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H I™TOPIKH ¶O§ITIKH E•A§§A°H TH™ AMEPIKH™

�E
µ�αθ�ν�ντας στ�ν σ�ντ�µη µ�ν �λλ� γεµ�τη �π� σπ�υδα�α γε-
γ�ν�τα, καταστ�σεις κα� φαιν�µενα !στ�ρ#α τ$ν %Hνωµ(νων Π�-
λιτει$ν τ*ς +Aµερικ*ς, καταγρ�φει κανε�ς κ�τι τ� -.�/ως σηµα-
διακ�: %H /1ρα π�2 .εκ#νησε /τ#3�ντας τ�ν 3ω4 της µ� τ� δ�κι-

µασµ(να στ(ρεα µ(τρα 5ν�ς 6γι�7ς π�λιτικ�7 γ#γνεσθαι, τ� µ(τρα τ�7 -λευ-
θ(ρως λ(γειν, φρ�νε�ν, -πι/ειρε�ν, π�λιτε�εσθαι, -ρευν8ν κ.λπ., µετασ/η-
µατ#3εται .αφνικ� στ� :κρως διαφ�ρετικ�, στ� -κ διαµ(τρ�υ �ντ#θετ�,
στ�ν �ν�π�δη ;ψη τ*ς �ντιλ4ψεως περ� π�λιτικ*ς: σ� µι� X1ρα τ�7 Φ�-
��υ (τ�7 6π�κειµενικ�7 –�ιωµατικ�7– φ���υ κα� τ�7 �ντικειµενικ�7
–!στ�ρικ�-π�λιτικ�7– φ���υ), π�2 �π�τελε� τ� µ(τρ� τ*ς «Πλανηταρ
�ας»
της γι� τ�ν Bδια, �λλ� κα� τ� ψυ/�λ�γικ� µ4νυµ� της πρ�ς τ�ν Πλαν4τη
τ�7 Cπ�#�υ Dγε�ται. «∆(�ς» («Owe») -σωτερικ�, π�2 -.�γεται πρ�ς τ�
-.ωτερικ�, µ� �π�τ(λεσµα, Hν θ(λ�υµε ν� /αρακτηρ#σ�υµε κυρι�λεκτικ�
τ�ν σηµεριν� κατ�σταση τ*ς �νθρωπ�τητας, ν� µ�ν µπ�ρ�7µε ν� �ρ�7µε
πρ�σφυ(στερη φρ�ση �π� τ�ν Cρισµ� «Πλανηταρ
�α τ�� Φ���υ».

Πρ�γµατι µ(/ρι κα� τ�ν B´ Παγκ�σµι� Π�λεµ� C τρ�π�ς π�2 λειτ�υρ-
γ�7σαν �! HΠA Kς π�λιτικ�-κ�ινωνικ�ς Lργανισµ�ς -νσ�ρκωνε τ�ν δη-
µ�κρατικ1τερη δυνατ� γι� τ�ν -π�/4 µας 3ω� (δ�ν 6π�ρ/�υν πι� στ�ν νε-
1τερ� κ�σµ� �ντιστ�ι/#ες µ� τ�ν τρ�π� π�2 λειτ�υργ�7σε D +Aρ/α#α %Eλλ�-
δα, π�2 δ�ν .επερ�σθηκε π�τ(), 3ω� π�2 πρακτικ� παρ4γαγε τ� θαυµ�-
σι� π�λιτικ� τ�υς σ�στηµα, τ�ν πρωτ�π�ρ#α τ�υς στ�ν +Eπιστ4µη, τ�ν
Nλµατ1δη «κ��ρσα» τ�υς στ�ν Tε/ν�λ�γ#α, τ�ν «�ρθ�ν» κατ� τ�ν �ρι-
στ�τ(λεια σηµασ#α τ*ς λ(.εως OQκ�ν�µ#α τ�υς, πρακτικ�ς -φαρµ�γ�ς π�2
– µ�ν�ν αRτ�ς κα� τ#π�τε :λλ� – �ργ� �λλ� σταθερ� τ�ς Kδ4γησαν περ�
τ� µ(σα τ�7 20�7 αQ$ν�ς στ�ν κατ�κτηση τ*ς �ναµφισ�4τητης κ�ρυφ*ς
τ�υς µετα.2 Uλων τ$ν κρατ$ν· κα� �! σ/(σεις τ�υς -. :λλ�υ µ� τ� 6π�-
λ�ιπα κρ�τη Wσαν, θ� λ(γαµε, Uσ� γ#νεται πι� «διακριτικ�ς»· -στερ�7ντ�
δηλαδ� σ� µεγ�λ� �αθµ� -πιθετικ�τητας, -κµεταλλευτικ�τητας, κυριαρ-
/ικ�τητας. Θ� µπ�ρ��σαµε /�νδρικ$ς πως, λαµ��ν�ντας 6π’ ;ψιν τ�ν
!στ�ρικ� �#� κα� π�λιτε#α τ*ς %Eλλ�δ�ς µ(/ρι τ*ς !στ�ρικ*ς -.αλε#ψε1ς
της �π� τ�2ς Pωµαι��υ3αντιν��ς, �#� κα� π�λιτε#α π�2 δ�ν τ� ��ρυνε κα-
θ�λ�υ τ� -.�υσιαστικ� πνε7µα π�2 πρ�(κυψε στ�ν συν(/εια, ν� π�7µε
Uτι �! πρ� τ�7 B´ Παγκ�σµ#�υ Π�λ(µ�υ H.Π.A. Wταν µι� /1ρα «�λληνικ�»
[ \στω D «�λληνικ�τερη» τ*ς Γ*ς.

T# πρ�κ�λεσε τ�ν !στ�ρικ� αRτ� «!"αλλαγ�» τ*ς συµπεριφ�ρ8ς τ$ν
H.Π.A. �π� τ�ν π�λιτικ� καλ�4θεια στ�ν π�λιτικ� κακ�4θεια; Πραγµα-
τικ� τ� νεφελ1δη παραπλανητικ� δ*θεν «διδ�γµατα», π�2 τ�ς τελευτα�ες



KAI TO ME§§ON TH™ ¶§ANHTAPXIA™ TOY ºOBOY

µ(ρες D κατεστηµ(νη «!στ�ρικ� �ν�λυση» -πικαλε�ται Kς 5ρµηνε#α τ*ς
%Iστ�ρ#ας -π� τ�7 πρ�κειµ(ν�υ –-νν��7µε τ� `π�πτα φληναφ4µατα περ�
«$στ�ρικ%ς &ναγκαι�τητας», D Cπ�#α δ*θεν -παναλαµ��νεται «ν�µ�τε-
λειακ*» κα� -πι��λλει κατ� αRτ�µατ�ν κα� �!�νε� µαγικ� δ*θεν τρ�π�
τ�ν -.(λι.η, υ!�θ(τηση κα� �π�δ�/� τ�7 νε�εµφανισθ(ντ�ς �µερικανικ�7
-.�υσιασµ�7– δ�ν \/�υν καµµ#α 6π�σταση, Hν δ�7µε /ωρ�ς σκ�πιµ�τητες
τ� !στ�ρικ� πρ�ηγ��µενα. %H περ#πτωση τ*ς Pωµαϊκ*ς K�σµ�κρατ�ρ#ας,
τ�ν Cπ�#α C «∆αυλ,ς» πρ$τ�ς -πικαλ(σθηκε -δ$ κα� /ρ�νια (�λ. τ� :ρθρα
“Pax Americana”, τε7/�ς 104-105, Σεπτ(µ�ρι�ς 1990· κα� “Pax Romana
κα� Pax Americana”, τε7/�ς 203, N�(µ�ρι�ς 1998), γι� ν� παραστ4σkη !στ�-
ρικ� τ� πρ�ηγηθ�ν π�λιτικ� «µ�ντ(λλ�» τ*ς σηµεριν*ς K�σµ�κρατ�ρ#ας,
δ#νει σαφ(στατη 5ρµηνε#α τ*ς �µερικανικ*ς «!"αλλαγ%ς», π�2 δ�ν \/ει
καµµ#α σ/(ση µ� «�ναγκαι�τητες» κα� «ν�µ�τ(λειες»: %H P1µη µετα�λ4-
θηκε σ� K�σµ�κρ�τειρα τ�7 Φ���υ, �π� τ�ν στιγµ� π�2 D π�λιτικ4 της
σκ(ψη -µ��λι�σθηκε �π� τ�ν +Aνατ�λ4, �λλ�ι1θηκε κα� �λλ�τρι1θηκε
σ� θε�κρατικ� -.�υσιασµ�, -κε�ν�ν π�2 -γκαθιδρ�θηκε στ� Bατικαν� τ*ς
Παλαι8ς κα� στ� OQκ�υµενικ� Πατριαρ/ε�� τ*ς N(ας P1µης.

ARτ� εlναι D /ειρ�πιαστ� !στ�ρικ� αQτ#α π�2 ��θισε τ�ν �νθρωπ�τητα
στ�ν �γων#α, τ�ν :γν�ια κα� τ� σκ�τ�ς µι8ς τ�υλ�/ιστ�ν /ιλιετ#ας, mνα
σκ�τ�ς π�2 �π�τελε� τ�ν �π�λυτη πρ�ϋπ�θεση τ�7 +Aπ�λυτ�υ +E.�υσια-
σµ�7 γι� τ�2ς :-λ�γ�υς πιστ�2ς τ�7 «Φ���υ Kυρ��υ» κα� τ�7 «Kυρ��υ τ.ν
∆υν/µεων». Kα� Uλ�ι .(ρ�υν Uτι D µετ� τ�ν B´ Π.Π. -.αλλαγ� τ*ς «%Eλλη-
νικ*ς» +Aµερικ*ς σ� Πλανηταρ/#α τ�7 Φ���υ �ρ/#3ει /ρ�νικ� �π� τ�ν
στιγµ� π�2 δια�ρ1θηκε D /1ρα αRτ4· κα� D δι��ρωσ4 της πρ�(κυψε µ�
τ�ν εQσ��λ� κα� -πικρ�τηση τ�7 Bδι�υ +Aσιατισµ�7, π�2 εQσ(�αλε κα� -πε-
κρ�τησε στ�ν π�λιτικ� Qδε�λ�γ#α τ*ς P1µης.

* * *

�E
/�µε σηµει1σει κα� .ανασηµει1σει πλειστ�κις, µ� κ�υραστικ� γι�
τ�ν �ναγν1στη -πιµ�ν� �π� τ�τε π�2 κυκλ�φ�ρησε C «∆αυλ�ς», Uτι
αRτ� π�2 \φτεια.ε κ�σµ�κρ�τειρα τ�ν +Aµερικ� δ�ν εlναι D B#�λ�ς,
�λλ� D ∆ηµ�κρατ#α της, D +Eπιστ4µη - pEρευν� της, D Tε/ν�λ�γ#α

της, µ� µι� λ(.η D +Eλευθερ#α της, qπαντα παν�κρι�α δ$ρα, πρ�σφερθ(ντα
/ωρ�ς �νταµ�ι�� στ�ν +Aνθρωπ�τητα �π� τ�ν %Eλληνικ� Σκ(ψη.

%H -γκατ�λειψη τ$ν δ�κιµασµ(νων αRτ$ν Qδε�λ�γικ$ν θεµελ#ων κα� D
�ντικατ�στασ4 τ�υς �π� τ� 1Aλλ�, εlναι «3λµα θαν/τ�υ» µ� συν(πειες
�π�λυτα πρ��λ(ψιµες γι� τ�2ς -µ�αθ�ν�ντες στ�ν %Iστ�ρ#α.

∆.I.Λ.



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

�Aγαπητ	 κ. Λµπρ�υ,
M	 �φ�ρµ� τ� �ρθρ� «Γ(φυρα �π� µπετ�ν στ�ν

�ρ/α#α +Aθ4να» τ�� κ. Mαµαν�α («∆», τ. 256) κα% &σει
τ*ς ,ρευνς µ�υ «Tσιµεντ(νι� 6π(ρθυρ� 270 τ�ννων στ�ς
Mυκ*νες» («∆», τ. 233) .παν�ρ/�µαι κα% πρ�τε0νω σ	
�ρ/αι�λ3γ�υς, µη/ανικ�4ς κ.�. ν5 .6ετσ�υν σ	 ν�ες &-
σεις �ρ/αι�ελληνικ	ς κατασκευ	ς 8πως θεµελι9σεις κτη-
ρ0ων / να;ν �λλ5 κα% �νωδ�µ�ς. T3τε >σως &ε&αιωθ��µε

.ργαστηριακ;ς, 8τι �π�τελ��νται �π� σκυρ3δεµα ? λι-
θ3δεµα (µπετ�ν) /υµ�ν� .π% τ3π�υ, 8πως λ./. τ5 @π�λε0µ-
µατα τ�� τε0/�υς τ;ν �Aθην;ν (.πιφανειακ5 στ�ν Πλα-
τεBα Kλαθµ;ν�ς).

EE/αριστ;
Kωστ%ς Kαρµιρ/ντ6�ς

�Aρ/ιτ�κτων E.M.Π.

7Aπ, µπετ,ν τ, &ρ
α9� τε9
�ς τ%ς 7Aθ:νας;

Παι
ν�δια µ< στ�
� τ�ν παιδικ� ψυ
:

+Aγαπητ� περι�δικ�,
Στ� τε7/�ς τ�7 Mαρτ#�υ 2003 (255) δι��ασα µ� µεγ�λη \κπλη.η �λλ� κα� �ν�µικτα συναι-

σθ4µατα τ� γρ�µµα τ�7 κ. Xρ4στ�υ Σαρτ3ετ�κη. +Aρ/ικ� D \κπλη.4 µ�υ Wταν εR/�ριστη, δι�-
τι εlδα Uτι 6π�ρ/�υν �κ�µα κα� σ4µερα :νθρωπ�ι στ�ν π�λιτικ� 3ω� τ�7 τ�π�υ, �! Cπ���ι \/�υν
-νδιαφ(ρ�ντα π�2 6περ�α#ν�υν κατ� π�λ2 τ� 5κ�στ�τε κ�µµατικ�. tOµως κατ� τ�ν �ν�γνωση
τ�7 δε�τερ�υ µ(ρ�υς τ*ς -πιστ�λ*ς τ�υ D /αρ� µ�υ µετατρ�πηκε σ� �π�γ�4τευση: Π$ς εlναι
δυνατ�ν mνας τ�σ� µ�ρφωµ(ν�ς :νθρωπ�ς ν� π(φτkη σ� τ(τ�ιες πλ�νες.

Kατ’ �ρ/�ν εlναι π�ντα uφ(λιµη D Uπ�ια \ρευνα π�2 κ�νει mνας σ��αρ�ς !στ�ρικ�ς, �λλ� D
γν1µη τ�υ κα� �! /αρακτηρισµ�# τ�υ σ� καµµ#α περ#πτωση δ�ν �π�τελ�7ν -πι/ε#ρηµα, εQδικ�
Uταν πρ�κειται γι� mναν �π� τ�2ς πλ(�ν συντηρητικ��ς, Uπως 6π*ρ.ε C Παπαρρηγ�π�υλ�ς. Στ�
κ�τω - κ�τω κανε�ς δ�ν \/ει τ� «�λ�θητ�». +Iσ/υρ#3εται C κ�ρι�ς Σαρτ3ετ�κης Uτι τ� Bυ3�ντι�,
«α>τ� ? @Eλληνικ� Mεσαιωνικ: µας A>τ�κρατ�ρ�α», 6π*ρ.ε �Rσιαστικ� D συν(/εια τ�7 µεγα-
λε#�υ τ*ς �ρ/α#ας %Eλλ�δ�ς κι Uτι D «7Aνατ�λικ� Pωµαϊκ� A>τ�κρατ�ρ�α» 6π*ρ.ε στ�ν συ-
ντριπτικ4 της πλει�ψηφ#α 5λληνικ4· κα� �vτε λ#γ� �vτε π�λ2 µ8ς λ(ει Uτι �π�τελε� «Eνα &π, τ*
λαµπρ�τερα τµ:µατα τ%ς !θνικ%ς µας @Iστ�ρ�ας».

▲

H E§§HNIKH «¶O§I™» KAI TO ¶O§ITEYMA TOY BYZANTIOY

�A6ι3τιµε κ. Λµπρ�υ,
T� 8τι F G&ραϊκ� πρ�παγνδα ,/ει Iπλ9σει τ5 πλ�-

κµια της σ/εδ�ν παντ��, τ� &λ�π�υµε καθηµεριν5 κα%
περισσ3τερ� στ%ς στ*λες τ�� .6α0ρετ�υ «∆αυλ��». T0 ν5
πJ* κανε0ς. KEκατ�ντδες τ5 παραδε0γµατα. Kα% .πειδ�
&λ�π�υνε 8τι L KEλληνισµ�ς «6υπνει» �ργ5 �λλ5 στα-
θερ5 �π� τ�ν σκ�ταδισµ� τ�� «Gλλην�-/ριστιανικ��»
για/&εδισµ�� κα% &ρ0σκει πλι τ� KEλληνικ� Πνε�µα, &-
λανε στ3/� τ%ς �σπιλες κα% �µ3λυντες ψυ/	ς τ;ν παιδι;ν
µας.

Πρ%ν �π� λ0γες Fµ�ρες ,λα&α σ5ν δ;ρ� γι5 τ�ν 18
µην;ν κ3ρη µ�υ µι5 µικρ� µπασκ�ττα - παι/ν0δι µ	 µι5

µπλλα. KH ,κπλη6Q µ�υ, 8ταν τ�ν �ν�ι6α, δ	ν περιγρ-
φεται. Στ� ταµπλS .πνω @πρ/ει Tνα Uπτµεν� «�νθρω-
π�ειδ	ς» µ	 µι5 µπλλα στ� /�ρι, περιτριγυρισµ�ν� �π�
G&ραϊκ	ς «πεντλφες», τ�Vρκικες σηµαBες κα% µεσαιωνι-
κ�4ς σταυρ�Vς. Θ5 Xθελα ν5 X6ερα, L εYσαγωγ�ας αEτ��
τ�� .κτρ9µατ�ς δ	ν κ�0τα6ε τ0 πρ�ϊ�ν εYσγει κα% π�υ-
λει στ5 παιδι µας; E[ναι τελικ5 τ3σ� δVσκ�λ� γι5 τ�ν
συγκεκριµ�ν� κα% �λλ�υς εYσαγωγεBς ν5 π�υλ��ν Gλλη-
νικ5 παι/ν0δια; Φυσικ5 δ	ν τ�λµ; ν5 διαν�ηθ; παι/ν0-
δια π�4 ν5 ,/�υν σ/�ση µ	 τ� «καταραµ(ν�» KEλληνικ�
Πνε�µα κα% τ�ν KEλληνικ� Παρδ�ση. Φαντ]εστε τ5
παιδι µας ν5 πα0]�υν �ντ% µ	 κ��κλες τ�� M0κυ M�υς
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Kρ�µα! Φα#νεται Uτι C κ�ρι�ς Σαρτ3ετ�κης �γν�ε� [ .ε/ν�ει τ�ς σφαγ(ς, τ�ς γεν�κτ�ν#ες κα�
τ�2ς διωγµ�2ς π�2 6π(στησαν �! �µιγ$ς 5λληνικ�� πληθυσµ�� κατ� τ�ν δι�ρκεια αRτ$ν �κρι�$ς
τ$ν αQ1νων. %H κ�ρων#δα αRτ$ν τ$ν σφαγ$ν �(�αια Wταν D κατ�πιν 6π�δε#.εως τ�7 «πρωθυ-
π�υργ�7» τ�7 Bυ3αντ#�υ P�υφ#ν�υ -π(λαση τ�7 (Xριστιαν�7) Γ�τθ�υ +Aλ�ρι/�υ κατ� τ�ν τριε-
τ#α 396-399 µ.X., C Cπ���ς συνωδευ�ταν κα� καθωδηγ�7νταν �π� φανατισµ(ν�υς Xριστιαν�2ς
καλ�γερ�υς. Kατ� τ�ν -π(λασ4 τ�υς αRτ� σφαγι�στηκε σ/εδ�ν τ� 90% τ$ν %Eλλ4νων κα� �π(-
µειναν περ#π�υ 5ν�µισυ 5κατ�µµ�ρι�, γι� ν� �ραι�κατ�ικ4σ�υν τ�ν 5λλαδικ� /$ρ�. O! περισ-
σ�τερες �ρ/α�ες π�λεις Qσ�πεδ1θηκαν µ� -.α#ρεση τ�ν +Aθ4να, π�2 γλ�τωσε λ�γkω καλ*ς L/�-
ρωσης κα� mνα µ(ρ�ς τ$ν Θη�$ν.

ARτ�ν τ�ν �ραι�κατ�ικηµ(ν� κα� ρηµαγµ(ν� τ�π� :ρ/ισαν σιγ� - σιγ� ν� τ�ν �π�ικ�7ν δι�-
φ�ρες σλα�ικ�ς φυλ�ς π�2 κατ(�αιναν �π� τ� B�ρεια, �! Cπ��ες, �ρ#σκ�ντας :πλετ� /$ρ� ν�
-γκατασταθ�7ν, �ναπτ�/θηκαν κα� πλ4θυναν. ARτ� D κατ�σταση συνε/#στηκε γι� 4 �κ�µα
αQ$νες κα� θ� συνε/ι3�ταν �κ�µα, -�ν δ�ν \παιρνε δραστικ� µ(τρα C Nικηφ�ρ�ς C A´. %O Nι-
κηφ�ρ�ς �ασ#λευσε κατ� τ�ν περ#�δ� 802-811 µ.X., τ�τε π�2 D �υ3αντιν� �ριστ�κρατ#α -πανα-
στ�τησε -πιτ(λ�υς, γι� ν� δι1.kη τ�ν αRτ�κρ�τειρα EQρ4νη, αRτ�ν π�2 δηλητηρ#ασε τ�ν :νδρα
της (τ�ν Λ(�ντα ∆´), -νk$ φυλ�κισε κα� τ�φλωσε τ�ν γι� της (τ�ν Kωνσταντ�ν� ΣT´) µ� τ� Bδια
της τ� /(ρια! Σηµειωτ(�ν, Uτι αRτ� D γυνα�κα τιµ8ται Kς «Fγ�α» �π� τ�ν +Oρθ�δ�.#α «µας». %O
Nικηφ�ρ�ς, σ�ν πρ1ην 6π�υργ�ς OQκ�ν�µικ$ν π�2 Wταν, 6π*ρ.ε �ρκετ� �ν�ι/τ�µυαλ�ς. Bλ(-▲

κα% τ�� Mπ5γκς Mπνυ µ	 κ��κλες τ�� �A/ιλλ�α, τ�� Λε-
ων0δα κα% τ�� Mεγλ�υ �Aλε6νδρ�υ; dO/ι, δ	ν ε[µαι τ3-
σ� �φελQς, fστε ν5 πιστεVω 8τι µπ�ρεB ν5 γ0νJη αEτ� στ�
κρτ�ς π�4 ]��µε. Θ5 µπ�ρ��σε 8µως τ� συγκεκριµ�ν�
παι/ν0δι ν5 �ναπαριστJg τ�ν θρυλικ� πι5 �Eθνικ� KOµ-
δα Kαλαθ�σφα0ρισης τ*ς δεκαετ0ας τ�� ’80, π�4 κατ-
φερε κα% γ�µισε µ	 δκρυα @περηφνειας Gκατ�µµVρια
iEλληνες.

�Aλλ5 6�/ασα 8τι κθετι τ� Lπ�B� .6υµνεB τ� Gλληνικ�

Yδε;δες, τ� KEλληνικ� Πνε�µα, τ�ν Gλληνικ� �θλητισµ�
κα% γενικ5 LτιδQπ�τε Gλληνικ� ε[ναι σ’ αEτ�ν τ�ν τ3π�
�παγ�ρευµ�ν�.

Mετ5 τιµ*ς
7Aλ�"ανδρ�ς Γ. Mεθεν�της

Πιλ3τ�ς �Oλυµπιακ*ς �Aερ�π�ρ0ας
Mαρκ3π�υλ� Mεσ�γε0ων

Y.Γ. Σgς .πισυνπτω φωτ�γραφ0α τ*ς συσκευασ0ας τ�� παι-
γνιδι�� µ	 τ� lν�µα τ�� εYσαγωγ�α.

Π�ι/ εHναι ? �ρθ� σ�ντα"η τ�� ρ:µατ�ς «&παντ.»

KVριε διευθυντ,
Λαµ&νω τ� θρρ�ς ν5 σgς @π�δε06ω κπ�ι� .κ πα-

ραδρ�µ*ς µgλλ�ν σατανικ� λθ�ς, π�4 .πεσQµανα στ�

τελευταB� τε�/�ς (�Aπριλ0�υ). Στ�ν �ρ/� - �ρ/� τ��
�ρθρ�υ περ% τ*ς .πιδρσεως τ*ς KEλληνικ*ς Γλ9σσας
στ�ν �Iαπωνικ� (σελ. 16691) �ναγρφεται F λανθασµ�νη



π�ντας, λ�ιπ�ν, Uτι D κυρ#ως %Eλλ�δα εl/ε �Rσιαστικ� καταντ4σει «Σλα��α», \φερε τ�ν περ#�-
δ� 805-807 µ.X. πληθυσµ� κα� στρατ� �π� τ�ν Mικρ� +Aσ#α (+Iων#α), Uπ�υ �νθ�7σε �κ�µα τ�
5λληνικ� στ�ι/ε��, κα� τ�2ς -γκατ(στησε -κε�. pEτσι σ’ αRτ�ν τ�ν τ�π� .ανακυρι�ρ/ησε σιγ� -
σιγ� C (διωκ�µεν�ς) %Eλληνισµ�ς.

pAρα �λ(π�υµε Uτι C %Eλληνισµ�ς τ�7 Bυ3αντ#�υ δ�ν 6π*ρ.ε �δι�λειπτ�ς κα� �Rσιαστικ� σ1-
θηκε �π� µι� κ#νηση τ*ς τελευτα#ας στιγµ*ς. +Eπ� 400 /ρ�νια στ�ν %Eλλ�δα �! tEλληνες Wταν
µι� θλι�ερ� κα� �πειλ��µενη µει�ψηφ#α. +E�ν δ�ν -νεργ�7σε �ν�λ�γα C Nικηφ�ρ�ς A´, τ�τε πι-
θαν1τατα -µε�ς ν� {µασταν B��λγαρ�ι [ Σλ���ι. Π�7 στηρ#3�νται λ�ιπ�ν τ� περ� /ιλι�/ρ�νης
«@Eλληνικ%ς A>τ�κρατ�ρ�ας»;

Π�νω σ’ αRτ� τ� τελευτα�� µι� �κ�µα παρατ4ρηση. tOταν λ(kη C κ�ρι�ς Σαρτ3ετ�κης «@Eλλη-
νικ� Mεσαιωνικ� A>τ�κρατ�ρ�α», /ρησιµ�π�ιε� τρε�ς λ(.εις π�2 ;/ι Nπλ8 δ�ν ταιρι�3�υν, �λλ�
�λληλ�συγκρ���νται. %O Mεσα#ωνας δ�ν διακρ#νεται γι� τ�ν µεγ�λη τ�υ �γ�πη πρ�ς τ�ν %Eλλη-
νικ� Π�λιτισµ� κα� πρ�ς κ�θε π�λιτισµ� γενικ1τερα. Θεωρε�ται �π’ Uλ� τ�ν κ�σµ� (κα� εlναι)
D πι� σκ�τειν� περ#�δ�ς τ*ς �νθρωπ�τητας, :σ/ετα Hν λ#γ�ι \/�υν συνδυ�σει κα� τ� γεγ�ν�ς
Uτι κατ� τ�ν περ#�δ� -κε#νη εB/αµε καθ�λικ� /ριστιανικ� -πικρ�τηση στ�ν ERρ1πη! Σ�ν κλ�µα,
σ�ν κατ�σταση, σ�ν κ�ινων#α κα� φυσικ� σ�ν �π�τελ(σµατα C Mεσα#ωνας δ�ν εl/ε καµµ#α �π�-
λ�τως σ/(ση µ� τ�ν �ρ/α#α %Eλλ�δα. +Eπ#σης κατ� τ�ν Mεσα#ωνα 6π*ρ/ε D τ�ση ν� διαλ�ωνται
�! αRτ�κρατ�ρ#ες, π�2 µ(/ρι τ�τε 6π*ρ/αν, σ’ αRτ�ν�µα κρ�τη [ κρατ#δια.

,κφραση «|Aν D -ρ1τηση δ�ν �παντ4θηκε» �ντ% π./. τ*ς
nρθ*ς .κφρσεως «oν στ�ν .ρ9τηση δ	ν .δ3θη �πντη-
ση», δεδ�µ�ν�υ 8τι: 1) +Aπαντ$ κτι = συναντ; αEτ� τ�
κτι (π./. τ5 40 παλληκρια µ	 τ� γ�ρ�ντα). 2) +Aπαντ$ σ�

κτι = δ0δω �πντηση σ’ αEτ� τ� κτι.
M	 .κτ0µηση

E>/γγελ�ς ∆. Tσα��σης
112 55 �Aθ*ναι

▲
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@O... τ�υρκικ,ς π�λλαπλασιασµ,ς στ* @Eλλην�π�υλα τ%ς Γερµαν�ας!

KVριε διευθυντ,
Πα0ρν�ντας στ5 /�ρια µ�υ τ� &ι&λ0� τ;ν Mαθηµατικ;ν

�σκQσεων τ*ς 3ης τ6ης τ�� γερµανικ�� σ/�λε0�υ, 8π�υ
φ�ιτJg L µικρ�ς υU3ς µ�υ KHρακλ*ς, παρατηρ; ,κπληκτ�ς
τ%ς περ% τ�υρκικ�� π�λλαπλασιασµ�� (παργραφ�ς 3)
κα% τ�υρκικ;ν �ριθµητικ;ν �κ�λ�υθι;ν (παργραφ�ς
4) παραγρφ�υς.

�Aπ’ 8,τι θ5 παρατηρQσετε κα% .σεBς �U
>δι�ι (δε6ι5 �νω τµ*µα), πρ3κειται γι5 τ�ν
πρ9τη ,σω σελ0δα τ�� &ι&λ0�υ �µ�σως µετ5
τ� .69φυλλ�. AEτ5 �κρι&;ς διδσκ�νται τ5
KEλλην3π�υλα τ�� Συµ&�υλ0�υ �Aπ3δηµ�υ
KEλληνισµ�� κα% τ*ς EEρωπαϊκ*ς KEν9σε-
ως, τ;ν εEρω&�υλευτ;ν τ*ς διατQρησης τ��
�ναλφα&ητισµ�� τ;ν �Aπ�δQµων KEλλQνων,
τ*ς δ�υλεργατικ*ς κα% ψηφ�θηρικ*ς τ;ν
KEλλQνων .κµετλλευσης τ*ς 1ης, 2ης, 3ης,
4ης... γενιgς.

�Aπ’ 8,τι γνωρ0]ω τ9ρα, F .πιλ�γ� τ;ν
διδακτικ;ν &ι&λ0ων στ5 δηµ�τικ5 σ/�λεBα
τ*ς Γερµαν0ας γ0νεται �π3 κπ�ι� σVν�λ�
πρ�τειν�µ�νων &ι&λ0ων, π�4 �φ�ρ��ν στ�
κθε µθηµα. Γι’ αEτ� τ�ν .πιλ�γ� συνερ-

γ]�νται: L σVλλ�γ�ς τ;ν διδασκ3ντων κα% L σVλλ�γ�ς
γ�ν�ων κα% κηδεµ3νων κθε σ/�λε0�υ. Στ� συγκεκριµ�ν�
∆ηµ�τικ� σ/�λεB�, Grundschule τ*ς Bεστφαλ0ας κα% στ�ν
ΣVλλ�γ� τ;ν Γ�ν�ων κα% Kηδεµ3νων τ�υ θ5 �6ι]ε ν5 �να-
φ�ρ�υµε 8τι συµµετ�/�υν δV� T��ρκ�ι, µ0α Pωσ0δα κα%
Tνας Π�λων3ς, .νJ; ε[ναι �νVπαρκτη F παρ�υσ0α κπ�ι-
�υ iEλλην�ς - 0δας στ�4ς �νλ�γ�υς συλλ3γ�υς τ;ν τεσ-
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Kα� φυσικ� D \νν�ια τ*ς αRτ�κρατ�ρ#ας �π(/ει \τη φωτ�ς �π� τ�ν 5λληνικ� ν��τρ�π#α κα�
αRτ� εlναι κ�τι π�2 C κ�ρι�ς Σαρτ3ετ�κης θ� \πρεπε ν� τ� γνωρ#3kη καλ�τερα �π’ Uλ�υς, σ�ν
τ(ως πρ�εδρ�ς δηµ�κρατ#ας. %H %Eλλ�δα δηµι��ργησε τ�ν π�λιτισµ� της /�ρη στ�ν θεσµ� τ*ς
αRτ�ν�µης, αRτ�δι�ικ��µενης κα� �νε.�ρτητης π�λεως, δηλαδ� /�ρη στ�ν �π�κ(ντρωση κα�
;/ι /�ρη στ�ν συγκεντρωτισµ�. Στ�ν %Eλλ�δα Bσ/υε π�ντ�τε C θεσµ�ς τ*ς π�λεως (κα� ;/ι «π�-
λης - κρ�τ�υς», Uπως π�λ2 σωστ� -πισηµα#νει C K. Kαστ�ρι�δης), εBτε D π�λις εl/ε �ασιλι�,
εBτε �ριστ�κρατ#α, εBτε τ(λ�ς δηµ�κρατ#α. %H αRτ�κρατ�ρ#α εlναι κ�τι �παρ�δεκτ� γι� τ�ν
πραγµατικ� tEλληνα [ \στω γι� τ�ν 5λληνικ� σκεπτ�µεν� ν�7.

Nα#, C M(γας +Aλ(.ανδρ�ς δηµι��ργησε αRτ�κρατ�ρ#α. tOµως, Uταν D -κστρατε#α τ�υ \πα-
ψε πλ(�ν ν� \/kη �µυντικ� [ �πελευθερωτικ� /αρακτ*ρα (µετ� τ�ν θ�νατ� τ�7 ∆αρε#�υ Γ ´, τ�
330 π.X.), τ�τε \/ασε κα� πλε�στα 5λληνικ� στ�ι/ε�α π�2 εl/ε.

Elναι λ�ιπ�ν πραγµατικ� λυπηρ�, Uταν mνας -κ τ$ν π�λιτικ$ν �νδρ$ν τ*ς /1ρας µας, C
Cπ���ς \/ει τιµηθ* µ� τ� �ν1τατ� δηµ�κρατικ� �.#ωµα, θεωρ}* Kς -νδ�.�τερη !στ�ρικ� περ#�-
δ� τ�7 \θν�υς µας τ�2ς αQ$νες τ�7 -θνικ�7 τ�υ ληθ�ργ�υ κα� /ρησιµ�π�ι}* µ� 6περηφ�νεια
τραγελαφικ�ς -κφρ�σεις Uπως «@Eλληνικ� Mεσαιωνικ: µας A>τ�κρατ�ρ�α»!

Φιλικ�
Γι/ννης Φ�της

N. Σµ�ρνη, +Aθ4να

σρων σ/�λε0ων τ*ς περι�/*ς.
KH πρ�σπθει µ�υ ν5 ,λθω σ’ .παφQ µ	 τ�ν �ντιπρ3-

σωπ� Σ.A.E. τ*ς περι�/*ς τ*ς B3ννης, 8πως κα% µ	 τ�
Σ.A.E. τ*ς Θεσσαλ�ν0κης κατ5 τ�ν περ0�δ� τ;ν δV� δη-
µ�τικ;ν .κλ�γικ;ν �ναµετρQσεων, �π�&η �καρπη. KO τη-

λε�µ�ι3τυπ�ς παρ�µεινε �ναπντητ�ς...
Mετ5 τιµ*ς

7Aν. T.
�Eκπαιδευτικ3ς

E>τυ
.ς π�M στ:ν�υν �υ6αντιν* µ�υσε9α...

T* δ�νδρα Nκρυψαν τ, Oγαλµα τ�� Λεων�δα

�Aγαπητ	 κ. Λµπρ�υ,
�Eφ�τ�ς uρθα στ�ν KEλλδα κι .πισκ�φθηκα τ� Θεσ-

σαλ�ν0κη. �Aπ�φσισα ν5 .πισκεφθ; �Yκ�γενειακ;ς τ�
M�υσεB� Θεσσαλ�ν0κης, τ� Lπ�B� �π3λαυσα κα% θαVµα-
σα, .6ηγ9ντας στ5 παιδι µ�υ τ� λαµπρ� παρελθ3ν µας
κα% τ� σηµασ0α τ�υ γι5 τ� σVγ/ρ�ν� κ3σµ�.

iOταν τελει9σαµε, στ�ν ,6�δ� Tνας @πλληλ�ς µgς
πληρ�φ3ρησε γι5 τ�ν vπαρ6η Bυ]αντιν�� M�υσε0�υ, τ�
Lπ�B� /τ0σθηκε π�λ4 κ�ντ5 στ� M�υσεB� Kλασσικ*ς T�-
/νης, κι ,τσι τ� .πισκεφθQκαµε κι αEτ3. dHδη στ%ς πρ;τες
α>θ�υσες τ5 παιδι µ�υ µ�� ε[παν: «AEτ� τ� M�υσεB�
ε[ναι καταθλιπτικ� κα% δ	ν ε[ναι lµ�ρφα 8,τι &λ�π�υµε
.δ; µ�σα». dEτσι µ�� ,δωσαν τ�ν εEκαιρ0α ν5 τ�4ς .6η-

γQσω κα% ν5 δ��ν µ	 τ5 µτια τ�υς τ� διαφ�ρ5 τ�� .λεV-
θερ�υ πνευµατικ5 �νθρ9π�υ κα% τ�� καταπιε]3µεν�υ,
καθSς .π0σης κα% τ%ς δηµι�υργ0ες τ�υς κτω �π� τ%ς �ντ0-
στ�ι/ες συνθ*κες .λευθερ0ας κα% καταπ0εσης. Γι5 τ� λ3-
γ� αEτ� θ5 Xθελα ν5 συγ/αρ; 8λ�υς αEτ�4ς π�4 συν�-
&αλαν στ�ν �ν�γερση τ�� Bυ]αντιν�� M�υσε0�υ δ0πλα
στ� KEλληνικ3 µας M�υσεB�, δι3τι ,τσι δ0δεται F εEκαιρ0α
στ%ς ν�ες γενι	ς KEλλQνων ν5 συγκρ0ν�υν τ� Gλληνικ3 τ�υς
παρελθ�ν κα% τ5 δηµι�υργQµατ τ�υ µ’ .κεBνα τ�� Bυ-
]αντ0�υ, π�V ’ναι �/αρα κα% l]�υν κατπτωσης.

Φιλικ9τατα
Γι.ργ�ς Σωτηρι/δης

Winnipeg, Kαναδgς

KVριε διευθυντ,
Tα6ιδεV�ντας συ/ν5 γι5 �AθQνα, ,/ω παρατηρQσει

στ%ς Θερµ�πVλες 8τι τ� µνηµεB� τ�� Λεων0δα, µ�ναδικ�
παρδειγµα Fρωισµ�� �ν5 τ�4ς αY;νες, δ	ν φα0νεται,
παρ5 µ3ν� τ� στιγµ� π�4 περνgς �κρι&;ς µπρ�στ τ�υ,
καθSς τ5 δ�νδρα, π�4 τ� περικλε0�υν σ	 σ/*µα Π, ,/�υν

µεγαλ9σει τ3σ�, π�4 πλ��ν τ� καλVπτ�υν. dEτσι δυστυ/;ς
κρV&εται τ� µνηµεB�, �ντ% ν5 πρ�&λλεται.

M	 τιµ�
Θε�δωρ�ς Πρισκ�µ/της

Λαµ0α



[T� :ρθρ� αRτ� εlναι τ� πρ$τ� τ�7 «∆» (τε7/�ς 1, +Iαν�υ�ρι�ς
1982, σσ. 5-12). T� �ναδηµ�σιε�ω -ν µ(ρει -δ$, θεωρ1ντας Uτι
µπ�ρε� Bσως ν� 6π�ψι�σkη τ�2ς σηµεριν�2ς εQρηνιστ�ς στ� Uτι,
µα/�µεν�ι 6π�ρ τ*ς εQρ4νης, κ�υ�αλ�7ν νερ� στ� µ�λ� τ*ς
N(ας T�.εως Πραγµ�των. – ∆.I.Λ.]

(1) OU 8ρ�ι π�λεµ�ς κα% εQρ4νη /ρησιµ�π�ι��νται .δ; µ	 τ� γενικ9τατη σηµασ0α τ�υς, δηλαδ� F
εYρQνη wς �π�υσ0α �γ;ν�ς κα% �ναµετρQσεως κα% L π3λεµ�ς wς �γ;νας κα% �ναµ�τρηση µετα64
�τ3µων κα% Lµδων.
(2) «Π�ντα κατ’ \ριν γ#γνεται, τ� �ντ#.�υν συµφ(ρ�ν, κα� -κ τ$ν διαφερ�ντων D καλλ#στη
Nρµ�ν#η» (KHρκλειτ�ς).
(3) «EQδ(ναι /ρ� τ�ν π�λεµ�ν -�ντα .υν�ν κα� δ#κην \ριν, κα� γιγν�µενα π�ντα κατ’ \ριν κα�
/ρε�ν» (KHρκλειτ�ς).

H E•OY™IA™TIKH ¢IA™TPEB§ø™H TøN ENNOIøN

�H
�νVψωση τ*ς εYρQνης(1) σ	 αEτ�δVναµ� Yδανικ� εYσγει αEτ3µατα στ�ν κ�ινων0α
π�4 τ� �π�δ�/εται στ�ι/εBα .6 >σ�υ .πικ0νδυνα µ	 τ�ν �ρνηση τ*ς .λευθερ0ας. KH
εYσαγωγ� τ*ς εYρQνης wς Yδε�λ�γικ*ς &σεως τ*ς Lµδας LδηγεB στ� /τ0σιµ� Gν�ς

�Yκ�δ�µQµατ�ς, π�4 δ	ν θ5 µπ�ρ��σε ν5 σηµα0νJη τ0π�τε �λλ� παρ5 �θρ�ισµα �τ3µων
κα% @π��µδων, π�4 ε[ναι @π�/ρεωµ�να, στ� lν�µα Gν�ς τε/νητ�� «Yδανικ��», ν5 �ρνη-
θ��ν τ�ν >δια τ� φVση τ�υς, τ�ν >δια τ� φυσικ� κα% κ�ινωνικ� �λQθεια, π�4 .πιτσσει
τ�ν ��να� �γ;να, τ�ν ��ναη κ0νηση, κα% ν5 �π�δε/θ��ν µι5 «µ�Bρα» π�4 τ�4ς θ�λει
�πραγ�υς, �κ0νητ�υς. KH «µ�Bρα» αEτQ ε[ναι ταυτ3σηµη µ	 τ� πνευµατικ� σκ3τ�ς, τ� δια-
στρ�&λωση τ�� �ληθιν��, τ� διαστρ�φ� τ;ν ν�ητικ;ν κα% &�υλητικ;ν γνωρισµτων
τ*ς �νθρ9πινης ψυ/*ς, τ�ν φραγµ� στ�ν �να]Qτηση, τ�ν δι-λ�γ�, τ�ν πατ�ρα αEτ�ν
τ*ς �λQθειας.

M�σα στ� xθικ5 �Eδ�τερ� εYρηνιστικ� Yδε�λ�γικ� πλα0σι�, F π�λιτικ�-κ�ινωνικ� κα-
τσταση π�4 πρ�κVπτει κατ’ �νγκην, ε[ναι παγιωµ�νη, κατεστηµ�νη. dEτσι F εYρQνη
σ5ν Yδε�λ�γικ� θεµ�λι� τ*ς κ�ιν3τητας �π�τελεB σ	 τελευτα0α �νλυση ταφ3πλακα, κ-
τω �π� τ�ν Lπ�0α συνθλ0&�νται κα% �π�συντ0θενται �U δυνατ3τητες πρ�3δ�υ, �U πρ�ϋ-
π�θ�σεις τ�� Uστ�ρικ�� γ0γνεσθαι.

***

�O
π3λεµ�ς �π�τελεB κ0νηση, ρ�Q, µετα&�λ� π�4 δι�πει Lλ3κληρ� τ�ν /;ρ� τ�� .πι-
στητ��, �π� τ� �/αν	ς ∆ιστηµα µ�/ρι τ�ν µικρ3κ�σµ� τ�� �τ3µ�υ τ*ς {λης κα%
�π� τ%ς διφ�ρες µ�ρφ	ς τ*ς ]ω*ς µ�/ρι τ%ς Yδ�ες κα% τ%ς �60ες, τ�ν κ�ρυφα0α
αEτ� ,κφραση τ�� dOντ�ς. Π3λεµ�ς ε[ναι F ,ρις,(2) δηλ. κθε τVπ�ς συγκρ�Vσε-

ως µετα64 �τ�µικ;ν �6ι;ν ? µετα64 Lµαδικ;ν Yδε;ν κα% τρ3πων θεωρQσεως τ*ς ]ω*ς
κα% τ�� κ3σµ�υ, µετα64 πσης κατηγ�ρ0ας µ�ρφ;ν πλης, πνευµατικ*ς κα% xθικ*ς.

Στ�ν πραγµατικ3τητα τ� |Oν �π’ �κρ�υ εYς �κρ�ν παρ�υσι]ει τ�ν εYκ3να Gν�ς �π�-
ραντ�υ «πεδ0�υ µ/ης», µ�σα στ� Lπ�B� τ0π�τε δ	ν συµ&ι9νει εYρηνικ5 µ	 τ5 γVρω
τ�υ, �λλ5 τ5 πντα /ωρ%ς διακ�π� «Iµιλλ;νται», «συνερ0]�νται» µ	 τ5 πντα σ	
Tναν �δυσ9πητ� �γ;να, �π� τ�ν Lπ�B� γενν;νται τ5 πντα(3). iOπως F εYρQνη δ	ν
@πρ/ει π�υθεν, ,τσι L π3λεµ�ς ε[ναι παντα/�� παρ9ν. KO π3λεµ�ς ε[ναι F >δια F



(4) Bλ�πε φιλ�σ�φικ� καθ�ρισµ� τ*ς ,νν�ιας τ*ς .λευθερ0ας στ� δ�κ0µι3 µ�υ «�Aνα]Qτηση»,
�AθQνα 1981, σ. 13-16.
(5) �Eνθ’ �νωτ., σ. 85 - 112.
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διαλεκτικ� τ*ς φVσεως κα% τ*ς Uστ�ρ0ας, L >δι�ς L Λ3γ�ς ? L K�σµ�γ�νικ�ς N3µ�ς
π�4 συντηρεB κα% Gν9νει τ� ΣVµπαν, L γενικ9τατ�ς, L «�π3λυτ�ς πατ�ρας» 8λων.

�AναδεικνVει λ�ιπ�ν L π3λεµ�ς τ�4ς «δ�Vλ�υς» κα% τ�4ς «.λεVθερ�υς», αEτ�4ς π�4
µπ�ρ��ν ν5 σπρ9/ν�υν τ�ν &ρ/� τ�� Σ0συφ�υ στ�ν πλαγι5 τ�� λ3φ�υ, πραγµατ�-
π�ι9ντας &Qµατα πρ�ς τ�ν .λευθερ0α κα% αEτ�4ς π�4 �φQν�υν τ�ν &ρ/� ν5 κατρα-
κυλ0σJη κα% ν5 τ�4ς πλακ9σJη(4). Πραγµατικ, oν θεωρQσ�υµε τ�ν .λευθερ0α σ5ν περι-
κλε0�υσα –γι5 ν5 /ρησιµ�π�ιQσ�υµε Tνα µαθηµατικ� 8ρ�– τ�� dOντ�ς, τ3τε τ5 στ�ι/εBα
π�4 συνιστ��ν αEτ� τ�ν περικλε0�υσα δ	ν µπ�ρεB ν5 ε[ναι �λλα �π� τ%ς κινQσεις, τ%ς δυ-
νµεις, τ%ς ρ�π	ς π�4 τ�ν καθ�ρ0]�υν, �λλ5 κα% τ�� φσµατ�ς τ;ν σ/�σεων µετα64 τ;ν
στ�ι/ε0ων αEτ;ν, µ’ �λλα λ3για τ*ς >διας τ*ς διαλεκτικ*ς τ�� ΣVµπαντ�ς, τ�� >δι�υ τ��
π�λ�µ�υ. KEπ�µ�νως L π3λεµ�ς ε[ναι τ� καθ�ριστικ� στ�ι/εB� τ*ς .λευθερ0ας, �παρα0-
τητ� γν9ρισµ της, Tνα ε[δ�ς «λειτ�υργ0ας» τ*ς .λευθερ0ας. ∆	ν ε[ναι ν�ητ� F .λευθε-
ρ0α /ωρ%ς τ�ν π3λεµ�. Kα% δ	ν @πρ/ει π3λεµ�ς /ωρ%ς .λευθερ0α. Πρ3κειται γι5 �Eσ0ες
π�4 �παρα0τητα συν-ν���νται κα% συνυπρ/�υν. iOλα τ5 φυσικ5 �λλ5 κα% τ5 Uστ�ρικ5
φαιν3µενα δ	ν ε[ναι τ0π�τα �λλ� παρ5 .πι&ε&αι9σεις τ*ς σ/�σεως τ*ς .λευθερ0ας µ	 τ�ν
π3λεµ� κα% τ�� π�λ�µ�υ µ	 τ�ν .λευθερ0α.

***

M
Qπως 8µως στ� σVγ/ρ�νη �νθρ9πινη –δ�γµατικ� κα% συµ&ατικ�– κ�ινων0α
µπ�ρεB ν5 6εσπJg Tνας π3λεµ�ς µετα64 �τ3µων ? Lµδων 6�ν�ς πρ�ς τ� φυσικ�
διαδικασ0α �ναµετρQσεως τ;ν τσεων κα% ρ�π;ν π�4 καθ�ρ0]�υν τ�ν περι-
κλε0�υσα τ*ς .λευθερ0ας, Tνας π3λεµ�ς δηλαδ� µ� .λευθερωτικ3ς; Kα% µQπως,

κτω �π� τ%ς >διες πντ�τε πρ�ϋπ�θ�σεις, &ρισκ3µαστε συ/ν5 Gν9πι�ν π�λ�µων µετα64
�τ3µων ? Lµδων �σ/ετων πρ�ς τ�ν Λ3γ�, π�λ�µων –παρεκκλ0σεων �π� τ�ν «ν3µ�», τ�ν
φυσικ5 κα% κ�ινωνικ5 nρθ3, π�4 συντηρεB κα% Gν9νει τ�ν Lµδα– ε[δ�ς, µ	 δV� λ3για
π�λ�µων αEθα0ρετων;

�Aσφαλ;ς σ’ Tνα δ�γµατικ3, �νελεVθερ� �Yκ�δ3µηµα, 8πως F σVγ/ρ�νη .6�υσιαστικ�
κ�ινων0α, 8λα τ5 στ�ι/εBα συµ&λλ�υν στ�ν ,κρη6η –πρ�σωπικ;ν ? Lµαδικ;ν– «π�-
λ�µων», π�4 δ	ν ε[ναι «πατ�ρες» θε;ν κα% �νθρ9πων, δ�υλε0ας κα% .λευθερ0ας, δ	ν
,/�υν σ5ν κ0νητρ3 τ�υς τ�ν «,ριν» �λλ5 �λλες διαστρ�φικ�ς, παραν�ϊκ	ς Lρµ�ς, @πε-
ρανεπτυγµ�νες ν�σηρ5 σ	 παρ5 φVσιν &αθµ3, δ	ν δι�π�νται �π� τ�ν κρ0ση τ*ς «δ0κης»,
�λλ5 Lδηγ��ν σ	 �π�τ�λεσµα π�4 δ	ν ε[ναι ν0κη ? �ττα, �λλ5 Iπλ* αEτ�κτ�ν0α, στα-
διακ� π�ρε0α πρ�ς τ�ν .6αφνιση τ�� �νθρ9πιν�υ ε>δ�υς �π� τ�ν πλανQτη(5).

***

A
Eτ� γι5 τ� Lπ�B� �U εYρηνιστ	ς δ	ν µπ�ρ��ν ν5 δικαιωθ��ν π�τ�, ε[ναι F τυ/�ν
κατργηση τ�� π�λ�µ�υ· δι3τι αEτ� θ5 Yσ�δυναµ��σε µ	 τ�ν κατργηση τ*ς δι-
και�σVνης, τ*ς �λQθειας κα% τ*ς .λευθερ0ας, �6ι;ν π�4 δ	ν συναρτ;νται Yδε�-
λ�γικ5 µ	 τ�ν εYρQνη π�4 αEτ�% nνειρεV�νται.

KO εYρηνισµ�ς ε[ναι καθαρ5 .6�υσιαστικ� Yδε�λ�γ0α, µ	 φ�ρεBς τ5 δV� πρ�σδι�ρι-
στικ5 στ�ι/εBα τ*ς .6�υσιαστικ*ς κ�ινων0ας: τ�4ς .6�υσιαστ	ς κα% τ�4ς δ�Vλ�υς. Γι5
ν5 τ�π�θετQσ�υµε τ�ν θεωρητικ�ν αEτ�ν �λQθεια µ�σα στ�ν Uστ�ρ0α, oς θυµηθ��µε
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(6) iOπ�υ @πρ/ει δικαι�σVνη, @πρ/ει κα% εYρQνη, κατ5 τ�ν KHσ0�δ� («dEργα κα% KHµ�ραι», 304).

–�π� τ�ν �π�ψη τ*ς εYρQνης κα% τ�� π�λ�µ�υ– τ�ν κατσταση π�4 >σ/υε στ�ν Gλλη-
νικ� /;ρ� π./. κατ5 τ�ν περ0�δ� τ*ς T�υρκ�κρατ0ας: Θερµ�% θιασ;τες τ�� εYρηνι-
σµ��, τ*ς «Fσυ/0ας», uταν πρ;τ’ �π’ 8λα F σ�υλτανικ� τυρανν0α, δεVτερ�ν τ5 lργα-
ν της κα% τρ0τ�ν µι5 δ�υλικQ, .κµηδενισµ�νη κα% καταδυναστευ3µενη µg]α, π�4 µ�-
σα στ�ν λQθαργ� τ*ς σκλα&ιgς της τρ3µα]ε κα% πανικ�&αλλ3ταν µ	 τ� σκ�ψη µιgς
.παναστσεως. TVρανν�ι κα% δ��λ�ι συντηρ��σαν �π� κ�ιν�� τ� «Yδανικ�» τ*ς εYρQ-
νης, διαιων0]�ντας .π% 400 /ρ3νια τ�ν κατεστηµ�νη τ6η τ*ς .6�υσ0ας. �Aντ0θετα, �τ�-
µα κα% Lµδες 6�νες πρ�ς τ�ν .6�υσ0α, φ�ρεBς τ;ν Yδανικ;ν τ*ς .λευθερ0ας κα% τ*ς δι-
και�σVνης, δια/9ρι]αν ταυτ3/ρ�να τ�ν Yδε�λ�γικQ τ�υς �ντ0ληψη κα% τ�ν π�λιτικQ
τ�υς θ�ση �π� τ�4ς τυρνν�υς κα% τ�ν µg]α τ;ν δ�Vλων κα% γ0ν�νταν λειτ�υργ�% τ��
π�λ�µ�υ ε>τε σ5ν �ρµατωλ�% κα% κλ�φτες καθ’ 8λη τ� διρκεια τ*ς Σκλα&ιgς ε>τε σ5ν
.πανασττες �γωνιστ	ς κατ5 τ� EYκ�σι�να. �Aπ� τ� σκ�πι5 τ*ς σ�υλτανικ*ς τυραν-
ν0ας, �λλ5 κα% �π� τ� σκ�πι5 τ�� .6�υθενωµ�ν�υ l/λ�υ, �U «ρ�µπελ�ι», �U «κλ�φτες»
�νατρ�πεBς τ*ς εYρQνης uταν �παρδεκτ�ι .γκληµατ0ες – 8πως ε[ναι σQµερα «�ναρ-
/ικ�%» γι5 τ�ν παγκ3σµια .6�υσ0α �λλ5 κα% γι5 τ%ς .6�υθενωµ�νες κα% xθικ�π�λιτικ5
.κµηδενισµ�νες µg]ες 8σ�ι �µφισ&ητ��ν, µ/�νται τ�ν Yσ/V�υσα τ6η πραγµτων.
Kα% γι’ αEτ� συ/ν5 ε>µαστε µρτυρες συµπQ6εως συµµα/ι;ν @π	ρ τ*ς εYρQνης, στ%ς
Lπ�Bες µετ�/�υν ταυτ3/ρ�να αEθεντικ�% πρκτ�ρες τ*ς διεθν��ς .6�υσ0ας κα% �U πι�
.6ανδραπ�δισµ�νες κα% π�λιτικ�-κ�ινωνικ5 .κµηδενισµ�νες καταναλωτικ	ς κ�ινω-
νικ	ς Lµδες («π�ρεBες εYρQνης» κ.λπ.).

***

�I
δε�λ�γικ� @π�πρ�ϊ�ν τ�� G&ραϊκ�� πνεVµατ�ς F εYρQνη –�π� τ�ν «-π� γ*ς εQρ4-
νην» τ�� G&ραι�γεν��ς θρησκευτικ�� δ�γµατισµ�� µ�/ρι τ�ν νε9τερ� κα% σVγ-
/ρ�ν� εYρηνισµ� τ;ν G&ραι�γεν;ν .π0σης π�λιτικ�κ�ινωνικ;ν δ�γµτων–, xθικ5
κα% π�λιτικ5 �Eδ�τερη, �φVσικη συµ&ατικ� �ρ/Q, 8πως 8λες �U �ρ/	ς τ*ς Y�υ-

δαϊκ*ς σκ�ψεως, λανσρεται κα% πλασρεται µ	 π�λλ	ς µεθ3δ�υς στ�ν σVγ/ρ�ν� κ3-
σµ�, �κρι&;ς δι3τι �&αντρει Yδε�λ�γικ5 τ�ν πανρ/αι� �ν�µ�λ3γητ� σκ�π� τ*ς Πα-
γκ3σµιας �E6�υσ0ας.

KO εYρηνισµ�ς uταν κα% ε[ναι F Yδε�λ�γ0α τ*ς διεθν��ς κατεστηµ�νης τ6εως πραγ-
µτων, δι3τι συµ&λλει στ�ν κατ�/Vρωση κα% διαι9νισQ της (πρ&λ. Pax Romana,
Pax Americana κ.λπ.).

Γι5 τ�ν �δ�γµτιστη θε9ρηση τ*ς ]ω*ς κα% τ�� κ3σµ�υ τ� δ0ληµµα Π3λεµ�ς ?
EYρQνη ε[ναι πλαστ3, �νVπαρκτ�. T� �ληθιν� δ0ληµµα .ντ�π0]εται στ5 ]εVγµατα:
�Eλευθερ0α ? �νελευθερ0α - �AλQθεια ? ψε�δ�ς - ∆ικαι�σVνη ? �δικ0α. |Aν F �Eλευ-
θερ0α, F �AλQθεια κα% F ∆ικαι�σVνη(6) λειτ�υργ��ν, F εYρQνη ε[ναι φυσικ� �π3ρρ�ι
τ�υς, δευτερ�γεν	ς �π�τ�λεσµ τ�υς κα% l/ι πντως αEτα60α ? αEτ�σκ�π3ς. �Aλλ5 σ’
Tναν κ3σµ� π�4 κυριαρ/εBται �π� τ�ν ]3φ� τ�� ψεVδ�υς κα% τ�� δ3γµατ�ς, τ� �γ/�ς
τ*ς �νελευθερ0ας κα% τ�ν �νασφλεια τ*ς �δικ0ας, σ’ Tναν κ3σµ� σ5ν τ�ν σηµεριν3,
τ*ς Uστ�ρικ*ς παρακµ*ς, τ�� δ3λ�υ, τ*ς .6α/ρει9σεως κα% �π�&λακ9σεως τ�� �νθρ9-
πιν�υ ε>δ�υς, L π3λεµ�ς τ*ς �λQθειας κατ5 τ�� δ3γµατ�ς, L π3λεµ�ς τ*ς ,ναρ/ης κ�ι-
νων0ας κατ5 τ*ς .6�υσ0ας, L π3λεµ�ς τ�� Φωτ�ς κατ5 τ;ν ∆υνµεων τ�� Z3φ�υ, π�4
κατ0σ/υσαν στ�ν @φQλι� κα% καταστρ�φ�υν τ� ]ωQ µας, κατντησε ν5 φαντ]Jη wς κ-
τι τ� �παρδεκτ�.

∆ηµ:τρης I. Λ/µπρ�υ



™
τ� τε�/�ς 253 (�Iαν�υρι�ς 2003) τ�� µηνια0�υ Περι�δικ�� «∆αυλ,ς» δηµ�σιεVθη-
κε (στ� συν�/εια πρ�γεν�στερων δηµ�σιεVσεων) .νδιαφ�ρ�υσα, ν�µ0]ω, παρλλη-
λα µ	 τ%ς �λλες, συν�ντευ6Q µ�υ, π�4 �φ�ρJg κα% στ�/εVει �Eσιαστικ5 στ�ν �νδει-
6η, παρ�υσ0αση κα% @π�γρµµιση τ*ς @ψηλ*ς στθµης τ*ς .6ειδικευµ�νης �Aρ/α0-

ας KEλληνικ*ς Tε/ν�λ�γ0ας KYλικ;ν Kατασκευ;ν, π�4 6εκινJg �π� τ�4ς iEλληνες µη/α-
νικ�4ς τ*ς �Aρ/αϊκ*ς κα% Kλασικ*ς Περι3δ�υ µ	 τ�ν παραγωγ� Gλληνικ�� δυαδικ��
@δραυλικ�� τσιµ�ντ�υ κα% µπετ3ν, κα% συνε/0]ει τ�ν .6ελικτικ� π�ρε0α της �ν5 τ�4ς αY;νες.

O! �ρ/αι�τητες τ*ς Παλα#ρ�υ δ�ν \τυ/αν �ς σ4µερα �ναλ�γ�υ �ρ/αι�λ�γικ�7 -νδιαφ(ρ�-
ντ�ς (Uπως :λλωστε κα� πλε�στες :λλες �ρ/αι�τητες τ*ς %Eλλ�δ�ς). %H πρ1τη �Bκηση τ*ς �ρ/α#-
ας αRτ*ς π�λεως \γινε -π� µυκηναϊκ*ς περι�δ�υ, Bσως κα� -νωρ#τερα, -νk$, σ�µφωνα µ� !στ�-
ρικ�ς πληρ�φ�ρ#ες, D π�λη {κµασε περ� τ� τ(λη τ�7 5�υ π.X. αQ$ν�ς. %H 5τερ�/ρ�νη κατα-
σκευ� τ$ν τει/$ν της, σηµαντικ� µ(ρη τ$ν Cπ�#ων σk13�νται mως σ4µερα, πιστ�π�ιε� τ�ν µα-
κρ� !στ�ρικ4 της παρ�υσ#α.

Στ� :νω τµ*µα τ*ς π�λεως, -κτ�ς τ$ν :λλων κτισµ�των –-ρε#πια τ$ν Cπ�#ων σk13�νται–
6π�ρ/ει κα� µ#α µεγ�λη δε.αµεν� νερ�7, σκαµµ(νη κα� πετρ�κτιστη, ��θ�υς 4 µ(τρων περ#π�υ.
Γι� τ�ν -π#/ριση τ$ν τ�#/ων τ*ς δε.αµεν*ς, Uπως κα� γι� τ�ν -π(νδυση τ$ν /ειλ(ων της, πι-
θαν$ς κα� γι� τ�ν κ�λυψη τ�7 δαπ(δ�υ της, τ� Cπ��� δ�ν φα#νεται καθαρ�, /ρησιµ�π�ι4θη-
κε mνα σπαν#ας �νθεκτικ�τητας µ�νωτικ� 6λικ�, παν�µ�ι�τυπ� µ� τ� σηµεριν� τσιµ(ντ�! Συ-

▲

T5 �6ι3λ�γα κα% πρωτ3τυπα αEτ5 θ�µατα, π�4 �νQκ�υν στ�ν Uστ�ρ0α τ*ς KEλληνικ*ς Tε/ν�λ�γ0ας
τ�� τ�µ�α αEτ��, @πεισ*λθαν κα% �π�τ�λεσαν �ντικε0µενα .ργαστηριακ;ν κα% .ρευνητικ;ν µ�υ τε-
/ν�λ�γικ;ν .ργασι;ν (l/ι πντ�τε τυ/αBα, �λλ5 µερικ	ς φ�ρ	ς κα% @π�/ρεωτικ5) κατ5 τ� διρκεια
τ*ς µακρ3/ρ�νης �καδηµαϊκ*ς κα% .παγγελµατικ*ς σταδι�δρ�µ0ας µ�υ, �µ�σως µετ5 τ� λQ6η τ��
B´ Παγκ�σµ0�υ Π�λ�µ�υ: Στ5 .ργαστQρια τ�� �Eθνικ�� Mετσ�&0�υ Π�λυτε/νε0�υ, στ5 .6ειδικευµ�-
να .ργαστQρια τ�� Π�λυτε/νε0�υ Στ�υτγκρδης Γερµαν0ας, κατ5 τ� διρκεια τ*ς καθηγεσ0ας µ�υ
στ� ΣTEAM (Σ/�λ� Tε/νικ*ς �EκπαιδεVσεως �A6ιωµατικ;ν τ�� Mη/ανικ��), στ5 @π�υργεBα �Aν�ι-
κ�δ�µQσεως, ∆ηµ�σ0ων dEργων κα% σ	 τε/νικ	ς @πηρεσ0ες �λλων @π�υργε0ων ? τε/νικ	ς @πηρεσ0ες
τ�� στρατ�� (ΣYKEA, MOMA), µ�/ρι κα% σ/ετικ5 πρ3σφατα.

�E
6αιρετικ� δυνατ3τητα µ�� δ3θηκε –στηρι]3µεν�ς στ�ν .ργαστηριακ� @π�δ�µQ, τ�ν Lπ�0α
στ� συν�/εια  δηµι�υργQσαµε κα% στ� @π�υργεB� κα% συνεργα]3µεν�ς µ	 τ�ν πρ�ϋπρ/�υ-
σα .πιστηµ�νικ� τ�ιαVτη τ�� E.M.Π.: .ργαστQρια, καθηγητ�ς, .πιστηµ�νικ� πρ�σωπικ�–
ν5 �σ/�ληθ; .π% µακρ3ν, µετα64 τ;ν �λλων, κα% µ	 �λλα δV�, Yδια0τερα �Eσι9δη γι5 τ� /9-

�H τεPνλγ#α τ: EρPαιελληνικ: µπετ�ν
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γκεκριµ(να, D -π(νδυση τ$ν /ειλ(ων \γινε �π� µπετ�ν π�/�υς 3 περ#π�υ 5κατ�στ$ν, -νk$ γι� τ�
-πι/ρ#σµατα /ρησιµ�π�ι4θηκε τσιµεντ�κ�ν#αµα π�/�υς 1,5 5κατ�στ�7.

Mικρ� δε�γµα τ$ν -ντυπωσιακ$ν αRτ$ν 6λικ$ν, µ(ρη τ$ν Cπ�#ων \/�υν �π�κ�λληθ* �π’ τ�
θ(ση τ�υς κα� κ�#τ�νται -ντ�ς κα� -κτ�ς τ*ς δε.αµεν*ς, λ��αµε κατ� τ�ν πρ�σφατη -π#σκεψ4
µας κα� θ(σαµε 6π’ ;ψιν τ�7 κατ’ -.�/�ν εQδικ�7 µη/ανικ�7 κ. ERσταθ#�υ ERσταθι�δη. (%Ως
γνωστ�ν, C κ. ERσταθι�δης, τ(ως διευθυντ�ς τ$ν K(ντρ�υ +Eρευν$ν τ�7 YΠEXΩ∆E, µ� µ#α
παγκ�σµ#ως πρωτ�π�ριακ� µελ(τη τ�υ �π(δει.ε π�ς στ�ν �ρ/α#α %Eλλ�δα -/ρησιµ�π�ιε�τ�
µπετ�ν πρ�ν �π� 3.000 \τη (�λ. «∆αυλ�ς», τ. 226 κα� 256). %O κ. ERσταθι�δης �πεφ�νθη π�ς «καQ
τ* δ�� Rλικ* εHναι !φ/µιλλα σ< σ�σταση καQ &ντ�
� µ< τ, µ�ναδικ, Eως σ:µερα εTρηµα τ%ς
&ρ
α�ας Kαµε�ρ�υ».

Σ4µερα λ�ιπ�ν \/�υµε στ� δι�θεσ4 µας �ντ� γι� mνα τρ#α διαφ�ρετικ� δε#γµατα �ρ/α#�υ τσι-
µ(ντ�υ κα� µ�λιστα �π� δ�� µακριν� µετα.� τ�υς σηµε�α τ�7 5λλαδικ�7 /1ρ�υ, π�2 πιστ�π�ι-
�7ν γενικ� /ρ4ση τ�7 �Qκ�δ�µικ�7 αRτ�7 6λικ�7 στ�ν %Eλλ�δα κατ� τ�2ς �ρ/α#�υς /ρ�ν�υς.

Παν. Λ. K�υ�αλ/κης

ρα µας θ�µατα, τ5 Lπ�Bα, φρ�ν;, µπ�ρ��ν ν5 τ�ν πρ�&λ�υν .πωφελ;ς σ	 διεθν* κλ0µακα κα% συ-
γκεκριµ�να µ	 τ5 G6*ς:

T�ν �γνωστη διεθν;ς –µ�/ρι τ� 1978 π�4 τ�ν �πεκλυψα– µεθ�δ�λ�γ0α-τε/ν�λ�γ0α π�4
/ρησιµ�π�ιQθηκε γι5 τ�ν παραγωγ� «%Eλληνικ�7 Tσιµ(ντ�υ» σ	 «δυαδικ� µ�ρφ4», δηλαδ�
σ	 µ�ρφ� δV� /ωριστ;ν συστατικ;ν, �π� τ�4ς iEλληνες µη/ανικ�4ς τ*ς �ρ/αϊκ*ς κα% κλα-

σικ*ς περι3δ�υ, παραγ3µεν� 8µως µ	 �λλη, .ντελ;ς διαφ�ρετικ� τε/ν�λ�γ0α, πρ�σαρµ�σµ�νη στ5
τε/ν�λ�γικ5 δεδ�µ�να .κε0νης τ*ς .π�/*ς κα% τ%ς τ3τε �νγκες, σ’ �ντ0θεση µ	 τ� σηµερινQ, π�4 /ρη-
σιµ�π�ιεB &αρει�ς, nγκ9δεις .γκαταστσεις, µ� �ναγκαBες .κε0νη τ�ν .π�/Q, κα% π�4 ε[ναι πρ�σαρ-
µ�σµ�νη διεθν;ς στ5 τε/ν�λ�γικ5 δεδ�µ�να κα% στ%ς σηµεριν	ς π�λ4 µεγλες π�σ�τικ	ς κυρ0ως �ν-
γκες κα% τα/Vτητες πρ�ωθQσεως γι5 περα0ωση τ;ν ,ργων.

K�ιν� γν9ρισµα τ;ν Yδι�τQτων τ;ν δV� Tσιµ�ντων (�ρ/α0�υ Gλληνικ�� δυαδικ*ς µ�ρφ*ς κα% ση-
µεριν�� µ	 τ�ν nν�µασ0α τ�υ «Tσιµ(ντ� Π�ρτλαντ») ε[ναι 8τι µ	 τ�ν πρ�σθQκη νερ�� σ/ηµατ0]�υν
κα% τ5 δV� τ%ς >διες «6δραυλικ�ς /ηµικ�ς 5ν1σεις», δηλαδ� τ5 «\νυδρα πυρετικ� �σ�(στια», κα% .πε-
6ηγ�Vµεθα .δ; �κ3µη �ναλυτικ9τερα, σ’ 8τι �φ�ρg στ%ς συγκεκριµ�νες τε/ν�λ�γικ	ς διαφ�ρ	ς µε-
τα6V τ�υς γι5 τ�ν παραγωγ� τ;ν δV� wς �νω τσιµ�ντων:

Γι5 τ�ν παραγωγ� τ�� σηµεριν�� τσιµ�ντ�υ Π3ρτλαντ /ρησιµ�π�ι��νται διεθν;ς �π� τ%ς τσι-
µεντ�&ι�µη/αν0ες δV� &ασικ	ς πρ;τες {λες, L �σ&εστ3λιθ�ς κα% F �ργιλλ�ς σ	 �ναλ�γ0α

&αρ;ν 75% πρ�ς 25% �ντιστ�0/ως. OU δV� αEτ	ς πρ;τες {λες �λ�θ�νται σ	 εYδικ�4ς «σφαιρ�φ�ρ�υς
µ�λ�υς» κα% τ� σ	 λεπτ� σκ3νη µBγµα τ�υς, .πειδ� µ�ι]ει µ	 �λεVρι, nν�µ]εται «φαρ#να». KH φα-
ρ0να αEτ� δι�/ετεVεται �π� µι5 µεγλη /�νη στ�ν �ργ5 περιστρεφ3µεν� κα% µ	 κλ0ση wς πρ�ς τ�
Lρι]3ντι� .π0πεδ� κυλινδρικ� µεταλλικ� µεγλ�υ µQκ�υς φ��ρν� (κµιν�), π�4 .σωτερικ5 ,/ει .π�ν-
δυση �π� εYδικ5 πυρ3τ�υ&λα κι ,τσι F φαρ0να αEτ� ρ�ει �ργ5 σ5ν π�ταµκι πρ�ς τ� �λλ�, τ� /α-
µηλ3τερ� �κρ� τ*ς καµ0ν�υ κα% ψQνεται καθ’ 8λη τ� διαδρ�µQ της �π� θερµ3τατα ��ρια, π�4 πρ�-
�ρ/�νται �π� τ�ν καVση τ�� καυσ0µ�υ –@γρ�� ? κ�νι�π�ιηµ�ν�υ στερε��– µ�σJω Gν�ς µεγλ�υ �κρ�-
φυσ0�υ (µπ�κ), π�4 ε@ρ0σκεται στ� κτω �κρ� τ*ς καµ0ν�υ, 8π�υ �ναπτVσσ�νται @ψηλ	ς θερµ�-
κρασ0ες, µ�/ρι 1450 °C κα0, τελικ, �π� τ� κτω �κρ�, τ� /αµηλ3τερ� τ*ς καµ0ν�υ, ρ�ει κα% .6�ρ/ε-
ται τ� ψηµ�ν� @λικ3, µ	 τ%ς πυρ�/ηµικ	ς Gν9σεις τ�υ, στ�ν .λεVθερ� ��ρα @π� µ�ρφ� .ρυθρ3πυρων
&9λων µεγ�θ�υς Tως π�ρτ�καλι�� κα0, �φ�� κρυ9σ�η, µεταφ�ρεται στ�4ς «σφαιρ3µυλ�υς», 8π�υ �λ�-
θεται σ	 λεπτ3τατη σκ3νη – κι αEτ� ε[ναι τ� γνωστ3 µας «τσιµ(ντ� Π�ρτλαντ».

�Aπ� τ�ν Iπλ�π�ιηµ�νη αEτ� περιγραφ� τ*ς σηµεριν*ς τε/ν�λ�γ0ας γι5 τ�ν παραγωγ� τ�� σVγ-
/ρ�ν�υ «τσιµ(ντ�υ Π�ρτλαντ», oς συγκρατQσ�υµε, γι5 σVγκρισQ της µ	 τ�ν .ντελ;ς διαφ�ρετικ� Tε-
/ν�λ�γ0α π�4 ./ρησιµ�π�ιεBτ� στ�ν �ρ/αι3τητα γι5 τ�ν παραγωγ� τ�� «�ρ/α0�υ Gλληνικ�� διαδι-

α.
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κ�� τσιµ�ντ�υ», &ασικ	ς λεπτ�µ�ρειες π�4 δ	ν @π*ρ/αν κα% uταν 100% περιττ	ς στ�ν .πιν�ηθεBσα
�π’ .κε0ν�υς Tε/ν�λ�γ0α.

Γι5 τ�ν παραγωγ� τ�� σηµεριν�� τσιµ�ντ�υ /ρησιµ�π�ιεBται µ0α (1) µ3ν� κµιν�ς, F περι-
στρεφ3µενη, .νJ; �ντ0θετα, γι5 τ�ν παραγωγ� τ�� �ρ/α0�υ Gλληνικ�� ./ρησιµ�π�ι��ντ� δV�

(2) κµιν�ι κα% δ� πρ;τ�ν τ� Fφα0στει�, π�4 ε[ναι µ0α �ριστη φυσικ� κα% �δπανη κµιν�ς, κα%
δεVτερ�ν F �σ&εστ�κµιν�ς. Σ	 κθε µ0α �π� τ%ς δυ� αEτ	ς καµ0ν�υς παραγ3ταν /ωριστ5 τ� καθ�-
να �π� τ5 δV� /ωριστ5 &ασικ5 συστατικ5 τ�� (δυαδικ��) τσιµ�ντ�υ τ�υς κα% δ	ν /ρεια]3ταν περι-
στρεφ3µενη κµιν�ς.

Γι5 τ�ν πρ�ετ�ιµασ0α τ;ν δV� (2) πρ9των @λ;ν (�σ&εστ3λιθ�ς κα% �ργιλλ�ς), πρ%ν εYσα-
/θ��ν στ�ν περιστρεφ3µενη κµιν� γι5 ν5 ψηθ��ν σ5ν µBγµα (φαρ0να), πρ�ηγεBται F 6Q-

ρανση τ*ς �ργ0λλ�υ, γι5 ν5 �κ�λ�υθQσJη F κ�νι�π�0ησQ της στ�4ς σφαιρ3µυλ�υς �λλ5 κα% �λεση τ��
�σ&εστ3λιθ�υ στ�4ς σφαιρ3µυλ�υς. KOµ�0ως τ� τελικ� ψηµ�ν� @λικ� –τ� κλ0νκερ– πρ�πει κι αEτ� ν5
κ�νι�π�ιηθJ* στ�4ς σφαιρ�φ3ρ�υς µVλ�υς. iOλα αEτ5 τ5 στδια τ;ν .ργασι;ν κα% τ;ν δαπανηρ;ν
.γκαταστσεων δ	ν ./ρει]�ντ� στ� �ρ/αB� Gλληνικ� τσιµ�ντ�, δηλαδ� �vτε 6ηραντQρι� �vτε σφαι-
ρ3µυλ�ι.

T� σηµεριν� τσιµ�ντ� (Π3ρτλαντ) �παιτεB γι5 τ� συσκευασ0α τ�υ στεγναν�4ς σκκ�υς γι5
ν5 µ�ν καταστραφJ*, �κ3µη κα% �π� τ�ν @γρασ0α τ�� ��ρ�ς κατ5 τ�ν �π�θQκευσQ τ�υ. �Aντ0-

θετα, καν�να �π� τ5 δV� /ωριστ5 συστατικ5 τ�� �ρ/α0�υ Gλληνικ�� τσιµ�ντ�υ δ	ν καταστρεφ3ταν
8ταν .&ρ�/ετ� κα% γι5 τ�ν λ3γ� αEτ� δ	ν /ρεια]3ταν στεγαν� συσκευασ0α. |Aς δ��µε τ9ρα τ�ν
.ντελ;ς διαφ�ρετικ� τε/ν�λ�γ0α παραγωγ*ς δυαδικ�� τσιµ�ντ�υ στ�ν �ρ/α0α KEλλδα κα% εYδικ9-
τερα στ� ν*σ� ΘQρα (Σαντ�ρ0νη), καθSς .π0σης κα% τ%ς διαφ�ρ�ς της �π� τ� σηµεριν� Tε/ν�λ�γ0α.
Γι5 τ�ν παραγωγ� τ�� δυαδικ�� τ�υς τσιµ�ντ�υ /ρησιµ�π�ι��σαν, �U iEλληνες Tε/νικ�0, δV� .π0-
σης πρ;τες {λες –τ%ς Lπ�Bες @π�&αλλαν πρ�ηγ�υµ�νως σ’ .νδεδειγµ�νη .πε6εργασ0α– κα% συγκε-
κριµ�να:

T�ν φυσικ� θηραϊκ� γ*, F Lπ�0α .κτινασσ3ταν �π� τ� Fφα0στει� κι .κλυπτε µ	 τ�ν .πε-
ν�ργεια τ�� �ν�µ�υ Lλ3κληρη τ�ν .πιφνεια τ*ς νQσ�υ ΘQρας. T� @λικ� αEτ� uταν Xδη ψη-
µ�ν� µ�σα στ5 ,γκατα τ*ς γ*ς κα% πρ�ερ/3ταν �π� φυσικ5 γαι9δη συστατικ, π�4 ε[/αν

1ÔÓ

Á.

‚.

·.

16825∆ΑΥΛaΣ/258, �I�Vνι�ς 2003

7Eργαστηριακ, πιεστ:ρι� (πρ�σσα) τ.ν 500 τ�ννων Yλικ�� φ�ρτ��υ. (Φωτ�γραφ�α τ�� 1958.) ∆ια-
κρ�ν�νται: 1. @O πρ�ϊστ/µεν�ς τ�� 7Eργαστηρ��υ E. E>σταθι/δης (2�ς &π, &ριστερ*) µ< συνεργ/τες
τ�υ τ��ς: 2) N. Πλευριτ/κη, π�λ. µη
ανικ�, 3) Nικ. ∆�υ�λ�τη, 
ηµ. µη
ανικ�, 4) Γε�ργι� Λαµπρια-
ν�δη - N. 7Aναγνωστ�π�υλ� καQ Kαλλ�ργη, &π, τ, ��ηθητικ, τε
νικ, !ργαστηριακ, πρ�σωπικ�.



Xδη @π�στ* @ψηλ� θερµικ� κατεργασ0α, πρ%ν .κτινα/θ��ν �π� τ5 &θη τ�� Fφαιστε0�υ στ�ν .λεV-
θερ� ��ρα. KH κ�κκ�µετρικ� σVσταση τ*ς φυσικ*ς αEτ*ς θηραϊκ*ς γ*ς περι�/ει 20% κατ5 &ρ�ς πε-
ρ0π�υ Yδια0τερα λεπτ3τατ� συστατικ3 –π�4 ε[ναι κα% τ� σπ�υδαι3τερ�–, τ� δ	 @π3λ�ιπ� �π�τελεBται
�π� κ3κκ�υς διαφ3ρων µεγεθ;ν πυκν;ν Fφαιστειακ;ν πετρωµτων. �Aπ� πρ�γεν�στερες πρ�φαν;ς
τε/νικ	ς .ργασ0ες τ�υς κα% �π� τ� µακρ5 .µπειρ0α τ�υς ε[/αν .πισηµνει �U iEλληνες µη/ανικ�% 8τι
τ� λεπτ3τατ� αEτ� φυσικ� συστατικ� τ*ς θηραϊκ*ς γ*ς, 8ταν τ� �νεµ0γνυαν µ	 �σ&�στη, L Lπ�B�ς
τ�4ς uταν Xδη �π� παλαι3τερα γνωστ3ς, ,δινε µετ5 τ�ν πQ6η κα% σκλQρυνσQ τ�υ µ0α µg]α, F Lπ�0α
παρ�υσ0α]ε καλVτερες Yδι3τητες, φυσικ	ς κα% µη/ανικ	ς (τρι&*ς, σκληρ3τητας, στεγαν3τητας κ.λπ.)
,ναντι �λλων µιγµτων, π�4 περιεB/αν 8λα τ5 ε>δη τ;ν συνυπαρ/3ντων κ3κκων &αρ�ων πετρωµ-
των κα% .λαφρ3πετρας στ� θηραϊκ� γ*.

dEτσι, wδηγQθηκαν στ�ν �να]Qτηση .νδεδειγµ�νης µεθ�δ�λ�γ0ας δια/ωρισµ�� τ�� σπ�υδαι3τα-
τ�υ κα% λεπτ3τατ�υ συστατικ�� τ*ς θηραϊκ*ς γ*ς �π� τ%ς @π3λ�ιπες συµπαρ�µαρτ��σες κ�κκ9δεις
.λαφρ3τερες ? κα% &αρVτερες {λες, �κ3µη κα% �π� @π�λε0µµατα φυτικ. T�λ�ς, κατ�λη6αν ν5 /ρη-
σιµ�π�ιQσ�υν κα% .δ; µ0α γνωστQ τ�υς Xδη µεθ�δ�λ�γ0α, π�4 .φρµ�]αν κα% στ� µεταλλ�υργ0α γι5
τ�ν καθαρισµ� τ*ς πρ9της {λης (τ;ν µεταλλευµτων), �λλ5 κα% γι5 τ�ν παραγωγ� .π0σης τ;ν λε-
πτ3τατων γαιωδ;ν φυσικ;ν τ�υς πρ9των @λ;ν, 6ε/ωρ0]�ντς τες µ	 τ� µ�θ�δ� τ�� @δαταιωρQµα-
τ�ς �π� �κατ�ργαστες γαι9δεις, π�ικ0λ�υ µεγ�θ�υς κ3κκων πρ;τες {λες, π�4 τ�4ς uταν �παρα0τη-
τες γι5 τ� &αφ� κα% ]ωγραφικ� τ;ν @π�ρ�/ων κεραµικ;ν &]ων κα% �γγε0ων τ�υς. KH @π�ρ�/η αEτ�
µεθ�δ�λ�γ0α τ�� @δαταιωρQµατ�ς π�4 .φρµ�]αν στ�ν πρ6η γι5 τ� λQψη τ�� λεπτ3τατ�υ συστα-
τικ�� �π� τ� /�νδρ3κ�κκη θηραϊκ� γ*, uταν F G6*ς:

Σ	 µεγλα δ�/εBα ? σ	 κτιστ	ς στ� ,δαφ�ς δε6αµεν	ς γεµgτες µ	 νερ� πρ3σθεταν π�σ3τητα
θηραϊκ*ς γ*ς κα% τ�ν �ναµ0γνυαν ,ντ�να, fστε ν5 πρ�κVψJη Tνα αY9ρηµα µ	 δια/ωρισµ�να

8λα τ5 µεγ�θη τ;ν κ3κκων.

�Aπ�µκρυναν τ5 .πιπλ��ντα στ� νερ� συστατικ, δηλαδ� τ�ν .λαφρ3πετρα κα% τ5 φυτικ5
@π�λε0µµατα.

�Aκ�λ�υθ��σε �µ�σως µετγγιση τ�� θ�λ�� αYωρQµατ�ς π�4 περιεB/ε τ� λεπτ3τατ� µ3ν� συ-
στατικ� τ*ς θηραϊκ*ς γ*ς σ	 �λλα δ�/εBα ? δε6αµενQ, /ωρ%ς ν5 πα0ρν�υν τ� �νεπιθVµητ�

&αρVτερ� κ�κκ;δες @λικ� π�4 ε[/ε καθι]Qσει στ�ν πυθµ�να τ�� δ�/ε0�υ ? τ*ς δε6αµεν*ς, τ� Lπ�B�
8µως /ρησιµ�π�ι��σαν γι5 �λλες τε/νικ	ς .ργασ0ες τ�υς.

3.
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K�µµ/τι «µπετ,ν» &π, τ�ν Rδατ�δε"αµεν� τ%ς &ρ
α�ας Παλα�ρ�υ . 1E
ει π/
�ς τρι.ν περ�π�υ �κα-
τ�στ.ν. T* &δραν% Rλικ/ τ�υ (
αλ�κια) !µφαν�6�υν τρ�α 
ρ�µατα (καφ�, µπ<6 καQ Oσπρ�), !νb. τ,


ρ.µα τ�� συνδετικ�� Rλικ�� εHναι &κρι�.ς cδι� µ< τ, τ�� σηµεριν�� τσιµ�ντ�υ.



dAφηναν σ	 xρεµ0α τ� θ�λ� @δαται9ρηµα .π% 24/ωρ� κα% �κ�λ�υθ��σε F πρ�σεκτικ� µε-
τγγιση κα% �π�µκρυνση µ3ν� τ�� καθαρ�� πλ��ν {δατ�ς, µετ5 τ�ν καθ0]ηση π�4 ε[/ε µε-

σ�λα&Qσει τ�� π�λVτιµ�υ λεπτ3τατ�υ συστατικ�� τ�� αYωρQµατ�ς στ�ν πυθµ�να τ*ς δε6αµεν*ς, �π�
τ�ν Lπ�0α τ� συν�λεγαν πρ�ς φVλα6η, γι5 ν5 /ρησιµ�π�ιηθJ* wς ε[/ε, wς Tνα �π� τ5 δV� συστατικ5
τ�� δυαδικ�� τσιµ�ντ�υ τ�υς. T� π�λVτιµ� αEτ� λεπτ3τατ� συστατικ� τ*ς θηραϊκ*ς γ*ς ε[ναι πλ�V-
σι� σ	 «�µ�ρφ� πυριτικ� n64» ? �λλι;ς, 8πως λ�γεται, σ	 «δραστικ� ? .νεργ� πυριτικ� n6V», πρgγµα
τ� Lπ�B� σηµα0νει –κα% τ� ε[/αν .πισηµνει αEτ� ,γκαιρα �U �ρ/αB�ι iEλληνες µη/ανικ�%– 8τι, 8ταν
τ��τ� �ναµι/θJ* στ� ,ργ� µ’ Tνα �λλ� κα% σ	 κατλληλη �ναλ�γ0α @λικ� –κα% αEτ� uταν L γνωστ3ς
τ�υς �π� παλαι3τερες �κ3µη .π�/	ς «�σ�(στης» κα% πρ�στεθJ* στ� µBγµα κα% τ� �ναγκαB� νερ3–, τ3-
τε σ/ηµατ0]�νται στ� µg]α τ�� µ0γµατ�ς αEτ��, κατ5 τ� διρκεια τ*ς πQ6ης κα% τ*ς συνε/ι]3µενης
µ	 τ� /ρ3ν� σκλQρυνσQς τ�υ, ν�ες σπ�υδαι3τατες /ηµικ	ς –@δραυλικ	ς 8πως nν�µ]�νται �λλι;ς–
«5ν1σεις \νυδρ�υ πυριτικ�7 µ�νασ�εστ#�υ» (CaO • SiO2 • 2H2O), π�4 ε[ναι �κρι&;ς >διες µ	 αEτ	ς
π�4 σ/ηµατ0]�νται µ	 τ�ν πρ�σθQκη νερ�� στ� σηµεριν� �π’ τ%ς τσιµεντ�&ι�µη/αν0ες παραγ3µεν�
«Tσιµ(ντ� Π�ρτλαντ».

Mερικ	ς �κ3µη .πε6ηγQσεις γι5 τ� σπ�υδαι3τατ� αEτ� πρ;τ� συστατικ� τ�� �ρ/α0�υ Gλληνικ��
δυαδικ�� τσιµ�ντ� ε[ναι:

T� πρ;τ� αEτ� συστατικ� ε[ναι ψηµ�ν� Xδη µ�σα στ� Fφα0στει� @λικ3, 8π�υ λ3γJω «πυρ�-
/ηµικ;ν δρσεων» σ/ηµατ0σθηκε �π� τ5 γαι9δη συστατικ τ�υ µ	 τ� δρση @ψηλ;ν θερ-
µ�κρασι;ν τ� «-λε�θερ� :µ�ρφ� πυριτικ�» ? �λλι;ς καλ�Vµεν� «δραστικ� πυριτικ� L.2»

κα% τ� Lπ�B�, Gπ�µ�νως, δ	ν /ρει]εται καν�να δεVτερ� ψQσιµ� µ�σα στ%ς περιστρεφ3µενες τερστιες
καµ0ν�υς τ;ν σηµεριν;ν �ν5 τ�ν @φQλι� τσιµεντ�&ι�µη/ανι;ν.

T� συστατικ� αEτ3, π�4 λαµ&αν3ταν µ	 τ� µ�θ�δ� τ�� @δαταιωρQµατ�ς, uταν τ3σ� λεπτ3,
fστε uταν περιττ� F πρ3σθετη �λεσQ τ�υ, 8πως συµ&α0νει µ	 τ�4ς σηµεριν�Vς, δαπανηρ3-
τατ�υς λ3γJω φθ�ρ;ν κα% µεγλης π�σ3τητας �παιτ�Vµενης xλεκτρικ*ς .ν�ργειας γι5 τ� λει-

τ�υργ0α των «σφαιρ�φ�ρ�υς µ�λ�υς» τ;ν τσιµεντ�&ι�µη/ανι;ν.

Σ’ �ντ0θεση µ	 τ� σηµεριν� τσιµ�ντ� «Π�ρτλαντ», τ� Lπ�B� κατ5 τ�ν �π�θQκευσQ τ�υ κ.λπ.
πρ�πει ν5 πρ�φυλσσεται �ερ�στεγ;ς �π� τ� δρση l/ι µ3ν� τ�� νερ�� �λλ5 �κ3µη κα%
�π� τ�ν @γρασ0α τ�� ��ρ�ς –δι3τι �λλι;ς θ5 καταστραφJ* πρ%ν κoν /ρησιµ�π�ιηθJ*– τ� λε-

πτ3τατ� συστατικ� τ�� �ρ/α0�υ Gλληνικ�� τσιµ�ντ�υ δ	ν @φ0σταται καµµ0α �π�λVτως δυσµεν* π�ι-

3ÔÓ

2ÔÓ

1ÔÓ

4.
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M�ρ�ς τ.ν τει
.ν καQ !σωτερικ� τ�"ωτ� π�λη τ%ς &ρ
α�ας Παλα�ρ�υ. Στ, Oκρ� δε"ι* (µ� διακρι-
ν�µενη) �ρ�σκεται ? κατα
ωσµ�νη &ρ
α�α δε"αµεν:, &π’ eπ�υ !λ:φθη τ, µπετ,ν π�M εfκ�ν�6εται στQς

Oλλες φωτ�γραφ�ες τ�� παρ�ντ�ς Oρθρ�υ.



�τικ� µετα&�λQ, �κ3µη κι oν κ�ρεσθJ* µ	 νερ3, κα% γι5 τ� λ3γ� αEτ� δ	ν /ρεια]3ταν κατ5 τ�ν �ρ/α0α
.κε0νη .π�/� καµµ0α �π�λVτως στεγαν� συσκευασ0α.

iOπως πρ�αναφ�ραµε, τ� δεVτερ� συστατικ� τ�� �ρ/α0�υ δυαδικ�� Gλληνικ�� τσιµ�ντ�υ uταν L
γνωστ3ς τ�υς «�σ&�στης», τ�ν Lπ�B� παρ*γαν µ	 πVρωση τ�� «�σ&εστ�λ0θ�υ» σ’ Iπλ� καµ0νι κα% τ�ν
Lπ�B�, µ	 πρ�σεκτικQ, nλ0γ� κατ’ nλ0γ� µ	 νερ� δια&ρ�/Q, µετ�τρεπαν στ� ,ργ�, λ0γ� πρ%ν τ�ν /ρη-
σιµ�π�0ησQ τ�υ, αEτ3µατα µ	 τ�ν τρ3π� αEτ� σ	 «σ�ησµ(νη κ�νι�π�ιηµ(νη :σ�εστ�», /ωρ%ς δηλαδ�
τ�ν �νγκη �λεσQς τ�υ σ	 σφαιρ3µυλ�υς· �κ3µη, µ	 τ�ν πρ�σθQκη λ0γ� περισσ3τερ�υ νερ��, τ�ν µε-
τ�τρεπαν σ	 π�λτ� �σ&�στ�υ, π�4 κι αEτ�ς δ	ν /ρεια]3ταν �λεση.

M	 τ�ν �νµι6η τ9ρα στ� ,ργ� τ;ν δV� /ωριστ;ν αEτ;ν &ασικ;ν συστατικ;ν τ�� δυαδικ�� τσι-
µ�ντ�υ τ�υς κα% στ�ν .νδεδειγµ�νη µετα6V τ�υς �ναλ�γ0α, π�4 uταν �π3ρρ�ια τ*ς .µπειρ0ας τ�� µη-
/ανικ�� ? �κ3µη �π3ρρ�ια πειραµατικ;ν πρ� τ*ς .κτελ�σεως τ�� ,ργ�υ δ�κιµ;ν, παρ*γαν .π% τ3-
π�υ τ� «δυαδικ*ς µ�ρφ*ς [ συστ�σεως» τσιµ�ντ� τ�υς κα% µ	 τ� Lπ�B�, στ� συν�/εια, µ	 πρ�σθQκη
κα% �µµ�υ (φυσικQ, θαλσσης ? π�ταµ��) παρ*γαν κα% µπετ3ν, µ	 τ�ν @π�γρµµιση .δ;, 8τι κα% τ�ν
«Tε/ν�λ�γ#α τ�7 Mπετ�ν» τ�ν ε[/αν φθσει σ	 �6ι�θαVµαστα @ψηλ5 .π0πεδα, µ	 τ�ν κατασκευ� µε-
γλ�υ lγκ�υ στεγαν;ν @δατ�δε6αµεν;ν, 8πως π./. αEτ� τ*ς Kαµε0ρ�υ.

T�ν �π�κλυψη A´: T*ς {παρ6ης �ρ/α0�υ Gλληνικ�� ,ργ�υ �π� µπετ�ν κα0, συγκεκριµ�-
να, µιgς µεγλης @δατ�δε6αµεν*ς στ5 .ρε0πια τ*ς �ρ/α0ας π3λεως τ*ς Kαµε0ρ�υ στ� ν*σ�
P3δ� κα% γι5 τ�ν Lπ�0α δ	ν ε[/ε �ναφερθ* µ�/ρι τ� 1978 –Lπ3τε δηµ�σ0ευσα τ�ν .ρευνη-

τικ� .ργαστηριακ� µελ�τη µ�υ µ	 τ0τλ� «%Eλληνικ� µπετ�ν τρι$ν /ιλιετι$ν»– 8τι τ� @λικ� κατα-
σκευ*ς της ε[ναι Tνα τε/ν�λ�γικ5 θαυµσι�, @ψηλ*ς π�ι3τητ�ς, καλ5 µελετηµ�ν� στεγαν� µπετ3ν.
Kα% B´: T�ν �π�κλυψη, µετ5 �π� .κτεταµ�νες κα% /ρ�ν�&3ρες .ργαστηριακ	ς κα% τε/ν�λ�γικ	ς
,ρευν�ς µ�υ κα% .6ετσεις, µ	 τ� σVµπρα6η κα% τ;ν συνεργατ;ν µ�υ, τ*ς �6ι�θαVµαστης, @ψηλ*ς
στθµης Tε/ν�λ�γ0ας Σκυρ�δ�µατ�ς τ�ν Lπ�0α ε[/αν �ναπτV6ει κα% πρ�ωθQσει �U �ρ/αB�ι iEλλη-
νες µη/ανικ�0, 8ταν κατασκεVα]αν στ�ν �ρ/α0α Kµειρ� τ� στεγαν� �π� µπετ�ν KYδατ�δε6αµενQ
τ�υς, /ωρητικ3τητας 600 κυ&ικ;ν µ�τρων κα% F Lπ�0α, 8πως ,/ω τ�ν0σει .πανειληµµ�να, �π�τελεB µ�-
ναδικ� µνηµεB�, σVµ&�λ� τ*ς @ψηλ*ς στθµης τε/ν�λ�γ0ας .πε6εργασ0ας τ;ν @λικ;ν κατ5 τ�ν �ρ/α0α
περ0�δ�. Kα% γι5 τ� λ3γ� αEτ� ε[ναι �π3λυτα �ναγκαB� ν5 συντηρηθJ* τ� τα/Vτερ� µ	 µεγλη πρ�-
σ�/� κα% .πιµ�λεια, γι5 ν5 �π�φευ/θJ* F µ�ιρα0ως �λλως .περ/3µενη καταστρ�φQ της �π� τ�ν .πι-
&λα&* δρση τ;ν .ντ�ν9τατων πλ��ν δια&ρωτικ;ν παραγ3ντων τ�� περι&λλ�ντ�ς κα% ν5 .πι]QσJη
�παρα0τητα .κεB στ� θ�ση της γι5 τ%ς .περ/3µενες γενε�ς, σ5ν τ� τελευταB� @παρκτ� δεBγµα τ�� «6π(-
ρ�/�υ τε/νικ�7 πνε�µατ�ς» τ;ν �6ιων πρ�γ3νων µας.

T� λεπτ�µερ* περιγραφ� τ*ς Tε/ν�λ�γ0ας τ;ν µπετ�ν π�4 .πεν3ησαν, δηµι�Vργησαν, �ν�πτυ6αν
κα% .φρµ�σαν στ5 ,ργα �U πρωτ�π3ρ�ι .π% Γ*ς �π� τ�ν �ρ/αι3τητα iEλληνες µη/ανικ�% κα% F Lπ�0α
.µφαν0]εται ]ωνταν5 στ� ,ργ� τ*ς KYδατ�δε6αµεν*ς αEτ*ς στ�ν �ρ/α0α Kµειρ� τ*ς νQσ�υ P3δ�υ,
τ�ν ,/ω διατυπ9σει σ	 µικρ� .γ/ειρ0δι3 µ�υ τ� 1978, µ	 µ�ριµνα τ�� KE∆E (Kεντρικ� �EργαστQρι�
∆ηµ�σ0ων dEργων - KOδ�ς Πειραι;ς 166) τ�� τ3τε KYπ�υργε0�υ ∆ηµ�σ0ων dEργων (ν�ν YΠEXΩ∆E),
{στερα �π� τ�ν πρωτ�δηµ�σ0ευσQ της στ� 3/µηνιαB� Περι�δικ� τ�� .ργαστηρ0�υ τ�Vτ�υ· �νλ�γες
δ	 περιληπτικ	ς δηµ�σιεVσεις �κ�λ�Vθησαν .π0σης στ� Περι�δικ� «∆αυλ�ς» (τεV/η 226, �Oκτ9&ρι�ς
2000 – 223, Mϊ�ς 2001 – 253, �Iαν�υρι�ς 2003 κα% 256, �Aπρ0λι�ς 2003).

M
0α Iπλ* @π3µνηση θ5 κνω µ3ν� στ� σηµεB� αEτ3, γι5 ν’ �ναφερθ; σ’ Tνα �κ3µη @π�ρ�/�
�ρ/αB� Gλληνικ� τε/νικ� ,ργ� �π� µπετ3ν, π�4 @π*ρ/ε µ�/ρι τ� τ�λ�ς τ�� 18�υ αY. µ.X. στ�
κ�ντρ� τ;ν �Aθην;ν, π0σω �π’ τ�4ς στVλ�υς τ�� �Oλυµπ0�υ ∆ι�ς κα0, συγκεκριµ�να, σ	 µ0α
wραι3τατη γ�φυρα στ�ν π�ταµ� �Iλισσ3, /τισµ�νη µ	 .πιµ�ρ�υς πρ�κατασκευασµ�να κα-

ν�νικ*ς γεωµετρικ*ς µ�ρφ*ς δ�µικ5 στ�ι/εBα, τ� @λικ� τ;ν Lπ�0ων uταν Tνα �ρ0στης π�ι3τητ�ς στε-
γαν� κα% σηµαντικ;ν µη/ανικ;ν �ντ�/;ν «µπετ�ν», �νλ�γ� µ’ .κεBν� τ*ς µεγλης κα% διασJω]3µενης

ΣτSν �IλισσS καA στ�ν Π(λαιρ �Aκαρναν#ας

II.
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µ�/ρι σQµερα KYδατ�δε6αµεν*ς �π� µπετ�ν» τ*ς �ρ/α0ας Kαµε0ρ�υ στ� ν*σ� P3δ�. T� µπετ�ν τ*ς
Γ�φυρας αEτ*ς πρ�πει ν5 uταν �ρ0στης π�ι3τητ�ς, γιατ% �λλι;ς δ	ν θ5 ε[/ε διασωθ* τ3σ�υς αY;νες,
@περνικ9ντας τ�ν φθ�ρ�π�ι� δρση τ�� /ρ3ν�υ· κα% θ5 συν�/ι]ε τ�ν {παρ6Q της κα% στ� µακριν�
µ�λλ�ν �κ3µη, oν δ	ν .πεν�&αινε �τυ/;ς τ� �νθρ9πιν� /�ρι ν5 τ�ν �π�καθηλ9σJη γι5 λ3γ�υς �να-
µ�ρφ9σεως .κε0νης τ*ς περι�/*ς.

Πληρ�φ�ριακ5 σηµει9νω .δ;, 8τι στ�ν �ρ/α0α αEτ� γ�φυρα τ�� �Iλισσ�� ,/ει �ναφερθ* L �ε0-
µνηστ�ς καθηγητ�ς τ�� E.M.Π. /ηµικ�ς µη/ανικ3ς, πρ3εδρ�ς τ*ς �Aκαδηµ0ας �Aθην;ν �Aλ�6αν-
δρ�ς B�υρν]�ς στ� συνεδρ0α τ*ς 14ης �Aπριλ0�υ 1927 τ*ς �Aκαδηµ0ας �Aθην;ν, 8π�υ κτω �π� τ�ν
µεστ� περιε/�µ�ν�υ τ0τλ� «+Eφηρµ�σµ(νη Xηµε#α» ε[πε: «%H �Qκ�δ�µικ� τ(/νη µετε/ειρ#σθη τ�ν θη-
ραϊκ�ν γ*ν πρ�ς σκευασ#αν κ�νιαµ�των �π� -π�/*ς παλαι�τ�της, κα� κατ� τ�ν παρ�δ�σιν D παρ�
τ$ν �ρ/α#ων %Eλλ4νων π�ιηθε�σα -π� τ�7 +Iλισσ�7 γ(φυρα -δ�µ4θη δι� /αλ#κων κα� κ�νι�µατ�ς θη-
ραϊκ*ς γ*ς, τ�7 Cπ�#�υ D µακρ�/ρ�νι�ς σκληρ�της 6π*ρ.ε τ�Rλ�/ιστ�ν Bση πρ�ς τ�ν τ$ν /αλ#κων.
Φα#νεται Uθεν, Uτι α! �.ι�λ�γ�ι Qδι�τητες τ*ς Dφαιστε#�υ γ*ς διεγν1σθησαν �π� τ$ν /ρ�νων -κε#-
νων». Mνε0α τ�� θ�µατ�ς τ�Vτ�υ ,καµε συστηµατικ5 κα% στ%ς παραδ3σεις τ�υ L καθηγητQς. Πρ3σθετ�
στ�ι/εB� σQµερα τ*ς σηµαντικ9τατης .κε0νης διατυπ9σεως τ�� καθηγητ�� –κα% δ� τ�� «κα� κατ�
τ�ν παρ�δ�σιν...»– ε[ναι 8τι L «∆αυλ�ς» πρωτ�π�ριακ� πρ��&η στ�ν δηµ�σ0ευση καταπληκτικ*ς
πρωτ3τυπης εYκ3νας τ*ς γ�φυρας αEτ*ς στ� τε�/�ς 256 (�Aπρ0λι�ς 2003) κα% F Lπ�0α �π�τελεB �Eσια-
στικ5 µεγλη �ρ/αι�λ�γικ� �π�κλυψη γι5 τ�ν �60α τ�� �πεικ�νι]3µεν�υ �ρ/αι�-ελληνικ�� τε-
/νικ�� ,ργ�υ �π� µπετ�ν .ντ�ς τ*ς π3λεως τ;ν �Aθην;ν.

Mελετ9ντας κανε%ς τ�ν εYκ3να τ*ς �ρ/αι�ελληνικ*ς αEτ*ς Γ�φυρας τ�� �Iλισσ�� π�ταµ�� κα% τ%ς
�AθηναBες µ	 τ5 καλαµ�νια παν�ρια τ�υς ν5 πλ�ν�υν στ5 νερ τ�υ τ5 @φασµτινα ε>δη τ�� ν�ικ�-
κυρι�� τ�υς, µπ�ρεB ν5 .πεκτε0νJη τ� σκ�ψη τ�υ κα% ν5 δια&λ�ψJη 8τι λ0γ� µακρVτερα �π’ τ�ν γ�φυ-
ρα αEτQ, πρ�ς τ5 κατντη, θ5 ε[/αν κατασκευσει κα% µικρ�� {ψ�υς φργµα �π� καλ*ς π�ι3τητ�ς
µπετ�ν .π0σης, γι5 τ� δηµι�υργ0α τ�� �ναγκα0�υ .κεB ταµιευτ*ρ�ς {δατ�ς κατ5 τ�ν περ0�δ� τ;ν
&ρ�/;ν, γι5 τ� µερικ� κλυψη τ;ν �ναγκ;ν τ�υς σ	 νερ3. OU .µφανεBς κυ&3λιθ�ι τ;ν &θρων τ;ν
κατακ3ρυφων .πιφανει;ν τ�� καταστρ9µατ�ς κα% τ;ν θ3λων τ*ς γ�φυρας uσαν πρ�κατασκευα-
σµ�ν�ι �π� καλ*ς π�ι3τητ�ς µπετ3ν, κι ./ρησιµ�π�ι��ντ� κατ5 τ� δ3µησQ τ�υς κα% wς 6υλ3τυπ�ς,
�κ�λ�υθ��σε δ�, παρλληλα κα% σταδιακ, F πλQρωση τ;ν &θρων, τ;ν θ3λων κα% τ�� Lρι]3ντι�υ
τµQµατ�ς τ�� καταστρ9µατ�ς τ*ς γ�φυρας µ	 .π0σης καλ*ς π�ι3τητ�ς µπετ3ν, µ	 &ση τ� θηραϊκ�
τσιµ�ντ�, δηλαδ� τ� «�ρ/α�� 5λληνικ� δυαδικ*ς συστ�σεως τσιµ(ντ�». dAλλ� Tνα �κ3µη �6ι�ση-
µε0ωτ� παρδειγµα τ*ς @ψηλ*ς στθµης τ*ς τε/ν�λ�γ0ας στ�ν παραγωγ� τ;ν �ρ/α0ων Gλληνικ;ν
τσιµεντ�κ�νιαµτων κα% τ�� �ρ/α0�υ Gλληνικ�� µπετ�ν ε[ναι τ5 δε0γµατα π�4 πρ�σκ3µισε L κ. Π.Λ.
K�υ&αλκης �π� τ�ν �ρ/α0α @δατ�δε6αµεν� στ�ν π3λη τ*ς �ρ/α0ας Παλα0ρ�υ (,ναντι τ*ς νQσ�υ
Λευκδ�ς), τ�ν Lπ�0α θ5 .]Qλευαν κα% σQµερα ν5 τ�ν ε[/αν στ5 καθηµεριν5 ,ργα τ�υς �U τε/νικ�%
τ*ς πρ6εως, παρλληλα µ	 τ�ν �6ι�θαVµαστη διρκεια ]ω*ς τ;ν πρ�ϊ3ντων, π�4 µετρι�ται σ	 /ι-
λιετ0ες.

* * *

�A
π’ τ5 πρ�εκτεθ�ντα δεδ�µ�να �ναδεικνVεται F πρωτ�π�ριακ� σ	 παγκ3σµια κλ0µακα �ν-
πτυ6η τ*ς .6εδικευµ�νης «Tε/ν�λ�γ0ας τ;ν KYλικ;ν» γι5 τ�ν κατασκευ� ,ργων �π� τ5 &-
θη Xδη τ;ν /ιλιετι;ν στ�ν �ρ/α0α KEλλδα. dEτσι, .πισφραγ0]εται F εYκ3να τ*ς @ψηλ*ς
στθµης τ3σ� τ*ς «Tε/ν�λ�γ0ας» 8σ� κα% τ*ς «Tε/νικ*ς», παρλληλα µ’ 8λες τ%ς �λλες λα-

µπρ	ς δραστηρι3τητες τ�� �Aρ/αι�-ελληνικ�� ΠνεVµατ�ς, π�4 ε[ναι πασ0γνωστες.

E>στ/θι�ς E>σταθι/δης
Xηµικ�ς Mη/ανικ�ς E.M.Π.

�Eπ0τ. Γεν. ∆/ντ�ς YΠEXΩ∆E
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O TOTEMI™MO™ ™TO BYZANTIO

«%O Mεσα#ων παρατε#νεται παρ’ Dµ�ν κα� π(ραν τ�7 Mεσα#ων�ς» (Nικ. Π�λ0της)

�O
�ρ/ιεπ0σκ�π�ς �Aθην;ν κα% πσης KEλλδ�ς κ.κ. Xρι-
στ3δ�υλ�ς ,φερε στ�ν �AθQνα, �π� τ�ν Θεσσαλ�ν0κη
8π�υ ε@ρ0σκ�ντ�, τ5 T0µια ∆;ρα (ΣµVρνα, Xρυσ�ν κα%
Λ0&αν�ν) π�4 ,καναν �U Mγ�ι στ�ν Xριστ� κατ5 τ�ν γ�ν-

νησQ T�υ κα% τ5 .6�θεσε σ	 λαϊκ� πρ�σκVνηµα.
T� γεγ�ν�ς αEτ� ,φερε στ�ν µνQµη µ�υ µι5 καταγεγραµµ�νη µαρ-

τυρ0α Gν�ς �λλ�υ �ρ/ιεπισκ3π�υ: T�� �ρ/ιεπισκ3π�υ τ�� N3&-
γκ�ρ�ντ τ*ς Pωσ0ας �Aντων0�υ. KO �ρ/ιεπ0σκ�π�ς �Aντ9νι�ς, λ�ι-
π3ν, .πισκ�φθηκε τ� 1200 τ�ν Kωνσταντιν�Vπ�λη, τ�σσερα /ρ3νια
πρ%ν �π� τ�ν τ�ταρτη σταυρ�φ�ρ0α, π�4 κατ�λη6ε στ�ν κατληψQ
της �π� τ�4ς σταυρ�φ3ρ�υς. iOταν γVρισε στ�ν πατρ0δα τ�υ, δη-
µ�σ0ευσε τ%ς .ντυπ9σεις τ�υ �π� τ� τα60δι τ�υ αEτ� σ’ Tνα Lδ�ιπ�-
ρικ� µ	 τ�ν τ0τλ� «Περιγραφ� τ$ν %Aγ#ων T�πων τ*ς Kωνσταντι-
ν�υπ�λεως +Aντων#�υ, +Aρ/ιεπισκ�π�υ τ�7 N��γκ�ρ�ντ». Στ� .ν
λ3γ�ω Lδ�ιπ�ρικ� �ναφ�ρεται κα% στ5 Uερ5 κειµQλια κα% στ5 λε0-
ψανα τ;ν Iγ0ων π�4 ε[δε στ%ς .κκλησ0ες τ*ς Π3λης. Kαταγρφει
µι5 �π0στευτη συλλ�γ� �π� τ�τ�ια κειµQλια, πρ�ωρισµ�να ν5 /ει-
ραγωγ��ν κα% @πνωτ0]�υν τ�ν ,τσι κα% �λλι;ς �µαθ* κα% θρησκ3-
ληπτη µ]α τ;ν /ριστιαν;ν, γι5 ν5 τ�ν καθιστ��ν @π�/ε0ρια τ*ς
θε�κρατικ*ς .6�υσ0ας, τ*ς δεσπ�τ�κρατ0ας κα% τ;ν φανατικ;ν κα%
�σελγ;ν καλ�γQρων. |Aς �φQσ�υµε 8µως τ�ν >δι� τ�ν �ρ/ιεπ0-
σκ�π� �Aντ9νι� ν5 µgς κνJη τ�ν 6ενγηση:

«Στ�ν %Aγ#α Σ�φ#α πρ�σκ�νησα τ�ν Tρ�πε3α Uπ�υ C Xριστ�ς
-δε#πνησε τ�ν Mεγ�λη Π(µπτη µ� τ�2ς µαθητ(ς τ�υ, πρ�σκ�-
νησα τ�ς πλ�κες τ�7 Mωυσ* µ� τ�ς ∆(κα +Eντ�λ�ς κα� τ� /ρυσ8
�γγε�α µ� τ� δ$ρα τ$ν M�γων. +Aσπ�σθηκα -π#σης τ� A�µα
π�2 \τρε.ε �π� τ� κεφ�λι τ�7 Xριστ�7 Uταν τ�ν /τ�πησε κ�-
π�ι�ς %E�ρα��ς, τ�ς Nλυσ#δες τ�7 +Aπ�στ�λ�υ Πα�λ�υ κα� τ�ς
�µπ�ρες τ*ς φυλακ*ς τ�υ, τ� πρι�νια π�2 /ρησιµ�π�ι4θηκαν
γι� τ�ν κατασκευ� τ�7 Σταυρ�7, τ�ν /�λκινη σ�λπιγγα τ�7 +Iη-
σ�7 τ�7 Nαυ*, τ�ν κ�υ�� τ�7 πηγαδι�7 τ*ς Σαµαρε#τιδας, τ�ν



KAI OI E¶IBIø™EI™ TOY ™HMEPA

εQκ�να τ�7 Xριστ�7 π�2 3ωγρ�φισε C +Aπ�στ�λ�ς Πα7λ�ς µ�
/ρ1µατα �π� τριµµ(να µαργαριτ�ρια κα� π�λ�τιµα πετρ�δια.

»M(σα στ� αRτ�κρατ�ρικ� παλ�τι εlδα -π#σης κα� πρ�σκ�νη-
σα: τ� Σφ�υγγ�ρι µ� τ� .#δι π�2 π�τισαν τ�ν Xριστ� -π�νω στ�ν
Σταυρ�, τ� A�µα τ�7 Xριστ�7 π�2 \τρε.ε �π� τ� λ�γ/ισµα, τ�
Kαρφι� π�2 τ�ν κ�ρφωσαν, τ�ν Λ�γ/η, τ�ν Π�ρφυρ� Mανδ�α,
τ�ν Xιτ$να τ�7 Xριστ�7, τ�ν Z1νη τ*ς Θε�τ�κ�υ, τ� %Yπ�δ4-
µατα τ�7 Xριστ�7 κα� τ�ν µαρµαρ(νια λεκ�νη, µ� τ� νερ� τ*ς
Cπ�#ας \πλυνε τ� π�δια τ$ν µαθητ$ν T�υ.

»Στ�ν -κκλησ#α τ�7 %Aγ#�υ Mι/α4λ, π�2 Wταν µ(σα στ� παλ�-
τι, πρ�σκ�νησα τ� κ(ρατα τ�7 κριαρι�7 π�2 θυσ#ασε C +A�ρα�µ
�ντ� τ�7 +Iσα�κ, τ�ν ρ��δ� τ�7 Mωυσ* π�2 :ν�ι.ε τ�ν +Eρυθρ�
Θ�λασσα, τ�ν τρ�πε3α π�2 \φαγε C +A�ρα�µ µ� τ�ν %Aγ#α Tρι�-
δα, mνα σταυρ� φτειαγµ(ν� �π� κληµατ��εργες τ�7 �µπελι�7
π�2 φ�τεψε C N$ε µετ� τ�ν κατακλυσµ�, τ� κλαδ� τ*ς -λι8ς π�2
\φερε τ� περιστ(ρι στ�ν κι�ωτ� τ�7 N$ε µετ� τ�ν κατακλυσµ�,
τ� παν(ρια µ� τ�2ς :ρτ�υς π�2 τ�ισε C Xριστ�ς τ�2ς π(ντε /ι-
λι�δες Lπαδ��ς T�υ».

Στ�ν Nα� τ*ς �Aναστσεως L �Aντ9νι�ς πρ�σκVνησε κα% πλι
«τ� α�µα τ�7 Xριστ�7 κα� τ� καρφι� τ�7 σταυρ�7», κα� στ�ν
Nα� τ�7 Παντ�κρ�τ�ρ�ς «εlδε τ�ν σαν#δα π�2 τ�π�θ(τησαν τ�
σ$µα τ�7 Xριστ�7 µετ� τ�ν �π�καθ4λωση, στ�ν Cπ�#α φα#ν�-
νται καθαρ� τ� δ�κρυα τ*ς Παναγ#ας».

»Tρε�ς /ιλι�δες», γρφει L �ρ/ιεπ0σκ�π�ς �Aντ9νι�ς, «εlναι �!
!ερε�ς κα� �! µ�να/�� τ*ς %Aγ#ας Σ�φ#ας κα� σαρ�ντα /ιλι�δες
�! !ερε�ς κα� µ�να/�� τ*ς εRρ�τερης περι�/*ς τ*ς Π�λης, µ� 5κα-
τ�ντ�δες µ�ναστ4ρια κα� δεκατ(σσαρες /ιλι�δες µ�να/��ς».

Kα% {στερα ρωτgνε, γιατ0 κυρ0ευσε L Mωµεθ L Π�ρθητ�ς τ�ν
Π3λη τ� 1453!

Θε�δ. ∆. Παναγ�π�υλ�ς



«Γι��
α καQ π/λι
γι��
α τ.ν πατρ�δων»

∆�ν µπ�ρ$ ν� µ� συγ/αρ$ τ�ν qγι�ν Σερ�#ων κα� K�-
3�νης κ. +Aµ�ρ�σι�ν Γιακαλ*ν γι� τ�ς τ�σ�ν πρ�ωθη-
µ(νες κα� πρ��δευτικ(ς τ�υ �π�ψεις. pA! T� καλ� ν� λ(-
γεται... N�, -πιτ(λ�υς, κα� mνας !ερωµ(ν�ς µ� διεθνιστικ�

συνε#δηση. Σ�ν ν� λ(µε C Tσ� Γκε��ρα τ*ς %Iερ8ς Συν�δ�υ, C Λ(νιν τ*ς %Iε-
ραρ/#ας τ*ς +Eκκλησ#ας µας. E�γε, Σε�ασµι1τατε! Elναι δυνατ�ν :νθρωπ�ι
τ�7 εQκ�στ�7 πρ1τ�υ αQ$να ν� µιλ8µε γι� πατρ#δα κα� \θν�ς; pAπαπα! ARτ�
εlναι σκ(τ�ς συντηρητισµ�ς κα� µα�ρη �ντ#δραση. Φασισµ�ς τ�7 κερατ8. T�
Uτι �(�αια µισθ�δ�τε�σθε �π� τ� �ντιδραστικ�ν %Eλληνικ�ν ∆ηµ�σι�ν κα�
�π�λαµ��νετε τιµ$ν στρατηγ�7 στ�ν περιφ(ρει� σας, -λ�/ιστη σηµασ#α \/ει.
pAλλωστε, εlναι Bδι�ν τ$ν πρ��δευτικ$ν πρ�σωπικ�τ4των αRτ*ς τ*ς /1ρας
D �ντ#σταση κατ� τ�7 συστ4µατ�ς µ� σκληρ�2ς �γ$νες. tOπως, λ�γ�υ /�ριν,
µι8ς κ�µµ�υν#στριας συγγραφ(ως, πεθαµ(νης �π� /ρ�νια πι�, π�2 \σπευσε
πρ1τη κα� καλ�τερη ν� π�ρkη τ�ν σ�ντα.η τ$ν λ�γ�τε/ν$ν π�2 \δινε τ�τε D
/��ντα, λ(γ�ντας π�λ2 σ��αρ�: «K�νω �ντ#σταση. Γιατ� τ�2ς τ� πα#ρνω».

Kα� �ε�α#ως, σε�ασµι1τατε, D /1ρα µας ν� γ#νkη π�λυπ�λιτισµικ4, π�λυ-
φυλετικ� κα� π�λυγλωσσικ4! ∆�ν 3ητ8τε τ#π�τε σπ�υδα��ν. tO,τι 3ητk8 σ4µερα
C Σιωνισµ�ς κα� παλαι�τερα C �ε#µνηστ�ς 6παρκτ�ς σ�σιαλισµ�ς. Kυρ#ως
γι� τ�ν Mακεδ�ν#α, στ�ν Cπ�#αν συµπτωµατικ$ς π�ιµα#νετε. T�Rλ�/ιστ�ν
Σ8ς τιµk8 D εQλικρ#νει� Σας, ν� µ� θ(λετε ν� �π�κ�π*τε �π� τ�ς !ερ(ς Σας ρ#-
3ες. Φυσικ�, εlµαι �(�αι�ς Uτι �! κ�τ�ικ�ι τ*ς Mητρ�π�λε1ς Σας θ� -/�ρη-
σαν σφ�δρα �π� τ�ς δηλ1σεις Σας αRτ�ς κα� εQδικ� �! �Qκ�γ(νειες π�2 πλ4-
ρωσαν µ� �αρ�τατ�ν φ�ρ�ν α�µατ�ς τ�2ς �γ$νες γι� τ�ν -λευθερ#α. tOµως,
Σε�ασµι1τατε, �φ�7 \/�υν \τσι τ� πρ�γµατα, γιατ# -π� πεν*ντα /ρ�νια D
+Eκκλησ#α µας �ναθεµ�τι3ε κα� κυνηγ�7σε τ�2ς διεθνιστ�ς κ�µµ�υνιστ(ς;
+Eπηγγ(λλ�ντ� κ�τι διαφ�ρετικ�; |H µ4πως κα� αRτ�� παρ�δεισ�ν, \στω κα�
-π#γει�ν, δ�ν \τα3αν; Kα� τ� δικ� Σας µαγα3� κα� D K.O.B. K�3�νης διεθνι-
στικ� �λληλεγγ�η π�υλ8νε. |H µ4πως �κρι�$ς γι’ αRτ� -πιτεθ4κατε λ��ρ�ι
-ναντ#�ν τ�υς, καθ�ς �λ(πατε τ�2ς -πικ#νδυν�υς �νταγωνιστ�ς ν� Σ8ς πα#ρ-
ν�υν τ�ν πελατε#α κα� τ�ν µπ�υκι� �π� τ� στ�µα; Nα#! Elναι π�λ2 σκληρ�
στ�ν �ωµ� τ$ν Uπ�ιων συµφερ�ντων ν� σφ�3ωνται τ’ �δ(λφια. Kα� -ν πρ�-
κειµ(νkω, Σε�ασµι1τατε, C Xριστιανισµ�ς κα� C K�µµ�υνισµ�ς εlναι γν4σια τ(-
κνα τ�7 αRτ�7 πατρ�ς: τ�7 ∆ιεθν�7ς +E.�υσιασµ�7. O! µ(θ�δ�ι κα� �! πρα-
κτικ�ς �µφ�τ(ρων τ� -πι�ε�αι1ν�υν. T�ν εRλ�γ#αν Σας...

Γι.ργ�ς Πετρ�π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



E[ναι �U µ�θ�δ�ι / διαδικασ0ες γι5 τ�ν
�σφαλ* πλ��1. KO πλ�0αρ/�ς �ν�καθεν ,/ει τ��τ�, πλ�ν τ;ν
�λλων @π�/ρε9σεων (δι�0κηση, φ3ρτωση κ.�.), wς πρ�σ�ν
κα% κVρι� µ�ληµ τ�υ. Kα% �U �παρα0τητες γν9σεις π�λ-
λαπλ�ς· 8πως τ�� καιρ�7 (�νεµ�ι, θVελλες, ρεVµατα), τ*ς
κατλληλης -π�/*ς [«-ς θ(ρε�ς Kρα��ς π(λεται (= γ0-
νεται) πλ��ς»,2 .ν�; τ� /ειµ;να ε[ναι �νγκη «πηδ�-
λι�ν... κρεµ�σασθαι»] κα% τ;ν �Eραν0ων κιν4σεων (Fλ0-
�υ, �στ�ρων κ.�.).

KO /ρ�ν�ς, &ασικ�ς παργων τ*ς ναυσιπλ��ας, �παι-
τ��σε Tνα σωστ� Fµερ�λ3γι� κα% �κρι&* lργανα µ�τρη-
σQς τ�υ (wρ�λ3για, κλεψVδρες) µ	 σφλµα l/ι µεγα-
λVτερ� �π� 10 δευτερ3λεπτα!

[Παρ�κ&αση: Mελετ9ντας τ� «%Ωρ�λ�γι�ν τ�7 +Aνδρ�νικ�υ», τ�ν Πλκα κα%
τ5 �λλα τρ0α wρ�λ3γι τ�υ –τ� Fλιακ� (.µπ�ρικ3), τ� @δραυλικ� (παντ�ς και-
ρ��) κα% τ� Fλιακ� (nρ�φ*ς)– µεγλης �κρι&ε0ας, διεπ0στωσα 8τι F µικρ3τερη
µ�νδα uταν τ5 10´´. Πργµατι, στ� @δραυλικ� uταν >σ� µ	 Tνα π�τηρκι (1.080
Gκ.3 : 6 = 180) κα% στ� Fλιακ� 4 /λσ. T3τε δ	ν καταλ&αινα τ� λ3γ� µ�τρησης τ��
/ρ3ν�υ µ	 τ3ση �κρ0&εια. iEνας �π� τ�4ς σκ�π�4ς uταν L �κρι&�ς πρ�σδι�ρι-
σµ�ς θ�σεως στ� γQϊνη σφαBρα].

KH ναυσιπλ��α στηρ0]εται &ασικ5 στ� δυνατ3τητα ε{ρεσης τ*ς θ�σεως τ��
πλ�0�υ (στBγµα) µ	 παρατηρQσεις �κτ;ν ? �Eραν0ων σωµτων, µ	 τ�µ	ς εEθει;ν
θ�σεως (Σ
. 7) κα% στ�γµα1 ε[ναι �U συντεταγµ�νες, Xτ�ι τ� πλτ�ς (&3ρει�, ν3τι�)
κα% τ� µ*κ�ς (�νατ�λικ3, δυτικ3), .π% /αρτ;ν 8σ� γ0νεται �κρι&�στερων (κα% τ9-
ρα �κ3µη δι�ρθ9ν�νται �π� δ�ρυφ�ρικ	ς φωτ�γραφ0ες). �Aκ3µα κα% σQµερα F
δυσκ�λ0α ε{ρεσης τ�� στ0γµατ�ς ε[ναι µεγλη λ3γJω π�λλ;ν παραµ�τρων (δια-

HH NAYTI§IA:NAYTI§IA:

ΠHς καθMριUαν τS στ9γµα R ναυτικ#

�H
τ�/νη τ�� «ε� ναυτ#λλεσθαι» τ;ν KEλλQνων ε[ναι παγκ�σµ0ως
�π�δεκτQ, 8λες τ%ς .π�/�ς. Στ�4ς �ρ/α0�υς /ρ3ν�υς L θαυµα-
σµ�ς τ*ς Π3λεως πρ�ς τ�4ς ναυτ0λ�υς uταν µεγλ�ς. dAλλω-
στε, σ/εδ�ν 8λες uσαν παραλιακ	ς κα% �U πλεBστες .6 αEτ;ν

�π�ικ0ες, .ν�; �U µεσ�γειακ	ς π3λεις �πεB/αν λιγ9τερ� �π� 30 /λµ.
�π� τ� .π0νει3 τ�υς.
Π;ς 8µως τα60δευαν σ	 τ3σ� µακρυν�4ς τ3π�υς – σ’ 8λη τ� γνωστ�
τ3τε Γ*, τ�ν «καθ’ Dµ8ς �Qκ�υµ(νην»,4 �λλ5 κα% στ�ν @π3λ�ιπη;

Φωτ. 1. 7Aστρ�λ/��ς (7).



θλσεις κ.�.), µ	 �νλ�γες δι�ρθ9σεις σφαλµτων. (KH σVγ/ρ�νη ναυτιλ0α ε[ναι
πλ��ν xλεκτρ�νικQ).

OU iEλληνες πρ%ν �π� /ιλιδες /ρ3νια .γν9ρι]αν
τ� σ/*µα «σφαιρ�ειδ�ς»,4 τ%ς κινQσεις τ*ς Γ*ς wς κα% τ%ς «φαιν�µενες» κινQσεις
(�Aριστ., T�π. 1.1) �Eραν0ων σωµτων. KO �Oρφε4ς (-3.500) στ�4ς «tYµν�υς»,
στ�ν «+Aστρ�ν�µ#α» κα% στ5 «Φυσικ�» κα% L σVγ/ρ�ν3ς τ�υ M�υσαB�ς στ�
«ΣφαBρα» �ναφ�ρ�υν σ/ετικ;ς. �Eπ0σης, L Θαλ*ς «κατ(λιπεν Nαυτικ�ν �στρ�-
λ�γ#αν» «Περ� τρ�π*ς» κα% «Περ� Qσηµερ#ας» (./θησαν) κα% L �Aνα60µανδρ�ς
.&ε&α0ωνε «σφα�ριν περιφυ*ναι» (= περι&λλεται) τk$ περ� τ�ν γ*ν �(ρι...

�Aπ� /ιλιδες γεωγρφ�υς / µαθηµατικ�Vς, µ3ν� διακ�σ0ων γνωρ0]�υµε
Iπλ;ς τ� lν�µα κα% µερικ�4ς τ0τλ�υς ,ργων τ�υς. Mgς �π�µεναν µ3ν� τ5
«Γεωγραφικ5» τ�� Στρ&ων�ς, F «Γεωγραφικ� KYφQγησις» τ�� Πτ�λεµα0-
�υ κα% πληρ�φ�ρ0ες �π� κπ�ι�υς «-λ�σσ�νες», λ./. �AγαθQµερ�, wς πηγ	ς
,ρευνας. Mετ5 δ	 τ�ν τελευταB� γεωγρφ� MαρBν�ν κα% τ� κλε0σιµ� τ;ν
σ/�λ;ν τ*ς �AθQνας τ�ν 6�ν αY. .π�ρ/εται τ� &αθ4 Για/&εδικ� σκ3τ�ς.

OU γν9σεις «-πανευρ#σκ�νται» τ�ν 16� αY. �π� σφετεριστ	ς «�ντιγραφε�ς �στρ�-
ν�µ�υς» 8πως L K�π�ρνικ�ς, L K�πλερ κ.�. AEτ� ε[ναι &�&αι�, καθ3τι µ�ν� �π�
τ� Στρ&ωνα (Σ) [π�4 δ	ν uταν κoν µαθηµατικ�ς - γεωγρφ�ς �λλ5 µ3ν� .6α0-
ρετ�ς «-ρανιστ�ς» (= συλλ�κτης)6 ,ργων µεγλων τ�ι�Vτων] µπ�ρ��µε ν5 �ντλQ-
σ�υµε Uλες τ%ς &ασικ	ς σVγ/ρ�νες γν9σεις, 8πως:

«%H γεωγραφ#α... γεωµετρ#ας τε κα� �στρ�ν�µ#ας (!) δε�ν τk* τ�ια�τkη 6π�-
θ(σει»4 (= ,/ει �νγκη γν9σεων). dOντως, F ναυσιπλ��α κα% F γεωγραφ0α

ε[ναι �δVνατ�ν ν5 γ0ν�υν .πιστ*µες /ωρ%ς τ%ς δV� παραπνω (C11 + C110· πα-
ρατQρηση: 8π�υ C σηµα0νει τ5 «Γεωγραφικ5» κα% τ� σ/ετικ� κεφλαι�).

«σφαιρ�ειδ* δ� τ�ν -πιφ�νειαν τ*ς γ*ς... -π� τ�
µ(σ�ν τ$ν σωµ�των φ�ρ�ν» (8.π. C 11/110//49)

[δ	ν λ�γει «σφαBρα» �λλ5 «σφαιρ�ειδ*ν», Xτ�ι nλ0γ�ν
πεπλατυσµ�νη στ�4ς «π�λ�υς»] κα% συνε/0]ει «C δ’
�Rραν�ς περιφ(ρεται (φαιν�µ�νως)... �π’ �νατ�λ*ς εQς
δ�σιν» (C 110) «καθ(τως τk$ Qσηµερινk$» (C111). T�
.κπληκτικ� ε[ναι 8τι πργµατι �ληθεVει τ� «D γ* Cµ�-
κεντρ�ς τk$ �Rρα-
νk$», �φ�� �U �6�-
νες κα% π3λ�ι �E-
ραν�� ΠΠ´ κα% γ*ς
ππ´ ταυτ0]�νται, F

δ	 «-π� τ� µ(σ�ν φ�ρ�» ε[ναι F εEθεBα F
Gν��σα τ� �Eρνι� σ;µα µ	 τ� κ�ντρ� τ*ς
γ*ς K (Σ
. 2+1).

«πεντ�.ων�ν τ�ν γ*ν... διωρ#3�ντ� (=
δια/ωρ0]�νταν) α! 3$ναι κ�κλ�ις πα-

ραλλ4λ�ις τk$ Qσηµερινk$... {τ�ι διακεκαυµ(-
νη, τ�ς δ� εRκρ�τ�υς κα� κατεψυγµ(νας δ��»

3.

2.
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Σ
. 1. 1A"�νας καQ π�λ�ι
τ�� κ�σµ�υ καQ τ%ς Γ%ς.

Σ
. 2. Γεωγραφικ� θ�ση GP. @H γ:ινη
πρ���λ� �>ρ/νι�υ σ�µατ�ς.
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(8.π.) (Σ
. 3) κα% «�! πρ�ς τ�ς Lρθ�ς (γων0ας) τ(µν�-
ντες (µεσηµ&ριν�% C120) τ��τ�υς µ(γιστ�ι κ�κλ�ι.

∆ιαιρ��σαν τ�4ς παραλλQλ�υς κα% µεσηµ&ρι-
ν�4ς σ	 3600 κα% κθε 10 = 60´ (1´ = 60 στδια ≈

1852µ. = 1 ναυτ. µ0λι) «C µεσηµ�ριν�ς κ�κλ�ς τ.» (=
3600) [Πτ. A7]5 κα% C132.

Kα% 8λων τ�Vτων τ;ν �ρ/α0ων γν9σεων «π�ρρω-
θεν D 6π�µνησις» �ρ/αι�ττη –πρ�κατακλυσµι-
α0α– F µνε0α (C11).

KH (γQινη) σφαBρα µ3ν� σ	
µικρ5 κ�µµτια µπ�ρεB ν5 Iπλωθ�* σ	 .π0πεδ�, ν5 γ0νJη
/ρτης. �Eπ’ αEτ�� τ�π�θετ��µε παραλλQλ�υς κα% µε-
σηµ&ριν�4ς (Σ
. 4) wς κα% τ%ς συντεταγµ�νες σηµε0�υ

(/, ψ), δηλαδ� τ� πλ�τ�ς µ	 �ρ/� τ�ν Yσηµεριν� κα% τ� µ*κ�ς (/) µ	 �ρ/� Tνα πα-
ραδεκτ� µεσηµ&ριν� (σQµερα τ�� Greenwich). dEτσι, µπ�-

ρ��µε ν5 Gν9ν�υµε σηµεBα µ	 γραµ-
µ�ς, λ./. δV� π3λεις A κα% B (Σ
. 4+7),
ν5 @π�λ�γ0]�υµε κατευθVνσεις κα%
�π�στσεις· .π0σης, ν5 &ρ��µε τ�
στBγµα πλ�0�υ Π µ	 εEθεBες θ�σεως
ΠB κα% ΠA (Σ
. 7).

Πλ(τη: OU iEλληνες τ5 �ν3-
µα]αν «κλ#µατα» (= κλ0σεις

Π�λικ�� �στ�ρ�ς wς πρ�ς τ�ν Lρ0]�-
ντα τ3π�υ) «τ� κλ#µατα κα� τ�2ς �ν(-
µ�υς διασαφ�7σι»4 (= καθ�ρ0]�υν τ�
&�ρρg). «�R λα�ε�ν (= καταλα&α0-
νεις) �ρκτικ1τερ�ν [ ν�τι1τερ�ν
/ωρ�ς τ*ς δι� τ$ν κλιµ�των -π#σκε-

1.
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Σ
. 3. O$ 6.νες.

Σ
. 4.
Συντεταγµ�νες.

Σ
. 7. Συντεταγµ�νες 
(φ, λ) καQ 

&6ιµ��θια (α, �).

Σ
. 6. X/ρτης - &ερ�φωτ�γραφ�α
στ,ν 36,6° παρ/λληλ�.

Σ
. 6α. Φωτ�γραφ:σεις Γ%ς.
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ψιν» (= γν9ση, C7). �Eγν9ρι]αν κα% τ�4ς δV� �ρκτικ�4ς κα% τρ�πικ�4ς κVκλ�υς:
«τ�7 µετα.2 διαστ4µατ�ς τ�7 τε Qσηµεριν�7 κα� τρ�πικ�7 τεττ�ρων 5.ηκ�στ$ν
τ�7 µεγ#στ�υ κ�κλ�υ. ∆ηλαδ� 3600 x 4 : 60 = 240 00´ (ΣυQνη) � 230 27´ = ω = λ3-
6ωση .κλειπτικ*ς (Σ
. 3).

T� γεωγραφικ� πλτ�ς @π�λ�γ0]εται µ	 διφ�ρ�υς τρ3π�υς, .κ τ;ν Lπ�0ων
αEτ�% ε[ναι �U δV� Iπλ�Vστερ�ι:

M�τρηση γων0ας π�λικ�� �στ�ρ�ς (,6αρµα)1 = πλτ�ς φ0 κα% �. iYψ�ς µε-
σ�υρνησης �Eραν0�υ σ9µατ�ς (Fλ0�υ σ	 Yσηµερ0ες / τρ�π�ς). Kα% τ�4ς δV�

γν9ρι]αν �U iEλληνες: «συµµεσ�υρανQσεις κα% .6ρµατα π3λων» [(C12) Σ
. 5+5α].

�Eπειδ� 8µως L Yσηµεριν�ς uταν µακρυ τ�υς (400 ν3τια), σκ�φθηκαν ν5 /ω-
ρ0σ�υν τ� Mεσ3γει� «τ�ν καθ’ Dµ8ς» µ	 Tνα ν�ητ� πα-
ρλληλ� κVκλ� (γραµµ� στ� /ρτη), π�4 ν5 περνJg �π�
.π0καιρα σηµεBα, σ	 &3ρεια κα% ν3τια. �Eπ% �κρι&εστ-
τ�υ /ρτη-�ερ�φωτ�γραφ0ας6 τ*ς Mεσ�γε0�υ &ρ*καν τ�ν
παρλληλ� 36,60 –π�4 τ�ν διαιρεB στ5 δV�– σ5ν M�ση
ΓραµµQ, 8πως κα% τ�ν (κατ’) �Qκ�υµ(νην: «τ�ν τ*ς �Qκ�υ-
µ(νης π#νακα, γραµµ� τιν� διαιρε� δ#/α �π� δ�σεως -π’
�νατ�λ�ν» (C67), διερ/3µενη �π� τ�ν Tαρτησσ� (1) [Σ/.
6] �λλ5 .π0σης κα% �π� τ%ς �A]3ρες (1α) κα% Kαρ/ηδ3να
(2α), τ�ν N. �κρη τ*ς Σικελ0ας (2), τ�ν Πελ�π3ννησ�
[Mαλ�ας (3)], τ�ν P�δ0η (4), τ�ν �Iσσ� (5), τ�ν Tαυρικ�
[Kασπ0α (5α)] µ�/ρι τ� �Iµϊ�ν lρ�ς = dE&ερεστ, τ�ν
�Iνδικ� κα% τ�ν K0να (Tσ%γκ τ�)! [Σηµ. T� &3ρει� κα%
ν3τι� .µ&αδ�ν τ*ς Mεσ�γε0�υ 8πως κα% τ*ς «�Yκ�υµ�-
νης» ε[ναι >σα!]

M�κη: «Cµ�#ως τ�ς πρ�ς mω (= �νατ�λ5ς) [ πρ�ς δ�σιν... δι� τ*ς -κλει-
πτικ*ς Dλ#�υ κα� σελ4νης συγκρ#σεως» (C7). dEτσι /9ρι]αν �U iEλληνες µ	

«µεσηµ�ριν�2ς» τ�ν �Iσηµεριν� σ	 24 wριαBα «τµQµατα», 150 Tκαστ�ν. �Aρ/� µε-
τρQσεως τ;ν µηκ;ν L µεσηµ&ριν�ς (00), διαφ�ρετικ�ς κατ5 .π�/Q· στ�4ς Gλλη-
νιστικ�4ς /ρ3ν�υς uταν L τ*ς �Aλε6ανδρε0ας5: «τ�7 δι’ +Aλε.ανδρε#ας µεσηµ-
�ριν�7 διαστ�σεις, {τ�ι πρ�ς �νατ�λ�ς [ δυσµ�ς µεγ(θεσι... Kρ$ν Qσηµεριν$ν»
(H.2). T�ν 2� µ.X. αY. L «δι�5 τ$ν ν4σων Mακ�ρων» (A. 12) < *Kαµρι�ι < Kα-
νρι�ι [*A��ς π�τ. = 50 30´ + 80 30´ Gr = 140 ∆ = πλτ�ς Kαναρ0ων!]. 

ΣQµερα �π�δε/3µεθα τ�ν µεσηµ&ριν� Greenwich (GR) κα% fρα Gr.· ,/�υµε δ	
±λ = LHA - GHA (λ = µ*κ�ς, LHA = τ�πικ� wρικ� γων0α κα% GHA = wρ. γ. Gr).

Στ� «∆» (τ. 252) �π�δε06αµε τ�ν {παρ6η (πρ� τ��
7�υ π.X. αY;ν�ς) στ�ν KEλλδα .6α0ρετων �ντιγρφων �π� /�ρτες - �ερ�φωτ�-
γραφ#ες πανρ/αι�υ αYγα0�υ π�λιτισµ��. iOµως F /ρQση τ�υς �παιτεB �κρι&εBς
π0νακες µ	 τ%ς συντεταγµ�νες /αρακτηριστικ;ν σηµε0ων (λιµ�νων κ.�.).

ΠαρατQρηση: «Π�να"» .σQµαινε κα% «γεωγραφικ� /ρτη» �λλ5 κα% «κατ/λ�-
γ�» �ριθµ;ν, π3λεων κ.�.: «+Aνα.#µανδρ�ν -κδ�7ναι πρ$τ�ν γεωγραφικ�ν π#-
νακα κα� %Eκατα��ν καταλιπε�ν γρ�µµα» (= @π�λ�γισµ�Vς). OU π0νακες συντε-
ταγµ�νων τ3πων κα% @π�λ�γισµ;ν .6αρµτων Fλ0�υ δυστυ/;ς ,/�υν /αθ*. Θ5

OI APXAIOI XAPTE™.OI APXAIOI XAPTE™.

2.

·.
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�ναπλσ�υµε παρακτω Tνα τ�τ�ι� π0νακα µ	 δεδ�µ�να �π� τ�ν Στρ&ωνα.
Γνωρ0]�ντας τ5 πλτη (φ) κα% µQκη (λ) δV� σηµε0ων A, B X Π(λ�B�), ε{ρισκαν

τ�ν �π3σταση κα% κατεVθυνση (Σ
. 7) [Π./. .σ/εδ0α]αν τρ0γων� ΠAΓ µ	 ΠΓ =
λι-λ κα% AΓ = φι-φ]. T� στ�γµα uταν F τ�µ� τ;ν BΠ κα% AΠ, �φ�� µετρ��σαν τ%ς
γων0ες & κα% α wς πρ�ς τ�ν &�ρρg. (Στ�ν �κεαν�πλ��α @π�λ�γι]3ταν µ	 παρα-
τηρQσεις, π0νακες κα% διαφ�ρ5 fρας .κκινQσεως).

KH γν9ση τ*ς θ�σης τ�� πλ�0�υ στ� /αρα/θεBσα
π�ρε0α �παιτεB lργανα (δι3πτρα, .6ντα), /ρτες �π� κννα&ι, /ρ�ν3µετρα �κρι-
&ε0ας 1δλ = 1/4 ναυτ. µιλ0�υ (σ	 fρα Gr = GMT κα% τ�πικ�
= LMT), π0νακες (�στρ�ν. / µαθηµ.) [�ρα&. al manac(h)
< τ� µην�(λ3)γι.�ν < δωρ. µν.α]. �Eπ0σης, /ρει]�-
νται παρατηρQσεις, δι�ρθ9σεις τιµ;ν, .π0λυση τρι-
γ9νων κ.�.1.

T0 �π3 8λα αEτ5
ε[/ε στ� διθεσQ τ�υ L iEλληνας θαλασσ�π3-
ρ�ς; Kα% τ0 πλ3ες «/ωρ�ς αRτ� θ� κ�µkη» (Kα&φης);
KH θλασσα δ	ν �στειεVεται· π�λεµ9ντας τ�ν
«�ερ�ειδ(α π�ντ�ν» (= �νταριασµ�νη θλασσα),
τ�4ς �ν�µ�υς κα% τ�4ς σκ�π�λ�υς uταν @π�/ρε-
ωµ�ν�ς ν5 κρατJg τ�ν π�ρε0α εYς τ5ς «µελα#νας ν*ας» µQ-

κ�υς 10 � 15 µ.!
Kα% µ3ν� F {παρ6η Gν�ς

(;) @π�λ�γιστ* (�AντικυθQ-
ρων) �γν9στ�υ λειτ�υργ0ας,
�ρκεB ν5 µgς πε0σJη 8τι δι�θεταν
ναυτικ5 lργανα 8πως α. τετρντες
κα% δι3πτρες (Σ
. 8+9), «γνωµ�-
νικ� κα� δι�πτρικ� (C87) πρ�ς
κλιµ�των (συγ)κρ#σιν» C. Kινη-
τ�4ς &ρα/0�νες γ. KλεψVδρες
κα% Fλιακ5 wρ�λ3για �κρι&ε0ας
10 δλ. (Φωτ. 2), δ. Xρτες �κρι-
&ε0ας. ε. Π0νακες @π�λ�γισµ��
«δι� συµµεσ�υραν4σεις κα� συ-
νανατ�λ�ς κα� -.�ρµατα π�λων». στ. Πυ60δες
«κHν τ��ς κλ#µασι κα� τ��ς �ν(µ�ις διαφα#νει τ�
π�λυµαθ�ς (= κα% στ�ν ε{ρεση στ0γµατ�ς κα%
�κρι&��ς σηµε0�υ Lρ0]�ντ�ς (&�ρρg) �π�δει-
κνVεται F .6α0ρετη γν9ση: C27).

Γενικ;ς θεωρεBται 8τι �U iEλληνες δ	ν .γν9-
ρι]αν τ�ν πυ.#δα. �Aντιθ�τως, ν�µ0]ω 8τι
/ωρ%ς αEτQν, /ρτες κα% π0νακες / µετρQσεις
θ5 uσαν τελε0ως �/ρηστ�ι. «Πυ.�ς» σηµα0-

HH APXAIA NAYTI§IA:APXAIA NAYTI§IA:

HH NAYTI§IA ™HMEPA.NAYTI§IA ™HMEPA.
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νει 6Vλιν� κ�υτ% κα% F µαγνητικ� πυ6%ς (Φωτ. 3) περιεB/ε νερ� µ	 .πιπλ��υ-
σα µαγνητισµ�νη &ελ3να.7 KO �Aριστ�τ�λης λ�γει: «Θαλ*ς... (µαγν4την) λ#θ�ν
ψυ/�ν \/ειν (= διαθ�τει .ν�ργεια) «Uτι τ�ν σ#δηρ�ν κινε�» «Περ� ψυ/*ς» A
405.23. T� 8τι δ	ν &ρ�θηκε καµµ0α, αYτ0α ε[ναι τ� εvθραυστ� τ;ν @λικ;ν της·
µ	 εEκ�λ0α διαλV�νται ? ρ0πτ�νται στ5 �ρ/αι�λ�γικ5 µπ]α wς εEτελ* ε@ρQ-
µατα.

OU iEλληνες, γι5
τ�ν @π�λ�γισµ� τ�� πλτ�υς, πλ�ν τ*ς µ�τρησης τ�� .6ρ-
µατ�ς τ�� Π�λικ�� ? τ�� µεσ�υραν��ντ�ς Fλ0�υ (σ	 τρ�π	ς
? Yσηµερ0ες), ε[/αν κα% �λλη �κρι&�στερη µ�θ�δ�: τ� µ�-
τρηση τ*ς µεγ#στης Dµ(ρας [Ω.M.H] τ�ν 21 �I�υν0�υ. Xρη-
σ0µευσε κυρ0ως γι5 τ�ν ε{ρεση συντεταγµ�νων γεωγρα-
φικ;ν σηµε0ων (π3λεων, �κρωτηρ0ων). «!στ�ρηκεν (= κα-
τ�γραψε σ	 π0νακες) -ν τ��ς τ�π�ις τ� µ*κ�ς τ$ν µεγ#στων
Dµερ$ν [ τ� \.αρµα τ�7 Dλ#�υ κατ� τ�ς µεσ�υραν4σεις -ν
τα�ς τρ�πα�ς (C75)»· L δ	 Πτ�λεµαB�ς5 «τ�ν καθ’ 5κ�στην
/1ραν διασ4µων π�λεων µεγ#στην Dµ(ραν, τ�ς δ� κατ�

µ*κ�ς -π�/�ς (= διαφ�ρ5 fρας) �π� τ�7 δι’ +Aλε.ανδρε#ας µεσηµ�ριν�7...».
M	 τ%ς δV� αEτ	ς µεθ3δ�υς πλ�ν τ;ν συντεταγµ�νων τ;ν π3λεων ε{ρισκαν κα%

τ� στ�γµα (πλτ�ς / µ*κ�ς). Π./. «δι’ +Aλε.ανδρε#ας... D µεγ#στη Dµ(ρα Kρ$ν δε-
κατεττ�ρων» µετατρ�πεται σ	 300 50´ B (Π�να" 1).

KH µ�θ�δ�ς αEτ� κα% �κρι&�στερη ε[ναι κα% εEκ�λ9τερη. Γιατ% .νJ; ε[ναι δV-
σκ�λη �κ3µα κα% σQµερα F µ�τρηση γων0ας µικρ3τερης τ;ν 30´ (1/2 µ�0ρας),
F µ�τρηση wρ;ν τ*ς µεγ0στης Fµ�ρας Ω.M.H. (�π� �νατ�λ*ς µ�/ρι δVσεως)
ε[ναι δυνατ� µ	 σφλµα ± 10 δευτερ�λ�πτων (δλ.). dHτ�ι 24ω = 3600 κα% 10
δλ. = 2,5´ δηλ. ± 2,5 ναυτ. µ0λια µ3ν�!

Γ0νεται wς G6*ς:
M9ρες σ> hρες: Στ�ν τ�µ� τ*ς Γ*ς (Σ
. 10) &ρ0σκ�υµε σηµεB� A γων0ας
φ: τ� .π0πεδ� τ*ς .κλειπτικ*ς τ�µνει τ�ν Yσηµεριν� KΓ @π� γων0α ε = 230

27´ >ση µ	 τ�ν ΠK∆. KH παρλληλη εEθεBα AΛZ τ�µνει τ� ∆K στ� Z. Φ�ρω τ� ZZ´
(.π0πεδ� �νατ�λ*ς). Στ�ν κτ�ψη τ*ς Γ*ς (Σ
. 11) φ�ρω AB κθετ� στ� ΠΓ κα%
τ�ν παρλληλ� κVκλ� BH, π�4 τ�µνεται �π� τ�ν ZH στ� H. Φ�ρω τ�ν ΠHΘ κα%
τ3τε τ� ΘMΓ� τ36� ε[ναι F µισ� µεγ0στη Fµ�ρα, π�4 µετατρ�πεται σ	 �ρες.

Παρδειγµα: dE/�υµε τ� γεωγρ. πλτ�ς �Aλε6ανδρε0ας 300 50´ B. (Σ
. 12). Bρ0-
σκω τ� A στ� τεταρτ�κVκλι� ΓAM (σ	 µ�Bρες) κα% φ�-
ρω Lρι]3ντια AΛ, π�4 τ�µνει τ� .π0πεδ� νυκτ�ς ∆Π
στ� Z· @ψ9νω δ	 κθετ� ZH. Mετ5 �π� τ� A φ�ρω
κθετ� AB κα% µ	 κ�ντρ� τ� Π κα% �κτ0να ΠB φ�ρω
τ36� BH� , π�4 τ�µνει τ� ZH στ� H. Φ�ρω τ�ν ΠH π�4
τ�µνει τ� &´ τεταρτηµ3ρι� N∆M (σ	 6 �ρες) στ� Θ. T�
τ36� ΘM� = 150 = 1ω 00´ τ� πρ�σθ�τω στ� MAΓ = 6ω

1.

H METATPO¶H ø.M.H. ™E MOIPE™ ¶§ATOY™.H METATPO¶H ø.M.H. ™E MOIPE™ ¶§ATOY™.

EYPE™H ¶§ATOY™ ME TH «ME°I™TH HMEPA»:EYPE™H ¶§ATOY™ ME TH «ME°I™TH HMEPA»:
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κα% τ� διπλασι]ω, Lπ3τε &ρ0σκω 14ω [= (1+6) x 2]
δηλαδ� τ� µεγ#στη Dµ(ρα �Aλε6ανδρε0ας.

jΩρες σ> µ9ρες: α. Γεωµετρικ. dEστω F µε-

γ0στη Fµ�ρα = 14ω, �ρα ΘM� = = 1ω. 

KH ΘΠ τ�µνει τ�ν ,λλειψη �HM στ� H. Φ�ρω κθετ�
HZ κα% Lρι]3ντια ZA. T� τ36� ΓA = 300 50´.

&. Tριγων�µετρικ: Bρ0σκ�υµε τ�ν τVπ�

εφφ0 = , 8π�υ φ = πλτ�ςεφ 230 27´=0,4337 κα% /0 =�
3
2
6
5
0
� � ω· 8π�υ 

ω= .

Παρδειγµα ΩMH = 14ω 00´ → ω = 1 κα% / = 150. �Aπ� τ�ν τVπ� ,/ω

εφφ0 = ηµ = 0,5966 �ρα φ = 300 50´ 

γ. �Aρ/α0α µ�θ�δ�ς: Στ� Σ
%µα 12 ,/ω τ�ν εEθεBα ∆´MΓ´, 8π�υ ∆´M = εφ 230 27´
κα% MΓ´ = �κτ0να ΠΓ. dE/ω ΘM� = 1ω, �ρα Θ´M = ηµ.. T� µ�σ�ν Θ´Γ´ ε[ναι τ� O
κα% L κVκλ�ς OΓ´ τ�µνει τ�ν ΠM στ� Σ. Φ�ρω τ�ν ∆´Σ κα% κθετ� πρ�ς αEτ� ΣK´.
T3τε τ� MK´ = εφφ = KΓ. dEτσι, F KΠ τ�µνει τ�ν κVκλ� στ� A κα% τ� τ36� AΓ� =
φ0 = 300 50´.

KO Στρ&ων (στ� κεφ. C133)
παρ�υσι]ει τ%ς πανρ/αιες τιµ	ς µεγ#στων Dµερ$ν 7 /αρακτηριστικ;ν π3λεων
(F τ*ς Θ�Vλης = �Iσλανδ0ας δ0δεται �π� τ�ν Πτ�λεµαB�)5. [Σηµ. KO Στρ&ων ,κα-
νε λθ�ς nν�µ]�ντας «περ� τ� Bυ3�ντι�ν» �ντ% τ*ς Kαλλατ0ας (Bρνα). Πα-
ραθ�τ�υµε τ�ν Π�νακα µ	 τ%ς µετατρ�π	ς τ;ν ΩMH σ	 πλτη (µ�Bρες), π�4 συ-
γκριν3µενα µ	 τ5 πραγµατικ5 διαφ�ρ�υν µ3ν� κατ5 ~5´ = 5 ναυτικ5 µ0λια!

KO Στρ&ων παραλλQλως δ0δει κα% τ%ς �π�στσεις µετα64 τ;ν π3λεων σ	 στ-
δια. Γι5 ν5 τ%ς συγκρ0ν�υµε µ	 τ%ς πραγµατικ	ς τιµ�ς, ψ6αµε ν5 &ρ��µε τ� µ*κ�ς
σταδ0�υ �π� τ5 π�λλ5 .π0σηµα, �π� 175 µ. Tως 192 µ. (L Meineke πρ�τε0νει τ� τ*ς
MιλQτ�υ 177,4, π�4 >σως /ρησιµ�π�ιQθηκε γι5 τ5 πλτη). �Aλλ5 L Στρ&ων �να-
φ�ρει 8τι L «µ(γιστ�ς τ*ς γ*ς κ�κλ�ς» διαιρεBται σ	 360 «τµ4µατα» Tκαστ�ν πε-
ρ0π�υ 7.000 σταδ0ων Xτ�ι 252.000 µ. (τ� πραγµατικ� θεωρεB 250.000 µ.). Kα% L
Πτ�λεµαB�ς «D τ*ς Uλης γ*ς περ#µετρ�ς στ�δια κε´ µυρι�δας» (= 250.000 µ.).

|Aν διαιρ�σ�υµε τ�ν µ�ση περ0µετρ� τ*ς Γ*ς 40.050.000 µ. δι5 τ�� 250.000,
&ρ0σκ�υµε 8τι 1 στδι� = 160,2 µ. |Aν κα% δ	ν �ναφ�ρεται τ�τ�ι� στδι�, @π�-
λ�γ0]�ντας µ	 αEτ� τ%ς �π�στσεις ,/�µε �µελητ�ες διαφ�ρ�ς.

OU iEλληνες ναυτικ�0, κυρ0ως γι5 τ�ν �κεαν�πλ��α «!"ωκεα-E¶I§O°O™.E¶I§O°O™.

¶INA• ¶O§EøN ME TA ¶§ATH TOY™.¶INA• ¶O§EøN ME TA ¶§ATH TOY™.
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νισµ,ν» (C44+46), δι�θεταν 8λα τ5 �παρα0τητα (lργανα, µεθ3δ�υς κ.�.), πρ�ερ-
/3µενα �π� τ�ν αYγαB� Πρ�κατακλυσµιαB� Π�λιτισµ� (Πλτων�ς, «T0µαι�ς»,
τ3µ. 1) &ε&αι9ν�ντς τα κα% &ελτι9ν�ντς τα. Kυρ0ως �κρι&εBς /ρτες, π0νακες,
/ρ�ν3µετρα, πυ60δες.

Σ/εδ�ν τ0π�τα δ	ν &ρ�θηκε· κα% αEτ5 π�4 &ρ�θηκαν ? πετ/τηκαν wς «O
ρη-
στα» ? �λλ�ι9θηκαν �π� τ� συνε/* �ντιγραφ� (�στρ�λ&�ς: Φωτ. 1). Kπ�τε
>σως &ρεθ��ν γι5 ν5 τ5 θαυµσ�υµε.

Kωστ%ς Kαρµιρ/ντ6�ς
�Aρ/ιτ�κτων E.M.Π.

BIBΛIOΓPAΦIA
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ΠINAo 1. Πλ/τη π�λεων καQ &π�στ/σεις µετα"� των.

α/α ΠOΛEIΣ Ω.M.H. Πρτειν�µ. Πραγµατ. �Aπστ(σεις Xλµ. Πραγµ.

= ω µ9ρες ΠΛATOΣ ΠΛATOΣ ε�ς στ(δ. 
= στ. x

0,1602

¶TO§EMAIO™

1. Θ�Pλη (	Iσλανδ.) 20ω 4ω 60° 64° 00´ 63,5° - 66° 10.330 1.655 1.655

™TPABøN
2. B�ρυσθ/νης 16 2 30° 49° 00´ 48° 50´ 3.800 609 610

(K�ε:�)

3. Kαλλατ�α 15 1/4 1,625 24,27 43° 10´ 43° 30´ 1.500 240 240

(B,ρνα)

4. Bυ),ντι� - 15 1,50 22,5 41° 35´ 41° 10´ 3.360 538 530

	Aπ�λλων�α

5. P�δ�η (Kν�δ�ς) 14 1/2 1,25 18,75 36° 40´ 36° 40´ 3.640 583 580

6. 	Aλε ,νδρεια 14 1,00 15 30° 50´ 30° 45´ 5.000 801 805

7. Συ9νη 13 1/2 0,75 11,25 24° 10´ 24° 00´ 5.900 945 950

8. Mερ1η (Xαρτ�Pµ) 13 0,50 7,5 16° 40 16° 25´ 10.900 1.745 1.750

44.430 7.116 7.120

(360.ω)
�

24
(ω-12)
�

2

,6αρµα Bυ]αντ0�υ = 120 : 42 - 1/8 = 120 : 41,8 = 2,870 =
= εφ 70° 35΄ 6= 19° 25΄ + 23° 27 ≈ 43° ≤ 43° 10΄
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«sEνα πρωιν, π�M δι/�αινα παρ/πλευρα µ< τ, π�τ/µι τ�� 7Iλισσ��, εHδα µι*
λιτανε�α ν* πλησι/6tη. @Aπλ�9 Oνθρωπ�ι &κ�λ�υθ��σαν, σκυµµ�ν�ι µ< σε�ασµ, στ, "�αν� τ%ς
θεuς ∆:µητρ�ς, !νt. !γv γν�ρι6α &ληθιν* eτι τ, λατρευ�µεν� "�αν� δ<ν εH
ε ν* κ/νtη τ�π�τα µ<
τ� θε* καQ τ�ν &ν�παρκτη Tπαρ": της. @Ωστ�σ� παρατ:ρησα µι* γυνα9κα, Fπλ�ϊκ� κατ* πvς
φαιν�ταν, ν* δακρ�6tη καQ ν* γρυλ�6tη µ�λις Nφθανε µπρ�στ* στ�ν "�λινη &ναπαρ/σταση τ%ς
θεuς. Παρακαλ��σε τ, Oψυ
� "�λ� ν* σ�σtη τ, π�λM Oρρωστ� παιδ� της. T�τε xταν π�M κατ/-
λα�α πραγµατικ/, eτι µ�σα στ�ν &θηναϊκ� κ�ινων�α λειτ�υργ��σαν δ�� θρησκε9ες: @H µ�α τ.ν
!λε�θερων &νθρ�πων καQ ? Oλλη τ.ν σκλ/�ων. @H γυναικ��λα α>τ� &ν%κε στ� δε�τερη κατη-
γ�ρ�α. T�ρα pς πρ,ς !µ�να θεωρ. eτι ? θρησκευτικ� πρ�σ�γγιση εHναι θ�µα &τ�µικ, καQ N
ει
�ργανικ� σ
�ση µ< τ�ν παιδε�α τ�� καθεν�ς. 7Eγv π/ντως πρ�σωπικ* &π�ρρ�πτω κ/θε “µεσα-
6ιλ�κι” &ν/µεσα στ�Mς θνητ�Mς καQ τ�Mς &θαν/τ�υς.»

%Yπ�γραφ4; Σωκρ�της C +Aθηνα��ς, µ�ρτυρας συνειδ4σεως. T� λ�για τ�υ \/�υν �π�λυτη
Qσ/2 κα� σ4µερα.

Γ.M.

«7Oφε�λ�υµε ν* θεωρ��µε !θνικ,ν eτι εHναι &ληθ<ς» \/ει πε� C ∆ι�ν�σι�ς Σ�λωµ�ς. Λυπ��-
µεθα γι� τ� Uτι C περ#φηµ�ς αRτ�ς Uρκ�ς δ�ν εlναι παρ� mνα /�λκευµα, κα� \τσι τ� «διεθνιστικ,
image» τ�7 Mεγ�λ�υ +Aλε.�νδρ�υ πρ(πει ν� �λλ�.kη. Πρ(πει �! νε�κ�π�ι διεθνιστ�ς ν� �ντι-
ληφθ�7ν, Uτι :λλ� �Qκ�υµενικ� πνε7µα, Uπως τ� -νν��7σαν �! tEλληνες κα� C +Aλ(.ανδρ�ς, κα�
:λλ� C στε�ρ�ς -.�υσιαστικ�ς διεθνισµ�ς π�2 -πι��λλει C διεθνιστικ�ς -.�υσιασµ�ς. ∆�ν ν�µι-
µ�π�ι�7νται �! δηµ�κ�π�ι ν� �ναφ(ρωνται στ� λ�γ�τε/νικ� αRτ� κατασκε�ασµα τ�7 Zαλ�κ1-
στα, C Cπ���ς {θελε τ�ν +Aλ(.ανδρ� πρ�π�µπ� τ�7 +Iησ�7. ARτ� π�λ2 θ� διασκ(δα3ε τ�ν +Aλ(-
.ανδρ�, Uπως διασκεδ�3�υν κα� -µ8ς �! δι�φ�ρ�ι γν$στες κα� !στ�ρικ�� µ� τ� �αρ�γδ�υπα Lν�-
µατα, πρ�ϊ�ντα τ*ς νε�-ελλαδικ*ς, /ρεωκ�πηµ(νης πρ� π�λλ�7 ψευδ�-διαν�4σεως, �! Cπ���ι
�ναφ(ρ�νται σ’ αRτ�ν τ�ν «sOρκ�» σ�ν σ� πραγµατικ� γεγ�ν�ς. «Afδ�ς, 7Aργε9�ι»· µελετ*στε
λιγ�κι !στ�ρ#α.

Γ.Γ.

«sOρκ�ς τ�� M. 7Aλε"/νδρ�υ στ�ν 1Ωπη»

N�α σκ�πευση
Φα#νεται π�ς τελικ� δ�ν θ� �π�φ�γkη D %Eλλαδικ� +Eκκλησ#α ν� κηρ�.kη τ� \τ�ς 2003 Kς

«1Eτ�ς κατ* τ�� Nε�παγανισµ��», �φ�7 �! -κδ�σεις της, �! ραδι�φωνικ(ς της -κπ�µπ(ς, �!
�π� :µ�ων�ς λ�γ�ι «π%ραν φωτι*» κατ� τ*ς «&πειλ%ς &π, τ, παρελθ�ν».

Παρ’ Uτι γνωρ#3�υν π�λ2 καλ�, π�ς αRτ�� π�2 σ4µερα -µφαν#3�νται Kς «νε�παγανιστ<ς»
δ�ν εlναι παρ� «�δελφ�κια» τ�υς, -ν τ��τ�ις παρ�τησαν τ�ν Π�πα, τ�ν N(α +Eπ�/4, κα� -π�
τ�ν κεφαλ�ν αRτ$ν στρ(φ�υν τ�ς �τ(ρµ�νες κινδυν�λ�γ#ες τ�υς. pAλλωστε, D �λ4θεια εlναι
π�ς αRτ�ς C ν(�ς «�ντ#παλ�ς» δ�ν -παγγ(λλεται «&ν/σταση νεκρ.ν» κα� «παρ/δεισ�» κα� 5π�-
µ(νως δ�ν κινδυνε��υν ν� /�σ�υν µ(ρ�ς τ�7 π�ιµν#�υ τ�υς.

tOµως π#σω �π� αRτ�ν τ�ν φλ�αρ� θεατρινισµ�, µ4πως κρ��εται κα� κ�π�ι�ς σ��αρ1τε-
ρ�ς δ�λ�ς; M4πως, Uπως �! µ�να/�� τ�7 Mεσα#ων�ς π�2 ��φτι3αν τ�ς π�πιες ψ�ρια, ταυτ#-
3�υν τ�ν !στ�ρικ� \ρευνα π�2 �π�καλ�πτει τ� κατ� τ� παρελθ�ν πεπραγµ(να τ�υς µ� τ�ν
«παγανισµ�», γι� ν� καταφ(ρ�υν σ’ αRτ�ν εRκ�λ1τερα /τυπ4µατα; M4πως...

Π.Λ.K.

Παντ�� καQ π/ντ�τε
AI™IMA KAI A¢HPITA 



Στ� Γαλλ#α 6π�ρ/ει D κυ�ερνητικ� «+Eπιτρ�π� %Oρ�λ�γ#ας κα� Nε�λ�γισµ$ν», π�2 σκ�π� \/ει
τ� δηµι�υργ#α γαλλικ$ν λ(.εων γι� τ�2ς ν(�υς Uρ�υς τ*ς -πιστ4µης κα� τ*ς τε/ν�λ�γ#ας, Uπως
κα� τ�ν �π�δ�ση στ� Γαλλικ� διεθν$ς καθιερωµ(νων Uρων (κυρ#ως �γγλικ$ν).

Συναντ�7µε σ� �ρκετ�ς -κτ�ς τ*ς Γαλλ#ας, κυρ#ως εRρωπαϊκ�ς /$ρες (Γερµαν#α, ARστρ#α,
%Iσπαν#α), τ�ν π#στη π�ς D -θνικ4 τ�υς γλ$σσα µπ�ρε� ν� συνυπ�ρ.}η κα� ν� �νταπ�κριθ}* κ�λ-
λιστα στ�ς ν(ες συνθ*κες παρ�λληλα µ� τ� διεθν�π�ιηµ(νη +Aγγλικ4, κα� πρ�ς αRτ�ν τ�ν κα-
τε�θυνση -ργ�3�νται καθηµεριν� �! κυ�ερν4σεις τ�υς. +Aντ#θετα, τ� 5λλαδικ� κρ�τ�ς δ�ν δε#-
/νει ν� πρ�σπαθ}* Qδια#τερα γι� τ�ν Qσ/υρ�π�#ηση τ*ς %Eλληνικ*ς Γλ1σσας µ(σα στ� παγκ�-
σµι�π�ιηµ(ν� πλ(�ν περι��λλ�ν. B(�αια, D %Eλληνικ� \/ει τ� δ�ναµη �π� µ�νη της ν� -.ελλη-
ν#3}η τ�2ς κατ� µεγ�λη πλει�ν�τητα 5λλην�γενε�ς διεθνε�ς Uρ�υς, Uµως εlναι γελ��� mως �νθελ-
ληνικ� ν� �ντικρ�3}η κανε�ς �µ(σως µετ� τ�ν :φι.4 τ�υ στ� ν(� �ερ�λιµ(να τ$ν Σπ�των τ�ν
-κλατινισµ(νη εR/4: «KALO TAXIDI»!

Π.Λ.K.

tOλ�ι σ/εδ�ν �! -ν %Eλλ�δι «:νθρωπ�ι τ$ν γραµµ�των κα� τ$ν τε/ν$ν» \/�υν τ�ν τελευτα��
καιρ� -πιδ�θ* σ� mνα πραγµατικ� �νελ(ητ� κυν4γι τ$ν διαφ�ρων κ�νδυλ#ων τ*ς περ#φηµης
«Π�λιτιστικ*ς +Oλυµπι�δας». Kα� στ�ν πρ�σπ�θει� τ�υς αRτ� -πιν��7ν Cτιδ4π�τε µπ�ρε� ν�
φανταστk* κανε#ς, µι8ς κα� στ�ν περ#πτωση αRτ� �!... -σωτερικ�ς �ν�γκες τ�7 καλλιτ(/νη δ�ν
3ητ�7ν \κφραση, �λλ� πλ4ρωση (γ(µισµα στ�µ�/�υ κα� λ#πανση -ντ(ρ�υ...).

N� mνα /αρακτηριστικ� παρ�δειγµα π��, Uπως Wταν φυσικ�, \λα�ε τ�ν \γκριση τ�υ Nρµ�δι-
�υ 6π�υργ�7 Π�λιτισµ�7: «tEνδεκα .(ν�ι συγγραφε�ς κα� τρε�ς tEλληνες πρ�κειται ν� γρ�-
ψ�υν mνα κ�ιν� παραµ�θι, π�2 θ� �γκαλι�3kη +Aνατ�λ� κα� ∆�ση µ(σα στ� πλα#σια τ*ς Π�λι-
τιστικ*ς +Oλυµπι�δας. T� �ι�λ#� - «µωσαϊκ,» θ� εlναι mνας π�λυπ�λιτισµικ�ς λ�γ�τε/νικ�ς δι�-
λ�γ�ς». («news. in. gr», 26.03.2003). T� παραµ�θι αRτ� δ�ν θ� τ� γρ�ψ�υν Uλ�ι µα3� �λλ� mνας
- mνας. %O πρ$τ�ς θ� κ�νkη τ�ν �ρ/� κα� �! :λλ�ι διαδ�/ικ� θ� συνε/#3�υν τ�ν 6π�θεση κατ�
τ� δ�κ�7ν. Kι C τελευτα��ς... θ� κλε#σkη τ�ν π�ρτα τ�7 παραµυθι�7.

Kι Uλα τ�7τα στ� ;ν�µα τ�7 +Oλυµπισµ�7!
Π.Λ.K.

Πανελλ:νια µαται�π�ν�α
T� π�λιτιστικ�, εQδησε�γραφικ� [ :λλα -νδιαφ(ρ�ντα τ$ν Cµ�γεν$ν -.ακ�λ�υθ�7ν ν�

περιστρ(φωνται γ�ρω �π� τ�ν +Eκκλησ#α, τ�2ς !ερ�ρ/ες κα� τ� πεπραγµ(να τ�υς. «+Aλλη-
λ�µα/αιρ1µατα», «Bντριγκες» τ�7 τ�δε !ερωµ(ν�υ µ� τ�ν δε�να, παρ�π�να γι� τ�2ς -κκλη-
σιαστικ�2ς καν�νισµ��ς, γκρ#νια γι� τ�ν �διαφ�ρ#α τ*ς +Eκκλησ#ας \ναντι τ*ς γλ1σσας µ�-
ν�πωλ�7ν τ�ν \ντυπ� κα� �λεκτρ�νικ� T�π� τ$ν %Eλλ4νων.

B(�αια καταν�ητ� Uλα αRτ�, Hν λ��kη κανε�ς 6π’ ;ψιν τ�υ π�ς C «Lµφ�λι�ς λ$ρ�ς» µ� τ�
µητ(ρα %Eλλ�δα, �! Cµ�γενειακ�ς κ�ιν�τητες, �π�τελ�7ν δ�µικ� στ�ι/ε�α τ*ς -κκλησιαστικ*ς
Lργ�νωσης. tEνα Uµως εlναι σ#γ�υρ�: Mαται�π�ν�7ν �! Cµ�γενε�ς, Uταν �ναµ(ν�υν �π� µ#α
διεθνιστικ� Lργ�νωση, �σ�µ�ατη κα� -/θρικ� !στ�ρικ� κα� Qδε�λ�γικ� πρ�ς τ�ν %Eλλ�δα, ν�
πρ�αγ�γkη τ� γλ$σσα, τ�ν παιδε#α κα� τ�ς �.#ες τ�7 %Eλληνικ�7 Π�λιτισµ�7. tOσ� τα/�τερα
συνειδητ�π�ιηθk* αRτ�, τ�σ� καλ�τερα· κα� ;/ι µ�ν� γι� τ�ν Cµ�γ(νεια: γι� Uλ�υς µας.

Π.Λ.K.

«7Eσωτερικ<ς &ν/γκες»

Kalo taxidi
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KO W.H. �ν�τρεψε τ�ν Tως τ9ρα κα% .π% αY;νες .πικρατ��σα «+Aρ/� τ*ς AQτι�-
τητας» µ	 τ�ν «+Aπρ�σδι�ριστ#α» στ� φVση, κατ5 τ�ν Lπ�0α «καθ#σταται �πα-
γ�ρευτικ�ς C ταυτ�/ρ�ν�ς πρ�σδι�ρισµ�ς συ3ευγµ(νων µεγεθ$ν Uπως Cρµ*ς -
θ(σης, -ν(ργειας - /ρ�ν�υ».

OU .πιπτ9σεις τ*ς �ρ/*ς αEτ*ς, κυρ0ως στ� θρησκευτικ� δ3γµα, µgς Lδη-
γ��ν στ�ν @περ&ατικ� Yδε�κρατ0α, πλησι]�ντας στ� θε9ρηση wρισµ�νων
µετασωκρατικ;ν φιλ�σ3φων.

iOπως uταν Gπ3µεν�, �U δV� αEτ	ς �ρ/	ς κα% F .κδηλωθεBσα �ντιπαλ3τητ
τ�υς «\θεσε -πιστηµ�λ�γικ� -ρωτ4µατα, τ� Cπ��α δ�ν �ρ*καν �κ�µα µι� γενικ�
�π�δεκτ� �π�ντηση». �Aπ�τ�σµατα τ*ς διαµ/ης αEτ*ς uταν F δηµι�υργ0α δV�
�ντιτιθ�µενων σ/�λ;ν:

T%ς Σ
�λ%ς τ%ς K�πεγ
/γης, µ	 κVρι� �ντιπρ3σωπ� τ�ν ν�µπελ0στα φυ-
σικ� N. Bohr κα% συνιδετες τ�υ τ�4ς παγκ�σµ0�υ κVρ�υς .πιστQµ�νες

Dirac, Neumman, Heisenberg, Jordan, Edington κ.�. κα%
T%ς Σ
�λ%ς τ.ν EPR (Einstein, Podolski, Rozen) µ	 .πικεφαλ*ς τ�ν πρ;τ�
κα% Lµ�ϊδετες τ�4ς .π0σης διεθν��ς κVρ�υς .πιστQµ�νες Plank, Bell,

Schröndiger, De Broglie, Bohm, Vigier κ.�.
�Eρευνητ	ς κα% λ3γι�ι &σει τ;ν φιλ�σ�φικ;ν κα% θρησκευτικ;ν .πιπτ9σεων

τ;ν �ντιτιθ�µενων �ρ/;ν τ;ν σ/�λ;ν αEτ;ν κατατσσ�υν τ�4ς nπαδ�Vς:
τ*ς «�ρ/*ς τ*ς �πρ�σδι�ριστ#ας» στ� φVση (Σ/�λ� K�πεγ/γης) στ�4ς
@περασπιστ	ς τ*ς @περ&ατικ*ς Yδε�κρατ0ας (τ� �δVνατ�ν τ*ς γν9σης τ*ς

φυσικ*ς πραγµατικ3τητας, τ� «πρ8γµα καθ’ 5αυτ�» τ�� Kντ), δι3τι π0σω �π�

1.

‚)

·)

Mι7 �Eλλην#δα φυσικSς στSν Kαναδf
µfς Lπαναφ.ρει στ�ν «καθαρ	» �Eπιστ�µη

O
U διαµ/ες κα% ,ριδες µετα64 .πιστηµ3νων, φιλ�σ3φων κα% θε-
�λ3γων, σ/ετικ5 µ	 τ� θ�µα τ;ν .πιπτ9σεων τ*ς K&αντικ*ς Θε-
ωρ0ας, π�4 �ρ/ισε τ� 1927 περ0π�υ, συνε/0]�νται κα% σQµερα
µ	 �µε0ωτ� .νδιαφ�ρ�ν. Bασικ� α>τι� τ;ν π�λVµ�ρφων αEτ;ν

�ντιπαραθ�σεων @π*ρ6ε F .πιστηµ�νικ� .ργασ0α τ�� ν�µπελ0στα φυ-
σικ�� B�ρνερ Xι]ενµπεργκ (W.H.: 1901-1976), Gν�ς �π� τ�4ς πρω-
τεργτες τ*ς K&αντικ*ς Mη/ανικ*ς, L Lπ�B�ς γι5 πρ9τη φ�ρ5 στ5
/ρ�νικ5 τ*ς Φυσικ*ς διετVπωσε τ�ν «+Aρ/� τ*ς +Aπρ�σδι�ριστ#ας»
(«Qντετερµινισµ�ς») στ� φVση, �ρ/� F Lπ�0α ε[/ε �πρ�σδ3κητες πρ�-
εκτσεις στ� φιλ�σ�φ0α κα% τ� θρησκε0α.



αEτ�ν κρV&εται F Yδ�α τ�� KYπερττ�υ dOντ�ς κα%
τ*ς «�ρ/*ς τ*ς αQτι�τητας» (σ/�λ� EPR) στ�4ς θιασ;τες τ�� .πιστηµ�νι-
κ�� ρεαλισµ�� (F K&αντικ� Θεωρ0α δ	ν ε[ναι πλQρης, �λλ5 @πρ/�υν �U

«λανθ�ν�υσες παρ�µετρ�ι», π�4 θ5 .πι&ε&αι9σ�υν τ�ν αYτι3τητα αEτ� στ� φV-
ση). KH Yδε�λ�γ0α τ*ς σ/�λ*ς αEτ*ς συγγενεVει µ	 τ� φιλ�σ�φ0α wρισµ�νων πρ�-
σωκρατικ;ν φιλ�σ3φων (F φVση µπ�ρεB ν5 γ0νJη γνωστ� �π� τ�ν �νθρωπ�).

�Aναφ�ρω δV� παραδε0γµατα �ντιτιθ�µενων �π3ψεων .πιστηµ3νων, π�4 �π�-
δεικνV�υν τ� διαφ�ρετικ3τητα τ;ν σκ�ψε9ν τ�υς:

α) KO W.H., δηµι�υργ�ς τ*ς «�ρ/*ς τ*ς �πρ�σδι�ριστ#ας» στ� φVση, γρφει:
«ARτ� π�2 παρατηρ�7µε δ�ν εlναι D φ�ση καθ’ 5αυτ4, �λλ� D φ�ση π�2 -κτ#θε-
ται σ�µφωνα µ� τ� µ(θ�δ� µι8ς \ρευνας» («Φυσικ� κα� Φιλ�σ�φ#α», σελ. 46) κα%
�λλ�� .πικυρ9νει τ�ν �µφι&�λ0α τ�υ γι5 τ� γνωρ0σιµ� ? µ� τ*ς φVσης, .ρωτ9-
ντας: «%H φ�ση µπ�ρε� �ληθιν� ν� εlναι τ�σ� �καταν�ητη, Uπως µ8ς φα#νεται Uτι
εlναι µ(σα �π� τ�ς �τ�µικ(ς µας -µπειρ#ες”; (σελ. 31). Kα% καταλQγει: «%O ν�µ�ς

2.
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τ*ς αQτι�τητας δ�ν -φαρµ�3εται στ�ν K�αντικ� Mη/ανικ� κα� C ν�µ�ς τ*ς δια-
τ4ρησης τ*ς `λης δ�ν εlναι πι� �ληθιν�ς γι� τ� στ�ι/ει1δη σωµατ#δια» (σελ.
78-80). M	 αEτ�ς τ�υ τ%ς �π3ψεις L W.H. µgς εYσγει xθεληµ�να ? �θ�λητα στ�ν
µεταφυσικ� Yδε�κρατ0α µ	 τ%ς γνωστ�ς της .πιπτ9σεις στ�ν θρησκευτικ� Yδε�-
ληψ0α.

KO W.H. κατατσσεται στ� «Σ/�λ� τ*ς K�πεγ/�γης» wς θεµελιωτ�ς µιgς «6περ-
�ατικ*ς �πρ�σδι�ριστ#ας». Παρ’ 8λα αEτ, δ	ν συµφωνεB �π3λυτα µ	 τ�ν Uδρυτ�
τ*ς σ/�λ*ς, τ�ν Bohr κα% µ	 wρισµ�νες �π3ψεις τ�υ, γρφ�ντας: «... θυµ8µαι τ�ς
συ3ητ4σεις µ� τ�ν Bohr, π�2 παρατε#ν�νταν γι� π�λλ�ς �ρες κα� �αστ�7σαν �ς
π�λ2 �ργ� τ� ν�/τα, γι� ν� καταλ4.�υν σ/εδ�ν σ� �πελπιστικ� κατ�σταση»
(σελ. 31). �EνJ; L φυσικ�ς .πιστQµων Blochinzev γρφει: «+Aν�µεσα στ�ς δι�φ�-
ρες Qδεαλιστικ�ς τ�σεις τ*ς σ�γ/ρ�νης φυσικ*ς, D Σ/�λ� τ*ς K�πεγ/�γης εlναι
D πι� �ντιδραστικ4» (σελ. 131). KO W.H. .πιτ0θεται κα% .ναντ0�ν τ*ς Pεαλιστικ*ς
Σ/�λ*ς (EPR): «O! ν�µ�ι τ*ς K�αντικ*ς Θεωρ#ας εlναι τ(τ�ι�ι, �στε “�! κρυµ-
µ(νες παρ�µετρ�ι” [“λανθ�ν�υσες παρ�µετρ�ι” κατ5 A. Bohr: EEτ. Mπιτσκη
(EM)] κ.λπ., “!καν�ς ν� �π�δε#.�υν τ�ν �ρ/� τ*ς αQτι�τητας στ� φ�ση”, π�2
�ρ(θηκαν γι� τ�ς �ν�γκες τ*ς διαφ�ρετικ*ς 5ρµηνε#ας τ*ς �ρ/*ς αRτ*ς, Uπως
διατυπ1νεται �π� τ�2ς 6π�στηρικτ�ς τ*ς ρεαλιστικ*ς σ/�λ*ς, δ�ν µπ�ρ�7ν ν�
παρατηρηθ�7ν στ� φ�ση». Σ	 αEτ� τ� σηµεB� L W.H. ,/ει δ0κι� (κα% L E.M. τ�
παραδ�/εται αEτ3), πρ�&λ�πει 8µως 8τι �U παρµετρ�ι αEτ	ς θ5 �π�καλυφθ��ν
στ� µ�λλ�ν.

OU .πιστηµ�νικ	ς κα% φιλ�σ�φικ	ς διεν�6εις στ�ν K&αντικ� Mη/ανικ� µετα64
τ;ν .πιστηµ3νων παραµ�ν�υν στ�ν .πικαιρ3τητα. T5 �ντιτιθ�µενα µ	 τ�ν Σ/�λ�
τ*ς K�πεγ/γης .πι/ειρQµατα τ*ς «Pεαλιστικ*ς Σ/�λ*ς» .κτ0θενται �π� τ�ν κα-
θηγητ� E.M. σ	 µι5 σειρ5 �π� &ι&λ0α τ�υ κα% γι’ αEτ� τ� θ�µα, 8π�υ γρφει: «%H
δ*θεν �ρ/� τ*ς �πρ�σδι�ριστ#ας (Qντετερµινισµ�ς) στ�ν K�αντικ� Φυσικ� εlναι
πρ�ϊ�ν µι8ς µη/ανιστικ*ς �ντ#ληψης, �ν�µεικτης µ� θετικιστικ�ς κα� πνευµα-
τ�κρατικ�ς πρ�καταλ4ψεις...».

«Π#σω �π� τ� -πι/ειρ4µατα τ$ν δ�� �ντιτιθ(µενων σ/�λ$ν δ�ν εlναι δ�-
σκ�λ� ν� �νι/νε�σωµε θετικιστικ�ς κα� 6περ�ατικ�ς πρ�κε#µενες �π� τ� µι�,
ρεαλιστικ�ς κα� Lρθ�λ�γικ�ς �π� τ�ν :λλη. pEτσι κα� D σηµεριν� διαµ�/η \/ει
Qδε�λ�γικ� κα� κ�ινωνικ� κ#νητρα �κ�µα, µ(σα �π� διαµεσ�λα�4σεις συ/ν�
�δι�ρατες π�λιτικ�» («%O +Eπιστηµ�νικ�ς Pεαλισµ�ς», σελ. 38).

™
τ�ν π�λυετ* αEτ� .πιστηµ�νικ� διαµ/η .πιφαν;ν .πιστηµ3νων τ*ς K&α-
ντικ*ς Mη/ανικ*ς ρ0/νει �πλετ� φ;ς F 31 .τ;ν KEλλην0δα φυσικ�ς Φω-
τειν� Mαρκ�π�Vλ�υ - Kαλαµαρg, π�4 τσσεται εEθ�ως @π	ρ τ�� .πιστη-
µ�νικ�� ρεαλισµ�� (αYτι3τητας). Γι5 τ� λαµπρQ της .πιστηµ�νικ� σταδι�-

δρ�µ0α τ� γνωστ� περι�δικ� “Scientific American” (∆εκ�µ&ρι�ς 2002), µ�σJω κα%
τ�� παγκ�σµ0�υ ∆ιαδικτV�υ - Internet (www. sciam. com / us), �φιερ9νει .ντυ-
πωσιακ5 .γκ9µια γι5 τ� µ�ναδικ� .πιτυ/0α της, παρ�υσι]�ντας τ�ν .ργασ0α
της σ	 .κτεν	ς κα% .νδιαφ�ρ�ν �ρθρ�, µ	 φωτ�γραφ0α τ*ς Yδ0ας.

KH .πιστQµων .ργ]εται στ� �Iνστιτ��τ� τ*ς Θεωρητικ*ς Φυσικ*ς Waterloo,

Mι7 �Eλλην#δα µfς Lπαναφ.ρει στ�ν Eλ�θεια
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Ontario, Canada, 8π�υ πρ�τθηκε ν5 πρ�σληφθJ* κατ3πιν συµφων0ας µ	 τ� �Iνστι-
τ��τ� �Aνωττων Σπ�υδ;ν τ�� Πανεπιστηµ0�υ Princeton, N.J., USA. �EρευνJg
στ� πλευρ� .πιφαν;ν .πιστηµ3νων 8πως �U R. Myers κα% Lee Smolin, µ	 σκ�π�
ν5 συνδυσJη τ� Γενικ� Θεωρ0α τ*ς Σ/ετικ3τητας τ�� Einstein µ	 τ�ν K&αντικ�
Θεωρ0α κα% ν5 .6ηγQσJη τ� φVση τ�� /9ρ�υ κα% τ�� /ρ3ν�υ, lνειρ� �κατ3ρθω-
τ� γι5 τ�ν Einstein κα% γι5 �λλ�υς σηµεριν�4ς .π9νυµ�υς .πιστQµ�νες (Hawking,
Penrose κ.�.).

KH �πντηση π�4 δ0νει F ΦωτεινQ Mαρκ�π�Vλ�υ - Kαλαµαρg, φωτ0]�ντας τ�ν
�ς τ9ρα σκ�τειν� Lρ0]�ντα τ*ς K&αντικ*ς Mη/ανικ*ς, στ%ς .κτεθεBσες πι� π-
νω �π3ψεις τ�� W.H., ε[ναι �ντ0θετη κα% κατηγ�ρηµατικQ, @περασπι]3µενη τ�ν
.πιστηµ�νικ� ρεαλισµ� τ*ς «�ρ/*ς τ*ς αQτι�τητ�ς» µ	 τ� φιλ�σ�φικ� ,νν�ια τ��
γνωρ0σιµ�υ τ*ς φVσης.

Στ�ν .πικεφαλ0δα τ�� �ρθρ�υ �ναφ�ρεται: «%H φυσικ�ς Φωτειν� Mαρκ�-
π��λ�υ - Kαλαµαρ8 �ν(πτυ.ε µ(θ�δ� π�2 συνδ(ει τ� Σ/ετικ�τητα µ� τ�ν
K�αντικ� Θεωρ#α, -πι�ε�αι1ν�ντας \τσι τ�ν �ρ/� Uτι: “κα� Uµως D αQτ#α
πρ�ηγε�ται τ�7 �π�τελ(σµατ�ς”». AEτ� ε[ναι F «+Aρ/� τ*ς AQτι�τητ�ς» στ�
φVση. Πρ�σεγγ0]ει ,τσι τ�ν �π�ψη τ;ν πρ�σωκρατικ;ν φιλ�σ3φων γι5 τ�
ν�µ�τ�λεια τ�� .σωσυµπαντικ�� Λ3γ�υ κα% τ�� �µυθ�λ3γητ�υ nρθ�λ�γι-
σµ�� στ� φVση.

E[ναι τ3σ� πεπεισµ�νη γι5 τ�ν �λQθεια τ;ν �ρ/;ν της αEτ;ν, fστε δ	ν δ0-
στασε ν5 ,ρθJη σ	 �ντιπαρθεση µ	 τ�ν καθηγητ� τ�� �Iνστιτ�Vτ�υ κα% �σφαλ;ς
µεγαλVτερ� σ	 Fλικ0α κα% πεπειραµ�ν� .ρευνητ� Lee Smolin. KO .πιφαν�ς συ-
νεργτης της Yσ/υρ0]εται 8τι: «∆�ν γνωρ#3αµε π$ς, µ� τ�ν διαδικασ#α (softwear)
π�2 -ργα3�µαστε, ν� δικαι�λ�γ4σωµε τ�ν αQτι�τητα» (σ	 .λεVθερη µετφραση).
KH Mαρκ�π�Vλ�υ - Kαλαµαρg �νεκλυψε 8τι F .6�λι6η τ�� φαιν�µ�ν�υ καθ0-
σταται πεπερασµ�νη κα% ,τσι διασJ9]εται F δ�µ� τ*ς αYτι3τητας. OU λεπτ�µ�ρει-
ες τ*ς κ&αντικ*ς διαδικασ0ας, λ3γJω τ;ν @ψηλ�� .πιπ�δ�υ µαθηµατικ;ν κα% @π�-
ατ�µικ;ν κ&αντικ;ν πρ�κειµ�νων, ε[ναι �δVνατ� ν5 γ0ν�υν �ντιληπτ	ς �π� τ�ν
κ�ιν� θνητ3, �U φιλ�σ�φικ�-θρησκευτικ�ς τ�υς 8µως .πιπτ9σεις κα% GρµηνεBες
ε[ναι καταν�ητ	ς �π� τ� µ�σ� �νθρωπ�.

KΩς Tνα παρδειγµα �κ3µη �ντιτιθεµ�νων �π3ψεων θ5 Xθελα ν5 �ναφ�ρω τ�
�ρθρ� τ�� Γ. Παπαµι/α�λ («∆αυλ�ς», τ. 247) µ	 τ0τλ� «∆ιαστ�λ� τ�7 Xρ�ν�υ.
%H πλ�νη στ� θεωρ#α τ�7 Einstein». T� δυνατ3τητα «διαστ�λ*ς τ�7 /ρ�ν�υ» κα%
τ�ν �πρ�σδι�ριστ0α τ%ς �π�ρρ0πτει L �ρθρ�γρφ�ς wς G6*ς: «%H -π(κταση τ*ς
φιλ�σ�φ#ας τ*ς σ/ετικ�τητας τ�7 Einstein καλλι(ργησε τ� πνε7µα τ*ς “Σ/�λ*ς
τ*ς +Aπρ�σδι�ριστ#ας”, κ�µπτ�ντας τ� συνα#σθηµα τ*ς �σφ�λειας τ�7 �νθρ1-
π�υ στ� µ(λλ�ν τ�υ, -.ευτελ#3�ντας τ� δ�ναµη τ*ς -πιστηµ�νικ*ς σκ(ψεως ν�
πρ�σφ(ρkη 6πηρεσ#ες γι� τ� µ(λλ�ν τ�7 �τ�µ�υ κα� τ�7 συν�λ�υ τ*ς �νθρωπ�-
τητ�ς, σ� �ντ#θεση µ� τ�ν %Eλληνικ� Φιλ�σ�φ#α, π�2 πρ�σφ(ρει σιγ�υρι� κα�
�νθρωπι� στ�ς κ�ινων#ες».

KH .κτ0µηση αEτ� τ�� �ρθρ�γρφ�υ συµπ0πτει µ	 τ5 Tως τ9ρα �ναφερθ�ντα
στ� �ρθρ� αEτ� κα% καταγγ�λλει τ� Yδε�κρατικ� @π3&αθρ� τ*ς «+Aπρ�σδι�ρι-
στ#ας», F Lπ�0α ,γινε µετ5 τ� 1927 L ν��ς στυλ�&της τ�� θρησκευτικ�� δ3γµα-
τ�ς.
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Mι5 �λλη �µφισ&ητ�Vµενη �ρ/� ε[ναι αEτ� τ*ς διαστ�λ*ς τ�� /ρ3ν�υ κα% κατ’
.π�κταση κα% τ�� µQκ�υς, Yδι3τητα τ�ν Lπ�0α �π�ρρ0πτει L Γ. Παπαµι/α�λ στ�
πρ�αναφερθ	ν �ρθρ� τ�υ. �Aντ0θετα πρ�ς αEτ3, L E.M., στ� πρ3σφατ� &ι&λ0�
τ�υ «%O ∆α#µων τ�7  +Aϊνστ�ϊν - AQτι�τητα κα� T�πικ�τητα», γρφει: «Σ�µφω-
να µ� τ�ν EQδικ� Θεωρ#α τ*ς Σ/ετικ�τητας τ� µ*κ�ς 5ν�ς σ1µατ�ς εlναι συν�ρ-
τηση τ*ς τα/�τητ�ς τ�υ Kς πρ�ς τ� µετρητικ� ;ργαν� (τ� µ4κη συστ(λλ�νται).
T� Bδι� Qσ/�ει κα� γι� τ� /ρ�ν� (τ� /ρ�νικ� διαστ4µατα διαστ(λλ�νται). +Eπ#σης,
D µ83α πα�ει ν� εlναι �π�λυτ� µ(γεθ�ς· αR.�νει µ� τ�ν τα/�τητα τ�7 σ1µατ�ς»
(σελ. 116).

KO E.M. στ� &ι&λ0� τ�υ «%O N(�ς +Eπιστηµ�νικ�ς Pεαλισµ�ς» γρφει: «T� φαι-
ν�µεν� (κ�αντικ�) εlναι “τ�πικ�”, στ� �αθµ� π�2 �! �λληλεπιδρ�σεις δ�ν µετα-
δ#δ�νται µ� :πειρη τα/�τητα. +Aσφαλ$ς πρ�κειται γι� τ�ν �ρ/� τ*ς “τ�πικ�-
τητας”... +Aλλ� στ�ν �ρ/� αRτ� D Σ/�λ� τ*ς K�πεγ/�γης �ντιπαραθ(τει τ�ν
Qδ(α τ�7 Bohr τ*ς µ�-τ�πικ�τητας... “T�πικ�τητα κα� δια/ωρ#σιµ�”, “αRτ� Wταν
D �λ4θεια τ�7 φυσικ�7 κ�σµ�υ κατ� τ�ν de Broglie [ τ�ν Einstein. “M�-τ�πικ�-
τητα κα� µ�-δια/ωρ#σιµ�”, αRτ� Wταν D �λ4θεια κατ� τ�ν Bohr κα� τ�ν W.H. τ*ς
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Σ/�λ*ς K�πεγ/�γης» (σελ. 16). KO E.M. .πισηµα0νει τ%ς Yδε�κρατικ	ς συν�πειες
τ;ν �ρ/;ν αEτ;ν, γρφ�ντας: «%H µ�/η γι� τ� µ�-δια/ωρ#σιµ�, τ� µ�-τ�πικ�-
τητα κα� τ� µ�-αQτι�τητα εl/ε Kς συν(πεια π�λλ�ς διαν�ητικ�ς παρεκτρ�π�ς (πα-
ραψυ/�λ�γ#α, τηλεκ#νηση...) σ� πνε�µατα λιγ1τερ� λεπτ� �π� τ�7 Bohr [ τ�7
W.H.» (σελ. 17).

Γι5 ν5 αYτι�λ�γQσJη τ� πνευµατικ� @π3&αθρ� τ;ν .κφνσεων αEτ;ν, L E.M.
�ναφ�ρεται στ� NεVτωνα (1642-1727), π�4 παραδε/3ταν τ�ν τ3τε .πικρατ��σα
�π� π�λλ�4ς αY;νες �ντιεπιστηµ�νικ� κα% θε�κρατικ� κ�σµ�αντ0ληψη Gν�ς σV-
µπαντ�ς στατικ��, �µετ&λητ�υ κα% αY9νι�υ. KH φυσικ� �λληλεπ0δραση µετα64
τ;ν πλανητ;ν διε6αγ3ταν µ	 �πειρη, �καρια0α τα/Vτητα, 8πως ,γραφε στ5 ,ργα
τ�υ “Principia” κα% “Optica” γι5 τ� δ�µ� τ�� σVµπαντ�ς: «+Aπ�τελε�ται �π� σ1-
µατα “στ(ρεα”, µα3ικ�, �διαπ(ραστα κα� τ�σ� σκληρ�, �στε δ�ν 6π�ρ/ει συνη-
θισµ(νη δ�ναµη, !καν� ν� τ� διαιρ(σkη, π�2 C Θε�ς τ� \καµε mνα κατ� τ�ν πρ1-
τη στιγµ� τ*ς δηµι�υργ#ας» (σελ. 73-74). Bλ�π�µε πSς F �νευ Lρ0ων τα/Vτητα κα%
�U wς �νω .πιπτ9σεις της καταλQγ�υν στ� θε�κρατ0α τ�� NεVτωνα τ�� 17�υ
αY;να κα% συνε/0]�νται �ς τ%ς µ�ρες µας �π� µερικ�4ς .πιστQµ�νες µ	 τ%ς εEλ�-
γ0ες τ*ς θε�λ�γ0ας. �Eφ3σ�ν �ναφερθQκαµε στ� «θε�», διευκριν0]�µε 8τι, κατ5
τ�ν KHρ3δ�τ�, F λ�6η θε�ς πρ��ρ/εται �π� τ� ρ*µα τ0θηµι, θ�τω, καθ�ρ0]ω, θ�-
τω σ	 τ6η κα0, κατ5 τ�ν Πλτωνα, τα6ιθετ;, δι3τι θεωρεB τ� «θε�» wς τα6ιθ�τη
τ�� σVµπαντ�ς, τ�� πρ�ϋπρ/�ντ�ς @λικ�� /�υς κα% l/ι wς δηµι�υργ� .κ τ��
µηδεν�ς («T#µαι�ς»).

T
� πρ3&ληµα τ*ς τα/Vτητας τ�� φωτ�ς ,/ει δηµι�υργQσει �ντιτιθ�µενες
�π3ψεις µετα64 τ;ν .πιστηµ3νων, �U περισσ3τερ�ι τ;ν Lπ�0ων τσσ�νται
µ	 τ�ν LριακQ, µ� στιγµια0α ? �πειρη µετδ�σQ τ�υ, /ωρ%ς ν5 6ε/ν��µε 8τι
�λλ�ι τ�ν �π�ρρ0πτ�υν, παραδε/3µεν�ι τ�ν {παρ6η @περφωτειν;ν τα/υ-

τQτων �U Lπ�Bες 8µως δ	ν ,/�υν �νι/νευθJ* στ� φVση παρ5 τ%ς Tως τ9ρα πρ�-
σπθειες.

M	 τ� σ�&αρ� αEτ� θ�µα �σ/�λQθηκε F .κπ�µπ� τ�� BBC τ*ς 06.09.02 µ�σ�ω
κα% τ�� παγκ3σµι�υ ∆ιαδικτV�υ - dIντερνετ (http://www.news.bbc.co.uk / science
/ nature). KH .πικεφαλ0δα τ*ς .κπ�µπ*ς uταν: «%H Qδ(α τ�7 Einstein γι� τ�ν τα-
/�τητα τ*ς �αρ�τητας διερευν8ται» ... «Mι� �π� τ�ς πρ�ϋπ�θ(σεις τ*ς θεωρ#ας
τ�υ εlναι Uτι D τα/�τητα τ*ς �αρ�τητας εlναι Bση µ� τ�ν τα/�τητα τ�7 φωτ�ς...
+E�ν �π�δει/θk* Uτι αRτ� δ�ν εlναι Lρθ� κα� D τα/�τητα τ*ς �αρ�τητας εlναι
6περφωτειν4, τ�τε D θεωρ#α τ*ς Γενικ*ς Σ/ετικ�τητας τ�7 Einstein θ� κατα-
ρε�σkη». OU συν�πειες µιgς τ�τ�ιας διαπ0στωσης θ5 ε[ναι σ�&αρ	ς γι5 τ�ν .πι-
στQµη, τ� φιλ�σ�φ0α κα% τ� θε�λ�γ0α.

T� πε0ραµα γι5 τ�ν .πι&ε&α0ωση @περφωτειν*ς &αρυτικ*ς τα/Vτητας διε6γε-
ται, κατ5 τ� BBC, �π� τ5 �στερ�σκ�πεBα τ;ν Virgin Islands, Hawaii κα% Γερµα-
ν0ας· πα0ρν�υν 8µως .νεργ� µ�ρ�ς κα% .πιστQµ�νες τ*ς �Iαπων0ας κα% τ*ς NASA.
OU �στρ�ν�µικ	ς παρατηρQσεις θ5 Gστιασθ��ν στ�ν πλανQτη ∆0α, τ� µεγαλVτε-
ρ� τ�� Fλιακ�� συστQµατ�ς. KO πλανQτης θ5 περσJη πλησ0�ν τ�� φωτ�ς π�4
.κπ�µπεται �π� Tνα Quasar (µ�ι]ει µ	 �στρ� κα% ε[ναι σ	 �π3σταση δισεκατ�µ-
µυρ0ων .τ;ν φωτ3ς). OU �στρ�ν3µ�ι θ5 .λ�γ6�υν τ�ν Tλ6η τ�� φωτ�ς τ�� Quasar

TS δ�γµα τ: �Aινστ(ιν περA ταPFτητας τ: φωτ�ς
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�π� τ� &αρυτικ� πεδ0� τ�� ∆0α. dEτσι, .λπ0]�υν ν5 @π�λ�γ0σ�υν τ�ν τα/Vτητα τ*ς
&αρVτητας. M	 �νυπ�µ�νησ0α �ναµ�ν�µε τ5 �π�τελ�σµατα τ;ν �στρ�ν3µων*.

T�λ�ς, F Lριακ� τα/Vτητα τ�� φωτ�ς �π�τελεB κα% τ� &ση τ;ν .ρευν;ν τ*ς
Φωτειν*ς Mαρκ�π�Vλ�υ - Kαλαµαρg (�λ. Φωτ�γραφ�α πρ�ηγ��µενης σελ�δας),
8πως πρ�κVπτει �π� τ� �ναφερθ	ν �ρθρ�, γεγ�ν�ς π�4 τεκµηρι9νεται �π� τ�
εYκ�νι]3µεν� φωτ�διγραµµα.

O
U Tως τ9ρα κα% σ	 κθε Uστ�ρικ� περ0�δ� πρ�κVπτ�υσες ,ριδες κα% διαµ/ες
µετα64 �ντιπρ�σ9πων τ�� «+Eπιστηµ�νικ�7 Pεαλισµ�7» �π� τ�ν µι5 κα%
τ*ς «%Yπερ�ατικ*ς +Iδε�πλασ#ας» �π� τ�ν �λλη ε[ναι .γγενεBς .κφνσεις
τ*ς .6ελισσ3µενης �νθρ9πινης ν3ησης. Λ3γι�ι κα% διαν�ητ	ς διακηρVτ-

τ�υν 8τι F .π0δραση τ;ν .πιστηµ;ν κθε δ�σµ�νης .π�/*ς ε[ναι καθ�ριστικ�
κα% �ναµφισ&Qτητη κα% .πιδρJg στ� φιλ�σ�φικ� κα% θρησκευτικ� Yδε�λ�γ0α, πε-
ρι�ρ0]�ντας τ�ν .µ&�λεια πρ�αι9νιων �λ3γων φαντασι9σεων κα% �ντικαθιστ9-
ντας αEτ	ς µ	 τ�ν �λQθεια τ;ν φυσικ;ν ν3µων κα% �ρ/;ν. KO �Eπ0κ�υρ�ς πρ;τ�ς
διατVπωσε τ�ν �λQθεια αEτ� µ	 αEτ5 τ5 λ3για: «tOσ� µετα��λλ�υν �! :νθρω-
π�ι τ� φ�ση, τ�σ� συµ�α#νει ν� �λλ�3�υν κα� �! σκ(ψεις τ�υς» (�Aπ3σπ. 108). KH
.πιστηµ�νικ5 τεκµηριωµ�νη αEτ� ν�µ�τ�λεια Gδρ]εται στ�ν �ρ/αι�ελληνικ�
φιλ�σ�φικ� σκ�ψη, στ�ν Lπ�0α πρ�στρ�/�υν κα% �U πι� .πιφανεBς .πιστQµ�νες,
�ντλ9ντας πηγ	ς κα% φ;ς γι5 τ�ν Gδρα0ωση τ;ν �ρ/;ν τ*ς φυσικ*ς πραγµατι-
κ3τητας. «|Aν D θρησκε#α θ(λkη ν� διατηρ4σkη τ�ν �.ι�πιστ#α της, πρ(πει ν� �ρk*

ΘεκρατικSς LKωσυµπαντικSς καA �EλληνικSς Λ�γς
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* T� ∆ιαδ0κτυ� (MSNBC News) τ�ν 07.01.03 �ν�φερε 8τι F διε6αγωγ� Gν�ς πειρµατ�ς �π�δει6ε
πSς F τα/Vτητα τ*ς &αρVτητας, ε[ναι σ/εδ�ν >ση µ	 τ�ν τα/Vτητα τ�� φωτ3ς. �Eν τ�Vτ�ις, wρισµ�ν�ι
.πιστQµ�νες (H. Asada) �µφι&λλ�υν γι5 τ�ν .γκυρ3τητα τ*ς µ�τρησης. KH διαµ/η συνε/0]εται.
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τρ�π� ν� -νσωµατ1σkη /ωρ�ς διαστρε�λ1σεις κ�θε ν(α -πιστηµ�νικ� �ρ/4, δι�-
τι D 6λικ� �λ4θεια τ*ς φ�σης π�2 �π�καλ�πτει D -πιστ4µη διαθ(τει περισσ�τε-
ρ� περιε/�µεν� κα� µεγαλε�� �π� Uλες τ�ς θρησκευτικ�ς µυθ�λ�γ#ες µα3#»· .ν�ρ-
γεια π�4 ε[ναι �π0θαν� ν5 �π�τ�λµηθJ*.

T� θρησκευτικ� δ3γµα, γι5 ν5 .πι&ι9σJη, στηρ0]εται κθε φ�ρ5 στ5 «δεκαν#-
κια» τ*ς .πιστQµης, πρ�σαρµ3]�ντς τα στ�ν πι� συµφ�ρ�υσα �λλ5 �λλ�ιωµ�-
νη .πιστηµ�νικ� �ρ/Q, 8πως µ	 τ� �ριστ�τελικ� Primum Mobile («Πρ$τ�ν Kι-
ν�7ν») στ�ν Mεσα0ωνα κα% τ�ν @περ&ατικ� Gρµηνε0α τ*ς «+Aρ/*ς τ*ς +Aπρ�σ-
δι�ριστ#ας» στ�ν .π�/Q µας. �Eν κατακλε0δι, oς .παναλ&ωµε τ�ν �6ι3λ�γη �λQ-
θεια, 8τι «τ� µ(λλ�ν τ*ς �νθρωπ�τητας δ�ν ε6ρ#σκεται στ� θρησκευτικ� 6περ-
�ατισµ�, C Cπ���ς εlναι πρ�σκαιρ�ς κα� παρ�δικ�ς, πρ�ϊ�ν τ*ς πρωτ�γ�νης
�νθρ1πινης σκ(ψης, �λλ� στ�ν -σωσυµπαντικ� �ρ/αι�ελληνικ� Λ�γ�, C Cπ���ς
εlναι .υν�ς κα� αQ1νι�ς, γν4σι� πρ�ϊ�ν τ*ς Φ�σης.
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OI °ENNHTOPE™ 
TOY ¶A°KO™MIOY ¶O§ITI™MOY

"η´. ∆ηµ�κριτ�ς
%O ∆ηµ�κριτ�ς τ�7 %Hγησιστρ�τ�υ γενν4θηκε στ� pA�δηρα τ*ς Θρk�κης περ� τ�ν 80�ν

+Oλυµπι�δα (460 - 457 π.X.)· διεκρ#νετ� δ� γι� τ�ν �.ι�πρ(πει� τ�υ, τ�ν -λεγ/�µενη
αQσι�δ�.#α κα� τ�ν λεπτ� εQρωνε#α, π�2 Wταν 3ωγραφισµ(νη στ� µ�ν#µως /αµ�γελαστ�
πρ�σωπ� τ�υ, -. �� κα� C /αρακτηρισµ�ς τ�υ Kς «Γελασ�ν�υ». +Aν4συ/� πνε7µα κα� φι-
λ�µαθ�ς καθ�ς Wταν, τα.#δευσε σ� π�λλ� µ(ρη τ*ς γ*ς κα� παρακ�λ��θησε τ�ς διδα-
σκαλ#ες π�λλ$ν φιλ�σ�φων κα� -πιστηµ�νων, �! Cπ���ι, καθ�ς φα#νεται, δ�ν τ�ν !κα-
ν�π�#ησαν. +Eπανακ�µψας στ�ν πατρ#δα τ�υ, συναντ4θηκε µ� τ�ν Λε�κιππ�, µ� τ�ν
Cπ��� συνδ(θηκε φιλικ� κα� παρ(µεινε µ�ν#µως στ�ν σ/�λ4 τ�υ. EQρ4σθω -ν παρ�δkω, Uτι
D -ν +Aθ4ναις -π#σκεψ4 τ�υ �µφισ�ητε�ται κα� κατ� συν(πειαν τ� «xλθ�ν εfς 7Aθ:νας
καQ �} τις µ< Nγνωκεν» -λ(γ/εται Kς πλαστ� κα� ψευδ(ς.

%O +A�δηρ#της δ�ν δηµι��ργησε Qδια#τερ� φιλ�σ�φικ� σ�στηµα, �λλ’ �κ�λ��θησε τ�ς
θεωρ#ες τ�7 Λευκ#ππ�υ τ�ς Cπ��ες συστηµατ�π�#ησε, -πε.(τεινε κα� δηµ�σ#ευσε Kς κ�ιν�ς
κατακτ4σεις τ�υς. Π�λλ�� Qσ/υρ#3�νται Uτι C M�γας ∆ι/κ�σµ�ς �π�τελε� \ργ� τ�7 Mι-
λησ#�υ κι C Mικρ,ς ∆ι/κ�σµ�ς δικ� τ�υ· κ�τι τ(τ�ι� Kστ�σ� �π� π�υθεν� δ�ν πρ�κ�-
πτει. T� �(�αι� εlναι λ�ιπ�ν, Uτι D «περQ &τ�µων καQ κεν�� θεωρ�α», D κ�σµ�λ�γ#α κα�
D κ�σµ�γ�ν#α �π�τελ�7ν κ�ιν� \ργα �µφ�τ(ρων· τ� 6π�λ�ιπα Kστ�σ� συγγρ�µµατα,
π�2 �γγ#3�υν Uλα σ/εδ�ν τ� θ(µατα τ�7 -πιστητ�7, �π�τελ�7ν �π�κλειστικ� \ργα τ�7
�κ�µατ�υ ∆ηµ�κρ#τ�υ.

T� σ�µπαν εlναι �(�αια :πειρ�, «δι�τι καθ�λ�υ δ<ν N
ει δηµι�υργηθ% &π, κ/π�ι�ν»·
�! κ�σµ�ι Uµως, π�2 -π#σης εlναι :πειρ�ι, δηµι�υργ�7νται κα� καταστρ(φ�νται -.αιτ#ας
τ*ς δ#νης, «~ν &ν/γκην Nλεγ�ν». +E.υπακ��εται Uτι κι C δικ�ς µας κ�σµ�ς \/ει Dµερ�-
µην#α γ(ννησης κα� φυσικ� κ�π�τε θ� καταστραφk*. tOταν λ�ιπ�ν /ωρ#στηκαν C ORραν�ς
κα� D Γα�α, γ(ννησαν κι \φεραν στ� φ$ς Uλα τ� φυτ� κα� τ� 3�$α, -φωδιασµ(να µ�λιστα
µ� τ� σπ(ρµα, π�2 �π�τελε� τ� στ�ι/ε�� �ναπαραγωγ*ς κα� διαι1νισ4ς τ�υς. ARτ� εlναι
D θεωρ#α τ�7 ∆ηµ�κρ#τ�υ περ� τ*ς γεν(σεως κα� τ*ς -.ελ#.εως τ$ν εQδ$ν, τ�ν Cπ�#α δα-
νε#σθηκε �π’ τ�ν +Eµπεδ�κλ* – \µµεσα [ :µεσα �δι�φ�ρ�. Στ� -ρ1τηµα: «ΓιατQ &π, τ,
σπ�ρµα �κ/στ�υ εcδ�υς δ<ν γεννι�ται Yτιδ:π�τε» Y σ�φ,ς &παντu: «∆ι�τι τ, σπερµατικ,
Rγρ, πρ��ρ
εται &π’ eλ� τ, σ.µα κι &π’ τ* κυρι�τερα µ�ρη τ�υ, eπως εHναι τ* κ�κκα-
λα, �$ σ/ρκες καQ �$ cνες».

%H ψυ/� εlναι 6λικ� -.�παντ�ς· σ�γκειται Uµως �π� σφαιρ�ειδ* :τ�µα «πυρ,ς καQ θερ-
µ��», τ� Cπ��α λ�γkω τ�7 σ/4µατ�ς τ�υς δ�νανται ν� δι(ρ/ωνται δι� µ(σ�υ Uλων τ$ν
:λλων �τ�µων κα� ;ντων κα� ν� τ� θ(τ�υν σ� κ#νηση, κιν��µενα κα� τ� Bδια· «Nστι δ< ?
ψυ
� !ν παντQ τt. αfσθαν�µ�νtω σ�µατι». %H αBσθηση κα� D ν�ηση �π�τελ�7ν λειτ�υργ#ες
τ*ς ψυ/*ς, µ(σkω τ$ν Cπ�#ων -πικ�ινωνε� µ� τ�ν κ�σµ�. Στ� 34τηµα τ$ν αQσθ4σεων C ∆η-
µ�κριτ�ς διαφ�ρ�π�ιε�ται τ�7 Λευκ#ππ�υ. O! αQσθ4σεις κατ’ αRτ�ν δ�ν εlναι �λ�νθαστες·
�πεναντ#ας, �! πληρ�φ�ρ#ες π�2 µ8ς παρ(/�υν εlναι �σαφε�ς κα� �νακρι�ε�ς. ∆�� εQδ$ν
γν1σεις \/�υµε: «? µ<ν γνησ�η, ? δ< σκ�τ�η· καQ σκ�τ�ης µ<ν τ/δε σ�µπαντα �ψις, &κ�:,
�δµ:, γε�σις καQ ψα�σις. sOταν ? σκ�τ�η µηκ�τι δ�νηται (...) τ�τε !πιγ�γνεται ? γνησ�η,
3τε �ργαν�ν N
�υσα τ�� ν.σαι λεπτ�τερ�ν». %H :π�ψ4 τ�υ αRτ� εl/ε διαδ�θ* εRρ�τα-
τα κατ� τ�2ς �λε.ανδριν�2ς κα� ρωµαϊκ�2ς /ρ�ν�υς· κυκλ�φ�ρ�7σε µ�λιστα κι mνα �ν(κ-



δ�τ�, π�2 µιλ�7σε γι� κ�π�ι�ν σ�φ� π�2 αRτ�τυφλ1θηκε, λ(ει, γι� ν� �λ(πkη καλ�τερα,
�παλλαγµ(ν�ς τ$ν �νακρι�$ν πληρ�φ�ρι$ν τ*ς Cρ�σεως. Γνωστ� :λλωστε Wταν κι D
φρ�ση: «φτω/� λ�γικ�! �π� ’µ8ς \λα�ες τ� πειστ4ρι� σ�υ κι -µ8ς πρ�σπαθε�ς ν� κατα-
��λkης· D ν#κη σ�υ θ’ �π��k* �ττα σ�υ».

%H τ�/η {δη εl/ε -κπαραθυρωθ* �π’ τ�ν Λε�κιππ�, σ�µφωνα µ� τ�ν Cπ��� «τ� π�ντα
-κ λ�γ�υ γ#γν�νται κα� 6π’ �ν�γκης». %O ∆ηµ�κριτ�ς θ� κ�νkη mνα �κ�µη �*µα κα� θ�
-κτ�π#σkη τ�2ς θε�2ς κα� τ�2ς δα#µ�νες, στ�2ς Cπ�#�υς -ναπ�θ(τ�υν τ�ς -λπ#δες τ�υς «�!
ψυ/�ς �αρ��ρ�υς \/�ντες» κι �! �ν�ητ�ι. ∆�ν 6π�ρ/�υν µ� φυσικ� [ 6περ-φυσικ� ;ντα·
U,τι 6π�ρ/ει εlναι «τ� :τ�µα κα� τ� κεν�» κα� τ� φυσικ� ;ντα κατ’ -π(κταση, �π’ τ�ς
�π�ρρ��ς τ$ν Cπ�#ων δηµι�υργ�7νται τ� «εBδωλα», π�2 πρ�σκρ���υν στ� αQσθητ4ρια
;ργαν� µας κα� πρ�καλ�7ν τ� αQσθ4µατα... %Ωσα�τως δ�ν 6π�ρ/ει κα� µεταθαν�τια 3ω4,
�φ�7 D ψυ/4, 6λικ� ��σα, διαλ�εται µετ� τ�ν θ�νατ� στ� -. �ν συνετ(θη σφαιρικ� :τ�-
µα. tOσ� 3�7µε, Kστ�σ�, D ψυ/� �π�τελε� τ� πραγµατικ� εlναι µας, :ρα κα� τ�ν πηγ�
κ�θε εR-δαιµ�ν#ας: «ε>δαιµ�ν�η ψυ
%ς καQ κακ�δαιµ�ν�η· ε>δαιµ�ν�η �>κ !ν ��σκ:µα-
σιν �fκε9 �>δ< !ν 
ρυσt.· ψυ
� �fκητ:ρι�ν δα�µ�ν�ς» �π�φα#νεται.

%O +A�δηρ#της σ�φ�ς εlν’ C πρ$τ�ς π�2 \γραψε πραγµατε#α �φιερωµ(νη �π�κλει-
στικ� στ�ν λ�γικ4· πρ�κειται γι� τ�ν Kαν�να [ «περ� λ�γικ$ν καν�να», Uπως �ναφ(-
ρεται στ�ν κατ�λ�γ� τ$ν \ργων τ�υ. +Eδ$ D �παγωγικ� µ(θ�δ�ς τ�7 Z4νων�ς +Eλε�τ�υ
�ντικαθ#σταται �π� τ�ν -παγωγικ� τ�ια�τη. %Ως κριτ4ρι� τ*ς �ληθε#ας [ τ*ς �ντιλ4ψεως
τ$ν �δ4λων λαµ��ν�νται τ� δεδ�µ(να τ$ν αQσθ4σεων, ν���µενα Kς σκ�τειν� �νταν�-
κλαση τ$ν ;ντων («σκ�τ�η γν�µη»), π�2 �π�τελ�7ν πηγ� τ*ς «γνησ�ης γν�σης», D Cπ�#α
εlναι κα� �Rσ#α τ$ν ;ντων.

%H �θικ� τ�7 ∆ηµ�κρ#τ�υ εlναι \µπλεη �.ι$ν, Qδανικ$ν κα� �.ι�λ�γικ$ν κριτηρ#ων·
�ρ#σκεται δ� σ� �π�λυτη Nρµ�ν#α µ� τ�ς κ�ινωνικ�-π�λιτικ�ς �ντιλ4ψεις τ�υ, π�2 �ασ#-
3�νται -π� τ$ν -νν�ι$ν τ*ς Qσ�ρρ�π#ας κα� τ*ς συµµετρ#ας: «καλ,ν !ν παντQ τ, cσ�ν·
Rπερ��λ� δ< καQ Nλλειψις �} µ�ι δ�κε9» �π�φα#νεται. %H συµµετρ#α τ*ς διαγωγ*ς µας -ν
συνδυασµk$ πρ�ς τ�ς µ(τριες κα� λελ�γισµ(νες τ(ρψεις κα� Dδ�ν�ς διασφαλ#3�υν τ�ν
Nρµ�νικ� κατ�σταση τ�7 θυµικ�7, τ�7 συναισθηµατικ�7 κα� τ�7 λ�γικ�7, τ*ς ψυ/*ς µ�
µι� λ(.η, π�2 εlναι 6πε�θυνη γι� τ�ν 6γε#α µας γενικ$ς. Γνωρ#3�ντας Uτι γι� τ� σφ�λ-
µατ� µας φτα#ει D :γν�ια, συνιστk8 συγκατα�ατικ�τητα κα� πρ�τε#νει «ν� �λ(π�υµε κα�
ν� δι�ρθ1ν�υµε τ� δικ� µας σφ�λµατα, �ντ� ν� κακ#3�υµε γι� τ� σφ�λµατα τ$ν :λλων».

T� µεγαλ�τερ� �γαθ� γι� τ�ν :νθρωπ� εlναι D παιδε#α �σφαλ$ς, π�2 «γι* µ<ν τ�Mς
ε>τυ
ισµ�ν�υς &π�τελε9 κ�σµηµα, γι* τ�Mς δ�σµ�ιρ�υς eµως καταφ�γι�». «@H φ�σις (ε>-
φυντ�α) καQ ? διδα
� παραπλ:σι�ν !στι· καQ γ*ρ ? διδα
� µεταρυσµ�9 (µεταρρυθµ�6ει)
τ,ν Oνθρωπ�ν, µεταρυσµ��σα δ< φυσι�π�ιε9». %H διδα/� κα� �! �σκ4σεις πα#3�υν µ(γι-
στ� ρ�λ�· «περισσ�τερ�ι εHν’ !κε9ν�ι π�M γ�ν�νται &γαθ�Q &π’ τ�ν Oσκηση παρ* �$ γεν-
νηµ�ν�ι &γαθ��»· κα� «καµµι* τ�
νη � !πιστ:µη δ<ν µπ�ρε9 ν* κατακτηθt% 
ωρQς µ/θη-
ση - “διδα
:”. ARτ� �(�αια δ�ν σηµα#ν�υν Uτι τ�σεται 6π�ρ τ*ς π�λυµ�θειας. Γνωρ#3ει
Uτι «τ, διαλ�γ�6εσθα� τι καλ�ν, εHναι cδι�ν τ�� θε��υ ν��» κι Uτι «π�λλ�� λ�γ�ν µ� µα-
θ�ντες 3$σι κατ� λ�γ�ν»· γι’ αRτ� συνιστk8 «π�λυν��ην κα� �R π�λυµαθ#ην �σκ(ειν, δι�-
τι π�λλ�� π�λυµαθε�ς ν�7ν �Rκ \/�υσιν».

%O ∆ηµ�κριτ�ς, σ�φ�ς καθ�ς Wταν, αQσθαν�ταν π�λ#της Uλης τ*ς �Qκ�υµ(νης: «+Aνδρ�
σ�φk$ π8σα γ* �ατ4· ψυ/*ς γ�ρ �γαθ*ς π�τρι�ς C .�µπας κ�σµ�ς» \λεγε.

Σαρ/ντ�ς Π/ν
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T� π�λιτιστικ� αEτ� κακ�Vργηµα µgς πηγα0νει π0σω στ�ν /ρ3ν�, κτι λιγ9τε-
ρ� �π� δV� /ιλιετ0ες, 8ταν τ5 τ3τε παιδι5 τ*ς >διας Yδε�λ�γικ*ς µQτρας, µελα-
ν�/0τωνες .κε0νη τ�ν .π�/Q, κατ�καιαν τ%ς &ι&λι�θ*κες τ;ν KEλλQνων �ρ/0]�ντας
�π� τ�ν τ*ς �Aλε6ανδρε0ας κα% κατ�στρεφαν τ5 @π�ρλαµπρα µνηµεBα τ�� �ρ/α0-
�υ κ3σµ�υ.

Παρακ�λ�υθ$ -κ τ�7 σ�νεγγυς κα� µ� �δι�πτωτ� τ� -νδιαφ(ρ�ν τ�ς εQδ4σεις τ�7 B.B.C.
στ�ν +Aγγλικ4, π�2 δ�ν εlναι �(�αια κα� π�λ2 �θ$ες, Uσ�ν �φ�ρ8 στ�ς πετρελαι�φ�νικ�ς
εQσ��λ�ς στ� +Iρ�κ, στ� K�υ�(ιτ κ.�.κ. Π�ντως τ� B.B.C. εlναι �ντικειµενικ1τερ� τ*ς «Φων%ς
τ%ς 7Aµερικ%ς», π�2 λειτ�υργε� Kς ;ργαν� διατεταγµ(ν� ν� -µπ�δ#σkη τ� δηµι�υργ#α �!ασδ4-
π�τε µ�ρφ*ς �ντιµερικανισµ�7.

M(σα στ� δ#νη αRτ�7 τ�7 πρ�σφατ�υ κατακτητικ�7 π�λ(µ�υ τρ#α πρ�γµατα συγκρ�τησα,
π�2 πε#θ�υν Uµως τ�ν �!�νδ4π�τε, Uτι �! -πιθ(σεις κατ� τ$ν Qσλαµικ$ν /ωρ$ν δ�ν \/�υν Kς
αBτι� τ�ς θρησκευτικ�ς διαφ�ρ�ς �λλ� αBτια θρησκει�-πετρελαϊκ�, σ�µφωνα µ� τ� B.B.C. Kα�
Qδ�2 D �π�δει.η:

%H -π#θεση :ρ/ισε µ� τ� διακ4ρυ.η Uτι C θε�ς τ*ς ∆�σης εlναι µ� τ� µ(ρ�ς µας, Uπως
�κρι�$ς διακ4ρυττε κα� C φ�νταµελιστ�ς Σαντ�µ X�υσε�ν, π�2 -πεκαλε�τ� τ�ν +Aλλ�/.
%H τηλε�ραση τ�7 B.B.C. κα� τ� C.N.N. \δει.αν mνα \νστ�λ� στρατευµ(ν� ν� σκ��kη κα�
ν� πρ�σκυνk8 mνα π�ραυλ� σ�ν θε�. T� πρ�σκ�νηµα -νν�ε�ται Uτι κ�τι συµ��λι3ε...
Π�λλ�ς παρα-θρησκευτικ�-κρατικ�ς Lργαν1σεις διεκ4ρυ.αν Uτι “God Loves America”
κα� Uτι δι(θεταν τ�γµατα !εραπ�στ�λων σ�ν τ�2ς M�ρµ�ν�υς, γι� ν� δια/ειρισθ�7ν

3.

2.

1.

▲

O «MøAB», H «BAI£H§» KAI O M¶EN
EN™KH¶TOYN ™TO IPAK

M
’ Tνα εYδε/θ	ς ,γκληµα εYς &ρ�ς τ;ν π�λιτισµ;ν τ�� �ρα&ικ��
κ3σµ�υ καθSς κα% τ*ς παγκ3σµιας π�λιτιστικ*ς κληρ�ν�µιgς
�ν�0γει F αEλα0α τ�� 21�υ αY;ν�ς, κατ5 τ�ν Lπ�B�ν &αδ0]�υ-
µε Lλ�τα/;ς πρ�ς Tνα ν�� παγκ3σµι� µεσα0ωνα. iYστερα �π’

τ�ν �νηλε* σφαγ� κα% Yσ�π�δωση τ;ν π3λε9ν τ�υ �π’ τ�4ς πυραV-
λ�υς κα% τ5 “Abraam’s”,1 τ�4ς .6ευτελισµ�4ς κα% τ� /�ς π�4 &0ωσε L
λα�ς τ�� �Iρκ �π’ τ�ν �µερικανικ� π�λεµικ� κρεατ�µη/ανQ, uλθε κα%
F Lλ�κληρωτικ� καταστρ�φ� τ;ν π�λιτιστικ;ν δεσµ;ν τ;ν �Iρακιν;ν
µ	 τ� παρελθ3ν τ�υς. M	 κ0νηση «ρ�υ� µ�τ»2 �U εYσ&�λεBς λεηλτησαν
8λα τ5 µ�υσεBα τ�� �Iρ5κ κα% πυρπ3λησαν 8λες τ%ς &ι&λι�θ*κες τ�υ.

➳



«Θ(λετε καταστρ(ψει π�ντας τ�2ς τ�π�υς, π�ντα τ� \θνη τ� Cπ��α θ(λετε κυ-
ριε�σει. Kα� θ(λετε κατεδαφ#σει τ�2ς �ωµ�2ς αRτ$ν, κα� συντρ#ψει τ�ς στ4λας
αRτ$ν, κα� κατακα�σει -ν πυρ� τ� :λση αRτ$ν, κα� κατακ�ψει τ� εBδωλα τ$ν
θε$ν αRτ$ν, κα� -.αλε#ψει τ� Lν�µατα αRτ$ν -κ τ�7 τ�π�υ -κε#ν�υ» («∆ευτε-
ρ�ν�µι�ν» IB´ 2-3).

KH δ�κιµασµ�νη συνταγ� τ*ς πυρκαγιgς κα% τ;ν λεηλασι;ν δ	ν ε[ναι παρ5
µ0α �ργανωµ�νη .πι/ε0ρηση τ;ν σκ�τειν;ν µ� �µερικανικ;ν κVκλων, π�4 δι�ι-
κ��ν τ%ς H.Π.A. κα% τ�ν M. Bρετανν0α .ναντ0�ν τ;ν �ρ/α0ων π�λιτισµ;ν τ*ς
Mεσ�π�ταµ0ας, �λλ5 κα% Lλ3κληρης τ*ς π�λιτισµ�νης �νθρωπ3τητ�ς. Σ�υµ�ρι-
�ι, �Aκκδι�ι, �AσσVρι�ι, Bα&υλ9νι�ι, XαλδαB�ι, Π�ρσες κ.�. λα�0, δηµι�υργ�%
κα% �να&ιωτ	ς µεγλων π�λιτισµ;ν, κατ�ικ��σαν κατ5 τ�ν �ρ/αι3τητα στ�ν ση-
µεριν� .πικρτεια τ�� �Iρκ.3 KH λα0λαπα τ�� G&ραι�γεν��ς �Iσλαµισµ�� ,µελλε
ν5 καταστρ�ψJη τ�4ς µεγλ�υς αEτ�4ς π�λιτισµ�4ς, καθSς κα% τ�ν KEλληνικ� π�-
λιτισµ� τ*ς {στερης �ρ/αι3τητ�ς, π�4 ε[/ε .6απλωθ* �π’ τ�4ς �π�γ3ν�υς τ�� Mε-
γαλ�6ανδρ�υ στ5 &θη τ*ς �Aσ0ας, µ�/ρι τ� σηµεριν� �Aφγανιστν.4

Στ5 µ�υσεBα κα% στ%ς &ι&λι�θ*κες τ�� �Iρ5κ ε@ρ0σκ�ντ� ,ργα �νεκτ0µητης π�-
λιτιστικ*ς κα% Uστ�ρικ*ς �60ας 8λων αEτ;ν τ;ν π�λιτισµ;ν. KO Σαντ5µ X�υσε�ν,
oν κα% στυγν�ς δικττωρ, ,δει/νε µεγλη εEαισθησ0α στ�4ς �ρ/α0�υς αEτ�4ς
π�λιτισµ�Vς, συλλ�γ�ντας στ5 µ�υσεBα τ*ς /9ρας τ�υ 8λ�ν αEτ�ν τ�ν π�λιτι-
στικ� θησαυρ3. �Aνµεσα στ5 �ρα&ικ5 /ειρ3γραφα @π*ρ/αν κα% πµπ�λλα Gλλη-
νικ5 συγγρµµατα - ππυρ�ι, π�4 ε[/αν µεταφρασθ* στ�ν �Aρα&ικ� γι5 ν5 δια-
σωθ��ν, λ3γJω τ;ν /ριστιανικ;ν διωγµ;ν τ�� Mεσα0ων�ς.

Mετ5 τ�ν παρδ�ση τ*ς Bαγδτης στ%ς �µερικανικ	ς δυνµεις �µα/ητ0, τ�
σκ�τειν� σ/�δι� µπ*κε σ’ .φαρµ�γQ. iOλες �U &ι&λι�θ*κες τ*ς /9ρας τ�� EEφρ-
τη ,γιναν παρανλωµα τ�� πυρ3ς. KEκατ�µµVρια &ι&λ0ων - παπVρων κα% συγ-
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τ� λιπαρ1τατη «&νθρωπιστικ� ��:θεια», τ�ν τ�σ� δ�λια κα� �πατηλ4.
%O γηρασµ(ν�ς -ν πρ�παγανδιστικα�ς κα� πρ�τεσταντικα�ς Nµαρτ#αις κ. Bαλ#σης Γκρ�-
/αµ -.(φρασε τ� -νδιαφ(ρ�ν ν� π�kη στ� µ(τωπ� τ�7 π�λ(µ�υ Kς :γγελ�ς τ�7 +Iε/ω�8.

∆�ν διευκρ#νησε �(�αια τ� εlδ�ς τ*ς �γγελικ1τατης �π�στ�λ*ς τ�υ: θ� π4γαινε Kς :γγελ�ς
φωτ�ς [ Kς :γγελ�ς σκ�τ�υς;

%O καταστρεπτικ1τερ�ς κα� φ�νικ1τερ�ς π�ραυλ�ς �πεµπλ�υτισµ(ν�υ �Rραν#�υ, π�2
/ρησιµ�π�ι4θηκε στ� +Iρ�κ, εl/ε τ� παλαι�διαθηκικ� ;ν�µα MΩAB, -/θρικ� τ$ν φι-

λ�π�λεµων +Iσραηλιτ$ν!

%H µεγαλ�τερη κατασκευαστικ� ��ρει�αµερικανικ� 5ταιρε#α, π�2 θ� καρπωθ}* 25 δι-
σεκατ�µµ�ρια �µερικανικ$ν δ�λλαρ#ων –κ�π�, µ�/θ� κα� φ�ρ�λ�γ#α τ$ν 5κατ�µµυ-

ρ#ων -ργα3�µενων +Aµερικαν$ν– Lν�µ�3εται ;/ι +Eργ�νη +Aθην8 �λλ� –φρ#.�ν κα� στ(να.�ν,
υ!� τ�7 +Aνθρ1π�υ– φ(ρει τ�ν παλαι�διαθηκικ� Lν�µασ#α BAIΘHΛ, δηλαδ� κατ�ικ#α SALOM
- εQρ4νης· εQρ4νης µ� σιδερ(νια ν�/ια, φωσφ�ρικ� µαλλι�, σαρκ���ρα δ�ντια �λλ� κα� π4λι-
να –  πρ�σκαιρα π�δια!

%O κλ(πτης, τ(λ�ς, 13 πιν�κων �π� τ� «Παλ�τι» τ�7 X�υσε�ν Lν�µ�3εται Mπ�ν Σ�λ�-
µ�ν, εlναι �ντικ�ρ κα� τ�ν �να3ητε� D +Iντερπ�λ.

∆ρ Γε�ργι�ς M�υστ/κης
Kαθηγητ�ς Θε�λ�γ#ας - K�ινωνι�λ�γ#ας

7.

6.

5.

4.



γραµµτων .6αφαν0σθηκαν αEτ�στιγµε0.
T5 µ�υσεBα τ*ς /9ρας λεηλατQθηκαν �π’ �κρ�υ εYς �κρ�ν �π’ τ�4ς �Aµερικα-

νικ�4ς πε]�να�τες. �Aπ� τ� µ�υσεB� τ*ς Bαγδτης (τ� nµ�ρφ3τερ� κα% µεγαλV-
τερ� 8λων τ;ν �ρα&ικ;ν /ωρ;ν) .κλπησαν /αρακτηριστικ: �U πQλινες πινα-
κ0δες µ	 τ%ς πρ;τες σ�υµεριακ	ς κα% &α&υλωνιακ	ς γραφ�ς, F Lλ3/ρυση �ρπα τ*ς
Ovρ, τ5 �γγεBα τ*ς OEρ�4κ κα% τ’ �λα&στρινα &]α της, τ� /ρυσ� �γαλµατ0-
δι� τ;ν �Aκκαδ0ων, F «Λευκ� Kυρ#α», Tνα �π� τ5 �ρ/αι3τερα γλυπτ5 τ�� πλα-
νQτη, �U γνQσι�ι κ9δικες τ;ν «ν�µων» τ�� Xαµ�υραµπ0, τ� περ0φηµ� �νγλυφ�
τ�� Nα&�υ/�δ�ν3σ�ρ�ς �π� �τ3φι� /ρυσφι κ.�., /ιλιδες µνηµεBα, ν�µ0σµατα,
�γαλµατ0δια κα% �ντικε0µενα �νυπ�λ�γ0στ�υ �60ας.

K
ι .νJ; �U σVγ/ρ�ν�ι σταυρ�φ3ρ�ι πυρπ�λ��σαν κα% λεηλατ��σαν τ�4ς �φV-
λα/τ�υς θησαυρ�4ς τ�� �Iρκ, τ5 γερκια τ�� Πενταγ9ν�υ .δQλωναν .πι-
σQµως 8τι L «;/λ�ς» .λQστευε τ5 µ�υσεBα. �Eδ; λVνεται κα% L γρBφ�ς τ��
/�υς κα% τ*ς �τα60ας, π�4 .πικρτησε στ%ς π3λεις τ�� �Iρ5κ τ%ς πρ;τες

Fµ�ρες µετ5 τ� λQ6η τ�� π�λ�µ�υ λ3γJω τ*ς πλQρ�υς �δρανε0ας τ;ν �µερικα-
νικ;ν δυνµεων κατ�/*ς. Στ3/�ς τ�υς F συκ�φντηση τ�� l/λ�υ. iOµως wς �π�
µη/αν*ς θε�ς uλθε F φωτ�γραφ0α «καταπ(λτης» �π’ τ� ∆ιαδ0κτυ�, µ	 τ�4ς �Aµε-
ρικαν�4ς πε]�να�τες (L Tνας στ�ν πλτη τ�� �λλ�υ ν5 6ηλ9νJη µ	 λ�στ� �ν-
γλυφ� τ�� µ�υσε0�υ, .νJ; Tνας τρ0τ�ς παρακ�λ�υθεB) ν5 ληστεV�υν τ� M�υσεB�
τ*ς Bαγδτης.

T�ν >δια στιγµ� κ�µα παραιτQσεων ,πληττε τ%ς H.Π.A. KO Mρτιν Σλλι&αν,

TS «[λλθι» τOς δOθεν rPλκρατ#ας

16857∆ΑΥΛaΣ/258, �I�Vνι�ς 2003

«7Eν τ��τtω ν�κα». T3�ρτ3
Mπ�2ς T3��νι�ρ, σ�ν :λλ�ς
M(γας Kωνσταντ�ν�ς, κηρ�τ-
τει θρησκευτικ� π�λεµ� κατ�
τ*ς «µητρ,ς τ.ν π�ρν.ν Bα-
�υλ.ν�ς». Π#σω τ�υ τ� σ�µ��-
λ� τ*ς µεσσιανικ*ς θρησκε#ας.
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πρ3εδρ�ς τ�� Συµ&�υλευτικ*ς �Eπιτρ�π*ς περ% Π�λιτιστικ;ν Θεµτων τ*ς �µε-
ρικανικ*ς πρ�εδρ0ας κα% τρ0α �κ3µα µ�λη πρ�/9ρησαν σ	 παραιτQσεις. �Eπ0σης
L Mαγκ�υιαρ Γκ0µπσ�ν, καθηγητ�ς τ�� πανεπιστηµ0�υ τ�� Σικγ�υ, εYδικ�ς
στ�ν �Iρακιν� π�λιτιστικ� κληρ�ν�µι, κατQγγειλε, ε@ρισκ3µεν�ς στ� Παρ0σι,
πSς �U λεηλασ0ες τ;ν µ�υσε0ων κα% �U πυρπ�λQσεις τ;ν &ι&λι�θηκ;ν τ�� �Iρ5κ
uταν «πρ�γραµµατισµ(νη -πι/ε#ρηση».

�Eδ; πλ��ν ,ρ/εται F .πι&ε&α0ωση, 8τι τ5 µεσσιανικ5 σ/�δια τ*ς B0&λ�υ γ0-
ν�νται πραγµατικ3τητα. KH Παλαι5 ∆ιαθQκη, κατσπαρτη �π� �πειλ	ς κα% µBσ�ς
.ναντ0�ν τ;ν �ρ/α0ων λα;ν τ*ς Yρακιν*ς .πικρτειας, wδQγησε τ�4ς /ριστια-
ν�σιωνιστ	ς ν5 καταλ&�υν τ� /9ρα τ�� �Iρκ, γι5 ν5 .6αφαν0σ�υν τ�4ς �ρ/α0-
�υς π�λιτισµ�Vς τ�υ, αEτ�4ς π�4 τ3σ� .µ0σησαν �U KE&ραB�ι µωσαϊστ�ς. Kατ5
τ�ν >δι�ν �κρι&;ς τρ3π� πρ;τ�ι �U EEρωπαB�ι κα% µετ�πειτα �U �Aµερικαν�% µ	
τ� B0&λ� στ� /�ρι γεν�κτ3νησαν τ�ν Xπειρ� τ*ς KEσπερ0ας,5 .6αφαν0]�ντας 8λ�υς
τ�4ς �ρ/α0�υς π�λιτισµ�Vς της.

B0&λ�ς - Για/&	 - Σιωνισµ�ς ε[ναι τ� πρ;τ� πλ�κµι. K�ρνι - �Aλλ5/ - T]ι/5ντ
ε[ναι τ� δεVτερ�. K�µµ�υνισµ�ς - M5ρ6 - K0να τ� τρ0τ�. T�ταρτ� πλ�κµι ε[ναι
L �6�νας τ*ς EEρ9πης - Pωσ0ας, π�4 Lµ�ι]ει µ	 τ� πρ;τ� πλ�κµι τ�� τ�ρατ�ς
τ*ς �π�καλVψεως, κτι σ5ν τ� Λερνα0α iYδρα. iOπ�ι� πλ�κµι - κεφλι κι oν
κ3ψJης, θ5 6επηδQσJη κπ�ι� �λλ�. �Eν �ναµ�νJ* τ�� KHρακλ* λ�ιπ3ν... M�/ρι τ3-
τε... KVριε, .λ�ησ�ν! «ORα#, �Rα� τ��ς κατ�ικ�7σι -π� τ*ς γ*ς» («+Aπ�κ�λυψις»,
8-13).

Σηµει�σεις

1. «A>ηµπραµς» nν�µ]�υν �U �Aµερικαν�% τ5 τ5νκς τ�� στρατ�� τ�υς, παραπ�µπ�ντας στ�ν γε-
νρ/η τ*ς &0&λ�υ �A&ραµ.

2. Σκακιστικ�ς 8ρ�ς, π�4 σηµα0νει κ0νηση τελειωτικ� κατ5 τ�� &ασιλ�α. �EκεB τελει9νει κα% τ�
παι/ν0δι µ	 ν�κ-��υτ.

3. T� σ/�ση τ;ν π�λιτισµ;ν τ*ς Mεσ�π�ταµ0ας µ	 τ�ν Kρητ�µυκηναϊκ� Π�λιτισµ� τ;ν Πελασγ;ν
τ�� AYγα0�υ ,/ει �ναλVσει L «∆αυλ�ς» σ	 π�λλ5 πρ�ηγ�Vµενα τεV/η τ�υ.

4. |Aν κα% �ρ/ικ;ς τ� �Iσλ5µ πρ�σττευε κα% �π�ρρ�φ��σε π�λλ5 στ�ι/εBα τ�� KEλληνικ�� Π�λι-
τισµ��, στ� συν�/εια .π�&αλε τ�ν τακτικ� τ*ς «καµ(νης γ*ς», .κτελ9ντας πλQρως τ%ς .ντ�λ	ς τ;ν πρ�-
φητ;ν.

5. KH �ρ/α0α nν�µασ0α τ*ς �µερικανικ*ς xπε0ρ�υ.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ/της
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Nτ�ναλντ P�µσφελντ, τ� γερ�κι τ�7
Πενταγ1ν�υ. Mα3� µ� τ’ :λλα γερ�κια
ψ�λλ�υν τ�ν `µν� τ$ν ER/αριστι$ν
(εR/αριστ1ντας τ�ν Για/��) στ�ν
αBθ�υσα συσκ(ψεων πρ�ν �π� κ�θε
συµ���λι�.



Π�ι�ς �αστ/ει τ�ν κ�υτ/λα;
+Eντ�.ει, καλ( µ�υ πρ�καθ4µενε! N� µ�7 πk*ς Uτι σ�

«γρ�φ�υν» καν�νικ� κι \/�υν �ν�ψει τ� λαµπ�κια σ�υ,
ν� τ� δε/τ$. +Aλλ� ν� φτ�νkης στ� σηµε�� ν� συµπερι-
φ(ρεσαι Kς δηµεγ(ρτης, εlναι λ#γ� ντεµ�ντ(. �Ωρες -

�ρες µ�7 θυµ#3εις τ�ν καλ� µ�υ παπ8 Pωµι�, π��, Uταν τ� m�ρισκε σκ�7ρα,
φ1να3ε µ(σα στ� �µφιθ(ατρ�: «tOσ�ι συµφων�7ν µα3# µ�υ ν� σηκ1σ�υν τ�
/(ρι τ�υς». Ovτε γκ�λλ�π ν� \κανε C ταγ�ς! +Aλλ� \τσι εlναι, τ� λ(ει κα� C +Iη-
σ�7ς (Mατ ι�´ 30/Λ�υκ ια´ 23): «%O µ� συν�γων µετ’ -µ�7, σκ�ρπ#3ει». %H πεµ-
πτ�υσ#α τ*ς για/�ικ*ς -λευθερ#ας σ� Uλ� της τ� µεγαλε��. Kι -σ2 �κ�λ�υθε�ς
πιστ� αRτ� τ� δ#δαγµα. Φα#νεται Uµως Uτι -κε�ν� π�2 δ�ν -µπ(δωσες διδα-
σκ�µεν�ς εlναι π$ς ν� �π�φε�γkης τ�ς /�ντρ�δες. Π�ι�ς σ�7 φτα#ει π�2 µ�-
3εψες µ�ν� τρ#α 5κατ�µµ�ρια 6π�γραφ�ς �π� τ� δ(κα 5κατ�µµ�ρια τ�7 «εRσε-
��7ς Dµ$ν /ριστεπων�µ�υ πληρ1µατ�ς»; Π�ι�ς :λλ�ς �π� τ�ν -πικ�ινω-
νιακ� π�λιτικ4 σ�υ; Γι’ αRτ� �ρ(µησε λ#γ�, γιατ#, µ� τ� φ�ρα π�2 \/εις π�-
ρει, σ� �λ(πω καµµι� �ρα ν� �γα#νkης �π� τ�ν κεντρικ� π�λη τ*ς +Aρ/ιεπι-
σκ�π*ς Kς ν(�ς Mωυσ*ς µ� τ#π�τα -γ/�ρακτες πλ�κες �ν� /ε�ρας κα� .ωπ#-
σω σ�υ ν� συρρ(�υν τ� τρ#α 5κατ�µµ�ρια τ$ν 6π�γραψ�ντων, �κ�λ�υθ1-
ντας σε Uπως τ� π�ντ#κια τ�7 παραµυθι�7 �κ�λ�υθ�7σαν τ�ν αRλητ4. tOσ�
γι� τ� 6π�λ�ιπα 5πτ� 5κατ�µµ�ρια (τρ�µ�ρα τ�υς!) θ� τ� καταπιk* D γ*, Uπως
συν(�η πρ� �µνηµ�νε�των -τ$ν µ� τ�2ς µ�σ/�λ�τρες στ�ν \ρηµ� τ�7 Σιν8.

Kατ’ �ρ/�ς, -κµεταλλε�σ�υ τ�ν �ν�γκη τ�7 κ�σµ�υ γι� πρ�τυπα, µπρ�-
στ�ρηδες κα� Qνδ�λµατα. Γ#νε κι -σ2 mνα. Γι� πρ1τη δ�ση :λλα.ε λ#γ� τ� πε-
ριε/�µεν� τ$ν δε4σεων, �π� τ� σηµε�� π�2 λ(ει «Rπ�ρ τ�7 εRσε��7ς Dµ$ν
pEθν�υς». (|Aς µ� σ/�λι�σ�υµε δ� τ� γεγ�ν�ς Uτι �π� τ�τε π�2 τ� \θν�ς σας
\γινε «εRσε�(ς», :ρ/ισε ν� µικρα#ν}η κι�λας �π� κ�θε :π�ψη – πληθυσµιακ4,
π�λιτισµικ� κ.�.κ.). +Eκε�ν� τ� «6π�ρ π�σης �ρ/*ς κα� -.�υσ#ας -ν αRτk$», τ#
τ� θ�ς κα� τ� µηρυκ�3ετε κ�θε τρε�ς κα� λ#γ�; +Aπ�λειψ( τ�, �ρ� παιδ�κι µ�υ.
%O λα�ς θ(λει ν(� Παπαφλ(σσα κι ;/ι γιαλαντ3� µπ�υλ��κµπαση! K�νε τ�, κι
Hς µ�ν τ� πιστε�kης, �φ�7 κι C κλ*ρ�ς -.�υσ#α εlναι.

T� .(ρω, γιατ� -γ� τ�ν \κανα. tOλ�ι στ� κ�λπ� εBµαστε. tOλ�ι �αστ8µε κα�
περιστρ(φ�υµε ρυθµικ� τ�ν κ�υτ�λα στ� κα3�νι, C καθ(νας µ� τ� σειρ� τ�υ
�(�αια, γι� ν� µ�ν 6π�ρ/�υν παρε.ηγ4σεις. tOσ�ν �φ�ρk8 στ� δικ� σ�υ µε-
τερ#3ι, δ�ν ν�µ#3ω ν� \/kης παρ�π�ν�. Θυµ4σ�υ µ�ν� τ�ς �Rρ�ς π�2 κατ� και-
ρ�2ς \/�υν σ/ηµατιστ* \.ω �π� τ�2ς να��ς, Uπ�τε -.ετ#θεντ� «τ#µιες 3$νες»,
«τ#µια .�λα» κα� «δακρ��υσες εQκ�νες». +Eντ��τ�ις, Lφε#λω ν� Cµ�λ�γ4σω
Uτι σ� σ�γκριση µ� :λλες -π�/(ς, �! �Rρ�ς \/�υν κ�ντ�νει -π� τ$ν Dµερ$ν µας.
Π�λι καλ� π�2 τ�ν τελευτα#α δεκαετ#α φ�ρτ1θηκαν -δ$ κα� �! �λλ�δαπ�� κα�
�αφτ#3ετε ��(ρτα, γι� ν� µ�ν µε#νkη τ� µαγα3� /ωρ�ς πελ�τες. M�ν τ� πα#ρνkης
Uµως -π�νω σ�υ. %H !στ�ρ#α \/ει �π�δε#.ει Uτι �! καιρ�� \/�υν γυρ#σµατα,
Uπως αRτ� τ*ς κ�υτ�λας στ� κα3�νι. Πρ�σε/ε λ�ιπ�ν, µ�ν λ�/kη κα� �νατραπk*
τ� κα3�νι. pO/ι π�ς φ��8µαι µ� µ8ς 3εµατ#σkη τ� 3�υµ#. +Aνησυ/$ Nπλ$ς µ�ν
\ρθ�υν µετ� κα� µ8ς σκ�υπ#σ�υν µ� τ�

Σ/ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



T5 x/ητικ5 σQµατα π�4 .κφων��νται, �π�τελ��ν τ� γλ;σσα κα% στ�ν �ρ/� ,µ�ι-
α]αν µ	 τ�ν u/� ? τ�ν εYκ3να τ�� σηµαιν3µεν�υ. iOπως F λ�6η «παταγ(ω» πρ��ρ/ε-
ται �π� τ�ν u/� «πλ�τς» π�4 δηµι�υργεB L κτVπ�ς µετα64 δ4� πλατει;ν .πιφανει;ν,
,τσι κα% κατ’ .π�κτασιν F λ�6η «πλταν�ς» γεννι�ται �π� τ� πλατ4 σ/*µα τ;ν φVλ-
λων. OU γλ;σσες .κ κατασκευ*ς ,/�υν σ/ετικ� κα% τ�πικ� /αρακτ*ρα. �E6ελ0σσ�νται
σVµφωνα µ	 τ%ς κ�ινωνικ	ς �νγκες, δηµι�υργ9ντας ν�ες λ�6εις, .γκαταλε0π�ντας πα-
λι	ς κα% διαστρε&λ9ν�ντας τ� ν3ηµα κπ�ιων �λλων.

T5 nπτικ5 σQµατα π�4 γρφ�νται �π�τελ��ν τ�ν γραφQ. Στ�ν �ρ/� ,µ�ια]αν µ	
τ�ν εYκ3να τ�� σηµαιν3µεν�υ. KH εYκ�νικ� γραφ� ,/ει /αρακτ*ρα nπτικ� κα% �δια-
φ�ρεB γι5 τ�ν φωνητικ� �60α. KO �ριθµ�ς τ;ν συµ&3λων ε[ναι �περι3ριστ�ς, 8σα τ5
�ντικε0µενα κα% F .κµθησQ τ�υ �παιτεB �ρκετ� .πιδε6ι3τητα. iOλ�ι �U λα�% ,γρα-
ψαν σ’ αEτQν, γι5 καλλιτε/νικ�4ς ? .πικ�ινωνιακ�4ς λ3γ�υς. T� ν3ηµα τ�� γρφ�-
ντ�ς δ	ν µεταδ0δεται εvκ�λα, 6ε/νι�ται κα% @πρ/ει κ0νδυν�ς αEθα0ρετων Gρµηνει;ν
(Σ
. 1).

T� 2η /ιλιετ0α π.X.
.µφαν0]εται κυρ0ως
στ�ν KρQτη κα% τ�ν
Πελ�π3ννησ� Tνα
.παναστατικ� ε[δ�ς
γραφ*ς: KH συλλα-
&ικ� γραφQ, π�4
,/ει /αρακτ*ρα x/η-
τικ3, περιλαµ&νει
90 περ0π�υ θαυµ-
σια �λλ5 περ0πλ�κα
σVµ&�λα, τ%ς συλ-
λα&	ς τ;ν λ�6εων,
8πως τ%ς �ντιλαµ&-
νεται τ� αEτ0. T�
ν3ηµα µεταδ0δεται

�O
�νθρωπ�ς ε[ναι κ�ινωνικ3ς, ,/ει α>σθηση κα% ν3ηση, λ�γει κα%
γιγν9σκει, π�ιεB κα% διδσκει, .νδιαφ�ρεται γι5 τ�ν ε6�υσ0α
κα% τ�ν �Eσ0α. ∆ιαµ�ρφ9νει .6 �νγκης τ� .πιθυµητ� στ�ν
�τ�µικ� µνQµη, τ� �ναδεικνVει σ	 σηµεB� κα% τ� πρ�σθ�τει @π�-

/ρεωτικ5 στ� συλλ�γικ� µνQµη, κατ5 τρ3π�ν fστε ν5 @περ&α0ν�η .λευ-
θ�ρως τ�ν .περ/3µενη σVγ/υση, διακρ0ν�ντας τ� κ�ιν3.

Σ
%µα 4.
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Σ
%µα 2. @O Paul Faure &π, τ, περι�δικ, «7Aρ
αι�λ�γ�α καQ T�
νες» τε�
�ς 60,
σελ. 96. 1E
�υν !νδιαφ�ρ�ν �$ &κρ�στ�ι
�δες τ�� π�νακα σ*ν σηµε9α σ�λληψης

τ.ν συµφ�νων καQ φωνη�ντων.

SYLLABAIRES MYCÉNTENS (B), MINOENS (A), CHYPRIOTES (C)



Uκαν�π�ιητικ, περι�ρ0]εται µ3ν� �π� παλι	ς λ�6εις ? πρ�φ�ρ�ς. KH δυσκ�λ0α ν5 δι-
δα/θ�* σ	 ν��υς πρ�φανQς (Σ
. 2).

KO κατασκευαστ�ς τ�� �Aλφα&Qτ�υ 6επ�ρασε τ� πρ3&ληµα, τα6ιν�µ9ντας τ%ς συλ-
λα&	ς 8πως στ� Σ
%µα 2, διασπ9ντας τες σ	 συµφωνικ�4ς κα% φωνηεντικ�4ς φθ3γ-
γ�υς. ∆ηµι�Vργησε γVρω στ5 20 στ�ι/εBα τ;ν συλλα&;ν δηλαδ� τ5 γρµµατα. dEπρε-
πε ν5 σ/εδισ�η κα% τ� µ�ρφQ τ�υς ,τσι, fστε ν5 ε[ναι Iπλ* κα% σαφQς.

Y
U�ς τ�� Mνησρ/�υ κα% τ*ς Πυθα�δ�ς γεννQθηκε τ� 590 π.X. στ�ν Σµ� κα% π�-
θανε τ� 496 π.X. στ� Mεταπ3ντι� τ*ς Kτω �Iταλ0ας. Mεγλ�ς µαθηµατικ3ς, ε[/ε
UδρVσει σ/�λ� στ�ν Kρ3τωνα. KO ∆ι�νVσι�ς L ΘρJg6 (2�ς αY;νας π.X.) �ναφ�-
ρει: «λ(γ�υν µερικ�� Uτι C +Aπ�λλ1νι�ς C Mεσσ4νι�ς στ� �ι�λ#� τ�υ “Περ�

�ρ/α#ων γραµµ�των” γρ�φει π�ς C Πυθαγ�ρας -πιµελ4θηκε τ� κ�λλ�ς τ$ν γραµ-
µ�των, ρυθµ#3�ντας τ�ς γων#ες, τ�ς περιφ(ρειες κα� τ�ς εRθε�ες τ�υς. ∆ηλαδ� �ελτ#ω-
σε τ� {δη 6π�ρ/�ντα σ/4µατα».

OU ΛατBν�ι Π�ρσι�ς κα% �Iσ0δωρ�ς �Iσπλεως @π�στηρ0]�υν 8τι L Πυθαγ3ρας .νε-
πνεVσθη �π� τ� µ�θ� τ�� KHρακλ* τ� Y σ5ν τ�ν δρ3µ� τ*ς �Aρετ*ς κα% τ*ς Kακ0ας.
iOµως αEτ� �π�κλε0εται, δι3τι τ� Y .φαν0]εται σ	 .πιγραφ	ς τ�� 7�υ αY;να π.X., 8ταν
L Πυθαγ3ρας δ	ν ε[/ε γεννηθ* �κ3µη. �Eπ0σης, �U Θ�ων ΣµυρναB�ς κα% L Π�ρφVρι�ς
�ναφ�ρ�υν 8τι τ� �θρ�ισµα τ;ν 4 πρ9των �ριθµ;ν (1+2+3+4=10) καλεBται τετρακτ4ς
κα% ./ρησιµ�π�ιεBτ� σ5ν 8ρκ�ς, 8τι δ	ν θ5 πρ�δ9σ�υν �U µαθητ	ς τ5 µυστικ5 τ*ς
σ/�λ*ς: «OR µ� τ�ν Nµετ(ρkα γενεk8 παραδ�ντα τετρακτ�ν, παγ�ν �εν��υ φ�σιως ρι-
31µατ’ \/�υσιν».

E
[ναι γνωστ� 8τι τ5 γρµµατα /ρησιµ�π�ιQθηκαν κα% wς �ριθµ�0. OU iEλληνες σ�-
φ�% διδσκαλ�ι µελ�τησαν τ%ς Yδι3τητες τ;ν �ριθµ;ν, πρ�γ�ντας τ�ν .πιστQ-
µη. Tρ0γων�ι �ριθµ�% nν�µ]�νται τ5 �θρ�0σµατα τ;ν διαδ�/ικ;ν �ριθµ;ν.

OU τρ0γων�ι �ριθµ�% παριστν�νται µ	 Yσ3πλευρα τρ0γωνα π�4 ,/�υν /αρακτηρι-
στικ� τ�ν γων0α τ;ν 60°. KH τετρακτ4ς ε[ναι L τρ0γων�ς �ριθµ�ς 10.

Παρατηρ9ντας τ%ς Gλληνικ	ς (κα% l/ι µ3ν�) .πιγραφ�ς, διαπ0στωσα 8τι 8σ� πι�
�ρ/αBες ε[ναι τ3σ� περισσ3τερ� κυριαρ/εB F γων0α τ;ν 60° στ� µ�ρφ� τ;ν γραµµ-
των. dEτσι, F γν9µη µ�υ ε[ναι 8τι Tνας iEλληνας σ�φ�ς δσκαλ�ς (κα% l/ι π�λλ�%
,µπ�ρ�ι Φ�0νικες) σ/εδ0ασε τ�ν �ρ/ικ� µ�ρφ� πνω στ�ν τετρακτ4ν (Σ
. 3), διευ-
κ�λVν�ντας τ�4ς µαθητ�ς τ�υ στ�ν �νγνωση κα% τ� γραφQ.

�H TετρακτTς καA R Tρ#γωνι �Aριθµ#

�O Πυθαγ�ρας καA R πληρφρ#ες τHν EρPα#ων

∆ΑΥΛaΣ/258, �I�Vνι�ς 200316864

1 3=1+2 6=1+2+3 10=1+2+3+4



T5 @π3λ�ιπα γρµµατα Z, �, Φ, Ψ, X, Ω ,/�υν πρ�στεθ* 200-500 /ρ3νια �ργ3τε-
ρα κα% δ	ν τ� θεωρ; �π0θαν� ν5 ,/�υν σ/εδιασθ* µ	 τ�ν >δ� τρ3π�. Πντως στ� Σ
.
4 κνω µ0α πρ�σπθεια.

|Aς .πιστρ�ψ�υµε σ	 µ0α κατ5 λ�6η µετφραση τ�� 8ρκ�υ τ*ς Σ/�λ*ς τ�� Πυθα-
γ3ρα. KOρκ0]�µαι στ�ν παραδ3ντα στ�ν ψυ/Q µας τ�ν τετρακτVν, παγ0δα τ*ς αY9νιας
φVσεως ,/�υσα τ5 στ�ι/εBα (π�γαν, π�γη = παγ0ς, ρι31µατα = στ�ι/εBα: M�γα Λε-
6ικ� Lidell & Scott).

∆ηµ:τρι�ς Tαµ%λ�ς

�H �Aπ�δειKη

16865∆ΑΥΛaΣ/258, �I�Vνι�ς 2003

Σ
%µα 3. (Bλ. στ, κε�µεν�.)



7E"�φυλλ� !κδ�σεως τ�� Nργ�υ τ�� 7Aµµιαν�� Mαρκελλ�ν�υ, eπ�υ �$ πληρ�φ�ρ�ες γι*
τ�ν !πQ 20 
ρ�νια διαρκ�σασα γεν�κτ�ν�α τ�� @Eλληνικ�� 1Eθν�υς στ* «σφαγε9α» τ%ς

Σκυθ�π�λης.



Σκυθ�π�λις1 (F σηµεριν� π3λη Mπετση5ν τ�� �IσραQλ), 4�ς αY. µ.X. γVρω στ�  341: Στ�ν
�ρ/α0α αEτ� π3λη τ�� δυτικ�� �Iσρα�λ λειτ�Vργησε τ� πρ;τ� στρατ3πεδ� συγκ�ντρωσης κα%
καταστρ�φ*ς συνειδQσεων, τ� πρ;τ� «dA�υσ&ιτς» τ*ς KIστ�ρ0ας. Γι5 δV� σ/εδ�ν δεκαετ0ες, καθ’
8λη τ� διρκεια τ*ς κατ�/*ς τ�� &υ]αντιν�� θρ3ν�υ �π’ τ�ν Kωνστντι� τ� B´ –δευτερ3τ�κ�
γι� τ�� «Mεγ�λ�υ» Kωνσταντ0ν�υ– F Σκυθ3π�λις @π*ρ6ε L τ3π�ς συγκ�ντρωσης, &ασανισµ��
κα% θαντωσης τ;ν KEλλQνων, 8λων 8σων �ρνQθηκαν ν5 �σπασθ��ν τ� δ3γµα τ�� /ριστιανι-
σµ��.

T� �π�τρ3παι� αEτ� ,γκληµα κατ5 τ*ς �νθρωπ3τητας, τ� τραγικ� αEτ� θ�ατρ� τ�� µ0σ�υς,
π�4 συστηµατικ;ς �πεκρVπτε� πντ�τε κα% .6ακ�λ�υθεB ν’ �π�κρVπτεται µ�/ρι κα% σQµερα,
διασ�9]ει L PωµαB�ς Uστ�ρικ�ς �Aµµιαν�ς MαρκελλBν�ς,2 στ� 19� &ι&λ0� τ�� ,ργ�υ τ�υ «Rerum
Gestarum Libri XXXI». M�ναδικ� πρ�ηγηθεBσα  τ*ς παρ�Vσης �ναφ�ρ5 στ5 περιγραφ3µε-
να �π’ τ�ν �Aµµιαν� γεγ�ν3τα τ*ς Σκυθ3π�λης ε[ναι .κε0νη τ�� �Eµµαν�υ�λ P��δη, π�4 γρ-
φει:

«OR/ �ττ�ν -πι�αρυντικ� εlναι κα� D µαρτυρ#α τ�7 +Aµµιαν�7 Mαρκελλ#ν�υ, �ν πιστ$ς
µεταφρ�3�µεν: “pHρκει ν� κατηγ�ρηθ}* τις 6π� κακ����λ�υ κατασκ�π�υ, Uτι \φερε περ�
τ�ν τρ�/ηλ�ν φυλακτ4ρι�ν κατ� τ�7 πυρετ�7 [ -φ�νη παρακαθ4µεν�ς πλησ#�ν τ�φ�υ [
-ρειπ#�υ, �να καταδικασθ}* εQς θ�νατ�ν Kς εQδωλ�λ�τρης [ νεκρ�µαντις. +Eκ τ$ν �πωτ�-
των :κρων τ*ς αRτ�κρατ�ρ#ας -σ�ρ�ντ� Nλυσ�δετ�ι π�σης τ�.εως κα� Dλικ#ας π�λ�ται,
�ν �! µ�ν �π(θν}ησκ�ν καθ’ Cδ�ν, �! δ� -ν τ��ς δεσµωτηρ#�ις· �! δ� -πι3$ντες -στ(λλ�ντ�
εQς Σκυθ�π�λιν, �π�κεντρ�ν -ν Παλαιστ#ν}η π�λιν, Uπ�υ εl/�ν στηθ* τ� �ασανιστ4ρια κα�
τ� σφαγε��ν. %O πρ$τ�ς �ασανισθε�ς Wν C Σιµπλ#κι�ς, µετ� τ�7τ�ν Παρν�σι�ς, εlτα C
+Aνδρ�νικ�ς κ.τλ.”» (Σηµει9σεις εYς τ�ν «Ππισσαν �Iωνναν», σηµ. 200.)

H °ENOKTONIA TøN E§§HNøN
A¶O TOY™ XPI™TIANOY™

™TA «™ºA°EIA» TH™ ™KY£O¶O§H™

TS πρHτ «\AυσCιτς» τOς �Iστρ#ας

E
[ναι δVσκ�λ� πραγµατικ5 ν5 παραµε0ν�η κανε%ς ψV/ραι-
µ�ς, �λVγιστ�ς, κρατ9ντας σταθερ� τ�ν π�ννα τ�υ, 8ταν
περιγρφ�η αEτ�ν τ�ν �νεπανληπτη θηριωδ0α, π�4 ση-
µδεψε �νε60τηλα τ�ν KIστ�ρ0α κα% τ�ν Π�λιτισµ3, τ�

KEλληνικ� dEθν�ς κα% τ�ν µετ�πειτα λανθν�υσα π�ρε0α τ�υ.
Πρ�πει 8µως ν5 τ� πρ6�η, καταπν0γ�ντας τ5 συναισθQµατα τ��
π3ν�υ κα% τ*ς nργ*ς π�4 τ�ν κυριεV�υν, πρ;τα �π’ 8λα �π�
καθ*κ�ν πρ�ς τ�ν �λQθεια κι {στερα �π� /ρ��ς στ� µνQµη .κε0-
νων π�4 /θηκαν, γι5 ν5 /αθ��ν µα]% κα% τ5 φ;τα τ�� πνεV-
µατ3ς τ�υς.



X/ρτης τ�� B�ρε��υ 7Iσρα:λ. Σηµει�νεται µ< κ�κκινη Rπ�γρ/µµιση ? π�λη
Mπετση/ν, ? &ρ
α�α Σκυθ�π�λις, eπ�υ !πQ 20 
ρ�νια �$ Xριστιαν��υ6αντιν�Q

εH
αν !γκαταστ:σει στρατ�πεδ� γεν�κτ�ν�ας τ.ν @Eλλ:νων.



T
� «σφαγε��ν» τ*ς Σκυθ3π�λης @π*ρ6ε .πιν3ηση Gν�ς ν�σηρ�� .γκεφλ�υ, τ�� .πισκ3-
π�υ �Aλε6ανδρε0ας Γεωργ0�υ. ΣVµφωνα µ	 τ�ν �Aµµιαν3, «C Γε1ργι�ς µ� τ� συµµ�ρ#α
τ�υ πρ�/ωρ�7σε στ�2ς δρ�µ�υς τ$ν %Eλλ4νων τ*ς +Aλε.�νδρειας κ�µµατι�3�ντας
�νθρ1π�υς κα� κα#γ�ντας τ� π�ντα» (Bι&λ0�ν 17, κεφ. 11). E[/ε δ	 �ν�λθη στ�ν .πι-

σκ�πικ� θ;κ� «-.�ντ1ν�ντας π�λλ�2ς �νθρ1π�υς» (Lµ�0ως).
iOµως �U iEλληνες uσαν �κ3µη F πλει�ψηφ0α τ;ν @πηκ3ων τ*ς αEτ�κρατ�ρ0ας, κατεB/αν

µλιστα 8λες σ/εδ�ν τ%ς δι�ικητικ	ς θ�σεις τ;ν ρωµαϊκ;ν .παρ/ι;ν. Σκ�π�ς τ�� Γεωργ0�υ
uταν F καθ�λικQ τ�υς .63ντωση, F γεν�κτ�ν0α, καθSς .στ�κ�ντ�, wς �ρνητ	ς τ�� /ριστιανι-
σµ��, .µπ3δι� στ5 µεγαλεπQ&�λα σ/�δι τ�υ, π�4 δ	ν uσαν �λλα �π’ τ�ν �π3λυτη .πικρτη-
ση τ�� δ3γµατ�ς στ�ν �Aνατ�λQ. M	 παν�υργ0α λ�ιπ�ν πρ�σφ�ρθηκε ν5 πα06�η τ� ρ3λ� τ��
@περασπιστ* τ�� αEτ�κρτ�ρ�ς, ]ητ9ντας �π’ αEτ�ν τ� συνδρ�µQ τ�υ, γι5 ν5 καταπν0γ�η
Lπ�ιαδQπ�τε συνωµ�σ0α .6υφα0νετ� τ/α .ναντ0�ν τ�υ.

KO KωνσταντBν�ς δ�/θηκε3 κα% �π�στειλε στ�ν �Aνατ�λ� τ�ν �ρ/ιγραµµατ�α τ*ς AEλ*ς
Πα�λ�, Tναν .π0σης .παγγελµατ0α .6�λ�θρευτQ, περι&3ητ� γι5 τ� σκληρ3τητ τ�υ, �π�-
καλ�Vµεν� κα% «T�ρτατ�». AEτ�ς κα% L Γε9ργι�ς σ	 συνεργασ0α �ργνωσαν τ� στρατ3-
πεδ� συγκ�ντρωσης τ*ς Σκυθ3π�λης. Γρφει L �Aµµιαν3ς: «T� θ(ατρ� τ$ν �ασανιστηρ#ων
κα� τ�7 θαν�τ�υ, D Σκυθ�π�λη, µ#α π�λη τ*ς Παλαιστ#νης, \µ�ια3ε γι� δ�� λ�γ�υς D πλ(-
�ν κατ�λληλη �π� Cπ�ιαδ4π�τε :λλη: �Hταν D πλ(�ν �π�µ�νωµ(νη κα� κυρ#ως ε6ρ#σκε-
τ� µετα.2 +Aντι�/ε#ας κα� +Aλε.ανδρε#ας, �π� τ�ς Cπ�#ες πρ�(ρ/εται C  µεγαλ�τερ�ς �ριθ-
µ�ς τ$ν κατηγ�ρ�υµ(νων» (19, 12).

OU κατηγ�ρ0ες «.π% .σ/τ�η πρ�δ�σ0Jα» σταδιακ5 �ρ/ισαν ν5 �παγγ�λλωνται /ωρ%ς πρ�-
σ/Qµατα .ναντ0�ν 8λων τ;ν KEλλQνων. �E/αρακτηρ0]�ντ� wς @π�ν�µευτ	ς τ�� αEτ�κρτ�ρ�ς,
σVµφωνα µ	 τ� σ/�δι� π�4 ε[/αν καταστρ9σει κρτ�ς κα% .κκλησ0α, µ	 .κτελεστ	ς τ�ν Πα�λ�
κα% τ�ν Γε9ργι�. Στ�ν τρ0τη φση τ�� σ/εδ0�υ, �πρ�κλυπτα πλ��ν wδηγ��νταν στ� Σκυθ3-
π�λη 8λ�ι 8σ�ι συλλαµ&ν�νταν .π’ αEτ�φ9ρ�ω ν5 συνε/0]�υν ν5 διατηρ��ν κπ�ια στ�ι/εBα
τ*ς παρδ�σQς τ�υς: «pEφτανε ν� φ�ρk8 κανε�ς στ� λαιµ� τ�υ mνα φυλακτ� κατ� τ�7 5λ1δ�υς
πυρετ�7 [ :λλης �σθ(νειας, [ ν� κ�θεται κ�ντ� σ� τ�φ� (εQδωλ�λατρικ�), γι� ν� κατηγ�ρηθ}*
Uτι -πικαλε�ται φαντ�σµατα κα� δα#µ�νες κα� ν� θανατωθ}*» (19, 12, παρ. 14).

�O
τ3π�ς αEτ�ς τ;ν &ασανιστηρ0ων κα% τ�� θαντ�υ π�λ4 γρQγ�ρα ,φτασε ν5 δ�/εται
«�π0στ�υς» l/ι µ3ν� �π’ τ�ν �Aνατ�λ� �λλ5 �π� κθε µ�ρ�ς τ*ς .πικρτειας: «+Aπ’ Uλ�
σ/εδ�ν τ�ν κ�σµ� εRγενε�ς [ Nπλ�� π�λ�τες Kδηγ�7νταν Nλυσ�δεµ(ν�ι στ� Σκυθ�π�-
λη. Mερικ�� �π’ τ� ��ρ�ς τ$ν  Nλυσ#δων κα� τ�ν ταλαιπωρ#α τ*ς φυλακ*ς π(θαιναν

πρ�ν �κ�µα δικαστ�7ν» (19, 12, παρ. 7).
�Eλ/ιστ�ι, π�4 γλVτωσαν τ�ν .κτ�λεση ε>τε δι3τι µεταγν9µησαν ε>τε δι3τι µ	 θρρ�ς κα%

ψυ/ικ� σθ�ν�ς �π�δει6αν τ�ν �θω3τητ τ�υς, wδηγQθηκαν στ�ν .6�ρ0α κα% κατασ/�θηκαν �U
περι�υσ0ες τ�υς. T5 κ�ιν3&ια τ;ν /ριστιαν;ν τ*ς .π�/*ς .τρ�φ�ντ� �π�κλειστικ5 �π� αEτ	ς
τ%ς κατασ/�σεις. M’ αEτ	ς τ%ς «.πιεικεBς» τιµωρ0ες γλVτωσαν {στερα �π� &ασανιστQρια τ�ν
θνατ� wρισµ�ν�ι .πιφανεBς �νδρες, 8πως L Σιµπλ0κι�ς, L Παρνσι�ς, L �Aνδρ3νικ�ς κα% µε-
ρικ�% �κ3µη.

T� �νθρωπ3µ�ρφ� αEτ� κτ*ν�ς, L Πα�λ�ς, δι�θετε τ3ση .6�υσ0α κα% δVναµη, fστε «µ� µι�
κ#νηση τ�7 κεφαλι�7 τ�υ, µ’ mνα νε7µα τ�υ µ�ν� -.ηρτ8τ� D 3ω� Uλων Uσ�ν περπατ�7σαν
στ� γ*» (19, 12, παρ. 13)! T� παραπνω �π3σπασµα φανερ9νει τ�ν πρωτ3γνωρη &αρ&α-
ρ3τητα π�4 ,]ησε Lλ3κληρ�ς L Gλληνικ�ς κα% Gλληνιστικ�ς κ3σµ�ς. Πρωτ3γνωρη γι5 τ�ν
�νθρ9πινη Uστ�ρ0α κα% σ0γ�υρα µεγαλVτερη 8λων 8σες µετ�πειτα συν�&ησαν.

ΘFµατα EπS Wλ τSν �EλληνικS K�σµ

�Oργανωτ�ς qνας LKλθρευτ�ς Lπ#σκπς
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dAγνωστ� παραµ�νει τ� π3τε τελικ;ς ,κλεισαν τ5 σφαγεBα τ*ς Σκυθ3π�λης. T� πιθαν9τε-
ρ� ε[ναι ν5 καταργQθηκαν �π� τ�ν �I�υλιαν� τ� 361 µ.X. KO lλεθρ�ς 8µως κα% L �φανισµ�ς τ;ν
πι� ]ωνταν;ν στ�ι/ε0ων τ�� KEλληνισµ�� uταν πλ��ν γεγ�ν3ς.

�H
Σκυθ3π�λις κα% τ5 γεγ�ν3τα π�4 διαδραµατ0σθηκαν .κεB .π% 20 συνε/* ,τη κατ5 τ�ν
4� µ.X. αY;να, �π�τελ��ν µεγλ� σταθµ� στ�ν Uστ�ρ0α τ�� KEλληνικ�� dEθν�υς, τ��
KEλληνικ�� Π�λιτισµ�� �λλ5 κα% Lρ3σηµ� µεγλ� στ�ν πνευµατικ� π�ρε0α τ*ς �νθρω-
π3τητ�ς. ∆ι3τι �π�καλVπτ�υν τ�ν τρ3π� µ	 τ�ν Lπ�B� .πε&λQθη L /ριστιανισµ�ς στ�ν

Gλληνιστικ� κ3σµ� κα% τ�ν πραγµατικ� αYτ0α π�4 .π*λθε L Mεσα0ωνας.
�Aπ�καλVπτ�υν .π0σης, γιατ% τ5 µετ�πειτα αEτ�κρατ�ρικ5 διατγµατα, π�4 θεσµ�θετ��σαν

τ�ν «.π% Gλληνισµ�;» θανατικ� καταδ0κη, .φαρµ3σθηκαν /ωρ%ς καµµ0α �ντ0δραση ? .6�γερ-
ση· 8πως /ωρ%ς καµµ0α �ντ0σταση .π*λθε κα% L �φανισµ�ς τ;ν π3λεων τ*ς κυρ0ως KEλλδ�ς
�π� τ�ν �Aλρι/� σαρντα /ρ3νια �ργ3τερα: Mεγλ�ς �ριθµ�ς KEλλQνων κα% – σ0γ�υρα 8λ�ι
uσαν @ψηλ�� πνευµατικ��, xθικ�� �λλ5 κα% �Yκ�ν�µικ�� .πιπ�δ�υ– .6ωντ9θηκε. T�4ς .να-
π�µε0ναντες, L τρ3µ�ς κα% L πανικ�ς τ�4ς wδQγησαν στ� συµ&ι&ασµ3, µ’ �π�τ�λεσµα τ�ν �λλ�0-
ωση τ*ς .θνικ*ς κα% π�λιτιστικ*ς τ�υς ταυτ3τητας.

�Aπ�καλVπτ�υν πλι, στ�ν καλVτερη περ0πτωση, τ� θλι&ερ� �γν�ια ? τ� δ�υλικ3τητα κα0,
στ� /ειρ3τερη, τ�ν �µ� �νθελληνισµ� 8σων σQµερα .6ακ�λ�υθ��ν, κωφεV�ντας πρ�ς τ�ν KIστ�-
ρ0α, ν5 µιλ��ν γι5 τ�ν «KEλληνικ3τητα τ�� Bυ]αντ0�υ» κα% γι5 «Gλλην�/ριστιανικ� π�λιτι-
σµ�» κα% ν5 .µφαν0]ωνται wς φ�ρεBς τ�υς.

T5 φ;τα τ�� πνεVµατ�ς ,σ&ησαν σ’ αEτ�4ς τ�4ς .λεειν�4ς καιρ�Vς· F .63ντωση 8µως τ;ν
συνειδQσεων συνε/0]εται κα% σQµερα. KH KEλλδα wστ3σ�, F Yδ�α KEλλδα, �π�δεικνVεται 8τι
παρ�µεινε κα% παραµ�νει �λ9&ητη, �λVγιστη κα% �ληθινQ. Στ�κεται wς Λ3γ�ς πνω �π’ τ� Πα-
ρλ�γ�· Lλ�]9ντανη ]�* στ� λ�γισµ� τ;ν διαλε/τ;ν, στ� συνε0δηση τ;ν .λεVθερων �νθρ9πων.

«K�µπ�ι, ��υν� κα� π(λαγα λ�µπ�υν µα3# σ�υ
σ�ν mνας λευκ�π�ρφυρ�ς µ(γας να�ς,
κα� φτ�νει στ� να� -δ$ πρ�σκυνητ4ς σ�υ,
+Aρ/α�� Πνε7µα +Aθ�νατ�, κ�θε λα�ς».     (Kωστ*ς Παλαµgς)

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. Π3λη τ*ς Παλαιστ0νης, συ/ν5 µνηµ�νευ3µενη στ� B0&λ� wς Bεθση5ν ? Bεθσν. Bρ0σκεται 8 /ιλι3µετρα

δυτικ;ς τ�� �I�ρδνη κα% 28 /ιλι3µετρα ν�τ0ως τ*ς λ0µνης Tι&εριδ�ς. OU iEλληνες τ�ν �π�καλ��σαν «Σκυθ3-
π�λη», πρ�φαν;ς δι3τι, 8πως µgς πληρ�φ�ρεB L KHρ3δ�τ�ς, κατελQφθη �π� τ�4ς ΣκVθες τ� 631 π.X. ΣQµερα
στ5 .ρε0πια τ*ς �ρ/α0ας π3λεως &ρ0σκεται τ� µικρ� �ρα&ικ� /ωρι� Mπι]ν, 8π�υ διασ�9]�νται τ5 �π�µεινρια
τεσσρων να;ν µινωϊκ*ς τε/ν�τρ�π0ας, π�4 uσαν �φιερωµ�ν�ι στ�ν �Aστρτη �π� τ�ν .π�/� τ;ν Xαναανα0-
ων.

2. �Aµµιαν�ς MαρκελλBν�ς: ΛατBν�ς Uστ�ρικ�ς (Gλληνικ*ς καταγωγ*ς, σVµφωνα µ	 τ�ν .γκυκλ�πα0δεια «Πυρ-
σ�ς» τ�� Π. ∆ρανδκη). KYπηρ�τησε wς Uστ�ρικ�ς τ�ν αEτ�κρτ�ρα Kωνστντι� τ� B´ κα% συν9δευσε .π0σης
τ�ν �I�υλιαν� στ�ν .κστρατε0α τ�υ κατ5 τ;ν Πρθων. Kατ5 κ�ιν� Lµ�λ�γ0α τ;ν συγ/ρ3νων φιλ�λ3γων κα%
Uστ�ρικ;ν, L �Aµµιαν�ς κα% τ� ,ργ� τ�υ διακρ0ν�νται γι5 τ�ν σπνια �µερ�ληψ0α, τ�ν καλ� πληρ�φ3ρηση κα%
τ� ]ωνταν� {φ�ς. E[ναι L συνε/ιστ�ς τ*ς Uστ�ρ0ας τ�� Tακ0τ�υ.

3. KO �Aµµιαν�ς /αρακτηρ0]ει τ�ν Kωνστντι� wς «στεν�µυαλ�» κα% �π�ρεB π;ς .ν�; «-κ1φευε σ’ :λλα σ�-
�αρ� 3ητ4µατα κα� Wταν π�ντ�τε κα/�π�πτ�ς, στ�ν πρ�κειµ(νη περ#πτωση -πε#σθη πλ4ρως �π� τ� Γε1ργι�»
(19, 12). Φα0νεται π9ς, lντας L �Aµµιαν�ς σVγ/ρ�ν�ς τ;ν γεγ�ν3των, �δυνατ��σε ν5 συλλ&�η 8τι .πιθυµ0α κα%
τ�� αEτ�κρτ�ρ�ς uταν F .63ντωση τ;ν .θνικ;ν, καθSς F �νε6ρτητη &�Vληση κα% στση τ;ν περισσ�τ�ρων
�π� αEτ�4ς (.κ τ�� 8τι δι�θεταν µ3ρφωση) .στ�κετ� .µπ3δι� στ�ν τυφλ� .πι&�λ� τ*ς .6�υσ0ας τ�υ, σ’ �ντ0θε-
ση µ	 τ�4ς /ριστιαν�Vς, π�4 παρ�υσι]�νταν l/ι Iπλ;ς δ�υλικ�% �λλ5 κα% @περασπιστ�ς τ�υ.

Παν. Λ. K�υ�αλ/κης

�Eπιλεγ�µενα
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KO �Aριστ�τ�λης στ�ν «Π�ιητικ�ν» συγκρ0νει τ�ν .π�π�ι0αν πρ�ς τ�ν τραγ�ω-
δ0αν (149b 9-15): «%H -π�π�ι#α λ�ιπ�ν µ(/ρι µ�ν τ�7 Uτι εlναι \µµετρ�ς µετ� λ�-
γ�υ, σπ�υδα#ων µ#µησις, συµφωνε� πρ�ς τ�ν τραγ�ωδ#αν· �λλ� -πειδ� \/ει τ� µ(-
τρ�ν Nπλ�7ν κα� εlναι �παγγελ#α, κατ� τ�7τ� διαφ(ρ�υν. Kατ� τ� µ*κ�ς δ(, D
µ�ν τραγ�ωδ#α µ�λιστα πρ�σπαθε� κατ� τ� δυνατ�ν ν� διε.�γεται σ� µ#αν πε-
ρ#�δ�ν Dλ#�υ, [ Lλ#γ�ν ν� τ�ν 6περ�α#ν}η, D δ� -π�π�ι#α εlναι ��ριστη κατ� τ�ν
/ρ�ν�ν· κα� κατ� τ�7τ� διαφ(ρει».

¶
ερ% τ*ς γεν�σεως τ*ς τραγ�ωδ0ας πιθαν�λ�γQθηκαν τρεBς κυρ0ως .κδ�/�ς:
Πρ�τη, 8τι πρ�*λθεν �π� τ�ν /�ρικ� λυρικ� π�0ηση. ∆ε�τερη, 8τι ε[ναι
πρωτ3τυπ� δηµι�Vργηµα τ�� KEλληνικ�� ΠνεVµατ�ς, πρ�ελθ�ν .κ τ*ς
Gλληνικ*ς θρησκε0ας π�4 περιεB/ε δραµατικ5 στ�ι/εBα. �Eκ τ;ν παναρ-

/α0ων {µνων κα% τVπων λατρευτικ;ν �ν�κυψε τ� πρ;τ�ν @λικ� τ�� δρµατ�ς.
Tρ�τη, F κρατ��σα, 8τι .κ τ*ς ∆ι�νυσιακ*ς λατρε0ας πρ�*λθε, συνJδ�υσα µ	 τ%ς
πληρ�φ�ρ0ες τ;ν �ρ/α0ων πηγ;ν. T5 πρ;τα σπ�ρµατα τ*ς τραγ�ωδ0ας .µφαν0-
σθηκαν στ�ν Πελ�π�ννησ�, στ�4ς δωρικ�4ς σατυρικ�4ς κα% τραγικ�4ς /�ρ�4ς
τ*ς λατρε0ας τ�� τραγ3µ�ρφ�υ θε�� Παν3ς, wς κα% σ	 �λλα µ�ρη τ*ς KEλλδ�ς.
Σ	 π�λλ	ς θρησκευτικ	ς τελετ	ς @π*ρ6αν µιµητικ5 στ�ι/εBα στ5 «λεγ�µενα» κα%
«δρ1µενα» (Παυσαν0ας II 37, 2). T5 πρ;τα αEτ5 σπ�ρµατα �να]ω�γ�νQθηκαν
στ�ν �Aττικ� κυρ0ως .κ τ*ς λατρε0ας κα% τελετ;ν τ�� θε�� ∆ι�νVσ�υ, π�4 κα-
θιερ9θηκε .κεB, Yδ0ως κατ5 τ�4ς /ρ3ν�υς τ�� Πεισιστρτ�υ. OU λτρεις, ντυµ�-
ν�ι wς Στυρ�ι –�κ3λ�υθ�ι τ�� ∆ι�νVσ�υ–, µ	 J�σµατα ]ωηρ5 κα% µιµητικ	ς κι-

OR τρε9ς Lρµηνε9ες τ: LτFµυ τOς λ.Kεως

«TPA°Xø¢IA»:
�H Xsδ� γι7 τSν «Tρ�γ�ν» (= Vγ.την)
MIA ¶PøTOTY¶H EPMHNEIA TOY OPOY

�E
6 Iπαλ;ν nνV/ων �π�ρ��σα @π�συνε0δητα, γιατ% �U &αθVν�ες
πρ3γ�ν�0 µας κατων3µασαν Tραγ�ωδ0αν (= ��δ�ν τργ�υ, τρα-
γ�Vδι) τ�ν κ�ρυφα0α πνευµατικ� δηµι�υργ0α των, καθαρτικ�
τ*ς ψυ/*ς κα% τ;ν παθ;ν πσης φVσεως. �Aναρωτι9µ�υν π;ς

τ3σ�ι, εYδικ�% κα% µQ, δ	ν �σ/�λQθηκαν, δ	ν πρ�σπθησαν, δ	ν .6Q-
γησαν πειστικ, δ	ν ,λυσαν τ� α>νιγµα–τραγ�ωδ0α. KO 8ρ�ς φα0νεται
�τα0ριαστ�ς κα% �σVµ&ατ�ς µ	 τ� δρgµα κα% τ5 δρ9µενα .ν αEτ�;.
iOµως �U iEλληνες δηµι�υργ�0 τ�υ δ	ν θ5 τ� πρ�σδι9ρι]αν µ	 τ�ν
8ρ� τραγ�ωδ0α, .5ν δ	ν uταν L πρ�σφυ�στερ�ς, wς κατωτ�ρω κατα-
δεικνVεται. KH @π�συνε0δητη �π�ρ0α, &αθµηδ�ν συνειδητ�π�ι�Vµε-
νη, ,λα&ε ν�µ�τελειακ5 τ�ν �γ�υσαν πρ�ς λVσιν. Συνδρ�µ�* συγκυρι;ν
τ%ς πρ;τες �ρες τ�� 2003, ,λυσα τ� α>νιγµα.



νQσεις, συν�δε0Jα αEλ;ν, πρ�ε6ρ/�ντ�ς τ�� κ�ρυφα0�υ, π�4 παρ0στανε τ�ν Σει-
λην3, παιδαγωγ� τ�� θε��, �ναπαριστνανε τ� µ�θ� τ*ς γεννQσεως, �νατρ�φ*ς,
εEθVµων περιπετει;ν, παθ;ν, θαντ�υ κα% �ναστσεως τ�� ∆ι�νVσ�υ. KO Πει-
σ0στρατ�ς �νασυν�στησε τ5 καταργηµ�να Mικρ� ∆ι�ν�σια ? κατ’ �γρ�2ς στ�ν
�Aττικ� κα% διωργνωσε τ5 Mεγ�λα ∆ι�ν�σια, τ� κατ’ :στυ κα% πλι στ�ν �AθQ-
να, µ	 ∆ι�νυσιακ� UερατεB� .κ /�ρ�� 50 �νδρ;ν wς ΣατVρων, π�4 /�ρευαν τ�ν
διθ�ραµ��ν π�ρι6 τ�� &ωµ�� ντυµ�ν�ι µ	 δ�ρµατα, φ�ρ�ντες �Eρ5 κα% κ�ρατα (κε-
ρασφ3ρ�ι), �π�καλ�Vµεν�ι δι5 τ��τ� «τρ�γ�ι», στεφανωµ�ν�ι µ	 τ� Uερ� τ�� θε-
�� φυτ3, τ�ν κισσ3.

�Aπ� τ� «Θησ�α» τ�� Bακ/υλ0δ�υ, π�4 τQρησε τ�ν �ρ/α0α παρδ�ση, L διθV-
ραµ&�ς uταν διαλ�γικ�ς, διηρηµ�ν�ς σ	 2 Fµι/3ρια. dEτσι ,/�µε τ�ν �ρ/� τ*ς δρα-
µατικ*ς πρ�σωπ�π�ι0ας τ�� /�ρικ�� J�σµατ�ς .κ τ�� �τ�/ν�υ διθυρµ&�υ, .6�-
λι6η στ� δραµατικ� π�0ηση, wς λ�γει L �Aριστ�τ�λης: «Γεν�µ(νη δ’ ��ν �π’ �ρ/*ς
αRτ�σ/εδιαστικ*ς κα� αRτ� (F τραγ�ωδ0α) κα� D κωµ�ωδ#α κα� D µ�ν �π� τ$ν -.αρ-
/�ντων τ�ν διθ�ραµ��ν... κατ� µικρ�ν ηR.4θη». (Π�ιητικ� 4 1449 α).

KO Σ/�λιαστ�ς τ�� Πλτων�ς στ�ν «Π�λιτε0αν» γ´ λ�γει: «Tραγ�ωδ#α εlναι
\µµετρη π�#ησις πρ�ς διαγωνισµ�ν εRγεν* �uδ*ς, π�2 διενεργε�ται περ� δει-
ν�παθε#ας κα� πρ�σ1πων κα� πραγµ�των, κατ� τ�ν Cπ��� στ� νικητ� -δ#δε-
τ� \παθλ� τρ�γ�ς, -. �� πρ�4ρ/ετ� κα� τ� ;ν�µα».

KO �Aριστ�τ�λης, µαθητ�ς τ�� Πλτων�ς, σιγ�* �ντιπαρ�ρ/εται τ�ν πρ��λευση
τ*ς nν�µασ0ας. Στ�ν «Π�ιητικ4ν» τ�υ .δ3θη Lρισµ�ς τ*ς τραγ�ωδ0ας (149 b 6.25).
«pEστιν ��ν τραγ�ωδ#α µ#µησις πρ�.εως σπ�υδα#ας κα� τελε#ας, µ(γεθ�ς -/��-
σης, Dδυσµ(ν�ω λ�γ�ω, /ωρ�ς 5κ�στ�υ τ$ν εQδ$ν -ν τ��ς µ�ρ#�ις, δρ1ντων κα� �R
δι’ �παγγελ#ας, δι’ -λ(�υ κα� φ���υ περα#ν�υσα τ�ν τ$ν τ�ι��των παθηµ�των
κ�θαρσιν» (δηλ. τραγ�ωδ0α λ�ιπ�ν ε[ναι µ0µησις πρ6εως σπ�υδα0ας κα% τελε0-
ας, π�4 ,/ει µ�γεθ�ς, δι5 λ3γ�υ κατεστηµ�ν�υ FδV�ς, /ωρ%ς Tκαστ�ν τ;ν εYδ;ν
στ5 διφ�ρα µ3ρι της, δρ;ντα κα% l/ι δι’ �παγγελ0ας, δι’ .λ��υ κα% φ3&�υ .πι-
τυγ/ν�υσα τ�ν κθαρση τ;ν τ�ι�Vτων παθηµτων).

�Eπε6ηγεB (6.29): «Λ(γω δ� Dδυσµ(ν�ν µ�ν λ�γ�ν τ�ν \/�ντα ρυθµ�ν κα� Nρµ�-
ν#αν κα� µ(λ�ς, τ� δ� /ωρ�ς τ��ς εBδεσι τ� δι� µ(τρων \νια µ�ν�ν περα#νεσθαι κα�
π�λιν mτερα δι� µ(λ�υς» (δηλ. λ�γω δ	 λ3γ�ν κατεστηµ�ν�ν Fδ4ν τ�ν ,/�ντα µ�-
λ�ς, ρυθµ�ν κα% Iρµ�ν0αν, τ� δ	 /ωριστ5 δι5 τ;ν εYδ;ν 8τι µερικ5 µ3ν�ν δι5 µ�-
τρων περα0ν�νται κα% πλιν �λλα δι5 µ�λ�υς.)

«pEστιν δ� τ*ς µ�ν πρ�.εως C µ7θ�ς D µ#µησις· λ(γω γ�ρ µ7θ�ν τ�7τ�ν τ�ν σ�ν-
θεσιν τ$ν πραγµ�των, τ� δ� {θη, καθ’ � π�ι��ς τινας εlνα# φαµεν τ�2ς πρ�ττ�-
ντας, δι�ν�ιαν δ(, -ν Uσ�ις λ(γ�ντες �π�δεικν�ασ#ν τι [ κα� �π�φα#ν�νται γν1-
µην» (1450a 6 4-9) (δηλ. ε[ναι δ	 τ*ς µ	ν πρ6εως µ0µησις L µ�θ�ς· µ�θ� δ	 λ�γω
τ��τ�: τ�ν σVνθεσιν τ;ν συµ&αιν3ντων· τ5 δ	 Xθη λ�µε π�B�ι �κρι&;ς ε[ναι �U
πρττ�ντες, διν�ιαν δ	 δι’ 8σων �U λ�γ�ντες κτι �π�δεικνV�υν ? κα% .κφρ-
]�υν γν9µην). «D γ�ρ τραγ�ωδ#α µ#µησ#ς -στιν �Rκ �νθρ1πων �λλ� πρ�.εως κα�
�#�υ, κα� D εRδαιµ�ν#α κα� κακ�δαιµ�ν#α -ν πρ�.ει -στ#ν, κα� τ� τ(λ�ς πρ8.ις
-στ#ν, �R π�ι�της» (1450 α, σ. 19-22) (δηλ. δι3τι ε[ναι F τραγ�ωδ0α µ0µησις l/ι
�νθρ9πων �λλ5 πρ6εως κα% &0�υ, F εEδαιµ�ν0α δ	 κα% F κακ�δαιµ�ν0α @πρ/�υν
στ�ν πρ6η, κα% L σκ�π�ς ε[ναι κπ�ια πρ6η κα% l/ι F π�ι3τητα. KO �Aριστ�τ�-
λης, στ�ν �ριστ� Lρισµ� τ�� περιε/�µ�ν�υ σκ�π�� κα% λ3γ�υ τ*ς τραγ�ωδ0ας, δ	ν
.πε6ηγεB �vτε @παιν0σσεται π3θεν L 8ρ�ς τραγ�ωδ#α. KO σ/�λιαστ�ς τ*ς Π�λιτε0-
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7Aρ
α9�ς Rπ�κριτ�ς (�θ�π�ι,ς) τ%ς Tραγbωδ�ας κρατtu στ, δε"ι� τ�υ 
�ρι τ, πρ�-
σωπε9� τ�� �ρωα π�M Rπ�δ�εται. Πρ�κειται γι* ?γετικ� φυσι�γνωµ�α µ< Nκφρα-
ση «τραγικ:», δηλαδ� Nκφραση τ�� ψυ
ικ�� &διε"�δ�υ !ν�πι�ν τ%ς &νυπ�ρ-

�λητης µ��ρας.



ας τ�� Πλτων�ς ,γραψε 8τι τραγ�ωδ0α .κλQθη .κ τ�� διδ�µ�ν�υ τργ�υ wς .π-
θλ�υ στ�ν νικητ� τραγ�ωδ�π�ι3.

¶
αραθ�τ�υµε τ%ς σ/ετικ	ς πρ�ς τ�ν τργ� κα% τ�ν τραγ�ωδ0α λ�6εις .κ τ;ν λε-
6ικ;ν A. Γινναρη κα% Liddell & Scott: τρ�γ�ς, τραγ�ωδ�ρι�ν, τραγ�ωδ(ω,
τραγ�1δηµα, τραγ�ωδητ4ς, τραγ�ωδητ�ς, τραγ�ωδ#α, τραγ�ωδικ�ς, τραγ�ω-
δι�γρ�φ�ς, τραγ�ωδ�διδ�σκαλ�ς, τραγ�ωδ�π�δ�γρα, τραγ�ωδ�π�ιητ4ς,

τραγ�ωδ�π�ι�ς, τραγ�ωδ�ς.
�Aναλυτικ;ς τ� τρ0τ�µ� Λε6ικ� «Γκαρµπ�λg - Mατακ0δη, 1837, Bι�ννη» διευ-

κριν0]ει:

«τραγbωδ�ς· (συν1νυµα τ� ��ιδ�ς, uδ�ς κα� τρ�γ�ς). +A�ιδ�ς, ψ�λτης τ�7
τρ�γ�υ, τ�Rτ(στι  τραγικ�ς π�ιητ�ς κα� ��ιδ�ς δι� τ� εlναι κατ’ �ρ/�ς τ�ν
π�ιητ�ν qµα κα� ��ιδ�ν, δι�τι εQς τ�2ς τ*ς τραγ�ωδ#ας �γ$νας C νικητ�ς
-λ�µ�ανεν Kς �ρα�ε��ν mνα τρ�γ�ν, [ δι�τι D τραγικ� παρ�στασις -γ(νετ�
Uτε πρ�σεφ(ρετ� θυσ#α τις τρ�γ�υ, [ τελευτα��ν -πειδ� �! τραγ�ωδ�� ��τ�ι
τ�τε παριστ$ντ� -νδεδυµ(ν�ι δ(ρµατα τρ�γ�υ· C ERστ�θι�ς λ(γει, «Uτι
τιµ$ντες �! �ρ/α��ι :νθρωπ�ι τ�ν ε`ρεσιν τ�7 �Bν�υ, �uδικ�ν �γ$να καθ#-
σταντ� κα� τ�ν λυµαιν�µεν�ν τα�ς �µπ(λαις τρ�γ�ν, �θλ�ν πρ�υτ#θεντ� τ*ς
�uδ*ς, κα� τ��ς �γωνι3�µ(ν�ις τραγ�ωδ�2ς -κ�λεσαν δι� τ�ν “-π� τ�$ τρ�γ�ω
�uδ�ν”. +Aκ�λ��θως δ� Uτε �! π�ιητα� τ*ς τραγ�ωδ#ας \παυσαν �π� τ�7 ν�
6π�κρ#νωνται �! Bδι�ι, -καλ�7ντ� Qδ#ως τραγ�ωδ�� �! 6π�κριν�µεν�ι -ν τ�$ θε-
�τρ�ω πρ�σωπ�ν τραγικ�ν, �π� τ$ν Cπ�#ων διεκρ#ν�ντ� {δη �! τραγικ�� π�ι-
ητα� δι� τ�7 Lν�µατ�ς τραγbωδ�π�ι�ς».

«τραγbωδ�ω· τραγ�ωδ#αν τιν� παρ#στηµι, κυρ#ως δ(, -ν δρ�µασιν τραγικ��ς
k:δω, [ παριστ�νω τι µ� τρ�π�ν τραγικ�ν κα� -κπληκτικ�ν σκ�π�ν κα�
-ντε7θεν, �ντ� τ�7 λ(γω διηγ�7µαι, ψ�/νω τι µεγαλ�φ1νως κα� λαµπρ$ς
κατ� τ�ν τρ�π�ν τ*ς τραγ�ωδ#ας [ µετ� τραγικ�7 τ�ν�υ, � -στ� µετ� µεγ(-
θ�υς κα� `ψ�υς λ�γ�υ».

«τραγbωδ�α· κυρ#ως �uδ� τρ�γ�υ, µ�υσικ�ν k�σµα ψαλλ�µεν�ν -π� τρ�γ�υ, κα�
τραγικ�ν π(νθιµ�ν [ Dρωικ�ν π�#ηµα, κατ’ �ρ/�ς ψαλλ�µεν�ν παρ� ∆ωριε7σι
δι� λυρικ$ν στ#/ων µ�ν�ν, -φ’ 5.*ς δ� παρ� τ��ς +Aθηνα#�ις κα� δραµατικ$ς,
{τ�ι δι� πρ�.ε1ς τιν�ς συµφ1ν�υ µ� τ�ν `λην τ�7 k�δ�µ(ν�υ �ντικειµ(ν�υ
παρισταν�µεν�ν. O`τω καλε� C Πλ�των -ν Θεαιτ4τ�ω τ� π�ι4µατα τ�7 %Oµ4-
ρ�υ δι� τ�ν -ν αRτ��ς µ8λλ�ν -µπεριστατωµ(νην πρ8.ιν, -λ(γετ� δ� τραγ�ω-
δ#α, εBτε δι�τι κατ’ �ρ/�ς τραγ�ωδ�� \ψαλλ�ν, [ �πηγγ(λλ�ντ� τ�ς τ�ια�τας
τραγικ�ς διηγ4σεις κα� παραστ�σεις, [ εQς τ�ς δι� τρ�γ�υ γεν�µ(νας θυσ#ας,
[ δι�τι -λ�µ�ανεν C νικ$ν -ν τ}* τραγ�ωδ#kα εQς �θλ�ν mνα τρ�γ�ν, [ τελευτα��ν
C -παγγελλ�µεν�ς κα� παριστ�νων αRτ�ς -νεδ�ετ� µ� δ(ρµα τρ�γ�υ».

OEδεµ0α τ;ν λ�6εων τ�Vτων κα% �U δ�θεBσες .πε6ηγQσεις δ0δ�υν κα% τ�ν .λ-
/ιστη νV6η, π�4 θ5 δικαι�λ�γ��σε, ,στω κα% π3ρρωθεν, τ� λ�6η τραγ�ωδ#α, �π�-
δ0δ�υσα κα% δικαι�λ�γ��σα τ� µ�γεθ�ς κα% &θ�ς τ�� κ�ρυφα0�υ ,ργ�υ π�4
.κπρ�σωπεB.

T# γρ(φυν τ7 λεKικ7 γι7 τ� λ.Kη «τραγ�ωδ�α»
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¶
ρ9τη νV6η @π�δεικνV�υσα τ�ν �τραπ� πρ�ς �νεVρεση τ*ς �λQθειας γ0νε-
ται στ�ν {µν� 11 τ�� Παν3ς, τ�� τραγ�σκελ��ς θε��. «Π8να καλ$ κρατε-
ρ�ν, ν�µι�ν, κ�σµ�ι� τ� σ�µπαν, �Rραν�ν, �δ� θ�λασσαν, �δ� /θ�να παµ-
�ασ#λειαν κα� π7ρ �θ�νατ�ν· τ�δε γ�ρ µ(λη -στ� τ�7 Παν�ς» [=Kαλ; τ�ν

Πgνα τ�ν Yσ/υρ3, τ�ν π�ιµενικ3, τ� κ�σµικ� σVµπαν, τ�ν �Eραν� κα% τ� θλασ-
σα κα% τ� &ασ0λισσα τ;ν 8λων γαBα κα% τ� �θνατ� π�ρ· δι3τι αEτ5 ε[ναι τ5 µ�-
λη τ�� Παν3ς.]

Xαρακτηριστικ� ε[ναι τ� �ριστ�υργηµατικ� �γαλµα τ�� Παν�ς κα% τ*ς
�Aφρ�δ0της τ�� �Eθνικ�� M�υσε0�υ (π�V, wς πλεBστα τ;ν µ�υσε0ων, τ� Pω-
µα0ικ� κρτ�ς κα% τ� Iρµ3δι� @π�υργεB� ,κλεισαν Lλ�σ/ερ;ς �π� π�λλ��,
παραµ�ν	ς �Oλυµπιακ;ν �γ9νων). �E6εταστ��ν, τ0 .κπρ�σωπεB L τργ�ς.
Tργ�ς ε[ναι L Fγ�της, L @περQφαν�ς �γ�ς τ�� π�ιµν0�υ τ;ν αYγ;ν. OU α[γες
ε[ναι .κ τ;ν πλ��ν δυσην0ων κα% .λευθ�ρων ]�9ων, δυναµ�νων ν5 �ναρ-
ρι/;νται .π% �π�κρQµνων κ�ρυφ;ν τ;ν nρ�ων. T�Vτων FγεBται L τργ�ς.
ΠαρετηρQθη 8τι F �ν�δ�ς στ5 lρη κα% F κθ�δ3ς των γ0νεται σ	 σ/*µα /�-
ρ�� µ	 πρ�ε6ρ/�ντα τ�ν τρ/�γ�ν, ? τρ/αγ�ν Xτ�ι στερε�ν .ν ρ��*, Yσ/υρ�ν κι-
ν�Vµεν�ν �γ�ν (�ρ/ηγ3ν, Fγ�την, Fγεµ3να, &ασιλ�α).

Στ5 «Πελασγικ�» τ�� �Iακ. Θωµ�π�Vλ�υ (.κδ. 1933) στ�ν Gν3τητα «%H Σ�υµε-
ρικ� �ρ/α#α +Aλ�ανικ4» κα% στ� κεφλαι� «�Aπ3λλων» �ναφ�ρ�νται τ5 G6*ς:
«%O +Aπ�λλων, +Aπ(λλων, %Aπλ�7ν θε�ς τ�7 %Hλ#�υ, (θεσ-σαλ) τ*ς θ4ρας κα� τ�7
π�λ(µ�υ, Kς C τ$ν Σ�υµερ#ων θε�ς Newrgal ({τ�ι Ner κ�ρι�ς, Gal µ(γας. Πρ�λ.
Γαλε�ς, κα� µ(γας θε�ς C +Aπ�λλων), \τι δ� τ*ς µαντικ*ς κα� τ�7 k:σµατ�ς. Π8σαι
δ� α! Qδι�τητες α�ται τ�7 +Aπ�λλων�ς τ�7 %Yπερ��ρε#�υ (Qδ. 25) -.ηγ�7νται �π�
τ*ς Σ�υµερικ*ς». Στ� σελ0δα 153 �ναφ�ρεται wς 12� πρ�σωνVµι� τ� «τργι�ς»
wς G6*ς: T� -π#θετ�ν τ�7τ� τ�7 +Aπ�λλων�ς -πλ�σθη �π� τ�7 :νω Lν�µατ�ς τ�7
τ$ν Ka’s’su (σηµ. K�σσα#ων) θε�7 Gi-dar (+Aπ�λλων�ς), Uπερ �νεστραµµ(ν�ν
Dar(a)-gi µεταγλωττ#3εται εQς τ�ν 5λληνικ�ν τρ/γι�ς. +Eν τ}* Σ�υµεριακ}* II dar,
�σσυρ. turahu, σηµα#νει αBγαγρ�ς, τρ�γ�ς, �λλ� κα� ?γεµ�ν, �ασιλεMς (D 133).
Tρ/γι�ς �π� Dar(a)-Gi’s C �ασιλε2ς tHλι�ς. Πρ�λ. �ασιλε2ς +Aπ�λλων, Πυδ.
3,49) πρ�λ. κα� ∆:ραιν�ς +Aπ. (Λυκ�φρ. 4.40) �π� σ�υµ. dar �ασιλε�ς, I. en
6ψηλ�ς dar-en».

EYς .π0ρρωσιν τ�� �Iακ9&�υ Θωµ�π�Vλ�υ στ� Λε6ικ�ν «�Eκ τ;ν �Eθνικ;ν, Στε-
φν�υ Bυ]αντ0�υ �Eπιτ�µ�» τ�� August Meineke (,κδ�σις Bι&λι�θQκη τ;ν KEλλQ-
νων) στ� λ�6η Tραγ#α διαλαµ&νει «ν*σ�ς πρ�ς τ��ς Kυκλ�σιν, Uθεν Wν Θε�-
γε#των C περιπατητικ�ς, +Aριστ�τ(λ�υς γν1ριµ�ς. \στι (κα�) π�λις -ν N�.�ω, -ν
}� Tρ/γι�ς 7Aπ�λλων τιµ8ται. Evπ�λις δι� τ�7 ε γρ�φει και πληθυντικ$ς Tρα-
γ(αι. τ� -θνικ�ν Tραγε�της Kς Tεγε�της». (δηλ. Tραγ0α ν*σ�ς πλησ0�ν τ;ν Kυ-
κλδων, .κ τ*ς Lπ�0ας uτ� L περιπατητικ�ς Θε�γε0των, γν9ριµ�ς τ�� �Aριστ�-
τ�λ�υς· @πρ/ει (κα%) π3λις στ�ν N6�, στ�ν Lπ�Bα τιµgται L Tργι�ς �Aπ3λ-
λων. KO Evπ�λις δι5 τ�� ε γρφει κα% στ�ν πληθυντικ�. Tραγ�αι· τ� .θνικ� Tρα-
γετης 8πως Tεγετης.]

Σηµειωτ��ν, 8τι �U Σ�υµ�ρι�ι uσαν �U �Yκ��ντες τ� Mεσ�π�ταµ0α, Lµιλ��ντες
γλ;σσα ΠελασγικQ. «%H σ�υµερικ� �ρ/α#α +Aλ�ανικ�» γρφει στ� .69φυλλ� L
�Iκω&�ς Θωµ3π�υλ�ς, συγγενQς της δ	ν uταν κα% F γλ;σσα τ;ν �Aσσυρ0ων.

�O «τρ(γς» - Vγ.της - Vγεµtν [νθρωπς
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Π:λινα πρ�σωπε9α &ρ
α�ων �θ�-
π�ι.ν τ%ς τραγbωδ�ας. (7Eκ τ�� $ε-
ρ�� τ%ς 7Oρθ�ας 7Aρτ�µιδ�ς στ�
Σπ/ρτη.) O$ !κφρ/σεις τ.ν πρ�-
σ�πων &π�δ�δ�υν στ,ν &ν�τατ�
�αθµ, τ�ν �δ�νη καQ τ* π/θη -
παθ:µατα τ.ν «τρ/γων» -
?γετ.ν µπρ�στ* στ�ν &καταν�-

κητη E$µαρµ�νη.
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�Aναφ�ρει δ	 L συγγραφεVς, 8τι κα% κπ�ι�ς τ;ν Bα&υλων0ων &ασιλε4ς @π*ρ6ε
Σ�υµ�ρι�ς. �Aλλ5 τ� .π0θετ� «Tρ�γι�ς» διεσ9θη κα% ε[ναι γνωστ� κα% στ� Σ�υ-
µερ0α κα% στ� ν*σ� N6�· τραν� �π3δει6η 8τι τ� .γν9ρι]αν �U iEλληνες 8λων τ;ν
περι�/;ν. (�Aλλ5 �U σVγ/ρ�ν�ι Bνδαλ�ι, /ειρ3τερ�ι παντ�ς πρ�ηγηθ�ντ�ς, κα-
τ�στρεψαν κα% λεηλτησαν τ�4ς Σ�υµεριακ�4ς θησαυρ�4ς τ�� M�υσε0�υ τ*ς
Bαγδτης στ� πρ3γραµµα «�πελευθερ1σε1ς της» κα% τ5 γραπτ5 µνηµεBα τ��
Σ�υµεριακ�� π�λιτισµ�� .πυρπ3λησαν µ	 τ� &ι&λι�θQκη της.)

�Aπ�καλVπτεται ,τσι, 8τι «τραγ�ωδ#α» (τργ�υ ��δ�) γι5 τ�4ς nν�µατ�θ�τες δ	ν
ε[/ε τ�ν ,νν�ια τ*ς ��δ*ς ]�9�υ, τ�� τργ�υ, �λλ5 κα% τ�ν �λληγ�ρικ� nν�µασ0α
τργ�υ - �νδρ�ς - �νθρ9π�υ - �νακτ�ς - Fγ�τ�υ - Fγεµ3ν�ς. Tραγ�ωδ0α �ρα ε[ναι
8ρ�ς τ*ς πρ�&�λ*ς τ�� &0�υ, τ;ν µ�ιρα0ων γεγ�ν3των, διληµµτων, δ�κιµασι;ν κα%
περιπετει;ν τ�� Fγεµ3ν�ς, τ�� πρ�ε6ρ/�ντ�ς τ*ς τραγ�ωδ0ας, π�4 �δυνατεB, 8σ�
γενναBα κα% ν’ �γωνισθ�*, ν5 �π�φVγ�η τ�ν EYµαρµ�νη. T��τ� �π�δεικνV�υν, δια-
σταυρ9ν�υν κα% .πι&ε&αι9ν�υν �U διασωθεBσες �λλ5 κα% �U �πωλεσθεBσες τραγ�ω-
δ0ες (8πως µαρτυρεBται .κ τ;ν τ0τλων) τ;ν AYσ/Vλ�υ, Σ�φ�κλ* κα% EEρυπ0δη: 8τι
�φ�ρ��ν στ� &0�, τ5 πθη κα% τ�ν EYµαρµ�νη τ;ν Fγετ;ν π�4 καλ��νται «Tρ�γ�ι»
κα% F Uστ�ρ0α των, «τραγικ4», @π� τVπ�ν ��δ*ς π�4 �φ�ρg στ�ν τργ�, �πεκλQθη
«Tραγ�ωδ0α». ∆εδ�µ�ν�υ 8τι «Tρ�γι�ς» .κλQθη κα% L �Aπ3λλων, «Tραγ�µ�ρφ�ς»
παρ0σταται L Π5ν κα% «δ0κερως Zε4ς» κατ5 τ�4ς �Oρφικ�4ς. Tραγ�ωδ0α συνεπ;ς
ε[ναι F �Eσ0α τ*ς �Aρ/*ς. E[ναι .κκ�σµ0κευση τ;ν συµπαντικ;ν �Aρ/;ν.

KH κ0νηση τ�� τργ�υ ε[ναι κ0νηση κυκλικQ, µ0µηση τ*ς κινQσεως τ�� σV-
µπαντ�ς κα% κυκλικ� εYκ3να τ*ς �κινQτ�υ αYωνι3τητ�ς, π�4 .κφρ]εται µ	
τ�ν ��ναη .πανληψη. Kυκλικ� ε[ναι κα% F κ0νηση τ�� /�ρ�� στ�ν παρ-
σταση τ*ς τραγ�ωδ0ας .π% τ*ς σκην*ς κα% ,/ει ρυθµ� κα% Iρµ�ν0α.

KH τραγ�ωδ0α, γι5 ν5 ,/�η µεγαλ�πρ�πεια κα% ν5 διδσκ�η τ� θεατQ, uταν ,µµε-
τρη, fστε L µεγαλει9δης κα% xθικ�ς, Fδυσµ�ν�ς λ3γ�ς της, ν5 /αρσσεται στ�
µνQµη, στ� συνε0δηση κα% στ� @π�συνε0δητ� τ�� θεατ*. ∆ι’ .λ��υ κα% φ3&�υ ν5
πρ�καλ�* τ�ν κθαρση· τ�ν κθαρση π�4 θεραπεVει τ�ν �νθρωπ� �π� τ� στε-
ν�/9ρια κα% τ5 ψυ/ικ5 πθη κα% LδηγεB στ�ν δι5 τ*ς φιλ�σ�φ0ας >αση τ*ς ψυ/*ς.
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¶A°KO™MIA OIKONOMIKH KPI™H;

QO
πως ,δει6ε F γι�υγκ�σλα&ικ� κα% F �φγανικ� κι 8πως δε0/νει F Yρακιν� (κα% θ5 δε06Jη F περ-
σικ� κα% F &�ρει�κ�ρεατικ�) περ0πτωση τ5 σκυλι5 τ�� π�λ�µ�υ 6Vπνησαν Xδη. T� µεγλ�
σκηνικ� Xδη ,/ει στηθ*. KH πλανηταρ/0α &ρ0σκεται καθ’ Lδ3ν. T� /ρηµατιστηριακ� κρ5/
π�4 θ5 πρ�ετ�ιµσJη τ� παγκ3σµι� �Yκ�ν�µικ� Lλ�καVτωµα &ρ0σκεται σ	 .6�λι6η. Kατ5 τ�ν

�Aριστ�τ�λη, τ� «/ρ*µα» �φειλε ν5 ε[ναι Tνα «�νταλλακτικ� µ(σ�» τ*ς .π0δ�σης τ*ς �νθρ9πινης
.ργασ0ας ? τ�� LτιδQπ�τε παργεται �π’ αEτQν. KH �60α τ�υ, /ωρ%ς αEτQν, ε[ναι .κ τ;ν πραγµτων
τ3ση, 8ση ε[ναι F �60α τ�� /αρτι�� π�4 τυπ9θηκε ? τ�� µετλλ�υ π�4 κ3πηκε.

∆υστυ/;ς 8µως, γι5 τ�ν �νθρωπ3τητα τ� /ρ*µα �π� «�νταλλακτικ� µ�σ�» µεταµ�ρφ9θηκε σ	 «µ�-
σ� αYσ/ρ�κ�ρδειας». KH σ/�ση 1:1 τ*ς .π0καιρης π�σ3τητ�ς .π0δ�σης τ*ς �νθρ9πινης .ργασ0ας κα%
τ*ς �ντιστ�ι/�Vσας .π0καιρης κυκλ�φ�ρ0ας π�σ3τητ�ς /ρQµατ�ς �νατρπηκε πληθωριστικ5 ? �ντι-
πληθωριστικ. AEτ� .πιτεV/θηκε µ	 τ� σVνδεση τ�� /ρQµατ�ς µ	 εEγεν* µ�ταλλα ? µ	 τ� µα�ρ� /ρυσ�
κα% µ	 τ�ν .φεVρεση τ�� «τ3κ�υ», γι5 τ5 δανει]3µενα κα% �Eσιαστικ5 «πλαστικ5» /αρτ�ν�µ0σµατα
κα% τ�� /ρηµατιστηρ0�υ, π�4 &ασ0]εται στ5 θεµ�λια τ*ς «παγκ�σµιας �λιθι�τητας».

T� «/ρ*µα», σ’ �ντ0θεση πρ�ς τ�ν Lρισµ� τ�� �Aριστ�τ�λη, σκ3πιµα παραµ�ρφ9θηκε. Kθε µ�ν-
δα τ�� µεταµ�ρφωµ�ν�υ «/ρ4µατ�ς» διεκδικεBται �π� τ�υλ/ιστ�ν (6) �τ�µα. �Aπ� τ� �τ�µ� π�4 τ�ν
κατ�θεσε στ�ν τρπε]α, �π� τ�ν >δια τ�ν τρπε]α, �π� τ� �τ�µ� π�4 π�Vλησε κτι στ� δανει]3µεν�
�π� τ�ν τρπε]α, �π� τ� �τ�µ� π�4 δανε0σθηκε �π� τ�ν �λλη τρπε]α κα% �π� τ� �τ�µ� π�4 π�V-
λησε @πηρεσ0ες ? �γαθ5 στ� δανει]3µεν� �π� τ�ν �λλη τρπε]α. M	 τ� δανει]3µεν� «/ρ*µα» L πι-
στωτ�ς σκλα&9νει τ� /ρε9στη. «dEτσι θ5 δανε0]Jης π�λλ�4ς λα�4ς κα% δ	ν θ5 δανε0]εσαι �π� καν�-
ναν. Θ5 κυριαρ/J*ς πνω σ	 π�λλ�4ς λα�4ς κα% �Eδε%ς λα�ς θ5 κυριαρ/J* πνω σ	 .σ�να (5 Mωυσ*ς
15,6 «Παλαι5 ∆ιαθQκη». «+Eπιτρ(πεται D αQσ/ρ�κ(ρδεια εQς ��ρ�ς .(νων· π�τ� Uµως εQς ��ρ�ς τ$ν
�δερφ$ν σ�υ. C K�ρι�ς C θε�ς σ�υ εRλ�γε� U,τι πρ�ττεις στ�ς /$ρες π�2 καταλ4γεις κα� λαµ��νεις �π�
αQσ/ρ�κ(ρδεια τ� πλ��τη τ�υς» (5 Mωυσ*ς 23,20, «Παλαι5 ∆ιαθQκη»).

KH �νθρωπ3τητα &α0νει σQµερα πρ�ς τ�ν φση τ*ς .πιγν9σεως:

OU τρπε]ες, τ5 ταµιευτQρια κα% τ5 δανειστQρια π�λ4 σVντ�µα θ5 /ρεωκ�πQσ�υν. �Aπ� τ�
1980 κα% .ντε�θεν δ	ν @π�/ρε��νται ν5 ,/�υν 100% �π�θεµατικ5 σ5ν �ντ0κρυσµα πρ�ς .6α-

σφλιση τ�� �6ι�/ρ��υ. KYπ�/ρε��νται ν5 ,/�υν µ3ν� 3% �π�θεµατικ3, π�4 σηµα0νει 8τι δανε0]�υν
Tως κα% 33 φ�ρ	ς στ%ς 100 τ� σVν�λ� τ;ν καταθ�σεων τ;ν πελατ;ν τ�υς.

KH ]Qτηση γι5 �κ0νητα θ5 .κλε0ψ�η, .νJ; �U τιµ	ς αEτ;ν θ5 nλισθα0ν�υν.

OU Yδι�κτησ0ες γ*ς θ5 κατασ/εθ��ν κα% F παραγωγ� κα% διθεση τ*ς τρ�φ*ς θ5 περσ�υν
στ5 /�ρια τ;ν nλ0γων. AEτ�% θ5 δηµι�υργ��ν κατ5 &�Vληση τε/νητ	ς .λλε0ψεις µ	 τ� µ�θ�δ�

τ*ς δηµι�υργ0ας παγκ3σµιας κρ0σης τρ�φ0µων.

T5 ταµεBα κα% �U κ�ινωνικ	ς �σφαλ0σεις θ5 λεηλατηθ��ν.

Mετ5 �π� µ0α «/ρηµατικ� �νκληση», 8λ� τ� παγκ3σµι� «/ρ*µα» θ5 .λ�γ/εται �π� µ0α «πα-
γκ�σµια κεντρικ� τρ�πε3α», π�4 θ5 .π�πτεVεται �π� τ� «διεθν�ς N�µισµατικ� Tαµε��». iOλα

τ5 περι�υσιακ5 στ�ι/εBα τ;ν κρατ;ν τ*ς KYφηλ0�υ κα% τ� .γ/9ρι� πρ�ϊ�ν αEτ;ν, 8λ�ς L .6�πλισµ�ς
τ;ν Yδιωτικ;ν κα% δηµ3σιων .πι/ειρQσεων κα% 8λες �U πρ;τες {λες θ5 περσ�υν στ5 /�ρια Gν�ς διε-
θν��ς συµ&�υλευτικ�� Lµ0λ�υ, κτω �π� διεθν* καθ�δQγηση.

T� ν�� παγκ3σµι� «/ρ*µα», µ	 τ� lν�µα «φ�#νικας», θ5 �ν�06Jη τ5 φτερ τ�υ...

T5 «πεφωτισµ(να 6περ-�ντα» κα% �U «6δρ�/�ϊκ�� θε�νθρωπ�ι» ,/�υν �κ3ρεστες nρ�6εις κα% πι-
στεV�υν 8τι F φVση τ�4ς πρ�0κισε µ	 µυστικιστικ	ς .ν�ρσεις κα% �παρµιλλες @περ-φυσικ	ς δυν-
µεις κα% γι’ αEτ� πρ�ετ�ιµ]�υν τ�ν πλανηταρ/0α.

Γ.Θ. Xατ6ηθε�δ�ρ�υ
KYφηγητ�ς Π�λυτε/νε0�υ dAα/εν

6.

5.

4.

3.

2.

1.



iOπως .πι&ε&αι9νεται δηλαδ� µ�σα �π� Uστ�ρικ5 στ�ι/εBα, �U κτ�ικ�ι τ*ς Λ�σ&�υ
κα% 8σ�ι π�ρασαν �π� τ� νησ0, ε[/αν τ� πρ�ν3µι� ν5 γευτ��ν τ� �ρωµα κα% τ�ν @φ�
τ�� µεθυστικ�� αEτ�� κρασι�� π�λ4 πρ%ν �π� τ�4ς Γλλ�υς. ∆υστυ/;ς 8µως τ� π�-
ρασµα τ�� /ρ3ν�υ σ’ αEτ	ς τ%ς περιπτ9σεις ε[ναι � /ειρ3τερ�ς ./θρ3ς· �U συνθ*κες
κα% �U καταστσεις �φνισαν τ%ς �µπελ�υργικ	ς .κτσεις κα% �λλ�0ωσαν κατ5 π�λ4
τ5 συστατικ5 τ�� .δφ�υς, π�4 .νδε/�µ�νως θ5 .π�τρεπαν τ�ν .πανακαλλι�ργεια.
dEτσι, �U Γλλ�ι στθηκαν πι� τυ/ερ�% σ’ αEτ3, π�4 παρασκεVασαν τ�ν �φρ9δη �[ν�
Gκατ�ντδες /ρ3νια �ργ3τερα, .6ασφαλ0]�ντας κατ5 συν�πεια κα% τ�ν nν�µασ0α
πρ��λευσης.

™
Qµερα, µ	 τ� µελ�τη π�4 @λ�π�0ησε τ� 1885 στ� ν�τι�δυτικ� Λ�σ&� L Γερµαν�ς
�ρ/αι�λ3γ�ς κα% �ρ/ιτ�κτ�νας Koldeway, �π�καλVπτεται 8τι στ�ν περι�/� τ*ς
�Eρεσ�� .νδ�/εται ν5 @π*ρ/αν .κτεταµ�νες καλλι�ργειες �µπ�λων. ΠαρατQρη-
σε συγκεκριµ�να, 8τι @π*ρ/αν τ�π�θεσ0ες 8π�υ ε[/αν /τιστ* /αµηλ�% τ�B/�ι πε-

]�υλι;ν σ	 µεγλες .κτσεις στ%ς πλαγι	ς λ3φων. T�4ς >δι�υς τ�0/�υς στQρι6ης L
Koldeway παρατQρησε κα% στ� &3ρεια περι�/� τ;ν Παρακ�0λων, στ5 Kµαρα κα% ΠQ-
γαδ� κα% µετα64 τ*ς σVγ/ρ�νης �Eρεσ�� κα% dAντισσας. ΣVµφωνα µ	 τ�ν �π�ψQ τ�υ,
�U µακρι	ς στεν	ς πε]��λες δ	ν uταν �ρκετ	ς γι5 τ�ν καλλι�ργεια σιτηρ;ν �λλ5 �vτε
κα% �U κατλληλες γι5 .λαι3δενδρα. Σ	 συνδυασµ� κα% µ	 κπ�ια �λλα στ�ι/εBα π�4
συν�λε6ε µελετ9ντας τ�ν περι�/Q, συµπερα0νει 8τι θ5 πρ�π�η ν5 ε[/αν κατασκευασθ*
εYδικ5 γι5 τ�ν καλλι�ργεια �µπελι;ν. T� συµπ�ρασµ τ�υ γι5 τ� /ρQση τ;ν πε]�υ-
λι;ν στ%ς �µπελ�καλλι�ργειες ,/ει &ση, �φ�� �U πλαγι	ς τ;ν λ3φων uταν �π3κρη-

�O ΛεσCιακSς uνς καA R πλακ:ντες

�O EρPα9ς γαστρνµικSς 
πλιτισµSς τOς ν�συ Λ.σCυ

«ER1δης µ�ν σ�� δ�.ει τ�7 Λεσ�#�υ εlναι µ8λλ�ν ... κε�ν�ς δ� δ�κ4σει �Rκ �Bν�ω σ�#,
\/ει Uµ�ι�ν γ(ρας, �µ�ρ�σ#αν δ(». �AθQναι�ς

™
Qµερα F Λ�σ&�ς ε[ναι γνωστ� παγκ�σµ0ως γι5 τ� .6αιρετικ� λ-
δι της – δικαι�λ�γηµ�να �λλωστε. Πρ%ν �π� /ιλιδες /ρ3νια 8µως
τ�ν @µν��σαν γι5 τ� κρασ0 της. T�ν 4� αY;να π.X. L δειπν�λ3γ�ς
�Aρ/�στρατ�ς .γκωµι]ει τ� λεσ&ιακ� �[ν�, τ�ν �νθ�σµ0α �[ν�,

κα% τ�ν πρ�σ�µ�ι]ει µ	 τ� ν�κταρ τ;ν θε;ν, .ν�; L Uστ�ρικ�ς κα% φι-
λ3σ�φ�ς �AθQναι�ς �ναφ�ρει, 8τι µ	 καν�να �λλ� κρασ% δ	ν νι9θεις τ�ν
εE/αρ0στηση π�4 σ�� δ0νει µι5 γ�υλι5 λεσ&ιακ�� κρασι��. Kα% oν κ-
π�ι�ι θ�λ�υν τ�ν �φρ9δη �[ν�, τ� σαµπνια, ν5 γεννQθηκε στ� Γαλ-
λ0α, F πραγµατικ3τητα ε[ναι �λλη, �φ�� τ� συναντgµε στ� Λ�σ&�, τ�ν
3� π.X. αY;να µ	 τ�ν nν�µασ0α «Πρ3δρ�µ�ς» ? πρ3τρ�π�ς �[ν�ς.



µνες κα% τ� µικρ� πλτ�ς στ%ς πε]��λες δ	ν εEν���σε γι5 ν5 nργωθ��ν κα% ν5 σπα-
ρ��ν σιτηρ. KH �π�ψη αEτ� ,ρ/εται ν5 .πι&ε&αιωθ�*, .ν τ�; µετα6V, �π� τ�ν µελε-
τητ� Clinkenbeart, L Lπ�B�ς �ναφ�ρει τ�ν {παρ6η κληµτων στ� Λ�σ&�, τ5 Lπ�Bα καλ-
λιεργ��σαν σ5ν θµν�υς σ	 σειρ�ς, /ωρ%ς πασσλ�υς. �Eπιπλ��ν, ε[ναι συ/ν	ς �U �να-
φ�ρ	ς π�4 ,/�υν γ0νει σ	 σ/�ση µ	 τ� λεσ&ιακ� κρασ0. �Eκτ�ς �π� .κεBνες π�4 �να-
φ�ρ�υµε παραπνω, /αρακτηριστικ� ε[ναι F περιγραφ� τ�� φιλ�σ3φ�υ Γαλην��:

«T� Λεσ�ιακ� κρασ� εlναι π�λ2 µυρωδ8τ�, λιγ1τερ� τ*ς 
Mυτιλ4νης, περισσ�τερ� κα� καλ�τερ� τ*ς +Eρεσ�7 κα� τ*ς M4θυµνας. 
tEνα �π� τ� π�λλ� κρασι� π�2 πρ�(ρ/�νται �π� τ� Λ(σ��
εlναι κα� τ� κ�κκινωπ� κα� -λαφρ2 κρασ#, µυρωδ8τ� κι
-λ�/ιστα στυφ�, µ’ αRτ� τ�ν -λαφρ� γλυκ�τητα, καθ�λ�υ
θαµπ�. ARτ� �κρι�$ς -π�.ια Lν�µ�3εται λεσ�ιακ�. +Aλλ� 
τ� πι� καλ� τ(τ�ι� κρασ� παρ�γεται στ�ν +Eρεσ�. ∆ε�τερ�
\ρ/εται τ*ς M4θυµνας κα� τρ#τ� εlναι αRτ� π�2 παρ�γεται 
στ� Mυτιλ4νη. pEτσι µπ�ρε�τε ν� διαλ(.ετε τ� καλ�τερ� 
�ν�µεσα σ’ αRτ�, λαµ��ν�ντας 6π�ψη τ� πρ�αναφερθ(ντα
κριτ4ρια. Γιατ� Uπ�ι� εlναι τ� πι� µυρωδ8τ� κα� πι� γλυκ�
κα� πι� -λαφρ2 σ� πυκν�τητα, �ν�µεσα σ’ αRτ� π�2
διατ#θενται, αRτ� εlναι τ� πι� καλ�».

T0 παρατηρ��µε; iOτι στ�ν Λ�σ&� l/ι µ3ν� παργεται κρασ0, �λλ5 συναντ��µε
κα% π�ικιλ0α γεVσεων, π�4 µπ�ρ��σαν ν5 Uκαν�π�ιQσ�υν διαφ�ρετικ5 γ��στα: Στυ-
φ3, γλυκ3, �ρωµατικ3, .λαφρV· διαφ�ρετικ5 /αρακτηριστικ, �νλ�γα µ	 τ�ν τ3π�
παραγωγ*ς. ΣVµφωνα µ	 τ� Γαλην3, διαφ�ρετικ� γεVση ε[/ε L �[ν�ς τ*ς �Eρεσ��
κα% διαφ�ρετικ� τ*ς MυτιλQνης.

KO dEφιππ�ς, κωµικ�ς συγγραφ�ας τ�� 4�υ αY;να π.X., �ναφ�ρει .π0σης: «P�υφgς
�/3ρταγα π�λ4 λεσ&ιακ� κρασ0»· .ν; L �Eρατ�σθ�νης, γιατρ�ς τ�� 3�υ αY;να π.X.,
ε[/ε συµπεριλ&ει τ� λεσ&ιακ� κρασ% �νµεσα σ’ .κεBνα π�4 τ5 /αρακτQρι]αν wς
.6αιρετικ. �Eπιπλ��ν, �π� τ�ν 7� αY;να π.X. γιν3ταν .6αγωγ� κρασι�� �π� τ� Λ�-
σ&� στ�ν A>γυπτ� κα% µλιστα �π� τ� Xρα6�, τ�ν �δελφ� τ*ς Σαπφ��ς. ∆ιανV�-
ντας τ� /ρ3ν�, διαπιστ9ν�υµε 8τι F φQµη τ�� λεσ&ιακ�� κρασι�� �ντ�/ει �κ3µη κα%
µ�/ρι τ� 1540 µ.X., 8ταν τ� κ�κκιν�λι .θεωρεBτ� Tνα �π� τ5 καλVτερα τ*ς KEλλδ�ς
κα% ,φθανε Tως τ�ν Kωνσταντιν�Vπ�λη. �Aπ’ 8λα αEτ5 τ5 στ�ι/εBα κα% τ%ς συ/ν	ς
�ναφ�ρ	ς µπ�ρεB ν5 φανταστ�* κανε%ς τ� γεVση κα% τ� �ρωµα π�4 ε[/ε τ� κρασ% τ*ς
Λ�σ&�υ. �E6αιρετικ� π�ι3τητα κα% µεγλη παραγωγQ, �φ�� γιν3ταν .6αγωγQ. T� ση-
µεριν� .π�/� F παραγωγ� κρασι�� δ	ν κατ�/ει .6�/�υσα θ�ση, µιgς κα% �U �µπελ;νες
,/�υν πλ��ν περι�ριστ* κα% τ� ,δαφ�ς θεωρεBται κατλληλ� γι5 τ�ν παραγωγ� �λλων
�γαθ;ν. KΩστ3σ�, 8ταν τ� µερκι συναντJg τ�ν �γπη γι5 τ�ν �ρ/αB� π�λιτισµ� κα%
τ�ν Uστ�ρικ� παρδ�ση, πραγµατ�π�ι��νται �κ3µη κα% σQµερα θαVµατα. Kα% L λ3-
γ�ς γ0νεται γι5 τ� «Mεθυµνα9�» �[ν�, Tνα κρασ% πρ�ερ/3µεν� �π� �ρ/α0α π�ικιλ0α
σταφυλι��. M	 τ� συνεργασ0α .πιστηµ3νων τ*ς Γεωπ�νικ*ς Σ/�λ*ς κα% πραγµατ�-
π�ι9ντας DNA �µπ�λ�υ, 6αναγεννQθηκε στ� Λ�σ&� τ� κρασ% &ι�λ�γικ*ς καλλι�ρ-
γειας µ	 τ� ρ�υµπιν% /ρ;µα κα% τ� .6α0σι� �ρωµα µε0γµατ�ς σVκ�υ, &ατ3µ�υρ�υ κα%
µελι��.

MιλQσαµε γι5 τ� κρασ% τ*ς Λ�σ&�υ. iEνα καλ� κρασ% 8µως συν�δεVει συνQθως κα%
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τ%ς καλ	ς γεVσεις. ∆	ν ε[ναι π�λλ5 τ5 στ�ι/εBα π�4 ,/�υµε γι5 τ�ν γαστρ�ν�µ0α τ*ς
Λ�σ&�υ, 8µως στ� π�ρασµ τ�υς �π� τ� νησ% τ�ν τ0µησαν κα% τ�ν .πα0νεσαν δε3ντως
L φιλ3σ�φ�ς �Aριστ�τ�λης κα% �U αEτ�κρτ�ρες N�ρων, Mgρκ�ς AEρQλι�ς κα%
�Aδριαν3ς. Kα% &�&αια F µ�ναδικ3τητα αEτ� τ;ν πρ�ϊ3ντων της ε[ναι π�4 ,κανε τ�
PωµαB� στρατηγ� Λ�Vκ�υλλ� –λτρη τ�� καλ�� φαγητ��– ν5 .γκατασταθ�* στ� Mυ-
τιλQνη, ν5 /τ0σ�η τ�ν ,παυλQ τ�υ στ� κ�ντρ� τ*ς π3λης κα% ν5 τ�ν .6�πλ0σ�η µλιστα
κα% µ	 δι&ρι· Y/θυ�τρ�φεB� δηλαδQ. OU �νασκαφ	ς τ;ν τελευτα0ων .τ;ν στ�ν εEρV-
τερη περι�/� τ�� Mακρ4 Γιαλ�� ,φεραν στ� φ;ς µ�ρ�ς αEτ�� τ�� Y/θυ�τρ�φε0�υ, τ�
Lπ�B�, µετ5 τ%ς �παιτ�Vµενες .ργασ0ες, �ναστηλ9θηκε κα% κ�σµεB τ�ν π3λη. Kν�-
ντας �λλη µ0α �ναδρ�µ� στ� /ρ3ν� κα% φθν�ντας στ�ν 6� αY;να π.X., στ�ν .π�/�
τ*ς Σαπφ��ς, στ�ν περ0�δ� π�4 uταν .πικεφαλ*ς κα% διευθVντρια στ� σπ0τι τ;ν
M�υσ;ν κα% �ρ/ι-ι�ρεια στ� να� τ*ς �Aφρ�δ0της. T� πρυτανεB� τ*ς π3λης τ*ς ε[/ε
�ναθ�σει τ5 τελετ�υργικ5 τ�� γµ�υ. KH π�µπ� 6εκιν��σε �π� τ� να� τ*ς �Aφρ�δ0-
της, .κεB π�4 σQµερα ε[ναι τ� N�� �Aρ/αι�λ�γικ� M�υσεB� MυτιλQνης, γι5 ν5 κατα-
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λQ6�η στ� σπ0τι τ�� πατ�ρα τ*ς νVφης, 8π�υ γ0ν�νταν �U πρ;τες θυσ0ες κα% τ� πρ;τ�
γλ�ντι. �Eν συνε/ε0Jα L γαµπρ�ς ,παιρνε τ� νVφη σ	 �ρµα κα% µ	 τ� συν�δε0α τ;ν φ0-
λων τ�υ κα% τ;ν φιλενδων τ*ς νVφης πQγαιναν στ� σπ0τι π�4 θ5 ]��σαν. T3τε ,κα-
ναν τ� δεVτερη θυσ0α, στ�ν KEστ0α κα% �π� κVλικα ,πιναν .ρυθρ� �κρατ� �[ν� κα%
,τρωγαν πλακ��ντες µ	 µ�λι κα% 6ηρ�4ς καρπ�Vς.

∆	ν ε[ναι δVσκ�λ� ν5 διαπιστ9σ�η κπ�ι�ς τ�ν Lµ�ι3τητα �νµεσα στ�4ς πλα-
κ��ντες κα% τ�ν µπακλα&g. Π3σ� µλιστα, 8ταν F συγκεκριµ�νη πρ�αναφερ-
θεBσα «τελετ�υργ0α» διατηρεBται µ�/ρι κα% σQµερα στ5 /ωρι5 τ*ς Λ�σ&�υ µ	 .λα-
φρ	ς παραλλαγ	ς wς πρ�ς τ�ν διαδικασ0α, �λλ5 µ	 τ� >δι� πντα γλυκ3: τ�ν µπα-
κλα&g δηλαδQ, π�4 κα% .δ; δυστυ/;ς F nν�µασ0α πρ��λευσης ,/ει �π�δ�θ* στ�
γε0τ�να /9ρα T�υρκ0α.

�E
µπνευστQκαµε αEτ� τ�ν �ναφ�ρ5 στ�ν �[ν� κα% τ5 .δ�σµατα τ*ς Λ�σ&�υ µ�-
σα �π� Tνα &ι&λ0�. iEνα &ι&λ0� π�4 �Eσιαστικ5 �π�τελεB Tνα τα60δι σ	 �ρ9-
µατα κα% γεVσεις κα% π�V, 6εκιν9ντας �π� τ�ν �ρ/αι3τητα, διασ/0]ει τ�4ς
αY;νες κα% φθνει στ� σηµεριν� .π�/Q. «B�ρει�ανατ�λικ* τ%ς γε�σης» ε[ναι

L τ0τλ�ς τ�� &ι&λ0�υ π�4 περι�/ει παραδ�σιακ	ς συνταγ	ς τ*ς Λ�σ&�υ, σ	 συνδυα-
σµ� µ	 σηµαντικ5 Uστ�ρικ5 στ�ι/εBα, π�4 πηγ]�υν �π� τ�ν �ρ/αι3τητα κα% �φ�ρ��ν
στ� γαστρ�ν�µ0α.

KO Στρατ*ς Πανγ�ς –L συγγραφ�ας τ�� &ι&λ0�υ π�4 κυκλ�φ�ρεB �π� τ%ς .κδ3σεις
«dIνδικτ�ς»–, 8πως µgς �ναφ�ρει, µελ�τησε πρ�σεκτικ5 µετα64 �λλων κα% 8σα στ�ι-
/εBα &ρ0σκ�νται συγκεντρωµ�να στ� �Aρ/αι�λ�γικ� M�υσεB� MυτιλQνης, κι ,φθασε
κι αEτ�ς στ� γενικ� συµπ�ρασµα, 8τι σQµερα µπ�ρεB F Λ�σ&�ς ν5 φηµ0]εται γι5 τ�
λδι της, .κε0νη τ�ν .π�/� 8µως φQµη ε[/ε γι5 τ� κρασ0 της.

OU συνταγ	ς π�4 περιλαµ&ν�νται στ� &ι&λ0� συγκεντρ9θηκαν µ	 π�λ4 πρ�σ�-
/Q. Περπτησε κθε γωνι5 τ*ς Λ�σ&�υ κα% τ*ς ΛQµν�υ, µ0λησε µ	 �νθρ9π�υς
περασµ�νων γενε;ν π�4 διαφVλα6αν �κ�ραι� τ� γευστικ� πλ��τ�, τ�ν Lπ�B� κα%
κληρ�δ3τησαν στ%ς νε9τερες γενε�ς: σαρδ�λλες σ	 κληµατ3φυλλα, γαρ0δες γ-
µπαρη γεµιστ�ς, µπεκτσες σαλµ0, /�ρτ3πιττα µ	 πασ/αλι	ς κα% καυκαλ*θρες,
γκι�υ]λεµ�δες Γ�ρας, κεφτ�δες µ	 τ�Vνα· 78 συν�λικ5 συνταγ�ς, π�4 F κθε µ0α
συν�δεVεται �π� τ�ν �ντ0στ�ι/η φωτ�γραφ0α κα% ε[ναι �δVνατ� ν5 µ� σ�� �ν�0-
6�υν τ�ν lρε6η.

ΣυναντQσαµε τ�ν κ. Πανγ�, τ� συγγραφ�α τ�� .ν λ3γ�ω &ι&λ0�υ, L Lπ�B�ς δ�/θη-
κε µ	 /αρ5 ν5 �παντQσ�η σ	 κπ�ια .ρωτQµατ µας:

EP. K�ριε Παν/γ�, εHστε Y συγγραφ�ας �ν,ς "ε
ωριστ�� �ι�λ��υ µ< &ναφ�ρ* στQς
παραδ�σιακ<ς γε�σεις τ%ς Λ�σ��υ. Π�τε Nγινε ? πρ�τη !παφ� µ< τ, συγκεκριµ�ν�
&ντικε�µεν�;

AΠ. KH πρ9τη .παφ� ,γινε σ	 νεαρ� Fλικ0α. E[/α 8λες τ%ς πρ�διαγραφ	ς ν5 γ0νω
Tνα κακ�µαθηµ�ν� µ�να/�πα0δι. �Aλλ5 8ταν ,/�ης µεγαλ9σει µ	 δV� παππ��δες πρ3-
σφυγες, �U Lπ�B�ι µαγειρεV�υν, 8ταν L µπαµπgς µαγειρεV�η κα% ,/εις κα% .σ4 τ� µι-
κρ3&ι� ν5 �σ/�ληθ�*ς κα% σηκ9νεσαι 7 /ρ�ν;ν πιτσιρ0κι τ� πρω% γι5 ν5 ,/�ης τ�ν
/αρ5 ν5 Gτ�ιµσ�ης µ3ν�ς σ�υ τ� γλα ? τ� τσι, αEτ� ε[ναι �U κατα&�λ�ς. �Aπ� .κεB

�O ΛεσCιακSς uνς καA R πλακ:ντες
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κα% π�ρα, στ5 .φη&ικ5 /ρ3νια �λλ�ι ,τρωγαν σφι/τ5 αEγ, .γS 8µως Xθελα ν5 φτι-
/νω σλτσες περ0εργες. iOλ� αEτ� /τι]3ταν µ�σα µ�υ µ	 τ%ς µυρωδι	ς κα% τ%ς γεVσεις
µ	 τ%ς Lπ�Bες µεγλωσα. Kτι .σωτερικ� µ	 ,σπρω/νε στ�ν κ�υ]0να. T5 τελευταBα
π�ντε /ρ3νια, �φ�� ,κανα τ%ς δικ�ς µ�υ .6ερευνQσεις µ�σα στ�ν κ�υ]0να, �ρ/ισα ν5
�νακαλVπτω σταδιακ5 τ�ν πλ��τ� π�4 @πρ/ει στ� Λ�σ&� �λλ5 κα% στ� Λ*µν�. T�
πρ;τ� συγγραφικ� .πι/ε0ρηµα ,γινε πρ%ν �π� 2 /ρ3νια µ	 τ�ν «Παν�ρε"�α �}6�υ»
– κα% αEτ� uταν F πρ9τη καταγραφ� αEθεντικ;ν παραδ�σιακ;ν �E]�µε]�δων �π�
διφ�ρα µ�ρη τ�� νησι��. AEτ� uταν κα% F �φ�ρµ� γι5 ν5 γνωριστ; µ	 τ� Mαν9λη
κα% τ�ν Π�λα Bελιτ]αν0δη, π�4 ,/�υν τ%ς .κδ3σεις «1Iνδικτ�ς», µ	 τ�4ς Lπ�0�υς,
�φ�� γ0ναµε φ0λ�ι, �π�φασ0σαµε ν5 κν�υµε µ0α πι� wλ�κληρωµ�νη δ�υλει. Kα%
µλιστα l/ι µ	 τ� µ�ρφ� συνταγ;ν κ�υ]0νας, �λλ5 Gν�ς Lδ�ιπ�ρικ��. M	 τ�ν εEκαι-
ρ0α, ν5 π��µε 8τι τ� &ι&λ0� µ�υ «Παν�ρε"�α �}6�υ» ,/ει µεταφραστ* κα% σ	 �λλες
γλ;σσες, .π0σης �π� τ�ν .κδ�τικ� �[κ� «1Iνδικτ�ς» κα% πρ�ωθQθηκε σ	 �λλες /;ρες.

EP. Π.ς συγκεντρ�θηκε eλ� α>τ, τ, Rλικ�;
AΠ. AEτ� τ� @λικ3, 8πως πρ�αν�φερα, ε[ναι Tνα �π3σταγµα. Γι5 παρδειγµα, 8ταν

Xθελα ν5 µιλQσω γι5 τ5 γαλακτ�κ�µικ5 πρ�ϊ3ντα, πQγαινα ν5 &ρ; τ�ν Περικλ*
�Aλµπνη, L Lπ�B�ς ε[ναι L >δι�ς µ0α ]ωνταν� Uστ�ρ0α, πρ�κειµ�ν�υ ν5 µ�� .6ηγQσ�η
�κρι&;ς τ�ν τρ3π� παρασκευ*ς κα% τ5 @λικ5 π�4 /ρησιµ�π�ι��νται. iOταν Xθελα
ν5 συγκεντρ9σω @λικ� γι5 τ� .λαι3λαδ�, πQγαινα στ�4ς /ηµικ�4ς τ*ς iEνωσης· γι5
τ5 lστρακα κα% τ%ς εYδικ	ς συνταγ	ς µ0λησα µ	 ψαρgδες κα% πρ��δρ�υς Iλιευτικ;ν
συλλ3γων. Σ/ετικ5 µ	 τ� ��]� µ]εψα πληρ�φ�ρ0ες �π� τ� M�υσεB� Ov]�υ στ� Πλω-
µρι κα% �π� συγγρµµατα τ*ς �Eθνικ*ς Bι&λι�θQκης. iOλα αEτ5 ε[ναι κατακτQσεις
µιgς ]ω*ς κα% πρ�ϊ3ντα ,ρευνας. T%ς συνταγ	ς π�4 @πρ/�υν �π� διφ�ρες περι�-
/�ς, τ%ς &ρ*κα σ	 π�λλ	ς παραλλαγ	ς κα% .π�λε6α κατ5 τ�ν πρ�σωπικQ µ�υ �ντ0λη-
ψη π�ι5 ε[ναι F εE/ρηστ3τερη κα% ν�στιµ9τερη. Θ5 σgς π; τ� G6*ς: π3σ�ι ε[ναι
.κεBν�ι π�4 ,/�υν πει στ� παλαι� �Aρ/αι�λ�γικ� M�υσεB�; �EκεB @πρ/ει Tνα µικρ�
σπ0τι· µπα0ν�ντας, δε6ι5 @πρ/ει µ0α .πιγραφQ, παρµ�νη �π� τ5 κε0µενα τ�� �AθQ-
ναι�υ γι5 τ%ς συνταγ	ς τ�� �Aρ/�στρατ�υ. KO �Aρ/�στρατ�ς (4�ς αY;νας π.X.), Tνας
γευσιγν9στης π�4 τα60δευε κα% &αθµ�λ�γ��σε, �ναφ�ρεται στ5 λεσ&ιακ5 κρασι,
�φ�� F Λ�σ&�ς στ�ν �ρ/αι3τητα uταν γνωστ� γι5 τ5 κρασι της κα% l/ι γι5 τ� λ-
δι της ? γι5 τ� ��]� της. Kα% �ναφ�ρεται στ�ν Πρ�µνι�ν Olν�ν, στ�ν +Aνθ�σµ#αν
�[ν�ν κα% σ’ Tνα .ρυθρ� Fµ0γλυκ�, �φρ0]�ν κρασ0. AEτ5 8λα .γS τ5 συγκρτησα.
Kα% κτι �λλ�, π�4 πιθαν�ν ν5 µ� γνωρ0]ετε: �U κ�λ;νες κα% τ� τ�ι/0� π�4 &ρ0σκ�-
νται �π�ναντι �π� τ� πρκ� Kαραπαναγι9τη, ε[ναι �π� τ�ν ,παυλη κα% τ� Y/θυ�-
τρ�φεB� τ�� Λ�Vκ�υλλ�υ. AEτ5 8λα, oν δ	ν τ5 &λ�ης σ	 γραπτ� λ3γ�, περν��ν κα%
6ε/νι��νται...

EP. Π�ι/ εHναι ? διαφ�ρ* τ.ν συνταγ.ν τ�� B�ρει�ανατ�λικ�� Afγα��υ σ< σ
�-
ση µ< τ�ν Rπ�λ�ιπη @Eλλ/δα;

AΠ. E[µαι @π	ρ τ;ν τ�πικ;ν συνταγ;ν κα% κατ5 τ*ς γν9µης π�4 .πικρατεB κα% τ*ς
συνQθειας, π�4 θ�λ�υν ν5 .πι&λ�υν µι5 τ/α .θνικ� κ�υ]0να. T� κθε µ�ρ�ς στ�ν
KEλλδα ,/ει τ%ς δικ�ς τ�υ γεVσεις. Kα% τ� B3ρει� AYγαB� ,/ει µ0α Uστ�ρικ� παρδ�-
ση, π�4 πηγα0νει π�λ4 &αθι5 µ�σα στ� /ρ3ν�. KH Λ�σ&�ς ε[ναι εEλ�γηµ�νη �π� τ�
φVση· ,/ει δυ� κ3λπ�υς π�4 &γ]�υν 8τι λα/ταρ��µε κι Tνα κλBµα εEν�ϊκ3· F /λωρ0-
δα της κα% F παν0δα περιλαµ&ν�υν σπνια ε>δη, 8πως γι5 παρδειγµα τ�ν µ�& nρ/ι-
δ�α, Tνα φυτ� ταπειν� γι5 .µgς τ�4ς Mυτιληνι�Vς. Σgς πληρ�φ�ρ; 8µως, 8τι τ� φυτ�
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αEτ� @πρ/ει µ3ν� στ� Λ�σ&�. Π�λ4ς λ3γ�ς γ0νεται .π0σης γι5 τ� µαVρη τρ�Vφα, τ�
περ0εργ� µανιτρι, π�4 στ� Γαλλ0α κα% τ�ν �Iταλ0α µ3ν� εYδικ5 .κπαιδευµ�να σκυ-
λι5 µπ�ρ��ν ν5 τ� �νι/νεVσ�υν. Στ�ν KEλλδα αEτ� τ� µανιτρι @πρ/ει µ3ν� στ�
Λ�σ&�.

EP. Θεωρε9τε σηµαντικ� τ�ν &π�στ�λ� π�M N
ετε &ναλ/�ει;
AΠ. �Eµ�να δ	ν µ�� �νQκει τ0π�τα. �EγS µεταφ�ρω τ%ς γν9σεις �λλων κα% θ5 /αρ;

ν5 �σ/�ληθ��ν κα% �λλ�ι, �λλ5 µ	 µ0α παρκληση: ν5 µ�ν πρ�σθ�τ�υν δικ τ�υς
στ�ι/εBα κα% ν5 µ�ν �λλ�ι9ν�υν τ5 αEθεντικ. KYπρ/�υν nδυνηρ	ς .µπειρ0ες �π�
κπ�ιες κυρ0ες στ�ν �AθQνα, π�4 �φαιρ��ν τ5 αEθεντικ5 στ�ι/εBα µιgς συνταγ*ς
κα% πρ�σθ�τ�υν δικ τ�υς. KO θησαυρ�ς τ*ς παρδ�σης δ	ν ,/ει τ�ν �νγκη καµµιgς
παρ�µ&ασης· ε[ναι lµ�ρφ�ς, γιατ% ε[ναι αEτ�ς π�4 ε[ναι.

Tα"ιαρ
��λα Λαδu
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�H
,λευση τ�� �νQλικ�υ dOθωνα κα% τ;ν Bαυαρ;ν �ντι&ασιλ�-
ων π�4 τ�ν συν9δευαν στ�ν KEλλδα,1 .γκαιν0ασε µι5 ν�α πε-
ρ0�δ� 6εν�κρατ0ας, τ� γνωστ� κα% wς «�αυαρ�κρατ#α», τ�ν
Lπ�0α τ� Gλληνικ� ,θν�ς �ντιµετ9πισε στ� συντριπτικQ τ�υ

πλει�ψηφ0α wς συν�/εια τ*ς τ�υρκικ*ς κατ�/*ς. iOπως uταν �ναµε-
ν3µεν�, F «-λ(�ω Θε�7» µ�ναρ/0α συνταVτισε �κ3µη περισσ3τερ� τ�ν
�Eκκλησ0α µ	 τ�ν .κπα0δευση.

U. Bασιλε#α \Oθωνς: PωµιA Lναντ#ν �Eλλ�νων

KH �δισπαστη σ/�ση τ�� κλQρ�υ µ	 τ�ν παιδε0α .πισηµ�π�ιQθηκε µ	 τ� σVσταση Yδια0τε-
ρης Γραµατε0ας (= KYπ�υργε0�υ) «�Eπ% τ;ν �Eκκλησιαστικ;ν κα% τ*ς ∆ηµ�σ0ας �EκπαιδεVσε-
ως» κα% ,τσι F .κπα0δευση τ�θηκε l/ι µ3ν� δεVτερη στ� σειρ, µετ5 τ5 .κκλησιαστικ5 ]ητQ-
µατα, �λλ5 κα% @π� τ�ν ,λεγ/� τ*ς .κκλησ0ας. B�&αια, F &αυαρικ� �ντι&ασιλε0α ε[/ε κθε λ3-
γ� ν5 συµµα/Qσ�η µ	 τ�ν �Eκκησ0α κα% ν5 τ*ς παρα/ωρQσJη τ�ν πλQρη ,λεγ/� τ*ς .κπα0δευσης
τ;ν KEλλην�πα0δων, δι3τι ,τσι «κλε0δωνε» τ�ν �σφαλ* διαι9νιση τ�� καθεστ;τ�ς τ*ς «-λ(�ω
Θε�7» µ�ναρ/0ας. ∆ι3τι Tνας µ�νρ/ης π�4 κυ&ερνJg «-λ(�ω Θε�7» /ρει]εται κα% Tνα .κπαι-
δευτικ� σVστηµα, τ� Lπ�B� ν5 πε0θ�η �π� νωρ%ς τ�4ς @πηκ3�υς τ�υ γι5 τ� θε3θεν .6�υσ0α τ�υ.
Kα% F �Eκκλησ0α, π�4 στ5 πρ�επαναστατικ5 /ρ3νια στQρι]ε «τ�ν Qσ/υρ�ν �ασιλε#αν τ$ν +Oθω-
µαν$ν», .πιστρατεVτηκε ν5 @πηρετQσ�η κατ’ �ναλ�γ0αν τ�ν 6εν3φερτη &ασιλε0α τ;ν Bαυαρ;ν.

KH .κπα0δευση wστ3σ� δ�θηκε �κ3µη περισσ3τερ� στ� �ρµα τ*ς �Eκκλησ0ας, 8ταν F τελευ-
τα0α �ν�λα&ε ν5 καλVψ�η �π� τ� .κκλησιαστικ� ταµεB� τ5 ,6�δα �δρυσης κα% λειτ�υργ0ας τ;ν
σ/�λε0ων. OU Bαυαρ�% �ντι&ασιλεBς, �πρ3θυµ�ι ν5 δαπανQσ�υν /ρQµατα �π� τ� δηµ3σι� τα-
µεB� γι5 τ�ν παιδε0α τ�� Gλληνικ�� λα��, �π�φσισαν ν5 �ναθ�σ�υν στ�ν �Eκκλησ0α τ� /ρη-
µατ�δ3τηση. dEτσι, F �Eκκλησ0α, .κτ�ς �π� τ�ν ,λεγ/� τ�� περιε/�µ�ν�υ τ*ς διδασκαλ0ας, �ν�-
λα&ε κα% τ�ν �Yκ�ν�µικ� ,λεγ/�, καθιστ9ντας τ� θ�ση της �π3λυτα κυρ0αρ/η κα% µετατρ�π�-
ντας �Eσιαστικ5 τ� Iρµ3δι� @π�υργεB� σ	 @πηρεσ0α της· F �Eκκλησ0α θ5 ε[/ε �κ3µη κθε λ3-
γ� ν5 περηφανεVεται .φε6*ς, 8τι µ	 τ5 δικ της /ρQµατα /τ0στηκαν σ/�λεBα στ�ν KEλλδα τ��
dOθωνα.

\E
τσι, τ� 1834, 8ταν F �AθQνα κατ�στη πρωτεV�υσα τ�� ν��υ κρτ�υς, �κ�λ�Vθησε τ�
παρακτω &ασιλικ� διταγµα περ% παιδε0ας, στ� Lπ�B� καθ0σταται .µφαν	ς πSς τ5
Fν0α τ*ς δηµ3σιας .κπα0δευσης ε[ναι πλ��ν στ5 /�ρια τ*ς �Eκκλησ0ας. N5 σηµει9-
σ�υµε .δ;, 8τι 8πως κα% στ� παρελθ�ν πρ;τα �U PωµαB�ι (Bυ]αντιν�%) αEτ�κρτ�-

�O \Oθων παραδ#δει τ�ν Παιδε#α στ�ν �Eκκλησ#α

1. KO dOθων �π�&ι&στηκε στ� NαVπλι� στ%ς 25-1/6-2/1832



ρες κα% µετ5 �U �Oθωµαν�% �ν�θεταν κθε φ�ρ5 τ�ν εEθVνη τ*ς παιδε0ας τ;ν KEλλQνων στ�ν
�Eκκλησ0α, Lµ�0ως ,πρα6αν κα% �U Bαυαρ�% �ντι&ασιλεBς. �Aραγε ε[ναι τυ/αB� τ� γεγ�ν�ς 8τι
8λ�ι �U 6εν3φερτ�ι δυνστες τ�� τ3π�υ µας «-µπιστε��νται» δια/ρ�νικ5 τ�ν .κπα0δευση τ;ν
KEλλQνων στ�ν �Eκκλησ0α; T�ν �πντηση ,/ει δ9σει L K.Θ. ∆ηµαρgς: «%H µ�ναρ/#α mλκει τ�
Bυ3�ντι�, τ� Bυ3�ντι� mλκει τ� /ριστιανισµ�...». AEτ� ε[ναι τ� σ/*µα, στ� Lπ�B� δ	ν /ωρεB
�vτε L KEλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς �vτε F KEλληνικ� Φιλ�σ�φ0α κα% φυσικ5 µ	 τ0π�τα τ� φυσικ�
πρ�ϊ3ν τ�υς, F ∆ηµ�κρατ0α! �Aναφ�ρει, λ�ιπ3ν, τ� .ν λ3γ�ω &ασιλικ� διταγµα περ% παιδε0ας:

�Oθων �Eλ��ω Θε�� Bασιλε�ς τ!ς "Eλλ�δ�ς
»Kατ* τ*ς &π, 27 Φε�ρ�υαρ��υ (11 Mαρτ��υ) καQ 14 (26) Mαρτ��υ πρ�τ/σεις τ%ς !πQ τ.ν 7Eκκλη-
σιαστικ.ν κ.λπ. Γραµµατε�ας &π�φασ�6�µεν:
» 1. Θ�λ�υν συσταθ% &νυπερθ�τως 10 �λληνικ* σ
�λε9α, !κτ,ς α>τ.ν θ�λ�υν διατηρηθ% καQ τ* �δη
εfς 7Aθ:νας, Nα�πλι�ν καQ Σ�ρ�ν Rπ/ρ
�ντα �λληνικ* σ
�λε9α, pς καQ τ* µετ’ α>τ.ν συνδεδεµ�να
γυµν/σια.
» 2. T* σ
�λε9α τα�τα θ�λ�υν !νεργηθ% εfς τ*ς &κ�λ��θ�υς π�λεις:
α) Efς Tρ�π�λιν. �) Efς Σπ/ρτην. γ) Efς Kαλ/µας. δ) Efς Π/τρας. ε) Efς Mεσ�λ�γγι�ν. στ) Efς
1Aµφισσαν. 6) Efς Λαµ�αν. η) Efς Xαλκ�δα. θ) Efς T%ν�ν. ι) Efς sYδραν.
» 3. T, !ν Σ�ρbω Γυµν/σι�ν καQ τ, �λληνικ,ν σ
�λε9�ν θ�λει λ/�ει α}"ησιν µ< τρ�π�ν, �στε ν* !"�-
µ�ιωθq% µ< τ, !ν Nαυπλ�bω Γυµν/σι�ν.
» 4) T* N"�δα τ�� !ν T:νbω σ
�λε��υ θ�λ�υν γ�γνεσθαι &π, τ* εfσ�δ:µατα τ�� να�� τ%ς E>αγγελι-
στρ�ας. T* τ.ν λ�ιπ.ν Rπ’ &ριθµ. 2 σηµει�υµ�νων &ναλαµ�/νει πρ�σωριν.ς τ, !κκλησιαστικ,ν τα-
µε9�ν, εfς �/ρ�ς τ�� Yπ���υ µ�ν�υν καQ τ* �λληνικ* σ
�λε9α 7Aθην.ν καQ Nαυπλ��υ. T, α>τ, ταµε9�ν
θ�λει &ναλ/�ει καQ τ* N"�δα τ%ς Rπ’ &ριθµ. 3 &ναφερ�µ�νης !παυ":σεως τ�� �λληνικ�� σ
�λε��υ καQ
τ�� Γυµνασ��υ τ%ς Σ�ρας.
» 5) T* καταστ:µατα δι* τ* σ
�λε9α τα�τα θ�λ�υν πρ�µηθε�σει α$ &ν/λ�γ�ι κ�ιν�τητες, �κ/στη εfς
τ�ν fδ�αν πρωτε��υσαν, eπ�υ διαθ�σιµ�ι �fκ�δ�µαQ δ<ν Rπ/ρ
�υν, !γκρ�ν�µεν, δι* ν* διευκ�λυν-
θq% καQ !πιτα
υνθq% ? Nναρ"ις τ.ν σ
�λε�ων, ν* πληρωθq% δι* τ, !νεστvς Nτ�ς τ, !ν��κι�ν &π, τ,
!κκλησιαστικ,ν ταµε9�ν, !"αιρ�σει τ%ς T:ν�υ, eπ�υ θ�λει γ�νει φρ�ντQς περQ καταστ:µατ�ς &π, τ*
πρ�ρηθ�ντα !πιτ�πια εfσ�δ:µατα.
Efς Σ�ραν, 7Aθ:νας καQ Nα�πλι�ν µ�ν�υν πρ�σωριν.ς τ* α>τ* καταστ:µατα, τ* Yπ�9α µ�
ρι τ��δε
!
ρησ�µευ�ν pς γυµν/σια.
» 6) Efς Eκαστ�ν �λληνικ,ν σ
�λε9�ν &π�φασ�6εται ν* Rπ/ρ
�υν τρε9ς τ/"εις, &λλ’ εfς Kαλ/µας,
Σπ/ρτην, Π/τρας, 1Aµφισσαν καQ Λαµ�αν θ�λ�υν Rφ�στασθαι δι* τ, !νεστvς Nτ�ς 2 µ�ν�ν.
» 7) Efς Σ�φν�ν θ�λει συσταθ% πρ�σωριν.ς ? κατωτ/τη τ/"ις τ�� �λληνικ�� σ
�λε��υ &π, τ�Mς π�-
ρ�υς τ%ς ν:σ�υς !κε�νης. Kαθ’ eσ�ν ��τ�ι δ<ν !παρκ��σι, θ�λει γ�νει περQ α>τ%ς φρ�ντQς &π, τ,
!κκλησιαστικ,ν ταµε9�ν.
» 8) T* σ
�λε9α τα�τα θ�λ�υν κ/µει Nναρ"ιν τ�ν 1ην (13) Mα��υ.
» 9) @H !πQ τ.ν !κκλησιαστικ.ν καQ τ%ς δηµ�σ��υ !κπαιδε�σεως Γραµµατε�α θ�λει !νεργ:σει &νυ-
περθ�τως, συνενν��υµ�νη µετ* τ%ς !πQ τ.ν !σωτερικ.ν, eλα τ* πρ�παρασκευαστικ* µ�σα καQ fδ�ως
θ�λει διατ/"ει τ* δ��ντα δι* τ�ν πρ�µ:θειαν καQ &παρτισµ,ν τ.ν �fκηµ/των.
» 10) ΠερQ τ�� δι�ρισµ�� καQ µισθ�δ�σ�ας τ.ν διδασκ/λων καQ τ�� !σωτερικ�� δι�ργανισµ�� τ.ν
σ
�λε�ων τ��των θ�λ�υν !κδ�θ% fδια�τερα διατ/γµατα.
» 11) @H παρ��σα &π�φασις θ�λει δηµ�σιευθ% δι* τ%ς 7Eφηµερ�δ�ς τ%ς Kυ�ερν:σεως καQ δι* τ.ν
7Aγγελι.ν· θ�λει δ< &ναγνωσθ% καQ δ�� Kυριακ*ς κατ* συν�
ειαν &π’ 7Eκκλησ�ας. @H ε>θ�νη τ%ς

“
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!κτελ�σεως &νατ�θεται εfς τ�ν !πQ τ.ν 7Eκκλησιαστικ.ν Γραµµατε�αν.
» 7Eν 7Aθ:ναις τq% 25qη Mαρτ��υ, 6qη 7Aπριλ��υ 1935.
» 7Eν �ν�µατι τ�� Bασιλ�ως, ? 7Aντι�ασιλε�α.
» @O κ�µης 1Aρµανσµπεργ, πρ�εδρ�ς K��ελ, 1Eϊδεκ.
» @O !πQ τ.ν 7Eκκλησιαστικ.ν καQ τ%ς ∆ηµ�σ��υ 7Eκπαιδε�σεως ΓραµµατεMς τ%ς 7Eπικρατε�ας I. P�-
6�ς.2

T� παραπνω &ασιλικ� διταγµα δε0/νει τ� �ληθιν� µ�γεθ�ς τ*ς .6ρτησης τ�� Gλληνικ��
.κπαιδευτικ�� συστQµατ�ς �π� τ�ν �Eκκλησ0α /ρη στ�4ς /ειρισµ�4ς τ*ς &αυαρ�κρατ0ας.
�E6ρτηση τ�ν Lπ�0α oν κα% π�λ�µησαν �U iEλληνες διαφωτιστ	ς .π% T�υρκ�κρατ0ας, 8ταν

”
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Θε�κλητ�ς Φαρ-
µακ�δης (1784-
1860). 7Aγων�σθη-
κε σκληρ* γι* τ�ν
&παλλαγ� τ�� N�-
�υ @Eλληνισµ��
&π, τ, �υ6αντινι-
σµ�, &λλ* Y «�λ-
λην�
ριστινικ,ς»
σκ�ταδισµ,ς !πι-
�λ:θηκε !πQ 1O-
θων�ς καQ κρατε9
µ�
ρι σ:µερα pς
!π�σηµη fδε�λ�-
γ�α στ, «Pωµα�ι-

κ�» κρ/τ�ς.

2. TρVφων�ς E. EEαγγελ0δ�υ ∆.Φ., «KH Παιδε0α .π% T�υρκ�κρατ0ας», τ3µ�ς A´, σελ0δες 253-255,
�AθQνα 1936· �νατVπωση �π� τ%ς «�Aναστατικ	ς �Eκδ3σεις ∆ι�νυσ0�υ N3τη Kαρα&0α», σειρ5 «Bι-
&λι�θQκη KIστ�ρικ;ν Mελετ;ν».



�φVπνι]αν τ� ,θν�ς κα% πρ�ετ�0µα]αν τ�ν �Eπανσταση, τ� ν�� 6εν3φερτ� καθεστSς φρ3ντι-
σε ν5 .παναφ�ρ�η.

KΩστ3σ�, F ταVτιση �Eκκλησ0ας - Kρτ�υς π�4 συντελ�σθηκε l/ι µ3ν� γVρω �π� τ5 .κπαι-
δευτικ5 ]ητQµατα �λλ5 κα% σ	 �λλ�υς τ�µεBς τ�� δηµ�σ0�υ &0�υ τ*ς /9ρας, uταν συνυφασµ�-
νη κα% µ	 µ0α �λλη .ν�ργεια τ*ς �Aντι&ασιλε0ας· τ�ν �νακQρυ6η τ�� AEτ�κ�φαλ�υ τ*ς KEλλα-
δικ*ς �Eκκλησ0ας. M0α πρωτ0στως π�λιτικ� .ν�ργεια, π�V, oν κα% φαιν�µενικ5 Uκαν�π�ι��σε
τ� στρατ3πεδ� τ;ν διαφωτιστ;ν, ,γινε ,τσι, fστε ν5 .6υπηρετ�* τ5 συµφ�ρ�ντα τ*ς .λ��ω Θε-
�� µ�ναρ/0ας.

T
� AEτ�κ�φαλ� τ*ς KEλλαδικ*ς �Eκκλησ0ας �π�τελ��σε πγια θ�ση τ;ν διαφωτιστ;ν, �U Lπ�B�ι
δ	ν ε[/αν λησµ�νQσει τ�ν �νθελληνικ� ρ3λ� τ*ς Mεγλης �Eκκλησ0ας (OYκ�υµενικ� Πα-
τριαρ/εB�) τ3σ� πρ�επαναστατικ5 8σ� κα% κατ5 τ� διρκεια τ�� �Aγ;να.3 M	 εYσQγηση τ��
παλι�� µαθητ* τ�� K�ρα* κα% φ0λ�υ τ�� Kα�ρη, Θε3κλητ�υ Φαρµακ0δη, L M�υρερ πρ�-

/9ρησε τ�ν Avγ�υστ� τ�� 1833 στ�ν Lριστικ� ρVθµιση τ;ν .κκρεµ;ν .κκλησιαστικ;ν ]ητηµτων,
8πως τ� AEτ�κ�φαλ�. �Eν�ργεια π�4 πρ�κλεσε τ%ς �ντιδρσεις τ;ν ρωσ3φιλων. KH .φηµερ0δα
«�Aθηνg» ,γραφε στ� φVλλ� τ*ς 16/05/1836, @περασπι]3µενη τ� AEτ�κ�φαλ� τ*ς Gλλαδικ*ς �Eκκλη-
σ0ας.

«�Aς !νθυµηθ.µεν τ� xσαν !πQ τ%ς τ�υρκικ%ς τυρανν�ας �$ &ρ
ιερε9ς µας· !*ν ε"αιρ�σωµεν �λ�γ�υς τιν/ς, eλ�ι
�$ Oλλ�ι xσαν δεσπ�ται, τ�ρανν�ι τ.ν 
ριστιαν.ν. 7Eψηφ�6�ντ� &ρ
ιερε9ς �
ι κατ’ !κλ�γ�ν &ρετ%ς καQ παιδε�-
ας, &λλ* µ< κ�λακε�ας &νδραπ�δ�δεις καQ µ< πα
ε�ας πρ�σφ�ρ*ς 
ρηµ/των, Fρπ/6�ντες δ< �Tτως τ�ν π�ιµα-
ντικ�ν ρ/�δ�ν !φ�ρ�λ�γ��σαν &σπλ/γ
νως τ* δυστυ
% των π��µνια, !πωλ��σαν καπηλικ.ς τ�ν $ερ�διακ�ν�αν
καQ $ερωσ�νην, τ�Mς !γκαινιασµ��ς, τ�Mς Fγιασµ��ς, τ*ς λειτ�υργ�ας καQ eλας τ*ς Rπ<ρ τ.ν 
ριστιαν.ν γιν�-
µ�νας τελετ/ς. 7E"�διδαν µ< �αρε9αν 
ρηµατικ�ν τιµ�ν τ�Mς σκληρ�Mς !κε�ν�υς καQ &πανθρ�π�υς &φ�ρισµ��ς,
!περιφρ�ν�υν τ�ν παιδε�αν καQ κατ�τρε
αν τ�Mς πεπαιδευµ�ν�υς, Yσ/κις δ<ν εTρισκαν α>τ�Mς κ�λακας τ%ς
&ρ
ιερατικ%ς τραπ�6ης των καQ συνηγ�ρ�υς τ.ν α>θαιρ�των καQ τυραννικ.ν πρ/"εων...».4 Bλ�π�υµε λ�ιπ3ν,
8τι στ�ν �πελευθερωµ�νη KEλλδα τ*ς δεκαετ0ας τ�� 1830, �U µν*µες τ�� �ντεθνικ�� κα% �νθελλη-
νικ�� ρ3λ�υ τ*ς Mεγλης �Eκκλησ0ας uταν �κ3µη νωπ�ς.

KH �πα0τηση τ;ν πατριωτ;ν γι5 µ0α αEτ�κ�φαλη �Oρθ3δ�6η �Eκκλησ0α ε[/ε πρ�&ληθ* �π� τ�4ς
iEλληνες διαφωτιστ	ς �π� τ%ς �ρ/	ς τ*ς �Eπανστασης. AYτ0α uταν F τ�υρκ3φιλη στση τ*ς Mεγ-
λης �Eκκλησ0ας, �U �φ�ρισµ�% κα% �ναθεµατισµ�% τ;ν διαφωτιστ;ν κατ5 τ5 πρ�επαναστατικ5 /ρ3-
νια κα% L �φ�ρισµ�ς τ*ς �Eπανστασης τ�� ’21 �π� τ�ν Γρηγ3ρι� τ�ν E´. KO >δι�ς L K�ρα*ς ε[/ε πρ�-
τε0νει τ� AEτ�κ�φαλ� στ5 «Πρ�λεγ�µεν�» τ�υ, στ�ν @π’ αEτ�� ,κδ�ση τ;ν «Π�λιτικ$ν» τ�� �Aρι-
στ�τ�λη (Παρ0σι 1821). T5 κVρια σηµεBα τ�� σηµαντικ�� αEτ�� κειµ�ν�υ τ�� µεγλ�υ µας διαφωτι-
στ* ε[ναι τ5 G6*ς:

TS ANτκ.φαλ: ΣFγκρυση PωµιHν - �Eλλ�νων
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3. KO Γρηγ3ρι�ς L E´ �φ9ρισε τ�ν �Eπανσταση. KO διδ�/3ς τ�υ dAνθιµ�ς Γ´ (1822-1824) .6ωρ0-
στηκε γιατ% δ	ν µπ3ρεσε ν5 κατευνσ�η τ�4ς .παναστατηµ�ν�υς iEλληνες. T�ν διαδ�/θηκε L XρV-
σανθ�ς, L Lπ�B�ς δηµ�σ0ευσε .γκVκλι� πρ�ς τ�4ς iEλληνες κα% Yδια0τερα πρ�ς τ�4ς Kρητικ�4ς κα%
τ�4ς KAγι�ρεBτες µ�να/�Vς, συµ&�υλεV�ντς τ�υς ν5 εYρηνεVσ�υν µ	 τ�4ς T�Vρκ�υς. Kατ5 τ� Nαυ-
µα/0α τ�� Nα&αρ0ν�υ, L πατριρ/ης �Aγαθγγελ�ς ]ητ��σε �π� τ�4ς iEλληνες ν5 ,λθ�υν σ	 συ-
νενν3ηση µ	 τ�ν T�υρκ0α κα% ν5 µ� δε/θ��ν τ� συµφων0α τ;ν πρ�σττιδων δυνµεων (6 �I�υλ0�υ
1827), µ	 τ�ν Lπ�0α F KEλλ5ς �νακηρυσσ3ταν αEτ�κ�φαλ� κρτ�ς.

4. �Eφηµερ0δα «+Aθην8», 16/05/1836, 8πως κα% στ3: «Θεµελ0ωση τ�� KEλληνικ�� Kρτ�υς», A.I.
Πετρ3π�υλ�υ κα% AYκατερ0νης K�υµαριαν��, σελ0δα 110, .κδ3σεις «Παπα34ση».



A. «T�� Eως τ�ν �ραν τα�την !λευθερωθ�ντ�ς µ�ρ�υς τ%ς @Eλλ/δ�ς Y κλ%ρ�ς δ<ν 
ρεωστε9 πλ��ν ν* γνωρ�6qη
!κκλησιαστικ,ν &ρ
ηγ�ν τ�υ τ,ν πατρι/ρ
ην τ%ς Kωσνταντιν�υπ�λεως, !ν�σbω ? Kωνσταντιν��π�λις µ�νει µ�-
λυσµ�νη &π, τ�ν καθ�δραν τ�� &ν�µ�υ τυρ/νν�υ· &λλ* πρ�πει ν* κυ�ερνuται &π, σ�ν�δ�ν $ερ�ων, !κλεγµ�νην
!λευθ�ρως &π, $ερε9ς καQ κ�σµικ��ς, καθvς Nπρασσεν ? &ρ
α�α !κκλησ�α καQ πρ/σσει !κ µ�ρ�υς σ:µερ�ν &κ�-
µη τ.ν Yµ�θρ:σκων P�σων ? 7Eκκλησ�α. 7Eλευθ�ρων καQ α>τ�ν�µων Γραικ.ν κλ%ρ�ς εHναι &πρεπ�στατ�ν ν*
Rπακ��qη εfς πρ�σταγ*ς πατρι/ρ
�υ !κλεγµ�ν�υ &π, τ�ρανν�ν καQ &ναγκασµ�ν�υ ν* πρ�σκυνq% τ�ρανν�ν.

B. »sOστις &π, τ%ς σ:µεερ�ν !πιθυµε9 ν* $ερατε�σqη, Yπ��ας τ/"εως $ερατε�αν καQ �ν θ�λqη, πρ�πει ν* !κλ�-
γεται &π, τ,ν κλ%ρ�ν eλ�ν τ%ς π�λεως καQ &π, τ,ν λα,ν � τ�� λα�� τ�Mς πρ�εστ.τας.

Γ. »KανεQς ν* µ�ν !κλ�γεται, �ν δ<ν γνωρ�6qη κ�ν τ�ν @Eλληνικ�ν Γλ.σσαν. A>τ� µ�νη &παιτε9ται δι* τ�ν
παρ��σαν κατ/στασιν τ%ς κ�ιν%ς παιδε�ας. T* �λ�γα µας γυµν/σια παρεκτ,ς τ%ς παρ��σης 6/λης καQ δια-
κ�π%ς τ.ν µαθηµ/των, �>δ’ Nφθασαν &κ�µη εfς τ�ν π�θ��µενην τελει�τητα, �στε ν* παραδ�δωσιν eλας τ*ς 
ρει-
�δεις εfς τ�Mς π�λ�τας καQ !"αιρ�τως εfς τ�Mς $ερε9ς, !πιστ:µας...

∆. »sOσα καQ $ερε9ς καQ &ρ
ιερε9ς !λ/µ�αν�ν &π, τ�Mς Xριστιαν�Mς καQ pρισµ�να καQ τυ
ηρ/, εfς πληρωµ�ν
τ.ν $ερ�πρα"ι.ν Yπ�ιωνδ:π�τε, πρ�πει !"/ναπαντ�ς ν* καταργηθ.σιν eλα· καQ &ντ’ α>τ.ν ν* πληρ�νωνται
&π, τ, δηµ�σι�ν 5 �κ/στης π�λεως �$ κατ* π�λεις εRρισκ�µεν�ι λειτ�υργ�Q τ%ς θρησκε�ας. 7Eναντ��ν εfς τ�ν πα-
ραγγελ�αν α>τ%ς εHναι ν* γ�νωνται �$ στρατι.ται τ�� Xριστ�� πραγµατευτα�, καQ �$ $ερ�Q να�Q ν* µετα�/λλω-
νται εfς πραγµατευτ.ν λ�γιστ:ρια.

E. »∆<ν πρ�πει ν* µε�νqη &ν�µ�θ�τητ�ν �>δ< τ, περQ ?λικ�ας τ.ν $ερωµ�νων. @O 7Aριστ�τ�λης �θελε τ�Mς $ε-
ρε9ς τ.ν ψευδ�θε.ν γηραλα��υς· καQ Y Πλ/των δι�ρ�6ει καQ τ,ν 
ρ�ν�ν εfς τ* �":κ�ντα Nτη... T, Nργ�ν τ%ς !"�-
µ�λ�γ:σεως µ/λιστα δ<ν πρ�πει ν* συγ
ωρ%ται εfς $ερε9ς νεωτ�ρ�υς τ.ν �":κ�ντα !τ.ν (...)

ΣT. »∆ι* τ�ν α>τ�ν αfτ�αν !σ�µφερε π�λM ν* λαµ�/νωνται �$ µ�λλ�ντες ν* $ερατε�σωσιν &π, τ�Mς N
�ντας
γυνα9κα καQ τ�κνα πλ��ν παρ* &π, τ�Mς µ�να
��ς. O$ $ερ�µ�να
�ι Fρµ�6�υν πλ��ν εfς τ.ν µ�ναστηριακ.ν να.ν
τ�ν Rπ�υργ�αν. Efς τ*ς π�λεις µετα"M κ�σµικ.ν �$ κ�σµικ�Q $ερε9ς εHναι τ�σ�ν πρεπωδ�στερ�ι, eσ�ν εHναι µ�λη
τ%ς π�λιτικ%ς κ�ινων�ας καQ φρ�ντ�6�υν Rπ<ρ τ.ν π�λιτ.ν pς συµπ�λ9ται.

Z. »7E*ν eµως εHναι &ληθ.ς π�λ9ται καQ α>τ��, δ<ν Rπ�κεινται δι* τ��τ� καQ εfς π�λιτικ*ς Rπηρεσ�ας. 7E"ε-
ναντ�ας 
ρεωστ��ν ν* &π�
ωσιν pς &π, παγ�δα τ�� δια��λ�υ &π, τ* π�λιτικ* &"ι�µατα. ∆ιωρισµ�ν�ι ν* &γρυ-
πν.σιν Rπ<ρ τ.ν ψυ
.ν ?µ.ν, µ�λις N
�υν $καν,ν καιρ,ν καQ δ�ναµιν εfς τ, &παρα�τητ�ν τ��τ� 
ρ��ς. Π.ς �θε-
λ�ν ν* πληρ�σ�υν, !*ν !πε�/ρυν�ν Nτι πλ��ν τ, π�λ�π�ν�ν α>τ.ν Nργ�ν µ< τ*ς π�λιτικ*ς &σ
�λ�ας;

H. »@O &ριθµ,ς τ.ν $ερ�ων πρ�πει ν* εHναι &ν/λ�γ�ς µ< τ, πλ%θ�ς τ.ν κατ��κων �κ/στης π�λεως καQ µ< τ,
πλ%θ�ς τ.ν $ερ.ν να.ν, �$ Yπ�9�ι δ<ν πρ�πει ν* εHναι �}τε πλει�τερ�ι τ%ς 
ρε�ας �}τε π�λυδ/παν�ι. @H $στ�-
ρ�α µuς διδ/σκει, eτι, &φ�� !πληθ�νθησαν Rπ<ρ τ, µ�τρ�ν �$ $ερε9ς καQ �$ µεγαλ�πρεπε9ς να��, �λιγ�στευσε τ,

ρεωστ��µεν�ν εfς τ�ν θρησκε�αν σ��ας.

»T�ια�τα κακ* εHναι τ�σ�ν πλ��ν &"ι�θρ:νητα, eσ�ν καQ ? δι�ρθωσ�ς των Nγινε σ
εδ,ν &δ�νατ�ς. 7Eπειδ�
?µε9ς δ<ν τ* N
�µεν &κ�µη, καQ γνωρ�6�µεν π�σ�ν µuς N�λαψαν, eτε τ* εc
�µεν, �ς πρ�σ�
ωµεν !"αρ
%ς µ� τ*
!µ�/σωµεν καQ δε�τερ�ν εfς τ�ν π�λιτε�αν. Kαθvς εfς α>τ�ν τ�σ�ι Oρ
�ντες 
ειρ�τ�ν��νται, eσ�ι &ρκ��ν εfς
τ�ν κυ��ρνησιν τ.ν κ�ιν.ν, καQ τ�σα &ρ
ε9α κτ�6�νται, eσα εHναι $καν* ν* 
ωρ.σι τ�Mς κυ�ερν.ντας, παρ�-
µ�ια καQ ? θρησκε�α µας �}τε $ερε9ς �}τε να�Mς πλει�τερ�υς τ%ς 
ρε�ας πρ�πει ν* N
qη».6

KH ταVτιση τ*ς nθωµανικ*ς τυρανν0ας µ	 τ�ν πατριαρ/ικ� uταν συνε0δηση µετα64 τ;ν διαφωτι-
στ;ν κα% τ;ν λ�ιπ;ν φιλελεVθερων πρ��δευτικ;ν δυνµεων τ�� τ3π�υ: «αRτα� α! τυρανν#αι, �
tEλληνες, εlναι συνθεµ(ναι �π� θε�κρατ#αν κα� Lλιγαρ/#αν», ,γραφε L �Aν9νυµ�ς στ�ν KEλληνικ�
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5. ΣQµερα, oν κα% �U UερεBς θεωρ��νται δηµ3σι�ι @πλληλ�ι κα% µισθ�δ�τ��νται �π� τ�ν π�λιτε0α,
συνε/0]�υν ν5 εYσπρττ�υν «µα�ρη» �µ�ι&� �π� τ�4ς πιστ�Vς, πρgγµα l/ι µ3ν� xθικ5 �παρδεκτ�
�λλ5 κα% παρν�µ�, .φ3σ�ν .µπ0πτει στ�4ς ν3µ�υς περ% φ�ρ�διαφυγ*ς.

6. ΠηγQ: Περι�δικ� «∆αυλ�ς», τε�/�ς 231 (Mρτι�ς 2001), σελ0δες 14814-14816.



N�µαρ/0α».7 �Hταν Gπ3µεν� λ�ιπ�ν �U .πανασττες ν5 θ�λ�υν µ0α �νε6ρτητη Gλλαδικ� .κκλησ0α.
Mετ5 τ�ν �Eπανσταση τ�� 1821 F .6ρτηση τ;ν .κκλησι;ν τ;ν .παναστατηµ�νων περι�/;ν �π�
τ� Πατριαρ/εB� διεκ3πη. OU .θνικ	ς συνελεVσεις τ*ς �EπιδαVρ�υ (1822) κα% τ*ς Tρ�ι]*ν�ς (1827) �νε-
κQρυ6αν wς .πικρατ��σα θρησκε0α στ�ν KEλλδα τ�ν �Oρθ3δ�6η �Aνατ�λικQ, �λλ5 καµµ0α µνε0α δ	ν
,καναν περ% @π�ταγ*ς τ;ν Gλλαδικ;ν .κκλησι;ν στ�ν πατριρ/η Kωνσταντιν�υπ3λεως. KΩστ3σ�, στ�
B´ �Eθν�συν�λευση π�4 ,γινε στ� dAστρ�ς (5 �Aπριλ0�υ 1823), τ� θ�µα τ�� AEτ�κ�φαλ�υ τ�θηκε,
8πως µαθα0ν�υµε, �π� τ�ν K. OYκ�ν3µ�υ: «�Aνεγν9σθη γν9µη περ% .κκλησιαστικ*ς εEτα60ας κα%
.πρ�&λQθη περ% .κκλησιαστικ*ς κεφαλ*ς στ�ν KEλλδα. Mετ5 δ	 π�λλ5ς εYς τ��τ� Lµιλ0ας ,µεινεν
εYς τ�ν .πι��σαν Συν�λευσιν τ� πρ3&ληµα ν5 θεωρηθ�*». |Aν κα% τ� θ�µα αEτ� .παν*λθε στ%ς 7 �Aπρι-
λ0�υ (δV� µ�ρες µετ), Lριστικ� λVση δ	ν δ3θηκε. �Eδ; nφε0λ�υµε ν5 π��µε 8τι σ’ .κεBνες τ%ς συνε-
λεVσεις F Lµδα τ;ν διαφωτιστ;ν –κα% δ� τ;ν «κ�ραϊστ;ν»– uταν F πλει�ψηφ��σα.

∆�κα /ρ3νια µετ5 L M�υρερ,8 .πιθυµ9ντας ν5 &λ�η σ	 τ6η τ5 .κκρεµ* .κκλησιαστικ5 πργµατα,
συν�στησε .πιτρ�πQ, µ�λη τ*ς Lπ�0ας uταν L Φαρµακ0δης, L Tρικ�Vπης, L Σ/ινgς κα% L Σ. Bυ]ντι�ς,
γι5 ν5 .6ετσ�η τ�ν .κκλησιαστικ� κατσταση κα% ν5 @π�&λ�η πρ�τσεις. KH .πιτρ�π� αEτQ, µ	 .πι-
κεφαλ*ς τ�ν ,νθερµ� διαφωτιστ� Θε3κλητ� Φαρµακ0δη, πρ3τεινε τ�ν �µεση �νακQρυ6η τ*ς �νε-
6αρτησ0ας τ;ν .κκλησι;ν τ*ς KEλλδ�ς κα% τ� σVσταση ∆ιαρκ��ς Συν3δ�υ wς �νωττης .κκλησια-
στικ*ς �ρ/*ς κατ5 τ� παρδειγµα τ*ς Pωσικ*ς �Eκκλησ0ας. �Eπιπλ��ν, F .πιτρ�π� @π�&αλε κα%
«Σ/(δι�ν Kαταστατικ�7 X�ρτ�υ τ*ς +Eκκλησ#ας τ*ς %Eλλ�δ�ς».

�Eπ% τ;ν πρ�τσεων τ*ς .πιτρ�π*ς F �ντι&ασιλε0α ]Qτησε τ�ν ,γγραφη γν9µη τ;ν .πισκ3πων τ;ν
.κκλησι;ν τ*ς KEλλδ�ς κα% τ�4ς συγκλεσε σ	 σVν�δ� τ�ν �I�Vλι� τ�� 1833 στ� NαVπλι�. Kατ5 τ�ν
.ν λ3γ�ω σVν�δ� �π�φασ0στηκε F διακQρυ6η τ*ς �νε6αρτησ0ας τ;ν .κκλησι;ν τ*ς KEλλδ�ς, L δ	 κα-
ταστατικ�ς /ρτης, π�4 ε[/ε καταρτ0σει F .πιτρ�πQ, δηµ�σιεVθηκε wς ν3µ�ς τ�� κρτ�υς µ	 τ� δι-
ταγµα τ*ς 24ης Aυγ�Vστ�υ τ�� 1833 κα% µ	 τ0τλ� «∆ιακ4ρυ.ις περ� τ*ς %Eλληνικ*ς +Eκκλησ#ας».

T� αEτ�κ�φαλ� ,γινε �π�δεκτ3, δι3τι L M�υερ κατφερε ν5 .κµεταλλευτ�* τ%ς �ντιθ�σεις τ��
κλQρ�υ. Π�λλ�% .π0σκ�π�ι uταν .63ριστ�ι ? φυγδες �π� τ%ς µητρ�π3λεις τ�υς, δι3τι αEτ	ς &ρ0σκ�-
νταν σ	 .δφη π�4 δ	ν ε[/αν �πελευθερωθ*. KH �θλια �Yκ�ν�µικ� κατσταση στ�ν Lπ�0α ε[/αν πε-
ρι�λθει, π�νητες κα% περιπλαν9µεν�ι, τ�4ς wδQγησε στ� ν5 @π�τα/θ��ν �&0αστα στ%ς πρ�σταγ	ς τ*ς
�ντι&ασιλε0ας. dEτσι, .κτ�ς δV� µ3ν� �ρνητικ;ν ψQφων, �U @π3λ�ιπ�ι δεσπ3τες συµφ9νησαν στ� δη-
µι�υργ0α KEλλαδικ*ς �Oρθ3δ�6ης AEτ�κ�φαλης �Eκκλησ0ας. T�ν fρα π�4 τ� 8ραµα τ�� K�ρα* γι5
µ0α αEτ�κ�φαλη KEλλαδικ� �Eκκλησ0α γιν3ταν πραγµατικ3τητα, φανατικ�% ρωµι�% στ� NαVπλι�
�ντ�δρασαν ρ0/ν�ντας τ5 &ι&λ0α τ�υ στ�ν πυρ. Kα% 8ταν λ0γ� µετ5 L δσκαλ�ς τ�� ,θν�υς �πε-
&0ωσε στ� Παρ0σι, τ� Πατριαρ/εB� .πεν�&η κα% µατα0ωσε τ�ν .πιµνηµ3συνη δ�ηση, στ�ν Kωσταντι-
ν�Vπ�λη, π�4 Gτ�0µα]αν φ0λ�ι κα% µαθητ�ς τ�υ. T�τ�ι� uταν τ�  µBσ�ς τ;ν �ρ/ιερ�ων, fστε κα% µετ5
θνατ�ν Xθελαν ν5 δι9κ�υν τ� µνQµη τ�υ.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα9�ς
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7. �AνωνVµ�υ τ�� iEλλην�ς, «KEλληνικ� N�µαρ/0α», 94, �Iταλ0α 1806, .κδ. «Bαγι�νκη».

[ΣR cπ1µεν� τε'*�ς: �H κατασκευ� τ�' �π�σηµ�υ Hδε�λ�γ9µατ�ς

τ�' «�Eλλην�*ριστιανισµ�'».]



∆0/ως καµµ0α �µφι&�λ0α τ� ,ργ� αEτ� τ�� Π. Kυριακ3π�υλ�υ, δικηγ3ρ�υ κα% φι-
λ3λ�γ�υ, �π�τελεB µ0α �π’ τ%ς σπ�υδαι3τερες .κδ3σεις τ;ν τελευτα0ων .τ;ν. Kα%
τ��τ� δι3τι �π�καθιστJg µι5 κα0ρια Uστ�ρικ� �λQθεια. �Aντιθ�τως πρ�ς τ�ν σ/εδ�ν
καθ�λικ;ς Yσ/V�υσα �π�ψη περ% ρωµαϊκ*ς καταγωγ*ς τ�� συγ/ρ3ν�υ ∆ικα0�υ, L
συγγραφ�ας καταδεικνVει π�ικιλ�τρ3πως µ	 �δισειστα τεκµQρια τ�ν GλληνικQ τ�υ
πρ��λευση. dO/ι µ3ν� F ,νν�ια ? F Yδ�α τ�� ∆ικα0�υ ε[ναι GλληνικQ, �λλ5 κα% τ� σV-
ν�λ� τ;ν .κφνσε9ν τ�υ στ5 πλα0σια τ*ς �ργανωµ�νης θεσµικ5 �νθρ9πινης κ�ι-
νων0ας, τ*ς π�λιτε0ας. Στ� .ν λ3γJω π�λυσ�λιδ� ,ργ� τ�υ L Π. Kυριακ3π�υλ�ς δι�ρ-
/εται µ	 τ5 .ργαλεBα τ*ς καθαρ*ς .πιστηµ�νικ*ς ,ρευνας τ%ς .κφνσεις αEτ	ς τ�� ∆ι-
κα0�υ σ’ 8λ� τ� Uστ�ρικ� δι&α τ�� �ρ/α0�υ Gλληνικ�� π�λιτισµ��: �Aπ’ τ�4ς «µυθι-
κ�2ς» ν�µ�θ�τες �ς τ%ς &ασικ	ς κα% εYδικ	ς δικαιϊκ	ς �ρ/	ς τ*ς Gλληνικ*ς π3λης· τ�
συνταγµατικ� ∆0και� κα% τ%ς �τ�µικ	ς .λευθερ0ες· τ�4ς π�ινικ�4ς κ9δικες κα% τ� δι-
κ�ν�µ0α· τ�ν nργνωση τ;ν δικαστηρ0ων κα% τ� λειτ�υργ0α τ�υς.

Στ%ς .πιστηµ�νικ	ς �π�δε06εις περ% τ*ς Gλληνικ3τητας τ�� ∆ικα0�υ π�4 παραθ�-
τει L συγγραφ�ας, ,ρ/�νται wς �ρωγ�% πλεBστ�ι PωµαB�ι Uστ�ρικ�0, καθSς Lµ�λ�-
γ��ν πSς τ� γιγντι� κα% µεγαλ�πρεπ	ς �Yκ�δ3µηµα τ�� Pωµαϊκ�� ∆ικα0�υ �π�τε-
λεB δνει� τ;ν Gλληνικ;ν π3λεων. dAλλωστε τ� συν�µ�λ�γεB κα% αEτ�ς L �I�υστινια-
ν3ς: “Origo nostri juris ab institutis duarum civitatum, Athenarum et Lacedaemoniorum,
fluxisse videtur” [Mετφραση: T� ∆0και3 µας πηγ]ει �π’ τ�4ς θεσµ�4ς κα% τ�4ς ν3-
µ�υς δV� π3λεων, τ;ν �Aθην;ν κα% τ*ς Λακεδα0µ�ν�ς (�I�υστιανιαν��, Institutiones,
&ι&λ. Γ´, τ0τλ. B)].

Παναγι�της Λ. K�υ�αλ/κης

ΠANAΓIΩTHΣ KYPIAKOΠOYΛOΣ, �Aρ�α�� �Eλληνικ� ∆
και�

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

%O γνωστ�ς !στ�ρικ�ς Cyril Mango γρ�φει: «�Hταν κ�π�τε τ*ς µ�δας (J.C. Lawson:
Greek Folklore & Ancient Greek Religion, 1910) D :π�ψη Uτι D %Eλληνικ� Θρησκε#α
�π�ρρ�φ4θηκε τ�/α �π� τ�ν Xριστιανισµ� κα� Uτι κα� π�λι �! �ρ/α��ι θε�� -νεφαν#-
σθησαν µ� τ� µ�ρφ� Nγ#ων... T(τ�ι�ι Nπλ�ϊκ�� συσ/ετισµ�� δ�ν πε#θ�υν Uµως σ4µερα».

pOντως, Hν κ�ιτ�.�υµε τ� καθαρ� !στ�ρικ� δεδ�µ(να, θ� δ�7µε Uτι Uλη αRτ� D Nγι�-
λ�γ#α τ$ν /ριστιαν$ν -λ�/ιστα στ(κει σ� �ληθιν� ��ση. O! πρ$τ�ι «B��ι @Aγ�ων» τ$ν
/ριστιαν$ν, τ� λεγ�µενα «Mαρτ�ρια», -µφαν#στηκαν µ�λις τ�ν 4� αQ$να κα� µετ�, κα�
π�λ2 δειλ� µ�λιστα, Kς �φηγ4σεις γι� 6παρκτ�2ς [ φανατικ�2ς (κατ� καν�να) µ�ρ-
τυρες, συνδυασµ(νες π�ντ�τε µ� µ#α :κρατη κα� �ρρωστηµ(νη λειψαν�λατρ#α.

T�ν 16� µ� 11� αQ$να, Kστ�σ�, �ρ/#3ει µ#α πρωτ�φαν�ς \κρη.η Nγι�λ�γ#ας. +Aλε-
π�λληλες Nγι�π�ι4σιες φανταστικ$ν κατ� καν�να «µαρτ�ρων» δ#ν�υν κα� πα#ρν�υν
(-µφαν#3�ντας �κ�µη κα� τ�/α «µαρτυρ:σαντες» -π� τ�7 6περανεκτικ�7 +I�υλιαν�7!!).
«B��ι @Aγ�ων» -ντελ$ς �ι�µη/ανικ�� κα� φανταστικ�� (γραµµ(ν�ι κατ� καν�να �π�
�µ�ρφωτ�υς µ�να/��ς, π�2 �γν��7ν στ�ι/ει1δη !στ�ρικ�, κ�ινωνικ� [ τ�π�γραφικ�
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δεδ�µ(να τ$ν «�φηγ4σεων») [ γραµµ(ν�ι κατ� παραγγελ#α τ$ν �ρ/ιπαπ�δων (γι�
ν� -κ/ριστιαν#σ�υν/-.�υδετερ1σ�υν λ./. θε�τητες τ$ν %Eλλ4νων) [ -µφαν$ς πρ�-
σαρµ�σµ(ν�ι σ� δ�γµατικ�ς σκ�πιµ�τητες (στ� µ(σα τ�7 10�υ αQ$ν�ς C Συµε�ν C Mε-
ταφραστ�ς «&ναθε�ρησε» κα� παρ(φρασε 135 πρ�γεν(στερ�υς «B��υς»), δηµι�υρ-
γ�7ν τ� θεµ(λι� τ*ς µεγαλ�τερης Bσως �π�της µ(σα στ�ν µεγαλ�τερη �π�τη Uλων τ$ν
-π�/$ν. Πρ�ς -πι�ε�α#ωση αRτ$ν µπ�ρε� κανε�ς ν� πληρ�φ�ρηθ}* (µ� πηγ� τ� �ι�λ#�
τ�7 Bασιλε#�υ ∆ιαµαντ*, !ερ(ως θε�λ�γ�υ: «Θ(λεις ν� µ�θ}ης π�τε 5�ρτ�3εις;», +Aθ*ναι
1991) τ�2ς 5λληνικ�2ς θε�2ς π�2 µετ(τρεψαν σ� «Cσι�µ�ρτυρες» �! /ριστιαν�# 

30 +Iαν�υαρ#�υ: %Eρµ*ς µ�ρτυς, +Oλ�µπι�ς µ�ρτυς. 27 Φε�ρ�υαρ#�υ: +Aσκληπι�ς
Uσι�ς. 10 +Aπριλ#�υ: %Hρακλ*ς µ�ρτυς, tOµηρ�ς µ�ρτυς, Πρ�µηθε2ς µ�ρτυς. 5 +I�υν#-
�υ: +Aπ�λλων µ�ρτυς. 25 +I�υν#�υ: pEρως µ�ρτυς. 10 ARγ��στ�υ: %Iππ�λυτ�ς µ�ρτυς.
1 Σεπτεµ�ρ#�υ: +Aθην8 µ�ρτυς, +Aφρ�δ#τη µ�ρτυς, ∆ι1νη µ�ρτυς, +Eρατ� µ�ρτυς,
ERτ(ρπη µ�ρτυς, Θ�λεια µ�ρτυς, Kλει� µ�ρτυς, ORραν#α µ�ρτυς, Πανδ1ρα µ�ρτυς,
Tερψι/�ρη µ�ρτυς. 18 Σεπτεµ�ρ#�υ: +Aρι�δνη µ�ρτυς. 7 +Oκτω�ρ#�υ: B�κ/�ς µεγα-
λ�µ�ρτυς. 5 N�εµ�ρ#�υ: K�στωρ !ερ�µ�ρτυς. 17 ∆εκεµ�ρ#�υ: pIακ/�ς µ�ρτυς.

Παλλαδuς 7Aλε"ανδριν�ς

�Eπιτ�λ�υς κυκλ�φ3ρησε τ� �ναµεν3µεν� &ι&λ0� τ�� .κλεκτ�� συναδ�λφ�υ �Aθα-
νασ0�υ Tσακνκη, καθηγητ�� 6�νων γλωσσ;ν κα% Gτα0ρ�υ τ*ς KEλληνικ*ς �Aκαδη-
µ0ας τ*ς Bασκων0ας. Πρ3κειται γι5 µι5 .6α0ρετη µ�ν�γραφ0α .π% τ*ς Uστ�ρ0ας τ*ς
/9ρας τ;ν Bσκων, π�4 τελεB @π� τ�ν αYγ0δα τ�� TµQµατ�ς �Eκπα0δευσης Πανεπι-
στηµ0ων κα% dEρευνας τ*ς Bασκικ*ς Kυ&ερνQσεως. Mλιστα τ�ν ,κδ�ση πρ�λ�γ0]�υν
F Anjeles Irtueta Azkue, @π�υργ�ς Παιδε0ας, Πανεπιστηµ0ων κα% dEρευνας κα% L
X�υ5ν X�σ	 �Iµπερρ�τσε Mαρκ�υρτ�υ, Πρ3εδρ�ς τ*ς Kυ&ερνQσεως τ*ς AEτ3ν�µης
Bασκικ*ς K�ιν3τητας.

KH .µπεριστατωµ�νη ,ρευνα τ�� Tσακνκη &ασ0]εται κα% σ	 πρ�σωπικ� �να]Qτη-
ση κα% περιQγηση στ� &ασκωνικ� /9ρα κα% σ	 �6ι�π�0ηση Gλλην3γλωσσων, 6εν3-
γλωσσων, διαδικτυακ;ν κα% �ρ/ειακ;ν πηγ;ν. OU Bσκ�ι θεωρ��νται L �ρ/αι3τε-
ρ�ς λα�ς τ*ς ∆υτικ*ς EEρ9πης κα% F Γλ;σσα τ�υς F �ρ/αι3τερη δυτικ�ευρωπαϊκQ.
KO συγγραφ�ας 6εκινg τ�ν Uστ�ρικ� �ναδρ�µ� �π� τ�ν πρ�ϊστ�ρ0α τ*ς Bασκων0ας,
πρ%ν �π� 200 /ιλιδες ,τη κα% φτνει Tως σQµερα, διηγ�Vµεν�ς τ�ν µακρ3τατη πα-
ρδ�ση τ�� φ0λ�υ, .λευθερ3φρ�ν�ς κα% �γωνιστικ��, δηµ�κρατικ�� κα% δηµι�υργι-
κ�� &ασκικ�� λα��.

KH ,κδ�ση περιλαµ&νει wραBες φωτ�γραφ0ες �λλ5 κα% &ι�γραφ0ες σηµαντικ;ν
πρ�σωπικ�τQτων τ*ς &ασκικ*ς Uστ�ρ0ας.

7Aλ�"ανδρ�ς X. M:τσι�υ

AΘANAΣIOΣ A. TΣAKNAKHΣ, Bασκων�α

∆ΑΥΛaΣ/258, �I�Vνι�ς 200316892

HMAPTHMENA: Στ% τε'*�ς 257, στ% eρθρ� τ�' κ. K. Γεωργανf Fπ% τ%ν τ�τλ� «�Yπ�υργε�α κα� Πανεπι-
στ"µι� πρ�$%λλ�υν πλαστ� κε
µεν� &ς “)Oρκ�ν τ�+ M. �Aλε.%νδρ�υ” – �H πρ�παγ%νδα τ2ς N4ας T%.εως
Πραγµ%των», στ� σελ. 16802 παρελε�φθησαν στ�ν �ρ*� τ�' κειµ/ν�υ τ�' 	Aρριαν�' τ,: «)Oταν 7φ
�θη
(E 	Aλ/ ανδρ�ς) στ:ν ;Ωπιν, συγκεντρ=σας τ�>ς Mακεδ?νες...» κα3 «7να$@ς στ� $2µα Aλεγε τ@ B.2ς: ∆Dν
θ@ εEναι F λ?γ�ς π�> θ@ σGς πH, I Mακεδ?νες...» (	Aρρ. Z´ IX), π�6 �µα*9τως �π�δεικνP�υν hτι E µ/γας
�κπ�λιτιστ�ς iµιλ�'σε �π�κλειστικj πρ%ς Mακεδ1νες κα3 k*ι πρ%ς «7.ιωµατ�J��υς κ%θε φυλ2ς», hπως
διατε�ν�νται �� �παγγελµατ�ες πλαστ�γρ,φ�ι γιj λ�γαριασµ% τ!ς N/ας T, εως.




