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�O
θε�κλειστ
ς �νειρικ�ς κ�σµ
ς τ
� American Dream διεγε�-
ρεται �π� τ�ν Για��ικ� µαν�α τ
υ, π
�  δ! κα" µισ�ν α#!να
$%σπασε στ& σπλ'γ�να τ
υ κα" τ& πυρακτ(νει, µετατρ%π
-
ντ'ς τα σ) πυρα*λ
υς κα" ��µ�ες.

,O �ιµαιρικ�ς κ�σµ
ς τ
� Kισµ)τ  κλε�στηκε στ�ν φαντασιακ�
τ
υ Παρ'δεισ
 κα" κατακρε
υργε2ται (4 α5τ
κατακρε
υργε2ται)
�υθισµ%ν
ς µ%σα στ�ν �αρει& 7Aλλα�ικ9 τ
υ µανι
κατ'θλιψη, π
�
ε;τε ναρκ(νει τ� κραν�
 τ
υ κα" τ� κ'νει παθητικ� στ��
-�π
δ%-
κτη τ!ν πυρα*λων κα" τ!ν �
µ�!ν, ε;τε δαιµ
ν�=ει τ�ν �ργ9 τ
υ
κα" τ�ν µετατρ%πει σ) δ
λ
φ�ν
 δερ��ση Xασσασ2ν
 Mαλ'�ιντα.

,O δι�ασµ%ν
ς κ�σµ
ς τ@ς γερ
ντικ@ς ε5ρωπαϊκ@ς σ�ι=
φρ%νει-
ας παραπα�ει µ%σα στ�ν συνακ�λ
υθη τ@ς διπλωπ�ας τ
υ τ*φλω-
ση («�Eσ� �Aλλ
� κι �γ� Xριστ�...») κα" «σπ'=ει» τ� µ%ση τ
υ: τ&
π�δια τ
υ κλωτσEνε τ�ν 7Aνατ
λ� κα" τ& �%ρια τ
υ φασκελ(ν
υν
τ� ∆*ση.

Για��) - 7Aλλ&� - Xριστ�ς. Mαν�α - κατ'θλιψη - σ�ι=
φρ%νεια.
Kα" τ�  $ �ντικειµ%ν
υ Gλλ
θι τ@ς  $ Hπ
κειµ%ν
υ  σωτερικ@ς  ν
-
�ικ@ς διαταρα�@ς τ
υς Iνα δ*σ
σµ
 Hγρ� σ) µι& λωρ�δα γ@ς, π
�
Jλ
ι τ� φαντ'=
νται Kς τ� Lπαθλ
, π
*, Jπ
ι
ς τ� κατακτ9σMη, πε-
ρα�νει µ’ α5τ�, δ�κην ψυ�
φαρµ'κ
υ, τ�ν τ!ν τ
ι
*των παθ!ν τ
υ
κ'θαρσιν.

***

K
ανε"ς δ)ν καταλα�α�νει, Jτι P διαταρα�� τ@ς Qµ'δας
(7Aνθρωπ�τητας) εRναι διαταρα�� (σ*γ�υση) τ
� Λ�γ
υ·
τ
� Λ�γ
υ π
� εRναι κ
ιν�ς (�υν�ς) γι& Jλ
υς, �λλ& L�ει
πι& τεµα�ισθ@ σ) π
λλ& σκι'�τρα - Hπ
κατ'στατα («θε
�ς»)

κα" κ
υφα�νει τ’ α5τι& �-�υν�των �νθρ(πων �αρ�'ρ
υς ψυ�&ς
 ��ντων· «θε
�ς» π
� Lκπαλαι στεγ'=
νται κ'τω �π� τ�ν ;δια στ%-
γη µ) τ� Θησαυρ
φυλ'κι
 τ
� Nα
� τ
� Σ
λ
µ!ντ
ς. OX συγκ'-
τ
ικ
ι «θε�ς» κα" «µα�ρ
ς �ρυσ�ς» γ�ν
νται γλωσσ
δ%της κα" Yτα-
σπ�δα· κι Q Λ�γ
ς δ)ν λ%γεται κα" δ)ν �κ
*εται σ’ Iναν Πλαν9τη
τ
� παρα-Λ�γ
υ, σ’ Iναν Πλαν9τη Jπ
υ Q π
µπ�ς τ
υ, P ,Eλλ'δα,
δ)ν κατ
ικε2:

T"ς E#ρ$πης 'ν �γγ()*η �π’ τ, µι.,
στ,ν �Aσ(α λ(γ1 'ν �κ1υµπ23,
στ�ν α4θ�ρα στ�κει, ν.!
κα8 στ, θ.λασσα µ�νη της.

∆.I.Λ.

¶O§ITIKH æYXIATPIKH



XPHΣTOΣ A. ΣAPTZETAKHΣ

N�α Πεντ�λη, 17η �Iαν1υαρ(1υ 2003

Περι1δικ�ν «∆αυλ�ς»,
Kυδαθηνα(ων 29, Πλ.κα,
(τηλε1µ1ι�τυπ1ν 210 3314997)
105 58 �AθNνας

K�ριε διευθυντ,
E�ς τ� κυκλ�φ�ρ��ν �π’ �ριθ. 253

τε���ς (!Iαν�υαρ$�υ 2003) τ�� 'γκρ$τ�υ
περι�δικ�� σας «∆αυλ�ς» δηµ�σιε�εται
/ργ$λη, '0 �γαθ�� φιλ�πτριδ�ς συνει-
δ2τ�ς, 'πιστ�λ3 τ�� 'ν Bερ�λ$ν5ω �να-
γν7στ�υ σας κυρ$�υ K7στα Mπαλν�υ.
M9 τ3ν �ντ$ληψιν ;τι < φιλ�πατρ$α πρ�-
ϋπ�θ>τει κα? @δρα$αν γνAσιν τBς CIστ�-
ρ$ας, θD Eθελα 'π? τBς 'πιστ�λBς αFτBς
νD παρατηρGσω, �ριν τAν �ναγνωστAν
τ�� περι�δικ��, τD �κ2λ�υθα:

πλανIται J 'πιστ�λ�γρ-
φ�ς σας φρ�νAν, ;τι τ�

Kν�µα «Γραικ�ς» εMναι 0ενικ2ν, δ�θ9ν
δBθεν �π� τAν Pωµα$ων ε�ς τ�Oς PEλλη-
νας τBς κτω !Iταλ$ας! ∆ι2τι δ9ν πρ2κει-
ται περ? 0ενικBς /ν�µασ$ας! EMναι Kν�-
µα @λληνικ7τατ�ν, τ� πρAτ�ν 'θνικ2ν
µας Kν�µα. Πργµατι, λ>γει J !Aριστ�-
τ>λης («Mετεωρ�λ�γικ», I 14) «Vκ�υν
γρ... κα? �W καλ��µεν�ι τ2τε µ9ν Γραι-
κ�$, ν�ν δ9 PEλληνες» (Xλ>πε τ� κε$µεν�ν
π.�. ε�ς τ3ν Yκδ�σιν τAν «Mετεωρ�λ�-
γικAν» τBς Collection Budè,  Παρ$σι, τ2-
µ�ς I, 1982, σελ. 45, παραπ�µπ9ς δ9 κα?
ε�ς \λλ�υς �ρ�α$�υς συγγραφε]ς ε�ς τ�
'0α$ρετ�ν Yργ�ν τ�� Kαθηγητ�� Γεωρ-

γ$�υ A. Παπαντων$�υ, «7Aρ�α�α ,Eλλη-
νικ� ,Iστ
ρ�α», τ2µ�ς A´, 1979, σελ. 98,
�π�σηµ. 2). T� «Γραικ�ς» αFτ� 'πBραν
'ν συνε�ε$aα �W Pωµα]�ι κα$, πρ�σαρµ2-
b�ντ>ς τ� ε�ς τ3ν φωνητικ3ν τBς γλ7σ-
σης των, Yπλασαν τ� «Graecus», �π� τ�
Jπ�]�ν κα? πρ�>ρ��νται �W, σηµει��µε-
νες �π� τ�ν 'πιστ��γρφ�ν σας, /ν�µα-
σ$ες ε�ς τ?ς σ�γ�ρ�νες 0>νες γλAσσες
<µAν τAν CEλλGνων κα? τBς �7ρας µας.
OW Jπ�]ες, @π�µ>νως, µ9 πανρ�αιες
@λληνικ9ς ρ$bες κα? κατD καµµ$αν λ�-
γικ3ν δ9ν θD πρ>πει νD θεωρ��νται �π�-
Xλητ>ες.

!Aντιθ>τως �π�Xλητ>ες εMναι �W /ν�-
µασ$ες «Pωµι�ς» κα? «ρωµι�σ�νη», �W
Jπ�]ες δυστυ�Aς �ρησιµ�π�ι��νται κα?
�π2, �0ι�λ2γ�υς, κατD τD λ�ιπ, διαν�-
�υµ>ν�υς, �W Jπ�]�ι 'ναXρ�ν�νται, Jµι-
λ��ντες συνε�Aς γιD τ3ν «/ρθ2δ�0η ρω-
µα$ικη παρδ�ση» (\λλ�τε �πBρ�ε, δ9ν
γνωρ$bω 'Dν '0ακ�λ�υθdB, κα? ε�δικ3 ρα-
δι�φωνικ3 'κπ�µπ3 µ9 τ3ν /ν�µασ$αν
αFτGν!), �ωρ?ς νD 'ν��λ��νται �π� τ3ν
Wστ�ρικ3ν �λGθειαν, ;τι < πρ�σωνυµ$α
«Pωµα]�ς», δηλ. < �δι2της τ�� Pωµα$�υ
π�λ$τ�υ, < ρωµαϊκ� #θαγ%νεια θD 'λ>γα-
µε σGµερα, �πενεµGθη (κα? αFτ2, eς ση-
µειωθdB, Yγινε διD φ�ρ�λ�γικ�Oς �π�-
κλειστικAς σκ�π��ς!), µ9 τ� γνωστ� δι-
ταγµα τ�� Kαρακλλα τ� 212 µ.X., ε�ς
;λ�υς τ�Oς �π�δ��λ�υς κατ�$κ�υς τBς
!Aνατ�λBς �π� τBς τ2τε κ�σµ�κρατε$ρας
P7µης. T$ θ>λ�υν λ�ιπ�ν �W διαν���µε-
ν�$ µας αFτ�? νD διαιων$σ�υν; T3ν �ν-

ΠρHτν,

OI °PAIKOI, OI E§§HNE™ KAI TO BYZANTIO
�Eπιστλ� πρSς τSν «∆» τ: κ. Xρ. ΣαρτUετ(κη

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



µνησιν τBς δ�υλε$ας 'κε$νης; !AλλD �W
�γωνιστα? τ�� 1821 µ9 θαυµαστ3ν 'π$-
γνωσιν τBς ταυτ2τητ2ς των διαλα-
λ��σαν: «'γh Γραικ�ς γεννGθηκα,
Γραικ�ς θ9 νD πεθνω» �ρησιµ�π�ι-
��ντες �κριXAς τ� πανρ�αι�ν 'κε]ν�
κα? αiτ��θ�ν «Γραικ�ς» κα? \�ι τ� $ε-
ν�φερτ
ν κα" �π
�λητ%
ν «Pωµα2
ς» 4
«Pωµη�ς» (j «Pωµι�ς»). !AναµφισXη-
τGτως kσαν σ�φ7τερ�ι �π� τ�Oς αFτ�α-
π�καλ�υµ>ν�υς «Pωµη��ς»!..

πλανIται 'π$σης δεινAς
J 'πιστ�λ�γρφ�ς σας,

θεωρAν, ;τι µετD τ3ν ρωµαϊκ3ν κατ-
κτησιν < σκλαXιD τAν CEλλGνων διGρκε-
σε δBθεν 1850 �ρ2νια! ∆ι2τι Yτσι δια-
γρφει 'κ τBς CEλληνικBς CIστ�ρ$ας τ�
�ιλι2�ρ�ν�ν Bυbντι�ν, αFτ3ν τ3ν
CEλληνικ3ν MεσαιωνικGν µας AFτ�κρα-
τ�ρ$αν, κατD τ�ν �νεπανληπτ�ν 'θνι-
κ2ν µας Wστ�ρικ�ν �ε$µνηστ�ν Kωνστα-
ντ]ν�ν Παπαρρηγ2π�υλ�ν. Kα? εM�ε µ9ν
διατηρGσει < αFτ�κρατ�ρ$α µας αFτ3
τ3ν ρωµαϊκ3ν παρδ�σιν κα? τ3ν
�ρ�ικ3ν /ν�µασ$αν της mς «7Aνατ
λικ
�
Pωµαϊκ
� Kρ'τ
υς», �λλ’  αFτ� 'π>Xαλ-
λε π�λιτικ3 σκ�πιµ2της, συγκεκριµ>νως
< διατGρησις τBς 'λπ$δ�ς �νακτGσεως
κα? τ�� ∆υτικ�� τµGµατ�ς τBς �ρ�ικBς
@νια$ας αFτ�κρατ�ρ$ας �π� τ�Oς 'πι-
δραµ2ντας κα? καταλ�σαντας τ��τ� Xαρ-
Xρ�υς. E�ς τ3ν πραγµατικ2τητα ;µως,
παρD τ3ν /ν�µασ$αν τ�υ, τ� «7Aνατ
-
λικ�ν Pωµαϊκ�ν Kρ'τ
ς» �π� τ?ς �παρ-
�9ς τ�υ εM�εν '0ελληνισθB. Kα? πληθυ-
σµιακAς κα? π�λιτιστικAς.

nOντως κα? J πληθυσµ�ς τ�� Kρτ�υς
κατD µ>γα µ>ρ�ς, �π� τ�� @Xδ2µ�υ µ-
λιστα α�Aν�ς, δηλαδ3 �π� τBς 'π��Bς
τ�� CHρακλε$�υ, µ9 τ3ν �π7λειαν �λλ�-
εθνAν τµηµτων τBς αFτ�κρατ�ρ$ας
(Συρ$ας, Παλαιστ$νης, A�γ�πτ�υ κα? Λι-
X�ης), kτ� @λληνικ2ς. AFτ3 εMναι < Wστ�-
ρικ3 �λGθεια, συσκ�τιb2µενη δ�λ$ως

κατD τ?ς <µ>ρες µας µ9 τD φληναφGµατα
περ? τBς δBθεν π�λυπ�λιτισµικ2τητ�ς
τ�� Bυbαντ$�υ! !AλλD κα? π�λιτιστικAς,
πνευµατικAς, J συντριπτικAς πλει�ν�-
ψηφAν CEλληνισµ�ς 'κυριρ�ει µ9 τ�Oς
συγγραφε]ς τ�υ κα? τ3ν πνευµατικGν τ�υ
παρδ�σιν, < Jπ�$α 'πιδρaI κα? ε�ς τ�Oς
0>ν�υς, π�λλ�Oς τAν Jπ�$ων κα? '0ελλη-
ν$bει. Kα? Eδη �π� τ�� !I�υστινιαν�� κα?
@0Bς �W ν2µ�ι συντσσ�νται ε�ς τ3ν
CEλληνικGν, 'ν5A κα? < ε�ς τ3ν Λατινικ3ν
!I�υστινινει�ς ν�µ�θεσ$α µεταγλωττ$-
bεται �κ�λ��θως ε�ς τ3ν CEλληνικ3ν µ9
τD «BασιλικD» τ�� Λ>�ντ�ς τ�� Σ�φ��.
!Aπ� δ9 τ�� 397 αW δικαστικα? �π�φ-
σεις κα? �π� τ�� 439 αW διαθBκαι συ-
ντσσ�νται ε�ς τ3ν CEλληνικGν. !Aκ2µη
κα? < �ριστιανικ3 θε�λ�γ$α τBς !Aνα-
τ�λBς, �πηρετ��σα κα? τ�ν \λλ�ν �ρι-
στιανικ�ν κ2σµ�ν, κα? τ3ν ∆�σιν κα?
τ�Oς �νατ�λικ�Oς λα��ς, '0ελλην$bεται,
µ9 �π�τ>λεσµα XεXα$ως J Xριστιανισµ�ς
�π� ��υδαϊκ3 αrρεσις ε�ς µ$αν γων$αν
τBς Παλαιστ$νης, ;πως �ωρ?ς τ3ν @λλη-
νικ3ν εFεργεσ$αν θD παρ>µενε, νD πρ�-
σλXdη διαστσεις ��κ�υµενικ2τητ�ς.
(Xλ>πε 'π? τAν �νωτ>ρω π.�. τ� Yργ�ν τ��
καθηγητ�� κα? !Aκαδηµαϊκ�� �ειµνG-
στ�υ Kωνσταντ$ν�υ !Aµντ�υ, «,Iστ
ρ�α
τ
�  Bυ=αντιν
� Kρ'τ
υς», τ2µ�ς A´,
Yκδ�σις X´, 1953, σελ. 52 @π.). Πρ2κειται
περ? πρωτ�φαν��ς ε�ς τ3ν CIστ�ρ$αν
\θλ�υ, τ�ν Jπ�]�ν 'πετ>λεσε, κα? θριµ-
X�υ, τ�ν Jπ�]�ν κατGγαγε, πντ�τε
�κµα]�ς κα? bωνταν2ς, παρD τ3ν ρω-
µαϊκ3ν κατκτησιν, J CEλληνισµ2ς, J
Jπ�]�ς κυρι�λεκτικAς κατ>φαγε τD θε-
µ>λια τBς ρωµαϊκBς αFτ�κρατ�ρ$ας κα?
τ3ν µετ>τρεψεν ε�ς @λληνικGν. BεXα$ως
sµπ�ρε] J καθε?ς νD Y�dη τDς �ντιλGψεις
τ�υ 'π? τBς διαµ�ρφ7σεως τAν 'σωτε-
ρικAν πραγµτων τBς AFτ�κρατ�ρ$ας,
�δ$ως mς πρ�ς τ3ν 'πιρρ�3ν τ�� θρη-
σκευτικ�� παργ�ντ�ς, µ9 τ?ς διαρκε]ς

∆εFτερν,
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Yριδες κα? τD π�λυριθµα µ�ναστGρια,
ε�ς τD Jπ�]α κατ>φευγαν K�ι ;λ�ι �π�
'σωτερικ3ν κλ$σιν, �λλD κα? �ιλιδες φυ-
γ�π2νων κα? �ργ�σ�2λων πρ�ς �π�-
φυγ3ν τBς στρατε�σεως, γεγ�ν2τα τD
Jπ�]α συνετ>λεσαν �π�φασιστικAς κα?
ε�ς τ3ν �π�δυνµωσιν τBς AFτ�κρατ�-
ρ$ας. ∆9ν Yπαυσεν ;µως 'κ τ��των <
AFτ�κρατ�ρ$α νD εMναι @λληνικG.

EMναι λ�ιπ�ν παραλ�γισµ2ς, K�ριε ∆ι-
ευθυντ, νD �π�ρρ$πτωνται �κρ$τως κα?
µ9 τ2σην εFκ�λ$αν α) τ� �ρ�αι2τατ�ν κα?
@λληνικ7τατ�ν Kν�µ µας «Γραικ�$», κα?
X) yνα �π� τD λαµπρ2τερα τµGµατα τBς
'θνικBς µας CIστ�ρ$ας, αFτ� τBς CEλλη-
νικBς MεσαιωνικBς µας AFτ�κρατ�ρ$ας,

< Jπ�$α 'π? �$λια κα? πλ>�ν �ρ2νια �πε-
τ>λεσε τ� πρ�π�ργι�ν τ�� �νθρωπ$ν�υ
π�λιτισµ�� κα? φραγµ�ν ε�ς τ3ν πλGρη
'κXαρXρωσιν τBς EFρ7πης. TµBµα τ�
Jπ�]�ν \λλωστε κα? µIς συνδ>ει µ9 τ�
�π7τερ�ν 'θνικ2ν µας παρελθ2ν, τ3ν
�διατ$µητ�ν @λληνικ3ν �ρ�αι2τητα.

M9 τ3ν πρ�σGκ�υσαν τιµGν,

Xρ"στ1ς Σαρτ)ετ.κης
www.sartzetakis.gr

7Eπιθυµ
�µε Kστ�σ
 ν& σηµει(σ
υµε τ& _$@ς:
`Oπως �ρθ!ς παρατηρε2 Q κ. Xρ. Σαρτ=ετ'κης, Q  πιστ
λ
γρ'φ
ς µας κ. K(-
στας Mπαλ'ν
ς  σφαλµ%να Lγραψε, Jτι P λ%$η Γραικ�ς εRναι λατινικ9. Περ"

τ@ς παν'ρ�αιας _λληνικ�τητας τ@ς λ%$εως Hπ'ρ�
υν δεκ'δες Lρευνες στ�ν «∆» κυ-
ρ�ως τ
� �ειµν9στ
υ συνεργ'τ
υ µας 7Hλ�α Λ. Tσατσ�µ
ιρ
υ κα" π
λλ!ν Gλλων, δη-
µ
σιευθε2σες σ’ Jλ
υς σ�εδ�ν τ
�ς τ�µ
υς τ
� Περι
δικ
�, Jπ
υ �ναφ%ρ
νται κα" 
X
�ρ�α2
ι συγγραφε2ς (,Hσ�
δ
ς, 7Aριστ
τ%λης, 7Aπ
λλ�δωρ
ς, Π'ρι
ν M'ρµαρ
ν
κ.G.) π
� κ'ν
υν µνε�αν τ@ς λ%$εως. `Oµως τ� ,Eλληνικ�ν cEθν
ς 
5δ%π
τε �π� τ&
παν'ρ�αια �ρ�νια Iως σ9µερα  �ρησιµ
π
�ησε γι& τ�ν _αυτ� τ
υ Kς  θνικ� \ν
µα
τ� «Γραικ�ς», 
X δ) πρ
σπ'θειες τ
� 7Aδ. K
ρα@ κα" τ
� P9γα ν& τ� «περ'σ
υν» Kς
περ�π
υ #σ�τιµ
 µ) τ� «`Eλλην» �π%τυ�αν �π
λ*τως. ,O Tσατσ�µ
ιρ
ς στ� µνη-
µει!δες Lργ
 τ
υ «PIστ1ρ(α Γεν�σεως τ"ς PEλληνικ"ς Γλ$σσας – �Aπ� τ�ν REλλ1πα
θηρευτ, µ��ρι τ,ν �Eπ1�, τ1S ∆ι�ς – PH �Aπ1κωδικ1π1(ηση τ1S PEλληνικ1S �Aλφα-
UNτ1υ» (φιλ
λ
γικM@  πιµελε�dα ∆ηµ. I. Λ'µπρ
υ, Lκδ. «∆αυλ�ς» 1991, σελ. 136) �π
-
καλ*πτει µ) �π
δεικτικ�  π'ρκεια τ�ν 
5σι(δη Xστ
ρικ� λ�γ
, γι& τ�ν Qπ
2
 
X
`Eλληνες δια�ρ
νικ& �π%ρριπταν κα" �π
ρρ�πτ
υν τ� «Γραικ�ς»: M) τ� \ν
µα α5τ�
 �αρακτηρ�σθηκαν µ�ν
 
X �να$ι
παθ
�ντες κα" περιπεσ�ντες σ) π
λιτισµικ�  $α-
θλ�ωση συνεπε�dα τ
� Kατακλυσµ
� πληθυσµ
" τ@ς Kεντρικ@ς ,Eλλ'δ
ς (
X «πληµ-

1.

™HMEIø™H TOY «¢AY§OY»

E5�αριστ
�µε τ�ν τ. Πρ�εδρ
 τ@ς ∆ηµ
κρατ�ας γι& τ"ς παρατηρ9σεις τ
υ
 π" τ@ς  πιστ
λ@ς τ
� �ναγν(στ
υ µας κ. K(στα Mπαλ'ν
υ, µη�αν
λ�-
γ
υ µη�ανικ
� διαµ%ν
ντ
ς στ� Bερ
λ2ν
 κα" τ. Πρ
%δρ
υ τ@ς Συν
µ
-
σπ
νδ�ας ,Eλληνικ!ν Συλλ�γων Γερµαν�ας.



µυρ
παθε2ς», Jπως θ& λ%γαµε σ9µερα)· κα"  $ �ντιθ%τ
υ α5τ�ς  π�σης εRναι Q λ�γ
ς,
γι& τ�ν Qπ
2
 
X Pωµα2
ι, π
� φθ
ν
�σαν τ�ν Π
λιτισµ� τ!ν ,Eλλ9νων, πρ
τ�µησαν
τ�ν �ν
µασ�α α5τ� µ) Hπ
τιµητικ� - �πα$ιωτικ� Lνν
ια (Graeci 4 Graeculi) �ντ" τ
�
iδη γενικ!ς καθιερωµ%ν
υ, VEλληνες. ,O  πιστ
λ
γρ'φ
ς µας κ. K(στας Mπαλ'ν
ς
παρ& τ� πρ
αναφερθ)ν λ'θ
ς τ
υ �ναδεικν*ει  παρκ!ς στ�ν  πιστ
λ9 τ
υ τ�ν  νν
ι-

λ
γικ� �πα$�ωση τ
� «Γραικ�ς» – κ'τι π
� δ)ν γ�νεται στ�ν  πιστ
λ� τ
� κ. Xρ.
Σαρτ=ετ'κη.

Σ’ J,τι �φ
ρdE στ�ν _λληνικ�τητα τ
� Bυ=αντ�
υ, φρ
ν
�µε Jτι τ& κριτ9ρι'
µας δ)ν µπ
ρε2 ν& διαµ
ρφ(νωνται �'σει  πιφανειακ!ν καταστ'σεων, Jπως

π.�. P µετ'φραση 4 P σ*ντα$η τ!ν �υ=αντιν!ν ν�µων στ& ,Eλληνικ& 4 P συγγραφ�
�π� Bυ=αντιν
�ς �ι�λ�ων στ�ν ,Eλληνικ� Γλ!σσα, περιε��ντων Lργα, ε#ρ9σθω  ν
παρ�δkω,  $αιρετικ!ς ε5τελ
�ς π
ι�τητ
ς, π
� δ)ν �ντ%�
υν σ) καµµ�α σ*γκριση
�κ�µη κα" µ) τ& πι� �σ9µαντα _λληνικ& Lργα τ@ς Πρ
κλασικ@ς, Kλασικ@ς, 7Aλε-
$ανδριν@ς κα" Pωµαϊκ@ς περι�δ
υ. ∆ι�τι P σκληρ� Xστ
ρικ� �λ9θεια εRναι, Jτι δυ-
ν'µει �κρι�!ς α5τ!ν τ!ν στ& ,Eλληνικ& µεταφρασθ%ντων 4 καταρτισθ%ντων �υ=α-
ντιν!ν ν�µων κα" διαταγµ'των �παγ
ρε*θηκε,  δι(�θηκε �πην!ς κα"  $αφαν�σθη-
κε J,τι _λληνικ�, δηλαδ� P 7Eπιστ9µη, P Φιλ
σ
φ�α, τ� Θ%ατρ
, Q 7Aθλητισµ�ς, P
Θρησκε�α κ.λπ. κ.λπ. (�λ%πε ε#δικ& τ& πλ9ρη κε�µενα τ!ν ν�µων τ@ς 7I
υστινιανε�
υ
ν
µ
θεσ�ας, τ�ν Qπ
�αν  πικαλε2ται Q κ. Xρ. Σαρτ=ετ'κης, δυν'µει τ!ν Qπ
�ων κα-
τεδι(�θησαν 
X ̀ Eλληνες, στ�ν «∆» τε��
ς 229· �λ.  π�σης τ& κε�µενα τ!ν Gρθρων 1.11,
1.11.8, 1.11.9, 1.11.19 κα" 1.11.10 τ
� 7I
υστινιανε�
υ K(δικ
ς, µ) τ& Qπ
2α πρ
�λ%-
π
νται  $
ντωτικ)ς π
ιν)ς κατ& τ!ν «�λιτηρ(ων κα8 µιαρWν PEλλNνων», στ�ν «∆», τ.
233)· Jπως �παγ
ρε*θηκε κα" α5τ� τ
�τ
 τ�  θνικ� \ν
µα VEλλην (P δ�ω$η «�π8
XλληνισµYW» πρ
%�λεπε τ�ν  σ�'τη τ!ν π
ιν!ν). `Aπαντα τ& �νωτ%ρω Lπαψαν ν&
Hπ'ρ�
υν στ�ν ,Iστ
ρ�α γι& π
λλ
�ς α#!νες. `Oπως κα" σκληρ� Xστ
ρικ� �λ9θεια
εRναι, Jτι σ) πλε2στα  κ τ!ν �υ=αντιν!ν κειµ%νων, π
�  γρ'φησαν στ�ν ,Eλληνικ�
Γλ!σσα, Hπ'ρ�
υν 
X  µπαθ%στερες p�ρεις κα" 
X �υδαι�τερες συκ
φαντ�ες π
�  $ε-
στ
µ�σθηκ'ν π
τε κατ& τ!ν ,Eλλ9νων κα" τ
� ,Eλληνικ
� Π
λιτισµ
�.

cAλλωστε Q κ. Xρ. Σαρτ=ετ'κης θ& πρ%πει ν& Gκ
υε #δ�
ις Yσ"ν κ'θε �ρ�ν

κατ& τ�ν πενταετ@ θητε�α τ
υ Kς 7Aνωτ'τ
υ cAρ�
ντ
ς τ@ς X(ρας τ
�ς Xε-
ρε2ς τ@ς Mητρ
π�λεως τ!ν 7Aθην!ν, Jπ
υ παρ�στατ
  θιµ
τυπικ!ς κατ& τ"ς
Kυριακ)ς τ@ς 7Oρθ
δ
$�ας, ν& «�ναθεµατ()1υν τρ8ς» τ
�ς ̀ Eλληνες, τ
�ς κλα-
σικ
�ς µεγ'λ
υς στ
�αστ%ς µας �ν
µαστ" κα" Qλ�κληρ
 τ�ν ,Eλληνικ� Π
λι-
τισµ�, ψ'λλ
ντας κε�µενα Bυ=αντιν!ν, γραµµ%να στ�ν ,Eλληνικ� Γλ!σσα.
(T& πλ9ρη κε�µενα τ!ν τρισ'θλιων α5τ!ν _πτ& µισελληνικ!ν Hπ
πρ
ϊ�ντων,
τ& Qπ
2α συνετ'σσ
ντ
 �π� τ�ν �ν(τατη πνευµατικ� Pγεσ�α τ
� Bυ=αντ�
υ
Hπ� τ�ν α#γ�δα, Lγκρισιν κα" Lµπνευσιν τ@ς �ν(τατης π
λιτικ@ς Pγεσ�ας τ
υ,
δ%ς τα στ�ν «∆», τ. 224-5, Asγ
υστ
ς - Σεπτ%µ�ρι
ς 2000 κα" 247, 7I
*λι
ς 2002,
Jπ
υ κα" P Xστ
ρικ@ς σηµασ�ας γραπτ� τ
π
θ%τηση τ
� ν�ν Πρ
%δρ
υ τ@ς ∆η-
µ
κρατ�ας κ. Kωστ@ Στεφαν�π
υλ
υ, µ) τ�ν Qπ
�α τ'σσεται Hπ)ρ τ@ς πα*σεως
τ!ν �ναθεµατισµ!ν κατ& τ
� ,Eλληνικ
� cEθν
υς, τ
�ς Qπ
�
υς δυστυ�!ς
κα" σ9µερα ψ'λλ
υν  πισ9µως 
X συνε�ιστ)ς τ
� Bυ=αντ�
υ.) 

cAλλωστε P ,Eλληνικ� Γλ!σσα, P Qπ
�α  $ �ν'γκης  �ρησιµ
π
ι9θη �π� τ�ν θρη-
σκευτικ� κα" π
λιτικ�  $
υσ�α τ
� Bυ=αντ�
υ, �λλ
ι(θηκε  νν
ι
λ
γικ', γι& ν&

2.
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Φωτ1τυπ(α τ1S ��ωφ[λλ1υ τ1S \π’ �ρ. 247 τε[�1υς τ1S «∆» (�I1[λι1ς 2002), ]π1υ \π.ρ�1υν
πλNρη τ
 Uυ)αντιν
 κε(µενα τWν 7 �ναθεµατισµWν κατ
 τ1S PEλληνικ1S REθν1υς, π1� διαU.-
)1νται κ.θε �ρ�ν1 στ,ν τρισ.θλια τελετ, τ"ς Kυριακ"ς τ"ς �Oρθ1δ1�(ας �π� τ1�ς ^ερε_ς τ"ς

Mητρ1π�λεως �AθηνWν ε4ς �πNκ11ν τ1S Xκ.στ1τε Πρ1�δρ1υ τ"ς ∆ηµ1κρατ(ας.



πρ
σαρµ
σθM@ στ"ς σκ
πιµ�τητες τ@ς ∆ι
ικ9σεως, P Qπ
�α #δε
λ
γικ!ς uταν ρω-
µαϊκ� κα" τ@ς Θρησκε�ας, P Qπ
�α, Jπως σηµει(νει κα" Q κ. Xρ. Σαρτ=ετ'κης, uταν
_�ραι
γεν�ς (�ριστιανικ�) κα" �%�αια �µφ�τερες π
λιτικ& �ντιµ%τωπες σ) �γ!να
µ%�ρι θαν'τ
υ µ) τ�ν _λληνικ� �ντ�ληψη περ" π
λ�τ
υ, π
λιτικ@ς, τρ�π
υ =ω@ς κα"
τρ�π
υ θεωρ9σεως τ
� K�σµ
υ. ,Yπ'ρ�ει τ%τ
ια πληµµυρ�δα σ�ετικ!ν µ) τ& �νω-
τ%ρω πρωτ
γεν!ν �υ=αντιν!ν κειµ%νων, στ
ι�ε�ων, δεδ
µ%νων, περιγραφ!ν, γεγ
-
ν�των κ.λπ. �π
δελτιωµ%νων σ’ Jλ
υς �νε$αιρ%τως τ
�ς τ�µ
υς τ
� «∆», wστε P  π�-
κληση δευτερ
γεν!ν �π�ψεων, Hπηρετ
υσ!ν συ�ν& σκ
πιµ�τητες, Jπως Kρισµ%νες
 $  κε�νων π
� περι%�
νται στ� Lργ
 τ
� K. Παπαρρηγ�π
υλ
υ, θεωρητικ!ς ν
µι-
µ
π
ι9σαντ
ς τ� κεν�ν Xστ
ρικ
� κα" κ
σµ
θεωρητικ
� �ντικρ*σµατ
ς #δε
λ�γηµα
σκ
πιµ�τητας τ
� «PEλλην1�ριστιανικ1S Π1λιτισµ1S», ν& περιττε*Mη  ν(πι
ν τ!ν
�ναγνωστ!ν µας. E#ρ9σθω  ν παρ�δkω, Jτι πρ� τ@ς �αλκε*σεως τ
�  ν λ�γkω #δε
λ
-
γ9µατ
ς γ*ρω στ� 1850 
X ̀ Eλληνες τ
� νε
ϊδρυθ%ντ
ς κρ'τ
υς µας  τα*τι=αν τ� Bυ-
='ντι
 µ) τ�ν σ
υλτανικ�  $
υσ�α κα" 
X xρωες τ
� ’21 Yν�µα=αν τ�ν  �θρ�, δηλαδ�
τ�ν σ
υλτανικ� στρατ� κα" στ�λ
, «Uυ)αντιν�ν» (�λ. ,Hµερ
λ�για τ!ν π
λεµικ!ν
πλ
�ων τ
� E#κ
σι%να Kς κα" 7Aπ
µνηµ
νε*µατα �γωνιστ!ν).

`Oπως �ρθ!ς σηµει(νει Q κ. Xρ@στ
ς Σαρτ=ετ'κης, στ� Bυ='ντι
 σ) κ'π
ι-
ες Xστ
ρικ)ς φ'σεις 
X _λληνικ
" πληθυσµ
" �π
τελ
�σαν πιθαν!ς τ�ν πλει-

ν�τητα τ!ν Hπηκ�ων τ
υ. 7Aλλ& 
X Hπ9κ

ι α5τ
�, yν  πε��ωναν Kς Gνθρω-
π
ι, Jµως µ) τ�ν συνειδησιακ9, Xστ
ρικ� κα" π
λιτισµικ� σηµασ�α τ@ς λ%$ε-
ως «`Eλλην» εR�αν πα*σει ν& Hπ'ρ�
υν. 7Eκτ�ς τ
� Jτι P  θνικ�τητ' τ
υς
uταν �πηγ
ρευµ%νη δι& ν�µ
υ κα" δ)ν τ
λµ
�σαν ν& τ�ν �π
καλ*ψ
υν 4 τ�ν
εR�αν λησµ
ν9σει, τ� «`Eλλην» στ�ν �ντ�ληψη τ
� _λληνικ
� λα
� εR�ε συ-
κ
φαντηθ@ τ�σ
, wστε ν& εRναι περ�π
υ ταυτ�σηµ
 µ) τ� δια�
λικ� 4 τ� ε#δω-
λ
λατρικ� 4 τ� Gκρ
ν Gωτ
ν τ@ς διαφθ
ρEς, τ@ς µωρ�ας κα" τ@ς µαν�ας. M�-
ν
 σ) κ'π
ιες περι
�%ς, Jπως στ�ν Π�ντ
, 
X «VEλλην1ι»  θεωρ
�ντ
 Kς κ'-
τι τ� µυθ!δες. OX φιλ
λ
γικ)ς �π
δε�$εις τ@ς Xστ
ρικ@ς α5τ@ς τραγkωδ�ας τ
�
,Eλληνισµ
�, π
� κρ'τησε µ%�ρι τ"ς παραµ
ν)ς τ
� 1821, Qπ�τε «�ν%στησαν»
κα" ν
ηµ'τισαν Xστ
ρικ& κα" πνευµατικ& τ�  θνικ� µας \ν
µα 
X µεγ'λ
ι δια-
φωτιστ%ς, εRναι π
λλ)ς κα" συντριπτικ%ς.

Kα" µι& τελικ� Xστ
ρικ� παρατ9ρηση κα" ταυτ��ρ
να Iνα θλι�ερ� συµπ%ρασµα: OX
`Eλληνες µ%�ρι τ�ν ��αι
  κ�ριστιανισµ� –  κ�υ=αντινισµ� τ
υς uταν 
X µ
ναδικ
"
γενν9τ
ρες Jλων τ!ν Hπερεθνικ!ν κα" Hπερ�ρ
νικ!ν στ
ι�ε�ων τ
� Παγκ�σµι
υ
Π
λιτισµ
� (Λ
γικ@ς, 7Eπιστηµ!ν, Θεωρ�ας, Mαθηµατικ!ν, Θε'τρ
υ, 7Aθλητισµ
�,
7Eλ%γ�
υ, ∆ηµ
κρατ�ας κ.λπ.)· µετ& τ�ν  κ�υ=αντινισµ� τ
υς δ)ν παρ9γαγαν πι& τ�-
π
τε �π
λ*τως, π
� ν& �π
τελ%σMη δια�ρ
νικ� κα" Hπερτ
πικ� στ
ι�ε2
 τ
� νε(τερ
υ
Παγκ�σµι
υ Π
λιτισµ
�.

∆ηµNτρης I. Λ.µπρ1υ
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[,H δηµ�σ�ευτη τ1ς Mπ6λ�ιπης Uλης τ1ς µ6νιµης στ8λης «	Eπιλ�γ�
	Eπιστ�λ3ν 	Aναγνωστ3ν» τ�9 τεL��υς αPτ�9 �να=*λλεται γιO τ'
Eπ6µεν�.]



�O
Nε]λ�ς J Bυbαντιν�ς καταγ2ταν �π� τ3ν Kωνσταντιν��π�λη· �πBρ0ε δ9 κα?
Yπαρ�2ς της. !Aργ2τερα µαb? µ9 τ�ν γι2 τ�υ Θε2δ�υλ� πBγαν στ� ΣινI, 'ν5A < γυ-
να]κα τ�υ µ9 τ3ν κ2ρη τ�υς πBγαν πρ�ς τ3ν A}γυπτ�, ;π�υ κα? µ2νασαν. CYπBρ0ε
yνας �π� τ�Oς πι� π�λ�γραφ�υς Bυbαντιν�Oς συγγραφε]ς, �λλ δ9ν διασ7θη-

καν ;λα τD Yργα τ�υ. Π>θανε γ�ρω στD 430 µ.X. κα? �νακηρ��θηκε �γι�ς. CH µνGµη τ�υ
@�ρτbεται �π� τ3ν !Eκκλησ$α στ?ς 12 N�εµXρ$�υ.

Σ’ yνα �π� τD διασωθ>ντα Yργα τ�υ, τ�ν «!Aσκητικ�ν Λ2γ�ν», θD «�π�λα�σ�υµε»
σπ�υδα]α «�π9ρ» τAν CEλλGνων �π�σπσµατα, παρµ>να �π� Yκδ�ση τBς !Aπ�στ�λικBς
∆ιακ�ν$ας (1992).

«Π1λλ18 VEλληνες... �πι�ε(ρησαν ν
 φιλ1σ1φNσ1υν... O^ πρWτ1ι, 1^ VEλληνες, σ
ν aθ1-
π1ι18 π1� πα()1υν δρ3µα στ, σκηνN, στ�λισαν τ�ν Xαυτ� τ1υς µb ��νη πρ1σωπ(δα. PYπ1-
δ[θηκαν δηλαδ, dνα κ1[φι1 eν1µα, στερηµ�ν1ι 1#σιαστικ
 τ,ν �ληθιν, σ1φ(α. Πα-
ρ1υσ(α)αν τ, φιλ1σ1φικ, 4δι�τητα µb τ�ν τρ(Uωνα (τρα�� ρ1S�1), τ, γενει.δα κα8 τ�
ραUδ(. REδει�ναν π1λλ, φρ1ντ(δα γι
 τ� σWµα κα8 \πηρετ1Sσαν τ8ς �πιθυµ(ες τ1υς σ
ν
�φ�ντισσ�ς τ1υς, γιατ8 fτανε δ1Sλ1ι τ"ς κ1ιλι3ς τ1υς κα8 δ��1νταν τ8ς \π1γ.στριες
gδ1νbς hς iργ1 τ"ς φ[σεως. jHταν dρµαια τ"ς kργ"ς κα8 τ1�ς hδηγ1Sσε g σφ1δρ, λα-
�τ.ρα τ"ς δ��ας. REτρε�αν �κρ.τητ1ι µb λαιµαργ(α στ
 λαµπρ
 φαγ1π�τια σ
ν τ
 σκυ-
λ.κια, µ, γνωρ()1ντας π�ς g συµπεριφ1ρ
 τ1S φιλ1σ�φ1υ πρ�πει ν
 εlναι πρ� π.ντων
ταιριαστ, σb �λε[θερ1ν mνθρωπ1 κα8 ν
 �π1φε[γ*η ν
 εlναι σκλ.U1ς παθWν (τ� “CIερ�ν
Πηδλι�ν” δε$�νει 'π$σης κα? κπ�ι�υς \λλ�υς σκλX�υς τAν παθAν, �λλD µ9 τ� «'λα-
φρυντικ�» ;τι δ>��νταν τ?ς <δ�ν9ς σDν Yργ� –K�ι τBς φ�σεως– �λλD τ�� διαX2λ�υ) n
δ1Sλ1ς σπιτικ�ς µb �ρNµατα �γ1ρασµ�ν1ς. T� ν
 εlναι U�Uαια καν�νας σκλ.U1ς �νθρ$-
πων oσως δbν Uλ.πτει �κε_ν1ν, π1� )*" µb τ�ν σωστ� τ�ν τρ�π1. T� ν
 \πηρετ*" ]µως κα-
ν�νας τ8ς gδ1νbς µb �φεντικ
 τ
 π.θη, ντρ1πι.)ει συνNθως κα8 γελ1ι1π1ιε_ π1λ[. PYπ.ρ-
�1υν λ1ιπ�ν �ν.µεσ. τ1υς κ.π1ι1ι, π1� i�1υν παραµελNσει �ντελWς τ,ν πρ.�η, �πι�ει-
ρ$ντας ]πως ν1µ()1υν, τ, θεωρητικ, (λ1γικ,) φιλ1σ1φ(α. VOµως 1#σιαστικ
 φλυαρ1Sν
γι
 τ
 1#ρ.νια φαιν�µενα κα8 ��ηγ1Sν τ
 �ναπ�δεικτα. ∆ιαUεUαι$ν1υν π�ς ��ρ1υν τ�
µ�γεθ1ς τ1S 1#ραν1S, τ8ς διαστ.σεις τ1S gλ(1υ κα8 τ8ς �ν�ργειες τWν mστρων κα8 µερικbς
φ1ρbς µ.λιστα �πι�ειρ1Sν κα8 ν
 θε1λ1γNσ1υν. �Aσ�1λ1Sνται δηλαδ, µb πρ.γµατα,
]π1υ mφταστη εlναι g �λNθεια κι p στ1�ασµ�ς �πικ(νδυν1ς. Kα8 1^ oδι1ι )1Sν µb τρ�π1ν,
π1� εlναι πι� �τιµωτικ�ς �π� τ�ν τρ�π1 )ω"ς τWν γ1υρ1υνιWν, π1� κυλι1Sνται στ�ν
U�ρU1ρ1 (...eς σηµει7σ�υµε 'δA ;τι J �γι�ς Nε]λ�ς �πBρ0ε θαυµαστ3ς τ�� �γ$�υ !Iω-
νν�υ τ�� Xρυσ�στ2µ�υ κα? }σως κα? µαθητGς τ�υ). »Kι 'ν κ.π1ι1ι φρ�ντισαν γι
 τ,ν
πρ.�η, iγιναν �ειρ�τερ1ι �π� α#τ1[ς, γιατ8 i�1υν π1υλNσει τ1�ς κ�π1υς τ1υς µb �ντ.λ-
λαγµα δ��ες κα8 �πα(ν1υς. Πραγµατικ
 �επερν.ει κ.θε ]ρι1 �µυαλωσ[νης p περι1ρι-
σµ�ς σb τ1[της τ"ς )ω"ς τ
 σ[ν1ρα, τWν UραUε(ων, τ"ς �ρετ"ς κα8 τ� ν
 �ναλαUα(ν*η κα-
ν�νας �γWνα, π1� δbν i�ει καιρ� στεφ.νων κα8 �πιUραUε[σεων, π.λη �δι.κ1πη �ωρ8ς
UραUε_α, �γων(σµατα κα8 γυµν.σµατα (κτω �W !Oλυµπιδες!), π1� τ(π1τε περισσ�τερ1
�π� qδρωτα δbν i�1υν...».

TD δικ µας σ�2λια περιττε��υν.
�Aπ�στ1λ1ς �Aθ. Γι$σας

ENA™ BYZANTINO™ ™Y°°PAºEA™
KPINEI TOY™ E§§HNE™ ™TOXA™TE™



«Tσ� περα
�µεν�υς καιρ��ς π�� �� �Eλληνες �ρ�
α
κι �π�� δ�ν ε��ε � π�στη ντως θεµ#λι� µηδ� ρ�
α...».

�O
Bι=%ντ=
ς K
ρν'ρ
ς µEς δε��νει τ�ν τρ�π
, µ) τ�ν Qπ
2
 µιλ
�σαν γι& τ
�ς ̀ Eλληνες 
X
Pωµι
" Jλων τ!ν  π
�!ν, Jσ
ι �%�αια εR�αν �κ
*σει κ'τι γι&  κε�ν
υς. OX `Eλληνες
κατ& τ�ν π
ιητ� �π
τελ
�σαν παρελθ�ν· Q ;δι
ς δ)ν α#σθ'νεται τ�π
τα γι’ α5τ
*ς· δ)ν
εRναι ̀ Eλλην. T
�ς θεωρε2 µ'λιστα Kς «παρ.δειγµα πρ�ς �π1φυγNν», �φ
� «g π(στη τ1υς

δbν εl�ε 1rτε θεµ�λι1 1rτε ρ()α»· «ε4δωλ1λ.τρες» γ.ρ.
,O zπλ�ς λα�ς εR�ε λησµ
ν9σει τ
�ς VEλληνες, τ!ν Qπ
�ων τ� \ν
µα, yν π
τ) τ�  θυµ
�ντ
, τ�

συν%δεαν µ) φανταστικ& γεγ
ν�τα. Kι  πειδ� συν%�αινε συ�ν& - πυκν& ν& $εθ'πτωνται �π� µ�-
να τ
υς 4 κατ& τ"ς γεωργικ)ς κα" 
#κ
δ
µικ)ς  ργασ�ες µνηµε2α, τ'φ
ι κα" Lργα τ%�νης µισ
κα-
τεστραµµ%να 4 �πε�ρα�τα, 
X µ�θ
ι κα" τ& παραµ*θια γι& τ
�ς VEλληνες, τ
�ς PEλλNν1υς, τ
�ς
PEλλ�νηδες κα" τ
�ς PEλλην3δες Lδιναν κι Lπαιρναν σ’ Jλη τ�ν Lκταση τ
� _λληνικ
� �(ρ
υ. Στ�ν
Kρ9τη συν9θι=αν ν& λ%γ
υν: «A#τ�ς στ.θηκε σ
ν VEλληνας...»· στ�ν 7Aρ'�ω�α: «A#τ, εlν’  Xλλη-
νικ, δ1υλει....»· κα" στ�ν cHπειρ
 Iνα δηµ
τικ� τραγ
*δι λ%γει: «PH �Aγγελικ, τ"ς K1[µαινας
i�ει mνδρα παλληκ.ρι·/σ
ν VEλληνας i�ει τσαµπ3 κα8 στNθια σ
ν λι1ντ.ρι».

Kα" 
X �λλ
εθνε2ς Kστ�σ
 δ)ν µπ
ρ
�σαν ν& φαντασθ
�ν τ�ν pπαρ$η �νθρ(πων ,Eλλ9νων.
«uAν �γ(νετ1 δb λ�γ1ς περ8 α#τWν n ε4ς καν�να παλαι�ν UιUλ(1ν �νεγ(γνωσκ1ν περ8 PEλλNνων, µ�-
ν1ν p θαυµασµ�ς τ1�ς iµενε· τ1�ς δb \π.ρ�1ντας τ�τε Γραικ1�ς hς κτNνη µ�ν1ν ε#σπλα�ν()1-
ντ1...», παρατηρε2 Q Φωτ'κ
ς. ,O 7Aδαµ'ντι
ς K
ρα@ς �ρησιµ
π
ιε2, Kς γνωστ�ν, τ� \ν
µα
Γραικ�ς σ’ Jλα τ&  Lργα τ
υ γενικ!ς, �κ
λ
υθ(ντας πρ
φαν!ς τ�ν συν9θεια τ!ν E5ρωπα�ων 4
 πιθυµ(ντας ν& δια�ωρ�σMη τ
�ς συγ�ρ�ν
υς τ
υ Qµ
εθνε2ς �π� τ
�ς ε5κλεε2ς 7Aρ�α�
υς, κ'τι π
�
διαφα�νεται στ� Π1λεµιστNρι1ν RAσµα τ
υ, τ� Qπ
2
 φα�νεται ν' ’�Mη γρ'ψει περ" τ� 1800: «Tρ�-
παια τ1S MαραθWν1ς/δbν aφ.νισεν p �ρ�ν1ς/1#δb Σαλαµ_ν1ς iργα/τWν PEλλNνων. ΘαSµα µ�-
γα!/O^ Γραικ18 τ’ �νιστ1ρ1Sνται/κα8 καλ
 τ
 �νθυµ1Sνται».

***

¶
ρ
τ
� ν& µιλ9σ
υµε περ" τ!ν διαφ
ρετικ!ν  νν
ι!ν τ!ν τρι!ν α5τ!ν �ν
µ'των, καλ�
εRναι ν& πρ
σ%$
υµε τ�ν τρ�π
 µ) τ�ν Qπ
2
 Hπ%γραφαν 
X  παναστατηµ%ν
ι πατρι!τες
τ
� Π�ντ
υ κατ& τ� 1821: «O^ <�ν �OδησσYW> σεσωσµ�ν1ι Γραικ1(...». 7Aσφαλ!ς κα" δ)ν
πρ%πει ν& γν(ρι=αν τ� σηµασ�α τ
� �ν�µατ
ς «Γραικ�ς», π
� κατ& κ'π
ι
ν τρ�π
 σ�ε-

τ�=εται µ) τ�ν λ%$η «σεσωσµ�ν1ς» κα" µ'λιστα �π’ τ�ν κατακλυσµ�.
T& �ν�µατα Γραικ�ς (σπαν�ως) κα" Pωµι�ς 4 Xριστιαν�ς τ& �ρησιµ
π
ι
�σαν 
X Gµα�
ι ρα-

γι'δες Kς «�θνικ�» τ
υς α5τ
πρ
σδι
ρισµ�. ̀ Oσ
 uταν κ'π
ι
ς Pαγι3ς κα8 mµα�1ς  θεωρε2τ
 Pω-
µι�ς. T� \ν
µα VEλλην εR�ε λησµ
νηθ@, καθ{ς ε;παµε, �φ
� P �ρ9ση τ
υ συνεπαγ�ταν τ�ν π
ιν�
τ
� θαν'τ
υ. 7Eδ! στ�ν ,Eλλ'δα πρ%πει ν& «�ναστNθηκε» κατ& τ
�ς πρ
επαναστατικ
�ς �ρ�ν
υς
�π� τ
�ς διαφωτιστ%ς, 
X Qπ
2
ι,  ρ��µεν
ι  $ E5ρ(πης κα" µ*στες τ!ν ,Eλληνικ!ν Γραµµ'των,
Tε�ν!ν κα" 7Eπιστηµ!ν, �φ*πνι=αν κα" µετ%�αλλαν σ) `Eλληνες τ& «Pωµι�π1υλα», π
�  νθ
υ-
σιασµ%να µ’ Jλη τ� σηµασ�α τ@ς λ%$εως |ρπα=αν τ’ Gρµατα κι Lφευγαν στ& �
υν& Kς «Kλ�φτες»·
Kς «κλ%φτες» δ) �πετ%λεσαν τ�ν «µαγι
 τ"ς Λευτερι3ς», κατ& τ�ν Mακρυγι'ννη.

,O «Kλ�φτης» uταν παληκ'ρι  $'παντ
ς. ,O K
λ
κ
τρ(νης πρ
σφων
�σε τ
�ς στρατι!τες
τ
υ µ�ν
 µ) τ� «VEλληνες»· Jταν λ%γMη δ) `Eλληνες, εRναι σ&ν ν& λ%γMη xρωες... ,O Mακρυγι'ννης
�πειλε2 τ�ν 7Iµπρα�µ στ
�ς M*λ
υς, Jτι τ& ψ%µατα τ%λειωσαν πι& κα" «τ$ρα θ�λει 4δ*" ντ1υφ�κι
Xλληνικ�ν»· συ�ν�τατα δ) �παντEται στ’ «�Aπ1µνηµ1νε[µατα» τ
υ P φρ'ση: «1^ �θ.νατ1ι VEλλη-
νες». ,O Kαραϊσκ'κης ταυτ�=ει τ� \ν
µα VEλλην µ) τ&  π�θετα  λε*θερ
ς κα" �νδρε2
ς. 7Aπ� τ
�ς

«BPE PøMIOI, BPE ™K§ABOI!».1821: 



στρατι!τες τ
υ π
�  πι'ν
ντ
 α#�µ'λωτ
ι, �φαιρ
�σε π'ραυτα τ�ν #δι�τητα τ
� ̀ Eλλην
ς. Στ
�ς
�πεσταλµ%ν
υς τ
� Mπρα}µη, π
� τ
� =9τησαν ν’ �νταλλ'$
υν τ
�ς α#�µαλ(τ
υς τ
υς, �π'-
ντησε Kς _$@ς: «Kερατ3δες! A#τ1υν1�ς pπ1� α4�µαλωτ(σετε yτ1ν �δικ1( σας· yτ1ν T1Sρκ1ι· yτ1ν
PEUρα_1ι· δι�τι α#τ� θ
 π*" ραγι3ς». Kα" δε��ν
ντας µ) καµ'ρι τ& παλληκ'ρια τ
υ, συµπλ9ρωσε
«�Iδ1� 1^ VEλληνες! Kι α#τ18 σ3ς ��)1υν κα8 τ$ρα κα8 π.ντα» (N. Kασ
µ
*λης, «Στρατιωτικ

�EνθυµNµατα»).

***

O
X `Eλληνες διαφωτιστ)ς Lκαναν, καθ{ς φα�νεται, σπ
υδα�α δ
υλει'. Kατ& τ& �ρ�νια τ@ς
7Eπαναστ'σεως =@λ
ς γι& Qτιδ9π
τε _λληνικ� εR�ε καταλ'�ει τ
�ς µ%�ρι πρ� τιν
ς Pω-
µι
�ς κα" Pαγι'δες, π
� Jλ
 περ" τ!ν Θεµιστ
κλ9δων, τ!ν Σωκρ'τηδων, τ!ν Mενελ'-
ων κα" 7Oδυσσ%ων Qµιλ
�ν. ∆ια�'=
υν τ& σ�ετικ& µ) τ& Tρωϊκ& κα" τ& Mηδικ'· διη-

γ
�νται Xστ
ρ�ες, �να=ητ
�ν �ρ�αι�τητες. ,O Zα}µης �ρ%σκεται ν& γυρ�=Mη  π" τ@ς 7Aκρ
π�λεως·
Q Mακρυγι'ννης πληρ(νει κι �γ
ρ'=ει �γ'λµατα, γι& ν& µ�ν πωληθ
�ν στ�  $ωτερικ�· Q
7Aνδρ
�τσ
ς «fθελεν ν
 µανθ.ν*η τbς θ�σεις πWς zν1µ.)1ντ1 �π8 PEλλNνων»· κα" Q Kαν'ρης εR�ε
στ�ν κ�ρφ
 τ
υ τ�ν Xστ
ρ�α τ
� Mεγαλ%$ανδρ
υ κα" «κ.θε φ[λλ1 π1� δι.Uα)ε, τ� iUρε�ε µb τ

δ.κρυ. τ1υ».

,O ∆ι
ν*σι
ς Σ
λωµ�ς εR�ε  $αιρετικ� Lµπνευση, Jταν Lγραφε τ� «�Aπ’ τ
 κ�κκαλα Uγαλµ�νη,
τWν PEλλNνων τ
 ^ερ....». Πρ'γµατι P 7Eλευθερ�α, P �ν'σταση τ!ν ,Eλλ9νων Hπ@ρ$ε πρ
ϊ�ν τ!ν
«^ερWν κ1κκ.λων τWν PEλλNνων»· τ!ν κ
κκ'λων α5τ!ν π
� δ)ν τελε�ωσαν· δ)ν  $αλε�φθηκαν
παρ& τ� µ%ν
ς τ!ν 7I
υδαι
�ριστιαν!ν, µ) τ� Qπ
2
 τ& κατ%στρεφαν· τ& Lφεραν «�ς iδαφ1ς» «�ς
γ"ν». ∆ι�τι τ& «κ�κκαλα» α5τ& Gλλα δ)ν εRναι �π� τ& Γρ'µµατα, τ"ς T%�νες κα" τ"ς 7Eπιστ@µες
τ!ν ,Eλλ9νων, µ%σα στ"ς Qπ
2ες κατ
ικ
�σε κα" κατ
ικε2 P θε& 7Eλευθερ�α, κα" µα=� της κα" «π3σα
�ρετ, κα8 π3σα καλωσ[νη».

,H µετ'�αση �π� τ�ν Pωµι� (=PαγιEς κα" Graeculus) στ�ν `Eλληνα (= λε*θερ
ς κα"  ν'ρετ
ς
Gνθρωπ
ς) Lγινε. M%σα στ& στ9θια τ!ν παλληκαρι!ν Lκαιγε P φλ�γα τ@ς  λευθερ�ας,  νk! συγ-
�ρ�νως γ�ν
νταν πρ
σπ'θειες ν& $ε�ασθM@, Jσ
 γ�νεται γρηγ
ρ(τερα κα" γενικ(τερα, τ� \ν
µα
Pωµι�ς. ,Oπ
ιαδ9π
τε  ν%ργεια παρεµπ�δισης τ@ς διεργασ�ας α5τ@ς θεωρε2ται  �θρικ9· τ� Gκ
υ-
σµα δ) τ@ς λ%$ης Pωµι�ς uταν π
λλ'κις  ρεθισµ�ς κα" �φ
ρµ� γι& διαµ'�ες.

***

E
Rναι 7 τ
� A5γ
*στ
υ τ
� 1821. OX T
�ρκ
ι π
� uσαν π
λι
ρκηµ%ν
ι στ� Nι�καστρ
 πα-
ραδ�δ
νται µ) συνθ9κη, Jπως εR�ε γ�νει πρ� Pµερ!ν κα" στ� K'στρ
 τ@ς M
νεµ�ασιEς (23
7I
υλ�
υ). Παρ& τ"ς συµφων�ες π
� εR�αν γ�νει, µι& πεισµατικ� µ'�η Gρ�ισε κα"  ντ�ς �λ�-
γ
υ Jλ
ι σ�εδ�ν 
X T
�ρκ
ι �ρ%θηκαν νεκρ
�. ,O Σ
λωµ�ς �%�αια, Jταν Lγραφε τ�: «�Aκ1[ω

κ1[φια τ
 τ1υφ�κια,/�κ1[ω σµ(�ιµ1 σπαθιWν/�κ1[ω �[λα, �κ1[ω πελ�κια,/�κ1[ω τρ(�ιµ1 δ1-
ντιWν», στ� µυαλ� τ
υ εR�ε τ�ν θρ�αµ�
 µ& κα" τ�ν τραγkωδ�α τ@ς Tριπ
λιτσEς (23 Σεπτεµ�ρ�
υ
1821)· θ& µπ
ρ
�σε Jµως ν& συγκινηθM@ περισσ�τερ
, yν µ'θαινε τ& καθ%καστα τ
� Nε
κ'στρ
υ.
T� εR�ε συµ�@; Σ*µφωνα µ) τ�ν Φραντ=@ 
X T
�ρκ
ι  $ερ��µεν
ι τ
� K'στρ
υ «hµ(λησαν εoς τι-
νας µικρ1�ς κα8 {πλ1Sς VEλληνας: “Bρb Pωµα_1ι!” hς ν
 τ1�ς εlπ1ν: “Uρb σκλ.U1ι”»!

Pωµα2
ς λ
ιπ�ν 4 Pωµι�ς ;σ
ν σκλ'�
ς· τ� ;δι
 περ�π
υ σ9µαινε τ�τε κα" τ� \ν
µα  Γραικ�ς...
T& παλληκ'ρια Jµως, «π1[ ’�αν σι�αθ" τ� Pωµα(ικ1» (7Iω. Mακρυγι'ννης) κι εR�αν π'ρει τ&
Jπλα, δ)ν uσαν πι& Γραικ
" 4 Pωµι
�: uσαν `Eλληνες �π
φασισµ%ν
ι γι& Jλα.

Σαρ.ντ1ς Π
ν

«AYTOI EINAI TOYPKOI, EBPAIOI!»



�Eν τYW ναYW τραφNσεσθε
Σιγ', καλ% µ
υ δ%σπ
τα! B'λθηκες ν& µ
� κλε�σMης

τ� µαγα=�. T� π�πες uταν α5τ)ς π
� $εφ
*ρνισες γι&
τ�ν πρ
σκ*νηση τ@ς ,Iερ
σ
λυµ�τισσας; 7Aντ" ν&  νθαρ-
ρ*νMης τ�ν κ�σµ
 ν& µEς Lρ�εται, ν& �κ
υµπ'Mη τ�ν ��
-

λ� τ
υ κα" ν& µEς καταθ%τMη τ�ν καηµ� τ
υ, µιλEς γι& «ε#δωλ
λατρ�ες» κα" τρ�-
�ες κατσαρ%ς; T(ρα δηλαδ� θ)ς ν& τ� θ�$
υµε α5τ�; 7Eδ! κα" δ*
 �ιλι'δες
�ρ�νια – µ) τ�ν καθ
δ9γηση κα" τ"ς ε5λ
γ�ες µ
υ φυσικ'– κατα�'λλ
νται
φιλ
τιµ(τατες πρ
σπ'θειες γι& τ�ν �λλ
�ωση τ@ς συνε�δησης τ!ν �ρωµ
ελ-
λ9νων, wστε ν& µEς L�
υν «�ν'γκη κα" κ�ψιµ
», κι Lρ�εσαι τ(ρα  σ� ν& τ
�ς
�'λMης φυτιλι%ς, Jτι κα" καλ& τ
�ς π9ραµε �π’ τ& ε;δωλα κα" τ
�ς $αναρρ�$αµε
 κε2; E;δαµε κα" π'θαµε ν& στρ(σ
υµε  πι�ειρ9σεις µ) ε#κ�νες κα" πEς ν& τ&
κ'νMης µαντ'ρα; ∆)ν �λ%πεις τ� γ�νεται γ*ρω σ
υ; 7Aλλ
� 
X ε#κ�νες δακρ*-
=
υν, �λλ
� αXµ
ρραγ
�ν, �λλ
� κ
υνι
�νται κα" π'ει λ%γ
ντας. M�ν
 ε#κ�-
νες ν& καπν�=
υν δ)ν L�
υµε ρ�$ει �κ�µα στ�ν πι'τσα! Σκ%ψ
υ, ν& τ� κ'-
ν
υµε! 7Eκε2 θ& δM@ς Jλα τ& γρα}δια, τ& µι$
παρθεν�δια κα" τ& ε5ν
υ�
νε
-
λαι�δια ν& συνωστ�=ωνται �π� π'νω τ
υς, γι& ν& µαστ
υρ(σ
υν �π� τ� ντ
υ-
µ'νι τ@ς πνευµατικ@ς ε5ωδ�ας σ&ν �ασικλ@δες στ�ν τεκ%. Kι  µε2ς φυσικ&
καλ� µπ'=α θ& κ'ν
υµε. cEµ, Lτσι γ�ν
νται 
X µπ�=νες, �γαπητ% µ
υ. K
τ=&µ
τραπε=�της εRσαι Gλλωστε,  γ{ θ& στ& λ%ω;

T(ρα �%�αια θ& µ
� πM@ς, Jτι Jλα α5τ& π
� τσαµπ
υνEς, τ& λ)ς γι& τ� θε-
αθ@ναι κα" τ� �κ
υσθ@ναι,  νk! Q �ντικειµενικ�ς σκ
π�ς σ
υ εRναι ν& κ'νMης
�ντιπ
λ�τευση στ�ν πρ
καθ9µεν
. 7Eντ'$ει,δ) λ%ω, �λλ& µ�ν �'λ
υµε κα"
φωτι& στ& µπατ='κια µας. Kανε"ς δ)ν �ντιλ%γει Jτι P 7Aρ�ιεπισκ
π9 «Lπια-
σε τ�ν καλ9» µ) τ� πρ�σφατ
 πρ
σκ*νηµα, �λλ& γι& σκ%ψ
υ π
� θ& καταλ9$Mη
Jλ
 α5τ� τ� µπαγι�κ
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M9 τ3ν 'µπειρ$α πρ�ηγ�υµ>νων
\ρθρων µ�υ σ�ετικAν µ9 τ3 σ�γκριση τBς CEλληνικBς µ9 τ3ν !AγγλικG,
ΣλαXικ3 κα? T�υρκικ3 («∆» τ. 204, 229, 241) πρ�τε$νω τ3ν @0Bς µ>θ�δ�: 

!Aνλυση τBς δ
µ@ς τBς �π� '0>τασιν γλ7σσας ('ν πρ�κειµ>ν5ω τBς
!IαπωνικBς) Eτ�ι α. Tρ2π�ς Yκφρασης (συλλαXικ3 κ.\.) X. Tρ2π�ς

γραφBς (�λφαXητικ3 κ.λπ.). γ. Παραγωγ3/σ�νθεση λ>0εων. δ. Σ�ντα0η
κα? ε. Σ�γκριση τAν \νω στ�ι�ε$ων µ9 τ3ν CEλληνικG.

Λε0ικ�λ�γ$α/!Eτυµ�λ�γ$α: CH σ�γκριση τ�� συν2λ�υ τAν συνGθων
λ>0εων µιIς γλ7σσας (περ$π�υ 15.000) µ9 \λλη εMναι σ�εδ�ν �δ�-

νατη κα? \νευ �Fσ$ας.
[Παρ.κCαση: OW σ�γ�ρ�ν�ι γλωσσ�λ2γ�ι µε$ωσαν τ3ν �0$α τBς δια-

�ρ�νικBς µελ>της τBς γλ7σσας2. !Aντ? τBς δ�µικBς '0>λι0ης κθε λ>0εως,
π�O 'κφρbει τ3 XαθειD σ�>ση Lνν
ιας κα? µ
ρφ@ς (µ3 συµXατικ2τητα) mς

λ.�. *wa.to (ΓΓB)/�δωρ → νεαρ�ν (�δωρ) → νερ2, πρ�τε$ν�υν γενικAς τ3 σ�νθεση λ>0εων
�π� µ�ρφGµατα (né-a, e-àn j πε.ρα, µ>.ρα, λ>.ρα).

!Eπ$σης < Γλωσσ�λ�γ$α �π�φε�γει ('0α$ρεση < σ��λ3 Πργας) τ3 σ�γκριση µεταγενε-
στ>ρων γλωσσAν µ9 �ρ�>γ�νες ;πως < CEλληνικG. CO λ2γ�ς; !EπισGµως < δBθεν �σ�τι-
µ$α/�νε0αρτησ$α τAν γλωσσAν. CO πραγµατικ2ς λ2γ�ς: < \ρνηση �π�δ��Bς τBς �παρ0ης
πρ�ϋπρ��ντ�ς παγκ�σµ$�υ π�λιτισµ�� µ9 κυρ$αρ�η γλAσσα (lingua fanca), < Jπ�$α εMναι
�ρ�>γ�νη κα? ν�ηµατικG.]

!Aντ? λ�ιπ�ν τ�� συν2λ�υ τAν λ>0εων πρ�τε$ν�υµε τ3 σ�γκριση σ9 τρ$α 'π$πεδα: α. !Aρ�>-
γ�νες λ>0εις δηλαδ3 �ρGση σ9 δ�σκ�λες περι2δ�υς 'πιX$ωσης (λ.�. X>λ�ς, σ]τ�ς). X. Bασικ�

2.

1.

H ME£O¢O™ EPEYNA™.H ME£O¢O™ EPEYNA™.

E
Mναι < !Iαπωνικ3 ΓλAσσα @λληνικ3 διλεκτ�ς; CH 'ρ7τηση αFτ3 πρ?ν λ$γα
�ρ2νια θD πρ�καλ��σε τ�υλ�ιστ�ν θυµηδ$α. !Aφ’ ;τ�υ ;µως J καθηγητ3ς
τ�� Πανεπιστηµ$�υ XαϊδελX>ργης Nors Josephson τρα0ε τ3ν �πν7ττ�υσα
παγκ2σµια πανεπιστηµιακ3 κ�ιν2τητα µ9 τ� XιXλ$� τ�υ «PEνας @λληνικ�ς

π�λιτισµ�ς στ3 νBσ� τ�� Πσ�α»1, ;λα εMναι πιθαν. M9 τ3 X�Gθεια τ�� διευθυ-
ντ�� τ�� «∆» κ. ∆. Λµπρ�υ �π>κτησα �ντ$γραφ� τ�� '0αντληθ>ντ�ς, ;πως κα?
τ� πρ�ηγ��µεν�, XιXλ$�υ τ�� N.J. (γιατ$ �ραγε;). MετD �π� µελ>τη τAν 1050 πρω-
τ�ελληνικAν λ>0εων διεπ$στωσα, ;τι Kντως �ρησιµ�π�ι��νται αFτ9ς �W λ>0εις �π�
τ�Oς Π�λυνησ$�υς, Yστω κα? κπως �λλ�ιωµ>νες4.
T$ γ$νεται ;µως µ9 τ3 (γραπτ3) γλAσσα @ν�ς λα��, π�O Y�ει �ναπτ�0ει '0α$ρετ�
π�λιτισµ2, 'φµιλλ� τ�� CEλληνικ��;

Σ�. 1 �Iδε�γραµ-
µα = KANZÌ.

M#α πρMτη πρσ.γγιση (I)



λε0ιλ2γι�: περ$π�υ 100 λ>0εις/Yνν�ιες �π�λ�τως �παρα$τητες γιD τ3 συνενν2ηση �ωρ�-�ρ�-
νικ κα? γ. Γενικ2: περιλαµXνει 300-1.000 λ>0εις '0hφθαλµης Jµ�ι2τητας.

E�δικD στ3ν !Iαπωνικ3 ΓλAσσα: (I) πρ�τε$νω 410 λ>0εις (σ�ν�λ� 521), παραθ>τ�ντας τ?ς
Yνν�ιες �λφαXητικAς στD CEλληνικD κα? 'τυµ�λ�γ7ντας τες �π� �ωνικ9ς κα? δωρικ9ς ρ$bες.

[Σηµ.: CO N.Josephson στ3 Π�λυνησιακ3 �ρησιµ�π�ιε] τ3ν �ντ$στρ�φη µ>θ�δ�: !Aρ�α]ες
@λληνικ9ς λ>0εις ταυτ�π�ι��νται µ9 �ντ$στ�ι�ες π�λυνησιακ>ς.]

CH !Iαπωνικ3 τ�π�θετε]ται 'πισGµως στ?ς «συγκ�λλητικ9ς»
(Agglutant) γλAσσες (�W τ�π�ι τAν λ>0εων γ$ν�νται µ9 πρ2σθεση µ�ρφηµτων). Λ$γ�ι 'πι-
στGµ�νες �πεδ>�θησαν τ� �ληθ>ς, ;τι «< !Iαπωνικ3 κα? < K�ρεατικ3 �π�τελ��ν �δ$αν ��κ�-
γ>νεια... �νγ�νται δ9 σ9 κπ�ια κ�ιν3 πρωτ�γλAσσα»3. nIσως τ� �π�δε$0�υµε, µ9 πρωτ�-
γλAσσα τ3ν CEλληνικG.

Πργµατι < !Iαπωνικ3 δ9ν Y�ει σ�>ση µ9 τ3ν παρλληλ2 της KινεbικG, π�O εMναι µ�-
ν�σ�λλαXη (yως δισ�λλαXη)· εMναι καθαρAς συλλα�ικ� γλAσσα, ;πως �W @λλην�γενε]ς
π�λυνησιακ9ς διλεκτ�ι4 κα? µ9 συλλαXικ3 γραφG.

Kα? συλλαXικ3 'νν���µε τ3 γλAσσα π�O 'κφρbεται πρ�φ�ρικD µ9 συνδυασµ� �δι'-
σπαστων φωνηµ'των (Eτ�ι σ�µφων�/φωνBεν, α, te , kyù ) ;πως «a.tè.ru». nEτσι θD kταν κα?
< πρ�φ�ρD τAν Mιν7ων: «a.tè.mo» = ; Nε�ελληνικ: «κα.λ.µι» [Σηµ.: CH CEλληνικ3 κατD
Xση καθαρAς συλλαXικ3 ;πως τ3 µιλ��σαν �W A�γα]�ι, πρ� π�λλ�� µερικAς «συµφων�-
π�ιGθηκε» κυρ$ως µ9 τD τελικD ν κα? ς [π.�. (ΓΓB´) «ku.ru.s2» → (7�ς α�.) «�ρυσ2.ς»].
Σ9 'λ�ιστ� Xαθµ� συµXα$νει κα? στ3ν!Iαπωνικ3 «kup.pù.ku» = κ�πτω � kutu - fuku , ;πως
κα? < τελικ3 συλλαX3 «ñ» (;πως españa) π.�. niñ � ni.ni.]

CH σ�γ�ρ�νη !Iαπωνικ3 Y�ει 106 φωνGµατα: 5 «φωνGεντα» a, e, i, o, u· 3 «διφθ2γγ�υς» ya
(=γι), yo, yu· 96 (12X8) «συλλαX9ς» κα?
τ� wa κα? ñ. ΓιD 0>νες λ>0εις �ρησιµ�-
π�ιε] κα? τD fa, fi, fo.

CH 'κµθηση λ�ιπ�ν
τBς !IαπωνικBς, �φ�� διευκρινισθ��ν µε-
ρικ9ς πρ�φ�ρ9ς κα? < σ�ντα0η, δ9ν δη-
µι�υργε] πρ�XλGµατα στ�ν PEλληνα. T�

πρ2Xληµα, τερστι� yως �κα-
τ2ρθωτ�, εMναι < 'κµθηση τBς
�ν'γνωσης κα? γραφ@ς K�ι µ2-
ν� γιD τ�Oς 0>ν�υς �λλD κα? γιD
τ�Oς }δι�υς τ�Oς !Iπωνες. !E0η-
γ��µαι: ∆ιαθ>τ�υν τρε]ς (3) τ�-
π�υς γραφBς [!Iδε�γρµµατα κα? δ�� συλλαXρια (hiragàna, katakàna)], �W Jπ�]�ι
µλιστα δ)ν εMναι �νε0ρτητ�ι, �λλD συνδυb�νται στ� }δι� κε$µεν� (Σ�. 2).

TO �δεγρ(µµατα (πρ�τιµ7τερα «�αρακτBρες» = KANZÌ) : παρελGφθησαν
�π� τ3ν K$να6 µ>σ5ω τAν K�ρεατAν τ�ν 4� α�. µ.X.· mλ�κληρ7θηκε δ9 < κα-

θι>ρωσG τ�υς µετD τ3ν ε�σδ��3 τ�� B�υδισµ�� στ3ν
!Iαπων$α τ� 538 µ.X. (WερD XιXλ$α κ.\.). N�µ$bω ;τι 'πε-
XλGθησαν π�λO νωρ$τερα, �στε δυ2µισι �ιλιδες �ρ2-
νια νD εMναι WκανD νD σXGσ�υν �π� τ3 µνGµη τAν !Iα-
π7νων τ3ν �ρ�αϊκ3 συλλαXικ3 γραφG τ�υς, πιθανAς

1.

H °PAºH.H °PAºH.
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Φωτ. 1. Φρ.κτης κα8 τ1π(1: {ρµ1ν(α �νθρ$π1υ - φ[σης.

Σ�. 2 K.θετη γραφ, kanzì. POρι)�ντια
kanzì κα8 hiragàna.

ψηλSς (στS Eν(στηµα)



(παρ) ;µ�ια µ9 τ?ς α�γα]ες γραφ9ς (ΓΓB´, ΓΓA´ κ.λπ.)7.

Σηµ.: CH πρ�ϊστ�ρ$α τAν !Iαπ7νων πρ� τ�� 300 π.X. (περ$�δ�ς Jômon = Tb��µ�ν) πα-
ραµ>νει σκ�τειν3 («siecles obscurs»: P. Larousse). Kα? < !Eγκ. «CHλ$�υ» �ναφ>ρει: «πρ�-
�ριστιανικAς 'µφαν$b�νται 0>ν�ι κατακτητ>ς (µ�γγ�λικ9ς φυλ>ς), π�O �ναµειγν��νται
µ9 τ�Oς �θαγενε]ς».

CH '0αφνιση τ�� �πλ��στατ�υ συλλαXαρ$�υ (πρXλ. Π$νακας 1) �π�τελ�υµ>ν�υ πιθανAς
�π� 43 σ�µX�λα [5 «φωνGεντα», 3 «δ$φθ�γγ�ι» κα? 35 (= 5X7) «συλλαX9ς»] κα? < 'πιX�λ3
τAν kanji 'π>φερε τ3 �α�τικ3 κατσταση, π�O ταλαν$bει µ>�ρι σGµερα τ�Oς !Iπωνες κα? κ-
νει �πρ�σπ>λαστη τ3 γραφ3 (κα? γλAσσα) στ�Oς 0>ν�υς. !E0ηγA:

OW κιν>bικ�ι �αρακτBρες (kanji) π�O �ρησιµ�π�ι��ν �W !Iπωνες εMναι /λ$γες (!) δε-
κδες �ιλιδες. Πλ3ν τ��των κατασκε�ασαν π�λλ9ς @κατ�ντδες ν>α σ�µX�λα - �δε-

�γρµµατα. OW λ>0εις γρφ�νται µ9 yνα yως τ>σσερα kanji, συµπληρωµ>νων συνGθως µ9
σ�µX�λα τBς hiragana (Σ�. 2) π.�. hit2/gin = \νθρωπ�ς = hyak(u).ka.ji.ten =
'γκυκλ�πα$δεια. POπως καταλαXα$νετε, J !Iπων π�O γνωρ$bει 1.000 �αρακτBρες θεωρε]ται
µ�ρφωµ>ν�ς.

T� �διαν2ητ� εMναι ;τι �W !Iπωνες \λλα0αν τ3ν πρ�φ�ρD τAν kanji, �στε �W Kιν>-
b�ι νD µ3ν καταλαXα$ν�υν τ3ν �απωνικ3 γραφG. nEδωσαν σ9 κθε kanji K�ι µ2ν�

yνα φ7νηµα �λλD �π� 3 yως 10 διαφ�ρετικD (π.�. τ� = ge j ka j � j ... 8 διφ�ρα)· κα?
�κ2µα �ειρ2τερα: yνα kanji δ9ν εMναι πντα µ�α συλλαX3 �λλD 2 κα? 3 συλλαX9ς ;πως 
= , µ9 �π�τ>λεσµα νD �πρ��υν � 2.500 φωνGµατα (kun), π�O
'κφρb�νται µ9 kanji8.

ΣDν νD µ3ν �ρκ��σαν αFτ, καθ>να φ7νηµα �π� τD 2.500 'κφρ-
bεται K�ι µ9 Iνα kanji �λλD µ9 π�λλ· µ>�ρι π�O τ� φ7νηµα kô = koo

γρφεται µ9 385 διαφ�ρετικD σ�µX�λα9. !E0ωφρενικ2.
CEπ2µεν� τ��τ�υ; �πρ��υν 2.500 φωνGµατα µ9 15.000 διαφ�ρετικD σ�µ-

X�λα. �Aν λX�υµε �π’ Kψιν ;τι συνδυb�νται µ>�ρι κα? 4 kanji, J θεωρη-
τικ�ς �ριθµ�ς τAν !IαπωνικAν λ>0εων εMναι J συνδυασµ�ς 15.000 �νD 4 Eτ�ι
(15.000)4 yνας �σ�λληπτ�ς �ριθµ�ς µ9 16 µηδενικ! �Aν τ7ρα ρωτGσετε yνα
!Iπωνα, πAς Xρ$σκει \κρη µ9 ;λ’ αFτD κα? πAς µαθα$νει νD γρφdη, θD σIς
�παντGσdη: µ9 �π�µ�νG.

T7 συλλαC(ρια (syllabary). ΓιD νD X�ηθηθ��ν στ3 γραφ3 kanji,
'φε�ραν (π2τε, πAς, π�ι�$, \γνωστ�) δ�� συλλαXρια (Π(νακες 1

κα8 2) τ� hiragàna κα? �ργ2τερα τ� katakàna.

TD 106 φωνGµατα µπ�ρ��ν νD γραφ��ν µ9 yνα Y0υπν� τρ2π� µ9 µ2ν�
45 σ�µX�λα [(5X8) + (3+2)], Eτ�ι µ9 συνδυασµ�Oς 5 «φωνη>ντων», 8
«συµφ7νων» κα? 5 συµX2λων. !Eπ$σης τD k, h, s, t γ$ν�νται g, b, z, d, θ>-
τ�ντας τ� σ�µX�λ� ( ) [T� h → p µ9 (°) π.�. pa = ].

CO συνδυασµ�ς «συµφ7ν�υ» µ9 «δ$φθ�γγ�» (ya, yo, yu) γ$νεται, γρφ�-
ντας πρAτα τ3ν �ντ$στ�ι�η «συλλαX3» τBς στGλης (i) κα? µετD τ3 «δ$-
φθ�γγ�» [π.�. = kya (ki-ya)] [Σηµ. OW διαφ�ρετικ9ς πρ�φ�ρ9ς γρ-

φ�νται �διαιτ>ρως.]
T� hiragàna εMναι καλλιγραφικ� κα? θυµ$bει �πλI kanji· �ρησιµε�ει δ9

= ].”

2.

Á.

yashito�

‚.

·.

16587∆ΑΥΛvΣ/255, Mρτι�ς 2003

Σ�. 3.



mς X�ηθητικ� στ3 γραφ3 µ9 kanji (;λες �W λ>0εις µπ�ρ��ν νD γραφ��ν µ9 hiragana).
T� katakàna εMναι �πλ��στερ� σ�ηµατικD κα? �ρησιµε�ει γιD τ3 γραφ3 0>νων (�γγλικAν

λ>0εων), µ9 τση νD γενικευθdB.
ΣHM. 1. CH �µερικανικ3 'πιρρ�3 φα$νεται κα? στ3ν !Iαπωνικ3 ΓλAσσα µ9 �ρGση \νω τAν

1.000 λ>0εων λ.�. kurasu < class (τ� λ κα? ρ ταυτ$b�νται ;πως κα? στ3 ΓΓB´).
ΣHM. 2. OW π$νακες 1 κα? 2 πρ�τε$ν�νται �π� 'µ9 Xσει τAν Πινκων τBς ΓΓB´ τ�� Ventris·

εMναι δ9 �πλ��στερ�ι τAν 'πισGµων �απωνικAν (µ9 117 συνδυασµ�Oς).
ΣHM. 3. CH !Iαπωνικ3 ΓλAσσα Y�ει π�λλ9ς s��π�ιηµ>νες λ>0εις ;πως sara.sara (= θρ2ι-

σµα), π�O XεXαι7ν�υν τ3ν \µεση σ�>ση µ9 τ3 φ�ση (;πως κα? < CEλληνικG).
Tελει7ν�ντας µ9 τ3ν παρ�υσ$αση τBς γραφBς, �φGνω γιD �ργ2τερα τ�ν µη�ανισµ� πα-

ραγωγBς/σ�νθεσης τAν λ>0εων κα? τ�ν τρ2π� σ�ντα0ης, γιD νD παρ�υσισω τ�ν πυρ@να τBς
παρ��σας Yρευνας: τD τρ$α λε0ιλ2για (�ρ�>γ�ν�, Xασικ� κα? γενικ�) mς �π2δει0η τBς 'π$-
δρασης τBς CEλληνικBς στ3ν !IαπωνικG.

CH !Iαπωνικ3 ΓλAσσα, ;πως �ναφ>ραµε, εMναι
καθαρ7τατα συλλαXικ3 �π�τελ��µενη �π� λ>0εις κυρ$ως π
λυσ*λλα�ες10. !Aναλυτικ: τρι-
σ�λλαXες κα? \νω εMναι τ� 75% τ�� λε0ιλ�γ$�υ, δισ�λλαXες 20%, µ�ν�σ�λλαXες δ9 5% ('0
�ν 3% πρ�σφ�µατα j περι>��υσες ñ). M9 µ2ν� 2% καθαρ9ς µ�ν�σ�λλαXες λ>0εις, διαφ>ρει
ριbικD �π� τ3ν µ�ν�σ�λλαXη κα? δισ�λλαXη Kινεbικ3 ΓλAσσα.

nEτσι θεωρητικD < !Iαπωνικ3 δ9ν θD Yπρεπε νD Y�dη πρ2Xληµα Qµ
9�ων λ>0εων (µ9 δι-
φ�ρ� ν2ηµα) ;πως < KινεbικG, παρ’ ;λ� π�O σ9 λ$γες περιπτ7σεις δηµι�υργε]ται· λ.�. 11 ka
διαφ2ρων 'νν�ιAν κα? γραφAν (kanji).

Στ�Oς Π$νακες A, B, Γ < πρ�φ�ρD τAν λ>0εων �να-
γρφεται µ9 λατινικ�Oς �αρακτBρες, < µ2νη δυνατ2τητα καταν2ησης τBς !IαπωνικBς Γλ7σ-
σας �π� τ�Oς 0>ν�υς (< 'π$σηµη romanisation). nEτσι πρ�φ>ρ�υν τ� r µετα0O λ κα? ρ, τ� n j
ν j ñ, τ� hu → fu τ� si → shi (A. ship) τ� z → b j j (Γ. joli) τ� zi → ji (A. jam) τ� ti → chi (A.

OI ¶INAKE™. OI ¶INAKE™. α. Πρφρ(:α. Πρφρ(:

§E•IKO§O°IA - ETYMO§O°IA.§E•IKO§O°IA - ETYMO§O°IA.
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Π(να� 1. ΣυλλαU.ρι1 hiragàna. Π(να� 2. ΣυλλαU.ρι1 katakàna.



church) κα? τ� tu → tsu. !Eπ$σης τD διπλI φωνGεντα π.�. ô κα? σ�µφωνα π.�. mak(a). ka πρ�-
φ>ρ�νται διπλI.

BρBκα δυσκ�λ$α στ3ν 'τυµ�λ2γηση τAν µ�ν�-
σ�λλαXων λ>0εων (chi = α�µα < ;) mς κα? τAν λ>0εων π�O περι>��υν «mi» ;πως umi (= θ-
λασσα), uma (= \λ�γ�), mimi (= αFτ?) κ.\.

ΠαρατGρησα, ;τι τ� 40% τAν λ>0εων �ρ�$b�υν �π� τρ$α «σ�µφωνα» τD h, k κα? s. TD
�ντ$στ�ι�α @λληνικD π, κ κα? σ εMναι 33% Eτ�ι παρ2µ�ι�. EMναι δ9 �ντ$στ�ι�α λ2γ5ω τ�� ;τι
παρG�θησαν XασικD �π� τD }δια σ�µφωνα. !Aπ� τD �αµ>να @λληνικD σ�µφωνα H κα? F =
δ$γαµµα. T� πρAτ� µετατρπη σ9 δασε2α [H>λι�ς → �λι�ς κα? h (→ h>λι�ς → �απωνικD hi)] j
σ9 σ/ς [Jµ�� < h�µ�� → (G) samàn → (�απωνικD) zeñ.bu + (A) same] j KH → x, ΠH → φ, TH
→ θ. T� δ9 δ$γαµµα σ9 K j W (F�$κ�ι (!Iαπ) - koku = �7ρα κα? F Yργω → (G) wergan → (A)
work + (!Iαπ.).ha.ta.raki <*he.raka.ti <F 'ργτης (B�ιωτικ). !Eπ$σης (f) wakasu < F(α)ρσσω
= Xρbω. [Σηµ.: OW δασυν2µενες λ>0εις kταν π�λO περισσ2τερες τAν γνωστAν, πρ?ν δηµι�υρ-
γηθdB < τσις γιD «ψ$λωση»4 ;πως h>�ω = Y�ω → habeo ⇒ Y�ω].

ΣYNTOMOΓPAΦIEΣ A = !AγγλικG, α�τ. = α�τιατικG, B�ι. = B�ιωτικG, Γ = ΓαλλικG, ΓΓB´ = Γραµ-
µικ3 γραφG B´, γ = γενικ3, G = Germanic/Γ�τθ., CHσ. = CHσ��ι�ς, Θ. = ΘBλυ, !I = !IταλικG, !Iων = !Iω-
νικG, K = K$να, Λ = ΛατινικG, ΛεσXιακG, POµ.(ηρ�ς), πλ. = πληθυντικ2ς, Σλ = ΣλαυικG, T = T�υρκι-
κG. ΣYMBOΛA: * �π�θετικ2/; �µφ$X�λ�/ ^ διπλ� φωνBεν (ô = ��).

C. �Eτυµλγικ7 πρCλ�µατα:C. �Eτυµλγικ7 πρCλ�µατα:
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Kτην�τρ�φ$α: ZA� (�µερ�) = doo.but(s)u � bA� - ε�δ3ς j X�τ�ν X��Xαλ�ς = ushi
� �δρ2.Xι�ς [X��ς] < �δωρ = �γρ�ς → (Σ) ukshan → (Λ) u(vi)dus. γλα = gyû.nyû

� X��.µ�(b)ω = Xυbα$νω. X��τυρ� = a.bura � (I) burro κρ>ας = nikù � ; µαλλ?/γ��να
= ke < κ7εα = κAας → (G)haram → (A)hair κ��πα = kopu < κ�πη γ$δα = yagì <α�γ$.

KυνGγι/ψρεµα: ryô < ρ�ω = ρ$πτω (JρµA). X>λ�ς = ya < ��ς �κ2ντι� = yari < δ2-
ρυ. καµκι = morì < µ�ρ>α (0�λ�) → (Γ) hame. δ$κτυ = amì <�µµ3 = θηλιD /bε�γµα.
Π2λεµ�ς: sensô < ; µ�η = tatàkai < πατττω → τεταγhς = τσσω. \λ�γ� = umà <
(k) ma < ; σπαθ? = katana < φσγαν�ν < (πλ.) pa.ka.na ΓΓB. �ρ�ηγ�ς = chô → ô

< (!Iων.) σ2�ς = �σ�υρ�ς <σ�ς < σF�ς <τFω.F�ς = TAỸ Σ (Σ) tavi.ti.
Γεωργ$α: nô.gyô < ν�µ>ω - π�ιA (X�ιωτ.) π�ιFA = συγκ�µιδ3 → (Σ) chivo.ti ρ�-
bι/σ]τ�ς = komé/komùgi < κ�µιδ3 j γ>ννηµα. 'ργασ$α = sa.gyoo < σα; -π�ιFA.
Nαυτιλ$α: kai.gyô = θλασσα + π�ιFA < F�λς; θλασσα = ùmi < ; λιµ3ν = minà.to
<*(ri).mina < λιµ>να (α�τ.). παραλ$α = kai.gan < Fαλ�ς - (παρD)θ$ν. πλ�]� = fùne

<*Fune = µ9 �ντιστρ�φ3 <*neFu < ν>Fυς = να�ς (A) navy (πρXλ forma < µ�ρφ).

5.

4.

3.

2.

1.

¶INA• A. APXE°ONE™ §E•EI™¶INA• A. APXE°ONE™ §E•EI™

�γαπ� ai(jô) < bω
�δελφ�ς kyô.dai < κασ$γνητ�ς
α�µα chi < (k)
�κ��ω kiku < �κ��ω
�νεµ�ς kazé < ��ς
�νθρωπ�ς jin < γ>ν�ς/γB
�ν��γω aku < �(ν)�$γω

�σπρ�ς shiroi < σελα�:bω
α�γ� tamâgo < θαµD.��ν
α�τ�ς koré/o < κ�]�ς/�ς
�λ�πω miru < �µε$ρω
��υν� yamá <
�ρ��ει ame <
γ!λα gyû.nyû < X��.µ�bω

¶INA• B. BA™IKO §E•I§O°IO¶INA• B. BA™IKO §E•I§O°IO



�γ!πη = ai/aijô <*akjoo<�γjω = �bω → 
(Σ) jaga.

�γγε#� = tsubó< (+µ>τρ� �ωρ.) <'.0α-
π�.δ$α = 3,4 µ.

�γγ�$ω = sawà.ru < �πτω < Fαφττω = 
σφα-

�γκυρα = ikari < *akira < ↔ \γκυρα
�γκ%νας = hiji < γ$γγλυµ�ς = \ρθρωσις 

→ (A)hinge.
�γ&ρι = shônen < υWων�ς (CHσ.) = υW�ς →

G. Sunus → A. son.

�γρ�ς = no.hara < *no(mo).ha(ru)ra < 
ν>µω \ρ�υρα

�δει�ς = kara.no <κεν>αρ�ς (CHσ.)<κεν2ς. =
aita < (θ) \δεια

�δελφ�ς = kyâdai < κασ$.γνητ�ς.
(πρωτ2τ�κ�ς) <ani < (θ.) yνη → (Λ)
senis → Γ.aîné.

�δελφ' = shi.mai<*shinami < σ�ν.αιµ.�ς
��ρας (�τµ.) = kûki < (K).kõng-qi <;
α(θρι�ς = haré < Fαδρα$α (Mακεδ.) = 

α}θρη
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¶INA• °. °ENIKO §E•I§O°IO¶INA• °. °ENIKO §E•I§O°IO

γ)/+δαφ�ς jimen < γα]α
γι�ς musuko <
γυνα#κα onnà < Xαν
δ!σ�ς morì < µ�ρ>η
δ�ντρ�/,-λ� ki < 0�.λ�ν
δ�νω atareu < δ�τ3ρ
δρ&µ�ς dôro < δρ2µ�ς
δυνατ�ς chikara < κικ.ω
.γ/ watashi < Fεαυτ�ς
.σ0 anata < 'ν.ντα
.δ� kokò <
ε1µαι desu <
.µπρ�ς mae <
2να ichi/hitotsu <F>καστ�ς
.π!νω ue <;
+�ω motsu <
$εστ� atatakai < δα$ω
$�� doò.butsu < bA�.Fειδ3ς
3λι�ς/4µ�ρα hi/hirùma < FGλι�ς
θ!λασσα umi <;      +Fηµ>ρα
θ�λω shitai < (ισ).αιτ>ω
κα5 te < τε
καλ�/6 yo (ku) < ε�(γε)
κ!νω suru <
καρδι6/α7σθ. kokòro< κ3ρ
κεφ!λι atama/kubi < κ�Xη
κ&κκιν� aka(i) <
κ�ντ6 chikai <
κτυπ� tataku < τ�πτω
κ�κλ�ς en/wa < ;
λ�γω iu < }�υ! = sµ?
µ!$ι me < Kµµα
µα-ρ� kuro < σ.κυθρ�ν
µεγ!λ�/π�λ0 oo(i) < ;λ� (ι)

µητ�ρα hàha < ννα;
µικρ� shii-sai < τυτθ�ς
µπ�ρ� dekiru < 
να� hai < γε
ν��ς wakai <
ν�-ς noo < ν2�ς
ν��τα yoru < δε$λη
9λ� subete/zenbu < σ.�µ��
:ν�µα namae < Kν�µα
��ραν�ς sora < Kραν�ς
:�ι nai < νη-
παιδ5 ko < κ2.ρ�ς
πατ�ρας chi.chì< ττα
πεθα�νω shinu < φθ$νω
π�τρα ishi < \σις
πηγα�νω/+λα iku< }κω
π&δι ashi < ταρσ�?
π�υλ5 tori < Kρνιθ�ς
σ!κκ�ς fukuro < κ7ρυκ�ς
σελ;νη/µ;ναςtsuki< 
σκ�λ�ς inù < κυν?
σπ�τι uchi < �}κ�ι
στ&µα kuchì<
σ�µα karada < κ�ρµ�ς
τρ%γω tabe (ru) < δε]πν�ν
<πν�ς nemuru <
φ�λ�ς mikata < \µµα;
φυτ� shokù.butsu < –;Fειδ3ς
φ�ς/φωτι6 hi = FGλι�ς/Fε$λη
�αρ6 yoro. (bi) < �αρω(π�ς)
��ρι te < �>.ρε
ψ!ρι sakana < ;
>ρα#�ς kirei < κ�]λυ = καλ�ν (T.)

gusel
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α(σθηµα = kimòchi = kimi = kibun < 
θυµ�ς = ψυ�ισµ�ς

α(σθηση = kan.jô = kan.kaku = kokòro <ki
< κ3ρ

α7%νι�ν = eièn < α�9ν
�κ��ω = kiku < (∆ωρ).�περσ.�κ��κειν 

= �κ��ω
�κρ��ασ�α = karuwaza < (CHσ.) �κρ�-

Xbειν
�λε�ρι/κ�ν�α = konà < κ�ν$α
?µ!,ι = kurùma  < (CHσ.) κ�λισµα < κυ-

λ$ω < κ�κλ�ς
�µµ�ς/�µµ�υδι6 = suna < θ$ν(α)/hàmabe

< (ισ)�µαθ�ς
�ναπν�ω = kokyû < γ�γγ�bω;
�ν!πτυ,η = ha.ttèn < 'κ.τε$νω → (Σ)  

he.tanoti
�ν!ρρωση = seiyô<*yô.sei ↔ < �γιbω
�νε�!$ω (-αινω) = ageru < �Fε$ρω = ση-

κ7νω
�νεγε�ρω = kon.ryû < κ.συν+στρωνν�ω 

→ (Λ)con.struo
�νεµ�ς = kazé < ��ς → (A)gas
�νθ�ς = hanà < *naha; < \νθ�ς
�νθρωπ�ς = nin = jin < γ>ν�ς / γGϊν�ς +

hitó <;
�ν��γω = aku/ak(er)u < (CHσ.). �}γω
�ν�ι,η = hàru = F>αρ�ς (γ) = Yαρ
�ντη�� = han.kyô < \ντα-s�2ω
�ντ�.θετ�ς = han.tai < \ντι�ς (∆)
�ντ�� = sayonara < σ.�γ$αινε
�ντιπ!θεια = han.patsu
�νδρας = o.tòko < ;(ς)+τ�κεOς = πατ3ρ

+ dan.shi < \νδρ$;
�νω = ùe < �ψε = �ψ�ς
�π!τη = sagi < σαγGνη
�πειλ� = odosu < /δυσσ�.µαι = /ργ$b�µαι.
�πειρ� = mu.gen/mu = \νευ < µ3 + γ>-

ν�ς = �γ>ννητ�ν.
?πλ�ς = -tan- < ; +hei.i < �ι�ς = καλ2ς, 

�γαθ�ς
�π�δ�κιµασ�α = yajì< �α�3
�π�καλ�πτω = aba.k.ai(te) = (µελ) τ��

abaku
�π&τ�µ�ς = kewashi.i < κεFbω = κρη-

µν$bω → (Σ) kasa.ti
�π�υσ�α = fuzai < φυγ3 < φε�γω < φ�γjω
�ργ6 = osoi < σ$γα;

�ργαλει�ς = ito.(kuruma) < Wστ�ς (κ�λι-
σµα)

�ριθµ�ς = kàzu < �λι0 → (Λ) calkulus →
(Γ) caillou
�ρ�ων = shuryô < κ�ρι�ς
�σπρ�ς = shiroi < *silai < σελη - <σε-

λα�bω = λµπω
�στε#� = jôdan < γηθ>ω → (Λ) gaudeo →

(I)godo
�σ�ηµ�ς / σι�αµ�ν�ς = minikui < µιν-

θι.κ�ς = Xρωµ$bω
�τσ!λι = hagàne < *hakuno < κ�Fαν�ς

= �λυψ.
α�γ' = yoake < sAθε(ν) < shς
α�γ� = tama.ago = σφα]ρα-��ν < θαµD/

θBµα = σωρ�ς + �F�ν
α�τ�(ς) = kare/koré < (nIων) κ2τ�ς →

(Λ)quis, �<�ς
�φων�ς/�λαλ�ς = mugon < µ�γ$.λαλ�ς
�φρ�ς = awa < �φρ�ς < aga = !A�ε(λA�ς)

→ (Σ)abham
��υρ� = wara<*pala < παλθη = δεµτι

→ (Λ) palea
�!θ�ς = fuka.sa < X�θ�ς
�!ρκα = kobune < κ2παν�ν < κ2πτω

(κ�ιλ7νω) → (Σ) kapa.ti
�ασαν�$.ω/�µαι = korushimu < κ�ρα-

κ2.�µαι < κ2ρα0 = Xσαν�
�ασιλε0ς = ô <*άo< \ωτ�ς = \ριστ�ς <

\ηµι
�γ!$ω/,εδιπλ%νω = tori.dasu < στ2ρνυ.µι
�ελτ�ωση = kairyo = kalyo < κλλι�ν
��α = bô.ryoku = X$α+ρ>ω< Xιω - ρ�ϊκAς 

= JρµA
�λ!κας = baka < (α�τ.) Xλκα = XλD0
�λ�πω = miru < �µε$ρω < µε$ρ�µαι = 

θεAµαι → (L)miro
�&µ�α/�&µ��ς = bakudan/bun.bun < X2µ-

X�ς
�ρ!δυ = yoru < yòlu < *dolu < δε$λη
�ρ!$ω = wakasu < Xρσσω
γ!ντ$�ς = kagi < γαµψ�ς
γαυγ�$ω = hoeru < γ�ερ�ς
γει6 (σ�υ)! yâ/yai < �γε$α! sayôna.ra < 

(σ) �γ$αινε
γε#σ�ν = hisashi < γε]σ-σ�ν
γε�των = kin.gô < γε$των
γ�λι� = wara.i<*wela.i < γελει



γεµ.!τ�ς (-$bω) = michita/mitasu < µεστ2ω
γεννα#�ς/�νδρε�α = yûkan < γεννα]�ς;

→ (T) yigit
Γ) = chi.kyû = γB + σφα]ρα < γB.κ��α

(CHσ.) = σφα]ρα
γιατρ�ς = ìshi< }ασις �ατρικ3 = i(a).gaku

< �ω.γν7σκω
γρ!φω = kaku < �αρσσω; → γρφω
γρ;γ�ρ�ς = hayai < θττων <*θαγjων =

τα��τερ�ς
γυνα#κα = omnà <*honna < (X�ι.) →

XανD γυν3 < ΓΓB kuna
γυρ�$ω = kaeru < Fαλ�.µαι kuru < γυ-

ρ2ω/κ�ρω
δ!σ�ς = mori < µ�ρ>η = µ�υρι>ς, 'θνικ� 

δ>ντρ�
δ�κα = jû < (Kιν), tô <*to.ko < δ>κα →

(A) ten
δ�ντρ�/,�λ� = ki < κ(ι)σ�λ� (ΓΓB;) →

(G) ksaul
δ�ρµα/γ��να = kawa < κAFας = τ�µρι
δ�ρµα (�νθρ7π�υ) = hàda < (α�τ.) �ρA-

τα = �ρhς
δηλαδ' = sunàwachi < συνεπAς;
δηµ&σι�ν = kôzèn < κ�ιν�ν
δι!λειµµα = ai.ma = dai.ma < δι.λειµ.µα
διαλεκτ�ς = erinuki <*ere.niko < αWρε-
τικ�ς < αWρ>-ω
διατρ�φ' = ei.yô < 'δωδ3
δικαι�σ�νη = sei.gi < (σ)Jσ$η = F�σ?η =

δικα$α
δ�νω = watasu/ataeru<*data.e.ru < δ�τ3ρ 

→ (Σ) dara.ri
δι&.τι = no.de < νG τε = ν3 γDρ
δ�-λ�ς = dorei < (ΓΓB) do-e-ro-i
δραστ;ρι�ς = kappàtsu < F�πτω = 'πι-

τ$θεµαι → (Λ) capto
δρεπ!νι = káma < κµα0
δρ&µ�ς = tôri/dôro < δρ2µ�ς → (A) road
δ�ναµη = tsuyosa < F�σ��(�)ς chikàra < 

κικ�ω
δ�σις = nishi < δ�σις;
δωµ!τι� = heyà < F>δ�ς < (ΓΓB) we.to

(Περσ.) hadias
.γ/ = watashi < F@αυτ�ς
+δαφ�ς = jìmen < γαjα < γα$α → (Σλ)
zemja
ε1µαι = da/desu < ; δ9ν εMναι = nai < νG-

.κε# = (a).soko < 'κε].σε

.κνευρισµ�ς = iradachi< 'ρεθισµ�ς

.λεειν�ς = itama.shii < �ταµ�ς
2νας = ichi/hitotsu < Fyκαστ�ς
+νδ�,�ς = meiyo < µ>γjων = µε$bων
.νD� = �ντιθ>τως = aida ni < �ντ$α
.,!πλωση = hatten < 'κτε$νω
+,ω = soto < (σ)εκτ�ς
+πειτα = ato < (∆) \τε, εMτα
.πικ�νδυν�ς = abunai < �πην3ς = τρα�Oς
.πιστ;µη = kagaku/-gaku < (γι)-γν7σκω
.ρεθ�$ω = iraira < (α�ρ) Eρεθα = 'ρ>θω
+ρηµ�ς = sabaku < σαXbω = διαλ�ω/ 

καταστρ>φω
.σ0/.σε#ς = anata < Yν.αντα;
Eστ�α/τ$!κι = danrò/kamado< κµιν�ς
+τ�ς = nen/toshì<*shito; < (σ)Yτ�ς < Fε-

τ� (Σ) = vatsah
+τσι = sô < (σ).mς < Fως = (POµ.) mς [φ-

τ�] → (A)so
ε�γ�νεια = teinei<*e.ge.nei; < εFγ>νεια
ε�θυµ�α = yôki < γηθ>ω → (Λ) gaudo → (I)
ε�ρ0ς = hirò.i <*kilo < κ�]λ�ς → hiro =

�πλ7νω/πλατ(ε$α)
ε��αριστ�! = ari.gatô < �ριν κατ.>�ω

(=�ρεωστA)
.�θρ�ς = tekì < *keti ↔ < *�>θη (ΓΓB);

→ Y�θ(ρ)η (!Iων)
$!ρι = saikoro <*as(t)akolo < �στργα-

λ�ς (!AραX) azzahal → bDρ
$εστ�ς = atsui < (µελλ) �ψει = �πτω 

(�νXω)
$�στη = atatakai<*tetakid < δεδηυ]α (µετ.

παρ) δα$ω
$ι$!νι� = zassô <*zazasô < bιbνι�ν
$ωγραφ�$ω = ega.ku< YF�ικα → ε�κbω
$ωµ�ς = shiru < σ$ραι�ν = πετιµ>bι →

(!AραX) = sarâb → sirop
$D�� = doo.butsu (bA� - εMδ�ς) < bA� Fειδ3ς
3λι�ς = <µ>ρα = hi < hGλι�ς hiruma

<*himura < F<µ>ρα
3µι - = han =* hana < d�µ$να (∆) + (κρητ)

= �µισυ
Gρεµ�α/<συ�$α/ε�ρGνη = hei.ki = hei.wa 

< �ϊ�ς = εFγεν3ς
3ρωας/δ&,α = eiyû/eiyô < (γ) �ρω�ς
4φα�στει� = ka.zan <kaji.san = φωτι, 

X�υν� < κFjει + (K) shãn
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H��ς = oto < (!Aρκ)FI��ς → (G)swogon
= δ�νA

G��/�ντη�� = hañ.kyô = �ντ? - s�A 
< �ντη�A

θ!�ω = uzu.meru = γεµ$bω+γ$νεται <
X�(σ)ω

θαυµ!$ω = kan.tan < (B�ιωτ) θαµντα.ς
θ�ατρ� = gêki = (µ9) 'πιδε0ι2τητα α}-

σθηµα < (!Iων) θ>Fηµα;
θ�λω = shitai < Φα�τ>ω < (ΓΓB) qe-te-a
θεµ�λι� = kiso < κτ$σις = θεµελ$ωσις
θε�ς = kàmi < ; jin- <δα$µων < δα$ω →

δν�ς → (!Aρ) jinn
θεραπε�α = chiryô < κ�ρ>ω (Λ) curo 

iyasu < �σω (-ις)
θ�ση/θ;κη = seki/kêsu < θ>σις

θλ�ψη = kanashi.i < κανσσω = φων3 θλι
Xερ3

θ&ρυ��ς = sôon < δ�νA → (Λ) sono
θυµ%νω = okoru < /ργ$bω
θ�ρα = to, κα? tobìra < θ�ρα → (Σ) 

dvaram → (G) dawur
θυσ�α = gisei < θυσ$α
!Iαπων�α (�7ρα �νατ>λλ�ντ�ς <λ$�υ) =

ni.hom = nichi - hon = <µ>ρας �ρ�3
< <Fhς + θεν = < '0 �νατ�λAν →
(Σ) = uchi

Jδρυσις = sôri.tsu < (σ) rδρυ.σις
Kππασ�α = jôba < Frππ�ς rππ�ς = umà<;
(�ν�ς = ato < πτ�ς = πατηµασιD
καθαρ�ς = kirei (na) < κα(θα)ρ�ς →

(A)clear.

16593∆ΑΥΛvΣ/255, Mρτι�ς 2003

Πρ�τ�� Jλ�κληρωθdB J Π$να0 Γ, διαφα$νε-
ται < σηµαντικ3 κα? π�ικ$λη �ρGση @λληνικAν
λ>0εων στ3ν !IαπωνικG, συνGθως �ρκετD πα-
ραλλαγµ>νων λ2γ5ω τ�� παρελθ2ντ�ς �ρ2ν�υ
κα? τ�� τρ2π�υ πρ�φ�ρIς τAν !Iαπ7νων [πα-
ρXαλε πρ�φ�ρD συγ�ρ2νων �µερικανικAν
λ>0εων λ.�. class → (!Iαπ.) ku-rà-su].

ΠAς κα? π2τε 'δ>�θη < !Iαπων$α τ?ς π�λι-
τιστικ9ς «�π�στ�λ9ς» j τ3 µετανστευση

A�γα$ων - CEλλGνων; Πλ3ν τBς γλ7σσας �πρ��υν κα? \λλα π�λιτισµικD στ�ι�ε]α τAν
!Iαπ7νων, π�O Y��υν σ�>ση µ9 τ�ν µεγλ� CEλληνικ� Π�λιτισµ2;

ΘD πρ�σπαθGσ�υµε νD �παντGσ�υµε στ� @π2µεν� τε���ς, Jλ�κληρ7ν�ντας τ3ν Yρευνα.
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Kωστ"ς Kαρµιρ.ντ)1ς
!Aρ�ιτ>κτων EMΠ

[�O π#ναK συνεP#Uεται στS bπ�µεν τε:Pς.]

�Iαπωνικ�ς κ"π1ς = {πλ�της κα8 σ�Uας.



T
� στιγµ� π�+ τ' Mπ�υργεW� Π�λιτισµ�9 �π�καλεW τ&ς πυραµ�δες
τ1ς 	Aργ�λ�δ�ς «π&ργ�υς» – µ� µπ�ρBντας πλ;�ν νO τ&ς �γν�8σYη
– κα& �  κρατικ�& �ρ�αι�λ6γ�ι στ' σLν�λ6 τ�υς διατε�ν�νται Zτι
ε[ναι Eλληνιστικ1ς (µετO Xριστ'ν µ*λιστα) κατασκευ1ς, Mπ*ρ��υν

κα& κ*π�ι�ι – δυστυ�3ς -λ*�ιστ�ι – -ρευνητFς κα& δηµ�σι�γρ*φ�ι, π�+
�γν�Bντας τ�ν «-π�σηµη γραµµ�» τ1ς ρωµα�ϊκης πρ�παγ*νδας, πρ�-
=*λλ�υν τ�ν  στ�ρικ� σπ�υδαι6τητα τ3ν παν*ρ�αιων αPτ3ν κτισµ*των
κατO τρ6π� Mπ�δειγµατικ6. Σ’ αPτ�+ς τ�+ς λ�γ�υς �ν8κει κα& < �ρθρ�-
γρ*φ�ς τ1ς -φηµερ�δας «EΘNOΣ» (19/1/2003) Γι3ργ�ς Λεκ*κης, τ�9
<π���υ µ�α πρ6σφατη �ναφ�ρO σ�ετικ� µF τ&ς EλληνικFς πυραµ�δες �π�-
τελεW παρ*δειγµα πρ'ς µ�µησιν.

,O «∆αυλ6ς», π�L eς γνωστ6ν fφερε πρ3τ�ς στ' φ3ς τ1ς δηµ�σι6-
τητας τ&ς πυραµ�δες τ�9 Eλλαδικ�9 �Bρ�υ κα& µF πλ1θ�ς -ρευν3ν κα&
µελετ3ν τ&ς �ρ�ν�λ6γησε  στ�ρικO κα& κατ;δειRε τ�ν  στ�ρικ8 τ�υς ση-
µασ�α, θεωρεW Mπ��ρ;ωσ8 τ�υ νO παραθ;σYη αPτ�λεRε& τ' σ�ετικ' gρθρ�
µιhς fγκυρης -φηµερ�δας εPρLτατης κυκλ�φ�ρ�ας.

ΠΠρρωωττιιMMςς  ..ννττ��ςς  ��ρρ&&νν��υυ
�Iστ�ρ�α Πυραµ�δες: OK PEλληνες τ5ς γν%ρι$αν �π� τ� 3000 π.X.«

7Eγν(ρι=αν 
X �ρ�α2
ι `Eλληνες τ"ς πυραµ�δες; Kα" �%�αια να�! cAλλωστε, P
;δια P λ%$η πυραµ8ς 4 πυραµ1�ς εRναι _λληνικ(τατη (Q πυραµ�ς uταν πλα-
κ
�ντας - γλ*κισµα τριγωνικ� �π� πυρ� = σ2τ
). OX «α#γυπτι
λ'τρες» λ%νε π{ς
P λ%$η α5τ� πρ
κ*πτει �π� τ�ν α#γυπτιακ� pimar, �λλ& δ)ν �ναφ%ρ
υν Jτι
α5τ� εRναι �µαρτ*ρητ
ς στ& γραπτ& κε�µενα! 7Eνk! �ντιθ%τως Q ,Hσ*�ι
ς πα-
ραδ�δει: «πυραµ(δες = 14κ1δ1µNµατα γεωµετρικ., �π8 τ
 κ.τω κατερ��µενα»
κα" «πυραµ8ς = 14κ(α τις» (Σ
*δα).
»Στ� ,Eλληνικ� τ@ς 7Aργ
λ�δας Hπ'ρ�ει �ρ�α�α _λληνικ� πυραµ�δα, P καλ*-
τερα σkω=�µενη, P Qπ
�α, �ρ
ν
λ
γηµ%νη µ) τ� µ%θ
δ
 τ@ς θερµ
φωτα*γειας,
Hπ
λ
γ�=εται Kς κτ2σµα τ
� 2720 π.X. (+/- 580 Lτη),  νk! α5τ� τ
� 7Aσκληπι-
ε�
υ (ν�ν... Λυγ
υρι
�!) εRναι κτ2σµα τ
� 2100 π.X. (+/-610 Lτη). cEτσι 
X Πυ-
ραµ�δες στ�ν A;γυπτ
, τ
� Z
=)ρ κα" τ
� Σνεφρ
�, εRναι σ*γ�ρ
ν%ς τ
υς!
»Στ�ν 7Aργ
λ�δα  π�σης, Hπ'ρ�
υν λε�ψανα πυραµ�δων στ� ∆αλαµαν'ρα,
στ� N%α 7Eπ�δαυρ
, στ� Σικυ!να κα" στ"ς τ
π
θεσ�ες Kρυ'�ρυση, T
υρν�κι

AP£PO TH™  EºHMEPI¢A™ «E£NO™»



κα" ,Eλληνικ'κι. `Oµως κα" σ) Gλλα σηµε2α τ
� _λλαδικ
� �(ρ
υ Hπ'ρ-
�
υν πυραµ�δες: Λ.�. P «Kλιµακωτ�» τ!ν Θη�!ν στ� B
ιωτ�α, στ�ν A5λ�-
δα,  νk! �ναφ%ρ
νται Gλλες στ�ν κ
ρυφ� τ
� Tαϋγ%τ
υ, στ& Xανι' κ.G.
»Στ�ν A;γυπτ
 
X $εναγ
" �ναφ%ρ
υν, π{ς 
X κτ�στες τ!ν πυραµ�δων $ε-
κ�νησαν ν& κτ�σ
υν τ&  π�σης ταφικ& µνηµε2α τ!ν Φαρα{ σ) α5τ� τ�
σ�@µα, �λλ& Lπειτα �π� �νεπιτυ�ε2ς πρ
σπ'θειες ν& τ& τελει(σ
υν, =9-
τησαν τ� �
9θεια ,Eλλ9νων �ρ�ιτεκτ�νων, 
X Qπ
2
ι κα" Kλ
κλ9ρωσαν τ&
µνηµε2α. cAλλωστε τ� Jτι 
X A#γ*πτι
ι δ)ν εR�αν σ�%ση µ) τ"ς πυραµ�δες
τ� µαρτυρε2 κα" τ� γεγ
ν�ς, Jτι δ)ν µπ
ρ
�σαν ν& µετρ9σ
υν 
sτε κyν τ�
pψ
ς τ
υς! Γι& ν& λ*σ
υν τ� πρ��ληµα, κ'λεσαν τ�ν Θαλ@ τ�ν Mιλ9σι
.
A5τ�ς γ%λασε µ) τ�ν �φ%λει' τ
υς, �φ
� µ%τρησε τ� pψ
ς τ!ν πυραµ�δων
σ) Iνα µ�λις λεπτ�: 7Aκρι�!ς τ� µεσηµ%ρι Lµπη$ε Iνα ρα�δ" στ� �!µα κα"
µ%τρησε τ� σκι' τ
υ. cEπειτα µ%τρησε τ� µ@κ
ς τ@ς σκιEς τ@ς α#γυπτιακ@ς
πυραµ�δας. B'σει τ
� λ�γ
υ (µ@κ
ς ρ'�δ
υ/µ@κ
ς σκιEς της) �ρ@κε
zπλ
*στατα τ� pψ
ς τ@ς πυραµ�δας, �φ
� θ& εR�αν κ
ιν� λ�γ
!
»cEτσι Hπ
στηρ�=
υν κα" 
X ;δι
ι 
X A#γ*πτι
ι π{ς `Eλληνες Lφτεια$αν
τ�ν κατε$
��ν τ
υριστικ� τ
υς κρ'�τη. cAλλωστε π!ς εRναι δυνατ�ν, 
X ;δι-

ι ν& κατασκε*ασαν κ'τι, π
� δ)ν µπ
ρ
�σαν ν& τ�... µετρ9σ
υν;

Γ. Λεκ.κης »

∆[1 φωτ1γραφ(ες π1�
δηµ1σ(ευσε τ� «REθν1ς»
µb τ,ν �κ�λ1υθη �πε�N-
γηση: «∆[1 φωτ1γρα-
φ(ες π1� �π1δεικν[1υν
]τι 1^ �ρ�α_1ι VEλληνες
e�ι µ�ν1 γν$ρι)αν, �λλ

κα8 κατασκε[α)αν πυ-
ραµ(δες. �Aριστερ
 Uλ�-
πετε τ, U.ση τ"ς πυρα-
µ(δας τ1S �Aσκληπιε(1υ,
]π1υ φα(νεται καθαρ
 g
κλ(ση τ1S 14κ1δ1µNµα-
τ1ς κα8 δε�ι
 g καλ[τε-
ρα σYω)�µενη πυραµ(δα
τ1S PEλληνικ1S. �Aµφ�-
τερες στ,ν �Aργ1λ(δα».

°IA TI™ E§§HNIKE™ ¶YPAMI¢E™



«°PAºø» KAI ¶A°KO™MIO™ ¶O§ITI™MO™

™
κεφτGκατε π�τ9 π2σ� σπ�υδα]� εMναι αFτ� τ� ρBµα; ΦυσικD 'Dν δ9ν �πBρ�ε
�iτε 'γh θD Yγραφα κτι �iτε 'σε]ς θD διαXbατε τ$π�τα. OW 'φηµερ$δες,
τD περι�δικ, τD XιXλ$α, ;λα δ9ν θD �πBρ�αν κα? J π�λιτισµ2ς µας θD εM�ε
παραµε$νει στσιµ�ς· κα? γι’ αFτ� π�λλ�? κ�ινωνι�λ2γ�ι λ>νε, πhς J π�λι-

τισµ�ς �ρ�$bει µετD τ3 γραφG. nAρα τ� ρBµα γρ'φω κα? τ� �Fσιαστικ� γραφ�
εMναι τ� παρθυρ� j < θ�ρα τ�� π�λιτισµ��. Kα? εMναι σωστ2. !EDν δ9ν �πρ�dη
γραφG, δ9ν �πρ�ει π�λιτισµ2ς. ΣκεφτBτε κτι π�O δ9ν �ρειbεται γραφG· κα?
αFτ3 < γραφ3 εMναι πρ2δρ�µ�ς κα? σκιD τ�� π�λιτισµ�� µας.

CYπBρ�αν π�λιτισµ�? – 'κτ�ς �π� τ�ν CEλληνικ� Π�λιτισµ2 – π�O \φησαν κπ�ια
γραπτD µνηµε]α, �λλD καν>νας \λλ�ς π�λιτισµ�ς δ9ν \φησε γραπτD µνηµε]α µ9 σ�µ-
φωνα κα? φωνGεντα κα? µ9 συλλαX9ς ;πως J CEλληνικ2ς, π�O µ>σα στ� «γρφω» \φη-
σε κα? τ3ν ψυ�3 τ�υ �θνατη. TD 24 γραπτD γραµµατκια, τ� CEλληνικ� µας !Aλφ-
Xητ�, Yγινε J τρ���ς τBς πρ�2δ�υ ;λ�υ τ�� κ2σµ�υ. M9 αFτ3 τ3ν �νακλυψη �ναρ-
ρι�Gθηκαν στ3ν πρ2�δ� �W �ρ�α]�ι µας πρ2γ�ν�ι κα? µ9 αFτD µ2ν� δηµι��ργησαν κα?
µIς \φησαν yνα συλλ�γικ� π�λιτισµ2, J Jπ�]�ς πργµατι θD kταν �ν�παρκτ�ς. T�
φAς τ�� κ2σµ�υ kρθε µ>σα �π� τ� CEλληνικ� !AλφXητ� κα? µ2ν� µ9 αFτ2. M3ν Xια-
στBτε νD µ9 κατηγ�ρGσετε. ΣκεφτBτε τ� λ$γ�. Φιλ�σ�φGστε τ� πρIγµα λ�γικD κα? eν
τ7ρα µ�� δ$νετε 1% δ$κι�, αiρι� θD τ� κνετε �W }δι�ι 100%.

CO π�λιτισµ2ς µας σGµερα εMναι �διαν2ητ�ς �ωρ?ς τ� sλεκτρικ� ρε�µα, �λλD 'Dν
δ9ν �πBρ�ε < γραφG, }σως νD µ3ν µπ�ρ��σε νD �νακαλυφτdB γιD εiλ�γες α�τ$ες.

T� ρBµα γρ'φω µIς Yδωσε τ2σες εiη�ες κα? περιεκτικ7τατες λ>0εις. Σκ>φτ�µαι πhς
�W πρ2γ�ν�$ µας, ;ταν κπ�τε γκρατσ��νισαν µ$α π>τρα 'πνω στ3ν \λλη, πρ2σε0αν
;τι τ�Oς Yδωσε yναν k�� κπως σDν τ� γρ&φ κα? �π� 'δA γ>µισε < γλAσσα µας λ>0εις:
γρ'φω, γρ'µµα, γραµµατ%ας, γραµµατε�α, γραµµατισµ%ν
ς, γραµµ9, γραµµ%ν
ς, γραµ-
µ�φων
, γραµµατ�σηµ
 κα? δεκδες \λλες, π�O ;λ�ι σας µπ�ρε]τε νD σκεφτBτε.

ΠAς ;µως τ� }δι� ρBµα «γρ'φω» γ�νιµ�π�$ησε κα? τ3ν !AγγλικG; !Aκ��στε µε-
ρικ9ς λ>0εις: autograph, digraph, lithograph, paragraph, photograp, �λλD κα?
autobrography, biography κα? graphre, graft, anagram, dragram, epigram, grammary,
grammar, glamour, grammatical, programme (�W !Aµερικαν�? τ2... �πλ�π�ιGσανε
σ9 program), telegram κα? π�λλ9ς \λλες 'Dν ψ0�υµε καλD τD �γγλικD λε0ικ.
!Aπ� τ3ν }δια ρ$bα τ�� «γρ'φω» Yγινε κα? τ� ρBµα carve = �αρσσω, γλ�φω, σκα-
λ$bω κα? carver J 0υλ�γλ�πτης κα? carving < τ>�νη τ�υ.

�E
Dν µ2ν� µ$α @λληνικ3 λ>0η Y�dη µ$α τ2σ� σηµαντικ3 κα? θριαµXευτικ3 διε$σδυση
στ3ν !Aγγλικ3 ΓλAσσα, τ2τε ;λη < CEλληνικ3 ΓλAσσα τ$ τ3ν κνει τ3ν !Aγγλι-
κG; T3ν @λλην�π�ιε]! Kα? µ2ν� µ9 αFτ� τ� �ν>σπερ� φAς µεγαλ�υργε] σGµε-
ρα. !EDν �π�συνδ>σετε τ3 γλωσσικ3 κα? λε0ιλ�γικ3 πρ$bα τBς !AγγλικBς Γλ7σ-

σας �π� τ3 µητ>ρα CEλληνικG, < σηµερινG της κυριαρ�$α κα? δ�ναµη θD �π�XιXασθdB
κατακ2ρυφα σ9 µερικ9ς µ�ν�ψGφιες λυ�ν$ες. CO γλωσσικ�ς CEλληνισµ�ς τ3ν κρατει
'κε] π�O Xρ$σκεται σGµερα κα? µ2ν� µαb? µ’ αFτ�ν Y�ει yνα λαµπρ� µ>λλ�ν.

Θωµ3ς Γ. PHλι�π1υλ1ς
∆ιευθυντ3ς K�λλεγ$�υ «Παιδε$α» MελX��ρνης



OI °ENNHTOPE™ 
TOY ¶A°KO™MIOY ¶O§ITI™MOY

�). Πλ1[ταρ�1ς
«T�τ1ι1υς παιδαγωγ1�ς µακ.ρι ν. ’�αµε δ�κα �κ�µη», Lλεγαν 
X E5ρωπα2
ι γι& τ�ν

B
ιωτ� σ
φ�, τ& Lργα τ
� Qπ
�
υ δια�'στηκαν κα" θ& δια�'=ωνται  σαε" �π� ν%
υς κα"
γ%ρ
υς, στρατιωτικ
�ς κα" π
λιτικ
*ς, zπλ
ϊκ
�ς κα" φιλ
σ�φ
υς.

,O Πλ
*ταρ�
ς µετ& τ�ν �ασικ�  κπα�δευσ9 τ
υ στ�ν πατρ�δα τ
υ µετ%�η στ�ν 7Aθ9να κα"
σπ
*δασε στ�ν 7Aκαδ9µεια φιλ
σ
φ�α κα" Xστ
ρ�α, γεωγραφ�α κα" �στρ
ν
µ�α, µαθηµα-
τικ& πρ
π'ντων, γι& τ& Qπ
2α #διαιτ%ρως  σεµν*νετ
· εR�ε δ) Kς δ'σκαλ� τ
υ τ�ν 7Aµµ(νι
.
�Aν κα" �ι
λ
γικ& =
�σε τ�ν 2
 µ.X. α#!να, πνευµατικ&  τρ%φετ
 �π
κλειστικ!ς µ) κλασσικ�ν
τρ
φ9, �διαφ
ρ(ντας παντελ!ς γι& τ& σ*γ�ρ
ν' τ
υ πνευµατικ& ρε*µατα κα" γι& τ�ν �ρι-
στιανισµ� �ε�α�ως. ,O Xερε�ς «τ1S Mαντε(1υ τ1S �ν ∆ελφ1_ς» δ)ν εR�ε µ'τια κι α5τι& γι’
Gλλ
υς θε
�ς πλ�ν τ
� 7Aπ�λλων
ς κα" γι’ Gλλες φιλ
σ
φικ)ς θεωρ�ες πλ�ν τ!ν _λληνικ!ν...
γι’ α5τ� κα" δ)ν µ�λησε π
τ% τ
υ τ& Λατινικ', παρ& τ� Jτι δι%µεινε γι& Iνα µεγ'λ
 δι'στηµα
στ� P(µη κα" εR�ε π
λλ
�ς �$ι�λ
γ
υς Pωµα�
υς φ�λ
υς κα" θαυµαστ%ς τ
υ, µετα$� τ!ν
Qπ
�ων uσαν κα" Q 7Aδριαν�ς κα" Q Tραϊαν�ς· Q τελευτα2
ς µ'λιστα, σ*µφωνα µ) τ�ν Σ
υ�-
δα, τ
� ’�ε παρα�ωρ9σει τ�ν τ�τλ
 τ
υ Hπ'τ
υ (= �νωτ'τ
υ Gρ�
ντ
ς) κι εR�ε δ(σει  ντ
λ�
στ
�ς  π'ρ�
υς τ
υ ν& τ�ν Hπακ
*
υν. ∆ιετ%λεσε  π(νυµ
ς Gρ�ων τ@ς B
ιωτ�ας κι uταν  π�-
τιµ
ς δηµ�της τ�σ
 τ!ν 7Aθην!ν Jσ
 κα" τ!ν ∆ελφ!ν· Hπ@ρ$ε δ) κα"  πιµελητ�ς τ!ν �µφι-
κτυ
νι!ν κα" �γων
θ%της στ
�ς Πυθικ
�ς 7Aγ!νες κατ’  $ακ
λ
*θηση.

,O Xαιρωνε�ς κατ%�ει µ�α καλ� θ%ση µετα$� τ!ν παιδαγωγ!ν τ@ς �νθρωπ�τητ
ς, π
�
Kς �ρ�ηγ%τη τ
υς θεωρ
�νε τ�ν Σωκρ'τη. M) τ
�ς �παρ'µιλλ
υς «B(1υς» τ
υ κα" µ) τ�
«Περ8 Πα(δων �Aγωγ"ς» διαµ
ρφ(νει Lκτ
τε �π
τελεσµατικ& Jλα τ& παιδαγωγικ& συ-
στ9µατα. Tρε2ς εRναι κατ& τ�ν σ
φ� 
X �ασικ
" παρ'γ
ντες τ@ς �γωγ@ς: g φ[ση (= Lµφυ-
τες πρ
διαθ%σεις), Q Λ�γ1ς (= διδασκαλ�α, µ'θηση) κα" τ� iθ1ς (=Gσκηση)· κα" P µ)ν πρ(-
τη �ωρ"ς τ�ν δε*τερη εRναι τυφλ9,  νk! P δε*τερη �ωρ"ς τ�ν πρ(τη  λλιπ9ς· P τρ�τη τ%λ
ς
�ωρ"ς τ"ς Gλλες δ*
 �τελ%σφ
ρ
ς... Συµ�
υλε*ει τ"ς µητ%ρες ν& θηλ'=
υν τ& τ%κνα τ
υς κα"
συνιστE στ
�ς παιδαγωγ
�ς α5τ
συγκρ'τηση κι α5τ
κυριαρ��α, φιλαλ9θεια κα" παρρη-
σ�α. Kαταδικ'=ει τ"ς σωµατικ)ς π
ιν)ς Kς �ν'ρµ
στες σ’  λε*θερ
υς �νθρ(π
υς κα" πρ
-
τε�νει τ�ν �ρ9ση  πα�νων κα" καλ!ν παραδειγµ'των.

Στ� συγγραφικ� τ
υ Lργ
 �π
δε��θηκε τ�σ
 σ(φρων κα" ν
υνε��ς Jσ
 κα" στ"ς Gλλες
 κδηλ(σεις τ@ς =ω@ς τ
υ· κα" Jπως �γκ'λια=ε µεγ'λες  κτ'σεις, �ωρ"ς ν’ zπλ(νMη τ� �%ρι
τ
υ  κε2 π
� Q δα�µ
ν'ς τ
υ τ�ν �π%τρεπε, Lτσι κα" στ& συγγρ'µµατ' τ
υ Gγγι$ε π
λλ
�ς
κα"  κτεταµ%ν
υς τ
µε2ς τ
�  πιστητ
�, �ωρ"ς ν& �'σMη 
sτε στιγµ� τ�ν α;σθηση τ!ν Qρ�ων
τ@ς φ*σε(ς τ
υ, πρEγµα π
� καθρεπτ�=εται κα" στ� γλ!σσα π
� �ρησιµ
π
ιε2. ,O Πλ
*-
ταρ�
ς, yν κα" θαυµαστ�ς τ!ν 7Aθην!ν κα" λ'τρης τ@ς Παιδε�ας τ@ς π�λεως τ@ς Παλλ'-
δ
ς, δ)ν παρασ*ρθηκε �π’ τ� ρε�µα τ
� �ττικισµ1S, π
� τ�τε µεσ
υραν
�σε. Γρ'φει σ)
µ�α «Xστ
ρικ� καθαρε*
υσα»,  µπλ
υτισµ%νη µ) πλε2στα στ
ι�ε2α τ@ς καθ
µιλ
υµ%νης.
7Aπ
φε*γει τ"ς �ασµωδ�ες κα" πρ
σπαθε2 ν& δ(σMη στ�ν λ�γ
 τ
υ Iνα κ'π
ι
 ρυθµ�, παρ&
τ� Jτι γνωρ�=ει καλ*τερα παντ�ς Gλλ
υ, π{ς κα" P Πυθ�α �κ�µη Lπαυσε πρ� π
λλ
� «�ρ3ν
�µµ�τρως». Mεταφ%ρει �π� τ
�ς παλαι
�ς κα" µ'λιστα α5τ
λε$ε" πλ@θ
ς �π
φθεγµ'των
γνωµικ!ν, ρητ!ν, παρ
ιµι!ν, παρ
µ
ι(σεων κα" ε#κ�νων, πρEγµα π
� καθιστE τ& Lργα τ
υ



�ρκετ& δυσν�ητα... Kι Jµως P �$�α τ
υς δ)ν µει(νεται, �φ
� συγκαταλ%γ
νται µετα$� τ!ν
Kαλλ(στων (Bησσαρ�ων)· π%ραν α5τ
� «]σ1 περισσ�τερ1 τ
 διαU.)ει κανε8ς τ�σ1 πι� π1λ�
zφελε_ται» (P
υσσ().

T& �Hθικ
 τ
� Πλ
υτ'ρ�
υ σ*γκεινται �π� 83 συγγρ'µµατα,  κ τ!ν Qπ
�ων Gλλα σk(-
=
νται Qλ�κληρα, Gλλα περιληπτικ& κι Gλλα �π
σπασµατικ'. ,O �ριθµ�ς τ!ν �HθικWν πρ%-
πει ν& uταν π
λ� µεγαλ*τερ
ς, �φ
� Q µ)ν Στ
�α2
ς µEς διασk(=ει �π
σπ'σµατα 24 Gλλων
Lργων τ
υ, Q δ) τ'�α γι�ς τ
υ Λαµπρ�ας µEς παραδ�δει τ�ν «Πλ1υτ.ρ�1υ REργων Π(να-
κα», π
� περιλαµ�'νει 227 Lργα. ,O τ�τλ
ς �Hθικ
 δ)ν �νταπ
κρ�νεται στ�ν πραγµατικ�-
τητα, �φ
� τ& µισ&  $ α5τ!ν εRναι φιλ
σ
φικ
� περιε�
µ%ν
υ, κα" τ& µισ& τ!ν Hπ
λ
�πων
Xστ
ρικ
-ανεκδ
τ
λ
γικ)ς πραγµατε2ες κα" δ
κ�µια σ�ετικ& µ) τ"ς φυσικ)ς  πιστ@µες, τ"ς
τ%�νες κα" τ�ν γραµµατικ9. cA$ια λ�γ
υ εRναι τ': «Περ" M
υσικ@ς», Jπ
υ µεταφ%ρ
νται
α5τ
*σιες σ�εδ�ν 
X �π�ψεις τ
� 7Aριστ�$εν
υ κα" τ
� ,Hρακλε�δη τ
� Π
ντ�
υ· « κ τ!ν
ε#ς ,Hσ�
δ
ν ,Yπ
µνηµ'των» κα" «,Oµηρικ!ν Mελετ!ν», Jπ
υ περι%�
νται 
X �π�ψεις
π
λλ!ν παλαι
τ%ρων τ
υ περ" τ!ν π
ιητ!ν· «τ& Πλατωνικ& Zητ9µατα», «Περ" τ
� τ& Gλ
-
γα λ�γkω �ρ@σθαι», «Περ" τ!ν κ
ιν!ν  νν
ι!ν πρ�ς τ
�ς Στωικ
*ς», «Πρ�ς Kωλ(την»,
Jπ
υ �νακαλ*πτει κανε"ς πλ@θ
ς  γκυκλ
παιδικ!ν γν(σεων· τ& «Περ" τ
� E τ
�  ν ∆ελ-
φ
2ς», «Περ" τ!ν  κλελ
ιπ�των �ρηστηρ�ων», «Περ" τ
� µ� �ρEν ν�ν  µµ%τρως τ�ν Πυ-
θ�αν», «Περ" EXµαρµ%νης», «Περ" τ
� Σωκρ'τ
υς δαιµ
ν�
υ», «Περ" cIσιδ
ς κα" 7Oσ�ρι-
δ
ς» κα" «Περ" τ!ν Hπ� τ
� θε�
υ �ραδ%ως τιµωρ
υµ%νων», π
� εRναι �ρ�αι
λ
γικ
� κα"
θρησκευτικ
�  νδιαφ%ρ
ντ
ς· στ
�ε*
υν δ) στ�ν «τ1S πρ$τ1υ κα8 κυρ(1υ κα8 ν1ητ1S
γνWσιν».

,O Πλ
*ταρ�
ς Kστ�σ
 θεµελ�ωσε τ�ν φ9µη τ
υ  π" τ!ν ΠαραλλNλων B(ων τ
υ, π
*
’ναι Iνα ν%
 φιλ
λ
γικ� εRδ
ς, τ
� Qπ
�
υ θεωρε2ται πατ,ρ κα8 γεννNτωρ. Kατ& τ�ν ;δι

τ�ν συγγραφ%α Q λ�γ
ς συγγραφ@ς τ!ν B�ων εRναι «g συναναστρ1φ, τWν ν�ων µb τ1�ς µε-
γ.λ1υς κα8 �ν.ρετ1υς mνδρες τ1S παρελθ�ντ1ς, π1� �πηρε.)1υν ε#µενWς τ�ν �αρακτ"ρα
δι
 τWν π1ικ(λων �ρετWν τ1υς»· κα" σ’ Gλλ
 σηµε2
 συµπληρ(νει: «PH ^στ1ρ(α δι’ �µb εlναι
dνας καθρ�φτης, στ�ν pπ1_1 παρατηρW τ1�ς µεγ.λ1υς κα8 πρ1σπαθW ν
 µιµηθW τ8ς �ρε-
τ�ς τ1υς». cAργησε π
λ� ν’ �ντιληφθM@ τ�ν σηµασ�α τ@ς συν9θειας τ!ν Σπαρτιατ!ν, π
�
�ν'γκα=αν τ
�ς ε�λωτες ν& µεθ
�νε κα" κατ�πιν τ
�ς Kδηγ
�σαν στ"ς α;θ
υσες συσσιτ�ων
τ!ν ν%ων, γι& ν& τ
�ς  µπν%
υν τ�ν φρ�κη πρ�ς τ�ν µ%θη... `Oταν τ�  νν�ησε, Lγραψε τ
�ς
��
υς τ
� ∆ηµητρ�
υ κα" τ
� 7Aντων�
υ hς πρ�τυπα πρ�ς �π1φυγNν...

,O B
ιωτ�ς Lγραψε πεν9ντα ��
υς ,Eλλ9νων κα" Pωµα�ων �νδρ!ν,  κ τ!ν Qπ
�ων 
X σα-
ρ'ντα I$ι εRναι κατ& =ε*γη,  νk! 
X τ%σσερις Gλλ
ι µεµ
νωµ%ν
ι (7Aρτα$%ρ$ης Q Mν9µων,
cAρατ
ς Q Σικυ(νι
ς, Γ'λ�ας κα" cOθων). ,H  πιλ
γ� τ!ν =ευγ!ν Lγινε µ) �'ση κ'π
ια
 σωτερικ�  ν π
λλ
2ς Qµ
ι
´τητα Jπως π.�. Θησε�ς - Pωµ*λ
ς, Λυκ
�ργ
ς - N
υµEς, cAγις
κα" Kλε
µ%νης – �δελφ
" Γρ'κ�
ι (πρ�κειται γι& τ�ν µ
ναδικ� τετρ'δα, π
� �φ
ρE στ
�ς
µεταρρυθµιστ)ς τ
� κ
ινωνικ
� συστ9µατ
ς τ@ς Σπ'ρτης κα" τ@ς P(µης �ντ�στ
ι�α). K'-
θε =ε�γ
ς ��ων κλε�νει µ) µ�α �νακεφαλαιωτικ� σ*γκριση, Jπ
υ διαφα�νεται µι& ρητ
ρικ�
παρ'δ
ση. Π%ραν τ!ν πεν9ντα ��ων  γρ'φησαν δεκατ%σσερις �κ�µη, π
� L�
υν �αθ@.

M) τ
�ς ΠαραλλNλ1υς B(1υς τ
υ Q Πλ
*ταρ�
ς $επ%ρασε Jλ
υς τ
�ς συγ�ρ�ν
υς τ
υ συγ-
γραφε2ς σ) δ�$α κα" φ9µη. ,H �$�α τ!ν B(ων κρ�νεται �νεκτ�µητη, τ� δ) Lργ
 θεωρε2ται πλ%-

ν κλασικ�, κτ@µα Jλης τ@ς π
λιτισµ%νης Gνθρωπ�της κα" Jλων τ!ν  π
�!ν.

Σαρ.ντ1ς Π
ν

∆ΑΥΛvΣ/255, Mρτι�ς 200316598



CH �ρ�3 τ�� π�λιτισµ�� τ�υς 0εκινI µυστηριωδAς γ�ρω στ� 3114 π.X. (µ9 �ρυσB
τ3ν περ$�δ� 600-800 µ.X.) κα? τελει7νει πλι µυστηριωδAς τ� 900 µ.X., �φ��
'0αιτ$ας κπ�ι�υ γεγ�ν2τ�ς, π�O < φ�ση τ�υ παραµ>νει \γνωστη, J π�λιτισµ2ς
τ�υς καταστρφηκε κα? �W }δι�ι 'γκατ>λειψαν τ?ς π2λεις τ�υς. ΣGµερα εMναι �ρκε-
τ�? αFτ�? π�O �π�δεικν��υν, ;τι 'κε] Yφθασαν �W PEλληνες σ9 κπ�ια �π� τ?ς
π�λλ9ς π�λιτιστικ9ς 'κστρατε]ες, π�O Yγιναν �π� τ�Oς PEλληνες σ9 ;λ� τ�ν κ2-
σµ� (0εκιν7ντας �π� τ�ν !Iαπετ2, τ�ν πρAτ� γενρ�η τAν CEλλGνων). OW !Aργ�-
να�τες �λλD κα? J !Oδυσσ>ας Yφτασαν στ3ν !Aµερικ3 (CEσπερ$α) γ�ρω στ� 5000
µ9 4000 π.X., δ$ν�ντας γν7σεις κα? π�λιτισµ� στ�Oς 'κε] �νθρ7π�υς \ρα κα?
στ�Oς Mγια (γι’ αFτ� ;ταν Yφτασε J K�λ2µX�ς στ3ν !AµερικG �W \νθρωπ�ι 'κε$-
νης τBς sπε$ρ�υ τ�ν �π�δ>�τηκαν σDν Θε2, γιατ? κπ�ι�ι σ�φ�? \νθρωπ�ι εM�αν
πει πρ?ν κα? αFτ�? kσαν PEλληνες. Σ9 'µIς X>Xαια λ>νε �κ2µη ;τι J K�λ2µX�ς
�νακλυψε τ3ν !AµερικG).

M$α �π� τ?ς µεγαλ�τερες �νακαλ�ψεις π�O Yγιναν στ?ς π2λεις τAν Mγια, kταν
< Tαφ2πλακα τ�� Παλ>νκε �π� τ�ν τφ� τ�� ΠακDλ (Σ�. 1). CH Tαφ2πετρα bυ-
γ$bει περ$π�υ π>ντε τ2νν�υς κα? π�λλ�? σπ�υδαστ9ς κα? 'ρευνητ9ς τ3ν µελ>τη-
σαν, πρ�σπαθ7ντας νD @ρµηνε�σ�υν τD µυστηρι7δη σ�>δι της. CO πι� διση-
µ�ς �π� αFτ�Oς kταν J CEλXετ�ς συγγραφεOς - 'ρευνητ3ς nEρι� φ�ν Nτ>νικεν, π�O
στ� XιXλ$� τ�υ «TD �ρµατα τAν θεAν» �π�στηρ$bει, πhς < α�νιγµατικ3 µ�ρφ3 στ�
κ>ντρ� τBς Tαφ2πετρας παριστνει yνα �στρ�να�τη, J Jπ�]�ς Xρ$σκεται µπρ�-
στD στ�ν π$νακα 'λ>γ��υ τ�� διαστηµ�πλ�$�υ τ�υ.

CO K�τερ9λ ;µως Yδωσε µιD \λλη '0Gγηση π�λO πι� λ�γικG. Mιλ7ντας γιD τ�
Π>τριν� CHµερ�λ2γι� τAν !Abτ>κων, @ν�ς \λλ�υ λα�� τBς !AµερικBς (Σ�. 2), π�O
τ� εM�ε δε] στ3ν π2λη τ�� Mε0ικ�� κα? διαXb�ντας yνα φυλλδι� �π� τ� !Aνθρω-
π�λ�γικ� M�υσε]� τ�� Mε0ικ��, π�O Yλεγε πhς αFτ3 < π>τρα �π�τ�πωνε τ3ν

\Aνθρωπς πT _δηγε9 διαστηµ�πλι
Y τ7 «Π.ντε Γ.νη» τ: �Hσι�δυ;

O
W Mγια, yνας λα�ς γιD τ�ν Jπ�]� π�λλD Y��υν ε�πωθB κα? Y��υν
γραφτB, �π�τελ��ν �κ2µη κα? σGµερα τ� 'π$κεντρ� Yρευνας γιD τ�ν
π�λιτισµ� κα? τ?ς γν7σεις π�O κατε]�αν. ∆ιαXb�ντας τ� XιXλ$�
«OW Πρ�φητε]ες τAν Mγιας» τAν Andria G. Gilbert κα? Maurice

M. Cotterell, τ� Jπ�]� Yγινε κα? παγκ2σµι� «µπ9στ σ>λλερ», διαπιστ7-
ν�υµε µ>σα �π� τ?ς �νακαλ�ψεις τ�υς, ;τι J λα�ς αFτ�ς Y�ει π�λλD κ�ινD
π�λιτιστικD στ�ι�ε]α µ9 τ�ν �ρ�α]� CEλληνικ� Π�λιτισµ2.



π$στη τAν !Abτ>κων σ9 πα-
λαι2τερες 'π��9ς κα? �πεικ2-
νιbε στ� κ>ντρ� τ�� τρ����
τ�ν θε� PHλι� µ9 τ3ν γλAσσα
νD πρ�ε0>�dη, συµX�λ$b�ντας
Yτσι τ� γεγ�ν2ς πhς αFτ�ς Yδι-
νε τ3ν \νασα κα? τ3ν bωG,
Yστρεψε τ3ν πρ�σ��G τ�υ στ�
Bατικαν�-λατινικ� �ειρ2γρα-
φ� (�ειρ2γραφ� !Abτ>κων
π�O τ� πBραν �W CIσπαν�?
κατD τ3ν κατκτησG τ�υς)
κα? XρBκε µ$α πλησι>στερη,
πι� µυστηρι7δη �ναφ�ρD τAν
!Abτ>κων στ?ς 'π��9ς τ�� πα-
ρελθ2ντ�ς, π�O Yλεγε γιD
'π��9ς mς < κθε µ$α �ντι-
στ�ι���σε σ9 yνα PHλι�: 

PHλι�ς. ∆ιρκεια 4008
�ρ2νια. POσ�ι b��σαν

'κε$νη τ3ν 'π��3 kταν γ$γαντες. CO PHλι�ς αFτ�ς καταστρφηκε �π� νερ2. CH
θεD π�O κυX>ρνησε 'κε$νη τ3ν 'π��3 kταν αFτ3 µ9 τ� φ2ρεµα �π� νεφρ$τη (Tσαλ-

τσι�υ�τλ$κ�υε). PHλι�ς.  Θε�ς !E�εκτλ. ∆ιρκεια 4010 �ρ2νια. CO PHλι�ς

αFτ�ς καταστρφηκε �π� τ�ν !E�εκDτλ δηλαδ3 τ�ν Θε�  τ�� �ν>µ�υ. PHλι�ς.

∆ιρκεια 4081 �ρ2νια. AFτ3 < 'π��3 �ν�µστηκε Tb2ντbιλακ.

3Ô˜

2Ô˜

1Ô˜
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Σ�"µα 1. PH Tαφ�πετρα τ1S Παλ�νκε.

Σ�"µα 2. T� Π�τριν1 PHµερ1λ�γι1 τWν �A)τ�κων.



\E
τσι J K�τερ9λ µ9 αFτ3 τ3ν �ναφ�ρD συν>�ισε τ?ς Yρευν>ς τ�υ. !Aναλ�γι-
b2µεν�ς τ�ν ρ2λ� τBς ΘεIς Tσαλτσι�υ�τλ$κ�υε (αFτBς µ9 τ� φ2ρεµα �π�
νεφρ$τη) θυµGθηκε 0αφνικD τ3ν Tαφ2πετρα τ�� Παλ>νκε. MGπως < θεD
αFτ3 kταν γιD τ�Oς Mγια ;,τι �κριXAς κα? τ� πρ2σωπ� π�O παρ�υσια-

b2ταν στ� κ>ντρ� τBς Tαφ2πετρας; Kανε?ς µ>�ρι τ2τε δ9ν εM�ε θεωρGσει αFτ3 τ3
µ�ρφ3 γυναικε$α, �λλD φαιν2ταν νD ταιριbdη. OW περιγραφ9ς τBς θεIς, π>ρα
�π� τ� φ2ρεµ της π�O Yλεγαν πhς kταν �π� νεφρ$τη, �ναφ>ρ�νταν κα? σ9 yνα
περιδ>ραι� �π� νεφρ$τη, �π� τ� Jπ�]� κρεµ2ταν yνα �ρυσ� µενταγι2ν. Λ>γεται
�κ2µη, πhς < θεD κρατ��σε yνα στρ�γγυλ� φ�λλ� κρ$ν�υ στ� �ριστερ� �>ρι κα?
πhς �π� τD π2δια της κυλ��σε νερ2. Στ3ν Tαφ2πετρα �πBρ�αν ;λες αFτ9ς �W λε-
πτ�µ>ρειες. CH φιγ��ρα πργµατι Yµ�ιαbε γυναικε$α µ9 τD π2δια �ν�ι�τD σDν νD
kταν yτ�ιµη νD γεννGσdη. Kρατ��σε κτι π�O Yµ�ιαbε µ9 φ�λλ� κα? �π� τD π2δια
της κυλ��σε κτι π�O θD µπ�ρ��σε νD kταν νερ2. CO K�τερ9λ kταν X>Xαι�ς. ∆9ν
kταν < µ�ρφ3 κπ�ι�υ �στρ�να�τη �λλD < θεD Tσαλτσι�υ�τλ$κ�υε. nE��ντας
κνει αFτ3 τ3ν �νακλυψη, \ρ�ισε yνα συστηµατικ� Yλεγ�� τBς Tαφ2πετρας γιD
νD �νακαλ�ψdη κα? \λλ�υς θε�Oς στ� σ�>δι�. CO πρAτ�ς κα? πι� 'µφαν3ς kταν J
θε�ς !E�εκτλ. CO !E�εκτλ στ�Oς Mγια kταν γνωστ�ς σDν K�υκ�υλκDν κα? πα-
ρ�υσιαb2ταν συνGθως σDν π�υλ? µ9 µακριD �Fρ. K�ιτb�ντας τ3ν Tαφ2πετρα
kταν φανερ� πhς < µ�ρφ3 �πBρ�ε στ� πνω µ>ρ�ς· 'πρ2κειτ� γιD yνα τ>τ�ι�
π�υλ? �κριXAς, τ�� Jπ�$�υ τD πρσινα φτερD kταν π�λ�τιµα τ2σ� γιD τ�Oς M-
για ;σ� κα? γιD τ�Oς !Abτ>κ�υς (Σ�"µα 3). OW δ�� \λλ�ι θε�? 'ντ�π$στηκαν δυ-
σκ�λ7τερα, δι2τι Yπρεπε νD γυριστdB < Tαφ2πετρα �νπ�δα γιD νD φανερωθ��ν.
ΠρAτα kταν J TσαDκ, J θε�ς τBς Xρ��Bς, τ� �ντ$στ�ι�� τ�� Θε�� τAν !Abτ>κων
Tλαλ2κ. ∆ιακριν2ταν στ� κτω µ>ρ�ς τBς Tαφ2πετρας µ9 τD y0ι µακριD δ2ντια
τ�υ, π�O Yµ�ιαbαν µ9 �αυλι2δ�ντες (Σ�"µα 2). !Aπ� πνω j �π� κτω τ�υ (�ν-
λ�γα µ9 τ�ν τρ2π� π�O κ�ιτ��σε κανε?ς τ3ν Tαφ2πετρα) kταν J θε�ς Tανατι��
µ9 τ3ν γλAσσα Y0ω ;πως στ� CHµερ�λ2γι� τAν !Abτ>κων. M$α σηµαντικ3 διαφ�ρD
kταν πhς 'ν5A J Tανατι�� τAν !Abτ>κων εM�ε ;λα τD δ2ντια τ�υ, J θε�ς αFτ�ς δ9ν
εM�ε καθ2λ�υ δ2ντια, συµX�λ$b�ντας Yτσι 'νδε��µ>νως τ� τ>λ�ς τBς 'π��Bς τ�υ
(Σ�"µα 3).

\E
τσι J K�τερ9λ kταν X>Xαι�ς πhς < Tαφ2πετρα kταν µ$α π�λιτισµικ3 ε�κ2-
να, π�O κατ>γραφε τ� π>ρασµα τAν 'π��Aν, \ρα παρ2µ�ιας σηµασ$ας γιD
τ�Oς Mγια ;πως τ� Π>τριν� CHµερ�λ2γι� γιD τ�Oς !Abτ>κ�υς. POµως
�πBρ�ε κα? κτι \λλ� π�O δ9ν εM�ε '0ηγηθB: Στ� Π>τριν� CHµερ�λ2γι�

τAν !Abτ>κων συµX�λιb2ταν κα? µ$α π>µπτη 'π��3 π�O στ3ν Tαφ2πετρα δ9ν
�πBρ�ε. CO K�τερ9λ ;µως παρατηρGσε κα? κτι \λλ�: ;τι �π� τ� πλα$σι� τBς Tα-
φ2πετρας Yλλειπαν δ�� π� τ?ς γων$ες (Σ�"µα 4).

∆9ν �πBρ�ε καµµιD πληρ�φ�ρ$α, ;τι εM�ε �π�στB bηµι9ς �π� τ2τε π�O τ3ν �να-
κλυψε J !Aλµπ>ρτ� P�O0 τ� 1952. Φαιν2ταν λ�ιπ�ν πhς ε}τε �W γων$ες εM�αν
σπσει, καθhς µετακιν��σαν τ3ν ταφ2πετρα µ>σα στ� δωµτι� j πhς kταν σ�ε-

TS µυστ�ρι τOς ]λλειψης δF γωνιHν

�H λεπτµερ�ς περιγραφ� τOς Tαφ�πετρας
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διασµ>νη Yτσι �π�
τ3ν �ρ�G. POπως κα?
ν ’�dη τ� πρIγµα,
;λ� τ� �π2λ�ιπ� σ�>-
δι� kταν τ>λεια δια-
τηρηµ>ν�. EMναι δυ-
νατ�ν τ� }δι� �τ��η-
µα νD Y�dη συµXB κα?
στ?ς δ�� γων$ες; T�
πι� πιθαν� kταν πAς
εM�αν κ�πB 'σκεµµ>-
να σDν µ>ρ�ς τ��
;λ�υ σ�εδ$�υ. T�
'ρ7τηµα εMναι γιατ$;
MGπως �W γων$ες
εM�αν σπσει 'π$τη-
δες γιD νD τραXG-
0�υν τ3ν πρ�σ��3 σ9
κτι; MGπως Yκρυ-
Xαν κπ�ι� µGνυµα;
nIσως τελικD �W γω-
ν$ες νD µ3ν Yλειπαν
πραγµατικ· }σως
�πλAς δ9ν kταν
Jρατ9ς µ>�ρι νD τ?ς
κ�ιτ0dη κπ�ι�ς µ9
τ�ν σωστ� τρ2π�.
AFτ� Yκανε τ�ν K�-
τερ9λ νD στραφdB σ9
µιD \λλη συλλ�γιστι-
κG: nIσως τ� µGνυµα
νD kταν: συµπλGρω-
σε τ?ς γων$ες κα? θD
XρdBς κτι \λλ�. K�ι-
τb�ντας τ� �ρι-
στερ� πλα$σι�, εMδε

πhς τ� σπασµ>ν� σ�µ-
X�λ� στ3 γων$α θD Yπρεπε νD �π�τελBται �π� π>ντε µεγλες κ�υκ$δες µ9 yνα X
µικρ2τερων κ�υκ$δων (Σ�"µα 5). T� µGνυµα kταν µIλλ�ν πhς τ� σ�>δι� Yπρεπε
νD Jλ�κληρωθdB. T� 'ρ7τηµα ;µως παρ>µενε: πAς; K�ιτb�ντας τ3ν γραφικ3
�ναπαρσταση τBς Tαφ2πετρας µαb? µ9 τ� πλα$σι2 της J K�τερ9λ �π>θεσε, πhς
eν yνα �ντ$γραφ2 της �κ�υµπ��σε πνω σ9 yνα \λλ� µ9 τD πλα$σι της νD �λλη-
λ�καλ�πτωνται, τ2τε < γων$α θD µπ�ρ��σε νD συµπληρωθdB. T� �ντ$γραφ� θD
kταν στ3ν �Fσ$α αFτ� π�O θD πρ2σφερε τ� �αµ>ν� κ�µµτι τ�� α�ν$γµατ�ς.
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Σ�"µα 3. Θε18 τWν M.για.



nEφτεια0ε λ�ιπ�ν δ�� διαφνειες τBς Tαφ2πετρας κα? τ?ς τ�π�θ>τησε τ3 µ$α π-
νω στ3ν \λλη Yτσι, �στε �W γων$ες νD συµπ>σ�υν κα? τ� σπασµ>ν� σ�µX�λ� νD µ�ι-
bdη µ9 'κε]ν� στ3 µ>ση τBς δε0ιIς πλευρIς (Σ�"µα 6). nEτσι �νακλυψε ;τι �W
�πεικ�ν$σεις π�O �πBρ�αν στ� πλα$σι� τBς Tαφ2πετρας δηµι�υργ��σαν �π� τ3ν
yνωση κπ�ια σ�µX�λα. Στρ>φ�ντας τ3ν πρ�σ��G τ�υ στ� κτω µ>ρ�ς τ�� πλαι-
σ$�υ κα? 'παναλαµXν�ντας τ3ν }δια τε�νικG, �νακλυψε κτι \λλ�. Στ3 µ>ση
αFτ�� τ�� πλαισ$�υ �πBρ�ε yνα �νθρ7πιν� πρ2σωπ� µ9 µ$α παρ0ενη µπαννα
στ3 µ�τη. ΓιD νD '0αφανιστdB < µπαννα Yπρεπε νD κ�λλGσdη τ?ς δ�� µ�τες µαb$
(Σ�Nµατα 7 κα8 8). K�ιτb�ντας τ3ν µεγαλ�τερη ε�κ2να τBς Tαφ2πετρας, kταν
φανερ� πAς �πBρ�ε µιD παρ2µ�ια µπαννα στ3 µ�τη τBς κεντρικBς µ�ρφBς. T$
θD γιν2ταν eν κ�λλ��σε τ?ς δ�� αFτ9ς ε�κ2νες µαb$, �στε �W µπαννες νD '0α-
φανιστ��ν; M2λις τ� κατφερε αFτ2, J K�τερ9λ δι>κρινε τ3ν ε�κ2να µιIς νυ�τε-
ρ$δας νD α�ωρBται πνω �π� τD δ�� πρ2σωπα. Στ3ν πραγµατικ2τητα �πBρ�αν
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Σ�"µα 4. T� πλα(σι1 τ"ς Tαφ�πετρας.

Σ�Nµατα 5 κα8 6. O^ γων(ες �πικαλ[πτ1νται.



δ�� νυ�τερ$δες: < µ$α πετ��σε πρ�ς
τ�ν παρατηρητ3 κα? < \λλη �π�µα-
κρυν2ταν (Σ�"µα 9). CH νυ�τερ$δα
'0αιτ$ας τ�� συσ�ετισµ�� της µ9 τ3ν
ν��τα κα? τ� σιωπηλ2 της π>ταγµα,
συµX2λιbε τ�ν θνατ� γιD π�λλ�Oς
λα�Oς κα? κατε]�ε µ$α σηµαντικ3 θ>-
ση στ3ν µυθ�λ�γ$α τAν Mγια.

CO K�τερ9λ Yµεινε συγκλ�νισµ>-
ν�ς, ;ταν τ�π�θ>τησε τ� σ�>δι�
τAν π>ντε κ�υκ$δων τ�� @ν�ς
�ντιγρφ�υ πνω στ� \λλ�,
�φ�� Yτσι �νακλυψε τ� YµXλη-
µα τBς π>µπτης 'π��Bς, π�O σ�µ-
φωνα µ9 τ�Oς Mγια kταν J Θε-
2ς Tbγκ�υαρ / !Iαν�υρι�ς
(Σ�"µα 10).

T� τbγκ�υαρ 'µφαν$bεται συ�νD
στ3ν τ>�νη τAν Mγια κα? τAν
!Oλµ>κων !Eλα�ς τBς !AµερικBς κα?
kταν 'κπληκτικ� π�O YXλεπε αFτ� τ�
YµXληµα τBς Π>µπτης !Eπ��Bς νD
'µφαν$bεται µ9 αFτ�ν τ�ν τρ2π�. CO
K�τερ9λ �π�ρ��σε, γιατ? < Tαφ2πε-
τρα Yδει�νε µ2ν� τ�Oς τ>σσερις θε-
�Oς τAν πρ�ηγ��µενων 'π��Aν κα?
τ� CHµερ�λ2γι� τAν !Abτ>κων π>ντε; T7-
ρα E0ερε γιατ$: �W πρ�Xλεπτικ�? Mγια τ�
εM�αν κρ�ψει �π� τD µτια τ�� τυ�α$�υ πα-
ρατηρητB.

\E
τσι Y��υµε �π� τ3ν µ$α τ�ν CHσ$�-
δ�, π�O µIς λ>ει τ� µ�θ� τAν π>ντε
γενAν τAν �νθρ7πων σ9 π>ντε
'π��9ς (�ρυσ2, �σηµ>νι�, <ρωϊκ2,

�λκιν� κα? σιδηρ��ν) κα? µλιστα �να-
φ>ρει ;τι τ3ν 'π��3 π�O bdB (937 π.X. j 3100
π.X.: περ? τBς 'π��Bς τ�� CHσι2δ�υ Xλ>πε-
τε στ� «∆αυλ�», τ. 25, 28 κα? 233) εMναι τ�  π>µπτ� γ>ν�ς τAν �νθρ7πων κα? < π>-
µπτη 'π��G, 'ν5A �π� τ3ν \λλη Y��υµε τ�Oς Mγια, �W Jπ�]�ι µIς συµX�λ$b�υν
τ?ς π>ντε 'π��9ς κα? µλιστα λ>νε, ;τι < τελευτα$α 'π��3 0εκ$νησε τ� 3114 π.X.
µ9 τ3 γ>ννηση τ�� �στερισµ�� τBς !Aφρ�δ$της κι ;τι θD λG0dη µ9 τ� θνατ� τ��

T7 π.ντε γ.νη EνθρMπων
τ: �Hσι�δυ
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Σ�"µα 7. PH µ[τη
µπαν.να στ� πλα(-
σι1.

Σ�"µα 8. O^ µ[τες
µπαν.να µα)(.



}δι�υ �στερισµ��. 

CYπρ�ει ;µως κα? κτι \λλ� π�O εMναι '0$σ�υ συγκλ�νιστικ2: OW Mγια Yδει-
�ναν µεγλ� δ>�ς γιD τ�ν �λι�· π$στευαν δηλαδ3 ;τι J �λι�ς εMναι J bω�δ2-
της τAν �νθρ7πων �λλD κα? Jλ2κληρ�υ τ�� πλανGτη. TD }δια �ναφ>ρει κα?
J Πλ��ταρ��ς στ� XιXλ$� τ�υ «Περ? nIσιδ�ς κα? !Oσ$ριδ�ς».

CO K�τερ9λ µλιστα πρ��ωρ7ντας περισσ2τερ� παρατGρησε, ;τι < �κµ3 κα? <
παρακµ3 διαφ2ρων π�λιτισµAν /φε$λ�νται στ�ν �λι� �λλD κα? ;τι �W διφ�ρες
καταστρ�φ9ς (κατακλυσµ�?) π�O γ$ν�νται πνω στB γB, α�τ$α τ�υς Y��υν τ�ν
�λι� π�O 'πηρεbει τ� µαγνητικ� πεδ$� τBς γBς κα? γ$νεται µετατ2πιση τ�� ν�η-
τ�� \0�ν της. !Eπ$σης εM�ε πεισθdB, ;τι �W �στρ�ν�µικ9ς διαφ�ρ9ς Y��υν σDν
α�τ$α τ?ς µεταX�λ9ς τ�� <λιακ�� �ν>µ�υ, π�O 'πηρεbει τ� µαγνητικ� πεδ$� τBς
γBς, τ� Jπ�]� µ9 τ3 σειρ τ�υ 'πηρεbει τ3 µελλ�ντικ3 �νπτυ0η τ�� 'µXρ��υ,
'ν5A J �στρ�λ�γικ�ς τ�π�ς τ�� κθε �νθρ7π�υ καθ�ρ$bεται τ3ν �ρα τBς σ�λλη-
ψης τ�� 'µXρ��υ κα? K�ι τ3ν �ρα τBς γ>ννησης. POσ� γιD τ� πAς 'πηρεbει J
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Σ�"µα 9. PO θε�ς Nυ�τερ(δα µb τ� �ντ(στ1ι�1 κωδικ� τ1υ πλα(σι1.



�λι�ς τ3 γB, τ�Oς �νθρ7π�υς, \ρα κα? τ�Oς π�λιτισµ��ς, J K�τερ9λ µIς '0ηγε]
πhς πνω στ�ν �λι� γ$ν�νται διφ�ρες 'κρG0εις, π�O δηµι�υργ��ν <λιακ9ς κη-
λ$δες. POσ� περισσ2τερες <λιακ9ς κηλ$δες Y��υµε στ�ν �λι� τ2σ� περισσ2τερα
σ�ννεφα - σωµατιδ$ων δηµι�υργ��νται �νµεσα στ�ν �λι� κα? τ3 γB, π�O 'µπ�-
δ$b�υν τ?ς κ�σµικ9ς �κτ]νες κατD yνα π�σ�στ� νD φτσ�υν στ3 γB. !Aντ$θετα
;ταν Y��υµε �αµηλ3 δραστηρι2τητα <λιακAν κηλ$δων πνω στ�ν �λι�, Y��υµε
λιγ7τερα σ�ννεφα σωµατιδ$ων �νµεσα στ�ν �λι� κα? τ3 γB κα? περισσ2τερες
κ�σµικ9ς �κτ]νες νD φτν�υν στ3 γB (Σ�Nµατα 11 κα8 12).

\E
τσι J K�τερ9λ πρ��ωρ7ντας τ3ν µελ>τη αFτ3 κατD yνα XBµα παραπ>ρα,
σ�γκρινε τD διαγρµµατα γιD τ3ν <λιακ3 δραστηρι2τητα (δηλαδ3 τ�ν
�ριθµ� τAν <λιακAν κηλ$δων), τ3 θερµ�κρασ$α, τ3 Xαρ�τητα τAν �ειµ7-
νων κα? τ3ν Yκταση τAν παγετ7νων σ9 σ�>ση µ9 τ3ν �κµ3 κα? τ3ν πα-

�Hλιακ� δραστηρι�τητα καA LK.λιKη τ: Πλιτισµ:
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Σ�"µα 10. T� σ��δι1 τ1S θε1S T).γκ1υαρ.



ρακµ3 τAν π�λιτισµAν. TD �π�τελ>σµατα kταν καταπληκτικ. !Aπ’ ;τι φαιν2ταν
< �ψηλ3 <λιακ3 δραστηρι2τητα (λιγ7τερες κ�σµικ9ς �κτ]νες στ3 γB) �ντιστ�ι-
���σε στ3ν �κµ3 �σ�υρAν κα? '0ελιγµ>νων π�λιτισµAν, 'ν5A < µειωµ>νη δραστη-
ρι2τητα τAν <λιακAν κηλ$δων (αF0ηµ>ν� π�σ�στ� κ�σµικAν �κτ$νων στ3 γB)
φαιν2ταν νD σ�ετ$bεται µ9 περι2δ�υς «µεσαι7νων» δηλαδ3 µ9 γενικ3 π�λιτι-
σµικ3 παρακµ3 κα? πτ7ση σηµαντικAν π�λιτισµAν (E4κ�να 13). CO K�τερ9λ συ-
µπ>ρανε 'π$σης, ;τι < αi0ηση κα? < µε$ωση τBς δραστηρι2τητας τAν <λιακAν κη-
λ$δων /φε$λεται στ3ν �ναστρ�φ3 τ�� <λιακ�� µαγνητικ�� πεδ$�υ.

16607∆ΑΥΛvΣ/255, Mρτι�ς 2003

Σ�"µα 11. PH \ψηλ, δραστηρι�τητα τWν gλιακWν κηλ(δων µει$νει τ,ν κ1σµικ, �κτιν1-
U1λ(α π1� δ��εται g γ".

Σ�"µα 12. PH �αµηλ, δραστηρι�τητα τWν gλιακWν κηλ(δων α#�.νει τ,ν κ1σµικ, 
�κτιν1U1λ(α π1� δ��εται g γ".

QHλις ΓO

QHλις

ΓO



�E
πειδ3 µ$α �π� αFτ9ς τ?ς περι2δ�υς παρακµBς σηµει7θηκε �νµεσα στ�
440-814 µ.X., J K�τερ9λ �ναρωτGθηκε eν αFτ� Y�dη κπ�ια σ�>ση µ9 τ3ν '0α-
φνιση τAν Mγια τ3ν }δια περ$π�υ 'π��G. nEτσι στρφηκε στD <µερ�-
λ�γιακD συστGµατα τAν Mγια. ΠαρατGρησε ;τι τ� 3114 π.X. περ$π�υ,

π�O ε}�αµε τ3ν γ>ννηση τ�� �στερισµ�� τBς !Aφρ�δ$της, �W Mγια τ3ν εM�αν σDν
�παρ�3 τ�� <µερ�λ�γ$�υ τ�υς. E}�αµε τ2τε �λλαγ3 π�λικ2τητας, �ναστρ�φ3
δηλαδ3 τ�� <λιακ�� µαγνητικ�� πεδ$�υ· κα? αFτ3 < �λλαγ3 εM�ε 'παναληφθB
γ�ρω στ� 627 µ.X., π�O εM�ε σDν �π�τ>λεσµα τ3ν µε$ωση τBς γεννητικ2τητας κα?
τ3ν παρακµ3 τAν Mγια. Πρ��ωρ7ντας τ3 θεωρ$α τ�υ, XρBκε πhς < σηµεριν3
πτ7ση τBς γεννητικ2τητας π�O Y�ει 'ντ�πιστdB στ?ς �ναπτυσσ2µενες �Aρες, δ9ν
/φε$λεται µ2ν� στ3ν �λλαγ3 τρ2π�υ bωBς, τ3 µ2λυνση τ�� περιXλλ�ντ�ς κα?
στ3ν πι� �π�τελεσµατικ3 �ντισ�λληψη �λλD κα? στ3ν �λλαγ3 τ�� µαγνητικ1S
πεδ(1υ τ"ς γ"ς, π�O πρ�καλε]ται �π� τ3 µετατ2πιση τBς π�λικ2τητας τ�� κ�-
κλ�υ τAν <λιακAν κηλ$δων, π�O τD τελευτα]α πενGντα �ρ2νια Yγινε �ντιστρ�φ3
τBς τσης τ�υς. nEτσι '0ηγ��νται κα? �W διφ�ρες τελετ�υργ$ες γ�νιµ2τητας τAν
Mγια, π�O συ�νD περιελµXαναν θυσιαστGριες αWµατ��υσ$ες �π� τ� π>�ς κα?
τ3 γλAσσα κα? µ9 αFτ� τ�ν τρ2π� }σως νD αFτ�τιµωρ��νταν (κατD τD φαιν2µε-

�O «M.γας �EνιαυτSς» τHν �Eλλ�νων (18.139 ]τη)
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E4κ�να 13. Π1λιτισµ18 κα8 gλιακ, δραστηρι�τητα.



να < πρ0η kταν @κ��σια) κα? νD Eλπιbαν στ3ν '0ασφλιση τ2σ� τBς δικιIς τ�υς
γ�νιµ2τητας ;σ� κα? τBς }διας τBς γBς.

T>λ�ς µ>σα �π� τ� CHµερ�λ2γι� τAν Mγια J K�τερ9λ συµπ>ρανε, ;τι yνας
πλGρης κ�κλ�ς τ�� �Fδ>τερ�υ στρ7µατ�ς τ�� �λι�υ γ$νεται περ$π�υ κθε
18.139 �ρ2νια (γιD τ�ν }δι� περ$π�υ �ρ�νικ� κ�κλ� καταστρ�φAν Jµιλ��ν �W
Πυθαγ2ρει�ι κα? J Πλτων, /ν�µb�ντς τ�ν «M%γαν 7Eνιαυτ�ν»). T� �ρ�-
νικ� αFτ� διστηµα �ωρ$bεται σ9 π>ντε �ρ�νικ9ς περι2δ�υς, �W Jπ�]ες �ντι-
στ�ι���ν στ?ς �λλαγ9ς τBς π�λικ2τητας τ�� µαγνητικ�� πεδ$�υ τ�� <λ$�υ.

nAρα σ�µφωνα µ9 τ�Oς Mγια Y��υν παρ>λθει �W τ>σσερις �ρ�νικ9ς περ$�δ�ι
(τ>σσερις 'π��9ς) κα? ε}µαστε στ3ν π>µπτη 'π��G,π�O σ�µφωνα µ9 τ�Oς �π�λ�-
γισµ�Oς π�O Yκανε J K�τερ9λ �π� τ� CHµερ�λ2γι� τAν Mγια, αFτ3 θD τελει7σdη
στ?ς 22 ∆εκεµXρ$�υ τ�� 2012· τ2τε θD Y��υµε yνα πλGρη κ�κλ� τ�� �Fδ>τερ�υ
στρ7µατ�ς τ�� <λ$�υ, π�O θD Y�dη σDν συν>πεια τ3ν �ντιστρ�φ3 τAν π2λων τBς
γBς, µ9 �π�τ>λεσµα τ?ς φυσικ9ς καταστρ�φ9ς (σεισµ�$, πληµµ�ρες, 'κρG0εις <φαι-
στε$ων κ.τλ.). �Aν �ναλ�γιστ��µε, ;τι J πληθυσµ�ς τBς γBς σGµερα εMναι J µε-
γαλ�τερ�ς �π� τ3ν �ρ�3 τBς �πρ0εως τ�� �νθρ7π�υ, καταλαXα$ν�υµε γιD τ$
ε}δ�υς καταστρ�φ3 µιλ��µε.

M9 τ� τ>λ�ς τBς π>µπτης 'π��Bς θD Y��υµε κα? τ� τ>λ�ς τ�� �νθρωπ$ν�υ γ>ν�υς;
�Aς µ3ν 0ε�ν��µε ;τι κα? J CHσ$�δ�ς κα? �W Mγια κα? �W !Abτ>κ�ι δ9ν µIς Jµιλ��ν
γιD \λλη 'π��3 j \λλ� γ>ν�ς �λλD γιD τ� π>µπτ� γ>ν�ς κα? τ3ν π>µπτη 'π��G.

Tελει7ν�ντας κα? θ>λ�ντας νD τεκµηρι7σω τ3ν \π�ψG µ�υ γιD τ�ν 'κπ�λι-
τισµ� τAν Mγια κα? !Abτ>κων �π� τ�Oς PEλληνες, θD Eθελα νD πA ;τι �W M-
για Jµιλ��ν γιD δ�� �στρικ9ς π�λες τAν «∆ιδ*µων» κα? τ3ν �στρικ3 π�λη τ��
«Σκ
ρπι
�». POπως γνωρ$b�υµε < �δ>α πhς J Γαλα0$ας Y�ει δ�� π�λες, �π�-
τελε] µ>ρ�ς τBς Πυθαγ2ρειας κα? !OρφικBς παρδ�σης· τD δ9 !OρφικD Y��υν
γραφτB γ�ρω στ� �11835 π.X..

!Eπ$σης �W Mγια στ?ς π2λεις τ�υς εM�αν φτι0ει πυραµ$δες, π�O ;λ�ι γνωρ$-
b�υµε γιD τ3ν @λληνικ2τητ τ�υς (λ>0η @λληνικ3 π�O κατD τ�ν Πλτωνα σηµα$-
νει «σπ%ρµα τ
� πυρ�ς»), δι2τι < �ρ�αι2τερη πυραµ$δα ε�ρ$σκεται κατD π�λ-
λ�Oς µελετητ9ς στ� Nε��7ρι Φθι7τιδας (�11000 π.X.). Παρατηρ��µε λ�ιπ�ν πhς
;λα τD στ�ι�ε]α συνηγ�ρ��ν µ9 τ3ν \π�ψη, ;τι �W 'κπ�λιτιστ9ς τAν Mγια, τAν
!Abτ>κων, �λλD κα? τAν κατ�$κων τAν νησιAν τ�� E�ρηνικ�� kσαν PEλληνες [π>-
ντε γ>νη, π>ντε 'π��>ς, �στρικ9ς π�λες, πυραµ$δες, περ? �ρ�νικ�� κ�κλ�υ κατα-
στρ�φAν κα? τ� κυρι7τερ� κα? γλωσσικ9ς 'πιδρσεις (γιD τ?ς Jπ�]ες Xλ>πετε
στ�ν «∆αυλ2», τ. 148, 149, 156, 157, 161, 197, 243, 261 κ.\.)].

Πρ>πει ν’ �ναφ>ρ�υµε mστ2σ�, πhς γιD τ$π�τα δ9ν �πρ�ει Wκαν�π�ιητικ3 τεκ-
µηρ$ωση, δι2τι ;πως σ’ ;λ�ν τ�ν κ2σµ� Yτσι κα? στ3ν !Aµερικ3 �W �ριστιαν�? κα-
τ>στρεψαν πλBθ�ς �ειρ�γρφων κα? �ρ�αι�λ�γικAν στ�ι�ε$ων π�O θD '0ασφ-
λιbαν τ3 XεXαι2τητα αFτG. ∆9ν �ωρε] �µφιX�λ$α π7ς, eν εM�αν σωθB τD @λληνικD
συγγρµµατα κα? τD �νD τ�ν κ2σµ� Wστ�ρικD κα? καλλιτε�νικD µνηµε]α, θD ε}�α-
µε πλGρη �ντ$ληψη γιD ;λα αFτD τD πργµατα.

Bασ(λει1ς �Eµµαν1υηλ(δης
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¶ANAPXAIA E§§HNIKA IXNH ™TI™ MA§¢IBE™

Σ9 πρ2σφατ� τα0$δι µ�υ στ� συγκρ2τηµα τAν Mαλδ$Xων νGσων στ�ν
!Iνδικ� �κεαν2, ν�τ$ως τAν !IνδιAν, 'ντ�πωση µ�� πρ�κλεσε τ� σ�Bµα
π�λλAν µικρAν πλ�ιαρ$ων, ψαρδικων κα? 'πιXατηγAν, καθhς 'π$σης κα?
τD @λληνικD /ν2µατα π�O π�λλD �π� αFτD εM�αν, ;πως καθαρD φα$νεται
κα? στ?ς φωτ�γραφ$ες π�O 'σωκλε$ω.

∆9ν γνωρ$bω λεπτ�µ>ρειες γιD τ3ν Wστ�ρ$α τBς περι��Bς· �π�θ>τω ;µως
;τι < '0πλωση τAν CEλλGνων ναυτικAν j µG σ9 κπ�ια �ρ�νικ3 στιγµ3 γιD
'µπ�ρικ�Oς j στρατιωτικ�Oς λ2γ�υς (∆ι2νυσ�ς, M. !Aλ>0ανδρ�ς) \φησε τD
Kµ�ρφα }�νη της �νε0$τηλα yως σGµερα. Kθε 'π? πλ>�ν πληρ�φ2ρηση θD
kταν εFπρ2σδεκτη.

Παναγι$της �Iατρ1S

[Σηµ. «∆αυλ:»: ΓιO τ�ν παν*ρ�αια παρ�υσ�α τ3ν ,Eλλ8νων
στ�ν Π�λυνησ�α κα& 	Iνδ�νησ�α =λ. τ' fργ� τ�9 καθηγητ�9 τ�9
Πανεπιστηµ��υ τ1ς Xαϊδελ=;ργης δρ Nors Josephson, «Greek
Linguistic Elements in the Polynesian Languages, – Hellenicum
Pacificum», καθiς κα& τ� συν;ντευRη τ�9 Josephson στ'ν «∆»
(τ. 169, 170, 182).]



Γι�ς τBς !Aµ�ρισσας κα? τ�� !Iωννη ΓεωργαντB j Kαρρ>, γεννGθηκε στ� /ρειν�
Πλωµρι MυτιλGνης (1759/62). Bαφτ$στηκε µIλλ�ν Bασ$λει�ς κα? ;ταν Yγινε Wερ�µ2-
να��ς πBρε τ� Kν�µα τ�� �δελφ�� τBς µητ>ρας τ�υ, <γ��µεν�υ Bενιαµ$ν. TD πρAτα
τ�υ γρµµατα τD Yµαθε στ3 γεν>τειρ τ�υ. Σ9 <λικ$α 17 'τAν µετ>Xη στ� PAγι�ν nOρ�ς,
στ3 µ�ν3 τ�� Παντ�κρτ�ρα, ;π�υ �ειρ�τ�νGθηκε µ�να�2ς. T� 1779 στλθηκε mς νε-
ωκ2ρ�ς στ� �γι�ρε$τικ� µετ2�ι τ�� CAγ$�υ Nικ�λ�υ στ?ς Kυδων$ες (σηµεριν� !Aϊ-

T& θεµ%λια τ
� δ
σιλ
γισµ
�, Jσ
ν �φ
ρdE στ� µετ& τ�ν `Aλωση πατριαρ�ικ� κρ'τ
ς,
τ%θηκαν σ) µ�α zπλ@ τελετ� παρ'δ
σης, Jπ
υ ρωτ9θηκε Q φιλ�τ
υρκ
ς Γενν'δι
ς �π� τ�ν
Π
ρθητ9: «– Elσαι VEλλην, Πατρι.ρ�η;»

Kα" P συγκλ
νιστικ� �π'ντηση: «M
ν'�α κατ& τ�ν γλ!σσα...».
cA$ι
ς Q τ�τλ
ς τ
� δ
σ�λ
γ
υ λ
ιπ�ν κα" τ
� σιαµα�
υ τ
υ Λ. N
ταρE, τ�ν Qπ
2
 Gφι-

λα  γκατ%λειψε στ& �%ρια α5τ!ν, π
� µ) συν%πεια Hπηρ%τησε κα" διευκ�λυνε ν& καταλ'-
�
υν τ�ν Π�λη. Σηµει(ν
υµε  ν παρ�δkω, Jτι α5τ� τ� δ
σιλ
γικ� «ντ
υ%τ
» L�ει �ναλ'-
�ει µ) π'θ
ς µ%γα ν& $ελεκι'σMη Q πατ�ρ Γε(ργι
ς Mεταλλην�ς τ& τελευτα2α �ρ�νια, �ωρ"ς
�ε�α�ως ν& µEς L�
υν πε�σει τ& « πιστηµ
νικ'» τ
υ δ'κρυα γι& τ�ν �θω�τητα τ!ν θεµε-
λιωτ!ν τ@ς ραγιαδ
τ
υρκικ@ς φιλ�ας, P Qπ
�α σ&ν τ& µικρ��ια  πι�ι(νει κ'τω �π� δι'-
φ
ρες π
λιτικ)ς συνθ@κες κα" #δια�τερα σ9µερα µ) πατριαρ�
συν
δικ)ς ε5λ
γ�ες.

N& δ
�µε λ
ιπ�ν  ντελ!ς �ντικειµενικ& τ� Lδωσε κα" τ� π@ρε Q πρ!τ
ς δ
σ�λ
γ
ς τ
� N%
υ
,Eλληνισµ
� Γε(ργι
ς Γενν'δι
ς - Σ�
λ'ρι
ς. ∆)ν �ωρε2 �µφι�
λ�α, π{ς Lδωσε «γ@ν κα"
pδωρ» κα" π@ρε π
λιτικ', 
#κ
ν
µικ', κ
ινωνικ', δικαστικ& κα" πρ
παντ�ς φ
ρ
λ
γικ& πρ
-
ν�µια. A5τ& τ& τελευτα2α θ&  $ετ'σωµε σ) Qµ(νυµη µελ%τη µας στ� «∆αυλ�»  ν ε5θ%τkω �ρ�νkω.

▲

O AN£E§§HNI™MO™ TOY ¶ATPIAPXEIOY
™TA XPONIA TH™ TOYPKOKPATIA™

E´. �H καταδ#κη τ: BενιαµAν EπS τ�ν I. ΣFνδ

�A
π� τ� στ2�αστρ� τBς �ντ$δρασης τBς !Eκκλησ$ας δ9ν γλ�τωνε καν>νας
διαφωτιστGς. POπ�ι�ς πρ>σXευε τ3ν @λληνικ3 φιλ�σ�φ$α, ;π�ι�ς τ�λ-
µ��σε νD τ3 διδ0dη παρλληλα µ9 τ?ς θετικ9ς 'πιστBµες, Yµπαινε στ3
µα�ρη λ$στα τAν αWρετικAν κα? κατ>ληγε �φωρισµ>ν�ς. !Aπ� αFτ3 τ3ν

περιπ>τεια δ9ν γλ�τωσε �iτε J Bενιαµ?ν J Λ>σXι�ς, yνας �π� τ�Oς σηµαντι-
κ7τερ�υς PEλληνες διαφωτιστ9ς κα? µ>λ�ς τBς ΦιλικBς CEταιρε$ας. (Bλ>πετε
σ�ετικD κα$: 1.  Σαρντ�υ Παν2ς, «Bενιαµ?ν J Λ>σXι�ς: CO δσκαλ�ς τBς @λλη-
νικ2τητ�ς», τ. 183, σελ. 11211 κα? 2. Γ. M�υστκη «Bενιαµ?ν J Λ>σXι�ς: PEνας
PEλληνας Γαλιλα]�ς», τ. 166, σελ. 9927).



Xαλ$), ;π�υ kταν <γ��µεν�ς J θε]�ς τ�υ. !Eκε] < φιλ�µθει τ�υ XρBκε πρ2σφ�ρ�
Yδαφ�ς. Παρακ�λ��θησε µαθGµατα στ3ν �κµb�υσα τ2τε σ��λ3 τ�� πρ�κρ$τ�υ !Iω-
ννη O�κ�ν2µ�υ γιD yνα περ$π�υ �ρ2ν� κα? Yπειτα �π� πρ�τρ�π3 τ�� τελευτα$�υ �νε-
�7ρησε γιD σπ�υδ9ς στ3ν Πτµ�. Στ� 'ν λ2γ5ω νησ? παρ>µεινε µ>�ρι τ� 1786. Στ3 συ-
ν>�εια πBγε στ3 X$�, στ3 σ��λ3 τBς Jπ�$ας φ�$τησε γιD τρ$α �ρ2νια κα? παρακ�λ��-
θησε γιD κπ�ι� διστηµα τ?ς παραδ2σεις τ�� –µετ>πειτα µεγλ�υ �ντιπλ�υ τ�υ–
!Aθανσι�υ Πρι�υ. Στ3 συν>�εια 'π>στρεψε στ?ς Kυδωνι>ς, ;π�υ δ9ν Yµεινε π�λ�.
M9 τ3ν ��κ�ν�µικ3 �π�στGρι0η εFπ2ρων κατ�$κων τBς π2λης κατφερε νD συνε�$σdη
τ?ς σπ�υδ>ς τ�υ στ3 ∆�ση. T� 1790 τ�ν XρBκε φ�ιτητ3 στ� πανεπιστGµι� τBς Π$bας,
στ3ν !Iταλ$α. MετD �κ�λ��θησε < Π�λυτε�νικ3 Σ��λ3 τ�� Παρισι��, ;π�υ γιD yνα δι-
στηµα διδ�τηκε κα? �π� τ�ν A. Lavoisier. Στ3 γαλλικ3 πρωτε��υσα, παρλληλα µ9
τ?ς σπ�υδ>ς τ�υ στ?ς θετικ9ς 'πιστBµες κα? τ3 φιλ�σ�φ$α, kρθε σ’ 'παφ3, µ�ιρα]α, κα?
µ9 τ?ς �δ>ες τAν κυρι7τερων 'κφραστAν τ�� EFρωπαϊκ�� ∆ιαφωτισµ��. Σταθµ�ς στ3ν
�π� 'δA κα? π>ρα '0>λι0G τ�υ �πBρ0ε < γνωριµ$α τ�υ µ9 τ�ν !Aδαµντι� K�ραB κα?
< ε}σ�δ2ς τ�υ στ�ν κ�κλ� τAν CEλλGνων διαφωτιστAν κα? λ�γ$ων, π�O b��σαν στ�
Παρ$σι. Παρλληλα �ρθρ�γραφ��σε στ�ν «Λ2γι� CEρµB». MετD τ3ν Jλ�κλGρωση τAν
σπ�υδAν τ�υ στ3ν «π2λη τ�� φωτ�ς» πBγε γιD yνα �ρ2ν� περ$π�υ στ3ν !Aγγλ$α, ;π�υ
δ9ν παρ>λειψε νD µελετGσdη στ� ΓκρGν�υιτς τ� τηλεσκ2πι� τ�� William Herschel.

ΣτD τ>λη τ�� 1799 �π>ρριψε τ3ν πρ2ταση τAν πρ�εστAν κα? 'πιτρ2πων τBς X$�υ
νD διδ0dη στ3ν τ�πικ3 !Aκαδηµ$α µ9 σ��λρ�η τ�ν !Aθανσι� Πρι�. Πρ�τ$µησε νD
'γκατασταθdB στ?ς Kυδων$ες κα? νD �ναλXdη τ3ν τ�πικ3 σ��λG, < Jπ�$α �π� τ� 1800
�ναδιωργαν7θηκε �π� τ�ν }δι� κα? µετων�µστηκε σ9 �καδηµ$α. OW µαθητ9ς τ�υ δι-
δσκ�νταν φιλ�σ�φ$α (sθικ3 κα? «µεταφυσικG»), \λγεXρα, γεωµετρ$α, φυσικ3 κα?
�στρ�ν�µ$α, 'ν5A < διδασκαλ$α τAν �νωτ>ρω θετικAν 'πιστηµAν συµπληρων2ταν κα?
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T� Πατριαρ�ε2
 λ
ιπ�ν, π
� L�ει συσταθ@ µ) τ�ν πρ
τρ
π� τ
� Mε�µ)τ B´, Lδωσε
στ� τ
υρκικ� δ
�λ%τι τ� «Θε1στNρικτ1ν», π
� σ9µαινε: 1. K'λυψη τ@ς  $
υσ�ας τ!ν

κατακτητ!ν µ) τ�ν �9θη θ%ση: «�Eκε_ν1ς π1� \π1τ.σσεται στ� Σ1υλτ3ν1 �νNκει στ� �Oρθ�-
δ1�1 Mιλλιbτ τWν Bαλκαν(ων», δηλαδ� τ�ν Kωνσταντιν
φαναριωτικ� δ
υλ
κτησ�α. ,H
�γ
ραπωλησ�α α5τ� δι9θησε κα" τ& Xερ& Jρια τ@ς καθηµεριν@ς �ρθ�δ
$ης λατρε�ας µ)
τ�ν Π
λυ�ρ
νισµ� τ
� «Mεγ'λ
υ Θε
στ9ρικτ
υ Πατισ&�» σ) κ'θε Xερ
πρα$�α, Jπως
�κρι�!ς γιν�ταν στ�ν 7Eκκλησ�α τ@ς ,Eλλ'δ
ς µ) τ
�ς π
λυ�ρ
νισµ
�ς τ!ν τ%ως Pγεµ�-
νων µας, σ�ν «τM@ �ασιλ�σσMη µητρ"» κα" τ�ν µ�α ντ
υ=�να πριγκιπ�π
υλα.

7Hθικ� κ'λυψη γι& τ& δειν& κα" τ"ς πληγ)ς π
� πρ
καλ
�σε P 7Oθωµανικ� 7E$
υ-
σ�α µ) τ�ν κεφαλικ� φ�ρ
, τ�ν γενιτσαρισµ� κα" τ� παιδ
µ'=ωµα.
Συστηµατικ� πλ*ση  γκεφ'λων τ!ν ραγι'δων �π� τ�ν πατρι'ρ�η, µητρ
π
λ�τες,
�ρ�ιεπισκ�π
υς,  πισκ�π
υς, µ
να�
*ς, µ
ν'=
υσες, γυρ
λ�γ
υς θε
λ�γ
υς, Xε-

ρ
διδασκ'λ
υς κα" Gλλ
υς παρατρε�'µεν
υς, 
X Qπ
2
ι δ�δασκαν Jτι «uταν θ%ληµα θε
�
P Π�λη ν& τ
υρκ%ψMη» κι Jτι uταν «θε�πνευστ
» τ� κ9ρυγµα τ
� Λ
υκE N
ταρE, τ
� τε-
λευτα�
υ Mεγ'λ
υ Λ
γ
θ%τη – Πρωθυπ
υργ
� τ@ς π'λαι π
τε Bασιλ�δ
ς τ!ν π�λεων.
7Aπ
µ�νωση τ!ν ραγι'δων κα" �παγ�ρευση κ'θε σ�%σης τ
υς µ) τ
�ς ∆υτικ
*ς. cEτσι µ)
τ�ν Πατριαρ�ικ� α5τ� διδασκαλ�α Gργησε τ�σ
 π
λ� P �πελευθ%ρωση Jσ
 κα" µ�α πρ(-
ιµη ναυµα��α Nαυπ'κτ
υ. Kι Jταν Q �π
κ
µµ%ν
ς �π� τ�ν 7Eκκλησ�α Mητρ
π
λ�της Φα-

3.

2.

1.

▲



µ9 τ3 διε0αγωγ3 πειραµτων. M>ρ�ς τAν �παρα$τητων πειραµατικAν διατ0εων κα?
τAν σ�ετικAν X�ηθητικAν 'γ�ειριδ$ων τD πρ�µηθε�τηκε �π� τ�ν K�ραB στ� Παρ$-
σι. Παρλληλα < διδασκαλ$α τAν φιλ�λ�γικAν µαθηµτων �νατ>θηκε στ�ν γραµ-
µατ�διδσκαλ� συγγραφ>α κα? κληρικ� Γρηγ2ρι� Σαρφη. Σ�ντ�µα < φGµη τ��
Λ>σXι�υ κα? τBς σ��λBς τAν KυδωνιAν '0απλ7θηκαν σ’ ;λη τ3ν !Oθωµανικ3 AFτ�-
κρατ�ρ$α. N>�ι �π’ ;λα τD  Bαλκνια (κα? K�ι µ2ν� @λληνικBς καταγωγBς) Yσπευδαν
στ3ν !Aκαδηµ$α, < Jπ�$α πλ>�ν θεωρ��νταν mς yνα �π� τD σηµαντικ7τερα �ν7τα-
τα 'κπαιδευτικD Wδρ�µατα τBς !Aνατ�λBς. CO �ριθµ�ς τAν µαθητAν τBς σ��λBς Yφθα-
σε σ�µφωνα µ9 κπ�ι�υς 'ρευνητ9ς τ�Oς 800, 'ν5A < συνδρ�µG της στ3 µ2ρφωση τ��
�π2δ�υλ�υ Yθν�υς �πBρ0ε µ>γιστη: «,H διδασκαλ�α κα" τ& Lργα τ
� Bενιαµ"ν συνε-
τ%λεσαν ε#ς τ�ν �φ*πνισιν κα" τ�ν πνευµατικ�ν πρ
ετ
ιµασ�αν τ!ν ,Eλλ9νων, \�ι
µ�ν
ν δι& τ�ν 7Eπαν'στασιν, �λλ& κα" τ�ν �ντιµετ(πισιν τ@ς ν%ας π
λιτειακ@ς πραγ-
µατικ�τητ
ς, P Qπ
�α πρ
%κυψε µετ& τ�ν π
λυα�µακτ
ν �γ!να τ@ς 7Eθνεγερσ�ας τ
�
1821», Yγραψε γι’ αFτ�ν J ∆ηµαρIς στ�ν «Nε
ελληνικ� ∆ιαφωτισµ�»· κα? J EFγ-
γελ�ς Παπαν��τσ�ς θD σ��λισdη στ3 «Bασικ� Bι�λι
θ9κη» µ9 θµX�ς γιD τ� Yργ�
τ�υ: «T� µ
ρφωτικ� τ
υ σ*στηµα  κλεκτικ@ς  πιστηµ
νικ@ς µ
ρφ@ς κα" P φιλ
σ
-
φ�α τ
υ, �αθ*τατα �νθρωπιστικ9, τ�ν Lφεραν στ�ν  κπαιδευτικ� πρωτ
π
ρ�α τ!ν
λα!ν τ@ς Bαλκανικ@ς Xερσ
ν9σ
υ».

QO
πως kταν �ναµεν2µεν� < ρωµα$ικη �ντ$δραση τ�ν θε7ρησε δεδηλωµ>ν�
'�θρ2 της κα? Xλθηκε νD τ�ν π�λεµGσdη µ9 κθε µ>σ�. !Eναντ$�ν τ�υ στρ-
φηκαν µ9 µ>ν�ς J !Aθανσι�ς Πρι�ς, σ��λρ�ης τBς !Aκαδηµ$ας τBς X$�υ
κα? J M>γας CIερ�κBρυ0  τ�� O�κ�υµενικ�� Πατριαρ�ε$�υ ∆ωρ2θε�ς B�υ-

OR ΠατριαρPικA συκφαντ:ν καA Lπιτ#θενται
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ναρι
φαρσ'λων ∆ι
ν*σι
ς Q φιλ�σ
φ
ς στ&  1610 $εσηκ(νεται µ) �ιλι'δες  θελ
ντ)ς κα"
Lµπειρ
υς π
λεµιστ)ς Kατελ'ν
υς κατ& τ@ς 7Oθωµανικ@ς A5τ
κρατ
ρ�ας, τ� Πατριαρ-
�ε2
 �φ(ρισε τ�ν $εσηκωµ� κα" µ) τ�ν ;δι
 τ�ν Πρωτ
σ*γκελλ
 τ
� Mητρ
π
λ�τη «κ'ρ-
φωσε» στ� µατωµ%ν
 ρ'σ
 τ
υ τ�ν πατριαρ�
συν
δικ� �φ
ρισµ�. ̀ Oµως uταν πλ%
ν α5τ�ς
Q �φ
ρισµ�ς �νεν%ργητ
ς π'νω στ� α#ωρ
*µεν
 �παγ�
νισµ%ν
 σκ9νωµα τ
�  θν
µ'ρ-
τυρα ∆ι
νυσ�
υ τ
� φιλ
σ�φ
υ. �Hταν, λ%ει, π
λ� µ
ρφωµ%ν
ς γι’ α5τ� κα" «σκυλ
δι-
πλ
αφωρ�σθηκε».

T& ;δια κα" �ειρ�τερα συν%�ησαν κα" µ) τ�ν παπE Bλα�'�α στ& �ωρι& τ
� B'λτ
υ.
`Oλα α5τ& εRδε κα" Q Xστ
ρικ�ς ∆ηµ9τρης Φωτι'δης κα" Lγραψε: «PH π1λυπ�θητη λευ-

τερι
 mργησε π.ρα π1λ� ν
 iλθ*η, γιατ8 τ� πατριαρ�1-φαναριωτικ� κρ.τ1ς κατ�πνιγε κ.-
θε �λευθερωτικ, πν1, µb �φ1ρισµ1[ς, �ρ�ς, κατ.ρες κα8 διαUρ$σεις µ�σYω τWν π1λυπληθWν
ρασ1φ�ρων τ1υ κα8 4δια(τερα τWν �ργ�σ�1λων σb ]λα καλ1γ�ρων τ1υ �κτ�ς �π� τ� “σφ.-
�ε µε �γ3 µ1υ γι
 ν’ {γι.σω”».

PE
να �ρ�ν
 πρ"ν τ�ν δ
λ
φ
ν�α τ
� πρ(τ
υ Kυ�ερν9τη τ@ς ,Eλλ'δ
ς, 7Iω'ννη Kα-
π
δ�στρια, στ& 1830 στ'λθηκε «σ
υλτανικM@  πινε*σει» Qλ�κληρη P δωδεκαµελ�ς
Πατριαρ�ικ� Σ*ν
δ
ς στ� γραφε2
 τ
� τ�µι
υ Kυ�ερν9τη γι& ν& τ�ν �π
καρ-
δι(σMη, Jσ
ν �φ
ρdE στ"ς �λυτρωτικ)ς τ
υ διεκδικ9σεις.

Φιλ�τ�υρκικ' δρ!ση τ�- Πατριαρ�ε��υ στ� ν�� κρ!τ�ς

▲



...Σηκ(νεται µ) �$ι
πρ%πεια Q ε5πατρ�δης π
λιτικ�ς, Q µ
ναδικ�ς G$ι
ς κα" �π
τελε-
σµατικ�ς �ντ�παλ
ς τ
� τυραννικ
� M%τερνι� στ� Συν%δρι
 τ@ς Bι%ννης (1814) Kς Hπ
υρ-
γ�ς 7E$ωτερικ!ν τ@ς Pωσ�ας, �ν
�γει τ�ν θ*ρα τ
� γραφε�
υ κα" λ%ει «στεντ
ρε�dα τM@
φωνM@», Jπως �ναφ%ρει Q Παπαρρηγ�π
υλ
ς: «ΣεU.σµι1ι κ[ρι1ι: πηγα(νετε κα8 π1τb µ,ν
�παν�λθετε».

Γι’ α5τ� κα" Q λ�γι
ς Θε�κλητ
ς Φαρµακ�δης, θ%λ
ντας «κ
υτσ& στρα�&» «µ(α �κκλη-
σ(α �λε[θερη σ’ dνα �λε[θερ1 κρ.τ1ς»,  νεργ
π
�ησε τ�ν µη�ανισµ� τ@ς «A5τ
κεφαλ�ας»,
Q Qπ
2
ς συν'ντησε τ� λυσσ(δη �ντ�δραση τ!ν ρωσ�φιλων κα" τ!ν Φαναριωτ!ν, π
�
�φ(ρισαν τ�ν «τ�µ
» τ@ς A5τ
κεφαλ�ας στ& 1850. Σ9µερα Jµως στεγ'=
νται Hπ� τ�ν
κρατικ
-εκκλησιαστικ� συνταγµατικ9 τ
υ πρ
στασ�α κα" µετα$� τ!ν πρ(των Q καθη-
γητ�ς τ
� κρατικ
� Πανεπιστηµ�
υ πατ�ρ Γε(ργι
ς Mεταλλην�ς.

cEτσι µ) τ�ν 7Iω'ννη Kαπ
δ�στρια κα" τ� �ρθ
λ
γικ� �ν
ρθωτικ� τ
υ πρ�γραµµα,
παρ& τ"ς Jπ
ιες γκρ�νιες τ!ν �ναρ�
αυτ�ν
µων καπεταν'των π
� π
λεµ
�σαν φανερ&
τ�ν Kαπ
διστριακ� ε5ν
µ�α, µπ@κε τ%λ
ς στ"ς πατριαρ�
-φαναριωτικ)ς α5θαιρεσ�ες.

∆ρ Γε$ργι1ς M1υστ.κης
Kαθηγητ�ς Θε
λ
γ�ας
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λησµIς. Kα? �W δ�� �αρακτηρ$b�νταν �π� τ3 Xαθει τ�υς θρησκ�ληψ$α κα? τ� µ]σ�ς
τ�υς πρ�ς JτιδGπ�τε @λληνικ2. Συνειδητ�? Pωµι�? �µφ2τερ�ι, διακρ$ν�νταν γιD τ3ν
πλGρη �π�στρ�φG τ�υς πρ�ς τ�ν ∆ιαφωτισµ2.

CO Πρι�ς 'κτ�ς �π� '�θρ�ς τ�� διαφωτισµ�� kταν κα? Xαθ�τατα µισ>λληνας (mς
Pωµι2ς). T3ν '�θρ2τητ τ�υ πρ�ς τ3ν CEλλδα κα? τ3ν CEλληνικ3 Παιδε$α τ3ν Jµ�-
λ�γε] J }δι�ς, στ� XιXλ$� π�O συν>γραψε (µ9 ψευδ7νυµ�1) κα? φ>ρει τ�ν τ$τλ� «!Aντι-
φ7νησις» (Tεργ>στη 1802). Στ3 σελ$δα 26 'κε$νης τBς Yκδ�σης J Πρι�ς �ναφωνε]:
«∆ι& τ
�τ
 εRναι τk! \ντι ταλανισµ
� G$ι
ν τ� γ%ν
ς τ!ν ,Eλλ9νων, \�ι διατ" τ
� Lλει-
ψαν 
X ∆ηµ�κριτ
ι κα" 
X Πλ'τωνες κα" 
X Z9νωνες κα" 
X E5κλε2δαι κα" 
X τ
ι
�ται
Gλλ
ι µετεωρ
λ%σ�αι, κα" \�ι διατ" δ)ν σεµν*νεται µ) Nε*θωνας, µ) B
λφ�
υς, µ)
Λωκ�
υς κα" Gλλ
υς τ
ι
*τ
υς, Qπ
� κηρ*ττ
νται π{ς Lφεραν τ�ν φιλ
σ
φ�α ε#ς τ�
Gκρ
ν, \�ι λ%γω δι& τ
�ς λ9ρ
υς κα" φλην'φ
υς, �λλ& διατ" Lλλειψαν, φε�! OX Bα-
σ�λει
ι, 
X 7Aθαν'σι
ι, 
X K*ριλλ
ι, 
X A5γ
υστ2ν
ι, 
X 7Aµ�ρ�σι
ι, 
X Σωφρ�νι
ι, 
X
∆αµασκην
�, 
X 
5ραν�φρ
νες Gνδρες, 
X τ!ν 7Aπ
στ�λων Qµ�τρ
π
ι, 
X \ντως κ
-
σµ
σωτ@ρες...». AFτ�ς λ�ιπ�ν J 'ν πλGρει δεισιδαιµ�ν$aα τελAν ν��ς kταν J yνας 'κ
τAν δ�� διωκτAν τ�� Bενιαµ?ν Λ>σXι�υ, γιD τ�ν Jπ�]� J K��µας Yγραψε: «ER�ε κη-
ρ*$ει Jµως π�λεµ
ν �δι'λλακτ
ν κατ& τ!ν  $ E5ρ(πης  ρ�
µ%νων µαθηµ'των. `Oς
τις  π'τει τ�ν E5ρ(πην, uτ
 �ωρ"ς Gλλην  $%τασιν Gθε
ς. ,H Mαθηµατικ� κατ’ α5τ�ν
uτ
 πηγ� τ@ς �θε}ας, τ@ς Qπ
�ας πρ!τ
ν �π
τ%λεσµα uτ
 P κατ'λυσις τ@ς νηστε�ας».
!Aµ>σως µετD J K��µας σηµει7νει: «cIσ�υσεν Jµως µερ"ς Hγιεστ%ρα X�ων ν& πρ
-
σλ'�Mη διδ'σκαλ
ν τ@ς µαθηµατικ@ς (1796) τ�ν συµπατρι(την των Πρ(ι
ν δι’ �λ�-

1. Xρησιµ�π�$ησε τ�ν ψευδ7νυµ� τ$τλ� τ�� «Nαθανα3λ Nε�καισαρ>ως τ�� 'ν CAγ$5ω nOρει
'φησυ�b�ντ�ς».
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γ
ν καιρ�ν,  πειδ� µ� Hπ
φ%ρων τ
� Παρ�
υ τ�ν π�λεµ
ν µετ%�η ε#ς Kωνσταντι-
ν
*π
λιν...»2.

CO \λλ�ς κατGγ�ρ�ς τ�� Bενιαµ?ν kταν J !IθακGσι�ς ∆ωρ2θε�ς B�υλησµIς 'π$-
σης γνωστ�ς δι7κτης τAν διαφωτιστAν. CO }δι�ς µερικD �ρ2νια �ργ2τερα (1814)
κατGγγειλε mς αWρετικ� κα? τ�ν διαφωτιστ3 Στ>φαν� ∆��γκα, τ�� Jπ�$�υ τ?ς πε-
ριπ>τειες Y��υµε Eδη περιγρψει. CO τ$τλ�ς τ�� Mεγλ�υ CIερ�κGρυκα τ�� O�κ�υ-
µενικ�� Πατριαρ�ε$�υ π�O Yφερε, στ3ν �Fσ$α kταν τ�� Mεγλ�υ CIερ�ε0εταστB.
!Aπ� κ�ντD στ�Oς δ�� «'πιφανε]ς» κα? δ�� καλ2γερ�ι �W Σαµ�υ3λ κα? !IκωX�ς.

!Aρ�ικD J !Aθανσι�ς Πρι�ς 0εκ$νησε yνα λυσσαλ>� �γAνα 'νντια στ�ν Λ>σXι�
µ>σα στ?ς Kυδωνι>ς. !Eπειδ3 ;µως �W !AϊXαλιAτες εM�αν �νεXασµ>ν� κ�ινωνικ� 'π$-
πεδ� κα? J π�λιτισµ2ς τ�υς Yφθανε σ’ Yκταση κα? Yνταση αFτ�ν τAν Σµυρνα$ων, δ9ν
τ�� Yδιναν σηµασ$α. Γι’ αFτ� �π�φσισε νD Xλdη µπρ�στD τD «µεγλα µ>σα». Kα-
τGγγειλε (1803) τ?ς κακ�δ�0$ες τ�� Bενιαµ?ν στ3ν CIερD Σ�ν�δ� τ�� O�κ�υµενικ�� Πα-
τριαρ�ε$�υ. CΩς πειστGρια τBς αrρεσης κα? �θε�ας τ�� σ��λρ�η τBς !Aκαδηµ$ας Kυ-
δωνιAν πρ�σκ2µισε τD τετρδια - σηµει7σεις διδασκαλ$ας, τD Jπ�]α εM�ε πρει στD
�>ρια τ�υ '0 �π�κλ�πBς. Kατηγ2ρησε δ9 « π" �θεϊστικk! �ρθ
λ
γισµk!» Jλ2κληρ� τ�
«καιν�ν τ@ς φιλ
σ
φ�ας σ*στηµα» τ�� Bενιαµ$ν. Kα? πι� συγκεκριµ>να: «,O zγι
-
ρε�της Xερ
µ�να�
ς Bενιαµ"ν Q Λ%σ�ι
ς καταγγ%λλεται  π" αXρ%σει κα" κακ
δ
$�dα, δι�-
τι διδ'σκει τ&ς κατωτ%ρω πλ'νας, α�τινες τ&ς ψυ�&ς τ!ν α5τ
� µαθητ!ν δηλητη-
ρι'=
υσι: α) ,H γ@ κινε2ται,  νk! Q xλι
ς παραµ%νει �κ�νητ
ς. �) T& 
5ρ'νια σ(µατα
κατ
ικ
�νται Hπ� Gλλων Hπαρκτ!ν \ντων κα" γ) ,O xλι
ς εRναι  κ φ*σεως σκ
τειν�ς
κα" φωτ�=εται  $ �ντανακλ'σεως».

[CΩστ2σ� κα? παρD τ�ν Jλ�φνερα σκ�ταδιστικ� ρ2λ� π�O Yπαι0ε J !Aθανσι�ς J
Πρι�ς στ3ν παιδε$α τAν �π2δ�υλων CEλλGνων < !Oρθ2δ�0η CEλλαδικ3 !Eκκλησ$α
τ�ν �νακGρυ0ε �γι�. Kα? K�ι µ2ν� αFτ2: ΓιD τ�ν ν�ν �ρ�ιεπ$σκ�π� !AθηνAν κ. Xρι-
στ2δ�υλ�, ;πως J }δι�ς Jµ�λ�γε] στ� �π2σπασµα π�O �κ�λ�υθε]: «Σαφ)ς παρ'δειγ-
µα γι& µ%να εRναι 
X `Aγι
ι 7Aθαν'σι
ς Q Π'ρι
ς κα" K
σµEς Q A#τωλ�ς. �Aν πρ
-
σεγγ�σ
υµε τ"ς Xστ
ρικ)ς περι�δ
υς στ"ς Qπ
2ες L=ησαν, τ%λη 18
υ α#!να µ) �ρ�)ς
19
υ, θ& παρατηρ9σ
υµε Jτι τ�τε εR�ε φ
υντ(σει στ�ν E5ρ(πη Q διαφωτισµ�ς κα"
Hπ@ρ�ε µ�α Lντ
νη τ'ση θε
π
�ησης τ!ν δηµι
υργηµ%νων θετικ!ν  πιστηµ!ν, µα="
µ) µ�α  π�σης Lντ
νη  κκ
σµ�κευση τ@ς ∆υτικ@ς E5ρ(πης»3. CH /ρθ2δ�0η !Eκκλη-
σ$α K�ι �πλI παραµ>νει �µεταν2ητη γιD τD λθη τ�� παρελθ2ντ�ς της, �λλD τD θε-
ωρε] κα? mς τD �δανικ της. T� µ2ν� π�O �π�µ>νει εMναι, νD δ��µε τ�ν �ρ�ιεπ$σκ�π�
Xριστ2δ�υλ� νD �ναθεµατ$bdη κι αFτ�ς µ9 τ3 σειρ τ�υ τD µαθηµατικD κα? 'ν γ>νει
τ?ς θετικ9ς 'πιστBµες, ;πως Yπραττε µ9 «bBλ�» J �γι�π�ιηθε?ς κατ2πιν Πρι�ς!]

POπως ε}παµε, J Πρι�ς στGρι0ε τ?ς παραπνω κατηγ�ρ$ες στD τετρδια τAν µα-
θητAν τ�� Bενιαµ$ν, π�O εM�ε καταφ>ρει νD πρdη στD �>ρια τ�υ. CΩρισµ>να �π� αFτD
τD Yστειλε στ� Πατριαρ�ε]�, �στε νD πειστ��ν �W συν�δικ�? γιD τ3ν «/ρθ2τητα» τAν
καταγγελιAν τ�υ. OW σ��λαστικ9ς σηµει7σεις τAν µαθητAν τBς Σ��λBς τAν Kυδω-
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2. Kωνσταντ]ν�ς K��µας, «CIστ�ρ$α τAν !Aνθρωπ$νων Πρ0εων», τ2µ�ς 12�ς, σελ$δα 575, Bι>ννη
1832, �νατ�πωση �π� τ?ς «!Aναστατικ9ς !Eκδ2σεις – ∆ι�νυσ$�υ N2τη KαραX$α», σειρ:
«BιXλι�θGκη CIστ�ρικAν MελετAν».

3. !Aπ2σπασµα �π� συν>ντευ0η τ�� !Aρ�ιεπισκ2π�υ !AθηνAν Xριστ2δ�υλ�υ στ3ν 'φηµερ$δα
«Tαυτ2τητα». T� πλBρες κε$µεν� Xρ$σκεται στ3ν 'π$σηµη Wστ�σελ$δα τBς CEλλαδικBς !Eκκλησ$ας
στ3ν sλεκτρ�νικ3 διε�θυνση: http://www.ecclesia.gr.



νιAν περιε]�αν τ?ς παρακτω αWρετικ9ς διδασκαλ$ες τ�� Λ>σXι�υ:
∆ιδακαλ(α πρ$τη: «∆υν'µει τ@ς  ρε*νης τ!ν συγ�ρ�νων ε#σηγ
�µαι τ�ν �ντικα-

τ'στασιν τ
� �πηρ�αιωµ%ν
υ κα" �ντιεπιστηµ
νικ
� συστ9µατ
ς τ
υπ�κλην (τ��
'πικαλ��µεν�υ) Πτ
λεµαϊκ
�, τ� Qπ
2
ν �παιτε2 Jλως �ναπ
δε�κτως τ�ν περιφ
ρ&ν
τ
� Pλ�
υ περ" τ�ν γ@ν, δι& τ
� σωστ
� κα"  πιστηµ
νικ!ς �π
δεδειγµ%ν
υ K
περ-
ν�κει
υ, τ� Qπ
2
ν δι& �στρ
ν
µικ!ν �π
δε�$εων θ%λει τ�ν γ@ν ν& περιστρ%φεται
περ" τ�ν xλι
ν.»

∆ιδασκαλ(α δευτ�ρα: «O5δε"ς �π
κλε�ει ν& Hπ'ρ�Mη =ω� ε#ς Gλλ
υς πλαν9τας,  φ’
Jσ
ν συντρ%�
υν λ�γ
ι διατηρ9σε(ς της, Gρα κα" Gλλα \ντα θ& �δ*ναντ
 ν& κατ
ι-
κ
�ν  κε2.»

∆ιδασκαλ(α τρ(τη: «ERναι δυνατ�ν ν& Hπ'ρ$Mη κατασκευα=�µεν
ν Iν �ερ�πλ
ι
ν
«ΠANTAXHKINHTON» δι& τ�ν µεταφ
ρ&ν κατ
�κων τ@ς γ@ς ε#ς Gλλ
υς πλαν9τας, δι&
ν& κατ
ικ9σ
υν  κε2,  φ’ Jσ
ν Hπ'ρ�
υν αX φυσικα" πρ
ϋπ
θ%σεις διατηρ9σεως τ@ς
�νθρωπ�νης =ω@ς».

T3ν }δια �ρα π�O J Bενιαµ?ν γιν2ταν J πρ�γγελ�ς τBς 'πιστGµης τ�� 20�� κα?
21�υ α�Aνα, διδσκ�ντας τ� 'φικτ� τBς κατασκευBς διαστηµ�πλ�$ων (168 �ρ2-
νια πρ?ν �π� τ� 1968, π�O 'κτ�0ε�θηκε J πρAτ�ς δ�ρυφ2ρ�ς στ� διστηµα) κα?
τ�ν �π�ικισµ� \λλων πλανητAν �π� �νθρ7π�υς τBς γBς –δ$�ως νD �π�κλε$dη
�κ2µα κα? τ� 'νδε�2µεν� τBς �παρ0ης '0ωγGινης bωBς– < 'π$σηµη !Eκκλησ$α
�π�κGρυττε τ� <λι�κεντρικ� σ�στηµα «Kς �ντ�θε
ν», 'πιστρατε��ντας γι’ αFτ�ν
τ�ν σκ�π� τ�ν σ��λρ�η τBς Πατριαρ�ικBς Σ��λBς, Σ>ργι� Mακρα]�, J Jπ�]�ς
Xλθηκε σ9 XιXλ$� π�O '0>δωσε4 νD δε$0dη τ� �ντ$θετ� τBς <λι�κεντρικBς θεω-
ρ$ας.

T
3ν περιγραφ3 τBς καταδ$κης τ�� Bενιαµ?ν τ�� Λ>σXι�υ �π� τ� O�κ�υµενικ�
Πατριαρ�ε]� �ντλ��µε �π� τ� XιXλ$� τ�� δρ Θε�λ�γ$ας I. M�υτb��ρη, «Bε-
νιαµ?ν J Λ>σXι�ς, �W κατGγ�ρ�ι τAν �δεAν τ�υ κα? < Mεγλη !Eκκλησ$α» (σε-
λ$δες 70-73):

«,O πατρι'ρ�ης Kαλλ�νικ
ς Q ∆´ (1801-1806, 1808-1809) Lλα�ε κατ& τ�ν 7I
*λι
 τ
�
1803 τ�ν καταγγελ�α τ
� I. Kαλλιµ'�η γι& τ"ς «κακ�δ
$ες» καιν
τ
µ�ες κα" τ& τε-
τρ'δια µ) τ� διδασκαλ�α τ@ς Φυσικ@ς τ
� Bενιαµ�ν. 7Aµ%σως τ& παρ%δωσε στ�ν zρµ�-
δι
 µητρ
π
λ�τη 7Eφ%σ
υ ∆ι
ν*σι
, π
� uταν µ%λ
ς τ@ς Πατριαρ�ικ@ς Συν�δ
υ, ν&
λ'�Mη γν(ση τ!ν καταγγελι!ν, ν& µελετ9σMη τ& τετρ'δια κα" ν& ε#σηγηθM@ τ� θ%µα
στ� Σ*ν
δ
.

»∆)ν γνωρ�=
µε τ� συ=ητ9θηκε στ� συνεδρ�α τ@ς Συν�δ
υ, τ�  πρ�τεινε Q ε#σηγη-
τ9ς, τ� Hπ
στηρ��θηκε �π� τ& µ%λη τ@ς Συν�δ
υ, π�σ
ι συν
δικ
" Lλα�
ν µ%ρ
ς, yν
Hπ@ρ�αν µει
ψηφ9σαντα µ%λη κα" yν uταν 
5σιαστικ� P κρ�ση, γιατ" δ)ν διασ(θη-
καν τ& πρακτικ' της. ∆ιατηρ9θηκε µ�ν
 τ� συν
δικ� γρ'µµα, π
� �πευθυν�ταν
στ
�ς κατ
�κ
υς τ!ν Kυδωνι!ν κα" π
� περι%λα�ε τ�ν �π�φαση τ@ς Συν�δ
υ. Σ*µ-
φωνα µ) α5τ� P �π�φαση uταν καταδικαστικ9. Στ� γρ'µµα συµπεριελ9φθησαν 
X
κατηγ
ρ�ες, Q� αρακτηρισµ�ς τ!ν δ
$ασι!ν κα" P �ντιµετ(πιση τ
� =ητ9µατ
ς. 7A$�-

�H καταδ#κη τυ EπS τ�ν �Iερ7 ΣFνδ τ: ΠατριαρPε#υ
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4. Πρ2κειται γιD τ� περιX2ητ� XιXλ$� τ�� Mακρα$�υ µ9 τ$τλ�: «Tρ2παι�ν κατD τ�� K�περνικ��
συστGµατ�ς».



=ει λ
ιπ�ν ν& στα�υ
λ
γηθM@ τ� περιε��µεν� τ
υ.
»Στ�ν �ρ�� δικαι
λ
γε2 τ�ν  π%µ�αση τ@ς M. 7Eκκλησ�ας µετ& τ"ς  πανειληµµ%νες

καταγγελ�ες γι& τ�ν “ψυ�
φθ�ρ
 διδασκαλ�α” τ
� Bενιαµ�ν. Στ� συν%�εια λ%γει,
π{ς Gκ
υσε πρ"ν �π� καιρ�, Jτι στ�ν  κε2 σ�
λ� παραδ�δ
νται “�κρ
αµατικ& µα-
θ9µατα, τ& τ!ν νεωτ%ρων  ν Hπ
θ%σει φιλ
σ
φ
*ντων, παρ& τ
� σ�
λ'ρ�
υ Bενια-
µ�ν” κα" τ
� φ'νηκε �π�θανη P φ9µη. M�λις Jµως  κλ%�θηκε µητρ
π
λ�της 7Eφ%σ
υ
Q ∆ι
ν*σι
ς, �πεστ'λησαν  δ! �π� τ�ν 7Iωαν. Kαλλιµ'�η τρ�α τετρ'δια σ) �π�δει-
$η τ!ν “παραδιδ
µ%νων  ναντ�
ν τ@ς Θε�α Γραφ@ς συστηµ'των”, τ& Qπ
2α παρα-
δ�θηκαν στ�ν µητρ
π
λ�τη 7Eφ%σ
υ. T& διε$@λθε α5τ�ς µ) περι%ργεια κα" εRδε
“σαφ!ς τ�ν παρε�
µ%νην φθ
ρ&ν κα" ψυ�
φθ�ρ
ν λ*µην” (= καταστρ
φ�) στ
�ς µα-
θητ)ς “ κ τ@ς τ
ια*της π'νυ �συστ'τ
υ διδασκαλ�ας” κα" λυπ9θηκε, Jπως uταν φυ-
σικ�. A5τ� �νακ
�νωσε σ) µEς τ�ν πατρι'ρ�η κα" τ�ν ,I. Σ*ν
δ
 κα" παρ
υσ�ασε τ&
τετρ'δια “τ!ν ψυ�
φθ�ρων συστηµ'των” κα" “ ν'ντια τ!ν Θε�ων Γραφ!ν”, γι& ν&
συσκεφθM@  π'νω σ’ α5τ& P Σ*ν
δ
ς κα" µ) τ� συγκατ'θεση κα" α5τ
� ν& π'ρMη γρ9-
γ
ρα �π�φαση γι& τ�ν κατ'ργησ9 τ
υς κα" θεραπε�α µ) τ�ν γραφ�δα.

»A5τ& �%�αια Jταν ε;δαµε κα"  $ετ'σαµε συν
δικ!ς, �π
ρ9σαµε γι& τ�ν “�π
νε-
ν
ηµ%ν
ν τρ�π
ν”, π
� δ)ν �ρησιµ
π
ι9θηκε π
υθεν& στ� δικ� µας Γ%ν
ς �κ�µα, ν&
διδα�θM@ µ�α τ%τ
ια ψυ�
φθ�ρ
ς διδασκαλ�α “δι& συστ9µατ
ς φιλ
σ
φικ
�”. Γι’
α5τ� καλ%σαµε τ�ν Xερ
κ9ρυκα τ@ς M. 7Eκκλησ�ας κυρ ∆ωρ�θε
ν ( νν. τ�ν B
υλη-
σµE), γι& ν& �παντ9σMη γραφικ& κα"  κκλησιαστικ& “κατ’ �ντ�ρρησιν πρ�ς τα�τα”
κα" ν& �π
τε�νεται �µ%σως πρ�ς α5τ�ν, π
�  νσυνε�δητα Hπ
στηρ�=ει τ� ν%
 σ*στη-
µα, π
� γνωµ
δ
τε2 παρ'λ
γα κα" �στ9ρικτα γι’ α5τ�, π
� εRναι “Hπ�θεσις” κα" \�ι
“�ναγκα�α θ%σις κα" �ναντ�ρρητ
ς”, Jπως εRναι P κ�νηση τ@ς γ@ς κα" P �κινησ�α τ
�
Pλ�
υ. ERναι µ�α “Hπ�θεσις” π
λλ!ν φιλ
σ�φων τ@ς �ρ�αι�τητ
ς κα" συγ�ρ�νων
τ
� Πυθαγ�ρα, τ
� K
π%ρνικ
υ κα" νε(τερων Hπ
στηρικτ!ν. A5τ�ς Jµως Jλ
υς
α5τ
�ς τ
�ς Hπερ%�αλε στ� ψ%µα· Lκλεισε στ�ν καρδι' τ
υ τ
�ς Qµ
�
υς τ
υ, π
�
πρεσ�ε*
υν Jτι 
X πλαν@τες κα" �πλανε2ς �στ%ρες εRναι κατ
ικηµ%ν
ι κα" Jτι Q xλι
ς
εRναι  κ φ*σεως σκ
τειν�ς, �π� �νταν'κλαση δ) τ
� φωτ�ς τ!ν Gλλων σωµ'των φω-
τειν�ς. cEτσι �π
δε��θηκε Jτι θ%τει τ�ν _αυτ� τ
υ �ντιµ%τωπ
 στ�ν ,Aγ�α Γραφ� κα"
τ�ν ,Iερ� Παρ'δ
ση. ,H συν
δικ� α5τ� �π�φαση Lγινε µ) τ� συγκατ'θεση τ
� 
#κε�-

υ �ρ�ιερ%ως ( νν. τ�ν ∆ι
ν*σι
), Q Qπ
2
ς  πιθυµε2 τ�ν σωτηρ�α σας κα" τ�ν �παλ-
λαγ� �π� τ� ψυ�
φθ�ρ
 α5τ� “λ*µη”.

»7Eπ�σης �π
φασ�σαµε ν& στε�λ
υµε τ�ν �γαπητ� κυρ 7I'κω�
, “Gνδρα θε
σε�@,
δ�κιµ
ν κα" πεπαιδευµ%ν
ν  κ τ!ν Θε�ων Γραφ!ν κα" καν
νικ!ν Πατ%ρων τ@ς
7Eκκλησ�ας”, γνωστ� σ) σEς �π� πρ�ν, π
� µπ
ρε2 ν& σEς Yφελ9σMη µ) συµ�
υλ)ς κα"
ε#σηγ9σεις κατ& τ� συν
δικ� �π�φαση κα" κατ& τ� γρ'µµα τ
� “Pµετ%ρ
υ διδα-
σκ'λ
υ κυρ ∆ωρ
θ%
υ” ( νν. τ�ν B
υλησµE) πρ�ς τ�ν σ�
λ'ρ�η Bενιαµ�ν, π
� θ&
φ%ρMη µα=� τ
υ. T
� δ�ν
υµε  π�σης τ�ν  ντ
λ9, Jταν φθ'σMη στ"ς Kυδων�ες, ν& �να-
γν(σMη στ"ς  κκλησ�ες τ
�τ
 τ� γρ'µµα, ν& φρ
ντ�σMη δ) γρ9γ
ρα µ) τ� συνδρ
µ�
τ!ν Kυδωνιατ!ν ν& συγκεντρωθ
�ν Jλα τ& τετρ'δια τ@ς “ψυ�
φθ�ρ
υ διδασκα-
λ�ας”, π
� εRναι στ& �%ρια τ!ν µαθητ!ν κα" ν& τ& �π
στε�λMη στ�ν µητρ
π
λ�τη 7Eφ%-
σ
υ, Q Qπ
2
ς θ& τ&  µφαν�σMη στ� Σ*ν
δ
. Kα" yν δ)ν φανM@ Jτι µεταν
ε2 ε#λικριν& Q
Bενιαµ"ν κα" δ)ν δηλ(σMη  γγρ'φως τ� πτ(ση τ
υ κα" δ)ν καθιερ(σMη Gλλ
 φιλ
σ
-
φικ� σ*στηµα σ*µφων
 µ) τ� καθιερωµ%ν
 στ� κ
ιν� σ�
λε2
 τ@ς X�
υ, ν& �π
µα-
κρυνθM@ κα" ν& �ναλ'�Mη Q “λ
γι(τατ
ς δε*τερ
ς διδ'σκαλ
ς κυρ Γε(ργι
ς, Kς Xκαν�ς
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ε#ς διδασκαλ�αν κα" παρ'δ
σιν τ!ν  ν τM@ κατ& τ� φιλ
σ
φικ�ν σ�
λε2
ν ν9σkω X�kω
διδασκ
µ%νων �κρ
αµατικ!ν φιλ
σ
φικ!ν µαθηµ'των”.

»Παραγγ%λνει  π�σης ν& µ�ν τ
λµ9σMη στ� _$@ς Q σ�
λ'ρ�ης Bενιαµ"ν ν&  πανα-
λ'�Mη τ� “τ
ι
�τ
ν σ*στηµα ε#ς διδασκαλ�αν  µµ%σως κα" �µ%σως, κρυφ�ως 4 φα-
νερ!ς”.

»T� γρ'µµα γρ'φτηκε κατ& µ@να Asγ
υστ
 πρ
φαν!ς τ
� 1803 κα" φ%ρει τ& �ν�-
µατα τ!ν _πτ& µελ!ν τ@ς Συν�δ
υ, iτ
ι τ!ν 7Eφ%σ
υ ∆ι
νυσ�
υ, ,Hρακλε�ας Mελε-
τ�
υ, Kυ=�κ
υ 7Iωακε�µ, Nικ
µηδε�ας 7Aθανασ�
υ, Πρ
*σης 7Aνθ�µ
υ, Λαρ�σης Pα-
φα�λ κα" 7Aγκ*ρας 7Iωαννικ�
υ[...].

»,H πατριαρ�ικ�  κε�νη Σ*ν
δ
ς Lκανε δεκτ)ς τ"ς κατηγ
ρ�ες, Jπως διατυπ(θη-
καν �π� τ
�ς κατηγ�ρ
υς τ
� Bενιαµ�ν, κα" τ�ν κατεδ�κασε. 7Aπ� τ� περιε��µεν

κα" τ� διατ*πωση �κ�µη τ@ς �π
φ'σεως γ�νεται φανερ� P  π%µ�αση τ!ν κατηγ�-
ρων».

�ø
στ2σ� µ9 τ3 µεσ�λXηση τ�� φ$λ�υ τ�υ !Aλε0νδρ�υ M�υρ��bη, J Jπ�]�ς
'κε$νη τ3ν 'π��3 εM�ε τ� �0$ωµα τ�� 'π$σηµ�υ διερµην>α τBς Π�λης, < πα-
τριαρ�ικ3 �π2φαση δ9ν 'κτελ>στηκε. TελικD µ9 τ3 στGρι0η τAν µαθητAν τ�υ
κα? τBς �στικBς τ0ης τAν KυδωνιAν παρ>µεινε στ3 σ��λG, συνε�$b�ντας τ3

διδακτικG τ�υ δρση. CH sρεµ$α ;µως kταν φαιν�µενικG, 'φ2σ�ν �W '�θρ�$ τ�υ �πε-
ν2µευαν µ9 κθε µ>σ� τ� Yργ� τ�υ. CO Nτιντ� (∆ιδAτ�ς) Φερµν, π�O �πBρ0ε µα-
θητ3ς στ?ς Kυδων$ες, �ναφ>ρει στD �π�µνηµ�νε�µατ τ�υ, ;τι /ρθ2δ�0�ι Wερε]ς τBς
π2λης �σ�υρ$στηκαν στ�Oς T��ρκ�υς, ;τι J Bενιαµ?ν δι>διδε 'παναστατικ9ς �δ>ες.
nEτσι τ� 1806 J !Oθωµαν�ς να�αρ��ς ΣεXδαλB πασIς δι>τα0ε τ� κλε$σιµ� τBς σ��λBς,
διταγµα ;µως τ� Jπ�]� �πBρ0ε πρ�σωριν2. �Aν κα? �π� τ� 1808 J Λ>σXι�ς εM�ε
'κδηλ7σει τ3ν 'πιθυµ$α νD �π��ωρGσdη �π� τ?ς Kυδων$ες '0αιτ$ας τAν συνε�ιb2µε-
νων �ντιδρσεων κα? τAν πρ�Xληµτων π�O αFτ9ς πρ�καλ��σαν στ3 λειτ�υργ$α τBς
σ��λBς, παρ>µεινε µ>�ρι τ� 1812. !Eκε$νη τ3ν 'π��3 κλGθηκε νD �νλαXdη τ3 διε�θυνση
τBς Πατριαρ�ικBς Σ��λBς στ3ν Kωνσταντιν��π�λη. !AρνGθηκε κα? 'π>στρεψε στ3ν
�δια$τερη πατρ$δα τ�υ, τ3ν Λ>σX�. Πρ�σπθησε νD Wδρ�σdη σ��λ3 στ3 MυτιλGνη,
�λλD παρD τ3ν �π�στGρι0η τAν συµπατριωτAν τ�υ κα? π�λλAν µαθητAν τ�υ, π�O τ�ν
�κ�λ��θησαν �π� τ?ς Kυδων$ες, τελικD δ9ν τD κατφερε. Στ3 συν>�εια �να�7ρησε
γιD τ3ν Kωνσταντιν��π�λη, ;π�υ 'ργστηκε mς ��κ�διδσκαλ�ς στ� σπ$τι τ�� για-
τρ�� Γεωργ$�υ ∆εσ�λλα. !Eκε$νη τ3ν 'π��3 �W !Aθηνα]�ι τ�� πρ2τειναν νD �ναλXdη
τ3 σ��λαρ�$α τBς νε�ϊδρυθε$σης στ3ν π2λη τ�υς σ��λBς τBς Φιλ�µ��σ�υ CEταιρε$-
ας. !Eπρ2κειτ� γιD µ$α παιδευτικ3 κ$νηση !Aθηνα$ων διαφωτιστAν, στ3ν Jπ�$α πρω-
τ�σττησαν τρε]ς «... κ τ!ν ε5πατριδ!ν, Gνδρες µ) φ!τα κα" µ) =@λ
ν τ!ν καλ!ν, 7Iω-
'ννης Mαρµατ
*ρης, Π%τρ
ς Pε�ελ'κης κα" 7Aλ%$ανδρ
ς Xωµατιαν�ς, 
X δ*
 πρ!τ
ι
µεµυηµ%ν
ι τ& µυστ9ρια τ
� P9γα, Q δ) τρ�τ
ς, καθ’ � ν%
ς τ�ν Pλικ�α κα" �ν9κων
ε#ς 
Rκ
ν Hπερασπι=�µεν
ν παρ& τ@ς 7Aγγλ�ας, δ)ν εR�εν 
5δεµ�αν γν!σιν τ
� µυ-
στηρ�
υ, συνιστ!σιν 
�τ
ι τ�ν περ��λεπτ
ν Φιλ�µ
υσ
ν ,Eταιρε�αν· κα" τ� κατ’ �ρ�&ς
µικρ�ν µ%τ’ 
� π
λ�  γ%νετ
 µ%γα. E�λκυσε πρ�ς _αυτ�ν τ�ν συνδρ
µ�ν κα" M
να�!ν,
κα" Πριγκ�πων, κα" E5γεν!ν, κα" Φιλ
σ�φων, κα" π'σης τ'$εως �νθρ(πων· iκµα-
σε δ) µ%�ρι τ@ς 7Eπαναστ'σεως (...) ,H ,Eταιρε�α δ) Lδιδε δακτ*λι
ν γλαυκ�ς πρ�ς
µ)ν τ
�ς E5εργ%τας �ρυσ
�ν, πρ�ς τ
�ς Συνηγ�ρ
υς δ) �ργυρ
�ν. Ὼστε Q φιλ�µ
υ-

�O µητρπλ#της «Lλ(λει gς T:ρκς»
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σ
ς 
�τ
ς Σ*λλ
γ
ς �ν9γειρε Σ�
λε2α τ@ς ,Eλληνικ@ς Παιδε�ας, τ!ν 7Eπιστηµ!ν κα"
τ!ν E5ρωπαϊκ!ν Γλωσσ!ν»5. CH δρση τBς CEταιρε$ας, eν κα? \φησε 'ντελAς �δι-
φ�ρ�υς τ�Oς T��ρκ�υς, πρ�κλεσε τ3ν /ργ3 τ�� /ρθ�δ20�υ 'πισκ2π�υ !AθηνAν
Γρηγ�ρ$�υ, J Jπ�]�ς µ9 θρησκευτικ� bBλ� Yκανε τD πντα γιD νD κλε$σdη τD σ��λε]α
π�O δ$δασκαν τ3ν CEλληνικ3ν Παιδε$α. CO ∆ι�ν�σι�ς Σ�υρµελBς �ναφ>ρει: «Παρα-
τηρ9σεως G$ι
ν uτ
ν Jτι  νk! 
X T
�ρκ
ι �λ%π
ντες τ& τ
ια�τα φιλελε*θερα κιν9µα-
τα �διαφ�ρ
υν, 4 τ
υλ'�ιστ
ν δ)ν Lδει$αν Jτι δυσαρεστ
�ντ
, Q  π�σκ
π
ς 7Aθην!ν
Γρηγ�ρι
ς L�αλε τ& δυνατ' τ
υ ν&  $
ντ(σMη τ�ν ,Eταιρε�αν Kς πρEγµα κακ
π
ι�ν
κα" L�
ν �π
τελ%σµατα �πευκτα2α·  λ'λει δ) Kς T
�ρκ
ς. 7Aλλ’  $αναντ�ας 
X τ�τε
πρ
εστ!τες κα" πρ�κριτ
ι Hπεστ9ρι$αν α5τ�ν µ) =@λ
ν διακα@, wστε µετ& τα�τα
κακ�ν κακ!ς �π%�αλ
ν α5τ�ν»6.

AFτ3 kταν λ�ιπ�ν < περιπ>τεια τBς Φιλ�µ��σ�υ CEταιρε$ας τAν !AθηνAν, στ� σ��-
λε]� τBς Jπ�$ας bητGθηκε νD διδ0dη J Bενιαµ$ν. CO Λ>σXι�ς ;µως γιD δικ��ς τ�υ λ2-
γ�υς �ρνGθηκε τ3ν πρ2ταση τAν !Aθηνα$ων κα? παρ>µεινε στ3ν Π2λη µ>�ρι τ� 1817,
Jπ2τε δ>�τηκε τελικD τ3ν πρ2σκληση τ�� <γεµ2να τBς Bλα�$ας !Iωννη KαρατbI νD
�ναδι�ργαν7σdη τ3ν !Aκαδηµ$α τ�� B�υκ�υρεστ$�υ. Στ� Yργ� αFτ� XρBκε X�ηθ� κα?
συνεργτη τ�ν !Aλ>0ανδρ� Mαυρ�κ�ρδIτ�, �νεψι� τ�� <γεµ2να. CH διδασκαλ$α τ�υ
;µως διεκ2πη µετD τ3ν πτ7ση τ�� KαρατbI, τ� Σεπτ>µXρι� τ�� 1818, Jπ2τε J Λ>σXι�ς
�ναγκσθηκε νD µεταXdB στ� Γισι (!Iσι�). Στ3 M�λδαX$α παρ>µεινε δ�� �ρ2νια
�π� τ3ν πρ�στασ$α τ�� <γεµ2να !Aλ>0ανδρ�υ Kαλλιµ�η κα? στ� διστηµα αFτ�
µυGθηκε στ3 Φιλικ3 CEταιρε$α. Στ� @0Bς < διδασκαλικG τ�υ δρση θD συνδυbεται
µ9 πρ�σπθειες �πελευθερωτικ�� �αρακτBρα. T� Σεπτ>µXρι� τ�� 1820 τ�ν συνα-
ντIµε στ3 Σµ�ρνη νD διδσκdη στ3ν EFαγγελικ3 Σ��λG, 'ν5A παρλληλα φ>ρεται νD
'νεργdB 'κε] mς �πεσταλµ>ν�ς τBς ΦιλικBς CEταιρε$ας. MετD τ3ν Yναρ0η τBς !Eπαν-
στασης µετ>Xη στ?ς Kυδωνι>ς, ;π�υ �π� κ�ιν�� µ9 τ�ν Παπαφλ>σσα συγκ>ντρωσαν
π�λεµ�φ2δια γιD τ�ν �γAνα. T� καλ�κα$ρι τ�� 1821 Yφυγε µ9 κατε�θυνση τD ΨαρI.
MετD π>ρασε στ3ν PYδρα, στ?ς Σπ>τσες κα? τελικD στ3ν Πελ�π2ννησ�. nEλαXε µ>ρ�ς
στ3ν A’ !Eθν�συν>λευση τBς !Eπιδα�ρ�υ (27/12/1821) mς yνας �π� τ�Oς ε}κ�σι 'πι-
τρ2π�υς τBς Πελ�π�ννησιακBς Γερ�υσ$ας, 'ν5A τ� 1822 mς µ>λ�ς τBς CAρµ�στε$ας τ��
A�γα$�υ περι7δευε στD νησι, /ργαν7ν�ντας τ3ν 'κε] '0>γερση. Στ3 B´ !Eθν�συν>-
λευση τ�� nAστρ�υς (Mρτι�ς - !Aπρ$λι�ς 1823) 'κλ>�τηκε στ3ν 'ννεαµελB 'πιτρ�π3
γιD τ3 σ�ντα0η πρ�σωρινBς π�ινικBς ν�µ�θεσ$ας κα? τ�ν @π2µεν� �ρ2ν� (1824) συµ-
µετε]�ε στ3ν 'κπ2νηση σ�εδ$�υ γιD τ3 δηµι�υργ$α �ν7τερης σ��λBς στ� nAργ�ς. CH
δρση τ�υ �νακ2πηκε τ� Σεπτ>µXρι� τ�� 1824, Jπ2τε π>θανε στ� Nα�πλι� Y��ντας
πρ�σXληθB �π� τ�φ�.

Στ�φαν1ς Mυτιληνα_1ς

[Στ' Eπ6µεν� τε9��ς: T' Πατριαρ�εW� -ναντ��ν K�ρα1, Π;)αρ�υ, Kων.
K�Lµα κα& gλλων διαφωτιστ3ν στ&ς παραµ�νFς τ�9 ’21.]
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7Aσφαλ!ς θ& θυµEστε τ�ν κ. E5'γγελ
 Θε
δ(ρ
υ, τ�ν θε
λ�γ
 στ�ν
Qπ
2
 �νετ%θη, Hπ� τ*π
ν  ργ
λα��ας �π� τ�ν ,Eλλαδικ� 7Eκκλησ�α, P «�ντ�-
κρ
υση» τ!ν �π�ψεων τ
� M�κη Θε
δωρ'κη, Jπως α5τ)ς  κφρ'στηκαν στ�ν
γνωστ� συν%ντευ$9 τ
υ στ�ν «∆αυλ�» (τ. 246). 7Aπ� τ�τε π%ρασαν _πτ& Qλ�κλη-
ρ
ι µ@νες, �λλ& Q κ. Θε
δ(ρ
υ συνε��=ει ν& σ�
λι'=Mη κα" ν& �παντdE στ�ν µεγ'λ

µ
υσικ
συνθ%τη, �ωρ"ς διακ
π9, µ) _$ασ%λιδα σ) κ'θε τε��
ς τ
� µηνια�
υ πε-
ρι
δικ
� «7Eκκλησ�α». Στ& τελευτα2α τε*�η µ'λιστα τ
�  ν λ�γkω  πισηµ
τ'τ
υ
�ργ'ν
υ τ@ς 7Aρ�ιεπισκ
π@ς Gρ�ισε πλ%
ν ν& γ�νεται  µφαν�ς P κ�πωσ9 τ
υ
κα" τ� µπ%ρδεµα τ@ς γλ(σσας τ
υ. 7Iδ
� Iνα �π�σπασµα τ!ν λ�γων τ
υ:

«Παρ
 τ8ς τυ��ν �παρ.δεκτες σκιερbς n κα8 σκ1τεινbς πλευρbς τ"ς )ω"ς µε-
ρικWν Bυ)αντινWν, 1^ pπ1_ες κατ
 κ.π1ι1ν τρ�π1 εlναι συµUατbς πρ�ς τ,ν πε-
ριρρ�1υσαν aθικ1κ1ινωνικ,ν �τµ�σφαιρα κα8 τ� �ντικειµενικ�ν πνεSµα τ"ς τ�-
τε �π1�"ς κα8 1^ pπ1_ες �ν π.σ*η περιπτ$σει εlναι π1λ� kλιγ$τερες �π� τ8ς σκ1-
τεινbς πτυ�bς τ"ς )ω"ς τ"ς �ρ�α(ας PEλλ.δ1ς κα8 τ"ς �ρ�α(ας �AθNνας n τ"ς µε-
σαιωνικ"ς ∆[σεως, τ� 4δεWδες α#τ�, συνδ�1ντας τ�ν mνθρωπ1 µb τ8ς mκτιστες
�ν�ργειες τ1S Tριαδικ1S Θε1S, p pπ1_1ς εlναι g πηγ, ]λων τWν ��ιWν κα8 �γαθWν
κα8 �κ τ1S pπ1(1υ πρ1�ρ�εται “π3σα δ�σις �γαθN”, \π1U1ηθε_ τ,ν {ρµ1νικ, συ-
ναν.πτυ�ι κα8 συνεκδNλωσι τWν διαφ�ρων πανανθρωπ(νων �µφ[των ��ι1λ1-
γικWν πρ1διαθ�σεων κα8 ρ1πWν, �στε ν
 µ, καλλιεργ"ται g µ(α \περτρ1φικWς
ε4ς U.ρ1ς τWν mλλων, �λλ
 ν
 συναναπτ[σσωνται ]λες κατ
 τρ�π1ν 4σ�ρρ1π1 κα8
�νταπ1κριν�µεν1 στ,ν ^εραρ�ικ, κλ(µακα τWν ��ιWν...».

M& π!ς τ�ν $%�ασαν Lτσι τ�ν Gνθρωπ
; ∆)ν �ρ%θηκε κανε"ς �κ�µη, Xερωµ%-
ν
ς, λαϊκ�ς 4 συν'δελφ�ς τ
υ θε
λ�γ
ς ν& τ�ν σκ
υντ9$Mη γι& ν& τ�ν $υπν9σMη
�π’ τ�ν παρατειν�µεν
 παραληρηµατικ� τ
υ λ9θαργ
;

Π.Λ.K.

T� Θησαυρ1φυλ.κι1 τ1S Σ1λ1µWντ1ς
T& κλεµµ%να κα" Hπε$αιρεµ%να τ!ν �ρηµατιστηρ�ων τ& L�γαλαν L$ω 4 τ&

Lκαναν �ρυσ�, µ) τ"ς ε5λ
γ�ες τ
� δια��ητ
υ κ. Γκρ�νσπαν (Q διεθν�ς �ρ�ιτ%-
κτων τ@ς µεγ'λης κλ
π@ς τ!ν �γ
ρ!ν τιµ9θηκε πρ
σφ'τως �π� τ�ν �ρεταν-
νικ� πλ
υτ
κρατ�α µ) τ�ν τ�τλ
 τ
� Xππ�τη!). OX ;δι
ι κ*κλ
ι µ) δ
λι�τητα κα"
π
νηρι& κρατ
�σαν Kς πρ�σφατα συµπιεσµ%νη τ�ν τιµ� τ
� �ρυσ
� στ& $252
δ
λ'ρια �ν& 
5γγι', µ) µι& µα=ικ� πρ
παγ'νδα Jτι τ� π
λ*τιµ
 µ%ταλλ
 θ&
κατρακυλ
�σε περαιτ%ρω. Kι α5τ& Jταν πρ
%�αιναν σ)  πενδ*σεις τ!ν κλ
πι-
µα�ων �π� τ& Xρηµατιστ9ρια κα" τ!ν καταδ
λιε*σεων τ!ν π
λυεθνικ!ν.

T(ρα 
X ;δι
ι  γκ%φαλ
ι γι& ν& γλυτ(σ
υν τ�ν τιµωρ�α, πρ
�α�ν
υν σ) Hπ
-
ν�µευση τ@ς ∆ηµ
κρατ�ας, τ!ν θεσµ!ν κα" τ
� Kαταστατικ
� X'ρτη τ
� OHE,
µ) πρ!τ
 τ
υς στ��
 τ� 7Aµερικανικ� Σ*νταγµα. ,Eπ
µ%νως µ�ν  κπλαγ@τε, yν
δ@τε κ'π
ι
ν γ�ν
 τ@ς 
#κ
γ%νειας P
κφ%λλερ ν& �ναρρι�Eται στ�ν  $
υσ�α.
Θ& εRναι P �ρ��  γι& τ�ν παγκ�σµια δικτατ
ρ�α. ,Ως τ�τε πρ
φυλ'$τε τ� π
ρ-
τ
φ�λι σας.

K.X.K.

Xρ�νι1 παραλNρηµα

AI™IMA KAI A¢HPITA 



7Eφ’ Jσ
ν Hπ'ρ�Mη πρ�γραµµα Hπ
δ
�@ς µεταναστ!ν, τ�τε α#σ�ως µπ
ρε2 ν&
Hπ'ρ$Mη κα" πρ�γραµµα Hπ
δ
�@ς τ!ν διαπρεπ!ν Qµ
γεν!ν µας (7Iατρ!ν, ∆ικη-
γ�ρων, Πυρηνικ!ν Φυσικ!ν κα" 7Eπι�ειρηµατι!ν), π
� τ
�ς «�αρ�=
υµε» στ�
 $ωτερικ� κα" πρ

δε*
υν 
X �!ρες διαµ
ν@ς τ
υς,  νk!  µε2ς µ%ν
υµε µ�α καθυ-
στερηµ%νη �(ρα.

7Aφ
� Hπ'ρ�ει �!ρ
ς γι& δυστυ�ισµ%ν
υς κ.λπ., τ�τε �π
δεδειγµ%να Hπ'ρ�ει
�!ρ
ς κα" γι& τ
�ς λαµπρ
�ς  πιστ9µ
νες κα"  πι�ειρηµατ�ες Qµ
γενε2ς µας.

– Γι& ν& µ�ν φθ'σ
υµε στ�ν α5τ
ε$ευτελισµ� ν& δ
�µε 7Aλ�αν
�ς... Kαθηγητ)ς
τ@ς ,Eλληνικ@ς Γλ(σσης.

A.P.

Πρ
σφ'τως µ'θαµε π{ς P Lγκριση διδακτ
ρικ@ς διατρι�@ς σ�ετικ@ς µ) τ�ν 7I
υλιαν�,
Hπ
�ληθε2σα �π� συνεργ'τη µας, κωλυσιεργε2ται Gνευ α#τ�ας �π’ τ
�ς zρµ�δι
υς καθη-
γητ)ς τ
� 7Aριστ
τελε�
υ Πανεπιστηµ�
υ. OX ;δι
ι καθηγητ)ς π
� εR�αν  γκρ�νει τ� �ντι-
κε�µεν
 τ@ς διατρι�@ς κα" τ�ν π
ρε�α τ@ς Lρευνας, $αφνικ& διστ'=
υν 4 �ρν
�νται ν& τ�ν
�ναγνωρ�σ
υν  πισ9µως. T� φτα�ει �ραγε; T� π�ρισµα τ@ς διατρι�@ς, Q 7I
υλιαν�ς, 4 µ9-
πως τ� Jτι Q  ν λ�γkω  ρευνητ�ς εRναι συνεργ'της τ
� «∆αυλ
�»;

Kαλ& θ& κ'ν
υν 
X  ν λ�γkω καθηγητ)ς ν& καταλ'�
υν, π{ς 
X καιρ
" Gλλα$αν κα" π{ς

X παλαι)ς µ%θ
δ
ι �π
κλεισµ
� εRναι  πικ�νδυνες κα" γι& τ
�ς ;δι
υς.

Π.Λ.K.

E;δαµε στ"ς 2 Φε�ρ
υαρ�
υ Jλ
ι στ"ς τηλε
ρ'σεις τ�ν µητρ
π
λ�τη Zακ*νθ
υ, Jταν ρω-
τ9θηκε �π� δηµ
σι
γρ'φ
 µετ& τ�ν πρ
αν'κρισ9 τ
υ �π� τ�ν ε#σαγγελ%α γι& τ�ν Hπ�θε-
ση τ!ν  κ�ιασµ!ν π�σ
ι �κ�µη Xερ'ρ�ες θ&  $ετασθ
�ν, ν& �παντdE µ) τ� _$@ς �µ�µητ
: «O^
µητρ1π1λ(τες εlναι συν1λικ
 80. RE, ν1µ()ω ]τι πρ�πει ν
 καταθ�σ1υν τ1υλ.�ιστ1ν 1^ 160»!
Kα" πρ�σθεσε «RAλλωστε i�1υν �κUιασθ" κα8 ]λ1ι 1^ πατρι.ρ�ες»! Mετα$� α5τ!ν, τ!ν
...80=160 «κα" τ
� παν%$υπν
υ zγ�
υ Zακ*νθ
υ Iνας Gλλ
ς συν'δελφ�ς τ
υ, Q |γι
ς Θη�!ν
,Iερ(νυµ
ς, δ9λωσε Jτι  $'παντ
ς πρ%πει ν& πρ
ανακριθM@ κα" Q �ρ�ιεπ�σκ
π
ς Xριστ�-
δ
υλ
ς. cAρα L�
υµε 80=160=161 �ν(τατα ρασ
φ�ρα θ*µατα  κ�ιασµ!ν.

Kανε"ς π'ντως δ)ν εRπε τ�π
τε γι& τ� τ� L�
υν ε#ς �'ρ
ς τ
υς Jλ
ι α5τ
" 
X  κ�ια=�µεν
ι,
π
� τ
�ς Hπ
�ρε(νει ν& δ%�ωνται τ�σ
 εsκ
λα ν& Xκαν
π
ι
�ν τ"ς �παιτ9σεις τ!ν  κ�ια-
στ!ν τ
υς.

Γ.Σ.Π.

Θεσµ18 - «ταµπ1�»
7Aπ� �ε�λη Hψηλ& Xσταµ%νων �κ
�µε συ�ν& τ(ρα, τελευτα2α, ν& καταδικ'-

=ωνται, σ&ν ν& πρ�κειται γι&  Lσ�ατες  γκληµατικ)ς  ν%ργειες, κ'π
ια δηµ
-
σιε*µατα π
� «στρ%φ
νται κατ& τ!ν θεσµ!ν». 7Aλλ&, yν Iνας θεσµ�ς �π
δε-
δειγµ%να λειτ
υργM@ �ρνητικ& κατ& τ
� συν�λ
υ, yν π.�. Hπ
ν
µε*Mη τ�ν πρ�-

δ
 τ
� Π
λιτισµ
�,  κτρ%πει τ�ν Παιδε�α, στρ%φεται συ�ν& κατ& τ@ς Π
λιτε�ας
κ.λπ., γιατ" ν& τ�θεται στ� �πυρ��λητ
 _ν�ς «ταµπ
�»; �H µ9πως τ
�ς θεσµ
�ς
τ
�ς φτει'�νει Q Θε�ς κι \�ι 
X Gνθρωπ
ι;

Γ.Σ.Π.

80=160=...: PH �Aριθµητικ, τ"ς σαπ(λας

Π1ι�ς εlναι p «iν1�1ς»: p �I1υλιαν�ς n p «∆αυλ�ς»;

�Eπαναπατρισµ�ς τWν �κλεκτWν
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T� ∆ικαστ9ρι
 Hπ
µιµν9σκει, Jτι �'σει τ
� Gρθρ
υ 9 τ@ς Σ*µ�ασης τ
�
Συµ�
υλ�
υ τ@ς E5ρ(πης γι& τ�ν πρ
στασ�α τ!ν π
λιτ!ν Lναντι τ@ς
α5τ
µατ
π
ιηµ%νης  πε$εργασ�ας πρ
σωπικ!ν δεδ
µ%νων, P  λευθε-

ρ�α σκ%ψεως, συνειδ9σεως κα" π�στεως �π
τελε2 Iνα �π� τ
�ς πυλ!νες κ'θε δη-
µ
κρατικ@ς κ
ινων�ας. E#δικ& P θρησκευτικ�  λευθερ�α παρ
υσι'=εται �π�
τ�ν  ν λ�γω σ*µ�αση Kς Iνα �π� τ& πλ%
ν θεµελι(δη στ
ι�ε2α τ@ς ταυτ�τητας
τ!ν πιστ!ν κα" τ@ς �ντιλ9ψε(ς τ
υς γι& τ�ν =ω9, �λλ& εRναι  π�σης π
λ*τιµ

�γαθ� γι& τ
�ς �θ%
υς, τ
�ς �γνωστικιστ%ς, τ
�ς σκεπτικιστ%ς 4 τ
�ς �δι'φ
-
ρ
υς. ,H #δε
λ
γικ9 της �'ση εRναι Q πλ
υραλισµ�ς, π
� κατακτ9θηκε µ) �κρι��
τ�µηµα �ν& τ
�ς α#!νες κα" �π
τελε2 
5σιαστικ� στ
ι�ε2
   µιEς τ%τ
ιας κ
ινω-
ν�ας.

»cAν P θρησκευτικ�  λευθερ�α σ�ετ�=εται κατ’ �ρ�&ς µ) τ�ν  σωτερικ� π�στη,
 µπλ%κεται –κα" τ
�τ
 σηµει(νεται κατ& πλε
νασµ�– µ) τ� δικα�ωµα Lκφρασης
θρησκευτικ!ν πεπ
ιθ9σεων. ,H Lνν
ια τ@ς µαρτυρ�ας µ) λ�για 4 πρ'$εις συν-

“

▲

™YNENTEY•H TOY MIXA§H ™TA£O¶OY§OY ™TO «¢AY§O»

�O φνταµενταλισµSς gρισµ.νων RεραρPHν

T
� EFρωπαϊκ� ∆ικαστGρι� !Aνθρωπ$νων ∆ικαιωµτων κατD τ3
συνεδρ$ασG τ�υ στ?ς 12/12/2002 Yκλεισε JριστικD κα? �µετκλη-
τα τ� bGτηµα τBς �π��ρεωτικBς j πρ�αιρετικBς �ναγραφBς τ��
θρησκε�µατ�ς στ?ς �στυν�µικ9ς ταυτ2τητες τAν CEλλGνων π�-

λιτAν. !Aπεφνθη Jµ�φ7νως, ;τι < �ναγραφ3 τ�� θρησκε�µατ�ς πα-
ραXιbει τ� δικα$ωµα τBς θρησκευτικBς 'λευθερ$ας κα? γενικ7τερα
τBς 'λευθερ$ας τAν πρ�σωπικAν πεπ�ιθGσεων τ�� �νθρ7π�υ. CΩς γνω-
στ2ν, στ� EFρωπαϊκ� ∆ικαστGρι� πρ�σ>φυγαν µ9 πρ�σωπικ9ς �γωγ9ς
«'ναντ$�ν τBς CEλλδ�ς» («contre la Grêce»), ;πως �ν>γραφαν στ3ν

H A¶OºA™H TOY EYPø¶AIKOY ¢IKA™THPIOY
°IA TA ™TOIXEIA TOY ¢E§TIOY TAYTOTHTA™
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δ%εται µ) τ�ν pπαρ$η θρησκευτικ!ν πεπ
ιθ9σεων (K
κκιν'κης κατ& τ@ς ,Eλλ'-
δ
ς, 7Aπ�φαση τ@ς 25ης Mα}
υ 1993, σειρ& A, �ρ. 260-A, σελ. 17, §31).

» T� ∆ικαστ9ρι
 �π
καλ*πτει, Jτι 
X πρ
σφυγ�ντες, παραπ
ν
�νται, Jτι κα-
τ�πιν τ@ς κ
ιν@ς �π
φ'σεως τ!ν ,Eλλ9νων ,Yπ
υργ!ν O#κ
ν
µ�ας κα" ∆ηµ
-
σ�ας T'$εως τ�ν 17η 7I
υλ�
υ 2000, τ& δελτ�α ταυτ�τητας π
� Lκτ
τε θ&  κδ�-
δωνται γι& τ
�ς `Eλληνες π
λ�τες δ)ν πρ�κειτ
 ν& �νεφ%ρ
υν πλ%
ν τ� θρ9-
σκευµα τ
� κατ��
υ. OX πρ
σφυγ�ντες θεωρ
�ν, Jτι α5τ� τ� �αρακτηριστικ� τ!ν
ν%ων ταυτ
τ9των �π
τελε2 πρ
σ�
λ� τ
� δικαι(µατ�ς τ
υς ν&  κφρ'=
υν τ"ς
θρησκευτικ%ς τ
υς πεπ
ιθ9σεις.

» T� ∆ικαστ9ρι
 σηµει(νει τ�ν γνωµ
δ�τηση τ!ν ,Eλληνικ!ν 7Aρ�!ν, P
Qπ
�α, L�
ντας λ'�ει Hπ’ \ψιν τ
�ς ν�µ
υς τ
�ς σ�ετικ
�ς µ) τ
�ς σκ
π
�ς τ@ς
�ρν9σεως τ!ν δεδ
µ%νων π
� κατα�ωρ�=
νται στ& δελτ�α ταυτ�τητας, �π
-
φ'νθηκε Jτι 
X �κ�λ
υθες πληρ
φ
ρ�ες δ)ν �ρει'=
νται γι& τ�ν πιστ
π
�ηση
τ@ς ταυτ�τητας τ
� κατ��
υ: δακτυλικ& �π
τυπ(µατα, \ν
µα κα"  π(νυµ
 συ-
=*γ
υ, φ�λ
,  π'γγελµα,  θνικ�τητα, διε*θυνση κατ
ικ�ας κα" θρ9σκευµα. Σ�ε-
τικ& µ) τ� τελευτα2
 
X 7Aρ�)ς καθ(ρισαν, Jτι α5τ� �π
καλ*πτει τ"ς Hπ
κειµε-

ZητGσαµε �π’ τ�ν πρ7ην �π�υργ� ∆ικαι�σ�νης κα? τ. Πρ�τανη τ�� Πα-
νεπιστηµ$�υ !AθηνAν κ. Mι�λη Σταθ2π�υλ� νD σ��λισdη τ3ν Wστ�ρικ3 αFτ3
�π2φαση τ�� EFρωπαϊκ�� ∆ικαστηρ$�υ, δι2τι �π�τελε] κα? δικα$ωση γιD
τ�ν }δι�, δεδ�µ>ν�υ ;τι 'π? δικBς τ�υ �π�υργ$ας ε�σG�θη κα? τελικAς 'ψη-
φ$σθη παρD τ?ς �ντιδρσεις J π�λ�κρ�τ�ς ν2µ�ς, π�O �ρισε τ3ν �πλειψη
τ�� θρησκε�µατ�ς �π’ τ?ς �στυν�µικ9ς ταυτ2τητες.

ΣYNT: K*ριε Σταθ�π
υλε, τ� E5ρωπαϊκ� ∆ικαστ9ρι
 7Aνθρωπ�νων ∆ι-
καιωµ'των uλθε ν& δικαι(σMη �π�λυτα τ"ς θ%σεις σας κα" τ"ς  ν%ργει%ς σας
Kς Hπ
υργ
� ∆ικαι
σ*νης σ�ετικ& µ) τ� π
λ*κρ
τ
 =9τηµα τ@ς �ναγραφ@ς
4 µ� τ
� θρησκε*µατ
ς στ"ς �στυν
µικ)ς ταυτ�τητες τ!ν ,Eλλ9νων π
λιτ!ν.
A#σθ'νεσθε δικαιωµ%ν
ς µετ& τ�ν κατ'λη$η α5τ9;

MIXAΛHΣ ΣTAΘOΠOYΛOΣ: T� bGτηµα δ9ν εMναι πρ�σωπικ2. nAν θ>-
λετε νD µιλGσ�υµε γιD δικα$ωση, δικαιωµ>νη Xλ>πω τ3 θ>ση ;λων 'κε$νων

▲

πρ�σφυγG τ�υς, γιD λ�γαριασµ� XεXα$ως τBς !Eκκλησ$ας, διφ�ρ�ι θε-
�λ2γ�ι κα? θε�λ�γ��ντες, πρ�ε0ρ��ντ�ς τ�� παπI Γ. Mεταλλην��. OW
'ν λ2γ5ω πρ�σφυγ9ς 'κρ$θησαν mς «�παρ'δεκτες» κα? �περρ$φθησαν.
EMναι δ9 �αρακτηριστικ� τ� γεγ�ν2ς, ;τι τ� ∆ικαστGρι� γιD πρ7τη
φ�ρD �π� συστσε7ς τ�υ �σ��λGθηκε µ9 yνα τ>τ�ι� bGτηµα, πρIγµα
π�O σηµα$νει πhς αFτ�ν2ητα κεκτηµ>να �π’ τ3ν 'π��3 τ�� ∆ιαφωτι-
σµ�� �τ�µικD δικαι7µατα, 'δA θεωρ��νται �κ2µα κα? σGµερα �δι�-
κτησ$α τ�� �ριστιαν�ρθ2δ�0�υ κατεστηµ>ν�υ.
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(�νµεσ τ�υς φυσικD εMµαι κα? 'γ7), π�O Yκριναν, ;τι τ� bGτηµα τBς �να-
γραφBς j µ3 τ�� θρησκε�µατ�ς στ?ς ταυτ2τητες εMναι bGτηµα �νθρωπ$νων
δικαιωµτων.

CH 'λευθερ$α τBς θρησκευτικBς συνε$δησης, π�O πρ�στατε�εται �π� τ�
Σ�νταγµ µας, περιλαµXνει κα? τ3ν 'λευθερ$α νD �π�καλ�πτ�υµε j νD
µ3ν �π�καλ�πτ�υµε τ?ς θρησκευτικ9ς πεπ�ιθGσεις µας κα? γενικ7τερα τ?ς
�ντιλGψεις µας περ? θρησκε$ας. CH �π�κλυψη θρησκευτικAν j π�λι-
τικAν j �δε�λ�γικAν �ντιλGψεων σ9 yνα κρατικ� Yγγραφ� θD δηµι�υρ-
γ��σε τ�ν κ$νδυν� διακρ$σεων τAν π�λιτAν στ3 σ�>ση τ�υς µ9 τ3 δι�$-
κηση, µ9 τ�Oς 'ργ�δ2τες κ.λπ..

ΣYNT: Στ�ν  ν λ�γkω �π�φαση τ
ν�=εται, π{ς «
X θρησκευτικ)ς πεπ
ιθ9-
σεις δ)ν συνιστ
�ν �ρ9σιµ
 δεδ
µ%ν
 γι& τ�ν �ναγν(ριση _ν�ς πρ
σ(π
υ,
δι�τι �φ
ρ
�ν στ�ν πρ
σωπικ� κ�σµ
 τ
� καθεν�ς κα"  πιπλ%
ν µπ
ρ
�ν ν&
�λλ'$
υν κατ& τ� δι'ρκεια τ@ς =ω@ς τ
υ». Π!ς τ� σ�
λι'=ετε α5τ�;

M. Σ.: Πργµατι < �ναγραφ3 τ�� θρησκε�µατ�ς στ?ς ταυτ2τητες Y�ει σ�>-
ση κα? µ9 τ� bGτηµα τ�� σκ�π��, τ�ν Jπ�]� '0υπηρετ��ν �W �στυν�µικ9ς ταυ-
τ2τητες �λλD κα? τ� bGτηµα τ�� π2σ� �ρειbεται < �ναγραφ3 τ�� θρησκε�-
µατ�ς γιD τ3ν Wκαν�π�$ηση τ�� σκ�π�� αFτ��. OW �στυν�µικ9ς ταυτ2τητες
εMναι yνα κρατικ� πιστ�π�ιητικ2, π�O δ9ν �π�Xλ>πει σ9 τ$π�τε \λλ� παρD
στ3ν �ναγν7ριση @ν�ς πρ�σ7π�υ, στ3 διαπ$στωση δηλαδ3 ;τι πρ2κειται γι’
αFτ� τ� πρ2σωπ� κα? K�ι γιD \λλ�. ∆9ν �ρειbεται νD διαθ>τdη κανε?ς τ$π�τε
περισσ2τερ� παρD τ�ν κ�ιν� ν��, γιD νD καταλXdη ;τι γιD τ3ν �ναγν7ριση

νικ)ς πεπ
ιθ9σεις τ
� �τ�µ
υ κα" _π
µ%νως δ)ν �ρει'=εται γι& τ�ν καθ
ρισµ�
τ@ς ταυτ�τητ'ς τ
υ. 7Eπ�σης 
X 7Aρ�)ς θε(ρησαν, Jτι P συµφων�α τ
�  νδιαφε-
ρ
µ%ν
υ γι& τ�ν �ναγραφ� τ!ν παραπ'νω δ)ν ν
µιµ
π
ιε2 τ�ν  πε$εργασ�α
τ!ν  ν λ�γkω δεδ
µ%νων κα" δ)ν µπ
ρε2 ν& δικαι
δ
τ9σMη �ρ9ση τ
υς παρ'ν
µη
4 �ντ�θετη στ
�ς πρ
αναφερθ%ντες σκ
π
�ς τ@ς �ρ9σεως πρ
σωπικ!ν δεδ
µ%-
νων 4 στ�ν �ρ�� τ@ς �ναγκαι�τητας.

» T� ∆ικαστ9ρι
 θεωρε2, Jτι τ� δελτ�
 ταυτ�τητ
ς δ)ν µπ
ρε2 ν&  κλαµ�'νε-
ται Kς µ%σ
ν, π
� �π
σκ
πε2 στ�ν  $ασφ'λιση τ
� δικαι(µατ
ς τ!ν πιστ!ν

Xασδ9π
τε θρησκε�ας 4 δ�γµατ
ς, ν& �σκ
�ν 4 ν& δηλ(ν
υν τ� θρ9σκευµ'
τ
υς. 7Aναγνωρ�=ει, Jτι τ� δελτ�
 ταυτ�τητας α5τ� καθαυτ� δ)ν εRναι �παρα�-
τητ
 γι& τ�ν =ω� τ!ν π
λιτ!ν 
sτε γι& τ� λειτ
υργ�α τ
� κρ'τ
υς. 7Aπ�δει$η
γι’ α5τ� εRναι, Jτι π
λλ& κρ'τη L�
υν  πιλ%$ει ν& µ�ν ε#σαγ'γ
υν α5τ� τ� σ*-
στηµα ταυτ
π
�ησης τ!ν π
λιτ!ν, �λλ& �π
δ%�
νται Gλλα  π�σηµα Lγγραφα,
γι& τ�ν σκ
π� α5τ� Jπως τ� δια�ατ9ρι
 4 τ�ν Gδεια Qδηγ9σεως. Kατ& καν�να,
Jταν Iνα κρ'τ
ς �π
φασ�=Mη τ�ν ε#σαγωγ� _ν�ς συστ9µατ
ς ταυτ
π
�ησης µ)
δελτ�α ταυτ�τητ
ς, α5τ& �π
τελ
�ν zπλ!ς  π�σηµα Lγγραφα, π
�  πιτρ%π
υν▲
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τ�ν �ναγν(ριση τ!ν �τ�µων κα" τ�ν κατηγ
ρι
π
�ησ9 τ
υς �ν'λ
γα µ) τ�ν
π
ι�τητ' τ
υς Kς π
λιτ!ν κα" τ"ς σ�%σεις τ
υς µ) τ"ς δικαστικ)ς �ρ�)ς τ
� κρ'-
τ
υς. OX θρησκευτικ)ς πεπ
ιθ9σεις, Jπως �ρθ!ς Hπ
γραµµ�=
υν 
X ,Eλληνικ)ς
7Aρ�%ς, δ)ν �π
τελ
�ν δεδ
µ%ν
 π
� κατηγ
ρι
π
ιε2 τ�ν π
λ�τη �ναφ
ρικ& µ)
τ"ς σ�%σεις τ
υ µ) τ� κρ'τ
ς. cO�ι µ�ν
ν �π
καλ*πτ
υν τ"ς Hπ
κειµενικ)ς πε-
π
ιθ9σεις τ
� πρ
σ(π
υ, �λλ& µπ
ρ
�ν  π�σης ν& �λλ'$
υν κατ& τ� δι'ρκεια
τ@ς =ω@ς τ!ν �τ�µων. ,H �ναφ
ρ' τ
υς σ)  π�σηµα Lγγραφα  ν%�ει  κτ�ς α5τ
�
τ�ν κ�νδυν
 τ@ς πρ�κλησης διακρ�σεων στ"ς σ�%σεις τ
� �τ�µ
υ µ) τ�ν ∆ι
�κη-
ση 4 στ"ς  παγγελµατικ%ς τ
υ δραστηρι�τητες.

»`Oσ
ν �φ
ρE στ�ν Gπ
ψη τ!ν πρ
σφυγ�ντων, Jτι P �ναγραφ� τ
� θρη-
σκε*µατ
ς θ& µπ
ρ
�σε ν& εRναι πρ
αιρετικ9, τ� ∆ικαστ9ρι
  πανα�ε�αι
2 τ�ν
�π�φαση τ!ν ,Eλληνικ!ν 7Aρ�!ν, Jτι τ� δελτ�
 ταυτ�τητ
ς εRναι  π�σηµ
 Lγγρα-
φ
, τ
� Qπ
�
υ τ� περιε��µεν
 δ)ν εRναι δυνατ�ν ν& καθ
ρ�=εται Kς πρ�ς τ�ν
�ρ9ση τ
υ �ν'λ
γα µ) τ"ς  πιθυµ�ες τ!ν  νδιαφερ
µ%νων. 7Eφ�σ
ν 
X 7Aρ�)ς
L�
υν δηλ(σει µ) σαφ9νεια π
ι%ς πληρ
φ
ρ�ες θεωρ
�νται περιττ%ς, Jλα τ&
δελτ�α ταυτ�τητ
ς πρ%πει ν& �ασ�=ωνται στ� ;δι
 πρ�τυπ
, τ�σ
 γι& τε�νικ
�ς

αFτ3 �ρκ��ν mρισµ>να στ�ι�ε]α τBς ταυτ2τητας, π�O εMναι µ�ναδικD γιD τ�
συγκεκριµ>ν� \τ�µ�, δηλαδ3 �ναφ>ρ�νται µ2ν� σ’ αFτ� κα? K�ι σ9 \λλ�. OW
θρησκευτικ9ς πεπ�ιθGσεις �iτε πρ�σθ>τ�υν τ$π�τε στ3ν '0ατ�µ$κευση αFτ3
τ�� πρ�σ7π�υ, �iτε Y��υν τ� �αρακτηριστικ� τBς µ�ναδικ2τητας. POταν π.�.
yνας �στυν�µικ�ς j yνας ταµ$ας µιIς τρπεbας θ>λdη νD διαπιστ7σdη, π�ι2ς
εMναι J \γνωστ�ς π�λ$της π�O Xρ$σκεται @ν7πι�ν τ�υ, τ�� �ρκε] νD µθdη Kν�-
µα, 'π7νυµ�, πατρ7νυµ�, µητρ7νυµ�, Yτ�ς γ>ννησης κ.λπ., κα? δ9ν θD ρωτGσdη
φυσικD π�ι9ς εMναι �W θρησκευτικ9ς πεπ�ιθGσεις τ�� π�λ$τη γιD τ3ν �να-
γν7ρισG τ�υ.

ΣYNT: 7Eπ�σης, σ�ετικ& µ) τ� =9τηµα τ@ς πρ
αιρετικ@ς �ναγραφ@ς –π'νω
στ� Qπ
2
  π%µειναν κυρ�ως 
X πρ
σφε*γ
ντες– τ� ∆ικαστ9ρι
 $εκαθαρ�=ει
π{ς «τ� περιε��µεν
 τ
� δελτ�
υ ταυτ�τητας δ)ν µπ
ρε2 ν& καθ
ρ�=εται �ν'-
λ
γα µ) τ"ς  πιθυµ�ες τ
� _κ'στ
τε πρ
σ(π
υ». Σηµει(νεται δ%, π{ς P �στυ-
ν
µικ� ταυτ�τητα «δ)ν µπ
ρε2 ν& θεωρηθM@ Kς µ%σ
, π
� �π
�λ%πει ν& δια-
σφαλ�σMη στ
�ς πιστ
�ς τ
� _κ'στ
τε δ�γµατ
ς τ� δικα�ωµα ν& �σκ
�ν κα" ν&
 κφρ'=
υν τ"ς θρησκευτικ%ς τ
υς πεπ
ιθ9σεις». MEλλ
ν τ� κρισιµ(τερ
 ση-
µε2
 τ@ς Hπ�θεσης �ρ�σκεται  δ!. M9πως τελικ& P ταυτ�τητα �π
τελε2 µι& δη-
µ�σια δ9λωση τ
� πιστ
�, Jτι �ν9κει σ) συγκεκριµ%νη θρησκευτικ� �ργ'-
νωση, στ
ι�ε2
 π
λ*τιµ
 γι& τ� ν
µιµ
π
�ηση τ!ν  $
υσι!ν τ
� ,Iερατε�
υ της;

M. Σ.: Oiτε < πρ�αιρετικ3 �ναγραφ3 δικαι�λ�γε]ται. Γιατ? πρAτ�ν < 'πι-

�H ταυτ�τητα δ>ν εhναι δ�λωση iπκειµενικHν «πιστεFω»

▲
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Φωτ1τυπ(α τ1S ��ωφ[λλ1υ τ"ς �π1φ.σεως τ1S E#ρωπαϊκ1S ∆ικαστηρ(1υ, µb τ,ν
pπ1(α �περρ(φθη pµ1φ$νως g πρ1σφυγ, «�ναντ(1ν τ"ς PEλλ.δ1ς» («contre la
Grèce») τWν B. Σ1φιαν�π1υλ1υ, K. Σπαϊδι$τη, παπ3 Γεωργ(1υ Mεταλλην1S κα8
Σπ. K1ντ1γι.ννη γι
 τ� θ�µα τ"ς �ναγραφ"ς τ1S θρησκε[µατ1ς στ
 δελτ(α ταυ-

τ�τητας τWν PEλλNνων π1λιτWν.
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λ�γ
υς Jσ
 κα" γι& δικαστικ� �ρ9ση. cAν κ'θε Gτ
µ
 µπ
ρ
�σε �ν'λ
γα µ) τ"ς
πρ
τιµ9σεις τ
υ ν& �π
κρ*ψMη 4 ν& πρ
σθ%σMη Jπ
ια στ
ι�ε2α τ
� φα�ν
νται ση-
µαντικ& 4 �κ�µα κα" #σ��ια, θ& �αν�ταν P Qµ
ι
µ
ρφ�α κα" P φιλ
σ
φ�α α5τ
�
τ
�  πισ9µ
υ κρατικ
�  γγρ'φ
υ.

» T%λ
ς τ� γεγ
ν�ς Jτι P 7Oρθ
δ
$�α �π
τελε2 τ�ν κυρ�αρ�η θρησκε�α στ�ν
,Eλλ'δα κα" Jτι 
X  π�σηµες τελετ)ς �π
τελ
�ν κατ& Iνα µ%ρ
ς θρησκευτικ)ς
 κδηλ(σεις, Jπως Hπ
γραµµ�=
υν 
X πρ
σφυγ�ντες, δ)ν θ& µπ
ρ
�σε ν& δικαι-

λ
γ9σMη τ�ν �ναφ
ρ& τ
� θρησκε*µατ
ς στ& δελτ�α ταυτ�τητ
ς. 7E$'λλ
υ
σκ
π�ς τ
� δελτ�
υ ταυτ�τητας δ)ν εRναι 
sτε ν& �ναπτερ(σMη τ� θρησκευτικ�
συνα�σθηµα τ
� κατ��
υ τ
υ, 
sτε ν& �ντικατ
πτρ�σMη τ� εRδ
ς τ@ς θρησκε�ας
µιEς δεδ
µ%νης κ
ινων�ας σ) µ�α δεδ
µ%νη �ρ
νικ� στιγµ9.

» Γι& τ
�ς λ�γ
υς α5τ
�ς τ� ∆ικαστ9ρι
 κατ’ Qµ
φων�αν,
»�Aπ1φασ()ει, Jτι συµφωνε2 µ) τ� ,Eλληνικ� Kρ'τ
ς,
» ∆ιακηρ[σσει τ�ν πρ
σφυγ� �παρ'δεκτη. 

[Mετ*φραση ,π- τ. Γαλλικ*: VIων ∆. Λ!µπρ�υ.]

”

λ�γ3 τBς µ3 �ναγραφBς µπ�ρε] 'π$σης νD �π�τελ>σdη λ2γ� δυσµενAν δια-
κρ$σεων. Kα? δε�τερ�ν < �στυν�µικ3 ταυτ2τητα εMναι πιστ�π�ιητικ� τBς Π�-
λιτε$ας, π�O '0υπηρετε] �π�κλειστικD τ�ν παραπνω σκ�π2. ∆9ν εMναι δG-
λωση τ�� π�λ$τη, µ9 τ3ν Jπ�$α αFτ�ς πρ�σδι�ρ$bει π�ι εMναι < πρ�σωπικ2-
τητ τ�υ, π�ι>ς �W �ρ�9ς στ?ς Jπ�]ες πιστε�ει, π�ι>ς �W θρησκευτικ9ς j π�λι-
τικ9ς j �δε�λ�γικ9ς πεπ�ιθGσεις τ�υ, π�ι>ς �W πρ�τεραι2τητ>ς τ�υ, π�ιD <
κατD τ3 γν7µη τ�υ Wερρ�ηση �0ιAν κ.λπ.. POλα αFτD εMναι σηµαντικD στ�ι-
�ε]α γιD τ3ν πρ�σωπικ2τητα τ�� καθεν2ς µας, �λλD \σ�ετα µ9 τ3ν ταυτ�-
π�$ηση @ν�ς πρ�σ7π�υ, τ3 διαπ$στωση δηλαδG, ;πως Eδη εMπα, ;τι πρ2κει-
ται γι’ αFτ� τ� πρ2σωπ� κα? K�ι γιD \λλ�. !EDν δ$ναµε τ3ν εF�>ρεια στ�ν κ-
θε π�λ$τη νD δηλ7νdη στ� κρατικ� πιστ�π�ιητικ� ταυτ2τητας τ?ς πρ�σωπικ>ς
τ�υ πρ�τιµGσεις κα? ;,τι \λλ� πιστε�ει J }δι�ς ;τι πρ�σδι�ρ$bει τ3ν πρ�σω-
πικ2τητ τ�υ, καταλαXα$ν�υµε ;τι < �στυν�µικ3 ταυτ2τητα θD διαµ�ρφω-
ν2ταν σ9 yνα µωσαϊκ� κα? θD Y�ανε τελε$ως τ3ν @νια$α �πλB µ�ρφG της �λλD
κα? τ�ν πρ��ρισµ2 της. T>τ�ιες �0ι7σεις γιD τ3ν �στυν�µικ3 ταυτ2τητα θD
kταν παρλ�γες.

ΣYNT: Σ�
λι'σθηκε, π{ς P �π�φαση α5τ� τ
� E5ρωπαϊκ
� ∆ικαστηρ�-

υ L�ει πανευρωπαϊκ� ν
µ
λ
γιακ�  νδιαφ%ρ
ν, µ) τ�ν Lνν
ια Jτι 
5δ%π
τε
στ� παρελθ�ν τ� ∆ικαστ9ρι
 �ντιµετ(πισε παρ�µ
ι
 =9τηµα σ) Gλλη �(ρα
τ@ς E5ρ(πης. T� µπ
ρε2 ν& δηλ(νMη α5τ�, κ. Σταθ�π
υλε; M9πως Jτι 
X ε5ρω-

Φανατ#Uυν τ7 πλ�θη EπS �διτ.λεια



παϊκ)ς �!ρες �ντιµετ(πισαν τ& =ητ9µατα α5τ& α#!νες νωρ�τερα, κατ& τ�ν
 $
δ� τ
υς �π’ τ�ν Mεσα�ωνα,  νk! στ�ν ,Eλλ'δα τ�θενται �κ�µη σ9µερα;

M. Σ.: Πργµατι στ� σηµε]� αFτ� < �7ρα µας, 'ν5A Y�ει κνει µεγλη πρ2-
�δ� σ9 π�λλD \λλα θ>µατα, �στερε] Yναντι \λλων εFρωπαϊκAν �ωρAν. CYπρ-
�ει �κ2µη σ9 µεγλη Yκταση Yλλειψη �ν��Bς Yναντι 'κε$νων π�O Y��υν δια-
φ�ρετικ9ς θρησκευτικ9ς �ντιλGψεις, µιD κατσταση γιD τ3ν Jπ�$α τ3ν εFθ�-
νη δ9ν φ>ρει J �πλ�ς π�λ$της, �λλD 'κε]ν�ι π�O εMναι σ9 θ>ση νD διαµ�ρφ7-
ν�υν τ3ν κ�ιν3 γν7µη. Λε$πει < σωστ3 'νηµ>ρωση. Kινδυν�λ�γ��µε, ;τι
δBθεν �πειλ��νται �W παραδ2σεις µας, < Wστ�ρ$α µας κ.λπ., πρIγµα π�O εMναι
�νακριX>στατ�. CO καθ>νας εMναι 'λε�θερ�ς νD �κ�λ�υθdB τ?ς παραδ2σεις, \ν
τ� θ>λdη. T$π�τε ;µως δ9ν πρ>πει νD 'πιXλλ�υµε µ9 \µεσ� j Yµµεσ� '0ανα-
γκασµ2.

∆υστυ�Aς �πρ�ει σ9 π�λλ�Oς <γετικ�Oς κ�κλ�υς τBς κ�ινων$ας < τση
νD κινδυν�λ�γ��ν 'κε] π�O δ9ν �πρ�ει καν>νας κ$νδυν�ς, νD λαϊκ$b�υν
κα? νD φανατ$b�υν τD πλGθη γιD τ3ν '0υπηρ>τηση �δι�τελAν συµφερ2-
ντων τ�υς. nEτσι κρατIµε π�λλD στρ7µατα τBς κ�ινων$ας µας σ9 καθυ-
στ>ρηση, �δ$ως τ�Oς εFεπηρ>αστ�υς κα? 'κε$ν�υς π�O δ9ν Y��υν 'παρκB
αFτ�ν�µ$α, γιD νD �ντιδρσ�υν σ9 �να�ρ�νιστικ9ς 'πιδρσεις.

ΣYNT: 7Aσφαλ!ς θ& συµφων@τε, π{ς P �π'λειψη τ@ς �ναγραφ@ς τ
� θρη-
σκε*µατ
ς �π’ τ"ς ταυτ�τητες δ)ν Lφερε κα" τ� τ%λ
ς στ� καθεστ{ς τ@ς π
-
λιτικ@ς κα" θεσµικ@ς �γκ�στρωσης τ@ς ,Eλληνικ@ς Π
λιτε�ας �π’ τ� θρη-
σκευτικ� κα"  κκλησιαστικ� κατεστηµ%ν
. 7E$ακ
λ
υθ
�µε Kς παγκ�σµια
πρωτ
τυπ�α ν& συνταυτ�=
υµε τ�ν Παιδε�α µ) τ�ν Θρησκε�α: Lκφραση α5τ
�,
τ� «,Yπ
υργε2
 7Eθνικ@ς Παιδε�ας κα" Θρησκευµ'των». OX Xερωµ%ν
ι εRναι
κρατικ
" Hπ'λληλ
ι κα" P θρησκευτικ� κατ9�ηση �µε��εται �π’ τ�ν κρατικ�
πρ
ϋπ
λ
γισµ�. ,H ,Iερ& Σ*ν
δ
ς κρ�νει τ� περιε��µεν
 τ!ν σ�
λικ!ν �ι-
�λ�ων. Πιστε*ετε π{ς Lφτασε Q καιρ�ς ν& πρ
�ωρ9σMη τα�*τερα Q  κδηµ
-
κρατισµ�ς τ@ς κ
ινων�ας µας;

M. Σ.: POλα αFτD τD �ρνητικD φαιν2µενα, π�O 'πισηµα$νετε, εMναι συν>-
πεια @ν�ς συστGµατ�ς σ�γ�υσης �ρµ�δι�τGτων Π�λιτε$ας κα? !Eκκλησ$ας,
π�O 'πικρατε] στ3 �7ρα µας. M2ν� J �ωρισµ�ς µ9 τ3ν Yνν�ια τBς σαφ��ς
δικρισης �ρµ�δι�τGτων Π�λιτε$ας κα? !Eκκλησ$ας θD συµXλdη στ� νD 0ε-
περασθ��ν τ>τ�ια φαιν2µενα, π�O στ?ς �κρα]ες τ�υς 'κφνσεις θυµ$b�υν θε-
�κρατικ3 π�λιτε$α. TελικD δ9ν εMναι µ2ν� < δηµ�κρατ$α π�O �π�φ>ρει �π�
τD φαιν2µενα αFτ. CYπ�φ>ρει κα? < 'λε�θερη σκ>ψη �π� τD συµπτ7µατα
πνευµατικBς �καµψ$ας κα? �γκ�λωσης. CO παραµερισµ�ς τ>τ�ιων καταστ-
σεων φυσικD δ9ν θD θ$0dη στ� 'λ�ιστ� τ� θρησκευτικ� φρ2νηµα κα? τ3ν 'κδG-

Φαιν�µενα πT θυµ#Uυν θεκρατικ� πλιτε#α
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λωσG τ�υ µ9 Jπ�ι�δGπ�τε θεµιτ� τρ2π�. ∆9ν θD περι�ρ$σdη καθ2λ�υ τ� φρ2-
νηµα αFτ2, στ� Xαθµ� π�O �πρ�ει κα? 'κδηλ7νεται 'λε�θερα, �ωρ?ς νD 'πι-
Xλλεται µ9 Yµµεσ� '0αναγκασµ2. POσ�ι θ>λ�υν νD διατηρGσ�υν /φ>λη �π�
τ3ν �ν7µαλη αFτ3 κατσταση, διαστρεXλ7ν�υν τ3ν �λGθεια, λ>γ�ντας ;τι
δBθεν θD θιγdB τ� θρησκευτικ� φρ2νηµα τ�� π�λ$τη.

ΣYNT: Πρ"ν µ�α δεκαετ�α περ�π
υ Hπ@ρ$αν Lντ
νες �ντιδρ'σεις στ� περ�-
φηµ
 �ι�λ�
 τ
� Σ. X'ντιγκτ
ν «,H Σ*γκρ
υση τ!ν Π
λιτισµ!ν», καθ{ς τ
-
π
θετ
�σε τ� σηµεριν� ,Eλλ'δα  κτ�ς ∆υτικ
� Π
λιτισµ
�. ∆υστυ�!ς Jµως
Jταν τ� καλ
κα�ρι τ
� 2000 στ�ν Θεσσαλ
ν�κη, σ’  κε2ν
 τ� µα=ικ� συλλα-
λητ9ρι
 κατ& τ!ν ν%ων ταυτ
τ9των Yργανωµ%ν
 �π� τ�ν 7Eκκλησ�α, Gκ
υ-
σαν Jλ
ι τ�ν �ρ�ιεπ�σκ
π
 ν& �πειλM@, π{ς «Jπ
ι
ς τ& �'=Mη µ) τ�ν 7Oρθ
-
δ
$�α $ερα�νεται τ� �%ρι τ
υ» –Iνα �π’ τ& �%ρια π
�  νν

�σε uταν κα" τ� δι-
κ� σας– φ'νηκε π{ς Q X'ντιγκτ
ν τελικ& δικαι(θηκε. cE�ει κανε"ς τ� δι-
κα�ωµα, κ. Σταθ�π
υλε, τ�ν γεν%τειρα τ
� Σ*γ�ρ
ν
υ Π
λιτισµ
� µ) σκ
-
ταδιστικ)ς συµπεριφ
ρ)ς ν& τ�ν QδηγM@  κτ�ς τ
� π
λιτισµ%ν
υ κ�σµ
υ;

M. Σ.: CYπρ��υν mρισµ>ν�ι Wερρ�ες, π�O �ς yνα Xαθµ� 'κφρb�υν yναν
/ρθ2δ�0� φ�νταµενταλισµ2. T� ;τι εMναι �σ2Xι�ι στ3 θ>ση τ�υς κα? τ�
;τι µερικ�? π�λιτικ�$ µας τ�Oς καλ�πιν�υν γι’ αFτ�ν τ�ν λ2γ�, φα$νεται
;τι τ�Oς 'νθαρρ�νει στ?ς κ�σµικ9ς π�λιτικ9ς παρεµXσεις τ�υς κα? σ9
'κδηλ7σεις λαϊκισµ��· @ν�ς λαϊκισµ�� στ�ν Jπ�]� µIς Y��υν συνηθ$σει
κπ�ι�ι π�λιτικ�$ �δ$ως τ�� παρελθ2ντ�ς. CH @λλην�ρθ2δ�0η πντως
!Eκκλησ$α διαθ>τει κα? �ρκετ�Oς φωτισµ>ν�υς Wερρ�ες µ9 εFρ�τητα �ντ$-
ληψης.

ΣYNT: ,H Lλλ
γη �ργ'νωση τ@ς κ
ινων�ας κατ& τ� πρ�τυπ
 τ@ς π
λιτικ@ς
Qµ'δας τ
� 7Aριστ
τ%λ
υς �π
τελε2 πλ%
ν �ρ�� τ!ν πρ

δευµ%νων �ωρ!ν.
Πιστε*ετε π{ς P πλ9ρης συµµετ
�9 µας στ� γ�γνεσθαι τ@ς E5ρ(πης θ& συ-
ντελ%σMη, wστε P �ρ�� α5τ� ν& �ρM@ τ�ν  φαρµ
γ9 της κα" στ� �(ρα µας;

M. Σ.: N�µ$bω, ;τι < Jλ�>να κα? µεγαλ�τερη Yντα0G µας στ3ν εFρ�τερη
εFρωπαϊκ3 κ�ιν2τητα θD συµXλdη στ� νD 0επερσ�υµε Xαθµια]α τD παρα-
πνω �ρνητικD φαιν2µενα. ΘD Eθελα µ2ν� νD πρ�σθ>σω, γιD νD µ3 δηµι-
�υργηθB < 'ντ�πωση γενικBς �περ��Bς \λλων εFρωπαϊκAν �ωρAν, ;τι �πρ-
��υν π�λλ�? \λλ�ι τ�µε]ς, στ�Oς Jπ�]�υς 'µε]ς �W PEλληνες δ9ν Y��υµε νD bη-
λ>ψ�υµε τ$π�τε �π� τ�Oς 0>ν�υς, �λλD �ντ$θετα αFτ�? εMναι π�O θD εM�αν νD
πρ�υν π�λλD πργµατα �π� 'µIς.

Παν. Λ. K1υUαλ.κης

K(πιι φνταµενταλιστ>ς jρθ�δKι Rερ(ρPες
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CO !Aντ7νης Mακρυγιννης j Kατσαντ7νης, J �δελφ�ς τ�� Θε2δωρ�υ K�λ�-
κ�τρ7νη Z�ρµπIς, καθhς κα? �W �π’ αFτ�Oς �γωνιστ9ς �π�τελ��ν π�λO �αρα-
κτηριστικ9ς περιπτ7σεις πρ�δ�θ>ντων-θυµτων <ρ7ων τBς CEλληνικBς !Eπα-
ναστσεως.

CO !Aντ7νης Mακρυγιννης j Kατσαντ7νης σ9 <λικ$α ε}κ�σι π>ντε 'τAν 'γκα-
ταλε$πει τ3ν π�ιµενικ3ν bω3ν κα? γ$νεται Kλ>φτης. T� 1805 J πατριρ�ης Kαλ-
λ$νικ�ς '0απ>λυσε �φ�ριστικ3 'γκ�κλι� κατD τAν 'παναστατAν. T� }δι� Yτ�ς J
Kατσαντ7νης στ3ν τ�π�θεσ$α Kρ�α Bρ�ση EFρυταν$ας µ9 'π$λεκτ� σAµα @κατ�
µα�ητAν συγκρ��εται µ9 τριακ2σι�υς T�υρκαλXαν�Oς �π� τ�ν δερX>ναγα !Iλι-
σµπεη. CO !Iλισµπεης π>φτει νεκρ�ς διD �ειρ�ς τ�� �δ$�υ τ�� Kατσαντ7νη κα?
�W T�υρκαλXαν�$ τ�υ �φ$στανται πανωλεθρ$α. T3ν }δια τ��η θD Y��υν κα? �W
δερXεναγδες Γι�υσ�Oφ !Aρπης, XασDν Mπελ��σης, !Aλ�Oς Mπερτης,
Mπεκ3ρ Tb�γαδ2ρ�ς, Bεληγκ>κας κα? �W π�λυριθµες στρατιωτικ9ς δυνµεις
των. CH '0υπνδα τ�� Kατσαντ7νη κα? < �νδρε$α τAν στρατιωτAν τ�υ  θD τ�ν
καταστGσ�υν κυρ$αρ�� τBς P��µελης.

T�ν !I��λι� τ�� 1807 στ3ν θ>ση Γ��στρες τ�� �ηρ�µ>ρ�υ J Kατσαντ7νης Kντας
'πικεφαλBς διακ�σ$ων µα�ητAν δ>�εται συνδυασµ>νην 'π$θεση δ�� �ιλιδων
T�υρκαλXανAν, τAν Jπ�$ων <γ��ντ� �W δερXεναγδες τBς !Hπε$ρ�υ. CH σφ�δρ3

�H πρδσ#α τ: KατσαντMνη EπS kνα Rερµ�ναP

�O EφρισµSς τHν KλεφτHν τS 1805

K
ατD τ3ν διρκεια τBς !Eπαναστσεως τ�� 1821 < !Oρθ2δ�0�ς
!Eκκλησ$α συγκρ��σθηκε σφ�δρD µ9 τ�Oς 'πανασττες. T� ;ρα-
µα τBς παλιγγενεσ$ας κα? �ναδηµι�υργ$ας τ�� CEλληνικ��
nEθν�υς κατD τ� κλασικ� πρ2τυπ� kταν 'κ διαµ>τρ�υ �ντ$θε-

τ� µ9 τ?ς �π2ψεις κα? τD συµφ>ρ�ντα τBς !Eκκλησ$ας. M9 �φ�ρισµ��ς,
�πειλ9ς κα? πρ�δ�σ$ες1 πρ�σπαθ��σαν νD µαται7σ�υν τ� @λληνικ�
'παναστατικ� κ�µα, π�O �π� τ?ς �ρ�9ς τ�� 10�υ α�. σρωνε Jλ2κλη-
ρη τ3ν Xερσ2νησ� τ�� Arµ�υ. OW κατακτGσεις τ�� M. Nαπ�λ>�ντ�ς
περι7ρισαν τ3ν δ�ναµη τBς Kαθ�λικBς !Eκκλησ$ας στ3ν ∆�ση, κτι
π�O �Fδ>π�τε συν>Xη στ� �π�δ�υλωµ>ν� στ�Oς !Oθωµαν�Oς !Aνατ�-
λικ� Pωµαϊκ� Kρτ�ς.



σ�γκρ�υση 'κρτησε ;λη τ3ν <µ>ρα κα? ;λη τ3ν ν�κτα.
CO Kατσαντ7νης �π��ωρ7ντας κατ>φυγε στ3ν Λευκδα, ;π�υ τ?ς }διες <µ>ρες

'λµXανε �7ρα συν>λευση !AρµατωλAν κα? KλεφτAν τBς ΣτερεIς CEλλδ�ς �π�
τ�� !Iωννη Kαπ�δ$στρια. OW λ�ιπ�? Jπλαρ�ηγ�? τ�ν �νεκ�ρη0αν mς τ�ν κ�ρυ-
φα]� π�λ>µαρ��ν. !Eκε] πρ�τθηκε στ�ν Kατσαντ7νη νD κατατα�θdB στD 'ν
CEπτανGσ5ω σ�ηµατιb2µενα ρωσικD τγµατα. CO Kατσαντ7νης �ρν��µεν�ς �π�-
κρ$θηκε: «,H Pωσ�α δ)ν L�ει �ν'γκην �π� τ� τ
υφ%κι τ
� Kατσαντ(νη, �λλ&
�ρε�αν α5τ
� L�
υν τ& cAγραφα κα" αX λ
ιπα" δ
υλωµ%ναι  παρ��αι τ@ς πατρ�-
δ
ς µ
υ». !Eπιστρ>φ�ντας στ3ν P��µελη θD συνε�$σdη τ�ν �µε$λικτ� �γAνα τ�υ
κατD τAν κατακτητAν. Συν>Xη νD πρ�σXληθdB �π� εFλ�γιD κα? �ν>θεσε τ3ν �ρ�η-
γ$α στ�Oς �δελφ��ς τ�υ Λεπενι7τη κα? Xασι7τη. !AνGµπ�ρ�ς νD π�λεµGσdη �π�-
σ�ρεται στ� σπGλαι� «M
ναστηρ'κι» τAν !Aγρφων. CO δι7κτης τ�υ µ�υ��υρ-
τρης nAγ�ς Bασσιρης µ9 700 T�υρκαλXαν�Oς Xρ$σκεται καθ’ Jδ2ν. T� µυστικ�
yως τ2τε κρυσφ�γετ� τ�� «�ετ
� τ@ς P
*µελης» θD πρ�δ�θdB �π’ τ�ν καλ2γερ�
Kαρδερ$νη ε�ς 'κτ>λεσιν τBς �φ�ριστικBς 'γκυκλ$�υ τ�� Πατριαρ�ε$�υ.

CO 'θνικ2ς µας π�ιητ3ς !Aριστ�τ>λης Bαλαωρ$της, γ2ν�ς �ρµατ�λικBς ��κ�-
γ>νειας τAν !Aγρφων, στ� π�$ηµ τ�υ «,O Kατσαντ(νης» τBς σειρIς «Mνηµ�-
συνα» �ναφ>ρει: «`Eνας παπEς τ�ν πρ�δωκε/µα�α�ρι ν& τ
� γ%νMη/P κ
ινωνι&
π
� τ��αψε τ’ �φωρισµ%ν
 στ�µα/θηλει& κι �στρ�της στ�ν λαιµ� τ’ |γι
 τ
υ πε-
τρα�9λι/ν& µ� �ρεθM@ πνευµατικ�ς ν& τ�ν $εµ
λ
γ9σMη/κι’ �γαπηµ%να δ'�τυλα
τ& µ'τια ν& τ
� κλε�σ
υν». Στ�ν πρ2λ�γ� τ�� π�ιGµατ2ς τ�υ /ν�µbει mς πρ�-
δ2τη τ�ν καλ2γερ� Kαρδερ$νη. ΓιD πρ�δ�σ$α Jµιλ��ν σ’ �ντ$στ�ι�α Yργα των �W
T. KανδηλAρ�ς, K. Zησ$�υ, Cl. Fauriel, J. Emerson, J K. Pµφ�ς στ� «Kατσα-
ντ(νης, κλ%φτικ
ν  πεισ�δι
ν» (1862), καθhς κα? J Π.I. Bασιλε$�υ στ� «B�
ς Kα-
τσαντ(νη» (1809- X´ Yκδ�σις σ��λ. 1963).

CH λαϊκ3 µ��σα συγκ�ν$στηκε κα? κατ>γραψε τ3ν πρ�δ�σ$α µ>σ5ω τAν πα-
ραστσεων τ�� θετρ�υ σκιAν «Kαραγκι�=ης». OW καραγκι�b�πα]�τες Σπα-
θρης (παππ��ς τ�� σηµεριν��), Στ>φ�ς, M2λλας κα? Mανωλ2π�υλ�ς στ?ς
παραστσεις των µ9 τ$τλ� «,O Kατσαντ(νης» καταδεικν��υν τ�ν καλ2γερ�
Kαρδερ$νη mς τ�ν πρ�δ2τη τ�� �ρωα.

Tριακ2σι�ι T�υρκαλXαν�? κ�κλωσαν τ3ν σπηλι.Π>ντε παλληκρια, J Xα-
σι7της κι J Kατσαντ7νης 'π�λ>µησαν λυσσαλ>α. CO Xασι7της κι J Kατσαντ7-
νης πιστηκαν α��µλωτ�ι �π’ τ�ν µ�υ��υρτρη nAγ� Bασσιρη κα? παραδ2-
θηκαν στ�ν !AλB ΠασI !Iωανν$νων, ;π�υ XρBκαν µαρτυρικ� θνατ� ( κατακρε-
�υργGθηκαν). OW λ�ιπ�? π>ντε σκ�τ7θηκαν 'π? τ2π�υ Yπειτα �π� <ρωϊκ3 µ�η.

�O
!Iωννης K�λ�κ�τρ7νης, γνωστ�ς µ9 τ� πρ�σων�µι�ν Z�ρµπIς, kταν J
µικρ�ς �δελφ�ς τ�� Γ>ρ�υ τ�� M�ριI Θε2δωρ�υ K�λ�κ�τρ7νη. Σκ�-
τ7θηκε �π’ τ�Oς T��ρκ�υς τ3ν 1η ΦεXρ�υαρ$�υ τ�� 1806, �στερα �π�
πρ�δ�σ$α τAν καλ�γ>ρων τBς µ�νBς «Παναγ$ας τAν A�µυαλAν».

!Aπ’ τD !OρλωφικD (1769-1770) κα? �στερα �W Kλ>φτες τ�� M�ριI µ9 �ρ�ηγ�Oς
τ�ν Zα�αριI κα? τ�Oς K�λ�κ�τρωνα$�υς \ρ�ισαν νD γ$νωνται �πειλητικ�? γιD
τ�Oς T��ρκ�υς. CH 'πανστασις kταν καbνι π�O YXραbε. CO !OσµDν ΠασIς τBς

�H πρδσ#α τ: Zρµπm KλκτρMνη EπS µναPTς
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Λαϊκ, �υλ1γραφ(α τ1S ιη´ α4. π1� παριστ.νει τ, σ[λληψη κατ�πιν πρ1δ1σ(ας τ1S
�σθεν1Sντ1ς Kατσαντ$νη �π� τ1�ς T1[ρκ1υς. Στ� U.θ1ς p λαϊκ�ς καλλιτ��νης

ε4κ1ν()ει τ�ν καταδ�τη τ1S �ρωα µ1να�� Kαρδερ(νη.



Tριπ2λεως σ9 συνεργασ$α µ9 τ�ν κλBρ� κα? τ�Oς δηµ�γ>ρ�ντες-κ�τbαµπσηδες
'κινGθησαν κατD τAν κλεφτAν κι �ρµατ�λAν.

T� 1805, ;πως πρ�ε$παµε, J πατριρ�ης Kαλλ$νικ�ς '0απ>λυσε �φ�ριστικ� πα-
τριαρ�ικ� 'πιτ$µι�, τ� Jπ�]� κ�ιν�π�ιGθηκε σ’ ;λες τ?ς 'κκλησ$ες τBς �ερσ�νG-
σ�υ τ�� Arµ�υ. OW �φ�ρισµ�? κα? �W κατρες 'ναντ$�ν τAν 'παναστατAν « ρ'-
γι=αν κα" τ"ς π%τρες», πρ�τρ>π�ντας τ�Oς �ριστιαν�Oς νD πρ�δ$δ�υν τ�Oς �γω-
νιστ9ς στ�Oς !Oθωµαν��ς, �W Jπ�]�ι εM�αν γ$νει σκληρ�? κι �µε$λικτ�ι. OW κλ>φτες
κι �ρµατ�λ�?, �π�µ�νωµ>ν�ι �π� φ$λ�υς κα? συµµ��υς, kρθαν σ9 �πελπιστικ3
κατσταση. CH CYψηλ3 Π�λη κα? < !Oρθ2δ�0�ς !Eκκλησ$α εM�αν λXει �π� κ�ι-
ν�� τ3ν �π2φαση γιD τ3ν '0�λ2θρευση κα? τ�ν �φανισµ2 των.

T2τε J Θ. K�λ�κ�τρ7νης, γιD νD τ�Oς σ7σdη, τ�Oς �7ρισε σ9 µικρ��µδες-µπ�υ-
λ��κια µ9 σκ�π� νD µεταX��ν στ3ν Mνη κι �π� 'κε] στ3ν Zκυνθ�, µ>�ρι νD πε-
ρσdη < καταιγ$δα. CO Z�ρµπIς µαb? µ9 π>ντε παλληκρια πBγαν στ3ν µ�ν3 τBς
ΠαναγιIς τAν A�µυαλAν, Y0ω �π’ τ3ν ∆ηµητσνα. !Eκε] 'γ�ρεψαν τρ�φ3 κα? κα-
ταφ�γι�.

OW καλ2γερ�ι τ�Oς Yκρυψαν στ�ν λην2, στ� πατητGρι τ�� �µπελι��, πρ�σφ>-
ρ�ντς τ�υς νερ� κα? τρ�φG· 'κτελ7ντας ;µως τ�ν πατριαρ�ικ� �φ�ρισµ� τ�Oς
'πρ2δωσαν στ�Oς T��ρκ�υς. CO !IσI πασIς κατ>φθασε µ9 µεγλη στρατιωτικ3
δ�ναµη κα? τ�Oς περικ�κλωσε. CH �ντ$σταση τAν �µυν�µ>νων �πBρ0ε σκληρG.
Σ9 \ρνησG των νD παραδ�θ��ν �W T��ρκ�ι �νακτεψαν θειφι µ9 κερ$, τ� \να-
ψαν, σGκωσαν µερικD κεραµ$δια κα? τ� Yρι0αν µ>σα. !Aπ�τ>λεσµα: J �π�πνι-
κτικ�ς καπν�ς τ�Oς �νγκασε νD πετα�τ��ν Y0ω· π�λεµ7ντας δ9 σAµα µ9 σAµα
Yπεσαν µ>�ρι τ�ν τελευτα]�ν.

OW T��ρκ�ι τ�Oς Yκ�ψαν τD κεφλια, τD Yµπη0αν σ9 κ�ντρια κα? τD περι>φε-
ραν στ3ν ∆ηµητσνα, τ� Zυγ�X$στι κα? τ>λ�ς στ3ν Tρ$π�λη, ;π�υ κα? τD κρ>-
µασαν στ�ν µεγλ� πλταν� τBς π2λεως γιD 'κφ�Xισµ� τAν κατ�$κων. (CO K�-
λ�κ�τρ7νης µετD τ3ν PAλωση τBς Tριπ�λιτσIς YXαλε κα? τ�ν Yκ�ψαν τ�ν πλ-
ταν� αFτ2, «γιατ" µ) �ρκετ� α�µα τ@ς γενιEς τ
υ uταν π
τισµ%ν
ς»). TD �κ>φα-
λα σ7µατα τD Yθαψαν �W πρ�δ2τες καλ2γερ�ι.

CO Θε2δωρ�ς K�λ�κ�τρ7νης στD �π�µνηµ�νε�µατ τ�υ (σελ. 22) �φηγε]ται:
«[...] ,O Γι'ννης  π@γε ε#ς τ
�ς A#µυαλ
*ς, στ� µ
ναστ9ρι, τ
� Lδωκε Iνας
καλ�γερ
ς φαγ" κι Lπειτα  π@γε κι Lδωσε ε;δησιν ε#ς τ
�ς T
*ρκ
υς,  π@γαν
τ�ν π
λι�ρκησαν ε#ς τ�ν λην�ν κα" τ�ν  σκ�τωσαν». Λ>γεται δ9 πhς J Γ>ρ�ς
τ�� M�ριI παρακ�λ�υθ��σε τ�ν θνατ� τ�� Z�ρµπI �π’ τ� �π>ναντι X�υ-
ν2! !AνGµπ�ρ�ς νD X�ηθGση \φησε «ε5�� κα" κατ'ρα» στD παιδι τ�υ νD κ-
ψ�υν τ� µ�ναστGρι µαb? µ9 τ�Oς πρ�δ2τες καλ�γ>ρ�υς. AFτ� τ� �νακλεσε
Yµπρ�σθ>ν τ�υς τ� 1824, ;ταν λ$γ� πρ?ν πεθνdη (4 -ΦεXρ�υαρ$�υ- 1843) 'πBγε
στ3ν µ�νG, ;π�υ δ9ν µπBκε µ>σα. !Aντικρ�b�ντας ;µως τ�ν λην� κ�$τα0ε µ9
δακρυσµ>να µτια τ�ν �Fραν2, 0εστ�µ$b�ντας: «Z
ρµπE, θ’ �νταµ(σ
υµε σ)
λ�γ
». nEφυγε 'κδηλ7ν�ντας τ3ν περιφρ2νησG τ�υ στ�Oς καλ�γ>ρ�υς.

Στ�ν µισ�κατεστραµµ>ν� αFτ� λην2, π�O Yγινε πλ>�ν Xωµ2ς, εMναι 'ντ�ι�ισµ>-
νη µ$α πλκα π�O �ναγρφει: «ΛHNOΣ KOΛOKOTPΩNAIΩN: ΠAPAΣKEYAZONTEΣ

TON EΘNIKON AΓΩNAN EΠEΣAN ΠPO TOY ΛHNOY TOYTOY THN 1HN ΦEBPOYAPIOY

1806 E� KΛEΦTAI KOΛOKOTPΩNAIOI YΠO TON Γ. ZOPMΠAN».
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T
� @λλην��ριστιανικ� κατασκε�ασµα περ? τBς <ρωικBς τ�α �ντιστσεως
τBς !Eκκλησ$ας Yναντι τAν T��ρκων κατακτητAν εMναι yνα �νιστ2ρητ�
ψε�δ�ς. E�ς �πντηση πρ�ς τ?ς ψευδ�αναπαραστσεις τBς δBθεν 'νρ0ε-
ως τBς !Eπαναστσεως στ3ν !Aγ. Λα�ρα τ3ν 25ην Mαρτ$�υ2 κα? τ�Oς σ�ε-

τικ�Oς λ2γ�υς τ�� κ. Xριστ2δ�υλ�υ, π�O �κ��γ�νται κθε �ρ2ν�, \ς διαXσ�υ-
µε τD λ2για τ�� «7Aνων*µ
υ» τBς «,Eλληνικ@ς N
µαρ��ας» (σελ. 113-139, �π�-
σπσµατα) γιD τ3ν Wστ�ρικ3 πραγµατικ2τητα.

«�Ω σ*, µιαρ& Σ*ν
δ
ς τ@ς Kωνσταντιν
υπ�λεως, εRσαι γεµ'τη �π� �ρ9µατα,
Jπ
υ καθηµεριν!ς κλ%πτεις �π’ τ
�ς ταλα�πωρ
υς �ριστιαν
*ς... 7Aλλ& π
2
ς
δ)ν γνωρ�=ει τ�ν Gκραν �νευλ'�ει'ν σ
υ κα" π
2
ς δ)ν �$ε*ρει π�σ
ν γελ
ι-
ωδ!ς κα" �λευαστικ!ς  κτελε2ς τ&ς Xερ
υργ�ας!... ,H λ*σσα σ
υ δι& τ& �ρ9µατα
εRναι �περ�γραπτ
ς!

»cΩ τ@ς δυστυ��ας σας, Gνθρωπ
ι �'ρ�αρ
ι κα" µωρ
�!... Kα" Gν P �µ'θεια τ!ν
,Eλλ9νων κα" P �πειρ�α α5τ!ν  φ*λα$εν µ%�ρι τ@ς σ9µερ
ν ε#ς µακαρι�τηταν τ�
�νυπ�φ
ρ
ν κρ'τ
ς σ
υ... M’ Iν κατε�ατ�ν κατ'ρας –Jπ
υ P πλ%
ν δια�
λικ�
δι'θεσις φ
�ερωτ%ρας �%�αια δ)ν iθελεν �µπ
ρ%σει ν&  φε*ρMη– τ� Qπ
2
ν �ν
-
µ'=
υσι �φ
ρισµ�ν,  κδ*
υσι κα" πλ
υσ�
υς κα" πτω�
*ς, διαλ*
ντας τ�ν �φ
-
ρισθ%ντα... Kα" τ%λ
ς π'ντων τ� µεγαλ*τερ
ν κ%ρδ
ς των εRναι 
X κληρ
ν
µ�ες
κα" τ& �αρ�σµατα... 7Aλλ& π
� ν& διηγηθ! Jσα P µιαρ& ψυ�9 των  φευρ�σκει...

»Tρ(γ
υσι κα" π�ν
υσι Kς �
2ρ
ι, κ
ιµ!νται δεκατ%σσερας wρας τ�ν ν*κτα κα"
δ*
 wρας µετ& τ� µεσηµ%ρι, λειτ
υργ
�σι δ*
 φ
ρ&ς τ�ν �ρ�ν
ν κα" Jταν δ)ν τρ(-
γωσι, δ)ν π�νωσι, δ)ν κ
ιµ!νται, τ�τε κατεργ'=
νται τ& πλ%
ν �να�σ�υντα κα"

5τιδαν& Lργα, Jπ
υ τιν&ς �µπ
ρε2 ν& στ
�ασθM@... ,O  π�σκ
π
ς, α5τ�ς Q �'ρ�α-
ρ
ς κι �µαθ%στατ
ς Gνθρωπ
ς, �φ
� τρ(γMη δι’ Jσας Pµ%ρας µ%νει ε#ς τ� �ωρι�ν,
�φ
� zρπ'=Mη Jσα περισσ�τερα δυνηθ@, τ�τε �φ
ρ�=ει Iνα δ*
 κα" Gλλ
υς τ�σ
υς
κ'µνει παπ'δες κι Lπειτα φε*γει..., OX �ρ�ιµανδρ�ται κα" 
X πνευµατικ
" τ�ν τρ�-
π
ν π
� µεθ
δε*
νται εRναι G$ι
ς γ%λωτ
ς  νταυτ! κα" δακρ*ων. A5τ
" L�
υσι Iν
κι�(τι
ν γεµ'τ
ν �π� �νθρ(πινα κ�κκαλα κα" κραν�α, τ& Qπ
2α �σηµ(νωσι κι
Lπειτα �ν
µατ�=
υσι Gλλα µ)ν τ
� zγ�
υ Xαραλ'µπ
υς κι Gλλα τ
� zγ�
υ Γρηγ
-
ρ�
υ κα" δ)ν �φ9ν
υν |γι
ν �ωρ"ς ν& L�
υν µ%ρ
ς τ!ν κ
κκ'λων τ
υ. OX περισ-
σ�τερ
ι �π’ α5τ
�ς τ
�ς κ
κκαλ
πωλητ'ς,  $%ρ�
νται �π’ τ� \ρ
ς τ
� cAθ
υς
Jπ
υ �ν
µ'=
υν ̀ Aγι
ν cOρ
ς... 7Eκε2 µετρ
�σι τ& κλεφθ%ντα �ρ9µατα, δι& ν& λ'-
�ωσιν α5τ
" κρυφ�ως τ& µισ& κα" τ& λ
ιπ& ν& τ& Hπ'γωσιν ε#ς τ& µ
ναστ9ρια
των... 7Iδ
*, � `Eλληνες, �γαπητ
� µ
υ �δελφ
" P σηµεριν� �θλ�α κα" φ
�ερ& κα-
τ'στασις τ
� _λληνικ
� Xερατε�
υ κα" P πρ(τη α#τ�α π
� �ργ
π
ρε2 τ�ν  λευθε-
ρ�αν τ@ς ,Eλλ'δ
ς, δι’ α5τ
�ς τ
�ς �µαθεστ'τ
υς P  λευθερ�α εRναι θαν'σιµ
ς.»

Σηµει$σεις
1. Bλ>πε τD πλGρη κε$µενα τAν \λλων νε7τερων, τριAν, �φ�ρισµAν (19 Mαρτ$�υ 1821) τBς !Eπα-

ναστσεως τ�� ’21 �π� τ� O�κ�υµενικ� Πατριαρ�ε]� Kωνσταντιν�υπ2λεως στ�ν «∆αυλ2», τ. 207,
Mρτι�ς 1999 καθhς κα? στD τε��η 219-243-247 κα? 159.

2. CH 'πανστασις τ�� 1821 0εκ$νησε �ρ�ικAς στ?ς 17 Mαρτ$�υ στ3ν !Aρε2π�λη Λακων$ας (Tσ$-
µ�Xα) µ9 «θερµ�» 'πεισ2δι�. !Aκ�λ��θησε < �πελευθ>ρωση τ�� A�γ$�υ στ?ς 21 Mαρτ$�υ κα? στ?ς 23
Mαρτ$�υ < �πελευθ>ρωση τBς Kαλαµτας. !Eκ τAν �στ>ρων < !Oρθ2δ�0�ς !Eκκλησ$α τBς νε�δηµι-
�υργηθε$σας CEλλδ�ς, γιD νD ταυτ$σdη τ3ν 'πανσταση µ9 τ�ν «E5αγγελισµ�ν» τBς κα? γιD νD πα-
ρ�υσισdη µ$α «δBθεν» πατριωτικG της στση, κατασκε�ασε τ� ψε�δ�ς τBς CAγ. Λα�ρας.

Bασ(λει1ς Mαυρ1µµ.της

�Eπ#λγς: «nΩ σF, µιαρ7 ΣFνδς...»
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�Aφ�λεια κυρ(ας
cE! T(ρα τ� τ@ς λ%ς; Γρ'φω γι& τ�ν κυρ�α Tα$ιαρ-

�
*λα ΛαδE, P Qπ
�α στ� πρ
ηγ
*µεν
 τε��
ς τ
� «∆αυ-
λ
�» τ
λµdE ν& διαµαρτ*ρεται, γιατ" δ)ν δ�θηκε πρ
�
λ�
στ�ν �νακ'λυψη τ
� «Tαιναρ�
υ �νθρ(π
υ»· iγ
υν κ'-
τι �π
λιθωµ%να παλι
κραν�α 300.000  τ!ν. Σιγ& τ’ α5γ',
µ� γ�ν
υν �µελ%ττα. Kα" σιγ& τ�ν �νακ'λυψη... A5τ',

µ'τια µ
υ, τ& κραν�α εRναι α5τ
�θ�νων, δ)ν µετρEνε. Π!ς ν& σ
� τ� π!; ∆)ν
γρ'φ
υν! N& uταν �π� µα*ρ
υς, π
� uλθαν  ντα�θα µ%σkω 7Iσρα9λ, Jπως
στ�ν περ�πτωση τ
� �νθρ(π
υ τ@ς O5κραν�ας, ν& π! να�. K'τι �$�=
υν. Kα"
ν& τ� κ'ν
υν ε;δηση, ν& µεταδ
θM@ σ’ Qλ�κληρ
 τ�ν κ�σµ
. 7Aλλ& \�ι κα" Q
«Tαιν'ρι
ς Gνθρωπ
ς»... Kα" σιγ& τ�ν  γκληµατικ�ν  ν%ργεια. Π
ι�ς  νδια-
φ%ρεται γι’ α5τ�; cAν uταν τ�π
τε θα*µατα τ
� «,Oλ
καυτ(µατ
ς», L!, τ�τε
θ& γιν�ταν ε#δικ� µνε�α· θ&  $εδ�δετ
 τιµητικ�ς τ�µ
ς κα" µπ
ρε2, λ%ω µπ
-
ρε2, P Pµ%ρα τ@ς �νευρ%σε(ς των ν& _
ρτ'=ετ
 Kς  θνικ� _
ρτ9.

Kα"  ν π'σMη περιπτ(σει τ� ρωµα�ϊκ
ν κρατ�δι� µας L�ει σπ
υδαι�τερα
πρ'γµατα ν& κ'νMη, �π� τ� ν& τρ%�Mη Jπ
υ �ρ�σκ
νται παλαι
-ανθρωπ
λ
-
γικ& λε�ψανα. ∆)ν ρωτEτε κα" τ�ν cAρη Π
υλιαν�, π
� κ
ντε*ει ν& σκ'ψMη
Jλη τ�ν Mακεδ
ν�α... Bρ�σκει τ�ν 7Aρ�'νθρωπ
 τ!ν Πετραλ(νων κα" τ�ν
�π
�'λλ
υν �π� τ�ν �νασκαφ9 τ
υ. Bρ�σκει τ�ν τεµα�ισµ%ν
ν  λ%φαντα τ
�
Περδ�κκα µ) τ&  ργαλε2α τ!ν κυνηγ!ν δ�πλα τ
υ, µ
*γκα στ�ν στρ
*γκα. Γι&
ν& µ� σEς γρ'ψω κα" γι& ’κε�νη τ�ν Lρηµη, τ�ν $*λινη πινακ�δα τ
� ∆ισπη-
λι
� τ@ς Kαστ
ριEς, π
� Gν
ι$’ P γ@ κα" τ�ν κατ'πιε. Kα"  πειδ� L�ω µν9µη
γκαµ9λας, �φ
� τ� ’φερε P κ
υ�%ντα, θ%λω ν& ρωτ9σω τ�ν κ. Γ. X. X
υρ-
µ
υ=ι'δη, π�τε θ& µεταφρ'σMη τ�ν πινακ�δα, Jπως τ
υλ'�ιστ
ν L�ει Hπ
σ�εθ@.
Γιατ" σ) τρ�α �ι�λ�α κα" Iνα περι
δικ� κ'νει τ�ν π'πια κα" σφυρ�=ει �δι'-
φ
ρα...

Kι Lρ�εται α5τ� P κυρ�α Tα$ιαρ�
*λα ΛαδE ν& $αναρωτ9σMη, γιατ" δ)ν �ρη-
µατ
δ
τ
�νται  παρκ!ς 
X Lρευνες γι& τ�ν «Tαιν'ρι
ν cAνθρωπ
ν». Kυρ�α
µ
υ, �φ
� �ρηµατ
δ
τ
�νται Lστω κα" µ�  παρκ!ς, ν& κ'νετε τ�ν σταυρ�
σας κα" µ) τ& δυ� σας �%ρια. Γιατ" τ(ρα π
�  δηµ
σι
π
ι9σατε τ& εHρ9µα-
τα, µπ
ρε2 κα" ν& κ�ψ
υν τ�ν  πι�
ρ9γηση. Γι’ α5τ�, καλ
�-κακ
�, πλ'ι στ&
κραν�α �'λτε κα" καµµι& _πτ'φωτη λυ�ν�α, Jτι τ'�α µ
υ τ�ν �ρ9κατε  κε2.
Kα" τ& µ'τια σας δεκατ%σσερα, µ� πλακ(σ
υν τ�π
τε παπ'δες  κε2. Γιατ"
εRναι Xκαν
" ν& �τ�σ
υν  κκλησ�α µ%σα στ� σπ9λαι
, ν& τ� περιφρ'$
υν, κι
Gντε µετ& ν& κ'νMης �νασκαφ9. 7Eδ! Q Θη�!ν κα" Λε�αδε�ας Lφαγε λ�φ
υς
κα" κ
ιλ'δες. Στ�ν M'νη θ& κωλ(σ
υν, στ� σπ9λαι
;

ΓιWργ1ς Πετρ�π1υλ1ς

O A§§O™ §O°O™



T
& τελευτα2α π%ντε περ�π
υ Lτη τ� X�λυγ
υντ L�ει $εκιν9σει Iνα pπ
υ-
λ
 κα" δια�ρωτικ� π�λεµ
 κατ& τ
� �ρ�α�
υ ,Eλληνικ
� Π
λιτισµ
�.
,O τρ�π
ς π
� διε$'γεται εRναι δ
κιµασµ%ν
ς µ) �π�λυτη  πιτυ��α
κατ& τ� παρελθ�ν µ) πρ(τ
υς τ
�ς ,E�ρα�
υς συγγραφε2ς τ@ς 7Aλε-

$ανδριν@ς περι�δ
υ (Φ�λων, 7I(σηπ
ς) κα" τ
�ς Πατ%ρες τ@ς 7Eκκλησ�ας, 
X
Qπ
2
ι  ντ%�νως διαστρ%�λωναν τ"ς Lνν
ιες τ!ν _λληνικ!ν κειµ%νων (Bλ.
«∆», τ�µ
ι 1990-2002· κα" ∆ηµ. I. Λ'µπρ
υ, «7Aνα=9τηση», 7Aθ9να 1980, σελ.
23 κ´ 165).

OX τηλε
πτικ)ς σειρ)ς �µερικανικ@ς παραγωγ@ς «Z9να» κα" «,Hρακλ@ς»
�π
δεικν*
υν τ
� λ�γ
υ τ� �ληθ%ς. T� διαφηµιστικ� π%ρασµα-τρ%ιλερ καθ{ς
κα" 
X τ�τλ
ι  ν'ρ$εως τ!ν δ*
 ταινι!ν πρ
λ
γ�=
νται Kς _$@ς: «[...] Σ) µ�α
 π
�� π
� 
X Θε
" uταν κακ
" κα" τυρανν
�σαν τ
�ς �νθρ(π
υς».

E;δαµε τ�ν Θε� τ
� π
λ%µ
υ cAρη ν& µετα�'λλεται σ’ Iνα δειλ� �π
τυ-
�ηµ%ν
 γυναικE, π
� $υλ
κ
πε2ται �π� γυνα2κες κα" τ�ν �ρ�'γγελ
 Γα�ρι9λ,
Q Qπ
2
ς θ& σ(σMη τ�ν ,Hρακλ@ �π’ τ
�ς δια�
λικ
�ς 7Oλυµπ�
υς, πρ
αναγ-

▲

KαA κ(πιες φων>ς πνευµατικOς εNθFνης

�E
νας καταιγισµ�ς σεναρ$ων κα? µ$α µ�η �νµεσα σ9 σκην�θ>τες
κα? παραγωγ��ς. CH bω3 κα? τ� Yργ� τ�� Mεγλ�υ !Aλε0νδρ�υ
παρ�υσιbει τ2σ� 'νδιαφ>ρ�ν, µ2ν� π��, γιD νD �σ��ληθdB κα-
νε?ς µ’ αFτ2, 'πιXλλεται ν’ �φιερ7σdη �ρες σ�XαρBς µελ>της κα?

νD συνειδητ�π�ιGσdη τ� Xρ�ς τBς Wστ�ρ$ας αFτ�� τ�� θρ�λ�υ.

«HMAPTON PE, HMAPTON!»

CO σκην�θ>της nOλιXερ Στ2�υν, στ3ν ταιν$α π�O παργει γιD τ�ν
M>γα !Aλ>0ανδρ�, πρ�τιµI νD 'πικεντρωθdB στ?ς σε0�υαλικ9ς πρ�τι-
µGσεις τ�� PEλληνα XασιλιI. Π�ι εMναι �λGθεια τD στ�ι�ε]α π�O τεκ-
µηρι7ν�υν τ3ν \π�ψη, ;τι J M>γας !Aλ>0ανδρ�ς kταν Jµ�φυλ2φι-
λ�ς; Στ3ν CEλληνικ3 CIστ�ρ$α σ’ ;λα ;σα �ναφ>ρ�νται κα? Y��υν γρα-
φτB µ>σα σ9 XιXλ$α δ9ν �π�στηρ$�θηκε π�τ9 αFτ3 < 'κδ��G. EMναι λυ-
πηρ� παρ’ ;λα αFτ, π�O «τα0ιδε�ει» �νD τ�ν κ2σµ� αFτ3 < διαστρ>-
Xλωση.
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γ%λλ
ντ'ς τ
υ τ�ν  ρ�
µ� τ
� Xριστ
� κα" τ�ν �ριστιανικ� παγκ
σµι
π
�-
ηση π
� θ’ �κ
λ
υθ9σMη!

,O Θε�ς τ!ν 7Eλευσιν�ων, τ
� Θε'τρ
υ κα" τ!ν _
ρτ!ν ∆ι�νυσ
ς µετα-
µ
ρφ(νεται σ) κ'τι µετα$� σατανE κα" �ρυκ�λακα, π
� σκ
τ(νει παρθ%νες
κα" π
� 
X Xερε2ς τ
υ π�ν
υν α�µα στ& µυστ9ρι' τ
υ. ,H µεγ�στη θε& τ@ς 
#κ
-
γενε�ας κα" τ@ς συ=υγικ@ς π�στης ̀ Hρα µεταλλ'σσεται σ) στρ�γγλα µ'γισσα
τ
� Mεσα�ων
ς, π
� τρ%φεται �π’ τ"ς κατ'ρες π
� $εστ
µ�=ει. Kα" Gλλα π
λ-
λ& �π�στευτα.

* * *

™
τ�ν Θεσσαλ
ν�κη πρ"ν λ�γ
 καιρ� Lλα�ε �(ρα στ� µ%γαρ
 τ@ς ,Eται-
ρε�ας Mακεδ
νικ!ν Σπ
υδ!ν Iνα «συµπ�σι
ν» ,Eλλ9νων κα" $%νων
Xστ
ρικ!ν, µ) θ%µα τ�ν Φ�λιππ
 τ�ν B´. 7Eκε2 µ) ψε*τικα Xστ
ρικ& στ
ι-
�ε2α κ'π
ι
ς Nτα�η�ιντ cOφεν Hπ
στ9ρι$ε, Jτι Q Φ�λιππ
ς Q B´ uταν

Qµ
φυλ�φιλ
ς. ,H συνεδρ�ασης τελε�ωσε µ) Lνταση κι �ντιπαραθ%σεις.
Στ& συγκεκριµ%να κατασκευ'σµατα τ@ς «,Iερ
υσαλ�µ τ
� Kινηµατ
γρ'-

φ
υ» συνηγ�ρησε κα" Q πρ�εδρ
ς τ!ν Qµ
φυλ
φ�λων ,Eλλ'δ
ς Γ. Bα-

Στ� ΣDν Φραντσ$σκ� τBς Kαλιφ2ρνιας J µεγαλ�τερ�ς σ�λλ�γ�ς
Jµ�φυλ�φ$λων /ν�µbεται «M>γας !Aλ>0ανδρ�ς» κα? τD µ>λη τ�υ
κυκλ�φ�ρ��ν µ9 τ3ν κεφαλ3 τ�� στρατηλτη τυπωµ>νη στD φα-
νελκια τ�υς. M$α ε�κ2να �παρδεκτη π�O θD πρ>πει < @λληνικ3
π�λιτε$α νD κληθdB ν’ �ντιµετωπ$σdη κα? νD παρεµπ�δ$bdη τ>τ�ι�υ
ε}δ�υς 'ν>ργειες.

Kα? δ9ν µπ�ρ��µε νD δε�θ��µε δηµ�σιε�µατα τ�� 0>ν�υ τ�π�υ, ;πως
'κε]ν� τBς 'φηµερ$δας «Guardian», ;π�υ < �ρθρ�γρφ�ς Fiachra
Gibbons �αρακτηρ$bει τ�ν M>γα !Aλ>0ανδρ� mς τ�ν πρAτ� �µφιφυ-
λ2φιλ� �ρωα δρσης, π�O συνGθιbε νD µεταπηδI µ’ εFκ�λ$α �π� τ�
κρεXτι τ�� φ$λ�υ κα? 'ραστB τ�υ CHφαιστ$ωνα σ’ 'κε]ν� τBς Xασ$-
λισσας τAν !Aµαb2νων κα? στD δωµτια τAν εFν���ων. CO nOλιXερ
Στ2�υν δ9ν περι�ρ$bεται µ2ν� στ3ν πρ�σωπικ3 bω3 τ�� Mεγλ�υ
!Aλε0νδρ�υ. Θ>λει παρλληλα νD τ�ν παρ�υσισdη mς X$αι� π�λεµι-
στG, �π�στηρ$b�ντας ;τι περιτριγυριb2ταν �π� συνωµ2τες. Kα? 'πι-
πλ>�ν �µφισXητε] τ�ν τρ2π� µ9 τ�ν Jπ�]� π>θανε, �φ�� στ3ν ταιν$α
τ�υ J PEλληνας XασιλιIς πεθα$νει �π� δηλητηριασµ>ν� κρασ$. !Aνα-
φ>ρει �αρακτηριστικ: «,O πατ%ρας τ
� Mεγ'λ
υ 7Aλε$'νδρ
υ δ
-
λ
φ
ν9θηκε κ'τω �π� περ�εργες συνθ@κες. ,O 7Aλ%$ανδρ
ς θεωρ9-
θηκε pπ
πτ
ς, �φ
� δ)ν �π
υσ�α=ε �π� δ�πλα τ
υ  κε�νη τ�ν Pµ%ρα.
Kα" στ�ν �πρ
σδι�ριστ
 �ρ
νικ& θ'νατ
 τ
� 7Aλε$'νδρ
υ π'λι L�
υ-

▲
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λιανEτ
ς, παρ
υσι'=
ντας σ) δελτ�α ε#δ9σεων γνωστ
� τηλε
πτικ
� σταθ-
µ
� ψευδ
�ωρ�α ψευδ
ελλ9νων ψευδ
συγγραφ%ων, π
� τ'�α �π
δεικν*-

υν τ�ν Qµ
φυλ
φιλ�α τ
� 7Aλε$'νδρ
υ. T&  ν λ�γkω �π
σπ'σµατα π
� δια-
�'σθηκαν 4 δ)ν Hπ'ρ�
υν 4 δ)ν �π
δεικν*
υν τ
�ς #σ�υρισµ
*ς τ
υ.

,O Γ. BαλιανEτ
ς, υX�ς παπE,  ργ'=εται στ�ν �µερικανικ!ν συµφερ�ντων
_ταιρε�α «Human rights watch/Helsinki», Iνα #διωτικ� �ργανισµ�, π
� σκ
π�
L�ει τ�ν πρ
στασ�α τ!ν δικαιωµ'των Jλων τ!ν µει
ν
τ9των τ@ς �(ρας µας.
,H _ταιρε�α α5τ� L�ει Hπ
κιν9σει τ� σλα�
µακεδ
νικ� =9τηµα  δ! κα" �ρκετ&
�ρ�νια, �$*ν
ντας τ� πρ��ληµα περ" τ@ς _λληνικ�τητ
ς τ@ς Mακεδ
ν�ας. Πρ�-
εδρ�ς της εRναι Q Π. ∆ηµητρEς, π
� L�ει δηλ(σει  πανειληµµ%νως Jτι 
X Σλα-
�
µακεδ�νες καταπι%=
νται �π’ τ� ,Eλληνικ� Kρ'τ
ς. ,H �ρηµατ
δ�τησ9 της
γ�νεται �π� Iνα Jµιλ
  πι�ειρηµατι!ν µ) �ρ�ηγ� τ
υς τ�ν ∆αυ�δ Σ�ρ
ς.

cAς µ�ν $ε�ν
�µε τ�ν π
λυδ'πανη  κδ
τικ� πρ
σπ'θεια τ
� θε
λ�γ
υ K.
Σιαµ'κη µ) τ� �ι�λ�
 τ
υ «OX cEκφυλ
ι» κα" τ�ν λ'σπη Qµ
φυλ
φιλ�ας π
� Lρι-
$ε σ’ Qλ�κληρ
 τ�ν �ρ�α2
 κ�σµ
. Παρ'$ενη σ*µπτωση 4 δρ�µ
ι παρ'λληλ
ι;

,H στ'ση τ@ς νε
ρρωµα�ικης Kυ�%ρνησης σ’ α5τ& τ& φλ%γ
ντα θ%µατα πα-▲

µε #σ�υρ& στ
ι�ε2α συνωµ
σ�ας, πρ
ερ�
µ%νης �π� τ& µ%λη τ@ς 
#κ
-
γ%νειας. Π%θανε �π� πυρετ� 4 �π� δηλητηριασµ%ν
 κρασ�; 7Eγ{  π%-
λε$α ν& πιστ%ψω τ� δε*τερη  κδ
�9». EMναι αFτ�ν2ητ�, ;τι θD 'π>λε-
γε τ3ν δε�τερη 'κδ��G. Kπ�ι�ς π�O δ9ν φα$νεται νD Y�dη κνει Wστ�-
ρικ3 Yρευνα, θD πρ�τιµGσdη yνα σκανδαλAδες κα? µυστηριAδες τ>λ�ς,
γιD ν’ �φGσdη 'ντυπ7σεις κα? π�λλD �ρGµατα στD ταµε]α ε�σπρ0εων.

T
� Xρ7µικ� παι�ν$δι τBς δυσφGµισης 'πικρατε] κα? στ3ν κινη-
µατ�γραφικ3 \π�ψη τ�� Kρ$στ�φερ MDκ K�υ>ιρι µ9 πρωτα-
γωνιστ3 τ�ν Mθι�υ MDκ K2να�ι, ;π�υ J στρατηλτης 'µφα-
ν$bεται νD Y�dη �ρρωστGσει �π� τ� π�τ2, σ9 σηµε]� π�O νD 'πι-

λ>γdη νD δηλητηριbεται �π� αFτ2, πρ�κειµ>ν�υ νD πρ�στατε�σdη τ3ν
φGµη τ�υ. Σ�µφωνα µ9 τ� σενρι� J M>γας !Aλ>0ανδρ�ς εM�ε �σει τ�
θρρ�ς τ�υ, τD �δανικ τ�υ κα? τ3ν π$στη τ�υ στ� σκ�π2, γιD τ�ν Jπ�]�
εM�ε κατακτGσει τ3ν Περσ$α κα? τ3 X2ρεια περι��3 τBς K$νας. T� νD
πεθα$νdη τελικD κπ�ι�ς �π� �ψηλ� πυρετ� δ9ν Y�ει καν>να 'νδιαφ>-
ρ�ν· �παιτε]ται ;πως διαπιστ7ν�υµε α�µα κα? συνωµ�σ$α. Πντα <
\λλη 'κδ��3 κεντρ$bει τ3ν περι>ργεια, τ$ κι \ν '0ευτελ$bεται yνας
µ�θ�ς, µ$α Yντ�νη πρ�σωπικ2τητα; ∆9ν Yγινε κα? τ$π�τα σπ�υδα]�,
π�O διαστρεXλ7νεται < Wστ�ρ$α. Στ� Xωµ� τ�� �ρGµατ�ς κα? τBς δ2-
0ας ;λα εMναι 'φικτ, ;λα 'πιτρ>π�νται.

«�AπS κντ7» καA _ Kρ. M7κ Kυ.ιρι
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ραµ%νει P γνωστ9: Πλ9ρης �διαφ
ρ�α. T� 1988 Q cOλι�ερ Στ�
υν  πισκ%-
φθηκε τ�ν τ�τε Hπ
υργ� Π
λιτισµ
� τ@ς �(ρας µας κα" =9τησε �
9θεια 
#κ
-
ν
µικ� κα"  πιστηµ
νικ9. ,O τ�τε Hπ
υργ�ς �ρν9θηκε κα" Q Στ�
υν Lφυγε
Gπρακτ
ς. Tρε2ς �κ�µη ταιν�ες µεγ'λ
υ µ9κ
υς _τ
ιµ'=
νται µ) θ%µα τ�ν
=ω� τ
� Mεγαλ%$ανδρ
υ. 7Aπ
ρ�ας G$ι
ν τ� τ� θ& µEς παρ
υσι'σ
υν.

Σ) Gλλη X
λυγ
υντιαν� ταιν�α π
� _τ
ιµ'=εται µ) θ%µα τ�ν Kλε
π'τρα,
συνε��=εται P Xστ
ρικ9 κακ
π
�ηση. ,H Mακεδ�νισσα �ασ�λισσα, σ*µφωνα
µ) τ"ς δηµ
σιευθε2σες πληρ
φ
ρ�ες, θ&  µφανισθM@ Kς Qµ
φυλ�φιλη (�ρι-
στιανιστ" «λεσ��α»), καθ{ς κα" Kς αXµ
σταγ�ς θηλυκ� τ*ρρανν
ς. Bε�α�ως
περιµ%ν
υµε  ναγων�ως τ& Lργα «Tρ
�α», π
� θ’ �ναφ%ρεται στ� Lπ
ς τ
�
,Oµ9ρ
υ, τ�ν 7Iλι'δα, καθ{ς κα" τ"ς «Π*λες τ@ς ΦωτιEς», π
� �ασ�=εται στ�
Qµ(νυµ
 �ριστ
υργηµατικ� Xστ
ρικ� µυθιστ�ρηµα τ
� Στ@�εν Πρ%σφιλντ
γι& τ�ν µ'�η τ!ν Θερµ
πυλ!ν. cIσως  κε2 δ
�µε «τ
�ς Qµ
φυλ�φιλ
υς Σπαρ-
τι'τες» µ) τ& =ευγ'ρια τ
υς τ
�ς ε�λωτες �%ρι-�%ρι ν& π
λεµ
�ν τ& στ�φη τ!ν
Περσ!ν (κ'τι π
� θ& «δικα�ωνε» τ�σ
 π
λ� τ
�ς κυρ�
υς BαλιανEτ
 κα"
Σιαµ'κη) 4 τ�ν 7A�ιλλ%α Kς �ρ�ηγ� τ!ν «7Iνδ
ευρωπα�ων» ν& π
λεµE τ
�ς

M2ν� π�O πρ>πει νD φ�X7µαστε τ3ν σ�γ�υση π�O θD δηµι�υρ-

γηθdB στ?ς νε7τερες γενι>ς, ;ταν θD συγκρ$ν�υν ;σα Y��υν µθει µ>-

σα �π� τ3ν Wστ�ρ$α, µ’ ;σα θD δ��νε στ?ς κινηµατ�γραφικ9ς α}θ�υ-

σες. Kα? δικαι�λ�γηµ>να θ’ �ναρωτηθ��ν, π�ι εMναι < �λGθεια.

Kα? µ2ν� τ� γεγ�ν�ς ;τι θD πρ�Xληµατιστ��ν εMναι �ρκετ2. Ση-

µα$νει ;τι τ� µGνυµα αFτAν τAν ταινιAν δ9ν π>ρασε �παρατGρη-

τ�. AFτ� εMναι π�O πρ>πει νD φ�X7µαστε.

�E
νας \λλ�ς γν7ριµ2ς µας, J µεγαλ�παραγωγ�ς κα? σκην�θ>-

της Στ$Xεν Σπ$λµπεργκ, Y�ει τ3ν Yµµ�νη �δ>α ;τι J M>γας !Aλ>-

0ανδρ�ς kταν γι�ς τ�� ∆$α. ∆9ν διαφωνε] κανε$ς, ;τι J Σπ$λ-

µπεργκ εMναι 'κπληκτικ�ς στ3ν παραγωγ3 ταινιAν 'πιστηµ�-

νικBς φαντασ$ας, �λλD αFτ3 τ3 φ�ρD δε$�νει νD Y�dη 0επερσει τD ;ρια.

TD ;ρια ;µως 0επερνει κα? < φαντασ$α τ�� Xρετανν�� Wστ�ρικ��

P2µπιν Λ>ιν Φ20, π�O ταυτ$bει τ3ν bω3 τ�� Mεγλ�υ !Aλε0νδρ�υ µ’

'κε$νη τ�� nOλιXερ Στ2�υν, �νακαλ�πτ�ντας κ�ιν9ς 'µπειρ$ες π�O τ�ν

κν�υν mς τ�ν κατλληλ� \νθρωπ� γιD νD σκην�θετGσdη ταιν$α γιD τ�ν

σπ�υδα]� αFτ� PEλληνα. !Aναφ>ρει �αρακτηριστικD σ9 \ρθρ� τ�υ

στ�Oς «Sundays Times» τ�� Λ�νδ$ν�υ: «`Oπως Q M%γας 7Aλ%$ανδρ
ς

Lτσι κα" Q Στ�
υν L�ει πρ
�ληµατικ� παρελθ�ν µ) τ
�ς γ
νε2ς τ
υ.

Tρ#τς στ�ν Lπ#θεση _ Σπ#λµπεργκ

▲
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PO P(τσαρντ Mπ.ρτ1ν hς M�γας �Aλ��ανδρ1ς στ,ν πρ$τη ταιν(α τ"ς
δεκαετ(ας τ1S ’60 µb θ�µα τ,ν )ω, κα8 τ� iργ1 τ1S VEλληνα στρα-
τηλ.τη. M(α ταιν(α, π1� συγκριν�µενη µb τ
 σηµεριν
 κατασκευ.-
σµατα τ"ς «PIερ1υσαλ,µ τ1S Kινηµατ1γρ.φ1υ», εlναι π1λ� �ν$τε-

ρη �π� mπ1ψη ^στ1ρικ"ς ��ι1πιστ(ας.
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T
υρκικ@ς καταγωγ@ς Tρ!ες, κα" τ
�ς Qµ
φυλ�φιλ
υς Π'τρ
κλ
 κα" Π'-
ρη ν& �
ρε*
υν �νατ
λ�τικ
υς �
ρ
�ς στ� �αρ%µι τ
� A#νε�α. cIσως ν& �ρει-
αστM@ κα" P παρ%µ�αση  $ωγ9ινων. cAς φαντασθ
�µε τ� θ& γιν�ταν,  &ν τ�
,E�ραϊκ� X�λυγ
υντ µEς Lδει�νε τ�ν πραγµατικ�τητα στ"ς �ι�λικ)ς ταιν�ες,
π
� µEς παρ
υσι'=
υν τ
�ς ,E�ρα�
υς πατρι'ρ�ες Kς  ν'ρετ
υς κα" σ
φ
�ς
�νθρ(π
υς. Θ& �λ%παµε τ�ν 7A�ρα&µ ν& « κδ�δMη»  π’ �µ
ι�M@ τ�ν �δελφ9 τ
υ
Σ'ρα, π
� πρ
ηγ
υµ%νως L�ει παντρευτ@ κα" ν& σκ
τ(νMη τ�ν γι� τ
υ 7Iσµα�λ
π
� L�ει κ'νει µ) τ�ν δ
*λα τ
υ. Θ& �λ%παµε  π�σης τ�ν |γι
 Λ{τ (τ�ν _
ρ-
τ'=
µε στ"ς 9 7Oκτω�ρ�
υ) ν& συν
υσι'=εται µ) τ"ς κ�ρες τ
υ κα" ν& τ"ς �φ9νMη
Lγκυες, 4 7E�ρα�
υς σ) π
λι
ρκ�α τ!ν Συρ�ων ν& τρ!νε τ& παιδι' τ
υς κα"
π
λλ& Gλλα τ%τ
ια...

M%σα σ’ α5τ�ν τ�ν Για��ικ� κ�σµ
 τ
� παραλ�γ
υ, τ�ν �ρυµαγδ� �λιθι
-
τ9των κα" ψεµ'των π
� �κ
�µε καθηµεριν!ς, θ’ �ναφων9σω  παναλαµ�'-
ν
ντας µ�α φρ'ση π
� �ρησιµ
π
ιε2 συ�ν& γνωστ�ς συµπαθ�ς �θλητικ�ς τη-
λεσ�
λιαστ9ς: «`Hµαρτ
ν ρ%, xµαρτ
ν».

Bασ. Mαυρ1µµ.της

Kα" σ’ �ντ�θεση µ) µ%να, Q Στ�
υν Jπως κα" Q M%γας 7Aλ%$ανδρ
ς
L�ει τ�ν  µπειρ�α τ
� π
λ%µ
υ». MGπως πρ>πει νD πρ�Xληµατιστ��µε,
;τι πιθαν�ν J nOλιXερ Στ2�υν �π�τελε] τ3ν µετενσρκωση τ�� Mε-
γλ�υ !Aλε0νδρ�υ;

Kαυστικ7τατη εMναι < \π�ψη τ�� καθηγητB τ�� Πανεπιστηµ$�υ
τBς !O0φ2ρδης Mικλ Γ��ντ, J Jπ�]�ς παρ�υσ$ασε τ� ντ�κυµα-
ντ9ρ παραγωγBς BBC: «Στ& ;�νη τ
� Mεγ'λ
υ 7Aλε$'νδρ
υ».
!Aναφ>ρει λ�ιπ�ν ;τι: «,O 7Aλ%$ανδρ
ς πιθαν�ν ν& π%θανε �π�
φυσικ& α;τια, Jµως, Gν  γ{ iµ
υν στ�ν θ%ση τ!ν σκην
θετ!ν, θ&
L�α=α τ�ν 7Aριστ
τ%λη, τ�ν µ%γα φιλ�σ
φ
 π
� εR�ε µαθητ� τ�ν νε-
αρ� 7Aλ%$ανδρ
, ν& τ�ν $επαστρε*Mη,  πειδ� �π%τυ�ε ν& �νταπ
-
κριθM@ στ& Hψηλ& #δανικ& π
� τ
� εR�ε διδ'$ει στ�ν παιδικ9 τ
υ
Pλικ�α. `Oσ
 κα" Gν �κ
*γεται παρ'δ
$
 κα" ψε*τικ
, ταιρι'=ει
τ%λεια σ) µ�α �
λυγ
υντιαν� πλ
κ9».

™
9 σ�>ση µ9 τ3ν κινηµατ�γρφηση τ�� Mεγλ�υ !Aλε0νδρ�υ
δ9ν γνωρ$b�υµε �κριXAς τ?ς διαθ>σεις τ�� MπDb Λ��ρµαν. M>-
σα ;µως �π� τD λεγ2µεν τ�υ διακρ$ν�υµε σεXασµ2· κα? αFτ�
εMναι µ$α καλ3 �ρ�G. CO AFστραλ�ς σκην�θ>της �αρακτηρ$bει

KαA κ(πιες δυν(µεις µ> πνευµατικ� εNθFνη



τ�ν M>γα !Aλ>0ανδρ� mς µ$α Wστ�ρικ3 πρ�σωπικ2τητα, γιD τ3ν Jπ�$α
τρ>φει µεγλ� θαυµασµ2, π�O λατρε�τηκε κα? µ�ιbει νD bdB �κ2µα
µ>σα στ3ν Wστ�ρ$α, 'πισηµα$ν�ντας παρλληλα ;τι J ∆υτικ�ς Π�λι-
τισµ�ς δ9ν θD �φ$στατ�, 'Dν δ9ν �πBρ�ε J !Aλ>0ανδρ�ς. EMναι κτι
σDν θε2τητα. 150 @κατ�µµ�ρια εFρh �ναµ>νεται νD στ�ι�$σdη αFτ3 <
�περπαραγωγG, γιD τD γυρ$σµατα τBς Jπ�$ας J XασιλιIς τ�� Mαρ2-
κ�υ Mωµεθ Στ´ θD διαθ>σdη π>ντε �ιλιδες στρατιAτες κα? �$λια \λ�-
γα, πρ�κειµ>ν�υ νD γ$ν�υν �W �ναπαραστσεις τAν µα�Aν τ�� Mεγ-
λ�υ !Aλε0νδρ�υ.

COµδα διακεκριµ>νων CEλλGνων τBς διασπ�ρIς '0>φρασαν κα?
αFτ�? τ3ν 'πιθυµ$α νD παραγγ�υν ταιν$α γιD τ�ν Mακεδ2να στρα-
τηλτη, µ9 τ3ν �π�στGρι0η µλιστα µεγλων Jµ�γενειακAν /ργαν7-
σεων. T� σενρι� Y�ει γρψει J CEλλην�αυστραλ�ς σκην�θ>της
EFστρτι�ς Mγιας, π�O 'πισηµα$νει π7ς εMναι π�λO σηµαντικ2, J
M>γας !Aλ>0ανδρ�ς νD γυριστdB κα? νD παι�θdB �π� τ�Oς }δι�υς τ�Oς
PEλληνες, πρ�κειµ>ν�υ ν’ �π�δ�θ��ν µ9 µεγαλ�τερη Wστ�ρικ3 �κρ$Xεια
< bω3 κα? τD κατ�ρθ7µατ τ�υ. CH παραγωγ3 τ�� Mγια �ναµ>νεται
νD εMναι µεγαλει7δης, σ�µφωνα µ’ ;σα 'πισηµα$νει· φιλ�δ�0ε] δ9 <
πρεµι>ρα της νD συµπ>σdη µ9 τ�Oς !Oλυµπιακ�Oς !AγAνες τ�� 2004.
T3ν περ$�δ� τAν !OλυµπιακAν !Aγ7νων στ3ν !AθGνα θD 0εκινGσdη
κα? < πρ�X�λ3 τAν 'πεισ�δ$ων τηλε�πτικBς σειρIς αFτ3 τ3 φ�ρ, µ9
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�ναφ�ρD στ�ν M>γα !Aλ>0ανδρ�.

CH τηλε�πτικ3 σειρ, παραγωγ3 τ�� sθ�π�ι�� M9λ Γκ$µπσ�ν, Y�ει
κ2στ�ς περ$π�υ 250 @κατ�µµ�ρια δ�λλρια, καν>να ;µως �π� τD
γυρ$σµατ της δ9ν λαµXνει �7ρα στ3ν CEλλδα, �λλD στ� Mαρ2-
κ�, τ3ν !Iταλ$α, τ3ν Tαϊλνδη κα? τ3ν !Iνδ$α. M>�ρι σGµερα κα? σ9
σ�>ση µ9 τ� σενρι� αFτBς τBς παραγωγBς δ9ν Y��υν �ναφερθB λε-
πτ�µ>ρειες γιD τ3ν πλ�κG.

* * *

�O
κινηµατ�γρφ�ς �π�καλε]ται PEXδ�µη T>�νη. T>�νη σηµα$-
νει δηµι�υργ$α, σηµα$νει α�σθητικG, σηµα$νει π�ι2τητα. Kα?
;ταν καλBται νD µεταφ>ρdη @ρµηνευτικD τ3ν CIστ�ρ$α, τ� πραγ-
µατ�π�ιε] µ9 τ3ν �νλ�γη πιστ2τητα τAν δεδ�µ>νων στ�ι�ε$-

ων, �ωρ$ς παρεκτρ�π9ς κα? �δι�τελε]ς σκ�π��ς. AFτ3 εMναι < @ρµη-
νε$α τBς T>�νης, π�O τBς 'πιτρ>πεται νD �γγ$bdη τ3ν Wστ�ρ$α κα? νD
�φ�σι7νεται κινηµατ�γραφικD στ?ς πρ�σωπικ2τητ>ς της. Kθε \λλη
�π2πειρα εMναι �0ι�λ�πητη γιD 'κε]ν�ν π�O τ3ν 'πι�ειρε].

Tα�ιαρ�1[λα Λαδ3
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CH T>�νη, σDν �λλ�τρ�πικ3 µ�ρφ3 τBς �νθρωπ�κεντρικBς σκ>ψης, εMναι κτι π�O πε-

�H Eλλτρπικ� ]κφανση τ: Σκ�τυς

�H
!Aναγ>ννηση κι J ∆ιαφωτισµ�ς εMναι �W πρAτες �ρκετD φανερ9ς κι !α-
ναγκαστικ9ς �ναπν�9ς τ�� �νθρ7π�υ, γιD νD µ3ν σκσdη �π’ τD 'ρ>Xη,
;π�υ τ�ν ε}�ανε πετ0ει. Στ3ν περ$�δ� ;µως 325-1300 Yµµεσα κα? σιγ-
σιγ θD δ��µε περισσ2τερ� τ3ν CEλληνικ3 Σκ>ψη, στ3ν �λλ�τρ�πικG της

µ�ρφG, π�O εMναι < T>�νη, µιIς κι J 'λε�θερ�ς λ2γ�ς kταν �παγ�ρευµ>ν�ς.

Πρ�σωπα π1�
θυµ()1υν Pω-
µαϊκ, KωµYω-
δ(α. «PO )ω-
γρ.φ1ς �πει-
κ1ν()ει τ,ν
κατ.ντια
τ1υ». (T1ι�1-
γραφ(α τ"ς
�κκλησ(ας τ1S
PAγ(1υ Mαρτ(-
ν1υ στ,ν π�λη

RIντρ.)



ρισσ2τερ� j λιγ7τερ�, παρ’ ;λες τ?ς �παγ�ρε�σεις κα? τ?ς ν�µ�θεσ$ες γιD τ� πν$0ιµ2 της
(πντ�τε 'ν��λητικ3 στ?ς '0�υσ$ες-δεσπ�τισµ��ς) �πρ�ει πντα ε}τε τ� θ>λ�υνε ε}τε K�ι
κα? δ9ν πα�ει νD εMναι πντ�τε αFτ3 J καθρ>φτης τBς sθικ�πνευµατικBς κατστασης τBς
κθε 'π��Bς.

°
ιD νD δ��µε ;µως µ>σα στD ;ρια αFτ�� τ�� \ρθρ�υ τ3ν �λλ�τρ�πικ3 αFτ3 µ�ρφ3 τBς
CEλληνικBς Σκ>ψης, γιατ? αFτ3 εMναι < µ�ναδικ3 στ�ν κ2σµ� �νθρωπ�κεντρικG, π�O
εMναι < T>�νη, θD παραθ>σ�υµε κπ�ια «Yργα» της π�O εMναι µ>σα στD µ>τρα κα?
τ3ν ν��τρ�π$α τ�� σκ�ταδιστικ�� κατεστηµ>ν�υ τAν '0�υσιAν-δεσπ�τισµAν. CH �λG-

θεια X>Xαια εMναι, ;τι ;σ� κα? νD θ>λ�υνε �W κατεστηµ>ν�ι νD �π�τελdB < «T>�νη τ�υς» τ3ν
φενκη π�O θ>λ�υνε νD παρ�υσιb�υνε γιD �λGθεια, δ9ν γ$νεται.

CH Jπ�ιαδGπ�τε T>�νη κα? τ�� πι� �π�Xλακωµ>ν�υ �κ2µα µυθ2bω�υ, δ9ν φυλακ$bε-
ται κα? δ9ν φιµ7νεται π�τ>. Kι J λ2γ�ς εMναι �πλ2ς: AFτ3 πηγbει �π� τ3ν πι� πα-
τηµ>νη �τ�µικ2τητα µ>�ρι κα? τ3ν πι� 'λε�θερη, < }δια < �τ�µικ3 κα? �νθρωπ�κε-
ντρικ3 σκ>ψη στ3ν �λλ�τρ�πικG της µ�ρφG. Kτω �π� τ3ν 'π$φαση Xρ$σκεται < �λG-
θεια κα? π�ιητικ7τερα µπ�ρ��µε νD π��µε ;τι: CH T>�νη εMναι J 'λε�θερ�ς �νθρ7πι-
ν�ς Πρωτ>ας, π�O γ$νεται ;,τι θ>λει αFτ�ς κα? εMναι �παρκτ�ς παντ��.

nEτσι παραδε$γµατ�ς �ριν, 'Dν @ν�ς τ�� �παγ�ρε�dη < µυθ�λ�γ$α τBς θρησκε$ας τ�υ
νD bωγραφ$σdη µ9 �νθρωπ�µ�ρφισµ�Oς κα? σαφε]ς Yνν�ιες, αFτ�ς bωγραφ$bει τ3ν πραγ-
µατικ2τητ τ�υ κα? πι� καλD τ3ν κατντια τ�υ. Στ3ν T>�νη, π�O δ9ν �πρ�ει �νθρ7πινη
µ�ρφ3 κι �πεικ2νιση φ�σης, δ9ν �πρ��υν αFτD κα? στ3ν ψυ�G. Στ3ν Xυbαντιν3 κα? δυ-
τικ�γενB T>�νη (P�µανικG, Γ�τθικG), θD δ��µε �νθρ7π�υς παραµ�ρφωµ>ν�υς, µαb��ι-
στικ��ς, µανιακ��ς, φρεν�XλαXε]ς, κλ�νισµ>ν�υς, sθικD 'ρε$πια, '0αρτ7µεν�υς �π� yνα
�Fραν2, µ9 µτια π�O δ9ν µπ�ρ��ν νD δ��νε τ3ν bω3 κα? κ�ιτIνε µ9ς στ3ν σ�ιb�φρ>νει
τ�υς yνα �περπ>ραν, τ� Kνειρ�, τ�ν �Fραν2, τ3ν µαν$α τ�υς κα? ;π�ια µυθ�λ�γ$α τ�Oς
Y��υνε �7σει µ>σα στ� µυαλ2 τ�υς. Στ3ν �ραXικ3 πλι τ>�νη �πρ��υν κγκελα, σ�Gµα-
τα-;ρια π�O δ9ν �φGν�υνε τ�ν δηµι�υργ� j «πιστ�» νD εMναι 'λε�θερ�ς κα? π�O συν>�εια
τ�ν κρατIνε φυλακισµ>ν�. CO φυλακισµ>ν�ς τ$ Xλ>πει /πτικ; TD σ$δερα. AFτD Xλ>π�υνε
κι αFτ�? µ9 τ3ν διαφ�ρ, ;τι J yνας τD λ>ει σ$δερα κι J \λλ�ς �ραX�υργGµατα j κι �λλιAς.
Στ?ς �νατ�λικ9ς τ>λ�ς κα? \πω �νατ�λικ9ς T>�νες, θD δ��µε πελ7ρι�υς θε�Oς κα? �νθρ7-
π�υς σκ�υλGκια j µυρµGγκια. Πρ2σωπα πλι, �λλD πρ2σωπα-µσκες κα? π�τ9 πρ2σωπα
�ληθιν. CH T>�νη λ>ει πντα τ3ν �λGθεια...

OW δυνστες j σκ�ταδιστ9ς µ>σα στD π�λλD π�O �γν���νε εMναι κα? τ��τα· ;τι:

< συνε$δηση τ�� κθε µυθ2bω�υ µπ�ρε] ν’ �νGκdη στ3ν �γ>λη, ;π�υ τ� Y��υνε δα-
σκαλ>ψει κα? τ�π�θετGσει, �λλD τ� �συνε$δητ2 τ�υ �νGκει πνω �π’ ;λα στ3ν �νθρ7-
πινη φ�ση τ�υ.

AFτ� τ� παραπνω εiκ�λα µπ�ρ��µε νD τ� δ��µε στ�ν Mεσα$ωνα. Στ3ν �ρ�ιτεκτ�νικ3
δειλ-δειλD \ρ�ισαν νD παρ�υσιbωνται κ$�νες. B>Xαια γιD νD µ3ν �τυπdη π�λO τ� �πα-
γ�ρευµ>ν� στ�ι�ε]�, π�O kταν κθε τι π�O θ�µιbε CEλληνικ3 T>�νη κα? CEλλδα, �λλ�ιω-
ν2ταν. TD /ρθ�γ7νια σ�Gµατα τD πBραν �W καµπ�λες κι �W ραXδ7σεις �π� τ�Oς κ$�νες κα?
'0αφαν$b�νταν.

TD κι�ν2κρανα πλι στ3ν πλει�ν2τητ τ�υς δ9ν µπ�ρ��σαν νD 0εφ�γ�υν �π’ τ�ν κ�-
ρινθιακ� ρυθµ2. Παρ’ ;λες αFτ9ς τ?ς �λλαγ>ς, π�O �π�σκ�π��σαν στ� νD µ3ν φα$νε-
ται τ$π�τα τ� @λληνικ2, < CEλληνικ3 Σκ>ψη �ναδυ2τανε σ9 T>�νη πντ�τε.

�H EκFσια EπδP� τOς �EλληνικOς T.Pνης

Zωγρ(φι πT Uωγραφ#Uυν τ�ν κατ(ντια τυς
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Στ3ν 'κκλησ$α Σντα Mαρ$α Mατbι2ρε, στ3ν P7µη, θD δ��µε τ� 'σωτερικ2 της νD εMναι
καθαρ� �ντ$γραφ� τ�� 'σωτερικ�� τ�� ΠαρθενAνα. T� \γαλµα τBς !AθηνIς µ2ν�ν λε$-
πει. Στ3ν Xυbαντιν3 πλι T>�νη �π� τ�ν 6� µ.X. α�Aνα, π�O τ� �νθελληνικ� πνε�µα �ργ$α-
bε, θD δ��µε στ� �νγλυφ� «ΘριαµXευτ3ς AFτ�κρτωρ», π�O σGµερα Xρ$σκεται στ� M�υ-
σε]� τ�� Λ��Xρ�υ, �ναδυ2µενη τ3ν @λληνικ2τητα κα? ;λη τ3ν �λGθεια. CO αFτ�κρτ�ρας
µ9 τ� \λ�γ2 τ�υ περνει κα? σ�εδ�ν πατει πνω σ’ �νθρ7π�υς �διακρ$τως.

ΣτD σκυθρωπD πλι θε�κρατικD XυbαντινD ψηφιδωτ, π�O παριστν�υν τ�ν µεγαπ$-
θηκ� !I�υστινιαν2, θD δ��µε τ3ν σκληρ3 πραγµατικ2τητα τBς 'π��Bς 'κε$νης, π�O εMναι
J δεσπ�τισµ�ς κι J σκ�ταδισµ�ς (µιD π�O αFτD τD δ�� πIνε πντ�τε µαb$). Συγκρ$ν�ντς
τα µ9 τD �ρ�α]α @λληνικD ψηφιδωτD τBς ∆Gλ�υ, τBς Π>λας κα? τ�� τετρτ�υ π.X. α�Aνα,
Xλ>π�υµε τ?ς τρ�µερ9ς π�λιτισµικ9ς διαφ�ρ>ς. ΣτD XυbαντινD J «7I
υστινιαν�ς» �π�τελε]
καθαρ3 �πεικ2νιση τBς �πνθρωπης '0�υσ$ας, µ9 µτια κι Yκφραση καπνισµ>νης ρ>γγας,
'ν5A στD �ρ�α]α @λληνικD 'πικρατ��ν τ� φAς τ�� �λι�υ, < �αρ, < θλασσα, τD δελφ$νια,
τ� κυνGγι, J µ�θ�ς, J Yρωτας, < διακ�σµητικG, < κ$νηση κι ;,τι Y�ει σ�>ση µ9 τ3ν 'λε�θε-
ρη bωG.

CH Xυbαντιν3 πλι bωγραφικ3 �π�τελε] καθαρ3 �πεικ2νιση µαb��ιστικAν �νθρωπ�-
ειδAν, κλ�νισµ>νων, µ9 /ρθν�ι�τα µτια π�O Xλ>π�υν σ�ιb�φρενικD Jρµατα µ9 /πτικ9ς
κα? �κ�υστικ9ς ψευδαισθGσεις· σ7µατα κα? πρ2σωπα �π�στεωµ>να, �σ�µXατα ;λα µ9
τ3ν bωG. OW µεγαλ�τερες τρ�µ�κρατ$ες π�O Y��υµε περσει π�τ9 εMναι τD δ2γµατα κι �W
'0�υσ$ες-δεσπ�τισµ�$.

***

™
τ3ν P�µανικ3 πλι T>�νη, π�O πινει �π� τ� 1000 µ.X. µ>�ρι τ?ς �ρ�9ς τBς Γ�τθικBς
T>�νης δηλαδ3 τ>λ�ς τ�� 12�υ µ.X. α�Aνα κα? π�O τBς Yδωσε αFτ� τ� Kν�µα J Charles
de Gerville τ� 1818, λ2γ5ω τBς �ρ�ιτεκτ�νικBς Jµ�ι2τητς της µ9 τ3ν Pωµαϊκ3 !Aρ�ι-
τεκτ�νικG, Xλ>π�υµε καθαρD τ3ν τ2τε «π�λιτισµικ3» κατσταση. CH γλυπτικ3 τBς

P�µανικBς T>�νης Y�ει τ3ν 'π$δραση τBς �ρ�α$ας CEλληνικBς T>�νης, ε�δικD στD κι�ν2-
κρανα, π�O τD περισσ2τερα µ�ιb�υνε πρ�ς τ�ν κ�ρινθιακ� ρυθµ2. CH bωγραφικG της, µ9
Yντ�νη Xυbαντιν3 'π$δραση, συνε�$bει µ�ρφικD νD �κ�λ�υθdB τ3ν XυbαντινG, �λλD K�ι µ9
τ2σ� �π�στεωµ>να πρ2σωπα κα? σ7µατα. TD µτια πλι λ$γ� πι� µικρD �π’ αFτD τBς Xυ-
bαντινBς j γ�υρλωµ>να σDν µπρ�στD σ9 µιD πραγµατικ2τητα π�O τ�Oς Y�ει 0αφνισει· π�O
θυµ$bει παρσταση ρωµαϊκBς κωµ5ωδ$ας ('κκλησ$α τ�� Saint Martin de Vic στ� Indre, τ�ι-
��γραφ$α «τ� Φιλ? τ�� !I��δα»). !Aντ$θετα ;µως µ’ αFτD τD –\ς π��µε– πλε�νεκτGµατα
Yναντι τBς XυbαντινBς, πρ��ωρει µ>�ρι στ� σηµε]� π�O ν’ �γγ$bdη σιγ-σιγD στ3ν �ρ�3
κα? µετD µανιακD κα? σ�ιb�φρενικD φαιν2µενα (\γγελ�ι σ9 λατρε$α στ3ν 'κκλησ$α τ��
Saint-Savin-sur-Gartempe, Bι>ννη, πρAτ� τ>ταρτ� τ�� 12�υ α�Aνα) κα? φτνει µ>�ρι σ9
σαδ�µαb��ιστικD φαιν2µενα, ;πως < τ�ι��γραφ$α στ3ν Kρ�πτη τBς 'κκλησ$ας τ�� Tavan
στ� indre et Loire. AFτ3 < τ�ι��γραφ$α παριστνει τ3ν λαγνε$α, πρ�σωπ�π�ιηµ>νη σ9 γυ-
να]κα. T3ν Xλ>π�υµε µ>σα σ’ yνα 0>φρεν� ��ρ2, �ναµαλλιασµ>νη, µ9 �κλυπτα τD στGθη
της, νD τρυπdη τ�ν yναν της µαστ� µ’ yνα δ2ρυ κα? νD τρ>�dη α�µα, 'ν5A µεγλα φ$δια,
τρAνε τD γυµν της στGθη. Mπ�ρε] X>Xαια νD ρωτGσdη κπ�ι�ς κα? σωστ: T$ σ�>ση µπ�-
ρε] νD Y��υν αFτD µ9 τ3ν �νδυση, ;πως πρ�αναφ>ραµε, τBς CEλληνικBς Σκ>ψης; !Aπα-
ντ��µε: KαλD j \σ�ηµα < CEλληνικ3 Σκ>ψη Xλ>πει ;λη τ3ν �πρ��υσα �λGθεια κα? τ3ν
�πεικ�ν$bει, γι’ αFτ� κα? < T>�νη σDν �λλ�τρ�πικ3 µ�ρφ3 τBς CEλληνικBς Σκ>ψης π�τ9
δ9ν λ>ει ψ>µατα. T� µ]σ�ς γιD τ3ν γυνα]κα, τ� µ]σ�ς γιD τ3ν bωG, γιD τ� γυµν2, γιD τ�ν
��ρ2, εMναι �πεικ�νισµ>να µ>σα σ’ αFτ3ν τ3ν τ�ι��γραφ$α τBς 'κκλησ$ας τ�� Tavant. B>-
Xαια στ3ν P�µανικ3 T>�νη θD δ��µε κα? Yντ�ν� µ�ρφικ� @λληνικ� στ�ι�ε]�, κυρ$ως σ9 κ-
π�ιες bωγραφικ>ς της. T� �παγ�ρευµ>ν� γιD τ� θε�κρατικ� κατεστηµ>ν� γυµν� �ρ�$bει
νD παρ�υσιbεται κα? �W �πεικ�ν$σεις τAν �νθρ7πων νD εMναι στ?ς σωστ>ς τ�υς �ναλ�γ$ες.
AFτ3 εMναι < περ$�δ�ς, π�O < θε�κρατικ3 �στερ$α τBς P�µανικBς T>�νης �π��ωρε], πρ�-
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αναγγ>λλ�ντας τ�ν 'ρ��µ� τBς Γ�τθικBς T>�νης. AFτ� θD τ� δ��µε στ3ν Bible de Floreffe
σ9 µιD σελ$δα τ�υ (�ειρ2γραµµα 47,9 � 32,5 @κατ�στ), π�O /ν�µbεται «OX τρε2ς θε
λ
-
γικ)ς �ρετ)ς κα" τ& _πτ& δ!ρα τ
� ,Aγ�
υ Πνε*µατ
ς» (1150-1160) κα? π�O Xρ$σκεται στ�
Bρεταννικ� M�υσε]� στ� Λ�νδ]ν�. Στ3ν καθαρD πλι Γ�τθικ3 T>�νη στ� Yργ�-�ειρ�-
γρφηµα (30,5 � 20,5 @κατ�στD) τ� 'πιγραφ2µεν� «,H τελευτα�α Kρ�ση», στ� ε�κ�ν�γρα-
φηµ>ν� ψαλτGρι� τBς Xασ$λισσας Ingeborg τBς ∆αν$ας (1194-1205) π�O Xρ$σκεται στ�
M�υσε]� Conde στ� Chantilly, θD δ��µε τ� γυµν� νD 'πιXλλεται µαb? µ9 τ� �ρ�α]� @λλη-
νικ� λ�υλακ? γαλbι� τBς @λληνικBς θλασσας π�O �περ>�ει, δ$ν�ντας γιD πρ7τη φ�ρD
σ9 θε�κρατικ� Yργ� �αρ��µενη �ρ�ι.

Στ3ν 'κκλησ$α «Παναγ�α τ!ν Παρισ�ων» τ3ν �τισµ>νη στ3ν �νατ�λικ3 \κρη τ�� µι-
κρ�� νησι�� Cité τ�� Σηκ�υνα πνω στD θεµ>λια τ�� Nα�� τ�� ∆ι2ς, θD δ��µε 'µφαν>-
στατα τ3ν CEλληνικ3 T>�νη, 'πιτGδεια X>Xαια καλυµµ>νη τ2σ� στ3ν γλυπτικ3 ;σ� κα? στ3ν
0υλ�γλυπτικG. CH θε�κρατικ3 µυθ�λ�γ$α, µ3ν Y��ντας \λλ� τρ2π� νD 'πιXι7σdη, 'πιστρ>-
φει µ�ρφικD στ3ν �ρ�α$α CEλληνικ3 ΓλυπτικG. CH Παρθ>ν�ς τBς ΣτGλης µ9 τ� �ρ�α]� @λλη-
νικ� Yνδυµα εMναι π�λO πι� κ�ντD στ?ς @λληνικ9ς M��σες παρD σ9 Jπ�ιαδGπ�τε θε2τητα
τBς �ριστιανικBς µυθ�λ�γ$ας. Kι \ν λX�υµε �π’ Kψιν τ� \γαλµα «cAγγελ
ς �π� τ�ν Στ%-
ψη τ@ς Παρθ%ν
υ» στ�ν κεντρικ� ΠυλAνα τ�� Kαθεδρικ�� Nα�� τBς Reims, θD δ��µε,
τ3ν CEλληνικ3 Σκ>ψη πρ�σωπ�π�ιηµ>νη µ’ αFτ�ν τ�ν cAγγελ
-∆ι�νυσ
, µ9 τ3ν �ρ�α$α
@λληνικ3 µ�τη τ�� CEρµ�� κα? τ� δι�νυσιακ� �αµ2γελ� κα? Xλ>µµα. CO \γγελ�ς αFτ�ς εMναι
J ∆ι2νυσ�ς, J }δι�ς π�O δε$�νει π7ς πντ�τε θD κερδ$bdη < bωG. T� �αµ2γελ2 τ�υ, π�O εMναι
κ�ρ�ϊδευτικ2, κ�ρ�ϊδε�ει �νD τ�Oς α�Aνες τ�Oς µεγαπ$θηκ�υς τAν δεσπ�τισµAν. nHδη <
παρ�υσ$α αFτ�� τ�� «!Aγγ>λ�υ-∆ι�ν�σ�υ» πρ�αναγγ>λλει τ3ν !Aναγ>ννηση.

T� τραγικ� πντ�τε εMναι στ3ν bωG, τ� ;τι < CIστ�ρ$α γρφεται �π� τ�Oς νικητ>ς· �λλD
;πως κα? ν ’�dη τ� πρIγµα, πντ�τε < bωG, εMναι πνω �π� κθε θε�κρατικ3 µυθ�λ�γ$α,
σκ�ταδισµ� κα? Wστ�ρικ3 παρα�ρα0η. CH bωG, πρ�σωπ�π�ιηµ>νη πντα µ’ yνα ∆ι2νυ-
σ�, yνα !Aπ2λλωνα, µιD !AθηνI, µιD !Aφρ�δ$τη, µιD nAρτεµη j yνα ∆$α, εMναι < bω3 π�O
τρ>�ει µπρ�στ· εMναι < µ�ναδικ3 'λε�θερη σκ>ψη στ�ν κ2σµ�, < CEλληνικG.

BιUλι1γραφ(α
1) Louis Reau, «Histoire de l’ Art», Yκδ. J. Lanore-H. Laurens.
2) Mathilde Bardi, «La Grêce Antique», Editions des Petits Champs.
3) Ernest Hans Gombrich, «Histoire de l’ Art», Yκδ. Phaidon.
4) Henri Pradalier, «L’ Art Roman», Yκδ. Hazan.
5) Vitruvius, «De Architectura», X livres, Yκδ. Les Belles Lettres.
6) Daniel Russo «L’ Art Gotthique», Yκδ. Hazan.
7) H. Lechat, «La Sculpture Grecque», Yκδ. Payot.
8) F. Benoit, «L’ Architecture: Antiquité», Yκδ. Laurens.
9) P. Girard, «La Peinture Antique», Yκδ. Imprimeries Reunies.
10) A. de Ridder et W. Deonna, «L’ Art en Grêce», Yκδ. Renaissance du Livre.
11) E. Gilson, «Etudes sur les rôles de la pense medievale dans la formation du Sôsteme Cartecien», Yκδ. Vrin.
12) P. Lavedan, «Histoire de l’ Art», Yκδ. P.U.F..
13) E. Faure, «Histoire de l’ Art», Yκδ. Cres.
14) A. Michel, «Histoire de l’ Art», Yκδ. Colin.
15) L. Reau, «Histoire Universelle des Arts», Yκδ. Colin.

* Συµφυρµ�ς εMναι < συγ�7νευση δ�� λ>0εων K�ι �π� τD �ρ�ικ τ�υς γρµµατα, π�O
τ2τε εMναι �κρων�µι� (π.�. EΣ. = CEλληνικ�ς Στρατ2ς), �λλD �π� τ3ν πι� εiη�η συλλαX3
τBς πρ7της λ>0ης µ9 τ3ν πι� εiη�η συλλαX3 τBς δε�τερης (π.�. Nationnal Sozialisme =
Nazi).  CO δηµι�υργ�ς αFτBς τBς λ>0ης 'θε7ρησε γιD τ� συµφυρµ� mς πι� εiη�ες συλ-
λαX9ς τ� Nα κα? τ� zi.

RAγγελ1ς Kαρ1Sσ1ς
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∆9ν εMναι µ2ν� «< θ>ληση τBς δυνµεως» κα? < �λ�γ$α τAν �νθρ7πων τD α}τια τBς δηµι�υρ-
γ$ας τAν θε�τGτων κα? τAν θρησκευτικAν αWρ>σεων. KατD τ�ν Πν� Tσ$να, τ�ν συγγραφ>α τ��
παρ�υσιαb2µεν�υ XιXλ$�υ (X´ Yκδ�ση), πρ7τιστ� ρ2λ� πα$bει τ� περιXλλ�ν: «,H Lρηµ
ς, Kς τ
-
π�
ν,  $'πτει τ�ν φαντασ�αν τ!ν �νθρ(πων. ,H �περαντ
σ*νη 4ν δ�δει ε#ς τ& \µµατα τ
� �νθρ(-
π
υ P Gµµ
ς, P δ�ψα κατ& τ&ς π
ρε�ας  ντ�ς τ
� �µµ(δ
υς τ
π�
υ, P Hπερ�
λικ� θερµ
κρασ�α
κατ& τ�ν Pµ%ραν κα" τ� Hπερ�
λικ�ν ψ��
ς κατ& τ�ν ν*κτα, Q π�θ
ς ν& εHρεθM@ κ'π
υ µι& \α-
σις κατ& τ&ς µεγ'λας π
ρε�ας, κ'µν
υν τ�ν Gνθρωπ
ν ν& L�Mη Hπερ�
λικ�ν π'θ
ς  ντ�ς α5τ
�,
Jπερ µετατρ%πεται ε5κ�λως ε#ς µ�νιµ
ν κατ'στασιν ν
σηρ�τητ
ς, δηµι
υργ
�σαν παραισθη-
σιακ&ς  πιπτ(σεις, αX Qπ
2αι ε#ς τ� πλε2στ
ν µ%ρ
ς τ!ν �νθρ(πων τ@ς  ρ9µ
υ, δηµι
υργ
�ν τ�ν
πλ9ρως  $
υδενωµ%ν
ν τ*π
ν �νθρ(π
υ, τ�ν διακατε��µεν
ν �π� µ
ιρ
λατρ�αν» (σελ. 48).

«CO π2θ�ς νD ε�ρεθdB µιD Kασις», yνα λιµνι γιD τ�Oς ναυτικ��ς, yνα �νι γιD τ�Oς Jδ�ιπ2ρ�υς
δ9ν εMναι διαφ�ρετικ� �π� τ3ν νιτσεϊκ3 «θ%ληση», π�O �π�τελε] τ3ν µ$α Kψη τ�� ν�µ$σµατ�ς, τ�
Jπ�]� λ>γεται θρησκε$α· στ3ν \λλη Kψη εMναι �αραγµ>νη αFτ3 α�τη < «Kασις», τ3ν Jπ�$α πρ�-
σφ>ρ�υν κπ�ι�ι τυρανν$σκ�ι π�O λ>γ�νται Πα�λ�ι j Mωµεθ. !Aπ� τ3ν µιD λ�ιπ�ν �W δ�υλ�-
π�ι�? κι �π’ τ3ν \λλη �W δ��λ�ι τ�� θε�� πα$b�υν τ�Oς <ρακλειτικ�Oς πεσσ��ς, 'ναλλσσ�ντας
συ�νD πυκνD τ�Oς ρ2λ�υς τ�υς.

«CH Θρησκε$α τBς !EρGµ�υ» θD µπ�ρ��σε νD �αρακτηρισθdB 'πιτυ�ηµ>ν� δ�κ$µι� περ? τBς γε-
ν>σεως τAν θρησκειAν. CO Πν�ς Tσ$νας, \νθρωπ�ς π�O µελ>τησε �ιλιδες τ2µ�υς 'κλεκτAν Xι-
Xλ$ων, π�O τD εM�ε δ$πλα τ�υ mς διευθυντ3ς τBς !EθνικBς BιXλι�θGκης, �περ�ειλ$bει απ� πνευ-
µατικ�Oς �υµ��ς· Xρ$σκεται στ3ν �ρα τBς «καρπ�φ�ρ$ας» τ�υ· κα? τ� παρ�υσιαb2µεν� XιXλ$� δ9ν
εMναι παρD yνας 'νδεικτικ�ς καρπ2ς τ�υ.

Σαρ.ντ1ς Π
ν

ΠANOΣ TΣINAΣ, 2H Θρησκε�α τ5ς 6Eρ7µ�υ

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

¢ )ν εRναι δυνατ�ν ν& διδ'σκωνται τ& ,Eλλην�π
υλα στ& σ�
-
λε2α τ� παραµ*θι τ@ς �φ*πνισης κα" τ@ς µ�ρφωσης π
�
παρε2�αν 
X �ριστιαν
ρθ�δ
$
ι Xερε2ς στ& κρυφ& σ�
λει&
τ�ν καιρ� τ@ς T
υρκ
κρατ�ας, Jταν τ& πρ!τα κα" πραγ-

µατικ& κρυφ& σ�
λει& π
� καταγρ'φει P Xστ
ρ�α λειτ
υργ
�ν τ�ν
8
ν α#!να στ�ν 7Aττικ� �π� `Eλληνες 7Eθνικ
*ς.

OX T
�ρκ
ι δ)ν �παγ�ρευαν στ
�ς Hπ�δ
υλ
υς `Eλληνες τ�ν µ�ρφωση.
OX καθηγητ)ς cAγγελ
ς κα" 7Eλισ'�ετ Zα�αρι'δ
υ Hπ
γραµµ�=
υν Jτι: «O^
^στ1ρ(ες α#τbς εlναι καθαρ
 µυθ1πλασ(ες, π1� δηµι1υργNθηκαν �π� τ,ν
�Eκκλησ(α, γι
 ν
 �νισ�[σ1υν τ, θ�ση της κα8 τ� γ�ητρ� της».

Στ� σηµε2
 α5τ� θ& πρ%πει ν& κ'ν
υµε λ�γ
 κα" γι& τ� ψε�δ
ς τ@ς Hψ(-
σεως τ
� Λα�'ρ
υ τ@ς ,Aγ�ας Λα*ρας �π� τ�ν Παλαι!ν Πατρ!ν Γερµαν�.
Πρ!τ
ς $εκαθ'ρισε τ� =9τηµα Q Σπ. Tρικ
*πης: «Ψευδ,ς εlναι g �πικρα-
τ1Sσα �ν PEλλ.δι 4δ�α, ]τι �ν τ, µ1ν*" τ"ς PAγ(ας Λα[ρας �νυψ$θη κατ


▲

«KPYºO ™XO§EIO» KAI «A°IA §AYPA»
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TD Yργα τ�� συνεργτη µας Γ. Πετρ2π�υλ�υ �π�τελ��ν �ναµφισXGτητα π�λ�τιµη πρ�σφ�ρD
στ3ν �νδει0η τBς δια�ρ�νικBς πνευµατικBς δηµι�υργ$ας τ�� CEλληνισµ��. Kατα0ιωµ>ν�ς πλ>-
�ν π�ιητGς, δ�κιµι�γρφ�ς κα? κριτικ2ς, J Γ. Πετρ2π�υλ�ς �ναδεικν�ει σηµαντικ9ς κα? 'ν π�λ-
λ�]ς \γνωστες πτυ�9ς τBς λ�γ�τε�ν$ας µας, καλ�πτ�ντας Jλ�>να κα? περισσ2τερ� �π’ τ� Wστ�ρικ�
κα? γεωγραφικ� ε�ρ�ς της: �π’ τ3ν γκρεκνικη π�$ηση τBς Kτω !Iταλ$ας �ς τ3ν λ�γ�τε�νικ3
παραγωγ3 τBς π�λ�παθης !Iων$ας κα? �π’ τ3ν πρ��µηρικ3 π�$ηση �ς τ�Oς νε7τερ�υς \0ι�υς
λ�γ�τ>�νες.

Στ� παρ�ν Yργ� τ�υ περιλαµXνει y0ι κεφλαια µ9 �σριθµες µελ>τες, �ναφερ2µενες σ9 λ�γ�-
τε�νικD κε$µενα τ�� ιη´ κα? ιθ´ α�Aν�ς, φωτ$b�ντας �ρκετ9ς Kψεις τBς Yκφρασης τ�� Mικρασια-
τικ�� CEλληνισµ��. !Iδια$τερη �ναφ�ρD �0$bει νD γ$νdη στ3ν «τραγ5ωδ$α κατD τAν δηµ�γερ2ντων
τBς Σµ�ρνης, �rτινες κατD τ� Yτ�ς 1810, µην? AFγ��στ5ω 10, �π�Xλλ�υσιν τD δ�� νε�συσταθ>-
ντα παρD τAν παρ2ντων δηµ�γερ2ντων φιλ�λ�γικ, 'πιστηµ�νικD κα? γραµµατικD σ��λε]α», <
Jπ�$α εMναι �δια$τερα Jµιλητικ3 τBς πνευµατικBς κατστασης τBς 'π��Bς: ∆ηµ�γ>ρ�ντες κα?
�ρ�ιερε]ς τBς Σµ�ρνης σπε�δ�υν νD σταµατGσ�υν τ3 λειτ�υργ$α τAν δ�� νε�συσταθ>ντων 'κπαι-
δευτικAν Wδρυµτων, τD Jπ�]α καθhς 'δ$δασκαν «γρµµατα κα? 'πιστBµες» mδGγησαν στ� µα-
ρbωµα τ3ν EFαγγελικ3 Σ��λG. (Πρ2κειται γιD τ3 N>α ∆ηµ2σια Σ��λG, Wδρυθε]σα τ� 1803 κα?
τ� Φιλ�λ�γικ�ν Γυµνσι�ν Wδρυθ9ν τ� 1808). XαρακτηριστικD τD παρακτω �π�σπσµατα �π�
τ3ν «Tραγ5ωδ$α» τ�� «�νων�µ�υ» π�ιητB, π�O γιD εFν2ητ�υς λ2γ�υς κρτησε τ3ν �νωνυµ$α τ�υ:

«... Πλ�ν P Σµ*ρνη L�ει σ�
λε2
ν
E5αγγελικ�ν κα" θε2
ν,
π
� διδ'σκ
υν τ�ν θρησκε�αν,
δυστυ��αν κα" µωρ�αν
...
ν& φων'=
υν: 7Aπιστ�αν
θ%λ
υν φ%ρει στ�ν θρησκε�αν

τ
�τα τ& δ*
 σ�
λε2α
π
� συστ9ν’ P π
λιτε�α.
...
cAπιστ
ι Gρ�
ντες Σµυρνα2
ι,
Xερε2ς κα" σε2ς �υδα2
ι,
 κδικ9σεως P wρα
θ%λει φτ'σει τ(ρα, τ(ρα».

ΓIΩPΓOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ, Kε�µενα Mικρασιατικ5ς Λ�γ�τε�ν�ας

πρWτ1ν g σηµα(α τ"ς PEλληνικ"ς �Eπαναστ.σεως» («,Iστ
ρ�α τ@ς ,Eλληνικ@ς
7Eπαναστ'σεως», τ2µ�ς A´, σελ. 229). `Eνας Gλλ
ς Xστ
ρικ�ς τ@ς 7Eπανα-
στ'σεως, Q ,I. Φιλ9µων, �ν
µ'=ει τ�ν Xστ
ρ�α α5τ� «πα�υλ�ν ψεSδ1ς» («∆
-
κ�µι
ν ,Iστ
ρικ�ν περ" τ@ς ,Eλληνικ@ς 7Eπαναστ'σεως», τ�µ
ς γ´, κεφ. 21´). OX
νε(τερ
ι Xστ
ρικ
" τ
� 1821, Jπως Q ∆. Φωτι'δης, δ)ν �ναφ%ρ
νται στ� γε-
γ
ν�ς, «γιατ8 {πλ1[στατα εlναι παραµ[θι». O5δε"ς  κ τ!ν �π
µνηµ
νευµα-
τ
γρ'φων τ� �ναφ%ρει. T� �γν

�σε �κ�µη κα" Q ;δι
ς Q Γερµαν�ς, �φ
� δ)ν
τ� �ναφ%ρει στ& �π
µνηµ
νε*µατ' τ
υ...

Στ�ν καθι%ρωση τ
� Xστ
ρικ
� α5τ
� ψε*δ
υς, π
� εR�ε κα" L�ει �λ%θριες
συν%πειες στ�ν Xστ
ρικ9 µας α5τ
συνειδησ�α, συν%�αλαν κα" 
X γνωστ
" =ω-
γρ'φ
ι Γ*=ης (1824-1901) κα" Bρυ='κης (1814-1878). ,O Γ*=ης σπ
*δασε
στ�ν Σ�
λ� Kαλ!ν Tε�ν!ν τ
� M
ν'�
υ µ) Hπ
τρ
φ�α τ
� «7Oρθ
δ�$
υ
,Iδρ*µατ
ς τ@ς T9ν
υ».

,O καλλιτ%�νης µετα$� τ!ν Gλλων δηµι
*ργησε τ& Lργα: «Kι�ωτ�ς τ
� N!ε»,
«7Iωσ�φ κα" Φαρα(», «7I
υδ"θ κα" 7Oλ
φ%ρνης», «Θρ�αµ�
ς τ@ς Θρησκε�ας»
κα" τ� γνωστ� σ) Jλ
υς µας «Kρυφ� Σ�
λει�», �νταπ
δ�δ
ντας µ) τ�ν τρ�π

α5τ� τ� �
9θεια τ@ς 7Eκκλησ�ας.

▲
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* * * 

YE
&ν δ) �ρκ
�ν τ&  πι�ειρ9µατα α5τ& πρ
σθ%στε τ�ν στ'ση τ@ς 7Oρθ�-
δ
$ης Xριστιανικ@ς 7Eκκλησ�ας. T� O#κ
υµενικ� Πατριαρ�ε2
 �φ(-
ρισε π
λλ'κις τ�ν ,Eλληνικ� 7Eπαν'σταση τ
� 1821· Jπως κα" τ
�ς
7Oδυσσ%α 7Aνδρ
�τσ
, P9γα Φερα2
, ,Yψηλ'ντη κα" Qλ�κληρη τ�ν

Kλεφτ
υρι& τ
� MωριE τ� 1806. Στ"ς µετ%πειτα  π
�)ς συν%�ισε �κ'θεκτη τ�ν
«θε'ρεστη» δρ'ση της, �φ
ρ�=
ντας κα" τ�ν 7Eλευθ%ρι
 Bενι=%λ
 («∆», τ.
Mαρτ�
υ 2000, Mαρτ�
υ 2001 κα" N
εµ�ρ�
υ 2002).

,O Mακρυγι'ννης Lγραψε: «Π1(µνι1, π1(µνι1, �ς π�τε δbν θ
 Uλ�π*ης µb τ

kµµ.τια �ν1ι�τ.;»

Γ.Γ.
Θεσσαλ
ν�κη

∆υστυ�Aς γιD τ�ν πατρι7τη �ν7νυµ� π�ιητ3 τBς Σµ�ρνης αFτ3 < �ρα τBς καθρσεως –\ν K�ι
τBς 'κδικGσεως– δ�� α�Aνες �ργ2τερα, σGµερα, δ9ν Yφτασε �κ2µη.

Παν. Λ. K1υUαλ.κης

CO !Eπικ�υρισµ2ς, mς φιλ�σ�φικ�ς τρ2π�ς διαν2ησης κα? διαX$ωσης, 0εκιν7ντας �π� τ�ν 4�
π.X. α�Aνα κα? φτν�ντας mς τ�ν 4� µ.X. α�Aνα, XρBκε καταλυτικ3 �πG�ηση στ3ν κ�σµ�αντ$-
ληψη τBς περι2δ�υ αFτBς. !Eν συνε�ε$aα π>ρασε σ9 π�ρε$α φθ$ν�υσα ;πως κα? JτιδGπ�τε \λλ�
@λληνικ2ν, λ2γ5ω τBς µεσαιωνικBς τρ�µ�κρατ$ας· K�ι ;µως κα? σ9 '0λειψη. CΩς φιλ�σ�φικ3 \π�-
ψη < 'πικ��ρεια σκ>ψη 'πανεµφαν$bεται κατD τ3ν !Aναγ>ννηση κα? τ�ν ∆ιαφωτισµ� κα? �να-
δεικν�εται �π� τ�ν Mαρ0ισµ� κα? τ3ν µαρ0ιστικ3 κα? κ�ινωνιστικ3 �ντ$ληψη.

ΣGµερα π�O µεταXα$ν�υµε πλ>�ν �π� τ�ν 20� στ�ν 21� α�Aνα, < 'πικ��ρεια φιλ�σ�φ$α �να-
bωπυρ7νεται κα$, �ναπτ�σσ�ντας τ3 δυναµικG της 'γ�ωρ$ως κα? παγκ�σµ$ως, τρ>πει τ�ν \νθρω-
π� π�λ$τη πρ�ς τ� 'παναστατικ� «ε� bBν».

CO συγγραφ>ας nEρικ nAντερσ�ν γεννGθηκε τ� 1968 στ3ν B. Kαρ�λ$να, ;π�υ κα? bdB. ∆ηλ7-
νει: «Mελετ! φιλ
σ
φ�α γι& ν& φωτιστ!· γρ'φω γι& τ�ν ε5�αρ�στηση». T� XιXλ$� αFτ� περι-
λαµXνει @πτD διαφωτιστικD δ�κ$µια, π�O περιστρ>φ�νται γ�ρω �π� τρε]ς θεµατικ>ς: 7Hθικ9
–τ� κυνGγι τBς εFτυ�$ας· Kαν
νικ9– τ� κυνGγι τBς γν7σης· Φυσικ9– CH φ�ση τBς φ�σης.

POπως 'πισηµα$νει J συγγραφ>ας < �Fσ$α τ�� 'γ�ειρGµατ2ς τ�υ «δ)ν εRναι διαφ
ρετικ� �π�
 κε�νη τ
� Λ
υκρ9τι
υ, π
� �ρησιµ
π
�ησε τ
�ς λατινικ
�ς στ��
υς τ
υ, γι& ν& καταστ9σMη τ"ς
περ�εργες  κε2νες κα" �αθει)ς συλλ9ψεις τ
� ,Eλληνικ
� Πνε*µατ
ς καταν
ητ)ς κα" �ρ9σιµες
σ) π'µπ
λλ
υς συµπατρι!τες τ
υ. Σκ
π�ς τ!ν δ
κιµ�ων α5τ!ν εRναι P µεταλαµπ'δευση τ
�
πνε*µατ
ς τ
� 7Eπικ
*ρ
υ στ�ν 21
 α#!να... ,H κληρ
ν
µι& τ
� 7Eπικ
*ρ
υ δ)ν Lµελλε ν& �φα-
νιστM@ γι& π'ντα...».

Συγ�αρητGρια στ�ν 'κδ2τη γιD τ3ν 'πιλ�γG τ�υ, �λλD κα? στ�ν µεταφραστ3 ∆ηµGτρη Γιαν-
ν2π�υλ� γιD τ3ν πρ�σεγµ>νη µετφρασG τ�υ στD CEλληνικ.

�Aλ��ανδρ1ς X. MNτσι1υ

ERIC ANDERSON, 2O 6Eπ�κ�υρ�ς στ-ν 21� A>?να

Παρακαλ:νται R EναγνHστες πT δ>ν Cρ#σκυν τSν «∆» σ> κ(πι
σηµε9 πωλ�σεως τ: �Aθηναϊκ: TFπυ ν7 τS γνωστπι:ν στS πε-

ριδικ�. �Eκ τHν πρτ.ρων τTς εNPαριστ:µε θερµHς.




