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H PAX ATHENAπCA, H PAX AMERICANA, O «¢AY§O™» 

A
�σθαν�µαστε τ�ν �νγκη ν� π��µε δηµ�σι�α �τι �ντ�νως �ρνητικ� συναι-
σθ�µατα µ ς πρ�κλεσε " διαπ#στωση, �τι �π�ψεις µας π�& δηµ�σιε'�υµε
�δ( κα) *ρ�νια στ� στ�λη α+τ�, σ�µερα «κυκλ�φ�ρ��ν» στ/ν Λευκ/ O2κ�
σ3 διαστρε4λωµ5νη µ�ρφ�, �πευθυν�µενες στ�ν �µερικανικ� "γεσ#α 6π/ τ'-

π�ν συµ4�υλ(ν �φ�ρωσ(ν στ� *ρα7η τ8ς π�λιτικ8ς τ(ν H.Π.A. =ς Πλανηταρ-
*#ας >ναντι τ�� 6π�λ�ιπ�υ κ�σµ�υ. Σ'µφωνα µ3 τ�&ς «Tιµς τ8ς N5ας BY�ρκης»
(4λ. στ� συν5*εια τ�� Eρθρ�υ) �G συµ4�υλ3ς α+τ3ς δ#δ�νται �π/ Eνθρωπ� φ#λα
πρ�σκε#µεν� κατ� τ� φαιν�µενα στ/ν «∆αυλ/» (πρ�κειται γι� τ/ν γνωστ/ στ�&ς
�ναγν(στες µας Iλληνιστ� V.D. Hanson), J Jπ�K�ς σ'µφωνα πντ�τε µ3 τ�&ς
«Tιµς τ8ς N5ας BY�ρκης» τ� τελευταKα δ'� *ρ�νια «��ει γ�νει 
νας π� τ��ς �α-
σικ��ς συµ���λ�υς τ�ς Kυ��ρνησης Mπ��ς, ε"ναι # $νθρωπ�ς τ�ν #π�'� κ��ει
τυφλ) # Mπ��ς κα* σ�µφωνα µ+ �γκυρες πηγ+ς �, -θ�ν�ντες τ�ς .Aµερικ�ς τ�ν
κ�0νε κρατ1ντας τ2ν ν3σα τ�υς». LAντ) δικ(ν µας σ*�λ#ων θ� παραθ5σ�υµε
τ� δεδ�µ5να, π�& συνιστ��ν α+τ�ν τ�ν �7αιρετικ� δυσρεστη γι� �µ ς 6π�θεση.

1.
Πρ)ν �π/ 13 *ρ�νια, στ/ τε�*�ς 104-105 (ARγ�υστ�ς - Σεπτ5µ-
4ρι�ς 1990) τ�� «∆αυλ��», σσ. 5972-5973, γρφαµε στ� στ�λη
µας α+τ� τ� �κ�λ�υθα:

Pax “Americana” 1990...
�H “τ��η πραγµ�των” �λ�κληρ�υ τ��

κ�σµ�υ µας σ�µερα ε�ναι παν�µ�ι�-
µ�ρφη. E�ναι παν�µ�ι�τυπη. E�ναι πα-
νειρηνικ�. E�ναι πανδηµ�κρατικ�. Kα$
ε�ναι “παναµερικανικ�”. (T' ε(σαγω-
γικ' στ)ν τελευτα*� +αρακτηρισµ) θ'
-�ηγηθ��ν στ) τ.λ�ς.)

»1Oταν µετ' τ' “Mηδικ'” 4σ+υσε σ’
�λ�κληρ� τ)ν �Eλληνικ) K�σµ� (πλ6ν
τ7ς Σπ�ρτης) γι' λ9γ� : 4δια κατ�στα-
ση, στηριγµ.νη στ' 4δια <κρι=>ς µ? τ'
σηµεριν' (δε�λ�γικ' κα$ π�λιτικ' =�-
θρα (@ς τ6ν π��µε “Pax Athenaı ca”),
σAµπαντες �B M�λι�ι -σφ�γησαν <π’
αCτ6ν (τ6 “διεθν7” δηµ�κρατ9α κα$
ε(ρ�νη), µ? =�ση τ) φρικαλεDτερ�
“σκεπτικ)” π�E συν.λα=�ν π�τε κα$ τ'
πι) διεστραµµ.να <νθρDπινα µυαλ'
(Θ�υκυδ9δης, E´ 85-114), γιατ$ �B φτω-
+�$ αCτ�$ νησι>τες <µφισ=�τησαν “τ6

δικαι�σAνη τ7ς ε(ρ�νης”.
»X9λι�ι Mυτιληνα*�ι, τ) Mνθ�ς τ7ς

νε�λα9ας, θανατDθηκαν <π’ αCτ�ν,
τ6ν “ε(ρ�νη”, κα$ τ6ν τελευτα9α στιγ-
µ6 µαταιDθηκε : σφαγ6 �λ�κληρ�υ
τ�� πληθυσµ�� τ7ς π�λυανθρωπ�τα-
της γι' τ6ν -π�+6 -κε9νη Mυτιλ�νης,
γιατ$ διετ�ρα�αν “τ6ν ε(ρ�νη” (Θ�υ-
κυδ9δης, Γ ´ 1-56). Kα$ � 4δι�ς � ∆9και-
�ς QAριστε9δης κατ�ντησε ν' περιφ.-
ρεται µ? τ)ν “στ�λ� τ7ς δηµ�κρατ9ας
κα$ τ7ς ε(ρ�νης”, γι' ν' <π�µυSTU Vπ)
τAπ�ν φ�ρ�λ�γ9ας (Vπ?ρ τ7ς ε(ρ�νης
κα$ τ7ς δηµ�κρατ9ας) κα$ τ6ν τελευ-
τα9α (κµ�δα τ>ν �(κ�ν�µικ>ν π�ρων
τ>ν “-λευθ.ρων κα$ εCτυ+ισµ.νων”
π�λεων - κρατ>ν - µελ>ν τ7ς Pax
Athenaı ca (�Hρ�δ�τ�ς, Θ´ 61-73).

»Σ�µερα Yπ�ι�ς τ�λµ�σZη ν' µ6ν
ε�ναι <π�λAτως πρ�σαρµ�σµ.ν�ς
πρ)ς τ6ν τ��η πραγµ�των τ7ς Pax

«
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“Americana”, συντρ9=εται \µ' κα$
+ωρ$ς καν.να πρ�σ+ηµα, κι αCτ)ς κα$
: φτω+6 +Dρα τ�υ, π�E τ7ς π9νει τ)
α]µα : διεθν6ς δηµ�κρατ9α, <φ��
πρ>τα συκ�φαντηθZ7 <π) τ6ν παγκ�-
σµια πρ�παγ�νδα: <νατρ.πεται κα$
-κτελε*ται +ωρ$ς δ9κη (<π) πρ�κτ�-
ρες συνωµ�τες τ�� Στρατ�� _ πρ�-
κτ�ρες “`+λαγωγ�Eς τ7ς ε(ρ�νης κα$
τ7ς δηµ�κρατ9ας”), µ.σα σ’ aνα ν.�
bργι� πρ�παγ�νδας, cς “λα�µ9ση-
τ�ς”, κι @ς ε�ναι λα�φιλ.στατ�ς [...],
π�E θ’ <ρ+9σ�υν στ6 συν.+εια καν�-
νικ' κα$ συστηµατικ' τ) fργ� τ7ς δι�-
λυσης τ�� φτω+�� λα�� τ7ς µικρ7ς
+Dρας κα$ τ�� �εS�υµ9σµατ�ς τ�� φυ-
σικ�� της πλ�Aτ�υ.

»QEνν�ε*ται Yτι τ’ <νωτ.ρω δ?ν <π�-
τελ��ν <π�λ�γ9α Vπ?ρ τ7ς δικτατ�-
ρ9ας κα$ τ7ς τυρανν9ας, <λλ' gπλ7 πε-
ριγραφ6 γεγ�ν�των, Bστ�ρικ>ν κα$ ση-
µεριν>ν. Kα$ =.=αια δ?ν θ' συνε+9σω.

»Θ' σηµειDσω Yµως µ�ν�ν “αCτ)
π�E κ�νει τ6 διαφ�ρ�” µετα�E τ7ς π�-

λαι π�τ?  Pax Athenaı ca κα$ τ7ς ν�ν
Pax “Americana”. OB τ�τε Περικλ7δες
-ντελ>ς �ετσ9πωτα “i=ριSαν”, δια-
γ�AµιSαν κα$ <λαS�νευαν ε(ς =�ρ�ς
�λ�κληρ�υ τ�� (�Eλληνικ��) K�σµ�υ,
SDντας τελε9ως <νεν�+λητ�ι µ.σα
στ' π�ρνε*α τ7ς QAθ�νας. OB σηµερι-
ν�$ δ?ν µπ�ρ��ν ν' κ�ν�υν τ) 4δι�.
T� γιατ� θ
 τ� κρατσ�υν µυστικ�.
E�ναι <ν�γκη Yµως γι’ αCτ�Eς κα$ τ6ν
ε(ρ�νη τ�υς <π) δ> κι -µπρ)ς µUλλ�ν
π�λE συ+ν' ν' -�αφαν9Sωνται jκ�υ-
σ9ως <π) πρ�σDπ�υ γ7ς, Yπως � Mω-
υσ7ς, γι' τ)ν �π�*�ν -π$ σαρ�ντα µ.-
ρες � “-κλεκτ)ς λα)ς” δ?ν k�ερε κ'ν
@ν Vπ�ρ+Zη _ τ)ν κατ�πιε : γ7. Mω-
υσ7δες γι' τ6ν <κρ9=εια κι b+ι Περι-
κλ7δες ε�ναι _ θ' <ναγκασθ��ν ν' γ9-
ν�υν σAντ�µα �B στυλ�=�τες τ7ς Pax
“Americana”. ACτ) τ) ν�ηµα f+�υν τ'
ε(σαγωγικ' στ6ν <ρ+�, στ) µ.σ�ν κα$
στ) τ.λ�ς τ�� παρ�ντ�ς <ρθριδ9�υ. 

∆.I.Λ.

Kα$ <µφ�τερ�ι (QAµερικαν�$ κα$
lAρα=ες) =υθισµ.ν�ι µ.σα στ) :δ�-
νικ) bνειρ� τ�υς (“American Dream”
_ “Σ�υρ'τ” – <δι�φ�ρ�) δ?ν =λ.π�υν
Yτι, @ν π.+. π�θ�υν καρκ9ν�, �nτε �
Για+=? �nτε � QAλλ'+ θ' τ�Eς σDσ�υν,
<λλ' κα$ �B δυ) θ' πρ�σφAγ�υν στ6ν
QEπιστ�µη· @ν -π.λθZη πε*να, �nτε �

Σταυρ)ς �nτε : �Hµισ.λην�ς θ' τ�Eς
-�ασφαλ9σ�υν τ) “στα9ηκ” _ τ) “πιλ�-
φι”, <λλ' : Tε+ν�λ�γ9α· @ν κινδυνεAZη
: -λευθερ9α τ�υς, �nτε : Σταυρ�φ�-
ρ9α �nτε : TSι+'ντ θ' τ�Eς πρ�στα-
τεAσ�υν, <λλ' : ∆ηµ�κρατ9α· @ν <π�-
φασ9σ�υν ν' =γ��ν <π) τ) πνευµα-
τικ) σκ�τ�ς, Yπ�υ f+�υν +αθ7, �nτε :

«

(“∆αυλ�ς”, τ. 104-105, A$γ. - Σεπτ. 1990, σσ. 5972-5973.)

* * *

2.
Πρ)ν �π/ δ'� *ρ�νια �κρι4(ς, τ/ν N�5µ4ρι� τ�� 2001, τε�*�ς
239, σσ. 15328-15329, γρφαµε στ�ν Zδια �π#σης στ�λη τ� �κ�-
λ�υθα:

»
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(«∆αυλ�ς», τ. 239, N�0µ1ρι�ς 2001, σσ. 15328-15329.)

3.
Kα) πρ)ν �π/ 40 "µ5ρες �G «Tιµς τ8ς N5ας BY�ρκης» δηµ�σ#ευ-
σαν Eρθρ�, τ/ Jπ�K� �ναδηµ�σ#ευσαν «T� N5α» (22 Σεπτεµ4ρ#-
�υ 2003, σ. N68), στ/ Jπ�K� δια4]�υµε τ� I78ς:

3Eλληνιστ6ς συµ1�υλε7ει τ�ν
Mπ�9ς :ντλ;ντας <πι=ειρµατα :π�
τ�9ς Περσικ�9ς Π�λ0µ�υς. 3O @δι�ς
θεωρεC Dτι E 1�α πρ0πει ν
 εFναι Gργα-
ν� τHς :µερικανικHς <IωτερικHς π�-
λιτικHς καJ πKς E LAµερικ6 πρ0πει ν

συµπεριφ0ρεται Dπως E :ρ=α�α LAθ-
να. EFναι N Oνθρωπ�ς, τ�ν Nπ�C� :κ�7-
ει “τυφλ
” N Mπ�7ς, λ0γεται B�κτ�ρ
Nτα�η1ιντ XRνσ�ν, εFναι Sλληνιστ6ς
κα�... σταφιδ�παραγωγ�ς.

»ΠρJν :π� δ7� =ρ�νια N Nτα�η1ιντ
XRνσ�ν Tταν Uνας καταφρ�νεµ0ν�ς
Eλι�καµ0ν�ς Sλληνιστς, παραγκωνι-
σµ0ν�ς :π� τ�9ς συναδ0λφ�υς τ�υ
[...] καJ κανεJς δXν τ�ν YIερε.

»“LE
ν εFσαι γ�υα=αµπιστ6ς µ�υλ-
λZς –δηλ;νει N B. Nτ. XRνσ�ν στ�9ς
“TRιµς τHς N0ας 3Y�ρκης”– καJ =ρει-
R]εσαι :µερικανικ
 :ντι1ι�τικ
 γι

τ6ν @ωση τHς κ�ρης σ�υ, θ
 τHς τ

:ρνηθ^Hς, <πειδ6 E LAµερικ6 εFναι E
=;ρα π�9 δ�νει στ�ν κ�σµ� τ�ν T]0ρι
Σπρ�νγκερ (περ�φηµ� <κπρ�σωπ� τHς
σκ�υπιδ�τηλε�ρασης στJς HΠA); LE
ν
εFσαι σεa=ης :π� τ6 Σα�υδικ6 LAρα1�α
καJ θ0λ^ης 1ιRγκρα, δXν θ
 πRρ^ης

<πειδ6 εFναι µ�λυσµ0ν� :π� τ6 δυτικ6
παρακµ; ∆Xν ν�µ�]ω. Ob cAρα1ες δXν
:ντιλαµ1Rν�νται Dτι E <γ=ε�ρηση καρ-
διZς d <γκεφRλ�υ d E =ηµει�θερα-
πε�α εFναι :π�τ0λεσµα Sν�ς σ7νθετ�υ
�eκ�δ�µµατ�ς, Sν�ς συστµατ�ς κ�-
σµικ�f κρRτ�υς, gρθ�λ�γισµ�f,
:ν�=Hς, σεI�υαλικHς eσ�τητας, δη-
µ�κρατικHς διακυ10ρνησης καJ <λευ-
θερ�ας τHς γν;µης, τ� Nπ�C� παρRγει
καJ Oλλα πρRγµατα, π�9 µπ�ρεC ν

µ6ν τ�9ς :ρ0σ�υν. Ahτ�J θ0λ�υν ν

i=�υν µ�ν� αhτ
 π�9 =ρειR]�νται �b
@δι�ι :π� τ6ν LAµερικ”.

»Ob :π�ψεις τ�f XRνσ�ν –συνε=�-
]�υν �b “TRιµς τHς N0ας 3Y�ρκης”– γι

τ� =Rσµα π�9 i=ει :ν��Iει µεταI9
LAµερικHς καJ Ehρ;πης, καθKς <π�σης
καJ γι
 τ�9ς Ehρωπα��υς, εFναι <π�σης
iντ�νες. Ob LAµερικαν��, δηλ;νει, εFναι
θ�υκυδ�δει�ι ρεαλιστ0ς, π�9 πιστε7-
�υν Dτι E φ7ση τ�f :νθρ;π�υ δXν
:λλR]ει καJ πKς N π�λεµ�ς εFναι δυ-
στυ=kς “µ�α τραγlωδ�α π�9 δXν µZς
<γκαταλε�πει”.

»3O XRνσ�ν –συνε=�]�υν �b “TRιµς”–
θεωρεCται αhθεντ�α στ�9ς τρ�π�υς

«

B9=λ�ς �nτε τ) K�ρ�νι θ' τ�Eς φωτ9-
σ�υν, <λλ' : lEρευνα· @ν θελ�σ�υν ν'
�εφAγ�υν <π) τ6 µ�*ρα τ�� κτ�ν�υς,
�nτε : Π9στη �nτε τ) Kισµ?τ θ' τ�Eς
�δηγ�σ�υν, <λλ' � Λ�γ�ς· @ν -πιδιD-
κ�υν ν' α(σθανθ��ν <δελφωµ.ν�ι,
�nτε τ) Π�σ+α �nτε τ) PαµαS�νι θ'
τ�Eς <δελφ�π�ι�σ�υν, <λλ' �B QOλυ-

µπιακ�$ QAγ>νες... M? µ9α φρ�ση, Mν
π�τε Vπ�ρ�Zη µ9α πανανθρDπινη Πα-
γκ�σµι�τητα, �nτε : “Παγκ�σµι�-π�9-
ηση” (!) �nτε � “Π�λυπ�λιτισµ)ς” θ'
τ6ν γενν�σ�υν, <λλ' : µ9α κα$ µ�να-
δικ6 πανανθρDπινη πνευµατικ6 µ�-
τρα, : Vπαρκτ6 Παγκ�σµια �Eλληνικ�-
τητα.»
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µX τ�9ς Nπ���υς �b :ρ=αC�ι mEλληνες
π�λεµ�fσαν. LEπJ =ρ�νια <πικεντρ;-
νεται στ6 µελ0τη τkν π�λεµικkν νικkν
π�9 κατHγαν �b mEλληνες <ναντ��ν
Dλων τkν <πιτιθεµ0νων <ναντ��ν τ�υς
τ�ν 5� αekνα π.X. MX 1Rση λ�ιπ�ν τ

Dσα i=ει µRθει :π� τ�9ς :ρ=α��υς
mEλληνες, N 50=ρ�ν�ς bστ�ρικ�ς i=ει
γ�νει πλ0�ν Uνας :π� τ�9ς 1ασικ�9ς
συµ1�7λ�υς σX θ0µατα στρατιωτικ

τHς κυ10ρνησης Mπ�7ς. cE=ει πεC
στ�9ς eθ7ν�ντες τHς LAµερικHς, �b
Nπ�C�ι σ7µφωνα µX iγκυρες πηγXς
τ�ν :κ�fνε κρατ;ντας τ6ν :νRσα

τ�υς, Dτι �b στρατ�J τ�f ∆υτικ�f K�-
σµ�υ εFναι µ�ναδικ
 :π�τελεσµατικ�J
=Rρη στJς δηµ�κρατικXς κυ1ερν-
σεις, :π� τJς Nπ�Cες πηγR]�υν καJ =R-
ρη σX µι
 µακρ
 στρατιωτικ6 παρR-
δ�ση τkν π�λιτkν τ�υς. Ahτ� συν0-
1αινε στ6ν :ρ=α�α LAθνα, λ0ει στ�9ς
“TRιµς” καJ Sπ�µ0νως αhτ� συµ1α�-
νει καJ τ;ρα. 3O XRνσ�ν Dµως iδινε καJ
συνε=�]ει ν
 δ�ν^η στ6ν :µερικανικ6
κυ10ρνηση τ6 θεωρητικ6 δικα�ωση,
π�9 <κε�νη =ρειR]εται, γι
 ν
 συνε-
=�σ^η “τ�ν π�λεµ� <ναντ��ν τHς τρ�-
µ�κρατ�ας” π�9 i=ει <Iαπ�λ7σει.

6O κ�ρυφα'�ς σ�µ��υλ�ς τ�0 πρ��δρ�υ
Mπ��ς 9λληνιστ2ς Victor David Hanson.
(Φωτ�γραφ�α παρα�ωρηθε'σα π� τ�ν
<δι� στ�ν «∆», τ2ν #π��α δηµ�σιε�σαµε
µα>* µ+ τ2 συν�ντευ?η π�� �δωσε στ� πε-
ρι�δικ@ µας στ� τε0��ς 240, ∆εκ�µ�ρι�ς 

2001, σσ. 15451-15461.)

»
(«The New York Times» – «T
 N0α», 22 Σεπτεµ1ρ��υ 2003, σ. N68.)

* * *

3O
κ. B. Nτ. Xνσ�ν γνωρ#]ει �δ( κα) *ρ�νια τ/ν «∆αυλ�». Πρ)ν �π/ δ'�
*ρ�νια µλιστα θ5λησε ν� µιλ�σ̀η δηµ�σ#�α �π/ τ)ς στ8λες µας µ3 µ#α
συν5ντευ7� τ�υ, τ�ν Jπ�#α κα) δηµ�σιε'σαµε στ/ τε�*�ς 240, ∆ε-
κ5µ4ρι�ς 2001, σσ. 15451-15461, µ3 τ#τλ� «Π�ι@ς σκ@τωσε τ�ν IOµη-

ρ� στ*ς 6Hνωµ�νες Π�λιτε'ες; – 6H κατ3πτωση τ�ς µερικανικ�ς ∆ιαν@ησης»,
�π�υ J LAµερικαν/ς Iλληνιστ�ς συ]�τησε τ� 4ασικ� Eπ�ψη τ�� περι�δικ��
µας γι� τ�ν παγκ�σµι�τητα τ8ς BEλληνικ�τητας κα) τ�ν �π�δ�*� της �π/
Jλ�κληρη τ�ν �νθρωπ�τητα, καθbς κα) γι� τ�ν �νγκη �7�4ελισµ�� �π/ τ�
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σηµεριν� LAµερικ� τ�� ε�σ4αλ�ντ�ς �κεK �σιατ�γεν��ς θε�κρατικ�� πνε'µα-
τ�ς. cOµως στ/ Eρθρ� τ(ν «Tιµς τ8ς N5ας BY�ρκης» J κ. Xνσ�ν �µφαν#]ε-
ται �π�λ'τως �πρ�θυµ�ς d κα) �ν#καν�ς ν� καταλ4`η �τι " Pax Americana
µι ς θε�κρατ�'µενης LAµερικ8ς, π�& ντ'θηκε µ3 τ/ν �δε�λ�γικ/ µανδ'α τ8ς
κυριαρ*�σασας στ)ς HΠA κατ� τ)ς τελευταKες δεκαετ#ες �σιατικ8ς µεταφυ-
σικ8ς �λ�γ#ας, δ3ν >*ει καµµ#α σ*5ση µ3 τ�ν Pax Athenaıca µι ς δηµ�κρα-
τ�'µενης LAθ�νας τ�� ε´ π.X. α�., �φ�� J Zδι�ς δ3ν �ναδεικν'ει τ/ σταθερ/ στ�ι-
*εK� π�& *αρακτηρ#]ει τ�ν θ�υκυδ#δεια �ντ#ληψη περ) τ(ν α�τ#ων τ�� π�λ5-
µ�υ, τ� Jπ�Kα �+δ5π�τε σ*ετ#]�νται µ3 θρησκευτικ3ς διαφ�ρ5ς, �λλ� πντ�-
τε µ3 π�λιτικ3ς (Eλλωστε �G LAθηναK�ι fσαν Jµ�θρησκ�ι µ3 τ�&ς λ�ιπ�&ς
cEλληνες) κα) πρ�φαν(ς π�ρρω �π5*ει �π/ τ�� ν� µπ�ρ`8 ν� κν`η τ�ν κα#-
ρια δικριση µετα7& τ(ν «µωυσ�δων» π�& �λ5γ*�υν τ� σ'γ*ρ�νη LAµερικ�
κα) τ(ν «περικλ�δων» π�& κυ4ερν��σαν τ�ν �ρ*α#α LAθ�να – δικριση π�&
�π�τελεK κα) τ/ µ�νυµα τ�� =ς Eνω Eρθρ�υ µας. T5λ�ς στ�ν Eπ�ψ� µας, στη-
ρι]�µενη στ/ γεγ�ν/ς �τι �G �πιστ8µες (�πως κα) τ� λ�ιπ� στ�ι*εKα τ8ς BEλλη-
νικ�τητας: Φιλ�σ�φ#α, T5*νες, LAθλητισµ�ς, Θ5ατρ� κ.λπ.) >γιναν δεκτ3ς
*ωρ)ς 4#α �π/ Jλ�κληρη τ�ν �νθρωπ�τητα κα) συνεπ(ς J jAρα4ας µπ�ρεK
�7παντ�ς ν� Iνkνεται µ3 τ/ν LAµερικαν/ στ�ν �π�λαυση τ(ν �γαθ(ν τ8ς �πι-
στ�µης, J κ. Xνσ�ν �ντιτσσει τ�ν Gστ�ρικ� α+θαιρεσ#α, �τι τ� κ�ιν8ς �π�-
δ�*8ς ε+εργετ�µατα τ8ς �πιστ�µης δ3ν �παρκ��ν, γι� ν� �7ασφαλ#σ�υν τ�ν
Iν�τητα τ8ς �νθρωπ�τητας.

Φυσικ� �+δε)ς µπ�ρεK ν� �ρνηθ`8 στ/ν κ. B. Nτ. Xνσ�ν τ/ δικα#ωµα ν�
δ#ν`η �Gαδ�π�τε (δ8θεν θ�υκυδ#δεια) Iρµηνε#α στ�ν �ρ*α#α Iλληνικ� �ντ#-
ληψη περ) π�λ5µ�υ κα) π�λιτικ8ς. cOµως λυπ�'µεθα 4αθ'τατα, δι�τι µ3 �φ�ρ-
µ� τ)ς �π�ψεις π�& δηµ�σιε'σαµε στ/ν «∆» (�νµεσα σ’ α+τ3ς συµπεριλαµ-
4ν�µε κα) τ)ς >ρευνες µ3 �ντικε#µεν� τ�ν �ρ*α#α Iλληνικ� �ντ#ληψη γι� τ�ν
π�λιν - π�λιτικ�ν - π�λεµ�ν κα) τ)ς µελ5τες µας γι� τ�ν Gστ�ρικ� κα) �δε�λ�-
γικ� φ'ση τ8ς BEλληνικ�τητας, π�& καλ'πτ�υν περισσ�τερες �π/ 1.500 σελ#-
δες τ(ν 22 mως τkρα τ�µων τ�� «∆»), γ#νεται κατ� τ/ δ�κ��ν *ρ�ση τ8ς BEλλη-
νικ�τητας στ/ν Λευκ/ O2κ� κα) «*ρεkν�νται» �G Jλ�]kντανες σ�µερα σ’ �λη
τ�ν BYφ�λι� �7#ες τ�� BEλληνικ�� LOρθ�� Λ�γ�υ, «γι) ν) δ�ν�υν (µ3 τ� δια-
στρε4λωµ5νη τ�υς µ�ρφ�) τ2ν θεωρητικ2 δικα�ωση» –�πως λ5νε �G «Tιµς»–
στ� διαπραττ�µενα σ�µερα �π/ τ�ν ∆ιεθν8 LE7�υσ#α. Kα) καταλ�γ�ντας nς
µ ς �πιτραπ̀8 ν� ε+*ηθ��µε στ�&ς "γ5τες τ8ς LAµερικ8ς ν� �νακαλ'ψ�υν τ/ν
α+θεντικ/ BEλληνικ/ Π�λιτικ/ Π�λιτισµ�, π�', nν τ/ν υG�θετ�σ�υν, θ� γ#ν`η
�π�δεκτ/ς κα) �π/ Jλ�κληρη τ�ν BYφ�λι�.

∆ηµMτρης I. Λ3µπρ�υ

Y.Γ. Στ/ς σσ. 17189-17193 κα/ 17194-17195 �ναδηµ�σιεA�µε σ` φωτ�γραφικ� �νατAπωση �π(
τF τεA5η τ�$ παρελθ"ντ�ς Mαa�υ κα/ παρελθ"ντ�ς 	I�υν��υ τF Rρθρα «Π�ρνη Bα=υλtν» κα/
«�H �Iστ�ρικ6 Π�λιτικ6 -�αλλαγ6 τ7ς QAµερικ7ς κα$ τ) µ.λλ�ν τ7ς Πλανηταρ+9ας τ�� Φ�=�υ»
�ντ�στ�ι5α, cπ�υ dπ8ρ5ει e Rπ�ψD µας γιF τF Rστρικ7 Lλατ�ρια f τF Rστρικ7 «πρηγFµενα»
τ=ς π�λεµικ=ς π�λιτικ=ς τ=ς Pax Americana, τF gπ�Sα δ`ν ταυτ�h�νται µ` τ�ν π�λιτικ� τ=ς π"-
λεως - κρ8τ�υς 	AθDνας µετF τ�Wς Περσικ�Wς Π�λ�µ�υς.
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T� «666» τ�ς «.Aπ�κ3λυψης» κα* τ� «τρ*ς R?» τ�0 A-σ��λ�υ

LAγαπητ3 «∆αυλ5»,
Kατ�πιν πρ�σκλ�σεως τ�� δ�µ�υ Σπρτης, J γνωστ/ς LAµερικαν/ς συγ-

γραφ5ας Steven Pressfield παρευρ5θηκε τ�ν 10/9/03 σ3 µ#α τιµητικ� –γι’ α+τ/ν
κι �µ ς– �κδ�λωση.

T/ δηµ�τικ/ συµ4�'λι� �πεφσισε Jµ�φωνα τ�ν �νακ�ρυ7η τ�� συγγρα-
φ5α =ς �π#τιµ�υ δηµ�τη Σπρτης µ3 τ�ν 6π’ �ριθµ/ν 242/2003 �π�φασ� τ�υ.
BO κ�ς Σαϊν�π�υλ�ς δkρισε στ/ν κ� Pressfield κλδ� �λα#ας κα) J δ�µαρ*�ς
κ�ς LAντων κ�ς mνα �ρ*αι�ελληνικ/ κρν�ς σ3 µικρ�γραφ#α. T5λ�ς, J συγ-
γραφ5ας µ#λησε στ/ κ�ιν/ τ�ν#]�ντας τ/ θαυµασµ� τ�υ γι� τ� Σπρτη· ε2πε
�τι �G Λακεδαιµ�νι�ι δ3ν Eφησαν µνηµεKα γι� ν� �ρευν�σ�υν �G �ρ*αι�λ�γ�ι,

▲

¶POTY¶ON E™AEI TO H£O™
TøN APXAIøN ™¶APTIATøN

�Aγαπητ! «∆αυλ�»,
Σ&ετικ) µ! τ*ν ,ρευνα τ�- κ. Bασι-

λε2�υ �Eµµαν�υηλ2δη γι) τ*ν «�Aπ�-
κ5λυψη» («∆», τ. 260-261). T: X ε<ναι
τ: 600, τ: = ε<ναι τ: 60, τ: Σ ε<ναι τ:
200. �Eπ�µ�νως «&?ς» ε<ναι 860 καA B&ι
666. T: ς ε<ναι κεραυν:ς, τ: σCµ��λ�
τ�- ∆2α, π�D ε<ναι καA τ: Eληθιν: Gκτ�
γρ5µµα τHς Eλφα�Jτ�υ.

Στ*ν Eρ&α2α KEλλ5δα τ: παι&ν2δι
τLν κC�ων (MαριLν) παιMNταν µ! τρεOς
κC��υς. KH µεγαλCτερη Qπιτυ&2α Rταν
ν) φ�ρSη T πα2&της τρεOς U?5ρες 666. KH
φρ5ση «τρAς V?» ,γινε παρ�ιµ2α π�D λε-
γNταν σ! περ2πτωση µεγ5λης Qπιτυ-
&2ας. (AWσ&Cλ�ς, «�Aγαµ�µνων» 33)

EX&αριστL
Mπ3µπης ΓεωργιλTς

O, «σκλα�ην�ες» στ2ν 6Eλλ3δα Vπ* Bυ>αντ��υ
�Aγαπητ� µ�υ κ. Λ5µπρ�υ,
Σ&ετικ) µ! τ*ν Qπιστ�λ* τ�- κ. Γ. Φ[-

τη («∆», τ. 258) [...] π�D δηµ�σιεCτηκε
στ: τε-&�ς τ�- �I�υν2�υ: T) περA γεν�-
κτ�ν2ας καA περA &[ρας «Σλα�2ας» δ!ν
EληθεC�υν. T:ν 5�ν, 6� καA 7�ν αWLνα
δ!ν εWσ�ρ&�νταν Σλ5��ι στ*ν �υMαντιν*
Qπικρ5τεια – µNν�ν µ2α Qπ2θεσις ,γινε
στ*ν Θρ5κη, π�D Eπεκρ�Cσθη. Σλα�ικ!ς
Tµ5δες εWσHλθαν EργNτερα στ*ν KEλλ5δα

(8� αWLνα κυρ2ως), π�D δ�Cλευαν στ)
Uλληνικ) κτJµατα bς «σκλ5��ι»
–Qντε-θεν καA τ: Bν�µα «Σλ5��ι»– καA bς
cπηρ�τες «σ�ρ��ι» – Qντε-θεν καA τ: Bν�-
µα τHς Σερ�2ας. KH KEλλ)ς Rταν π5ντα
πυκν�κατ�ικηµ�νη τNσ�, π�D τ: 855 µε-
τεφ�ρ�ντ� Eπ: τ*ν Πελ�πNννησ� πλη-
θυσµ�A στ*ν Kωνσταντιν�Cπ�λι γι) Qν2-
σ&υσι τ�- QκεO Uλληνικ�- στ�ι&ε2�υ.
�Eπειδ* fµως �g Σλ5��ι δ�υλ�π5ρ�ικ�ι



�λλ� τ/ fθ�ς τ(ν π�λεµιστ(ν τ�υς. A+τ/ δηλαδ� π�& ε2πε J Λεων#δας στ�&ς
Eνδρες τ�υ στ)ς Θερµ�π'λες στ/ 4ι4λ#� «Π'λες τ8ς Φωτι ς» – γι� �σ�υς τ�
’*�υν δια4σει... «jIσως >λθ�υν τα7ιδευτ3ς σ3 1.000 d 2.000 *ρ�νια �π/ τkρα
π5ρα �π’ τ� θλασσα στ� γ8 µας. Παρακιν�'µεν�ι �π/ περι5ργεια d θ5ληση
γι� γνkση γι� τ�&ς �ρ*α#�υς, θ� �νασκψ�υν τ�ν κ�ιλδα τ�� E+ρkτα π5-
τρα-π5τρα. T# θ� 4ρ��ν; LAγλµατα; Bι4λι�θ8κες; jO*ι! A+τ/ π�& κν�υµε
�µεKς σ�µερα �δ(».

M3 τ/ π5ρας τ8ς �κδ�λωσης J συγγραφ5ας παρε*kρησε συν5ντευ7η στ/ν τ�-
πικ/ ραδι�τηλε�πτικ/ σταθµ/ «EΛΛA∆A TV». BO συνδηµ�της Σπαρτιτης
πλ5�ν –κα) συν-cEλληνας 454αια!– ε2πε �τι >*ει vδη γρψει τ/ τ5ταρτ� 4ι4λ#�
τ�υ, π�& 4ασ#]εται στ�ν Iλληνικ� Gστ�ρ#α. Θ5µα τ�υ J LAλ57ανδρ�ς.

Mετ� τιµ8ς
Γε1ργι�ς Σαρρ�ς

Σπρτη

T) «µ�ντ�λλα» τYν σηµερινYν γρι�τMτων

KCριε διευθυντ5,
T*ν hµ�ρα π�D TλNκληρη h Eνθρω-

πNτητα παρακ�λ�υθ�-σε µ! φρ2κη τ)
κεφ5λια τLν δC� γιLν τ�- Σαντ)µ
X�υσεiν αgµNφυρτα στAς jθNνες τLν
τηλε�ρ5σεων, κ�2τα?α τ: gερN µας �ι-
�λ2�, τ*ν Παλαι) ∆ιαθJκη καA �ρHκα
τ: µ�ντ�λ� (�Iησ�-ς τ�- NαυH H´ 28-29)
τHς θεαρ�στης αXτHς σκηνHς.

«Kα) �νεπ'ρισεν LIησ��ς, τ�ν π�λιν
�ν πυρ#· *(µα ��#κητ�ν ε�ς τ/ν α�(να
>θηκεν α+τ�ν mως τ8ς "µ5ρας τα'της.

Kα) τ/ν 4ασιλ5α τ8ς Γα) �κρ5µασεν �π)
7'λ�υ διδ'µ�υ, κα) fν �π) τ�� 7'λ�υ
mως Iσπ5ρας κα) �πιδ'ν�ντ�ς τ�� "λ#-
�υ συν5τα7ε LIησ��ς κα) καθ�λκυσαν
τ/ σ(µα α+τ�� �π/ τ�� 7'λ�υ κα) >ρρι-
ψαν α+τ/ ε�ς τ/ν 4�θρ�ν κα) �π5στη-
σαν α+τx( σωρ/ν λ#θων, mως τ8ς "µ5ρας
τα'της». ∆ηλαδ* µ�&ρι τ[ρα. M�&ρι
σJµερα.

Mετ) τιµHς
∆.I. Xαλ�ας
Σικ5γ�, HΠA
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[Σηµε�ωση «∆»] : BO �πιστ�λ�γρφ�ς πρ�φαν(ς �νν�εK τ� δηµι�υργ#α τ(ν «Σκλα-
4ηνι(ν» τ(ν Mελιγκ(ν κα) τ(ν LO]εριτ(ν (περ) τ(ν Jπ�#ων 4λ. Kωνσταντ#ν�υ Π�ρ-
φυρ�γ5ννητ�υ, «Περ) Θεµτων»), �G Jπ�K�ι ε2*αν συστηµατικ� yργανωθ8 στ�ν Πε-
λ�π�ννησ� σ3 κρτη �ν κρτει (στ� Σπρτη, στ/ Γ'θει� κα) τ/ν Tαzγετ�) κα) ε2*αν
�πιτεθ8 κα) π�λι�ρκ�σει τ�ν Πτρα, *ωρ)ς ν� �πιτ'*�υν τ�ν �κπ�ρθησ� της. ∆ια-
τ�ρησαν �µως τ�ν π�λιτικ� α+τ�ν�µ#α τ�υς τ�υλ*ιστ�ν �π) 7 α�(νες κα) �7αφαν#-
σθηκαν =ς π�λιτικ3ς yντ�τητες τ/ν ιε´ α�(να: BO Mαν�υ�λ Παλαι�λ�γ�ς τ/ 1415 συ-
νντησε τ� δι�#κησ� τ�υς, κα) τ�ν >πεισε ε�ρηνικ� ν� τ�� πληρkν`η �τ�σι� φ�ρ�.

δηµι�υργ�-σαν πNτε-πNτε κ�ινωνικ!ς
ταρα&�ς, T NικηφNρ�ς ,φερε στρατιω-
τικ) σ[µατα Eπ: τ*ν �Iων2α, γι) ν) τη-
ρ�-ν τ*ν τ5?ι. Πρ�κειµ�ν�υ δ! ν) δελε-
ασθ�-ν αXτ�A  �g στρατιωτικ�A καA ν) δε-

&θ�-ν ν) ,λθ�υν, τ�Dς πρ�σφ�ρ�νταν
QδL κτJµατα.

Φιλικ[τατα
∆ηµMτρι�ς Π. ∆ηµ@π�υλ�ς

�AθJνα
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6H ^ρθ2 ^ν�µασ�α 9ν�ς τ�υρκικ�0 �ωρι�0

6O «M3τρι?» κα* τ) Vλαφρυντικ) τ�ς �λακε�ας

KCριε διευθυντ5,
�Aφ�ρµ* αXτHς τHς Qπιστ�λHς ε<ναι

τ: nρθρ� π�D δηµ�σιεCτηκε στ: πε-
ρι�δικN σας (τ. 259-260) µ! τ2τλ� «KO
M5τρι?». Θ) pθελα ν) καταθ�σω τ*ν
nπ�ψJ µ�υ QπA τ�- θ�µατ�ς τ�-
nρθρ�υ, π�D ε<ναι δι5φ�ρ�ς Eπ: τ*ν
(Qσφαλµ�νη, κατ’ Qµ!) κριτικ* τHς Qν
λNγrω ταιν2ας. Θ) πρ�πει ν) δηλ[σω
Eπ: τ*ν Eρ&* fτι διαφωνL µ! τ) συ-
µπερ5σµατα τ�- συγγραφ�α τ�-
nρθρ�υ, καθηγητ�- κ. Παλ5�ρα. KαA
αXτ: διNτι:

NαA µ�ν, fπως Eναφ�ρει, «τ: τε-
λευταO� καταφCγι� τLν Eνθρ[-

πων ε<ναι h πNλη τHς Σι[ν», Eλλ) τε-
λικ) h πNλη αXτ* καταστρ�φεται Eπ:
τAς µη&αν!ς sστερα Eπ: τ*ν Eσυµφω-
ν2α τLν κατ�2κων της σ&ετικ) µ! τ*ν
nµυνα.

KO «Mεσσ2ας» τελικ) Eπ�δει-
κνCεται fτι δ+ν ε<ναι QκεOν�ς π�D

θ) σ[σSη τ:ν κNσµ�. E<ναι tπλu Gνα
��Jθηµα τLν µη&ανLν, στ*ν πρ�σπ5-
θει5 τ�υς ν) Qλ�γ?�υν καλCτερα τ�Dς
Eνθρ[π�υς µ�σrω τHς εWκ�νικHς πραγ-
µατικNτητας στ*ν Tπ�2α M�-ν. E<ναι
πραγµατικ) καταπληκτικ* h Eλληγ�-
ρ2α αXτJ, fτι τελικ) �g nνθρωπ�ι δ!ν

σr[M�νται Eπ: τ:ν π�λυαναµενNµεν�
«Mεσσ2α», Eλλ) Eπ: µNν�ι τ�υς. KH
σκην* π�D T πρωταγωνιστ*ς συνειδη-
τ�π�ιεO τ*ν EλJθεια µ�σrω τ�- διαλN-
γ�υ µ! τ:ν «∆ια&ειριστ*» τ�- πρ�-
γρ5µµατ�ς Matrix, ε<ναι Eπ�καλυπτι-
κJ. ∆ιαπιστ[ν�υµε καθαρ) πvς �wτε
«πρ�φJτισσα» cπ5ρ&ει (ε<ναι Gνα Eνε-
?5ρτητ� πρNγραµµα µ�σα στ: Matrix),
�wτε «πρ�φητε2α» (Eµφισ�ητ�-νται τ)
λεγNµενα τHς «πρ�φJτισσας» Eπ: τ*
στιγµ* π�D φανερ[νεται h WδιNτητ5
της στ:ν πρωταγωνιστJ), �wτε ���αια
«Mεσσ2ας».

Og φιλ�σ�φικ�A δι5λ�γ�ι στ:
,ργ� φανερ[ν�υν fτι �g συντε-

λεστ�ς τ�υ ε<ναι «δια�ασµ�ν�ι». xOπως
fµως µπ�ρεO T καθ�νας ν) EντιληφθSH,
τ: κ�ιν: στ: Tπ�O� EπευθCνεται τ: Qν
λNγrω ,ργ� δ!ν ε<ναι Eπαρα2τητ� ν) ,&Sη
τAς yδιες γν[σεις. KEπNµεν� ε<ναι
λ�ιπ:ν ν) γ2νωνται «παρεκκλ2σεις»
Eπ: τ) φιλ�σ�φικ) κε2µενα, καA ν)
EναµειγνCωνται διαφ�ρετικ!ς θεωρJ-
σεις.

M! Qκτ2µηση
E_3γγελ�ς BαλµTς

�AπNφ�ιτ�ς Mεταπτυ&ιακ�- TµJµατ�ς
∆ιεθνLν καA EXρωπαϊκLν Σπ�υδLν

Πανεπιστηµ2�υ �AθηνLν

3.

2.

1.

�Aναφ�ρ�µαι στ*ν σελ2δα 16917 τ�-
περι�δικ�- σας, τ. �I�υλ2�υ 2003 µ!
αw?�ντα Eριθµ: 259 καA στ: nρθρ� τ�-
E?ιNτιµ�υ καθηγητH κ. XρυσNστ�µ�υ
Παλ5�ρα. XωρAς ν) θ�λω ν) θ2?ω τ2-
π�τε, jφε2λω ν) πL fτι τ: Bν�µα τ�-
τ�υρκικ�- &ωρι�- ,&ει Eπ�δ�θSH λαν-
θασµ�να.

T: σωστ: ε<ναι Mπ�γ5Mκι�ϊ -
Boğazköy. E<ναι Gνα Eπ: τ) 15 &ωρι)

τHς πNλεως Mπ�γ5Mκαλε = Boğazkale
καA Eπ�τελεOται Eπ: τAς λ�?εις Mπ�γ)M
καA κιNι. KΩς γνωστ:ν τ: κιNι σηµα2νει
&ωρι: καA τ: Mπ�γ5M: λαιµNς, λαρCγ-
γι, π�ρθµNς, φαρ5γγι, &αρ5δρα, π�ρα-
σµα.

Φιλικ)
Στυλιαν�ς Λ. Tσ3µης

xAλιµ�ς �AττικHς



«UNITED STATES OF AMERICA»

xOλες �g λ�?εις π�D συµπεριλαµ�5ν�νται στ*ν jν�µασ2α «KHνωµ�νες Π�-

λιτεOες τHς �AµερικHς» ε<ναι UλληνικHς πρ��λευσης καA Qτυµ�λ�γ2ας:

«United»: πρ��ρ&εται Eπ: τ: Eρ&αO� Uλληνικ: ρHµα 9ν@ω } 9ν1νω (=

unite), h ρ2Mα τ�- Tπ�2�υ ε<ναι h λ�?η {ν } mνα (=one). Σηµειωτ��ν fτι h

Q?�λι?η τHς λ�?εως ,&ει bς U?Hς: KEλληνικ) Rν → Λατινικ) unus (unity). KO

fρ�ς unity (=oneness) πρ��ρ&εται Eπ: τ:ν Uλληνικ: fρ� 9ν@της (enotis)

καA σηµα2νει τ* διαδικασ2α καA τ: Eπ�τ�λεσµα τHς Uν�π�2ησης. xEνα πα-

ρ5δειγµα Eπ: τ*ν Eρ&α2α Uλληνικ* γλLσσα τ�- ρJµατ�ς 9ν@ω �ρ2σκεται

στ) Π�λιτικ� 2.2.8 τ�- �Aριστ�τ�λη.

«States»: πρ��ρ&εται Eπ: τ: �Aρ&αO� KEλληνικ: ρHµα `στηµι (=istimi)
} ,στ3ω (=istao), τ: Tπ�O� σηµα2νει «στ�κ�µαι». Στ:ν xOµηρ� (γι) παρ5-

δειγµα στ*ν LIλιδα, 21.313) cπ5ρ&ει τ: παρ5γωγ� στTν (=stan) } �στη (=

ista). Og λ�?εις «status = cπNσταση, WδιNτητα», «state = κρ5τ�ς», «institution
= θεσµNς, ~δρυµα» καA «establishment = ~δρυση, σCσταση, ~δρυµα» πρ��ρ-

&�νται Eπ: τ: Uλληνικ: ρHµα |στηµι, τ: Tπ�O� cπ: εXρCτερη ,νν�ια ση-

µα2νει κ5τι π�D ε<ναι π�λD σταθερ: } στ�ρεα Uδραιωµ�ν�.

«America»: τ: Bν�µα America («Homerica»), δηλαδ* �AµερικJ, ε<ναι

100% Eρ&αι�ελληνικN!!! ΘεωρεOται fτι πρ��ρ&εται Eπ: τ: KEλληνικ: «Terra
Homerica», h Tπ�2α ε<ναι h Eρ&ικ* Eρ&α2α jν�µασ2α τHς �πε2ρ�υ τHς �Aµε-

ρικHς τ*ν Qπ�&* τ�- KOµJρ�υ (fπως cπ�δηλ[νεται καA στ:ν T#µαι� 23 A

τ�- Πλ5τωνα). ΣCµφωνα µ! τ*ν παγιωµ�νη Eντ2ληψη, τ: Bν�µα τHς �πε2-

ρ�υ πρ��ρ&εται Eπ: τ:ν πασ2γνωστ� �Iταλ: θαλασσ�πNρ� Americ(g)o
Vespucci (1451-1512). KΩστNσ� καA τ: Bν�µα τ�- Vespucci ε<ναι UλληνικN,

Qφ’ fσ�ν cπ5ρ&ει σαφ*ς Eντιστ�ι&2α Eν5µεσα στ*ν jν�µασ2α Americ(g)o
καA Homerico. N) σuς θυµ2σω fτι h λ�?η «America» πρ�φ�ρεται bς U?Hς:

a-meri-ca καA τ: Eρ&ικ: -α- πρ�φ�ρεται σ)ν µικρ: -�-. T: Bν�µα Homer
(Homeros = xOµηρ�ς) ε<ναι πρωτ�ελληνικ: καA Eναφ�ρεται σ! µ2α Eρ&α2α

συνJθεια, κατ) τ*ν Tπ�2α Gνας nνθρωπ�ς κρατεOται fµηρ�ς, πρ�κειµ�ν�υ

ν) τηρηθSH µ2α gερ* cπNσ&εση. Og γλωσσ�λNγ�ι γνωρ2M�υν fτι τ: Uλλη-

νικ: Bν�µα «xOµηρ�ς» (Homer) γρ5φεται Qπ2σης καA bς «�Aµηρ�ς»,

πρuγµα τ: Tπ�O� θεµελι[νει καA τ*ν Eντιστ�ι&2α Eν5µεσα στAς jν�µασ2ες

«Homerica» καA «America».

[Mετ8φραση �π( τF 	Aγγλικ8: Σ.] Στα0ρ�ς Θε�φαν�δης
Kαθηγητ*ς Παντε2�υ Πανεπιστηµ2�υ



∆C� ε<ναι τ) στ�ι&εOα µ! τ) Tπ�Oα Eνασυνθ�τ�υµε τ:ν πα-

γκNσµι� π�λιτισµ: Qν συνNλrω καA QπA µ�ρ�υς: T) κε2µενα καA Wδ2ως τHς KEλλη-

νικHς Γραµµατε2ας µαMA µ! τ*ν πρ�φ�ρικ* παρ5δ�ση (µ-θ�ι, pθη) καA T) Eρ&αι-

�λ�γικ) εcρJµατα. KH E?ι�λNγηση fµως τLν cπ�λειµµ5των τ�- Π�λιτισµ�- γ2νεται
δυστυ&Lς µ! �5ση Gνα Eπαρ5�ατ� E?2ωµα - Wδε�λNγηµα: τHς ε_θ�γραµµης νι��σας
Q?�λι?ης τ�- Eνθρ[π�υ (καA τHς ΦCσης). KO Q?�υσιασµ:ς ,&ει τ�Dς λNγ�υς τ�υ· καA
Gνας ε<ναι h καθ�δJγηση παγκ�σµ2ως τHς «συνε*��ς �ναπτ'7εως» [= εXηµερ2α λ2-
γη, Qκµετ5λλευση π�λλ*] µ! fπλ� τ*ν τε&ν�λ�γ2α, τµHµα τHς .EπιστMµης. xOσ�ν
Eφ�ρ�u στ) λ�ιπ) στ�ι&εOα τHς τετρακτC�ς1 τ�- π�λιτισµ�-, pτ�ι �Hθ�ς, T�&νη καA Φι-
λ�σ�φ2α, πετ5γ�νται στ) σκ�υπ2δια τHς KIστ�ρ2ας.

�Eτσι fσ� πι: παλι5, τNσ� πι: πρωτNγ�να, πι: εXτελH θεωρ�-ν τ) QπιτεCγµατα τ�-
Eνθρ[π�υ, µ�&ρι π�D φθ5ν�υµε στ:ν (EνCπαρκτ�) «nνθρωπ� τLν σπηλα2ων». �Aντε
καA νnγινε Gνας Για&�εδικ:ς KατακλυσµNς, τ: π�λD καναδυ: µεσα2ωνες (τυ&αOα) καA
τ�λ�ς! KH EνθρωπNτητα –λ�νε– Eν�ρ&εται τ* δ�?ασµ�νη της π�ρε2ας πρ:ς τ: πεπρω-
µ�ν� της: τ*ν παγκ�σµι�π�2ηση. xEνας λαNς, Gνας �Aρ&ηγ:ς (ΦCρερ). B�λικN. E<ναι
fµως τ) πρ5γµατα τNσ� tπλu;

xOπως καA nλλ�ι, QπA πενταετ2α
EνακαλCπτω τ) θαυµαστ) τ�- Uλληνικ�- π�λιτισµ�-, π�D Qκτε2νεται στ) �5θη &ι-
λιετιLν: δηλαδ* τ*ν Eκρι�H µ�τρηση τ�- &ρNν�υ, τ*ν ψυ&�σωµατικ* WατρικJ, τ* µι-
κρ�γλυπτικJ, τ* γν[ση δ�µHς τ�- κNσµ�υ, τ) κατασκευαστικ) - Eντισεισµικ) θαC-
µατα, τ* &αρτ�γραφ2α, τ* ναυτιλ2α κ.n. EWδικ) h Uλληνικ* τε&ν�λ�γ2α Eπ�δωσε
Qκπληκτικ) Eπ�τ�λεσµατα µ! bπλT µ�σα!

�Aπ: π�- ?εφCτρωσαν αXτ!ς �g γν[σεις καA �g κατασκευ�ς; ΓεννJθηκαν Eπ: τ: τ2-
π�τα �g 5 (τ�υλ5&ιστ�ν) γραφ�ς, h Π�2ηση (xOµηρ�ς), τ) Π�λιτεCµατα, τ: Θ�ατρ�;

TEXNO§O°IKA KAI A§§A £AYMATA.TEXNO§O°IKA KAI A§§A £AYMATA.

‚

·

TA EYPHMATA.TA EYPHMATA.

LAφιερ��ται στ/ν G.B.

E
<ναι τ2τλ�ς Qπιστηµ�νικHς φαντασ2ας; �Aπ: π�- θ) «,λθ�υν» καA
πLς; T2 σ&�ση ,&ει h Qµφ5νιση τ�- Homo Neantertalensis µ! τ�Dς
µCθ�υς καA διηγJσεις τ�- Uλληνικ�- π�λιτισµ�-, καA συνακ�-
λ�Cθως fλων τLν λαLν τHς ΓHς; E<ναι T Nεαντερτ5λι�ς T «φυ-

σικ:ς» πρNγ�ν�ς τ�- homo sapiens, τ�- �Aνθρ[π�υ τ�- �Eµφρ�ν�ς;
(�EλλNγ�υ, B&ι Σ�φ�-). �E&ει σ&�ση µ! τ�Dς παγκNσµι�υς «κατακλυ-
σµ�Dς» καA τ*ν παν5ρ&αια τε&ν�λ�γ2α; MJπως κ5τι τρ�µερ: (?α-
να)συµ�α2νει στ*ν Qπ�&J µας;



Γι) ν) φθ5σSη T π�λιτισµ:ς Eπ: τ:ν «νε�-
λιθικ: τρNπ�» στ: Qπ2πεδ� cψηλHς τε&ν�λ�γ2ας (Eπ: τ*ν E?2νη Gως τ: τρακτ!ρ }
Eπ: τ: δNρυ Gως τ:ν πCραυλ�), Q?5γεται µαθηµατικLς fτι Eπαιτ�-νται 15.000 - 10.000
,τη. KO Πλ5των Eναφ�ρει τ*ν παγκNσµια καταστρ�φ* (�Aτλαντ2δ�ς) τ: 9.600 π.X.,
pτ�ι � 12000 ,τη Eπ: σJµερα.

KO καθ. Γεωλ�γ2ας τ�- Πανεπιστηµ2�υ �AθηνLν �Hλ. Mαρι�λuκ�ς σ! δι5λε?J τ�υ
τ*ν 27-3-03 Eν�φερε fτι h τελευτα2α παγετ[δης περ2�δ�ς εcρ2σκετ� στ: Mεν2θ της
πρ: 20.000 - 18.000 QτLν, µ! µ�ση θερµ�κρασ2α 9° κατ[τερη Eπ: τ* σηµεριν* καA µ!
ραγδα2α nν�δ� Gως τ: 6.000 π.X. �Aπ�τ�λεσµα h nν�δ�ς τHς στ5θµης τHς θαλ5σσης
κατ) �140 µ. (!) µ! Eνεκτ* θερµ�κρασ2α πρ: � 11.400 QτLν. �Eπ2σης εcρHκε παγε-
τ[δης κCκλ�υς Eν) 12.000, Eν) 100.000 ,τη κ.λπ.

�Aπ: τ*ν Eστρ�ν�µ2α γνωρ2M�υµε fτι h εwκρατ�ς M[νη, fπ�υ καA h µ�γιστη ?ηρ)
καA �g π�λιτισµ�2, κ5θε � 13.000 ,τη
(25.816:2) λNγrω τHς µετ3πτωσης τ�-
n?�να τHς ΓHς (Σ�.1) στρ�φεται πρ:ς
τ:ν �λι� (= θ�ρ�ς), πNτε στ: EφJλι� =
µακρυ) τ[ρα, πNτε στ: περιJλι� = κ�-
ντ) πρ: 13.000. �Eτσι σ! τακτ) δια-
στJµατα h θ5λασα Eνε�α2νει «δι’ε�ω-
θ�των �τ(ν» (Πλ. «T2µαι�ς» κατα-
στρεπτικ5. �Aν στ* φυσικ* αw?ηση
τHς θερµ�κρασ2ας πρ�στεθSH h δρ5ση
τHς Tε&ν�λ�γ2ας (φαινNµεν� θερµ�-
κηπ2�υ } πυρηνικ:ς πNλεµ�ς), τNτε T

παγκNσµι�ς «κατακλυσµ:ς» ε<ναι σ2γ�υρ�ς.

Παρ’ fλ� π�D τ) εcρJµατα - cπ�λε2µµατα παγκ�σµ2ων π�λιτισµLν εcρ2σκ�νται
κατ5σπαρτα σ! dλη τ* ΓH (Περ�C, N. Π5σ&α, K2να, EXρ[πη, Ayγυπτ�) καA &ρ�-
ν�λ�γ�-νται σ! δι5φ�ρες Qπ�&!ς (5, 10, 40... &ιλ. ,τη π.X.), h Qπ2σηµη Eρ&αι�λ�-
γ2α «π�ιεOται τ*ν νHσσαν» µ* γνωρ2M�υσα πLς κατεσκευ5σθησαν.
Γι) ν) «παραµυθι5M�υν» τ�Dς Eπαιτητικ�Dς cπ�ψιασµ�ν�υς, QπιστρατεCτηκαν
«Qρευνητ!ς» τCπ�υ E. Nτ�νιγκεν, π�D Qδηµι�Cργησαν τ: Wδε�λNγηµα τLν .E?ω-
γη�νων, UFO κ.n., pτ�ι µ2α ν�α παραλλαγ* τ�- Q?ωκ�σµικ�- θε�- (Για&�! = κC-
ρι�ς - κυρ2αρ&�ς). Γι) fλα –λ�νε– εXθCν�νται �g Q?ωγJιν�ι π�D µuς Qπισκ�πτ�-
νται τακτικ5, µuς δ2ν�υν τε&ν�λ�γ2α } µuς καταστρ�φ�υν. �Eτσι T �Aνθρωπ�ς
ε<ναι τελε2ως EνεCθυν�ς γι) τ�Dς Eλλεπ5λληλ�υς Eφανισµ�Cς, h κακ�Jθης �λα-
κε2α τ�υ δ!ν cπ5ρ&ει, παρ) µNν�ν T µεταλλαγµ�ν�ς «KCρι�ς»!
�O&ι συν5νθρωπ�ι, δ!ν ε<ναι ,τσι· �ς Eν�2?�υµε τ) πεισµατικ) κλειστ) µ5τια
µας.

Στ:ν αWγαO� &Lρ�, fπ�υ καA h Eρ&ικ* Uστ2α
�νθρωπ�γ5νεσης (�Aνθρωπ�ς Tρ2γλιας 12 Uκατ�µ. QτLν), cπ5ρ&�υν παν5ρ&αια εcρJ-
µατα π�λιτισµ�-. KO �Aνθρωπ�ς2 T Πετραλ[νι�ς (700 &ιλ. QτLν) καA T Tαιν5ρι�ς3

(600 &ιλ. QτLν) θεωρ�-νται πρωτ�-homo sapiens (καA B&ι πρ�-νεαντερτ5λι�ι), Eφ�-
κατασκεCαMαν QργαλεOα (λ2θινα, jστ�ινα κ.n.), ε<&αν φωτι) καA κυρ2ως Λ@γ�, fπως

MY£OI KAI KATA™TPOºE™.MY£OI KAI KATA™TPOºE™.

E•ø°HINOI E•ø°HINOI ËËaa «EN¢O°HINOI»;«EN¢O°HINOI»;

∆ΑΥΛ�Σ/263, N��µ�ρι�ς 200317152

Σ�. 1. Θ�σεις B�ρε��υ eµισφαιρ��υ λ@γω µε-
ταπτ1σεως τ�0 $?�ν�ς τ�ς Γ�ς.

Θ.ρς δρσερ�

�Aφ�λι

µακρ7ν

Σ�µερα
2003 µ.X.

ΠρS 134.000
LτHν

Θ.ρς καυτ�

Περι�λι
κντ7

QHλις



Eπ�δει?ε T καθ. A. Π�υλιανNς,2 B&ι γρυλισµ�Cς. KαA fταν λ�µε «λNγ�», Qνν��-µε τ*
σCνθετη - δηµι�υργικ* σκ�ψη π�D Qκφρ5Mεται µ! συλλα�+ς,4 «φων* ,ναρθρ�ς», λ.&.
Eπ: ΓΓB´: κ5�ρα = κεφ5λι, π��δ: = πNδι.

T2 ,κανε λ�ιπ:ν T ,λλ�γ�ς �Aνθρωπ�ς (homo sapiens = H.S.) QπA 700 &ιλ. ,τη;
�Eπαναλ5µ�ανε tπλLς τ:ν UαυτN τ�υ } πρ�&ωρ�-σε ραγδαOα (,στω καA µ! δια-
λε2µµατα «µεσαι[νων») Qντ:ς 12.000 QτLν πρ:ς τ* Γν[ση, τ* θεωρητικ* Σκ�ψη,
τ*ν κ�ινων2α �Hθ�υς, τ�λ�ς τ*ν «cψηλ*» Tε&ν�λ�γ2α; �Aν ,γινε ,τσι, τNτε θ)
,φθασε π�λλ+ς φ�ρ!ς τ: Qπ2πεδN µας καA θ) (αXτ�)�καταστρ5φηκε nλλες τNσες.
Φα2νεται fτι τ: µετα2&µι� ε<ναι π5ντα τ: yδι�: h Eνα�κ5λυψη τLν M.M.K. (µ�σων
µαMικHς καταστρ�φHς) pτ�ι Eτ�µ��πυραυλικ) fπλα καA h &ρJση τ�υς Eπ: τ�Dς
«Kρ�ν2�υς».

�Aς δ�-µε τ2 Eναθυµ2M�υν �g Uλληνικ�A µ-θ�ι. [Og nλλ�ι λα�A Eντιγρ5φ�υν, tπλ�υ-
στεC�ντας τ*ν Eπ�ραντη Uλληνικ* µυθ�λ�γ2α.]

KO KHσ2�δ�ς Eναφ�ρει σαφLς τAς τ�σσαρες (τελευταOες) Tλ�κληρωτικ!ς καταστρ�φ!ς
Π�λιτισµLν («γ�νη»).5 T�- «*ρυσ5�υ, �ργυρ5�υ, *αλκ5�υ, "ρkων». KαA fλες φρι-
κτ�ς: T: πρLτ� «κατ� γαKαν κλυψεν... ∆ι/ς µεγλ�υ». T: δεCτερ� Eπ: «}4ριν (= cπε-
ρ�ψ2α) �τσθαλ�ν... Zε�ς Kρ�ν#δης... κατ� γαKαν κλυψεν» π5λι. KαA «π�#ησε τρ#-
τ�ν γ5ν�ς», π�D ?εκιν�u π5λι Eπ: τ*ν Eρ&* καA «*ε#ρεσσιν 6π/ σφετ5ρ`ησι δαµ5ντες»
(Eφαν2σθησαν µ! τ) yδια τ�υς τ) &�ρια). T: τ�ταρτ� «π�λεµ�ς κακ/ς κα) φ'λ�πις
α�ν� �λεσε» (τρ�µερ* σCγκρ�υση Eφ5νισε). T: π�µπτ� δικN µας γ�ν�ς-π�λιτισµ:ς ?ε-
κ2νησε πρ: � 15.000 QτLν καA T KHσ2�δ�ς τραγικ) τ�- πρ��λ�πει «Zε�ς δ’ yλ5σει κα)
τ��τ�» Eφ�- «κακ�� δ’ �+κ >σσεται �λκ�» (= h �λακε2α τ�- Eνθρ[π�υ δ!ν ,&ει για-
τρει5)! [Σηµ.: �EδL T ZεDς ε<ναι «6ψι4ρεµ5της» καA «�ργικ5ραυν�ς» (= �ρ�ντ�u Eπ:
ψηλ) µ! Qκτυφλωτικ�Dς κεραυν�Dς) καA σηµα2νει τ: Eτ�µ��πυραυλικ: Tλ�καCτωµα,
τ:ν µεγα�θ5νατ�ν.]

KαA T Πλ5των Eφηγ�Cµεν�ς τ*ν καταστρ�φ* τHς �Aτλαντ2δ�ς (A. Συµµα&2ας) Eνα-
φ�ρει τ: περ2φηµ� «cEλληνες �ε) παKδες» καA Q?ηγεO «�+δεµ#αν >*ετε �ρ*α#αν �κ��ν»,
Eφ�- «κα) πλιν δι’ε�ωθ�των �τ(ν (= σ! τακτ) διαστJµατα) �σπερ ν�σηµα (h �λα-
κε2α) δρ�u καταστρ�φικ) µ! π-ρ Q? �Xραν�- «ρε�µα �+ρνι�ν κα) τ�&ς �γραµµτ�υς
>λιπεν 6µ(ν (= καA µNν�ν �λ2θι�ι } EµνJµ�νες Eπ: σuς Eπ�µ�ν�υν). KαA τ) τραγικ)
Eπ�τελ�σµατα;

Π�O�ς T λNγ�ς παρ�υσ2ας τερ5των στAς παγκNσµιες
µυθ�λ�γ2ες; MJπως h τρ�µ�κρ5τηση τLν λαLν Eπ: τ*ν �E?�υσ2α; KH ,κφραση cπ�-
συνειδJτων φN�ων; �H ε<ναι καταγραφ* τ�- παν5ρ&αι�υ τρNµ�υ τ�- �Aνθρ[π�υ,
Eντιµ�τωπ�υ µ! EφCσικες µεταλλ3?εις; KαA QπικαλεOται �ρωες - Tδηγητ!ς στ:ν EγLνα
Qναντ2�ν τ�υς, εyτε ε<ναι T �AπNλλων (ΠCθων = µεταλλαγµ�ν� DNA),6 T KHρακλHς
(�AνταO�ς) } T �OδυσσεDς (KCκλωψ).

KH Uλληνικ* Mυθ�λ�γ2α-µητ�ρα δ!ν περιγρ5φει τ�ρατα cπερµεγ�θη, παντ�δC-
ναµα Eλλ) µα�ητ3, �ν καA δCσκ�λα. Παρ5δειγµα, h ΣφAγ? νικuται Eπ: τ:ν OWδ2-
π�δα δι) τ�- ΛNγ�υ. Og Σ5τυρ�ι - Σ(ε)ιλην�2, MωNµ�ρφ�ι «nνθρωπ�ι» fπως καA
T Π5ν, συM�-ν µ! τ�Dς �Aνθρ[π�υς (H.S.). [Σ5τυρ�ς < σ5ττω = Q?�γκωµ�ν�ς / δυ-
νατ:ς – Σ(ε)ιλην:ς <σ2λ�ς <σιµ:ς = δυσειδJς.]

E<ναι cπαρκτ) τ) Bντα αXτ5; Λιγ5κι φωτ2Mει T µ-θ�ς τLν KενταCρων. KO �AπNλ-

TEPATA KAI ™HMEIA.TEPATA KAI ™HMEIA.
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λων (= H.S.) Uν�Cµεν�ς µ! τ* Στ2λ�η (λ5µψη/,κρη?η Q? �Xραν�-;) γενν�u (= &ρNν�ς
µετ5λλα?ης) τ:ν Λαπ2θη < λαµπρ:ς = bραO�ς καA τ:ν K�νταυρ�ν, µισ:ν nνθρωπ�,
µισ: ML�, ρωµαλ��, πρωτNγ�ν�, QπιθετικN, nσ&ηµ� (fρα Φωτ. 1). Mετ) Eπ: φ�νι-
κ[τατες µ5&ες µετα?D τLν Eπ�γNνων τ�υς νικ�-ν τελικ) �g Λαπ2θες.

Στ* Xαλκιδικ* T A. Π�υλιαν:ς2 �ρHκε Eνθρωπ2δες
hλικ2ας 12 Uκατ�µ. QτLν(!), τ:ν �Aνθρωπ� τHς Tρ2γλιας, Gνα homo erectus (Bρθι�ς)
π�D ε<&ε QργαλεOα. [�EπισJµως �g Eνθρωπ�λNγ�ι δ�&�νται τ*ν Eνθρωπ�γ�νεση στ*ν
A. �Aφρικ* (Eφρ�κεντριστ�ς), τ) δ! εcρJµατ5 τ�υς ,&�υν hλικ2α µNν�ν 1,8 Uκατ.
QτLν.] �Eπ2σης T �Aρ&5νθρωπ�ς τLν Πετραλ[νων (700 Uκατ. QτLν) θεωρεOται H.S. KO
δ! Θ. Π2τσι�ς3 στ: Tα2ναρ� �ρ2σκει τ*ν «Kαν�λλα», µ2α γυναOκα H.S. � 40.000 QτLν,
τ�π�θετηµ�νη σ! τελετ�υργικ* στ5ση. E<ναι πλ��ν Eπ�δεκτ: fτι T H.S. Tλ�κληρ�-ται
τ�υλ5&ιστ�ν πρ: 100 &ιλ. QτLν.

T: 1856 στ* Γερµαν2α �ρ�θηκε T Nεαντερ�τ5λι�ς nνθρωπ�ς (H.N.) hλικ2ας 40.000
QτLν. M�&ρι σJµερα EνεκαλCφθησαν δεκ5δες nλλ�ι hλικ2ας µNν� 60.000 Gως
30.000 QτLν (4η Παγετ[δης περ.). KO Bγκ�ς τ�- κραν2�υ τ�υ ε<ναι «περι�ργως»

OI NEANTEPTA§IOI.OI NEANTEPTA§IOI.

∆ΑΥΛ�Σ/263, N��µ�ρι�ς 200317154

Φωτ. 1. K�νταυρ�ι κα* Λαπ�θες µ3��νται µ��ρι θαν3τ�υ. O, Nεαντερτ3λι�ι µ+ τ��ς Homo
Sapiens;



µικρNτερ�ς EκNµα καA
Eπ: τ�- homo erectus.
(Σ�. 2). M�σ�ς fρ�ς: H.E.
= 1.500 κυ�ικ) Uκατ�στ5,
H.N. = 1.000(!), QνL T H.S.
1.400 κ. Uκ.
�E&ει πρNσωπ� σαφLς
�λιθ2�υ (Φωτ. 2) µ! cπε-
ρNφρυα τN?α Q?�&�ντα,
στεν: µ�τωπ�, &�ντρ: σκε-
λετN. �Aπ: τ) κραν2α τ�-

H.N. cπ�θ�τ�υµε fτι θ) ε<&ε σιµ* µCτη, πυκν) µαλλι)/γ�νια καA µεγ5λα αXτι5,
yσως καA τρ2&ωµα στ:ν κNκκυγα, pτ�ι �Xρ5! (Φωτ. 3+4). �EπισJµως Eπ�δ�&�νται
(�ι�λ�γ2α Γ ´ Λυκε2�υ) fτι: «...σ�γ�ρ�να µ+ τ��ς Nεαντερτ3λι�υς (H.N.) �>ησαν
κα* �, H.S. KH σ&εδ:ν ?αφνικ2 Q?αφ5νιση τ�- H.N. UρµηνεCεται bς Eπ�τ�λεσµα
τHς πνευµατικHς EνωτερNτητας τ�- H.S.» T2 συν��η fµως πραγµατικ5;

ΣCµφωνα µ! τ) εcρJµατα καA τ�Dς µCθ�υς τ) γε-
γ�νNτα Q?ελ2&θησαν περ2π�υ bς U?Hς: Σ2γ�υρα πρ: 100 &ιλ. QτLν (πιθανLς καA πρ:
700 &ιλ.) T �Eλλ�γ�ς �Aνθρωπ�ς (H.S.) συγκρ�τεO κ�ινων2ες, gδρCει πNλεις, Eρ&ικ)
µ! καλC�ες/φωλι�ς. [E<ναι παρ5λ�γ� ν) MSH στ) σκ�τ5δια τLν σπηλα2ων, fταν dλα τ)
MrLα M�-ν QλεCθερα κ5τω Eπ: τ:ν «θεO�» �λι�: xEλλην < Fελι��λ5ας.]

Π�λλ!ς φ�ρ!ς –λ�νε �g µ-θ�ι–, πNσες nγνωστ�ν, �g H.S ,φθασαν καA bρισµ�νες ?ε-
π�ρασαν τ:ν τε&ν�λ�γικN µας π�λιτισµN. �Aλλες τNσες φ�ρ!ς αXτ��κατεστρ5φησαν

ENA ZOºEPO ™ENAPIO.ENA ZOºEPO ™ENAPIO.
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Σ�. 2. .E? ριστερYν:
α. Homo erectus
�. Nε3ντερταλ 
γ. Homo Sapiens

Φωτ. 2. Nεαντερτ3λι�ς.
Φωτ. 3. Kυµατ�τρι��α h ν@-
σ�ς 6Hρακλ� (Mελ3µπυγ�ς). Φωτ. 4. Σειλην@ς.

1.300 dως 1.700 κ.e. 750 dως 1.200 κ.e.
1.200 dως
1.600 κ.e.
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NεαντερτRλι�ι µεταI9
eθαγενkν τHς Ahστραλ�ας;

BH φωτ�γραφ#α π�& τρ4η7α πρ�σφατα στ�ν περι�*� τ�� �ρ�υς Zeal τ8ς Kε-
ντρικ8ς A+στραλ#ας, παρ�υσι]ει κπ�ι�υς �θαγενεKς τ8ς περι�*8ς α+τ8ς.
BYπρ*�υν περ#π�υ 500 φυλ3ς στ�ν A+στραλιαν� vπειρ�, στ)ς Jπ�Kες  �ντι-
πρ�σωπε'�νται �λ�ι σ*εδ/ν �G �νθρωπ�λ�γικ�) τ'π�ι, συµπεριλαµ4αν�µ5-
ν�υ κα) τ�� Nεαντερταλ#�υ.

Kων. Tσιαπρ3κας
Σ'δνεϋ, A+στραλ#α



εyτε Eπ: πNλεµ� εyτε Eπ: �αρCτατη µNλυνση, yσως καA Eπ: τρ�µακτικ) γεω�αστρ�-
φυσικ) συµ�5ντα (κ�µHτες κ.n.). �Eνδιαµ�σως θ) Qδηµι�υργ�-ντ� µεταλλαγµ�να
Eνθωπ�ειδH, π�D µετ) Eπ: διαµ5&ες &ιλιετιLν θ) Q?ωντ[ν�νταν Eπ: τ�Dς Qναπ�-
µε2νατες jλ2γ�υς H.S.

�Aπ: τ*ν nνω cπNθεση τ: Eπ�λCτως σ2γ�υρ� ε<ναι fτι ?αφνικ) πρ: � 60.000 QτLν
Qµφαν2Mεται παρ5λληλα µ! τ:ν H.S., καA φυσικ) µετ5, T Nεαντερτ5λι�ς �Aνθρωπ�ς
(H.N.), Gνας γενετικ) Eλλ�ιωµ�ν�ς H.S., Gνα EνθρωπNµ�ρφ� �λ2θι� τ�ρας, &ωρAς λN-
γ�/Tµιλ2α. KEπ�µ�νως τ: Wδε�λNγηµα «T H.N. ε<ναι πρNγ�ν�ς τ�- H.S.» Eπ�δεικνCε-
ται ψευδ�ς, Qντ5σσεται δ! στ: M�γα Ψε-δ�ς σ! fλα τ) Qπ2πεδα τ�- �E?�υσιασµ�- (big
bang, κ�ιν���υλευτισµ:ς κ.n.).

Og (φυσικ!ς) µεταλλ5?εις παρ5γ�υν Q?ελιγµ�νες µ�ρφ!ς MωHς, πλ*ν τLν περιπτ[-
σεων «λ5θ�υς»-cπ�&[ρησης, π�D δ!ν ε<ναι fµως �ι[σιµες (∆αρ�2ν�ς).

KEπ�µ�νως h µετ5λλα?η-παρακµ* ,γινε } τα&�ως, συνεπε2�α π�λ�µ�υ Tλ�κληρω-
τικ�- } �ραδ�ως, λNγrω �αρε2ας µ�λCνσεως τ�- περι�5λλ�ντ�ς. �Aπ�τ�λεσµα;

Og Nεαντερτ5λι�ι, τ) τ�ρατα τHς Mυθ�λ�γ2ας. T) σηµε'α cπ5ρ&�υν καA τ[ρα, fπως
�g αX?�µει[σεις τ�- BM�ντ�ς, �g τακτ�A παγετ[δεις περ2�δ�ι, yσως καA Qπ�µ�αση στ*
µετακ2νηση τLν τεκτ�νικLν πλακLν (Σ�. 3). T) δC� συνυπ5ρ&�ντα εyδη H.S.+H.N.
�ρ�θηκαν σ! δυσµεν�στατες συνθHκες µετ) τ:ν «κατακλυσµN», Eντιµ�τωπ�ι σ! Gναν
EγLνα Qπι�2ωσης/Q?Nντωσης, M[ντας σ)ν «nνθρωπ�ι τLν σπηλα2ων» µακρι) Eπ:
τ*ν EφιλN?ενη φCση. Og Eπ�δεκατισµ�ν�ι, �g �Aνθρωπ�ι &ωρAς Π�λιτισµN, Qναντ2�ν
τ�- Eνθεκτικ�- Nεαντερτ5λι�υ (N). M! τ:ν ΛNγ� καA �Hθ�ς καA µ! Eρ&J τ�υ τ* «µ*
Qπαφ* µ! τ) MrLα» (fρα �Oδυσσ�α καA ΣειρHνες καA τ: �δ�λυγµα τHς «κτην��ασ2ας»,
Π. ∆ιαθ.) τ: 30.000 π.X. �g H.S. νικ�-ν τ:ν N... Tελε2ως;

M! τ: πρ�ηγ�Cµεν� σεν5ρι� h µετ5λλα?η (α) ,γι-
νε σ! π�λD µικρ: δι5στηµα (Σ�. 4), fπως καA h πλJρης(;) Q?αφ5νιση (�) τ�- N.

MIA A§§H ¶I£ANOTH™.MIA A§§H ¶I£ANOTH™.
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Σ�. 3. O, τεκτ�νικ+ς πλ3κες.

ETρασ�ας



KYπ5ρ&ει fµως καA nλλη δυνατNτης· h EργJ, συνε&*ς
παρακµ* τ�- H.S. E<ναι Eπ�τ�λεσµα τHς συνCπαρ-
?ης σ! δι5φ�ρα nλλ�τε π�σ�στ) τLν Qλ�λNγων (H.S.)
καA τLν δυν5µει Nεαντερτ5λιων. (Σ�. 5).

[Παρ.κCαση: KH cπNθεση �&εO bς ρατσισµ:ς, h �AλJ-
θεια fµως ε<ναι cπερ5νω κ5θε Wδε�λ�γJµατ�ς τCπ�υ
«-ισµNς». «�H �στ)ν d �+κ >στι».] Λ�γ�ντας λ�ιπ:ν «δυ-
ν5µει», δ!ν Qνν��-µε τ: πλHθ�ς (plebs), B&λ�, µuMα κ.λπ.,
π�D µ! τ*ν π�σNτητα/πλει�ψηφ2α δηµι�υργεO τ*ν
«κ�ιν* γν[µη»/ν��τρ�π2α. �AναφερNµεθα στ: $τ�µ�,
π�D λNγrω EνεπαισθJτων Eλλ) συνε&Lν EλλαγLν στ:
Rθ�ς (Eρετ!ς, E?2ες, Wδανικ))7 καταρρακ[νει τ*ν ,λ�λ�-
γη cπNσταση (σLµα, ψυ&J, πνε-µα, Qπ2γνωση) ?εκιν[-

ντας Eπ: τ:ν ψυ&ισµN. KH παγερNτης τLν συ-
ναισθηµ5των, h µ*-τ�&νη, τ: «συµφ�ρ�ν», ?η-
ρα2νει τ: πνε-µα (ψυ&��πνευµατικ: ,λλειµ-
µα). �Aπ�τ�λεσµα τ�Cτ�υ ε<ναι T Eνα�πρ�-
γραµµατισµ:ς τ�- DNA µ! συσσωρευτικ!ς µε-
ταλλ5?εις στ: ΣLµα (κατηφJς, δυσειδ*ς) «��α
" ψυ*� ��α κα) " µ�ρφ�». �Eτσι Qπ�ρ&εται h
Nεαντερταλ�π��ηση τ�- �Aνθρ[π�υ, T «�λακισµ:ς»8 σ! κρ2σιµ� π�σ�στN. (Σ�. 6).

Παρ’ fλες τAς τερ5στιες δυσκ�λ2ες τHς ,ρευνας «Mυ-
θ�λ�γ#α, �να]�τησ#ς τε τ(ν παλαι(ν µετ� σ*�λ8ς... >ρ*εσθ�ν (= δυσκ�λ[τατα ?εκι-
ν�-ν· Πλ., «Kριτ2ας» 110). T) στ�ι&εOα πληθα2ν�υν. KαA T M-θ�ς - KIστ�ρ2α Eπειλη-
τικNς, µuς δε2&νει τ: M�φερ: µ�λλ�ν. T: Wδανικ: τLν UλληνικLν πNλεων, h συνε&*ς �ελ-
τ2ωση τLν γενεLν Q?�λιπε. «Eµµες δ3 γ’ �σσ�µεθα π�λλx( κρρ�νες» �ε�α2ωναν �g
Λακεδα2µ�νες παOδες.

xOταν τ) τ�κνα δ!ν ε<ναι καλCτερα τLν γ�ν�ων, h κ�ινων2α καταρρ�ει. TNτε h E?ι�-
κρατ2α &5νεται, τ: nτ�µ� Eπ�δ�&εται τ*ν Eπ�5τη καA h κ�ινων2α τ*ν jργ5νωση - κλ2-
κα τLν �λακYν. KH Eλαλ2α τLν ν�ων QµφανJς, h Eλ�γ2α τLν ταγLν («?Cλινη» γλLσσα
π�λιτικLν, QπιστηµNνων) cπερισ&Cει, τ: �Hθ�ς EνCπαρκτ�, τ: �λ�µµα Eπλαν�ς.

KO ν��ς Nεαντερτ5λι�ς Qπ�ρ&εται. KO �Eλ�λ�γ�ς �Aνθρωπ�ς, h QδL ,κφραση τ�- συ-
µπαντικ�- λNγ�υ, θ) πρ�λ5��η αXτ* τ* φ�ρ) τ*ν καταστρ�φ* Eπ: τ*ν «κακ�Jθη
κακ2α», �στε T KHσ2�δ�ς ν) διαψευσθSH QπA τ�λ�υς; Eyδ�µεν.
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Kωστ�ς Kαρµιρ3ντ>�ς
�Aρ&ιτ�κτων EMΠ

TI ME§§EI °ENE™£AI;TI ME§§EI °ENE™£AI;

∆ΑΥΛ�Σ/263, N��µ�ρι�ς 200317158

Σ�. 4. Π�ρε�α µ+ Kαταστρ�φM.

Σ�. 5. Π�ρε�α µ+ ργ2 παρακµM.
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Σ�. 6. .Aνθρ1πινες τετρακτ�ες.
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M3 τ�ν 6π�στ�ρι7η τ�� E+ρωπαϊκ�� Λαϊκ�� K�µµατ�ς (Xριστιαν�δη-
µ�κρτες) J Ππας κα) " LOρθ�δ�7η LEκκλησ#α τ8ς BEλλδ�ς πρ�σπθησαν ν� �7α-
σφαλ#σ�υν τ� συγκατθεση τ�� E+ρωκ�ιν�4�υλ#�υ γι� ρητ� �ναφ�ρ� στ)ς «*ριστια-
νικ3ς ρ#]ες» τ8ς E.E. στ/  πρ��#µι� τ�� E+ρωπαϊκ�� Συντγµατ�ς. Παρ� τα�τα συ-
γκατθεση δ3ν >λα4αν, καθbς τ/ σ*ετικ/ αZτηµα �περρ#φθη µ3 ψ�φ�υς 283 κατ� >να-
ντι 212 6π3ρ κα) 15 �π�*(ν. cOλ�ι �G ε+ρω4�υλευτ3ς τ�� κυ4ερν(ντ�ς κα) τ(ν Eλλων
κ�µµτων τ8ς BEλλδ�ς ψ�φισαν κατ� τ8ς �ναφ�ρ ς στ/ *ριστιανισµ�, �νx( �ντιθ5-
τως, �G ε+ρω4�υλευτ3ς τ8ς N5ας ∆ηµ�κρατ#ας –πλ�ν τ�� κ. ∆ηµητρακ�π�υλ�υ– ψ�-
φισαν 6π3ρ τ8ς �ναφ�ρ ς. Π�λλ�) fταν �κεKν�ι π�& �π�γ�ητε'τηκαν �π’ τ/ �π�τ5λε-
σµα, καθbς περ#µεναν �σ*υρ�τερη �πιρρ�� τ�� θρησκευτικ�� κατεστηµ5ν�υ στ/ E+ρω-
κ�ιν�4�'λι�. ∆υστυ*(ς �G καιρ�) �λλ]�υν.

Π.Λ.K.

«Τ� Μ�υσε'� τ�ς kαλκ�δας στεγ3>εται σ+ κτ�ρι� τYν ρ�Yν τ�0 α-Yνα κα* συγκε-
ντρ1νει ρ�αι�λ�γικ) εlρMµατα π’ dλη τ2ν παλαι�λιθικ2 Vπ��2 
ως τ2ν nστερη ρω-
µαϊκ2 περ��δ�, δηλαδ2 π� τ� 110.000 π.k.  
ως τ�ν 3� α-. µ.k.». Α+τ� �ναφ5ρ�νται
στ/ σ*ετικ/ φυλλδι� τ�� Ταµε#�υ LΑρ*αι�λ�γικ(ν Π�ρων (ΤΑΠ), τ/ Jπ�K� πρ��ρ#]εται
γι� τ�&ς �πισκ5πτες τ�� �ν λ�γxω µ�υσε#�υ. Θ� µ�� π8τε τkρα, π�� ε2ναι τ/ παρ7εν�,
τ/ παρλ�γ�; Μ� α+τ/ �κρι4(ς: δ3ν 6πρ*�υν παρλ�γα στ/ �ν λ�γxω φυλλδι�. �Rτε
7αφνικ3ς «κθ�δ�ι BΕλλ�νων τ/ 2000 π.�.», �Rτε >λευση Φ�ιν#κων d Σηµιτ(ν στ�ν
ΕR4�ια. Τ#π�τα �π’ �λα α+τ, π�& τ/ ΤΑΠ συνηθ#]ει ν� περιλαµ4ν`η στ)ς �ρ*αι�λ�-
γικ�� περιε*�µ5ν�υ �κδ�σεις τ�υ. Τ/ α+τ�ν�ητ� γ#νεται φωτειν� �7α#ρεση, E7ι� ε+σ�-
µ�υ µνε#ας. ∆3ν ε2ναι λ#γ� σ’ α+τ� τ� *kρα, µ’ α+τ�&ς τ�&ς �νθρkπ�υς. Ε�λικριν8 συγ-
*αρητ�ρια στ�&ς 6πε'θυν�υς τ8ς >κδ�σης α+τ8ς, τ/ �7#]�υν.

Π.Λ.Κ.

M3 τ/ν �π�καλυπτικ/ τ#τλ� «BIερ3ς µπ�υλντ�]ες τρ(νε τ�ν Πεντ5λη» " �φηµερ#δα
«LEλευθερ�τυπ#α» (22-8-03) φ5ρνει στ/ φ(ς τ�ν �νεπανληπτη ��κ�λ�γικ� καταστρ�φ�

.E?αφ3νιση κα* τ�ς 9λληνικ�ς φ�σης

.Aπ�π�µπ2 τ�0 Για��� π� .Aµερικαν��ς
Σ3 δ'� µεγαλ�υπ�λεις τ�� �µερικανικ�� ν�τ�υ, θρησκ�συντηρητικ3ς κατ� παρ-

δ�ση, τ/ T57ας κα) τ/ Tενεσσ8, συν54ησαν δ'� παν�µ�ι�τυπα περιστατικ: Kπ�ιες
Jµδες διαφων�'ντων π�λιτ(ν �φ�ρεσαν �π/ τ� ΠPO-ΠYΛAIA τ(ν �νωττων δι-
καστηρ#ων τ)ς λ#θινες πλκες, �π�υ ε2*αν κατα*ωρισθ8 �G 10 τ�� LIε*ω4  τρ�µkδεις
�ντ�λ5ς, �ντιγραφ� τ�� *αµ�υραµπ#�υ ν�µ�υ.

∆ηµ�κρατικ�) π�λ#τες τ(ν HΠA θεkρησαν �τι " καιν�φαν�ς τ�π�θ5τηση τ�� LI�υ-
δαι�κεντρικ�� α+τ�� κειµ5ν�υ >πληττε τ/ Σ'νταγµα τ(ν H.Π.A., π�& πρ�4λ5πει *ω-
ρισµ/ θρησκε#ας �π/ τ/ κρτ�ς κα) τ/ δικα#ωµα τ8ς �νε7ιθρησκε#ας. Kπ�ι�ι >7αλ-
λ�ι πρ�τεστντες πστ�ρες διεµαρτυρ�θησαν µ3 κπ�ιες �µνδες τ'π�υ Zωηκ�σω-
τηρικ�� O�κ�τρ�φε#�υ. T’ �νkτατα δικαστ�ρια συνελθ�ντα �πεφσισαν �τι �ντισυ-
νταγµατικ� κα) παρν�µα >γινε " τ�π�θ5τηση τ(ν α+ταρ*ικ(ν �γ*ρακτων κειµ5-
νων, «δι/ κα) δ3ν συν5τρε*ε κα) παρ4αση ν�µ�υ», γι’ α+τ/ κα) δ#ω7η δ3ν �σκ�θηκε.
jAρα �+ τ�π�ς γι� τ/ν �µερικαν�φιλ� παιδ�κτ�ν� LIε*ω4 .

Γ.M.

Συγ�αρητMρια

6H E_ρ1πη κα* # Για���

AI™IMA KAI A¢HPITA 



π�& διαπρττει " M�ν� Πεντ5λης στ/ Jµkνυµ� �ρ�ς τ8ς LAττικ8ς. BOλ�κληρ� σ*εδ/ν
τ/ 4�υν/ �π/ τ�ν πλευρ� τ8ς M�ν8ς �σ�πεδkνεται, κα) στ� τερστια σκµµατα π�&
δηµι�υργ��νται, �νεγε#ρ�νται µ3 �λιγγιkδη τα*'τητα καιν�'ργι�ι να�#, 7ωκκλ�σια,
7εν(νες, πρκινγκ. OG �π�φσεις τ(ν δικαστηρ#ων, στ� Jπ�Kα κατ5φυγαν �G �µ�ρ�ι
δ8µ�ι, ��κ�λ�γικ3ς yργανkσεις κα) �γανακτισµ5ν�ι (πρ�φαν(ς «Eπιστ�ι») π�λ#τες, κ-
ν�υν λ�γ� γι� καταπτηση κα) ��κ�πεδ�π�#ηση δηµ�σιας δασικ8ς γ8ς κα) διατσσ�υν
Eµεση κατεδφιση τ(ν κτισµτων, φα#νεται �µως πbς δ3ν πτ���ν τ�&ς «φαι� φ5ρ�-
ντες». ORτε φυσικ� Gδρkνει τ�, κατ� τ� Eλλα, «ε+α#σθητ�» α+τ) τ�� �ρ*ιεπισκ�π�υ,
παρ’ �τι παρ�µ�ια περιστατικ� καταπατ�σεων �π/ πλευρ ς µ�ν(ν κα) �κκλησι(ν >*�υν
πρει µ�ρφ� �πιδηµ#ας σ’ Jλ�κληρη τ�ν Iλλαδικ� �πικρτεια. Kα) 454αια �Rτε �π’ τ/
ρωµα#ικ� κρτ�ς µπ�ρεK ν� περιµ5ν`η κανε)ς κτι, καθ’ �τι 4ρ#σκεται κα) �ν µ5σxω πρ�-
εκλ�γικ8ς περι�δ�υ.

A+τ/ π�& µ ς �π5µεινε �π’ τ�ν BEλλδα ε2ναι " φ'ση της – τ�ν ψυ*� της τ�ν >*�υν
καταστρ5ψει �π/ π�λ& νωρ#ς. Kαιρ/ς ν� τ�ν καταστρ5ψ�υν κι α+τ�ν.

Π.Λ.K.

E2ναι }4ρις κα) Gερ�συλ#α ν� �νε4]ωνται �νθελληνικ3ς παραστσεις σ�ν τ�ν πα-
ρσταση «Σαµψqν κα* ∆αλιδT» κτω �π/ τ/ν Gερ/ 4ρ*� τ8ς LAκρ�π�λεως. LEκεK π�&
γενν�θηκε J �λε'θερ�ς λ�γ�ς. OG θεατ3ς - θ'µατα, Eλλ�ι µ3 ε�σιτ�ρι� κι Eλλ�ι µ3 πρ�-
σκληση γι� ν� γεµ#σ�υν τ)ς κερκ#δες, Eκ�υσαν τ/ 64ρε�λ�γι� �ναντ#�ν τ�υς. Θ�µα >πε-
σε κα) J γρφων κα) συγ*ωρ8στε µε d ��κτ#ρατ5 µε γι� τ/ πθηµ µ�υ...

T/ >ργ� fτ� κατµαυρη πρ�παγνδα κα) σκ�ταδιστικ/ παραλ�ρηµα. OG φωτειν3ς
λε]ντες >γραφαν }µν�υς «lπ+ρ τ�0 Θε�0 τ�0 .IσραMλ», Gκεσ#ες 6π3ρ «τ�� �κλεκτ�� λα-
�� τ�� LIσρα�λ», *�ρωδιακ3ς πρ�σευ*3ς «6π3ρ τ�� περι�'σι�υ λα��», λ�για συµπ�νιας
«γι� τ/ν κατατρεγµ5ν� λα/ τ�� LIσρα�λ», �7ιστ�ρηση «τ(ν διk7εων κα) τ8ς δ�υλε#ας
τ(ν BE4ρα#ων» �π/ τ�&ς �θνικ�&ς (cEλληνες), �ντιπαρθεση «πρ/ς τ�&ς �θνικ�'ς», µη-
ν'µατα «�παναστατικ8ς �νατρ�π8ς» γι� τ�ν συντρι4� τ(ν �*θρ(ν µ3 τ�ν 4��θεια τ��
LIε*ω4  κα) �νλ�γες σκην3ς �ντιπαρθεσης µετα7& τ(ν «φιλειρηνικ(ν» BE4ρα#ων κα)
τ(ν στρατευµτων τ�� �*θρ��. ORτε " γκαιµπελικ� πρ�παγνδα δ3ν συγκρ#νεται µα-
]# τ�υς. BO γρφων δ3ν Eντε7ε περισσ�τερ� �π/ 10´ τ8ς �ρας τ/ ��υδαϊκ/ σφυρ�κ�πη-
µα κα) >φυγε θλιµµ5ν�ς κα) �γανακτισµ5ν�ς γι� τ/ κατντηµα τ8ς φυλ8ς µας.

BYπ�στρτηγ�ς K.X.K.

6O Για��+ «π�λι�ρκε'»

«M0θ�ς, π3τη κα* �αρ�αρ@τητα �, .Oλυµπι3δες»!
Kτω �π/ α+τ/ν τ/ν τ#τλ� σ3 «φ5ιγ-4�λν», π�& κατ� *ιλιδες πληµµ'ρισαν τ)ς

�κκλησ#ες �λλ� κα) τ�&ς δρ�µ�υς τ8ς LAθ�νας, δια4]�υµε µα]) µ3 Eλλα �νλ�γ�υ
}φ�υς: «Kατασπαραγµ/ς �G φρικαλ5ες �θλητικ3ς �ναµετρ�σεις στ�ν LOλυµπ#α. Nε-
κρ�) κα) �νπηρ�ι στ�&ς �π�τρ�παι�υς �γ(νες. Xρηµατ�4�ρ�ς �παγγελµατικ/ς
�θλητισµ�ς».

A+τ� τ� yλ#γα. Kι �µως 6π8ρ7αν κπ�ι�ι π�& µ ς κκισαν, δι�τι στ/ �7kφυλλ�
τ�� πρ�ηγ�'µεν�υ τε'*�υς µας (�ρ. 262) µιλ�σαµε γι� τ/ µKσ�ς LOρθ�δ�7ων �να-
ντ#�ν τ8ς «LAθ�νας 2004». Πρ�φαν(ς " πραγµατικ�τητα ε2ναι *ειρ�τερη �π/ �κε#-
νην π�& παρ�υσι]αµε στ�ν �ν λ�γxω >ρευν µας.

Γ.Σ.Π.
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T: πρNγραµµα TLG ?εκιν�u �Xσιαστικ) τ: 1972 στ: ΠανεπιστJµι� τHς KαλιφNρνιας,
στ: Irvine, fταν h Uλλην2στρια Marianne McDonald, φ�ιτJτρια τNτε τLν KλασικLν
Σπ�υδLν, δ[ρισε Gνα Uκατ�µµCρι� δ�λλ5ρια στ: πανεπιστJµιN της, γι) ν) gδρυθSH
Gνα Qρευνητικ: κ�ντρ�, µ! σκ�π: τ*ν κατα&[ριση σ! H/Y fλης τHς �Aρ&α2ας KEλλη-
νικHς Γραµµατε2ας, ,τσι �στε T Tπ�ι�σδJπ�τε Qρευνητ*ς στ: µ�λλ�ν ν) µπ�ρSH ν)
Eναδιφ�u τα&Cτατα µ�σα σ! Tπ�ι�δJπ�τε κε2µεν� } συνδυασµ: Eρ&α2ων κειµ�νων.

ΣJµερα, 31 &ρNνια µετ) καA κατNπιν πρ�σπαθειLν π�D θ) &ρειαMNταν Eντικειµε-
νικ) Gνας TλNκληρ�ς τNµ�ς γι) ν) περιγραφ�-ν, τ: TLG ,&ει �Xσιαστικ) Eπ�θη-
κευµ�νη σ&εδ:ν TλNκληρη τ*ν KEλληνικ* Γραµµατε2α Eπ: τ: 800 π.&.ε. (πρ: &ρι-

OR περιπ.τειες τ: Πργρ(µµατς TLG

QE
να Eπ: τ) σπ5νια δρ�σερ) µεσηµ�ρια τ�- �I�υλ2�υ τ�- 2003 στ: καφενε-
δ5κι τHς Παλαιuς B�υλHς T γρ5φων, εcρισκNµεν�ς στ: τελικ: στ5δι�
µιuς ,ρευνας EρκετLν µηνLν, ε<&ε τ*ν µ�ναδικ* εXκαιρ2α ν) συν�µιλJσSη
µ! τ:ν σCγ&ρ�ν� θησαυρ�φCλακα τHς KEλληνικHς µας Γλ[σσας, τ*ν Mα-

ρ2α Παντελιu. KH Mαρ2α Παντελιu ε<ναι καθηγJτρια κλασικLν σπ�υδLν στ: Πα-
νεπιστJµι� τHς KαλιφNρνιας στ*ν πNλη Irvine καA Eπ: τ: 1996 διευθCντρια τ�-
TLG, π�D σηµα2νει «Thesaurus Linguae Graecae», δηλαδ* «Θησαυρ:ς τHς KEλλη-
νικHς Γλ[σσας». T) στ�ι&εOα καA ντ�κ�υµ�ντα π�D ,&�υν συλλε&θH κατ) τ*ν δι5ρ-
κεια αXτHς τHς ,ρευνας, θ) µπ�ρ�-σαν ν) Eπ�τελ�σ�υν τ: cλικ: ,κδ�σης Uν:ς µ�-
ναδικ�- τNµ�υ. E<ναι fµως τNση h cπερηφ5νεια, τ: δ��ς, h στεν�&[ρια, h π2κρα,
h &αρ) καA h ,νταση π�D νι[θει κανεAς Eναδιφ[ντας στ: cλικ: αXτN, �στε πρ:ς
τ: παρ:ν fλη αXτ* h Eντ5ρα πρ�πει ν) φτ5σSη στ:ν κNσµ� καA στ�Dς EγωνιLντες
xEλληνες γρJγ�ρα. Bλ�πω τ[ρα QδL µπρ�στ5 µ�υ τ*ν θρυλικ* Qπιστ�λ* τHς 2ας
�I�υλ2�υ τ�- 1971, τ�- Theodore Brunner πρ:ς τ:ν πρCτανι τ�- University of
California at Irvine... nρ&ισε pδη h π�ρε2α τHς γλ[σσας µας τHς UλληνικHς πρ:ς τ*ν
τ�λεια Eπ�θησαCριση.



στιανικHς Qπ�&Hς) µ�&ρι τ: 1453 µ.&.ε. καA συνε&2Mει µ! τ*ν µετα-BυMαντιν* περ2�δ�.
T: fλ� corpus περιλαµ�5νει περA τ) 90.000.000 λ�?εων, λεκτικLν τCπων καA ληµµ5-
των, QνrL ε<ναι πρ�σ�5σιµ� καA QρευνJσιµ� Eπ: Tπ�ι�δJπ�τε σηµεO� τ�- κNσµ�υ, µ!
Tπ�ι�νδJπ�τε τρNπ� καA ε<δ�ς παραµετρικHς µεθNδ�υ EναMJτησης. Στ: site τ�- TLG,
www.tlg.uci.edu µπ�ρεO T Tπ�ι�σδJπ�τε ν) π5ρSη Eναλυτικ!ς πληρ�φ�ρ2ες γι) τ: σC-
στηµα. �EµεOς π�D τ: δ�κιµ5M�υµε καA τ: &ρησιµ�π�ι�-µε γι) µHνες τ[ρα, �ρισκN-
µαστε συνε&Lς πρ: QκπλJ?εων.

KH Marianne McDonald ε<ναι h κNρη τ�- gδρυτH τHς π�λυεθνικHς Uταιρε2ας �λε-
κτρ�νικLν Zenith. ΣJµερα ε<ναι καθηγJτρια κλασικHς φιλ�λ�γ2ας καA θε5τρ�υ στ:
ΠανεπιστJµι� τHς KαλιφNρνιας, στ: Σ)ν Nτι�γκ� καA διεθν�-ς φJµης αXθεντ2α στ:ν
&Lρ� τHς Eρ&α2ας τραγrωδ2ας, Wδια2τερα fσ�ν Eφ�ρ�u στAς σC&ρ�νες παραστ5σεις τ�-
Eρ&α2�υ θε5τρ�υ.

T: 1972 h Marianne MacDonald τελε2ωνε τ*ν διδακτ�ρικJ της διατρι�* µ! θ�µα
τ*ν ,νν�ια τHς εXτυ&2ας στ:ν EXριπ2δη. Σκ�φτηκε λ�ιπ:ν fτι µ! τ* &ρJση τLν cπ�-
λ�γιστLν, h ,ρευνα αXτ�- τ�- εyδ�υς θ) µπ�ρ�-σε ν) γ2νSη πι: εwκ�λα καA πι:
γρJγ�ρα. KH M. McDonald συMJτησε τ*ν Wδ�α της µ! τ:ν UλληνικHς καταγωγHς
τNτε καθηγητJ της Π�τρ� K�λακλ2δη καA τ:ν πρ��δρ� τ�- TµJµατ�ς Φιλ�λ�γ2ας
Theodore (Ted) Brunner. KO Brunner ,στειλε µ2α gστ�ρικHς πλ��ν E?2ας Qπιστ�λ*
στ:ν πρNεδρ� τ�- Πανεπιστηµ2�υ, γι) ν) τ�- EναλCσSη τ) jφ�λη Uν:ς τ�τ�ι�υ
Qγ&ειρJµατ�ς καA Eν�λα�ε στ*ν συν�&εια ν) QρευνJσSη τ*ν δυνατNτητα cλ�π�ι-
Jσεως τ�- πρ�γρ5µµατ�ς. KO Ted Brunner cπHρ?ε QπA σειρ) QτLν γι) τ: TLG T
nνθρωπ�ς π�D ,κανε τ) πρ5γµατα ν) πρ�&ωρ�-ν.

Mετ) Eπ: συMητJσεις µ! εWδικ�Dς Eπ: τ*ν EXρ[πη καA τ*ν �Aµερικ* Eπ�φασ2-
στηκε h δηµι�υργ2α τ�- K�ντρ�υ, π�D πHρε τ*ν Λατινικ* jν�µασ2α Thesaurus Linguae
Graecae (TLG) πρ:ς τιµ*ν τ�- πρ[τ�υ «Θησαυρ�- τHς KEλληνικHς», τ�- Λε?ικ�- τ�-
KEρρ2κ�υ Στεφ5ν�υ. T: πρNγραµµα gδρCθηκε καA h διαρκLς Eνανε�Cµενη Tµ5δα τ�υ
παραµ�νει Mωνταν* καA παραγωγικ* στ: κ�ντρ� τ�- TLG, στ: ΠανεπιστJµι� τHς
KαλιφNρνιας, π�D ,&ει &ρηµατ�δ�τJσει Gνα µεγ5λ� µ�ρ�ς τHς δηµι�υργ2ας τ�υ. KO
Uκ5στ�τε διευθυντJς τ�υ ε<ναι τακτικ:ς καθηγητ*ς τ�- TµJµατ�ς Φιλ�λ�γ2ας καA δι�-
ρ2Mεται Eπ: τ: ΠανεπιστJµι�. T: Qρευνητικ: πρ�σωπικ: δι�ρ2Mεται Qπ2σης Eπ: τ:
ΠανεπιστJµι� καA κρ2νεται µ! �5ση τ) cψηλ) κριτJρια π�D EπαιτεO Gνα Eµερικα-
νικ: ~δρυµα Eν[τατης Qκπα2δευσης.

T
: µεγαλCτερ� QµπNδι� στ*ν δεκαετ2α τ�- ’70, fταν ?εκ2νησε τ: TLG, Rταν h
cπ5ρ&�υσα τε&ν�λ�γ2α H/Y καA h ,λλειψη µεθ�δ�λ�γ2ας ψηφι�π�2ησης κει-
µ�νων, Wδια2τερα στ) KEλληνικ5. T: πρN�ληµα αXτ: λCθηκε τ*ν Qπ�&* Qκε2νη
µ! τ*ν ��Jθεια τ�- David Packard, γι�- τ�- συνιδρυτH τHς Uταιρε2ας Hewlett-

Packard. KO David Packard Rταν Qπ2σης καθηγητ*ς KλασικLν Σπ�υδLν στ: Πανε-
πιστJµι� τHς KαλιφNρνιας, UCLA, στ: Λ:ς �AντMελες, EπNφ�ιτ�ς τ�- Πανεπιστη-
µ2�υ τ�- Harvard καA γν[στης τHς τε&ν�λ�γ2ας τLν H/Y. KO David Packard τρ�π�-
π�2ησε τ:ν cπ�λ�γιστ* σειρuς HP-1000 τHς Uταιρε2ας τ�υς καA σ! συνεργασ2α µ! τ�Dς
Qρευνητ!ς τ�- TLG δηµι�Cργησε µι) σειρ) πρ�γραµµ5των γι) τ*ν Qπε?εργασ2α καA
Q?ερεCνηση τLν UλληνικLν κειµ�νων. �Eτσι nρ&ισε h καταγραφ* τLν Eρ&α2ων Uλλη-
νικLν κειµ�νων. �Aπ: τ: 1976 pδη, Qρευνητ!ς σ! fλ�ν τ:ν κNσµ� ε<&αν πρNσ�αση σ!

�H πρε#α καA V `λκλ�ρωση τ: TLG
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µεγ5λ� Eριθµ: Eρ&α2ων κειµ�νων, σ! µαγνητικ!ς ταιν2ες. T: 1985 T David Packard σ&ε-
δ2ασε καA κατασκεCασε στ: γκαρ5M τ�υ τ:ν �I�υκ�, Gναν cπ�λ�γιστ* εWδικ) κατα-
σκευασµ�ν� γι) ν) δια�5MSη τ:ν ψηφιακ: δ2σκ� τ�- TLG. KO �I�υκ�ς Rταν µ2α εXφυ�-
στατη τρ�π�π�2ηση τ�- HP-1000 καA γι) τ*ν Qπ�&J τ�υ ε<&ε πρωτNγνωρες δυνατN-
τητες. KO δ2σκ�ς τ�- TLG Rταν T πρLτ�ς ψηφιακ:ς δ2σκ�ς π�D κυκλ�φNρησε στ:ν
κNσµ� καA T Tπ�O�ς δ!ν περιεO&ε µ�υσικJ.

�Aπ: τ: 1985 µ�&ρι τ: 1988 τ: TLG Qπε?�τεινε τ*ν συλλ�γJ τ�υ καA κυκλ�φNρησε
nλλ�υς 3 δ2σκ�υς. T: κNστ�ς τ�- πρ�γρ5µµατ�ς ε<&ε ?επερ5σει τ) 15 Uκατ. δ�λ. �Eκτ:ς
Eπ: τ*ν δωρε) τHς Marianne McDonald καA τ*ν &ρηµατ�δNτηση τ�- Πανεπιστηµ2-
�υ τHς KαλιφNρνιας, τ: TLG ,λα�ε σηµαντικ* cπ�στJρι?η Eπ: τ:ν �Aµερικανικ:
Kρατικ: �Oργανισµ: National Endowment for the Humanities (NEH), π�D &ρηµατ�-
δ�τεO πρωτ�π�ριακ* ,ρευνα στAς �Aνθρωπιστικ!ς �EπιστHµες. Θ) πρ�πει ν) σηµει-
ωθSH fτι τ: TLG ,&ει λ5�ει τ*ν µεγαλCτερη &ρηµατ�δNτηση Eπ: fλα τ) σ&ετικ) πρ�-
γρ5µµατα καA θεωρεOται τ: πι: γνωστ: καA σηµαντικ: πρNγραµµα στ: ε<δ�ς τ�υ.

T: 1988 τ: TLG nρ&ισε τ*ν ψηφι�π�2ηση τHς BυMαντινHς Γραµµατε2ας, π�D συ-
νε&2Mεται µ�&ρι σJµερα καA �ρ2σκεται π�λD κ�ντ) πλ��ν στ*ν Tλ�κλJρωσJ της.
T: 1992 κυκλ�φNρησε ν��ς δ2σκ�ς, T TLG-D, µ! σηµαντικ: Eριθµ: �υMαντινLν
κειµ�νων καA π�D συν�λικ) περιελ5µ�ανε 57 Uκατ�µµCρια λ�?εις. T: 2000 κυ-
κλ�φNρησε T δ2σκ�ς TLG-E µ! 76 Uκατ�µµCρια λ�?εις καA Eπ: τ: 2001 TλNκλη-
ρ� τ: corpus τ�- TLG �ρ2σκεται στ: δ2κτυ� καA διατ2θεται µ! συνδρ�µ* σ! Eκα-
δηµαϊκ) gδρCµατα καA WδιLτες. xEνα µ�ρ�ς τ�- πρ�γρ5µµατ�ς –π�D ε<ναι TλN-
κληρη h �ι�λι�γραφικ* ,ρευνα– καA Gνας Eντιπρ�σωπευτικ:ς Eριθµ:ς ,ργων



�ρ2σκ�νται στ: δ2κτυ� µ! Eν�ικτ* πρNσ�αση. T: TLG σJµερα ,&ει καταγρ5ψει
περ2π�υ 3.500 συγγραφεOς καA 11.000 ,ργα Eπ: τ:ν xOµηρ� µ�&ρι τ*ν πτ[ση τ�-
BυMαντ2�υ τ: 1453 µ.X., καA συνε&2Mει τ*ν ψηφιακ* καταγραφ* τHς BυMαντινHς
περιNδ�υ, µ! τ*ν πρ��πτικ* ν) �ρ2σκεται στ*ν µεσαιωνικ* καA νε[τερη περ2�-
δ� µ�σα στ) UπNµενα δC� &ρNνια.

T: corpus τ�- TLG &ρησιµ�π�ιεOται σJµερα Eπ: &ιλι5δες Qρευνητ�ς, φ�ιτητ!ς καA
WδιLτες σ! 55 &Lρες καA περισσNτερες Eπ: 3.000 �ι�λι�θHκες σ! fλ� τ:ν κNσµ�. KH
sπαρ?J τ�υ ,&ει Eλλ5?ει ριMικ) τ*ν ,ρευνα στAς Uλληνικ!ς σπ�υδ�ς. T: TLG ,&ει συ-
γκεντρ[σει καA καταγρ5ψει τ: σCν�λ� τHς KEλληνικHς Γραµµατε2ας, µεγ5λ� µ�ρ�ς τHς
Tπ�2ας �ρ2σκεται σ! δι5φ�ρες �ι�λι�θHκες Eν) τ:ν κNσµ� καA σ! σπ5νιες QκδNσεις.
Στ*ν δεκαετ2α τ�- ’70 EXρωπαO�ι καA �Aµερικαν�A KEλληνιστ!ς cπ�λNγισαν fτι γι)
τ: Eρ&αO� τµHµα τ�- Θησαυρ�- θ) EπαιτεOτ� h καταγραφ* καA Eπ�θησαCριση πε-
ρ2π�υ 400 συγγραφ�ων. T: TLG σJµερα ,&ει καταγρ5ψει περισσNτερ�υς Eπ: 2.000
Eρ&α2�υς συγγραφεOς. Mερικ�A ε<ναι γνωστ�A µNν� µ! τ: Bν�µ5 τ�υς } Eπ: 1-2 λ�?εις
π�D ,&�υν διασωθH Eπ: τ: ,ργ� τ�υς. KH Qρευνητικ* πρ�εργασ2α π�D ,&ει γ2νει Eπ:
τ: TLG ,&ει φ�ρει στ: φLς Gνα µεγ5λ� Eριθµ: συγγραφ�ων, π�D πρAν Rταν σ&εδ:ν
nγνωστ�ι καA ,&ει συγκεντρ[σει fλα αXτ) τ) κε2µενα, �στε ν) µ* &αθ�-ν π�τ�.

Og &ρHστες τ�- TLG ,&�υν πρNσ�αση σ! &ιλι5δες κε2µενα σ! Gνα ψηφιακ: δ2σκ�
Eλλ) καA µ�σrω τ�- internet, καA µπ�ρ�-ν ν) τ) δια�5σ�υν } ν) EναMητJσ�υν τ*ν
&ρJση µιuς λ�?εως Eν5µεσα σ! &ιλι5δες κε2µενα Qντ:ς δευτερ�λ�πτων. T: TLG Qπ2-
σης περιλαµ�5νει πλJρη κανNνα συγγραφ�ων, ,ργων, καθvς καA Eναλυτικ* λε?ικ�-
γραφ2α, QνrL ε<ναι διασυνδεδεµ�ν� µ! αXτ�µατ�π�ιηµ�ν�υς µη&ανισµ�Dς EνεCρεσης
σ! fλα τ) µεγ5λα ψηφιακ)  κ�ντρα πληρ�φ�ριLν τLν Πανεπιστηµ2ων καA KIδρυµ5-
των KλασικLν Σπ�υδLν στ*ν �Aµερικ* καA παγκ�σµ2ως.

ΣJµερα µ! ν�α καA Wσ&υρ) λ�γισµικ) καA µεθNδ�υς Eν5λυσης κατασκευ5M�νται
QργαλεOα πρ:ς &ρJση τLν QρευνητLν, π�D εWσ�ρ&�νται δι) τ�- διαδικτC�υ στ: TLG,
�στε µ! τ*ν εWσαγωγ* Uν:ς λJµµατ�ς ν) EνασCρωνται καA fλ�ι �g συναφεOς λεκτικ�A
τCπ�ι.

™
τ*ν δεκαετ2α τ�- ’80 ,γιναν πρ�σπ5θειες ν) συµµετ5σ&Sη καA h KEλλ5δα στ*ν δη-
µι�υργ2α τ�- Θησαυρ�-. KH Marianne McDonald καA T πρLτ�ς διευθυντ*ς τ�-
TLG Theodore Brunner ε<&αν τακτικ!ς Qπαφ!ς µ! κυ�ερνητικ�Dς παρ5γ�ντες
καA µ�λη τ�- Eκαδηµαϊκ�- κNσµ�υ στ*ν KEλλ5δα. Στ) µ�σα τ�- ’80 h M.

MacDonald ,πεισε τ*ν τNτε cπ�υργ: Π�λιτισµ�- Mελ2να Mερκ�Cρη ν) παρα&ωρJσSη
τ: νε�κλασικ: κτ2ρι� τHς Tδ�- ΘρασCλλ�υ 18 στ*ν Πλ5κα, γι) ν) στεγ5σSη τ*ν Qπ�-
κταση τ�- TLG. T: σ&�δι� Rταν ν) γ2νSη h καταγραφ* τHς νε[τερης KEλληνικHς Γραµ-
µατε2ας στ*ν KEλλ5δα, QνrL τ: TLG στ*ν �Aµερικ* θ) συν�&ιMε τ*ν ψηφι�π�2ηση τLν
Eρ&α2ων καA �υMαντινLν κειµ�νων. T: KEλληνικ:  τµHµα θ) Eκ�λ�υθ�-σε τ*ν yδια µε-
θ�δ�λ�γ2α, �sτως �στε fλα τ) κε2µενα ν) ε<ναι Eπ�λCτως συµ�ατ5. T: 1987 �ργα-
ν[θηκε στ*ν �AθJνα Gνα συν�δρι�, µ! σκ�π: ν) συMητηθSH h Qπ�κταση τ�- Θησαυρ�-
στ*ν KEλλ5δα.

Γι) ν) cλ�π�ιηθSH τ: σ&�δι� αXτ: h M. McDonald πρ�&[ρησε στ*ν δηµι�υργ2α
Uν:ς gδρCµατ�ς µ! τ2τλ� «xIδρυµα τ�- Θησαυρ�- τHς KEλληνικHς Γλ[σσης»,
Φ.E.K. 10 Mαρτ2�υ 1992 καA συµπλJρωµα 25 �I�υλ2�υ 1997. �IσN�ια µ�λη τ�- WδρC-

OR περιπ.τειες τ: TLG στ�ν �Eλλ(δα
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Φωτ�τυπ�α τ�0 ΦEK 150/B/1992, dπ�υ τ�
πρ�εδρικ� ∆ι3ταγµα γι) τ2ν σ�σταση τ�0

«Θησαυρ�0 τ�ς 6Eλληνικ�ς Γλ1σσας».

µατ�ς διωρ2στηκαν h M. McDonald, T Γε[ργι�ς �AναγνωστNπ�υλ�ς, συν5δελ-
φ�ς τHς M. McDonald στ: ΠανεπιστJµι� τHς KαλιφNρνιας στ: Σ)ν Nτι�γκ� καA
καθηγητ*ς Φιλ�σ�φ2ας, T EδελφNς τ�υ �Aθαν5σι�ς �AναγνωστNπ�υλ�ς, T Eνα-
γραφNµεν�ς bς Γε[ργι�ς Bλ5&�ς, Eκαδηµαϊκ:ς (πρ�φανLς αXτ: ε<ναι λ5θ�ς,
πρNκειται γι) τ:ν µετ�πειτα ΠρNεδρ� τ�- KIδρCµατ�ς, τ:ν �Aγγελ� Bλ5&�) καA
T N. �Aλι�ιMuτ�ς, πανεπιστηµιακNς.

T: �yκηµα τHς Tδ�- ΘρασCλλ�υ παρα&ωρJθηκε µ! EπNφαση τHς cπ�υργ�- Π�λι-
τισµ�- �Aννας Ψαρ�Cδα-Mπεν5κη στAς 20-7-1993. KH Eρ&ικ* cπNσ&εση γι) τ*ν πα-
ρα&[ρηση τ�- �WκJµατ�ς ε<&ε δ�θH Eπ: τ*ν Mελ2να Mερκ�Cρη. KH σηµεριν* ∆J-
µαρ&�ς �AθηνLν µεσ�λ5�ησε τNτε γι) ν) δ�θSH τ: συγκεκριµ�ν� �yκηµα στ: xIδρυµα
τ�- Θησαυρ�- καA B&ι στ*ν �Aρ&αι�λ�γικ* KYπηρεσ2α π�D τ: διεκδικ�-σε. T) Qγκα2-
νια, µετ) τ*ν Eναπαλα2ωση τ�- κτιρ2�υ π�D κρ5τησε σ&εδ:ν Gνα &ρNν�, ,γιναν τ:ν
Σεπτ�µ�ρι� τ�- 1995 παρ�υσ2�α τ�- Πρ��δρ�υ τHς ∆ηµ�ρκατ2ας.

xOµως Eπ: τAς Eρ&!ς τHς δεκαετ2ας τ�- 1990 h M. McDonald ε<&ε πρ�σλ5�ει τ:ν
�Aθαν5σι� �AναγνωστNπ�υλ� σ)ν συνεργ5τη της, λNγrω τHς γνωριµ2ας καA τHς Qµπι-
στ�σCνης π�D ε<&ε στ:ν EδελφN τ�υ, συν5δελφN της καθηγητJ, γι) ν) διεκπεραι[νSη
τAς cπ�θ�σεις της στ*ν KEλλ5δα. KO A. �AναγνωστNπ�υλ�ς, fπως µuς Eναφ�ρει λε-
πτ�µερLς h κα Παντελιu, ε<&ε Qπ2σης ?εκινJσει τ*ν λειτ�υργ2α τ�- «KEλληνικ�- �Iνστι-
τ�Cτ�υ» στ*ν B�στ[νη µ! τ*ν �Wκ�ν�µικ* συµπαρ5σταση τHς Marianne McDonald.
∆εδ�µ�ν�υ fτι δ!ν ε<&ε συγκεκριµ�νη Eπασ&Nληση, µπ�ρ�-σε ν) τα?ιδεCSη στ*ν KEλλ5-
δα καA ν) διεκπεραι[νSη τAς cπ�θ�σεις τHς M. McDonald. Στ: πλα2σι� τLν QπαφLν
π�D ,κανε, T A. �AναγνωστNπ�υλ�ς παρ�υσ2αMε τ:ν UαυτN τ�υ σ)ν EντιπρNσωπ� καA
στεν: συνεργ5τη τ�- TLG, δ2ν�ντας π�λλ!ς φ�ρ!ς τ*ν QντCπωση στ*ν KEλλ5δα fτι T



yδι�ς µ! τ*ν �Wκ�ν�µικ* cπ�στJρι?η τHς M. McDonald Rταν cπεCθυν�ς γι) τ: yδι�
τ: πρNγραµµα TLG. AXτ: φα2νεται καθαρ) σ! Qπιστ�λ!ς τ�- Wδ2�υ, fπως π.&. σ! Qπι-
στ�λJ τ�υ πρ:ς τ*ν κ. Mπακ�γι5ννη. �Eπ2σηµα τ: TLG δ!ν γν[ριMε καA δ!ν µπ�-
ρ�-σε ν) γνωρ2MSη τAς Qν�ργει�ς τ�υ στ*ν KEλλ5δα.

T: 1996, κατ) τ*ν δι5ρκεια τHς πρ[της Qπ2σηµης συνεδρι5σεως τ�- ∆ι�ικητικ�-
Συµ��υλ2�υ τ�- KIδρCµατ�ς π�D ε<&ε δηµι�υργηθSH στ*ν �AθJνα καA στ: Tπ�O� Rταν
h yδια ΠρNεδρ�ς, h κ. McDonald MJτησε ν) συσταθSH διεθν*ς συµ��υλευτικ* Qπι-
τρ�π* Eπ: xEλληνες καA ?�ν�υς φιλ�λNγ�υς καA γλωσσ�λNγ�υς γι) τ*ν jργ5νωση τ�-
σ&εδ2�υ συλλ�γHς, E?ι�λNγησης καA κατα&[ρησης στ*ν KEλλ5δα cλικ�- στ: TLG. ZJ-
τησε Qπ2σης, σ)ν ΠρNεδρ�ς τ�- KIδρCµατ�ς, �Wκ�ν�µικ: Eπ�λ�γισµN. KO �Aθαν5σι�ς
�AναγνωστNπ�υλ�ς EρνJθηκε ν) παρ�υσι5σSη Eπ�λ�γισµ: καA τ: Συµ��Cλι� τHς
Eπ5ντησε fτι �g xEλληνες δ!ν &ρει5M�νται ?�ν�υς ν) τ�Dς π�-ν τ2 θ) κ5ν�υν, καA fτι
h κ. McDonald δ!ν µπ�ρεO ν) ε<ναι ΠρNεδρ�ς τ�- KIδρCµατ�ς, γιατA δ!ν ε<ναι KEλλη-
ν2δα cπJκ��ς. �Aντιµ�τωπη µ! τ*ν αWσ&ρ* αXτ* κατ5σταση, h κ. McDonald cπ��α-
λε τ*ν παρα2τησJ της, τ*ν Tπ�2α στ*ν συν�&εια γνωστ�π�2ησε στ:ν τNτε KYπ�υργ:
Π�λιτισµ�- E. BενιM�λ�.

T*ν yδια περ2�δ� h διεCθυνση τ�- TLG nλλα?ε καA T Ted Brunner, T ν��ς διευθυ-
ντJς, δ!ν ε<&ε nµεσες Qπαφ!ς µ! τ*ν KEλλ5δα καA τ:ν KEλληνικ: TCπ�. T: φθινNπω-
ρ� τ�- 1996 fµως περιHλθαν στ*ν κατ�&* τ�- TLG ,γγραφα, π�D ,δει&ναν fτι T
�Aθαν5σι�ς �AναγνωστNπ�υλ�ς &ρησιµ�π�ι�-σε τ: Bν�µα καA τ*ν διεθνH φJµη τ�-
πρ�γρ5µµατ�ς γι) Wδι�τελεOς σκ�π�Dς. Στ*ν εyσ�δ� τ�- κτιρ2�υ cπHρ&ε Qπιγραφ*
µ! τ: Bν�µα τ�- TLG, π�D πρ�καλ�-σε σCγ&υση σ! xEλληνες καA ?�ν�υς Qρενητ!ς
σ&ετικ) µ! τ*ν WδιNτητα τ�- KIδρCµατ�ς στ*ν KEλλ5δα. KO A. �AναγνωστNπ�υλ�ς δι�-
νειµε Qπ2σης διαφηµιστικ: cλικN, Wσ&υριMNµεν�ς fτι τ: TLG ε<ναι τµHµα τ�- KIδρC-
µατ�ς στ*ν KEλλ5δα καA τ�- «KEλληνικ�- �Iνστιτ�Cτ�υ» τHς B�στ[νης.

T: ΠανεπιστJµι� τHς KαλιφNρνιας Qπεν��η Eµ�σως µ! Qπιστ�λ!ς πρ:ς τ:ν A. �Aνα-
γνωστNπ�υλ� καA τ: ∆ι�ικητικ: Συµ��Cλι� τ�- KIδρCµατ�ς. �Eπιστ�λ!ς Qστ5λησαν
στ) cπ�υργεOα Π�λιτισµ�-, Παιδε2ας καA �E?ωτερικLν καA στ: γραφεO� τ�- Πρ��-
δρ�υ τHς ∆ηµ�κρατ2ας. KO �Aθ. �AναγνωστNπ�υλ�ς τNτε, cπ: τ:ν κ2νδυν� γενικευ-
µ�νων ν�µικLν Qπιπλ�κLν, Eναγκ5Mεται ν) παραδε&θSH Qπ2σηµα καA δηµNσια, µ! Qπι-
στ�λJ τ�υ στAς 3/2/1998 πρ:ς τ:ν ΠρNεδρ� τHς KEλληνικHς ∆ηµ�κρατ2ας, fτι τ: KEλλη-
νικ: xIδρυµα στ: Tπ�O� ε<ναι πρNεδρ�ς �Xδεµ2α σ&�ση ,&ει µ! τ: TLG.

�Aπ: τ: 1996 παρ’ fλα αXτ) καA µ�&ρι σJµερα T A. �AναγνωστNπ�υλ�ς συνε&2Mει,
Eπ: f,τι µuς Eναφ�ρει h κ. Παντελιu καA QµεOς διαπιστ[σαµε, ν) δ2νSη συνεντεC?εις
καA ν) παραπ�ιSH τ*ν πραγµατικNτητα καA τ:ν ρNλ� τ�υ. ΣτAς συνεντεC?εις αXτ!ς
Wσ&υρ2Mεται fτι T yδι�ς Rταν καθηγητ*ς στ: Harvard καA fτι τ: �yκηµα τHς ΘρασCλ-
λ�υ QδNθη στ:ν yδι� Eπ: τ*ν M. Mερκ�Cρη λNγrω τ�- σηµαντικ�- τ�υ ,ργ�υ στ*ν
�AµερικJ. T:ν �Oκτ[�ρι� τ�- 1998 σ! Press Conference µ! τ:ν Λ5Mαρ� �Eφρα2µ�γλ�υ
καA τ*ν Λι5να Kαν�λλη παρ�υσι5στηκε σ)ν καθηγητ*ς τ�- Harvard. T: πανεπι-
στJµι� τ�- Harvard δι�ψευσε τ�Dς Wσ&υρισµ�Cς τ�υ µ! σ&ετικ* αXστηρ* Qπιστ�λJ.
�Aντ2γραφα fλων τLν παραπ5νω Qπιστ�λLν, Qγγρ5φων καA QπισJµων δηµ�σιευµ5-
των �ρ2σκ�νται στ*ν δι5θεση τ�- περι�δικ�-.

M’ αXτ) καA µ’ αXτ) λ�ιπNν, fπως π5ντα nλλωστε συµ�α2νει, h KEλλ5δα ,&ασε µ2α
EκNµη θαυµ5σια εXκαιρ2α ν) συµµετ5σ&Sη Qνεργ) στ: µ�ναδικ: µ�γα-,ργ� τ�-
περ5σµατ�ς στ*ν Eθανασ2α τHς Eνθρ[πινης gστ�ρ2ας τHς yδιας της τHς KEλληνικHς
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Γλ[σσας. KO γρ5φων ε<ναι σ! θ�ση ν) γνωρ2MSη fτι σJµερα γ2ν�νται κ5π�ιες σιω-
πηρ!ς Qν�ργειες γι) τ*ν δραστηρι�π�2ηση τHς KEλλ5δας στ: ,ργ� αXτ: µ�σrω
WδιωτικLν φ�ρ�ων.

Π5ντως σ&εδ:ν fλα τ) τµJµατα KλασικLν Σπ�υδLν, καA B&ι µNν� τLν KEλληνικLν
Πανεπιστηµ2ων, µ! πι: δραστJρια τ: A.Π.Θ., τLν �Iωανν2νων καA τHς KρJτης, Eλλ)
καA π5ρα π�λλ�A WδιLτες Qρευνητ�ς, ,ναντι µιuς QντελLς &αµηλHς καA συµ��λικHς
QτJσιας συνδρ�µHς Eπ�λαµ�5ν�υν pδη τLν jφεληµ5των Qκ τ�- τεραστ2�υ αXτ�-
πλ�Cτ�υ. KO κ5θε Gνας Eπ: Qµuς µπ�ρεO σJµερα ν) Qπιλ�?Sη τ: ε<δ�ς τHς συνδρ�µHς
π�D QπιθυµεO –µ! hµ�ρα, µ! µHνα, µ! ,τ�ς, µ! �ρες } µ! Bγκ� πληρ�φ�ριLν– καA ,να-
ντι Uν:ς EσJµαντ�υ π�σ�- ν) ,&Sη EπεριNριστη πρNσ�αση σ! fλ�ν αXτ:ν τ:ν τερ5στι�
πλ�-τ�.

™
! fλη τ*ν διαδρ�µ* τ�- TLG σηµεO� σταθµ:ς Rταν τ: π�ρασµα τLν δεδ�µ�νων
Eπ: τ: παλαι: σCστηµα τ�- D. Packard Jr. στ�Dς ν��υς H/Y καA πλατφNρµες
Eν�ικτHς Eρ&ιτεκτ�νικHς. KO συµπατρι[της µας NOκ�ς Nικ�λ5�υ Eπ: τ*ν Mελ-
��Cρνη, µ! διδακτ�ρικ) στ*ν Γλωσσ�λ�γ2α καA τ*ν Πληρ�φ�ρικJ, σ&εδ2ασε µ!

τ*ν Tµ5δα τ�υ στ: Irvine fλα τ) Eπαρα2τητα πρ�γρ5µµατα καA διαδικασ2ες γι) τ:ν
,λεγ&� π5νω Eπ: 9.000 κειµ�νων, π�D π�ρασαν Eπ: τ: σCστηµα τ�- �I�υκ�υ στ: πε-
ρι�5λλ�ν τLν Windows. T: «π�ρασµα» αXτ: cλ�π�2ησε h Tµ5δα τ�- καθηγητH
William A. Johnson, Associate Professor of Classics στ: ΠανεπιστJµι� τ�- Cincinnati
σJµερα.

KH Qργασ2α τ�- Qλ�γ&�υ, π�D Eν�λα�ε T NOκ�ς Nικ�λ5�υ EργNτερα, Rταν τεραστ2-
�υ Bγκ�υ, ,κτασης καA πρ�σπ5θειας καA �g παλαι�A Eπ: τ*ν Tµ5δα τ�- Packard, τ�-

�H µετ(Cαση EπS τS παλαιS στS ν. σFστηµα TLG
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Wδ2�υ συµπεριλαµ�αν�µ�ν�υ, δ!ν µπNρεσαν ν) ��ηθJσ�υν, Eπ: f,τι µuς Qνηµ�ρωσε
h κα Παντελιu. Παρ’ fλα αXτ) h Tµ5δα τ�- TLG π�τυ&ε τ: EκατNρθωτ�: &ωρAς manual
στ) &�ρια της ,κανε reverse engineering στ:ν κ[δικα τLν κειµ�νων καA Eπ: τ: δυα-
δικ: assembly σCστηµα π�D Rταν –fπως ε<&ε ,ρθει Eπ: τ:ν �I�υκ�– τ: µετ�τρεψε σ!
ASCII καA Eπ: QκεO στ*ν συν�&εια τ: µετ�φερε σ! σCγ&ρ�νες µ�ρφ!ς γραµµατ�σειρLν
unicode. �Aκ�λ�Cθησε h Eπ�θJκευση σ! συγ&ρNν�υς H/Y καA πλατφNρµες Eν�ικτHς
Eρ&ιτεκτ�νικHς. KH Tµ5δα τ�- TLG σJµερα συνε&2Mει τ*ν δ�υλει5 της καA ,&ει Eνα-
πτC?ει µ�ναδικ) στ: ε<δ�ς τ�υς λ�γισµικ) QργαλεOα (software), δι) τLν Tπ�2ων γ2-
νεται B&ι µNν� τα&Cτατη πιστ�π�2ηση καA διNρθωση τLν εWσαγ�µ�νων κειµ�νων, Eλλ)
καA αXτNµατη σηµατ�δNτηση καA cπερ-διασCνδεση κ5θε λ�?ης τLν κειµ�νων αXτLν
µ! fλ�ν τ:ν cπNλ�ιπ� θησαυρ: σ! Qπ2πεδ� κειµ�ν�υ, παραγρ5φ�υ, λ�?ης, τCπ�υ, συγ-
γραφ�ως, Qπ�&Hς, θεµατ�λ�γ2ας καA �λεκτρ�νικLν πηγLν καA Eρ&ε2ων Eπ: nλλα Πα-
νεπιστJµια, π�D διατηρ�-ν καA EναπτCσσ�υν σ! ψηφιακ* µ�ρφ* τ*ν �Aρ&α2α KEλλη-
νικ* Γραµµατε2α. �Eτσι, µ! τ*ν τε&ν�λ�γ2α τLν cπερσυνδ�σµων (hyper-link), T κ5θε
Gνας µπ�ρεO πλ��ν ν) περιηγηθSH, ?εκιν[ντας Eπ: µ2α λ�?η } πρNταση, σ! fλες τAς πε-
ρι�&!ς τ�- Θησαυρ�-, fπ�υ cπ5ρ&�υν σ&ετικ!ς } παρNµ�ιες Eναφ�ρ!ς µ! αXτ*ν π�D
&ρησιµ�π�2ησε στ*ν ,ναρ?η τHς EναMJτησJς τ�υ.

KAπλ: παρ5δειγµα: Ψ5?αµε γι) τ*ν λ�?η «*ρ�ν�ς» στ:ν �Aριστ�τ�λη καA πJραµε
σ)ν Eπ5ντηση π5νω Eπ: 120 σ&ετικ!ς καA πλJρεις Eναφ�ρ�ς. Παραθ�τ�υµε Gνα τµHµα
κειµ�νων µιuς Qκ τLν EπαντJσεων:

Search for &ρNν�ς:
1. Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Analytica priora et posteriora.

{0086.001} Bekker page 48b line 36 (Browse)
λ5γεσθα# πως πρ/ς α+τ/ τ/ γ5ν�ς. πλιν �τι J καιρ/ς �+κ (35)
>στι *ρ�ν�ς δ5ων· θεx( γ�ρ καιρ/ς µ3ν >στι, *ρ�ν�ς δ’ �+κ
>στι δ5ων δι� τ/ µηδ3ν ε2ναι θεx( �φ5λιµ�ν �ρ�υς µ3ν γ�ρ
θετ5�ν καιρ/ν κα) *ρ�ν�ν δ5�ντα κα) θε�ν, τ�ν δ3 πρ�τασιν.
2. Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Physica {0086.031} Bekker page 219b line

2
κα) 6π�κε#σθω· �ταν µ3ν ��ν =ς {ν τ/ ν�ν α�σθανb– (30)
µεθα, κα) µ� vτ�ι =ς πρ�τερ�ν κα) }στερ�ν �ν τ`8 κιν�σει d
=ς τ/ α+τ/ µ3ν πρ�τ5ρ�υ δ3 κα) 6στ5ρ�υ τιν�ς, �+ δ�κεK *ρ�-
ν�ς γεγ�ν5ναι �+δε#ς, �τι �+δ3 κ#νησις· �ταν δ3 τ/ πρ�τερ�ν
(219b) κα) }στερ�ν, τ�τε λ5γ�µεν *ρ�ν�ν· τ��τ� γρ �στιν *ρ�ν�ς,
�ριθµ/ς κιν�σεως κατ� τ/ πρ�τερ�ν κα) }στερ�ν.

�+κ Eρα κ#- (2)
νησις J *ρ�ν�ς �λλ’ `� �ριθµ/ν >*ει " κ#νησις. σηµεK�ν δ5·
τ/ µ3ν γ�ρ πλεK�ν κα) >λαττ�ν κρ#ν�µεν �ριθµx(, κ#νησιν δ3
πλε#ω κα) �λττω *ρ�νxω· �ριθµ/ς Eρα τις J *ρ�ν�ς. �πε) (5)
δ’ �ριθµ�ς �στι δι*(ς (κα) γ�ρ τ/ �ριθµ�'µεν�ν κα) τ/ �ριθ- @1
µητ/ν �ριθµ/ν λ5γ�µεν, κα) x� �ριθµ��µεν), J δ� *ρ�ν�ς �στ)ν
τ/ �ριθµ�'µεν�ν κα) �+* x� �ριθµ��µεν. >στι δ’ mτερ�ν x�
�ριθµ��µεν κα) τ/ �ριθµ�'µεν�ν. κα) �σπερ " κ#νησις α�ε) Eλλη
κα) Eλλη, κα) J *ρ�ν�ς (J δ’ �µα π ς *ρ�ν�ς J α+τ�ς· τ/ (10)
γ�ρ ν�ν τ/ α+τ/ � π�τ’ fν –τ/ δ’ε2ναι α+τx( mτερ�ν– τ/ δ3 
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K5θε λ�?η στ: παραπ5νω κε2µεν� ε<ναι cπερσCνδεσµ�ς, π�D σ! TδηγεO σ! κ5π�ια
nλλη σ&ετικ* περι�&* τ�- TLG. T: θαυµ5σι� ε<ναι fτι µπ�ρεO ν) �5λSη κ5π�ι�ς στ*ν
EναMJτησJ τ�υ fσα φ2λτρα καA περι�ρισµ�Dς QπιθυµεO, πρ�κειµ�ν�υ ν) Qπικεντρ[σ�η
τ*ν EναMJτηση σ! fπ�ια περι�&* θεµατ�λ�γ2ας, λεκτικ�- τCπ�υ } nλλ�υ &αρακτη-
ριστικ�- θ�λει. �Eπ2σης µ! &ρJση τHς QντελLς ν�ας τε&ν�λ�γ2ας XML ε<ναι pδη δυ-
νατ* h Eναδ2φηση σ! λεκτικ�Dς τCπ�υς π�D συνδ��νται καA γραµµατικ) µ! τ: πρ:ς
,ρευνα λHµµα καA B&ι µNν� µ! τ:ν τCπ� τ�υ, fπως µuς λ�ει T Qρευνητ*ς καA µη&α-
νικ:ς τ�- TLG NOκ�ς Nικ�λ5�υ. KH µ�ρφ�λ�γικ* αXτ* Eν5λυση µuς Qπιτρ�πει ν)
εWσ5γ�υµε π.&. τ*ν λ�?η «ε-σφ�ρω» καA ν) παραλαµ�5ν�υµε Eπ�τελ�σµατα, �ν τ:
Qπιθυµ�-µε, π�D περι�&�υν τ:ν τCπ� «ε-σηνεγκ@ν».

KOτιδJπ�τε ,&ει κατα&ωρισθH στ: TLG ε<ναι µNν�ν Eπ: κριτικ!ς QκδNσεις καA �g
κατα&ωρJσεις γ2ν�νται στ*ν K2να. Nα2, σωστ) δια�5Mετε, στ*ν K2να. M! συµ�Nλαια
fπ�υ Qπιτρ�πεται µNν�ν Gνα λ5θ�ς Eν) 24.000 &αρακτHρες καA fπ�υ �g 1.000 πλη-
κτρ�λ�γ�Cµεν�ι &αρακτHρες στ�ι&2M�υν 1,4 δ�λλ5ρια. T: κ�ντρ� τ�- TLG στ: Irvine
συλλ�γει Eπ: ΠανεπιστJµια καA Qρευνητικ) κ�ντρα Eπ: fλ�ν τ:ν κNσµ� f,τι και-
ν�Cργια ,κδ�ση } manuscript �ρεθSH. �Eφ’ fσ�ν αXτ* gκαν�π�ιεO τ) αXστηρ) κριτJ-
ρια E?ι�λNγησης, Eπ�στ�λλεται στ*ν συν�&εια σ! κι�[τια στ*ν K2να, fπ�υ γ2νεται h
κατα&[ρηση τLν κειµ�νων σ! ψηφιακ* µ�ρφJ. KH κατα&[ρηση γ2νεται ταυτN&ρ�να
Eπ: τρεOς Tµ5δες, π�D κατα&ωρ�-ν τ: yδι� κε2µεν� καA µετ) µ! εWδικ: λ�γισµικ: τ)
τρ2α κε2µενα συγκρ2ν�νται καA τ) λ5θη δι�ρθ[ν�νται σ&εδ:ν αXτNµατα. T) κε2µενα
µετ) Eπ�στ�λλ�νται στ*ν ψηφιακ* µ�ρφJ τ�υς στ: TLG καA QκεO, Eφ�- cπ�στ�-ν τ*ν
τελικ* Eναλυτικ* Qπε?εργασ2α καA Qλ�γ&�υς, Qνθ�τ�νται στ: σLµα τ�- TLG. Στ: TLG
γ2ν�νται συ&ν!ς Qπικαιρ�π�ιJσεις τLν pδη κατα&ωρισθ�ντων κειµ�νων, fταν �ρ2-
σκωνται nγνωστες QκδNσεις τ�υς, καA Qπ2σης δι�ρθ[σεις π�D πρ�κCπτ�υν Eπ: και-
ρ�- εWς καιρNν, σ)ν Eπ�τ�λεσµα εWδικHς φιλ�λ�γικHς Qπε?εργασ2ας τLν pδη κατα-
&ωρισθ�ντων.

Σ! fλ�ν τ:ν κNσµ� σJµερα τ: TLG Eπ�τελεO τ:ν κανNνα Eναφ�ρuς γι) TτιδJπ�τε
σ&ετ2Mεται µ! τAς Kλασικ!ς Σπ�υδ!ς καA τAς ,ρευνες π�D Eφ�ρ�-ν στAς πηγ!ς καA
τAς διαστ5σεις τHς KλασικHς Γν[σης. �Eπ2σης KIδρCµατα, ΠανεπιστJµια, �Eρευ-
νητικ) K�ντρα καA �Iνστιτ�-τα π�D Eσ&�λ�-νται µ! Γλωσσ�λ�γ2α, Θεωρητικ*
Πληρ�φ�ρικJ, Mαθηµατικ) καA QπιστHµες τHς Γν[σης (Γνωσι�λ�γ2α) ε<ναι
διαρκLς διασυνδεδεµ�να µ! τ: TLG.

T: TLG ,&ει pδη cψ[σει στ*ν Eθανασ2α τ*ν KEλληνικ* ΓλLσσα. «KλCτε θε�A πα-
τρrL�ι», Eπ: τ*ν καθ�λικ) συµπαντικ* δι5σταση π�D �ρ2σκεστε καA «µ�λ�Oτε hµOν»,
γι) ν) δHτε fτι ,στω καA σ’ αXτ*ν τ*ν nνυδρη Qπ�&J, ,στω καA σ! cπερατλ5ντι�υς τN-
π�υς, �g κατ) τ: γ�ν�ς καA �g κατ) τ*ν παιδε2αν xEλληνες τηρ�-ν τ:ν τ�- ν�Nς σας
λNγ�ν. Mαρ2α Παντελιu, Marianne McDonald, Theodore Brunner, NOκ� Nικ�λ5�υ
καA fλ�υς Qσuς στ: TLG σuς εX&αριστ�-µε.

.Iω3ννης Σπ. Πηλι��νης
�Aναλυτ*ς - Πρ�γραµµατιστ*ς/ΦυσικNς

jopil@atlascom.gr

[Στ( kπ"µεν� τε$5�ς: :Oµιλ�$ν στ(ν «∆» �6 Mαρι8ννα MFκ Nτ"-
ναλντ, Θε"δωρ�ς Mπρ�$ννερ, Mαρ�α ΠαντελιY.]
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�H θρησκληψ#α καA V θεκρατ#α στAς H.Π.A.

™
τ: τε-&�ς �Oκτω�ρ2�υ εy&αµε παρ�υσι5σει πληρ�φ�ρ2ες π�D δηµ�σ2ευσαν �g «T5ιµς τHς
N�ας KYNρκης» («OG >λλ�γ�ι τ(ν H.Π.A. – T/ �ντ#4αρ� στ� Θε�κρατ#α»), σCµφωνα µ!
τAς Tπ�Oες Gνα µεγ5λ� µ�ρ�ς τLν �AµερικανLν ε<ναι nθρησκ�ι, Eγνωστικιστ!ς } nθε�ι,
π�D διεκδικ�-ν τ: δικα2ωµα ν) Qκφρ5Mωνται στ*ν π�λιτικ* καA γενικ) τ* δηµNσια Mω*

τHς &[ρας.
KYπ5ρ&ει fµως σ! cψηλNτερα π�σ�στ) τ: φαινNµεν� τHς θρησκ�ληψ2ας στAς λαϊκ!ς τ5?εις,

Eλλ) καA σ! Qκπρ�σ[π�υς τHς πνευµατικHς καA π�λιτικHς hγεσ2ας – κ5τι π�D QκµεταλλεC�νται
φυσικ) �g WθCν�ντες τLν διαφNρων δ�γµ5των καA αgρ�σεων, µ! Eπ�τ�λεσµα ν) πρ�κCπτ�υν κα-
ταστ5σεις καA περιστατικ) π�D κ5π�τε φθ5ν�υν στ:ν �αθµ: τHς φαιδρNτητας.

�Eνδεικτικ) στα&υ�λ�γ�-µε bρισµ�να τ�τ�ια περιστατικ), fπως περιγρ5φ�νται Eπ: τ: ,γκυ-
ρ� Eµερικανικ: περι�δικ: «Free Inquiry» (Kαλ�κα2ρι 2003, τε-&�ς 23, Eριθµ:ς 3).

∆ι?5ν�ντας τ�Wς δα�µ�νες. Og κ5τ�ικ�ι τ�- N��υ Mε?ικ�- MJτησαν Eπ: τ*ν �Aµερι-
κανικ* xEνωση �EθνικLν KOδLν καA Eπ: τ�Dς κρατικ�Dς λειτ�υργ�Dς τHς KYπηρεσ2ας τLν Mε-
ταφ�ρLν τ* µετ�ν�µασ2α τHς EµερικανικHς Tδ�- U.S. 666. �EπισJµαναν τ* δαιµ�νικ* συνειρ-
µικ* σηµασ2α αXτHς τHς jν�µασ2ας καA τ:ν φN�� τLν TδηγLν fτι «J δι4�λ�ς �λ5γ*ει τ� γε-
γ�ν�τα» σ’ αXτ:ν τ:ν δρNµ�.

Og π�λιτεOες τ�- K�λ�ρ5δ�, Eπ: τAς Tπ�Oες περν�u T «δαιµ�νικ:ς» «U.S. 666» Mητ�-ν Qπ2σης
τ* µετ�ν�µασ2α τ�υ σ! «U.S. 393»!

«3E�γαλε» καιν�Aργι� π"δι! xOταν T τηλε�πτικ:ς gερ�κJρυκας Π)τ PNµπερτσ�ν πλη-
ρ�φ�ρJθηκε fτι π5σ&ει Eπ: καρκ2ν� τ�- πρ�στ5τη, δ!ν πρ�σ�φυγε στ:ν KCρι� γι) θεραπε2α,
Eλλ) στ�Dς καλCτερ�υς εWδικ�Cς, �g Tπ�O�ι καA τ�- συν�στησαν ν) cπ��ληθSH σ! Qγ&ε2ρηση. ΣJ-
µερα �g γιατρ�A Wσ&υρ2M�νται fτι ,&ει EπαλλαγH Eπ: τ* νNσ�.

Παρ’ fτι T κ. PNµπερτσ�ν δ!ν QνθαρρCνει τ�Dς πιστ�Cς τ�υ ν) Eπ�φεCγ�υν τ*ν Wατρικ* θε-
ραπε2α καA τ) φ5ρµακα, τ) �ι�λ2α καA �g τηλε�πτικ�ς τ�υ Qκπ�µπ!ς �ρ2θ�υν Eπ: µυθεCµατα
Eνθρ[πων, �g Tπ�O�ι θεραπεCτηκαν Eπ: «θαCµατα». Σ’ Gναν Eπ: τ�Dς πι: Q?ωφρενικ�Dς Wσ&υ-
ρισµ�Cς τ�υ Eν�φερε fτι κ5π�ι�ς Eπ: τ*ν Γκ5να Eπ�κτησε καA π5λι πNδι (στ* θ�ση τ�- Eκρω-
τηριασµ�ν�υ τ�υ nκρ�υ) µετ) τ:ν πρ�σηλυτισµN τ�υ!

Mπ8νι� - �8πτισµα. Σ)ν ν) µ*ν ,φθαναν �g Eµερικανικ!ς UταιρεOες π�D σπεCδ�υν στ:
�Iρ)κ γι) τ*ν Eν�ικ�δNµηση τHς &[ρας, Qπετρ5πη h µετ5�αση καA σ! gεραπ�στNλ�υς τHς EXαγ-
γελικHς �Eκκλησ2ας. �Aν5µεσα σ’ αXτ�Dς καA QκεOν�ι τHς «Southern Baptist Convention ISBC»,
�g Tπ�O�ι Qλπ2M�υν fτι θ) µπ�ρ�σ�υν ν) στε2λ�υν 25.000 �απτιστ!ς στ: �Iρ5κ. «N) γιατ2 πρ�-
πει ν) πρ�σευ&[µαστε», ε<πε T �απτιστ*ς Mark Liederback σ! Tµιλ2α τ�υ στ: SBC. «N5 πLς
Gνας Xριστιαν:ς διε?5γει πνευµατικ: πNλεµ�». �EπικεφαλHς τ�- SBC ε<ναι T γυι:ς τ�- Mπ2λ-
λυ Γκρ5&αµ Φρ5νκλιν. Og gεραπNστ�λ�ι Eδιαφ�ρ�-ν µπρ�στ) στ:ν πρ��ληµατισµ: bρισµ�-
νων, fτι h µετ5�ασJ τ�υς στ: �Iρ)κ µ�ι5Mει µ! &ριστιανικ* Qπ2θεση στ: �Iσλ5µ, καA µ5λιστα T
Φρ5νκλιν δ!ν δ2στασε ν) &αρακτηρ2σSη τ: �Iσλ)µ bς «E&ρεO� καA κακN��υλ�». Σ! συν�ντευ?J
τ�υ στ: Beliefnet ε<πε: «Θ) πuµε QκεO ν) τ�Dς δ[σ�υµε τ*ν Eγ5πη µας καA ν) τ�Dς σkσ�υµε,
καA bς &ριστιαν�A θ) τ: κ5ν�υµε αXτ: στ: Bν�µα τ�- �Iησ�- Xριστ�-».

KαA σ)ν ν) µ*ν ,φθαναν fλα αXτ5, τ: Πεντ5γων� Q?ετ5Mει καταγγελ2ες fτι T στρατιωτικ:ς
gερ�ας Josh Ilano �ρνεOτ� ν) δ[σSη νερ: (π�D δ!ν Eφθ�νεO στ: �Iρ)κ) στ�Dς �Aµερικαν�Dς στρα-
τιLτες (γι) µπ5νι�), �ν δ!ν δ�&�νταν ν’ Eκ�Cσ�υν τ: 90λεπτ� κJρυγµ5 τ�υ καA µετ) ν) �απτι-
σθ�-ν...

Σ.



�O
πρωτ�πρεσ�Cτερ�ς �Iω5ννης Pωµαν2δης (1927-2001) Rταν Tµ�γεν*ς τHς �Aµε-
ρικHς. �AπNφ�ιτ�ς τ�- KEλληνικ�- K�λεγ2�υ Brookline τHς Mασσα&�υσ�της,
τHς Θε�λ�γικHς Σ&�λHς τ�- Πανεπιστηµ2�υ Yale, διδ5κτωρ τHς Θε�λ�γικHς
Σ&�λHς τ�- �Eθνικ�- καA Kαπ�διστριακ�- Πανεπιστηµ2�υ �AθηνLν καA τHς

I.Σ. Pωµαν#δης: �O Lµπνευστ�ς τOς σFγPρνης PωµισFνης

M
#α ν5α �πι*ειρ�'µενη παρ5µ4αση φανατικ(ν στ� τρ5*�ντα �κπαι-
δευτικ� ]ητ�µατα φρ�ντισε ν� µ ς 6πενθυµ#σ̀η τ/ν παραδ�σιακ/
�νθελληνισµ/ τ8ς LOρθ�δ�7#ας κα) τ�ν 4αθ'τατη �π�στρ�φ�
της πρ/ς τ�ν BEλληνικ� Παιδε#α. LAφ�ρµ� στθηκε mνα πρωτ�-

π�ριακ/ πρ�γραµµα τ�� BYπ�υργε#�υ Παιδε#ας κα) Θρησκευµτων µ3
τ#τλ� «LEκπα#δευση κα) Π�λιτισµ�ς», τ/ Jπ�K� >*ει =ς κ'ρι� στ�*� ν� δι-
δ7`η στ�&ς µαθητ3ς τ(ν τ7εων τ�� ∆ηµ�τικ�� Σ*�λε#�υ τ)ς 4ασικ3ς
�ρ*3ς κα) �7#ες τ�� BEλληνικ�� Π�λιτισµ�� µ5σα �π/ δηµι�υργικ3ς
�κφρσεις τ�υ, �πως τ/ θ5ατρ�, �G *ειρ�τε*ν#ες, " ]ωγραφικ�, τ/ παι*ν#-
δι κ.λπ.

OG µαθητ5ς, µετα7& Eλλων, σ'µφωνα µ3 τ/ πρ�γραµµα, καλ��νται ν� καταν��σ�υν
τ� µυθ�λ�γ#α µας κα) τ�&ς Iλληνικ�&ς θε�'ς, συµµετ5*�ντες �G Zδι�ι �νεργ� σ3 µ#α
«παιδευτικ� θε�γ�ν#α». Γι� παρδειγµα, �κτ/ς �π/ τ)ς �γκυκλ�παιδικ3ς γνkσεις π�&
διδσκ�νται γ'ρω �π/ τ� µυθ�λ�γ#α, παρλληλα τ�&ς δ#νεται " δυνατ�τητα ν� κα-
τασκευσ�υν *ειρ�τε*ν�µατα - Jµ�ιkµατα τ(ν θε(ν (�πως γι� παρδειγµα σελιδ�-

▲

�H περ#πτωση τ: I.Σ. Pωµαν#δη

K
αA fµως ε<ναι Eληθ�στατ�: KYπ5ρ&�υν σCγ&ρ�ν�ι Pωµι�A ν�σταλγ�A τHς
Eνα�2ωσης τHς PωµαϊκHς αXτ�κρατ�ρ2ας καA τHς PAX ROMANA! T)
τελευταOα τρι5ντα &ρNνια Qργ5M�νται συστηµατικ5, γι) ν) πετC&�υν
τ*ν Eλλ�2ωση τHς QθνικHς µας συνε2δησης. �Eπειδ* h δρ5ση τ�υς Qκτ:ς

Eπ: κωµικ* µπ�ρεO ν) ε<ναι Qπικ2νδυνη, jφε2λ�υµε ν) τ�Dς ?εσκεπ5σ�υµε
πρAν συρθ�-µε Q?αιτ2ας τ�υς σ! περιπ�τειες, yσως καA σ! Gναν ν�� δι&ασµN.

ATEKNOI ¶AI¢A°ø°OI



δεKκτες). Σ3 κθε τ7η �ναρτ(νται ε�κ�νες τ(ν θε(ν κα) τ� γενεαλ�γικ� δ5ντρα, �νx(
κθε BEλλην�π�υλ� >*ει τ�ν ε+καιρ#α ν� �νακαλ'ψ̀η τ)ς �δια#τερες �δι�τητες Iκ-
στ�υ θε�� µ5σα �π/ �+σιαστικ� �µ4θυνση στ�&ς συµ4�λισµ�&ς π�& συγκεντρkνει.
LEπ#σης κθε παιδ) µπ�ρεK ν� ταυτιστ̀8 µ3 τ/ν θε/ π�& τ�� ταιρι]ει καλ'τερα, κα-
ταν�kντας >τσι τ�ν �νθρkπινη �νγκη π�ικιλ�µ�ρφης, �λε'θερης κα) πρ�σωπικ8ς
θεkρησης τ�� θε#�υ, �νx( J µαθητ�ς �ντσσεται κα) σ3 µ#α δηµι�υργικ� διαδικασ#α
σ�ν παι*ν#δι, �π�υ καλεKται ν� �πιν��σ`η mναν �7 Jλ�κλ�ρ�υ ν5� θε�, π�& ν� συµ4�-
λ#]`η πρ�σλαµ4ν�υσες �π/ τ/ περι4λλ�ν τ�υ. LAναφ5ρεται *αρακτηριστικ� δ3 πbς
«θε�) τ8ς Φ'σης, τ8ς Λ�θης, τ(ν Xρωµτων κα) τ8ς Γυµναστικ8ς >*�υν δηµι�υρ-
γηθ8 �π/ µαθητ5ς». jEτσι �G µικρ�) cEλληνες µαθητ5ς, µ5σα �π/ τ/ �ν λ�γxω πρ�-
γραµµα, �*ι µ�ν� καταν���ν «τ�ν �ληθιν� φ'ση τ(ν θε(ν» µακρι� �π/ παραν��σεις,
�πως σηµειkνει κα) J Πλ�'ταρ*�ς, �λλ� �κ�µη, συµµετ5*�ντες µ3 �δια#τερη �πιτυ*#α
στ� διαδικασ#α «θε�π�#ησης» φυσικ(ν �δε(ν κα) �7ι(ν, ε�σγ�νται στ�ν �τραπ/ τ��
LOρθ�� Λ�γ�υ κα) γ#ν�νται κ�ινων�) τ8ς 4ασικ8ς θ5σης τ8ς BEλληνικ8ς Φιλ�σ�φ#ας,
�πως τ�ν �75φρασε J �εν�φνης, vτ�ι: «∆3ν 6π5δει7αν �G θε�) �7 �ρ*8ς τ� πντα
στ�&ς θνητ�'ς, �G Eνθρωπ�ι, µ3 *ρ�νια �να]�τηση, τ/ καλ'τερ� �φευρ#σκ�υν γι�
τ�&ς θε�'ς». Παρλληλα τ� παιδι� �πελευθερkν�νται �π/ δεισιδαιµ�ν#ες κα) πρ�-
λ�ψεις π�& πηγ]�υν �π/ τ/ν φ�4� πρ/ς τ/ θεK�ν, π�& καλλιεργεK συνειδητ� " θε�-

Φιλ�σ�φικHς Σ&�λHς τ�- Πανεπιστηµ2�υ τ�- Harvard, ,γινε τελικ) καθηγητ*ς τHς
Θε�λ�γικHς Σ&�λHς τ�- �Aριστ�τελε2�υ Πανεπιστηµ2�υ τHς Θεσσαλ�ν2κης. �Aπ: τ*
θ�ση τ�υ αXτ*ν Eπ�φ5σισε πvς QµεOς �g xEλληνες δ!ν εyµαστε xEλληνες, Eλλ) PωµαO�ι
(Pωµι�A) καA nρ&ισε ν) τ: διδ5σκSη. �AρνJθηκε µ5λιστα EκNµη καA τ*ν UλληνικNτη-
τα τHς yδιας τHς γλ[σσας, τ*ν Tπ�2α �νNµασε ρωµα2ικη EντA UλληνικJ.

N�σταλγ:ς τHς PωµαϊκHς AXτ�κρατ�ρ2ας καA δ* τHς �Aνατ�λικHς (Pωµαν2α - Bυ-
M5ντι�), ε<δε τ:ν UαυτN τ�υ bς τ:ν Wδε�λ�γικ: EπNστ�λ� τ�- Eναγεννηµ�ν�υ ρω-
µαϊσµ�-. �AρνJθηκε τ:ν N�� KEλληνισµN, fπως αXτ:ς πρ��κυψε Eπ: τ*ν �Eπαν5-
σταση τ�- 1821, θεωρ[ντας τ�ν «?ενNφερτ�» καA Eπ�κJρυ?ε τ*ν UλληνικJ τ�υ κα-
ταγωγ* υg�θετ[ντας ρωµαϊκ* συνε2δηση. ΓνJσι�ς Qκφραστ*ς τ�- ρωµαϊκ�- Wµπε-
ριαλισµ�- καA τHς ρωµαϊκHς EνεθνικNτητας, ε<δε στ:ν KEλληνισµ: τ:ν κCρι� Eντ2-
παλN τ�υ, Gνα QµπNδι� π�D δ!ν nφηνε ν) Qπιτευ&θSH h Eνα�2ωση τHς ρωµαϊκHς - ρω-
µα2ικης Mεγ5λης �Iδ�ας. Γι) τ:ν Pωµαν2δη τ: KEλληνικ: ,θν�ς ε<ναι κατασκεCα-
σµα· Eπ�δ�&εται µNν� τ: ρωµαϊκ: - ρωµα2ικ� γ�ν�ς, στ: Tπ�O� EνJκ�υν fλ�ι �g jρθN-
δ�?�ι λα�2, fπως Σλ5��ι, B�Cλγαρ�ι, P�υµ5ν�ι, Σκ�πιαν�A κ.n. T*ν Uλληνικ* συ-
νε2δηση τ* θεωρ�-σε bς Eπ�τ�λεσµα «πλCσης Qγκεφ5λ�υ». �E&ει γρ5ψει &αρακτη-
ριστικ5: «Kατ� παρκληση φ#λων Iτ�#µασα γι� �κτ'πωση α+τ/ τ/ δ�κ#µι�, *ρη
�κε#νων π�& συγκιν��νται µ3 τ� Pωµη�σ'νη µας, παρ’ �λη τ�ν �ργανωµ5νη κα)
>ντ�νη πλ'ση �γκεφλ�υ π�& δε*�µαστε γι� ν� τ�ν �γκαταλε#ψ�υµε κα) ν� τ�ν �ντι-
καταστ�σ�υµε µ3 τ/ν Γραικισµ/ (KEλληνισµN)». M5λιστα διευκριν2Mει: «M3 τ/ν Γραι-
κισµ/ κα) Nε�γραικισµ/ �νν���µε �*ι τ/ν Nε�ελληνισµ�, �λλ� µ�ν� τ/ µ� ρωµα#ι-
κ� µ5ρ�ς τ�� Nε�ελληνισµ��», δηλαδ* τ*ν Eρ&α2α KEλλ5δα, τ:ν Eρ&αO� KEλληνικ:
Π�λιτισµ: καA τ*ν KEλληνικ* Παιδε2α, QφNσ�ν αXτ) ε<ναι τ) τρ2α µ* ρωµα2ικα στ�ι-
&εOα τ�- Nε�ελληνισµ�-!

▲
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PΩMAIOI

�Aρ&αO�ι ΣCγ&ρ�ν�ι

ΠEPIEXOMENA

τ�0 Mεσα�ωνα
EXγεν*ς X�ρηγε2α V.I.C.

BH ιστ�σελ#δα www.romanity.org [ε+γεν�ς *�ρηγ#α V.I.C.(;)], �π�υ πρ�παγανδ#]εται
µ3 �σ'στ�λ� τρ�π� " «Pωµη�σ'νη» σ3 �ντιπαρθεση πρ/ς τ�ν Iλληνικ�τητα, " «Pω-
µαν#α» σ3 �ντιπαρθεση πρ/ς τ�&ς cEλληνες κα) πνω �π/ �λα " «Pax Romana» σ�ν
mτ�ιµη παλι� συνταγ� γι� τ�ν «Pax Americana» κα) τ�ν �πιδιωκ�µενη µ5σxω α+τ8ς πα-
γκ�σµια κυριαρ*#α τ8ς Σιkν. Φυσικ� στ/ κ5ντρ� «φιγ�υρρ�υν» J �µπνευστ�ς τ8ς
κωµικ8ς �λλ� κα) �θν�πρ�δ�τικ8ς α+τ8ς πρ�παγνδας I.Σ. Pωµαν#δης, J *ρτης 

τ8ς «Pax Romana», µ#α ρωµαϊκ� γαλ5ρα κα) ν�µισµα µ3 παρσταση Pωµα#�υ.



KΩς συνειδητ:ς PωµαO�ς UλληνικHς καταγωγHς, δηλαδ* PωµιNς, µιµεOται τ�Dς
Eρ&α2�υς Pωµα2�υς, π�D φθ�ν�-σαν καA Eπα?2ωναν τ�Dς xEλληνες καA &ρησιµ�-
π�ιεO τ:ν Qθνικ: πρ�σδι�ρισµ: Γραικ:ς fπως καA �g PωµαO�ι, γι) ν) καθυ�ρ2σSη bς
ΓραικCλ�υς τ�Dς ,&�ντας Uλληνικ* Qθνικ* καA Wδε�λ�γικ* συνε2δηση. M5λιστα bς
Q?ωµNτης τ�- ,θν�υς τ�υ γ2νεται «�ασιλικ[τερ�ς τ�- �ασιλ�ως». �Eτσι,  Qπιτ2θεται
κατ) π5ντων π�D στ* ρ�* τHς gστ�ρ2ας µας µετα?D QθνικHς Qλευθερ2ας καA jρθ�δN-
?�υ δNγµατ�ς δι5λε?αν τ*ν πρ[τη. Γι) παρ5δειγµα ρ2&νει λ5σπη στ�Dς cπερασπι-
στ!ς τHς Kωνσταντιν�Cπ�λης, �g Tπ�O�ι γι) &5ρη τHς σωτηρ2ας τHς πατρ2δας Eπ:
τ�Dς T�Cρκ�υς δ�&τηκαν τ*ν Gνωση τLν �EκκλησιLν, QνrL κατ) τ* γν[µη τ�υ ,πρε-
πε ν) πρ�τιµJσ�υν τ*ν EκεραιNτητα τHς �Oρθ�δ�?2ας, EκNµα καA �ν γ2ν�νταν δ�-λ�ι
τLν T�Cρκων: «cOπως �G Γραικ�) πρ)ν τ�ν cAλωση ε2ναι �κεKν�ι π�& φργκευσαν
(,γιναν καθ�λικ�A, cπ�τ5&θηκαν στ*ν Q?�υσ2α τ�- Π5πα), >τσι κα) �G Nε�γραικ�)
γρα#κεψαν κα) >γιναν �G σηµεριν�) Γραικ'λ�ι τ(ν E+ρωπα#ων κα) Pkσων κα) τk-
ρα τ(ν LAµερικαν(ν �7αδ5λφων τ(ν E+ρωπα#ων. T/ γραικε'ω ε2ναι σ*εδ/ν Zδι� µ3
τ/ φραγκε'ω».

Γι) π�ι�ς Qθνικ!ς καA λαϊκ!ς Qλευθερ2ες Eγων2Mεστε, µuς ρωτ�u. T2 ε<ναι αXτ!ς �g
Eν�ησ2ες µπρ�στ) στ: EνNθευτ� τHς �Oρθ�δ�?2ας; T2π�τα δ!ν ε<ναι! T2 ν) τ*ν κ5νSη
T λα:ς τ*ν Qλευθερ2α τ�υ, n&ρηστη ε<ναι, Eφ�- µuς περιµ�νει µετ) θ5νατ�ν h �ασι-
λε2α τLν �XρανLν! KαA µuς Qπισηµα2νει T Pωµαν2δης; xOσ�ι �5M�υν τ*ν Qθνικ* Eνε-
?αρτησ2α τ�υς π5νω Eπ: τ*ν �Oρθ�δ�?2α, ε<ναι ΓραικCλ�ι! KαλCτερα ν) µ�- πα2ρ-
ν�υν τ) παιδι5 µ�υ γι) γεν2τσαρ�υς, παρ) ν) κ5ν�υν Eν5π�δα τ:ν σταυρN τ�υς. Kα-
λCτερ�ς T µεσα2ωνας καA h Eµ5θεια παρ) �g QπιστHµες, π�D Eναγκαστικ) τAς Qπα-
νεισ5γ�υµε Eπ: τ* ∆Cση. KαA συνε&2Mει T Pωµαν2δης: «LAλλ� �G Nε�γραικ�) >*�υν
τ�σ� π�λ& συνηθ#σει ν� συγ*5�υν τ/ τε*ν�κρατικ/ κα) ��κ�ν�µικ/ στ�ι*εK� µ3 τ�ν
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κρατ#α, δηλητηρι]�ντας µ5σα �π/ τ/ µθηµα τ(ν θρησκευτικ(ν τ)ς παιδικ3ς ψυ*3ς
µ3 κατρες κα) �πειλ5ς, �G Jπ�Kες καθιστ��ν τ�&ς νεαρ�&ς µαθητ3ς �π/ νωρ)ς �*ι µ�-
ν� «δ�'λ�υς Θε��» �λλ� κα) �νθρkπων.

BΩστ�σ� α+τ/ τ/ ε+�#ων� κα) �7ι5παιν� τ�λµηµα τ�� BYπ�υργε#�υ Παιδε#ας 4ρ8κε
�ντιµ5τωπ�υς τ�&ς µ�να*�&ς τ8ς M�ν8ς BOσ#�υ Γρηγ�ρ#�υ BAγ#�υ jOρ�υς, �G Jπ�K�ι,
nν κα) �π5*�υν �π/ τ� �γκ�σµια, δ3ν δ#στασαν ν� πρ�4��ν σ3 µ#α Eκρως κ�σµικ� κα)
π�λιτικ� παρ5µ4αση στ)ς �π�φσεις τ�� BYπ�υργε#�υ µ3 µ#α �πιστ�λ� τ�υς, π�& δη-
µ�σιε'τηκε σ3 �φηµερ#δα ρωµα#ικων �δε�λ�γικ(ν �π�*ρkσεων. Σ3 α+τ�ν τ�ν �πι-
στ�λ� �G µ�να*�) 7ετυλ#γ�υν τ/ �νθελληνικ� τ�υς µ5ν�ς �7απ�λ'�ντας }4ρεις κατ�
τ(ν Iλληνικ(ν θε(ν κα) κατ� τ(ν �ρ*α#ων πρ�γ�νων µας, σ3 µ#α �π#θεση λσπης
π�& θ� τ� ]�λευαν κα) �G πλ5�ν =ρκισµ5ν�ι �*θρ�) τ8ς BEλλδας.

T/ σηµαντικkτερ� �µως ε2ναι πbς �πι4ε4αιkν�υν �πρ�κλυπτα µ3 τ� σκ�ταδι-
στικ� �π5µ4ασ� τ�υς τ� µεγλη >ρευνα τ�� «∆αυλ��» µ3 θ5µα «LEπεµ4σεις τ8ς
LEκκλησ#ας στ�ν Παιδε#α τ(ν BEλλ�νων». E2ναι τ�υλ*ιστ�ν πρ�κληση γι� τ� δη-
µ�κρατικ� κ�ινων#α µας κα) τ�&ς cEλληνες π�λ#τες, π�& �γων#]�νται κα) ]��ν µ5σα
σ3 α+τ�ν, ν� δ5*ωνται 6π�δε#7εις �π/ �π5*�ντες �π/ τ)ς π�λιτειακ5ς τ�υς 6π�*ρεk-
σεις, �π/ Eτεκν�υς καλ�γερ�υς, γι� τ/ π(ς θ� διαπαιδαγωγηθ��ν τ� παιδι µας.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα'�ς



πνευµατικ� "γεσ#α, �στε δ3ν �ντιλαµ4ν�νται πλ5�ν τ/ γεγ�ν/ς �τι " Pωµι�σ'νη
ε2ναι σ�µερα π�λιτιστικ/ς (θε�κρατικ:ς λ�µε QµεOς) "γ5της Iκατ�µµυρ#ων �νθρk-
πων �κτ/ς τ8ς BEλλαδ#τσας τ�υς». T2 τ* θ�λ�υµε τ*ν «KEλλαδ2τσα» µας; E<ναι µικρ*
καA Eν2σ&υρη! �EνrL �ν εyµαστε ,?υπν�ι nνθρωπ�ι, πρ�πει QπειγNντως ν) τ*ν Eπ�-
κηρC?�υµε µαMA µ! τ*ν QθνικJ µας συνε2δηση καA ν) πuµε ν) γ2ν�υµε Gνα µεγ5λ� γ�-
ν�ς µαMA µ! τ�Dς Σλ5��υς καA τ�Dς B�Cλγαρ�υς καA τ�Dς P�υµ5ν�υς καA τ�Dς Σκ�-
πιαν�Cς· fλ�ι µαMA ν) γ2ν�υµε Pωµι�2!

Σ! Gνα ?�σπασµ5 τ�υ T Pωµαν2δης γρ5φει: «BO Γραικ'λ�ς ν�µ#]ει �τι τ5τ�ια
"γεσ#α ε2*αν µ�ν�ν �G �ρ*αK�ι cEλληνες κα) φαντ]εται τ/ν Iαυτ� τ�υ =ς τ/ν
φ'λακα τ(ν �ρειπ#ων τ�υς». ΦαντασιNπληκτ�ι εyµαστε π�D θεωρ�-µε τ�Dς Uαυ-
τ�Cς µας συνε&ιστ!ς τLν Eρ&α2ων KEλλJνων. KαA στ*ν τελικ* τ2 µuς nφησαν �g
Eρ&αO�ι; �Eρε2πια! M5λιστα! T) Eπαρ5µιλλα ,ργα τ�&νης π�D θαυµ5Mει fλη h
π�λιτισµ�νη �Wκ�υµ�νη, τ) λαµπρ) �Wκ�δ�µJµατα τLν πρ�γNνων µας ε<ναι Qρε2-
πια γι) τ:ν Pωµαν2δη. Π�τρες καA λιθ5ρια...

T�λ�ς T nνθρωπ�ς αXτ:ς φθ5νει σ! τ�τ�ι� σηµεO� nρνησης τ�- KEλληνισµ�-, π�D
�wτε τ* σηµα2α µας Eναγνωρ2Mει. Θ�λει γι) σηµα2α τ* ρωµαϊκ* &ριστιανικ* π�D
,φτεια?ε T αXτ�κρ5τωρ KHρ5κλει�ς: «BH σηµα#α τ8ς Pωµη�σ'νης ε2ναι J *ρυσ/ς
σταυρ/ς �πνω σ3 κ�κκιν� παν#. (...) Γι� τ�&ς Pωµη�&ς τ� �θνικ� *ρkµατα κα) σ'µ-
4�λα δ3ν ε2ναι συ]ητ�σιµα. E2ναι ρωµα#ικα. OG Γραικ'λ�ι π�τ3 δ3ν θ� τ� �πανα-
φ5ρ�υν *ωρ)ς τ�ν Eδεια τ(ν �φεντικ(ν τ�υς. BO Pωµη/ς �φεντδες δ3ν >*ει κα) θ�
τ� �παναφ5ρ`η µα]) µ3 τ/ πρ�γ�νικ/ τ�� Γ5ν�υς σ'νθηµα: “BH Pωµαν#α Nικ� ”».

�AρνJθηκε λ�ιπ:ν τ: KEλληνικ: �Eθν�ς, τ*ν KEλληνικ* ΓλLσσα, τ: KEλληνικ: Kρ5-
τ�ς καA τ*ν KEλληνικ* Σηµα2α. KαA µ! τ: Qπιφ[νηµα «Roma Victor», T Pωµαν2δης
,κλεισε τ*ν εWσαγωγ* τ�- �ι�λ2�υ τ�υ µ! τ2τλ� «Pωµη�σCνη - Pωµαν2α - P�Cµελη»,
µ! hµερ�µην2α Eπ: κ5τω «�Aριστ�τ�λει� ΠανεπιστJµι� Θεσσαλ�ν2κης, 14 Σεπτεµ-
�ρ2�υ 1974». KH διακJρυ?J τ�υ αXτ* σCντ�µα �ρHκε jπαδ�Cς, ρασ�φNρ�υς καA
nλλ�υς.

™
τAς 21 Mαρτ2�υ 1976 T Pωµαν2δης ,δωσε µ2α δι5λε?η στ*ν αyθ�υσα τελετLν τ�-
∆ηµ�τικ�- Mεγ5ρ�υ Mεσ�λ�γγ2�υ. Θ�µα της ε<&ε «KωστHς Παλαµuς καA Pω-
µη�σCνη». Σ! αXτ*ν ?εσπ5θωσε λ�γ�ντας τ) παρακ5τω: «�Hταν �π�*� (Eρ&!ς
τ�- 20�- αWLνα) π�& τ� yν�µατα Pωµη/ς κα) Pωµη�σ'νη συγκιν��σαν περισ-

σ�τερ� �π/ �,τι σ�µερα τ�&ς Pωµη�'ς. A+τ/ γιατ) τ� yν�µατα cEλλην κα) BEλληνι-
σµ�ς, ε�σα*θ5ντα συνταγµατικ(ς κατ� τ/ 1822, δ3ν ε2*αν �κ�µα �πικρατ�σει στ�
συνε#δηση κα) τ� *ρ�ση τ�� λα��».

�Eπαναλαµ�5νει δηλαδ* τ* θ�ση τ�υ πvς h Uλληνικ* συνε2δηση ε<ναι Eπ�τ�λεσµα
κρατικHς πρ�παγ5νδας, «πλCσης Qγκεφ5λ�υ». Στ* συν�&εια EναπτCσσει τ*ν Eπ2-
στευτη πραγµατικ5 θεωρ2α, σCµφωνα µ! τ*ν Tπ�2α Γραικ�Dς (δηλ. xEλληνες) µuς
�νNµασαν �g Γ5λλ�ι, Qπειδ* «ε2*αν κατακτ�σει τ� τερστια πλ�θη τ(ν Pωµα#ων
τ8ς γαλλικ8ς κα) τ8ς 4�ρε#�υ κα) µ5σης �ταλικ8ς Pωµαν#ας �π/ τ/ν 6�ν µ5*ρι τ/ν
8�ν α�(να. OG PωµαK�ι τ(ν �παρ*ι(ν τ�'των µετε4λ�θησαν σ3 δ�υλ�πρ�ικ�υς...
(...) Γι� ν� 7ε*σ�υν �G δ�υλ�πρ�ικ�ι πλ5�ν PωµαK�ι �τι 6πρ*ει �λε'θερη �να-
τ�λικ� Pωµαν#α, τ�ν �ν�µασαν Γραικ#αν, τ�&ς �νατ�λικ�&ς Pωµα#�υς �ν�µασαν µ�-
ν�ν “Γραικ�'ς”, τ/ν �ν Pkµ`η 4ασιλ5α τ(ν Pωµα#ων “Bασιλ5α τ(ν Γραικ(ν”...».

�EδL ταυτ2Mει Qθνικ) τ�Dς cπNδ�υλ�υς λα�Dς τHς PωµαϊκHς αXτ�κρατ�ρ2ας µ!

«OR ΓραικFλι τ: KραO καA R ΓραικA τHν Γ(λλων»...
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τ�Dς Pωµα2�υς κατακτητ�ς. ΣαφLς καA τ: Eνατ�λικ: κρ5τ�ς Rταν f,τι ε<&ε Eπ�µε2-
νει Eπ: τ* ρωµαϊκ* Qπικρ5τεια, Eλλ) ε<ναι EνNητ� καA EνιστNρητ� ν) jν�µ5MSη τ�Dς
πληθυσµ�Dς π�D κατ�ικ�-σαν µ�σα σ! αXτ: Pωµα2�υς. �Oντως fλ�ι �g cπNδ�υλ�ι
λα�A ε<&αν Eπ�κτJσει τ* ρωµαϊκ* cπηκ�Nτητα µετ) τ: δι5ταγµα τ�- Kαρακ5λλα
(212 µ.X.), Eλλ) αXτ: δ!ν σηµα2νει πvς Rταν καA Qθνικ) PωµαO�ι. Θυµ2Mει τ�Dς Σ�-
�ιετικ�Cς, π�D ,φτεια?αν σ��ιετικ: ,θν�ς Eπ: τ*ν Eνυπαρ?2α (καA τ: Tπ�O� στ*ν Eνυ-
παρ?2α κατ�λη?ε), συµπεριλαµ�5ν�ντας µ�σα σ! αXτ: fλες τAς QθνNτητες τHς Pω-
σικHς αXτ�κρατ�ρ2ας καA τ�Dς �Oθωµαν�Cς, π�D θεωρ�-σαν fλ�υς τ�Dς cπNδ�υ-
λ�υς (καA τ�Dς xEλληνες) �Oθωµαν�Dς cπηκN�υς. KαA �ν Eκ�λ�υθJσ�υµε τ* λ�γικ*
τ�- Pωµαν2δη, γιατA ν) εyµαστε Pωµι�A καA ν) µ*ν εyµαστε �Oθωµαν�2;

�Aλλ) T Pωµαν2δης θ�λει ν) τ: π5Sη Eλλ�-. xOτι δηλαδ* �g κακ�A Φρ5γκ�ι θ�λη-
σαν ν) �Wκει�π�ιηθ�-ν τ: ρωµαϊκ: αXτ�κρατ�ρικ: µεγαλεO� καA γι’ αXτ:ν τ:ν λN-
γ� �νNµασαν τ�Dς �Aνατ�λικ�Dς Pωµα2�υς Γραικ�&ς (xEλληνες), γι) ν) τ�Dς στε-
ρJσ�υν τ* δN?α τHς P[µης. Φτ5νει µ5λιστα στ: πρ5γµατι καταπληκτικ: συµπ�ρα-
σµα, ν) Eπ�καλSH τ:ν P�µπ!ν τLν ∆ασLν «ρωµα#ικη κλεφτ�υρι� κατ� τ(ν Φρα-
γκ�ν�ρµανδ(ν». KαA τ) λ�ει fλα αXτ) γι) ν) καταλJ?Sη στ:ν K�ραH καA ν) τ:ν στιγ-
µατ2σSη bς πρ5κτ�ρα τLν Γ5λλων, Qπειδ* cπ�στJριMε πvς δ!ν εyµαστε Pωµι�2, Eλλ)
Γραικ�A καA xEλληνες: «∆ηλαδ� J LAδαµντι�ς K�ρα8ς πρ�τ#µησε τ/ Γραικ�ς, µ3
τ/ Jπ�K�ν µ ς κατ5στρεψαν �G Φργκ�ι», συµπερα2νει. �Aρα T K�ραHς, T διδ5σκα-
λ�ς τ�- cπ�δ�υλωµ�ν�υ ,θν�υς, T Wδε�λ�γικ:ς αXτ�υργ:ς τHς �Eπαν5στασης τ�-
1821, ε<ναι πρ�δNτης καA πρ5κτ�ρας, διNτι Eκ�λ�υθ�-σε Qντ�λ!ς τLν Φρ5γκων, π�D
δ!ν Qπιθυµ�-σαν τ*ν Eνα�2ωση τHς Pωµι�σCνης, γιατA pθελαν τ* Pωµι�σCνη δικJ
τ�υς. KαA κ5πως ,τσι γ2ναµε xEλληνες –QνrL καν�νικ) εyµαστε PωµαO�ι–, Qπειδ* τ:
pθελαν �g Φρ5γκ�ι! KαA παρακ5τω καθυ�ρ2Mει τ:ν �Aδαµ5ντι� K�ραH καA fλ�υς
τ�Dς διαφωτιστ!ς bς ΓραικCλ�υς, διNτι δ!ν pθελαν ν) ε<ναι PωµαO�ι Eλλ) xEλληνες:
«LEγκαταλε#ψαντες �G Γραικ'λ�ι τ�� K�ρα8 τ� ρωµα#ικα yν�µατα τ�� >θν�υς, �π�-
δ5*θηκαν τ�υλ*ιστ�ν τ/ σπ�υδαι�τερ� µ5ρ�ς τ�� φραγκικ�� α+τ�� µ'θ�υ». E<ναι
µ-θ�ς fτι εyµαστε xEλληνες, µuς λ�ει.

KαA h παρ5κρ�υση συνε&2Mεται. Og xEλληνες Qµφαν2στηκαν περ2εργα µετ) τ:
1822. Πι: πρAν δ!ν cπHρ&αν, γιατA Rταν PωµαO�ι. �Eλεγε λ�ιπ:ν στ: κ�ινN τ�υ:
«LAλλ� περ#εργα �G συνταγµατικ(ς �µφανισθ5ντες τ/ 1822 N5�ι cEλληνες πα#ρ-
ν�υν mτ�ιµη τ�ν Gστ�ρ#α τ�υς �π/ τ)ς Mεγλες ∆υνµεις κα) παρ�υσι]�νται =ς
κπ�τε 6π�δ�υλ�ι πρ(τ�ν στ�&ς Pωµα#�υς κα) �κ�µη στ�&ς �ν'παρκτ�υς Bυ-
]αντιν�'ς». T2 λ�µε τ[ρα!.. Og xEλληνες π�τ! δ!ν Rταν cπNδ�υλ�ι στ�Dς Pω-
µα2�υς, γιατA QµεOς εyµαστε �g PωµαO�ι καA δ!ν µπ�ρ�-µε ν) εyµαστε cπNδ�υλ�ι
στ�Dς Uαυτ�Cς µας.

KαA τ: καλCτερ�: ∆!ν cπ5ρ&�υν xEλληνες· ,τσι �ν�µ5M�νταν �g Qπαρ&ιLτες τHς Pω-
µαϊκHς αXτ�κρατ�ρ2ας. Γνωστ�A Qπαρ&ιLτες τHς P[µης Rταν T Σωκρ5της, T Περι-
κλHς, T Πλ5των, yσως καA T �Aγαµ�µνων κατ) τ) Tρωικ5, �ν καA τ) τελευταOα ,γι-
ναν αWLνες πρAν τ*ν ~δρυση τHς P[µης. �Aλλ) αXτ) γι) τ:ν Pωµαν2δη Rταν φυσικ)
EσJµαντες λεπτ�µ�ρειες: «T/ Iλληνικ/ >θν�ς, κατ� τ� �ν λ�γxω συντγµατα, δ3ν ε2ναι
>θν�ς 6πρ*�ν �π/ τ/ Jπ�K� κπ�ι�ι �πανασττησαν κα) Eλλ�ι δ3ν �πανασττησαν.
cEλληνες ε2ναι �G �παρ*ι(τες α+τ�*θ�νες τ8ς παλι ς ρωµαϊκ8ς BEλλδας. ∆ηλαδ�
τ/ �παρ*ιακ/ �ν�µα >γινε... (κεν: στ: κε2µεν�). Στ�&ς �παναστ�σαντες σ’ Eλλα µ5-
ρη Pωµα#�υς δ�θηκε τ/ δικα#ωµα ν� γ#ν�υν cEλληνες, �λλ� µ�ν�ν �ταν >λθ�υν κα)
�γκατασταθ��ν µ�νιµα στ�ν BEλλδα. BEπ�µ5νως �G �κτ/ς τ8ς BEλλδ�ς PωµαK�ι
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δ3ν θεωρ��νται συνταγµατικ(ς cEλληνες γιατ) π�λ5µησαν, �λλ� µ�ν�ν �ταν κα) �φ’
�σ�ν >λθ�υν κα) κατ�ικ�σ�υν στ�ν BEλλδα. Πρ5πει ν� σηµειωθ̀8 �τι δ3ν >καµνε
�ντ'πωση στ�&ς Eλλ�υς Pωµα#�υς �τι �G cEλληνες τ8ς τ�τε BEλλδας �ν�µασαν συ-
νταγµατικ(ς µ�ν�ν τ/ν Iαυτ�ν τ�υς cEλληνες, �φ’ �σ�ν τ��τ� fταν �παρ*ιακ/ κα)
�*ι �θνικ/ �ν�µα. Σκανδλισε τ/ γεγ�ν/ς �τι �G yπαδ�) τ�� K�ρα8 �ργσθηκαν µ3
φανατισµ/ ν� 7ηλkσ�υν τ�ν Pωµη�σ'νη κα) ν� *ωρ#σ�υν τ�ν α+τ�δηµι�'ργητ�
ν5α LEκκλησ#α τ8ς BEλλδας �π/ τ/ O�κ�υµενικ/ Πατριαρ*εK�, =σ�ν ν� µ�ν ε2ναι
yρθ/ cEλληνες ν� �ν�κ�υν σ3 PωµαK� Πατριρ*η». ∆!ν cπ5ρ&�υµε γι) τ:ν Pωµα-
ν2δη, εyµαστε πλ5σµατα τHς φαντασ2ας τ�- K�ραH, καA τ: Uλληνικ: ,θν�ς δ!ν ε<ναι
,θν�ς, fπως ν�µ2M�υµε QδL καA &ιλι5δες &ρNνια τ�υλ5&ιστ�ν, ε<ναι Qπαρ&ιακ: Bν�-
µα!

N5 καA τ2 ε<πε γι) τ*ν KEλληνικ* ΓλLσσα: «E2ναι γνωστ/ �τι " Pωµη�σ'νη >*ει
δ'� �π#σηµες γλ(σσες, τ�ν λατινικ� κα) τ�ν Iλληνικ�. BH λατινικ� λ5γεται ρω-
µαϊκ� κα) �πεκρτησε " Iλληνικ� ν� λ5γεται ρωµα#ικα. T/ Zδι� �ν�µα µ3 mνα
�(τα σηµα#νει λατινικ� κα) µ3 δ'� �(τα Iλληνικ� κα) >τσι δηλkνει τ)ς δ'�
γλ(σσες τ8ς Pωµη�σ'νης».

T�λ�ς EνακινεO EνCπαρκτα µει�ν�τικ) MητJµατα Qντ:ς τHς πατρ2δας µας, &αρ2-
M�ντας TλNκληρες Uλληνικ!ς φυλ!ς στ* «Pωµη�σCνη» τ�υ: «LAλλ� " Pωµη�σ'νη
ε2ναι µ5*ρι σ�µερα δ#γλωσση. A+τ/ γιατ) τ� 4λ*ικα ε2ναι νε�λατινικ� d νε�ρω-
µαϊκ� κα) τ� �ρ4αν#τικα ε2ναι κατ� 50% λατινικ� κα) 25-30% Iλληνικ. Πρ/ �τ(ν
fταν σ'νηθες φαιν�µεν� PωµαK�ι τ(ν Bαλκαν#ων ν� ε2ναι δ#γλωσσ�ι κα) π�λλκις
τρ#γλωσσ�ι. BΩς πρkτη γλ(σσα �πικρατ��σαν τ� ρωµα#ικα. BH µεγαλυτ5ρα Jµ�ς
�παναστατ(ν τ�� 1821 fταν �G LAρ4αν#τες PωµαK�ι, �π/ τ�&ς Jπ�#�υς π�λλ�) �Rτε
κnν γνkρι]αν τ� Iλληνικ».

KO Pωµαν2δης π�θανε τ*ν 1/11/2001. Στ*ν κηδε2α τ�υ παρε�ρ�θηκαν Eρκετ�A Eπ:
τ�Dς µαθητ!ς καA Tµ�ϊδε5τες τ�υ. �EκεO δεσµεCτηκαν ν) συνε&2σ�υν τ:ν EγLνα καA
τ: ,ργ� τ�υ. ∆ηλαδ* τ*ν Eπα?2ωση τ�- Uλληνικ�- κρ5τ�υς, τ: σ�Jσιµ� κ5θε στ�ι-
&ε2�υ UλληνικNτητας Eπ: τAς συνειδJσεις τ�- λα�- µας. Π�ι�2 Rταν αXτ�2, Eναρω-
τι�στε; Kατ) κCρι� λNγ� gερεOς, gερ5ρ&ες καA θε�λNγ�ι. �Aπ�ρεOτε τ2 δ�υλει) ,&�υν
�g παπ5δες καA θε�λNγ�ι µ! τAς Pωµαν2ες καA τAς αXτ�κρατ�ρ2ες, EντA ν) Eσ&�λ�-νται
µ! τ:ν ΘεN; M) ε<ναι αXτ�A Eκρι�Lς Gνα σCστηµα Q?�υσ2ας, π�D ,&ει µNν� Gνα σκ�-
πN, ν) Qπι�5λSη Gνα ν�� θε�κρατικ: καθεστvς �υMαντιν�- τCπ�υ.

�Hδη ,&ει ?εκινJσει αXτ* h δ�υλει5, µ! τηλεπαρ�υσιαστ�ς –φερ�φωνα ν) κ5ν�υν
στ:ν E�ρα εXλα�ικ) κ5θε πρωA τ:ν σταυρN τ�υς καA ν) cπεραµCνωνται τHς �Oρθ�-
δ�?2ας, µ! δηµ�σι�γρ5φ�υς– κυνηγ�Dς αgρ�σεων, µ! παπ5δες ν) περιφ�ρωνται Eπ:
π5νελ σ! π5νελ, ,&�ντας γν[µη QπA παντ:ς Qπιστητ�-, µ! π�λιτικ�Dς ν) πηγα2ν�υν
καA ν) MητιανεC�υν τ*ν εXλ�γ2α τLν δεσπ�τ5δων γι) ν) Qκλεγ�-ν. KH δηµ�κρατ2α
τ�υς Eπ: Qλ�rω λα�- κινδυνεCει ν) γ2νSη Qλ�rω Θε�- } καλCτερα Qλ�rω Xριστ�δ�Cλ�υ.
KαA στ*ν Περσ2α πρAν τ:ν X�µεϊνA �ν τ�Dς ,λεγες πvς θ) ,λθSη µ2α µ�ρα π�D θ) γυ-
ρ2σ�υν στ:ν µεσα2ωνα, θ) σ! θεωρ�-σαν τρελN.

T: σ&�δι� Qπι��λHς ρωµα�M�υσας θε�κρατ2ας στ*ν KEλλ5δα �ρ2σκεται σJµερα σ!
Q?�λι?η. Πρωταγωνιστ!ς �g µαθητ!ς τ�- Pωµαν2δη. ΠρLτ�ς στ* σειρ) T KIερNθε�ς,
µητρ�π�λ2της Nαυπ5κτ�υ καA KAγ2�υ Bλασ2�υ, γι) τAς δραστηριNτητες τ�- Tπ�2�υ
θ) µιλJσ�υµε σ! πρ�σε&!ς τε-&�ς.

Στ�φαν�ς Mυτιληνα'�ς
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°I°ANTIO MAMMOY£ ™TA °PEBENA

M
2α σηµαντικ* Eνακ5λυψη πραγµατ�π�2ησαν �g φ�ιτητ!ς Παλαι�ντ�λ�-
γ2ας καA Γεωλ�γ2ας τ�- �Aριστ�τ�λει�υ Πανεπιστηµ2�υ Θεσσαλ�ν2κης
στ*ν περι�&* Mηλι) Γρε�ενLν µ! QπικεφαλHς τ*ν Qπ2κ�υρ� καθηγJτρια
στ: TµHµα Γεωλ�γ2ας EXαγγελ2α Tσ�υκαλu. Στ*ν κ�ρυφ* Uν:ς λNφ�υ,

κ�ντ) στ:ν KAλι5κµ�να, �ρ�θηκαν µ�ρη jστLν καA �g Eπ�λιθωµ�ν�ι &αυλιNδ�-
ντες Qλ�φαντα, hλικ2ας 3 Uκατ�µµυρ2ων QτLν! Og µεγαλCτερ�ι &αυλιNδ�ντες σ!
TλNκληρ� τ:ν πλανJτη, µJκ�υς 4 µ�τρων καA 40 Uκατ�στLν καA �5ρ�υς 400 κιλLν
T καθ�νας. N) Qπισηµ5ν�υµε, γι) ν) γ2νSη καταν�ητ* h διαφ�ρ5, fτι σJµερα T µε-
γ5λ�ς &αυλιNδ�ντας Uν:ς Eφρικανικ�- Qλ�φαντα φθ5νει περ2π�υ τ) 3 µ�τρα.
xYστερα Eπ: τ* µελ�τη π�D πραγµατ�π�2ησε h Qρευνητικ* Tµ5δα, διαπιστ[θη-
κε fτι τ: MrL� EνJκει στ*ν κατηγ�ρ2α τLν δασN�ιων πρ�ϊστ�ρικLν πρ���σκι-
δωτLν Mammut borsoni, πλει�καινικHς hλικ2ας και h σωµατικJ τ�υ δι5πλαση
cπ�λ�γ2Mεται στ) 4,5 µ. sψ�ς, τ: δ! �5ρ�ς τ�υ στ�Dς 12 τNνν�υς. 

Og Eνασκαφικ!ς Qργασ2ες Eπ: τ�Dς παλαι�ντ�λNγ�υς καA τ�Dς γεωλNγ�υς ?ε-
κ2νησαν µ! Eφ�ρµ* µ2α δυνατ* �ρ�&J, π�D ?εσκ�πασε τ*ν nκρη τ�- �ρα&2�να
τ�- πρ���σκιδωτ�- Mr[�υ. Mισ: µ�τρ� δε?ι[τερα Qντ�π2στηκαν σ! θ�ση &ιαστA καA
�g &αυλιNδ�ντ�ς τ�υ. �Aπ: τ: yδι� MrL� ,&ει EνακαλυφθH h κ5τω σιαγNνα, µ2α Eπ:
τAς πληρ�στερες π�D ,&�υν Qντ�πιστH στ:ν εXρωπαϊκ: &Lρ� καA π�D διατηρεO
τ�Dς κ5τω &αυλιNδ�ντες, &αρακτηριστικ: π�D Q?�λειψε µ! τ*ν Q?�λι?η τ�- εyδ�υς.
xEνα Q?α2ρετ� εsρηµα, σCµφωνα µ! µαρτυρ2α τ�- Pascal Tassy, καθηγητH τ�-
�Eθνικ�- M�υσε2�υ ΦυσικHς KIστ�ρ2ας στ: Παρ2σι. KH Tλ�κλJρωση τLν QρευνLν
στ*ν περι�&* τ�- KAλι5κµ�να ,γινε µ! τ*ν Eνακ5λυψη Uν:ς π�λD καλ) διατηρη-
µ�ν�υ τµJµατ�ς, fπ�υ σr[M�νται τ: κραν2�, h κνJµη, �g �λ�νες καA �g πλευρ�ς.

Mεγ5λ� Qνδιαφ�ρ�ν  παρ�υσι5Mει h δηµ�σ2ευση τ�- Columbia University Press
στ* N�α KYNρκη, fπ�υ διαπιστ[νεται h µ�ναδικNτητα τ�- πρ�ϊστ�ρικ�- Qλ�φα-
ντα τHς Mηλιuς Γρε�ενLν: «T/ δεKγµα, π�& *ρειστηκε τρ#α *ρ�νια γι� ν� �να-
σκαφ`8, περιλαµ4νει Jλ�κληρα, καλ� διατηρηµ5να µ5ρη yστ(ν, σιαγ�να, �πως
κα) mνα θεαµατικ/ ]ευγρι *αυλι�δ�ντων µ3 τ/ �κπληκτικ/ µ8κ�ς τ(ν 4,30 µ.,
τ(ν µεγαλ'τερων �π/ κ�θε πρ�4�σκιδωτ/ π�& >*ει 4ρεθ8 στ�ν E+ρkπη. T/ µ5-
γεθ�ς τ(ν yστ(ν 6π�δεικν'ει �τι τ/ ]x(� πρ5πει ν� >φθανε γ'ρω στ� 3,5 µ5τρα σ3
}ψ�ς �ς τ�&ς �µ�υς, δηλαδ� 6π8ρ7ε π�λ& µεγαλ'τερ� �π/ τ� �ντ#στ�ι*α εZδη τ8ς
LAµερικανικ8ς LHπε#ρ�υ, �λλ� �κ�µα κα) mνα τ�σ� µεγλ� πρ�4�σκιδωτ�, τερ-
στι�, σ*εδ/ν µ3 Zσι�υς *αυλι�δ�ντες, θ� πρ5πει ν� >δει*νε δυσανλ�γα µεγλ�».

ΣJµερα τ) εcρJµατα Qκτ2θενται στ: M�υσεO� ΦυσικHς KIστ�ρ2ας τ�- ∆Jµ�υ
KHρακλεωτLν, QνrL ,&ει Qπ2σηµα MητηθH Eπ: τ*ν Qπ2κ�υρ� καθηγJτρια τ�- TµJ-
µατ�ς Γεωλ�γ2ας τ�- AΠΘ EXαγγελ2α Tσ�υκαλu, T µαστNδ�ντας ν) Eπ�τελ�σSη
τ: ,µ�ληµα τHς περι�&Hς. Σ&ετικ) Eναφ�ρ�υµε fτι T µαστNδ�ντας Eπ�τελεO τ:
,µ�ληµα τHς πNλης Velenje τHς Σλ��εν2ας.

Tα?ιαρ���λα ΛαδT
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Σιωνιστικ3
E2ναι φανερ/ �τι " κατ�*� �σραηλιν�� δια4ατηρ#�υ

λειτ�υργεK σ�ν τ�ν κ�λυµ4�θρα τ�� Σιλωµ. Θεραπε'-
ει π σαν ν�σ�ν κα) π σαν µαλακ#αν. E+τυ*�ς J κτ�*�ς
τ�υ, �στις �7ασφαλ#]ει τ/ �καταδ#ωκτ�ν κα) τ�ν Eφεσιν

τ(ν (��κ�ν�µικ(ν) �µαρτι(ν τ�υ. cOπως λ�γ�υ *ριν J κ. Bλαντιµ)ρ Γκ�υ-
]#νσκι. BO Jπ�K�ς, �φ�� κατε*ρσθη π5ντε δισεκατ�µµ'ρια ρ�'4λια �ν Pωσ#�α,
τ�ν κ�πνησε µεγαλ�πρεπ(ς γι� πι/ ]εστ� µ5ρη. T/ διεθν3ς δ3 >νταλµα συλ-
λ�ψεkς τ�υ µ λλ�ν �7εδ�θη γι� πλκα. LAφ��, �ταν συνελ�φθη στ�ν BIσπα-
ν#α, �φ5θη �λε'θερ�ς. LEνx( κα) �δ( π�& τ/ν συν5λα4αν µαδ νε τ�ν µαργα-
ρ#τα, nν πρ5πει d �*ι ν� τ/ν �κδkσ�υν στ�ν «πατρ#δα τ�υ» Pωσ#α, καθbς πι5-
]�υν �φ�ρ�τως 6περατλαντικ�) κι I4ραK�ι... Kα) σ�ν ν� µ�ν >φταναν �G πα-
ρασκηνιακ3ς πι5σεις, τσ�'π! κα) τ/ παγκ�σµι� I4ραϊκ/ συµ4�'λι� ν� δια4ε-
4αιkν̀η δι’ �πιστ�λ8ς τ�υ τ/ν "µ5τερ�ν 6π�υργ/ν ∆ικαι�σ'νης, �τι J κ. Γκ�υ-
]#νσκι ε2ναι «�7ι�πρεπ3ς µ5λ�ς τ�υ κα) >*ει π�ι�τητα =ς �πι*ειρηµατ#ας µ3
παγκ�σµια �µ45λια». («T/ B8µα», 24/9/2003). LHθικ/ν δ#δαγµα: Συν5λληνες,
φ τε, �ρπ *τε, κλ5ψτε, κντε ρεµ��λες. M3 τ�ν πρ�ϋπ�θεση ν� >*ετε I4ραϊκ/
δια4ατ�ρι�. O+δε)ς θ� σ ς �ν�*λ�σὴ. jAσε π�& θ� σ ς π��ν κα) �ντιµ�ττ�υς
�π/ πνω.

cOµως J κ. Bλαντιµ)ρ Γκ�υ]#νσκι ε2ναι πταKσµα µπρ�στ� στ�ν (ν)τρ�π�λ�-
γ#α τ�ν Jπ�#α ε�σηγεKται ε�ς τ�ν LAµερικανικ�ν Γερ�υσ#αν J κ. P)κ Σαντ�ρι-
�υµ. BO Jπ�K�ς, τελε#ως δηµ�κρατικ, θ5λει ν� �παγ�ρε'σ`η π σαν κριτικ�ν
κατ� τ�� LIσρα�λ στ� LAµερικανικ� Πανεπιστ�µια, θεωρkντας την =ς «σαφ8
�κδ�λωσιν �ντισηµιτισµ��». T/ �τι J �ν λ�γxω κ'ρι�ς Eγεται κα) φ5ρεται �π/
τ/ �κεK �σραηλιν/ λ�µπυ, δ3ν *ωρ�  καµµ#α �µφι4�λ#α. �Aν πιστ5ψωµεν 4ε-
4α#ως «T/ B8µα» τ8ς 24/9/2003. LAλλ�  τ# κριτικ� ν� κν̀ης στ/ LIσρα�λ; Στ/
πι/ ε�ρηνικ/ κρτ�ς τ�� κ�σµ�υ, π�& δι5λυσε τ/ν στρατ� τ�υ κα) ]̀8 �ρµ�νικ�
µ3 τ� �µ�ρ τ�υ κρτη. Π�� σ54εται τ�&ς �µ*�υς κα) δ3ν �νακατε'εται,
µ5σxω τρ#των, στ� �σωτερικ� τ(ν LAρα4ικ(ν *ωρ(ν, �πως λ.*. τ�� LIρκ, τ8ς
Συρ#ας κα) τ�� Λι4ν�υ. cOλα α+τ� λ�ιπ/ν φα#νεται �τι τ� �γν���ν ε�ς τ�ν
6περατλαντικ�ν δηµ�κρατ#αν κα) �ν��τως �σκ��ν κριτικ�ν ε�ς τ�ν π�λι-
τικ�ν τ�� κ. LAρι3λ Σαρ�ν, J Jπ�K�ς κατ�ντησε πι� γραφικ/ς ν� κ�υ4αλ� ,
�π�υ πηγα#νει, τ/ κλ�υ4) µ3 τ� περιστ5ρια τ8ς ε�ρ�νης. Nα#! E2ναι �ντως
Eκρως ρατσιστικ/ν ν� καταφ5ρεσαι �ναντ#�ν α+τ�� τ�� κρτ�υς. Γι’ α+τ/ �*ι
µ�ν�ν ν� µ�ν *ρηµατ�δ�τ��νται τ� Πανεπιστ�µια π�& >*�υν περ#εργες �π�-
ψεις περ) LIσρα�λ, �λλ� κα) ν� µεταφ5ρωνται �G καθηγητα) κα) �G µαθητα# των
σ3 στρατ�πεδα συγκεντρkσεως, �π�υ θ� �κτελ��νται µ3 �5ρια. ∆ι�τι J �ρ*αK�ς
�σραηλιν/ς �θνικισµ/ς ε2ναι τ/ µ�ντ5λλ� τ�� �ειµν�στ�υ LAδ�λφ�υ.

ΓιYργ�ς Πετρ@π�υλ�ς
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B
ρισκNµασε στ*ν Eρ&* τ�- 21�υ &ηµικ�τε&ν�λ�γικ�- αWLν�ς. T) τε-
λευταOα QπιτεCγµατα τHς QπιστJµης καθvς καA �g ν�ες EνακαλCψεις
στ:ν τ�µ�α τHς �IατρικHς πρ�ϊδε5M�υν fτι συντNµως fλες �g Eρρ[στιες
θ’ Eπ�τελ�-ν κακ: παρελθ:ν γι) τ*ν EνθρωπNτητα. KH Eπ�κρυπτ�-

γρ5φηση τ�- D.N.A. Eπ’ τ�Dς γενετιστ!ς καA �g EπεριNριστες Qφαρµ�γ�ς της
cπNσ&�νται µ�&ρι καA τ*ν Eθανασ2α-EειMω2α τ�- Eνθρωπ2ν�υ εyδ�υς.

M#α Eπειλ� κατ7 τOς Eνθρωπ�τητας;

KΩστNσ� παρ) τAς πρ�Nδ�υς στ:ν τε&ν�λ�γικ: τ�µ�α καA τ) τρισεκατ�µµCρια π�D ?�-
δεC�νται γι) Wατρικ!ς ,ρευνες καA Qφαρµ�γ�ς, h EνθρωπNτητα  µαστ2Mεται Eπ: π�λλ!ς &ι-
λι5δες Eρρ[στιες καA Uκατ�µµCρια Eν) τ:ν πλανJτη nνθρωπ�ι πεθα2ν�υν καθηµεριν5.

T) ν�σ�κ�µεOα καA �g EσθενεOς αX?5ν�νται σ! fλες τAς πρ�ηγµ�νες &Lρες, τ: yδι� καA
τ) ψυ&ιατρεOα. Og περισσNτερ�ι Qκ τLν EσθενLν δ!ν θεραπεC�νται τ�λεια. Og πρ��λ�ψεις
γι) αw?ηση τ�- καρκ2ν�υ, τLν καρδι�παθειLν, τLν QγκεφαλικLν, τLν κρ�υσµ5των Aids
κ.n.  QκφυλιστικLν EσθενειLν ε<ναι στ*ν πραγµατικNτητα M�φερ�ς. Og σηµεριν�A nνθρω-



π�ι πληµµυρ2M�υν τ) WατρεOα περιµ�ν�ντας τ* σειρ5 τ�υς γι) µ2α γρJγ�ρη θεραπε2α µ!
τ: «µαγικ: &5πι», π�D θ) τ�Dς πρ�τε2νει T πρ�σωπικNς τ�υς WατρNς. OXσιαστικLς ,&�υν
γ2νει «πειραµατNMωα» στ) &�ρια τLν QπαγγελµατιLν τHς cγε2ας: τLν φαρµακ��ι�µη&α-
νιLν!

aA
ς π5ρ�υµε τ) πρ5γµατα Eπ: τ*ν Eρ&J. �Aς µεταφερθ�-µε δυNµιση &ιλι5δες &ρN-
νια π2σω, στ*ν Kλασικ* �Eπ�&J, στ: νησA τHς KL, fπ�υ T µεγ5λ�ς �Aσκληπι5-
δης Wατρ�φιλNσ�φ�ς KIππ�κρ5της (460 π.X. - 355 π.X.) καθι�ρωνε τ*ν φυσι�θε-
ραπευτικ* WατρικJ, π�D θ) πρ�ωθηθSH Eπ: τ�Dς Eπ�γNν�υς τ�υ Wατρ�Dς σ! fλη

τ*ν EνθρωπNτητα.
xEνας Eπ’ τ�Dς σηµαντικ[τερ�Cς τ�υ Eφ�ρισµ�Dς Rταν τ: «φ'σις ν�σων �ατρ�ς». KH

θεραπε2α τLν νNσων ε<ναι h φCσις καA �XδεAς nλλ�ς: «BH τρ�φ� σ�υ ν� ε2ναι τ/ φρµακ�
σ�υ» πρ��τρεπε· καA «καλ'τερ� τ/ πρ�λαµ4νειν παρ� τ/ θεραπε'ειν».

KO Wατρ�φιλNσ�φ�ς θ) Qπιστηµ�νικ�π�ιJσSη τ*ν �Iατρικ* T�&νη τLν �AσκληπιαδLν
πρ�γNνων τ�υ, πρ�σαρµNM�ντας τ*ν φυσι�θεραπευτικ* στ:ν Uκ5στ�τε EσθενH, τ:ν Tπ�O�ν
Eντιµετ[πιMε σ)ν TλNτητα καA B&ι σ)ν µ�ρ�ς. Og συνταγ�ς τ�υ περιελ5µ�αναν λ�υτρ5, κλC-
σµατα, cδρ�θεραπε2α, µαλ5?εις (µασ5M), hλι�θεραπε2α, θεραπευτικ* διατρ�φJ, νηστεOες,
��ταν�π�σ2ες, γυµναστικ!ς EσκJσεις, φυτικ!ς Eλ�ιφ�ς, κρυσταλλ�θεραπε2α, περιπ5τ�υς,
παρακ�λ�Cθηση θεατρικLν δρ[µενων καA σ! ,σ&ατες περιπτ[σεις καυτηριασµ�Cς, Qγ&ει-
ρJσεις κ.n. Kατ) τ*ν Qπ�&J τ�υ δ!ν cπHρ&ε φαρµακ�λ�γ2α-φαρµακευτικJ. KH θεµελ2ωσJ
της QπετεCθη Eπ: τ:ν ∆ι�σκ�υρ2δη τ: 60 µ.X., δηλαδ* πεντακNσια περ2π�υ ,τη EργNτε-
ρα.

Στ: ,ργ� τ�υ «�Aφ�ρισµ�2» Eναφ�ρει: «OG �σθενεKς π�& 4αδ#]�υν Jµαλ(ς πρ/ς τ�ν κρ#-
σιν d >*�υν κριθ8 Jριστικ(ς, δ3ν πρ5πει ν� �µπ�δ#]ωνται κατ� τ�ν π�ρε#αν των �π/ νε-
ωτεριστικ3ς µεθ�δ�υς �Rτε µ3 καθαρτικ� d �ρεθιστικ� µ5σα, �λλ� ν’ �φ�νωνται ε�ς τ�ν
φυσι�λ�γικ�ν των �75λι7ιν». Στ: «ΠερA εXσ&ηµ�σCνης» Q?ηγεO fτι T Wατρ:ς «πρ5πει ν� γνω-
ρ#]`η τ/ π(ς λειτ�υργεK " φ'ση» καA ν) θεραπεCSη µ! «περ#σκεψη παρ� µ3 τ�λµη»: «BYπε-
ραντι��σθαι τx( ν�σ�µατι τ/ν ν�σ��ντα µετ� τ�� �ατρ�� *ρ�».

T: E?2ωµα αXτ: ε<ναι h φυσικ* συν�πεια τHς λ�γικHς, fτι h φCση θεραπεCει τ:ν
EσθενH καA µ5λιστα µ! τ*ν συνδρ�µ* τ�- Wδ2�υ τ�- Eσθεν�-ς καA B&ι T Wατρ:ς, T
Tπ�O�ς �XσιαστικLς πρ�πει ν) ε<ναι T καθ�δηγητJς τ�υ πρ:ς τ*ν θεραπε2α καA τ*ν
cγε2α.

∆υστυ&Lς T σηµεριν:ς Eσθεν*ς ,&ει καταντJση Gνα n��υλ� παθητικ: πλ5σµα - δ�-
&εO�ν, στ: Tπ�O� ρ2&ν�υν φ5ρµακα! «T/ �φελ5ειν µ� 4λπτειν», δηλαδ* �ν δ!ν µπ�ρSHς
ν) �φελJσSης τ:ν EσθενH, τ�υλ5&ιστ�ν µ*ν τ:ν �λ5πτεις (αXτ: π�D κ5ν�υν τ) Eντι�ι�τι-
κ5). �Aς ,ρθ�υµε τ[ρα στ: σηµεO� τHς µεγ5λης Eπ5της τHς σCγ&ρ�νης φαρµακευτικHς Wα-
τρικHς: «O+ γ�ρ ε+θ5ως αG ν��σι τ�Kσιν �νθρkπισιν �πιγ#γν�νται, �λλ� κατ� µικρ/ν συλ-
λεγ�µεναι �θρ�ως �κφα#ν�νται» («ΠερA δια2της»). ∆ηλαδ* �g Eρρ[στιες δ!ν µuς ,ρ&�νται
Eπ’ ,?ω, Eλλ) δηµι�υργ�-νται σιγ)-σιγ) µ�σα µας (λNγrω nγν�2ας µας: κακ* διατρ�φ*
κ.n.) καA µ! τ*ν π5ρ�δ� τ�- &ρNν�υ ?εσπ�-ν Eπ�τNµως µ! τ*ν παθ�λ�γικ* κρ2ση. T) πα-
θ�λ�γικ) αyτια πρ�ϋπ5ρ&�υν τ�- συµπτ[µατ�ς-κρ2σεως, nρα καA h θεραπε2α τ�- Uκ5-
στ�τε Wατρ�- πρ�πει ν) στρ�φεται �XσιαστικLς στ*ν Q?5λειψη τHς αWτ2ας καA B&ι στ*ν κα-
τασταλτικ* θεραπε2α τLν συµπτωµ5των µ! &ηµικ) φ5ρµακα. KO µεγ5λ�ς �Aσκληπι5δης

�O �Iππκρ(της καA V φυσιθεραπευτικ� �ατρικ�
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καταλJγει: «∆3ν 6πρ*�υν �ρρkστιες, �πλ  6πρ*�υν �σθενεKς Eνθρωπ�ι». �Aρα µ2α
ε<ναι h Eσθ�νεια· h nγν�ια τ�- «κατ) φCσιν MHν».

Γι) τ*ν φιλ�&ρηµατ2α τLν WατρLν λ�γει: «EZθε �λ�ι �G �ατρ�) ν� θεραπε'�υν κα) τ�ν φι-
λ�*ρηµατ#αν, τ�ν τ�σ� δ'σκ�λη α+τ�ν �ρρkστια, πι/ δ'σκ�λη κι �π’ τ�ν τρ5λα. ∆ι�τι θε-
ωρεKται ε+δαιµ�ν#α γι� τ�&ς �δαεKς, �νx( ε2ναι �ρρkστια π�& πρ�7ενεK π�ικ#λα δυσρε-
στα. LAπ’ τ�ν �ρρkστια α+τ�ν θεραπε'εται κανε)ς µ�ν�ν, ��ν λ4`η =ς καθαρτικ/ν τ�ν
LAρετ�ν». Στ: «ΠερA δια2της» Eναφ�ρει γι) τ*ν διατρ�φJ: «cOπ�ι�ς πρ�κειται ν� συ-
στ�σ`η �νθρkπινη διατρ�φ�, πρ5πει ν� γνωρ#]`η τ�ν �νθρkπινη φ'σιν· ��ν δ3ν γνωρ#]`η
τ# �πικρατεK ε�ς τ/ σ(µα κα) π(ς ε2ναι " λειτ�υργ#α τ�υ, δ3ν θ� κατ�ρθkσ`η ν� συστ�σ`η
διατρ�φ� �φ5λιµη γι� τ/ν Eνθρωπ�». �Eκτ:ς Eπ: τ*ν �αθει) φιλ�σ�φ2α τ�υ καA τ*ν Eν[-
τατη �θικJ τ�υ T KIππ�κρ5τει�ς xOρκ�ς δινNταν Eπ: τ*ν Qπ�&J τ�υ καA Qντε-θεν κατ) πε-
ριNδ�υς, fταν καA fπ�τε Eνα�2ωνε T π�λιτισµNς. KH σCγ&ρ�νη Wατρικ* τLν διεθνLν συµ-
φερNντων πρ�σπαθεO τ) τελευταOα ,τη ν’ EντικαταστJσSη τ:ν fρκ�ν αXτ:ν µ! µ2α U�ραϊκ*
πρ�σευ&* στ:ν Για&�! τ�- KE�ρα2�υ Wατρ�- Mαϊµων2δη.

KO KIππ�κρ5της π�θανε σ! �αθει) γερ5µατα, QνενHντα π�ντε περ2π�υ QτLν. KYπHρ?ε π�-
λυγραφ[τατ�ς· σ[θηκε µικρ: µ�ρ�ς τ�- ,ργ�υ τ�υ, τ) cπNλ�ιπα ,γιναν παραν5λωµα τ�-
πυρ:ς Eπ: τ) &�ρια τLν jρθ�δN?ων gερ�ε?εταστLν. KH φυσι�θεραπευτικJ τ�υ Eνα�2ωσε
στ*ν �Aναγ�ννηση καA Eπ: τ:ν εXρωπαϊκ: ∆ιαφωτισµN.
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T
: 1857 T Γ5λλ�ς &ηµικ:ς καA �ι�λNγ�ς Λ�υδ��2κ�ς Παστ!ρ θ) γ2νSη T gδρυτ*ς  τHς
Mικρ��ι�λ�γ2ας. KΩς συµπλJρωµα τ�- KIππ�κρ5τη T Παστ!ρ θ) cπ�στηρ2?Sη fτι τ)
µικρN�ια ε<ναι µικρ��ργανισµ�2, π�D πρ�σ�5λλ�υν τ) ,µ�ια Bντα Eπ: τ:ν περι-
�5λλ�ντα &Lρ� (EναερN�ι�ι µικρ��ργανισµ�2). AXτ*ν τ*ν µ�ν�µερH Eρ&* Eκ�-

λ�υθεO h σηµεριν* WατρικJ, παρα�λ�π�ντας τ*ν Tλιστικ* nπ�ψη τ�- KIππ�κρ5τη. Bε�α2-
ως ν�σ�-ν �g nνθρωπ�ι Eπ: τ�Dς EναερN�ι�υς µικρ��ργανισµ�Cς, B&ι fµως fλ�ι. N�σ�-ν
fσ�ι ,&�υν Q?ασθενηµ�ν� Eν�σ�π�ιητικ: σCστηµα, µ! λ2γα τ:ν Eριθµ: λευκ) αgµ�σφα2-
ρια· fσ�ι ,&�υν τ�?ινωµ�ν� α�µα καA µ�λυσµ�να Bργανα· fσ�ι π5σ&�υν Eπ: ψυ&ικ!ς νN-
σ�υς καA fσ�ι δ!ν Eσκ�-νται καA δ!ν τρ�φ�νται σωστ5· fσ�ι δηλαδ* παρα�ι5M�υν τ:
«κατ) φCσιν MHν» τ�- KIππ�κρ5τη. Kι QνrL h φCση δ!ν nλλα?ε τακτικ* ,ναντι τ�- Eνθρ[-
π�υ, nλλα?ε T nνθρωπ�ς ,ναντι τHς φCσε[ς τ�υ.

ΣτAς Eρ&!ς τ�- εWκ�στ�- αWLν�ς µαMA µ! τ*ν �ι�µη&ανικ* Qπαν5σταση ?εκιν�u h Eν5-
πτυ?η τHς παγκNσµιας φαρµακευτικHς �ι�µη&αν2ας. ∆ηµι�υργ�A δC� pδη πλ�Cσιες
U�ραϊκ!ς �Wκ�γ�νειες, �g Rockefeller στAς H.Π.A. καA �g Rothschild στ*ν EXρ[πη, �g
Tπ�O�ι ,θεσαν τAς �5σεις µ2ας ν�ας πρ��πτικHς πλ�υτισµ�- τ�υς µ�σrω τHς ν�ας φαρ-
µακ��ι�µη&αν2ας π�D bραµατ2M�ντ�.

ΣτN&�ς h δηµι�υργ2α «πελατ�λ�γ2ων» στAς δC� �πε2ρ�υς Eρ&ικLς καA Qν συνε&ε2�α στ:ν
cπNλ�ιπ� κNσµ�, µ! τ*ν δηµι�υργ2α Eρρ[στων-πελατLν. KH δρ5ση τ�υς Eγγ2Mει τ) fρια
µιuς συνωµ�σ2ας κατ) τHς EνθρωπNτητας. xOλες �g φυσικ!ς pπιες µ�θ�δ�ι θεραπε2ας καA
πρ�λJψεως τLν EσθενειLν παραγκων2M�νται σταδιακ) καA δαιµ�ν�π�ι�-νται. T) φυ-
σικ) φ5ρµακα, �Nτανα καA cγιειν) συµπληρ[µατα EντικαθιστLνται τα&�ως Eπ’ τ)  ν�α
π�λυδιαφηµιMNµενα &ηµικ5. KH KIππ�κρατικ* φυσι�θεραπευτικ* συρρικν[νεται, h αXτ��α-
ση, h πρ�ληπτικ* �IατρικJ, h θεραπευτικ* διατρ�φ* καA �g λ�ιπ!ς µ�θ�δ�ι θ) σφραγιστ�-ν
στ: &ρ�ν�ντ�Cλαπ� τHς KIστ�ρ2ας Eµ�σως µετ) τ:ν B´ ΠαγκNσµι� ΠNλεµ�. KO Λ�υδ��2κ�ς
Παστ!ρ καA h Qργασ2α τ�υ θ) καταστ�-ν φ5ρ�ς γι) τ*ν ν�α &ηµικ�ϊατρικJ.

T) «πελατ�λNγια» τLν φαρµακ��ι�µη&ανιLν µεγ5λωσαν γρJγ�ρα, καθvς Eπ’ τ: 1960
καA Qντε-θεν τ) &ηµικ) µπHκαν Tλ�τα&Lς στAς �ι�µη&αν2ες τρ�φLν µ! τ*ν µ�ρφ* συντη-
ρητικLν, �ελτιωτικLν &ρ[µατ�ς, γεCσεως1 κ.λπ. KH EλNγιστη π�λυφαρµακ2α ,πλη?ε γρJ-
γ�ρα καA τAς Mω�τρ�φ�ς. Og Eρρ[στιες nρ&ισαν ν) π�λλαπλασι5Mωνται µ! γ�ργ: ρυθµN.

Og UταιρεOες φυτ�φαρµ5κων Eν�λα�αν µ! συν�πτικ!ς διαδικασ2ες τ:ν ,λεγ&� τHς &λω-
ρ2δας τ�- πλανJτη µας. KEκατ�µµCρια τNν�ι φυτ�φαρµ5κων2 πλ�Cτισαν EκNµη περισσN-
τερ� τAς φαρµακ��ι�µη&αν2ες, �υθ2M�ντας στ*ν µNλυνση fλες τAς καλλιεργJσιµες Qκτ5σεις
Eρ&ικLς καA sστερα τ:ν cδρ�φNρ� Tρ2M�ντα (λ2µνες, π�τ5µια, cπNγεια νερ5, θ5λασσες).
T: τελευταO� µεγ5λ� &τCπηµα κατ) τHς MωHς Eπ�τελ�-ν �g EνεCθυνες πειραµατικ!ς «Eκρ�-
�ασ2ες» τHς ν�ας QπιστJµης, τHς ΓενετικHς. KY�ρ2δια –s�ρεις– Eπ�καλ�-νται τ) τερατ�-
γεννJµατα τLν Qργαστηρ2ων, π�D ?επερν�-ν κ5θε πρ�ηγ�Cµεν� ,γκληµα. Nτ�µ5τες µ!
D.N.A. σκ�ρπι�-, πατ5τες µ! γ�ν2δια κ�τNπ�υλ�υ, γ�ν2δια �ατρ5&�υ σ! φρ5�υλες, D.N.A.
πυγ�λαµπ2δας σ! π�στρ�φες, Eνθρ[πινα γ�ν2δια σ! λ�υλ�Cδια, καπνN, κρεµµCδια!!

T*ν nν�ι?η τ�- 1997 ,γινε h πρ[τη κλων�π�2ηση µ! τ*ν UνJλικη πρ��ατ2να «NτNλλυ»·
θ’ Eκ�λ�υθJσ�υν γ5τες, µ�υλ5ρια, γ�υρ�Cνια, Eρ�υραO�ι καA σCντ�µα nνθρωπ�ι. T)
κρυφ) µεσσιανικ) σεν5ρια πα2ρν�υν σ5ρκα καA jστu. EWκNνες �Aπ�καλCψεως πιθανLς
ν) Eπ�τελ�σ�υν πραγµατικNτητες στ: QγγDς µ�λλ�ν.

Kι QνrL h τωριν* γενι) τLν Eνθρ[πων cπ�φ�ρει Eπ: Qκφυλιστικ!ς Eσθ�νειες καA θαν5-
τ�υς, �g UπNµενες π�D ,ρ&�νται Eναµ�νεται ν) µεταλλα&θ�-ν σ! φιλ5σθενα τερατ[δη

�H Eντ#στρφη µ.τρηση καA V Lπικρ(τηση τOς Pηµε#ας

∆ΑΥΛ�Σ/263, N��µ�ρι�ς 200317184



Bντα! KO φρικτ:ς θ5νατ�ς Eναµ�νεται ν) γ2νSη µ2α tπλH καθηµερινNτης.
ΠερA τ) µ�σα Σεπτεµ�ρ2�υ 2003 T ,γκριτ�ς δηµ�σι�γρ5φ�ς K[στας Xαρδα��λας στ*ν

Qκπ�µπJ τ�υ «�Aθ�ατ�ς KNσµ�ς» Eπεκ5λυψε τ: γεγ�ν:ς τHς &ρ�νιuς, fπως τ: Eπεκ5λε-
σε. KO EντιπρNσωπ�ς-πωλητ*ς διαφNρων φαρµακευτικLν UταιρειLν ΘεNδωρ�ς Σπα-
γαδLρ�ς3 Eπεκ5λυψε µ! Eτρ5ντα&τα στ�ι&εOα τ) �ργανωµ�να QγκλJµατα τLν φαρµακ�-
�ι�µη&ανιLν. KYγιεOς nνθρωπ�ι γ2ν�νται καθηµεριν) πειραµατNMrωα στ) &�ρια τLν φαρ-
µακ��ι�µη&ανιLν, EλNγιστη π�λυφαρµακε2α γι) ν’ Eνε�α2ν�υν �g πωλJσεις καA τ) κ�ρ-
δη Eπ’ τ) φ5ρµακα, γιατρ�A π�D δωρ�δ�κ�-νται Eπ’ τAς UταιρεOες κ.λπ.

Στ) γραν5Mια τ�- κυκλ[µατ�ς τLν φαρµ5κων Qµπλ�κ�νται Wατρ�2, Wατρικ�A Qπισκ�πτες,
φαρµακεOα, Eσφαλιστικ) ταµεOα, τ: cπ�υργεO� KYγε2ας, π�λιτικ�A κ.n. Kι QνrL τ) Eντι-
�ι�τικ) Eντιµετωπ2M�υν tπλu τ) συµπτ[µατα τLν EσθενειLν καA B&ι τ*ν αWτ2α, πρ�κα-
λ�-ν EνεπανNρθωτες �λ5�ες στ) κCττταρα τLν jργανισµLν π�D εWσ�ρ&�νται.4 N�ες πα-
θJσεις, nγνωστες κι Eν2ατες, Eναµ�νεται ν) Qκδηλωθ�-ν στ: µ�λλ�ν. Σ! πρNσφατη ,ρευ-
να στAς H.Π.A. Eπεδε2&θη fτι περισσNτερ�ι Eπ: 2.000.000 nνθρωπ�ι µπα2ν�υν σ! ν�σ�-
κ�µεOα Eπ: παρεν�ργειες τLν φαρµ5κων τ) τελευταOα 5 ,τη, QνrL Qκκρεµ�-ν Qν[πι�ν δι-
καστηρ2ων µηνCσεις γι) &ιλι5δες περιπτ[σεις θαν5των, π�D πρ�Hλθαν Eπ: τ*ν &ρJση
τ�υς.

�Eπ2σης πρ�σφ5τως �g «Bρεταννικ!ς �Aρ&!ς KYγε2ας» (κρατικ:ς φ�ρ�ας) Q?�δωσαν Eνα-
κ�2νωση, µ! τ*ν Tπ�2α Eπαγ�ρεC�υν τ*ν &ρJση τHς Eσπιρ2νης (Eκετυλ�σαλικυλικ: j?D)
σ! ν��υς κ5τω τLν 16 QτLν Q? αWτ2ας π�λλLν περιπτ[σεων τ�- θανατηφNρ�υ συνδρNµ�υ
Reye, π�D ,πλη?ε π�λλ�Dς QφJ��υς Bρετανν�Cς. KH Qµφ5νιση τHς Eρρ[στιας ,&ει nµεσα
συσ&ετισθH µ! τ*ν Eσπιρ2νη.

�Aς θυµηθ�-µε τAς δραµατικ!ς Eνακ�ιν[σεις στAς Qφηµερ2δες sστερα Eπ’ τ*ν Eπερ2-
σκεπτη &ρJση τ�- �ρεµιστικ�- «θαλιδ�µ2δη» λ2γες δεκαετ2ες πρ2ν. Mωρ) π�D γεννJθη-
καν &ωρAς &�ρια καA πNδια, Eπ: γυναOκες π�D ε<&αν π5ρει τ: φ5ρµακ� στ�Dς πρ[τ�υς
µHνες Qγκυµ�σCνης. Π�λλ!ς γυναOκες π�θαναν λ2γ�υς µHνες EργNτερα. 
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6H κλων�π�ιηµ�νη «Nτ@λυ». ΣMµερα φα�νεται
πι) lπ�ργηρη κα* σθενικM. IOλα τ) κλων�π�ι-
ηµ�να l�ρ�δια –φυτ) κα* >Yα– ε"ναι φιλ3σθενα
κα* >�0ν λιγ1τερ� τ�0 καν�νικ�0. 6H n�ρις κατ)
τ�ς φ�σεως συντελε'ται σ+ π�λλ) Vπ�πεδα πλ��ν.



Og φαρµακευτικ!ς UταιρεOες �πλωσαν τ) πλ�κ5µια τ�υς καA στ:ν &Lρ� τ�- Eθλητισµ�-.
�Aπ’ τ:ν tπλ: Eθλητ* τ�- συν�ικιακ�- γυµναστηρ2�υ µ�&ρι καA τ�Dς Qπαγγελµατ2ες cπερ-
αθλητ�ς, κυκλ�φ�ρ�-ν QλεCθερα Eν5µεσ5 τ�υς TρµNνες, &ηµικ!ς πρωτε�νες, Eνα��λικ5,
στερ�ειδH, &ηµικ) Eµιν�?�α, κρεατ2νες, EκNµη καA Eναψυκτικ) µ! µικρ!ς δNσεις «τ�νω-
τικLν» µ! Eνα��λικ* δρ5ση. KO παγκNσµι�ς Qπαγγελµατικ:ς Eθλητισµ:ς µαστ2Mεται Eπ’
τ*ν µαφ2α τLν φαρµ5κων. Kι QνrL �g Eρ&αO�ι �Oλυµπι�ν2κες ,τρωγαν µNν�ν σ-κα5 κατ)
τ*ν δι5ρκεια τLν Eγ[νων, �g ?�ν�ι Eλλ) καA �g δικ�2 µας �Oλυµπι�ν2κες ε<ναι «��υτηγ-
µ�ν�ι» στ) Eνα��λικ5. Π�λλ�A ?�ν�ι Eθλητ!ς π�θαναν λ2γα &ρNνια µετ) τ�Dς EγLνες. �Aς
θυµηθ�-µε τ*ν �Aνατ�λικ�γερµαν2δα E. Dressler, τ*ν �Aµερικαν2δα G. Joiner κ.n. Π�λ-
λ�A Eθλητ!ς Eναµ�νεται ν) πεθ5ν�υν κατ) τ) UπNµενα &ρNνια.

Ψυ&�τρNπα φ5ρµακα, ναρκωτικ5, EµφεταµOνες, ψυ&�φ5ρµακα, �ρεµιστικ) κ.n. κυ-
κλ�φ�ρ�-ν πλ��ν QλεCθερα µ�σrω Internet, fπ�υ µπ�ρεO T καθ�νας ν) Eγ�ρ5σSη tπλu µ!
τ*ν &ρJση τHς πιστωτικHς τ�υ κ5ρτας. T) ναρκωτικ) καA h δι�&�τευσJ τ�υς στAς Eνθρ[-
πινες κ�ινων2ες ε<ναι Eπ�τ�λεσµα τHς συνεργασ2ας τLν φαρµακ��ι�µη&ανιLν µ! τ*ν ∆ιε-
θνH �E?�υσ2α. Og H.Π.A. καA h Mεγ5λη Bρετανν2α κατ�&�υν Eντιστ�2&ως τ: 57% καA 19%
τHς παγκNσµιας παραγωγHς φαρµ5κων, σCν�λ� 76%. 

Og «π5τρωνες» τHς σηµερινHς &ηµικHς WατρικHς συ&ν) πυκν) Eνακ�ιν[ν�υν µ! &�λλυ-
γ�υντιαν!ς φανφ5ρες ν�α σωτJρια φ5ρµακα κατ) τ�- καρκ2ν�υ, τ�- A.I.D.S. καA nλλων
EσθενειLν. Λ2γ�υς µHνες EργNτερα θ) τ) Eπ�σCρ�υν σιωπηλ5, θεωρ[ντας τα Qπικ2νδυ-
να } καA θανατηφNρα. ΣυνJθως δ!ν γνωρ2Mαµε fτι pµαστε τ) πειραµατNMrωα τLν φαρµα-
κ��ι�µη&ανιLν. Og συν5νθρωπ�2 µας ν�µ2M�υν fτι h cγε2α, τ: π�λυτιµNτερ� Eγαθ: τHς
MωHς, ε<ναι κ5τι π�D µπ�ρ�-ν ν) τ: Eγ�ρ5σ�υν σ! Gνα µπ�υκαλ5κι στ) φαρµακεOα. =ε-
&ν�-ν } δ!ν ,µαθαν π�τ�, fτι h cγε2α τ�υς µπ�ρεO ν) κατακτηθSH Q)ν cπακ�Cσ�υν στ�Dς
σαφεOς, tπλ�-ς νNµ�υς τHς φCσεως.

™
τ) τ�λη τ�- 19�υ αWLν�ς στAς H.Π.A. gδρCεται T �Aµερικανικ:ς �Iατρικ:ς ΣCλλ�γ�ς.
ΣτN&�ς τ�υ h κατ5ργηση τHς φυσι�θεραπευτικHς ��ταν�θεραπε2ας. KO σCλλ�γ�ς
cπ�στηριMNταν Eπ’ τ: Group Rockefeller. Σ! συνεργασ2α µ! τ: N.C.A.H.F. («�Eθνικ:
Συµ��Cλι� κατ) τHς �Aπ5της σ! θ�µατα KYγε2ας»), Gνα ν�� κ�ντρ� &ηµικHς �IατρικHς,

θ) Q?αλε2ψ�υν µ! φυλακ2σεις QπιστηµNνων fλες τAς Qπι�ι[ν�υσες µ* &ηµικ!ς Wατρικ!ς µε-
θNδ�υς. T: 1920 θ) Qκδιω&θSH T Γερµαν:ς KIππ�κρατιστ*ς Wατρ:ς M)? Γκ�ρσ�ν, καθvς
θ) &αρακτηρισθSH «τσαρλατuν�ς». Παρ�µ�2ως T K. XN?εϋ, Eριστ�-&�ς ��ταν�λNγ�ς, T
φιλNσ�φ�ς καA KIππ�κρατιστ*ς Wατρ:ς Bircher Benner καA π�λλ�A nλλ�ι. Σηµαντικ[τατ�ς
νεωτεριστ*ς QπιστJµων cπHρ?ε καA T B2λ&εµ P5ι&, π�D µ! τAς καιν�τ�µ2ες τ�υ bδηγ�-σε
τ*ν �Iατρικ* Eλλ) καA τ*ν Tε&ν�λ�γ2α σ! nλλ�υς δρNµ�υς (�OργNνη-�ιNνια). T: Eµερι-
κανικ: κρ5τ�ς τ:ν φυλ5κισε, καA π�θανε µετ) Eπ: λ2γα ,τη ,γκλειστ�ς. T) Eρ&εOα τ�υ κ5η-
καν µ! nνωθεν διαταγ�ς. Og δι[?εις συνε&2σθηκαν καA στ*ν EXρ[πη.

M�σα σ! µικρ: &ρ�νικ: δι5στηµα �g φαρµακ��ι�µη&αν2ες κατ5φεραν ν) διεισδCσ�υν
καA ν) διαφθε2ρ�υν τ*ν Wατρικ* καA τ) συστJµατα cγε2ας τLν περισσ�τ�ρων &ωρLν τ�-
κNσµ�υ. Og pπιες θεραπεOες, κληρ�ν�µι) τLν Eρ&α2ων π�λιτισµLν, Eπαγ�ρεC�νται πλ�-
�ν δι) ν�µικLν καA nλλων ρυθµ2σεων, Eλλ) καA µ! Eπειλ�ς, Eπ�λCσεις, διακωµr[δηση
κ.λπ.). M�σrω τHς «�Eπιτρ�πHς K[δικα ∆ιατρ�φHς» (CAC) �g H.Π.A. πρ�σπαθ�-ν ν)
Qλ�γ?�υν τ*ν �Iατρικ* �EπιστJµη στ:ν cπNλ�ιπ� κNσµ�.

∆ιMKεις καA ν.ς µεσα#ωνας
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T
:ν ∆εκ�µ�ρι� τ�- 1998 σ! nρθρ� τ�- Wατρικ�- περι�δικ�- «Bρεταννικ* �Iατρικ*
�Eπιθε[ρηση» Qδηµ�σιεCθη µελ�τη π�D κατ�ληγε: «M5*ρι κα) τ/ 80% �λων τ(ν καρ-
κ#νων π�& µαστ#]�υν τ�ν �νθρωπ�τητα µπ�ρ��σαν ν� ε2*αν πρ�ληφθ8 µ3 τ�ν 6γι-
ειν� διατρ�φ�».

T: yδι� Eκρι�Lς Wσ&Cει καA γι) τ:ν cπερθυρε�ειδισµN, fπως µuς πληρ�φ�ρεO στ: �ι-
�λ2� τ�υ T δι5σηµ�ς �Aµερικαν:ς Wατρ:ς-φυσι�θεραπευτ*ς καA συγγραφεDς TMvν Mακ-
ντ�Cγκαλ, Eλλ) καA γι) fλες τAς Eσθ�νειες. AXτ: fµως αXτ�µ5τως θ) σJµαινε καA τ: τ�-
λ�ς τLν παν5κρι�ων, µακρN&ρ�νων καA µακ5�ριων «µ�ντ�ρνων» θεραπειLν. Π�λλ) ν�-
σ�κ�µεOα θ) ,πρεπε ν) κλε2σ�υν, παν5κρι�α µη&ανJµατα ν) E&ρηστευθ�-ν, φ5ρµακα
δ!ν θ) πωλ�-νταν, κ5π�ι�ι γιατρ�A δ!ν θ) πλ�CτιMαν µ! τ:ν πNν� καA τ�Dς θαν5τ�υς τLν
θυµ5των τ�υς καA γενικLς τ: «σCστηµα» θ) ,παυε ν) λειτ�υργSH.

Π�ιNς Eπ’ τ�Dς Eνυπ�ψ2αστ�υς συµπ�λ2τες µας θ) µπ�ρ�-σε ν) φαντασθSH, fτι fλες �g
Qκφυλιστικ!ς Eσθ�νειες jφε2λ�νται στ*ν δικJ µας καA µNν�ν nγν�ια τ�- «κατ) φCσιν
MHν»;6 Bε�α2ως γι) τ�Dς συνωµNτες Qναντ2�ν τHς cγε2ας µας, δηλαδ* τ: παγκNσµι� πλ�-
�ν σCστηµα cγε2ας –µ! κινητJρι�υς µ�&λ�Cς τ�υ τ�Dς Eνυπ�ψ2αστ�υς Wατρ�Cς τ�υ–, fλα
αXτ) ε<ναι παραλλ�γισµNς. Γι’ αXτ�Dς h KIππ�κρατικ* µ�θ�δ�ς καA �g «Qναλλακτικ�A» τρN-
π�ι θεραπε2ας Rταν καA ε<ναι «κ�µπ�γιαννιτισµNς». Xηµει�θεραπεOες, φαρµακ�π�σ2ες,
Qγ&ειρJσεις (π�λλ!ς φ�ρ!ς &ωρAς λNγ�), �ι�ψ2ες, Eκτιν���λ2ες, παρακεντJσεις καA nλλ�ι
σCγ&ρ�ν�ι τρNπ�ι �ασανιστηρ2ων ε<ναι h κατ5λη?η γι) κ5θε Eνυπ�ψ2αστ� θ-µα-«κατα-
ναλωτH», π�D κατ) τAς στατιστικ!ς θ) πεθ5νSη µ�&ρι τ) 60-70 τ�υ &ρNνια nρρωστ�ς �αρει5.
�Aπ’ τ) σαρ5ντα ,τη καA sστερα fλ�ι �g nνθρωπ�ι π5σ&�υµε Eπ: τ) δι5φ�ρα συµπτ[µα-
τα τHς Eν2ατης Eγν�2ας µας. xOλ�ι M�-µε «Eγκαλι)» µ! τ) φ5ρµακα.

M2α Tµ5δα µεσσιανιστLν Eνθρ[πων λNγrω τHς παραν�ϊκHς Wδε�λ�γ2ας τ�υς κ5ν�υν
τ) π5ντα, γι) ν) καταστρ�ψ�υν TτιδJπ�τε π�λιτιστικ: Eγαθ: Eνεκ5λυψε T nνθρω-
π�ς. KOδηγ�Cµεθα µαθηµατικLς στ*ν αXτ�καταστρ�φJ µας σ)ν ε<δ�ς. MαM2 µας πρ�-
σπαθ�-µε ν) συµπαρασCρ�υµε καA τ) cπNλ�ιπα εyδη τHς παν2δ�ς, EκNµη καA τHς
&λωρ2δ�ς. «Θ� �7αλε#ψω δι� παντ/ς τ� πντα �π’ τ�ν �πιφνεια τ8ς γ8ς, �νθρk-
π�υς, ]x(α, πετ�'µενα, ψρια...» (Σ�φ�ν2ας A1/1-2).

�Aς Eφυπνιστ�-µε Qπιτ�λ�υς Eπ’ τ:ν λJθαργ� τ�- ψεCδ�υς καA τHς Eγν�2ας.
ΣHMEIΩΣEIΣ
1. T) &ηµικ) συντηρητικ) –γαλακτωµατ�π�ιητ�ς, �ελτιωτικ)– φ�ρ�υν συνJθως τ: διακριτικ: E καA δ2πλα

τ�υς Gνα ν�Cµερ�, E122. �Aνε?5ρτητα QργαστJρια Eνεκ5λυψαν fτι τ: 8% περ2π�υ αXτLν τLν &ηµικLν ε<ναι καρ-
κιν�γNνα. Παρ’ fλα τα-τα cπ5ρ&�υν σ&εδ:ν σ! fλα τ) συσκευασµ�να τρNφιµα. KH συνωµ�σ2α στ: πι5τ� µας!

2. K5θε &ρNν� δι�&ετεC�νται στ*ν παγκNσµια Eγρ�τικ* Eγ�ρ) 5 Uκατ�µµCρια τNνν�ι φυτ�φαρµ5κων. Og
U�ραϊκ!ς π�λυεθνικ!ς φαρµακ��ι�µη&αν2ες Wσ&υρ2M�νται fτι αXτ: γ2νεται, γι) ν) αX?ηθSH h παγκNσµια παρα-
γωγ* γεωργικLν πρ�ϊNντων. KH πραγµατικNτητα ε<ναι π�λD διαφ�ρετικJ.

3. KO ΘεNδωρ�ς ΣπαγαδLρ�ς Eπ�τελεO Gνα πρNτυπ� συµπ�λ2τη µας, π�D µ! κ2νδυν� τHς MωHς τ�υ Eπεκ5λυ-
ψε τ: �ργανωµ�ν� ,γκληµα τLν φαρµακ��ι�µη&ανιLν.

4. T) &ηµικ) Eντι�ι�τικ) ,&�υν στN&� ν) δηµι�υργ�-ν ν�ες παθJσεις, καταστρ�φ�ντας �XσιαστικLς τ: Eν�-
σι�π�ιητικ: σCστηµα τ�- Eνθρ[πιν�υ jργανισµ�-. Og παρεν�ργει�ς τ�υς, π�D Eναφ�ρ�νται στAς Tδηγ2ες, θ)
Qκδηλωθ�-ν µ! σφ�δρNτητα στ: QγγDς µ�λλ�ν.

5. KH Eγωνιστικ* διατρ�φ* τLν Eρ&α2ων �Oλυµπι�νικLν �ασιMNταν στ) σCκα καA τ: µ�λι, τ) Tπ�Oα ,τρωγαν
γι) τρεOς hµ�ρες πρ: τLν Eγ[νων καA κατ) τ*ν δι5ρκει5 τ�υς.

6. KH QπιστJµη τHς Γεω�ι�λ�γ2ας cπHρ?ε nλλ� Gνα µεγ5λ� θ-µα στ:ν �ωµ: τHς µαφ2ας τLν φαρµ5κων. Og
σωτJριες γν[σεις της θ) συµπληρ[σ�υν τ*ν ν�α �Iατρικ* τ�- µ�λλ�ντ�ς, π�D pδη Eναγεννuται. Στ:ν «∆αυλN»,
τ. 260-261, cπ5ρ&ει Eναλυτικ: nρθρ� µ! θ�µα τ*ν Γεω�ι�λ�γ2α.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ3της

�Eπ#λγς
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Kα* τ1ρα τ� θ) κ3ν�υµε �ωρ*ς Για���;
�Ω, τ/ν υG/ν τ8ς �πωλε#ας, τ/ 4δ5λυγµα τ8ς �ρηµk-

σεως! �Ω, τ/ν �κ4λητ�τερ�ν κ�πρ#ων! T# >κανες, κατα-
ραµ5νε παλι�-φραγκε; Kι �γb J µ..... ε2*α �π�κ�ιµηθ8
«µ3 τ� τσαρ�'*ια» κα) πιστηκα στ/ν }πν�. Π�� ν� φα-

νταστ( π�σ� ραδι��ργ�ς ε2σαι. N�µι]α �τι ε2*ες �π�συρθ8 στ/ σπ#τι σ�υ κα)
δι4α]ες LAστερ#7, γι� ν� διασκεδσ`ης τ�ν �ν#α σ�υ. M λλ�ν «∆αυλ/» δι-
4α]ες, πανθεµ σε, κα) σ�� π8ραν τ� µυαλ� �G Eθε�ι. jEτσι µ�ν� µπ�ρ( ν�
�7ηγ�σω τ�ν ε�σ�γησ� σ�υ γι� τ/ E+ρωπαϊκ/ Σ'νταγµα. LAκ��ς �κεK, �Rτε
µ#α �ναφ�ρ� στ/ν �7ωσυµπαντικ/ πατερ�'λη µας. Σ�4αρ�λ�γεKς, ρ3 Bαλερ';
Π�� ]`8ς, vθελα ν ’7ερα, στ/ διστηµα; Σ'νελθε, Eνθρωπ5 µ�υ, κα) λ�γικ5-
ψ�υ! ∆3ν �φ�υγκρ]εσαι τ)ς φων5ς, d µ λλ�ν τ)ς BOEΣ ( = Bατικαν�, LOρθ�-
δ�7η LEκκλησ#α, Σιkν), π�& ]ητ��ν τ/ν πατ5ρα µας =ς �δε�λ�γικ/ �πιστ5γα-
σµα στ�ν E+ρkπη; T# δηµ�κρτης ε2σαι τ5λ�ς πντων; Kα) σ3 τελικ� �νλυ-
ση, µ3 π�ι� δικα#ωµα, � µωρ3 �σ', τ/ν διk*νεις;

Σ�� π5ρασε " �δ5α �τι ε2σαι �νkτερ�ς �π/ �κεKν�ν; Mα�ρ� φ#δι π�& σ’ >φα-
γε, µα�ρε µ�υ! LEκτ/ς κι nν ν�µ#]̀ης �τι " E+ρkπη ε2ναι τσιφλ#κι σ�υ. Tσιφλ#κι
τ�� Παντ�δ'ναµ�υ ε2ναι, 4ρ3 κακ�µ�#ρη, �π�κτηθ3ν δι� *ρησικτησ#ας �δ(
κα) δ5κα m7ι α�(νες. M� ]ητ� ς δ3 τ#τλ�υς �δι�κτησ#ας, γιατ) δ3ν ν�µ#]ω ν� σ��
*ρει]ωνται. jAλλωστε 4λ5πεις παντ�� τ�ν κυριαρ*#α τ�υ. T# ν� πρωτ�θυ-
µηθ`8 κανε#ς... N'*τες  BAγ#�υ Bαρθ�λ�µα#�υ, BIερ3ς LE7ετσεις, Π�λεµ�ι στ/
�ν�µ T�υ, συνεργασ#ες ρασ�φ�ρων µ3 κ�κκιν�υς κα) µα'ρ�υς φασ#στες.
BΩραKες �ναµν�σεις! Kι >ρ*εσαι τkρα �σ', ν� *αρ7ὴς ν5� µ5λλ�ν στ� γηραι�
vπειρ�, µακρυ� �π/ τ/ Θε/ π�& σφργισε τ�ν Gστ�ρ#α σας. Kαηµ5νε µ�υ,
ε2σαι *αµ5ν�ς �π/ *5ρι. Γ#νεται, 4ρ5, κ�σµ�ς *ωρ)ς Θε/ ν� τ/ν κ�υµαντρ`η.
∆3ν 4λ5πεις τ# συµ4α#νει στ�ν Eλλη �*θη τ�� LAτλαντικ��; Γι� ν� ε2ναι πιστ�)
στ/ Για*4�'λη µας �G LAµερικαν�#, >*�υν τ/ �πνω *5ρι στ/ν πλαν�τη κα)
παρεµ4α#ν�υν παντ�� σ�ν διεθνεKς *ωρ�φ'λακες. Bλ5πε γι� ν� παραδειγ-
µατ#]εσαι, �ν�ητε. Bλ5πε τ# πρ�ν�µια παρα*ωρεK J π�λυ5λε�ς κα) Mεγαλ�-
δ'ναµ�ς Παντ�κρτωρ στ�&ς πιστ�'ς τ�υ. LEνx( σ3 σ ς, 4ρ3 ταλα#πωρ�ι E+ρω-
παK�ι, τ# καλ/ ν� δ`8 γι� ν� σ ς �λε�σ`η, π�& στ/ ν�τ� 4γ]ετε LAριστ�τ5λη-
δες, Θ�υκυδ#δηδες, K�ρα8δες, Πλ�θωνες κα) στ/ B�ρρ  B�λτα#ρ�υς, Nτι-
ντερ�, X�λµπα*, Nτ’ LAλαµπ3ρ κα) δ3ν 75ρω κι �γb π�ι�ν Eλλ�ν, κα) γ#νεται
τ/ στ�µ*ι µ�υ φι�γκ�ς. Φωτι� θ� π5σ`η ν� σ ς κψ�η.

T# θ� π`8 δηλαδ� «Λ�γ�ς» κα) «∆ηµ�κρατ#α». Σιγ� τ’ α+γ! «Λ�γ�ς fν
πρ/ς τ/ν Θε�ν, κα) Θε/ς fν J Λ�γ�ς», LIωννης, 4ρ5! LAλλ� π�� ν� κατα-
λ4`ης �σ& �π/ α+τ. �5ρει J 4λ*�ς �π/ παστ�κ'δων�; jEπρεπε ν� ]`8 J τρι-
σµ5γιστ�ς π�ιµ5νας κα) θε�λ�γ�ς τ8ς πατρ#δας σ�υ, J Nτανιελ�', γι� ν� σ��
τρα4�7`η λ#γ� τ/ α+τ#. ∆υστυ*(ς >φυγε νωρ)ς (�π/ τ/ π�λ& «γ�'τσ�υ-γ�'-
τσ�υ»). Kπ�ι�ς θ� 4ρεθ`8 ν� στ/ κν`η πντως, δ3ν �νησυ*(. BAπλ  πρ5πει
ν� κνω mνα «λ#φτινγκ» στ� ν�µενκλατ�'ρα τ8ς ε+ρωπαϊκ8ς θε�κρατ#ας,
�στε ν� 7αναλειτ�υργ�σ`η δριµ'τερη. Πρ5πει �µως ν� 4ιαστ(, γιατ) ��ν δ3ν
πρ�λ4ω, θ� µ�� κν`η καν5να «σκ�'πινγκ» τ/

Σ3ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



�Eρµηνε#α τHν συµCαιν�ντων σ�µερα
µ> C(ση τAς κατ(ρες τOς Π. ∆ιαθ�κης

™
τAς 20 Mαρτ2�υ τ�- 2003 T πρNεδρ�ς τLν H.Π.A. TM[ρτM Mπ�Dς
QκθCµως cπ�στηριMNµεν�ς Eπ: φ�νταµενταλιστικ!ς θρησκευτικ!ς
jργαν[σεις τHς &[ρας τ�υ, QκJρυττε τ:ν πNλεµ� κατ) τ�- �Iρ5κ.
EWδικ�A Eναλυτ!ς µ2λησαν γι) πNλεµ� �Wκ�ν�µικLν συµφερNντων,

π�D σ&ετ2M�νται µ! τ) πετρ�λαια, τAς συµφων2ες τ�- Σαντ)µ X�υσεiν
µ! τ*ν EXρωπαϊκ* xEνωση, τAς γεωπ�λιτικ!ς θ�σεις τLν H.Π.A. στ*ν
M�ση �Aνατ�λJ καθvς καA τAς πρ�εκτ5σεις των. ΛNγ�ι Eρκετ) σ��α-
ρ�A γι) πNλεµ�. xOµως �ς EφJσ�υµε τ*ν gστ�ρ2α ν) µuς µεταφ�ρ�η
3.000 ,τη πρ2ν, fταν σ’ αXτ*ν τ*ν περι�&* τHς M�σης �Aνατ�λHς κυ-
ριαρ&�-σαν �g �AσσCρι�ι.

�Aπ’ τ*ν Qπ�&* τ�- �AσσCρι�υ �ασιλιu �Aσσ�Dρ - Nασιµπ)λ (883 - 859 π.X.)
�g KE�ραO�ι, π�D ε<&αν pδη γεν�κτ�νJσει τ*ν περι�&* τHς Φιλιστα2ας καA
ε<&αν QγκατασταθH QκεO, εcρ�θησαν cπ�τελεOς στ�Dς �Aσσυρ2�υς. T: 597 -
586 π.X. T Bα�υλ[νι�ς �ασιλι)ς Nα��υ&�δ�νNσωρ T B´ κατ�λα�ε sστερα Eπ:
δεκ5&ρ�νη π�λι�ρκ2α τ*ν KIερ�υσαλJµ, Q?[ρισε &ιλι5δες κατ�2κ�υς, κατ�-
στρεψε τ*ν πNλη καA πρ�σJρτησε τ*ν &[ρα στ*ν Qπικρ5τει5 τ�υ. Og KE�ραO�ι
,γιναν δ�-λ�ι τLν Bα�υλων2ων («Bα�υλ[νει�ς AW&µαλωσ2α», 586 π.X.) καA
συνετελ�σθη h πρ[τη U�ραϊκ* διασπ�ρ5. �Eκτ�τε τ: µOσ�ς τLν KE�ρα2ων
κατ) τLν �Aσσυρ�-�α�υλων2ων παρ�µεινε nσ�ηστ�.

«Bα4υλbν " µεγλη µ�τηρ τ(ν π�ρν(ν κα) τ(ν 4δελυγµτων τ8ς γ8ς»
(�Aπ�κ5λυψις IZ´ -5). KH παγκNσµι�ς U�ραι�&ριστιανικ* κυριαρ&2α π�D Qπε-
τεC&θη κατ) τ:ν 20:ν αWLνα EναMωπCρωσε τ: πρ�αι[νι� µOσ�ς. Og πρ�στ5-
τες καA συν�δ�ιπNρ�ι τ�- σιωνισµ�- τHς �AµερικHς1 Eν�λα�αν τ*ν cπNθεση
«Qκδ2κηση». «Kι �γb θ� �γερθ( �ναντ#�ν τ�υς, λ5ει J θε/ς τ(ν στρατευµτων.
Kα) θ� �κκ�ψω �π/ τ�ν Bα4υλ(να �ν�µα, κα) 6π�λ�ιπ�ν, κα) παιδι, κα)
�γγ�νια, λ5ει J θε�ς. Kα) θ� τ�ν καταστ�σω �δι�κτησ#α σκατ]�*�#ρων κα)
6γρ�τ�π�υς καλαµι(ν, κα) θ� τ�ν σαρkσω µ3 τ�ν σκ�'πα τ�� �φανισµ��...
γι� ν� συντρ#ψω τ�&ς LAσσυρ#�υς στ�ν γ8ν µ�υ» (�Hσα�ας I∆´ 22-24).

Og σηµεριν�A �Iρακιν�A ε<ναι �g φυσικ�A EπNγ�ν�ι τLν �Aσσυρ�-�α�υλω-
ν2ων, T δ! Σαντ)µ X�υσε�ν θεωρεO τ:ν UαυτNν τ�υ νNµιµ� EπNγ�ν� τ�- Nα-
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��υ&�δ�νNσ�ρ�ς.2 KCρι� στN&� τLν γερακιLν τ�- Πενταγ[ν�υ Eπ�τελ�-σε
πρωταρ&ικLς h Qκδ2κησις καA Eφ’ Uτ�ρ�υ h πρ�στασ2α τ�- κρ5τ�υς τ�-
�Iσρα*λ Eπ’ τ:ν «κακ:» Σαντ5µ, T Tπ�O�ς περιφρ�νητικ) Eπ�καλ�-σε τ�Dς
KE�ρα2�υς σιωνιστικ* QθνNτητα (zionist ethnish). �Aς πρ�σ�?�υµε QδL, fτι T
Για&�!-�Iε&ω�uς τLν KE�ρα2ων ε<ναι T yδι�ς θε:ς τLν &ριστιαν�-σιωνιστLν3

τHς �AµερικHς Eλλ) καA τLν &ριστιανLν fλ�υ τ�- πλανJτη. T: παρ5λ�γ�
ε<ναι, fτι καA T �Aλλ)& τLν µωαµεθανLν-WσλαµιστLν ε<ναι µ2α παραλλαγ*
τ�- yδι�υ θε�-.

Mετ) τ:ν B´ παγκNσµι� πNλεµ� T παγκNσµι�ς καA κυρ2ως T Eµερικανικ:ς
&ριστιανισµ:ς ��ηθ�-σε στ*ν δηµι�υργ2α τ�- κρ5τ�υς τ�- �Iσρα*λ µ�σα στ)
παλαιστινιακ) Qδ5φη. T: 1980 T πρNεδρ�ς τLν H.Π.A. PNναλντ PHγκαν κατ)
τ*ν δι5ρκεια τHς πρ�εκλ�γικHς τ�υ Qκστρατε2ας γι) τ*ν Eν5δει?J τ�υ bς
Eρ&ηγ�- τLν Pεµπ�υπλικανLν σ! τηλε�πτικJ τ�υ συν�ντευ?η QδJλωνε:
«jIσως εZµαστε " γενι� π�& θ� δ�8 τ/ν LAρµαγεδ(να. T/ LIσρα�λ ε2ναι " µ�-
νη σταθερ� δηµ�κρατ#α, στ�ν Jπ�#α µπ�ρ��µε ν� 4ασισθ��µε, σ3 µι� πε-
ρι�*� π�& θ� µπ�ρ��σε ν� >λθ�η J LAρµαγεδkν. jAλλωστε τ/ κθε τι πα#ρνει
τ�ν θ5ση τ�υ, γι’ α+τ/ δ3ν πρ�κειται ν’ �ργ�σ�η τkρα».4

KαA Qν�L �g H.Π.A. δηµι�Cργησαν καA στJρι?αν τ: κ�σµικ: καθεστvς τ�-
Σαντ)µ X�υσε�ν, γρJγ�ρα στρ5φηκαν Qναντ2�ν τ�υ. T: πρLτ� &τCπηµα κατ)
τLν �Aσσυρ�-�α�υλων2ων τ�- �Iρ)κ QδNθη στAς 17 �Iαν�υαρ2�υ τ�- 1991, µ!
τ*ν γνωστ* «Kαταιγ2δα τHς �EρJµ�υ». TNτε T δι5σηµ�ς gερ�κJρυκας Mπ2λ-
λυ Γκρ5&αµ πρ��τρεπε µ! τAς εXλ�γ2ες τ�υ τ*ν Qπ2θεση Qναντ2�ν τ�- �Iρ5κ.
Στ: πλευρN τ�υ εcρ2σκ�ντ� φ�νταµενταλιστ!ς εXαγγελιστ�ς, πρ�τεστ5ντες,
καA Wησ�υ2τες gερεOς fπως T Π)τ PNµπερτσ�ν, T �Oραλ PNµπερτς, T TM2µµυ
Σ5γκαρτ, T M5ικ �E�ανς, T K�νεθ KNπελαντ κ.n. �Aρκετ�A Eπ’ αXτ�Dς ε<&αν
δικ�Cς τ�υς τηλε�πτικ�Dς σταθµ�Dς Eλλ) καA δικ5 τ�υς πανεπιστJµια, µ�σα
πλCσεως Qγκεφ5λ�υ τ�- Eµερικανικ�- λα�-, Eλλ) καA µ�σα QπαφHς µ! τ*ν π�-
λιτικ* σκην* τLν H.Π.A.5 KαA Eκ�λ�υθεO στAς 20 Mαρτ2�υ 2003 τ: &ρ�νικ:
τ�- τρNµ�υ, π�D MJσαµε πρNσφατα.

«Kα) >σται Bα4υλkν, � καλεKται >νδ�7�ς �π/ 4ασιλ5ως Xαλδα#ων, �ν τρ�-
π�ν κατ5στρεψεν J Θε/ς Σ�δ�µα κα) Γ�µ�ρρα. O+ κατ�ικηθ�σεται ε�ς τ/ν
α�(να... �+δ3 δι5λθωσιν α+τ�ν jAρα4ες...» (�Hσα�ας, IΓ 19-20). M! τ*ν µετα-
�2�αση τHς πρ�εδρ2ας τLν H.Π.A. Eπ’ τ:ν µετρι�παθH MπAλ Kλ2ντ�ν στ:ν
T`MvρτM Mπ�Dς TM�Cνι�ρ, Gνα θρησκευNµεν� κυ�ερνJτη, h παγκNσµια Wσ�ρ-
ρ�π2α καA εWρJνη nλλα?ε nρδην. KO NτNναλντ P5µσφελντ, T Πvλ Γ�Cλφ�-
�ιτς, T NτAκ Tσ�ινυ, T TM�ηµς Γ�Cλσεϋ καA T P2τσαρντ Π�ρλ, π�D παραιτJθηκε
γι) �Wκ�ν�µικ: σκ5νδαλ�, Eπ�τελ�-ν τ) γερ5κια τ�- Πενταγ[ν�υ. ΠρAν Eπ:
κ5θε συµ��Cλι� πρ�σεC&�νταν δια�5M�ντας Eπ�σπ5σµατα τHς B2�λ�υ. MαMA
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Xρτης τ�� κρτ�υς τ(ν Bα4υλων#ων κατ� τ�ν �π�*� τ�� Nα4�υ*�δ�ν�σ�ρ�ς.
BO 4ασιλι�ς α+τ/ς ε2*ε κατακτ�σει τ/ LIσρα�λ κα) µετ5φερε τ�&ς BE4ρα#�υς στ�ν
πρωτε'�υσ τ�υ Bα4υλ(να, �π�υ τ�&ς κρτησε α�*µαλkτ�υς γι� 70 *ρ�ν�υς.
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µ! τ:ν πρNεδρ� Eπ�τελ�-ν µ2α Tµ5δα θε�κρατLν, π�D jνειρεC�νται µ2α πα-
γκNσµια κυριαρ&2α σ’ TλNκληρ� τ:ν πλανJτη. «N5� LAµερικανικ/ A�(να»
�νNµασαν τ: σ&�διN τ�υς. «BO θε/ς ν� ε+λ�γ�8 τ�ν LAµερικ�», «>*�υµε θε#α
�π�στ�λ�» κ.n. Eκ�Cστηκαν Qκ στNµατ�ς πρ��δρ�υ. Φ��ερ[τερ� fλων Rταν
h δJλωσJ τ�υ, fτι h 11η Σεπτεµ�ρ2�υ Eπετ�λεσε «ε+*ριστ� γεγ�ν�ς».6

KH ν�α αXτ�κρατ�ρ2α QγκαθιδρCει στρατιωτικ* κυ��ρνηση στ: �Iρ5κ, Eλλ5-
M�ντας τ:ν &5ρτη τHς M�σης �Aνατ�λHς. «Παρατ*θητε �ναντ#�ν τ8ς Bα-
4υλ(ν�ς κ'κλ�ω πντες �G τ�7ε'�ντες τ�7�ν, τ�7ε'σατε κατ’ α+τ8ς κα) µ�
λυπ σθε τ� 45λη σας, δι�τι "µρτησεν ε�ς K'ρι�ν... καταστ�σατε α+τ�ν σω-
ρ�&ς κα) �7�λ�θρε'σατ5 την· nς µ� µε#ν�η �7 α+τ8ς 6π�λ�ιπ�ν· �+α) ε�ς
α+τ�'ς!» (KIερεµ2ας 14-15, 26).

Og κCκλ�ι π�D πλαισι[ν�υν τ*ν Eµερικανικ* κυ��ρνηση, Tδηγ�-ν τ*ν &[-
ρα τHς Qλευθερ2ας καA τLν Eνθρωπ2νων δικαιωµ5των σ’ Gναν πNλεµ� Qνα-
ντ2�ν τHς EνθρωπNτητ�ς. �Aς θυµηθ�-µε τ*ν δJλωση στ:ν τCπ� τ�- πρ[τ�υ
πρ��δρ�υ τLν H.Π.A. T`MvρτM OX5σιγκτων γι) τ: πρN�ληµα τHς &[ρας τ�υ:
«Θεωρ( τ�ν δρση τ(ν BE4ρα#ων µ5σα στ/ κρτ�ς µας =ς πλ5�ν �πικ#νδυ-
νη. OG BE4ραK�ι �π�τελ��ν τ/ν φανερ/ �σωτερικ/ �ντ#παλ� τ8ς *kρας µας».
KH σCγ&ρ�νη �AτλαντAς πρ�σπαθεO ν) σCρ�η τ*ν EνθρωπNτητα στ:ν �Aρµα-
γεδLνα, τ: µεσσιανικ: fραµα π�D κ5π�ι�ι εw&�νται ν) συµ��H.

«∆ι� τ��τ� θ5λω ταρ7`η τ�&ς �+ραν�&ς κα) " γ8 θ5λει σεισθ`8 �π/ τ�� τ�-
π�υ α+τ8ς �ν τ�( θυµ�( τ�� Kυρ#�υ τ(ν δυνµεων κα) �ν τ�8 "µ5ρ�α, ̀� nν �π5λ-
θ`η J θυµ/ς α+τ��» (�Hσα�ας IΓ´ 13).

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. KO KE�ραϊσµ:ς συν�πλεε π5ντ�τε µ! τAς µεγ5λες δυν5µεις κατ) τ*ν δι5ρκεια τLν τελευτα2ων

3.000 περ2π�υ QτLν. =εκ2νησε Eπ: τ*ν Ayγυπτ� τLν φαρα[, συν�&ισε µ! τ*ν Περσ2α, τ*ν Pωµαϊκ*
αXτ�κρατ�ρ2α µ�σ�ω τ�- &ριστιανισµ�-, τ) εXρωπαϊκ) κ�ιν���υλευτικ) κρ5τη τ�- 18�υ αWLν�ς, τ*ν
Pωσ2α τ�- Λ�νιν καA τ�λ�ς τ�Dς «συµµ5&�υς» τ�- 20�- αWLν�ς. TελευταO� θ-µα τ�υς �g H.Π.A.

2. KO Σαντ)µ X�υσε�ν, T Eδ2στακτ�ς δικτ5τωρ τ�- �Iρακιν�- λα�-, πρ�σπ5θησε ν) περι�ρ2σ�η τ:ν
Wσλαµισµ: τHς &[ρας τ�υ, Eνα�ι[ν�ντας πρNτυπα τHς Eρ&α2ας �Aσσυρ2ας - Bα�υλων2ας.

3. «BYπρ*ει " �νγκην� �πιµ�ρφkσ�υµε τ�&ς Xριστιαν�'ς, �σ�ν �φ�ρ  στ�ν ε+θ'νη µας γι� τ/ν
I4ραϊκ/ λα/ κα) τ/ LIσρα�λ... Z��µε γι� σ5να, LIσρα�λ». (“The rebirth and restoration of Israel”,
Murray Dixon - 1988).

4. Mαρ2α Σεφ�ρ�υ, «Π�ιNς XριστNς;», Qκδ. EXρ[τας, σελ. 34.
5. Og yδι�ι Eκρι�Lς φ�νταµενταλιστικ�A κCκλ�ι �θησαν καA στJρι?αν τ*ν κυ��ρνηση Mπ�Dς καA

τ*ν σταυρ�φ�ρ2α τ�υ κατ) τ�- �Iρ5κ.
6. Πυκν* Tµ2&λη καλCπτει EκNµη τ: τρ�µ�κρατικ: &τCπηµα τHς 11ης Σεπτεµ�ρ2�υ. T*ν τραγικ*

Qκε2νη hµ�ρα 4.000 KE�ραO�ι QργαMNµεν�ι στ�Dς δ2δυµ�υς πCργ�υς Eπ�υσ2αMαν λNγ�ω Eργ2ας: �Hταν
h hµ�ρα τHς πρωτ�&ρ�νιuς τLν KE�ρα2ων.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ3της

Y.Γ. T( Rρθρ� αTτ( �π�τελεS φωτ�γραφικ� �νατAπωση �π( τ( τε$5�ς 257, M8ι�ς
2003, σσ. 16763-16767 τ�$ «∆». T( �ναδηµ�σιεA�µε .δ2, γιF νF φανm= π�ι8 ε+ναι e Rπ�-
ψη τ�$ «∆» γιF τF 6στ�ρικF .λατDρια κα/ τF 6στ�ρικF «πρ�ηγ�Aµενα» τ=ς π�λεµικ=ς
π�λιτικ=ς τ=ς Pax «Americana» (σ` �ντ�θεση µ` τF λεγ"µενα στ(ν Λευκ( O+κ�.)



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

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

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

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

T# πρ�κ�λεσε τ�ν !στ�ρικ� αRτ� «!"αλλαγ�» τ*ς συµπεριφ�ρ8ς τ$ν
H.Π.A. �π� τ�ν π�λιτικ� καλ�4θεια στ�ν π�λιτικ� κακ�4θεια; Πραγµα-
τικ� τ� νεφελ1δη παραπλανητικ� δ*θεν «διδ�γµατα», π�2 τ�ς τελευτα�ες
µ(ρες D κατεστηµ(νη «!στ�ρικ� �ν�λυση» -πικαλε�ται Kς 5ρµηνε#α τ*ς



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

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

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

* * *

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

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

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

∆.I.Λ.

[T� �ρθρ� α
τ� �π�τελε� φωτ�γραφικ� �νατ�πωση �π� τ� τε���ς
258, "I��νι�ς 2003, σσ. 16814-16815.]



Τ- ��ρηστα «/ργαλε�α» τ�� /�θρ��

∆
� �ερατε�� γνωρ�ει π�ς �� µεσσιανικ�ς θρησκε�ες τ�υ ���υν τελµα-
τωθ� �δε�λ�γικ . "� �ερ�# π$λεµ�� τ�υ, π�& γενν�'ν µισαλλ�δ�(�α
κα# φανατισµ$, σκ�πε*�υν στ+ν παγκ$σµια κινητ�π��ηση κα# ,κµε-
τ λλευση τ�' παραπλανηµ-ν�υ θρησκευτικ�' συναισθ.µατ�ς τ/ν

µα/ν, �� 0π��ες µ� τ1 α2µα τ�υς θ3 καλ*ψ�υν κα# θ3 5ω�γ�ν.σ�υν τ+ν �δε-
�λ�γικ+ γ*µνια τ�ς σωτηρ�λ�γ�ας. Σ&ν τ5/ �ρ$ν5ω θ3 �δ�'µε π�λλ�ς 7κα-
τ$µ8ες νεκρ/ν – θυσ�α στ1ν :Ιε�ω8<. =Η ε�σ8�λ+ στ1 :Αφγανιστ3ν κα# τ1
:Ιρ3κ ε@ναι µ$ν� τ3 πρ/τα 8.µατα ,φαρµ�γ�ς µι<ς σειρ<ς καταιγιστικ/ν
ε�σ8�λ/ν σ� π�λλ�ς �/ρες τ�ς Μ-σης :Ανατ�λ�ς κα# :Ασ�ας, µ� πρ��ρισµ1
τ+ν δηµι�υργ�α 7ν1ς ντ� φ κτ� Σιωνιστικ�' Μεγακρ τ�υς.

:Εδ/ τ1 πρ$8ληµα κα# ταυτ$�ρ�να C λ*ση τ�υ ε@ναι κυρ�ως πνευµατικ .
DΕ��µε πρ$8ληµα, δι$τι Eπ�ρρ�ψαµε τ�&ς ,γκ$σµι�υς, φυσικ�&ς θε�&ς π�&
,ναρµ$νιαν τ+ν ,παφ. µας µ� τ+ν πραγµατικ$τητα. Μα# µ� αFτ�&ς � -
σαµε τ+ν Eγ πη κα# τ1ν σε8ασµ1 πρ1ς τ+ν φ*ση – µ-σα κι �(ω µας. Κα# κα-
ταντ.σαµε ν3 πρ�σκυν<µε Hναν ,(ωκ�σµικ1 θε$, π�& ε@ναι... υ�1ς τ�' 7αυ-
τ�' τ�υ. ∆ι$τι Jπα( κα# � σKης τ+ν ,παφ+ µ� τ+ν Eντ�ληψη τ�' Lπαρκτ�'
κ$σµ�υ, C ψευδα�σθηση κ π�ι�υ Eν*παρκτ�υ καλ*πτει τ1 κεν$. :Εδ/ στα-
µατM< 0 Λ$γ�ς (= συγκρ�τηµ-ν� διαν$ηµα) κα# κυριαρ�ε� τ1 παρ λ�γ� τ�ς
αFταπ της. Κα# τ$τε τ3 πρ γµατα π<νε Eπ1 τ1 κακ1 στ1 �ειρ$τερ�, µ-�ρις
Rτ�υ καταφ-ρKης ν3 ,παν�ρθ�λ�γισθK�ς.

∏
11η Σεπτεµ8ρ��υ 2001 Vταν µ�ιρα�α γι3 Rλη τ+ν Eνθρωπ$τητα. Κ -
π�ι�ς Eσυγκρ τητ�ς Eγελαδ�-8�σκ1ς αFτ�πυρ�8�λ.θηκε στ1 π$δι
κα# Eπ1 τ$τε δ�ν σταµ τησε ν3 πυρ�8�λK� Eδιακρ�τως πρ1ς Rλες τ#ς
κατευθ*νσεις. Τ1 πνε'µα τ�ς τρ�µ�κρατ�ας 8γ�κε �(ω Eπ1 τ1 µπ�υ-

κ λι. :Εδ/ �ρει εται µυαλ1 (υρ φι, γι3 ν3 Eντιµετωπ�σωµε τ-τ�ια στηµ-νη
κι Eναπ ντε�η Eναπ�δι . Κα# C πνευµατικ+ δια*γεια/εFκινησ�α ε@ναι C
µ$νη σωτηρ�α. =Η σ*γ�ρ�νη τε�ν�λ�γ�α ,πικ�ινων�ας 8�ηθM< στ+ν εFκινη-
σ�α �δε/ν, Eλλ3 δ�ν Eρκε�. Π νω Eπ’ Rλα C �ρ.ση τ�ς Γλ\σσας µας πρ-πει
ν3 EπαλλαγK� Eπ1 τ#ς �δε�λ�γικ�ς Eπ�σκευ-ς, γι3 ν3 Eνακτ.σKη τ+ν φιλ�-
σ�φικ. της ](*ν�ια, τ+ν �ερ. της καυστικ$τητα. Τ$τε C Λερνα�α ^Υδρα
θ3 κατατρ�πωθK�.

Π�λ�δωρ�ς Π�λυδωρ�π�υλ�ς
Σ*δνεϋ, ΑFστραλ�α

:Απαιτε�ται π�λλ+ �ρευνα κι ,π�ικ�δ�µητικ+ ,ργασ�α, Rπ�υ δυσ��ωνα
,ργαλε�α/Rπλα Rπως 0 δ�γµατισµ$ς, C µισαλλ�δ�(�α, 0 φανατισµ$ς, 0
πνευµατικ1ς περισπασµ1ς κ.λπ. δ�ν συνεισφ-ρ�υν. ∆�ν µπ�ρ�'µε ,µε�ς
ν3 κ�λλ.σωµε σ� αFτ3 τ3 δ$λια µ-σα, ,πειδ+ �τσι µ θαµε. ΑFτ3 τ3
Rπλα φ-ρ�υν, κα# µ λιστα �ειρ��νται aριστα, �� σκ�τειν�ς δυν µεις.
=" σκ�π1ς ε@ναι τ3 µ-σα. ∆�ν τ3 bγι ει. =" =Ελληνισµ1ς διαθ-τει δ�-
κιµασµ-να πνευµατικ3 Rπλα. Καιρ1ς ν3 ,(ασκηθ�'µε σ� αFτ . =Η aρτια
,κµ θησ. τ�υς ,γγυ<ται τ+ν ν�κη.



�Aπ� τ�ν �νωτ
ρω �σ�υρισµ� τ�� Φιλ�λ��υ πρ�κ�πτ�υν δ�� �ρωτ�µατα:

�Aπ’ �,τι !
ρ�υµε, µ#ν�ν �$ πρ%τ�ι &πτ' ε(ναι )ρατ�* δι' γυµν�� ,φθαλ-
µ��. Kι �µως! O$ Πυθαγ#ρει�ι λ
νε �τι �π� τ�6ς δ
κα πλαν7τες, µ#ν�ν �$

�νν
α ε(ναι φανερ�8. A9τ� τ8 σηµα8νει; Mπ�ρ��σαν τ#τε ν' δ��ν δι' γυµν��
,φθαλµ�� τ�ν Π�σειδ%να κα* τ�ν Πλ��τωνα, δηλαδ= τ�ν >γδ�� κα* τ�ν ?νατ�
πλαν�τη; Πρ�φαν%ς >�ι. @Oσ� AεληνεκBς ?�ει σ�µερα C �νθρDπινη �ραση, τ#-
σ� �κριA%ς ε(�ε κα* τ#τε. Kι �µως �$ δ�� πλαν7τες π�6 δBν µπ�ρ��µε ν' δ��µε
σ�µερα, σ�µφωνα µB τ=ν �νωτ
ρω περικ�π= τ�� Φιλ�λ��υ, Eταν τ#τε φανερ�8.
Φανερ�* δι' γυµν�� ,φθαλµ��; FO�ι δ�! K�τι τ
τ�ι� ε(ναι φ�σει �δ�νατ�ν. GO
µ�ναδικ�ς τρ#π�ς �π8τευ!ης µιHς ,πτικ7ς �παφ7ς µB τ�6ς δ�� �π�µεµακρυσµ
-
ν�υς πλαν7τες ε(ναι µ
σIω πρ��ωρηµ
νης τε�ν�λ�γ8ας τηλεσκ�π8ων. E(�αν �κε8-
νη τ=ν �π��= �$ @Eλληνες τ#σ� πρ�ηγµ
να τηλεσκ#πια; �Eδ% δBν �ωρ�ει Kλλη
�π�ντηση: �σ� LπερA�λικ� κι Mν φαντ�NOη κ�τι τ
τ�ι�, C �π�ντηση ε(ναι NAI!
E(�αν τ
τ�ια τηλεσκ#πια! FO�ι κατ’ �ν�γκην στ=ν �π��= τ�� Πυθαγ#ρ�υ. Σ8-
γ�υρα �µως σB πρ�γεν
στερες, �πDτατες �π��
ς, )π#τε SκµαNε ) µυθικ�ς π�λι-
τισµ�ς τ�� ∆ι#ς. �Aλλι%ς π%ς �!ηγεUται C γνDση τ%ν Πυθαγ�ρε8ων γι' τ=ν Vπαρ-
!η �κε8νων τ%ν ��ρ�των δι' γυµν�� ,φθαλµ�� πλανητ%ν;

A9τ� π�λι τ� «�$ πλαν7τες ε(ναι δ
κα» π�6 ?λεγαν �$ Πυθαγ#ρει�ι, τ8 ση-
µα8νει Yραγε; Kι Mν >ντως �$ πλαν7τες ε(ναι δ
κα, τ#τε π%ς �µεUς σ�µερα

γνωρ8N�υµε µ#ν� τ�6ς �νν
α; GYπ�ρ�ει µ�πως κα* κ�π�ι�ς δ
κατ�ς πλαν�της, π�6

‚)

·)

�O καταστραφε�ς δ�κατ�ς πλαν�της

™
�µερα γνωρ8N�υµε �νν
α πλαν7τες στ� GHλιακ# µας Σ�στηµα
(GEρµ7ς, �Aφρ�δ8τη, Γ7, FAρης, Zε�ς, Kρ#ν�ς, O9ραν#ς, Π�σει-
δDν, Πλ��των), �π� τ�6ς )π�8�υς µ�λιστα µ#ν�ν �$ πρ%τ�ι &πτ'
ε(ναι )ρατ�* δι' γυµν�� ,φθαλµ�� (�$ δ�� τελευταU�ι �νακαλ�-

φθηκαν π�λ6 πρ#σφατα). @Oµως �$ Πυθαγ#ρει�ι 2.500 �ρ#νια πρ*ν
γνDριNαν δ
κα πλαν7τες, �π� τ�6ς )π�8�υς )ρατ�* Eταν �$ �νν
α:
«πρ�τ�ν δ’ ε�ναι φ�σει τ� µ�σ�ν, περ� δ� τ��τ�υ δ�κα σ�µατα θε�α ��-
ρε�ειν», λ
ει ) Φιλ#λα�ς.1 Kα* τ� dδι� �κριA%ς Lπ�στηρ8Nει κα* ) Στ�-
AαU�ς.2 �Eπ8σης ) �Aριστ�τ
λης λ
ει γι' τ�ν �σ�υρισµ� τ�� Φιλ�λ��υ:
«τ  φερ!µενα κατ  τ�ν �"ραν�ν δ�κα µ�ν ε�να# φασιν, $ντων δ� &νν�α
µ!ν�ν τ�ν φανερ�ν, δι  τ�'τ� δεκ(την τ*ν +ντ#�θ�να π�ι�'σιν».3



δBν �νακαλ�ψαµε �κ#µη; Kα* γιατ* �$ Πυθαγ#ρει�ι gν#µαNαν �κεUν�ν τ�ν πλα-
ν�τη �Aντ8�θ�να; T8 Lπ�ν���σαν µ’ α9τ� τ� >ν�µα; 

iAς δ��µε τ� N�τηµα κα* �π� Kλλη ,πτικ�. iH µHλλ�ν Mς �ντλ�σ�υµε κ�π�ι-
ες πληρ�φ�ρ8ες κα* �π� Kλλ�υς �ρ�α8�υς συγγραφεUς. GH µυθ�λ�γ8α �ναφ
ρε-
ται στ� περιστατικ� τ�� Φα
θ�ντ�ς, υ$�� τ�� GHλ8�υ, ) )π�U�ς λαAjν τ� Cλιακ�
kρµα τ�� πατρ#ς τ�υ δι
τρε!ε τ*ς ��ανεUς �κτ�σεις τ�� �9ραν��, κατ
καψε τ' π�-
ντα στ=ν !
φρενη περιφ�ρ� τ�υ, µ
�ρις �τ�υ �Aλ�θη τελικ' �π� τ�ν κεραυν�
τ�� ∆ι#ς, κα* π
φτ�ντας �π� τ�ν �9ραν� «,-εε �θ.ν π/σα κα� �"ραν�ς 1δ� θ(-
λασσα...».4 GO Πλ�των λ�ιπ#ν, �ναφερ#µεν�ς στ�ν παρ�!εν� �κεUν� µ�θ�, λ
ει:
«T� γ ρ �6ν κα� παρ’ 7µ�ν λεγ!µεν�ν, 8ς π�τε Φα�θων :Hλ#�υ πα�ς τ� τ�' πα-
τρ�ς <ρµα -ε�=ας... τ( τ’ &π� γ>ς συν�καυσεν κα� α"τ�ς κεραυνωθε�ς διεφθ(ρη,
τ�'τ� µ�θ�υ µ�ν σ�>µα ,��ν λ�γεται, τ� δ’ +ληθ�ς &στι τ�ν περ� γ>ν κατ’ �"ραν�ν
?!ντων παρ(λλα=ις κα� δι  µακρ�ν �ρ!νων γιγν�µ�νη τ�ν &π� γ>ς πυρ� π�λλ@�
φθ�ρ(».5 [Mετ�φραση: A9τ� π�6 λ
γεται �π� µHς, �τι δηλαδ= κ�π�τε ) Φα
θων,
) υ$�ς τ�� GHλ8�υ, ?Nευ!ε τ� kρµα τ�� πατρ#ς τ�υ...  κατ
καυσε τ' �π8γεια, �λλ'
κα* α9τ�ς �τυπ�θηκε �π� κεραυν� κα* σκ�τDθηκε, λ
γεται σ'ν σ�7µα µ�θ�υ,
�νI% C �λ�θεια ε(ναι �τι ?γινε παρ�λλα!η τ%ν περ* τ=ν γ7ν �9ραν8ων σωµ�των
κα* γι' π�λλ' �ρ#νια ?πεφτε Kφθ�ν� π�ρ �π* τ7ς γ7ς κα* πρ�!εν��σε κατα-
στρ�φ
ς.]

T�ν Φα
θ�ντα �µως µνηµ�νε�ει κα* ) K
λσ�ς, Lπ�ν�Dντας κι �κεUν�ς �τι )
Φα
θων Lπ7ρ!ε κ�π�ι� �στρικ� σ%µα, π�6 σB κ�π�ια �π�µεµακρυσµ
νη
�π��= �κπυρDθηκε (�νατιν��τηκε;): «T� γ ρ π�λλ ς &κ παντ�ς α?�ν�ς &κπυ-
ρ�σεις γεγ�ν�ναι π�λλ ς δ’ &πικλ�σεις κα� νε�τερ�ν ε�ναι τ�ν &π� ∆ευκα-
λ#ων�ς κατακλυσµ!ν[...] &κπ�ρωσιν δ� τ*ν &π� Φα�θ�ντ�ς».6 [Mετ�φραση:
∆ι#τι �π� τ' �ρ�αι#τατα �ρ#νια ?��υν γ8νει π�λλBς �κπυρDσεις κα* π�λλ�*
κατακλυσµ�* κα* νεDτερ�ς (κατακλυσµ�ς) ε(ναι �κεUν�ς π�6 ?γινε �π* ∆ευ-
καλ8ων�ς[...] νεωτ
ρα δB �κπ�ρωση Eταν �κε8νη τ�� Φα
θ�ντ�ς.]

T8 σ�
ση ?�ει ) κατεστραµµ
ν�ς πλαν�της Φ�εθων τ�� Πλ�των�ς κα* τ�� K
λ-
σ�υ µB τ=ν «�Aντ8�θ�να» τ�� Πυθαγ#ρ�υ; M�πως πρ�γµατι Lπ7ρ!ε �κεUν�ς )
δ
κατ�ς πλαν�της κα* µ�πως �κεUν�ς ) Kγνωστ�ς πλαν�της γι' κ�π�ι�ν �διευ-
κρ8νιστ� λ#γ� �νατιν��θηκε;

�O
λα α9τ' τ' �νδε�#µενα µ
�ρι π�λ6 πρ#σφατα �π�δ8δ�νταν στ=ν καλ-
π�N�υσα φαντασ8α τ%ν �ρ�α8ων GEλλ�νων συγγραφ
ων. MB τ=ν dδια
δι�θεση �µφιA�λ8ας ?Aλεπαν �$ «σ�ετικ�*» �πιστ�µ�νες τ=ν Kπ�ψη τ��
Πυθαγ#ρ�υ κα* τ�� Λυσ8�υ, π�6 θεωρ��σαν �τι �$ �π�στ�σεις τ%ν πλα-

νητ%ν �π� τ�ν @Hλι� �π�τελ��ν qρµ�νικ�6ς λ#γ�υς. BεAα8ως γι' ν' γνωρ8NOη κ�-
π�ι�ς �τι πρ�γµατι �$ �π�στ�σεις τ%ν πλανητ%ν �π� τ�ν @Hλι� �π�τελ��ν qρµ�-
νικ�6ς λ#γ�υς, θ' πρ
πει ν' γνωρ8NOη �π8σης κα* τ*ς �κριAεUς �κεUνες �π�στ�σεις.

Edπαµε �τι �λες �$ �ναφ�ρBς τ%ν �ρ�α8ων GEλλ�νων φ�νταNαν στ' µ�τια τ%ν

�O ν�µ�ς T�τι�υς - Γι��αν Mπ�ντε

∆ΑΥΛuΣ/263, N�
µAρι�ς 200317198



17199∆ΑΥΛuΣ/263, N�
µAρι�ς 2003

σ�γ�ρ�νων �πιστηµ#νων σ'ν �π�κυ�µατα τ7ς φαντασ8ας τ�υς. M
�ρι π�6 )
�στρ�ν#µ�ς T8τι�υς, �!ι�π�ιDντας πρ�φαν%ς τ*ς µετρ�σεις τ%ν πρ�αναφερ�-
µ
νων GEλλ�νων φιλ�σ#φων, διατυπDνει τ� 1772 τ�ν «ν!µ� τ�ν πλανητικ�ν +π�-
στ(σεων», A�σει τ�� )π�8�υ καθ�ρ8N�νται �$ �π�στ�σεις τ%ν πλανητ%ν �π� τ�ν
@Hλι�. GO ν#µ�ς �κεUν�ς ?γινε ε9ρ�τερα γνωστ�ς �π� τ�ν Γερµαν� �στρ�ν#µ�
Γι#�αν FEλερτ Mπ#ντε (1747-1826). Γι’ α9τ� κα* σ�µερα ,ν�µ�Nεται «ν#µ�ς τ%ν
T8τι�υς κα* Mπ#ντε». ΘεωρεU λ�ιπ�ν α9τ�ς ) ν#µ�ς σ'ν  rn τ=ν �π#σταση �ν�-
µεσα στ�ν @Hλι� κα* τ�ν πλαν�τη  ne κα* �κφρ�Nει τ�ν µαθηµατικ� τ�π�:

rn = a + b � 2n-1 { µB τ�ν �λγ#ριθµ�: =  nlog2

iAν λ�ιπ�ν θεωρ�σ�υµε µB τ�ν �ριθµ� 1 τ=ν �π#σταση τ7ς Γ7ς �π� τ�ν @Hλι�,
µB A�ση τ�ν τ�π� τ%ν T8τι�υς - Mπ#ντε µπ�ρ��µε ν' καθ�ρ8σ�υµε κα* τ*ς �π�-
στ�σεις �λων τ%ν πλανητ%ν τ�� πλανητικ�� µας συστ�µατ�ς �π� τ� κ
ντρ�.
FE��υµε δηλαδ= τ�ν πι� κ�τω π8νακα:

Log2 (rn-a)
��

b

∆IAΠIΣTΩMENH NOMOΣ 
ΠΛANHTHΣ* AΠOΣTAΣH TITIOYΣ-MΠONTE

GEρµ7ς 0,39 0,4
�Aφρ�δ8τη 0,72 0,7

Γ7 1,0 1,0
FAρης 1,52 1,6

AΓNΩΣTOΣ X ; 2,8
Zε�ς 5,2 5,2

Kρ#ν�ς 9,5 10,0
O9ραν#ς 19,1 19,6
Π�σειδDν 30,0 38,8

Παρατηρ��µε δηλαδ= �τι, σ�µφωνα µB τ� ν#µ� τ%ν T8τι�υς-Mπ#ντε, θ' πρ
-
πει ν' Lπ�ρ�~η κ�π�ι�ς πλαν�της µετα!6 FAρεως κα* ∆ι#ς. K�τι π�6 �κ πρDτης
>ψεως φαντ�Nει �!ωφρενικ#, �φ�� θ' γιν#ταν ε�κ�λα �ντιληπτ#ς. Kα* πραγ-
µατικ�! @Oταν ε(�ε πρωτ�δηµ�σιευθ7 α9τ= C θεωρ8α, παρ' τ� �τι C �φαρµ�γ�
της ταυτιN#ταν µB τ*ς �π�στ�σεις τ%ν Sδη γνωστ%ν πλανητ%ν (τ#τε γνωρ8Nαµε
µ#ν�ν �!ι �π� τ�6ς �νν
α πλαν7τες), �λ�ι ?σπευσαν ν' τ=ν �αρακτηρ8σ�υν α9θα8-
ρετη. M
�ρι π�6 κ�π�ι�ς Kλλ�ς �στρ�ν#µ�ς, ) σBρ Γ�υ8λλιαµ X
ρσελ, µB A�ση
τ�ν �ς Kνω ν#µ� ?ψα!ε π
ραν τ�� Kρ#ν�υ κα* στ=ν περι��= �π�υ τ�� Lπ�δε8-
κνυε �κεUν�ς ) ν#µ�ς, �νακ�λυψε κα* τ�ν O9ραν#· τ#τε Kρ�ισαν �λ�ι ν' κατευ-
θ�ν�υν τ�6ς «φακ��ς» τ�υς πρ�ς τ=ν περι��= �π�υ θ' ?πρεπε ν' Lπ�ρ�Oη κα* )
«Kγνωστ�ς» πλαν�της. ∆ηλαδ= µετα!6 FAρεως κα* ∆ι#ς. Πλαν�της �µως �κεU δBν
Lπ7ρ�ε.

[ΣHMEIΩΣH: T=ν  �π��= π�6 καταρτ8σθηκε ) �νωτ
ρω π8νακας δBν ε(�ε �κ#µη �νακαλυφθεU )
πλαν�της Πλ��των.]



T
� 1801 µB δικαι�λ�γηµ
νη ?κπλη!η ) �Iταλ�ς �στρ�ν#µ�ς Γκι�υσ
πε Πι�-
τσι �νακ�λυψε στ= θ
ση τ�� �ναNητ�υµ
ν�υ πλαν�τη τ�ν �στερ�ειδ7 ∆�-
µητρα, π�6 Eταν �νας µικρ�ς �σ�µαντ�ς πλαν�της. A9τ� π�ντως τ� µικρ�
µ
γεθ�ς τ�� ν
�υ πλαν�τη δBν ε(�ε µεγ�λη σηµασ8α. GH �9σ8α Eταν π%ς

πρ�γµατι Lπ7ρ�ε πλαν�της στ=ν περι��= π�6 «�ριNε» ) ν#µ�ς τ%ν T8τι�υς -
Mπ#ντε. �Aλλ' �µ
σως µετ' τ=ν �νακ�λυψη τ7ς ∆�µητρας παρατηρ�θηκε �νας
�κ#µη µικρ�ς πλαν�της, C Παλλ�δα, κα* στ=ν συν
�εια π�λλ�* Kλλ�ι. FEτσι µ
-
�ρι τ� τ
λ�ς τ�� 19�υ α�%να, µB τ=ν A��θεια τ7ς φωτ�γραφικ7ς παρατ�ρησης,
ε(�αν �νακαλυφθ7 –�ντ* τ�� &ν�ς �ναNητ�υµ
ν�υ µεγ�λ�υ πλαν�τη– &κατ�ντ�-
δες µικρ�* πλαν7τες, �$ )π�U�ι gν�µ�στηκαν �π� τ�ν Γ�υ8λλιαµ X
ρσελ «�στε-
ρ�ειδεUς», δηλαδ= σDµατα π�6 µ�ι�N�υν µB Kστρα.

@Oλ�ι α9τ�* �$ �στερ�ειδεUς, τ%ν )π�8ων C δι�µετρ�ς π�ικ8λλει �π� δ�� µ
�ρι
&κατ�ντ�δες �ιλι#µετρα, περιστρ
φ�νται γ�ρω �π� τ�ν @Hλι� �κ�λ�υθDντας µα-
Nικ' µ8α συγκεκριµ
νη τρ��ι�, �πως κα* �$ Lπ#λ�ιπ�ι πλαν7τες, γεγ�ν�ς π�6
µαρτυρεU κα* τ=ν κ�ιν= καταγωγ� τ�υς. M
�ρι τ� 1977 ε(�αν Lπ�λ�γιστ7 πλ�ρως
�$ τρ��ιBς 2.042 �στερ�ειδ%ν, �νI% �πως Lπ�λ�γ8Nεται σ�µερα, ) �ριθµ�ς �κε8νων
π�6 ?��υν διαµ
τρ�υς µεγαλ�τερες �π� �να �ιλι#µετρ� πρ
πει ν' !επερν~H τ*ς
500.000. B
Aαια C λ
!η δι�µετρ�ς δBν ε(ναι δ#κιµη –�σ�ν �φ�ρ~H στ�6ς �στερ�-
ειδεUς– �φ�� µB �!α8ρεση τ�6ς µεγαλ�τερ�υς �π’ α9τ��ς, �$ Kλλ�ι δBν ?��υν  σφαι-
ρικ� σ�7µα.

Π�� Aρ
θηκαν �κεUνα τ' �9ρ�νια σDµατα; T8 ε(ναι α9τ� π�6 τ' συγκρατεU
σ'ν µ8α &νια8α &ν#τητα; O$ περισσ#τερ�ι �στρ�ν#µ�ι σ�µερα Lπ�στηρ8N�υν
�τι C Vπαρ!� τ�υς σB κ�ιν= τρ��ι' δBν µπ�ρεU ν' �!ηγηθO7 παρ' µ#ν�ν �'ν
ε(ναι Lπ�λε8µµατα &ν�ς κατεστραµµ
ν�υ πλαν�τη. @Oµως π�ι#ς πλαν�της
Eταν �κεUν�ς; M�πως πρ#κειται γι' τ�ν µυθ�λ�γικ� Φα
θ�ντα π�6 �ναφ
-
ρει ) Πλ�των; Kα* π%ς �κεUν�ς ) πλαν�της συνδ
εται µB τ�ν δ
κατ� πλαν�-
τη τ�� Πυθαγ#ρ�υ; M�πως >ντως �κεUν�ς ) πλαν�της Aρισκ#ταν �κεU π�6 σ�-
µερα παρατηρεUται �κε8νη C τερ�στια NDνη �π� �µ
τρητα �στρικ' σDµατα;
∆ηλαδ= µετα!6 FAρεως κα* ∆ι#ς;

¶
�ντως τ� �τι ) µυθικ�ς Φα
θων Eταν �νας �π� τ�6ς πλαν7τες τ�� Cλια-
κ�� µας συστ�µατ�ς, τεκµηριDνεται κα* �π� τ�ν dδι� τ�ν µ�θ�, �φ��,
σ�µφωνα µ’ α9τ#ν, ) Φα
θων κα* �$ π
ντε �δελφ
ς τ�υ (C GHλ8η, C Mε-
ρ#πη, C Φ�8Aη, C A�θερ8η κα* C Λαµπετ8α) Eταν παιδι' τ�� θε�� GHλ8�υ.

∆Bν �ρει�Nεται A
Aαια ν' �τυµ�λ�γ�σ�υµε τ' ,ν#µατα τ%ν �δελφ%ν τ�υ. T� �τι
α9τ' �ντιπρ�σωπε��υν �στρικ' σDµατα, ε(ναι ν�µ8Nω πασιφαν
ς. Στ=ν πραγ-
µατικ#τητα �$ �ρ�αU�ι �στρ�ν#µ�ι γνDριNαν τ=ν �κριA7 θ
ση τ�� Φα
θ�ντ�ς
στ=ν πλανητικ= σειρ�. �Eκπληκτικ� ε(ναι α9τ� π�6 λ
ει ) �Aλ
!ανδρ�ς ) A�τωλ�ς

O  !ρ�α"ες γν$σεις γι% τ&ν Φα�θ�ντα κα� τ&ν )Aρη

�H !νακ,λυψη πληθ$ρας µικρ.ν πλανητ.ν
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(4�ς π.X. α�Dν): «Lκτ�ς δ’ α6 Φα�θων ∆ι�ς +γλ�ς Mσταται +στEρ»7.
Kατ
�ει �µως ) Φα
θων τ=ν �κτη θ
ση στ=ν πλανητικ= σειρ�; M' κα* A
Aαια!

iAν µετρ�σ�υµε �π’ ?!ω πρ�ς τ' µ
σα, θ' Aρ��µε τ�6ς &!7ς πλαν7τες: Πλ��των,
Π�σειδDν, O9ραν#ς, Kρ#ν�ς, Zε�ς, Φα
θων, FAρης, Γ7, �Aφρ�δ8τη κα* GEρµ7ς.
∆
κα συν�λικ' πλαν7τες κα* >�ι �νν
α, �πως πιστε��υµε σ�µερα. Kα* τ� σπ�υ-
δαι#τερ�: ) Φα
θων >ντως Aλ
π�υµε, µετρDντας �π’ ?!ω πρ�ς τ' µ
σα, �τι Aρ8-
σκεται στ=ν �κτη θ
ση. GO �Aλ
!ανδρ�ς ) A�τωλ�ς ε(�ε δ8κι�. GO Φα
θων πρ�γ-
µατι Aρ8σκεται µετα!6 FAρεως κα* ∆ι#ς. T� dδι� Lπ�στηρ8Nει κα* ) Mαν
θων: «ε?
δ� µεσ�υρ(νι�ν κατ��Nη Φα�θων µετ’ OAρηως».8 O$ δ�� πλαν7τες AεAα8ως �πως
κα* �$ Lπ#λ�ιπ�ι ?��υν τ� dδι� κ
ντρ� περιφ�ρHς: τ�ν @Hλι�. Γεγ�ν�ς π�6 γνD-
ριNαν �$ @Eλληνες �στρ�ν#µ�ι: «OAρης κα� Φα�θων κατεναντ#�ν +λλEλ�ισιν
Qµφω κ�ντρ�ν ,��ντες».9

T=ν πραγµατικ= θ
ση τ�� Φα
θ�ντ�ς στ=ν πλανητικ= σειρ' γνωρ8Nει �πα-
κριA%ς κα* ) �Eρατ�σθ
νης, ) )π�U�ς �ναφερ#µεν�ς στ�6ς π
ντε )ρατ�6ς
πλαν7τες λ
ει: «πρ�τ�ν µ�ν ∆ι!ς, Φα#ν�ντα, µ�γαν. H δε�τερ�ς &κλEθη µ�ν Φα-
�θων·[...] �" µ�γας... H δ� τρ#τ�ς OAρεως. Πυρ�ειδ*ς δ� καλε�ται, �" µ�γας».10

FO�ι µ#ν� !
ρει �τι ) Φα
θων εLρ8σκεται µετα!6 FAρεως κα* ∆ι#ς, �λλ' �π* πλ
-
�ν γνωρ8Nει κα* τ' µεγ
θη τ%ν τρι%ν πλανητ%ν, �φ�� �µφαν8Nει τ�ν ∆8α σ'ν
«µ
γα» κα* τ�6ς Φα
θ�ντα κα* FAρη σ'ν «>�ι µεγ�λ�υς». �Aκ#µη παραδ#!ως(;)
γνωρ8Nει �τι τ� ?δαφ�ς τ�� FAρεως ε(ναι κ#κκιν�, κ�τι π�6 π�λ6 πρ#σφατα �πι-
AεAαιDσαµε, �ταν �πισκεφθ�καµε τ�ν γειτ�νικ# µας πλαν�τη. Kι �δ% πρ�κ�πτει
µ8α ε�λ�γη �π�ρ8α: Π%ς γνDριNε ) �Eρατ�σθ
νης �τι ) FAρης ε(ναι «πυρ�ειδ�ς»;

T=ν Vπαρ!η πλαν�τη µετα!6 FAρεως κα* ∆ι�ς Lπεστ�ρι!ε τ� 1596 στ� σ�γ-
γραµµ� τ�υ «K�σµ�γραφικ� µυστ�ρι�» κα* ) K
πλερ µB τ=ν φρ�ση: «µετα=T
OAρεως κα� ∆ι�ς ν��ν πλανEτην θ�τω», πρ�καλDντας τ=ν gργισµ
νη �ντ8δραση
τ%ν συναδ
λφων τ�υ, �$ )π�U�ι πρ�φαν%ς �γν���σαν τ*ς πραγµατικBς πηγBς τ��
K
πλερ. ∆ι#τι AεAα8ως ) K
πλερ δBν Eταν δυνατ�ν �κε8νη τ=ν �π��= ν' διαπι-
στDσOη «�δ8�ις >µµασι» τ=ν Vπαρ!η �κε8νων τ%ν �στερ�ειδ%ν. E(ναι A
Aαι�ν �τι
κ�π�υ τ� δι�Aασε.

A
9τ� π�6 δBν !
ρ�υµε �κ#µη, ε(ναι π%ς καταστρ�φηκε ) Φα
θων. K�τω
�π� π�ι
ς συνθ7κες συνετελ
σθη �κε8νη C �κπ�ρωση; Π#σ� δυνατ= µπ�-
ρεU ν' ε(ναι µι' ?κρη!η, �στε ν' �νατιν�!Oη )λ#κληρ� πλαν�τη; O�τε 100
πυρηνικBς A#µAες δBν µπ�ρ��ν ν' πρ�καλ
σ�υν τ
τ�ια καταστρ�φ�. Γι'

παρ�δειγµα, παρ' τ� �τι C ?κρη!η τ�� Cφαιστε8�υ τ7ς Θ�ρας τ� 1550 π.X. ε(�ε
�σ�6 100 Lδρ�γ�ν�A�µA%ν, κα* παρ' τ=ν )λ�σ�ερ7 καταστρ�φ= τ�� Mινωϊκ��
π�λιτισµ��, δBν µπ#ρεσε ν' διασπ�σOη τ=ν γ�ινη σφαUρα σB &κατ�µµ�ρια σωµα-
τ8δια. Π#σης �σ���ς Eταν τελικ' �κε8νη C ?κρη!η, �στε ν' κ�νι�ρτ�π�ι�σOη �να
)λ#κληρ� πλαν�τη; Kα* τ� κυριDτερ�: T8 Eταν �κεUν� π�6 πρ�κ�λεσε τ=ν ?κρη-
!η; M�πως κ�π�ι�ς κ�µ�της, π�6 µπ7κε στ� GHλιακ# µας Σ�στηµα, π7γε κα*

Kαταστρ�φ; κα� συν�πειες στ& �Hλιακ& Σ<στηµα
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«καρφDθηκε» π�νω τ�υ; iH µ�πως �κε8νη C καταστρ�φ= �ναNητ~H τ=ν �!�γη-
σ� της στ=ν τρ�µακτικ� �λ!η τ%ν τεραστ8ων διαστ�σεων γειτ�νικ�� ∆ι#ς, π�6
κ�π�ια στιγµ= κ�ντιν7ς σ�Nευ!ης τ%ν δ�� πλανητ%ν πρ�κ�λεσε �να «!εκ#λλη-
µα» τ�� φλ�ι�� τ�υ κα* τ=ν ταυτ#�ρ�νη �πελευθ
ρωση τ7ς π8εσης τ�� πυρ7να
τ�υ; FIσως ν' µ=ν τ� µ�θ�υµε π�τ
. T� θ
µα �µως ε(ναι �να: C καταστρ�φ= τ��
Φα
θ�ντ�ς ε(ναι γεγ�ν�ς �διαµφισA�τητ�.

�AδιαµφισA�τητ� �κ#µη ε(ναι κα* τ� τ8 �πακ�λ��θησε �κε8νης τ7ς ?κρη!ης.
@Eνας µεγ�λ�ς �ριθµ�ς �π� Lπ�λε8µµατα τ�� κατεστραµµ
ν�υ πλαν�τη παρα-
σ�ρθηκε �π� τ=ν �λ!η τ%ν γειτ�νικ%ν πλανητ%ν κα* τ%ν δ�ρυφ#ρων τ�υς. FEτσι
?πεσαν –κα* συνε�8N�υν ν' π
φτ�υν– στ=ν �πιφ�νεια τ7ς Γ7ς, τ7ς Σελ�νης, τ��
FAρεως, τ�� ∆ι�ς κ.λπ. µB τ=ν µ�ρφ= µετεωριτ%ν. E�δικ' γι' τ�ν πλαν�τη µας
τ' �π�τελ
σµατα Eταν καταλυτικ�. O$ µετεωρ8τες κατ' τ=ν πτDση τ�υς, �κτ�ς
�π� τ*ς τερ�στιες καταστρ�φBς π�6 πρ�κ�λεσε C πρ#σκρ�υσ� τ�υς στ=ν γ�ινη
�πιφ�νεια, θ' πρ
πει ν' παρ
συραν στ=ν π�ρε8α τ�υς κα* µεγ�λ� µ
ρ�ς τ%ν
Lδρατµ%ν τ7ς γ�ινης �τµ#σφαιρας, µB �π�τ
λεσµα µ8α µακρHς διαρκε8ας πε-
ρ8�δ� καταρρακτωδ%ν Aρ���πτDσεων κα* κατακλυσµ%ν. Παρ�λληλα �π
φεραν
κα* �λεκτρ�µαγνητικBς διαταρα�Bς στ=ν γ�ινη �τµ#σφαιρα, �φ�� ) µ�θ�ς θ
-
λει τ*ς �δελφBς τ�� Φα
θ�ντ�ς (GHλ8η, Mερ#πη, Φ�8Aη, A�θερ8η κα* Λαµπετ8α)
ν' ρ8�ν�υν στ=ν Γ7 �λεκτρικ' δ�κρυα. Γι’ α9τ� κα* µ8α �π� τ*ς �πωνυµ8ες τ��
Φα
θ�ντ�ς Eταν FHλεκτρ�ς.11  Tαυτ#�ρ�να �µως θ' πρ
πει ν' �π7λθε κα* µ8α
κατακ#ρυφη πτDση τ7ς θερµ�κρασ8ας. Kι α9τ� γιατ* τ� �π8πεδ� θερµ�κρασ8ας
τ7ς Γ7ς �!αρτHται κ�ρια �π� τ=ν Vπαρ!η τ7ς LδρατµDδ�υς �τµ#σφαιρας, C �-
π�8α δBν �πιτρ
πει τ=ν διαφυγ= τ7ς Cλιακ7ς θερµ#τητας. T#τε παρ�υσι�Nεται
κα* C περ8�δ�ς τ%ν παγετDνων στ=ν Γ7.
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E�δικ' �µως γι' τ�6ς δ�� γειτ�νικ�6ς πλαν7τες τ�� Φα
θ�ντ�ς, τ�ν ∆8α κα*
τ�ν FAρη, �$ πρ�κληθεUσες καταστρ�φBς θ' πρ
πει ν' Eταν �νυπ�λ#γιστες. �Eκτ�ς
�π� τ�ν �τ
ρµ�να A�µAαρδισµ� τ7ς �πιφανε8ας τ�υς µB κ�λ�σσια8�υς Aρ���υς,
θ' πρ
πει ν' Lπ
στησαν κα* AαρυτικBς διαταρα�
ς, �φ�� τερ�στια Aαρυτικ' κα*
�λεκτρικ' πεδ8α θ' πρ
πει ν' �#νισαν τ=ν �πιφ�νεια �λλ' κα* τ=ν  �τµ#σφαιρα
(Mν α9τ= Lπ7ρ�ε) τ%ν δ�� πλανητ%ν. M�λιστα δBν ε(ναι λ8γ�ι �$ �ρευνητ
ς, π�6
Lπ�στηρ8N�υν �τι πρ�σφυγικ' στρατε�µατα �γκατεστηµ
να στ�6ς δ�� πλαν7τες,
π�6 πρ�
Aλεψαν τ=ν καταστρ�φ= τ�� γειτ�νικ�� Φα
θ�ντ�ς, πιθαν�ν ν' π
τα-
!αν στ=ν Γ7 κα* ν' συγκρ��στηκαν µB τ�6ς Φαεθ�ντιν�6ς �π�8κ�υς, π�6 Sδη Aρ8-
σκ�νταν �δ%. Φυσικ' δBν Lπ�ρ��υν �παρκ7 στ�ι�εUα γι' ν' στηρ8!�υν τ=ν πι�
π�νω θεωρ8α, �µως �$ τρ�µακτικBς καταστρ�φBς στ*ς �πιφ�νειες τ%ν γειτ�νικ%ν
πλανητ%ν πρ
πει ν' θεωρεUται A
Aαι�ν �τι συν
Aησαν.

Kιν
Nικες παραδ#σεις, �ναφερ#µενες πρ�φαν%ς στ� dδι� κ�σµ�γ�νικ� γε-
γ�ν#ς, $στ�ρ��ν �τι τ=ν ν��τα π�6 τ' Kστρα ?πεφταν σ'ν Aρ���, π
ντε
πλαν7τες Aγ7καν �π� τ=ν τρ��ι� τ�υς. T� dδι� Lπ�στηρ8Nει κα* ) �Eνj� τ7ς
&Aραϊκ7ς µυθ�λ�γ8ας.

GO Πλ�των λ
ει �τι C πτDση τ%ν µετεωριτ%ν �π
φερε κα* µ8α �π#τ�µη µετατ#-
πιση τ�� µαγνητικ�� K!�να τ7ς Γ7ς, �φ�� �ναφ
ρεται: «περ� τ>ς µεταG�λ>ς δ�-
σε�ς τε κα� +νατ�λ>ς 7λ#�υ κα� τ�ν Qλλων Qστρων, Uς Qρα Fθεν µ�ν +νατ�λλει
ν'ν, ε?ς τ�'τ�ν τ!τε τ�ν τ!π�ν &δ�ετ�, +ν�τελλε δ’ &κ τ�' &ναντ#�υ».12 [Mετ�φρα-
ση: περ* τ7ς µεταA�λ7ς τ7ς δ�σης κα* τ7ς �νατ�λ7ς τ�� GHλ8�υ κα* τ%ν Kλλων
Kστρων, �στε �π� �π�υ �νατ
λλει τDρα, �κεU τ#τε ?δυε κα* �ν
τελλε �ντιστρ#φως.]

GO N#νν�ς ) Παν�π�λ8της περιγρ�φει τ� συµA'ν �ς &!7ς: «GO Φα
θων ?τρε�ε
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π�λ�, )δηγDντας τ� kρµα στ�ν ν#τ�, στ�ν A�ρρH, πρ�ς τ� µ
ρ�ς τ7ς δ�σης κα*
πλησ8�ν τ7ς �νατ�λ7ς. Kα* κλ�ν8στηκε ) �9ραν�ς κα* διατ�ρα!ε τ=ν qρµ�ν8α
τ�� �κιν�τ�υ κ#σµ�υ. Kι α9τ�ς ) διαπερν��ν K!ων τ� µ
σ�ν τ�� �9ραν�� ?γει-
ρε στ' πλ�για [...] Kα* C �σηµερ8α τ7ς Γ7ς �π� τ�ν �στερισµ� τ�� ∆ρ�κ�ντ�ς
�ρµησε πρ�ς τ�ν Tα�ρ� [...] κα* µB θρ�σ�ς σταµ�τησε στ�ν ,κτ�π�δα Kαρκ8ν�
διασκ�ρπισµ
ν�ς σB δασ�τρι��υς παλµ��ς· κα* στ� π8σω µ
ρ�ς, κ�ντ' στ� π
λ-
µα τ�� Λ
�ντ�ς, στ=ν γειτ�νικ= Παρθ
ν�, κτυπ��σε C διψασµ
νη �9ρ�  [...] κα*
πρ�ς τ' δυτικ' ) �στερισµ�ς τ%ν �I�θ�ων, �$ γε8τ�νες τ�� GYδρ��#�υ, στ' δ�� µ
-
ρη �π�µακρ�νθηκαν, ) µBν πρ�ς τ�ν ν#τ� κα* ) Kλλ�ς πρ�ς A�ρρH».13

O$ λεπτ�µερεUς περιγραφBς τ�� N#νν�υ �ναφ�ρικ' µB τ=ν µετατ#πιση τ�� γ�-
ιν�υ K!�να ε(ναι �κπληκτικ
ς. Kα* ε(ναι ν' �π�ρO7 κανε8ς: �π� π�� πρ�
ρ��νται
�λες �κεUνες �$ �κριAεUς πληρ�φ�ρ8ες κα* �$ �κπληκτικBς γνDσεις τ�� Nε�πλα-
τωνικ�� �στρ�ν#µ�υ; iAν ε(ναι πραγµατικ
ς, τ#τε µπ�ρ��µε ν' �ναλ�γιστ��µε
τ� µ
γεθ�ς τ%ν καταστρ�φ%ν >�ι µ#ν� π�νω στ=ν Γ7, �λλ' σ’ )λ#κληρ� τ� GHλια-
κ# µας Σ�στηµα. �Aφ��, �πως Lπ�στηρ8Nει ) N#νν�ς, C �σηµερ8α �π� τ�ν �στε-
ρισµ� τ�� ∆ρ�κ�ντ�ς Aρ
θηκε στ�ν �στερισµ� τ�� Tα�ρ�υ, κ�τι π�6 σηµα8νει �τι
C τρ��ι' τ7ς Γ7ς Kλλα!ε �π8πεδ� περιφ�ρHς τ�υλ��ιστ�ν κατ' 90°. FEτσι �πιAε-
AαιDνεται κα* ) Πλ�των, π�6 Lπ�στηρ8Nει �τι ) @Hλι�ς τ#τε �ν
τελλε �π� �κεU
π�6 σ�µερα δ�ει.

GH κ�σµικ= �ναταρα�= π�6 �π
φερε C καταστρ�φ= τ�� Φα
θ�ντ�ς π
ρασε κω-
δικ�π�ιηµ
νη κα* στ�ν µ�θ� τ�� Σκ�ρπι��. Kατ' τ�ν µ�θ� λ�ιπ�ν ) �στερισµ�ς
τ�� Σκ�ρπι�� «δ�γκωσε» κα* «δηλητηρ8ασε» τ�ν �στερισµ� τ�� �Ωρ8ων�ς, �πειδ=
) δε�τερ�ς θ
λησε ν' «Aι�σOη» τ=ν �Aρτ
µιδα. Σ�µφωνα µB Kλλ�ν µ�θ�, �κε8νη C
σ�γκλιση τ%ν δ�� �στερισµ%ν, C διε8σδυση δηλαδ= τ�� Σκ�ρπι�� στ' �ρια τ��
�Ωρ8ων�ς �πως κωδικ�π�ι�θηκε µB τ� «δ�γκωµα», «κατατρ#µα!ε τ' Kλ�γα τ��
Φα
θ�ντ�ς, π�6 Kρ�ισαν ν' τρ
��υν �φηνιασµ
να �δ% κι �κεU κα* ν' κατακαUνε
τ=ν Γ7». FEτσι ) Zε6ς �ναγκ�στηκε ν' «κατακερευνDσOη» τ�ν Φα
θ�ντα. GO dδι�ς
µ�θ�ς θ
λει τ�ν ∆8α ν' �λλ�NOη τ*ς �ρ�ικBς διαδρ�µBς τ%ν δ�� �στερισµ%ν π�6
πρ�κ�λεσαν τ=ν �ναταρα��, �$ )π�U�ι �π� τ��δε κα* στ� &!7ς �νατ
λλ�υν κα*
δ��υν σB διαφ�ρετικ� �ρ#ν�, �π� �,τι συν
Aαινε πρ*ν τ� κ�σµικ� περιστατικ#.
FEτσι σ�µερα ) �Ωρ8ων �µφαν8Nεται στ�ν �9ραν� µ#λις δ�σOη ) Σκ�ρπι#ς, �πει-
δ�, �πως λ
ει ) µ�θ�ς, «φ�AHται µ�πως τ�ν !αναδαγκDσOη».

O$ µετεωρ8τες π�6 π
φτ�υν �π� τ#τε µ
�ρι σ�µερα στ=ν Γ7, διακρ8ν�νται �π�
τ�6ς γεω�λ#γ�υς σB �ερ#λιθ�υς (�π�τελ��νται �π� π
τρα) κα* σB σιδερ8τες (�π�-
τελ��νται �π� νικ
λι�, σ8δηρ� κα* τιτ�νι�), κ�τι π�6 δηλDνει �τι ) πυρ7νας τ��
Φα
θ�ντ�ς �πετελεUτ� �π� τ' dδια συστατικ' στ�ι�εUα π�6 �παρτ8N�υν τ�ν
πυρ7να τ7ς Γ7ς. E�δικ' C �πιφ�νεια τ7ς Σελ�νης ε(ναι κατ�σπαρτη �π� τιτ�-
νι�, γεγ�ν�ς π�6 �!ηγεUται �π� τ�ν �δι�κ�π� «A�µAαρδισµ�» τ�� δ�ρυφ#ρ�υ µας
�π� τ�6ς µετεωρ8τες.

T� �κπληκτικ� �µως ε(ναι Kλλ�. Kατ' τ� µεγαλ�τερ� µ
ρ�ς τ�υς �$ �ερ#λιθ�ι
,ν�µ�N�νται κα* «+νθρακ#τες», �πειδ= περι
��υν σηµαντικBς π�σ#τητες ,ργα-
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νικ%ν �9σι%ν. Kα* �$ ,ργανικBς �9σ8ες, �πως ε(ναι γνωστ#, �π�τελ��ν Lπ�λε8µ-
µατα Nωνταν%ν ,ργανισµ%ν.14 T� �ρDτηµα ε(ναι καταλυτικ#: �Aπ� π�� πρ�
ρ-
��νται �$ ,ργανικBς �9σ8ες στ' κ�µµ�τια τ�� Φα
θ�ντ�ς; M�πως λ�ιπ�ν κα*
�κεUν�ς ) πλαν�της, �πως κα* C Γ7, φιλ�!εν��σε στ=ν �πιφ�νει� τ�υ Nωνταν�6ς
,ργανισµ��ς; Kα* �π* πλ
�ν: σB τ8 π�λιτισµικ� �π8πεδ� Aρισκ#ντ�υσαν �$ κ�τ�ι-
κ�ι τ�� Φα
θ�ντ�ς, �'ν Lπ7ρ�αν, πρ*ν �κεUν�ς κ�νι�ρτ�π�ιηθO7;

T
� θ
µα �µως δBν Aρ8σκεται �κεU. ∆Bν µHς �πασ��λεU δηλαδ= τ� π�λιτι-
σµικ� �π8πεδ� τ%ν κατ�8κων τ�� Φα
θ�ντ�ς, �λλ' τ� �ντ8στ�ι�� τ7ς Γ7ς.
�Eπαναθ
τ�υµε λ�ιπ�ν τ� �ρDτηµα: GYπ7ρ�ε τ=ν στιγµ= τ7ς καταστρ�φ7ς
τ�� Φα
θ�ντ�ς ?λλ�γ�ς Kνθρωπ�ς στ=ν Γ7; ΣB τ8 �π8πεδ� Aρισκ#ταν τ#τε

) π�λιτισµ#ς;

GH �π�ντηση ε(ναι �ναντ8ρρητα µ8α: Σαφ%ς Lπ7ρ�αν τ#τε Kνθρωπ�ι στ=ν Γ7!
FAνθρωπ�ι σκεπτ#µεν�ι, )µιλ��ντες κα* γρ�φ�ντες. �Aλλι%ς π%ς µπ�ρεU ν'
�!ηγηθO7 C γνDση κα* καταγραφ= τ�� �ρ�αι�τ�τ�υ �κε8ν�υ περιστατικ��
�π� τ�6ς @Eλληνες σ�φ��ς; �Aπ� π�� Kντλησαν τ=ν πληρ�φ�ρ8α �κε8νη; Π%ς
�κεUν� τ� γεγ�ν�ς Lπ7ρ�ε καταγεγραµµ
ν� στ=ν GEλληνικ= Mυθ�λ�γ8α; Π%ς
ε(ναι δυνατ�ν ν' γνωρ8N�υν �$ Kνθρωπ�ι �να περιστατικ#, π�6 ?λαAε �Dρα
πρ*ν �κεUν�ι Lπ�ρ!�υν σ'ν σκεπτ#µενα >ντα;

Kα* δBν ε(ναι µ#ν�ν α9τ#! O$ γεωλ�γικBς �ναλ�σεις τ%ν πεσ#ντων �νθρακιτ%ν
τ�π�θετ��ν τ=ν δι�σπαση τ7ς Vλης τ�υς γ�ρω στ� 700.000 π.X. GOπ#τε C ?κρη-
!η π�6 τ�6ς δι
σπασε πρ
πει ν' ?γινε τ=ν �π�µεµακρυσµ
νη �κε8νη �π���. Kι
�µως! Bλ
π�υµε �τι 700.000 �ρ#νια πρ*ν �$ Kνθρωπ�ι >�ι qπλH Lπ7ρ�αν, �λλ'
Eταν �π8σης κα* σB θ
ση ν' καταγρ�ψ�υν κα* ν' διαδDσ�υν στ*ς &π#µενες γε-
νεBς τ� καταστρ�φικ� συµA�ν!
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�YπVρ�αν τ�τε Wλλ�γα Xντα στ;ν ΓV;
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Σ�µερα Lπ�ρ��υν δ�� µαθηµατικ�* τ�π�ι, �$ )π�U�ι δ8δ�υν τ�ν �ριθµ�ν e. Gu �νας τ�π�ς λ
-
γει �τι ) �ριθµ�ς e ε(ναι τ� �ρι�ν τ7ς νι�στ7ς δυν�µεως τ7ς �κφρ�σεως (1+1/ν), καθjς ) ν γ8νεται
�λ� κα* µεγαλ�τερ�ς, δηλαδ�, καθjς ) ν τε8νει στ� Kπειρ�ν (ν= 1, 2, 3, 4... ∞),

Sτ�ι
�ρι�ν (1+1/ν)ν =e
ν→∞

Gu δε�τερ�ς τ�π�ς λ
γει �τι ) �ριθµ�ς e ε(ναι τ� Kθρ�ισµα τ7ς σειρHς:

1 + + + + + ... = e

u$ �νωτ
ρω δ�� τ�π�ι ε(ναι �$ µ#ν�ι π�6 δ8δ�νται γι' τ=ν παραγωγ= τ�� �ριθµ�� e στ=ν πρα-
γκ#σµια µαθηµατικ= AιAλι�γραφ8α. �ΕµεUς σ�µερα θ' �κθ
σ�υµε µ8α γεωµετρικ= κατασκευ= τ�� �ριθ-
µ�� e µB µεγ�λη πρ�σ
γγιση, κα* dσως �ν καιρI% παρ�υσι�σ�υµε γι' πρDτη φ�ρ' κα* �να τρ8τ� �λγε-
Aρικ� τ�π�, π�λ6 qπλ#, ) )π�U�ς δηλDνει κα* τ=ν Aαθ�τερη �9σ8α τ�� �ριθµ�� e.

K
ατασκευ�N�υµε τετρ�γων� ΑΒΓ∆ πλευρHς ΑΒ=1 (Aλ
πε Σ"#µα 1). ΜB κ
ντρ� τ� u, π�6 ε(ναι
τ� µ
σ�ν τ7ς πλευρHς Α∆=1 τ�� τετραγDν�υ, γρ�φ�υµε περιφ
ρεια κ�κλ�υ (O, τ� ½). Φ
ρ�µε
τ=ν ε9θεUα Γu, C )π�8α τ
µνει τ=ν περιφ
ρεια τ�� κ�κλ�υ ε�ς τ� σηµεU�ν Ε. GΥπ�λ�γ8N�υµε
τ=ν τιµ= τ7ς Lπ�τε8ν�υσας uΓ τ�� ,ρθ�γων8�υ τριγDν�υ u∆Γ, �π� τ=ν )π�8α Mν �φαιρ
σ�υµε

τ=ν �κτUνα uΕ = ½ εLρ8σκ�υµε τ=ν τιµ= ΓΕ=0,618033989... = φ. @Ωστε θ' ?��υµε:

1

ΛαµA�ν�υµε τDρα �π* τ7ς πλευρHς ∆Α τ�� τετραγDν�υ, τµ7µα ∆� dσ� µB ΓΕ=φ, Sτ�ι

2

GΕνDν�υµε µB τ=ν ε9θεUα �Β τ' σηµεUα � κα* Β κα* φ
ρ�υµε τ� Vψ�ς ΑΗ τ�� ,ρθ�γων8�υ τρι-
γDν�υ �ΑΒ. GΥπ�λ�γ8N�υµε τDρα τ=ν τιµ= τ�� Vψ�υς ΑΗ. GΗ τιµ= τ�� �Α ε(ναι dση πρ�ς: ∆Α-∆�
= 1-φ, C )π�8α �σ��ται µB φ2, Sτ�ι θ' ε(ναι:

3�Α = 1-φ = φ2

∆� = ΓΕ = φ

ΓΕ = 0,618033989... = φ

Πρ�σεγγιστικ; κατασκευ; τ�Z e = 2,71828...

1
�
5!

1
�
4!

1
�
3!

1
�
2!

1
�
1!

Kα� µ�α γεωµετρικ; κατασκευ� τ�υ

�√
καλ��µεν�ς φυσικ�ς �ριθµ�ς e=2,718281828459045... �π�τελεU τ=ν A�-
ση τ%ν φυσικ%ν λ�γαρ8θµων. GΥπεισ
ρ�εται σB πλεUστες �πιστ7µες,
�πως τ=ν Φυσικ�, τ=ν Γεωλ�γ8α, τ=ν Βι�λ�γ8α κ.K., �κ#µη στ� τρα-
πεNικ� σ�στηµα κα* τ=ν �γκληµατ�λ�γ8α. Π�λλ�* κατ' καιρ�6ς πρ�-

σπ�θησαν ν' �νε�ρ�υν τ=ν γεωµετρικ= ?κφραση τ�� �ριθµ�� α9τ��, �µως
�π
τυ�αν, δι#τι φα8νεται τελικ%ς �τι δBν ?�ει γεωµετρικ= ?κφραση.



GΗ τιµ= τ7ς Lπ�τε8ν�υσας �Β τ�� ,ρθ�γων8�υ τρι-
γDν�υ �ΑΒ, θ' ε(ναι:

(�Β)2 = (�Α)2 + (ΑΒ)2 = (φ2)2 + 12 κα*

4

�Απ� τ' �µ�ια ,ρθ�γDνια τρ8γωνα ΑΗ� κα* �ΑΒ
θ' ?��υµε:

= κα* δι’ �ντικαταστ�σεως

θ' ?��υµε:

ΑΗ = = κα*

5

Παρατηρ��µε τDρα �τι �'ν διαιρ
σ�υµε τ� e =
2,718281828 µB τ=ν τιµ= τ�� Vψ�υς ΑΗ τ�� ,ρθ�γω-
ν8�υ τριγDν�υ �ΑΒ θ' λ�A�υµε:

= 7,618031237 � (7+φ)

@Ωστε ε(ναι:    6 

{   7

FΕ��ντας τ*ς σ�
σεις 6 κα* 7 �νωτ
ρω, δυν�µεθα τD-
ρα ν' κατασκευ�σ�υµε τ�ν e �ς &!7ς: Πρ�εκτε8ν�υµε
τ� Vψ�ς ΑΗ πρ�ς τ� σηµεU� Η κα* �π* τ7ς πρ�εκτ�σε-
Dς τ�υ λαµA�ν�υµε τµ7µα ΑΙ dσ� µB &πτ' φ�ρBς τ=ν
πλευρ' ΑΒ τ�� τετραγDν�υ σ6ν τ� τµ7µα ΓΕ = φ. GΕνD-
ν�υµε τ' σηµεUα ∆ κα* Ι µB τ=ν ε9θεUα ∆Ι. ΤDρα �π* τ7ς
πλευρHς ∆Α τ�� τετραγDν�υ ΑΒΓ∆ λαµA�ν�υµε

τµ7µα ∆Θ dσ� πρ�ς τ� Vψ�ς ΑΗ, Sτ�ι ∆Θ = ΑΗ κα* �π�
τ� σηµεU� Θ φ
ρ�υµε τ=ν ΘΚ παρ�λληλη πρ�ς τ=ν ∆Ι, C

)π�8α τ
µνει τ=ν ΑΙ στ� σηµεU� Κ. Θ' �π�δε8!�υµε �τι τ� τµ7µα ΚΙ ε(ναι dσ� περ8π�υ µB τ=ν τιµ= τ��
e Sτ�ι ΚΙ � e. Πρ�γµατι �π� τ' �µ�ια τρ8γωνα ΑΘΚ κα* Α∆Ι ?��υµε:

8

�Αλλ�: ΑΘ = Α∆ - ∆Θ = Α∆ - ΑΗ = 1 - 0,35682209 = 0,64317791
ΑΚ = ΑΙ - ΚΙ = (7+φ) - ΚΙ       Α∆ = 1,          ΑΙ = 7+φ

∆ι’ �ντικαταστ�σεως τ%ν dσων στ=ν σ�
ση (8) εLρ8σκ�µε τελικ%ς:

9

GΗ διαφ�ρ' τ7ς τιµ7ς τ�� ΚΙ �π� τ=ν πραγµατικ= τιµ= τ�� e = 2,718281828... ε(ναι ΚΙ-e =
0,000000982 Sτ�ι µικρ#τερη �π� τ� �να &κατ�µµυρι�στ#.

∆ηµ. Κ. Μαργ)της
�Αντιπτ
ραρ��ς ($πτ.) �.�.

ΚΙ = 2,7182828281 � e

�
Α
Α

Θ
Κ
� = �

Α
Α

∆
Ι
�

e � AH (7+φ)

�
A

e
H
� � (7+φ)

e
�
AH

ΑΗ = 0,35682209

φ2 � 1
��
1,070466...

�Α � ΑΒ
��

�Β

ΑΒ
�
�Β

ΑΗ
�
�Α

�Β = 1,070466263

∞ µ

°¢

∂

∏∑
√
£

∫

π
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ΣYNT.: T# Vτ�ιµ(-ετε &δ� στ� «IAκρ�π!λ»;
ΓIANNHΣ ZOYΓANEΛHΣ: Στ� θ
ατρ� «�Aκρ�π�λ» λειτ�υργεU γι' τ
-

ταρτ� �ρ#ν� C �Eθνικ= Λυρικ= Σκην�, C )π�8α ?�ει �ναλ�Aει µ8α σηµα-
ντικ= �π�στ�λ�· µετατρ
πει σB ,περ
τες ?ργα GEλλ�νων συγγραφ
ων. T'
πρ�ηγ��µενα �ρ#νια ?��υν �νεAO7 �$ «�Aπ��ηδες τ%ν �Aθην%ν», τ� «Φι#-
ρ� τ�� ΛεA�ντε», π
ρσι τ� «K�ρ8τσι τ7ς Γειτ�νιHς» τ�� XατNηαπ�στ#λ�υ
κα* φ
τ�ς �νεA�N�υµε τ�ν «Γενικ� Γραµµατ
α» τ�� �Hλ8α Kαπεταν�κη,
�να ?ργ� π�6 ε(ναι γραµµ
ν� στ� τ
λ�ς τ�� 19�υ α�%να, τ� 1880 περ8π�υ.
GO Kαπεταν�κης δB ε(ναι ) µ#ν�ς συγγραφ
ας στ= νε�ελληνικ= γραµµα-
τε8α, π�6 ?�ει τ�π�θετ�σει στ� θ
ατρ� τ=ν �π��= τ�υ, �πως �κριA%ς Eταν.
∆ηλαδ= �$ π�λιτικBς �ντιπαραθ
σεις, τ� πρ�σωπικ� συµφ
ρ�ν, C !εν�-
µαν8α π�6 �κφραN#ταν �π� τ= µεγαλ�αστικ= (�ντ�ς ε�σαγωγικ%ν) τ�!η
τ7ς �π��7ς, �λα α9τ' δ8ν�νται πιστ�. Πρ#κειται γι' �να �δια8τερ� ?ργ�,
π�λ6 δυνατ#, κωµIωδ8α. FE��υµε σεAαστ7 �π#λυτα τ� Vφ�ς κα* τ= λαλι'
τ�� συγγραφ
α, π�6 ε(ναι �δια8τερη, γιατ* ) dδι�ς ) Kαπεταν�κης µ
σα
�π� �ναν πρ�σωπικ� α9τ�σαρκασµ� (ε(�ε διατελ
σει γενικ�ς γραµµατ
-
ας σB κ�π�ι� Lπ�υργεU�) Aλ
πει τ' πρ�γµατα πρωτ8στως Aιωµατικ' �κτ�ς
�π� α�σθητικ' κα* καλλιτε�νικ�.

GO �Hλ8ας Kαπεταν�κης µ
σα �π� τ� ?ργ� τ�υ Lπ�A�λλει τ=ν &λληνι-
κ#τητα, �ν% �π�ρρ8πτει σB �λα τ' �π8πεδα τ=ν !εν�µαν8α. FE�ει π�ρει
σωστBς �π�στ�σεις �π� τ=ν �Eκκλησ8α, C )π�8α δBν πα8Nει καθ�ριστικ�

�O Γι,ννης Z�υγαν�λης µιλ] W^ω !π& τ% δ�ντια

�O
Γι�ννης Z�υγαν
λης ε(ναι �νας �π� τ�6ς γνωστ#τερ�υς κα*
πι� π�λυτ�λαντ�υς @Eλληνες καλλιτ
�νες µB σηµαντικ� θη-
τε8α στ� θ
ατρ�, τ=ν τηλε#ραση, τ� ραδι#φων� κα* τ= µ�υσι-
κ�, �π�υ διαπρ
πει �ς συνθ
της κα* �κτ�ς GEλλ�δας. FAνθρω-

π�ς µB ε9αισθησ8ες, κατ' καν#να τ�λµηρ�ς στ*ς �δ
ες τ�υ κα* σεµν�ς
κα* διακριτικ#ς, δ
�τηκε ν' παρα�ωρ�σOη τ=ν �κ#λ�υθη συν
ντευ!η
στ�ν «∆αυλ#», �π�υ µB ε�λικρ8νεια �π�ντησε σB �λες τ*ς �ρωτ�σεις
µας. GH συν�ντησ� µας ?γινε στ� θ
ατρ� «�Aκρ�π�λ» τ7ς )δ�� GIππ�-
κρ�τ�υς µετ' τ=ν )λ�κλ�ρωση µιHς πρ#Aας τ�υ.
�Aναµεν#µενη λ�ιπ�ν C πρDτη �ρDτησ� µας, π�6 ε(�ε ν' κ�νOη µB τ=ν
παρ�σταση στ=ν )π�8α πρωταγωνιστεU.



ρ#λ� στ� ?ργ� α9τ#, παρ' τ� �τι �κε8νη τ=ν �π��= καθDριNε π�λλBς κα*
σηµαντικBς πλευρBς τ7ς Nω7ς. GO συγγραφ
ας �σ��λεUται µB τ=ν �φαρµ�γ=
τ7ς π�λιτικ7ς στ=ν κ�ινων8α, δBν λαϊκ8Nει �µως κα* δBν κ�νει π�λιτικ�.

EP.: M#λησες γι  Vλληνικ!τητα, κα� θ�λω ν  σταθ�'µε &δ�. OE�ω στ 
��ρια µ�υ Lνα δ#σκ� σ�υ (CD) µ� τ#τλ� «X�ρδ�ς Ψυ�>ς». O] µελωδ#ες π�T
,�εις συνθ�σει +π�καλ�πτ�υν Lναν Qλλ� Γι(ννη Z�υγαν�λη, Qγνωστ�
στ*ν :Eλλ(δα...

AΠ.: ... α9τ� ε(ναι τ� κακ#...
EP.: ... κα� µιλ/µε γι  Lνα ,ργ� &µπνευσµ�ν� +π� τ*ν Vλληνικ!τητα κα�

κατ  τ* γν�µη µ�υ +π� τ*ν Kλασικ* :Eλλ(δα.

AΠ.: ... B
Aαια. �Aπ� τ=ν �π#λυτα Kλασικ= GEλλ�δα. Γι' τ�ν συγκε-
κριµ
ν� δ8σκ� ?�ω �µπνευστ7 π�ρα π�λ6 �π� τ*ς δι�νυσιακBς γι�ρτ
ς,
τ*ς )π�Uες ?�ω AιDσει κα* ) dδι�ς στ' πανηγ�ρια τ7ς Mυκ#ν�υ. Kα-
τ�γ�µαι �π� τ= M�κ�ν� κατ' τ� �µισυ, M�κ�ν� κα* N�!�. Στ= M�-
κ�ν� Lπ�ρ��υν �κ#µα (κα* ε9φυ
στατα C �Oρθ�δ�!8α τ*ς ?�ει �νσω-
µατDσει στ= δικ� της ?κφραση) γι�ρτ
ς, π�6 �ρ�ν�λ�γ��νται �π� τ=ν
�κµ= τ7ς ∆�λ�υ στ=ν �ρ�αι#τητα. ∆ι�νυσιακBς γι�ρτ
ς. GH ∆7λ�ς
Eταν �φιερωµ
νη στ�ν �Aπ#λλωνα λ#γIω τ�� Φωτ#ς, C M�κ�ν�ς ε(�ε
π�λι���� τ�ν ∆ι#νυσ�. Kα* µερικ�* Mυκ�νι�τες α�σθ�ν�νται πjς τ�ν
∆ι#νυσ� ?��υν π�λι���� �κ#µα κα* τDρα, γι’ α9τ� κα* γ8ν�νται κα*
α9τBς �$ γι�ρτ
ς.

EP.: O] Mυκ�νι(τες ,��υν συνε#δηση α"τ�ν τ�ν πραγµ(των;
AΠ.: BεAα8ως κα* ?��υν συνε8δηση! Στ= M�κ�ν� µ�λιστα, µ�� ?λεγε

κ�π�τε �νας Mυκ�νι�της –γι' ν' καταλ�AOης τ= σ�
ση µB τ� �ρ�αι�ελ-
ληνικ� A8ωµα κα* τ*ς δι�νυσιακBς γι�ρτBς– �τι τ� «:Yπερµ(�@ω Στρατηγ@�
τ  NικητEρια» δBν τ�� φαιν#ταν γι' Vµν�ς στ=ν Παναγ8α. Π�ι� στρα-
τηγ�ς κα* π�ι� νικ�τρια; E(ναι �νας Vµν�ς α9τ��σι�ς γι' τ= θε' �AθηνH,
µ�� ?λεγε· ?ψα!α µετ' κα* τ� Aρ7κα. Φυσικ' στ�ν �ρ�αU� Vµν� ?��υν γ8-
νει κ�π�ιες �παρα8τητες µικρBς �λλαγ
ς. A9τ� µ�� τ� ε(πε �νας qπλ�ς
Mυκ�νι�της!

EP.: Kα� &σT ,ψα=ες λ�ιπ!ν;
AΠ.: FEψα!α σB κε8µενα µαN* µB τ�ν φ8λ� µ�υ, τ�ν Σ�κη Mπ�υλH. Kα*

πρ
πει ν' σ�� π% �τι ) Σ�κης ε(ναι π�λ6 �νδιαφ
ρων Kνθρωπ�ς κα* ?�ει
π�λ6 σ�AαρBς �π#ψεις. @Oσα �ρ#νια τ�ν !
ρω, διαA�Nει συνε�%ς GEλλη-
νικ= Φιλ�σ�φ8α. Kα* ε(ναι τρ�µερ�ς �ναλυτ=ς τ7ς γλDσσας µας.

EP.: Ψ(�νεις λ�ιπ�ν στ�ς πηγ�ς;
AΠ.: T=ν GEλληνικ= Γλ%σσα τ=ν ψ��νω π�λ�. Γιατ* ?��υµε τ= µ#νη

�νν�ι�λ�γικ=-µ= συµAατικ= γλ%σσα στ�ν κ#σµ�, π�6 �νν�εU δηλαδ= α9τ�
π�6 λ
ει. Kα* ε(ναι µητ
ρα-γλ%σσα �λων τ%ν γλωσσ%ν. �Aκ#µα κα* γι'
τ*ς θε#τητες. Γι' παρ�δειγµα C λ
!η Θε!ς, π�6 ε(ναι στ' λατινικ' Zeus,
) ∆8ας δηλαδ�. Kα* δBν µιλHµε γι' Kστρα κα* �στρ�ν�µ8α { γι' τ= γεω-
γραφ8α. ∆Bς τ=ν περ8πτωση τ�� �AµαN#νι�υ στ= N#τι� �Aµερικ�: δBν τ�

)Eψα^α κα� _ρVκα τ;ν !ρ�α�α REπ�δαυρ�
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σκ
φτηκε κανε*ς π%ς Aρ
θηκαν �$ �AµαN#νες �κεU; FAλλ� παρ�δειγµα τ�
Σ�υBN τ7ς A�γ�πτ�υ, π��, Mν τ� διαA�σOης �ν�π�δα, σηµα8νει Zε6ς
(SUEZ-ZEUS).

EP.: E�ναι π(ντως πρ�ς τιµEν σ�υ, Fτι τ�ς Vλληνικ�ς σ�υ θ�σεις, τ�ς
Qγνωστες στ�Tς π�λλ��ς, δ�ν ,�εις πρ!Gληµα ν  τ�ς &κφρ(σNης δηµ!σια.

AΠ.: Kαθ#λ�υ πρ#Aληµα. Γιατ* ?�ω �π�φασ8σει ν' ε(µαι, τ�υλ��ιστ�ν
�σ� µπ�ρ%, ε�λικριν�ς. Kα* λ
ω �σ� µπ�ρ%, γιατ* Lπ�ρ��υν Nητ�µατα
τ�� �αρακτ7ρα κα* τ�� πρ�σωπικ�� AιDµατ�ς, π�6 δBν µπ�ρεUς ν' τ'
�κφρ�σOης. BεAα8ως τ� τ8 ε(ναι �λ�θεια ε(ναι µ8α Kλλη $στ�ρ8α, γιατ* C �λ�-
θεια, �πως τ=ν �ντιλαµA�νεται ) καθ
νας, ε(ναι Lπ�κειµενικ�. @Oπως �$
µυ�σεις. GH Kπ�ψ� µ�υ ε(ναι, πjς C σ�Aαρ#τερη µ�ηση π�6 µπ�ρεU ν'
λ�A~η �νας Kνθρωπ�ς ε(ναι C ΓνDση. A9τ� τ�υλ��ιστ�ν λ
γανε �$ �ρ�αU�ι
@Eλληνες!

EP.: Π�ς Fµως στρ(φηκες πρ�ς τ*ν :Eλληνικ* Γραµµατε#α;
AΠ.: FEψα!α τ=ν GEλληνικ= Φιλ�σ�φ8α, ∆ρ�µα κα* Λ�γ�τε�ν8α �π�

σ�µπλεγµα.
EP.: ∆ηλαδE;
AΠ.: ∆ι#τι στ� σ��λεU�, στ� Γυµν�σι� κα* τ� Λ�κει�, δBν ε(�α καλ= σ�
-

ση µB α9τ' τ' µαθ�µατα. FHµ�υν π�λ6 καλ�ς στ= Φυσικ�, στ= Xηµε8α,
στ' Mαθηµατικ�. Π%ς µπ7κα στ= διαδικασ8α ν' µπ% στ� πετσ* τ7ς φι-
λ�σ�φικ7ς �ναN�τησης; �EργαN#µ�υν στ=ν EPT κα* π�λλBς φ�ρBς µ��
δ#θηκε C ε9καιρ8α ν' συνεργαστ% µB �!αιρετικ�6ς σκην�θ
τες. �AνεA�-
Nαµε στ� ραδι#φων� ?ργα �ρ�α8ων GEλλ�νων. �AναγκαN#µ�υν τ#τε ν'
τ�6ς διαA�σω κα* ?λεγα µετ' στ�ν &αυτ# µ�υ: E(ναι δυνατ�ν ν' µ= !
ρω
τ=ν «IAντιγ!νη», ν' τ=ν ?�ω !ωπετ�!ει στ� σ��λεU�; ∆ιαA�N�ντα τ=ν
«IAντιγ!νη» µ�ιραUα ψ��νεσαι κα* ε�δικ' τ�6ς «GEπτ' �π* Θ�Aας». Στ=ν
πραγµατικ#τητα C δ�υλει' µB ?µπασε σB α9τ= τ= διαδικασ8α. @Oταν δια-
A�NOης τ�6ς «GEπτ' �π* Θ�Aας», δBν καταλαAα8νεις τ8 σ�� γ8νεται κα* µετ'
�νακαλ�πτεις �τι �λα τ' µυστικ' κα* �$ �λ�θειες τ�� κ#σµ�υ µας �κεU
Lπ�ρ��υν... GH σ�
ση µB τ= Nω�, µB τ�ν θ�νατ�. Λ8γ� ν' τ� µελετ�σOης, σB
παραπ
µπει σB Kλλη AιAλι�γραφ8α, κα* α9τ� δBν σταµατH π�τ
.

TDρα �µως θ
λω ν' π% κα* κ�τι Kλλ�. FE�ω στεν��ωρηθ7 π�ρα π�λ6
µB τ�ν AυNαντινισµ#.

EP.: Γιατ#;

AΠ.: ∆Bν µπ�ρ% ν' δε�θ% �ς @Eλληνας �τι �$ T��ρκ�ι 400 �ρ#νια δBν
πε8ρα!αν τ' µνηµεUα µας, τ' σεA�στηκαν· �ντ�!ει, δBν σεA�στηκαν
τ=ν GAγ8α Σ�φ8α – κα* α9τ= ?πρεπε ν' τ= σεAαστ��ν. @Oµως δBν µπ�ρ%
ν' Aλ
πω στ= Σαντ�ρ8νη κα* �λλ�� �κκλησ8ες κτισµ
νες µB �γ�λµα-
τα &λληνικ' �ς ��κ�δ�µικ� Lλικ#. ∆Bν δ
��µαι ν' Aλ
πω στ= M�κ�-
ν� ν' πα8ρν�υν µ�ρµατα κα* γλυπτ' συνειδητ' �π� τ= ∆7λ�, Lπ� τ=ν
καθ�δ�γηση τ7ς πνευµατικ7ς Cγεσ8ας τ7ς �Eκκλησ8ας κα* ν' τ' κ�-
ν�υν �σA
στη!

EP.: ΣυµGα#νει κ(τι τ�τ�ι� σEµερα;

«MJ στεν��ωρε" π�λ` a _υbαντινισµ�ς»
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AΠ.: FO�ι σ�µερα, δBν τ� κ�ν�υν. T� ?καναν �µως παλι#τερα. iAν
AρεθO7ς στ= M�κ�ν�, πρ#σε!ε κα* θ' δO7ς �τι �λα τ' πεN�δρ#µια ?��υν
σπ�νδ�λ�υς �π� κ8�νες τ7ς ∆�λ�υ �πως κα* στ' καφενεUα κ�τω στ� λι-
µ�νι. FEφτεια�ναν κα* σπ8τια µB τ' dδια Lλικ�. Kα* φυσικ' δBν ?φταιγαν
�$ τ#τε �δαεUς κα* �φελεUς Mυκ�νι�τες, �λλ' �κεUν�ι π�6 τ�6ς καθωδη-
γ��σαν. A9τ= ε(ναι µ8α ?κφραση τ�� AυNαντινισµ��. Πρ#σε!ε, δBν �π�-
π�ι��µαι τ= µεσαιωνικ= $στ�ρ8α µας. N' π% �µως �τι δBν Lπ7ρ!ε π�τB Bυ-
Nαντιν= A9τ�κρατ�ρ8α, �λλ' �Aνατ�λικ= Pωµαϊκ= A9τ�κρατ�ρ8α. ∆Bν
µπ�ρ% λ�ιπ�ν ν' παραAλ
ψω �8λια �ρ#νια ρωµαϊκ7ς κατ��7ς �π� τ�
�Aνατ�λικ� Kρ�τ�ς, γιατ* τ� ?θν�ς µας, Mν κα* Lπ� κατ���, συν
�ισε ν'
Lπ�ρ�Oη. Kα* ν' σ�� π%, �κ#µα Lπ� κατ��= ε(ναι ) GEλληνισµ#ς.

EP.: :Yπ(ρ��υν κ(π�ι�ι κ�κλ�ι τ>ς IEκκλησ#ας κα� τ�ν Θε�λ�γικ�ν
Σ��λ�ν, �] Hπ���ι τ� τελευτα�� δι(στηµα πρ�σπαθ�'ν ν  µ/ς πε#σ�υν
π.ς δ�ν εfµαστε gEλληνες +λλ  Pωµα��ι-Pωµι�#. Θ  iθελα ν  µ�' πN>ς Uς
gEλληνας π�λ#της, θ  +π�δε�!σ�υν π�τ� τ*ν ?δι!τητα τ�' Pωµα#�υ-Pω-
µι�';

AΠ.: K�8τα!ε ν' δO7ς, Pωµι�6ς µHς A�φτισαν �π* T�υρκ�κρατ8ας, �πως
κα* �$ !
ν�ι µHς λ
νε Γραικ��ς. @Eλληνες εdµαστε, Mν κα* �κ�ριστιανι-
σµ
ν�ι. Σ
A�µαι τ= µητ
ρα µ�υ π�6 ?�ει �ν�γκη τ=ν �Oρθ#δ�!η π8στη
κα* πιστε�ω στ= συν�παρ!η. Σ
A�µαι τ� θεU�ν µB τ=ν ε9ρ�τερη ?νν�ια, σ
-
A�µαι κα* τ= θε8α ��ρη µB τ=ν ε9ρ�τερη π�λι ?νν�ια. Σ
A�µαι κα* τ=ν
Παναγι' τ7ς T�ν�υ σ'ν �να µαγνητικ� πεδ8�, π�6 ) Kνθρωπ�ς µB τ' τ#-
σα �ρ#νια ?�ει �πιA�λει. BεAα8ως π�λι �δ% φτ�ν�υµε στ�6ς @Eλληνες κα*
στ�ν Πυθαγ#ρα, π�6 µιλ��σε γι' τ= συµπαντικ= �διαιτερ#τητα τ�� κ�θε
�νθρDπ�υ. Mετ' C Nω= Kλλα!ε. �Hρθαν �$ κ�σµ�θεωρ8ες π�6 Sθελαν
τ�6ς �νθρDπ�υς µHNα. �ε��σαµε τ=ν �διαιτερ#τητ� µας. Mπ7κε τ� στ�ι-
�εU� τ7ς σ�γκρισης �ντ* τ�� στ�ι�ε8�υ τ�� µ
τρ�υ π�6 εd�αµε �$ @Eλλη-
νες. �Eγj µπ�ρ% ν' συγκριθ% µ#ν� µB τ� µ
τρ� τ� δικ# µ�υ κα* ν' �να-
καλ�ψω τ= δικ� µ�υ �διαιτερ#τητα κα* �σ6 µB τ= σειρ� σ�υ τ= δικ� σ�υ
�διαιτερ#τητα. Kα* ?τσι µ#ν� ν' πHµε σB κ�ινωνικBς συνθ
σεις. A9τBς
ε(ναι �ντιλ�ψεις τ�� Πρωταγ#ρα, τ�� �Aριστ�τ
λη κα* κυρ8ως τ�� GHρ�-
κλειτ�υ. O$ @Eλληνες δBν ε(�αν θρησκε8α, �π� �π�υ ν' ?καναν τ�ν Kνθρω-
π� µικρ� κα* qµαρτωλ#. �Eν% τDρα εdµαστε ?ν���ι γι' �,τι συµAα8νει.
FEν���ι �κ#µα κα* γι' τ�ν �ρωτα.

EP.: Π/µε π#σω στ�Tς Pωµι��ς...

AΠ.: Edµαστε λ�ιπ�ν �κ�ριστιανισµ
ν�ι. Edµαστε... «�!ωγ�ιν�ι»(!).
Kα* λ
ω εdµαστε, γιατ* δBν �φ�νω τ�ν &αυτ# µ�υ �π’ ?!ω. Edµαστε !ε-
κ�µµ
ν�ι, εdµαστε A�ρAαρ�ι σB σ�
ση µB τ= λ�γικ= τ%ν �ρ�α8ων GEλλ�-
νων. Kα* δBν �νν�% τ�ν A�ρAαρ� µB ρατσιστικ= πρ#θεση, γιατ* �$ πρ#-
γ�ν�8 µας δBν Eταν ρατσιστ
ς. B�ρAαρ�ι Eταν �σ�ι δBν �ντιλαµA�ν�-
νταν τ�ν GEλληνικ� Π�λιτισµ#, µιHς κα* δBν Lπ7ρ�ε Kλλ�ς π�λιτισµ#ς.
@Oπως �π8σης δBν Lπ�ρ�ει «∆υτικ�ς Π�λιτισµ#ς». Παρ�γει πρ�γµα-
τα, δBν ε(ναι �µελητ
α π�σ#τητα, �λλ' ) δυτικ�ς π�λιτισµ�ς ε(ναι

«Pωµι��: B,ρ_αρ�ι σJ σ<γκριση µJ τ�`ς �Eλληνες»
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�9σιαστικ' ) GEλληνικ�ς Π�λιτισµ#ς. GYπ�ρ��υν λ�ιπ�ν @Eλληνες π�6
ε(ναι !εκ�µµ
ν�ι �π� τ�ν GEλληνικ� Π�λιτισµ#, π�6 τ�λµ��ν κα*
µιλHνε γι' ε�δωλ�λατρ8α σB �,τι �φ�ρH στ�6ς &λληνικ�6ς θε��ς, �ν%
δBν Lπ�ρ�ει µεγαλ�τερη ε�δωλ�λατρ8α �π� τ= σ�
ση µB τ*ς �ριστια-
νικBς ε�κ#νες π�6 ?��υµε.

EP.: :Ωστ!σ� τ  τελευτα�α �ρ!νια Gι�ν�υµε µ#α +ναγ�ννηση τ�' :Eλλη-
νισµ�' Uς τρ!π�υ σκ�ψης κα� -ω>ς.

AΠ.: �Eντ�!ει, Lπ�ρ�ει α9τ� π�6 λ
ς, �λλ' �λ�ι α9τ�* π�6 �ναγεν-
νι%νται δBν N��ν �$ περισσ#τερ�ι &λληνικ�. Γι' παρ�δειγµα, δBν πιστε�ω
σB µερικ�6ς π�6 πHνε κα* κ�ν�υν τελετBς στ� ∆ωδεκ�θε�, τ' θεωρ% φ�λ-
κλ#ρ. �EκεU µ
σα δBν Lπ�ρ�ει &λληνικ#τητα. Σ'ν σκ
ψη ν�µ8Nω πjς πρ
-
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πει ν' κ�ν�υµε τ*ς �ναγωγ
ς. Kαλ� ε(ναι π�6 �$ @Eλληνες �πιστρ
φ�υν
στ' πατρI%α, ) τρ#π�ς π�6 γ8νεται ε(ναι π�6 µερικBς φ�ρBς µB �αλ�ει.

EP.: OAρα H :Eλληνισµ�ς γι  σ�να ε�ναι...

AΠ.: Π�λιτισµ#ς, Παιδε8α κα* >�ι θρησκε8α. Kα* π�νω �π’ �λα ε(ναι
N�τηµα ?κφρασης. N' σ�� π% κα* τ� Kλλ�. ∆Bν κατ�λαAα π�τ
, γιατ*
στ�ν γ�µ� πρ
πει ν' �πικαλ��µαστε τ�ν �AAρα�µ; FEστω κα* �ς Xρι-
στιαν�8. T8 δ�υλει' ?�ω �γj µB τ*ς δ
κα �ντ�λ
ς; Γιατ* ν' �σπαστ% τ�
«�9 κλ
ψεις». ∆Bν θ
λω ν' κλ
ψω π�τB κα* δBν ?�ω κλ
ψει τ8π�τα. Kα*
δBς τ=ν Lπ�κρισ8α. ∆Bν µHς κλ
A�υν �$ τρ�πεNες κ�θε µ
ρα; ∆Bν µHς
κλ
A�υν τ*ς συνειδ�σεις;

EP.: O] ?δ�ες τ�' :Eλληνισµ�' ε�ναι σ�γ�ρ�νες;
AΠ.: �Aπ#λυτα σ�γ�ρ�νες, �λλ' Aλ
πω δυσκ�λ8α στ=ν �φαρµ�γ�, Mν

δBν πρ�ηγηθO7 C µ�ηση, δηλαδ= C παιδε8α, π�6 )δηγεU στ= ΓνDση.
EP.: OE�εις µ#α +δυναµ#α στ�ν IOρφ�α...
AΠ.: FOντως... 
EP.: :Ως µ�υσικ!ς;
AΠ.: K�8τα!ε, �γj δBν πιστε�ω στ�6ς καλλιτ
�νες. Πιστε�ω κατ’ �ρ�=ν

�τι εdµαστε �λ�ι καλλιτ
�νες. @Oπως θεωρ% �τι �$ µεγ�λες τ
�νες δBν ?γι-
ναν �π� τ�6ς καλλιτ
�νες �λλ' �π� τ�6ς �π�δ
κτες τ�υς. iAν δBν Lπ�ρ-
�Oη �π�δ
κτης, δBν Lπ�ρ�ει τ
�νη, Kρα κα* α9τ�ς π�6 �π�δ
�εται τ� ?ργ�
ε(ναι καλλιτ
�νης. M�� ?�ει τ��ει ν' συNητ�σω µB Kνθρωπ� γι' κ�τι π�6
?�ω κ�νει κα* ν' µ�� πO7 περισσ#τερα πρ�γµατα �π� τ= δικ� µ�υ σκ
ψη
µB τ=ν )π�8α ε(�α κ�νει τ� ?ργ�, κα* ε(δα πjς ε(�ε δ8κι�.

EP.: Γι  τ�ν IOρφ�α κα� τ�ν ∆ι!νυσ� µ!ν� 7 M�κ�ν�ς κα� 7 καταγω-
γE σ�υ ε"θ�ν�νται;

AΠ.: E(�α πρ�σωπικ� ?ναυσµα, γιατ* ε(µαι �π� τ�6ς �νθρDπ�υς π�6 C
�µπειρ8α µB �θησε κα* >�ι C συνειδητ= µελ
τη. Kα* τDρα π�6 κ�θ�µαι κα*
διαA�Nω, τ� κ�νω µB τ� N#ρι. Πρ�σωπικ' µB συγκινεU C ,ρφικ= �ντ8λη-
ψη. Kα* περισσ#τερ� C αdσθηση τ7ς συν�παρ!ης µετα!6 τ%ν �νθρDπων,
π�6 µ#ν� µ
σα �π� τ�ν �Oρφισµ� �ναδεικν�εται. Στ= µ�υσικ= ε(�α δ�-
σκαλ� τ�ν N8κ� Mαµαγκ�κη, µ8α �π� τ*ς µεγαλ�τερες µ�ρφ
ς. A9τ�ς
Eταν C �φ�ρµ= π�6 π7γα κα* ε(δα δεκαπεντ��ρ�ν�ς τ�ν «Πρ�µηθ
α ∆ε-
σµDτη» στ=ν �Eπ8δαυρ� µB τ�ν Mινωτ7. M
�ρι τ#τε δBν S!ερα τ8π�τα �π�
δρHµα. Kα* σ'ν παρακ�λ��θησα τ=ν παρ�σταση, ?φαγα �να ��ντρ� �α-
στ��κι συγκ8νησης, γιατ* C συγκ8νηση δBν �αϊδε�ει. �Eπ* σκην7ς, Aλ
-
πεις, ε(�α �ναν τρ�µερ� Kνθρωπ�, τ�ν Mινωτ7, π�6 S!ερε τ8 Lπ�κριν#ταν
κα* τ8 ?λεγε, κα* �κεU κατ�λαAα τ=ν π�ιητικ#τητα τ�� GEλληνικ�� Λ#γ�υ.
Kα* �κεU, στ=ν �Eπ8δαυρ�, C dδια C τραγIωδ8α π�6 �ναδυ#τανε, ταρακ��-
νησε τ� µυαλ# µ�υ. Mετ�, τ' καλ�κα8ρια �αν#µ�υνα στ= ∆7λ� κα* τ=ν
�νακ�λυπτα. FEµαθα πjς κα* �κεU τιµ��σαν τ�ν �Oρφ
α. FEπειτα ?τυ�ε
�µµ
σως ν' ε(µαι κα* µαθητ=ς τ�� K'ρλ FOρφ, κα* λ
ω �µµ
σως, δι#τι
σπ��δασα στ=ν �Aκαδηµ8α τ�� M�ν���υ, τ=ν )π�8α �δρυσε ) FOρφ. iAν
�κ��σOης τ' ?ργα τ�υ, ε(ναι �πηρεασµ
να �π� τ�6ς �ρ�α8�υς &λληνικ�6ς
ρυθµ��ς. GO FOρφ δBν λεγ#ταν ?τσι, ε(�ε Kλλ� �πDνυµ�. �Aπ� τ�ν �Oρφ
α
Kλλα!ε τ� >ν�µ� τ�υ. BεAα8ως κα* α9τ�ς παρε!ηγ�θηκε, κα* ε(παν πjς
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ε(�ε φασιστικBς �ντιλ�ψεις, πρHγµα π�6 δBν ε9σταθεU. �Aπ� α9τ= λ�ιπ�ν
τ=ν �Aκαδηµ8α �π�φ�8τησα, τ7ς )π�8ας ε(µαι κα* �π8τιµ�ς καθηγητ�ς.

EP.: Z�'µε σ� µ#α &π��* παγκ�σµι�π�#ησης, κα� πρ�G(λλεται +π� Uρι-
σµ�ν�υς 7 Qπ�ψη π.ς �] &θνικ�ς κ�υλτ�'ρες πρ�πει ν  &=αλειφθ�'ν. K(-
π�ιες GεGα#ως δυν(µεις +ντιστ�κ�νται. IAκ!µα κα� 7 IOρθ�δ�=#α, 7 Hπ�#α
ε�ναι 7 πρ�τη µ�ρφ* παγκ�σµι�π�#ησης, σEµερα θ�λει ν  πρ�GληθN> Uς
πρ!µα��ς τ�' :Eλληνισµ�'...

AΠ.: K�8τα!ε, �!αιρ% λ8γ� τ=ν GEλλην�ρθ�δ�!8α...
EP.: Π�' τ*ν &=αιρε�ς;
AΠ.: K�τι ν�µ8Nω πjς �ρ�8N�υν κα* �ντιλαµA�ν�νται. GYπ�ρ��υν σB

κ�π�ιες µ�νBς qγι�γραφ8ες GEλλ�νων φιλ�σ#φων, π�6 σηµα8νει πjς κ�-
π�υ τ�6ς �π�δ
��νται.

EP.: :Yπ(ρ�ει Fµως κα� 7 σκληρ�πυρηνικ* στ(ση τ>ς IEκκλησ#ας, π�T
δ�ν θ�λει καµµ#α σ��ση µ� τ*ν +ρ�α#α :Eλλ(δα.

AΠ.: ∆Bν µB �φ�ρ��ν καθ#λ�υ α9τ�. �Eγj πιστε�ω πjς πρ
πει ν' συ-
νυπ�ρ!�υµε.

EP.: Kα� γι  τ�Tς Vλληνικ>ς καταγωγ>ς συµπατρι�τες µας, π�T θ�-
λ�υν ν  ,��υν ρωµαϊκ* συνε#δηση κα� κιν�'νται στ�Tς &κκλησιαστικ�Tς
��ρ�υς;

AΠ.: ∆Bν ν�µ8Nω �τι α9τ�* �$ Kνθρωπ�ι µπ�ρ��ν ν' �κ��σ�υν. ∆Bν
�κ��ν! A9τ�* ?��υν τ=ν �ντ8ληψη τ%ν Πατ
ρων τ7ς �Eκκλησ8ας, π�6 συ-
νε�%ς διδ�σκ�υν, δBν �κ��ν.

EP.: Πρ�σφ(τως 7 IEκκλησ#α δηµι��ργησε µ#α E?δικ* Συν�δικ* IEπι-
τρ�π* γι  τ* Mελ�τη τ>ς IAρ�αι�λατρ#ας-Nε�ειδωλ�λατρ#ας µ� περ#ερ-
γες πρ�θ�σεις.

AΠ.: M' C �Eκκλησ8α �π�ι�ν διαφ�ρετικ� τ�ν θεωρεU α$ρετικ#. T8 ση-
µα8νει �µως α$ρετικ#ς;

EP.: E�ναι δυνατ�ν Lνας gEλληνας µ� Vλληνικ* συνε#δηση ν  θεωρ>ται
α]ρετικ!ς;

AΠ.: Γι' µ
να δBν πρ
πει ν' θεωρ7ται α$ρετικ#ς. �Eγj δBν ?�ω καµµ8α
�δια8τερη κ#ντρα µB τ=ν �Eκκλησ8α, κα* �! Kλλ�υ �$ περισσ#τερ�ι @Eλλη-
νες ?��υν ταυτ8σει τ� A8ωµ� τ�υς µB τ=ν �Eκκλησ8α. Mπ�ρ% ν' π% �τι µ��
�ρ
σει C φρ�ση τ�� Σεφ
ρη «7 πι� Uρα#α µ�ρφ* τ>ς OAν�ι=ης ε�ναι τ�
:Eλληνικ� Π(σ�α». ∆Bν µB �φ�νει �δι�φ�ρ� C �Eκκλησ8α, γιατ* δBν �φ�-
νει �δι�φ�ρη τ= µητ
ρα µ�υ. T�ν πατ
ρα µ�υ τ�ν ?θαψα κ�τω �π� τ=
λ�γικ= τ7ς GEλλην�ρθ�δ#!�υ λατρε8ας. �Eγj ε(µαι Aαπτισµ
ν�ς �Iω�ν-
νης, θ' Sθελα ν' λ
γωµαι Πλ�των, �λλ' µ�� ?δωσαν &Aρα8ικ� >ν�µα.
∆Bν ��θρε��µαι τ=ν �Eκκλησ8α, �λπ8Nω κα* θ
λω ��τε C �Eκκλησ8α ν'
��θρε�εται α9τ�6ς π�6 σκ
φτ�νται διαφ�ρετικ�. 

EP.: N  τ�λµEσω µ#α &ρ�τηση. Σ�' ταιρι(-ει καλ�τερα 7 Vλληνικ*
+ντ#ληψη περ� τ�' θε#�υ;
AΠ.: Nα8, δBν τ� συNητ�ω. �Aλλ� σ
A�µαι κα* τ=ν �νε!ιθρησκε8α.

Στ)φαν�ς Mυτιληνα4�ς

REλπ�bω d REκκλησ�α ν% µ;ν =�θρε<εται τ&ν �Eλληνα



«O™ION ¶POTIMAN THN A§H£EIAN»

M
ελετDντας κανε*ς τ' «�Hθικ' Nικ�µ��εια» τ�� �Aριστ�τ
-
λ�υς ε(ναι �δ�νατ�ν ν' µ=ν α�σθανθO7 ?ντ�νη συνειδησιακ=
φ#ρτιση, �ταν ?ρ�εται �ντιµ
τωπ�ς µB τ� �!8ωµα τ�� µεγ�-
λ�υ φιλ�σ#φ�υ «IAµφ��ν γ ρ $ντ�ιν φ#λ�ιν Fσι�ν πρ�τιµ/ν

τ*ν +λEθειαν». O$ φιλ#σ�φ�ι (στ�6ς )π�8�υς �ναφ
ρεται ) Στα-
γειρ8της στ� �ν λ#γIω κε8µεν�) ,φε8λ�υν ν' θυσι�N�υν κα* τ' πλ
-
�ν πρ�σφιλ7 στ�ν Aωµ� τ7ς �λ�θειας. Πρ�γµατι �κ#µη κα* σB
�π��Bς παρακµ7ς, �πως α9τ= π�6 διαν��υµε τDρα, C �µερ�ληψ8α
θεωρεUται �ς Lπ
ρτατη �ρετ�, τ=ν )π�8α καλ��νται ν' �σπαστ��ν
) διαν���µεν�ς κα* ) �πιστ�µ�νας. ∆υστυ�%ς ε�κ�λα διαπιστDνει
κ�π�ι�ς, �τι στ*ς µ
ρες µας τ� πρ�αναφερθBν �!8ωµα σπαν8ως µε-
τ�υσιDνεται σB ?ργ�.

T' τελευταUα �ρ#νια παρατηρεUται µι' διαρκ%ς α9!αν#µενη µεταστρ�φ=
σηµαντικ7ς µερ8δας τ�� &λληνικ�� �ναγνωστικ�� κ�ιν�� πρ�ς τ=ν µελ
τη Aι-
Aλ8ων �!ειδικευµ
νων στ=ν σπ�υδ= τ�� �Aρ�α8�υ GEλληνικ�� K#σµ�υ.
�Aσφαλ%ς µι' τ
τ�ια ?νδει!η µ#ν� µB α�σθ�µατα �αρHς κα* α�σι�δ�!8ας µπ�-
ρεU ν' γεµ8σOη τ*ς καρδιBς τ�� �πιστηµ�νικ�� κ#σµ�υ �ντ�ς κα* �κτ�ς συν#ρων.

GΩστ#σ� α9τ= C τ�ση �φυπν8σεως τ�� GEλληνισµ�� �γκυµ�νεU κινδ�ν�υς, κυ-
ρ8ως �! α�τ8ας τ7ς �λλε8ψεως καν#νων �µπιστ�σ�νης, π�6 θ' �φειλαν ν' τ=ν
πλαισιDν�υν. Π%ς �µως συνδ
εται α9τ= C παρατ�ρηση µB τ=ν πρ�ηγηθεUσα
�ναφ�ρ' στ�ν �Aριστ�τ
λη; GH �π�ντηση ε(ναι qπλ7:

GΩς «σηµαι�φ#ρ�ι» τ�� ν
�υ α9τ�� ρε�µατ�ς �µφαν8N�νται συγγραφεUς -
�ρευνητ
ς, �$ )π�U�ι �µφ�ρ��µεν�ι �π� φιλ�πατρ8α κα* �δ�ναµ�ι ν' �π�-
στασι�π�ιηθ��ν �π� �να θρησκευτικ� δ#γµα, π�6 ?�ει �νσταλ�!ει µ
σα τ�υς
C �νδελε�=ς κρατικ=ς κατ��ηση, Lπ�π8πτ�υν συ�ν' σB LπερA�λ
ς. Mετα!6
Kλλων λ�ιπ�ν τ' τελευταUα �ρ#νια διαA�N�υµε πjς �$ �ρ�αU�ι @Eλληνες ε(ναι
�!ωγ�ιν�ι, πjς ) �Iησ��ς κα* C Mαρ8α Eταν &λληνικ7ς καταγωγ7ς κα* π�λ-
λBς Kλλες τ7ς dδιας �γκυρ#τητας «�π�καλ�ψεις», π�6 συ�ν' πρ�καλ��ν τ=ν
θυµηδ8α.

GH α�τ8α �λων α9τ%ν ε(ναι φυσικ' πρ�φαν�ς, δυστυ�%ς �µως �λ��ιστ�ι
�ρευνητBς διαθ
τ�υν τ=ν �παιτ��µενη �ριµ#τητα, γι' ν' τ=ν �ναγνωρ8-
σ�υν; Λα�0 π�7 8φ9στανται διαρκε4ς :1ευτελισµ�7ς σ; διεθν;ς :π9πεδ�,
>"�υν τ?ν @ν�γκη @ναλAγων :θνικCν «8περαναπληρ�σεων». (ΠαναγιD-
της K�νδ�λης). T� GEλληνικ� κρ�τ�ς πρ�φαν%ς δBν �π�τελεU τ=ν �!α8ρε-
ση α9τ�� τ�� καν#να.

Tαυτ#�ρ�να C ?ρευνα, π�6 �µµ
σως πλ=ν σαφ%ς καταλ�γει σB π�ρ8σµατα
µεσσιανικ�� τ�π�υ, �πως λ.�. «) θε�ς τ7ς GEλλ�δας �ν
καθεν πρ�ν���σε πρ�ς
>φελ�ς τ�� GEλληνισµ��», τ� µ#ν� π�6 δBν �πιτυγ��νει ε(ναι ν' καταστ�σOη τ�ν
@Eλληνα �π� �παθ7 παρατηρητ= τ7ς GIστ�ρ8ας �νεργ� πρωταγωνιστ� της.

XρυσAστ�µ�ς Παλ�Gρας
M�στερ �Aρ�α8ας GIστ�ρ8ας Παν/µ8�υ X�λλ



Πρ#σφατα ?κανα �να τα!8δι
στ� νησ* τ7ς Σκ�π
λ�υ, τ� )π�U�
�ν�κει στ� σ�µπλεγµα νησι%ν
Σπ�ρ�δες. Πρ%τ�ς Aασιλι'ς τ7ς
Σκ�π
λ�υ { Πεπ�ρηθ�υ, �πως
gν�µαN#ταν �ρ�ικ' τ� νησ8,
Eταν ) Στ�φυλ�ς, ) )π�U�ς πρ�-
ερ�#ταν �π� τ= Μινωικ= Κρ�-
τη. Ψ��ν�ντας κα* ρωτDντας
γι' τ� σηµεU� ταφ7ς τ�υ, µετ'
�ιλ8ων κ#πων κα* Aασ�νων κα*
µB τ=ν παντελ7 ?λλειψη )π�ι-
ασδ�π�τε �π8σηµης σ�µανσης,
τελικ' µB τ= A��θεια &ν�ς Cλι-
κιωµ
ν�υ κυρ8�υ –τ�� )π�8�υ C
συγκ8νηση �λλ' κα* C �γαν�-
κτηση γι' τ=ν �διαφ�ρ8α τ7ς
π�λιτε8ας Eταν �µφαν�ς–, κατ�-
φερα ν' φτ�σω στ� σηµεU� τH
3π�4� παραθ)τω στ? φωτ�γρα-
φ9α. Πλ�ρης �διαφ�ρ8α κα*
�γκατ�λειψη �αρακτηρ8N�υν
τ=ν κατ�σταση τ�� �Dρ�υ. GΗ

τραγικ= ε�ρωνε8α ε(ναι �τι τ� µ
ρ�ς, �!αιτ8ας κα* τ7ς πυκν7ς Aλ�στησης π�6
τ� περιA�λλει, ?�ει καταντ�σει �να �δανικ� �π��ωρητ�ρι� γι' τ�6ς λ�υ#µε-
ν�υς τ7ς κ�ντιν7ς παραλ8ας.

Σ'ν ν' µ=ν ?φτανε α9τ#, γι' ν' µ=ν µακρηγ�ρ%, παρ#µ�ια κατ�σταση �πι-
κρατεU κα* στ� �ρ�αU� �ΑσκληπιεU�. Τ�υλ��ιστ�ν �δ% Lπ�ρ�ει στ�ι�ειDδης
περ8φρα!η γι' �π�τρ�π= τ%ν σηµεριν%ν Aανδ�λων.

@uσ�ν �φ�ρ~H A
Aαια στ�ν τρ#π� πρ�A�λ7ς τ%ν µ�ναστηρι%ν, τ� πλ7θ�ς
τ�υς �λλ' κα* τ= συντ�ρησ� τ�υς, C διαφ�ρ' µB τ�6ς �ρ�αι�λ�γικ�6ς �D-
ρ�υς ε(ναι τερ�στια: Παντ�� Lπ�ρ��υν πινακ8δες, �$ )π�Uες )δηγ��ν τ�ν
�πισκ
πτη σB καθ
να µ�ναστ�ρι �π� τ' τ�υλ��ιστ�ν π
ντε π�6 Lπ�ρ��υν
στ� νησ* κα* τ' )π�Uα Aρ8σκ�νται σB πλ�ρη �κµ�.

�Εν κατακλεUδι θ
λω ν' �κφρ�σω τ�ν �π�τρ�πιασµ� κα* τ=ν �γαν�κτησ�
µ�υ γι' τ=ν �διαφ�ρ8α κα* τ=ν �γκατ�λειψη π�6 δε8�ν�υν �$ qρµ#δι�ι γι' τ=ν
$στ�ρ8α τ�� κ�θε τ#π�υ κα* γι' τ*ς πραγµατικ
ς τ�υ ρ8Nες, τ*ς )π�Uες µB τ#-
ση �πιµ�ν= κ�π�ι�ι θρησκευτικ�8 µας ταγ�* θ
λ�υν ν' �ντικαταστ�σ�υν µB
τ' !εν#φερτα µπ#λια π�νω στ� δ
ντρ� τ7ς Vπαρ!�ς µας �ς ?θν�υς.

∆ηµIτρης Σταθ�κης
Γεωπ#ν�ς, �ανι' Κρ�της
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OE�ει +π!λυτ� δ#και� H κ�ρι�ς Mαυρ�µµ(της γι  τ  Fσα περ� M�να�ισµ�' πραγµατε�εται στ�
Qρθρ� τ�υ µ� τ#τλ� «Xριστιανικ�ς IAσκητισµ�ς» («∆», τ. 259, σελ. 16947), κα� λ#γα ε�ναι τ  Fσα
+ναφ�ρει, µ  κι Fσα κι sν π�'µε δ�ν καλ�πτεται τ� θ�µα. T�'τ� µ!ν� Fµως θ�λω ν  &πισηµ(νω:
Fτι H IIησ�'ς �vτε µ�να��ς Kπ>ρ=ε κα� �vτε καµµ#α w καν�να παρ�τρυνε πρ�ς α"τ*ν τ*ν κα-
τε�θυνση. Kα� Fσ�ι ψ(�ν�υν στηρ#γµατα π(νω στ  λ!για τ�υ γι  ν  δικαι�λ�γEσ�υν τ�ς µ�να-
�ικ�ς +π!ψεις των, w ,��υν λ!γ�υς Kπαρ=ιακ�Tς w ,��υν Qγν�ια, µ� τ*ν καλ* ,νν�ια. ∆ι!τι Vρµη-
νε��υν τ�ν IIησ�' Uς Lνα Γαλιλα�� Σωκρ(τη, Fπερ Qτ�π�ν. :O IIησ�'ς τ�ν E"αγγελ#ων κυρι�-
λεκτικ  ε�ναι Lνας :EGρα��ς &παναστ(της. B�Gαια α"τ* τ* στιγµ* +δυνατ� Lνεκα ��ρ�υ κα� �ρ!-
ν�υ ν  παρατ(=ω Fλα τ’ +π�δεικτικ  στ�ι�ε�α περ� α"τ�', γιατ� τ( ’�ω πε� &πανειληµµ�να σ� πα-
λαι!τερα τε��η τ�' «∆αυλ�'» κα� H καλ�πρ�α#ρετ�ς +ναγν�στης µπ�ρε� ν  τ  +να-ητEσNη &κε�.
IEδ� θ�λω ν  &πισηµ(νω γι  π�λλ�στ* φ�ρ(, Fτι H Fρ�ς «GασιλεTς» ε�ναι  τ#τλ�ς κα� θεσµ�ς δια-
κυG�ρνησης τ>ς Π�λιτε#ας. E�ναι H &κπρ!σωπ�ς τ�' Θε�' &π� τ>ς γ>ς, δηλαδ* H Θε�ς κυGερνy/
δι’ α"τ�'. :Eπ�µ�νως &=�υσι(-ει τ* -ω* κα� τ*ν περι�υσ#α τ�ν Kπηκ!ων τ�υ κα� α"τ�ς H fδι�ς
ε�ναι H N!µ�ς. :H +ντ#ληψη δ� α"τ* ε�ναι δι(�υτη στ* συνε#δηση τ�' κ(θε :EGρα#�υ Lνεκα τ�ν
θε�κρατικ�ν τ�υ +ντιλEψεων. OEτσι στ* θε�κρατικ* ?�υδαϊκ* +ντ#ληψη κα� παραδ��* �] Fρ�ι:
«Xριστ!ς», «Y]�ς Θε�'», «Y]�ς τ�' IAνθρ�π�υ» ε�ναι Lνας κα� H α"τ�ς Fρ�ς, &ν���υν π�λιτει-
ακ* ,νν�ια κα� Kπ�ν��'ν τ�ν Vκ(στ�τε «Bασιλ�α τ�ν :EGρα#ων». IAκ!µα κα� α"τ� τ� «H φιλ�ν

GH ν�µ= κα* �µπ�ρ8α τ�� �AγνDστ�υ �ν�κει π�ντ�τε στ' �
ρια τ7ς Mεταφυσικ7ς, τ=ν )π�8α σ�µερα
δBν �κφρ�N�υν µ#ν� τ' παραδ�σιακ' θρησκευτικ' δ#γµατα �λλ' κα* µ8α πληµµυρ8δα ,ργανDσεων, π�6
�ντ�σσ�νται στ= σφαUρα τ�� «µυστικ��», τ�� «�π#κρυφ�υ», τ�� παρ�λ�γ�υ { τ�� qπλ�� τσαρλατανισµ��.
@Oλ�ς α9τ�ς ) συρφετ#ς, στ= µακρα8ωνη πρ�σπ�θει� τ�υ ν' �π�κτ�σOη $στ�ρικ� κα* φιλ�σ�φικ� Lπ#-
Aαθρ�, διακηρ�ττει πjς ) �Aριστ�τ
λης Lπ7ρ!ε ) πρ%τ�ς τ��α διδ�!ας τ*ς δ�!ασ8ες τ�υς! T� δB ?ργ� τ�υ
«Mετ' τ' Φυσικ�», στ� )π�U� ) φιλ#σ�φ�ς πραγµατε�εται τ= γνDση τ%ν γενικ%ν �ρ�%ν τ7ς GYπ�ρ!ε-
ως, ?φτασαν ν' τ� ,ν�µ�σ�υν «Mεταφυσικ=» κα* ν' τ� θεωρ�σ�υν �ς τ� πρ%τ� «µεταφυσικ�» κε8µεν�.

GH συγγραφ
ας τ�� �ν λ#γIω δ�κιµ8�υ >�ι µ#ν� �π�καλ�πτει τ= «συναρπαγ=» τ�� ?ργ�υ τ�� �Aριστ�-
τ
λ�υς, �λλ' πρ��ωρεU κα* σB µ8α συγκριτικ= �!
ταση τ%ν �νν�ι%ν τ7ς «θεωρητικ7ς �πιστ�µης» κα* τ7ς
µεταφυσικ7ς, καταδεικν��ντας ε�κ�λα τ� µετα!� τ�υς �σ�µAατ� κα* �συµA8Aαστ�. Στ' πρ�λεγ#µενα τ��
AιAλ8�υ �ναφ
ρει �αρακτηριστικ�: «:H λ�=η µεταφυσικ* δ�ν ε�ναι γνEσια λ�=η καµµι/ς γλ�σσας. ∆�ν ε�ναι
�vτε Vλληνικ* �vτε λατινικE. Στ*ν πραγµατικ!τητα +π�τελε� παρ(φραση &κ συναρπαγ>ς τ�' τ#τλ�υ
“Mετ  τ  Φυσικ ” Vν�ς ,ργ�υ τ�' IAριστ�τ�λ�υς, π�T +σ��λε�ται µ� -ητEµατα IOντ�λ�γ#ας. A"τ�ς H τ#τ-
λ�ς +π� τ�Tς µεταφραστ�ς τ�' IAριστ�τ�λ�υς, �] Hπ���ι fσως δ�ν ε��αν ε"��ρεια στ* �ρEση τ>ς Vλληνικ>ς
γλ�σσας, Gρ�θηκε σ�εδ�ν δ�κα α?�νες µετ  τ�ν θ(νατ� τ�' φιλ�σ!φ�υ ν  +π�δ#δεται Uς metaphysica, fσως
γιατ� τ� “Mετ  τ  Φυσικ ” 1��'σε πι� +ν�#κει�, πι� δυσν!ητ� w πι� περ#πλ�κ� στ* δικE τ�υς +κ�E. E�ναι
γεγ�ν�ς Fτι H τ#τλ�ς µετ  τ*ν +τυ�> συρρ#κνωσE της σ� metaphysica, �ρησιµ�π�ιEθηκε πρ(γµατι Uς κ(-
τι +λλ!τρι� γι  τ* γλωσσικ* ?δι�συγκρασ#α τ�ν ∆υτικ�ν, �] Hπ���ι Gρ#σκ�ντ(ς την γ�ητευτικ  +π!µα-
κρη κα� πρ�κλητικE, τ*ν &π�νδυσαν µ� F,τι πι� �ιµαιρικ!, πι� +π!λυτ� w πι� KπερGατικ!...».

Παν. Λ. K�υGαλ�κης

MAPIA BENETH, «Θεωρητικ� �Eπιστ�µη» κα� Mεταφυσικ� 

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

XPI™TIANIKO™ A™KHTI™MO™

▲



GO τ8τλ�ς ε(ναι �αρακτηριστικ�ς γι' τ� περιε�#µεν� τ�� AιAλ8�υ α9τ��. GO συγγραφ
ας τ�υ µ
σα �π�
τ=ν �µπεριστατωµ
νη σ�γκριση τ7ς �ρ�α8ας &λληνικ7ς γραµµατε8ας µB τ=ν παλαι' κα* τ=ν καιν= διαθ�κη,
τ' πατερικ' κε8µενα κα* τ�6ς συν�δικ�6ς καν#νες, κα* µB τ=ν �!ι�π�8ηση τ�� ?ργ�υ κ�ρυφα8ων στ��α-
στ%ν �πως ) B�λταUρ�ς, ) N8τσε, ) M�ντεσκι
, ) ΛB Mπ#ν, ) P�σσελ κ.K. καταδεικν�ει, �ωρ*ς ν' γ8ν~η κ�υ-
ραστικ�ς πλατι�N�ντας, �τι �δ% κα* 2.000 �ρ#νια ) GEλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς δυσφηµ8Nεται κα* �!ευτελ8Nε-
ται �π� τ�6ς πρ�παγανδιστBς µιHς �νατ�λ8τικης θρησκε8ας, π�6 περιφρ�νεU τ= µισ= �νθρωπ#τητα στ�
πρ#σωπ� τ7ς γυνα8κας, �φευρ8σκει �να �ν�παρκτ� >ν, τ�ν ΣατανH, �στε ν' &ρµηνε�Oη τ� Lπ�τιθ
µεν�
«κακ�» στ�ν κ#σµ�, µHς �ειραγωγεU τρ�µ�κρατDντας τ*ς �µ#ρφωτες µHNες.

T� AιAλ8� ε(ναι γραµµ
ν� µB �υµ%δες �στειακ� Vφ�ς. Γρ�φει ) Γρηγ�ρ�µι�ελ�κης: «:O �ριστιανισµ�ς
ε�ναι µι  θρησκε#α �ωρ�ς �ι�'µ�ρ. T  GιGλ#α π�T θεωρε� ]ερ  δ�ν παρ�υσι(-�υν τ#π�τα τ� �αρ��µεν�.
T� +ντ#θετ� µ(λιστα. O] πρ�φητε�ες γι  καταστρ�φ�ς διαδ���νται 7 µ#α τ*ν Qλλη. Kαν�να πρ!σωπ� µ�-
σα σ’ α"τ  δ�ν �α#ρεται. Kαν�νας +π� τ�Tς &πιλεγ!µεν�υς πατ�ρες δ�ν γρ(φει τ#π�τε �αρ��µεν�. Kαν�-
νας �ριστιαν�ς δ�ν γελy/, γιατ� H fδι�ς H IIησ�'ς δ�ν γ�λασε π�τ�. T� γ�λι� –λ�νε– ε�ναι α"τ� π�T κ(νει
τ�ν Qνθρωπ� ν  =ε�ωρ#-Nη +π� τ  -@�α... ε�ναι +π!δει=η σωµατικ>ς κα� πνευµατικ>ς Kγε#ας (...). IAκριG�ς
σ’ α"τ� τ� σηµε�� 7 :Eλληνικ* θρησκε#α Gρ#σκεται σ� πλEρη +ντ#θεση µ� τ*ν VGραϊκE, γιατ� θ  µπ�ρ��-
σαµε ν  συν�ψ#σ�υµε Hλ!κληρη τ*ν κ�σµ�θεωρ#α της σ� µ#α φρ(ση: :H :Eλληνικ* θρησκε#α ε�ναι 7 �αρ 
τ>ς Zω>ς. O] gEλληνες Θε�� πα#-�υν, γελ�'ν, ��ρε��υν, �α#ρ�νται µ� κ(θε τρ!π�».

Γενικ%ς C σ�λληψη κα* τ� περιε�#µεν� τ�� AιAλ8�υ α9τ�� ε(ναι �π�καλυπτικ' κα* σ8γ�υρα C �Eκκλη-
σ8α θ' πρ�τιµ��σε ν' µ=ν τ� διαA�σ�υµε. E(ναι γραµµ
ν� ε9��ριστα κα* µHς φ
ρνει στ� µυαλ� τ= γραφ=
τ�� Λε� Tα!8λ.

KAλ)1ανδρ�ς X. MIτσι�υ

Γ. ΓPHΓOPOMIXEΛAKHΣ, T� �ι�λ�� π�� � �Eκκλησ�α δ!ν θ$λει ν% δια�&σ'ης

πατ�ρα w µητ�ρα Kπ�ρ &µ� �vκ &στι µ�υ Q=ι�ς» δ�ν +π�τελε� λ!γ� &γωϊστικ� w λ!γ� παρ!τρυν-
σης τ�ν �?κε#ων τ�υ +λλ  λ!γ� =επαστρ�µατ�ς. «T  σ'κα σ'κα κα� τ* σκ(φη σκ(φη». :H Πα-
τρ#δα α"τ* τ* στιγµE, 7 +πελευθ�ρωσE της, 7 +π�κατ(σταση τ>ς Bασιλε#ας τ�' Για�G� θ�λει
πρ�παγ(νδα, θ�λει =εσηκωµ!, θ�λει φευγι!, θ�λει G�υν!, θ�λει +π�κ�τι(, θ�λει θυσ#α, =ε�/στε
τ�Tς δικ��ς σας w τ�ς περι�υσ#ες σας.

Συνεπ�ς H M�να�ισµ�ς ε�ναι &φε�ρεση κα� �] &φευρ�τες τ�υ �ρησιµ�π�ι�'ν τ�ν IIησ�'. :O κ�-
ρι�ς Mαυρ�µµ(της sς µ* περιµ�νNη κ(τι «καλ�ν» +π� τ* δι�ικ�'σα IEκκλησ#α, +φ�' �] τιτλ�'��ι
της ,γιναν τιτλ�'��ι Lνεκα M�ναστικ>ς +γαµ#ας. IE= Qλλ�υ µ�' ε�ναι +δ�νατ� ν  παραδε�θ�
Fτι H IIησ�'ς µισ�'σε θαν(σιµα τ�ν γ(µ�. Θεωρ� τ��τη τ*ν Qπ�ψη +νε=ερε�νητη, Gιαστικ 
διατυπωµ�νη. OIσα-fσα τ�ν εfδαµε ν  συµµετ��Nη στ� γαµEλι� γλ�ντι στ*ν Kαν(. :O Π�τρ�ς, τ�
πρωτ�παλEκαρ! τ�υ –δ�ν =�ρ�υµε γι  τ�Tς Qλλ�υς– }ταν ,γγαµ�ς. ∆�ν φα#νεται ν( ’ναι µισ�-
γ�νης, τ�ν +κ�λ�υθ�'σαν π�λλ�ς γυνα�κες, δ��εται τ� Qρωµα κα� τ� σπ!γγισµα τ>ς π!ρνης κα�
συµπεριφ�ρεται µ� γλυκει  συγκατ(Gαση στ* συλληφθε�σα µ�ι�αλ#δα, µ  κα� +γαπ�'σε τ  παι-
δι  Uς πρ�ϊ!ντα γ(µ�υ κα� α"ριαν�Tς π�λ#τες τ>ς Bασιλε#ας τ�' Θε�' (τ>ς αvρι�ν +πελευθε-
ρωµ�νης πατρ#δ�ς τ�υς). :H περ� γ(µ�υ θ�ση τ�' IIησ�' στ� 19� κεφ(λαι� τ�' Mατθα#�υ δ�ν
+π�τελε� µαγι  γι  τ* -�µη τ�' M�να�ισµ�', +φ�' H fδι�ς δ�ν +κ�λ��θησε τ�τ�ια -ω* κι +φ�'
H M�να�ισµ�ς ε�ναι δηµι��ργηµα τ�' B�υδισµ�'. :O IIησ�'ς πρ�κλEθηκε +π� &ρ�τηση τ�ν
Φαρισα#ων: «Mπ�ρε� H καθ�νας, κ�ριε, ν  �ωρ#-Nη τ* γυνα�κα τ�υ γι  Hπ�ι�δEπ�τε λ!γ�;» Kα�
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µ* σ/ς φα#νεται παρ(=ενη 7 &ρ�τηση, δι!τι στ*ν +νδρ�κρατ��µενη κ�ινων#α τ�' IIσρα*λ H κυ-
ρ#αρ��ς τ�' παι�νιδι�' }ταν H Qντρας. T*ν ,στελνε στ* µαµ( της µ’ Lνα ~πλ� �αρτ(κι γραµµ�-
ν� στ� γ!νατ�: «Σ� �ωρ#-ω». Kα� H IIησ�'ς +π(ντησε· «$�ι, παρ  τ!τε µ!ν� sν συντρ���υν λ!-
γ�ι µ�ι�ε#ας». Θεωρε� τ* -ε�=η τ�' γ(µ�υ τ!σ� ]ερE, 8στε ν  �ν�µ(-Nη µ�ι�� &κε�ν�ν π�T ��ρι-
σε τ* γυνα�κα τ�υ κα� παντρε�τηκε Qλλη. «M  Qµα ε�ναι ,τσι Fπως τ  λ�ς, δ(σκαλε, τ�' ’παν �]
µαθητ�ς τ�υ, θ( ’ταν πρ�τιµ!τερ� ν  µ* νυµφε�εται κανε#ς». Kα� ν( 7 +π(ντησE τ�υ: «M* G(-
-ετε Fλ�υς τ�Tς +νθρ�π�υς σ’ Lνα τσ�υG(λι, γιατ� π�λλ�� ε�ναι &κε�ν�ι π�T ε"σεG�'ντες τ�ν Θε�
κα� τηρ�'ντες τ ς &ντ�λ(ς τ�υ δ�ν �ωρ#-�υν τ�ς γυνα�κες των µ� ψ�λλ�υ πEδηµα. :Yπ(ρ��υν
Qλλ�ι π�T µ� τ� παραµικρ� τ�ς �ωρ#-�υν, γι  ν  π(ρ�υν fσως Qλλη νε�τερη κα� µπ�ρ�'ν ν 
φτ(σ�υν κα� σ� φ!ν�, γι  ν  +παλλαγ�'ν +π’ α"τ*ν (δι  τ*ν σκληρ�καρδ#αν Kµ�ν). :Yπ(ρ��υν
Qλλ�ι π�T &κ γενετ>ς ε�ναι +νδρικ�ς +ν#καν�ι κα� φυσικ  δ�ν δ�νανται ν  νυµφευθ�'ν. :Yπ(ρ-
��υν Qλλ�ι π�T ,�ασαν τ�ν +νδρισµ! τ�υς µ� τ* G#αια &π�µGαση +νθρ�πων (πληγωθ�ντες στ�ν
π!λεµ�, ε"ν�υ�ισθ�ντες Uς α?�µ(λωτ�ι, ε"ν�υ�ισθ�ντες Uς δ�'λ�ι) κα� π�T δ�ν µπ�ρ�'ν ν  νυµ-
φευθ�'ν. :Yπ(ρ��υν Qλλ�ι π�T Uρκ#στηκαν ν  µ* συν(ψ�υν γ(µ� κα� γ#ν�υν πρ!=εν�ι π!ν�υ
στ�ς �?κ�γ�νει�ς τ�υς, γι  ν  ρι�τ�'ν +νεν!�λητ�ι στ�ν +γ�να τ>ς +π�κατ(στασης τ>ς Bασιλε#ας
τ�' Θε�', δηλαδ* ν  δ�'ν λευτερωµ�νη τ*ν πατρ#δα τ�υς». M  κα� π�ς +λλι�ς θ  µπ�ρ�'σε
ν  µιλEσNη Lνας &παναστ(της IIησ�'ς; OAδικα λ�ιπ�ν �] Kπ�ρµα��ι τ�' M�να�ισµ�' ψ(�ν�υν λ!-
για τ�' IIησ�' γι  ν  στηρ#=�υν τ�ς +π!ψεις τ�υς. :O IIησ�'ς δ�ν Kπ>ρ=ε Kαλ!γηρ�ς.

KAτταGLρι�ς

@Oπως δηλDνει ) τ8τλ�ς α9τ�� τ�� �νδιαφ
ρ�ντ�ς κα* πρωτ�π�ριακ�� γι' τ� θ
µα τ�υ AιAλ8�υ, πρ#-
κειται γι' τ=ν ��κ�δ�ναµη, κ�τι �φ�µιλλ� µB τ� κιν
Nικ� φBνγκ-σ��ι. Πι� συγκεκριµ
να: «Πρ!κειται γι 
τ*ν &πιστEµη π�T σ� κ(π�ια δεδ�µ�να ε�ναι +ντ#στ�ι�η µ� α"τ*ν τ>ς κινε-ικ>ς, τ>ς ?νδικ>ς, τ>ς +-τεκικ>ς,
δηλαδ* α"τ*ν π�T γι  τ  +ρ�αι�ελληνικ  δεδ�µ�να �ν!µασα συµGατικ  O?κ�δ�ναµη. :O Fρ�ς O?κ�δ�-
ναµη πρ��κυψε +π� τ�ς λ�=εις π�T �ρησιµ�π�ιε� H IIσ�!µα��ς στ� ,ργ� “O?κ�ν�µικ�ς” τ�' �εν�φ�ντ�ς
–“τ>ς �?κε#ας τ*ν δ�ναµιν”– καθ.ς µιλy/ στ�ν Σωκρ(τη, πρ�κειµ�ν�υ ν  τ�' &=ηγEσNη τ*ν &σωτερικ*
διαρρ�θµιση τ�' σπιτι�', τ*ν γενικ* δι(τα=η κα� τ�ν πρ�σανατ�λισµ� τ�' κτηρ#�υ[...].

:Ως O?κ�δ�ναµη Hρ#-ω τ� �ωρ�θεσιακ� σ�στηµα κτηρ#ων κα� π!λεων. M�σ@ω τ>ς O?κ�δ�ναµης µπ�-
ρε� ν  γ#νyη 7 &πιλ�γ* Vν�ς περιG(λλ�ντ�ς π�T θεωρε�ται ]καν� κα� πρ!σφ�ρ� γι  τ*ν σωστ* διαG#ωση,
+ν(πτυ=η κα� &=�λι=η τ�' +νθρ�π�υ, παρ���ντ(ς τ�υ ~ρµ�ν#α κα� ?σ�ρρ�π#α. M� α"τ�ν τ�ν τρ!π� 7
O?κ�δ�ναµη θ�λει ν  θ�σNη τ�ν Qνθρωπ� σ� συντ�νισµ!, 8στε ν  µετ��Nη τ�ν παλµικ�ν κινEσεων τ�' Qµε-
σ�υ κα� ,µµεσ�υ περιG(λλ�ντ!ς τ�υ. IAπ� τ� περιG(λλ�ν H Qνθρωπ�ς θ  +π�ρρ�φEσNη F,τι πι� ε"γεν�ς,
π�T θ  συνδρ(µNη στ� ν  -EσNη τ�υλ(�ιστ�ν µι  καλ* -ω* +π� κ(θε Qπ�ψη».

GH πρωτ#τυπη ?ρευνα τ�� Σπ�ρ�υ Mακρ7 Aασ8Nεται σB �κτ8µηση τ%ν σ�ετικ%ν στ�ι�ε8ων π�6 µHς πα-
ρ
�ει C �ρ�αι�ελληνικ= γραµµατε8α κα* στ*ς $στ�ρικBς κα* �ρ�αι�ελληνικBς �πιστ7µες. GH µελ
τη τ�υ
ε(ναι µ8α �!ι
παινη πραγµατε8α, π�6 καταδεικν�ει τ=ν �ρησιµ#τητα τ�� &λληνικ�� π�λιτισµ�� �κ#µη-
κα* στ=ν καθηµεριν� µας διαA8ωση. GH «��κ�δ�ναµη» A�Nει τ' γυαλι' στ�6ς µ�ωπες τ7ς πανεπιστη-
µιακ7ς �γραµµατ�σ�νης κα* �π�τελεU σταθµ� στ=ν σ�ετικ= AιAλι�γραφ8α τ7ς γραµµατε8ας. �Eνδε8κνυ-
ται γι' �λ�υς, �σ�ι θ
λ�υν ν'  AιDν�υν �ωρ�θεσιακ' τ� &λληνικ%ς ε� N7ν!
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HMAPTHMENO: Στ5 πρηγ�µεν τε�8ς τ� «∆» (262, �Oκτ=>ρις 2003) στA σ. 17076 σειρD
14η Fπ5 π�νω G παρεµ>ληθεIς λJγKω τυπγραφικMς F>λεψOας σ�νδεσµς «κα�», πP κ�νει τAν
πρJταση FκατανJητη, νD FντικατασταθQM µR τ5 Fναφρικ5 «π�<».




