ�ς τ%ς Mακεδ�ν�ας κα� "
Πτ�λεµαG�ς τ%ς &Aλεb	νδρειας τ�3 πρ�σ+φεραν µεγ	λες τιµ+ς, " δo ∆ηµDτρι�ς Φαληρε�ς,
π�4 Aκ�λ�υθ�3σε πιστ� τ�ς "δηγ�ες τ�υ, AγαπDθηκε τ σ� π�λ4 Aπ� τ�4ς &Aθηνα��υς, �στε
τ�3 �στησαν 360 Aνδρι	ντες. 8O φιλ σ�φ�ς ��3σε µι� fρεµη κα� µετρηµ+νη �ω< µo Aπ�-
λα�σεις κα� 7δ�νoς συµ�ατoς πρ�ς τ<ν φιλ�σ�φ�α κα� τ�ν Aνθρωπισµ . ∆oν παρ�στανε τ�ν
σ�φ , Aλλ’ AντιµετPπι�ε τ� AνθρPπινα µo ρεαλισµ� κα� �ι�3µ�ρ· δ�δασκε ν� ��3µε σ�ν
πραγµατικ�� φ�λ�ι κα� σ�ν καλ�� π�λ�τες· κατεδ�κα�ε τ�ς -περ��λικoς AπαιτDσεις τBν Lλι-
γαρ�ικBν κα� γελ�ι�π�ι�3σε τ�ς πρ�λDψεις· σατ�ρι�ε τ�4ς στωικ�4ς κα� τ�4ς κυνικ��ς,
π�4 Aπεπ�ι�3ντ� τ�ς -λικoς Aπ�λα�σεις κα� περιεφ+ρ�ντ� Aτηµ+λητ�ι κα� �ρωµερ��· " �δι�ς,
Aντ�θετα, 2ταν π	ντ�τε καθαρ�ς κα� καλ�ντυµ+ν�ς κα� Aπελ	µ�ανε πλ�υσι�π	ρ��α >λα τ�
Aγαθ	, δι τι �) 7δ�ν+ς, �λεγε, �νδυναµPν�υν τ<ν AρετD...

Φιλ�σ�φικ� δoν Aπ�µακρ�νθηκε Aπ� τ�ς δ�bασ�ες τ�3 Σταγειρ�τ�υ, παρ� τ� >τι διατυ-
πPνει κριτικoς παρατηρDσεις κα� Aπ�ρ�ες στ�ς θεωρ�ες τ�υ. &AπαντPντας λ.�. στ<ν «περA
κιν;σεως τ.ς ��ραν"�υ σφα"ρας» θεωρ�α τ�υ, διερωτ1ται «γιατ" νK µGν δε:θ�7µε µιK πα-
ρ�µ�ια κ"νηση καA γιK τGν γ.», µι� Aπ�ρ�α π�4 �τυ�ε πρ�φανBς τ%ς πρ�σ��%ς τ�3 Γαλι-
λα��υ... /Oσ�ν Aφ�ρJ1 στ<ν τελε�λ�γικ< θεωρ�α, �κφρ	�ει τ�ς Aµφι��λ�ες τ�υ, �) "π�Gες
στηρ���νται σo παρατηρDσεις τ�υ στ�ν �Bρ� τ%ς �ι�λ�γ�ας, σ�µφωνα µo τ�ς "π�Gες π�λλ�
wργανα τBν �µ��ων wντων δoν πληρ�3ν καν+να Aπ�λ�τως σκ�π , >πως, γι� παρ	δειγµα,
�) µαστ�ειδεGς θηλoς τBν AνδρBν... Στ� «ΠερA αMσθ;σεων» �πικρ�νει κα� τ�ν Πλ	τωνα, δι -
τι "δηγ�3νται Aµφ τερ�ι σo Aντ�θετα πρ�ς τ�ς �ασικoς -π�θ+σεις τ�υς συµπερ	σµατα· �νJB
δηλαδ< θεωρ�3ν τ�ς α,σθησιακoς π�ι τητες Hς -π�κειµενικ� δεδ�µ+να, τ�ς Aν	γ�υν στ� τ+-
λ�ς σo Aντικειµενικoς Lντ τητες (,δ+ες). Στ�ν �Bρ� τ%ς Λ�γικ%ς πρ�σ+θεσε τ<ν «περA Jπ�-
θετικNν συλλ�γισµNν» θεωρ�α κα� στ<ν K�σµ�λ�γ�α Aντ+κρ�υσε δυναµικ� τ�4ς στωικ��ς,
-π�στηρ���ντας µo ,σ�υρ� �πι�ειρDµατα τ<ν Aιδι τητα τ�3 σ�µπαντ�ς.

8O Θε φραστ�ς -π%ρbε µ+γας �γκυκλ�παιδικ�ς κα� π�λυγραφPτατ�ς συγγραφε�ς. Σ�µ-
φωνα µo τ�ν Σ�υ�δα συν+γραψε 220 �ργα, �νJB " ∆ι�γ+νης Λα+ρτι�ς Aναφ+ρει 366 τ µ�υς



π�4 καλ�πτ�υν 323.806 στ���υς. 8Yπ%ρbε διεισδυτικ�ς παρατηρητ<ς τ%ς φ�σεως κα� τ%ς κ�ι-
νων�ας, µo κρ�ση κα� Lρθ�φρ�σ�νη. T� διασωθ+ντα συγγρ	µµατ	 τ�υ «ΠερA φυτNν Dστ�-
ρ"αι» κα� «ΠερA φυτNν αMτιNν» �ασ���νται �+�αια σo παρατηρDσεις κα� πληρ�φ�ρ�ες �πι-
στηµ νων, π�4 ε`�αν Aκ�λ�υθDσει τ�ν &Aλ+bανδρ� στ<ν Π�λιτιστικD τ�υ Στρατε�α, -π%ρbαν
>µως τ� µ�ναδικ� �γ�ειρ�δια Φυτ�λ�γ�ας κατ� τ�ν Mεσα�ωνα κα� µπ�ρ�3µε ν� π�3µε >τι
δoν bεπερ	στηκαν Aκ µη... T� διασωθoν �ι�λ�� τ�υ «ΠερA αMσθ;σεων» Aπ�τελεG µ+ρ�ς τ�3
π�λ�τ�µ�υ �ργ�υ τ�υ «ΦυσικNν δ�Oαι», π�4 µα�� µo τ� «ΠερA συγγραµµ?των &AναOαγ�-
ρ�υ, &AναOιµ�ν�υς, &Aρ:ελ?�υ... ∆ι�γ�ν�υς» καλ�πτ�υν τ�ν �Bρ� τ%ς «,Iστ�ρ"ας τNν &Eπι-
στηµNν». T� «ΠερA θεNν», «ΠερA τ3 θε*�ν ,Iστ�ρ"αι» κα� «ΠερA ε�σε#ε"ας» συγγρ	µµατα
2σαν θρησκευτικ�3 κα� [θικ�3 περιε��µ+ν�υ. &Eκ τ�3 τελευτα��υ π�λλ� Aπ�σπ	σµατα
���υν διασωθ% στ� «ΠερA =π�:.ς 4µψ�:ων» τ�3 Π�ρφυρ��υ, �κ τBν "π��ων φα�νεται >τι
ε`�ε Πυθαγ�ρικoς �πιρρ�oς Aλλ� κα� τ	σεις µ�ιρ�λατρ�ας, Aφ�3 δε� ταν >τι 7 �ω< κα� "
θ	νατ�ς τ�3 AνθρPπ�υ �bαρτBνται µ1λλ�ν Aπ� τ<ν τ��η παρ� Aπ� τ< ���ληση κα� τ<ν φρ -
νησD µας: «T�:η τK θνητNν πρ?γµατ’ ��κ ε�#�υλ"α», �λεγε...

8O Θε φραστ�ς δoν Aπ�θανατ�σθηκε �bαιτ�ας τBν 220 συγγραµµ	των, π�4 Aναφ+ραµε,
Aλλ� Aπ� Mνα µικρ� �ι�λι	ρι  τ�υ π�4 φ+ρει τ�ν τ�τλ� «&Hθικ�A :αρακτ.ρες». T�ς περ�
[θικ%ς AντιλDψεις τ�υ �+�αια τ�ς ε`�ε �κθ+σει σo π�λλ� �ργα τ�υ >πως γι� παρ	δειγµα
στ� «Mαθ;µατα Wθικ.ς», «ΠερA ε�γνωµ�σ�νης», «ΠερA 4πα"ν�υ», «ΠερA φιλ�δ�O"ας», «ΠερA
Jπ�κρισ"ας», «ΠερA δια#�λ.ς», «ΠερA κ�λακε"ας» κ.*.· στ� σ�γγραµµα >µως π�4 "µιλ�3µε,
πραγµατε�εται διεb�δικ� κα� µo �αθι� γνPση τ� Aντικε�µεν  τ�υ. T� σ�γγραµµα «&Hθικ�A
:αρακτ.ρες» Aπ�τελεG ,δια�τερ� λ�γ�τε�νικ� ε`δ�ς, τ�3 "π���υ θεωρε*ται δηµι�υργ3ς καA
γενν;τ�ρας " &Eρ+σι�ς φιλ σ�φ�ς.

O) �αρακτ%ρες δoν διακρ�ν�νται γι� τ� λεπτ� κα� περ�τε�ν� δ��λεµ	 τ�υς �}τε γι� τ�
καλλ�λ�γικ� στ�ι�εGα, π�4 συναντ�3µε στ�4ς µεταγεν+στερ�υς λ�γ�τ+�νες· ���υν >µως τ<ν
Aρ�αϊκ< σεµν τητα κα� τ<ν Aκρι��λ�γ�α π�4 µ1ς �ντυπωσι	��υν. O) «τ�π�ι» τ�3 Θε�-
φρ	στ�υ ε`ναι γενικ�� κα� α,Pνι�ι, κι �ς Aλλ	��υν �) *νθρωπ�ι κατ� τ π� κα� �π��D.
QE��υν >λ�ι τ�υς τ� �δι� σ�+δι� Aκρι�Bς: στ<ν Aρ�< κ	θε τ�π�υ παρ+�εται " "ρισµ�ς τ�3
�λαττPµατ�ς κα� Aκ�λ�υθ�3ν κατ πιν παραδε�γµατα τ%ς συµπεριφ�ρ1ς τ�υ. 8Oρ��ει τ<ν
ε,ρωνε�α Hς «πρ�σπ?θεια νK παρασταθ�7ν <σ� γ"νεται :ειρ�τερα �D λ�γ�ι καA �D πρ?Oεις»·
7 κ�λακε�α "ρ��εται Hς *bια �ντρ�π%ς συµπεριφ�ρ	, π�4 �bυπηρετεG >µως τ� συµφ+ρ�ντα
τ�3 κ λακα· 7 Aδ�λ+σ�ια παριστ	νεται Hς π�λυλ�γ�α �ωρ�ς περ�σκεψη· 7 �ωριατι� Hς
*γν�ια τBν καλBν τρ πων· 7 φιλαρ+σκεια Hς µ�α ε��	ριστη Aλλ’ �πι�Dµια συναναστρ�φD·
7 Aδιαντρ�πι� Hς τ λµη α,σ�ρBν λ γων κα� �ργων· 7 λ�γ�π�ιIα (= συκ�φαντ�α) Hς πλ	-
σιµ� κα� δι	δ�ση ψε�τικων φηµBν, π�4 θ+λει " τ�π�ς ν� τ�ς πιστ+ψ�υν �) *λλ�ι· 7 Aδια-
κρισ�α Hς α�τ�εbευτελισµ�ς γι� τ� συµφ+ρ�ν· 7 µωρ�α Hς ψυ�ικ< Lκνηρ�α π�4 �κδηλPνε-
ται µo λ για κα� µo �ργα· 7 δεισιδαιµ�ν�α Hς δειλ�α µπρ�στ� στ<ν θε�α δ�ναµη κ.�.κ..

O) Xαρακτ.ρες τ�3 Θε�φρ	στ�υ ���υν κατακτDσει µι� καλ< θ+ση στ<ν παγκ σµια λ�-
γ�τε�ν�α. QHδη Aπ  τ<ν Aρ�αι τητα τ�ν µιµDθηκαν " &Aρ�στων " KεG�ς κα� " Σ	τυρ�ς Λ�-
κων, π�� ’γραψαν τ�4ς «:αρακτηρισµ�Yς» κα� τ�4ς «:αρακτ.ρες» Aντ�στ�ι�α. 8O φιλ σ�-
φ�ς τ%ς &AναγεννDσεως &Iσα�κ Kασω�dν �αρακτηρ��ει τ� �ργ� Hς «:ρυσ�7ν #ι#λι?ρι�»,
�νJB στ�ν Γ	λλ� Λα�ρ�υγιoρ �ρησ�µευσε Hς πρ τυπ� γι� τ<ν συγγραφ< τBν δικBν τ�υ «:α-
ρακτ;ρων»...

Σαρ?ντ�ς ΠKν

∆ΑΥΛ
Σ/254, Φε�ρ�υ�ρι�ς 200316556



Θ� παραθ�σ
υµε �π� τ
�ς �δη δηµ
σιευµ�ν
υς Mαγικ
�ς Παπ�ρ
υς (IV 537) !να
"#
ρκιστικ� δε$γµα κι �φ
& σ'
λι)σ
υµε τ� «�σ�νδετ
 - �συνρτητ
» κα* παραληρηµα-
τικ� τ
& κειµ�ν
υ, θ� συνε'-σ
υµε µ. τ� δαιµ
ν
π
ιηµ�να «�κκλησιαστικ�» κε-µενα, γι�
ν� συγκρ-ν
υµε "πισηµα-ν
ντας τ� κ
ιν� σηµε$α. Σκ
π�ς ν� καταδε-#
υµε, 1τι 2 µαγε-α
τ
& φ34
υ κα* 5 φ34
ς τ6ς µαγε-ας "πι7
&ν κα* σ8µερα σ�ν τ� µικρ34ια, πλ9ν 1µως "πι-
'ρισµ�να κα* µεταλλαγµ�να σ. πρ
σ
δ
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�κ
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ν-7
υµε =στ3σ

κα* π)λι γι� π
λλ
στ9 φ
ρ� 1τι, 1π
υ τ� 'ρ6µα (?στω κα* «�ερ�») µεσ
λα4ε$, 2 ')ρις
�π
δηµε$ κα* µ�νει �νεν�ργητ
, γιατ- τ� «δωρε�ν �λ�ατε, δωρε�ν δ�τε» καµµι� @ερ
-
κρατικ9 "#
υσ-α δ.ν Aµπ
ρε$ ν� τ� �κυρBσCη.

T� 4υ7αντιν� τDν σκ
τεινDν "κε-νων 'ρ3νων τ6ς ψυ'
κ
ινωνικ6ς �4ε4αι3τητας κε-µεν

?'ει =ς F#6ς:

«�E!ελθε �π� τ$ν �κτ%νων �ελ%
υ πνε&µα. )Aναστ$ν τ�ν δα%µ
να +σ
ν δυνµεν
ν κα,
-ψε συµπαθ$ς τ� σκωληκ��ρωτα 0µ$ν σ1µατα. 2H δ4 π
ρε%α τ$ν 5ρωµ6νων πνευ-
µτων δι� µ6σ
υ τ
& �ερ
& δ%σκ
υ τ$ν 7ωδιακ$ν συστηµτων 8ς καταλ9!:η ε;ς τ�
�νδ�τερα σπ9λαια τ<ς ψυ=<ς µ
υ, καταυγ7ων α?τ� δι� τ
& θε%
υ κα, �κτ%στ
υ φω-
τ�ς σ
υ. AAψε τBν σωµατικBν 0µ$ν �π
φ
ρ�ν κα, σ�ντριψ
ν τ�ς καθ’ 0µ$ν δ
λ%ως
κιν
υµ6νας λεγε$νας τ
& Bελιλ. ΣE δ4 �ερ
µ�στα ε?θ6ως �πιθ4ς τBν δε!ι�ν παλµην
�ν τ:$ στ�µατ% σ
υ κα, κλε%σας α?τ� �ν σιγ:< πρ
σκ�να τ� µυστ9ρι
ν τ<ς θε%ας 
;κ
-

�E�ραϊκ	 δεισιδαιµ�ν�α στ	 σηµεριν� µας λατρε�α

™
τ� 4ι4λ-
 µας «O� Π�ντε Mεγ�λες Θρησκε�ες» (15η ?κδ
ση,
Πατ)κης) ?'
υµε 5ρ-σει τ9 µαγε-α =ς «ψυ=
κ
ινωνικ� φαι-
ν�µεν
 κα, �νθρ1πινη �πιν�ηση �π� τB =αραυγB τ<ς πα-
νανθρ1πινης �στ
ρ%ας».
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-επιστη-
µ
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ρκιστικ� κε-µενα µαγικ6ς πρακτικ6ς πρ
-
�λευσης, π
� πρωτ
δηµ
σιε�θηκαν �π� τ�ν γνωστ� κα* πα-
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σµ-
υ φ8µης IEλλην
ρ
υµ)ν
 θρησκει
λ3γ
 Mircea Eliade
στ� ?ργ
 τ
υ «Mαγε�α, M�θ�ι, Σ�µ �λα».



ν
µ%ας. �Eπειτα σ�ρισ
ν µικρ�ν συριγµ�ν· Gπειτα π�ππυσ
ν κρ7ων. E�σαι µ�ρι
ς κα,
π
ρφEρ K�ριε Σα��α1θ, πρ
σφεγγBς κα, δ
µ9τωρ τ<ς θε%ας φιλ�%ας τ!εως. )Eπ-
κ
υσ
ν K�ρι
ς κα, �µ
& τ
& Iµαρτωλ
& κα, �να!%
υ δ
�λ
υ α?τ
& ∆εKνα, 5 κατα-
κρατ$ν τ� π�ρινα κλεKθρα τ
& Παραδε%σ
υ. MΩ )EσE Πυρ%πν
ε, A;Oν φωτ
κρτωρ,
πυρισ1µατε, πυρ%σπ
ρε κα, πυρ%µ
ρφε, φωτ�λ�ιε κα, κεραυν�κλωνε, �στραπ
��λε
κα, �στραπ�µ
ρφε, τετραλι71µενε, 5 «Iπτ�µεν
ς τ$ν Pλικ$ν Qρ6ων κα, καπν%7
νται»...

Mπρ
στ� 1µως στ9ν τ�τ
ιας "ντ)σεως κα* "κτ)σεως θε-αν παντ
δυναµ-α π
& µ�νει
'Dρ
ς γι� ν� σταθC6 5 �π
δυναµωµ�ν
ς πιστ�ς κα* ν� συνεργ8σCη, ?στω µ. τ*ς φτω'.ς δυ-
ν)µεις τ
υ, κα* ν� φ�ρCη εTς π�ρας U'ι τ� δ
σµ�ν
 «κατ’ ε;κ�να» �λλ� τ� κατ3ρθωµα τ6ς
δικ6ς τ
υ Aθικ6ς Vθλησης, π
� �κ
�ει στ’ Uν
µα «καθ’ 5µ
%ωσιν».

Kα* Tδ
� 2 συγγ�νεια µ. τ’ �π3κρυφα κε-µενα «γνωστικ$ν» πρ
ελε�σεων, τ� 5π
$α
πρ
σωπ
π
ι
&ν τ�ν θε� =ς «τετραλι7�µεν
ν», δηλαδ9 παν-τελ6 αTDνα. Bε4α-ως 2 �π3-
κρυφη τDν FλληνιστικDν 'ρ3νων φιλ
λ
γ-α δ.ν ?'ει "πηρε)σει µ
ν)'α τ� ε;'ετικ� Z
ε;'
λ
γικ
-λειτ
υργικ� κε-µενα τ6ς α;τ
-κρατ
ρικ6ς Bυ7αντιν
φε
υδαρ'ικ6ς PEκκλη-
σ-ας �λλ� κυρ-ως τ9 λατρε-α µ. θε
µητ
ρικ.ς F
ρτ�ς, 1πως τDν ETσ
δ-ων στ*ς 21 N
εµ-
4ρ-
υ κα* τ6ς K
ιµ8σεως τ6ς Mαρ-ας - µητ�ρας τ
& Xριστ
& στ*ς 15 A;γ
�στ
υ.

^Aς "παν�λθ
υµε 1µως στ� κε-µενα α;τ�, π
� 4ρ-σκ
νται στ� "ν καθηµερινC6 'ρ8σει
«E?=
λ�γι
ν τ� M6γα» τ6ς POρθ
δ3#
υ PEκκλησ-ας (_Eκδ
ση «)Aστ6ρ
ς»). «K�ριε Σα�-
�α1θ, φ&σαι κα, διαφ�λα!
ν 0µSς �π� σκ�τ
υς νυκτεριν
&, �π� φ��
υ νυκτεριν
&, �π�
πργµατ
ς �ν σκ�τει διαπ
ρευ
µ6ν
υ, �π� �6λ
υς πετ
µ6ν
υ 0µ6ρας, �π� συµπτ1µατ
ς
κα, δαιµ
ν%
υ µεσηµ�ριν
&».(«E?=B �π, 
;κ%ας περιεργα7
µ6νης Pπ� π
νηρ$ν πνευµ-
των»).

IH �ντ-ληψη τ
& �γνBστ
υ συντ)κτη τ6ς ε;'6ς ε`ναι 1τι: α) T� δαι-
µ3νια ε`ναι π
λλ). 4) T� aν
µ)7ει τ� καθ�να µ. τ� δικ3 τ
υ Uν
µα, π
� �π
ρρ�ει �π� τ9ν
καταστρ
φικ8 τ
υς Tδι3τητα. γ) Πιστε�ει 1τι α;τ� "ργ)7
νται U'ι 4ε4α-ως γι� τ9 σωτη-
ρ-α �λλ� γι� τ9 4λ)4η τ6ς �νθρBπινης 7ω6ς, "π* νυ'θηµ�ρ
υ 4)σεως. Kυρ-ως 1µως τ3-
τε, π
� τ� σκ
τ)δι bπλBνεται κα* 
@ Vνθρωπ
ι φ
4
&νται· δηλαδ9 π
λ� πρωτ3γ
νες κα-
ταστ)σεις, 1π
υ 5 π�πλ
ς τ6ς Vγν
ιας τ�λιγε µ�σα τ
υ τ� ταραγµ�να �π� τ9 ν�'τα, τ� και-
ρικ� φαιν3µενα (�στραπ.ς - 4ρ
ντ.ς) κα* φυσικ.ς καταστρ
φ.ς αTσθ8µατα τDν "ντελDς
�πρ
στ)τευτων �π� τ9ν τε'νικ9 �ρ'ανθρBπων.

Kα* Tδ
� 5 bπλ
ϊκ�ς κα* µ�'ρι Fν�ς σηµε-
υ δικαι
λ
γηµ�ν
ς φ34
ς τDν �γρ
τ
π
ι-
µενικDν πληθυσµDν, στ
�ς 5π
-
υς κυρ-ως �πευθ�ν
νται κα* τ*ς �ν)γκες τ
υ θεραπε�-

υν 
@ ε;'.ς α;τ�ς, κι ?τσι 2 καταστρ
φ8, 
@ 7ηµι
γ3νες καιρικ.ς κα* κλιµατ
λ
γικ.ς συν-
θ6κες δηµι
υργ
&ν φ34
, ?νδεια, ?λλειψη κα* τ�λ
ς "#)ρτηση �π� τ9ν @ερ
κρατικ9 "#
υ-
σ-α κα* τ*ς µεσιτικ.ς 'ρυσ
φ3ρες ε;'�ς της:

«K�ριε, λ�τρωσε τ� φυτε�µατα τ
& )Aµπελ$ν
ς τ
�τ
υ κα, πSσαν τBν περι
=Bν �π� π-
σης =αλ7ης, �π� παγετ$ν
ς, =ι�ν
ς, κα, κρυστλλ
υ, καταιγ%δ
ς φερ
µ6νης �ια%ως �π�
φρικτ$ν κρυµ$ν κα, πνευµτων κα�σων
ς· �π� καταιγ%δ
ς κα, πσης πρ
σ�
λ<ς 5ρατ$ν
κα, �
ρτων �=θρ$ν» (ε?=B ε;ς φ�τευµα �µπ6λ
υ).

PE#
µ
ιBνει 5 συντ)κτης τ� φυσικ), ?στω κα* 7ηµι
γ3να φαιν3µενα πλ9ν
1µως �π� φυσικ.ς �τ�λειες, µ. τ� �3ρατα πνε�µατα «e "στ* µεθερµηνευ3µεν
ν» τ�ν Σα-
τανO - ∆ι)4
λ
 - Bελ7εε4
�λ, PAλ)στ
ρα, Bελ-αρ. ∆ηλαδ9 µ-α πλ8ρης κα* τ�λεια κατ’
�νθρBπ
υ συνωµ
σι
λ
γ-α τDν π
νηρDν πνευµ)των.

Στ�ν "#
ρκισµ� τ
& IAγ-
υ M)ρτυρ
ς Tρ�φων
ς µαθα-ν
υµε κα* τ*ς φυσικ.ς πρ
σ4
-

Σ��λι�:
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Φωτ�τυπ�α σελ�δας τ�� λειτ�υργικ��  ι λ��υ τ'ς (Eκκλησ�ας τ'ς *Eλλ�δ�ς
«E+,�λ-γι�ν τ. M�γα», /π�υ περι�,εται «(E0�ρκισµ.ς λεγ-µεν�ς ε1ς K3π�υς,
(Aµπελ5νας κα6 Xωρ�φια», π�9 τελε�ται (;π’ =µ�ι >') κα6 σ3µερα =π. τ�9ς
@Eλληνες �ερε�ς. (Aπ�λ�θωµα δεισιδαιµ�ν�ας σA ;π�,B =ναπτ�0εως τ'ς ;πιστ3-

µης τ'ς Γεωπ�ν�ας.



λ�ς, τ*ς 5π
$ες sφ-σταντ
 τ’ �µπ�λια τDν καλλιεργητDν τ
& Bυ7αντ-
υ, π
� 7
&σαν κ)τω
�π� τ*ς γνωστ.ς συνθ6κες "κµετ)λλευσης τ
& τιµαριωτικ
& - φε
υδαρ'ικ
& συστ8µατ
ς:

“Φ��
ς σεισµ
& - Φ��
ς Θε
&.
E?=α, �π, �πειλ:< σεισµ
&”.
«2O Θε�ς 5 µ6γας κα, φ
�ερ�ς κα, θαυµαστ�ς, 5 µ�ν
ς �ληθιν�ς, 5 π
ι$ν τ� πντα κα,

µετασκευ7ων· 5 �πι�λ6πων �π, τBν γ<ν κα, π
ι$ν α?τBν τρ6µειν· 5 Iπτ�µεν
ς τ$ν Qρ6-
ων κα, καπν%7
νται· 5 σε%ων τBν Pπ’ 
?ραν�ν γα%αν �κ θεµελ%ων, 5 τ� θεµ6λια τ<ς γ<ς σα-
λε�ων, 5 διαλ�ων τ� σ�µπαντα τ:$ σ:$ νε�µατι· ΣE κ�ριε 5 π
ι$ν τBν γ<ν, τ
Eς 
?ραν
Eς
κα, τ�ς θαλσσας τρ6µειν Pπ� τ�ν σιδηρ
&ν �ρα=%
να Σ
υ, Yς πντα π
ιεKς Zνα φρ%ττ
υν
κα, τρ6µ
υν �π� πρ
σ1π
υ τ<ς δυνµε1ς Σ
υ· +τι �νυπ�στατ
ς, 0 QργB τ<ς �φ’ 0µSς
�πειλ<ς Σ
υ, �µ6τρητ
% τε κα, �νε!ι=ν%αστ
ι α� �
υλα% Σ
υ... Παντ
κρτ
ρ K�ριε, 
[δα-
µεν, +τι δι� τ�ς π
λλ�ς 0µ$ν Iµαρτ%ας συν6σεισας τBν γ<ν τ:$ �ρα=%
ν% σ
υ τ:$ Pψηλ:$ κα,
συνετρα!ας α?τBν κα, φ��
ς κα, τρ�µ
ς \λθεν �φ’ 0µSς �π� πρ
σ1π
υ τ<ς Qργ<ς Σ
υ.
MΩ Παντ
δ�ναµε, 0 καρδ%α 0µ$ν τ6τρωται κα, 0 ψυ=B τετρακται τ:< τ
& σεισµ
& µστι-
γι. ∆ειλ%α θαντ
υ �π6πεσε �φ’ 0µSς, Zνα µB 5 σεισµ�ς ]ς λ6ων Qρυ�µεν
ς Iρπσ:η τ�ς
ψυ=�ς κα, τ� σ1µατα 0µ$ν. ∆ι� τ
&τ
 µB καταρασθ:<ς κα, µB τιµωρ9σ:ης 0µSς τ:< τ
& σει-
σµ
& �κδικ9σει �κ τ
& �πυθµ6ν
υ �θ
υς τ$ν ^κ
υσ%ων κα, �κ
υσ%ων �ν
µι$ν 0µ$ν.
)Eπ%σκεψαι Παντεπ�πτα κα, Παντ
δ�ναµε K�ριε πντας τ
Eς φ
�
υµ6ν
υς τ� φ
�ερ�ν
τ
Kς �=θρ
Kς Σ
υ _ν
µα. )Eλ6ησ
ν κα, ρ&σαι τ
Eς Pπ� τ<ς φ
�ερSς τ
& σεισµ
& �πειλ<ς
τεθ
ρυ�ηµ6ν
υς κα, τρ�µ:ω π
λλ:$ κα, φ��:ω �κ τ<ς τ
& σεισµ
& �πειλ<ς συνε=
µ6ν
υς.
�Aνες, ̀ φες, συγ=1ρησ
ν τ�ς Iµαρτ%ας 0µ$ν ε[τε �ν νυκτ, ε[τε �ν 0µ6ρα, Zνα καταπα�σ:ης
τ
& σεισµ
& �πειλ9ν.

»T
& Kυρ%
υ δεηθ$µεν.
» ∆6σπ
τα K�ριε, 5 �πιφ6ρων ε;ς πσας τ�ς γενε�ς τ$ν �νθρ1πων πληγ�ς, δειν� κα,

µστιγας, Zνα συνετ%σ:ης τ�ς �συν6τ
υς καρδ%ας κα, =αλιν�ν �πι�λ:ης ε;ς τ�ς Iµαρτωλ�ς
κα, �θ6
υς σκ6ψεις τ$ν �ναντ%
ν Σ
υ κιν
υµ6νων, ε;ρ9νευσ
ν τ
Eς Iρµ
Eς τ<ς γ<ς τ$ν
�κ τ$ν σεισµ$ν σαλευ
µ6νων. K�ριε Παντ
κρτ
ρα, τ� Σ� πρ
στγµατα, διεφυλττ
µεν
κα, τ$ν θε%ων �ντ
λ$ν θερπ
ντες �γεν�µεθα. O?κ 8ν 0 γ< θ� �κινεKτ
 �ναντ%
ν 0µ$ν 
?δ4
5 -δης θ� κατ6πιεν 0µSς τ:< δικ:< σ
υ πρ
σταγ:<... Παντεπ�πτα K�ριε, δ4ν π
ι
&µεν τ� πρ
-
στγµατ σ
υ, 
bτε τ�ς �ντ
λ�ς Σ
υ τηρ
&µεν, δι’ Y κα, φ
�
�µεθα τBν δ�ναµιν τBν �κδι-
κ
υµ6νην µ6=ρι cκτης γενεSς, τ
Eς �πειθ
�ντας τ� φ
�ερ� πρ
στγµατ Σ
υ. Λ
ιµ
%, λι-
µ
%, σεισµ
, κα, καταπ
ντισµ
%, �σθ6νειαι κα, στενα=1ριαι π
ικ%λαι, θνατ
ι �ν π
λ6µ:ω,
+π
υ 
� γ
νεKς θπτ
υν τ τ6κνα τ
υς, θνατ
ι �ν ε;ρ9νη, +π
υ τ� τ6κνα θπτ
υν τ
Eς γ
-
νεKς α?τ$ν κα, πντα τα&τα Zνα πρ�ς Σεαυτ�ν τ
Eς θνητ
Eς `κ
ντας ^λκ�σης. Παρ� τα&τα
κα, παρ’ +λας τ�ς καθ’ 0µ$ν δ
κιµασ%ας δ4ν συν9λθ
µεν, 
bτε µεταν
9σαµεν. Πρ
σθ6-
σαντες �ν
µ%αν �π, τBν �ν
µ%αν. MB δB παραδ1σ:ης 0µSς ε;ς σφαγ�ς κα, �θλ%ως �π
λε-
σθ:< 0 7ωB 0µ$ν. Γνωρ%7
µεν, Παντ
δ�ναµε K�ριε, +τι 0 διν
ια κα, 0 �
�ληση τ
&
�νθρ1π
υ �πιµελ$ς παιδι�θεν δικειται �π, τ� π
νηρ, µιαρ� κα, �κθαρτα. Γνωρ%-
7
υµε, +τι Yν �γαπS K�ρι
ς παιδε�ει, µαστιγ1νει δ4 πντα υ��ν Yν παραδ6=εται».

∆.ν 'ρει)7εται δ� κα* µεγ)λη φιλ
σ
φ-α, γι� ν� καταδε-#
υµε, 1τι 5 bµαρ-
τ)νων καλε$ται ν’ �ντιµετωπ-σCη τ9ν "κδ-κηση τ
& Θε
& µ�'ρι !κτης γενεOς, 1πως 2 Πα-
λαι� ∆ιαθ8κη "πι4)λλει.

∆ρ ΓεGργι�ς M�υστ�κης
Kαθηγητ9ς Θε
λ
γ-ας

Σ��λι�:
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¶
ρ
'θ.ς 2 IAγ-α ZBνη κα* 2 εTκ3να τ6ς «Παναγ%ας 2Iερ
σ
λυµ%τισσας», 'θ.ς τ�
«T-µια ∆Dρα» – κα* πρ
φανDς !πεται συν�'εια. M. τ9 δι
ργ)νωση εTδωλ
λα-
τρικDν λα
συν)#εων 2 IEλλαδικ9 PEκκλησ-α �ναµετρO τ*ς δυν)µεις της κα*
sπ
λ
γ-7ει τ9 στερε3τητα τ
& «σκληρ
& πυρ8να» τ
& π
ιµν-
υ της. T9 δ�να-

µ8 της α;τ9 τ9ν "πιδεικν�ει �πειλητικ� πρ�ς πOσαν «�λλ3τρια» κατε�θυνση, �λλ�
κα* πρ�ς "κε-ν
υς τ
�ς λ-γ
υς κρατικ
�ς ταγ
�ς π
� "πιµ�ν
υν σ. µεταρρυθµ-σεις.
(E;πρ3σδεκτα 4�4αια κα* τ� δισεκατ
µµ�ρια π
� φ�ρ
υν α;τ.ς 
@ λα
συν)#εις). T�
vδι
 ?πρα#ε κα* µ. τ9ν πανελλ8νια "κστρατε-α συγκ�ντρωσης sπ
γραφDν περ* τ6ς
�ναγραφ6ς τ
& θρησκε�µατ
ς στ*ς �στυν
µικ.ς ταυτ3τητες· 5 �π
λ
γισµ3ς, τρ-α Fκα-
τ
µµ�ρια 5µ
ν

&ντες.

K
ατ’ �ρ'�ς τ� δηµ3σια πρ
σκυν8µατα λατρευτικDν �ντικειµ�νων (πηγα-α
?κφραση τ
& πρωτ3γ
ν
υ τ
τεµισµ
&) κατ�δει#αν τ� µεγ)λ
 συνειδησιακ� κα*
µ
ρφωτικ� ')σµα, π
� λαµ4)νει 'Bρα στ
�ς κ3λπ
υς τ6ς Fλληνικ6ς κ
ινω-
ν-ας, τ� 5π
$
 ε`ναι πρDτα �π’ 1λα ')σµα γενεDν. O@ συνωστι73µεν
ι πρ
-

σκυνητ.ς ε`ναι κατ� καν3να περασµ�νης 2λικ-ας κα* γυνα$κες. E`ναι 
@ Vνθρωπ
ι
π
� γενν8θηκαν �π� τ�ν Mεσ
π3λεµ
 !ως τ9ν δεκαετ-α τ
& ’50, στ
�ς 5π
-
υς 2
µ
$ρα τ6ς κατεστραµµ�νης �π’ τ9 Kατ
'9 κα* τ�ν PEµφ�λι
 IEλλ)δας "πεφ�λα#ε τ9
στ�ρηση, τ9 σκληρ3τητα τ6ς 4ι
π)λης κα* τ6ς µεταν)στευσης. E`ναι 2 IEλλην-δα
µ)ννα, π
� 5 µ
ναδικ�ς "κτ�ς 
Tκ
γ�νειας ρ3λ
ς της ε`ναι 2 "κπρ
σBπηση 5λ3κλη-
ρης τ6ς 
Tκ
γ�νει)ς της ?ναντι τ
& Θε-
υ, δηλαδ9 τDν θρησκευτικDν τελετDν. Tαυ-
τ3'ρ
να ε`ναι 
@ Vνθρωπ
ι, π
� τ9ν τελευτα-α δεκαετ-α στ8ρι#αν τ*ς σπ
υδ.ς πε-
ντακ
σ-ων τ
υλ)'ιστ
ν 'ιλι)δων ν�ων σ. πανεπιστ8µια τ
& "σωτερικ
& κα* "#ωτε-
ρικ
&, �ντισταθµ-7
ντας ?τσι τ9ν πνευµατικ8 τ
υς �νεπ)ρκεια. IH �νεπ)ρκεια λ3γ
υ
τDν �νθρBπων α;τDν τ
�ς 5δηγε$ στ� ν� �νταπ
κρ-νωνται στ� µεσαιωνικ
& τ�π
υ
κελε�σµατα· γ-νεται 1µως �ντιληπτ� πwς στ*ς Fπ3µενες δεκαετ-ες 2 κατηγ
ρ-α α;τ9
τDν πιστDν σταδιακ� θ� "κλε-ψCη.

PAλλ� κα* 2 γενικ9 �π
γραφ9 τ
& «συνεπ
&ς π
ιµν%
υ» µ�σCω τ
& δηµ
ψηφ-σµα-
τ
ς γι� τ*ς ταυτ3τητες �π
γ
8τευσε. Γιατ- στ� δηµ
ψ8φισµα α;τ� 2 "π-σηµη PEκκλη-
σ-α δ.ν τ3λµησε ν� θ�σCη #εκ)θαρα τ� δ-ληµµα: «2Yπ4ρ h Kατ� τ<ς (sπ
'ρεωτικ6ς)
�ναγραφ<ς», �λλ� τε'νη�ντως τ� ?θεσε =ς δ9λωση πρ
τ%µησης στBν πρ
αιρετικB
�ναγραφ9 τ
& θρησκε�µατ
ς, θ-γ
ντας τ� δηµ
κρατικ� συνα-σθηµα τDν «µετρι
-
παθ$ν» πιστDν; (IH �τυ'9ς π
λιτικ� δηµ3σια sπ
γραφ9 τ
& �ρ'ηγ
& τ6ς PAντιπ
-
λιτε�σεως ?θεσε τ� 78τηµα κα* στ9ν κ
µµατικ9 4)ση). _Eτσι γ-νεται �ντιληπτ3, πBς,
Vν "τ-θετ
 τ� δ-ληµµα Vµεσα (IYπ.ρ Z Kατ�), 5 �ριθµ�ς τDν sπ
γραφDν θ� συρι-
κν
&τ
 πιθανDς στ� 1/3 περ-π
υ.

T
� πλ�
ν σηµαντικ� στ
ι'ε$
 στ9ν sπ3θεση α;τ9 δ.ν ε`ναι 
@ �κρα$ες κα* "ν π
λ-
λ
$ς 4αρ4αρικ.ς θρησκευτικ.ς "κδηλBσεις µιOς σταδιακ� "κλε-π
υσας γενιOς
IEλλ8νων, 1σ
 2 �λα7
νικ9 κα* 'ωρ*ς πρ
σ'8µατα πρ
σπ)θεια "πι4
λ6ς τ
&
σκ
ταδισµ
& στ9ν Fλληνικ9 κ
ινων-α �π� µι� µερ-δα ρασ
φ3ρων, π
� 4ε4α--

ως συνεπικ
υρ
&νται �π’ τ� σ�ν
λ
 σ'εδ�ν τDν «πνευµατικ$ν» ταγDν τ6ς ρωµι
σ�-
νης (�καδηµαϊκ
-, πρυτ)νεις κα* λ
ιπ
-). PAλλ� τ� δεδ
µ�να συνηγ
ρ
&ν στ9ν πρ3-
4λεψη, πwς ?φτασε 5 καιρ3ς, π
� 2 vδια 2 πραγµατικ3τητα, 5 ρ
&ς τ6ς @στ
ρ-ας θ�
τ
�ς �π
µ
νBσCη κα* τελικDς θ� τ
�ς �π
4)λCη =ς �σιατικ� σBµατα, π
� διε-σδυσαν
πρ� αTBνων στ�ν aργανισµ� τ
& @στ
ρικ� δειν
παθ
&ντ
ς τ3τε IEλληνικ
& _Eθν
υς.

Παν. Λ. K�υ αλ�κης

TA A™IATIKA •ENA ™øMATA



*Oδ.ς =πωλε�ας
Π$ς; T% Gκανε λ6ει; )Aπ� τ� A´ Λ�κει
 Kερατσιν%
υ \ρθε 0 φ-

πα; M� καλ, µ4 δ
υλε�ετε; A?τ
Eς �κεK 
bτε 5 µεγαλ
δ�ναµ
ς
Για=�4 (ε?λ�γησ
ν, K�ριε) δ4ν τ
Eς �λ6πει. �Iσως γι’ α?τ� ν� µ
&
τBν Gσκασαν. Kι �δ$ π
E τ� λ6µε, δ4ν ε�ναι 0 πρ1τη φ
ρ. T� G=
υν

!ανακνει `λλες δ�
 φ
ρ4ς κα, τ� παρ6�λεψα µ4 �αρE π�ν
 τ<ς µα�ρης µ
υ ψυ=<ς. �Aντε
ν� καταπι$ τ,ς «Πρ�σεγγ�σεις στ.ν Πλ�τωνα»· `ντε ν� σφι=τ$ ν� κατε�σω κα, τ,ς «Πρ�-
σεγγ�σεις στ.ν (Aριστ�τ�λη»... �λλ� τ1ρα τ� παρα!9λωσαν τ� παλι�παιδα. )Aκ
&ς �κεK «Πρ�-
σεγγ�σεις στ.ν Πλ��ταρ,�». �E=
υν �αλθ< ν� µ4 «στε�λ�υν» �π� πνευµατικB δυσπεψ%α. T�
π<ραν «σ,�ιν6 - κ�ρδ-νι» κα, �γ7
υν ��6ρτα σ=
λιασµ6ν
υς τ
Eς «;κ λητ�τ�ρ�υς κ�πρ�ων»
AEλληνες, γι� ν� µ4 φ6ρ
υν σ4 κακ� =λι. Πλι καλ� π
E κν
υν µ�ν
 «πρ�σεγγ�σεις». Σκε-
φθ<τε ν� κνανε κα, «;µ αθ�νσεις». K
λ
�µπρα θ� πθαινα...

�Hθελα ν� ’!ερα, α?τ�ς 5 λυκειρ=ης τ
υς 5 Mητρ
π6τρ
ς δ4ν µπ
ρεK ν� τ� �λ:η ν’ �σ=
-
ληθ
&ν µ4 τ%π
τα πι� �π
ικ
δ
µητικ�, θερεστ
 κα, ε?ρεστ
 στ� σ�στηµ µ
υ. ∆4ν γνωρ%-
7ει 5 `φρων, +τι «τJ KψGνια τ'ς Mµαρτ�ας θνατ
ς», +πως διετε%νετ
 κα, 5 λατρευτ�ς µ
υ
πρκτ
ρας Πα&λ
ς; Γιατ% 5δηγεK τ� (δ
υλικ�) τ6κνα τ
& Θε
& στBν 5δ�ν τ<ς �πωλε%ας, µα-
κρυ� �π� τ�ν Pπ6ρ
=
 κ�σµ
 π
E G=ω ^τ
ιµσει γι’ α?τ; kA, θ� στε%λω σ<µα στ� 2Yπ
υρ-
γεK
 Παιδε%ας, ν� τ
& τ� ψλ
υν cνα =ερκι. Θ6λεις «πρ�σεγγ�σεις», �γαπητ6 µ
υ; Kνε +σες
τρα�ει 0 ψυ=9 σ
υ, �λλ� _=ι δ� κα, στ
Eς τρισκατρατ
υς. Xθηκαν δηλαδB 0 «Πεντ�-
τευ,�ς», 
� Πρ�φ'τες, 
� Kριτ�ς, 
� Mακκα α��ι, 5 (Iωσ3φ, 5 A+νJν κα, τ�σες `λλες Gγκρι-
τες �ι�λικ4ς πρ
σωπικ�τητες; ∆4ν σ
& κν
υν µ9πως 5 M. KωνσταντKν
ς, 5 M. Θε
δ�σι
ς,
5 )I
υστινιαν�ς, 5 M. )Aθανσι
ς, 5 )I. Xρυσ�στ
µ
ς κα, τ�σ
ι `λλ
ι; M4 τ
Eς �ρ=α%
υς
�ρ<κες ν’ �σ=
ληθ<ς; T1ρα θ� µ
& π:<ς �6�αια, τ% ν� γρψmη κανε,ς γι’ α?τ
�ς. �E, κτι καλ�
θ� �ρ:<. Πι� G!υπν
ι δηλαδB ε�ναι 
� κληρικ
, κα, 
� θε
λ�γ
ι, π
E τ
Eς G=
υν ]ς πνευµα-
τικ4ς πρ
µετωπ%δες; (Kα, γι’ α?τ� πηγα%νετε κατ� δια�λ
υ �δ$ κα, δ�
 =ιλιετ%ες)...

A?τB 0 µεγαλ
µαν%α σας στBν παρ
υσ%αση τ
& �ι�λ%
υ σας µ
& τBν Gδωσε γι� τ� καλ�
στ� νε&ρα. )Eπ%τηδες µα7ευτ9κατε τBν α[θ
υσα τ
& π
λιτιστικ
& κ6ντρ
υ «Mελ�να Mερ-
κ��ρη», γι� ν� µ
& τB σπσετε περισσ�τερ
. MHταν κα, π9=τρα �π� κ�σµ
, πανθεµ σας!
)Eδ$ καλ� - καλ� δικ� σας σ=
λεK
 δ4ν G=ετε κα, τ� συγγρµµατα π
E �κδ1σατε µ6=ρι σ9-
µερα, φιγ
υρρ
υν στ,ς �ι�λι
θ<κες τ$ν πανεπιστηµ%ων τ
& Xρ�αρντ, τ
& Mπ6ρκλεϋ,
τ
& MIT, τ
& Λεµ
ν�σωφ κα, δ4ν !6ρω κι �γO π
& �λλ
&. AOσ
 γι� τ
Eς 5µιλητ4ς τ<ς �κδ9-
λωσης τ% ν� π$... ∆ι6κρινα µετα!E ̀ λλων κα, κπ
ι
υς ;διαιτ6ρως �να!ι
παθ
&ντες, +πως
τBν κ. Σ
υ�αλτ7< π
E κ�ντευα ν� τBν !ε=σω. E?τυ=$ς ν� λ6ς, π
E δ4ν τ�λµησε ν� παρα-
στ:< κα, κανε,ς �π’ τ� �π%σηµ
 κρτ
ς. Πλι καλ, 8ς ε�ναι... A?τ� δ� µ
& Gλειπε. N� τρ6-
=
υν κι 
� Pπαλληλ%σκ
ι µ
υ κα, ν� =ειρ
κρ
τ
&ν τ� �δελυρ� Gργα σας. )EκεKν
 πντως π
E
µ4 συνεκλ�νισε \ταν 0 µετα!E σ
�αρ
& κα, �στε%
υ �πισ9µανση τ
& �πελθ�ντ
ς δηµρ=
υ,
+τι «µA τB φ-ρα π�9 π3ρατε θJ τινα,θO' P µπ�νκα στ.ν =�ρα». Γι� δ4ς π
ι�ς µιλει. Bρ6,
δ4ν πSτε ν γ%νετε στ=τη κα, µπ
�ρµπερη κι �σεKς κι 5 ∆<µ
ς σας π
E �ν%σ=υσε τBν Gκδ
-
ση τ$ν πιτσιρ%κων, �ντ, ν� τ
Eς φτι!ετε δηµ
τικ� σφαιριστ9ρια, φλιµπερκια κα, «κ�υ-
λ�υ,�ρηδες», ν� περν
&ν δηµι
υργικ� τ�ν καιρ� τ
υς... Kι �γO �πιτ6λ
υς τ% σSς φτα%ω, ν�
τινα=τ$ στ�ν �6ρα �π� τ�

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



T� σ�ν
λ
 σ'εδ�ν τDν @στ
ρικDν τ6ς περι3δ
υ α;τ6ς δ.ν καταφ�ρν
υν ν�
�γγ-#
υν 'ωρ*ς τ*ς 'ριστιανικ.ς παρωπ-δες τ9ν µετ)λλα#η α;τ9 τ
& π
λιτισµ
&.
PEλ)'ιστες φωτειν.ς "#αιρ�σεις ?δωσε, =ς γνωστ3ν, 2 διαν3ηση τ6ς νεBτερης
E;ρBπης. Στ9ν IEλλ)δα 
;δε*ς κατ)φερε {ς σ8µερα  ν� �π
4)λCη τ*ς παρωπ--
δες α;τ.ς κα* συν)µα ν� �ντ�#Cη τ*ς �ντιδρ)σεις τDν aργ)νων τ
& «IEλλην
'ρι-
στιανισµ
&»· µ3ν
 ψελλ-σµατα κατ)φεραν ν� �φ8σ
υν κ)π
ι
ι γεννα$
ι.

M�σα σ’ α;τ� τ� κλ$µα τ6ς �π3κρυψης, τ6ς �λλ
-ωσης, τ6ς �νελευθερ-ας, κα*
τ
& δ
γµατισµ
& 2 παρ
υσ-α τ
& καθηγητ6 Kωνσταντ-ν
υ Pωµαν
& �π
τελε$
µ-α σαφ6 "#α-ρεση τ
& καν3να. ∆ιδ)κτωρ τ6ς φιλ
σ
φ-ας τ
& πανεπιστηµ-
υ τ6ς
Xαϊδελ4�ργης κα* σ8µερα �ναπληρωτ9ς καθηγητ9ς τ
& Πανεπιστηµ-
υ ATγα--

υ 5 K. Pωµαν�ς µελ�τησε "πιστηµ
νικ� κα* σ. 4)θ
ς τ9ν κρ-σιµη α;τ9 περ-
-
δ
 τ6ς @στ
ρ-ας κα* �παλλαγµ�ν
ς �π’ τ*ς γνωστ.ς πρ
καταλ8ψεις πρ
'Bρησε
ε;θαρσDς στ9ν �ν)δει#η τ6ς �λ8θειας. Πρ
σφ)τως Mλθε στ� '�ρια µας τ� 4ι4λ-

τ
υ «2Eλληνιστικ� )Iσλµ». A;τ� µOς ?δωσε τ� κ-νητρ
 τ6ς συν)ντησ8ς µας, τ6ς
5π
-ας πρ
ϊ�ν ε`ναι 2 συν�ντευ#η π
� �κ
λ
υθε$.

ΣYNT: K�ριε Pωµαν6, ε�ναι κυρ%αρ=η, ]ς γνωστ�ν, 0 `π
ψη πOς 5 Xριστια-
νισµ�ς συν6=ισε τBν 2EλληνικB Παρδ
ση, 0 5π
%α Gφτασε στ,ς µ6ρες µας ]ς

T� «π τηµα» τ�" #λλην��ριστιανικ�" $δε�λ�γ�µατ�ς

�O µ"θ�ς τ(ς #λληνικ�τητας τ�" Bυ+αντ��υ
ENA™ ¶ANE¶I™THMIAKO™ MI§A XøPI™ ¶EPIºPA™EI™

�H
}Yστερη IEλληνιστικ9 Περ-
δ
ς �π
τελε$ κ
µ4ικ� ση-
µε$
 στ9ν @στ
ρ-α τ
& παγκ
σµ-
υ π
λιτισµ
&· σηµε$
 -
5ρ3σηµ
, στ� 5π
$
 4ρ-σκ
νται 
@ �παντ8σεις σ. "ρω-
τ8µατα τ6ς σ�γ'ρ
νης @στ
ρικ6ς ?ρευνας �λλ� κα* τ6ς

φιλ
σ
φ-ας τ
& π
λιτισµ
&. Kατ� τ9ν "π
'9 α;τ9 5 PI
υδαϊ-
σµ3ς, φ
ρBντας τ� µανδ�α τ
& Xριστιανισµ
& κα* συµµα'Bντας
µ. τ9ν κ
σµικ9 "#
υσ-α τ6ς PBµης, "πι'ειρε$ τ9ν παγκ3σµια
"πι4
λ8 τ
υ, τ9ν 5π
-α κα* "πιτυγ')νει. PAργ3τερα 2 vδια δ
γ-
µατικ9 µ8τρα γεννO τ� PIσλ)µ, τ� 5π
$
 �κ
λ
υθBντας µι� �ν)-
λ
γη π
ρε-α καταφ�ρνει ν� γ-νCη 2 Vλλη Uψη τ
& vδι
υ δ
γµα-
τικ
& - "#
υσιαστικ
& ν
µ-σµατ
ς.
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«(Oρθ�δ�0�α». 2H δικ9 σας θ6ση π
ι ε�ναι;
K. PΩMANOΣ: E`ναι πρ
φαν�ς, πwς 
@ �π3στ
λ
ι τ
& PIησ
&, "πεκτειν3µεν
ι

στ�ν �π�ραντ
 IEλληνιστικ� K3σµ
, �ναγκ)στηκαν ν� 4γ
&ν ?#ω �π’ τ� στεν�
πλα-σια τ6ς καθαρ6ς IE4ραϊκ6ς Παρ)δ
σης κα* ν� "νσωµατBσ
υν κ)π
ια κ
µ-
µ)τια τ6ς IEλληνικ6ς Παιδε-ας, πρ
κειµ�ν
υ ν� "πικ
ινων8σ
υν µ. τ� κ
ιν3,
στ� 5π
$
 sπ6ρ'ε πλ6θ
ς "γγραµµ)των �νθρBπων. A;τ� ε`ναι τ� «πτηµα» "κε--
νων π
� sπ
στηρ-7
υν τ9 συν�'ιση τ6ς IEλληνικ6ς Παρ)δ
σης στ�ν Xριστια-
νισµ3. ∆.ν πρ
σπ)θησαν 1µως ν� δ
&ν τ�ν τρ3π
, π
� 
@ Πατ�ρες τ6ς PEκκλη-
σ-ας εTσ8γαγαν τ9ν IEλληνικ9 Φιλ
σ
φ-α, πρ
κειµ�ν
υ ν� στηρ-#
υν τ9ν «�!
�π
καλ�ψεως» �λ8θεια. IH φιλ
σ
φ-α δηλαδ9 τ-θεται στ9ν sπηρεσ-α τ
& δ3γ-
µατ
ς. O;σιαστικ� ?'
υµε ν� κ)ν
υµε µ. �π
λ
γητικ� κε-µενα δηλαδ9 µ. κε--
µενα @εραπ
στ
λικ6ς φ�σεως, π
� στ
'ε�
υν ν� κ)ν
υν τ9 ν�α �νατ
λικ9 δ
-
#ασ-α τ
& Xριστιανισµ
& �π
δεκτ9 στ�ν IEλληνιστικ� K3σµ
, 5 5π
$
ς ?'ει µι�
θεωρητικ9 κατ)ρτιση κα* sπ’ α;τ9ν τ9ν ?νν
ια ν� "µφανισθ
&ν 1τι �παντ
&ν σ.
πρ
ϋπ)ρ'
ντα "ρωτ8µατα τ
& �κρ
ατηρ-
υ.

_Eτσι 'ρησιµ
π
ιε$ται 2 IEλληνικ9 Παρ)δ
ση "ργαλειακ� στ� πλα-σι
 τ6ς
@εραπ
στ
λ6ς. Γι’ α;τ� 2 µ
ρφ9 τ
& 'ριστιανικ
& λ3γ
υ µπ
ρε$ ν� ε`ναι
Fλληνικ8, τ� περιε'3µεν3 τ
υ 1µως ε`ναι #�ν
 - �νατ
λικ3.

}Oπως δηλαδ9 λ�ει 5 Spengler στ� ?ργ
 τ
υ «2H Πτ1ση τ<ς ∆�σης», µι� �να-
τ
λικ9 δ
#ασ-α φ
ρO !ναν Fλλην
ρρωµαϊκ� µανδ�α, πρ
κειµ�ν
υ ν� "πικρα-
τ8σCη. A;τ� τ� aν
µ)7ει «�στ
ρικB ψευδ
µ�ρφωση».

ΣYNT: Π6ρασε τελικ� 5 Xριστιανισµ�ς µ4 τB �
9θεια τ
& 2Eλληνικ
& Λ�γ
υ
h =ρειστηκε ν� καταστραφ:< �κ �θρων 5 2Eλληνικ�ς Π
λιτισµ�ς;

K. P.: Mετ� τ9ν παγ-ωση τ
& Xριστιανισµ
& =ς "π-σηµης θρησκε-ας τ
& Pω-
µαϊκ
& Kρ)τ
υς κατ3πιν "ντ
λ6ς τ
& Kωνσταντ-ν
υ λ8γει 2 �ναγκαι3τητα τ6ς
@εραπ
στ
λ6ς "π- τC6 4)σει "πι'ειρηµ)των. O@ διB#εις π
� �κ
λ
υθ
&ν, 
@ κα-
ταστρ
φ.ς ναDν, �γαλµ)των, 4ι4λι
θηκDν, τ� κλε-σιµ
 τDν FλληνικDν σ'
λDν
κα* 2 φυσικ9 "#3ντωση �νθρBπων, 1λα α;τ) ?'
υν τ9 λ
γικ9 τ6ς κυριαρ'-ας.
_Aλλωστε τ9ν IEλληνικ9 Παρ)δ
ση ε`ναι δ�σκ
λ
 ν� τ9 'ειρισθC6ς στ� πλα-σια
Fν�ς δεδ
µ�ν
υ δ3γµατ
ς. IH τ)ση της ν� sπερ4α-νCη τ� δ3γµατα, 5 λ3γ
ς ν�
φ�ρνCη τ�ν �ντ-λ
γ
 γεννO α;τ� π
� �π
καλε$ 5 'ριστιαν�ς «αZρεση». O@ π
λλ.ς
α@ρ�σεις π
� δηµι
υργ8θηκαν �ν)γκασαν τ�ν Xριστιανισµ� ν� περι'αρακωθC6.
IH α�ρεση ε`ναι 2 "κδ-κηση τ6ς φιλ
σ
φ-ας, τ9ν 5π
-α πρ
σπαθε$ ν� 
Tκει
π
ι-
ηθC6 τ� θρησκευτικ� δ3γµα. O@ φιλ
σ
φικ.ς ?νν
ιες π
� 'ρησιµ
π
ι8θηκαν γι�
ν� φτι)#
υν τ9 «θε
λ
γ-α», θ� γενν8σ
υν �ναγκαστικ� τ*ς α@ρ�σεις.

ΣYNT: Θ� �πιµε%νω στB σπ
υδαι�τητα τ<ς φυσικ<ς �!�ντωσης τ$ν 2Eλλ9νων.

K. P.: ∆.ν �ντιλ�γω σ’ α;τ3. ^Aς σκεφθ
&µε, πwς 5 Fκ)στ
τε Bυ7αντιν�ς
α;τ
κρ)τ
ρας κατ�4α7ε "κ'ριστιανισµ�να γερµανικ� φ&λα στ9ν IEλλ)δα,
sπ� τ9 συν
δε-α καλ
γ�ρων, λ�γ
ντ)ς τ
υς ν� σφ)#
υν τ
�ς "θνικ
�ς }Eλλη-
νες. Φαντασθ6τε ν� φ�ρν
υν 4αρ4)ρ
υς 'ριστιαν
�ς �π� τ� B
ρρO, γι� ν�
σφ)7
υν τ
�ς }Eλληνες «ε;δωλ
λτρες».

�H γεν�κτ�ν�α τ-ν �Eλλ�νων /π� τ�0ς Bυ+αντιν�0ς



T. ;0Gφυλλ� τ'ς Wρευνας τ�� καθηγητ' τ'ς Φιλ�σ�φ�ας τ�� Πανεπιστηµ��υ A1γα��υ κ. Kων/ν�υ Pωµαν��
«*Eλληνιστικ. (Iσλ�µ», µA τBν Yπ��α καταδεικν�εται /τι Y *Eλληνικ.ς Π�λιτισµ.ς συντηρ3θηκε στ.ν (Aρα ικ.
K-σµ� κα6 µετα ι �στηκε κυρ�ως µ�σZω τ'ς =ρα �κρατ��µενης *Iσπαν�ας στB ∆υτικB E+ρGπη κα6 πρ�κ�λεσε
τBν (Aναγ�ννηση. \Eτσι καταρρ�πτεται Y µ�θ�ς π�9 ,�λκευσε τ. *Eλλην�,ριστιανικ. (Iδε�λ-γηµα, /τι δ'θεν τ.
Bυ^�ντι� συντ3ρησε κα6 µετ�δωσε στBν E+ρGπη τ.ν *Eλληνικ. Π�λιτισµ- – ̀ να Bυ^�ντι� /π�υ P µεγ�λη =ρ,αι-

�ελληνικB κληρ�ν�µιJ κατεδιGκετ� =διαλε�πτως κα6 εa,ε �+σιαστικJ ;κλε�ψει.



ΣYNT: 2Eπ
µ6νως 0 2EλληνικB Παρδ
ση ]ς τρ�π
ς σκ6πτεσθαι κα, 7<ν =-
νεται στ� Bυ7ντι
. T� γεγ
ν�ς +τι κατ� τBν rστερη περ%
δ� τ
υ ̀ ρ=ισε ν� «^λλη-
ν%7:η», π$ς πρ
6κυψε;

K. P.: M. τ�ν πατρι)ρ'η ΦBτι
 κα* τ9 Mακεδ
νικ9 ∆υναστε-α µετ� τ� 800
µ.X. ?'
υµε κ)π
ια �να4-ωση τ6ς IEλληνικ6ς Παρ)δ
σης· ε`ναι sπ� διερε�νη-
ση 1µως π3σ
 µεγ)λη Mταν. IYπ)ρ'ει 2 Vπ
ψη τ
& Γκ
�τα, π
� λ�ει 1τι τ� �ρα-
4ικ� µεταφραστικ� κ-νηµα τ6ς Bαγδ)της πυρ
δ3τησε "ν π
λλ
$ς κα* τ9 Bυ7α-
ντιν9 «�ναγ�ννηση». T9ν "π
'9 α;τ9 
@ _Aρα4ες 7ητ
&σαν �πεγνωσµ�να καλ6ς
π
ι3τητας Fλληνικ� κε-µενα κα* α;τ� ?πεισε κ)π
ι
υς λ
γ-
υς Bυ7αντιν
�ς ν�
�σ'
ληθ
&ν =ς µεταφραστ�ς, �φ
& =ς "π)γγελµα ?γινε Tδια-τερα πρ
σ
δ
φ3-
ρ
. ^Aς µ9ν #ε'ν
&µε, 1τι 5 ΦBτι
ς, πρ*ν γ-νCη πατρι)ρ'ης, sπ6ρ#ε �πεσταλµ�-
ν
ς τ
& Bυ7αντ-
υ στ9ν α;λ9 τ
& 'αλ-φη M
υντα4ακ-λ. Π
λλ
* θεωρ
&ν, 1τι
�π� "κε$ 5 ΦBτι
ς "µπνε�στηκε τ� «)Aµφιλ�=ια».

ΣYNT: ∆ηλαδB 
� Bυ7αντιν
, Gκαναν «;0αγωγB» τ$ν ^λληνικ$ν κειµ6νων
στ
Eς �Aρα�ες;

K. P.: A;τ� ?γινε σ. ε;ρε$α κλ-µακα. M)λιστα ?'
υµε τ9ν F#6ς �ρα4ικ9 δι8-
γηση: }Oταν 5 'αλ-φης PA44ασ-δης πρ
σπ)θησε ν� �γ
ρ)σCη �ρ'α$α Fλλη-
νικ� κε-µενα �π’ τ�ν Bυ7αντιν� α;τ
κρ)τ
ρα, "κε$ν
ς κ)λεσε π�ρι# τ
υ τ
�ς
λ
γ-
υς κα* τ
�ς ε`πε: «M6σα σ’ α?τ� τ� δωµτι
 G=
υµε ^λληνικ� γραπτ,
τ� 5π
Kα ε�ναι �δ�νατ
 ν� δια�σ:η κανε,ς =ωρ,ς ν� =σ:η τBν π%στη τ
υ πρ�ς
τB θρησκε%α µας. Πρ
τε%νω ν� τ� δ1σ
υµε στ
Eς �Aρα�ες κα, ν� τ
Eς π
&µε
ν� µBν µSς τ� �πιστρ6ψ
υν π
τ6, γι� ν� πθ
υν α?τ
, τ� κακ� π
E �µεKς µπ
-
ρ6σαµε ν� �π
φ�γ
υµε».

ΣYNT: Π
ι�ς \ταν τ�τε α?τ
κρτωρ;
K. P.: IH δι8γηση δ.ν διευκριν-7ει π
ι3ς. O@ _Aρα4ες λ�νε πwς 5 PA44ασ-δης

'αλ-φης Mταν �φελ8ς, �φ
& "π�τρεψε ν� ?λθCη τ� «δηλητ9ρι
» �π’ τ� Bυ7)ντι
.
ΣYNT: O� �Aρα�ες λ
ιπ�ν �π6κτησαν µ4 τ�ν cνα h τ�ν `λλ
 τρ�π
 µεγλ
 µ6-

ρ
ς τ<ς 2Eλληνικ<ς Γραµµατε%ας.
K. P.: O@ _Aρα4ες κατ�λα4αν 5λ3κληρη τ9ν Περσικ9 A;τ
κρατ
ρ-α καθwς

κα* τ9 Συρ-α κα* τ9ν Avγυπτ
 =ς κ
µµ)τια τ
& Bυ7αντ-
υ. Γι� ν� µπ
ρ�σ
υν ν�
δι
ικ8σ
υν (µ. !δρα τ9 ∆αµασκ3, π
� Mταν τ� πρDτα Fκατ� 'ρ3νια πρωτε�
υ-
σ) τ
υς, τ
�ς 'ριστιανικ
�ς Fλλην3φων
υς πληθυσµ
�ς, π
� Fλλ8νι7αν µ)λι-
στα), ?πρεπε ν� ?'
υν κι α;τ
* 1πλ
 τ
υς τ9ν IEλληνικ9 Παρ)δ
ση. IH γλDσσα
στ9 ∆αµασκ� {ς τ� 700 µ.X. Mταν 2 IEλληνικ9 κα* µ)λιστα =ς γλDσσα τ6ς ∆ι-

-κησης. Kρ)τησαν τ
�ς vδι
υς 4υ7αντιν
�ς sπαλλ8λ
υς, α;τ
�ς π
� sπηρε-
τ
&σαν τ
�ς α;τ
κρατ
ρικ
�ς "π)ρ'
υς τ6ς περι
'6ς. Στ� θρησκευτικ� "π-πε-
δ
 ε`'αν ν� �ντιµετωπ-σ
υν θε
λ3γ
υς Fλλην-7
ντες, µεγ)λ
υ διαµετρ8µατ
ς. O@
bπλ
$ δ)σκαλ
ι τ
& K
ραν-
υ δ.ν µπ
ρ
&σαν ν� τ
�ς �ντιµετωπ-σ
υν. _Eτσι, γι�
τ�ν vδι
 λ3γ
 π
� 
@ 'ριστιαν
* πρ*ν πεντακ3σια 'ρ3νια �ναγκ)στηκαν ν� πρ
-
σεταιρισθ
&ν τ9ν IEλληνικ9 Παιδε-α, ?στω =ς «"ργαλε$
», τ� ?καµαν κα* 
@ _Aρα-
4ες, πρ
κειµ�ν
υ ν� �ντιτ)#
υν λ3γ
 πρ�ς τ
�ς 'ριστιαν
�ς θε
λ3γ
υς. PAν�-

T� «κακ�» π�0 θ1 π θαιναν /π� τ1 κε�µενα...

∆ΑΥΛkΣ/254, Φε4ρ
υ)ρι
ς 200316566



πτυ#αν ?τσι κι α;τ
* µι� «θε
λ
γ-α», π
� Mταν �δ�νατ
ν κι "δD ν� στηρι'θC6
στ*ς �φελε$ς διηγ8σεις τDν θρησκευτικDν �π
καλ�ψεων τDν T
υδαϊκDν δ
#α-
σιDν, 
@ 5π
$ες µ
ι)7
υν µ. παιδικ.ς @στ
ρ-ες Z �πευθ�ν
νται σ. �νθρBπ
υς 'α-
µηλ6ς µ
ρφBσεως κα* ?'
υν �ναπ3δεικτα µυθικ� στ
ι'ε$α.

ΣYNT: A?τB τB φ
ρ� δηλαδB 0 2EλληνικB Παιδε%α γ%νεται κτ<µα τ
& )Iσλµ;
K. P.: T� PIσλ�µ διαπ
τ-σθηκε πλ8ρως �π’ τ9ν IEλληνικ9 Παρ)δ
ση κα* ?λα-

4ε µι� θε
λ
γικ9 κατε�θυνση, τ9 M
υτατ7%λα, 2 5π
-α 4ασ-7εται στ�ν �τ
µι-
σµ� τ
& ∆ηµ
κρ-τ
υ, πρεσ4ε�
ντας πwς τ� K
ρ)νι ε`ναι κτιστ3, δηλαδ9 "πι-
τρ�πει Fρµηνε$ες διαφ
ρετικ.ς �ν� "π
'8. Σ8µερα 2 M
υτατ7-λα sπ)ρ'ει =ς
α�ρεση.

ΣYNT: T� µεταφραστικ� κ%νηµα τ$ν �ρ=α%ων κειµ6νων �π’ τ
Eς �Aρα�ες π�-
τε `ρ=ισε;

K. P.: �εκ-νησε τ� 700 µ.X. κα* κρ)τησε διακ3σια 'ρ3νια. Mετ�φρασαν τ�ν
Πλ)τωνα, τ�ν PAριστ
τ�λη, τ�ν Πτ
λεµα$
, τ�ν Γαλην3, τ�ν IIππ
κρ)τη, τ� σ�-
ν
λ
 σ'εδ�ν τ6ς IEλληνικ6ς Γραµµατε-ας "κτ�ς �π’ τ�ν }Oµηρ
 κα* τ
�ς Tραγι-
κ
�ς.

ΣYNT: Γιατ% τ
Eς �!α%ρεσαν α?τ
�ς;
K. P.: Kα* 
@ �ρα4
λ3γ
ι σπ)7
υν τ� κεφ)λι τ
υς γι’ α;τ3.
ΣYNT: M9πως φ
�9θηκαν πOς θ� Pπ
καθιστ
&σαν τ� λυτρωτικ� περιε=�µε-

ν
 τ<ς ;σλαµικ<ς θρησκε%ας κα, µλιστα κτ’ �ν1τερ
 τρ�π
;
K. P.: _Iσως γι’ α;τ3... vσως κα* ν� συµφBνησαν µ. τ9ν κριτικ9 τ
& Πλ)των
ς

?ναντι τDν π
ιητDν.
ΣYNT: Π�τε 
� �Aρα�ες περν
&ν τ� 2Eλληνικ� Γρµµατα στB µεσαιωνικB

E?ρ1πη;
K. P.: Γ�ρω στ� 700 µ.X. κατακτ
&ν τ9ν IIσπαν-α. Mετ� τ9ν �ντ-σταση τ
& Γ)λ-

λ
υ 4ασιλιO Kαρ3λ
υ σταµατ
&ν στ� Πυρηνα$α. IH E;ρBπη τ3τε µετ� τ9ν �π
-
'Bρηση τDν Pωµα-ων 4υθ-7εται στ� σκ
τ)δι. Ψ8γµατα τ6ς IEλληνικ6ς Γραµ-
µατε-ας στ9ν Λατινικ9 ΓλDσσα ?'
υν �π
µε-νει. Mετ� �π� !να µακρα-ων
 @στ
-
ρικ� κεν3, �π� τ9ν Vπ
ψη τDν IEλληνικDν Γραµµ)των, "µφαν-7
νται τ�ν 12

κα* 13
 αTDνα E;ρωπα$
ι φιλ3σ
φ
ι 1πως 5 PAκιν)της, 5 Γ
υλι�λµ
ς, 5 Mπ�ι-
κ
ν κα* π
λλ
* Vλλ
ι, 
@ 5π
$
ι δε-'ν
υν γνDστες τ
& Πλ)τωνα κα* τ
& PAρι-
στ
τ�λη. A;τ
* 
;σιαστικ� ε`ναι 
@ πρωτ
π3ρ
ι τ6ς E;ρωπαϊκ6ς PAναγ�ννη-
σης· κα* ε`ναι �π
ρ-ας V#ι
ν τ� πDς πρ
6λθε α;τ9 2 στρ
φ8. }Oµως τ9ν "π
'9
α;τ9 4λ�π
υµε µ-α σειρ� µεταφρ)σεων κειµ�νων FλληνικDν �π’ τ� IIσπανικ�
στ� Λατινικ). T� @σπανικ� α;τ� κε-µενα ε`'αν πρ
ηγ
υµ�νως µεταφρασθ6 �π’
τ� PAρα4ικ). PEπ-σης, 1ταν 5 4ασιλιOς τ6ς PAραγων-ας PAλφ3νσ
ς κατακτO �π’
τ
�ς _Aρα4ες τ9 Σε4-λλη, δ-νει τ9ν "ντ
λ9 ν� µεταφρασθ
&ν κε-µενα �π’ τ�
PAρα4ικ� στ� Λατινικ), δι3τι 2 γλDσσα τ6ς κ
υλτ
�ρας στ9ν IIσπαν-α Mταν 2
PAρα4ικ8. O@ κατακτηµ�ν
ι πλ�
ν _Aρα4ες �π
κτ
&ν Tδια-τερ
 "νδιαφ�ρ
ν γι�
τ
�ς Γ)λλ
υς. Σ’ α;τ9ν τ9ν µεταφραστικ9 κ-νηση πα-7
υν ρ3λ
 κα* 
@ IE4ρα$
ι
τ6ς IIσπαν-ας =ς µεταφραστ�ς, �φ
& λ3γCω "µπ
ρ-
υ γνBρι7αν κα* τ� PAρα4ικ�
κα* τ� Λατινικ).

M3σ4ω 5Aρ �ων 7 5Aναγ3ννηση τ(ς E8ρ9πης
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ΣYNT: Mετ� τBν �π
µκρυνση τ$ν )Aρ�ων �π’ τBν E?ρ1πη κα, τB συρρ%-
κνωση τ$ν �δαφ$ν τ
υς �ρ=%7
υν ν� �γκαταλε%π
υν κα, τ� 2Eλληνικ� Γρµµα-
τα;

K. P.: Πρ�πει ν� π
&µε, πwς 5 PAρα4ικ�ς K3σµ
ς µ. τ�ν "νστερνισµ� τDν IEλλη-
νικDν Γραµµ)των ?φτασε σ. sψηλ� "π-πεδ
 π
λιτισµ
&. Γ�ρω στ� 1000 µ.X. 
@
γιατρ
* τ
& Λ
νδ-ν
υ Z τDν Παρισ-ων ε`'αν σπ
υδ)σει IEλληνικ9 PIατρικ9 στ9ν
Avγυπτ
 Z τ9ν Περσ-α στ9ν PAρα4ικ9 ΓλDσσα. IO PAρα4ικ�ς K3σµ
ς Mταν πε-
ρισσ3τερ
 φιλελε�θερ
ς �π’ τ�ν Bυ7αντιν3. PEκε$ τ9 σ'�ση φιλ
σ
φ-ας - θρη-
σκε-ας τ9ν �ρι7αν 
@ φιλ3σ
φ
ι, "νCD στ� Bυ7)ντι
 τ9ν �ρι7αν 
@ θε
λ3γ
ι. M.
τ9 σταδιακ9 συρρ-κνωση τ
& PIσλ�µ "πικρατε$ 5 θρησκευτικ�ς δ
γµατισµ3ς, π
�
"κτ
π-7ει σταδιακ� τ*ς "πιστ6µες κα* τ� IEλληνικ� Γρ)µµατα.

T9ν παρακµ9 α;τ9 τ
& PIσλ�µ σ8µερα 
@ φ
νταµενταλιστ.ς τ9ν �π
δ-δ
υν
στ9ν �π
µ)κρυνσ8 τ
υς �π’ τ� θε3. IH 7ωνταν9 1µως διαν3ηση τ
& PAρα4ι-
κ
& K3σµ
υ #�ρει τ9ν αTτ-α, π
� ε`ναι 2 "γκατ)λειψη τ6ς IEλληνικ6ς Παι-
δε-ας.

ΣYNT: Tελικ$ς µ�ν
 0 E?ρ1πη κατφερε ν� υ�
θετ9σ:η τBν 2EλληνικB Πα-
ρδ
ση ]ς �ση τ
& π
λιτισµ
& της, δηµι
υργ1ντας τ�ν ∆υτικ� Π
λιτισµ�;

K. P.: Στ9ν E;ρBπη µ. τ�ν π3λεµ
 καθ
λικDν - πρ
τεσταντDν Tδ-ως τ�ν 17

αTDνα '�θηκε τ3σ
 π
λ� α�µα, κα* α;τ.ς 
@ δ�
 �ντ-παλες "κδ
'.ς τ
& Xριστια-
νισµ
& ?φτασαν σ. τ�τ
ι
 σηµε$
 "#αντλ8σεως, �στε 
@ 2γεµ3νες ν� θυµηθ
&ν
πwς µ3ν
 µ�σα �π� µ-α Fλληνικ
& τ�π
υ �νεκτικ3τητα κα* τ�ν πλ
υραλισµ� θ�
Mταν δυνατ�ν ν� "πι4ιBσ
υν =ς π
λιτικ� συστ8µατα· γι’ α;τ�ν τ�ν λ3γ
 κ8ρυ-
#αν τ9ν �νε#ιθρησκ-α. IΩς καλ
* µαθητ.ς τ6ς IEλληνικ6ς Παιδε-ας µπ3ρεσαν ν�
�ντιµετωπ-σ
υν τ9 θρησκευτικ9 aρθ
δ
#-α τ
& καθ
λικισµ
& κα* τ9ν IIερ9 PE#�-
ταση. IH φιλελε�θερη �νεκτικ3τητα, π
� κατ)φεραν ν� δηµι
υργ8σ
υν, �π
τε-
λε$ σ8µερα !να πρ3τυπ
 ?ναντι τDν �µεταρρ�θµιστων µ
ν
θεϊσµDν τ6ς PAνα-
τ
λ6ς, συµπεριλαµ4αν
µ�ν
υ τ
& PIσλ�µ κα* τ6ς POρθ
δ
#-ας, τ� 5π
$α 5 π
λ�ς
X)ντινγκτ
ν τ� τ
π
θετε$ "κτ�ς ∆�σεως.

ΣYNT: M9πως τελικ� 5 Xντινγκτ
ν G=ει δ%κι
; )EµεKς ]ς )Oρθ�δ
!
ι µ9πως
ε[µαστε �κτ�ς ∆�σεως;

K. P.: IO X)ντινγκτ
ν 4λ�πει µ3ν
 τ� !να σκ�λ
ς τ6ς παρ)δ
σ8ς µας, τ9ν IIε-
ρ
υσαλ8µ. PAγν
ε$ 1µως τ9ν PAθ8να, δηλαδ9 τ9ν σ�γ'ρ
νη IEλλ)δα· α;τ9 π
�
sπ)ρ'ει κα* λειτ
υργε$ µακρυ� �π’ τ� δ3γµα τ6ς PAνατ
λ6ς.

ΣYNT: 2Ωστ�σ
 σ9µερα �δ$ στBν 2Eλλδα �λ6π
υµε τBν θρησκευτικB παρ-
δ
ση µ4 τ� µτια τ<ς �π%σηµης )Eκκλησ%ας, ν� κυριαρ=:< κα, ν� συνταυτ%7εται
µ4 τBν �π%σηµη ;δε
λ
γ%α τ
& 2Eλλαδικ
& Kρτ
υς, ν� �λ6γ=:η τBν παιδε%α κι
+λες τ%ς _ψεις τ<ς κ
ινωνικ<ς κα, π
λιτικ<ς 7ω<ς, παρλληλα µ4 τBν Pπ
κ%νη-
ση σκ
ταδιστικ$ν φαιν
µ6νων. M9πως τελικ$ς �κ�µη κα, σ9µερα 7
&µε σ4 cνα
µεσαιωνικ� σ�στηµα;

K. P.: Bε4α-ως. PAκ3µη κα* 2 λατρε-α τDν εTκ3νων, π
� 4λ�π
υµε, συνηγ
ρε$
sπ.ρ α;τ
&. A;τ� σηµα-ν
υν πwς στ9ν �νατ
λικ
ρωµαϊκ9 "πικρ)τεια δ.ν ?γι-

T1 δ:� «σκ3λη» τ(ς «�Iερ�υσαλ	µ»
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νε κριτικ9 �ντιµετBπιση τ6ς θρησκευτικ6ς �π
καλ�ψεως δι� τ
& λ3γ
υ κα* τ6ς
"πιστ8µης. ∆.ν πρ
'Bρησαν 2 �ρ'αι
λ
γ-α κα* 2 κ
ινωνι
λ
γ-α τ6ς B-4λ
υ.
∆.ν ?γινε 5 δια'ωρισµ�ς PEκκλησ-ας - Kρ)τ
υς.

ΣYNT: Π$ς µπ�ρεσε 5 Bυ7αντινισµ�ς ν� παραµε%ν:η �δ$ κυρ%αρ=
ς sς σ9µε-
ρα;

K. P.: Σηµαντικ� 5ρ3σηµ
 sπ6ρ#ε 2 παρ)δ
ση τ6ς Π3λης στ
�ς T
�ρκ
υς,
2 5π
-α �ν�στειλε τ� πρDτα δε-γµατα "πανελλ8νισης τ
& Bυ7αντ-
υ.

T3τε 5 µεγαλ�τερ
ς φ34
ς τDν 'ριστιανDν δ.ν Mταν 2 παρ)δ
σ8 τ
υς στ
�ς
T
�ρκ
υς �λλ� 2 !νωση τDν 'ριστιανDν sπ� τ�ν Π)πα. Kα* δ.ν Mταν 5 Π)πας
π
� φ34ι7ε· Vλλωστε π)ντ
τε "θεωρε$τ
 =ς 5 πρDτ
ς "π-σκ
π
ς τ
& Xριστιανι-
σµ
& «µετα!E [σων». A;τ� π
� φ34ι7ε τ
�ς �νθενωτικ
�ς, Mταν 2 �ναγ�ννηση
τDν IEλληνικDν Γραµµ)των κα* τ
& PAνθρωπισµ
&, π
� συνετελε$τ
 τ3τε στ9ν
E;ρBπη µετ� τ9ν "πιρρ
9 τDν PAρ)4ων. Kα* σκ�φθηκαν πwς �ν Fνωθ
&µε, θ�
µ
λυνθ
&µε κι "µε$ς. Γι’ α;τ� κα* 
@ Fνωτικ
* "#ωρ-σθηκαν µετ� τ9ν παρ)δ
ση
τ6ς Π3λης κα* δι�πρεψαν στ9 ∆�ση.

Σ8µερα "δD sπερηφανε�
νται κ)π
ι
ι, πwς α;τ
* π
� ?φυγαν �π’ τ9ν Π3-
λη κατ� τ9ν πτBση της, ?φεραν τ9ν PAναγ�ννηση στ9ν E;ρBπη. �ε'ν
&ν
1µως ν� π
&ν, πwς 5 "π-σηµ
ς Kλ6ρ
ς τ
�ς θεωρ
&σε "#ωµ3τες.

ΣYNT: T� µ6λλ
ν τ<ς 2Eλλδ
ς π$ς διαγρφεται κατ� τBν γν1µη σας;
K. P.: IYπ)ρ'ει �ναµφισ48τητα µι� στρ
φ9 τDν IEλλ8νων πρ�ς τ9ν �ρ'α-α

τ
υς παρ)δ
ση, 2 5π
-α 1µως γ-νεται 'ωρ*ς κριτικ9 συνε-δηση· ε`ναι "πιφανει-
ακ8. Πρ�πει ν� �ναστ
'αστ
&µε κα* ν� καταν
8σ
υµε, πwς µ�σα στ9 σηµεριν9
παγκ3σµια φιλελληνικ9 παρ)δ
ση "µε$ς ?'
υµε τ� µ
ναδικ� πρ
ν3µι
 ν� εvµα-
στε U'ι φιλ�λληνες - φ
ρε$ς τDν IEλληνικDν PA#ιDν �λλ� }Eλληνες.

Πρ�ς α;τ9 τ9ν κατε�θυνση �ν κινηθ
&µε, θ� 4ρ
&µε πιστε�ω τ�ν δρ3µ
 µας.
N� καταλ)4
υµε πwς 2 IIερ
υσαλ9µ διαιρε$, "ν�D 5 IEλληνικ�ς Λ3γ
ς FνBνει.

IH µ
ν
θεϊστικ9 παρ)δ
ση δ�'εται τ9ν εTρ8νη µ3ν
 µετα#� τDν δικDν της
aπαδDν κα* '�νει π
ταµ
�ς α�µατ
ς ?ναντι τDν �λλ
θρ8σκων Z α@ρετικDν. IH πα-
ρ)δ
ση τ6ς IIερ
υσαλ9µ φ�ρνει τ� δι'ασµ� τDν �νθρBπων. IH IEλλ)δα δηµι-

υργε$ τ9ν στωϊκ9 
Tκ
υµ�νη, π
� "νσαρκBνεται π
λιτικ� µ. τ9ν "κστρατε-α τ
&
M. PAλε#)νδρ
υ κα* ε`ναι 5 PAνθρωπισµ3ς. }Oλ
ι 
@ Vνθρωπ
ι �νε#αρτ8τως δια-
κρ-σεων ?'
υν λ3γ
· κα* στ� µ�τρ
 π
� ?'
υν λ3γ
, ε`ναι @καν
* γι� δι)λ
γ
 κα*
γι� συνενν3ηση. Kα* sπ� τ9ν ?νν
ια α;τ9 5 IEλληνικ�ς Λ3γ
ς γεφυρBνει. Bλ�-
π
υµε τ�ν σ
υλτOν
 Σαλαντ*ν ν� κ)θεται µ. τ�ν Γερµαν� α;τ
κρ)τ
ρα στ� vδι

τραπ�7ι, συ7ητBντας πρ
4λ8µατα τ6ς γεωµετρ-ας τ
& E;κλε-δη κα* 7ητ8µατα
K
σµ
λ
γ-ας· παρεµπιπτBντως συµφων
&ν ν� παραδ
θC6 �να-µακτα 2 IIερ
υ-
σαλ9µ στ
�ς πρ
σκυνητ.ς 'ριστιαν
�ς, γι� ν� µ9ν 'υθC6 τ� α�µα τDν sπηκ3ων
τ
υς, 4)7
ντας ?τσι τ*ς θρησκευτικ.ς διαφ
ρ.ς στ9 θ�ση π
� τ
�ς bρµ37ει...

Παν. Λ. K�υ αλ�κης

�H παρ δ�ση τ(ς Kωνσταντιν�:π�λης /π� Xριστιαν�0ς



T� 4ι4λ-
 α;τ� �π
τελε$ σταθµ� γι� τ9ν @στ
ρ-α τ6ς "κπα-δευσης στ9 νεBτερη κα* σ�γ'ρ
νη
IEλλ)δα. O@ συγγραφε$ς –δ�
 λαµπρ.ς κα* κατα#ιωµ�νες γυνα$κες "πιστ8µ
νες παιδαγωγ
-– µ.
�γ)πη, ε;αισθησ-α, �λλ� κα* π3ν
, γι� τ9ν θεσµ
θετηµ�νη σ'
λικ9 �γωγ9 στ9 'Bρα µας, µελετ
&ν
!να ε;ρ� 4ι4λι
γραφικ� πλα-σι
. B)σει α;τ
& µOς παρ
υσι)7
υν τ9ν π
λ�παθη π
ρε-α τ6ς "κπαι-
δευτικ6ς aργ)νωσης τ
& Fλλαδ-τικ
υ κρ)τ
υς, "νταγµ�νη "ντ�ς τ6ς γενικBτερης π
λιτικ6ς @στ
ρ-ας
τ
& ?θν
υς κα* τ
& κρ)τ
υς µας. ^Aς µ9ν #ε'ν
&µε, 1τι κ)θε τ
µ�ας π
λιτικ6ς δι
ικ8σεως –"κπαι-
δευτικ6ς, π
λιτιστικ6ς, 
Tκ
ν
µικ6ς κ.λπ.– δ.ν ε`ναι �σ�νδετ
ς �π� τ9ν sπ3λ
ιπη π
λιτικ9 δρα-
στηρι3τητα κα* τ*ς "#ελ-#εις της· τ
;ναντ-
ν. A;τ� τ� στ
ι'ε$
 
@ συγγραφε$ς τ� λαµ4)ν
υν σ
-
4αρ� sπ’ Uψιν τ
υς κα* φρ
ντ-7
υν ν� τ� καταστ8σ
υν σαφ.ς µ�σCω τ6ς ?ρευν)ς τ
υς.

_Eτσι λ
ιπ�ν παρακ
λ
υθ
&µε τ9ν πρ
σπ)θεια συγκρ
τ8σεως "κπαιδευτικ
& συστ8µατ
ς �π�
τ9ν πρ
επαναστατικ9 περ-
δ
 !ως σ8µερα µ. 5ρ3σηµα τ�ν Kαπ
δ-στρια, τ�ν _Oθωνα, τ�ν Tρι-
κ
�πη, τ�ν ∆εληγι)ννη, τ� Fλληνικ� φ
ιτητικ� κ-νηµα, τ�ν Bενι7�λ
, τ�ν Mετα#O, τ� E.A.M.
(Π.E.E.A.), τ� «1-1-4», τ9ν δικτατ
ρ-α τ
& ’67, τ*ς µεταρρυθµ-σεις τ
& ’64 κα* τ
& ’76, τ�ν Tρ-τση,
τ�ν Mητσ
τ)κη, τ�ν Σηµ-τη.

Σ-γ
υρα «τ� �ι�λ%
 α?τ� δ4ν ε�ναι cνα �κ�µα σ�γγραµµα γι� τBν 2Iστ
ρ%α τ
& )Eκπαιδευτικ
&
µας Συστ9µατ
ς. Φιλ
δ
!εK ν� καταθ6σ:η cνα ν6
 ^ρµηνευτικ� πρ�ταγµα γι� τB φ�ση κα, τB δυνα-
µικB α?τ
& τ
& συστ9µατ
ς, +σ
ν �φ
ρS τ�σ
 στ,ς �ρ=ικ6ς τ
υ 5ρ%7
υσες, +σ
 κα, στB διαµ�ρφω-
σ9 τ
υ. T� 2Eλληνικ� )Eκπαιδευτικ� Σ�στηµα ταυτ%7εται µ4 τ� Π
λιτικ� Z9τηµα τ<ς 2Eλλδ
ς.

M. TZANH - T. ΠAMOYKTΣOΓΛOY, Tα�τ�ν κα	 
λλ�τρι�µ�ρφ�δ�αιτ�ν

H  K I N H ™ I ™  T ø N  I ¢ E ø NH  K I N H ™ I ™  T ø N  I ¢ E ø N

¶

λEς θ�ρυ�
ς γι� τ� τ%π
τα, +πως θ� Gλεγε 5 Σα%!πηρ, ��ν 0 +λη φηµ
λ
γ%α περ, 5µ
φυ-
λ
φιλ%ας τ
& Mεγλ
υ )Aλε!νδρ
υ, τ
& Φιλ%ππ
υ, τ$ν Mακεδ�νων κα, τ$ν `λλων 2Eλλ9-
νων γενικ1τερα Gµενε µι� Iπλ< Pπ�θεση �ναφ
ρSς κπ
ιων 5µ
φυλ
φιλικ$ν κ�κλων πρ�ς
α?τ
�αυκαλισµ�ν. AOµως στBν περ%πτωση π
E �!ετ7
υµε Gρ=εται µ%α κινηµατ
γραφικB

παραγωγB �π� τBν «2Iερ
υσαλBµ» τ
& X�λυγ
υντ – `ρα _=ι �νε!ρτητη δηµι
υργ%α, �λλ� �λεγ=�-
µενη– ν� παρ
υσισmη τ�ν )Aλ6!ανδρ
 τ�ν M6γα σ�ν κ%ναιδ
 κα, σφαγ6α.

Kα, `ντε, καλ, 8ν ε�=ε πργµατι α?τ� τ� =αρακτηριστικ, θ� τ� παρα�λ6παµε κα, θ� λ6γαµε +τι
µεγαλ
�ργησε, �λλ� ]ς θνητ�ς ε�=ε κπ
ιες �δυναµ%ες. )Aπ� τB στιγµB +µως π
E 
bτε µ%α �στ
ρικB
πηγB τ<ς �π
=<ς �κε%νης, +π
υ �ασ%7
νται +λες 
� `λλες µεταγεν6στερες �ι
γραφ%ες τ
υ cως σ9µε-
ρα – κα, �νν
$ τ� Gργα τ
& Πλ
υτρ=
υ, τ
& Παυσαν%
υ, τ
& ∆ι
δ1ρ
υ Σικελι1τ
υ, τ
& )Aρριαν
&,
τ
& K�ιντ
υ P
�φ
υ, τ� 5π
Kα κα, διασv17
νται – δ4ν παραδ%δει τ6τ
ι
υ ε[δ
υς πληρ
φ
ρ%ες κα, στ
ι-
=εKα... AOσ
 γι� τ
Eς «5µ
φυλ
φιλιστ6ς», �πειδB +λες α?τ4ς 
� πηγ4ς τ
Eς διαψε�δ
υν κα, δ4ν �πι-
�ε�αι1ν
υν 
bτε στ� �λ=ιστ
 τ� +σα α?τ
, πρ
σπτ
υν στ�ν )Aλ6!ανδρ
, �πικαλ
&νται σ�ν πηγ9
τ
υς cνα Gργ
 τ
& Kαλλισθ6ν
υς... �ν�παρκτ
 σ9µερα, sστε ν� µBν ε�ναι δυνατ�ν ν� �λεγ=θ
&ν ]ς
συκ
φντες κα, παρα=αρκτες τ<ς 2Iστ
ρ%ας

�O
σ
ν �φ
ρ:S στ�ν =αρακτηρισµ� τ
υ ]ς σφαγ6ως («σφ=τη» τ�ν �π
καλ
&ν κπ
ι
ι �γρµ-
µατ
ι, λ4ς κα, ε�ναι κ
λικ�ς τ
& νεφρ
&), ε�ναι `στ
=
ς, δι�τι 
� �στ
ρικ4ς πηγ4ς �π
δει-
κν�
υν +τι 5 )Aλ6!ανδρ
ς 
?δ6π
τε πρ
6�η σ4 γεν
κτ
ν%ες, σ4 συστηµατικ4ς �κκαθαρ%σεις
κα, σ4 π
λιτισµικ4ς �πι�
λ6ς. Xρησιµ
π
%ησε τ�ν π�λεµ
, +σ
 γι� ν� δ1σmη τ� =τ�πηµα π
E

�παιτεKτ
 �π� τ,ς π
λιτικ6ς, κ
ινωνικ4ς κα, 
;κ
ν
µικ4ς συνθ<κες τ<ς �π
=<ς τ
υ, πρ
κειµ6ν
υ ν�

▲
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)Aναγ
ρε�εται δηλαδB σ4 µεK7
ν π
λιτικ� 79τηµα τ<ς 2Eλληνικ<ς Π
λιτε%ας κα, λειτ
υργεK ]ς πα-
ργων π
λιτικ$ν κρ%σεων, �!ελ%!εων κα, µετα�
λ$ν». Στ9ν 
;σ-α «πρ�κειται γι� τBν �ναµ6τρηση
�νµεσα στ� «Tαυτ�ν» κα, τ� «)Aλλ
τρι
µ
ρφ
δ%αιτ
ν». Π
λιτικ9 2 σηµασ-α τDν 1ρων, π
λιτικ�
κα* τ� πεδ-
 τ6ς �ναµ�τρησης. }Oπως µOς διαφωτ-7ει 5 Πρ3λ
γ
ς =ς πρ�ς τ�ν sπ3τιτλ
 τ
& 4ι4λ--

υ («Tαυτ�ν κα, )Aλλ
τρι
µ
ρφ
δ%αιτ
ν»), 5 1ρ
ς «�λλ
τρι
µ
ρφ
δ%αιτ
ν» πρ
�ρ'εται �π� τ�
POρφικ� («}Yµν
ς πρ�ς Φ�σιν», στ. 23) κα* δηλBνει α;τ� π
� sπ�στη �π
-#ενωτικ9 µετ-)λλα#η σ.
τ�τ
ι
 4αθµ� �λλ
ιBσεως, �στε 
�τε κ�ν α;τ9ν ν� �ναγνωρ-7Cη κα* ν� τρ�φεται "# α;τ6ς· τ� �ντ--
παλ
ν, δηλαδ8, τ
& «Tαυτ�ν».

Παρ� τ� γεγ
ν�ς 1τι τ� παρ�ν 4ι4λ-
 �π
τελε$ πανεπιστηµιακ� "γ'ειρ-δι
 κα* 'αρακτηρ-7εται
γι� τ� "πιστηµ
νικ3 τ
υ κ&ρ
ς, ε`ναι γραµµ�ν
 µ. µερ)κι κα* bπλ3τητα, �στε ν� δια4αστC6 �π� τ�
κ
ιν� κα* ν� διαφωτ-σCη τ� λα3 µας. ∆ι3τι πλε$στ
ι "κδηλBν
υν τ9ν δυσαρ�σκει) τ
υς γι� τ�ν "κφυ-
λισµ� τ6ς �γωγ6ς τDν παιδιDν µας κα* τ9ν δι)4ρωση τ6ς "κπα-δευσης στ� πνευµατικ� @δρ�µατα
τ6ς 'Bρας µας. T� θ�µα ε`ναι ν� γνωρ-σ
υν τ
�ς λ3γ
υς π
� 5δηγ
&ν στ� �δι�#
δ
, πρ
κειµ�ν
υ
ν� συνειδητ
π
ι8σ
υν τ- συµ4α-νει κα* πDς θ� διεκδικ8σ
υν λ�σεις. Kα* �κρι4Dς "δD ?ρ'εται ν�
συµ4)λCη α;τ� τ� π
λ�τιµ
 π3νηµα.

(Aλ�0ανδρ�ς X. M3τσι�υ

IH κατατρι48 µας σ8µερα µ. κα-ρια 7ητ8µατα τ
& �ρ'αι
ελληνικ
& κ3σµ
υ –1πως α;τ� τ6ς θρη-
σκε-ας– πρ
σκρ
�ει σ. δ�
 "γγενε$ς δυσκ
λ-ες: PAφ’ Fν�ς 5 µακρ�ς 'ρ3ν
ς π
� παρ6λθε �π’ τ9ν πρ�
δεκαεπτ� αTBνων τ
υλ)'ιστ
ν πα�ση τ
& Fλληνικ
& γ-γνεσθαι («σκ6πτεσθαι κα, 7<ν») κα* �φ’ Fτ�-
ρ
υ 2 καταλυτικ9 "π-δραση π
� �σκε$ στ*ς συνειδ8σεις µας 2 T
υδαι
'ριστιανικ9 θ�αση τ
& κ3σµ
υ
κα* τ
& �νθρBπ
υ, "π-δραση σ'εδ�ν π)ντ
τε �συνα-σθητη. T*ς δυσκ
λ-ες α;τ.ς φα-νεται πwς τ*ς
κατεν3ησε "νωρ*ς 5 M. Tσ)µης κα* δε-'νει 1τι "ργ)στηκε "π-π
να γι� ν� τ*ς sπερ4C6, πρOγµα π
�
µOλλ
ν τ� κατ)φερε τελικDς. Γι’ α;τ� τ� "ν τ-τλCω π3νηµα �#-7ει ν� δια4ασθC6 κα* ν� µελετηθC6 �π’

MANΩΛHΣ TΣAMHΣ, �H �λληνικ� θρησκευτικ� παρ�δ�σις

διαλ�σmη τ,ς ;µπεριαλιστικ4ς δεσπ
τικ4ς µεγλες δυνµεις τ�τε, π
E ε�=αν Pπ
δ
υλ1σει 5λ�κληρη
τBν )Aνατ
λB κα, ^τ
ιµ7
νταν ν� �πι�ληθ
&ν κα, στB ∆�ση, sστε ν� �π
σ
�9σmη τ�ν κ%νδυν
 µε-
τατρ
π<ς τ<ς 
;κ
υµ6νης σ4 µ%α �π6ραντη δ
υλικB µS7α, =ωρ,ς π
λιτικ4ς κα, π
λιτισµικ4ς �θνικ4ς
;διαιτερ�τητες κα, �λευθερ%ες. A?τ� τ� πνε&µα τ
& )Aλε!νδρ
υ, τ<ς π
λιτικ<ς κα, τ<ς �π
=<ς τ
υ
�κφρ7ει 5 M�ρ! γρφ
ντας: «*H *Eλλ�δα κα6 P PGµη cπ'ρ0αν ,5ρες µA cψηλ-τερ� ;π�πεδ� “�στ�-
ρικ'ς =ν�πτυ0ης” =ν�µεσα στ�9ς λα�9ς τ�� =ρ,α��υ κ-σµ�υ. T. =νGτερ� σηµε�� ;σωτερικ'ς dνθη-
σης τ'ς *Eλλ�δας συµπ�πτει µA τBν ;π�,B τ�� Περικλ', τ. =νGτατ� σηµε�� ;0ωτερικ'ς =νθησης µA
τBν ;π�,B τ�� (Aλ�0ανδρ�υ». Kα, πρ
σθ6τει: «*H ;π�,B τ�� (Aριστ�τ�λη, π�9 =π�ρριψε κα6 τBν α1ω-
νι-τητα τ�� “=τ�µικ��” πνε�µατ�ς κα6 τ.ν θε. τ5ν θετικ5ν θρησκει5ν» (Bλ. ∆ηµ9τρης Tσιµπ
υκ%-
δης, «O� Kλασσικ
, τ
& Mαρ!ισµ
& γι� τBν )Aρ=α%α 2Eλλδα», σ. 28-30).

∆4ν ε�ναι τυ=αK
 λ
ιπ�ν τ� γεγ
ν�ς, +τι 5 )Aλ6!ανδρ
ς �π
θε1θηκε, 0ρω
π
ι9θηκε κα, λατρε�-
τηκε _=ι Iπλ$ς θεσµικ$ς, �λλ� �στ
ρικ$ς κα, �ιωµατικ$ς �π, =ιλιδες =ρ�νια �π� πµπ
λλ
υς λα-

�ς, Gθνη κα, φυλ4ς σ4 5λ�κληρη τBν 
;κ
υµ6νη. kAς λ�
υµε Pπ’ _ψιν µας +τι �κ�µη κα, 
� )I
υδαK
ι,
π
E λ�γvω τ
& κλειστ
& παραδ
σιαρ=ικ
& πνε�µατ
ς τ$ν �θ%µων τ
υς τ
Eς �πιτρ6πεται �λ=ιστα ν�
λαµ�ν
υν µB ^�ραϊκ� Qν�µατα ]ς ;σραηλ%τες θρησκευ�µεν
ι, τ� «)Aλ6!ανδρ
ς» �πιτρ6πεται ν� τ�
λαµ�ν
υν. )Eπ%σης 8ς µBν παρα�λ6π
υµε, +τι 5 )Aλ6!ανδρ
ς κα, 
� Παν6λλην6ς τ
υ �π
τελ
&ν �κ�-
µη κα, σ9µερα µετ� �π� δυ�µιση =ιλιετ%ες τ� πρ�τυπ
 �ντ%στασης κα, �πανστασης �π6ναντι στ�ν
Pπ
δ
υλωτικ� ;µπεριαλισµ� κα, τBν G!ωθεν �κµετλλευση. 2O θρ&λ
ς τ
& νεαρ
& �π
γ�ν
υ τ
&
2Hρακλ6
υς κα, τ
& )A=ιλλ6ως, π
E µ4 µι� Qλιγριθµη �λλ� κραται� δ�ναµη ν%κησε τ
Eς τυρνν
υς,
�!ακ
λ
υθεK ν� �µπν6mη τ� �ν� τ�ν κ�σµ
 λαϊκ� �θνικ
απελευθερωτικ� κιν9µατα �νντια στ�ν πα-
γκ�σµι
 �!
υσιασµ�.

Σ%γ
υρα τ� 
;κ
υµενικ� λαϊκ� Gνστικτ
 _=ι µ�ν
 δ4ν θ� �π
δε=�ταν κα, δ4ν θ� δικα%ωνε ]ς πρ�-
τυπ
, �λλ� θ� �π
στρεφ�ταν κα, θ� καταδ%κα7ε σ�ν �δ6λυγµα cναν «µ6θυσ
, κ%ναιδ
 κα, σφαγ6α..
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�Aρα κπ
ι
ι �ργυρ1νητ
ι πρ
σπαθ
&ν µ4 τBν µα7ικB =
λυγ
υντιανB πρ
παγνδα ν� στιγµατ%σ
υν
τ� πανανθρ1πιν
 [νδαλµα κα, ν� �πιτ�=
υν τBν καθα%ρεσ9 τ
υ �π� τ� ε;κ
ν
στσι τ$ν λαϊκ$ν 0ρ1-
ων πρ�ς τ6ρψη τ
& σιωνιστικ
& σκ
ταδισµ
&. 2Ωστ�σ
 0 �στ
ρ%α �π
δεικν�ει, +τι τ� λαϊκ� �ρ=6τυ-
πα δ4ν �π
καθηλ1ν
νται εbκ
λα· πρ,ν �π� δεκδες α;$νες 
� πρ�δρ
µ
ι τ$ν ν&ν �!
υσιαστ$ν πρ
-
σπθησαν µταια ν� στιγµατ%σ
υν cνα θαυµαστB κα, �ντ!ι
 διδ
=
 τ
& Mεγλ
υ )Aλε!νδρ
υ
στBν πρωτ
καθεδρ%α τ
& O;κ
υµενικ
& 2Eλληνισµ
&, τ�ν φιλ�σ
φ
 κ
σµ
κρτ
ρα )I
υλιαν� τ�ν
M6γα. )Aπ6τυ=αν παταγωδ$ς κα, 5 θρ&λ
ς διετηρ9θη κραται�ς· τ� [δι
 θ� συµ�m< κα, τ1ρα. AOµως
γιατ, ν� τ
Eς �πιτραπm< 0 AY�ρις;

¶ ρ
σφτως cνα ψευ cνα ψευδ
-επιστηµ
νικ� «συν6δρι
», π
E στεγστηκε στBν «)Eταιρε%α Mα-
κεδ
νικ$ν Σπ
υδ$ν», στBν καρδι� τ<ς Θεσσαλ
ν%κης, καταδικστηκε τ�σ
 �π� τBν �πιστη-
µ
νικB κ
ιν�τητα τ<ς π�λης +σ
 κα, �π� τ� λαϊκ� α[σθηµα.

O� µη=ανισµ
, π
E πρ
σπαθ
&ν στ� �σωτερικ� τ<ς =1ρας ν� �λ6γ!
υν τ� �ντανακλαστικ� κα, τ,ς
ε?αισθησ%ες µας, πρ6πει ν� λ�
υν ]ς δε%γµατα γραφ<ς +τι κα, 0 ε?αισθησ%α µSς διακρ%νει κα, τ�
�ντακλαστικ µας λειτ
υργ
&ν. �Eτσι κα, 
� �ντιδρσεις κα, 
� κινητ
π
ι9σεις µας πρ6πει ν� ε�ναι
π
ικ%λες κα, δυναµικ6ς, �νλ
γες µ4 τ� α�σ=
ς τ
& συκ
φαντικ
& κα, πρ
�
κατ�ρικ
υ =
λυγ
υ-
ντιαν
& Pπερθεµατ
ς. Mλιστα 
� π
λιτικ
, κα, πνευµατικ
, ταγ
, τ<ς =1ρας Qφε%λ
υν ν� σταθ
&ν
πρωτ
σττες στBν σ=ετικB δυναµικB �νηµ6ρωσης κα, �νεργ
π
%ησης τ$ν π
λιτ$ν. kAν _=ι, θ� �=
υν
�πιτ�=ει γι� `λλη µι� φ
ρ� ν� καταγραφ
&ν δυσµεν$ς στ� λαϊκ� φρ�νηµα κα, στBν �θνικB ε?συ-
νειδησ%α τ$ν συµπ
λιτ$ν τ
υς.

2O [δι
ς 5 )Aλ6!ανδρ
ς �µφρ�νως κα, σ
φ$ς �πεσ9µανε +τι: «T�� νικeν τ�9ς π�λεµ��υς, τ. κρα-
τε�ν fαυτ��  ασιλικGτερ�ν»· 
� σ�γ=ρ
ν
ι π
λ6µι
ι 
bτε γι� τBν π
λεµικ9 τ
υς �ρετB 
bτε γι� τBν
�ασιλικ9 τ
υς �γκρτεια διακρ%ν
νται...

(Aλ�0ανδρ�ς X. M3τσι�υ
Συγγραφ6ας - �ρευνητBς A.Π.Θ.

τ�ν καθ�να µας. IH καλλιτε'νικ8 τ
υ ?π
ψη –=ς σκην
θ�τ
υ– συντ-θεται µ. τ9ν 4αθει� γνBση τ6ς
�ρ'αι
ελληνικ6ς γραµµατε-ας, παρ)γ
ντας !να �ριµ
 ?ργ
. K)τι Vλλ
 π
� τιµO τ�ν συγγραφ�α:
^Aν κα* θ� µπ
ρ
&σε ν� "µ4αθ�νCη σ. κα-ρια στ
ι'ε$α τ6ς Fλληνικ6ς θρησκευτικ6ς παρ)δ
σης �κ3-
µη περισσ3τερ
 (κατ’ Tδ-αν σ-γ
υρα τ� ’'ει κ)νει), 1πως στ� µυστ8ρια Z στ9ν aντ
λ
γ-α τDν θεDν,
"ν τ
�τ
ις µ. τ9 θ�λησ8 τ
υ κρ)τησε τ� ?ργ
 τ
υ α;τ� σ. !να κBδικα "πικ
ινων-ας �π
λ�τως κα-
ταν
ητ� �π’ τ�ν 5π
ι
δ8π
τε �ναγνBστη.

Mιλ8σαµε συντ3µως περ* τ
& συγγραφ�ως κι U'ι γι� τ� vδι
 τ� ?ργ
, τ9ν �#-α τ
& 5π
-
υ �φ8-
ν
υµε στ9ν κρ-ση τDν �ναγνωστDν, �ρκ
�µεν
ι σ’ !να µικρ� �π3σπασµα �π’ τ�ν "π-λ
γ3 τ
υ: «Στ�ν
κ�σµ
 α?τ� }ρθαµε ]σ�ν �πισκ6πτες κα, κτ<µα α;1νι
 δ4 µSς �δ�θη τ%π
τε �π
λ�τως, παρ� µ�ν
ν
0 �καν�της ν� δηµι
υργ9σ
υµε �µεKς 
� [δι
ι Gργα π
E θ� µνηµ
νε�ωνται ε;ς τ
Eς α;$νες, }λθαµε
]ς �κφραστ4ς τ<ς συλλ
γικ<ς θεϊκ<ς �
υλ9σεως, γι� ν� �νσαρκ1σ
υµε τBν µ
ρφB τ<ς θε%ας 
?σ%ας
^ν�ς πραγµατικ
& �λλ� δυσν�ητ
υ κ�σµ
υ».

Παν. Λ. K�υ αλ�κης

∆ΑΥΛkΣ/254, Φε4ρ
υ)ρι
ς 200316572

Παρακαλ�"νται �? /ναγν-στες π�0 δ@ν �ρ�σκ�υν τ�ν «∆» σ@ κ π�ι�
σηµεB� πωλ�σεως τ�" 5Aθηναϊκ�" T:π�υ ν1 τ� γνωστ�π�ι�"ν στ� πε-

ρι�δικ�. 5Eκ τ-ν πρ�τ3ρων τ�0ς ε8�αριστ�"µε θερµ-ς.

HMAPTHMENA: Στ� στ�λη «�H K�νησις τ�ν  Iδε�ν» τ%& τ. 253, στ� σελ�δα 16491, στ. 19,
/γρ2φη /κ παραδρ%µ7ς «...πρ8ν 9π: 1500 <ρ=νια...», /ν>� τ: ?ρθ: εAναι «...πρ	ν 
π� 7.500 #ρ$-
νια...». Στ�ν Bδια σελ�δα, στ�<. 22, π%C 9ναφDρεται στ: /π�µετρ% τ%& EιEλ�%υ, παρελ�φθη τ:
Gν%µα τ7ς καθηγ�τριας τ%& Πανεπιστηµ�%υ  Aθην�ν κ. Mαρ�ας TH2νη, π%C συµµετD<ει πρIτη
στ� σειρJ τ7ς δηµ%σιεKσεως µM κε�µεν= της.




