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�E
�ι «συν�	ειες» συνλικ�ς �κτ�σεως �νω τ�ν 25 σελ�δων µεγ�λυ σ	�µατς
�π! τ!ν γενικ! τ�τλ «∆ιαλεκτικα
 Σ�σεις Xριστιανισµ�� κα
 �Eλληνι-
σµ��» "φι�ρωσε τ! �πισηµ&τατ 'ργαν τ�ς (Eκκλησ�ας τ�ς *Eλλ�δς, τ!
περιδικ! «�Eκκλησ�α», σ, -�ι συναπτ. τε/	η τυ (A2γυστς 2002 - (Iα-

νυ�ρις 2003), γι. ν. "παντ�σ8η στ9ς �νν�α σελ�δες (15975-15984) τ? τε/	υς
(Iυν�υ 2002 τ? «∆αυλ?», στ9ς AπBες εC	αµε περιλ�Dει α) 6 2/3 σελ�δες τ�ν �ρω-
τ�σεων κα9 τ�ν "παντ�σεων τ�ς Gστρικ�ς πλ�ν συνεντε/�εως τ? κρυφα�υ
τ? σηµεριν? *Eλληνικ? Πλιτισµ? M�κη Θεδωρ�κη, D) µ�α Aλσ�λιδη φω-
τγραφ�α τυ κα9 γ) 1 ½ σελ�δες πρ&λγ τ? �πγρ�φντς τ! παρ!ν "ρθρ�δι
µαL9 µ, τ!ν τ�τλ µας – πρ&λγ κα9 τ�τλ, Nπυ "ναδεικν/αµε τ. κ/ρια σηµεBα
τ�ν "παντ�σεων τ? µεγ�λυ δηµιυργ? κα9 τO Dαρ/τητα τ? Λ&γυ πQ
�ρθρωνε κα9 σ	λι�Lαµε τO δ/ναµη τ�ς πρσωπικ&τητ�ς τυ. Στ. παραπ�νω
"ριθµητικ. στι	εBα Tς πρστεθ8� κα9 µ�α "νταπ�ντησ� µας (στOν α´ �κ τ�ν πρ-
αναφερθεισ�ν -�ι "παντ�σεων τ�ς (Eκκλησ�ας) �κτ�σεως 6 σελ�δων («∆αυλ&ς»,
τε?	ς (OκτωDρ�υ 2002), Nπυ, σηµειωτ�ν, "ναδηµσιε/σαµε �π9 λ��ει κα9 τOν
�ν λ&γWω α´ �κκλησιαστικO "π�ντηση (	�ριν τ�ς δηµγραφικ�ς �ντιµ&τητας κα9
Xσηγρ�ας), µ�α "νταπ�ντησ� µας Nµως, στOν Aπ�α δ,ν δYσαµε συν�	εια, πλOν
τ�ς δηµσιε/σεως κ�πιων κριτικ�ν σ	λ�ων µας σ, νεYτερα τε/	η µας, �πειδO
κρ�ναµε Nτι G "κλυθ�σασες π�ντε "παντ�σεις τ�ς (Eκκλησ�ας δ,ν 	ρ�Lυν συ-
στηµατικ�ν "νταπαντ�σεων, δι&τι G Gστρικ. κα9 κσµθεωρητικ. σαθρ,ς "π&-
ψεις �π9 τ? θ�µατς «Σ�σεις Xριστιανισµ�� κα
 �Eλληνισµ��», πQ περιε�	ντ
σ’ α\τ�ς, ]	υν πρκαταDλικ. "παντηθ� σφαιρικ. κα9 µ, πλ�ρη "πδεικτικO κα9
συστηµατικO �π�ρκεια "π! ̂ κατντ�δες ]ρευνες _δη δηµσιευµ�νες στQς 21 τ&-
µυς τ? «∆αυλ?».

Kα9 Nµως A �πγρ�φων τ9ς 25 κα9 πλ�ν σελ�δες τ�ν �κκλησιαστικ�ν "παντ�-
σεων, κρυφαBς �κ τ�ν LYντων *Eλλ�νων θελ&γων κα9 διευθυντOς τ? περι-
δικ? «�Eκκλησ�α» καθηγητOς κ. E. ΘεδYρυ, µλν&τι ]φθασε στ! σηµεB ν.
σ	λι�σ8η "κ&µη κα9 τ!ν τ�τλ τ? ��ωφ/λλυ µας, κα9 τ!ν τ�τλ τ�ς συνεντε/�ε-
ως, κα9 τOν ταυτ&τητα τ? «∆» aς «µηνια�υ περιδικ? πρωτπριακ�ς ]ρευνας»,
κα9 τ9ς δ/ φωτγραφ�ες (στ! ��Yφυλλ& µας κα9 µ�σα στO συν�ντευ�η) τ? µε-
γ�λυ µυσικσυνθ�τη πQ δηµσιε/σαµε (!), κα9 ν. µνηµνε/σ8η τυλ�	ιστν
20 φρ,ς τ!ν «∆» κα9 τ!ν συνεργ�τη µας κ. Παν. Λ. KυDαλ�κη πQ ]λαDε τO συ-
ν�ντευ�η, παρ’ Nλα τα?τα κλε�νντας �πιτ�λυς τ!ν «πταµ!» τ�ν σ	λ�ων τυ µ,
τOν στ´ «συν�	ει�» τυ («�Eκκλησ�α», ]τς IΓ´, (Iανυ�ρις 2003, σ. 27) «Dαπτ�Lει»
τ. κριτικ. κε�µεν� µας «κακ�πιστα» κα9 « ν!"ια #διαιτρας µνε�ας κα
  παντ%-
σεως». (IδQ d πλ�ρης καταληκτ�ρια «κρYνα», µ, τOν Aπ�α, δ�κην ψυ	ι�τρυ,
A διευθυντOς τ? �πισηµτ�τυ (µετα�Q πλλ�ν �λλων �πισ�µων) �κκλησιαστι-
κ? eργ�νυ περα�νει τ!ν σ	ιντεν� λ&γ τυ:

«�Eλπ�(�µεν )τι * κ. Θε�δωρ!κης θ- καταν�%σ.η τ/ ν�ηµα τ0ν σ��λ�ων µας κα

θ- φθ!σ.η στ2ν 3πιδιωκ�µνη  π/ α4τ/ν “σ6νθεση τ0ν 3σωτερικ0ν  ντιθσε-
ων”, �8 *π�9ες, )πως λγει, δ;ν τ/ν “<φησαν π�τ; ν- κ�ιµηθ.= >συ��ς” (α4τ.).
T/ )τι 3πισηµ!ναµε κι 3µε9ς µερικ;ς διατυπCσεις τ�υ, π�D  π�καλ6πτ�υν µε-
ρικ0ς ττ�ιες “3σωτερικ;ς  ντιθσεις”, παρ�µ�ιες τ0ν *π��ων δ;ν εEναι <γνω-

OI «™Y°KPOY™EI™ ™TI™ æYXE™ E¶IºANøN ¶PO™ø¶IKOTHTøN»



KAI TO ™XIZOºPENIKO I¢EO§O°HMA TOY «E§§HNOXPI™TIANI™MOY»

Φωτ�τυπ�α τ�� 3"ω-
φ6λλ�υ τ�� τ. 246 τ��
«∆» (�I�6νι�ς 2003). T/
3π�σηµ� Mργαν� τ=ς
�Eκκλησ�ας τ=ς �Eλλ!-
δ�ς σ��λ�ασε κα
 τ/ν
τ�τλ� µας κα
 τ2 φωτ�-
γραφ�α τ�� M�κη Θε�-

δωρ!κη.

στες στ
ς ψυ�;ς 3πιφαν0ν πρ�σωπικ�τ%των, α4τ/ δ;ν σηµα�νει )τι  π�δ�δ�µε
στ/ διακεκριµν� µ�υσικ�συνθτη “σ�ι(�φρνεια” (!), Qς κατ- τρ�π�ν, π�D
 ντιτ�θεται στ2 δε�ντ�λ�γ�α Rν/ς σ�Sαρ�� διαλ�γ�υ, 3γρ!φη σ; κ!π�ιαν –κα-
κ�πιστη κα
 γι’ α4τ/  να"�αν #διαιτρας µνε�ας κα
  παντ%σεως– κριτικ2ν µε-
ρικ0ν σηµε�ων τ0ν <ρθρων µας.»

(EµεBς D�Dαια δ,ν θ. "παντ�σωµε �δ� στ. "νωτ�ρω, 2τε θ. σ	λι�σωµε τO
φρ�ση «�8 λ�γ�ι (τ? M�κη Θεδωρ�κη)  π�καλ6πτ�υν 3σωτερικ2 δι!σπαση
πρ�σωπικ�τητας», µ, τOν Aπ�α A καθηγητOς 	αρακτ�ρισε τOν ψυ	ικO κατ�-
σταση τ? µεγ�λυ δηµιυργ? («�Eκκλησ�α», τε?	ς ΣεπτεµDρ�υ 2002) –φρ�-
ση τOν Aπ�α �δ� "πσιωπg �σκεµµ�να–, µιgς κα9 A κ. E. ΘεδYρυ δ,ν καταδ�-
	εται ν. "σ	ληθ8� µ, Nσα γρ�φµε �µεBς, G «κακ�πιστ�ι» κα9 « ν!"ι�ι #διαιτ-
ρας µνε�ας κα
  παντ%σεως». Θ. παραπ�µψωµε Nµως στO νεYτατη (Eγκυκλ-



πα�δεια «Π�πυρς – Larousse - Brittanica», Nπυ, στ!ν τ&µ 20, σελ. 337 κα9 στ!
λ�µµα «∆ι!σπαση», διαD�Lυµε:

«∆ι!σπαση, V (γαλλικ- dissociation) (Ψυ��λ�γ�α - Ψυ�ιατρικ%)· * )ρ�ς “δι!-
σπαση” (γερµανικ- Spatlung) �ρησιµ�π�ι%θηκε  π/ τ/ν E. Bleuler, γι- ν-
Yπ�δηλCσ.η τ- κλινικ- συµπτCµατα τ=ς σ�ι(�φρνειας.»

Θ. "ναδηµσιε/σωµε �π�σης "κριD�ς τ! σηµεB τ�ς συνεντε/�εως τ? M�κη Θε-
δωρ�κη («∆αυλ&ς», τ. 246, σελ. 15984), στ! AπB A µυσικσυνθ�της (A AπBς,
eρθ�ς πρ�ττων, δ,ν πρ&κειται ν’ "παντ�σ8η στ!ν �κκλησιαστικ! «πταµ!») δ�νει
τ! α\τψυ	γραφικ! στBγµα τ�ς γαλ�νης πQ "πλαµD�νει:

«EEµαι π�λD καλ- )πως εEµαι· κα
 *τιδ%π�τε καιν�6ργι� θ- µ; Sγ!λ.η  π/ τ2ν
3σωτερικ2 Zρµ�ν�α, π�D µ; τ�σες θυσ�ες [�ω κατακτ%σει.»

(E� �λλυ, µιgς κα9 A διευθυντOς τ? �πισηµτ�τυ �κκλησιαστικ? eργ�νυ
"σ	λεBται �π�µνα (σ, 3 τυλ�	ιστν «συν�	ει�ς» τυ) µ, τOν ψυ	ικO κατ�στα-
ση τ? µεγ�λυ δηµιυργ?, στηριL&µενς σ’ α\τ! πQ « π�καλ6πτ�υν �8 λ�γ�ι
τ�� κ. Θε�δωρ!κη» κα9 φθ�νντας στ! σηµεB ν. κ�ν8η κα9 «δι!γνωση» (!), Nπως
«3σωτερικ2 δι!σπαση πρ�σωπικ�τητας» («�Eκκλησ�α», τ. ΣεπτεµDρ�υ 2002) h
«3σωτερικ;ς  ντιθσεις, παρ�µ�ιες τ0ν *π��ων δ;ν εEναι <γνωστες στ
ς ψυ�;ς 3πι-
φαν0ν πρ�σωπικ�τ%των» («�Eκκλησ�α», τ. (Iανυαρ�υ 2003), θ. τλµ�σωµε,
ε\λ&γως νµ�Lυµε, ν. τ? Lητ�σωµε ν. κ�ν8η τ! Cδι κα9 γι. τ!ν ^αυτ& τυ, στη-
ριL&µενς �π�σης σ, κ�πιυς δικ/ς τυ «λ�γ�υς», τQς ^��ς:

***

�A
λλ�, �πειδO A λ&γς περ9 �σωτερικ�ν συγκρ/σεων κα9 σ	ιLφρ�νειας π�ρε
µ�κρς 	�ρη στ9ς �µµν,ς τ? κ. E. ΘεδYρυ, δικαι/µαστε νµ�Lω κι �µεBς
ν. π?µε δ/ σ	ετικ. λ&για:

M�πως κ�πιι, πQ "συνε�δητα «πρD�λλυν» (λειτυργYντας σ.ν κι-
νηµατγραφικ9 πρDλεBς) «στ
ς ψυ�;ς 3πιφαν0ν πρ�σωπικ�τ%των» τO δι-

κ� τυς �σωτερικO σ/γκρυση κα9 τO δι�σπαση τ�ν δικ�ν τυς �σYψυ	ων, πρ�-
πει �π9 τ�λυς ν. �πψιασθ?ν ]στω, Nτι πιθαν�ς d δι�σπασ� τυς α\τ�, πQ δ,ν

·å

• ΣτOν 3η παρ�γραφ τ�ς α’ «συν�	ει�ς» τυ γρ�φει:
«(*O M�κης Θεδωρ�κης) κ�νησε κα
 κατη6θυνε τ/ν πλ%ρη  ντιφ!σεων
στ��ασµ� τ�υ π!νω στ
ς γνωστ;ς πνευµατικ;ς ρ!γες τ�� περι�δικ�� “∆αυ-
λ�ς”.»

• ΣτOν τελευτα�α παρ�γραφ τ�ς Cδιας (α´) «συν�	ει�ς» τυ γρ�φει:
«τ/ υ8�θετ=σαν τ
ς  π�ψεις τ�υ (M�κη Θεδωρ�κη) περι�δικ/ “∆αυ-
λ�ς”...»

• ΣτOν στ´ «συν�	ει�» τυ �αναγρ�φει:
«\Oσ�ν  φ�ρ^_ στ2ν υ8�θετ�6µενη  π/ τ/ν κ. Θε�δωρ!κη 3κστρατε�α τ��
περι�δικ�� “∆αυλ/ς” 3ναντ��ν τ=ς Παλαι_ς ∆ιαθ%κης, δ;ν  ρν�6µεθα )τι
Yπ!ρ��υν 3ντ/ς α4τ=ς “Qρισµναι (γι-  νηλ�κ�υς)  ντιπαιδαγωγικα
 σε-
λ�δες...”.»

– Πι� Dαθει. σ/γκρυση στ! "συνε�δητ& σας "ναδ/εται στO µετωπικO α\τO
σ/γκρυση τ? λ&γυ σας, κ. καθηγητ�; Πι&ς «υ8�θτησε» πι&ν, A M�-
κης Θεδωρ�κης τ!ν «∆αυλ!» h A «∆αυλ!ς» τ!ν M�κη Θεδωρ�κη; Πι�
σ/γ	υση υG&τητας - πατρ&τητας ταλαν�Lει τ. �σYψυ	� σας. Πι&ς «YG&ς»
σας κα9 πι&ς «Πατ�ρ» σας τρφδτ?ν τ!ν παραλγισµ! α\τ!ν τ?
«Πνε/µατ&ς» σας;



εlναι µ&ν δικ� τυς "λλ. ]	ει πρσD�λει σ.ν �πιδηµ�α κα9 πλε�στυς �κ τ�ν  ση-
µεριν�ν Aµ�ων τυς «*Eλλην	ριστιαν�ν», δ,ν µπρεB ν. εlναι τ�πτε �λλ "π!
µ�α νµτελειακO νσηρO συν�πεια τ�ς τυφλ�ς, "συνε�δητης κα9 �λγης πρσ�-
λωσ�ς τυς στ! (�� "ντικειµ�νυ Gστρικ. "ντιφατικ! κα9 �� �πκειµ�νυ Dιθε-
ωρητικ. σ	ιLφρενικ!) Xδελ&γηµα τ? «*Eλλην	ριστιανισµ?»; Kα�:

M�πως κ�πιι πQ εlναι �παγγελµατικ. - Dιπριστικ. κα9 �φ’ Nρυ Lω�ς
στρατευµ�νι στ! ν. συντηρ?ν, "διαφρYντας γι. κ�θε Gστρικ! δεδµ�ν

h Gστρικ! γεγν&ς, A4τ/ "κριD�ς πQ κατ�στρεψε µ, τ&ση "γρι&τητα, παραλ-
γισµ! κα9 µBσς κα9 ��αφ�νισε Aλσ	ερ�ς "π! τOν Gστρ�α γι. 	�λια τυλ�	ιστν
	ρ&νια τ!ν �λε/θερ mEλληνα �νθρωπ κα9 τ! �π�ρ	 δηµι/ργηµ� τυ, τ!ν
*Eλληνικ! Πλιτισµ&, µ�πως, λ�µε, πρ�πει ν. σ�Dωνται περισσ&τερ �λε/θερυς
mEλληνες "νθρYπυς πQ δηµιυργ?ν σ�µερα τ!ν Πλιτισµ& µας; 

∆.I.Λ.
***

El	ε συντα	θ8� τ! παραπ�νω "ρθρ�δι, Nταν d καθηγ�τρια
τ? Πανεπιστηµ�υ (Aθην�ν κ. Mαρ�α TL�νη, γνωστO γι.

τQς δηµ&σιυς "γ�νες της �π,ρ τ? *Eλληνικ? Πλιτισµ? κα9 τOν κριτικ� της
στ�ση κατ. τ? δγµατισµ? κα9 θρησκευτικ? σκταδισµ? (Dλ. κα9 συνεντε/-
�εις της στ! «∆», τ. 226 κα9 242), µgς κινπ�ησε �πιστλO πQ τ�ς "πη/θυνε A
"ρ	ιµανδρ�της κ. K/ριλλς Kωστ&πυλς, πQ κατ�	ει τ! �κκλησιαστικ! "��ωµα
τ? eργανικ? Gερκ�ρυκς τ�ς Mητρπ&λεως Πατρ�ν, φωττυπ�α τ�ς Aπ�ας
(aς µνηµε�υ �Dριστικ�ν κα9 συκφαντικ�ν 	αρακτηρισµ�ν "λλ. κα9 κακ&τητας,
πQ διαπν�ει τ. γραφ&µενα τ? �ν λ&γWω κληρικ?) δηµσιε/µε σ’ �λλες σελ�δες
τ? παρ&ντς τε/	υς µας. (Eδ� θ. σηµειYσυµε µ&ν, Nτι A �ν λ&γWω θελ&γς
κα9 "νYτερς κληρικ!ς «λειτ/ργησε» Nπως "κριD�ς κα9 τ! �πισηµ&τατ 'ργα-
ν τ�ς (Eκκλησ�ας τ�ς *Eλλ�δς σ’ N,τι "φρog τ!ν M�κη Θεδωρ�κη: ]κανε δη-
λαδO ψυ	ιατρικO «δι�γνωση» γι. τOν καθηγ�τρια («ψυ�ικ-  σθεν%ς», «πρ�σω-
πικ/ ψυ��νευρωτικ/ πρ�Sληµα» κ.λπ.) κα9 τ�ς �π�δει�ε κα9 τOν κατ�λληλη µ�-
θδ γι. ν. «θεραπευθ8�» – µ�θδ πQ δ,ν εlναι �λλη "π! τOν καταφυγ� της σ,
κ�πιν «πνευµατικ/ πατρα», πQ θ. τOν κ�ν8η «ν-  π�δε�θ.= µ; �αρ- κα
  γαλ-
λ�αση τ2ν �Aπ�καλυφθε9σα �Aλ%θεια». Θ. λ�γαµε, Nτι d διαφρ. µετα�Q τ�ς «δια-
γνCσεως» κα9 τ�ς «θεραπε�ας» τ? καθηγητ� κ. ΘεδYρυ γι. τ!ν M�κη Θε-
δωρ�κη "π! �κεBνες τ? "ρ	ιµανδρ�τη κ. Kυρ�λλυ γι. τOν καθηγ�τρια TL�νη
εlναι διαφρ. «φραστικ�ς κµψ&τητας».

mOµως �ν 'ψει τ�ν "νατρι	ιαστικ�ν α\τ�ν φαινµ�νων, τ. AπBα δ,ν εlναι
παρ. �κσυγ	ρνισµ�νες «φ&ρµυλες» τ? σκταδισµ? τ�ν Πατ�ρων τ�ς (Eκκλη-
σ�ας, πQ 	αρακτ�ριLαν τQς µεγ�λυς mEλληνες στ	αστ,ς «µανιακ�Dς» κα9 «µω-
ρ�Dς» h τ? «�Aρ�ιπελ!γ�υς Γκ�6λαγκ», Nπυ G «�κκαθαριστ,ς» τ? Στ�λιν
]στελναν τQς διαφων?ντες διαν/µενες στ. ψυ	ιατρεBα, pστερα "π! «δι�-
γνωση» τ�ν «µ�ντρων  στυν�µικ0ν» τυς h «µ�ντρνων ε#σαγγελων» τυς,
Nπως εl	αν 	αρακτηρισθ� κ�πιι πρσκε�µενι στ! K&µµα ψυ	�ατρι, A
«∆αυλ!ς» µετ. "π! 22 	ρ&νια διαφωτιστικ�ς πρσπ�θειας κατ. τ? Σκταδι-
σµ? Gασδ�πτε πρελε/σεως αXσθ�νεται τOν �πιτακτικO "ν�γκη ν. καλ�σ8η
τQς mEλληνες κληρικQς κα9 θελ&γυς aς σ/νλ ν. λ�Dυν θ�ση, στ! Tν �γκρ�-
νυν κα9 καλ/πτυν h '	ι τ9ς "π�στευτες α\τ,ς «δραστηρι&τητες» κ�πιων συ-
ναδ�λφων τυς.

∆.I.Λ.

�Yστερ�γραφ:

‚å



O
� µ�ναδικ�ς («ε�δ�π�ι�ς») �ν�ργειες, π�� µπ�ρε� ν� κ�ν�η �π�κλειστικ�
# $νθρωπ�ς κα' δ�ν µπ�ρε� ν� κ�ν�η καν�να $λλ� ()*�, ε+ναι # Λ�γ�ς
κα' # Γλως. (Παρατηρ�-µε, .τι στ/ν 0Eλληνικ/ Γλ*σσα �� δ3� λ�4εις
διαφ�ρ�υν κατ� 7να µ8ν� γρ�µµα, τ9 E: ΛOΓOΣ - Γ(E)ΛOOΣ. :Aπ9 τ/

στιγµ/ π�� µπ�ρ* ν� ΓEΛΩ κα' ν� ΛEΓΩ (τ� γρ�µµατα τ*ν δ3� ρηµ�των
ε+ναι �κρι<*ς τ� =δια), µπ�ρ* ν� ε+µαι >Eλ-λ�γ�ς >Aνθρωπ�ς (Homo
Sapiens).

***

™
τ'ς πρ�ηγ�3µενες σελAδες τ�- παρ8ντ�ς τε3B�υς ε=δαµε τ��ς «µ�ντ�ρ-
ν�υς ε�σαγγελε�ς», τ��ς «ψυBι�τρ�υς», �παγγελµατAες (τ�- Στ�λιν) κα'
µ/ (τEς :EκκλησAας τEς 0Eλλ�δ�ς), ν� «κυνηγ�-ν» κατ� τ9 τελευτα��
τρAµην� �νθρFπ�υς τ�- Λ8γ�υ (διαν��3µεν�υς). Στ'ς 25 Φε<ρ�υαρA-

�υ ε=δαµε �πAσης 7να ε�σαγγελ�α ν� «κυνηγKL» γι� λ�γαριασµ9 τ�- Xριστια-
νικ�- ∆8γµατ�ς �νθρFπ�υς τ�- Γ�λωτ�ς (τ9 συγγραφ�α κα' τ��ς �κδ8τες -
µεταφραστ�ς Oν9ς Kωµικ�- - «Comic» φυλλαδA�υ µ� τAτλ� «�H Zω2 τ�� �Iη-
σ��»).

• 0O Homo Sapiens �π�λαµ<�νει τ� �π�κλειστικ� δ*ρα π�� τ�- B�ρισε R
παµµSτειρα Φ3ση, τ9ν Λ8γ� κα' τ9ν Γ�λωτα, �π9 τ8τε π�� 4�φυγε �π9
τ� Tνστικτα, �π9 τ/ µ��ρα τ�- κτSν�υς κι �ν�<ηκε στ9 �πAπεδ� τ�-
:AνθρFπ�υ. Kα' πρ'ν �π9 Bιλι�δες Bρ8νια # Γ�λως (.πως κα' # Λ8γ�ς)
Tλα<ε τ/ν Uπ�ρ�Bη πλαστικ/ µ�ρφ/ (Kωµ)ωδAα - Σατυρικ9ν ∆ρ�µα) π��
δ�ν φεAδεται �Vτε θε*ν �Vτε �νθρFπων.

• 0O Homo Christianus καταπ�λεµL �πην*ς τ9 Λ8γ� (µ� τ9 ∆8γµα κα' τ/ν
:A-λ�γAα τ�υ) κα' τ9 Γ�λωτα (µ� τ/ν 0AµαρτAα κα' τ��ς «ε�σαγγελε�ς»
της, πρ*τ�ι �κ τ*ν #π�Aων UπEρ4αν �� Πατ�ρες τEς :EκκλησAας, γι� τ��ς
#π�A�υς, .πως κα' γι� κ�θε Purus Christianus - �ερ�ρBη - �σκητ/ - �ερω-
µ�ν� τ9 γ�λι� �π�τελε� Wµ�ρτηµα: «διαDλικ!ς γ�λως».) Kαταπ�λεµL τ9ν
:Aπ8λλωνα, τ9 γεννSτ�ρα τ�- Λ8γ�υ, καταπ�λεµL κα' τ9 ∆ι8νυσ� (κ�-
π�ι�ι µητρ�π�λAτες �πηγ8ρευσαν πρ'ν �π9 7να µEνα κ�π�ιες �π�κρι�-
τικες δι�νυσιακ�ς γι�ρτ�ς), τ9 γεννSτ�ρα τEς Kωµ)ωδAας κα' τEς Σ�τυρας.

***

™
υνεπ*ς # :E4�υσιασµ9ς - ∆�γµατισµ9ς καταπ�λεµL τ� δ3� ε�δ�π�ι�
στ�ιBε�α τ�- :Eλ-λ8γ�υ :AνθρFπ�υ, πρ�σπαθFντας ν� τ�- τ� �κρω-
τηρι�σ�η – πρ�σπαθFντας δηλαδ/ ν� τ9ν �παναφ�ρ�η στ/ν κατ�σταση
τ�- $-λ�γ�υ κα' τ�- $-γελ�υ κτSν�υς.

∆.I.Λ.

¢IøKETAI TO °E§IO



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

XPHΣTOΣ A. ΣAPTZETAKHΣ
N�α Πεντ�λη, 14η MαρτA�υ 2003
Περι�δικ9ν «∆AYΛOΣ»
KυδαθηναAων 29, Πλ�κα,
(τηλε�µ�ι8τυπ�ν 210 3314997)
105 58 :AθSνας.

K3ριε ∆ιευθυντ�,
Mαται�π�νε�τε µ� τ�ς παρατηρSσεις σας

Uπ9 τ/ν δηµ�σιευθε�σαν ε�ς τ9 κυκλ�φ�-
ρ�-ν Uπ’ �ριθ. 255 τε-B�ς (MαρτA�υ 2003)
τ�- «∆αυλ�-» �πιστ�λSν µ�υ. ∆ι8τι αiτα'
δ�ν �φ�ρ�-ν ε�ς τ� Uπ’ �µ�- θιγ�ντα θ�-
µατα, µ8ν�ν τEς Oλληνικ8τητ�ς τEς �ρBαA-
ας �θνικEς µας jν�µασAας «Γραικ�'» κα'
τ�- Bυ(αντA�υ. lΩστε κα' εiλ8γως ν� διε-
ρωτ*µαι, δι� π���ν λ8γ�ν παρεθ�σατε
�π8ψεις σας �π' $λλων, πρ9ς τα-τα, θεµ�-
των Uπ9 τ/ν �πιστ�λSν µ�υ. :Aλλ� κα' �π’
αiτ*ν �πιBειρηµατ�λ�γε�τε Rµαρτηµ�νως,
$λλ�τε �µαρτ3ρως, Bωρ'ς τεκµηρAωσιν, κα'
$λλ�τε �π9 πρ�σκ�µιδEς µ�ρ�υς (π�� δ�ν
�π�δAδει τ9 .λ�ν!). Πρ�γµατι:

:Aπ�δ�Bεσθε κα' σε�ς τ/ν Oλληνι-
κ8τητα τEς �θνικEς µας jν�µασAας

«Γραικ�A», πρLγµα .µως π�� δ�ν �σηµει-
Fσατε Uπ9 τ/ν �πιστ�λSν τ�-, τ� �ντAθετα
Uπ�στηρA(�ντ�ς, �ναγνFστ�υ σας K�υ
KFστα Mπαλ�ν�υ, R #π�Aα κα' Tδωσε τ/ν
�φ�ρµ/ν ε�ς τ/ν �δικSν µ�υ �πιστ�λSν. Kα'
�ν συνεBεAα �κτεAνεσθε ε�ς $λλ�, $σBετ�ν
πρ9ς τ/ν Oλληνικ8τητα, θ�µα, �π' τ�- π*ς,
µετ� α�*νας π�λλ�3ς, �π' ρωµαϊκEς κατα-
κτSσεως, �Bρησιµ�π�A�υν �� Pωµα��ι τ/ν
�ν λ8γ)ω jν�µασAαν, �σBυρι(8µεν�ς .τι τ9
«γραικ9ς» �Bρησιµ�π�ιε�τ� Uπ9 τ*ν Pω-

µαAων πρ9ς Bαρακτηρισµ9ν τ*ν 0EλλSνων
Uπ�τιµητικ*ς - �πα4ιωτικ*ς· κα' αiτ8,
δι8τι «φθ�ν�-σαν τ9ν π�λιτισµ9 τ*ν
0EλλSνων»! :Aλλ� αiτ� �κτAθενται �µαρ-
τ3ρως, Bωρ'ς τεκµηρAωσιν· �φ�- κα' #
Tσατσ8µ�ιρ�ς, ε�ς τ9 <ι<λA�ν τ�- #π�A�υ
«0Iστ�ρAα Γεν�σεως τEς 0EλληνικEς ΓλFσ-
σας» (1991) παραπ�µπετε, �πAσης �µαρτ3-
ρως #µιλε� κα' µ8ν�ν ε�κασAας �κθ�τει.

Πρ�γµατι δ�, R jν�µασAα «γραικ9ς»
�iδ�π�τε κα' παρ’ �iδεν9ς �Bρησιµ�π�ιS-
θη �πα4ιωτικ*ς - Uπ�τιµητικ*ς. >Aλλω-
στε τ9 �θνικ9ν rν�µα Oν9ς λα�-, �ν πρ�-
κειµ�ν)ω τ9 «γραικ�A», µ8ν�ν �π9 κακ�S-
θη συµπεριφ�ρ�ν τ�- φ�ρ�ντ�ς αiτ9 λα-
�- θ� sδ3νατ� µ� τ/ν π�ρ�δ�ν τ�- Bρ8ν�υ
ν� �π�κτSσ�η Uπ�τιµητικ/ν - �πα4ιωτικ/ν
σηµασAαν, κα' rBι δι8τι Tτσι �πιθυµ�-ν τρA-
τ�ι, π.B. συνεπεAKα Uπ�τιθεµ�ν�υ µAσ�υς κα-
τακτητ�-. Kα' τ�ια3την κακ�Sθη Tναντι
���υδSπ�τε συµπεριφ�ρ�ν �iδ�π�τε �π�-
δει4εν # 0Eλληνισµ8ς. M8ν�ν τ9 �θικ8ν µας
rν�µα «lEλληνες» �θεωρε�τ� κατ� τ��ς
πρFτ�υς α�*νας τ�- πρ9ς �πι<�λ/ν
�γ*ν�ς τ�- Xριστιανισµ�- tς Uπ�δηλ�-ν
ε�δωλ�λ�τρας, �λλ’ αiτ9 �γ�νετ� �κ θρη-
σκευτικEς µισαλλ�δ�4Aας λ8γ)ω διαφ�ρLς
θρησκε3µατ�ς, �λλ� κα' τ�- γεγ�ν8τ�ς, .τι
τ9 Oλληνικ9ν στ�ιBε��ν �κυρι�ρBει πληθυ-
σµιακ*ς ε�ς τ/ν �νατ�λικ/ν λεκ�νην τEς
Mεσ�γεA�υ, .π�υ �νεπτ3σσετ� τ8τε # Xρι-
στιανισµ8ς. Kα' αiτ/ R �ντAληψις ε+Bε συ-
ντελ�σει, uστε κατ� τ��ς M�σ�υς Bρ8ν�υς
ν� �να<ιFσ�η τ9 rν�µα «Γραικ�A», µ� τ9
#π���ν κα' αiτ�ων�µ�(�ντ� πλ��ν ��
lEλληνες, δηλ�-ντες �Vτω τ/ν �θνικSν των

·.

OI ºI§E§§HNE™ PøMAIOI
KAI OI E§§HNE™ BYZANTINOI...
Πι# LKαφ(νισαν τSν �EλληνικS Πλιτισµ�;



καταγωγSν, �ν)* �πισSµως tς π�λ�ται �Bα-
ρακτηρA(�ντ� «Pωµα��ι», καθ’ v UπSκ��ι
τEς PωµαϊκEς Aiτ�κρατ�ρAας (<λ�πε π.B.
τ9 <ι<λA�ν τ�- καθηγητ�- ΠαναγιFτη
XρSστ�υ, O� περιπ�τειες τ*ν �θνκ*ν jν�-
µ�των τ*ν 0EλλSνων, 4η �κδ., 1993, σελ. 106
�π.).

lOµως �� Pωµα��ι δ�ν ε+B�ν καν�να λ8-
γ�ν ν� jν�µατA(�υν Uπ�τιµητικ*ς τ��ς κα-
τακτηθ�ντας πρ�γ8ν�υς µας. KαA, .πως R
0Iστ�ρAα #µ�θ3µως διδ�σκει, rBι µ8ν�ν δ�ν
�φθ8ν�υν τ9ν Oλληνικ9ν π�λιτισµ8ν, �λλ�
�ντιθ�τως τ9ν �θα3µα(�ν κα' τ9ν �νεκ�λ-
πFθησαν. A� περ' τ�3τ�υ µαρτυρAαι συ-
ντριπτικαA: E+ναι πασAγνωστ�ς # λ8γ�ς τ�-
0OρατA�υ, # #π���ς ε�ς τ9 Oλλην8τιτλ�ν
Tργ�ν τ�υ Epistulae (:Eπιστ�λα') εiγνω-
µ8νως διελ�λει, .τι «Graecia capta ferum
victorem vicit et intulit agresti Latio artes et
philosophiam», xτ�ι «0H 0Eλλ�ς κατακτη-
θε�σα, τ9ν σκληρ9ν νικητ/ν �νAκησε κα'
ε�σSγαγεν ε�ς τ9 �γρ��κ�ν Λ�τι�ν τ�ς τ�-
Bνας κα' τ/ν φιλ�σ�φAαν». Πρ�γµατι δ� R
λ�γ�τεBνAα τ*ν PωµαAων �πεµιµSθη τ/ν
Oλληνικ/ν (π.B. # BιργAλι�ς ε�ς τ/ν «A�νει-
�δα» τ�υ �iσιαστικ*ς �ντιγρ�φει τ9ν
lOµηρ�ν, # Λ�υκρSτι�ς ε�ς τ9 «Περ' φ3-
σεως» [De rerum natura] Tργ�ν τ�υ τ/ν δι-
δασκαλAαν τ�- :Eπικ�3ρ�υ �κ�λ�υθε�
κ.λπ., κ.λπ.)· R ρωµαϊκ/ �στ�ρι�γραφAα
κατ� τ9ν 3�ν π.X. α�*να �Bρησιµ�π�Aει τ/ν
Oλληνικ/ν γλ*σσαν (π.B. Φ�<ι�ς ΠAκτωρ),
�λλ� κα' µεταγενεστ�ρως # Σαλλ�3στι�ς
(περAπ�υ 86-35 π.X.) �πεµιµSθη τ9 Θ�υ-
κυδAδει�ν zφ�ς κα' τ9 καθ�λικ9ν πνε-µα
τ�- Π�σειδωνA�υ, �ν* # TAτ�ς ΛA<ι�ς (59
π.X. - 17 µ.X.), τ�- #π�A�υ τ9 Tργ�ν �πετ�-
λεσε τ/ν «BA<λ�ν» τEς PωµαϊκEς 0Iστ�ρAας,
�π9 τ9ν Π�λ3<ι�ν xντλησε. lOπως κα' R
τ�Bνη τ*ν PωµαAων (��κ�δ�µικS, �γαλµα-
τ�π�ι{α κ.λπ.) Oλληνικ� πρ8τυπα µιµε�ται.
:Aκ8µη δ� κα' ε�ς τ/ν θρησκεAαν �� Pω-
µα��ι sκ�λ�3θησαν τ9 Oλληνικ9ν δωδεκ�-
θε�ν. Kα' τ/ν Oλληνικ/ν γλ*σσαν �4εµ�ν-
θαν�ν: πρ9 παντ9ς �� Tµπ�ρ�ι κα' R �θ3-
ν�υσα τ�4ις τEς PωµαϊκEς κ�ινωνAας �δι-
δ�σκ�ντ� κα' tµAλ�υν τ/ν 0Eλληνικ/ν κα'
�µιµ�-ντ� πρ8τυπα Oλληνικ� (<λ�πε σBε-
τικ*ς, �ντ' παντ9ς $λλ�υ, τ9 Tργ�ν τ�- δια-

σSµ�υ Theodor Mommsen, Histoire
Romaine [δAτ�µ�ς Tκδ�σις Robert Laffont,
Paris, 1985]. T8µ�ς Λ´, σελ. 349). M�Bρι µ�-
λιστα τ�- σηµεA�υ �� συντηρητικ�' Pω-
µα��ι, λ8γω �µµ�νEς των ε�ς τ� π�τρια, ν�
�κφρ�(�υν �π' τ�- πρ�κειµ�ν�υ τ/ν δυ-
σφ�ρAαν των. Kα' πρ*τ�ς # Kικ�ρων �Bρη-
σιµ�π�Aησε τ8τε τ8, Uπ�κ�ριστικ9ν τ�-
«γραικ�A», rν�µα «γραικ3λ�ι» (Graeculi),
δηλαδS «0Eλλην�κια», rBι .µως µ� U<ρι-
στικSν τινα δι� τ��ς lEλληνας Tνν�ιαν
(<λ�πε :Iω�ννην Σταµατ�κ�ν, Mεγ�λη
0Eλληνικ/ :Eγκυκλ�παAεια [∆ρανδ�κη],
τ8µ�ς 8�ς, σελ. 668), �λλ� πρ9ς �κδSλωσιν
�π�δ�κιµασAας δι’ .σ�υς συµπατριFτας
τ�υ sκ�λ�3θ�υν 4�νην γλ*σσαν κα' 4�να
πρ8τυπα (ωEς. :Aκρι<*ς .πως κατ� τ�ς
Rµ�ρας µας BαρακτηρA(�µεν «�µερικαν�-
κια» αiτ�3ς, �� #π���ι �γκαταλεAπ�ντες
τ9ν Oλληνικ8ν, �π�µιµ�-νται ε�ς .λα
(γλ*σσαν κ.λπ.) τ9ν �µερικανικ9ν τρ8π�ν
(ωEς, Bωρ'ς <ε<αAως τ�ι�-τ�ς Bαρακτηρι-
σµ9ς κα' ν� �ν�B�η Uπ�τιµητικ/ν θεFρησιν
τ�- �µερικανικ�- λα�-. 0O δ� θαυµασµ9ς
κα' R εiγνωµ�σ3νη αiτ/ ε+B�ν κατ� και-
ρ��ς κα' �iσιαστικ� �ντικρ3σµατα, κυ-
ρAως µ� τ/ν παραBFρησιν αiτ�ν�µAας ε�ς
τ�ς Oλληνικ�ς π8λεις tς κα' πλεAστων φ�-
ρ�λ�γικ*ν �παλλαγ*ν, γεγ�ν8τα, τ�
#π��α καταδεικν3�υν, .τι �� Pωµα��ι rBι
µ8ν�ν δ�ν κατεφρ8ν�υν, �λλ� κα' συµπε-
ριεφ�ρ�ντ� εiµεν*ς Tναντι τ*ν κατακτη-
θ�ντων 0EλλSνων, �ν σB�σει πρ9ς τ��ς
$λλ�υς Uπ�δ�3λ�υς λα�3ς.

0Yπ9 τ�ια-τα �στ�ρικ� δεδ�µ�να ε+ναι
<ε<αAως µ8ν�ν γραφικ/ R, <�σει αiθαιρ�-
ων ε�κασι*ν κα' Bωρ'ς τεκµηρAωσιν, θεF-
ρησις τ�- Tσατσ8µ�ιρ�υ, # #π���ς µ�λι-
στα ε�ς τ/ν σελ. 138 τ�- �νωτ�ρω<ι<λA�υ
τ�υ, φθ�νει µ�Bρι τ�- σηµεA�υ, ν� θεωρ�E
.τι τ9 rν�µα «γραικ8ς»... «παρεν�Sθη»
(ε+ναι τ9 ρEµα π�� Bρησιµ�π�ιε�) Uπ9 τ�-
:Aριστ�τ�λ�υς, ταυτισθ�ν µ� τ9 «lEλλην»,
�ν* «ε+ναι z<ρις, π�� �� Pωµα��ι sθελη-
µ�νως �4εστ8µισαν κα' τ9 �π�<αλαν κα'
στ��ς Uπ�δ�3λ�υς σ’ αiτ��ς λα�3ς»! Φυ-
σικ� κα' δ�ν Bρει�(�νται σB8λια �π' τ�-
�σBυρισµ�-, .τι R �ρBαι�τ�ρα jν�µασAα
τ*ν 0EλλSνων, πρ�ηγηθε�σα κατ� π�λλ��ς
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α�*νας τEς ρωµαϊκEς κατακτSσεως κα'
Bρησιµ�π�ι�υµ�νη καθ�λικ*ς Uπ’ αiτ*ν
κατ� τ��ς M�σ�υς α�*νας κα' µ�Bρι τEς
�παναστ�σεως τ�- 1821, ε+ναι «z<ρις» κα'
.τι «παρεν8ησε» τ/ν jν�µασAαν αiτ/ν
7νας :Aριστ�τ�λης κα' τ/ν κατεν8ησε, δι�
ν� τ9ν δι�ρθFσ�η µετ� 2300 κα' πλ��ν Bρ8-
νια #... Tσατσ8µ�ιρ�ς!

Kα' �κ8µη: πνευµατικ�' γAγαντες, tς #
:Aδαµ�ντι�ς K�ραEς � # �θν�µ�ρτυς PS-
γας Φερα��ς �iδ�π�τε θ� �Bρησιµ�π�A�υν
ε�ς τ� γραφ8µεν� των τ/ν jν�µασAαν
«γραικ�A», # δ� �ρως τEς :Eπαναστ�σεως
:Aθαν�σι�ς ∆ι�κ�ς δ�ν θ� �4εστ8µει κατ�
πρ8σωπ�ν τ*ν δηµAων τ�υ, καλ�3ντων
αiτ9ν πρ9 τEς µαρτυρικEς θανατFσεFς
τ�υ, .πως γAν�η τ�-ρκ�ς, τ9 µνηµει*δες
«�γ� Γραικ9ς γεννSθηκα, Γραικ9ς θ� ν�
πεθ�νω», ��ν R jν�µασAα αiτ/ ε+Bε κα'
κατ’ �λ�Bιστ�ν Uπ�τιµητικ/ν – �πα4ιω-
τικ/ν σηµασAαν. K.λπ., κ.λπ.

T�ι�υτ�τρ8πως πAπτει ε�ς τ9 κεν9ν κα'
R �δικS σας �πισSµανσις, πρ�δSλως �λε-
γκτικ*ς, .τι �ν)* # K�ς MπαλLν�ς µ� τ/ν
�πιστ�λSν τ�υ «�ναδεικν3ει �παρκ*ς τ/ν
�νν�ι�λ�γικ/ �πα4Aωση τ�- “γραικ8ς”»,
�γ� δ�ν Tπρα4α τ9 =δι�ν µ� τ/ν �πιστ�λSν
µ�υ!

M� τ/ν �πιστ�λSν µ�υ �σηµεAωσα
τ/ν πλ�νην τ�- �ναγνFστ�υ σας,

.τι µετ� τ/ν ρωµαϊκ/ν κατ�κτησιν R σκλα-
<ι� τ*ν 0EλλSνων διSρκεσε, δEθεν, 1850
Bρ8νια! 0H $ρνησις τEς Oλληνικ8τητ�ς τ�-
Bυ(αντA�υ, uστε ν� #µιλ*µεν δι� 1850 Bρ8-
νια «σκλα<ιLς» τ*ν 0EλλSνων, #δηγε� ε�ς
λ�γικ� �δι�4�δα. ∆ι8τι, �φ�- τ9  «:Aνα-
τ�λικ9ν Pωµαϊκ9ν Pωµαϊκ9ν Kρ�τ�ς»
Tπαυσε ν� ε+ναι «ρωµαϊκ9ν» κα' �γ�νετ�
0Eλληνικ9ν (Bυ(�ντι�ν), .πως τεκµηριω-
µ�νως ε�ς τ/ν �πιστ�λSν µ�υ �σηµεAωσα,
�π' τ�λ�υς ε�ς τAν�ς τ/ν κυριαρBAαν πε-
ριEλθε, uστε # 0Eλληνισµ9ς ν� �4ακ�λ�υθ�E
ν� ε+ναι «σκλα<ωµ�ν�ς»; Kα' �π' τ�- πρ�-
κειµ�ν�υ σε�ς, µ� τ�ς Uπ9 τ/ν �πιστ�λSν
µ�υ παρατηρSσεις σας, δι�λισθαAνετε ε�ς
$λλ� θ�µα, συγκεκριµ�νως ε�ς τ/ν �σωτε-
ρικ/ν κατ�στασιν τ�- Bυ(αντA�υ, τ/ν κρα-
τSσασαν ε�ς αiτ9 �δε�λ�γAαν κα' τ/ν πνευ-
µατικSν τ�υ �τµ8σφαιραν. Πρ�γµατι, 7τε-

ρ�ν ταiτ8της Oν9ς κρ�τ�υς κα' 7τερ�ν R �ν
αiτ)* κυριαρB�-σα, Tστω καταναγκα-
στικ*ς, �δε�λ�γAα. ∆ι8τι Uπ9 �ναντAαν
�κδ�B/ν θ� Tπρεπε τ9 0Eλληνικ8ν µας κρ�-
τ�ς ν� Tπαυε Uφιστ�µεν�ν κατ� τ�ς πε-
ρι8δ�υς δικτατ�ρAας, tς �ντικειµ�νης τα3-
της πρ9ς τ/ν Oλληνικ/ν θεFρησιν �νδ�π�-
λιτειακ�- <A�υ, πρLγµα φυσικ� τ9 #π���ν
Uπ9 �iδεν9ς Uπ�στηρA(εται. :Aλλ� κα' �π'
τ�- $λλ�υ θ�µατ�ς π�λιν Rµαρτηµ�νως
�πιBειρηµατ�λ�γε�τε, �π9 πρ�σκ�µιδEς µ�-
ρ�υς.

∆ι8τι τ� κεAµενα, ε�ς τ� #π��α �ναφ�ρε-
σθε, ε+B�ν περι�λθει ε�ς �BρησAαν, �ν�γ�-
νται ε�ς τ��ς �ρBικ��ς α�*νας θρησκευ-
τικEς µισαλλ�δ�4Aας κα' συνSθως tς
«lEλληνας» �νν��-ν κατ� τ� �νωτ�ρω
τ��ς ε�δωλ�λ�τρας. Kα' <ε<αAως R �ρB�-
γ�ν�ς θρησκεAα ε+Bεν �π�πνιγE κα' τ�
0Iερ� τ*ν 0EλλSνων ε+B�ν δι� «Bριστια-
νικ*ν» Bειρ*ν �σ�πεδωθE, �λλ’ αiτ� συ-
ν�<ησαν πρ9 τEς Bυ(αντινEς, �π' Pω-
µαϊκEς �π�BEς, µ� τ/ν φωτειν/ν �4αAρεσιν
τ�- rντως Mεγ�λ�υ :I�υλιαν�-. :Aλλ� ��
κατ� τ*ν 0EλλSνων κατατρεγµ�' δ�ν ε+B�ν
συν�Bειαν �π' Bυ(αντA�υ, φυσικ� �4αιρ�-
σεις Uπ�ρB�υν, µ� κ�ρυφαAαν τ9 κλεAσιµ�ν
�π' :I�υστινιαν�- τ*ν φιλ�σ�φικ*ν
σB�λ*ν. O� δ� �νθελληνικ�' θρησκευτικ*ν
κειµ�νων �φ�ρισµ�' #σηµ�ραι καθAσταντ�,
tς �ναBρ�νιστικ�A, γρ�µµα νεκρ9ν κα'
�νενεργε�ς· .πως κα' R πρ9ς αiτ��ς τ��ς
Bριστιαν��ς �πιταγ/ τ�- τακτικ�- κατ�
τ�ς Kυριακ�ς �κκλησιασµ�- τ*ν �π'
�πειλE �φ�ρισµ�-, ��ν �πε�B�ν �π' τρε�ς
συνεB*ς Kυριακ�ς! :Aντιθ�τως δ� πρ9ς
.σα διατεAνεσθε, τ�iλ�Bιστ�ν R :EκκλησAα
µας δ�ν �ρθρFνει κατ� τ�ς �κ�λ�υθAας της
τ� κατ� τ*ν 0EλλSνων µισαλλ8δ�4α κεA-
µενα. Πρ�σωπικ*ς τ�iλ�Bιστ�ν �iδ�π�τε
xκ�υσα τ�ια3τας �παγγελAας κατ� τ�ς δ�-
4�λ�γAας τEς KυριακEς τEς :Oρθ�δ�4Aας.
0H #π�Aα, �ς σηµειωθ�E, �iσιαστικ*ς �π�-
τελε� �ν3µνησιν τ�- Oλληνισµ�-, �φ�-, tς
δ�B�νται σ3γBρ�ν�ι σ�φ�' �στ�ρικ�A, R
κατ’ αiτ/ν O�ρτα(�µ�νη �ναστSλωσις τ*ν
ε�κ8νων �πετ�λεσε νAκην τ�- Oλληνικ�-
πνε3µατ�ς κατ� τ�- �νεικ�νικ�- πνε3µα-
τ�ς τEς �νατ�λEς (<λ�πε �δAα ∆ι�νυσA�υ

‚.
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Zακυθην�-, Bυ(αντιν/ 0Iστ�ρAα 324-1071,
1972, σελ. 185 �π., �δAα σελ. 195 �π., κα'
πρ�ηγ�υµ�νως, τ�- �δA�υ, 0H Bυ(αντιν/
Aiτ�κρατ�ρAα, 1969, σελ. 151 �π., 160 �π.).

0O 0Eλληνισµ9ς λ�ιπ9ν κατ�κτησε δι’
�4ελληνισµ�- τ9 Bυ(�ντι�ν κα' δ�ν �4ω-
ντFθη Uπ’ αiτ�-, �Vτε φυσικ*ς, �Vτε πνευ-
µατικ*ς. OVτε φυσικ*ς, δι’ αiτ9 κα' κα-
τε�Bε κα' τ/ν πληθυσµιακ/ν ε�ς αiτ9 Tνα-
ντι $λλων φυλ*ν Uπερ�BSν. E�ς τ/ν Mι-
κρ�ν :AσAαν µ�λιστα rBι µ8ν�ν κατ� τ��ς
Bρ8ν�υς �κεAν�υς, �λλ� κα' µ�Bρι τEς κα-
ταστρ�φEς τ�- 1922, #π8τε �� µ�ν :Oρθ8-
δ�4�ι lEλληνες κ�τ�ικ�A της �νSρB�ντ� ε�ς
2.568.351, Tναντι µ8ν�ν 1.802.697 T�3ρκων
κα' :Oθωµαν*ν (<λ�πε σBετικ�ς στατιστι-
κ�ς, :Oθωµανικ�ς κα' τ�- O�κ�υµενικ�-
ΠατριαρBεA�υ, ε�ς τ9 �4αAρετ�ν <ι<λA�ν τ�-
�ειµνSστ�υ KωνσταντAν�υ Σκαλι�ρη, Λα-
�' κα' φυλα' τEς MικρLς :AσAας, 1922 [φω-
τ�ανατ3πωσις 1990], σελ.433 Oπ.). OVτε
πνευµατικ*ς, δι’ αiτ9 κα' ε�ς καν�ν $λλ�
Kρ�τ�ς τ�- µεσαAων�ς κα' µ�Bρι τιν9ς κα'
τ*ν νεωτ�ρων Bρ8νων δ�ν UπEρB�ν τ8σ�ι
µ�ρφωµ�ν�ι, Oπ�µ�νως κα' �νFτερ�ι iπ�λ-
ληλ�ι, �� #π���ι ν� δ3νανται, .πως γρ�φει
# Diehl, ν� �ναγινFσκ�υν lOµηρ�ν κα'
0HσA�δ�ν κα' ΠAνδαρ�ν, τ��ς τραγικ��ς
π�ιητ�ς, τ9ν :Aριστ�φ�νη, τ9ν Θ�υκυδA-
δην κα' τ9ν Π�λ3<ι�ν, τ9ν ∆ηµ�σθ�νη, τ9ν
:Aριστ�τ�λη, τ9ν Θε8κριτ�ν, τ9ν Πλ�3-
ταρB�ν, γενικ*ς ν� µελετ�-ν τ��ς �ρBαA-
�υς lEλληνας συγγραφε�ς κα' ν� πρ�σπα-
θ�-ν ν� γρ�φ�υν κατ� τ/ν γλ*σσαν των
(<λ�πε σBετικ*ς π.B. τ9 <ι<λA�ν τ�- �ει-
µνSστ�υ καθηγητ�- κα' �καδηµαϊκ�-
KωνσταντAν�υ :Aµ�ντ�υ, 0Iστ�ρAα τ�- Bυ-
(αντιν�- Kρ�τ�υς, τ8µ�ς B´, Tκδ�σις 2α,
1957, σελ. 7 Oπ.).

Kαταφρ�ντητικα' περ' τ�- Bυ(αντA�υ
κρAσεις �4εφ�ρ�ντ� µ8ν�ν κατ� τ9 �πFτε-
ρ�ν παρελθ9ν �π9 tρισµ�ν�υς 4�ν�υς, δια-
τελ�-ντας Uπ9 τ/ν πνευµατικ/ν δεσπ�τεA-
αν τ�- Παπισµ�-, κα' αiτ9 �4 �ντιθ�σεως
λ8γ)ω τ�- :Eκκλησιαστικ�- σBAσµατ�ς.
lOµως, �ντιθ�τως, xδη �π9 α�*ν�ς κα'
πλ��ν �φθ�ν�-ν �� διθυραµ<ικ�' Uπ�ρ τ�-
Bυ(αντA�υ λ8γ�ι τ*ν �πιφανεστ�ρων �πι-
στηµ8νων. Π.B. # G. Vernadsky �τ8νισεν,

.τι «A µεσαιωνικ!ς *Eλληνικ!ς πλιτισµ!ς
δυν�µει τEς πλ�υσAας κα' �δια(�3σης συν-
θ�σεFς τ�υ xσκησεν �π' τ/ν �ν�πτυ4ιν τ�-
π�λιτισµ�- .λης τEς �νθρωπ8τητ�ς '	ι µι-
κρτ�ραν �π�δρασιν "π! τ!ν "ρ	αBν, τ!ν
κλασσικ!ν *Eλληνικ!ν πλιτισµ!ν». 0O
Carl Neumann Tγραψεν, .τι «εlναι �κπλη-
κτικ!ς A "ριθµ!ς ��&	ων "νδρ�ν εXς τOν
BυLαντινOν Gστρ�αν· µ8ν�ν πρ�πει ν�
�να(ητSσωµεν τ�3τ�υς jλιγFτερ�ν ε�ς τ/ν
πνευµατικSν κAνησιν... κα' περισσ8τερ�ν
ε�ς τ/ν π�λιτικ/ν κα' τ/ν δι�Aκησιν, τ9ν
στρατ9ν κα' τ9ν κλEρ�ν». 0O Philippson πα-
ρετSρησεν, .τι «τ! BυLαντιν!ν Kρ�τς µ�
τ/ν 7κτακτ�ν (ωτικ8τητ� τ�υ κα' τ/ν δ3-
ναµιν �ναγεννSσεως εlναι �κ τ�ν ��αιρε-
τικ�ν φαινµ�νων τ�ς Παγκσµ�υ *Iστ-
ρ�ας». 0O Schweinfurth �τ8νισεν, .τι R
Wπλ8της, R λιτ8της, R σαφSνεια τEς Bυ(α-
ντινEς τ�Bνης φ�ρ�υν τ/ν σφραγ�δα τ�-
Oλληνικ�- πνε3µατ�ς, πρ�σθ�σας, .τι εXς
τ! BυL�ντιν «δ,ν "ν�λαDεν �λλς λα!ς
τOν "ρ	α�αν κληρνµ�αν τ�ς τ�	νης, "λλ.
A Cδις A *Eλληνισµ&ς, Nστις συνε	�Lει τ!
]ργν τυ �π! �λλας συνθ�κας» (<λ�πε τ�ς
παραπ�µπ�ς ε�ς τ9 �νωτ�ρω <ι<λA�ν τ�-
KωνσταντAν�υ :Aµ�ντ�υ, σελ. 1 Oπ., 7 Oπ.).
:Eκ δ� τ*ν Rµετ�ρων # �εAµνηστ�ς καθη-
γητ/ς MιBελEς ε�ς τ9 µεταφρασθ�ν ε�ς τ/ν
�γγλικ/ν κα' γαλλικSν, τυB9ν δ� �νθ�υ-
σιFδ�υς κα' �π9 4�ν�υς κριτικEς, θαυµ�-
σι�ν <ι<λA�ν τ�υ «A�σθητικ/ ΘεFρηση τEς
Bυ(αντινEς T�Bνης», τ�νA(ει .τι «"δ�κως
κατηγρ�θηκε κα' κατηγ�ρε�ται �κ8µα τ!
BυL�ντι aς καλλιτε	νικ. �πδε�στερ
κα9 �γν. T9 Tργ� π�� �πιτ�λεσε µπ�ρε�
ν� 4ενA(�η τ��ς µ�ρφωµ�ν�υς �ρBαι�λ�-
τρες, �λλ� �ταν 7να Tργ� µεγ�λ� κα' <α-
σικ� �ναγκα�� γι� τ/ν κατ�πιν/ �4�λι4η
τ�- νεωτ�ρ�υ π�λιτισµ�- τEς ∆3σης, π��
rφειλε ν� �φ�µ�ιFσει πρ*τα τ�- Xρι-
στιανισµ�- τ� ν�µατα», κα' BαρακτηρA(ει
τ/ν µ�ν κλασσικ/ν tς τ�Bνην τ�- tραA�υ,
τ/ν δ� <υ(αντιν/ν tς τ�Bνην τ�- Uψηλ�-
(τ�- Uπερ8B�υ) (Tκδ�σις <´, 1972, σελ. 13, 17
Oπ.).

Kατ’ �κ�λ�υθAαν τ�ι�3των �παινετικ*ν
κρAσεων περ' τ�- Bυ(αντA�υ, τEς Oλληνι-
κ8τητ�ς κα' τEς πνευµατικEς τ�υ Uπ�στ�-
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σεως, �πιφανεστ�των ε�δηµ8νων, κα' µ�-
λιστα 4�νων, R, ε�ς τ�ς Uπ9 τ/ν �πιστ�λSν
µ�υ παρατηρSσεις σας, µ�ρφ/ κατ� τ�-
�θνικ�- µας �στ�ρικ�- �ειµνSστ�υ Kων-
σταντAν�υ Παπαρρηγ�π�3λ�υ, .τι, δEθεν,
Uπηρ�τησε µ� τ9 Tργ�ν τ�υ «σκ�πιµ8τη-
τες» πρ9ς θεωρητικ/ν ν�µιµ�π�Aησιν τ�-
�δε�λ�γSµατ�ς τ�- «Oλλην�Bριστιανικ�-
π�λιτισµ�-», «κεν�- �στ�ρικ�- κα' κ�σµ�-
θεωρητικ�- �ντικρ3σµατ�ς», καθ�ς κα' #
�ν τ�λει µηδενισµ9ς π�λιτιστικ*ς τ�- Bυ-
(αντA�υ, κα' $δικ�ι ε+ναι κα' µ8ν�ν tς
�σ3στατα παραδ�4�λ�γSµατα sB�-ν.
:Aφ�- �iδε'ς µ�Bρι σSµερ�ν σ�<αρ9ς �πι-
στSµων κα' ε�δSµων τEς 0Iστ�ρAας �πε-
τ8λµησε ν� καταλ�γAσ�η ε�ς τ9ν �θνικ8ν µας
�στ�ρικ9ν ��ανδSπ�τε, �π�κλAν�υσαν τEς
�ληθεAας, «σκ�πιµ8τητα» κατ� τ/ συγ-
γραφ/ν τ�- Tργ�υ τ�υ. :Eν* �4 $λλ�υ, ��ν
# Bυ(αντιν9ς π�λιτισµ9ς �τ� rντως µηδα-
µιν8ς, δ�ν θ� �4εφ�ρ�ντ� α� �νωτ�ρω περ'
αiτ�- κρAσεις  κα' δ�ν θ� sσB�λ�-ντ� µ� τ�
�πιτε3γµατ� τ�υ, κα' µ�λιστα �γκωµια-
στικ*ς, τ8σ�ι σ�φ�' καθηγηταA, Rµ�τερ�ι
κα' 4�ν�ι, π.B. # Kρ�υµπ�Bερ µ� τ/ν «0Iστ�-

ρAαν τEς Bυ(αντινEς Λ�γ�τεBνAας» (µετ�-
φρασις ΓεωργA�υ Σωτηρι�δ�υ, τ8µ�ι A´-
Γ´, 1897), # Brehier (-Tατ�κης) µ� τ/ν Φι-
λ�σ�φAαν ε�ς τ9 Bυ(�ντι�ν, # Delvoye µ�
τ/ν «Bυ(αντιν/ν T�Bνην» (µετ�φρασις
Mαντ. Παπαδ�κη, 1988), # ΦαAδων K�υ-
κ�υλ�ς µ� τ9ν «Bυ(αντιν*ν <A�ν κα' π�λι-
τισµ8ν» ε�ς τ9 �κδ�θ�ν Uπ9 τ�- Γαλλικ�-
:Iνστιτ�3τ�υ :Aθην*ν #µ8τιτλ�ν �4�τ�µ�ν
Tργ�ν τ�υ, κ.λπ., κ.λπ.

Kα' �ν συµπερ�σµατι: T9 Bυ(�ντι�ν, R
UπερBιλιετ/ς MεσαιωνικS µας Aiτ�κρα-
τ�ρAα, παρ� τ�ς �σωτερικ�ς τ�υ �δυναµAας
�π�τελε� µ�ναδικ9ν π�λιτιστικ9ν φ�ρ�ν
τ*ν καιρ*ν �κεAνων κα' �γκα3Bηµα τ�-
0Eλληνισµ�- κατ� τ/ν �ν� τ�ς BιλιετηρA-
δας π�ρεAαν τ�υ.

M� τ/ν πρ�σSκ�υσαν τιµSν,

Xρ=στ�ς A. Σαρτ(ετ!κης
www.sartzetakis.gr
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Tελικ� π	ι	
 �παγ�ρευσαν δι� τ�ν ν�µων κα� τ�ν διαταγ�των τ	υς τ�ν
�Eλληνικ� Π	λιτισµ� (τ!ν "Eπιστ#µη, τ� Θ&ατρ	, τ! Φιλ	σ	φ
α, τ!ν "Eλευ-
θερ
α τ	+ λ&γειν κα� τ	+ φρ	νε,ν, τ�ν "Aθλητισµ�, τ! Θρησκε
α, τ� ∆ι�-
λ	γ	, τ!ν "Aρ/ιτεκτ	νικ# τ	υ, τ!ν Γλυπτικ# τ	υ, α1τ!ν τα2την τ!ν 3θνι-
κ�τητα κα� τ� 4ν	µα «6Eλλην» κ.λπ., κ.λπ.) γι� /
λια κα� πλ&	ν /ρ�νια; O<
φιλ&λληνες Pωµα,	ι > 	< 6Eλληνες Bυ@αντιν	
;

Π�ντως δηµ	σιε2	υµε τ!ν �νωτ&ρω A´ κατ� σειρ�ν 3πιστ	λ!ν τ	+ τ.
Πρ	&δρ	υ τCς ∆ηµ	κρατ
ας 3κ δηµ	σι	γραφικ	+ καθ#κ	ντ	ς κα� /ωρ�ς
Dδια
τερη σ/	λ
αση τ�ν σ/ετικ�ν µE τ! δικ# µας σηµε
ωση («∆», τ. 255,
σσ. 16577-16580) γραφ	µ&νων τ	+ κ. Xρ#στ	υ Σαρτ@ετ�κη, θεωρOντας
Pτι Q σηµε
ωσ# µας 3κε
νη Dσ/2ει κα� π�λι καθ’ Sλ	κληρ
αν Tς �π�ντησ#
µας κα� στ!ν παρ	+σα A´ 3πιστ	λ# τ	υ: O< κατεστηµ&νες δευτερ	γενε,ς
�π�ψεις, 3π� τ�ν Sπ	
ων σ/εδ�ν �π	κλειστικ� στηρ
@ει τ�ν �ντ
λ	γ� τ	υ
S τ. Πρ	&δρ	ς τCς ∆ηµ	κρατ
ας, δEν εWναι παρ� «3πιστρ�τευση» α1θε-
ντι�ν - µαρτυρι�ν, 	< Sπ	,ες δEν καταργ	+ν κα� συνεπ�ς δEν �νασκευ�-
@	υν τ� πρωτ	γενC α1θεντικ� Aυ@αντιν� τεκµ#ρια (�νθελληνικ� κε
µενα
ν�µων, «καν�νων» τ�ν ODκ	υµενικ�ν Συν�δων [Yπ	γραφ	µ&νων �π�

™HMEIø™H TOY «¢AY§OY»
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τ	Zς α1τ	κρ�τ	ρες κα� �π	τελ	2ντων ν�µ	υς τ	+ Kρ�τ	υς], Sρατ� πα-
ντ	+ κα� σ#µερα κατεστραµµ&να ]ργα τCς ^λληνικCς τ&/νης, κε
µενα
_Aρεων κα� �ναθεµατισµ�ν τ	+ �Eλληνισµ	+ κ.λπ.), στ!ν 3π
κληση κα

µνε
α τ�ν Sπ	
ων στηρ
/θηκε Q θεµελ
ωση τCς δικCς µας θεωρ#σεως.
[ΣηµειOν	µε `πλ�ς 3δ�, Pτι τ� 2/3 περ
π	υ τCς ν&ας 3πιστ	λCς τ	υ �να-
λ
σκ	νται σE 3γκOµια, δικ� τ	υ κα� cλλων, τ	+ φιλελληνισµ	+ τ�ν Pω-
µα
ων κα� Q Yπ�λ	ιπη θεµελιOνεται π�νω στ!ν «�κ2ρωση» τ	+ �νθελλη-
νισµ	+ τ�ν Bυ@αντιν�ν δι� τCς /ρ	ν	λ	γικCς µετατ	π
σεως στ!ν «πρ�
τ	ς Bυαντιν	ς Pωµαϊκ� �π���» (Aλ. §9 τCς �νωτ&ρω 3πιστ	λCς τ	υ) τ�ν
κατατρεγµ�ν τ	+ �Eλληνικ	+ fθν	υς. ∆ικα
ως διερωτgται κανε
ς, τ
 εWναι
	< Pωµα,	ι γι� τ�ν κ. XρCστ	 Σαρτ@ετ�κη: φιλ&λληνες > συνεργ	� στ	Zς
κατατρεγµ	Zς τ�ν �Eλλ#νων; Kα� τ
 �π	µ&νει ̂ λληνικ� στ� Bυ@�ντι	, Pταν,
�ναφερ�µεν	ς «ε�ς τ�ν �σωτερικ�ν κατ�στασιν τ�  Bυαντ!�υ, τ�ν κρα-
τ�σασαν ε�ς α$τ� �δε�λ�γ!αν, τ�ν  πνευµατικ�ν τ�υ (τµ)σφαιραν, [...] τ�ν
κυριαρ�� σαν �ν α$τ+,, -στω καταναγκαστικ,ς, �δε�λ�γ!αν», 3νν	ε, σα-
φ&στατα – κα� iρθ�τατα– Pτι δ&ν jσαν ^λληνικ� (§10);]

6Oµως πρOτιστ	 καθCκ	ν κα� /ρ&	ς εWναι Q �π	κατ�σταση (κα� /�ριν
τ�ν συγγεν�ν τ	υ) τCςπρ	σAαλλ�µενης µν#µης ^ν�ς νεκρ	+ κα� τ	+
]ργ	υ τ	υ, τ	+ �ειµν#στ	υ 3πιστηθ
	υ φ
λ	υ, µεγ�λ	υ πρωτ	π	ριακ	+
3ρευνητ	+ τ	+ "Aπωτ�τ	υ �Eλληνικ	+ Παρελθ�ντ	ς κα� τCς �Iστ	ρ
ας τCς
�EλληνικCς ΓλOσσας κα� 3π� µ
αν 10ετ
αν κ	ρυφα
	υ συνεργ�τ	υ τ	+ «∆»
"Hλ
α Λ. Tσατσ�µ	ιρ	υ. Πρ�ς τ	+τ	 nς �κ	υσθoC α1θεντικ� τ� «3π
µα/	»
�π�σπασµα τ	+ φωτειν	+ λ�γ	υ τ	υ, Pπως τ�ν cρθρωσε S pδι	ς στ� µνη-
µει�δες ]ργ	 τ	υ «�Iστ	ρ
α Γεν&σεως τCς �EλληνικCς ΓλOσσας. – "Aπ� τ�ν
qEλλ	πα Θηρευτ! µ&/ρι τ!ν "Eπ	/! τ	+ ∆ι�ς. – �H "Aπ	κωδικ	π	
ηση τ	+
�Eλληνικ	+ "AλφαA#τ	υ», ]κδ. «∆αυλ�ς» 1991, σσ. 134-138, sστε 	< νεO-
τερ	ι κα� 	< πρ�σφατ	ι �ναγν�στες µας, π	Z δEν εW/αν τ!ν τ2/η ν� πα-
ρακ	λ	υθ#σ	υν τ�ν τιτ�νι	 διαφωτιστικ� τ	υ �γ�να κατ� τ�ν διαστρε-
Aλωτ�ν τCς �EλληνικCς �Iστ	ρ
ας στ�ς ^κατ	ντ�δες ]ρευνες π	Z δηµ	σ
-
ευσε στ�ν «∆» �π� τ!ν �ρ/! τCς 3κδ�σεOς µας (1982) µ&/ρι κα� τ!ν τε-
λευτα
α ^Aδ	µ�δα πρ� τ	+ θαν�τ	υ τ	υ (19 ∆εκεµAρ
	υ 1991), ν� κρ
-
ν	υν «�π� πρ�τ	 /&ρι» κα� /ωρ�ς 3νδι�µεσ	υς κριτ&ς, π	ι� «θε/ρηση
ε1ναι µ)ν�ν γραφικ�» (Xρ. Σαρτ@ετ�κης, §5 τCς �νωτ&ρω δηµ	σιευ�µε-
νης 3πιστ	λCς τ	υ).

∆ηµ�τρης I. Λ�µπρ�υ

“
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[Zητ:µε συγγνMµη Eπ’ τTς Lπιστλγρ(φυς µας, δι�τι σ> δF
συνεPO τεFPη EναγκαU�µαστε λ�γXω τHν µακρσκελHν LπιστλHν
τ: κ. Xρ�στυ ΣαρτUετ(κη ν7 EναC(λλωµε τ� δηµσ#ευση τHν
LπιστλHν τυς.]

<�Hλ�ας Λ. Tσατσ�µ�ιρ�ς>“



TS τερ(στι �Aπλιθωµ.ν ∆(σς
«Vλικ#ας» 30 eκατµµυρ#ων LτHν

™
τ9 ∆υτικ9 µ�ρ�ς τEς Λ�σ<�υ, �ν�µεσα στ9 ΣAγρι κα' τ/ν :Eρεσ8,
R φ3ση µ�σα �π9 τ� σπλ�γBνα της κα' µ� τ/ν π�ρ�δ� τ�- Bρ8-
ν�υ δηµι�3ργησε τ9 �ντυπωσιακ9 θα-µα της, τ9 :Aπ�λιθωµ�ν�
∆�σ�ς Λ�σ<�υ. 0H RλικAα τ�υ Uπ�λ�γA(εται στ� 20 Oκατ�µµ3ρια

Bρ8νια κα' καταλαµ<�νει Tκταση, R #π�Aα 4επερνL τ� 300 Bιλι�δες
στρ�µµατα κα' �πεκτεAνεται �κ8µη κα' µ�σα στ9 θαλ�σσι� B*ρ�.

0H δηµι�υργAα τ�υ ε+ναι παρ�γ�ντας εiν�ϊκ*ν συνθηκ*ν �π�λAθωσης τEς δα-
σικEς <λ�στησης κα' συνδ�εται $µεσα µ� τ/ν Tντ�νη Rφαιστειακ/ δραστηρι8τητα
τ�- νησι�-. 0Hφαιστειακ�ς �κρS4εις πρ�κ�λεσαν µεγ�λες ρ��ς πυρ�κλαστικ*ν
Uλικ*ν, �� #π��ες κ�λυψαν µεγ�λες �πιφ�νειες �π9 τ9 πυκν9 δ�σ�ς, π�� UπEρBε
στ/ δυτικ/ πλευρ� τEς Λ�σ<�υ. Σ3µφωνα µ� τ'ς µελ�τες π�� διε4SBθησαν, δια-
πιστFνεται, .τι τ� Rφαιστειακ� Uλικ� κινSθηκαν µ� µεγ�λη ταB3τητα κα' κ�-
λυψαν �µ�σως τ��ς κ�ρµ�3ς, τ� κλαδι�, τ��ς καρπ��ς κα' τ� φ3λλα τ*ν δ�ν-
δρων. >Eτσι λ�ιπ9ν µ�σα στ� Tγκατα τEς γEς «φυλακAστηκε» αiτ9ς # θαυµ�σι�ς
φυσικ9ς πλ�-τ�ς, .π�υ R Tντ�νη Uδρ�θερµικ/ κυκλ�φ�ρAα θερµ*ν ρευστ*ν,
πλ�3σιων σ� �λατα τ�- πυριτA�υ, �π�τρεψε τ/ν τ�λεια �π�λAθωση τ*ν φυτικ*ν
�στ*ν. 0H jργανικ/ φυτικ/ zλη �ντικαταστ�θηκε �π9 �ν8ργανη zλη κα' µ� τ9ν
τρ8π� αiτ9 διατηρSθηκαν σ� $ριστη κατ�σταση τ� µ�ρφ�λ�γικ� γνωρAσµατα
κα' R �σωτερικ/ δ�µ/ τ�- 43λ�υ. T9 1985 µετ� �π9 πρ8ταση τEς ∆ιε3θυνσης
∆ασ*ν Λ�σ<�υ τ9 :Aπ�λιθωµ�ν� ∆�σ�ς �νακηρ3Bθηκε ∆ιατηρητ�� Mνηµε��
τEς Φ3σης κα' µ� τ9 σBετικ9 δι�ταγµα πρ�στατε3εται R TκτασS τ�υ µ� τ/ν
αiστηρ/ �παγ8ρευση τEς �νασκαφEς, �πιBωµ�τωσης, δειγµατ�ληψAας κα' κ�-
θε $λλης �ν�ργειας, π�� µπ�ρε� ν� πρ�καλ�σ�η φθ�ρ�.

O
� συνεBε�ς �νασκαφ�ς φ�ρν�υν  στ9 φ*ς ν�α εUρSµατα µ� �4�B�υσα σηµα-
σAα, π�� �µπλ�υτA(�υν τ9 �στ�ρικ9 µ�ρ�ς τ*ν �π�λιθωµ�των τEς Λ�σ<�υ.
Γι� πρFτη φ�ρ� �ντ�πAστηκαν στ/ν περι�B/ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς
(��κισµ9ς Γα<αθLς) jστL ()F�υ, πρ�καλFντας Tκπλη4η στ��ς �ρευνητ�ς

TS Eπλιθωµ.ν δεινθ�ρι ]ρPεται στS φHς
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�Aναπαρ!σταση  π/ παλαι�ντ�λ�γ�υς - παλαι�(ω�λ�γ�υς τ�� δειν�θηρ��υ π�D
[(ησε στ2ν ΛσS� πρ
ν  π/ 30 Rκατ�µµ6ρια �ρ�νια.
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κα' δAν�ντας πλ��ν µAα $λλη δι�σταση κα' τεκµSρια γι� τ/ν  �4�λι4η τEς (ωEς
στ9ν Oλλαδικ9 B*ρ�. Συγκεκριµ�να �ντ�πAστηκε µεγ�λη, �κ�ραια γν�θ�ς µ� τ9
σ3ν�λ� τEς jδ�ντ�στ�ιBAας κα' µ�ρ�ς �π9 τ9ν σκελετ9 τ�- (F�υ. Πρ8κειται γι�
σπ�νδυλ8(ω� κα' σ3µφωνα µ� τ9ν πρ�σδι�ρισµ8 τ�υ π�� πραγµατ�π�ιSθηκε
�π9 τ9ν καθηγητ/ Παλαι�ντ�λ�γAας τ�- ΠανεπιστηµA�υ Θεσσαλ�νAκης κ. Γε-
Fργι� K�υφ8, �νSκει στ9 ε+δ�ς Prodinotherium bavaricum τEς Uπ8τα4ης
Deinotherioidea.

0H jν�µασAα τEς κατηγ�ρAας στ/ν #π�Aα �νSκει τ9 σπ�νδυλ8(ω� – ∆εινθ�-
ρια – παραπ�µπει σ’ 7να ε+δ�ς µ� �διαAτερ� rγκ� κα' συµπεριφ�ρ�. 0H πρ��λευ-
σS τ�υ δ�ν ε+ναι γνωστ/ µ� <ε<αι8τητα. M�Bρι σSµερα �θεωρε�τ� .τι �µφανA-
στηκε στ/ν :Aφρικ/ κα' �ργ8τερα µεταν�στευσε στ/ν EiρFπη. Kατ� τ/ν φυλ�-
γενετικ/ �4�λι4S τ�υ τ9 ∆ειν�θSρι� αi4�νει συνεB*ς σ� zψ�ς: T9 Deinotherium
bavaricum ε+Bε zψ�ς 2,5 µ�τρα· τ9 Deinotherium levius 2,5-3 µ�τρα· τ9
Deinotherium giganteum 0επερν�-σε τ� 3 µ�τρα, �ν)* τ9 Deinotherium

�H καλ�διατηρηµνη γν!θ�ς τ��  π�λιθωµν�υ δειν�θηρ��υ. Bρθηκε στ/ν Γα-
Sαθ_ τ=ς ΛσS�υ κα
 φυλ!σσεται στ/ M�υσε9� Φυσικ=ς �Iστ�ρ�ας Σιγρ��υ ΛσS�υ.



gigantissimum Tφθανε �κ8µη κα' τ� 4 µ�τρα. T9 ∆ειν�θSρι� Tφερε Bαυλι8δ�ντες
µ8ν� στ/ν κ�τω γν�θ�, π�� τ��ς Bρησιµ�π�ι�-σε κυρAως γι� ν� τρα<KL κα' ν� 4ερ-
ρι(Fν�η B8ρτα κα' ρA(ες �π9 τ��ς <�λτ�υς, µ�σα στ��ς #π�A�υς (�-σε, �λλ� κα'
γι� ν� στηρA(εται στ� δ�νδρα Tτσι, uστε ν� διευκ�λ3νεται στ9 κ8ψιµ� τ*ν κλα-
δι*ν κα' τ*ν φ3λλων. Σ� σB�ση µ� τ9 Deinotherium bavaricum, π�� ε+ναι κα' τ9
ε+δ�ς π�� �ντ�πAστηκε στ/ ∆υτικ/ Λ�σ<�, δ�ν TBει �4ακρι<ωθE, �ν δι�θετε κ�-
ντ/ � µακρι� πρ�<�σκAδα, .µως µ� <�ση τ/ µελ�τη τ*ν δ�ντι*ν τ�υ τ9 πιθανF-
τερ� ε+ναι, R πρ�<�σκAδα τ�υ ν� Tφθανε �ς τ/ν $κρη τ*ν Bαυλι8δ�ντFν τ�υ.

T9 συγκεκριµ�ν� ()*�, π�� �ντ�πAστηκε στ9 Γα<αθL, σ3µφωνα µ� τ/ν τ�π�-
γραφικ/ µελ�τη στ'ς παρυφ�ς τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς (�-σε κ�ντ� σ� µAα µε-
γ�λη λAµνη, π�� τ�- παρε�Bε τ9 �παραAτητ� νερ8. lOταν π�θανε, σκεπ�σθηκε �π9
λιµνα�α �(Sµατα, π�� κ�λυψαν τ� jστL τ�υ, τ� #π��α στ/ συν�Bεια �π�λιθFθη-
καν. T� σπ�νια αiτ� εUρSµατα µεταφ�ρθηκαν στ� �ργαστSρια τ�- M�υσεA�υ
ΦυσικEς 0Iστ�ρAας, .π�υ πραγµατ�π�ιSθηκε # πρ�σεκτικ9ς καθαρισµ8ς τ�υς
�π9 τ� σκληρ� πυριτιωµ�να Uλικ� π�� τ9 περι�<αλλαν, Bωρ'ς ν� δηµι�υργη-
θ�-ν πρ�<λSµατα στ� �π�λιθFµατα. M� τ/ν #λ�κλSρωση τ*ν �ργασι*ν καθα-
ρισµ�- �π�καλ3φθηκε R κ�τω γν�θ�ς µα(' µ� τ/ν jδ�ντ�στ�ιBAα τ�υ, .πως κα'
τ� τµSµατα π�� τ/ν 7νωναν µ� τ9 κρανA� τ�- µεγαλ8σωµ�υ ()F�υ. Mετ� �π9 τ8-
σα Oκατ�µµ3ρια Bρ8νια τ� σωθικ� τEς γEς TB�υν διατηρSσει �κ�ραια τ/ν jδ�-
ντ�στ�ιBAα, µ� π�ντε δ8ντια σ� κ�θε πλευρ� τEς γν�θ�υ. T� πλευρικ� δ8ντια
ε+ναι λ�φ�δ�ντικ�- τ3π�υ µ� 2 �ς 3 �γκ�ρσιες λ�φ�σειρ�ς. 0O καθαρισµ9ς τ�-
�π�λιθFµατ�ς πραγµατ�π�ιSθηκε �π9 τ9 �πιστηµ�νικ9 πρ�σωπικ9 τ�- M�υ-
σεA�υ ΦυσικEς 0Iστ�ρAας µ� εiθ3νη τ�- διευθυντE τ�υ δρ Nικ�λ��υ Z�3ρ�υ κα'
�π9 τ9ν καθηγητ/ Παλαι�ντ�λ�γAας τ�- TµSµατ�ς Γεωλ�γAας τ�- :Aριστ�τ�-
λει�υ ΠανεπιστηµA�υ Θεσσαλ�νAκης κ. ΓεFργι� K�υφ8. T� �π�λιθFµατα τ�-
Prodinotherium bavaricum �π�τελ�-ν σπανιFτατ� εzρηµα γι� .λ� τ9ν εiρω-
παϊκ9 B*ρ�, µιLς κα' �λ�Bιστα δεAγµατα τ�- ε=δ�υς αiτEς τEς «RλικAας» TB�υν
�ντ�πισθE µ�Bρι σSµερα. Πρ�πει ν’ �ναφερθ�E, .τι R �νακ�λυψη αiτ/ TBει µεγ�λη
�πιστηµ�νικ/ �4Aα, �φ�- γι� πρFτη φ�ρ� πρ�κ3πτ�υν τεκµηριωµ�να στ�ιBε�α
γι� τ/ σ3νθεση τEς πανAδας τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς Λ�σ<�υ, �ν)* ταυτ8-
Bρ�να συνεισφ�ρει στ/ διερε3νηση τEς (ωEς στ9ν 0Eλλαδικ9 κα' Eiρωπαϊκ9
B*ρ�.

¢
�ν ε+ναι µ8ν� τ9 δειν�θSρι� τ9 �ντυπωσιακ9 εzρηµα, π�� σBετA(εται µ� τ/ν
περA�δ�, π�� R καυτ/ λ�<α κ�λυψε τ/ν τρ�πικ/ <λ�στηση κα' τ��ς (ω-
νταν��ς jργανισµ��ς πρ'ν �π9 Oκατ�µµ3ρια Bρ8νια. N��ι �π�λιθωµ�ν�ι
κ�ρµ�' �π�καλ3φθηκαν στ/ν περι�B/ τEς >Aντισσας κατ�  τ/ δι�ρκεια

τ*ν �ργασι*ν κατασκευEς α��λικ�- π�ρκ�υ στ/ θ�ση Σκαµνι�3δα. O� �νασκα-
φικ�ς �ργασAες �π�κ�λυψαν �στ�µεν�υς κα' κατακεAµεν�υς �π�λιθωµ�ν�υς κ�ρ-
µ��ς σ� $ριστη κατ�σταση διατSρησης. Σ3µφωνα µ� �κτAµηση τ�- διευθυντE
τ�- M�υσεA�υ ΦυσικEς 0Iστ�ρAας κ. Nικ�λ��υ Z�3ρ�υ, π�� διευθ3νει τ'ς Tρευ-
νες, «τ. ν�α ε�ρ�µατα "πκαλ/πτυν Nτι d ]κταση πQ καταλαµD�νει τ! "πλι-

Γιγαντια9ς Eπλιθωµ.νς κρµSς στ�ν \Aντισσα
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θωµ�ν δ�σς εlναι πλQ µεγαλ/τερη "π! τOν _δη γνωστO περι	�, d Aπ�α ]	ει
"νακηρυ	θ� µνηµεB τ�ς φ/σης. Πλλ. "κ&µη "πλιθωµ�να τµ�µατα "ναµ�νε-
ται ν. ]λθυν σ/ντµα στ! φ�ς, καθtς συνε	�Lεται d ]ρευνα στOν ε\ρ/τερη πε-
ρι	�, �νW� ταυτ&	ρνα AλκληρYνεται d µελ�τη τ�ς στρωµατγραφ�ας τ�ν dφαι-
στειακ�ν σ	ηµατισµ�ν, πQ δηµι/ργησαν κα9 φιλ�εν?ν σ�µερα τ! "πλι-
θωµ�ν δ�σς». Στ9 B*ρ� .π�υ διε4SBθησαν �� �νασκαφ�ς �π�καλ3φθηκε µAα
�ντυπωσιακ/ συστ�δα �π�λιθωµ�νων δ�νδρων, π�� �π�τελε�ται �π9 12 κ�ρ-
µ��ς. Mετα4� τ*ν εUρηµ�των, τ� #π��α �π�καλ3φθηκαν µετ� �π9 σωστικ/ �να-
σκαφικ/ �ργασAα, περιλαµ<�ν�νται:

• KατακεAµεν�ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ9ς µ� καλ/ διατSρηση τEς δ�µEς τ�υ,
µSκ�υς 8 µ�τρων κα' διαµ�τρ�υ 25 Oκατ�στ*ν .

• KατακεAµεν�ς �πιφανειακ*ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ8ς, µSκ�υς 4 µ�τρων κα'
διαµ�τρ�υ 40 Oκατ�στ*ν, # #π���ς διατηρε� καλ� τ� �σωτερικ� τ�υ µ�ρ-
φ�λ�γικ� Bαρακτηριστικ�.

• 0Iστ�µεν�ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ9ς µ� π�λ� καλ/ διατSρηση τ*ν µ�ρφ�λ�-
γικ*ν τ�υ Bαρακτηριστικ*ν περιµ�τρ�υ 40 Oκατ�στ*ν.

• KατακεAµεν�ς γιγαντια��ς �π�λιθωµ�ν�ς κ�ρµ9ς µSκ�υς 15 µ�τρων κα' πε-
ριµ�τρ�υ 2 µ�τρων, # #π���ς διατηρε�ται στ9 µεγαλ3τερ� τµEµα τ�υ σ� π�λ�
καλ/ κατ�σταση. 0O γιγαντια��ς αiτ9ς κ�ρµ9ς ε+ναι τ9 πι9 �ντυπωσιακ9
εzρηµα κα' �π�τελε� 7να �π9 τ� µεγαλ3τερα �π�λιθFµατα π�� TB�υν <ρεθE
στ/ν περι�B/ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς Λ�σ<�υ.

T� ν�α αiτ� εUρSµατα, λ8γ)ω τ�- .τι �λλ�(�υν τ� µ�Bρι σSµερα δεδ�µ�να γι�
τ/ν Tκταση π�� καταλαµ<�νει R �π�λιθωµ�νη Λ�σ<�ς, πρ�σθ�τ�ντας ν�α στ�ι-
Bε�α γι� Tρευνα στ��ς µελετητ�ς, θ� περιλαµ<�νωνται στ9 ν�� π�ρκ� τ�- :Aπ�-
λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς, π�� δηµι�υργε� τ9 M�υσε�� ΦυσικEς 0Iστ�ρAας στ/ν περι�B/
Σκαµνι�3δα >Aντισσας, τ9 #π��� θ� ε+ναι �πισκ�ψιµ� �π9 τ/ν πρ�σεBE τ�υρι-
στικ/ περA�δ�.

***

�H
�ρευνητικ/ πρ�σπ�θεια στ/ν περι�B/ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�σ�υς Λ�-
σ<�υ <ρAσκεται σ� �4�λι4η. E+ναι �4αιρετικ� µεγ�λη R σηµασAα τ*ν ν�-
ων εUρηµ�των π�� �ρθαν στ9 φ*ς, δι8τι πιστ�π�ι�-ν µ� τ/ µεγαλ3τερη
πλ��ν <ε<αι8τητα, .τι R περι�B/ τ�- Π�ρκ�υ τ�- :Aπ�λιθωµ�ν�υ ∆�-

σ�υς <ρAσκεται στ9 ψηλ8τερ� σηµε�� Oν9ς µεικτ�- δ�σ�υς δ�νδρων τ�- ε=δ�υς
Taxodioxylon gypsaceum. Πρ8κειται γι� πρ8δρ�µη µ�ρφ/ τ�- σ3γBρ�ν�υ ε=δ�υς
Σεκ8ια R �ειθαλ/ς (Sequoia semprevirens). Πρ�πει ν� �ναφ�ρ�υµε, .τι τ� σηµε-
ριν� δ�νδρα αiτ�- τ�- ε=δ�υς φτ�ν�υν σ� zψ�ς τ� 120 7ως 130 µ�τρα κα' R πε-
ρAµετρ8ς τ�υς τ� 10 7ως 12 µ�τρα. :Eπιπλ��ν Uπ�ρB�υν �νδεA4εις, .τι �διαAτερα
µεγ�λ�ς �ριθµ9ς �π�λιθωµ�νων κ�ρµ*ν πρ��ρBεται �π9 κων�φ8ρα δ�νδρα, π��
�νSκ�υν στ� ε=δη Pinoxylon paradoxum, Taxodioxylon gypsaceum, Cunnihamia
meiocenia κα' συγκρ�τ�-σαν τ9 Uπ�τρ�πικ9 δ�σ�ς, π�� �ναπτυσσ8ταν πρ'ν �π9
20 Oκατ�µµ3ρια Bρ8νια στ9 A�γα��. T9 δ�σ�ς τ*ν κων�φ8ρων στ� Bαµηλ8τερα
σηµε�α τ�υ �ναµειγνυ8ταν µ� τ9 δ�σ�ς τ*ν φυλλ�<8λων δ�νδρων. :EπAσης ��
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�Aπ�λιθωµν�ς κ�ρµ/ς πεσµν�ς στ/ [δαφ�ς στ2ν περι��2 Σκαµνι�6δα
kAντισσας ΛσS�υ. �Aν%κει στ/ γιγ!ντι� εEδ�ς Σεκ�ια. O8  π�λιθωµ-
ν�ι κ�ρµ�
 καλ6πτ�υν τ2ν τερ!στια [κταση τ0ν 300.000 στρεµµ!των στ2

∆υτικ2 ΛσS�.
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�νασκαφικ�ς �ργασAες Tδει4αν, .τι R �π�λAθωση τ�- δ�σ�υς δ�ν Tγινε σ� µAα µ8-
νη περA�δ�, �λλ� συντελ�στηκαν �παναλαµ<αν8µεν�ι κ3κλ�ι πυρ�κλαστικ*ν
Rφαιστειακ*ν ρ�*ν, µ�σα στ'ς #π��ες �π�λιθων8ταν κ�θε φ�ρ� τ9 Oκ�στ�τε δ�-
σ�ς. :Aν�µεσα στ'ς µεγ�λης �πιστηµ�νικEς �4Aας �νακαλ3ψεις ε+ναι κι �κεAνη τ�-
αiτ�φυ�-ς �π�λιθωµ�ν�υ φ�ινικ8δασ�υς στ9 ΣAγρι, �φ�- δAνει σηµαντικ� στ�ι-
Bε�α γι� τ'ς παλαι�κλιµατικ�ς συνθEκες �κεAνης τEς �π�BEς. Π�ντως �� µ�Bρι σS-
µερα µελ�τες στ/ σ3νθεση τEς �π�λιθωµ�νης BλωρAδας δεABν�υν, .τι τ9 :Aπ�λι-
θωµ�ν� ∆�σ�ς τEς Λ�σ<�υ �ναπτ3Bθηκε σ� Uπ�τρ�πικ9 κλ�µα, τ9 #π��� µετα-
<αλλ8ταν �π8τ�µα σ� sπειρωτικ9 θερµ8, µ� BαρακτEρα Uπ�τρ�πικEς (Fνης τEς
N�τι�ανατ�λικEς :AσAας � τEς :AµερικEς.

M� τ/ν �νακ�λυψη τ*ν jστ*ν τ�- ∆ειν�θSρι�υ φαAνεται, .τι µAα πλ�3σια πα-
νAδα πλαισAωνε τ/ν <ι�π�ικιλ8τητα τ�- δ�σ�υς. :Aπ9 τ/ν πλευρ� τ�- M�υ-
σεA�υ ΦυσικEς 0Iστ�ρAας ΣιγρA�υ R �πιστηµ�νικ/ Tρευνα θ� πρ�BωρSσ�η πρ9ς
τ9ν �ντ�πισµ9 κα' $λλων (ωικ*ν �π�λιθωµ�των, <�σει τ*ν #π�Aων θ� πρ�σ-
δι�ριστ�E πλSρως R πανAδα τEς περι�BEς.

Mεσ�πρ8θεσµ�ς στ8B�ς ε+ναι R Uλ�π�Aηση συστηµατικ*ν �νασκαφ*ν, uστε
ν� �π�καλυφθ�E τ9 µεγ�λ� πλEθ�ς τ*ν �π�λιθωµ�νων κ�ρµ*ν κα' R �πακ8λ�υ-
θη συντSρησS τ�υς, uστε ν� πρ�φυλαBθ�-ν �π9 τ'ς φυσικ�Bηµικ�ς διεργασAες
�π�σ�θρωσης κα' ν� διατηρηθ�-ν σ� καλ/ κατ�σταση.

�Aπ�λιθωµν� φ6λλ�, τλεια διατηρ�6µεν�,  π/ τ- γιγ!ντια δνδρα τ�� εlδ�υς
Σεκ�ια, π�D 3φ6�ντ� στ2 ΛσS� πρ
ν  π/ 30 Rκ. �ρ�νια.



Συκ�παραγωγ�


Tς, τς, τς! T� µα/ρη λ/σσα ]	ει πι�σει τQς σ/γ-
	ρνυς σκηνθ�τες ν. κ�νυν, σYνει κα9 ντ�, ταιν�α
τOν Lω� τ? Mεγαλ��αντρυ; u�ρετε τYρα! (EκεBνες
τ9ς Xλυγυντιαν,ς �περπαραγωγ�ς, στ9ς AπBες d
GστρικO "λ�θεια µι�Lει µ, τOν Πρκρ/στεια κλ�-

νη: (Eδ� δ,ν µgς Dγα�νει, κ&ψ’ τ· �κεB πυλ�ει, τρ�Dη�� τ.
Tσ�µπησε π�ραυτα -καστς �� α\τ�ν "π! µ�α Dιγραφ�α τ? γι? τ?

Φιλ�ππυ κα9 "φ? τOν µελ�τησαν �µDριθ�ς, �ρ	ισαν ν. πρDα�νυν σ,
δηλYσεις: «Γι. µ�να A (Aλ��ανδρς», δ�λωσε A πρ�τς, «εlναι -νας
κιν!ς σφαγ�ας τ�ν λα�ν κα9 τ�πτε �λλ». ∆�λωση, πQ �	αιρ�τησαν
δι. τ? τ/πυ G γνωστ9 πρδευτικ9 �γ	Yριι διαν/µενι κα9 πα-
νεπιστηµιακ�, "ναρτ�σαντες �ν τW� xµα κα9 σ	ετικ!ν πανt στ. Πρπ/-
λαια τ? Πανεπιστηµ�υ.

«Πρ�τς», "ντ�τεινεν A δε/τερς. «Kαλ, δ,ν τ! Dλ�πετε, Nτι A �νθρωπς
yταν "δελφO τ? κερατg. ∆ηλαδO δικ&ς µας... Θ. ρ��ω δ�κα ^κατµµ/-
ρια µ�τρα φ9λµ σ, 'ργια. Kι Nσ γι. τQς πλ�µυς τυ α\τQς πι&ς
τQς µετρg, 	ρυσ& µυ!». Kα9 α\τO d κυD�ντα �	αιρετ�σθη δι. τ? τ/-
πυ "π! τOν mEνωσιν Συκπαραγωγ�ν *Eλλ�δς, κα9 �νθρωπι τ?
πνε/µατς κα9 τ�ς τ�	νης zργ�νωσαν �π9 τ/τυ εXδικO Dραδυ. στ! M�-
γαρ Mυσικ�ς (Aθην�ν.

*O τρ�τς yταν πι! λακωνικ&ς: «Θ�λω µι. φτηνO παραγωγ�», φ�ρεται
δηλYσας. {H πι! }πλg: «M�γκες, δ,ν �π�ρ	υν 'Dλα. P��τε τα, κα� ’γt
σgς κ�νω A,τιδ�πτε. M�	ρι κα9 ν. σgς ^ρµηνε/σω τ. κε�µενα τ? κ.
B�λτσυ». ∆�λωση, πQ �	αιρετ�σθη �π! µ&νυ τ? κ. B�λτσυ, A AπBς
�ναγων�ως πρσπαθεB ν. �νν�σ8η τ� ]	ει γρ�ψει τ&σα 	ρ&νια.

Kα9 �νW� α\τ. συµDα�νυν εXς  τOν "ντιπ�ραν '	θη τ? (Aτλαντικ?, αG
dµ�τεραι Φιλιππιν�Lαι τ? (Aµερικανικ? Πλιτισµ?, δι. στ&µατς
E\αγγ�λυ BενιL�λυ �ψ�λλιLαν κ�τι τ�τι: «*H *Eλλ�δα δ,ν µπρεB ν.
κ�ν8η κατευθυν&µεν κινηµατγ�φ»· �ννYντας, Nτι δ,ν µπρεB µ, "ν�-
λγ Gστρικ! φ�λµ ν. �περασπιστ8� τOν "λ�θεια γι. τ!ν (Aλ��ανδρ. Bε-
Dα�ως, DεDα�ως! (Aφ? G �πι	ρηγ�σεις τ? *Eλληνικ? K�ντρυ Kι-
νηµατγρ�φυ διατ�θενται, γι. ν. γυρ�Lυν τ9ς ταιν�ες τυς aρισµ�νι
(πρσ	�: '	ι Nλι) "τ�λαντι κα9 «πυρDληµ�νι». Tαιν�ες, πQ δ,ν τ9ς
Dλ�πυν 2τε G συγγενεBς τυς µ, δωρε.ν πρ&σκληση κα9 δ�ρ µι. Dρα-
δυ. στ! στριπτηL�δικ «(Aνατλ�», γι. ν. �αν�ρθυν στ. Cσα τυς.

Γι0ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



ΣYNT: Kυρ�α TL�νη, ]	ετε κατ. καιρQς δε	θ� πλλ,ς �πιθ�σεις "π! στελ�	η τ�ς �π�-
σηµης (Eκκλησ�ας, δι&τι πρφαν�ς A λ&γς σας �ν	λεB Xδια�τερα. TελευταBα µ�λιστα
µ, δι�φρες «µεθδε/σεις» �πι	ειρ?ν ν. πλ��υν τOν πρσωπικ&τητ� σας...

MAPIA TZANH: ...lOλ�ι αiτ�A, �� #π���ι κρ�τησαν τ9ν 0Eλληνισµ8, τ/ν 0Eλληνικ/
ΓνFση τρ'ς - κατ�ρατα, .πως κα' τ��ς �σB�λ�3µεν�υς µ’ αiτ�, γι� περισσ8τερα �π9 BAλια
Bρ8νια, φαAνεται π�ς τFρα ν�ιFθ�υν περισσ8τερ� �νασφαλε�ς· �ρBA(�υν ν� καταλα<αA-
ν�υν, π�ς R �4�υσAα π�� ε+Bαν Tναντι τ�- λα�- κλ�νA(εται, τ�- λα�- π�� τ9ν π�δηγετ�-ν
µ� τ9ν «Φ&Dν Kυρ�υ». ∆ι8τι R Tρευνα πλ��ν πρ�Bωρε� κα' �π�δεικν3ει τ9 µεγ�λ� σφ�λ-
µα π�� Tκαναν – �πιτρ�ψτε µ�υ ν� τ9 BαρακτηρAσω Tγκληµα σ� <�ρ�ς τ�- 0Eλληνισµ�- καA
�ναντA�ν τEς :Aνθρωπ8τητας, �φ�- R καταστρ�φ/ τEς 0EλληνικEς ΓνFσης �φ�ρKL σ’ .λη
τ/ν �νθρFπινη κ�ινωνAα. Kα' �ντ' ν� παραδεBθ�-ν τ9 Tγκληµα κα' ν� πρ�σπαθSσ�υν  ν�
τ9 δικαι�λ�γSσ�υν, καταφε3γ�υν σ� αiτ�ς τ'ς πρ�σωπικ�ς �πιθ�σεις. lOµως 7νας $νθρω-
π�ς, π�� πρ�σπαθε� ν� (Sσ�η σ3µφωνα µ� τ� .σα πρεσ<ε3ει, ε+ναι $τρωτ�ς �π’ τ� δικ�
τ�υς πυρ�, �π’ τ/ δικS τ�υς λ�σπη. Γι’ αiτ9 κα' ε+ναι �νAκαν�ι ν� µ� πλS4�υν.

ΣYNT: T!ν "ρ	ιµανδρ�τη K/ριλλ Kωστ&πυλ τ!ν γνωρ�Lατε, πρ9ν σgς στε�λ8η α\τOν
τOν �πιστλ�;

M. TZ.: >OBι.

QY
στατη �ντAδραση στ/ν πρ�δηλ�3µενη �ττα ε+ναι R καταφυγ/ στ'ς
z<ρεις κα' στ/ συκ�φ�ντηση τ�- �ντιπ�λ�υ. T9 µαρτυρε� R (ω/ κα'
τ9 <ε<αιFνει R 0Iστ�ρAα. Σ’ αiτ/ τ/ συµπεριφ�ρ�, tς  φαAνεται, κα-
ταφε3γ�υν τελευτα�α �� �κφραστ�ς τEς <αρ�ως ν�σ�3σας ρωµι�σ3-

νης Tναντι �κεAνων τ*ν λAγων, µ� φλ�γερ*ν 0EλλSνων, π�� �π�καλ3πτ�υν τ�
σαθρ� της <�θρα, κ�τω �π’ τ� #π��α ε+ναι θαµµ�νη R 0Eλλ�δα κα' # Π�λιτι-
σµ8ς της. 0H MαρAα T(�νη �νSκει σ’ �κεAν�υς π�� �γωνA(�νται #λ8ψυBα γι�
τ/ν �πανελλSνιση τ�- τ8π�υ, σ’ �κεAν�υς π�� �iδ�π�τε �δAστασαν ν� µιλS-
σ�υν τ/ γλ*σσα τEς �λSθειας· κα' �ντιπαρEλθε µ� γενναι8τητα τ'ς �πιθ�σεις
κα' τ'ς διF4εις, π�� κατ� καιρ��ς δ�Bθηκε �π’ τ9 δ�γµατικ9 κατεστηµ�ν�.
Aiτ/ τ/ στιγµ/ �πιBειρε�ται κα' π�λι R �4�υδετ�ρωσS της δι� τ*ν z<ρεων κα'
τEς παρ�µ<ασης στ9 πρ�σωπικ9 - ��κ�γενειακ8 της περι<�λλ�ν. Στ/ συν�-
ντευ4η π�� �κ�λ�υθε�, R MαρAα T(�νη �π�καλ3πτει τ'ς �ταµ�ς αiτ�ς πρ�-
κλSσεις. Kα' tς �π�ντηση πρ9ς αiτ�ς TρBεται # π3ριν�ς λ8γ�ς της.

H ™YNENTEY•H TH™ KA£H°HTPIA™ M. TZANH

OI A¶EI§E™ KAI OI ¶APEMBA™EI™
™TA ¶PO™ø¶IKA £EMATA

NEA «TEXNIKH» TOY ™KOTA¢I™MOY
�H καθηγ�τρια M. TU(νη EπκαλFπτει

τ�ν fργανωµ.νη Lπ#θεση τHν θεκρατHν



ΣYNT: Kι Nµως �γνωµ�τευσε περ9 τ�ς ψυ	ικ�ς �γε�ας σας, "φ? σgς 	αρακτηρ�Lει aς
«ψυ�ικ-  σθεν=»!

M. TZ.: E+ναι αiτ9 π�� σLς ε+πα πρAν. N�ιFθ�υν ν� φε3γ�η τ9 Tδαφ�ς κ�τω �π’ τ� π8-
δια τ�υς. 0O κ3ρι�ς αiτ9ς µ/ µπ�ρFντας ν� κρατSσ�η ρε<8λ<ερ � ν� µ� ρA4�η στ/ν πυρ�,
.πως θ$κανε κ�π�ιες $λλες �π�B�ς, καταφε3γει στ/ λ�σπη. TA µπ�ρε� λ�ιπ9ν ν� π�E; lOτι
ε+µαι ψυBασθενSς! Kα' ν� �πιδ�θ�E σ’ αiτ9 π�� jν�µ�(ω σ� 7να σ3γγραµµ� µ�υ «δλ-
φν�α 	αρακτ�ρς». E+ναι �κ πρ�θ�σεως δ�λ�φ8ν�ς ψυB*ν, ε=τε τ9 4�ρει ε=τε rBι.

lOµως ε+ναι κα' κ�τι $λλ�. E+ναι παρ�ν�µ�ς κα' .σ�ν �φ�ρKL στ9 Σ3νταγµα, τ� �νθρF-
πινα π�λιτικ� �λλ� κα' �στικ� µ�υ δικαιFµατα. Kα' ε+ναι στ/ διακριτικS µ�υ εiB�-
ρεια ν� τ9ν καταστSσω Uπ8δικ�. ∆�ν θ� τ9 κ�νω .µως. ∆ι8τι δ�ν ε+ναι τAπ�τα πα-
ραπ�νω �π9  µι� θλι<ερ/ φιγ�3ρα.

ΣYNT: ΛαµD�νετε, φαντ�Lµαι, κι �λλα παρ&µια γρ�µµατα;
M. TZ.: Π�ρα π�λλ�, τ� #π��α δ�ν δηµ�σι�π�ι*, δι8τι Uπ�γρ�φ�νται ψευδων3µως. Σ�

κ�π�ι� �π’ αiτ� τ� κεAµενα κ�π�ι�ι στSν�υν 7να δικαστSρι�, 7να «�ερ�υργε��» .πως τ9
λ�νε, κα' φ�ρ�ντες jν8µατα WγAων, �ρρ�νων κα' θηλ�ων, συ(ητ�-ν γι� µ�να. �εκιν�-ν
δEθεν µ� καλ�σ3νη γι� τ9 «�νθρFπιν� πλ�σµα» MαρAα T(�νη κα' καταλSγ�υν στ9 .τι
δ�ν µπ�ρ�-ν ν� σκεφθ�-ν κ�ν τA µ� περιµ�νει στ/ν µετ�πειτα (ωS µ�υ: Θ� καAγωµαι στ/ν
K8λαση!

ΣYNT: M? εCπατε κα9 κ�πι �λλ περιστατικ&, πQ σ	ετ�Lεται µ, τO µητ�ρα σας.
M. TZ.: Aiτ9 µ� �νFBλησε. Mι� κυρAα, jν8µατι OiρανAα Λαν�ρα, καθηγSτρι� µ�υ µ�-

λιστα στ9 jκτατ�4ι� Γυµν�σι� :AγρινA�υ κα' �νSκ�υσα στ/ν #µ�δα τ�- «ΣωτEρ�ς», πEρε
στ9 τηλ�φων� τ/ µητ�ρα µ�υ, µAα γυνα�κα Rλικιωµ�νη κα' <ρισκ8µενη σ� φαρµακευτικ/
�γωγS, τ/ν #π�Aα Tφερε σ� τ�τ�ια ψυB�λ�γικ/ κατ�σταση, π�� παρ� λAγ� ν� τ/ B�σω.

ΣYNT: T� "κριD�ς τ�ς εlπε; Φαντ�Lµαι γι. σgς...
M. TZ.: ∆�ν µ�- ε+πε R µητ�ρα µ�υ λεπτ�µ�ρειες. Γενικ� .τι δ�ν θ� λυFνω στ9ν τ�φ�,

.τι θ� καAγωµαι στ/ν κ8λαση κα' τ� τ�ια-τα...

lOταν λ�νε σ� µAα µητ�ρα τ�τ�ια πρ�γµατα � $λλες φ�ρ�ς <�(�υν γυνα�κες τ�- Kα-
τηBητικ�- :EνηλAκων ν� �σκ�-ν αiτ/ τ/ν τρ�µακτικ/ πAεση στ/ µητ�ρα µ�υ, κατα-
λα<αAνετε .τι, �ν µS τι $λλ�, ε+ναι �Bθρ�' τ�- �νθρFπ�υ αiτ�' π�� τ� πρ�ττ�υν αiτ�.

ΣYNT: *O "φρισµ!ς περνg καµµι. φρ. "π’ τ! µυαλ& σας;
M. TZ.: ∆�ν µ� �πασB�λε�, γιατ' δ�ν σηµαAνει τAπ�τε γι� µ�να. �Aς κ�ν�υν .,τι θ�λ�υν·

ε+ναι �νAκαν�ι ν� µ� πλS4�υν. T9 π�λ3 ν� µ� �ν�Bλ�-ν .πως �� µυ�γες. >Aλλωστε �φFρι-
σαν τ9 Bενι(�λ�, κα' Tµεινε στ/ συνεAδηση τ�- λα�- tς �θν�ρBης. :AφFρισαν τ9ν P�{δη,
.µως .λ�ι σSµερα �ναγνωρA(�υν τ/ν �γκυρ8τητα τ�- λ8γ�υ τ�υ κα' τ/ µεγαλ�σ3νη τEς
κριτικEς τ�υ. :AφFρισαν τ9ν ΛασκαρLτ�, κι �ναγκ�σθηκαν ν� π�ρ�υν πAσω τ9ν �φ�ρι-
σµ8 τ�υς· πρLγµα π�� δ�ν �µπ8δισε τ9ν π�ιητS, ν� τ��ς σατυρAσ�η κα' π�λι µ� τ� λ8για:
«(EσεBς πQ ��ρετε τO συνταγ�, ν. σgς στε�λω τ. παπ/τσια µυ ν. τ. κ�νετε �λκωτα»

ΠερA Eφρισµ: καA �Aνδρ.α Λασκαρ(τυ

«�Aσκ:ν τρµακτικ� π#εση στ� µητ.ρα µυ»

QEνας Rερωµ.νς «πT καταφεFγει στ� λ(σπη»

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316678



:Eγ� TBω ν� τ��ς �παντSσω αiτ9 π�� <�(ει # Kα(αντ(�κης, αiτ9ς # µεγ�λ�ς στ9 πα-
γκ8σµι� στερ�ωµα διαν�ητSς, στ9 στ8µα τ�- �ρω� τ�υ: «mAµα �γt πεθ�νω, θ. ]	ω
ν. µ, συνδε/υν ψυ	,ς "νθρYπων πQ θ. ]	υν ν. π?ν Nτι τQς 	�ρισα -να 	αµ&-
γελ. (EνW� α\τ9 θ. "κλυθ?νται "π! δ/ σωρQς "π! "καθαρσ�ες. *O -νας θ. ]	8η
Nσα ]φαγαν κι A �λλς τ. Nσα ]Dγαλαν».

ΣYNT: Πιστε/ετε πtς τ�τιες «µεθδε/σεις» θ. �νταθ?ν στ! �µεσ µ�λλν;
M. TZ.: N�µA(ω π�ς # λα9ς µας TBει µ� τ/ σ�φAα τ�υ πρ�σδι�ρAσει αiτ/ τ/ν κατ�στα-

ση. Λ�ει, π�ς «πρ9ν τOν "νατλO εlναι τ! πι! DαθQ σκτ�δι». >Eτσι κα' πρ'ν τ/ γενικ/ T4�-
δ� ε+ναι R µεγαλ3τερη Tνταση. N� σLς π*, τ��ς λυπLµαι· δ�ν TBω τAπ�τα κακ9 στ/ν ψυ-
BS µ�υ γι’ αiτ�3ς, παρ� µ8ν� �ν8Bληση, .ταν πλSττ�υν �4 α�τAας µ�υ δικ�3ς µ�υ �νθρF-
π�υς. T��ς λυπLµαι, γιατ' ε+ναι xδη Bαµ�ν� τ9 παιBνAδι γι’ αiτ�3ς.

�Aν �4αιρ�σ�υµε κ�π�ιες φωτειν�ς µ�ρφ�ς τ�- κλSρ�υ, π�� σ� Bαλεπ��ς καιρ��ς τA-
µησαν τ9 γ�ν�ς µ� τ��ς �γ*νες τ�υς, τA $λλ� πρ�σ�φεραν σ’ αiτ9ν τ9ν τ8π�; :AντA-
θετα TB�υν διαπρ�4ει π�λλ� �γκλSµατα �π�ναντι στ9 Tθν�ς τ*ν 0EλλSνων κα' σ’ #λ8-
κληρη τ/ν �νθρωπ8τητα. :E4αιτAας τ�υς στερηθSκαµε γι� περισσ8τερα �π9 1.000
Bρ8νια τ/ν jν�µασAα «lEλληνες»· µεAναµε γι� τετρακ8σια Bρ8νια σκλα<ωµ�ν�ι· κα'
αiτ�' κατ� τ� Bρ8νια τEς �θνεγερσAας �φFρισαν τ/ν �παν�σταση. :Aκ8µα κα' σSµε-
ρα ρωµι��ς µLς �νε<�(�υν, ρωµι��ς µLς κατε<�(�υν κα' µ�λιστα TB�υν κα' «site» στ9
>Iντερνετ, .π�υ πρ�παγανδA(�υν τ/ ρωµι�σ3νη. T�τ�ια πρ�<�κ�τσια.

Kα' ν� σLς π* κα' τ�-τ�. �Aν # Oλληνικ9ς λα9ς θ�λει ν� TB�η µAα �δεατ/ µ�ρφS, π�� ν�
τ/ν jν�µ�(�η «:Iησ�- Xριστ8», # #π���ς ν� TB�η �γαθ�ς πρ�θ�σεις γι� τ��ς �νθρFπ�υς
κα' ν� διδ�σκ�η τ/ν �γ�πη κα' τ/ν �λληλ�<�Sθεια, �ς τ9ν TB�η. :Aπ9 τ/ στιγµ/ .µως π��
�πειλε�, π�� �φ�ρA(ει, π�� �4�<ελA(ει, π�� κατακερµατA(ει τ/ν �νθρFπινη πρ�σωπικ8-
τητα, �κφ�<A(�ντ�ς την µ� «τ9 π-ρ τ9 �4Fτερ�ν», .λ� αiτ9 τ9 σ3στηµα π�� �φε-ραν, �µε�ς
δ�ν θ� τ9 �νεBθ�-µε.

ΣYNT: Σ, µι. �π	O τ? Λ&γυ κα9 τ�ς ΓνYσεως Nπως d σηµεριν�, πιστε/ετε Nτι τ.
Xυδαιγεν� δ&γµατα περν?ν δ/σκλες στιγµ�ς;

M. TZ.: >Eτσι �κρι<*ς ε+ναι. Kα' �� �πιθ�σεις αiτ�ς π�� �4απ�λ3�υν, �π�τελ�-ν τ9 zψι-
στ� δε�γµα �δυναµAας τ�υς. Mι� µατι� στ9ν ∆ιαδικτυακ9 τ8π� www.romanity.org �ρκε�, γι�
ν� καταλ�<�η κανε'ς σ� π�ι8 κωµικ9 <αθµ9 διαστρ�<λωσης τEς 0Iστ�ρAας TB�υν καταντSσει
τ/ν �στ�ρικ/ �λSθεια, τ9 τA πραγµατικ� συν�<η. >EB�υµε µ�σ)ω τ�- T.L.G., τ�- Θησαυρ�-
τEς 0EλληνικEς ΓλFσσας, .λα τ� κεAµενα π�� �φ�ρA(�υν τ/ν 0Eλλ�δα. Tρε�ς φ�ρ�ς �φωρι-
σµ�ν�ς # 0Eλληνικ9ς Π�λιτισµ8ς, R ΓνFση κα' R ΠαιδεAα τ�υ. >Eπειτα # :I�υδαι�Bριστιανι-
σµ9ς TρBεται σ� �ντAθεση µ� τ9 Λ8γ�. ∆�ν µπ�ρ�-ν ν� µ�- λ�νε .τι Tτσι µ� κατασκε3ασε �
θε8ς. T8τε, �ν ε+ναι Tτσι, π�- ε+ναι R δικS µ�υ εiθ3νη; >Aρα ε+µαι 7να $<�υλ� πλ�σµα, 7να
πι8νι σ� µAα σκακι�ρα Oν9ς π�� δ�ν γνωρA(ω, κα' τ/ν µι� µ� θ�λει Tτσι κα' τ/ν $λλη �λλι*ς.

:Aλλ� γι� σκεφθEτε, �π9 τ/ µAα µLς θ�λ�υν $<�υλα rντα κι �π9 τ/ν $λλη µLς λ�νε .τι
# $νθρωπ�ς, ε+ναι R «κ�ρων'ς τEς δηµι�υργAας»· κα' µπρ�στ� τ�υ # φ8<�ς, # φ8<�ς τEς
K�λ�σεως.

Aiτ9ς # παραλ�γισµ9ς δ�ν ε+ναι $µ�ιρ�ς τ*ν ψυB�παθ�λ�γικ*ν καταστ�σεων, π��
�ντιµετωπA(�υν �� πιστ�' αiτ*ν τ*ν θρησκει*ν. Γι’ αiτ9 �� ψυBικ�ς �σθ�νειες �νθ�-ν
στ� π�Aµνια τ�- ΓιαB<�.

OR σπασµωδικ>ς Lπιθ.σεις τ: ∆γµατισµ:
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Φωτ�τυπ�α τ=ς 3πιστ�λ=ς τ��  ρ�ιµανδρ�τη κ. Kυρ�λλ�υ Kωστ�π�υλ�υ, qργανι-
κ�� 8ερ�κ%ρυκα τ=ς Mητρ�π�λεως Πατρ0ν, πρ/ς τ2ν καθηγ%τρια τ�� Πανεπι-
στηµ��υ �Aθην0ν Mαρ�α T(!νη. �O 3ν λ�γrω  νCτερ�ς κληρικ/ς κ!νει ... ψυ�ιατρικ2
δι!γνωση γι- τ2ν καθηγ%τρια κα
 καθ�ρ�(ει κα
 τ2 ...θεραπε�α της δι- τ=ς 3" 

«�Aπ�καλ6ψεως �Aλ%θειας»...



ΣYNT: *H στ�ση α\τO πQ κρατgτε, κ. TL�νη, πηγ�Lει "π! µ�σα σας, h πρκ/πτει
"π! τOν πεπ�θηση Nτι α\τ,ς τ9ς "ρ	,ς ]	ετε aς κινωνικ! 	ρ�ς ν. πρD�λλετε; Kα9
"κ&µη: µπρστ. στ!ν π&λεµν α\τ!ν πQ δ�	εσθε, �π�ρ	υν στιγµ,ς πQ "πθαρρ/-
νεσθε;

M. TZ.: >EBω τ/ν �ντ3πωση .τι κ�θε $νθρωπ�ς, .ταν φτ�σ�η σ� κ�π�ι� �πAπεδ� αiτ�-
γνωσAας –�γ� δ�ν µπ�ρ* ν� π* .τι πατ�ω �κ8µη στ�ρεα– συνειδητ�π�ιε� π�ς συνυπ�ρ-
Bει – κα' δ�ν µπ�ρε� ν� ε+ναι �λλι*ς. Aiτ/ λ�ιπ9ν R συνεAδηση ε+µαι µ�ρ�ς τEς �iσAας Oν9ς
κ8σµ�υ, Oν9ς ��κ�συστSµατ�ς, µ� κ�νει ν� ν�ιFθω τερ�στια εiθ3νη κα' πρ9ς αiτ9 κα' πρ9ς
τ'ς ν�ες γενι�ς π�� θ� ’ρθ�υν. lOπως ν�ιFθω κα' εiγνωµ�σ3νη γι� µAα πατρAδα Oλληνι-
κS, π�� µ� τ9 α�µα τ�υς κ�π�ι�ι µ�- τ/ν παρ�δωσαν �λε3θερη, �πιτρ�π�ντ�ς µ�υ ν� (S-
σω κα' ν� δραστηρι�π�ιηθ*, .πως µπ�ρ*, µ�σα στ� πλαAσι� της. >Eτσι TBω κι �γ� εiθ3-
νη γι� τ'ς ν�ες γενι�ς �νθρFπων π�� TρB�νται. Kα' δ�ν τ9 ν�ιFθω αiτ9 tς Bρ��ς � tς <�-
ρ�ς. T9 ν�ιFθω σ�ν µAα δ3ναµη, π�3, .ταν R �νθρFπινη κ�3ραση, τ9 συγκεκριµ�ν� πε-
ρι<�λλ�ν µ� τ� Uλικ� κα' διαν�ητικ� σκ�υπAδια τ�υ µ� <αρ3ν�υν, αiτ/ R �πAγνωση ε+ναι
�� WλτEρες, R πνευµατικ/ κα' διαν�ητικS µ�υ· «$νωση». Kα' .ταν σκ�φτωµαι .τι κι �γ�
πρ�πει ν� <�λω 7να λιθαρ�κι, ν� διατηρSσω τ/ν Uπερηφ�νεια στ9ν $νθρωπ� κα' ν� στη-
ρA4ω αiτ/ν τ/ν πατρAδα, τ/ν OλληνικS, τ8τε πιστ�ψτε µε, ν�ιFθω �ρωτευµ�νη µ� τ/ (ω/
κα' τ'ς πανανθρFπινες �4Aες. 

ΣYNT: Λ�νε µερικ�, κυρ�α TL�νη, πtς εlναι "δ/νατ G πλλ9 �νθρωπι ν. "να-
πτ/�υν α\τγνωσ�α, ν. σταθ?ν σ, δικ�ς τυς "ρ	�ς. Γι’ α\τ! κα9 πρτε�νυν ν. τQς
"φ�συµε στOν dσυ	�α τυς, δι&τι εlναι καλ/τερα ν. ]	υν α\τO τOν �πιDεDληµ�νη "π’
τ9ς θρησκεBες κα9 'ντως τρωτO συνε�δηση, "π! τ! ν. µOν ]	υν τ�πτα.

M. TZ.: TA θ� κ�ν�υν �� $νθρωπ�ι, .ταν �παλλαγ�-ν �π9 αiτ9ν τ9ν µεταφυσικ9 (υγ8;
Θ�  γAν�υν $νθρωπ�ι. ΓιατA, 4�ρετε, γεννι8µαστε �ν δυν�µει $νθρωπ�ι. Θ� �νακαλ3πτ�υν
�λε3θερα �4Aες κα' θ� τ'ς Uπηρετ�-ν. 0Yπ9 τ/ν Tνν�ια αiτ/ θ� γAν�υν πι9 συνειδητ�A. Θ�
�παλλαγ�-ν �π’ τ9 παρ�λ�γ�. ∆�ν θ� �πιτρ�π�υν τ/ν �κµετ�λλευση µετα4� �νθρFπων,
θ� �γαπSσ�υν τ/ φ3ση. Θ� UπερασπA(ωνται τ9 δAκαι�, θ� ψ�Bν�υν τ/ν �λSθεια στ�
πρ�γµατα, θ� γAν�υν �� =δι�ι πι9 δAκαι�ι. Kα' <ε<αAως θ� γAν�υν πι9 δυνατ�A. Kαν�νας
θε8ς, καν�νας πλ�-τ�ς κα' καµµι� π�λιτικ/ �4�υσAα δ�ν ε+ναι στ9 διηνεκ�ς αiθεντικ�ς δυ-
ν�µεις.

0H αiθεντικ/ δ3ναµη ε+ναι R γνFση. :Aλλ� µAα γνFση π�� �π�ρρ�ει �π’ τ/ν �ν�γκη
τEς �πι<Aωσης, γι’ αiτ9 δ�ν ε+ναι �ν�ντια στ9ν $νθρωπ� κα' τ/ φ3ση.lOσ�ι κατα-
κτ�-ν τ/ ΓνFση TB�υν �ντAληψη τEς πρ�π�υσας �4Aας, τEς �4ι�πρ�πειας –κα' αiτ9
δ�ν τ9 θ�λει καµµι� �4�υσAα. ∆�ν τ9 θ�λ�υν �� θρησκε�ες, δι8τι τσακA(�ντας τ/ν �νθρF-
πινη �4ι�πρ�πεια κα' ε�σ�γ�ντας τ9 φ8<� στ'ς ψυB�ς �πι<ιFν�υν· �Vτε �� π�λιτικ�ς
�4�υσAες, δι8τι Tτσι µπ�ρ�-ν ν� κ�ν�υν πρ�4η τ9 «διαAρει κα' <ασAλευε», παραδAδ�-
ντας τ��ς �νθρFπ�υς στ/ν �κµετ�λλευση τ*ν �σBυρ*ν.

TA θ� π�θ�υν �� $νθρωπ�ι; Θ� «µ�θυν π�ς ν. µαθα�νυν κα9 ν. καταν?ν». N� γA-
νωνται  Tτσι πραγµατικ�' $νθρωπ�ι. Στ/ν :AρBαAα 0Eλλ�δα Tλεγαν: «aς 	αρ�εν ]στ’ �νθρω-
πς, Tν �νθρωπς 8y» (M�νανδρ�ς).

Παν. Λ. K�υSαλ!κης

«NιMθω εNγνωµσFνη γι7 µι7 πατρ#δα eλληνικ�»

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316682



«�H qν�µασ�α Σαλαµ
ς πρ�ρ�εται  π/ τ/ φ�ινικικ/ Σαλ-µ (Shalam), π�D σηµα�-
νει ε#ρ%νη κα
 γαλ%νη κα
 µ; α4τ/ τ/ Mν�µα  ναφρεται στ/ν \Oµηρ�.» A\τ. τ. �ντυ-
πωσιακ. Gστρικ. στι	εBα πρσ�φερε στQς "ναγν�στες της d �φηµερ�δα
«METPOPAMA» (20.11.2003) σ, σ	ετικ! "φι�ρωµ�  της στ! νησ9 τ�ς ΣαλαµBνς. (Aλλ.
δ,ν φτα�ει α\τ! τ! δωρε.ν διανεµ&µεν ]ντυπ γι. τ�ν... εXσDλO τ�ν Φιν�κων στO
ΣαλαµBνα. *H διε/θυνση τ�ς �φηµερ�δας διαDεDα�ωσε πλλQς "γανακτισµ�νυς "να-
γν�στες της, πQ τηλεφYνησαν LητYντας ��ηγ�σεις, πtς Aλ&κληρ τ! "φι�ρωµα,
^πµ�νως κα9 τ. κειµεν� τυ, εl	αν σταλ� "π! τ! ∆�µ ΣαλαµBνς. ∆υλει. τ? δη-
µ�ρ	υ h κ�πιυ πρσκε�µενυ σ’ α\τ!ν "ρυρα�υ «λγ�υ»; OG δηµ&τες α\τ? τ?
φηµισµ�νυ στOν παγκ&σµια Gστρ�α νησι? Tς φρντ�συν ν. µ�θυν.

Π.Λ.K.

Φυλ!κισις δ6� 3τ0ν στ/ν �Eρµ=
TO στιγµO πQ G  �πισκ�ψεις στ. "ρ	αιλγικ. µυσεBα τ�ς *Eλλ�δς α\��ν-

νται κατ’ ]τς �νω τ? 30% – σ/µφωνα µ, στι	εBα τ? �πυργε�υ Πλιτισµ?–,
τ! Cδι τ! �πυργεB σπε/δει ν. διακ&ψ8η τO λειτυργ�α τ�ν µυσε�ων µ, τ! αXτι-
λγικ! τ�ς συντ�ρησ�ς τυς λ&γWω (Oλυµπι�δς. �Eτσι 	ιλι�δες "νθρYπων, πQ
πλλ,ς φρ,ς διαν/υν ̂ κατντ�δες 	ιλι&µετα γι. µ�α �π�σκεψη, Dρ�σκυν τ9ς π&ρ-
τες τ�ν µυσε�ων κλειστ�ς. Στ! 'νµα λιπ!ν τ�ς «συντ�ρησης», πQ Xδ�ις 'µµα-
σιν διαπιστYσαµε Nτι σ, πλεBστες περιπτYσεις δ,ν 	ρει�Lεται h θ. µπρ?σε ν. 

∆=µ�ς Shalam

Σ�µερα d "νθρωπ&τητα παραπα�ει σ, �λιστικ. τ�λµατα· κα9 �νW� G "µαθ�στατι
��υσιαστ�ς µας �π&σ	νται �π�γειυς παραδε�συς, Dυθ�Lυν τOν "νθρωπ&τητα
Nλ κα9 περισσ&τερ στ. "δι��δα κα9 στOν "πελπισ�α... Kα9 d αXτ�α εlναι, Nτι ]	υ-
µε "πµακρυνθ� "π! τ! Λ&γ. «T�� κ!κ�υ (ητ��ν ν- 3"αγνισθ��ν, τ2 στιγµ2 π�D
3"ακ�λ�υθ��ν ν- µ�λ6νωνται µ; αsµα, σ-ν τ/ν <νθρωπ� π�D θ- tθελε, S�υτηγµ-
ν�ς στ2 λ!σπη, ν- "επλυθ.= µ; λ!σπη. uAν καννας τ/ν [Sλεπε ν- κ!ν.η [τσι, θ- τ/ν
ν�µι(ε τρελλ�. Kα
 κ!ν�υν πρ�σευ�;ς σ; τ��τα 3δ0 τ-  γ!λµατα σ-ν τ/ν <νθρωπ�
π�D λει φλυαρ�ες σ; πτρινα κτ�σµατα,  φ�� δ;ν "ρει τ�π�τα γι- τ�Dς θε�Dς κα
 γι-
τ�Dς >ρωες». A\τ. θαρρεBς Nτι τ. εlπε A *Hρ�κλειτς γι. τOν �π	� µας. ECδαµε
τQς Mπ/ς, Kλ�ντν, Σαρ&ν, K�σσινγκερ, (EτLεD9τ κα9 �λλυς ν. πρσε/	ωνται στ!
Θε&, �νW� εlναι Dυτηγµ�νι στ! α�µα (Bιετν�µ, K/πρς, (Iρ�κ, (Aφγανιστ�ν, Γιυ-
γκσλαD�α, Παλαιστ�νη κ.�.). Kα9 "ντ9 ν. µεταν�συν, α\τ9 θ�λυν ν. µgς πε�συν
Nτι ]	υν κα9 τ! Θε& µαL� τυς, �ρα εlναι κα9 θε�ρεστι �κτ!ς "π! δηµφιλεBς, µ,
τ. τε	ν�σµατα πQ µετ�ρ	νται κα9 κερδ�Lυν τ9ς �κλγ�ς. (Aντ9 λιπ!ν ν. �επλυ-
θ?ν µ, α\τκριτικO κα9 µετ�νια, Dυτι?νται κα9 π�λι στ! α�µα "θYων, γι. ν. �ε-
πλ/νυν τ. παλι� τυς α�µατα µ, ν� α�µα. Kα9 G συν�ν	ι Gερ�ρ	ες (π�πας τ�ς
PYµης, ραDDBνι, πατρι�ρ	ες, Xµ�µηδες) τQς δ�νυν ε2κλα συγ	ωρ	�ρτια, "ρκεB
ν. π�σ8η τ! 	ρυσ�ν.

Π�ς θ. "παλλαγ8� A κ&σµς "π! τO διεθν� ��υσ�α, πQ �ν εCδει πελYριας "ρ�-
	νης ]	ει �πικαθ�σει στOν "νθρωπ&τητα κα9 τOν καταστρ�φει; M&ν µ, διαφρετικO
σκ�ψη κα9 α\τγνωσ�α. M, τOν ^λληνικO πρ&ταση.

*Yπστρ�τηγς K.X.K

A8µ�S�ρα ε4σSεια

AI™IMA KAI A¢HPITA 



«�H [νν�ια Πατρ�δα εEναι  παρ!δεκτη  π/ �ριστιανικ=ς  π�ψεως». *H φρ�ση "ν�-
κει στ!ν µητρπλ�τη ΣερD�ων κα9 KL�νης (AµDρ&σι Γιακαλ�. *O Gερ�ρ	ης α\τ!ς
"νακ�νωσε µ�σWω τ�ς εXσ�γησ�ς τυ πρ!ς τOν Aλµ�λεια τ�ς Gεραρ	�ας, πtς πρ-
σDλ�πει µ, �λπ�δα στOν µετατρπO τ�ς *Eλλ�δς σ, «µι- π�λυπ�λιτισµικ%, π�λυφυ-
λετικ2 κα
 π�λυγλωσσικ2 �Cρα», γιατ9 γι’ α\τ!ν α\τO εlναι µ�α «3"αιρετικ- ε4πρ�σ-
δεκτη κα
 θε!ρεστη κατ!σταση». ∆�λωσε �π�σης πtς «κ!θε [νν�ια πατρ�δας δ;ν συµ-
SιS!(εται µ; τ2ν �4σ�α τ�� �ριστιανικ�� κηρ6γµατ�ς», "λλ. κα9 πtς ]ννιες Nπως «τ/
[θν�ς κα
 V φυλ2 µ�ν�ν Qς ν�σηµα µπ�ρε9 ν- #δωθ��ν  π/ τ2ν 3κκλησ�α µας: Qς αvρε-
ση, 3π�σηµα διαγνωσµνη κα
 καταδικασµνη». *Yπενθ/µισε �π�σης πtς «...µεγ!λα πα-
τερικ-  ναστ%µατα, )πως α4τ/ τ�� �Iω!νν�υ Xρυσ�στ�µ�υ δ;ν wσαν \Eλληνες στ2ν
καταγωγ%».

A\τO yταν π�ντα d �πψη τ�ς (Eκκλησ�ας παρ. τ9ς παραπλανητικ,ς κατ. καιρQς
δηλYσεις γι. τ! "ντ�θετ. T! "πδεικν/ει τ! γεγν&ς, πtς τ!  κε�µεν τ�ς εXσ�γησης
α\τ�ς "ντ�, Nπως θ. περιµ�ναµε, ν. τ! καταδικ�σ8η A "ρ	ιεπ�σκπς Xριστ&δυλς,
α\τ!ς τ! "π�κρυψε "π! τQς �κκλησιαστικQς συντ�κτες. Σ’ α\τO τOν "π&κρυψη εlµαι
�π�σης �π	ρεωµ�νς ν. συµπεριλ�Dω aς συνεργQς κα9 τQς νε&κπυς δ&κτρες φι-
λλ&γυς, Gερκ�ρυκας, τηλευαγγελιστ.ς κα9 ̂ λληνρθ&δ�υς ̂ λλαδ-εµπ&ρυς, πQ
µ, τ!ν "κ�µατ L�λ τυς πρσπαθ?ν ν. δικαιλγ�συν τ. "δικαιλ&γητα.

Γ.Γ.

Πρϊστρικ9 Xκισµ9 dλικ�ας 8.000 �τ�ν �ντπ�στηκαν "π’ τQς "ρ	αιλ&γυς στ!
νµ! Σερρ�ν κντ. στ. ̂ λληνDυλγαρικ. σ/νρα. *H θαυµ�σια "ρ	ιτεκτνικO δµO
τ&σ τ�ν Xκι�ν Nσ κα9 τ�ν Xκισµ�ν δηλYνει "νYτερ �π�πεδ κινωνικ�ς eργ�-
νωσης κα9 πλιτιστικ�ς "ντ�ληψης. (Eνδιαφ�ρν �π�σης παρυσι�Lυν δ/ ν�ι τ/-
πι εXδωλ�ων, πQ Dρ�θηκαν κατ. τOν "νασκαφ�: µητ�ρας πQ φ�ρει Dρ�φς στOν
"γκαλι� της κα9 δ/ πρσYπων ̂ νωµ�νων σ, -να σ�µα, πQ µgλλν "πτελ?ν «πρ&-
γν» τ�ς µετ�πειτα «δυ�δας»  ∆�µητρας - K&ρης. *H �ν λ&γWω περι	� πQ �κτε�νε-
ται σ, µ�κς π�ντε 	ιλιµ�τρων κα9 �πεκτε�νεται �ντ!ς τ? Dυλγαρικ? �δ�φυς (γι’
α\τ! κα9 συµµετ�	υν στ9ς "νασκαφ,ς κα9 B/λγαρι "ρ	αιλ&γι), ]ρ	εται  ν. στη-
ρ��8η µ, τO σπυδαι&τητ� της τ! α\τν&ητ µ�ν, "λλ. σκπ�µως "πκρυπτ&µεν "π’
τOν �π�σηµη διεθν� Gστριγραφ�α: τOν "δι�λειπτη κατ�κηση τ? ε\ρ/τερυ ^λλα-
δικ? 	Yρυ "π’ τ. D�θη τ? "πωτ�τυ παρελθ&ντς, πρgγµα πQ καθιστg τ. περ9
(Aφρκεντρισµ? κα9 (Iνδευρωπα�ων Xδελγ�µατα «'νειρα θεριν�ς νυκτ&ς».

Π.Λ.K.

�AνCτερη κ�ινων�α πρ
ν  π/ 8.000 �ρ�νια

�Aπαρ!δεκτη πατρ�δα

γ�ν8η σταδιακ. h �κ περιτρπ�ς, �πιτυγ	�νεται -νας κρυφ!ς µ,ν "λλ. γνYριµς πλ�-
ν στ&	ς: d στ�ρηση τ�ς δυνατ&τητας τ�ν *Eλλ�νων Nπως κα9 τ�ν ��νων ν. γ�-
νωνται κινων9 τ�ς παγκ&σµιας "ρ	αιελληνικ�ς κληρνµιgς. (Eνδεικτικ� A
*Eρµ�ς τ? Πρα�ιτ�λυς, α\τ! τ! µεγαλει�δες µνηµεB τ�ς ^λληνικ�ς τ�	νης, θ.
παραµε�ν8η «πακετταρισµ�νς» στ! κλειστ! �δ� κα9 καιρ! MυσεB τ�ς (Oλυµπ�ας
γι. δ/ σ	εδ!ν 	ρ&νια.

Π.Λ.K.
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Bασικ9 α=τι� τEς δηµι�υργAας τEς τριSρ�υς tς συν�Bειας τEς διSρ�υς (<λ.
«∆», τ. 251 κα' 253) UπEρ4ε R καταπ�λ�µηση τEς πειρατεAας, R #π�Aα ε+Bε
καταστE µ�στιγα γι� τ9 θαλ�σσι� �µπ8ρι� τEς �π�BEς τ�- Περι�νδρ�υ

(8�ς α�*νας π.X.). 0H τριSρης, tς π�λεµικ9 πλ���, ταB3τερ� τ*ν πειρατικ*ν τEς
�π�BEς, θ� µπ�ρ�-σε ν� τ� φτ�ν�η, ν� τ� συλλαµ<�ν�η � ν� τ� <υθA(�η µ� εiB�ρεια,
περι�ρA(�ντας Tτσι τ9 φαιν8µεν� τEς πειρατεAας, .σ� γιν8ταν.

0H ναυπηγικ/ στ9ν Oλληνικ9 B*ρ� �ναπτ3Bθηκε κατ� πρ*τ�ν στ/ν K8-
ρινθ�. ∆ε�γµα τEς �ν�πτυ4ης αiτEς UπEρ4ε R τριSρης.

0H τριSρης �φευρ�θηκε τ9 700 π.X. στ/ν K8ρινθ� �π9 τ9ν K�ρAνθι� εiπα-
τρAδη �ρBιτ�κτ�να - ναυπηγ9 BακBι�δη :Aµειν�κλE (τ9 σB�δι� κατα-
σκευEς της κρατSθηκε �π' π�λ� Bρ8ν� αiστηρ8τατα µυστικ9) �π' τυ-

ρ�νν�υ τEς K�ρAνθ�υ Περι�νδρ�υ, BακBι�δη �πAσης, Oν9ς �κ τ*ν Oπτ� σ�φ*ν τEς
0Eλλ�δ�ς κα' δηµι�υργ�- π�λλ*ν κα' µεγ�λων Tργων, µετα4� αiτ*ν R τριSρης
κα' R δA�λκ�ς (συν�λικ�- µSκ�υς 8.832 µ�τρων µ� µ�γιστ� zψ�ς 80 µ.). 0H δA�λ-
κ�ς, tς µειFν�υσα σηµαντικ� τ'ς �π�στ�σεις �λλ� κα' τ��ς κινδ3ν�υς παρ�-
καµψης τ�- �κρωτηρA�υ Mαλ�α (�4 �� κα' τ9 ρητ8: «παρακ�µπτων τ!ν Mαλ�αν
�πιλ�θυ τ�ν Cκαδε»), �ν�γκασε Tµµεσα τ'ς πλε�στες π8λεις τ�- Oλληνικ�- κ8-
σµ�υ, ν� ναυπηγ�-ν τ� πλ��α τ�υς στ� ναυπηγε�α τEς K�ρAνθ�υ, γι� ν� µπ�ρ�-ν
αiτ� ν� Uπερνεωλκ�-νται.

3.

2.

1.

Πρ9ν κTν �εκιν�συν G �ργασ�ες ναυπηγ�σεως τ�ς τρι�ρυς «(Oλυµπι.ς»
(«∆», τ. 253), εl	αν �κφρασθ� πλλ,ς "ντιρρ�σεις σ	ετικ. µ, τOν eρθ&τη-
τα τ�ν σ	εδ�ων τ�ν �Aγγλων ναυπηγ�ν. (Aπ! "νθρYπυς τ? �παγγ�λµα-
τς �κυσα, Nτι τ! σκαρ9 α\τ! εl	ε "ρκετ. πρDλ�µατα, τ. AπBα �πηρε�-
Lυν τOν "�ιπλ�α τυ, γι’ α\τ! �πελ�γη d λ/ση τ�ς �κθ�σεYς τυ στ! π�ρ-
κ τ? «Φλ�σDυ». Θ. _θελα ν. πρσθ�σω "κ&µη στ! σ	ετικ! ρεπρτ.L
τ? κ. M. Mαµαν�α («∆», τ. 153) κα9 συγκεκριµ�να στ. Nσα φ�ρεται ν. εlπε
A ναυπηγ!ς πQ �πιµελεBται τOν "πκατ�σταση τ�ς τρι�ρυς κα9 "φρ?ν
στ! 	ρ&ν πQ "παιτ?σε d ναυπ�γησ� της (κατ. τOν "ρ	αι&τητα δ/
µ�νες "ντ9 τ�ν δ/ �τ�ν πQ 	ρει�σθηκαν σ�µερα), Nτι eφε�λεται σ, πλ-
λQς λ&γυς, µετα�Q τ�ν Aπ�ων κα9 d εpρεση τ�ς κατ�λληλης �υλε�ας Nπως

▲

H A¶OTYXIA TH™ «O§YM¶IA¢O™»



0Oλ8κληρ�ς # B*ρ�ς τ�- «κ3τ�υς» τEς TριSρ�υς, �κτ9ς τEς πρFρας κα'
τEς πρ3µνης, καταλαµ<αν8νταν �π9 150-174 �ρ�τες κα' R ταB3τητ� της
�φειλ8ταν σ’ αiτ�3ς, π�� �σαν Bωρισµ�ν�ι σ� τρε�ς τ�4εις: τ��ς θρανA-

τες, τ��ς (υγAτες κα' τ��ς θαλαµAτες.
T9 πλ��� �ταν µακρ8στεν� κα' �<αθ�ς κα' tς �κ τ�3τ�υ �σταθ�ς. E+Bε

µEκ�ς 35 � 40 µ. κα' πλ�τ�ς 4,5 µ. lEνα µαδ�ρι 0,30 µ. στ/ µ�ση κατ� µEκ�ς
τ�- «κ/τυς» �π�τελ�-σε τ9 δι�δρ�µ� γι� τ/ν κAνηση τ*ν �ρετ*ν κατ�

τ'ς ε�σ8δ�υς - �48δ�υς τ�υς στ9 σκ�φ�ς. Kατ8πιν, zστερα �π9 225 Bρ8νια, .ταν
πρ�στ�θηκε τ9 κατ�στρωµα (<λ. κατωτ�ρω), αi4Sθηκε τ9 πλ�τ�ς αiτEς σ� 5,10
µ. κα' # δι�δρ�µ�ς Tγινε 0,90 µ. Γι� τ/ν αV4ηση τEς εiστ�θει�ς τ�υ µ� τ� κ�υ-
πι� στ/ν κατ�λληλη θ�ση λειτ�υργ�-σε σ�ν «καταµαρ�ν».

0H �λ�Bιστη �πιτρεπ8µενη �π8σταση τ�- zψ�υς τ�- τρ�πωτEρα (τρ3πα
�48δ�υ τEς κFπης), τ�- θαλαµAτ�υ (�σωτερικ�- �ρ�τη) �π9 τ/ν �πιφ�νεια
τEς θ�λασσας �ταν «...\κ �λ�σσων τ�ν δ/ πδ�ν» (0,64 µ.).
0H τριSρης �ταν $φρακτ�ς, δηλαδ/ Bωρ'ς κατ�στρωµα, �π' 225 Bρ8νια

µ�Bρι τ9 480 π.X.· Στ/ ΣαλαµAνα �� �ρ�τες Tδει4αν αiταπ�ρνηση κα' �θε-
λ�θυσAα µυθικ*ν RρFων, δ�κιµασθ�ντες �περAγραπτα �π9 τ/ «	�λαLα»

τ*ν περσικ*ν <ελ*ν. >Eτσι, κατ8πιν τ*ν δειν*ν π�� Uπ�στησαν, πρ�στ�θηκε τ9
κατ�στρωµα κα' R τριSρης Tγινε κατ�φρακτ�ς.

lOταν R :AθSνα Tγινε R µεγ�λη ναυτικ/ δ3ναµη τEς �π�BEς, �ν�πτυ4ε
τ/ ναυπηγικ/ κα' τ/ ναυτικ/ τ�Bνη κα' πρ�BFρησε στ/ δηµι�υργAα δ3�
�κ8µη τ3πων τριSρ�υς· $ρα TB�υµε:

α. τ9 <ασικ9 τ3π� τριSρ�υς µ� µEκ�ς 35 µ. κα' 150 κωπηλ�τες.
C. ν�� τ3π� τριSρ�υς A´ µ� µEκ�ς 40 µ. κα' 174 κωπηλ�τες.
γ. ν�� τ3π� τριSρ�υς B´ µ� µEκ�ς 44 µ. κα' 198 κωπηλ�τες·

πλ/ν .µως ε+ναι $γνωστ� κατ� π8σ�ν �� ν��ι τ3π�ι τριSρ�υς εiδ�κAµησαν.

8.

7.

6.

5.

4.
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Tρι%ρης διισθµι(�µνη δι- τ=ς ∆ι�λκ�υ τ�� �Iσθµ�� τ=ς K�ρ�νθ�υ σ; τρ���φ�ρ�υς
 ρ�α�ων, γι’ α4τ/ κα
 πρ�σπ!θειες τ0ν νεωτρων ν- τ2ν 



0H τριSρης ε+Bε δ3� �στ�3ς: τ9 «µ�γα»  κα' τ9ν «�κ�τι�ν» (µικρ9) µ� τ�
�ντAστ�ιBα �στAα (πανι�), τ� #π��α, γι� ν� Bρησιµ�π�ιηθ�-ν, θ� Tπρεπε
ν� TB�υν τ9ν καιρ9 κατ�πρυµνα, δι8τι Uπ9 ��ανδSπ�τε $λλη γωνAα �ν�-

µ�υ κινδ3νευαν ν� �νατραπ�-ν (αiτ� �π9 �ρBα�ες πηγ�ς).
0Ως <ασικ�ς �παιτSσεις - πρ�διαγραφ�ς, π�� τ�θηκαν γι� τ/ δηµι�υργAα
τEς τριSρ�υς, �κτιµ*νται �π' τ�E <�σει �στ�ρικ*ν στ�ιBεAων τ� O4Eς:

Πλ��� κωπEρες, π�λεµικ9 - καταδιωκτικ9 τ*ν πειρατικ*ν πλ�Aων κα' tς
�κ τ�3τ�υ ταB3τερ� αiτ*ν, µ� �καν8τητα ταBεAας πρ�σεγγAσεως κα' πρ�-

σ<�λEς (�µ<�λισµ�-), δηλαδ/ �διαAτερα εi�λικτ�. 0H BρSση τ�υ γι� τακτικ�ς ναυ-
µαBAες (στ� πλαAσια π�λεµικ�- στ8λ�υ) πρ��κυψε µετ� 225 Bρ8νια (τ9 480 π.X.)
κα' Tκτ�τε παρ�µεινε σ� π�λεµικ/ δρ�ση γι� τρε�ς (3) α�*νες.

Πλ��� �λαφρ3, γι� ν� νεωλκEται εiBερ*ς (δ3� φ�ρ�ς τ/ µ�ρα) �π9 τ9 πλS-
ρωµ� τ�υ κα' µ8ν� σ� �µµFδεις κα' �πAπεδ�υς α�γιαλ��ς κα' ν� διισθµEται

�πAσης εVκ�λα κα' γρSγ�ρα �π9 τ9 πλSρωµα κα' µ8ν�. Γι� τ/ν �καν8τητ� τ�υ
αiτ/ �ν�µ�στηκε «πλ��� �µφA<ι�», Bαρακτηρισµ9ς π�� δ�ν δ8θηκε Tκτ�τε σ’
$λλ� π�λεµικ9 πλ���.

Πλ��� π�� ν� µπ�ρ�E ν� περιπλ��η �γγ3τατα �<αθε�ς �κτ�ς κα' ν� �ν�ρBε-
ται στ��ς �<αθε�ς π�ταµ��ς τEς 0Eλλ�δ�ς (π�ταµ8πλ�ι�) γι� τ9ν TλεγB�

φρ�υρ*ν, �ργ�τα4Aων Uλ�τ�µAας κ.λπ..
lOπως .λα τ� πλ��α τEς �π�BEς Tπλεε πλησA�ν τ*ν �κτ*ν µ8ν� κατ� τ��ς
(5) θεριν��ς µEνες (M�ι� - Σεπτ�µ<ρι�) κα' π�τ� τ/ ν3Bτα.
T9 πλ��� αiτ9 πρ�πει ν� ε+Bε λειτ�υργικ/ Wπλ8τητα στ/ν �σωτερικS τ�υ
διαρρ3θµιση κα' �διαAτερα σ’ .,τι �φ�ρKL στ/ δι�τα4η τ*ν «σελµ�των»

(π�γκων) σ� σB�ση µ� τ'ς θ�σεις τ*ν κωπ*ν γι� τ/ν �π�φυγ/ τραυµατισµ�- τ*ν
�ρετ*ν στ'ς περιπτFσεις ε�σ8δ�υ - �48δ�υ τ�υς, �διαAτερα σ� καταστ�σεις συνα-
γερµ�-, �λλ� κα' κατ� τ9 Bρ8ν� ε�ρεσAας (κωπηλασAας). :Eδ* θ� πρ�πει ν� �πι-
σηµανθ�E .τι �� �ρ�τες τEς �π�BEς, tς Wπλ��, φτωB�' $νθρωπ�ι, �ργατικ�' πλ/ν

Â.

‰.

Á.

‚.

·.

10.

9.
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q��6ς. �H τελει�τητα τ0ν  ναλ�γι0ν της  π�τελε9 µαθηµατικ/  µυστικ/ τ0ν 
 νακατασκευ!σ�υν   πτυ�αν παταγωδ0ς. (Σ�δι� E. ∆. Nελλ�π�6λ�υ.)



στ�ιBειFδ�υς 7ως καθ8λ�υ µ�ρφFσεως, µ� τ� �ν�λ�γα τEς δ�υλειLς αiτEς...
�λαττFµατα, δ�ν θ� µπ�ρ�-σαν ν� �νταπ�κριθ�-ν σ� π�λ3πλ�κες �σωτερικ�ς
διαρρυθµAσεις κα' µηBανισµ��ς τ�- πλ�A�υ. �Aς φανταστ�-µε γι� λAγ� τ'ς θ�-
ρυ<Fδεις ε�σ8δ�υς κα' �48δ�υς τ�υς γι� τ9 «$ριστ�ν» κα' τ9 δε�πν� κα' κυρAως
σ� καταστ�σεις συναγερµ�- 150 �ρετ*ν κα' θ’ �ντιληφθ�-µε τ/ν �ν�γκη λει-
τ�υργικEς Wπλ8τητας τ�- πλ�A�υ.

O� :Aθηνα��ι, γι� ν� αi4Sσ�υν τ'ς �καν8τητες τ�- «�ρετικ�-», τ9 συ-
γκρ�τ�-σαν rBι �π9 �γ�ραA�υς �ρ�τες (στ'ς γνωστ�ς τEς �π�BEς «πι�τσες»

�ρετ*ν) �λλ� �π9 :AθηναA�υς π�λAτες, τ��ς θEτες (πτωB��ς µ�ν �λλ� µ� συνεA-
δηση κα' παιδεAα π�λAτη), �� #π���ι πρ�γµατι �ν�πτυ4αν �καν8τητες σ’ �πAθα-
να �πAπεδα, µ�Bρι τ�- �δυν�τ�υ ν� �νν�ηθ�E κα' σSµερα �κ8µη τ9 «πρ/µναν "να-
κρ/σατε», δηλαδ/ # �πεµ<�λισµ9ς µετ� �πιτυBE �µ<�λισµ9 µ� �ν�κρ�υση τ*ν
κωπ*ν, Bωρ'ς τ� πρ9ς τ�-τ� <�ηθητικ� πρ�<λεπ8µενα µηBανSµατα!!! T9 Rµε-
ρ�µAσθι8 τ�υς �ταν µAα (1) �ττικ/ δραBµS.

O� ταB3τητες τEς τριSρ�υς τ�υς, �ναλ8γως τ�- πρ�γρ�µµατ�ς κα' τ�-
σκ�π�-, �σαν �� O4Eς:

(1) Bραδε�α: 4 µAλια �ν� uρα xτ�ι 7,5 Bλµ./uρα·
(2) M�ση: 8 µAλια �ν� uρα xτ�ι 15 Bλµ./uρα·
(3) TαBε�α µ�Bης: 10 µAλια �ν� uρα xτ�ι 18 Bλµ./uρα·
(4) TαBAστη πρ9ς �µ<�λισµ8ν: 12 µAλια �ν� uρα xτ�ι 22 Bλµ./uρα·

0H κατασκευ/ τEς τριSρ�υς Tπρεπε ν� ε+ναι WπλE κα' rBι δαπανηρ/ (δ�ν
θ� ’φτειαBναν... κ8ττερα), δι8τι Tπρεπε ν� κατασκευ�(ωνται �ντ9ς <ραB�-

ως 7ως <ραBυτ�τ�υ Bρ�νικ�- διαστSµατ�ς σ� περιπτFσεις α�φνιδAων καταστ�-
σεων �πειλEς, �π9 πρ�σωπικ9 µετρAας τεBνικEς κατ�ρτισης �κτ9ς τ*ν ναυπηγ*ν
- καρα<�µαραγκ*ν, µ� 4υλεAα �λ�της, µ� στ�ιBειFδη �ργαλε�α κα' τεBνικ� Uλικ�
(43λινα καρφι� - π3ρ�υς κα' .π�υ Tπρεπε B�λκινα κα' rBι µπρ�3τ(ινα). T9 πλ���

Ë.

˙.

ÛÙ.

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316688

κα9 d ]λλειψη τ�ς σ	ετικ�ς τε	νγνωσ�ας. {Aς µOν �ε	ν?µε, Nτι d Gστρ�α
τ�ν ναυπηγε�ων τ? Περ�µατς "ρ	�Lει µ, τQς ναυπηγQς �υλ�νων
σκαφ�ν, µ�	ρι πQ d σκυτ�λη π�ρασε στQς ��ιυς συνε	ιστ�ς τυς τ�ς
�π	�ς τ? X�λυDα (µ�σα τ�ς δεκαετ�ας τ? 1950).

T! 1997 γενν�θηκε d Xδ�α δηµιυργ�ας Mυσε�υ uυλ�νων Σκαφ�ν "π!
τ! ∆�µ Περ�µατς· µι. Xδ�α πQ ]µεινε �ε	ασµ�νη σ’ -να σ	ετικ! �νηµε-
ρωτικ! φυλλ�δι. (Eπισυν�πτω φωτγραφ�ες τ�ς τρι�ρυς «(Oλυµπι.ς»
τ? ΦΓ «Kυρ�νεια II» κι ^ν!ς τρ�τυ, πQ εlναι σ	εδ!ν �γνωστ, �ρα δ,ν
]	ει τO σηµασ�α τ�ν πρηγυµ�νων, "λλ. d σ/λληψη κα9 d ναυπ�γησ� τυ
"πδεικν/υν Nτι εlναι "ντικε�µεν "γ�πης.

*H "ναD�ωση - ναυπ�γηση τ�ς τρι�ρυς yταν }πλ�ς d φανφ�ρα πQ συ-
νYδευσε κ�πι φ�κελλ διεκδ�κησης (Oλυµπιακ�ν (AγYνων "π! τOν τ&-
τε �πυργ! Πλιτισµ?.

�Aθην_ �Aναστασι!δ�υ



<αφ8ταν µα-ρ� καθ’ #λ�κληρAαν µ� «κεδρAα» (κατρ�µι) � πAσσα.
T� διατιθ�µενα γι� τ/ν κατασκευ/ τριSρεων κ�νδ3λια �ταν περιωρισµ�να κα'

Uπ9 τ9ν αiστηρ9 TλεγB� τ�- ∆Sµ�υ. 0H <ασικ/ τιµ/ κ8στ�υς κατασκευEς µιLς
τριSρ�υς �ταν 7να τ�λαντ� xτ�ι 6.000 �ττικ�ς δραBµ�ς (= 40 Rµερ�µAσθια πλη-
ρFµατ�ς 150 �ρετ*ν)· 0H συνSθως µ�γιστη �πAδ�ση κατασκευEς τ*ν ναυπηγεA-
ων τEς �π�BEς σ� Bρ8ν� �ταν µAα (1) τριSρης τ/ν Rµ�ρα! Στ9ν ΠειραιL κα' στ'ς
Συρακ�-σες Tφτασε τ'ς τρε�ς (3) τριSρεις τ/ν Rµ�ρα. :Aπ9 τ� πι9 π�νω τεκµαA-
ρεται R Wπλ8τητα κα' R �κρA<εια κατασκευEς τ�- πλ�A�υ αiτ�-. N� πρ�σθ�-
σ�υµε, .τι �� <υθAσεις κα' καταστρ�φ�ς τριSρεων στ'ς ναυµαBAες �ταν �θρ8ες
κα' �� �πFλει�ς τ�υς Tπρεπε ν� �ναπληρFνωνται τ�Bιστα κα' µ� τ/ λιγFτερα
α�σθητ/ ��κ�ν�µικ/ �πι<�ρυνση, δι8τι # ∆Eµ�ς δ�ν �στειευ8ταν.

T9 «µ�τρ» τEς τριSρ�υς, δηλαδ/ # �ριθµ9ς στ/ <�ση τ�- #π�A�υ διαµ�ρ-
φFν�νταν �� σB�σεις µSκ�υς - πλ�τ�υς - zψ�υς κα' <υθAσµατ�ς τ�- σκ�-

φ�υς, Uπ�λ�γAστηκε σ3µφωνα µ� τ� στ�ιBε�α τ*ν �ρBαAων πηγ*ν tς τ9ν Oπτ�.
MEκ�ς (M): 112 π8δια Π/M = 1/7
Πλ�τ�ς (Π): 16 π8δια $ρα Y/Π = 3/7
lYψ�ς (Y): 7 π8δια B/Y = 1/7
B3θισµα (B): 1 π8δι

0O �ριθµ9ς .µως αiτ9ς (7) Uπ�δηλFνει τ9 .ρι� τEς σB�σης µSκ�υς κα' πλ�τ�υς
���υδSπ�τε πλε3σιµ�υ πρ�γµατ�ς στ/ <�ση τ*ν ν8µων τEς φυσικEς κα' συνα-
κ8λ�υθα τ*ν καν8νων τEς ναυπηγικEς· δηλαδ/ τ9 µEκ�ς ���υδSπ�τε πλε3σιµ�υ
σκ�φ�υς δ�ν µπ�ρε� ν� Uπερ<αAν�η τ9 7/πλ�σι� τ�- πλ�τ�υς τ�υ. 0Eπ�µ�νως #
«µAτ�ς» τ�- :Aµειν�κλE σBετA(εται µ� τ9ν �ριθµ9 7, π�� Uπ�δηλFνει τ9 �λ�Bιστ�
.ρι� γι� τ/ν εiστ�θεια τ�- σκ�φ�υς, ε�ς τρ8π�ν uστε ν� «κερδηθ8�» τ9 µ�γιστ�
στ/ν ταB3τητα κα' τ/ν εiκαµψAα τ�υ (<ασικ�' σκ�π�' τEς κατασκευEς). Πρ�-
φαν*ς # σ�φ9ς ΠερAανδρ�ς θ� θ3µισε στ9 συγγενE τ�υ (BακBι�δη) ναυπηγ9
:Aµειν�κλE, τA σηµαAνει Oπτ� (= φ*ς - UγεAα - φρ8νηση κατ� τ��ς Πυθαγ�ρεA�υς),
Uπ�ρ<αση τ�- #π�A�υ θ� σSµαινε WπλL καταστρ�φ/ (!).

***

�ø
ς γενικ9 συµπ�ρασµα µπ�ρ�-µε ν� π�-µε, .τι R τριSρης UπEρ4ε Tργ�
�νθρFπων Wπλ*ν κα' πραγµατιστ*ν (ρεαλιστ*ν) �λλ� κα' Uψηλ*ν ψυ-
B�ν�ητικ*ν πρ�διαγραφ*ν! 0H Wπλ8τητα, tς �π8ρρ�ια π�ιητικEς θ� λ�-
γαµε σ3νθεσης τ*ν �ναγκαAων κατ� περAπτωση στ�ιBεAων, �νεδεAκνυε

τ/ σπ�υδαι8τητα κα' τ9 µεγαλει*δες τ�- Tργ�υ. T9 σπ�υδα�� κα' µεγ�λ� πρ�-
ϋπ�θετε τ9 Wπλ8!

0H τριSρης λ�ιπ9ν UπEρ4ε µεγαλειFδης tς σ3λληψη σ3νθεσης τ*ν στ�ιBεAων,
π�� Uπηρ�τησαν τ��ς σκ�π�3ς της κα' συνακ8λ�υθα WπλE στ/ν κατασκευ/ κα'
στ/ λειτ�υργAα της.

Στ!θης Nελλ�π�υλ�ς

Y.Γ. 	Aπ�κλειστικ� πηγ� τ�, παρ5ντ�ς �π�τ+λεσε ) Qρευνα «-H Rλληνικ�
τριDρης» τ�, 	Eµµ. ∆. Nελλ5π�υλ�υ.

ı.
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«Φ�S�ς Kυρ��υ»
�E, λιπ!ν, καλ. λ�νε, Nτι A φ&Dς φυλ�ει τ. ]ρηµα. {Aν

µ�λιστα ρωτ?σαν κι �µ�να, θ. τQς τ! �πιDεDα�ωνα "π&-
λυτα. AX�νες τYρα ��υσι�Lω µ, "πειλ�ς, σπιυνι,ς κα9
�κDιασµ/ς· ]	ω "ναγ�γει τ!ν �κφDισµ! σ, �πιστ�µη.

∆,ν τ! γνωρ�Lατε; (Aν��τε κα9 καµµι. B�Dλ h καν�να TαλµQδ ν. τ! πληρ-
φρηθ�τε. T&σα κα9 τ&σα ]	υν γρ�ψει τ. τσιρ�κια µυ �κεB µ�σα. M�θετε λι-
π&ν, κακµ�ρηδες Nπυ γ�ς, Nτι µαL� µυ δ,ν πα�Lει κανε9ς πτ, κα9 σ, καν�να
�π�πεδ: 2τε πλιτικ! 2τε θελγικ! 2τε Xδελγικ! 2τε κα9 κινωνικ&. E\α-
ρεστ?µαι δ, τ. µ�λα, Nταν Dλ�πω Nτι τ. διδ�γµατ� µυ πι�νυν τ&π κι G µα-
γκι�ς µυ Dρ�σκυν ��ιυς µιµητ�ς. Παντ? κα9 π�ντα φ&Dς κα9 τρ&µς. (Aπ! τO
µητρ&πλη τ�ς πλανηταρ	�ας µ, τ. διεσπαρµ�να "ν. τOν *Yδρ&γει τηλεD&λα
της, µ�	ρι κι �δ�, στ! ρωµα�ικ ψιλικατL�δικ& µυ.

Θ�λετε παραδε�γµατα; Πηγα�νετε σ, µ�α δηµ&σια �πηρεσ�α γι. ν. τακτπι�-
σετε µι. Aπιαδ�πτε �π&θεσ� σας· µπ�τε σ’ -να να&, γι. ν. λειτυργηθ�τε·
"ν��τε τOν τηλε&ραση ν. παρακλυθ�σετε -να δελτ� εXδ�σεων: κι Tν δ,ν σgς
πι�σ8η «ντελ�ρι�υµ τρµενς», ν. µ? τρυπ�σετε τO µ/τη! (Aγων�α, Xµωγ�, κακ-
µιρι. κα9 L&φς παντ?. mYστερα "π’ Nλα α\τ. π�ς ν. µOν τρ�µετε σ.ν Lωντ&-
Dλα; {Aς µOν µιλ�συµε τYρα γι. τOν κινωνικπλιτικO 	λ�ρα κα9 σαπ�λα,
πQ γενν�θηκαν κα9 "νδρYθηκαν µ, τO δικ� σας "ν	� κα9 µ, τ9ς ντρπ�ες πQ
�γt σgς πλασ�ρω κι �σεBς καταπ�νετε σ.ν κυτ&	ρτ. Θ�λετε µ�πως κ�πια πα-
ραδε�γµατα; Π�ρτε τ! θ�µα τ�ς τρµκρατ�ας. Σ.ν ν. µOν σgς ]φτανε A ^σµ!ς
τ�ν τ�κνων κληρικ�ν κα9 θελ&γων, πQ εl	αν τ!ν ε\σεD� π&θ ν’ "λλ��υν τ�-
	α τ!ν κ&σµ κα9 ν. κ�νυν πλιτικO µ, τO 	ρ�ση τ�ς πλ�ν �λγης D�ας, Nπως
κ�νω �γt (δικ� µυ �φε/ρεση, aς γνωστ&ν, κι A φασισµ&ς), XδQ κι -να "π’ τ. πρω-
τπαλλ�καρ� µυ, A γνωστ!ς κα9 ταλαυγOς φ�ρς τ�ς *Eλληνρθδ��ας· π&-
συς ]	ει D�λει στ! 	�ρι, "κλυθYντας α\τO µν�	α τO συνταγ� µυ: T! φ&D
κυρ�υ h τ! φ&D τ�ν τρµκρατ�ν, Tν θ�λετε· τ! Cδι κ�νει! M�	ρι κα9 τQς µη-
τρπλ�τες τσιγκλ?σε A "φιλ&τιµς κι '	ι -να µ&ν h δ/ "λλ. κα9 τQς 121 "π!
τQς 60 συνλικ. τQς ]Dαλε στ! 	�ρι, Nπως δ�λωσε -νας �� α\τ�ν. M, κ�τι τ�-
τια τρ�	υν G δικαστικ9 λειτυργ9 κα9 δ,ν πρλαDα�νυν. �Aντε τYρα ν. Dγ�-
λυν �κρη. Bλ�πετε �γt π�ντα πρν� κα9 καλτα�Lω τO «Λερνα�α mYδρα» µυ.
mOσα κεφ�λια κα9 ν. τ9ς κ&Dυν G *Hρακλ�δες δ,ν πρ&κειται ν. τελειYσυν· "πε-
ναντ�ας α\τ. θ. πλλαπλασι�Lωνται διαρκ�ς µ�σα στ! DρDρ�δες «γ�γνεσθαι»,
Nπυ σgς ]	ω πετ��ει, γι. ν. L�σετε.

T� ν. γ�ν8η; mOπις γαλυ	εBται µ, τ. ν�µατ� µυ τ�τια κα9 	ειρ&τερα πα-
θα�νει, ]	ντας τOν "κλ&νητη πεπ�θηση, Nτι A πατερ/λης "π! ψηλ. «3γκρ�νει
κι 3παυ"!νει». (Aνατρ��τε στ! παρελθ&ν, κα9 θ. καταλ�Dετε τ� �νν�. Xρυσ,ς σε-
λ�δες γι. µ�να κα9 µα?ρες γι. σgς ]	υν γραφτ� µ, α�µα κα9 στ�	τη, µ, σκπ! ν.
σgς κ�νυµε ν. τρ�µετε στOν κ�θε στιγµO τ�ς Lω�ς σας, τOν ��αφ�νιση µ�σα στ!
για	Dικ! µηδ�ν. N. πρσε/	εσθε λιπ!ν σ’ Nλη τOν �π�γεια Lω� σας, γι. ν. ]	ε-
τε πιθαν&τητες ν. L�σετε στOν αXYνια Dασιλε�α µυ (�µ�να µ? λ�ς!)· κα9 πρπα-
ντ!ς ν. φDgστε τ! θε&, "φ? τ! ��ρετε δ�, πtς «"ρ	O σφ�ας φ&Dς Kυρ�υ».
mOσν "φρog σ, µ�να, �γt µετα�/ µας, φD?µαι µ&ν τ!

Σ!ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



lOπως
πρ�εAπαµε R :Iαπωνικ/ (:I.) δ�ν TBει σB�ση µ� καµµAα
�π9 τ'ς �σιατικ�ς γλ*σσες· �Vτε µ� τ/ «συγγ�λλητικ/»
µ�γγ�λικ/ �Vτε µ� τ/ «µ�ν�σ3λλα<η» κινε(ικ/ �Vτε κ�ν
µ� τ/ν Π�λυνησιακ/1 (παρ� τ'ς κ�ιν�ς ρA(ες τ�υς).

Πρ�γµατι R :Iαπωνικ/ παρ� τ9 �π8µακρ� (>Aπω
:Aνατ�λ/) ε+ναι περισσ8τερ� «εiρωπαϊκ/» γλ*σσα
παρ� �σιατικS. Xρησιµ�π�ιε� π�λλ� πρ�σφ3µατα (πρ9
κα' µετ� τ/ ρA(α) �δAως �πιθSµατα (→ mai � µS, -tomo
� F#µ�- κ.$.),  π�� τ� Uπ�λ8γισα περισσ8τερα τ*ν 180·
τ� πρ�θ�µατα 30 (too- � τ�-τ�). lOπως R Oλληνικ/ µ� τ'ς
18 πρ�θ�σεις της κα' τ� Oκατ�ντ�δες �πιθSµατα (-εια, -
ικ�ς...) Tτσι κα' R �απωνικ/ δηµι�υργε� παρ�µ�Aως Bι-
λι�δες λ�4εις. >Aλλ�ς τρ8π�ς ε+ναι R σ3νθεση δ3� λ�4ε-
ων, rBι .µως τ8σ� συBν� .σ� στ/ν Oλληνικ/ (π.B.
haya.oki = �νωρ'ς + 4υπν*).

0Ως γνωστ9ν διαφ�ρει rBι µ8ν� �π9 γλ*σσα σ� γλ*σσα �λλ� κα' στ/ν
=δια σ� δι�φ�ρες περι8δ�υς. Στ/ν κλασικ/ �π�B/ θ� Tλεγαν: «�κ τ? παραθ/ρυ τOν κε-
φαλOν �µ�ν κ/πτειν (τ?τ’) �πικ�νδυν&ν �στι». ΣSµερα: «Elναι �πικ�νδυν ν. σκ/D8ης τ!
κεφ�λι συ "π! τ! παρ�θυρ»· σBεδ9ν �ντAστρ�φα.

Παραδ84ως R �απωνικ/ διατηρε� τ/ν �ρBαι�ελληνικ/ σ3ντα4η:

= mado kar]a kubì o dàsu, to kikèn desu =

παρ�θυρ �κτ!ς κεφαλ�ς �µ�ν κ/πτειν, τ?τ κ�νδυν&ς �στι. Σ�<αρ/ Tνδει4η σB�σεως
:IαπωνικEς κα' 0EλληνικEς ΓλFσσας.

:Aντιθ�τως, �ν)* R 0Eλληνικ/ TBει παραµεAνει R σαφ�στερη γλ*σσα,
TB�ντας .λα τ� γ�νη, �ρθρα, τ&νυς κα' τ��ς τ/πυς (κλAσεις) τ*ν jν�µ�των κα' τ*ν ρη-

TY¶O§O°IA.TY¶O§O°IA.

™YNTA•H.™YNTA•H.

¶APA°ø°H - ™YN£E™H §E•EøN.¶APA°ø°H - ™YN£E™H §E•EøN.

M#α πρMτη πρσ.γγιση (II)

E
+ναι R �απωνικ/ γλ*σσα Oλληνικ/ δι�λεκτ�ς; �Aν R �ρFτηση δ�ν
�παντSθηκε στ9 πρ�ηγ�3µεν� τε-B�ς, θ� συνεBAσ�υµε στ9 παρ9ν
τε-B�ς τ/ν Tρευνα κα' σ� $λλα �πAπεδα. Π�ντως R διαπAστωση
.τι τρε�ς διαφ�ρετικ�ς �απωνικ�ς λ�4εις [7να ρEµα, 7να �πAθετ�

κα' 7να rν�µα: hora! = κ�Aτα < hopa, michita = γεµ�τη <µεστ� κα' dorei
= δ�-λ�ι < ΓΓB´ do.re.i] ταυτA(�νται µ� τ'ς �ντAστ�ιBες Oλληνικ�ς, ε+ναι
�νθαρρυντικS.

Σ�. 4. Kαλλιγραφ�α.



µ�των τ�υς, Bρ8ν�υς �γκλAσεις κ.λπ. R :Iαπωνικ/ δ,ν TBει τAπ�τα �π9 .λα αiτ�· ε+ναι πι9
"σαφOς κα' �π9 τ/ν :AγγλικS. (Λ.B. «τ. τ�κνα τOν µητ�ρα τυς θ. "γαπ?ν» στ� :Iαπω-
νικ� λ�γεται «τ�κνν µ�τηρ "γαπ�» µ� δεκ�δες ν�ηµατικ�ς �κδ�B�ς). T� συµφρα(8µενα
κα' R «δια�σθηση» καλ3πτ�υν (;) τ9 κεν8.

N�µA(ω, .τι µAα γλ*σσα .πως R :IαπωνικS, πλ�3σια σ� λε4ιλ8γι� κα' ν�ητικ�ς �π�-
BρFσεις, ε+ναι "δ/νατ ν� µ/ν �ταν κα9 σαφSς· Wπλ*ς Uπ�στη «καταστρφO» τEς τυ-
π�λ�γικEς δ�µEς της. Πιθαν*ς ταυτ8Bρ�να µ� τ/ν �γκατ�λειψη τ�- �ρBαA�υ συλλα-
<αρA�υ κα' τ/ BρSση τ*ν κινε(ικ*ν «	αρακτ�ρων» kanjì.

:Aντιθ�τως R }πλ&της µ� τ/ν #π�Aαν γAνεται R παραγωγ/ �π9 7να µ�ρ�ς τ�- λ8γ�υ
$λλων µερ*ν ε+ναι «<�λικS» [π.B. �π9 τ9 �iσ. shìzuka = RσυBAα < (∆ωρ). �συBα (�πAρρ)
παρ�γεται τ9 �πAθ shizuka.na κα' �πAρρ. shizuka.ni tς κα' τ9 ρEµα shizu.maru.

Πλ/ν τEς γλFσσας θ� µελετSσ�υ-
µε κα' $λλ�υς παρ�γ�ντες .πως φυ-
λS, ν��τρ�πAα κ.λπ..

Π�-
ντα Uπ�ρB�υν δυσκ�λAες (κα' �µφι-
σ<ητSσεις) κατ� τ/ φυλετικ/ �ν�-
λυση Oν9ς λα�-. lOµως στ/ν :Iαπω-
νAα πιθαν*ς κατ� τ� «σκτειν. 	ρ&-
νια» (πρ9 τ�- 300 π.X.) Tγινε R �πι-
µει4Aα γηγεν*ν (λευκ*ν AϊνF11,
Παϊ<�, φυλ*ν Tσ812 κ.$.) µ� µ�γγ�-
λικ� φ-λα, π�� xδη �π9 τ9 2000 π.X.
κατ�κλυσαν τ/ν KAνα. 0H πρωτ�εµ-
φ�νιση τ*ν M�γγ8λων τ9 10.000
π.X. �π�τελε� µ�γα α=νιγµα, π�� σBε-
τA(εται =σως µ� τ/ν τ8τε «(Aτλα-
ντικO» καταστρ�φ/ (Πλ�των, «TA-
µαι�ς»). >Iσως κα' τ� �κπληκτικ�
εUρSµατα (Uπ�<ρ3Bιες π8λεις) στ/ν
:Oκιν�<α (:IαπωνAα) ε+ναι τEς αiτEς
περι8δ�υ13.

0H π�ικιλAα τ3πων στ/ν :IαπωνAα
ε+ναι µεγ�λη: �π9 µ�γγ�λ�ειδε�ς τ3-
π�ι (φωτ. 4) 7ως «εiρωπαϊκ�'» (φωτ.
2 τ�� 1910). 0H #µ�ι8τητα µ� lEλλη-
να �κ Θρ�κης ε+ναι �ντυπωσιακ/
(Φωτ. 3). 0H σ3γBρ�νη :IαπωνAα 15

πρ�<�λλει τ9 «ν� ε\ρωπαϊκ!» τ3-
π� :I�πωνα (Φωτ. 5).

0O :I�πων $νθρωπ�ς, (Fντας σ� µAα νη-
σιωτικ/ φ3ση παρ8µ�ια µ� τ�- �ρBιπελ�γ�υς A�γαA�υ κα' στ9 αiτ9 γεωγρ. πλ�τ�ς (:Iα-
πωνAα: 33°- 43°, 0Eλλ�ς: 34° - 42°) �πηρε�(εται καθ’ .µ�ι�ν τρ8π� �π9 τ9 περι<�λλ�ν, π��
ε+ναι xπι� µ�ν �λλ� κα' µ� <Aαιες �4�ρσεις (σεισµ�A, καταιγAδες). Kα' �ντιστρ8φως δια-
µ�ρφFνει τ9ν περAγυρ8 τ�υ µ� σε<ασµ9 πρ9ς τ/ ΓE - Mητ�ρα τ/ν ha.matèrasu (:Iαπ.), τ/ν
«πρYτη θε&τητα» (.ρα 0HσA�δ�).

O� :I�πωνες TB�υν δ/ θρησκε�ες: τ9ν παν�ρBαι� σιντϊσµ! (shin.tô) κα' τ9ν
ε�σαBθ�ντα κατ� τ9ν 6� α�. µ.X. (µ�σ)ω K�ρ�ας) Bυδδισµ&, π�� .µως δ�ν κατ�στρεψε τ9ν

NOOTPO¶IA KAI TPO¶O™ ZøH™.NOOTPO¶IA KAI TPO¶O™ ZøH™.

ºY§ETIKOI TY¶OI.ºY§ETIKOI TY¶OI.
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Φωτ. 2 .�I!πων «E4ρωπα9�ς». Φωτ. 3. Θρ^_".

Φωτ. 4. �Iαπων�δα καθαρ-
µ�γγ�λ�ειδ%ς. Φωτ. 5. Σ6γ�ρ�ν�ς �I!πων.



πρ*τ�, .πως Tκανε # Xριστανισµ9ς τ/ν Oλληνικ/ θρησκεAα, �λλ� συνυπ�ρB�υν. ∆3ναται
# :I�πων ν� �νSκ�η �ν θ�λ�η κα' στ'ς δ3� � σ� καµµAα. Kα' # µ�ν σιντ�ϊσµ9ς σ�<εται τ'ς δυ-
ν�µεις τEς φ3σεως κα' πρ�σωπ�π�ιε� τ'ς κ�ινωνικ�ς �4Aες (.πως στ/ν �ρBαAα 0Eλλ�δα),
# δ� <�υδισµ9ς µετατρ�πεται σ� Zevi < (ε�ν δηλαδ/ σ� τρ8π� (ωEς, µ�σ)ω τ�- «γν�θι σαυ-
τ&ν».

0H π�ικιλ8τητα, τ9 φιλικ9 τ�- περι<�λλ�ντ�ς κα' τ9 θρησκευτικ9
συναAσθηµα tς φιλ�σ�φAα κα' σ�<ας δηµι�3ργησαν 7να λα9 α�σθαντικ8, εiφυE, δρα-
στSρι�· 7να «πλ/τρπν» $νθρωπ�, π�� �κφρ�(εται µ� Bαρακτηριστικ/ Wπλ8τητα.

0O π�λυµ�ρφικ9ς π�λιτισµ9ς τ�- :I�πωνα, �π�τ�λεσµα κυρAως δανεAων (KAνα), γAνε-
ται µναδικ!ς περνFντας �π9 τ/ διηθητικ/ «^λληνικO» �δι�συγκρασAα τ�υ. Kα' ��
θρησκε�ες τ�υ γAν�νται �θ�ς, R τ�Bνη τ�υ «µηδ,ν �γαν», R �πιστSµη «"π&λυτη» τε-
	νικO κα' R φιλ�σ�φAα �ργαλε�� �πAγνωσης, «γν�θι σαυτ&ν» (Σ�. 4+5).

T� xθη κα' Tθιµα, �� O�ρτ�ς κα' �� πανηγ3ρεις �κφρ�(�υν τ/ν �σωτερι/ λιτ8τητα κα'
�4ωτερικε3�υν τ9 <αθ� α=σθηµα τ�- πλ�τη [Σηµ.: K�π�τε τ� τ�σσερα αiτ� στ�ιBε�α πρ�-
πει ν� µελετηθ�-ν κα' ν� συγκριθ�-ν µ� τ� �ντAστ�ιBα Oλληνικ�· ν�µA(ω δ�, .τι θ� �4α-
Bθ�-ν συγκλ�νιστικ� συµπερ�σµατα γι� τ/ στεν/ σB�ση τ*ν �λληλ�απ�µακρυσµ�νων
λα*ν].

Tελικ� .λα τ� �νωτ�ρω TB�υν 7να κ�ιν9 συντελεστS: τ/ν T�Bνη. Γιατ' rBι
µ8ν� στ� «µεγ�λα» �λλ� κα' στ� «�λ�	ιστα», τ� καθη-
µεριν�, # :I�πων �φαρµ8(ει τ��ς συµπαντικ��ς καν8νες
τEς α�σθητικEς. ∆�ν κ�νει τ�Bνη γι� ν� καλλωπAσ�η τ�
Tργα τ�υ, .πως # δυτικ9ς $νθρωπ�ς(µπαρ8κ, ρ�κ�κ8).
ΓνωρA(ει, .τι R Φ3σις, rντας «κ�λλιστς κ&σµς» (0Hρ�-
κλειτ�ς, �π. 124), δ�ν καλλωπA(εται· τ/ν «συµπληρYνει»
σεµν�, λιτ� µ� τ'ς δηµι�υργAες τ�υ τ8σ� τ�λεια, uστε δ�ν
µπ�ρε�ς ν� πρ�σθ�σ�ης � ν� �φαιρ�σ�ης τAπ�τα (Σ�. 5).

Π*ς γνωρA(ω τ8σ� καλ� τ9ν $γνωστ8 µ�υ :I�πωνα;
lOταν περιγρ�φω τ� Tργα τ�υ, φ�ρνω στ9 ν�- µ�υ τ9ν
lEλληνα λαϊκ9 τεBνAτη κα' τ/ ν��τρ�πAα τ�υ.

Π*ς αiτ9ς # λα9ς Tγινε τ8σ�
�ργατικ8ς, τελει�µαν/ς κα' λεπτ�λ8γ�ς; ∆3� λ8γ�ι κατ�
τ/ γνFµη µ�υ �π�δρασαν �π�φασιστικ�: R συµµετ	�
τ�υ στ9 *Eλληνικ! πνε?µα (:Aπ�λλFνι� κα' ∆ι�νυσια-
κ8), R "πYλεια τEς (πανε3κ�λης) �ρB�γ�νης συλλα<ικEς
γραφEς τ�υ κα' R �ντικατ�στασS της µ� τ��ς «�κατ�λληλ�υς» κινε(ικ��ς BαρακτEρες

( , kanjì).

0H τρ�µερ/ δυσκ�λAα �κµ�θησης Tστω
κα' τ*ν �π�λ3τως �παραιτSτων 1.000
kanjì κα' τ*ν δ3� συλλα<αρAων, καθιστL
τ9ν µ�σ� :I�πωνα "µ�τ	 τEς
γραφEς/�ν�γνωσης κα' Oπ�µ�νως �π�-
κ�µµ�ν� �π9 τ/ν :EπιστSµη - Φιλ�σ�φAα.
:Aπ�τ�λεσµα τ�3τ�υ R δι�B�τευση τEς
Tµφυτης εiφυ{ας τ�υ κα' λεπτ8τητας στ/
	ειρτε	ν�α. E=τε «D�ναυσς» ε=τε «καλO»
R τ�Bνη γAνεται �ργαλε�� Tκφρασης κα'

O XEIPøNA•.O XEIPøNA•.

H TEXNH.H TEXNH.

H A¶§OTH™.H A¶§OTH™.
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Σ�. 5. Zν, Tϊ�ν κα
 T�νη. (Σ�δι�
σινικ=ς µελ!νης.)

Φωτ. 6. Φρ!κτης  π/ φ6λλα bamboo σ; 8ερ/ <λσ�ς
bamboo (Kyoto).



�ν�γεται σ� �νυπ�ρ<λητα zψη. 0O :I�πων γAνεται # «	ειρ�νας», # κατ’ ε4�B/ν homo faber.

�Aς �παριθµSσ�υµε µερικ� �π9 τ� δηµι�υργS-
µατ� τ�υ. :AσB�τως �ν tρισµ�να ε+ναι δ�νεια, R τελει�π�Aηση/�ν�πλασS τ�υς δηµι�υρ-
γε� µAα π�ι�τικ/ �λλαγ/ τ�τ�ια, π�� γAν�νται «Xαπωνικ�», µ� jν�µασAα παγκ�σµAως �να-
γνωρισµ�νη.

Jû.dô [= .πλ� (τ9) κ�ρµA]. 0H περAφηµη «�απωνικ/» π�λη, �π8γ�ν�ς τ�- juu-jitsu,
Bρησιµ�π�ιε� τ'ς λα<�ς τEς OλληνικEς (�λευθ�ρας) π�λης, δηµι�υργικ� �ναπλα-

σµ�νες.

karà.te (= $δεια B�ρια) < 0HσA�δ�ς K(εν�)αρα - B�ρε (δυϊκ.) :Aκ�ραι� τ9 «πα-
γκρ�τι�ν»  µ� τ� κτυπSµατ� τ�υ (.ρα «∆» τ. 169).

ikè.bana (= τακτ�π�Aηση �νθ�ων). 0H περAφηµη λαϊκ/ τ�Bνη τ�- Wρµ�νικ�- συν-
δυασµ�- φυτικ*ν στ�ιBεAων (�νθ�ων κ.λπ.).

bonjai: 0H µ�ναδικ/ καλλι�ργεια δ�νδρων - ν�νων.

bon kai: Mικρ�γλυπτικ/ �ναπαρ�σταση φηµισµ�νων τ�πAων.

orìgami: Γλυπτικ/ µ� διπλωµ�ν� BαρτA.

niwà: O� φηµισµ�ν�ι <ραB8κηπ�ι, �π�τελ�3µεν�ι �π9 $µµ�, <ρ�B�υς, νερ9 κα'
φυτ� σ� �π8λυτη Wρµ�νAα.

Tελετ/ τ�- τσαγι�-: o-chà. 0H τελετ�υργικ/ πρ�ετ�ιµασAα, παρασκευS, π8ση τ�-
�απωνικ�- τσαγι�- (ΣB. 5).

Παρασκευ/ ψαρι�- κα' γλυπτικS (!) µ� λεπτ8τατες φ�τες.

�υλ�υργικ/ κα' �πιπλ�π�ι{α, κατασκευ/
�δAως  στεγ*ν Bωρ'ς καρφι�.

shi.atsú (δακτυλ�.πAεσις) < (σ)�πτω. Θερα-
πεAα δι� τ*ν δακτ3λων �ντ' <ελ�νισµ�-

[πρ<λ. «δακτυλA(ειν» «Γι8γκα κα' lEλληνες»· �πAσης
�απωνε(ικ9 µασ�(].

rei.ki = ρ�/ πνε-µα <ρ�ει-κSρ. ΘεραπεAα µ�
τ/ σκ�ψη.

KαλλιγραφAα - (ωγραφικS: sho.dô < σB�δι�
(ν). 0H �παρ�µιλλη �φαιρετικ/ �απωνικ/ τ�-

Bνη.

Θ�ατρ�: T� παραδ�σιακ� no κα' kabuki πα-
ρ�λληλα πρ9ς τ9 κινε(ικ9 κα' �π8γ�ν�ι τ�-

Oλληνικ�- δρ�µατ�ς. O� sθ�π�ι�' (λαϊκ�' �ρωες) φ�-
ρ�-ν �νδ3µατα µ� παν�ρBαια διακ�σµητικ� στ�ιBε�α
(µαAανδρ�ι, ρ8δακες) Bαρακτηριστικ*ς Oλληνικ�

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

MONA¢IKA E¶ITEYMATA.MONA¢IKA E¶ITEYMATA.

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316694

Φωτ. 7. �O µγας �θ�π�ι/ς Kishiyomo.



(Φωτ. 7., Σ�. 6). Aiτ� κα' $λλα.

lOλα τ�λεια λ�ιπ9ν στ��ς :I�πω-
νες; >OBι <�<αια· δ�ν ε=παµε τ9 σ�<αρ8τερ�: E+ναι
αiτ�καταστρ�φικ�A, .πως �κρι<*ς κα' �� lEλληνες
κυρAως µ�σ)ω τ�- �µφυλA�υ π�λ�µ�υ ($ρα shô.gun), µ�
�π�τ�λεσµα τ/ν «jλιγανθρωπAα» (ΣπαρτιLτες, :Aϊ-
νF)11.

Πρ9 τEς �4αγωγEς κ�π�ι�υ συµπερ�σµατ�ς #λ�-
κληρFν�υµε τ/ν παρ�υσAαση τ�- ΠAνακα Γ τ�- Γενι-
κ�- Λε4ιλ�γA�υ:

TA «MEION».TA «MEION».
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Σ�. 6. Mα�ανδρ�ς στ/ µαν�κι.

κ�θισµα = za.seki <za; F7δ�ς → (Λ) sedeo.
κ�θ�δ�ς = kak.kô = katsu.kô < κ�θ�δ�ς
κα6 = -te < τε
κ�λαθ�ς = kago < κ�δ�ς
καλ�ς = yoi < ε� καλ*ς = yo.ku < ε�-γε
καλ78α = koyà < καλι�
καµπ7λ�ς = kyô.sen < *ky.roo.nes < κ�ρω.ν9ς

→ (Λ) curvos
καρα8!δα = zarigani < (α�τ.) κ�ρα<�.ν → (A)

crab
καρδι9 = kokoro < (γεν.) κηρ.9ς = κ/ρ → (Λ)

cor
καρ7δι = kurumi < καρυδ�-ν = κ�ρυ�ν  → (Λ)

carina
καρφ6 = kugì < γ�µφ(').�ς
κατ�ρα (-µ;ν�ς) = norò(s)i < µ�ρ3σσω

tatararèta!
κατασκευ�ω = tsu.ku.ru < τυκA(ω = τε3Bω ⇒

surú
κατ�ικ, = sumu < ε�µ' = + κατ�ικ* → (Λ)

s3µ(us) kyo.iû <*yko.joo < ��κA(ω
κατσ!κα = yagì < Fαιγ' (δ�τ) = α=4
κεραµ!δι = kawara <*kawéra(mi) ↔ < κ(αF)ε-

ραµ'ς < κ�Fιω
κερασι9 = sa.kura <*kura.sa ↔ < κερασ�α
κεφ�λι = atama = κρανA� < ; kubi < κ3<η = κ�-

<λη < κεφαλ/
κ!νδυν�ς = kiken < κAνδυν�ς;
κ!τριν� = kiiro(no) <*kitiro-no < κAτρι-ν�ν
κλειδ6 = kagì < κλαFis = κλη'ς → (Λ) clavis →

key
κ)8ω = kiru < κεAρω = κε�(ω kire = κ�µµ�τι
κ�!λωµα = kûdô < κ�F�λ�ς → (Λ) cavus → κ3-

πη
κ�ιµ=µαι = neru <*o.ne.ru < rνειρ�ς

κ�ιτ�ω = miru < �µεAρω → (Λ) miro hòra! κ�A-
τα <hòρα

κ�λλ, = haru < κ�λλ* tsu.keru < συν.κ�λλ*
κ�λ)να = kùi < κAων
κ�ντ�ς = mijika.i < (B�ι)µικκ9ς <µι Fικ�ς = µι-

κρ9ς
κ�ρ�κι = karasu < κ8ρα4 → (A) crow
κ�ρµ6 = karada < κ�ρ(�)µ9ς
κ�ρ�ϊδε7ω = kara.kau <*klawau < Bλε3ω
κ)σκιν� = furui < κρησ�ρα;
κ)σµηµα = kazari <karizu ↔ < καλλ3σω → (Σ)

çasayi
κ�τ)π�υλ� = niwa.tori < ν�α - *o.ri.to ↔ rρνι-

θ�ς
κ�υ!να = daido.koro < διαAτη B*ρ�ς.
κρ�ν�ς = kabuto < (0Hσ.) κ�πυς = ν�-ς → (Λ)

caput.
κρασ6 = budôshu < π�τ9ς
κρ�τ�ς = kunì < kun = κ3ρι�ς < κ�Aραν�ς
κραυγ�ω = doma.ru < δ�ν�ω ô.goe <.λ�-γ8-

�ς
κρεµ�ω = kakeru < κρεµ*
κριτ�ς = hanji < κατA(ω → (τ) kati [«∆», τ. 239].
κρυµµ;ν�ς = kakureta < κρ3πτω = καλ3πτω

→ (Γ) couvr-
κτ!ρι� = kenchi-ku < κτAσις → (Σ) k(e)siti-h.
κτυπ, = tataku < τ3πτω
κυκλ/νω/φρ�ω = kako(m)u < κυκλ8ω.
κ7πελ� = kappu < κ3πη → (Λ) cupa
κ7ρι�ς = kun < κ�Aραν�ς san <F7ν�ς = σε<α-
στ9ς → señor
κωµωδ!α = kigeki < κωµικ8ς;
κωπηλατ, = kogu < κFπη → kai
λ�φυρ�ν = senri.hin < F7ναρ�ν (0Hσ.)
λ;γω = iu < (πρ�στ)=�υ < (φ)Rµ' → (Λ)αi�

¶INA• °. °ENIKO §E•I§O°IO¶INA• °. °ENIKO §E•I§O°IO
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hanàsu < καν�σσω
λει/νω = toka.su < τSκ.σω
λ�γικ� = risei < ρEσις → ratio → raison
λ)φ�ς = oka < ∆.rBθα
λυπ� µαι = kanashimu < (0Hσ.). καναBA(ω =

θρην*
µαγε!α = majutsu < µαγικ9ς
µαθα!νω = manabu < µανθ�νω → (Σ) manadha

= σ�φ9ς
µαστ!γι� = mùchi < µ�στι4 → (T) kamçi
µ�ται�ς = muda < (∆) µ�τα = µ�τη
µ�τι = me < rµµα
µα ρ�/σκ�τειν�ς = kurai < σκυθρ9ς (Σ) →

scuro (T) karà
µεγ�λ�/µ;γας = HH < .λ�ν tai- <(0Hσ.) τα-ς

→ (π) tau
µ;θη = meitei < µ�θη
µ;λι = mitsu < (γ).µ�λιτ�ς
µ;λλ�ν = mira.i < µ�λλων
µ;σα = ni < �ν. → (∆) in
µ;ση (σωµ) = koshi <*okoshi < �4�ς = λαγ�ν
µητ;ρα = hàha (sB�µ)µ�µµ.$+$ττα+ν�ννα

(0Hσ.)
µη�αν� = kikai < kikus = �σB�ς
µικρ�ς = chii.sai < τυτθ9ς → (A) thin

ko-<κ8ρ�ς
µιµ� µαι = mane.u < µιµ�.ω
µισ, = niku.mu < νε�κ�ς = κατηγ�ρAα
µ)ν�ν = nòmi  < µ8ν�ν
µ7ρι�ι = man < µυρι�ς;
να6 = hai < γe → (A) yes
ναυ�γι� = nanpasen < ναυ�γι�ν
νερ� = muzù < ; sui-<(k)skuı̌ � (σ).�δα[τ�] =

�zδει → [G. Wato]
ν�πι� = nyûjì < νε�γν9ν
ν	σ�ς = shi.mà < σEµα;; <*mà.shi ↔ nashi

<(∆.πλ.) νLσ�ι
ν!κη = makasu <na.kasu < (∆. µ�λλ.) νικ�σω
ν�σταλγ!α = natsu.kashii<notsu.kanashii < ν8-

στ�υ καναB/ (0Hσ.)
ν� ς/µυαλ� = nô < ν8�ς
ντρ�π� = ha/ji < α�δ���ς = α�δ�ς
ν7�τα = bañ<*ban.ni (ki) < παν → bàn(ji) + ν-4

= παννυB'ς
νωθρ�ς = no.ròi < (:Iων.) νωθρAη
?ερα!νω = kawa.ku < καFAω kareru <καρBαλ�-

�ς < 4ηρ9ς
?7δι = su<*o.su < j4� → (Λ) acies
��κ!α = uchi/ie < �=κ�ι → (A) home → (r)chez

ka.tei < κατ.�ικAα
��κ�γ;νεια= ik.ka < �+κ�ς
@λ�ς = zen.bu < (σ)#µ�- = h�µ�-
Aµ!�λη = moya < omo.ya < (∆)#µABλα → (Σλ)

maglà

@µ�ι�ς = onaji <*oma.ji < .µ�j�ς
Bµ�ρφι9 = bi < ; kirei<*kalei <(δ�τ.) κ�λλ.ει
Cν�µα = na.mae < j.ν�µα → (Σ) naman
Bργυι9 = hiro = 1,82 < jργυι� (= 0,305X61,83 µ.!)
Aρµ� = iki.oi <*kiki.oi < kı̃ kus =+δ3ναµις
�$ραν�ς = sòra <*sora.no < rραν�ς (:Iων) <F8-

ραν� [ten <tiãn < τ�γ�ς;
Bφειλ� = kari < B�ρις
C�ι = iie<ihi < µSBι nai=mai <ν/
π�γ�ς = ko.ori < Fzελ�ς = (Λ) gelu → (A) cool
παιδ6 = ko <*ko.wo < K8ρF�ς = (:Iων) κ8ρα <

ΓΓB´ kowa
παλαι�ς = furùi < pului < παλαι9ς
π�λι = mata < µ�τα = µετ�
παπ�7τσι = kutsu < σκ3της = τσαγγ�ρης
πατ;ρας = chichí < τ�τα → (Σ) tâta
πατρ6ς/�/ρα = -kòku/kokka < F�+κα (∆)
πεδι�δα = hei.chi < B�ρσ�ς; = 4ηρ�
πεθα!νω = shinu < φθAνω → (Σ) ksina.ti
π;νθ�ς = mo < µεAρ�µαι → (A) muru
περισσ)τερ� = motto < µεj�ν = µε�(�ν
περπατ,/8αδ!ω = aru.ku < Tρρω <*ερσjω
π;τρα = ishi < (0Oµ.)$σις = 4ερ9ς πηλ9ς
πηγα!νω/-ρ��µαι = yuku = iku < =κω = TρB�-

µαι
π!εση = atsu-/atsu/ryoku< �πτω � ναστ9ς
πλ�τη/ρ��η = senaka < ↔ aka.nesi <

(0Oµ.)$κνησ(τ)ις
πληγ�/τρα µα = kizu/kega(su) = σBA(ω/κε�(ω
π)δι = ashi <*tashi < (πλ)ταρσ�'
π�D�ς = dàre <tàle < τ���ς → (∆) talis/quis →

(Σ) yal
π)λις = to.kài/to.sh(a)i <*a.shi.to ↔ < $στε�ς

(γ)
π�λEς = tasû < τα-ς → (Σ) tauti → oo <.λ�ν
π)ρτα = to/to(b)ira < θ3ρα → (A)dHHr
π�τ�ρι = ippai <ipu.hai < (πλ) κ3π.αι;
π�υλ6 = tori <*ori.to < rρνι.θ�ς (γεν.) → (Σλ.)

orilu
π�υλ�ω = u.ru < *bu.lu; < πωλ*
πρ;πει = beki <* be.re.ki < πρ�πει → (Λ) decet
πρ�ω/φυσ�ω = fuku.reru < φ3σκη
πρ�ς = e < �ς Πρ8σωπ� = kaó < καρ.9ς (γεν.)
πρ)σωπ� = kaó <* karó < (γ) καρ.9ς <κ�ρα =

πρ8σωπ8ν τι.
πρωF = asa < sFς
π7ργ�ς = tô < τ3ρρ�ς → (Λ) turris
ρ�8ω = nuu <nu.su < ν3σσω = τρυπ*
ρ�κ�ς = boro <*boro.ma; < σπ�ραγµα
ρ�φι = taná/to.dana <ta.mi.na < ταµε�α → (E)

tána
ρε µα = -ryû / ryô < ρF�.µαι < ρ�ω → (Σλ)

stru.ma
ρ;ω/ρ�� = nagare < (0Hσ.) να3ει → (:Iνδιαν)
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Niagara!
ρ� �� = -fuku < <-ττ�ς = Uφαντ9
σαγ)νι = a.gò <*sa.go < σιαγ�ν
σ�κ�ς = fukuro < κFρυκ�ς
σαπ�7νι = sekken < σ�πων
σαρκασµ�ς = hiniku < κυνικ9ς
σεισµ�ς = ji.shin = γE-σεAω = σεισA.Bθων
σ	µα = shin.gô < σηµε��ν → (Λ) signum
σ�µερα(-ιν�ς) = gen.dai < κε�θεν δAα → (A)

day<dagaz
σιγαν�ς = shizuka < σAγασις
σιωπηλ�ς = mugon < µ�γA.λαλ�ς;
σκαπ�νη = suki´<*sukiri; < σκαλ'ς
σκεπ�ω = kabu.ru <ka.rubu ↔ < καλ3πτω
σκεπ� = yane<*ne.ya ↔ < ναAjω
σκι9 = kagé <�*.κιj� = σκι� → (Σ) sayã
σκληρ�ς = katai < (:Iων) κ�ρτα t(s)urai< τ-λ�ς

< (γ.) δρυ.9ς → [(Λ)durus ↔]
σκ�ιν6 = tsuna < (πλ.) σB��να
σκ�ρπ!ω = chirasu < σκεδ�(ω → (A) scatter
σκ�τ/νω = korosu/karasu < Bαρ�σσω; � κε�-

(ω → (Σ) çasta
σκ�υµπρ6 = saka < σκ8µ<ρ�ς = ψ�ρι → (Σ)

skobati
σκ�7πισµα = sôjı < σ�ρωσις (Σ�υAδας)
σκ�υρι�ω = sabiru < σαπρ8ω
σκ78ω = kup.puku = kut(s)u.pu.ku <kuputu

↔ < κ3πτω
σκ7λ�ς = inù <u.nì ↔ < (δ)kuri (ryô)KEN <

κ3ων
σπ�λαι� = horà - ana (=jπ/) < k�.'.λα (∆)
σπρ/�νω = osú < �θ*
στ�ω = shitatasu < στ�4ω (µ�λ)
σταθερ�ς = sik.kari = sita.kari < σταθερ9ς
στ��τη = hai < �(α (0Hσ.) = �(η → (Σ) ashah

→ (A) ash
στ;γη = ten.jô < τ�γ�ς
στ;κ�µαι = tatsu < στατA(ω
στεν�ς = se.mai <se.nai < (θ. πλ.) στενα'
στερε�ς = katai < κραται9ς
στιγµ� = shun.ji < στιγµS; στ�B�ς = shiku
στ)��ς = shô.jun < στ8B�ς
συγγενεDς/γ;ν�ς = su.gô < συν.γ8ν�ς
σ7υγ�ς (G)/γυναDκα = ká.nai < (<�ιωτ.) <αν�

= γυν/
συµπεριφ�ρ9 = taido<*taido(mo) < τAθεµαι →

θεσµ9ς τεθµ9ς
συµφων!α = dôi < δ�B/ < δ�κ�µαι → Λ. doceo
συνδ;ω = tsu.nagu < συν�γω
συνε�!ω = tsu.zu.ke.ru < συνεBA.(ω
συν�θως = tsu.jo < συν.Sθως
σ7ν�ρ�/@ρι� = heri(o) < (Λεσ<.) B�λλ�ς =

Bε�λ�ς + .ρι�ν
συντρ!8ω = tsu.busu < συµπι�(ω

σ7στηµα = tai.sei <*taki.sei < τ�4ις
σφαDρα = kyû < κ�Aα = σφα�ρα
σφρDγ�ς = ikio.i < �σB3ω
σ�ισµ� = sa.ke.mè < si-ki-mi (ΓΓB); = σBισµ/
σ+/ω = sukuu < *σFFjω = σ)F(ω
σωλ�ν = kan < κ�ναλ�ς < κ�ννα = κ�λαµ�ς
τακτ�π�!ηση = seiten < (σ)7δ�ς = F7δ�ς →

(G)seltaz → (A)
τα?!δι = ryo.kô ↔ kô.ryo � π�ρεAα! → (Σ)

paras
τ�φρ�ς/Cρυγµα = hori < jρυB/
τελευταD�ς = saku- < T-σBατ�ς
τ;�νη/τε�νικ� = g(e)i.jutsu < κ/ρ + τAκτω =

ψυBισµ9ς (παρ�γει τ�Bνη)
τιµ� = kô.ei < koro.ei < κλ�η (πλ.)
τιµωρ!α = batsu < πατ�ω = κτυπ* → (Λ) batuo
τ)π�ς = tochi < τ8π�ι (πλ.)
τρα8, = hiku < FOλκ3ω
τραγ�υδ, = utàu < Rδ�ω < �εAδω
τρικυµ!α/θ7ελλα = arashi < ��λλα(ς)
τρ)π�ς/ε1δ�ς = -toori < τρ8π�ς
τρ/γω = tabe.ru < tebe < δε�πν�ν → (Σ) dapen

� �ρτ3Fω
τσ!µπηµα = tsubame < τ3π(α)µα = τ3µµα
τυλ!γω = tsutsurmu< τ3λιγµα;
τυφHν = taifû < !
τ/ρα = ima = moo <*nono; < ν-νι → (Σ) nuu →

(A) now
Iγε!α = ei.sei < sei.hei ↔ < (σ)U.γιεA.α
Iπ;ρ���ς = subarashii < (σ) Uπερ�B/
Jστερα = à.to <*ò.ta < (Λεσ<.) rτα (Σαπφ� 49)
φαγητ�/τρ�φ� = sho ku.gi = (σ)Wκ�.στ/ (Kυ-

πρ.)
φιλ�νικ!α = aràsoi < (∆ωρ.) �ρAσδω
φ!λ�ς = mikàta < $µµα = µητ�ρα → (Λ)

ami.citia
φ)8�ς/τρ)µ�ς = kyôfu < κυκ�ω
φ)ρεµα = -fuku/fuku.sô < πυκ�(ω = καλ3πτω
φ� ρν�ς = kàmado < κ�µιν�ς
φρ�κτης = kak(o)ï < κυκλ8.ω = kakóu
φ7σηµα = fuku < φ3σκη < φυσ�ω
φων� = koe < γ8�ς/<�/
φων	εν = boin <*bo.ni.(e) < φωνEεν
φ,ς = hi < F�λι�ς akar(u)i = φ*ς λαµπρ9 <

�γλα9ς
φωτι9/θερµ)της = hi < Fε�λη
φωτ!ω = hanatsu < F�ν�πτω
��δι = àibu < �πτω
��λυψ = hagane < κ3Fαν�ς → (Σ) syana
�αρ9 = yoro.(ko) bi < Bαρ�π8ς; → (Σ) harya.ti
�αρ�ω = horu <*horusu < Bαρ�σσω
�εDλ�ς/Lκρη = heri < (Λεσ<) B�λλ�ς = B�λι�ς
�ειµ/νας = fuyu = huyu < Bε�µα = Bε-µα → (Σ)

himuh → [(Σλ) zimiã



∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316698

�;ρι = te < (:Iων) B�.ρε (δυϊκ9ς)
�	να = gacho < (∆. γεν.) Bαν9ς → (Σ) hasah
�ι)νι = yuki < Bι�νι.κ9ς
��Dρ�ς = buta < (∆)<�3δα = <�υσ8η / συ.<8-

τι�ν = �γ�λη B�Aρων
��ντρ�ς = futoi = huto.ri = B�(ν)δρ9ς
�ρ;�ς = kari- < Bρ��ς Bρωστ* = kari < B�ρις
�ρ�ι9 = (h)iroai < Bρ�ι� 

�τ;νι = kushi < κτεAς;
�/ρα = kuni/-koku
�ωρ!ω = hanasu < 
�ωρ6ς = nashi < $νευ
ψηλ�ς = taka.i < (∆)Tαγ�(ι) = ταγ9ς (=

�σBυρ9ς/ψηλ9ς)
Mµ�ς = nama < �µ9ς

MAα Tρευ-
να �π' τ*ν :Iαπωνικ*ν συµ<8-
λων θ� Tδινε �ντυπωσιακ�ς
πληρ�φ�ρAες. Π�ντως R :Iα-
πωνAα = nip.pòn (= �νατ�λλων
�λι�ς) TBει �θνικ/ σηµαAα τ9ν
κ8κκιν� �λι� κα' π�λεµικ/
ε+Bε τ9ν δεκαε4�κτιν� (�λι�)
(Σ�. 7). Kα' τ9 �θν8σηµ8 της
ε+ναι # 16/φυλλ�ς ρ8δα4 [πα-
ρ�<αλε µ� τ9ν 16/�κτιν� �λι�
τEς «Bεργ�νας» (σ3µ<�λ�
πρωτ�-ελληνικ9-A�γα��), π��
TBει τ9ν 8/�κτιν� ρ8δακα στ9
κ�ντρ�] (Φωτ. 8 κα
 Σ�. 8).

T9 π�σ�στ9 τ*ν Oλληνικ*ν
ρι(*ν π�� πρ�τεAναµε ε+ναι >90% στ'ς �ρB�γ�νες λ�4εις (ΠAν. A´) κα' 67% στ9 <ασικ9 λε-
4ιλ8γι� (ΠAν. B´). T9 π�σ�στ9 αiτ9 παρ’ .λ� π�� ε+ναι π�λ� µικρ8τερ� τ*ν $λλων Oλλη-
ν�γεν*ν γλωσσ*ν [(«∆», τ. 204, 229, 241): <ρSκαµε 99% στ/ν :Aγγλικ/, 97% στ/ Σλαυι-
κS κα' στ/ν τ�υρκικ/ 68%, �ν)* # N. Josephson <ρEκε 31% στ/ νEσ� τ�- Π�σBα στ9ν
E�ρηνικ8, 16% στ��ς Mα�ρ' κ.λπ.)1]. �Aν λ�<�υµε Uπ’ rψιν µας .µως τ9 µακριν9 παρελ-
θ9ν τEς (πιθανEς) �παφEς µ� τ��ς lEλληνες κα' κυρAως τ/ν καταλυτικ/ �πAδραση τ*ν
µ�γγ�λικ*ν φυλ*ν, τ9 π�σ�στ9 τ�-τ� τ9 θεωρ�-µε �καν�π�ιητικ8.

T9 γενικ9 λε4ιλ8γι� (ΠAν. Γ´) �κ � 400 λ�4εων φανερFνει 7να εiρ� φ�σµα µ� Oλληνικ�ς
ρA(ες, π�� �� πιθαν8τητες �π�κλεA�υν τ/ σ3µπτωση.

O� δυσκ�λAες �τυµ�λ8γησης ε+ναι µεγ�λες, λ8γ)ω τEς παραφθ�ρLς �κ τEς διαφ�ρετικEς
πρ�φ�ρLς τ*ν :IαπFνων. :Aκ8µα κα' σ3γBρ�νες λ�4εις 50 �τ*ν (:Aµερικανικ�ς) πρ�φ�-
ρ�νται διαφ�ρετικ�· ε+ναι �λλ�ιωµ�νες (open - up ⇒ ôpùmâ). :EπAσης �� :I�πωνες �ντι-
στρ�φ�υν λ�4εις (σκεπ�(ω = ka.bu.ru ↔ *ka.ru.bu <καλ3π(τ)ω [πρ<λ. (Λ) f`orma ↔ µ�ρ-
φ�, (EV<�ια) ρ�λ8ϊ ⇒ λ�ρ8ι].

Παρ’ .λες τ'ς πρ�σπ�-
θειες τ*ν :IαπFνων γι� τ/ν �παγγAστρωσS τ�υς �π9 τ� κι-
νε(ικ� �δε�γρ�µµατα (kanji) τ9 πρ8<ληµα παραµ�νει $λυ-
τ�. :Aπ9 τ9 1880 �� διαν��3µεν�ι πρ8τειναν τ'ς O4Eς λ3σεις:
α. Wπλ�π�Aηση τ*ν kanji <. XρSση Λατινικ�- :Aλφα<Sτ�υ
(romanisation) γ. M8ν� συλλα<�ρι� katakàna κα' δ: πρ�-
τεAνω ν�� συλλα<�ρι�, �να<Aωση τ�- Bαµ�ν�υ, µ� Bαρα-

κτEρες �π9 τ9 Oλληνικ9 �λφ�<ητ� (κεφαλα�α). Παρ�δειγµα: (Σ�. 9).

T9 συλλα<�ρι� τEς ΓραµµικEς ΓραφEς B´ tς κα' τ*ν $λλων™Y°KPI™H ME °°B™Y°KPI™H ME °°B ..

TO ¶POB§HMA KANJTO ¶POB§HMA KANJIÌ̀..

™Y°KPI™H IA¶øNIKH™ KAI E§§HNIKH™.™Y°KPI™H IA¶øNIKH™ KAI E§§HNIKH™.

™YMBO§A.™YMBO§A.

Σ�. 7. α. Σηµα�α 3θνικ%.
S. Σηµα�α π�λεµικ2.

Φωτ. 8. ∆εκαε"!κτιν�ς >λι�ς. Σ�. 8. �Eθν�σηµ� κ.λπ..

α C

Σ�. 9. �Aρ�2 συλλαSαρ��υ.



4 γραφ*ν7 δ�ν TBει σB�ση µ� τ� δ3� �απωνικ� συλλα<�ρια. 0H σ3γκρισS τ�υς �π�δεικν3-
ει, .τι TB�υν $λλη <�ση σBεδAασης. Kα' �ν)* �πεκ�λυψα τ/ν τα3τιση7 ε�κ8νας - xB�υ τEς
ΓΓB´ [π.B. τ9 φFνηµα ka TBει σ3µ<�λ� πρ�ερB8µεν� �π9 τ9 τEς ΓΓA´ δηλαδ/ "κρ-
φων�α τEς λ. ΓAΛH̃ → γα = ka] δ�ν �νν8ησα τ9ν µηBανισµ9 τ*ν :Iαπωνικ*ν συλλα<αρAων.

Kα' �ν* R ΓΓB´ δ�ν περι�Bει µ�ν�σ3λλα<ες λ�4εις (�π9 τ'ς � 700 λ�4εις τ�- Hooker 4
µ8ν� πρ�θ�µατα) τ9 2% τ*ν :Iαπωνικ*ν λ�4εων δ�ν δηµι�υργε� σ�<αρ9 πρ8<ληµα #µ�η-
BAας. 0Oµ�ι8τητα .µως TB�υν tς πρ9ς τ/ν δε4ι8στρ�φη γραφ/ κα' τ/ν τα3τιση λ=ρ.

lOπως �πεδεABθη (ν�µA(ω) �π9 τ/ν �τυµ�λ8γηση � 550 λ�4εων ($νετα
<ρAσκ�νται $λλες τ8σες) .τι R :Iαπωνικ/ Γλ*σσα TBει $µεση σB�ση µ� τ/ν 0EλληνικS.
:Eπειδ/ R �νθρωπ�γ�νεση Tγινε στ/ µεA(�να A�γαAα περι�B/ (.ρα A. Π�υλιαν8ς, «*O
(Aρ	�νθρωπς») .πως κα' �� 5 π�λιτισµ�' (= γ�νη) τ�- 0Hσι8δ�υ, R πρωτγλ�σσα ε+ναι
R A�γαAα 0EλληνικS, R µητ�ρα - γλ*σσα τEς UφηλA�υ (κα' τEς :IαπωνικEς).

0H :IαπωνAα �µφανA(εται στ9 B�ρτη τ�- Toscanelli (1484) tς νEσ�ς
CIPANGÔ (= Zipangu στ/ν �πιστ�λS τ�υ πρ9ς τ9ν <ασιλιL :Aλφ8νσ�)16. E+ναι R
NIPPON-KÔ (=�νατ�λEς RλA�υ λιµSν). E+ναι R Σηρικ/ (BFρα) τ�- Πτ�λεµαA�υ <�-
ρεAως τ*ν Σιν*ν (= KAνα).

0H jν�µασAα NIPPON (= πρFτη �νατ�λ/) δηλFνει τ/ν �νατ�λικF-
τατη BFρα («�πω "νατλO») �π9 δυτικ/ περι�B/ (A�γα��ν)· �π�Bει �4Aσ�υ µ� τ/ ∆3-
ση («0EσπερAα): 110°!

Π*ς Tφθασε # 0Eλληνικ9ς π�λιτισµ9ς στ/ν �π8µακρη :IαπωνAα; 0O N. Josephson �πρ8-
τεινε τ/ν O4Eς π�ρεAα: Mεσ8γει�ς - N. :Aµε-
ρικ/ - Π�λυνησAα4. :Aπ9 τ/ σ3γκριση .µως
τ�- παρ8ντ�ς λε4ιλ�γA�υ µ� τ9 Π�λυνη-
σιακ9 τ�- N.J. φαAνεται .τι, παρ� τ/ν κ�ιν/
καταγωγ/ (Oλληνικ/), µεταλλ�σσ�νται δια-
φ�ρετικ�. (Π.B. R Tνν�ια «τρFγω» Π�λυνη-
σιακ�: àtu <�ρτ3ω, �ν)* :Iαπωνικ� tabèru <
δειπν�ω).

Kατ� τ/ γνFµη µ�υ R π�ρεAα �ταν πα-
ρ8µ�ια µ� τ9 δρ8µ� τ�- µετα4ι�- (Xαρτ. 1)
δηλ. A�γα�� - BακτρAα - :Aλτ�ια rρη - M�γ-
γ�λAα - :IαπωνAα. [>Hδη �π9 τ9ν 7� (;) α�.
π.X. # :Aριστ�ας στ� «:Aριµ�σπεια >Eπη»
– τ� ε+Bε Uπ’ rψιν τ�υ # 0Hρ8δ�τ�ς – �ναφ�ρει τ/ν BFρα τ*ν Σηρ*ν (:IαπωνAα)]17.

�Aν δ�ν Uπ�ρB�η �κ8µα R �π8δει4η, Uπ�ρB�υν σ�<αρ�ς �νδεA4εις τEς
BρSσης τEς 0EλληνικEς στ/ν �ρBαAα :IαπωνAα tς κ3ριας γλFσσας. Πλ/ν τEς γλωσσ�λ�-
γAας, R �θν�λ�γAα κα' R �ρBαι�λ�γAα TB�υν τ9ν λ8γ�.

BιSλι�γραφ�α
11. K. Kαρµιρ�ντ(�ς «:AϊνF», «∆», τ. 245.
12. «0O γ-ρ�ς τ�- κ8σµ�υ», �κδ. «(Aκρ&πλις», 1935.
13. K. ΓεωργανLς, «0Yπ�<ρ3Bι�ς Oλλ. π�λιτισµ9ς 10.000 �τ*ν», «∆», τ. 211.
14. :A. Π�υλιαν8ς, «0H πρ��λευσις τ*ν 0EλλSνων», �κδ. 1968.
15. Περι�δ. NIPPONIA, N� 20, 2002.
16. X. Λ�(�ς, «K�λ8µ<�ς», �κδ. A=�λ�ς (σ. 106/110).
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Kωστ=ς Kαρµιρ!ντ(�ς
:AρBιτ�κτων EMΠ

E¶I§O°O™.E¶I§O°O™.

™¯fiÏÈÔ 2.™¯fiÏÈÔ 2.

™¯fiÏÈÔ 1.™¯fiÏÈÔ 1.

H ¶OPEIA.H ¶OPEIA.
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X!ρτ. 1. Πιθαν2 π�ρε�α A#γα��υ Π�λιτισµ��.



Y¢øP KAI OINO™

Στ� :Aγγλικ� �� δ3� αiτ�ς λ�4εις �ρBA(�υν µ� W (Doubleu). Aiτ9 ε+ναι
τ9 23� γρ�µµα τ�- �γγλικ�- �λφα<Sτ�υ κα' πρ�Eλθε �π9 τ9 λατινικ9
συµφωνικ9 σ3µ<�λ� υ � v κα' Tγινε uu στ/ν πρFτη �γγλικ/ µ�ρφ/ κα'
γι’ αiτ9 �ν�µ�στηκε διπλ9 u = double u. T9ν 8� α�*να τ9 uu �ντικα-
ταστ�θηκε �π9 τ9 ρ�υνικ9 BαρακτEρα π�� µ�ι�(ει σ�ν τ9 P. 0H BρSση
αiτ�- τ�- P Tπαυσε τ9 1300 περAπ�υ, γιατ' �� N�ρµανδ�' «γραφι�δες»
ε�σSγαγαν τ9 ν�� γρ�µµα W. Στ� µ�σα :Aγγλικ� R πρ�φ�ρ� τ�υς ση-
µειFνεται tς τ9 Oλληνικ9 γ.

�Aς δ�-µε µερικ�ς �γγλικ�ς λ�4εις, π�� �ρBA(�υν µ� W: Water, Wine, Wit, Work,
Word κα' Wise. T9 :Eτυµ�λ�γικ9 Λε4ικ9 Oxford, �φ�- δAδ�η πρ*τα τ/ σηµασAα
τ�υς, �ναφ�ρει κατ8πιν τ/ BρSση τEς λ�4ης στ� �ρBα�α :Aγγλικ� (8�ς - 13�ς α�.)
κα' παραθ�τει BρSσεις στ� παλαι�/�ρBα�α Σα4ωνικ�, Γερµανικ�, Γ�τθικ�, :Aρµε-
νικ�, Λιθ�υανικ�, :AρBαι�σλα<ικ�, Pωσικ� κα' καταλSγει στ� Λατινικ� κα' στ9
τ�λ�ς στ� 0Eλληνικ�, �ναφ�ρ�ντας διακριτικ� τ9 σ� «Uπ�τιθ�µενη» �νδ�ευρωπαϊκ/
ρA(α.

�Aς δ�-µε �ναλυτικ� τ/ λατιν�ελληνικ/ �τυµ�λ�γAα
Water: Λατινικ/ ρA(α δ�ν Uπ�ρBει, �λλ� TB�υµε Greek: zδωρ-zδατ�ς µ� θ�µα:

hydro, = two parts hydrogen and one part oxygen (= δ3� µ�ρη Uδρ�γ8ν� κα' 7να µ�-
ρ�ς j4υγ8ν�). ΣηµειFνει .µως τ9 Λε4ικ8ν: «Πιθαν*ς �π9 τ9 �ρµενικ9 ma. (!)

Wine: Latin Vinum κα' στ9 τ�λ�ς Greek: �+ν�ς (µ� �ρBικ9 δAγαµµα F��ν�ς). Tε-
λικ/ σηµεAωση τ�- �τυµ�λ�γικ�- λε4ικ�-: All arrived from a Common
Meditterranean Source but referred by some to pre-Armenian (= .λα πρ�Eλθαν �π9
µAα κ�ιν/ Mεσ�γειακ/ πηγS, �λλ� �ναφ�ρεται �π9 µερικ��ς tς πρ�-αρµενικS).

Wit: to know, στ9 τ�λ�ς λ�ει from Greek �+δα (=γνωρA(ω) κα' σηµειFνει: «compare
to IDEA» (= συγκρAνεται µ� τ/ λ�4η �δ�α).

Wise: from Greek ε+δ�ς στ'ς λ�4εις othewise, like wise = ε�δ�λλως, παρ�µ�Aως κα'
Wise: having sound judgement = # TBων UγιE κρAση, from Greek �+δα
Work: Greek Tργ�ν µ� δAγαµµα µπρ�στ� fergon κα' �4ηγε�: what one does = .τι

κ�π�ι�ς κ�νει κ�τι. T9 Λε4ικ9 µετ� παραθ�τει: See IE (.ρα :Iνδ�ευρωπαϊκ�)
energy, ergon, liturgy, organ, orgy, theurgy κα' zymurgy. lOλες γνSσιες Oλληνικ�ς λ�-
4εις.

Word: λ�4η from Greek ereo µ� τ9 δAγαµµα fereo = I shall say = θ� π*· κα' πρ�-
σθ�τει: word lexicon. Πρ�σθ�τει .µως π�ς R Λατινικ/ Γλ*σσα τ9 Tκανε verbum =
word κα' τ9 ρEµα verbose· τ9 �iσιαστικ9 verbosity �π’ .π�υ �µε�ς πSραµε «κ�π�ια
ψAB�υλα» tς �ντιδ�νει� κα' κ�ναµε τ/ν $Bαρη λ�4η <ερµπαλισµ8ς.

TA .µως TBει ν� κ�ν�η R :Iνδ�ευρωπαϊκ/ Γλ*σσα, .ταν .λα αiτ� �π�δεικν3�υν
.τι πρ��ρB�νται �π9 τ/ν 0EλληνικS; Π�- κα' π8τε T(ησαν �� $γνωστ�ι :Iνδ�ευ-
ρωπα��ι π�� δηµι�3ργησαν τ9ν πι9 καλλιεργηµ�ν� �νθρFπιν� Λ8γ�; Kα' π�ι8ς
ε+ναι αiτ9ς # δικ8ς τ�υς λ8γ�ς;

Θωµ_ς Γ. �Hλι�π�υλ�ς
∆ιευθυντ/ς K�λλεγA�υ «ΠαιδεAα» Mελ<�3ρνης



Γι� πρ*τ� δ�σκαλ� # K�ραEς π�τυBε τ9ν καλ8γερ� 0Iερ8θε� ∆ενδριν81. Mι�
�ναδρ�µ/ στ/ν πρFτη �δρυτικ/ πρ�4η τEς EiαγγελικEς ΣB�λEς Σµ3ρνης, στ9
Tγγραφ� π�� συνυπ�γρ�φει # ∆ενδριν9ς µ� τρε�ς πρ�κρAτ�υς τEς π8λης, κ�νει
�µφαν�ς τ9 πλEρες θε�κρατικ9 καθεστ�ς π�� ε+Bε �πι<ληθE στ9 �ν λ8γ)ω �κπαι-
δευτικ9 �δρυµα �4αιτAας τ�- καλ8γερ�υ �ερ�διδασκ�λ�υ: «T/ν σSµερ�ν δι� τ�-
παρ8ντ�ς �νδεικτικ�- γρ�µµατ�ς γAνεται δEλ�ν .τι, �πειδ/ κα' εUρ�θηµεν ε�ς τ9
�πιBεAρηµα τ�- σB�λεA�υ, # κ. 0Iερ8θε�ς # διδ�σκαλ�ς ε�ς .τι �γγA(ει αiτ9ν ε�ς πρ�-
κ�π/ν µαθητ*ν κα' �πAδ�σιν τ�- αiτ�- .λ�υ σB�λεA�υ, σ�ν Θε)* Uπ8σBεται ν�
�παρκ�E πρ�θ3µως, κατ� συνεAδησιν �ν φ8<)ω Θε�- τEς ψυBEς τ�υ �φ’ .ρ�υ (ωEς
αiτ�-»2. M� τ8σ�υς «φ8<�υς Θε�-» �π' τEς κεφαλEς τ�υ π*ς ν� µ/ν κυνηγKL #
∆ενδριν9ς τ��ς «$θε�υς» διαφωτιστ�ς;

O� δικ�A τ�υ, παρ� τ/ν �πιθυµAα τ�- K�ραE ν� συνεBAσ�η τ'ς σπ�υδ�ς, �π�φ�-
σισαν ν� τ9ν κ�ν�υν Tµπ�ρ�, στ�λν�ντ�ς τ�ν τ9 1771 στ9 >Aµστερνταµ τEς 0Oλλαν-
δAας tς �ντιπρ8σωπ� τEς OταιρεAας π�� ε+Bε # πατ�ρας τ�υ µ� τ9ν Eiστ�θι�
ΘωµL. :Aντ' .µως ν� �σB�ληθ�E µ� τ9 �µπ8ρι� κ�Aτα4ε π*ς ν� µ�ρφωθ�E περισ-
σ8τερ�. >Eτσι πEρε τ�σσερις δασκ�λ�υς �π9 τ��ς #π�A�υς διδ�Bτηκε φιλ�σ�φAα,
µαθηµατικ�, 4�νες γλ*σσες, κιθ�ρα κα' 4ιφασκAα. 0Eπτ� Bρ8νια Tµεινε # K�ραEς
στ9 >Aµστερνταµ κα' στ9 τ�λ�ς γ3ρισε στ/ Σµ3ρνη TB�ντας �π�τ3Bει στ9 �µπ8-
ρι�. Στ/ν �διαAτερS τ�υ πατρAδα Tµεινε $λλα τ�σσερα Bρ8νια. Tελικ� µ� συµπα-
ραστ�τη τ�υ τ9ν K��υν κατ�φερε ν� φ3γ�η γι� τ9 M�νπελλι� τEς ΓαλλAας (1782),

στ. �H σFγκρυση ΠατριαρPε#υ - KραO

�H
µεγαλ3τερη µ�ρφ/ τ�- πρ�επαναστατικ�- Oλληνικ�- διαφω-
τισµ�- �ταν # «∆ιδ�σκαλς τ? Γ�νυς» :Aδαµ�ντι�ς K�ραEς.
ΓεννSθηκε στ/ Σµ3ρνη τ9 1748. 0O πατ�ρας τ�υ :Iω�ννης κα-
ταγ8ταν �π9 τ/ XA� κα' �µπ�ρευ8ταν µετα4ωτ� στ9 περAφη-

µ� Mπε(εστ�νι τEς Σµ3ρνης. 0H µητ�ρα τ�υ, R Θωµα/ P3σι�υ �ταν
Σµυρνι� κα', πρLγµα σπ�νι� γι� γυνα�κα �κεAνης τEς �π�BEς, x4ερε
�ρκετ� γρ�µµατα.

1. 0O ∆ενδριν9ς �ταν 7νας �κ τ*ν συνιδρυτ*ν τEς «EiαγγελικEς ΣB�λEς» Σµ3ρνης.
2. Tρ3φων�ς E. EiαγγελAδ�υ ∆.Φ., «0H παιδεAα �π' T�υρκ�κρατAας», τ8µ�ς B´, σελAδα 244,

:AθSνα 1936, �νατ3πωση �π9 τ'ς «:Aναστατικ�ς :Eκδ8σεις – ∆ι�νυσA�υ N8τη Kαρα<Aα», σειρ�:
«Bι<λι�θSκη 0Iστ�ρικ*ν Mελετ*ν».



γι� ν� σπ�υδ�σ�η γιατρ8ς, π�� �ταν τ9 µεγ�λ� τ�υ rνειρ�. T9 1787, #λ�κληρF-
ν�ντας τ'ς σπ�υδ�ς τ�υ στ/ν :Iατρικ/ σB�λS, µετακ8µισε στ9 ΠαρAσι, «εXς τ.ς ν�-
ας (Aθ�νας» καθ�ς τ9 jν�µ�(ει3, .π�υ κα' Tµεινε �π' 45 Bρ8νια, µ�Bρι τ9 θ�να-
τ8 τ�υ.

A
iτ�δAδακτ�ς φιλ8λ�γ�ς δι�πρεψε µ� τ'ς �κδ8σεις �ρBαAων συγγραφ�ων,
πρLγµα π�� τ�- Tδωσε διεθνE πρ�<�λS. 0O K�ραEς �π�<λεπε στ/ν �να-
σ3σταση τEς 0Eλλ�δας κα' στ/ν �να<Aωση τ�- �ρBαA�υ π�λιτισµ�- της.
Πρ*τα .µως θεωρ�-σε .τι Tπρεπε R 0Eλλ�δα ν� �4ευρωπαϊστ�E, δηλαδ/ ν�

φτ�σ�η στ9 =δι� �πAπεδ� π�λιτισµ�- κα' �ν�πτυ4ης µ� τ/ ∆3ση. Σ3µφωνα µ� τ9ν
K�ραE �λλ� κα' τ/ν πραγµατικ8τητα, .λ�ς # π�λιτισµ9ς Tπρεπε ν� �παν�λθ�η
στ/ν κ�ιτAδα τ�υ, τ/ν 0Eλλ�δα· ν� περ�σ�η δηλαδ/ «"π! τ. κφ�νια τ�ν "λλ-
γεν�ν εXς τ. κφ�νια τ�ν *Eλλ�νων». Aiτ/ �ταν κα' R περAφηµη "ρ	O τ�ς µε-
τακ�νωσης, R #π�Aα �πετ�λεσε κα' τ/ν πλατφ8ρµα π�νω στ/ν #π�Aα Tδρασε # K�-
ραEς. Kα' .πως λ�ει # K. ΣωτηρA�υ: «TOν πλιτικO �λευθερ�α κα9 τOν "νεµπ&δι-
στη XκνµικO δραστηρι&τητα λα	ταρ�ει κι Aραµατ�Lεται d "στικO τ��η. Bλ�-
πει πtς τ. δ/ α\τ. Aρ�µατ� της, G δ/ α\τ,ς λα	τ�ρες της, εC	ανε πραγµατ-
πιηθ� στOν "ρ	α�α (Aθ�να, κα9 "ντλεB σηµαντικO δ/ναµη στ!ν "γ�να της �ν�-
ντια στ! φευδαρ	ισµ&, γι. ν. κατακτ�σ8η τOν πλιτικO κα9 XκνµικO �λευθε-
ρ�α της (...). *O "ρ	αBς λιπ!ν κλασικ!ς πλιτισµ!ς θεµελ�ωνε τ! "νθρωπιστικ!
Xδανικ&, πQ πρ&Dαλλε d "στικO τ��η. *O (AθηναBς πλ�της �ψYνεται στ. µ�-
τια της θαυµαστ! παρ�δειγµα. Elναι καλλιεργηµ�νς. Elναι �λε/θερς. Elναι
�νθρωπς»4. 0O :Aδαµ�ντι�ς K�ραEς θ� γAν�η # γνησιFτερ�ς �κφραστ/ς αiτEς
τEς τ�σης. ΣB�λι�(�ντας τ/ν παραπ�νω θ�ση # Φωτι�δης, �πισηµαAνει:

«T/τη d θ�ση εlναι π�ρα γι. π�ρα σωστ�. O2τε A διαφωτισµ!ς τ�ς "στικ�ς
τ��ης, 2τε κα9 α\τ9 G "γωνιστ,ς τ? EXκσι�να θ. θυµηθ?ν πτ, τ! Bυ-
L�ντι. ∆,ν θ. "νατρ��υν 2τε µι. φρ. σ, α\τ&, δ,ν θ. "ναφ�ρυν 2τε
-να κTν στρατηγ& τυ h α\τκρ�τρα. T. πνευµατικ�, Xδελγικ. κα9 πα-
τριωτικ. Xδανικ� τυς θ. τ’ "ναLητ�συν στOν "ρ	α�α *Eλλ�δα»5.

Kα' αiτ/ ε+ναι R πραγµατικ8τητα .πως #µ�λ�γε�, �ν κα' τ/ν �π�δ�κιµ�(�η, κα'
# πατ/ρ ΓεFργι�ς Mεταλλην9ς (καθηγητ/ς τEς Θε�λ�γικEς ΣB�λEς :Aθην*ν),
# #π���ς �ναφ�ρει γι� τ/ν �παν�σταση τ�- ’21: «Στ9ς ε\ρωπαϊκ,ς α\λ,ς, Nπως
λ.	. τ? Nαπλ�ντς, καθωρ�σθηκε A 	αρακτ�ρας τ�ς *Eλληνικ�ς (Eπαν�στα-
σης, πQ δ,ν θ. ]	8η πι. ρωµα�ικ - Xκυµενικ! 	αρακτ�ρα "λλ. στεν. �θνικ!
κα9 κατ’ \σ�αν “"ρ	αιελληνικ&”. Θ. εlναι �παν�σταση τ�ν *Eλλ�νων τ?
*Eλλαδικ? θ�µατς, '	ι µ&ν �ναντ�ν τ�ν T/ρκων, "λλ. κα9 �ναντ�ν τ�ς Pω-
µα�ικης (Eθναρ	�ας, aς συν�	ειας τ�ς “Pωµαϊκ�ς Bασιλε�ας” τ�ν BυLαντιν�ν»6.

TS Kεσκ.πασµα τ: µισελληνικ: BυUαντ#υ
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3. Γρ�µµα στ9ν Πρωτ�ψ�λτη (15/09/1788). K�ραEς, «:Aλληλ�γραφAα», σελAδα 100.
4. K. ΣωτηρA�υ, «:Aνθρωπιστικ/ παρ�δ�ση κα' �νθρωπιστικ/ παιδεAα», περι�δικ9 «>Eρευνα»,

�ρ. τ. 100, :AπρAλι�ς 1965).
5. ∆. Φωτι�δης, «*H �παν�σταση τ? 1821», τ8µ�ς α´, σελAδα 181, �κδ8σεις «M�λισσα».
6. ΓεFργι�ς Mεταλλην8ς, «T! ’21 κα9 G Συντελεστ�ς τυ»· �π9 τ9 <ι<λA� τ�- =δι�υ µ� τAτλ�

«0Eλληνισµ9ς MαB8µεν�ς», :Eκδ8σεις «T�νς», :AθSνα 1995. Πηγ/: www.myriobiblos. gr.



>EρBεται �πιτ�λ�υς τ9 πλSρωµα τ�- Bρ8ν�υ κα' �π�καλ3πτεται R πραγµατικ/
α�τAα, γι� τ9 µ�ν�ς π�� τρ�φ�υν �� σ3γBρ�ν�ι #µ�ϊδε�τες τ�- πατρ9ς ΓεωργA�υ
Mεταλλην�- κατ� τ�- µεγ�λ�υ lEλληνα :Aδαµ�ντι�υ K�ραE, .ταν γρ�φ�υν:
«T. σ	�δια τ�ν Φρ�γκων γι. τOν "νασ/σταση τ? *Eλληνικ? Kρ�τυς πρω-
θ�θηκαν σηµαντικ. "π! τ!ν “πατρι�ρ	η” τ? ̂ λληνικ? διαφωτισµ? (Aδαµ�-
ντι Kρα�»7, παρ�υσι�(�ντας Tτσι τ9ν K�ραE καθ�ς κα' τ��ς Uπ8λ�ιπ�υς
lEλληνες διαφωτιστ�ς tς πρ�κτ�ρες 4�νων συµφερ8ντων, π�� �ργ�(�νταν �ν�-
ντια στ/ν �νασ3σταση τEς :Aνατ�λικEς PωµαϊκEς Aiτ�κρατ�ρAας (!). Kα' R λ�-
σπη τ�υς κατ� τ�- K�ραE κα' τ*ν Uπ8λ�ιπων 0EλλSνων διαφωτιστ*ν µ�ι�(ει ν�
’ναι �στεAρευτη, .ταν γρ�φ�υν σ3γBρ�ν�υς λι<�λλ�υς κατ� τ*ν 0EλλSνων κα'
τ�- 0Eλληνικ�- Π�λιτισµ�-: «(Aπ! τOν �π	O τ? E\ρωπαϊκ? ∆ιαφωτισµ?
κα9 µετ. δηµιυργ�θηκαν δ/ ρε/µατα "ν�µεσα στQς mEλληνες διαν/µενυς.
T! πρ�τ πρσπ�θησε ν. µεταδYσ8η τ9ς "��ες τ? E\ρωπαϊκ? O\µανισµ?
στQς σκλαDωµ�νυς mEλληνες κα9 ν. “καθαρ�σ8η” τO γλ�σσα κα9 τ. ]θιµα τ?
λα? "π! τ�σσερις αX�νες σκταδισµ?. Γι. ν. "ντλ�σ8η �πστ�ρι�η "π! τQς
��νυς, 	ρησιµπ�ησε τOν "ρ	αιλατρ�α τ�ς �π	�ς τ? ρµαντισµ? κα9 δι�-
δωσε µ, �νθυσιασµ! τO θεωρ�α τ�ς φυλετικ�ς πρ�λευσης τ�ν σηµεριν�ν *Eλλ�-
νων "π! τQς "ρ	α�υς»8. Kα' ε+ναι ν� �π�ρ�E κανεAς, µ� τ9 τA θ�λει ν� π�E # θε�-
λ8γ�ς :Aναστ�σι�ς ΦιλιππAδης µ� αiτ9 τ9 �π8σπασµα· µSπως .τι �� διαφωτιστ�ς
ψε3δ�νταν, .ταν Tλεγαν π�ς ε=µαστε �π8γ�ν�ι τ*ν �ρBαAων 0EλλSνων � µSπως
�ταν κακ9 π�� ε�σSγαγαν τ9ν Eiρωπαϊκ9 Oiµανισµ9 (�νθρωπισµ9) στ/ν Uπ8-
δ�υλη 0Eλλ�δα; ∆ηλαδ/ π*ς Tπρεπε ν� πρ�4�υν; N� διδ�σκ�υν στ��ς µαθητ�ς
�κεAνης τEς �π�BEς, .τι R γE ε+ναι �πAπεδη κα' ν� τ��ς λ�νε π�ς τ� µαθηµατικ�,
R �στρ�ν�µAα κα' �ν γ�νει �� θετικ�ς �πιστEµες ε+ναι rργανα τ�- σατανL, .πως
Tκανε τ9 ρωµαAικ� παπαδαρι8; :Aλλ� # ΦιλιππAδης �πιBειρε� ν� πλS4�η τ9ν K�-
ραE, γρ�φ�ντας στ/ συν�Bεια κα' τ� O4Eς: «Σ, µι. �π	O πQ µεγ�λα eν&µατα
τ�ς E\ρYπης, Nπως A ΓκαBτε, A Mπ�υρν, A Xα�ντερλιν, A Σ�λλεϋ κ.λπ. �µν?σαν
τOν �πιστρφO σ, -να ��ιδανικευµ�ν κλασικ! παρελθ&ν, d pπαρ�η κ�πιων κα-
θαρ�ν "πγ&νων τ? Περικλ� πρκαλ?σε ρ�γη συγκ�νησης σ, πλλQς πνευ-
µατικQς κ/κλυς τ�ς E\ρYπης.

»T! ρε?µα α\τ! πρσπ�θησε ν. �πιD�λ8η µι. "ττικ�Lυσα γλ�σσα στQς mEλλη-
νες, �στε d τα/τιση µ, τQς "ρ	α�υς ν. γ�ν8η "κ&µα πι! "ληθφαν�ς, κα9 ταυ-
τ&	ρνα συντ�	θηκε "π&λυτα µ, τ9ς "π&ψεις τ�ν ∆υτικευρωπα�ων γι. τO µε-
σαιωνικ� µας *Iστρ�α: A DυLαντιν!ς µεσα�ωνας yταν µ�α περ�δς σκταδισµ?,
θρησκε�ας κα9 DαρDαρ&τητας, Nπως ]λεγε A Γ�DDων, γεµ�τη δλπλκ�ες, Cντρι-
γκες σ, σκτειν. παλ�τια κα9 "τ�ρµνες συLητ�σεις π�νω σ, �λυτα κα9 "κατα-
ν&ητα θελγικ. πρDλ�µατα, πQ δ,ν �νδι�φεραν καν�ναν. (TOν �πψη α\τO
"πδ�	εται "κ&µη κα9 σ�µερα µι. µεγ�λη µερ�δα τ? ^λληνικ? λα?). K/ρις
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7. Mητρ�π�λAτης Nαυπ�κτ�υ 0Iερ8θε�ς, «Γ�ννηµα κα9 θρ�µµα Pωµη�», κεφ�λαι� 7�· κα'
«�Eθνς κα9 (Eθνικισµ&ς», Uπ�κεφ�λαι� 3� «0H α�ρεση τ�- �θνικισµ�-». Πηγ/: www.pelagia.org.

8. :Aναστ�σι�ς ΦιλιππAδης, «Pωµη�σ3νη � Bαρ<αρ8τητα», «M�ρ�ς α´: O� �θνικ�ς µας jν�µασAες
– τ� δ3� ρε3µατα τ�- 19�υ α�*να». Πηγ/: www.pelagia.org.



�κπρ&σωπς α\τ�ς τ�ς τ�σης yταν A Kρα�ς...»9. 0Ωστ8σ� �4A(ει ν� δ�E κανεAς,
γιατ' # ΦιλιππAδης µ� δι�θεση ε�ρωνεAας κα' �π�δ�κιµασAας �ντιµετωπA(ει τ9ν
K�ραE κα' τ��ς διαφωτιστ�ς: ∆ι8τι �δανικ8 τ�υ ε+ναι τ9 «$λλ� ρε-µα» τ9 µ/
Oλληνικ8, αiτ9 π�� ε+Bε ρωµαAικη (δηλαδ/ ρωµαϊκ/) συνεAδηση: «T! δε/τερ
ρε?µα εl	ε πι! Dαθι,ς ρ�Lες κα9 εlναι δ/σκλ ν. πρσδιριστ8� d "ρ	� τυ. Πι!
ε2κλ εlναι ν. περιγραφ?ν G θ�σεις τυ. Kατ’ "ρ	Oν δ, δε	&ταν τ&σ ε2κλα
τ! νεωτεριστικ! 'νµα “mEλληνες”...»10. Kα' σ� αiτ/ τ/ν #µ�λ�γAα θ� σταθ�-µε.
0O K�ραEς κα' �� διαφωτιστ�ς π�λεµSθηκαν κα' π�λεµ�-νται �κ8µα κα' σSµε-
ρα, �πειδ/ xθελαν ν� ε+ναι lEλληνες.

Στ/ν �στ�ρικ/ διακSρυ4η π�� T<γαλε R B´ :Eθνικ/ Συν�λευση τ�- >Aστρ�υς,
.ταν στ'ς 18 τ�- :AπρAλη 1823 τ�λειωσε τ'ς �ργασAες της, Uπ�ρBει κι αiτ/ �δ* R
Bαρακτηριστικ/ φρ�ση: «*O κρ&τς τ�ν dµετ�ρων Nπλων, "ντη	�σας, διετ�ρα-
�ε τ! BυL�ντιν». Kα' .πως συµπεραAνει # Φωτι�δης: «∆ηλαδO d γενι. τ? EXκ-
σι�να συντα/τιLε, κατ. -να κ�πι τρ&π, τO BυLαντινO µ, τOν (OθωµανικO
A\τκρατρ�α. Kι Nπως θ. δ?µε παραπ�ρα, τ!ν τυρκικ! στ&λ θ. τ!ν eνµ�-
Lυν στ. ]γγραφ� τυς τ! EXκσι�να aς “DυLαντιν! στ&λ”»11. 0O K�ραEς γρ�-
φει: «A\τ! τ’ 'νµα “α\τκρ�τωρ” "ρκεB ν. ταρ��8η τ.ς "κ.ς τ�ν ̂ λλ�νων,�νθυ-
µυµ�νων µ�λιστα Nσα δειν. �π�φερε τ! ταλα�πωρν *Eλληνικ!ν γ�νς "π! τQς
Pωµα�υς κ’ ]πειτ’ "π! τQς Γραικρωµα�υς α\τκρ�τρας12 (...) TQς κα�σα-
ρ�ς των G δυλωθ�ντες PωµαBι zν&µαLαν µετ. θ�νατν ΘεQς (Divus Caesar).
EXς δ, τQς διαδ&	υς α\τ�ν Γραικρωµα�υς α\τκρ�τρας κα9 LYντας ]τι G
ταλα�πωρι mEλληνες ]λεγν λαλ?ντες h γρ�φντες “*H *Yµετ�ρα Θει&της”.
Παρ&µιν 'γκν εl	ν κα9 τ�ν α\λικ�ν G τ�τλι· ε�ς �� α\τ�ν yτν A πανυ-
περσεD�στατς, κα9 ]τι θαυµασιYτερς �λλς A πανυπερπρωτσεDαστϋπ�ρτα-
τς. Tαλα�πωρν γ�νς! T. ε\γενικ. πλυσ/λλαDα τα?τα ]φεραν τQς T/ρ-
κυς»13. Kα' # �παναστατικ9ς στ8λ�ς, π�� τ8σα Tδωσε στ9ν :Aγ*να, ε+Bε �πιλ�-
4ει γι� τ'ς ν�ες τριSρεις π�� καταναυµαB�-σαν τ9 «DυLαντιν! στ&λ» jν8µατα
�ρBαAων 0EλλSνων, RρFων κα' θε*ν: «(Aπ! τ. 59 �δρα�ικα καρ�Dια πQ π�ραν
µ�ρς στ!ν "γ�να, τ. 56 ]	υν eν&µατα "ρ	α�ων θε�ν κα9 dρYων, "π! τ. 45
σπετσιYτικα τ. 37 κι "π! τ. 40 ψαριαν. τ. 36. Mν�	α δ/ καρ�Dια κι "π! τ.
τρ�α νησι. εC	ανε, Nσ κι Tν φα�νεται �κπληκτικ&, eν&µατα }γ�ων. Kα9 µ�τε -να
'νµα BυLαντιν? α\τκρ�τρα, στρατηγ? h ναυ�ρ	υ»14.

Φυσικ� # K�ραEς <ρEκε �π�ναντA τ�υ τ��ς Φαναρι*τες, �� #π���ι rBι µ8ν� δ�ν
ε+Bαν Oλληνικ/ συνεAδηση, �λλ� «eνµ�σαντες ^αυτQς τ! περ�Dλεπτν γ�νς
τ�ν Pωµα�ων (Dλασφηµ�αν _κυαν, Tν τQς zν&µαL� τις ΓραικQς h mEλλη-
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9. :Aναστ�σι�ς ΦιλιππAδης, ..π.
10. :Aναστ�σι�ς ΦιλιππAδης,..π.
11. ∆. Φωτι�δης, ..π., τ.α´, σελ. 181.
12. «Σ�λπισµα �γερτSρι�ν», «lAπαντα», �κδ8σεις «Bαλ�τα», τ8µ�ς A´, σελAδα 370.
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T/ 3"Cφυλλ� τ=ς α´ 3κδ�σεως τ=ς  παντ%σεως τ�� K�ρα= στ/ Πατριαρ�ε9�, τ/
*π�9� µ; τ2ν «Πατρικ2 ∆ιδασκαλ�α» πρ�τρεπε τ�Dς ραγι!δες πιστ�6ς τ�υ ν-
παραµε�ν�υν ε4πειθε9ς Yπ%κ��ι τ�� Σ�υλτ!ν�υ. T/ SιSλ�� 3κδ�θηκε στ/ Παρ�-
σι,  λλ’ * K�ρα=ς φ�S�6µεν�ς τ2ν 3κδ�κηση τ�� Φαναρι�� σηµειCνει Qς τ�π�ν

3κδ�σεως τ2 PCµη.



νας)»15. O� αiλικ�' λ�ιπ9ν τ�- Πατρι�ρBη, �� Φαναρι*τες, «τ�ν Aπ�ων yτ δη-
µι/ργηµα d µι�D�ρDαρς γλ�σσα, κα9 G AπBι _θελαν ν. δ�δωσιν εXς τQς
�λλυς παρ�δειγµα γλYσσας τOν ^λληνικτυρκγαλλικOν γλ�σσαν των, �φ�-
νη παρ��ενν, Nτι κ�πις Kρα�ς ��ωµερ�της, διατρ�Dων εXς Παρισ�υς κα9 '	ι
µετα�Q τ? περιDλ�πτυ γ�νυς, �τ&λµησε ν. συστ�σ8η δι&ρθωσιν γλYσσης, �νW�
d γλ�σσα yτ _δη διωρθωµ�νη "π’ α\τ/ς. M’ Nλν Nτι τ&τε µετα�/ των εl	ε
"ναφαν� d παλαι. 	υδαϊστικO α�ρεσις, "νανεωθεBσα δι. Xριστ&πυλυ, �ς τις
�πρσπ�θει ν. καταργ�σ8η κα9 τOν eρθγραφ�αν κα9 µ, πιητικOν δ/ναµιν ]γρα-
ψεν "νακρεντε�υς Wzδ.ς εXς α\τ�ν, "λλ’ α\τ!ς (]λεγαν) ]γραψε Pωµα�ικα»16. Tε-
λικ� .µως UπερAσBυσε R πρ8ταση τ�- K�ραE: «T! σ/στηµα τ? Kρα� �νισ	/ε-
τ κα9 �κραται?τ· G Φαναρι�ται �ναγκ�Lντ ν. λαµD�νωσιν εXς τ. τ�κνα των
διδασκ�λυς τι/τυς»17. Kα' εiτυB*ς B�ρη στ9ν K�ραE διασFθηκε R 0Eλλη-
νικ/ Γλ*σσα, γι� ν� ε�σ�λθ�η σ� ν�ες περιπ�τειες τ� τελευτα�α τρι�ντα Bρ8νια
(κατ�ργηση τ8νων κα' $λλα) κα' γι� ν� �πειληθ�E �κ ν��υ τ/ν τελευτα�α δεκα-
ετAα �π9 τ� λεγ8µενα «γκρAκλις» (σ3ντµηση τ*ν λ�4εων Greek - English =
Greeklish), δηλαδ/ τ/ν Oλλην�αγγλικ/ δι�λεκτ� κ�π�ιων µηνιαAων περι�δικ*ν
π�ικAλης zλης, τ*ν #π�Aων �� συντ�κτες – περαστικ�' �λε4ιπτωτιστ�ς �� περισ-
σ8τερ�ι τEς δηµ�σι�γραφAας– �4αιτAας τEς $γν�ι�ς τ�υς στ/ν 0Eλληνικ/ Bρησι-
µ�π�ι�-ν �γγλικ��ς .ρ�υς κα' λ�4εις γι� ν� συγκαλ3ψ�υν τ/ν <αθει� �µ�θει�
τ�υς. EiτυB*ς τ� τελευτα�α Bρ8νια R «µ&δα» αiτ/ Uπ�Bωρε�. 0Ωστ8σ�, �ς µ/ν
�π�ρ�E κανε'ς γι� τ/ ρωµαAικη «τριγλωσσικO» δι�λεκτ� τ*ν Φαναριωτ*ν, δι8-
τι κα' σSµερα �� νε8πλ�υτ�ι στ� στ�κια π�� συBν�(�υν Tτσι µιλ�-ν, �νακατε3�-
ντας στ9 λε4ιλ8γι8 τ�υς 4�νες λ�4εις γι� ν� κ�ν�υν �πAδει4η κα' ν� πεAσ�υν τ��ς
γ3ρω τ�υς .τι ε+ναι κ�σµ�γυρισµ�ν�ι.

0O K�3µας θ� �4�ρ�η �πAσης τ9 θετικ9 ρ8λ� τ�- K�ραE στ/ν �δρυση σB�λεAων
στ/ν τ�υρκ�κρατ�3µενη 0Eλλ�δα, στ� #π��α �� µαθητ�ς διδ�σκ�νταν τ'ς θετικ�ς
�πιστEµες σ� �ντAθεση µ� τ� συντηρητικ� �ερ�διδασκαλε�α τEς :EκκλησAας, .π�υ
δAδασκαν µ8ν� γραµµατικ/ µ�σα �π9 θρησκευτικ� <ι<λAα κα' πρακτικ/ �ριθ-
µητικS: «(Eκ τ�ν πλλ�ν καλ�ν, τ. AπBα �ν�ργησεν d γλ�σσα τ? Kρα�, �ν
εlναι d σ/στασις ν�ων σ	λε�ων, τ. AπBα zφ�λησαν Nλν τ! γ�νς»18.

�H
�φ3πνιση τ�- K�ραE πηγ�(ει �πευθεAας �π9 τ� γεγ�ν8τα τEς ΓαλλικEς
:Eπαν�στασης. Παρακ�λ�υθFντας �π9 τ9 παρ�θυρ� τ�- σπιτι�- τ�υ στ9
ΠαρAσι τ/ µεγαλειFδη π�µπS, π�� �κ�λ�υθ�-σε τ� λεAψανα τ�- B�λ-
ταAρ�υ, τ� #π��α θ� θ�<�νταν γι� δε3τερη φ�ρ� στ� �ρεAπια τEς Bα-

στAλλης, θυµSθηκε π�ς �� καλ8γερ�ι κα' τ9 �ερατε�� ε+Bαν �παιτSσει ν� θαφτ�E
�ρBικ� # B�λτα�ρ�ς µακρι� �π9 τ9 ΠαρAσι, �πειδS σ3µφωνα µ� τ9ν κλEρ�, «yταν
"σεD�στατς �νθρωπς κα9 εl	ε κωµωδ�ση ρητ�ς εXς τ. συγγρ�µµατ� τυ τOν
θρησκε�αν». Kα' .πως λ�ει # =δι�ς # K�ραEς δ�ν τ9ν συγκAνησε καθ8λ�υ R π�-

�H iργ� τυ Lναντ#ν τHν σκταδιστHν
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15. Kωνσταντ�ν�ς K�3µας, «0Iστ�ρAαι τ*ν :AνθρωπAνων Πρ�4εων», τ8µ�ς 12�ς, σελAδα 535,
Bι�ννη 1832, �νατ3πωση �π9 τ'ς «:Aναστατικ�ς :Eκδ8σεις – ∆ι�νυσA�υ N8τη Kαρα<Aα», σειρ�:
«Bι<λι�θSκη 0Iστ�ρικ*ν Mελετ*ν».16. ..π. σελ. 581.

17. ..π. σελ. 582.
18. ..π., σελ. 582.



λυτ�λεια κα' R µεγαλ�πρ�πεια τEς π�µπEς, �λλ� «Nταν εlδν τ. DιDλ�α τυ φε-
ρ&µενα εXς θρ�αµDν κα9 περικυκλωµ�να "π! πλ�θς "καδηµαϊκ�ν, τ&τε _θε-
λν ν. σ, ]	ω πλησ�ν µυ µ�ρτυρα κα9 τ�ς "γανακτ�σεYς µυ κα9 τ�ν δακρ/ων
µυ· δακρ/ων, φ�λε µυ, "ληθιν�ν· δακρ/ων "παρηγρ�των, τ. AπBα µ’ ]καµε
ν. 	/σω d "ν�µνησις, Nτι pτω κα9 G πρπ�τρ�ς µυ, G "µ�µητι mEλληνες
_�ευρν ν. τιµ�σι τOν σφ�αν»19. Kα' R �π�θ�ωση τ�- B�λταAρ�υ τ9ν κ�νει ν�
θυµηθ�E �κ8µα περισσ8τερ� τ9 κατ�ντηµα τ*ν Uπ8δ�υλων 0EλλSνων κα' τ8τε
στρ�φεται µαστAγι� R jργS τ�υ �ν�ντια στ��ς «καλ8γερ�υς», π�� τ��ς θεωρε� κ3-
ρι�υς Uπε3θυν�υς γι� τ/ν �µ�ρφωσι� τ*ν ραγι�δων. Γρ�φει: «Kα9 �µεBς, �θλι-
ι καλ&γηρι, "ντ9 ν. Lητ�τε ν. Xατρε/σητε τ.ς πληγ.ς τ? γ�νυς, �γ�νετε 	ε�-
ρνες κα9 α\τ�ν τ�ν T/ρκων, �µεBς, G AπBι ]πρεπε ν. εlσθε τ! xλας κα9 τ!
φ�ς τ�ν κσµικ�ν, �µωρ�νθητε, �σκτ�σθητε κα9 παντ�πασιν �	ρειYθητε. �Eπει-
τα LητεBτε σ�Dας κα9 ε\λ�Dειαν παρ. τ? λα?, G AπBι µ�τε θε!ν σ�Dεσθε µ�-
τε θρησκε�αν ε\λαDεBσθε»· γι� ν� συµπληρFσ�η σ� Oπ8µενη �πιστ�λS τ�υ στ9ν
Σµυρνα�� φAλ� τ�υ Πρωτ�ψ�λτη, µ� Rµερ�µηνAα 15/04/1792: «�O	ι, Πρωτψ�λ-
τα µυ, δ,ν "πθν�σκµεν, Tν δ,ν Xδ�µεν τOν �κδ�κησιν τ�ν τυρ�ννων dµ�ν κα9
τOν δι&ρθωσιν τ�ν καλγ�ρων»· κα' ν� καταλS4�η στ9 O4Eς συµπ�ρασµα: «T� δ/-
νανται ν. πρ��ωσιν G DασιλεBς 	ωρ9ς στρατιYτας h G καλ&γηρι 	ωρ9ς δεισι-
δα�µνας;». 0Ωστ8σ� τ8σ� R τρ�µ�κρατAα π�� �κ�λ�3θησε τ/ Γαλλικ/ :Eπαν�-
σταση, .σ� κα' R �π�γ�Sτευση π�� τ�- πρ�κ�λεσε R δι�ψευση τ�- Nαπ�λ��ντα
tς �λευθερωτE, �θησαν τ9ν K�ραE ν� κατασταλ�4�η στ/ν $π�ψη, .τι µ8ν� µ� τ/ν
0Eλληνικ/ ΠαιδεAα θ� µπ�ρ�σ�υν �� lEλληνες �ληθιν� ν� �πελευθερωθ�-ν κα'
ν� �π�φ3γ�υν παρ�λληλα τ'ς παγAδες, .π�υ Tπεσε τ9 γαλλικ9 Tθν�ς µετ� τ9
1789. T8τε πραγµατικ� tρAµασε µ�σα τ�υ # διαφωτισµ8ς. «(Aπ! �δ� κι �µπρ!ς
α\τ! θ. σταθ8� τ! Xδανικ&, τ! π�θς κι d "γων�α τυ. T! π�ς, µ’ Aδηγ! τ!ν "ρ	αB
^λληνικ! κ&σµ, θ. Dγ8� "π! τOν "µ�θεια κα9 τO δεισιδαιµν�α τ! �π&δυλ
]θνς, τ! π�ς θ. µρφωθ8� κα9 θ. �κπλιτιστ8� πι! "πτελεσµατικ. κα9 πι! γρ�-
γρα. Kα9 µι. κι α\τ!ς εlναι A σκπ&ς τυ κ�νει κ�τι, πQ κανε9ς �λλς δ,ν θ.
"πτ&λµαγε πτ�. B�Lει πρ&λγ στOν ]κδση τ�ς “(Iλι�δας” τ!ν φανταστικ! κα9
τ&σ Lωνταν! τ/π τυ, τ!ν “Παπατρ�	α”»20. 0O =δι�ς # K�ραEς �4ηγε�, π�ς �ν
�4�διδε τ/ν «:Iλι�δα» «δι� καν�ν Tθν�ς τEς φωτισµ�νης EiρFπης» θ� �ταν γε-
λ��� ν� <�λ�η tς πρ8λ�γ� τ9 δικ8 τ�υ διSγηµα. :Aλλ� �πειδ/ �κεAνη R Tκδ�ση
�πευθυν8ταν στ��ς Uπ8δ�υλ�υς lEλληνες, π�� ε+Bαν $µεση τ/ν �ν�γκη τ�- δια-
φωτισµ�-, γι� ν� �πιταB3ν�η τ'ς διαδικασAες �φ3πνισης Tγραψε τ9 �ν λ8γ)ω παι-
δευτικ9 διSγηµα, τ9 #π��� διαδραµατA(εται στ/ν �διαAτερη πατρAδα τ�- 0OµS-
ρ�υ, τ/ B�λισσ9 τEς XA�υ. Kεντρικ9ς �ρωας ε+ναι # παπLς τEς B�λισσ�-, # Πα-
πατρ�Bας, # #π���ς λ�γετα Tτσι �πειδ/ «EXς Nλην τOν ν�σν δ,ν ε�ρ�σκεται παπgς
ν. "ναγιγνYσκ8η παρ’ α\τ!ν �γρηγρYτερα τ. καθ�σµατα τ? ψαλτηρ�υ. EXς τ�ς
^ρτ�ς τ�ν Xριστυγ�ννων τ!ν 'ρθρν, τ!ν συν�Dη ν. πτερνισθ8� εXς τOν "ν�-
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19. K�ραEς, «:Aλληλ�γραφAα», Tκδ�ση �π9 τ9ν «lOµιλ� Mελ�της τ�- 0Eλληνικ�- ∆ιαφωτισµ�-»,
A´ τ8µ�ς, �πιστ�λ/ πρ9ς τ9ν Πρωτ�ψ�λτη µ� Rµερ�µηνAα 15/11/1791.

20. Φωτι�δης, ..π., τ.α´, σελ. 192.



γνωσιν τ&σ σφ&δρα, �στε ν. σD�σ8η τOν λαµπ�δα. mOταν τOν �ναψαν, συλλγι-
L&µενς π&σν ]	ασε καιρ!ν εXς τOν µετα�Q σκτ�αν, �πρτ�µησε ν. πηδ�σ8η ψαλ-
µ!ν Aλ&κληρν, τ!ν µακρ&τερν, παρ. τ! 'νειδς ν. µακρ/ν8η τ!ν καιρ!ν τ�ς
"ναγνYσεως �π,ρ τ! σ/νηθες (...). (Aπ! τ&τε τ!ν zν&µασεν Παπατρ�	α κα9 τ! πα-
ρων/µιν _ρεσε τ&σν εXς τ!ν παρνµαL&µενν, �στε δ,ν σ’ "κ/ει �.ν τ!ν κα-
λ�σ8ης µ, τ! κ/ρι&ν τυ 'νµα»21. Σ3µφωνα λ�ιπ9ν µ� τ/ν Uπ8θεση, # Παπατρ�-
Bας γνωρA(εται µ� τ9ν �κδ8τη τEς «:Iλι�δας», π�� κι αiτ9ς π�ει τ�Bα ν� µεAν�η
στ/ B�λισσ8. Mετ� τ/ συναναστρ�φ/ π�� TBει µα(A τ�υ, καταλα<αAνει τ/ν �µ�-
θεια π�� τ9ν δ�ρνει κα' (ητε� ν� µ�ρφωθ�E. Tελικ� rBι µ8ν� τ� καταφ�ρνει, µ�
κα' γAνεται θερµ9ς κSρυκας τEς παιδεAας. Nτρεπ8µεν�ς γι� τ/ν παλαι� τ�υ �παι-
δευσι�, <�(ει σκ�π9 ν� γλυτFσ�η �π9 τ� σκ�τ�δια κα' τ'ς δεισιδαιµ�νAες τ��ς συγ-
Bωριαν�3ς τ�υ. Kα' # K�ραEς, µ�σα �π9 τ� λ8για τ�- Παπατρ�Bα, π�ρασε τ'ς πα-
ρακ�τω �δ�ες στ��ς Uπ8δ�υλ�υς lEλληνες:

• «(Ωφ�λιµν yτ ν. µ�θωσιν G Nµι� µυ GερεBς, κα9 ]τι πλ�ν G 	ειρτ-
ν?ντες α\τ/ς, Nτι �.ν εXς τQς κσµικQς yναι �λ�ττωµα d "παιδευσ�α, εXς τQς
Gερωµ�νυς γ�νεται καταισ	/νη "συγ	Yρητς».

• «E\θQς Nταν καταλ�D8η (τ! π�µνιν), Nτι G νµιL&µενι �τι φωτισµ�νι δ,ν
εlναι, καθtς νµ�Lνται, \δ, φρντ�Lυν ν. φωτ�σωσι τ!ν λα&ν, φD/µενι
µO τ�ν δεισιδαιµνι�ν d �λ�ττωσις �λαττYσ8η τ. εXσδ�µατ� των, Nτι σ�Dνται
τOν θρησκε�αν, καθtς  A φιλ�ργυρς σ�Dεται τ.ς κιDωτQς κα9 τ.ς "πθ�κας
τυ».

Kα' # Παπατρ�Bας �στ�ρε�, π�ς .ταν �ρνSθηκε κ�π�τε ν� κ�ν�η λιτανεAα �ν�-
ντια στ/ν 4ηρασAα, $ρBισε ν� δ�Bεται <ρ�B/ τ'ς κατηγ�ρAες, µ� πρωτ�στ�τη κ�-
π�ι�ν π�� �λ3πητα Tσπαγε στ9 43λ� τ/ γυνα�κα τ�υ. Aiτ9ς λ�ιπ9ν τ�- ε+πε: «*O
παπgς µας, "π&ντης ]γινε σφ&ς, ]γινε κα9 �θες»· κα' τAπ�τα $λλ� ν� µ/ν ε+Bε
γρ�ψει # K�ραEς, παρ. µ&ν τ!ν «Παπατρ�	α» ε+ναι tς Tργ� �ρκετ9 γι� ν� τ�-
jφεAλ�υµε τ/ν α�Fνια εiγνωµ�σ3νη µας. Γιατ' µ� αiτ9 τ9 διSγηµα πρ�σπ�θησε
ν� λυτρFσ�η τ9 Tθν�ς �π9 τ/ν �µ�θεια κα' τ/ δεισιδαιµ�νAα.

�ø
στ8σ� τ9 σηµαντικFτερ� Tργ� τ�υ �ταν R «(AδελφικO ∆ιδασκαλ�α», 7να
κεAµεν� φωτι�, �π�ντηση στ/ν �θελ8δ�υλη «ΠατρικO ∆ιδασκαλ�α», π��
�4�δωσε στ/ν Π8λη τ9 ρωµαAικ� παπαδαρι8. 0H «ΠατρικO ∆ιδασκαλ�α»
τυπFθηκε τ9 Tτ�ς 1789, τ/ν =δια Bρ�νι� π�� <ρEκε µαρτυρικ9 θ�νατ� #

PSγας BελεστινλEς. Συγγραφ�ας της �ταν # πατρι�ρBης 0Iερ�σ�λ3µων >Aνθιµ�ς.
Στ9 κατ�πτυστ� αiτ9 σ3γγραµµα πρ�<�λλεται R $π�ψη, .τι # Θε9ς µ�σα στ/ συ-
γκατ�<ασS τ�υ γι� ν� µLς <�ηθSσ�η ν� σωθ�-µε µLς Tκανε σκλ�<�υς τ*ν T�3ρ-
κων. Συγκεκριµ�να γρ�φει: «(Eδ� Nµως π�λιν, "γαπητ9 	ριστιαν�, πρ�πει ν.
Cδωµεν κα9 ν. θαυµ�σωµεν τOν �πειρν τ? θε? πρ!ς dµgς "γ�πην. (Iδ�τε λα-
µπρ&τατα τ� Xκν&µησεν A �πειρς �ν �λ�ει κα9 π�νσφς dµ�ν K/ρις, δι. ν.
φυλ��8η κα9 α�θις "λYDητν τOν }γ�αν κα9 eρθ&δ�ν π�στιν dµ�ν τ�ν ε\σεD�ν,
κα9 ν. σYσ8η τQς π�ντας. �Hγειρεν �κ τ? µηδεν!ς τOν Xσ	υρ.ν α\τOν Dασιλε�-

�H σFγκρυσ� τυ µ> τS ΠατριαρPε9
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21. :Aπ8σπασµα �π9 τ9ν «Παπατρ�Bα».
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T/ 3"Cφυλλ� τ=ς 3κδ�σεως τ=ς «�Iλι!δας»  π/ τ/ν K�ρα=, )π�υ πρ�τ!σσει κα

τ/ δι%γηµ! τ�υ «Παπατρ�ας», π�D  π�τελε9 µαστ�γωµα τ=ς  µ!θειας κα
 τ��

σκ�ταδισµ�� τ�� πατριαρ�ικ�� Kλ%ρ�υ.



αν τ�ν (Oθωµαν�ν, "ντ9 τ�ς τ�ν Pωµα�ων dµ�ν Dασιλε�ας, d Aπ�α εl	εν "ρ	�-
σει, τρ&πν τιν�, ν. 	ωλα�ν8η εXς τ. τ�ς eρθδ&�υ π�στεως φρν�µατα, κα9 pψω-
σε τOν Dασιλε�αν α\τOν τ�ν (Oθωµαν�ν περισσ&τερν "π! κ�θε �λλην δι. ν.
"πδε��8η "ναµφιD&λως, Nτι θε�Wω �γ�νετ Dυλ�µατι κα9 '	ι µ, δ/ναµιν τ�ν
"νθρYπων, κα9 ν. πιστπι�σ8η π�ντας τQς πιστ/ς, Nτι µ, α\τ!ν τ!ν τρ&π
ε\δ&κησε ν. Xκνµ�σ8η µ�γα µυστ�ριν, τOν σωτηρ�αν δηλαδO εXς τQς �κλε-
κτ/ς τυ λα/ς». Kα' �ν)* κ�π�ι�ι θεFρησαν τ/ν «ΠατρικO ∆ιδασκαλ�α» κεA-
µεν� πλαστ8, δυστυB*ς �κ8µα κα' σSµερα, Uπ�ρB�υν στ/ν 0Eλλ�δα �ερε�ς π��
ε+ναι παρ�λληλα κα' καθηγητ�ς πανεπιστηµA�υ, .πως # πατ/ρ ΓεFργι�ς Mε-
ταλλην9ς π�� rBι µ8ν� �πι<ε<αιFνει τ/ γνησι8τητ� της, �λλ� φαAνεται ν� συµ-
φων�E µα(A της, �φ’ .σ�ν TBει γρ�ψει σ� κεAµεν� π�� φιλ�4ενε�ται στ/ν �πAσηµη
�στ�σελAδα τEς :EκκλησAας τEς 0Eλλ�δ�ς: «Mετ. τOν mAλωση (1453) τ! Γ�νς
Aλ&κληρ δι	�σθηκε στO στ�ση τυ "π�ναντι στ!ν κατακτητ�. ∆/ τ�σεις δια-
µρφYθηκαν: A συµDιDασµ!ς µ, τO ν�α κατ�σταση κιν/µενς "ν�µεσα στO µι-
ρλατρε�α κα9 τOν �λπ�δα "πκαταστ�σεως h d δυναµικO "ντ�σταση µ, κ�θε δυ-
νατ! µ�σ. TOν πρYτη τ�ση �κπρσωπ?σαν G "ντιδυτικ9 h "νθενωτικ�, �νW�
τO δε/τερη G ̂ νωτικ9 κα9 φιλδυτικ�. *H δι�σταση ̂ νωτικ�ν κα9 "νθενωτικ�ν
πρϋπ�ρ	ε φυσικ. τ�ς *AλYσεως... (...). Συνε�δηση τ�ν "νθενωτικ�ν yταν, Nτι
τOν (Oρθ&δ�η - Pωµα�ικη ταυτ&τητα (πQ γι. τ! Γ�νς yταν κα9 �θνικ�) δ,ν τOν
"πειλ?σαν τ&σ G (Oθωµαν9 Nσ G Φρ�γκι. *H π�στη, '	ι aς θρησκευτικO
Xδελγ�α "λλ’ aς θεραπευτικO τ�ς �π�ρ�εως κα9 µ�θδς θεYσεως - σωτηρ�ας,
θ. ]	8η π�νττε στOν dσυ	αστικO παρ�δση κα9 τ. �πηρεαL&µενα "π’ α\τOν πλα-
τει. λαϊκ. στρYµατα πρωταρ	ικO σηµασ�α. A\τO τO συνε�δηση κωδικπιεB κα9
�παναδιατυπYνει τ!ν 18 αX�να A µεγ�λς "π&στλς τ? δ/λυ Γ�νυς, A
xγις Kσµgς A AXτωλ&ς: «Kα9 διατ9 δ,ν _φερεν A Θε!ς �λλν Dασιλ�α, πQ yταν
τ&σα ρηγ�τα �δ� κντ. ν. τQς τ! δYσ8η, µ&νν _φερε τ!ν T?ρκν, µ�σαθεν
"π! τOν K&κκινην Mηλι.ν κα9 τ? τ! �	�ρισε; �H�ερεν A Θε&ς, πtς τ. �λλα ρη-
γ�τα µgς Dλ�πτυν εXς τOν π�στιν, κα9 (= �νW�) A T?ρκς δ,ν µgς Dλ�πτει. �Aσπρα
(= 	ρ�µατα) δYσ’ τυ κα9 καDαλλ�κευσ� τν "π! τ! κεφ�λι. Kα9 δι. ν. µO κ-
λασθ?µεν, τ! ]δωσε τ? T/ρκυ, κα9 τ!ν ]	ει A Θε!ς τ!ν T?ρκν aσ.ν σκ/-
λν ν. µgς φυλ�8η...». *O xγις Kσµgς ]δινε ]τσι "π�ντηση στQς δυτικ&φρνες
- ̂ νωτικ/ς, 	ωρ9ς µ�λιστα ν. µπρ8� ν. κατηγρηθ8� aς �	θρ!ς τ? λα? h σκ-
ταδιστ�ς. M&ν Nσι ]	υν �µπειρ�α τ�ς dσυ	αστικ�ς παραδ&σεως22, πQ διασWY-
Lεται στ9ς λαϊκ,ς πρακτικ�ς, µπρ?ν ν. καταν�συν τO δυναµικO τ�ς π�στεως
µ�	ρι τ!ν 19 αX�να. (Aντ�θετα G φιλενωτικ9 yσαν π�ντα πρ&θυµι ν. µειδ-
τ�συν στ! θ�µα τ�ς π�στεως (δ,ν yσαν λ�γι �κεBνι πQ πρσ	Yρησαν στ!ν
παπισµ&), δι&τι τ. κριτ�ρι� τυς yταν πρπ�ντων �νδκσµικ. κα9 καιρικ�. OG
δε/τερι ]ρι	ναν τ! D�ρς στOν ��ωτερικO �λευθερ�α23». Συµπ�ρασµα, .τι .λ�ι
�� �παναστ�τες �ταν δυτικ8φρ�νες κα' π�λ� $σBηµα Tκαναν κα' µAλαγαν γι�
�γκ8σµια �λευθερAα κα' �ντAσταση στ9ν κατακτητS. :Eφ’ .σ�ν R πAστη, tς γνω-
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22. MSπως �νν�ε� τ9 «σφ��ε µε πασg µυ ν. }γι�σω»;
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στ8ν, σ)F(ει στ9 Uπερπ�ραν, R �δ* �λευθερAα ε+ναι �BρεAαστη, γιατ' �ταν σηµα-
ντικFτερ� ν� σωθ�E R :Oρθ�δ�4Aα �π9 τ9 ν� �πελευθερωθ�E R 0Eλλ�ς. T9 �να-
τριBιαστικFτερ� .λων ε+ναι, .τι # πατ/ρ ΓεFργι�ς Mεταλλην9ς �µφανA(εται �π8-
λυτα σ3µφων�ς µ� τ��ς �σBυρισµ��ς τ*ν διωκτ*ν τ�- διαφωτισµ�- κατ� τ��ς
τρε�ς α�*νες π�� πρ�ηγSθηκαν τEς :Eπαν�στασης. M� τ/ διαφ�ρ� .τι τ� λ8για
τ�υ ε+ναι σηµεριν� κα' λ�γ�νται µ�σα στ� Oλληνικ� πανεπιστSµια, καθ�ς #
$νθρωπ�ς αiτ9ς διδ�σκει 0Eλλην8π�υλα! Kα' συνεBA(ει: «*H πλιτικO τ�ς συ-
νυπ�ρ�εως �κφραL&ταν aς πλιτικO κατευνασµ? τ? κατακτητ� κα9 περιωρι-
σµ�νης συνεργασ�ας κα9 τOν �γκαιν�ασε, κατ’ "ν�γκην, A πρ�τς Γεν�ρ	ης,
Xκυµενικ!ς Πατρι�ρ	ης Γενν�δις Σ	λ�ρις (1454). *H στ�ση α\τO στ&	ευε
στOν περ�πτωση τ�ν δυν�µεων, πQ εl	αν µε�νει στ! Γ�νς. B�Dαια "π! τ! φρ&-
νηµα τ�ν πρσYπων ��ηρτgτ d φ/ση κα9 d ]κταση πQ θ. ]παιρνε α\τO d “συ-
νεγασ�α”. *H στ�ση α\τO Nµως δικαιων&ταν Gστρικ�, δι&τι εl	ε �φαρµσθ� _δη
"π! τOν "ραDκρατ�α24 (7ς αX.), �ρα �π�ρ	ε µακρ. πεBρα κα9 θεµελιων&ταν θε-
λγικ. στ! γνωστ! πα/λει 	ωρ� τ�ς “Πρ!ς Pωµα�υς” (13, 1): “Πgσα ψυ	O
��υσ�αις �περε	/σαις �πτασσ�σθω. O\ γ.ρ ]στι ��υσ�α εX µO "π! Θε?...”,
σ, συνδυασµ! D�Dαια µ, τ! �π�σης "πστλικ! “πειθαρ	εBν δεB ΘεW� µgλλν h
"νθρYπις” (Πρα�. 5, 29). *H �πακO στ. τυραννικ. καθεστ�τα, '	ι στQς τυ-
ρ�ννυς, ]	ει Nρια “�ν �ς �ντλO τ? Θε? µO �µπδ�Lηται”, κατ. τ!ν M. Bα-
σ�λει (P.G. 31, 860) κα9 δ,ν νεBται eρθ&δ�α aς “τα/τιση”, "λλ. aς µ�τρ και-
ρικ&, Nταν δ,ν �π�ρ	8η �λλη (	ριστιανικ. δικαιωµ�νη) �πιλγ�»25. Kα' R «Πα-
τρικO ∆ιδασκαλ�α» συµφωνε� �π8λυτα µ� τ/ν $νωθεν «θελγικO» �ν�λυση τ�-
πατρ9ς ΓεωργA�υ Mεταλλην�-, �φ’ .σ�ν δια<�(�υµε στ9ν �πAλ�γ8 της: «�O	ι
	ριστιαν�! {Aς ]	ωµεν σταθερ&τητα κα9 φρ&νησιν. {Aς µOν 	�σωµεν δι. µ�αν
ψευδ� κα9 "ν/παρκτν τ�	α �λευθερ�αν τ? παρ&ντς D�υ τQς "µαραντ�νυς
στεφ�νυς τ�ς αXων�υ µακαρι&τητς. {Aς µOν στερηθ�µεν τ.ς "νεκδιηγ�τυς
"µιD�ς. {Aς µOν "κρασθ�µεν Aλτελ�ς, δι. ν. καταισ	/νωµεν "παρηγ&ρητα
τ!ν δι�Dλν, κα9 ν. "πλα/σωµεν τ. "γαθ. �κεBνα, Nπυ A θε!ς dτ�µασεν "π’
αX�νς δι. �κε�νυς Nπυ τ!ν "γαπ?ν».

Στ/ν πρ�δ�σAα τEς πατρAδας γι� B�ρη τ*ν συµφερ8ντων τ�- ρωµαAικ�υ, στ/
δ�υλ�πρ�πεια κα' στ/ν �γαστ/ συνεργασAα µ� τ9ν κατακτητS, στ/ν �διαντρ�-
πι� τ*ν τ8τε �λλ� κα' τ*ν συγBρ8νων ρασ�φ8ρων π�� κηρ3ττ�υν τ�τ�ιες δια-
στρ�φ�ς κατ� τ*ν �νθρFπων, σ� .λα τ� τσιρ�κια τ*ν τυρ�ννων �ν� τ��ς α�*νες,
�π�ντησε µι� γι� π�ντα # M�γας ∆ιδ�σκαλ�ς τ�- >Eθν�υς :Aδαµ�ντι�ς K�ραEς
µ� τ/ν «(AδελφικO ∆ιδασκαλ�α». 0H διαBρ�νικ8τητα τ*ν λ8γων τ�υ ε+ναι �µφα-
νSς:

«O\δεµ�αν D�Dαια Dλ�Dην G Γραικ9 φD?νται τOν σ�µερν "π! τι?τν
µωρ!ν σ/γγραµµα. (Aλλ’ εlναι φ&Dς, µ�πως G E\ρωπαBι, "ναγν&νες α\τ! κατ.
τ/	ην, συµπερ�νωσιν, Nτι τια?τα εlναι Nλων τ�ν Γραικ�ν τ. φρν�µατα· Nτι
εCµεθα '	ι µ&ν δ?λι "λλ. κα9 φ�λι τ�ς δυλε�ας, '	ι µ&ν δ�σµιι, "λλ’ Nτι
καυ	Yµεθα εXς τ. δεσµ�, κα9 τOν µαστ�Lυσαν dµgς 	εBρα τ? τυρ�ννυ µ, "νδρα-
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24. Σ.σ.: E+Bαν πρ�ϋπηρεσAα στ/ συνεργασAα µ� τ9ν κατακτητS.
25. ΓεFργι�ς Mεταλλην8ς, .. π.



πδ�δες σ�Dας "σπαL&µεθα. (Aν�γκη λιπ!ν εlναι ν. κηρ/�ωµεν εXς Nλην τOν
OXκυµ�νην, "ντιλ�γντες εXς τ! µωρ!ν τ?τ σ/γγραµµα, Nτι τ! κατ. τ�ν τυ-
ρ�ννων µBσς εlναι ριLωµ�νν εXς τ.ς dµετ�ρας καρδ�ας»26.

Γεµ�τ�ς jργ/ θυµA(ει π�ς R Uπερ�σπιση τ*ν :Oθωµαν*ν γιν8ταν τ/ν uρα π��
R (ω/ τ�- PSγα κα' τ*ν Oπτ� συντρ8φων τ�υ κρεµ8ταν �π9 µAα κλωστS: «�Iσως
τα/την τOν �ραν», Tγραφε, «κατεDα�νει εXς τ.ς Gερ.ς κεφαλ�ς των d µ�	αιρα
τ? δηµ�υ, �κ	�εται τ! γενναBν ^λληνικ! α�µα "π! τ.ς φλ�Dας των, κα9 �πτα-
ται d µακαρ�α ψυ	� των, δι. ν. �π�γ8η ν. συγκατικ�σ8η µ, Nλων τ�ν �π,ρ τ�ς
�λευθερ�ας "πθαν&ντων τ.ς "ιδ�µυς ψυ	�ς»27. Kα' τ8τε # K�ραEς θυµLται
τ�3τ�υς �δ* τ��ς �θ�νατ�υς στAB�υς �π9 τ��ς «Π�ρσες» τ�- A�σB3λ�υ, τ9ν
ΠαιLνα τ*ν 0EλλSνων:

�Ω παBδες *Eλλ�νων, Cτε
�λευθερ?τε πατρ�δ’, �λευθερ?τε δ�,

παBδας, γυναBκας, ν�ων τε πατρYων ]δη,
θ�κας τε πργ&νων, ν?ν �π,ρ π�ντων "γYν.

Γι� ν� στιγµατAσ�η στ/ συν�Bεια τ9 �ν�4ι� κεAµεν�, τ9ν συγγραφ�α τ�υ κα'
τ��ς σ3γBρ�ν�υς µιµητ�ς τ�υ: «*O ψευδYνυµς συγγραφεQς τ�ς “Πατρικ=ς ∆ι-
δασκαλ�ας” δι. ν. δικαιYσ8η τQς φ�λυς τυ (Oθωµαν/ς, LητεB ν. µgς πε�σ8η,
Nτι τOν «#σ�υρ-ν κα
 Yψηλ2ν Sασιλε�αν α4τ0ν», καθtς α\τ!ς δ,ν αXσ	/νεται ν.
τOν eνµ�L8η, µ, Nλν N,τι τOν σ�µερν α\τO εlναι d ταπειντ�ρα, "γκαλ. d πλ�-
ν "π�νθρωπς, κα9 "π’ α\τ.ς τ.ς �λα	�στας τ�ς E\ρYπης τυρανν�ας, Nτι λ�γω,
α\τOν τOν Dασιλε�αν τOν _γειρεν Xκνµικ�ς d Θε�α Πρ&νια, δι. ν. στηρ��8η
τQς Γραικ/ς, κλν/µενυς κα9 	ωλα�νντας _δη εXς τ. τ�ς θρησκε�ας. Kα9
α\τOν τOν νµιLµ�νην τ�ς Θε�ας Πρν�ας Xκνµ�αν δ,ν �ρυθριg ν. eνµ�L8η
µυστ�ριν»28. Γι� ν� ρωτSσ�η �µ�σως µετ�: «{H τ�	α δ,ν εpρηκεν (# Xριστ9ς)
�λλν µ�σν, παρ. τOν µισ&	ριστν τ�ν (Oθωµαν�ν θρησκε�αν, δι. ν. στηρ��oη
τOν Xδικ�ν τυ; �Aλλ µ�σ ν. σYσ8η τ. πρ&Dατ� τυ πλOν τ? ν. τ. παραδYσ8η
εXς α\τ! τ! στ&µα τ? λ/κυ; Kα9 τ9ς _κυσ� πτε τια/την φρικτOν Dλασφη-
µ�αν;»29. Kα' #λ�κληρFνει λ�γ�ντας: «...τ�ς Πατρικ�ς ∆ιδασκαλ�ας A συγγρα-
φεQς εlναι �σπνδς �	θρ!ς τ�ς θρησκε�ας κα9 τ? eν&µατς τ�ν Γραικ�ν, φ�-
λς πιστ!ς τ�ν (Oθωµαν�ν, τ? Π�πα, π�ντων τ�ν παρελθ&ντων, τ�ν παρ&ντων
κα9 µελλ&ντων τυρ�ννων τ? "νθρωπ�νυ γ�νυς»30. Kα' ε+Bε �π8λυτ� δAκι�.

Στφαν�ς Mυτιληνα9�ς
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"η´. �Eπ�κ�υρ�ς
*O (Eπ�κυρς τ? Nεκλ�υς γενν�θηκε στOν Σ�µ τ! 341 π.X., -�ι µ&λις ]τη µετ.

τ!ν θ�νατ τ? Πλ�τωνς· yταν Nµως (AθηναBς τOν καταγωγO "π! τ! γ�νς τ�ν Φι-
λαϊδ�ν, πQ -δρα τυς εl	αν τ!ν δ�µ Γαργηττ?, κε�µενν µετα�Q *Yµηττ? κα9 Πε-
ντ�λης (Nπυ τ! σηµεριν! 	ωρι! Γαρηττ&ς). Σ, dλικ�α 32 �τ�ν �δρυσε σ	λO στOν Mυ-
τιλ�νη, τOν Aπ�α µετ. "π! π�ντε ]τη µετ�φερε στOν (Aθ�να. Πρ&κειται γι. τ!ν πε-
ριD&ητ K=π�, πQ µαL9 µ, τOν �Aκαδ%µεια κα9 τ! Λ6κει�ν κ�λυπταν τ!ν 	�ρ τ�ς
(AνYτατης Παιδε�ας. (*Yπ�ρ	αν D�Dαια κι �λλες λιγYτερ eνµαστ,ς σ	λ�ς, Nπως d
Στ�!, d σ	λO Kυνικ0ν κ.�.). Στ!ν κ�π G µαθητ�ς, κατ. τ!ν Λα�ρτι, «wσαν ν%ριθ-
µ�ι (= "ναρ�θµητι) κα
 δ;ν τ�Dς �ωρ��σαν *λ�κληρες π�λεις».

*O GδρυτOς κα9 διευθυντOς τ? κ�πυ γ�τευε τQς µαθητ�ς τυ µ, τ9ς «λ&γWω κα9
]ργWω» ̂ λληνπρεπεBς διδασκαλ�ες τυ· διεκρ�νετ δ, γι. τ! ψυ	ικ& τυ σθ�νς, τOν στα-
θερ&τητα κα9 τOν }πλ&τητ� τυ. El	ε "π&λυτη �µπιστσ/νη στ! λγικ! κα9 τ9ς Gκα-
ν&τητες τ? "νθρYπυ, κα9 "π�ρριπτε τ9ς δεισιδαιµν�ες κα9 τ9ς ��υσ�ες τ�ς µ�ρας
κα9 τ�ν θε�ν. Θεωρ?σε aς Dασικ! στ&	 τ�ς Παιδε�ας τOν "πελευθ�ρωση τ? "νθρY-
πυ "π! τQς φ&Dυς κα9 τ9ς παντ!ς εCδυς ��αρτ�σεις τυ κα9 τOν �π�τευ�η ψυ	ικ�ς
γαλ�νης κα9 "ταρα��ας, δι&τι µ&ν ]τσι καθ�σταται A �νθρωπς ε\-δαιµνικ!ς κα9
κατ. συν�πειαν δηµιυργικ&ς. *Yπ! τ! κρ�τς τ? φ&Dυ, τ�ς "νασφ�λειας κα9 τ�ς
κακ-δαιµν�ας δ,ν δηµιυργ?νται ]ργα κα9 πλιτισµ&ς. OG mEλληνες δηµι/ργη-
σαν ]ργα «θαυµαστ- κα
 µεγ!λα», δι&τι yσαν "πηλλαγµ�νι φ&Dων κα9 δεισιδαιµ-
νι�ν "λλ. κα9 "ν�λεγκτων θελ�σεων κα9 σκπθεσι�ν. Γι’ α\τ! κα9 µ�σα στ. �πιστη-
µνικ. κα9 καλλιτε	νικ. πλα�σια πQ ]θεσαν �κεBνι, eφε�λυν ν. κιν?νται �σαε9
Nλες G �πιστ�µες κα9 G τ�	νες, πQ φιλδ�?ν ν. φ�ρυν τ’ 'νµ� τυς �π��ια.

T6�η, φιλ�α, ε4δαιµ�ν�α: τρεBς ]ννιες πQ λατρε/θηκαν σ.ν θε&τητες στ!ν K�π.
H T6�η – σ/µπτωση δι&τι, κατ. τ!ν (Eπ�κυρ, καθρ�Lει τQς συνδυασµQς τ�ν "τ&-
µων κα9 'ντων, δι. τ�ν Aπ�ων δηµιυργ?νται G κ&σµι. *H Φιλ�α δι&τι "πτελεB µι.
µρφO τ�τιων συνδυασµ�ν "νθρYπων, πQ 'ντως δηµιυργ?ν κ&σµυς. Στ!ν κ&σµ
τ? K�πυ h τ�ν (Eπικυρε�ων Cσ	υε τ! πυθαγρικ! δ&γµα «κιν. τ. τ�ν φ�λων»
"λλ. '	ι �π9 �π	ρεωτικ�ς D�σεως· δι&τι µετα�Q φ�λων �π�ρ	ει, ��υπακ/εται, "µι-
Dα�α �µπιστσ/νη κα9 καταν&ηση, πQ καθιστ?ν περιττ! τ!ν Gνδ�πτε κατανα-
γκασµ&. *H φιλ�α "πτελεB τ! µεγαλ/τερ "π! τ. "γαθ�, πQ ��ασφαλ�Lει d σφ�α γι.
τOν E4δαιµ�ν�α τ�ν "νθρYπων d Aπ�α ταυτ�Lεται µ, τOν "ταρα��α κα9 συν�σταται
στOν "πυσ�α ψυ	ικ�ν παθ�ν κα9 ταρα	�ν. *H "ταρα��α τ? σφ? τ!ν καθιστg συγ-
γεν� τρ&πν τιν. τ�ν θε�ν, πQ εlναι µακ�ριι �πειδO 2τε �ν	λ?ν καν�να 2τε δ�-
	νται �ν	λ�σεις. Mι. τ�τια "ταρα��α aστ&σ πρϋπθ�τει τOν "γαµ�α, τOν "τεκν�α
κα9 τOν "π	O "π’ τOν πλιτικ� («λ!θε SιCσας»).

*O (Eπ�κυρς �π�ρ�ε πλυγραφYτατς· τ. συγγρ�µµατ� τυ κ�λυπταν τριακσ�-
υς κυλ�νδρυς, �κ τ�ν Aπ�ων "ρκετ. διεσYθησαν. Π�ραν τ�ν κειµ�νων πQ µgς πα-
ραδ�δει A Λα�ρτις, �π�ρ	ει κα9 τ! «Herculaneum» στ! Bατικαν&, πQ "νεκαλ/φθη τ!ν
πρηγ/µεν αX�να. T. κε�µεν� τυς, πQ εlναι �πιγραµµατικ�, φ�ρυν τ!ν τ�τλ



«K6ριαι δ�"αι». (Eντ/πωση πρκαλεB τ! pφς τυ, πQ εlναι ρωµαλ� κα9 }ρµστ! σ’
�πιστ�µνες. (Aπρρ�πτει τ. τε	ν�σµατα τ? λ&γυ, τ9ς πιητικ,ς �κφρ�σεις, τ. µ�-
ταια στλ�δια κα9 τQς συναισθηµατισµ/ς. (EπιδιYκει τOν φραστικO Xκνµ�α, γι’
α\τ! πυκνYνει τ9ς �κφρ�σεις κα9 τ. ν�µατ� τυ, �νW� "π’ τ. ρητρικ. σ	�µατα κα-
ν�να �λλ δ,ν κρατεB π�ραν τ�ς σαφ�νειας. ΠρωττυπεB aσα/τως κα9 στ9ς �πιστλ�ς
τυ, Nπυ "ντ9 τ�ς συνηθισµ�νης ε\	�ς «�α�ρειν» 	ρησιµπιεB τ. «ε� πρ!ττειν» κα9
«σπ�υδα�ως (=ν».

*O (Eπ�κυρς διαιρεB τO διδασκαλ�α τυ σ, τρ�α µ�ρη, aς ^��ς: α. T/ Kαν�νικ�ν,
πQ "πτελεB µ�θδ κα9 εXσαγωγO στ! σ/στηµ� τυ κα9 "ναπτ/σσεται στ! σ/γγραµµ�
τυ πQ λ�γεται «KανCν»· S. T/ Φυσικ�ν, πQ περι�	ει τOν «Περ
 Φ6σεως θεωρ�αν
π_σαν» κα9 "ναπτ/σσεται στ. 37 περ9 φ/σεως DιDλ�α τυ κα9 στ9ς «Πρ/ς �Hρ�δ�τ�ν»
κα9 «πρ/ς Πυθ�κλ=» �πιστλ�ς τυ· γ. T/ �Hθικ�ν, πQ πραγµατε/εται τ. «Περ

α8ρετ0ν κα
 φευκτ0ν, κα
 περ
 S�ων κα
 τλ�υς» κα9 "ναπτ/σσνται στ. σ	ετικ. πρ!ς
τ!ν τ�τλ DιDλ�α τυ κα9 στOν «Πρ/ς Mεν�ικα» �πιστλ� τυ.

*O (Eπ�κυρς, Nπως κι Nλι G µετ. τ!ν Σωκρ�τη σφ�, δ,ν εlναι �ρευνητ,ς τ�ς "λ�-
θειας κα9 φιλ&σφι µ, τOν γνωστO ]ννια, "λλ. δηµιυργ9 φιλσφικ-κινωνικ�ν
συστηµ�των, Nπως A M.ρ� κα9 A Σ�ρτρ· µπρ?µε ν. π?µε µ�λιστα Nτι G τελευταBι
πλλ. eφε�λυν στ!ν GδρυτO τ? κ�πυ, A AπBς θεωρεBται aς πατ2ρ κα
 γενν%τωρ
τ? φιλσφικ-κινωνικ? κα9 πλιτικ? συστ�µατς πQ λ�γεται �λισµ!ς h �λ-
Lωϊσµ!ς h µαρ�ισµ!ς h σσιαλισµ!ς (σ�µερα).

T! σ/στηµα τ? (Eπικ/ρυ εlναι κατ’ \σ�αν τελελγικ&. *O (Eπικυρισµ!ς µπ-
ρ?µε ν. π?µε Nτι στ	ε/ει στ!ν ε\-δαιµνισµ&, A AπBς ταυτ�Lεται µ, τ! «Vσ6�ως
κα
 3ν  ταρα"�^α (=ν». *Oτιδ�πτε "ντιτ�θεται πρ!ς τ! δ&γµα α\τ! "πρρ�πτεται, δι&-
τι «�4  λ�γ�ας κα
 κεν=ς δ�"ης * S��ς Vµ0ν [�ει �ρε�αν,  λλ- τ��  θ�ρ6Sως Vµ_ς
(=ν». OG πλλ,ς "σ	λ�ες, λιπ&ν, G πλλ,ς ]γνιες, G θυµ�, G "ν�γκες κ..κ. δ,ν 	ρει-
�Lνται· µαρτυρ?ν µ�λιστα "δυναµ�α, φ&Dυς κι "πυσ�α α\τδυναµ�ας... OG φ&Dι
πρ!ς τOν EGµαρµ�νη, τQς θεQς κα9 τ!ν θ�νατ εlναι γελBι κα9 ��ιι γ�λωτς, δι&-
τι d µ,ν πρYτη δ,ν �π�ρ	ει, �νW� G θε9 δ,ν �πιθυµ?ν 2τε ν. �ν	λ?ν 2τε ν. �ν-
	λ?νται (σφ9 γ�ρ)· Nσν "φρog στ!ν θ�νατ, α\τ!ς δ,ν πρ�πει ν. µgς σκτ�L8η,
δι&τι κ�θε καλ! κα9 κακ! Dρ�σκεται στOν αCσθηση, κ�τι τ! AπB δ,ν "ν�κει στ!ν θ�-
νατ κα9 στ!ν πεθαµ�ν...

*O GδρυτOς τ? K�πυ "πρρ�πτει τOν διαλεκτικO aς περιττ�, "φ? «V γλ0σσα π�D
µιλ��ν τ- πρ!γµατα εEναι  π�καλυπτικ%». *Ως κριτ�ρι τ�ς "λ�θειας θ�τει τ. αXσθ�-
µατα, τ9ς ]ννιες, τ. συναισθ�µατα κα9 τ9ς φανταστικ,ς παραστ�σεις (= �ν&ραση). *O
διανητικ&ς µας κ&σµς πλ�θεται φυσιλγικ. κα9 µη	ανικ. h "π! τOν �µεση "ντ�-
ληψη h "ναλγικ. - συγκριτικ. h κατ. σ/νθεση (συνθετικ�). ∆,ν �π�ρ	υν ψευδ�
αXσθ�µατα κα9 ψευδεBς παραστ�σεις· G αXσθ�σεις µας δ,ν µgς ��απατ?ν πτ�· γι.
τ. λ�θη µας φταBνε G δ&�ες (= γν�µες), G �πλ�ψεις (= ]ννιες) κα9 d κρ�ση µας. Γι.
ν. φθ�συµε στOν "λ�θεια, "ν�γκη ν. στηριLYµαστε στ9ς αXσθ�σεις µας κα9 ν. �πι-
λ�γυµε τ9ς eρθ,ς λ��εις, πQ δ,ν ]	υν τOν "ρ	� τυς σ, κ�πια α\θα�ρετη συνθ�κη
τ�ν "νθρYπων («µ2 θσει γενσθαι») "λλ. στOν Cδια τO φ/ση. T! Cδι θ. µπρ?σε
ν. εXπωθ8� κα9 γι. τOν Γλ�σσα κα9 γι. Nλ τ!ν Πλιτισµ&.

Σαρ!ντ�ς Π-ν

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316714



«E™XATH ¶PO¢O™IA»

«Πρ�σ�4τε! M/ BαρAσετε τ9 Bυ(�ντι� στ��ς T�3ρκ�υς, ε+ναι µε-
γ�λ� λ�θ�ς!». Aiτ/ �ταν R πρ�τρ�π/ Oν9ς παλι�- µαρ4ιστE κα-
θηγητE σ� µAα σ3ντ�µη, τυBαAα συν�ντησS µας, 7να παγωµ�ν� <ρ�-
δυ τ�- περασµ�ν�υ Γεν�ρη. (M� τ9ν πληθυντικ8 τ�υ �νν��-σε πρ�-
φαν*ς τ9 «∆αυλ9» κα' rBι �π�κλειστικ� �µ�να.) :Aµ�σως σκ�φθη-
κα πFς, Bωρ'ς ν� τ9 4�ρ�υµε, TB�υµε τ/ν π�λυτ�λεια ν� BαρA(�υµε,
Tστω στ��ς T�3ρκ�υς, 7να τ8σ� µεγ�λ� δ*ρ�: µι�ν #λ8κληρη αiτ�-
κρατ�ρAα.

«M� τ9 Bυ(�ντι�, κ3ριε καθηγητ�, δ�ν µLς �νSκει γι� ν� τ9 BαρAσ�υµε·
�νSκει στ/ν �στ�ρAα», τ�- �π�ντησα.

Bε<αAως, γνFρι(α �κ τ*ν πρ�τ�ρων κα' τ/ν πηγ/ κα' τ/ σκ�πιµ8τητα
αiτEς τEς κατηγ�ρAας, π�� �γγA(ει τ� .ρια τEς «�σB�της πρ�δ�σAας»...
T/ν $κ�υσε τ/ν κατηγ�ρAα κα' �πεAσθη # �ν λ8γ)ω καθηγητSς, �φSν�-
ντας, tς φαAνεται, µα(' µ� τ/ν 7δρα κα' τ� π�λαι π�τ� πανAσBυρα �ργα-
λε�α τEς κριτικEς τ�υ.

Π*ς λ�ιπ8ν µπ�ρ�-µε ν� �παλλαγ�-µε �π’ τ/ν <αρ3τατη αiτ/ κατηγ�ρAα;
Πρ�φαν*ς 7νας τρ8π�ς Uπ�ρBει. N� γρ�ψ�υµε, ν� διακηρ34�υµε πρ9ς πLσα
κατε3θυνση π�ς κ�ναµε λ�θ�ς. >Aνθρωπ�ι ε=µαστε. >OBι, τ9 Bυ(�ντι� tς
�ργανωµ�νη �4�υσAα κα' tς π�λιτισµ9ς UπEρ4ε γνSσι�ς �κφραστ/ς τEς 0Eλλ�-
δ�ς. >H, �κ8µα καλ3τερα, UπEρ4ε π�λιτιστικ/ συν�Bεια κα' #λ�κλSρωση τ�-
�ρBαA�υ 0Eλληνικ�- K8σµ�υ. N� συµφωνSσ�υµε, π�ς R �πι<�λ/ τEς ��υδαϊκEς
θε�κρατAας �ταν Tργ� Oλληνικ9 κα' π�ς R �σ�π�δωση τEς «ε�δωλ�λατρικEς»
0Eλλ�δας κα' R φυσικ/ �48ντωση Oκατ�ντ�δων Bιλι�δων 0EλλSνων στ9 rν�-
µα τEς «ν�ας θρησκεAας» �ταν Tργ� τ*ν =διων τ*ν 0EλλSνων. N� διαλαλS-
σ�υµε µ’.λη τ/ δ3ναµη τEς φωνEς µας, π�ς �� lEλληνες �παγ8ρευσαν δι� τEς
π�ινEς τ�- θαν�τ�υ τ9 =δι� τ�υς τ9 rν�µα κα' π�ς Tρρι4αν στ/ν πυρ� τ� Tργα
τ*ν δικ*ν τ�υς δηµι�υργ*ν. N� συµφωνSσ�υµε, π�ς .λ�ι �κε�ν�ι �� �λλ�εθνε�ς
κα' α�µ�σταγε�ς �4�υσιαστ�ς �ταν lEλληνες στ9 α�µα κα' στ/ν ψυBS. NαA, �ταν
�� lEλληνες, π�� µπρ�στ� στ9ν κAνδυν� τEς �πανελλSνισης π�� πρ8<αλλε �π9
δυσµ�ς, παρ�δωσαν τ/ν �για π8λη στ��ς :Oθωµαν�3ς.

Kα' κ�τι �κ8µα: N� τ� <ρ�-µε �πιτ�λ�υς µ� τ� γνωστ� «Oλλην�µ�γα(α», π��
διδ�σκ�υν τ9ν 0Eλληνικ9 Λ8γ�, «σν�µπ�ρ�υν» τ9ν 0E<ρα�� :IεBω<L κα' στ9
rν�µα τEς «OλληνικEς» jρθ�δ�4Aας τ9ν 4ανα<�(�υν �π’ τ/ν πAσω π8ρτα.

Kι .ταν πι�, �φ�δευτ�ς π�νω στ� κ8κκαλα τ*ν πρ�γ8νων µας, γAν�υµε δ�-
λ�φ8ν�ι τEς 0Iστ�ρAας κα' τ*ν Oαυτ*ν µας, θ� (ητSσ�υµε, κα' =σως λ�<�υµε,
τ9 π�λ3τιµ� συγBωρ�B�ρτι τEς Pωµι�σ3νης. Kα' τ8τε �� κατSγ�ρ�ι µας,
εiφραιν8µεν�ι, θ� δικαιωθ�-ν· µα(' κα' R ψυB/ τ�- καλ�- µας καθηγητE.

Kα' θ� (Sσ�υµε �µε�ς καλ� κα' αiτ�A, <ε<αAως, �κ8µη καλ3τερα.

Παν. Λ. K�υSαλ!κης



°EºYPA A¶O M¶ETON

«™
τ9 τε-B�ς 226 τ�- «∆» ε+Bε δηµ�σιευθE συν�ντευ4η τ�- Bηµικ�- - µη-
Bανικ�- κα' τ. γενικ�- διευθυντ�- τ�- Uπ�υργεA�υ ∆ηµ�σAων >Eργων
κ. EiσταθA�υ Eiσταθι�δη γι� τ9 �ρBα�� Oλληνικ9 τσιµ�ντ� κα' µπε-
τ8ν, π�� # =δι�ς ε+Bε �ντ�πAσει στ/ν �ρBαAα Uδατ�δε4αµεν/ τEς Kα-

µεAρ�υ στ/ P8δ� τ9 1974 κα' zστερα �π9 συνεBε�ς �ργαστηριακ�ς µελ�τες ε+Bε
δηµ�σιε3σει σ� �διαAτερ� �γBειρAδι� µ� τAτλ� «*Eλληνικ! Mπετ!ν Tρι�ν Xι-
λιετηρ�δων», τ9 1978. Στ9 =δι� θ�µα # «∆» ε+Bε �παν�λθη µ� συναφε�ς �να-
φ�ρ�ς κα' στ9 τε-B�ς 253.

ΣSµερα στ9 µεγ�λ� αiτ9 κεφ�λαι� τEς �ρBαAας 0EλληνικEς TεBν�λ�γAας
TρBεται ν� πρ�στεθ�E 7να �κ8µη σηµαντικ9 στ�ιBε��. lOπως πρ��κυψε κατ� τ/
συ(SτησS µας µ� τ9ν κ. Eiσταθι�δη κα' κατ8πιν �ναδρ�µEς στ9 πρ�σωπικ8
τ�υ �ρBε��, πρ'ν �π9 76 Bρ8νια # καθηγητ/ς τ�- :Eθνικ�- Mετσ�<εA�υ Π�-
λυτεBνεA�υ κα' πρ8εδρ�ς τEς :AκαδηµAας :Aθην*ν :Aλ�4ανδρ�ς X. B�υρν�-
(�ς �δAδασκε γι� τ/ BρSση τ*ν δ�µικ*ν Uλικ*ν, π�� �φωρ�-σαν στ/ν Rφαι-
στει�γενE θηραϊκ/ γE κα' στ� �4 αiτEς κ�νι�µατα· �ν�φερε δ� tς παρ�δειγ-
µα κατασκευEς τ/ γ�φυρα τ�- π�ταµ�- :Iλισσ�-, π�� UπEρBε κατ� τ/ν παρ�-
δ�ση �π�ναντι �π9 τ9 Παναθηναϊκ9 Στ�δι� (Sλ. ε#κ�να [ναντι σελ�δας). Στ�
πρακτικ� τEς :AκαδηµAας :Aθην*ν (�ρ. 2, σελ. 224, Tτ�ς 1927) σ)F(εται R ε�σS-
γηση τ�- A. B�υρν�(�υ µ� τAτλ� «*H θηραϊκO γ� aς κν�α δµ�ς», π�� ε+Bε
�κφωνηθE στ'ς 19 :AπριλA�υ 1927. T9 πλ��ν καAρι� �π8σπασµα τEς #µιλAας τ�υ
ε+ναι R Tναρ4S της, π�� TBει κατ� λ�4η tς O4Eς: «*H XκδµικO τ�	νη µετε-
	ειρ�σθη τOν θηραϊκOν γ�ν πρ!ς σκευασ�αν κνιαµ�των "π! �π	�ς παλαι-
τ�της, κα9 κατ. τOν παρ�δσιν d παρ. τ�ν "ρ	α�ων *Eλλ�νων πιηθεBσα �π9
τ? (Iλισσ? γ�φυρα �δµ�θη δι. 	αλ�κων κα9 κνι�µατς θηραϊκ�ς γ�ς, τ?
Aπ�υ d µετα	ρ&νις σκληρ&της �π�ρ�ε τυλ�	ιστν Cση πρ!ς τOν τ�ν 	αλ�-
κων. Φα�νεται Nθεν, Nτι αG "�ι&λγι Xδι&τητες τ�ς dφαιστε�υ γ�ς διεγνY-
σθησαν "π! τ�ν 	ρ&νων �κε�νων».

0H �νακ�Aνωση αiτ/ �λ�µ<ανε διαστ�σεις τ�λµSµατ�ς, ��ν ληφθ�E Uπ’ rψιν
.τι τ/ν �π�B/ κατ� τ/ν #π�Aαν Tγινε, �φ’ Oν9ς µ�ν R γ�φυρα δ�ν UπEρBε πλ�-
�ν, �φ’ Oτ�ρ�υ δ� �� �στ�ρικ�ς πληρ�φ�ρAες γι’ αiτ/ν �ταν �ν3παρκτες, .πως
κα' γι� τ9 �ρBα�� τσιµ�ντ�, τ�- #π�A�υ R zπαρ4η πιστ�π�ιSθηκε �π9 τ9ν κ.
E. Eiσταθι�δη µ8λις στ� µ�σα τEς δεκαετAας τ�- ’70. :Aγαθ�E τ3B�η �νακαλ3-
ψαµε µAα γκρα<�3ρα �γνFστ�υ καλλιτ�Bνη, �π�BEς �ρB*ν τ�- 18�υ α�*να,
.π�υ �ναπαρAσταται R �ν λ8γ)ω γ�φυρα, δ�µηµ�νη �π9 Bυτ��ς πλAνθ�υς �π9
µπετ9ν συναρµ�λ�γηµ�ν�υς µ� τσιµεντ�κ�νAα.

Γι� τ/ν �στ�ρAα �4A(ει ν� �ναφερθ�E, .τι τ9 πρ*τ� Tργ� �π9 µπετ9ν στ9ν
Oλλαδικ9 B*ρ� κατ� τ/ νεFτερη �στ�ρικ/ περA�δ� �ταν �πAσης µAα γ�φυρα
στ/ν π8λη τEς MυτιλSνης, κατασκευασµ�νη µ8λις τ9 1918 �π9 τ9ν καθηγητ/
X. Παρασκευ8π�υλ� τ�- E.M.Π. �φ�µιλλη µ’ αiτ/ν τEς �ρBαAας :AθSνας.

M!ρι�ς Mαµανας
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�O 3π�σκ�π�ς Πατ!ρων Mελτι�ς [φυγε  π/ τ2ν �δρα τ�υ κα
 π=γε στ2ν �Aλε-
"ανδρ�6π�λη, γι- ν- Yπ�δε�θ.= τ�Dς Γερµαν�6ς ε#σS�λε9ς. Στ2 φωτ�τυπ�α τ/
[γγραφ� πρ/ς τ/ν X�τλερ, π�D Yπ�γρ!φει * 3ν λ�γrω 8ερ!ρ�ης, γι- ν- 3γκωµι!σ.η

τ/ν «ε4κλε= Γερµανικ/ Στρατ�».



lOµως # �νFτατ�ς κλEρ�ς – µAα Oκατ�ντ�δα �ν �νεργεAKα µιτρ�φ8ρ�ι κα' π�λλ�' $λλ�ι σB�-
λ�(�ντες – π�Aαν διαγωγ/ν �π�δει4αν; 0O δεσπ8της Πατ�ρων Mελ�τι�ς, γι� παρ�δειγµα, τA
Tκανε· � µLλλ�ν τA γ3ρευε στ/ :Aλε4ανδρ�3π�λη, �ν)* R θ�ση τ�υ �ταν στ'ς φτωB�γειτ�νι�ς τEς
:AθSνας; Kα' ν� ’ταν µ�ν�Bα # �γι�ς Πατ�ρων;

:Iδ�� κα' # Bρυ4ελλ*ν BασAλει�ς, # �π9 Rγ�υµ�νων τEς Aiτ�κρατ�ρικEς 0IερLς M�νEς 0AγA-
�υ ΠαντελεSµ�ν�ς, # #π���ς καταδικ�σθηκε �ρSµην �π9 τ9 E�δικ9 ∆ικαστSρι� Θεσσαλ�νAκης
σ� π�λυετE φυλ�κιση rBι µ8ν� γι� τ/ν �ν�ικτ/ συνεργασAα τ�υ µ� τ��ς να(ιστ�ς Γερµαν��ς
κα' B�υλγ�ρ�υς, �λλ� κα' «δι&τι Gκανπ�ει κατ. συρρOν κα9 κατ’ ��ακλ/θησιν Nλας τ.ς
eρ��εις τ*ν κατακτητ*ν φθ�ν�ντας  µ�Bρι τ/ν πρ�σφ�ρ� π�λ3τιµων Wγιασµ�νων λειτ�υργικ*ν
κειµηλAων tς δFρων».

0O �ν λ8γ)ω �ερ�ρBης κατ�φερε ν� διαφ3γ�η στ'ς Bρυ4�λλες �ν�µεσα στ��ς να(ιστ�ς στρα-
τι*τες µα(' µ� π�λλ��ς $λλ�υς �ερωµ�ν�υς. :AλSθεια, π*ς κα' B�σανε .λ�ι αiτ�' τ/ν #σι�-
π�Aηση � Wγι�π�AησSς τ�υς; ΓιατA, τA καλ3τερ� µπ�ρε� ν� περιµ�ν�η κανε'ς �π9 7να �ερατε�� π��
�νακSρυ4ε �γι� τ9 δ�λ�φ8ν� τ�- =δι�υ τ�υ τ�- γι�- KρAσπ�υ, τEς γυναAκας τ�υ Φα3στας, τ�-
γυναικ�δελφ�3 τ�υ κα' µιLς ντ�υ(Aνας �κ8µη συγγεν*ν τ�υ, �πειδS, λ�ει, φ�<8ταν .τι θ� τ�-
π�ρ�υν τ9 θρ8ν�! Πρ8κειται, .πως θ’ �ντιληφθSκατε, γι� τ9ν �γι� M�γα Kωνσταντ�ν�, τ�
�γκλSµατα τ�- #π�A�υ �iδ8λως �µπ8δισαν τ/ν :EκκλησAα ν� τ9ν �νακηρ34�η κα' �σαπ8στ�λ�ν
κ.�.κ..

T� =δια Tκανε κι # 0AγιFτατ�ς Πατρι�ρBης Πασ*ν τ*ν Pωσι*ν :Aλ�4ι�ς A´ – γνωστ9ς «κε-
κρ�κτης» τEς κ�-γκ�-µπ�, πρFην µ�λ�ς τ�- Σ�<ιετικ�- K�µµ�υνιστικ�- K8µµατ�ς κα' µ8νι-
µ�ς διFκτης κ�θε φιλελε3θερης φωνEς, �π’ .π�υ  κι �ν πρ�ερB8ταν. :Aφ�- UπερπSδησε τ��ς
περιφρ�νητικ� �π�κληθ�ντες κατFτερ�υς κληρικ�3ς, .πως τ9ν Π�πιελ�-σκ�, τ9 ∆ηµητρι�-
ντ�-σκ� κ.$., κατ�φερε ν� γAν�η πατρι�ρBης, �φ�- Wγι�π�Aησε τ9ν τελευτα�� τσ�ρ� Nικ8λα�
B´, τ/ν TσαρAνα :Aλε4�νδρα, τ9ν Tσ�ρε<ιτς :Aλ�4ι� κι $λλα Oπτ� πριγκηπ8π�υλα... ��Bασε
<�<αια τ9ν �γι� πατ�ρα, πνευµατικ8, �4�µ�λ8γ� �λλ� κα' πριαπιστ/ Γρηγ8ρι� Pασπ�3τιν...
KατεBFρησε .µως στ9 Συνα4�ρι� τ9ν �ρBιδ�λ�φ8ν� :I<�ν τ9ν Tρ�µερ8...

***

E
+ναι φυσικ9 κα' λ�γικ9 ν� ρωτSσ�η # ���σδSπ�τε φιλAστωρ: Π�ι8ς ε+ναι # πρ*τ�ς διδ�-
4ας; MSπως ε+ναι �� µπαστ�υν�φ8ρ�ι µελαν�BAτωνες τ�- Bυ(αντA�υ � �� 0Aγι�ρε�τες µ�-
ναB�A; ∆�ν πρ�πει tστ8σ� ν� λησµ�νSσ�υµε κα' τ9ν $λλ� “lAγι�” κα' M�γα, τ9 Θε�δ8-
σι�, # #π���ς φ8νευσε µυρι�δες Θεσσαλ�νικ�ων µ�σα στ9ν 0Iππ8δρ�µ�. lAγι�ς λ�ιπ9ν,

TS jθικSν πιSν κ(πιων kγ#ων καA RεραρPHν

¶
ρ'ν πρ�BωρSσ�υµε κα' �λ�γ4�υµε τ/ν φιλ�να(ιστικ/ τ�π�θ�τηση
�ρκετ*ν ρασ�φ8ρων .λων τ*ν <αθµAδων τEς �4ι�λ�γικEς κλAµα-
κας, θ�λ�υµε ν� δηλFσ�υµε .τι αiτ/ν τ/ν Tρευνα τ/ν κ�ν�υµε, γι�
ν� (ητηθ�E µAα ε�λικριν�στατη «συγγνFµη» �π’ τ9ν µαρτυρικ9 Oλλη-

νικ9 λα9 κα' τ� παλληκ�ρια, π�� θυσι�σθηκαν κατ� Oκατ�ντ�δες Bιλι�-
δες στ� πεδAα τ*ν µαB*ν γι� τ/ν �λευθερAα τEς πατρAδ�ς µας.



lAγι�ς  κα' παναγιFτατ�ς # σφ�Bτης Θε�δ8σι�ς A´, # $4εστ�ς κατελ�ν�ς π�� �παγ8ρευσε
τ��ς :Oλυµπιακ��ς :Aγ*νες �λλ� κα' ��ανδSπ�τε $λλη Oλληνικ/ �κδSλωση (�θλητικS, κ�ι-
νωνικS, �πιστηµ�νικS).

0O λαλAστατ�ς �θλ�θ�της τEς «:AθSνας 2004» µακαριFτατ�ς �ρBιεπAσκ�π�ς :Aθην*ν κα'
π�σης 0Eλλ�δ�ς κ.κ. Xριστ8δ�υλ�ς A´ θ’ �π�καλ3ψ�η �ραγε στ��ς Rµεδαπ��ς κα' 4�ν�υς jλυ-
µπι�λ�γν�υς τ�- 2004, .τι τ��ς �ρBαA�υς κα' γνSσι�υς :Oλυµπιακ��ς :Aγ*νες τ�- «κ8τιν�υ»
κα' τEς «δ�φνης» (κι rBι τ*ν δισεκατ�µµυρAων εiρ�) τ��ς κατSργησε µ� τ/ BρSση �µEς <Aας
# πατ�ρας τ�- :AρκαδA�υ τ�- A´ (τ�- πρ�στ�τη τ�- :Aλ�ριB�υ) Θε�δ8σι�ς, π�� παρ’ jλAγ� ν’
Wγι�π�ιηθ�E tς �κκλησιαστικ9ς εiεργ�της;

TA ν� τ'ς κ�ν�η, λ�ιπ8ν, τ'ς �θλ�θετSσεις σας, MακαριFτατε, # Oλληνικ9ς λα8ς; TA τ'ς θ�λει
τ�τ�ιες �θλ�θετSσεις, <�υληγµ�νες στ9 α�µα, στ9 ψ�µα κα' στ/ν πρ�δ�σAα τ*ν Oλληνικ*ν σε-
<ασµ�των; :Aπ�καταστSστε πρ*τα τ/ν �στ�ρικ/ �λSθεια κα' κατ8πιν πρ�σφ�ρτε τ� δ*ρα σας.

∆ρ ΓεCργι�ς M�υστ!κης
Kαθηγητ/ς Θε�λ�γAας
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Φωτ�γραφ�α  π/ τ/ πρ�παγανδιστικ/ περι�δικ/ «SIGNAL» τ�� Tρ�τ�υ Γερµανικ��
PAIX, τ/ *π�9�ν κυκλ�φ�ρ��σε σ; )λες τ
ς �0ρες τ=ς κατε��µενης E4ρCπης  π/ τ- «[νδ�-
"α γερµανικ- στρατε6µατα». �H λε(!ντα λει: «Στ2ν κεφαλ2 τ�� πληθυσµ��, * qρθ�δ�-
"�ς 3π�σκ�π�ς κα
 * δ%µαρ��ς µι_ς µικρ=ς Rλληνικ=ς π�λης καλωσ�ρ�(�υν τ/ δι�ικητ2
τ�� γερµανικ�� στρατ��» (�O 3π�σκ�π�ς δ;ν wταν <λλ�ς  π/ τ/ν θε�φιλστατ�ν �Eπ�-
σκ�π�ν Πατ!ρων, Mελτι�ν, π�D Yπ�γρ!φει κα
 τ/ [γγραφ� «πρ/ς τ2ν α4τ�� 3"���τητα

τ/ν Φ6ρερ τ�� Γερµανικ�� P!ι� κ6ρι�ν �Aδ�λφ�ν X�τλερ».



�Aς µεταφερθ�-µε λ�ιπ9ν Tστω κα' ν�ερ� στ9ν εiρ3τερ� µητρ�π�λιτικ9 Oλληνικ9 B*ρ� τEς
περι8δ�υ 1880-1900. T� δAσεκτα αiτ� Tτη <ρEκαν τ/ BFρα µας κατασπαραγµ�νη �π9 τ'ς συ-
γκρ�3σεις π�λιτικ*ν κα' ��κ�ν�µικ*ν συµφερ8ντων. O� lEλληνες UπSκ��ι τEς :OθωµανικEς
Aiτ�κρατ�ρAας <ελτιFν�υν κατ� π�λ� τ9 <ι�τικ9 κα' π�λιτιστικ8 τ�υς �πAπεδ�. O� �µπ�ρικ�ς
συναλλαγ�ς, R ναυτιλAα κα' R κυκλ�φ�ρAα τ�- BρSµατ�ς �π�τελ�-ν �π�κλειστικ� πρ�ν8µια τ*ν
Oλληνικ*ν κ�ιν�τSτων... «Mετ. τQς T/ρκυς ]ρ	νται G mEλληνες, �τινες "ν�λαDν σ�µε-
ρν τOν πρYτην θ�σιν �ν εl	ν �λλτε. Kατακρατ?σιν εXς 	εBρας των µετ. τ�ν (Aρµεν�ων τ!
�µπ&ριν κα9 τ!ν κινητ!ν πλ?τν»4. 0H µεγαλ3τερη δραστηρι8τητα τ*ν 0EλλSνων παρατη-
ρε�ται κυρAως στ/ν Kωνσταντιν�3π�λη (<λ. σBετικ/ �ναφ�ρ� στ9 «∆αυλ&», τ. 251, $ρθρ� «Περ'
0Eλλ�δ�ς κα' 0EλλSνων», σελ. 16276) κα' στ/ Σµ3ρνη, .π�υ κυρι�λεκτικ*ς �� συµπατρι*τες µας,
ε+Bαν διαµ�ρφFσει συνθEκες (ωEς �νFτερες κα' �π’ αiτ�ς τ*ν 0EλλSνων τEς καθ’ αiτ9 0Eλλ�-
δ�ς: «OG mEλληνες τ�ς (Aνατλ�ς εXσ9 Cσως "νYτερι κατ. διαφ&ρυς λ&γυς τ�ν *Eλλ�νων τ�ς
καθαυτ? *Eλλ�δς»4. 0O lEλληνας δηµ�σι�γρ�φ�ς µ�λιστα τ�λµL ν� παρατηρSσ�η, .τι: «∆�ν
ε+ναι �παγ�ρευµ�ν�ν ν� �ρωτSσ�η �ν R �πελευθ�ρωσις τEς OλληνικEς εiρωπαϊκEς φυλEς �π�-
<η πρ�γµατι �φ�λιµ�ς πρ9ς αiτ�3ς. 0OπωσδSπ�τε �� lEλληνες τEς Σµ3ρνης ε�σ'ν �ντ�4ι�ι
τ*ν :AθηναAων»4. K�π�ια δηµ�σιε3µατα διασ)F(�υν κα' µAα �νδεικτικ/ στατιστικ/ µελ�τη, γι�
τ� σB�λε�α π�� λειτ�υργ�-σαν στ/ν :Oθωµανικ/ Aiτ�κρατ�ρAα, π�� �κπ8νησε # Γ�λλ�ς γε-
νικ9ς γραµµατ�ας τ�- :Oθωµανικ�- Bρ��υς Vital Cuinet κα' �φ�ρL ε�δικFτερα στ/ν περιφ�-
ρεια (Bιλα�τι) τEς Σµ3ρνης4:

Mι7 LγκFκλι�ς τυ 89 πρSς τ7 �Eλληνικ7 ΣPλε9α

M
ακρι� �π9 κ�θε πρ�κατ�ληψη κα' µ� γνFµ�να µ8ν� τ/ν �στ�ρικ/ �λSθεια
θ� πραγµατ�π�ιSσ�υµε µAα πρ�σ�γγιση κ�π�ιων �στ�ρικ*ν γεγ�ν8των,
π�3, �π’ .,τι φαAνεται, $φησαν πληγ�ς �ν�ιBτ�ς στ/ν πρ8σφατη Oλληνικ/
�στ�ρAα. T� �πιBειρSµατ� µας θ� 4εδιπλωθ�-ν µ�σα �π9 τ/ν παρ�λληλη πα-

ρ�θεση παλαι*ν δηµ�σι�γραφικ*ν κειµ�νων, uστε ν� πραγµατ�π�ιSσ�υµε µι� πι9
$µεση �παφ/ µ� τ/ν �π�B/ π�� �4ετ�(�υµε, συν�µα δ� κα' �π�λ3τως ρεαλιστικS.

™XO§EIA
Πρκαταρ. LκπαιδεFσεως ∆ευτερευFσης Lκπ. �Oλικ7

ΣPλε9α Eρρ.νων θηλ.ων ΣPλ. Eρρ. θηλ. ΣPλ. µαθητHν

363 1.1107 – 44 3.361 1.060 407 14.628
133 8.795 4.922 60 3.155 2.084 193 18.956

15 720 485 1 80 – 16 1.285
11 320 1.000 2 270 – 13 690

2 315 200 2 110 85 4 710
15 885 1.254 6 318 231 21 2.688
15 1.090 – 7 690 312 22 2.092

554 22.232 6.971 122 7.984 2.872 672 40.049

�OθωµανHν
�Oρθδ�Kων
�Aρµεν#ων
�Aρµεν#ων καθ.
∆ιαµαρτυρµ.νων
Λατ#νων καθλ.
�IσραηλιτHν



:Aπ9 τ/ν παραπ�νω �π�γραφ/ τEς Σµ3ρνης �4A(ει ν� �πικεντρFσ�υµε τ/ν πρ�σ�BS µας
στ� O4Eς <ασικ� σηµε�α:

0O δηµ�σιε3σας τ� στ�ιBε�α αiτ� σηµειFνει, .τι «d �θρισις τ? πληθυσµ? καθtς κα�
τινων �κ τ�ν σ	λε�ων δ,ν εlναι σ/µφωνη πρ!ς τ. µερικ. πσ�, πλOν "γν?ντες Tν

εXς τα?τα h εXς τ.ς "θρ�σεις κεBται τ! λ�θς διετηρ�σαµεν τQς "ριθµQς τ? κειµ�νυ»4. :A4A-
(ει ν� τ�νAσ�υµε, .τι R δι�Aκηση τEς Π3λης συνSθι(ε σ� τ�τ�ι�υ ε=δ�υς �π�γραφ�ς ν� µειFν�η
κατ� π�λ� τ9ν �ριθµ9 τ*ν 0EλλSνων Uπηκ8ων της γι� εiν8ητ�υς λ8γ�υς.

Παρ’ .λα αiτ� τ� Oλληνικ� σB�λε�α ε+ναι περισσ8τερα κα'

ΠαρατηρSστε .τι τ� σB�λε�α κατατ�σσ�νται σ� jθωµανικ�, jρθ8δ�4α, �ρµενικ�, �σραη-
λAτικα, καθ�λικ� κ.λπ.. Aiτ9 �π�δεικν3ει, .τι R Π3λη ε+Bε δFσει σ� #λ8κληρ� τ9 �κπαι-

δευτικ8 της σ3στηµα 7να καθαρ� θρησκευτικ9 πρ�σανατ�λισµ8. 0H –κατ� τ’ $λλα– λ�ιπ9ν �νε-
4Aθρησκη Π3λη κ�ν�ντας T4υπν�υς Oλιγµ�3ς, xλεγBε #λ8κληρη τ/ν �κπαAδευσS της µ�σ)ω τ*ν
Rγετ*ν - π�ιµ�νων, π�� R =δια διFρι(ε (σηµ. µSπως αiτ9 σLς θυµA(ει τ9 Uπ. ΠαιδεAας κα' Θρη-
σκευµ�των;). ΣBετικ/ πηγ/ µLς �νηµερFνει: «*H σYφρων eθωµανικO κυD�ρνησις δ,ν �π�ρ�εν
δι’ α\τQς (σηµ. �νν�ε� τ��ς lEλληνες) �ν�ντια. Kατ�	υσιν τOν πρYτην θ�σιν κα9 θ. τOν δια-
τηρ�σωσι. T. σ	λεBα α\τ�ν δια	�νται εXς }π�σας τ.ς �παρ	�ας»4.

0Ωρισµ�ν�ι <�<αια θ� Uπ�στηρA4�υν, .τι στ� jρθ8δ�4α σB�λε�α φ�ιτ�-σαν κατ� πλει�ψη-
φAα �� lEλληνες UπSκ��ι, π�� πρ�φαν*ς θ� διδ�σκ�νταν τ� τ*ν 0EλλSνων γρ�µµατα! >Aλλ�ι
π�λι �ναγν*στες �νδεB�µ�νως ν� �ντιδρ�σ�υν κα' µ� τ9 δAκι� τ�υς, δι8τι παραλ�γA(εται κα-
νε'ς τ�Bα, �ν δ�ν �ναγνωρA(�η .τι R �π�πτεAα τEς :EκκλησAας στ� Oλληνικ� σB�λε�α κατ� τ/ δι�ρ-
κεια τEς µακραAωνης σκλα<ιLς µας, συν�<αλε τ� µ�γιστα στ/ διατSρηση τEς 0EλληνικEς ΓλFσ-
σας! Kαλ3τερα .µως ν� κρατSσ�υµε τ� συµπερ�σµατ� µας γι� τ9 τ�λ�ς.

O� lEλληνες π�� (�-σαν �κε� TBαιραν δικαAως τ*ν πρ�ν�µAων τ�- :Oθωµαν�- π�λAτη, Oπ�-
µ�νως # ��κ�ν�µικ8ς τ�υς �π�κλεισµ9ς � �κ8µα κα' R σφαγS τ�υς $νευ λ8γ�υ κα' α�τAας �ταν
�δ3νατη. >Aλλωστε τ�τ�ιες πρακτικ�ς θ� πρ�καλ�-σαν σ�λ� στ/ διεθνE διπλωµατικ/ κ�νAστρα,
�ν)* παρ�λληλα θ� �νδυν�µωναν τ/ν Oλληνικ/ �θνικ/ συνεAδηση, .πως πρ�εAπαµε. :Eν πρ�-
κειµ�ν)ω R πι9 συµφ�ρ�υσα λ3ση φαAνεται .τι �ταν R σταδιακ/ �φ�µ�AωσS µας, µ�σ)ω Oν9ς γε-
νικFτερ�υ πνευµατικ�- εiν�υBισµ�-· �ρκε� ν� θυµηθ�-µε τ��ς διωγµ��ς κα' τ9ν �π�κλεισµ9
τ*ν 0EλλSνων θετικ*ν �πιστηµ8νων �π9 τ��ς �κκλησιαστικ��ς Rγ�τες, .πως �ταν # Θ. Kα{ρης,
# K�3µας κα' π�λλ�' $λλ�ι (<λ. τ� $ρθρα«Περ9 σωτηρ�ας τ�ς ΓλYσσας µας "π! τ! Xριστιανι-
σµ&» τ�- κ. Γ. Φ�κ�υ κα' «:Aφ�ρA(�νται φυσικS, µαθηµατικ�, λ�γικS» τ�- κ. Στ�φ. Mυτιλη-
ναA�υ, στ9 «∆» τε3B. 238, 254 κα' 255).

T9 O�κ�υµενικ9 ΠατριαρBε�� π�� xλεγBε .λα τ� jρθ8δ�4α (...rBι Oλληνικ�) σB�λε�α, φαAνεται
.τι �ταν τ9 �δανικFτερ� µ�σ� γι� τ/ σταδιακ/ �πFλεια κ�θε OλληνικEς �ν�µνησης! Mπρ�στ�
λ�ιπ9ν στ9ν κAνδυν� τ�- �4ελληνισµ�- τEς :OθωµανικEς Aiτ�κρατ�ρAας, τ9 ΠατριαρBε�� Kων-
σταντιν�3π�λης τ9 1894 �4�δωσε ε�δικ/ �γκ3κλι� «περ9 �π	ρεωτικ�ς διδασκαλ�ας τ�ς Tυρ-
κικ�ς ΓλYσσας» στ� σB�λε�α τ*ν :Oρθ�δ84ων ε�ς <�ρ�ς, �νν�ε�ται, τEς... xδη διδασκ�µ�νης
0EλληνικEς:

«(AνεκινYθη πρ&τινς εXς τ. πατριαρ	εBα �π! τ�ς σεDαστ�ς α\τκρατρικ�ς KυDερν�σε-
ως �ψηλ!ς α\τκρατρικ!ς Aρισµ!ς περ9 διδασκαλ�ας τ�ς Tυρκικ�ς ΓλYσσης �ν xπασι τBς
καθ’ dµgς σ	λε�ις, Aρ�Lων ταυτ	ρ&νως κα9 µ�τρα τινα πρ!ς �ππτε�αν κα9 ���λεγ�ιν τ�ς δι-
δασκαλ�ας τα/της κα9 τ�ς �ν α\τ8� πρ&δυ τ�ν µαθητ�ν. T? Lητ�µατς τ/τυ, �νδιαφ�ρ-
ντς }π�σας τ.ς �π! τ!ν OXκυµενικ!ν Θρ&νν 	ριστιανικ.ς eρθδ&�υς κιν&τητας, "να-
γκαBν "πDα�νει, �να γιγνYσκωσιν G �ν XριστW� "δελφ9 τ! σηµεBν, �ν W� τ?τ εpρηται, πρ!ς
"ν�λγν τ�ν δε&ντων �ν�ργειαν. Kα9 δO πραγ&µεθα δι. τ�ς παρ/σης dµ�ν �γκυκλ�υ γνω-
ρ�σαι τ8� α\τ�ς Πανιερ&τητι, Nτι d σπυδO τ�ς �πισ�µυ γλYσσης τ? κρ�τυς, "ν�καθεν θε-
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ωρηθεBσα �π! τ�ς (Eκκλησ�ας κα9 τ? Γ�νυς aς "παρα�τητς κα9 	ρησιµωτ�τη, \δ�πτε
�πα/σατ �σα �κ τ�ν πρωτ�στων µεληµ�των τ�ν τε διεπ&ντων τOν καθ’ dµgς πα�δευσιν, καθtς
κα9 τ�ν Xδιωτ�ν, aς µαρτυρ?σιν � τε καλλι�ργεια τ�ς γλYσσης τα/της �ν τBς καθ’ dµgς σ	-
λε�ις κα9 d µ&ρφωσις πλε�στων Nσων τυρκµαθ�ν eρθδ&�ων 	ριστιαν�ν. ∆ι. τ?τ τOν
πρ&νιαν τ�ς σεDαστ�ς α\τκρατρικ�ς κυDερν�σεως περ9 διαδ&σεως τ�ς �πισ�µυ γλYσσης
τ? κρ�τυς θεωρ?µεν aς ν�ν περ�τρανν τεκµ�ριν τ�ς πρ!ς π�ντας τQς �πηκ&υς α\τ?
�ψηλ�ς πατρικ�ς µερ�µνης τ? φιλµυστ�τυ κα9 φιλλ�υ dµ�ν �νακτς κα9 aς ν�αν "φρ-
µOν ε\	�ν �π,ρ τ�ς α\τ? α\τκρατρικ�ς µεγαλει&τητς, �ς �π9 τ�ν ε\κλε�ν dµερ�ν d δι-
δασκαλ�α κα9 �κµ�θησις τ�ς Tυρκικ�ς ΓλYσσης ]τι µgλλν δ�ν �να �πιδιYκηται κα9 τελε-
σφ&ρως �κτελ�ται �ν xπασι τBς "νωτ�ρις σ	λε�ις τ�ν "ρρ�νων, ��αιρυµ�νων, �ννεBται,
τ�ν νηπιαγωγε�ων, �ν �ς \κ ]στι τ?τ δυνατ&ν, -νεκα τ? 	αρακτ�ρς κα9 τ�ς φ/σεως τ�ν
σ	λε�ων τ/των».

0H :Oρθ8δ�4η :EκκλησAα π�� συBν� παρ�υσι�(εται tς «κι<ωτ9ς τEς 0EλληνικEς ΓλFσσας»,
.πως τ� �δι�ψευστα �στ�ρικ� Tγγραφα �π�δεικν3�υν, µετατρεπ8ταν κα' σ� «κιDωτ! τ�ς Tυρ-
κικ�ς ΓλYσσας»3! ∆�ν συνηθA(�υµε ν� κ�ν�υµε �φ�ρισµ��ς ($λλ�ι �φ�ρA(�υν...)· .µως θ� θ�-
λαµε ν� κ�ν�υµε εiγενικ/ Tκκληση στ��ς πρ�καθηµ�ν�υς τ*ν �κκλησιαστικ*ν θFκων, ν� µ/ν
ρABν�υν γρ�θι� στ9 µαBαAρι, διεκδικFντας τ9 «Gστρικ! "λ�θητ»· $λλωστε .σ� περισσ8τερ�
�πιµ�ν�υν τ8σ� περισσ8τερ� διαψε3δ�νται �π9 τ� γεγ�ν8τα. Kα' �πιτ�λ�υς «N�ψν "νµ�-
µατα µO µ&ναν 'ψιν»!

Πηγ;ς:
1. :Eφηµερ'ς «Bυ(αντ'ς» Kωνσταντιν�υπ8λεως, 6 MαρτA�υ 1883.
2. «N�α :EφηµερAς», 14 MαρτA�υ 1885.

3. «:EφηµερAς», 1 ∆εκεµ<ρA�υ 1894.

4. «:EφηµερAς»,  1 Mα{�υ 1894.

5. «:Eγκυκλ. Λε4ικ9 X�ρη Π�τση», σελ. 247.

Kωνσταντ9ν�ς ∆. M9��ς
(Λε3καρ�ς)

Σ�υλτ_ν�ς Xαµ�τ: Kατ- τ2ν 3φηµερ�-
δα τ0ν �Aθην0ν «�Eφηµερ�ς» «δ;ν
Yπ=ρ"εν 3ν!ντι�ς δι- τ�Dς \Eλληνας».
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O� lEλληνες �ν8µασαν τ'ς <ρεταννικ�ς νSσ�υς KασσιτερAδες. Περ' αiτ*ν κα' τEς θ�σεως
τ�υς # Στρ�<ων �ναφ�ρει τ� O4Eς: «...εXς δ, τ"ναντ�α πλ�υσιν "π! τ? *Iερ? "κρωτηρ�υ
µ�	ρι τ�ν (Aρτ�Dρων καλυµ�νων A πλ?ς �στι πρ!ς �ρκτν, �ν δε�ιog ]	υσιν τOν Λυσιταν�αν·
εlθ’ A λιπ!ς �ω πgς "µDλεBαν γων�αν πι�ν µ�	ρι τ�ν τ�ς Πυρ�νης �κρων τ�ν τελευτYντων
εXς τ!ν zκεαν&ν. T/τις δ, τ. ^σπ�ρια τ�ς Bρεταννικ�ς "τ�κεινται πρ!ς �ρκτν αG Kαττιτε-
ρ�δες καλ/µεναι ν�σι πελ�γιι κατ. τ! Dρεταννικ&ν πως κλBµα Gδρυµ�ναι». («Γεωγραφικ�»,
C 120). «AG δ, Kαττιτερ�δες δ�κα µ,ν εXσι, κεBνται δ, �γγQς "λλ�λων πρ!ς �ρκτν "π! τ? τ�ν
(Aρτ�Dρων λιµ�νς πελ�γιαι... lκ?σιν �νθρωπι µελ�γ	λαινι... µ�ταλλα δ, ]	ντες καττι-
τ�ρυ κα9 µλ/Dδυ κ�ραµν "ντ9 τ/των κα9 τ�ν δερµ�των διαλ�ττνται κα9 xλας κα9 	αλ-
κYµατα πρ!ς τQς �µπ&ρυς...» («Γεωγραφικ�», C 175).

™
τ/ν Bρεταννικ/ :Eγκυκλ�παιδεAα «Man Myth and Magic» (τε-B�ς 102, σελ. 2853-2855)
Uπ�ρBει $ρθρ� περ' τ*ν Tinkers (κασσιτεριστ*ν), π�� (�-ν στ'ς <ρεταννικ�ς νSσ�υς
κα' µερικ�' στ/ν Σκανδινα<Aα: «ΣτOν Σκωτ�α κα9 (Iρλανδ�α, aς �π�σης κα9 σ, µ�ρη τ�ς
ΣκανδιναD�ας, �π�ρ	υν "κ&µη κα9 ε�ρ�σκνται νµαδικ,ς h Gνε9 νµαδικ,ς Aµ�-

δες, τ�ν Aπ�ων A τρ&πς Lω�ς Aµι�Lει µ, τ�ν "θιγγ�νων, Tν κα9 ]	υν eλ�γν h καθ&λυ
α�µα "θιγγ�νων �ντ&ς των».

Παρατηρ�-µε �δ*, .τι R φρ�σις «Tν κα9 ]	υν eλ�γν» ε+ναι �ταAριαστη, �ντιφατικ/ κα'
Uπ�<�λιµαAα Tναντι τEς συνεB8µενης «h καθ&λυ α�µα "θιγγ�νων �ντ&ς των», π�� σαφ*ς
�ρνε�ται κα' τ/ν �λαBAστην �πιµει4Aαν. 0H διατ3πωση ε+ναι �σκεµµ�νη δι� ν� ρAψ�η σκι� στ/
διατηρ�3µενη φυλετικ/ καθαρ8τητα τ*ν Tinkers (Kασσιτεριστ*ν). Kα' R συν�Bεια:

«Elναι "δ/νατν ν. Aµιλ8�ς µ, DεDαι&τητα δι. τOν καταγωγ�ν των, "λλ. φα�νεται Nτι εlναι
G "π&γνι µιgς πλQ "ρ	α�ας κινωνικ�ς τ��εως πλανδ�ων �ργατ�ν µετ�λλυ, τ�ν Aπ�-
ων d θ�σις στOν κινων�αν τ�ς φυλ�ς yτ πιθαν!ν �ψηλ�. mEν �κ τ�ν �παγγελµ�των πQ συν-
δ�εται µ, α\τQς yτ �κεBν τ? µεταλλυργ? κασσιτ�ρυ (tinker) κα9 εlναι σαφ�ς, Nτι στ!ν
πρωτ&γνν �νθρωπν d Gκαν&της ν. 	ρησιµπι8� µ�ταλλα �φα�νετ πλQ κντ. στOν µα-
γε�α· συναφ�ς, "µφ&τερι (µα?ρι) κα9 (λευκ9) µεταλλυργ9 �π9 µακρ!ν "πελ�µDαναν τε-
ραστ�υ γ�τρυ, '	ι µ&νν aς τε	νBται "λλ. κα9 aς 	ειριστα9 µυστικ�ν δυν�µεων...».

0O $νω �σBυρισµ9ς τ�- Hamish Henderson, συντ�κτ�υ τ�- $ρθρ�υ «Tinkers» στ9 «Man
Myth & Magic», .τι «εlναι "δ/νατν ν. Aµιλ8�ς µ, DεDαι&τητα δι. τOν καταγωγ�ν των» �λ�γ-

ΣυγκεPυµ.νες πληρφρ#ες τHν BρεταννHν

ΠHς τTς Eντιµετωπ#Uυν R BρεταννA

M
Aα �δι8ρρυθµη φυλ/ «"γνYστων ριL�ν» παγκ�σµAως κα' στ9
κ�ιν9 τ*ν Bρεταννικ*ν KασσιτερAδων νSσων, �π�σιωπ�3µε-
νη �π9 τ��ς �πα{�ντες τEς γηραιLς :Aλ<ι8ν�ς, ε+ναι �� περA-
φηµ�ι Tinkers. Tinkers �τυµ�λ�γε�ται �κ τEς λ�4εως tin, π��

�π�δAδει τ9 jρυκτ9 µ�ταλλ� κασσAτερ�, καλ�ι.



Bεται �σθενSς, δι8τι κ�λλιστα εUρAσκεις τ/ν καταγωγSν των, γνωστ�- rντ�ς .τι κασσιτε-
ριστ�ς στ'ς <ρεταννικ�ς νSσ�υς (KασσιτερAδες) �σαν �� lEλληνες, π�� τ'ς �ν8µασαν �π9 τ9ν
�4�ρυσσ8µεν�ν Uπ’ αiτ*ν κασσAτερ�ν (tin). 0H α�µατ�λ�γικS τ�υς Tρευνα, R �δι8τυπη, «κα-
λυµµ�νη γλ�σσα των» κα' # �παγγελµατικ8ς τ�υς πρ�σανατ�λισµ8ς: «πλαν&διι �ργ�ται µε-
τ�λλυ» κα' «-ν τ�ν �παγγελµ�των πQ συνδ�εται µ, α\τ/ς... τ? µεταλλυργ? κασσιτ�-
ρυ» #δηγ�-ν �κε�.

«OG Kασσιτεριστα9 (Tinkers), G AπBι "κ&µη τα�ιδε/υν στQς δρ&µυς τ�ς Σκωτ�ας
κα9 (Iρλανδ�ας (Eire-Iris/Land ->Ire/Land-Eire), εlναι πιθαν!ν G "π&γνι µιgς "ρ	α�ας
κινωνικ�ς τ��εως πλανδ�ων �ργατ�ν µετ�λλυ, τ�ν Aπ�ων d δε�ιτε	ν�α κ�πτε τQς
�πρ�κιLε µ, µεγ�λ γ&ητρ», γρ�φει R �πιφυλλAδα τ�- $ρθρ�υ Tinkers. Kα' συνεBA(ει:

«OG τ��εις τ�ν ΣκYτων κασσιτεριστ�ν η\��θησαν σ, διαφ&ρυς περι&δυς, aς "πτ�-
λεσµα γεγν&των στOν ταραγµ�νην Gστρ�α τ�ς 	Yρας. Γρ�φων τ! 1690, A Fletcher τ?
Saltoun �δ�λωσεν, Nτι aς "πτ�λεσµα τ�ν �πανειληµµ�νυ λιµ? κα9 καταρρε/σεως τ?
�µπρ�υ �π�ρ�αν στO Σκωτ�α τυλ�	ιστν 200.000 πλ�νητες �νθρωπι, �στεγι κα9 κα-
τ�λη�αν ν. �παιτ?ν δι. τ!ν �ρτν τυς. Πλλ9 "π’ α\τQς πρ�πει ν. "περρφ�θησαν
στ9ς φυλ,ς τ�ν κασσιτεριστ�ν. Π&λεµι δυναστει�ν κα9 θρησκευτικ9 κα9 d AλκληρωτικO
καταστρφO τ? Kulloden τ! 1746, ]στειλε µ�γαν "ριθµ!ν �νδε	µ�νως ν. ^νωθ?ν µ, τOν
"δελφ&τητα, κα9 µερικ. "π! τ. θ/µατα τ�ν �κκαθαρ�σεων τ�ν eρειν�ν τ&πων (Highlands)
µ, µαLικ,ς ��ρ�ες (= mass evictions), "ναµφ�Dλα πρσ�θεσαν τ! µερ�δι& τυς. *O Kασσι-
τερισµ&ς, aς �κ τ/τυ, "παρτ�Lει '	ι τ&σν πλQ µ�αν �θνικ�ν, Nσν µ�αν κινωνικ-µρ-
φωτικOν Aµ�δα. T?τ περιεγρ�φη παρ. τ? F. Refisch, σ, µ�αν "δηµσ�ευτην θ�σιν, τ&σν
µρφωτικ�ν, �πειδO τ&σν πλλ9 τ�ν µρφωτικ�ν καν&νων τ�ς "δελφ&τητας εlναι δι�-
φρι "π! �κε�νυς τ? Flattie (τ? µO κασσιτεριστ?) κα9 κινωνικ�, δι&τι τ. πλεBστα µ�-
λη �πιδρ?ν "µιDα�ως µ, τQς συντρ&φυς κασσιτεριστ.ς κα9 γενικ�ς '	ι µ, τQς ]�ω ε�ρι-
σκµ�νυς, �.ν τ?τ µπρ8� ν. "πφευ	θ8�».

«Mερικ9 "π! τ9ς Aµ�δες κασσιτεριστ�ν, στOν Σκωτ�α κα9 (Iρλανδ�α, δηµι/ργησαν εlδς
“�πγε�υ” φυλετικ? συστ�µατς δικ? τυς, κα9 εlναι �τµα ]ντνα συνιασθαν&µενα τOν
συγγ�νεια κα9 τQς XκγενειακQς δεσµ/ς. ∆,ν θ�λυν ν. ]	υν τ�πτα µ, "λ�τας κα9
�λλυς µν�ρεις, αXσθαν&µενι ̂ αυτQς τ&σ διακριν&µενυς "π! α\τ!ν τ!ν τ/π τ�ν πλα-
νδ�ων, Nσν εlναι κα9 "π! τQς Romany "θιγγ�νυς. K�πις πλQ ν�µων νεαρ!ς κασ-
σιτεριστOς πρ&Dαλε κ�πτε λακωνικ. τOν διαφρ�ν, Nταν, "ναφερ&µενς σ’ -ναν (Iρλανδ!ν
"λ�την, πQ συν�θιLε ν. περιπλανgται στOν Σκωτ�αν, διεκ�ρυ�ε: «(EκεBν τ! εlδς τ? νε-
αρ? L� µ&λις "π! µ�ρα σ, µ�ρα, "λλ. �µεBς L?µε Aλκληρωτικ. στ! παρελθ&ν» (Θ. ]πρε-
πε ν. τνισθ8� σ’ α\τ! τ! σηµεB, Nτι A Nρς «tinker» «κασσιτεριστOς» "παρ�σκει στOν "δελ-
φ&τητα, δι&τι �κ τ�ς συ	ν�ς 	ρ�σεYς τυ περι�πεσε σ, ��ευτελιστικO ]κφρασι· G κασσιτε-
ριστα9 "πκαλ?ν ^αυτQς «τα�ιδιYτας»).

:Eκ τ�- µεγ�λ�υ Λε4ικ�- τ�- Readers Digest Gaelic = γλ*σσα τ*ν Kελτ*ν κατ�Aκων τ*ν
σκωτικ*ν highlands � τ�- κλ�δ�υ τ*ν Kελτ*ν, π�� περιλαµ<�νει τ��ς ΣκFτ�υς, :Iρλανδ��ς
κα' Manx K�λτες, �π�σπ*µε τ� O4Eς: «∆ιαφρετικ. τ�ν πραγµατικ�ν (Aθιγγ�νων, τ�ν
Aπ�ων d γλ�σσα εlναι (h συν�θιLε ν. εlναι) Pωµανικ�, G κασσιτεριστα9 	ρησιµπι?ν
µ�α καλυµµ�νη γλ�σσα γνωστO aς cant ("ργκ&). *H cant τ�ν κασσιτεριστ�ν "θιγγ�νων τ?
Galloway κα9 Nτιανατλικ. τ�ς Σκωτ�ας ]	ει µ�α "ρκετ. Xσ	υρO µ��η Pωµανικ�ς σ’ α\τ�ν,
"λλ. D&ρεια τ�ς γραµµ�ς τ? Forth Clyde τ! πσστ!ν τ�ς "ναγνωριLµ�νης Pωµανικ�ς
στOν καλυµµ�νη γλ�σσα δ/σκλα �περDα�νει τ! 15%. OG κασσιτεριστα9 τ? Bρρg, τ�ς ∆/-
σεως κα9 τ�ν *EDρ�δων, τ�ν Aπ�ων d γεν�θλις γλ�σσα εlναι τ. Gaelic (h yτ, µ�	ρι �σ	�-
τως) ]	υν µ�α καλυµµ�νη γλ�σσα δικ� τυς, d Aπ�α Aµι�Lει, µιgς τ�ν µυστικ�ν γλωσσ�ν
τ�ς (Iρλανδ�ας. T! 'νµ� της εlναι «Beurlacheard» h «lingo τ�ν cairds» (tinkers). mOτι α\τO

«TαKιδιHτες EπS τS παρελθSν»

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316726



εlναι µ�α πλQ "ρ	α�α καλυµµ�νη γλ�σσα φα�νεται "π! τ! γεγν&ς, Nτι µ�ρς τ? λε�ιλ-
γ�υ, τ! AπBν "ντανακλg κα9 παραµρφYνει εlναι "ρ	αϊκ. Gaelic.

lA
ν κα' # «flattie» πληθυσµ9ς (µ/ κασσιτεριστ*ν)�π' µακρ9ν �φ�<ε�τ�, .τι �� κασσι-
τεριστ�ς �σαν κλ�πται παιδι*ν, τ9 λαϊκ9 τραγ�3δι τ*ν κασσιτεριστ*ν δεABνει κα-
θαρ� κα' �κ8µη µ� δριµ3τητα, .τι T(ων µ� π�λ� µεγαλ3τερη φ�<Aα �π9 τ9ν κ�ιν9
πληθυσµ9 �π’ .,τι �� «flatties» Tκαναν σ’ αiτ�3ς. Aiτ9 τ9 σ3µπλεγµα καταδιF4εως

<ρEκε κα' �κ8µη <ρAσκει Tκφραση σ� µAα φρικτ/ λαϊκ/ παρ�δ�σι περ' τ*ν «burkers» (�ρπα-
γες σωµ�των) π�� �ν�µA(ετ�, .τι �σαν συνεB*ς �ν �ναµ�ν�E ν� �νεδρε3�υν κα' ν� φ�νε3�υν
τα4ιδε3�ντες �νθρFπ�υς, γι� ν� πωλ�-ν τ� σFµατ� τ�υς στ'ς σB�λ�ς �νατ�µAας. Kασσιτε-
ριστ/ς τ�- Aberdeen-Shire, π�λ� γνωστ9ς µ�υσικ9ς µιLς �παρBιακEς B�ρευτικEς jρBSστρας,
µ�- ε+πε τ9 1954: «Συνερ�Lµαι, κ�πτε, Nταν δ,ν µπρ?σες ν. περ�σ8ης τ! κλλ�γι
Marischal h τ! κλλ�γι King’s... δι&τι _θελαν φρ�σκα σYµατα».

T�σσερα Tτη �ργ8τερα # Rehfish δSλωσε: «M, ]κπλη�� µυ, "νεκ�λυψα, Nτι �π�ρ	ει πραγ-
µατικO π�στις στQς «burkes» τQς κακ/ς, τ�ν πλλ�ν "π’ τ9ς πλ�ν "νατρι	ιαστικ,ς Gστ-
ρ�ες τ�ν κασσιτεριστ�ν. Mgς εlπαν, Nτι d γειτνι. τ? Παν/µ�υ τ? Aberdeen yταν �πι-
κ�νδυνη τπθεσ�α ν. �πισκεφθ8�ς τOν ν/κτα κα9 εlναι ]τσι "κ&µη κα9 τOν dµ�ρα. M�α τ�ν
Blairgowrie πληρφριδτρι�ν Xσ	υρ�Lετ, Nτι εl	ε καταδιω	θ� "π! 2 h 3 µ, κ&κκινες ρ&-
µπες φιτητ�ς, '	ι περισσ&τερ "π! 5 	ρ&νια πρ�ν. Elπεν Nτι σκπ!ς yτ ν. τOν φνε/συν
κα9 ν. πυλ�συν τ! σ�µα της στ! Tµ�µα (Aνατµ�ας... (EνW� �λλς πληρφριδ&της πα-
ρετ�ρησε -να σ�µα, πQ �τα	υδρµ�θη στO γειτνι. �κε�νυ τ? Παν/µ�υ, δηλ�ν Nτι yταν
�πικ�νδυν δι. πρ&σωπα µ&να ν. συ	ν�Lυν στOν περι	O µετ. τ! σ/ρυπ».

[Παραθ�τω τ'ς O4Eς φωτ�γραφAες: Φωτ�γραφ�α 1η: OXκγ�νεια Tinkers (Kασσιτεριστ�ν)
π�ρι� θερµ�στρας παλαι? τ/πυ κα�υσα �νθρακα. (Eντ/πωση πρκαλ?ν τ. µεσγειακ.
	αρακτηριστικ. τ�ν κασσιτεριστ�ν κα9 d ^λληνικ� τυς κατατµ�. 2η Φωτ�γραφ�α: T�-
πης µ, µντ�ρν σ	�δι στ! �νω µ�ρς· "ριστερ. ]	ει τO σελ�νη κα9 �π9 τ? στ�θυς τ�ς "π-
κ�τω µρφ�ς, δε�ι�, τ!ν �λι κα9 κ�τω �π9 τ�ς µρφ�ς ρ&µDυς. ΣηµειFνω, .τι, # �λι�ς κα'

�Eλληνικ7 µτ#Cα στ�ν τ.Pνη τυς
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R σελSνη, π�� υ��θ�τησεν τ9 :Iσλ�µ, �πετ�λ�υν σ3µ<�λα τ*ν ∆ι�σκ�3ρων, tς �γρ�ψαµε πα-
λαι8τερ�ν. 0O KλSµης # :Aλε4ανδρε�ς δι�σωσεν τ9 �π8σπασµα τ*ν :Oρφικ*ν: «Mερικ� σ3µ-
<�λα τ*ν MυστηρAων τ�- B�κB�υ ∆ι�ν3σ�υ. # τEς τελετEς π�ιητ/ς :Oρφε�ς φησAν, # Θρ�-
κι�ς, κ*ν�ς κα' ρ8µ<�ς κα' παAγνια καµπεσAγυια...» (δηλαδ/ # κ*ν�ς κα' # ρ8µ<�ς κα' παι-
γνAδια π�� κ�µπ�υν τ� σκ�λη»: («:Oρφικ�», �κδ8σεις ΠασσL, σελ. 330). :EπισηµαAνω τ/ δι�-
σταση κα' µ/ �ν�4ιµη τ*ν Tinkers µ� τ��ς κατ�Aκ�υς τ*ν KασσιτερAδων νSσων Bρεταν-
ν��ς κα' λ�ιπ��ς πλαν�δA�υς, τ/ διατSρηση �δικEς των γλFσσης καλυµµ�νης κα' �παγ-
γ�λµατ�ς (µεταλλ�υργ�- κασσιτ�ρ�υ κ.λπ.) tς �πAσης τ/ν �πι<AωσS τ�υς στ/ν ΣκωτAα κα'
:IρλανδAα µ� µεγαλ3τερη διατSρηση τ*ν Oλληνικ*ν παραδ8σεων, τ�πωνυµAων κα' γλFσσας
Gaelic, π�� συγγενε3ει στ/ν �4�λι4S της πρ9ς τ/ν καθαρ� 0EλληνικS.]

ΠαραδεAγµατα �δFσαµε �ρκετ� στ9ν «∆αυλ!» (�ρ. 220, :Aπρ. 2000, σ. 13994-13998). Πρ�-
σθ�τ�µε τ'ς ��κ�γ�νειες ΣκωτAας π�� διαιρ�-νται σ� «clans» µ� τ��ς �διαιτ�ρ�υς συνδυασµ��ς
Bρωµ�των κα' τ/ν πελασγικ/ν λ�4ιν «κλ�ν» (= τ�κν�ν κα' πληθ. «κλ�ναρ» = τ�κνα). :Aλλ�
τ/ν παρ�υσAα 0EλλSνων στ9ν B�ρρL µαρτυρε� κα' # Λ�υκιαν8ς, π�� γρ�φει «�� K�λτες στ9
$κρ� (�ς π�ρας) τEς EiρFπης τ9ν 0Hρακλ�α παριστ�-ν γ�ρ�ντα». 0O 0HσA�δ�ς («Θε�γ�-
νAα» 211-215) λ�γει: «NQ� δ, ]τεκε *Eσπερ�δας», π�� φυλ�σσ�υν τ� BρυσL µEλα κα' �πιµε-
λ�-νται τ� καρπ�φ8ρα δ�νδρα. Στ9 �π8σπασµα 270R (:I�κ. Θωµ8π�υλ�υ «Πελασγικ�», Γ´
τ8µ�ς, Tκδ. 1933 jν8µατα 0EσπερAδων) �ναφ�ρει: «ACγλη �δ, (Eρ/θειρα κα9 (Eσπερ�θπυ-
σα D�πις». Στ/ν σελ. 117 τ�- Γ´ τ8µ�υ τ*ν «Πελασγικ*ν» «*H ΣυµερικO (Aρ	α�α (AλDα-
νικO» διαλαµ<�νει: «παρ. τBς Suomi ΦινλανδBς µυθλγεBται d ν/µφη Melatar _τι “ν/µ-
φη τ? πηδαλ�υ” (Φινλ. mela = πηδ�λι�ν �π9 σ�υµεριακ9ν ma = τ9 πλ���ν κα' lah “�λα3-
νω”, $ρα  ma lah «να/της» κα9 µαλατ�ρες να-ται· 0Hσ3Bι�ς), εXς τOν *EλληνικOν ε\κ&λως
παρερµηνευµ�νη “h τ. µ�λα τηρ?σα”». Malmi δ� Φινλ. λ�γεται τ9 µ�ταλλ�ν, �δAως #
Bρυσ9ς (tς κα' παρ’ Rµ�ν µ�λαµα = «	ρυσ!ς»). ∆ι� τEς παραγρ�φ�υ αiτEς # :I�κω<�ς Θω-
µ8π�υλ�ς στ9 τελευτα�� κα' µ�γιστ� Tργ� τ�υ τ�- 1933 ρAπτει $πλετ� φ*ς κα' 4εκαθαρA(ει
�πακρι<*ς τA �σαν αiτ� τ� περAεργα «µ�λα τ�ν *Eσπερ�δων», π�� Tδωσεν �ντ�λ/ν # Eiρυ-
σθε�ς στ9ν 0HρακλE tς $θλ� τ�υ ν� φ�ρ�η. 0O 0HρακλEς �λληγ�ρε� τ��ς πρ�ϊστ�ρικ��ς
lEλληνας �µπ8ρ�υς (�ν π�ρεAKα �ρωας) ναυτικ�3ς, π�� µετ�<αιν�ν στ/ν B8ρει�ν EiρFπην
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(KασσιτερAδες νSσ�υς κα' Σκανδινα<Aα) γι� κασσAτερ� κα' Bρυσ8.
∆�ν Uπ�ρBει �µφι<�λAα, .τι �π8γ�ν�ι τ�3των �νυπ8τακτ�ι κα' διατηρ�-ντες τ/ν γλ*σσα

κα' τ� θ�σµι� τ�υς τυγB�ν�υν �� Tinkers, π�� �� Bρετανν�' κα' R �4�υσιαστικ/ �πιστSµη
κρατ�-ν στ/ σκι�.

BιSλι�γραφ�α:
01. Bρετανικ/ :Eγκυκλ�παιδεA� «Man Myth & Magic», τε-B�ς 102, σελ. 2853-2855.
02. OPΦIKA, >Eκδ�σις :Iω�νν�υ ΠασσL, σ. 331.
03. Στρ�<ων, C 120, C 129, �κδ. Loeb Heinemann.
04. Στρ�<ων, C 175, 11 �κδ. Loeb Heinemann.
05 «∆αυλ!ς» τε-B�ς 220, :Aπρ. 2000, σ. 13994-13998.
06 :Iακ. Θωµ8π�υλ�ς, «Πελασγικ�», τ8µ. Γ´, M�ρ�ς ∆ε3τερ�ν, Tκδ�σις 1933, τ3π�ις K. P8κ�υ.
07. Λ�υκιαν8ς, lAπαντα, Tκδ�σις ΛειψAας στερε8τυπη.
08. 0HσA�δ�ς, «Θεγν�α», Tκδ�σις «Παπ3ρ�υ».

Kωνσταντ9ν�ς - E4στ!θι�ς Γεωργαν_ς

Φωτ�γραφ�α 2η. T!πης κασσιτεριστ0ν �Iρλανδ�ας. Xαρακτηριστικ- τ�� µ�-
ντρν�υ σ�εδ��υ V Σελ%νη  ριστερ- δ6� φ�ρ;ς κα
 * \Hλι�ς δε"ι-  π/ σ6µS�λα 

τ0ν ∆ι�σκ�6ρων κα
 στ2 δε"ι- µ�ρφ2 �8 ρ�µS�ι, σ6µS�λα µυστηρ�ων.
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0O τAτλ�ς κρ3<ει δ3� µυστικ�: α. T�- λεAπει R συµπλSρωση «...κα
 τ? "νθρωπκεντρισµ?» κα' <. 0H
γεω(αστρ�)φυσικ/ ε+ναι R κ�λυψη (# Γ. ∆αν�µ�ς ε+ναι καθ. ∆ρ γεωλ8γ�ς) γι� τ/ διερε3νηση τEς σB�σε-
ως :EπιστSµης / XριστιανικEς :EκκλησAας. :Aπ9 τ9ν πρ8λ�γ� 7ως τ/ν τελευτα�α σελAδα, µ� συν�πεια �να-
λ3εται (π�λλ�κις µετ� λεπτEς ε�ρωνεAας λ.B. R καθαρε3�υσα τEς E�σαγωγEς), R διαµ�Bη �ν� τ��ς α�*νες
τ*ν jλAγων �ρευνητ*ν µ� τ/ µL(α τ*ν πιστ*ν: «*H (Eπιστ�µη - Φιλσφ�α �πηρετεBτ π�νττε �π! µιgς
�κλεκτ�ς µειν&τητς µO �πκειµ�νης εXς τOν �π�δρασιν τ�ς πρλ�ψεως κα9 τ�ς θρησκε�ας, "π! τ? uε-
νφ�νυς κα9 τ? *Hρακλε�τυ -ως τ?... Voltaire κ.λπ.» (σελ. 12).

Συστηµατικ� �ναδιφε� # Γ. ∆αν�µ�ς τ� Uπ�λεAµµατα τ*ν 0EλλSνων σ�φ*ν, uστε ν� παρ�υσι�σ�η .λα
τ� σBετικ� µ� τ9 θ�µα BωρAα. Πρ�σπαθε� ν� �π�δεA4�η, .τι R :EκκλησAα, <ασισµ�νη στ/ν Παλαι� ∆ιαθS-
κη �λλ� κα' µ� �πAκ�υρ�υς τ/ν πλει�ν8τητα (;) τ*ν 0EλλSνων φιλ�σ8φων, �π�<αλε σ� µAα φ�<ισµ�νη
�νθρωπ8τητα τ9ν γεω(ανθρωπ�)κεντρισµ8, τ/ν πAστη δηλαδ/ .τι R ΓE «κατασκευ�σθηκε» γι� τ9 «περι-
/σι» �ν (τ9ν $νθρωπ�) µ� περAγυρ� τ9ν Oiραν8, �π9 7να �4ωσυµπαντικ9 Θε8.

T9 «σφ�λµα» τEς :EκκλησAας, R «...υGθ�τηση τ? γεωκεντρικ? πρτ/πυ» (σ. 25), δ�ν τEς «κ&στισε»
π�λ3, �φ�- R κατ�ρρευσS τ�υ δ�ν συµπαρ�συρε κα' τ9ν Bριστιανισµ8. 0O <αθει� ρι(ωµ�ν�ς �νθρωπ�κε-
ντρισµ9ς στηριγµ�ν�ς στ9 :Eγ� δ�ν νικSθηκε. # Γ. ∆αν�µ�ς <ε<αιFνει (σωστ�): «*H Φ/ση δ,ν ]	ει συ-
ναισθ�µατα 2τε λυπgται/�κδικεBται/"γαπg» (σ. 24). Aiτ/ τ/ $π�ψη ε+Bε R πλει�ν8τητα τ*ν 0EλλSνων
φιλ�σ8φων. O� Uπ8λ�ιπ�ι � παρερµηνε3τηκαν (.ρα 0Hρ�κλειτ�ς) � «διωρθFθηκαν» καταλλSλως (Πλ�-
των κ.λπ.) �π9 τ��ς γνωστ��ς - �γνFστ�υς δι�ρθωτ�ς. [0O 0Hρ�κλειτ�ς λ.B. θεωρε�ται .τι πρεσ<ε3ει σ� 7να
κ8σµ� = σ3µπαν, �ν)* σαφ*ς δηλFνει στ9 �π8σπ. 30 «κ&σµν τ&νδε...» (= τ9ν κ8σµ� αiτ9ν �δ*....· κι rBι
κ�π�ι�ν $λλ� θ� µπ�ρ�-σε ν� συµπληρFσ�η κανε'ς), πρLγµα π�� µαρτυρε� .τι φρ�ν�-σε π�ς Uπ�ρB�υν
π�λλ�' κ8σµ�ι].

O� lEλληνες παρ� τ/ «	αµηλO» τεBν�λ�γAα τ�υς, Tδωσαν �καν�π�ιητικ�ς �παντSσεις στ� <ασικ� �ρω-
τSµατα τ�- <ι<λA�υ: κινε�ται R ΓE; π�ι� R θ�ση της στ9 Σ3µπαν κα' π�ι8 τ9 σBEµα/µ�γεθ8ς της; (σ. 29). O�

Γ. ∆ANAMOΣ, �H κατ�ρρευση τ	+ γεωκεντρισµ	+

�A
ν�καθεν συγκρ/νται δ/ κ&σµι: (EκεBνς τ? σκταδισµ?, τ�ς D�ας κα9 τ�ς Dαρ-
Dαρ&τητας µ, τ!ν �λλ τ�ς πρ&δυ, τ�ς εXρ�νης κα9 τ? πλιτισµ?. mOλες G �λλες
�κδηλYσεις πλιτισµ? εlναι παραλλαγ,ς τ/των. ΣτOν Tυρκ�α γι. παρ�δειγµα
�περισ	/υν σ, συντριπτικ! Dαθµ! G δυν�µεις τ�ς D�ας κα9 τ�ς DαρDαρ&τητας, πQ

�κπρσωπ?νται "π! τ! στρατιωτικ! κατεστηµ�ν. Στ! (Iσρα�λ, �πικρατ?ν µν�µως G
σιωνιστικ,ς κα9 θεκρατικ,ς δυν�µεις, πQ ]	υν σ.ν "ντικειµενικ& τυς σκπ! τOν πα-
γκ&σµια ��υσ�α. Στ9ς HΠA µετ. τ!ν B´ Παγκ&σµι Π&λεµ �πεκρ�τησε τ! στρατιωτικ -
Dιµη	ανικ! σ/µπλεγµα, G τρ�πεLες κα9 G πλυεθνικ,ς ^ταιρεBες. mOλ δ, α\τ! τ! πλυ-
τκρατικ! κατεστηµ�ν τελεB �π! τ!ν ]λεγ	 τ? ̂ Dραϊκ? λ&µπυ, τ! AπB �λ�γ	ει πλ�ρως
τ. MME, τOν πλιτικO ��υσ�α (κυD�ρνηση κα9 Kγκρ�σσ), τ9ς �πηρεσ�ες πληρφρι�ν,
τ! Πεντ�γων κ..κ..

OG δυν�µεις τ�ς D�ας κα9 τ�ς DαρDαρ&τητας πQ -λκυν τOν καταγωγ� τυς "π! τOν
(AνατλO (τ�ς στ�ππας κα9 τ�ς �ρ�µυ), ]	υν σ�µερα aς φιλσφικ� τυς D�ση τ9ς τρεBς
^DραιγενεBς κσµπλιτικ,ς θρησκεBες ((Iυδαϊσµ&ς, Xριστιανισµ!ς κα9 (Iσλαµισµ&ς). Elναι
δ, κατ. D�θς πρωτ&γνες κα9 �πιθετικ�ς, δι&τι µ&ν �πιφανειακ. τ9ς �γγι�ε A ∆υτικ!ς
Πλιτισµ&ς. OG δυν�µεις τ�ς εXρ�νης κα9 τ? πλιτισµ? -λκυν στOν καταγωγ� τυς "π!

▲
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πλε�στ�ι (.λ�ι �ν γνωρA(αµε τ9 .λ�ν Tργ� τ�υς) .πως �� Πυθαγ8ρας, :AρBιµSδης, Πλ�3ταρB�ς, :I�υλια-
ν8ς (!) �εν�φ�νης κ.λπ. δ�ν θεωρ�-ν τ/ ΓE κ�ντρ� τ�- κ8σµ�υ, �λλ� κιν�3µενη (περιστρεφ8µενη/περι-
φερ8µενη σφα�ρα) κα' τ9ν κ8σµ� µας 7να �π9 τ��ς �πεAρ�υς τ�- �πεAρ�υ Σ3µπαντ�ς. (0O Γ. ∆αν�µ�ς
ταυτA(ει τ9ν κ8σµ� µ� τ9 Γαλα4Aα· =σως ε+ναι κ�τι πλατ3τερ�). Kα' τελειFνει: T9 «κ�ντρ� τ�- σ3µπαντ�ς
ε+ναι φρ�ση κεν/ κα' τ9 µ8ν� π�� �π�µεινε ε+ναι # $νθρωπ�ς, α�ωνAως θ�των �ρωτSµατα κα' α�ωνAως δη-
µι�υργ*ν κ�π�ι� θε8, # #π���ς θ� �φε3ρ�η κ�π�ια λ3ση»... �εκ�θαρ�.

K. Kαρµιρ!ντ(�ς

Francois - Maria Arouet, # �π�ν�µα(8µεν�ς B�λτα�ρ�ς (1694-1778)· ε�ς �κ τ*ν µεγAστων �πιγ8νων τEς
�ρBαAας OλληνικEς φιλ�σ�φAας. 0O B�λτα�ρ�ς ε+ναι κληρ�ν8µ�ς τEς :Aναγ�ννησης, δηµι�υργ9ς τ�- ∆ια-
φωτισµ�- κα' πρ8δρ�µ�ς τEς :Eπαν�στασης, =σως σ� µεγαλ3τερ� <αθµ9 �π9 τ��ς συγBρ8ν�υς τ�υ φιλ�-
σ8φ�υς. >Eθεσε τ� π�ντα Uπ9 �µφισ<Sτηση κα' αiστηρ/ κριτικS, πρLγµα π�� πλSρωσε µ� διF4εις, φυ-
λακAσεις κα' �4�ρAες. lOµως π�τ� δ�ν λ3γισε �Vτε �π�σ3ρθηκε, παρ� συν�Bισε �δι�κ�πα τ9ν �παναστα-
τικ8 τ�υ �γ*να �ς τ� <αθει� γερ�µατ� τ�υ. 0YπερασπAστηκε �νυπ�BFρητα τ/ν Tνν�ια τEς �λευθερAας στ/ν
πρακτικS της �φαρµ�γ/ κα' π�λ�µησε $φ�<α κ�θε µ�ρφ/ θε�κρατAας, πρ�<�λλ�ντας γεννα�α τ/ν �ν�-
γκη τEς �νε4ιθρησκεAας.

0O B�λτα�ρ�ς �παναφ�ρει στ9 πρ�σκSνι� τ9ν �ρBα�� �θνισµ9 κα' τ/ν Oλληνικ/ �ντAληψη τ*ν πραγµ�-
των σ� �πAπεδ� κ�ινωνικEς, π�λιτισµικEς κα' π�λιτικEς Bειραφ�τησης τ�- �πα4ιωµ�ν�υ �νθρFπ�υ �π9
τ� δεσµ� τEς θε�κρατAας κα' δAνει σκληρ/ µ�Bη πρ9ς αiτ/ν τ/ν κατε3θυνση. Θ�τει tς στ8B� τ�υ τ/ δι�-
Bυση τ*ν ρι(�σπαστικ*ν τ�υ �δε*ν στ/ν κ�ινωνAα κα' γι’ αiτ9 �πιλ�γει τ/ συγγραφ/ �κλαϊκευµ�νων
Tργων, �κ8µη κα' διηγηµ�των µυθιστ�ρηµ�των κα' θεατρικ*ν Tργων, uστε ν� γAν�η �ντιληπτ9ς στ� εiρ3-
τερα στρFµατα. Bε<αAως λ�ιδ�ρSθηκε �π9 κ�π�ι�υς διαν��υµ�ν�υς, γι’ αiτ9 κα' �µφισ<ητSθηκε τ9
κ-ρ�ς τ�υ· δικαιFθηκε .µως �π9 τ/ν 0Iστ�ρAα, �φ�- δι� µ�σ�υ τ�- ∆ιαφωτισµ�- πρ�ετ�Aµασε κα' # =δι�ς
�ν π�λλ��ς τ/ν :Eπαν�σταση.

:Eν µ�σ)ω τEς �κλαϊκευµ�νης συγγραφικEς κα' �κδ�τικEς τ�υ πρωτ�π�ρAας στ�κει τ9 Φιλ�σ�φικ8 τ�υ
Λε4ικ8. �Aν κα' φAλ�ς # =δι�ς κα' συνεργ�της τ�- Nτιντερ� κα' τEς �γκυκλ�παAδειας, θεωρε� .τι τ9 µε-
γ�λ� αiτ9 Tργ� �πευθ3νεται σ� µ�ρφωµ�ν�υς �νθρFπ�υς κα' Tτσι κυκλ�φ�ρε� παρ�λληλα τ9 δικ8 τ�υ λε-

BOΛTAIPOΣ: Φιλ	σ	φικ� Λεtικ�

τOν *Eλλ�δα κα9 στηρ�Lνται πρωταρ	ικ. στ! �Aρ�α9� �Eλληνικ/ Πνε�µα, Nπως διαµρ-
φYθηκε στOν E\ρYπη µ�σWω τ? *Eλληνικ? ∆ιαφωτισµ?, σ, -να ^νιαB πλιτισµικ! σ/ν-
λ πQ φ�ρει τ! 'νµα «∆υτικ/ς Π�λιτισµ�ς». K�θε �λλη �κδ�λωση πλιτισµ? εlναι πα-
ραλλαγO τ/των.

Σ�µερα Dρισκ&µαστε στOν πι! κρ�σιµη καµπO τ�ς *Iστρ�ας, δι&τι �ν 'ψει τ�ν ραγδα�ων
τε	νλγικ�ν "λλαγ�ν, G δ/ α\τ9 κ&σµι Dρ�σκνται "ντιµ�τωπι. OG δυν�µεις τ�ς D�ας
κα9 τ�ς DαρDαρ&τητας, πQ εlναι κατ. D�ση φιλπ&λεµες, αGµ	αρεBς, }ρπακτικ�ς, "λαL-
νικ,ς κα9 κτηνYδεις, �λ�γ	υν µ, πικ�λυς τρ&πυς κα9 µ�σα τ!ν κ&σµ. ∆ιακατε	&µενες
"π! �λιστικO µαν�α, "ντι-πνευµατικ&τητα, "φρσ/νη κα9 ]λλειψη Dαθ/τερης γνYσεως κα9
ε\θ/νης, "γν?ν τQς πρωτ&γνωρυς κινδ/νυς πQ "ντιµετωπ�Lει A σ/γ	ρνς �νθρω-
πς "π! τ. πυρηνικ. Nπλα, τOν καταστρφO τ? περιD�λλντς, τ!ν �περπληθυσµ&, τ� D�α
κα9 τOν κακO 	ρ�ση τ�ς τε	νλγ�ας. ∆υστυ	�ς G δυν�µεις τ�ς D�ας �λ�γ	υν πλ�ρως τ9ς
HΠA κα9 σπρY	νυν τ!ν κ&σµ στ!ν Π&λεµ. ∆,ν εlναι περιττ! ν. π?µε, Nτι σ�µερα πρ�-
πει ν. συνασπισθ?ν G δυν�µεις τ�ς εXρ�νης σ, -να Παγκ&σµι Φιλειρηνικ! M�τωπ, γι.
ν. πρλ�Dυν τOν πυρηνικO καταστρφ�, πQ ̂ τιµ�Lυν G φιλπ&λεµες δυν�µεις. Mπρ!ς
στ! σταυρδρ&µι τ�ς εXρ�νης κα9 τ? πλ�µυ, τ�ς �πιD�ωσης κα9 τ�ς καταστρφ�ς, τ�ς
�λευθερ�ας κα9 τ�ς δυλε�ας, τ�ς δηµκρατ�ας κα9 τ? δεσπτισµ? καλεBται A (Eλε/θερς
K&σµς ν. π�ρ8η θ�ση.

K. X. Kωνσταντιν�δης
*Yπστρ�τηγς �.".
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4ικ9 σ� «<ι<λA� τσ�πης» (1764), τ9 #π��� γνFρισε �πανωτ�ς �κδ8σεις κα' ρABθηκε �πανειληµµ�να στ/ν
πυρ� �π’ τ��ς �ερ�ε4εταστ�ς.

Πρ8κειται γι� µι� �κπληκτικ/ µελ�τη, εVστ�Bη, σπινθηρ�<8λα, καυστικS, µεθ�δικ� γραµµ�νη, .π�υ R
µεγαλ�φυ{α τ�- B�λταAρ�υ θ�τει τ/ γνFση κα' τ/ν sθικ/ σ� ν�ες <�σεις, �π�σπFντας τ/ν φιλ�σ�φAα, τ/ν
�στ�ρAα, τ/ν φυσικ/ κα' κ�θε $λλη ν�ητικ/ σ3λληψη κα' �πιστSµη �π9 τ9ν φανατικ9 � Tστω �σφυκτικ9
�ναγκαλισµ9 τEς µεσσιανιστικEς θε�λ�γAας κα' τEς Uπ�κριτικEς εiπρ�πειας. Στ9 λε4ικ9 αiτ9 �κ ν��υ �πα-
νε4ετ�(�νται τ� π�ντα <ασι(8µενα στ9ν 0Eλληνικ9 Π�λιτισµ9 κα' �πικεντρωµ�να στ/ν 0Eλληνικ/ :Eπι-
στSµη. E+ναι �κπληκτικ9 .τι �κ8µη κα' σSµερα R ρι(�σπαστικ/ σκ�ψη θεµελιFνεται σ� µεγ�λ� <αθµ8 στ9
<�λταιρικ9 Tργ�, τ�- #π�A�υ R λ�µψη, R διαBρ�νικ8τητα κα' R �πικαιρ8τητα συν�µα παραµ�ν�υν �µεA-
ωτες.

Xαρακτηρικ*ς παραθ�τω τ� O4Eς �νδιαφ�ρ�ντα:
«OG *EDραBι δηµι/ργησαν συνεπ�ς τOν Gστρ�α τυς κα9 τQς "ρ	α�υς µ/θυς τυς, Nπως G "πατε-

ων�σκι κ�νυν µ, τ. παλι� τυς ρ?	α· τ. γυρν?ν "π’ τOν "ν�πδη κα9 τ. µεταπυλ?ν γι. καιν/ρ-
για, Nσ πι! "κριD. µπρ?ν. (AπτελεB �ε	ωριστ! παρ�δειγµα τ�ς "νθρYπινης �λιθι&τητας τ! γεγν&ς,
Nτι G *EDραBι "ντιµετωπ�στηκαν τ&σν καιρ! σ.ν -να ]θνς πQ δ�δα�ε τ. π�ντα στQς �λλυς, �ν� A
δικ&ς τυς Gστρικ!ς (IYσηπς AµλγεB A Cδις "κριD�ς τ! "ντ�θετ. Elνα δ/σκλ ν. διεισδ/συµε στ.
�δυτα τ�ς "ρ	αι&τητας, "λλ. εlναι πρφαν,ς Nτι Nλα τ. Dασ�λεια τ�ς (Aσ�ας yταν στ!ν κλφ�να τ�ς
"κµ�ς τυς, πρ9ν d eρδO τ�ν περιπλανYµενων (Aρ�Dων, τ�ν �πιλεγ&µενων *EDρα�ων, καταλ�D8η µ�α µι-
κρO γωνι. τ�ς γ�ς, πρ9ν "πκτ�σ8η π&λη, ν&µυς, σταθερO θρησκε�α. mOταν λιπ&ν Dλ�πυµε -να "ρ	αB
τελετυργικ&, µ�α "ρ	α�α "ντ�ληψη θεµελιωµ�νη στOν ACγυπτ h στOν (Aσ�α κα9 στQς *EDρα�υς, εlναι
φυσικ! ν. �πθ�συµε Nτι τ?τς A µικρ!ς ν�ς λα&ς, "δα�ς, ��εστς �νδεOς τε	ν�ν, "ντ�γραψε, Nπως µπ-
ρ?σε, πργεν�στερα "κµ�Lντα κα9 φ�λεργα ]θνη. B�σει α\τ�ς τ�ς "ρ	�ς πρ�πει ν. "�ιλγηθ8� d (Iυ-
δα�α, d Bισκα�α, d Kρνυ�λη, τ! Mπ�ργκαµ, d 	Yρα τ�ν (Aρλεκ�νων κ.λπ.: DεDα�ως d τρπαιφ&ρς
PYµη δ,ν µιµ�θηκε σ, τ�πτε τO Bισκα�α, τOν Kρνυ�λη, τ! Mπ�ργκαµ· κα9 πρ�πει ν. εlναι κανε9ς φ-
Dερ. "δαOς h µεγ�λς "πατεYνας, γι. ν. Xσ	υριστ8� Nτι G *EDραBι δ�δα�αν τQς mEλληνες» (λEµµα:
«:A<ρα�µ», σ. 42).

lOσ� γι� τ/ν µ�νAµως κα' �λ8γως �π�νθρωπη OστAα π�λ�µων «0AγAα ΓE τEς :EπαγγελAας», τ/ν Πα-
λαιστAνη, .π�υ σSµερα γι� $λλη µAα φ�ρ� συντελε�ται �π' τ*ν Rµερ*ν µας τFρα γεν�κτ�νAα τ*ν Παλαι-
στινAων πρ9ς rνειδ�ς τ*ν ψευτ�π�λιτισµ�νων κα' UπανθρFπων «∆υτικ*ν», # B�λτα�ρ�ς σηµειFνει σBε-
τικ*ς π�νω �π9 δ3� α�*νες πρAν: «*O ΦρειδερBκς A B´, Dλ�πντας α\τOν τOν "πε	θ� 	Yρα, Xσ	υρ�Lεται
δηµσ�ως Nτι “A Mωυσ�ς yταν "περ�σκεπτς, γι. ν. Aδηγ�σ8η �κεB µ�α παρ�α λεπρ�ν”: Π�ς κα9 δ,ν π�-
γανε στOν N�πλη; (Aντ�, φ�λτατι *EDραBι· δυσαρεστ?µαι πQ “d Γ� τ�ς (Eπαγγελ�ας” εlναι 	αµ�νη»
(λEµµα: «:I�υδαAα», σ. 234).

0H Oλληνικ/ Tκδ�ση τ�- Φιλ�σ�φικ�- Λε4ικ�- τ�- B�λταAρ�υ �π�τελε� τερ�στι� �π8κτηµα γι� τ/ν
�γBFρια <ι<λι�γραφAα. 0H καλ�δ�υλεµ�νη µετ�φραση ε+ναι τEς ΦωτεινEς Tαµ<Aσκ�υ κα' τEς �ανθAππης
Tσελ�ντη. E=θε κ�π�ια µ�ρα ν� διδ�σκεται τ9 <ι<λA� αiτ9 στ� σB�λε�α µας τ/ν uρα τ*ν θρησκευτικ*ν.
lEως τ8τε .µως �4A(ει ν� δια<αστ�E �π9 κ�θε Oλλην8φρ�να κα' �λευθερ8φρ�να συµπ�λAτη µας.

�Aλ"ανδρ�ς X. M%τσι�υ

∆ΑΥΛ�Σ/256, :AπρAλι�ς 200316732

Παρακαλ:νται R EναγνHστες πT δ>ν Cρ#σκυν τSν «∆» σ> κ(πι σηµε9 πω-
λ�σεως τ: �Aθηναϊκ: TFπυ ν7 τS γνωστπι:ν στS περιδικ�. �Eκ τHν πρ

τ.ρων τTς εNPαριστ:µε θερµHς.

HMAPTHMENA: Στ4 τε,#�ς 253 (	Iαν�υ3ρι�ς 2003) στ� σελ�δα 16456 &γρ3φησαν λανθασµ+να:
στ�#�ς 10: �ντ! 4-8” π�e εAναι τ4 fρθ5: 4-8°
στ�#�ς 16: �ντ! 50”, 26 π�e εAναι τ4 fρθ5: 50° κα! 26´
στ�#�ς 26: �ντ! 27´ κα! 5” π�e εAναι τ4 fρθ5: 27° κα! 5´

• Στ4 τ. 255, σελ. 16632, στ�ν &πε2Dγηση κ3τω �π4 τ� λιθ�γραφ�α τ4 «ιη´ αg.» νM δι�ρθωθh= σ$ «ιθ´ αg».




