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�O πρ�εδρ	ς T�ρτ� Mπ	�ς �πελ�γη �π τν Θε γι� ν� �γηθ�� τ�ς παγκ�σµιας
µ#$ης �ναντ%	ν τ	& Σαταν(. Γιατ% +ρ%σκεται α,τς - .νθρωπ	ς στν Λευκ O2κ	;

«�H πλει	ν�τητα τ6ν 7Aµερικαν6ν δ9ν τν ψ;φισε. E2ναι στν Λευκ O2κ	 �πειδ> -
Θες τν ?+αλε �κε@ γι� µι� τ�τ	ια περ%σταση [...]

»DHEερα Fτι - Θε�ς µ	υ ε2ναι µεγαλGτερ	ς �π τν δικ� τ	υ (�νν	ε@ Iναν Σ	µαλ
Jσλαµιστ> π	λ�µαρ$	). DHEερα Fτι - Θε�ς µ	υ ε2ναι Iνας �ληθινς θες καL - δικ�ς
τ	υ ε2ναι Iνα εMδωλ	. T παρ#Eεν	 σκ	τειν σηµ#δι (στ>ν �ερ	φωτ	γραφ%α τ�ς πρω-
τεG	υσας τ�ς Σ	µαλ%ας) δε%$νει τLς τ#Eεις τ6ν �γγ�λων τ	& Σκ�τ	υς, µι� δαιµ	νικ>
παρ	υσ%α στ>ν π�λη α,τ;, τ>ν -π	%α - Θε�ς µ	υ µ	& �π	κ#λυψε Pς �$θρ�.

»�H 7Aµερικ> δ9ν µπ	ρε@ ν� �γν	;σ�η τLς Q+ραι	-$ριστιανικ�ς της ρ%�ες: � θρησκε%α
µας πρ	�λθε �π τν 7I	υδαϊσµ καL γι’ α,τ 	V Jσλαµιστ9ς θ� µ(ς µισ	&ν γι� π#ντα.

»�O �$θρς δ9ν ε2ναι - 7Oσ#µα MπLν Λ#ντεν καL - Σαντ�µ X	υσεXν. �O �$θρ�ς µας
ε2ναι πνευµατικς �$θρ�ς, �πειδ> εMµαστε Iνα ?θν	ς πιστ6ν. T Yν	µ# τ	υ ε2ναι Σα-
ταν(ς...».

Π�ι�ς τ� λ
ει ατ�; Σ�µφωνα µ� τ� µεγ�λη �µερικανικ� �φηµερ�δα «Λ"ς #Aντ%ελες
T�ιµς» κα( τ" τηλε�πτικ" δ�κτυ� NBC τ� παραπ�νω ε+ναι δηλ,σεις τ�. /φυπ�υργ�.
#Aµυνας τ0ν HΠA κ. O�λλιαµ T%
ρυ Mπ�ικιν, 6ρµ�δι�υ γι� τ�7ς π�λ
µ�υς στ� M
ση
8Aνατ�λ� κα( γι� τ�ν �9�ντωση τ�. Σαντ�µ X�υσε;ν κα( τ�. Mπ(ν Λ�ντεν (=λ
πετε κα�:
«T� N
α», Σ�==ατ� 18 8Oκτω=ρ��υ 2003). FO κ. Mπ�ικιν πρ�GHθη σ’ ατ� τ�ν (πι" κρ�σι-
µη τLς ΠλανηταρH�ας) θ
ση πρ(ν �π" τρεMς µLνες κα( N πρ�αγωγG τ�υ Oρµηνε�εται Pς πρ�-
θεση τLς (/π" σιωνιστικ" QλεγH�) �9ωτερικLς π�λιτικLς τ0ν HΠA, ν� ε+ναι R «π�λεµ�ς
κατ� τLς τρ�µ�κρατ�ας» µι� σταυρ�φ�ρ�α �ναντ��ν τ�. 8Iσλ�µ – σ�µφωνα π�ντ�τε µ� τ�ν
«Λ"ς #Aντ%ελες T�ιµς» κα( τ� Uλλα �µερικανικ� κα( διεθνL µ
σα �νηµ
ρωσης.

***

™
τ" πρ�ηγ��µεν� τε.H�ς τ�. «∆» παρ�υσι�σαµε δηµ�σ�ευµα τ0ν «T�ιµς τLς N
ας
FY�ρκης», σ�µφωνα µ� τ" Rπ�M� R =ασικ"ς σ�µ=�υλ�ς τ�. πρ�
δρ�υ Mπ�7ς Oλλη-
νιστ�ς B. Nτ. X�νσ�ν (γνωστ"ς στ�7ς �ναγν0στες µας Pς φ�λα πρ�σκε�µεν�ς στ"
περι�δικ� µας κα( �π" τ� συν
ντευ9G τ�υ στ"ν «∆», τ. 240, ∆εκ
µ=ρι�ς 2001, σσ.

15451-15461, µ� τ�τλ� «Π�ι�ς σκ�τωσε τ"ν ]Oµηρ� στ(ς HΠA»... FH κατ�πτωση τLς �µε-
ρικανικLς ∆ιαν�ησης Hρε,νει τ�ν �ρHα�α 8AθGνα Pς ^στ�ρικ" πρ�τυπ� κα( ^στ�ρικ"
«πρ�ηγ��µεν�» γι� τ� διαπραττ�µενα σGµερα �π" τ�ν Pax «Americana» στ� M
ση 8Aνα-
τ�λG. FO κ. X�νσ�ν, R Rπ�M�ς ε+Hε συ%ητGσει στ�ν πρ�αναφερθεMσα συν
ντευ9G τ�υ στ"ν
«∆» τ� =ασικ� Uπ�ψη τ�. περι�δικ�. µας, `τι �π�τελεM παγκ�σµια �ν�γκη N �ντικατ�-
σταση τ�. �σιατικ�. θε�κρατικ�. πνε�µατ�ς π�7 Hαρακτηρ�%ει σGµερα τ�ν 8Aµερικ�
�π" τ"ν FEλληνικ" Π�λιτικ" Π�λιτισµ", `πως κα( R κ. Mπ�ικιν, δ�ν µπ�ρ�.ν =
=αια ν�
καταλ�=�υν `τι Π�λ-εµ�ς – Π	λ-ιτικ� – Π	λ-τισµ"ς �π�τελ�.ν µ�α Oν�τητα – Oν�τητα
π�7 δ�ν πρ�κ�πτει �π" τ� War-Politics-Civilization. FO κ. Mπ�7ς κα( N /π�λ�ιπη �µερι-
κανικ� Nγεσ�α, π�7 δ
H�νται «µ� κ�µµ
νη τ�ν �ν�σα»(!), π�ντ�τε κατ� τ�7ς «T�ιµς τLς
N
ας FY�ρκης», τ(ς συµ=�υλ�ς τ�. 8Aµερικαν�. OλληνιστL, δ�ν πληρ�φ�ρGθηκαν π�τ�
�π" ατ"ν ̀ τι στ�7ς π�λ
µ�υς τLς Pax Athenaïca («∆», τ. 104-105, Acγ.-Σεπτ. 1990) �π�υ-

“

”

H PAX (¢H£EN) AMERICANA:



σ�α%αν �π�λ�τως τ� θρησκευτικ� �λατGρια (�^ �ντ�παλ�� της MGλι�ι, MυτιληναM�ι κ.λπ.
eταν Rµ�θρησκ�ι τ0ν 8Aθηνα�ων). FOµ��ως παρατηρGσαµε ̀ τι �^ κατ� τ"ν κ. X�νσ�ν κα(
τ�7ς «T�ιµς τLς N. FY�ρκης» δLθεν «θ	υκυδ%δει	ι 7Aµερικαν	L» δ�ν ε+ναι «περικλLδες»
�λλ� «µωυσLδες» – δι�κριση π�7 �π�τελ�.σε κα( τ" µGνυµα τ�. δηµ�σιευθ
ντ�ς πρ" 13
�τ0ν πρ�αναφερθ
ντ�ς Uρθρ�υ µας.

ΣGµερα R 6ρµ�δι,τερ�ς Uνθρωπ�ς τLς ΠλανηταρH�ας, R /φυπ�υργ"ς τ�. Π�λ
µ�υ
εfδικ� στ� M
ση 8Aνατ�λ� κ. Mπ�ικιν, R δι,κτης τ�. «µικρ�τερ	υ 7Aλλ�$» κα( σταυρ�-
φ�ρ�ς τ�. «µεγαλGτερ	υ Για$+�», `πως ατ�παρ�υσι�%εται στ(ς δηλ,σεις τ�υ ατ
ς, δ�-
νει τ�ν πι" �ναµφισ=Gτητα �ληθιν� �π�ντηση στ�7ς «T�ιµς τLς N. FY�ρκης», στ"ν κ.
X�νσ�ν κα( σ’ ατ�7ς π�7 µgς �9
φρασαν τ� διαφων�α τ�υς, γι� τ�ν Oρµηνε�α π�7 δ,-
σαµε στ" «^στ�ρικ" �λατGρι�» κα( στ" «^στ�ρικ" πρ�ηγ��µεν�» τLς π�λιτικLς τLς Pax
(δLθεν) «Americana» Qναντι τ�. M�υσ�υλµανικ�. K�σµ�υ.

***

�E
πικ�υρικ� σηµει,ν�υµε, `τι N «Hρ
ωση» εfς =�ρ�ς τLς FEλληνικ�τητας τ0ν
�γρι�τGτων στ� M. 8Aνατ�λ� καταγγ
λθηκε στ� συν
Hεια Pς «i=ρις» κα( στ�ν
jδια τ�ν 8AµερικG. 8Aντιγρ�φ�υµε �π" «T" BLµα» τLς 28ης 8Oκτω=ρ��υ 2003 �π(
λ
9ει:

«�O N%κ	λας Kριστφ µ9 �ν#λυσ; τ	υ στ	�ς “New York Times” �πε$ε%ρησε παραλληλισµ τ6ν
-µηρικ6ν �ρ_ων µ9 τ	�ς �πικεφαλ�ς τ	& Λευκ	& OMκ	υ καL τ	& Πενταγ_ν	υ. “`Y+ρις στ>ν
Tρ	%α, b+ρις καL στν Λευκ O2κ	” cπ	στ;ριEε - 7Aµερικανς �ρθρ	γρ#φ	ς, σηµει_ν	ντας
Fτι “� θεµατικ> τ�ς “7Iλι#δας” καL “7OδGσσειας” δ9ν ε2ναι - π�λεµ	ς, π	� .λλωστε περιγρ#-
φεται �π	σπασµατικ#, �λλ� - τρ�π	ς µ9 τν -π	@	 	V µεγ#λ	ι .νδρες �ντιµετωπ%�	υν τ>ν
τραγdωδ%α, µαθα%ν	υν �π τ� λ#θη τ	υς καL γ%ν	νται σ	φ_τερ	ι“».

∆.I.Λ.

Y.Γ. 1: Στ� σελ
δα 17228 τ�� παρ�ντ�ς τε���υς δηµ�σιε��υµε �να σηµε
ωµα γι! τ" #ληθιν" µ%νυµα
περ& π�λιτικ(ς - π�λ*µ�υ, π�, -γα
νει #π" τ" .ργ� τ�� Θ�υκυδ
δη.

Y.Γ. 2: 1Απ" τ"ν γνωστ" συγγραφ*α κ. Μ. Καλ�π�υλ� λ6-αµε τ�ν 7πιστ�λ� π�, #κ�λ�υθε8 9πως κα& κε
-
µεν� τ�� κ. Β. Ντ. <6νσ�ν (9π�υ παρ�υσι6>ει τ"ν πρωθυπ�υργ" τ�� 1Ισρα�λ κ. Α. Σαρ"ν @ς ...σ�γ�ρ�ν�
ΑAαντα!), 7π& τ�� Dπ�
�υ σ��λια θ! δηµ�σιε�σωµε στ" Eπ�µεν� τε���ς.

«1ΑγαπητG κ. Λ6µπρ�υ,
Συγ�αρητ%ρια γι! τ" πρ�σφατ� Iρθρ� σας, π�, #π�καλ�πτει τ"ν ρ�λ� τ�� Victor Hanson. ΣJς 7πισυ-

ν6πτω σελ
δα #π" τ"ν διαδικτυακ" τ�π� #κρ�δεKι�� #µερικανικ�� 7θνικιστικ�� �Lρ�υ στ� διε�θυνση
http://www.nationalreview.com/hanson/hanson-archive.asp, 9π�υ #ρθρ�γραφε8 #π" καιρ" D κ. Hanson:
∆ε8γµα: “Τ� �Ισρα�λ ε�ναι �να �πιτυ�ηµ�ν� κρ!τ�ς δυτικ�$ τ%π�υ κα& '�ι κ!π�ι� (π�τυ�ηµ�ν� δεσπ�τικ�
καθεστ*ς τ�$ Τρ+τ�υ Κ-σµ�υ. �Εν!ντια σ/ φρικτ� καταπ+εση κα& (ν�ικτ� (ντισηµιτισµ� 1 23ραϊκ� κ�ιν-τη-
τα στ&ς ΗΠΑ κα& στ� �9ωτερικ� 3ρ;κε τ�ν �πιτυ�+α – (π-δει9η =τι 1 σκληρ� δ�υλει!, τ� ?θ�ς, 1 παιδε+α κα&
1 πρ�σωπικ� πειθαρ�+α µπ�ρ�$ν ν@ κατανικAσ�υν τ&ς φυσικ/ς κα& τ&ς (νθρBπινες (ντι9�-τητες”. ΣG Iλλα
σηµε8α -ρ
>ει τ"ν 1Αραφ!τ @ς «κατα�ραστ�» κα& «κλ�φτη» κα& παρ�µ�ι6>ει τ"ν Σαρ"ν µG τ�ν... ΑAαντα!
(1Απρ
λι�ς 2002).

∆*στε, Pν θ*λετε, τ! κε
µενα αQτ6· Aσως πρ�σφ*ρ�υν #ρκετ" Sλικ" γι! µι! συν*�εια π6νω στ" θ*µα
αQτ�.

ΜG 7κτ
µηση
Μι�!λης Καλ-π�υλ�ς»

°IAXBE ENANTION A§§AX!



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

K�ριε διευθυντ�,
Π�λλ�κις εfς τ"ν «∆αυλ"ν» κατ� τ" παρελθ"ν QHω �ναφερθL εfς τ�ν Θε�λ�γικ�ν

ΣH�λ�ν B�στ,νης, fδ�ως τ�7ς �9 ατLς �π�φ��τ�υς FEλλην�ρθ�δ�9�υς ^ερεMς. 8Eστ( δ�
Θε�λ�γικ� ΣH�λ� B�στ,νης τ" µ�ναδικ"ν lδρυµα –φυτ,ρι�ν θ� Qλεγα– FEλλην�ρθ�-
δ�9ων ^ερ
ων δι� τ�ν στελ
Hωσιν τ0ν 500 κα( Uνω FEλληνικ0ν κ�ιν�τGτων �ν =�ρε�mω
8AµερικnL. Eλ�γ�αις τ�. πρ,ην 8AρHιεπισκ�π�υ B. 8AµερικLς 8Iακ,=�υ, ατ" τ" φυ-
τ,ρι�ν µετε=λGθη εfς µ�αν �γγλ�φων�ν κα( µ�ν�ν 8Oρθ�δ�9�ν Θε�λ�γικ�ν ΣH�λGν, τLς
FEλληνικLς γλ,σσης παντελ0ς καταργηθε�σης. FO �φελληνισµ"ς τLς σH�λLς oρHισεν
πρ" τρι�κ�ντα �τ0ν κα( oδη �π( τ0ν Nµερ0ν µας QHει πλGρως πραγµατωθL.

#Eναυσµα δι� ν� �παν
λθω εfς τ" θ
µα τLς Θε�λ�γικLς ΣH�λLς B�στ,νης eτ� πρ�-
σφατ�ς (Σεπτ. 2003) �νακ��νωσις τLς ΣH�λLς δηµ�σιευθε�σης εfς τ" Qντυπ�ν «8Oρθ�-
δ�9�ς ΠαρατηρητGς», �π�σηµ�ν pργαν�ν τLς 8AρHιεπισκ�πLς τLς 8AµερικLς. FH �να-
κ��νωσις µgς �νηµερ,νει δι� τ" ν
�ν �καδηµαϊκ"ν Qτ�ς τLς ΣH�λLς 2003-2004 κα( τ"ν
�ριθµ"ν τ0ν σπ�υδαστ0ν. FO «8Oρθ�δ�9�ς Παρατηρητ�ς» διαν
µεται δωρε�ν, `ταν
δ� κατ� τ" πρ0τ�ν �9εδ�θη, µgς /πεσH
θησαν `τι θ� ε+ναι Qντυπ�ν δ�γλωσσ�ν. ΣGµε-
ρ�ν �κ τ0ν 32 σελ�δων τ�υ µ�ν�ν 5 (π
ντε) ε+ναι εfς τ�ν FEλληνικGν!

¶§HPH™ AºE§§HNI™MO™ TH™ APXIE¶I™KO¶H™ H¶A

▲

K�ριε διευθυντ�,
Στ�ν �πιστ�µη τ�ς ψυ��λ�γ�ας ��ει καθιε-

ρωθ� διεθν#ς $ �ρ�ση τ�% &ρ�υ O(διπ)δει�ν σ�-
µπλεγµα (τ+ν &ρ�ν α,τ+ν ε(σ�γαγε - Z. Φρ)υντ
στ+ �ργ� τ�υ «Eισαγωγ� στ�ν ΨυHαν�λυση»),
πρ�κειµ1ν�υ ν2 περιγραφ4� $ �ρωτικ� 5λ6η-
�παφ� παιδι�% πρ+ς/µ8 τ+ν γ�ν1α τ�υ. A,τ+ κατ’
�µ8 ε;ναι <κρως συκ�φαντικ+ γι2 τ+ τραγικ+
πρ)σωπ�, τ+ν O(δ�π�δα, =λλ2 κα> κατ’ �π1κτα-
ση γι2 τ+ ?θ�ς τ�% @Aρ�α��υ AEλληνικ�% K)-
σµ�υ. ∆ι)τι -  O(δ�π�υς νυµφε�θηκε τ�ν µητ1ρα
τ�υ ν�µ�µως, �φ’ &σ�ν κα> �D δ�� =γν��%σαν τ+ν
δεσµ+ αEµατ�ς π�F τ�Fς συν1δεε. @Aπ)δει6η τ#ν
Gθικ#ν =ντιλ�ψεων τ�ς κ�ινων�ας κατ2 τ�ν πα-
ν�ρ�αια α,τ� �π���, =λλ2 κα> τ#ν �µπλεκ�µ1-
νων πρ�σHπων, ε;ναι &τι, &ταν πληρ�φ�ρ�θη-
καν τ�ν =λ�θεια, $ µ8ν µητ1ρα α,τ�κτ)νησε, - δ8
γι+ς α,τ�τυφλHθηκε. Στ�ν συν1�εια �6ωρ�στηκε
=π+ τ�Fς Iδι�υς τ�Fς γι��ς τ�υ.

@Aντ�θετα, σ�µφωνα µ8 τ�ν Παλαι2 ∆ιαθ�κη,
�D δ�� θυγατ1ρες τ�% πρ�π�τ�ρα τ#ν AEKρα�ων
ΛMτ συνειδητ2 �ρ��νται σ8 παρ�ν�µη σε6�υα-
λικ� �παφ� µ8 τ+ν πατ1ρα τ�υς �ναλλ�6, κα>
=π�κτ�%ν µαN�  τ�υ παιδι�. OOσ� γι2 τ+ν ΛHτ, -
συγγραφ1ας τ�ς Π.∆. τ�% δ�νει τ+ �λαφρυντικ+
&τι ?ταν µεθυσµ1ν�ς, τ�υλ��ιστ�ν τ�ν πρHτη ν�-
�τα... AH πρ�6η α,τ� δ8ν �π1φερε τιµωρ�α –εIτε
=νθρHπινη εIτε θεϊκ�– στ�Fς αDµ�µ�κτες, τ�Fς
-π���υς λ�γ� νωρ�τερα ε;�ε διασHσει - Για�K8
�κ τ�ς καταστρ�φ�ς τ#ν Σ�δ)µων, Tς τ�Fς µ)-
ν�υς Uγν��ς!

Mετ2 τ�ν σ�γκριση τ#ν δ�� περιπτHσεων, συ-
µπερα�νεται &τι - σωστ+ς &ρ�ς ε;ναι «Σ�µπλεγ-
µα ΛHτ», καθMς παραπ1µπει σ8 πραγµατικ� δια-
στρ�φ� κα> Z�ι σ8 =κ��σι� σφ�λµα.

M8 τιµ�
Kων/ν	ς Mακρυγι#ννης 

Xαλκ�δα

�H στρ�+λωση - συκ	φ#ντηση τ	& Σ	φ	κλ� �π τν Φρ�υντ



K�ριε διευθυντ�,
Στ+ τε%��ς @OκτωKρ��υ (=ριθ. 262, σελ. 17106)

δι�Kασα τ�ν <π�ψι τ�% κ. Στα�ρ�υ Θε�φαν�δη,
καθηγητ�% τ�% Παντε��υ Πανεπιστηµ��υ, γι2
τ�ν πρ�1λευσι τ�% cν)µατ�ς «Bρετταν�α» =π+
τ�ν ν�µφη Bριτ)µαρτιν. @Eπειδ� πρ)κειται περ>
µeλλ�ν α,θαιρ1τ�υ fρµηνε�ας, =λλ2 κα> �πειδ�
τ+ KιKλ�� µ�υ «AH Γ1νεση κατ2 τ�Fς =ρ�α��υς
OEλληνες», KιKλ�� τρ�τ� «O,ραν�δες», κεφ. N�µ-
φες, σελ. 218-223 ��ω γρ�ψει =ναλυτικ2 &,τι =να-
φ1ρεται στ>ς γνωστ8ς µ1�ρι τHρα πηγ8ς γι2 τ�ν
παν�ρ�αια α,τ�ν πελασγικ� θε)τητα, θ2 jθελα
ν2 κ�νω γνωστ+ τ)σ� στ+ν κ�ρι� Θε�φαν�δη &σ�
κα> στ�Fς =ναγν#στες σας, &τι $ Bριτ)µαρτις k
Bριτ)µαρπις �Nησε κατ2 τ�ν παρ�δ�σι στ�ν
Kρ�τη κα> τ+ µακρ�τερ� τα6�δι π�F =ναφ1ρεται
&τι �κανε ?ταν µ1�ρι τ�ν AIγινα, &π�υ κα> συ-
ναντ�%µε I�νη παν�ρ�αιας λατρε�ας της. lAν -
κ. Θε�φαν�δης ��ει τεκµ�ρια τα6ιδ��υ της στ2
Bρεττανικ2 νησι�, θ2 παρακαλ�%σα ν2 µeς τ2
πρ�σκ�µ�σ4η.

Θ2 jθελα &µως µ8 τ�ν ε,καιρ�α ν2 παραθ1σω
<λλες =π)ψεις γι2 τ�ν cν�µασ�α τ�ς Bρετταν�ας,
�D -π�mες φα�ν�νται πειστικHτερες κα> γι2 µ1να
πραγµατικ1ς:

Bρετταν�+: �θν�ς =π+ Kελτ�Fς τ�ς Bρεττ�ν�υ
θυγατρ)ς, Bρεττ�α δ1, $ ν�σ�ς �ν τo# @Aδρ�pα, π�-
ταµ+ν ���υσα Bρ1ττι�ν. OD δ8 Bρετταν�δαι κα-
λ�%σι. (M1γα @Eτυµ�λ�γ. λ. Bρετταν��).

Bρεττ+α: N�µφη �πHνυµ�ς τ�ς @AKρεττην�ς,
περι���ς τ�ς Mυσ�ας (Στ1φ. BυN�ντ. λ. 8A=ρετ-
τηνG).

Bρ�ττ�ς (α): π)λις τ#ν Tυρρην#ν �6 rς $ πε-
ρι��� Bρεττ�α κα> �D κ�τ�ικ�ι Bρ1ττι�ι =πεκλ�-
θησαν (λατ. Bruttii k Brittii).

Bρ�ττ�ς (3): υD+ς τ�% AHρακλ1�υς κα> τ�ς θυ-
γατρ+ς τ�% Bαλ�τ�υ Bαλητ�ας, �πHνυµ�ς τ�ς
τυρρηνικ�ς π)λεως (@Aντ����ς =π. 5 FHGI, σελ.
182 κα> Στ1φ. BυN�ντι�ς λ. Bρ
ττ�ς).

Bρεττ+α k Bρεττιαν� k Bρετταν>ς k Bρ�υτ�α:
$ �Hρα τ#ν Bρεττ�ων k Bρ�υτ�ων �ν N�τ�oω @Iτα-
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FH Pς Uνω δηµ�σιευθεMσα �νακ��νωσις �ναφ
ρεται καθ’ Rλ�κληρ�αν εfς τ" κατ� π�-
σ�ν τ�Mς Oκατ" η9Gθησαν �^ σπ�υδαστα( �ν συγκρ�σει πρ"ς τ� πρ�ηγ��µενα Qτη, γε-
γ�ν"ς δι� τ" Rπ�M�ν κα( δικα�ως �πα�ρ�νται. Oδαµ�. `µως �ναφ
ρεται �ν �ναλ�σει
π�σ�ι �^ µ
λλ�ντες ̂ ερεMς κα( π�σ�ι �9 ατ0ν ε+ναι πρ�σGλυτ�ι. 8Eπ�σης �ναφ
ρεται ̀ τι
µεγ�λ�ς �ριθµ"ς τ0ν �γγεγραµµ
νων πρ�
ρH�νται �π" µ� Oλληνικ�ς κ�ιν�τητας, ̀ πως
8Aλ=αν��, Σ
ρ=�ι, B��λγαρ�ι, P�υµ�ν�ι κα( Uλλ�ι π�λλ��. 8Eκ πρ,της pψεως τ�.τ�
�π�τελεM εH�ριστ�ν εjδησιν, δι�τι �π�δεικν�ει τ�ν ^καν�τητα κα( τ�ν �π�δ�τικ�τη-
τα τLς ΣH�λLς Pς πρ"ς τ�ν διδασκαλ�αν, Uλλως δ�ν θ� τ�ν πρ�ετ�µ�υν �^ 9
ν�ι. 8Aλλ�
ατ" δ�ν διευθετεM τ" πρ�=ληµα τ0ν Oλληνικ0ν κ�ιν�τGτων, �ντιθ
τως περισσ�τερ�ν
τ" δυσHερα�νει.

FΩς φα�νεται, N Rµ�γενειακ� ^εραρH�α δ�ν τ" θεωρεM Pς πρ�=ληµα, �νδιαφερ�µ
νη
µ�ν�ν δι� τ�ν 8Oρθ�δ�9�αν κα( pHι τ"ν FEλληνισµ�ν, µ� �π�τ
λεσµα τ(ς τραγικ�ς κα-
ταστ�σεις π�7 �ντιµετωπ�%�νται σ� Pρισµ
νες Oλληνικ�ς κ�ιν�τητες κα( τ�ν �γων�αν
τ0ν Rµ�γεν0ν, π�7 QHει κ�ρυφωθL, =λεπ�ντων τ�ν �περH�µ
νην καταστρ�φGν. uAς ση-
µειωθnL �δ0 `τι N �κµ�θησις τLς OλληνικLς γλ,σσης ε+ναι �ν�γκη κα( δι�λ�υ ε+ναι δ�-
σκ�λ�ν ν� διδαHθnL εfς τ�ν Θε�λ�γικ�ν ΣH�λGν. Kαλ� θ
λησις Hρει�%εται. E+ναι �πα-
ρ�δεκτ�ν πρ�σGλυτ�ι �λλ�εθνεMς vρθ�δ�9�ι ̂ ερεMς τ�ν Oλληνικ�ν γλ0σσαν ν� Rµιλ�.ν
κα( Rµ�γενεMς ν� τ�ν �γν��.ν. FHλ��υ φαειν�τερ�ν πλ
�ν `τι N ^εραρH�α µας �διαφ�-

�H Bριτ�µαρτις, � Bρεττ%α καL � Bρετταν%α
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ρεM κα( QHει �γκαταλε�ψει τ�ν FEλληνικ�ν Γλ0σσαν. FH �π�σηµ�ς �πικ�ινων�α τLς 8AρHιε-
πισκ�πLς µετ� τ0ν κ�ιν�τGτων κα( τ0ν Rµ�γεν0ν γ�νεται πλ
�ν µ�ν�ν εfς τ�ν 8Aγγλικ�ν
Γλ0σσαν.

Π�ι�.µεν Qκκλησιν εfς τ"ν πνευµατικ"ν κ�σµ�ν τLς FEλλ�δ�ς, τ�7ς 8Aθαν�τ�υς τLς
8Aκαδηµ�ας 8Aθην0ν, τ� �ν,τατα �κπαιδευτικ� ̂ δρ�µατα, τ" κατ� δ�ναµιν ν� πρ�9�υν,
δι� ν� �π�φευHθnL R µ�ιρα�ως �περH�µεν�ς �φελληνισµ"ς τ0ν Rµ�γεν0ν, R Rπ�M�ς �κ
τ0ν κρατ�υσ0ν συνθηκ0ν κα( πρακτικ0ν δ
�ν ν� θεωρLται =
=αι�ς. FH λ�σις τ�. πρ�-
=λGµατ�ς ε+ναι 6πλL κα( �φικτG.

FH διδασκαλ�α τLς FEλληνικLς γλ,σσης εfς τ�ν σH�λ�ν ε+ναι �µ
σ�υ �ν�γκης.

FH �κλ�γ� ν
ων καθηγητ0ν πρ
πει ν� γ�νεται =�σει τLς Oλλην�µαθε�ας ατ0ν.

]Oλ�ι �^ �π�φ�ιτ�ι ν� µετα=α�ν�υν εfς τ�ν FEλλ�δα, xστε ν� �ντλ�.ν κα( µ�ρ-
φωσιν κα( eθ�ς Oλλην�πρεπ�ς (π�λ7 σηµαντικ"ν ατ�.)

FH παραγωγ� συγγραµµ�των εfς τ�ν FEλληνικ�ν κα( τ�ν 8Aγγλικ�ν γλ0σσαν.

Zητ�.µε π�λλ� δι� τ�ν δι�σωσιν τ�. FEλληνισµ�.; FH σφ�%�υσα �π" %ω�ν κα( δρα-
στηρι�τητα Rµ�γ
νεια τ0ν HΠA δ�ν πρ
πει ν� �φ�µ�ιωθnL κα( ν� HαθnL.

Mετ� τιµLς
Θε�δωρ	ς A. ΛGρας

8Iατρ�ς, N
α 8Iερσ
η, HΠA
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Π6ς καταστρ�φ	υν τLς �ρ$αι�τητες τ�ς ΓαGδ	υ

@A6ι)τιµε κ. Λ�µπρ�υ,
Σ2ν συνδρ�µ�τρι� σας ��ω παρακ�λ�υθ�-

σει τ+ν =γ#να σας γι2 ν2 σωθ4� $ K�ιλ�δα
τ#ν M�υσ#ν –κα> ν2 =π�καλυφθ�%ν �D Kαρ-

@Aγαπητ8 ∆αυλ1,
T+ σ�)λι� τ�% καθηγητ�% τ�% Παντε��υ Πα-

νεπιστηµ��υ κ. Στ. Θε�φαν�δη «“English” κα>
“Britain”: ∆�� λ16εις fλληνικ1ς» («∆», τ. 262, σ.
17106) ε;ναι  Tραm� σ2ν παραµ�θι, =λλ2 δυ-
στυ�#ς δ8ν =ντ1�ει σ8 γλωσσ�λ�γικ� κριτικ�. OD
{Aγγλ�ι �λαKαν τ�ν cν�µασ�α τ�υς =π+ τ�ν κ�ι-
τ�δα τ�υς, τ�ν περι��� Angul τ�ς Γερµαν�ας, =π+

&π�υ µετHκησαν σ8 περι��8ς τ�% νησι�% π�F µ1-
ρ�ς τ�υ |ν�µ�στηκε @Aγγλ�α. AH δ8 Bρετταν�α
cφε�λει τ+ Zν�µ� της στ�ν κελτικ� λ16η Breton,
τ+ Zν�µα τ�ς φυλ�ς π�F συν�ντησαν �D OEλλη-
νες κα> �D Pωµαm�ι, &ταν �φθασαν �κεm.

Mετ2 τιµ�ς
∆ηµ. Π. T�ωρτ�%δης

@Aθ�να

2

λ�pα, $ =π+ τ#ν =ρ�#ν τ�% Mεσα�ων�ς Kαλαυρ�α
µετ�ν�µασθεmσα (Π�πυρ�ς - Λαρ��ς).

M8 τιµ�
7Aπ�στ	λ	ς Γ	νιδ�λλης

Συγγραφ1ας - �ρευνητ�ς
N. M�κρη @Aττικ�ς

[Σηµ. «∆»: UO καθηγητ�ς Στ. Θε�φαν
δης θ! #παντ%σWη στ&ς Iνω 7πι-

στ�λGς σG Iρθρ� τ�υ π�, θ! δηµ�σιευθW( στ" Eπ�µεν� τε���ς.]



Kαρισµ�> π�F γ�ν�νται =π+ �π�σηµ�υς φ�ρεmς
τ�% κρ�τ�υς– κα> σeς συγ�α�ρω γι2 α,τ).
@Oφε�λω ν2 σeς =ναφ1ρω τ� ��ει γ�νει στ�ν
ν�σ� Γα%δ�. {Eκανα τ>ς καταγγελ�ες µ�υ στ+
~π�υργεm� Γεωργ�ας, στ�ν =ρ�αι�λ�γικ� ~πη-
ρεσ�α Xαν�ων κα> σ8 κ�π�ια �ντυπα πρ>ν =π+
3 �ρ)νια, =λλ2 κανε>ς δ8ν µ�% =π�ντησε ��τε
κα> �δωσε σηµασ�α στ+ θ1µα. AH Γα%δ�ς Kρ�-
θει =ρ�αι�λ�γικ#ν ε~ρηµ�των σ�εδ+ν σ8 &λ�
της τ+ �µKαδ+ν (15 τετραγωνικ2 �ιλι)µετρα).
Στ�ν τ�π�θεσ�α K)ρφ�ς, ν�τι�ανατ�λικ2 τ�%
νησι�%, ~π�ρ�ει �ε�µαρρ�ς π�F �κK�λλει µ1-
σα =π+ 5να κατ�φυτ� πευκ�-κεδρ�-δ�σ�ς σ8
µι2 παν1µ�ρφη παραλ�α. Στ+ν �#ρ� α,τ+ν
���υν γ�νει =νασκαφ8ς =π+ τ+ ’96, π�F �φε-
ραν στ+ φ#ς θεµ1λια κατ�ικ�ας πρ�µινωϊκ�ς
�π���ς. Πι+ π�νω ~π�ρ�ει κα> τ�φ�ς λα6ευ-
µ1ν�ς στ+ν Kρ���. Σ8 α,τ+ν τ+ν �#ρ� @Eκκλη-
σ�α, =ρ�αι�λ�γ�α κα> κ�ιν)τητα Γα�δ�υ κατ2
τ�ν γνHµη µ�υ παραν)µησαν. AO �#ρ�ς π�F
περιK�λλει τ+ν �ε�µαρρ� –κ�π�ια =γρ�τικ2
τεµ��ια– =ν�κει στ�ν @Eκκλησ�α κα> τ+ν δια-
�ειρ�Nεται - παπeς τ�ς Γα�δ�υ. T2 �δωσε

πρ+ς �ν�ικ�αση σ8 µ�α fταιρε�α, &π�υ µαN> µ8
τ�ν κ�ιν)τητα π�ραν �πιδ)τηση γι2 ν2 κ�-
ν�υν κ�ιν�τικ+ camping. Π#ς 6επ1ρασαν δα-
σαρ�εm� κα> =ρ�αι�λ�γ�α, =φ�% µ1σα σ8 α,τ2
τ2 5 στρ1µµατα ~π�ρ��υν τ2 �ρε�πια, δ8ν τ+
γνωρ�Nω. Γνωρ�Nω &µως &τι - κ1δρ�ς ε;ναι
πρ�στατευ)µεν� ε;δ�ς κα> &τι �D �κσκαφ8ς
π�F �καναν τυπικ2 �D =ρ�αι�λ)γ�ι δ8ν 6ε-
περν�%ν τ>ς διαστ�σεις τ#ν 10X50X100 fκα-
τ�στ#ν στ+ jδη |ργωµ1ν� �ωρ�φι. Παρ’ &λ�ν
&τι ��ω σηκHσει τ2 �1ρια ψηλ2 σ�ετικ2 µ8 τ+
θ1µα –=λλ2 κα> σ�ετικ2 µ8 τ�ν διαφ�νεια κα>
τ+ν σεKασµ+ π�F θ2 �πρεπε ν2 δι1π�υν τ+
κρ�τ�ς κα> τ�Fς φ�ρεmς τ�υ– �φειλα ν2 κ�νω
µ�α τελευτα�α =ναφ�ρ2 σ8 �σeς. {Iσως τ+ ψ�-
6ετε κα> Kγ�λετε στ+ φ#ς <λλ� 5να µπ��αλ�
α,θαιρεσ�ας τ�ς @Eκκλησ�ας κα> τ#ν φ�ρ1ων
π�F θ2 �πρεπε ν2 πρ�στατε��υν α,τ2 γι2 τ2
-π�mα θεσπ�στηκαν.

Mετ2 τιµ�ς
Σταυρ	Gλα T�ωρτ�#τ	υ

N1�ς K)σµ�ς
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N� δηµ	σιεGωνται τ� �νθελληνικ� �κκλησιαστικ� κε%µενα

K�ριε διευθυντ�,
E;�α fτ�ιµ�σει �πιστ�λ� σ8 �ντ�ν� �φ�ς

διαµαρτυρ�ας σ�ετικ2 µ8 τ2 συµK�ντα σ8
κεmν� τ+ =κατ�ν)µαστ� συν1δρι� τ#ν µεσαι-
ωνιστ#ν στ+ @Aριστ�τ1λει� Πανεπιστ�µι�
τ�ς Θεσσαλ�ν�κης, &π�υ κατ�ντησαν στ+ ση-
µεm� ν2 Nητ�σ�υν τ�ν α,τεπ�γγελτη δ�ω6η
τ�% «∆» =π+ τ+ν ε(σαγγελ1α. @Aλλ2 µ8 τ+
<ρθρ� σας στ+ τε%��ς τ�% «∆αυλ�%» 260-261
µ8 καλ�ψατε πλ�ρως π�νω στ+ θ1µα. OOµως
τ2 =π�λιθHµατα τ�ς BυNαντιν�ς θε�κρατ�ας
ε;ναι θρασ1α, &πως - παπα-ΓιHργης Mεταλ-
λην+ς κα> - παπα-Θε)δωρ�ς Z�σης, κα> δ8ν
DδρHν�υν µ8 τ>ς τ)σες (=ντιπαρατιθ1µενες)
=λ�θειες.

A,τ+ π�F θ2 =π�δυναµHσ4η �ν µ1ρει τ+
θρ�σ�ς τ�υς, ε;ναι ν2 �κδ�θ4� κ�π�ι� τριµη-
νιαm� π.�. φ�λλ�, στ+ -π�m� ν2 =ναφ1ρεται σ8
κ�θε �κδ�ση $ πρ�δ�σ�α τ#ν ρασ�φ)ρων τ�ς
Kωνσταντιν��π�λης, �D =λλεπ�λληλ�ι =φ�-

ρισµ�> τ�ς @Eπαναστ�σεως τ�% ’21, �D fπτ2
=ναθεµατισµ�> κατ2 τ#ν AEλλ�νων στ�ν νε-
�ελληνικ�, �D -π�m�ι ψ�λλ�νται στ>ς �κκλη-
σ�ες �π> µι�µιση �ιλιετ�α, $ =π�τη τ�ς «=να-
στ�σεως» τ�% @Iησ�% =π+ τ�Fς Nηλωτ8ς κα> $
K�αια �πιK�λ� τ�% �ριστιανισµ�% =π+ τ�Fς
α,τ�κρ�τ�ρες, �D -π�m�ι �γκληµ�τισαν, γι2
ν2 θεµελιHσ�υν τ+ν �ριστιανισµ+ π�νω στ+ν
τ�φ� τ�% AEλληνικ�% Π�λιτισµ�% κ.λπ., κ.λπ.
K�τι πρ1πει ν2 γ�ν4η στ�ν κατε�θυνση α,τ�.

T+ <λλ� �6�ργιστικ+ ε;ναι &τι - Uρµ)δι�ς
~π�υργ+ς �π1τρεψε α,τ+ τ+ σκ�ταδιστικ+ συ-
ν1δρι� ν2 cργανωθ4� µ1σα στ+ν να+ τ�ς γνH-
σης, καθMς κα> τ�ν παρ�υσ�α τ�% =νδρι�ντ�ς
τ�% Uγ��υ ∆ηµητρ��υ στ+ πρ�α�λι� =ντ> τ�%
@Aριστ�τ1λη.

Mετ2 τιµ�ς
Γι#ννης Γρηγ	ρ�ας

@Aθ�να



OI ¢H£EN £OYKY¢I¢EIOI AMEPIKANOI
KAI TO «MHNYMA» TOY £OYKY¢I¢H

Στ+ πρ�ηγ��µεν� τε%��ς τ�% «∆αυλ�%» =πεκαλ�φθη 5να �ντυπωσιακ+ κα> µeλλ�ν
«=π)τ�µ�» �νδιαφ1ρ�ν τ�ς =µερικανικ�ς $γεσ�ας πρ+ς τ�ν fλληνικ)τητα κα> τ�ν fλλη-
νικ� θεHρηση τ�ς π�λιτικ�ς. M�λιστα �γινε σαφ8ς πMς θ1σεις κα> =π)ψεις, π�F �ρ)-
νια τHρα διατ�πωσε κα> ~π�στ�ρι6ε α,τ+ τ+ περι�δικ+ κα> ε(δικHτερα - �κδ)της τ�υ,
π�ραν τ+ δρ)µ� τ�% Λευκ�% OIκ�υ. Πλ�ν &µως τ)σ� �D =π)ψεις α,τ8ς �µφαν�N�νται
διαστρεKλωµ1νες, &σ� κα> $ γενικHτερη πρ�σ1γγιση τ�% fλληνικ�% π�λιτικ�% λ)γ�υ
�µφαν�Nεται κι α,τ� στ� σκ1ψη τ#ν @Aµερικαν#ν (θυν)ντων πληµµελ�ς, =ντιφατικ�
κα> γι2 τ�%τ� �πικ�νδυνη.

Bασικ+ς �κφραστ�ς τ�ς «στρ�φ�ς» α,τ�ς τ�ς Πλανηταρ��ας - fλληνιστ�ς καθηγητ�ς B�-
κτωρ Nτα�ηKιντ X�νσ�ν. Σ8 πρHτη µατι2 θ2 µπ�ρ�%σε ν2 θεωρηθ4� (διαιτ1ρως θετικ+ τ+ γεγ�-
ν)ς, πMς �κ τ#ν Kασικωτ1ρων συµK��λων τ�% πρ�1δρ�υ Mπ�Fς κατ2 τ�ν τελευτα�α διετ�α ε;ναι
5νας καθηγητ�ς τ�ς κλασικ�ς fλληνικ�ς παιδε�ας, γνωστ+ς µ�λιστα στ+ ε,ρF κ�ιν+ µ8 τ+ �ργ�
τ�υ «Π�ι)ς σκ)τωσε τ+ν OOµηρ�;» κι =κ)µη γνωστ)τερ�ς στ�Fς =ναγν#στες τ�% «∆αυλ�%» =π’
τ�ν (διαιτ1ρως �νδιαφ1ρ�υσα συν1ντευ6� τ�υ, π�F µeς παρα�Hρησε πρ>ν =κριK#ς δ�� �ρ)νια
(τε%��ς 240, ∆εκ1µKρι�ς 2001).

AO στεν+ς λ�ιπ+ν σ�µK�υλ�ς τ�% @Aµερικαν�% πρ�1δρ�υ, π�F «`ταν µιλ�nη κρατ�.ν τ�ν �ν�-
σα τ�υς στ" Λευκ" O+κ�», �µφαν�Nεται στ>ς δηµ)σιες δηλHσεις τ�υ Tς θαυµαστ�ς τ�ς π�λιτικ�ς
κα> στρατιωτικ�ς δρ�σης τ#ν @Aθηνα�ων τ�% 5�υ π.X. α(#ν�ς κα> Tς δειν+ς �π�σης µαθητ�ς τ�%
Θ�υκυδ�δη. ∆ιακηρ�ττει πMς «N 8Aµερικ� πρ
πει ν� συµπεριφ
ρεται `πως N �ρHα�α 8AθGνα»
κα> πMς «�^ 8Aµερικαν�( ε+ναι θ�υκυδ�δει�ι ρεαλιστ
ς», &ταν �φαρµ)N�υν τ+ «δ�και� τ�% (σ�υ-
ρ�%».

OOµως cφε�λ�υµε ν2 σηµειHσ�υµε πMς - Θ�υκυδ�δης περι1γραψε <κρως �πιστηµ�νικ#ς Tς
παρατηρητ�ς τ2 γεγ�ν)τα τ�% Πελ�π�ννησιακ�% Π�λ1µ�υ, τ2 «π�λλ� δειν� π�7 Qγιναν κα(
θ� γ�νωνται π�ντα, `σ� N φ�ση τ�. �νθρ,π�υ θ� παραµ
νnη N jδια», &πως - Iδι�ς σηµει-
Hνει, γι2 ν2 καταδε�64η Z�ι KεKα�ως τ+ν θρ�αµK� τ#ν @Aθηνα�ων, =λλ2 τ+ π#ς - παν�σ�υ-
ρ�ς κα> λαµπερ+ς fλληνικ+ς κ)σµ�ς, - νικητ�ς τ#ν Mηδικ#ν Π�λ1µων, κατ1λη6ε στ� γε-
νικ� �6ασθ1νηση κα> παρακµ�. Kα> π�λι, &πως - Iδι�ς σηµειHνει, =φ�νει τ�ν Dστ�ρ�α τ�υ
Tς «κτLµα �ς �ε(» τ#ν =νθρHπων, Tς µ)νιµη πηγ� διδα��ς µπρ�στ2 στ>ς «jδιες z παρ�µ�ιες
καταστ�σεις», π�F -πωσδ�π�τε θ2 κληθ�%ν στ+ µ1λλ�ν �D <νθρωπ�ι ν2 =ντιµετωπ�σ�υν.
AO κ. X�νσ�ν θ2 πρ1πει ν2 καταν��σ4η πMς �D @Aµερικαν�> σ�µερα: α) δ8ν �νεργ�%ν &πως
�D @Aθηναm�ι κατ2 τ� δι�ρκεια τ�% Πελ�π�ννησιακ�% π�λ1µ�υ κα> K) ταυτ)�ρ�να δ8ν ε;ναι
«θ�υκυδ�δει�ι ρεαλιστ1ς». lAν διδ��θηκαν =π’ τ+ Θ�υκυδ�δη δ8ν µπ�ρ�%ν παρ2 ν2 δ�%ν
τ2 συντρ�µµια τ�ς κατεστραµµ1νης @Aθ�νας κα> τ�ς ~π)λ�ιπης AEλλ�δ�ς Tς µ�α κατ�στα-
ση π�F πρ�µην�εται γι2 &λη τ�ν =νθρωπ)τητα σ�µερα. OEνα �νδε�)µεν� π�F γ�νεται =κ)-
µη πιθανHτερ�, &ταν συγκρ�ν�υµε τ+ �π�πεδ� τ�% πνε�µατ�ς κατ2 τ�ν fλληνικ� =ρ�αι)-
τητα, τ�ν �λευθερ�α τ#ν (δε#ν κα> τ�ν =νε6ιθρησκ�α µ8 τ+ �π�πεδ� τ�ς θε�κρατ�ας κα> τ�ς
θρησκευτικ�ς µισαλλ�δ�6�ας π�F �πικρατεm σ�µερα κα> µ�λιστα κα> �ντ+ς τ�ς $γεσ�ας τ�ς
πλανηταρ��ας. AH τα�τιση τ#ν =ντιπ�λων µ8 τ>ς δυν�µεις τ�% «κακ�%» κα> τ�% «Σατανe»
κα> µ�λιστα =π+ τ+ στ)µα τ�% Iδι�υ τ�% πρ�1δρ�υ Mπ�Fς δ8ν θυµ�Nει καθ)λ�υ τ�ν fλλη-
νικ� =ρ�αι)τητα, =λλ2 τ+ν πι+ σκ�τειν+ µεσα�ωνα.

{Iσως ε~ρισκ)µεν�ι σ8 διαρκ8ς κλmµα π�λ1µ�υ, π�λλ�> �κ τ#ν θεωρητικ#ν τ#ν HΠA ν2 κα-
τ1λη6αν στ� «διαστρ�φ� τ#ν �νν�ι#ν», &πως κα> π�λι - Θ�υκυδ�δης διακρ�νει: «8Aκ�µη κα( τ�
συνGθη σηµασ�α τ0ν λ
9εων σ� σH
ση µ� τ� πρ�γµατα τ�ν Uλλα9αν κατ� τ" δ�κ�.ν».

Παν. Λ. K	υ+αλ#κης



T+ κυριHτερ� σφ�λµα τ�ς συν�θ�υς Dστ�ρικ�ς συγγραφ�ς ε;ναι - µ� δια-
�ωρισµ+ς τ#ν fταιρ#ν =π+ τ>ς =γ�ραmες γυναmκες, π�F N�%σαν στ�Fς �Hρ�υς
τ�ς «�π�σηµης» π�ρνε�ας. Παρενθετικ2 =6�Nει ν2 �πισηµανθ4� &τι $ Eδρυση
�Iκων =ν���ς =ν�γετ� στ�Fς �ρ)ν�υς τ�% Σ)λων�ς, $ ν�µ�θετικ� φρ�ντ�δα
τ�% -π���υ περι1στειλε τ2 τρωτ2 τ�ς πρ�γεν1στερης π�ρνε�ας. @Iδια�τερες
�π�σης κατηγ�ρ�ες �λευθ1ρων Gθ#ν γυναικ#ν =π�τελ�%σαν �D cρ�ηστρ�δες,
�D α,λητρ�δες, �D κιθαρ�στριες, �D ψ�λτριες κα> �D σαµKυκ�στριες, �D -π�mες
πρ�σκαλ��µενες στ2 συµπ)σια �τερπαν τ�Fς ε,ω��υµ1ν�υς µ8 τ�ν τ1�νη κα>
τ2 φυσικ� τ�υς θ1λγητρα.

OD OταMρες Tς πρ)σωπα =λλ2 κα> Tς κ�ινωνικ� -µ�δα δι1φεραν �ντελ#ς
=π+ τ>ς παραπ�νω κατηγ�ρ�ες γυναικ#ν, λ)γoω ~ψηλ�ς πνευµατικ�ς καλ-
λι1ργειας, λαµπρ�ς µ�ρφHσεως, =παραµ�λλ�υ κ�λλ�υς, κ�ινωνικ�ς θ1σεως
κα> λεπτ�% �αρακτ�ρ�ς. T2 πρ�τερ�µατα α,τ2 �θελγαν τ�Fς <νδρες, π�F
=ναNητ�%σαν τ�ν -λ�κληρωτικ� ε,δαιµ�ν�α. AO ∆ηµ�σθ1νης («Kατ2 Nεα�-

�H σP.ση EνδρSς - �σδFναµης γυνα#κας

T
+ φαιν)µεν� k µeλλ�ν τ+ �θ�ς τ�% fταιρισµ�% στ�ν =ρ�α�α
AEλλ�δα ε;ναι 5να Dστ�ρικ+ κεφ�λαι�, στ+ -π�m� $ �ρευνα
-µ�λ�γ�υµ1νως δ8ν ��ει δHσει τ� δ1�υσα σηµασ�α. @Aκ)µα
κα> στ>ς πλεmστες τ#ν περιπτHσεων π�F Dστ�ρικ�> συγγρα-

φεmς ���υν =σ��ληθ� µ’ α,τ), �D δηµ�σιε�σεις τ�υς δε��ν�υν =φ’
fν+ς µ8ν π)σ� �πιφανειακ2 κα> πρ)�ειρα τ+ =ντιµετωπ�N�υν, =φ’
fτ1ρ�υ δ8 &τι - τρ)π�ς µ8 τ+ν -π�m� τ+ =ντιλαµK�ν�νται ~πεµφα�-
νει σαφ#ς τ>ς �πιρρ�8ς στ� σκ1ψη τ�υς τ#ν Gθικ�λ�γικ#ν κατευ-
θ�νσεων τ�ς µετα�ριστιανικ�ς �π���ς, κατ2 τ>ς -π�mες παραθεω-
ρεmται, �λευ�Nεται k διαστρεKλHνεται -τιδ�π�τε δ8ν συν�δει πρ+ς
α,τ1ς. @Eν τo# παρ)ντι �πι�ειρεmται µι2 πρ�σπ�θεια =ντικειµενικ�ς
παρ�υσ�ασης τ�ς Dστ�ρικ�ς ε(κ)νας τ#ν fταιρ#ν, �D -π�mες κ�θε
<λλ� παρ2 περιθωρι�π�ιηµ1νες ?ταν στ�ν =ρ�α�α fλληνικ� κ�ι-
νων�α, &πως τ>ς θ1λει $ (σ�πεδωτικ� κα> συν�µα πρ�κατειληµµ1-
νη περ> τ+ fλληνικ+ παρελθ+ν Dστ�ρικ� �ρευνα.



ρας», 122) κ�νει σαφ� δια�ωρισµ+ τ#ν fταιρ#ν =π+ τ>ς λ�ιπ8ς κ�ιν8ς γυ-
ναmκες κα> τ>ς παλλακ�δες: «T�ς µ�ν Oτα�ρας Nδ�νLς {νεκα QH�µεν, τ�ς δ�
παλλακ�ς τLς µεθ’ Nµ
ραν θεραπε�ας τ�. σ,µατ�ς». AH λ16η «Nδ�ν�» δ8ν
σηµα�νει τ�ν �6 �νστ�κτ�υ �πιNητ��µενη =π)λαυση, =λλ2 σαφ#ς α,τ�ν π�F
πρ�κ�πτει =π+ τ� ��ρη, τ�ν ε,φυ�α κα> τ� λεπτ� α(σθητικ�. T2 πρ�τερ�µα-
τα α,τ2 �6ακ�λ�υθ�%ν ν2 θ1λγ�υν τ+ν =νδρικ+ πληθυσµ+ τ#ν π)λεων =κ)-
µα κα> σ8 µεταγεν1στερες τ�ς κλασικ�ς =ρ�αι)τητας �π��1ς, -π)ταν �D fταmρες
ε;�αν πλ1�ν �κπ1σει κ�ινωνικ�.

OD Dστ�ρικ8ς πηγ8ς =ναφ1ρ�υν cν)µατα κα> περιστατικ2 τ�ς Nω�ς διασ�-
µων fταιρ#ν. T2 cν)µατα τ�ς @Aσπασ�ας, τ�ς Mελ�ττης, τ�ς Λα�δ�ς, τ�ς Λε-
α�νης, τ�ς Θε�δ)της, τ�ς Γλυκ1ρας, τ�ς Λε�ντ��υ, τ�ς Nεα�ρας, τ�ς Πετ�λης,
τ�ς Πυθι�ν�κης κα> π�ρα π�λλ#ν <λλων συναντ#νται δ�πλα στ2 cν)µατα
διασ�µων =νδρ#ν. @A6ι�σηµε�ωτες περιπτHσεις τ1τ�ιων «δεσµ#ν» ε;ναι: τ�ς
∆ιδ�µης µ8 τ+ν Πτ�λεµαm� τ+ν Φιλ�δελφ�, τ�ς ∆ι�τ�µης, τ�ς -π��ας θερµ+ς
θαυµαστ�ς ~π�ρ6ε - Σωκρ�της, τ�ς Γναθα�νης, π�F N�%σε 5ναν φλ�γερ+
�ρωτα µ8 τ+ν δραµατικ+ π�ιητ� ∆�ιφιλ�, τ�ς @Aγαθ�κλε�ας, π�F συνδε)ταν
µ8 τ+ν Πτ�λεµαm� τ+ν Φιλ�π�τ�ρα, τ�ς @Aρ�αιαν�σσης, π�F =γαπ�%σε τ+ν
Πλ�τωνα, τ�ς Λαγ�δ�ς, �ρωµ1νης τ�% Λυσ�α, τ�ς Mυρρ�νης, π�F συνδε)ταν
µ8 τ+ν ρ�τ�ρα AYπερε�δη, τ�ς Φιλ�υµ1νης, π�F ε;�ε �ρωτευθ� τ+ν Kρ�τωνα,
τ�ς Mεδ�ντ�δ�ς µ8 τ+ν @AλκιKι�δη, τ�ς ∆ωρ��ης, π�F δε�)ταν συ�ν2 τ+ν
AIσωπ�, τ�ς A,δ�της, τ�ν -π��α ε;�ε περ> π�λλ�% - Φ�λιππ�ς - MακεδHν,
τ�ς AEρπυλλ�δ�ς, π�F συN�%σε µ8 τ+ν @Aριστ�τ1λη κα> π�λλ#ν <λλων, π�F
καταδεικν��υν &τι $ παρ�υσ�α τ�% fταιρισµ�% στ�ν =ρ�α�α κ�ινωνικ� Nω�
κ�θε <λλ� παρ2 τυ�αmα πρ�1κυψε.

�ø
ς πρ+ς τ>ς =παρ�8ς τ�% Dστ�ρικ�% α,τ�% θ1µατ�ς µι2 =6ι)λ�γη �κτ�-
µηση ��ει κ�νει - =ε�µνηστ�ς Dστ�ρικ+ς Γρηγ)ρι�ς Στεφ�ν�υ περ>
τ>ς =ρ�8ς τ�% περασµ1ν�υ α(#να στ+ σ�γγραµµ� τ�υ «AD fταmραι
κατ2 τ�ν fλληνικ�ν =ρ�αι)τητα»: «8Eφ’ ̀ σ�ν �^ σ�%υγ�ι (γυναmκες)

δ�ν �τ�γHαν�ν τ�ια�της µ�ρφ,σεως, xστε ν� δ�νανται ν� συ%ητ�.ν pHι πλ
-
�ν µ� φιλ�σ�φ�υς, π�ιητ�ς κα( καλλιτ
Hνας κα( ν� π�ικ�λλ�υν µ�αν συνανα-
στρ�φ�ν δι� τLς H�ριτ�ς τ�. πνε�µατ�ς, �λλ’ �cτε µ� ατ�7ς τ�7ς συ%�γ�υς
των, φυσικ"ν eτ� �^ τελευταM�ι �|τ�ι ν� νυµφε�ωνται µ�ν H�ριν τ�. “παι-
δ�π�ιεMσθαι γνησ�ως” – �φ�. τ�.τ� �9��υν �^ N�µ�ι, N Π�λιτε�α κα( N Θρη-
σκε�α– �λλ� κα( ν� �να%ητ�.ν τ�ν πνευµατικ�ν Nδ�ν�ν κα( τ
ρψιν εfς Uλλα
κ
ντρα πλ�ν τLς συ%υγικLς Oστ�ας. T� πρ�σωπα τ� δυν�µενα λ�γmω τLς µ�ρ-
φ,σε,ς των κα( λ�γmω τ�. σωµατικ�. κα( πνευµατικ�. κ�λλ�υς των ν� �π�-
σπ�σ�υν τ�ν πρ�σ�H�ν τ�. �νδρ�ς, eσαν µ�ν�ν α^ OταMραι. A^ γυναMκες ατα(
�νLκ�ν εfς µ�αν τ�9ιν, τ�ν Rπ��αν µατα�ως θ� �να%ητGσnη κανε(ς σGµερ�ν.

\Aλλ V παιδπι#α καA [λλ µι7 Cαθει7  σP.ση
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�Eτα%ρα +	ηθi( ν�	 κρατ_ντας τ κεφ#λι τ	υ, - -π	@	ς ?$ει «παραπιε@» καL κ#-
νει �µετ�. (Λεπτ	µ�ρεια �π κGλικα τ	& πρ_τ	υ µισ	& τ	& ε´ π.X. αJ.)

FOλ�κληρ�ς δ� N τ�9ις ατ� τ0ν  γυναικ0ν �π
δρασε µεγ�λως, pHι µ�ν�ν �π(
τLς καθ’ `λ�υ �ναπτ�9εως τLς OλληνικLς µεγαλ�φυ�ας, �λλ� κα( �π( τ�.
πνευµατικ�. κα( καλλιτεHνικ�. τ0ν FEλλGνων =��υ». OD θ1σεις α,τ8ς θυµ�-
N�υν τ2 &σα σ�ετικ2 γρ�φει - �εν�φ#ν στ+ν «O(κ�ν�µικ)» τ�υ: «TnL µ�ν γ�ρ
γυναικ( κ�λλι�ν Qνδ�ν µ
νειν z θυραυλεMν, τm0 δ� �νδρ( αjσHι�ν Qνδ�ν µ
νειν
z τ0ν Q9ω �πιµελεMσθαι». OOσ�ν =φ�ρpe στ+ «γνησ�ως παιδ�π�ιεmσθαι», π�F
�πεK�λλετ� =π+ τ+ «γρ�µµα τ�% N)µ�υ», ε;�ε µeλλ�ν σ�ετικ�π�ιηθ� κατ2 τ�ν
περ��δ� =κµ�ς τ�% fταιρισµ�%. lAς µ�ν λησµ�ν�%µε &τι - φιλ)σ�φ�ς B�ων
?ταν υD+ς τ�ς fτα�ρας @Oλυµπι�δ�ς, - Θεµιστ�κλ�ς ?ταν τ1κν� τ�ς fτα�ρας
@AKρ�τ)ν�υ, &πως κα> - ρ�τωρ @Aριστ�φ#ν τ�ς X�ρηγ�δ�ς, �νo# - @Aθηναm�ς
στρατηγ+ς Tιµ)θε�ς �καυ�eτ� &τι «εf µ� R πατ�ρ ατ�. συνGρHετ� Oτα�ρ�α»,



δ8ν θ2 ?ταν υD+ς τ�% K)νων�ς. OD περιπτHσεις α,τ8ς =π�τελ�%ν 5να µικρ+
δεmγµα τ�ς στ�σεως π�F τηρ�%σε $ κ�ινων�α �ναντι α,τ#ν τ#ν �λευθερια-
N�υσ#ν γυναικ#ν, τ>ς -π�mες Z�ι µ)ν�ν =νε�)ταν, =λλ2 κα> �ν π�λλ�mς τι-
µ�%σε, καθMς π�λυτελ� µνηµεmα =φιερ�%ντ� σ’ α,τ1ς, &πως �π�σης τρ�π�δες
κα> ��λκινες ε(κ)νες κα> τιµητικ2 (κριHµατα στ>ς π�µπ1ς. @Aκ)µη σ8 π�λλ2
µ1ρη τ�ς AEλλ�δας Gγε�ρ�ντ� =γ�λµατα fταιρ#ν στ�Fς δηµ)σι�υς περιπ�-
τ�υς, στ�Fς να��ς, στ>ς στ�8ς κα> τ�Fς Dερ�Fς περιK)λ�υς. Π1ρα =π+ τ2 µαρ-
µ�ρινα -µ�ιHµατα τ�ς Φρ�νης (π�F �ρησ�µευσε κα> Tς «µ�ντ1λλ�» τ�% Πρα-
6ιτ1λ�υς γι2 τ�ν =πεικ)νιση τ�ς Kνιδ�ας @Aφρ�δ�της), τ�ς Λα�δ�ς, τ�ς Πυ-
θι�ν�κης κ.<., =κ)µα κα> µ1σα στ� Σπ�ρτη τ�ς λιτ)τητας κα> τ�ς �γκρ�τειας
κατεm�ε περ��πτη θ1ση τ+ <γαλµα τ�ς fτα�ρας K�ττ�νης.

\O
�ι µ)ν�ν �ραστ8ς τ#ν fταιρ#ν µ8 µεγ�λη �(κ�ν�µικ� ε,ρωστ�α, =λλ2
λα�> κα> π)λεις -λ)κληρες Eδρυαν να�Fς κα> µνηµεmα γι’ α,τ1ς.  Xα-
ρακτηριστικ2 στ�ν {AKυδ� ε;�ε �(κ�δ�µηθ� να+ς �π’ cν)µατι τ�ς
@Aφρ�δ�της τ�ς fτα�ρας τ�ς λεγ�µ1νης «Πανδ�µ�υ», σ8 �νδει6η

ε,γνωµ�σ�νης κα> τιµ�ς �κ µ1ρ�υς τ#ν π�λιτ#ν πρ+ς κ�π�ια fτα�ρα π�F ε;�ε
συντελ1σει στ�ν =ν�κτηση τ�ς �λευθερ�ας τ�υς.

@Aλλ2 κα> �D πνευµατικ�> δηµι�υργ�> δ8ν ~π�λε�π�νταν.  Π�λλ�> π�ιητ8ς
~π1γραφαν τ2 �ργα τ�υς δι’ cν�µ�των γνωστ#ν fταιρ#ν. E;ναι γνωστ2
$ «Θα;ς» τ�% Mεν�νδρ�υ (πρ+ς τιµ�ν τ�ς fτα�ρας τ�% Mεγ�λ�υ @Aλε-
6�νδρ�υ), $ «K�ριαν�» τ�% Φερεκ�δ�υ, $ «Λε�ντι�ν» τ�% AEρµησι�να-
κτ�ς κ.<. ∆8ν ε;ναι δ8 κα> λ�γες �D περιπτHσεις π�F Z�ι µ)ν� τ+ κ�λλ�ς,
$ µ)ρφωση κα> $ ε,στρ�φ�α �καναν τ>ς fταmρες =ντικε�µενα τιµ�ς, =λλ2
κα> - $ρωισµ)ς, $ =γαθ�πρα6�α κα> $ α,ταπ�ρνηση π�F π�λλ8ς �6 α,τ#ν
�π1δει6αν σ8 δ�σκ�λες συνθ�κες. AH Λ1αινα �θυσι�σθη �θελ��σια γι2
τ+ν �ρωτα πρ+ς τ+ν @Aριστ�γε�τ�να. OOταν τ�ν συν1λαKε - AIππ�ας κα> τ�ν
~π1Kαλε σ8 Kασανιστ�ρια γι2 ν2 τ�ς =π�σπ�σ4η πληρ�φ�ρ�ες σ�ετικ2 µ8
τ�ν �π�θεση τ#ν λεγ�µ1νων «τυρανν�κτ)νων», πρ�τ�µησε ν2 κ)ψ4η τ�
γλ#σσα της µ8 τ2 δ)ντια της, γι2 ν2 µ�ν µιλ�σ4η. TιµHντας τ�ν πρ�6η της
�D @Aθηναm�ι �στησαν µ�α ��λκινη «λ
αινα Uγλωττ�ν» στ2 Πρ�π�λαια
τ�ς @Aκρ�π)λεως. OOµ�ι� $ρωισµ+ �π1δει6ε κα> $ Tιµ�νδρα, fτα�ρα π�F
συνδε)ταν µ8 τ+ν @AλκιKι�δη, &ταν - τελευταm�ς κινδ�νευσε κατ2 τ�ν π�-
λι�ρκ�α τ�% �Iκ�υ τ�υ =π+ στρατι#τες τ�% ΦαρναK�N�υ: πρ�1τα6ε τ2
στ�θη της στ2 πυρακτωµ1να K1λη τ�υς.

@Eπ�σης &λες �D K�ρ�νθιες fταmρες, &ταν - �1ρ6ης ε(σ1Kαλε στ�ν AEλλ�δα,
πρ�σ�λθαν στ+ Dερ+ τ�ς @Aφρ�δ�της κα> πρ�σε���νταν γι2 τ� σωτηρ�α τ#ν
Πανελλ�νων, γι’ α,τ+ κα> τ2 cν)µατ� τ�υς �αρ�κτηκαν σ8 περ��πτ� π�νακα.

Πλιτισµ�ς: Πνευµατικ� LKµ#ωση EνδρSς - γυναικ�ς
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AH δ8 περιHνυµη Φρ�νη =π+ τ>ς Θεσπ�ες ε;�ε =ναλ�Kει µ8 δικ� της �6�δα
τ�ν περιτε��ιση τ�ς π)λεHς της µετ2 τ�ν (σ�π1δωση τ#ν τει�#ν =π+ τ+ν µα-
κεδ�νικ+ στρατ).

M8 α,τ2 τ2 Dστ�ρικ2 δεδ�µ1να $ =π�ντηση στ+ �ρHτηµα π)θεν κα> γιατ�
πρ�1κυψε $ τ�6η τ#ν fταιρ#ν στ�ν =ρ�αι)τητα κα> π#ς jκµασε στ�Fς κ)λ-
π�υς τ�ς  κ�ινων�ας ε;ναι µeλλ�ν σ�νθετη, καθMς �D συνιστ#σες της ε;ναι π�λ-
λ1ς, =φ�% =ντικατ�πτρ�N�υν 5να σ�µπλεγµα σ�1σεων κα> (σ�ρρ�πι#ν =ν�µεσα
στ+ =ρσενικ+ κα> τ+ θηλυκ+ στ�ι�εm�.

@Aφ’ fν+ς $ θ1ληση τ�ς γυνα�κας γι2 κ�ινωνικ� <ν�δ� µ1σα στ�ν =νδρ�-
κρατ��µενη κ�ινων�α, $ �(κ�ν�µικ� της =νε6αρτησ�α, $ συντρ�φικ)τη-
τα στ� σ�1ση µ8 τ+ν <νδρα, $ Kελτ�ωση τ�ς κ�ινωνικ�ς κα> πνευµατικ�ς
της καλλι1ργειας κα> =φ’ fτ1ρ�υ $ =νδρικ� ψυ��σωµατικ� πλ�ρωση, $
=ναN�τηση τ�ς AHδ�ν�ς (κ)ρης τ�% {Eρωτα κα> τ�ς Ψυ��ς κατ2 τ� Mυ-
θ�λ�γ�α) δι2 τ�ς συναναστρ�φ�ς µ8 (σ�6ι� πνε%µα κα> $ Dκαν�π��ηση τ�ς
γενετ�σιας -ρµ�ς συνθ1τ�υν τ+ στ�ι�εm� τ�% fταιρισµ�%.

OOλες α,τ8ς �D παρ�µετρ�ι KεKα�ως ���υν 5ναν κ�ιν+ παραν�µαστ�, π�F
δ8ν ε;ναι <λλ�ς =π+ τ�ν @Aν�γκη. T�ν π�λ�πτυ�η α,τ� =ν�γκη κ�λυψε τ+
~π+ �61ταση φαιν)µεν�, π�F ε;ναι µ�ναδικ+ στ+ παγκ)σµι� π�λιτισµικ+ γ�-
γνεσθαι.

OD fταmρες τ�ς fλληνικ�ς =ρ�αι)τητ�ς, =νερ�)µενες στ+ ψυ�ικ+ κα> δια-
ν�ητικ+ �ψ�ς τ�% =νδρ+ς µ1σα =π+ τ�ν �λε�θερη �πικ�ινων�α µ8 τ+ <λλ�
φ%λ�, κατ1δει6αν &τι - =ληθ�ς π�λιτισµ+ς �γκειται στ�ν Gθικ� κα> ψυ-
�ικ� �6�µ��ωση.

A,τ1ς, �ωρ>ς σ��λαστικ8ς κα> µικρ)λ�γες συNητ�σεις =λλ2 �µπρακτα,
ε(σ�λθαν στ� Nω� κα> τ�ς ��ρισαν τ>ς Kαθ�τερες κα> =νθρωπιστικHτερες
=π)ψεις τ�% Gθικ�% κα> ψυ�ικ�% κ)σµ�υ, γι’ α,τ+ κα> �ωρ>ς ~περK�λ� δ�-
νανται ν2 �αρακτηρισθ�%ν Tς �D πρ#τες φεµιν�στριες, µ8 µ)νη τ� διαφ�ρ2
&τι «R φεµινισµ"ς �κεMν�ς pHι µ�ν�ν δ�ν πλαστ�γραφ�.σε τ� γυναMκα, �λλ�
κα( τ�ν �πλ��τι%ε, xστε ν� ε+ναι πηγ� �γ�πης κα( τρυφερ�τητας», &πως �α-
ρακτηριστικ2 =ναφ1ρει - Dστ�ρικ+ς συγγραφ1ας Kων. Σκ)κκ�ς στ+ �ργ� τ�υ
«AEταmραι κα> Παλλακα> ε(ς τ�ν @Aρ�α�αν AEλλ�δα». (@Aθ�να, 1923). Πρ�-
σθ1τει δ1: «FH ̂ στ�ρ�α δ� κα( N µελ
τη τ0ν παρ’ �ρHα��ις Oταιρ0ν QHει ν� πρ�-
σφ
ρnη Uπειρα διδ�γµατα �κπ�λιτιστικLς κα( �9ανθρωπιστικLς δρ�σεως εfς
τ�7ς �θικ�λ�γ�υς, τ�σ�ν εfς τ�7ς ταρτ��φ�υς σεµν�τ�φ�υς τLς �θικLς, ̀ σ�ν
κα( εfς τ�7ς �φηνιασµ
ν�υς φεµινιστ�ς τ0ν νεωτ
ρων Hρ�νων».

M#ρι	ς Mαµαν�ας
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KTHMA ™Y°°POY: ENA™ KA£PEºTH™

M
�α K)λτα στ+ Kτ�µα Συγγρ�%, κα> $ ψυ�� τ�% =νθρHπ�υ γεµ�Nει θλ�ψη =π+
τ�ν =σ��µια κα> τ�ν �γκατ�λειψη. Kι &µως - �#ρ�ς ε;ναι µαγικ)ς. AH φ�ση
=λλ2 κα> $ φρ�ντ�δα κ�π�ιων στ+ παρελθ+ν «δ��λεψαν» γι’ α,τ+ν τ+ν σκ�-
π). Σ�µερα τ+ Kτ�µα Συγγρ�% γνωρ�Nει τ�ν =διαφ�ρ�α, τ�ν =νευθυν)τητα

τ#ν ~πευθ�νων =λλ2 κα> τ�ν KαρKαρ)τητα. T2 σκ�υπ�δια, τ2 σκ�υριασµ1να παλι�-
σ�δερα, τ2 �γκαταλελειµµ1να <λλ�τε καλα�σθητα κτ�ρια, �D κ�θε εIδ�υς καταστρ�φ8ς
=µαυρHν�υν τ�ν ε(δυλλιακ� ε(κ)να τ�% �Hρ�υ. Kα> µ1σα σ’ &λα α,τ2 =κ��γ�νται
κα> κ�π�ιες «πρ�τ�σεις» γι2 <λλ�υ εIδ�υς �ρ�ση τ�% κτ�µατ�ς, πι+ «κερδ�φ)ρα».

{A6ι�ς µαθητ�ς fν+ς <6ι�υ δασκ�λ�υ, τ�% Θε)φιλ�υ Kα�ρη, - @Aνδρ1ας Συγγρ+ς ~π�ρ6ε <νθρω-
π�ς �µπνευσµ1ν�ς κα> σ’ α,τ+ν cφε�λεται $ �ρηµατ�δ)τηση κα> δηµι�υργ�α ~ψ�στης �θνικ�ς ση-
µασ�ας �ργων &πως $ =ν1γερση τ�% ∆ηµ�τικ�% Θε�τρ�υ @Aθην#ν, τ#ν µ�υσε�ων @Oλυµπ�ας κα>
∆ελφ#ν, $ Eδρυση τ#ν φερHνυµων σωφρ�νιστικ#ν φυλακ#ν, τ�% φερHνυµ�υ ν�σ�κ�µε��υ µετα-
δ�τικ#ν ν�σηµ�των, $ =π�περ�τωση τ�% @Iσθµ�% τ�ς K�ρ�νθ�υ κα> τ�% θεραπευτηρ��υ «E,αγγε-
λισµ+ς» κα> τ1λ�ς $ δι�ν�ι6η τ�ς Λεωφ)ρ�υ Συγγρ�%, $ -π��α συνδ1ει τ�ν @Aθ�να µ8 τ+ Παλαι+
Φ�ληρ�.

T+ Kτ�µα Συγγρ�% Kρ�σκεται στ�ν περι��� τ#ν @AναKρ�των, δε6ι2 κατ2 τ�ν �6�δ� =π+ @Aθ�-
να τ�ς λεωφ)ρ�υ Kηφισ�ας κα> ��ει �κταση 1.000 στρεµµ�των. @Eκεm Kρ�σκεται $ Γεωπ�νικ� Σ��λ�
µ8 τ2 φυτHρι� της, καθMς �π�σης κα> τ+ σ��λικ+ συγκρ)τηµα τ#ν @AναKρ�των, π�F ~π�ρ6ε στ+ πα-
ρελθ+ν σ��λεm� =γρ�τ)παιδων =λλ2 κα> τ1κνων τ�ς �κπεσ��σης Kασιλικ�ς �(κ�γ1νειας, στ�ν συ-
ν1�εια δ8 στ1γασε τ+ κλασικ+ Λ�κει� @Aµαρ�υσ��υ κα> σ�µερα φιλ�6ενεm τ+ Πειραµατικ+ Λ�κει�
κα> τ+ Γυµν�σι� @Aµαρ�υσ��υ, καθMς �π�σης τ+ T.E.E. @AναKρ�των.

M8 ρητ� �ντ�λ� στ�ν διαθ�κη τ�υ - Συγγρ+ς =ν1θεσε στ�ν σ�Nυγ) τ�υ @Iφιγ1νεια Συγγρ�% ν2
δωρ�σ4η στ�ν Γεωργικ� AEταιρε�α τ+ κτ�µα, &π�υ Dδρ�θηκε τ+ 1927 τ+ Πρακτικ+ Γεωργικ+ Σ��-
λεm�. Σ�µφωνα µ8 δι�τα6η τ�ς διαθ�κης �πιθυµ�α τ�% Συγγρ�% ?ταν $ =ν�πτυ6η τ�ς AEλληνικ�ς
Γεωργ�ας, $ �κπα�δευση ν1ων γεωργ#ν κα> $ πρ�σφ�ρ2 στ�Fς κατ��κ�υς τ�ς περι���ς µιeς δα-
σικ�ς �κτασης =ναψυ��ς. Σ�µερα τ�ν ε,θ�νη δια�ε�ρισης τ�% κτ�µατ�ς ��ει τ+ @Iνστιτ�%τ� Γεω-
π�νικ#ν @Eπιστηµ#ν (π�F ~π�γεται στ+ ~π�υργεm� Γεωργ�ας). AO ∆�µ�ς @Aµαρ�υσ��υ συνεργ�-
Nεται µ8 τ+ @Iνστιτ�%τ� Γεωπ�νικ#ν @Eπιστηµ#ν στ+ θ1µα τ�ς καθαρι)τητας κα> τ�ς δασ�πρ�στα-
σ�ας τ�% κτ�µατ�ς.

AO δ�µαρ��ς κ. TNαν�κ�ς τ�σσεται ~π8ρ τ�ς ~λ�π�ι�σεως τ#ν στ)�ων τ�% IΓE, �D -π�m�ι συ-
ν�ψ�N�νται στ�ν πρ�στασ�α τ�% κτ�µατ�ς κα> τ�ν =ν�δει6� τ�υ «σ� H0ρ� πρασ�ν�υ, �fκ�λ�-
γ�ας, περι=�λλ�ντ�ς κα( =
=αια µ� τ(ς π�λιτιστικ
ς, �λαφρ�ς �θλητικ�ς κα( �κπαιδευτικ�ς HρG-
σεις». Kα> �D δ�� φ�ρεmς δηλHν�υν κατηγ�ρηµατικ2 &τι τ�σσ�νται κατ2 -π�ιασδ�π�τε ν�ας
�ρ�σης τ�% κτ�µατ�ς κα> συγκεκριµ1να &τι «N =��ληση τLς διαθ
τιδ�ς ε+ναι �π�λυτα �φαρ-
µ�σιµη σGµερα κα( �δε(ς πρ
πει ν� �π
µ=nη».

Σ�µερα, 25.10.03, $ κατ�σταση π�F �πικρατεm �6ακ�λ�υθεm ν2 ε;ναι τραγικ� κα> τ2 µεγαλ)πν�α
σ�1δια τ�% IΓE Z�ι µ)ν� δ8ν ���υν πραγµατ�π�ιηθ�, =λλ2 µ�ι�N�υν π�λF µακριν�. AH κατ�ικ�α
τ�% A. Συγγρ�% =π�τελεm πλ1�ν 5να θλιKερ+ �ρε�πι�, µ�λιστα Kρωµερ+ κα> �πικ�νδυν�. T2 <θλια
λυ)µενα, τραγικ8ς παραφων�ες µ1σα στ+ν �#ρ� τ�ς �κστασης κα> τ�ς cµ�ρφιeς, �6ακ�λ�υθ�%ν ν2
�ρησιµ�π�ι�%νται =π+ τ�Fς µαθητ1ς. @Eν κατακλεmδι, τ+ µ)ν� π�F (µ1�ρι στιγµ�ς) πρ�στατε�ει τ+
κτ�µα =π+ τ�ν �6αφ�νισ� τ�υ –&πως �γινε σ8 <λλ�υς πνε�µ�νες τ�% Λεκαν�πεδ��υ– ε;ναι $ ρητ#ς
διατυπωµ1νη K��ληση τ�% @Aνδρ1α κα> τ�ς @Iφιγ1νειας Συγγρ�% (&πως �κφρ�σθηκε στ�ν διαθ�-
κη της) γι2 τ�ν cρθ� �ρ�ση τ�% κληρ�δ�τ�µατ)ς τ�υς.

Σ.



TH™ E•A£§Iø™H™ TH™ NEA™ PøMIO™YNH™

�O Π#ρις... 	Jκτρ� �π	κεφαλισµ�ν	ς καL �κρωτηριασµ�ν	ς. �O κλητς κριτ>ς τ	& κ#λ-
λ	υς τ6ν µεγ%στων θεαιν6ν `Hρας, 7Aθην(ς καL 7Aφρ	δ%της τιµ;θηκε �π τν -ραµα-
τιστ> 7Aνδρ�α Συγγρ�, �λλ� - +ανδαλισµς τ�ς Pωµι	σGνης δ9ν «συγ$ωρε@» τ>ν T�$νη...

...Fπως δ9ν συγ$ωρ	&ν τν µεγ#λ	 ε,εργ�τη τ	υς 	V ε,εργετηθ�ντες, π	� µετ�τρεψαν
τ>ν θαυµ#σια νε	κλασικ> «DEπαυλη Συγγρ	&» στ ρηµαδι π	� +λ�πετε στ>ν φωτ	-

γραφ%α.



T κ#λλ	ς καL -... κ#λ	ς!
Tσ��π! N�τ� κα( τ" ν
� =λαστ�ρι, τ" �δελφ�κι τ�.

Φ��=�υ κα( τLς 8Aθηνgς. Mιλ0, `πως καταλ�=ατε, γι�
τ" τρ�τ� κα( πλ
�ν φαρµακερ" εfκαστικ" δηµι��ργηµα
τ�. κ. Γκ�γκ�υ. (Oδεµ�α σH
ση µ� B�ν Γκ�γκ, �π" τ"ν

Rπ�M� ε+ναι κλ�σεις �ν,τερ�ς)! #Eµ, καλλιτ
Hνης ε+ναι R Uνθρωπ�ς, δ�ν δ�υρ-
=αν�%ει =��τυρ�! Φιλ�τ
Hνησε τρεMς /π
ρ�Hες µ�ρφ�ς γι� τ�7ς σκ�π�7ς τ�. ̂ ε-
ρ,τερ�υ –π�λαι π�τ�– �θλητικ�. θεσµ�. σας, κυρ�ες κα( κ�ρι�ι Nε�
λληνες.
N� τ(ς =λ
πετε κα( ν� σgς σηκ,νεται N τρ�Hα – �π" συγκ�νηση. T� vµ�ρφι�, τ�
H�ρις! uAν τ(ς δηµι�υργ�.σε Rπ�ι�σδGπ�τε Uλλ�ς, γι� Uλλ� σκ�π�, θ� Qλεγα
`τι µgλλ�ν QHει π�ρει ληγµ
να H�πια, �λλ� R κ�ρι�ς Γκ�γκ�ς... �παπαπ�! Φω-
τι� ν� ρ�9nη R ΓιαH=� κα( ν� µ� κ�ψnη! Γι� ν� µ�ν τ" QHnη κ�νει �ς τ,ρα, π�ει ν�
πnL ̀ τι συµφωνεM µα%� µ�υ, ̀ πως Uλλωστε κα( �^ fθ�ν�ντες τLς �πιτρ�πLς «8AθG-
να 2004», π�7 �ν
κριναν ατ�ς τ(ς θε�ας �µπνε�σεως µ�ρφ�ς Pς µασκ�τ κι Qκτ�-
τε φιγ�υρ�ρ�υν σ� πι�τα, π�τGρια, �ναπτLρες, στυλ�, πετσ
τες, σ,=ρακα κα(
Uλλα εjδη �τ�µικLς κα( �fκιακLς HρGσεως. M
Hρι κα( σ� Hριστ�υγεννι�τικες
κ�ρτ-π�στ�λ µ� τ"ν �Aη-Bασ�λη �γκαλ�τσα θ� τ(ς =ρLτε! Γι� τ
τ�ι� «�Hταρ-
µg» µιλgµε.

FEτ�ιµαστLτε λ�ιπ�ν, µετ� τ� Hαριτ�=ρυτα, πλατ�π�δα κα( �µ�ι=αδ�ειδL
κ�υκλ�κια «Φ�M=�» κα( «8Aθηνg», ν� =�λετε στ" ν�ικ�κυρι" κα( στ�ν καρδι�
σας κα( τ"ν «Πρωτ
α», τ"ν ̂ ππ�καµπ� σLµα κατατεθ�ν τLς Παρ�λυµπι�δας. M�
µ�. πLτε ̀ τι δ�ν σgς �ρ
σει. 8Eδ0 R κ. Φ(λ Kρ
ι=εν, πρ�εδρ�ς τLς ∆ιεθν�.ς Πα-
ρ�λυµπιακLς 8Eπιτρ�πLς, δηλ,νει �ρωτευµ
ν�ς µα%� τ�υ! (∆�ν �κπλGττ�µαι, τ�-
σ�υς αf0νες Hωµ
ν�ς µ
σα στ(ς ψυHανωµαλ�ες τ0ν «B�=λων» κα( τ0ν «8Aπ�-
καλ�ψεων», QHω δεM κ�ν κα( κ�ν!). N� δLτε π�7 σ� λ�γ� κα( R πρ�καθGµεν�ς
θ� =�λnη λυτ�7ς κα( δεµ
ν�υς ν� τ� 6γι�γαφGσ�υν κι�λας! Kι �ς λυσσgνε
�κεMν�ι �^ vπισθ�δρ�µικ�( –τ�π�υ «∆αυλ�.»– γκαρ�%�ντας γι� «τερατ,δεις
δ�λι�φθ�ρ�ς» στ"ν 8Oλυµπισµ�. O^ Uνθρωπ�ι QH�υν κ�λλGσει σ�ν στ�κ�ι στ�
�πεHθL τεHνGµατα τ0ν πρ�γ�νων τ�υς, ̀ πως R FHν��H�ς τ0ν ∆ελφ0ν, R FEρµLς
τ�. Πρα9ιτ
λη, N 8Aφρ�δ�τη τLς Kν�δ�υ, R ∆ισκ�=�λ�ς τ�. M�ρων�ς κα( Uλλα
τ
τ�ια, π�7 �ντικατ�πτρ�%�υν τ� φρ�νηση, τ" λ�γ�, τ�ν �ρετ� κα( τ�ν 6ρµ�-
ν�α, πρ�γµατα δηλαδ� �ντελ0ς �κατ�λληλα γι� τ" στ�µ�Hι µ�υ. Π�. ν� κα-
ταλ�=�υν ατ�( `τι N τ
Hνη π�7 λανσ�ρω �γ� QHει =αθ�τατ� ν�ηµα (κα( �κ�-
µη =αθ�τερες σκ�πιµ�τητες, π�7 �µφωλε��υν στ(ς σκ�τειν�ς {λικες τ�. �γκε-
φ�λ�υ µ�υ). Θ
λετε παραδε�γµατα; T%�µπα, =ρ
, Qκανα δι�σηµ� τ"ν #Aντυ
Γ�υ0ρH�λ; (Nα�, ατ"ν π�7 κατασκε�α%ε γλυπτ� �π" κεσ
δες). T%�µπα Qκα-
να «στ�ρ» τ�ν Mπ�ρµπαρα Στρ
ι%αρντ; (π�7 R Ajσωπ�ς πρ
πει ν� eταν
κ�.κλ�ς µπρ�στ� της).

#Eτσι λ�ιπ"ν R Πρωτ
ας µ�υ �κφρ�%ει, ̀ πως Uλλωστε �λ
Hθη �π" �π�σηµα Hε�-
λη, τ(ς τ
σσερις �9�ες τ0ν Παρ�λυµπιακ0ν 8Aγ,νων· τ� δ�ναµη, τ�ν �πιδ�ω-
9η, τ�ν Qµπνευση κα( τ� γι�ρτG. Φ0ς φαν�ρι! ]Oλα ατ� φα�ν�νται στ" γαρι-
δ�σHηµ� κ�ρµ� τ�υ, τ" «σιδερ
νι� κι U9ι�» κα( στ" κεφ�λι τ�υ, π�7 θυµ�%ει �λε-
κτρικ� σκ��πα. #Hδη �ρH�%ει ν� κυκλ�φ�ρnL  κι ατ"ς τυπωµ
ν�ς σ� µπλ�υ%�-
κια, καπελ�κια, κ�λτσες, µαντGλια κ.�.κ. Kατ�πιν, jσως πατικωθnL κα( σ� τ�ρ-
=�δες. Γιατ�; M� φυσικ� γι� ν� =�λ�υν τ" κεφ�λι τ�υς µ
σα `λ�ι ατ�( �^ πα-
ρατρεH�µεν�ι, `ταν θ� QHnη π�ρει κα( σηκ,σει �µ
να πρ" π�λλ�. τ"

Σ#ρωθρ	ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



∆8ν ~π�ρ�ει �γκυκλ�πα�δεια παγκ�σµ�ως,  π�F ν2
µ� KεKαι�m &τι �D OEλληνες «παρ1λαKαν» τ>ς �πιστ�µες, (δ�ως µαθηµατικ2 - =στρ�ν�µ�α, =π+ τ�Fς
BαKυλων��υς κα> A(γυπτ��υς (τ+ Iδι� κα> &λα τ2 πανεπιστ�µια). @Aκ)µα κα> $ fλλην)τρ�πη «@Eγκυ-
κλ�πα�δεια τ�% AHλ��υ» =ναφ1ρει: «T2 µαθηµατικ�... �ν τ#ν λαµπρ�τ1ρων δηµι�υργηµ�των παρ1-
λαK�ν �D OEλληνες =π+ τ2ς συλλ�γ2ς �µπειρικ#ν γνHσεων BαKυλων�ων, A(γυπτ�ων κ.<.». 

Kα> �D πηγ1ς; BαKυλωνιακ2 ε~ρ�µατα µ8 πρωτ)γ�ν� σ�στηµα γραφ�ς =ριθµ#ν f6ηκ�ντα-

δικ�%(;) µ8 δ�� µ)ν� στ�ι�εmα σφην�ειδ� ( = 1 κα> = 10) �ωρ>ς σηµεm� κεν�ς θ1σεως (λε-

πτ�µ1ρειες κατωτ1ρω). AH fλληνικ� γραµµατε�α: =π+ τ�Fς «παλαι�Fς» µ)ν�ν - AHρ)δ�τ�ς (B109)

=ναφ1ρει «~π)πτως»: «δ�κ
ει µ�ι �ντε.τεν * γεωµετρ�η ε/ρεθεMσα * εfς τ�ν FEλλ�δα * �πανελθεMν».
[{Aσ�ετ�ι k κακ)K�υλ�ι µεταφραστ8ς παραφρ�N�υν: «�πανελθεmν» = µετ1φεραν!]

Θεωρ# &τι =φαιρ1θηκαν �σκεµµ1νως =π+ =ντιγραφεmς (Iδια γνHµη ��ει - ∆. Λ�µπρ�υ, διευ-
θυντ�ς τ�% «∆») τρεmς λ16εις =π+ τ+ κε�µεν�, π�F �ν τεθ�%ν, =λλ�Nει τελε�ως τ+ ν)ηµα: «N�µ�-
Nω &τι =π+ τ�ν AIγυπτ� <]Eλληνες> τ�ν  ε~ρεθεmσα <ατ�Mς> γεωµετρ�α στ�ν AEλλ�δα <θ
-
λησεν> ν2 �παναφ1ρ�υν.
A,τ+ ταυτ�Nεται µ8 τ+ν Πλ�τωνα, π�F KεKαιHνει &τι �D OEλληνες λ)γoω «κατακλυσµ#ν» κατε-
στρ�φησαν π�λλ�κις κα> =π+ «γν#στες» κατ�ντησαν «=γρ�µµατ�ι» (T�µαι�ς).

Kα> συνε��Nει - AHρ)δ�τ�ς: «Π�λ�ν κα( γν,µ�να (= εIδη $λιακ#ν Tρ�λ�γ�ων) κα( τ� δ,δεκα µ
-
ρεα τLς Nµ
ρης παρ� Bα=υλων�ων Qµαθ�ν». Πρ�σθ�κη cφθαλµ�φαν�ς.

@Aρκετ�> OEλληνες(;) τ�ς διασπ�ρeς (Λ�κι�ι, Σ�ρι�ι κ.<.) πρ�ωθ�%ν τ+ τρ�π�ρι� τ�% «8E9

�νατ�λ0ν τ" Φ0ς»,1 k δι�ρθHθηκαν �πιτηδε�ως. Λ.�. - Πρ)κλ�ς: «παρ� τ�Mς Φ��νι9ιν... N τ0ν
�ριθµ0ν γν0σις, παρ’ Afγυπτ��ις N γεωµετρ�α (Σ�. E,κλ. 65). AO @I�µKλι��ς: «πρ�ετρ
ψατ� Πυθα-
γ�ραν εfς Ajγυπτ�ν... παρ’ ̂ ερε.σι �φ�δι�σθαι τα.τα (= µαθηµατικ�). AO ∆ι�γ1νης Λα1ρτι�ς: «Παρ’
Afγυπτ�ων γεωµετρεMν µαθ�ντα». @IHσηπ�ς: «παρ’ Afγυπτ�ων κα( Xαλδα�ων». ∆8ν ε;ναι τυ�αm� &τι
�D @Aσσ�ρι�ι - Xαλδαm�ι ε;ναι Σηµmτες, �D δ8 A(γ�πτι�ι Xαµmτες, jτ�ι =π)γ�ν�ι τ#ν Σ�µ κα> X�µ,
γι#ν τ�% N#ε. O�τε &τι �D Xαλδαm�ι - BαKυλHνι�ι ε;ναι πρ)γ�ν�ι τ�% @AKρα2µ κα> τ�% «περι��σι-
�υ» λα�% τ�υ.

Á

‚

·

æEY¢O™ ME°A KAI ¢IAPKE™.æEY¢O™ ME°A KAI ¢IAPKE™.

•
εκιν# =ντ�στρ�φα: «]Eλληνες �ε( κλ
πται π�σης γραφLς κα( π�σης �πι-
στGµης». T+ ε;πε - �ριστιαν+ς Tατιαν+ς (2�ς α(.) στ�ν =π�λ�γ�α τ�υ
«Πρ"ς ]Eλληνας». Στ�ν Iδια π�ρε�α µ8 τ+ «8E9 �νατ�λ0ν τ" φ0ς». E;ναι
λ�ιπ+ν �τσι; «∆�� κα> δ�� κ�ν�υν τ1σσερα» �δ�δασκε - δ�σκαλ�ς· κα>

τ+ �παναλαµK�ναµε Tς �κφραση =π)λυτης KεKαι)τητας. Π�ντα; {Eτσι ε;ναι
k περιπτωσιακ2 ε;ναι σωστ); Kα> τ� σ�1ση ~π�ρ�ει µετα6F τ#ν δ�� α,τ#ν
=φ�ρισµ#ν, Tς �π�σης κα> µ8 τ+ f6αδικ+ σ�στηµα;

καA V φιλσφ#α τHν EριθµHν
«π�ντων σ�φ,τατ�ν �ριθµ"ς» (Πυθαγ�ρας)



@Aφ�% =π�δε�θ�%µε &τι - Θαλ�ς (&πως - Σ)λων κ.<.)
π�γε στ�ν AIγυπτ�, Xαλδα�α κα> =λλ�% Z�ι Tς µαθητ�ς =λλ2 Tς διδ�σκαλ�ς (λ.�. �δ�δα6ε µ1θ�δ�
µ1τρησης �ψ�υς πυραµ�δας), δ�� τιν2 µπ�ρεm ν2 συν1Kησαν: lH ν2 «φ�τρωσε» $ µεγαλ�φυ�α τ�%
Θαλ�, &πως ~π�τ�θεται κα> τ�% AOµ�ρ�υ, τ�% AIππ�κρ�τη κ.<., k ν2 �γιναν «µ1τ���ι» τ#ν πρ�κα-
τακλυσµια�ων µ�υσε�ων - =ρ�ε�ων,2 πρeγµα πιθανHτερ�.

B1Kαια ~π�ρ��υν �νδε�6εις «µετ���ς» @Aπ+ τ+ µετα��µι� M�θ�υ κα> AIστ�ρ�ας, &πως λ.�. �D

�κπληκτικ8ς γνHσεις τ�% @Oρφ�α (Kλ1πε «@Oρφικ�», �κδ. AHλ��υ), τ�% Παλαµ�δη τ�% M�υσα��υ, 

τ�% Πυθαγ)ρα. @Aπ+ τ� µυθικ� �π��� µ8 Zντα &πως �D Tιτeνες, Γ�γαντες, AEκατ)γ�ειρες, Tελ-

�mνες, Mιν�ες κ.<. π�F �ρησιµ�π�ι�%σαν τερ�στιες δυν�µεις.

{Aλλη =ναπ�ντε�η =π)δει6η: AH @Eπιστ�µη γι2 ν2
�κφρασθ4� �ρει�Nεται (κα> δηµι�υργεm) Fρ	υς - σGµ+	λα. Λ.�. στ2 µαθηµατικ2 ���υµε τ+ν &ρ� «ρ�-

Nα» (���). BεKα�ως &σ� πλ�υσιHτερη ε;ναι µ�α γλ#σσα σ8 -ρ�λ�γ�α, τ)σ� περισσ)τερ� ��ει πρ�ω-
θ�σει τ>ς �πιστ�µες.

Παρ�κ+αση: FH Oλληνικ� µ� τ�7ς 71.000.000 τ�π�υς λ
9εων (`ρα McDonald) δ�ν συγκρ�νεται µ�
καµµι� Uλλη γλ0σσα. Λ.H. N 8Aγγλικ� διαθ
τει 17.000 λGµµατα µ�ν� (English Etymology Oxford) κα(

350.000 παρ�γωγες λ
9εις (Webster Dict.). FH Oλληνικ� θ� ε+Hε διπλ�σιες, jσως δεκαπλ�σιες uAν

εjHαµε κα( τ� «καµ
να» =ι=λ�α τLς �ρHαι�τητας (Qµειναν τ" {να Hιλι�στ�), uAν εjHαµε κε�-

µενα τLς 2ας Hιλιετ�ας π.X. {ως τLς 10ης κα( uAν λε9ικ�γραφηθ�.ν N µεσαιωνικG, N ν
α γλ0σ-

σα, fδι,µατα, δι�λεκτ�ι.
{Eτσι πρ�σπ�θησα ν2 Kρ# &λα τ2 =ρ�αmα �ριθµητικ� (λ16εις σ�ετικ8ς µ8 τ�Fς =ριθµ��ς), jτ�ι

�,σιαστικ2, �π�θετα, �πιρρ�µατα.3 (Στ+ν Π%ν. 1 ��ω γι2 παρ�δειγµα τ+ν =ριθµ+ τρ%α· τ+ α,τ+ (σ��-
ει µ1�ρι τ+ 10]. Kα> Kρ�κα 22 τ�υλ��ιστ�ν Fρ	υς π�F �61φραNαν λεπτ)τατες =λλ2 �,σιHδεις δια-
φ�ρ8ς �νν	ι6ν γι2 κ�θε =ριθµ). T+ λε6ιλ)γι� -λ�κληρHνεται µ8 1400(!) παρ�γωγες λ16εις µ)ν� µ8
τ+ πρ)θεσµα τρι-.

Συγκρ�ν�ντας τ+ν πλ�%τ� α,τ+ν µ8 τ�ν -ρ�λ�γ�α �Dασδ�π�τε γλHσσας, λ.�. τ�ς @Aγγλικ�ς, Kρ�-
σκ�υµε �λ��ιστες λ16εις (three, third, triple, three-fold).

Στ�ν @Iατρικ� σ�µερα �ρησιµ�π�ι�%νται 80.000 λ16εις (Med. Dict. Oxford). AEπ�µ1νως $ �ρ�ση
=π+ τ�Fς OEλληνες δεκ�δων �ιλι�δων µαθηµατικ#ν &ρων KεKαι�m τ�ν =π�στευτη στ�θµη τ�ς �πι-
στ�µης α,τ�ς, τ� K�ση &λων τ#ν <λλων.

AH θεωρ�α τ#ν συν)λων ε;ναι πλ1�ν $ K�ση τ�ς
µ�θησης τ#ν µαθηµατικ#ν =π+ τ�ν A´ ∆ηµ�τικ�%. Kα> σ�ν�λ� καλ�%µε µ�α συλλ�γ� �Dωνδ�π�τε
πραγµ�των, π�F ���υν µ�α k περισσ)τερες κ�ιν8ς (δι)τητες. lAν τ+ σ�ν�λ� A ��ει δ�� στ�ι�εmα α κα>
+ σηµει�%ται A = {α, K} (&ρα Σ$. 1). Παρ�δειγµα: lAν δε�θ�%µε τ>ς (δι)τητες «µπλ8» κα> «τρ�γων�»
µπ�ρ�%µε ν2 ���υµε 5να σ�ν�λ� A = {α, K}. @Eπ�σης «κ)κκιν�» κα> «τρ�γων�» 5να <λλ� σ�ν�λ� B =

{γ, δ}. T)τε δ9ν ���υµε µ�ν�δα (ε;ναι =ν�παρκτη �νν�ια),5

=φ�% καν1να τρ�γων�-στ�ι�εm� δ8ν ε;ναι &µ�ι� µ8 <λλ�.

T2 δ�� α,τ2 σ�ν�λα A κα> B δ9ν δ�νανται ν2 πρ�-
στεθ�%ν «4 κ�κκιν�µπλ8»(;) κα> fπ�µ1νως 2+2 δ9ν
κ#ν	υν 4. Γι2 ν2 πρ�στεθ�%ν δ�� σ�ν�λα, τ2 στ�ι-
�εmα κα> τ#ν δ�� πρ1πει ν2 ε;ναι (&σ�
τ+ δυνατ+ν) &µ�ια. Π.�. 2 µ1τρα + 2 µ1-
τρα = 4. N2 λ�ιπ+ν π�F <λλ�ι =ριθµ�>
λαKα�ν�υν µ1ρ�ς σ8 πρ�6εις κα> <λλ�ι
Z�ι. (Σ$. 2).

OI E§§HNE™ KAI TA ™YNO§A.OI E§§HNE™ KAI TA ™YNO§A.

Á

‚

·

H EK¶§HKTIKH OPO§O°IA.H EK¶§HKTIKH OPO§O°IA.

‚

·

MIA EMME™H A¶O¢EI•H.MIA EMME™H A¶O¢EI•H.
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Σ$. 1. ΣGν	λα A, B.

A B

α
γ

C

δ

Σ$. 2. 
A�B = Iνωση.



lAς δ�%µε τ� γνHριNαν �D OEλληνες γι2 τ�Fς «περ�εργ�υς» α,τ�Fς =ριθµ��ς. Στ+ν Π%νακα 1 φι-
γ�υρ�ρει πρHτη µ�α περ�εργη λ16η, $ «τριττGς», π�F παρ�γεται =π+ τ+ «τριττ�ς». Σηµα�νει δ8 «τριτ-
τς» σ�ν�λ� τρι#ν Rµ��ων πραγµ�των, �νo# «τριττ�ς» = σ�ν�λ� �κ τρι#ν �ν�µ�ων, =λλ2 µ8 κ�ιν� (δι)-
τητα. [Σηµ.: Πλ�ν τ�ς τριττ��ς µαρτυρεmται µ)ν�ν $ «τετρακτ�ς», τ+ Dερ+ σ�µK�λ� τ#ν Πυθαγ�-
ρ�ων. OD λ�ιπ�> –«διττ�ς», «πεντακτ7ς»– δ8ν Kρ1θηκαν σ8 κε�µενα.]

T�Fς =ριθµ�Fς α,τ�Fς 2, 3... 5ως 10 �D Πυθαγ)ρει�ι (κα> - Πλ�των) τ�Fς |ν)µαNαν εfδητικ�7ς <
ε;δ�ς = τρ)π�ς δ�µ�ς/�κφρασης, jτ�ι µ� µαθηµατικ�Fς =ριθµ��ς. AO Συριαν)ς, νε�πλατωνικ+ς τ�%
4�υ µ.X., ε(ς τ2 «Σ�)λια ε(ς Mετ2 τ2 Φυσικ2» τ�Fς θεωρεm =ριθµ�Fς �νδεικτικ�Fς «π�ι�τητ�ς κα(
�H( π�σ�τητ�ς τ0ν pντων».6 AO Πρ)κλ�ς ε(ς «Σ�)λια Παρµεν. Πλ�τ.»3 τ�Fς cν�µ�Nει =σ�µKλητ�υς,
π�F δ8ν λαKα�ν�υν µ1ρ�ς σ8 πρ�6εις.7 T1λ�ς - @Aριστ�τ1λης: «Πυθαγ�ρει�ι... τ� σ,µατα �9 �ριθµ0ν...
κα( τ"ν �ριθµ"ν τ�.τ�ν ε+ναι µαθηµατικ"ν �δ�νατ�ν».

Γι2 ν2 καταν��σ�υµε τ� σηµα�νει «ε(δητικ+ς» =ριθµ)ς, θ2 φ1ρ�υµε παρ�δειγµα =π+ τ� Bι�λ�-
γ�α. OD 4 K�σεις A-T κα> C-G συνδυαN)µενες παρ�γ�υν τ2 <πειρα DNA τ#ν Zντων. E;ναι δηλαδ�
$ τετρακτ7ς τ�ς Nω�ς, - N)µ�ς της.8 (T+ πρ�σηγ�ρικ) της ?ταν KΛEI∆OYXOΣ τ�ς ΦYΣEΩΣ).6

E;ναι fπ�µ1νως �D «ε(δητικ�>» =ριθµ�> =π+ τ+ 2 5ως τ+ 7, �D =ριθµητικ�> ν�µ	ι δ�µ�ς k/κα> λει-
τ�υργ�ας τ�% Σ�µπαντ�ς σ8 &λες τ>ς �κφ�νσεις. Λ.�. �D Συµµετρ�ες ε;ναι =6�νικ1ς, τρια6�νικ1ς,
τετρα-, πεντα-, f6α-, fπτα6�νικ1ς. (Σ$. 3).

ΓνHριNαν λ�ιπ+ν �D OEλληνες τ2 σ�ν�λα, τ2 |ν)µαNαν µ�λιστα AΓEΛH (Γερασιν+ς Nικ�µ���υ
«@Aριθµ.»6).
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OYΣIAΣTIKA τριττ8ς σ8ν�λ� 3 διαφ. πραγµ.
τρι'ς σ8ν�λ� 3 Xµ��ων πραγµ.
τρ�τωσις γ�νεται κα= 3η φ�ρ'

EΠIΘETA �ριθµ.ς (εYδητικ5ς)
�π5λυτα τρεBς
(δυϊκ.ς �ριθµ.) δυ�Bν (Eµ3ραιν) �ριθµ.ς (Z µαθηµατ.)
τακτικ' τρBτ�ς κατA σειρAν 3�ς

(τA) τρ�ττεια σ% σειρAν 3α
π�σ�τικ' τρ�ς 3 φ�ρ3ς

τρ�δυµ�ς παρα#θε=ς Xµ�: 3
τρι#αϊκ5ς διQηρηµ3ν�ς σ% 3
τρι#θ'δι�ς #ωρισµ3ν�ς σ% 3
τριαδικ5ς �π�τελ�8µεν�ς &κ 3 πρ.

π�λλαπλ'σια τριπλ�:ς σ8νθετ�ς &κ 3 πραγµ.
τριττ5ς σ8ν�λ�ν 3 Xµ��ων

�ναλ�γικ' τριπλ'σι�ς 3 φ�ρ%ς τ5σ�ς
#ρ�νικ' τριταB�ς �νA 3 (Eµ3ρες)

EΠIPPHMATA
π�σ�τικ' τρ=ς/τρι'κις 3 φ�ρ3ς

τρισσ'κις &π= 3 φ�ρ3ς
τρισσ5θεν &κ 3 µερPν

π�ι�τικA τρ�#α/τρι#* τρι#θA = εYς 3 µ3ρη
τρι#�:/τρι#Pς κατA 3 τρ5π�υς
τρισσα#� #ωρισµ3ν�ς στA 3

Π%ν. 1 �Oρ	λ	-
γ%α τ	& �ριθµ	&

τρ%α.



OD «πρωτ)γ�νες» φυλ8ς (δηλαδ�
-µ�δες π�F ��ασαν τ+ν Π�λιτισµ+) µετρ�%ν µ8 τ2 δ��τυλα 5να, δ��, δ��-5να, π�λλ�. OEνα Uπλ+
δυαδικ σ�στηµα, &πως ~π�λ�γ�N�υν �D @Hλεκτρ�νικ�> AYπ�λ�γιστ1ς. {Aλλ�ι <λλ�τε �ρησιµ�π�ι-
�%σαν τ+ τριαδικ k τ+ QEαδικ�. M8 τ�%τ� µετρ�%σαν =π+ τ+ 1 5ως τ+ 6 κα> µετ2 «f62ς 5ν»... (6+1,
6+2... 6+6).

T+ εJκ	σαδικ µ8 K�ση τ2 20 δ�κτυλα �ερι#ν-π�δι#ν, π�F Kρ�σκ�υµε ~π�λλε�µµατα στ� Γαλλ�α
80 = 4 � 20, @Aγγλ�α 20 σελλ�νια = 1 λ�ρα.

AH γραφ� τ#ν =ριθµ#ν κατ2 τ�ν �π�σηµη �πιστ�µη ��ρησιµ�π�ι�θηκε τ+ 1500 π.X. =π+ τ�Fς Bα-
Kυλων��υς στ+ f6ηκ�νταδικ)(;) τ�υς σ�στηµα. {Eγραφαν µ8 δ�� µ)ν� σ�µK�λα = 1 κα> =
10 κα> ?ταν δυσκ�λ)�ρηστ� µ8 π�λλ8ς γραµµ1ς. Π.�. 56 = <<<<<||||||. Xρησιµ�π�ι�θηκε =π+ τ+ν
Πτ�λεµαm� γι2 ~π�λ�γισµ�Fς ��ρδ#ν κ�κλων, jτ�ι 1 µ�mρα = 60´ [ �´ = ½ µ�mρα → O - λα - κε] µ8
�ρ�ση τ�% µηδεν)ς!9

OD OEλληνες τ�ν 1η �ιλιετ�α π.X. �ρησιµ�π�ι�%σαν δG	 τρ)π�υς δεκαδικ�ς γραφ�ς· τ�ν

�λφα+ητικ> (α, K, γ...) γι2 δ�λωση =ριθµ#ν κα> τ�ν µ8 -µ#δες συµ+�λων (I = µ�ν�ς, Π =

πεντ�ς, ∆ = δεκ�ς, H = fκατ�ντ�ς, X = �ιλι�ς, M = µυρι�ς) [Σ$. 4] π.�. 2.526=XXΠ∆∆ΠI. Στ+ δε-
καδικ+ ⇒ 2 � 103 + 5 � 102 + 2 � 10 + 1· στ+ f6αδικ+  1 � 64 + 5 � 63 + 4 � 62 + 1 � 6 + 0 κα> γρ�φ�υµε 15410.

E;ναι τ+ σ�στηµα  γραφ�ς =ριθµ#ν π�F =νε6αρτ�τως τ�ς +#-
σεως (2 γι2 τ+ δυαδικ+ σ�στηµα, 10 γι2 τ+ δεκαδικ+ κ.λπ.) �ρησιµ�π�ιεm �λ��ιστα σ�µK�λα (1 γι2
δυαδικ+, 5 γι2 f6αδικ), 9 γι2 δεκαδικ+) θ1τ�ντας πρ+ς τ2 �ριστερ� τ� µεγαλ�τερη τ�6η =ριθµ#ν 

. . . ■ ■ ■ ← (π.�.  δεκ�δα, fκατ�ντ�δα... στ+ δε-
καδικ). AE6�δα, f6�κις, f6�δα... στ+ f6αδικ)). Γι2
ν2 δηλHσ�υµε τ�ν =νυπαρ6�α µ�ν�δων µιeς τ�-
6εως (κεν+) �φευρ1θηκε τ+ σ�µK�λ� 0 = µηδ1ν, τ+
	,δ9ν τ�% ∆ηµ�κρ�τ�υ.3

[ΣHM.: Περ( τ" 300 π.X. τ
θηκε σ� HρGση4 (φυ-
σικ� �π" ]Eλληνες, Eκλε�δη κ.U.) τ" 	,δ9ν = 0,
�νm0 N πρ,τη �ναφ�ρ� σ� �ρα=ικ� =ι=λ�α (µετα-
φρ�σεις FEλλGνων) γ�νεται τ" 595 µ.X. κα( στ�ν

Eρ,πη τ"ν 12� αf. O^ ∆ι�φαντ�ς, Πτ�λεµαM�ς κ.U.
συντηρητ�ς τLς �ρHα�ας OλληνικLς γν,σης τ" Hρησιµ�π�ι�.ν �ντιγρ�φ�ντας τ�7ς συµµιγεMς �ριθ-
µ�7ς τ�. FIππ�ρH�υ (150 π.X.) γι�  π�νακες H�ρδ0ν. Λ.H. 0° µ�Mρες 15´ 20´´ µ� σ�στηµα θ
σεως.]

AYπ�ρ�ε f6αδικ+ �ν �ρ�σει στ�ν =ρ�αι)-
τητα; Nα�, =φ�% τ+ QEηκ	νταδικ τ#ν BαKυλων�ων (15�ς α(.) ε;ναι µ�α =τυ��ς παραλλαγ� τ�υ· �π�-
σης λε�ψαν� τ�υ =νι�νε��υµε στ+ δωδεκαδικ (douzaine στ� Γαλλ�α, στ�ν @Aγγλ�α 12 Iντσες = 1 π�Fς
κα> 12 π1νες = 1 σελλ�νι, στ�ν =ρ�α�α AEλλ�δα 12 δ�κτυλα = 1 σπιθαµ�).

T+ QEαδικ &µως ε;ναι κατ’ �6���ν fλληνικ+ µετρικ+ σ�στηµα· πρ�γµατι Fλες �D µ�ν�δες (µ�-
κ�υς, K�ρ�υς κ.λπ.) ε;�αν K�ση τ+ IE (6). @Aργ)τερα συνδυ�στηκαν µ8 τ+ δεκαδικ+ κα> δυαδικ+ σ�-
στηµα (π.�. 1 πλ1θρ�ν = 100 π)δες, 1 π)δας = 16 δ�κτυλ�ι = 24).

TO E•A¢IKO E§§HNIKO ™Y™THMA.TO E•A¢IKO E§§HNIKO ™Y™THMA.

TO ™Y™THMA £E™Eø™.TO ™Y™THMA £E™Eø™.
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Σ$. 3. 7Eγκ#ρσιες τ	µ9ς φυτ6ν κ...

Πιπερι' Kαρπ�8Oι Παπαρ�8να Γιασεµ� Kυψ3λη K�λ�κ8θι

Σ$. 4. ΣGµ+	λα δεκαδικ#.

AYγυπτιακ5

0Eλληνικ5

Mινωϊκ5

1       10        100    #�λια   µ8ρια



Θεωρ# &τι $ �ρ�ση τ�% f6αδικ�% πρ�1κυψε Z�ι µ)ν�ν =π+ τ2 π1-
ντε +1 δ�κτυλ� µας, =λλ2 κα> =π+ τ� µ�τρηση τ�% Iτ	υς 6 � 60 =
360 $µ1ρες περ�π�υ, σFν 5 1/4. [AH µ1τρηση α,τ� µπ�ρ�%σε ν2 γ�ν4η
µ8 =κρ�Kεια 1/10 τ�% λεπτ�% (6´´) µ8 τ� K��θεια ε(δικ#ν $λιακ#ν Tρ�-
λ�γ�ων.10]

M8 τ+ f6αδικ+ �µετρ�%ντ� τ2 πρ�γµατα µ8 τ2 δ#κτυλα (Σ$. 5). T�%
=ριστερ�% �D µ�ν�δες µ1�ρι τ+ 5 κα> τ�% δε6ι�% �D QE#δες. ΠρHτη
f6�δα - =ντ��ειρας (Σ$. 6), δε�τερη - δε�κτης κ.�.κ. µ1�ρι τ+ µικρ+ δ�-
κτυλ� (π1µπτη), �στε µ8 &λα τ2 δ�κτυλα µετρ�%µε µ1�ρι τ>ς
5 f6�δες + 5 = 5 � 6 + 5 = 35 (σFν 5να γ�νεται 36 = 62, δηλαδ�
$ τρ�τη τ�6η [δισ1κτωρ]3 τ�% f6αδικ�%: 36 = 1 � 62 + 0 � 61+0 �
60 κ.�.κ.). AH γραφ� θ2 �γινε στ�ν =ρ�� µ8 γραµµ9ς (bar),
&πως γ�νεται κα> τHρα (µετρ�σεις ψ�φων, παρτ�δων κ.<.)
jτ�ι συµπληρHν�ντας τ�ν πεντ�δα. AH f62ς γ�νεται µ8

διαγραφ� τ�% τετραγHν�υ . {Iσως �γγραφαν στ+ f6αδικ+ π.�. 82 µ�ν�δες 214 k �| �.

{Aλλ�ς τρ)π�ς γραφ�ς θ2 ?ταν $ �ρησιµ�π��ηση µ)ν� τ#ν 5 πρHτων γραµµ�των [α, K, γ, δ, ε]
τ+ δ8 ς (= στmγµα, σηµ�δι κεν�%) Tς σ�µK�λ� τ�% µηδεν)ς, =φ�% δ9ν ~π�ρ�ει στ+ =λφ�Kητ�!
{Eτσι τ>ς 75 µ�ν�δες θ2 τ>ς µ1τραγαν στ+ f6αδικ+ =  2 � 62 + 0 � 61+3 � 60, θ2 τ>ς �γραφαν Kςγ k
�• κα> (Iσως) τ>ς �λεγαν «δ�� δισ
κτ�ρες τρ�α».

M8 �ψιστ� �π�πεδ� γνHσεων στ2 Mαθηµατικ�, K�ση &λων τ#ν �πιστηµ#ν, �D
OEλληνες �π> �ιλιετ�ες �διναν τ2 φ#τα. «FEωσφ�ρ�ι pντες» στ2 π1ρατα τ�ς �(κ�υµ1νης («�6 AEλλ�-
δ�ς τ+ φ#ς»). OOµως γνωρ�N�υµε �λ��ιστα µ8 τ� «K��θεια»(!) τ#ν γνωστ#ν
�6�λ�θρευτ#ν KιKλ�ων, π�F µeς <φησαν ψι��α.

OOµως �D Iδι�ι �µπρηστ8ς π�F κατ1��υν τHρα τ�ν �6�υσ�α παγκ�σµ�ως, σ8
α,τ8ς τ>ς fλληνικ8ς γνHσεις στηρ�N�νται γι2 ν2 παρ�γ�υν �πιστ�µη κα> τε-
�ν�λ�γ�α (=σ�1τως �ν $ π�ρε�α τ�υς κατευθ�νεται =π+ «�νθρωπ�κτ�ν�υς»:
@Iωαν. 8.44). Παρ�δειγµα τ+ bar-code (Σ$. 7), τ+ διεθν8ς =π)ρρητ� σ�στηµα
=γ�ραπωλησ�ας «lνα µG τις δ�ναται �γ�ρgσαι z πωλLσαι(!) εf µ� R QHων... τ"ν �ριθµ"ν τ�. θηρ�-
�υ... H9ς (666)»: «@Aπ�κ.» 13.18. E;ναι τ+ «fωσφ�ρικ+» f6αδικ+ σ�στηµα; Π�ι)ς 61ρει;..
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1. MHKOΣ 1 ^ργυA = 6 π5δες. 1 στ'δι� = 6 πλ3θρα = 600 π5δες, 
1 δ5λι#�ς=2 � 6 στ'δια.

2. EΠIΦANEIA 1 πλ3θρ�ν = 6 Uκτ�ι (=στρ3µµα). 1 76απ5δης = 62 π5δες.
3. XΩPHTIKOTHTA 1 �µφ�ρεCς = 6 � 2 #5ες. 1 #�:ς = 6 � 2 κ�τ:λαι. 1 κ�τ8λη = 6 κ8αθ�ι.
4. BAPOΣ+NOMIΣMA 1 τ'λαντ�ς = 6 � 10 µναB. 1 µνV = 100 δρ#. 1 δρ#. = 6 ^$�λ��.
5. XPONOΣ 1 eτ�ς 6 � 60 (6 &π�#α= = fραι). 1 µ�ν = 6 � 5 Eµ.

1 Eµ3ρα = 6+6 fραι. 1 gρα = 60´. 1 λεπτ.(;) = 60´´ δε8τερα(;).
6. ΓΩNIEΣ 1 κ8κλ�ς = 6 � 60° = 360 µ�Bραι. 1° = 60´. 1´ = 60´´(;)

Σ$. 5. M�τρηση µ	ν#δων.

Σ$. 6. OV π�ντε QE#δες.
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�Iερ9ς εJσπηδ;σεις
Kα( τ,ρα �γ,, Pς δ�.λ�ς τ�. Θε�., τ� πρ
πει ν� κ�-

νω; 8Eδ0 σαλτ�ρισαν �^ π�ιµ
νες κα( διαρρηγν��υν τ�

Uµφι� τ�υς. Mαλλι�τρα=ι�.νται κα( 9εκατινι�%�νται

σ�ν τ(ς κυρ�τσες τLς δεκαετ�ας τ�. ’50, τ�τε π�7 τ� νερ� τLς µπ�υγ�δας τLς

µιgς λ
ρωναν τ� στεγν� τLς Uλλης. #E! ∆�ν ε+ναι κα( µικρ" πρgγµα {νας πα-

ναγι,τατ�ς ν� τ� σ
ρνnη σ’ {να µακαρι,τατ� κα( τ�cµπαλιν. Kα( �νε9�ρτη-

τα τ0ν ̀ σων λ
γ�νται δηµ�σια περ( πρ�σευHLς «δι� τ�ν εfρGνην τLς 8Eκκλη-

σ�ας», ν� κυριαρH�.ν �^ Hριστιανικ,τατες �νδ�µυHες σκ
ψεις π�7 πρ��γ�υν

τ�ν �γ�πη: «Kαρι�λη, θ� σ� σκ�σω» z τ" Uλλ� �θικ�πλαστικ" «Θ� τ�. φ�ω

τ�ν σπλGνα». Kα( �ν R µ�ν παναγι,τατ�ς vρ
γεται τ(ς µητρ�π�λεις τ0ν «ν
-

ων Hωρ0ν» (κα( τ(ς πρ�σ�δ�υς των, =ε=α�ως, =ε=α�ως) ε+ναι, γιατ( µετ� τ�ν

�π�σκεψG τ�υ στ" Bατικαν" Qπαθε ταρ�κ�υλ�, µ�λις Qµαθε τ� περ( Tραπ
%ης

τ�. Π�πα. Kι �π" τ�τε τ�. Qγινε Qµµ�νη fδ
α ν� φτι�9nη κι ατ"ς µ�αν «^ερ�ν

τρ�πε%αν». #Aλλωστε γι’ ατ" σ�υρ�µαδι
ται κα( µ� τ"ν σε=ασµι,τατ�

Aστραλ�ας. 8Aλλ� κα( µ� Uλλ�υς �πανταH�. τLς ΓLς. #E! T,ρα κα( R Nµ
τε-

ρ�ς µακαρι,τατ�ς δ�ν ε+ναι κα( µαλ�κας. Γατ( σκ
τ� ε+ναι R Uνθρωπ�ς. Σ�.

λ
ει «µ� π��µνι� τρεMς κι R κ�.κκ�ς κα( θ� τ"ν =�λω κεHαγιg στ" κεφ�λι µ�υ;

Σιγ�, τ,ρα, π�7 θ� H�σω τ�ν �9�υσ�α κα( τ(ς πρ�σ�δ�υς τ0ν ν
ων Hωρ0ν,

�πειδ� ατ"ς θυµGθηκε {να κωλ�Hαρτ� τ�. 1928».

Kα( µ� τ" δεδ�µ
ν� `τι N 8Eκκλησ�α µας σκ
πτεται ν� κ�νnη {να δυναµικ"

µπ�σιµ� στ�ν �fκ�ν�µ�α, δ�ν ε+ναι καιρ"ς γι� φιλ�φρ�νGσεις κα( σε=ασµ��ς.

Kα( σ�ν ν� µ� Qφταναν ̀ λα ατ�, QHει διαιρεθL N FIερ� Σ�ν�δ�ς σ� φ�λ�υς τ�.

Πατρι�ρH�υ κα( σ� /π�στηρικτ�ς τ�. 8AρHιεπισκ�π�υ. ]Oπως δηλαδ� �^ θε-

ατ�ς Oν"ς πυγµαHικ�. �γ0να. Σ� κ�θε δGλωση-ντιρ�κτ z �π�ντηση-κρ�σσ�

�πευφηµ�.ν τ"ν �κλεκτ� τ�υς, πετgνε τ(ς µ�τρες τ�υς στ"ν �
ρα κα( /π�=λ
-

π�υν �λλGλ�υς. ]Eτ�ιµ�ι, �ν HρειαστnL, ν� Hρησιµ�π�ιGσ�υν κα( τ(ς π�ιµα-

ντ�ρικ
ς τ�υς ρ�=δ�υς. ]Oταν R δι�λ�γ�ς κα( τ� �πιHειρGµατα δ�ν τελεσφ�-

ρGσ�υν. Kι �π" κ�ντ� R ν�µ�ρHης Kωνσταντιν�υπ�λεως κα( δι�φ�ρ�ι ]Eλλη-

νες π�λιτικ�( ν� �γωνι�.ν γι� τ�ν Qκ=αση τ�. �γ0να. ∆�ν 9
ρω �ν ατ" π�7

κ�νnη τ" ΠατριαρHεM� λ
γεται «εfσπGδηση» στ� �σωτερικ� τLς OλλαδικLς

8Eκκλησ�ας. �
ρω `µως κ�π�ι�υς «6γ��υς», π�7 θ� oθελαν ν� τ�7ς «εfσπη-

δGσ�υν». ]Eνας τ�λ�Hιστ�ν �9 ατ0ν τραγ�υδ�g:

T�.ρκ�ι, �γ�ντα!

Ψ�Hν�υµε γι� Uντρα...

Γι6ργ	ς Πετρ�π	υλ	ς

O A§§O™ §O°O™



T+ν ρ)λ� τ�% @Aλε6�νδρ�υ θ2 �νσαρκHσ4η - (ρλανδικ�ς καταγωγ�ς Gθ�π�ι+ς K)-
λιν Φ�ρελ, �ν# τ�% AHφαιστ�ων�ς - θηλυπρεπ�ς  TN�ρεντ Λ�ντ�. @Eρωτηθε>ς - πρ#τ�ς
γι2 τ>ς -µ�φυλ�φιλικ8ς σκην8ς Nηλ�τυπ�ας κα> τ2 «καυτ2» φιλι2 �δ�λωσε Kλακωδ#ς:
«FO M
γας 8Aλ
9ανδρ�ς eταν Rµ�φυλ�φιλ�ς. #Aλλωστε Qτσι eταν τ�τε κα( N κ�ινω-
ν�α. O^ Uντρες Qκαναν Qρωτα τ�σ� µ� Uντρες `σ� κα( µ� γυναMκες»! BεKα�ως τ2 λ)-
για τ�υ, &πως κα> $ &λη πρ�σπ�θεια �6ευτελισµ�% τ�% AEλληνικ�% Π�λιτισµ�% =π+

8Aγαπητ� «∆αυλ
», 
Σgς στ
λνω �π�σπασµα τ�. σηµεριν�. φ�λλ�υ (18.10.2003) τLς �φηµερ�δας

«BILD» µ� τ�τλ� «7Aλ�Eανδρ	ς - ΓλGκας». T" πρ�σ=λητικ" γι� κ�θε ]Eλληνα κα(
Uνευ πρ�ηγ�υµ
ν�υ  κε�µεν� παρ�υσι�%ει τ"ν Mακεδ�να =ασιλι� σ�ν τυH�δι,κτη,
ληστG, Rµ�φυλ�φιλ�, Hρησιµ�π�ι,ντας κα( ρ"% HαρακτLρες. «T_ρα Jσ$υρ%�	νται
Bρετταν	L Παθ	λ�γ	ι, � αJτ%α τ	& θαν#τ	υ τ	υ yταν cπερ+	λικ> δ�ση φαρµ#κ	υ
παρασκευσµ�ν	υ �π ρ%�ες τ	υ φυτ	& Helleborus, π	� ?κανε $ρ;ση τ	υ γι� ν� κα-
ταπραzν�η τν π�ν	 τ	υ �π τν θ#νατ	 τ	& �ρωµ�ν	υ τ	υ �Hφαιστ%ωνα». #Aκ�υ-
σ�ν, Uκ�υσ�ν! Σηµει0στε `τι τ" φυτ" ατ" φυτρ,νει µ�ν� στ�ν κεντρικ� κα( ν�-
τια Eρ,πη, ̀ πως FIσπαν�α, Γαλλ�α, M. Bρετταν�α, σ� περι�H�ς σHετικ� 9ηρ�ς κα(
=αλτ,δεις. ]Oπως �ναφ
ρ�υν �^ εfδGµ�νες Hρησ�µευε στ�ν �ρHαι�τητα κυρ�ως σ�ν

▲

LO... �λλ�3�ρ�ς, τ@ «�ρ�η» τ�$ Φιλ+ππ�υ
κα& τ� 'ργι� τPν σηµερινPν µισελλAνων

�O �Aλ.Kανδρς, R Lκδικητ>ς τHν MακκαCα#ων
καA V bλληνικ� Eντιµφυλφιλικ� νµθεσ#α

QO
πως γνωρ�N�υµε =π+ τ>ς ε(δ�σεις, - @Aµερικαν+ς σκην�θ1της {Oλι-
Kερ Στ)�υν πραγµατ�π��ησε τ>ς =πειλ1ς τ�υ. Στ�ν κινηµατ�γρα-
φικ� ~περπαραγωγ� τ�ς Γ�υ)ρνερ Mπρ+ς π�F  fτ�ιµ�Nει µ8 θ1µα
τ�ν Nω� κα> τ+ µεγαλειHδες �ργ� τ�% Mακεδ)ν�ς @Aλε6�νδρ�υ, θ2

τ+ν παρ�υσι�σ4η σ2ν -µ�φυλ)φιλ�/κ�ναιδ�. AO @Aλ16ανδρ�ς θ2 φιλι1ται κα>
θ2 �αϊδε�εται µ8 Π1ρσες κα> θ2 Nηλ�τυπ4� µ8 τ+ν στρατηγ+ κα> =δελφικ) τ�υ
φ�λ�-�ραστ�1 AHφαιστ�ωνα! @Eπ�σης θ2 τ+ν παρ�υσι�σ�υν K�ρKαρ�, ν2 σφ�N4η
�ωρ>ς �;κτ� τ�Fς =ντιπ�λ�υς τ�υ, κα> µ1θυσ�.



τ�Fς διαστρεKλωτ8ς τ�ς Dστ�ρικ�ς πραγµατικ)τητας, στηρ�Nεται στ+ µmσ�ς τ#ν Για�-
Kιστ#ν �ναντ��ν τ#ν AEλλ�νων κα> ε(δικ#ς τ#ν Mακεδ)νων τ�% @Aλε6�νδρ�υ.

O
D �π�γ�ν�ι τ�% @Aλε6�νδρ�υ, Σελευκ�δες, @Aντι��εmς κα> τ+ =σιατικ+ fλληνικ+
κρ�τ�ς π�F �δηµι��ργησαν καθυστ1ρησαν =ρκετ2 τ2 σιωνιστικ2 σ�1δια κυ-
ριαρ��ας �π> -λ)κληρης τ�ς =νθρωπ)τητ�ς. OD Mακεδ)νες Kασιλεmς κατ1-
στρεψαν �πανειληµµ1νως τ+ κρ�τ�ς τ#ν Για�Kιστ#ν MακκαKα�ων. AO �µφ�-

λι�ς π�F 61σπασε κα> δι�ρκεσε 300 περ�π�υ �τη =ν�µεσα στ+ν φτω�+ fKραϊκ+ λα+ κα>
τ+ για�Kικ+ Dερατεm� �φερε τ�ν -ριστικ� δι�λυση τ�% κρ�τ�υς τ�% Mωυσ1ως =π’τ�Fς
Pωµα��υς τ+ 70 µ.X.2 OD (δε�λ)γ�ι �παναστ�τες κα> πνευµατικ�> καθ�δηγητ8ς τ#ν
Zηλωτ#ν @Eσσαm�ι =ντλ�%σαν τ�ν (δε�λ�γ�α τ�υς =π’ τ�Fς OEλληνες φιλ�σ)φ�υς κα>
τ�ν =στε�ρευτη σ�φ�α τ�υς. OD AEλλην�N�ντες AEKραm�ι - AEKιαν�τες3 κα> <λλ�ι κατα-
σφ��θηκαν =π+ τ�Fς πιστ�Fς Φαρισα��υς τ�% Dερατε��υ �ν cν)µατι τ�% Για�K1.

OD σφ�δρ�> π)λεµ�ι π�F πραγµατ�π�ι�θηκαν µετα6F AEλλ�νων κα> AEλλην�π�ιη-
µ1νων AEKρα�ων �ναντ��ν τ#ν Για�Kιστ#ν περιγρ�φ�νται στ2 KιKλ�α τ#ν Mακκα-
Kα�ων τ�ς Π. ∆ιαθ�κης. AH σηµεριν� =µα�ρωσις τ�% M. @Aλε6�νδρ�υ κα> κατ’ �π1-
κτασιν &λ�υ τ�% AEλληνικ�% π�λιτισµ�% ε;ναι =π�τ1λεσµα �κδικ�σεως τ#ν ταγ#ν
τ�% σιωνισµ�%.

Π�υθεν2 κα> σ8 καν1να Dστ�ρικ+ κε�µεν� δ8ν =ναφ1ρεται τ+ παραµικρ+ γι2 τ�ν
«δ�θεν» -µ�φυλ�φιλ�α τ�% @Aλε6�νδρ�υ.

lAς δ�%µε τ� γρ�φει - Πλ��ταρ��ς γι2 τ�ν µ�ναδικ� Iσως =ντιµετHπιση τ�% @Aλε-
6�νδρ�υ µ8 τ+ θ1µα τ�ς -µ�φυλ�φιλ�ας: «FO 8Aλ
9ανδρ�ς, `ταν τ�. Qγραφε R φιλ�-
9εν�ς κυ=ερνGτης τLς παραλ�ας ̀ τι /π�ρHει στ�ν 8Iων�α {νας ν
�ς π�7 ̀ µ�ι�ς τ�υ στ�ν
vµ�ρφι� δ�ν 9αν�γινε π�τ� κα( %ητ�.σε ν� µ�θnη µ� γρ�µµα ��ν oθελε ν� τ�. τ"ν
στε�λnη, τ�. �π�ντησε αστηρ�. �Ω κ�κιστε `λων τ0ν �νθρ,πων, µ� 9
ρεις ν’ �νακα-
τε�ωµαι µ� τ
τ�ιες =ρωµ�δ�υλει
ς, γι� ν� µ� κ�λακε�σnης µ� τ
τ�ι�υ εjδ�υς κακ�ς

�O �Aλ.Kανδρς, R Lπ#γν# τυ καA R ΓιαPCιστ.ς
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καθαρτικ�. FH δ� αfτ�α τLς �κστρατε�ας τ�. M. 8Aλε9�νδρ�υ eταν, κατ� τ�ν �κδ�-
HG τ�υς, τ� /π
ρµετρα Hρ
η τ�. πατ
ρα τ�υ Φιλ�ππ�υ, τ� Rπ�Mα Qφταναν στ" iψ�ς
τ0ν 25 τ�ννων �σηµ
νιων ν�µισµ�των. FO Junior, συνεH�%ει τ" κε�µεν�, µ�λις 20
Hρ�ν0ν τ�τε, ρισκ�ρ�ντας τ� π�ντα δανε�στηκε �κ�µη περισσ�τερα κα( Hρηµα-
τ�δ�τησε Qτσι τ� µ
γιστη γι� τ�ν �π�HG τ�υ σ� δ�ναµη fσH��ς στρατει� κα( �κστρ�-
τευσε, γι� ν� ληστ
ψnη τ�7ς περσικ�7ς θησαυρ��ς! Mετ� �π" 13 Hρ�νια �λλεπ�λ-
ληλων σφαγ0ν κα( λεηλασι0ν λGστεψε συν�λικ� 16 τ�νν�υς �σLµι κα( «Qκ�ψε»
10 Oκατ�µ. ν�µ�σµατα µ� τ" «Hαριτωµ
ν�» τ�υ πρ�φ�λ. Σγ�υρ� µαλλι� κα( τ�ν λε-
�νταρ�κεφαλ� στ" κεφ�λι!

uAν ε+ναι δυνατ"ν R µισελληνισµ"ς ν� λασπ�λ�γnL σ� τ
τ�ι� =αθµ" εfς =�ρ�ς τ�.
π�λιτισµ�. µας. Σ�γ�υρα �^ µισ
λληνες QHασαν πι� τ�ν ψυHραιµ�α τ�υς. Γιατ�;

M� τιµ�
Π�τρ	ς OJκ	ν�µ	υ
Nτ�σσελντ�ρφ, Γερµαν�α



�π�λα�σεις;» (Πλ�υτ�ρ��υ, «Περ> @Aλε6�νδρ�υ T��ης k @Aρετ�ς», A 12-13).
AH =π�ντηση τ�% @Aλε6�νδρ�υ ?ταν κ�θετα =ρνητικ�, �αρακτηρ�N�ντας τ�ν <σε-

µνη πρ)ταση «Kρωµ�δ�υλει2» κα> «κακ� =π)λαυση».
Στ+ Iδι� �ργ� τ�% Πλ�υτ�ρ��υ =ναλ�εται $ =ρετ� π�F συνHδευε τ+ν @Aλ16ανδρ�

στ�ν =πελευθ1ρωση τ�ς AEλληνικ�ς @Aσ�ας =π’ τ+ν Nυγ+ τ�ς Περσικ�ς α,τ�κρατ�-
ρ�ας. ∆8ν ~π�ρ�ει π�υθεν2 $ παραµικ� �νδει6η γι2 τ�ν λασπ�λ�γ�α π�F �6απ�λ�ε-
ται �ναντ��ν τ�% µεγ�στ�υ OEλλην�ς στρατηλ�τ�υ.

Στ+ν «@Eρωτικ+» τ�% (δ��υ φιλ�σ)φ�υ συγγραφ1ως τ2 πρ�γµατα 6εκαθαρ�N�υν
περ> τ�ς «δ�θεν» -µ�φυλ�φιλ�ας τ#ν AEλλ�νων. «FO Σ�λων (δι2 ν)µ�υ) �παγ�-
ρευσε στ�7ς δ��λ�υς ν� κ�ν�υν Qρωτα µ� �γ�ρια, τ�7ς �παγ�ρευσε �κ�µα ν�
�λε�φ�υν τ� σ,µατ� τ�υς µ� Qλαια, �λλ� δ�ν τ�7ς �παγ�ρευσε τ�ν συν�υσ�α µ�
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�O πρωταγωνιστ>ς τ�ς ταιν%ας K�λιν Φ#ρελ στν ρ�λ	 τ	& M. 7AλεE#νδρ	υ «$αϊδεGε-
ται» µ9 νεαρ .νδρα. �H σκην> θυµ%�ει -µ	φυλ	φιλικ> π	ρν	ταιν%α!



γυναMκες». (σελ. 29). «T,ρα, ̀ σ�ν �φ�ρ�g στ�ν σH
ση �νδρ"ς πρ"ς Uνδρα (τ�ν -µ�-
φυλ�φιλικ�), ατ� δ�ν ε+ναι {νωση, �λλ� µgλλ�ν λ�γνα �πιπGδησις. Aτ� ε+ναι
δ�υλει� τLς ]Y=ρεως κα( pHι τLς K�πριδ�ς. Γι’ ατ" κι ατ�7ς (τ�Fς -µ�φυλ)-
φιλ�υς) τ�7ς θεωρ�.µε κατ�πτυστ�υς κα( δ�ν τ�7ς δε�Hν�υµε �cτε σε=ασµ" �cτε
φιλ�α. T� λ�για τ�. Σ�φ�κλ
�υς γι’ ατ� τ� πλ�σµατα ε+ναι �π�λ�τως σωστ�:
“Xα�ρ�νται `σ�ι δ�ν QH�υν τ
τ�ι�υς φ�λ�υς κι �κεMν�ι π�7 τ�7ς QH�υν θ
λ�υν ν�
γλυτ,σ�υν �π" δα�τ�υς”». (σελ. 153).

AYπ�ρ��υν π�λλ2 =π�σπ�σµατα =ρ�α�ων συγγραφ1ων π�F δε��ν�υν τ�ν α,στη-
ρ)τητα τ#ν AEλλ�νων στ�ν =ντιµετHπιση τ�% θ1µατ�ς τ#ν -µ�φυλ�φ�λων. Στ+ δια-
σωθ8ν �ργ� τ�% ρ�τ�ρ�ς A(σ��ν�υ «Kατ2 Tιµ�ρ��υ» καταγρ�φεται $ α,στηρ)τατη
ν�µ�θεσ�α τ�ς π)λεως τ#ν @Aθην#ν στ+ θ1µα τ�ς -µ�φυλ�φιλ�ας. AO A(σ��νης πα-
ραπ1µφθηκε στ+ δικαστ�ρι� τ�ς π)λεως =π+ τ+ν T�µαρ��. OOµως κατ2 τ�ν δι�ρκεια
τ�ς δ�κης τ�υ =π1δει6ε &τι - µυν�σας T�µαρ��ς ?ταν -µ�φυλ)φιλ�ς. T+ δικαστ�ρι�
�π1Kαλε στ+ν T�µαρ�� τ�ν στ1ρηση τ#ν π�λιτικ#ν τ�υ δικαιωµ�των κα> - καταδι-
κασθε>ς α,τ�κτ)νησε λ)γoω τ�% �6ευτελισµ�% τ�υ.

OOλα &σα ~π�στηρ�N�υν �D 61ν�ι κα> �γ�Hρι�ι λασπ�λ)γ�ι διαστρεKλωτ8ς τ�ς Dστ�-
ρικ�ς =λ�θειας ε;ναι =σ�στ�λα ψε�δη κα> δ8ν στηρ�N�νται σ8 καµµι2 Dστ�ρικ� =να-
φ�ρ�. OD Dστ�ρικ8ς παραπ�ι�σεις ε;�αν jδη 6εκιν�σει =π’ τ+ν διδ�6αντα τ�% εIδ�υς
Φ�λωνα τ+ν @Aλε6ανδρ1α κατ2 τ+ν 1� µ.X. α(#να. AO µαθητ�ς τ�υ �ριστιαν+ς =π�-
λ�γητ�ς Tατιαν)ς, κι α,τ+ς fKραϊκ�ς καταγωγ�ς, =ναφ1ρει: «FH Λα;ς eταν π�ρνη κα(
N πρ�9η της ατ� παρ
µεινε στ�ν µνGµη `λων. Γιατ� λ�ιπ"ν δ�ν ντρ
πεσθε κα( γι�
τ�ν π�ρνε�α τ�. FHφαιστ�ων�ς;» («Πρ+ς OEλληνες», 34, 3).
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DOλι+ερ Στ�	υν. �O σGγ$ρ	ν	ς «Tατια-
ν�ς», �π	λ	γητ>ς τ	& Q+ραϊκ	& X�λ-

λυγ	υντ.



AH =διαφ�ρ�α τ�% ραγιαδικ�% κρ�τ�υς τ�ς ρωµι�σ�νης ε;�ε jδη φαν�, &ταν - Στ)-
�υν �N�τησε K��θεια =π’ τ+ν ~π�υργ+ Π�λιτισµ�% κ. E. BενιN1λ�. T+ ~π�υργεm� &µως
�κε�νη τ�ν �π��� ?ταν =πασ��ληµ1ν� µ8 τ+ «AEKραϊκ+ AOλ�κα�τωµα». AO σκην�θ1-
της �φυγε <πραγ�ς κα> τ�ν Dστ�ρικ� τ�υ �νηµ1ρωση περ> τ#ν fλλην�περσικ#ν κα>
τ�ν �ρηµατ�δ)τησ� τ�υ =ν1λαKαν �D γνωστ�> παρα�αρ�κτες τ�ς Dστ�ρ�ας. AH ταιν�α
α,τ� δ8ν πρ1πει ν2 περ�σ4η κ2ν τ2 σ�ν�ρα τ�ς �Hρας µας, Tς �νδει6η διαµαρτυρ�ας
γι2 τ�ν πρ�σK�λ� κα> τ�ν �Kριν κατ2 τ�ς Dστ�ρικ�ς =λ�θειας κα> τ�% κλασικ�% µας
π�λιτισµ�%. lAς =ντιδρ�σ�υµε �πιτ1λ�υς, δι)τι τ+ Zν�µα OEλλην π�F φ1ρει - καθ1-
νας =π+ �µeς ��ει µεγ�λ� π�λιτιστικ+ K�ρ�ς. Kα> ε;ναι συγκινητικ+ &τι =ντιδρ�σεις
πρ�1κυψαν =π+ 61νες �#ρες &πως τ�ν AIγυπτ� κα> τ�ν A,στραλ�α. OD α(γυπτιακ8ς
=ρ�1ς, τ#ν -π��ων τ�ν �Hρα κατ2 τ�Fς =νθ1λληνες «~π�δ��λωσε - σφ��της τ#ν
λα#ν»(!), =πηγ)ρευσαν τ2 γυρ�σµατα τ�% κινηµατ�γραφικ�% «αIσ��υς» στ+ �δαφ)ς
τ�υς, �νo# $ A,στραλ�δα Dστ�ρικ+ς κα> συγγραφεFς E. Collins, π�F ��ει γρ�ψει τ+
�ργ� «The Alexander conspiracy» (AH Συνωµ�σ�α τ�% @Aλε6�νδρ�υ), �στεισε �πιστ�λ�
διαµαρτυρ�ας στ+ν Iδι� τ+ν Στ)�υν.

Σηµει_σεις:
1. AH λ16η «�ραστ�ς» κα> τ2 παρ�γωγ� της (�ρHµεν�ς, παιδεραστ�α κ.<.) ���υν σκ�π�µως παραπ�ιηθ�

�νν�ι�λ�γικ#ς =π+ τ�Fς πρHτ�υς µ.X. α(#νες. ∆ρ�στες �D µωσαϊστ8ς κα> �ριστιαν��. Παρ�µ��ως συµKα�-
νει µ8 π�λλ8ς λ16εις τ�ς νε�ελληνικ�ς (δα�µων, (διHτης, φαιδρ)ς, fωσφ)ρ�ς κ.<.).

2. OD fλλην�π�ιηµ1ν�ι AEKραm�ι π�λεµHντας λυσσαλ1α γι2 τ�ν =π)κτηση τ�ς διακυKερν�σεως τ�% κρ�-
τ�υς τ�υς (σ�πεδHθηκαν =π’ τ>ς ρωµαϊκ8ς λεγε#νες. T+ Dερατεm� τ#ν Για�Kιστ#ν - Mωσαϊστ#ν συν1πρα-
6ε µ8 τ�ν ρωµαϊκ� �6�υσ�α, δ�ν�ντας τ+ «πρ�σιν� φ#ς» στ�Fς Pωµα��υς γι2 τ�ν δι�λυση τ�% Iδι�υ τ�%
κρ�τ�υς τ�υς, πρ>ν α,τ+ π1σ4η στ2 �1ρια τ�ς <λλης παρατ�6εως (Σαδδ�υκα�ων - @Eσσα�ων - Zηλωτ#ν).

3. AH λ16η FE=ι"ν στ2 AEKραϊκ2 σηµα�νει φτω�)ς. AEKι�ν�τες |ν�µ�σθηκαν �D fλλην�π�ιηµ1ν�ι AEKραm�ι,
π�F διασκ�ρπ�στηκαν =ν�µεσα στ2 γ�ρω �θνη µετ2 τ�ν καταστρ�φ� τ�ς AIερ�υσαλ�µ. T+ Dερατεm� τ�Fς
κυν�γησε κατασφ�N�ντ�ς τ�υς µ1�ρι τ�ς τελικ�ς τ�υς =φαν�σεως.

Bασ%λει	ς Mαυρ	µµ#της
[Περ= τ�ς �ντι�µ�φυλ�φιλικ�ς ν�µ�θεσ�ας στ�ν �ρ#α�α 0Eλλ'δα $λ3πε τ=ς
πρωτ�π�ριακ%ς eρευνες τ�: «∆αυλ�:» (τ=ς ^π��ες, εYρ*σθω &ν παρ5δkω,
στ�ν συν3#εια παραν5µως λ�γ�κλ�π�:ντες κλεψιτ8πησαν κα= παρ�υσ�α-
σαν lς δ�θεν δικ3ς τ�υς πρωτ5τυπες eρευνες δι'φ�ρ�ι 7λλαδ3µπ�ρ�ι):
1. 0H �ρ#αι�ελληνικ� �ντι�µ�φυλ�φιλικ� ν�µ�θεσ�α, Γ. K�υ$αρVς, σ. 2432,

τ5µ�ς 1985.
2. TA κατA τPν oθPν &γκλ*µατα στ�ν �ρ#αι�ελληνικ� ν�µ�θεσ�α, I. Λιακ5-

π�υλ�ς, σ. 2918, τ5µ�ς 1986.
3. ΣυµπληρωµατικA στ�ν eρευνα γιA τ�ν �ρ#α�α ν�µ�θεσ�α κατA τ�ς Xµ�-

φυλ�φιλ�ας, Γ. K�υ$αρVς, σ. 2556, τ5µ�ς 1986.
4. 0H ν�µικ� �ντιµετGπιση τ�ς Xµ�φυλ�φιλ�ας στ=ς κ�ινων�ες τPν �ρ#αι�-

ελληνικPν π5λεων, I. Λιακ5π�υλ�ς, σ. 3312, τ5µ�ς 1986.
5. 0H �ντι�µ�φυλ�φιλικ� ν�µ�θεσ�α στ�ν �ρ#α�α 	Aθ*να, Σ. Π'ν, σ. 6749, τ5-

µ�ς 1991.
6. «0H Xµ�φυλ�φυλ�α στ�ν 	Aρ#α�α 0Eλλ'δα», K. Dover, σ. 6625, τ5µ�ς 1991.
7. «0H &ρωτικ� φιλ�α τPν �ρ#α�ων 0Eλλ*νων», I. Γ�υδ3λης, σ. 7934, τ5µ�ς

1993.
8. 0H �ντι�µ�φυλ�φιλικ� ν�µ�θεσ�α τ�ς �ρ#α�ας 0Eλλ'δας (Σ8ν�ψις), σ.

9319, τ5µ�ς 1995.]

EΠIΛOΓOΣ
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™IøNI™MO™ KAI H.¶.A.

K�ριε διευθυντ�,
Σ�λ�ς �πικρατεm στ+ fKραϊκ+ λ)µπυ τ�ς N1ας AY)ρκης �6 α(τ�ας fν+ς σηµειωταρ�-

�υ, π�F κ�τω =π+ τ+ν =θ#� τ�τλ� «Kτηµατ	λ�γι	 τ�ς N.Y. ?τ	υς 1947» �κρυKε K)µKα
π�λλ#ν µεγατ)ννων γι2 τ�Fς AEKρα��υς τ#ν H.Π.A. T+ �ν λ)γoω σηµειωµατ�ρι� ?ταν
�αµ1ν� στ2 ρ�φια τ�% M�υσε��υ «X#ρυ Tρ	&µαν» στ�ν @Iνδιαν�π�λη γι2 π�νω =π+
τρι�ντα �ρ)νια. @Eµπερι1��νται σ’ α,τ+ �ειρ)γραφες σηµειHσεις τ�% µακαρ�τη πρ�1-
δρ�υ, �D -π�mες �αλ�%ν τ�ν σ��πα, &τι τ<�α - �ν λ)γoω πρ)εδρ�ς ?ταν - κατ’ �6���ν
φιλ�ϊσραηλιν)ς, =φ�% πρωτ�στ�τησε στ�ν δηµι�υργ�α τ�% κρ�τ�υς τ�% @Iσρα�λ, κα>
τ+ν κατατ�σσ�υν µ�λιστα µαN> µ8 τ�Fς δ�� <λλ�υς µεγ�λ�υς @Aµερικαν�Fς Γ. O,#-
σιγκτ	ν κα> B. Φραγκλ@ν	 στ�ν -µ�δα τ#ν «=ντισηµιτ#ν».

Στ>ς (δι)γραφες λ�ιπ+ν σηµειHσεις τ�υ - Tρ�%µαν, =φ�% =ναφ1ρεται σ8 γεγ�ν)τα
κα> πρ)σωπα τ�ς �π���ς τ�υ γρ�φει κα> τ2 f6�ς:

«...∆�ν Qπρεπε ν� Qλθnη ν� µ� δnL R X
νρυ! (=ναφ1ρεται στ+ν fKραϊκ�ς καταγωγ�ς
~π�υργ+ O(κ�ν�µικ#ν X. M	ργκ�ντ	). Aτ�( �^ FE=ραM�ι δ�ν QH�υν καµµ�α αjσθηση
τ�. µ
τρ�υ! ∆�ν QH�υν fδ
α �π" �9ωτερικ� π�λιτικG! T" µ�ν� π�7 τ�7ς �νδιαφ
ρει
ε+ναι τ" π0ς θ� περ�σ�υν τ(ς δικ
ς τ�υς �π�ψεις κα( τ�π�τε Uλλ�! M�. Qφερε (- M	ρ-
γκ�ντ	) µι� Hιλι�δα FE=ρα��υς δLθεν πρ�σωριν� κα( ατ�( παρ
µειναν µ�νιµα στ�ν
N
α FY�ρκη!».

Kα> συνε��Nει µ8 πι+ Kαρεmς �αρακτηρισµ��ς:

«∆�ν τ�7ς �νδιαφ
ρει κ�ν τ" γεγ�ν"ς ̀ τι Hιλι�δες 8Eσθ�ν��, Λετ�ν��, Π�λων��, Γι-
�υγκ�σλα.�ι κα( ]Eλληνες σφαγι�στηκαν γι� ν� τ�7ς σ,σ�υν �π" τ�7ς Nα%�!
∆0σε σ� {να FE=ραM� �fκ�ν�µικG, δι�ικητικ� z π�λιτικ� �9�υσ�α, κα( τ�τε �cτε R
X%τλερ �cτε R Στ#λιν τ�7ς φθ�ν�υν σ� σκληρ�δα κα( �πανθρωπι�! Σ� ̀ σ�υς QH�υν
/π�, τ�7ς συµπεριφ
ρ�νται σ�ν ν� eταν %m0α! Λ�γ�υς, π�λ7 λ�γ�υς QHω συναντG-
σει π�7 ν� θυµ�.νται τ� δικ� τ�υς παθGµατα!»

Λ)για σκληρ2 =π+ 5να πρ)εδρ� π�F ��τε 5να �ρ)ν� µετ2 κα> παρ2 τ>ς =ντιρρ�σεις
τ�% τ)τε AYπ. @E6. Nτ�ν {Aτσεσ�ν, &τι «� �ναγν_ριση τ	& κρ#τ	υς τ	& 7Iσρα>λ θ�
φ�ρ�η τ>ν $_ρα µας σ9 διαρκ� σGγκρ	υση µ9 τν 7Aρα+ικ κ�σµ	», πρωτ�στ�τησε
στ�ν =ναγνHριση τ�% @Iσρα�λ!

– Γιατ� <λλα6ε γνHµη; Πι1στηκε; @Aπειλ�θηκε; @EκKι�στηκε; Kανε>ς δ8ν γνωρ�Nει.

OD συν1πειες γι2 τ�ν =νθρωπ)τητα κα> τ>ς H.Π.A. =π+ τ�ν πρ�6η τ�% Tρ�%µαν
ε;ναι �D π�ταµ�> αEµατ�ς π�F ���υν �υθ� κα> δυστυ�#ς θ2 �6ακ�λ�υθ�%ν ν2 ��-
νωνται &σ� $ �Hρα α,τ� θ2 π�δηγετ�ται =π+ τ�Fς Σιωνιστ1ς.

AH µεγαλ�τερη &µως =τυ��α τ#ν H.Π.A. ε;ναι τ+ γεγ�ν+ς &τι ε;�αν &λα τ2 πρ�σ)-
ντα ν2 γ�ν�υν (�πιτ1λ�υς) $ µητ1ρα &λης τ�ς =νθρωπ)τητας. AYπ+ τ�ν καθ�δ�γηση
&µως τ#ν Σιωνιστ#ν δ8ν �γιναν παρ2 µ�α α,τ�κρατ�ρ�α &πως &λες �D <λλες τ�% πα-
ρελθ)ντ�ς, τ>ς -π�mες =φ�% �λωναν �(κ�ν�µικ2 κα> δι1φθειραν π�λιτικ2 κα> κ�ινω-
νικ�, &ταν δ8ν �6υπηρετ�%σαν πλ1�ν τ�ν συνε�#ς α,6αν)µενη πεmνα τ�υς γι2 κ1ρδ�ς
κα> �6�υσ�α, τ>ς δι1λυαν, ψ��ν�ντας γι2 ν1α θ�µατα.

Mετ2 τιµ�ς
7Aκελ(ς



AYπ�ρ�ει $ �κδ��� &τι - AIππ�ας, - µ1γας σ�φιστ�ς τ�% 5�υ π.X. α(#ν�ς, κα-
ταγ)µεν�ς =π+ τ�ν @Hλε�α, συν1τα6ε τ+ν πρ#τ� κατ�λ�γ� νικητ#ν στ�Fς
@Oλυµπιακ�Fς =γ#νες κα> &τι =π+ α,τ+ν �γινε γνωστ+ν &τι τ+ πρ#τ� =γHνι-
σµα, - δρ)µ�ς, διωργανHθηκε στ�ν @Oλυµπ�α, στ�ν δυτικ� Πελ�π)ννησ�,
πρ+ς τιµ�ν τ�% @Oλυµπ��υ ∆ι)ς, γι2 πρHτη φ�ρ2 τ+ 776 π.X. @Eπ�σης θεω-
ρεmται &τι κα> πρ>ν τ+ 776 π.X. ~π�ρ�αν =γ#νες στ�ν @Oλυµπ�α κα> &τι ���υν
Kρεθ� ��λκινα =γαλµατ�δια �κπαιδευτικ#ν =λ)γων, πυγµ��ων κα> $νι)�ων
=π+ τ+ 800 π.X. περ�π�υ. Kατ2 τ+ν Στρ�Kωνα �D =γ#νες πρωτ�-|ργανHθη-
καν =π+ τ+ν {O6υλλ�, Kασιλ1α τ#ν AHρακλειδ#ν, µετ2 τ�ν κ�θ�δ) τ�υς στ�ν
@Hλε�α (µετ2 τ+ 1200 π.X.).1 Kατ’ <λλην �κδ���ν �D ρ�Nες τ#ν @Oλυµπιακ#ν
=γHνων πρ1πει ν2 =ναNητηθ�%ν στ2 K�θη τ#ν α(Hνων [...] τ)σ� στ�ν µυκη-
ναϊκ� περ��δ� στ+ A(γαm� &σ� κα> στ�ν Kρ�τη...2

�Aλλ2 - π�ιητ�ς Π�νδαρ�ς3 στ�Fς �πινικ��υς �µν�υς τ�υ γρ�φει &τι τ�ν
@Oλυµπι�δα - AHρακλ�ς (- υD+ς τ�% ∆ι+ς κα> τ�ς @Aλκµ�νης)

�H µαρτυρ#α τ: Πινδ(ρυ γι7 τSν Rδρυτ�

�Aπδε#Kεις C(σει EστρνµικHν στιPε#ων

£
εωρε�ται &τι �D @Oλυµπιακ�> =γ#νες <ρ�ισαν τ+ 776 π.X. @Aλλ2
κατ2 τ+ν =ρ�αm� π�ιητ� Π�νδαρ� (518-438 π.X.), - -π�m�ς
~π�ρ6ε κα> ~µνητ�ς τ#ν @Oλυµπι�νικ#ν, τ�ν πρHτη @Oλυµπι�-
δα �θ1σπισε - ($µ�θε�ς) AHρακλ�ς. @Eπ�σης - =ρ�αm�ς Dστ�ρικ+ς

∆ι)δωρ�ς - ΣικελιHτης (80-20 π.X.) γρ�φει &τι τ�Fς @Oλυµπιακ�Fς
=γ#νες |ργ�νωσε - AHρακλ�ς µετ2 τ�ν @Aργ�ναυτικ� @Eκστρατε�α
σ8 περι��� παρ2 τ+ν @Aλφει+ π�ταµ), τ�ν -π��α |ν)µασε @Oλυµπ�α
πρ+ς τιµ�ν τ�% πατρ)ς τ�υ @Oλυµπ��υ ∆ι)ς.

B�σει τ#ν δεδ�µ1νων περ> τ�ς µεταπτHσεως τ�% <6�ν�ς τ�ς Γ�ς κα>
δ�� =στρ�ν�µικ#ν στ�ι�ε�ων µνηµ�νευ�µ1νων στ�ν @Iλι�δα (X 25-29)
κα> στ�ν πρHτη K�Kλ� τ�% ∆ι�δHρ�υ ��ρ�ν�λ�γ�σαµε τ�ν �π��� π�F
�Nησε - AHρακλ�ς κα> Kρ�καµε &τι �D @Oλυµπιακ�> =γ#νες πρ1πει ν2
διαν��υν τ�ν 23η �ιλιετ�α τ�ς Dστ�ρικ�ς διαδρ�µ�ς τ�υς.



«8Oλυµπι�δα
δ’ Qστασεν FHρακλ
ης
�κρ�θινα π�λ
µ�υ».

AO ∆ι)δωρ�ς - ΣικελιHτης =ναφ1ρει �π�σης &τι τ�Fς @Oλυµπιακ�Fς =γ#νες
διωργ�νωσε - AHρακλ�ς µετ2 τ�ν @Aργ�ναυτικ� @Eκστρατε�α4 κα> µετ2 τ+ν
�θλ� τ�υ ν2 συλλ�K4η κα> ν2 µεταφ1ρ4η Nωνταν+ τ+ν <γρι� τα%ρ� =π+ τ�ν
Kρ�τη στ�ν Πελ�π)ννησ�.4α Σ2ν καλ�τερ� τ)π� τελ1σεως τ�ς πανηγ�ρεως
δι�λε6ε τ�ν παρ2 τ+ν @Aλφει+ π�ταµ+ πεδι�δα. @Aφι1ρωσε τ�Fς =γ#νες στ+ν
πατ1ρα τ�υ, τ+ν @Oλ�µπι� ∆�α κα> |ν)µασε �κε�νη τ�ν παραπ�ταµ�α περι���
@Oλυµπ�α. OΩρισε δ8 Tς �παθλ� µ)ν� 5να στ1φαν�, δι)τι κα> α,τ+ς ε,εργ1τησε
τ+ γ1ν�ς τ#ν =νθρHπων �ωρ>ς καµµ�α =µ�ιK�. Σ8 &λα τ2 =θλ�µατα �ν�κησε
- Iδι�ς <νευ =γ#ν�ς, γιατ> καν1νας <λλ�ς δ8ν �τ)λµησε ν2 συγκριθ4� µαN�
τ�υ, 5νεκα τ�ς ~περK�λικ�ς =νδρε�ας τ�υ. Συγκεκριµ1νως - ∆ι)δωρ�ς γρ�-
φει: «Tελ
σας δ� τ�.τ�ν τ"ν �θλ�ν τ"ν 8Oλυµπιακ"ν �γ0να συνεστGσατ�,
κ�λλιστ�ν τ0ν τ�πων πρ"ς τηλικα�την πανGγυριν πρ�κρ�νας τ" παρ� τ"ν
8Aλφει"ν π�ταµ�ν πεδ��ν, �ν m� τ"ν �γ0να τ�.τ�ν ∆ι( τm0 πατρ�mω καθι
ρωσε.
στεφαν�την δ’ατ"ν �π��ησεν, ̀ τι ατ"ς εηργ
τησε τ" γ
ν�ς τ0ν �νθρ,πων
�δ
να λα=�ν µισθ�ν, τ� δ� �θλGµατα π�ντα ατ"ς �δηρ�τως �ν�κησε, µη-
δεν"ς τ�λµGσαντ�ς ατm0 συγκριθLναι δι� τ�ν /περ=�λ�ν τLς �ρετLς...».

@Aπ+ @Oρφικ�Fς στ���υς5 συν�γεται &τι - AHρακλ�ς �πεKιK�σθη στ�ν @AργM
µαN> µ8 τ+ν @Oρφ1α, κα> &τι �D @Aργ�να%τες =ν�καν στ�ν γενε2 π�F πρ�η-
γ�θηκε τ�% Tρωικ�% π�λ1µ�υ· �π�σης =π+ στ���υς τ�% AOµ�ρ�υ6 διαφα�νε-
ται &τι - AHρακλ�ς –- υD+ς τ�% ∆ι+ς– ?ταν �ν�λι6 &ταν - @Oδυσσ1ας ?τ� =κ)-
µη παιδ�.

[E;ναι =6ι�σηµε�ωτ�ν &τι διεθν#ς �πικρατεm $ <π�ψη &τι - Tρωικ+ς Π)-
λεµ�ς �γινε τ+ δε�τερ� �µισυ τ�% 13�υ α(#ν�ς π.X. Θεωρ�%µε &τι �πεκρ�τη-
σε α,τ� $ γνHµη =π+ τ2 =ναγραφ)µενα στ+ «Π�ρι�ν M�ρµαρ�ν» (263 π.X.),
&π�υ =ναφ1ρεται &τι ε;�αν περ�σει 954 �τη, =φ’ &τ�υ �D OEλληνες �6εστρ�-
τευσαν στ�ν Tρ��α. lAν στ2 �τη α,τ2 πρ�στεθ�%ν τ2 263 �τη (π.X.) –τ�ς
�π���ς π�F θεωρεmται &τι λα6ε�θηκε τ+ µ�ρµαρ� τ�%τ�– πρ�κ�πτει &τι -
Tρωϊκ+ς Π)λεµ�ς �γινε τ+ 1217 π.X. Πιθαν#ς γι’ α,τ+ν τ+ν λ)γ� κα> - Στρ�-
Kων (63 π.X.-24 µ.X.), π�F γενν�θηκε 2 α(#νες µετ2 τ�ν λ�6ευση τ�% Παρ�-
�υ Mαρµ�ρ�υ κα> Iσως �γνHριNε τ2 ε(ς α,τ+ =ναγραφ)µενα, θεωρεm &τι �D
@Oλυµπιακ�> =γ#νες �θεσπ�σθηκαν σ8 �ρ�νικ� περ��δ� =ναγ�µ1νην περ> τ+
1200-1100 π.X. ∆8ν ε;ναι &µως γνωστ+ K�σει τ�νων στ�ι�ε�ων ~πελ�γ�σθη-
σαν �D �ρ�ν�λ�γ�ες π�F ��αρ��θησαν στ+ µ�ρµαρ� τ�%τ� =π+ <γνωστ�
=ρ�αm� Dστ�ρικ). Σ8 σ�ετικ#ς πρ)σφατη �ργασ�α µας περιεγρ�ψαµε τ�ν �κδη-
λη «συµπ�κνωση» τ�% �ρ)ν�υ, $ -π��α ~π�ρ�ει στ+ Π�ρι� M�ρµαρ�, µετα6F
τ#ν =ναφερ�µ1νων συµK�ντων τ�ς fλληνικ�ς παναρ�αι)τητ�ς.8]

@Eκτ+ς =π+ τ�ν διεθν#ς �πικρατ�%σα Tς <νω �κδ��� περ> τ�ς $λικ�ας
τ�υ AEλληνικ�% Π�λιτισµ�% γενικHτερα, π�F �µφαν#ς πρ�κ�πτει =π+ τ2
=ναγραφ)µενα στ+ Π�ρι� M�ρµαρ�, ���υν διατυπωθ� κατ2 καιρ�Fς
π�λλ8ς =ντιφατικ8ς =π)ψεις περ> τ�% θ1µατ�ς τ��τ�υ, τ>ς -π��ες παρα-
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λε�π�µε, δι)τι ~π�ρ��υν =µφισKητ�σεις Tς πρ+ς τ�ν =ντικειµενικ)τητα
τ#ν µεθ)δων �D -π�mες κατ2 καιρ�Fς ��ρησιµ�π�ι�θησαν γι2 τ�ν �ρ�-
ν�λ)γηση παναρ�α�ων γεγ�ν)των, π�F µνηµ�νε��νται στ2 περισωθ1ντα
=ρ�αmα fλληνικ2 γραπτ�.

M
�α &µως µ1θ�δ�ς, $ -π��α κατ2 τ�ν γνHµη µας δ8ν ��ει =6ι�λ�γηθ�
�παρκ#ς, ε;ναι $ �ρ�ν�λ)γηση τ�ς fλληνικ�ς παναρ�αι)τητ�ς K�σει
τ#ν =στρ�ν�µικ#ν στ�ι�ε�ων τ#ν �µπεριε��µ1νων στ2 @Oρφικ�, στ+ν
OOµηρ�, στ+ν AHσ��δ� κα> =λλ�%. T2 στ�ι�εmα α,τ2 καταλλ�λως =6ι�-

λ�γ��µενα =π�καλ�πτ�υν &τι $ @Aργ�ναυτικ� @Eκστρατε�α, $ πρHτη @Oλυ-
µπι�ς, τ2 Tρωικ2 καθMς κα> $ =παρ�� τ�% AEλληνικ�% Π�λιτισµ�% =ν�γ�νται
σ8 π�λF πι+ µακριν8ς �π��8ς =π+ τ>ς διεθν#ς θεωρ��µενες – Iσως γι’ α,τ+ ���υν
παραKλεφθ�. Πρ#τ�ς - =στρ�ν)µ�ς Kων. Xασ�πης9 (1967) =π+ =στρ�ν�µικ2
περιε�)µενα τ#ν @Oρφικ#ν OYµνων ~πελ)γισε &τι α,τ�> διετυπHθησαν τ+ 1.366
π.X. k τ+ 11.835 π.X. T�ν δε�τερη &µως �ρ�ν�λ�γ�α θεHρησε =π�ρριπτ1α, δι)-
τι =φ�στατ� κατ2 π�λλ8ς �ιλιετ�ες =π+ τ�ν �πικρατ�%σα �κδ��� περ> τ�ς $λι-
κ�ας τ�% AEλληνικ�% Π�λιτισµ�%. AO I. Πασσeς10 (1984) ~π�στηρ�Nει &τι $ �ρ�-
ν�λ�γ�α 11.835 π.X. π�F =π1ρριψε - Xασ�πης ?ταν πραγµατικ�. Σκ�π+ς τ�ς
παρ��σης �ργασ�ας µας ε;ναι - πρ�σδι�ρισµ+ς τ�ς $λικ�ας τ#ν @Oλυµπιακ#ν
=γHνων δι2 �ρ�ν�λ�γ�σεως τ�ς �π���ς π�F �Nησε - δι�ργανωτ�ς τ�υς, -
$µ�θε�ς AHρακλ�ς, K�σει =στρ�ν�µικ#ν στ�ι�ε�ων τ�% AOµ�ρ�υ κα> τ�% ∆ι�-
δHρ�υ τ�% ΣικελιHτ�υ.

AH µ1θ�δ�ς π�F �ρησιµ�π�ι�σαµε στηρ�Nεται στ�ν πρ��γηση τ#ν �π��#ν,
τ�ν -π��α πρ#τ�ς �πεσ�µανε - OIππαρ��ς τ+ν 2�ν α(#να π.X. A,τ+ς -
=ρ�αm�ς =στρ�ν)µ�ς παρετ�ρησε &τι στ�Fς �ρ)ν�υς τ�υ - OHλι�ς ε~ρ�σκετ�
στ+ Iδι� σηµεm� fν+ς =στερισµ�% (Nωδ��υ), σ8 $µ1ρα τ�% �τησ��υ κ�κλ�υ
πρ�ηγ�υµ1νην �κε�νης π�F =νεφ1ρετ� σ8 παρατηρ�σεις τ�% �,ραν�% π�F
ε;�αν γ�νει 100-150 �ρ)νια πρωτ�τερα· δηλαδ� διεπ�στωσε &τι µ8 τ�ν π�ρ�-
δ� τ�% �ρ)ν�υ συν1Kαινε µ�α πρ��γηση τ#ν �π��#ν σ8 σ�1ση µ8 τ�ν θ1ση τ�%
AHλ��υ µετα6F τ#ν =στ1ρων τ�% Nωδιακ�% κ�κλ�υ. THρα α,τ+ ε;ναι �µφα-
ν1στερ�. @Eπ> παραδε�γµατι, �νo# &ταν N�%σε - OIππαρ��ς - OHλι�ς ($ πρ�K�λ�
τ�υ) κατ2 τ�ν �αριν� (σηµερ�α (=ρ�� τ�ς =ν��6εως) ε~ρ�σκετ� στ+ν =στερι-
σµ+ τ�% A(γ)κερω κα> κατ2 τ+ θ1ρ�ς στ+ν =στερισµ+ τ#ν @I�θ�ων, τHρα �D
�π��8ς ���υν πρ�ηγηθ� περ�π�υ κατ2 5να NHδι�, κα> - OHλι�ς ε~ρ�σκεται ε(ς
µ8ν τ+ν A(γ)κερω τ+ν �ειµ#να, �νo# κατ2 τ�ν �αριν� (σηµερ�α ��ει ε(σ1λθει
στ+ν =στερισµ+ τ#ν @I�θ�ων.

AH �παρ6η τ#ν �π��#ν τ�% �τ�υς cφε�λεται στ�ν κλ�ση π�F παρ�υσι�Nει -
<6ων τ�ς Γ�ς κατ2 23,5 περ�π�υ µ�mρες Tς πρ+ς τ+ �π�πεδ� τ�ς τρ��ιeς της
περ> τ+ν OHλι�· $ δ8 πρ��γηση τ#ν �π��#ν cφε�λεται στ�ν µετ�πτωση
(precession). Mετ�πτωση λ1γεται $ Kραδυτ�τη κυκλικ� κ�νηση τ�ς πρ�ε-
κτ�σεως τ�% <6�ν�ς τ�ς Γ�ς στ+ν �,ρ�νι� θ)λ� κατ2 50,2 δε�τερα λεπτ2 τ�ς

�H Pρνλ�γηση C(σει EστρνµικHν στιPε#ων
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MαθηµατικA cπλγισµA τHν _π#ων µ�ν τ7 Eπτελ.σµατα

Σ�στηµα �6ισHσεων: («∆», τ. 254, ΦεKρ. 2003, σελ. 16531).

Π = T/15
T = 2φ+180

ηµφ = εφδ � εφλ

Π = �ρ)ν�ς π�ρε�ας =πλαν�%ς =στ1ρ�ς <νωθεν τ�% -ρ�N�ντ�ς (ε(ς �ρας).
T = τ)6� π�ρε�ας =πλαν�%ς =στ1ρ�ς <νωθεν τ�% -ρ�N�ντ�ς (ε(ς µ��ρας).
φ = µ1γεθ�ς γων�ας πρ�κ�πτ�ν �6 �νδιαµ1σων �6ισHσεων (ε(ς µ��ρας).
δ = =π)κλιση =πλαν�%ς =στ1ρ�ς.
λ = γεωγραφικ+ πλ�τ�ς τ�% τ)π�υ �κ τ�% -π���υ γ�νεται $ παρατ�ρηση

τ�% �,ραν�%.

Γεωγραφικ8ς συνεταγµ1νες.

(α) @Aθ�ναι: B)ρει� γεωγρ. πλ�τ�ς = 37°,8. @Aνατ�λικ+ γεωγρ. µ�κ�ς = 23°,8.
(K) AHρ�κλει�ν (παναρ�α�ας A(γ�πτ�υ): K.γ.π.=31°, α.γ.µ. = 30°,5.
(γ) AHρακλε)π�λη: K.γ.π. = 29°.

O,ρ�νιες συντεταγµ1νες Σειρ��υ:

@Aπ)κλιση δ=-16°,7. @Oρθ� =ναφ�ρ�: α= 6ω,75.

@Aριθµ+ς $µερ#ν �τησ��υ κ�κλ�υ = 365,24.

M�α $µ1ρα µεταθ1σεως τ�ς =νατ�λ�ς =πλαν�%ς =στ1ρ�ς στ+ν Iδι� τ)π�
(σ�δυναµεm µ8 µετ�πτωση τ�% <6�ν�ς τ�ς Γ�ς κατ2 360°/365,24=0°,985...

(k περ�π�υ 59,1 πρ#τα λεπτ2 τ�ς µ��ρας). @Aπ+ τ�ν �π��� τ�% AHρακλ1�υς (π�F
πρ�σδιωρ�σαµε) µ1�ρι τHρα $ συντελεσθεmσα µετ�πτωση =ν1ρ�εται σ8 326 �
0,985... = 321,32 µ�mρες.

AH (καθηµεριν�) =νατ�λ� =µφιφαν�%ς =πλαν�%ς =στ1ρ�ς στ+ Iδι� σηµεm�
τ�% -ρ�N�ντ�ς fν+ς τ)π�υ καθυστερεm κατ2 µ1σ�ν &ρ� 3,94 πρ#τα λεπτ2

τ�ς �ρας =ν2 $µερ�ν�κτι�.

Σ��µα 1 τ�ς πρ�αναφερθε�σης �ργασ�ας µας. («∆», τ. 254, ΦεKρ. 2003, σελ.
16533).

AYπ�λ�γισµ+ς τ�ς =π�κλ�σεως («δ») π�F ε;�ε - Σε�ρι�ς τ�ν �π��� τ�%
AHρακλ1�υς (πρ+ 321°,32 µεταπτHσεως τ�% <6�ν�ς τ�ς Γ�ς): M8 τ�ν K��-

θεια τ�% πρ�αναφερθ1ντ�ς Σ��µατ�ς 1 γ�νεται =ντιληπτ+ν &τι $ =π)κλιση τ�%
Σειρ��υ πρ+ 321,32 µ�ιρ#ν µεταπτHσεως δι1φερε τ�ς τωριν�ς κατ2 [συνηµ�-
τ�ν�ν (-321°,32)-1] 23°,45 = - 5°,14. OOθεν �π> AHρακλ1�υς - Σε�ρι�ς ε;�ε =π)-
κλιση δ = (-16°,7) + (-5°,14) = -21°,84.

1.

B. Mαθηµατικ>ς πρ(Kεις

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

A. ∆εδµ.να



Eναφ.ρνται στS κε#µεν τOς παρFσης Lργασ#ας P(ριν συντµ#ας

AYπ�λ�γισµ+ς τ�ς τωριν�ς διαφ�ρeς τ�% �ρ)ν�υ =νατ�λ�ς τ�% Σειρ��υ
µετα6F @Aθην#ν κα> τ#ν δ�� Tς <νω τ�πωνυµ�ων (AHρακλε��υ κα> AHρα-

κλε�π)λεως) τ�ς παναρ�α�ας A(γ�πτ�υ. A,τ�ν τ�ν διαφ�ρ2 πρ�σδιωρ�σαµε
Tς f6�ς: M8 τ+ =νωτ1ρω σ�στηµα �6ισHσεων ~πελ�γ�σαµε τ+ν τωριν+ �ρ)ν�
π�ρε�ας <νωθεν τ�% -ρ�N�ντ�ς (Π) τ�% Σειρ��υ στ�ν @Aθ�να κα> στ2 �ν λ)γoω
τ�πων�µια. T+ �µισυ τ�% �ρ)ν�υ π�ρε�ας (Π/2) ε;ναι - �ρ)ν�ς µεσ�υραν�σε-
ως τ�% =στ1ρ�ς =π+ τ�ς =νατ�λ�ς τ�υ σ8 κ�θε τ)π�, καθMς �π�σης κα> - �ρ)-
ν�ς δ�σεως τ�% =στ1ρ�ς =π+ τ�ς µεσ�υραν�σεHς τ�υ.

δ= -16°,7. λ = 37°,8.

ηµφ1 = εφ(-16°,7) � εφ (37°,8)

φ1 = -13,45   T1 = 2φ1+180=153°,08 Π1=T1/15=10ω,20 Π1/2=5ω,10

δ= -16°,7. λ = 31°

ηµφ2 = εφ(-16°,7) � εφ (31°)

φ2 = -10°,38   T2 = 2φ2+180=159°,22 Π2=T2/15=10ω,61 Π2/2=5ω,30

δ= -16°,7. λ = 29°

ηµφ3 = εφ(-16°,7) � εφ (29°)

φ3 = -9°,57   T3 = 2φ3+180=160°,85 Π3=T3/15=10ω,70 Π3/2=5ω,36

@Eκ τ#ν =νωτ1ρω µαθηµατικ#ν πρ�6εων πρ�κ�πτει &τι - Σε�ρι�ς τHρα =να-
τ1λλει καθηµεριν#ς στ�ν τ�π�θεσ�α τ�ς A(γ�πτ�υ π�F <λλ�τε ~π�ρ�ε τ+ πα-
ν�ρ�αι� AHρ�κλει� (5,30-5,10=)0,2 � 60´ = 12 πρ#τα λεπτ2 τ�ς �ρας �νωρ�τε-
ρ�ν =π+ &,τι στ�ν @Aθ�να. AEπ�µ1νως $ πρHτη =νατ�λ� τ�% =στ1ρ�ς στ�ν δι�ρ-
κεια τ�% �τησ��υ κ�κλ�υ �κεm πρ�ηγεmται τ#ν @Aθην#ν κατ2 12:3,94 = 3 $µ1-
ρες. E(ς δ8 τ�ν τ�π�θεσ�α π�F <λλ�τε ~π�ρ�ε $ παναρ�α�α AHρακλε)π�λις,
τHρα $ καθηµεριν� =νατ�λ� τ�% Σε�ρι�υ πρ�ηγεmται τ�ς =νατ�λ�ς τ�υ στ�ν
@Aθ�να κατ2 (5,36-5,10=) 0,26� 60´ = 15,6 πρ#τα λεπτ2 τ�ς �ρας κα> κατ2 συ-
ν1πειαν $ πρHτη =νατ�λ� τ�υ στ�ν Tς <νω περι��� πρ�ηγεmται τ#ν @Aθην#ν
κατ2 15,6:3,94 = (3.959=) 4 $µ1ρες περ�π�υ.

@EπαναλαµK�ν�ντας τ>ς =νωτ1ρω µαθηµατικ8ς πρ�6εις µ8 τ�ν =π)κλι-
ση δ = 21°,84 π�F –&πως ~πελ�γ�σαµε στ�ν παρ�γραφ� B(1)– ε;�ε - Σε�-

ρι�ς τ�ν �π��� �κε�νη, Kρ�σκ�µε &τι στ�ν δι�ρκεια τ�% �τησ��υ κ�κλ�υ - Σε�-
ρι�ς =ν1τελλε ε(ς µ8ν τ+ AHρ�κλει� 4 $µ1ρες ε(ς δ8 τ�ν AHρακλε)π�λιν 5 $µ1-
ρες �νωρ�τερα =π+ τ�ν $µ1ρα π�F τ)τε =ν1τελλε στ�ν @Aθ�να.

3.

(γ) �Hρακλε�πλις:

(C) �Hρ(κλειν:

(α) �AθOναι:

2.



µ��ρας �τησ�ως πρ+ς =νατ�λ�ς. AO κ�κλ�ς τ�ς µεταπτHσεως συντελεmται σ8
25.725 �τη.11 AH µετ�πτωση πρ�καλεmται =π+ τ�ν 5λ6η π�F =σκεm $ Σελ�νη κα>
<λλα �,ρ�νια σHµατα �π> τ�ς Γ�ς κατ2 τ�ν περιστρ�φ� της περ> τ+ν <6�ν�
της κα> τ�ν περιφ�ρ� της περ> τ+ν OHλι�. OEνεκα τ�ς µεταπτHσεως τ2 σηµεmα
τ#ν (σηµεσι#ν κα> τ#ν τρ�π#ν τ�% AHλ��υ µετακιν�%νται �π> τ�ς �κλειπτικ�ς
πρ+ς δυσµ2ς κατ2 50,2 δε�τερα λεπτ2 τ�ς µ��ρας �τησ�ως, �ν# $ =νατ�λ�
fν+ς =µφιφαν�%ς =πλαν�%ς =στ1ρ�ς στ+ν Iδι� τ)π� µετατ�θεται πρ+ς τ>ς fπ)-
µενες �π��8ς τ�% �τ�υς κατ2 µ�αν $µ1ρα =ν2 70,43 �τη περ�π�υ. AEπ�µ1νως,
�ν A ε;ναι - =ριθµ+ς τ#ν $µερ#ν κατ2 τ>ς -π�mες µετετ1θη $ =νατ�λ� fν+ς
=στ1ρ�ς σ’ 5να τ)π�, τ�%τ� συν1Kη σ8 δι�στηµα AX70,43 �τ#ν. (AH πρHτη
=νατ�λ� στ+ν �τ�σι� κ�κλ� fν+ς =πλαν�%ς =στ1ρ�ς �µφαν�Nεται στ+ν -ρ�N�-
ντα τ+ λυκαυγ1ς).

T
�ν �ρ�νικ� περ��δ� τ�ς παναρ�αι)τητ�ς κατ2 τ�ν -π��α �Nησε - AHρα-
κλ�ς, π�F καθι1ρωσε τ�Fς @Oλυµπιακ�Fς =γ#νες, πρ�σδιωρ�σαµε κατ2
πρ�σ1γγιση =π+ τ2 =κ)λ�υθα δ�� =στρ�ν�µικ2 στ�ι�εmα.
AO OOµηρ�ς12 (8�ς α(. π.X.) µνηµ�νε�ει &τι - «κ�ων @Ωρ�ων�ς» (Σε�ρι�ς k
{Aλφα τ�% =στερισµ�% Canis Major) =ν1τελλε τ+ φθιν)πωρ� – ~π�ν�-

εmται �π> Tρωικ�% π�λ1µ�υ· τHρα στ�ν AEλλ�δα =νατ1λλει τ+ καλ�κα�ρι, πε-
ρ�π�υ 54 $µ1ρες µετ2 τ�ν θεριν� τρ�π� τ�% AHλ��υ (ΘT). A,τ+ συµKα�νει, δι)-
τι $ =νατ�λ� τ�% Σειρ��υ ��ει �κτ�τε µετατεθ� �κ µεταπτHσεως πρ+ς τ>ς fπ)-
µενες �π��8ς τ�% �τ�υς  κατ2 236 5ως 326 $µ1ρες (=π+ τ+ τ1λ�ς κα> τ�ν =ρ��
τ�% φθιν�πHρ�υ =ντιστ���ως µ1�ρι τ�ν 54η $µ1ρα µετ2 τ�ν ΘT). AEπ�µ1νως
���υν παρ1λθει �κτ�τε (236X70,43=) 16.621 5ως (326X70,43=) 22.960 �τη πε-
ρ�π�υ. ∆ηλαδ� - Σε�ρι�ς =ν1τελλε τ+ φθιν)πωρ� στ+ν fλληνικ+ �,ραν+ µε-
τα6F τ�ς 21ης κα> τ�ς 15ης �ιλιετ�ας π.X. [k µ8 διαφ�ρετικ� διατ�πωση τ�ν
18η (�3) �ιλιετ�α π.X.13]. T)τε πρ1πει ν2 �Nησε κα> - $µ�θε�ς AHρακλ�ς.

@E6 <λλ�υ - =ρ�αm�ς Dστ�ρικ+ς ∆ι)δωρ�ς - ΣικελιHτης14 µνηµ�νε�ει τ�ν
=νατ�λ� τ�% Σειρ��υ στ�Fς �ρ)ν�υς τ�% AHρακλ1�υς. ∆8ν λ1γει π�% =να-

φ1ρεται τ�%τ�, =λλ2 �κ τ#ν συµφραN�µ1νων �6υπακ��εται &τι π�ρε τ>ς σ�ε-
τικ8ς πληρ�φ�ρ�ες =π+ α(γυπτιακ2  γραπτ�. AO ∆ι)δωρ�ς γρ�φει: «Λ
γ�υν
`τι κατ� τ�ν �νατ�λ� τ�. Σειρ��υ, τ"ν καιρ" µ�λιστα π�7 συνGθι%ε ν� φ�υ-
σκ,νnη R NεMλ�ς, Qσπασε (R π�ταµ"ς τ�ν κ��τη τ�υ) κα( κατ
κλυσε π�λ7 (Qδα-
φ�ς) τLς Afγ�πτ�υ [...] (κα() R FHρακλLς π�7 eτ� µεγαλεπG=�λ�ς κα(
�νδρεM�ς, Qφρα9ε γρGγ�ρα τ" γεν�µεν� ρLγµα κα( �παν
στρεψε τ"ν π�ταµ"
στ�ν πρ�τ
ρα κ��τη τ�υ».

AH περι��� τ�ς A(γ�πτ�υ στ�ν -π��α παρευρ1θη κα> �µεγαλ��ργησε -
�ρως πρ1πει ν2 ?τ� στ+ δυτικ+ σκ1λ�ς τ�% ∆1λτα τ�% Nε�λ�υ, &π�υ ~π�ρ�ε
τ+ παν�ρ�αι� «AHρ�κλει�ν» («Heracleium», K)ρει� γεωγρ. πλ�τ�ς = 31°, =να-
τ�λ. γεωγρ. µ�κ�ς = 30°,5), κα> στ�ν κατ2 2 περ�π�υ µ�mρες ν�τιHτερη AHρα-
κλε)π�λη («Heracleopolis»).17 OD π)λεις α,τ8ς πρ�φαν#ς |ν�µ�σθησαν �τσι
πρ+ς τιµ�ν τ�% AHρακλ1�υς, γιατ> δι1σωσε τ�ν περι��� �κε�νη =π+ τ�ν κα-

II.

I.
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∆ΑΥΛwΣ/264, ∆εκ1µKρι�ς 200317254



ταστρ�φ� τ�ς πληµµ�ρας. B�σει τ#ν γεωγραφικ#ν συντεταγµ1νων τ#ν δ��
τ��των παναρ�α�ων τ�πωνυµ�ων =φ’ fν+ς κα> τ#ν γεωγρ. συντεταγµ1νων
τ#ν @Aθην#ν (K.γ.π.=37°,8/α.γ.µ.=23°,8) =φ’ fτ1ρ�υ, κα> µ8 τ�ν K��θεια τ�%
συστ�µατ�ς �6ισHσεων π�F περιγρ�ψαµε σ8 πρ�ηγ��µενη �ργασ�α µας,18

~πελ�γ�σαµε &τι - Σε�ρι�ς, π�F τHρα ��ει =π)κλιση (�ψ�ς =π+ τ+ν �,ρ�νι�,
(σηµεριν+) -16,7 µ�ιρ#ν, τ)τε ε;�ε -21°,8· κα> =κ�λ��θως ε~ρ�καµε &τι $ πρH-
τη =νατ�λ� τ�% Σειρ��υ κατ2 τ�ν δι�ρκεια τ�% �τησ��υ κ�κλ�υ τHρα µ8ν
πρ�ηγεmται στ>ς Tς <νω δ�� περι��8ς τ�ς A(γ�πτ�υ κατ2 3 κα> 4 $µ1ρες =ντι-
στ���ως =π+ τ�ν =νατ�λ� τ�υ στ�ν @Aθ�να, �νo# τ�ν  �π��� π�F παρευρ1θη
�κεm - AHρακλ�ς, $ διαφ�ρ2 α,τ� ?τ� 4 $µ1ρες στ+ AHρ�κλει� κα> 5 $µ1ρες
στ�ν AHρακλε)π�λη. (X�ριν συντ�µ�ας παραλε�π�µε τ>ς γεν)µενες µαθηµα-
τικ8ς πρ�6εις γιατ> ε;ναι π�λλ1ς, παραθ1τ�ντας µ)ν� τ2 =π�τ1λεσµατα).

Σ8 <λλες παραγρ�φ�υς - ∆ι)δωρ�ς15 λ1γει &τι τ+ φ��σκωµα τ�% Nε�λ�υ
=ρ��Nει =π+ τ�ν θεριν� τρ�π� τ�% AHλ��υ µ1�ρι τ�ν φθιν�πωριν� (σηµερ�α·
κα> &τι &ταν =ρ��σ4η $ <ν�δ�ς τ�ς στ�θµης τ#ν ~δ�των τ�υ, τ+ �ψ�ς της α,6�-
νει κ�θε µ1ρα τ)σ�ν, �στε τελικ#ς - π�ταµ+ς κατακλ�Nει &λη σ�εδ+ν τ�ν
AIγυπτ�. @Aπ+ α,τ2 συν�γεται &τι τ+ Tς <νω ρ�γµα τ�ς κ��της τ�% Nε�λ�υ,
5νεκα τ�ς =νυψHσεως τ�ς στ�θµης τ#ν ~δ�των τ�υ, δ8ν πρ1πει ν2 �γινε �νω-
ρ�τερ�ν τ�ς µεσ)τητ�ς τ�% θ1ρ�υς (περ�π�υ 46 $µ1ρες µετ2 τ�ν ΘT), κα> &τι
$ =νατ�λ� τ�% Σειρ��υ ��ει �κτ�τε µετατεθ� �κ µεταπτHσεως πρ+ς τ>ς fπ)-
µενες �π��8ς τ�% �τ�υς κατ2 326 5ως 373 $µ1ρες περ�π�υ· τ�%τ� συν1Kη σ8 δι�-
στηµα (326X70,43) = 22.960 5ως (373X70,43=) 26.270 �τ#ν. Kατ2 συν1πειαν -
AHρακλ�ς πρ1πει ν2 παρευρ1θη στ�ν AIγυπτ� µετα6F τ�ς 25ης κα> τ�ς 21ης
�ιλιετ�ας π.X. συµφHνως πρ+ς τ+ Tς <νω II =στρ�ν�µικ+ στ�ι�εm�. [AO AHρ)-
δ�τ�ς16 (485-425 π.X.) =ναφ1ρει �π�σης &τι - Nεmλ�ς φ�υσκHνει («κατ1ρ�εται
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πληθ�ων») =π+ τ�ν θεριν� τρ�π� τ�% AHλ��υ κα> �π> 100 διαδ��ικ8ς $µ1ρες.]

@Aλλ2 τ2 δ�� =νωτ1ρω µεγ�λα �ρ�νικ2 διαστ�µατα τ�% =πωτ1ρ�υ πα-
ρελθ)ντ�ς, π�F πρ�σδιωρ�σαµε K�σει τ#ν =στρ�ν�µικ#ν στ�ι�ε�ων I κα>
II, ταυτ�N�νται στ�ν 21η �ιλιετ�α π.X. Kατ’ α,τ�ν τ�ν �ιλιετ�α πρ1πει ν2
�Nησε - $µ�θε�ς AHρακλ�ς.

�H
21η �ιλιετ�α π.X. πρ1πει ν2 ε;ναι $ περ��δ�ς τ�ς fλληνικ�ς παναρ-
�αι)τητ�ς, κατ2 τ�ν -π��α �γινε $ @Aργ�ναυτικ� @Eκστρατε�α µ8 συµ-
µετ��� τ�% @Oρφ1ως, διεδραµατ�σθησαν τ2 Tρωικ2 κα> �Nησε - $µ�-
θε�ς AHρακλ�ς, π�F καθι1ρωσε τ�Fς @Oλυµπιακ�Fς =γ#νες στ�ν παρ2

τ+ν @Aλφει+ π�ταµ+ πεδι�δα, τ�ν -π��α |ν)µασε @Oλυµπ�α πρ+ς τιµ�ν τ�%
πατρ)ς τ�υ @Oλυµπ��υ ∆ι)ς. AEπ�µ1νως �D @Oλυµπιακ�> =γ#νες πρ1πει ν2
διαν��υν τ�ν 23η �ιλιετ�α τ�ς ~π�ρ6εHς τ�υς.
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α(Hνων», www.olympics.ime.gr (31-01-2002). K) Olympics Through Time - Foundation of the Hellenic
World, www.ime.gr/olympics/ancient/gr/prehistory/intro.html (6-10-2003). γ) «OD @Aρ�αm�ι @Oλυµπιακ�>
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512.
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∆ι	ν. Γ. Kαλαµπαλ%κης
∆ιδ�κτωρ @Iατρικ�ς A.Π.Θ.
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M8 τ+ν τ)µ� τ�% 2003 συµπληρHνεται τ+ «σ#µα» τ#ν 22 �τ�σιων τ)µων τ�% περι�δικ�%
(1982-2003, τε��η 1-264, σελ�δες 17308), καλλιτε�νικ2 KιKλι�δετηµ1νων (µαυρ)δετων, µ8 �ρυ-
σ�τυπ�α).

• Στ+ν 22� τ)µ� τ�% 2003 µ8 =π�δεικτικ� (σ��, π�F =νατρ1πει τ>ς κρατ�%σες =ντιλ�ψεις
τ�ς �π�σηµης �πιστ�µης, συµπληρHνεται µ8 στ�ι�εmα $ =π�δει�θεmσα στ�Fς πρ�ηγ��-
µεν�υς τ)µ�υς µ8 πληθHρα <ρθρων - �ρευν#ν παν�ρ�αια �6�πλωση κα> �κτεταµ1νη π�-
λιτιστικ� κα> γλωσσικ� �π�δραση τ#ν AEλλ�νων στ� B)ρεια E,ρHπη, στ� N)τια @Aµε-
ρικ� κα> στ2 =ρ�ιπελ�γη τ�% E(ρηνικ�% @Ωκεαν�%.

• AO 22�ς τ)µ�ς τ�% «∆» περι1�ει �π�σης:
• τ� συν1�εια τ#ν �ρευν#ν γι2 τ� γ1νεση τ�ς γλHσσας κα> τ�ς γραφ�ς κατ2 τ�ν α,γ�

τ�% π�λιτισµ�%, &πως κα> τ>ς <γνωστες cντ�λ�γικ8ς πλευρ8ς τ�ς ΓλHσσας µας·
• τ> συν�$εια τ�ς ?ρευνας  τ	& µεγ#λ	υ καL �γν_στ	υ κεφαλα%	υ τ�ς �Eλληνικ�ς (�λλ�

καL παγκ�σµιας) �Iστ	ρ%ας γι� τ>ν Vστ	ρικ> σGγκρ	υση �Eλληνισµ	& - Xριστιανισµ	&
καL τLς +αρει9ς συν�πει�ς της �πL τ�ς �Eελ%Eεως τ	& Π	λιτισµ	&, καθ|ς καL γι� τLς �πι-
+ι_σεις τ	& �νθελληνικ	& πνεGµατ	ς τ	& Xριστιανισµ	& µ�σα στ� «Vερ� +ι+λ%α», π	�
δια+#�	νται σ;µερα στLς �κκλησ%ες τ�ς �Eλλ#δ	ς·

• πληθHρα µελετ#ν, =ναλ�σεων κα> σ��λ�ων, π�F =φ�ρ�%ν στ�ν παθ�γ1νεια τ�ς �π���ς
µας, =νατ1µν�υν τ�ν κ�σµ�ϊστ�ρικ� καµπ� τ�% καιρ�% µας κα> διατυπHν�υν �λλ�γη
πρ)Kλεψη γι2 τ2 �περ�)µενα. Στ+ν τ�µ1α α,τ+ �D πρ�Kλ1ψεις τ�% «∆» κατ2 τ2 22 �ρ)-
νια τ�ς �κδ)σεHς τ�υ ���υν �παληθευθ� πλ�ρως =π+ τ2 γεγ�ν)τα.

• Tιµ� fκ�στ�υ τ)µ�υ (σελ�δες 850-950): 4 52.
• OD �τ�σι�ι τ)µ�ι τ�% «∆» διατ�θενται µ)ν� στ2 Γραφεmα τ�% Περι�δικ�% k =π�στ1λ-

λ�νται τα�υδρ�µικ#ς κατ)πιν τηλεφων�µατ�ς στ2 τηλ1φωνα 210 32.23.957 k 210
98.41.655. Γ�ν�νται �π�σης παραγγελ�ες µ1σoω τ�% Gλεκτρ�νικ�% τα�υδρ�µε��υ
(davlos@davlos.gr).
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TA A¢E§ºIA TOY IH™OY

°
ι2 ν2 µπ�%µε καλ2 στ+ ν)ηµα τ+ σ�ετικ+ µ8 τ+ θ1µα τ#ν =δελφ#ν
τ�% @Iησ�%, θ2 πρ1πει πρ#τα ν’ =ναφερθ�%µε στ>ς παρ�9ενες τ�-
π�θετ�σεις τ�ς @Eκκλησ�ας π�νω στ>ς παρ�9ενες –εIτε λ�γικ1ς, εIτε
Dστ�ρικ1ς, εIτε cφθαλµ�φανεmς– =ντιφ�σεις τ#ν E,αγγελ�ων. AO

Mατθαm�ς (2, 1) λ)γ�υ ��ρη, µιλHντας γι2 τ� Γ1ννηση τ�% @Iησ�% δ8ν
γνωρ�Nει τ�ν «=π�γραφ�», παρ’ &λ� π�F ?ταν 5να πρωτ�κ�υστ� κ�-
σµ�ϊστ�ρικ+ γεγ�ν)ς. @Eπ�σης στ� Bηθλε8µ θεωρεm δεδ�µ1νη τ�ν πα-
ρ�υσ�α τ�ς Mαρ�ας κα> τ�% @Iωσ�φ, Tσ2ν ν2 ?ταν $ µ)νιµη κατ�ικ�α
τ�υς. @Aκ)µα κι &ταν «�πιστρ1φ�υν �6 A(γ�πτ�υ», τ+ θεωρεm  π�λF φυ-
σικ+ ν2 κατ�ικ�σ�υν �κεm =π’ &π�υ �φυγαν κα> πMς $ NαNαρ8τ 5νεκα φ)-
K�υ ~π�ρ6ε �σ�ατη �πιλ�γ� (Mατθαm�ς 2, 19-23).

OOµως στ+ 252 τε%��ς τ�% «∆αυλ�%» µ8 K�ση τ+ν Dστ�ρικ+ @IHσηπ� δε�6αµε &τι,
&ταν γενν�θηκε - @Iησ�%ς, - AHρHδης - M1γας δ8ν ?τ� �ν Nω4� κα> <ρα δ8ν ~π�ρ6ε
��τε «@Aστ�ρ», ��τε «M�γ�ι», ��τε «∆#ρα», ��τε «σφαγ� νηπ�ων», ��τε «φυγ� ε(ς
AIγυπτ�ν», ��τε «�πιστρ�φ� �6 A(γ�πτ�υ». OOµως $ @Eκκλησ�α τ2 θεωρεm Tς =ληθ�.
@Eκεmν�ς π�F φων�Nει &τι $ µ)νιµη κατ�ικ�α τ�ς Mαρ�ας κα> τ�% @Iωσ�φ ?ταν $ Nα-
Nαρ8τ κα> &τι στ� Bηθλε8µ Kρ1θηκαν =π+ =ν�γκη γι2 τ�ν «=π�γραφ�», ε;ναι -
Λ�υκeς. 

OOµως $ Dστ�ρικ� τ�π�θ1τηση τ�ς =π�γραφ�ς =π+ τ+ Λ�υκe δε��νει &τι -
AHρHδης - M1γας δ8ν ε;ναι �ν Nω4�. Kι &µως $ @Eκκλησ�α κα> τ�ν =π�γραφ� τ�%
Λ�υκe =π�δ1�εται κα> τ+ν AHρHδη τ�% Mατθα��υ. AO Λ�υκeς µ8 τ+ ν2 διηγ�ται
τ�ν «Περιτ�µ�» κα> τ+ «Σαραντισµ+» τ�% @Iησ�% κα> τ+ «�αµ)» τ�υ γι2 µι2 µ1-
ρα στ2 δHδεκα �ρ)νια τ�ς $λικ�ας τ�υ, δε��νει &τι - Xριστ+ς δ8ν 6ενητε�τηκε
στ�ν AIγυπτ� 5νεκα κ�π�ιας AHρHδειας =πειλ�ς, κα> π#ς τ+ «Nα%ωραM�ς» ?ταν
µι2 α,τ�ν)ητη �πακ)λ�υθη �πωνυµ�α τ�υ λ)γoω µ)νιµης κατ�ικ�ας τ�υ στ� Nα-
Nαρ1τ. OOµως $ @Eκκλησ�α κα> τ�ν «Περιτ�µ�» δ1�εται κα> τ+ «Σαραντισµ)»,
δ��ως ν2 σκ1πτεται τ+ π#ς �γιναν &λα τ�%τα, τ�ν �ρα π�F ?ταν στ�ν AIγυπτ�.

T+ Iδι� συµKα�νει κα> µ8 τ’ =δ1ρφια τ�% @Iησ�%. Σ�µφωνα µ8 τ+ Mωσαϊκ+ N)µ�
τ+ν πρωτ)τ�κ� γι+ =π+ τ+ν πρ#τ� τ�υ γ�µ� - κ�θε AEKραm�ς �φειλε ν2 φ1ρ4η στ+
Nα+ γι2 ν2 «σαραντιστ4�». lAν λ�ιπ+ν - @Iωσ�φ ε;�ε παιδι2 =π+ πρ�ηγ��µεν) τ�υ
γ�µ�, τ)τε &λη α,τ� τ� διαδικασ�α π�F �πιτ�σσει - Mωσαϊκ+ς N)µ�ς τ�ν ��ει jδη
τελ1σει κα> δ8ν ?ταν πι2 ~π��ρεωµ1ν�ς ν2 τ�ν �παναλ�K4η µ8 τ� γ1ννηση τ�% @Iη-
σ�%. {Eτσι �νo# - Λ�υκeς θεωρεm τ+ γ�µ� τ�% @Iωσ�φ µ8 τ� Mαρ�α πρ#τ� γ�µ�, $
@Eκκλησ�α, δε�)µενη παραδ)6ως τ+ «σαραντισµ+» τ�% @Iησ�% =π+ τ+ν @Iωσ�φ, δ8ν
δ1�εται Tς πρ#τ� τ�υ γ�µ� τ+ γ�µ� τ�υ µ8 τ� Mαρ�α. Γιατ�;

7Aττα+Gρι	ς



«∆υ" γ�ιδαρ�ι µαλ,νανε σ� 9
ν�ν �Hυρ0να». M�α παλαι� παρ�ιµι,δης
ρGση π�7 �κ�µα λ
γεται. «∆ικ
ς µ�υ �^ ν
ες H0ρες» R {νας, «pHι, δικ
ς µ�υ» R Uλλ�ς.
Kα( καλ� �^ γ�ιδαρ�ι, R {νας τ�%ει «vρθ�δ�9� τ�9�» στ�7ς 8Aµερικαν��ς, µικρ"ς
EρωπαM�ς π�πας R Uλλ�ς. ]Oµως R �Hυρ0νας; O^ ν
ες H0ρες δηλαδG. ∆�ν QH�υν λ�-
γ�; ∆�ν ε+ναι �λε�θερ�ι; ∆�.λ�ι τ�. 8IεHω=g, να�, τ� ’µαθαν τ" π��ηµ� τ�υς –`πως ̀ λ�ι
µας– �δ0 κα( αf0νες. 8Aλλ� κα( κ�λλLγ�ι τ0ν �κπρ�σ,πων τ�υ Hωρ(ς αfδ0; Kι ατ�(
�^ {ρµ�ι �^ Mακεδ�ν�µ�H�ι – θ� τρ�%�υν τ� κ�καλ� τ�υς. ∆�ν 9
ρεις τ� ε+ναι ν� σ� πα-
τ�.ν... γαϊδ��ρια.

Π.Λ.K.

Tελικ0ς τ" πλ�M� µ� τ" Rπ�M� µετ
φεραν τ� λ�φυρα �π" τ�7ς FE=ρα��υς τLς Θεσ-
σαλ�ν�κης �^ Hιτλερικ��, ε+ναι ατ" π�7 πρ(ν �π" δ�� Hρ�νια =ρ
θηκε στ"ν =υθ" τ�.
Mεσσηνιακ�. κ�λπ�υ. «T� τιµαλφL, π�7 τυH"ν =ρεθ�.ν, θ� µ�ιρασθ�.ν στ(ς �fκ�γ
-
νειες τ0ν θυµ�των τLς να%ιστικLς θηριωδ�ας». (Tηλε�πτικ�ς εfδGσεις στ(ς 20.00, 16-8-
03).

...∆�ν γνωρ�%ω π�ι�ς κυ=ερνητικ"ς φωστLρας πLρε ατ� τ�ν �π�φαση, σ�γ�υρα
`µως, ̀ π�ι�ς κι �ν ε+ναι, ε+ναι τελε�ως �νιστ�ρητ�ς, γιατ( µερ�δι� �π" τ� λ�φυρα ατ�
QH�υν κα( µερικ�( �π" τ�7ς ]Eλληνες κατ��κ�υς τLς N��υσας. E+ναι �π�λ�τως σ�-
γ�υρ� `τι µ
ρ�ς τ0ν λαφ�ρων ατ0ν πρ�
ρH�νται �π" τ(ς τερ�στιες π�σ�τητες Hρυ-
σαφικ0ν �π" �κεMνα τ� Rπ�Mα �^ FE=ραM�ι τLς N��υσας, �φ�. πρ�δωσαν στ�7ς T��ρ-
κ�υς τ�7ς ]Eλληνες συµπατρι0τες τ�υς κα( �φ�. µ�λιστα �ν
λα=αν τ"ν ρ�λ� τ�. δη-
µ��υ κα( ληστL, σφ�%�ντας γυναικ�παιδα ({νας µ�λιστα /περηφανευ�ταν `τι Qσφα9ε
74 σ� µ�α Nµ
ρα), πλιατσικ�λ�γησαν �π" ̀ ,τι π�λ�τιµ� /πLρHε στ� σπ�τια κα( τ� πτ,-
µατα τ0ν FEλλGνων. [Λεπτ�µ
ρειες γι� τ" π0ς Qγινε ατ" τ" τερ�στι� διαγ��µιασµα
εfς =�ρ�ς τ�. Oλληνισµ�. τLς N��υσας στ" =ι=λ�� τ�. K. ∆ιακ�γι�ννη «Σαρκ�φ�γ�ι
τ�. FEλληνισµ�.», σελ. 374-378.]

A.Π.

Tρ�α �νθρ,πινα κραν�α Nλικ�ας 160 Hιλι�δων �τ0ν �νακ�λυψαν 8Aµερικαν�( �ρHαι-

DEµφρ	νες κανν%+αλ	ι

∆G	 φ	ρ9ς λ#φυρα

«DEρευνες» καL ?ρευνες
FO ]Eλληνας �ρευνητ�ς K.A. Παπασωτηρ�π�υλ�ς τ�. Πανεπιστηµ��υ τLς Zυρ�-

Hης �νεκ�λυψε τ" γ�ν�δι� γι� τ� =ελτ�ωση τLς µνGµης (EfδGσεις, 21-10-2003). Πα-
ντ�. κα( π�ντ�τε ]Eλληνες �κλεκτ�( �πιστGµ�νες πρ0τ�ι. T�7ς δι,Hν�υµε �π" τ�ν
FEλλ�δα κα( τ�7ς Hαρ�%�υµε σ� 9
νες H0ρες, γι� ν� πρ��δε��υν σ� =�ρ�ς τLς δικLς
µας πρ��δ�υ.

Π�ι�ν περιµ
ν�υµε ν� δηµι�υργGσnη τ(ς /π�δ�µ�ς γι� τ�ν �πιστρ�φG, τ�ν /π�δ�H�
κα( τ�ν �π�ρρ�φηση τ0ν FEλλGνων �πιστηµ�νων π�7 �ργ�%�νται �πιτυH0ς στ" �9ω-
τερικ�; MGπως τ" Kρ�τ�ς π�7 τ�7ς καταδι,κει; T" Kρ�τ�ς π�7 δ�ν διαθ
τει �cτε
δραHµ� γι� τ�ν πραγµατικ� #Eρευνα, �λλ� µ�ιρ�%ει δισεκατ�µµ�ρια σ� κλ�κες, π�7
παρ�υσι�%�υν Pς «Qρευνες» `,τι QHει �ρευνηθL �λλ�. πρ(ν �π" δεκαετ�ες;

A.P.

«N�ες $6ρες»

AI™IMA KAI A¢HPITA 



�λ�γ�ι στ�ν Afθι�π�α. ∆Gλωσαν µ�λιστα �π�λ�τως πεπεισµ
ν�ι `τι R Uνθρωπ�ς κα-
τ�γεται �π" τ�ν 8Aφρικ�(Uλλωστε κα( πρ" τ0ν �ν λ�γmω ε/ρηµ�των π�λι πεπεισµ
ν�ι
περ( τ��τ�υ �µφαν�%�νταν). T� τρ�α ατ� κραν�α �νGκ�υν –σ�µφωνα µ� τ�7ς jδι�υς–
στ"ν Qµφρ�να Uνθρωπ� (homo sapiens) (περι�δικ" Nature).

FO Uνθρωπ�ς λ�ιπ"ν pHι µ�ν� γεννGθηκε στ�ν 8Aφρικ� (=λ
πε τ� περ( «πρωτ�πλα-
στης» Λ��σι), �λλ� «µυαλ,θηκε» κι�λας �κεM. Γι’ ατ" �ς π�ψ�υν κ�π�ι�ι στεν�-
µυαλ�ι ν� θεωρ�.ν τ�7ς 8Aφρικαν��ς... Uφρ�νες. B
=αια τ" π�λ7 µυαλ" µπLκε κατ�
τ� µεταν�στευση τ�. 8Aφρικαν�. πρ"ς �νατ�λ�ς, στ� ΓL τLς 8Eπαγγελ�ας. Kι �π" κεM
πλ
�ν R Uνθρωπ�ς, Qµφρων κα( σ�φ�ς, π
ρασε κα( στ(ς /π�λ�ιπες, �δικηµ
νες �π’ τ�
φ�ση z τ" ΓιαH=
, �πε�ρ�υς. #Eτσι `λ�ι σGµερα �π�λαµ=�ν�υµε ν�. κα( γν,ση.

Π.Λ.K.

Πληρ�φ�ρηθGκαµε µ� fδια�τερη συγκ�νηση `τι �^ µαθητ�ς τ�. Γ ´ Γυµνασ��υ Mε-
γ�ρων κατασκε�ασαν Nλιακ� ρ�λ�για µελετ,ντας τ(ς �στρ�ν�µικ�ς πληρ�φ�ρ�ες τ0ν
8Oρφικ0ν. 8Aναφ
ρ�νται κα( στ�ν διατυπωµ
νη �π" τ"ν ]IππαρH� µετ�πτωση τ�.
U9�ν�ς τLς ΓLς κα( �π( πλ
�ν κατασκε�ασαν κα( πλατωνικ� στερε�, µελετ,ντας τ"ν
Πλ�τωνα. Γ
µισαν κα( τ(ς αjθ�υσες τ�. Γυµνασ��υ τ�υς µ� ρητ� τ0ν �ρHα�ων µας φι-
λ�σ�φων. Στ�ν πρ�σπ�θει� τ�υς σηµαντικ� =�Gθεια τ�7ς Qδωσαν δ�� καθηγητ
ς, ν�-
µ�%ω µαθηµατικ��. O^ φιλ�λ�γ�ι ε+ναι �πησH�ληµ
ν�ι στ" ν� /περασπ�%ωνται τ" M�-
ν�τ�νικ" σ�στηµα κα( τ�ν λ
9ι «vρθ�παιδικ"ς» κατ� τ�ν Mπαµπινιωτικ�ν δι�λεκτ�ν.

A.P.

N� καταθ
σ�υν HρGµατα �^  ]Eλληνες γι� ν� καλυφθnL τ" π�σ"ν τ0ν 750 Oκατ�µµυ-
ρ�ων δραHµ0ν (2.200.000 4), γι� ν� �π�κτGσ�υµε =υ%αντιν�... πι�τα, %Gτησε µ� Qκκλη-
σG τ�υ R �9ι�τιµ�ς διευθυντ�ς τ�. M�υσε��υ Mπεν�κη. T" �µισυ τ�. δυσ=�στακτ�υ
ατ�. π�σ�. θ� καλ�ψnη τ" /περ-Hρεωµ
ν� FEλληνικ" Kρ�τ�ς. T�ν �πεγνωσµ
νη ατ�
Qκκληση γιατ� δ�ν τ�ν Qκαναν γι� ν� �π�κτGσ�υµε τ"ν Παλ�µψηστ� τ�. 8AρHιµGδ�υς,
π�7 �παιτ�.σε π�λ7 λιγ,τερα HρGµατα; T� τ� θ
λ�υν τ� πι�τα; ∆�ν H�ρτασαν πι�;

A.P.

∆9ν $	ρτα%ν	υν!

Περ%εργη µατα%ωση �ναστGλωσης
Στ"ν ^ερ" H0ρ� τLς 8AρHα�ας 8Oλυµπ�ας γ�νεται πρ�σπ�θεια ν� �ναστηλωθnL µ�α

κ�λ,να �π" τ"ν να" τ�. ∆ι�ς. Πρ�κειται γι� κ��να π�7 �π�τελεMται �π" 13 σπ�ν-
δ�λ�υς, =�ρ�υς R καθ
νας 4-6 τ�νων. FYπ�ρHει Hρηµατ�δ�τηση �π" fδι,τη. T" πρ�-
=ληµα ε+ναι `τι, �νm0 QHει τ�π�θετηθL κα( R 8�ς σπ�νδυλ�ς, �^ �ργασ�ες QH�υν στα-
µατGσει, γιατ( τ" Kεντρικ" 8AρHαι�λ�γικ" Συµ=��λι� δ�ν µπ�ρεM(;) ν� π�ρnη µ�α �π�-
φαση γι� συν
Hιση τ0ν �ργασι0ν �ναστGλωσης, γι� λ�γ�υς π�7 ατ�( µ�ν� 9
ρ�υν.

E+ναι κρMµα ν� /π�ρH�υν τ� HρGµατα κα( τ" Qργ� ν� κ�λλ�nη σ� µ�α /π�γραφG,
κρMµα π�7 συµ=α�νει ατ" σ’ {ναν �π" τ�7ς σηµαντικ,τερ�υς �ρHαι�λ�γικ�7ς H,ρ�υς
τLς πατρ�δ�ς µας. FH διαµαρτυρ�α �πευθ�νεται σ� `π�ι�ν µπ�ρεM ν� =�ηθGσnη.

I.Γ.

E}γε!
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¶
αρ�υσι�Nω λ�ιπ+ν κα> <λλ� =φ�ριστικ+ �γγραφ�, πρ�γεν1στερ� τ#ν πα-
ραπ�νω: Πρ)κειται γι2 τ+ν =φ�ρισµ+ µ8 =κατ�ν)µαστ�υς �αρακτηρισµ�Fς
τ#ν @Aρµατ�λ#ν κατ2 τ+ 1805, π�F στ�λθηκε =π+ τ+ν πατρι�ρ�η Kαλλ�νι-
κ� E´ κα> τ�ν Σ�ν�δ� τ�ς Kων/π)λεως πρ+ς τ�Fς κατ2 τ)π�υς =ρ�ιερεmς κα>

τ+ -π�m� συν1τεινε στ�ν ριNικ� �6)ντωσ� τ�υς.
AO @AµKρ)σι�ς ΦρατN�ς γι2 τ+ συν�δικ+ τ�%τ� �γγραφ� λ1γει: «�ρρ�ι%ε τ�ς π
-

τρας». Mιλ�ει γι2 «Kραται�τ�τη κα( εεργετικωτ�τη εfς Nµgς =ασιλε�α», γι2 τ+
«δικαι�τατ� δ�=λ
τι», γι2 «π�λλ�7ς πρ�σκυνητ�7ς Rρισµ�7ς κα( /ψηλ� φερµ�-
νια �9απ
στειλαν κατ� διαφ�ρ�υς καιρ��ς», γι2 «δειν� τιµωρ�α κα( πα�δευσιν,
`σων ε+ναι �ν�ντια τLς FYψηλLς Π�λης», γι2 «µεγ�λη δ�υλικ� κλ�ση, ν� �µπ�-
δ�%εται κ�θε κ�νηµα, `π�υ ε+ναι �ναντ��ν εfς τ�ς =ασιλικ�ς πρ�σκυνητ�ς πρ�-
σταγ�ς», γι2 «πικρ� τιµωρ�α ̀ σων �π�τ�λµ�.ν ν� =γ�.ν �π" τ� ̀ ρι� τ�υς», γι2
«τ" /ψηλ"ν φερµ�νι τ�. π�λυHρ�νεµ
ν�υ =ασιλ
ως µας», γι2 «τ� �πιHε�ρια τLς
κακ�ας των», γι2 «τ�7ς �ναντ��υς εfς τ�ν /ψηλ�ν =ασιλικ�ν πρ�σταγGν, θ
λει θα-
νατωθ0σι µ� σταυρ"ν κα( πικρ"ν θ�νατ�ν, γι� ν� γ�ν�υν κα( παρ�δειγµα εfς
`λ�υς», γι2 «τ�7ς �ναντι�υµ
ν�υς φ�=ερ�%�νται φ�=ερα( παιδε�σεις κα( πικρ�-
τατ�ι θ�νατ�ι... συµ=�υλε��ντ�ς σας `λ�υς... γι� τ�ν καλ�ν τελε�ωσιν τ0ν ν
ων
ατ0ν =ασιλικ0ν πρ�σταγ0ν...», γι2 «Hρ
�ς �παρα�τητ�ν εfς `λ�υς τ� `σα πρ�-
στ�%εσθε», γι2 «κ�µ�ντες τ� �ναντ�α θ
λει κατακριθLτε Pς παρGκ��ι, �φ’ �| δ�-
κιµ�σετε τ� Hαλεπ,τατα παιδευτGρια θ
λει λ�=ετε κα( πικρ"ν θ�νατ�ν τLς %ωLς

�O EφρισµSς «Lρρ(ιUε τ7ς π.τρας»

«¶IA™TE TOY™ APMATO§OY™
QEνα κε#µεν - ντκυµ.ντ τ: ΠατριαρPε#υ:

�O EφρισµSς τHν �EπαναστατHν τ: 1805

M
ελετHντας τ+ν «∆αυλ)», κα> δ� τ2 τε��η 207 (M�ρτι�ς 1999) κα>
219 (M�ρτι�ς 2000), µ8 �κπλη6η ε;δα τ2 τρ�α (3) κε�µενα =φ�ρισµ�%
τ�ς @Eπαναστ�σεως τ�% 1821 =π+ τ+ Πατριαρ�εm�, τ+ν Πατρι�ρ�η
Γρηγ)ρι� τ+ν E´ κα> τ�ν AIερ2 Σ�ν�δ� α,τ�%. T+ Iδι� µ�% συν1Kη

κα> µ8 τ+ τ. 252 (∆εκ1µKρι�ς 2002), &π�υ περι1�εται τ+ κε�µεν� =ναθεµα-
τισµ�% τ�% @Eλευθερ��υ BενιN1λ�υ τ+ 1916 =π+ τ�ν @Eκκλησ�α τ�ς AEλλ�-
δ�ς. T>ς πληρ�φ�ρ�ες α,τ8ς τ�% «∆» Kρ�κα κατ)πιν κα> σ8 <λλες Dστ�ρικ8ς
πηγ1ς, &π�υ συν�ντησα κα> <λλες σηµαντικ8ς πληρ�φ�ρ�ες:
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σας», γι� «τ�ν �κρι=εστ�την διαφ�λα9ιν τ0ν πρ�στα%�µ
νων... θ
λετε εiρητε
εfς τ" O9Lς τ� =ασιλικ� �λ
η», διαφ�ρετικ2 «θ
λει π
σει εfς τ�ς π�λιτικ�ς παι-
δε�ας κα( εfς τ�ς �κκλησιαστικ�ς Nµ0ν κατ�ρας κα( �φ�ρισµ��ς». Γι2 τ�Fς �να-
ντ��υς «εfς τ�ς σταλε�σας /ψηλ�ς =ασιλικ�ς �πιταγ�ς κα( φερµ�νια.... /π�ρHω-
σιν �φωρισµ
ν�ι, κατηραµ
ν�ι, κα( �συγH,ρητ�ι κα( µετ� θ�νατ�ν Uλυτ�ι κα(
τυµπανιαM�ι κα( π�σαις ταMς πατριαρHικαMς κα( συν�δικαMς �ραMς /πε�θυν�ι κα(
Qν�H�ι τ�. πυρ"ς τLς γε
νης κα( τm0 αfων�mω �ναθ
µατι /π�δικ�ι· ̀ θεν δι� ν� µ�ν
π�θετε τ� τ
τ�ια µισητ� κα( �π�τρ�παια, π�ιGσατε Pς γρ�φ�µεν �9 �π�φ�σε-
ως».

T� συν�δικ+ν τ�%τ� =φ�ριστικ+ν τ�% πατρι�ρ��υ Kαλλιν�κ�υ ��ει $µερ�µην�α
αωε´ (1805) @OκτωKρ��υ κε´ (25) κα> ε;ναι =π+ τ+ KιKλ�� τ�% T�κη X. KανδηλH-
ρ�υ: «AO @Aρµατ�λισµ+ς τ�ς Πελ�π�νν�σ�υ 1500-1821», @Aθ�ναι 1924.

Kαλλ�νικ�ς �λ1oω Θε�% =ρ�ιεπ�σκ�π�ς Kωνσταντιν�υπ)λεως, N1ας APH-
µης κα> O(κ�υµενικ+ς Πατρι�ρ�ης.

»Θε�φιλ1στατε =ρ�ιεπ�σκ�πε ∆ηµητN�νης, �ν =γ�oω πνε�µατι =γαπητ8 =δελφ8
κα> συλλειτ�υργ8 τ�ς $µ#ν µετρι)τητ�ς, κFρ Φιλ)θεε, κα> �ντιµ)τατ�ι κληρικ��,
ε,λαK1στατ�ι Dερεmς κα> τ�µι�ι πρ�εστ#τες κα> δηµ�γ1ρ�ντες κα> κ�τNαµπασ�δες
κα> πρ)κριτ�ι κα> λ�ιπ�> =πα6�παντες ε,λ�γηµ1ν�ι �ριστιαν�> τ�ς �παρ��ας
τα�της, τ1κνα �ν κυρ�oω $µ#ν =γαπητ2 ��ρις εIη ~µmν κα> ε(ρ�νη παρ2 Θε�%. AH
κραται�τ�τη κα> ε,εργετικωτ�τη ε(ς $µeς Kασιλε�α, τ+ δικαι)τατ�ν κα> π�λυ-
�ρ�νιHτατ�ν δ�Kλ1τι, µ8 τ+ ν2 πρ�ν��ται π�ντ�τε δι2 τ�ν $συ��αν κα> καλ�ν
κατ�στασιν &λων τ#ν ~πηκ)ων κα> πιστ#ν ραγι�δων, -π�% ε;ναι ~π�κε�µεν�ι ε(ς
τ�ν Kασιλικ�ν τ�υ �πικρ�τειαν κα> µ8 τ+ ν2 �παγρυπν4� κα> πρ�στ�N4η µ8 πeσαν
δ�ναµιν &λ�υς τ�Fς $γεµ)νας κα> κυKερν�τας, &π�υ ε~ρ�σκ�νται ε(ς κ�θε �Hραν
κα> τ)π�ν δι2 ν2 ���υν µεγ�λην �πιστασ�αν κα> πρ�σ���ν ε(ς �κεmνα, -π)σα
Uρµ)N�υν ε(ς �6�λ)θρευσιν κα> τ1λει�ν =φανισµ+ν τ#ν κακ�π�ι#ν =νθρHπων
κα> ε(ς �κεmνα -π�% συγ��N�υσι κα> πρ�6εν�%ν ταρα��ν ε(ς τ�ν κ�ιν�ν κα> τ�ν
κατ2 µ1ρ�ς =σφ�λειαν, ε(ς τ�Fς π�λλ�Fς δηλαδ� κα> ε(ς τ+ν καθ’ 5να 6ε�ωριστ�.
Π�λλ�Fς ~ψηλ�Fς πρ�σκυνητ�Fς -ρισµ�Fς κα> ~ψηλ2 φερµ�νια �6απ1στειλα(ν)
κατ2 διαφ)ρ�υς καιρ�Fς κα> $γεµ�νικ2ς �6�υσ�ας κα> �φαν1ρωναν ε(ς τ�Fς κατ2
καιρ+ν ~ψηλ�τ�τ�υς µ)ρα Kαλ�δες, τ�ν ~ψηλ�ν α,τ�ς K��λησιν κα> θ1λησιν Tς
πατρικ�ν κα> περιεm��ν τ2ς ν1ας  κα> κατ2 π�λλ2 γνωστικωτ�τας διατ�6εις κα>
πρ�σταγ�ς, τ#ν -π��ων ~ψηλ#ν πρ�σταγ#ν, $ κατ2 τ+ γρ�µµα �νεργητικ�
πρe6ις κα> $ =π+ µ1ρ�υς &λων $µ#ν τ#ν ~πηκ)ων �ρεωστ�υµ1νη διαφ�λα6ις,
�ωρ>ς =µφιK�λ�αν συµφ1ρει δι2 τ�ν καλ�ν κατ�στασιν κα> $συ��αν &λων �κε�-
νων -π�% κατ�ικ�%ν ε(ς τ+ν Mωρ1α· κα> δι2 τ�ν =π�φυγ�ν τ�ς δειν�ς τιµωρ�ας
κα> παιδε�σεως, τ2ς -π��ας ε;ναι =παρα�τητ�ν ν2 π�θωσι κα> δ�κιµ�σωσιν, &σ�ι
=π+ �σeς φ1ρ�νται �ναντ��ι τ�ς ~ψηλ�ς πρ�σταγ�ς =π+ κακ�πρ�α�ρετ�ν γνH-
µη τ�υς. Π�λλ8ς φ�ρ8ς κα> $µεmς µ8 ~ψηλ�ν πρ�σκυνητ�ν πρ�σταγ�ν �γρ�ψα-
µεν κα> ε(ς τ�ν =ρ�ιερωσ�νην σ�υ κα> ε(ς τ�Fς λ�ιπ�Fς συναδ1λφ�υς =ρ�ιερεmς

TS πλOρες κε#µεν τ: ΠατριαρPικ: �Aφρισµ:

“



τ�% Mωρ1ως κα> ε(ς <λλ�υς κατ2 τ)π�υς πρ�εστ#τας κα> $γ�υµ1ν�υς, -π�% ε;ναι
τ�% κλ�ρ�υ κα> τ�ς τ�6εHς µας. KαθMς -µ��ως �γρ�ψαµεν κα> ε(ς τ�Fς κ�τNα-
µπασ�δες, δηµ�γ1ρ�ντας πρ�εστ#τας κα> λ�ιπ�Fς κατ�ικ�%ντας ε(ς τ+ν Mωρ1α
φανερHν�ντας ε(ς &λ�υς τ�Fς πατρικ#ς κα> �κκλησιαστικ#ς τ2 πρ1π�ντα ε(ς
�σeς κα> τ2 συµφ1ρ�ντα, παρακιν�%ντες σας &λ�υς ε(ς τ+ ν2 ��ετε µεγ�λην πρ�-
σ���ν, ν2 φυλ�ττετε =παρασ�λευτα &σα πρ�στ�Nεσθε µ8 κ�θε -µ)ν�ιαν κα> µ8
µεγ�λην δ�υλικ�ν κλ�σιν κα> ν2 �µπ�δ�Nετε µ8 κ�θε τρ)π�ν κα> µ8 &λην σας τ�ν
δ�ναµιν κ�θε κ�νηµα, -π�% ε;ναι �ναντ��ν ε(ς τ2ς Kασιλικ2ς πρ�σκυνητ2ς πρ�-
σταγ2ς κα> Tς αIτι�ν κ�θε παιδε�σεως κα> πικρeς τιµωρ�ας ε(ς �κε�ν�υς -π�%
=π�τ�λµ�%ν ν2 ε,γ�%ν =π+ τ2 &ρι� τ�υς.

»Kα> κατ2 τ+ παρ+ν µ8 τ+ ν2 �KεKαιHθη $ κραται�τ�τη Kασιλε�α, κα> τ+ ~ψηλ+ν
δ�Kλ1τι, &τι π�λλ�> κακ�π�ι�> κλ1πται =π+ τ�Fς (δ��υς µωρα�τας, παραφυλ�τ-
τ�υν ε(ς ταmς στρ�ταις κα> σκ�τHν�υν κρυφ�ως κα> µ8 =π�την τ�Fς διαK�τας κα>
<λλ�ι π�λιν α,θαδ#ς µ8 &πλα κα> <ρµατα =ντιστ1κ�νται µετ2 τ#ν σεϊµ1νιδων.
@Aπ+ τ+ <λλ� µ1ρ�ς π�λλ�> =π+ τ�Fς κ�τNαµπασ�δες κα> δηµ�γ1ρ�ντες (�ωρ>ς ν2
��ετε εIδησιν �σεmς �D Dερωµ1ν�ι, Tς εIµεθα K1Kαι�ι) µ8 µ�αν πρ)φασιν, &τι ε(ς
τ+ν τ�δε καNeν �φ�νησαν κλ1πται κα> �σκ)τωσαν τ+ν τ�δε διαK�την κα> =κ�-
λ��θως δι2 ν2 ταιρια�θ#σιν �δ)θησαν τ)σα <σπρα κα> <λλ�τε π�λι λ1γ�υν &τι
�D κλ1πται �πιασαν τ+ν τ�δε <νθρωπ�ν ε(ς τ�ν στρ�ταν κα> τ+ν �π�ραν σκλ�K�ν
κα> δι2 τ�ν =6αγ�ρ�ν τ�υ �δ)θησαν τ)σα <σπρα κα> µ8 α,τ2ς τ2ς α(τ�ας �αρα-
τNHν�υσι µ8 πλ�θ�ς =σπρ#ν τ�Fς πτω��Fς ραγι�δες, �ωρ>ς �λε�ς κα> καµµ�αν συ-
νε�δησιν κα> κερδ�N�υν <σπρα =σεK#ς κα> παραν)µως κα> κ�µ�υσι τ+ν fαυτ)ν
τ�υς &µ�ι�ν µ8 τ�Fς κακ�τρ)π�υς κλ1πτας κα> δι2 ν2 εIπωµεν καλ�τερα �ειρ)-
τερ�ν =π+ α,τ�Fς κα> ν�µ�N�υσιν 5να τυ�ερ+ν ε�ρηµα, τ+ ν2 ε;ναι �D κλ1πται, δι2
τ2 �δικ� τ�υς τ1λη κα> κ1ρδη, κα> =κ�λ��θως Z�ι &τι δ8ν συµK�ηθ�%σιν, =λλ2 κα>
�κ τ�% �ναντ��ν κρυφ�ως κα> µ8 τρ)π�υς πλαγ��υς κα> µυστικ�Fς γ�ν�νται �µπ)-
δι�ν ε(ς τ�ν καταστρ�φ�ν κα> =φανισµ+ν α,τ#ν τ#ν κακ�π�ι#ν κλεπτ#ν. Kα>
�πειδ� κ�θε πρ)φασις κα> α(τ�α ε;ναι =K1Kαι�ς κα> =νεµπ�στευτ�ς, &τι δ8ν ���υν
καµµ�αν µετ���ν µ8 τ�Fς κλ1πτας �D µωρα�ταις, Tσ2ν -π�% - Mωρ1ας =π+ &λα
τ2 µ1ρη κατ2 τ�ν φυσικ�ν κατ�στασιν ε;ναι περιτρυγισµ1ν�ς µ8 θ�λασσαν κα>
διατρ1φει π�ντ�τε τ�Fς (δ��υς µωρα�τας κα> µ8 ε,κ�λ�αν φυλ�ττεται σ�γ�υρα
=π+ κ�θε δι�φ�ρ�ν �µKασ�αν τ#ν κακ�π�ι#ν α,τ#ν =π+ τ2 �6ω µ1ρη κα> τ+ πε-
ρισσ)τερ�ν, -π�% ��ει κα> διωρισµ1ν�υς δι2 περισσ�τ1ραν φ�λα6ιν τ)σ�υς κα>
τ)σ�υς µπελ�υκµπασ�δες, τNερKετN�δες κα> <λλ�υς καπ�µπασ�δες ε(ς κ�θε π�-
λιτε�αν κα> �ωρ��ν.

»∆ι’ α,τ�ς λ�ιπ)ν τ2ς πρ�φ�σεις κα> τ2 κ�τω -π�% =κ�λ�υθ�%ν, |ργ�σθη κα>
<ναψε τ+ν δικαι)τατ�ν θυµ+ν τ+ φιλ)πτω��ν, φιλ�δ�και�ν, ~ψηλ+ν δ�Kλ1τι κα>
jθελε κ�µ4η ε,θFς τHρα τ�ν -λ�ϋστεριν�ν Kαρυτ�την πα�δευσιν ε(ς �κε�ν�υς
-π�% �τ)λµησαν ν2 κ�µ�υν τ2 τ�ια%τα, �ν Iσως - φιλ�νθρωπ�ς κα> φιλυπ�κ�-
�ς στ��ασµ+ς τ�υ κραται�τ�τ�υ κα> π�λυ�ρ�ν��υ δ�Kλετ��υ, δ8ν jθελεν �µπ�δ�σ4η
κα> δυσκ�λε�σ4η α,τ�ν τ�ν cγλ�γωρ�ν �πι�ε�ρησιν κα> �στε ν2 σταλ#σι πρ�τ�-
τερα Kασιλικα> ~ψηλα> πρ�σταγα> κα> ν1α νιN�µια, -π�% Gµπ�ρ�%ν ν2 µεταK�-
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OIKOYMENIKOI ¶ATPIAPXE™ E¶I¢IøKAN
Συγκλνιστικ>ς µαρτυρ#ες τHν I. Kαπδ#στρια καA Θ. Φαρµακ#δη γι7  

@Aγαπητ8 κ. Λ�µπρ�υ,
M8 =φ�ρµ� τ�ν =π+ καιρ�% =ρ6αµ1νη, συνε�ιN�µ1νη κα> πλ�ττ�υσα πισH-

πλατα τ+ AEλληνικ) µας {Eθν�ς «διαµ��η» τ#ν δ�� ((�υδαι�παυλ�)�ριστιαν#ν
cρθ�δ)6ων ρασ�φ)ρων $γετ#ν µας µ8 τ2 ψευδ�διλ�µµατ� τ�υς, �θεHρησα
σκ)πιµ� κα> <κρως �π�καιρ� κα> =ν1συρα =π+ τ�ν KιKλι�θ�κη µ�υ τ�ν «@Aπ�-
λ�γ�αν» τ�% πρ�γµατι σ�φ�% Θε�κλ�τ�υ Φαρµακ�δ�υ (�κδ. @Aγγ. @Aγγελ�-
δ�υ, @Aθ�ναι 1840).

Παραθ1τω στ�ν συν1�εια –�ωρ>ς σ�)λια– κ�π�ια =π�σπ�σµατα τ�ς <νω
«@Aπ�λ�γ�ας» (α,τ��σια, µ8 τ�ν σ�ντα6η κα> τ�ν cρθ�γραφ�α τ�υς) γι2 ν2 δια-
φωτισθ�%ν �D =ναγν#στες σας κα> λ�γικ2 ν2 fρµηνε�σ�υν τ2 τρ1��ντα:

«...`Oτι καL 	V παναγι_τατ	ι καL 	Jκ	υµενικ	L πατρι#ρ$αι καL � σGν	δ	ς τ�ς Kων-
σταντιν	υπ�λεως �µ+α%ν	υσι παρ� τν -π	@	ν φ�ρ	υσιν Vερν $αρακτ�ρα καL παρ�
τ� Vερ� α,τ6ν καθ;κ	ντα εJς π	λιτικ>ν ~αδι	υργ%αν καL Yργανα α,τ�ς γιν�µεν	ι τυ-
φλ� συµπρ#ττ	υσι καL συνεργ	&σιν �συνειδ;τως εJς Yλεθρ	ν .λλων, δ9ν ε2ναι καµµ%α
περL τ	Gτ	υ �µφι+	λ%α. 7Aλλ� δ9ν ε2ναι καµµ%α �µφι+	λ%α καL Fτι �θελ	ν γ%νεσθαι
ε,κ	λ_τερ	ν Yργανα π	λιτικ�ς ~αδι	υργ%ας πρς +λ#+ην τ�ς α,τ	ν	µ%ας καL �νε-
Eαρτησ%ας τ�ς �Eλλ#δ	ς· ��ν � +λ#+η α,τ> συν�φερεν εJς .λλ	υς· ��ν � 7Eκκλησ%α τ�ς
�Eλλ#δ	ς cπ�κειτ	 cπ τν �ρ$ιεπ%σκ	π	ν τ�ς Kωνσταντιν	υπ�λεως. A,τ	κ�φαλ	ς
ε2ναι � 7Eκκλησ%α τ�ς �Eλλ#δ	ς καL Fµως π�ση καL -π	%α �πι+	υλ> γ%νεται cπ τ
πρ�σ$ηµα τ�ς Θρησκε%ας καL τ�ς 7Eκκλησ%ας κατ’ α,τ�ς ταGτης τ�ς �θνικ�ς �µ6ν
cπ#ρEεως! 7Aλλ’ .ν τις �µφι+#λ�η περL τ�ς π	λιτικ�ς ~αδι	υργ%ας, � -π	%α �δGνατ	 ν�
γ%νηται δι� τ�ς �ν Kωνσταντιν	υπ�λει συν�δ	υ κατ� τ�ς �Eλλ#δ	ς, θ�λει πεισθ� �να-
ντι�~;τως �κ τ�ς �κ	λ	Gθ	υ διηγ;σεως Vστ	ρ%ας �ληθ	&ς καL γνωστ�ς.

»Kατ� τν Φε+ρ	υ#ρι	ν τ	& 1828 ?τ	υς α,θ�ρµητ	ς - τ�τε �ρ$ιεπ%σκ	π	ς τ�ς Kων-
σταντιν	υπ�λεως 7Aγαθ#γγελ	ς ��;τησε τ>ν .δειαν παρ� τ�ς 7Oθωµανικ�ς �E	υσ%ας
εJς τ ν� µετα$ειρισθ�� καL α,τς τ� -π	@α ?διδεν εJς $ε@ρας α,τ	& � θρησκε%α Fπλα
πρς Yλεθρ	ν τ6ν �Eλλ;νων· καL λα+|ν ταGτην �π�στειλεν εJς τ>ν �Eλλ#δα τ�σσαρας
�πισκ�π	υς καL τν µ�γαν πρωτ	σGγκελλ	ν (Γεν. 7Eφηµ. 7Aριθ. 39 τ	& 1828 ?τ	υς), δι�
ν� διαιρ�σωσι τ	�ς `Eλληνας, καL cπ τ πρ�σ$ηµα θρησκευτικ6ν παραιν�σεων ν’
�π	τ	EεGσωσιν εJς α,τ	�ς �µφGλι	ν π�λεµ	ν, F �στιν �ν τd6 τ�λει �δη τ	& Vερ	& �µ6ν
�γ6ν	ς ν� φ�ρωσι δι� τ�ς θρησκε%ας τν παντελ� �µ6ν Yλεθρ	ν! 7Iδ	G κατα$θ�νι	ν
�πιν�ηµα! OV �πεσταλµ�ν	ι yλθ	ν εJς τ>ν �Eλλ#δα κατ� τν M#ϊ	ν τ	& α,τ	& ?τ	υς·
�λλ’ ��ν δ9ν �δυν;θησαν ν� φ�ρωσιν εJς π�ρας τν �λεθρι_τατ	ν τ�ς Qαυτ6ν �π	-
στ	λ�ς σκ	π�ν, τ	&τ	 $ρεωστε@ται εJς τ�ς τ�τε περιστ#σεις. 7Aλλ’ ε2ναι περ%εργ	ν ν’
�κ	Gσ�η τις τ>ν �φηµερ%δα τ�ς �Eλληνικ�ς Kυ+ερν;σεως, λαλ	&σαν περL τ	Gτ	υ, �
µ(λλ	ν α,τν τν κυ+ερν;την I.A. Kαπ	δ%στριαν λαλ	&ντα δι’ α,τ�ς περL α,τ	&:

»“�O ��φ	ς εJς τν -π	@	ν εcρ%σκεται τ 7Oθωµανικν cπ	υργε@	ν µετ� τ>ν �π	-



EMºY§IOY™ ¶O§EMOY™ ™THN E§§A¢A...
τAς Eπ�πειρες τHν �Aγαθαγγ.λυ (1828) καA Γρηγρ#υ Στ´ (1840)

φασιστικ>ν �π	π	%ησιν τ�ς συνθ;κης τ�ς 6 7I	υλ%	υ, φα%νεται µ9ν καL �E .λλων συ-
γκε$υµ�νων +αδισµ#των τ�ς Π�ρτας” (σηµ.: τ�ς Kυ+�ρνησης τ	& Σ	υλτ#ν	υ), “	,$
�ττ	ν δ9 καL �κ τ	& τρ�π	υ, µ9 τν -π	@	ν �λπισεν �σ$#τως �δη ν� δελε#σ�η τ	�ς ̀ Eλλη-
νας δι� µ�σ	υ τ	& �ν Kωνσταντιν	υπ�λει Πατρι#ρ$	υ 7Aγαθαγγ�λ	υ. 7Aπ%θαν	ς θ�-
λει φαν� � δι;γησις τ6ν +#σεων τ	& σ$εδ%	υ τ	Gτ	υ, ε2ναι Fµως �ληθ;ς, �Eα$θε@σα
cπ πηγ�ς εJδ;µ	ν	ς. Mετ� τ>ν �π Kωνσταντιν	υπ�λεως �να$_ρησιν τ6ν τρι6ν
Πρ�σ+εων - PεX� 7Eφ�ντης εJς µ%αν συν�ντευE%ν τ	υ µετ� τ	& Πατρι#ρ$	υ �φ#νη πα-
ρωργισµ�ν	ς, καL �λεγEεν α,τ�ν, Fτι δ9ν �κπληρ	@ τ� πατριαρ$ικ� $ρ�η τ	υ. �O Πα-
τρι#ρ$ης φ	+ηθεLς µ;πως �κπ�σ�η  τ	& θρ�ν	υ τ	υ � µ;πως εcρεθ�� εJς �ν#γκην ν� �κκε-
ν_σ�η τν συνα$θ�ντα πλ	&τ	ν τ	υ, σκεφθεLς �πεν�ησε καL �πρ�+αλεν εJς τ>ν Π�ρταν
Fτι, �ν τd6 �δ%δετ	 .δεια, �δGνατ	 ν� µετα$ειρισθ�� τιν� µ�σα, δι� ν� διαιρ�σ�η τ	�ς
`Eλληνας καL µ9 πρ�σ$ηµα θρησκευτικ6ν παραιν�σεων ν� �π	τ	EεGσ�η εJς α,τ	�ς
�µφGλι	ν π�λεµ	ν» (?νθ’ �ν., σελ. 220-222)».

Kα> παρακ�τω (�νθ’ =ν., σελ. 223-224):
«7Aλλ� –σηµει	Gσθω �ν παρ�δdω– .ν τις γρ#ψ�η σ;µερ	ν (σ.: 1833) περL τ	& ν&ν πα-

νευκλε6ς πατριαρ$εG	ντ	ς Γρηγ	ρ%	υ τ	& στ´, Fπως ?γραφε τν Σεπτ�µ+ρι	ν τ	& 1828
?τ	υς - Kαπ	δ%στριας περL τ	& 7Aγαθαγγ�λ	υ, Fλ	ι 	V σφ�δρα �ηλωταL θ�λ	υσι κραυ-
γ#σει κατ’ α,τ	& “Pς �σε+εστ#τ	υ, Pς .κρ	υ c+ριστ	& καL καταφρ	νητ	& τ�ς 7Eκκλη-
σ%ας, Pς θ�λ	ντ	ς ν� φ�ρ�η Pς πρ�+ατ	ν �πL σφαγ>ν τν παναγι_τατ	ν καL 	Jκ	υµε-
νικν πατρι#ρ$ην”! KαL Fµως - Kαπ	δ%στριας ?γραφε περL τ	& 7Aγαθαγγ�λ	υ, Fπως
?γραφεν, Fτε - σ	υλτ(ν	ς δ9ν �δυσκ	λεGετ	 παντελ6ς �π τ	& ν� κ�ψ�η τ>ν κεφαλ>ν
α,τ	&! 7Aλλ’ ε2ναι - Γρηγ�ρι	ς (- στ´) �λιγ_τερ	ν τ	& 7Aγαθ#γγελ	υ ?ν	$	ς Pς πρς
τ>ν �Eλλ#δα; 7Eκε@ν	ς �πεν�ησεν �ναντ%	ν α,τ�ς –µηκ�τι �νεγνωρισµ�νης καL παρ� τ6ν
κυ+ερν;σεων τ6ν .λλων �θν6ν α,τ	ν�µ	υ καL �νεEαρτ;τ	υ– �λ�θρι	ν σ$�δι	ν καL
	�τ	ς �πι+	υλεGει α,τ;ν, – α,τ�ν	µ	ν �δη καL �νεE#ρτητ	ν cπ#ρ$	υσαν· δι�τι �παι-
τ	&σι τ	&τ	 .λλ	ι �π’ α,τ	&, Pς �κ τ�ς διηγ;σεως θ�λει φαν��.

»KαL EKEINOΣ, cπ τ πρ�σ$ηµα θρησκευτικ6ν παραιν�σεων, �µελ�τησε ν’ �π	τ	-
EεGσ�η µεταE� τ6ν �Eλλ;νων EMΦYΛION ΠOΛEMON· καL OYTOΣ, cπ τ πρ�σ$ηµα τ�ς
διατηρ;σεως �κερα%	υ καL �παρα$αρ#κτ	υ τ�ς �ρθ	δ	E%ας, �πεν�ησεν � �νεδ�$θη ν�
�κτελ�σ�η παρ’ .λλων �πιν	ηµ�ν	ν �λεθρι_τατ	ν σ$�δι	ν!

»EΛΛHNEΣ! ΠPOΣEXETE �π τ6ν ΠANAΓIΩTATΩN καL OIKOYMENIKΩN

ΠATPIAPXΩN!!».

T2 <νω «cλ1θρια σ�1δια» κα> �D «Dστ�ρ�ες» =π�δεικνυ)µενα πλ�ρως Dστ�-
ρικ#ς σ’ α,τ�ν, περιγρ�φ�νται γλαφυρHτατα κα> παρατ�θενται �κτεν1στατα
στ�ν �ν =ρ�4� �κδ�ση (1840) τ�ς «AΠOΛOΓIAΣ» Θ. Φαρµακ�δ�υ.

ΦιλικHτατα µ8 �κτ�µηση
Γε_ργι	ς N. Mαλλι#κας

ΠρHην K�υλευτ�ς, Π�λιτε�α @Aττικ�ς



λ�υν κα> σωφρ�ν�σ�υν τ�Fς τ�ι��τ�υς κακ�π�ι�Fς α,τ��ς. Λ�ιπ+ν κατ2 τ�ν
σφ�δρ2ν ε(ς $µeς γεν�µ1νην ~ψηλ�ν πρ�σταγ�ν, φανερHν�µεν ε(ς &λ�υς σας
τ�Fς µωρα�τας Dερωµ1ν�υς κα> λαϊκ��ς, τ�ν ~ψηλ�ν α,τ�ν K�υλ�ν κα> θ1λησιν,
κατ2 τ+ν τρ)π�ν -π�% �φε6�ς κατ2 πλ�τ�ς σηµειHν�µεν µ8 τ2ς παρ��σας �κκλη-
σιαστικ2ς �πιστ�λ2ς ε(ς &λ�υς σας, γρ�φ�µεν δ8 κα> τ4� =ρ�ιερωσ�ν4η σ�υ κα> ε(ς
τ�Fς πρ�εστ#τας τ�ς �παρ��ας σ�υ κα> δηµ�γ1ρ�ντας κα> κ�τNαµπασ�δες, φα-
νερHν�ντας &τι �6εδ)θη ν1�ν πρ�σκυνητ+ν κα> φ�Kερ+ν Kασιλικ+ν φερµ�νι κα>
�στ�λη πρ+ς τ+ν ~ψηλ)τατ�ν µ)ρα Kαλ� πασι2 �φ1ντη µας κα> πρ�στ�Nει ε(ς τ+
ν2 K�λ4η ε(ς κ�θε σ�στασιν κα> πρe6ιν µ8 τ+ν πλ1�ν σιγ�υρ)τερ�ν κα> =κινδυ-
ν)τερ�ν τρ)π�ν �κε�ν�υς τ�Fς πρHτ�υς ~ψηλ�Fς -ρισµ��ς, ν1ας Kασιλικ2ς πρ�-
σταγ2ς κα> =π�φ�σεις δι2 περισσ�τ1ραν α�6ησιν· καθMς =ναφ1ρει τ+ ~ψηλ+ν
φερµ�νι ε(ς T��ρκ�υς κα> ραγι�δες, &θεν δι2 µ8ν τ�Fς T��ρκ�υς ���υσι �ρ1�ς
ν2 φρ�ντ�Nωσιν �D Uγι�ννηδες κα> K�ϊK�ντ�δες, καθMς θ1λετε KεKαιωθ4� =π+ τ+
~ψηλ+ν φερµ�νι τ�% π�λυ�ρ�νεµ1ν�υ Kασιλ1ως µας, &π�υ ��ει ν2 διαKασθ4� ε(ς
Tριπ�λιτN2ν ε(ς τ+ ~ψηλ+ν τNιK�νι, -π�% ν2 τ+ =κ��σ�υν &λ�ι κα> &σα cν�µαστ>
φανερHνει δι2 τ�Fς ραγι�δες. @Iδ�F κεφαλαιωδ#ς καταγρ�φ�µεν ε(ς τ�ν πα-
ρ�%σαν $µ#ν �πιστ�λ�ν κα> =κ��σατε.

»α) Kεφ�λαι�ν πρ�στ�Nει &τι ε(ς &π�ι�ν �ωρ��ν k τNιφλ�κι ε,θFς -π�% φανo#σιν
�D κλ1πται, �D πρ�εστ#τες κα> δηµ�γ1ρ�ντες �κε�νων τ#ν �ωρ�ων φανερHν�ντες
ε(ς τ�Fς κ�τNαµπασ�δες τ�% καNe �κεm -π�% ~π�τ�σσ�νται τ2 �ωρ�α κα> τNιφλ�-
κια ���υσι �ρ1�ς �D κ�τNαµπασ�δες �ωρ>ς =ργ�π�ρ�αν ν2 πι�νωσι τ�Fς τ�ι��-
τ�υς κλ1πτας κα> ν2 τ�Fς δ�δωσι ε(ς τ+ν K�ϊδ)νδαν κα> Nαπ�την κα> ε(ς τ�Fς
Uγι�ννηδες, =π+ τ�Fς -π���υς ν2 =π�στ1λλωνται ε(ς τ+ν µ)ρα Kαλ� πασι2 �φ1-
ντη µας, δι2 ν2 λ�Kωσι κατ2 ν)µ�υς τ2 �π��ειρα τ�ς κακ�ας των. @Aν�σως δ8 �D
ρηθ1ντες πρ�εστ#τες κα> δηµ�γ1ρ�ντες τ�% �ωρ��υ κα> τNιφλικ��υ k �D κ�τNα-
µπασ�δες τ#ν καN�δων =π+ =µ1λει�ν των, jθελε φαν#σιν �ναντ��ι ε(ς τ�ν ~ψηλ�ν
Kασιλικ�ν πρ�σταγ�ν, παραKλ1π�ντες, τ�Fς τ�ι��τ�υς κακ�π�ι�Fς κλ1πτας, =φ’
�� δ�κιµ�σωσι Kαρυτ�την κα> µεγ�λην Nηµ�αν ε(ς <σπρα θ1λει θανατωθ#σι µ8
σταυρ+ν κα> πικρ+ν θ�νατ�ν δι2 ν2 γ�ν�υν κα> παρ�δειγµα ε(ς &λ�υς.

»K) OOλ�ι �D κ�τNαµπασ�δες τ�% καθ’ fν+ς καNe ���υσι �ρ1�ς ν2 K�λωσιν &λ�υς
τ�Fς ε~ρισκ�µ1ν�υς ραγι�δες ε(ς τ2 �ωρ�α κα> τNιφλ�κια ε(ς τ�Fς =ναµετα6� των
κεφιλεµ1δες, �στε -π�% ν2 ~π)σ�εται - 5νας δι2 τ+ν <λλ�ν, κα> =π+ τ�Fς κ�-
τNαµπασ�δες ν2 π1ρνωνται (δι��ε�ρως γεγραµµ1ν�ι κεφιλεµ1δες κα> ν2 =περ-
ν�%ν ε(ς τ+ σιγκ�λι τ�% Dερ�% µε�καµ8 τ�ς Tριπ�λιτNeς. γ) T+ �ναντ��ν δ8 µετα6F
ε(ς α,τ�Fς τ�Fς κεφιλεµ1δες, &π�ι�ς =π+ τ�Fς ραγι�δες jθελε φαν4� κλ1πτης κα>
κακ�π�ι)ς, - µητρ�π�λ�της �κεmν�ς -π�% -ρ�Nει τ+ν καNeν �κεmν�ν, =π+ τ+ν
-π�m�ν ε,γ1ν�υν �D κλ1πται, θ1λει =π�διω�θ4� =π+ τ�ν �παρ��α τ�υ, µ8 =π)φα-
σιν κατ2 τ+ παλαι+ν ~ψηλ+ν φερµ�νι, &τι ν2 µ�ν π1ρν4η π�τ8 <λλην �παρ��αν. δ)
Kατ2 τ+ν κεφιλεµ8 -π�% jθελε γ1ν4η, &π�ι�ς =π+ τ�Fς ραγι�δες jθελε σκ�τHσ4η
καν1να <πταιστ�ν �D πρ#τ�ι κ�Nαµπασ�δες τ�% καNαπe �κε�ν�υ k τ�% �ωρ��υ k
τNιφλικ��υ, -π�% jθελε γ1ν4η - φ)ν�ς, ���υσι �ρ1�ς ν2 παραστ�σωσι τ+ν φ�ν1α,
παραδ�δ�ντ1ς τ�ν ε(ς τ+ν K�ϊK)νδα κα> Uγι�ννηδες, =π+ τ�Fς -π���υς ν2 στ1λ-
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λεται - φ�νεFς µ8 (λ�µι τ�ς Dερeς κρ�σεως ε(ς τ+ν ~ψηλ)τατ�ν πασι2 �φ1ντη µας.
ε) T2 πρ�γµατα κα> ~π�ρ��ντα τ�% φ�ν1ως µ8 (N�νι τ�ς Dερeς κρ�σεως, ν2
πωλ#νται κα> ν2 δ�δωνται ε(ς τ�Fς κληρ�ν)µ�υς τ�% σκ�τωµ1ν�υ, �ν Iσως κα> -
φ�νεFς �κεmν�ς δ8ν jθελε ��4η πρ�γµατα κα> µ��λκια, πρ1πει �κεmν�ι -π�% ε~ρ�-
σκ�νται ε(ς τ+ν καNeν �κε�ν�υ k ε(ς τ+ �ωρ��ν k ε(ς τ+ τNιφλ�κι, ε(ς τ+ -π�m�ν �γι-
νε - φ)ν�ς δι2 δυσHπησιν κα> =ν�παυσιν τ#ν κληρ�ν)µων τ�% φ�νευθ1ντ�ς θ1-
λει =π�δ�θ4� κα> $ τιµ� τ�% αEµατ�ς κα> ν2 δ�δ�υν κα> ~π)σ�εσιν &τι =ν�σως κα>
- φ�νεFς �κεmν�ς jθελε φ�γ4η ν2 µ� γυρ�σ4η ε(ς τ+ f6�ς πHπ�τε cπ�σω ε(ς τ+ν
καNeν �κεmν�ν k ε(ς τ+ �ωρ��ν k ε(ς τ+ τNιφλ�κι�ν.

»A�ται ε;ναι αD ~ψηλα> Kασιλικα> γεν)µεναι πρ�σταγα> ε(ς &λ�υς τ�Fς πιστ�Fς
ραγι�δες, τ2ς -π��ας θ1λω KεKαιωθ4� τ+ περισσ)τερ�ν, -π)ταν µ8 ~ψηλ�ν πρ�-
σταγ�ν τ�% ~ψηλ�τ�τ�υ µ)ρα Kαλ� �φ1ντη µας, θ1λει συνα�θ�τε ε(ς Tριπ�λι-
τNeν &λ�ι �D µητρ�π�λmται κα> �π�σκ�π�ι τ�% µωρ1ως, µαN> µ8 τ�Fς κ�τNαµπασ�-
δες πρ�εστ�Fς κα> δηµ�γ1ρ�ντας, κα> θ1λετε παραλ�K4η τ�ν παρ�%σαν $µ#ν πα-
τριαρ�ικ�ν �πιστ�λ�ν· καθMς θ1λει =κ��σετε κα> τ2ς ~ψηλ2ς πρ�σταγ2ς δι2 τ+
καθ�λικ+ν κα> κ�ιν+ν νιN�µι, -π�% θ1λ�υν =π�φασισθ4� =π+ τ�% ~ψηλ�τ�τ�υ
=φ1ντ�υ µας �ωρ>ς καµµ�αν =ργ�π�ρ�αν. OOθεν �πειδ� κα> ε;ναι πρ�σταγ� =πα-
ρα�τητ�ς ν2 λ�K�υν τ1λ�ς κα> ν2 φυλ�ττωνται =κριK#ς α,τ2 τ2 Kασιλικ2 νιN�-
µια, κα> �πειδ� φ�Kερ�N�νται φ�Kερα> παιδε�σεις κα> πικρ)τατ�ι θ�νατ�ι ε(ς
�κε�ν�υς -π�% �ναντι��µεν�ι jθελε φαν#σιν ~π)δικ�ι, παρακιν��µεν�ι ε(ς τ�%τ�
εIτε =π+ =µ1λειαν εIτε =π+ π�νηρ2ν γνHµην, δι2 τ�%τ� �µα �κκλησιαστικ#ς κα>
πατρικ#ς πρ�λαµK�ν�ντες φανερHν�µεν ε(ς &λ�υς σας τ2 Iδια συµK�υλε��ντ�ς
σας &λ�υς περισσ)τερ�ν τ�ν µετα6� σας σ�µφων�ν -µ�γνωµ�αν κα> ε(ρ�νην,
Tσ2ν -π�% ε;ναι α(τ�α κα> =ρ�� δι2 τ�ν καλ�ν τελε�ωσιν τ#ν ν1ων α,τ#ν Kασι-
λικ#ν πρ�σταγ#ν γι2 τ�ν $συ��αν κα> =σφ�λειαν &λης τ�ς κ�ιν)τητ�ς, δι2 τ+
-π�m�ν κα> KεKαιωθ1ντες, τ�ν δυνατ�ν Kασιλικ�ν =π)φασιν τ+ σταθερ+ν κα> =µε-
τ�τρεπτ�ν δι2 τ�ν τελε�ωσιν, τ+ cγλ�γωρ�ν δι2 τ�ν �ν1ργειαν κα> τ�ν πρe6ιν κα>
τ+ν Kαρ�τατ�ν κα> µεγ�λ�ν Kασιλικ+ν θυµ)ν. Πρ�σ1�ετε =κριK#ς µ8 &λην σας τ�
δ�ναµιν κα> φυλ�ττετε =παρασ�λευτα τ2 &σα πρ�στ�Nεσθε µ8 ~ψηλ�ν =π)φα-
σιν κα> πρ�σταγ�ν κα> ε;ναι �ρ1�ς =παρα�τητ�ν ε(ς &λ�υς, δι)τι $ πρ�σταγ�
ε;ναι Kασιλικ� κα> ~ψηλ� κα> -π)ταν $ δικαι�σ�νη ��4η θεµ1λι�ν κα> συµφ1ρ�ν
δι2 τ�ν =σφ�λειαν κα> $συ��αν ε(ς &λην τ�ν κ�ιν)τητα κα> ε(ς τ�ν µερικ�ν τ#ν
ραγι�δων, τ)τε περισσ)τερ�ν ��ετε �ρ1�ς ν2 λαµK�νετε περισσ)τερ�ν N�λ�ν, κα>
µ8 καλ�ν συνε�δησιν ν2 τελειHνετε τ2ς Kασιλικ2ς πρ�σταγ�ς, κα> µ8 τ2 �ργα
�µπρ�κτως ���ντες α,τ2 π�ντ�τε ε(ς τ+ν ν�%ν σας· =ν�σως &µως (τ+ -π�m�ν <µπ�-
τε ν2 µ�ν jθελε γ�ν4η) κα> κ�µν�ντες τ2 �ναντ�α, jθελεν =ντιστ1κεσθε ε(ς τ2 ~ψηλ2
φερµ�νια κα> �ναντι�σθε θ1λει κατακριθ�τε Tς παρ�κ��ι, κα> �D µ8ν λαϊκ��, =φ’
�� δ�κιµ�σετε τ2 �αλεπHτατα παιδευτ�ρια θ1λει λ�Kετε κα> πικρ+ν θ�νατ�ν τ�ς
Nω�ς σας, �D δ8 Dερωµ1ν�ι θ1λετε ��σετε τ+ �κκλησιαστικ)ν σας =6�ωµα, κα> $
=ρ�ιερωσ�νη σ�υ =π�δειω�θ4�ς παντ�τιν2 =π+ τ�ν �παρ��αν σ�υ κα> =π+ κ�θε
�κκλησιαστικ+ν =6�ωµα· πρ�σ1�ετε λ�ιπ+ν µ�πως κα> κατ2 συν�θειαν k =ψη-
φησ�αν ν�µ�N�ντες τ2ς φ�Kερ2ς τα�τας γραφ�µ1νας ~ψηλ2ς πρ�σταγ2ς, jθελε
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καταφρ�ν�σετε τ+ πλ1�ν παραµικρ)τερ�ν, σηκHν�ντες �ναντ��ν τ�% fαυτ�% σας
τ+ν Kασιλικ+ν θυµ+ν κα> =γαν�κτησιν, -π�% πρ�6ενεm τ2 π�λυστ1νακτα δ�κρυα,
κα> δ8 θ1λει ε�ρητε καν1να K�ηθ)ν, µ�τε καµµ�αν <λλην |φ1λειαν =π+ τ�ν =νω-
φελ� µετ�ν�ι�ν σας. ∆ι2 τ�ν $συ��αν κα> καλ�ν κατ�στασιν &λ�υ τ�% µ�ρ1ως,
�γινεν α,τ+ τ+ θε�φHτιστ�ν νιN�µι, κα> =π�Kλ1πει ε(ς τ�ν =σφ�λειαν κα> $συ��αν
&λης τ�ς κ�ιν)τητ�ς· δι2 τ�%τ� ε;ναι =κ)λ�υθ�ν µ8 (δ�αν σας πρ�θυµ�αν κα>
α,τ�θ1λητ�ν πρ�α�ρεσιν, κα> µ8 &λην σας τ�ν δ�ναµιν, ν2 πρ�σπαθ�σετε δι2
τ�ν =κριKεστ�την διαφ�λα6ιν τ#ν πρ�σταN�µ1νων, δι2 ν2 µ1νετε �λε�θερ�ι π�-
σης Kλ�Kης τ#ν κακ�π�ι#ν =νθρHπων, κα> θ1λετε ε�ρητε ε(ς τ+ f6�ς τ2 Kασιλικ2
�λ1η, -π�% ν2 τρ1�ωσιν ε(ς �σeς πλ��σια κα> =δι�λειπτα· =ν�σως &µως, καθ1νας
=π+ σeς δι2 τ�ν πλε�νε6�αν τ�υ δι2 ν2 |φελ4� τ+ν fαυτ)ν τ�υ, κατατυρανν4�
=σεK#ς κα> Kασαν�N4η τ�Fς πτω��Fς ραγι�δες µ8 παρ�ν�µα κα> <δικα �αρ�τNια
κα> παρσ�µατα, κα> ν�µ�Nει 5να τυ�ηρ+ν ε�ρηµα δι2 τ2 �ωριστ2 <λλα τ1λη τ+ ν2
ε~ρ�σκωνται κακ�π�ι�> ε(ς α,τ�ν τ�ν λησταρ�ικ�ν Nω�ν, κα> �α�ρ�νται ε(ς τ2 φ�-
νικ�, κα> πρ�δ�δ�υν τ�Fς =νθρHπ�υς δι2 ν2 σκ�τHνωνται, ��τ�ς θ1λει π1σ4η ε(ς
τ2ς π�λιτικ2ς παιδε�ας κα> ε(ς τ2ς �κκλησιαστικ2ς $µ#ν κατ�ρας κα> =φ�ρι-
σµ�Fς καθMς κα> συν�δικ#ς γρ�φ�ντες =π�φαιν)µεθα �ναντ��ν ε(ς τ�Fς τ�ι��-
τ�υς, &τι &ταν ε(ς τ+ f6�ς δ8ν jθελε κ�µωσι µ8 πρ�θυµ�αν κα> µεγ�λην ~π�µ�-
ν�ν, κατ2 τ2ς σταλε�σας ~ψηλ2ς Kασιλικ2ς πρ�σταγ2ς κα> φερµ�νια κα> δ8ν jθε-
λε πα�σωσιν =π+ τ2ς τ�ια�τας =συγ�ωρ�τ�υς κακ�ας κα> π�νηρ�ας, ~π�ρ�ωσιν
=φωρισµ1ν�ι, κατηραµ1ν�ι κα> =συγ�Hρητ�ι, κα> µετ2 θ�νατ�ν <λυτ�ι, κα> τυ-
µπανιαm�ι κα> π�σαις ταmς πατριαρ�ικαmς κα> συν�δικαmς =ραmς ~πε�θυν�ι κα>
�ν���ι τ�% πυρ+ς τ�ς γε1νης, κα> τo# α(ων�oω =ναθ1µατι ~π)δικ�ι· &θεν δι2 ν2
µ�ν π�θετε τ2 τ1τ�ια µισητ2 κα> =π�τρ)παια, π�ι�σατε Tς γρ�φ�µεν �6 =π�-
φ�σεως· $ δ8 τ�% Θε�% ��ρις εIη µεθ’ ~µ#ν.

»αωε´ (1805) cκτωKρ��υ κε´
»Kωνσταντιν�υπ)λεως κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της

Kαισαρε�ας Φιλ)θε�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
KυN�κ�υ @Iωακε>µ κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Θεσσαλ�ν�κης Γερ�σιµ�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Bερρ��ας Xρ�σανθ�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Πρ�ϊλ�K�υ Παρθ1νι�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Παλαι#ν Πατρ#ν Mακ�ρι�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
AHρακλε�ας Mελ1τι�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Nικ�µηδε�ας @Aθαν�σι�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Πρ��σσης {Aνθιµ�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
@Aγκ�ρας @Iωανν�κι�ς κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
��νθης Nαθανα�λ κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της
Mιτυλ�νης AIερεµ�ας κα> �ν Xo# =δελφ+ς κα> ε,�1της

ΓιA τ�ν �ντιγραφ*: Σωτ�ρις Φλ.κκας

”



E£NIKH ™XIZOºPENEIA

N
2 σηκHν�υν τ� σηµα�α �( @AλKαν�> k Z�ι; {O�ι, δ8ν ε;ναι OEλληνες.
Nα�, γιατ> µετ1��υν τ�ς fλληνικ�ς παιδε�ας, τ) ’πε κι - @Iσ�κρ�της.
Nα> k Z�ι; AH κ�ιν� γνHµη δι�ασµ1νη στ+ µεγ�λ� δ�ληµµα, �τσι �δει-
6αν τ2 γκ�λλ�π. Kι =π�KραδFς τ�ς �θνικ�ς �πετε��υ �καψαν τ+ �θνι-

κ) µας σ�µK�λ�, �D =κρ�αριστερ�> κα> �D =κρ�δε6ι�> γι�υ��ρισαν µι2 B�-
ρει�ηπειρHτισσα σηµαι�φ)ρ� =π+ τ+ @Aργυρ)καστρ�. Λευτερι2 στ� B)ρει�
{Hπειρ�! Kι <ς τρ1��υν τ2 δ�κρυα π�τ�µι τ#ν γερ)ντων τ�ς N1ας Mη�α-
νιHνας γι2 τ+ κακ+ π�F τ�Fς Kρ�κε.

Παραν�µ� τ�ς Iδιας �πετε��υ, �ν Θεσσαλ�ν�κ4η, - @AνHτατ�ς {Aρ�ων τ�ς �H-
ρας �κανε λ)γ� γι2 «�δηφ�γα παρ�σιτα», π�F λυµα�ν�νται τ+ν �θνικ+ πλ�%τ�
�κµεταλλευ)µενα τ2 δηµ)σια =6ιHµατ� τ�υς. Mπρ�K� στ+ν πρ)εδρ� κα> τ2
«=δηφ�γα παρ�σιτα» π�F κ�θ�νταν τριγ�ρω τ�υ, σ�ντρ�φ�ι κα> συνδαιτυ-
µ)νες τ�υ, τ+ν �πεφ�µησαν γι2 τ+ θ�ρρ�ς τ�υ ν2 τ2 π4� �6ω =π’ τ2 δ)ντια.

Λ�γ� νωρ�τερα - Πρ)εδρ�ς ε;�ε τελ1σει τ2 =π�καλυπτ�ρια τ�% µνηµε��υ
τ#ν AEKρα�ων AEλλ�νων Πεσ)ντων στ+ν π)λεµ� τ�% 1940-41. ∆8ν πρ)κειται
γι2 �ν AEλλ�δι AEKρα��υς, =λλ2 γι2 OEλληνες AEKρα��υς· OEλληνες k AEKραm�ι
?ταν �D <νθρωπ�ι α,τ��; Kανε>ς δ8ν γνωρ�Nει. Π�ντως γι2 τ�ν AEλλ�δα π�-
λ1µησαν κι Z�ι γι2 τ+ν fαυτ) τ�υς κι α,τ+ =ρκεm. Στ�ν �κδ�λωση παρ1στησαν
�κτ+ς τ�% πρ�1δρ�υ - =ρ�ηγ+ς τ�ς @A6ιωµατικ�ς @Aντιπ�λ�τευσης, �D ~π�υρ-
γ�> Π�λιτισµ�%, @Aν�πτυ6ης, Mακεδ�ν�ας-Θρp�κης κα> - ~π�υργ+ς @Eθνικ�ς
{Aµυνας, π�F - λ)γ�ς τ�υ ~π�ρ6ε (σ�υρ+ ρ�πισµα στ+ν ρατσισµ+ κα> τ+ν
=ντισηµιτισµ). lAς µ�ν 6ε�νιHµαστε. Στ�ν τελετ� α,τ� δ8ν παρ1στη, <ν κα>
πρ�σεκλ�θη, - @Aρ�ιεπ�σκ�π�ς, �πικαλ��µεν�ς φ)ρτ� �ργασ�ας, παρ’ &τι Kρι-
σκ)ταν κι �κεmν�ς στ� Θεσσαλ�ν�κη κι �νεργ�%σε στ��ε��ντας στ�ν �ν�σ�υ-
ση τ�ς �πιρρ��ς τ�υ �π> τ#ν κατ��κων τ#ν N1ων Xωρ#ν.

@Aλ�θεια, π�ι)ς ρασ�φ)ρ�ς πρ1πει ν2 κατ1�4η τ>ς N1ες X#ρες; A,τ+ς π�F
τ>ς κατεm�ε, &ταν �D N1ες X#ρες ?ταν Παλι1ς, λ1νε κ�π�ι�ι. {O�ι, α,τ+ς
π�F κατ1�ει τ>ς Παλι8ς ν2 κατ1�4η κα> τ>ς N1ες, φων�N�υν <λλ�ι.
AO =ρ�ηγ+ς τ�ς N1ας PHµης k α,τ+ς τ�% Pωµα�ικ�υ; Kι �δ# $ κ�ιν� γνH-
µη µ�ιρασµ1νη, δι�ασµ1νη, �τσι δε��ν�υν τ2 γκ�λλ�π.

AO fλληνικ+ς λα)ς, &πως κα> τ)σ�ι <λλ�ι λα��, γενν�θηκε �δ#, στ+ Φαν�-
ρι, διακηρ�ττει καθηµεριν2 πλ1�ν - @Eπικαθ�µεν�ς τ�ς @Oρθ�δ�6�ας. Kι �D
OEλληνες, �D Pωµι�> δηλαδ�, τ+ν =κ�%νε σαστισµ1ν�ι, µ� µπ�ρHντας π�λλ�>
ν2 πιστ1ψ�υν π#ς δ8ν ε;ν’ $ AEλλ�δα γεν1τειρα τ�% AEλληνισµ�% µ2 τ+ Φα-
ν�ρι. {Aλλ�ι π�λι τ+ δ1��νται, τ+ πιστε��υν. Kι �δ# $ κ�ιν� γνHµη τ#ν Pω-
µι#ν µ�ιρασµ1νη, δι�ασµ1νη, �τσι δε��ν�υν τ2 γκ�λλ�π.

Παν. Λ. K	υ+αλ#κης



7Iω#ννης Πηλι	Gνης: 8Aγαπητ� καθηγGτρια McD*nald, /π�ρHει {να �ρHαM� ρητ" π�7 λ
ει: «Σ7ν
8Aθην�g κα( HεMρα κ�νει». Aτ" ταιρι�%ει τ
λεια στ�ν δικG σας περ�πτωση. FH σ�φ�α τLς 8Aθηνgς ε/ρ�-
σκετ� �δ0 κα( �κεM, δι�σπαρτη, �ναµ
ν�ντας τ" κατ�λληλ� H
ρι, σ’ ατ�ν τ�ν περ�πτωση τ" δικ� σας,
ν� µα%
ψnη `λα ατ� τ� κ�µµ�τια-λ
9εις τLς FEλληνικLς µα%( κα( ν� τ� �πιστρ
ψnη στ�ν �νθρωπ�τη-
τα Pς {να OνιαM� σ�ν�λ�, `πως eταν στ�7ς �ρHα��υς καιρ��ς. T� �πιστρ
ψατε στ�ν µ�ρφ� τ�. TLG.
Θ� θ
λαµε ν� 9
ρ�υµε, π�ι� eταν τ" κ�νητρ� σας. T" κ�νητρ� τ" Rπ�M� σgς Qκανε ν� 9�δ
ψετε π�νω
�π" {να Oκατ�µµ�ρι� δ�λλ�ρια, γι� ν� κ�νετε τ" TLG πραγµατικ�τητα.

Marianne McDonald: T+ �κανα α,τ+, δι)τι $ fλληνικ� κ�υλτ��ρα κα> Γραµµατε�α ~π�ρ6αν π�-
ντα $ µεγ�λη µ�υ =γ�πη, µαN> µ8 τ�ν �(κ�γ1νει� µ�υ. T�π�τα δ8ν ��ει -π�τεδ�π�τε 6επερ�σει τ�ν
AEλληνικ� Π��ηση, τ+ AEλληνικ+ ∆ρeµα, τ�ν AEλληνικ� Φιλ�σ�φ�α κα�, &πως ��ει πεm - Whitehead,
-τιδ�π�τε γρ�φτηκε µετ2 τ+ν Πλ�τωνα ?ταν Uπλe σηµειHσεις. E;δα &τι τ)σα π�λλ2 �πιστηµ�νικ2
πρ�γρ�µµατα ��ρηµατ�δ�τ�%ντ�, =λλ2 καν1να στ>ς @Aνθρωπιστικ8ς Σπ�υδ1ς. {Eγραφα τ)τε τ�ν
∆ιδακτ�ρικ� µ�υ ∆ιατριK� µ8 θ1µα τ�Fς «OOρ�υς τ�ς E,τυ��ας στ+ν E,ρυπ�δη», $ -π��α ��ει µε-
ταφραστ� κα> στ2 fλληνικ2 (Terms for Happiness in Euripides. Hypomnemata, Vol. 54, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1978. Greek Translation by Errikos Belies). Πηγα�νετε, παρακαλ#, στ�ν
Gλεκτρ�νικ� µ�υ σελ�δα στ+ internet http://homepage.mac.com/marianemcdonald κα> δ�τε στ+ Kι�-
γραφικ) µ�υ µ8 π�ι) τρ)π� =φι1ρωσα &λη µ�υ τ�ν Nω� στ�ν ~πηρεσ�α τ�ς @Aρ�α�ας AEλληνικ�ς
Γραµµατε�ας κα> τ�ς AEλληνικ�ς Σκ1ψης. Σκ1φτηκα λ�ιπ+ν &τι -λ)κληρη $ AEλληνικ� Γραµµατε�α
θ2 µπ�ρ�%σε ν2 ?ταν σ8 H/Y κα> πρ+ς �ρ�ση τ#ν φ�ιτητ#ν. lAν ?ταν στ+ �1ρι µ�υ δ1, δ8ν θ2 ~π�ρ�ε
κα> καµµι2 �ρ1ωση γι2 τ�ν �ρ�ση τ�% TLG, =λλ2 =ντιλαµK�ν�µαι &τι τ+ Πανεπιστ�µι� τ�ς Kαλι-
φ)ρνιας πρ1πει ν2 �ρεHσ4η κ�τι, �στε τ+ �ργ� ν2 συντηρ�ται κα> ν2 πρ��ωρpe.

EPΩT.: FO δρ�µ�ς πρ"ς τ" TLG, µ� `λες τ(ς πρ�σπ�θειες π�7 QH�υν γ�νει xστε τ" TLG ν� ε+ναι

�Oµιλ:ν στSν «∆» R: M. Mακντ�ναλντ,
Θε�δωρς Mπρ:ννερ καA M. Παντελιl

K
ατ2 τ�ν δι�ρκεια τ�ς �ρευν�ς µας γι2 τ+ πρ)γραµµα «Θησαυρ+ς τ�ς AEλλη-
νικ�ς ΓλHσσας» («∆αυλ)ς», τ. 263) εI�αµε τ�ν τ��η ν2 π�ρ�υµε συνεντε�6εις =π+
τ�Fς δηµι�υργ�Fς τ�% Πρ�γρ�µµατ�ς Marianne McDonald, Theodore Brunner,
&σ� κα> Mαρ�α Παντελιe. E;ναι �αρακτηριστικ+ς τ�% πνευµατικ�% κα> συν�λι-

κ�% µεγ1θ�υς τ�ς καθηγ�τριας Mαρ�ας Παντελιe - τρ)π�ς µ8 τ+ν -π�m�ν =ναφ1ρ�νται
σ8 α,τ�ν τ)σ� $ Marianne McDonald &σ� κα> - Ted Brunner. @Iδ�� τ� ε;παν �D τρεmς
στ+ν συντ�κτη µας Γι�ννη Πηλι��νη.

A H ™YNENTEY•H TH™ Î. MAK NTONA§NT



σGµερα {νας πνευµατικ"ς φ�ρ�ς, θ� Qπρεπε ν� eταν σκληρ"ς �π" καιρ�. εfς καιρ�ν. Mπ�ρ�.µε ν�
τ" καταλ�=�υµε ατ�. ]Oµως δ�ν µπ�ρ�.µε ν� �ντιληφθ�.µε γι� π�ι�ν λ�γ� τ" TLG δ�ν =ρLκε κα(
{να δρ�µ� πρ"ς τ"ν φυσικ� τ�υ τ�π�, π�7 ε+ναι N FEλλ�δα. Θ� θ
λαµε τ�ν Uπ�ψG σας κα( πληρ�-
φ�ρ�ες  �π" πρ0τ� H
ρι γι’ ατ" τ" τ�σ� σηµαντικ" θ
µα.

AΠANT.: EI�αµε πρ�σπαθ�σει =ρ�ικ2 τ2 κε�µενα ν2 πληκτρ�λ�γ�%νται στ�ν AEλλ�δα, =λλ2 τ2
λ�θη ?ταν π�ρα π�λλ2 συγκριν)µενα µ8 �κεmνα τ�% µ1ρ�υς π�F �πελ1γη τελικ2 γι2 ν2 γ�νεται $ ε(σα-
γωγ� τ#ν δεδ�µ1νων, στ�ν K�να. OD OEλληνες γνHριNαν τ2 fλληνικ� τ�υς π�λF καλ�, =λλ2 τ2 λ�-
θη 6επηδ�%σαν λ)γoω τ�% &τι  j6εραν τ2 N1α AEλληνικ2 τ)σ� καλ2, µ8 τ#ν -π��ων τ+ γρ�ψιµ� ?ταν
�6�ικειωµ1ν�ι κα> Z�ι τ2 @Aρ�αmα. Στ�ν K�να εI�αµε 5να λ�θ�ς =ν2 20.000 �αρακτ�ρες.

EPΩT.: 8Eκτιµgτε ̀ τι γι� σgς τ" TLG ε+ναι µ�α τελειωµ
νη πλ
�ν /π�θεση, z µGπως /π�ρHει �π"
µ
ρ�υς σας µ�α θετικ� �ντιµετ,πιση σ� µ�α µελλ�ντικ� συµµετ�HG σας σ� �νδεH�µενη πρ�σπ�θεια
�γκατ�στασGς τ�υ στ�ν FEλλ�δα; Φυσικ� µ�α τ
τ�ια πρ�σπ�θεια θ� �γ
νετ� µ
σα �π" fδι0τες Hρη-
µατ�δ�τες κα( σ� �π’ εθε�ας συνεργασ�α µ� τ" TLG στ" Irvine. Kαταλα=α�νετε `τι {να τ
τ�ι� σH
-
δι� δ�ν θ� eταν δυνατ"ν ν� /λ�π�ιηθnL Hωρ(ς τ�ν δικG σας στεν� =�Gθεια κα( �κε�νη τLς καθηγG-
τριας Mαρ�ας Παντελιg.

AΠANT.: A,τ+ θ2 ?ταν τ+ πι+ γλυκ) µ�υ Zνειρ�. THρα π�F τ2 =ρ�αmα κε�µενα ���υν τελειHσει,
$ AEλλ�δα θ2 ?ταν τ+ τ1λει� µ1ρ�ς γι2 κε�µενα τ�ς BυNαντιν�ς κα> �κεmνα τ�ς Nεωτ1ρας περι)δ�υ.
Πραγµατικ2 θ2 jθελα ν2 δ# τ�ν AEλλ�δα ν2 πα�ρν4η �νεργ2 µ1ρ�ς στ�ν �π1κταση τ�% TLG.

EPΩT.: KαθηγGτρια McDonald, ��ν eταν ν� �ρH�σετε π�λι �π" τ�ν �ρHG, θ� κ�νατε κ�τι δια-
φ�ρετικ�, κα( �ν να�, τ� θ� eταν ατ�;

AΠANT.: Θ2 ε;�α �ρευν�σει καλ�τερα τ>ς γραµµατικ8ς γνHσεις κα> τ2 πιστ�π�ιητικ2 σπ�υδ#ν
τ#ν =νθρHπων π�F ε;�α Nητ�σει ν2 µ8 K�ηθ�σ�υν. (@Aναφ1ρεται στ�ν περ�πτωση τ�% TLG στ�ν
AEλλ�δα). @Eµπιστε�τηκα π�ρα π�λλ�Fς φ�λ�υς. @Eν)µισα &τι - Θαν�σης @Aναγνωστ)π�υλ�ς θ2
συµK�υλευ)ταν =νθρHπ�υς µ8 γνHσεις κα> �µπειρ�ες π�F α,τ+ς δ8ν ε;�ε. ∆8ν τ+ �κανε, =λλ2 =ντ�-
θετα πρ�σπ�θησε ν2 δηµι�υργ�σ4η τ+ δικ) τ�υ Kασ�λει�. Στεν��ωρι1µαι π�F τ+ TLG δ8ν πρ��Hρησε
στ�ν AEλλ�δα µ8 τ+ν τρ)π� π�F τ+ ε;�α -ραµατιστ�, µ8 τ�ν K��θεια τ�ς Mελ�νας Mερκ��ρη, τ�ς Nτ)-
ρας Mπακ�γι�ννη κα> τ�% @Aνδρ1α Παπανδρ1�υ, - -π�m�ς διασφ�λισε τ�ν παρ��� τ�% �(κ�µατ�ς
στ�ν Πλ�κα γι2 τ�ν στ1γαση τ�% TLG. �)δεψα �ρ)νια σ8 συναντ�σεις µαN� τ�υς κα> &ταν τελικ2
τ+ �Iκηµα �δ)θη, �γM κ�π�ια στιγµ� =ναγκ�στηκα ν2 παραιτηθ# =π+ τ+ project, =φ�% ε;δα &τι Z�ι
µ)ν� γιν)ταν κακ�δια�ε�ριση στ2 �(κ�ν�µικ�, =λλ2 ~π�ρ�ε κα> �λ��ιστη k καθ)λ�υ µeλλ�ν �πι-
στηµ�νικ� καθ�δ�γηση. A,τ+ ε;ναι τραγoωδ�α γι2 τ�ν AEλλ�δα. M8 τ�ν κατ�λληλη δι��κηση θ2
µπ�ρ�%σε α,τ+ π�F εI�αµε cνειρευτ� στ+ Πανεπιστ�µι� τ�ς Kαλιφ)ρνιας κα> ~λ�π�ι��σαµε Tς
TLG ν2 συνε�ιστ4� στ+ φυσικ) τ�υ σπ�τι, στ�ν AEλλ�δα. OOλα α,τ2 τ2 =νεκτ�µητης =6�ας κε�µενα
θ2 µπ�ρ�%σαν ν2 ε;ναι στ�ν δι�θεση τ#ν AEλλην�πα�δων µαθητ#ν κα> �π�σης διαθ1σιµα γι2 �ρευ-
να σ8 &λ� τ+ν κ)σµ� δι2 µ1σ�υ τ�ς AEλλ�δας. T+ TLG ε;ναι σ�µερα διαθ1σιµ� σ8 &λ� τ+ν κ)σµ� =π+
τ+ Πανεπιστ�µι� τ�% Irvine, =λλ2 ε;ναι κρmµα π�F $ �,σιHδης �ργασ�α δ8ν �γινε στ�ν AEλλ�δα.
OOµως ε;µαι π�λF ε,τυ�ισµ1νη π�F $ λαµπρ� Mαρ�α Παντελιe ε;ναι $ ν1α ∆ιευθ�ντρια τ�% project
TLG. OOπως Kλ1πετε τελικ2 �πιστρ1ψαµε Tς TLG στ�ν AEλλ�δα, µ1σoω fν+ς διευθυντ� γεννηµ1ν�υ
κα> σπ�υδασµ1ν�υ στ�ν AEλλ�δα.
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B H ™YNENTEY•H TOY Î. £. M¶POYNNEP

7Iω#ννης Πηλι	Gνης: 8Aγαπητ� καθηγητ� Brunner, ε+ναι καλ� γνωστ" ̀ τι N ̂ στ�ρικG σας �πιστ�λ�
πρ"ς τ"ν πρ�τανι τ�. Irvine, Daniel G. Aldrich, τLς 2ας 8I�υλ��υ 1971 eταν �ν�µεσα στ� πρ0τα =G-
µατα, �ν pHι τ" πρ0τ�, π�7 Uν�ι9ε µ�α ν
α π�ρτα στ�ν �νθρ,πινη γν,ση. T� θυµgστε �π" �κεMνες
τ(ς πρ0τες µ
ρες;



�H �πιστ	λ> παρα%τησης τ�ς δηµι-
	υργ	& τ	& Πρ	γρ#µµατ	ς «Θη-
σαυρς τ�ς �Eλληνικ�ς Γλ_σσας» κ.
Mαρι#ννας M�κ Nτ�ναλντ πρς τν
cπ	υργ E. Bενι��λ	 µετ� τ>ν «πα-
ρεµ+	λ>» τ	& 7Aθανασ%	υ 7Aναγνω-
στ�π	υλ	υ, µ9 τν -π	@	 � 7Aµερικα-
ν%δα Qλλην%στρια διαφωνε@ σ9 π	λλ�
θ�µατα πνευµατικ�ς καL 	Jκ	ν	µικ�ς
φGσεως, Fπως γρ#φει στ κε%µεν	 τ�ς

παρα%τησ;ς της.
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Theodore Brunner: T+ π�λF πρ#τ� K�µα στ�ν πραγµατικ)τητα ?ταν $ πρ)ταση τ�ς Marianne
McDonald πρ+ς �µ1να, τ)τε µαθ�τρι� µ�υ στ+ Πανεπιστ�µι� τ�ς Kαλιφ)ρνιας στ+ Irvine, &τι 5να
�ργ� �π�νω στ�ν κατασκευ� fν+ς θησαυρ�% τ�ς AEλληνικ�ς ΓλHσσας θ2 µπ�ρ�%σε ν2 6εκιν�σ4η. AH
�πιστ�λ� µ�υ στ+ν πρ�τανι Aldrich ε;�ε σκ�π+ ν2 διερευν�σ4η, �2ν 5να τ1τ�ι� τεραστ�ας σηµασ�ας
κα> Zγκ�υ �ργ� θ2 µπ�ρ�%σε ν2 φιλ�6ενηθ4� κα> ν2 ~π�στηρι�θ4� =π+ 5να σ�ετικ2 ν1� Eδρυµα, &πως
τ+ δικ) µας, µ1σα στ+ Πανεπιστηµιακ+ σ�στηµα τ�ς Kαλιφ)ρνιας. OOπως &µως τελικ2 πρ�1κυψε,
?ταν =κριK#ς α,τ� $ νε)της τ�% δικ�% µας Dδρ�µατ�ς, π�F =ν1θρεψε τ+ ε;δ�ς τ#ν πειραµατισµ#ν
κα> τ�ς τ)λµης π�F ��ρει�Nετ�, γι2 ν2 =ναπτυ�θ4� 5να τ1τ�ι� project.

EPΩT.: X�ρη στ(ς δικ
ς σας πρ�σπ�θειες τ" TLG Qγινε R /π
ρτατ�ς H0ρ�ς �ναφ�ρgς γι� κ�θε
{ναν π�7 διαισθ�νεται κα( γνωρ�%ει `τι R συνδυασµ"ς τLς FEλληνικLς KλασικLς Σκ
ψης µ� τ�ν µ�-
ντ
ρνα �πιστGµη ε+ναι N µ�νη δυνατ� διαδρ�µ� γι� τ�ν σωτηρ�α κα( �ναγ
ννηση τ�. �νθρωπ�ν�υ
π�λιτισµ�.. 8E�ν �πρ�κειτ� ν� 9αναρH�σετε, τ� θ� κ�νατε διαφ�ρετικ�;

AΠANT.: T�π�τα. AH τερ�στια �πιτυ��α τ�% TLG =π+ τ2 πρ#τα τ�υ K�µατα 5ως σ�µερα ε;ναι $
θετικ� =π)δει6η &τι $ φιλ�σ�φ�α, $ µεθ�δ�λ�γ�α κα> �D διαδικασ�ες π�F =κ�λ�υθ�θηκαν στ+ project,
στ�θηκαν κα> �6ακ�λ�υθ�%ν ν2 ε;ναι σωστ8ς κα> κατ�λληλες.

EPΩT.: FO 8Iσ�κρ�της ε+Hε πεM `τι ]Eλληνες θεωρ�.νται `σ�ι µετ
H�υν τLς FEλληνικLς παιδε�ας.
Π�σ� �ληθιν" αfσθ�νεστε `τι QHει =γεM ατ" γι� `λ�υς `σ�υς �νεπλ�κησαν στ" τερ�στι� ατ" Qργ�
τ�. TLG;

AΠANT.: @E2ν τ+ =π)φθεγµα α,τ+ ε;ναι πραγµατικ2 σωστ), τ)τε κ�θε 5νας π�F �νεπλ�κει στ+
project πρ1πει ν2 θεωρ4� τ+ν fαυτ) τ�υ τιµηµ1ν�.

EPΩT.: Kατ� τ�ν δι�ρκεια ̀ λων ατ0ν τ0ν �τ0ν π�7 εjHατε τ�ν �π�λαυση ν� ε+στε µ
σα στ(ς θ�-
λασσες τLς 8AρHα�ας Γν,σης, /πLρ9ε κ�τι π�7 σgς συγκλ�νισε, `ταν oρθατε γι� πρ,τη φ�ρ� σ�
�παφ� µα%� τ�υ;
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AΠANT.: Πρ�σωπικ2 δ8ν ��ω Kρεm π�τ8 κ�τι σ8 σ�1ση µ8 τ+ν @Aρ�αm� κ)σµ� συγκλ�νιστικ).
A,τ), δι)τι =π+ παιδ> jµ�υν σ8 συνε�� �παφ� µ8 τ+ν @Aρ�αm� κ)σµ�. AH µητ1ρα µ�υ µ8 µεγ�λωσε
µ8 Dστ�ρ�ες =π+ τ�ν AEλληνικ� Mυθ�λ�γ�α. T2 σ��λικ� µ�υ �ρ)νια στ+ Kλασικ+ Γυµν�σι�, στ�ν Γερ-
µαν�α, µ8 K��θησαν ν2 διευρ�νω τ�ν �κτ�µησ� µ�υ στ�ν Kλασικ� @Aρ�αι)τητα κα> $ Πανεπιστη-
µιακ� µ�υ �κπα�δευση, Zντας κα> α,τ� fστιασµ1νη στ+ν @Aρ�αm� AEλληνικ+ K)σµ�, µ8 �κανε ν2 τ+ν
καταν��σω πλ�ρως. ∆8ν ε;ναι κ�τι 61ν� σ8 �µ1να.

EPΩT.: K�π�ια Hρ�νια πρ(ν ̀ λ�ι �σεMς στ" Irvine κ�νατε µ�α π�λ7 µεγ�λη πρ�σπ�θεια, Qτσι xστε
τ" TLG ν� �γκατασταθnL κα( ν� καρπ�φ�ρGσnη στ�ν FEλλ�δα. FH πρ�σπ�θεια ατ� δ�ν ε+Hε τ� �να-
µεν�µενα �π�τελ
σµατα. T� θ� εjHατε ν� µgς πLτε γι’ ατ" τ" θ
µα, iστερα �π" τ�σα Hρ�νια; Πι-
στε�ετε `τι κ�π�ια µ
ρα τ" TLG θ� =ρnL τ"ν δρ�µ� τ�υ γι� τ�ν FEλλ�δα;

AΠANT.: T+ TLG, δι2 µ1σ�υ α,τ�% καθ’ α,τ�% τ�% �αρακτ�ρα τ�υ, ��ει jδη Kρεm τ+ν δρ)µ� τ�υ
γι2 τ�ν AEλλ�δα, &πως κα> γι2 &λες τ>ς γωνι8ς τ�% κ)σµ�υ. Γι2 µ1να δ8ν ε;ναι τ)σ� σηµαντικ+ τ+
π�% γεννι1ται 5να project. A,τ+ π�F ε;ναι σηµαντικ), ε;ναι τ+ &τι ε;ναι πρ�σK�σιµ� στ+ν -π�ι�δ�-
π�τε =π+ -π�υδ�π�τε. Θ2 πρ�σ1θετα δ8 &τι κατ2 5να τρ)π� τ+ TLG ��ει Kρεm τ+ν δρ)µ� τ�υ γι2 τ�ν
AEλλ�δα. Γι2 =ρκετ2 �ρ)νια τHρα Kρ�σκεται στ2 παν�6ια �1ρια τ�ς =γαπηµ1νης σας συµπατριH-
τισσας, τ�ς συναδ1λφ�υ Mαρ�ας Παντελιe. T+ θεωρ# τυ�ερ+ κα> κατ�λληλ� α,τ+ κα> $ AEλλ�δα µπ�-
ρεm ν2 =ντλ�σ4η κα> αIγλη =π+ τ+ &τι $ Mαρ�α Παντελιe πιλ�τ�ρει τ+ project.

EPΩT.: Mετ� �π" τ�σα Hρ�νια στ�ν µελ
τη τ0ν Kλασικ0ν Σπ�υδ0ν θ� πρ
πει RπωσδGπ�τε ν�
QHετε µ�α κατασταλαγµ
νη Uπ�ψη περ( τ0ν αfτ�ων τLς παρακµLς κα( πτ,σης τLς KλασικLς Σ�φ�ας
κα( τLς �ν�δυσης τ0ν αf,νων τ�. σκ�ταδισµ�.. Θ� θ
λαµε τ�ν γν,µη σας γι’ ατ" τ" θ
µα.

AΠANT.: OD α(τ�ες ���υν jδη =ναλυθ� =π+ =µ1τρητ�υς Dστ�ρικ�Fς κα> �ς µ�ν �παναλ�K�υµε �δ#
τ2 συµπερ�σµατ� τ�υς. A,τ+ τ+ -π�m� ��ει µακρ2ν µεγαλ�τερη σηµασ�α, ε;ναι τ+ ν2 καταν��σ�υ-
µε &τι τ2 Dστ�ρικ2 γεγ�ν)τα στ+ν κ)σµ� ���υν φ�ση KYKΛIKH. A,τ�ν τ�ν στιγµ�, �δ# στ+ 2003
γι2 παρ�δειγµα, ~π�ρ�ει µ�α ΦAINOMENIKA =τ1λειωτη π�λη µετα6F τ#ν πανεπιστηµιακ#ν δα-
σκ�λων π�F λ1νε &τι τ+ �νδιαφ1ρ�ν γι2 τ�ν µελ1τη Kλασικ#ν γλωσσ#ν κα> γνHσεων π1φτει µ8 τα�F
ρυθµ), &τι π�λλ2 τµ�µατα Kλασικ#ν Σπ�υδ#ν σ�ντ�µα θ2 κλε�σ�υν κα> &τι Uπλe στ+ν σ�γ�ρ�ν�
κ)σµ� τ�ς τε�ν�λ�γ�ας κα> τ�% ~λιστικ�% πρ�σανατ�λισµ�% δ8ν ~π�ρ�ει �#ρ�ς γι2 τ�ν µελ1τη τ�%
@Aρ�α��υ κ)σµ�υ. E;µαι 68 �τ#ν κα> ��ω 6αναN�σει =ν�λ�γες περι)δ�υς κα> ��ω 6ανακ��σει πα-
ρ)µ�ιες κ�υK1ντες σ8 π�λλ8ς περιπτHσεις &λα α,τ2 τ2 �ρ)νια. OOµως - κ)σµ�ς τ#ν Kλασικ#ν
Σπ�υδ#ν π�ντ�τε 6ανανθ�Nει, &πως =κριK#ς συν1Kη σ8 -λ)κληρη τ�ν =νθρωπ)τητα µετ2 τ+ν µε-
σα�ωνα.

° H ™YNENTEY•H TH™ Î. M. ¶ANTE§IA

7Iω#ννης Πηλι	Gνης: 8Aγαπητ� καθηγGτρια Mαρ�α Παντελιg, �δ0 κα( {9ι Hρ�νια QHετε �πωµι-
σθL {να =αρ7 κα( δ�σκ�λ� Qργ�. 8EκεMν� τLς διε�θυνσης κα( τLς παραπ
ρα �ν�πτυ9ης τ�. TLG. FH
τ�σ� `µως �πιτυHηµ
νη διεθν�ς π�ρε�α τ�υ θ� πρ
πει κατ� κ�π�ι� τρ�π� ν� σgς �π�%ηµι,νnη κα(
ν� σgς δ�νnη συνεH0ς ν
ες δυν�µεις γι� �κ�µα µακρ�τερ�υς στ�H�υς. Mπ�ρεMτε ν� µgς πLτε π�ι��
ε+ναι �^ �µ
σως Oπ�µεν�ι, τ�σ� �π" πλευρgς θεµατ�λ�γ�ας `σ� κα( �π" πλευρgς τεHν�λ�γ�ας;

Mαρ%α Παντελι(: OOσ�ν =φ�ρpe στ�ν θεµατ�λ�γ�α, - στ)��ς µας ε;ναι ν2 -λ�κληρHσ�υµε τ�ν
ψηφιακ� καταγραφ� τ�ς KυNαντιν�ς γραµµατε�ας µ1σα στ2 fπ)µενα δ�� �ρ)νια κα> ν2 πρ��ωρ�-
σ�υµε στ�ν �π1κταση τ�% Kαν)να στ�ν µεσαιωνικ� κα> νεHτερη περ��δ�. Παρ�λληλα =νανεHν�υ-
µε παλι8ς �κδ)σεις µ8 νεHτερες, π�F =ντανακλ�%ν τ>ς πι+ σ�γ�ρ�νες �ρευνητικ8ς =π)ψεις στ+ν �#ρ�
τ�ς fλληνικ�ς κλασικ�ς φιλ�λ�γ�ας.

@Aπ+ πλευρeς τε�ν�λ�γ�ας συνε��N�υµε ν2 �πεκτε�ν�υµε κα> ν2 KελτιHν�υµε τ�ν �κδ�ση τ�% δια-
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δικτ��υ. Στ�ν δι�ρκεια τ�% τελευτα��υ �τ�υς κα> σ8 συνεργασ�α µ8 τ�ν τε�νικ� �πιτρ�π� τ�% Unicode
Consortium ~π�K�λαµε µ�α σειρ2 =π+ πρ�τ�σεις γι2 ν2 περιληφθ�%ν &λ�ι �D �αρακτ�ρες π�F =πα-
ντ�%ν στ2 AEλληνικ2 κε�µενα στ+ π�λυτ�νικ+ σ8τ τ�% Unicode. AO =πHτερ�ς στ)��ς α,τ�ς τ�ς πρ�-
σπ�θειας ε;ναι ν2 ~π�ρ�4η συν1πεια στ>ς γραµµατ�σειρ8ς κα> τ�ν πληκτρ�λ)γηση τ�% π�λυτ�νικ�%
συστ�µατ�ς. M1�ρι στιγµ�ς περισσ)τερ�ι =π+ 300 �αρακτ�ρες ���υν γ�νει δεκτ�> =π+ τ�ν Uρµ)δια
�πιτρ�π� – π.�. �D �αρακτ�ρες π�F =παιτ�%νται γι2 τ�ν =πεικ)νιση τ�% =ρ�α��υ AEλληνικ�% µ�υ-
σικ�%, µετρικ�% κα> =ριθµητικ�% συστ�µατ�ς, καθMς κα> π�λλ2 παπυρ�λ�γικ2 κα> �πιγραφικ2 σ�µ-
K�λα. @Eλπ�N�υµε &τι σ�ντ�µα &λ�ι α,τ�> �D �αρακτ�ρες θ2 γ�ν�υν δεκτ�> κα> =π+ τ+ν ∆ιεθν� @Oργα-
νισµ+ Tυπ�π�ι�σεως (ISO).

M1σα στ2 <µεσα �ρευνητικ� µας πρ�γρ�µµατα περιλαµK�νεται �π�σης τ+ τερ�στι� �ργ� τ�ς πλ�-
ρ�υς ληµµατ�π��ησης τ�% λε6ιλ�γ��υ τ�ς AEλληνικ�ς, ��τως �στε ν2 ~π�ρ64η στ+ µ1λλ�ν $ δυνα-
τ)τητα =κριK1στερης =ναN�τησης λ16εων. Γι2 παρ�δειγµα, $ παρ�%σα τε�ν�λ�γ�α �πιτρ1πει στ+ν
�ρ�στη τ�% TLG ν2 =ναNητ�σ4η στ2 κε�µενα &λες τ>ς =ναφ�ρ8ς τ+ ρ�µα «λ1γω». AO ~π�λ�γιστ�ς
&µως δ8ν =ναNητεm συγ�ρ)νως &λ�υς τ�Fς τ�π�υς τ�% ρ�µατ�ς, &πως τ+ «ε;π�ν», «�λε6α» κ.λπ. T+
πρ)γραµµα ληµµατ�π��ησης τ�% AEλληνικ�% λε6ιλ�γ��υ κα> $ �ρευνα π�F θ2 γ�ν4η σ2ν πρ�ϋπ)θε-
ση τ�ς ~λ�π��ησης τ�% πρ�γρ�µµατ�ς, θ2 =π�τελ1σ4η τ�ν K�ση γι2 τ�ν �κπ)νηση ν1ων λε6ικ#ν κα>
µελετ#ν γ�ρω =π+ τ�ν µ�ρφ�λ�γ�α τ�ς AEλληνικ�ς =π+ τ�ν =ρ�αι)τητα µ1�ρι σ�µερα.

EPΩT.: Kυρ�α Παντελιg, περιγρ�ψτε µας µ� συντ�µ�α τ�ν �λληλ�υH�α γεγ�ν�των π�7 σgς Qφε-
ραν σ� ατ�ν τ�ν πρ�ε9�ρH�υσα θ
ση τ�. κ�σµ�υ τ0ν Kλασικ0ν Σπ�υδ0ν κα( πLτε µας,  �π" τ�τε
π�7 εfσGλθατε στ" project γι� πρ,τη φ�ρ�, π�ι�� eταν �^ σηµαντικ�� τ�υ σταθµ��;

AΠANT.: @Aπ+ τ2 φ�ιτητικ� µ�υ �ρ)νια ε;�α (δια�τερ� �νδιαφ1ρ�ν γι2 τ�ν τε�ν�λ�γ�α κα> τ�Fς
Gλεκτρ�νικ�Fς ~π�λ�γιστ1ς. Σ2ν καθηγ�τρια Kλασικ#ν Σπ�υδ#ν, =ρ�ικ2 στ+ πανεπιστ�µι� τ�% New
Hampshire, ε;�α τ�ν ε,καιρ�α ν2 =σ��ληθ# µ8 τ�ν �φαρµ�γ� τ�ς τε�ν�λ�γ�ας στ�ν διδασκαλ�α τ�ς
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AEλληνικ�ς γλHσσης κα> τ�% =ρ�α��υ AEλληνικ�% π�λιτισµ�%. {Eτσι &ταν τ+ 1996 συντα6ι�δ�τ�θη-
κε - �π> ε(κ�σιπενταετ�α διευθυντ�ς τ�% TLG, - καθηγητ�ς Theodore Brunner, τ+ πανεπιστ�µι� τ�ς
Kαλιφ)ρνιας µ8 �61λε6ε καθηγ�τρια Kλασικ#ν Σπ�υδ#ν µ8 τ�ν Uρµ�δι)τητα ν2 διευθ�νω τ+ πρ)-
γραµµα τ�% Θησαυρ�% τ�ς AEλληνικ�ς ΓλHσσης.

Π�λλ�> ε;ναι �D σταθµ�> τ#ν τελευτα�ων 7 �τ#ν. AO πι+ σηµαντικ+ς θ2 �λεγα &τι ?ταν $ =ντικα-
τ�σταση τ�% {IKυκ�υ =π+ 5να ν1� σ�στηµα �πε6εργασ�ας τ#ν κειµ1νων. OOταν =ν1λαKα τ2 καθ�-
κ�ντ� µ�υ, τ+ πρ#τ� µ�υ µ1ληµα ?ταν - =π)λυτ�ς �κσυγ�ρ�νισµ+ς τ�% πρ�γρ�µµατ�ς. AO {IKυκ�ς,
- ε(δικ+ς ~π�λ�γιστ�ς π�F σ�εδ�ασε - David Packard στ�ν δεκαετ�α τ�% ’70, δ8ν µπ�ρ�%σε πλ1�ν ν2
=νταπ�κριθ4� στ>ς =παιτ�σεις τ�ς τερ�στιας συλλ�γ�ς κειµ1νων. T+ 1999, µετ2 =π+ �ντατικ8ς πρ�-
σπ�θειες 3 �τ#ν, =ντικαταστ�θηκε =π+ τ+ ν1� σ�στηµα δι�ρθHσεως κα> �πε6εργασ�ας τ#ν κειµ1-
νων. AH µεταφ�ρ2 τ#ν κειµ1νων =π+ τ+ν {IKυκ� στ2 ν1α α,τ2 συστ�µατα ?ταν (δια�τερα δ�σκ�λη
κα> �ρ�ν�K)ρα κα> π�ρε µ�νες συνε��%ς �ργασ�ας �π> 24Hρ�υ K�σεως. Θ2 πρ1πει �δ# ν2 =ναφ1ρω
τ�ν πρ�σφ�ρ2 τ�% γλωσσ�λ)γ�υ συνεργ�τη µας κ. N�κ�υ Nικ�λ��υ, - -π�m�ς π1τυ�ε �,σιαστικ2
τ�ν =π�κρυπτ�γρ�φηση τ�% λ�γισµικ�% τ�% {IKυκ�υ κα> συµµετεm�ε στ+ν σ�εδιασµ+ τ#ν ν1ων συ-
στηµ�των. AH =φ�σ�ωση -λ)κληρης τ�ς -µ�δας τ�% TLG �κε�νη τ�ν �π��� ?ταν συγκινητικ�. M8
τ�ν δηµι�υγ�α τ�% ν1�υ συστ�µατ�ς �γινε δυνατ� $ �κδ�ση τ�% τελευτα��υ µας ψηφιακ�% δ�σκ�υ
(TLG E), π�F κυκλ�φ)ρησε τ+ν ΦεKρ�υ�ρι� τ�% 2000 κα> περιελ�µKανε σ�εδ+ν 8.000 �ργα =π+ πε-
ρισσ)τερ�υς =π+ 2.000 συγγραφεmς κα> συλλ�γ1ς, συν�λικ2 76 fκατ. λ16εις. AO fπ)µεν�ς µεγ�λ�ς
σταθµ+ς ?ταν $ �κδ�ση τ�% διαδικτ��υ, τ+ πρ#τ� στ�δι� τ�ς -π��ας Tλ�κληρHθηκε τ+ν @Aπρ�λι�
τ�% 2001. Γι2 τ�ν �κδ�ση α,τ� δηµι�υργ�σαµε ε(δικ+ µη�ανισµ+ =ναN�τησης κα> παρ�υσ�ασης τ#ν
κειµ1νων κα> τ�% �κτεν�%ς KιKλι�γραφικ�% ~λικ�% π�F ���υµε στ�ν δι�θεσ� µας. OOλη α,τ� $ πρ�-
σπ�θεια Kρ�σκεται στ+ διαδ�κτυ� κα> 5να µεγ�λ� µ1ρ�ς της πρ�σφ1ρεται δωρε2ν στ�ν σελ�δα
http://www.tlg.uci.edu.

EPΩT.: M� π�ι� Uλλα ∆ιεθνL z 8Aµερικανικ� projects τ0ν Kλασικ0ν Σπ�υδ0ν διατηρεM τ" TLG
διασυνδ
σεις κα( κατ� π�ι� �νδεH�µ
νως Qνν�ια ατ� λειτ�υργ�.ν συµπληρωµατικ� στ" TLG;
∆0στε µας, σgς παρακαλ�.µε κα( {να παρ�δειγµα HρGσης τ�. TLG, π�7 ν� δε�Hνnη µι� τ
τ�ια σH
-
ση �λληλεπ�δρασης.

AΠANT.: @Aπ+ τ>ς =ρ�8ς τ�ς Dδρ�σεHς τ�υ τ+ πρ)γραµµα Kασ�στηκε στ�ν συνεργασ�α �ιλι�δων
�πιστηµ)νων =π+ τ�ν E,ρHπη κα> τ�ν @Aµερικ�. AH �πιλ�γ� τ#ν κριτικ#ν �κδ)σεων γ�νεται µ8 τ�ν
K��θεια τ#ν ε(δικ#ν κα> τ�ν ~π�στ�ρι6η =ναγνωρισµ1νων cργανισµ#ν, &πως $ φιλ�λ�γικ� OEνω-
ση τ�ς B�ρε��υ @Aµερικ�ς (American Philological Association). ΣυνεργαN)µαστε στεν2 µ8 τ+ πρ)-
γραµµα «Περσ1ας», π�F fδρε�ει στ+ Πανεπιστ�µι� Tufts τ�ς Mασσα��υσ1της, γι2 τ�ν δηµι�υργ�α
µεθ)δων κα> λε6ικ�γραφικ#ν �ργαλε�ων. {E��υµε �π�σης �παφ� µ8 τ+ν καθηγητ� κ. {Eρικ Tρ2π κα>
τ�Fς συνεργ�τες τ�υ στ2 Πανεπιστ�µια τ�ς Bι1ννης κα> τ�ς B)ννης. ΣυνεργαN)µαστε µ8 τ2 πανε-
πιστ�µια τ�% Michigan Duke κα> Cornell, &π�υ ~π�ρ��υν =ντ�στ�ι�α �ρευνητικ2 πρ�γρ�µµατα γι2
τ�ν �πιγραφικ� κα> παπυρ�λ�γ�α. Kα> K1Kαια διατηρ�%µε �παφ8ς µ8 �ιλι�δες �ρευνητ8ς =π’ &λ�ν
τ+ν κ)σµ�, π�F �ρησιµ�π�ι�%ν τ+ TLG κα> µeς K�ηθ�%ν µ8 τ>ς ~π�δε�6εις τ�υς ν2 KελτιHν�υµε τ2
πρ�γρ�µµατ� µας.

EPΩT.: Kυρ�α Παντελιg, QHετε �ρκετ� Hρ�νια στ(ς H.Π.A.,  γι� ν� µπ�ρ
σετε ν� µgς δ,σετε µ�α
εfκ�να �κε�ν�υ τ�. π�σ�στ�. τLς 8AµερικανικLς K�ινων�ας, π�7 pHι µ�ν�ν αfσθ�νεται τ" τερ�στι�
κα( κ�ινωνικ� θετικ" εfδικ" =�ρ�ς τ0ν Kλασικ0ν Σπ�υδ0ν, �λλ� κα( Qργmω �πιHειρεM, µ
σα στ�7ς
Uνυδρ�υς καιρ�7ς π�7 διαν�ει R κ�σµ�ς µας, ν� �φαρµ�σnη τ(ς Kλασικ�ς 8A9�ες. MιλLστε µας σgς
παρακαλ0 λ�γ� γι’ ατ�7ς τ�7ς �νθρ,π�υς κα( γι� τ" π0ς τ" TLG τ�7ς QHει =�ηθGσει κα( τ�7ς
=�ηθ�g.

AΠANT.: Πιστε�ω &τι ~π�ρ�ει µεγ�λ� �νδιαφ1ρ�ν γι2 τ>ς Kλασικ8ς Σπ�υδ8ς στ>ς H.Π.A.  T+ 2001
$ @Aµερικανικ� OEνωση Φιλ�λ)γων �61δωσε µ�α �κθεση, στ�ν -π��α κατ1λη6ε &τι δ8ν ~π�ρ��υν
=ρκετ�> ε(δικευµ1ν�ι κλασικ�> φιλ)λ�γ�ι γι2 ν2 καλ�ψ�υν τ>ς ~π�ρ��υσες θ1σεις στ2 @Aµερικα-
νικ2 Πανεπιστ�µια. K�θε �ρ)ν� πρ�κηρ�σσ�νται 150-200 ν1ες θ1σεις. T2 µαθ�µατα Kλασικ�% Π�-
λιτισµ�% κα> AEλληνικ�ς Mυθ�λ�γ�ας παραµ1ν�υν $ πρHτη �πιλ�γ� τ#ν  @Aµερικαν#ν φ�ιτητ#ν σ8



&λα τ2 πανεπιστ�µια =σ�1τως ε(δικ)τητ�ς κα> πρ�γρ�µµατ�ς σπ�υδ#ν. A,τ+ κ�τι σηµα�νει. A,τ+
σηµα�νει &τι �µεmς π�F =σ��λ��µαστε µ8 τ�ν �ρευνα κα> τ�ν διδασκαλ�α τ#ν AEλληνικ#ν σπ�υδ#ν
���υµε 5να τερ�στι� �ργ� µπρ�στ� µας, κα> τ�ν ~π��ρ1ωση ν2 µεταδHσ�υµε τ>ς =6�ες τ�% =ρ�α��υ
AEλληνικ�% π�λιτισµ�% στ�Fς φ�ιτητ1ς µας.

AH �παρ6η τ�% TLG ��ει =λλ�6ει ριNικ2 τ�ν π�ρε�α τ�ς �ρευνας στ>ς Kλασικ8ς Σπ�υδ1ς. AO �ρευ-
νητ�ς δ8ν �ρει�Nεται πλ1�ν ν2 6�δ1ψ4η �ρ)νια =ναNητHντας τ�ν �ρ�ση κα> σηµασ�α µιeς λ16εως σ8
�ιλι�δες σελ�δες κειµ1ν�υ. {Eτσι $ �ρευνα στ>ς Kλασικ8ς Σπ�υδ8ς ��ει �πικεντρωθ� στ�ν fρµηνε�α
τ#ν κειµ1νων. {Aγνωστα �ργα κα> συγγραφεmς ���υν �ρθει στ+ φ#ς κα> -δηγ�σει στ�ν �κπ)νηση
διδακτ�ρικ#ν διατριK#ν κα> =6ι�λ)γων �ργασι#ν. Π�πυρ�ι κα> �πιγραφ8ς συµπληρHν�νται µ8
λ16εις κα> �κφρ�σεις π�F µπ�ρ�%ν ν2 Kρεθ�%ν µ8 τ�ν �ρ�ση ~π�λ�γιστ#ν. Θ2 µπ�ρ�%σα ν2 σeς δH-
σω fκατ�ντ�δες παραδε�γµατα, &π�υ τ+ TLG ��ει συντελ1σει =π�φασιστικ2 στ2 =π�τελ1σµατα
µιeς �ρευνας. T+ γενικ+ συµπ1ρασµα ε;ναι &τι $ �παρ6η τ�ς τερ�στιας συλλ�γ�ς τ�% TLG ��ει δH-
σει =π�στευτη �θηση στ�ν �ρευνα κα> κατ2 συν1πεια στ�ν πρ)σKαση κα> δι�δ�ση τ�ς AEλληνικ�ς
λ�γ�τε�ν�ας.

EPΩT.: 8Aπ" τ�ν πλευρ� τLς FEλλ�δας QH�υν τ� τελευταMα Hρ�νια γ�νει κ�π�ιες �π�σηµες κινG-
σεις γι� τ�ν διασ�νδεση τ�. TLG µ� τ� FEλληνικ� �κπαιδευτικ� ^δρ�µατα κα( �ρευνητικ� κ
ντρα;
Π�σ� κ�ντ� σας αfσθ�νεστε τ�ν �π�σηµη FEλλ�δα στ�ν τερ�στια ατ� πρ�σπ�θεια, π�7 λ
γεται TLG
κα( π�7 κατ� τεκµGρι� τ�ν �φ�ρ�g;

AΠANT.: T+ TLG σ2ν �ργαλεm� �ρευνας �ρησιµ�π�ιεmται σ8 &λα τ2 AEλληνικ2 =καδηµαϊκ2 Dδρ�-
µατα. T2 Πανεπιστ�µια Kρ�της, Θεσσαλ�ν�κης κα> @Iωανν�νων κ�ν�υν (δια�τερα µεγ�λη �ρ�ση τ�ς
διαδικτυακ�ς �κδ)σεως. AH �π�σηµη AEλλ�δα δ8ν φα�νεται ν2 γνωρ�N4η τ�ν �παρ6η τ�% πρ�γρ�µ-
µατ�ς.

EPΩT.: Γνωρ�%�υµε `τι τ" 1995 δηµι�υργGθηκε �π�σηµα {να lδρυµα στ�ν FEλλ�δα, µ� σκ�π" ν�
�ναπτ�9nη δραστηρι�τητες µ
σα στ" πνε.µα κα( τ" πλα�σι� λειτ�υργι0ν τ�. TLG. E+Hε γ�νει κα(
�π�σηµη τελετ� �γκαιν�ων �π" τ"ν Πρ�εδρ� τLς FEλληνικLς ∆ηµ�κρατ�ας κ. Kων. Στεφαν�π�υλ�,
�νm0 N �π�σηµη �µπλ�κ� τLς FEλληνικLς Kυ=
ρνησης �κφρ�στηκε �µπρ�κτως µ� τ�ν �κH,ρηση νε-
�κλασικ�. κτιρ��υ στ�ν Πλ�κα. T� συν
=η κα( τ" �γHε�ρηµα ατ" �δ
π�τε �π
δωσε καρπ��ς;

AΠANT.: A,τ� ε;ναι µ�α π�λF θλιKερ� Dστ�ρ�α, π�F ��ει στ�ι��σει τ�ν συµµετ��� k µeλλ�ν τ�ν
µ� συµµετ��� τ�ς AEλλ�δας στ�ν δηµι�υργ�α τ�% Θησαυρ�% τ�ς AEλληνικ�ς ΓλHσσας. @Aπ+ τ�ν δε-
καετ�α τ�% ’80 $ κ. Mαρι�ννα Mακντ)ναλντ, - <νθρωπ�ς π�F ε;�ε τ�ν =ρ�ικ� (δ1α τ�% Gλεκτρ�νι-
κ�% Θησαυρ�% τ�ς AEλληνικ�ς ΓλHσσας κα> πρ�σ1φερε τ�ν =ρ�ικ� �ρηµατ)δ�τηση, π�F �κανε δυ-
νατ� τ�ν δηµι�υργ�α α,τ�% τ�% τ)σ� σηµαντικ�% πρ�γρ�µµατ�ς, πρ�σπ�θησε ν2 δηµι�υργ�σ4η
5να �ρευνητικ+ πρ)γραµµα στ�ν AEλλ�δα, τ+ -π�m� σ8 συνεργασ�α µ8 τ+ @Aµερικανικ+ πρ)γραµµα
θ2 συµµετεm�ε στ�ν δηµι�υργ�α τ�% Θησαυρ�%. Γι2 τ+ν σκ�π+ α,τ+ τ+ AEλληνικ+ κρ�τ�ς παρα�H-
ρησε 5να �Iκηµα στ�ν Πλ�κα. ∆υστυ�#ς τ+ OIδρυµα περι�λθε ~π+ τ+ν �λεγ�� <λλων =τ)µων, π�F
δ8ν ���υν καµµ�α σ�1ση µ8 τ+ �π�σηµ� TLG, �ν κα> συνε��N�υν ν2 �(κει�π�ι�%νται τ+ Zν�µα κα>
τ�ν διεθν� τ�υ φ�µη µ8 παραπλανητικ8ς συνεντε�6εις στ+ν T�π�. AH Iδια $ κ. Mακντ)ναλντ ��ει
παραιτηθ� =π+ τ+ δι�ικητικ+ συµK��λι� τ�% AEλληνικ�% AIδρ�µατ�ς, µ8 τ+ -π�m� δ8ν ��ει πλ1�ν καµ-
µ�α σ�1ση.

EPΩT.: T" TLG ε+ναι διατεθειµ
ν� στ" µ
λλ�ν, �φ’ `σ�ν διασφαλιστ�.ν �^ �παρα�τητες πρ�ϋ-
π�θ
σεις κα( κριτGρια π�7 θ
τει τ" ΠανεπιστGµι� τ�. Irvine, ν� �παναπρ�σδι�ρ�σnη τ�ν παρ�υσ�α
τ�υ στ�ν FEλλ�δα, µ
σmω �νθρ,πων π�7 ε+ναι διατεθειµ
ν�ι ν� στηρ�9�υν µ� Qργα κα( «^δρ0τα»
µ�α τ
τ�ια πρ�σπ�θεια;

AΠANT.: Kα> K1Kαια εIµαστε διατεθειµ1ν�ι κα> ε(λικριν2 �λπ�Nω &τι �στω κα> =ργ2 θ2 δι�ρθωθ4�
τ+ λ�θ�ς π�F �γινε. @Aλλ2 µπ�ρ# �π�σης ν2 σeς διαKεKαιHσω &τι ~π+ -π�ιεσδ�π�τε συνθ�κες,
=κ)µη κα> �ωρ>ς τ�ν �π�σηµη συµµετ��� τ�ς AEλλ�δας, τ+ TLG θ2 συνε��σ4η τ+ �ργ� τ�υ.

7Iω#ννης Σπ. Πηλι	Gνης
@Aναλυτ�ς - Πρ�γραµµατιστ�ς / Φυσικ)ς
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Q√
πως γρ�φει τ+ γερµανικ+ περι�δικ+ «GEO» στ+ τε%��ς @wκτω-
Kρ��υ 2003, Ε,ρωπαm�ι �πιστ�µ�νες =ναNητ�%ν =ρ�αι�ελλη-
νικ2 κε�µενα, �ειρ)γραφα κα> KιKλ�α =κ)µα, π�F φυλ��θηκαν
µυστικ�, γι2 ν2 µ�ν =ναδει�θ4� τ+ γεγ�ν+ς &τι κ�ιτ�δα τ�%

Ε,ρωπαϊκ�% Π�λιτισµ�% ?ταν $ @Αρ�α�α AΕλλ�δα.
Owπως γνωρ�N�υν α,τ�> π�F =σ��λ�%νται µ8 τ+ν =ρ�αm� AΕλληνικ+ Π�λιτισµ),

κατ2 τ+ν Μεσα�ωνα τ+ θε�κρατικ+ καθεστMς �ρειαN)τανε κατεπειγ)ντως KιKλ�α
πρ�σευ��ς γι2 τ�ν µα�ρη �π��� τ�ς ΒυNαντιν�ς Α,τ�κρατ�ρ�ας. @Επειδ� τ�ν
�π��� �κε�νη ~π�ρ�ε �λλειψη τ�ς περγαµην�ς, ~λικ�% �π> τ�% -π���υ �γραφαν τ)-
τε, �6ασκ�%νταν κα> �κτελ�%σαν �πιµελ#ς �D καλ)γερ�ι στ2 κελι2 τ#ν µ�ναστη-
ρι#ν τ�υς τ+ «Recycling», δηλ. τ�ν καταστρ�φ� =ρ�α�ων fλληνικ#ν κειµ1νων π�F
στ�ιK�N�νταν κατ2 �ιλι�δες κα> τ�ν µετατρ�π� τ�υς σ8 «παλ�µψηστα», δηλαδ�
σ8 θρησκευτικ�% περιε��µ1ν�υ �ειρ)γραφα, π�F =π+ κ�τω Kρισκ)τανε τ+ =ρ�αm�
κε�µεν� 6υσµ1ν�, τ+ -π�m� µπ�ρεm µετ2 =π+ π�λλ8ς διαδικασ�ες ν2 διαKαστ4� κα>
π�λι. Λ)γ�υ ��ριν µ8 5να παλ�µψηστ�, &π�υ κρ�Kεται κ�τω =π+ θρησκευτικ+
κε�µεν� 5να µαθηµατικ+ �ργ� τ�% @Αρ�ιµ�δη, =σ��λ�%νται �ντατικ2 �ρευνητ8ς
τ�% Πανεπιστηµ��υ τ�ς Βαλτιµ)ρης. Πρ)κειται γι2 �πιστ�λ� τ�% @Αρ�ιµ�δη πρ+ς
τ+ν �π�σης µεγ�λ� µαθηµατικ+ @Ερατ�σθ1νη (Kλ. «∆αυλ)ν», τ. 204, ∆εκ1µKρι�ς
1998).

Σ�εδ+ν σ8 &λες τ>ς παλι8ς ε,ρωπαϊκ8ς KιKλι�θ�κες ε;ναι =π�θηκευµ1να παλ�µ-
ψηστα, Dστ�ρικ2 ντ�κ�υµ1ντα, π�F µ1�ρι τHρα δ8ν µπ�ρ�%σε ν2 =νακαλ�ψ4η κ�-
π�ι�ς, τ� κρ�Kεται στ2 καλυµµ1να κε�µεν� τ�υς. Περ�π�υ 800 =π+ α,τ2 τ2 κε�µε-
να πρ�1ρ��νται =π+ τ�ν =ρ�α�α AΕλλ�δα, κα> µερικ2 φυλ�γ�υν =κ)µα µυστικ�,
π�F ?ταν κ�π�τε γνωστ2 στ�ν κ�ιτ�δα τ�% Ε,ρωπαϊκ�% Π�λιτισµ�%.

Γι2 ν2 =π�κρυπτ�γραφ�σ�υν �D �πιστ�µ�νες α,τ2 τ2 =6ι)λ�γα �ργα, ���υν
σ�ηµατ�σει µ�α συλλ�γικ� -µ�δα κ�τω =π+ τ�ν διε�θυνση τ�% Πανεπιστηµ��υ τ�%
AΑµK��ργ�υ, δηµι�υργHντας τ+ �ρευνητικ+ πρ)γραµµα «Rinascimento Virtuale -
Digitale Palimpstforschung», &π�υ συµµετ1��υν 26 ε,ρωπαϊκ8ς �#ρες µ8 �µπειρ�-
γνHµ�νες =π+ τ�ν «British Library», τ�ν KιKλι�θ�κη τ�ς Φλωρεντ�ας «Biblioteca
Medicea Laurenziane» κα> τ�ν KιKλι�θ�κη τ�ς Β�υδαπ1στης «Szechenyi
Bibliothek».

�Ως τ+ τ1λ�ς τ�% 2004 τ2 µ1λη τ�ς -µ�δας �λπ�N�υν &τι θ2 φ1ρ�υν στ+ φ#ς &λα
τ2 ε~ρισκ)µενα στ�ν Ε,ρHπη �ειρ)γραφα, κε�µενα, �ργα τ�ς AΕλληνικ�ς Γραµ-
µατε�ας, δηλαδ� =ρ�αmα κε�µενα καλυµµ1να µ8 ν1α. @Ασφαλ#ς 5νας µεγ�λ�ς =ριθ-
µ+ς Kαρυσ�µαντων =ρ�α�ων KιKλ�ων µ8 6υσµ1ν� τ+ =ρ�αm� τ�υς κε�µεν� κα> 6α-
ναγραµµ1νων µ8 ψαλµ��ς, πρ�σευ�8ς κα> =φ�ρισµ�Fς κ.λπ. ~π�ρ��υν =κ)µα στ>ς
παλι8ς KιKλι�θ�κες τ#ν µ�ναστηρι#ν. @Απ+ α,τ2 τ2 800 �ειρ)γραφα θ1λ�υν �D
�πιστ�µ�νες ν2 καταρτ�σ�υν 5ναν κατ�λ�γ�, ν2 φ1ρ�υν σ8 φ#ς κα> ν2 γνωστ�-
π�ι�σ�υν δι2 τ�ς δηµ�σιε�σεως f6�ντα =π+ τ2 πι+ Kασικ�. Γι2 τ�ν =νακ�λυψη

E¶I™THMONE™ EPEYNOYN 800 ¶A§IMæH™TA
ΠHς R ΒυUαντινA ]γραφαν ψαλµTς
π(νω στ7 EρPαιελληνικ7 Pειρ�γραφα



κα> πρ�Hθηση τ#ν κειµ1νων �ρηµατ�δ)τησε τ�ν �ν λ)γoω -µ�δα µ8 τ+ π�σ+ τ#ν
850.000 Ε,ρM $ Ε,ρωπαϊκ� @Επιτρ�π� πρ�Hθησης τ�% Π�λιτισµ�%, κα> µ8 περ�-
π�υ δ�� fκατ�µµ�ρια δ�λλ�ρια τ�Fς �µπειρ�γνHµ�νες τ�% Πανεπιστηµ��υ τ�ς
Βαλτιµ)ρης, π�F θ2 «=π�κρυπτ�γραφ�σ�υν» τ+ πρ�αναφερθ8ν κε�µεν� τ�%  @Αρ�ι-
µ�δη. wD �πιστ�µ�νες =γων�N�νται κα> =π+ τ>ς δ�� πλευρ8ς τ�% @Ατλαντικ�% µ8
&µ�ιες δυσκ�λ�ες: Τ2 περισσ)τερα σKησµ1να κα> καλυµµ1να µ8 ν1α =ρ�αmα κε�µενα
ε;ναι µισ�κατεστραµµ1να κα> �ωρισµ1να σ8 µεµ�νωµ1να κ�µµ�τια.

Aw διευθ�νων τ�% Πρ�γρ�µµατ�ς δρ Dieter Hartfinger τ�% @Ινστιτ��τ�υ AΕλλη-
νικ�ς κα> Λατινικ�ς Φιλ�λ�γ�ας τ�% AΑµK��ργ�υ κα> �D συνεργ�τες τ�υ τα6ιδε�-
�υν =π+ KιKλι�θ�κη σ8 KιKλι�θ�κη, γι2 ν2 Kρ�%ν κα> ν2 =6ι�λ�γ�σ�υν τ2 κε�µε-
να τ�ς κ�ιτ�δας τ�% Ε,ρωπαϊκ�% Π�λιτισµ�%, π�F θ2 πρ1πει ν2 �ρευνηθ�%ν µ8
=κρ�Kεια κα> σ��λαστικ)τητα.

@Εκτ+ς τ#ν �πιστηµ)νων δ�� ψηφιακ2 συστ�µατα �πε6εργασ�ας φωτ�γραφι#ν,
τ+ (ταλικ+ «Mondo Nuovo» κα> τ+ fλληνικ+ «MuSIS HS», =νταγων�N�νται µετα-
6� τ�υς γι2 τ�ν =ν�θεση σ’ 5να =π’ α,τ2 τ�ς =ν�λυσης τ#ν παλιµψ�στων. Μ8
π�ι) σ�στηµα �ραγε θ2 κατ�ρθωθ4� καλ�τερα $ =ν�λυση;

Ε~ρισκ)µεν�ι στ+ µ1σ�ν τ�% Πρ�γρ�µµατ�ς, τ+ν Α�γ�υστ� 2003, ε;�αν πα-
ρ�υσι�σει - δρ Dieter Hartfinger κα> �D συν�δελφ�� τ�υ περισσ)τερα =π+ τρι�-
ντα (30) «�πιδιωρθωµ1να» κα> =π�κατεστηµ1να στ�ν =ρ�ικ� τ�υς µ�ρφ� κε�µε-
να. Μετα6F α,τ#ν 5να <γνωστ� �ργ� τ�% OΕλληνα γραµµατικ�% AΗρωδιαν�% κα>
=ρ�αmες διατριK8ς γ�ρω =π+ τ�ν µ�υσικ�, τ+ δ�και� κα> τ�ν (ατρικ�. Τ+ ε,ρωπαϊκ+
�νδιαφ1ρ�ν γι2 τ2 <γνωστα =ρ�αι�ελληνικ2 κε�µενα ��ει π�ρει καιν��ργια �θη-
ση. Κα> τ2 =ρ�αmα γραπτ2 =γαθ2 π�F ε;�αν �6αφανιστ�, Iσως γ�ν�υν κα> π�λι πρ�-
σιτ2 στ>ς µετ1πειτα γενι8ς – τ+ λιγHτερ� στ2 κ�µπι�%τερ.

Πηγ1ς: 1. Περι�δικ+ «GEO», October 2003. – 2. «Lexikon der alten Welt», 2001.

Κωνσταντ@ν	ς Ναλµπ#ντης
Κ�λων�α, Γερµαν�α

Πρ	σευ$ητ#ρι	 τ	& ιδ´ αJ, γραµµ�ν	
�π καλ	γ;ρ	υς π#νω στ>ν περγα-
µην> �ρ$αι	ελληνικ	& $ειρ	γρ#φ	υ.
Τ συγκεκριµ�ν	 πρ	σευ$ητ#ρι	 ?$ει
�δη �π	Eεσθ� �π τ	�ς �πιστ;µ	νες,
	V -π	@	ι τ_ρα πρ	σπαθ	&ν ν� «�π	-
κρυπτ	γραφ;σ	υν» τ �ρ$α@	 «cπ	-

κε%µεν	» ?ργ	.



H E•OY™IA XPIEI TON ¶PøTO TH TA•EI
Πι.ς «πλ(τες» ]Pει _ κ. Bαρθλµα9ς;

�O
κ. Bαρθ�λ�µαm�ς =6ιHνει �πιτατικ#ς πατριαρ�ικ2 �κκλησιαστικ2
δικαιHµατα �π> τ#ν τ�ς B�ρε��υ AEλλ�δ�ς Mητρ�π)λεων· κα�, δ�-
θε�σης ε,καιρ�ας, θ1λω ν2 ~πενθυµ�σω &τι, &ταν κ�π�τε στ�ν Iδια
πατριαρ�ικ� θ1ση Kρισκ)ταν - Γρηγ)ρι�ς - NανNιαNην+ς κα> τ�%

=µφισK�τησαν τ2 �πισκ�πικ�, πατριαρ�ικ�, κα> �(κ�υµενικ� τ�υ δικαιH-
µατα, ε;πε: Πρ�κειµ1ν�υ ν2 καταπ�ντισθ4� τ+ Σκ�φ�ς τ�ς @Eκκλησ�ας µ1-
σα σ’ α,τ�ν τ�ν �κκλησιαστικ� θ�ελλα, παραιτ�%µαι �κ π�ντων. Kα> πα-
ραιτ�θηκε.

Kι �ρωτ# τ+ν κ. Bαρθ�λ�µαm�: Π�ι� δικαιHµατα διεκδικεm; {Eκανε καµµι2 φ�ρ2 Dστ�ρικ�
Kυθ�σκ)πηση στ2 �κκλησιαστικ2 πρ�γµατα; T� �νν�#: OOτι τ2 �ψιστα =6ιHµατα τ>ς πι+ π�λ-
λ8ς φ�ρ8ς �D φ�ρεmς των τ2 �λαKαν 5νεκα τ#ν γεωγραφικ#ν τ)πων κα> τ#ν π�λιτικ#ν συ-
γκυρι#ν. OOταν λ)γ�υ ��ρη $ PHµη ?ταν $ (σ�υρ� πρωτε��υσα τ�% Pωµαϊκ�% @Iµπ1ρι�υµ,
τ)τε - @Eπ�σκ�π�ς PHµης ?ταν - Π�πας, - πατ�ρ &λων, δηλαδ� �(κ�υµενικ+ς πατρι�ρ�ης.
{Aρα τ+ =6�ωµα τ�%τ� τZδωσε $ PHµη, �ν# θ2 µπ�ρ�%σε –κα> γιατ� Z�ι– ν2 τ+ ε;�ε - @Eπ�-
σκ�π�ς AIερ�σ�λ�µων – =λλ2 π�ι� ?ταν τ)τε $ π)λη τ#ν AIερ�σ�λ�µων; @Eµφαν�Nεται &µως
στ+ πρ�σκ�νι� - M1γας Kωνσταντmν�ς κα> µεταφ1ρει τ� «PHµη» στ�ν Kωνσταντιν��π�λη.
AOπ)τε - @Eπ�σκ�π�ς τ�ς N1ας PHµης �(κει�π�ιεmται �κ τ#ν πραγµ�των &σα ε;�ε <λλ�τε -
Π�πας τ�ς PHµης, δι)τι α,τ� ?ταν τHρα $ ν1α πρωτε��υσα. AEπ�µ1νως - τ)π�ς &π�υ $ �6�υ-
σ�α «Hρ�ει» τ+ν πρ#τ�ν τ4� τ�6ει. Σκ1φτηκε &µως κανε�ς, κα> - κ. Bαρθ�λ�µαm�ς, &τι �ν -
Kωνσταντmν�ς δ8ν <λλαNε τ�ν πρωτε��υσα, σ�µερα δ8ν θ2 ~π�ρ�ε Σ��σµα τ#ν @Eκκλησι#ν,
Tς Παπικ� κα> @Oρθ)δ�6η; Kα> π#ς πρ��λθε; @Eπειδ� - PHµης =6�ωνε τ2 δικαιHµατ� τ�υ,
π�F �Kλεπε ν2 τ�% τ2 πα�ρν4η - Kωνσταντιν�υπ)λεως, &πως τHρα =6ιHνει - κ. Bαρθ�λ�µαm�ς.

E;πε - κ. Bαρθ�λ�µαm�ς: lAν δ8ν ~π�ρ�ε - Πατριαρ�ικ+ς τ)µ�ς τ�% 1928, �D ν%ν  Mη-
τρ�π�λ�τες τ�ς B�ρε��υ AEλλ�δ�ς δ8ν θ2 ?σαν α,τ�> π�F ε;ναι, =λλ2 θ2 ?σαν <λλ�ι, π�F
�νν�εm &τι θ2 τ�Fς διHριNε - Iδι�ς. {Eτσι ε;ναι, κ�ριε Bαρθ�λ�µαmε. lAν δ8ν π1θαινε πρ)ω-
ρα - M1γας @Aλ16ανδρ�ς, $ AEλλ2ς δ8ν θ2 $ττeτ� =π+ τ�Fς Pωµα��υς κα> δ8ν θ2 κυριαρ-
�εmτ� =π+ τ+ν Xριστιανισµ). lAν δ8ν ~π�ρ�ε - Kωνσταντmν�ς, δ8ν θ2 ~π�ρ�ε διεκδ�κηση
πρωτε�ων µετα6F πρ�καθηµ1νων @Eκκλησ�ας. lAν δ8ν παρεδ�δετ� $ Π)λη στ�Fς T��ρκ�υς
µ8 τ� σ�µφωνη στ�ση τ#ν =νθενωτικ#ν, δ8ν θ2 µιλ��σαµε σ�µερα γι2 Πατριαρ�εm�. lAν
δ8ν κρατ�%σε - Mω�µεθ - π�λι�ρκητ�ς τ2 συµπεφωνηµ1να, δηλαδ� «ν2 π�ιµα�ν4ης Pα-
γιeδες», δ8ν θ2 µιλ��σαµε σ�µερα γι2 πατριαρ�ικ2 δικαιHµατα. ∆ικαιHµατα π�F πρ�-
K�λλ�νται 5νεκα Σ��σµατ�ς κα> 5νεκα ~π�δ��λωσης στ+ν T�%ρκ�.

Πρ�καλεm θυµηδ�α Zντως - &ρ�ς «N1αι X#ραι», λ8ς κα> $ B)ρει�ς AEλλ2ς =ν�κε στ�ν
T�υρκ�α κα> τ� σφετεριστ�καµε, µεγαλHν�ντας τ�ν �κταση τ�ς πατρ�δ�ς µας. lAν τ+ 1828
ε;�ε =πελευθερωθ� -λ)κληρη $ AEλλ�ς, γι2 π�ι1ς «N1ες X#ρες» θ2 µιλ��σαµε; M2 γι’ α,τ+
κ�ναµε τ+ν @Aγ#να τ�% 1821, γι2 ν2 α,τ�δι�ικ��µεθα· κα> ��θηκε π�λF α¤µα γι’ α,τ). Xρ)-
νια τ)σα τHρα =ναρωτι1µαι γι2 τ+ π�ι)ς ε;ναι - λ)γ�ς διατ�ρησης τ�% πατριαρ�ε��υ σ8 µ�α
61νη κι =λλ)θρησκη �Hρα, κα> δ8ν Kρ�σκω =π�ντηση. Θ1λει =ρετ� κα> τ)λµη $ @Eλευθερ�α.
T�λµ�στε λ�ιπ)ν, κ�ριε Bαρθ�λ�µαmε, φ�γετε =π’ τ�ν 61νη �Hρα κι �λeτε στ+ OAγι� {Oρ�ς
k στ�ν Π�τµ� κα> δι�ικ�σετε τ�ν @Eκκλησ�α Tς @Aρ�ιεπ�σκ�π)ς της κα> Tς O(κ�υµενικ+ς
Πατρι�ρ�ης. Kανε>ς δ8ν θ2 φ1ρ4η =ντ�ρρηση. OOσ� &µως µ1νετε �κεm, �µεmς θ1λ�υµε ν2 α,τ�-
δι�ικ��µεθα.

7Aττα+Gρι	ς



M� τ�ν ε�καιρα α�τ�ν θ� �θελα ν� ε��αριστ�σω τ�ν κ. Παν. �Aναλυτ�, � �π ! ς στ� #νδια-
φ'ρ ν (ρθρ  τ υ «�Aπ� Tυ	α�α Περιστατικ� ∆ηµι�υργε�ται � “�Iδανικ�ς” Σ	εδιασµ�ς τ�! Σ"-
µπαντ�ς» («∆αυλ,ς», τ. 260-261, A2γ.-Σεπτ. 2003, σελ. 17043) γι� τ�ν ε�κ λ9τερη καταν,ηση
τ ; <ητ�µατ ς γρ>φει: «... &π�τ'θεται )τι � *ναγν+στης ,	ει µ'α γενικ- φιλ�λ�γικ- γν+ση
τ0ν &παρ	�υσ0ν 1ασικ0ν φυσικ0ν κα2 κ�σµ�λ�γικ0ν θεωρι0ν. Γι� µ'α περιληπτικ- 5πισκ6-
πηση µπ�ρε� ν� *νατρ789η στ� :ρθρ� α;τ� τ�! δρ I. Kυπαρισσ�!, π�> δηµ�σιε"θηκε στ� “∆αυ-
λ6”, σ	ετικ� µ? τ-ν “καθαρ-” 5πιστ@µη κα2 στ� πρ�τειν6µεν� :ρθρ� τ�! “New Scientist” (1ι-
1λ. II. III)». Στ� (ρθρ  τ υ � κ. �Aναλυτ�ς δνει περαιτ'ρω σηµαντικ� πληρ φ ρα γρ>φ ντας:
«Kλ�ν'C�νται θεωρ'ες κα2 *ρ	?ς τDς φυσικDς», «... γ'ν�νται σ@µερα κα2 πειρEµατα, π�> σ	εδ�ν
*νατρ7π�υν τ2ς &πEρ	�υσες θεωρ'ες. Tελευτα'ως π.	. *νεφ7ρθη πε'ραµα ταυτ6	ρ�νης µετρ@-
σεως τDς *κρι1�!ς θ7σεως κα2 κινητικDς ρ�πDς στ�ι	ειωδ0ν σωµατιδ'ων, π�> σ	εδ�ν *νατρ7-
πει τ-ν *ρ	- τDς *πρ�σδι�ριστ'ας».

@H #πισ�µανση α�τ� µ� παρεκνησε ν� πρ µηθευθB καC ν� σ� λι>σω τ� Dπ καλυπτικ� (ρθρ 
τ ; περι δικ ;, τ� �π ! ν Dπ τελε! #παλ�θευση τBν σκ'ψεων τBν #πιστηµ,νων π F Gπερα-
σπ< νται τ�ν Dρ�� τ�ς αHτι,τητ ς.

¶
ρ�ς #νηµ'ρωση τBν DναγνωστBν τ ; «∆» #πC τBν #πC 80ετα διισταµ'νων Dπ,ψεων µε-
ταJF τBν διεθν ;ς κKρ υς #πιστηµ,νων στ� θ'µα τ�ς αHτι,τητ ς-Dπρ σδι ριστας τBν
κLαντικBν σωµατιδων Dναφ'ρω τ� λ,για τ ; Jean Pecker, µ'λ υς τ�ς �Aκαδηµας �Eπι-
στηµBν τ�ς Γαλλας: «Στ- µεγEλη µE	η τ�! 20�! αH0να *ντιπαρετ7θησαν διEσηµ�ι συ-

ν�µιλητ7ς. �Aπ� τ- µ'α πλευρE, κEτω *π� τ- σηµα'α τ�! ρεαλισµ�! κα2 τDς αHτι�κρατ'ας �
Einstein, � Louis de Broglie στ-ν πρ+τη γραµµ@, *λλ� κα2 �I Plank, Langevin κα2 κυρ'ως �
Schröndiger, ,διναν τ-ν Jδια µE	η». Σ� α�τ Fς θ� µπ ρ Kσαµε ν� πρ σθ'σωµε τ Fς Bohr (γνω-
στ� γι� τ�ν πρ,τασ� τ υ περC τBν «λανθαν�υσ0ν παραµ7τρων» γι� τ� λKση τ ; κLαντικ ; Dδιε-

1. Παλαι�τερη κα� σ�γ�ρ�νη �πιστηµ�νικ� �ρευνα

Π�ς � Θε�κρατ�α �κτρ πει τ�ν !Eπιστ#µη
$π% τ�ν $ριστ�τελικ� !Aρ�� τ'ς A(τι�τητας

T
� παρ�ν π,νηµα εOναι συν'�εια τ ; (ρθρ υ µ� ττλ  «OI Θεωρ'ες περ2
τDς MYλης Oς “∆εκαν'κι” τDς �E8�υσ'ας» (∆αυλ,ς, τ. 258, �I Kνι ς 2003,
σελ. 16845). Σ� α�τ� #σ� λι>σαµε τ� διαµ>�η µεταJF #πιστηµ,νων γι�
τ� θ'µα τ�ς AHτι,τητ ς-�Aπρ σδι ριστας στ�ν KLαντικ� Mη�ανικ�.

T� Tναυσµα µ ; δνει τ� περι δικ� «New Scientist» (10 MαU υ 2003, σελ. 28-
31), Vπ υ � Michael Brooks σ� (ρθρ  τ υ µ� ττλ  «Curiouser and Curiouser»
(«Παραδ J,τητες...») Dναφ'ρεται στCς ν'ες #πιστηµ νικ�ς Tρευνες,  W �π !ες
Dπ δεικνK υν τ�ν Gπ'ρLαση τ�ς Dρ��ς τ�ς Dπρ σδι ριστας (indeterminism)
τ ; Heisenberg καC #πιLεLαι9ν υν τ�ν Dρ�αι ελληνικ� Dρ�� τ�ς αHτι,τητας
(determinism) στ� ΦKση.



J,δ υ), Bell, Vigien, Bitsaki κ.(. YOλ ι α�τ C Dπ τελ ;ν τ� σ� λ� τ ; #πιστηµ νικ ; ρεαλισµ ;
(ERP). @O Γ>λλ ς Dκαδηµαϊκ�ς συνε�<ει. «�Aπ� τ-ν :λλη πλευρ� Q “Σ	�λ- τDς K�πεγ	E-
γης”, σ	�λ- &περ1ατικDς *ντ'ληψης, γ"ρω *π� τ�>ς Bohr κα2 Heisenberg». Σ� α�τ Fς Dναφ'-
ρ µε #πσης τ Fς Dirac, Neumman, Jordan, Edington κ.(., Gπερασπιστ�ς τ�ς Dπρ σδι ριστας
τ ; Heisenberg. T� λ,για α�τ� τ ; Pecker συν δεK υν τ�ν πρ,λ γ  τ ; \λληνικ�ς Tκδ σης Lι-
Lλ υ τ ; καθηγητ ;-φυσικ ; E�τ. Mπιτσ>κη, Gπερασπιστ ; τ�ς Dρ��ς τ�ς αHτι,τητας, µ�
ττλ  «@O N' ς �Eπιστηµ νικ�ς Pεαλισµ,ς». ∆ν µε _να µικρ� Dπ,σπασµα τ ; LιLλ υ. «Π'σω
*π� τ� 5πι	ειρ@µατα τ0ν δ"� *ντιτιθ7µενων σ	�λ0ν δ?ν εSναι δ"σκ�λ� ν� *νι	νε"σωµε θετι-
κιστικ?ς κα2 &περ1ατικ?ς πρ�κε'µενες *π� τ- µ'α, ρεαλιστικ?ς κα2 Tρθ�λ�γικ?ς *π� τ-ν :λλη.
UEτσι κα2 Q σηµεριν- διαµE	η ,	ει Hδε�λ�γικ� κα2 κ�ινωνικ� κ'νητρα, *κ6µα µ7σα *π� δια-
µεσ�λα1@σεις συ	ν� *δι6ρατες π�λιτικE» (σελ. 38).

!A
ναφερθ�καµε στ�ν, ̀ ς τ�ν Dπ καλ'σωµε «παλαι,τερη», #πιστηµ νικ� �µ>δα #ρεKνης
καC τCς Dπ,ψεις της στ� Gπ� συ<�τηση θ'µα. Π λF #νδιαφ'ρ ν T�ει σ� Dντιδιαστ λ�
µ� α�τ�ν a σKγ�ρ νη #πιστηµ νικ� �µ>δα #ρεKνης, Dπ τελ Kµενη Dπ� νε9τερη γενε�
#πιστηµ,νων #µφ ρ Kµενων Dπ� τ�ν #σαεC Hσ�K ντα #πιστηµ νικ� bρθ λ γισµ� στ�

φKση. A�τ� τ υλ>�ιστ ν Dπ δεικνKει τ� Dπ τ'λεσµα τ�ς Tρευνας α�τ�ς. YOπως γρ>φει τ�
«New Scientist», a ν'α γενε� #πιστηµ,νων µ� τ� συλλ γικ� καC π λυεθνικ� #πιστηµ νικ� της
Tρευνα κατ9ρθωσε α�τ� π F #πC δεκαετες cταν DδKνατ ν ν� #πιτK� υν Tµπειρ ι #πιστ�µ νες
τ�ς παλαιdς γενεdς.

OW ν' ι α�τ C #ρευνητ�ς Dπ'δειJαν Vτι a Dρ�� τ�ς αHτι,τητας εOναι #γγεν�ς στ� φKση. ∆ια-
κατε�,µεν ι Dπ� α�τ πεπ θηση γι� τ�ν Dλ�θεια τ�ς #πιστηµ νικ�ς τ υς Tρευνας, δικαι λ -
γηµ'να Dπ'ρριψαν τ�ν _ως τ9ρα Hσ�K υσα Dρ�� τ�ς Dπρ σδι ριστας, µπ,ρεσαν ν� διεισδK-
σ υν στ� µυστικ� τBν κL>ντα καC µ� τ� µ'θ δ  π F eν,µασαν «Dσθενε!ς µετρ�σεις» («weak
mesurements») Dν'τρεψαν τ�ν Dπ� τ� 1927 Hσ�K υσα Dρ�� τ ; Heisenberg καC µ'τρησαν τ�
_ως τ9ρα Dκατ,ρθωτ , δηλαδ� τ�ν «DκριL� θ'ση καC τ�ν κινητικ� ρ π� τBν στ ι�ειωδBν σω-
µατιδων», Vπως τ� θ'τει στ� (ρθρ  τ υ � Π. �Aναλυτ�ς. @H σηµασα τ�ς µεγ>λης α�τ�ς #πι-
στηµ νικ�ς #πιτυ�ας θεωρε!ται #παναστατικ� g�ι µ,ν  γι� τ� #πιστηµ νικ� δεδ µ'να, Dλλ�
καC γι� τCς σ Lαρ�ς #πιπτ9σεις της στ� γενικ� κ ινωνικ� σKν λ , κυρως δ� στ Fς bπαδ Fς τ�ς
GπερLατικ�ς-θε κρατικ�ς Hδε λ γας. �EπιLεLαι9νεται #πιπρ σθ'τως γι� π λλ στ� φ ρ� a
Dρ�� τBν Dρ�αων @Eλλ�νων περC τ�ς ν µ τελειακ�ς Hσ�K ς τ�ς αHτι,τητας στ� φKση.

EOναι δκαι  ν� παραθ'σωµε bν,µατα #πιστηµ,νων πρωταγωνιστBν τ�ς µεγ>λης α�τ�ς #πι-
τυ�ας, καθhς καC τBν πανεπιστηµων i #πιστηµ νικBν Wδρυµ>των Vπ υ #ργ>< νται συλλ γι-
κ>, σKµφωνα µ� τ�ν Dρθρ γρ>φ .

�Oν µατεπ9νυµα: Lycian Hardy, Vakir Aharonov, Michael Brooks, Sandu Pepescu, Bemi
Rezni, Alonso Botero, Jeff Tokaksen, Klaus Molmer, Reymont Chiao, Aephreim

Steinberg, Haward Wiseman κ.(.

Πανεπιστ�µια καC �Eπιστηµ νικ� K'ντρα. Berkeley California, Ontario, Toronto
Canada, South Carolina, Boston, Texas, Griffith Australia, Aarhus Denmark κ.(. @H #πι-

στηµ νικ� α�τ� #πιτυ�α #πετεK�θη, Vπως Lλ'π µε, µ� τ�ν διεθν� συνεργασα.

@O M. Brooks γρ>φει: «Συνειδητ�π�ι�!µε πEντα )τι τ� κ1αντικ� φαιν6µενα 5κδηλ+ν�νται
µ? µυστηρι+δη τρ6π�. T� Vλεκτρ6νι� π.	. Oς κ1αντικ� σωµατ'δι� 	αρακτηρ'Cεται *π� ταυτ6-
	ρ�νη περιδ'νηση (spin), δε8ι6στρ�φη κα2 *ριστερ6στρ�φη, ε&ρ'σκεται δηλαδ- κατ� τ-ν Jδια

2

1

2. *H νε,τερη �πιστ#µη -π.ρ τ'ς α(τι�τητας
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E�κ�να 1. T� «Παρ�δ��� τ�� X�ρντυ». T� �λεκτρ�νι� κα� τ� π��ιτρ�νι�, ε�σερ!�µενα στ�
«πεδ#� $κµηδ&νισης», θ) *πρεπε ν) $��υδετερωθ��ν. ,Oµως παραδ��ως συνε!#��υν ν)
$µφαν#�ωνται στ�/ς 0νι!νευτ1ς D. (Σ!&δι� τ�� περι�δικ�� «New Scientist», M�ι�ς 2003).

�νι�νευτ	ς
δ�σµης

καθαρ�
π��ιτρ�νι�

διαταραγµ�ν�
π��ιτρ�νι�

διαταραγµ�ν�
�λεκτρ�νι� καθαρ�

�λεκτρ�νι�

κ�τ�πτρ�ν

ε�σ�δ�ς
π��ιτρ�ν��υ

δια�ωριστ ς
δ�σµης

πεδ��ν
!κµηδ�νισης

ε�σ�δ�ς
�λεκτρ�ν��υ

	ρ�νικ- στιγµ- σ? δ"� διαφ�ρετικ?ς θ7σεις. UEγινε πλ7�ν *ρ	- τDς κ1αντικDς θεωρ'ας τ� γε-
γ�ν�ς )τι, )ταν παρατηρ�!µε τ� συµ1�ν α;τ6, τ6τε α;τ6µατα τ� Vλεκτρ6νι� 5παν7ρ	εται στ-ν
πρ�ηγ�"µενη φυσι�λ�γικ@ τ�υ κατEσταση. MOταν πρ�σπαθ@σωµε ν� µετρ@σωµε τ-ν *µφ'-
δρ�µη κ'νησ@ τ�υ, πEραυτα α;τ� 5µφαν'Cεται ν� ,	9η µ'α µ6ν� µ�ν6δρ�µη περιδ'νηση, δε8ι6-
στρ�φη W *ριστερ6στρ�φη. �E8 α;τ�! συµπερα'νεται )τι � παρατηρητ-ς 5πιδρXY Oς δι� µα-
γε'ας στ-ν κατε"θυνση τDς διαδρ�µDς τ�! Vλεκτρ�ν'�υ. Γνωρ'C�µε 5π'σης )τι δ?ν µπ�ρ�!µε
ν� µετρ@σωµε συγ	ρ6νως τ-ν περιδ'νηση κα2 τ- θ7ση τ�υ».

«A
;τ�ς � µυστηρι+δης κ6σµ�ς τ0ν κ1αντικ0ν σωµατιδ'ων κατ7στη *δ"νατ�ν ν� δι-
ευκρινισθ9D, ε;τυ	0ς µ6ν�ν Zως τ+ρα», γρ>φει � Dρθρ γρ>φ ς. T� µυστ�ρι  δ�ν
cταν µ,ν  #πιστηµ νικ,, καθ,τι a Dδυναµα τBν #πιστηµ,νων ν� τ� #Jηγ�σ υν
oδ�γησε µερικ Fς στ�ν παραδ �� τ�ς Dπρ σδι ριστας. @H φιλ σ φικ� καC Hδε -

λ γικ� σηµασα τ υ δηµι Kργησε τ�ν πεπ θηση Vτι a Dνθρ9πινη γν9ση, σKµφωνα καC µ� τ�
θρησκευτικ� δ,γµα, Dδυνατε! ν� γνωρσpη τ� µυστικ� τ�ς φKσης κα, Vπως � Π>πας τ�ς P9µης
διακηρKττει σ� Vµ ιες περιπτ9σεις, a φKση δι'πεται Dπ� τ� L Kληση τ ; @Yπερτ>τ υ rOντ ς.

�Iδιατερη µνεα στ� (ρθρ  γνεται γι� τ�ν φυσικ� Vakir Ahanorov, � �π ! ς µετ� τBν συ-
νεργατBν τ υ #ργ>σθηκε #πC 15 Tτη γι� τ� διαλεKκανση τ ; µυστηρ υ τBν κL>ντα, a �π α
τελικ� #πετεK�θη δι� τ�ς εHσαγωγ�ς στ�ν πειραµατικ� διαδικασα τ�ς Tρευνας τ�ς µεθ,δ υ
τBν «DσθενBν µετρ�σεων», Vπως #πεJηγ�σαµε Dνωτ'ρω. @H #παναστατικ� α�τ� τε�νικ� #πι-

3. «!Aσθενε2ς Mετρ#σεις»: *H $να�ρεση τ'ς $πρ�σδι�ριστ�ας



τρ'πει ν� µετρ�σωµε τ�ν περιδνηση καC τ� ρ π� τ ; sλεκτρ ν υ, �ωρCς ν� παραLι><ωνται
 W Dρ��ς τ�ς κLαντικ�ς θεωρας, �ωρCς δηλαδ� � παρατηρητ�ς ν� #πηρε><pη τ�ν TκLαση τ�ς
µ'τρησης καC τ� συµπεριφ ρ� τ�ς τρ �ιdς τ υ.

¶
ρ'πει ν� Gπ γραµµσωµε Vτι  W πρ αναφερθ'ντες #πιστ�µ νες, στ�ν π λυετ�, π λυδ>-
πανη καC δKσκ λη Tρευν> τ υς Lασσθηκαν στ�ν πρ εργασα τ�ς Dπ� τ� 1992 περατω-
θεσης #ργασας τ ; φυσικ ; Lucien Hardy, τ ; παν/µ υ τ�ς �OJφ,ρδης, � �π ! ς Vπως
καC (λλ ι #πιστ�µ νες παραδε�,ταν Vτι a κLαντικ� θεωρα λKνει µ�ν Dρκετ� πρ Lλ�-

µατα τ�ς φυσικ�ς, «�δηγε� )µως στ� παρEλ�γ� στ-ν περι�	- τ�! κ1αντικ�! &π�στρ+µατ�ς»,
Vπως στ� πρ,Lληµα τBν µετρ�σεων κ.λπ. T� τε�νικ� µ'ρ ς τ�ς ν'ας µεθ,δ υ Dπ δδεται στ�
«ΠαρEδ�8� τ�! Hardy», τ� �π ! ν Dπ� ν ητικ� περαµα µπ ρε! ν� γνpη #ργαστηριακ,.

T� «Παρ>δ J » α�τ� Dναπαρσταται στ�ν E�κ�να 1. T� π <ιτρ,νι  καC τ� sλεκτρ,νι  εHσ>-
γ νται, Vπως Lλ'π µε, καC �δηγ ;νται στ� πεδ ν «#κµηδ'νισης» (annihilation area).

T�ν tδια στιγµ� διασταKρωσ�ς τ υς θ� Tπρεπε ν� #κµηδενσpη τ� _να τ� (λλ  (Dντθετα
sλεκτρικ� φ ρτα). Παραδ,Jως α�τ� δ�ν συµLανει, καC τ� σωµατδια #µφαν< νται τ� κα-
θ'να Jε�ωριστ� καC Dκ'ραια στ Fς Dνι�νευτ�ς D+ καC D-. @O M,λµερ τ υ παν/µ υ Aarhus,
∆ανα, #παν'λαLε τ� tδι  περαµα �ρησιµ π ι9ντας στ� θ'ση τ ; π <ιτρ ν υ καC τ ;
sλεκτρ ν υ <ε;γ ς H,ντων. ΣKµφωνα µ� τ� Παρ>δ J  τ ; Hardy τ� δK  H,ντα Tπρεπε ν�
Lρεθ ;ν στCς θ'σεις D+ καC D-, Vπως τ� π <ιτρ,νι  καC τ� sλεκτρ,νι  πρ ηγ υµ'νως.
A�τ� Vµως δ�ν συµLανει.

@H #J�γηση τ ; παραδ,J υ bφελεται στ� ν'α µ'θ δ  τBν «DσθενBν µετρ�σεων», τ�ν �π α
#φαρµ,<ει #δB � Molmer. ∆ι� µ'σ υ \ν�ς (λλ υ λ'η<ερ δνει µα Dσθεν� vθηση στ� H,ντα, τ'-
τ ια π F ν� Dπ τρ'πpη τ� φαιν,µεν  τ�ς Dπρ σδι ριστας καC ν� Gπερισ�Kpη a Dρ�� τ�ς αHτι,-
τητας. �Aπ τ'λεσµα α�τ�ς τ�ς µεθ,δ υ εOναι ν� δια�ωρισθ ;ν τ� H,ντα, δι,τι a Dσθεν�ς α�τ�
vθηση εOναι µικρ,τερη Dπ� α�τ�ν π F θ� δηµι υργ ;σε a κLαντικ� Dπρ σδι ριστα, `ν a
vθηση cταν µεγαλKτερη Dπ� τ�ν Dσθεν� π F #δ,θη. Mα π λλαπλ� µ'τρηση θ� εO�ε σ�ν Dπ -
τ'λεσµα τ�ν αHτι κρατικ�, δηλαδ� τ� φυσι λ γικ� µετ>θεση τBν H,ντων («Physics Letters A»,
V292, p. 151.)

@O Aharonov παραδ'�εται Vτι a µ'θ δ ς τBν «DσθενBν µετρ�σεων» δ�ν T�ει γνει Dκ,µα
Dπ δεκτ� Dπ� ε�ρF κKκλ  #πιστηµ,νων, δ�ν φ Ldται Vµως γι’ α�τ,. «MOλ�ι», #πιLεLαι9νει, «θ�
�µιλ�!ν γι� τ2ς µετρ@σεις α;τ?ς στ� µ7λλ�ν, :λλ�ι δ? *ρ	'C�υν *π� τ+ρα ν� τ-ν παραδ7	ωνται».
@O Popescu καC � Aharonov εOναι L'Lαι ι Vτι µ,λις τ9ρα Dρ�< υν ν� Dν γ υν µα δ δ  στ�
µυστικ� τ�ς κLαντικ�ς µη�ανικ�ς. @H ν'α µ'θ δ ς δνει τ� δυνατ,τητα #µL>θυνσης στCς Gπ -
ατ µικ�ς διαδικασες, γεγ ν�ς π F #θεωρε!τ  DδKνατ ν ν� #πιτευ�θp� _ως τ9ρα, #J αHτας καC
τBν Dπαγ ρευτικBν φραγµBν (τε�νικBν καC Hδε λ γικBν) π F #π'Lαλε a Dρ�� τ�ς Dπρ σδι -
ριστας. «Θ� ,	�υµε π�λλ?ς 5κπλ@8εις», διαLεLαι ;ν. «UIσως 58�υδετερ+σωµε τ� 58ωτικ� κα2
&περ�"σια φαιν6µενα στ�ν κ6σµ� τ0ν κ1Eντα».

@O φυσικ�ς Popescu πρ σθ'τει: «OH *σθενε�ς µετρ@σεις µετατρ7π�υν τ� παρEδ�8� τ�! Hardy
*π� µ'α καθαρ0ς τε	νικ- :π�ψη σ? µ'α *ναπ6φευκτη *λ@θεια. A;τ� *π�δεικν"ει )τι �I µε-
τρ@σεις α;τ?ς µYς 5πιτρ7π�υν ν� *ναπηδ@σωµε σ? µ'α ν7α, 1αθ"τερη καταν6ηση τ0ν κ1α-
ντικ0ν φαιν�µ7νων. KEθε παραδ�86τητα π�> *ντιµετωπ'C�µε Jσως ν� εSναι κα2 µι� 1αθει�
Hδι6τητα συµπεριφ�ρYς τ0ν &π�ατ�µικ0ν σωµατιδ'ων, τ-ν �π�'α *κ6µα δ?ν *νακαλ"ψαµε».

@O φυσικ�ς Klaus Molmer, µ� τ�ν #µπειρα π F Dπ'κτησε ν� µετατρ'πpη τCς «Dσθενε!ς µε-
τρ�σεις» σ� πραγµατικ� #ργαστηριακ� περαµα, παραδ'�εται Vτι Dρκετ C φυσικ C δ�ν συνει-
δητ π ι ;ν Dκ,µα τ� µεγ>λ  xλµα π F Tγινε στCς µετρ�σεις τBν κLαντικBν συστηµ>των. Πα-

4. T% παρ9δ�:� τ�; Hardy διευκριν�<εται
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ραδ'�εται Vτι a δυνατ,τητα α�τ� T�ει #κτ�ς Dπ� θεωρητικ�ς καC πρακτικ�ς #φαρµ γ'ς. Θ� κα-
ταστp� DδKνατη π.�. µεταJF (λλων #φαρµ γBν καC a Gπ κλ π� στ� µ'λλ ν sλεκτρ νικBν µη-
νυµ>των.

*O
Heisenberg, _νας Dπ� τ Fς κ ρυφα υς κLαντικ Fς #πιστ�µ νες, δι� τBν #ρευνBν τ υ
διετKπωσε τ� DδKνατ ν τ�ς διττ�ς συγ�ρ,ν υ µ'τρησης τBν κLαντικBν σωµατιδων,
Dν>γ ντ>ς τ  στ�ν Dρ�� τ�ς Dπρ σδι ριστας στ� φKση, κ>τι π F µπ ρε! ν� θεωρηθp�
oς τ� Vρι  τBν τε�ν λ γικBν καC Hδε λ γικBν δυνατ τ�των τ�ς #π ��ς τ υ. M� τ� Tργ 

α�τ� Tδωσε, sθεληµ'να i Dθ'λητα, vθηση στ�ν Gπερ Kσια (θε κρατικ�) \ρµηνεα τ ; φαιν -
µ'ν υ, Vπως #κφρ><εται στ� LιLλ  τ υ «Φυσικ� καC Φιλ σ φα – @H #παν>σταση στ� σKγ�ρ νη
�Eπιστ�µη». OW πι� Tνθερµ ι καC συνεπε!ς Gπ στηρικτ�ς τ�ς Dρ��ς τ�ς Dπρ σδι ριστας cταν
φυσικ�  W πρ σκεµεν ι στ�ν Wερατικ� νε µενκλατ Kρα. Θε λ,γ ι καC θε λ γ ;ντες, #π9νυ-
µ ι καC Dν9νυµ ι, συνεπικ υρ Kµεν ι Dπ� τCς θρησκ,ληπτες τ>σεις oρισµ'νων #πιστηµ,νων
#κλαUκευσαν καC δι'δωσαν τ�ν Dρ�� α�τ�ν µ� σκ π� τ�ν #νδυν>µωση τ�ς µεταφυσικ�ς Dντ-
ληψης καC τ� διαι9νιση τ�ς «(υλης \ρµηνεας» τBν κLαντικBν φαιν µ'νων στ� ε�ρF ε�σεL�ς
κ ιν,.

T� θ'µατα α�τ>, λ,γ{ω τ�ς LαρKν υσας σηµασας τ υς στ�ν Dνθρ9πινη Hδε λ γα καC συ-
µπεριφ ρ>, γν νται Dντικεµεν  πρ σ ��ς καC µελ'της Dπ� τ� θρησκευτικ� Wερατε!α. rEτσι
µπ ρε! ν� δικαι λ γηθp�, γιατ a Dρ�� τ�ς Dπρ σδι ριστας Tγινε πρ σφιλ�ς θ'µα διδακτ -
ρικBν διατριLBν καC διδασκαλιBν, θε λ,γων καC θε λ γ Kντων, καθηγητBν καC #πιστηµ,-
νων, Vπως π.�. «@H ∆ιαλεκτικ� Φυσικ� καC �Eσ�ατ λ γικ� Θε λ γα – � ΣKγ�ρ ν ς Φιλ σ -
φικ�ς ∆ι>λ γ ς Φυσικ�ς καC Θε λ γας #πC τp� L>σει τ ; #πιστηµ νικ ; Tργ υ τ ; W.
Heisenberg», �Aθ�ναι 1955 κ.λπ. «[H *πρ�σδι�ριστ'α», διακηρKττ υν, «εSναι Q σπ�νδυλικ-
στ@λη τDς φυσικDς Θε�λ�γ'ας».

∆ιαL>< ντας τ� LιLλ  τ ; Heisenberg διαπιστ9ν µε Vτι #κτ�ς Dπ� τ� #πιστηµ νικ� L>θ ς
� #πιστ�µων εOναι καC γν9στης τ�ς Dρ�αι ελληνικ�ς καC µεταγεν'στερης φιλ σ φικ�ς σκ'-
ψης. �Eκθει><ει τ�ν Πλ>τωνα καC τ�ν �Aριστ τ'λη Gπ γραµµ< ντας τ� GπερLατικ� σκ'λ ς
τ�ς θεωρας τ ; Σπηλα υ τ ; Πλ>τωνα. T� φιλ σ φα τ ; �Aριστ τ'λη, εHδικ� δ� τ�ν «δυ-
νEµει» καC «5νεργε'Xα» Dρ�� τ�ς φKσεως, τ� «συνδυECει» καταλλ�λως γι� τ�ν \δραωση τ�ς
Dρ��ς τ�ς Dπρ σδι ριστας. Στ� LιLλ  τ υ Dναφ'ρει: «...πρ7πει ν� &πενθυµ'σωµε )τι α;τ� π�>
παρατηρ�!µε δ?ν εSναι Q φ"ση καθ’ ^αυτ@ν, *λλ� Q φ"ση π�> 5κτ'θεται σ"µφωνα µ? τ- µ7θ�-
δ6 µας ,ρευνας» (σελ. 46). @Yπ ν ε!ται Vτι, Vταν Dλλ><ωµε τ� µ'θ δ  Tρευν>ς µας, τ,τε Dλλ>-
< µε καC τ� φKση, κ>τι Dδιαν,ητ ! �Eπσης µdς διαLεLαι9νει: «[O ν6µ�ς τDς αHτι6τητας δ?ν
5φαρµ6Cεται πι� στ-ν κ1αντικ- µη	ανικ@, κα2 � ν6µ�ς τDς διατ@ρησης τDς _λης δ?ν εSναι *λη-
θιν6ς» (σελ. 79-80). @Yπ ν ε!ται: @O Θε�ς Tπλασε τ� σKµπαν #κ τ ; µηδεν�ς (Παλαι� ∆ιαθ�-
κη)...

Πρ L>λλει µ� συν'πεια Gπερ Kσιες Dπ,ψεις, Vπως τ�ν δυϊσµ� τ ; Kαρτεσ υ καC τ�
«πρdγµα καθ’ \αυτ�» τ ; K>ντ, φιλ σ φικ�ς θεωρες π F �δηγ ;ν στ�ν GπερLατικ� \ρµη-
νεα τBν #πιστηµ νικBν πρ Lληµ>των, Dντιπαραθ'τ ντ>ς την µ� τ�ν bρθ λ γισµ� (λλων
ρεαλιστBν φυσικBν #πιστηµ,νων.

�Eκ παραλλ�λ υ Dναφ'ρ µε #δB τ�ν δι>σηµ  κ σµ λ,γ  St. Hawking, � �π ! ς στ� LιLλ  τ υ
«Mα;ρες TρKπες - ΣKµπαντα Bρ'φη», #κφρ>< ντας θετικ�ς Dλλ� Dµφιλεγ,µενες θ'σεις γι� τ�
θ'µα τ�ς αHτι,τητας καC Dπρ σδι ριστας, γρ>φει: «[H αHτι�κρατ'α Hσ	"ει γι� τ� πEντα, Q *πE-
ντηση εSναι θετικ@, πρEγµατι Hσ	"ει. [Ωστ6σ� εSναι 58 Jσ�υ πιθαν�ν ν� µ-ν Hσ	"9η, 5φ’)σ�ν δ?ν
µπ�ρ�!µε π�τ? ν� γνωρ'C�υµε τ' εSναι καθωρισµ7ν� κα2 τ' a	ι» (σελ. 113). ∆ηλαδ� µdς λ'ει: @H

5. *O Heisenberg, @ Hawking κα� @ Π9πας τ'ς P,µης
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αHτι,τητα Hσ�Kει, Dλλ� δ�ν Dπ ρρπτ µε καC τ�ν Dπρ σδι ριστα. �EJ (λλ υ στ� σελ. 122 τ ;
LιLλ υ τ υ #πεJηγε! #κτεν'στατα τ�ν Dρ�� α�τ�ν �ωρCς DµφιL λες.

*O
Dσφυκτικ�ς κλ ι�ς τ ; κ ινωνικ ϊδε λ γικ ; γγνεσθαι τ�ς #π ��ς µας Gπ �ρε9νει
τ Fς διαν ητ�ς α�τ Fς σ� πρακτικ�ς π'ραν Dπ� τ�ν καθαρ� καC DJι'παινη #πιστηµ -
νικ� τ υς #νασ�,ληση. @O Hawking στ� DJι,λ γ  LιLλ  τ υ γρ>φει: «MOταν σ	εδ�ν
τελε'ωσα τ2ς δι�ρθ+σεις, παρ� λ'γ� ν� *φαιρ7σω τ-ν τελευτα'α πρ6ταση τ�! 1ι1λ'-

�υ, σ"µφωνα µ? τ-ν �π�'αν θ� ,	ωµε γνωρ'σει τ�ν ν�! τ�! Θε�!. E;τυ	0ς δ?ν τ� ,πρα8α, γιατ2
�I πωλ@σεις τ�υ θ� 5λαττ+ν�νταν πιθαν+τατα στ� µισ6» (σελ. 47). @O δι>σηµ ς #πιστ�µων
εOναι τ υλ>�ιστ ν εHλικριν�ς καC δ�ν διστ><ει ν� #κφρ>σpη τ�ν  Hκ ν µικ� Dναγκαι,τητα τ�ς
#π ��ς µας, στ� gν µα τ�ς �π ας θυσι>< νται sθικ�ς Dρ�'ς. Παραµ'νει Vµως _νας διακεκρι-
µ'ν ς κ σµ λ,γ ς καC π λλ�ς Dπ� τCς Tρευν'ς τ υ συµππτ υν µ� τ� κ σµ λ γικ� π ρσµατα
τBν Dρ�αων @Eλλ�νων σ φBν, εHδικ� δ� τ ; @Hρ>κλειτ υ. «MEνα �;σιαστικ� *µετE1λητ� κα2
αH+νι� σ"µπαν µ�! φαιν6ταν περισσ6τερ� φυσικ6», γρ>φει (σελ. 22). KαC Dλλ ;: «...τ� σ"µπαν
�bτε δηµι�υργ@θηκε �bτε καταστρEφηκε, cπλ0ς &πEρ	ει» (σελ. 47). �Aναφ'ρθηκε Vτι a #πι-
στ�µη εOναι τ� δεκανκι τ�ς θε λ γας γι� «ν� διαιωνσpη καC διαυγ>σpη τ� θεα L Kληση».

@H Dρ�� τ�ς Dπρ σδι ριστας T�ει Gπ στηρι�θ� Dπ� τ�ν Kαθ λικ� �Eκκλησα δι� µ'σ υ
τ�ς Π ντιφικικ�ς �Aκαδηµας �EπιστηµBν. @IδρKθηκε Dπ� τ�ν Π>πα Π!  τ�ν XI τ� 1936.
Σκ π�ς τ�ς �Aκαδηµας εOναι «ν� πρ�αγEγ9η τ�ν κλEδ� τ0ν µαθηµατικ0ν κα2 φυσικ0ν 5πι-
στηµ0ν κα2 τ- µελ7τη 5πιστηµ�λ�γικ0ν πρ�1ληµEτων π�> συνδ7�νται µ? α;τ7ς...» �Aπ -
τελε!ται Dπ� 70 περπ υ #πιφανε!ς #πιστ�µ νες Vλων τBν εHδικ τ�των, µελBν της #φ’ Vρ υ
<ω�ς, π F σκ π� T� υν ν� #νηµερ9ν υν τ�ν Π>πα µ� τ� συλλ γικ� τ υς σ φα γι� πρ -
Lλ�µατα π F Dφ ρ ;ν στCς π λυσ�ιδε!ς καC ε�ασθητες σ�'σεις Θρησκεας - �Eπιστ�µης
(«Science» V.291, 2302.01 – www.sciencemag.org). @H GπερLατικ� Dρ�� τ�ς Dπρ σδι ρι-
στας, πρ σφιλ�ς καC σωτ�ρι  δ,γµα τ�ς θρησκευτικ�ς Hδε λ γας, Tγινε τ� κKρι  κ�-
ρυγµ> της #πC Dρκετ�ς δεκαετες.
E�τυ�Bς a «καθαρ�» #πιστ�µη δι'λυσε καC τ� gνειρ  α�τ� τ ; Gπ κειµενισµ ;, #πανα-
φ'ρ ντας καC πρ σδδ ντας τ�ν Dπ,λυτη Hσ�F στ�ν Dρ�� τ�ς αHτι,τητας, #πC τ�ς �π ας
στηρ�θηκε Dπ κλειστικ� a �Aρ�αα @Eλληνικ� Σκ'ψη, γι� ν� DνεL>σpη τ�ν Dνθρ9πινη <ω�
Dπ� τ� #ππεδ  τ�ς #νστικτ9δ υς γν9σεως στ� #ππεδ  τ�ς Tλλ γης - #πιστηµ νικ�ς πρ -
σεγγσεως τ�ς πραγµατικ,τητας.
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6. *H π�εση τ'ς Θε�κρατ�ας �π� τ'ς !Eπιστ#µης



�� �Ανδρ	ας �Ανδριανπ�υλ�ς �ν�κει στ��ς διαν�ητ�ς π�� �ωρ�ς
��αρτ�σεις κα� σκ�πιµτητες καταθ	τ�υν τ"ν �λ�θεια τ�# κσµ�υ
π�� τ��ς περι$%λλει, τ" δικ� τ�υς, πρ�σωπικ" �ντ'ληψη. �* �πψεις
τ�υ, τσ� γι, τ"ν παγκσµια κατ%σταση π�� �πικρατε- σ�µερα .σ� κα�
γι, τ"ν /λλαδικ" πραγµατικτητα, παρ�υσι%0�υν π%ντ�τε 1δια'τερ�
�νδιαφ	ρ�ν, γι’ α4τ5 κα� 6 «∆αυλ5ς» 0�τησε κα� :λα$ε �π’ τ5ν κ. A.
�Ανδριανπ�υλ� τ" συν	ντευ�η π�� �κ�λ�υθε-.

Μιλ�� στ	 «∆»  Α. �Aνδριαν�πυλς

�Η �ηµι� �π� τ�ν �πυσ�α ∆ιαφωτισµ 

�O
δηµσι�ς λγ�ς τ�#
�Ανδρ	α �Ανδριαν-
π�υλ�υ, λγ�ς δια-
φωτιστικ5ς κα� ταυ-

τ�ρ�να π�λιτικς, γνωρ'-
0ει τελευτα'ως διεθν= κατα-
�'ωση. �Εδ?, στ"ν �Ελλ%δα,
δ�ν θ, @ταν Aπερ$�λ" ν,
π�#µε πBς εCναι �π’ τ�ς �λ%-
�ιστες ��αιρ	σεις, π�� D�ι
µν� στ	κεται µακρι, �π’
τ�ς παρωπ'δες τ=ς ρωµα'ι-
κης «ν�µενκλατ�Eρας»,
�λλ, κα� �π�καλEπτει τ"
θλι$ερ� της µετριτητα. Γι’
α4τ5 κα� τ5 π�λιτικ5 κατε-
στηµ	ν� π�τ� δ�ν τ5ν :νιω-
σε σ,ν «δικ τ�υ Gνθρωπ�»,
παρτι �π5 µικρ5ς $ρ	θηκε
στ�ς τ%�εις τ�υ, κα� γρ�γ�-
ρα τ5ν �π	$αλε.



TO KEIMENO TH™ ™YNENTEY•Eø™

�Aναρωτι
ται κανες, κ�ριε �Ανδριαν�π�υλε, µ�πως � �ρκετ�ν �τ�ν
�π�υσα σας �π’ τ  κ�µµατα κα! τ" λεγ�µενη «�νεργ& π�λιτικ"» τε-

λικ  σ)ς *φ
λησε π�ικιλ�τρ�πως;

– Κακ5 σ'γ�υρα δ�ν µ�# :κανε. Μ� $��θησε ν, «φρεσκ%ρω» κ%π�ιες 1δ	-
ες κα� ν, µιλ�σω κα� ν, συνεργασθ? µ� π�λλ��ς �νθρKπ�υς σ� δι%φ�ρα
σηµε-α τ=ς Γ=ς. LΕνιωσα :τσι πσ� περιθωριακ�� συ�ν, εMµαστε µ� τ�ς
�µµ�ν�ς κα� τ�ς �µετακ'νητες πεπ�ιθ�σεις µας. �Η δηµσια 0ω" τ�# τπ�υ
καθBς κι 6 δηµσι�ς δι%λ�γ�ς �ρει%0�νται �ν�ι�τ, παρ%θυρα κα� µπλι-
κη δρ�σι%.

-Ας .εκιν�σ�υµε �π’ τ"ν �πικαιρ�τητα. Τ& περασµ
ν� καλ�καρι �1
Ε3ρωπα4�ι �γ
τες �ν
κριναν στ" Θεσσαλ�νκη τ& σ6
δι� τ�7 Ε3ρω-

παϊκ�7 Συντ:γµατ�ς, τ& ;π�4� δ<ν περιε46ε �ναφ�ρ  στ" «6ριστιανικ" πα-
ρ:δ�ση» τ=ς Ε3ρ>πης, ?πως πρ�σπ:θησαν ν  �πιτ�6�υν ; Π:πας κα! �1
Bπ�λ�ιπ�ι 6ριστιαν�! 1ερ:ρ6ες. Τ&ν Σεπτ
µCρι� τ& Ε3ρωπαϊκ& Κ�ιν�C��-
λι� µ< τ" σειρ: τ�υ �π
ρριψε τ& Fδι� αFτηµα. Πιστε�ετε ?τι � GΕνωµ
νη
Ε3ρ>πη H6ει τ"ν Iριµ�τητα ν  �παλλαγJ= �π’ τ  δεσµ  τ=ς µεσαιωνικ=ς
της παρ:δ�σης, π�K τ�σα δειν  τ=ς �π
φεραν; Ρωµαι�καθ�λικισµ&ς κα!
�Mρθ�δ�.α δι:κεινται �6θρικ  µπρ�στ  στ"ν Nδ
α τ=ς GΕνωµ
νης Ε3ρ>-
πης. Τ εOναι α3τ& π�K φ�C�7νται;

– �Η Ε4ρKπη δ�ν Oφε'λει τ"ν Pπαρ�� της στ5ν Qριστιανισµ. Μ%λιστα
α4τ5ς σηµ%δεψε µερικ�ς �π5 τ�ς πι5 σκ�τειν�ς στιγµ�ς τ=ς *στ�ρ'ας της. Συ-
νιστST $	$αια κι α4τ5ς �4σιαστικ5 στ�ι�ε-� τ=ς πρ�σωπικτητας τ=ς Ε4ρK-
πης κα� δ�ν µπ�ρε- ν, �π�κλεισθU= �π5 τ�ς µν=µες τ=ς συν�λικ=ς της π�-
ρε'ας. L��ι .µως κα� ν, τ"ν πρ�σδι�ρ'0Uη. Μετ, τ"ν ε1ρ�νη τ=ς Βεστφαλ'ας
�* θρησκευτικ�� πλεµ�ι µπ=καν στ5 περιθKρι� κα� W Ε4ρKπη �κ�λ�Eθη-
σε Xνα δρµ� �νε�ιθρησκ'ας κα� �ν%πτυ�ης. Τ5 πρ$ληµα τ?ν µεγ%λων
γραφει�κρατικ, θρησκει?ν εCναι 6 κ'νδυν�ς τ=ς �πKλειας τ=ς πρωτ�κα-
θεδρ'ας. Μ� τ"ν π�λιτικ" τ=ς π�λυπ�λιτισµικτητας κα� τ"ν καθηµεριν"
συµ$'ωση µ� τ"ν �νε�ιθρησκ'α W Xνωση τ=ς Ε4ρKπης �πι$%λλει στ�ς κα-
θιερωµ	νες Z «κατεστηµ	νες» θρησκε-ες καιν�Eργιες πρ�σπ%θειες γι, τ"ν
διατ�ρηση τ�# κEρ�υς κα� τ=ς �πι$�λ=ς τ�υς. Κι α4τ5 σ'γ�υρα Gλλ�υς
[πλT πρ�$ληµατ'0ει κα� περισστερ�υς α1σθητ, �ν��λε-.

�Απ& τ"ν Pλλη πλευρ  ?µως τ�7 �Ατλαντικ�7 παρατηρε4ται τ& θλι-
Cερ& φαιν�µεν�, µπρ�στ  �π& κ:θε σηµαντικ" �π�φαση τ=ς GΥπερ-

δ�ναµης ν  πρ�τ:σσεται � ΒCλ�ς κα! ; GΙε6ωC). GM κ. Μπ�Kς .εκινU) τ&ν

3.

Τ� στεν� δ$σιµ τ%ν ΗΠΑ µ' τ� θρησκε�α

2.

1.
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π�λεµ� πρ�σευ6�µεν�ς στ&ν Κ�ρι� (GΙε6ωC)), Xητ>ντας τ" συνδρ�µ� τ�υ
γι  τ"ν �πιτυ6= τ�υ HκCαση. ∆<ν εOναι τραγικ�, � 6>ρα π�K πρ�>δευσε
κα! γιγαντ>θηκε στ" C:ση τ�7 �Mρθ�7 Λ�γ�υ, ν  �µφανXJη α3τ" τ" µε-
σαιωνικ" εNκ�να;  Μπ�Kς κα! Σαντ µ ν  1κετε��υν τ& θε& τ=ς ΒCλ�υ;

– �Η Qριστιανικ" ∆ε�ι, τ�# �µερικανικ�# ντ�υ πραγµατικ, µ	σgω τ�#
πρ�	δρ�υ Μπ��ς :�ει �π�κτ�σει σ�$αρKτατες ���υσ'ες. Α4τ5 π�� συµ-
$α'νει σ�µερα στ�ς ΗΠΑ θυµ'0ει λ'γ� τ" Βρετανν'α κ�ντ, στ, τ	λη τ�#
19�υ α1?να. Κυριαρ��#ν δηλ. �* �ντιλ�ψεις µιTς 1δια'τερης κι �παρ-
�ιακ=ς λ'γ� π�λ� �ριστ�κρατ'ας, α4τ=ς τ�# �µερικανικ�# ντ�υ. Με-
ρικ, �π5 τ, στ�ι�ε-α α4τ�πρ�σδι�ρισµ�# α4τ=ς τ=ς 1δια'τερης κ�ινω-
νικ=ς 6µ%δας εCναι κα� τ5 στεν5 δ	σιµ� µ� τ" θρησκε'α.

Τ5 �ριστιανικ5 δγµα :ντα�ης �π�δ'δει κα� τ"ν κ�ινωνικ" φυσι�γνω-
µ'α τ�# καθεν5ς στ�ς κ�ιντητες α4τ�ς τ�# ντ�υ. �Απ5 τ, πρ%γµατα �* συ-
µπεριφ�ρ�ς α4τ�ς $ρ'σκ�νται :�ω �π5 τ, σEγ�ρ�να κ�ινωνικ, ρεEµατα
κα� θ, δηµι�υργ�σ�υν σ�$αρKτατες δυσκ�λ'ες στ"ν κυ$	ρνηση τ?ν ΗΠΑ.
�Ακµα κα� 1δε�λ�γικ, W σηµεριν" �µερικανικ" κυ$	ρνηση �κφρ%0ει Xνα
συντηρητισµ5 παλιTς �π��=ς µ� φ�$'α γι, τ�ς διεθνε-ς �ν�ι�τ�ς �γ�ρ�ς κι
:µφαση στ5 δηµσι� γι, τ"ν �ντιµετKπιση τ?ν διαφρων �σωτερικ?ν πρ�-
$ληµ%των. �* ∆ηµ�κρατικ�� τ�# Κλ'ντ�ν @σαν π�λ� κ�ντEτερα στ" λ�-
γικ" τ=ς φιλελεEθερης �γ�ρTς �π5 τ��ς σηµεριν��ς Ρεπ�υµπλικ%ν�υς.

Ταυτ�6ρ�να [να Nσ6υρ& κνηµα �ντιαµερικανισµ�7 �ναπτ�σσεται
παγκ�σµως, \ς [να σηµε4� δικαι�λ�γηµ
ν�. ]Mµως φτ:νει στ& ση-

µε4�, �1 �Αµερικαν�! ν  διαC�λ�π�ι�7νται, �ν^� �1 Pλλ�ι λα�, καθεστ�τα,
θρησκε4ες ν  καθαγι:Xωνται. ]Mλα α3τ  τ  συµπτ>µατα πρ�µην��υν αFσι�
µ
λλ�ν γι  τ"ν �νθρωπ�τητα;

– Τελικ, θ, �π	λθUη κ%π�ια 1σ�ρρ�π'α. �* σηµεριν�ς Aπερ$�λικ�ς �ντι-
δρ%σεις :��υν ν, κ%ν�υν µ� τ"ν ψυ��λ�γικ" Gρνηση π�λλ?ν λα?ν ν, δε-
�θ�#ν τ"ν περιθωρι�π�'ησ� τ�υς (στρατιωτικ" κα� �1κ�ν�µικ") �π5 µι,
ν	α σ�ετικ, �?ρα –τ�ς ΗΠΑ–, µ� λιγKτερες *στ�ρικ�ς �µπειρ'ες κα� π�λ�
πι5 ν	α κ�υλτ�Eρα. m�ταν 6 Π�Eτιν κυνικ, 6µ�λ�γU= πBς W συµφων'α τ�#
Κυτ� δ�ν συµφ	ρει �1κ�ν�µικ, τ" Ρωσ'α κα� δ�ν θ, τ"ν �πικυρKσUη, κα-
ν	νας δ�ν διαµαρτEρεται. m�ταν 6 Μπ��ς εC�ε διατυπKσει �πιφυλ%�εις γι,
τ" �ρησιµτητα τ=ς συµφων'ας, �εσηκKθηκαν .λ�ι ν, τ5ν κατασπαρ%-
��υν. Γιατ'; ΠιστεEω π%ντως πBς σEντ�µα .λα α4τ, θ, �λλ%��υν...

�Εδ�, στ"ν GΕλλ:δα, παρατηρε4 κανε!ς µι  πρωτ�γνωρη �καµψα
τ=ς κ�ινωνας µας, � ;π�α �δυνατε4 ν  δε6θJ= φιλελε�θερες �ρ6
ς,5.

�Η �π-θεια κα. κακδαιµν�α τ/ς Ρωµισ1νης
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ν  �πελευθερ>σJη τ!ς Bγιε4ς δυν:µεις της, π�K _ντως Bπ:ρ6�υν. Γι  τ&ν
«∆αυλ&» –κα! _6ι µ�ν�– τ�7τ� εOναι C
Cαι� ?τι bφελεται στ"ν κυραρ6η
Nδε�λ�γα της, α3τ"ν τ=ς Ρωµι�σ�νης, τ�7 «GΕλλην�6ριστιανικ�7 Π�λιτι-
σµ�7». Συµφωνε4τε �π’ α3τ�7;

– �* π�λιτιστικ�ς $%σεις τ=ς κ�ινων'ας µας εCναι �λ�θεια π?ς καλλιερ-
γ�#ν µι, παθητικτητα κι �νισ�E�υν �ντιλ�ψεις ��%ρτησης �π5 τ5 κρ%τ�ς.
�Η �ριστιαν�ρθδ��η θρησκε'α µ� τ�ς �ναφ�ρ�ς περ� Παραδε'σ�υ κα� δι-
κα'ωσης τ?ν φτω�?ν κα� καταφρ�νηµ	νων σ'γ�υρα ν�µιµ�π�ιε- τ"ν �π%-
θεια κα� τ"ν κακ�δαιµ�ν'α. �Αντ'θετα �* πρ�τεστ%ντες, π�� σ� µεγ%λ� $αθ-
µ5 υ*�θ	τησαν π�λλ�ς �τ�µικιστικ�ς δ��ασ'ες τ�# �ρ�α'�υ /λληνικ�# π�-
λιτισµ�#, δ��%0�υν τ"ν �πιτυ�'α σ� τ�Eτη τ" 0ω" κα� συµ$%λλ�υν π�λιτι-
στικ, στ" δυναµικKτερη κινητ�π�'ηση τ?ν παραγωγικ?ν κι �τ�µικ?ν δυ-
ν%µεων τ�# καθενς. Κα� W Oρθ�δ��'α .µως, στ" σωστ� της �ν%γνωση, θ,
µπ�ρ�#σε ν, τ�νKσUη �ντ'στ�ι�ες κιν�σεις. ΕCναι ν�µ'0ω καθαρ, 0�τηµα
�µπνευσµ	νων *εραρ�?ν.

Α3τ& τ& κατεστηµ
ν� τ=ς Ρωµι�σ�νης πρ�σπαθε4 ν  διατηρ�σJη τ"ν
�.�υσα τ�υ µ< κ:θε τρ�π�. ∆ι:φ�ρ�ι φ�ρε4ς τ�υ τ&ν τελευτα4� καιρ&

διακηρ�ττ�υν πcς «τ& 1821 gταν � �ρ6" τ=ς δ�υλεας µας» κα! �παναφ
-
ρ�υν µετ  �π& αN�νες τ& «καλ�τερα τ��ρκικ� φ
σι παρ  δυτικ" τι:ρα». Στ&
CιCλ� σας «GΕλληνισµ&ς κα! �Mρθ�δ�.α» δ<ν παραλεπετε ν  τ  �πιση-
µ:νετε α3τ:. Μ�πως τελικ  H6ει δκι� ; Σαµ�υ"λ h:ντιγκτ�ν, π�K τ�π�-
θετε4 τ" 6>ρα µας �κτ&ς ∆�σης, �ντ:σσ�ντ:ς την στ"ν �Mρθ�δ�.η �Ανατ�-
λ�;

m�λες α4τ�ς �* �ντιλ�ψεις κα� �πψεις στ�ς 6π�-ες �ναφερθ�κατε ντρ�-
πι%0�υν δυστυ�?ς τ"ν *στ�ρ'α µας κα� τ��ς �γωνιστ�ς τ�# παρελθντ�ς.
��ρθδ���ι µπ�ρε- ν, εMµαστε. �Αλλ, κυρ'ως εMµαστε mΕλληνες. Κα� W
Aπερηφ%νεια τ=ς �θνικ=ς µας Aπστασης δ�ν µπ�ρε- ν, π	σUη θ#µα τ?ν
.π�ιων Ρωµα'ικων 6ραµατισµ?ν µεµ�νωµ	νων καλ�γ	ρων.

Σαφ?ς καλEτερη κα� ��ι�πρεπ	στερη @ταν W σ�	ση µ� τ" ∆Eση παρ, W
Aπ�ταγ" στ5 τ�Eρκικ� φ	σι. Θ, :πρεπε ν, �ναρωτιKµαστε γι, τ�ς 0ηµι�ς
π�� Aπ	στη W �θνικ� µας κ�υλτ�Eρα �π5 τ"ν �π�υσ'α ΜεταρρEθµισης κα�
∆ιαφωτισµ�# στ"ν �Ελλ%δα, κι D�ι ν, AπερηφανευKµαστε –.πως κ%π�ι�ι
κ%ν�υν– γι’ α4τ!! �* ��θωµαν�� θλωσαν τ, νερ, δ'δ�ντας ���υσ'ες στ5ν
κλ=ρ� µ� στ�� τ" δι%σπαση τ�# �θνικ�# µας κ�ρµ�#. Κα� δ�ν εCναι τυ�α-�
πBς π	ρασαν τσ�ι α1?νες, µ	�ρις .τ�υ σφυρηλατηθU= Xνα πνε#µα �ν%τα-
σης κι �π�φασιστικτητας γι, �θνικ" α4τ�συνε'δηση κι �νε�αρτησ'α.

∆�ν ν�µ'0ω πBς W �Ελλ%δα �ν�κει στ"ν �νατ�λικ" κ�υλτ�Eρα σEσσωµη.
�Εκτιµ? πBς τ5 µ	τωπ� σEγκρ�υσης τ?ν π�λιτισµ?ν διαπερνST �γκ%ρσια
τ"ν /λληνικ" κ�ινων'α. mΕνα µ	ρ�ς της �ναπν	ει κα� �α'ρεται µ� τ�ς κλ%-
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ψες, τ"ν παθητικτητα κα� τ" µ�ιρ�λατρ'α τ=ς �Ανατ�λ=ς. �Υπ%ρ�ει κι Xνα
Gλλ� .µως, π�� περιφρ�νε- τ"ν �δρ%νεια, $λ	πει µ� α1σι�δ��'α µπρ�στ,
κι �ντικρE0ει τ"ν �$ε$αιτητα τ=ς σEγ�ρ�νης �π��=ς D�ι σ,ν �πειλ" �λλ,
σ,ν ε4καιρ'α. Α4τ5 �κτιµ? πBς εCναι τ5 σEγ�ρ�ν� µ	τωπ� κα� τ?ν π�λι-
τικ?ν �κµη διαφ�ρ�π�ι�σεων.

Σ)ς �ναφ
ρω µερικ<ς �π’ τ!ς καθηµεριν<ς συν
πειες π�K �πιφ
ρει �
σ�µπρα.η τ�7 ρωµαικ�υ κρ:τ�υς µ< τ"ν iλλαδικ" �Εκκλησα: ]Mλες

σ6εδ&ν �1 µ�ν<ς κα! �1 µητρ�π�λεις, µ< τ" συνδρ�µ" φυσικ  τ=ς κυC
ρνη-
σης, �ντ:6θηκαν στ& Γ ´ Κ�ιν�τικ& Πλασι� Στ�ρι.ης γι  �πι6�ρ�γηση. GΗ
διεθν"ς �νθρωπιστικ" C��θεια π�K παρ
6ει � �Εκκλησα σ< δι:φ�ρες �να-
.ι�παθ�7σες 6�ρες γνεται µ< 6ρ�µατα τ�7 GΥπ�υργε�υ �Ε.ωτερικ�ν, π�K
κρυφ  6�ρηγ�7νται στ  ταµε4α τ=ς �Εκκλησας. Μ�ν<ς κα! µητρ�π�λεις
µ< τ" συνεν�6" τ�7 ΥΠΕhΩ∆Ε καταπατ�7ν �ρ6αι�λ�γικ�Kς 6�ρ�υς, δα-
σικ<ς �κτ:σεις κα! δηµ�σια γ= �νεγερ�ντας πλ=θ�ς κτισµ:των. ∆�� 6α-
ρακτηριστικ  παραδεγµατα, � καταστρ�φ" τ�7 �Αρ6αι�λ�γικ�7 6>ρ�υ
στ& nΑλσ�ς τ�ν Μ�υσ�ν στ" Β�ιωτα κα! � Nσ�π
δωση π�K α3τ" τ" στιγ-
µ" συντελε4ται στ& C�υν& τ=ς Πεντ
λης �π’ τ"ν ;µ>νυµη µ�ν�. Π�ς τ 
σ6�λι:Xετε α3τ:;

– �* παρατηρ�σεις σας �ντανακλ�#ν µι, πραγµατικτητα π�� κ%νει
�ντελ?ς �δικαι�λγητες τ�ς α1τι%σεις τ=ς �Εκκλησ'ας κατ, τ=ς Π�λιτε'ας,
�λλ, κα� κ%νει ν, q��#ν κ'$δηλες κα� �* δι%φ�ρες ��αγγελ'ες γι, τ"ν κα-
ταστρ�φ" δ=θεν π�� πρ�καλε- W Ε4ρKπη στ"ν ��ρθ�δ��'α. �Απ5 �κε- κι
:πειτα τ5 0�τηµα εCναι θ	µα σ��λαστικ=ς �φαρµ�γ=ς τ?ν νµων. �Απ5
.λ�υς. Κι α4τ5 δυστυ�?ς δ�ν γ'νεται στ" σEγ�ρ�νη �Ελλ%δα.

Π=τε µας, κ�ριε �Ανδριαν�π�υλε, σ ν ]Ελληνας κα! σ ν �λε�θερα
σκεπτ�µεν�ς Pνθρωπ�ς, π�ι� εOναι �1 iπ�µεν�ι στ�6�ι σας, �1 µελ-

λ�ντικ<ς πρ�σωπικ
ς σας πρ�σδ�κες.

– �Ελπ'0ω π�λ� στ5 αrρι� τ=ς ν	ας �π��=ς π�� �νατ	λλει. Βλ	πω τ5 µ	λ-
λ�ν µ� α1σι�δ��'α µ	σα σ� µι, κ�ινων'α, π�� θ, π%ψUη ν, τ, περιµ	νUη πα-
θητικ, .λα �π5 Xνα κρατικ5 Λε$ι%θαν, π�� W Mδια :�τισε γι, ν, τ" $ασα-
ν'0Uη. Qρει%0εται ν, �ναλ%$�υν �* �θνικ�ς Wγεσ'ες ν	ες ε4θEνες. Κα� ν, �ε-
καθαρ'σ�υν στ5ν λα5 τ�ς πραγµατικτητες τ=ς ν	ας πρ��πτικ=ς. ∆�ν �	-
ρω sν θ, �ναµι�θ? κα� π%λι Gµεσα στ, δηµσια πρ%µατα τ�# τπ�υ. ∆υ-
στυ�?ς τ5 �π'πεδ� τ=ς δηµσιας 0ω=ς δ�ν µ� �µπν	ει �rτε κα� µ� /λκEει. ∆�ν
θ, π%ψω .µως ν, AψKνω τ" φων� µ�υ, µ� .,τι µ	σα :�ω στ" δι%θεσ� µ�υ,
γι, ν, διαδ'δω τ5 µ�νυµα τ=ς �ν%γκης  ν, �γκαλι%σ�υµε �νεργητικ, τ5
αrρι�.

Παν. Λ. Κ�υ
αλ�κης
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Μι�%λης ∆ερτ�#0�ς Aπ=ρ�ε καθηγητ"ς στ5 ΜΙΤ κα� Xνας  �π5 τ��ς 6ρα-
µατιστ�ς κα� δηµι�υργ��ς τ�# ∆ιαδικτE�υ (LΙντερνετ). Τ"ν 1δ	α τ�# ∆ια-
δικτE�υ, .πως εC�ε δηλKσει, �µπνεEστηκε �π5 τ5 «Γι�υσ�υρ�Eµ», τ5 κυ-
ριακ%τικ� πα0%ρι στ5 Μ�ναστηρ%κι. Σ�µερα δ�ν εCναι δEσκ�λ� ν, δια-

κρ'νUη κανε�ς .τι τ5 ∆ιαδ'κτυ� �π5 παγκσµι�ς π'νακας �νακ�ινKσεων ��ελ'σσεται
σ� µι, παγκσµια qλεκτρ�νικ" �γ�ρ%, δ'ν�ντας :τσι σ%ρκα κα� OστT στ5 .ραµα
τ�# µακαρ'τη �π5 π	ρσι ∆ερτ�E0�υ. �* �πψεις τ�υ γι, τ5 µ	λλ�ν τ=ς Πληρ�φ�-
ρικ=ς κα� τ��ς Aπ�λ�γιστ�ς Aπ%ρ��υν συγκεντρωµ	νες στ5 $ι$λ'� τ�υ «Τ µ
λλει γε-
ν
σθαι», τ5 6π�-� �κδθηκε κα� στ, �Ελληνικ, τ5 1998 µ� πρλ�γ� τ�# Μπ�λ Γκ	ιτς
τ=ς «Μαϊκρ�σφτ». Σ’ α4τ5 :�ει καταγρ%ψει D�ι µν� πρ�$λ	ψεις �λλ, κα� π�λλ,
σ�λια σ�ετικ, µ� τ�ς �λλαγ�ς π�� θ, �π	λθ�υν στ"ν κ�ινων'α. �Αναφ�ρ, γ'νεται
�κµα κα� στ�ς δηµ�σκ�π�σεις, �* 6π�-ες θ, µπ�ρ�#ν ν, πραγµατ�π�ι�#νται στ5
∆ιαδ'κτυ�.

Μ�πως :�ετε παρατηρ�σει .τι .λ� κα� περισστερες *στ�σελ'δες 0ητ�#ν τ"ν ψ=φ� σας γι,
π�ικ'λα θ	µατα;

• «�Απεργιακ5 κ#µα γι, �1κ�ν�µικ��ς κυρ'ως λγ�υς $ρ'σκεται σ� ��	λι�η. Π?ς κρ'νετε τ,
α1τ�µατα»;

• «Π�ι θεωρε-τε �παρα'τητ�; Α4��σεις στ�ς �π�δ���ς π%νω �π5 10% – Q�ρ�γηση �πιδµα-
τ�ς 176 Ε – �Ενσωµ%τωση �πιδ�µ%των στ5ν $ασικ5 µισθ5 κ.λπ.».

• «Συµφωνε-τε Z διαφωνε-τε µ� τ"ν �π5 κ�ιν�# δι�ργ%νωση τ�# Euro 2008 µ� τ��ς Τ�Eρκ�υς»;
• «ΠιστεEετε .τι πρ	πει ν, �παγ�ρεEεται τ5 κ%πνισµα στ��ς δηµσι�υς �Kρ�υς»;
• «ΗΠΑ κα� Γερµαν'α δηλKν�υν .τι �επ	ρασαν τ�ς διαφ�ρ	ς τ�υς στ5 �Ιρ,κ κα� συµφKνησαν

ν, συνεργαστ�#ν. Π?ς σ��λι%0ετε»;
• «Κ'νητρα γι, τ"ν πρ�σ	λκυση �	νων �πενδEσεων πρ�ωθε- W κυ$	ρνηση. Τ' πιστεEετε»;
• «�Η Microsoft σφρ%γισε τ, chat rooms τ�# MSN, γι, ν, πρ�στατεEσUη τ��ς �ν�λικ�υς �π5 τ"ν

π�ρν�γραφ'α. ∆ικαι�λ�γε-ται W �πφαση»;
ΤKρα τ5 π�ις λαµ$%νει Aπψη τ" γνKµη σας... παραµ	νει �ρKτηµα. Π%ντως µπ�ρε- ν, σTς

πρ�καλU= W 1δ	α ν, µ%θετε sν Aπ%ρ��υν κα� Gλλ�ι π�� :��υν �πψεις σ,ν τ�ς δικ	ς σας. �Αµ	σως
µετ, τ"ν κατ%θεση τ=ς ψ�φ�υ σας µπ�ρε-τε ν, δ=τε τ"ν καταν�µ" τ?ν ψ�φων στ�ς δυνατ�ς �πα-
ντ�σεις. ∆�ν �ρει%0εται ν, κλε'σUη W κ%λπη µ� τ5ν τελευτα-� ψηφ�φρ�, γι, ν, γ'νUη καταµ	-
τρηση. m�µως µ" σκ	πτεσθε π�νηρ%. ∆�ν µπ�ρε-τε ν, διπλ�ψηφ'σετε, γιατ� �π5 τ5ν Mδι� Aπ�λ�-
γιστ" µν� µ'α ψ=φ�ς γ'νεται �π�δεκτ�. L��ι .πως µ� τ�ς ψηφ�φ�ρ'ες π�� γ'ν�νται µ� τ, τηλ	-
φωνα, .π�υ τ5ν �ρεστ σας µπ�ρε-τε ν, ψηφ'σετε .σες φ�ρ�ς θ	λετε...

Τ5 .τι τ, δE� �ργαλε-α, δηµ�σκ�π�σεις κα� Aπ�λ�γιστ	ς, θ, π�ρεEωνται περισστερ� µα0� στ5
µ	λλ�ν, δ�ν �ρει%0�νται 1δια'τερες *καντητες ν, τ5 πρ�$λ	ψUη κανε�ς σ�µερα. m�σ� W �ρ�ση τ�#
∆ιαδικτE�υ διευρEνεται, τσ� �* δηµ�σκ�π�σεις µ� �λ%�ιστ� κστ�ς κα� µεγαλEτερη �π�τελε-
σµατικτητα θ, $ρ'σκ�υν �ντιπρ�σωπευτικKτερα δε'γµατα σ’ α4τ.

ΠαρατηρKντας µερικ�� .τι τ5 ∆ιαδ'κτυ� µ� τ"ν ��	λι�η Aλικ?ν κα� λ�γισµικ�# γ'νεται πι5
διαλ�γικ, σκ	φτηκαν .τι θ, µπ�ρ�#σε ν, �ρησιµ�π�ιηθU= κα� γι, δηµ�ψηφ'σµατα, wστε
�* �π�φ%σεις τ=ς �κτελεστικ=ς ���υσ'ας ν, λαµ$%νωνται µ� τ"ν �ρ�" τ=ς πλει�ψηφ'ας κα�
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�π’ ε4θε'ας �π5 τ5 σ?µα τ?ν π�λιτ?ν. Ν, 6δηγηθ�#µε δηλαδ" µ	σgω τ=ς Πληρ�φ�ρικ=ς σ�
µι, µ�ρφ" Gµεσης δηµ�κρατ'ας, παρµ�ια µ� �κε'νη τ=ς �ρ�α'ας �Αθ�νας.

Στ"ν πρ%�η σ�µερα �* παρ%µετρ�ι π�� πρ	πει ν, καθ�ριστ�#ν εCναι τσες π�λλ	ς, π�� κ%ν�υν
τ"ν 1δ	α �ν	φικτη. Ταυτ�ρ�να W 1δ	α �ν�'γει Xνα Gλλ� µεγ%λ� θ	µα: Μ� τ" µ�ρφ" π�� :��υν
σ�µερα �* κ�ινων'ες µας κα� τ, πρ�$λ�µατα π�� καλ�#νται ν, λEσ�υν �* κυ$ερν�σεις, πσ�
σκπιµ� εCναι κ%τι τ	τ�ι�; Σ� κ%π�ιες περιπτKσεις, .πως γι, παρ%δειγµα µετ, �π5 µ'α φυσικ"
καταστρ�φ�, W δυναττητα ν, γ'νSη δηµ�σκπηση στ��ς πληγ	ντες πρ�σφ	ρει π�λEτιµη $��θεια,
στ5 ν, µπ�ρ	σ�υν ν, καθ�ριστ�#ν �* πι5 �παρα'τητ�ι πρ�ι – τρ�φ�, στ	γη Z µεταφ�ρ%.

m�µως 6 ∆ερτ�#0�ς �πισηµα'νει .τι �* Aπερ$�λικ�ς σφυγµ�µετρ�σεις µπ�ρ�#ν ν, καταλ�-
��υν «µπ�Eµερανγκ» γι, τ"ν �π�τελεσµατικ" διακυ$	ρνηση. zΑν α4τ�� π�� πα'ρν�υν τ�ς
�π�φ%σεις λειτ�υργ�#ν µ� γνKµ�να τ5 πσ� �ρεστ�� γ'ν�νται στ��ς π�λ'τες, θ, διστ%σ�υν
ν, π%ρ�υν �π�φ%σεις �ναντ'�ν τ�# πλει�ψηφικ�# ρεEµατ�ς κα� α4τ5 1σ�δυναµε- µ� O�λ�-
κρατ'α, σηµειKνει. «GΗ σφυγµ�µ
τρηση µπ�ρε4 ν  Bπ�ν�µε�σJη τ"ν 1καν�τητα τ�ν �.ιωµα-
τ��6ων τ=ς κυC
ρνησης ν  πρ�ετ�ιµ:X�υν, ν  συXητ�7ν, ν  �ναλ��υν κα! ν  �φαρµ�X�υν
τ  σ6
δι: τ�υς», γρ%φει. Παρ’ .λα α4τ, δηµ�ψηφ'σµατα µ	σgω ∆ιαδικτE�υ µπ�ρ�#ν ν, γ'-
ν�υν �π5 µικρ�ς 6µ%δες, π.�. �πιστηµνων, γι, θ	µατα π�� τ��ς �φ�ρ�#ν, .ταν α4τ5 δ�ν :ρ�ε-
ται σ� σEγκρ�υση µ� τ5 �πρρητ� τ=ς ψ�φ�υ κα� ��ασφαλ'0εται τ5 �δι%$λητ�.

Κα� �νg? γι, τ"ν Gσκηση �π�τελεσµατικ=ς δι�'κησης κα� τ"ν παραγωγ" π�λιτικ=ς τ, πρ%γ-
µατα εCναι �ρκετ, δEσκ�λα, γι, τ"ν Gσκηση π'εσης κα� :κφραση διαµαρτυρ'ας τ, πρ%γµατα εCναι
σ�ετικ, πι5 ε4ν�ϊκ%. ∆ηµ�σκ�π�σεις µπ�ρ�#ν ν, γ'ν�υν στ5 ∆ιαδ'κτυ� π�λ� πι5 γρ�γ�ρα κα�
ν, �ρησιµ�π�ιηθ�#ν γι, ν, �κφραστ�#ν διαµαρτυρ'ες σ�ετικ, µ� �π�φ%σεις π�� εCναι �ντ'θε-
τες στ" διεθν= ν�µιµτητα, τ"ν παρ%καµψη θεσµικ?ν λειτ�υργι?ν, τ"ν παρα$'αση συνθηκ?ν,
νµων, τ"ν α4θαιρεσ'α τ�# κρ%τ�υς, γι, τ"ν κατ%�ρηση ���υσ'ας, τ�ς �ντι�ικ�λ�γικ�ς συµπε-
ριφ�ρ	ς, τ"ν καταπ%τηση τ?ν �νθρωπ'νων δικαιωµ%των κ.λπ. Τ5 qλεκτρ�νικ5 τα�υδρ�µε-� µπ�-
ρε- πανεEκ�λα σ� �ρν� µηδ�ν ν, στε'λSη τ" διαµαρτυρ'α 6π�ι�υδ�π�τε κ�ιν�# θνητ�# στ, γρα-
φε-α τ?ν κ.κ. Κ. Σηµ'τη, Σ. Μπερλ�υσκνι, Τ0. Μπ��ς κ.G. zΑν $	$αια α4τ5 δ�ν γ'νUη �π5 µεµ�-
νωµ	να Gτ�µα �λλ, �π5 ε4ρEτερες 6µ%δες, W π'εση θ, εCναι µεγαλEτερη.

***

°
ι, .λα α4τ, Aπ%ρ�ει κα� �ντ'λ�γ�ς κα� Xνα σωρ5 �πιφυλ%�εις. Φα'νεται π%ντως .τι .σ�
W τε�ν�λ�γ'α ��ελ'σσεται, τσ� πι5 �ναγκα'α γ'νεται W σωστ" λειτ�υργ'α κα� W �ν'σ�υ-
ση τ?ν θεσµ?ν. �* πνευµατικ�� Gνθρωπ�ι κα� �* π�λ'τες θ, πρ	πει ν, εCναι 1δια'τερα
ε4α'σθητ�ι σ’ α4τ5 κα� π�λ� πρ�σεκτικ�', .ταν W τε�ν�λ�γ'α �ρησιµ�π�ι=ται }ς Gλλ�θι,

γι, ν, �πι$ληθ�#ν �πψεις δ=θεν πλει�ψηφι?ν, ν, παρθ�#ν �π�φ%σεις σ� $%ρ�ς τ=ς πρ�σωπι-
κτητας τ?ν �τµων, �π�φ%σεις �* 6π�-ες καταστρατηγ�#ν πρ�σωπικ�ς �λευθερ'ες κ.λπ. �Αντ'-
θετα �* .π�ιες τε�ν�λ�γικ�ς �φαρµ�γ�ς θ, πρ	πει ν, Aι�θετ�#νται γρ�γ�ρα, .ταν διευκ�λEν�υν
τ"ν �ν%δει�η �νθρωπιστικ?ν ��ι?ν, $�ηθ�#ν τ�ς �κφρ%σεις �λληλεγγEης πρ5ς τ5ν συν%νθρω-
π�, συµ$%λλ�υν στ"ν �π�τελεσµατικKτερη δι�'κηση �π’ ~φελε'Sα τ=ς κ�ινων'ας κα� τ?ν π�λιτ?ν.

Γι�ννης Σταµ�λ�ς
Καθηγητ"ς Μαθηµατικ?ν



�H καταγραφ" τ=ς ��	λι�ης τ�# �νθρKπιν�υ εMδ�υς στ"ν περι��" τ=ς ∆ρ%µας
θ, :λεγε κανε�ς .τι εCναι �π�καλυπτικ�, τ, στ%δια π�� �κ�λ�υθ�#νται �π5 τ"ν
Παλαι�λιθικ" �π��" µ	�ρι τ"ν �π��" τ�# Xαλκ�# δ'ν�υν �εκ%θαρες λεπτ�µ	-
ρειες γι, τ5ν τρπ� 0ω=ς, π�� �εκιν�#σε πρωτγ�νη �π5 τ, σπ�λαια φθ%ν�ντας
σταδιακ, σ� Oρειν�ς περι��	ς. M'α µετακ'νηση π�� καταγρ%φει συν%µα τ"ν π�-
λυπλ�κτητα κα� τ"ν ε4στρ�φ'α π�� �ναπτEσσεται στ"ν �νθρKπινη λ�γικ" µ�
τ"ν π%ρ�δ� τ�# �ρν�υ. O* πρ?τ�ι Gνθρωπ�ι π�� �µφαν'0�νται στ5 N�µ5 ∆ρ%-
µας εCναι ν�µ%δες κυνηγ�� κατ, τ" M	ση Παλαι�λιθικ" �Eπ���, στ"ν τελευτα'α
$αθµ'δα τ�# �AνKτερ�υ Πλειστκαιν�υ, στ" B�Eρµια περ'�δ�. T5 Oστε�λ�γικ5
Aλικ5 π�� �ντ�π'στηκε περιλαµ$%νει τ�υλ%�ιστ�ν 2.000 µικρ, κα� µεγ%λα θραE-
σµατα Oστ?ν κα� τµ�µατα �π5 σκελετ��ς 0gKων. �Aναγνωρ'σθηκαν κκαλα �π5
0g?α π�� καταναλKθηκαν, .πως δασEµαλλ�ς ρινκερως κα� µαµµ�Eθ, 0αρκ%δι,
λαγς, �γρι��ιρ�ς, �λ%φια, πρ$ατα κα� κατσ'κια. mOσ� γι, τ, �ργαλε-α π��
�ρησιµ�π�ι�#σαν κα� π�� φανερKν�υν π�λEπλ�κες µεθδ�υς κυνηγι�#, $ρ	θη-
καν 104 συν�λικ, κα� εCναι λ'θινα, εMτε �π5 φυσικ�ς κρ�κ%λες π�ταµ?ν µ� κα-
τ%λληλ� σ�=µα, εMτε πελεκηµ	να �π5 πυριτλιθ� κα� �αλα0'α – �	στρα, µα�α'-
ρια, πελ	κια, α1�µ	ς γι, $	λη κα� �κντια. Στ"ν πλει�ντητ% τ�υς εCναι �ργαλε-α
π�� :$ρισκαν Xτ�ιµα κα� π�� ��υπηρετ�#σε γι, �ρ�ση W φυσικ" δ�µ� τ�υς, �νg?

�H 7ντυπωσιακ� 78$λι8η τ  �νθρ9πυ στ� ∆ρ-µα

:E
νας σπ�υδα-�ς πρ�ϊστ�ρικ5ς θησαυρ5ς καλ, κρυµµ	ν�ς µ	σα
στ5 �πλυτ� σκ�τ%δι κα� τ" $αθει, σιωπ" τ�# Σπηλα'�υ
Πηγ?ν �Aγγ'τη @ρθε στ5 φ?ς µετ, τ�ς �π'µ�νες :ρευνες τ?ν
σπηλαι�λγων. T5 σπ�λαι� $ρ'σκεται στ��ς ντι�υς πρπ�-

δες τ�# Φαλακρ�# LOρ�υς κα� τ5 συν�λικ5 µ=κ�ς τ�υ εCναι περ'π�υ
18 �ιλιµετρα. Λ'θινα �ργαλε-α κα� OστT 0gKων δ'ν�υν ν	ες πληρ�φ�-
ρ'ες κα� Aλικ5 :ρευνας γι, τ5ν τρπ� 0ω=ς τ?ν πρ�ϊστ�ρικ?ν πρ�γ-
νων µας, µ� τ5 �ρν� ν, τα�ιδεEUη στ5 παρελθ5ν κατ, 50.000 :τη. Στ"
$%ση τ�# σπηλα'�υ �π5 Xνα τ���ειδ�ς Gν�ιγµα �ε�Eνεται 6ρµητικ, 6
π�ταµ5ς �Aγγ'της, µι, λεπτ�µ	ρεια π�� τ"ν �ναφ	ρ�υµε �δ?, �λλ,
θ, �ρειαστ�#µε κα� θ, �πε�ηγ�σ�υµε στ" συν	�εια τ�# κειµ	ν�υ. T5
µικρ5 θ�λωτ5 σπ�λαι� :�ει δι%µετρ� 40 µ	τρα κα� µ	γιστ�ς Pψ�ς 15,
κα� W Wλικ'α τ�υ :�ει πρ�σδι�ριστ= :πειτα �π5 τ" σ�ετικ" µελ	τη τ�#
�ργαστηρ'�υ Πυρηνικ=ς Φυσικ=ς «∆ηµκριτ�ς».



Aπ%ρ��υν κα� �κε-να π�� �π�τελ�#ν πρ�ϊντα δευτερ�γεν�#ς �πε�εργασ'ας, γε-
γ�ν5ς π�� �π�δεικνEει τ" µεταφ�ρ% τ�υς στ5 �σωτερικ5 τ�# σπηλα'�υ.

™
ηµαντικ5 δ� εCναι .τι τ, Aλικ, �π5 τ, 6π�-α εCναι κατασκευασµ	να δ�ν
Aπ%ρ��υν στ5 Gµεσ� παλαι�περι$%λλ�ν τ�# σπηλα'�υ: 6 �αλα0'ας γι, πα-
ρ%δειγµα :�ει �ντ�πιστ= στ" λεκ%νη τ=ς ∆ρ%µας κα� τ, Wφαιστειακ, πε-
τρKµατα στ, $�ρει�ανατ�λικ, τ=ς P�δπης. LEτσι :��υµε τ"ν �πδει�η .τι

�π�σπ%στηκε �π5 τ�ς συγκεκριµ	νες περι���ς κα� µεταφ	ρθηκε στ5 σπ�λαι�. �H
�νασκαφικ" :ρευνα µπ�ρε- ν, :�Uη πραγµατ�π�ιηθ= �π� τ�# παρντ�ς µν� στ5
σπ�λαι� τ?ν πηγ?ν �Aγγ'τη, παρ’ .λα α4τ, :��υν �ντ�πιστ= κα� Gλλες θ	σεις
.π�υ 0�#σαν ν�µαδικ, �* πρ?τ�ι Gνθρωπ�ι τ=ς ∆ρ%µας, .πως τ5 �Aρκ�υδρε-
µα τ�# ∆�µ�υ Παρανεστ'�υ κα� W λεκ%νη τ�# BKλακα. ∆�ν εCναι τυ�α-� τ5 .τι
�* πρ?τ�ι Gνθρωπ�ι στ" ∆ρ%µα διαλ	γ�υν γι, τ" διαµ�ν� τ�υς σπηλι�ς κ�ντ,
σ� πηγ	ς, π�τ%µια κα� λ'µνες –.πως συν	$η κα� µ� τ5 σπ�λαι� τ?ν πηγ?ν �Aγγ'-
τη– �φ�# �π�τελ�#ν περ%σµατα θηραµ%των, διευκ�λEν�ντας :τσι τ�ς πρ�σπ%-
θειες γι, �νεEρεση τρ�φ=ς.

T, εAρ�µατα στ�ς πηγ�ς �Aγγ'τη :��υν �αρακτηριστ= �π5 τ��ς ε1δικ��ς �πι-
στ�µ�νες }ς µ�ναδικ=ς σηµασ'ας, �φ�# λγgω τ=ς π�λυµ�ρφ'ας τ�υς παρ	��υν
τ�ς πρ?τες �νδε'�εις γι, τ"ν παν'δα τ=ς Mακεδ�ν'ας κατ, τ" M	ση Παλαι�-
λιθικ" περ'�δ�. M	�ρι σ�µερα �* :ρευνες �π5 τ��ς Γ%λλ�υς σπηλαι�λγ�υς
:��υν φθ%σει �ς τ, 10 �ιλιµετρα �π5 τ5 συν�λικ5 µ=κ�ς τ�# σπηλα'�υ κα�
κανε�ς δ�ν �	ρει τ' $ρ'σκεται στ, Aπλ�ιπα 8 κα� τ�ς π�λλ�ς διακλαδKσεις.

Kατ, τ" νε�λιθικ" �π��" W �νθρKπινη δραστηριτητα δ�ν περι�ρ'0εται πι, στ5
�σωτερικ5 τ�# σπηλα'�υ. �O πρ�ϊστ�ρικ5ς Gνθρωπ�ς γνωρ'0ει 6λ�	να κα� πε-
ρισστερ� τ5ν /αυτ τ�υ κα� µαθα'νει ν, �µπιστεEεται τ�ς *καντητ	ς τ�υ. T"ν
Mδια στιγµ" µαθα'νει κα� τ" φEση, ���ικειKνεται µ� τ"ν Pπαιθρ�. LEτσι Oργα-
νKν�νται �* πρ?τες µνιµες κατ�ικ'ες, ��ηµερKν�νται τ, 0g?α κα� καλλιεργε-ται
W γ=. Nε�λιθικ�� �1κισµ�� �ντ�π'στηκαν σ� µικρ��ς λφ�υς στ, �ωρι, Σιταγρ�',
Mυλ�πταµ�ς, Πετρ�Eσα, �ηρ�πταµ�ς, Kαλ5ς �Aγρς, Kαλαµπ%κι, ∆��Tτ�,
.πως κα� στ" θ	ση �Aρκαδικς. T, σπ'τια εCναι κατασκευασµ	να µ� �Eλιν� σκε-
λετ, µ�ν�ωρα, Oρθ�γKνια κα� �* τ�-��ι φτειαγµ	ν�ι �π5 πλεκτ, ��νδρ, κλα-
δι, καλυµµ	να µ� πηλ. �Eσωτερικ, κυριαρ�ε- W /στ'α µ� τ"ν �ναµµ	νη φωτι%,
γι, ν, /τ�ιµαστU= W τρ�φ�. �H στ	γη εCναι δικλιν"ς Z τετρακλιν�ς, φτειαγµ	νη µ�
κλαδι, κα� πα�� στρ?µα λ%σπης. T, �ργαλε-α π�� �ντ�π'0�νται εCναι λ'θινα πε-
λεκηµ	να κα� λειασµ	να πελ	κια, δρεπ%νια, �	στρα, µα�α'ρια, µυλπετρες, �γκ'-
στρια, α1�µ�ς $ελ?ν, τριπτ=ρες, Oπε-ς, ��'νες, π�� τ��ς $�ηθ�#ν στ"ν πρ�µ�θεια
κα� τ"ν �πε�εργασ'α τ=ς τρ�φ=ς. �Eπ'σης �ργαλε-α κ�κ%λινα, π�� �ρησιµ�π�ι-
�#νται }ς Oπε-ς, λειαντ=ρες κα� σπ%τ�υλες. Στ, σπ'τια Aπ%ρ��υν �κµη κα� µε-
γ%λα πιθ%ρια, π�� τ, �ρησιµ�π�ι�#σαν γι, τ"ν �π�θ�κευση τ=ς λε'ας τ�υς,
.πως κα� πιθσ�ηµα �γγε-α γι, τ" φEλα�η σιταρι�#, κριθαρι�#, $ρKµης,

Mετ$φεραν τ� <λικ� �π� µακρυ-
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Oσπρ'ων κα� καρπ?ν. �Eπ'σης π�λινα �ργαλε-α π�� δηλKν�υν �νασ�ληση µ� τ"ν
Aφαντικ�, �ρ�ση 1ν?ν λιναρι�# κα� µαλλι�# πρ�$%των. �EντEπωση πρ�καλ�#ν
τ, �ειρ�π�'ητα σφ�νδEλια, .π�υ �ρκετ, �π5 α4τ, π�� $ρ	θηκαν διατηρ�#νται
σ� Gψ�γη κατ%σταση. ECναι �µφικωνικ, κα� κωνικ, µ� �π'πεδα Gκρα, δισκ�-
µ�ρφικ, κα� στρ�γγυλ%· W δι%µετρς τ�υς εCναι 3 /κατ�στ%, �νg? W Oπ" �π5 .π�υ
δι	ρ�εται W Aφαντικ" Mνα :�ει δι%µετρ� 4 Xως 6 �ιλι�στ%. Στ, νε�λιθικ, σπ'τια
σgK0�νται �κµη κ�σµ�µατα κα� ε1δKλια λ'θινα κα� π�λινα.

™
τ5ν �1κισµ5 τ?ν Σιταγρ?ν �ε�ωρ'0�υν τρε-ς �1κιστικ�ς φ%σεις τ=ς πρKιµης
�π��=ς τ�# �αλκ�#, κα� α4τ�ς εCναι: �H φ%ση IV µ� δε'γµατα πασσαλπη-
κτων κτισµ%των π�� µετα�E τ�υς :��υν στεν��ς δρµ�υς, W φ%ση Va µ� [ψι-
δωτ5 σπ'τι π�� καταστρ%φηκε �π5 πυρκαγι, κα� ~ν�µ%στηκε καµ	ν� σπ'-

T� καµ$ν σπ�τι τ%ν Σιταγρ%ν
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τι κα� τ	λ�ς W φ%ση Vb µ� [ψιδωτ, πασσαλπηκτ� σπ'τι, τ5 λεγµεν� µακρ�
σπ'τι. Στ5ν �1κισµ5 τ?ν Σιταγρ?ν τ5 �νδιαφ	ρ�ν /στι%0εται στ5ν �ντ�πισµ5 θραυ-
σµ%των �π5 π�λινα �ωνευτ�ρια µ� τµ�µατα λιωµ	ν�υ �αλκ�#, $ελνες κα� �%-
ντρες �π5 καθαρ5 �αλκ, .πως κα� µ'α �%ντρα �π5 �ρυσ. �O σ�εδιασµ5ς τ�# κα-
µ	ν�υ σπιτι�# διαπιστKνει κανε�ς .τι εCναι πι5 µελετηµ	ν�ς σ� σ�	ση µ� τ" νε�-
λιθικ" περ'�δ�. mOσ� 6 Gνθρωπ�ς γνωρ'0ει τ" φEση κα� τ�ς δυν%µεις της, τ"ν Mδια
στιγµ" γνωρ'0ει κα� τ�ς δικ	ς τ�υ δυναττητες, �νg? �* �ν%γκες τ�υ α4�%ν�νται.
Στ5 καµ	ν� σπ'τι λ�ιπ5ν 6 �?ρ�ς α4�%νεται· �ε�ωρ'0�υν 6 πρ�θ%λαµ�ς, 6 κEρι�ς
�?ρ�ς τ�# σπιτι�# κα� 6 µικρ5ς [ψιδωτ5ς �?ρ�ς στ5 $%θ�ς, .π�υ φυλ%σσ�νται
τ, �π�θηκευτικ, �γγε-α. Γι, τ"ν πρ�ετ�ιµασ'α τ=ς τρ�φ=ς τ5 καµ	ν� σπ'τι δ�ν
διαθ	τει [πλ?ς /στ'α, .πως στ" νε�λιθικ" περ'�δ�, �λλ, φ�#ρν�, .π�υ εCναι δυ-
νατ" κα� W �π�θ�κευσ� της.

�O �1κισµ5ς τ?ν Σιταγρ?ν παρ’ .λα α4τ, �ρηµKνεται πρ�ν τ5 τ	λ�ς τ=ς πρKι-

O& συνθ'κες δια
�ωσης ε*ναι
δ+σκ�λες: τ- κλ�µα ε*ναι ψυ-
0ρ-, 2 
λ�στηση κυρ�ως στ�π-
πα, �& 3νθρωπ�ι κυνηγ�4ν
3γρια 567α, �πως 
�σωνες,
3γρι�υς τα+ρ�υς, �λ�φια, 5αρ-
κ�δια, 9γρι:γιδα, µαµµ�+θ,
9λλ; κινδυνε+�υν κα� 9π-
3γρια 567α, �πως 9ρκ�4δες κ.3.
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µης �π��=ς τ�# �αλκ�#, �λλ, στ"ν πεδι%δα τ=ς ∆ρ%µας ��ακ�λ�υθ�#ν ν, Aπ%ρ-
��υν µερικ�� �1κισµ�� �κµη κα� στ"ν mYστερη Xαλκ�κρατ'α, .πως �κε-ν�ι τ�#
Nικηφρ�υ, τ=ς ΠλατανιTς κα� τ�# �ηρ�π�τ%µ�υ. T"ν Mδια στιγµ" δηµι�υρ-
γ�#νται ν	ες θ	σεις κ�ντ, σ� π�τ%µια, .πως στ"ν Kαλ" BρEση κα� στ" Mεγ%λη
T�Eµπα.

Kα� �νg? µ	�ρι ττε �* θ	σεις α4τ�ς θεωρ�#νταν }ς �* κατ%λληλες γι, τ"ν
��ασφ%λιση τρ�φ=ς λγgω τ?ν π�ταµι?ν –π�� .πως πρ�αναφ	ραµε �π�τε-
λ�#σαν π	ρασµα θηραµ%των– συµ$α'νει κα� τ5 /�=ς: Γι, πρKτη φ�ρ, δηµι-
�υγ�#νται �1κισµ�� �κµη κα� σ� Wµι�ρειν�ς κα� O�υρ�ς περι��	ς, .πως εCναι
�* �1κισµ�� τ?ν Π�ταµ?ν κα� τ=ς �E���=ς. T5 �ντυπωσιακ5 εCναι .τι κατα-
σκευ%0�νται κα� O�υρωµατικ�� περ'$�λ�ι. K%τι π�� σηµα'νει .τι γεννι	ται
W �ν%γκη πρ�στασ'ας �π5 κ%θε εMδ�υς �πειλ�, εMτε εCναι 0g?� εMτε �κµη κα�
6 Mδι�ς 6 Gνθρωπ�ς.

LE��ντας διανEσει Xνα µακρ� 6δ�ιπ�ρικ5 �π5 τ"ν Παλαι�λιθικ" �Eπ���, φθ%-
ν�υµε στ"ν �π��" τ�# Σιδ�ρ�υ, .π�υ 6λ�κληρKνεται �4σιαστικ, W πρ�ϊστ�ρικ"
περ'�δ�ς. Bλ	π�υµε τ��ς �1κισµ��ς ν, δηµι�υργ�#νται τσ� στ, πεδιν, .σ� κα�
σ� Oρειν�ς O�υρ�ς θ	σεις-�κρ�πλεις. Στ" $ι�µη�ανικ" 0Kνη  τ=ς ∆ρ%µας W σκα-
π%νη :φερε στ5 φ?ς τρε-ς τEµ$�υς µ� ταφ�ς-καEσεις κα� ταφ�ς-�νταφιασµ��ς σ�
πιθ%ρια, µ� πλ�Eσια κτερ'σµατα, .πως .πλα, κ�σµ�µατα κα� �ργαλε-α.

***

:O
λα .σα �ναφ	ρ�υµε µ	σα �π5 α4τ�ς τ�ς γραµµ	ς, �π�τ	λεσµα τ?ν συ-
στηµατικ?ν �ρευν?ν, συνθ	τ�υν τ" µ�ναδικτητα π�� πηγ%0ει �π5 τ"ν
�νθρKπινη παρ�υσ'α κα� τ" συν	�ει% της στ5ν /λλαδικ5 �?ρ�. ECναι
�ντυπωσιακ5 τ5 π?ς σ� µ'α περι��" κατ, τ��ς πρ�ϊστ�ρικ��ς �ρν�υς

�κ�λ�υθε-ται µ'α συν%φεια }ς πρ5ς τ, εAρ�µατα, µ� τ" δυναττητα ν, µε-
λετ?νται �κµη κα� λεπτ�µ	ρειες }ς πρ5ς τ"ν καθηµεριντητα τ?ν πρKτων
�νθρKπων τ=ς περι��=ς. Π?ς @ταν διαµ�ρφωµ	ν�ι �* �?ρ�ι π�� :µεναν, τ, σκεEη
τ�υς, �* τρ�φ	ς τ�υς, τ, �ργαλε-α τ�υς κα� π?ς α4τ, µετα$λ�θηκαν µ	�ρι τ5 τ	-
λ�ς τ?ν πρ�ϊστ�ρικ?ν �ρνων, τ"ν �π��" τ�# σιδ�ρ�υ. Π?ς W Mδια W φEση τ=ς
∆ρ%µας δηµι�υργ�#σε τ�ς πρ�ϋπ�θ	σεις γι, τ" σταδιακ" ��	λι�η τ�# �νθρKπι-
ν�υ εMδ�υς, π?ς διευρEνθηκε τ5 �νθρKπιν� µυαλ, �πιν�Kντας /κατ�ντ%δες µε-
θδ�υς δια$'ωσης, παραµ	ν�ντας π%ντα στ5 Mδι� :δαφ�ς. Σ�µερα �* :ρευνες
στ"ν περι��" συνε�'0�νται σ� συνεργασ'α µ� τ"ν IH´ �Eφ�ρε'α �Aρ�αι�τ�των
κα� τ5 Πανεπιστ�µι� Θεσσαλ�ν'κης. T5 �νδιαφ	ρ�ν π�� :��υν �πιδε'�ει �* τ�-
πικ�� φ�ρε-ς τ=ς ∆ρ%µας εCναι G�ι� συγ�αρητηρ'ων, µιTς κα� δυστυ�?ς σ� Gλλες
περι���ς τ=ς �Kρας µας Aπ%ρ�ει τ5 �πλυτ� σκ�τ%δι, κα� /κατ�ντ%δες πρ�ϊστ�-
ρικ�� θησαυρ�� ��ακ�λ�υθ�#ν ν, παραµ	ν�υν θαµµ	ν�ι �π5 τ"ν πρ�κλητικ"
�διαφ�ρ'α.

E��αριστ��µε τ� N�µαρ�ιακ� A�τ�δι��κηση ∆ρ�µας γι! τ	 "λικ	 π�$ µ�ς δι%θεσε.

Tα=ιαρ0�+λα Λαδ>



Στ�ν �Αµερικ� «τ� κ�καλα
τ�ν �Ελλ�νων τ� �ερ�»

¶
ρ� �πτ� περ	π
υ �τν κα� κατ� τ�ς �ργασ	ες τ
� �π
γε	
υ σι-
δηρ
δρ�µ
υ (µετρ�) �πεκαλ!φθη $µαδικ�ς τ%φ
ς στ�ν Κε-
ραµεικ�, (π
υ τ� ∆ηµ�σι
ν Σ+µα τν �ρ,α	ων .Αθηνν (νε-
κρ
ταφε0
ν, 1νθα �θ%πτ
ντ
 
2 δηµ�σι
ι 3νδρες κα� 
2 πε-

σ�ντες κατ� τ
4ς π
λ5µ
υς .Αθηνα0
ι). .Εκε0, �π� δυ�µισυ σ,εδ�ν ,ι-
λι%δες ,ρ�νια, �νεπα!
ντ
 2ερ
� νεκρ
� πρ�γ
ν
	 µας, µ5,ρις (τ
υ
8 �ν	ερη �π
,9 µας διετ%ρα:ε τ�ν α;<νι
ν =πν
ν των.

Κατ� τ�ς >%σιµες �κτιµ9σεις �ρ,αι
λ�γων κα� 3λλων µελετητν ε?ναι νεκρ
�
τν .Αθηνα	ων κατ� τ�ν Πελ
π
ννησιακ�ν π�λεµ
ν, �ν<πι
ν τν $π
	ων πιθα-
ν<τατα $ Περικλ+ς �:εφ<νησε τ�ν µνηµει<δη κα� �νεπαν%ληπτ
ν .Επιτ%φι�ν
τ
υ. Συγκαταλ5γ
νται συνεπς ε;ς τ
4ς αAθεντικ
!ς, τ
4ς �µ5σ
υς δηµι
υρ-
γ
4ς τ
� µεγ	στ
υ π
λιτισµ
� τ
� Bρυσ
� Α;ν
ς, �φ
� 8 �κε0 ταφ9 των �π
-
δεικν!ει (τι Cσαν π
λ	τες τν .Αθηνν. .Ασφαλ5στατα κα� µερικ
� �: αAτν θ�
ε?,αν συµµετ%σ,ει στ� 1ργα τ+ς .Ακρ
π�λεως κα� Dσως στEν 
;κ
δ�µησι τ
�
Παρθενν
ς κα� στEν κατασκευEν κα� τ
π
θ5τησιν τν 2ερν γλυπτν τ
υ, τν
«µαρµ�ρων» κατ� τEν �πα:ιωτικEν $ρ
λ
γ	αν τ+ς �π
,+ς µας.

FGµως τ� κρ%τ
ς µας, �Hν κ�πτεται –δικα	ως– γι� τEν �πιστρ
φEν τν «µαρ-
µ%ρων», γι� τ
4ς Dδι
υς τ
4ς δηµι
υργ
!ς των �τ9ρησε περ	εργη στ%σι. Κατ�
τ� τ�τε δηµ
σιε!µατα τ
4ς νεκρ
4ς Lπλς καταµ5τρησε (200 Oως 250 τ
4ς �πε-
λ�γισε), τ
4ς Q!γισε (90 κιλ� τ
4ς >ρ+κε) κα� τ
4ς �:απ5στειλεν �κε0θεν τ
�
.Ατλαντικ
� «γι� πιστηµ�νικ� µελ�τη», Sς �γρ%φη. (Σηµε	ωσις: $ (ρ
ς «πει-
ραµατ�QHω
ν» δUν κυρι
λεκτε0ται �π� νεκρν...). VΕκτ
τε 
Aδ5ν.

Τ� «µ%ρµαρα» 1,
υν τEν �:	αν των, δ
θ5ντ
ς (τι θ� στηρ	:
υν τ�ν τ
υρισµ�,
τEν «>αρει% µας >ι
µη,αν	α» κατ� τEν 
;κ
ν
µ	στικη �ντ	ληψι τ
� συρµ
�, �νH
τ� λε	ψανα τν δηµι
υργν τ
υς θ� πρ
σφ5ρ
υν τ	; Κλ5
ς; .Ελλε	πει 8 λ5:ις
�π� τ� λε:ιλ�γι
ν τν νε
>αρ>%ρων. .Αλλ� $ Σ
λωµ�ς σU �κε0να τ� «�ερ� κ�-
καλα» �νεφ5ρετ
, (ταν 1γραφε τ�ν FΥµν
 τ
υ! Κα� �νH αAτ�ς τ� �φαντ%Qετ
,
�µε0ς τ� 1,
υµε στ� ,5ρια µας, �παρκτ� (\ν δUν µ]ς τ� �:αφαν	σ
υν ^ τ� �ντι-
καταστ9σ
υν.

Κα� ε?ναι ,ρ5
ς τιµ+ς ν� Qητ9σ
υµε �π� τ
4ς Lρµ
δ	
υς ν� µ]ς γνωστ
-
π
ι9σ
υν: µU π
ι5ς διαδικασ	ες, πρ
ϋπ
θ5σεις, δεσµε!σεις κα� πρ

πτικUς
�πεστ%λησαν τ� 2ερ� λε	ψανα στEν .Αµερικ9; Π�τε πρ
>λ5πεται 8 παλιν�-
στησ	ς των; Π
� κα� πς θ� �ναπ
τεθ
�ν; VΕ,ει ληφθ+ µ5ριµνα, ̀ στε ν� µE
διαρρε!σ
υν σU :5να µ
υσε0α κα� ;διωτικUς συλλ
γUς Sς τρ�παια �ν
σ	ων
�γκεφ%λων;

Τ�σα ,ρ�νια σιωπ+ς ε?ναι π
λλ� κα� Dσως =π
πτα.
Γε�ργι�ς Β. Φκ�ς

Τα:	αρ,
ς �.�.



Πρ�κειται γι� Oνα π
λ4 σηµαντικ� 1ργ
, στ� $π
0
 συγκεντρ<ν
νται πρωτ�τυπες µε-
λ5τες γι� τEν �πιστ9µη, (πως �ναπτ!,θηκε στEν �ρ,α	α aΕλλ%δα. Συγκεκριµ5να �ναφ5-
ρεται στE µαθητικE �κµ9, στE ,αµ5νη �λληνικE τε,ν
λ
γ	α, στ�ς τηλεπικ
ινων	ες, στEν
;ατρικ9, στE φαρµακ
λ
γ	α, στ� .Ασκληπιε0α, στ�ς αAτ�µατες µη,αν5ς, στE µ
υσικE τν
σφαιρν, στ� θα�µα τ+ς .Αλε:%νδρειας, στEν �ρ,ιτεκτ
νικ9, στEν �στρ
ν
µ	α, στE στρα-
τηγικ9, στE ναυπηγικ9, στEν πτητικE κ.�.

Παρ� τ�ς κ%π
ιες παραλε	ψεις τ
υ τ� >ι>λ	
 αAτ� 1ρ,εται ν� καλ!ψbη κεν� στ�ς γν<-
σεις µας γι� τEν �ρ,α	α aΕλλ%δα κα� (πως γρ%φει ,αρακτηριστικ� $ �πιµελητEς τ+ς �κδ�-
σεως  .Αντ<νης  .Αντωνι%δης, «(ταν 8 aΙστ
ρ	α µ]ς διηγε0ται �πιστ+µες κα� τε,ν
λ
γικ�
�πιτε!γµατα, τ� κ%νει d,ι γι� ν� µε	ν
υµε �κε0 [(πως συνηθ	Q
υµε 
2 Νε
5λληνες], �λλ�
γι� ν� πρ
σπαθ9σ
υµε γι� κ%τι καλ!τερ
. FGταν δια>%Q
υµε δηλαδE γι� τ� τ	 µπ�ρεσαν
ν� κατασκευ%σ
υν 
2 πρ�γ
ν
	 µας, δUν πρ5πει ν� στεκ<µαστε κα� ν� κ
ιτ]µε τ�ς δ%φ-
νες τ
υς, �λλ� ν� πρ
σπαθ9σ
υµε ν� τ
4ς :επερ%σ
υµε, d,ι γι� ν� �π
δε	:
υµε (τι εDµα-
στε καλ!τερ
ι ̂  �:υπν�τερ
ι, �λλ� γι� ν� �π%ρ:hη συν5,εια, γι� ν� �π%ρ:hη Oνα αiρι
 κα-
λ!τερ
 �π� τ� ,θ5ς. ΑAτE ε?ναι 8 λ
γικE κα� 8 γν<ση π
4 πρ
σφ5ρει 8 aΙστ
ρ	α.

jΑς µEν :ε,ν]µε (τι $ Καστ
ρι%δης �πισηµα	νει «πkς µιλ]µε συνε,ς γι� τEν �ρ,α	α
aΕλλ%δα κα� 1,
υµε µ�λις τ� 1/50 τν πληρ
φ
ριν τ�ς $π
0ες θ� 1πρεπε ν� εD,αµε, γι�
ν� µπ
ρ
!σαµε ν� µιλ9σ
υµε µU �κρ	>εια». Τ� παρ�ν >ι>λ	
 1ρ,εται ν� πρ
σφ5ρbη στEν

ΣΥΛΛ�ΓΙΚ�, �Αρ�α�α �Ελληνικ� �Eπιστ�µη

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

��ρµ�µεν�ς  π! τ�ν ε"στ�#η κριτικ� π�$ %γραψε ' συνεργ�της τ�) «∆» «Σ.» γι�
τ! -ι-λ.� «��ταν �κλαψε � Ν�τσε», τ�) /Αµερικαν�ε-ρα.�υ ψυ#αναλυτ1 Ι. Γι�λ�µ (-λ.
«∆αυλ�ς», τ. 262), παρ�υσι�8ω 9να :λλ� -ι-λ.� σ#ετικ! µ; τ! θ�µα τ1ς ψυ#�λ�γ.ας
τ�) π�λιτισµ�), π�$ �"τε πρ�-λ=θηκε �"τε συ8ητ=θηκε >δια.τερα, @πως τ! πρ�η-
γ�Aµεν�· δυστυ#Cς @µως, δι�τι  D.8ει Eς :π�ψη καF Eς θ�ση ν� τ! λ�-�υµε Gπ’ Iψη
µας. Πρ�κειται γι� τ�ν µελ�τη «�� Πνας κα� �  Εφιλτης» –Eς φι�λτης νν�εMται
τ! τρ�µακτικ! Iνειρ�– τ�) Τ8α.ηµς O.λλµαν, Pν!ς σAγ#ρ�ν�υ /Αµερικαν�) ψυ#�λ�-
γ�υ καF ψυ#αναλυτ1, πιγ�ν�υ τ�) Γι�Aνκγ, π�$  ναθε�ρησε τ! %ργ� τ�) δασκ�λ�υ
τ�υ �Ε-ραι�αυστριακ�) R. Φρ�υντ, ε>σ�γ�ντας τ�ν Ψυ#�λ�γ.α τCν /Αρ#ετAπων. ��
O.λλµαν διαπιστ�νει @τι �� δA� κυρ.αρ#ες παγκ�σµ.ως  ρ#ετυπικ;ς κ�σµ�θε�σεις
εUναι ' �Ελληνισµ!ς καF ' �Ε-ραϊσµ!ς καF ' Wδι�ς πιλ�γει καF πρ�τε.νει τ�ν �Ελληνι-
σµ�. Γρ�φει ' Wδι�ς #ρακτηριστικ�: «�� π�λιτισµ&ς µας πρ�σφ'ρει δ)� *ναλλακτικ+
µ�ν�πτια παλινδρ&µησης. Τ�-ς �.�υµε δ�σει τ�ς 0ν�µασ�ες �Ελληνισµ1ς κα� �Ε2ραϊ-
σµ&ς, κα� τ1 καθ'να 7π1 α8τ+ 7ντιπρ�σωπε)ει τ�ς ψυ.�λ�γικ:ς *ναλλακτικ:ς τ;ς
π�λλαπλ&τητας κα� τ;ς <ν&τητας 7ντ�στ�ι.α. Μπ�ρ�>µε ν+ διακρ�ν�υµε τ�ς δ)� α8τ:ς
*ναλλακτικ:ς σ: κρ�σιµες καµπ:ς τ;ς ∆υτικ;ς �Ιστ�ρ�ας, Aπως γι+ παρδειγµα στBν
*π�.B τ;ς πτ�σης τ;ς Ρ�µης, D �π��α συν�δευσε τBν εEσ�δ� τ�> Κωνσταντ�ν�υ στ1ν
Gριστιανισµ1 (D τ&τε 0ν�µασ�α τ�> �Ε2ραϊσµ�>). Τ�ς 2λ'π�υµε Jαν+ στ�ς περι&δ�υς

▲
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κ%λυψη αAτ
� τ
� �λλε	µµατ
ς πληρ
φ
ριν, �νH τ� σηµαντικ<τερ
 ε?ναι (τι 8 ψυ,E
τ+ς συγγραφ+ς τ
υ ε?ναι $ �ε	µνηστ
ς θεωρητικ�ς �ρευνητEς �λλ� κα� τε,ν
λ�γ
ς κα-
τασκευαστEς τν περισσ�τερων �ρ,αι
ελληνικν µη,ανν π
4 διαθ5τ
υµε σ9µερα, $
Ν0κ
ς .Gρφαν
υδ%κης.

 Αλ'Jανδρ�ς G. ΜLτσι�υ

aH µ
ν
γραφ	α τ
� ν5
υ συγγραφ5α Γι%ννη Φ<τη 1ρ,εται ν� καταδε	:bη τEν �κρι>+ θ5-
ση π
4 8 γυνα0κα κατ5,ει στ� Bριστιανισµ� σ!µφωνα µU τE «Γραφ9», τ
4ς «πατερικ
4ς
καν�νες» κα� τ� «εA,
λ�γι
 τ
� γ%µ
υ». ∆υστυ,ς ε?ναι αAτ� �κρι>ς π
4 �περ	φραστα
δηλ<νει $ τ	τλ
ς τ
� >ι>λ	
υ, $ $π
0
ς ε?ναι δ%νει
 �π� αAθεντικE ,ριστιανικE διατ!πωση:
τ� �σθεν5στερ
ν σκε�
ς! G2 �π
καλ!ψεις αAτ+ς τ+ς µελ5της ε?ναι συγκλ
νιστικUς κα�
φωτ
γραφ	Q
υν τ� µ5γεθ
ς τ
� ;
υδαι
,ριστιανικ
� µισ
γυνισµ
�, (πως πρ
κ!πτει τ�-
σ
 �π� τ� παλαι
διαθηκικ% (σ
 κα� �π� καιν
διαθηκικ� κε	µενα. G2 πηγUς διαψε!δ
υν
(σ
υς �νθ5ρµως �λλ� ,ωρ�ς τεκµ9ρια �παναλαµ>%ν
υν (τι $ Bριστιανισµ�ς «�πελευθ5-
ρωσε» τE γυνα0κα (�λ9θεια �π� τ	;) κα� τ+ς 1δωσε τE θ5ση π
4 τ+ς 1πρεπε στEν κ
ινω-
ν	α (τ5τ
ια �π
>%θµιση τ+ς 3:ιQε;), παρ
υσι%Q
ντας τ� πρ%γµατα Sς �ληθς 1,
υν.

ΑAτ� π
4 διαπιστ<νει κανε�ς �ν τ5λει ε?ναι (τι καν5να κ	νηµα δUν πρ�κειται ν� �πιτ!,bη
τEν �παναφ
ρ� τ+ς γυνα	κας στEν �ψηλE �ρ,αϊκ9 της θ5ση, \ν πρτα δUν �παιτ9σbη κα�
καταφ5ρbη τE διαγραφE (λων αAτν τν �παρ%δεκτα �π%νθρωπων κα� >αρ>%ρων θ5σε-
ων κα� �ντιλ9ψεων, `στε πρωτ	στως ν� �πελευθερωθb+ τ� γυναικε0
 φ�λ
 �π� τ� θε
-
κρατικ� δεσµ� π
4 τ� ταλαν	Q
υν, �κυρ<ν
ντας κατ’ 
Aσ	αν κ%θε πρ
σπ%θεια ,ειραφε-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ, Τ� �σθεν�στερ�ν... «σκε��ς»

τ;ς  Αναγ'ννησης κα� τ;ς Μεταρρ)θµισης, µ: τBν *πιστρ�φB τ;ς ν&τιας Ε8ρ�πης
στ1ν �Ελληνισµ1 κα� τ;ς 2&ρειας στ1ν �Ε2ραϊσµ&» (σ. 15).

Κατ� τ!ν /Αµερικαν! συγγραφ�α –καF κδ�τη– «� �Ελληνισµ1ς εMναι φ�ρ'ας τ;ς πα-
ρδ�σης τ;ς 7σ)νειδης φαντασ�ας. �Η <λληνικB π�λυθεϊστικB π�λυπλ�κ&τητα µOς
7π�καλ)πτει �8σιαστικ+ τ1ν περ�πλ�κ� κα� Pγνωστ� .αρακτ;ρα τQν ψυ.ικQν µας κα-
ταστσεων. �� �Ελληνισµ1ς Rπ�2�ηθει κα� πρ�γει τBν 7ναSω�γ&νηση πρ�σφ'ρ�-
ντας Tνα πι1 ε8ρ- πεδ�� κι Tνα Pλλ� εMδ�ς ε8λ�γ�ας σ: Aλ� τ1 φσµα τQν εUκ&νων, τQν
συναισθηµτων κα� τQν Uδι&ρρυθµων VθικQν 7ρ.Qν π�- συνθ'τ�υν τBν πραγµατικL
µας ψυ.ικL φ)ση. ∆:ν Rπρ.ει καµµ�α 7νγκη 7π�λ)τρωσης 7π1 τ1 κακ&, 7π1 τBν
στιγµB π�- τ1 κακ1 7π�υσιSει *J 7ρ.;ς 7π1 τBν φαντασ�α» (σ. 18).

Π�ι� εUναι @µως ]  ρ#ετυπικ� µ�ρφ� π�$ συµ-�λ.8ει α^τ! τ!  ρ#�γ�ν� Pλληνικ! πα-
ραδ�σιακ! στ�ι#εM�; /ΕδC µ`ς περιµ�νει µι� πρωτ�τυπη @σ� κι ε^#�ριστη %κπληDη: '
Π�ν! «�Υπρ.�υν 2σιµ�ι λ&γ�ι π�- θ'τ�υν τ1ν Πνα καθ�δηγητB α8τ;ς τ;ς *πι-
στρ�φ;ς στBν φαντασ�ωση τ;ς �Ελλδας – σ: α8τ1 τ1 εMδ�ς ν&ησης π�- πρ�ηγεYται τ�>
.ριστιανικ�> π�λιτισµ�>. �Η περ�φηµη µαρτυρ�α τ�> Πλ�υτρ.�υ (περ. 46-120 µ.O.),
Aτι � Μεγλ�ς Θε1ς Πνας π'θανε, συµπ�πτει µ: τBν Pν�δ� τ�> Gριστιανισµ�>. Θρ>λ�ι,
συµ2�λικ:ς εUκ&νες κα� θε�λ�γ�α µαρτυρ�>ν κα� *πι2ε2αι�ν�υν τ1 7π&λυτ� 7συµ2�-
2αστ� µεταJ- Πνα κα� Gριστ�>, µ�α �νταση π�- δ:ν 7µ2λ)νθηκε π�τ', καθ[ς � ∆ι-
2�λ�ς µ: τ+ κ'ρατα, τ�ς τρ�.ες κα� τ�ς �πλ'ς τ�υ δ:ν εMναι παρ+ D 7ντανκλαση τ�>
7ρ.α��υ Πνα στ1ν καθρ'φτη τ�> Gριστιανισµ�>. �� θνατ�ς τ�> <ν1ς εMναι D SωB
τ�> Pλλ�υ» (σ. 26). �� Τ8α.ηµς O.λλµαν τ�π�θετεM τ!ν �Ελληνισµ! π�νω  π! κ�θε :λλη

▲
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π�λιτισµικ� πρ�σ�γγιση. «��ταν µιλOµε, τ+ �Ελληνικ+ εMναι µ'σα στ�ς λ'Jεις µας. ��ταν
σκεφτ�µαστε, κατασκευS�υµε, Rπ�λ�γ�S�υµε κα� 0ργαν�ν�υµε, D �Ελλδα συγκρ�-
τεY κα� µ�ρφ�νει τ1ν ν�> µας.  Ακ&µη κα� D Uδ'α τ;ς Uδ'ας εMναι <λληνικL» (σ. 25).

Στ! -ι-λ.� τ�υ α^τ! ' διακεκριµ�ν�ς ψυ#�λ�γ�ς καF ψυ#αναλυτ�ς µ`ς παρ�υσι�8ει
καF τ! %ργ� Pν!ς παλαι�) καF Dε#ασµ�ν�υ συναδ�λφ�υ τ�υ, σAγ#ρ�ν�υ τ�) Φρ�υντ,
τ�) Wilhelm Heinrich Roscher. �� Ρ�τσερ Gπεστ=ριDε @τι ] Κλασικ� /Αρ#αι�τητα καF
] /Αναγ�ννηση  π�τελ�)ν τ! πρ�πAργι� ν�ντια στ�ν «P2υσσ� τ;ς 2αρ2αρ&τητας»,
διαπιστ�ν�ντας @τι «*π� περισσ&τερ� 7π1 δ)� .ιλιδες .ρ&νια �  Ι�υδαι�-Gριστια-
νισµ1ς πρ�σπαθ�>σε ν+ κµψ\η τBν 7ντ�σταση π�- γεννιQταν 7π1 τBν καταστ�λB
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 ρ#αι�τητα ............................................................................................................................ 17005
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– �H  ρ#α.α γαστρ�ν�µ.α τ1ς Λ�σ-�υ ................................................................................. 16879
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– /Aθ=να 2004: eOλα µπ�ρευµατ�π�ιηµ�να ...................................................................... 17081
– Γιγ�ντι� µαµµ�Aθ -ρ�θηκε στ� Γρε-εν�.......................................................................... 17178
– �H ντυπωσιακ� D�λιDη τ�)  νθρ�π�υ στ� ∆ρ�µα ...................................................... 17294

ΛAMΠPOY, ∆HMHTPHΣ: O� παλι;ς >δε�λ�γικ;ς -�σεις τ1ς Παιδε.ας µας ................... 16414
– �O τ�τεµισµ!ς τ1ς Pωµι�σAνης........................................................................................... 16494
– Π�λιτικ� Ψυ#ιατρικ= .......................................................................................................... 16574
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στιανισµ�)» ........................................................................................................................... 16654
– ∆ι�κεται τ! γ�λι� ................................................................................................................. 16658
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– Π�ι�ν «Παρ�δεισ�» πρ�τιµ`τε; ......................................................................................... 16750
– �H �στ�ρικ� π�λιτικ� Dαλλαγ� τ1ς /Aµερικ1ς ............................................................... 16814
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τ=των (µτφ.) .......................................................................................................................... 16623
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(�πιστ.) ................................................................................................................................... 17066
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(�πιστ.) ................................................................................................................................... 17224
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– �H �Eλληνικ� Παλαιστ.νη (II) ............................................................................................ 16501
– �H περιπ�τεια τ1ς  ρ#α.ας Tρι=ρ�υς ................................................................................ 16521
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– Kατσαντ�νης - I. K�λ�κ�τρ�νης: �H πρ�δ�σ.α τ�υς  π! τ�$ς �ερωµ�ν�υς .............. 16631
– «eHµαρτ�ν ρ�, �µαρτ�ν!» .................................................................................................... 16637
– «Π�ρνη Bα-υλ�ν»................................................................................................................ 16763
– O� «/Aλ�ρι#�ι» τ�) M�υσε.�υ τ1ς Bαγδ�της ................................................................. 16853
– Xριστιανικ!ς /Aσκητισµ�ς.................................................................................................. 16947
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– Π�ρνη Bα-υλ�ν (II) ............................................................................................................ 17189
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METAΛΛHNOΣ, MENEΛAOΣ: �H σιωπ� τCν  µνCν w τCν λAκων; (�πιστ.)................... 16499
MHTΣIOY, AΛE�AN∆POΣ: �H π.θεση τ�) X�λλυγ�υντ κατ� τ�) M. /AλεD�νδρ�υ.... 16750

– �H P-ραϊκ� καF ] �Eλληνικ� ψυ#�λ�γ.α-ψυ#αν�λυση ................................................... 17300
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– M�ληµα τ�) Πατριαρ#ε.�υ ] T�υρκικ� ΓλCσσα ............................................................ 16721
– �O «/Aρ�πης» τ�) ’21 ........................................................................................................... 16960
– /ED /Aνατ�λCν καF ' /Aθλητισµ�ς ..................................................................................... 16987
– �Eλλην.δες  �ιδ�F στ�ν E^ρ�πη τ!ν ιθ´ α>Cνα ............................................................... 17125

∆ρ MOYΣTAKHΣ, ΓEΩPΓIOΣ: Mαγε.α καF D�ρκισµ�F στ�ν /Oρθ�δ�Dη /Eκκλησ.α.... 16557
– �O  νθελληνισµ!ς τ�) Πατριαρ#ε.�υ ................................................................................ 16611
– Mητρ�π�λ.της GµνεM τ!ν X.τλερ ........................................................................................ 16718
– �O µ�γας-�γι�ς->σαπ�στ�λ�ς-δ�λ�φ�ν�ς ......................................................................... 16788
– «Mω�-», «Bαιθ�λ» καF Mπ;ν νσκ=πτ�υν στ! /Iρ�κ..................................................... 16853
– �H θρησκευτικ�π�λιτικ� π�ιν� τ1ς διαπ�µπευσης ........................................................ 16913
– �H λευθερ.α τCν θρησκευτικCν πεπ�ιθ=σεων ............................................................... 16920
– �O διωγµ!ς τ�) Θε�φιλ�υ Kα�ρη....................................................................................... 17035

MΠAΛANOΣ, K.: Greece, Grecia, Grèce, Griehenland ............................................................ 16416
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– lAτεκν�ι παιδαγωγ�. .......................................................................................................... 17171
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ντι τCν /AσιατικCν πCν..................................................................................................... 16917
– �O M�τριD............................................................................................................................... 17015

ΠAΛΛA∆AΣ, AΛE�AN∆POΣ: Θε�F-'σι�µ�ρτυρες ............................................................. 16891
– O� φευρ�τες τ�) Σαταν` .................................................................................................... 17014

ΠANAΓOΠOYΛOΣ, ΘEO∆ΩPOΣ: �O τ�τεµισµ!ς στ! Bυ8�ντι� ....................................... 16830
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ΠATTAKOΣ, EMM.: �Eλληνικ;ς πιδρ�σεις στ� Συριακ� γλCσσα (�πιστ.)...................... 16499
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ΠETPOΠOYΛOΣ, ΓIΩPΓOΣ: O� δρ�µ�ι τ1ς �γιωσAνης ..................................................... 16452

– lADι�ς ' µισθ�ς τ�υ.............................................................................................................. 16524
– /Aφ�λεια κυρ.ας .................................................................................................................... 16636
– Συκ�παραγωγ�..................................................................................................................... 16676
– �H Σταυρ�φ�ρ.α.................................................................................................................... 16752
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– O>δ.π�υς π.... Zιµπ�µπ�υε! .............................................................................................. 16956
– Σκυθ�π�λις ............................................................................................................................ 17002
– Πρ�ϊστ�ρικ�F νταλγκ�δες ................................................................................................... 17118
– Σιωνιστικ� ............................................................................................................................. 17180
– �Iερ;ς ε>σπηδ=σεις ................................................................................................................ 17242

ΠHΛIOYNHΣ, ΓIANNHΣ: «The wall»: Mι� ν�α φ�ρµ�υλα δ�υλε.ας ................................. 16807
– �H δηµι�υργ.α τ�) «Θησαυρ�) τ1ς �Eλληνικ1ς Γλ�σσας»........................................... 17161
– M. Mακντ�ναλντ, Θ. Mπρ�)νερ, M. Παντελι` ................................................................ 17271

ΠOΛITHΣ, NIKHΦOPOΣ: Mητρ�π�λεις λειτ�υργ�)ν Eς Π�λε�δ�µ.α............................. 16769
ΠOΛY∆ΩPOΠOYΛOΣ, ΠOΛY∆ΩPOΣ: T� :#ρηστα ργαλεMα τ�) #θρ�) ................... 17196
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Σ.: �H P-ραϊκ� ψυ#αν�λυση, ' N.τσε καF ] �Eλληνικ�τητα .................................................... 17076

– ∆ρ�µ�ι τ�) ∆ια-�λ�υ καF µπ�νι�--�πτισµα ................................................................... 17170
ΣAPANTOΣ, ΠAN.: Θε�κριτ�ς.................................................................................................. 16457

– Θε�φραστ�ς........................................................................................................................... 16555
– «Bρ; Pωµι�., -ρ; σκλ�-�ι, α^τ�F εUναι T�)ρκ�ι-�E-ραM�ι» .......................................... 16582
– Πλ�Aταρ#�ς ........................................................................................................................... 16597
– /Eπ.κ�υρ�ς ............................................................................................................................. 16713
– ΛεAκιππ�ς .............................................................................................................................. 16781
– ∆ηµ�κριτ�ς ............................................................................................................................ 16853

ΣAPANTOY-ΣAOYΛI∆OY, ∆IAΛEXTH: Mι� παλαι�λιθικ� σπηλι�-κατ�ικ.α............ 17050
ΣAPPHΣ, ΓEΩPΓIOΣ: Πρ�τυπ�ν σαεF τ! �θ�ς τCν ΣπαρτιατCν ...................................... 17147
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– �Oδ!ς  πωλε.ας..................................................................................................................... 16562
– /Eν τyC ναyC τραφ=σεσθε....................................................................................................... 16584
– «Φ�-�ς Kυρ.�υ» ................................................................................................................... 16690
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– T� τεφαρ.κια ......................................................................................................................... 16946
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– T�υρκικ!ς Π�λιτισµ�ς ......................................................................................................... 17110
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– T! κ�λλ�ς καF ' κ�λ�ς ......................................................................................................... 17236
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ΣTAΘAKHΣ, ∆HMHTPHΣ: Bε-ηλ�ν�υν Mινωϊκ! τ�φ� .................................................... 17217
ΣTAMEΛOΣ, ΓIANNHΣ: T! ∆ιαδ.κτυ� καF ] lAµεση ∆ηµ�κρατ.α .................................. 17292
ΣΩTHPAKHΣ, N.: Πρ�σθετες πληρ�φ�ρ.ες γι� τ! #αλκε�φων� (�πιστ.) .......................... 16416
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TAMHΛOΣ, ∆HMHTPIOΣ: �H Tετρακτ$ς εUναι ] γεωµετρικ� µ=τρα τ�) /Aλφα-=τ�υ;

(�πιστ.) ................................................................................................................................... 16861
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