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O XPI™TIANI™MO™, TO PøMA´KO •IºO™

�O
�Eλληνισµ
ς, µ
νς α�τ
ς, µ��ρι τ� στιγµ� τ�ς ��αιης, ��ρ�αρης κα�
πλυα�µακτης �κ�ριστιαν�σε ς τυ, παρ�γε !λα τ" #περεθνικ" κα�
#περ�ρνικ" στι�ε%α  τ& Παγκ
σµιυ Πλιτισµ& (Λγικ*, +Eπι-
στ�µες, Θεωρ�α, Mαθηµατικ�, 0Eρευνα, Θ�ατρ, +Aθλητισµ
, ∆ηµ-

κρατ�α, 0Eλεγ�, +Aπ
δει4η κ.λπ., κ.λπ.)· 8π9 τ� στιγµ� τ�ς �κ�ριστιαν�σε ς
τυ δ:ν παρ*γαγε πι" τ�πτε 8πλ;τως, π< ν" 8πτελ�σ=η δια�ρνικ9 κα�
#περτπικ9 στι�ε% τ& νε τερυ Παγκ
σµιυ Πλιτισµ&.

�H �Iστρ�α µ@ς παρ��ει πληµµυρ�δα γεγν
των, στι�ε�ων, δεδµ�νων κ.λπ.,
τ" Aπ%α 8πτ�λεσαν τ� «διαδικασ�α» δι" τ�ς Aπ�ας A Xριστιανισµ9ς συ-
στηµατικ�, µεθδικ�, 8δ�στακτα, µ: τ�ς 8παγρε;σεις τυ, τ<ς διωγµ;ς
τυ, τ�ν τρµκρατ�α, τ�ν κατασυκφ�ντηση, τ�ν �4αφ�νιση τFν πνευµα-
τικFν, καλλιτε�νικFν κα� #λικFν �πιτευγµ�των τ& �Eλληνισµ& κατ ρθωσε
µετ" 8π9 8νθελληνικ� δρ�ση πλλFν αG νων ν" �πιτ;�=η τ�ν πλιτισµικ�
στε�ρωση τ& �Eλληνισµ& 8λλ" κα� τ�ν 8λλ�ωση, στρ��λωση, ν
θευση τ&
Hλληνικ& τρ
πυ 8ντιλ*ψεως τ�ς Zω�ς κα� τ& K
σµυ, σ: �αθµ9 π< A
�Eλληνισµ9ς σ"ν πλιτισµικ9 µ�γεθς δλφν*θηκε Lστρικ�, γενκτν*-
θηκε κα� Mπαψε ν" #π�ρ�=η. Kα� µαN� τυ Mπαψε ν" #π�ρ�=η πλιτισµ�νη
8νθρωπ
τητα γι" 1.000 τυλ��ιστν �ρ
νια.

�H σηµεριν� πραγµατικ
τητα Qσα;τως µ@ς πρσφ�ρει 8πειρ�α γεγν
των,
λ
γων κα� �υλ*σεων τFν �κπρσ πων τ& Xριστιανισµ&, π< 8πκαλ;-
πτυν !τι τ9 θαν�σιµ µ%σς τυ κατ" τ& 8να�ι νντς Hλληνικ& τρ
πυ
σκ�πτεσθαι κα� N�ν παραµ�νει κα� σ*µερα 8ναλλ�ωτ, AλN νταν, �4 Rσυ
8δ�στακτ µ: τ9 µ%σς �κε�νων π< �π� αGFνες N&σαν κα� δρ&σαν µ
ν γι"
ν" δι κυν κα� κατατρ��υν !,τι Hλληνικ
. �H +Eπιστ*µη παρελκ;εται κα�
νθε;εται, S Λγικ� λιθ�λε%ται Qς ��θρ9ς τ�ς �ριστιανικ�ς Π�στεως, S
Παιδε�α δγµατκρατε%ται, S +Eλευθερ�α τ& λ�γειν κα� τ& φρνε%ν �αρα-
κτηρ�Nεται 8θεTα, S Mρευνα τ& �Eλληνικ& Πλιτισµ& �απτ�Nεται εGδωλ-
λατρ�α, S κριτικ� τFν �ριστιανικFν �γκληµ�των κατ" τ�ς 8νθρωπ
τητας συ-
κφαντε%ται Qς ψυ�ικ� διαταρα�*, S καταγγελ�α τ�ς 8σιατικ�ς θεκρατ�ας
(γ�ννηµα τ�ς Aπ�ας εUναι A Xριστιανισµ9ς) µπα�νει κ�τω 8π9 τ�ν �πιγραφ�
«8ντισηµιτισµ9ς» κ.λπ., κ.λπ.

T" φαιν
µενα α�τ" εUναι παγκ
σµια (µ: διαφρετικ:ς 8ν" τ�ν #φ*λι
�κφ�νσεις κατ" τ
πυς κα� πλιτισµ;ς), !πως παγκ
σµια (µ: τ�ν Mννια τ&
τ
τε γνωστ& K
σµυ) Wταν κα� S πρ τη �ριστιανικ� �π�θεση κατ" τ& Π-
λιτισµ& κα� τ�ς 8νθρωπ
τητας.

***

�E
δF θ’ 8σ�ληθ&µε µ
ν µ: τ�ν περ�πτωση τ�ς «�Eκκλησ	ας τς �Eλλ�-
δ�ς»: Kα� µ
νν S �π�σηµη α�τ� Zνµασ�α τ& �γ� ριυ �ριστιανι-
σµ& �µπερι��ει µ�σα της µι" �ραδυφλεγ� �
µ�α µεγ�στης  Gσ�;ς.
Πι@ς «�Eλλ�δς» εUναι +Eκκλησ�α α�τ*, τ�ς Aπ�ας πρκ�θηται A κ.

Xριστ
δυλς; ∆ι
τι �Eλλ�δα θεκρατ;µενη, δγµατκρατ;µενη, σιων-



KAI OI AMEPIKANIKOI «TOMAXOK™»

κρατ;µενη-8σιατκρατ;µενη, ��θρικ� πρ9ς τ�ν �λευθερ�α τ& �ρευν@ν κα�
τ& φρνε%ν δ:ν #π�ρ4ε πτ: κα� πυθεν�. OL δ: Gδελγικ:ς �αλκε;σεις περ�
«Hλληνικ& BυNαντ�υ» κα� «�Eλλην�ριστιανισµ&» M�υν µ�α µ
ν #παρκτ�
Lστρικ� κα� κσµθεωρητικ� σ��ση µ: τ�ν 8ληθιν� Gδελγικ� �Eλλ�δα,
!πως µ@ς τ�ν παρυσι�Nει S 8ληθιν� �Iστρ�α: τ� σ��ση τ�ς _ρνησης, τ�ς
στρ��λωσης κα� τ�ς δ�ω4ης τ�ς �Eλλ�δς.

`Ως π
τε S «+Eκκλησ�α τ�ς �Eλλ�δς» θ" συγκρτ=� �π�σηµες «Συν�δικ�ς
�Eπιτρ�π�ς Mελ�της (;!) τς “�Aρ!αι�λατρ	ας”»; `Ως π
τε θ" �αρακτηρ�N=η
«α$ρετικ�%ς» κα� «ε&δωλ�λ�τρες» !συς �ρευν&ν τ9ν �Eλληνικ9 Πλιτισµ
;
`Ως π
τε θ" κηρ;σσ=η «σ!ι(�φρενε*ς» κα� «ψυ!�νευρωτικ�%ς» σηµεριν<ς
cEλληνες π< δηµιυργ&ν τ9ν σ;γ�ρν �Eλληνικ9 Πλιτισµ9   κα� µ�λιστα
κρυφ:ς !πως A M�κης Θεδωρ�κης («∆», τ. 256); `Ως π
τε θ" 8να�ι ν=η µ:
δηµσιε;µατ� της τ9ν µισελληνικ9 σκταδισµ9 τFν Πατ�ρων της κα� �ν Mτει
2003 θ" παρακιν=�, !πως �κε%νι, ν" εGσ��λυν L  πιστ� της στ" στ�δια τ�ς
+Oλυµπι�δς τ& 2004, !πυ θ" διε4�γωνται «εGδωλλατρικ� 8γFνες» κα�
!πυ «π�µπε-ει . ∆ι�0�λ�ς»; `Ως π
τε θ" θ��=η τ" λε�ψανα τ& λαµπρ&
Hλληνικ& παρελθ
ντς κ�τω 8π9 τ<ς να;ς της; ̀ Ως π
τε µ: κυτπ
νηρες
µεθ
δυς θ" #πδ;εται τ9 ρ
λ τ& «σωτ*ρα κα� �γγυητ� τ& �Eλληνισµ&»,
Rσα - Rσα γι" ν" παρελκ;=η, στρε�λ ν=η, φαλκιδε;=η κα� τελικFς ν" µαται ν=η
κ�θε πρσπ�θεια 8φ;πνισης κα� διαφωτισµ& στ9ν τ
π π< γενν*θηκε τ9
ΦFς, τ9 ΦFς π< S Rδια τ9 Mσ�ησε κα� τ9 8ντικατ�στησε µ: τ9 Σκ
τς τ& Mε-
σα�ωνα κα� τ�ς Pωµισ;νης;

***

X
ωρ�ς _λλα λ
για κα� σ�ινιενε%ς «8ναλ;σεις» θ" σηµει συµε �δF τ9
πρ
δηλ, τ9 πασιφαν�ς, τ9 �9ν κα� Lστρικ" κραυγ�Nν: Γι" τ�ν
«+Eκκλησ�α τ�ς �Eλλ�δς» 4ηµ�ρωσε S «�Hµ�ρα τ�ς Kρ�σε ς» της.
Σ*µερα κρ�νεται, mν θ" �πι�ι σ=η α�τκαθαρ;µενη n θ" α�τκτ-

ν*σ=η α�τπυρπλ;µενη. OL 8γγλσα4νικ� «τ
µα�κς» τFν κ.κ. Mπ<ς
κα� Mπλα�ρ (κα� τ�ς 8σιατικ�ς παρ�νιας, π< κρ;�εται π�σω 8π’ α�τ<ς)
δ:ν 4αναγ�ννται πι" ρωµαϊκ" 4�φη τ& Kωνσταντ�νυ, τ& Θεδσ�υ κα�
τ& +Iυστινιαν&, γι" ν" �γ�λυν τ9ν Xριστιανισµ9 8π9 τ�ν περιθωριακ� κα-
τ�σταση, στ�ν Aπ�α �ρισκ
ταν στ<ς τρισ*µισυ πρ τυς αGFνες τ�ς �Iστ-
ρ�ας τυ. ∆ι
τι pπλ;στατα L «τ
µα�κς» δ:ν εUναι δηµιυργ*µατα τ�ς �ρι-
στιανικ�ς B��λυ, 8λλ" τ�ς �Eλληνικ�ς 0Eρευνας, τ�ς �Eλληνικ�ς Λγικ�ς,
τ�ς �Eλληνικ�ς +Eπιστ*µης, τFν �EλληνικFν MαθηµατικFν. cOπις στραφ=�
σ*µερα �ναντ�ν τυς, �ναντ�ν τFν +Oλυµπι�δων, µ: µ�α λ�4η �ναντ�ν !πι-
υ Hλληνικ& (κ�τι π< Mκαναν L πραναφερθ�ντες Pωµα%ι ε�εργ�τες τ&
Xριστιανισµ&), θ" µε�ν=η µ: τ� B��λ, δηλαδ� θ" καταστ=� 8ν�κανς ν" M�=η
«τ
µα�κς» – θ" καταστ=� 8ν�κανς ν" 4ανα�γ�λ=η τ9ν Xριστιανισµ9 8π9 τ9
ν� περιθ ρι
 τυ.

∆.I.Λ.
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K�ριε διευθυντ�,
Στ� τε���ς �Aπριλ��υ τ�� «∆αυλ��», � �π���ς µε-

τα!" #λλων συµ&�λλει θαρραλ'α στ(ν )πανελλ*νιση
α,τ�� τ�� ταλαιπωρηµ'ν�υ τ-π�υ, δι�&ασα τ(ν )πι-
στ�λ( τ(ν �π��α .στειλε � /ρ�ιµανδρ�της κα1 2ργα-
νικ�ς 4ερ�κ*ρυκας τ5ς Mητρ�π-λεως Πατρ8ν κ. K.
Kωστ-π�υλ�ς στ(ν καθηγ*τρια τ�� Πανεπιστηµ��υ
�Aθην8ν Mαρ�α T;�νη.

T� γεγ�ν�ς <τι = )ν λ-γ>ω κυρ�α ε?ναι καθηγ*τρια
Πανεπιστηµ��υ φανερAνει <τι ε?ναι )κτ�ς π�σης λ�-
γικ5ς νB τ(ν /π�καλC5 � )ν λ-γ>ω κληρικ�ς «8γρ�µ-
µατη» κα� «ψυ�ικ" 8σθεν�». DAθρησκη &'&αια ε?ναι,
/φ�� = πηγ( τ5ς θρησκευτικ5ς π�στης (<λων τ8ν θρη-
σκει8ν) ε?ναι = #γν�ια· κα1 � �ριστιανισµ�ς .ρ�εται σH
/ντ�θεση µH τ�ν λ-γ� κα1 τ� )πι�ε�ρηµα.

ΣH τελευτα�α /ν�λυση = κ. T;�νη λ-γ>ω τ5ς θ'σεAς
της /π�λαµ&�νει τ�ν σε&ασµ� τ8ν /νθρAπων τ5ς πρ�-
-δ�υ κα1 τ5ς γνAσεως. IEνας /ρ�ιµανδρ�της <µως π�ι-
-ς ε?ναι; IEνας συνε�ιστ(ς τ5ς &υ;αντιν5ς θε�κρα-
τ�ας, � �π���ς πληρAνεται /π� τB �ρ*µατα τ8ν φ�-
ρ�λ�γ�υµ'νων LEλλ*νων, κα1 M�ι /π� τB .σ�δα τ5ς

)κκλησιαστικ5ς περι�υσ�ας, γιB νB διδ�!Cη τ(ν Πα-
λαιB κα1 τ(ν Kαιν( ∆ιαθ*κη, = �π��α καµµ�α σ�'ση
δHν .�ει µH τB πρ�&λ*µατα τB �π��α /ντιµετωπ�;�υν
�4 #νθρωπ�ι τ�� µ-�θ�υ µ'σα σH µ�α κ�ινων�α /νισ--
τητ�ς κα1 )κµετ�λλευσης τ8ν /δυν�των /π� τ�"ς
Nσ�υρ�"ς τ�� �ρ*µατ�ς κα1 τ5ς κ�µπ�νας.

LEπ�µ'νως θε-ς τ�υ θB .πρεπε ε?ναι Oνα κρ�τ�ς τ�
�π��� λειτ�υργε� µH &�ση τ(ν κ�ινωνικ( δικαι�σ�νη,
κα1 θρησκε�α τ�υ = συνε�δηση. Πρ-σφατ� παρ�δειγ-
µα, µ'σα στB τ-σα #λλα, ε?ναι τ� )ργ�στ�σι� π�" µε-
ταναστε�ει στ(ν B�υλγαρ�α, γιB νB α,!*σCη τB κ'ρδη
τ�υ κα1 /φ*νει 500 �Nκ�γ'νειεες π�" &ρ�σκ�νται σH
/π-γνωση στ�ν δρ-µ�. Π�ι-ς θB /π�καταστ*σCη τ(ν
/!ι�πρ'πεια α,τ8ν τ8ν /νθρAπων, τ(ν �π��α /!ι�-
πρ'πεια καταρρακAνει = πε�να, τ(ν �π��α σ�ντ�µα θB
/ντιµετωπ�σ�υν; M*πως �4 πρ�σευ�'ς, τB «κ�ριε )λ'-
ησ�ν» κα1 �4 θαυµατ�υργHς εNκ-νες;

A,τ�1 π�" στ'λν�υν )πιστ�λHς µH ψευδAνυµ� στ(ν
κυρ�α T;�νη κα1 τ(ν φ�&ερ�;�υν, δHν ε?ναι δυνατ�ν νB
θεωρηθ��ν )ν�ρετ�ι #νθρωπ�ι /λλB µ-ν� Tρκισµ'-
ν�ι σκ�ταδιστ'ς, �4 �π���ι µH �αρB θB τ(ν .καιγαν

�H 5π	θεση τς Θε�κρατ	ας κατ8 τς καθηγ:τριας M. T(�νη

K;ριε διευθυντ�,
Παρ" τ�ς 8ντι4
τητες, παρ" τ9ν π
λεµ π< σ& κ�νυν, συνε��Nεις π�ραν τ�ς εGκσαε-

τ�ας, τ9ν σκληρ
ν συ 8γFνα. Θ" rθελα κα� πρσπαθF ν" φανF _4ις µιµητ*ς συ. Xρησι-
µπιF τ9ν Hλλην
τρπ �θνικ9 κατ" τ9 «Φ	λε ∆	α...». Στ9ν πρσανατλισµ9 α�τ
ν, λα�sν
8φρµ�ν 8π9 τ�ν 8ν�γνωσιν τ& 256 τ. τ& «∆αυλ&», θ�λω ν" τπθετηθF στ�ς κατηγρ�ες
�ναντ�ν τ& M. Θεδωρ�κη κα� τ�ς M. TN�νη �κ µ�ρυς τ& καθηγητ& τ& Πανεπιστηµ�υ
+AθηνFν κ. E. Θεδ ρυ, µ�σtω τ& �πισ*µυ Zργ�νυ τ�ς +Eκκλησ�ας τ�ς �Eλλ�δς κα� τFν
κρυπτµ�νων π�σω 8π9 α�τ
ν.

�O κ. Θεδ ρυ, A κ. Mεταλλην
ς, A κ. ΠαρασκευαTδης 8λλ" κα� A κ. Mπαµπινι της µι�-
Nυν µ: παιδι�, π< 8π9 8γαθ�ν πρα�ρεσιν «γαλυ�*θηκαν» 8π9 τ<ς σκταδιστ:ς σ: µ�
uριµη Sλικ�α (παιδι
θεν), �ωρ�ς ν" καταλ��υν τ�ν παγ�δα· κα� �νtF σ*µερα �&ν τ" 8ρ�αι-
λγικ" ε#ρ*µατα, «�κε%νι 8γρ9ν vγ
ρασαν» κα� �4ακλυθ&ν �ωρ�ς Mρευνα n πρ�ληµα-
τισµ
, a priori, ν" 8ναµασ&ν τ" τετριµµ�να. Mετ" 8π9 δ; �ιλι�δες Mτη καµµ�α 8λλαγ*, καµ-
µ�α 8ναθε ρησις τFν πεπιθ*σεων τFν 8νθρ πων τ�ς κατηγρ�ας α�τ�ς. 0Iσως κα� λ
γtω τ&
π�ρατς τ�ς καρι�ρας των L κατνµασθ�ντες 8νωτ�ρω δ:ν M�υν δυν�µεις ν" πλεµ*συν τ9
σκταδιστικ9 πνευµατικ9 κατεστηµ�ν. +Aφ& κατα� νιασαν τ�ν �Eλληνικ�ν Σκ�ψιν,  θ" δε-
�
µυν τ9ν ρ
λ τ�ς +Eκκλησ�ας στ�ν �4υπηρ�τησιν τ& 8νθρ πυ w�ι µ: ε��λ
για, 8λλ" µ:

▲

¢EN M¶OPOYN NA ¢OYN THN ¶A°I¢A



σθεναρ"ν #λικ�ν #πστ*ρι4ιν κα� _νευ ρατσισµ&: (_πρς, πτω�
ς). 0Aλλωστε !,τι �γρ�φη
στ" �ι�λ�α τ& Bυδισµ&, τ�ς Π.∆., τ�ς K.∆., στ9 Kρ�νιν εUναι κακ�κτυπα κα� στε�λ"
8ντ�γραφα τ�ς �Eλληνικ�ς Σκ�ψεως. OL cEλληνες πτ: δ:ν εUπαν !τι 8π9 τ" 8γ�λµατα Mτρε-
�αν δ�κρυα n αxµα. T9 11000 π.X. A +Oρφε<ς �δ�δασκε γι" yνα θε
. EU�αν δ δεκα θε<ς κα�
L �ριστιαν� M�υν ��λιες Παναγ�ες. ∆:ν εUναι εGδωλλατρ�α, !ταν µ�λιστα τ�ς περιφ�ρυν Qς
θαυµατυργ:ς κα� εGσπρ�ττυν 8π9 τ9 8γαθ9 π�µνιν �κθειαNµ�νυ 8π9 τ9ν Xριστ
; «Mα-
κ�ρι�ι �$ πτω!�= (8γαθ�) τ>? πνε-µατι». Nα� στ�ν �κκλησ�α, !ταν 8φ’ Hν9ς δρ{@ 8νθρωπι-
στικFς, !πως γρ�φω παραπ�νω κα� 8φ’ Hτ�ρυ, 8φ& διαγρ�ψ=η !λα τ" 8νθελληνικ" 8π-
στ*µατα π< ε4υπηρετ&ν τ9ν σιωνισµ
, #�ρ�Nντας τ<ς cEλληνες κα� τ�ν φιλσφ�αν των
Qς µωρ�αν.

�H παρακλητικ�, τ9 τρι δι, S Π.∆. 8κ
µη κα� S K.∆. M�υν 8νθελληνικ" στι�ε%α κα� πρ�-
πει α�τ" ν" 8ντικατασταθ&ν µ: Hλλην
φρνα λ
για, «!περ κα� δ�καιν». ∆ι
τι µερικ� |µνι
�παιν&ν α�τ<ς π< γκρεµ�Nυν 8ρ�α�υς να;ς, πρ@4ις π< κρ�νεται 8κ
µη κα� 8π9 τ�ν λαν-
θ�νυσα πλιτε�α Qς κακ;ργηµα, Gδιαιτ�ρως εGδε�θ�ς· κα� !µως δ:ν κινε%ται S δικαισ;νη,
«γι" τ9ν φ
� τFν +Iυδα�ων».

Γιατ� ν" κωφε;=η S +Eκκλησ�α, S Πλιτε�α; OL |µνι τ�ς +Eκκλησ�ας δ:ν πρ�πει ν" παρ-
τρ;νυν τ<ς 8φελε%ς ν" καταστρ�φυν «�θνικ<ς να;ς». O}τε ν" γ�νωνται ~γιι L φνι�-
δες τFν �Eλλ*νων – K;ριλλς, Mερκ;ρις, cAγις Kων/νς, N�κων A Mετανε%τε κ._. Στ9 τ�-
λς θ" pγιπι*συν κα� τ9ν Mπ;ς, 8φ& �4υπηρετε% τ" συµφ�ρντα τ& +Iσρα�λ κα� δ�θεν
�λευθερ νει τ<ς +Iρακιν;ς. �Aν rθελε, �ωρ�ς ν" σκτ σ=η κα� µλ;ν=η µ: ραδιεν�ργεια τ9ν▲
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E@ν�µ	α - ∆	κη - E&ρ:νη - �Aγ�πη

K�ριε διευθυντ�,
KατB διαστ*µατα �4 ταγ�� µας )κστ�µ�;�υν δι�-

φ�ρες λ'!εις, <πως εGρ*νη, 8γ�πη, #γε�α, ε�τυ��α κα1
σBν νB µ(ν συµ&α�νCη τ�π�τε, )πιστρ'φ�υν στ1ς δ�υ-
λει'ς τ�υς. �Eκθαµ&ωµ'ν� τ� �α�ν� πλ5θ�ς /π� τ1ς
εbη�ες λ'!εις τ5ς /ρεσκε�ας τ�υ, cπλ8ς τ1ς παπαγα-
λ�;ει. IOµως π�σω /π� τ1ς λ'!εις, σH )π�πεδ� Nδε�λ�-
γικ-, θρησκευτικ-, κρατικ-, συλλ�γικ� κα1 /τ�µικ�
κρ�&εται = διατ*ρηση e )π'κταση τ5ς κατ�κτησης,
τ�� πλ��τ�υ, τ5ς )!�υσ�ας. Kατ’ /ρ�(ν = «ENρ*νη»
δHν ε?ναι µ�να��κ-ρη. E?�ε κα1 δ�� /δελφ'ς, τ1ς
�π��ες «δλφ
νησεν». T( µ�α τ( λ'γανε «∆�κη», =
�π��α συγκρατ��σε τ�"ς /νθρAπ�υς στB κ�ιν� τ�υς
συµφ'ρ�ντα, κα1 τ(ν #λλη τ( λ'γανε «E�νµ�α», =
�π��α )π'&λεπε τ( σωστ( διαν�µ( τ8ν /γαθ8ν /να-
λ-γως τ5ς συµµετ��5ς («8πδιδ
ναι Hκ�στtω τ" Rδια»,
κατB τ�ν �Aριστ�τ'λη).

IOσ� γιB τ(ν ε,�( τ5ς /γ�πης κα1 τ� /ντ�θετ- της,
τ�ν «�γωϊσµ
», α,τHς �4 λ'!εις ε?ναι ταυτ-σηµες: LH ρ*-

ση «A σt Nων Hαυτ9ν σωθ*τω» /π�τελε� τ� θρ�αµ&� τ��
/ντιανθρAπ�υ. LH i&ραι��ριστιανικ( /γ�πη δHν .�ει
σ�'ση µH τ(ν iλληνικ*, τ5ς �π��ας τ� πραγµατικ� Mν�-
µα ε?ναι «Φιλ�α». LH iλληνικ( /γ�πη /διαφ�ρε� γιB τ�
«τ�µ�ρι» κα1 τ(ν ψυ�( τ�� φ�ρ'α της. Στ-��ς της ε?ναι
M�ι � «πλησ��ν», /λλB � πι� µακριν-ς, α,τ�ς π�" πρ--
κειται νB .λθCη. LO Σωκρ�της �ωρ1ς νB πρ�σδ�κjk «/ν�-
σταση» θυσ�ασε τ( ;ω* τ�υ, µ-ν� κα1 µ-ν� γιB νB δια-
τηρηθC5 = /νθρAπινη /!ι�πρ'πεια )π�νω στ( γ5. �Aντ�-
θετα � �Iησ��ς θυσι�στηκε /π� /γ�πη πρ�ς α,τ�"ς π�"
θB τ�ν /γαπ*σ�υν. O4 lπ-λ�ιπ�ι mς πkνε  στ� «π&ρ τ9
�4 τερν»· θυσι�στηκε µ�λιστα )κ τ�� /σφαλ��ς, /φ��
)κ τ8ν πρ�τ'ρων )γνAρι;ε <τι θ’ /ναστηθC5...

ΓιB νB lπ�ρ!Cη εNρ*νη, /γ�πη, lγε�α κα1 ε,τυ��α,
πρ'πει ν’ /ναστηθ��ν �4 δ�λ�φ�νηµ'νες /δελφHς τ5ς
εNρ*νης. LH «∆�κη» κα1 = «E,ν�µ�α».

MετB τιµ5ς
∆ι�µ:δης Kρ�ν	δης 

K�ργια ∆ρ�µας

στ(ν πυρ�, )Bν = θρησκε�α ε?�ε τ(ν δ�ναµη, <πως τ(ν
)π��( τ�� Mεσα�ων�ς, πρ�ς δ-!αν τ�� Kυρ��υ!

pAς /ρκεσθC5 λ�ιπ�ν � κ. Kωστ-π�υλ�ς στ(ν #νετη
δια&�ωση π�" τ�� )!ασφαλ�;ει = θ'ση τ�� 4ερ�κ*ρυ-
κ�ς, κηρ�ττ�ντας τ�ν λ-γ� τ�� Παν�γαθ�υ Θε�� τ�υ,
� �π���ς, κα�τ�ι παντ�δ�ναµ�ς, <πως κηρ�σσει, δHν

.�ει )π'µ&η π�τ', γιB νB κατακεραυνAσCη τ�"ς lπαι-
τ��υς τ8ν π�λ'µων, στ�"ς �π���υς ��ν�υν τ(ν ;ω*
τ�υς τ-σ�ι #νθρωπ�ι. Γιατ� <µως;

MετB τιµ5ς
I. Γρηγ�ρ�ας

Πειραιkς



K�ριε διευθυντ�,
E?µαι µαθ*τρια τ5ς A´ Λυκε��υ κα1 /ναγνAστρια

τ�� περι�δικ�� σας )δ8 κα1 τρ�α �ρ-νια. Σkς γρ�φω,
γιατ1 νιAθω τ(ν /ν�γκη νB δηµ�σι�π�ι*σω τ(ν πλ�-
ση )γκεφ�λ�υ π�" δε�-µ�υν κα1 συνε��;ω νB δ'�ω-
µαι τ�υλ��ιστ�ν δ�� φ�ρHς τ(ν i&δ�µ�δα στ� σ��λε��,
κατB τ� µ�θηµα τ8ν «Θρησκευτικ8ν».

Πρ8τ’ /π� <λα θεωρ8 πsς τB &ι&λ�α τ8ν «Θρη-
σκευτικ8ν» πρ'πει νB τιτλ�φ�ρηθ��ν µH τ(ν 2ν�µασ�α
«LE&ραι��ριστιαν�λ�γ�α», δι-τι φρ�ν8 <τι α,τ�ς �
τ�τλ�ς /ντικατ�πτρ�;ει πραγµατικB τ� περιε�-µεν-
τ�υς. Πιστε�ω )π�σης πsς /πευθ�ν�νται µkλλ�ν σH
LE&ραι-π�υλα παρB σH LEλλην-π�υλα, δι-τι /ναφ'-
ρ�νται συνε�8ς στ(ν )κκλησ�α κα1 τ(ν i&ραι�θρη-
σκευτικ( µυθ�λ�γ�α. Πρ�σπαθ��ν νB καλ�ψ�υν .µµε-
σα τ(ν κ�ινωνικ( κα1 φυλετικ( /νισ-τητα π�" lπ�ρ-
�ει στ� �8ρ� τ5ς )κκλησ�ας κα1 νB µkς µυ*σ�υν στ(
�ριστιαν�σ�νη κα1 τ(ν 2ρθ�δ�!�α. DE��υµε καταντ*-

σει τB παιδ�κια τ�� δηµ�τικ�� νB µαθα�ν�υν τ(ν
i&ραϊκ( µυθ�λ�γ�α, π.�. τ( δι�σωση τ�� N8ε /π� τ�ν
κατακλυσµ� κα1 νB µ( γνωρ�;�υν τ� ∆ευκαλ�ωνα κα1
τ(ν Π�ρρα. Πρ�&�λλ�υν τ� µα�ρ� ρ�σ� τ�� µ�να���,
π�" συµ&�λ�;ει «νεκρ�ς διB τ�ν κ-σµ�», Tς τ� lπ'ρ-
τατ� �Oρθ-δ�!� �Iδε8δες κα1 M�ι τ� πρ-τυπ� τ�� κα-
λ�� κα1 /γαθ��. O4 /να�ρ�νιστικHς /ντιλ*ψεις τ5ς
)κκλησ�ας φα�νεται πsς δHν συµ&αδ�;�υν µH τ1ς /ντι-
λ*ψεις =µ8ν τ8ν ν'ων, /λλB �4 δικ'ς µας ταιρι�;�υν
περισσ-τερ� µH τ1ς /ρ�αι�ελληνικ'ς.

E?ναι 2!�µωρ� τ(ν πρAτη σ��λικ( vρα νB διδα-
σκAµαστε /ρ�α�α iλληνικB κα1 /ρ�α�α iλληνικ( 4στ�-
ρ�α, <ταν τ( δε�τερη δε�Aµαστε πλ�ση )γκεφ�λ�υ διB
τ8ν «Θρησκευτικ8ν».

MH τιµ(
Mαρ	α B�γιατ(

Kα&�λα

∆ΑΥΛ]Σ/259, �I��λι�ς 200316898

_µα� πληθυσµ
, µ: κµµ�ντς mς Mπιανε τ9ν Σαντ�µ. Xωρ�ς ν" �υθ=� σταγsν α�µατς.
Γι" τ9ν κ. E. Θεδ ρυ Gσ�;ει τ9 «µ� κρ�νετε �να µ� κριθ�τε...». �Aν κιτ�4=η ψηλ�, θ" δ=�

!τι εUναι yνας 8σ*µαντς θνητ
ς, !πως εRµαστε !λι µας. ΠFς µπρε% ν" κρ�ν=η yνας α�τευ-
νυ�ισµ�νς _νθρωπς yναν M. Θεδωρ�κη κα� µ�α M. TN�νη, π< δε��νυν τ9ν δρ
µ τ�ς
πνευµατικ�ς �λευθερ�ας κα� µ�λιστα τ9ν Hλληνικ
; EUναι 8θ�λητα πι
νι τFν σιωνιστFν, π<
M�υν –σ"ν ��θρ� τ�ς �Eλλ�δς – τρ
πυς ν" 8�ρηστε;υν τ<ς µ��ιµυς _νδρες εRτε µετα-
τρ�πντ�ς τυς σ: καλγ*ρυς, Gε�ω��δες π< δ:ν κρατ&ν !πλα κα� δ:ν κ�νυν µεταγγ�σεις
α�µατς, Aπ
τε πρσ��λλυν τ9ν _νθρωπ,  �ωρ�ς µετ�γγιση κ�πιι πεθα�νυν κα� _λλι δ:ν
κρατ&ν !πλα, _ρα �4λθρε;υν µ: α�τ:ς τ�ς µεθ
δυς τ9ν 8ριθµ9 τFν �Eλλ*νων. Kατα-
στρ�φυν µ: τ9ν θρησκευτικ9ν N�λν τ" µνηµε%α της Lστρ�ας µας συνε��Nντας «τ9 �ς Mδα-
φς φ�ρειν» τ& pγ�υ τυς Θεδσ�υ. ∆ιευκριν�Nω !τι κατ’ �µ: σιωνιστ�ς εUναι συν νυµ
τFν �4υσιαστFν, π< δρ&ν πλλ�κις �ρ*µην τ& λα& τ& +Iσρα*λ...

�O κ;ρις Θεδ ρυ κα� L λιπ� καλ9 θ" εUναι ν" δ&ν κα� τ�ν _λλην wψιν τ& νµ�σµα-
τς. Φθ�νει ν" πρ�ληµατισθ&ν, �κτ9ς _ν, κατ" τ9ν Πα&λν, «�4�στραπτε A ν&ς α�τFν,
µετ" µ�αν κα� δευτ�ραν νυθεσ�αν...». Kα� S θρησκε�α, πρσηλωµ�νη στ" H�ραϊκ" συµφ�ρ-
ντα, µι�Nει µ: 4ενµαν�α. �H θ�ση τ& κ. Mπαµπινι τη, !πως παρυσι�Nεται στ9 «Λε4ικ
»
τυ, δε��νει �π�σης 4ενµαν�α #π:ρ τFν ΣηµιτFν. +Aντ� 8παντ*σεως 8ναφ�ρω περικπ� 8π9
τ9 �ι�λ� «�H πρωτελληνικ� µητ�ρα τFν γλωσσFν...», τ& 8ειµν*στυ Mητρπλ�τυ Πα-
ραµυθι@ς +Aθηναγ
ρα, π< �στ�θη σωστ9ς κληρικ
ς. Γρ�φει στ�ν σελ. 16 κα� 17: «�Hµε%ς L
cEλληνες M�µεν πλε�στας 8ρετ"ς δι’ �ν 8π9 µακρFν αG νων 8νεδε��θηµεν L διδ�σκαλι κα�▲

�H παρ�ν�ια τ?ν DνθρEπων: M	α Fλλη 5G:γηση

K�ριε διευθυντ�,
∆ι�&ασα τ� #ρθρ� τ�� φυσικ�� κ. Γ. K�υ&�τη περ1

τ5ς )!'λι!ης τ�� /νθρAπιν�υ )γκεφ�λ�υ στ� περι�-
δικ- σας (τ. 257, σ. 16797), τ� �π��� µ’ .&αλε σH σκ'-
ψεις.

LH µετ�&αση /π� τB /σπ-νδυλα στB σπ�νδυλωτ�,
/π� τB /µφ�&ια κα1 τB iρπετB στB θηλαστικB κα1 /π’
α,τB στ�ν #νθρωπ� .γινε µ'σα σ’ iκατ�ντ�δες iκα-
τ�µµ�ρια �ρ-νια. O4 /νθρωπ�λ-γ�ι λ'νε <τι τ� µ'γε-
θ�ς τ�� /νθρAπιν�υ )γκεφ�λ�υ 2φε�λεται στ(ν αb!η-

Π?ς 0λ�πει τ8 «Θρησκευτικ8» µι8 µαθ:τρια Λυκε	�υ
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πδηγ�ται τ�ς 8νθρωπ
τητς· 8λλ’ M�µεν 8τυ�Fς κα� �λαττ µατ� τινα 8δικ&ντα τ�ν µε-
γ�λην ε�φυTαν κα� 8ντ�ληψιν SµFν· �ν �4 α�τFν εUναι S ε�πιστ�α, S 8θερ�πευτς SµFν 8φ�-
λεια κα� �πιµν� ν" θαυµ�Nωµεν π@ν !,τι 4�νν κα� Zθνε%ν, κα� ν" πιστε;ωµεν Qς θ�σφατν
!,τι L 4�νι µ@ς εRπυν κα� µ@ς διδ�4υν, µ� θελ*σαντες πτ: ν" �ργαθFµεν α�ττελFς Hλλη-
νικFς, ρυµυλκ;µενι 8τελFς π�νττε κα� �λ�πντες τ" πρ�γµατα δι’ 8λλτρ�ων δι
πτρων.
T9 παρ�πνν τ&τ διετ;πωσαν σαφ�στατα L 8ρ�α%ι γρ�φντες:  cEλληνες δ’ _ρα εGσ� δει-
ν� τ" #περ
ρια �ν θα;µατι τ�θεσθαι µε�Nνι, n τ" Gκε%α· δι" τ&τ κατ�ντησε ν" πιστε;σω-
µε !τι �δ:ν �δηµι;ργησαν L cEλληνες, 8λλ’ !τι 8π9 τFν 4�νων παρ�λα�ν κα� γλFσσαν
κα� πλιτισµ9ν κα� θε<ς κα� τ" π�ντα· �π�στευσαν τ<ς φιλ�λληνας δ�θεν Lερε%ς τFν AGγυ-
πτ�ων διηγυµ�νυς κυτπν*ρως εGς α�τ<ς µ;θυς, Qς σ*µερν Mτι 8τυ�Fς πιστε;υσι
τ<ς φιλ�λληνας σφ<ς ε�ρωπα�υς κα� λιπ;ς, 8π
τκι, τ�ς µεγαλυτ�ρας α�θεντ�ας δι-
δ�σκντες !τι S Hλληνικ� γλFσσα εUναι 8π
τκς τ�ς Σανσκριτικ�ς, n Σηµιτικ�ς n τα;της n
�κε�νης τ�ς γλ σης, �αθµηδ9ν διαµρφωθε%σα κα� τελειπιηθε%σα. +Aλλ" τ&τ δ:ν εUναι 8λη-
θ�ς.

T9 µ
νν 8ληθ:ς κα� ���αιν εUναι !τι +Aρ�ιγ�νεθλς γλFσσα εUναι S �Eλληνικ*, S Πρω-
τελληνικ*· α|τη εUναι S αGων
�ις ρ�Nα, A 8θ�νατς κρµ
ς, παραφυ�δες τ& Aπ�υ εUναι
π@σαι αL _λλαι γλFσσα τFν 8ρ�α�ων λαFν».

Mετ" τιµ�ς
N. Zωγραφ�κης

Γ;θει

ση τ�� )γκεφ�λ�υ τ�� πιθ*κ�υ (iν�ς εwδ�υς, π�" πρ1ν
/π� 5 iκατ�µµ�ρια �ρ-νια /π�σ��στηκε /π� τB #λλα
εwδη τ8ν πιθ*κων κα1 κατ�λη!ε στ� σηµεριν� #νθρω-
π�, τ�ν homo sapiens).

O4 νευρ�-φυσι�λ�γ�-ανατ-µ�ι Papez κα1 Maclean
«µπακλα&αδ�π�ι*σανε» τ�ν )γκ'φαλ�, τ�� &�λανε
στρAµατα. O4 �Aµερικαν�1 .��υνε πρ�γµατι /ναπτ�-
!ει τ(ν )πιστ*µη, /λλB ε?ναι κα1 παραδ�!�λ-γ�ι. LH
λ�γικ( µkς λ'ει <τι /φ�� <λ�ι �4 #νθρωπ�ι .��υµε τ�ν
iρπετικ� )γκ'φαλ� κα1 τ�ν παλαι�θηλαστικ-, θB .πρε-
πε νB xµαστε <λ�ι )γκληµατ�ες, X�τλερ, Στ�λιν, Kα-
λιγ��λες, Mπ��ς, Σαντ�µ, �Aµ1ν κ.λπ., κ.λπ. zε��σα-
νε �4 νευρ�-φυσι�λ�γ�-ανατ-µ�ι <τι .��υµε .νστικτα
(τ5ς α,τ�συντ*ρησης κα1 τ5ς διατ*ρησης τ�� εwδ�υς),
)πειδ( εwµαστε ;>8α )!ελιγµ'να, κα1 <τι = )πιθετικ--
τητα τ(ν �π��α συνδυ�;�υν µH τ�ν iρπετικ� )γκ'φα-
λ� κα1 τB .νστικτα δHν ε?ναι καθ�λικ� φαιν-µεν� στ�
/νθρAπιν� ε?δ�ς. LYπ�ρ�ει µHν σH /ρκετ�"ς /νθρA-
π�υς κα1 σH δι�φ�ρ�υς &αθµ��ς, <µως �4 περισσ-τε-
ρ�ι #νθρωπ�ι εwµαστε |µερα ;>8α κα1 δHν ε?ναι σωστ(

= #π�ψη <τι «A _νθρωπς εUναι πρ9ς _νθρωπ λ;κς»
(Hobbs). �Eκε�ν�ι π�" .��υνε κακB .νστικτα κα1 π�-
θη ()πιθετικ-τητα, µ�ση, φθ-ν�υς κ.λπ.) ε?ναι θ�µατα
κακ5ς /γωγ5ς, #µεσης κα1 .µµεσης. LH /πληστ�α τ8ν
/νθρAπων τ�� �ρ*µατ�ς, �4 φιλ�δ�!�ες τ8ν π�λιτικ8ν
κα1 τ�� 4ερατε��υ κα1 = κατακτητικ( κα1 καταστρ�-
φικ( µαν�α τ8ν /νθρAπων τ�� π�λ'µ�υ ε?ναι /π�τ'-
λεσµα συµπλεγµ�των κατωτερ-τητας, π�" πρ�'ρ��-
νται εwτε /π� κακ( φυσικ( κατ�σταση εwτε /π� κακ(
/γωγ*. O4 �Aµερικαν�1 )ρευνητ'ς µας δηλαδ( /γν�*-
σανε �λ-κληρες )πιστ5µες – τ(ν ψυ��λ�γ�α, τ(ν ψυ-
�αν�λυση, τ(ν /τ�µικ( ψυ��λ�γ�α τ�� DAντλερ, τ(ν
παιδαγωγικ*. LO #νθρωπ�ς κα1 τB ;>8α, <ταν τB π�ρCης
/π� µικρB κα1 τB τρ'φCης καλB κα1 τ’ /γαπjkς, =µε-
ρε��υνε κα1 ε?ναι /κ�νδυνα. T� .�ει δε�!ει κι = τηλε-
-ραση· ~αινες, λε�παρδ�λεις, λι�ντ�ρια ;��νε µα;1 µH
τ�ν #νθρωπ� |µερα σBν τB σκυλι�.

MH τιµ(
ΓεEργι�ς Tαµ0�κης

Φιλ-λ�γ�ς, ΦιλιατρB Mεσσην�ας

�AγαπητH «∆αυλ'»,
KατB πρ8τ�ν θB xθελα νB σ�� π8 συγ�αρητ*ρια

γιB τ(ν lπ'ρ��η δ�υλειB π�" κ�νετε νB )πανελλην�-
σετε α,τ�ν τ�ν δ�σµ�ιρ� τ-π�. Σkς γρ�φω γιατ1 συµ-
&α�ν�υν π�λλB π�" µH )!�ργ�;�υν, <πως α,τ( = φω-

τ�γραφ�α τ�� κ. Xριστ�δ��λ�υ, π�" δηλAνει τ( συµ-
µετ��* τ�υ Tς )θελ�ντ5 τ8ν �Oλυµπιακ8ν /γAνων τ��
2004! O4 καταστρ�φε�ς κα1 �4 σφαγε�ς τ�� LEλληνι-
σµ�� τ�ν )νισ���υν. O4 /κ-λ�υθ�ι τ�� Bησιγ-τθ�υ
�Aλαρ���υ, �4 «µελαν���τωνες», �4 #νθρωπ�ι τ�� «Π�-

�O φαρισαϊσµMς κα= N �Oλυµπι�δα τ�O 2004



στευσ�ν, εN δH µ( σH φ�νε�σω». IOπως λ'ει κα1 � «µ'-
γας» �γι�ς Bασ�λει�ς, στ(ν �Oλυµπ�α παρελα�ν�υν �4
δα�µ�νες κα1 .�ει κα1 τ(ν /π�ρ�α π8ς στ(ν �Oλυµπ�α
�4 #νθρωπ�ι πρ��ωρ��ν µH τ�!η, )ν>8 στ1ς )κκλησ�ες
τ�υς γ�νεται ��&ρα τ8ν �I�υδα�ων. LO κ. Xριστ-δ�υλ�ς
πρ'πει νB διαθ'τCη µεγ�λη lπ�κρισ�α καθsς κα1 µε-
γ�λ� θρ�σ�ς, <πως κα1 � µητρ�π�λ�της �Hλε�ας, π�"

<ταν τ�ν κ�λεσαν νB π�Cη στ(ν �Oλυµπ�α
γιB µ�α )κδ*λωση, ε?�ε πε� <τι δHν π�ει σH
«εNδωλ�λατρικB» µ'ρη. E�γε λ�ιπ�ν στ�ν
)θελ�ντ( /θλητ*, «πατριAτη» κα1 «ρω-
µι�» π�" /γαπ�ει τ�ν /ρ�α�� LEλληνικ�
π�λιτισµ-. O4 θ�τες τAρα πιB /γαπ��ν τB
θ�µατ� τ�υς κα1 � /ρ�ιεπ�σκ�π�ς )νστερ-
ν�;εται τ1ς Nδ'ες τ8ν «µυσαρ8ν», «/λητ*-
ριων» LEλλ*νων x, mν θ'λετε, α,τ�"ς π�"
.��υν τ(ν /ρρAστεια, τ(ν «iλληνικ( µα-
ν�α», <πως λ'µε #τυπη πνευµ�ν�α. TAρα
µ'νει νB π�Cη κα1 σH /ρ�α��«καταραµ'ν�»
θ'ατρ� νB παρακ�λ�υθ*σCη /ρ�α�α τραγ>ω-
δ�α . Σkς εb��µαι νB κ�νετε τ-σα τε��η,
<σα �ρει�;εται γιB νB !υπν*σ�υν α,τB τB

«π��µνια», �4 «ρωµι��». Σkς )σωκλε�ω )π�σης τ( φω-
τ�γραφ�α τ�� κ. Xριστ�δ��λ�υ, )ν>8 «κατατ�σσεται»
)θελ�ντ(ς τ5ς «�Aθ*νας 2004».

MH τιµ(
NικSλα�ς Kαψαλ	δης

Kα&�λα
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TM µνηµε*� τς µ�!ης τ?ν Λε-κτρων

K�ριε διευθυντ�,
T� τρ-παι� τ� .στησαν �4 Θη&α��ι στB Λε�κτρα

/µ'σως µετB τ(ν 4στ�ρικ( µ��η τ� 371 π.X., <π�υ
lπ'ρτερες κα1 καλB �ργανωµ'νες δυν�µεις τ5ς
Σπ�ρτης lπ'κυψαν µπρ�στB στ( µεγαλ�φυ�α τ��
�EπαµεινAνδα, µH τ( γνωστ( λ4� φ�λαγγα κα1 τ1ς
ν'ες µεθ-δ�υς iλιγµ8ν, τ(ν /µυντικ�επιθετικ( µ�-
�η.

LH /ναστ*λωση τ�� τρ�πα��υ .γινε τ� 1957 στ�
wδι� /κρι&8ς µ'ρ�ς, µH τB wδια &ασικB lλικ�: 2κτs
λ�θινες /σπ�δες κα1 κ�µµ�τια /π� λ�θιν� δι�;ωµα,
τρ�γλυφα κα1 µετ-πες (&λ. φωτ�γραφ�α .ναντι σε-
λ�δας). Πρ-κειται γιB Oνα µνηµε��  π�" �ρι�θετε�
/π� τ� 371 π.X. µ'�ρι τ� B´ Παγκ-σµι� π-λεµ� µιB
µεγ�λη �ρ�νικ( περ��δ�, µ'σα στ(ν �π��α �4 .νν�ι-
ες Στρατηγικ� κα1 Tακτικ� .φθα-
σαν στ� κατακ-ρυφ�. T( λ�!(
φ�λαγγα µH δι�φ�ρες παραλ-
λαγHς )φ�ρµ�σαν: � Φ�λιππ�ς, �
M'γας �Aλ'!ανδρ�ς, � �Aνν�&ας,
� M'γας Nαπ�λ'ων κα1 #λλ�ι.

LEκατ�µµ�ρια )πισκ'πτες /π’
<λ� τ�ν κ-σµ� θαυµ�;�υν τ� µνη-
µε�� τ�� Bατερλs στ� B'λγι�. Ση-
µαντικ( �ταν = ν�κη τ8ν συµµ�-
�ων τ-τε· <µως = ν�κη τ8ν Θη&α�ων στB Λε�κτρα
.�ει τ'τ�ια σηµασ�α, τ'τ�ια π�ι�τικ( /λλαγ( στ(ν
π�λεµικ( τ'�νη )π'φερε, π�" στ�ι�ε�α της /κ�λ�υ-

θ��νται µ'�ρι κα1 σ*µερα. �Aν�λυση τ5ς µ��ης τ8ν
Λε�κτρων γ�νεται σH <λες τ1ς στρατιωτικHς /καδη-
µ�ες τ�� σ�γ�ρ�ν�υ κ-σµ�υ.

E?ναι καιρ�ς πλ'�ν νB πρ�&ληθC5 κα1 νB /!ι�-
π�ιηθC5 � �8ρ�ς τ�� τρ�πα��υ· νB γ�νCη Oνα µνη-
µε�� /ντ�!ι� τ5ς µεγ�λης σηµασ�ας τ�υ· νB
γ�νCη π-λ�ς Oλ!εως γιB �ιλι�δες τ�υρ�στες κα1
γιB µαθητHς /π� <λες τ1ς στρατιωτικHς /κα-
δηµ�ες, γιB νB µελετ*σ�υν /π� κ�ντB κα1 νB
&ιAσ�υν ν�ερB τ� µεγαλε�� τ8ν LEλλ*νων κα1
τ(ν π�λεµικ( τ'�νη τ�υς.

�EρευνAντας τ�ν �EπαµεινAνδα &ρ�σκ�υµε
σ�εδ�ν <λες τ1ς µ'�ρι σ*µερα παραδεκτHς /ρ�Hς τ��
π�λ'µ�υ, τ1ς &�σεις iν�ς NATO τ5ς )π��5ς τ�υ
(�Aµυντικ( Συµφων�α Π-λεων), τ1ς &�σεις γιB /τ�-

µικB δικαιAµατα, �ειρισµ��
αN�µαλAτων π�λ'µ�υ κ.λπ.

LH N�µαρ��α B�ιωτ�ας πρ�A-
θησε τ� θ'µα στ�ν �Oργανισµ�
Π�λιτιστικ5ς �Aν�πτυ!ης. Π'ρα-
σαν τB �ρ-νια κα1 τ� µ-ν� π�"
.γινε ε?ναι = ��ρα!η κα1 /σφαλ-
τ-στρωση τ�� δρ-µ�υ π�" συν-
δ'ει τB Λε�κτρα µH τ(ν LEλλ�π�α
- ∆-µ&ραινα.

MετB τιµ5ς
NικSλα�ς NSκας

LYπ�πτ'ραρ��ς )./.



Σκαρφαλωµ'ν�ς
στ� τ'µεν�ς τ�� �Aπ-λλωνα, στB &ρ��ια τ5ς
Kασταλ�ας πηγ5ς, &λ'πω τ�ν /π-µακρ� κ�-
µπ�· τ�ν κ�µπ� /π’ <π�υ �λθαν �4 4ερ-συλ�ι
λεηλ�τες. Kα1 M�ι µ�α, /λλB δ�� φ�ρ'ς, �4
Π'ρσες4 τ� 480 π.X. κα1 �4 Γαλ�τες5 τ� 179
π.X. Kα1 τ1ς δ�� φ�ρHς � Φ��&�ς < φ8ς + φ--
&�ς «καθ�ρισε» µSν�ς τ�υ µH «!πλα τ" Lερ�»,
M�ι µ-ν� /πωθAντας τ�"ς εNσ&�λε�ς, /λλB κα-
τατρ�πAν�ντ�ς τ�υς. pAς δ��µε τB κε�µενα:

LHρ-δ. 8.35: O4 &�ρ&αρ�ι (Π'ρσες) )κι-
ν*θησαν πρ�ς τ�ν δελφικ� 4ερ� τ-π�,

γιB νB τ�ν συλ*σ�υν· )ν>8 δH �4 κ�τ�ικ�ι
(∆ελφ�1) τρ�µαγµ'ν�ι θ'λησαν νB κρ�ψ�υν
τB 4ερ�, � θε�ς )δ*λωσε (π8ς;) <τι ε?ναι
4καν�ς νB α,τ�πρ�στατευθC5. DEτσι .φυγαν
�4 ∆ελφ�1 πλ(ν 60 µH /ρ�ηγ� τ�ν «πρφ*την
+Aκ*ρατν», π�" ε?δε πρM τ�� να�� «!πλα
Lρ" πρκε�µενα» /π� τ� (lπ-γει�) τ�� να��,
π�" δ�ν )πιτρ'πεται νB /γγ�;ωνται /π� κα-

1

O¶§A TA IEPA.O¶§A TA IEPA.

∆ελφ��. K�θε φ�ρB π�" )πισκ'πτ�µαι τ�ν �8ρ�,
τ� τ'µεν�ς, ν�ιAθω τ(ν wδια αwσθηση. IOτι

µετ'�ω στ� lπ'ρµετρ� κα1 στ� µ'τρ� συγ-
�ρ-νως, στ� Tιτανικ� κα1 στ� �AνθρA-
πιν�. Kα1 τAρα &λ'πω νB στριφ�γυρ�-
;�υν = �µ��λη, �4 &ρ���ι, τB σ�ννεφα,
τB γ�ρω &�υνB «uσπερ σ�ρµα»1 κα1 δ�-
πλα µ�υ = )λι�, = δ�φνη, κ�τω µ�υ τ�

θρ��µι, τ� πλακ-στρωτ�.
Kι mν �4 ∆ελφ�1 δHν ε?ναι τ� µαθηµατικ�

«µ�σν γα�ας» (παρ’ <λ� π�" �4 /ερ�φωτ�-
γραφ�ες2 µH κ'ντρ� α,τ� εNκ�ν�;�υν σ�εδ�ν
τ( µεγ�στη !ηρ�) σ�γ�υρα ε?ναι κ�µ&ικ� ση-
µε�� δυν�µεων3 Tελλ�υρικ8ν < tellus <

.ρα=γ5, π�" )κτιν�σσ�νται στ�ν /'ρα. (K�να = yin < γι*νη.)

Σ!. 1. O$ ∆ελφ�= Uς τM κ�ντρ� τς
Γς. (X�ρτης - Dερ�φωτ�γραφ	α.)

∆ελφ�	· θ�ατρ� κα= ναMς τ�O �AπSλλων�ς. ΣτM 0�-
θ�ς . ZρεινMς [γκ�ς τ?ν Φαιδρι�δων κα= N κ�ιλ�-

δα τ�O Πλειστ�O.



ν'να... Kα1 τ-τε συν'&ησαν /νε!*γητα γεγ�ν-τα, <πως
<ταν )φ�νησαν α,τ�κ�νητες π�λεµικHς µη�ανHς (Zρ*ια
α�τ
µατα)... Kι <ταν .φθασαν �4 Π'ρσες στ�ν να� τ5ς
Πρ�ν*ης �Aθηνkς (/π-στ. 650 µ.): «�κ µ:ν τ& �ραν&
κεραυν� �ν�πιπτν, 8π9 δ: τ& Παρνασ& 8περραγε%σαι
δ; κρυφα�». DEπεφταν µH φ�&ερ� π�ταγ� κα1 σκ�τA-
θηκαν π�µπ�λλ�ι, «�κ δ: τ& Πρν*ης νη& �� κα� 8λα-
λαγµ
ς». Kα1 #λλα .&λεπαν «θε�α» κα1 δ�� �πλ�τες τερ�-
στι�ι )φ�νησαν κα1 .λεγαν <τι �σαν �4 |ρωες Φ�λακ�ς(!)
κα1 A,τ-ν�υς = σκ'πτεται µ-ν�ς τ�υ (robot). T� λ�ιπ-ν;

LYπ5ρ�ε ρ�µπ�τικ( )πιστ*µη; Mυθ�λ-γ�ς � LHρ-δ�τ�ς; Kα1 � Παυσαν�ας;
«ΦωκικB» 23: Στ�"ς &αρ&�ρ�υς (Γαλ�τες) /ντετ��θησαν �4 IEλληνες στ�"ς ∆ελφ��ς,
/λλB κα1 � �Aπ-λλων .στειλε σ*µατα τα�'ως κα1 φανερAτατα. Γιατ1 <λη = γ5 )σε�ετ�

&ια�ως <λη τ(ν =µ'ρα6 κα1 .πεφταν κεραυν�1 µH &ρ�ντHς συνε�8ς7...TB δH ριπτ-µενα &λ*µατα
/π� τ�ν �,ραν� δHν κατ'καιαν Oνα (µ-ν� Γαλ�τη) )κε� π�" \σκαγαν, /λλB κα1 π�λλ�"ς πλη-
σ��ν κα1 τB <πλα τ�υς! T-τε φ�νηκαν κα1 τB «φ�σµατα» τFν 4 Sρ ων φυλ�κων» (π�λι). A,τB
τ(ν =µ'ρα· τ( ν�κτα �ειρ-τερα. Γιατ1 .πεσε /π-τ�µα παγωνιB (ρ�γς) κα1 �ι-νι, )ν8 τερ�στιες
π'τρες !εκ-λλησαν /π� τ�ν Παρνασ� κα1 �λ-κληρ�ι &ρ���ι, τρι�ντα κα1 πλ'�ν µα;�. T� #λλ�
&ρ�δυ .πεσε «φ
�ς Πανικ
ς»!

�Eκτ�ς λ�ιπ�ν /π� τB α,τ-µατα <πλα µH τηλε�ειριστ*ρια � Παυσαν�ας /ναφ'ρει περ1 &λη-
µ�των π�λυθ�νατων. �Eπ1 πλ'�ν )µφαν�;�νται |ρωες «Aπλ%ται» (= σιδηρ-φρακτ�ι, 
τ�νκς;) κα1 τ( ν�κτα )!απ�λ�εται «ψ&�ς» (= �ηµικ�ς π-λεµ�ς;) µH �λ�κλ*ρωση τ5ς κα-
ταστρ�φ5ς µH «φ
�ν Πανικ9ν» (= σειρ5νες;).

�Aρκετ�1 )ρευνητHς /σ��λ*θηκαν µH α,τ(ν τ(ν π�λεµικ( τε�ν�λ�γ�α π�" περιγρ�φ�υν �4
LHρ-δ�τ�ς, Παυσαν�ας, IOµηρ�ς κ.#. O4 )ρωτ*σεις <µως παραµ'ν�υν /ναπ�ντητες: π�� κρ�-
&�νταν τB «πρ�ηγµ'να» α,τB <πλα; Π8ς .µειναν, lπ�λε�µµατα π���υ πρ�κατακλυσµια��υ π�-
λιτισµ��; Γιατ� δHν )�ρησιµ�π�ι��ντ� στ�"ς π�λ'µ�υς; Kα1 <ταν �λθαν τ'λ�ς �4 Bισιγ-τθ�ι -
«�ριστιαν��», γιατ� )σιAπησαν; DIσως �4 wδι�ι �4 4ερε�ς κατ'στρεψαν µα;1 µH τ�ν να� κα1 τB
«4ρB <πλα». Tελε�ωσε = LEλλ�ς, /ρ��;ει � Mεσα�ων.

DAγνωστ�ν· π�ντως Oνας π'τα!ε! ∆ια&�;�υµε στ�ν Παυσαν�α,
«ΦωκικB» 5: «(E?παν) !τι κατεσκευ�σθη τ9 Mαντε% 8π9 “�Yπερ�ρ�υς” �4 �ν A Παγασ9ς
κα� +Aγυιε;ς... A 8ρ�αι
τατς να9ς τ& +Aπ
λλωνα συναρµλγ*θηκε 8π9 “κλ�δυς δ�φνης
TεµπFν” #π9 µρφ�ν “καλ;�ης”(1). �O δε;τερς Mγινε 8π9 “µ�λισσες” συνθ�τντας “κηρ9ν”
κα� “πτερ�”, 8πεστ�λη δ: (πεµφθ�ναι) στ<ς �Yπερ�ρ�υς #π9 τ& +Aπ
λλωνς. �O τρ�τς να9ς
κατεσκευ�σθη �κ “�αλκ&”... ∆:ν πε�θµαι (� Παυσ.) !τι Wταν Mργ (τ��νη) τ& �Hφα�στυ n
!τι #π�ρ�αν στ" 8ετ µατα �ρυσ:ς τραγυδ�στριες(!)... α�τ9ς A να9ς κατ�πεσε σ: ��σµα κα�
Mλυωσε 8π9 τ9 π&ρ! �O τ�ταρτς �κ λ�θυ» [)π1 τ'λ�υς] ()κ�η τ� 548 π.X.).

T� συν'&η µH τ�"ς τρε�ς να�"ς κα1 τ� σηµα�νει «να9ς» - «νε ς»;
LO /ρ�αι-τατ�ς «να�ς» κατασκευ�σθηκε /π� �Yπερ.�ρ�υς < lπHρ + <ρια, δηλ. π'ραν
τ�� /ρκτικ�� κ�κλ�υ (e στρατ-σφαιρας;). �Eκε� π*γαινε � �Aπ-λλων τ�"ς �ειµεριν�"ς

µ5νες, /ντικαθιστ�µεν�ς /π� τ�ν ∆ι-νυσ�. Π�ι�� �σαν; Π�ντως τB 2ν-µατα τ8ν κατασκευα-
στ8ν δηλAν�υν τ(ν Nδι-τητ� τ�υς: Παγασ9ς = Π*γασ�ς = � φτερωτ�ς < πηγν;ω, +Aγυιε<ς =
µεταφ�ρε"ς < 8γυι" = δρ-µ�ς / τρ��ι�. LH µ�ρφ( τ�� «να��» �ταν «καλ;�η» � θ�λαµ(ισκ)�ς(!)
κα1 )καλ�πτετ� /π� «κλ�δυς δ�φνης τ�ς �ν τ%ς T�µπεσι» (σηµ. δHν lπ5ρ�ε /λλ��;) < κλ�ω/δ�-
πτω/τ'µνω = φ�λλα µετ�λλ�υ π.�. τιταν��υ;

1

OI NAOI ¶ETANE;OI NAOI ¶ETANE;

2
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Σ!. 2. N%G µ� !ειρ�0�µ0	δα κα= Φ�*-
0�ς µ� «φλ�γ�0Sλ�».



LO δε�τερ�ς .γινε /π� «µ'λισσες» (= )ργατικ�1 → τε�ν�τες) /π�
«κηρ�» κα1 «πτερB» γιB Dπ�στ�λ:: «�Aπ-λλων» [τυ�α�� �4 διαστη-
µικHς /π�στ�λHς Apollo;] στ�"ς «LYπερ&�ρ'�υς» (= δι�στηµα;).

[Σηµ. LO G. Graben /ναφ'ρει: «στ9ν ν. +Aπ
λλωνς +Eρ�τριας �ρ�θηκαν 2 Gκδ-

µ*µατα π< 8ναπαριστ&ν τ<ς ∆ελφικ<ς να;ς (Σ!. 2α). α. ∆αφνικ� καλ;�α pψιδωτ�

(τρ&λλς) µ: τ��υς 8π9 κλαδι" σ: 4;λινυς πασσ�λυς κα� 0. K�ρινς δεκαγωνικ9ς

σ"ν κηρ*θρα µ: “πτερ"”» (= κινστι��α → π;ραυλι;)

LO τρ�τ�ς «να�ς» .γινε µεταλλικ�ς («��λκι-
ν�ς»). LO Παυσαν�ας /π�κρ�&ει τε�νη'ντως <τι
ε?ναι .ργ�ν LHφα�στ�υ (= lψηλ( τε�ν�λ�γ�α,
<ρα �Iλι�δα7) κα1 <τι ε?�ε O!ι �ρυσHς τραγ�υδ�-
στριες (= µεγ�φωνα) στ( στ'γη. T'λ�ς ��θηκε
σH ��σµα κα1 .λυωσε.

T� σηµα�νει «να
ς»; IOλα τB λε!ικB )τυ-
µ�λ�γ��ν: < να�ω = κατ�ικ�α Θε��.

E?ναι σ�γ�υρ� <τι �4 IEλληνες δHν θεωρ��σαν
τ�"ς θε�"ς σωµατ�π�ιηµ'ν�υς, vστε νB κα-
τ�ικ��ν σH κτ�σµα. �Aντιθ'τως τ�"ς θεωρ��σαν
δυν�µεις e πρ�γ-ν�υς e π�λιτισµ�"ς e /!�ες
(«�Eλλ. Θρησκε�α», «∆», τ. 244). Πρ�τε�νω:
να�ς = νη�ς < νεsς < ν'ω = πηγα�νω / .ρ��µαι
→ π�ρε�α Tς κα1 ν'ω = πλ'ω/ρ'ω + τρ'�ω →
να�ς [= πτητικ( µη�αν*; π.�. �Aργs = τα�ε�α].

pAς )!ετ�σ�υµε κα1 τB )π1 µ'ρ�υς στ�ι�ε�α
τ�� «να��» α. K	ων < κ�ω = π�ρε��µαι/φε�-
γω [= πρ�ωθητ*ρ]. �Eπ�σης «κ�ων» = µετ'-
ωρ�ν (LHρακλε�δ.) πλ. 893. α. ΠτερMν = = π'-
ρι! τ�� να�� συστ�ι��α κι-νων < π'τ�µαι [=
)κτ-!ευσις µH πρ�ωθητικHς µη�αν'ς;]. γ. �A�-
τωµα < αNετ�ς < #ττω = /�σσω = κιν��µαι
�ρµητικ�. δ. �Aκρωτ:ρι�ν = 4πτ�µενες µ�ρ-
φHς στ1ς 3 γων�ες τ�� /ετAµατ�ς [= ρυθµιστικ�1 π�ραυλ�ι;]
(Σ!. 3). ε. ΣηκMς ε?ναι τ� κτ�σµα να�� e φυλ�κι�ν < σ�ττω =
φ�ρτAνω [= θαλαµ�σκ�ς] (Φωτ. 1). στ. Kρηπ=ς = &�σις να��
«κρατ'ω» = lπ�στηρ�;ω [= )!'δρα /π�γειAσεως;].

IOλα τB στ�ι�ε�α lπ�ν���ν <τι � «να�ς» ε?ναι /ν�µνηση
)κτ�!ευ-µεν�υ Lπτ�µενυ Z�*µατς /π� τ(ν )π��( πρ�-
κατακλυσµια��υ π�λιτισµ��. 

LO �Aπ-λ-
λων σκ-τωσε στ�"ς ∆ελφ�"ς τ�ν Π�θωνα. Παυσαν�ας, «Φωκ.»
5.5: «8ρ�αι
τατα τ9 µαντε% Wταν τ�ς Γ�ς... 6.5 A τ4ευθε�ς (Π�θων) #π9 τ& +Aπ. 5σ�πισε, γι’
α�τ9 κα� S π
λις (∆ελφ�1) �νµ�σθησαν Πυθs (τ� σ�πισµα τ� .λεγαν “π�θεσθαι”)· κατ" τ<ς
πιητ"ς A φνευθε�ς Wτ δρ�κων, A φ;λακας τ& µαντε�υ Γ�ς» (Σ!. 4). LO δH Σ�φ�κλ5ς («�Iφ.
)ν Tα�ρ.» 1245): «�κε% τ9 �θ
νι µαντε% φ;λαγε A “πικιλ
νωτς” (= παρδαλ�ς) δρ�κων τ�ς
γ�ς. πελ ριν τ�ρας... τ9ν σκ
τωσες, Φ%�ε»· � IOµηρ�ς: «φιν*εντα δρ�κντα π�λωρν». LO

A¶O§§øN ENANTION ¶Y£øNO™.A¶O§§øN ENANTION ¶Y£øNO™.
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Σ!. 2α. Παρ�σταση
Dρ!αϊκ?ν να?ν.

καλFCη

κλ(δι

Σ!. 3.

Φωτ. 1. ΠρSστυλ�ς ναSς. �O δε-τερ�ς ∆ελφικSς;

Eκρωτ�ρι

Σ!. 4. �H Λητ_ διωκ�µ�νη `πM
τ�O Π-θων�ς.



Π�θων κα1 � δρ�κων ε?ναι λ�ιπ�ν Oνα κα1 τ� α,τ-. T� <µως; LO Π--
θων <π�θεσθαι = σαπ�;ει/καταστρ'φει/κατ�πτωση ν�ητικ( →
π��ν κα1 δρ�κων < δρ�ττ�µαι = cρπ�;ω· ε?ναι = καταστρ�φ( τ��
homo sapiens: «παιδ�σκην τιν" M�υσαν πνε&µα π;θωνς» (= �λι-
θ�α): �Iωσ(φ Γεν'σι�ς 33B (Σ!. 5+6). �AλλB κα1 Π�θων = π�θη-
κ�ς/&λ�! (Σ!. 7).

�Aντιθ'τως � [φις, µ�ν-ς, τ�� �Aσκληπι�� (Φωτ. 3) συν*θως
διπλ�ς (διπλ5 Oλι! κηρυκε��υ) (Σ!. 8) κα1 = Mινωικ( θεB τ8ν δ��
φιδι8ν (Φωτ. 4) ε?ναι θεραπευτ*ς, &ελτιAνει τ( δι�ν�ια.

LO µ�θ�ς (= παν�ρ�αια /ν�µνηση) τ�� φ-ν�υ/κ�θαρσης τ��
Π�θων�ς /π� τ�ν �Aπ-λλωνα θεωρ8 <τι δηλ�� τ(ν µετ�λλα-
Gη τ�� DNA τ�� homo sapiens λ-γ>ω καταστρ�φ5ς &ι��η-
µικ5ς, πυρηνικ5ς e ψυ��πνευµατικ5ς. �Aπ�τ'λεσµα = )µφ�-

νιση τ8ν Nεαντερταλικ8ν τ�πων (Π�θων). MετB /π� /νελ'ητη σ�γκρ�υσ* τ�υς µH τ�"ς
)ναπ�µε�ναντες homo sapiens (�Aπ-λλων) )π'ρ�εται = καταστρ�φ* τ�υς (κ�θαρση). T�
/να&αθµισµ'ν� DNA )κφρ�;εται µH τ�ν [φι (διπλ5 Oλι!) τ�� LEρµ�� - �Aσκληπι�� - �Aπ-λ-
λων�ς Nητρ��.

LH iλληνικ( τ'�νη δραµατικB /ναµιµν*σκει / πρ�ειδ�π�ιε� πρ�&�λλ�ντας τ�ρατα Nσ�υρB
/λλB µα�ητB (M'δ�υσα, Σφ�γ!
κ.#.) µH µ��ες θε8ν )ναντ��ν φρι-
κτ8ν Mντων, Nδ�ως «σπειρ�ειδ8ν»
(µH µ�α σπε�ρα Π�θωνες) (Φωτ. 5) e
µH «/νθρAπ�υς» µH π-δια 2φι�ειδ5
(Σ!. 5+6+7).

Kα1 � Mι�α(λ DAγγελ�ς, µ'τ���ς
τ5ς iλληνικ5ς γνAσης /π� τB lπ--
γεια τ�� Bατικαν��, ;ωγραφ�;ει
(Φωτ. 6) τ(ν «ΠτAση» τ�� �AνθρA-
π�υ /π� τ�ν δρ�κ�ντα (M�ι «wφις»
τ5ς Παλ. ∆ιαθ*κης) µH µ�ρφ( γυ-
να�κας µH «π-δια» διπλ5 Oλικα
(DNA). �Eπ�σης στ(ν «K-λασ*»
τ�υ (Φωτ. 7) δε��νει τ�ν DAνθρωπ� νB κατατρAγεται /π� Π�θωνα κα1 δρ�κ�ντα, vσπ�υ νB µε-
τα&ληθC5 σH ;>ω-µ�ρφ� Nε�ντερταλ. O4 IEλληνες παρ�υσ�α;αν τ�ν [φιν Tς /γαθ�ν/)π�κ�υρ�ν
(/ντιστρ�φ( στ(ν Π.∆. σH π�νηρ�ν δι�&�λ�ν) xτ�ι )!ελιγµ'ν� DNA φ�ρ'α τ5ς N-ησης - Λ--
γ�υ. LO �Aνα!αγ-ρας ταυτ�;ει τ�ν ν�� µH τ�ν «δ�ν�ν»!

[Σηµ. LH &�ση τ5ς ;ω5ς, τ� DNA (di.oxy.rivo.nucleic acid) σ�*µατ�ς διπλ5ς Oλικ�ς πρ�φ'ρεται
Di.N.A. < ∆ωρ. ∆INA = δ�νη Oλικ�ς. Tυ�α��;].

Γι�ς τ�� ∆ι�ς κα1 τ5ς Λητ��ς («θε�ς» δευτ'ρας  γενεkς) γεν-
νkται / φανερAνεται στ( ∆5λ� < δηλ-ω. LO Kαλλ�µα��ς
στ�ν 4� ~µν� στ( «∆5λ�»8 γρ�φει: «_φετς πελ�γεσσιν
�π�πλεες... wνµα παλαι9ν +Aστερ�η(!)»... ρ�;ωσες στ�
ANγα��. LO �Aπ-λλων )κφρ�;ει 4 τ'�νες: M�υσικ*, Mα-
ντικ*, �Iατρικ( κα1 T�!ικ( (= µ-νη «2λ'θρια», /φ�� τB
&'λη τ�υ φ'ρ�υν «ν&σν κακ�ν» («�IλιBς» A15) κα1
«λιµ9ν» (A67) [Π	ναG].

TI E™TI «A¶O§§øN»;TI E™TI «A¶O§§øN»;
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Σ!. 5. �Aλω�δης - ∆ρ�κων.

Φωτ. 5. M�!η θε�O κα= τ�ρατ�ς – �AπSλλων κα= Π-θων.
(Συλλ�γi Στ. Nι�ρ!�υ.)

Mαντικ* �Eπ�γνωση Π�ρ
�Iατρικ* Πνε�µα �A*ρ
M�υσικ* Ψυ�* IYδωρ
T�!ικ* Σ8µα Γ5

ΠINAj
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Σ!. 7. kAνθρωπ�ς κα= 
δρ�κ�ς.

Φωτ. 4. Mινωικi θε8 τ?ν δ-�
[φεων.

Σ!. 6. �H «M�*ρα» 5ναντ	�ν «Γ	γα-
ντα». (�AπM τMν BωµM τς Περγ�µ�υ.

Φωτ. 6. �O «δι�0�λ�ς» τ�O Mι!αiλ
�Aγγ�λ�υ Uς γυνi - δρ�κων (διπλSς)

Σ!. 8. Kη-
ρ-κει�ν
�Eρµ�O.

Φωτ. 3. �AσκληπιSς.

Φωτ. 7. O$ δι�0�λ�ι - π-θωνες
τ�O Mι!αiλ �Aγγ�λ�υ.



T� σηµα�νει «�Aπ-λλων»; LO Πλ�των )τυµ�λ�γε� <cπλ��ς («Kρατ.» 405. Πρ�τε�νω: �Aπ-λ-
λων � �Aπ'λλων < /F'λλω → /Fελλ(ς = περιδιν�-µεν�ς </Fω = πν'ω → Fελ�ω = iλ�σσω.
DAρα �Aπ-λλων = δ�ναµις ν�ητικ( iλισσ-µενη (&ελτιωτικ*), /ντ�θετη πρ�ς πkσα µετ�λ-
λα!η. MH σ�γ�ρ�ν�υς <ρ�υς: DNA περι'��ντα Λ-γ�ν = � DEµφρων DAνθρωπ�ς (h.s.), /ντ�-
θετ�ς πρ�ς τ�ν παρακµιακ� Nε�ντερταλ (60.000 Oως 30.000 .τη).

TB )πAνυµα τ�� �Aπ-λλωνα π�µπ�λλα, γνωστ� µας 200. Λ.�. LAγν�ς, �Aκ'σι�ς, ΠαιAν, �Eπι-
κ��ρι�ς, Θεραπνα��ς, Φ��&�ς. IOλα δε��ν�υν τ(ν ε,εργετικ( επ�δραση )π1 τ5ς πνευµατικ5ς
lγε�ας.

T� συµπλ*ρωµα τ�� �Aπ-λλων�ς ε?ναι � ∆ιSνυσ�ς (π�ιητ. ∆ιAνυσ�ς <δ�ω + ν��σ�ς = /π�-
διA�νω ν-σ�υς e δ�ω + µ�σ�ς = µ�ασµα <πως �Aλε!�κακ�ς �Aπ-λλων).

LH T'�νη µ�ρφ�π�ιε� τ�ν µHν �Aπ-λ-
λωνα Tς «/ε�;ω�» = π�ντα ν'� �ν µH
πνευµατικ� σφρ�γ�ς (Σ!. 9), τ�ν δH ∆ι--
νυσ� Tς /νδρ-γυν� /ναδ�δ�ντα 4λαρ(
ψυ�ικ( δι�θεση (Σ!. 10). ΣH /γγε�� φα�-
ν�νται (Σ!. 11) A.+∆. νB δ�ν�υν τB �'ρια
)µπρ�ς στ�ν ∆ελφικ� 2µφαλ-. LO µ�θ�ς
�µιλε� γιB τ� )τ*σι� τα!�δι τ�� A. στ�"ς
LYπερ&�ρε��υς τ�"ς (3) �ειµεριν�"ς
µ5νες κα1 τ(ν /ντικατ�στασ* τ�υ στ�ν
να� /π� τ�ν ∆. T� ∆ι�νυσιακ� πνε�µα
συµπληρAνει τ� �Aπ�λλAνι�. T� σηµα�-
νει;

LO �A. )κφρ�;ει τ�ν N�O, τ(ν /ντ�-
ληψη � δH ∆. τ�ν Ψυ!ισµS, τ� συ-
να�σθηµα, τ(ν ε,δαιµ�ν�α. TB δ��
/ναπ-σπαστα µετ'��υν στ� Σ8µα κα1 στ(ν �Eπ�γνωση, Σ�φ�α (Π	ναG 1). «�O 0Aνθρωπς
εUναι Hνια�α Zντ
της, µεγαλει δης σ;νθεσις τ& Παν.τ
ς».9 �Aπ-λλων κα1 ∆ι-νυσ�ς δHν &ελ-
τιAν�υν µ-ν� /λλB κα1 δι�ρθAν�υν τ1ς «παρεκτρ�πHς» τ�� DNA, π�" πρ�καλ��ν τ1ς )κφυ-
λιστικHς ν-σ�υς, <πως µαλ�κυνση (/γνωσ�α, #ν�ια), νευρAσεις/ψυ�Aσεις, µH θεραπε�α:

κ�θαρση - /νακ��φιση - ψυ�αγωγ�α - α,τ�γνωσ�α.11α

ΓιB τ�"ς 4 /ρ�ι-
κ�"ς να�"ς µιλ*σαµε. MετB τ(ν πυρκαϊB τ�� 548 π.X. )κτ�σθη
ν'�ς π�" κατεστρ�φη /π� σεισµ� τ� 373 π.X. LO Oκτ�ς κα1 τε-
λευτα��ς )περατAθη τ� 320 π.X. µH «Lερ" �ρ*µατα» τ8ν �Aµφι-
κτυ-νων (Σ!. 12). LO Oνας &αρ�ς, � τελευτα��ς /ν�λαφρ�ς δω-
ρικ-ς.

Λ-γ>ω τ�� κεκλιµ'ν�υ )δ�φ�υς κατασκευ�σθησαν δ�� /να-
ληµµατικ�1 τ����ι· � Oνας φ'ρει τ( ν-τια κι�ν�στ�ι��α (πτερ�ν)
(Σ!. 13) κα1 � #λλ�ς στηρ�;ει τ(ν α,λ( (terrasse) � 5 µ. �α-
µηλ-τερα, )πενδεδυµ'ν�ς µH π�λυγωνικHς π'τρες, <π�υ κα1 =
στ�B �Aθηνα�ων.

LO να�ς διαστ�σεων 21,8x58 µ. µH 6x15 κ��νες, .�ει µακρ--
στεν� σηκ� 12,7x27,3 σ"ν πρ-δ�µ� κα1 2πισθ-δ�µ�. LO σηκ�ς
περι'ργως δHν .�ει !ε�ωριστ� #δυτ�.

O NAO™ TOY A¶O§§øNO™O NAO™ TOY A¶O§§øNO™
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Σ!. 10. ∆ιSνυσ�ς.Σ!. 9 .�AπSλλων µ� [φιν.

Σ!. 11. �AπSλλων + ∆ιSνυσ�ς.

Σ!. 12.



Π�� �ταν τ� Fδυτ�ν; Π�� = σπηλιB τ�� /ρ�ικ�� µαντε��υ τ5ς
Γα�ας; LYπ5ρ!ε κτ�σµα µ'σα στ� #δυτ�; E?�ε lπ-γει� µH πηγ(
� να-ς; Π�� � τ�φ�ς τ�� ∆ι�ν�σ�υ, � �Oµφαλ-ς, � Tρ�π�υς;
Π���ς � λ-γ�ς τ5ς &αρ�τατης κι&ωτ�ειδ��ς θεµελιAσεως;

LO καθ. Gruben10 µH τ-λµη διαπιστAνει: «Στ" αGσ�ρFς λεηλα-
τηµ�να συντρ�µµια δ:ν �ταυτπι*θη τ9 _δυτν. cEνα _νιγµα
στ" θεµ�λια #πνε% �Iερ9ν Γα�ας... Bρ�θηκαν δε4αµεν:ς νερ&
κα� πηγ*, 8λλ" }τε R�νς 8π9 σ;µ�λα».... «LO

E. Hansen )πι&ε&α�ωσε «Fν�ιγµα στ� στ�γη».

�Aφ�� �4 /νασκαφHς δHν /π'δωσαν τB
/ναµεν-µενα,11 πρ�τε�ν�υµε µ�α lπ-θε-
ση: LH καταστρ�φ( τ�� να�� /π� τ�"ς 4ε-
ρε�ς τ�υ ε?ναι (Tς εwπαµε) πιθανAτατη·
γι’ α,τ� δHν /π'µεινε τ	π�τα /π� τ� #δυ-
τ�. LH Γαλλικ( LAρ�αι�λ. LEταιρε�α
&ρ5κε σH &�θ�ς 2,6 µ. δ�πεδ� /π� «&ρ�-
��» κρ�καλ�παγ5. M*πως ε?ναι τε�νη-
τ-ς, δηλ. µπετSν, <πως τ� lπ'θυρ� τ��
«Θησαυρ�� �Aτρ'ως»;12 DIσως .τσι )κα-
λ�φθησαν τB «<σια» σ�µ&�λα, = Πηγ(

κα1 τB «Lρ" !πλα». IOσ� γιB τ( «&αρειB» θεµελ�ωση, ε?ναι lπερ&�λικ( /κ-µα κα1 γιB /ντι-
µετAπιση Nσ�υρ8ν σεισµ8ν. DIσως )!ηγε�ται λ-γ>ω ~παρ!ης lπ�γε��υ καταφυγ��υ. Γιατ�;
(Σ!. 15).

pAς )!ετ�σ�υµε τ�ν /ναληµµατικ� τ����. Kατα-
σκευ�σθηκε µετB τ� 548 π.X. κα1 .�ει µ5κ�ς 84 µ.

κα1 ~ψ�ς � 6 µ. �Aπ�τελε�ται /π�
λ�θ�υς µικρ8ν σ�ετικ8ς διαστ�σε-
ων (0,8 x 0,8 x 0,6 µ. µ'σες διαστ.),
/καν�ν�στ�υ σ�*µατ�ς (κα1  κα-
µπ�λες), µH DπSλυτη )φαρµ�γ(
(στ�"ς cρµ�"ς δHν �ωρ�ει !υρ�-
φι!).11α Παρ’ <λη τ(ν τελει-τητα τ5ς
κατασκευ5ς (Φωτ. 8) ε?ναι ��ρ(
/π�µ�µηση τ8ν Kυκλωπε�ων
Tει�8ν (Mυκ5νες, T�ρυνς κ.#.), π�"
/π�τελ��νται /π� µπλ�κ λ�θινα e
/π� µπετ-ν, 50 φ�ρHς µεγαλ�τερα!

LO π�λυγωνικ�ς τ����ς ε?ναι
σαφ8ς 5π�νδυση σH πρ�ϋπ�ρ-
��ντα τ����, wσως δH καλ�πτει
lπ-λειµµα κυκλAπει�υ τε���υς
(lπ-ν�ια ~παρ!ης στB σ�'δια
τ�µ8ν) (Σ!. 16).

O ¶O§Y°øNIKO™ TOIXO™.O ¶O§Y°øNIKO™ TOIXO™.
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Σ!. 13. �O ναMς, τ8 Dναλ:µµατα κα= N στ�8
�Aθηνα	ων.

Σ!. 14. nEκτ�ς ναMς τ�O �AπSλλωνα. 366-320 π.X. K�τ�ψη.

\Aδυτν. (�Aναπαρ(στασις.)

Σ!. 12. nEκτ�ς ναMς (�Aνα-
τ�λικi [ψις).

α

C

γ



MH &�ση τ(ν πρωτ�π-ρα .ρευνα τ�� Θ. Mανιk13 /νακ�λυψα
δ�� #!�νες καθ'τ�υς
µετα!� των· �A�ερ�υ-
σ�α - ∆5λ�ς κα1 B�σ-
σαι - Π*λι�, π�" τ'-
µν�νται στ�"ς ∆ελ-
φ�"ς (X�ρτης 1). T-τε
δHν µπ-ρεσα νB )!ηγ*-
σω τ1ς ε,θε�ες α,τ'ς,
cπλ8ς )θα�µα;α τ(ν
/π-λυτη /κρ�&εια ��-
ρα!*ς των (σφ�λµα
200 µ.!).

LH )!*γηση εlρ'θη «τυ�α�α» στ1ς «E,µεν�-
δες» τ�� ANσ��λ�υ (στ. 9), σH Oνα /π�καλυ-
πτικ� κε�µεν�, <π�υ 4στ�ρε�ται τ� τα!�δι τ��
�Aπ-λλων�ς (∆5λ�ς - �Aθ5ναι - ∆ελφ��):
«Φ%�ς... λιπsν δ: λ�µνην ∆ηλ�αν... κ�λσας
�π’ 8κτ"ς ναυπ
ρυς τ"ς Παλλ�δς, �ς τ*νδε
γα%αν Wλθε Παρνασσ& θ’ yδρας. Π�µπυσι δ’
α�τ9ν κα� σε��Nυσιν µ�γα κελευθπι�
πα%δες �Hφα�στυ, �θ
να 8ν*µερν τιθ�ντες
Sµερωµ�νην». E?ναι Oνα κ�ιν� τα!ιδ�κι µH
πλ�ι�ρι� κα1 πε;�π�ρ�α, <πως µεταφρ�;�υν
<λ�ι �4 φιλ-λ�γ�ι; Π���ι �4 «πα�δες LHφα�-
στ�υ», τ� = «λ�µνη», = δH «�θsν /ν*µερ�ς» ε?ναι
cπλ8ς «/δι�&ατ� .δαφ�ς»; Kα1 τ-τε ε?ναι τυ-

�α�α = /π�λ�τ�υ /κρι&ε�ας ε,θε�α ∆5λ�ς - �Aκρ-π�λις - �Eλευσ1ς - κ�ρυφ( LEλικ8ν�ς - ∆ελ-
φ��; Tυ�α�ες κα1 �4 #λλες 3 κ�θετες π�ρε�ες;

pAς /π�κρυπτ�γραφ*σ�υµε τ� κε�µεν� µH γνAσεις/δεδ�µ'να
iν�ς τε�ν�λ�γικ�� π�λιτισµ��: LO «�Aπ-λλων» )γκαταλε�πει
τ�ν (/ερ�).λιµ'να τ5ς ∆*λ�υ κατευθυν-µεν�ς (µH πτητικ(
µη�αν*;) π�νω /π� τ1ς /κτHς κα1 τ5ς Παλλ�δ�ς (τ�ν να-)·
�λθε στ(ν περι��( α,τ( τ�� Παρνασ�� κα1 «)γκατεστ�θη»
(= πρ�σεγειAθη;). Kα1 α,τ�ν τ�ν (/π)'στειλαν τιµητικ8ς �4
«LHφαιστ�δες» (τε�νικ�1 lψηλ5ς τε�ν�λ�γ�ας), π�" &ρ5καν
ν'�υς τρ-π�υς κ�νησης, δαµ�;�ντας τ� δι�στηµα-/'ρα.

LH π�ρε�α συνε��;εται. Στ(ν «DAλκηστη» τ�� E,ριπ�δη � �Aπ-λ-
λων /π��ωρε� /π� τB /ν�κτ�ρα τ�� �Aδµ*τ�υ (τ�;), /φ�� δ��λε-
ψε )κε� Oνα .τ�ς Tς θνητ-ς, γιB νB καθαρθC5 /π� τ� µ�ασµα τ�� φ--
ν�υ τ8ν KυκλAπων (e Π�θων�ς). [Σηµ.: LO DAδµητ�ς νυµφε�εται
τ(ν DAλκηστη /π� τ(ν �IωλκS, κ-ρη τ�� Πελ�α < Π*λι�ν, <π�υ

τ� «#ντρ�ν» (Πανεπιστ*µι�) τ�� Kεντα�ρ�υ (τ�;) Xε�ρων�ς, <π�υ σπ��δασαν |ρωες (�Aσκλη-
πι�ς) κα1 � wδι�ς � �Aπ-λλων]. LH DAλκ. δ'�εται νB πεθ�νCη /ντ1 τ�� �Aδµ*τ�υ. Kα1 = τρ�τη π�-
ρε�α. LO �Aπ-λλων &ε&αι�� τ�ν Θ�νατ�, <τι � LHρακλ5ς «��{α γυνα%κα τ*νδε σ’ �4αιρ*σεται» (=

H ME°A§H ¶OPEIA.H ME°A§H ¶OPEIA.
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Σ!. 15. T8 5ρε	πια τ�O να�O κα= `πSγει� Fδυτ�.

Φωτ. 8. Tµµα τ�O π�λυγωνικ�O τ�	!�υ.

Σ!. 16. T�µ:.

πλυγωνικ�

κυκλMπεια

τ9Pς



16909∆ΑΥΛ]Σ/259, �I��λι�ς 2003

X
�ρ

τη
ς 

1.
 �H

«π
�ρ

ε	
α»

 τ
�O

 �A
πS

λλ
ω

ν�
ς:

∆
λ

�ς
 -

∆
ελ

φ
�=

 - 
Π

:λ
ι�

ν 
- �

A
!�

ρω
ν 

- ∆
ελ

φ
�=

 -
B

�σ
σα

ι.



θB σ�� τ(ν π�ρCη &ια�ως): «�Aλκ.» 69· κα1 «Φ��υ πα%ς... 0Aϊδα π;λας δµαθ�ντας 8ν�στη»
(=κα1 νεκρ�"ς /ναστα�νει): 125.

ΓιB τ(ν τ'ταρτη π�ρε�α δHν µπ-ρεσα νB &ρ8 /ναφ�ρ�. IOµως = �Nκ�δ-µηση να�� τ�� �Aπ-λ-
λων�ς στ1ς B�σσες, στ� #γρι� τ�π�� τ�� 4ερ�� /ρκαδικ�� Λυκα��υ Mρ�υς < λ�κη = φ8ς ()µφα-
ν�;εται /π� τ� «π�υθεν�»)14 δHν .γινε τυ�α�α. DAλλωστε �4 ∆ελφ�1 κα1 �4 �Aρκkδες !εκιν��σαν
τ� .τ�ς /π� τ(ν 5αρινi Nσηµερ�α, =µ'ρα π�" )πιστρ'φει (e φε�γει) � LYπερ&-ρει�ς �Aπ-λλων.

Συν�ψ�;�υµε τ(ν «τετρακτ"ν» π�ρε�α τ�� �Aπ.: Γεννkται (δηλ��ται) στ( ∆5λ� κα1 π�-

ρε�εται )π’ ε,θε�ας (X�ρτης 1) περνAντας /κρι&8ς π�νω /π� τ(ν �Aκρ-π�λη, τ� Tελεστ*ρι�
�Eλευσ�νας (µυστ*ρια), τ(ν κ�ρυφ( τ�� LEλικ8ν�ς κα1 τ� DAλσ�ς M�υσ8ν (M�υσαγ'της) κα1
φθ�νει στ�"ς ∆ελφ�"ς < δ'ελ�ν φ��ς15 = φAτιση, <π�υ σκ�τAνει τ�ν Π�θωνα (Nε�ντερταλ e

LEαυτ-ς). LOδε�ει πρ�ς κ�θαρσιν καθ�τως πρ�ς �Iωλκ� (&�ση /π�στ�λ8ν π.�. �Aργ�να�ται)

κα1 Π*λι�ν < π�λλω = περιδιν'ω, <π�υ = Γν?σις. �Eπιστρ�φ( κα1 συν'�ιση τ5ς π�ρε�ας

«∆5λ�ς - ∆ελφ�1» Oως τ(ν �A�ερ�υσ�α - Nεκρ�µαντε��ν. Σκ�π-ς; LH καταν�κηση γ*ρατ�ς/θα-

ν�τ�υ = /ει;ω�α». �Eπιστρ'φων στ�"ς ∆ελφ��ς, κατευθυν-µεν�ς καθ'τως κα1 )π1 τ5ς

ε,θε�ας ∆ελφ8ν - Πηλ��υ, φθ�νει (µ'σ>ω �Aρ�αν�ων) στ1ς B�σσες < &αθ" φαρ�γγι («Mνδν σκ�-
πτε»). �Eπιστρ�φ( .ρι(�ντ	ως (/π� ∆�ση πρ�ς �Aνατ�λBς )π1 τ�� Παραλλ*λ�υ 37°25´) στ(
∆5λ�! LH π�ρε�α �αρ��θηκε σH /ερ�φωτ�γραφ�α2 κα1 µH θαυµαστ( /κρ�&εια lλ�π�ι*θηκε µH
κατασκευ( να8ν/κ-µ&ων (<πως τ�� �Oµφαλ��) (Σ!. 11).

Συµ&�λικB = µεγ�λη Π�ρε�α τ�� �Aπ-λλωνα (περιδιν��µεν�ν DNA - περιπλ�νηση) ε?ναι
τ� συγκλ�νιστικ� τα!�δι τ�� �AνθρAπ�υ πρ�ς τ(ν /ν'λι!η/δι-ρθωση, = π�ρε�α τ5ς �Eπ�-
γνωσης. �Aπ� τ( «Γ'ννηση» (= /νησυ��α) περνjk σH �Aγωγ( (�Aθ5ναι), M-ρφωση (�Eλευ-
σ�ς), T'�νη (LEλικsν) κα1 τ'λ�ς �Aντ�ληψη/καταστρ�φ( /�Eγs / Bελτ�ωση (∆ελφ��). DEπει-
τα Παιδε�α (Π*λι�), ΓνAση συµπαντικ8ν δυν�µεων (Θ�νατ�ς =  �A�'ρων) κα1 �Eπ�γνω-
ση (B�σσαι), �Eπιστρ�φ( (Oνωση Πνε�µατ�ς - ψυ�5ς στ�ν Λ-γ�) στ( «∆5λ�» γιB ν'� !ε-
κ�νηµα /εν�ως: «Π&ρ 8ε�Ntων» LHρ�κλ.).

...Kα1 .ρ��νται σκ'ψεις κα1 #λλες σκ'ψεις, �4 /παντ*σεις φ'ρν�υν )ρωτ*σεις. �Aπ-τ�µα �4
σκ'ψεις σταµατ��ν, φε�γει � �Aπ-λλων κα1 ν�ιAθεις τ� ∆ι-νυσ� νB σ�� γν'φCη �αµ�γελAντας,
)ν>8 = �µ��λη /νε&α�νει /γκαλι�;�ντας τB π�ντα. LH ε,δαιµ�ν�α, = σ�νθεση, � Λ-γ�ς «γνFθι...».

Bι0λι�γραφ	α
1. K. Kαρµιρ�ντ;�ς, «K�σµικ� µ-ρφωµα Σ�ρµα», «∆», τ. 231.
2. K. Kαρµιρ�ντ;�ς, «X�ρτες - /ερ�φωτ�γραφ�ες», «∆», τ. 252
3. «ΦHνγκ Σ��ι», )κδ. Π�ριν�ς K-σµ�ς + )κδ. KOAN.
4. LHρ-δ�τ�ς, «LIστ�ρ�η» 8.35...
5. Παυσαν�ας, «LEλλ�δ�ς Περι*γησις», «ΦωκικB» 23.
6. N. �AσπιAτης, «DAγνωστη Π�λεµ. Tε�ν�λ�γ�α», «∆», τ. 196.
7. I. Λ�;αρης, «Tε�ν�λ�γ�α Θε8ν», «∆», τ. 235.
8. «�Oρφικ�», )κδ. LHλ��υ.
9. A. Tσακαλιkς, «�Aει;ω�α (LO δρ-µ�ς)».
10. G.Gruben, «LIερB τ5ς �Aρ�. LEλλ.», )κδ. Kαρδαµ�τσα.
11. Guilles, «Delphes (Temple)+Terrasse».
12. K. Kαρµιρ�ντ;�ς, «LYπ'ρθυρ� Θ. �Aτρ'ως», «∆», τ. 233.
13. Θ. Mανιkς, «DAγνωστα µεγαλ�υργ*µατα LEλλ*νων».
14. K. Kαρµιρ�ντ;�ς, «�Eπικ. �Aπ-λλων», «∆», τ. 235.
15. K. Θανασ�υλ-π�υλ�ς, «∆ελφ��», «∆», τ. 219.

Kωστς Kαρµιρ�ντ(�ς
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AI™IMA KAI A¢HPITA 
�Aντ	λ�γ�ς µ�σ>ω τ�O ε&σαγγελ�α

ΣτM Dµ	µητ� συν�δρι� κατ8 τς «Dρ!αι�λατρ	ας» κα= τ?ν �Oλυ-
µπιακ?ν �AγEνων, π�% πραγµατ�π�	ησαν στi Θεσσαλ�ν	κη τMν M�ι� oγι�ρε*τες
καλSγερ�ι, πατεντpτ�ι ρωµι�συνιστ�ς κα= Fλλα Dπ�λιθEµατα τ�O Mεσα	ωνα, 5πι-
στρατε-θηκε κα= κ�π�ι�ς συνταγµατ�λSγ�ς, qπως τMν παρ�υσ	ασαν, π�% Dφι�-
ρωσε .λSκληρη τiν «ε&σ:γησ:» τ�υ, δι�ρκειας σ!εδMν µιpς rρας, Dπ�κλειστικ8
στMν «∆αυλS», (ητEντας τiν α@τεπ�γγελτη δ	ωG: µας DπM τMν ε&σαγγελ�α.

∆ιερωτpται κανε	ς, σ� π�ι� 5π�!: (�Oν �$ «πνευµατικ�=»  α@τ�= ταγ�= τς Pω-
µι�σ-νης, qταν τM «πνεOµα» τ�υς δ�ν \!η ν8 Dντιτ�Gtη στ=ς !ιλι�δες \ρευνες, θε-
µελιωµ�νες µ� πληµµυρ	δα στ�ι!ε	ων, δεδ�µ�νων, Dπ�δε	Gεων, κειµ�νων, τεκ-
µηρ	ων κα= πειστηρ	ων, π�% . «∆» παρ�υσ	ασε στ8 22 !ρSνια τς διαφωτιστικς
πρ�σπ�θει�ς τ�υ στ=ς 17.000 σελ	δες τ�υ, παρ8 µSν� τ�%ς δικαστικ�%ς διωγ-
µ�-ς. Kα= να= µ�ν N �Iεραρ!	α τς �Eκκλησ	ας, στ�%ς κSλπ�υς τς .π�	ας φα	-
νεται qτι `π�ρ!�υν κα= Fνθρωπ�ι µ� µυαλS, 5π	σηµα Dπ�σ!ε DπM τiν Dνεπαν�-
ληπτη α@τi σ-ναGη τ�O Σκ�ταδισµ�O, Dλλ8 N συµπεριφ�ρ8 τ�O παραθρησκευ-
τικ�O «Dκρ�ατηρ	�υ», π�% συναγελα(Sταν 5π= τρε*ς Nµ�ρες στM «συν�δρι�», θ--
µι(ε π�λ% τ�%ς «φαι8 φ�ρ�ντας» φανατικ�-ς, π�% π	ε(αν τ�%ς δι�φ�ρ�υς Θε�-
δSσι�υς τς κ�σµικς 5G�υσ	ας ν8 5κδ	δ�υν τ�%ς νSµ�υς κα= τ8 διατ�γµατα, µ�
τ8 .π�*α 5Gαφ�νισαν τiν �Eπιστ:µη, τiν kEρευνα κα= τMν Π�λιτισµS, 5γκαθι-
δρ-�ντας τMν Mεσα	ωνα, 5ν>? ταυτS!ρ�να oλEνι(αν τiν !Eρα δ�λ�φ�νEντας φι-
λ�σSφ�υς κα= 5πιστ:µ�νες κα= ε&σ0�λλ�ντας στ8 στ�δια, γι8 ν8 διEG�υν DπM
5κε* τMν ∆ι�0�λ�, . .π�*�ς «5πSµπευε» στ=ς �Oλυµπι�δες, σ-µφωνα µ� τ�%ς τS-
τε πνευµατικ�-ς τ�υς ταγ�%ς – τ�%ς Πατ�ρες τς �Eκκλησ	ας.

∆�ν θ8 0ρεθt uραγε κ�π�ι�ς ν8 «σκ�υντ:Gtη» α@τ�%ς τ�%ς 0υθισµ�ν�υς στ=ς
µεσαιωνικ�ς ZνειρEGεις τ�υς φ�νταµενταλιστ�ς, µπ8ς κα= Gυπν:σ�υν κα= δ�Oν,
qτι τυ!Mν ν�ες ε&σ0�λ�ς στ�%ς Dγ?νες τς «�Aθ:νας 2004» Dλλ8 κα= τυ!Mν 5φαρ-
µ�γi νSµων κα= διαταγµ�των θε�δ�σιανς δικαιικς φιλ�σ�φ	ας σ:µερα, εvναι
γι’ α@τ�%ς . συντ�µEτερ�ς δρSµ�ς πρMς τMν κρηµνM κα= τM $στ�ρικS τ�υς τ�λ�ς,
qπ�υ τρ�!�ντας κατευθ-ν�νται µ� τ=ς «δραστηριSτητ�ς» τ�υς α@τ�ς;

∆.I.Λ.

T9 π
σ S «∆ηµκρατ�α» εUναι 8ληθιν� κα� �4υπηρετε% τ�ς Hκ�σττε �4υ-
σ�ες στ9 wνµα τ& «κυρ�αρ�υ» λα&, τ9 �λ�πυµε κα� στ�ν περ�πτωση τ&
+Iρ�κ. +Eκε% θ�λυν ν" �πι��λυν τ�ν ∆ηµκρατ�α σ: yναν λα
, π< S φ;ση τυ
κ�θε _λλ παρ" µπρε% ν" δε�θ=� yναν τ�τιν τρ
π συµπεριφρ@ς κα� Aµα-
δικ�ς Nω�ς. Φυσικ" �δ
λως τ<ς �νδιαφ�ρει mν θ" πετ;�υν ν" τ9ν κυ�ερν*-
συν µ: δηµκρατικ:ς διαδικασ�ες: pπλ@ θ�λυν µ: τ9 παραµ;θι α�τ9 ν" τ<ς
�4υσι�Nυν πι9 8πτελεσµατικ�. (A�τ9 τ9 «πε�ραµα» πρφανFς θ�λυν ν"
πραγµατπι*συν κα� στ�ν Tυρκ�α.)

I.M.

�O κ. Γ. Mπαµπινι της �4ελ�γη κα� π�λι πρ;τανις τ& Πανεπιστηµ�υ

�H Παιδε	α; Kαν�να πρS0ληµα

�Iρ8κ κα= ∆ηµ�κρατ	α



+AθηνFν. �H �πανεκλγ* τυ Wταν 8ναµεν
µενη, 8φ& M�ει τ� στ*ρι4η !λων: τFν
δ; µεγ�λων κµµ�των, τ�ς +Eκκλησ�ας, τ�ς κληρικκρατ;µενης +Aκαδηµ�ας.

Kι |στερα θ" π=� κανε�ς, S Παιδε�α; T9 κατ�ντηµ� της; Kαν�να πρ
�ληµα.
0Aλλωστε, 180 �ρ
νια N*σαµε, τ ρα θ" �αθ&µε;

Π.Λ.K.

�O Kαπδ�στριας εUπε πρ�ν 8π9 δ; περ�πυ αGFνες, !τι «cAγιν ΦFς εUναι τ9
ΦFς τ�ς 8µφισ�*τησης»· κα� εU�ε δ�κι. �O κ. Mι��λης Kαλ
πυλς στ9 �ι�λ� τυ
«Θα&µα n +Aπ�τη;» παραθ�τει τ�ς 8π
ψεις τ& Kαπδ�στρια κα� µιλ�ει γι" α�τ-
πυρδτ;µενα κερι" µ: �ρνκαθυστ�ρηση, 8ναφ�ρντας τ�ν «X�φθα» τFν
+Iυδα�ων. Πι
ς M�ει 8ν�γκη 8π9 τ�ς τελετ:ς 8φ�ς τ& �Aγ�υ Φωτ9ς στ9ν Πα-
ν�γι T�φ τ& +Iσρα�λ κα� τ�ς εGσαγωγ�ς τυ στ�ν �Eλλ�δα; +Aνησυ�ε% κ�πι-
ς, π< _ρ�ισε ν" 4εστρατ�N=η γι" τ" καλ" τ9 π�µνιν κα� L cEλληνες 8νακαλ;-
πτυν κα� π�λι τ9 �Eλληνικ9 ΦFς;

Πρτε�νω τ9 Rδι στρατιωτικ9 _γηµα π< 8π�δωσε τιµ:ς στ9 cAγι ΦFς, ν"
8πδ σ=η τιµ:ς στ�ς Θερµπ;λες κα� στ9 Mαραθ να.

A.P.

Γ�µισε A Πλαν*της 8π9 yνα εUδς �παγγελµατιFν π< φ�ρυν τ9ν �αρ;γδυ-
πν α�τ9ν τ�τλ κα� �πιδ�δνται σ: «8ναλ;σεις» �π� παντ9ς �πιστητ&. EGδικε;-
σεις τυς εUναι S «πλιτικ� 8ν�λυση», S «στρατηγικ� 8ν�λυση», S «Gκνµικ�
8ν�λυση»... κα� «τρ��α κρδ�λλα», µ��ρι κα� τ�ν «8θλητικ� 8ν�λυση» π< �µφα-
ν�σθηκε τελευτα%α.

�Aν �γκ;ψ=η κανε�ς στ�ς «8ναλ;σεις» α�τ�ς, θ" µε�ν=η κατ�πληκτς 8π9 τ9ν συ-
στηµατικ9 �ιασµ9 τFν 8ρ�Fν τ�ς Λγικ�ς, τ" «~λµατα», τ" «σφ�σµατα», τ� «λ*-
ψη τ& µ�ρυς 8ντ� τ& !λυ», τ�ς «8ντιφ�σεις» κα� γενικ" τ9ν Mσ�ατ παραλ-
γισµ9 π< 8ναδεικν;εται σ: κ�θε γραµµ* τυς. �Aν δι��αNε δ: Mστω κα� µ�α 8π9
τ9 εUδς α�τ9 τFν «8ναλ;σεων» A +Aρισττ�λης, π< στ" «+Aναλυτικ" Πρ
τερα»
κα� «+Aναλυτικ" cYστερ�» τυ καθ ρισε µι" γι" π�ντα τ�ς τ�σσερες �αλ;�δινες
8ρ�:ς τ�ς Λγικ�ς καθsς κα� !λυς τ<ς τ;πυς τ& Παραλγισµ&, σ�γυρα θ"
παρελγ�Nετ A Rδις γι" τ�ν σηµεριν� κατ�ντια τ�ς +Aναλ;σε ς τυ.

+Eµε%ς µπρ&µε Rσως ν" µ�ν παραφρν*σωµε, mν σκεφθ&µε !τι στ�ν �π�*
µας L �παγγελµατ�ες τ& συναφι& π< πραναφ�ραµε εUναι pπλFς πρπαγαν-
διστ�ς.

∆.I.Λ.

O$ «Dναλυτ�ς»

E&σαγωγi «φωτMς» στi XEρα τ�O ΦωτSς

kAγγλ�ς �Eλλην�φασ	στας
«nO,τι κινε*ται στMν Πλαν:τη σ:µερα», λ�ει A 0Aγγλς φιλ
σφς Thomas

Taylor, «\!ει τ=ς ρ	(ες τ�υ στiν �Eλλ�δα: �Aλφ�0ητ�, γλ?σσα, γραµµατικ:, µα-
θηµατικ�, γεωµετρ	α, Dστρ�ν�µ	α, φυσικ:, δηµ�κρατ	α, µ�υσικ:, θ�ατρ�, φιλ�-
σ�φ	α, π�	ηση, `γιεινi κα= q,τι Fλλ� παρ�λειψα µα(	». E�τυ�Fς π< L 4�νι µι-
λ&ν. +EδF mν τλµ&σε κανε�ς ν" γρ�ψ=η µ�α φρ�ση σ"ν τ�ν παραπ�νω, θ" κα-
τετ�σσετ 8µ�σως στ�ν Aµτα4�α τFν φασισµFν διαφ
ρων 8π�ρ σεων.

K.∆.
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LO <ρ�ς «δια-π
µπευση» /π�τελε� µετ�λλα!η τ5ς 4ερ�πρεπ��ς λ'!εως πµπ� (LIερ( π�µπ(
κα1 λιτανε�α). LO σ��λιαστ(ς τ�� LOµ*ρ�υ �Aρ�ιεπ�σκ�π�ς Θεσσαλ�ν�κης E,στ�θι�ς, γιB νB
περισAσCη κ�τι /π� τ� δι�τρητ� κ�ρ�ς τ5ς «&υ;αντιν5ς 2ρθ�δ�!�ας», συνιστjk στ�ν ONκ�υ-
µενικ� Πατρι�ρ�η νB κ�νCη δυναµικ( παρ'µ&αση στ�"ς &υ;αντιν�"ς )π�ρ��υς, «uστε µ� τη-
ρητ�ν κα� διατηρητ�ν τ9ν κλασµ9ν τ�ς ∆ιαπµπε;σεως». Kα1 M�ι µ�ν��α = ε,α�σθητη
συνε�δηση τ�� �µηρ�λ�τρη 4ερ�ρ�η ;ητ��σε τ(ν κατ�ργηση τ5ς ∆ια-π-µπευσης, /λλB δια-
µαρτυρ-ταν .ντ�να γιB τ(ν &αρ&αρικ( �ρ*ση τ�� <ρ�υ, τ( µετ�λλα!* τ�υ /π� τB «Lερ" κα�
!σια τ�ς 8ρ��γνης φυλ�ς τFν �Eλλ*νων» στ( «µεσαιωνικ� �αρ�αρ
τητα τ�ς �π��ς µας»:
«Tιν:ς δι" τ9ν M�θιστν κα� κατ�πτυστν λαϊκισµ9ν τ�ν Lερ"ν κα� νηµατικ�ν λ�4ιν πµπ�ν
παραφρ�Nντες κα� 8ντι-φρ�Nντες εGς διαπ
µπευσιν πρκαλ&ν ψ
γν εGς Hαυτ<ς κα� τ<ς
8τ;�υς 8λλ*λυς, τFν Aπ�ων τ" κρ�µατα mς κρ�ν=η K;ρις A Θε
ς». (Θεσσαλ�ν�κης E,στα-
θ��υ, «DEργα-Π�ρεργα», II. 634).

T� νB πρωτ�θαυµ�σCη � µελετητ*ς· τ(ν /γ�πη τ�� Θεσσαλ�νικ'ως �Aρ�ιεπισκ-π�υ γιB τ�ν
πατρ>8�ν iλληνικ� π�λιτισµ-; τ( µητρ>Aα iλληνικ( γλ8σσα e τ� σε&ασµ- τ�υ γιB τ�ν lπ�φ'-
ρ�ντα #νθρωπ�, .στω κα1 σH κατ�σταση )γκληµατικ5ς )ν��5ς; Kαθρ'φτης γιB τ�ν π�λυ-
πρ�γµ�να κ. Xριστ-δ�υλ�!!

Π�ντως � <ρ�ς διατηρ*θηκε µ'�ρι σ*µερα στ(ν /ρνητικ( )κφ�ρ� τ�υ. LH µητ'ρα µ�υ, Nα-
!�α τ(ν καταγωγ*, µH νησιAτικη cπλ-τητα κι ε,θυκρισ�α, <ταν #κ�υγε δι�φ�ρ�υς «δηµ-σι-
�υς lπ�κριτHς» νB µιλkνε κατB κ-ρ�ν γιB �θικ( κα1 «�ρηστB xθη», µ�� .λεγε: «∆:ν κιτ@νε,
παιδ� µυ, τ�ς πµπ�ς τυς, π< κντε;υν ν" τ<ς πν�4υν, παρ" �λ�γ�υν κι !λας;».

LO A. Πασπ�της στ� «Xιακ9ν Γλωσσ�ριν» 8ναφ�ρει: «+Eν X�tω _λλτε, 8λλ" µ��ρις �σ��-

�O Lστρικ9ς Πρκ
πις στ9 Mργ τυ «+Aν�κδτα» II 35-41 περιγρ�φει Qς H4�ς τ9
διωγµ9 τFν 8στρν
µων (8στρλ
γυς τ<ς �ν
µαNαν τ
τε) 8π9 τ9ν +Iυστινιαν
:

«+Aλλ" κα� γι" τ<ς 8στρλ
γυς εU�αν µεγ�λ µ%σς. Γι’ α�τ9 κα� µ
ν A 84ιω-
µατ&�ς π< Wταν pρµ
δις γι" τ<ς κλ�φτες τ<ς �ασ�νιNε �ωρ�ς καν�ναν _λλ λ
-
γ κα�, 8φ& τ<ς µαστ�γωνε 8λ;πητα στ� ρ��η, τ<ς M�αNε π�νω σ: καµ�λες κα� τ<ς
διαπ
µπευε σ’ !λη τ�ν π
λη, γ�ρυς 8νθρ πυς κα� γενικ" 84ισ��αστα πρ
σωπα,
κι mς µ�ν εU�ε ν" τ<ς πρσ�ψ=η καµµι" _λλη κατηγρ�α, παρ" µ
ν !τι rθελαν ν"
καλλιεργ&ν τ�ν �πιστ*µη τFν _στρων σ’ yναν τ
π σ"ν κι α�τ
ν».

Σ.M.

�H διαπ	µπευση τ�ν �στρ�ν	µων

�H
4στ�ρικ( πρ�'λευση τ8ν διαπ�µπε�σεων .�ει τ(ν /παρ�* της
στ1ς τ�!εις τ�� λαϊκ�� �I�υδαϊσµ�� τ8ν A,τ�κρατ�ρικ8ν
�Iνδι8ν τ�� Nεπ�λ. (Φα�δων K�υκ�υλ'ς, «Bυ;αντιν8ν B��ς κα1
Π�λιτισµ-ς»). 

ΠHς δλφν:σαν ψυPικ7 τTς «πτα9στας»



τως, !ταν �πρ
κειτ ν" διαπµπε;συν γυνα%κα �π� µι�ε�{α συλληφθε%σαν, πρσεκ�λυν δι"
κωδωνκρυσιFν τ9ν �ιακ9ν λα9ν ν" παραστ=� εGς πµπικ" γαϊδυργυρ�σµατα, πραναγ-
γελλ
µενα δι" Kαµπανισµ�των. «Πρ
σε4ε κα� σ�να ν" µ� σ: καµπαν�συν, µωρ*», .λεγαν κα1
!αν�λεγαν �4 «8δι�φθρι +Aδαµια%ι στ�ς pµαρτωλ:ς E�ες». �AλλB .λειπε = α,τ�συνειδη-
σ�α νB ρωτ*σ�υν µH π�ιHς cµ�ρταναν κι .�αναν τ(ν /ναµαρτησ�α τ�υς �4 �ριστιαν�1 �π�υ-
δ*π�τε; «O�α� #µ%ν, γραµµατε%ς κα� φαρισα%ι #πκριτα�, L διυλ�Nντες τ9ν κ νωπα, τ�ν δ:
κ�µηλν καταπ�νντες», M�ι µ�ν��α µ�α φ�ρB /λλB «κατ’ )παν�ληψιν κα1 κατB συρρ�*ν».
«Πρ9ς τ9 �αρ�αρικ9ν τ&τ Mθιµν σ�ετ�Nεται κα� τ9 ρ�µα κυδυν�Nω («θ" σ: κυδυν�-
συν», e «θ" σ& �αρ�σω καµπ�να», δηλ. θB σH τιµωρ*σω α,στηρ8ς (κυρ�ως στ� στρ�τευµα
)πι�ωρι�;ει = «καµπ�να»). (Φα�δων K�υκ�υλ'ς, τ-µ. Γ´).

«EGς τ<ς πτα%στας», «�ν
�υς», «�γκληµατ�ας» �γνωσµ�νης πρ�4εως κα� �ν��ς �πι-
�αλλ
ταν A �ι�λικ9ς ρα�δισµ9ς («παρ" µ�αν τεσσαρ�κντα»), δηλ. 39 καµτσικι�ς, Qς
πρ τη δ
ση. +Eγ;µνωναν τ9ν κατ�δικ κα� στ� συν��εια τ9ν ρ��διNαν σ: δηµ
σι n
�κκλησιαστικ9 �Fρ. T�ς Zρθ
δ4ης µαρ�δας «�λεπ;σης κατ’ 8νατλ"ς κα� δ4αN;-
σης τ9ν K;ριν, !τι α�τ� S Rδια δ:ν �ρισκ
ταν στ� θ�ση τ& ρα�διN
µενυ». (Φ. K�υ-
κ�υλ'ς, τ-µ. Γ´).

MετB τ�ν ρα&δισµ� &�ηθ��σαν �4 �ιγιλ�τρες (/στυν�µικ�1) τ�ν =µιθαν5 κατ�δικ� ν’
/ν'&Cη στ(ν ρ��η iν�ς /ν�π�πτ�υ γαϊδ�ρ�υ µH τ(ν πλ�τη στραµµ'νη πρ�ς τ(ν κεφαλ( τ��
;A�υ κα1 µ'τωπ� στB 2π�σθι� τ�υ. Στ( συν'�εια � κ�υρεµ'ν�ς «γ�υλ1» κατ�δικ�ς (σηµε�� ε,τε-
λισµ�� κι α,τ�) φAνα;ε τρε�ς φ�ρHς «δικα�ως π�σ�ω!» κα1 .τσι = /πα!ιωτικ( π�µπ( #ρ�ι;ε,
«τFν πα�δων πρπρευµ�νων κρυ
ντων κ δωνας κα� 8λαλαN
ντων». ΣτB σταυρ�δρ-µια
γιν-ταν δ'ηση, γιB νB δAσ�υν συγ�Aρεση στ� θ�µα ρασ�φ-ρ�ι κα1 µ*!!

�Aλλ�, γιB νB καταλ�&Cη � �4�σδ*π�τε τ� µ'γεθ�ς τ5ς )κδικητικ5ς lπ�κρισ�ας, ε?ναι σκ--
πιµ� ν’ /ναφ'ρ�υµε <τι σH κ�θε )κκλησ�α π�" .φθανε = π�µπ*, κατ'&α;αν τ�ν κατ�δικ� /π�
τ� ;8� π�" τ�ν ε?�αν µH 4µ�ντες δεµ'ν�, γιB νB πρ�σκυν*σCη τ1ς )!Aθυρες τ�� Nα��. �Aφ��
γιν-ταν = )!ευτελιστικ( πρ�σκ�νηση, �4 νεωκ-ρ�ι τ�� να�� κ�υ&αλ��σαν Oνα µαντρ���ρα-
ν�, δηλ. µεγ�λ� «�αραν1» –τ'ντ;ερι /π� µαντρ�, κατ�µαυρ� /π� /σ&�λιB e µ�υτ;��ρα– κα1
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∆ιαπSµπευση γυνα	κας. Evναι καθι-
σµ�νη Dν�π�δα π�νω σ� γ�ϊδαρ� κα=
κρατxp, γι8 µεγαλ-τερ� 5GευτελισµS
της, τiν �@ρ� τ�υ. �H διαπSµπευση
συνε!	σθηκε  κα= µετ8 τM Bυ(�ντι�
σ� τ�υρκ�κρατ�-µενες περι�!�ς,
Dλλ8 !�ρη στiν 5πι0ιEν�υσα !ρι-
στιανικi yθικ:, περιστατικ8 διαπ�-
µπε-σεως `πρGαν στiν �Eλλ�δα

µ�!ρι τ=ς Dρ!�ς τ�O 20�O α&?να.



#λειφαν µ’ α,τ� τ� πρ-σωπ� τ�� διαπ�µπευ-µεν�υ, «γιB νB ε,�αριστηθC5 � Θε-ς»! LH λαϊ-
κ�µαγικ( /ντ�ληψη, )κφρ�;�υσα τ� φ-&� τ�� λαϊκ�� lπ�συνε�δητ�υ γιB τ(ν /π�νθρωπη λι-
τανε�α τ5ς δια-π-µπευσης, γρ�φει στ� λαϊκ� 2νειρ�κρ�τη τ8ν &υ;αντιν8ν: «+E"ν |πανδρς
γυν� Zνειρευθ=� yνα µυτNαλωµ�ν �π� γαϊδ�ρυ, τ’ 8πτ�λεσµα θ" εUναι γρυσυNι" κα� θ"
µε�ν=η �*ρα 8π9 _νδρα». T'τ�ια κα1 τ-ση /π'�θεια αNσθαν-ταν = λαϊκ( συνε�δηση γιB τ�
µ�υτ;�λωµα, τ� γαϊδ�υρ�γ�ρισµα κα1 τ( δια-π-µπευση. «M&ντNες ν��=ης» �ταν &αρ�τατη
κατ�ρα, π�" �µπ�ρ��σε νB )κσφενδ�ν�σjη � Oνας )ναντ��ν τ�� #λλ�υ.

O4 συν'πειες <λων α,τ8ν τ8ν �µ�τ*των κα1 τ8ν ψυ��λ�γικ8ν καταναγκασµ8ν π�" )πι-
&�λλ�νταν )ν�ντια κα1 στ�"ς α4ρετικ�"ς �ταν = /π�µ-νωση, � κ�ινωνικ�ς /π�κλεισµ-ς,
= περιφρ-νηση κι � �λευασµ�ς τ�� καταδικασµ'ν�υ /κ-µη κα1 γιB θε�λ�γικHς /π�κλ�-
σεις, �4 �π��ες /π�τελ��σαν &αρ�τατ� π�ινικ� /δ�κηµα, τ5ς �Eκκλησ�ας �αιρεκακ��σης.

LO µεγ�λ�ς /φωρισµ'ν�ς τ�� νε�ελληνικ�� )κκλησιαστικ�� κατεστηµ'ν�υ �Aνδρ. Λα-
σκαρkτ�ς διηγε�ται γι’ α,τ�ν τ�ν /ν*θικ� /π�κλεισµ-, π�" = τ�πικ( )κκλησ�α τ5ς Kεφαλ�-
νιkς (τ(ν �π��α πρ�στ�τευε, λ'ει, � µ�υµι�π�ιηµ'ν�ς πατ(ρ Γερ�σιµ�ς N�ταρkς) τ�� )π'&α-
λε. (LO wδι�ς ε,�-ταν τB παπ��τσια τ�υ νB µ( λυAσ�υν, µιkς κα1 δHν ε?�ε �ρ*µατα ν’ /γ�ρ�σCη
#λλα). «T" παιδι� µυ» γρ�φει «στ9 σ�λει
, µετ" τ9ν 8φωρισµ
 µυ τ" εU�αν σ: καραντ�να,
δ:ν τ<ς µιλ&σαν, δ:ν τ" �αιρετ&σαν, δ:ν τ" _γγιNαν, γιατ� κι α�τ" µετ" θ�νατν δ:ν θ" Mλυω-
ναν Qς τ�κνα 8φωρισµ�νυ πατ�ρα. Kανε�ς, �κτ9ς 8π9 τ9 στεν9 Gκγενειακ
 µυ περι��λλν,
δ:ν vµπρ&σε ν" καταλ��=η τ9 �σωτερικ9 Gκγενειακ
 µυ δρ@µα, γιατ� #π*ρ4αµε �υ��
κα� 84ιπρεπε%ς µ�ρτυρες κα� δ:ν vθ�λαµε κανε�ς µ" κανε�ς ν" µ@ς λυπ@ται». (A. Λασκαρ�-
τ�υ, «DEργα κα1 =µ'ραι». ∆ηλαδ*, δHν �ταν µ�ν��α �4 δια-π�µπευ-µεν�ι )γκληµατ�ες κα1
α4ρετικ�1 τB θ�µατα, /λλB )! Nσ�µ�ιρ�ας �4 =λικιωµ'ν�ι /νι-ντες τ5ς �Nκ�γ'νειας κα1 �4 κα-
τι-ντες «µ��ρι yκτης γενε@ς», κατB τB lπεσ�ηµ'να τ�� �Iε�ω&k τ5ς Παλαιkς ∆ιαθ*κης. 

LH π�ι*τρια τ�� Bυ;αντ��υ = DAννα K�µνην( στ(ν «�Aλε!ι�δα» της µkς πληρ�φ�ρε� <τι:
«Παρακλυθ*σασα τ�ν δια-π
µπευσιν τ& Παυλικιαν& 8ντ�ρτη +Aνεµ@ κα� τFν συντρ
-
φων τυ, �4επλ�γην �λ�πντας µελαν��τωνας µνα�<ς ν" ρα�δ�Nυν ψ�λλντας, στ� συ-
ν��εια ν" τραγυδ&ν αGσ�ρ" κα� ε�τρ�πελα τραγ;δια». (DAννης K�µνην5ς, «�Aλε!ι�ς»,
2�ς τ�µ. στ��. 158, B-ννη). LO Θε�φ�νης � �ρ�ν�γρ�φ�ς στ( «Σ�ν�ψη LIστ�ρι8ν» τ�υ γρ�φει
<τι π�λλ�1 µ�να��1 πρ�ηγ��ντ� τ8ν γαϊδ�υρ�γυρισµ�των «{_δντες κα� ψ�λλντες ε�τρα-
π�λως πρ9ς ε�θυµ�αν τ& κιν&». �Eπ�σης κ�π�ι�ς δι�κ�ν�ς Στ'φαν�ς )πιµαρτυρε� <τι:
«EUδν πλλ<ς µνα�<ς ν" {{_δυν σκωπτικ" {_σµατα κα� ν’ 8παγγ�λυν τετρ�στι�α πρ9ς
τ�ν τFν π�ντων τ�ρψιν κατ" τ� δι�ρκεια “γαϊδυργυρισµ�των”». (Στεφ�ν�υ διακ-ν�υ,
«Xρ�ν�γραφ�α»).

Περα�ν�ντες τ( σ�ντ�µη α,τ( παρ�υσ�αση δHν )πιθυµ��µε νB �θικ�λ�γ*σ�υµε, παρB µ�-
ν��α νB )πισηµ�ν�υµε τ� /ναντ�ρρητ� γεγ�ν-ς, <πως � /καδηµαϊκ�ς Φ. K�υκ�υλHς lπ�-
γραµµ�;ει στ� Γ´ τ-µ� τ�� .ργ�υ τ�υ, <τι «εGς τ9 BυN�ντιν �φηρµ
Nετ κατ" γρ�µµα A Xα-
µυρ�µπις ν
µς· τ9 σωµατικ9 µ�λς π< �νεργ&σε τ�ν πρ�4η ν" �κκ
πτεται κα� εGς π&ρ
ν" �µ��λλεται» (<σ�ν /φ�ρjk στ(ν κ�π( τ�� iν�ς e τ8ν δ�� �ειρ8ν κα1 /ν�λ�γα π�ντα µH τ�ν
Nδι�κτ*τη κα1 τ(ν /!�α τ8ν κλαπ'ντων). Στ�"ς µ�ι��"ς κα1 &ιαστHς /φαιρ��σαν τ�"ς Mρ�εις
κα1 «ε�ν;�υς α�τ<ς �π�υν». Στ�"ς Παυλικιαν�"ς «Kαθαρ<ς» κα1 #λλ�υς «αLρετικ<ς
8π�κπταν τ�ν γλFσσαν, �να µ� µλ;νωσι δι" τFν αLρετικFν λ
γων τ"ς παρθενικ"ς 8κ"ς
τFν φιλθ�ων Zρθδ
4ων». T'λ�ς τ� Bυ;αντιν� ∆�και� στ(ν )φαρµ�γ( τ8ν π�ιν8ν �ταν
)κδικητικ� κα1 /ντ1 νB σωφρ�ν�;Cη, )πι;ητ��σε τ�ν ε,τελισµ� τ8ν )γκληµατ��ντων κα1 τ(ν
4καν�π��ηση τ�� ν�µ�θ'τη, στηρι;-µεν�υ στ� «Zφθαλµ9ν 8ντ� Zφθαλµ& κα� Zδ
ντα 8ντ�
Zδ
ντς».

∆ρ ΓεEργι�ς M�υστ�κης
Kαθηγητ(ς Θε�λ�γ�ας
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TO I™TOPIKO TH™ ¶PøTOEMºANI™H™
TøN I™§AMI™TøN KAMIKAZI (11ς α�.)

Στ(ν �Eγκυκλ�πα�δεια «Π�πυρ�ς-Λαρ��ς», τ-µ�ς 3, σελ. 761, )κδ--
σεως 1963, στ� λ5µµα «�Aσσασ�ν�ι», /ναφ'ρ�νται )π1 λ'!ει τB κα-
τωτ'ρω, τB �π��α /ναδηµ�σιε��υµε )δ8 θεωρAντ�ς τα Tς )νηµε-
ρωτικB γιB τ� 4στ�ρικ� τ5ς )µφαν�σεως πρ1ν /π� 900 �ρ-νια τ5ς
Nσλαµιστικ5ς 2ργ�νωσης «καµικ�;ι», π�" δρjk σ*µερα Tς «Φε-
νταγ1ν» (στ(ν )γκυκλ�πα�δεια τ�� 1963 = λ'!η /π�δ�δεται µH τ�ν τ�-
π� «Φινταϊγι��ν»).

�Aσσασ*ν�ι L (�κ τ& 8ρα�. �ασσασ�ν = καπνιστα� τ& �ασ�ς)· Zνµ.
σ�ιιτικ�ς Gσµαηλιστικ�ς αLρ�σεως, Zργανωθε�σης περ� τ9 1090.
� (EΓKYK.). �O Lδρυτ�ς τ�ς µυστικ�ς τα;της Hταιρε�ας Xασ"ν G-Σαµπ"� Wτ
Π�ρσης, !στις Hλκυσθε�ς 8π9 τ�ν φατιµιτικ�ν πρπαγ�νδαν �στ�λη εGς K�ι-
ρν, Mνθα #πεστ*ρι4ε τ9ν NιN"ρ Gµπν 8λ-Mυστανσ�ρ (�4 � κα� τ9 wνµα νι-
Nαρ%ται, τ9 Aπ%ν �δ
θη �π�σης εGς τ<ς Zπαδ;ς τυ), εUτα δ: �παν�καµψεν
εGς Περσ�αν, !πυ �κυρ�ευσεν αGφνιδιαστικFς τ9 Gσ�υρ9ν φρ;ριν τ& +Aλα-
µ;τ, πλησ�ν τ& KαNυ�ν (1090). OL ΣελτNυκ�δαι δ:ν κατ ρθωσαν ν" κα-
ταλ��υν τ9 φρ;ρι τ&τ, κα� A δι�δ�ς τ& X�σαν MπυN<ργκ O�µµ�ντ
Pυτµπ�ρι (1124-1138) συν�στησεν 8ληθ� δυναστε�αν, �τις δ:ν Mλη4εν παρ"
!ταν A Mγγ
λς X"ν Xυλαγκ< �πετ�θη κατ" τ& +Aλαµ<τ κα� _λλων
Z�υρFν κα� �θαν�τωσε τ9ν τελευτα%ν µ�γαν _ρ�ντα τFν +Aσσασ�νων (1256).
EGς +Aλαµ<τ ε#ρ�θη µ�α τεραστ�α �ι�λιθ*κη. OL +Aσσασ%νι κατ ρθωσαν
8φ’ Hτ�ρυ ν" εGσδ;συν AριστικFς �ν Συρ�{α, Mνθα S �γκατ�στασ�ς των η�ν*-
θη #π9 τ& ΣελτNυκ�δυ πρ�γκηπς Pιντυ�ν, τ& +Aλεπ�υ (1095-1113). Kα-
τ�κτησαν κυρ�ως τ9 Gσ�υρ9ν φρ;ριν τ& M�συαφ· διετ*ρησαν πλλ�κις
φιλικ"ς σ��σεις µ: τ<ς Σταυρφ
ρυς, #π9 τFν Aπ�ων A µ�γας _ρ�ων τFν
+Aσσασ�νων �καλε%τ A Γ�ρων τ& �υν&. +Eκ τFν πλ�ν ZνµαστFν �4 α�τFν
#π�ρ4εν A Σιν�ν. OL Mγγ
λι �κυρ�ευσαν τ" φρ;ρι� των τtF 1260 κα� A
Mπα�µπαρς Mθεσε τ�ρµα εGς τ�ν Gσ�;ν των τtF 1272. T9 wνµ� των Zφε�λεται
εGς τ9 !τι, Aσ�κις A 8ρ�ηγ
ς των τ<ς 8ν�θετε µ�αν 8πστλ*ν, �µ�θυν µ: �α-
σ�ς, !περ τ<ς καθ�στα πειθην�υς κα� πρθ;µυς ν" θυσιασθ&ν, �4 � κα�
τ9 wνµα Φινταϊγι;ν, τ9 Aπ%ν �π�σης τ<ς �δ
θη. �H 8πστλ* των συν�-
στατ συ�ν" εGς τ�ν δλφν�αν τFν 8ρ�ηγFν τFν 8ντιπ�λων των. O|τως
�φνε;θησαν A �εN;ρης τ& Mαλικσ��, NιN"µ �λ-M<λκ τtF 1092, A Pεϋµ
ν-
δς τ�ς Tριπ
λεως τtF 1152, A Kνρ�δς A Mµφερατικ9ς τtF 1192, κα� |τως
A Σιν"ν �πε�ε�ρησε ν" φνε;σ=η τ9ν Σαλαδ%νν. OL +Aσσασ%νι �καλ&ντ �π�-
σης +Iσµαηλ%ται n Mπατινιαν�, Qς κα� Mαλ��ιντα (= αLρετικ�) ”

“



OR _µι�τητες µεταKT τHν δF LπHν

`A
ς )!ετ�σ�υµε <µως π�ι'ς ε?ναι α,τHς �4 «�µ�ι-τητες». LΩς γνωστ�ν στ( «Θε�γ�-
ν�α» � Kρ-ν�ς καταπ�νει µιB π'τρα σBν lπ�κατ�στατ� τ�� υ4�� τ�υ ∆�α, )ν>8
/ντ�στ�ι�α στ� µ�θ� τ8ν Xεττα�ων lπ�ρ�ει µιB /π-πειρα τ�� Kumarbi νB φ�Cη
Oνα /π� τB παιδι� τ�υ. LO Kρ-ν�ς �ρησιµ�π�ιε� τ� wδι� τ�υ τ� σ8µα Tς φυλακ(

γιB τ�"ς /π�γ-ν�υς τ�υ, <ταν � Kumarbi τ�"ς κυ�φ�ρε�. Παρ�λληλα � Gueterbock συ-

∆-� πλευρ�ς πινακ	δας DπM τiν X�τ�υσα, πρωτε-�υσας τ?ν Xεττα	ων. �H πινακ	δα
εvναι γραµµ�νη σ� σφην�ειδ γραφi κα= στM κ�ντρ� τ�O 5µπρSσθι�υ τµ:µατSς της ̀ π�ρ-
!ει σφραγ	δα µ� $ερ�γλυφικ8 στ�ι!ε*α. �O &σ!υρισµMς τ�O Gueterbock, qτι τ8 κε	µενα
τ?ν Xεττα	ων ̀ πρGαν τM πρSτυπ� τς �Eλληνικς «Θε�γ�ν	ας», 5λ�γ!εται Dνακρι0:ς.

T7 ]πη τHν Xεττα#ων καA BαCυλων#ων

�E
κε� <π�υ σ*µερα &ρ�σκεται τ� τ�υρκικ� �ωρι� Mπ�γκ�αϊσκι-ι, κ�π�-
τε συναντ��σε κανε1ς τ(ν πρωτε��υσα τ8ν Xεττα�ων X�τ�υσα. Στ(
X�τ�υσα /νακαλ�φθηκαν τB δ�� 4ερB κε�µενα τ8ν Xεττα�ων (� µ�θ�ς
τ�� Kumarbi κα1 � µ�θ�ς τ�� Ullikummi), τB �π��α κα1 �ρ�ν�λ�γ*θη-

καν στ� 1200 π.X. T� 1948 � Hans Gueterbock δηµ�σιε�ει Oνα #ρθρ� στ� .γκρι-
τ� περι�δικ� «American Journal of Archaeology». Σ’ α,τ� τ� #ρθρ� �
Gueterbock lπ�στ*ρι!ε <τι τB δ�� κε�µενα παρ�υσ�α;αν σηµαντικHς �µ�ι--
τητες µH τ( «Θε�γ�ν�α» τ�� LHσι-δ�υ κα1 κατ'λη!ε στ� συµπ'ρασµα, <τι )νδε-
��µ'νως νB ε?�αν /π�τελ'σει τ(ν κ�ρια πηγ( τ�� IEλλην�ς )πικ��. 



γκρ�νει τ(ν διαδ��( O,ραν��-Kρ-ν�υ-∆ι�ς µ’ α,τ(ν τ8ν Alalu-Anu-Kumarbi.
Στ�ν #λλ� µ�θ�, α,τ�ν τ�� Ullikammi, τ� �µAνυµ� τ'ρας ταυτ�;εται µH τ�ν Tυφω'α τ5ς

«Θε�γ�ν�ας». Στ� Xεττιτικ� κε�µεν� � τελικ�ς νικητ(ς κα1 /διαµφισ&*τητ�ς &ασιλε"ς
τ8ν θε8ν ε?ναι � Θε�ς τ5ς καταιγ�δ�ς, )ν>8 στ� .ργ� τ�� LHσι-δ�υ � Zε�ς, � θε�ς τ�� κε-
ραυν��, δρ'πει /ν�λ�γες δ�φνες.

Στ� &α&υλωνιακ� τAρα κε�µεν�, π�" φ'ρει τ�ν τ�τλ� Enuma Elish, κα1 τ� �π��� ε?ναι
τ� καλ�τερα διατηρηµ'ν� θρησκευτικ� κε�µεν� τ5ς )γγ"ς �Aνατ�λ5ς, � θε�ς Apsu, <πως
κα1 � O,ραν-ς, )πι&�υλε�εται τ�"ς /π�γ-ν�υς τ�υ, µ'�ρι π�" /νατρ'πεται /π� τ( θεB DEα.
LH Tiamat, π�" ε?ναι σ�νευν�ς τ�� Apsu, στ(ν /ρ�( /ντιτ�θεται στ� σ�'δι� /νατρ�π5ς,
/λλB τελικB παραµ'νει �,δ'τερη. LH DEα κατ-πιν τ��τ�υ γεννjk τ�ν Marduk, � �π���ς
/φ�� )!�υδετερAσCη τ(ν Tiamat κα1 τ�"ς συµµ���υς της, /νακ�ινAνει τ(ν �δρυση τ5ς Bα-
&υλ8ν�ς. O4 εNδικ�1 τ�π�θετ��ν τ� &α&υλωνιακ� κε�µεν� στ�ν )νδ'κατ� π.X. αN8να.

MελετAντας τ�"ς µ�θ�υς, � /ναγνAστης πραγµατικB διακρ�νει κ�π�ιες �µ�ι-τητες
µH τ� .ργ� τ�� LHσι-δ�υ, �4 �π��ες Tστ-σ� δHν ε?ναι π�ντα τ-σ� )µφανε�ς κα1 �,σια-
στικ'ς, <σ� τ�υλ��ιστ�ν lπ�στ*ρι!αν µH ;5λ� τ1ς δεκαετ�ες τ�� ’40 κα1  τ�� ’50 µε-
γαλ-σ�ηµ�ι φιλ-λ�γ�ι <πως � Gueterbock, � Dodds κα1 � Cornford. LYπ�ρ��υν <µως
στ�ι�ε�α, τB �π��α µπ�ρ��µε νB /ντιπαραθ'σ�υµε στ( θεωρ�α π�" θ'λει τ�ν LHσ��-
δ� νB /ντιγρ�φCη τB �Aσσυρ�&α&υλωνιακB κε�µενα. 

T� 1952 � Michael Ventris /π�κωδικ�π��ησε τ( Γραµµικ( Γραφ( B. �Aν�µεσα σ’ <λα
τB θαυµαστB πρ�γµατα π�" δι�&ασε στ1ς πινακ�δες τ5ς Kνωσ��, ε?ναι κα1 τB 2ν-µατα τ��
∆ι-ς, τ�� LEρµ��, τ�� ∆ι�ν�σ�υ, τ5ς �Aθηνkς κα1 τ�� Π�σειδ8ν�ς. TAρα, σ�µφωνα µH τ�ν
DE&ανς, Oνα terminus ante quem γιB τ1ς πινακ�δες τ5ς ΓΓB ε?ναι τ� 1375 π.X. ∆ηλαδ( �4
IEλληνες λ�τρευαν τ�"ς θε�"ς π�" περιγρ�φ�νται στ(ν Θε�γ�ν�α πρ1ν /π� τ(ν )µφ�νι-
ση τ8ν κειµ'νων τ5ς �Eγγ"ς �Aνατ�λ5ς. Συνεπ8ς � LHρ-δ�τ�ς κ�νει λ�θ�ς, <ταν λ'Cη <τι
� IOµηρ�ς κα1 � LHσ��δ�ς πρ8τ�ι /π'δωσαν 2ν-µατα κα1 Nδι-τητες στ�"ς θε�"ς τ8ν
LEλλ*νων. A,τ� #λλωστε /π�δεικν�εται κα1 /π� τ(ν .ρευνα τ�� /στρ�ν-µ�υ Kων. Xα-
σ�πη, � �π���ς στ( διατρι&* τ�υ π�" lπ'&αλε )π1 διδακτ�ρ�jα τ� 1964, µH .γκυρ� )πιστη-
µ�νικ� τρ-π� κα1 � �π���ς µ'�ρι σ*µερα δHν .�ει /µφισ&ητηθ5, �ρ�ν�λ-γησε τ�"ς �Oρφι-
κ�"ς IYµν�υς στB 1366 π.X.* LYπ�ρ�ει Tστ-σ� Oνα /κ-µη στ�ι�ε��, τ� �π��� εwτε /π� /µ'-
λεια εwτε /π� σκ�πιµ-τητα /γν�*θηκε /π’ <λ�υς )κε�ν�υς τ�"ς )πιφανε�ς )πιστ*µ�νες, �4
�π���ι .σπευσαν νB διαλαλ*σ�υν τ(ν iλληνικ( «/ντιγραφ*».

«�Hτι µ:ν πρ τιστα X�ς γ�νετ, α�τ"ρ Mπειτα Γα%α ε�ρ;στερνς...». LH .νν�ια τ�� X�-
�υς δHν /ναφ'ρεται σH καν'να /π� τB 4ερB κε�µενα τ8ν Xεττα�ων e τ8ν �Aσσυρ�&α&υ-
λων�ων. LH λ'!η X��ς, σ*µερα )ντελ8ς διαστρε&λωµ'νη (κυρ�ως /π� τ�"ς �Aγγλ�σ�!�-
νες), �ρησιµ�π�ιε�ται γιB νB δηλAσCη /τα!�α κα1 σ�γ�υση. LH λ'!η πρ�'ρ�εται /π� τ�
ρ5µα ��σκω κα1 .�ει στ(ν πραγµατικ-τητα )πιστηµ�νικ( κα1 φιλ�σ�φικ( σηµασ�α. X�-
ς ε?ναι � #πειρ�ς �8ρ�ς π�" περι&�λλει τ(ν #µ�ρφη ~λη, X�ς ε?ναι )π�σης τ� κεν-.
IOπ�ια iρµηνε�α κι mν )πιλ'!Cη κ�π�ι�ς, = �,σ�α ε?ναι µ�α κα1 /ναλλ��ωτη. X�ς ε?ναι =
/ρ�( τ5ς LEλληνικ5ς Θε�γ�ν�ας-K�σµ�γ�ν�ας. pAς µ(  λησµ�ν��µε #λλωστε τ� γεγ�ν-ς,
<τι = παραπ�νω #π�ψη συνj�δει µH τB πι� πρ-σφατα π�ρ�σµατα τ5ς µ�ντ'ρνας ψυ�ανα-
λ�σεως, <π�υ τ� X�ς σηµατ�δ�τε� τ� )φαλτ*ρι� µιkς ν'ας καταστ�σεως (Caldwel, 1989).
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* LO Παυσαν�ας στB «B�ιωτικ�» τ�υ θεωρε� <τι = «Θε�γ�ν�α» δHν ε?ναι .ργ� τ�� LHσι-δ�υ, �
�π���ς cπλ8ς τ� )!'δωσε, πα�ρν�ντ�ς τ� /π� τB /ρ�ε�α τ8ν �Aκαρν�νων 4ερ'ων. Θεωρε� )π�σης <τι
= )π��( κατB τ(ν �π��α .;ησε � LHσ��δ�ς ε?ναι π�λ" παλαι-τερη /π� )κε�νη π�" θεωρ��ν «!σι �π�
τFν �πFν καθειστ*κεσαν»



�Eπ#λγς

™
τ� &ι&λ�� τ�� �Hλ�α Tσατσ-µ�ιρ�υ «LIστ�ρ�α Γεν'σεως τ5ς LEλληνικ5ς ΓλAσσας», .κδ.
«∆αυλ�ς» 1991, � συγγραφ'ας, σH µ�α πραγµατικB πρωτ�π�ριακ( γιB τB iλληνικB
δεδ�µ'να κα1 /ναµφι&-λως )πιστηµ�νικB διαυγ5 .ρευνα, /π�δεικν�ει <τι � LHσ��-
δ�ς δHν )µπνε�στηκε τ1ς θεϊκHς γενεαλ�γ�ες, /λλB /ντιθ'τως τ1ς διδ��θηκε στB M�υ-

σε�α Λ-γ�υ, π�" εlρ�κ�ντ� δι�σπαρτα στ�ν iλλαδικ� �8ρ�. LH )πιστηµ�νικ8ς πλ'�ν /π�-
δεδειγµ'νη παλαι-τητα τ8ν �Oρφικ8ν IYµνων, τB 2ν-µατα τ8ν LEλλ*νων θε8ν στ1ς πι-
νακ�δες τ5ς Kνωσσ�� καθsς κα1 �4 /νυπ�λ-γιστης /!�ας κ�σµ�λ�γικHς κα1 /στρ�ν�µικHς
γνAσεις π�" /π�καλ�πτ�νται διαρκ8ς (&λ'πε πρ�ηγ��µενα τε��η τ�� «∆αυλ��») στ(
«Θε�γ�ν�α» τ�� LHσι-δ�υ, δHν /φ*ν�υν πλ'�ν καν'να w�ν�ς /µφι&�λ�ας, <τι �4 IEλληνες
�,δ'π�τε �ρει�στηκε ν’ /ντιγρ�ψ�υν τB 4ερB κε�µενα τ8ν λα8ν τ5ς �Eγγ"ς �Aνατ�λ5ς.
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E
&ς τ’ [ν�µα τς �Aγ	ας - �Oµ��υσ	�υ - �Aδιαιρ�τ�υ Tρι�-
δ�ς». DEτσι /ρ��;ει τ� Σ�νταγµα τ8ν #ρθρων τ5ς LEλλη-
νικ5ς ∆ηµ�κρατ�ας τ�� 1975. T� Συνταγµατικ� α,τ� κε�-
µεν� λHς κα1 &ι�;εται ν’ /ναγγε�λλCη /π� τ� 3� κι-λας

#ρθρ� τ�υ κα1 ταυτ-�ρ�να νB )πι&�λCη τ(ν κρατικ( LEλληνικ( �Oρθ�-
δ�!�α Tς )π�σηµη α) �Eκκλησ�α, &) #ρ��υσα /π�κλειστικ( Nδε�λ�γ�α
γιB τ�ν LEλληνικ� λα� κα1 τ�"ς κατ�ικ��ντας lπ� τ�ν �,ραν� τ5ς
LEλλ�δ�ς. �Iδ�� τ� )π�µα��, τ� καταλυτικ� τ5ς �Aνε!ιθρησκε�ας #ρθρ�.
B'&αια κ�τω /π� τ� 2λιγ-λ�γ� τ5ς λακωνικ5ς διατ�πωσης, π�" π�λ"
λιγAτερα λ'ει /λλB π�λλB περισσ-τερα lπ�ν�ε�: «+Eπικρατ&σα Θρη-
σκε�α στ�ν �Eλλ�δα εUναι α�τ� τ�ς +Aνατλικ�ς +Oρθδ
4υ +Eκκλη-
σ�ας» (DAρθρ� 3). T� #ρθρ� α,τ� �ρει�;εται π�λ"ς /γ8νας γιB ν’ /λλ�!Cη,
vστε νB καθιερωθC5 /ντ1 τ5ς ν-µ>ω κρατ��σης κα1 συνταγµατικB )πικρατ��-
σης de facto 2ρθ-δ�!ης Nδε�λ�γ�ας � πλ�υραλισµ�ς Tς θεωρ�α κα1 πρ�!η.

DAλλωστε στ(ν LEλλ�δα γεννηθ*καµε κα1 ;��µε κα1 &αθιB )πιθυµ��µε νB
γ�νjη = θρησκευτικ( /ν��( &ιωµατικ( /νε!ιθρησκε�α «τ��ς τ8ν �Aρ�αι�ελ-
λ*νων ρ*µασι πειθ-µεν�ι», �4 �π���ι δHν δι'θεταν δ�γµατικ( παν�πλ�α e
δ�γµατικ( &�&λ�. T� �π���ν σηµα�νει <π�ι�ς θ'λει ε?ναι )λε�θερ�ς ν’ /κ�-
λ�υθ*σCη τ(ν α e & θρησκευτικ-τητα, e καµµ�α /π� τ1ς κυκλ�φ�ρ��σες κι
/κ-µη )ντελ8ς καµµ�α, )φ’ <σ�ν = κ�θε π�στη e µ( π�στη δHν διασαλε�ει τ(ν
.νν�µη τ�!η. Kα1 &ε&α�ως κ�θε πρ�σηλυτισµ�ς νB κηρυ�θC5 /θ'µιτ�ς κα1
παρ�ν�µ�ς. E?ναι γνωστ� <τι τ� Nσ���ν Σ�νταγµα µH Oνα φρασ�δι� διακελε�ει
«� πρ�σηλυτισµ�ς /παγ�ρε�εται», /λλB καθ-λ�υ δHν διευκριν�;ει /π� π�ι-
-ν σH π�ι-ν.

T� σιαµα�� τ8ν σ�'σεων �Eκκλησ�ας κα1 κρ�τ�υς στ(ν LEλλ�δα ε?ναι σκ--
πιµ� «ad hoc» νB π�λεµηθC5 µ'�ρι τ5ς τελικ5ς ν�κης τ�� �µαλ�� �ωρισµ��.
T� 4ερατε�� στ( σηµεριν( π�λιτικ( πραγµατικ-τητα /π�τελε� «κρ�τ�ς )ν
κρ�τει» – #ρα, <σ� = κατ�σταση α,τ( συνε��;εται σ’ <λες τ1ς )κφ�νσεις τ��
κ�ινωνικ�� µας &��υ, = ∆ηµ�κρατ�α µας ε?ναι )λλειµµατικ*. Στ� τ'λ�ς, πρ�-
σωπικB γιB µ'να, π�" διακ�ν8 παιδι-θεν τ� �8ρ� τ5ς �ριστιανικ5ς π�στης,
ε?ναι 2δυνηρ� νB &λ'πω Oνα 4ερατε�� νB διακ�ν5ται /π� Oνα π�λυαµαρτωλ�
κρ�τ�ς κα1 �'ρι-�'ρι �Eκκλησ�α κα1 Kρ�τ�ς στ(ν LEλλ�δα «/µφ-τερ�ι εNς
&-θυν�ν (&-θρ�ν) πεσ��νται».

Kα1 γιατ� τB γρ�φω <λ’ α,τB α,τ(ν /κρι&8ς τ(ν περ��δ�; E?µαι .ντ�να
σκανδαλισµ'ν�ς /π� τ� «δ�σκ� )παιτε�ας» π�" περιφ'ρει = �Eκκλησιαστικ(
=γεσ�α τ5ς LEλλ�δ�ς στB /νAτατα E,ρωπαϊκB κλιµ�κια, γιB νB συµπεριλη-
φθC5 #ρθρ� στ� lπ� σ�ντα!η πρ8τ� Σ�νταγµα τ5ς E,ρωπαϊκ5ς IEνωσης, τ�
�π��� θB πρ�στατε�Cη τB συµφ'ρ�ντα τ8ν E,ρωπαϊκ8ν �Eκκλησι8ν. Πρ�ς

“
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τ��τ�, � π�λυπρ�γµων MακαριAτατ�ς πρ�σ*γγισε τ� &ετερ�ν� π�λιτικ�
τ5ς Γαλλ�ας ZισκBρ ντ’ �Eστα1ν κα1 τ�� ;*τησε νB πρ�στατε�σCη θεσµικB τ�
γηραι� τ5ς E,ρAπης Xριστιανισµ-. LH /π�ντηση �ταν: «+Eντ9ς τ& Συ-
ντ�γµατς δ:ν vµπρε% ν" πρστεθ=� yνα τ�τι _ρθρ. cOµως στ9 Συνταγ-
µατικ9 πρ�µι vµπρ&µε ν" κ�νυµε φιλλγικ� µνε�α τ�ς Xριστιανικ�ς
πρσφρ@ς στ�ν �Iστρ�α τ�ς E�ρ πης».

M*πως τ(ν wδια /π�ντηση θB .πρεπε κ�π�τε νB δAσCη � /νAτατ�ς Συ-
νταγµατικ�ς #ρ�ων τ5ς ∆ηµ�κρατικ5ς LEλλ�δ�ς, τ(ν Kυριακ( µ�λιστα τ5ς
�Oρθ�δ�!�ας, στ(ν LEλλην�κρατικ( LIεραρ��α τ5ς �Eκκλησ�ας τ5ς LEλλ�δ�ς,
διακηρ�σσ�ντας τ� «;υγ�"ς /π� τ� κρ�τ�ς λ�σατε»; K�τι παρ-µ�ι� ε?�ε
κ�νει κα1 � πρωτ�µ�ρτυρας τ5ς LEλληνικ5ς ∆ηµ�κρατ�ας �Iω. Kαπ�δ�στριας
τ� 1830, <ταν µ�α δ�σιλ�γικ( �µ�δα πατριαρ�ικ8ν δεσπ�τ�δων )πε�ε�ρη-
σε ν’ /σκ*σjCη �θικHς πι'σεις ν’ /λλ�!Cη τ(ν lπHρ τ8ν /λυτρAτων LEλληνικ8ν
πατρ�δων π�λιτικ* τ�υ. LO ε,πατρ�δης π�λιτικ-ς, /φ�� #κ�υσε µH πρ�σ��(
τ(ν κριτικ( τ8ν Kωνσταντιν�υπ�λιτ8ν /ρ�ιερ'ων, σH µιB στιγµ( πρ�ς τ� τ'-
λ�ς τ5ς συ;*τησης σηκAθηκε, #ν�ι!ε τ(ν π-ρτα τ�� πρωθυπ�υργικ�� τ�υ
γραφε��υ κα1 µH /!ι�πρ'πεια τ(ν �π��α πλ��σια δι'θετε α,στηρB πρ-στα-
!ε: «K�ρι�ι, πηγα�νετε στ�ν Πατρι�ρ�η σας».

∆ρ ΓεEργι�ς M�υστ�κης
Kαθηγητ(ς Θε�λ�γ�ας

K�σµικ� ���υσ�α κα� θρησκε�α

�H
κσµικ� �4υσ�α εUναι θεραπαιν�δα τ�ς ∆ηµκρατ�ας. Θεσπ�Nει θ�-
σµια. +Eλ�γ�ει, γι" ν" κρατ*σ=η τ9 _τµ Qς πλ�τη κα� _νθρωπ,
κα� 8σκε%ται 8π9 τ9 κρ�τς. �H δ: θρησκε�α 8π�λ�πει στ�ν ψυ�*,
στ� µεταφυσικ� κατ�σταση τ& 8τ
µυ. ∆:ν κσµικπιε%ται, δ:ν γ�-

νεται κρατικ� �4υσ�α. +Oρθ" A κ. Πρ
εδρς τ�ς Bυλ�ς, Qς �γγυητ�ς τ& Συ-
ντ�γµατς, σ: συν�δρι πρ9 SµερFν καθ ρισε τ" !ρια τ�ς θρησκε�ας δηλ -
νντας «...S θ�ση τ�ς θρησκε�ας εUναι στ�ν ψυ�� τFν 8νθρ πων κα� w�ι στ�ς
πλιτικ:ς διακηρ;4εις τFν κρατικFν n τFν #π:ρ κρατικFν ZργανισµFν». �H
�Iστρ�α διδ�σκει !τι «µ: τ�ν �π�κληση τ& θε&» γι" �γκ σµιες καταστ�σεις,
�δεινπ�θησε S µ:ν E�ρ πη µ: τ�ν Lερ" �4�ταση, S δ: +Aνατλ� µ: τ�ς σταυ-
ρφρ�ες. T9 µεταφυσικ9ν εGδ�ναι δ:ν διαφεντε;εται, δ:ν πειθαναγκ�Nεται
8-λ
γως. T9 σ-νειδα εUναι γν ρισµα τ& +Eλ-λ
γυ +Aνθρ πυ κα� vθικ"
�λε;θερυ, στ9 Aπ%ν δ:ν M�υν θ�ση τ" συλτανικ& δεσπτισµ& φιρµ�-
νια π< δ
θηκαν 8π9 τ9ν Mω�µεθ στ9ν πατρι�ρ�η Γενν�δι κα� τ" Aπ%α τ9ν
περισφ�γγυν 8φ�νταστα κα� πρ�πει ν" 8πκαθαρ&ν.

Σωτ:ρης N. Φλ�κκας



LH �Eκκλησ�α τ5ς LEλλ�δ�ς δηµι��ργησε «ENδικ( �Eπιτρ�π( γιB
τ( Mελ'τη τ5ς �Aρ�αι�λατρ�ας - Nε�ειδωλ�λατρ�ας». ΣH α,τ(ν συµ-
µετ'��υν )πιφανε�ς 4ερ�ρ�ες «ρωµα�ικης �θνικ�ς συνε�δησης» (<πως
�4 wδι�ι δηλAν�υν σH #ρθρα κα1 &ι&λ�α τ�υς) καθsς κα1 θε�λ-γ�ι.
IOπως εbκ�λα /ντιλαµ&�νεται κανε�ς, � συνε�8ς δι�γκ��µεν�ς iλλη-
νικ�ς διαφωτισµ�ς π�" συντελε�ται κατB τ(ν τελευτα�α εNκ�σαετ�α
στ( �Aρα µας, .�ει θ�ρυ&*σει τ(ν �Eκκλησ�α, )φ-σ�ν καθηµερινB
πληθα�ν�υν �4 IEλληνες π�λ�τες, /νAνυµ�ι κα1 )πAνυµ�ι, π�" /π�-
κηρ�σσ�υν δηµ-σια τ( Pωµι�σ�νη, τ�ν�;�ντας τ(ν LEλληνικ-τητ�
τ�υς. LH )ν'ργεια α,τ( µαρτυρε� τ�υλ��ιστ�ν πανικ� τ5ς )κκλησια-
στικ5ς =γεσ�ας, = �π��α, /δυνατAντας νB /να�αιτ�σCη τ� κ�νηµα τ��
iλληνικ�� διαφωτισµ��, καταφε�γει σH µεθ-δ�υς τ�� σκ�τειν�� πα-
ρελθ-ντ�ς.

ΣH iπ-µεν� τε���ς τ�� περι�δικ�� µας θB /κ�λ�υθ*σCη πλ5ρες ρε-
π�ρτB; γ�ρω /π� τ(ν )ν λ-γ>ω «ENδικ( �Eπιτρ�π*», vστε νB !εσκε-
παστC5 πλ*ρως = ν'α πλεκτ�νη π�" στ*νεται εNς &�ρ�ς τ�� iλληνι-
κ�� π�λιτισµ�� κα1 τ�� iλληνικ�� .θν�υς. �Eπ1 τ�� παρ-ντ�ς πα-
ρ�υσι�;�υµε, <πως τB /νακ��νωσε = LIερB Σ�ν�δ�ς, τB 2ν-µατα κα1
τ1ς Nδι-τητες )κε�νων π�" Tρ�σθηκαν νB «µελετ*συν» (;) τ(ν
«�Aρ�αι�λατρ�α-ENδωλ�λατρ�α»:

ΠρSεδρ�ς: LO Σε&. Mητρ�π�λ�της Περιστερ��υ κ. Xρυσ-στ�µ�ς.
M�λη: O4 Σε&. Mητρ�π�λ�τες Nαυπ�κτ�υ κα1 LAγ. Bλασ��υ κ. LIε-

ρ-θε�ς, Kαισαριαν5ς, B�ρων�ς κα1 LYµηττ�� κ. ∆ανι*λ, �4 π. LIερε-
µ�ας Φ��ντας κα1 ∆ανι(λ Γ��&αλης, �4 καθηγητHς κ. �AντAνι�ς Πα-
παδ-π�υλ�ς, κ. Στυλιαν�ς Παπαδ-π�υλ�ς, κ. ∆ι�ν�σι�ς ∆ακ�υρkς,
κ. Σπυρ�δων K�ντ�γι�ννης, � κ. Λ�µπρ�ς Σκ-ντ;�ς, θε�λ-γ�ς, � κ.
Θε-δωρ�ς �Aσπρ�γ'ρακας-Γρ�&ας, δικηγ-ρ�ς, � κ. ΓεAργι�ς zι�ρ-
��ς κα1 � κ. ΓεAργι�ς Bλαντ5ς.

Γραµµατε*ς: O4 Πρωτ�πρ. Kυρι�κ�ς Tσ��ρ�ς κα1 Bασ�λει�ς Γε-
ωργ-π�υλ�ς.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα*�ς

�Eπιτρπ� θ7 «µελετ !» (;!) τ�ν «�AρPαιλατρ#α»

ANABIøNEI O ¶APA¢O™IAKO™
OP£O¢O•O™ MI™E§§HNI™MO™



DEπειτα /π� παρατ*ρηση κα1 µελ'τη τ�� lλικ�� κα1 τ5ς κατασκευ5ς τ�υς, διαπιστA-
νεται <τι τB )ργαλε�α /ν*κ�υν σH δι�φ�ρ�υς τ�π�υς λιθ�τε�ν�ας: α) �A�ελα�ας, &) «Πρω-
τ�λε&αλλ�υ�», γ) Λε&αλλ�υ�, δ) Λεπτ�λιθικ5ς (/λλB σH µικρ-τερ� π�σ�στ-). LO µεγ�λ�ς
&�λ&�ς π�" φ'ρ�υν, /π�δεικν�ει <τι τB περισσ-τερα /π� α,τB .��υν κατασκευαστε� µH
#µεση κρ��ση σκληρ�� κρ�υστ5ρα. ΣH )κε�να π�" .��υν µικρ� &�λ&-, )νδε��µ'νως νB ε?�ε
γ�νει �ρ*ση διπ�λικ5ς λ�!ευσης τ�� πυρ5να. E?ναι )ντυπωσιακ�ς � /ριθµ�ς τ8ν παλαι-
�λιθικ8ν )ργαλε�ων π�" )ντ�π�στηκαν, <πως κα1 τB εwδη π�" καταγρ�φηκαν. Πι� συ-
γκεκριµ'να: z'στρα σH ��ντρHς φ�λ�δες κα1 λ�µες, )γκ�ρσια, πλευρικ�, στρε&λB πλευρι-
κ�, µH κυρτ( /κµ( τ�π�υ «Quina», λιµα!-σ�ηµα, γλυφ�δες, τρυπ�νια-σ�υ&λι�, µισ�ωτB
)ργαλε�α, )ργαλε�α µH )γκ�π'ς, µα�α�ρια µH φυσικ( ρ��η, αN�µHς, διπλk 2δ�ντωτ�, τρ�α
�ειρ�πελ'κια διαστ�σεων 11x7, 8,5x4,5, 6x4 iκατ�στ8ν. �Eπ�σης &ρ'θηκαν )λ��ιστα λε-
πτ�λιθικB (λεπ�δες, φ�λ�δες κα1 µικρ�1 πυρ5νες). T� πετρ8δες lλικ� /π� τ� �π��� ε?ναι
κατασκευασµ'να τB )ργαλε�α ε?ναι κερατ-λιθ�ς !ανθ�� κα1 κασταν�� �ρAµατ�ς, )ν8 )λ�-
�ιστα ε?ναι )κε�να /π� /φυελωµ'ν� =φαιστειακ� γυαλ�, /νδεσ�τη κα1 &ασ�λτη. �Aν��γ�-
ντας )δ8 µ�α σ�ετικ( παρ'νθεση, /ναφ'ρ�υµε πsς στ(ν περ��δ� τ5ς ΠρAιµης Xαλκ�-
κρατ�ας, γιB τ(ν παραγωγ( τ8ν )ργαλε�ων �4 κ�τ�ικ�ι τ5ς Λ'σ&�υ �ρησιµ�π�ι��σαν σH
µεγ�λη συ�ν-τητα τ�ν πυριτ-λιθ�, π�" πρ�σδι�ρ�;εται σH τρ�α εwδη πετρωµ�των: α) =φαι-
στειακ� γυαλ�, π�" )µφαν�;εται µ'σα σH Nγκνιµπρ�τες Tς /π�τ'λεσµα συγκ-λλησης =φαι-
στειακ8ν πυρακτωµ'νων νεφ8ν, &) 2π�λι� e �αλκηδ-νι�, π�" ε?ναι πρ�ϊ�ν lδρ�θερµικ5ς

Kατασκευ(Uνταν EπS eλικS
µεταφερ�µεν δι7 πλ#ων!

°
υρνAντας τ�"ς δε�κτες τ�� ρ�λ�γι�� /ρκετB πρ�ς τB π�σω, στ(ν πρAτη
φ�ση π�" !εκ�νησαν �4 /νασκαφHς στ( Λ'σ&�, διαπιστAν�υµε <τι ε?�αν
.λθει στ� φ8ς σπ�υδα�α εlρ*µατα, π�" µkς δ�ν�υν σηµαντικHς πληρ�-
φ�ρ�ες γιB τ( ;ω( τ8ν /νθρAπων π�" .δρασαν στ� νησ�. �Aπ� τB ε,ρ*-

µατα α,τB π�λλB ε?ναι κατασκευασµ'να /π� lλικB π�" δHν συναντ8νται στB
)δ�φη κα1 πετρAµατα τ5ς Λ'σ&�υ. Kα1 .τσι .��µε τ( σπ�υδαι-τατη )πιστη-
µ�νικ( .νδει!η, <τι στ� �AπAτατ� Παρελθ�ν lπ5ρ�ε ναυσιπλ��α κα1 ναυτικ�
)µπ-ρι� στ� ANγα��. O4 /νακαλ�ψεις συνε��;�νται µ'�ρι σ*µερα, δεδ�µ'ν�υ
<τι τ� lπ'δαφ�ς τ5ς αN�λικ5ς γ5ς .�ει στB σπλ�γ�να τ�υ µ�ναδικ�"ς θησαυ-
ρ��ς. O4 τελευτα�ες .ρευνες /πεκ�λυψαν τ(ν ~παρ!η iν�ς παλαι�λιθικ��
«λιθ8να» )κτ�σεως #νω τ8ν 400 στρεµµ�των στ(ν τ�π�θεσ�α P�δαφν�δια, µH
πλ5θ�ς παλαι�θικικ8ν )ργαλε�ων. ΓιB )κε�ν�υς π�" .��υν γεωγραφικ( γνA-
ση τ�� νησι��, = συγκεκριµ'νη τ�π�θεσ�α &ρ�σκεται 2 �ιλι-µετρα δυτικB τ��
Λισ&�ρ��υ κα1 1 �ιλι-µετρ� &-ρεια τ8ν Θερµ8ν Πηγ8ν τ�� LAγ��υ �Iω�ννη.



)!αλλ��ωσης λ�&ας )µφανι;-µεν� σH κ�ιλ-τητες =φαιστειακ8ν πετρωµ�των κα1 τ'λ�ς γ)
κερατ-λιθ�, π�" /π�τελε� πρ�ϊ�ν πυριτ�ωσης µαργ8ν πλει�καινικ8ν λιµνα�ων N;ηµ�των.
IOλα α,τB τB εlρ*µατα νB σηµειAσ�υµε πsς παραδ-θηκαν στ(ν K´ �Eφ�ρε�α Πρ�ϊστ�-
ρικ8ν κα1 Kλασικ8ν �Aρ�αι�τ*των. ΓιB τB δεδ�µ'να τ5ς Παλαι�λιθικ5ς �Eπ��5ς κα1 µH
&�ση τ( µ�ρφ�λ�γ�α-)πε!εργασ�α π�" παρατηρε�ται στB )ργαλε�α, θεωρε�ται <τι �ρησι-
µ�π�ι*θηκαν στ(ν κατεργασ�α δερµ�των, γιB νB /ν��γ�υν 2πHς σH α,τ�, γιB τ� σπ�σιµ�
2στ8ν, γιB τ(ν cλιε�α κ��υλι8ν /λλB κα1 στ(ν lλ�τ�µ�α.

LH /νακ�λυψη τ8ν παλαι�λιθικ8ν )ργαλε�ων .γινε /π� τ�"ς φυσι�δ�φες M. �A!ιA-
τη, X.B. Xαρ�ση, T.B. Xαρ�ση, P. Durand, )ν>8 � �ρ�ν�λ�γικ�ς κα1 τα!ικ�ς πρ�σδι�-
ρισµ-ς τ�υ .γινε /π� �µ�δα .!ι εNδικ8ν παλαι�ντ�λ-γων, π�", ταυτ-�ρ�να )πεσ*-
µαναν <τι � λιθ8νας στ( θ'ση P�δαφν�δια θεωρε�ται Oνας /π� τ�"ς µεγαλ�τερ�υς M�ι
µ-ν� στ(ν LEλλ�δα, /λλB κα1 σH σ�'ση µH )κε�ν�υς π�" .��υν )ντ�πιστ5 στ( MικρB
�Aσ�α. LO M�κης �A!ιAτης µιλAντας στ�ν «∆αυλ�» /ναφ'ρει τ(ν ~παρ!η κα1 #λλων
τ�π�θεσι8ν στ( Λ'σ&�, <π�υ &ρ'θηκαν παλαι�λιθικB )ργαλε�α.

EP. K-ριε �AGιEτη, σ� π�ι�ς περι�!�ς τς Λ�σ0�υ \!�υν 5ντ�πιστ τ8 παλαι�λιθικ8
5ργαλε*α;

AΠ. TB παλαι�λιθικB )ργαλε�α �ρ�ν�λ�γ*θηκαν /π� τ�"ς εNδικ�"ς στB 150 µH 200 �ι-
λι�δες �ρ-νια π.X. �Eκτ�ς /π� τB P�δαφν�δια )ργαλε�α )ντ�π�στηκαν στ�ν LAλµυρ�π--
ταµ� Π�λι�ν�τ�υ, πι� κ�τω /π� τ( θ'ση «Σπηλι'ς», /λλB κα1 στ( θ'ση «Kαµ�νια». �Eπ�-
σης, δι�σπαρτα )ργαλε�α lπ�ρ��υν κα1 στ(ν περι��( «Φτερ-», στ� δρ-µ� πρ�ς τ( Bρ�-
σα. �Eκε�ν� π�" πρ'πει νB )πισηµανθC5 γιB α,τHς τ1ς θ'σεις, ε?ναι <τι τB γ�ρω πετρAµατ�
τ�υς δHν �ταν τB κατ�λληλα γιB τ(ν κατασκευ( )ργαλε�ων. LEπ�µ'νως ε?�αν µεταφερθ5
/π� #λλες γεωγραφικHς περι��Hς σH α,τHς τ1ς τ�π�θεσ�ες. 

Nαυσιπλgα στS A�γα9 τ�ν Παλαιλιθικ� �EπP�!
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Θ�σις Σ�υρ�δας. �Aνασκαφi ΠαναγιEτα A@γεριν�O.
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�H DG	να π�% 0ρ�θηκε στM Λεπ�τυµν� DπM τMν Γ. Σι0ρ (παραδSθηκε στiν
�Eφ�ρε	α �Aρ!αι�τ:των Mυτιλ:νης).

Παλαι�λιθικMς µυλSλιθ�ς στiν K�για.



Γεγ�ν�ς π�" σηµα�νει πsς .��υµε µιB 4σ�υ-
ρ-τατη .νδει!η, <τι lπ5ρ�ε στ� ANγα�� ναυ-
σιπλ��α /ρκετB /νεπτυγµ'νη, διB τ5ς �π��-
ας διε!*γετ� διαµετακ�µιστικ� )µπ-ρι� µε-
τα!" τ8ν νησι8ν )κε�νη τ(ν παν�ρ�αια
)π��*!

O4 #νθρωπ�ι )κε�νης τ5ς περι-δ�υ ε?ναι �α-
ρακτηριστικ� <τι λειτ�υργ��σαν σBν �µ�δες,
κ�ντB σH π�τ�µια κα1 θερµHς πηγ'ς. ∆Hν ε?ναι
τυ�α�α = παρ�πλευρη ~παρ!η θερµ8ν πηγ8ν.
∆Hν /π�κλε�ω <τι µ'σα στB σπ*λαια τ5ς ε,ρ�-
τερης περι��5ς lπ�ρ��υν /κ-µη κα1 /νθρAπι-
να 2στk, κ�τι π�" θB πρ'πει νB λ�&�υν σ�&αρB
lπ-ψη τ�υς �4 cρµ-δι�ι φ�ρε�ς.

Πραγµατικ�, κατB τ(ν περ��δ� τ5ς M'σης
Παλαι�λιθικ5ς )π��5ς �4 lπα�θρι�ι καταυλι-
σµ�1 δηµι�υργ��νταν τ(ν #ν�ι!η κα1 τ� καλ�-
κα�ρι. LEπ�µ'νως κατB τ1ς ψυ�ρHς περι-δ�υς
)νδ'�εται �4 κ�τ�ικ�ι νB ε~ρισκαν καταφ�γι�
στB γ�ρω σπ*λαια, τB �π��α, νB σηµειAσ�υµε,
ε?ναι Tς )π1 τ� πλε�στ�ν /νε!ερε�νητα, λ-γ>ω
κυρ�ως τ5ς Nδια�τερης µ�ρφ�λ�γ�ας τ�� περ�-
γυρ�υ, π�" τB κ�νει δ�σ&ατα κα1 δ�σκ�λα πρ�-
σ&�σιµα. MερικHς φ�ρHς θαρρε�ς κα1 = φ�ση λει-
τ�υργε� /π� µ-νη της κα1 φυλακ�;ει τB µυστικ�
της, wσως γιB νB τB πρ�στατε�σCη, wσως γιB νB
.��υν /π�κτηθC5 �4 /ν�λ�γες γνAσεις πρ�τ��
φθ�σ�υµε σH α,τ�, .τσι vστε νB δ�θC5 = σηµα-
σ�α κα1 = /!�α π�" τ�"ς πρ'πει. Π-σ�ς πλ��τ�ς
�ραγε νB lπ�ρ�Cη µ'σα στB σωθικB α,τ8ν τ8ν
σπηλα�ων. Θαρρ8 πsς στ( συγκεκριµ'νη φ�-

ση πλ'�ν /παιτε�ται νB )πιδει�θC5 Nδια�τερ� )νδιαφ'ρ�ν, νB γ�ν�υν .ρευνες σH &�θ�ς κα1
στ� &αθµ� &'&αια π�" ε?ναι τ��τ� )φικτ-. ∆:ν γ�νεται ν" #π�ρ�υν τ" 8πµειν�ρια Nω�ς
τ�ς Παλαιλιθικ�ς �π��ς κα� ν" µ�ν #π�ρ�=η }τε yνα R�νς 8νθρ πινης Nω�ς. �E! #λλ�υ
= πλει�ν-τητα τ8ν /νθρωπ�νων 2στ8ν α,τ5ς τ5ς περι-δ�υ .�ει )ντ�πιστ5 µ'σα σH σπ*-
λαια. Στ( Λ'σ&�, .τσι κα1 /λλι8ς, /π� τ1ς σ�ετικHς .ρευνες π�" .��υν διε!α�θ5, διαπι-
στAθηκε <τι lπ5ρ!ε �ρ*ση σπηλα�ων στ( Nε�λιθικ( �Eπ��( κα1 στ(ν ΠρAιµη Xαλκ�-
κρατ�α. �Aναφ'ρ�υµε τ� σπ*λαι� «LAγ��υ Bαρθ�λ�µα��υ» στ�ν Tα!ι�ρ�η, <π�υ &ρ'θη-
καν διακ�σµηµ'να /γγε�α τ5ς Xαλκ�κρατ�ας, τ� σπ*λαι� «Γριkς τ� Π*δηµα» στ�ν κ-λ-
π� τ5ς Γ'ρας, τ� σπ*λαι� «�Aϊτ�ς» στ(ν DAγρα κα1 τ� σπ*λαι� «Kατασ�υρB» στ(ν DAντισ-
σα.

Παλαι�λιθικB )ργαλε�α, λεπτHς φ�λ�δες κα1 λεπ�δες /λλB κα1 λ�γα Mστρακα /γγε�ων τ5ς
ΠρAιµης Xαλκ�κρατ�ας &ρ'θηκαν κα1 σH /π-σταση 7 περ�π�υ �ιλι�µ'τρων /π� τB P�-
δαφν�δια, στ(ν περι��( Λ��τσα. TB π'τρινα )ργαλε�α π�" )ντ�π�στηκαν στ( Λ'σ&� δHν
περι�ρ�;�νται µ-ν� στB πρ�αναφερθ'ντα εwδη. �Aναφ'ρ�υµε Tς παλαι-τερα τ1ς π'τρινες
/!�νες, �4 �π��ες /π�τελ��ν καλ�λειασµ'να .ργα τ'�νης /π� &ασ�λτη, πρασιν��αλα;�α

∆ΑΥΛ]Σ/259, �I��λι�ς 200316926

Tµµα τς περι�!ς τς Kεντρικς Λ�-
σ0�υ, qπ�υ N θ�ση K�υρτ:ρι. K�ντ� τ�υ
κα= N θ�ση Nυφ	δα, qπ�υ 0ρ�θηκε . Zψια-
νSς, 0�0αιη DπSδειGη qτι N Λ�σ0�ς 5πι-
κ�ινων�Oσε µ� πλ�*α, κατ8 τiν Παλαι�-
λιθικi �Eπ�!:, µ� τi Mλ�, τiν K?, τi
Θ:ρα, τi N	συρ� κα= τM Γυαλ	, τ8 µSνα
νησι8 τ�O A&γα	�υ qπ�υ Dπαντpται .
ZψιανMς (στiν yπειρωτικi �Eλλ�δα δ�ν

Dπαντpται π�υθεν�).



e γραν�τη. �A!�νες &ρ'θηκαν στ1ς θ'σεις Σ�λιακας, Kατ�πυργ�ς, Mπ�ρ�ς κα1 Λ'περνα
Xυδ*ρων. DAλλα )ργαλε�α �ταν �4 «κ-παν�ι», µH τ�"ς �π���υς .σπα;αν κα1 κ�νι�π�ι-
��σαν δι�φ�ρα lλικ�, π�" )ντ�π�στηκαν στ1ς θ'σεις M-συνα κα1 Λ'περνα Xυδ*ρων.

�Aπ� τ(ν τ�π�θεσ�α P�δαφν�δια µεταφερ-µαστε στ� Mρ�ς Λεπ'τυµν�ς, π��, Tς γνωστ-,
π5ρε τ� Mν�µ� τ�υ /π� τ� µυθικ� |ρωα τ5ς M*θυµνας Λεπ'τυµν�. �Eντυπωσι�;�υν τB
εlρ*µατα π�" )ντ�π�στηκαν γ�ρω σH µ�α /π� τ1ς κ�ρυφHς τ�� Mρ�υς, τ�ν IAι-Λι�: σπα-
σµ'να /λλB καλ�διατηρηµ'να παρ’ <λα α,τB .γ�ρωµα /γγε�α κα1 κεφαλ�κια /π� )δA-
λια, π�" παραδ-θηκαν κα1 α,τB στ(ν �Aρ�αι�λ�γικ( LYπηρεσ�α Mυτιλ*νης. MH τB συ-
γκεκριµ'να εlρ*µατα )νισ��εται = #π�ψη τ8ν µελετητ8ν γιB τ(ν ~παρ!η 4ερ�� πρ�ς τιµ(
τ�� Λεπ'τυµν�υ e τ�� �Aπ-λλωνα. �E! #λλ�υ κα1 � Στρ�&ων κ�νει λ-γ� γιB 4ερ� τ�� Λε-
π'τυµν�υ σH κ�π�ι� σηµε�� τ�� Mρ�υς.

EP. T8 ε`ρ:µατα στM [ρ�ς Λεπ�τυµν� \!�υν κι α@τ8 µεγ�λ� 5νδιαφ�ρ�ν;
AΠ. E?ναι π�λλHς �4 /ρ�αι�λ�γικHς θ'σεις στ� Λεπ'τυµν�. ENδικB στ( ν-τια πλευρB –

π�νω /π� τ� LYψηλ�µ'τωπ� κα1 τ(ν Πελ-πη– π�" ε?ναι τ5ς κλασικ5ς /ρ�αι-τητας κα1
φθ�ν�υν µ'�ρι τB PωµαϊκB �ρ-νια. DEµεινα .κπληκτ�ς /π� τ� πλ5θ�ς τ8ν σπασµ'νων
/γγε�ων κα1 )δωλ�ων π�" �ταν σκ�ρπισµ'να στ� πλ�τωµα γ�ρω /π� τ�ν IAι-Λι�. �Aπ�
τ(ν 4στ�ρ�α /λλB κα1 τ( µελ'τη-παρατ*ρηση τ5ς περι��5ς α,τ5ς /ναφ'ρεται µετα!"
#λλων = ~παρ!η µαντε��υ, <π�υ κ-ρακες .φερναν τ�"ς �ρησµ�"ς /λλB κα1 φρυκτωρ�ας,
γιB νB εNδ�π�ι��νται τB 2�υρB π�" &ρ�σκ�νταν στ(ν /νατ�λικ( πλευρB τ�� νησι��.

M
ελετAντας τB στ�ι�ε�α τ8ν )ρευνητ8ν κα1 τB εlρ*µατα π�" �ρθαν στ� φ8ς /π�
τ1ς συνε�ε�ς )ργασ�ες τ�υς, µ'νει .κπληκτ�ς κανε1ς /π� τ(ν .ντ�νη /νθρAπινη
δραστηρι-τητα π�" /ναπτ��θηκε στ( Λ'σ&� κατB τ�"ς /πAτατ�υς πρ�ϊστ�ρικ�"ς
�ρ-ν�υς. Πι� συγκεκριµ'να, .��υν καταγραφ5 81 θ'σεις, π�" �ρ�νικB )!απλA-

ν�νται /π� τ(ν πρAιµη Xαλκ�κρατ�α µ'�ρι τB µυκηναϊκB �ρ-νια. E?ναι µικρ�1 �Nκισµ�1
µH συγκεκριµ'νη δι�τα!η στ� �8ρ�. IOπως /ναφ'ρει � M�κης �A!ιAτης, = πληθAρα τ8ν
θ'σεων ε?ναι µικρHς /γρ�τ�κτην�τρ�φικHς �Nκ*σεις λ�γων σπιτι8ν, µH πηγ( νερ�� κ�ντ�,
γ5 γιB καλλι'ργεια κα1 )κτρ�φ( ;Aων. ∆ι�λεγαν �αµηλ�"ς λ-φ�υς, φυσικB ��υρωµ'-
ν�υς /π� τ1ς τρε�ς πλευρ'ς, vστε νB ε?ναι εbκ�λη = πρ�στασ�α τ5ς µιkς πλευρkς µH /µυ-
ντικ� !ερ�τρ��αλ� τε���ς. �Aντ�θετα, �4 παραθαλ�σσιες θ'σεις &ρ�σκ�νταν σH /κρωτ*ρια
�αµηλ�, π�" τB περισσ-τερα τB «.φαγε» = θ�λασσα. DIσως νB ε?�αν λιµενικHς )γκατα-
στ�σεις, /π� <π�υ γιν-ταν τ� )µπ-ρι� τ5ς )π��5ς, κα1 σ�γ�υρα κ�π�ι� ε?δ�ς 2��ρωσης,
/φ�� �ταν )κτεθειµ'νες περισσ-τερ� /π� <,τι �4 ��υρωµ'νες θ'σεις στ�"ς λ-φ�υς κα1 στB
2ρ�π'δια τ�� νησι��. �Aναφ'ρ�υµε παρακ�τω µερικ�"ς /π� τ�"ς πρ�ϊστ�ρικ�"ς �Nκι-
σµ��ς, <π�υ )ντ�π�στηκαν σηµαντικB εlρ*µατα:

Πλ�τη Mυστεγν8ν. Στ� φυσικB ��υρωµ'ν� &-ρει� #κρ� τ�� πλατAµατ�ς. Mεγ�-
λ�ς �Nκισµ�ς µH #φθ�νη κεραµικ( τ5ς πρAιµης, µ'σης κα1 ~στερης Xαλκ�κρατ�ας.

Στ( θ'ση τ�υ κτ�στηκε µεσαιωνικ� 2�υρ-.
�Aγγ�υρ'λια Σαρακ*νας. Στ� ��υρωµ'ν� &-ρει� #κρ� τ�� πλατAµατ�ς. DI�νη 2��-
ρωσης. DAφθ�νη κεραµικ( κα1 )ργαλειακ�ς )!�πλισµ-ς.
Σ�λιακας. Λ-φ�ς στB /νατ�λικB παρ�λια. Kεραµικ( τ5ς πρAιµης Xαλκ�κρατ�ας,
µυλ-λιθ�ι, π'τρινες /!�νες, πυριτ-λιθ�ς, �λµ�σκ�ς π-ρτας.
Bαρ" Σταυρ��. Mεγ�λ� 2ρ�π'δι� µH τ( θ'ση τ5ς πρAιµης Xαλκ�κρατ�ας στ( δυ-
τικ* τ�υ #κρη. Kεραµικ*, πιθ�ρια, πυριτ-λιθ�ς,  µυλ-λιθ�ι.
XαλακιHς Π�λι�ν�τ�υ (Nυφ�δα). ΣτB /νατ�λικB παρ�λια, µικρ� /κρωτ*ρι. Kε-
ραµικ( τ5ς IYστερης Nε�λιθικ5ς κα1 ΠρAιµης )π��5ς τ�� Xαλκ��. Πυριτ-λιθ�ς, 

5.

4.

3.

2.

1.

Kαταγραφ� 81 πρϊστρικHν �κισµHν
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µυλ-λιθ�ι. �Aµφ�ρ'ας π�" /νεσ�ρθη /π� πηγ�δι, � �π���ς &ρ�σκεται στ� M�υσε��
Mυτιλ*νης. Bρ'θηκε 2ψιαν-ς. LO 2ψιαν�ς lπ�ρ�ει µ-ν� στB 5 πρ�αναφερθ'ντα νη-
σιB τ8ν Kυκλ�δων κα1 τ5ς ∆ωδεκαν*σ�υ, #ρα )δ8 .��υµε τ(ν /µ��ητη /π-δει!η γιB
τ(ν ~παρ!η ναυσιπλ��ας στ( Λ'σ&� κατB τ(ν Παλαι�λιθικ( )π��*! T�ν �Nκισµ� τ�ν
κατ'στρεψε κατB τ� µεγαλ�τερ� µ'ρ�ς τ�υ = θ�λασσα.

K�υρτ*ρι Λισ&�ρ��υ. �Aκρωτ*ρι� στB /νατ�λικB παρ�λια τ�� K-λπ�υ Kαλλ�ν5ς,
δ�πλα στ( Σκ�λα Λισ&�ρ��υ. Θεωρε�ται � µεγαλ�τερ�ς παραθαλ�σσι�ς �Nκισµ�ς

τ�� νησι��. Mεγ�λ� µ'ρ�ς τ�υ .�ει καταστρ'ψει = θ�λασσα. LYπ�ρ��υν )δ8 στρAµατα
τ5ς IYστερης Nε�λιθικ5ς κα1 τ5ς Xαλκ�κρατ�ας. Συνε��;εται = κατ��κησ* τ�υ σH <λες τ1ς
4στ�ρικHς περι-δ�υς. DAφθ�νη κεραµικ*, /µ'τρητ�ι µυλ-λιθ�ι, πυριτ-λιθ�ς, /!�νες, σφ�-
ντ�λια κα1 /γγε�α, π�" παραδ-θηκαν στ(ν �Aρ�αι�λ�γ�α.

Λ'περνα-Π�ταµιB Xυδ*ρων. Mεγ�λη µεσ-γεια θ'ση στ1ς πλαγιHς τ�� lψAµατ�ς
K�υρ�ννια κα1 στ( ρεµατι�. DAφθ�νη κεραµικ( τ5ς πρAιµης �αλκ�κρατ�ας, σφ�-

ντ�λια, µυλ-λιθ�ι, π'τρινα )ργαλε�α κα1 πυριτ-λιθ�ς lπερµεγ'θης λ�θιν�ς φαλλ-ς, )κτι-
θ'µεν�ς κατ-πιν σ�ετικ5ς /δε�ας στ� �Nν�π�ιε�� τ�� &ι�λ�γικ�� κρασι�� «Mεθυµνα��ς».

Mυρωδι'ς Xυδ*ρων. Λ�θιν�ι σπ-νδυλ�ι κι-νων, µυλ-λιθ�ι, πληθAρα 2στρ�κων
κεραµικ8ν.

E,�αριστ��µε θερµB τ�"ς )ρευνητHς M. �A!ιAτη, X.B. Xαρ�ση κα1 T.B. Xαρ�ση γιB τ1ς
πληρ�φ�ρ�ες κα1 τ� φωτ�γραφικ� lλικ� π�" µkς δι'θεσαν.

TαGιαρ!�-λα Λαδp

8.

7.

6.
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Λ	θινα 5ργαλε*α DπM δι�φ�ρες περι�!�ς τς Λ�σ0�υ. (M�υσε*� Mυτιλ:νης.) T8 `λικ8
τ?ν περισσ�τ�ρων δ�ν συναντ?νται στ8 πετρEµατα τς Λ�σ0�υ κα= \!�υν µεταφερθ στM
νησ= πρ�φαν?ς DπM τ=ς Kυκλ�δες κα= τ8 ∆ωδεκ�νησα, qπως `π�ρ!�υν σ� σπανιEτατες

5µφαν	σεις. 



�EBν τAρα /θρ��σ�υµε τB συλλα&�γρ�µµατα 1, 3 κα1 4 (A ΘH NA), .��υµε, σ�µ-
φωνα µH τ� )νν�ι�λ�γικ- τ�υς περιε�-µεν�, τ� σ�5µα A ΘH NA (AΘHNH -

«AΘHNAI»), π�" σηµα�νει, κατB τ� «_θρισµα» τ8ν )π1 µ'ρ�υς συµ&�λικ8ν
)νν�ι8ν, /&�αστη, κ�πως α,θ-ρµητη, φυσι�λ�γικ( συν�θρ�ιση-κατ��κηση
/νθρAπων. «T�ν γ"ρ � ραν L α�τ� 8ε� Gκ&ντες, διαδ�=� τFν �πιγιγνµ�νων
µ��ρι τ&δε �λευθ�ραν δι’ 8ρετ�ν παρ�δωσαν» (Θ�υκ. B´ 36, I). pAς θυµηθ��µε
κα1 τ� Θησ'α: <π�υ Θη ()κ τ�� τ�θηµι) θ'τω, τ�π�θετ8, )γκαθιστ8· κα1 <π�υ
-σε<ς ()κ τ�� σε;ω) κιν8, παρακιν8, παρωθ8.

LOµ��ως τB «φθγγγραφηµ�να συλλα�γρ�µµατα» ΘH κα1 BA <π�υ ΘH ()κ
τ�� τ�θηµι) θ'τω, τ�π�θετ8, )γκαθιστ8· κα1 <π�υ BA ()κ τ�� &α�νω) ��σις, πατ8

�Eτυµλγικ� πρσ.γγιση σ> ]ννιες
τOς �AρPα#ας �EλληνικOς Γραµµατε#ας

O
4 παλαι-τερες iλληνικHς γραφ'ς, Γραµµικ( A κα1 κυρ�ως Γραµ-
µικ( B, π�" /π�δεδειγµ'να πιB �ταν συλλα&�γραφικ'ς, φα�νε-
ται <τι συνετ'λεσαν /ρκετ�, παρB τ1ς /δυναµ�ες τ�υς, σH κατα-
γεγραµµ'νη πιB µ�ρφ�λ�γικ( /λλB κα1 φωνητικ( παγ�ωση τ8ν

διαφ-ρων θεµ�των τ8ν λ'!εων (2ν�µ�των, ρηµ�των, )νν�ι8ν).pAς
lπ�θ'σ�υµε <τι µερικB /π� α,τB τB συλλα&�γρ�µµατα, π�" /πετ'λε-
σαν /ν'καθεν θ'µατα &ασικ8ν )νν�ι8ν τ5ς καθηµεριν5ς µας ;ω5ς, τB
µεταφ'ρ�υµε (<πως λειτ�υργ��σαν #λλ�τε) τAρα πιB στ� φθ�γγ�-
γραφικ� /λφ�&ητ�, κ�τι σBν κλειδι�, σH µιB πρ�σπ�θεια /π�κρυ-
πτ�γρ�φησης .στω iν�ς µ'ρ�υς τ5ς µ�ρφ5ς τ�� λ-γ�υ τ�� /πAτερ�υ
παρελθ-ντ�ς.

1. 2. 3. 4.
™Y§§ABO°PAMMATA A BA ΘH NA,
O¶OY: A: [στiν Dθρ�ιστικ: τ�υ \νν�ια].

BA: [τ�O 0α	νω (0�σις) = πατ? 5π�νω, µετα0α	νω,
5γκαθ	σταµαι].

ΘH: [τ�O τ	θηµι = θ�τω, τ�π�θετ?, 5γκαθιστ?].
NA: [τ�O να	ω (ναMς) = µ�νω, κατ�ικ?].



)π�νω, µετα&α�νω, )γκαθ�σταµαι (κ�πως )ντ�νAτερη = .νν�ια µH τ� φθ-γγ� BA):
ΘHBA, ΘHBH, ΘHBAI. pAς θυµηθ��µε τAρα κα1 τ�ν K�δµ�, τ� γι� τ�� �Aγ*ν�ρα.
LOµ��ως (1) ΠAΛΛHz (ΠAΛ-ΛAz) = παλληκ�ρι κα1 (2) NA ()κ τ�� να�ω) Nα�ς (κα-
τ�ικ�α).

MH τ( σ�νθεση τ8ν 1 κα1 2 .��µε ΠAΛΛHNA (ΠAΛΛHNH) π�" σηµα�νει κατ�ι-
κ�α παλληκαρι8ν. «+Eγ�νντ δ: (L Γ�γαντες) Qς µ�ν τινες λ�γυσιν, �ν Φλ�-
γραις (N. +Iταλ�ας), Qς δ: _λλι �ν Παλλ*ν=η. +Hκ
ντιNν δ: εGς τ9ν �ραν9ν π�-
τρας κα� δρ&ς Sµµ�νας» (�Aπ�λλ-δωρ�ς, I, 34, 35).

«OL µ
νι _νθρωπι π< µπ
ρεσα ν" πληρφρηθF πsς κατικ&ν κα� π�ρα
8π9 τ9ν 0Iστρ (∆;να�η), εUναι α�τ� π< τ9 wνµ� τυς εUναι Σιγγ-νες κα� φ-
ρ&ν �νδ;µατα Mηδικ�. Φτ�νυν τ" σ;νρ� τυς µ��ρι τ� � ρα τFν �EνετFν, π<
κατικ&ν στ9ν +Aδρ�α (παρ�λια τ�ς +Aδριατικ�ς). Kα� �δF π< τ" λ�µε, L _νω
Λ�γυες, L πι9 ψηλ" 8π9 τ� Mασσαλ�α, Zνµ�Nυν Σιγγ;νες τ<ς �µπ
ρυς, �νtF
L K;πριι τ" δ
ρατα (τ�ν 4υλε�α)» (LHρ-δ�τ�ς V10-11).

(LYπαλλαγ*: «Συνενν&νται µ: τ9ν Mαρκ
νη.» «+Eπυνθαν
µην τ9 wνµα
α�τ& �λθsν εGς τ9ν �λωρ9ν τυρ
ν»).

Παρατ:ρηση: DAν θελ*σ�υµε τAρα νB δια&�σ�υµε τ� Mν�µα Σιγγ;ναι σ�µ-
φωνα µH τ(ν /ρ�αι-τερη (τ(ν �Eρασµιακ() πρ�φ�ρ�, <π�υ τ� γ πρ�φ'ρεται Tς
γκ κα1 τ� υ Tς U (ι�υ, �υ), τ-τε πρ'πει νB δια&�σ�υµε Σιγκ;ναι κα1 κατB συ-
ν'πεια τB φ�ρ'µατα τ8ν Σιγγυν8ν πρ'πει νB λ'γωνται Σιγγ�νεια1 ε�µατα (=σι-
γκ��νεια φ�ρ'µατα), δηλαδ( τB κ�ινB σιγκ��νια. E?ναι δH �αρακτηριστικ-, <τι
� LHρ-δ�τ�ς )πηρε�;εται κα1 κ�νει λ-γ� γι’ α,τ�� τ�� εwδ�υς τB )ντυπωσιακB
)νδ�µατα.

�Eµ0�θυνση: �Eµ&αθ�ν�ντας τAρα κ�πως περισσ-τερ� σ’ α,τB π�" λ'ει = LHρ--
δ�τ�ς, συµπερα�ν�υµε <τι τ(ν περι��( τ�� ∆��να&η τ(ν κατ�ικ��σαν �4 Σιγγ�-
νες (Σιγκ��νες). Πρ'πει νB .πιαναν <λ� τ� ∆��να&η, /φ�� �4 K�πρι�ι .φταναν
�ς )κε� κα1 πρ�µηθε��νταν !υλε�α (πιθαν8ς διB θαλ�σσης, /π� τ(ν περι��( τ8ν
)κ&�λ8ν), )ν>8 /π� τ(ν #λλη µερι�, τ5ς �Aδριατικ5ς, �4 Λ�γυες γνAρι;αν τ�"ς Σιγ-
γ�νες (Σιγκ��νες) Tς )µπ-ρ�υς. LH πλευσιµ-τητα τ�� ∆��να&η κα1 � )µπ�ρικ�ς
πλ��τ�ς τ5ς περι��5ς σH δασικ�, κτην�τρ�φικB κα1 µεταλλευτικB πρ�ϊ-ντα φα�-
νεται <τι )παληθε��υν τB πρ�µατα. 

K
ατB τ�"ς IEλληνες λ�ιπ�ν �4 /ρ�α��ι κ�τ�ικ�ι τ5ς περι��5ς τ�� ∆��να&η
�ν�µ�;�νταν «Σιγγ;ναι». T� Mν�µα φα�νεται σ�νθετ�. �Aρ��;�ντας (/ν�-
π�δα) /π� τ� δε�τερ� συνθετικ� γ;ναι, στ� ν�� µας .ρ�εται τ� Mν�µα γυν(
(γ-ν�ς, γ'ν�ς). IOσ� γιB τ� πρ8τ� συνθετικ� πιστε�ω πAς, mν δHν κατα-

Πρσπ(θεια LτυµλγικOς iρµηνε#ας 

�H παραδKφ(νεια τOς �EρασµιακOς καA τ7 «σιγκFνια» 
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(1) «0Aιντε µωρ�, Γκ;-, �ρ: Γκ;να - Kαραγκ;να, _ιντε δ: σ& π@-, σ& π@νε τ" σιγκ;νια». (∆η-

µ�τικ-).
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Kαραγκ;νηδες µ: τ�ς παραδσιακ�ς τυς �νδυµασ�ες, 8πτε-
λ;µενες κυρ�ως 8π9 τ� «σιγγ;να», τ" «σιγγ;νεια ε�µατα», Gσ�υ-
ρ
τατη Mνδει4η !τι Mλα�αν τ�ν Zνµασ�α α�τ� 8π9 τ<ς Σιγγ;-
νες, 8ρ�α% λα9 τ�ς �Eλληνικ�ς Xερσν*συ π< 8ναφ�ρει A

�Hρ
δτς (V 10-11). (Φωτγραφ�α Mι��λη Πατσ�α.)
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γρ�φηκε λανθασµ'να τ� Σ"ν σH Σ�ν, πρ�'ρ�εται /π� µιB ρ�;α, π�" στ(ν /δελφ(
Λατινικ( Γλ8σσα )κφρ�;εται µH τ� ρ5µα CINGO (=περι&�λλω, περιτυλ�γω, πε-
ριλαµ&�νω). T� Mν�µα Σιγγ�ναι λ�ιπ�ν πρ'πει νB σηµα�νCη γ'ν�ς συγγεν8ν
/νθρAπων. KατB συν'πεια �4 Σιγγ�ναι (Σιγκ��ναι), λα�ς τ�� ∆��να&η, πρ1ν
/π� τ(ν .λευση τ8ν Σλ�&ων /ν5καν στ(ν �Eλληνικ� Aµεθν�α.

Φα�νεται <τι �4 λα�1 τ5ς περι��5ς α,τ5ς γνAρι;αν e Tµιλ��σαν τ(ν LEλληνικ*,
/φ�� κα1 �4 Πα��νες /ναγνAρι;αν, κατB τ�ν LHρ-δ�τ�, τ� ρ5µα παιαν�;ω Tς δικ*
τ�υς λ'!η: «OL Πα�νες τ�ς περι��ς τ& Στρυµ
να π�ραν �ρησµ9 8π9 τ9 θε
, ν"
�κστρατε;συν �ν�ντια στ<ς Περ�νθιυς. Kα� !ταν 8ντιπαρατα�θ&ν κα� τ<ς κα-
λ�συν L Περ�νθιι µ: τ9 wνµ� τυς, ν" �πιτεθ&ν, mν !µως δ:ν τ<ς καλ�συν ν"
µ�ν �πιτεθ&ν. �Yπ�κυσαν σ’ α�τ" L Πα�νες... +Eπειδ� δ: νικ&σαν L Περ�νθιι,
8µ�σως 4εκ�νησαν 8π9 τ� �αρ� τυς τ9ν παι@να· Mκαναν τ
τε �4*γηση τ& �ρησµ&
L Πα�νες, !τι α�τ�ν τ� σηµασ�α εU�ε, !τι τ��α τ<ς φων�Nυν µ: τ9 wνµ� τυς κα�
εUπαν 8ναµετα4; τυς. N�,... Παιαν�Nυν. T ρα πραγµατπιε%ται A �ρησµ
ς, π<
εUναι #π:ρ SµFν. T ρα εUναι δικ* µας δυλει� (S ν�κη)». (LHρ-δ�τ�ς, V 1).

T(ν wδια α,τ( ρ�;α -γκ&ναι (-γ�ναι) τ�� δε�τερ�υ συνθετικ�� τ( &ρ�σκ�υ-
µε παραδ-!ως κα1 στ( σηµεριν( 2ν�µασ�α «Kαραγκ��ναι», Kαραγκ��νης,
Kαραγκ��νηδες. IOσ� γιB τ� πρ8τ� συνθετικ-, τ� «K�ρα», δHν !'ρ�υµε mν
πρ�γµατι πρ�'ρ�εται /π� τ(ν γν*σια T�υρκικ( Γλ8σσα κα1 σηµα�νει µα�ρ�ς·
κατB µ�α παρ�δ�ση σηµα�νει κα1 �ρφανεµ'ν�ς. DEτσι τB 2ν-µατα Kαρατ�-
σι�ς, Kαρανικ-λας, KαραγιAργης σηµα�ν�υν /ντ�στ�ι�α �ρφανεµ'ν�ς T�-
σι�ς, Nικ-λας, ΓιAργης. ΦυσικB δηµι�υργ*θηκαν σH µιB δ�σκ�λη µεταµε-
σαιωνικ( )π��( (14�, 15� µ.X. αN.), )π��( cλAσεων, κατακτ*σεων, )κπατρι-
σµ�� λα8ν κ.λπ. T� Mν�µα Kαραγκ;νης λ�ιπ�ν δHν πρ�'ρ�εται /π� τ(ν πα-
ρετυµ�λ�γ�α «κ�ραν κυνF», κ�υν8 δηλαδ( �ωρ1ς λ-γ� τ� κεφ�λι µ�υ, /λλB
/π� τ1ς λ'!εις «K�ρα» δηλαδ( µα�ρ�ς κα1 «γ
νς» (συγγεν*ς, �µ�εθν*ς).

LH 4στ�ρικ( τAρα iρµηνε�α ε?ναι <τι �4 Kαραγκ��νηδες (ταυτ-σηµ� Mν�µα µH
τ� Σιγγ�ναι) διA�τηκαν /π� τB &-ρεια, /π� τ1ς δικ'ς τ�υς περι��Hς τ�� ∆��να-
&η, �ρφ�νεψαν δηλαδ( µH τ(ν διαδ��ικ( )!�πλωση τ8ν Σλ�&ων (1300-1400 µ.X.)
κα1 κατ'&ηκαν ν-τια. ∆ι�λε!αν τ( Θεσσαλ�α (τ-π� γεωργ�κτην�τρ�φικ-, π�"
τ�"ς τα�ρια;ε) κα1 συγ�ωνε�τηκαν µH τ�"ς lπ-λ�ιπ�υς �µ�εθνε�ς τ�υς, τ�"ς
IEλληνες, IEλληνες Mντες.

Γι�ννης Π-ρρ�ς
Φιλ-λ�γ�ς, Λυκει�ρ�ης

LYπενθυµ�;�υµε στ�"ς /ναγν8στες <τι, <πως κ�θε �ρ-ν�,
τ� iπ-µεν� 260� τε���ς A,γ��στ�υ θB κυκλ�φ�ρ*σCη συσ-
σωµατωµ'ν� στ� 261� Σεπτεµ&ρ��υ τ(ν 1η Σεπτεµ&ρ��υ.



T� 1895 )!'δωσε τ(ν 4στ�ρικ( µελ'τη «LO θ�νατ�ς τ�� �Aνδρ��τσ�υ». ΓιB τ( συγ-
γραφ* της ταλαιπωρ*θηκε νB συλλ'!Cη lλικ-. DEτσι /ντελ*φθη πsς τ� νε�σ�στατ�
iλληνικ� κρ�τ�ς δHν διατηρ��σε /ρ�ε�� τ�� �Aγ8ν�ς τ�� ’21! �Aπεδ�θη τ-τε σH µιB
τιτ�νια πρ�σπ�θεια νB τ� διασAσCη. Θυσ�ασε <λη τ�υ τ( ;ω( σ’ α,τ� τ� σκ�π-. A,τ�
ε?�ε Tς /π�τ'λεσµα νB παραµελ*σCη τ� πρ�σωπικ- τ�υ πνευµατικ� .ργ�. �Hταν π�-
ντως )πιλ�γ* τ�υ νB θυσι�σCη τ(ν πρ�σωπικ* τ�υ δηµι�υργ�α γιB νB µkς κ�νCη γνω-
στ( τ(ν �Eπαν�σταση τ�� ’21 /λλB κα1 τ1ς µ��ες τ�� γλωσσικ�� ;ητ*µατ�ς κα1 κ�-
θε 4στ�ρικ� .γγραφ� /π� τ(ν )π��( τ5ς LAλAσεως Oως τ� 1868. �Aνα;*τησε �ειρ--
γραφα κα1 γρ�µµατα τ8ν /γωνιστ8ν /π� συγγενε�ς τ�υς, φ�λ�υς τ�υς κ.#. TB πε-
ρισσ-τερα )! α,τ8ν ε?�αν πωληθ5 µH τ(ν 2κk σH µπακ�λικα, µαν�&ικα κα1 κρε�πω-
λε�α γιB... κ-λλες περιτυλ�γµατ�ς! LO Bλα��γι�ννης τB /γ-ρα;ε µH µεγ�λη πρ�σω-
πικ* τ�υ στ'ρηση /π’ α,τB τB καταστ*µατα... TB 4στ�ρικB κε�µενα α,τ�, )Bν δHν
�ταν � Bλα��γι�ννης, �ταν καταδικασµ'να νB �αθ��ν! �Iδ�� π8ς περιγρ�φει τ�ν
/γ8να τ�υ, σ�µφωνα µH µιB σηµε�ωσ* τ�υ: �Aπ� τ� 1888 �ς τ� 1913 ε?�ε καταφ'ρει
νB συγκεντρAσCη .γγραφα κα1 �ειρ-γραφα π�" !επερν��σαν τ1ς 300.000 σελ�δες, τ1ς
�π��ες ε?�ε τακτ�π�ι*σει σH φακ'λ�υς, µH &�ση τ� θ'µα κα1 τ( �ρ�ν�λ�γ�α! Συν'λε-
γε µH κ-π� κα1 �Nκ�ν�µικ� !-δεµα <λα τB γραπτB κε�µενα τ5ς �Eθνεγερσ�ας, πλη-
ρAν�ντας /π� τ(ν τσ'πη τ�υ σωρ�"ς �αρτι8ν, π�" τ� )π�σηµ� κρ�τ�ς )κπ�ι��σε Tς
#�ρηστα! ∆ι'σωσε )π�σης τ� «+Aρ�ε%ν +AγFνς», τ� �π��� φυλασσ-ταν στ� �Aρ�ει-
�φυλακε�� π�" ε?�ε 4δρ�σει � Kαπ�δ�στριας, τ� �π��� <µως, <ταν καταργ*θηκε =
φ�λα!η, περι5λθε στ� �Eλεγκτικ� Συν'δρι� (1885) κα1 Oνα µ'ρ�ς τ�υ µεταφ'ρθηκε στ(
B�υλ*. ΓιB... «λ
γυς � ρυ», λ�ιπ-ν, /π�φ�σισαν �4 –π�ντα /νε�θυν�ι– δηµ-σι�ι
lπ�λληλ�ι γραφει�κρ�τες νB τ� )κπ�ι*σ�υν (1893) µH δηµ�πρασ�α («+Eφηµερ�δα
τ�ς Kυ�ερν*σεως», 16.4.1893).

ΠHς _ Γ. BλαPγι(ννης ]σωσε τ7 �AρPε9α τ: ’21
EπS τ� CαρCαρ�τητα τ: Pωµα#ικυ Kρ(τυς

�O
π�ιητ*ς, πε;�γρ�φ�ς, λα�γρ�φ�ς, 4στ�ρικ�ς κα1 4στ�ρι�δ�-

φης Γι�ννης Bλα��γι�ννης γενν*θηκε τ� 1867/8 στ( Nα�πα-
κτ�. T'κν� P�υµελιAτ�υ κα1 Σ�υλιAτισσας, )δ8 .µαθε κα1 τB
πρ8τα τ�υ γρ�µµατα, )ν>8 κατ-πιν )φ��τησε σH σ��λε�α τ8ν

Πατρ8ν, τ5ς Zακ�νθ�υ κα1 τ5ς K�ρ�νθ�υ, )!αιτ�ας τ8ν µετακιν*σε-
ων τ5ς �Nκ�γενε�ας τ�υ. T'λ�ς �λθε στ(ν �Aθ*να, <π�υ γρ�φτηκε στ(
Φιλ�σ�φικ( κα1 σπ��δασε φιλ�λ�γ�α στ� Πανεπιστ*µι�. Kαθηγητ'ς
τ�υ � N. Π�λ�της κα1 � Σπ. Λ�µπρ�ς. «Λ-γ>ω πτA�ειας» δHν π5ρε πτυ-
���. Παρ'διδε <µως µαθ*µατα σH παιδιB πλ�υσ�ων �Nκ�γενει8ν, <πως
λ.�. τ8ν Λ. Mετα!k, K�ρ�µηλk, Γ. Bλαστ�� κ.#.
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�H πρ�κ:ρυGη τς δηµ�πρασ	ας 5κπ�ι:σεως τ?ν «20 µ�!ρι 30 !ιλι�δων Zκ�δων !�ρτ�υ
Dπ�τελ�υµ�ν�υ 5G D!ρ:στων 5γγρ�φων».



Kα1 γιB τ�� λ-γ�υ τ� /ληθHς 0λ�πε φωτ�τυπ	ες τ�O παραρτ:µατ�ς τ�O ΦEK
128 κα= τ�O κειµ�ν�υ τς 5κπ�ι:σεως δι8 δηµ�πρασ	ας.

T
� διαγωνισµ� κ'ρδισε .µπ�ρ�ς, � �π���ς µετ'φερε τB /ρ�ε�α τ�� κρ�τ�υς, Tς
#�ρηστ� lλικ-, σH µ�ντρα �Nκ�δ�µ8ν, στ(ν �δ� �Aθηνkς 100! �Aπ’ α,τ�ν /γ--
ρασε <σα /ρ�ε�α #ντε�ε τ� πτω�ικ� &αλ�ντι� τ�� µ( διωρισµ'ν�υ καθηγητ��,
σH τιµ( µ�λιστα διπλ�σια /π’ <,τι ε?�ε πληρAσει � .µπ�ρ�ς α,τ�ς στ( δηµ�-

πρασ�α. �Aπ� α,τ� τ� lλικ� .σωσε τ(ν 2γκAδη συλλ�γ( Kωλ'ττη (1829-30), iκατ�-
ντ�δες 2κ�δες .γγραφα /π� τ� �Aρ�ε�� ∆ηµ�σ�ων LYπηρεσι8ν LEπταν*σ�υ (τ5ς
/γγλ�κρατ�ας), τ� �Aρ�ε�� τ5ς Γενικ5ς �Aστυν�µ�ας (wδιας )π��5ς), τ(ν κυ&ερνη-
τικ( /λληλ�γραφ�α = �π��α /ναφερ-ταν στ( M�νη κα1 τ�ν Kαπ�δ�στρια κ.#. DEγρα-
ψε στ�ν T�π� γι’ α,τ( τ(ν )γκληµατικ( /µ'λεια, /λλB µ�ταια. Z*τησε τ(ν )π'µ&α-
ση τ5ς �Eθν�λ�γικ5ς LEταιρε�ας – κα1 π�λι #δικα. M-ν�ς τ�υ συµπαραστ�της � πρ--
εδρ-ς της N. Π�λ�της. MH τ�ν wδι� τρ-π� σ>A;ει Oνα σηµαντικ� µ'ρ�ς �Aρ�ε�ων τ5ς
B�υλ5ς κα1 τ5ς Γερ�υσ�ας, καθsς κα1 Oνα µεγ�λ� µ'ρ�ς /π� τB �Aρ�ε�α τ5ς �Eθνικ5ς
Συν'λευσης τ�� 1863, τB �π��α ε?�αν πωληθ5 κι α,τB Tς «_�ρηστ #λικ9» κα1 /γ�-
ραστ*ς τ�υς �ταν � &ι&λι�δ'της �Aµπατ;-π�υλ�ς, � �π���ς τB πωλ��σε Tς... �αρτ1
περιτυλ�γµατ�ς στ�"ς παντ�π8λες!... �Aργ-τερα, σ’ Oνα τραπ';ι πρ�ς τιµ(ν τ�� πρω-
θυπ�υργ�� �Eλ. Bενι;'λ�υ, κ�π�ι�ι φιλ-τε�ν�ι ε?�αν φρ�ντ�σει νB παρευρ�σκεται
)κε� κι � Bλα��γι�ννης, � �π���ς µ�λησε γιB τ( συλλ�γ* τ�υ κα1 τ�"ς κινδ�ν�υς σH
περ�πτωση /φανισµ�� τ8ν )γγρ�φων, π�" θB σ*µαινε /φανισµ� τ5ς νεAτερης 4στ�-
ρ�ας µας. DEτσι � Bενι;'λ�ς πρ��Aρησε στ(ν �δρυση τ8ν Γενικ8ν �Aρ�ε�ων τ�� Kρ�-
τ�υς, τ� 1914, lπηρεσ�α τ(ν �π��α διη�θυνε � Bλα��γι�ννης /π� τ� 1915 �ς τ� 1937...

LO Γ. Bλα��γι�ννης τ� 1901 )!'δωσε τ�ν A´ τ-µ� /π� τB «+Aρ�ε%α τ�ς Nεωτ�ρας
�Eλληνικ�ς Lστρ�ας» κα1 τB «+Aθηναϊκ" +Aν�λεκτα». TB κατα�Aρησε στB ΓενικB
�Aρ�ε�α τ�� Kρ�τ�υς. �Aκ�λ��θησαν: «�H �ιγραφ�α τ& στρατηγ& Kαραϊσκ�κη –
#π9 τ& γραµµατ�ως τυ ∆. AGνι@νς» (1903), «+Aρ�ε%α τ& στρατηγ& I. Mακρυ-
γι�ννη» (1907), «Xιακ9ν +Aρ�ε%ν» (1910-1924, 5τ�µ�), «Σπυρµ*λιυ +Aπµνηµ-
νε;µατα» (1926), «�Iστρικ� +Aνθλγ�α» (1926-1927), «�Iστρικ" ραπ�σµατα» (1937),
κα1 τ� τρ�τ�µ� .ργ� «Kασµ;λη �νθυµ*µατα στρατιωτικ"» (1939, 1940 κα1 1942 κα1
1949). �Eπ�σης τ� σπ�υδαι-τατ� .ργ� τ�υ «OL κλ�φτες τ& Mωρη@», &ασισµ'ν� σH
#γνωστες �ς τ-τε πηγHς κα1 � «Kαραϊσκ�κης», τ� �π��� δHν πρ-λα&ε νB �λ�κλη-
ρAσCη. Στ� .ργ� τ�υ θB πρ'πει )π�σης νB συµπεριληφθC5 = /ρθρ�γραφ�α, �4 /νακ�ι-
νAσεις κα1 τB #λλα φιλ�λ�γικB κα1 µ( δηµ�σιε�µατ� τ�υ, διεσπαρµ'να σH δι�φ�ρα
περι�δικB τ5ς )π��5ς.

�EBν .��υµε σ*µερα 4στ�ρ�α τ�� �Aγ8ν�ς τ�� ’21 τ� �ρωστkµε στ� Γι�ννη Bλα��-
γι�ννη. O4 νεAτερ�ι 4στ�ρικ�1 πρ�στρ'��υν στ� .ργ� τ�υ µH )µπιστ�σ�νη κα1 ε,λ�-
&εια. �Eργ�σθηκε µH πραγµατικ( λατρε�α )π1 60 �ρ-νια, γιB νB µε�νCη τ� ’21 /θ�να-
τ� κα1 νB .��υµε γραπτ( νεAτερη 4στ�ρ�α.

Γι?ργ�ς Λεκ�κης

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

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



T� µεγαλ�τερ� τεµ��ι� τ5ς πλακ�ς τ� π5ρε /π� τ(ν Π�ρ� � κ-µης Thomas Howard περ1 τ� 1627, εlρ�-
σκεται δH /π� τ� 1687 στ(ν �O!φ-ρδη (M�υσε�� Ashmolean). O4 )γ�αρ�!εις τ�� µαρµ�ρ�υ /ρ��;�υν /π� τ(ν
)π��( π�" &ασιλε"ς στ(ν �Aθ*να �ταν � K'κρ�ψ κα1 καταλ*γ�υν στ�"ς �ρ-ν�υς τ�� #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Kαλ-
λιστρ�τ�υ. IEνα µικρ-τερ� θρα�σµα τ�� Mαρµ�ρ�υ /πεκαλ�φθη στ(ν Π�ρ� τ� 1897 κα1 εlρ�σκεται στ� )κε�
/ρ�αι�λ�γικ� µ�υσε��. A,τ� τ� κ�µµ�τι καλ�πτει τ(ν �ρ�νικ( περ��δ� /π� τ�� θαν�τ�υ τ�� Φιλ�ππ�υ κα1 τ5ς
)ν�ρ!εως τ5ς &ασιλε�ας τ�� �Aλε!�νδρ�υ µ'�ρι τ�� .τ�υς 35 (299 π.X.). ΣτB δ�� θρα�σµατα τ�� Παρ��υ Mαρ-
µ�ρ�υ /ναγρ�φ�νται συν�λικ8ς 106 γεγ�ν-τα, )κ τ8ν �π��ων τB 79 στ� πρ8τ� θρα�σµα κα1 τB lπ-λ�ιπα 27
στ� δε�τερ�.

¶αραθ'τ�υµε κατωτ'ρω µερικB /π� τB π�λλB )νδιαφ'ρ�ντα π�" /ναγρ�φ�νται στB δ�� τεµ��ια τ�� Mαρ-
µ�ρ�υ, µH τ(ν σειρB )γ�αρ�!εAς των στ� πρ8τ� (A) κα1 στ� δε�τερ� (B) τεµ��ι�.

[O4 /κ�λ�υθ��σες /ρ�α�ες φρ�σεις µkς )δ-θησαν /π� .ντυπ� Nδιωτικ5ς συλλ�γ5ς π�" .φερε τ�ν �ειρ-γρα-
φ� τ�τλ� «“ΠAPION MAPMAPON” BEPOΛINON 1904». Στ� τ'λ�ς κ�θε σελ�δ�ς τ�� )ντ�π�υ lπ5ρ�ε πλ5θ�ς
συµπληρωµατικ8ν σηµειAσεων («Ergänzungen») στ(ν �Aρ�α�α LEλληνικ( κα1 στ(ν Λατινικ( Γλ8σσα].

...OY [�4 8ναγραφF]ν παν[τ�]ων [LστριFν κιν]Fν 8ν�γραψα τ<ς _ν[ωθεν �ρ
νυς] 8ρ4�µ[εν]ς 8π9 K�-
κρπς τ& πρ τυ �ασιλε;σαντς +AθηνFν ε�ως _ρ�ντς �µ Π�ρωι [µ:ν] ...υ�νακτς, +Aθ*νησιν δ: ∆ιγν*-
τυ.

[T�"ς /νωτ'ρω �ρ-ν�υς /ν'γραψα )! /ναγραφ8ν παντ�ειδ8ν γνωστ8ν 4στ�ρι8ν, /ρ!�µεν�ς /π� τ�� K'-
κρ�π�ς τ�� πρAτ�υ &ασιλ'ως τ8ν �Aθην8ν Oως τ�� #ρ��ντ�ς )ν Π�ρ>ω µHν..., )ν �Aθ*ναις δH τ�� ∆ι�γν*τ�υ].

8φ’ � K�κρψ +AθηνFν ��ασ�λευσε, κα� S � ρα Kεκρπ�α �κλ*θη τ9 πρ
τερν καλυµ�νη +Aκτικ�
8π9 +Aκτα�υ τ& α�τ
�θνς, Mτη XHHH∆ΓIII.

[�Aφ’ <τ�υ � K'κρ�ψ )&ασ�λευσε στ(ν �Aθ*να κα1 = �Aρα )κλ*θη Kεκρ�π�α, )ν>8 πρ�ηγ�υµ'νως )λ'γετ�
�Aκτικ( /π� τ�ν �Aκτα�� τ�ν α,τ-�θ�να, (παρ5λθ�ν) 1318 .τη (1582/1 π.X.)].

1.

A

�Aπσπ(σµατα EπS τS Π(ριν M(ρµαρν

Παρατηρ�σεις στS «Π(ριν M(ρµαρν»

T
� Π�ρι�ν M�ρµαρ�ν («Π�ριν Xρνικ9ν») /π�τελε�ται /π� δ�� θρα�σµατα
µαρµαρ�νης πλακ-ς, στB �π��α /ναγρ�φ�νται γεγ�ν-τα τ5ς iλληνικ5ς πα-
ναρ�αι-τητας κα1 /ρ�αι-τητας µH τ�"ς /ντ�στ�ι��υς /ριθµ�"ς τ8ν παρελ-
θ-ντων )τ8ν, /π� τ�� /ναγραφ�µ'ν�υ γεγ�ν-τ�ς µ'�ρι τ5ς �αρ�!εως τ��

Mαρµ�ρ�υ. ∆Hν /ναφ'ρεται π�ι�ς τ� κατασκε�ασε, �bτε διευκριν�;εται /π� π��
π5ρε τ1ς πληρ�φ�ρ�ες κα1 π8ς lπελ-γισε τ1ς �ρ�ν�λ�γ�ες π�" )λ�!ευσε στ(ν πλ�-
κα � #γνωστ�ς /ρ�α��ς 4στ�ρικ-ς. Θεωρε�ται <µως &'&αι�, <τι = )γ��ρα!ις  .γι-
νε τ� 264 π.X. (LEπ�µ'νως, γιB νB /ναγ�γωµε τB /ναγραφ-µενα )π1 τ�� Mαρµ�-
ρ�υ σH .τη πρ� Xριστ��, πρ'πει νB πρ�σθ'σωµε τ�ν /ριθµ� 264).



8φ’ � ∆ευκαλ�ων παρ" τ9ν Παρνασσ9ν �ν Λυκωρε�αι ��ασ�λευσε, [�α]σιλε[;]ντς +AθηνFν K�κρ-
πς, Mτη XHHH∆.

[�Aφ’ <τ�υ � ∆ευκαλ�ων )&ασ�λευσε στ(ν ΛυκAρεια παρB τ�ν Παρνασ-, &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� K'-
κρ�π�ς, (παρ5λθ�ν) 1310 .τη (1574/3 π.X.)].

8φ’ � δ�κη +Aθ*νησι [�γ�]νετ 0Aρει κα� ΠσειδFνι #π:ρ �Aλιρρθ�υ τ& ΠσειδFνς, κα� A τ
πς
�κλ*θη 0Aρεις π�γς, Mτη XHHΓ∆ΓIII, �ασιλε;ντς +AθηνFν Kρ[ανα]&.

[�Aφ’ <τ�υ .γινε = δ�κη στ(ν �Aθ*να τ�� DAρεως κα1 τ�� Π�σειδ8ν�ς Oνεκα τ�� LAλιρρ�θ��υ (υ4��) τ�� Π�-
σειδ8ν�ς κα1 � τ-π�ς )κλ*θη DAρει�ς Π�γ�ς, (παρ5λθ�ν) 1268 .τη (1532/1 π.X.), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ��
Kρανα��].

8φ’ � κατακλυσµ9ς �π� ∆ευκαλ�ωνς �γ�νετ κα� ∆ευκαλ�ων τ<ς wµ�ρυς Mφυγεν �γ Λυκωρε�ας εGς
+Aθ*νας πρ9[ς Kρανα]9ν κα� τ& ∆ι9[ς] τ& +O[λυ]µ[π�]υ τ9 L[ε]ρ9ν Lδ[ρ;σατ] [κα�] τ" σωτ*ρια

Mθυσεν, [M]τη XHHΓ∆Γ, �ασιλε;ντς +AθηνFν Kρ[α]ν[α]&.
[�Aφ’ <τ�υ .γινε � κατακλυσµ�ς )π1 ∆ευκαλ�ων�ς κα1 � ∆ευκαλ�ων /π'φυγε τ1ς &ρ��Hς (µετα&α�νων) )κ τ5ς

Λυκωρε�ας στ(ν �Aθ*να, στ�ν Kρανα-, κα1 �δρυσε τ� 4ερ�ν τ�� �Oλυµπ��υ ∆ι�ς κα1 .κανε θυσ�α γιB τ(ν σω-
τηρ�α τ�υ, (παρ5λθ�ν) 1265 .τη (1529/8 π.X.), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� Kρανα��].

8φ’ � K�δµς A +Aγ*νρς εGς Θ*�ας 8φ�κετ [κα�] Mκτισεν τ�ν Kαδµε�αν, Mτη XHHΓΓ, �ασιλε;ντς
+AθηνFν +Aµφικτ;νς.

[�Aφ’ <τ�υ � K�δµ�ς � (υ4�ς) τ�� �Aγ*ν�ρ�ς �λθε στ(ν Θ*&α κα1 .κτισε τ(ν Kαδµε�α, .τη 1255 (1519/8 π.X.),
&ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� �Aµφικτ��ν�ς].

8φ’ � ∆ηµ*τηρ 8φικµ�νη εGς +Aθ*νας καρπ9ν �φ[ε&ρ]εν κα� πρ[ηρσ�α �]πρ�[�θη πρ] τη δ[ε�-
4αντς T]ριπτλ�µυ τ& Kελε& κα� Nεα�ρας, Mτη XH∆∆∆∆Γ (I), �ασιλε;ντς +Aθ*νησιν +Eρι-
�θ�ως.

[�Aφ’ <τ�υ = ∆*µητρα �λθε στ(ν �Aθ*να κα1 )φε�ρε τ�ν καρπ�ν κα1 (...) (παρ5λθ�ν) .τη 1145(6), (1409/8 e 1410/9
π.X.), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� �Eρε�θ'ως].

8φ � +Oρφε<ς**
YIO... [τ]�[ν H]αυτ& π(�)ησιν �4[�]θηκε, K
ρης τε pρπαγ�ν κα� ∆*µητρς N*τησιν κα� τ9ν
α�τυ[ργηθ�ντα #π’ α�τ�ς σπ
ρν κα� τ9 πλ�]θς τFν #πδε4αµ�νων τ9ν καρπ
ν, Mτη XH∆∆∆Γ, �α-

σιλε;ντς +AθηνFν +Eρι�θ�ως.
[(�Aφ’ <τ�υ � �Oρφε"ς...) )!'δωσε τB π�ι*µατ� τ�υ, κα1 τ(ν cρπαγ( τ5ς K-ρης κα1 τ(ν /να;*τηση (α,τ5ς)

/π� τ(ν ∆*µητρα (...), .τη 1135 (1399/8 π.X.), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� �Eρε�θ'ως].
8φ’ � KA...Γ....HΣIAI �Hρακλ�ς ... N.... Ω... ∆OΣT...
�ασιλε;ντς +Aθ*νησιν AGγ�ως.

[�Aφ’ <τ�υ (...) � LHρακλ5ς (...), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� ANγ'ως].
8φ’ � +Aθ*νησι [σπ�νι]ς τFν καρπFν �γ�νετ κα� µαντευµ�ν[ι]ς [τ%ς] +Aθην[α�ις +Aπ
λ]λων
M�ρη[σε δ�κα]ς #πσ�ε%ν [[..]] �[ς] mµ M�νως 84ι σει, Mτη X∆∆∆I, �ασιλε;ντς +AθηνFν AGγ[�ως].

[�Aφ’ <τ�υ στ(ν �Aθ*να (...), .τη 1031 (1295/4 π.X.), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� ANγ'ως].
8φ’ � L [cEλλη]νες εGς Tρ�αν �[στ]ρ�τευσ[αν], Mτη ΓHHHHΓ IIII, �ασιλε;ντς +Aθη[νFν Mε-
νε]εσθ�ως τρεισκαιδ�τυ Mτυς.

[�Aφ’ <τ�υ �4 IEλληνες )!εστρ�τευσαν στ(ν Tρ��α, .τη 954 (1218/7 π.X.), κατB τ� δ'κατ� τρ�τ� .τ�ς
τ5ς &ασιλε�ας τ�� Mενεσθ'ως στ(ν �Aθ*να].

8φ’ � Tρ�α �λω, Mτη ΓHHHH∆∆∆∆Γ, �ασιλε;ντς +AθηνFν [Mενεσθ�]ως δευτ�ρυ (κα� εGκ-
στ&) Mτυς µην9ς Θ[8ργηλιF]νς H�δ
µηι φθ�νντς.

[�Aφ’ <τ�υ = Tρ��α )κυριε�θη, .τη 945 (1209/8 π.X.), κατB τ� εNκ�στ� δε�τερ� .τ�ς τ5ς &ασιλε�ας
στ(ν �Aθ*να τ�� Mενεσθ'ως, τ(ν 7η τ�� Θαργηλι8ν�ς µην�ς (περ�π�υ 8 �I�υν��υ)].

8φ’ � [Σαλαµ%να τ�ν �γ] K;πρωι Tε&κρς �ικισεν, Mτη ΓHHHH∆∆∆ΓIII, �ασιλε;ντς +AθηνFν ∆η-
µφFντς.

[�Aφ’ <τ�υ � Tε�κρ�ς )θεµελ�ωσε τ(ν Σαλαµ�να στ(ν K�πρ�, .τη 938 (1202/1 π.X.), &ασιλε��ντ�ς
εNς �Aθ*νας τ�� ∆ηµ�φ8ντ�ς].

8φ’ � cOµηρς A πιητ�ς �φ�νη, Mτη ΓH∆∆∆∆III, �ασιλε;ντς +AθηνF[ν ∆]ιγν*τυ.
[�Aπ� τ5ς γενν*σεως τ�� π�ιητ�� LOµ*ρ�υ .τη 643 (907/6 π.X.), &ασιλε��ντ�ς εNς �Aθ*νας τ�� ∆ι�-

γν*τ�υ].
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8φ’ � S �µ MαραθFνι µ��η �γ�νετ +Aθηνα�ις πρ9ς τ<ς Π�ρσας +Aρ[ταφ]�[ρνην τε τ9]ν ∆αρε�υ
8δελφι[δ&ν κα� ∆@]τιν στρατηγ
ν, �ν �ν�κων +Aθηνα%ι, Mτη HH∆∆ΓII, _ρ�ντς +Aθ*νησιν τ[]&
δευτ�ρυ [Φ]α[ι]ν[ι]π[π�δ]υ· �ι �ν µ��ηι συνηγων�σατ AGσ�;λς A πιητ�ς [�τ]F[ν] �ν ∆∆∆Γ.

[�Aφ’ <τ�υ .γινε στ�ν Mαραθ8να = µ��η τ8ν �Aθηνα�ων )ναντ��ν τ8ν Περσ8ν κα1 τ�� �Aρταφ'ρν�υς τ��
/δελφ�� τ�� ∆αρε��υ κα1 τ�� στρατηγ�� ∆�τιδ�ς, κα1 )ν�κησαν �4 �Aθηνα��ι, .τη 227 (491/0 π.X.), )π1 #ρ��-
ντ�ς �Aθην8ν Φαινιππ�δ�υ τ�� 2�υ, στ(ν �π��α µ��η .λα&ε µ'ρ�ς � π�ιητ(ς ANσ��λ�ς (εNς =λικ�αν) 35 )τ8ν].

8φ’ � AGσ�;λς A πιητ�ς τραγωιδ�αι πρFτν �ν�κησε, κα� E�ριπ�δης A πιητ�ς �γ�νετ, κα� Στη-
σ��ρς A πιητ�ς εG[ς] τ�ν �Eλλ�δα 8[φ�κετ], Mτη HH∆∆II, _ρ�ντς +Aθ*νησι Φιλκρ�τυς.
[�Aφ’ <τ�υ � π�ιητ(ς ANσ��λ�ς )ν�κησε γιB πρAτη φ�ρB στ(ν τραγ>ωδ�α, κα1 � π�ιητ(ς E,ριπ�δης )γεν-

ν*θη κα1 � π�ιητ(ς Στησ���ρ�ς .φθασε στ(ν LEλλ�δα, .τη 222 (486/5 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Φιλ�κρ�τ�υς].
51. 8φ’ � ��ρ4ης τ�ν σ�εδ�αν MNευ4εν �ν �Eλλησπ
ντωι κα� τ9ν 0Aθω δι ρυ4ε, κα� S �ν Θερµ[π;]λαις
µ��η �γ�νετ, κα� ναυµα��α τ%ς cEλλησι περ� Σαλαµ%να πρ9ς τ<ς Π�ρσας, �ν �ν�κων L cEλληνες,
Mτη HH∆ΓII, _ρ�ντς +Aθ*νησι Kαλλι�δυ.

[�Aφ’ <τ�υ � z'ρ!ης .;ευ!ε τ(ν σ�εδ�α στ�ν LEλλ*σπ�ντ� κα1 .κανε τ(ν διAρυγα στ�ν DAθω, κα1 .γινε = µ�-
�η τ8ν Θερµ�πυλ8ν, κα1 = ναυµα��α περ1 τ(ν Σαλαµ�να )ναντ��ν τ8ν Περσ8ν, στ(ν �π��α )ν�κησαν �4 IEλλη-
νες, .τη 217 (481/0 π.X.].

8φ’ � S �ν Πλαταια%ς µ��η �γ�νετ +Aθηνα�ις πρ9ς Mαρδ
νιν τ9ν ��ρ4υ στρατηγ
ν, �ν �ν�κων
+Aθηνα%ι, κα� Mαρδ
νις �τελε;τησεν �ν τ�ι µ��ηι, κα� τ9 π&ρ �ρ;η �[ν] Σικελ�αι περ� τ�ν ARτνην,
Mτη HH∆ΓI, _ρ�ντς +Aθ*νησι �ανθ�ππυ.

[�Aφ’ <τ�υ .γινε = µ��η τ8ν �Aθηνα�ων )ναντ��ν τ�� Mαρδ�ν��υ, τ�� στατηγ�� τ�� z'ρ!�υ, στ(ν �π��α )ν�-
κησαν �4 �Aθηνα��ι, κα1 � Mαρδ-νι�ς /π'θανε στ(ν µ��η, κα1 στ(ν Σικελ�α )!ερρ�γη = Awτνα .τη 216, (480/479
π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν zανθ�ππ�υ].

8φ’ � Σφκλ�ς A Σφ�λλυ A �κ Kλων& �ν�κησε τραγωιδ�αι �τFν �ν ∆∆ΓIII, Mτη HHΓI, _ρ�ντς
+Aθ*νησι +Aψηφ�ωνς.

[�Aφ’ <τ�υ � Σ�φ�κλ5ς τ�� Σ�φ�λλ�υ )κ K�λων�� )ν�κησε στ(ν τραγ>ωδ�α σH =λικ�α 28 )τ8ν, .τη
206 (470/469 π.X.) )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν �Aψηφ�ων�ς].

8φ’ � �ν AGγ9ς πταµ%ς A λ�θς Mπεσε, κα� Σιµων�δης A πιητ�ς �τελε;τησεν �ι<ς Mτη Γ∆∆∆∆, Mτη
HHΓ, _ρ�ντς +Aθ*νησι Θεαγεν�δυ.

[�Aφ’ <τ�υ στ�"ς ANγ�ς π�ταµ�"ς .πεσε � µετεωρ�της κα1 � π�ιητ(ς Σιµων�δης /π'θανε εNς =λικ�αν
90 )τ8ν, .τη 205 (469/8 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Θεαγεν�δ�υ].

8φ’ � AGσ�;λς A πιητ�ς �ι σας Mτη Γ∆ΓIII �τελε;τησεν �γ [Γ�λ]αι τ�ς Σικελ�ας, Mτη HΓ∆∆∆∆III,
_ρ�ντς +Aθ*νησι Kαλλ�υ τ& πρτ�ρυ.

[�Aφ’ <τ�υ � π�ιητ(ς ANσ��λ�ς /π'θανεν εNς =λικ�αν 68 )τ8ν στ(ν Γ'λα τ5ς Σικελ�ας, .τη 193 (457/6
π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Kαλλ��υ τ�� πρAτ�υ].

8φ’ � E�ριπ�δης �τFν �ν ∆∆∆∆IIII τραγωιδ�αι πρFτν �ν�κησεν, Mτη HΓ ∆[∆ΓIIII, _ρ]�ντς +Aθ*-
νησι ∆ιφ�λ[υ· W]σαν δ: κατ’ E�ριπ�δην Σωκρ�της τε κα� +Aνα4αγ
ρας.

[�Aφ’ <τ�υ � E,ριπ�δης σH =λικ�α 44 )τ8ν )ν�κησε γιB πρAτη φ�ρB στ(ν τραγ>ωδ�α .τη 179 (443/2
π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν ∆ιφ�λ�υ· παρευρ�σκ�ντ� δH κατB τ�ν E,ριπ�δη κα1 � Σωκρ�της κα1 � �Aνα!αγ--
ρας].

8φ’ � E�ριπ�δης �ι[ σας Mτη Γ∆∆ΓIII �τ]ελε;τησεν, Mτη H∆∆∆∆Γ, _ρ�ντς +Aθ*νησι +Aντιγ�νυς.
[�Aφ’ <τ�υ � E,ριπ�δης /π'θανεν εNς =λικ�αν 79 )τ8ν, .τη 145 (309/8 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν

�Aντιγ'ν�υς].
8φ’ � [κατ�λθν L cEλληνες L µετ]" K;ρυ 8να��ντες, κα� Σωκρ�της A φιλ
σφ[]ς �τελε;τησεν
�ι<ς Mτη O´, Mτη H∆∆∆ΓII, _ρ�ντς +Aθ*νησιν Λ��ητς.

[�Aφ’ <τ�υ )π'στρεψαν �4 IEλληνες �4 µετα&�ντες µετB τ�� K�ρ�υ κα1 � Σωκρ�της � φιλ-σ�φ�ς
/πε&�ωσε εNς =λικ�αν 70 )τ8ν, .τη 137 (401/0 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Λ��ητ�ς].

74. 8φ’ � ∆ιν;σις Σικελι της �τελε;τησεν, A δ: υL9ς ∆ιν;σις �τυρ�ννευσεν, κα� +Aλε4�νδρ[υ
τελευτ*σαντς Πτλεµα%ς A +Aλωρ�της Mακεδ
νων �α]σιλε;ει, Mτη HIIII, _ρ�ντς +Aθ*νησιν Nαυ-
σιγ�νυς.

[�Aφ’ <τ�υ � ∆ι�ν�σι�ς � ΣικελιAτης /πε&�ωσε, � δH υ4-ς τ�υ ∆ι�ν�σι�ς )&ασ�λευσε κα1 θαν-ντ�ς τ�� �Aλε-
!�νδρ�υ � Πτ�λεµα��ς � �Aλωρ�της .γινε &ασιλε"ς τ8ν Mακεδ-νων, .τη 104 (368/7 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν
Nαυσιγ'ν�υς].
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*******

...Φ�λιππς �τ]ε[λε];τη[σ]εν, +Aλε[4ανδρ]ς δ: �ασιλε;ει, Mτη Γ∆∆II, _ρ�ντς +Aθ*νησι Πυθδ*λυ.
[(�Aφ’ <τ�υ)... � Φ�λιππ�ς /π'θανε, � δH �Aλ'!ανδρ�ς .γινε &ασιλε�ς, .τη 72, )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Πυθ�-

δ*λ�υ (336/5 π.X.)].
8π9 τ�ς +Aλε4�νδρυ δια��σεως εGς τ�ν +Aσ�αν κα� µ��ης περ� τ9ν Γρανικ
ν, κα� 8π9 τ�ς �ν +IσσFι µ�-
�ης +Aλε4�νδρωι πρ9ς ∆αρε%ν, Mτη Γ∆∆, _ρ�ντς +Aθ*νησι Kτησικλε�υς.

[�Aπ� τ5ς δια&�σεως τ�� �Aλε!�νδρ�υ εNς τ(ν �Aσ�αν κα1 τ5ς µ��ης περ1 τ�ν Γρανικ-, κα1 /π� τ5ς µ��ης )ν
�Iσσ>8 τ�� �Aλε!�νδρ�υ )ναντ��ν τ�� ∆αρε��υ .τη 70 (334/3 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Kτησικλ'�υς].

8φ’ � +Aλ�4ανδρς Φιν�κης κα� K;πρυ κα� AGγ;πτυ �κυρ�ευσε, Mτη Γ∆ΓIIII, _ρ�ντς +Aθ*νησι
Nικκρ�τυς.

[�Aφ’ <τ�υ � �Aλ'!ανδρ�ς )κυρ�ευσε τ(ν Φ�ιν�κη κα1 τ(ν K�πρ� κα1 τ(ν Awγυπτ� .τη 69 (333/2 π.X.), )π1 #ρ��-
ντ�ς �Aθην8ν Nικ�κρ�τ�υς].

8π9 τ�ς +Aλε4�νδρυ πρ9ς ∆αρε%ν µ��η[ς] τ�ς περ� 0Aρ�ηλα, �ν �ν�κησεν +Aλ�4ανδρς, κα� Bα�υλsν
�λω, κα� 8φ�κε τ<ς συµµ��υς, κα� +Aλε4�νδρεια �κτ�σθη, Mτη Γ∆ΓIII, _ρ�ντς +Aθ*νησιν Nικ*τυ.

[�Aπ� τ5ς µ��ης τ�� �Aλε!�νδρ�υ )ναντ��ν τ�� ∆αρε��υ περ1 τB DAρ&ηλα, στ(ν �π��α )ν�κησε � �Aλ'!ανδρ�ς
κα1 κατελ*φθη = Bα&υλAν, κα1 #φησε τ�"ς συµµ���υς, κα1 )κτ�σθη = �Aλε!�νδρεια .τη 68 (332/1 π.X.), )π1
#ρ��ντ�ς �Aθην8ν Nικ*τ�υ].

8π9 τ�ς +Aλε4�νδρυ µεταλλαγ�ς κα� Πτλεµα�υ AGγ;πτ[υ] κυριε;σεως, Mτη Γ∆, _ρ�ντς +Aθ*νη-
σι �Hγησ�υ.

[�Aπ� τ�� θαν�τ�υ τ�� �Aλε!�νδρ�υ κα1 τ5ς κυριε�σεως τ5ς ANγ�πτ�υ lπ� τ�� Πτ�λεµα��υ .τη 60 (324/3 π.X.),
)π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν LHγησ��υ].

8φ’ � +Aντ�γνς εGς τ�ν +Aσ�αν δι��η, κα� +Aλ�4ανδρς εGς M�µφιν �τ�θη, κα� Περδ�κκας εGς ARγυ-
πτν στρατε;σας �τελε;τησεν, κα� Kρ�τερς κα� +Aρισττ�λης A σφιστ�ς �τελε;τησεν, Mτη ΓΓII, �ι<ς
Mτη Γ, _ρ�ντς +Aθ*νησι +Aρ��ππυ· �πρε;θη δ: κα� Πτλεµα%ς εGς Kυρ*νην.
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[�Aφ’ <τ�υ � �Aντ�γ�ν�ς δι'&η εNς τ(ν �Aσ�αν κα1 � �Aλ'!ανδρ�ς )νεταφι�σθη εNς τ(ν M'µφιδα, κα1 � Περ-
δ�κκας /φ�� )!εστρ�τευσεν εNς τ(ν Awγυπτ�ν /π'θανεν, κα1 � Kρ�τερ�ς κα1 � �Aριστ�τ'λης � σ�φιστ(ς /π'-
θανεν (παρ5λθ�ν) .τη 57, /φ�� .;ησε 50 .τη (314/3 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν �Aρ��ππ�υ· )π�ρε�θη δH κα1 �
Πτ�λεµα��ς εNς τ(ν Kυρ*νην].

8φ’ � K�σσανδρς εGς Mακεδν�αν κατ�λθεν, κα� Θ��αι Gκ�σθησαν κα� +Oλυµπι"ς �τελε;τησεν,
κα� Kασσ�νδρεια �κτ�σθη, κα� +Aγαθκλ�ς Συρακυσσ[Fν] �τυρ�ννευσεν, Mτη ΓII, _ρ�ντς +Aθ*-
νησι ∆ηµκλε�δ[υ]· �ν�κα δ: κα� M�νανδρς A κωµιδπι9ς +Aθ*νησιν τ
τε πρFτν.

[�Aφ’ <τ�υ � K�σσανδρ�ς κατ5λθεν εNς τ(ν Mακεδ�ν�αν κα1 = Θ*&α κατ�ικ*θηκε (σ.σ., µετB τ(ν πρ� 19 )τ8ν
καταστρ�φ*ν της), κα1 = �OλυµπιBς /πε&�ωσε, κα1 = Kασσ�νδρεια )κτ�σθη, κα1 � �Aγαθ�κλ5ς )&ασ�λευσε εNς
τBς Συρακ��σας, .τη 52 (316/5 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν ∆ηµ�κλε�δ�υ· τ-τε )ν�κησε κα1 � M'νανδρ�ς �
κωµ>ωδ�π�ι�ς εNς �Aθ*νας διB πρAτην φ�ρ�ν].

8φ’ � A �λις �4�λιπεν, κα� Πτλεµα%ς ∆ηµ*τριν �ν�κα �ν Γ�Nει κα� Σ�λευκν 8π�στειλεν εGς Bα-
�υλFνα, Mτη ∆∆[∆]∆ΓIII, _ρ[�]ντς [+Aθ*ν]ησιν Π[λ�µ]ωνς.

[�Aφ’ <τ�υ .γινε .κλειψις =λ��υ κα1 � Πτ�λεµα��ς )ν�κησε τ�ν ∆ηµ*τρι�ν στ(ν Γ�;α κα1 /π'στει-
λε τ�ν Σ'λευκ� στ(ν Bα&υλ8να, .τη 48 (312/1 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Π�λ'µων�ς].

8φ’ � Λ[υσι]µ��εια π
λις �κτ�σθη, κα� +Oφ�λας εGς [Kα]ρ�[ηδ
να....................Σ... κα� Πτλεµα%ς A
υL9ς �γ KFι �γ�νετ κα� Kλ[επ]�τρα �ν Σ�ρδεσιν 8π�θαν[ε κα�]............................ Mτη ∆∆∆∆Γ, _ρ�-
ντς [+A]θ*νησ[ι ∆]ηµητρ�υ.

[�Aφ’ <τ�υ )κτ�σθη = π-λις Λυσιµ��εια κα1 (....) κα1 = Kλε�π�τρα /π'θανε εNς τBς Σ�ρδεις, .τη 45 (309/8
π.X.)].

8π9 τF]ν σει[σ]µFν τFν [γ]ενµ�νων καθ’ +Iων�αν, κα� !τε A ∆ηµ*τρις Xαλκ[�δα Mλα]�εν καθ’ Aµ-
λγ�αν κα� ΠPEΣ........... [∆η]µητρ�υ, Mτη ∆∆∆∆, _ρ�ντς +Aθ*νισι Φερεκλε�υς.

[�Aπ� τ8ν σεισµ8ν τ8ν γεν�µ'νων εNς τ(ν �Iων�αν κα1 <τε � ∆ηµ*τρι�ς κατ'λα&ε τ(ν Xαλκ�δα (....),
.τη 40 (304/3 π.X.), )π1 #ρ��ντ�ς �Aθην8ν Φερεκλ'�υς].

8φ’ � [κµ*της 8σ]τ�ρ �φ�νη κα� Λυσιµα�[]ς [εGς τ�ν +Aσ�αν δι��η, Mτη ∆∆∆ΓIIII, _ρ�ντς +Aθ*-
νησι] Λ[εωστ]ρ[�τυ].

[�Aφ’ <τ�υ )φ�νη � κ�µ*της /στ(ρ κα1 � Λυσ�µα��ς δι'&η εNς τ(ν �Aσ�αν .τη 39, )π1 #ρ��ντ�ς
�Aθην8ν Λεωστρ�τ�υ (302/1 π.X.)].
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∆ια&�;�ντας τB /ναγραφ-µενα στ� Π�ρι�ν M�ρµαρ�ν παρατηρ��µε τB /κ-λ�υθα:

IOσ� πρ��ωρ��µε /ντιστρ-φως /π� τ1ς )γγ�τερες �ρ�ν�λ�γ�ες πρ�ς τ1ς /πAτερες, διαφα�νεται µ�α
συµπ�κνωσις τ�� �ρ-ν�υ (µH )λ��ιστες )!αιρ'σεις). �Eν>8 δηλαδ( στB τελευτα�α 227 .τη πρ� τ5ς

)γ�αρ�!εως τ�� Mαρµ�ρ�υ /ναγρ�φ�νται 57 γεγ�ν-τα σH εbλ�γες /ντ�στ�ι�ες �ρ�ν�λ�γ�ες, στB πρ�η-
γ��µενα 1901 .τη /ναφ'ρ�νται µ-ν�ν 49 συµ&�ντα σH π�λ" συµπτυγµ'να �ρ�νικB µεσ�διαστ*µατα. Πα-
ρ�δειγµα: τ� �ρ�νικ� δι�στηµα /π� τ�� &ασιλ'ως �Aθην8ν K'κρ�π�ς (/ναγραφ( A1, 1582 π.X.) µ'�ρι τ5ς
δια&�σεως τ�� �Aλε!�νδρ�υ στ(ν �Aσ�α (/ναγραφ( B3, 334 π.X.) ε?ναι κατB τ� «Π�ριν M�ρµαρν» 1248
.τη. LO /ρ�α��ς 4στ�ρικ�ς ∆ι-δωρ�ς � ΣικελιAτης (80-20 π.X.) <µως γρ�φει <τι α,τ� τ� δι�στηµα ε?ναι
23.000 .τη. Συγκεκριµ'να � ∆ι-δωρ�ς λ'ει <τι, σ�µφωνα µH πληρ�φ�ρ�ες 4ερ'ων τ5ς /ρ�α�ας ANγ�πτ�υ,
�4 �π��ες κατεγρ�φ�ντ� παλαι-θεν σH πλ�κες φυλασσ-µενες στB 4ερ� των, � �Aκτ�ν�ς, � υ4�ς τ�� (&ασι-
λ'ως) LHλ��υ, �ταν σ�γ�ρ�ν�ς τ�� K'κρ�π�ς (&ι&λ��ν V, 56, 4-7), κα1 <τι /π� τ5ς &ασιλε�ας τ�� LHλ��υ µ'-
�ρι τ5ς δια&�σεως τ�� �Aλε!�νδρ�υ στ(ν �Aσ�α ε?�αν παρ'λθει 23.000 .τη (&ι&λ��ν I, 25, 1-4). �Eπειδ( <µως
τ� δι�στηµα τ��τ� �ταν /π�στευτ� (στ�"ς µεταγενεστ'ρ�υς 4ερε�ς τ5ς /ρ�α�ας ANγ�πτ�υ), α,τ�1 )θεA-
ρ�υν <τι δHν )πρ-κειτ� περ1 =λιακ8ν )τ8ν /λλB περ1 σεληνιακ8ν µην8ν, δι-τι = =λικ�α µερικ8ν /π� τ�"ς
πρAτ�υς &ασιλε�ς τ5ς παν�ρ�αιας ANγ�πτ�υ )µετρkτ� σH σεληνιακ�"ς µ5νες. �AλλB /π� Oνα /στρ�ν�µικ�
στ�ι�ε�� π�" µνηµ�νε�ει � ∆ι-δωρ�ς («κατ" τ�ν Σειρ�υ _στρυ �πιτλ*ν, καθ’ �ν συν��αινε πνε%ν τ<ς
�τησ�ας») )π1 �Aκτα�ων�ς (&ι&λ��ν IV, 82, 1-3) κα1 λαµ&αν�µ'ν�υ lπ’ <ψιν <τι � �Aκτα�ων �ταν )γγ�ν�ς
τ�� K�δµ�υ, ε?ναι δυνατ�ν νB lπ�λ�γ�σωµε, &�σει τ8ν δεδ�µ'νων περ1 τ5ς µεταπτAσεως τ�� #!�ν�ς τ5ς
γ5ς, <τι � K�δµ�ς .;ησε περ�π�υ µετα!" τ�� 26.400 κα1 τ�� 23.000 π.X., )ν8 στ� «Π�ριν M�ρµαρν» /να-
γρ�φεται <τι � K�δµ�ς �λθε στ(ν Θ*&α τ� 1519 π.X. (/ναγραφ( A7).

DAλλ� παρ�δειγµα: LO LHρ-δ�τ�ς (485-425 π.X.) /ναφ'ρει <τι � LHρακλ5ς, � υ4�ς τ5ς �Aλκµ*νης (τ�ν
�π��� �4 /ρ�α��ι ANγ�πτι�ι θεωρ��σαν δικ- τ�υς θε-), .;ησε 17.000 .τη πρ1ν /π� τ�ν &ασιλ'α τ5ς

ANγ�πτ�υ DAµασι («E�τ�ρπη» 43)· κα1 <τι � DAµασις �ταν σ�γ�ρ�ν�ς τ�� Σ-λων�ς κα1 τ�� Kρ��σ�υ («Kλει »
30). E?ναι γνωστ� <τι �4 τρε�ς τελευτα��ι lπ5ρ!αν τ�ν 6�ν αN8να π.X. �E! #λλ�υ /π� �Oρφικ�"ς στ���υς πρ�-
κ�πτει <τι � LHρακλ5ς .;ησε µ�α γενεB πρ� τ5ς )ν�ρ!εως τ�� Tρωικ�� π�λ'µ�υ, δι-τι .λα&ε µ'ρ�ς στ(ν �Aργ�-
ναυτικ( �Eκστρατε�α µα;1 µH τ�ν �Oρφ'α κα1 τ�ν Πηλ'α, τ�ν πατ'ρα τ�� �A�ιλλ'ως («+Aργναυτικ�», στ��. 52,
131-132 κα1 378-400, /π� τB «+Oρφικ�» τ�� I. Πασσk, )κδ. )γκυκλ. «�Hλ�υ», �Aθ5ναι 1964, σελ. 133-140). LEπ�-
µ'νως, /π� τ�ν συνδυασµ� τ8ν /ναγραφ�µ'νων στ�"ς �Oρφικ�"ς στ���υς κα1 στ�ν LHρ-δ�τ�, πρ�κ�πτει <τι �
Tρωικ�ς π-λεµ�ς .γινε τ(ν 18η �ιλιετ�α π.X., )ν>8 στ� «Π�ριν M�ρµαρν» /ναφ'ρεται <τι α,τ�ς διε!*�θη τ�
1218-1209 π.X., (/ναγραφHς A 23, 24).

[Σηµειωτ'�ν <τι, /νε!αρτ*τως τ8ν /ναγραφ�µ'νων στ(ν «E�τ�ρπη» τ�� LHρ�δ-τ�υ κα1 στB «+Aργναυτικ"»
τ�� �Oρφ'ως κα1 στ� «Π�ριν M�ρµαρν», )µε�ς εw�αµε πρ� )τ8ν lπ�λ�γ�σει /π� /στρ�ν�µικ� στ�ι�ε�� /να-
φερ-µεν� στ�ν στ��� X27 τ5ς «+Iλι�δς», <τι � δεκαετ(ς Tρωικ�ς π-λεµ�ς πρ'πει νB .γινε τ(ν 18η (± 3) �ιλιε-
τ�α π.X. («∆αυλ-ς», τ. 186, σελ. 11453-11459, 1997)].

Περαιτ'ρω παρατηρ��µε στ� «Π�ριν M�ρµαρν» <τι /π�µυθ�π�ι��νται � DAρης κα1 � Π�σειδ8ν
κα�, �ωρ1ς νB γ�νεται lπαινιγµ�ς <τι �σαν θε��, /ναφ'ρεται <τι = δ�κη των στ�ν τ-π� π�" .κτ�τε /πε-

κλ*θη DAρει�ς Π�γ�ς .γινε µ-λις 3 .τη πρ� τ�� κατακλυσµ�� τ�� ∆ευκαλ�ων�ς, xτ�ι τ� 1532 π.X. (/ναγραφ(
A3). �Eπ�σης κα1 = θεB ∆*µητρα /π�µυθ�π�ιε�ται (/ναγραφ( A12).

T
B στ�ι�ε�α α,τB ε?ναι )νδεικτικ�, <τι τB /ναγραφ-µενα στ� «Π�ριν M�ρµαρν», κα1 µ�λιστα τB
/ναφερ-µενα στ� /πAτερ� παρελθ-ν, δHν /ντικατ�πτρ�;�υν �ρ�ν�λ�γικ8ς τ(ν πραγµατικ-τητα.
Γνωστ�� δH Mντ�ς <τι, κατB τ(ν )πικρατ��σα #π�ψη (διεθν8ς), � LEλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς /ρ��;ει
τ(ν 2η �ιλιετ�α π.X. κα1 <τι τB TρωικB διεδραµατ�σθησαν περ1 τ� δε�τερ� |µισυ τ�� 13�υ αN8ν�ς

π.X., διαφα�νεται <τι = )κδ��( α,τ( πρ�'κυψε /π� τ1ς /ναγραφHς τ�� )ν λ-γ>ω Mαρµ�ρ�υ, τ� �π��� πι-
θαν8ς /π�τελε� µ�α )κ τ8ν κυριωτ'ρων αNτι8ν τ5ς )πικρατησ�σης )σφαλµ'νης �ρ�ν�λ�γ*σεως τ5ς iλλη-
νικ5ς παναρ�αι-τητας.

∆ι�ν. Γ. Kαλαµπαλ	κης
∆ιδ�κτωρ �Iατρικ5ς A.Π.Θ.
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QE
να «µυστ*ρι�» π�" )κτυλ�σσεται στ( συµ&�λ( τ8ν �δ8ν

�Aµαλ�ας κα1 Συγγρ��: T� &�θρ� .�ει τ�π�θετηθ5 σ�εδ�ν

)δ8 κι Oνα �ρ-ν�. T� wδι� κα1 = )πιγραφ( «M�γας +Aλ�-

4ανδρς, 356-323 π.X.». Kα1 &ε&α�ως τ� Mν�µα τ�� δηµ�ρ-

��υ π�" ε?�ε τ(ν Nδ'α νB στ*σCη τ� &�θρ�.

IOµως � µ'γας στρατηλ�της... #φαντ�ς. O,δε1ς γνωρ�;ει µ�λιστα

/π’ τ�"ς «Nθ�ν�ντες» τ5ς π�λαι π�τH )νδ-!�υ π-λεως, mν τελικ8ς θB

στηθC5 κ�π�ι� #γαλµα e mν µαταιAθηκε τ� )γ�ε�ρηµα: �Aπ’ τ� γρα-

φε�� τ5ς ν�ν δηµ�ρ��υ, στ� π�λιτιστικ� τµ5µα κι /π� κε� στ� /ρ�ι-

τεκτ�νικ-, κατ-πιν δH στ� τµ5µα κ�ιν��ρ*στων �Aρων, στ� τηλεφω-

νικ� κ'ντρ� τ�� δ*µ�υ κα1 ταν�παλιν· �,δε1ς /ναλαµ&�νει νB δAσCη

µ�α /π�ντηση.

DAλλωστε = /πεικ-νιση δHν .�ει κα1 τ-ση σηµασ�α, = «ταµπ'λλα»

/ρκε� κα1 µH τ� παραπ�νω. LH «ταµπ'λλα» �ρι�θετε� M�ι µ-ν� τ(ν

παρ��σα περ�πτωση /λλB κα1 �λ-κληρη τ( σ�'ση τ�� σηµεριν��

Pωµα�ικ�υ µH τ(ν �Aρ�αι-τητα. O4 «ταµπ'λλες» τ�� «/ρ�α��υ µε-

γαλε��υ» κα1 τ�� «)νδ-!�υ παρελθ-ντ�ς», στερ��µενες �π�ι�υ-

δ*π�τε περιε��µ'ν�υ e �,σ�ας τ�� LEλληνικ�� Π�λιτισµ��, κα-

ταδηλAν�υν τ� µ'γεθ�ς τ5ς /να!ι-τητας, τ5ς /ν�ησ�ας, /λλB κα1

τ5ς )�θρ-τητας.

IOµως �bτε � �Aλ'!ανδρ�ς �bτε κα1 = LEλλ�δα περιµ'ν�υν τ(ν 4στ�-

ρικ* τ�υς κατα!�ωση /π’ τ� λ-γ� κα1 τ1ς πρ�!εις µιkς δρ�κας )!α-

θλιωµ'νων Pωµι8ν. Xωρ1ς νB τ( ;ητ*σ�υν, τ(ν .λα&αν cπλ-�ερα /π’

τ�ν κ-σµ� �λ-κληρ�.

Παν. Λ. K�υ0αλ�κης
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T8 τεφαρ	κια
0A, µ�ν 8ντιλ�γετε, θ" σ@ς µαλ σω! 0E�ει µαλλι�σει S

γλFσσα µυ τ
σα �ρ
νια, ν" σ@ς δια�ε�αι νω !τι γι" σ@ς
διαλ�γω π�ντα τ9 καλ;τερ. P�4τε µι" µατι" γ;ρω σας κα�
θ" τ9 διαπιστ σετε, 8��ριστι Pωµι�. +Aφ�στε λιπ9ν

τ<ς 8φρισµ<ς τ& τ;πυ: «!λι Rδιι εUναι» κα� µ�θετε ν" κρ�νετε #πε;θυνα.
+Aπ9 π& θ�λετε ν’ 8ρ��σω, γι" ν" σ@ς 8πδε�4ω !τι τ9 πι9 τεφαρ�κι πρ@γµα π<
κυκλφρε% στ�ν πι�τσα τ9 καπαρ νω γι" σ@ς κα� τ9 σερ��ρω τε�νη�ντως, γι"
ν" σ@ς γ�νη πι9 Gκε% κα� ε}πεπτ; Θ�λετε 8π9 τ9 πλ�τευµα; T9 καλ;τερ, τ9 δη-
µκρατικ τερ! cOλι Rσι εUστε. (T ρα mν κ�πις 84�Nει περισσ
τερ, _σ’ τν
ν" κυρε;εται). cOλι ψηφ�Nετε (λγικ�, παρ�φρνες, Mντιµι, �γκληµατ�ες, κα-
τα4ιωµ�νι, 8λ�τες) κι !σι 8ρνε%σθε ν" τ9 κ�νετε, 8π’ τ’ α�τ� κα� στ9ν εGσαγγε-
λ�α. cOλι �κλ�γεσθε, n µ@λλν w�ι, !σι θ�λω �γs �κλ�γνται. ∆ηλαδ� π�λι L
καλ;τερι. A�τ� π< µ: πρσκυν&ν Qς «νν
», α�τ� π< 4�ρυν ν" λ�νε «µ�-
λιστα», α�τ� π< κ
πτνται γι" τ9 συµφ�ρν τ�ς κινων�ας. (0E, καλ�, w�ι γι"
!λη τ�ν κινων�α, γι" yνα µ�ρς της, π< κι α�τ9 κινων�α εUναι στ9 κ�τω-κ�τω).
cOλι φρλγε%στε – κι α�τ9 µ’ 8ρ�σει. 0Aλλς περισσ
τερ (!πις δ:ν M�ει) κι
_λλς λιγ τερ (!πις M�ει). cOλι δανε�Nεστε 8π9 τ" φερ�γγυα πιστωτικ" Lδρ;-
µατ� µυ. cOλι �κκλησι�Nεστε στ<ς να<ς τ& µεγ�λυ πατερ;λη, κι !πις
δ:ν τ9 κ�νει εUναι «�κ�λητ
τερς κπρ�ων». cOλι διασκεδ�Nετε µ: τ<ς τυπ-
πιηµ�νυς τρ
πυς π< �γs Aρ�Nω. Kι �δF �πιλ�γω τ9 καλ;τερ. T ρα, mν S
αGσθητικ� πρσ��λλεται, τ" τ;µπανα τFν α�τιFν σας γ�νωνται 4εσκν
πανα κα�,
8ντ� ν" 4εκυρ�Nεστε, κυρ�Nεστε περισσ
τερ, M, πρ
�ληµ� σας! cOλι �νηµε-
ρ νεστε 8ντικειµενικ" κα� #πε;θυνα 8π9 τ" µ�σα �νηµ�ρωσης, π< στελε� ν-
νται κα� καθδηγ&νται �π�σης 8π9 τ<ς καλ;τερυς (π< κ�νυν !,τι τ<ς λ�ω,
εGδ’ _λλως L τσ�πες τυς θ" πι�συν πυρ�).

Kι !λα µαN� τ" παραπ�νω δ�νυν σ’ yνα pρµνικ9 σ;νλ, π< µ
ν S µαεστρ�α
µυ θ" µπρ&σε ν" συγκερ�σ=η. P�4τε µι" µατι" στ�ς κσµικ:ς στ�λες, γι" ν"
δ�τε !λα τ" τεφαρ�κια παρ�α. TραπεN%τες, πλιτικ�, �πι�ειρηµατ�ες, καλλιτ�-
�νες, διαν;µενι, δηµσιγρ�φι, κληρικ� κα� π�ει λ�γντας. �Oµτρ�πεNι,
Aµγ�λακτι κα� –�ν πλλ%ς– Aµκρ���ατι! Σωστ� νµενκλατ;ρα.

B��αια τ9ν Hαυτ
 σας δ:ν πρ
κειται ν" δ�τε πυθεν�. +Eσε%ς #π�ρ�ετε γι" ν"
τ<ς θαυµ�Nετε, ν" τ<ς στηρ�Nετε, ν" τ<ς �ειρκρτ�τε κα� φυσικ" ν" τ<ς
ταTNετε. O}τε �µ�να θ" δ�τε. ��ρω ν" κρ;�ωµαι π�σω κα� �π�νω 8π’ !λυς, γι"
ν" τ<ς �πι�λ�πω. Kι mν κ�πις µ& κ�ν=η τ�ν 8ν�πδη, n κ�πι 8τ;�ηµα θ"
τ& συµ�=�, n θ" τ9ν 4ε��σ=η κα� S µ�να τυ.

Γι’ α�τ9 σ@ς λ�ω, π�ψτε ν" δυσφρ�τε γι" τ" κακFς κε�µενα στ9 �ωµα�ικ.
+Eγs π< τ9 δηµι;ργησα 4�ρω κα� ν" τ9 �λ�γ�ω, �ωρ�ς ν" �ρει�Nεται S δικ* σας
γν µη. cOλα π@νε θαυµ�σια στ� � ρα σας, π< εUναι πλασµ�νη 8γγελικ" – 8νε-
4�ρτητα �"ν �σ@ς σ@ς πα�ρν=η καθηµεριν" A δι��λς !λ κα� περισσ
τερ. +Eκε%ν
π< σ@ς NητF εUναι ν" εUστε ψ;�ραιµι κα� 8παθε%ς. Γιατ�, mν 4υπν*σετε, θ" π�ρ=η
κι �µ�να τ9  

Σ�ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



Σ�ντ�µα �4 πατρι�ρ�ες τ5ς ν'ας �I�υδαϊκ5ς α4ρ'σεως θB καταφ'ρ�υν νB /να-
στρ'ψ�υν τ1ς κ�ινHς σ’ <λ�υς τ�"ς λα�"ς .νν�ιες καλ9-κακ9 κα1 8ληθ:ς-ψευδ�ς,
<πως παρατηρε� � Φ. N�τσε. �A!�ες κα1 πρ-τυπα παν�ρ�αια θB !επ'σ�υν /νε-
παν-ρθωτα. LH ρAµη θ’ /ντικατασταθC5 /π’ τ(ν /σθενικ-τητα, = lπερηφ�νεια
/π’ τ(ν ταπε�νωση, = �αρB τ5ς ;ω5ς /π’ τ( λ�πη κα1 τ( µελαγ��λ�α· � /θλητι-
σµ�ς θB γ�νCη µ�να�ισµ-ς, � |ρωας µ�ρτυρας, = .ρευνα #λ�γη π�στη, τ� θ�ρρ�ς
φ-&�ς, = λ�γικ( παρ�ν�ια. T'�νες, )πιστ5µες, i�ρτ'ς, παραδ-σεις κα1 .θιµα θB
συρρικνωθ��ν. LH )�θρ-τητα π�" καλλιεργ*θηκε γιB τ� /νθρAπιν� σ8µα, τ( σε-
!�υαλικ( σ�'ση κα1 τ�ν .ρωτα, Tδ*γησε τ� �ριστιανικ� «π�µνι» νB µισ*σCη τ(
γυνα�κα-µητ'ρα, ταυτ�;�ντ�ς την µH τ�ν σατανk (Bλ'πε «∆αυλ
ς», τ. 236-237).
LH θεB τ�� �,ραν��υ κα1 /νθρωπ�ν�υ .ρωτ�ς �Aφρ�δ�τη διαπ�µπε�θηκε Tς π-ρ-
νη κα1 δαιµ-νισσα κα1 �4 να�� της µετατρ�πηκαν σH π�ρνε�α-�αµαιτυπε�α. �Aνα-
�ωρητHς-/σκητ'ς, )ρηµ�τες, σπηλαι-&ι�ι κα1 τρωγλ�δ�τες θ’ /π�τελ'σ�υν τ�
πρ-τυπ� τ�� µεσαιωνικ�� /νθρAπ�υ π�" θ’ /κ�λ�υθ*σCη τ� δ-γµα.

T� παρ�λ�γ� π�" διαπ-τι;ε τ( ν'α θρησκε�α Tδ*γησε τ�"ς µ�να��"ς-/σκητHς
σH παρ�λ�γες /κρ-τητες. LO �γι�ς �AντAνι�ς � M'γας, αNγυπτιακ5ς καταγωγ5ς,
π'ρασε τ( ;ω* τ�υ µ'σα σH µιB σπηλιB τ5ς �Eρυθρα�ας, πρ�σευ�-µεν�ς στ�ν
Για�&'. Στ� δι�στηµα π�" /σκ*τευε δHν #λλα!ε π�τH .νδυµα, δHν .πλυνε π�τH τ�
σ8µα τ�υ κα1 τρεφ-ταν =µ'ρα παρB =µ'ρα µH Oνα !ερ� πα!ιµ�δι. Γυνα�κα δHν
γνAρισε π�τ'. (Λ5µµα «cAγις +Aντ νις» τ5ς �Eγκυκλ�πα�δειας «IHλι�ς»). LO
φιλ�σ�φ�;ων µ�να��ς τ5ς α4ρ'σεως τ8ν γνωστικ8ν �Ωριγ'νης α,τ�ευν�υ��σθη-
κε1 – καθsς κα1 π�λλ�1 2παδ�� τ�υ. LO ANγ�πτι�ς /σκητ(ς Πα�Aµι�ς µαστ�γω-
νε καθηµεριν8ς τ�"ς τρε�ς �ιλι�δες µ�να��"ς τ�� τ�γµατ-ς τ�υ καθsς κα1 τ�ν
iαυτ-ν τ�υ. LO Bησσαρ�ων α,τ�&ασανι;-ταν µH /γκ�θια, γιB νB τ�� φ�γ�υν �4
cµαρτ�ες. LO )κ Σα!ων�ας �γι�ς Γ�ρδικ�ς τρεφ-ταν /π�κλειστικB µH σ�πι� φα-
γητ-, )ν>8 = καλ-γρια �Eλισ�&ετ .πινε τB ��ρα της /π� ε,λ�&εια! LO Σ�ρι�ς Bα-
ραδkτ�ς ;��σε µ�ν�µως µ'σα σ’ Oνα σ�κκ� µH µ�α µ-ν� τρ�πα, /π’ τ(ν 2π��α /ν'-
πνεε, τρεφ-ταν, �,ρ��σε κα1 /φAδευε. LO Mακ�ρι�ς � �Aλε!ανδριν-ς, δεµ'ν�ς

�O
Xριστιανισµ�ς /π’ τB πρ8τα �ρ-νια τ5ς )µφαν�σεAς τ�υ στ�"ς
κ-λπ�υς τ5ς Pωµαϊκ5ς A,τ�κρατ�ρ�ας λειτ��ργησε σBν π�-
λιτικ�θρησκευτικ( κ�νηση («καισαρ�παπισµ-ς»). O4 πρ8τ�ι
�ριστιαν��, LE&ρα��ι στ(ν καταγωγ*, κιν��νταν κα1 λειτ�υρ-

γ��σαν περ�π�υ σBν τ�"ς σηµεριν�"ς /ναρ�ικ��ς. «�O Kλα;δις �4ε-
δ�ω4ε 8π’ τ� P µη µερικ<ς +Iυδα�υς, π< �στασ�αNαν 8δι�κπα
παρτρυν
µενι 8π9 κ�πιν Xρ�στν». [�Eνν�ε� τ�ν /νAνυµ� τ-τε
�Iησ�� («Kλα�δι�ς» z25, Γ�ι�ς Σ�υητAνι�ς)].
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π�ντ�τε µH cλυσ�δες &�ρ�υς σαρ�ντα κιλ8ν, ;��σε σ’ Oνα πηγ�δι /λε�φ�ντας τ�
κ�ρµ� τ�υ µH µ'λι, γιB νB τ�ν &ασαν�;�υν �4 µ�γες! LO <σι�ς Συµεsν � Στυλ�της
π'θανε, /φ�� .;ησε )π1 σαρ�ντα �ρ-νια κρεµασµ'ν�ς σH δι�φ�ρ�υς στ�λ�υς
�ειµ8να-καλ�κα�ρι, κηρ�ττ�ντας τ�ν «λ
γ τ& Θε&». Γ�ρω /π� τ�"ς στ�λ�υς
.&α;ε σιδεριHς, γιB νB µ(ν τ�ν )ν��λC5 κανε�ς. DAφηνε τB .ντ�µα κα1 τB π�υλιB
νB τρ8νε τ1ς σ�ρκες τ�υ. LO θ�νατ-ς τ�υ �ταν φρικτ�ς κα1 )π5λθε, /φ�� /π'-
µειναν στ�ν στ�λ� µ-ν� τB κ-κκαλ� τ�υ.LE�ρτ�;εται = µν*µη τ�υ /π’ τ(ν �Oρθ�-
δ�!�α τ(ν 1η Σεπτεµ&ρ��υ. �Aρκετ�1 #λλ�ι µ�να��1 σταυρAν�νταν, /κρωτηρι�-
;�νταν, .τρωγαν κ-πρανα, .πιναν !�δι /ντ1 νερ��· �4 π�ικ�λ�ι τρ-π�ι µαρτυρ�ων
π�" δι�λεγαν, !επερν��σαν κ�θε /ρρωστηµ'νη φαντασ�α.

IEνας /κ-µη θεσµ�ς π�" )πλ*γη /π’ τ� κ�µα τ�� παραλ-γ�υ π�" ταλ�νι;ε
τ�ν LEλλην�ρρωµαϊκ� κ-σµ� �ταν α,τ�ς τ�� γ�µ�υ: «M� νµ�σετε !τι Wλθν
�αλε%ν (ν" φ�ρω) εGρ*νην �π� τ�ν γ�ν· �κ Wλθν �αλε%ν εGρ*νην, 8λλ" µ�-
�αιραν· Wλθν γ"ρ δι��σαι _νθρωπν κατ" τ& πατρ9ς α�τ& κα� θυγατ�ρα
κατ" τ�ς µητρ9ς α�τ�ς κα� ν;µφην κατ" τ�ς πενθερ@ς α�τ�ς. Kα� ��θρ� τ&
8νθρ πυ L Gκιακ� α�τ&». (Mατθα��ς I´ 34-36) LOµ��ως: «ER τις Mρ�εται
πρ
ς µε κα� � µισε% τ9ν πατ�ρα Hαυτ& κα� τ�ν µητ�ρα κα� τ�ν γυνα%κα κα�
τ" τ�κνα κα� τ<ς 8δελφ<ς κα� 8δελφ�ς, Mτι δ: κα� τ�ν Hαυτ& ψυ�*ν, � δ;-
νατα� µυ µαθητ�ς εUναι» (Λ�υκkς, I∆´ 26). Πρ-κειται γιB λ-για τ�� �Iησ��
/π’ τ� &ι&λ�� τ5ς Kαιν5ς ∆ιαθ*κης. LO /ρ�ηγ�ς τ�� �ριστιανισµ�� µισ��σε
θαν�σιµα τ� γ�µ�, &ασικ� θεσµ� τ�� /ρ�α��υ Πελασγικ�� κ-σµ�υ. O4 2πα-
δ�1 τ5ς 2ργανAσεAς τ�υ ;��σαν κ�ιν�&ιακ�, κατB τB �EσσαϊκB πρ-τυπα. LO
�Iησ��ς )! #λλ�υ /π�καλ��σε τ( µητ'ρα τ�υ Mαρ�α «γ;ναι» (�Iω�ννης, IΘ´ 26),
µ( /ναγνωρ�;�ντ�ς την Tς µητ'ρα τ�υ.
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Στ� δεκαετ�α τ& ’60 S Mα�ρη +Aλε4π;λυ N&σε yνα κ
σµ γεµ@τ γλ�ντι, νυ�τε-
ριν� Nω*, λαϊκ:ς π�στες κα� διασκ�δαση (Dριστερ�). �H wµρφη τραγυδ�στρια µ: τ�
γλυκει" φων*, |στερα 8π’ τ9ν θ�νατ τ�ς κ
ρης της κατ�φυγε στ9 µναστ*ρι. Σ*-

µερα 8π’ τ�ν 8ν�µνηση τ�ς παλι@ς ντ��ας σ Nεται µ
νν S φων* της (δεGι�).



Στ� µηνια�� �ριστιανικ� περι�δικ� «Λ
γι περ� �Yπακ�ς» τ5ς M�ν5ς Kυ-
πριαν�� κα1 �I�υστ�νης (σελ. 18) δια&�;�υµε: «+Aναφ�ρεται γι" παρ�δειγµα στ9ν
��ν τ& Aσ�υ Συµε ν, !τι A µαθητ�ς κα� #πτακτικ
ς τυ +Aρσ�νις, A µετ�πειτα
δι�δ�
ς τυ στ�ν Sγυµεν�α, �δκ�µασε κ�πτε τ9ν Gσ�υρ
τερν πειρασµ9ν τ�ς
Nω�ς τυ. �H κατ" σ�ρκα µητ�ρα τυ, 8φ& �πληρφρ*θη µετ" 8π9 πλλ� Mρευ-
ναν τ9ν τ
πν 8σκ*σεως τ& υL& της, Wλθε στ9 µναστ*ρι κα� Mπεσε µπρ;µυ-
τα µπρστ" στ�ν �4ωτερικ�ν π;λην τ�ς µν�ς κα� Nητ&σε �π�µνα µ: δ�κρυα
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�H +Oλυµπ�α Γκ;τσι, κληρ-
ν
µς τ�ς «α�τκρατρ�ας» τ&
Rκυ Γκ;τσι, φρ ντας τ9
ρ�σ της (Dριστερ�) στ9 µνα-
στ*ρι !πυ περν{@ τ9ν καιρ
 της
δια��Nντας πρσευ��ς. kAνω
S +Oλυµπ�α !ταν δκ�µαNε τ9
νυφικ9 τ�ς µητ�ρας της στ" 17
της �ρ
νια. �H Rδια δ:ν θ" φ-

ρ�σ=η πτ: νυφικ
!

�H +Aντν�λλα M
κια #π�ρ4ε
yνα 8π’ τ" Qραι
τερα µανεκ:ν
τFν µεγαλ;τερων Rκων µ
δας
τ& κ
σµυ. �H καρι�ρα της Qς
πρτ;πυ Zµρφι@ς διεκ
πη
8π
τµα 8π’ τ�ν 4αφνικ� 8π
-
φασ* της ν" γ�ν=η «!ριστ�ν-µ-
φη» (δεGι�). «Kρ�τησα τ9ν
Hαυτ
 µυ pγν9 µ
ν γι" τ9ν
+Iησ& µυ», εUπε σ: Aµιλ�α της

στ9 Bατικαν9 τ9 1997.



ν" Gδ=� τ9ν υL
ν της, µ: σκπ9ν �ε�α�ως ν" τ9ν συγκιν*σ=η κι Mτσι ν" τ9ν 8πσπ�σ=η
8π’ τ�ν µνα�ικ�ν Nω*ν... Mετ" 8π9 τρε%ς Sµ�ρες S µητ�ρα τυ, 8φ& τελικFς
8πεγητε;θη, 8νε� ρησε _πρακτη. 0Eτσι A ε�λγηµ�νς +Aρσ�νις �λυτρ θη
8π9 µ�α µεγ�λη παγ�δα τ& ��θρ&, �πειδ� ���ωνε µ: συν�πειαν τ�ν πνευµα-
τικ�ν συγγ�νειαν µ: τ9ν γ�ρντ� τυ».

T� δρkµα τ5ς �Nκ�γ'νειας τ�� �Aρσεν��υ τ� .;ησαν κα1 τ� ;��ν /κ-µη µ'�ρι
σ*µερα �ιλι�δες �Nκ�γενει8ν, <π�υ lπ�ρ�ει �ριστιανισµ-ς. LH #σκηση ψυ-
�ικ5ς e σωµατικ5ς &�ας, � )κφ�&ισµ-ς, � πρ�συλητισµ-ς, = /π�κ�π( /π’ τ�ν
.!ω κ-σµ� —/π�µ-νωση— �4 συ�νHς )!�µ�λ�γ*σεις π�στεως, = /παγ-ρευ-
ση �ρ*σεως τ5ς λ�γικ5ς κα1 κριτικ5ς σκ'ψεως, = διαστρ'&λωση τ5ς φυσικ5ς
πραγµατικ-τητας τ�� κ-σµ�υ κα1 τ�� E?ναι, �4 εNδικHς )!�ντωτικHς δ�αιτες,
ε?ναι µερικHς )κ τ8ν µεθ-δων π�" �ρησιµ�π�ι��νται. TB <σα συµ&α�ν�υν µ'-
σα στB µ�ναστ*ρια ε?ναι συγκλ�νιστικ�. 

Πρ1ν λ�γ� καιρ� = .γκριτ�ς δηµ�σι�γρ�φ�ς �Aγγελικ( Nικ�λ��λη στ(ν )κπ�-
µπ* της «ΦFς στ9 T&νελ» .φερε !ανB στ( δηµ�σι-τητα τ� µ'γιστ� α,τ� πρ--
&ληµα τ5ς νε�ελληνικ5ς κ�ινων�ας. LH δηµ�σι�γρ�φ�ς «8πεκ�λυψε»2 τ� δρkµα
π�" ;��ν π�λλHς �ιλι�δες �Nκ�γ'νειες στ( �Aρα µας, µH θ�µατα παιδι�, Oρµαια
τ8ν 2ρθ�δ-!ων 2ργανAσεων. ΠαιδιB /ν'ραστα, #γαµα, )�θρικB πρ�ς τ1ς �Nκ�-
γ'νει'ς των, #&�υλα, π�" δHν διασκεδ�;�υν, δHν �α�ρ�νται, θ�µατα /µε�λικτων
ρασ�φ-ρων. Πρ-κειται γιB Oνα ν'� ε?δ�ς µ�να�ισµ��, τ�"ς /σκητHς π-λεων. IEνα
ε?δ�ς /νθρAπων-/ρνητ8ν τ�� σηµεριν�� π�λιτισµ��, π�" ;��ν /ν�µεσ� µας. ΣH
)ρAτηµα πρ�ς τ�ν πατρι�ρ�η �Aλε!ανδρ�υπ-λεως κ. DAνθιµ� γιB τ� τ� συµ&α�-
νει κα1 τ� πρ'πει νB γ�νCη, )κε�ν�ς /π*ντησε: «∆:ν γνωρ�Nω τ�πτε»! LO κ. Xρι-
στ-δ�υλ�ς )ρωτηθε1ς τ(ν iπ�µ'νη περ1 τ�� θ'µατ�ς /ρν*θηκε νB τ� σ��λι�σCη.
LE!5ντα �ιλι�δες παιδιB περ�π�υ κατB τB τελευτα�α τρι�ντα .τη �ταν � )π�ση-
µ�ς /π�λ�γισµ-ς. T� .γκληµα τ�� µεσαιωνισµ�� π�" &ιAνει = νε�λα�α µας /π’
τ( θρησκε�α ε?ναι µεγ�λ�.

IOµως παρ-µ�ιες καταστ�σεις )κτυλ�σσ�νται κα1 σH #λλες �8ρες. Πρ�σφ�τως
πρ�&λ*θηκε στ1ς κινηµατ�γραφικHς αwθ�υσες ταιν�α µεγ�λ�υ µ*κ�υς µH τ�τλ� «OL
K
ρες τ�ς Nτρπ�ς». LO /γγλικ�ς τ�τλ�ς ε?ναι “The Magdalene’s sisters”. Πρ--
κειται γιB µιB πραγµατικ( 4στ�ρ�α, π�" διαδραµατ�σθηκε στ( B-ρει� �Iρλανδ�α
κατB τ� 1964-65 µH πρωταγων�στριες τ'σσερις κ�π'λλες, θ�µατα τ�� καθ�λικι-
σµ��. O4 )!ευτελισµ�1 κα1 = Nσ�π'δωση τ5ς πρ�σωπικ-τητ�ς τ�υς, �4 ψυ�ικ�1
κα1 σωµατικ�1 διασυρµ�1 καθsς κα1 � τρ-π�ς )γκλεισµ�� τ�υς θυµ�;�υν τ( µ'-
θ�δ� τ8ν δικ8ν µας µ�ναστηρ�ων. LH ταιν�α τελε�ωνε Tς i!5ς: «Tρι�ντα �ιλι�-
δες µνα�:ς π�ρασαν 8π9 τ� µν� κατ" τ�ν περ�δ 1964-1996 κα� κατ
πιν Mκλει-
σε». B'&αια = καθ�λικ( Oδρα τ�� Bατικαν�� /ντ'δρασε στ(ν πρ�&�λ( τ5ς ται-
ν�ας...

E
?ναι /π�ρ�ας #!ι�ν π8ς /δρανε� κατ’ α,τ�ν τ�ν τρ-π� = π�λιτε�α )µπρ�ς σ’
Oνα τ-σ� φλ'γ�ν ;*τηµα, π�" µαστ�;ει τ( νε�λα�α µας. LH lπ�γεννητικ-τη-
τα �ταν Oνα σ�&αρ� πρ-&ληµα π�" /ντιµετAπισε = �Aνατ�λικ( Pωµαϊκ(
A,τ�κρατ�ρ�α (Bυ;�ντι�) κα1 � σ�&αρAτερ�ς λ-γ�ς π�" κατακτ*θηκε /π�

E¶I§O°O™

∆ΑΥΛ]Σ/259, �I��λι�ς 200316950



τ�"ς �Oθωµαν�"ς T��ρκ�υς, <ταν δ�� �ιλι�δες µ-ν� στρατι8τες lπερασπ�;�νταν
τ( &ασιλε��υσα, )ν8 τετρακ-σιες �ιλι�δες µ�να��1 ;��σαν .γκλειστ�ι µ-ν� στ�
IAγι�ν DOρ�ς! LH lπ�γεννητικ-τητα τ5ς LEλλ�δ�ς τ�� εNκ�στ�� πρAτ�υ αN8να
/ναµ'νεται νB συρρικνAσCη τ�ν πληθυσµ� τ5ς �Aρας στB O!ι iκατ�µµ�ρια µ'�ρι
τ� 2040, σ�µφωνα µH τ(ν .ρευνα τ�� «E,ρω&αρ-µετρ�υ». LH µεσαιωνικ( /σκητικ(
;ω*, = /γαµ�α τ8ν µ�να�8ν κα1 τ8ν θυµ�των τ�υς µ�να�8ν τ8ν π-λεων πρ'πει
νB σταµατ*σCη. LH α,τ�καταστρ�φικ( /να�ωρητικ( διδασκαλ�α τ�� �I�υδαι�-
�ριστιανισµ�� κατατρAγει τ(ν καρδιB τ�� .θν�υς, τ( νε�λα�α.

LO κ�θετ�ς δια�ωρισµ�ς 2ρθ�δ�!�ας-κρ�τ�υς σ’ <λα τB )π�πεδα (παιδε�α,
)πιστ5µες, τ'�νες κ.λπ.) ε?ναι κ�τι π�" �,δ'π�τε )&�ωσε = LEλλBς /π’ τ(ν
/ναδηµι�υργ�α της )κ τ5ς τ'φρας τ� 1821 µ'�ρι σ*µερα. pAς µ(ν λησµ�ν��µε
τB λ-για τ�� διδασκ�λ�υ τ8ν LEλλ*νων �Aδαµαντ��υ K�ρα5: «�Ω ταλα�πω-
ρη �Eλλ�ς, δ:ν 8ν�στης �κ τ& τ�φυ! pπλFς rλλα4ες τ�φν: 8π’ τ9ν Tυρ-
κικ9ν εGς τ9ν Xριστιανικ
ν»!

DIσως = /ναµεν-µενη διακ*ρυ!η τ�� ν'�υ E,ρωπαϊκ�� Συντ�γµατ�ς &�ηθ*σCη
στ(ν /ν�σταση τ�� .θν�υς µας.

LH )φηµερ�δα «�Eσπρ'σσ�» (17-2-2002) µH πρωτ�σ'λιδ� .φερε στ� φ8ς τ� δρkµα τ5ς
�Nκ�γ'νειας «πρωτκλασσ�τυ πλιτικ&», π�" ;*τησε νB παραµε�νCη /νAνυµ�ς γιB λ--
γ�υς ε,ν-ητ�υς. LH νεαρ( κ-ρη τ�υ, παρασυρµ'νη /π’ τB λ-για τ�� πνευµατικ�� της, π'-
ρασε τ� κατAφλι τ�� µ�να�ισµ��. LH µητ'ρα της )δ*λωσε: «0Eφυγε �ωρ�ς ν" µ@ς εGδ-
πι*σ=η. �O πνευµατικ
ς της µ@ς τηλεφ νησε κα� µ@ς 8νακ�νωσε !τι α�τ9ς τ�ν Mστειλε.
EUναι _νθρωπς α�ταρ�ικ9ς κα� κ�θε �ρ
ν στ�λνει �κε% y4ι µ: Hφτ" κρ�τσια. 0E�ει τρ-
φδτ*σει !λα τ" µναστ*ρια τ�ς �Eλλ�δς! �H κ
ρη µυ 8π9 τ
τε δ:ν µ’ M�ει π�ρει τη-
λ�φων. T<ς M�υν �µφυσ*σει τ
σ πλ< τ�ν #πακ*, 8λλιFς καν�να παιδ� δ:ν θ" Mµε-
νε �κε%. ΠFς µπρ&ν κα� πα�ρνυν τ" παιδι" τ& κ
σµυ µ’ α�τ9ν τ9ν τρ
π; A�τ9 π<
π�θαµε ν" µ�ν τ9 π�θ=η _λλς στ9ν κ
σµ».

1. LO �Ωριγ'νης α,τ�ευν�υ��σθηκε δια&�;�ντας τB λ-για τ�� �Iησ��: «EGσ� γ"ρ ε�ν&�ι
�τινες �κ κιλ�ας µητρ9ς �γενν*θησαν |τω. κα� εGσ�ν ε�ν&�ι �τινες ε�νυ��σθησαν
#π9 τFν 8νθρ πων, κα� εGσ�ν ε�ν&�ι �τινες ε�ν;�ισαν Hαυτ<ς δι" τ�ν �ασιλε�αν τFν
�ρανFν. �O δυν�µενς �ωρε%ν �ωρε�τω». (Mατθα��ς, IΘ´ 12).

2. LH συγκ�λυψη τ�� )γκλ*µατ�ς π�" συντελε�ται –/π’ τ�"ς διαν���µεν�υς, δηµ�σι�-
γρ�φ�υς, π�λιτικ�"ς /λλB κα1 cπλ��ς π�λ�τες– δε��νει τ(ν /δρ�νεια κα1 τ(ν τυφλ( lπ�-
ταγ( τ8ν Nε�ελλ*νων στ� σκ�ταδισµ-. LH µ-νιµη δικαι�λ�γ�α τ�υς ε?ναι <τι δHν φτα�ει
= θρησκε�α γιB τB <σα δεινB συµ&α�ν�υν στ�"ς κ-λπ�υς τ5ς �Eκκλησ�ας, /λλB �4 κακ�1
κληρικ��, π�" !εφε�γ�υν /π’ τ�ν λ-γ� τ�� Θε��. IOµως συµ&α�νει /κρι&8ς τ� /ντ�θετ�.
O4 )ν λ-γ>ω 2ργανAσεις, καθ-τι φ�νταµενταλιστικ'ς, /κ�λ�υθ��ν cπλk τ�ν λ-γ� τ�� Θε-
�� τ�υς µ'σα /π’ τ( B�&λ�.

LH πλ�ση )γκεφ�λ�υ π�" .�ει δε�θ5 � κ-σµ�ς /π’ τ( &ρεφικ( /κ-µη =λικ�α κα1 = �ρι-
στιανικ( παιδε�α τ�υς κρατ��ν σφι�τB δεµ'νες τ1ς παρωπ�δες τ8ν Nε�ελλ*νων, π�" κ�-
ν�υν τB «στρα�" µ�τια».

Bασ	λει�ς Mαυρ�µµ�της

™HMEIø™EI™:

E¶IMETPO:
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M�σα DπM τ=ς σ!ισµ�ς τ?ν 0ρ�!ων ρ�ει DκSµη τM |δωρ τς $ερpς πηγς στM
0�θ�ς τ�O �Iερ�O. �H ν��τρ�π	α τς ρωµι�σ-νης τM \!ει µετατρ�ψει σ� !ρι-

στιανικM oγ	ασµα. ∆ιακρ	ν�νται �$ ε&κSνες κα= τ8 καντ:λια.



Σπυδα#α Eνακ(λυψη στ�ν �Aκρ�πλη

™
τ( ν-τια κλιτ( τ5ς �Aκρ�π-λεως τ8ν �Aθην8ν, <π�υ κα1 �
/ρ�α��ς «Περ�πατς» –� πε;-δρ�µ�ς π�" τ( διατρ'�ει–, τ�ν τε-
λευτα�� καιρ-, παρ�λληλα µH τB .ργα γιB τ(ν iν�π��ηση τ8ν
/ρ�αι�λ�γικ8ν �Aρων τ5ς πρωτε��υσας, )κτελ��νται κα1 /να-

σκαφHς µH /!ι-λ�γα /π�τελ'σµατα Tς πρ�ς τ(ν /ν�δει!η τ8ν κρυµ-
µ'νων µυστικ8ν τ�� LIερ�� Bρ���υ κα1 τ(ν )πι&ε&α�ωση τ8ν lπαρ-
��υσ8ν 4στ�ρικ8ν πληρ�φ�ρι8ν γιB τ1ς φ�σεις τ5ς �Nκ�δ�µικ5ς δρα-
στηρι-τητας κα1 τ8ν λατρευτικ8ν �θ8ν κα1 )θ�µων στ� �8ρ� π�" δε-
σπ-;ει #νωθεν τ�� ∆ι�νυσιακ�� θε�τρ�υ κα1 τ5ς π�λαι π�τH Στ�kς τ��

�H ε}σ�δ�ς τ�O κωνικ�O σπηλα	�υ, qπως εv!ε διαµ�ρφωθ στiν κλασσικi 5π�!i
κα= παραµ�νει ~ως σ:µερα. ∆ιακρ	ν�νται �$ !ριστιανικ�ς ε&κSνες κα= τ8 καντ:λια.

➳
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ΓιB νB καταστC5 πι� εbκ�λα /ντιληπτ( = σπ�υδαι-τητα τ�� συγκεκριµ'ν�υ �A-
ρ�υ, mς ρ�!�υµε µιB µατιB στ1ς παραδ-σεις. Σ�µφωνα µH α,τHς � K�λλως (e K�λ-
λων, e Kαλλ'ων), π�" λατρευ-ταν κα1 Tς π�τ�µι�ς θε�ς στ( M. �Aσ�α, φ'ρεται
Tς υ4�ς τ�� ∆ι�ς κα1 τ5ς Π'ρδικας, � �π���ς, µ( /ντ'��ντας τ1ς δ�κιµασ�ες τ5ς
IHρας π�" τ�ν φθ�ν��σε θαν�σιµα, α,τ�κτ-νησε κρηµνι;-µεν�ς /π� τ� Bρ���
τ5ς �Aκρ-π�λης. Στ� σηµε�� <π�υ )!'πνευσε /ν'&λυσε ~δωρ. O4 �Aθηνα��ι πε-
ρι'&αλλαν µH Nδια�τερη τιµ( τ� µ'ρ�ς )κε�ν�, σH σηµε�� π�" νB φθ�σCη νB γ�νCη Oνα
/π� τB σηµαντικAτερα 4ερB τ5ς π-λης τ�υς µ'�ρι τ(ν )π��( �Nκ�δ�µ*σεως τ��
LEκατ-µπεδ�υ στ(ν �Aκρ-π�λη, �π-τε κα1 #ρ�ισαν νB /π�τρα&��ν τ� )νδιαφ'-
ρ�ν τ�υς /π’ α,τ-. 

O4 διαµ��ες µετα!" τ5ς �Aπ�λλων�ας κα1 ∆ι�νυσιακ5ς µερ�δας τ8ν 4ερ'ων δHν
#φησαν )κτ�ς τ� Σπ*λαι� π�" /µφ-τερ�ι διεκδικ��σαν, κα1 τ� �π��� #ρ�ισε )κ
ν'�υ νB /π�κτjk )νδιαφ'ρ�ν κατB τ�ν 5� π.X. αN8να, �π-τε = λατρε�α τ�� �Aσκλη-
πι��, �ρµAµενη /π� τ(ν �Eπ�δαυρ�, /π'κτησε &�ση κα1 στ(ν �Aθ*να, µH πρ�-
σφ�ρAτερ� σηµε�� )γκατ�στασης τ� Σπ*λαι� τ�� K�λλω, λ-γ>ω τ8ν Nαµατικ8ν
Nδι�τ*των τ�� )ντ�ς α,τ�� ρ'�ντ�ς ~δατ�ς. DEκτ�τε )πεκρ�τησε = συν*θεια νB
/π�καλ5ται τ� σπ*λαι� «LIερB Kρ*νη τ�� �Aσκληπι��», στ�ν �π��� /φιερAθη-
καν )π�σης τ-σ� τ� xδη lπ�ρ��ν παν�ρ�αι� να�δρι�, λ�γα µ'τρα ν�τιAτερα, <σ�
κα1 µεταγεν'στερα τ� )πι&λητικ� σπ*λαι� µH τ(ν τετραγωνισµ'νη λ�!ευση στ(ν
εwσ�δ- τ�υ κα1 τ�"ς δ�� κ�ρινθιακ�"ς κ��νες #νωθ'ν τ�υ, στ( ν-τια )π�σης
πλευρB τ5ς �Aκρ-π�λης, λ�γ� µακρ�τερα κα1 ψηλ-τερα /π� τ� πρ�ηγ��µεν�.

KατB τ( συν*θη τακτικ( τ8ν Xριστιαν8ν µετB τ(ν )πικρ�τηση τ5ς ν'ας θρη-
σκε�ας, τB σπ*λαια µετετρ�πησαν σH πρ�σκυν*µατα (τ� µHν πρ8τ� τ�� K�λλω,
/φιερAθηκε στ�"ς LAγ��υς �Aναργ�ρ�υς λ-γ>ω τ5ς δ�!ασ�ας περ1 N�σεως /σθε-
νει8ν /π� τ� ρ'�ν cγ�ασµα, τ� δH δε�τερ� )π�σης στ�"ς Nδ��υς, /λλB /ργ-τερα
)πεκρ�τησε νB 2ν�µ�;εται «Παναγ�α = ΣπηλαιAτισσα»). LH µαν�α τ8ν cλωτ*-
ρων τ5ς /ρ�α�ας παρ�δ�σης �ταν τ'τ�ια, vστε νB καταστρ'ψ�υν /κ-µα κα1 τ�
&ωµ� τ8ν πρ�σφ�ρ8ν πρ�ς τ�ν �Aσκληπι-, .!ω /π� τ(ν εwσ�δ� τ�� lδρ�φ-ρ�υ
σπηλα��υ, κα1 νB κτ�σ�υν πλησ��ν τ�υ παλαι��ριστιανικ( &ασιλικ*, λε�ψανα
τ5ς �π��ας .��υν .λθει xδη στ� φ8ς κατB τ1ς /νασκαφHς στ� �8ρ�, µα;1 µH –/δη-
µ�σ�ευτα /κ-µα– περικαλλ5 /γ�λµατα φυσικ�� µεγ'θ�υς, π�" θρυµµατ�στηκαν
/π� τB «)ργαλε�α» τ8ν ;ηλωτ8ν τ�� Για�&'. LΩς πρ�ς τ� σπ*λαι� καθεαυτ-, στ1ς
κ-γ�ες τ�υ, <π�υ #λλ�τε )τ�π�θετ��ντ� τB /φιερAµατα πρ�ς τ�ν πρ�στ�τη τ5ς
�Iατρικ5ς )πιστ*µης, σ*µερα iδρ�;�νται φ�ρητHς cγι�γραφ�ες κα1 κανδ5λες, τε-
λε�ως !'νες µH τ(ν αNσθητικ( κα1 π�λ" περισσ-τερ� µH τ(ν Nδε�λ�γικ( κα1 θρη-
σκευτικ( σηµασ�α τ�� �Aρ�υ, � �π���ς lπ�γεται στ(ν cρµ�δι-τητα τ5ς �Eφ�ρε�ας
Bυ;αντιν8ν(!) �Aρ�αι�τ*των �Aθην8ν. 

M�ρι�ς Mαµαν�ας

E,µ'ν�υς. O4 πλ'�ν )νδιαφ'ρ�υσες /ρ�αι�λ�γικHς δραστηρι-τητες
iστι�;�νται πλησ��ν τ�� σπηλα��υ, )ντ�ς τ�� �π���υ lπ�ρ�ει = LIερB
Πηγ( τ�� �Aσκληπι��, <πως τ(ν παραδ�δ�υν �4 4στ�ρικHς πηγ'ς, π�λ-
λHς /π� τ1ς �π��ες /ναφ'ρ�υν τ� )ν λ-γ>ω σπ*λαι� Tς «Σπ*λαι�ν τ��
K�λλω», δ'ν�ντας .τσι cρµ�νικB τ(ν 4στ�ρ�α µH τ( µυθ�λ�γ�α.



«LETTER»

QO
,τι µαρτυρε�ται παρακ�τω .�ει πλ*ρη κα1 διεθν5 &ι&λι�-
γραφικ( κ�λυψη. LH /λ*θεια M�ι µ-ν� λ'γεται κα1 γρ�φεται,
/λλB κα1 φα�νεται.

LH σταθερ( iστ�ασ* µας (focus τ� λ'νε �4 /γγλ-φων�ι/anglophones – /π� τ�ν iλληνικ�
φακM/φακ� = φακMς = focus) θB ε?ναι = Tς #νω λ'!η-κλειδ1 πρ�-δ�υ: Letter. Στ(ν /ρ�( �ταν �
iλληνικ�ς ΛSγ�ς. Π�λλ�1 τ�ν �ν-µασαν κα1 Θε-, κα1 καλB κ�νανε, γιατ1 ε?ναι θεµελιAδης κα1
&ρ�σκεται παντ��. �Aπ� α,τ�ν .γινε = λ'!η Letter/Γρ�µµα.

O4 �Eτρ��σκ�ι –�4 !ε�ασµ'ν�ι α,τ�1 IEλληνες e φιλ'λληνες �ταν )ραστHς κ�θε iλληνικ��
πνευµατικ�� πρ�ϊ-ντ�ς– ;��σαν στ(ν �Eτρ�υρ�α. DEτσι λεγ-ταν τ� κρ�τ�ς τ�υς /π� τ�"ς /ρ�α�-
�υς µας, κα1 σ*µερα = περι��( 2ν�µ�;εται Tυρρην�α κα1 &ρ�σκεται &-ρεια τ5ς PAµης. T�ν 8�
π.X. αN8να �4 �Eτρ��σκ�ι π5ραν τ� /λφ�&ητ� /π� τ�"ς IEλληνες κα1, γιB νB γρ�φ�υν, π5ραν
)π�σης /π� τ�"ς IEλληνες )π��κ�υς τ� εNδικ� κατεργασµ'ν� δ'ρµα, µH )πιφ�νεια κατ�λληλη
γιB γραφ*, π�" �4 IEλληνες �ν-µα;αν διφθ�ρα /π� τ� ρ5µα δέ�ω = µαλακAνω, κατεργ�;�-
µαι. ∆ιφθ'ρα ε?ναι τ� κατεργασµ'ν� δ'ρµα. �Aγγλιστ1 «prepared hide, anything made of leather».

�Aπ� τ( διφθ'ρα �4 �Eτρ��σκ�ι .καναν τ( λ'!η Littera. O4 λεπτ�1 iλληνικ�1 φθ-γγ�ι δ, φ κα1
θ /λλ�ιAθηκαν /νεπαν-ρθωτα. T� /ρ�ικ� δ .γινε l, κα1 τ� φ κα1 θ /π�δ-θηκαν µH τ� διπλ� tt.

IOταν τ�ν 5� π.X. αN8να �4 �Eτρ��σκ�ι σκλα&Aθηκαν /π� τ�"ς Λατ�ν�υς, �4 #!εστ�ι Λατ�ν�ι
π5ραν τ( διφθ'ρα µ'σ>ω τ5ς )τρ�υσκικ5ς 2ρθ�γραφ�ας Littera –�ωρ1ς κmν νB γνωρ�;�υν π8ς
.φθασε σ’ α,τ��ς–, /π� <π�υ �4 DAγγλ�ι, µ'σ>ω τ5ς γαλλικ5ς γλAσσας (Lettre) .καναν, .πλα-
σαν τ( λ'!η Letter/γρ�µµα, /φ�� δHν ε?�αν �bτε /λφ�&ητ�, �bτε τ( λ'!η γρ�µµα, γιατ1 δHν
.γραφαν.

LH 2ρθ�γραφικ( 2δ�σσεια τ�� Letter κρ�τησε τ� διπλ� tt Tς λη!ιαρ�ικ� πιστ�π�ιητικ� γεν-
ν*σεως /π� τ� iλληνικ� διφθ'ρα, π�" κα1 )µε�ς, µ'σ>ω τ8ν π�λλ8ν κατακτ*σεων π�" lπ�-
στ*καµε, σ*µερα τ� .��υµε κ�νει τεφτ�ρι κα1 )παναφ'ραµε τ� δ στ(ν /ρ�( κα1 τ� )πανε-
!ελλην�σαµε σH δεφτ�ρι, /π� <π�υ γενν*θηκε = .κφραση «τ�ν .γραψε στB τεφτ'ρια/δε-
φτ'ρια τ�υ». IEνας T��ρκ�ς συν�δελφ�ς µ�� .λεγε τ1ς πρ��λλες πsς tefter ε?ναι γν*σια
τ�υρκικ( λ'!η. Π8ς νB τ�� )!ηγ*σCης τ�� T��ρκ�υ e κα1 τ�� /γγλ-φων�υ τ(ν LEλληνικ(
LIστ�ρ�α τ5ς λ'!ης, <ταν δHν ε?ναι γν8στες τ5ς iλληνικ5ς γλAσσας;

pAς δ��µε <µως κα1 παρακ�τω, π8ς = διφθ'ρα π�" γ'ννησε τ� νε�ελληνικ� δεφτ'ρι κα1 τ�
/γγλικ- Letter, γ�νιµ�π��ησε )κπληκτικB κα1 θαυµαστB τ(ν παγκ-σµια σ*µερα /γγλικ(
γλ8σσα. Letter = τ� γρ�µµα e σ�µ&�λ� iν�ς γρ�µµατ�ς· small letter, capital letter, lettering κα1
letter = epistle ()δ8 νB µ(ν !ε�ν��µε κα1 τ(ν iλληνικ( καταγωγ( τ5ς 5πιστ�λς). T� γραµµα-
τ�κι&Aτι� .γινε letter box κα1 τ-σα #λλα µ'�ρι κα1 French Letter = πρ�φυλακτικ�· /λλB κα1 στ(ν
/γγλικ( καθαρε��υσα λ'γ�νται prophylactics. �Aπ� τ(ν wδια ρ�;α = γραµµατ�λ�γ�α, λ�γ�τε�ν�α
.γινε litetture, � )γγρ�µµατ�ς literate, � λ-γι�ς literary, � κυρι�λεκτικ�ς literal, τ� κατB γρ�µ-
µα literally, � &αθµ�ς µ-ρφωσης literacy κα1 τ-σα #λλα, π�" <λα πρ�'ρ��νται /π� τ(ν Tς #νω
iλληνικ( µ*τρα, π�" κα1 α,τ( .γινε matrix.

ΣυµπερασµατικB θB .λεγα πsς γνωρ�;�ντας τ(ν 4στ�ρ�α τ8ν λ'!εων γ�νεσαι γνAστης κα1 τ5ς
4στ�ρικ5ς πρ�-δ�υ τ8ν λα8ν π�" τ1ς �ρησιµ�π�ι��ν: LH γλ8σσα ε?ναι τ� lφ�δι τ5ς ;ω5ς.

Θωµpς �HλιSπ�υλ�ς
∆ιευθυντ(ς K�λλεγ��υ «Παιδε�α» Mελ&��ρνης



O&δ	π�υς 5π	... Zιµπ�µπ�υε!

∆:ν µπρε% κανε�ς ν" µ� θαυµ�σ=η τ9ν ρη4ικ�λευθν
+Aµερικαν9 θεατρ�νθρωπ κ. M�καελ K�ν, !στις φιλ-
δ4ε% τ9ν Σεπτ�µ�ριν ν" διδ�4=η τ" κατ" Σφκλ� π�-
θη τFν Λα�δακιδFν �ν �Hρωδε�tω. �O �ν λ
γtω σκηνθ�-
της, 8φ& δι�τριψεν �π� µ�νας εGς τ�ν Zιµπ�µπυε κα�

κατ
πιν �νδελε�&ς �ρε;νης, κατ�λη4εν εGς τ9 περισπ;δαστν συµπ�ρασµα,
!τι L 8ρ�α%ι SµFν πρ
γνι M�υν «κιν<ς µ;θυς κα� θεϊκ:ς �ντλ�ς, πα-
ρ�λληλυς λιµ<ς κα� �4υσ�ες �ασιλικFν GκγενειFν» µ: τ<ς παναρ�α�-
υς κα� �4αιρετικFς διακρινµ�νυς δι" τ�ν θεατρικ*ν των παρ�δσιν Zι-
µπαµπυϊαν;ς.

Bε�α�ως A _νθρωπς φιλ4εν;µενς �ν +Aθ*ναις θ" εUναι κα�, �πιθυµFν
ν" κ
ψ=η καν:ν εGσιτ*ριν, δ:ν µ@ς λ�γει ε�θ�ως τ�ν 8λ*θειαν �κ λ
γων p�ρ-
φρσ;νης. cOτι δηλαδ� L _θλιι πρ
γν� µας, µετα��ντες εGς τ9 ε�κλε:ς
κα� γνωστ9ν 8ν" τ<ς αGFνας δι" τ�ν καλλι�ργειαν τFν γραµµ�των 8φρικα-
νικ9ν α�τ9 κρ�τς, κατ�κλεψαν τ<ς µ;θυς τ& OGδ�πδς, δι" ν" τ<ς πα-
ραστ*συν εGς τ9 κλειν9ν _στυ τ�ς Παλλ�δς. Πιστε;ων δ: 8κραδ�ντως !τι
«�H 8ρ�α�α +Aφρικ*, S �ρ*ση τ& �ρ µατς, A ρυθµ
ς, M�υν τ9 8ντ�στι�

τυς στ�ν Lστρ�α τ& Σφκλ�» κα� πρφανFς δι" ν" µ@ς δε�4=η τ�ν α�θε-
ντικ�ν Hρµηνε�αν τFν πραναφερθεισFν τραγtωδιFν, �π�λε4ε yνα θ�ασν �4
Aλκλ*ρυ 8π9 «+Aφραµερικ�νυς». Kα� �πειδ� δ�, Qς εUναι τ%ς π@σι γνω-
στ
ν, τ" 8ρ�αιελληνικ" κστ;µια κα� κυρ�ως L Qρα%ι �ιτFνες δ:ν «δ�-
νυν» µ: τ�ν 8ρ�α�αν Hλληνικ�ν τραγtωδ�αν, A πρδευτικ9ς κ. M�καελ K"ν
πρετ�µησε κστ;µια �µπνευσµ�να 8π9 τ�ν 25ην ∆υναστε�αν τ�ς +Aφρικ�ς
κα� τ�ς AGγ;πτυ.

T ρα, 8γαπητ� 8ναγνFσται, θ" εUστε _δικι κα� κακ
�υλι, mν σκεφθ�τε
!τι A καλ9ς α�τ9ς σκηνθ�της Mρ�εται εGς τ�ν � ραν µας ν" πρπαγανδ�σ=η
τ9ν +Aφρκεντρισµ
ν, κα� µ�λιστα �πισ*µως, πρσκεκληµ�νς #π9 τ& Pω-
µα�ικυ κρατιδ�υ. Θε9ς φυλ�4ι! T�ν 8πκατ�στασιν τ�ς θεατρικ�ς τιµ�ς
τFν κλασικFν ZιµπαµπυϊανFν θεατρικFν συγγραφ�ων Mρ�εται ν" Nητ*σ=η.
Kα� Sµε%ς, Qς φιλθε�µνες, πρ�πει ν" συρρε;σωµεν 8θρ
ι εGς τ9 �Hρ δει-
ν, πρκειµ�νυ ν" 8πλα;σωµεν α�τ9 τ9 8ριστ;ργηµα τFν 8ριστυργη-
µ�των. Kα� Zφε�λµε «ν" �γ�λωµεν 8σπρπρ
σωπυς» σκηνθ�την κα� vθ-
πι;ς. Πρ9ς τ&τ καλ9ν θ" Wτ εGς τ9 φιν�λε τ�ς παραστ�σεως ν" τ<ς ρ�-
ψωµεν, 8ντ� 8νθ�ων, τ" πρ
�ια κα� τ" 8γελαδιν" γιαυρτ�κια, τ" Aπ%α θ"
M�ωµεν φ�ρει εGς τ9 θ�ατρν �π� τ;τtω.

Γι?ργ�ς ΠετρSπ�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



ΓιB τ�� λ-γ�υ τ� /ληθHς παραθ'τ�υµε /π-σπασµα /π� τ(ν συντηρητικ8ν /π-ψεων
)φηµερ�δα τ5ς )π��5ς «E,αγγελικ( Σ�λπιγ!» (ρωµαι��ριστιανικ8ν συµφερ-ντων), =
�π��α µ'σα /π� τ1ς στ5λες της lµνε� τ(ν περ��δ� τ5ς τ�υρκ�κρατ�ας: «Kα� τ" µ:ν πλι-
τικ" rθη �λ�πµεν καθ’ Sµ�ραν �λεειν�. TFν δ: GκιακFν κα� κινωνικFν �κδηλ&νται
κηλ%δες κα� νσ*µατα 8ν*κυστα n µ
λις 8κυστ" πρ�ν τ�ς �παναστ�σεως...».(1)

MH τ�υρκ-φιλα δηµ�σιε�µατα στ1ς /θηναϊκHς )φηµερ�δες κα1 µ�α /λλ-τρια /ντι&ασι-
λε�α νB ρυθµ�;Cη τ1ς τ��ες τ�� )!αθλιωµ'ν�υ .θν�υς, � Φαρµακ�δης σ�γ�υρα .νιωθε τ�ν
κ�νδυν� νB πkνε <λα στρ�φι. Γι’ α,τ� τ� λ-γ� κα1 πρ�σπ�θησε νB πρ�σφ'ρCη <π�ια κα-
λ�τερη lπηρεσ�α πρ�ς τ� .θν�ς µπ�ρ��σε, /κ-µη κα1 mν α,τ� σ*µαινε συνεργασ�α µH τ(ν
/ντι&ασιλε�α στ� θ'µα τ�� A,τ�κ'φαλ�υ. T� ;ητ��µεν� �ταν νB στεφθC5 = πρ�σπ�θεια
µH )πιτυ��α, /νε!�ρτητα /π� τ( �ρ*ση π�" θB γιν-ταν µετB /π� τ( µ�ναρ��α. LYπ5ρ�ε
)! #λλ�υ (κα1 συνε��;ει νB lπ�ρ�Cη) = πιθαν-τητα, τ� A,τ�κ'φαλ� τελικB νB )!υπηρετ��σε
τB συµφ'ρ�ντα τ�� .θν�υς /ντ1 τ5ς ντ-πιας 2λιγαρ��ας. �E! #λλ�υ τ� A,τ�κ'φαλ� δHν
/λλ��ωνε τ( λειτ�υργ�α e τ� δ-γµα τ5ς �Eκκλησ�ας, /λλB �πωσδ*π�τε )πηρ'α;ε τ( λει-
τ�υργ�α τ5ς Π�λιτε�ας.

η´. �H κατασκευ� τ: �δελγ�µατς
τ: «�EλληνPριστιανισµ:»

�E
ρ�-µεν�ι στ�"ς διαφωτιστHς π�" )πιθυµ��σαν κα1 )ργ�στηκαν
σκληρB γιB τ� A,τ�κ'φαλ�, θB σταθ��µε στ�ν Θε-κλητ� Φαρ-
µακ�δη, � �π���ς lπ5ρ!ε Oνας /π� τ�"ς λ�γ�υς πρ��δευτικ�"ς
#ντρες κα1 π�" lπ�στ*ρι!ε µ'�ρι τ� τ'λ�ς τ5ς ;ω5ς τ�υ µH π�-

θ�ς τ1ς Nδ'ες τ�� διαφωτισµ��. pAν κα1 κληρικ-ς, /ρ�ιµανδρ�της, πρ�-
σπ�θησε νB κατ��υρAσCη τ�"ς /γ8νες τ�� .θν�υς γιB /νε!αρτησ�α, &�-
;�ντας π�ντα πρAτη τ(ν iλληνικ* τ�υ )θνικ( συνε�δηση. Π�λλ�1 τ�ν
κατηγ-ρησαν <τι .γινε πι-νι στB �'ρια τ�� /ντι&ασιλ'α M��υρερ,
)ν>8 στ(ν πραγµατικ-τητα τ� µ-ν� π�" τ�ν /πασ��λ��σε �ταν π8ς
θB κατ�φερνε νB πρ�ωθ*σCη τB NδανικB τ�� διαφωτισµ�� σH µ�α δ�-
σκ�λη γιB τ� .θν�ς )π��*, κατB τ(ν �π��α �4 ν�σταλγ�1 τ5ς τ�υρκ�-
κρατ�ας (γιατ1 lπ5ρ�αν κα1 τ'τ�ι�ι µετα!" τ8ν φανατικ8ν ρωµι8ν)
.φθαναν στ� σηµε�� νB /ναπ�λ��ν τ1ς ε,τυ�ισµ'νες )π��Hς, <ταν τ�
.θν�ς �ταν lπ-δ�υλ� στ�ν Σ�υλτkν�.

(1) «E,αγγελικ( Σ�λπιγ!», /ρ. φ. 15, 14/11/1836.



T
� A,τ�κ'φαλ� �ταν /π-λυτα συνυφασµ'ν� µH τ(ν .νν�ια τ�� .θν�υς κα1 δ( µH τ(ν
.νν�ια τ�� iλληνικ�� .θν�υς, τ� �π��� π�σ�ι;ε νB /παγκιστρωθC5 /π� τB δ��τυα τ5ς
ρωµι�σ�νης. �Aπ� τ( µ�α lπ5ρ�ε τ� ρωµα�ικ� γ'ν�ς τ8ν 2ρθ�δ-!ων, κατ�λ�ιπ� τ5ς
�Aνατ�λικ5ς Pωµαϊκ5ς A,τ�κρατ�ρ�ας µH =γεσ�α τ�υ τ� Πατριαρ�ε�� κα1 /π� τ(ν

#λλη τ� /φυπνισµ'ν� iλληνικ� .θν�ς, π�" /γωνι;-ταν νB /π�σ�ισθC5 /π� τ(ν �Nκ�υµε-
νικ-τητα τ8ν Pωµα�ων (ρωµι8ν) κα1 νB συγκ�ινων*σCη µH τ1ς πατρ>8ες ρ�;ες τ�υ. O4 /γ8νες
τ8ν LEλλ*νων <µως γιB )θνικ*, π�λιτιστικ( κα1 π�λιτικ( /π�κατ�σταση δHν ε~ρισκαν
σ�µφων� τ� ONκ�υµενικ� Πατριαρ�ε�� κα1 τ�"ς Φαναρι8τες. LH παλιB /ριστ�κρατ�α τ5ς
�Aνατ�λικ5ς Pωµαϊκ5ς A,τ�κρατ�ρ�ας, π�" ε?�ε συνε�δηση ρωµαϊκ( (ρωµα�ικη) κα1 M�ι
iλληνικ*, .&λεπε τ� iλληνικ� κρ�τ�ς Tς )µπ-δι� στB δικ� της φιλ-δ�!α σ�'δια: «Πρ
-
κειται γι" yνα σ��δι, πsς τ�ν πτ ση τ�ς +Oθωµανικ�ς A�τκρατρ�ας θ" 8κλυθ*σ=η,
µ: πρωτ�υλ�α τ& OGκυµενικ& Πατριαρ�ε�υ κα� Gσ�υρFν ΦαναριωτFν, yνα ν� κρα-
τικ9 µ�γεθς, πλυεθνικ9 κα� α�τ9 !πως S +Oθωµανικ� A�τκρατρ�α, µ: συνδετικ9 κρ�-
κ !µως w�ι τ9 Mθνς 8λλ" τ� θρησκε�α κα� τ�ν +Oρθδ4�α. Πρ
κειται γι" τ�ν περ�φη-
µη εGκ
να περ� “Pωµαν�ας”, στ�ν Aπ�α θ" #π�γωνται !λα τ" Zρθ
δ4α Mθνη τ�ς Bαλ-
κανικ�ς, µ: πνευµατικ� κα� πλιτικ� �4υσ�α στ�ν Kωνσταντιν;πλη. �H Gδ�α α�τ�
�κφραN
ταν w�ι µ
ν σ: yνα σεν�ρι. Kαθsς 8ργπ�θαινε S γε�των µεγ�λη � ρα, πλλ�
Mκαναν διαφ
ρων εGδFν wνειρα γι" µ�α 8νασ;σταση τ& BυNαντ�υ κα� τ�ς α�τκρατ-
ρ�ας τυ 8π9 τ�ν �κκλησιαστικ� Hλληνικ� Gσ�;, π< εU�ε µ: τρ
π �κπληκτικ9 δηµιυρ-
γηθ=�. Πρσωπικ�, 8π9 α�τ" π< M�ω δια��σει, πιστε;ω !τι L κυρι τερες κατ" τ& Φαρ-
µακ�δη �πικρ�σεις, 8π9 τ
τε µ��ρι σ*µερα, σ: τελικ� 8ν�λυση, Hστι�Nνται στ9 !τι –στ"
Gδανικ" τ�ς πρηγ;µενης πρ
τασης– κατ�φερε τ9 τελικ9 πλ�γµα στ�ν Zνειρικ� θεω-
ρ�α, π< δ:ν εU�ε πτ: τ�ς 8παιτ;µενες στι�ει δεις Lστρικ:ς πρϋπθ�σεις!».(2)

O4 διαφωτιστ'ς, λ�ιπ-ν, /γων�;�νταν γιB τ(ν LEλλ�δα κα1 τ� iλληνικ� .θν�ς. O4
/ρ�ιερε�ς τ5ς Kωνσταντιν��π�λης κα1 �4 Φαναρι8τες γιB τ(ν /νασ�σταση τ5ς �Aνα-
τ�λικ5ς Pωµαϊκ5ς A,τ�κρατ�ρ�ας κα1 γιB τ� ρωµα�ικ� γ'ν�ς. ∆�� κ-σµ�ι σH σ�-
γκρ�υση �ταν τ� Kρ�τ�ς /µ'σως µετB τ(ν �Eπαν�σταση: � iλληνικ�ς κα1 � ρωµα�ι-
κ�ς. T� A,τ�κ'φαλ� στ(ν περ�πτωση α,τ( �ταν κα1 τ� πρ8τ� �τ�πηµα στB σ�'δια
τ8ν ρωµι8ν νB κυριαρ�*σ�υν. Kα1 wσως �4 π�λιτικHς )!ελ�!εις νB ε?�αν π�ρει iλλη-
ν�κεντρικ( τρ�π( κα1 σ*µερα νB �ταν )ντελ8ς διαφ�ρετικHς �4 δ�µHς τ�� κρ�τ�υς µας,
mν �4 ρωµι�1 δHν ε~ρισκαν σ�µµα�� στB σ�'δι� τ�υς τ(ν τσαρικ( Pωσ�α, = �π��α .νιω-
θε νB /πειλ��νται τB ;ωτικB συµφ'ρ�ντ� της στ(ν περι��( /π� τ�"ς �Aγγλ�γ�λλ�υς.

�O
Θε-κλητ�ς Φαρµακ�δης ε?�ε )κφρ�σει τ�"ς φ-&�υς τ�υ γιB τ(ν καπ*λευση τ5ς
Mεγ�λης �Iδ'ας π�" πρ�&αλλ-ταν /π� τ�"ς ρωµι��ς, π�" /π� iλληνικ� /πελευ-
θερωτικ� /γ8να )πι�ειρ��σαν νB τ( µετατρ'ψ�υν σH &υ;αντιν� Nµπεριαλισµ-:
«+Aλλ’ Zφε�λµεν ν" 8παντ*σωµεν �ντα&θα κα� εGς τ�ν συκφαντ�αν !τι, φρ-

ν&ντες κα� δ4�Nντες, !πως φρν&µεν κα� δ4�Nµεν, περ� τ�ς �Eλληνικ�ς +Eκκλη-
σ�ας, θρα;µεν κα� συνθλFµεν τ9ν θεµ�λιν λ�θν τ�ς Mεγ�λης +Iδ�ας. T� �στ� Mεγ�λη
+Iδ�α; �H 8π9 δυλε�ας 8πελευθ�ρωσις !λων τFν #π9 +Oθωµανικ9ν Nυγ9ν �Eλλ*νων, µ@λλν
δ: S 8πελευθ�ρωσις !λων τFν Mτι δ;λων Zρθδ
4ων XριστιανFν, κα� !λων τ;των εGς
µ�αν �ριστιανικ�ν �πικρ�τειαν yνωσις. Mεγ�λη τtF wντι Gδ�α. Kα�, καθ’ �ν ε#ρ�σκεται S

�H �δελγικ� παγ#δα τOς Mεγ(λης �Iδ.ας

�O CυUαντινισµSς Lναντ#ν τ: �Eλληνισµ:
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(2) Σ�&&ας �Aγ�υρ�δης, «TB )λατ*ρια τ5ς �Eκκλησιαστικ5ς Π�λιτικ5ς τ�� Θ. Φαρµακ�δη», «LIστ�ρικB»
�Eλευθερ�τυπ�ας, τε���ς 38, σελ�δα 26.



Tυρκ�α πλιτικ*ν, vθικ�ν κα� φυσικ�ν κατ�στασιν, S πραγµατπ�ησις α�τ�ς συµφ�-
ρει εGς !λην τ�ν E�ρ πην. +Aλλ’ �σκ�φθησαν L πατ�ρες α�τ�ς, mν εUναι πτ: δυνατ9ν ν"
γεν=� πρ@γµα S Mεγ�λη α|τη �Eλληνικ� +Iδ�α;».(3)

O4 ρωµι�1 #ρ�ισαν νB &�λ�υν κατB τ�� A,τ�κ'φαλ�υ. Xαρακτηριστικ� παρ�δειγµα
� καθηγητ(ς Θε�λ�γ�ας στ(ν �I-νι� �Aκαδηµ�α Γ. Tυπ�λδ�ς -�Iακω&kτ�ς, � �π���ς,
σH lπ-µνηµ� τ�υ πρ�ς τ�ν &�υλευτ* τ5ς iπτανησιακ5ς π�λιτε�ας DAγγελ� K�νιδ�-
ρη )πεσ*µανε µετα!" #λλων: «α) T`" δικαι µατα τ�ς Kωνσταντινυπ
λεως θ�λυν
µ�νει αG νια κα� δι" τ9 Mδαφς α�τ9 τ�ς Kωνσταντινυπ
λεως, τ9 δ: ν" 8πσπασθ=�
κατ" τ9 παρ9ν 8π9 τ9ν Πατρι�ρ�ην της Wτν τ9 Rδιν, Qς ν" �παραιτ&σε. Kα� �γs
στ��Nµαι !τι S �Eλλ"ς δ:ν rθελεν 8π��λει τ&τ 8π9 τ<ς Zφθαλµ;ς της...». «�)
�H Lστρ�α, νµ�Nω, 8ρκετ" δικαι νει τ<ς λ
γυς µυ. K�νδυνς αLρ�σεως, �πι�υλ�
κατ" τ�ς θρησκε�ας, rθελεν εUσθαι τ9 κιν9ν δ�καιν σ�λπισµα...».(4)

�A!�;ει <µως νB δC5 κανε1ς π�ι-ς �ταν � Γ. Tυπ�λδ�ς- �Iακω&kτ�ς, � )�θρ�ς τ�� A,τ�-
κ'φαλ�υ, � καθηγητ(ς τ5ς θε�λ�γ�ας τ5ς �I�ν��υ �Aκαδηµ�ας, � lπ'ρµα��ς τ5ς ρωµι�σ�νης
κα1 τ5ς Mεγ�λης �Iδ'ας. Παραθ'τ�υµε �αρακτηριστικB /π�σπ�σµατα /π-: α) «LIστ�ρ�α»
(16-7) κα1 &) «�Aγ�ρε�σεις» (30) τ�� Γ. Tυπ�λδ�υ-�Iακω&�τ�υ, <πως τB παραθ'τει � Σ.
�Aσδρα�kς στB πρ�λεγ-µενα τ5ς )κδ-σεως τ5ς «LIστ�ρ�ας τ5ς �I-νιας �Aκαδηµ�ας», �Aθ*-
να, N'α LEλληνικ( Bι&λι�θ*κη, 1982: α) «...�O λγι
τατς γεννι�ται Pωµα%ς κι �κε%νς,
στρε�λ νντας τ9 εUδς τ�ς σπυδ�ς τυ, καταντα�νει cEλληνας. +Aλησµν�ει πλ�ν τ9
γ�νς τυ, τ�ν πατρ�δα τυ, τ’ wνµ� τυ· 8λησµν�ει !τι !πυ πατε% T&ρκς εUναι Pω-
µισ;νη κα� θεωρε% τ�ν �παρ��α τ�ς �Eλλ�δας σ"ν τ�ν µνα�� κα� καθαυτ9 πατρ�δα τυ.
OL λγι
τατι τFν +Iωανν�νων κα� τ�ς Π
λης, τ�ς Σµ;ρνης κα� τ& Bυκυρεστ�υ γυρ�-
Nυνε µ: πρ
σωπ κατ" τ�ν +Aθ*να, σ"ν L µυσυλµ@νι κατ" τ� M�κκα, κα� πρσκυ-
ν&νε µεγαλει
τητα π< δ:ν #π�ρ4ε. �) �O �ριστιαν9ς δ:ν M�ει �ρ�ς ν’ 8να�ε% εGς +Aκρ-
π
λεις δι" ν" λ��ει τ9 πνε&µα κα� τ�ν α}ραν τ�ς �λευθερ�ας, δι
τι α�τ9 εUναι _ντικρυς
�ναντ�ν τ& E�αγγελ�υ, τ9 Aπ%ν κηρ;ττει !τι, !πυ πνε&µα Kυρ�υ, �κε% �λευθερ�α.
0O�ι λιπ9ν εGς τ�ν +Aκρ
πλιν τ�ν σηµεριν*ν, 8λλ’ �δ: τFν 8ρ�α�ων �Eλλ*νων #π�ρ4ε
πτ: S �λευθερ�α, S �θνικ� κα� S θρησκευτικ*... κα� �σε%ς mν εUσθε �λε;θερι, κα� �γs µεθ’
#µFν, δ:ν τ9 �ρεωστF εGς τ�ν +Aκρ
πλιν τFν +AθηνFν, 8λλ’ εGς τ�ν +Aκρ
πλιν τ�ς Σι ν,
8π9 τ�ν Aπ�αν πρ�λθε τ9 πνε&µα τ�ς �λευθερ�ας».(5)

T
(ν �,σιαστικ( =γεσ�α <µως τ5ς π�λεµικ5ς κατB τ�� A,τ�κ'φαλ�υ /ν'λα&ε Oνας
πρAην διαφωτιστ*ς, � Kωνσταντ�ν�ς ONκ�ν-µ�υ � )! ONκ�ν-µων, καθsς κα1 �4
)φηµερ�δες «E,αγγελικ( Σ�λπιγ!» τ�� 4ερ�µ-να��υ Γερµαν�� κα1 � «ANsν» τ�� I.
Φιλ*µ�ν�ς. LH πρAτη, <πως παραθ'σαµε σ�ετικ� /π-σπασµα δηµ�σιε�µατ-ς της,

/ναπ�λ��σε συ�νB τ1ς ε,δα�µ�νες µ'ρες τ5ς τ�υρκ�κρατ�ας.
T� 1834, λ�γ� µετB τ(ν /νακ*ρυ!η τ�� A,τ�κ'φαλ�υ, � ONκ�ν-µ�υ αNφν�δια κατ'&ηκε

στ(ν LEλλ�δα. Στ(ν /ρ�( δι'µενε στ� Nα�πλι�. LO ρ-λ�ς κα1 = .λευσ* τ�υ στ(ν πατρ�δα
τ( συγκεκριµ'νη �ρ�νικ( στιγµ( δHν �ταν καθ-λ�υ τυ�α�α γεγ�ν-τα. LO wδι�ς συν'�ισε
νB ε?ναι .µµισθ�ς (συντα!ι����ς;) lπ�λληλ�ς τ5ς ρωσικ5ς κυ&'ρνησης κα1 στεν�ς συ-
νεργ�της τ�� πρεσ&ευτ5 τ5ς Pωσ�ας στ(ν LEλλ�δα, Kατακ�;η. Mα;1 µH τ�ν /ρ�ιµανδρ�-
τη �Aνατ-λι�(6) /ν'λα&αν τ� .ργ� τ5ς 2ργ�νωσης τ8ν ρωσ-φιλων, � Oνας τ8ν λαϊκ8ν κα1

�H rππτη περ#πτωση τ: K. O�κν�µυ
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(3) Γεωργ��υ ∆. Mεταλλην��, «A,τ�κεφ�λ�υ Παραλειπ-µενα», σελ�δα 49.
(4) Πηγ*: Γ.∆. Mεταλλην��, «A,τ�κεφ�λ�υ Παραλειπ-µενα».
(5) Πηγ*: Mαρ�α T;�νη, «T� Nδε�λ�γικ� µ*νυµα τ�� LEλληνισµ�� στ(ν �Aγωγ( τ�� �AνθρAπ�υ», )κδ-σεις

«Γρηγ-ρης», �Aθ*να 1992.



� #λλ�ς τ8ν κληρικ8ν. Σ�ντ�µα = )πιρρ�( τ�� K. ONκ�ν-µ�υ στB µ'λη τ5ς Συν-δ�υ .γι-
νε µεγ�λη, φθ�ν�ντας νB )λ'γ�Cη µ�α σηµαντικ( µερ�δα δεσπ�τ�δων. Π�λλHς φ�ρHς δH
lπ�δε��θηκε Tς lπ�κινητ(ς διA!εων /ντιφρ�ν��ντων.

T� δηµ�σι�γραφικ� Mργαν� τ5ς συνωµ�σ�ας π�" .στηνε � K. ONκ�ν-µ�υ, = )φηµερ�δα
«E,αγγελικ( Σ�λπιγ!», ε?�ε )κδ-τη τ� φανατικ� 4ερ�µ-να�� Γερµαν� κα1 /ρ�ικB κυ-
κλ�φ�ρ��σε στ� Nα�πλι�. �Aργ-τερα = )φηµερ�δα µετακ-µισε στ(ν πρωτε��υσα, γιB νB
τ(ν /κ�λ�υθ*σCη λ�γ� µετB κα1 � ONκ�ν-µ�υ. Στ(ν �Aθ*να � ONκ�ν-µ�υ θB φρ�ντ�σCη νB
2ργανAσCη τ�"ς �µ�ϊδε�τες τ�υ, )ν>8 δHν θB /µελ*σCη τB συ�νB τα!�δια στ(ν Kωνσταντι-
ν��π�λη, γιB νB «πα�ρνCη γραµµ(» /π� τ� Φαν�ρι.

«�H κ�θδς, λιπ
ν, τ& K. OGκν
µυ 8π9 τ� Pωσ�α �ν�σ�υσε τ9 κλ%µα τ�ς µετα-
στρφ�ς 8π9 τ9ν 8στικ9 φιλελευθερισµ9 τ& A. Kρα� στ�ν 8π
λυτη θρησκευτικ�
πλιτικ� κα� κινωνικ� Zρθδ4�α. ∆ηµσιγραφ ντας σ: φ�λα πρσκε�µενες �φη-
µερ�δες µαN� µ: _λλυς, µεγ�θυνε 8κ
µη κα� τ�ν παραµικρ� 8ρνητικ� συγκυρ�α. �H
�π�θεση α�τ� τ& συντηρητισµ& Wταν πλυµ�τωπη κα� µακρ�ρ
νια. OL �4ελ�4εις
στ�ν +Aνατλικ� Mεσ
γει κα� S 8λλαγ� τ& φιλελληνικ& κλ�µατς στ�ν E�ρ πη
�νδυν�µωναν τ�ν �θνικ� �σωστρ�φεια, καλλιεργ&σαν τ9 µ%σς µ: τ� ∆;ση κα� Mκτι-
Nαν yναν _λλ µ&θ, τ9 µ&θ τ& “περι;σιυ λα&”. cOµως κ�θε λα9ς θ�λει κα� τ�ν
Lστρ�α τυ. +Eπειδ� !µως S Lστρ�α διαµρφ νει συνειδ*σεις, πρ�πει ν" 8ντπ-
κρ�νεται στ9 �πιδιωκ
µεν».(7)

�A
π'ναντι λ�ιπ�ν στ(ν /ληθ5 4στ�ρικ( συν'�εια τ�� iλληνικ�� .θν�υς κα1 στ�"ς
κατατρεγµ�"ς π�" α,τ� γνAρισε /π� τ�"ς ρωµαι��ριστιαν��ς, /π'ναντι στ�ν π--
θ� τ8ν διαφωτιστ8ν γιB /να&�ωση τ�� LEλληνικ�� Π�λιτισµ�� κα1 τ5ς LEλλη-
νικ5ς Παιδε�ας κα1 τ( σ�νδεση τ�� ν'�υ LEλληνισµ�� µH τ1ς /π�κ�µµ'νες /ρ�α�ες

ρ�;ες τ�υ, �4 ρωµι�1 δηµι��ργησαν τ� µ�θ� τ�� «iλλην��ριστιανισµ��». �Hταν /ναγκα-
σµ'ν�ι νB κρατ*σ�υν τ� συνθετικ� «iλλην�-» στ� Nδε�λ-γηµα π�" κατασκε�α;αν, δι-τι
στ1ς συνειδ*σεις τ�� /πελευθερωµ'ν�υ .θν�υς = .νν�ια τ�� IEλληνα �ταν ταυτισµ'νη µH
)κε�νη τ�� )παναστ�τη κα1 τ�� )λε�θερ�υ, )ν>8 ρωµι�ς(8) σ*µαινε στ(ν καλ�τερη περ�-
πτωση τ�ν lπ-δ�υλ� �ριστιαν� στ�"ς T��ρκ�υς. ΓιB νB µπ�ρ'σ�υν <µως νB θεµελιAσ�υν
�4 ρωµι�1 τ� ρωµα�ικ� µεγαλ�ϊδεατισµ- τ�υς, .πρεπε νB τ�ν ταυτ�σ�υν µH τ(ν LEλλ�δα κα1
τ�"ς IEλληνες. DEτσι, )ντελ8ς /νιστ-ρητα, = �Aνατ�λικ( Pωµαϊκ( A,τ�κρατ�ρ�α !αφνικB
.γινε µεσαιωνικ( iλληνικ( α,τ�κρατ�ρ�α, µH τ� /ν�παρκτ� 4στ�ρικB Mν�µα Bυ;αντιν(
A,τ�κρατ�ρ�α. LH διεθνιστικ( κα1 �Nκ�υµενικ( 2ρθ�δ�!�α .γινε !αφνικB )θνικ( θρη-
σκε�α τ8ν LEλλ*νων (παρ-τι � )θνικισµ�ς /π�τελε� α�ρεση) κα1 �4 IEλληνες .γιναν � )πι-
��σι�ς λα�ς τ�� Θε��, Oνα ν'� �Iσρα*λ, π�" xθελε νB ε?ναι τ� καλ�τερ� κα1 ε,γεν'στερ�
2ρθ-δ�!� .θν�ς. O4 τ��ες τ5ς LEλλ�δας ταυτ�στηκαν µH τB τιµηµ'να #µφια, )φευρ'θηκε
/ν�παρκτη )θνικ( )π'τει�ς µH /ν�παρκτα γεγ�ν-τα, δηλαδ( = ~ψωση τ�� λα&�ρ�υ στ(
µ�ν( τ5ς LAγ�ας Λα�ρας τ(ν 25η Mαρτ��υ τ�� 1821, κα1 <λα α,τB /π�τ'λεσαν M�ι µ-ν�
τ� )π�σηµ� δ-γµα τ�� κρ�τ�υς /λλB κα1 τ�� )κπαιδευτικ�� µας συστ*µατ�ς. LOλ-κληρες
γενιHς LEλλ*νων /νατρ�φηκαν µH τB )ν λ-γ>ω ψε�δη, µH παραµ�θια π�" /π�σκ�π��σαν
στ(ν )!υπηρ'τηση τ8ν συµφερ-ντων τ�� ρωµα�ικ�υ Nµπεριαλισµ��. T� δ-γµα «Πατρ1ς-
Θρησκε�α-ONκ�γ'νεια» .γινε τ� τρ�πτυ�� - ταφ-πλακα τ�� ν'�υ LEλληνισµ��, �δηγAντας

�H P(λκευση τ: �EλληνPριστιανικ: �δελγ�µατς
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(6) �Iω�ννης A. Πετρ-π�υλ�ς, «Π�λιτικ( κα1 Συγκρ-τηση Kρ�τ�υς στ� LEλληνικ� Bασ�λει� (1833-1843)»,
σελ�δα 328, )κδ. M.I.E.T., �Aθ*να 1985.

(7) KAστας Π. Mανδηλkς, «LO Θε-φιλ�ς Kα�ρης κα1 � Nε�ελληνικ�ς ∆ιαφωτισµ-ς», σελ�δα 60, �Aθ*να 2002,
)κδ-σεις «�Aν�ι�τ( Π-λη».

(8) O4 IEλληνες τ5ς Kωνσταντιν��π�λης /κ-µα κα1 σ*µερα /π�καλ��νται ρωµι��.



τ(ν πατρ�δα κα1 τ� .θν�ς σH /νε�πωτες )θνικHς
περιπ'τειες κα1 τραγ>ωδ�ες, π�" &�φτηκαν µH τ�
α�µα τ�� iλληνικ�� λα��. IEνας λα�ς lπ��ε�ρι�
τ5ς µ�ναρ��ας, τ8ν δεσπ�τ�δων, τ8ν !'νων συµ-
φερ-ντων, π�" &αθιB µ'σα τ�υ .ψα�νε νB &ρC5
τρ-π�υς νB /ντιδρ�σCη, /λλ�, /γν�Aντας τ(ν
/λ*θεια κα1 στερηµ'ν�ς �λ�κληρωτικB /π� τ�
φ8ς τ5ς LEλληνικ5ς Φιλ�σ�φ�ας κα1 Παιδε�ας,
γιν-ταν συνε�8ς Oρµαι� -ισµ8ν κα1 δηµαγωγ8ν.

∆�� ε?ναι �4 �,σιαστικ�1 θεµελιωτHς τ�� Nδε�-
λ�γ*µατ�ς τ�� iλλην��ριστιανισµ��. LO Σπυρ�-
δων Zεµπ'λι�ς κα1 � Kωνσταντ�ν�ς Παπαρρηγ--
π�υλ�ς. �Aµφ-τερ�ι .δρασαν τ( δεκαετ�α τ�� 1860
κα1 µετ�. T� κι mν /π'ναντ� τ�υς ε?�αν τ�ν iλλη-
ν�πρεπ5 4στ�ρι�δ�φη κα1 συγγραφ'α Kωνστα-
ντ�ν� Σ�θα, π�" /ν'τρεπε κ�θε τ�υς µ�θευµα µH
καταιγισµ� στ�ι�ε�ων. T�ν Παπαρρηγ-π�υλ�
/νακηρ�!αµε )θνικ- µας 4στ�ρικ-, τ�ν /π�λ�γητ(
τ5ς µ�ναρ��ας, τ�� σκ�ταδισµ�� κα1 τ�� µεσα�ω-
να. T'τ�ια µ�λιστα �ταν = µαν�α τ8ν Nδε�λ�γικ8ν
διαδ-�ων τ�� Παπαρρηγ-π�υλ�υ, π�" <ταν συ-
µπλ*ρωσαν τ� .ργ� τ�υ τ� 1930, �ρ-νια µετB τ�
θ�νατ- τ�υ, φρ-ντισαν vστε νB &�λ�υν τ(ν πα-
ρακ�τω lπ�σηµε�ωση, γιB νB σπιλAσ�υν τ( µν*-
µη τ�� /κ��ραστ�υ πατριAτη Σ�θα:

«Στ" �ρ
νια π< Mγραψε α�τ" A 8ε�µνηστς
πατ�ρας τ�ς σ;γ�ρνης Hλληνικ�ς Lστριγρα-
φ�ας, �πικρατ&σαν σ: µ�α Aµ�δα �Eλλ*νων λ-

γ�ων γνFµες κα� 8π
ψεις 8ρκετ" συγκε�υµ�νες κα� λανθασµ�νες, 8νιστ
ρητες κα� 8φι-
λσ
φητες, γι" τ�ς σ��σεις τ& σηµερινι& Hλληνικ& Lστρικ& ��υ µ: τ9 µεσαιωνικ
. Mε-
ρικ� 8π9 τ<ς “λγι τατυς” α�τ;ς, �πειδ� δ�θεν Mδει�ναν λατρε�α πρ9ς τ�ν κλασικ�
8ρ�αι
τητα, 8πκ*ρυσσαν καθετ� π< λεγ
ταν �υNαντιν
, κα� στ� γλFσσα κα� στ� φι-
λλγ�α κα� στ�ν Lστρ�α τ�ς τ��νης κα� µ�λιστα κα� στ�ν Lστρ�α τ�ς �θνικ�ς Hν
τητας,
µ: τ9 ν" 84ι νυν _µεση συγγ�νεια τ& σηµεριν& Lστρικ& ��υ µ: τ9ν 8ρ�α% κλασικ9
κα�, !πως Mλεγε A 8ε�µνηστς Παπαρρηγ
πυλς, ν" πρσπαθ&ν µ: �να�ρια γ�φυρα ν"
συνδ�συν τ�ς δ; περι
δυς Aλ
κληρυ τ& Hλληνικ& ��υ, θεωρ ντας τ9 µεσαιωνικ9
�� 4�ν κα� 8λλεθν�. �H σ;γ�υση Mγινε µεγαλ;τερη κα� Mφτασε µ��ρι τ9 γελ%, !ταν A
µακαρ�της Kωνσταντ%νς Σ�θας, �πιµελ�στατς 8ν�µεσα στ’ _λλα συλλγ�ας κα� 8να-
γν στης µεσαιωνικFν �ειργρ�φων, 8λλ" στερ;µενς �ντελFς συστηµατικ�ς παιδε;-
σεως, Lστρικ�ς κα� φιλλγικ�ς κα� δηµιυργ ντας Gδ�ες κα� γνFµες φανταστικ�, �ωρ�ς
καµµ�α κρ�ση, θεωρ&σε τ9 �υNαντιν9 λεγ
µεν κ
σµ �ντελFς 4�ν πρ9ς τ9ν 8ρ�α% κα�
τ9 σηµεριν9 (!) Hλληνικ9 ��. A�τ:ς L γελ%ες κα� παρ�λγες γνFµες, πρϊ
ντα 8µ�θει-
ας κα� 8κρισ�ας, εU�αν κα� τ�ν πλιτικ* τυς τ�ση σ: µ�α µερ�δα λγ�ων, π< κ*ρυσσαν
!τι L πλιτικ:ς τ�σεις τFν σηµερινFν �Eλλ*νων κα� L �θνικ:ς Gδ�ες πρ�πει ν" µ�ν 4ε-
περν&ν τ" !ρια τ�ς 8ρ�α�ας �Eλλ�δας».(9)
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Kων. ΠαπαρρηγSπ�υλ�ς, . $στ�ρικMς
π�% θεµελ	ωσε τM &δε�λSγηµα τ�O
«�Eλλην�!ριστιανισµ�O», π�λιτικi DπSρ-
ρ�ια τ�O .π�	�υ �ταν N Mεγ�λη �Iδ�α κα=
$στ�ρικi συν�πει� τ�υ N 5κρ	(ωση τ�O
πρ�αιEνι�υ �Eλληνισµ�O τς Θρx�κης,
τς M. �Aσ	ας κα= τ�O ΠSντ�υ (1922).

(9) Kωνσταντ�ν�υ Παπαρρηγ-π�υλ�υ, «LIστ�ρ�α τ�� LEλληνικ�� DEθν�υς», .κδ�ση πρAτη στ( δηµ�τικ(
γλ8σσα, µH σηµειAσεις, &ελτιAσεις κα1 πρ�σθ5κες µ'�ρι τ� 1930 τ�� Πα�λ�υ Kαρ�λ�δ�υ, καθηγητ�� �Eθνικ��
κα1 Kαπ�διστριακ�� Πανεπιστηµ��υ. T-µ�ς 5, σελ�δες 10-11, lπ�σηµε�ωση 3, )κδ-σεις «Φ�ρ�ς», �Aθ*να 1983.



LΩστ-σ�, mν κα1 � Σ�θας δHν �ρει�;εται lπερασπιστ'ς, 2φε�λ�υµε νB π��µε <τι τ� .ργ�
τ�υ διακρ�νεται τ-σ� γιB τ( σ��λαστικ( παρ�θεση τ8ν πρωτ-τυπων πηγ8ν <σ� κα1 γιB
τ(ν πλ��σια &ι&λι�γραφ�α τ�υ, vστε τB Nδε�λ�γ*µατα τ�� Kωνσταντ�ν�υ Παπαρρηγ--
π�υλ�υ περ1 iλλην��ριστιανισµ�� καταρρ'�υν Tς ��ρτιν�ς π�ργ�ς. Kα1 δHν ε?ναι µ-ν�
�4 λ�γιAτατ�ι διαφωτιστHς π�" /µφισ&ητ��σαν .ντ�να τ(ν πρ�σπ�θεια τ8ν ρωµι8ν νB
δηµι�υργ*σ�υν τ� iλλην��ριστιανικ� Nδε�λ-γηµα. ∆ιαπρεπε�ς θε�λ-γ�ι /ναγκ�στηκαν
νB παραδε�θ��ν δηµ�σ�ως τ� /νιστ-ρητ� τ�� πρ�γµατ�ς: «0Aς µι συγ�ωρηθ=� S Mκφρα-
σις, 8λλ" νµ�Nω, !τι µ
νν δι" πνευµατικ�ς 8λ�ηµε�ας εUναι δυνατ9ν ν" πρ�λθ=η σ;ν-
θεσις τFν HλληνικFν κα� �ριστιανικFν στι�ε�ων. Φα�νετα� µι 8λλ
κτς α�τ� S σ;νθε-
σις κα� παρ�νµς, µ@λλν δ’ εGπε%ν 8φ;σικς, α�τ� S σ;Nευ4ις. �Aν πλαν µεθα, mς δια-
φωτισθFµεν. OL Πατ�ρες Aσ�κις �λ�πυσι τ�ν Hλληνικ�ν �ν 8ντιπαρα�λ=� κα� συγκρ�σει
πρ9ς τ9ν Xριστιανισµ
ν, δ:ν πλ�κυσιν δι’ α�τ�ν στεφ�νυς, 8λλ" µαστ�για, δ:ν ε#ρ�-
σκυν εGς α�τ�ν σφ�αν, 8λλ" µωρ�αν κα� _νιαν, δ:ν Hτιµ�Nυσι δι’ α�τ�ν θρ
νυς
παρ" n Mστω, #π9 τ9ν θρ
νν τ& Xριστιανισµ& (Qς πρ�ττµεν Sµε%ς δι" τFν Hλλην-
�ριστιανικFν συνθ�σεων), 8λλ" ��ραθρα...».(10) Kα1 � καθηγητ(ς τ5ς Bυ;αντιν5ς Φιλ�-
λ�γ�ας στ� Πανεπιστ*µι� �Aθην8ν Nικ-λα�ς Tωµαδ�κης /ναφ'ρει: «�O Xριστιανισµ9ς
#π�ρ4ε πλ�µις κατ" κ;ριν λ
γν τ& �Eλληνισµ& Qς τρ
πυ Nω�ς κα� Qς σκ�ψεως».10

�Eπειδ( λ�ιπ�ν µ-ν� τ� ε,κ�λAτερ� πρkγµα δHν �ταν νB !αναγρ�ψ�υν τ(ν 4στ�ρ�α τ8ν
LEλλ*νων κατB τB συµφ'ρ�ντα τ5ς Pωµι�σ�νης, )φ-σ�ν ε?�αν /π'ναντ� τ�υς κα1 τ1ς
.ντ�νες /ντιδρ�σεις τ8ν διαφωτιστ8ν, πρ��Aρησαν σH πι� δυναµικHς λ�σεις· xτ�ι, στ�
#µεσ� στ*σιµ� iν�ς καλB �ργανωµ'ν�υ κα1 δικτυωµ'ν�υ παρακρατικ�� µη�ανισµ��,
π�" θB )!απ'λυε )π�θεση σH <λα τB /ν�ι�τB µ'τωπα, <πως: #ρση τ�� A,τ�κ'φαλ�υ,
.µµεση )πι&�λ( τ5ς ρωµα�ικης συνε�δησης στ� λα� /ντ1 τ5ς iλληνικ5ς lπ� τ( µ�σκα
τ�� iλλην��ριστιανισµ��, δ�ω!η <λων )κε�νων τ8ν διαφωτιστ8ν κα1 iλλην�πρεπ8ν
π�" θB /ντιστ'κ�νταν κα1 #µεση κατ�ληψη µH /νθρAπ�υς τ�� ρωσικ�� κ-µµατ�ς τ8ν
νευραλγικ8ν lπ�υργε�ων, µH πρ8τ� τ� �Eκκλησιαστικ8ν κα1 ∆ηµ�σ�ας �Eκπαιδε�σε-
ως, τ� �π��� θB µετατρεπ-ταν σH στρατηγε�� γιB τ(ν )π�τευ!η τ8ν σκ�π8ν τ�υς.

Φ�ρ'ας τ8ν σ�εδ�ων, π�" /π�σκ�π��σαν στ�ν �λ�κληρωτικ� .λεγ�� τ�� δηµ-σι�υ &�-
�υ /π� τ� ρωσικ� κ-µµα, .γινε µ�α συνωµ�τικ( κα1 παρακρατικ( 2ργ�νωση π�" �ν�µ�-
στηκε «Φιλ�ρθ-δ�!�ς LEταιρε�α». �Eπ1 κεφαλ5ς της �ταν �4 κ�ρυφα��ι τ8ν Nαπα�ων,
<πως � Nικ*τας Σταµατελ-π�υλ�ς, � Kωνσταντ�ν�ς ONκ�ν-µ�υ, � /δελφ�ς τ�� δ�λ�φ�-
νηθ'ντ�ς κυ&ερν*τη A,γ�υστ�ν�ς Kαπ�δ�στριας (π�" )πισ*µως =γ��νταν κα1 τ�� ρω-
σ-φιλ�υ κ-µµατ�ς), � Γ. Γλαρ�κης,(11) γραµµατ'ας (lπ�υργ�ς) �Eκκλησιαστικ8ν κα1 ∆η-
µ-σιας �Eκπα�δευσης, � πρ'σ&υς τ5ς Pωσ�ας στ(ν LEλλ�δα Kατακ�;ης κα1 = πλει�ψηφ�α
τ8ν δεσπ�τ�δων τ5ς Συν-δ�υ. LH LEταιρε�α 4δρ�θηκε τ�ν �I��νι� τ�� 1839, = δρ�ση της
<µως .γινε γνωστ( τ�ν ∆εκ'µ&ρι� τ�� wδι�υ .τ�υς.

Πρ8τα θ�µατα τ5ς δρ�σης τ�� ρωµα�ικ�υ φ�νταµενταλιστικ�� παρακρ�τ�υς, <πως /να-
µεν-τανε )! #λλ�υ, �ταν �4 )πιφανε�ς διαφωτιστ'ς. DEτσι, στ1ς 10 �I�υλ��υ 1839 .φτανε στB
�'ρια τ�� Θε-φιλ�υ Kα�ρη = πρAτη )πιστ�λ( τ5ς LIερkς Συν-δ�υ, π�" τ�ν κατηγ�ρ��σε Tς
α4ρετικ� κα1 τ�ν καλ��σε σH �µ�λ�γ�α π�στεως, )ν>8 στ1ς 20 N�εµ&ρ��υ τ�� 1839 � Θε-κλη-
τ�ς Φαρµακ�δης /π�π'µπεται /π� τ(ν LIερB Σ�ν�δ�, στ(ν �π��α διατηρ��σε τ( θ'ση τ��
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(10) �Aρ�ιµανδρ�της �Eπιφ�νει�ς Θε�δωρ-π�υλ�ς, «DAρθρα, Mελ'ται, �Eπιστ�λα�», τ-µ�ς A´, �Aθ*να 1986.
M�ρι�υ ∆ηµ-π�υλ�υ, «LEλληνισµ�ς - Xριστιανισµ�ς στ� Bυ;�ντι�. T� συν'δρι� στ( Φιλ�σ�φικ( �Aθην8ν»,
)κδ-σεις «�Eλε�θερη Σκ'ψις», σελ�δα 11, �Aθ*να 1998.

(11) LO Γλαρ�κης Tς lπ�υργ�ς �Eκκλησιαστικ8ν κα1 ∆ηµ-σιας �Eκπα�δευσης, ;ητ��σε )π�µ�να νB κλε�σCη
τ� 2ρφαν�τρ�φε�� τ�� διαφωτιστ5 Θε-φιλ�υ Kα�ρη στ(ν DAνδρ� κα1 στ( συν'�εια εNσηγ*θηκε τ(ν /π�µ-νω-
σ* τ�υ (φυλ�κιση) στ� µ�ναστ*ρι τ5ς Σκι�θ�υ.



Γραµµατ'α κα1 δι�ρ�;εται καθηγητ(ς φιλ�λ�γ�ας στ� Bασιλικ� Πανεπιστ*µι�. T� ∆εκ'µ-
&ρι� τ�� 1839 /π�καλ�πτεται = δρ�ση τ5ς LEταιρε�ας κα1 )πισ*µως διAκεται /π� τ( µ�-
ναρ��α. �Eπισ*µως <µως, µ-ν�. TB µ'λη της, � )σωτερικ�ς δηλαδ( κ�κλ�ς τ�� ρωσικ�� κ-µ-
µατ�ς, συνε��;�υν νB cλAν�υν τ�ν κρατικ� µη�ανισµ� κα1 νB µεταλλ�σσ�υν τ�ν �αρακτ5ρα
τ�� iλληνικ�� κρ�τ�υς σH πυρ5να τ5ς µελλ�ντικ5ς Pωµαν�ας (�Aνατ�λικ5ς Pωµαϊκ5ς A,τ�-
κρατ�ρ�ας) π�" Tραµατ�;�νταν νB δηµι�υργ*σ�υν. DEτσι, µ'σ>ω τ8ν lπ�υργ8ν �Eκκλη-
σιαστικ8ν κα1 ∆ηµ�σ�ας �Eκπαιδε�σεως, π�" φρ-ντι;αν νB ε?ναι δικ�� τ�υς #νθρωπ�ι, )πα-
ναφ'ρ�υν στB σ��λε�α τ(ν lπ��ρεωτικ( πρ�σευ�*, κα1 µα;1 κ�ν�υν !ανB τ(ν )µφ�νισ*
τ�υς = Φυλλ�δα, = �Oκτ�η��ς κα1 τ� Ψαλτ*ρι, Tς «διδακτικB /ναγνAσµατα», <λα )κε�να
δηλαδ( τB Mργανα τ�� σκ�ταδισµ��, π�" ε?�ε πασ��σει νB καταργ*σCη � διαφωτισµ-ς.

T� 1854, <ταν lπ�υργ�ς τ8ν �Eκκλησιαστικ8ν �ταν � Στα�ρ�ς Bλ���ς, .γινε lπ�-
�ρεωτικ( = /ν�γνωση θρησκευτικ8ν /κ�λ�υθι8ν στB σ��λε�α. ∆�� �ρ-νια πρ1ν ε?�ε
πρ�ηγηθ5 = καταδ�κη κα1 � θ�νατ�ς τ�� Kα�ρη (1852), )ν>8 τ� .τ�ς 1848 � καθηγητ(ς
τ�� Bασιλικ�� Πανεπιστηµ��υ Θ. Mαν��σης, ~στερα /π� καταγγελ�ες κ�π�ι�υ νεα-
ρ�� κληρικ�� µ'σα /π� τ1ς στ5λες τ5ς )φηµερ�δας «ANAν», /ναγκ�;εται νB παραι-
τηθC5 /π� τ(ν Oδρα τ�υ. �Aκ�λ�υθ��ν σειρB διA!εων, <πως: LO πρ�τεστ�ντης DIωνας
K1νγκ διAκεται τ� 1854 γιB πρ�σηλυτισµ-. LO συγγραφ'ας τ8ν «Mυστηρ�ων τ5ς Kε-
φαλλ�νιkς» A. Λασκαρkτ�ς /φ�ρ�;εται τ� 1856, )ν>8 Oνα �ρ-ν� µετ�, τ� 1857, γ�νεται
lπ��ρεωτικ�ς � )κκλησιασµ�ς τ8ν µαθητ8ν KυριακHς κα1 /ργ�ες. T� 1864 = )π�σκε-
ψη iν�ς Γ�λλ�υ συγγραφ'α κα1 φιλ-σ�φ�υ στ(ν �Aθ*να πρ�κ�λεσε �ργισµ'νες /ντι-
δρ�σεις κα1 τ� 1866 /φ�ρ�;εται � �Eµµαν�υ(λ P��δης γιB τ� .ργ� τ�υ «Π�πισσα �Iω-
�ννα». �Aρ�Hς τ�� 1870 εNσ�γεται ν�µ�σ�'δι�, &�σει τ�� �π���υ � 4ερε"ς δ�ναται νB
ε?ναι κα1 δηµ�διδ�σκαλ�ς. T� 1874 Oνας κ�υρ'ας π�" ε?�ε τ� µαγα;� τ�υ στ(ν �δ� AN--
λ�υ, θ'λησε τ(ν =µ'ρα τ5ς �Eθνικ5ς �Eπετε��υ (25η Mαρτ��υ) νB θ'σCη σH δηµ-σια
θ'α τ1ς πρ�τ�µHς τ�� �Aδαµ�ντι�υ K�ρα5 κα1 τ�� P*γα Φερα��υ. �Aµ'σως )πεν'&η
= /στυν�µ�α κα1 τ1ς /φα�ρεσε!

T� ρωµα�ικ� παρακρ�τ�ς, µH συνεργ- τ�υ τ( µ�ναρ��α, κατασυκ�φαντε� τ�"ς /γ8νες τ8ν
διαφωτιστ8ν κα1 τ1ς θυσ�ες τ8ν /γωνιστ8ν τ5ς �Eπαν�στασης, µH /φ�ρισµ�"ς κα1 συνε-
�ε�ς διA!εις iλληνιστ8ν διαν���µενων, µH τ�ν /σφυκτικ� .λεγ�� τ5ς )κπα�δευσης /π� τ(ν
�Eκκλησ�α κα1 µH τ(ν )πι&�λ( τ�� iλλην��ριστιανικ�� Nδε�λ�γ*µατ�ς. LH LEλληνικ( Παι-
δε�α )!ωρ�στηκε κα1 διA�θηκε µα;1 µH τ�"ς φ�ρε�ς της, τ�"ς διαφωτιστ'ς, κα1 στ( θ'ση της
)παν'φεραν τ( στε�ρα διδασκαλ�α /π�σπασµ�των /ρ�α�ων κειµ'νων, π�" /π�σκ�π��σαν
µ-ν� στ( γραµµατικ( κα1 συντακτικ( )κµ�θηση τ5ς γλAσσας κα1 /παγ-ρευαν τ(ν )παφ(
τ8ν µαθητ8ν µH τ(ν �,σ�α τ8ν περιε��µ'νων τ�υς. «0Eτσι w�ι µ
ν Qς Kλασικ� Παιδε�α
καταντ{@ “κεν9 γρ�µµα”, 8λλ" �π� πλ�ν 8πσυνδ�ει τ�ν �κπα�δευση 8π9 τ�ν κινωνικ*
της 8πστλ*»,12 σηµειAνει = καθηγ*τρια τ�� Πανεπιστηµ��υ �Aθην8ν Mαρ�α T;�νη.

LΩστ-σ�, <λες α,τHς �4 διA!εις κα1 �4 κατατρεγµ�1 τ�� 19�υ αN8να δHν .γιναν δ��ως
/ντιστ�σεις τ8ν φωτισµ'νων δυν�µεων τ5ς πατρ�δας µας. Στ( συν'�εια τ5ς .ρευν�ς µας
θB παρ�υσι�σ�υµε )κτεν8ς κ�θε δ�ω!η !ε�ωριστ�, γιB νB γ�νCη /ντιληπτ� π8ς �Nκ�δ�-
µ*θηκε τ� ρωµα�ικ� κρ�τ�ς, π�" /κ-µα κα1 σ*µερα µkς πληγAνει.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα*�ς
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(12) Mαρ�α T;�νη, «T� LEλληνικ� �Eκπαιδευτικ� Σ�στηµα - Tα,τ�ν κα1 /λλ�τρι�µ�ρφ�δ�αιτ�ν», σελ�δα 55,
�Aθ*να 1998.

[Στ" >π�µεν� τε/*�ς: �H �π�δ�*� τ�/ «�Eλλην�*ριστιανικ�/ Π�-
λιτισµ�/» Wς >π�σηµης @δε�λ�γ�ας τ�/ Xλληνικ�/ κρ9τ�υς.]



LO σεµν�ς α,τ�ς #νθρωπ�ς καταγ-ταν /π’ τ(ν ANθι�π�α, γιB τ�ν λα� τ5ς �π��ας πρ'πει
νB )πισηµ�ν�υµε <τι /π� τB �µηρικB /κ-µη �ρ-νια διατηρε� δεσµ�"ς /γ�πης κα1 φιλ�ας µH
τ�ν LEλληνικ� λα-. DAλλωστε κα1 )τυµ�λ�γικB = λ'!η A&θι�π	α ε?ναι iλληνικAτατη, δι-τι δη-
µι�υργε�ται /π� τ(ν σ�νθεση τ8ν λ'!εων αRθω (=/ν�&ω, φωτ�;ω, λ�µπω )κ τ�� µα�ρ�υ, π.�.
αGθαλ
ς, δηλαδ( � καπνισµ'ν�ς) κα1 �ψ (=Mψη). ∆ηλαδ( α&θ	�ψ ε?ναι � «.�ων λαµπερ( –)κ
τ�� µα�ρ�υ– Mψη». Γι’ α,τ�ν τ�ν λ-γ� #λλωστε = /φρικανικ( α,τ( φυλ*, φ'ρ�υσα Oνα Nδι-
α�τερ� γυαλιστερ� καφH �ρ8µα στ� δ'ρµα της, !ε�ωρ�;ει .ντ�να /π� τ�"ς λ�ιπ�"ς κατ��κ�υς
τ5ς Mα�ρης �πε�ρ�υ.

�Eπανερ�-µεν�ι στ�ν Xρ5στ� τ�ν �Aρ�πη, θB διαπιστAσ�υµε <τι µιB περιπ'τεια, π�" πρ�-
φαν8ς θB τ�� ��ρα!ε τ(ν ;ω*, �ταν = σ�λληψη κα1 = µαστ�γωσ* τ�υ /π� DAγγλ�υς /!ιω-
µατ����υς, π�" τ-τε, λ-γ>ω τ5ς )πικρατ��σας π�λιτικ5ς /στ�θειας, ε?�αν )γκατασταθ5 στ(ν
�Aρα µας. ANτ�α τ�� !υλ�δαρµ�� τ�υ �ταν, /π’ <,τι δια&�;�υµε, = παρ�ν�µη πAληση �Nν�-
πνευµατωδ8ν π�τ8ν στ�"ς Bρεταν�"ς στρατι8τες: «...+Eµ�σει τ<ς 0Aγγλυς θανασ�µως δι"
τ9ν H4�ς λ
γν. +Eπ� κατ��ς 8πετ
λµα ν" πωλ=� κρυφ�ως εGς τ<ς 0Aγγλυς στρατι τας
πνευµατ δη πτ�, �νtF τ9 τι&τ α�στηρFς 8πηγρε;ετ #π9 τ& στρατιωτικ& ν
µυ. Φω-
ραθε�ς δ: συνελ*φθη κα� 8νηλεFς �µαστιγ θη. Kα� !µως κατ" τ"ς στιγµ"ς τ�ς ε�θυµ�ας
τυ, πρσκαλ;µενς, δ:ν �δ�σταNε ν’ {_δη 8γγλικ" {_σµατα, κωµικ τατα στρε�λFν τ"ς λ�-
4εις κα� ν" �ρε;=η τ�ν GγγλεN�ναν!» ∆ηλαδ( )ν>8 �4 �Eγγλ';�ι π�νανε, κατ-πιν �4 wδι�ι τ�ν
�τυπ�γανε...

DA!ι� παρατ*ρησης <µως ε?ναι κα1 τ� �θ�ς π�" )πεδε�κνυε α,τ�ς � #ντρας µ'σα στ(ν
νε�σ�στατη iλληνικ( κ�ινων�α. �Aπ’ <,τι δια&�;�υµε �ταν γλωσσ�µαθ(ς κα1 /ρκετB
)ν*µερ�ς γ�ρω /π� διπλωµατικB ;ητ*µατα, πρkγµα π�λ" περ�εργ� γιB Oναν cπλ� �Aφρι-
καν-, π�" πρ�φαν8ς θB µεταφ'ρθηκε /π� τ(ν ANθι�π�α στ(ν �Aρα µας, /ρ�ικB Tς γε-
ν�τσαρ�ς e δ��λ�ς τ8ν �Oθωµαν8ν, µεταπηδAντας πρ�φαν8ς κατ-πιν στ� iλληνικ�
στρατ-πεδ�.

«∆ι" π@ν ε�τυ�:ς γεγν
ς, µνηστε�αν γ�µυ, γ�ννησιν τ�κνυ, Hρτ�ν Zν
µατς n Hρτ�ν
γεν�θλιν, πρFτα τ" συγ�αρητ*ρια τ& Xρ*στυ Mφθαναν εGς τ9ν Hρτ�Nντα �ν�τε µετ" µι@ς

QEνας Mα:ρς Eγωνιστ�ς τ: ’21

™
τB φ�λλα κ�π�ιων παλι8ν )φηµερ�δων γ�νεται )κτενHς /φι'ρω-
µα σ’ Oναν �Aφρικαν-, τ�ν Xρ5στ� τ�ν �Aρ�πη (&λ. ε&κ. 1), γε-
γ�ν�ς π�" <πως �ταν φυσικ� µ�� τρ�&η!ε τ(ν πρ�σ��*: «...�O
#π9 τ9 8νωτ�ρω wνµα γνωστ
τατς AGθ�ψ Wτ µ�α πρσωπι-

κ
της τ
σν �4αιρετικ� µ�λιστα δι" τ9 �ρFµα της, uστε _δικν θ"
Wτ ν" παραλειφθ=� 8π9 τ"ς σελ�δας τ& kAστε�ς, πρωρισµ�νας ν"
παρ��ωσι θ�σιν εGς π@σαν 8τµικ
τητα, εGς π�νταν τ;πν διακριν
-
µενν Aπωσδ*πτε τ�ς κιν�ς Aµιµρφ�ας...».



8νθδ�σµης. �Hτ �ν*µερς πρ9ς τ;τις κα� Qς πρ9ς
τ"ς Hρτ"ς τFν 4�νων Sγεµ
νων, Qς ν" Wτ τακτικ9ς
8ναγν στης τ& Sµερλγ�υ τ�ς Γ
θας, κα� αL
πρεσ�ε%αι τακτικFς �δ��ντ τ" εGς 8κατ�λη-
πτν γλFσσαν δια�ι�αN
µενα συγ�αρητ*ρι�
τυ...».

�A!ι�σηµε�ωτ� ε?ναι <τι � Xρ5στ�ς
–κα�τ�ι �Aφρικαν�ς– ε?�ε π�λλB παρ�-
π�να /π� τ(ν ν��τρ�π�α π�" ε?�αν δια-
µ�ρφAσει �4 IEλληνες τ5ς )π��5ς τ�υ
κα1 γι’ α,τ� στενα�ωρηµ'ν�ς τ�"ς .λε-
γε <τι «τ(ν )λευθερ�α σας καταντ*σατε
κλεφτερ�α». «T9 8ναφερ
µενν πλυ-
θρ;λητν λεφτερ	α-κλεφτερ	α Wτ τ9 πε-
φιληµ�νν λγπα�γνιν τ& Xρ*στυ, τ9
µ
νν !περ δι�πρα4εν �π� Nω�ς τυ...». �Aλ*-
θεια, π-σ� ταιριαστ� µπ�ρε� νB ε?ναι α,τ� τ� λ�-
γ�πα�γνι� κα1 γιB τ�"ς σ�γ�ρ�ν�υς κατ��κ�υς α,τ5ς
τ5ς �Aρας;

LH παραπλε�ρως πρ�σωπ�γραφ�α τ�� Xρ*στ�υ �Aρ�πη κα1 τ� π��ηµα π�" /κ�λ�υθε� δη-
µ�σιε�θηκαν στ(ν )φηµερ�δα «TM kAστυ» τ(ν 13η �I�υλ��υ 1886, /π� Oναν π�ιητ( π�" δια-
τηρε� τ(ν /νωνυµ�α τ�υ, lπ�γρ�φ�ντας Tς «TM X�ρι» (σηµ. τ� ~φ�ς τ�υ π�ντως µ�ι�;ει π�λ"
µ’ α,τ� τ�� Γ. Σ�υρ5), )ν8... «�H δηµσιευµ�νη λ�αν �πιτυ��ς εGκsν σ�εδι�σθη #π9 τ& κ.
I. OGκν
µυ. Σηµειωτ�ν !τι S Hλληνικ� καλλιτε�ν�α πλλ" Zφε�λει εGς τ9ν Xρ�στν, δι
τι
τ�ν εGκ
να α�τ& Mγραψε κα� A Γκ�Nης, κα� A +Iακω��δης, κα� A Λ;τρας, κα� Lκαν� τFν πα-
λαιτ�ρων µαθητFν τ& Πλυτε�νε�υ, _γαλµα δ: α�τ& κατασκε;ασεν A κ. Bιτσ�ρης...».

«+Iδ< λιπ
ν, 8π�θανε κι A Xρ�στς A +Aρ�πης!...
+Aφρικαν9ς τ�ν γ�ννησιν κα� τ�ν �πιδερµ�δα,
#π�ρ4εν #πκε�µενν Hλληνικ�ς 8γ�πης, 
Qς 8γαπ*σας κα� α�τ9ς �νθ�ρµως τ�ν πατρ�δα! [...]

»+Aλλ’ !ταν M�λεπ� τινας �κ τFν λευκFν �Eλλ*νων
ν" εUναι L +Aρ�πηδες τ& Kεντρικ& Tαµε�υ, 
�νtF α�τ9ς �αρυαλγ� τ�ν κεφαλ*ν τυ κλ�νων,
�νδιαιτ@τ π�νττε �ντ9ς νσκµε�υ,
�φ ναNεν M4ω φρενFν πsς S �λευθερ�α
�ν γ�νει στ9 Pωµα�ικ σηµα�νει... κλεφτερ�α! [...]

»Πλ�ν φε&! Kα�τι πλ;γλωσσς κα� πρσην�ς τ<ς τρ
πυς,
κα�τι λαλ*σας κα� α�τ9ς πλλ" #π:ρ πατρ�δς,
κα�τι Hλκ;ων πρ9ς α�τ9ν κα� NFα, κα� 8νθρ πυς,
8πτελFν πρωτφαν:ς διπλωµατ�ας εUδς,
�ν τ;τις δ:ν �γ�νετ πτ: µνηστ�ρ Πρεσ�ε�ας!...
Tι&τς Wν A 8τυ��ς υL9ς τ�ς +Aρα��ας...

TM !�ρι »
Kωνσταντ*ν�ς ∆. M*!�ς
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E&κSνα 1.



«¢EN M¶OPOYME A§§O
N’ ANEX£OYME TOY™ EX£POY™

TOY ¶O§ITI™MOY MA™»

QEνας ν.ς λγτ.Pνης τλµsj:

Συν.ντευKη τ: �Aλ.Kανδρυ �Aσων#τη

K
ατB καν-να = σ�γ�ρ�νη iλληνικ( λ�γ�τε�ν�α /π�τελε� /π-ρ-
ρ�ια τ5ς lπ�ρ��υσας Nδε�λ�γικ5ς κα1 πνευµατικ5ς σ�γ�υσης
τ5ς iλληνικ5ς ∆ιαν-ησης – πλ(ν )λα��στων &ε&α�ως )!αιρ'σε-
ων. LH wδια διαπ�στωση, θB πρ�σθ'ταµε, /φ�ρjk κα1 στ(ν πα-

γκ-σµια λ�γ�τε�ν�α τ5ς )π��5ς π�" ;��µε. M�α /π� τ1ς )λ��ιστες φω-
τεινHς )!αιρ'σεις π�" σπ�;�υν α,τ�ν τ�ν καν-να, /π�τελε� τ� .ργ�
iν�ς ν'�υ IEλληνα λ�γ�τ'�νη, τ�� �Aλ'!ανδρ�υ �Aσων�τη. TB δ�� µυ-
θιστ�ρ*µατ� τ�υ, «�H συνε�δηση τ�ς AGωνι
τητας» κα1 τ� «Λ�λν
cYδωρ», πρ�κ�λεσαν Nδια�τερη αwσθηση. Στ� µHν πρ8τ�, µH µ�α µ�να-
δικ( 4καν-τητα διε�σδυσης στB &�θη τ5ς /νθρAπινης ψυ�5ς, /ναδει-
κν�ει τ( φ�ση κα1 τB <ρια τ5ς σ�γ�ρ�νης παγκ-σµιας ψ��ωσης π�"
ταλαιπωρε� τ�ν #νθρωπ�, )ν>8 στ� δε�τερ� πλ�θει µH τB πλ'�ν ε,γεν5
lλικB τ�ν cEλληνα, πρ�σδ�δ�ντας σ’ α,τ�ν τ( σ�γ�ρ�νη /π�στ�λ* τ�υ,
π�" δHν ε?ναι #λλη /π’ τ�ν π-λεµ� )ν�ντια στ( &αρ&αρ-τητα, τ�ν π--
λεµ� π�" θB φ'ρCη τ(ν /πελευθ'ρωση τ5ς LEλλ�δας κα1 τ5ς /νθρωπ--
τητας /π’ τB δεσµB τ5ς /σιατικ5ς θε�κρατ�ας. T� «Λ�λ�ν IYδωρ» .ρ�ε-
ται Tς /ρωγ�ς στ(ν πρ�σπ�θεια τ�� σηµεριν�� IEλληνα νB κατακτ*σCη
τ(ν 4στ�ρικ( α,τ�γνωσ�α τ�υ, «ν" δ�σ=η κ
µπ στ9 σπασµ�ν ν�µα π<
µ@ς συνδ�ει µ: τ<ς πργ
νυς µας», <πως � wδι�ς γρ�φει.

LO �Aλ'!ανδρ�ς �Aσων�της µ�λησε στ� «∆αυλ�» γιB τ� .ργ� τ�υ, κα-
ταθ'τ�ντας ταυτ-�ρ�να τ1ς /π-ψεις τ�υ γιB τ� παρ�ν κα1 τ� µ'λλ�ν τ��
Π�λιτισµ��, µ'σα /π’ τ1ς �π��ες φανερAνει κα1 τ� πρ�σωπικ- τ�υ <ρα-
µα: IEνας κ-σµ�ς )λε�θερ�ς, <π�υ �4 #νθρωπ�ι, Oνας Oκαστ�ς κα1 µ--
ν�ι τ�υς, θB )πιλ'γ�υν τ1ς /!�ες τ5ς ;ω5ς τ�υς. LΩστ-σ� = #ρση τ��
/διε!-δ�υ π�" .�ει δηµι�υργ*σει = )πικρ�τηση τ8ν N�υδαικ8ν δ�!α-
σι8ν (τ�� Xριστιανισµ�� κα1 τ�� �Iσλαµισµ��), θB λ'γαµε )µε�ς, ε?ναι
)φικτ*, µ-ν�ν <ταν �4 #νθρωπ�ι νιAσ�υν τ(ν /ν�γκη νB /παλλαγ��ν
/π� α,τHς �ωρ1ς µεσσιανικHς πρ�σδ�κ�ες.



Συντ�κτης: K;ριε +Aσων�τη, γρ�ψατε δ; �4αιρετικ" µυθιστρ*µατα, τ" Aπ%α, νµ�Nω, τ�ρα4αν
τ" λιµν�Nντα |δατα τ�ς σ;γ�ρνης λγτε�ν�ας. ΠρFτα 8π’ !λα θ" rθελα ν" σ@ς ρωτ*σω, πι�
�ρεθ�σµατα σ@ς �θησαν πρ9ς τ� λγτε�ν�α.

�Aλ�Gανδρ�ς �Aσων	της: E,�αριστ8 γιB τB καλ� σας λ-για. ∆ι�&α;α λ�γ�τε�ν�α /π� µικρ-ς. MH
)ντυπωσ�α;ε � τρ-π�ς π�" παρ'θεταν τ1ς σκ'ψεις τ�υς /λλB κα1 τ1ς λ'!εις �4 καλ�1 συγγραφε�ς. Kι
<ταν στB τρι�ντα µ�υ .πρεπε νB /π�φασ�σω γιB τ�ν δρ-µ� π�" θB /κ�λ�υθ*σω στ( ;ω* µ�υ, /π�-
φ�σισα νB )κπληρAσω µιB &αθ�τερη )πιθυµ�α µ�υ, π�" �ταν ταυτ-�ρ�να κα1 φιλ�δ�!�α: NB γρ�-
ψω Oνα µυθιστ-ρηµα, π�" νB µπ�ρC5 νB /νταγωνιστC5 α,τ�"ς τ�"ς συγγραφε�ς π�" /π� µικρ�ς θα�-
µα;α.

Συντ.: Tαυτ
�ρνα !µως θ" θ�λατε ���αια ν" κινπι*σετε στ<ς _λλυς κ�τι δικ
 σας. Πι

Wταν α�τ
;

A.A.: Mπ�ρε�τε νB τ� &ρ5τε στB δ�� µυθιστ�ρ*µατ� µ�υ.
Συντ.: +AσφαλFς θ" θεωρ�τε τ� λγτε�ν�α Qς τ9ν πλ�ν δ
κιµ τρ
π Mκφρασης.
A.A.: E?ναι Oνας )κ τ8ν δ�κ�µων τρ-πων .κφρασης. LH λ�γ�τε�ν�α ε?ναι Oνας τρ-π�ς )σωτερικ5ς

�ρ�σεως. �Aρ'σει στ�ν #νθρωπ� νB πρ�σεγγ�;Cη τ(ν )!'λι!η τ�� κ-σµ�υ κα1 τ8ν πραγµ�των µ'σα
/π� 4στ�ρ�ες, µ'σα /π� µ�θ�υς· ε?ναι στ� �ρµ'µφυτ� τ�� /νθρAπ�υ νB πλ�θCη µιB 4στ�ρ�α γιB νB
πC5 τ(ν πραγµατικ-τητα. ΓιB παρ�δειγµα �4 IEλληνες θε��, π'ρα /π� µιB λατρε�α, ε?ναι � τρ-π�ς
µH τ�ν �π��� �4 πρ-γ�ν�� µας πρ�σπ�θησαν κα1 π'τυ�αν νB )!ηγ*σ�υν τ�ν κ-σµ�. A,τ� δHν .γινε
µ-ν� µH τ( φιλ�σ�φ�α, ταυτ-�ρ�να lπ5ρ�ε κα1 = λ�γ�τε�ν�α: = /πεικ-νιση τ�� τρ-π�υ /ντ�ληψης
τ�� κ-σµ�υ .πρεπε νB ε?ναι iλκυστικ*, νB µ(ν ε?ναι &αρετ( e νB .�Cη διδασκαλικ� ~φ�ς. LH µυθ�-
λ�γ�α µας ε?ναι Oνα µεγ�λ� µυθιστ-ρηµα. IEνα µυθιστ-ρηµα <µως σ�&αρAτατ�, π�" κρ�&ει µ'σα
τ�υ τ(ν )πιστηµ�νικ( /λ*θεια γιB τ(ν )!'λι!η τ�� κ-σµ�υ, τ(ν �π��α #λλ�ι δ'��νται νB δ��ν κι #λλ�ι
M�ι.

Συντ.: �Aν δ&µε �λε;θερα τ� Nω*, µ@ς πρκαλε% ν" τ� N*συµε Qς µυθιστ
ρηµα. Γιατ� ν" πλ�-
�O «tρωας» καA R λ�γι διαπρ(Kεως iνSς φ�νυ
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�Aλ�Gανδρ�ς �Aσων	της: «∆ε!S-
µεν�ι τ�%ς θε�κρ�τες καταστρ�-
φε*ς τ�O Π�λιτισµ�O, εvναι σ8ν
ν8 δε!Eµαστε ~ναν &δε�λ�γικM
να(ισµM ν8 καθ�ρ	(tη τM παρMν
κα= τM µ�λλ�ν µας».



συµε κι yνα _λλ 8π’ τ� Nω* µας; ∆:ν µπρ&µε ν" γ�νυµε �µε%ς Nωνταν� �ρωες τ& µυθιστρ*-
µατς π< θ" γρ�φαµε;

A.A.: IHρωας ε?ναι )κε�ν�ς π�" κ�νει πρ�!εις τ1ς �π��ες � µ'σ�ς #νθρωπ�ς δHν µπ�ρε� νB πρ�!Cη.
O4 |ρωες δHν .γιναν γνωστ�1 /π’ τ(ν Nδιωτικ* τ�υς ;ω*, ε?�αν δηµ-σια πρ�σφ�ρ�, �ωρ1ς νB περι-
µ'ν�υν /νταµ�ι&*. E?ναι τ� /ντ�θετ�  τ�� µ�ρτυρα, π�" πρ�ττει κ�τι γιB νB /νταµειφθC5. LO |ρω-
ας ε?ναι µιB κατ’ )!��(ν ε,γενικ( φυσι�γνωµ�α, ε?ναι = συνισταµ'νη π�λλ8ν /ρετ8ν. LO #νθρωπ�ς
�αρακτηρ�;εται /π’ τ(ν lπαρ!ιακ( κα1 τ(ν 4στ�ρικ* τ�υ δι�σταση. LH lπαρ!ιακ( τ�ν /π�µ�νAνει
στ�ν iαυτ- τ�υ, = 4στ�ρικ( e = π�λιτικ( τ�ν «/ν��γει» στ�ν κ-σµ�. ΓιB παρ�δειγµα, Oνας /π’ τ�"ς
|ρω'ς µ�υ στ� πρ8τ� µ�υ µυθιστ-ρηµα, π�" σκ�τAνει )! αNτ�ας τ8ν )µµ�ν8ν τ�υ, ε?ναι NδιAτης, M�ι
δηµ-της.

Συντ.: Π�τε µας γι’ α�τ9 τ9 πρFτ σας Mργ, π< εUναι πραγµατικ" �ντυπωσιακ
, τ� «Συνε�δηση
τ�ς AGωνι
τητας». ∆ιεισδ;ετε µ: µεγ�λη _νεση στ" _δυτα τ�ς 8νθρ πινης ψυ��ς, Hρµηνε;ντας
τ<ς λ
γυς γι" τ<ς Aπ�υς φτ�νει κανε�ς στ9 φ
ν.

A.A.: Πρ�σπ�θησα νB διεισδ�σω, γιB νB &ρ8 κα1 νB /ναπτ�!ω τB κ�νητρα π�" �θ��ν σH κ�µ-
&ικHς )ν'ργειες.

Συντ.: Bλ�πυµε στ9 Mργ σας α�τ9 ν" µ�ν 8κλυθ�τε τ" στ�δια τ�ς Tραγtωδ�ας. OL φ�σεις 8π’
τ�ς Aπ%ες περν{@ S ψυ�� στ�ν Tραγtωδ�α –0Aτη, +Aπ�τη, N�µεσις, K�θαρσις–, δ:ν 8ναγνωρ�Nνται
στ�ν ψυ�ικ� πρε�α τFν «δλφ
νων». �O «�ρω�ς» σας µετ" τ9ν φ
ν �γκλω��Nεται κα� π�λι, φα�-
νεται 8δ;νατν ν" 4εφ;γ=η 8π’ τ9 στ�δι τ�ς +Aγ�πης.

A.A.: ΘB σkς )!ηγ*σω τ� συµ&α�νει. LO φ-ν�ς π�" 2φε�λεται σH )µµ�ν( κα1 συν*θως )µφαν�;ε-
ται σBν µιB φανταστικ( κατ�σταση /πειλ5ς, ε?ναι /π�τ'λεσµα δηλαδ( ψ��ωσης, δHν σ�ετ�;εται µH
τ(ν Tραγ>ωδ�α. Στ(ν Tραγ>ωδ�α τB πρ-σωπα δHν ν�ιAθ�υν <τι /πειλ��νται πραγµατικ�. LH M*δεια
σκ�τAνει τB παιδι� της M�ι γιατ1 .�ει τ(ν )µµ�ν( <τι � �I�σων τ(ν lπ�τιµjk – τ(ν lπ�τιµjk πραγµα-
τικ�. Kα1 γι’ α,τ� τ�ν )κδικε�ται. �Eδ8 !ετυλ�γ�νται <λα τB στ�δια τ5ς Tραγ>ωδ�ας. LO φ-ν�ς ε?ναι
µιB φυσι�λ�γικ( /νθρAπινη συµπεριφ�ρ�, )ντ�σσεται δηλαδ( στ�ν lγι5 κ�κλ� /ντιδρ�σεων τ��
/νθρAπ�υ. LO Oνας /π’ τ�"ς δ�� &ασικ�"ς |ρω'ς µ�υ στ( «Συνε�δηση», � Bασ�λης M�ντε;�ννες, σκ�-
τAνει /π� )µµ�ν*, γι’ α,τ-, µH τ�ν φ-ν� π�" διαπρ�ττει, )γκλω&�;εται κα1 π�λι στ(ν wδια πλ�νη.
LO #λλ�ς |ρωας, π�" φ'ρει τ� &�ρ�ς τ5ς )!'λι!ης τ5ς 4στ�ρ�ας, � π�ινικ�λ-γ�ς T�κης Σταυρ-π�υ-
λ�ς, σκ�τAνει /π� πραγµατικ( αNτ�α, /π� πραγµατικ( /πειλ*. Π�ντως κα1 �4 δ��, σκ�τAν�ντας σκ�-
τAν�υν τ�ν iαυτ- τ�υς.

Συντ.: OL περισσ
τερι φ
νι π< γ�ννται σ*µερα, µ@λλν Zφε�λνται σ: κ�πια �µµν*. �Yπ�ρ-
�ει δηλαδ� «�πιδηµ�α ψ;�ωσης» στ9ν σ;γ�ρν κ
σµ. Π& Zφε�λεται α�τ
;

A.A.: ∆Hν µπ�ρ8 νB π8 mν Mντως συµ&α�νCη .τσι. 

Συντ.: A�τ9ν τ9ν ψευδ
κσµ τ& �ριστιανισµ& µπρε%τε ν" µ@ς τ9ν περιγρ�ψετε;

E?ναι <µως γεγ�ν-ς, <τι = )π'λευση κα1 = )πι&�λ( τ�� �ριστιανισµ�� κατ'στησε τ�ν
#νθρωπ� δ'σµι� διαφ-ρων ψευδαισθ*σεων κα1 )µµ�ν8ν. T�ν κατ'στησε .ν��� κα1 τ�ν
.φερε /ντιµ'τωπ� µH πρ�γµατα !'να πρ�ς τ( φ�ση τ�υ, µH /π�τ'λεσµα νB π�λλαπλα-
σιαστ��ν τB κρ��σµατα τρ'λλας. Στ(ν /ρ�αι-τητα lπ5ρ�αν, /λλB M�ι σH τ'τ�ι� &αθµ-.
LO Kαµ" εbστ��α παρατηρε� πsς «A �ριστιανισµ9ς �ρ�σκεται στ�ς 8παρ�:ς τ�ς σ;γ�ρ-
νης τρ�λλας». E?ναι cπλ� νB τ� /ντιληφθ��µε, mν δ��µε <τι � �ριστιανισµ�ς /π�τελε� Oναν
κ-σµ� παρ�λληλ� πρ�ς τ�ν πραγµατικ-. IEναν ψευδ-κ�σµ�. IOταν µ'σ>ω α,τ�� � #νθρω-
π�ς µεταφ'ρCη τ(ν ~παρ!* τ�υ /π’ τ�ν φυσικ� κ-σµ� σ’ Oναν ψευδαισθησιακ-, ε?ναι
εbλ�γ� νB /ναπτυ�θ��ν δι�φ�ρες )µµ�ν'ς. M( µπ�ρAντας νB τ1ς /ντιµετωπ�σCη, δι-τι
ε?ναι πλασµ'ν�ς νB /ντιµετωπ�;Cη τ(ν πραγµατικ-τητα κα1 M�ι α,τ� π�" δHν lπ�ρ�ει, δια-
σαλε�ει τ(ν )σωτερικ* τ�υ τ�!η.

OR ψυPλγικ>ς συν.πειες τ: Xριστιανισµ:
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Συντ.: M�σα σ’ α�τ9ν τ9ν κ
σµ λιπ
ν, τ�ς τρ�λλας κα� τ& παραλ
γυ, �µφαν�Nεται yνας cEλλη-
νας –περν@µε τ ρα στ9 δε;τερ µυθιστ
ρηµ� σας, τ9 «Λ�λν cYδωρ»– yνας _νθρωπς «φτασµ�νς»
Gκνµικ" κα� κινωνικ�, µ: �αθει" Hλληνικ� παιδε�α, A Aπ%ς πιστε;ει !τι µπρε% ν" 8λλ�4=η τ9ν
κ
σµ. �O E}σθενς.

A.A.: M�λιστα. Bρ�σκεται στ(ν κ�ρυφ( τ5ς παγκ-σµιας )πι�ειρηµατικ5ς δραστηρι-τητας, ε?ναι
µεγαλ�εφ�πλιστ(ς µH Oδρα τ� Λ�νδ�ν�. �Aντιλαµ&�νεται στB 55 τ�υ, πsς � σκ�π�ς τ5ς ~παρ!*ς τ�υ
δHν ε?ναι µ-ν� = συσσAρευση πλ��τ�υ κα1 δ�ναµης, /λλB νιAθει µιB lπ��ρ'ωση πρ�ς τ�"ς συν-
ανθρAπ�υς τ�υ. MH µιB σειρB συµ&�λικ8ν )νεργει8ν e µικρ8ν πρ�!εων στ�ν #µεσ� περ�γυρ- τ�υ,
π�" ε?ναι &'&αια = παγκ-σµια )λ�τ, πρ�σπαθε� νB )µφυσ*σCη σ’ α,τ�"ς τ1ς /ρ�α�ες iλληνικHς /!�ες
τ5ς ;ω5ς. Σκ�π-ς τ�υ ε?ναι νB δε�!Cη στ�"ς /νθρAπ�υς τ(ν ε,δα�µ�να κατ�σταση π�" &ρισκ-ταν =
/νθρωπ-τητα πρ� τ�� �ριστιανισµ��.

Συντ.: EUναι πρ�γµατι �ντυπωσιακ9ς κα� #ψηλ�ς λγτε�νικ�ς 84�ας A τρ
πς µ: τ9ν Aπ% ψυ-
�γραφε%τε τ�ν πρσωπικ
τητα τ& E�σθ�νυ καθ’ !λη τ�ν πρε�α τ�ς πνευµατικ�ς τυ 8ν�λι4ης.
+Iδια�τερη αRσθηση πρκαλε% S συµµετ�� τFν στι�ε�ων τ�ς φ;σεως, τ" Aπ%α ��Nετε ν" µιλ&ν κα�
ν" �πικρτ&ν τ�ς πρ�4εις τυ. Xαρακτηριστικ9ς �π�σης εUναι κα� A τρ
πς π< 8ντιµετωπ�Nει τ<ς
8νθρ πυς _λλων λαFν.

A.A.: DE�ει κα1 = φ�ση λ-γ� νB �α�ρεται, ν�µ�;ω. ΓιB δ�� σ�εδ�ν �ιλιετ�ες = φ�ση θεωρ*θηκε lπ�-
δε'στερη mν M�ι )�θρ�ς τ�� /νθρAπ�υ. Xα�ρεται λ�ιπ�ν τ( συµφιλ�ωσ* της µH τ�ν #νθρωπ�. LO
Ebσθεν�ς )πιδιAκει τ(ν )λευθερ�α, τ(ν α,τ�δι�θεση <λων τ8ν λα8ν τ5ς γ5ς. ∆Hν )πιδιAκει τ(ν
)πι&�λ( τ�� LEλληνικ�� Π�λιτισµ��, δι-τι /ρν��µαι νB δε�θ8 Oναν κ-σµ� γεµkτ� /π� Παρθεν8νες.
K�θε λα�ς .�ει γενν*σει τB δικ� τ�υ /γαθ�, mς π�ρCη /π’ τ(ν LEλλ�δα <,τι � wδι�ς θελ*σCη.

Συντ.: �O E}σθενς σ: καν�να σηµε% τ& Mργυ δ:ν �ρ�σκεται 8ντιµ�τωπς µ: τ� Σι ν. Σκπ�-
µως τ9 �πιλ�4ατε α�τ
;

A.A.: DO�ι, δHν )νδιαφ'ρεται γιB τ�ν �I�υδαϊσµ� /λλB γιB τ1ς α4ρ'σεις τ�υ, τ�ν �ριστιανισµ� κα1
τ�ν �Iσλαµισµ-, π�" /π�τελ��ν µιB lπερ�ιλιετ5 µ�στιγα γιB τ(ν /νθρωπ-τητα, )κ�υδα�;�ντας κα1
διαστρ'φ�ντας τ(ν /νθρAπινη φ�ση κα1 ψυ�*. LO �I�υδαϊσµ�ς ε?ναι = θρησκε�α µιkς φυλ5ς, = �π��α
κα1 τ(ν περιφρ�υρε� φυλετικ�. O4 α4ρ'σεις τ�υ καταργ��ν τB φυλετικB <ρια κα1 γ�ν�νται διεθνε�ς,
παγκ-σµιες )!�υσ�ες. �E!�υσ�ες παρ�λληλες πρ�ς τ1ς κ�σµικ'ς. LIστ�ρικB α,τ� /π�δεικν�εται /π’
τ� Σ��σµα: κ�θε α,τ�κρατ�ρ�α ε?�ε κα1 τ( δικ* της �Eκκλησ�α, τ� δικ- της ∆-γµα, π�" στηρ�;ει τ(ν
/π�λυταρ�ικ( α,τ�κρατ�ρικ( )!�υσ�α. LO Kαθ�λικισµ�ς διασπkται <ταν = �Aγγλ�α γ�νεται µεγ�-
λη δ�ναµη, κ�νει τ( δικ* της �Eκκλησ�α, τ(ν �Aγγλικανικ*, µH )π1 κεφαλ5ς τ�ν iκ�στ�τε &ασιλι�.
IOταν �4 H.Π.A. /νε!αρτητ�π�ι��νται, /π�κ-πτ�νται /π� τ�ν �Aγγλικανισµ� κα1 )πικρατ��ν )κε�
δεκ�δες /γγλικανικHς α4ρ'σεις. 

Συντ.: Tελικ" A E}σθενς �πιτυγ��νει τ9 στ
� τυ;
A.A.: LO Ebσθεν�ς, <πως κα1 τ� µυθιστ-ρηµα Tς τ'�νη, θ'τει τ� ;*τηµα, δHν τ� λ�νει. ∆Hν µπ�-

ρε� νB περιµ'νCη κανε1ς /π� Oναν #νθρωπ� νB /λλ�!Cη τ�ν κ-σµ�. Φε�γει /π� τ( ;ω( /φ*ν�ντας /νε-
!�τηλ� τ� παρ�δειγµ� τ�υ κα1 τ( θ'αση iν�ς )λε�θερ�υ κ-σµ�υ. LO �ριστιανισµ-ς, κατB τ( γνAµη
µ�υ, θB καταρρε�σCη, <ταν �4 #νθρωπ�ι &ρεθ��ν µπρ�στB σH κ�π�ι� γενικ� /δι'!�δ�. �Aνε!αρτ*-
τως α,τ��, πιστε�ω <τι = /ρ�α�α iλληνικ( λατρε�α δHν .�ει σ&*σει /π’ τ� lπ�συνε�δητ- µας. A,τ(ν
τ(ν )π��( κ�νω µ�α µελ'τη γιB τB λαϊκB κα1 ρεµπ'τικα τραγ��δια, π�" /ναφ'ρ�νται στ� θ�νατ�.
∆ιαπιστAνω <τι �4 λαϊκHς /ντιλ*ψεις κα1 πεπ�ιθ*σεις γιB τ� θ�νατ� ταυτ�;�νται µH α,τHς τ5ς /ρ�αι-
-τητας. ∆Hν lπ�ρ�ει παρ�δεισ�ς e κ-λαση, /λλB � IAδης. ΘB )κπλαγ5τε, γιB παρ�δειγµα, /π� Oνα
τραγ��δι, σ�εδ�ν #γνωστ� – τ� λ'ει = ΓιAτα Λ�δια σH µ�υσικ( Γρ. MπιθικAτση κα1 στ���υς ∆ηµ.

«�Yφ.ρπυν» R EρPα9ες EK#ες στS σFγPρν QEλληνα

A.A.: Λ�γ� e π�λ" <λ�ι τ�ν .��υµε µ'σα µας. E?ναι = αwσθηση <τι ε?σαι cµαρτωλ-ς, .ν�-
��ς, δ��λ�ς. E?σαι κακ-ς, γι’ α,τ� θB /ναστηθC5ς κα1 θB τιµωρηθC5ς. T� νB διαστρ'ψCης
τ(ν /νθρAπινη φ�ση ε?ναι Oνα )π�τευγµα. Kακ� µ'ν, /λλB )π�τευγµα. Kα1 � �ριστιανι-
σµ�ς στ�ν ψυ��λ�γικ� τ�µ'α π'τυ�ε /π�λ�τως. T� νB )π'µ&Cης σH ε,α�σθητα κ'ντρα τ5ς
ψυ�5ς ε?ναι )π�τευγµα. ∆ηµι�υργε�ς τ� φ-&� κα1 )πενδ�εις σ’ α,τ�ν. 
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Γκ��τη, iν�ς )!α�ρετ�υ, )λ��ιστα γνωστ�� στι��υργ��. Λ'ει:
«X�ρε, ν� ’�ρισκα τ9 δρ
µ
ν" κατ��αινα στ9ν cAδη, 
ν" σ& π�ρω τ9 παιδ� µυ,
π< τ9 κρ;�εις στ9 σκτ�δι...»
MιB σ�γ�ρ�νη ∆*µητρα δηλαδ*. TB wδια /κρι&8ς πρ�γµατα κα1 στB τρ�α «κ�υπλH» τ�� τρα-

γ�υδι�� τB &ρ�σκ�υµε στ(ν «0Aλκηστη» τ�� E,ριπ�δη. �Aκρι&8ς τB wδια λ-για. Στ� συλλ�γικ� lπ�-
συνε�δητ� τ8ν LEλλ*νων lφ'ρπει = /ρ�αι-τητα. ΘB )ναρµ�νιστ��µε µH τ� περι&�λλ�ν κα1 τ(ν ψυ-
�* µας, mν συνειδητ�π�ι*σ�υµε κα1 /ναδε�!�υµµε τ� σ�στηµα /!ι8ν π�" &ρ�σκεται µ'σα µας. A,τ�
/φ�ρjk κα1 σH #λλ�υς λα��ς, π�" lπ'στησαν γεν�κτ�ν�α κα1 )θν�κτ�ν�α <πως )µε�ς – τ�"ς M�γιας,
τ�"ς DIνκας κα1 τ-σ�υς #λλ�υς.

Συντ.: Πι
ς λιπ9ν πρ�πει ν" εUναι A πρFτς στ
�ς µας σ*µερα;
A.A.: NB δ'σ�υµε κ-µπ� στ� σπασµ'ν� ν5µα π�" µkς συνδ'εει µH τ�"ς πρ�γ-ν�υς µας. Ewπαµε

πρ�ηγ�υµ'νως, <τι � �ριστιανισµ�ς )πεν'&η κα�ρια, µεθ�δικB κα1 �ργανωµ'να στ(ν ψυ�( τ��
/νθρAπ�υ, <µως δHν ε?ναι Nσ�υρ-τερ�ς /π’ τ�ν #νθρωπ�. T� lπ�συνε�δητ�, γιB τ� �π��� σkς µιλ�ω,
= /νεκρ�;ωτη πεπ��θηση <τι �4 #νθρωπ�ι κα1 δ( �4 IEλληνες δHν εwµαστε cµαρτωλ�1 κα1 δ��λ�ι,
/λλB Mντα )λε�θερα νB καθ�ρ�;�υµε τ( µ��ρα µας κα1 νB ;��µε .τσι <πως )µε�ς )πιλ'γ�υµε, ε?ναι
τ-σ� &αθειB στ(ν ψυ�* µας, vστε κα1 τ1ς τρε�ς φ�ρHς π�" = LEλλ�δα &ρ'θηκε πρ� µιkς καθ�ριστικ5ς
4στ�ρικ5ς /λλαγ5ς, .µπαινε τ� θ'µα τ5ς )παναφ�ρkς τ8ν θε8ν µας, τ�� ∆ωδεκ�θε�υ. �Eπ1 Πλ*θων�ς,
τ� 1821 κα1 σ*µερα.

Συντ.: Bλ�πω !τι 8πκαλε%τε στ" Mργα σας, !πως κα� τ ρα, τ�ν 8ρ�α�α 8ντ�ληψη περ� θε�υ «∆ω-
δεκ�θεν». Πιστε;ετε !τι A !ρς εUναι δ
κιµς;

A.A.: Στ(ν /ρ�α�α LEλλ�δα δHν lπ5ρ�αν δAδεκα θε�1 /λλB τριανταπ'ντε �ιλι�δες. Σ�ηµατικB �ρη-
σιµ�π�ι��µε τ�ν <ρ� «∆ωδεκ�θε».

Συντ.: Kα� δ:ν #π�ρ�ε θρησκε�α µ: τ�ν Mννια π< τ�ς δ�δυµε σ*µερα.
A.A.: LYπ5ρ�ε λατρε�α. K�ιτk!τε. LH θρησκε�α e = λατρε�α ε?ναι π�λιτιστικ� πρ�ϊ-ν. �Aν�λ�γα

µH τ�ν π�λιτισµ� π�" .�ει κ�θε λα-ς, )πιν�ε� κα1 τ�"ς θε��ς τ�υ, π�" )κφρ�;�υν α,τ�ν /κρι&8ς τ�ν
π�λιτισµ-. O4 θε�1 δHν Oπ�νται, πρ�ηγ��νται τ�� π�λιτισµ��. E?ναι = &�ση κα1 τ� )φαλτ*ρι� /ν�-
πτυ!*ς τ�υ. B'&αια, mν τ� δ��µε πι� σφαιρικ�, /κ-µα κα1 = καταστρ�φ( τ�� π�λιτισµ�� τ�� ∆ω-
δεκ�θε�υ lπ�γεται στ( διαδικασ�α τ5ς συνε���ς )!'λι!ης π�" �αρακτηρ�;ει τ�ν κ-σµ�. LEπ�µ'νως
= �ριστιανικ( σκ�πιµ-τητα θB παρ'λθCη κ�π�τε, �~τως e #λλως. IOσ� γιB τ�ν <ρ� «εGδωλλ�τρης»,
)πειδ( �ρησιµ�π�ι*θηκε Tς ~&ρις κατB τ8ν LEλλ*νων τ�ν καιρ� τ5ς καταστρ�φ5ς παντ�ς iλληνι-
κ��, )µε�ς .��υµε τ� δικα�ωµα σ*µερα νB τ�ν �ρησιµ�π�ι��µε τιµητικ�. A,τ�ς � «εGδωλλ�τρης»
/ντιµετAπι;ε τ(ν πραγµατικ-τητα <πως /κρι&8ς �ταν, κατ�µατα, �ωρ1ς νB τ(ν κρ�&Cη /π’ τ�ν iαυ-
τ- τ�υ. IOπως ε?πε κι � N�τσε, «A cEλληνας δ:ν εUναι }τε αGσι
δ4ς }τε 8παισι
δ4ς, 8λλ" �α-
θ;τατα τραγικ
ς». A,τ� ε?ναι � LEλληνικ�ς Π�λιτισµ-ς.

Συντ.: Σ@ς ε��αριστF.

Παν. Λ. K�υ0αλ�κης

A.A.: ΘB xθελα νB πρ�σθ'σω κ�τι. LH σηµεριν( κατ�σταση ε?ναι θεµελιωµ'νη στ(ν κα-
ταστρ�φ( κ�θε π�λιτισµ�� κα1 πρ8τα /π’ <λ�υς τ�� iλληνικ��. ∆Hν ε?ναι δυνατ�ν νB
τ( δε�θ��µε. E?ναι σBν νB δε�Aµαστε Oναν Nδε�λ�γικ� να;ισµ� νB καθ�ρ�;Cη τ� παρ�ν
κα1 τ� µ'λλ�ν µας. Obτε ε?ναι δυνατ�ν νB γι�ρτ�;�υµε τ( «µν*µη» σφαγ'ων <πως �4 Θε-
�δ-σι�ι. E?ναι σBν νB γι�ρτ�;�υµε γιB τ�ν X�τλερ κα1 τ�ν Γκα�µπελς. Bαθ�τατη πεπ��-
θησ* µ�υ ε?ναι <τι <σ� /ναπτ�σσεται = ∆ηµ�κρατ�α –<ρ�ς /παρα�τητ�ς γιB κ�θε α,τ�-
γνωσ�α–, τ-σ� πι� π�λ" θB )πιθυµ��µε νB /παλλαγ��µε /π’ α,τ� τ� ψευδαισθησιακ-,
φασιστικ� τερατ��ργηµα τ�� Xριστιανσιµ��, π�" µ'�ρι στρατ-πεδα συγκ'ντρωσης τ8ν
εNδωλ�λατρ8ν ε?�ε 4δρ�σει, γιB νB !ανα&ρ��µε τ(ν κλεµµ'νη, ε,δαιµ�νικ*, δηλαδ( τ(ν
τραγικ( φ�ση µας.

TS «∆ωδεκ(θε» καA V EρPαιελληνικ� λατρε#α
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T��jη /γαθC5, &ρ�σκει τ( �ρυσ5 τ�µ* της στ� παρ�ν .ργ� = .ρευνα τ�� /πωτ�τ�υ παρελθ-ντ�ς, =
�π��α δειν�παθε� /φ’ iν�ς µHν )δ8 κα1 π�λλ�"ς αN8νες /π� )κε�ν�υς π�" τ(ν )κτρ'π�υν γιB νB lπη-
ρετ*σ�υν τ1ς σκ�πιµ-τητες θρησκευτικ8ν, Nδε�λ�γικ8ν κα1 )πιστηµ�νικ8ν δ�γµ�των, /φ’ iτ'ρ�υ δH
κατB τ1ς τελευτα�ες δεκαετ�ες /π� )κε�ν�υς π�" )π�σης τ(ν )κτρ'π�υν γιB νB lπηρετ*σ�υν τ1ς φα-
ντασιAσεις τ�υς. Kα1 = πρAτη κα1 = δε�τερη )κτρ�π( Tστ-σ� .��υν Oνα κα1 τ� α,τ� /π�τ'λεσµα, τ(ν
δι’ lπ�τιµ*σεως e lπερεκτιµ*σεως –ε?ναι τ� wδι� πρkγµα– συσκ-τιση τ5ς εNκ-νας τ5ς /νθρAπινης πα-
ρ�υσ�ας στ�ν Πλαν*τη: µιB συσκ-τιση π�" )µπ�δ�;ει τ( συνε�δηση τ5ς /νθρωπ-τητας νB καταλ�&jη
/π� π�� .ρ�εται, #ρα π�� &ρ�σκεται, #ρα πρ�ς π�� �δε�ει – µ’ #λλα λ-για τ(ν καθιστjk /ν�κανη νB
καθ�ρ�σCη µιB /σφαλ5 π�ρε�α πρ�ς τ� µ'λλ�ν, µH δε�κτη κα1 σ�µ&�υλ� τB πραγµατικB συµ&�ντα τ��
παρελθ-ντ�ς.

LH /γαθ( συγκυρ�α π�" )!ασφαλ�;ει τ(ν Nσ�ρρ�π�α τ�� λ-γ�υ π�" /ρθρAνεται στ1ς σελ�δες τ�� &ι-
&λ��υ, ε?ναι τ� γεγ�ν�ς <τι � )κφ'ρων τ�ν λ-γ�ν α,τ�ν συνδυ�;ει cρµ�νικB δ�� πρAτιστης σηµασ�ας
πρ�ϋπ�θ'σεις: τ(ν θετικ( (δηλ. α,τ( π�" τ�θεται )π1 τ�� /ντικειµ'ν�υ κα1 δHν αNωρε�ται) σκ'ψη κα1
τ(ν /πρ�κατ�ληπτη, /δ�γµ�τιστη, #νευ )παγγελµατικ�� e #λλ�υ σκ�π�� )ρευνητικ( δι�θεση. Πρ�γ-
µατι, � κ. �Iω�ννης Λ�;αρης, �λεκτρ�λ-γ�ς-�λεκτρ�νικ�ς µη�ανικ�ς E.M.Π., )ν )νεργε�jα /ντισυ-
νταγµατ�ρ�ης-)µπειρ�γνAµων )!�πλισµ8ν τ�� Tε�νικ�� ΣAµατ�ς τ�� LEλληνικ�� Στρατ�� κα1 )π1
σειρBν )τ8ν )ρασιτ'�νης /λλB συστηµατικ�ς )ρευνητ(ς τ8ν )πιστηµ�νικ8ν κα1 τε�ν�λ�γικ8ν πλη-
ρ�φ�ρι8ν π�" δι'σωσαν �4 /ρ�α�ες πηγ'ς, <σ�ν /φ�ρjk στB )πιτε�γµατα τ�� /νθρAπ�υ κατB τ( δι�ρ-
κεια τ8ν �ιλιετι8ν τ�� /�αν��ς κα1 �µι�λAδ�υς παρελθ-ντ�ς, ε?ναι � #νθρωπ�ς π�" )! �ρισµ�� δια-
θ'τει τ(ν «<ραση» γιB νB τ� δC5 <πως ε?ναι. LH α,στηρ( πρ�σκ-λληση ταυτ-�ρ�να στ1ς 4στ�ρικHς
πηγHς κα1 στ1ς σηµερινHς τε�ν�λ�γικHς κατακτ*σεις διακρ�νει �λ-κληρ� τ� .ργ� – κα1 α,τ� /κρι&8ς
ε?ναι τ� Nδι�;�ν γνAρισµα τ�� &ι&λ��υ α,τ��, π�" συνιστjk κα1 τ(ν )γγ�ηση τ5ς /!ι�πιστ�ας τ�υ.

LO «∆αυλ�ς» δ�δει τ� .ργ� α,τ� τ�� πρ�σφιλ��ς συνεργ�τη µας στ( δηµ�σι-τητα, µH τ(ν πεπ��-
θηση <τι γ�νεται µ'σ>ω α,τ�� Oνα στ'ρε� &5µα πρ�ς τ(ν /λ*θεια, π�" κρ�&εται στ( λεγ-µενη «Πρ�ϊ-

IΩANNHΣ ΛAZAPHΣ, �H Tε�ν�λ�γ�α τ�ν Θε�ν
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Στ9 τε&�ς 256, +Aπρ�λις 2003, στ�ν σελ�δα 16659 τ& «∆» δηµσιε;θηκε �πιστλ� πρ9ς τ9 περιδικ9
τ& τ. Πρ�δρυ τ�ς ∆ηµκρατ�ας κ. Xρ. ΣαρτNετ�κη. +EπιθυµF ν" παρατηρ*σω τ" H4�ς σ�ετικ" µ: τ9 θ�-
µα τ�ς �πιστλ�ς. 

T9 wνµα Γραικ�= (Graeci, Graci) πρ�ρ�εται 8π9 τ�ς πρ-Oλ;µπιες θε�ς, τ�ς Γρα*ες. OL Γρα%ες Wταν Sλι-
κιωµ�νες γυνα%κες. ∆:ν Wταν πτ: ν�ες. OL γνε%ς τυς Wταν A Φ
ρκυς κα� S Kητ . OL Γρα%ες εUναι τρε%ς,
σ: µερικ:ς παραδ
σεις δ; κα� Zνµ�Nνται +Eνυ , Πεµφρηδs κα� ∆ειν . Kα� L τρε%ς µαN� εU�αν yνα µ
-
ν µ�τι κα� yνα µ
ν δ
ντι, π< τ" δανε�Nνταν µ: τ� σειρ�. Z&σαν στ�ς �σ�ατι:ς τ�ς ∆;σης, στ� � ρα
τ�ς N;�τας, !πυ δ:ν λ�µπει πτ: A cHλις. �O µ
νς µ&θς στ9ν Aπ% �µφαν�Nνται, εUναι A µ&θς τ&
Περσ�α. cOταν A Περσ�ας Mφυγε γι" ν" σκτ σ=η τ� M�δυσα, στ9 δρ
µ συν�ντησε πρFτα τ�ς Γρα%ες.
�Hταν L φ;λακες, π< εU�αν τα�θ=� ν" κλε�νυν τ9ν δρ
µ π< Qδηγ&σε στ�ς Γργ
νες. Kαθsς εU�αν yνα
µ�τι, φ;λαγαν µ: τ� σειρ�· �κε%νες π< δ:ν εU�αν µ�τι κιµ&νταν περιµ�νντας. �O Περσ�ας κατ�φερε ν"
τ<ς κλ�ψ=η τ9 µναδικ9 µ�τι· Mτσι �;θισε κα� τ�ς τρε%ς στ9ν |πν κα� µπ
ρεσε ν" περ�σ=η δ��ως �µπ
δια
κα� ν" �πιτ;�=η τ9ν �θλ τυ. 0Eρρι4ε, λ�νε, τ9 µ�τι στ� λ�µνη Tριτων�δα (Pierre Grimal, «Λε4ικ9 τ�ς �Eλλη-
νικ�ς κα� Pωµαϊκ�ς Mυθλγ�ας» University Studio Press, Θεσσαλν�κη, 1980: περι��ει �ι�λιγραφ�α σ:
8ρ�α%α Hλληνικ" κε�µενα γι" τ9ν µ&θ α�τ
ν). �Aς σηµειωθ=� !τι Tριτων=ς εUναι yνα 8π9 τ" Zν
µατα τ�ς
θε@ς τ�ς Σφ�ας +Aθην@ς. 

A�τ9 λιπ9ν π< λ�ει A µ&θς εUναι !τι, 8φ& A Περσ�ας π�τα4ε τ9 µ�τι στ� λ�µνη Tριτων�δα, S θε" ▲

Mι$ %π�ψη γι$ τ( )ν�µα Γραικ(ς-Grajus



M�γαλε τ�ν 8�λ< 8π9 τ" µ�τια τ& Περσ�α, !πως κα� τ& ∆ιµ*δη, κα� Mτσι A Περσ�ας �γ�κε 8π9 τ9ν �αθ<
πνευµατικ9 |πν κα� Mφερε εGς π�ρας τ9ν �θλ τυ.

∆:ν εUναι �φικτ� S πλ*ρης 8πµυθπ�ηση α�τ& τ& µ;θυ µ�σα 8π9 yνα µικρ9 8ρθρ�δι. Φα�νεται
πλ< καθαρ" !µως, !τι L Γρα%ες συµ�λ�Nυν yνα γερασµ�ν σ;στηµα, τ9 Aπ% τ�ς M�ει �υθ�σει σ: �αθ<
πνευµατικ9 |πν. 0Eτσι εUναι κα� L σηµεριν� cEλληνες. ∆:ν M�υν πλ�ν καµµ�α 8π9 τ�ς πι
τητες �κε%νες
π< δηµι;ργησαν α�τ9ν τ9ν 8νεπαν�ληπτ πλιτισµ
. Σ*µερα L θρησκευτικ:ς δ4ασ�ες µ�σα στ9ν Hλλη-
νικ9 �Fρ, π< δηµιυργ&ν τ9 Hλληνικ9 πρ
τυπ τFν Tαλιµπ�ν, εUναι τ" µναδικ" πλιτιστικ" �πιτε;γ-
µατα... ∆:ν µπρ&µε ν" κατευθ;νυµε τ� δι��τευση Hν9ς πταµ&, δ:ν µπρ&µε ν" φτει�4υµε }τε yνα
δρ
µ σωστ�, δ:ν µπρ&µε ν" �πιτηρ*συµε τ<ς καν
νες 8σφαλε�ας στ<ς δρ
µυς, µ: τ" γνωστ" σ’ !λυς
µας 8πτελ�σµατα, γι" ν" µ� µπ&µε σ: _λλα θ�µατα. Συγκρ�νντας τ� σηµεριν� Pωµισ;νη µ: τ9ν 8ρ�α%
�Eλληνισµ
, mς 8νατρ�4υµε στ9ν �θνικ9 |µν, A Aπ%ς συνψ�Nει τ� σ;γκριση λ�γντας: «... περασµ�να
µεγαλε%α κα� διηγ ντας τα ν" κλα%ς...».

�O cEλλην, Qς A πρFτς γι9ς τ& ∆ευκαλ�ωνα κα� τ�ς Π;ρρας, εUναι A φωτισµ�νς _νθρωπς. Σ*µερα
α�τ9 M�ει �κλε�ψει. OL «4�νι» τ9 4�ρυν πλ< καλ" α�τ
, κα� γι’ α�τ9 µ@ς 8πκαλ&ν Γραικ�-ς· κα� µ: τ�
συνδρµ� τFν θελ
γων φρντ�Nυν A �Eλληνικ9ς λα9ς ν" µ� µ�θ=η πτ: !τι A cEλλην εUναι A φωτισµ�νς
λα9ς κα� 4αναγ�ν=η α�τ9 π< Wταν. A�τ9ς εUναι A λ
γς π< σ*µερα #π�ρ�ει α�τ� S κινητικ
τητα τFν θε-
λ
γων κα� _λλων τινFν «Γραικρρωµα�ων».

ΘεSδωρ�ς E@σταθ	�υ
Senior Systems Analyst 

BS, MS, Mass. Inst. Of Technology, ’58.

στ�ρ�α», /λλB κα1 Oνα «!εσκ'πασµα» )κε�νων π�" τ(ν διαστρε&λAν�υν εwτε ��ριν /ντικειµενικ8ν σκ�-
πιµ�τ*των εwτε λ-γ>ω lπ�κειµενικ8ν παρ�ρµ*σεων.

∆ηµ:τρης I. Λ�µπρ�υ 

Ψευδα�σθηση lπερ&�σεως, να�, στιγµα�α αwσθηση τ5ς παντ�δυναµ�ας, wσως, M�ι <µως συνε�δηση
τ5ς αNωνι-τητας. T� αwσθηµα τ5ς /π-ρριψης, τ5ς γενικ5ς /πα!�ωσης, �δηγε� π�λλHς φ�ρHς στ� .γκλη-
µα, στ� φ-ν�, στ(ν καταστρ�φ( τ8ν εNδAλων τ�� /ντικειµενικ�� κ-σµ�υ, π�νω στB �π��α «φ�ρτA-
ν�νται» �4 ψυ�ωτικHς µει�νε!�ες τ�� iαυτ�� µας. IOµως = καταστρ�φ( τ�� .!ω κ-σµ�υ δHν θεραπε�-
ει τ�ν τρ-µ� κα1 τ�ν πανικ-, π�" συνε��;�υν νB &ασιλε��υν )σAψυ�α.

«Πλησι�στε τ�ν κ�ρι� µετB φ-&�υ κα1 τρ-µ�υ», πρ�στ�;ει = �I�υδα�α στ�"ς πιστ��ς της, πρ�τρ'-
π�ντ�ς τ�υς νB πλησι�σ�υν µετB φ-&�υ κα1 τρ-µ�υ τ�ν wδι� τ�υς τ�ν iαυτ-. pAν � M�ντε;�ννες .κα-
νε α,τHς τ1ς µακρ-συρτες σκ'ψεις, π�" δHν στερ��νται λ-γ�υ, δHν θ� ’φτανε στ� φ-ν�. pAν Mντως µπ�-
ρ��σε νB δC5 τ( θλι&ερ( κ�κωση τ5ς ψυ�5ς τ�υ, θB /γν���σε, θB περιφρ�ν��σε τ� )µπαθHς εwδωλ�
τ5ς κακ�δαιµ�ν�ας τ�υ, τ( γυνα�κα τ�υ κα1 µα;1 µ’ α,τ(ν τ(ν .µµ�νη Nδ'α τ�� φ-ν�υ. LO /ρρι&�στας
δικηγ-ρ�ς Σταυρ-π�υλ�ς θB π�λεµ��σε τ�ν πεθερ- τ�υ µH τB <πλα π�" /π’ τ( νε-τητ� τ�υ .φερε.

LH )!�ικε�ωσ* µας µH /κρα�ες ψυ�ικHς καταστ�σεις )ν'�ει τ�ν κ�νδυν� παραµ-ρφωσης τ8ν µ'σων
µH τB �π��α τ1ς µετα�ειρι;-µαστε. Kι � κ�νδυν�ς παραµ�νε�ει... ΠαρB τα�τα, � �Aλ. �Aσων�της στ�
(πρ8τ�) µυθιστ-ρηµ� τ�υ /π�καλ�πτει κ�τι π�λ" σπ�υδαι-τερ�: τ1ς σπ�νιες δυνατ-τητ'ς τ�υ, τB λ�-
γ�τε�νικ� τ�υ �αρ�σµατα. LΩπλισµ'ν�ς µH κλασικ( παιδε�α ()ργ�;εται ταυτ-�ρ�να κα1 Tς µεταφρα-
στ(ς /ρ�α�ων συγγραφ'ων), µH #ριστα iλληνικ�, µH ε,ρ" συναισθηµατικ� �8ρ� κα1 µιB πραγµατικB
lψηλ�� )πιπ'δ�υ 4καν-τητα στ(ν καταν-ηση κα1 /π�τ�πωση τ8ν /νθρAπινων �αρακτ*ρων, ε?ναι σ�-
γ�υρ� –mν )πιµε�νCη στ�ν /γ8να α,τ�– πsς θB /π�τελ'σCη γρ*γ�ρα µιB σηµαντικ( παρ�υσ�α στ� �8ρ�
τ5ς σ�γ�ρ�νης λ�γ�τε�ν�ας.

O4 ριψ�κ�νδυνες καταδρ�µ'ς τ�υ στB #δυτα τ5ς /νθρAπινης ψυ�5ς lπ�δηλAν�υν µιB /ν�µ�λ-γητη,
ε,γεν5 τ�υ φιλ�δ�!�α: τ(ν lπ'ρ&αση τ5ς Tραγ>ωδ�ας, τ�� /ρ�α��υ ∆ρ�µατ�ς. Φιλ�δ�!�α π�" δHν κα-
τ�φεραν νB )κπληρAσ�υν πλε�στ�ι µεγ�λ�ι τ5ς LEσπερ�ας. IOµως τB <ρια τ5ς γνAσεως e τ5ς α,τ�-
γνωσ�ας τB .θεσαν #νθρωπ�ι· κα1 /νθρAπ�υς πρ�καλ��ν νB τB lπερ&��ν. 

Παν. Λ. K�υ0αλ�κης

AΛET. AΣΩNITHΣ, �H Συνε�δηση τ�ς A�ωνι�τητας (µυθιστ�ρηµα)

∆ΑΥΛ]Σ/259, �I��λι�ς 200316972




