


�Iδρυτ�ς - �δικτ�της,
�εκδ�της - διευθυντ�ς

∆HM. I. ΛAMΠPOY
Kυδαθηνα#ων 29, Πλ(κα,

105 58 �Aθ�να.
Tηλ.φωνα: 2103223957,

2103314986, 2109841655.
Tηλεµι�τυπς: 2103314997.

•
T7 Γραφε9α τ: «∆» λειτυργ:ν

πρωιν>ς ?ρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν7 (καA Σ(CCατ).

•
Παραγωγ�: PRESS LINE

M(γερ 11, �Aθ�να,
τηλ.: 210 5225.479.

•
• Tιµ� EντιτFπυ: y 5.

• 12µηνη συνδρµ�: y 47 .
• �OργανισµHν κ.λπ.: y 70,50.

• ΦιτητHν: y 38.
• �EKωτερικ:: 100 δλλ. HΠA.
• �H συνδρµ� καταC(λλεται

κατ7 τ�ν Lγγραφ�.
• �H συνδρµ� EνανεMνεται

αNτµ(τως µετ7 τ� λ�Kη τ: 12µ�νυ.
∆ιακπ� τOς συνδρµOς γ#νεται µ�νν

κατ�πιν τηλεφων�µατς τ:
Lνδιαφερµ.νυ.

•

•
T7 Pειρ�γραφα δ>ν Lπιστρ.φνται.

•
QOλες R συνεργασ#ες καA τ7

ταPυδρµικ7 LµC(σµατα στ� διεFθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY, 

ΠSστ Pεστ7ντ 175 01, Π. Φ(ληρ.
•

•

Παρακαλ:νται R συνδρµητ>ς πT
Eλλ(Uυν διεFθυνση, ν7 τS

γνωστπι:ν στS περιδικ�.
•

�AπαγρεFεται V Lν WλXω Y Lν µ.ρει
Eναδηµσ#ευση Y Eναµετ(δση καθ’
Rνδ�πτε τρ�πν δηµσιευµ(των

τ: «∆αυλ:» PωρAς τ� γραπτ� [δεια
τ: Lκδ�τη.

Παραγγελ�ες: µ�σ�ω ∆ιαδικτ��υ
�ι�λ�ων τ�µων παλαι�ν τευ��ν

«∆αυ��» και εγγραφ�ς συνδρ�µ"ς
συνδρ�µητ�ν στ$ν %στ�σελ�δα µας:

www.davlos.gr

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr

,Hλεκτρ�νικ$ .λληλ�γραφ�α:
davlos@davlos.gr

Mηνια9 ΠεριδικS ΠρωτπριακOς \Eρευνας

\Eτς 23, ΦεCρυ(ρις 2004, Eρ. 266

�O «∆» ]Pει τ�ν εNθFνη τHν κειµ.νων πT δηµσιεFει στAς
σελ#δες τυ. Γι7 τAς δραστηρι�τητες, δηµσιεFσεις, διατυ-
πMσεις θ.σεων κ.λπ. LκτSς «∆αυλ:» EπS πρ�σωπα πT
γρ(φυν Y ]γραψαν στS ΠεριδικS _ «∆» δ>ν εNθFνεται.

EK¢OTIKO ™HMEIøMA
/H σηµεριν$ 0λληνικ$ συνε�δηση  . . . . . . . . . . . . . . . . .17390

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
Σκ�ψεις 0ν4ς .ναγν5στη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17393

EPEYNE™
/H περιπ�τεια τ6ς ,Aστρ�ν�µ�ας  . . . . . . . . . . .17407

«T�ρµα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17414

T7 8ρυ�ε9α στ$ν .ρ�α�α /Eλλ;δα  . . . . . . . . . .17415

Bιαστ=ς κα> φ�νι;δες κληρικ�� . . . . . . . . . . . .17422

Π�σες ?σαν �% τραγ�ωδ�ες; . . . . . . . . . . . . . . . .17424

/H �ρ�ν�λ�γηση τ6ς AναρBης τ�ν ,Oλυµπι;δων  . . . . .17434

Kρ�ν�ς - Για���: ,Eκδ�κηση τ�ν Tιτ;νων . . . . . . . . . . .17441

B"ρωσσ�ς - Mαν�θων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17441

Πατριαρ�ε9�: N7 Bαναγ�νHη I /Eλλ;δα τ�υρκικ"!. . . . . .17451

Bι�τσ�π: T4 τ�λ�ς τ6ς Kλευθερ�ας;  . . . . . . . . . . . . . . . .17455

Ψυ��λ�γ�α κα> .νδρισµ4ς τ�ν Iρ5ων τ�� /Oµ"ρ�υ  . .17461

/O ΠιτθεMς κα> I .νακ;λυψη τ6ς γραφ6ς  . . . . . . . . . .17466
°ENIKH KPITIKH
O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17404

AIΣIMA KAI A∆HPITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17405

O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17437

/H AEK... τ6ς ,Oρθ�δ�B�ας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17438

/H /Oµ�γ�νεια .παλλ;σσεται τ6ς ,EB�υσ�ας  . . . . . . . . .17440

H KINHΣIΣ TΩN I∆EΩN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17466

°E°ONOTA
TS�ρρυ Mπρ;�υν, U ,Aµερικαν4ς 0λληνιστ"ς  . . . . . . .17402

,Aνακαλ�πτ�νται τ7 µαθηµατικ7 τ�� ,Aρ�ιµ"δη  . . . . .17430

«Kρυφτ��λι» στ4 «σ;ιτ» τ�� «,Aθ"να 2004»  . . . . . . . .17432

™YNENTEY•H
Στ�λι�ς Παπαδηµητρ��υ,
πρ�εδρ�ς τ�� ,Ωνασε��υ /Iδρ�µατ�ς  . . . . . . . . . . . . . .17397



H ™HMEPINH E§§HNIKH ™YNEI¢H™H

º
�ρτωµ�νη µ
 τ� �σ�κωτ� ��ρ�ς τ�ς πνευµατικ�ς �φασ�ας 16 ½ α��-

νων ��αι�υ �φελληνισµ�! της " συνε�δηση τ�! σηµεριν�! $Eλληνα

πρ�σ�λ�πει πρ�ς τ&ν νε�αναδεικνυ'µενη γι) πρ�τη φ�ρ) µετ) τ&ν

*κ+ριστι�νισ� τ�υ ,λλη –παν�ρ+αια �λλ) �παγ�ρευµ�νη *π. α�/νες

κα. �'ρατη 0ως τ�ρα– πνευµατικ� τ�υ δι�σταση, 2πως τ�! τ&ν ε3+ε διαµ�ρ-

φ�σει " πρ�+ριστιανικ& πνευµατικ&-4στ�ρικ� τ�υ �ντ�ληψη γι) τ& Zω& κα.

τ�ν K'σµ�: O4 16 ½ α�/νες τ�! :λληνικ�! κ�µατ�ς, µι;ς +ρ�ν�ας πι) �δε�λ�-

γικ�ς ν'σησης, �π�τελ�!ν τ� 0να σκ�λ�ς τ�! δι+ασµ�! τ�υ, *ν</ " �να=�τηση

µ�σ<ω τ�ς 4στ�ρικ�ς α>τ�γνωσ�ας κα. τ�ς π�λιτισµικ�ς α>τ�συνειδησ�ας µι;ς

?παρκτ�ς :λληνικ�ς συνειδητ�ς =ω�ς σ
 �ντικατ�σταση τ�! Mεγ�λ�υ $Yπν�υ

+τ�=ει 0ναν δεBτερ� π'λ� *θνικ�ς συµπεριφ�ρ;ς, π�D �κ'µη �ρ�σκεται στ&

φ�ση τ�ς µελ�της-σ+εδ�ασης, �λλ�, κι Eς τ�τ�ια �κ'µη, *π�+ει θ�σιν δευτ�-

ρ�υ σκ�λ�υς τ�! δι+ασµ�! – µι;ς κατ�στασης π�D στ.ς µελ�τες τ�! «∆» συ+ν)

+αρακτηρ�=εται *δ/ κα. π�λλ) +ρ'νια «IEλληνικ& JEθνικ& Σ+ι=�φρ�νεια».

Θ) µπ�ρ�Bσαµε τ�ρα πι) ν’ �ν��ωµε 0να σκαλ�π�τι ψηλ'τερα �π� τ&ν πρ�-

αναφερθεOσα 4στ�ρικ& συνειδητ�π��ηση τ�ς π�λυα�ωνης �δε�λ�γικ�ς-πνευ-

µατικ�ς π�ρε�ας τ�! IEλληνισµ�!, *)ν �ναλBσωµε τ) δB� σκ�λη τ�! δι+ασµ�!

τ�υ. Θ) �ντιλαµ�αν'µεθα τ'τε 2τι τ� διαµ�ρφωθ
ν σ+ι=�ειδ
ς σ+�µα «IIστ�-

ρικ& JAφασ�α-IIστ�ρικ& A>τ�συνειδησ�α», 2πως ,λλωστε κα. κ�θε σ+ηµατ�-

π��ηση, ?περαπλ�υστεBει τ& διαδικασ�α πρ�σ�γγισης α>τ�ς τ�ς πραγµατι-

κ'τητας – ,ρα �λλ�ι�νει R �κρωτηρι�=ει τ&ν πραγµατικ'τητα κατ) τ� µ�τρ�

π�D τ) �αθι�, �νεSερεBνητα, γι) ν) εTµαστε �κρι�εOς, *λατ�ρια, π�D πρ�κα-

λ�!ν κα. παρ�γ�υν τ&ν Uµαδικ&-*θνικ& συµπεριφ�ρ) τ/ν IEλλ�νων, ε3ναι

π�λD περισσ'τερα κα. πι� π�λBπλ�κα �π� τ) δB� πρ�αναφερθ�ντα αTτια.

***

™
τ&ν πραγµατικ'τητα κα. τ� πρ/τ� �π� τ) δB� σκ�λη τ�ς διπλ�ς πρ�-

σωπικ'τητας τ�! σηµεριν�! IEλληνισµ�!, *κεOν� τ�ς *θνικ�ς τ�υ �συ-

νειδησ�ας, κα. τ� δεBτερ�, *κεOν� τ�ς �φBπνισ�ς τ�υ, διασπ/νται κι

α>τ) σ
 ε�δικ�τερα πνευµατικ) σ+�µατα, π�D στ&ν πρ�Sη πα�ρν�υν

µ�ρφ& �δε�λ�γηµ�των:

IH JOρθ�δ�S�α �φ’ :ν�ς στ&ν =/σα �κ'µη Φαναρι�τικη *κδ�+� της

παραµ�νει �π�λιθωµ�νη στ&ν �ν-εθνικ& κα. �κραOα �νθελληνικ& πα-

ρ�δ�σ� της κα. τ&ν µεσ�υσι�νει-δικαι�νει Eς «σBµπλευση» µ
 τ& διεθν� συ-

A΄



KAI TA I¢EO§O°IKA Y¶O¶PO´ONTA TH™

γκυρ�α, δηλαδ& τ&ν �µερικανικ& κ�σµ�κρατ�ρ�α, 2πως σBµφωνα µ
 τ�ν �δε-

�λ�γικ� θεµελιωτ� της, τ�ν Πα!λ�, «��κ �νι 	I�υδα��ς ��δ� �Eλλην» («�>κ [νι

T�!ρκ�ς �>δ
 $Eλλην»), ταυτ�=�ντας σκ�π�θηρικ) τ�ν πλανηταρ+ικ� πα-

γκ'σµι� *S�υσιασµ� µ
 τ&ν «^ρθ'δ�Sη ��κ�υµενικ'τητα» – δB� πρ�γµατα

,λλωστε π�D γενν�θηκαν κα. πρ�ωθ�!νται �δι�κ�πα 0ως σ�µερα �π� τ&ν

Tδια �δε�λ�γικ& µ�τρα, τ� «παλαι�ν �µερ�ν» κ�σµ�κρατικ� _νειρ� τ�ς Σι�ν,

π�D σ�µερα π�λιτικ) στ&ν περι�+� µας *κφρ�=εται µ
 τ� �µερικανικ�-ισ-

ραηλιν�-τ�υρκικ� σBµπλεγµα.

IH JOρθ�δ�S�α �φ’ :τ�ρ�υ στ&ν :λλαδικ& *κδ�+& της, �γκυλωµ�νη �π�

τ.ς µωρ�εθνικιστικ
ς φαντασι�σεις τ�ς Pωµι�σBνης, �λ�πει 2τι «[νι

JI�υδαO�ς κα. [νι $Eλλην» («[νι ��ρ�αρ�ς T�!ρκ�ς κα. [νι π�λιτισµ�ν�ς

$Eλλην»), πρ�σπαθ�ντας �ντιφατικ) R σ�φιστικ) ν) ταυτ�σaη τ�ν +ριστιανικ�

διεθνισµ� µ
 τ�ν διεθνισµ� τ�ς IEνωµ�νης E>ρ�πης – κ�τι π�D κα. ε3ναι �ε-

�α�ως συνεπ
ς πρ�ς τ&ν «^ρθ'δ�Sη ��κ�υµενικ'τητα» �λλ) κα. δ
ν �ντιφ�-

σκει πρ�ς τ& σBγκρ�υση τ�ς ?περκρατικ�ς «+ριστιανικ�ς E>ρ�πης» µ
 τ�

*κεOθεν τ�! A�γα��υ ?περκρατικ� JIσλ�µ.

JAλλ�, 2πως πρ�ε�παµε, κα. τ� ,λλ� σκ�λ�ς τ�ς διασπασµ�νης *θνικ�ς πρ�-

σωπικ'τητας τ�! σηµεριν�! $Eλληνα, " :λληνικ& (*Sω+ριστιανικ&) �να=�τη-

σ� τ�υ, ε3ναι κατακερµατισµ�ν�.

IH µ�α :λλην�=�υσα τ�ση, �π'λυτα *S�υσια='µενη �π� τ&ν «παρ�δ�-

ση» («T� ε�ναι � Παρ!δ�ση; M% τ�π�τε 'λλ� (π� τ)ν φ�+ερ,τερη -.�υ-
σ�α»: ΦρειδερOκ�ς N�τσε), θρυµµατ�=εται σ
 θρBψαλα, π�D δια�αθµ�=�νται

µεταSD �φ’ :ν�ς τ�ς «πιστ�ς, α>θεντικ�ς �να��ωσης τ�ς πρ�+ριστιανικ�ς

IEλλ�δ�ς» –κ�τι π�D �ρ+�=ει �π� τ& θρησκε�α-λατρε�α κα. φθ�νει µ�+ρι τ&

+λαµυδ�φ�ρ�α κ.,. τραγικ)– κα. �φ’ :τ�ρ�υ τ�! 4ερ�! κα. Uσ��υ δ'γµατ�ς τ�ς

�δι�κ�πης 4στ�ρικ�ς συν�+ειας τ�! IEλληνισµ�!, �κ'µα κα. µ
 τ&ν :λλην�-

π��ηση 2,τι πι� �νθελληνικ�! γ�ννησε " IIστ�ρ�α, δηλαδ& τ�! Bυ=αντ��υ κα.

τ�ς «Bυ=αντιν�ς παρ�δ�σης». JEνν�εOται 2τι τ) θρBψαλα τ�ς τ�σης α>τ�ς,

σ
 διαφ�ρετικ� �αθµ� 0καστ�, δ
ν �λ�π�υν ,λλη «µεγ�λη �δ�α» τ�ς �φBπνι-

σ�ς τ�υς παρ) τ&ν «K'κκινη Mηλι)» τ�! Παµµεσ�γειακ�! IEλληνισµ�!.

IH ,λλη :λλην�=�υσα τ�ση (" Uπ��α –δ
ν διστ�=�υµε ν) τ� παραδε-

+θ�!µε– �π�τελεO µι) dπ�υλη, δ'λια κα. *σκεµµ�νη κακ��θη *Sαλλαγ&

τ/ν καθαρ/ν �δε/ν π�D διατυπ�θηκαν στ.ς στ�λες τ�! «∆» στ) 22 +ρ'νια τ�ς

=ω�ς τ�υ) π�D [+ει *Sαπλωθ� κα. µεταSD τ/ν JAπ�δ�µων µας, κυρ�ως τ/ν

B΄

A΄

B΄



HΠA, ταυτ�=ει τ&ν παγκ�σµι'τητα τ�ς IEλληνικ'τητας µ
 τ&ν Παγκ�σµι�-

π��ηση(!) τ�ς Πλανηταρ+�ας κα. =a� µ
 τ&ν γλυκαπαντ�+& 2τι " ?π� σιωνι-

στικ�-θε�κρατικ� [λεγ+� Pax (δ�θεν) Americana π�ρεBεται ��σει τ/ν :λλη-

νικ/ν «4στ�ρικ/ν πρ�τBπων» κα. τ/ν :λληνικ/ν «4στ�ρικ/ν πρ�ηγ�Bµενων»

κα. πρ�σδ�κg; 2τι κ�π�τε �4 τρ'φιµ�ι τ�! Λευκ�! OTκ�υ θ) *Sελλην�σ�υν

τ/ν �νθρωπ'τητα. Mακ�ρι ν) iταν [τσι, �λλ) κα. µ'ν� τ�ν κ. Mπ�Dς πρ�-

σευ+'µεν�ν στ� Για+�
 κα. �π�τασσ'µεν�ν τ�ν Σαταν; R τ�ν κ. Mπ'ικιν κα-

ταδι�κ�ντα τ�ν «µικρ1τερ� 	Aλλ%3» Eς σταυρ�φ'ρ�ς τ�! «µεγαλ5τερ�υ Για3-
+�» (�λ. τεB+η µας 262, 263, 264, 265) ν) ψυ+�γραφ�σaη κανε�ς, δ
ν θ) +ρεια-

σθa� π�λD µυαλ', γι) ν) �ε�αιωθa� 2τι U κ'σµ�ς µι;ς τ�τ�ιας Πλανηταρ+�ας

δ
ν [+ει καµµι) σ+�ση µ
 τ&ν IEλληνικ'τητα κα. 2τι " IEλληνικ'τητα δ
ν [+ει

καµµι) σ+�ση µ
 µι) τ�τ�ια Πλανηταρ+�α.

***

¶
�! καταλ�γ�υµε; $Oτι ε3ναι φρ�Bδη κα. +ιµαιρικ& κ�θε πρ�σδ�κ�α

γι) µι) µελλ�ντικ& �νθρ�πινη =ω& πι� [λλ�γη, πι� *Sαληθευµ�νη, πι�

*λευθερωµ�νη, λιγ�τερ� παραν�ϊκ�, λιγ�τερ� δ�γµατικ�, λιγ�τερ�

σ+ι=�φρενικ�, µ
 µι) λ�Sη ε3ναι φρ�!δ� κα. +ιµαιρικ� τ� _νειρ� µι;ς

πι� 7λληνικ8ς =ω�ς στ�ν τ'π� µας κα. στ&ν IYφ�λι�;

IH �π�ντησ� µας ε3ναι �περ�φραστη: K�θε ,λλ�· " IEλληνικ'τητα =a� στ�ν

σηµεριν� κ'σµ� παντ�! – *κτ�ς µ'ν� *κεO π�D =a� U JES�υσιασµ'ς. Kι α>τ&ν

τ&ν IEλληνικ'τητα δ
ν +ρει�σθηκε ν) �γωνισθa� π�τ
 καν�νας γι) ν) τ& δια-

δ�σaη, �qτε �4 ^παδ�. τ�! πρ�τ�υ σκ�λ�υς �qτε �4 ^παδ�. τ�! δεBτερ�υ σκ�-

λ�υς τ�ς «*θνικ�ς σ+ι=�φρ�νει�ς» µας· �qτε κ�π�ια Pωµαϊκ�, JAγγλικ�, JAµε-

ρικανικ& R Σιωνιστικ& κ�σµ�κρατ�ρ�α. JAλλ) τ&ν �να=�τησαν κα. τ&ν �να-

=ητ�!ν π�ντ�τε �4 ,νθρωπ�ι κα. τ&ν υ4�θ�τησαν κα. τ&ν υ4�θετ�!ν γι) ν)

�π�λαBσ�υν τ) �αρBτιµα δ/µα της – δ/ρα =ω�ς, γν�σης, *πιστ�µης, δ/ρα

π�D �νε��=�υν τ� κτ�ν�ς σ
 [λλ�γ� _ν.

JEν κατακλεOδι µπ�ρ�!µε ν) π�!µε 2τι δ
ν ?π�ρ+�υν σ�µερα πραγµατικ)

*θνικ) �δε�λ�γ�µατα *ν _ψει *θνικ/ν διληµµ�των παρ) µ'ν� φαντασιακ�,

κυ�φ�ρ�Bµενα µ�σα στ�Dς *γκεφ�λ�υς τ/ν κατασκευαστ/ν κ�π�ιων ψευ-

δ�ϊδε�λ�γηµ�των κα. κ�π�ιων ψευδ�διληµµ�των. JAντιθ�τως α>τ� π�D π�-

ντ�τε ε3ναι τ� ?παρκτ� κα. =ωτικ� =ητ�Bµεν�, ε3ναι " συνε+&ς διεBρυνση τ�ς

:λληνικ�ς α>τ�συνειδησ�ας κα. " �ν�λ�γη συνε+&ς συρρ�κνωση τ�ς :λλη-

νικ�ς �συνειδησ�ας – κ�τι π�D �π�κλειστικ) κα. µ'ν� �πασ+�λ�!σε, �πα-

σ+�λεO κα. θ) �πασ+�λa� τ� περι�δικ� π�D κρατ;τε στ) +�ρια σας.

∆.I.Λ.

∆ΑΥΛ�Σ/266, Φε�ρ�υ�ρι�ς 200417392
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�Aγαπητ�" φ$λ�ι,
�Eπικ�ινων* µα,$ σας, γι. ν. σ/ς 0νηµερ1σω γι.

τ"ς τελευτα2ες 03ελ$3εις στ4 θ6µα τ*ν 7νασκαφ*ν τ�8
7ρ9αι�λ:γ�υ Θ. Σπυρ:π�υλ�υ στ=ν Πελλ�να Λακω-
ν$ας. @Ως γνωστ4ν B κ. Σπυρ:π�υλ�ς C9ει διατελ6σει
0π" 20ετ$α Cφ�ρ�ς 7ρ9αι�τEτων στ= Σπ�ρτη κα" �F δε-
σµ�$ τ�υ µG τ=ν τ�πικ= κ�ινων$α εHναι δυνατ�$. EHναι
γνωστ4 0π$σης Iτι �F 7νασκαφGς C9�υν διαρκ6σει πε-
ρ$π�υ 20 Cτη κα" διεκ:πησαν πρ4 Jν4ς Cτ�υς περ$π�υ
κατ:πιν τKς δηµ�σι:τητας π�L Cλα�ε τ4 θ6µα στ.
M.M.E. NEκτ�τε B κ. Σπυρ:π�υλ�ς 7π6στειλε στ4
K.A.Σ. τ. τεκµEρια π�L Cφερε στ4 φ*ς P 7ρ9αι�λ�γι-
κE τ�υ σκαπ�νη. OF 7ρ9αι�λ:γ�ι 7ρνEθηκαν ν. συν-
δ6σ�υν τ. 0ρε$πια τKς Πελλ�νας µG τ. 7ν�κτ�ρα τ�8
Mεν6λα�υ. Στ"ς 10/11/2003 σG αRθ�υσα τ�8 Πειραι/
Cγινε δι�λε3η τ�8 καθηγητK 0π" τ�8 θ6µατ�ς τ�Sτ�υ.
@H δι�λε3η Cγινε µG φρ�ντ$δα τ�8 συλλ:γ�υ Kυρι*ν
Πελλ�νας κα" τ=ν τηλε�πτικ= κ�λυψη τ�8 διαSλ�υ
«EΛΛA∆A TV». Παρευρ6θηκαν 7ρκετ�" τ�πικ�"
Xρ9�ντες: 0κπρ:σωπ�ι - ��υλευτGς τ�8 ΠA.ΣO.K. Λα-

κων$ας κα" τKς N.∆., 0κπρ:σωπ�ς τ�8 N�µαρ9ιακ�8
Συµ��υλ$�υ, B µητρ�π�λ$της κα" P 7ρ9αι�λ:γ�ς κ.
Λι�να Σ�υλ�ατ,K.

@O καθηγητ=ς τ:νισε Iτι τ. ε[ρEµατα 7π�δεικνS-
�υν π\ς P 7ρ9α$α Λακεδα$µων ]ταν δι�φ�ρη τKς
Σπ�ρτης, Iπως τ=ν περιγρ�φει B ^Oµηρ�ς στ=ν
�OδSσσεια στ4 τα3$δι τ�8 Tηλ6µα9�υ στ4 Mεν6λα�.
`Hταν Mινυακ= π:λις 7π4 τ4 3000 aως τ4 1700 π.X.,
Cγινε Mυκηναϊκ= 7π4 τ4 1700 aως τ4 1050 π.X. κα" τ6-
λ�ς ∆ωρικ= 7π4 τ4 1050 aως τ= Pωµαϊκ= κατ�9E. T:-
νισε 0π$σης τ=ν παγκ:σµια 03�πλωση τ*ν MινSων (µε-
ταλλωρS9�ι: πρ�λ. mines 7γγλιστ$), 7λλ. κα" τ4 γε-
γ�ν4ς Iτι τ4 7λφ��ητ� [πKρ3ε Jλληνικ= 0φεSρεσις-
0πιν:ησις κα" �F ν:µ�ι τ�8 Λυκ�Sργ�υ γρ�φτηκαν γS-
ρω στ4 1000 π.X. (Mετα3S µας: δGν C9ω καµµι. 7π�-
ρ$α hς πρ4ς τ4 γιατ" τ4 K.A.Σ. «κωφεSει»).

Mετ. τιµKς
Γε,ργι�ς Σαρρ8ς

Στεφανι. Λακων$ας

=H περ�εργη σιωπ) γι% τ% ε@ρAµατα τ8ς Πελλ!νας

JAγαπητ
 κ. Λ�µπρ�υ,
M
 πρ��ληµατ�=ει π�ντα τ� π/ς θ) iταν δυνατ�ν τ� περι�δικ� α>τ� ν) µπ�ρ�!σε ν) φτ�σaη στ) +�ρια

2λ� κα. περισσ�τ�ρων IEλλ�νων. IH �λ�θεια ε3ναι πrς U «∆αυλ�ς» ε3ναι γι) τ& µεγ�λη �ναγνωστικ& µερ�-
δα π�λD λ�γ� γνωστ�ς Eς σ��αρ� περι�δικ� κα. π�λλ�. τ�ν συνδ��υν µ
 περιθωριακ) κ�τρινα φυλλ�δια φα-
σιστικ�! R α4ρετικ�! περιε+�µ�ν�υ, π�D �πευθBν�νται σ
 ,τ�µα +αµηλ�! πνευµατικ�! *πιπ�δ�υ. IYπ�ρ+ει
�σφαλ/ς sργανωµ�νη *π�θεση τ�ς JEκκλησ�ας *ναντ��ν κ�θε *ντBπ�υ π�D κ�νει κριτικ& στ� «IEλλην�+ρι-
στιανικ�» �δε/δες – κα. στ&ν πρ�τη σειρ) πρ�πει ν) �ρ�σκεται U «∆αυλ'ς».

Xρει�=εται µεγ�λη πρ�σπ�θεια κα. π�λλ) +ρ�µατα, γι) ν) µπ�ρ�σaη U «∆αυλ�ς» ν) γ�νaη 0να περι�δικ�
ε>ρε�ας κυκλ�φ�ρ�ας, τ� Uπ�O� θ) �ναλ��aη τ� *γ+ε�ρηµα τ�ς µεγ�λης διαφ�τισης τ/ν Nε�ελλ�νων, π�D λ'γ<ω
τ�! ,θλι�υ :λλην�+ριστιανικ�! κατεστηµ�ν�υ π�D *πικρατεO στ& +�ρα µας �ρ�σκ�νται �κ'µα στ� σκ�τ�δι,
παγιδευµ�ν�ι στ) δ�+τυα τ�! IE�ραι�+ριστιανισµ�!. Xρει�=�νται περισσ'τερ�ι κα. «δι�σηµ�ι» Tσως *κπρ'-
σωπ�ι τ�! πνευµατικ�! µας κ'σµ�υ, π�D θ) �ναλ�µ�αναν ν) γ�ν�υν τακτικ�. συνεργ�τες τ�! *κλεκτ�!
α>τ�! περι�δικ�!, µι) κα. �4 σηµεριν�. $Eλληνες δ�ν�υν �δια�τερη σηµασ�α στ�Dς «*π�νυµ�υς» πνευµατι-
κ�Dς ,νδρες, παρ) στ.ς πραγµατικ
ς πνευµατικ
ς �S�ες, π�D δ
ν [+�υν καταφ�ρει ν) «�ναρρι+ηθ�!ν» κα.

™KEæEI™ ENO™ ANA°Nø™TH
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KSριε διευθυντ�,
Mεγ�λη φασαρ$α Cγινε γι. τ4 Cργ� τ�8 B6λγ�υ ,ω-

γρ�φ�υ Thierry De Cordier στ=ν Cκθεση Π�λιτιστικKς
�Oλυµπι�δ�ς «Outlook». Π�λλ�" θε1ρησαν τ4 Cργ�

αjτ4 �λ�σφηµ�, 9ωρ"ς Iµως ν. µ/ς 03ηγEσ�υν τ$ 0νν�-
�8ν µ’ αjτ:.

ΣSµφωνα µG τ4 Kαν�νικ4 κα" Π�ινικ4 ∆$και�, τ4
Bπ�2� C9ει τ"ς ρ$,ες τ�υ στ=ν �I�υστινι�νει� Nεαρ.

«Outlook»: Mι% -πιλεκτικ) µατι% τ8ς +λασφηµ�ας



ν) γ�ν�υν ε>ρBτερα γνωστ�. κα. κατ) συν�πεια περισσ'τερ� «�π�δεκτ��». Περισσ'τερ� Tσως 2λων +ρει-
�=�νται π�λλ) +ρ�µατα, γι) ν) µπ�ρ�σaη τ� περι�δικ� α>τ� ν) διαφηµιστa� κα. ν) γ�νaη πασ�γνωστ� στ�
σηµεριν� $Eλληνα. IH διαφ�µιση σ�µερα κ�στ�=ει πρ�γµατι π�λλ)  :κατ�µµBρια – τ'σ� µ�σα �π� τ) ?π'-
λ�ιπα :λληνικ) [ντυπα 2σ� κα. µ�σα �π� τ) πανελλ�νιας *µ��λειας uλεκτρ�νικ) MME. A>τ� 2µως �π�-
τελεO µι) µεγ�λη �ν�γκη, π�D θ) πρ�πει ν) µ;ς �ναγκ�σaη –2λ�υς 2σ�ι πιστεB�υµε στ� σπ�υδαO� πνευµατικ�
[ργ� τ�! «∆αυλ�!»– ν) �ρ�!µε 0ναν �π�τελεσµατικ� τρ'π�, γι) ν) �ντιµετωπισθ�!ν τ) [S�δα τ�ς *πι�ε-
�ληµ�νης α>τ�ς διαφ�µισης.

Πρ�τε�νω τ� θ�µα α>τ� ν) τ� θ�S�υν κατ�λληλα κ�π�ι�ι *κλεκτ�. συνεργ�τες σας µ�σα �π� τ.ς στ�λες
τ�! περι�δικ�! µας, κα. ν) καλ�σ�υν 2λ�υς *µ;ς, �ν�λ�γα µ
 τ& δυνατ'τητα π�D [+ει U καθ�νας µας, ν)
δηλ�σ�υµε π�ι' π�σ� θ) µπ�ρ�Bσαµε ν) πρ�σφ�ρ�υµε γι) 0να συνε+'µεν� δι�στηµα :ν�ς :Sαµ�ν�υ R :ν�ς
+ρ'ν�υ, vστε µ
 ��ση τ.ς δηλ�σεις α>τ
ς ν) γ�νaη 0νας καλ�ς πρ�γραµµατισµ�ς διαφ�µισης τ�! περι�δι-
κ�!. JEλπ�=ω πrς 2λ�ι θ) �ντιληφθ�!ν 2τι τ� [ργ� τ�! «διαφωτισµ�!» µ�σα �π� τ� «∆αυλ�» δ
ν µπ�ρεO
ν) ε3ναι �π�κλειστικ& φρ�ντ�δα µ'ν� τ�! ∆.I. Λ�µπρ�υ, �λλ) καθ�κ�ν κα. ?π�+ρ�ωση 2λων µας, 2σ�ι δη-
λαδ& [+�υµε τ.ς Tδιες µ’ α>τ�ν πεπ�ιθ�σεις κα. �δ�ες, 2λων 2σ�ι διαπνε'µαστε �π� τ) Tδια α�σθ�µατα κα.
τ� Tδι� π�θ�ς, π�D  θ�λ�υµε πρ�γµατι ν) π�λεµ�σ�υµε µ
 κ�θε τρ'π� τ� σκ�ταδισµ� π�D [+ει π�σει κι [+ει

�AγαπητG «∆αυλ6»,
�E3 7φ�ρµKς τ�8 περιε9�µ6ν�υ τ�8 7φιερ1µατ:ς

σας µG τ4ν γενικ4 τ$τλ� «Θρησκε$α κα" ΣG3» («∆αυ-
λ:ς», τ. 265) κα" εmδικ. γι. τ4 Xρθρ� π�L 7φ�ρn/ στ4ν

Πα8λ� C9ω ν. 0πισηµ�νω τ. J3Kς:
Nα$, Iλα τ. 9ριστιανικ. δ:γµατα C9�υν θε�π�ιE-

σει τ4ν Πα8λ�. Στ=ν �jσ$α αjτ4ν θεωρ�8ν κα" τιµ�8ν
γι. 7ρ9ηγ: τ�υς. Στ4ν Xριστ4 7ναφ6ρ�νται µ:ν� µε-

▲
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Θρησκε�α - σ�. - ΠαCλ�ς - Xριστ�ς - Θε1ς

Oo´, Kεφ. A´, παρ. 2:  «O4 ε�ς τ�ν Θε�ν �λασφηµ�!ντες
?π���λλ�νται τa� *σ+�τaη τ/ν π�ιν/ν». @H Nεαρ. �6-
�αια αjτ= aλκει τ=ν καταγωγE της 7π4 τ=ν Παλαι.
∆ιαθEκη (Λευϊτικ4 K∆´ 13-16): «JE)ν κ�π�ι�ς  ,νθρω-
π�ς καταραστa�  τ�ν Θε', πα�ρνει wµαρτ�α· xν ^ν�-
µ�σaη τ� _ν�µα τ�! JIε+ω�;, θανατ�!ται κα. λιθ���-
λεOται». ΣSµφωνα µG τ4 Xρθρ� 152 τ�8 Π�ινικ�8 N:-
µ�υ τιµωρε2ται «Iπ�ι�ς δι. δηµ�σ$ας Bµιλ$ας, διδα-
σκαλ$ας, συγγρ�µµατ�ς q συµ��λικKς παραστ�σεως
0κφρα,:µεν�ς πρ�σ��λλει κα" δGν 0κφρ�,ει τ4 rφει-
λ:µεν� σ6�ας πρ4ς τ4ν ∆ηµι�υργ4ν τ�8 Παντ:ς». @Yπ4
τ4ν Iρ� «∆ηµι�υργ4ν τ�8 παντ4ς» B N:µ�ς θεωρε2 τ4ν
Θε4 κατ. τ=ν Cνν�ια τ�8 Θε�8 π�L διαµ:ρφωσαν τ.
θρησκεSµατα τ*ν Xριστιαν*ν, τ*ν �I�υδα$ων κα" τ*ν
Mωαµεθαν*ν.

�Eδ* τ$θεται λ�ιπ4ν τ4 µεγ�λ� 0ρ1τηµα, Iπως τ4
πραγµατεSτηκα στ. �ι�λ$α µ�υ «T4 �ι�λ$� π�L P
�Eκκλησ$α σ�υ δGν θ6λει ν. δια��σtης» κα" «∆εκαπ6ντε
�Eσταυρωµ6ν�ι κα" �Aναστηµ6ν�ι ΣωτKρες»: ∆Sναται
ν. στ�ι9ει�θετηθtK τ4 7δ$κηµα τKς �λασφηµ$ας, 0.ν
αjτ= κατευθυνθtK πρ4ς τ�Lς θε�Lς τ*ν @EλλEνων; ∆υ-
στυ9*ς v9ι. @O N:µ�ς εHναι σαφ=ς. Bλασφηµ$α στ�9ει-
�θετε2ται µ:ν� πρ4ς τ4ν «∆ηµι�υργ4ν τ�8 παντ:ς». OF
^Eλληνες Iµως δGν θεωρ�8σαν τ�Lς θε�Sς τ�υς δηµι-
�υργ�Lς τ�8 κ:σµ�υ, 7λλ. πρ�ϊ:ντα τ�8 κ:σµ�υ αjτ�8.
@O ^Yψιστ�ς Θε4ς τ*ν @EλλEνων, B ZεSς, [π:κειτ� στ�Lς
N:µ�υς τ�8 ΣSµπαντ�ς µG τ=ν Cνν�ια τKς «�Aν�γκης».

@Ως µ= δηµι�υργ4ς λ�ιπ4ν τ*ν π�ντων B ZεLς 7λλ.
κα" �F [π:λ�ιπ�ι θε�" τ*ν @EλλEνων δGν πρ�στατεS�-
νται 7π4 τ4ν N:µ� κατ. τKς �λασφηµ$ας. T4 διαπι-
στ1σαµε στ=ν πρ�3η, Iταν στ4 Συν6δρι� κατ. τKς «Nε-
�ειδωλ�λατρ$ας», π�L πραγµατ�π�ιEθηκε τ=ν NAν�ι-
3η τ�8 2003 στ4 �Aριστ�τ6λει� ΠανεπιστEµι� Θεσσα-
λ�ν$κης 7π4 τ�Lς παπα-Mεταλλην4 κα" παπα-ZEση,
εRδαµε ν. �λασφηµ�8νται κατ. συρρ�=ν v9ι µ:ν�ν �F
θε�" τ*ν @EλλEνων (ν. 7π�καλKται P �Aφρ�δ$τη «π:ρ-
νη» κα" B ZεLς «αFµ�µ$κτης» κα" «�ιαστ=ς») 7λλ. κα"
Iλ�ς B πρ�9ριστιανικ4ς π�λιτισµ4ς συλλE�δην.

Ajτ4 εHναι τ4 αRσθηµα τ�8 δικα$�υ 7ν�µεσα στ�Lς
9ριστιαν�Sς. ∆Gν σ6��νται καν6να παρ. µ:ν�ν τ4ν
«∆ηµι�υργ4ν τ�8 παντ:ς», δηλαδ= τ4ν δικ: τ�υς θε:.
^Oλ�ι �F Xλλ�ι θε�" «ε3ναι δα�µ�νες». MG τ=ν λ�γικ=
αjτ= φτ�ν�υν τ=ν �λασφηµ$α στ4 Cπακρ�. OF λ�τρεις
τ*ν @EλλEνων θε*ν γ$ν�νται αjτ�µ�τως «σατανιστ�ς».
Π*ς Iµως µπ�ρε2 κανε"ς ν. κατηγ�ρEσtη τ�Lς ^Eλλη-
νες hς σατανιστ6ς, Iταν B Σαταν/ς εHναι Xγνωστ�ς γι’
αjτ�Lς κα" [π�ρ9ει µ:ν�ν στ. Fερ. �ι�λ$α τ*ν 9ρι-
στιαν*ν;

Π�λλ. 7κ:µα θ. εH9ε ν. µ/ς πtK B NOργ�υελ, xν
7σ9�λε2τ� µG τ4ν 9ριστιανισµ:.

Mετ. τιµKς
Γε,ργι�ς Γρηγ�ρ�µι3ελ!κης

Συγγραφ6ας - 0ρευνητEς, Θεσσαλ�ν$κη



σκεπ�σει τ) π�ντα σ’ α>τ&ν τ& δBσµ�ιρη +�ρα. yIσως *νδε�κνυται " σBσταση µι;ς πνευµατικ�ς :ταιρε�ας,
π�D θ) �ναλ�µ�ανε τ� συντ�νισµ� 2λης α>τ�ς τ�ς πρ�σπ�θειας τ�! διαφωτισµ�! κα. τ�ς συγκ�ντρωσης
+�ρηγ�σεων �π� τ) µ�λη της, πρ�κειµ�ν�υ ν) πρ�ωθηθ�!ν �4 �δ�ες της κα. γενικ) τ� πνευµατικ� [ργ�.
Θ) iταν σκ'πιµ� ν) τ� *Sετ�σωµε κα. ν) =ητ�σωµε κα. τ& συνεργασ�α 2λων, γιατ. τ� [ργ� ε3ναι δBσκ�-
λ� κα. δυσ��στα+τ� γι) 0να µ'ν�ν ,νθρωπ� σ)ν κι *σ;ς κα. γι) 0να περι�δικ� π�D δ
ν δηµ�σιεBει γι) λ'-
γ�υς �ρ+�ς διαφηµ�σεις κα. π�D �ντιµετωπ�=ει Uπωσδ�π�τε ��κ�ν�µικ
ς [κα. _+ι µ'ν�] δυσκ�λ�ες, γι) ν)
µπ�ρ�σaη ν) συνε+�σaη τ&ν π�λBτιµη πρ�σφ�ρ� τ�υ κα. ν) διευρBνaη τ&ν κυκλ�φ�ρ�α τ�υ, vστε ν) [+aη πε-
ρισσ'τερες *λπ�δες *πιτυ+�ας. Kα. Tσως –,ν " κυκλ�φ�ρ�α κα. τ) [σ�δα τ�! «∆αυλ�!» α>Sηθ�!ν �ρκετ)–
ν) µπ�ρ�σaη κα. τ� περι�δικ' MAΣ α>τ� ν) πωλ�ται τ�υλ�+ιστ�ν στ&ν :λληνικ& *παρ+�α µ
 µι) +αµηλ'-
τερη *τ�σια συνδρ�µ�, vστε ν) γ�νaη [τσι πι� πρ�σιτ� στ� ε>ρBτερ� �ναγνωστικ� κ�ιν� ?ψηλ�! *πιπ�δ�υ.

JEλπ�=ω ν) µ&ν θεωρηθ/ α�θερ���µων κα. ν) σ;ς πε�σω 2τι π�λλ) µπ�ρ�!ν ν) γ�ν�υν µ
 τ& συµµετ�+&
κα. τ& ���θεια 2λων µας.

M
 φιλικ�Dς +αιρετισµ�Dς
K,στας Σπαν1ς
Φιλιατρ) Mεσσην�ας
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ρικGς φ�ρ6ς. ^Oλη P δ�µ= τKς �Eκκλησ$ας στηρ$,εται
κυρ$ως σG I,τι εHπε κα" I,τι Cκανε B Πα8λ�ς. NE9ετε
7κ�Sσει ν. 7ναφ6ρωνται mσ:τιµα στ=ν ,ω= κα" τ4
Cργ� τ*ν Xλλων µαθητ*ν; NAν κα" µερικGς φ�ρGς 7να-
φ6ρωνται κα" στ4ν Π6τρ�, τ4 «�mκ�δ:µηµα τKς
�Eκκλησ$ας» κατ. τ4ν Xριστ:, συνEθως �F 7ναφ�ρGς
αjτGς εHναι 7ρνητικ6ς: Xρνηση, παρ�ρµητισµ4ς κ.λπ.
M=ν 3ε9ν/τε τ=ν 7ντιπαλ:τητα Παυλικιαν*ν κα" �I�υ-
δαι�9ριστιαν*ν (Π6τρ�ς). Kα" 7κ:µη: 0κτ4ς 7π4 τ4ν
θε�π�ιηµ6ν� Πα8λ� C9�υν θε�π�ιEσει κα" τ�Lς Πα-
τ6ρες τKς �Eκκλησ$ας, δηλ. τ�Lς Bµ�$�υς τ�υς τ�8 πα-
ρελθ:ντ�ς.

�Aλλ. τ4 ,Eτηµα γι. τ4 Bπ�2� σ/ς γρ�φω δGν εHναι
αjτ:. ΣG aνα σηµε2� τ�8 πρ�αναφερθ6ντ�ς Xρθρ�υ
σας, στ=ν σελ$δα 17354, γρ�φετε «...κεφαλ& δ
 τ�ς γυ-

να�κας U ,νδρας, κεφαλ& δ
 τ�! Xριστ�! U Θε'ς». ∆η-
λαδ= B Πα8λ�ς (Xν στ4 Xρθρ� σας C9ει διατυπωθK τ4
7π:σπασµα τ�8 ΠαSλ�υ σωστ�), B 7π:στ�λ�ς τ*ν
�Eθν*ν, δGν πιστεSει στ4ν Θε�νθρωπ� κα" π�λL πε-
ρισσ:τερ� σG Θε:· πιστεSει σG κ�π�ι� Mεσσιανικ4
Xριστ4 J�ραϊκ�8 τSπ�υ. Tελικ. σιγ.-σιγ. 7π�δει-
κνSεται Iτι Iλα τ. 9ριστιανικ. δ:γµατα εHναι κρ/µα
Xλλων θρησκει*ν, mδε�λ�γι*ν, µSθων, δ�3ασι*ν κ.λπ.

Πρ6πει P �Eκκλησ$α v9ι µ:ν� ν. 7π���λtη τ=ν Πα-
λαι. ∆ιαθEκη 7λλ. κα" κ�θε 7ν:ητ� q 7φSσικ�
(J�ραϊκ4 q µ=) στ�ι9ε2� τ�8 ∆:γµατ:ς της.

MG τιµ=
	Iω!ννης  Mακρυνικ1λας

�AθEνα

KαF 'λλ�ς πανεπιστηµιακ�ς «	Aπ�λ�γητ)ς»

KSριε διευθυντ�,
∆ια��,�ντας τ4ν «∆αυλ4» (τ. 264, σελ$δες 17261-

17269), δGν µπ:ρεσα ν’ 7ντισταθ* στ4ν πειρασµ4 ν.
σ/ς στε$λω aνα Xρθρ� τ�8 καθηγητK Mαν1λη Γ.
∆ρεττ�κη στ=ν «�Eλευθερ�τυπ$α» τKς 19.9.02. Σ’ αjτ4
τ4 Xρθρ� τ�υ B κ. ∆ρεττ�κης 7παντ�ει στ4ν καθη-
γητ= πανεπιστηµ$�υ τKς Γαλλ$ας κ. �Hλ$α Γι:καρη,
Xρθρ� τ�8 Bπ�$�υ 7ναφ6ρεται στ=ν �Oρθ�δ�3$α
(«�Eλευθερ�τυπ$α» 3.9.02). @O κ. ∆ρεττ�κης mσ9υρ$-
,εται µG 7�ριστ�λ�γ$ες Iτι P �Oρθ�δ�3$α συν6�αλε
στ4ν π�λιτισµ4 v9ι µ:ν� στ=ν @Eλλ�δα 7λλ. κα" 7λλ�8

τ. τελευτα2α 2.000 9ρ:νια. T$ ν. πtK κανε$ς; @O κ. κα-
θηγητ=ς C9ει µε$νει στ. �ι�λ$α τ*ν Θρησκευτικ*ν
κα" τKς @Iστ�ρ$ας πρ"ν 7π4 50 9ρ:νια. ∆ηλαδE: πα-
τρ$δα, θρησκε$α, �mκ�γ6νεια.

Παρακαλ*, 0.ν εHναι ε{κ�λ�, στε2λτε τ�υ µερικ.
τεS9η τ�8 «∆αυλ�8». NIσως τ4ν ��ηθEσ�υν ν. κατα-
νικEσtη τ=ν Xγν�ι� τ�υ.

Ej9αριστ*
N�κ�ς Bασιλε��υ

@Eλληνικ. @Iστια$ας

=O Tρ�5µαν, � +αλ�τσα καF τ% 2 7κατ. δ�λλ!ρια
KSριε διευθυντ�,
Στ4 τε89�ς ∆εκεµ�ρ$�υ τ�8 «∆αυλ�8» B 0πιστ�λ�-

γρ�φ�ς κ. �Aκελ/ς 7ναρωτι6ται π�ι�$ παρ�γ�ντες
|θησαν τ4ν πρ:εδρ� τ*ν HΠA Harry Truman –B
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T� «	Eς �δαφ�ς φLρειν» ε�ναι (κ1µη -ν Mσ35ι

�AγαπητG κ. Λ�µπρ�υ,
�E.ν θ6λετε ν. διαπιστ1σετε µG τ. Rδια σας τ. µ�-

τια τ4 «*ς [δαφ�ς φ�ρειν» σG Iλ� τ�υ τ4 «µεγαλε2�»,
µι. 0π$σκεψη στ=ν Fερ= π:λη τ�8 ∆$�υ εHναι 7ρκετE.
Στ. 9ιλι�δες στρ6µµατα τ�8 7ρ9αι�λ�γικ�8 91ρ�υ κι
7ν�µεσα 7π4 πλKθ�ς 7ρ9α$ων να*ν (∆ι:ς, ∆Eµητρας,
�Aφρ�δ$της κ.X.) µ:ν�ν τρε2ς - τ6σσερις κ$�νες δι6φυ-
γαν τKς µαν$ας τ*ν καταστρ�φ6ων τ�8 π�λιτισµ�8 κι
C9�υν καταφ6ρει ν. στ6κωνται 7κ:µα vρθι�ι.

Στ=ν εmκ:να 1 φα$νεται aνας µεταγεν6στερ�ς Fκαν�8
µEκ�υς τ�29�ς, π�L 0π$σης �ρ$σκεται 0ντ4ς τ�8 7ρ9αι-
�λ�γικ�8 91ρ�υ, γι. τ=ν κατασκευ= τ�8 Bπ�$�υ C9�υν
9ρησιµ�π�ιηθK κυρ$ως µ6λη κι:νων τ*ν καταστρα-
φ6ντων να*ν. @H 73ι�θρEνητη συναρµ�γE τ�υς δει-
κνSει τ4 9αµηλ4 0π$πεδ� π�λιτισµ�8, στ4 Bπ�2� �ρ$-
σκ�νται �F κατασκευαστ6ς τ�υ.

OF σSγ9ρ�ν�ι �Aρκ�δι�ι στ4ν 7π:η9� τ*ν πρ�-
σταγµ�των τ*ν πρ1των 0ντ�λ6ων, 7φ�8 κατασκεSα-

σαν τ=ν τελε$ως 7καλα$σθητη κα" µ= συν�δ�υσα µG
τ=ν Fστ�ρικ:τητα  κα" Fερ:τητα τ�8 91ρ�υ 7λ�υµιν�-
κατασκευ= στ=ν εRσ�δ� τ�8 7ρ9αι�λ�γικ�8 π�ρκ�υ(!),
φρ�ντ$,�υν ν. 0ναπ�θ6τ�υν τ. σκ�υπ$δια τ�υς σG
0µφανK σηµε2α τ�8 91ρ�υ (εmκ:να 2), θυµ$,�ντ�ς µας
δυστυ9*ς Iτι τ4 «0ς Cδαφ�ς φ6ρειν», 0ντ69νως µεταλ-
λαγµ6ν�, εHναι 7κ:µη 0ν mσ9Sι στ4ν τ:π� µας.

Mετ. τιµKς
NIων ∆ηµ1φιλ�ς

�Hλεκτρ�λ:γ�ς - Mη9ανικ4ς E.M.Π.
N6α Πεντ6λη

Παρακαλ:νται R EναγνHστες τ: «∆» πT διαπιστMνυν ]λλειψη τ: περιδικ: σ> κ(πι
σηµε9 πωλ�σεως τ: �Aθηναϊκ: TFπυ στ�ν �Aθ�να καA στ�ν λιπ� �Eλλ(δα ν7 µaς Lνηµε-
ρMνυν στ7 τηλ. 210-3223957, 210-9841655. TTς εNPαριστ:µε θερµHς Lκ τHν πρτ.ρων.

Bπ�2�ς [πKρ3ε 7ντισιωνιστEς, Iπως πρ�κSπτει 7π4
τ. γραπτ� τ�υ– ν. δε$3ει τελικ. [περ��λλ�ντα ,Kλ�
στ=ν 7ναγν1ριση τ�8 κρ�τ�υς τ�8 �IσραEλ: «Γιατ$
Xλλα3ε γν1µη; Πι6στηκε; �AπειλEθηκε; �Eκ�ι�στηκε;
Kανε"ς δGν γνωρ$,ει». @H 7π�ντηση στ4ν γρ$φ� εHναι
πι4 �πλK, κα" πρ�6ρ9εται παραδ:3ως 7π4 τ4ν µακα-
ρ$τη πρ:εδρ� τ*ν HΠA John F. Kennedy: B Harry
Truman 9ρηµατ$σθηκε.

Στ4ν πρ:λ�γ� τ�8 συγκλ�νιστικ�8 (κα" δυστυ9*ς
7µετ�φραστ�υ στ. @Eλληνικ.) Cργ�υ τ�8 7ντισιωνι-
στK �Iσραηλιν�8 Israel Shahak («Jewish History, Jewish
Religion: The Weight of Three Thousand Years», Pluto
Press, 2002), B περ$φηµ�ς �Aµερικαν4ς συγγραφ6ας
Gore Vidal 7φηγε2ται τ. J3Kς: «K�π�τε στ) τ�λη τ�ς
δεκαετ�ας 1950 U John F. Kennedy µ�! �φηγ�θηκε 2τι
τ� 1948 U Harry S. Truman ε3+ε *γκαταλειφθ� �π� τ�Dς

π�ντες, 2ταν �π�φ�σισε ν) συµµετ�σ+aη στ.ς πρ�ε-
δρικ
ς *κλ�γ�ς. T'τε κ�π�ι�ς  JAµερικαν�ς σιωνιστ&ς
τ�! παρ�δωσε µ�σα σ
 τραOν� µ�α �αλ�τσα µ
 δB� :κα-
τ�µµBρια δ�λλ�ρια, π�σ�ν π�D +ρησιµ�π�ι�θηκε γι)
τ&ν πρ�εκλ�γικ� τ�υ *κστρατε�α. Γι) α>τ� " �να-
γν�ρισ� µας τ�! JIσρα�λ *πισπεBσθηκε τ'σ�».

@H 7π�νεν�ηµ6νη αjτ= πελατειακ= 03αργSρωση
δυ4 Jκατ�µµυρ$ων δ�λαρ$ων hδEγησε σG π6ντε δεκα-
ετ$ες αFµατ�9υσ$ας κα" θρEν�υ στ= M6ση �Aνατ�λ=
κα$, 0σ9�τως, παγκ�σµ$ως...

MG 0κτ$µηση

ΠαCλ�ς Π!ν
�AθEνα

Y.Γ.: Σ/ς δια�ι��,ω κα" φωτ�τυπ$ες τ�8 �ι�λ$�υ τ�8 Shahak.



ΣYNT.: KBριε Παπαδηµητρ��υ, Eς πρ'εδρ�ς τ�! JΩνασε��υ IIδρBµατ�ς ε3στε 4καν�π�ιηµ�ν�ς �π’
τ&ν 0ως τ�ρα π�ρε�α τ�υ;

ΣT. ΠAΠA∆HMHTPIOY: @H δραστηρι:τητα τ�8 @IδρSµατ�ς 0πε3ετ�θη σG τ6τ�ι� �αθµ:, π�L

OR «διανFµενι» LPθρ# τυ
καA τS δ�γµα «�EK �AνατλHν τS φHς»

MIA ¶O§Y™HMANTH ™YNENTEY•H ™TON «¢»
TOY ¶POE¢POY Î. ™TE§IOY ¶A¶A¢HMHTPIOY

¢
Sσκ�λα θ. µπ�ρ�8σε ν. φανταστtK κα-
νε"ς π\ς τ4 τραγικ4 παι9ν$δι π�L Cπαι-
3ε P µ�2ρα στ4ν ^Eλληνα µεγιστ/να
�Aριστ�τ6λη �Ων�ση δGν θ.  ]ταν  τ4

τ6ρµα τKς Cντ�νης παρ�υσ$ας τ�υ στ= σSγ-
9ρ�νη Fστ�ρ$α. Π\ς 7π’ τ4 τραγικ4 τ6λ�ς τ�8
Rδι�υ κα" τ*ν παιδι*ν τ�υ, π\ς 7π’ τ=ν τ6-
φρα τKς πυρακτωµ6νης τ�υ �παρ3ης θ. 3ε-
πηδ�8σε Bλ�,1νταν� κα" mσ9υρ4 τ4 στερν:
τ�υ τ6κν�· τ4 �Ων�σει� ^Iδρυµα.
T4 γιγαντια2� κ�ινωφελGς Cργ� τ�8 @IδρS-
µατ�ς C9ει hς 7π1τερ� στ:9� τ=ν παγκ:σµια
δι�9υση τ*ν 73ι*ν τ�8 @Eλληνικ�8 Π�λιτι-
σµ�8. Kι B εjγεν=ς αjτ4ς στ:9�ς 0πιτυγ9�-
νεται, πραγµατ1νεται καθηµεριν�.

TO KEIMENO TH™ ™YNENTEY•H™ TOY Î. ¶A¶A¢HMHTPIOY

ΣτLλι�ς Παπαδηµητρ��υ.

Στυλ���της τ�8 7νεπαν�ληπτ�υ αjτ�8 Cργ�υ τ�8 @IδρSµατ�ς B πρ:εδρ:ς τ�υ Στ6λι�ς Παπαδη-
µητρ$�υ. NAνθρωπ�ς π�L πρ�τιµn/ ν. «µιλn/» µG πρ�3εις κι v9ι µG λ:για, [πKρ3ε στεν4ς συνεργ�της
τ�8 �Ων�ση 0π" σειρ. 0τ*ν. T4 �Ων�σει� ^Iδρυµα κα" τ4 Cργ� τ�υ εHναι [π:θεση ,ωKς γι. τ4ν Rδι�.
@O Στ6λι�ς Παπαδηµητρ$�υ µ$λησε 0κ �αθ6ων στ4ν «∆αυλ4» στ= συν6ντευ3η π�L 7κ�λ�υθε2.



�{τε κxν µπ�ρ�8σε ν. φανταστtK B µακαρ$της �Ων�σης, �{τε κι 0γ1, �{τε �F Xλλ�ι. Συνηθ$,εται ν.
λ6γεται π\ς �F π:ρ�ι π�L Xφησε B �Ων�σης στ4 ^Iδρυµα ]ταν 7µSθητ�ι. B6�αια [π�ρ9ει µ$α 7�ρι-
στ$α στ4 «7µSθητ�ι» κι B καθ6νας µπ�ρε2 ν. φαντ�,εται I,τι κα" Iσα θ6λει. Στ4 τ6λ�ς θ. �γ�8µε ν.
9ρωστ/µε κι:λας (γ6λια).

ΣYNT.: T� π�σ�στ� τ�ς περι�υσ�ας τ�υ ,φησε U �ε�µνηστ�ς στ� $Iδρυµα;
Σ.Π.: @O �Ων�σης κληρ�δ:τησε τ= µισ= περι�υσ$α τ�υ στ4 ^Iδρυµα κα" τ=ν Xλλη µισ= στ= Xριστ$-

να. Kα" �ρισε τ4 ^Iδρυµα ν. δια9ειρ$,εται κα" τ=ν περι�υσ$α τKς Xριστ$νας. @H Xριστ$να δGν τ4 θ6-
λησε αjτ4 κα" 0µε2ς δGν 0πιµε$ναµε. NEτσι Cγινε P 7π�γραφ= τKς περι�υσ$ας τ4 1975. ̀ Hταν 212 Jκατ.
δ�λλ�ρια περ$π�υ P περι�υσ$α τ�8 @IδρSµατ�ς κα" Xλλα τ:σα P περι�υσ$α τKς Xριστ$νας. `Hταν
π�λL σηµαντικ4 π�σ:, 7λλ. v9ι «7µSθητ�». Kι xν δGν εHσαι φρ:νιµ�ς, µπ�ρε2ς ε{κ�λα ν. τ4 3�δ6ψtης.
@O �Ων�σης θ6λησε ν. δ1σtη στ�Lς διαδ:9�υς τ�υ aνα 0ργαλε2�, v9ι περι�υσ$α. @H περι�υσ$α ]ταν τ4
0ργαλε2�. �Aπαγ:ρευσε λ�ιπ4ν στ4 ^Iδρυµα ν. δαπανn/ 0τησ$ως π�νω 7π4 aνα Jκατ. δ�λλ�ρια κα"
0π6�αλε τ4 J3Kς:  �Aπ4 τ=ν κερδ�φ�ρ$α τKς περι�υσ$ας ν. δαπαν/ται γι. κ�ινωφελε2ς σκ�π�Lς τ4
50% τ*ν κερδ*ν, λ6γ�ντας: «κBρι�ι, δ
ν θ�λω 0να θνησιγεν
ς �δρυµα. Θ�λω 0να �δρυµα στ� διηνεκ
ς
κα. γι’ α>τ� πρ�πει ν) µεγαλ�νaη». EHπε δηλαδE, δ�υλ6ψτε, κ�ντε 9ρEµατα κα" 3�δ6ψτε τ. µισ�. �Aν
δGν µπ�ρKτε, θ. 3�δεSετε aνα Jκατ. δ�λλ�ρια. NEρρι3ε Cτσι aνα ��ρ�ς, aνα 9ρ6�ς, στ�Lς |µ�υς τ*ν
0πιγ:νων.

ΣYNT.: �Hταν δηλαδ& ε>φυ�στατ�ς U 2ρ�ς τ�υ.
Σ.Π.: Bε�α$ως. Kι Cτσι Iλα τ. Cργα τ. Bπ�2α γ$ν�νται, γ$ν�νται 7π’ τ=ν κερδ�φ�ρ$α τ�8 @IδρSµα-

τ�ς.
ΣYNT.: Σ�µερα σ
 π�ι' dψ�ς �ρ�σκεται " περι�υσ�α τ�! IIδρBµατ�ς σ
 σ+�ση µ
 α>τ&ν π�D �να-

λ��ατε;
Σ.Π.: ΣEµερα εHναι πενταπλ�σια σ9εδ4ν 7π4 αjτ=ν π�L µ/ς Xφησε B µακαρ$της.
ΣYNT.: A>τ� ε3ναι π�ρα π�λD θετικ', xν κα. δ
ν �ναφ�ρεται �π� καν�ναν.
Σ.Π.: T4 τ$ θ. 7ναφ6ρtη q v9ι B καθ6νας δGν µ/ς 0νδιαφ6ρει. �Eµ/ς hς ∆ι�ικητικ4 Συµ��Sλι� τ�8

@IδρSµατ�ς µ/ς 0νδιαφ6ρει τ4 Cργ� π�L 0πιτελε2ται.
ΣYNT.: Π�ρα δηλαδ& �π’ τ� κ�ινωφελ
ς [ργ� ?π�ρ+ει κα. [ντ�νη *πι+ειρηµατικ& δραστηρι'τη-

τα τ�! IIδρBµατ�ς;
Σ.Π.: M. φυσικ�. T4 ^Iδρυµα 7π�τελ�8ν δS� 0π" µ6ρ�υς @IδρSµατα, τ4 0πι9ειρηµατικ4 κα" τ4 κ�ι-

νωφελ6ς. Ajτ=ν τ= στιγµ= τ4 0πι9ειρηµατικ4 �δρυµα, π�L δραστηρι�π�ιε2ται κυρ$ως στ4ν 9*ρ� τKς
ναυτιλ$ας, εHναι 7π4 τ�Lς µεγαλSτερ�υς 0φ�πλιστGς τKς @Eλλ�δας. ∆ιαθ6τει 18 πλ�2α µG µ6σ� Iρ�
Pλικ$ας 6 �ς 7 9ρ:νια. Πρ:κειται δηλαδ= γι. aναν ν6� κα" σSγ9ρ�ν� 0µπ�ρικ4 στ:λ�.

@O Xλλ�ς τ�µ6ας τ*ν 0πι9ειρηµατικ*ν δραστηρι�τEτων εHναι P 0µπ�ρικ= 0κµετ�λλευση τ*ν 7κι-
νEτων τ�8 @IδρSµατ�ς. K�ν�υµε δηλαδ= τρε2ς δ�υλειGς π�λL δSσκ�λες, π�L δ$ν�υν πρ��πτικ= γι. µ:-
νιµη �παρ3η. Πρ6πει ν. κερδ�φ�ρEσ�υµε γι. ν. κ�ν�υµε κ�ινωφελGς Cργ� κα" τ4 [π:λ�ιπ� π�σ4
ν. τ4 0πενδSσ�υµε σωστ�, γι. ν. φ6ρtη 3αν. 7π�τελ6σµατα.

ΣYNT.: Kα. τ) �π�τελ�σµατα δε�+ν�υν 2τι κ�νετε �>σιαστικ& δ�υλει�.
Σ.Π.: K�ιτ�3τε, 7ναλ��αµε κινδSν�υς, πEραµε ρ$σκα. ̂ Oπως 36ρετε, τ. FδρSµατα συνEθως κ�ν�υν

aνα κ�ινωφελGς Cργ�, aνα ν�σ�κ�µε2� q µ$α 0κκλησ$α, γ$νεται B 7π�λ�γισµ4ς – κα" κλε$σαµε. �H κρα-
τ�8µε µι. θ6ση πρ�6δρ�υ κα" φυτ�,ω�8µε. @Yπ�ρ9�υν ∆ι�ικητικ. Συµ��Sλια @Iδρυµ�των π�L δGν
[π6γραψαν π�τG κ�τι. o6ρετε, �F 7ν6ντιµ�ι εHναι µει�ψηφ$α. ΣυνEθως �F Xλλ�ι, �F «εjθυν:φ���ι»,
εHναι �F 9ειρ:τερ�ι. �Aπ�φεSγ�υν κ�θε κριτικ= δι. τKς 7πρα3$ας τ�υς.

ΣYNT.: Mιλ�στε µας τ�ρα γι) τ� κ�ινωφελ
ς [ργ� τ�! IIδρBµατ�ς JΩν�ση, π�D ε3ναι ,λλωστε κα.
U τελικ�ς σκ�π'ς τ�υ.

Σ.Π.: Tρε2ς εHναι �F τ�µε2ς τ�8 κ�ινωφελ�8ς Cργ�υ: P Παιδε$α, P @Yγε$α κα" B Π�λιτσιµ:ς. N. π�8µε
κατ’ 7ρ9=ν π\ς εRµαστε aνα «03ωστρεφGς» �δρυµα. ∆Gν π/µε ν. πε$σ�υµε τ�Lς ^Eλληνες ν. γνωρ$-
σ�υν τ4ν π�λιτισµ: τ�υς, ν. τ4ν 7γαπEσ�υν. NAν δGν θ6λ�υν, τ$ µπ�ρ�8µε ν. κ�ν�υµε 0µε2ς; Γι’ αjτ4

Στ.γη τ: [στεγυ - διωκ�µενυ Πλιτισµ: µας
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στρεφ:µεθα κυρ$ως στ4ν 03ωτερικ:, 03ωελλαδικ4 κ:σµ�. �Ως σEµερα C9�υµε δ1σει 9ιλι�δες [π�-
τρ�φ$ες σG ^Eλληνες κα" 7λλ�δαπ�Lς φ�ιτητGς σG 36να κα" Jλληνικ. πανεπιστEµια. T. πρ�γρ�µµα-
τα αjτ. π6ρα 7π’ τ= γν1ση πρ�ωθ�8ν τ= γλ*σσα, τ4ν π�λιτισµ4 κα" τ=ν Fστ�ρ$α τKς @Eλλ�δ�ς. �Eνι-
σ9S�υµε πανεπιστηµιακGς aδρες κα" κ6ντρα @Eλληνικ*ν σπ�υδ*ν. K�ν�υµε δωρεGς �ι�λ$ων κα" 0κπαι-
δευτικ�8 [λικ�8 Cργων @EλληνικKς γραµµατε$ας σG 7ντ$στ�ι9ες aδρες πανεπιστηµ$ων τ�8 03ωτερι-
κ�8, 0νισ9S�υµε µG �ι�λ$α, 0γ9ειρ$δια διδασκαλ$ας τKς JλληνικKς γλ1σσας κα" τε9νικ4 03�πλισµ4 �ι-
�λι�θKκες κα" σ9�λε2α τKς @Oµ�γ6νειας. Bε�α$ως κα" 0δ* στ=ν @Eλλ�δα C9�υµε [π�στηρ$3ει δεκ�-
δες δηµ�τικ. σ9�λε2α [π��αθµισµ6νων κυρ$ως περι�9*ν µG �ι�λ$α. Σ/ς 7ναφ6ρω 0λ�9ιστα µ:ν� 7π4
αjτ. π�L κ�ν�υµε.

ΣYNT.: JAγ�ρ�σατε τ�ν JOλυµπιακ� ΠBργ� τ�ς N�ας IY'ρκης. Π/ς τ�ν �Sι�π�ιεOτε σ�µερα;
Σ.Π.: o�δ6ψαµε 0κε2 π�λλ. Jκατ�µµSρια κα" Cγινε κ�τι 0ντυπωσιακ:. @H ��ση τ�8 πSργ�υ, 0κτ4ς

7π4 τ. 0µπ�ρικ. καταστEµατα π�L C9ει, διαµ�ρφ1θηκε hς K6ντρ� @Eλληνικ�8 Π�λιτισµ�8. Περι-
λαµ��νει aνα µεγ�λ� κατ�στηµα π�L πρ�ωθε2 –πωλε2 σG τιµ= κ:στ�υς– 7ντ$γραφα, 0κµαγε2α ε[ρη-
µ�των q µνηµε$ων τ�8 @Eλληνικ�8 Π�λιτισµ�8. NE9ει 0π$σης aνα hρα2� Jστιατ:ρι� µG Jλληνικ= κ�υ-
,$να, κρασ" κα" Xλλα Jλληνικ. π�τ�. @Yπ�ρ9ει 0π$σης κατ�στηµα Jλληνικ*ν �ι�λ$ων. @O Jλληνικ4ς
π�λιτισµ4ς εHναι σSνθετ� πρ/γµα, δGν εHναι µ:ν� «πνευµατικ4ς» – µG τ=ν Cνν�ια π�L δ$ν�υµε σEµε-
ρα σ’ αjτ4ν τ4ν Iρ�.

ΣYNT.: B��αια στ.ς H.Π.A. ?π�ρ+ει κι ,λλη σπ�υδα�α δραστηρι'τητα τ�! IIδρBµατ�ς.
Σ.Π.: Πρ�ωθ�8µε τ4ν @Eλληνικ4 Π�λιτισµ4 στ. 7µερικανικ. πανεπιστEµια. NE9�υµε 20 aδρες

@Eλληνικ*ν Σπ�υδ*ν. Στ= 9ρηµατ�δ:τησE τ�υς 0κτ4ς 7π4 µ/ς συµµετ69ει κα" τ4 Rδι� τ4 πανεπι-
στEµι�. Ajτ4 εHναι Iρ�ς, �στε ν. µ=ν [π�ρ9tη P aδρα hς 36ν� σ*µα. �Eπ$σης στ4 Mητρ�π�λιτικ4
M�υσε2� τKς N6ας @Y:ρκης λειτ�υργε2 P �Ων�σει�ς Bι�λι�θEκη γι. τ=ν @Eλληνικ= κα" Pωµαϊκ= T6-
9νη, π�L Cγινε µG δικE µας δαπ�νη.

ΣYNT.: IH «Στ�γη τ/ν Γραµµ�των κα. τ/ν Tε+ν/ν», π�D κατασκευ�=εται α>τ&ν τ& στιγµ& στ& Λε-
ωφ'ρ� Συγγρ�!, µπ�ρεO ν) +αρακτηρισθa� �π’ τ) σηµαντικ�τερα [ργα τ�! IIδρBµατ�ς;

Σ.Π.: �Aσφαλ*ς. Πρ:κειται γι. aνα µεγ�λ� Cργ�. Σ’ aνα �mκ:πεδ� τρι*ν στρεµµ�των κατασκευ�-
,εται aνα κτ$ρι�, π�L θ. C9tη 0νν6α [π:γει�υς κα" 0νν6α [π6ργει�υς rρ:φ�υς. @H Στ6γη φιλ�δ�3ε2 ν.
στεγ�σtη τ4ν Jλληνικ4 Π�λιτισµ:, τ. Γρ�µµατα κα" τ"ς Kαλ6ς τ�υ T69νες, κι v9ι �6�αια µ:ν� τ4ν
7ρ9α2� @Eλληνικ4 Π�λιτισµ4, B Bπ�2�ς «στεγ�,εται» σ’ Iλη σ9εδ4ν τ= γK, 7λλ. κυρ$ως τ4ν νε1τερ�
π�λιτισµ: µας.

ΣYNT.: Γιατ� διαλ�Sατε τ�ν 2ρ� «Στ�γη» �ντ. ,λλων καθιερωµ�νων, 2πως JAκαδηµ�α R K�ντρ�
κ.λπ.;

Σ.Π.: OF Iρ�ι αjτ�" 7νEκ�υν σG Xλλ�υς κα" δGν θ6λ�υµε ν. τ�Lς π�ρ�υµε 0µε2ς. @H Στ6γη π�L δη-
µι�υργ�8µε φιλ�δ�3ε2 ν. στεγ�σtη τ4ν «Xστεγ�» κα" διωγµ6ν� σEµερα @Eλληνικ4 Π�λιτισµ4. N�µ$-
,ω καταλα�α$νετε.

ΣYNT.: IO ,S�νας τ/ν δραστηρι�τ�των σας, κ. Παπαδηµητρ��υ, ε3ναι U IEλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς
κα. " πρ��θησ� τ�υ σ’ 2λ� τ�ν κ'σµ�. A>τ� γ�νεται δι'τι U JΩν�σης iταν $Eλληνας; �H δι'τι *σεOς,
�4 συνε+ιστ
ς τ�! [ργ�υ τ�υ, ε3στε $Eλληνες R κ�τι ,λλ�;

Σ.Π.: �Eµε2ς πρ6πει ν. κ�ν�υµε Cργα, πνευµατικ. κα" µE, π�L �ελτι1ν�υν τ4ν Xνθρωπ�. �Eνι-
σ9S�υµε κα" διαδ$δ�υµε τ4ν @Eλληνικ4 Π�λιτισµ:, v9ι γιατ" B �Aριστ�τ6λης �Ων�σης ]ταν ̂ Eλλη-
νας, v9ι γιατ" εRµαστε ̂ Eλληνες, π�L εRµαστε, 7λλ. δι:τι τ4ν κρ$ν�υµε [π6ρτερ� τ*ν π�λιτισµ*ν.
ΠιστεS�υµε Iτι B µ:ν�ς π�λιτισµ4ς π�L Xντε3ε στ4ν 9ρ:ν�, π�L µαθα$νει τ4ν Xνθρωπ� ν. γ$νε-
ται καλSτερ�ς, εHναι B @Eλληνικ4ς Π�λιτισµ:ς. @O 7ρ9α2�ς @Eλληνικ4ς Π�λιτισµ4ς δ$νει aναν
γν1µ�να στ4ν Xνθρωπ�, γι. ν. ,Eσtη rρθ. κα" ν. συνυπ�ρ3tη µG τ�Lς Xλλ�υς. Kα" 7π�τελε2 τ=ν
0πιτ�µ= τ�8 7νθρωπ$ν�υ γ6ν�υς . Σ’ αjτ�Lς π�L τ4ν πρ�σφ6ρ�υµε 0πιδι1κ�υµε τ4 καλ4 – κι v9ι
7π4 σω�ινισµ:. Στ=ν �Aµερικ= �λ6π�υµε τ�Lς 7νθρ1π�υς ν. Cρ9ωνται ν. παρακαλ�8ν κα" ν.

�EλληνικSς Πλιτισµ�ς: �O bπ.ρτερς τHν ΠλιτισµHν
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σπρ19νωνται γι. µι. θ6ση σG µ$α µας δι�λε3η, δι:τι πιστεS�υν π\ς εHναι µι. πρ�σφ�ρ. τ�8
@Eλληνικ�8 ΠνεSµατ�ς πρ4ς τ=ν πατρ$δα τ�υς.

Kι xς σηµει1σ�υµε κα" τ�8τ�: @H @Eλλ�δα σEµερα, παρ. τ. Iσα 9$λια-µSρια π6ρασε Iλ�υς αjτ�Lς
τ�Lς αm*νες τ�8 σκ�ταδισµ�8 κα" τKς σκλα�ι/ς –π�L δGν εHναι τ�8 παρ:ντ�ς ν. 7ναλSσ�υµε–, 0ν
τ�Sτ�ις παρ�γει π�λιτισµ:. ΣG Iλες τ"ς τ69νες σEµερα – σG 7ντ$θεση µG τ"ς Xλλες 9*ρες – 0δ* παρ�-
γεται π�λιτισµ:ς.

ΣYNT.: �Aν =�!σε U �ε�µνηστ�ς JAριστ�τ�λης JΩν�σης κα. [�λεπε τ� [ργ� τ�! IIδρBµατ�ς θ) iταν,
πιστεBετε, ε>+αριστηµ�ν�ς;

Σ.Π.: Θ. ]ταν π�λL 9αρ�Sµεν�ς, δι:τι αjτ4 π�L Xφησε Cγινε κα" γ$νεται πρ�σφ�ρ. πρ4ς τ=ν πα-
τρ$δα τ�υ κα" πρ4ς Iλ� τ4ν κ:σµ�. o6ρετε, Iταν 7ναλ��αµε µ/ς κ�ρ:ϊδευαν φ$λ�ι κα" µE. ∆Gν π$στευαν
Iτι θ. µπ�ρ�Sσαµε ν. πετS9�υµε αjτ. π�L πετS9αµε �ς τ1ρα. O{τε B µακαρ$της θ. µπ�ρ�8σε ν. τ4
φανταστtK αjτ:.

ΣYNT.: Π�λλ�. λ�νε πrς U JΩν�σης ε3+ε τ� �λ�θητ� α�σθητ�ρι� ν) καταλα�α�νaη τ� iθ�ς κα. τ.ς
δυνατ'τητες τ/ν �νθρ�πων, γι’ α>τ� *π�λεγε π�ντα σωστ�Dς συνεργ�τες. yEτσι *π�λεSε κι *σ;ς;

Σ.Π.: M. δGν 0π6λε3ε µ:ν� 0µ6να. O{τε δ�Sλεψα µ:ν�ς µ�υ. �Eπ6λε3ε κι Xλλ�υς 73ι:λ�γ�υς 7νθρ1-
π�υς Iπως τ4ν κ. Zαµπ6λα, τ4ν κ. �Iωανν$δη κα" τ�Lς Xλλ�υς συνεργ�τες µας. �Aκ�8στε: @O �Ων�σης,
Iπως κ�θε Xνθρωπ�ς, Cκανε κα" λ�θη κα" σωστ�. NAλλ�ι συνεργ�τες ]ταν καλ�" κι Xλλ�ι v9ι. ^Eνα
θ6µα συ,Eτησης, Iταν Cκανε τ= διαθEκη τ�υ, ]ταν τ4 π�ι:ς θ. δια9ειρισθtK τ=ν περι�υσ$α π�L 7φE-
νει. @O �Ων�σης ]ταν [πGρ Jν4ς µικρ�8 7ριθµ�8, 5 µελ*ν, ε�ς τ*ν Bπ�$ων �µ�υν 0γ1. T4ν Cπεισα ν.
αj3Eσtη τ4ν 7ριθµ4 σG τ�υλ�9ιστ�ν 15 7νθρ1π�υς. ∆ι:τι Cτσι θ. εH9ε πιθαν:τητες µεγαλSτερες ν. λει-
τ�υργEσtη. Π6ντε Xνθρωπ�ι q θ. ]ταν Iλ�ι καλ�" q v9ι κακ�$, q µισ�"-µισ�$. Π:σ�ι θ. 7π6µεναν ν.
λειτ�υργEσ�υν; Ejτυ9*ς δ69θηκε – κι αjτ4 ]ταν σωτEρι�. ∆ι:τι σ’ αjτ�Lς τ�Lς 0π" πλ6�ν 7νθρ1π�υς
[πKρ3αν κα" κ�π�ι�ι π�L δ�Sλεψαν σκληρ. κα" Cγινε Cτσι τ4 ^Iδρυµα. ∆Gν �µ�υν µ:ν�ν 0γ1· πρ6-
πει ν. C9tης καλ�Lς συνεργ�τες, δι:τι B 7γ*νας δGν εHναι �{τε ε{κ�λ�ς �{τε 7ν1δυν�ς. ΣEµερα τ4 ν.
κ�νtης 9ρEµατα εHναι π�ρα π�λL δSσκ�λ� κα" π�λL 0πικ$νδυν� xν φτ�σtης σG µεγ�λα ν�Sµερα. T4 ν.
τ. 3�δ6ψtης σωστ. εHναι π�λι κι αjτ4 δSσκ�λ� Cργ�.

ΣYNT.: KBριε Παπαδηµητρ��υ, περ�σατε τ� µεγαλBτερ� µ�ρ�ς τ�ς =ω�ς σας κ�ντ) στ�ν JAρι-
στ�τ�λη JΩν�ση, εTτε Eς ,µεσ�ς συνεργ�της τ�υ εTτε, 28 +ρ'νια τ�ρα, Eς συνε+ιστ&ς τ�! [ργ�υ τ�υ.
Π/ς ν�ι�θετε, π/ς �ι�νετε α>τ&ν τ&ν καταλυτικ& γι) τ& =ω� σας σ+�ση;

Σ.Π.: NHµ�υν κ�ντ. στ4ν µακαρ$τη 7π’ τ4 1953. NHµ�υν 0π$σης B συντ�κτης τKς διαθEκης τ�υ κα"
αjτ4ς π�L τ4ν παρ1τρυνε ν. τ=ν κ�νtη µετ. τ4ν 9αµ4 τ�8 γι�8 τ�υ. `Hταν 7ναµφισ�Eτητα µι. κα-
θ�ριστικ= γι. µ6να γνωριµ$α. �Aπ4 �mκ�ν�µικKς πλευρ/ς 7σκ�8σα 0λεSθερ� 0π�γγελµα κα" C�γα,α
π�λλ. 9ρEµατα. ^Oταν Cγινα πρ:εδρ�ς τ�8 @IδρSµατ�ς, σταµ�τησα ν. τ4 7σκ*. ∆Gν ν�µ$,ω Iτι τ4
^Iδρυµα θ. µπ�ρ�8σε ν. µG πληρ1νtη σSµφωνα µG τ"ς πρ�ηγ�Sµενες 7π�δ�96ς µ�υ.

ΣYNT.: Πρ�σωπικ) τ� *πιδι�κετε στ� µ�λλ�ν;
Σ.Π.: T4 µ6λλ�ν µας δGν εHναι κα" τ:σ� µεγ�λ� (γ6λια). T. 9ρ:νια π6ρασαν κα" Cτσι �λ6π�υµε τ4

παρ:ν. ΓεννEθηκα στ=ν �Aλε3�νδρεια τKς AmγSπτ�υ, σG µ$α Jλληνικ= παρ�ικ$α ,ωντανE, µG mσ9υρ=
παρ�δ�ση εjπ�ι$ας, µG µεγ�λ�υς 0θνικ�Lς εjεργ6τες. �Aπ4 τ= στιγµ= π�L C�γα,α τ. πρ4ς τ4 ,Kν γι.
µ6να κα" τ=ν �mκ�γ6νει� µ�υ –δGν ,* παλα�. Iπως Xλλ�ι– τ4 ν. συνε9$σω ν. κερδ$,ω 9ρEµατα µ�8
]ταν πι. 7δι�φ�ρ�, δι:τι συγκριν:µεν�ς 0π’ αjτ�8 µG τ�Lς εjεργ6τες τKς mδια$τερης πατρ$δας µ�υ
δGν C9ω καµµ$α 73$α. T4 9ρKµα δGν εHναι τ$π�τα, Iταν δGν µπ�ρtKς ν. τ4 73ι�π�ιEσtης πρ4ς vφελ�ς
τ�8 πλησ$�ν σ�υ. Kα" P @Eλλ�δα πρ�σφ6ρει µεγ�λα πεδ$α κ�ινωφελ�8ς δρ�σης 7λλ. κα" φιλαν-
θρωπ$ας. T= φιλανθρωπ$α B �Ων�σης δGν τ=ν �θελε – κα" vντως εH9ε δ$κι�. ∆ι:τι εHναι καλSτερα ν.
κ�νtης aνα ν�σ�κ�µε2�, παρ. ν. πληρ1σtης µ$α 0γ9ε$ριση στ4 03ωτερικ4 Jν4ς 7να3ι�παθ�8ς συναν-
θρ1π�υ σ�υ. NAρα τ4 ν. δ�υλ6ψ�υµε σωστ. κα" ν. πρ�σφ6ρ�υµε εHναι τ4 καS9ηµ� µας, τ4 �θικ: µας
9ρ6�ς, παρ. τ4ν 03�υθενωτικ4 7γ*να τKς 0λεSθερης 7γ�ρ/ς.

TS α�σθητ�ρι τ: �Ων(ση γι7 τS dθς τHν EνθρMπων
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ΣYNT.: Tελει�ν�ντας, κ. Παπαδηµητρ��υ, θ) �θελα ν) σ;ς ρωτ�σω σ+ετικ/ς µ
 τ&ν πρ'σφατη
[κθεση τ/ν Kυπριακ/ν �ρ+αι�τ�των π�D διωργαν�θηκε στ.ς H.Π.A., " Uπ��α +ρηµατ�δ�τ�θηκε �π�
τ� JΩν�σει� κα. [λα�ε µεγ�λη δηµ�σι'τητα. IH *ν λ'γ<ω [κθεση [φερε τ�ν τ�τλ� «	Aπ� τ)ν 	Iστ%ρ
στ)ν 	Aφρ�δ�τη», 0νας τ�τλ�ς π�D πρ�φαν/ς θ) µπ�ρ�!σε ν) θεωρηθa� 2τι ?πεδ�λωνε �σιατικ& κα-
ταγωγ& τ/ν κατ��κων τ�ς KBπρ�υ κα. τ� περ�φηµ� «JES JAνατ�λ/ν τ� φ/ς». Π�ι'ς τιτλ�φ'ρησε τ&ν
*ν λ'γ<ω [κθεση κα. τ� [+ετε ν) π�τε περ. τ�Bτ�υ;

Σ.Π.: �Eµε2ς 7ναλ��αµε τ= δαπ�νη τKς δι�ργ�νωσης – τ=ν εjθSνη τKς 0κθ6σεως εH9αν P �Aρ9αι�-
λ�γικ= @Yπηρεσ$α κα" τ4 @Yπ�υργε2� Π�λιτισµ�8 τKς KSπρ�υ. ^Oπως καταλα�α$νετε, δGν µπ�ρ*
0γ\ ν. 0λ6γ3ω τ4ν 7ρ9αι�λ:γ� τKς KSπρ�υ τ$ τ$τλ� θ. 0πιλ63tη. Ajτ4 π�L µπ�ρ* ν. 0λ6γ3ω, εHναι
τ4 τ$ θ. π* 0γ1. @Ως πρ:εδρ�ς τ�8 @IδρSµατ�ς σG δS� Bµιλ$ες µ�υ, µ$α στ. 0γκα$νια τKς Cκθεσης κα"
µ$α στ= �ραδιν= δε3$ωση, εHπα τ. J3Kς: @O τ$τλ�ς τKς Cκθεσης εHναι πρ�κλητικ:ς. �Aπ’ τ=ν KSπρ� π6-
ρασαν κι Xλλ�ι λα�" κι Xλλες θε:τητες, π�L Iλες [π6κυψαν τελικ. στ=ν rµ�ρφι. τKς @Eλλην$δας
�Aφρ�δ$της. T4 νησ" παρ6µεινε Jλληνικ:, δι:τι στ=ν π�λη µετα3L τKς �Aστ�ρτης κα" τKς �Aφρ�δ$-
της νικEτρια �γKκε P @Eλλην$δα θε�. Mετ. τ"ς δικ6ς µ�υ τ�π�θετEσεις Xρ9ισαν ν. «7λλ�,�υν γν1-
µη» 7ρκετ�" κα" ν. mσ9υρ$,ωνται Xλλα πλ6�ν. �Aρκετ�" KSπρι�ι µG πλησ$ασαν κα" µG συνε9�ρησαν.

�Aσφαλ*ς γνωρ$,ετε π\ς B @Eλληνικ4ς Π�λιτισµ4ς C9ει π�λλ�Lς «διαν��Sµεν�υς» 09θρ�Sς. Ajτ4
σηµα$νει π\ς πατn/ σG νε8ρα κα" τ. νε8ρα π�ν�8ν hρισµ6ν�υς. T4 θ6µα εHναι, τ$ κ�νεις q τ$ δGν
κ�νεις Cναντι αjτ*ν.

ΣYNT.: T� περ�φηµ� «JES JAνατ�λ/ν τ� φ/ς» θ) τ� συναντ;τε �ρκετ) συ+ν) µπρ�στ� σας.
Σ.Π.: Θ6λησαν hρισµ6ν�ι ν. µG πληρ�φ�ρEσ�υν γι. τ=ν �Aνατ�λ= κα" τ4 φ*ς της. M. π�ι: φ*ς

03 �Aνατ�λ*ν; MEπως γ6ννησε τ= δηµ�κρατ$α, τ=ν π�λιτικE, τ4 θ6ατρ�; Π�ι: 7π’ τ. στ�ι9ε2α τ�8 Π�-
λιτισµ�8 γεννEθηκε στ=ν �Aνατ�λE, 0κε2 π�L σSµφωνα µG τ�Lς 7ρ9α$�υς συγγραφε2ς [πKρ9ε P �αρ-
�αρ:τητα;

ΣYNT.: Παρατηρ�!µε, κ. Παπαδηµητρ��υ, πrς µ
 τ�ν καιρ� Uλ��να κα. περισσ'τερ� τ� JΩν�σει�
$Iδρυµα κα. τ� [ργ� τ�υ καταSι�ν�νται στ& συνε�δηση τ�! κ'σµ�υ Eς 0να �σ+υρ� κα. ,δ�λ� στ�ριγµα
τ�! IEλληνικ�! Π�λιτισµ�!. Kα. Eς στυλ���της τ�ς παρ�υσ�ας α>τ�ς, *πιτρ�ψτε µ�υ, φα�νεσθε *σεOς.
T� ε�σπρ�ττετε α>τ', κ. Παπαδηµητρ��υ;

Σ.Π.: Σ/ς εj9αριστ* γι. τ. καλ� σας λ:για. ∆Gν εHµαι µ:ν�ν 0γ1, Iλ�ι �F Xνθρωπ�ι τ�8 @IδρSµα-
τ�ς δ�υλεS�υµε γι. τ4 καλSτερ�. Kα" P µ:νη 7νταµ�ι�= π�L δε9:µαστε, εHναι P 7ναγν1ρισE µας
7π4 τ4ν λα4 κα" µ:ν�ν 7π4 αjτ:ν. ^Oταν περπατ* στ4ν δρ:µ�, Xγνωστ�ς 0ν µ6σ�ω 7γν1στων, π�λ-
λ�" εHναι �F Xνθρωπ�ι π�L µG πλησι�,�υν γι. ν. µ�8 0κφρ�σ�υν τ=ν 7ναγν1ρισE τ�υς πρ4ς τ4 Cργ�
µας, ν. 0πικρ�τEσ�υν τ=ν πρ�σπ�θει� µας. T$ Xλλ� µπ�ρε2 ν. ,ητEσtη κανε"ς C3ω 7π’ αjτ:; «K�τ-
θανε ∆ιαγ:ρα, �jκ 0ς NOλυµπ�ν 7να�tKς».

Παν. Λ. K�υ+αλ!κης
Σηµ. τ: �Eκδ�τη: /O «∆» αYσθ;νεται τ$ν .ν;γκη ν7 δηλ5σHη τ$ν �αρ; τ�υ, δι�τι �% �ασικ=ς πε-
π�ιθ"σεις τ�� Zπευθ�ν�υ τ�� σπ�υδαι�τερ�υ κα> Zγι�στερ�υ π�λιτισµικ�� φ�ρ�α τ6ς 0λλη-
νικ6ς Yδιωτικ6ς πρωτ���υλ�ας, τ�� ,Ωνασε��υ /Iδρ�µατ�ς, συµπ�πτ�υν µ= τ$ �ασικ$  πρ��λη-
µατικ$ π�M .ρθρ5θηκε κα> .ρθρ5νεται στ>ς στ6λες τ�� περι�δικ�� α[τ�� .π4 τ$ν Aκδ�σ"
τ�υ τ4ν ,Iαν�υ;ρι� τ�� 1982 _ως σ"µερα. /H φωτισµ�νη συνε�δηση τ�� Πρ��δρ�υ τ�� /Iδρ�-
µατ�ς κ. Στ. Παπαδηµητρ��υ, `πως διαγρ;φεται στ4 Aργ� τ�υ κα> στ4ν λ�γ� τ�υ, Kπαληθε�ει
γι7 µ�α .κ�µη φ�ρ7 τ$ν π�λλ;κις διατυπωθε9σα aπ�ψ" µας, `τι U δια�ρ�νικ4ς /Eλληνικ4ς Π�-
λιτισµ4ς εbναι Aργ� .π�κλειστικ7 πρ�σωπικ�τ"των κα> c�ι Uµ;δας, κρ;τ�υς d Kπισ"µων φ�-
ρ�ων, π��, `πως συν;γεται .π4 τ7 λεγ�µενα τ�� κ. Στ. Π., c�ι µ�ν� δ=ν συµ�;λλ�υν .λλ7
Kκτρ�π�υν τ$ν .ν�δικ$ π�ρε�α τ�� Π�λιτισµ�� µας, κ;τι π�M κα> U Zπ�γραφ�µεν�ς –fς µ��
KπιτραπH6 ν7 τ4 π� γι7 πρ5τη φ�ρ7 Kδ�–A�ω ν�ι5σει σκληρ7 «στ4 πετσ� µ�υ» π�λλ=ς φ�ρ=ς
στ7 22 �ρ�νια π�M πλ�ηγ� τ4 µικρ4 Yδιωτικ4 Kπ�σης σκ;φ�ς «∆αυλ�ς». – ∆.I.Λ.

OR LPθρA τ: Πλιτισµ: µας καA τS «�EK �AνατλHν τS φHς»
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TZEPPY M¶PAOYN: O AMEPIKANO™ E§§HNI™TH™–

¢
Gν εHναι λ$γ�ι 0κε2ν�ι �F φ$λ�ι π�L δGν µ�8 Cκρυψαν τ=ν 7π�γ�EτευσE
τ�υς γι. τ4ν 7ρνητικ4 ρ:λ� τ�8 �Aµερικαν�8 JλληνιστK πανεπιστηµιακ�8
Victor Davis Hanson hς συµ��Sλ�υ κα" mδε�λ�γικ�8 7π�λ�γητK τKς κυ-
�ερνEσεως Mπ�Sς, γεγ�ν4ς π�L 7πεκ�λυψε B «∆αυλ4ς» πρ�σφ�τως (τ.

263, N�6µ�ρι�ς 2003). Ajτ4 π�L τ�Lς 0ν19λησε 7ρκετ�, ]ταν π\ς �F Rδι�ι εH9αν
0νθ�υσιαστK πρ�ηγ�υµ6νως λ:γ�ω τKς συγγραφικKς συµµετ�9Kς τ�8 X�νσ�ν
στ4 π�λυδιαφηµισµ6ν� �ι�λ$� «Π�ι:ς σκ:τωσε τ4ν ̂ Oµηρ�;». @Ως 0κ τ�Sτ�υ ν�ι-
1θω τ=ν 7ν�γκη ν. 3εκαθαρ$σω κ�π�ια πρ�γµατα, κα" κυρ$ως λ:γ�ω τKς µα-
κρ/ς συνεργασ$ας π�L µG συνδ6ει µG τ4ν «∆αυλ:».

@H περ$πτωση X�νσ�ν δGν εHναι �{τε P πρ1τη �{τε P τελευτα$α, π�L aνας διαν��Sµεν�ς
7ναλαµ��νει ν. δικαι�λ�γEσtη q ν. 03�ρtη σ.ν καθ�δηγητ=ς q 7π�λ�γητ=ς τ"ς Bλ�κληρω-
τικGς µεθ:δ�υς µι/ς 03�υσ$ας. �Eπ$σης aνας µ�ρφωµ6ν�ς 0πιστEµ�νας δGν σηµα$νει 7πα-
ραιτEτως Iτι εHναι κι aνας καλλιεργηµ6ν�ς Xνθρωπ�ς – δυστυ9*ς. ̂ Oσ�ι συµµετ69�υµε στ4ν
«∆αυλ4» τ�σσ�υµε πρ*τα 7π’ Iλα τ=ν κριτικ= κα" τ=ν 7µφισ�Eτηση κα" δGν 7να,ητ�8µε
09θρ�Lς κα" φ$λ�υς παρασυρµ6ν�ι 7π4 τ"ς mδε�λ�γικGς ,υµ1σεις τKς 0πικαιρ:τητας.

^Oσ�ν 7φ�ρn/ στ4 θ6µα τ�8 7ναπτυσσ:µεν�υ στε$ρ�υ 7ντι-αµερικανισµ�8, π�L C9ει 7ν�-
δικ= τ�ση 03 αmτ$ας τKς 0πι�ληθε$σας παγκ�σµι�π�$ησης –P Bπ�$α Cρ9εται σG 7ντ$θε-
ση µG τ�Lς π:θ�υς τ*ν 7νθρ1πων γι. µι. εjγεν6στερη µ�ρφ= ,ωKς–, κρ$νω hς λ�θ�ς
τ4ν φ�νταµενταλισµ4 π�L παρατηρε2ται. Πληρ�φ�ρ* λ�ιπ4ν τ�Lς 7ναγν*στες Iτι aνα
σηµαντικ4 µ6τωπ� 7π�ντησης στ=ν 0πι9ειρ�Sµενη Bλ�κληρωτικ= κινητικ:τητα τKς ��-
ρει�αµερικανικKς κυ�ερνEσως C9ει συγκρ�τηθK κα" 0νεργ�π�ιηθK µ6σα στ"ς Rδιες τ"ς
H.Π. �Eκτ4ς 7π4 τ=ν �Aµερικ= τ*ν Mπ�Sς, K$σσινγκερ, Σ�αντ,εν6γκερ, P�µσφελντ,
X�νσ�ν κ.X. [π�ρ9ει κα" P Xλλη �AµερικE, αjτ= τ*ν �I�.ν NIλλιτς, N:ρµαν M6ηλερ,
K.ρλ Σαγκ�ν, T,α$ηµς X$λλµαν, B$νσεντ K�Sκ, NEρικ NAντερσ�ν, T,\ν NAντερσ�ν,
T"µ P:µπινς, Γκ4ρ Bιντ�λ, N:αµ Tσ:µσκυ, M�ικλ M�Sρ, T,6ρυ Mπρ��υν κα" π�λλ*ν
Xλλων. Θ. σταθ* στ4ν τελευτα2�.

@O T,6ρυ Mπρ��υν σπ�Sδασε 7ρ9α$α Jλληνικ= φιλ�λ�γ$α κα" λατινικ. στ4 πανεπιστE-
µι� τKς Kαλιφ:ρνιας Mπ6ρκλεϋ κα" 0ν συνε9ε$nα ν�µικ. στ4 Γ6ηλ. T4 1970 03ελ6γη Γραµ-
µατ6ας τKς Π�λιτε$ας τKς Kαλιφ:ρνιας κα" τρ$α 9ρ:νια µετ. κυ�ερνEτης της, σG Pλικ$α µ:-
λις 35 0τ*ν. T4 Cργ� τ�υ διακρ$θηκε γι. τ4ν 7νθρωπιστικ: τ�υ 9αρακτKρα κα" τ=ν κ�ινω-
νικE τ�υ εjαισθησ$α κα" τ4 1978 0πανε3ελ6γη κυ�ερνEτης µG τ=ν µεγαλSτερη πλει�ψηφ$α
στ=ν Fστ�ρ$α τKς π�λιτε$ας. NIσως ν. 7π�τελtK δυστS9ηµα Iτι στ. 1992 C9ασε 7π4 τ4ν Kλ$-
ντ�ν τ4 9ρ2σµα τ*ν ∆ηµ�κρατικ*ν. T4 1997 03ελ6γη δEµαρ9�ς στ=ν π:λη τ�υ, τ4 NΩκλαντ.

@Ως δηµ�σι�γρ�φ�ς πρ�σπ�θησε ν. δ1σtη �Kµα, �στε ν. 7κ�υστtK P φων= Iλων 0κε$νων
τ*ν πνευµατικ*ν 7νθρ1πων π�L 7δυνατ�8ν ν. �ρ�8ν πρ:σ�αση στ. 0λεγ9:µενα µ.µ.ε. λ:γ�ω
τKς 0ντιµ:τητ�ς τ�υς κα" τKς 7π�στρ�φKς τ�υς πρ4ς τ4ν µα,ικ4 9ειραγωγικ4 9αρακτKρα τ*ν
µ6σων αjτ*ν. Στ4 �ι�λ$� τ�υ «IH ,λλη JAµερικ�», π�L κυκλ�φ:ρησε κα" στ=ν @Eλλ�δα, πα-
ρ�υσι�,ει κ�π�ιες π�λL 0νδιαφ6ρ�υσες συ,ητEσεις τ�υ µG 7νθρωπιστGς-στ�9αστGς 7π4 Iλ�
τ4ν κ:σµ�. Πρ:κειται γι. φιλ�σ:φ�υς, περι�αλλ�ντ�λ:γ�υς, παιδαγωγ�Sς, στρατιωτικ�Sς,
γεωπ�λιτικ�Sς, δηµ�σι�γρ�φ�υς, �F Bπ�2�ι µG τρ:π� 0µπεριστατωµ6ν� κα" µG λ:γ� �πλ/ δια-
τυπωµ6ν� µ/ς δ$ν�υν ν. καταλ���υµε τ$ σηµα$νει παγκ�σµι�π�$ηση, θ$γ�ντας θ6µατα π�-
λιτικKς, κ�ινων$ας, π�λιτισµ�8, παρ�δ�σης, διατρ�φKς, περι��λλ�ντ�ς, παιδε$ας, στρατη-
γικKς, 03�υσ$ας κ.λπ.  T4 σηµαντικ4 εHναι π\ς δGν καταφεSγ�υν σG [περ��λ6ς, παραδ�3�-
λ�γ$ες, συνθηµατ�λ�γ$ες κα" Xλλες γραφικ:τητες –7π’ τ4ν ��µ�αρδισµ4 τ*ν Bπ�$ων C9�υ-
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µε µπ�υ9τ$σει πι�– 7λλ. µG λ:γ� σ��αρ:, Cγκυρ� κα" 7νθρ1πιν� µ/ς δ$ν�υν ν. καταλ�-
��υµε Iτι �{τε µ:ν�ι εRµαστε �{τε 3εκ�µµ6ν�ι στ4ν 7γ*να µας γι. τ=ν �mκ�υµενικ= 7να-
γ6ννηση τ�8 7νθρωπισµ�8.

T4 σηµε2� π�L πρ�καλε2 mδια$τερη 0ντSπωση εHναι P 0πιµ�ν= τ�8 φιλ�σ:φ�υ κα" παιδα-
γωγ�8 �I�.ν NIλλιτς γι. 0πανεκτ$µηση τ�8 7γαθ�8 τKς φιλ$ας ([π6ρτατη 73$α κατ. τ4ν �Aρι-
στ�τ6λη, τ4ν �Eπ$κ�υρ� κα" τ"ς σ9�λ6ς τ�υ), π�L τ:σ� C9ει [π�τιµηθK, κα" B 0παναπρ�σδι�-
ρισµ4ς τKς κ�ινωνικKς σηµασ$ας τKς φιλ$ας hς �γνKς κα" καθαρKς 73$ας –Iπως κατ. τ=ν
γν1µη τ�8 NIλλιτς συν6�αινε στ4ν π�λιτισµ4 τ*ν @EλλEνων– 9ωρ"ς τ"ς µεταγεν6στερες πρ�-
σµ$3εις τ�8 σε3ισµ�8, τKς [π�κρισ$ας κα" τKς 0κµετ�λλευσης.

***

QE
νας 7κ:µη 7π4 αjτ�Lς τ�Lς 7νθρωπιστGς-Jλληνιστ6ς, @Iσπαν4ς αjτ:ς, εHναι B �Aγ�υ-
στ"ν Γκαρθ$α K�λ��. @O K�λ�� γεννEθηκε στ=ν Zαµ:ρα τKς @Iσπαν$ας στ. 1926. ∆$-
δα3ε 7π4 τ4 1964 στ=ν aδρα κλασικKς φιλ�λ�γ$ας τ�8 πανεπιστηµ$�υ τKς Mαδρ$-
της κα" πρωτSτερα στ4 πανεπιστEµι� τKς Σε�$λλης. �Aν�µεσα στ. 1965 κα" 1975 03ω-

ρ$στηκε 7π4 τ=ν κυ�6ρνηση Φρ�νκ� στ=ν Γαλλ$α λ:γ�ω τKς συµµετ�9Kς τ�υ στ4 κ$νηµα τ*ν
«Acratos» κα" Cπειτα 0π6στρεψε στ. 7καδηµαϊκ� τ�υ καθEκ�ντα. NE9ει µεταφρ�σει στ=ν
Fσπανικ= γλ*σσα ̂ Oµηρ�, �Aριστ�φ�νη, oεν�φ*ντα, Bιργ$λι�, Λ�υκρEτι� κα" Xλλ�υς κλα-
σικ�Lς συγγραφε2ς. �Eπ$σης συµµετ69ει στ=ν δηµ:σια ,ω= κα" στ�Lς κ�ινωνικ�Lς 7γ*νες
hς συνειδητ�π�ιηµ6ν�ς κα" 0νεργ4ς π�λ$της µG 0λεSθερη κρ$ση.

Bι�λ$� τ�υ π�L κυκλ�φ�ρε2 στ. Jλληνικ�, σG µετ�φραση τ�8 K1στα Παναγιωτ$δη, εHναι
τ4 «�Eναντ$�ν τ�8 αjτ�κινEτ�υ». @O K�λ�� δυσανασ9ετε2 µG τ=ν παρ�λ�γη µετατρ�π= µι/ς
µη9ανKς, τ�8 αjτ�κινEτ�υ 0ν πρ�κειµ6ν�ω, σG κ�ινωνικ= 73$α κα" σG µ6τρ� 73ι�λ:γησης τKς
7νθρ1πινης πρ�σωπικ:τητας. �Aπ�καλSπτει τ=ν συνωµ�τικ= κα" παραπλανητικ= πρακτικ=
τ*ν αjτ�κινητ��ι�µη9ανι*ν κα" τ*ν πετρελαι�παραγωγ*ν εmς ��ρ�ς τKς 7νθρωπ:τητας σG
Iλα τ. 0π$πεδα – [γε$α, 7σφ�λεια, 9ρ:ν�, 9ρKµα, αmσθητικE, π�ι:τητα, περι��λλ�ν, 0ργασ$α,
ψυ9�λ�γ$α, 0λευθερ$α κ.λπ. @O –X3ι�ς τ�8 µισθ�8 τ�υ– καθηγητ=ς C9ει r3L πνε8µα κα" λ:γ�
κα" πραγµατικ. 0ντυπωσι�,ει µG τ. Iσα 3εµπρ�στι�,ει 9ωρ"ς περιστρ�φ6ς. @H καταγγελ$α
τ�υ 7φ�ρn/ στ=ν �πτ= καθηµεριν:τητα τKς ,ωKς µας κα" C9ει π�λL µεγ�λ� 0νδιαφ6ρ�ν, εmδικ.
Iταν 7ναλStη π*ς P παγκ�σµι�π�$ηση τ�8 [περπλ�υτισµ�8 κα" τKς δυστυ9$ας 0ρηµ1νει τ=ν
µεθ:ρι� κα" τ=ν 0παρ9$α σG διεθνGς 0π$πεδ�, [π��αθµ$,ει τ4ν σε�ασµ4 τKς 7νθρ1πινης ,ωKς
κα" καταστρ6φει τ4ν π�λιτισµ:. Π�ντως P κατ�σταση π�L περιγρ�φει B K�λ�� γι. τ=ν @Iσπα-
ν$α 3αφνι�,ει µG τ4 π:σ� 7ντ$στ�ι9η εHναι µG αjτ=ν π�L 0πικρατε2 κα" στ=ν @Eλλ�δα.

^Oσ�ν 7φ�ρn/ στ=ν «σ96ση» τ�8 @Iσπαν�8 JλληνιστK µG τ4 παρ�δειγµα τ�8 πρ�ανα-
φερθ6ντ�ς �Aµερικαν�8 συναδ6λφ�υ τ�υ B. Nτ. X�νσ�ν κα" Iσων Xλλων δ$ν�υν 7ν�-
λ�γα δε$γµατα γραφKς, εHναι P J3Kς κα" εHναι εmλικριν6στατη: «O4 διαν��Bµεν�ι ε3ναι
?πηρ�τες τ�ς *S�υσ�ας, ε3ναι φτειαγµ�ν�ι γι) ν) *Sαπατ�!ν, ν) *Sαπατ�!ν τ�ν λα'.
N�τ�ι 2λ�ι �4 διαν��Bµεν�ι, �π�καλ�!νται *πιστ�µ�νες, φιλ'σ�φ�ι, λ�γ�τ�+νες, 2λ�ι
α>τ�. π�D *µφαν�=�νται στ&ν τηλε'ραση, π�D [+�υν dπαρSη γι) ν) *Sαπατ�!ν, γι) ν)
συντηρ�!ν τ� ψ�µα, γι) ν) τ� στηρ�=�υν. T'σ� π�D �qτε γι’ �στεO� µ&ν σ�! τB+aη ν) πa�ς
2τι *µπιστεBεσαι τ�Dς διαν��Bµεν�υς. JEµπιστ�σBνη, π�D ε3ναι τ� �ντ�θετ� τ�ς π�στης,
µπ�ρεOς ν) [+aης µ'ν� στ�ν λα', σ
 2,τι �π�µ�νει �π’ τ�ν λα� κα. τ&ν =ω�, κα. :π�µ�νως
στ.ς �τ�λει�ς µας Eς �διωτικ/ν �τ'µων, δι) µ�σ�υ τ/ν Uπ��ων κα. *ναντ��ν τ/ν Uπ��-
ων π'τε-π'τε κ�τι �π’ τ�ν λα� µπ�ρεO ν) π�ρaη κ�υρ�γι�, ν) µαλακ�σaη τ&ν πληγ�», (σελ.
114). Σ�φ) λ'για, κα. �4 περιπτ�σεις π�D µ;ς φ�ρν�υν στ�ν ν�! π�µπ�λλες, [τσι;!

	AλL.ανδρ�ς X. MAτσι�υ



T!δε λLγει K5ρι�ς
T� �κ�Bω, κ. T=rρτ= Mπ�Dς νε�τερε; T' ’+εις ρ�Sει λ�ει

στ&ν ψιλ�κ�υ��ντα µ
 τ� *π�υρ�νι� JAφεντικ'; Π�ι'ς τ� λ�-
ει; M) U M�νσφιλντ, ε>λ�γηµ�νε, π�D ��λθηκε ν) γρ�ψaη κα.
κ�τ=)µ �ι�λ�� γι) τ&ν π�στη σ�υ Eς «Sαναγεννηµ�ν�υ Xρι-

στιαν�!»! Kι �π� ?λικ� διαθ�τει ,φθ�ν� U ,νθρωπ�ς. T� ν) πρωτ�θυµηθa� κανε�ς. T&ν
συµπρ�σευ+� σ�υ µ
 τ�ν κ. Mπλ
ρ µ�σα στ�ν Λευκ� O3κ�; T.ς παλαι'τερες *κµυστη-
ριεBσεις σ�υ στ�ν ε>αγγελιστ& παπ; P'µπινσ�ν, 2τι «U Θε�ς *πιθυµεO *µ�να γι) πρ'-
εδρ�» R τ� ,λλ�, τ� �νεπαν�ληπτ�, ν) τελ�σaης τ&ν λειτ�υργ�α τ/ν Bα�ων π�ρυσι µ�-
σα στ� �ερ�πλ;ν� *ν πτ�σει πρ�ς O>�σιγκτ�ν, *πειδ& δ
ν πρ�λ��αινες ν) τ&ν πα-
ρακ�λ�υθ�σaης µετ) τ&ν πρ�σγε�ωση; A>τ� κι xν iταν happening! Φανταστ�τε σα-
ρ�ντα ,τ�µα µ�σα στ&ν αTθ�υσα διασκ�ψεων τ�! Air Force One παστωµ�να σ)ν «σαρ-
δ�λλες Kαλλ�ν�ς» ν) σταυρ�κ�πι�!νται, καθrς " σBµ��υλ�ς K�ρεν Xι�D δι��α=ε τ.ς
ε>+
ς κα. " K�ντ�λ�=α " κε+αριτωµ�νη 4ερ�υργ�!σε *κτελ�ντας +ρ�η πρεσ�υτ�ρ�υ!
(M& γελ;τε, wµαρτωλ��, γεγ�ν'τα �ναφ�ρ�υµε). JAφ�! γι) µι) στιγµ& U Για+�
 συ-
γκιν�θηκε τ'σ� π�λB, π�D παρ) λ�γ� ν) π�ρaη κα. ν) σηκ�σaη τ� σκ�φ�ς κα. τ�Dς *πι-
�α�ν�ντες, γι) ν) τ�Dς θ�ση µεταSD τ/ν Σεραφε.µ κα. τ/ν Xερ�υ�ε�µ, vστε ν) τ�ν δ�-
S�λ�γ�!ν Uµ�θυµαδ�ν ε�ς τ�Dς α�/νας τ/ν α��νων. T� Sανασκ�φθηκε 2µως, καθrς
θε�ρησε 2τι τ�! ε3στε πι� +ρ�σιµ�ι στ&ν Γ�, γι) ν) τ&ν κατακυριεBσετε ε�ς δ'Sαν Θε-
�! Πατρ'ς, �µ�ν.

Π�ρεB�υ λ�ιπ�ν κι *σB, πεφιληµ�ν� τ�κν� τ�ς Σι�ν, µ
 ε>λ�γ�α τ�! IYψ�στ�υ, ν) κα-
θαρ�σaης τ�ν κ'σµ� �π� τ.ς δυν�µεις τ�! κακ�!. $Yψωσε σηµα�α σ�υ τ�Dς πρ�φ�τες
«�� *λ�λησαν *ν ̂ ν'µατι Kυρ��υ» κα. γ�νε =ηλωτ&ς τ�ς δ'Sας τ�! Σ�λ�µ/ντ�ς κα. τ�!
JIησ�! τ�! Nαυ� κα. τ�! ∆αυ.δ κα. τ'σων ,λλων �ι�λικ/ν πρ�σωπικ�τ�των. JAφ�!
«τ&ν [+εις �κ�Bσει» 2τι ε3σαι *κλεκτ�ς τ�! Θε�!, µ&ν κ�θεσαι καθ'λ�υ. Kαθ�ρισε τ&ν
«Π'ρνη Bα�υλ/να» τα+�ως, γι) ν) π�ρ�υν κα. �4 ?π'λ�ιπ�ι σειρ�. M&ν λ�γαρι�=εις
τ) παιδι) τ/ν ?πηκ'ων σ�υ, π�D σκ�τ�ν�νται κα. σακατεB�νται *κεO κ�τω, δ
ν ε3ναι
δικ� σ�υ σ
 τελικ& �ν�λυση. JEδ/ Sε+�στηκε τ� Bιετν)µ µ
 τ) πεν�ντα +ιλι�δες πτ�-
µατα στ.ς πλαστικ
ς σακκ�!λες, στ) ψιλ�πρ�γµατα θ) κ�λλ�σ�υµε; �Aν παρ’ 2λα
α>τ) �ρεθa� κανε.ς ν) σ�! διαµαρτυρηθa� γι) τ.ς :κατ'µ�ες, µ&ν +�σaης τ&ν ψυ+ραι-
µ�α σ�υ. $Yψωσε µ
 νηφαλι'τητα τ�ν δε�κτη τ�ς δεSι;ς σ�υ στ�ν �>ραν� κα. κρ�τα
τ&ν σιωπ� σ�υ. M
 τ� θ�ληµα τ�! Θε�! θ) τ) ��λaη U καθ�νας; Συν�+ισε λ�ιπ�ν ν)
π�υλg;ς µεσσιανισµ� κα. µ&ν στεν�+ωρι�σαι. T) τηλε�'λα τ�! Kυρ��υ ε3ναι µετ) σ�!.
T� λ�ει κα. τ� ΣBνταγµα τ�! περι�υσ��υ [θν�υς σ�υ. yO+ι σ)ν τ�Dς E>ρωπα��υς, π�D
«[τ=ασαν» κα. ν�µικ) τ�ν Πατερ�Bλη µας �π� τ&ν γηραι) �πειρ� – �λλ) π�σω [+ει "
�+λ�δα τ&ν �>ρ�. Θ) τ�Dς δε�Sω *γ�, µ'λις [λθaη τ� πλ�ρωµα τ�! +ρ'ν�υ, γιατ. π�λD
��ρα [+�υν π�ρει τ) µυαλ� τ�υς. JAκ�!ς *κεO, ν) θεωρ�!ν «τ�ν λα� τ�! Θε�!» Eς ?π’
�ριθµ�ν 0να �πειλ& γι) τ&ν παγκ'σµια ε�ρ�νη σ
 π�σ�στ� :S�ντα τ) :κατ�!

JAλλ) *δ/ π�D τ) λ�µε κα. �4 δικ�� σ�υ, τ=�Bνι�ρ, δ
ν π;νε π�σω. ETκ�σι :πτ) :κα-
τ�µµBρια δηλ�ν�υν ,θε�ι, κι 2σ� π;νε πληθα�ν�υν. Γι’ α>τ� �νασκ�υµπ�σ�υ κα. πι�-
σε δ�υλει�. «Kρ�τησε τ&ν π�στη ψηλ�», 2πως λ�νε κα. �4 «παπα-ρ�κ;δες» κα. συν�-
+ισε ν) πρ���λλεσαι Eς �ρσενικ& Z)ν ντ’ �Aρκ τ�ς Πλανηταρ+�ας. Πρ'σε+ε µ'ν� µ&ν
καταλ�Saης «ψητ'ς», γιατ. κι *γr τ'τε θ) καταλ�Sω �π'�λητ� �π� τ�

Σ!ρωθρ�ν
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T) �γBµναστα µ�τια τ/ν λα/ν στρ�φ�νται στ&ν Παλαιστ�νη κα. κ�ιτ�!ν µ
 ̂ δB-
νη τ& σφαγ& π�D συντελεOται *κεO. Kα. παρ’ 2τι δυσκ�λεB�νται, δι'τι θBµατα ?π�ρ+�υν κι �π’
τ.ς δB� πλευρ�ς, τελικ) καταδικ�=�υν τ� κρ�τ�ς τ�! JIσρα&λ κα. τ�Dς "γ�τες τ�υ. $Oταν U M�-
κης Θε�δωρ�κης λ�aη 2τι �4 IE�ραO�ι �ρ�σκ�νται στ& «ρ�=α τ�! κακ�!», �>δε.ς καταλα�α�νει
τ&ν �>σ�α τ/ν λ'γων τ�υ. Kι 2ταν �4 ?π�υργ�. τ�! Σαρ�ν *πιτ�θενται στ�ν M�κη, �>δε.ς κα.
π�λι καταλα�α�νει τ�ν σκ�π� τ�ς *π�θεσ�ς τ�υ. JEδ/, στ&ν IEλλ�δα, καταδ�κασαν 2λ�ι τ�Dς
JIσραηλ�τες ?π�υργ�Dς κα. ?π�στ�ριSαν τ�ν M�κη.

IO Σιωνισµ�ς στρ�φει τ) �γBµναστα µ�τια τ/ν λα/ν στ&ν Παλαιστ�νη, στ� µικρ� παι+ν�δι
π�D πα�=ει *κεO, vστε ν) µ&ν µπ�ρa� ν) δa� κανε.ς τ� µεγ�λ� παι+ν�δι π�D πα�=ει �νεν'+λητ�ς
στ&ν παγκ'σµια σκην�. Kι U Θε�δωρ�κης γ�νεται X�τλερ στ) στ'µατα τ/ν IE�ρα�ων ?π�υργ/ν,
δι'τι πρ.ν �π� :πτ) +ρ'νια δ�λωσε (στ�ν «∆αυλ�») πrς «µLσα (π’ τ�ν Για3+� τ8ς B�+λ�υ .ε-
πηδST U X�τλερ». T� κρ�τησαν *π. µ�α :πταετ�α µανι�τικ� �... µ;λλ�ν :�ρα�ικ�...

Π.Λ.K.

OV «καλ5τερες µLρες» τ�C Πατρι!ρ3η
IO πατρι�ρ+ης κ. Bαρθ�λ�µαO�ς δ�λωσε 2τι, 2ταν *ντα+θa� " T�υρκ�α στ&ν E.E., θ) [λθ�υν

«καλBτερες "µ�ρες π�λιτικ) κα. *κκλησιαστικ�». JEγr [+ω τ&ν �ε�αι'τητα 2τι π�ρα π�λD κα-
λBτερες "µ�ρες θ) [λθ�υν *κκλησιαστικ�, xν στ&ν γε�τ�να T�υρκ�α *παν�λθaη τ� σ�υλτανικ�
καθεστ�ς. T'τε ν) δ�τε µεγαλεOα κα. *S�υσ�α κα. πλ�!τ� π�D θ) *Sασφαλ�σaη U KBρι�ς στ&ν
+ειµα=�µ�νη λ'γ<ω wµαρτι/ν JOρθ�δ�S�α.

∆. Tσ.

Πρ�ς τ� παρ�ν �4 ��ρ�αρ�ι (µα=. κι �4 Pωµι�. στ� Tδι� καλ�θι) xς λαµπρBν�υν τ) παι+ν�-
δια τ�υς µ
 :λληνικ
ς �δ�ες, 2πως U JOλυµπισµ'ς. Σ)ν διαστρε�λωτ
ς τ�! K'σµ�υ τ/ν JIδε/ν,
στ) +ε�λη τ�υς +�νεται " µ�υσικ'τητα κα. " σηµασ�α τ/ν λ�Sεων κα. �λλ�ι�ν�νται τ) λε+θ�-
ντα. Odτως �π�κ�µµ�ν�ι �π� τ� σBµπαν, xς διαν�µ�υν +ρυσ;, �ργυρ; κα. µπρ�Bτ=ινα �ρα�εOα,
σBµ��λα πλ�Bτ�υ, π�D καταλα�α�ν�υν *µπα�=�ντες �λλ�λ�υς. �Aς πα�=�υν λ�ιπ'ν, �φ�! �δυ-
νατ�!ν ν) φανταστ�!ν π/ς µπ�ρεO 0να κλαδ�κι �γριελι;ς ν) συµ��λ�=aη �στε�ρευτες κ�σµικ
ς
δυν�µεις κα. τ� γιατ� ν) �γων�=ωνται γι) 0να τ�τ�ι� πρ;γµα. JEδ/ [γκειται " θεµελι�δης δια-
φ�ρ) µεταSD $Eλλην�ς κα. �αρ��ρ�υ. IO πρ/τ�ς ε� �γων�=εται κα. U δεBτερ�ς παραπλανg;
δ�λ�ως R κα. *κ�ι�=ει, xν µπ�ρa�.

Π.Π.

JAπ� τ�ν παρελθ'ντα Σεπτ�µ�ρι� τ� ,γαλµα τ�! JAδαµ�ντι�υ K�ρα� κ�σµεO τ&ν κεντρικ&
πλατεOα τ�! M�νπελλι�. JAπ� τ� Uµ�νυµ� Πανεπιστ�µι� τ�ς π'λης α>τ�ς τ�! γαλλικ�! ν'τ�υ

Στ� M�νπελλιL

B!ρ+αρ�ι µ� 7λληνικ� πασ!λειµµα

=H ε�κ�λ�α τ8ς (ντιγραφ8ς
IH �ντιγραφ& �δε/ν κα. λ'γ�υ ε3ναι καθεστrς κα. γ�νεται µ
 δι�φ�ρ�υς τρ'π�υς. Συν�-

θως �πρ�κ�λυπτα (π.+. στ� φBλλ� τ�ς 29ης JOκτω�ρ��υ 2003 τ�ς *φηµερ�δας «JEλευθερ�τυ-
π�α» ?π�ρ+ει κατ� λ�Sιν �ντιγραφ& µετ�φρασης π�D δηµ�σιεBθηκε στ�ν «∆αυλ�» τ�! JOκτω-
�ρ��υ µ
 τ�τλ� «OV �λλ�γ�ι τ�ν HΠA» +ωρ.ς καµµ�α �ναφ�ρ) στ�ν «∆»). ΠιστεBω 2τι �4 π�-
ντες �ντιγρ�φ�υν τ�Dς π�ντες, wπλ; κα. µ'ν� λ'γ<ω τ�ς τεµπελι;ς κα. τ�ς πρ�+ειρ'τητας π�D
[+ει κυριεBσει τ� Pωµα�ικ�.

$Oσ� γι) τ&ν διαστρ��λωση κα. τ&ν παρα+�ραSη τ/ν �δανικ/ν τ�ς Tδιας µας τ�ς πατρ�-
δας, [, *κεO ε3ναι π�D διαπρ�π�υµε! E3ναι τ'σ� εqκ�λ� ν) τ� κ�ν�υµε κι α>τ� – �πα�δευτ�ι
_ντες κα. �π�λBτως *κ+ριστιανισµ�ν�ι.

Σ.

=Eπτ% 3ρ1νια «µανι!τικ�»

AI™IMA KAI A¢HPITA 



πρ.ν �κρι�/ς �π� 215 +ρ'νια, τ� 1788, U µεγ�λ�ς $Eλληνας διαφωτιστ&ς *λ�µ�ανε τ� διδακτ�-
ρικ' τ�υ δ�πλωµα στ&ν *πιστ�µη τ�ς JIατρικ�ς. IO δ�µαρ+�ς τ�! M�νπελλι
 Zrρ= Φρ
ς στ&ν
τελετ& τ/ν �π�καλυπτηρ�ων µ�λησε γι) τ&ν πρ�σωπικ'τητα κα. τ� �νεκτ�µητ� [ργ� τ�! JAδ.
K�ρα�, σηµει�ν�ντας πrς ε3ναι 4στ�ρικ� καθ�κ�ν τ�ς π'λε�ς τ�υ " �π'δ�ση τιµ�ς σ
 0ναν δι-
κ' της ,νθρωπ�.

IΩς γνωστ'ν, �4 :λληνικ
ς σπ�υδ
ς στ& Γαλλ�α ε�σ�ρ+�νται κα. π�λι σ
 *π�+& ,νθησης· �π�-
δεικνBεται [τσι πrς U :λληνικ�ς π�λιτισµ�ς κα. " παιδε�α τ�υ δ
ν [+�υν σBν�ρα κα. ε>δ�κιµ�!ν
2π�υ ?π�ρ+ει καθ�ρι�ς λ�γισµ'ς.

Π.Λ.K.

IH *κκλησ�α τ�! ∆�µ�υ, �π� κυρ�αρ+� _ργαν� τ�ς Λαϊκ�ς ��υλ�σεως, συµµετ�+�ς, κυριαρ-
+�ας κα. �π�φ�σεων στ�Dς �ρ+α��υς $Eλληνες, [γινε *κκλησ�α-να'ς.

T� «τ�ς �γ�ρεBειν ��Bλεται;» +αµα� ’πεσε, �π�σ�ετ�, ��υ��θηκε. ∆
ν �κ�Bγεται πλ��ν. IO
∆�µ�ς, U τ�ς π'λεως π�λ�της, U �γ�ρεBων γι) τ&ν Π'λιν, δ
ν ?π�ρ+ει πλ��ν. yEγινεν πλ�ρω-
µα, π��µνι�ν σιωπηλ�ν κα. ,-φων�, �κ�!�ν κα. µ& διαντιδρ�!ν. Φων& [+ει µ'ν� U παπ;ς - *π�-
σκ�π�ς, U δεσπ'=ων τ�ν να�. yEτσι U ,µ�ων �ν�κει στ&ν +ρ�ση α>τ/ν κατ) ��Bλησιν κα. π�λ-
λ�κις γ�νεται ��µα π�λιτικ�! λ'γ�υ, 2λως �ναρµ�δ�ως, τ�ν Uπ�O� τ� *κκλησ�ασµα �κ�Bει �θε-
λ�τως κα. ,νευ �ντι-Λ'γ�υ.

Σ.Φ.

IH εTδηση µεταδ'θηκε �π� τ�ν τηλε�πτικ� σταθµ� «ALPHA». IEκατ�ν τρι�ντα κα. πλ��ν κα-
θηγητ
ς τ�! JAριστ�τελε��υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης συντ�+θηκαν ?π
ρ τ�! O�κ�υµενι-
κ�! Πατριαρ+ε��υ στ&ν πρ'σφατη �ντιπαρ�θεσ� τ�υ µ
 τ&ν IEλλαδικ& JEκκλησ�α. M�α κ�νη-
ση λ�γ� π�λD �ναµεν'µενη, *φ'σ�ν ε3ναι τ�Oς π;σι γνωστ� πrς τ� *ν λ'γ<ω πανεπιστ�µι� *δ/
κα. τρεOς δεκαετ�ες περ�π�υ [+ει µετα�ληθ� σταδιακ) σ
 ,ντρ� ρωµαϊ='ντων µ
 πρωτ�στ�τες
τ�Dς καθηγητ
ς τ�ς Θε�λ�γικ�ς τ�υ Σ+�λ�ς. Πρ'κειται γι) 0να �κ'µα �τ'πηµα τ/ν γνωστ/ν
ρωµα�ικων κBκλων τ�ς συµπρωτεB�υσας, �4 Uπ�O�ι πρ�ωθ�!ν τ& �υ=αντιν�λατρ�α, τ&ν �π�-
στρ�φ& πρ�ς τ�ν IEλληνικ� Π�λιτσµ� κα. τ& µεθ�δευµ�νη �µφισ��τηση τ�ς �νεSαρτησ�ας τ�!
IEλληνικ�! yEθν�υς, 2πως α>τ& Uρ�=εται κα. �π� τ� A>τ�κ�φαλ� τ�ς IEλλαδικ�ς JEκκλησ�ας.
Σ
 2λ�υς α>τ�Dς τ) λ'για τ�! µεγ�λ�υ 4στ�ρι�δ�φη Kωνσταντ�ν�υ Σ�θα στ) τ�λη τ�! 19�υ
α�/να «IO �υ=αντινισµ�ς �π�θανεν, " IEλλ)ς =a�» �ναπ�δ�γυρ�=�νται: «IH IEλλ)ς �π�θανεν, U
�υ=αντινισµ�ς =a�».

Στ. M.

	Aναπ�δ�γυρ�σµατα

OV �Eλληνες Πρ�ϊνδ�ευρωπα��ι
JAπ’ τ.ς στ�ππες τ�ς Σι�ηρ�ας στ�ν KαBκασ� κι �π� ’κεO στ.ς �>γγρικ
ς πεδι�δες. IEπ'µεν�ς

σταθµ�ς " Mικρ) JAσ�α. O4 τελευταOες γλωσσ�λ�γικ
ς [ρευνες τ�! Πανεπιστηµ��υ yΩκλαντ
*µφαν�=�υν Eς γεν�τειρα τ�ς πρ�της... Uµιλ�Bσης φυλ�ς τ&ν Mικρ) JAσ�α. IH �ρ+αι'τερη
γλ/σσα στ� «�νδ�ευρωπαϊκ� δ�ντρ�», " γλ/σσα τ/ν Xεττα�ων, 8.000 *τ/ν. T� παρακλ�δι τ�ς
E>ρ�πης ε3ναι 6.000 *τ/ν, α>τ&ν τ& φ�ρ) �ρ+αι'τερ� �π’ α>τ� τ�ς JAσ�ας, π�D +ρ�ν�λ�γεOται
στ) 4.600 [τη! O4 Kελτικ
ς γλ/σσες [+�υν "λικ�α 2.900 +ρ'νια, �4 Λατινικ
ς 2.700 κα. τ) JAγγλικ)
1.750 +ρ'νια.

IH �ρ+α�α IEλληνικ& Γλ/σσα δ
ν *µφαν�=εται στ�ν κατ�λ�γ� τ/ν �νδ�ευρωπαϊκ/ν
γλωσσ/ν. Γιατ� �ραγε, �φ�! �ς σ�µερα τ&ν *νεφ�νι=αν Eς «µ�α �π� τ.ς �ρ+αι'τερες �νδ�-
ευρωπαϊκ
ς γλ/σσες»; M�πως δ
ν «+ωρ�ει» στ&ν παρ�!σα +ρ�ν�λ'γηση R µ�πως U :π'µε-
ν�ς –κα. µ;λλ�ν τελευταO�ς– σταθµ�ς α>τ�! τ�! λα�!-φαντ�σµατ�ς �νακηρυ+θa� " IEλλ�δα;
O4 $Eλληνες «πρ�ϊνδ�ευρωπαO�ι»! ∆
ν u+εO κα. τ'σ� ,σ+ηµα...

Π.Λ.K.

NAµ+ων- +8µα
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@O κ:σµ�ς γι. τ=ν 9ριστιανικ= �Eκκλησ$α φτει�9τηκε 7π4 τ4ν Θε4 σG σ9Kµα θ�-
λωτKς σκηνKς κα" C9ει δS� rρ:φ�υς. Στ4ν κ�τω vρ�φ� [π�ρ9ει aνα τραπ6,ι, P ΓK,
Iπ�υ κατ�ικ�8ν �F Xνθρωπ�ι κα" στ4ν π�νω vρ�φ� ,�8νε �F Xγγελ�ι, Cργ� τ*ν Bπ�$-
ων εHναι ν. κιν�8ν τ. φ*τα τ*ν 7στ6ρων γι.
ν. φωτ$,εται P ΓK: «Θε�ς ��τ�ς U π�ι�σας
τ�ν �>ραν�ν Eς κ�µαραν κα. διατε�νας Eς
σκην�ς κατ�ικεOσθαι», [π�στηρ$,ει τ4 180
µ.X. B 0π$σκ�π�ς τKς �Aντι�9ε$ας Θε:φιλ�ς.1

�Aλλ. κα" B �Iω�ννης Xρυσ:στ�µ�ς 0πιµ6νει:
«IO �>ραν�ς [+ει µ�ρφ& σκην�ς. Π�! ε3ναι
*κεOν�ι π�D λ�γ�υν 2τι U �>ραν�ς κινεOται;
Π�! ε3ναι α>τ�. π�D ν�µ�=�υν 2τι ε3ναι σφαι-
ρικ'ς; Kα. �4 δB� α>τ
ς �π'ψεις σαρ�θηκαν
πι�».2

Θ. 7ν6µενε κανε"ς Iτι µετ. τ=ν τραγικ=
δι�ψευση τ*ν 9ριστιανικ*ν 7ντιλEψεων περ"
κ:σµ�υ, θ. 0πλEττετ� 7νεπαν:ρθωτα P 73ι�-
πιστ$α τKς «@Aγ$ας ΓραφKς», q Cστω θ. Cπαυε
πλ6�ν ν. θεωρKται «θε:πνευστη». �Aν εHναι
δυνατ4ν B «Θε:ς», B Bπ�2�ς, [π�τ$θεται, 0ν6-
πνευσε τ=ν συγγραφE της, ν. 7γν�tK τ4 πραγ-
µατικ4 σ9Kµα τKς ΓKς, τ=ν Bπ�$α, [π�τ$θεται,
0κε2ν�ς Cφτεια3ε. ^Oµως P διεθν=ς 03�υσ$α

ΠHς µ#α Lπιστ�µη Lκµηδεν#σθηκε EπS τS ∆�γµα

�H
τελικ= 0πικρ�τηση τ�8 9ριστιανικ�8 δ:γµατ�ς κEρυ3ε 0κτ4ς
ν:µ�υ Iλες τ"ς 0πιστKµες. KSρια Iµως Cπλη3ε τ=ν 7στρ�ν�µ$α.
OF θεωρ$ες γι. τ=ν σφαιρικ:τητα τ�8 σSµπαντ�ς, τ=ν κ$νηση
τ*ν πλανητ*ν κα" τ=ν περιφ�ρ. τKς ΓKς γSρω 7π4 τ4ν ̂ Hλι�

θεωρ�8νται «σατανικGς δ�3ασ$ες» τ*ν @EλλEνων, κα" κ�θε παρ:µ�ια
7ναφ�ρ. σ’ αjτ4 τ4 θ6µα 0πισε$ει τ=ν 7πειλ= τ�8 7φ�ρισµ�8 κα" τ=ν
θανατικ= π�ιν= στ�Lς «παρα��τες». �Aπ4 τ:τε µ69ρι κα" τ=ν  «�Aνα-
γ6ννηση» Iλες �F 7ρ9α2ες γν1σεις ρ$9τηκαν στ=ν πυρ. κα" λησµ�νE-
θηκαν. @H ΓK πι. δGν εHναι σφαιρικE. ∆Gν κινε2ται. ∆Gν περιστρ6φε-
ται γSρω 7π4 τ4ν ^Hλι�.

Θαλ8ς U MιλAσι�ς (643-548 π.X.).



δGν 0πιτρ6πει τ=ν 7π�κ�λυψη τKς 9ριστιανικKς 7π�της, γι. ν. µ= διασαλευθ�8ν �F
καθεστηκυ2ες 03�υσιαστικGς δ�µGς τKς κ�ινων$ας µας. @Yπ’ αjτ4 τ4 πρ2σµα 03ηγε2ται
κα" P µεθ�δικ= 7π�σι1πηση τ*ν «0ν�9λητικ*ν» 9ριστιανικ*ν 7ναφ�ρ*ν. Kα" δGν
φτ�νει αjτ:. NO9ι µ:ν� 7π�σιωπ�8νται τ. �ι�λικ. «λ�θη», 7λλ. συν�µα διαστρε-
�λ1νεται 3εδι�ντρ�πα κα" P @Eλληνικ= Γραµµατε$α. OF 7ρ9α2�ι ^Eλληνες, λ6νε, ν:-
µι,αν Iτι P ΓK εHναι 0π$πεδη. Ajτ4 διδασκ:µαστε στ. σ9�λε2α, αjτ4 δια��,�υµε στ"ς
0γκυκλ�πα$δειες, αjτ4 γρ�φ�υν τ. Xρθρα στ. περι�δικ. κα" στ"ς 0φηµερ$δες.

^Oπ�ια 3εν:γλωσση 0γκυκλ�πα$δεια κι xν συµ��υλευτtK κ�π�ι�ς, θ. «πληρ�φ�-
ρηθtK» Iτι B ΘαλKς εH9ε τ=ν 7ντ$ληψη Iτι τ�9α P ΓK C9ει τ4 σ9Kµα Jν4ς κυλινδρικ�8
δ$σκ�υ, π�L 0πιπλ6ει στ4ν �Ωκεαν:. �Aν εHναι δυνατ:ν! NO9ι µ:ν� τ6τ�ι� πρ/γµα δGν
7ναφ6ρεται σG καν6να 7ρ9α2� �ι�λ$�, 7λλ. 7ντιθ6τως τ. π�ντα ���8ν γι. τ=ν πλE-
ρη 0π$γνωση τ�8 MιλEσι�υ 7στρ�ν:µ�υ γι. τ4 σφαιρ�ειδGς σ9Kµα τKς ΓKς. ∆ιαφ�-
ρετικ. π*ς θ. µπ�ρ�8σε ν. γρ�ψtη τ"ς 7π�λεσθε2σες πραγµατε2ες «Περ" τρ�πKς» κα"
«Περ" mσηµερ$ας», π�L τ�8 7π�δ$δει B ∆ι�γ6νης Λα6ρτι�ς; ∆Gν εHναι πρ�φανGς Iτι
γν1ρι,ε γι. τ4 σφαιρικ4 σ9Kµα τKς ΓKς; ∆Gν γ$νεται ν. 7φιερ1νtης Bλ:κληρες πραγ-
µατε2ες στ"ς τρ�πGς κα" τ"ς mσηµερ$ες, xν πρ�γµατι ν�µ$,tης Iτι P ΓK εHναι 0π$πεδη.

@H 7λEθεια εHναι Iτι B ΘαλKς v9ι µ:ν� γν1ρι,ε τ4 πραγµατικ4 σ9Kµα τKς ΓKς,
7λλ. 0π" πλ6�ν κατε29ε γν1σεις κα" πληρ�φ�ρ$ες π�L 7κ:µα κα" σEµερα 7δυνα-
τ�8µε ν. καταν�Eσ�υµε. @O ∆ι�γ6νης Λα6ρτι�ς, λ:γ�υ 9�ριν, λ6ει Iτι B ΘαλKς
]ταν 0κε2ν�ς π�L 7νακ�λυψε τ4ν 7στερισµ4 τKς Mικρ/ς NAρκτ�υ. Kα" v9ι µ:ν�ν
αjτ:. ΣLν τ�2ς Xλλ�ις κατ�φερε, Xγνωστ� µG π�ι� µ6θ�δ�, ν. µετρEσtη τ"ς 7π�-
στ�σεις µετα3L τ*ν 7στ6ρων τKς @Aµ�3ης (Mεγ�λη NAρκτ�ς): «κα. τ�ς wµ�Sης
*λ�γετ� σταθµ�σασθαι τ�Dς �στερ�σκ�υς»,3 πρ/γµα π�L �{τε σEµερα, παρ’ Iλα
τ. σSγ9ρ�να τε9ν�λ�γικ. µ6σα π�L διαθ6τ�υµε, µπ�ρ�8µε ν. καταφ6ρ�υµε.

QO
σ�ν 7φ�ρn/ στ=ν πεπ�$θηση τ*ν 7ρ9α$ων @EλλEνων γι. τ4 σφαιρικ4 σ9Kµα
τKς ΓKς, δGν C9�υµε παρ. ν. φ6ρ�υµε στ4 µυαλ: µας τ4 περι1νυµ� 0κε2ν�
Xγαλµα τ�8 NAτλαντ�ς, π�L κρατ�ει στ�Lς |µ�υς τ�υ τ=ν ΓK. ∆Gν 7ναρω-
τEθηκε π�τG καν6νας, γιατ$ P ΓK π�L κρατ�ει στ�Lς |µ�υς εHναι στρ�γγυ-

λE; Π*ς αjτ4 συµ�ι��,εται µ’ αjτ. π�L µαθα$ν�υµε στ. σ9�λε2α;
EHναι τυ9α2� �ραγε π�L B µ8θ�ς θ6λει τ4ν NAτλαντα ν. [π��αστ�,tη τ=ν ΓK στ�Lς

|µ�υς; �Aν 7νατρ69αµε στ. 7ρ9α2α κε$µενα, γι. ν. µ�θ�υµε π�ι:ς πρ�γµατι ]ταν B
NAτλας, P 7π�ρ$α µας θ. Cπαιρνε Xλλες διαστ�σεις. ∆ι:τι B NAτλας [πKρ3ε �ασιλεLς
τKς �Aτλαντ$δ�ς κατ. τ=ν 7π1τατη 0π�9= τKς Kρ�ν$ας δυναστε$ας. @YπKρ3ε aνας
0πιφαν=ς 7στρ�ν:µ�ς τKς 0π�9Kς τ�υ κα" εH9ε τ4 7στερ�σκ�πε2� τ�υ στ=ν κ�ρυφ= τ�8
vρ�υς τ�8 NAτλαντ�ς:

«Λ�νε γι’ α>τ�ν 2τι πρ/τ�ς *Sακρ��ωσε τ) περ. τ&ν *πιστ�µη τ�ς �στρ�λ�γ�ας κα.
µετ�δωσε στ�Dς �νθρ�π�υς τ&ν θεωρ�α γι) τ� σφαιρικ� σ+�µα τ�ς Γ�ς. JES α>τ�ς τ�ς
α�τ�ας κα. U µ!θ�ς π�D θ�λει τ�ν yAτλαντα ν) κρατ�aη τ�ν σBµπαντα κ'σµ� στ�Dς
�µ�υς... Λ�νε 2τι �ν��αινε στ&ν κ�ρυφ& τ�! yAτλαντ�ς _ρ�υς, 2π�υ κα. [καµε τ.ς

QEνα [γαλµα-ντκυµ.ντ τ: \Aτλαντα

OR Eστρνµικ>ς γνMσεις τ: ΘαλO
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�στρ�ν�µικ�ς τ�υ παρατηρ�σεις».4 Π:τε C,ησε B NAτλας; ∆Gν C9�υµε παρ. ν. 0µπι-
στευτ�8µε τ=ν 9ρ�ν�λ:γηση τ�8 Πλ�των�ς, κατ. τ4ν Bπ�2� P �Aτλαντ$δα κατα�υ-
θ$στηκε πρ"ν 7π4 12.000 9ρ:νια. @Oπ:τε B NAτλας σ.ν 0θν�ρ9ης τ*ν �Aτλ�ντων θ.
πρ6πει ν. C,ησε σαφ*ς πρ"ν τ4ν καταπ�ντισµ:.

Kα" δGν εHναι µ:ν�ν B NAτλας π�L εH9ε τ4 7στερ�σκ�πε2� τ�υ στ=ν
κ�ρυφ= Jν4ς [ψηλ�8 vρ�υς. �Aστρ�ν�µικGς µετρEσεις Cκαναν Iλ�ι �F
7ρ9α2�ι 7στρ�ν:µ�ι. B6�αια Iλα τ. 7στερ�σκ�πε2α �ρισκ:ντ�υσαν
π�ντ�τε στ. [ψηλ:τερα σηµε2α τ*ν τ:πων τ�υς. @O �Aνα3$µανδρ�ς,
γι. παρ�δειγµα, εH9ε στEσει τ4 δικ: τ�υ 7στερ�σκ�πε2� στ4 vρ�ς τ*ν
ΣκιαθEρων: «E�ρεν δ
 κα. γν�µ�να πρ/τ�ς κα. [στησεν *π. τ/ν Σκια-
θ�ρων *ν Λακεδα�µ�νι... τρ�π�ς τε κα. �σηµερ�ας σηµα�ν�ντα κα. Eρ�-
σκ'πια κατεσκεBασε... κα. Γ�ς κα. θαλ�σσης περ�µετρ�ν πρ/τ�ς [γρα-
ψεν, �λλ) κα. σφαOραν κατεσκεBασε».5

Tαυτ�9ρ:νως λειτ�υργ�8σαν στ4ν Jλληνικ4 9*ρ� πλKθ�ς 7στερ�σκ�πε$ων. �Aνα-
φ6ρ�νται τ4 παρατηρητEρι� τ�8 �Aνα3αγ:ρα 0π" τ�8 M$µαντ�ς vρ�υς στ. παρ�λια
τKς Mικρ/ς �Aσ$ας 7π6ναντι 7π4 τ=ν X$�, τ�8 Ejδ:3�υ στ=ν Kν$δ� τKς Kαρ$ας, τ�8
M6των�ς στ4ν K�λων:, τ�8 Kαλλ$π�υ στ=ν KS,ικ�, τ4 7στερ�σκ�πε2� τ�8 Λυκα-
�ηττ�8 καθ\ς 0π$σης κα" τ. µετεωρ�λ�γικ. παρατηρητEρια τKς MηθSµνης τKς Λ6-
σ��υ, τ4 7στερ�σκ�πε2� τ�8 vρ�υς NIδη στ=ν Tρω�δα, τ4 παρατηρητEρι� τ�8 @Iππ�ρ-
9�υ στ=ν P:δ�, τ4 7στερ�σκ�πε2� τ�8 vρ�υς ΛεπετSµν�υ τKς MηθSµνης, τ4 παρα-
τητEρι� τKς �Aστυπαλα$ας, καθ\ς κα" 0κε2να τKς @Hλι�υπ:λεως, τKς �Aλε3ανδρε$ας
κα" τKς Kαν���υ στ=ν ARγυπτ�. �Eπ$σης µνηµ�νεSεται κα" τ4 7στερ�σκ�πε2� τKς @Iε-
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Mαρµ!ριν� 'γαλµα τ�C NAτλαντ�ς,
π�` +ρ�σκεται στ� µ�υσε�� τ8ς Nε!-
π�λης (Napoli), @π�+αστ!a�ντ�ς
στ�`ς bµ�υς τ�υ τ)ν Γ8, � Uπ��α +ε-
+α�ως ε�ναι σφαιρικA. Παρατηρ�Cµε
(κ1µα cτι (π�τυπ,ν�νται ε�κριν�ς
τ1σ� U µεσηµ+ριν�ς cσ� καF �V πLντε
a�νες τ8ς Γ8ς, cπως τFς γνωρ�a�υµε
καF σAµερα. ∆ιακρ�ν�νται �V τρε�ς
(π� τ�`ς πLντε κυρ��υς παραλλAλ�υς
τ8ς Γ8ς (N1τι�ς Π�λικ1ς, Tρ�πικ�ς
τ�C AMγ1κερω καF Tρ�πικ�ς τ�C Kαρ-
κ�ν�υ). T� σηµαντικ,τερ� cµως ε�ναι
cτι α�τ�F �V παρ!λληλ�ι 3αρ!3τηκαν
(κρι+�ς στ)ν πραγµατικA τ�υς θLση:
=O Tρ�πικ�ς τ�C Kαρκ�ν�υ στ� dψ�ς
τ8ς -κλειπτικ8ς (23° 24´), U Tρ�πικ�ς
τ�C AMγ1κερω στFς -23°24´ καF U N1-

τι�ς π�λικ�ς στFς -66°33´.

	Aνα.�µανδρ�ς
(611-546 π.X.).



ρι9�8ς (P γνωστ= 7π4 τ=ν Π. ∆. hς @Iερι91), τ4 Bπ�2� µ�λιστα 9ρ�ν�λ�γε2ται περ" τ4
9000 π.X., καθ\ς κα" 0κε2ν� τKς �Aπ�λλων$ας (σηµεριν= �EλεSθερνα) στ=ν KρEτη. M�-
λιστα Cργ� τ�8 σπ�υδα$�υ 7στρ�ν:µ�υ ∆ι�γ6ν�υς τ�8 �Aπ�λλωνι�τ�υ, π�L 0ργ�-
στηκε κατ. τ4ν 5� αm*να στ4 �Aπ�λλ1νι� 7στερ�σκ�πε2� τKς KρEτης, �ρ6θηκε πρ:-
σφατα γραµµ6ν� σG 7ρα�ικ= µετ�φραση στ=ν �Iνδ$α.

Kα" γυρν1ντας στ4ν �Aνα3$µανδρ�, 7κ:µα κα" τ4 Bµ�$ωµα τKς ΓKς π�L κατα-
σκεSασε γι. τ"ς µετρEσεις τ�υ ]ταν σφαιρ�ειδ6ς: «σφαOραν κατεσκεBασε». T4 �ν:-
µα,ε φυσικ. «NAτλαντα», Iπως Xλλωστε κι 0µε2ς σEµερα. Kα" δGν εHναι τυ9α2� π�L
διατηρEθηκε µ69ρι σEµερα B Iρ�ς «Γεωγραφικ4ς NAτλας». O{τε π�L τ4 vρ�ς Iπ�υ
B παν�ρ9αι�ς NAτλας εH9ε τ4 7στερ�σκ�πε2� τ�υ rν�µ�,εται µ69ρι κα" σEµερα vρ�ς
τ�8 NAτλαντ�ς. Kι xς C9�υν περ�σει 12.000 9ρ:νια.

�Eκτ4ς 7π4 τ4 Xγαλµα τ�8 NAτλαντ�ς π�L [π��αστ�,ει τ=ν σφαιρικ= ΓK, [π�ρ-
9�υν κι Xλλες «παρ�3ενες» πληρ�φ�ρ$ες π�L µπ�ρ�8ν ν. κεντρ$σ�υν τ=ν πε-
ρι6ργει� µας. Γι. παρ�δειγµα, B περι1νυµ�ς µ8θ�ς π�L 03ηγε2 τ=ν καθι6ρωση
τ*ν ∆ελφ*ν hς «rµφαλ�8 τKς ΓKς», εHναι κ�τι π�L σαφ*ς πρ6πει ν. µ/ς πρ�-
�ληµατ$σtη. @O ∆$ας, καθ\ς λ6ει B µ8θ�ς, Xφησε δS� 7ετ�Lς ν. πετ�3�υν – B aνας
πρ4ς τ=ν �Aνατ�λ= κι B Xλλ�ς πρ4ς τ=ν ∆Sση κα" �F Bπ�2�ι, 7φ�8 τα3$δευσαν γι.
π�λλGς µ6ρες, συναντEθηκαν στ�Lς ∆ελφ�Sς. NE, λ�ιπ:ν! ∆Gν 7π�τελε2 αjτ4 τραν=
7π:δει3η Iτι �F ^Eλληνες καταγραφε2ς τ�8 µSθ�υ γν1ρι,αν Iτι P ΓK εHναι σφαι-
ρικE;

�O
γεωγρ�φ�ς τ�8 1�υ π.X. αm. Στρ��ων B �AµµασειεLς σαφ*ς διατυπ1νει τ=ν
πεπ�$θηση π\ς Iλ�ι Iσ�ι 7σ9�λ�8νται µG τ=ν γεωγραφ$α θεωρ�8ν δεδ�µ6-
ν� τ4 σφαιρ�ειδGς σ9Kµα τKς ΓKς: «*στιν ��ν τι τ/ν πρ�ς γεωγραφ�αν ��κε�-
ων τ� τ&ν Γ�ν 2λην ?π�θ�σθαι σφαιρ�ειδ� καθ�περ κα. τ�ν K'σµ�ν».6 T4

Rδι� πρ/γµα 0παναλαµ��νει κα" πι4 κ�τω: «IYπ�θ�σθαι δ
 κα. σφαιρ�ειδ� µ
ν τ�ν
κ'σµ�, σφαιρ�ειδ� δ
 κα. τ&ν *πιφ�νειαν τ�ς Γ�ς».7 �Aς πρ�σ63�υµε λ$γ� τ4ν 9αρα-

Στρ(Cων, �Aλ.Kανδρς, Σωκρ(της, �Aρισττ.λης κ.[.
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Σωκρ!της (470-399 π.X.). Στρ!+ων (63 π.X.-19 µ.X.).



κτηρισµ4 τ�8 Στρ��ων�ς. ∆Gν τ=ν παρ�υσι�,ει σφαιρικ= 7λλ. σφαιρ�ειδK. K�τι
π�L εHναι 7π:λυτα σωστ4 κα" διαπιστωµ6ν�. ^Oλ�ι 36ρ�υµε σEµερα Iτι τ4 πραγµα-
τικ4 σ9Kµα τKς ΓKς εHναι ��ειδ6ς. K�τι π�L σαφ*ς γν1ρι,ε κα" B �OρφεLς 9ιλι�δες
9ρ:νια πρ$ν: «T&ν δ
 τ�Sιν, �ν δεδ�καµεν τ/ι σφαιρ�µατι, �4 JOρφικ�. λ�γ�υσι πα-
ραπλησ�αν ε3ναι τ�ι *ν τ�Oς sι�Oς».8

@O �Aλ63ανδρ�ς B �Aφρ�δισιεLς 0π$σης 9αρακτηρ$,ει τ=ν ΓK «Eς π;σαν *ν κBκλ<ω
φα�νεσθαι περι�ικ�υµ�νην».9 Kα" «περι�ικ�υµ6νη» �6�αια σηµα$νει Iτι κατ�ικε2ται
γSρω-γSρω. �Aλλ. κα" B Kλε�µEδης λ6ει «2τι σφαOρα *στ.ν U κ'σµ�ς».10

T4 Rδι� 7π�δεικνSει κα" B �Aριστ�τ6λης 7π4 τ4 σ9Kµα π�L 0µφαν$,ει P ΣελEνη
κατ. τ=ν CκλειψE της. Λ6ει δηλαδ= στ4 �ι�λ$� τ�υ «Περ" Ojραν�8» Iτι: «Kατ) τ.ς
*κλε�ψεις *µφαν�=ει κυρτ& τ&ν Uρ�=�υσα γραµµ�, �φ�! τ� φαιν'µεν� τ�ς [κλειψης
παρ�υσι�=εται λ'γ<ω τ�ς παρεµ��λ�ς τ�ς Γ�ς (µεταSD Σελ�νης κα. IHλ��υ), τ�ς Uπ��-
ας τ� σ+�µα τ�ς περιφ�ρειας ε3ναι σφαιρ�ειδ�ς».11

@O Σωκρ�της λ6ει Iτι xν κ�π�ι�ς C�λεπε τ=ν ΓK 7π4 ψηλ�, θ. διαπ$στωνε Iτι µ�ι-
�,ει µG τ"ς µπ�λλες π�L C9�υν φτεια9τK 7π4 δ1δεκα 9ρωµατιστ. εRδη δ6ρµατ�ς: «..."
γ� α>τ& �δεOν, εT τις ,νωθεν θε</τ�, vσπερ α4 δωδεκ�σκυτ�ι σφαOραι, π�ικ�λη, +ρ�-
µασιν διειληµµ�νη...».12 �Iσ9υρισµ4ς π�L µ69ρι πρ:σφατα πρ��ληµ�τι,ε τ�Lς µελε-
τητGς τ*ν πλατωνικ*ν Cργων, 7φ�8 να" µGν γνωρ$,�υµε πλ6�ν τ4 σφαιρικ4 σ9Kµα τKς
ΓKς, Iµως τ4 Iτι P γEινη σφα2ρα εHναι κα" «δωδεκ�σκυτ�ς», πραγµατικ. µ/ς πρ�-
�ληµ�τι,ε. M69ρι π�L π�λL πρ:σφατα διαπιστ1θηκε Iτι B γEιν�ς φλ�ι4ς «0πιπλ6ει»
π�νω σG δ1δεκα µεγ�λες τεκν�νικGς πλ�κες, 7π�τ6λεσµα τ*ν Bπ�$ων εHναι κα" �F
σεισµ�$. T4 γν1ρι,ε αjτ4 B ^Eλληνας σ�φ:ς; Πρ�φαν*ς να$.

@O Ejκλε$δης 03ηγε2 τ4 φαιν:µεν� τKς
0ναλλαγKς Pµ6ρας - νS9τας λ:γ�ω τKς περι-
στρ�φικKς κ$νησης τKς γEινης σφα$ρας:
«�νατ�λλει τε κα. δBνει στρεφ�µ�νης τ�ς
σφα�ρας».13 Πι4 κ�τω λ6ει Iτι σφαιρ�ειδGς
εHναι κα" τ4 σSµπαν, τ4 Bπ�2� 0π$σης περι-
στρ6φεται γSρω 7π4 τ4ν X3�ν� τ�υ: «δι) δ

τα!τα π�ντα U κ'σµ�ς *στ. σφαιρ�ειδ&ς κα.
στρ�φεται Uµαλ/ς *π. τ�ν [S�να, �� U µ
ν ε�ς
π'λ�ς ?π
ρ γ�ν, φανερ'ς, U δ
 ε�ς ?π� γ�ν
�φαν&ς �ν».14

M. κα" B Kλε�µEδης, θεωρ1ντας δεδ�µ6-
ν� τ4 σφαιρικ4 σ9Kµα τKς ΓKς, καταλEγει
στ4 συµπ6ρασµα Iτι Iλα τ. 7στρικ. σ1µα-
τα εHναι σφαιρ�ειδK: «�Aν λ�ιπ�ν δε+θ�!µε
2τι τ� στερε�τατ� κα. πυκν'τατ� µ�ρ�ς τ�!
κ'σµ�υ, " Γ�, [+ει σφαιρικ� σ+�µα, *S α>τ�!
τ�! γεγ�ν'τ�ς ?π�+ρεωτικ) δε+'µαστε 2τι
τ� α>τ� συµ�α�νει κα. µ
 τ) λ�ιπ) µ�ρη τ�!
σBµπαντ�ς, 2τι δηλαδ& τ) π�ντα σφαιρικ)
ε3ναι. Kα. �dτω κα. U ΣBµπας κ'σµ�ς τ�τ�ι�
σ+�µα [+ει».15

T4 Rδι� [π�στηρ$,ει κα" B @EρµKς B Tρι-
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E�κλε�δης (440-380 π.X.).



σµ6γιστ�ς: «περιεκτικ�ν τ/ν wπ�ντων ε3ναι σ/µα· *νν'ησ�ν ��ν κα. α>τ�ς vσπερ
κυκλ�ειδ
ς σ+�µα· κα. γ)ρ �dτως [+ει τ� π;ν».16

T
4 σφαιρ�ειδGς σ9Kµα τKς ΓKς 7λλ. κα" τ�8 ΣSµπαντ�ς λ�ιπ4ν ]ταν δεδ�µ6ν�
κατ. τ=ν Jλληνικ= 7ρ9αι:τητα. M69ρι π�L τελικ. 0πε�λEθη B 9ριστιανισµ4ς
κα" 0π6�αλε τ=ν J�ραϊκ= 7ντ$ληψη περ" K:σµ�υ. NEκτ�τε 9ρει�στηκε ν. πε-
ρ�σ�υν π�λλ�" αm*νες µεσαιωνικKς 7µνηστ$ας, µ69ρι ν. �ρεθtK κ�π�ι�ς NεS-

των, γι. ν. 0παναφ6ρtη στ4 πρ�σκEνι� τ=ν Jλληνικ= 7ντ$ληψη περ" σφαιρικ:τητας
τKς ΓKς. Σιγ.-σιγ. Xρ9ισαν π�λι ν. δηµ�σι�π�ι�8νται κα" τ. µ69ρι τ:τε 7παγ�ρευ-
µ6να Cργα τ*ν @EλλEνων φιλ�σ:φων. @H σφαιρικ:τητα τKς ΓKς τεκµηρι1νεται στ=ν
συν69εια κα" µG τ=ν 7ν�πτυ3η τKς τε9ν�λ�γ$ας (κυρ$ως τKς 7ερ�πλ��ας).

ΣEµερα πι. Iλ�ι γνωρ$,�υµε Iτι πρ�γµατι P ΓK εHναι σφαιρικ= κα" «περι�ικ�υµ6-
νη». Θλι�ερ= 03α$ρεση σ’ αjτ=ν τ=ν 0π$γνωση παραµ6ν�υν µερικGς (εjτυ9*ς v9ι π�λ-
λGς) Pµι�γριες κα" 7π�µ�νωµ6νες φυλGς τKς MαSρης �Hπε$ρ�υ. Kα" v9ι µ:ν�! ∆υ-
στυ9*ς, �F [π�αν�πτυκτ�ι τKς ,�Sγκλας συνδρ�µ�νται στ=ν Xγν�ι� τ�υς 7π4 π�λ-
λ�Sς. Θεωρ�8µε σκ:πιµ� ν. παραθ6σ�υµε κα" τ=ν αjθεντικ= Xπ�ψη τ�8  Xριστια-
νισµ�8 γι. τ4ν K:σµ�, Iπως 0πεκρ�τησε µετ. τ=ν �$αιη 0πι��λE τ�υ. ∆ια��,�υµε
λ�ιπ4ν 7π4 τ=ν «Xριστιανικ= T�π�γραφ$α» τ�8 K�σµ/ τ�8 �Iνδικ�πλεSστη:

«Σ’ α>τ&ν τ&ν γ�, π�ραν τ�! JΩκεαν�!, �π’ ,κρη σ’ ,κρη, συνδ�εται παντα+'θεν
U καµαρ�ειδ&ς πρ/τ�ς �>ραν'ς. Kατ) τ� δυτικ� κα. �νατ�λικ� µ�ρ�ς ε?ρ�σκε-
ται ^ρθ�ς 0νας τ�O+�ς, π�D �νε�α�νει µ�+ρι *π�νω, *ν</ πρ�ς τ) ν'τια κα. τ) �'-
ρεια ?π�ρ+ει κι ,λλ�ς τ�O+�ς, π�D ε3ναι Tσ�ς στ� dψ�ς, τ�! Uπ���υ τ� κ�τω µ�-
ρ�ς ε3ναι φανερ'. T� 2λ� ��κ�δ'µηµα [+ει τ&ν µ�ρφ& καµ�ρας, µ
 τ�Dς τ��+�υς
ν) φτ�ν�υν :λισσ'µεν�ι ψηλ) κα. ν) δηµι�υργ�ται 0να σ+�µα σ)ν θ'λ�ς µεγ�-
λ�υ λ�υτρ�!, [+�ντας κ�τω τ&ν γ� γι) π�τωµα. A>τ�ς U τ�O+�ς δηµι�υργεO τ&ν
αTσθηση τ�ς κ�µαρας. yEπειτα, 2πως π�λλ�κις εTπαµε κα. πρ�ηγ�υµ�νως, τ�
*σωτερικ� στερ�ωµα wπλ�νεται πρ�ς τ) µ�σα κα. συνδ�εται κατ) dψ�ς µ’ α>τ�ν
τ�ν �>ραν', µ
 τρ'π� vστε δηµι�υργ�!νται δB� +/ρ�ι: τ� �ναγκαO�ν κα. τ� κα-
τ�γαι�ν. IO +/ρ�ς U 0νας, δηλαδ& τ� κατ�γαι�ν, 2π�υ *δ/ �ρ�σκεται " γ�, τ�
dδωρ κα. τ) λ�ιπ) στ�ι+εOα κα. ,στρα, δηλαδ& α>τ�ς U κ'σµ�ς π�D *κτε�νεται
�π� τ&ν γ� µ�+ρι τ� στερ�ωµα, [+ει σ)ν [δαφ�ς τ&ν γ�, σ)ν τ��+�υς *κε�ν�υς π�D
*κτε�ν�νται µ�+ρι τ�ν πρ/τ� �>ραν� κα. σ)ν στ�γη τ� στερ�ωµα. Kα. �π� τ� στε-
ρ�ωµα µ�+ρι τ&ν κ�µαρα τ�! πρ�τ�υ �>ραν�! ?π�ρ+ει δεBτερ�ς +/ρ�ς, τ�υτ�-
στιν " �ασιλε�α τ/ν �>ραν/ν. Σ’ α>τ�ν τ�ν +/ρ�, µετ) τ&ν *κ νεκρ/ν �ν�στασ�
τ�υ, �νελ�φθη κα. U ∆εσπ'της Xριστ'ς. Στ�ν Tδι� +/ρ� θ) π;νε στ&ν µετ) θ�-
νατ�ν =ω& κα. 2λ�ι �4 δ�και�ι. Σ)ν �>ραν� [+ει τ� στερ�ωµα κα. σ)ν [δαφ�ς τ�ν
πρ/τ� �>ραν� κα. [+ει κι α>τ�ς U +/ρ�ς τ��+�υς κα. στ�γη καµαρ�ειδ�. �Aν θε-
λ�σ�υµε π�λι ν) σ+εδι�σ�υµε τ� dψ�ς κα. τ� σ+�µα α>τ�ς τ�ς γ�ς π�D τ�ρα κα-
τ�ικ�!µε *µεOς �4 ,νθρωπ�ι, α>τ& ε3ναι Eς :S�ς: Bρ�σκεται µ�σα στ�ν sκεαν�
2π�υ ?π�ρ+�υν �4 τ�σσερις πλωτ�. κ'λπ�ι κα. κυκλ�νεται �π’ α>τ'ν. T) �να-
τ�λικ) κα. τ) ν'τια µ�ρη τ�ς γ�ς ε3ναι +αµηλ�, *ν</ τ) �'ρεια κα. τ) δυτικ) ε3ναι
?ψηλ'τατα. IH Tδια " γ� ε3ναι �νεπα�σθητα +αµηλ& (*π�πεδη). $Oσ� πλ�τ�ς
λ�ιπ�ν [+ει " γ�, τ'σ� dψ�ς [+ει κατ) τ) δυτικ) κα. τ) �'ρεια µ�ρη. yEτσι λ�ιπ�ν

KαA V ΓO τ: ∆εσπ�τη Xριστ:...
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[+�υµε σ+εδι�σει α>τ� τ� *νδε+'µεν� σ+�µα: IH π;σα γ� ε3ναι τετρ�γωνη, 2πως
�κρι�/ς τ&ν [+�υµε σ+εδι�σει».17
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T� σ38µα τ�C κ1σµ�υ κατ% τ)ν
3ριστιανικ) (7+ραϊκ)) (ντ�ληψη.
=H Γ8 ε�ναι -π�πεδη καF «κ�λυ-
µπ!ει» µLσα στ�ν τετρ!γων�
kκεαν1. 	Aπ� τFς τLσσαρες
πλευρ�ς τ8ς Γ8ς -κτε�ν�νται
πρ�ς τ�ν ��ραν� τLσσαρες τ��3�ι,
�τσι lστε τ� cλ� �Mκ�δ1µηµα ν%
µ�ι!amη σ%ν θ1λ�ς µεγ!λ�υ λ�υ-
τρ�C. =O κ1σµ�ς 3ωρ�aεται σ� δ5�
3,ρ�υς: T� Mσ1γει�, cπ�υ κατ�ι-
κ�Cν �V 'νθρωπ�ι καF �3ει σ%ν
π!τωµα τ)ν Γ8 καF σ%ν στLγη
τ�ν ��ραν� καF τ�ν π!νω nρ�φ�
(� Bασιλε�α τ�ν O�ραν�ν), cπ�υ
κατ�ικ�Cν U Θε1ς, U Xριστ�ς καF
�V 'γγελ�ι, µ� π!τωµα τ�ν
��ραν� καF σκLπη τ� στερLωµα.
M!λιστα �3ει κι -κε�ν�ς U 3�ρ�ς
τ��3�υς καF καµαρ�ειδ8 στLγη!



¶
:σα [π6ρ�9α τ6ρµατα εRδατε τ4 2002 στ4 Παγκ:σµι� KSπελλ� στ=ν K�-
ρ6α/�Iαπων$α 7λλ. κα" Cκτ�τε στ4 Ejρωπαϊκ4 Champion’s League; EHναι
7λEθεια Iτι κ�θε τ6ρµα C9ει τ= 9�ρη κα" τ= λα9τ�ρα τ�υ. Γι. τ=ν @Eλλη-
νικ= Γλ*σα εHναι κατ:ρθωµα π�L κρατEσαµε τ4 τ6ρµα 7ν6παφ� κα" δGν

[π�κSψαµε στ4 γκ1λ, τ4 Bπ�2� να" µGν συνηθ$,εται, Iµως �F 7θλητικ�γρ�φ�ι
µας πρ�τιµ�8ν τ4 Jλληνικ4 τ6ρµα 7λλ. κα" τ4ν τερµατ�φSλακα.

@Ωραι:τατη λ63η τ4 τ�ρµα κα" π�λL ε{η9η µG τ4 συνδυασµ4 τ*ν φωνη6ντων κα" τ*ν συµ-
φ1νων της. @O ^Oµηρ�ς 9ρησιµ�π�ιε2 τ= λ63η στ=ν �OδSσσεια (Pαψ�ωδ$α Θ´, στ$9�ς 193):
«yEθηκε δ
 τ�ρµατ’ JAθ�νη...». @O KακριδKς κα" B Kα,αντ,�κης µεταφρ�,�υν/7π�δ$δ�υν
τ4 στ$9� τ�8τ� hς J3Kς: «P δG Παλλ�δα σηµ�δι C�αλε...». Φυσικ. τ6ρµα σηµα$νει στ=ν
7ρ9α$α κα" νε1τερη γλ*σσα µας καµπτ�ρας, " νBσσα, δηλαδ= τ4 σηµε2� τ4 Bπ�2� πρ6πει
κανε"ς ν. παρακ�µψtη, γι. ν. 0πιστρ6ψtη στ=ν 7φετηρ$α· σηµα$νει 0π$σης τ4 σηµε2� στ4
Bπ�2� καταλEγει aνας 7γ*νας δρ:µ�υ. T6ρµα σηµα$νει τ4 τελικ4 σηµε2�, τ4 Iρι�, τ4 τ6λ�ς.
Φυσικ. µεταφ�ρικ. τ6ρµα µπ�ρε2 ν. σηµα$νtη τερµατισµ:ς, τελικ4ς σκ�π:ς. @H Rδια λ63η
µ/ς Cδωσε 0κφρ�σεις Iπως «τ4 τ6ρµα τKς ,ωKς», «τ6ρµα τ. δ$φραγκα» κα" 7π4 τ4 M�ρτι�
2002 τ6ρµα κα" P δρα9µE.

M/ς Cδωσε P Rδια λ63η κα" τ4 ρKµα τερµατ�=ω, τ. �jσιαστικ. τερµατισµ'ς, τερµατ�φB-
λακας, 7λλ. κα" τ�ρµιν�, π�L σηµα$νει aνα µ= καθωρισµ6ν� 9ρ�νικ4 δι�στηµα. Στ=ν και-
ν�Sργια µας τε9ν�λ�γ$α µ/ς Cδωσε τ4 τερµατικ', π�L εHναι P συσκευ= P Bπ�$α µετα�ι��-
,ει πληρ�φ�ρ$ες στ=ν κεντρικ= µνEµη Jν4ς [π�λ�γιστK· Iµως κα" P θ6ση τ�8 9ειριστK λ6-
γεται τερµατικ:, καθ\ς 0π$σης τερµατικ4 εHναι κα" τ4 03�ρτηµα µι/ς µη9ανKς, 7π’ Iπ�υ 3ε-
κιν�8ν κα" Iπ�υ καταλEγ�υν �F γραµµGς ρεSµατ�ς. T�ρµ�νας εHναι κα" τ4 σSν�ρ� Jν4ς 9ω-
ραφι�8. �Aν ψ�3�υµε τ. λε3ικ. θ. �ρ�8µε κα" Xλλες 7π�9ρ1σεις τ�8 τ6ρµατ�ς.

�Aς δ�8µε τ1ρα π*ς �F ρ$,ες τ�8 τ6ρµατ�ς |ργωσαν Iλη τ=ν Ejρ1πη, π6ρασαν στ. νη-
σι. τKς �Aγγλ$ας, µεγ�λωσαν π6ρα 7π4 τ4ν �Aτλαντικ4 �κεαν4 κα" Cφτασαν στ=ν �Aµερικ=
κα" τ4 τ6ρµα –9ωρ"ς τ6ρµα– γ�νιµ�π�$ησε τ=ν �Aγγλικ= Γλ*σσα κα" µG τ=ν 7µερικανικ=
03�πλωση Cφτασε σ’ Iλες τ"ς γλ*σσες τ�8 κ:ρµ�υ κα" 7π4 τ. airport terminals φτ�νει 7ε-
ρ�π�ρικ*ς παντ�8.

Στ. λατινικ. µπKκε µ6σα 7π4 τ= γλ*σσα τ*ν �Eτρ�Sσκων, �F Bπ�2�ι φυσικ. πKραν τ=
λ63η aτ�ιµη κα" καλλιεργηµ6νη 7π4 τ�Lς ^Eλληνες κ�π�υ 0κε2 τ4ν a�δ�µ� αm*να π.X. κα"
τKς Cδωσαν µ$α λατινικ= κατ�λη3η κα" τ4 τ6ρµα Cγινε terminum. OF Γ�λλ�ι τ4 0µ$κρυναν
λ$γ� σG terme κα" �F NAγγλ�ι τ4 µαδEσανε 7κ:µη περισσ:τερ� κα" τ4 Cκαναν term. @H λ63η
αjγ�τισε τ4 ρKµα terminate (= τελει1νω, 7π�περατ1νω)· termination εHναι τ4 τ6λ�ς, P λE-
3η, terminus B τελικ4ς σταθµ:ς, τ4 τ6ρµα. Termless εHναι αjτ4ς π�L δGν C9ει τ6λ�ς κα" terms
εHναι �F Iρ�ι· σ9ετικGς εHναι κι �F 0κφρ�σεις Iπως I am on good terms (= C9ω φιλικGς σ96-
σεις), I come to terms (= συµ�ι��,�µαι), on easy terms (= µG εjκ�λ$ες πληρωµKς), the lowest
term (= B 0λ�9ιστ�ς Iρ�ς), I bring to terms (= φ6ρνω σG συµφων$α). T4 7µερικανικ4 φ"λµ «The
Terminator» τ4 «µεταφρ�σαµε» 7π4 τ. Jλληνικ. στ. Jλληνικ. «@O �E3�λ�θρευτ=ς» (=
exterminator). Terminable εHναι αjτ4ς π�L µπ�ρε2 ν. τελει1σtη κα" terminism P ρEση, σSµ-
φωνα µG τ=ν Bπ�$α Iλα τ. πρ�γµατα C9�υν τ4 τ6λ�ς τ�υς. �Eδ* ταιρι�,ει ν. π�8µε τ4 7ρ9α2�
ρητ:: «∆ρυ4ς πεσ�Sσης π/ς 7ν=ρ 3ηλεSεται» (= ^Oταν π6σtη τ4 δ6ντρ� κ�τω B �F�σδEπ�-
τε µπ�ρε2 ν. πα$ρνη 3Sλα 7π’ αjτ:!).

ΘωµTς Γ. =Hλι1π�υλ�ς
∆ιευθυντ=ς K�λλεγ$�υ «Παιδε$α» Mελ��Sρνης

«TEPMA»



Bασι,:µεν�ι στ=ν 0µπειρ$α τ�υς ,Sγι,αν στ4 96ρι τ�υς τ. πετρ1µατα q Cκριναν 7π4 τ4
9ρ*µα τ�υς, κα" Iταν καταλ��αιναν Iτι δGν C9�υν µεγ�λη περιεκτικ:τητα σG µ6ταλλ�, τ.
π6ταγαν. T6τ�ια κ�µµ�τια, τ. λεγ:µενα «��λ�δες», C9�υν 0ντ�πιστK στ. στ:µια τ*ν πη-
γαδι*ν τ*ν στ�*ν 03:ρυ3ης.

T
. πρ�ϊστ�ρικ. µεταλλε2α 0πε3εργ�,�νταν κυρ$ως τ4ν 9αλκ:. Π6ρα 7π4 τ"ς µεγ�-
λες µεταλλευτικGς 0γκαταστ�σεις π�L C9�υν 0ντ�πιστK κα" π�L τ"ς παραθ6τ�υµε
παρακ�τω, σG δι�φ�ρες περι�9Gς τKς @Eλλ�δ�ς C9�υν �ρεθK µικρ�" κλ$�αν�ι σG
σ9Kµα 7νεστραµµ6ν�υ κ�λαθ�υ, π�L µαρτυρ�8ν τ=ν �παρ3η µεταλλευτικKς δρα-

στηρι:τητας κα" σG αjτ6ς· στ= PαφEνα, στ=ν ARγινα κα" στ= Σπ�ρτη. Στ= P:δ� µετ. τ4
1600 π.X. 7ναπτS9θηκε π�λL P µεταλλ�υργικ= �ι�µη9αν$α, τ. �ασιλικ. µεταλλε2α Cκα-
ναν 03αγωγGς 9αλκ�8 µ69ρι τ=ν ARγυπτ�. T4 9υτEρι� τKς �EγκωµKς κατασκεSα,ε 0γ9ει-
ρ$δια κα" τ. σφαιρικ. κSπελλα τKς P:δ�υ πωλ�8νταν 7π4 τ=ν ARγυπτ� µ69ρι τ=ν Tρ�$α.
�Eπ$σης P Xαλκ$δα 7π�τ6λεσε µεγ�λ� µεταλλ�υργικ4 κ6ντρ�, Iπ�υ κατασκευ�,�νταν 3$-
φη κα" δ�9ε2α 7π4 rρε$9αλκ�. �E3 Xλλ�υ κα" P rν�µασ$α της παραπ6µπει στ. µεταλλε2α
9αλκ�8 π�L δι6θετε.

T4 σ$γ�υρ� εHναι Iτι δGν [π�ρ9ει Bριστικ= εmκ:να γι. τ"ς µεταλλευτικGς 0γκαταστ�σεις,
7φ�8, Iσ� περν�ει B καιρ:ς, πρ�στ$θεται ν6� [λικ4 Cρευνας στ= µελ6τη γι. τ. 7ρ9α2α µε-
ταλλε2α στ=ν @Eλλ�δα. ^Oπως µ�λιστα µ/ς 0πισηµα$νει B 7ρ9αι�λ:γ�ς 0π$κ�υρ�ς καθη-

Mεταλλε9α Pρυσ:, EργFρυ, µλFCδυ καA Pαλκ:

H πληθMρα τHν µεταλλε#ων στ�ν EρPαι�τητα

MIA EPEYNA TOY APXAIO§O°OY £. ™¶YPO¶OY§OY

QE
νας τερ�στι�ς rρυκτ4ς πλ�8τ�ς 7π4 Xκρη σG Xκρη τKς @Eλλ�δ�ς
κα" 9ιλι�δες 9ρ:νια π�L C9�υν περ�σει 7π4 π�νω τ�υ, 9ωρ"ς παρ.
τα8τα ν. C9�υν 7λλ�ι1σει τ= σπ�υδαι:τητ� τ�υ, κυρ$ως hς πρ4ς
τ4 π�λSτιµ� [λικ4 γι. Cρευνα π�L διαθ6τ�υν. @O λ:γ�ς γι. τ.

7ρ9α2α µεταλλε2α π�L C9�υν καταγραφK 7π4 τ�Lς 0ρευνητGς σG δι�φ�ρες
περι�96ς, 7π4 τ= B:ρεια @Eλλ�δα µ69ρι τ=ν KρEτη, τ. νησι. τ�8 Amγα$-
�υ κα" τ=ν Πελ�π:ννησ�. T4 7ντικε$µεν� εHναι µεγ�λ�, 7νε3�ντλητ� κα"
03αιρετικ. 0νδιαφ6ρ�ν, κα" µεγ�λ� µ6ρ�ς τ�υ παραµ6νει 7κ:µη 7νερεS-
νητ�. ^Oσ� �πλ4ς [πKρ3ε B τρ:π�ς µG τ4ν Bπ�2� �F 7ρ9α2�ι διαπ$στωναν
xν τ. πετρ1µατα κ�π�ιας περι�9Kς 0µπερι69�υν 9ρEσιµα µ6ταλλα, Xλλ�
τ:σ� 0ντυπωσιακGς κα" ε[ρηµατικGς ]ταν �F µ6θ�δ�ι 03:ρυ3ης κα" 0πε-
3εργασ$ας π�L 9ρησιµ�π�ι�8σαν.



γητ=ς τ�8 Πανεπιστηµ$�υ �Aθην*ν Θε:δωρ�ς Σπυρ:π�υλ�ς, π�L 7νακ�λυψε τ4 µεγα-
λSτερ� πρ�ϊστ�ρικ4 µεταλλε2� παγκ�σµ$ως στ. @Aγιωργ$τικα, �F Cρευνες δGν πρ6πει ν.
7π�τελ�8ν �πλ*ς [π:θεση τ�8 7ρ9αι�λ:γ�υ, π�L τ4 σηµαντικ4 γι. αjτ4ν εHναι ν. πρ�σ-
δι�ρ$σtη τ= 9ρ�ν�λ�γ$α τKς 0γκατ�στασης. Πρ6πει ν. συµµετ69�υν 0πιστEµ�νες Iλων τ*ν
κλ�δων, εmδικ�" µη9ανικ�$, φυσικ�$, γεωλ:γ�ι κα" µεταλλει�λ:γ�ι, π�L B καθ6νας θ. δ1σtη
µG ��ση τ"ς γν1σεις τ�υ τ= δικE τ�υ Jρµηνε$α κα" Jπ�µ6νως τ4 7π�τ6λεσµα τ*ν 0ρευν*ν
θ. εHναι πληρ6στερ�.

T
4 ΛαSρι� θεωρε2ται aνα 7π4 τ. σηµαντικ1τερα κ6ντρα µεταλλευτικKς δραστηρι:-
τητας κατ. τ=ν 7ρ9αι:τητα, δραστηρι:τητα π�L σSµφωνα µG τ. Fστ�ρικ. στ�ι9ε2α
πρ6πει ν. Xρ9ισε τ4 3000 π.X. @H γεωλ�γικ= δ�µ= τ�8 [πεδ�φ�υς [πKρ3ε 03αιρετικ.
πλ�Sσια σG δι�φ�ρα εRδη µεταλλευµ�των, Iπως 7ργSρ�υ, 9αλκ�8 κα" µ�λS�δ�υ, τ.

Bπ�2α συν6�αλλαν δραστικ. στ=ν 7ν�πτυ3η τKς �mκ�ν�µ$ας τKς �AθEνας, κυρ$ως 7π4 τ4ν
6� π.X. αm*να. @H �AθEνα 9ρησιµ�π�ιε2 τ4ν Xργυρ� τ�8 Λαυρ$�υ γι. ν. κ:ψtη τ4 ν:µισµ�
της, τ"ς 7θηναϊκGς «γλα!κες», περιεκτικ:τητας 7ργSρ�υ 97,8%, µG τ=ν κεφαλ= τKς �Aθην/ς
στ= µ$α vψη κα" τ= γλα8κα στ=ν Xλλη. N�µ$σµατα, π�S, hς γνωστ:, κυρι�ρ9ησαν γι. καιρ4
στ"ς συναλλαγGς στ4ν 9*ρ� τKς Mεσ�γε$�υ. T4 561-527 π.X. B τSρανν�ς Πεισ$στρατ�ς δια-
θ6τει τ. Cσ�δα 7π4 τ. µεταλλε2α γι. δηµ:σια Cργα, π�L πραγµατ�π�ι�8νται στ=ν �AθE-
να, 0ν�* µG τ=ν πτ1ση τKς τυρανν$ας τ. µεταλλε2α κρατικ�π�ι�8νται κα" µ6ρ�ς τ*ν πρ�-
σ:δων τ�υς διαν6µεται στ�Lς π�λ$τες της. T4 413 π.X., µετ. τ4ν π:λεµ� στ= ∆εκ6λεια, �F
δ�8λ�ι π�L 0ργ�,�νταν στ. µεταλλε2α τ�8 Λαυρ$�υ 03εγ6ρθηκαν κατ. τ*ν �Aθηνα$ων, �F
Bπ�2�ι 7ναγκ�,�νται ν. πρ�9ωρEσ�υν στ=ν κ�π= 9�λκινων ν�µισµ�των.

MG τ=ν π�ρ�δ� τ�8 9ρ:ν�υ P 7νεSρεση πλ�Sσιων κ�ιτασµ�των στ4 ΛαSρι� γιν:ταν δυ-
σκ�λ1τερη. �Aκ�λ�υθε2 P παρακµ= µG τ=ν Xν�δ� τ*ν Mακεδ:νων, 7φ�8 στ. µεταλλε2α τKς
Mακεδ�ν$ας P παραγωγ= εHναι πλ�Sσια κα" τ4 κ:στ�ς της 9αµηλ:τερ�.. T4 262 π.X. B �Aντ$-
γ�ν�ς Γ�νατ/ς 7παγ�ρεSει στ�Lς �Aθηνα$�υς τ=ν κ�π= ν�µισµ�των µ69ρι τ4 196 π.X., Bπ:-
τε P �AθEνα κ:�ει 3αν. τετρ�δρα9µα 7π4 Xργυρ� τ�8 Λαυρ$�υ, κατ1τερης Iµως π�ι:τητας.
Mεγ�λ� 0νδιαφ6ρ�ν C9�υν τ. ε[ρEµατα π�L C9�υν 0ντ�πιστK στ=ν περι�9= τ�8 Λαυρ$�υ, µε-
ταλλευτικ. φρ6ατα π�L C9�υν rρθ�γ1νια διατ�µ= κα" π�L φθ�ν�υν σG µεγ�λα ��θη.

Σ9ετικ. µG τ= δ�µ= τ�8 φρ6ατ�ς, στ4ν πυθµ6να τ�υ συγκεκριµ6να, 3εκιν�8σαν �F 0ρευ-
νητικGς στ�6ς µG µικρ4 �ψ�ς κα" πλ�τ�ς, 7λλ. µG τ= δυνατ:τητα ν. 7π�κτEσ�υν µε-
γ�λ� µKκ�ς. T4 7παιτ�Sµεν� r3υγ:ν� διω9ετευ:ταν µG τ4 Xν�ιγµα δευτ6ρ�υ φρ6α-
τ�ς στ=ν κατ�λληλη 7π:σταση, π�L Cφθανε �ς τ=ν αRθ�υσα τKς 03:ρυ3ης. N. ση-
µειωθtK, Iτι µ6σα στ. µεταλλευτικ. φρ6ατα C9�υν 0ντ�πιστK 0ργαλε2α, vστρακα [δρ�-
φ:ρων 7γγε$ων κα" λυ9ν�ρια.

�O
@Hρ:δ�τ�ς 7ναφ6ρει τ4 Παγγα2� hς ��υν4 π�L περικλε$ει µεταλλεSµατα 9ρυσ�8
κα" 7ργSρ�υ. ΣSµφωνα µG Fστ�ρικ. στ�ι9ε2α τ. 9ρυσ�φ:ρα µεταλλε2α τ�8 Παγ-
γα$�υ 7νακαλSφθηκαν 7π4 τ4ν K�δµ� κα" P 0κµετ�λλευσE τ�υς γιν:ταν 7π4
τ"ς θρnακικGς φυλGς τKς περι�9Kς, π�L Cκ��αν 9ρυσ/ ν�µ$σµατα µG παραστ�σεις

κενταSρ�υ π�L κρατ�ει µ$α νSµφη. @O �ασιλι.ς τKς Mακεδ�ν$ας Φ$λιππ�ς B´ Cκ�ψε 0π$-
σης π�λλGς σειρGς 9ρυσ*ν κα" 7ργυρ*ν ν�µισµ�των, 9ρησιµ�π�ι1ντας τ. µεταλλεSµατα

Παγγα9 καA Θ(σς: T7 PρυσωρυPε9α

ΛαFρι: �Aφθν#α EργFρυ
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τ�8 Παγγα$�υ, 0ν�* 7ργ:τερα 0κµετ�λλευση τ*ν 9ρυσ�φ:ρων κ�ιτασµ�των τKς περι�9Kς
Cκανε κα" B M6γας �Aλ63ανδρ�ς.

Γι. τ= Θ�σ� B @Hρ:δ�τ�ς γρ�φει:

«...E3δα U Tδι�ς τ) µεταλλεOα α>τ�. T) µεταλλεOα τ�ς Θ�σ�υ �ρ�σκ�νται
�ν�µεσα στ.ς περι�+
ς ATνυρα κα. K��νυρα, �π�ναντι �π� τ&ν Σαµ�θρ�κη. E3ναι 0να
µεγ�λ� ��υν', π�D τ� [+�υν σκ�ψει �να=ητ�ντας µ�ταλλα...».

(@Hρ:δ�τ�ς, Στ´ 47, µετ�φραση �Aγγ. Bλ�9�υ, 1971.)

ΣSµφωνα µG τ. ε[ρEµατα π�L C9�υν 0ντ�πιστK στ= Θ�σ�, C9�υµε 03:ρυ3η µεταλλευµ�-
των τ�υλ�9ιστ�ν 7π4 τ=ν 0π�9= τ�8 σιδEρ�υ. T. µεταλλεSµατα 9ρυσ�8 κα" 7ργSρ�υ πρ�-
σελκS�υν τ4 0νδιαφ6ρ�ν τ*ν Παρ$ων 7π�$κων, π�L 0γκαθ$στανται στ4 νησ$. OF Π�ρι�ι 03α-
πλ1θηκαν µG τ=ν π�ρ�δ� τ�8 9ρ:ν�υ στ4 vρ�ς Παγγα2�, π�L 9αρακτηρ$στηκε γι. τ4ν λ:-
γ� αjτ4ν hς Θασιακ= Περα$α. Kατ. τ4 δεSτερ� �µισυ τ�8 4�υ π.X. αm*να Iµως P Θ�σ�ς
9�νει τ4ν Cλεγ9� τ*ν µεταλλε$ων της στ4 Παγγα2� 7π4 τ4 7νερ9:µεν� Mακεδ�νικ4 κρ�τ�ς.

ΣSµφωνα µG τ4ν @Hρ:δ�τ� �F Φ�$νικες µπ�ρε2 ν. C9�υν πρ�ηγηθK τ*ν Παρ$ων, 7λλ.
µ69ρι σEµερα δGν C9�υν 0ντ�πιστK 7ρ9αι�λ�γικ. ε[ρEµατα π�L ν. 0πι�ε�αι1ν�υν τ=ν
πληρ�φ�ρ$α τ�υ.

N�µ$σµατα στ4 νησ" 7π4 τ. Rδια τ. µεταλλεSµατ� τ�υ κ:πηκαν σG δι�φ�ρες 9ρ�νικGς πε-
ρι:δ�υς, P µεγαλSτερη Iµως δραστηρι:τητα 0ντ�π$,εται κατ. τ4ν 6� κα" 5�  κα" 0ν συνε-
9ε$nα κατ. τ4ν 2� κα" 1� αm*να π.X. T4 �Iνστιτ�8τ� Γεωτε9νικ*ν Mελετ*ν @Eλλ�δ�ς σG συ-
νεργασ$α µG τ4 0ρευνητικ4 �δρυµα «Max Plank Institut» τKς Γερµαν$ας 0ντ:πισαν τ. κSρια
µεταλλευτικ. κ6ντρα 03:ρυ3ης 9ρυσ�8 στ"ς 7ρ9α2ες στ�Gς π�L �ρ$σκ�νται κ�τω 7π4 τ=ν
7κρ:π�λη τKς Θ�σ�υ κα" στ=ν περι�9= K�ινSρων στ4 vρ�ς Φαν:ς.

�E
ντυπωσιακ. εHναι τ. µεταλλικ. ε[ρEµατα π�L C9�υν 7νακαλυφθK στ"ς Kυκλ�δες
–9�λκινα σκεSη, Iπλα, 0ργαλε2α κα" κ�σµEµατα–, 7δι�ψευστ�ι µ�ρτυρες µεταλ-
λευτικKς δραστηρι:τητας. Πλ�Sσι� τ4 [π6δαφ�ς τ*ν νησι*ν 7π4 τ=ν 7ρ9αι:τη-
τα. Kα" �F Cρευνες �ρ$σκ�νται σG 036λι3η, πρ�κειµ6ν�υ ν. δ1σ�υν περισσ:τερα

στ�ι9ε2α πρ4ς µελ6τη. T. πρ�ϊστ�ρικ. ε[ρEµατα π�L 0ντ�π$στηκαν στ= Σ6ριφ� 0πι�ε-
�αι1ν�υν τ=ν κατ�$κηση τ�8 νησι�8 7π4 τ=ν 3η 9ιλιετ$α π.X. Παρ. τ=ν 0κτεταµ6νη κα-
ταστρ�φ= τ*ν µεταλλε$ων της 7π4 0κµεταλλεSσεις νεωτ6ρων 9ρ:νων, ]ταν 0φικτ4 ν. κα-
ταγραφ�8ν �F θ6σεις τ�8 νησι�8 Iπ�υ [πKρ3ε Cντ�νη µεταλλευτικ= δραστηρι:τητα, 3ε-
κιν1ντας 7π4 τ=ν 03:ρυ3η µ69ρι κα" τ. πρ*τα στ�δια τKς κατεργασ$ας µεταλλεSµατ�ς σG
πEλινα καµ$νια. NEτσι 7ναφ6ρ�υµε τ= θ6ση M�Sτ�υλα στ= �:ρεια πλαγι. τ�8 λ:φ�υ B$-
γλα, τ4ν �A�εσσαλ4 Iπως κα" τ= 9ερσ:νησ� τKς Kεφ�λας. �Eπ$σης στ= θ6ση Σκ�φη C9ει
0ντ�πιστK πλ�τωµα µG µικρGς �ρα9�σκεπGς κα" δι�σπαρτες σκωρ$ες 9αλκ�8. @H Σ$φν�ς 0π$-
σης ]ταν κατ. τ=ν 7ρ9αι:τητα aνα 7π4 τ. 7κµ�,�ντα νησι. τ*ν Kυκλ�δων· δι6θετε µε-
ταλλε2α 9ρυσ�8 κα" 7ργSρ�υ, mδια$τερα στ"ς περι�9Gς ̂ Aγι�ς Σ1στης, ̂ Aγι�ς Σ$λ�εστρ�ς
κα" oερ4 oSλ�. Xαρακτηριστικ4 δε2γµα 7π�τελε2 B Θησαυρ4ς τ*ν Σιφν$ων, τ4ν Bπ�2�
7ν�ικ�δ:µησαν κα" 7φι6ρωσαν �F κ�τ�ικ�ι στ4 Fερ4 τ�8 �Aπ:λλωνα στ�Lς ∆ελφ�Sς. Omκ�-
δ�µEθηκε περ$π�υ τ4 525 π.X. Kα" 0δ* B @Hρ:δ�τ�ς 7ναφ6ρει Iτι �F Σ$φνι�ι «Nησιωτ�-
ων µ�λιστα *µπλ�Bτε�ν»· Iτι ]ταν δηλαδ= �F πι4 πλ�Sσι�ι 7π4 τ�Lς νησι*τες λ:γ�ω τ*ν
µεταλλευµ�των τ�υς. T. πλ�Sσια κ�ιτ�σµατα τ�8 νησι�8 δGν διατηρEθηκαν γι. π�λL κα"

Kυκλ(δες: Παν(ρPαιη µεταλλευτικ� δραστηρι�τητα 

∆ΑΥΛ�Σ/266, Φε�ρ�υ�ρι�ς 200417418



17419∆ΑΥΛ�Σ/266, Φε�ρ�υ�ρι�ς 2004

NA
π

�ψ
η

 π
ρ�

ϊσ
τ�

ρι
κ�

C 
π

λυ
ντ

η
ρ�

�υ
 µ

ετ
α

λλ
ε5

µα
τ�

ς.
 =A

γι
ω

ργ
�τ

ικ
α

 T
εγ

Lα
ς.



τ4 νησ" hδηγEθηκε σG �mκ�ν�µικ= παρακµ= κατ. τ4ν 5� αm*να π.X. Παρ’ Iλα αjτ. �F 0πι-
στηµ�νικGς Cρευνες 7ναδεικνS�υν τ= Σ$φν� hς τ= σηµαντικ1τερη πρ�µηθευτικ= πηγ=
µεταλλευµ�των τ*ν Kυκλ�δων.

�H
03ερεSνηση τKς περι�9Kς @Aγιωργ$τικα 7π4 τ4ν 7ρ9αι�λ:γ� Θε:δωρ� Σπυρ:-
π�υλ� Cφερε στ4 φ*ς 0γκαταστ�σεις µεταλλευτικKς δραστηρι:τητας, π�L θεω-
ρ�8νται παγκ�σµ$ως �F µεγαλSτερες κα" πι4 �ργανωµ6νες π�L C9�υν 0ντ�πιστK
κα" π�L 7φ�ρ�8ν στ=ν πρ�ϊστ�ρικ= περ$�δ�. @H �παρ3E τ�υς συνδ6εται µG µε-

ταλλ�φ:ρ� κ�$τασµα 9αλκ�S9�υ σιδηρ�πυρ$τη. EHναι mδια$τερα σηµαντικGς �F πληρ�φ�-
ρ$ες π�L δ$ν�υν τ. ε[ρEµατα, κα" εj9αριστ�8µε θερµ. τ4ν κSρι� Σπυρ:π�υλ� γι. τ4ν
9ρ:ν� π�L µ/ς δι6θεσε, γι. ν. µ/ς τ"ς 7ναφ6ρtη κα" ν. µ/ς περιγρ�ψtη 7ναλυτικ. τ. στ�-
δια 0πε3εργασ$ας τ�8 µετ�λλ�υ, µG ��ση τ=ν Cρευν� τ�υ στ. @Aγιωργ$τικα. Mεγ�λα λ$-
θινα mγδ$α 7π�καλSφθηκαν κατ. τ=ν 7νασκαφE, µ6σα στ. Bπ�2α γιν:ταν P θραSση τ�8
rρυκτ�8 µG τ= 9ρEση λ$θινων πεσσ*ν. �Aκ�λ�υθ1ντας τ. στ�δια 0πε3εργασ$ας, πρ�κει-
µ6ν�υ ν. κερδηθtK 9ρ:ν�ς κα" π�λSτιµη θερµικ= �λη, τ4 rρυκτ4 πρ�ϊ4ν 7παλλ�σσεται
7π4 τ"ς λ$γες πρ�σµ$3εις µG δι�φ�ρ�υς τρ:π�υς. Kα" aνας 7π4 αjτ�Lς τ�Lς τρ:π�υς εHναι
τ4 λεγ:µεν� zing. Πρ:κειται γι. δε3αµεν= 0π$πλευσης, Iπ�υ στ=ν 0πιφ�νεια 0π6πλεε τ4
[λικ4 π�L Cπρεπε ν. 7π�ρριφθtK. M$α τ6τ�ια δε3αµεν= 0π$πλευσης λ�ιπ4ν �ρ6θηκε στ.
@Aγιωργ$τικα, δ$πλα σG θερµ�µεταλλ�υργικ4 κλ$�αν�. Στ. @Aγιωργ$τικα 0ντ�π$,�νται
Iµως κα" τ. λεγ:µενα πλυντ�ρια: πρ:κειται γι. Bρι,:ντια q κεκλιµ6να 0π$πεδα µG α{λα-
κες, µ6σα στ. Bπ�2α τ�π�θετ�8νταν τ4 θρυµµατισµ6ν� [λικ:. ∆S� µικρGς δε3αµενGς στ.
Xκρα αjτKς τKς 0γκατ�στασης [π�στηρ$,�υν τ=ν 7νακSκλωση νερ�8, π�L διατρ69ει τ�Lς
α{λακες q τ4 κεκλιµ6ν� 0π$πεδ� κα" 7π�µακρSνει Cτσι τ4 0λαφρ4 κα" περιττ4 [λικ:. Στ.
@Aγιωργ$τικα τ. πλυντEρια C9�υν κεκλιµ6ν� 0π$πεδ� σG λα3ευµ6ν� �ρ�9�, Iπως κα" δε-
3αµενGς γι. τ=ν 7νακSκλωση τ�8 νερ�8.

Συνε9$,�ντας τ=ν 0νδιαφ6ρ�υσα πραγµατικ. περιγραφ= 0πε3εργασ$ας τ�8 µετ�λλ�υ,
πληρ�φ�ρ�Sµαστε Iτι τ4 7π�κεκαθαρµ6ν� [λικ4 τ�π�θετε2ται στ4ν θερµ�µεταλλ�υργικ4
κλ$�αν� q 7λλ�ι*ς κλ$�αν� τE3εως. Kα" αjτ4ς τ*ν @Aγιωργ$τικων 7π�τελε2 aναν 7π4 τ�Lς
σηµαντικ1τερ�υς π�L C9�υν 0ντ�πιστK στ= Mεσ:γει�. EHναι κυκλικ4ς µG 0σωτερικ= δι�-
µετρ� 5,50 µ., κτισµ6ν�ς µG π6τρες τKς περι�9Kς κα" µG π�9�ς τ�ι9ωµ�των µετα3L 1,30 - 1,80
µ. �Eσωτερικ. εHναι 0πενδεδυµ6ν�ς µG πα9L στρ*µα πηλ�8 π�9�υς 0,15 µ. @H περ$µετρ�ς
τ�8 λιθ$ν�υ δακτυλ$�υ διακ:πτεται 7νατ�λικ. 7π4 τ4 στ:µι� τρ�φ�δ�σ$ας, τ�8 Bπ�$�υ �ρ6-
θηκε τ4 µεγ�λ� λ$θιν� κατ1φλι σG �ψ�ς 1,50 µ. 7π4 τ4 δ�πεδ� τ�8 κλι��ν�υ. ^Eνας δεS-
τερ�ς δακτSλι�ς �ψ�υς περ$π�υ 0,60 µ. εHναι κτισµ6ν�ς µG µικρGς π6τρες στ4 0σωτερικ4 τ�8
κλι��ν�υ, π�L πιθαν1τατα [π���στα,ε τ= σ9�ρα τKς καSσιµης �λης, π�νω στ=ν Bπ�$α
τ�π�θετ�8νταν τ4 πρ4ς τE3η [λικ:.

T4 τηκ:µεν� πρ�ϊ4ν συλλεγ:ταν σG µεγ�λα πEλινα ταψι. q σG κ�ιλ:τητες στ4 δ�πε-
δ� τ�8 κλι��ν�υ. @O κλ$�αν�ς εH9ε σ9Kµα κωνικ4 κα" 7π4 τ=ν τρSπα τKς rρ�φKς C�γαι-
νε B καπν:ς.  Πρ�κειµ6ν�υ ν. 0πιτευ9θtK P τE3η τ�8 µεταλλεSµατ�ς, 7ναπτυσσ:ταν
στ4 0σωτερικ4 κλι��ν�υ θερµ�κρασ$α 1.200 �αθµ*ν Kελσ$�υ! N. σηµει1σ�υµε Iτι τ4
0σωτερικ4 τ�8 κλι��ν�υ στ. @Aγιωργ$τικα 0ντ�π$στηκε 7π4 τ4ν κSρι� Σπυρ:π�υλ�
γεµ/τ� στ�9τες κα" κ�ρ��υνα καθ\ς κα" θραSσµατα σκωρ$ας.

EHναι 9αρακτηριστικ4 Iτι στ= µεταλλευτικ= αjτ= 0γκατ�σταση �ρ6θηκε κτ2σµα, π�L

�Aγιωργ#τικα: �H µεγαλFτερη µεταλλυργ#α τ: EρPα#υ κ�σµυ
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πρ�φαν*ς 03υπηρετ�8σε τ"ς 7ν�γκες τ*ν µεταλλωρS9ων, Iσ� 7ν6µεναν τ=ν τE3η τ�8 µε-
τ�λλ�υ. Πρ:κειται γι. µεγ�λ� rρθ�γ1νι� κτ2σµα 9ωρισµ6ν� σG δS� 91ρ�υς. Στ4 ν:τι� δω-
µ�τι� [π�ρ9ει Jστ$α γι. τ=ν παρασκευ= φαγητ�8, Iπως 0π$σης κα" κτιστ4ς �:θρ�ς γι.
τ=ν 7π:ρριψη τ*ν καταλ�$πων τKς φωτι/ς κα" τKς τρ�φKς. @H 9ρ�ν�λ:γηση τ�8 κτηρ$�υ
τ�π�θετε2ται στ�Lς µεσ�ελλαδικ�Lς 9ρ:ν�υς (2000-1500 π.X.), κ�τι π�L 0πι�ε�αι1νεται
7π4 τ4ν τρ:π� ταφKς Jν4ς νεκρ�8, π�L 0ντ�π$στηκε στ4 δ�πεδ� τ�8 κτ$σµατ�ς, σSµφωνα
µG τ=ν πρακτικ= τ*ν 9ρ:νων αjτ*ν. Στ4ν δεSτερ� 9*ρ� τ�8 κτηρ$�υ 0ντ�π$στηκε P δε3α-
µεν= 0π$πλευσης π�L πρ�αναφ6ραµε. ̂ Oσ� γι. τ4ν κλ$�αν� κα" τ"ς συµπληρωµατικGς 0γκα-
ταστ�σεις τ�υ �ρ6θηκαν σG 9αρ�δρα στ= θ6ση Σ�λλ�υ, ��ρε$ως τ�8 9ωρι�8 @Aγιωργ$τικα.

OF 0ρευνητικGς 0ργασ$ες τ�8 κυρ$�υ Θε:δωρ�υ Σπυρ:π�υλ�υ συνε9$στηκαν κα" στ4
9ωρι4 Στεν4 τ�8 δEµ�υ K�ρυθ6ων τKς Tεγ6ας, Iπ�υ [πKρ9αν 0νδε$3εις γι. τ=ν �παρ3η
µεταλλ�υργικKς 0γκατ�στασης. Πραγµατικ. 0ντ�π$στηκε aνας µεγ�λ�ς θερµ�µεταλ-
λ�υργικ4ς κλ$�αν�ς τ�8 4�υ πρ4ς 5� αm*να µ.X., π�L 9ρησιµ�π�ιEθηκε γι. τ=ν 7ν�τη3η
τ*ν παλαι*ν σκωρι*ν τKς περι�9Kς. @O κλ$�αν�ς C9ει 2 θαλ�µ�υς µ6σα στ= γK, κα" στ=ν
0πιφ�νει� τ�υ [πKρ9αν τρSπες γι. ν. φεSγtη B καπν:ς. Στ4 0σωτερικ4 Cκαιγε P φωτι. γι.
τ=ν τE3η τ�8 µετ�λλ�υ. @H διαδικασ$α π�L 7κ�λ�υθ�8σαν �F µεταλλ�υργ�" ]ταν ν. κλε$-
ν�υν τ"ς τρSπες γι. ν. διατηρKται P θερµ�κρασ$α. MG 2 σωλKνες κατασκευασµ6ν�υς 7π4
πηλ:, π�L λ6γ�νταν 7εραγωγ�" –7ν�ι9τ�" στ=ν Xκρη τ�υς –, διω96τευαν r3υγ:ν� στ4ν
κλ$�αν�, πρ�κειµ6ν�υ ν. διατηρKται P φωτι�. Xρησιµ�π�ι�8σαν γι. τ=ν καSση κυρ$ως
µικρ. 3Sλα, π�L λε$ψαν� τ�υς 0ντ�π$στηκαν στ4 0σωτερικ4 τ�8 κλι��ν�υ. Mετ. 7π4 µι.
J�δ�µ�δα, π�L τ4ν Xφηναν γι. ν. κρυ1σtη, τ4ν Xν�ιγαν κα" Cπαιρναν τ4 µ6ταλλ�.

EP. K5ριε Σπυρ1π�υλε, π�ιLς @π8ρ.αν �V -νδε�.εις γι% τ)ν dπαρ.η µεταλλευτικ8ς -γκα-
τ!στασης στ% =Aγιωργ�τικα;

AΠ.: T. @Aγιωργ$τικα τ. 0ντ:πισα µG τ= ��Eθεια τKς [παλλEλ�υ µ�υ KυριακKς �Aλ6-
µη, Iταν 7κ:µη [πηρετ�8σα σ.ν NEφ�ρ�ς �Aρ9αι�τEτων στ=ν Tρ$π�λη. @H Rδια καταγ:-
ταν 7π4 τ=ν περι�9E. `Hταν «φSλακας» 7ρ9αι�τEτων κα" Cδει9νε µεγ�λ� 0νδιαφ6ρ�ν.
M�8 7ν6φερε λ�ιπ4ν Iτι στ4 9ωρι: της [π�ρ9�υν hρισµ6να περ$εργα κτEρια, Cτσι πKγα
κα" τ. εHδα 7π4 κ�ντ�. `Hταν µ$α «τρ�µακτικ=» 0γκατ�σταση, hς πρ4ς τ=ν Cκταση π�L
καταλ�µ�ανε. ^Eνας κ:σµ�ς Bλ:κληρ�ς, π�L δGν µπ�ρ�8σα ν. καταλ��ω περ" τ$ν�ς πρ:-
κειται. ∆Gν σ/ς κρS�ω Iτι Jτ�ιµα,:µ�υν ν. τ. παρατEσω, Iταν εjτυ9*ς 0π6µεινε P κ�-
π6λλα κα" µG πKγε σG aνα δικ: της 9ωρ�φι, µ6σα σG µ$α 9αρ�δρα, Iπ�υ 0κε2 εHδα τ4ν κλ$-
�αν�. EH9ε καταρρεSσει στ4 0π�νω µ6ρ�ς, Cδει9νε Iµως aνα µεγ�λ� κSκλ� µG π�λL σκληρ4
λ$θιν� δακτSλι�. @Yπ6θεσα στ=ν 7ρ9= Iτι µπ�ρε2 ν. εHναι µ$α κυκλικ= κατασκευ= Bπ�ι-
ασδEπ�τε 0π�9Kς q Cνας θ�λωτ4ς τ�φ�ς. K�ν�ντας 7νασκαφ= εHδα τ. κατ�λ�ιπα τKς φω-
τι/ς κα" σιγ.-σιγ. 7νακαλSψαµε aνα τερ�στι� µεταλλ�υργικ4 0ργαστEρι� πρ�ϊστ�ρικKς
περι:δ�υ, π�L θεωρ* Iτι εHναι τ4 πι4 µεγ�λ� κα" �ργανωµ6ν� στ4ν κ:σµ�.

EP. Θεωρε�τε cτι @π!ρ3�υν µεταλλε�α 3ρυσ�C στ)ν =Eλλ!δα (π� τ)ν -π�3) τ8ς (ρ3αι-
1τητας, π�` δ�ν �3�υν (κ1µη (νακαλ5ψει �V -ρευνητLς;

AΠ.: Στ=ν @Eλλ�δα εHναι γνωστ4 Iτι B 9ρυσ4ς περι�ρ$,εται στ4 µεταλλε2� τ�8 Παγ-
γα$�υ. Στ= ν:τι� @Eλλ�δα τ. 9ρυσ�φ:ρα κ�ιτ�σµατα δGν εHναι 3εκαθαρισµ6να. ^Eνας
9*ρ�ς π�L πιστεSω Iτι C�γα,ε 9ρυσ4 εHναι B Tα�γετ�ς, 7λλ. αjτ4 δGν C9ει 7π�δει9θK.

Tα.ιαρ3�5λα ΛαδT

�Oµιλε9 _ Eνασκαφ.ας Θ. Σπυρ�πυλς



KA¶OIOI K§HPIKOI ¶AI¢OºI§OI KAI ºONIA¢E™:

KSριε διευθυντ�,
E�γε στ4 τε89�ς τ�8 �Iαν�υαρ$�υ τ�8 «∆αυλ�8», 7ριθµ. 265, π�L πρ*τ�ς

7π’ Iλα τ. M.M.E. 9ωρ"ς φ:�� και πρ�παντ4ς 9ωρ"ς π�θ�ς θ6τει τ�Lς δα-
κτSλ�υς τ�υ 0π" τ4ν τSπ�ν τ*ν �λων τρι*ν καυτ*ν �µαρτηµ�των, v9ι µ�-
ν�9α hς πρ�σωπικ*ν 7στ�9ι*ν π�L P �µαρτ$α σηµα$νει 7λλ. κα" εmδε9θ*ν
κακ�υργηµ�των, Iπως P Fερ�-παιδ�φιλ$α, P  Fερ�-�µ�φυλ�φυλ$α κα" B
Fερ�-ευν�υ9ισµ:ς, κ�τω 7π4 τ. ταλαιπωρηµ6να 7π4 τ�Lς 7ν$ερ�υς 0κπρ�-
σ1π�υς τ�υς ρ�σα.

M69ρις 0δ* «�jδGν καιν4ν» πρ�σφ6ρω µG τ=ν παρ�8σα 0πιστ�λE µ�υ
στ4 73ι:τιµ� 7ναγνωστικ4 κ�ιν4 τ�8 «∆αυλ�8». ^Oµως 0πι9ειρ* ν’ 7πα-
ντEσω µG µ$α µ�ν�9α φρ�ση στ4 7γωνι*δες 0ρ1τηµα τKς 73ι:τιµης συ-
νεργ�τιδ�ς σας κ. Tα3ιαρ9�Sλας Λαδ/, µG τ=ν Bπ�$α κατακλε$ει τ=ν Cρευ-
ν� της γι. τ4ν «παιδ:φιλ�» παπ/ Π6τρ� Παπ�υτσ�κη, καταδικασµ6ν�
7π4 τ4 Mικτ4 @Oρκωτ4 ∆ικαστEρι� Xαλκ$δ�ς σG π�ιν= 20ετ�8ς κ�θειρ3ης,
7π4 τ=ν Bπ�$α 036τισε –Xκ�υσ�ν, Xκ�υσ�ν– µ:ν� δS� (2) µKνες, 7λλ� κα"
δGν τ�8 0πε�λEθη 7π4 τ=ν �Eκκλησ$α P π�ιν= τ�8 7π�σ9ηµατισµ�8.

Ajτ4 σηµα$νει ν�9tης ν. πληρ1νtης δικηγ:ρ�υς, 7λλ. δGν φθ�νει µ�ν�-
9α αjτ4 σ’ αjτ4ν τ4ν τ:π�, Iπ�υ 7νθε2 κ�θε εRδ�υς 7τιµωρησ$α. Kα" δGν
εHναι τ4 Cγκληµα π�L πρ6πει ν. µ/ς 7νησυ9tK, Iσ� P πηγ= τ*ν 0γκληµ�-
των κα" P 0πι9ωρι�,�υσα 7τιµωρησ$α.

Θ. Cπρεπε B πρ�καθEµεν�ς τKς @EλλαδικKς �Eκκλησ$ας ν. συγκαλ6σtη
τ4 A´ ��θµι� κα" B´ ��θµι� Συν�δικ4 δικαστEρι� κα$, 7φ�8 καθαιρ6σtη
τ4ν παιδεραστ= παπ/ Π6τρ� Παπ�υτσ�κη, ν. τ4ν 03�ρ$σtη σG καν6να Jρη-
µ�µ�ν�στηρ� κ�π�ιας �ρα9�νησ$δας, Iπως αjτ4 κ�ντ. στ= Z�κυνθ�, γι.
ν. καταστε$λtη τ"ς BρµGς τ�8 0ρωτικ�8 π�θ�υς τ�υ. �Aλλ. π*ς ν. γ$ν�υν
Iλα τ�8τα, κ. Λ�µπρ�υ, κα" ν. ταλαιπωρηθtK aνας ρασ�φ:ρ�ς 0γκληµα-
τ$ας τKς περιωπKς τ�8 παπ/ Π6τρ�υ Παπ�υτσ�κη, 7φ�8 φ6ρει τ=ν mδι:-
τητα –κρατKστε τ=ν 7ναπν�E σας– τ�8 7δελφ�8 τ�8 ν8ν �Aρ9ιεπισκ:π�υ
KρEτης Tιµ�θ6�υ Παπ�υτσ�κη, Jν4ς �Aρ9ιεπισκ:π�υ π�L δ�λ�φ:νησε
aνα νεαρ4 µα," µG τ4ν 7δελφ4 τ�υ; 

Στ)ν �ναντι σελ�δα: Φωτ�τυπ�α δηµ�σιε5µατ�ς τ�C φ. ∆εκεµ+ρ��υ τ8ς -φη-
µερ�δας «=H 	AλAθεια γι% τ)ν KρAτη», cπ�υ (π�καλ5πτεται cτι U +ιαστ)ς
κατ% συρρ�)ν (νηλ�κων παπα-ΠLτρ�ς Παπ�υτσ!κης, π�` καταδικ!σθηκε σ�
κ!θειρ.η 20 -τ�ν (λλ% �qτε φυλακ�σθηκε �qτε (π�σ3ηµατ�σθηκε («∆αυλ1ς»,
τ. 265), ε�ναι (δελφ�ς τ�C 	Aρ3ιεπισκ1π�υ KρAτης Tιµ�θL�υ (κατ% κ1σµ�ν
Mι3α)λ) Παπ�υτσ!κη. Στ� rδι� δηµ�σ�ευµα (π�καλ5πτεται cτι U 	Aρ3ιεπ�-
σκ�π�ς Tιµ1θε�ς �3ει διαπρ!.ει φ1ν� σ� συνLργεια µ� τ�ν (δελφ1 τ�υ.

Mετ. τιµKς
∆ρ Γε,ργι�ς M�υστ!κης

Kαθηγητ=ς Θε�λ�γ$ας - K�ινωνι�λ�γ$ας



¢EN TIMøPOYNTAI, ¢EN A¶O™XHMATIZONTAI



Kα" 0ν�*
Cλη3ε  τ4 0πεισ:δι� µG σ9ετικGς 0πιπτ1-
σεις, δεκ�δες 9ρ:νια παρ6µεινε P 7π�-
ρ$α: EH9ε δ$κι� B καθηγητ=ς q 0γ1;
NEπρεπε ν. περ�σ�υν 55 9ρ:νια γι. ν.
7σ9�ληθ* 3αν�, C9�ντας πλ6�ν περισ-
σ:τερα στ�ι9ε2α. Kα" 0πειδ= γι. ν. γ$νtη
�jσιαστικ= Cρευνα 9ρει�,�νται «7να-
τρεπτικGς» 0ρωτEσεις, 3εκιν/µε: 1. Π:-
σ�ι ]σαν �F τραγικ�" π�ιητ6ς; 2. Π:σα
Cργα Cγραψαν, πα$9θηκαν Iλα κα" π:-
σες φ�ρGς (0παναλEψεις); 3. Π:σα τιµE-
θηκαν µG α´, �´ q γ´ �ρα�ε2� κα" σG π�$�υς
7γ*νες; κα" 4. Π:σες JλληνικGς π:λεις

[πKρ9αν 7π4 τ4ν 7� αm. aως τ4 148 π.X. (κατ�κτηση 7π4 Pωµα$�υς);
EHναι γεγ�ν4ς Iτι τ. ε[ρEµατα (7ρ9αι�λ�γικ�, π�πυρ�ι κ.λπ.) εHναι δραµατικ*ς λ$γα – αmτ$α

P γνωστ= δρ�ση τ*ν ρωµαι�9ριστιαν*ν. Emδικ1τερα στ=ν δραµατικ= π�$ηση P καταστρ�φ=
[πKρ3ε σ9εδ4ν Bλ�σ9ερ=ς λ:γ�ω τKς στρ�φKς(;) πρ4ς τ=ν «σωτηρ�αν τ�ς ψυ+�ς».1 NEτσι 7π6-
µειναν ψι9$α 7π4 τ4ν κ�λ�σσια2� vγκ� της [µ:ν� 32 τραγωδ$ες, 1,5(!) σατυρικ4 δρ/µα κα" 13
κωµ�ωδ$ες)].

Θ. 3εκινEσ�υµε τ=ν Cρευνα 7π4 τ=ν 4η 0ρ1τηση, τ=ν φαιν�µενικ. Xσ9ετη πρ4ς τ4 θ6µα,
7λλ. Iµως θεµελι1δη γι. τ=ν περαιτ6ρω τεκµηρ$ωση.

@Yπ�ρ9�υν π�λλ�" 9�ρτες µG 7ρ9αιελληνικGς π:λεις 7λλ.
δGν εHναι πλEρεις. Tυ9α2α 7νακ�λυψα τ4 «7π:λυτ�» �ι�λ$�, τ=ν περ$φηµη 0ργασ$α τ�8 Πανε-
πιστηµ$�υ Πρ$νστ�ν «�Eγκυκλ�πα$δεια Kλασικ*ν Π:λεων»,2 π�L πρ�σδι�ρ$,ει τ=ν θ6ση �

OI XI§IA¢E™ ¶O§EI™.OI XI§IA¢E™ ¶O§EI™.

TA EPøTHMATA.TA EPøTHMATA.

M
αθητ=ς τKς 7ης στ4 A´ Γυµν�σι� Πλ�κας παρ6δωσα µ$α –[π�9ρεωτικ=–
µελ6τη «Περ" τ*ν τρι*ν τραγικ*ν». T=ν 0παSρι�ν B καθηγητ=ς C3αλλ�ς
φ1να3ε: «–T$ εHναι αjτ. π�L γρ�φεις, τιπ�τ6νιε; �Aµφισ�ητε2ς τ4 µεγα-
λε2� τ*ν τραγικ*ν µας; «–NO9ι», 7π�ντησα, «7λλ. ν�µ$,ω Iτι π�λλ�" Xλλ�ι

]σαν 03 Rσ�υ καλ�$, 7λλ. δGν Cφθασαν σ’ 0µ/ς �{τε αjτ�" �{τε τ. Cργα τ�υς». @O
καθηγητ=ς �{ρλια3ε «–EHσαι θρασSτατ�ς! �Eπιµ6νεις, �ρG Fερ:συλε;» «–M. τ. µα-
θηµατικ. λ6νε...», ψ6λισσα. «–N�... “�ρ�σω” κα" τ. µαθηµατικ� σ�υ κα" σ6να· δGν
73$,εις γι. τ4 γυµν�σι: µας»!

Φωτ. 1. ΓLρασα: B1ρει� θLατρ�, 3�ς αM. µ.X.

�Aπ#στευτα bψηλSς _ Eριθµ�ς τυς
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2.500 Jλληνικ*ν κα" ρωµαϊκ*ν π:λεων, 03 �ν �F  1.500 εHναι Jλληνικ6ς. Bε�α$ως ]σαν π�λL πε-
ρισσ:τερες 7φ�8 κα" B M6νανδρ�ς στ�Lς «�Eπιτρ6π�ντες» λ6γει: «E�σ.ν α4 π;σαι π'λεις, 2µ�ι-
�ν ε�πεOν (= περ$π�υ) +�λιαι. TρισµBρι�ι ��κ�!σ’ :κ�στην». �Aναλυτικ�: Kυρ$ως @Eλλ.ς 517, M.
�Aσ$α 316, Π:ντ�ς 33, KSπρ�ς 34, Bαλκ�νια 60, Mεγ�λη @Eλλ.ς (�Iταλ$α) 197, �Aφρικ= 84, M.
�Aνατ�λ= aως �Iνδ$α 103, �I�ηρ$α 62, Γαλλ$α 59 κα" �Aγγλ$α 32, ΣSν�λ�ν = 1.497.

[Σηµ. 1: M:ν� στ=ν �Aγγλ$α C9�υµε rν:µατα �Aλ:νη, Kα$στωρ, �Eκκλ6ς, ΛεSκαρ�ν, Λ$νδ�ς
κ.X. Σηµ. 2: @Yπ�ρ9�υν κα" παλαι:τερες 0κδ:σεις Iπως τ�8 Smith (1856) µG � 12.000 τ�πωνS-
µια 7λλ. 9ωρ"ς 9�ρτες κ.X. �Eπ$σης aνα φιλ:δ�3� σ96δι� �ρ$σκεται σG 036λι3η, τ4 «Lexicon of
the Greek-Roman Cities», 7φ�8 3εκ$νησε τ4 1992 P περι�δικE τ�υ Cκδ�ση κα" µ69ρι τ1ρα συ-
µπληρ1θηκαν µ:ν�ν 6 τ:µ�ι aως τ4 λKµµα «�Aρσιν:η» (15 Bµ1νυµες π:λεις!). @H Bλ�κλEρωση
τ�8 Cργ�υ σG 60 τ:µ�υς µG 25.000 π:λεις. Σηµ. 3: T. �ι�λ$α εHναι δυσεSρετα.]

Στ"ς 1.500 π:λεις πρ6πει ν. πρ�σθ6σ�υµε 7ρκετGς λ:γ�ω α. TKς
µ= 0γγραφKς 0κ παραδρ�µKς Iπως λ.9. τ"ς 15 �Aρσιν:ες, Cστω 400 κα" +. TKς 7νακαλSψε1ς των
µετ. τ4 1970, Cστω 300, �τ�ι σSν�λ�ν
2.200. AjτGς πρ6πει ν. τ"ς διπλασι�σ�υ-
µε λ:γ�ω α. TKς µ= εmσ6τι ε[ρ6σε1ς των
Iπως P �υθισ6νη @Eλ$κη κα" +. TKς [π�ρ-
3εως µαντε$ων, θεραπευτηρ$ων Fερ*ν
κ.X. [Iπως Nεκρ�µαντε2� �A96ρων�ς,
�Aσκληπιε$ων 280(!)], Iπ�υ 0γ6ν�ντ� κα"
δραµατικ�" 7γ*νες. @Eπ�µ6νως 4.500 π:-
λεις τ�υλ�9ιστ�ν.

@H κ�θε Jλλ. π:λη hς «π'λις» εH9ε
�Aγ�ρ. µG δηµ:σια κτEρια,3 να�Sς, στ�-
δια κα" θ�ατρα. Π�λλGς π:λεις µ�λιστα
εH9αν δS� (Γ6ρασα τKς Παλαιστ$νης)
[Φωτ. 1] q κα" τρ$α (�AθEνα). T. θ6ατρα
λ�ιπ4ν ]σαν τ�υλ�9ιστ�ν 6.500 [= (500 � 3) + (1.000 � 2) + 3.000]. T. µαθηµατικ. λ�ιπ:ν...

^Oταν δG λ6µε 6.500, δGν 0νν��8µε «θεατρ�κια» τ*ν 30-500 θ6σεων 7λλ. κ�λ�σσια2α, συ-
νEθως µαρµ�ρινα, κτ$σµατα γι. 5.000-30.000 θεατ6ς: M6σ�ς Iρ�ς = 15.000 Iπως τKς Σ$δης
Παµφυλ$ας (�Aνατ�λ$α) τ�8 190 µ.X.

Φυσικ. δGν θ. κατασκεSα,αν τ:σ� τερ�στια κα" π�λυδ�πανα θ6ατρα (0λ�9ιστ�ι να�" ]σαν
δαπανηρ:τερ�ι, π.9. Παρθεν\ν) γι. ν. µ6ν�υν Xδεια. �Aντιθ6τως ]σαν π�ντ�τε πλEρη κατ.
τ"ς π�λυ�ριθµες παραστ�σεις, 7φ�8 P ,Eτηση ]ταν τερ�στια. Στ=ν �AθEνα 0δ$δετ� στ�Lς 7π:-
ρ�υς hς εmσιτEρι� τ4 «θεωρικ�ν δι���λ�ν». @H γν1µη λ�ιπ4ν τ*ν Fστ�ρικ*ν τ�8 κατεστηµ6ν�υ
Iτι τ. θ6ατρα 09ρησιµ�π�ι�8ντ� µ:ν� µ$α φ�ρ. τ4ν 9ρ:ν� κα" µ:ν� γι. �γ/νες (v9ι 0παναλE-
ψεις) εHναι τ�υλ�9ιστ�ν γελ�$α.

OF ^Eλληνες hς «π�λ�ται» (= �jσιαστικ*ς µ6τ�-
9�ι στ. δρ1µενα τKς π:λεως) ]σαν κ�ινωνικ�" µG σ6�ας πρ4ς τ�Lς θεσµ�Sς, 0λεSθερ�ι κα" 9α-
ρ�Sµεν�ι. �Aπ�τ6λεσµα �F συ9νGς συγκεντρ1σεις σG :�ρτ
ς κα" πανηγBρεις, δηλ. πρ�σφ�ρGς
πρ4ς θε�Lς, 7ναµνEσεις γεγ�ν:των κ.X., Iπ�υ γλεντ�8σαν µG τ=ν ψυ9E τ�υς «πανδ�µως».4

OF �Aθηνα2�ι, π�L µ:ν�ν αjτ*ν γνωρ$,�υµε τ4 πλKρες J�ρτ�λ:γι�, εH9αν 52(!) J�ρτ6ς, π�L διαρ-
κ�8σαν 7π4 µ$α aως a3ι Pµ6ρες.5 NAρα κ�θε JπταEµερ� εH9αν µ$α J�ρτ= διEµερη (κατ. µ. Iρ�).
�Aντ$στ�ι9α J�ρτ�λ:για θ. εH9αν Iλες �F π:λεις.

¢I™EKATOMMYPIA £EATE™.¢I™EKATOMMYPIA £EATE™.

XI§IA¢E™ £EATPA.XI§IA¢E™ £EATPA.

Φωτ. 2. ΘLατρ� Σ�δης, 190 µ.X. Θεατ�ς 15.000.



�Aν γιν:ταν µ�α µ:ν� παρ�σταση (συνEθως 0παν�ληψη) κ�θε J�ρτE, �F συν�λικGς *τ�σιες
παραστ�σεις στ. 6.500 θ6ατρα ]σαν 330.000, π�L τ"ς παρακ�λ�υθ�8σαν τ�υλ�9ιστ�ν 3 δι-
σεκατ�µµSρια θεατ6ς! (330.000 � 9.000. Π�λι τ. µαθηµατικ�...).

M. εHναι δυνατ:ν; Π�8 �ρ6θηκαν τ:σα Jκατ�µµSρια Xνθρωπ�ι;

�Aν ρωτEσετε 7π:φ�ιτ� λυκε$�υ: «Π:-
σ�ι ]σαν �F ^Eλληνες κατ. τ=ν µακεδ�νικ= λ.9. περ$�-
δ�;», λ$γ�ι θ. δε9θ�8ν τ. 2 Jκατ�µµSρια. ^Oµως B πλη-
θυσµ4ς ]ταν π�λL µεγαλSτερ�ς. @O Cγκριτ�ς 0κδ. �Hκ�ς
Hachette σG παγκ:σµι� 9�ρτη6 πρ�τε$νει πληθυσµ4 τKς
�mκ�υµ6νης 460 Jκατ�µµSρια τ4 50 π.X. [Σ3. 1]. @H µε$-
,ων περι�9= τ*ν Jλλ. π:λεων 7ριθµε2 τ4 1/4 τ*ν κατ�$-
κων �τ�ι � 120 7κατ.

�Aς τ�Lς [π�λ�γ$σ�υµε 7λλι*ς: OF 4.500  π:λεις κα-
τ�ικ�8ντ� 7π4 30.000 «*λευθ�ρ�υς» (π�λ$τες κα" 36ν�υς,
v9ι δ�Sλ�υς) P κ�θε µ$α. T4ν 7ριθµ4 θεωρ�8µε λ�γικ:,
7φ�8 ταυτ$,εται µG τ4 Mεν�νδρ�υ εjρ6ως παραδεδεγ-
µ6ν� «τρισµυρ�ων». @Eπ�µ6νως συν�λικ. C9�υµε 140
Jκατ�µµSρια ^Eλληνες.

ΠαρLκ+αση: ^Oπως γι. Iλ�υς τ�Lς τ�µε2ς, Cτσι κα" γι. τ4ν πληθυσµ� [π�ρ9�υν στ�ι9ε2α
µ:ν� γι. τ=ν �AθEνα. OF 9ιλι�δες Jλλ. π:λεις Cµειναν «περι6ργως» 7νιστ:ρητες. @H �AθE-
να λ�ιπ4ν τ4 431 π.X., 7ρ9= τ�8 Πελ�π�ννησιακ�8 π�λ6µ�υ,7 δι6θετε στρατ4 � 19.000
(13.000 Bπλ$τες, 1.000 Fππε2ς, 2.000 0φE��υς κα" 2.500 0φ6δρ�υς). Πρ�σθ6τ�υµε 31.000 [=
19.000 � 1,6, �τ�ι 7γ:ρια µ69ρι 18 0τ*ν κα" γ6ρ�υς 7π4 55 0τ*ν] κα" C9�υµε 50.000 Xνδρες
�τ�ι 100.000 κατ�$κ�υς «π�λ�τας» (Θ�υκ. B 13) µG 50.000 µ6τ�ικ�υς (9.500 Bπλ$τες).7 ΣS-
ν�λ� «0λευθ6ρων» 150.000.

NAλλ�ς [π�λ�γισµ:ς: 40.000 π�λ$τες, µG τ. γυναικ:παιδα = 135.000 + 65.000 µ6τ�ικ�ι. ΣSν�-
λ� 200.000 [�F δ�8λ�ι [π�λ�γ$,�νται σG 400.000]. �Aντ$στ�ι9�ι 7ριθµ�" πρ�τε$ν�νται8 γι. τ�Lς
Λακεδαιµ�ν$�υς �τ�ι 100.000 σLν 500.000 περ$�ικ�υς κα" ε�λωτες. M$α 7π4 τ"ς µεγαλSτερες π:-
λεις τ4 580 π.X. ]ταν P ΣS�αρις9 µG 300.000 κατ�$κ�υς!

T. Jκατ�µµSρια λ�ιπ4ν τ*ν @EλλEνων παρακ�λ�υθ�8σαν 330.000 παραστ�σεις κατ’ Cτ�ς.
Π:σες 9ιλι�δες Cργα πα$9θηκαν στ. 400 (τ�υλ�9ιστ�ν) Cτη;

∆Gν θ. 7σ9�ληθ�8µε µG τ=ν �jσ$α τ�8 δραµατικ�8 Cργ�υ, π�L εHναι
aνα 7π4 τ. 6 εRδη π�ιEσεως, θ. [π�λ�γ$σ�υµε Iµως τ4ν �ριθµ� τ*ν τραγ�ωδι*ν (7ν�λ�γα εHναι
τ. σατυρικ. δρ�µατα κα" �F κωµ�ωδ$ες).

@H τραγ�ωδ$α, 036λι3η τ�8 +�ρικ�! g,σµατ�ς (= τραγ�Sδι µG 9�ρ:) κα" B διθBραµ��ς (Iρα «∆»
τ. 258 «@H τραγ�ωδ$α», K. Γεωργαν/) θεωρ�8νται 7π4 τ4 κατεστηµ6ν� �Aθηναϊκ= «0φεSρεση».
@Yπ�τ$θεται Iτι πρωτ�παρ�υσι�σθηκε στ=ν �Aγ�ρ. τ4 534 π.X. 7π4 τ4ν Θ6σπιν. Bε�α$ως 0ν�*
τ. ∆ι�νBσια ]σαν εjρSτατα διαδεδ�µ6νη J�ρτ= στ"ς Jλλ. π:λεις, στ=ν �AθEνα Jωρτ�,�νταν
λαµπρ. µG 4 µ�λιστα πανηγSρεις, τ. J3αEµερα Mεγ�λα ∆ι�νBσια µG Cναρ3η τ=ν 0αριν= mση-
µερ$α (21 Mαρτ$�υ) στ4 Θ6ατρ� ∆ι�νSσ�υ, τ. Mικρ. ∆ι�νSσια στ4ν Πειραι/ τ=ν 25 ∆εκεµ�ρ$�υ,
τ. τετραEµερα ΛEναια 23 �I�υν$�υ κα" τ. τριEµερα �AνθεστEρια τ=ν 1η Mαρτ$�υ.

Bε�α$ως θεωρ* 7παρ�δεκτη τ=ν Xπ�ψη (7θηναι�κεντρικ=) τKς «�δρυσης» τ�8 δρ�µατ�ς
κα" παρ�υσι�σεως µ'ν� στ=ν �AθEνα, µ:ν� γι. 7γ*νες στ. M. ∆ι�νSσια.

H TPA°H TPA° XXø¢IA.ø¢IA.

O ¶§H£Y™MO™ TøN E§§. ¶O§EøN.O ¶§H£Y™MO™ TøN E§§. ¶O§EøN.

∆ΑΥΛ�Σ/266, Φε�ρ�υ�ρι�ς 200417426

Σ3. 1. Πληθυσµ�ς @φηλ��υ σ� 7κατ. 
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T. λαϊκ. «δρ1µενα» –πανηγSρια– εHναι B πυρKνας τKς κ�ινωνικKς θρησκε$ας τ*ν @EλλE-
νων, Xρα παν�ρ9αια: @O διθBραµ��ς (λυρικ4 n�σµα), B Tαµ��ς (σκωπτικ4 n�σµα), B +�ρ�ς

(µ$µησις), P π�µπ�, B κ�ρυφαO�ς, B ?π�κριτ&ς ([π�/7π�.κρ$νεται) εHναι �ασικ. στ�ι9ε2α τ�υς. Φυ-
σικ. κα" 03ελ$σσ�νται Iπως λ.9. B διθSραµ��ς 7π4 τ4ν Λ6σ�ι� �Aρ$ωνα στ=ν K:ρινθ� τ4 640 π.X.

T. «δρ1µενα» 0κτυλ$σσ�νται σG 2λες τ"ς π:λεις (K:ρινθ�, Λ6σ�� κ.X.) κα" σG Iλες τ"ς
(π�λλGς) τ�πικGς J�ρτGς, Iπως κα" σEµερα σ.ν 7ρ9α$α συν69εια στ=ν @Aγ$α NAννα Ej��$-

ας, @Aγι�σσ� Λ6σ��υ κ.7.
∆ραµατικ�" «7γ*νες» µG Cπαθλ� aνα 7π4 τ. 3 �ρα�ε2α δGν γ$ν�νται µ:ν� στ=ν �AθE-
να 7λλ. κα" στ"ς 4 πανελλEνιες J�ρτGς (ΠSθια) hς κα" σG π�λλGς τ�πικGς (∆Eλια, @Yα-

κ$νθια κ.X.). �EπαναλEψεις Cργων q παραστ�σεις µ= �ρα�ευµ6νων ]σαν συνηθ6στατες.
^Oτι �κµασε πρ4 τ�8 6�υ αm. τ4 δρ/µα στ"ς δωρικ
ς π:λεις, 7π:δει3η εHναι P συνε9=ς
9ρEση τ�8 δωρικ�8 µ6λ�υς στ. 9�ρικ�.

@O Λυδ4ς �Aλκµ.ν δραµατ�υργ�8σε τ4 680 στ=ν Σπ�ρτη, Iπως κα" B Λ6σ�ι�ς T6σπανδρ�ς.
@O �Aριστ�τ6λης11 δηλ�2: �ντιπ�ι�!νται (= διεκδικ�8ν) τ�ς τε τραγ<ωδ�ας κα. κωµ<ωδ�ας �4 ∆ω-

ριεOς (Mεγαρε2ς, Σικελ�$, Πελ�π�ννEσι�ι).

Παρ’ Iλ� π�L 7γ*νες 0γ6ν�ντ� σG δεκ�δες π:λεις, γνωρ$,�υµε τ=ν
διαδικασ$α τ�υς µ:ν� στ=ν �AθEνα: @YπεSθυν�ς τ*ν 7γ1νων ]ταν
B «*π�νυµ�ς ,ρ+ων»7 γι. τ. M. ∆ι�νSσια, γι. τ"ς λ�ιπGς J�ρτGς B
«�ασιλεBς».10 �Eπελ6γ�ντ� δι. κλEρ�υ 7π4 τ�Lς πλ�Sσι�υς �F +�-
ρηγ��, 0π$σης P 0πιτρ�π= πρ�κρ�σεως κα" �F 10 κριτ6ς. Στ=ν 0πι-
τρ�π= [π6�αλε aκαστ�ς τ*ν (τ�υλ�9ιστ�ν) δ6κα π�ιητ*ν µ$α «τε-
τραλ�γ�α» 7π�τελ�Sµενη 7π4 τρε2ς τραγ�ωδ$ες κα" aνα σατυρικ4
δρ/µα (�F κωµικ�" 7π4 µ$α κωµ�ωδ$α). Στ�Lς τρεOς πρ�κριν:µεν�υς
µετ. 7π4 PµερEσια παρ�υσ$αση 0δ$δ�ντ� 7π4 τ�Lς κριτGς α´ �ρα-
�ε2� (στ6φαν�ς κισσ�8) �´ κα" γ´.

^O,τι µ/ς Cµεινε
7π4 τ"ς 9ιλι�δες τραγ�ωδ�Lς κα" τ"ς δεκ�δες 9ιλι�δες τ*ν Cργων
τ�υς εHναι �F τρε2ς µεγ�λ�ι (0λλε$ψει Xλλων πρ4ς σSγκριση) Amσ9S-
λ�ς, Σ�φ�κλKς, Ejριπ$δης (33 Cργα) κα" B �Aριστ�φ�νης 7π4 9ι-
λι�δες κωµικ�Sς. �Aπ4 τ�Lς λ�ιπ�Sς; M:ν�ν 7π�σπ�σµατα!
(Fragenta).

OF δραµατικ�" π�ιητGς Cγραφαν κ�θε 9ρ:ν� v9ι µ:ν�ν aνα Cργ� 7λλ. µ69ρι 3, γι. ν. λ�-
��υν µ6ρ�ς στ"ς τ�πικGς J�ρτ6ς, 7λλ. κα" σ’ αjτGς Xλλων π:λεων. Λ.9. B �Aριστ�φ�νης τ4
411 Cγραψε δS� Cργα, B δG Ejριπ$δης πρωτ�παρ�υσ$ασε τ=ν «�Aνδρ�µ�9η» στ4 NAργ�ς.

�Eπ" 45 Cτη Cγραφε συνε9*ς. ̂ Oµως 7π6µειναν µ:ν�ν 7 τραγ�ωδ$ες κα" 7π�-
σπ�σµατα 7π4 78 τραγ�ωδ$ες κα" 15 σατυρικ�, Rσως κα" 20 τ$τλ�ι µ:ν�ν. �Aν

συνυπ�λ�γ$σ�υµε τ"ς τραγ�ωδ$ες (τ*ν τριλ�γι*ν) π�L 9�θηκαν –100 � 150– C9�υµε 220 � 270
τραγ�ωδ$ες, δηλ. συν6θεσε 74 aως 90 τριλ�γ�ες!

Στ. 65 γ:νιµα Cτη τ�υ συν6γραψε π�µπ�λλα Cργα· Cµειναν 7 τραγ�ωδ$ες
κα" 7π�σπ�σµατα 7π4 129 (σLν 15 0κ σατυρικ*ν) πιθαν4ν σG τ$τλ�υς 30.

ΣLν τ"ς 150 aως 200 9αµ6νες C9�υµε συν�λικ. 330 τραγ�ωδ$ες, 380 δηλ.  110 0ως 127 τριλ�γ�ες.
NEγραφε 0π" 50 Cτη· Cµειναν 17 τραγ�ωδ$ες, 2 σατυρικ�, 7π�σπ�σµατα 7π4
92 τραγ�ωδ$ες κα" 9 σατυρικ. κα" 25 τ$τλ�ι. �Aν 9�θηκαν 120 � 180 C9�υ-

µε συν�λικ. 265 � 325 �τ�ι 88 0ως 108 τριλ�γ�ες.

➌ ENριπ#δης:

➋ ΣφκλOς:

➊ A�σPFλς:

OI TPEI™ ME°A§OI TPA°OI TPEI™ ME°A§OI TPA° Xø¢OI.ø¢OI.
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Φωτ. 3. Tραγικ) µ!σκα.



@Eπ�µ6νως: OF τρε2ς µεγ�λ�ι Cλα�αν µ6ρ�ς στ�Lς πρ�κριµατικ�Lς τ*ν J�ρτ*ν τKς �AθE-
νας (µ:ν�;) τ�υλ�9ιστ�ν 74 φ�ρ6ς B Amσ9Sλ�ς, 110 B Σ�φ�κλKς κα" 88 B Ejριπ$δης µG δB�
(q 1,7) τετραλ�γ$ες 0τησ$ως. K6ρδισαν 7ντιστ�$9ως 13, 18 κα" 4 (;) ν$κες �τ�ι π�σ�στ4 0πι-
τυ9$ας περ$π�υ 16%, 15%, 4%. T4 θεωρε2τε µικρ:; NO9ι, xν λ���υµε [π’ vψιν τ4ν µ6γα συ-
ναγωνισµ4 7π4 π�λλ�Lς κα" 03α$ρετ�υς π�ιητ6ς.

Γι. ν. [π�λ�γ$σ�υµε τ"ς συν�λικGς τετραλ�γ$ες (τρε2ς
τραγ�ωδ$ες κα" aνα σατυρικ4 δρ/µα) π�L γρ�φ�νταν κα" πα$,�νταν –7νε3�ρτητα xν �ρα�εS�-
νταν– 0π" 400 Cτη (534-146, 7π4 Θ6σπιν aως Pωµαι�κρατ$ας), πρ�πει ν. πρ�9ωρEσ�υµε σG κ�-
π�ιες παραδ�96ς:

OF µ69ρι σEµερα τ$τλ�ι Cργων 0λEφθησαν 7π4 τ4 Index τ*ν �Aπ�σπασµ�των (TGR =
Tragicorum Graecorum Fragmenta).13 Γνωρ$,�υµε λ�ιπ4ν 287 π�ιητGς κα" 691 Cργα τ�υς.
@O συνδυασµ4ς τ*ν Cργων αjτ*ν σG τριλ�γ$α (π�λλ�* µ/λλ�ν σG τετραλ�γ$α) εHναι σπ�-
νι�ς Iπως λ.9. �Aγαµ6µνων/X�ηφ:ρ�ι/Ejµεν$δες. NAρα �F τετραλ�γ$ες πλησι�,�υν τ"ς

690.
∆ε9:µεθα Iτι 2λ�ι �F δραµατ�υργ�" Cγραφαν σ9εδ4ν συνε9*ς κατ. µ6σ�ν Iρ� (MO)
0π" 40 Cτη, µ$α τετραλ�γ$α (q κωµ�ωδ$α) 0τησ$ως τ�υλ�9ιστ�ν.
Λ:γ�ω 0λλε$ψεως στ�ι9ε$ων γι. τ"ς λ�ιπGς Jλλ. π:λεις π�L διωργ�νωναν 7γ*νες (∆Eλια
κ.X.) [π�λ�γ$,�υµε µ:ν� τ�Lς [π�ψEφι�υς π�ιητGς στ"ς J�ρτGς τKς �AθEνας.
Θεωρ�8µε λ�γικ4 Iτι στ. 6.500 θ6ατρα 0πα$,�ντ� v9ι µ:ν� τ. �ρα�ευµ6να Cργα, 7λλ.
2λα π�L [π��λEθηκαν στ"ς 0πιτρ�πGς πρ�κρ$σεως. T4 Rδι� συµ�α$νει τ1ρα µG τ. Jκα-

τ�ντ�δες Cργα τ*ν κινηµατ�γραφικ*ν festivals.

Θ. [π�λ�γ$σ�υµε τ"ς τραγ�ωδ$ες µG τρε2ς διαφ�ρετικ�Lς τρ:-
π�υς.

Tραγ�ωδ�$: Στ4 TGF καταγρ�φησαν 300 περ$π�υ π�ιητGς π�L διεσ1θησαν Cργα q Cργ�
τ�υς. @Yπ�λ�γ$,ω Iτι γνωρ$,�υµε Xλλ�υς τ:σ�υς – µ:ν� τ. rν:µατ� τ�υς v9ι Cργα τ�υς.

(Λ.9. B �Aριστ�φ�νης στ�Lς «Bατρ�9�υς» 7ναφ6ρει τ�Lς Φ�ρµSσι�, Mεγα$νετ�, Kλειτ�φ*ντα,
Θηραµ6νη κ.X. π�L δGν 7ναφ6ρ�νται στ4 TGF). Πρ�σθ6τω 400 π�L [π�θ6τω Iτι τ. rν:µατ� τ�υς
9�θηκαν γι. π�ντα(;), 7φ�8 P Jλλ. γραµµατε$α 7π�τελε2ται σEµερα 7π4 3.500 �ι�λ$α µ:ν�ν
�τ�ι τ4 aνα 9ιλι�στ4 (1‰) τ�8 συν:λ�υ της. T. λ�ιπ. καµ6να/9αµ6να/9ωµ6να.

NAρα [πKρ3αν 300 + 300 + 400 = 1.000 τραγ<ωδ�. π�L συν6θεσαν 1.000 � 40  = 40.000 τε-
τραλ�γ�ες �τ�ι 3 � 40.000 = 120.000 τραγ<ωδ�ες (!) σG δι�στηµα 400 0τ*ν. Bε�α$ως xν πρ4

·

OI Y¶O§O°I™MOI.OI Y¶O§O°I™MOI.
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τ�8 Θ6σπιδ�ς (534 π.X.) πα$,�νταν, Cστω 0π" 100 Cτη, πρωτ:γ�νες τραγ�ωδ$ες, q µετ. τ=ν
ρωµαϊκ= κατ�κτηση συνε9ι,:ταν P συγγραφ= τραγ�ωδι*ν, B 7ριθµ4ς πρ6πει ν. αj3ηθtK
κατ. 50%.

�Aν σ/ς φα$νωνται �F 7ριθµ�" [περ��λικ�$, δε9θKτε hς *λ�+ιστ�ν 300 τραγ�ωδ�Lς µG τ"ς
36.000 τραγ�ωδ$ες κα" τ. 12.000 σατυρικ. δρ�µατ� τ�υς.

NAλλ�ς τρ:π�ς: @Yπ�θ6τ�υµε Iτι �F [π�ψEφι�ι γι. τ=ν παρ�υσ$αση (9�ρEγηση 9�ρ�8)
τετραλ�γ$ας στ"ς δS� τ�υλ�9ιστ�ν J�ρτGς τ*ν �Aθηνα$ων ]σαν 10 � 15 7ν. 7γ*να. Στ.

400 Cτη λ�ιπ4ν κατετ6θησαν κα" φυσικ. (7φ�8 δGν πετ�9θηκαν) πα$9θηκαν 7ργ:τερα σG 2λα
τ. θ6ατρα 8.000 aως 12.000 τετραλ�γ$ες (= 15 � 2 � 400), δηλ. συν�λικ. 24.000 � 36.000 τραγ�ω-
δ$ες.

T6λ�ς 7π4 τ4 TGF13 γνωρ$,�υµε 691 τραγ�ωδ$ες κα" σατυρικ. κα" Xλλων τ:σων µ:ν�
τ�Lς τ$τλ�υς, �τ�ι συν�λικ. 1.400 τετραλ�γ$ες (σSµφωνα µG τ=ν  παραδ�9= 2). �Aν θε-

ωρEσ�υµε τ�υλ�9ιστ�ν τετραπλ�σι� τ4ν 7ριθµ4 τ*ν 9αµ6νων Cργων, τ:τε �F τετραλ�γ$ες εHναι
(4+1) � 1.400 = 7.000 κα" �F τραγ�ωδ$ες 21.000.

Στ. 6.500 θ6ατρα τ*ν 4.500 Jλληνικ*ν π:λεων 3 δισεκατ�µµSρια θε-
ατGς 0τησ$ως παρακ�λ�υθ�8σαν τ=ν «διδασκαλ$α» 9ιλι�δων Cργων γραµµ6νων 7π4 1.000 (q 400)
τραγ�ωδ�Lς κα" 7ντ$στ�ι9�υς κωµικ�Sς. Π:σες 0πιτ6λ�υς ]σαν �F τραγ�ωδ$ες; ∆ιαλ63ετε: 21.000,
36.000 q 120.000! Σ$γ�υρα δGν εHναι �F 32 τ*ν τρι*ν µεγ�λων... T. µαθηµατικ. αjτ. λ6νε, κ. κα-
θηγητ�!

Y.Γ. ΣυνEθως �F 7παντEσεις φ6ρν�υν ν6ες 0ρωτEσεις: OF «τρε2ς µεγ�λ�ι» κα" B �Aριστ�φ�-
νης εHναι µ69ρι σEµερα 7νυπ6ρ�λητ�ι (Σα$3πηρ κα" M�λι6ρ�ς 79ν�" 7ντιγραφε2ς)· εHναι Iµως
�F καλSτερ�ι; Π�2�ι τ�Lς ν$κησαν στ�Lς 7γ*νες; Π�2α τ. Cργα νικητ*ν Xλλων Jλλ. 7γ1νων; Π:-
σες 7π4 τ"ς 9ιλι�δες τραγ�ωδ$ες –�ρα�ευµ6νες q µ=– ]σαν [π6ρ�9ες; �Eλπ$,�υµε P κατα.9ωνια-
σµ6νη κληρ�ν�µι� µας ν. ρ$3tη φ*ς στ. 0ρωτEµατα. Γενικ*ς, P µ:νη 0λπ$ς...

Bι+λι�γραφ�α
1. NEκθεση B�υλKς @Eλλ. 1999. �Aρ9α2� Θ6ατρ�.
2. The Princeton Encycl., «Classical sites».
3. K. Kαρµιρ�ντ,�ς, «Π�λιτεSµατα κα" @Eλλ. Π:λεις», «∆», τ. 238.
4. K. Kαρµιρ�ντ,�ς, «OF ^Eλληνες κα" P Θρησκε$α», «∆», τ. 244.
5. I. Σταµατ/κ�ς, «Λε3ικ4ν τKς �Aρ9α$ας @EλληνικKς Γλ1σσης».
6. «@Iστ�ρικ4ς NAτλας», 0κδ. Πατ�κη.
7. R. Flachelière, «∆ηµ:σι�ς �$�ς τ*ν 7ρ9α$ων @EλλEνων», ΠαπαδEµας.
8. K. K�σσης, «@H �Aληθιν= @Iστ�ρ$α τ�8 @Eλληνισµ�8».
9. J. Stobart, «T4 θα8µα τ�8 @Eλληνικ�8 Π�λιτισµ�8», 0κδ. NAγκυρα.

10. K. K�λ:µπ��α, «@H Zω= στ=ν �Aρ9α$α @Eλλ�δα», σ. 176.
11. �Aριστ�τ6λης, «Περ" π�ιEσεως».
12. A. Lesky, «@Iστ. @Eλλ. Λ�γ�τε9ν$ας».
13. Fr. Nausk - B. Shell, «TGF».

Kωστ8ς Kαρµιρ!ντa�ς
�Aρ9ιτ6κτων EMΠ

™YM¶EPA™MA.™YM¶EPA™MA.
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Πληρ�φ�ρ��µε τ�Mς διαµ�ν�ντες Kκτ4ς E[ρωS5νης συνδρ�µητ=ς KBωτερικ��, ̀ τι I δω-
δεκ;µηνη συνδρ�µ" τ�υς, I Uπ��α παρ�µεινε σταθερ$ Kπ> 17 �ρ�νια (80 δ�λλ.), λ�γ�ω τ6ς
ραγδα�ας Zπ�τ�µησης τ�� δ�λλαρ��υ HΠA Aναντι τ�� ε[ρj .ναπρ�σαρµ�Sεται κατ’ .ν;-
γκην στ7 100 δ�λλ. HΠA (δωδεκ;µηνη) d στ4 Yσ�π�σ� τ�υς σ= �%�δ"π�τε aλλ� ν�µισµα.
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�H ]ρευνα στ�ν �Aµερικ� τ: σωθ.ντς
]ργυ Eφ�νει κατ(πληκτυς τTς Lρευνητ.ς

^Eνα µακρ�σκελGς Xρθρ� στ4 γερµανικ4 περι�δικ4 «GEO», �Oκτ1�ρι�ς
2003, περι6γραφε τ=ν Cρευνα 800 7ρ9α$ων Jλληνικ*ν 9ειρ�γρ�φων κα" εmδι-
κ1τερα Jν4ς �ι�λ$�υ τ�8 �Aρ9ιµEδη κα" τ4 «τα3$δι» τ�υ στ4 7µερικανικ4 Πα-
νεπιστEµι� Stanford University, Iπ�υ τ1ρα 0ρευν/ται.

�EµπειργνMµνες EνακαλFπτυν τ7 µυστικ7 τ: «ΣτµαP#υ»

�A
κ:µα δGν εH9α πρ�φτ�σει ν. 7π�τελει1σω τ=ν 7ν�γνωση τKς δεSτε-
ρης περιγραφKς τ�8 �ι�λ$�υ, Iπως παρ�υσι�στηκε στ4 γερµανικ4
περι�δικ4 τ�8 �Oκτω�ρ$�υ «GEO», κα" �ρKκα περιγραφ= κα" τ�8
Cγκυρ�υ περι�δικ�8 τ�8 �Aµ��Sργ�υ «Der Spiegel», 20.12.2003, µG

τ=ν 0πικεφαλ$δα «Mαθηµατικ�, τ� µυστικ� π)=λ τ�! JAρ+ιµ�δη – �4 �νακα-
λBψεις τ�υ στ&ν JAµερικ�».

M69ρι τ1ρα τ. 7π�σπ�σµατα τKς πραγµατε$ας «Στ�µ�+ι�ν» τ�8 ̂ Eλληνα µα-
θηµατικ�8 δGν εH9αν πρ�σε9θK κα" ληφθK στ. σ��αρ. 7π4 τ�Lς διαδ:9�υς τ�υ.

E
R9αµε 7ναφερθK σG πρ�ηγ�Sµεν� Xρθρ� µας («∆αυλ:ς»,
τ. 263) στ4 «τα3$δι» Jν4ς �ι�λ$�υ τ�8 �Aρ9ιµEδη 7π4 τ=ν
Ejρ1πη στ=ν �AµερικE. ̂ Oπως εHναι γνωστ:, µG [γρ4 λι-
µ6ττας κα" µG aνα σφ�υγγ�ρι πρ�σπ�θησαν �F �υ,αντι-

ν�" καλ:γερ�ι πρ"ν 7π4 800 9ρ:νια ν. καταστρ6ψ�υν aνα ση-
µαντικ4 Cργ�-κλειδ" τ*ν φυσικ*ν 0πιστηµ*ν: τ=ν µ�ναδικ=
γνωστ= κ:πια τKς «µεθ�δ�λ�γ$ας» τ�8 µεγ�λ�υ ̂ Eλληνα Συ-
ρακ�Sσι�υ µαθηµατικ�8 �Aρ9ιµEδη (287-213 π.X.), µι/ς µε-
γαλ�φυ$ας τKς 7ρ9αι:τητας. Γι. τ=ν κατ�9= αjτ�8 τ�8 �ι-
�λ$�υ πλEρωσε κ�π�ι�ς σG µ$α δηµ�πρασ$α τKς N6ας @Y:ρκης
2,2 Jκατ�µµSρια δ�λλ�ρια.



«Aναπαραγωγ)» (π� εMδικ�`ς τ�C γνAσι�υ 3ειρ�γρ!φ�υ τ�C �ργ�υ τ�C 	Aρ3ι-
µAδη «Στ�µ!3ι�ν», π�` ε�3ε καλυφθ8 µ� κε�µενα ψαλµ�ν γραµµLνα π!νω στ�
µαθηµατικ� κε�µεν� τ�C �Eλληνα σ�φ�C («παλ�µψηστ�»). =H (ν!γνωση τ�C
πρωτ�τ5π�υ (π� τ�`ς -ρευνητ�ς τ�C (µερικανικ�C πανεπιστηµ��υ Στ!νφ�ρντ
τ�`ς 'φησε κατ!πληκτ�υς: τ% µαθηµατικ% τ�C 	Aρ3ιµAδη ε�3αν πρ�3ωρAσει
-κε� π�` �3ει φθ!σει U τ�µLας τ8ς µαθηµατικ8ς -πιστAµης σAµερα, µετ% τ)ν

-φε5ρεση τ�C uλεκτρ�νικ�C @π�λ�γιστ8.

T4ν 13� αm*να [περκαλυµµ6νη µG κε$µενα πρ�σευ9*ν γραµµ6να 7π4 κα-
λ:γερ�υς, P κ:πια τ�8 «Στ�µα9$�υ» φαιν:ταν ν. εHναι εHδ�ς 9ειρ�γρ�φ�υ
π�L περι69ει µ$α τε9νικ= Jν4ς παιγνιδι�8, Iπ�υ σG aνα σSν�λ� 14 διαφ�ρετικ*ν
τεραγ1νων |φειλε B πα$κτης ν. τ�π�θετEσtη aνα 7κ:µη τετρ�γων�.

Kα" Iµως B µαθηµατικ4ς-Fστ�ρικ4ς δρ Revier Netz, π�L 7ναφ6ραµε σG
πρ�ηγ�Sµεν� Xρθρ� µας στ4ν «∆», 7π4 τ4 7µερικανικ4 Stanford University
πιστεSει τ1ρα Iτι B �Aρ9ιµEδης γι. τ. 9ρ:νια π�L C,ησε �τανε π�λL πι4
µπρ�στ. 7π4 τ=ν 0π�9E τ�υ. ∆Gν 7σ9�λEθηκε B �Aρ9ιµEδης µG aνα παι-
δικ4 παι9ν$δι-αRνιγµα, 7λλ. µG τ4 �αρυσEµαντ� µαθηµατικ4 0ρ1τηµα π:-
σες δυνατ:τητες συν�λικ. [π�ρ9�υν γι. ν. λυθtK µι. γεωµετρικ= Xσκη-
ση. �Aν 7ληθεStη αjτ= P θ6ση, τ:τε 0ργα,:ταν B µ6γας µαθηµατικ4ς �δη
µπρ�στ. 7π4 2.200 9ρ:νια π�νω στ. κSρια 9αρακτηριστικ. τ�8 «συν-
δυασµ�8», δηλ. σ’ aναν τ�µ6α τ*ν µαθηµατικ*ν π�L πKρε πρακτικ= ση-
µασ$α µετ. τ=ν 0φεSρεση τ�8 κ�µπι�8τερ.

Γι. τ=ν λSση τ�8 αmν$γµατ�ς [π�ρ9�υν 17.152 δυνατGς παραλλαγGς – κα"
9ρει�στηκαν a3ι J�δ�µ�δες γι. ν. �ρ�8ν τ6σσερις 7π4 αjτGς �F 0πιστEµ�νες,
π�L τ�Lς εH9αν 0µπιστευθK στ4ν Netz κα" στ�Lς 0µπειρ�γν1µ�νες γι. τ=ν
Cρευνα τ�8 7ρ9ιµEδει�υ συνδυασµ�8. (ΠηγE: Περι�δικ4 «Der Spiegel»,
20.12.2003· Iρα κα" πρ�ηγ�Sµεν� Xρθρ� µας στ4ν «∆αυλ:»· 0π$σης περι�δικ4
Geo, Oktober 2003.)

Kωνσταντ�ν�ς Nαλµπ!νης
K�λων$α, Γερµαν$α
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™
τ4 τε89�ς 7ριθ. 244 τ�8 «∆αυλ�8» (�Aπρ$λι�ς 2002) εR9αµε 7π�καλS-
ψει τ. 7π$στευτα κε$µενα π�L περι69�νται στ=ν 0π$σηµη Fστ�σελ$δα
τ�8 rργανισµ�8 «�AθEνα 2004», σSµφωνα µG τ. Bπ�2α �F �Oλυµπιακ�"
�Aγ*νες κατ�γ�νται 7π’ τ=ν �Aνατ�λ= – ARγυπτ� κα" Mεσ�π�ταµ$α!

∆6κα µKνες 7ργ:τερα, στ4 τε89�ς 7ριθ. 254 (Φε�ρ�υ�ρι�ς 2003) περιγρ�-
ψαµε aνα mδια$τερα mταµ4 παι9ν$δι π�L Cπαι,αν �F [πεSθυν�ι τ�8 0ν λ:γ�ω
rργανισµ�8: �Aµ6σως µετ. τ4 πρ*τ� µας σ9ετικ4 δηµ�σ$ευµα 7π6συραν τ.
7νιστ:ρητα αjτ. κε$µενα κα" στ= θ6ση τ�υς π6ρασαν Xλλα, τ. Bπ�2α δGν πε-
ριε29αν τ$π�τε περ" �Aνατ�λKς. Kι Iταν «κ1πασεν» B θ:ρυ��ς κα" �F 0ντυ-
π1σεις, �F 0ν λ:γ�ω [πεSθυν�ι 0παν6φεραν κα" π�λι τ. περ" AmγSπτ�υ κα"
Mεσ�π�ταµ$ας, π�L [φ$στανται �ς αjτ=ν τ= στιγµE (∆εκ6µ�ρι�ς 2003).

�Eπικ�ινωνEσαµε µG τ. γραφε2α τKς «�AθEνας 2004» ,ητ1ντας τ4ν [πεSθυν�
0νηµ6ρωσης κα" 7π4 0κε2 0λ��αµε τ4 τηλ6φων� τKς [πευθSν�υ γι. τ4 ∆ιαδ$κτυ�.
@H 0ν λ:γ�ω κυρ$α µ/ς παρεκ�λεσε ν. µ=ν δηµ�σιεSσ�υµε τ4 vν�µ� της, γιατ$, Iπως
εHπε, «θ. καταστραφtK»(!), δ69θηκε Iµως ν. µ/ς δ1σtη σ9ετικGς 03ηγEσεις.

Συµφ1νησε π\ς �F πληρ�φ�ρ$ες π�L δ$δ�νται εHναι 0σφαλµ6νες κα" π\ς C9ει
δρ�µ�λ�γEσtη τ=ν 7ντικατ�τασE τ�υς, Iλως περι6ργως µ�λιστα 0κε$νη τ=ν Pµ6ρα.

Στ=ν 0ρ1τησE µας γιατ$ τ:σ� δι�στηµα δGν 7π6συρε τ. 7παρ�δεκτα αjτ. κε$-
µενα, 7φ�8 τ. Cκρινε 0σφαλµ6να, δEλωσε π\ς τ. κε$µενα αjτ. τKς 0δ:θησαν
7π4 τ=ν �Aκαδηµ$α �Aθην*ν, µ= θ6λ�ντας Iµως ν. 7π�καλSψtη τ4/τ. rν:µα-
τα τ*ν συγκεκριµ6νων 7καδηµαϊκ*ν π�L τ. συν6γραψαν... Kα" παρ’ Iτι [πε-
σ96θη αjθηµερ4ν 7ντικατ�σταση, τ6σσερις Pµ6ρες µετ�, Iταν 0γρ�φετ� τ4 πα-
ρ:ν, τ$π�τε δGν εH9ε 7λλ�3ει.

@O καθ6νας καταλα�α$νει π�ι�$ πραγµατικ. κρS��νται π$σω 7π4 τ6τ�ι�υ εRδ�υς
πρ�κλEσεις, Iπως κα" τ= σ��αρ:τητα 0κε$νων π�L Bρ$,�νται δKθεν «[πεSθυν�ι»
Cναντι Jν4ς µισθ�8. Kα" εHναι 0π$σης καταν�ητ:, γιατ$ δι�λε3αν τ=ν Jν:τητα «Γι.
ν6�υς» γι. ν. παραθ6σ�υν τ4 δ:γµα τ�8 «�E3 �Aνατ�λ*ν τ4 φ*ς». �Aσφαλ*ς C9ει
περισσ:τερη 7πE9ηση, 7φ�8 P παγκ:σµια νε�λα$α 0πισκ6πτεται τ=ν Fστ�σελ$δα
τ�8 «�AθEνα 2004» γι. ν. 0νηµερωθtK σ9ετικ. µG τ=ν 0φετειν= �Oλυµπι�δα 7φ’
Jν4ς κα" 7φ’ Jτ6ρ�υ ν. κρατηθ�8ν αjτGς �F 7θλι:τητες µακρυ. 7π4 τ. µ�τια Iσ�
τ4 δυνατ4ν περισσ�τ6ρων 0νηλ$κων, π�L παρ. τ= γενικ= σSγ9υση, hρισµ6ν�ι 7π’
αjτ�Lς κ�τι παραπ�νω γνωρ$,�υν.

Παρ’ Iτι στ. πρ�ηγ�Sµενα τεS9η µας εR9αµε παραθ6σει τ"ς πρ�κλητικGς αjτGς
θ6σεις περ" καταγωγKς τ*ν �Oλυµπιακ*ν �Aγ1νων, 9�ριν τKς @Iστ�ρ$ας κα" τKς
Fστ�ρικKς µνEµης κα" 9�ριν τKς πανανθρ1πινης 73$ας τ�8 εjγεν�8ς αjτ�8 Jλλη-
νικ�8 θεσµ�8 παραθ6τ�υµε κα" π�λι τ. 7π�σπ�σµατα αjτ�, λ$γ�υς µKνες πρ"ν
7π4 τ=ν �Oλυµπι�δα τ*ν �Aθην*ν.

�Hλεκτρ�νικ= διεSθυνση: www.Athens2004.gr/Γι. ν6�υς/@H Kληρ�ν�µι�/@H
�Aρ9αι:τητα: «Πρ.ν �κ'µη �π� τ�Dς �ρ+α��υς $Eλληνες, τ&ν 3η +ιλιετ�α

A
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π.X., κ�π�ι�ι λα�. τ�ς JAνατ�λ�ς, στ&ν ATγυπτ� �δια�τερα κα. τ& Mεσ�π�ταµ�α,
γυµν�=�νταν µ
 παι+ν�δια κα. �γων�σµατα. Σ
 µερικ
ς παραστ�σεις π�D σ<�=�-
νται µ�+ρι σ�µερα, �λ�π�υµε ,νδρες ν) σηκ�ν�υν ��ρη, �κ'µη κα. ν) *κτελ�!ν
�σκ�σεις µ
 ρα�δι) κα. µπ�λλες.

»Στ� πρ/τ� µισ� τ�ς 2ης +ιλιετ�ας, U µινωικ�ς π�λιτισµ�ς �ρ�σκεται στ&ν �κµ�
τ�υ κα. τ) �γων�σµατα τ�ς JAνατ�λ�ς *ντ�σσ�νται στ.ς θρησκευτικ
ς τελετ
ς τ/ν
Kρητ/ν... K�πως [τσι γενν�θηκαν �4 µεγ�λ�ι JAγ/νες».

Στ=ν Rδια διεSθυνση, κεφ�λαι� «�Aθλητισµ4ς κα" Mινωικ4ς Π�λιτισµ:ς»:
«Kατ) τ&ν 3η +ιλιετ�α π.X. πρ�ϊστ�ρικ�. λα�. τ�ς JAνατ�λ�ς, �δια�τερα

στ&ν ATγυπτ� κα. στ& Mεσ�π�ταµ�α, S�διναν µ
 παι+ν�δια κα. �γων�σµατα π�D
σκ�π� ε3+αν, κυρ�ως, τ&ν ψυ+αγωγ�α. Στ� ε�κ�ν�γραφικ� ?λικ� τ�ς *π�+�ς σ<�-
=�νται σκην
ς µ
 ,νδρες π�D παλεB�υν, σηκ�ν�υν ��ρη R *κτελ�!ν �σκ�σεις µ

ρα�δι) κα. µπ�λλες.

»MεταSD τ�! 2000 π.X. κα. τ�! 1450 π.X. " Kρ�τη γ�νεται τ� κ�ντρ� :ν�ς µεγ�-
λ�υ π�λιτισµ�!. T) παι+ν�δια κα. τ) �γων�σµατα �π� τ&ν JAνατ�λ& *ντ�σσ�νται
στ� τελετ�υργικ� µ�ρ�ς τ/ν *κδηλ�σεων τ/ν Kρητ/ν κι *κτελ�!νται µ
 συγκε-
κριµ�ν�υς καν'νες».

OF λα�" τKς �Aνατ�λKς λ�ιπ4ν π�L «S�διναν µ
 παι+ν�δια» (Iπως Xλλωστε κ�θε
Bµ�δα 7νθρ1πων q ,�1ων) Cφεραν τ= γ6νεση τ*ν �Oλυµπιακ*ν �Aγ1νων!

Kεφ�λαι� «Mετ. τ=ν 7ρ9αι:τητα – OF 7γ*νες παρακµ�,�υν»: «...IO �γ/νας
τ�! Xριστιανισµ�! iταν �σ+υρ'τερ�ς �π’ τ�Dς �ρ+α��υς γυµνικ�Dς �γ/νες

κα. τ&ν �θλητικ& �δε�λ�γ�α. Tελικ�, " κατ�ργηση τ/ν JOλυµπιακ/ν JAγ�νων
�π� τ�ν Mεγ�λ� Θε�δ'σι� τ� 393 π.X. [φερε τ� τ�λ�ς τ�! θεσµ�! π�D Uλ��να πα-
ρ�κµα=ε».

@O 7σιατισµ4ς λ�ιπ4ν κι 7π’ τ=ν µπρ4ς (Fστ�ρικ. στ�ι9ε2α) κι 7π’ τ=ν π$σω
π:ρτα: @O 9ριστιανικ4ς 7γ\ν mσ9υρ:τερ�ς 7π’ τ4 �Oλυµπιακ4 Πνε8µα! Π�ι:ς
ν. τ:’ λεγε τρε2ς αm*νες µετ. τ4 ∆ιαφωτισµ:... Kι 0πειδ= τ4 7γγλικ4 κε$µεν�
στ=ν Rδια Fστ�σελ$δα 7πευθSνεται πρ�φαν*ς σG λιγ1τερ� 7µαθε2ς, B «9ρι-
στιανικ4ς 7γ\ν» γ$νεται «7γ\ν γι. τ=ν 0πικρ�τηση τ�8 9ριστιανισµ�8»: «The
struggle to establish christianity prevailed over the ancient gymnic games and a
sports ideology».

Ajτ= φα$νεται ]ταν P «7να��πτιση τKς �OλυµπιακKς �Iδ6ας στ= γεν6τειρ� της»,
π�L [π�σ96θηκε P κ. ∆ασκαλ�κη. M69ρι σEµερα �jδε"ς 0κ τ*ν 7νατ�λιστ*ν πρ6-
σ�ευε Iτι �F �Oλυµπιακ�" �Aγ*νες ]ρθαν 7π’ τ=ν �Aσ$α. T4 7λφ��ητ�, �F 0πιστKµες,
τ. µαθηµατικ�, να$. �Aλλ. τ4 �Oλυµπιακ4 Πνε8µα τ4 Xφηναν στ=ν @Eλλ�δα. @O
«�AθEνα 2004» τ4 κατ�φερε κι αjτ:. Kι xν κρ$ν�υµε καθαρ. µG κριτEρια  mδε�λ�-
γικKς 0πι��λKς κα" πρ�παγ�νδας, τ4 ν. 7πευθSνεσαι στ= νε�λα$α Iλης τKς ΓKς
κα" µG 7φ�ρµ= τ=ν �Oλυµπι�δα τ�8 2004 ν. πρ���λλtης τ4 «�E3 �Aνατ�λ*ν τ4 φ*ς»
εHναι P µεγαλSτερη [πηρεσ$α π�L µπ�ρε2ς ν. πρ�σφ6ρtης στ4 ∆ιεθνK �E3�υσιασµ:.

Παν. K�υ+αλ!κης
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Στ=ν 9ρ�ν�λ:γηση τ*ν �Oλυµπιακ*ν 7γ1νων ��σει 7στρ�ν�µικ*ν στ�ι9ε$ων 7ρ9α$ων
γραπτ*ν (Xρθρ� µας [π4 τ4ν τ$τλ� «Πρ"ν 7π4 22.000 Cτη Xρ9ισαν �F �Oλυµπιακ�$», �λ. «∆»
τ. 264/∆εκ. 2003, σελ. 17249-17252) παραλε$ψαµε 0κ παραδρ�µKς ν. 7ναφ6ρωµε τ4 περ" τ�8
9ρ:ν�υ 7νατ�λKς τ�8 @Hλ$�υ στ=ν �AθEνα κα" στ. δS� παν�ρ9αια τ�πωνSµια τKς AmγS-
πτ�υ (@Hρ�κλει�ν κα" @Hρακλε:π�λιν) τ=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν θεριν= τρ�π= (ΘT), π�L B
Σε$ρι�ς 0µφαν$,ει τ=ν πρ1τη 7νατ�λE τ�υ στ=ν �AθEνα κατ. τ=ν δι�ρκεια τ�8 0τησ$�υ
κSκλ�υ. Ajτ= P παρ�λειψE µας εHναι πιθαν4ν ν. δ1σtη τ=ν 0ντSπωση σG aνα εmδικ4 7να-
γν1στη (7στρ�ν:µ� q Xλλ�ν 7σ9�λ�Sµεν� µG τ6τ�ιες µελ6τες), B Bπ�2�ς 0νδε9�µ6νως θ.
0δι��α,ε αjτ=ν τ=ν 0ργασ$α, Iτι P 9ρ�ν�λ:γησE µας εHναι 0σφαλµ6νη. Γι. τ4ν λ:γ� αjτ4ν
παραθ6τ�µε κατωτ6ρω τ. παραλειφθ6ντα.

T4 �ψ�ς τ�8 @Hλ$�υ (Y) Xνωθεν τ�8 �jραν$�υ mσηµεριν�8 αj3�µει�8ται Pµιτ�ν�ειδ*ς
στ=ν δι�ρκεια τ�8 0τησ$�υ κSκλ�υ. T=ν δG «ν» Pµ6ρα µετ. τ=ν 0αριν= mσηµερ$α τ4 «Y» δ$-
δεται 7π4 τ=ν 03$ωσωη Y = ηµ(ν)�(360°:365,24)�23°,45. [ @O 7ριθµ4ς 365,24 εHναι �F Pµ6ρες
τ�8 (Pλιακ�8) Cτ�υς.] T=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν ΘT, ν=147. ^Oθεν Y=12°,58.

Στ=ν σελ. 17253 τ�8 πρ�αναφερθ6ντ�ς τ. 264 τ�8 «∆αυλ�8», παρ�γραφ�ς B(2), 7να-
γρ�φ�µε τ"ς µαθηµατικGς πρ�3εις µG τ"ς Bπ�2ες [πελ�γ$σαµε Iτι B 9ρ:ν�ς 7νατ�λKς τ�8
Σειρ$�υ πρ� τ�ς µεσ�υραν�σε�ς τ�υ (Π1-3/2) 0π" τ*ν Pµερ*ν µας εHναι: στ=ν �AθEνα 5ω,10
στ4 @Hρ�κλει�ν 5ω,30 κα" στ=ν @Hρακλε:π�λιν 5ω,36. �Eπαναλαµ��ν�ντας τ"ς µαθηµατικGς
πρ�3εις τKς mδ$ας παραγρ�φ�υ µG τιµ= δ=12°,58 ε[ρ$σκ�µε τ4ν 9ρ:ν� 7νατ�λKς τ�8 @Hλ$-
�υ πρ4 τKς µεσ�υρανEσε1ς τ�υ στ"ς 0ν λ:γ�ω τρε2ς τ�π�θεσ$ες: �AθEνα Π1/2=6ω,66, @Hρ�-
κλει�ν Π2/2=6ω,51 κα" @Hρακλε:π�λις Π3/2=6ω,47.

T. ε[ρEµατα αjτ. σηµα$ν�υν Iτι δια+ρ�νικ/ς κατ. τ=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν ΘT, κατ.
τ=ν Bπ�$α B Σε$ρι�ς 7νατ6λλει στ=ν �AθEνα, P 7νατ�λ= τ�8 @Hλ$�υ 0µφαν$,εται πρ*τα 0δ*
κα" µετ. (6ω,66-6ω,51=0ω,15�60´=) 9 πρ*τα λεπτ. τKς �ρας στ=ν τ�π�θεσ$α π�L Xλλ�τε ε[ρ$-
σκετ� τ4 παν�ρ9αι� @Hρ�κλει�ν κα" (6ω,66-6ω,47 = 0ω,19�60´=) 11´,4 (µετ. τ=ν 7νατ�λE
τ�υ στ=ν �AθEνα) στ4ν τ:π� π�L Xλλ�τε [πKρ9ε P παν�ρ9αια @Hρακλε:π�λις. Kατ. συ-
ν6πειαν P πρ1τη 7νατ�λ= τ�8 Σειρ$�υ στ=ν δι�ρκεια τ�8 0τησ$�υ κSκλ�υ 0µφαν$,εται
δια9ρ�νικ*ς εmς µGν τ4 @Hρ�κλει�ν (9´:3´,94=2,28) 2 Pµ6ρες, εmς δG τ=ν @Hρακλε:π�λιν 
(11´, 4:3´94=2,89) 3 Pµ6ρες περ$π�υ µετ. τ=ν 7νατ�λE τ�υ στ=ν �AθEνα.

�E.ν 0παναλ��ωµε τ"ς µαθηµατικGς πρ�3εις τ"ς mδ$ας παραγρ�φ�υ µG τ=ν 7π:κλιση 
δ=-21°,84 π�L εH9ε B Σε$ρι�ς 0π" @Hρακλ6�υς, ε[ρ$σκ�µε τ4ν 9ρ:ν� 7νατ�λKς τ�8 Σειρ$�υ
πρ4 τKς µεσ�υρανEσε1ς τ�υ τ=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν ΘT στ"ς 7νωτ6ρω τρε2ς τ�π�θεσ$ες
τ=ν 0π�9= 0κε$νη (Π�να. I στ)ν �ναντι σελ�δα).

�Eκ τKς συν�ψ$σεως τ*ν 7νωτ6ρω συν�γεται Iτι λ:γ�ω τKς διαφ�ρ/ς τ�8 γεωγραφικ�8
µEκ�υς τ*ν δS� παναρ9α$ων τ�πωνυµ$ων 0ν σ96σει πρ4ς τ=ν �AθEνα, P 7νατ�λ= τ�8 Σει-
ρ$�υ θ. Cπρεπε ν. πρ�ηγKται τ*ν �Aθην*ν εmς µGν τ4 @Hρ�κλει�ν 3 Pµ6ρες τ1ρα, κα" 4
Pµ6ρες 0π" @Hρακλ6�υς, εmς δG τ=ν @Hρακλε:π�λιν 4 Pµ6ρες τ1ρα, κα" 5 Pµ6ρες 0π" @Hρα-
κλ6�υς. Λ:γ�ω Iµως τ�8 µεγαλυτ6ρ�υ γεωγραφικ�8 πλ�τ�υς τ*ν �Aθην*ν 7π4 αjτ4 τ*ν

Πρσθ�κη µετ7 τ� δηµσ#ευση τOς Lργασ#ας



δS� Xλλων τ�πωνυµ$ων, P 7νατ�λ= τ�8 Σειρ$�υ εmς µGν τ4 @Hρ�κλει�ν 0µφαν$,εται δια-
9ρ�νικ*ς 2 Pµ6ρες, εmς δG τ=ν @Hρακλε:π�λιν 3 Pµ6ρες µετ. τ=ν 7νατ�λE τ�υ στ=ν �AθE-
να. @Eπ�µ6νως aνεκα τ*ν διαφ�ρετικ*ν γεωγραφικ*ν συντεταγµ6νων τ*ν τρι*ν 0ν λ:γ�ω
τ:πων B Σε$ρι�ς 0µφαν$,ει τ=ν πρ1τη 7νατ�λE τ�υ στ=ν δι�ρκεια τ�8 0τησ$�υ κSκλ�υ εmς
µGν τ4 @Hρ�κλει�ν (3-2=) 1 Pµ6ρα τ1ρα κα" (4-2=) 2 Pµ6ρες 0π" @Hρακλ6�υς, πρ"ν 7π4 τ=ν
7νατ�λE τ�υ στ=ν �AθEνα, εmς δG τ=ν @Hρακλε:π�λιν 7νατ6λλει τ1ρα µGν (4-3=) 1 Pµ6ρα
πρ4ς τKς 7νατ�λKς τ�υ στ=ν �AθEνα, εmς δG τ�Lς 9ρ:ν�υς τ�8 @Hρακλ6�υς (5-3=) 2 Pµ6ρες
πρ"ν 7νατε$λtη 0δ*.

T. hς Xνω ε[ρEµατα 0ν συγκρ$σει πρ4ς τ. 7ναγραφ:µενα στ=ν 0ργασ$α µας µεταθ6-
τ�υν τ=ν 1η �Oλυµπι�δα κατ. 70-140 Cτη περ$π�υ πρ4ς τ4 7π1τατ� παρελθ:ν, κα" hς 0κ
τ�Sτ�υ τ4 συµπ6ρασµ� µας περ" τKς 9ρ�ν�λ�γEσεως τ*ν �Oλυµπιακ*ν 7γ1νων ��σει
7στρ�ν�µικ*ν στ�ι9ε$ων παραµ6νει 7µετ��λητ�.

∆ι�ν. Γ. Kαλαµπαλ�κης
∆ιδ�κτωρ �IατρικKς A.Π.Θ.
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∆ιαφρετικA bπλγισµA EστρνµικHν στιPε#ων

�AγαπητG κ. Λ�µπρ�υ,
@Ωρισµ6να µικρ. λ�θη C9�υν, ν�µ$,ω, παρεισφρSσει στ. Xρθρα τ�8 κ. Kαλαµπαλ$κη

τ*ν δS� τελευτα$ων τευ9*ν, πρ�καλ6σαντα Iµως µεγ�λες 7π�κλ$σεις στ. συµπερ�σµατα.
Στ4 Xρθρ� τ�8 �Oκτω�ρ$�υ 2003 rρθ*ς 0πισηµα$νεται Iτι P δι�ρκεια τ�8 9ειµ*ν�ς
κατ. τ4 Fππ�κρ�τει� κε$µεν� µ/ς 7ν�γει στ=ν πρ4 10.000 0τ*ν 0π�9E. �Eν συνε9ε$nα

Iµως [π�λ�γ$,�ντας τ4 αjτ4 0π" τtK ��σει τKς διαρκε$ας τ�8 Cαρ�ς, γρ�φει Iτι «P 7νατ�λ=
τ*ν Πλει�δων 0µφαν$,εται (σEµερα) τ=ν 23ην Mα��υ», 7ντ" τ�8 rρθ�8 τ=ν 7ην N�εµ�ρ$-
�υ. NEτσι φθ�νει στ4 0σφαλµ6ν� 9ρ�νικ4 πλα$σι� τ*ν 23.000 0τ*ν. �Aν Iµως κ�ν�υµε τ�Lς
[π�λ�γισµ�Lς 0π" τtK ��σει τKς 7ης N�εµ�ρ$�υ, φθ�ν�υµε στ=ν Rδια 0π�9= τ�8 -8.000,
πρ/γµα Xλλωστε 7ναµεν:µεν�.

Στ4 Rδι� Xρθρ� µνηµ�νεSει B κ. K. κα" µ$αν Xλλη περικ�π= τ�8 @Iππ�κρ�τη («Περ"
7ν6µων», 10), τ=ν Bπ�$α 7φEνει 7σ9�λ$αστη: «Kα. *)ν µ
ν κατ) τ&ν �νατ�λ& τ�!

Kυν�ς �ρ�Saη κα. πνεBσ�υν �4 *π�+ικ�. �'ρει�ι ,νεµ�ι, ?π�ρ+ει *λπ.ς τ� φθιν'πωρ� ν) ε3ναι
?γιειν'». @O µKνας αjτ:ς, π�L πν6�υν τ. µελτ6µια, εHναι B A{γ�υστ�ς κα" σ’ αjτ4ν τ4ν µKνα
7ν6τελλε τ:τε B 7στερισµ4ς τ�8 Kυν:ς, δηλαδ= 4½ µKνες 0νωρ$τερα 7π4 σEµερα. B�σει τ�8
φαιν�µ6ν�υ τKς µεταπτ1σεως τKς ΓKς [π�λ�γ$,�υµε κα" σ’ αjτ=ν τ=ν περ$πτωσι τ4ν Rδι�
9ρ�νικ4 Bρ$,�ντα τ*ν 10.000 0τ*ν (δηλ. περ" τ4 -8.000).

Στ4 Xλλ� Xρθρ� τ�8 N�εµ�ρ$�υ B κ. K. γρ�φει Iτι «" πρ�τη �νατ�λ& στ�ν *τ�σι�
κBκλ� :ν�ς �πλαν�!ς �στ�ρ�ς *µφαν�=εται στ�ν Uρ�=�ντα τ� λυκαυγ�ς». ̂ Oταν Iµως

�F 7ρ9α2�ι ̂ Eλληνες hµιλ�8σαν γι. «7νατ�λ= 7στ6ρ�ς», 0νν��8σαν τ=ν Jσπ6ρα. @O Σε$ρι�ς
7ν6τελλε λ�ιπ4ν τ. �ρ�δια τ�8 φθιν�π1ρ�υ στ=ν 0π�9= τ*ν Tρωικ*ν (Iπως µ/ς λ6γει B
^Oµηρ�ς), 0ν* τ1ρα 7νατ6λλει περ" τ=ν 1ην �Iαν�υαρ$�υ. Στ=ν 0π�9= τ�8 @Hρακλ6�υς P 7να-
τ�λ= αjτ= συν6πιπτε µG τ4 µ6γιστ� φ�Sσκωµα τ�8 Nε$λ�υ (κατ. ∆ι:δωρ�ν), �τ�ι στ4 τ6-
λ�ς (κα" v9ι στ4 µ6σ�ν) τ�8 θ6ρ�υς. NAρα B Σε$ρι�ς τ:τε 7ν6τελλε περ" τ=ν φθιν�πωριν= mση-
µερ$α, 3½ µKνες περ$π�υ 0νωρ$τερα 7π4 σEµερα. Ajτ4 µ/ς 7ν�γει (xν κ�ν�υµε τ�Lς [π�-
λ�γισµ�Lς) στ=ν 0π�9= τ�8 -5.000 περ$π�υ. Συµπερ�σµατα λ�γικ. κα" πρ�σγειωµ6να.

Φιλικ.
∆ηµ. Π. ∆ηµ1π�υλ�ς

Συγγραφ6ας
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	Aφ�ρισµ�F
∆
ν ε3ναι δυνατ�ν κανε.ς ν) πιστ�ψaη 2τι τ� Πα-

τριαρ+εO�ν συνειργ�σθη *π. T�υρκ�κρατ�ας µ
 τ&ν

IYψηλ&ν ΠBλην πρ�κειµ�ν�υ ν) µε�ν�υν �4 $Eλλη-

νες ραγι;δες. yAπαπα! Kι α>τ) π�D γρ�φει U «∆αυλ�ς» ε3ναι �νυ-

π'στατα. T� δηλαδ�; JEπειδ& �φ�ρισε τ�ν P�γα κα. τ�Dς Kλ�φτες

κα. ���θησε µ
 τ�ν τρ'π�ν τ�υ ν) συλληφθa� U Kατσαντ�νης, α>τ�

iταν �ντεθνικ& πρ;Sις; �H µ�πως *πειδ& *S�δωσε τ&ν «Πατρικ&

∆ιδασκαλ�α» *στρ�φετ� ε>θ�ως κατ) τ�ς *λευθερ�ας τ/ν IEλλ�νων;

�Aς µ& εTµεθα �φελεOς. ∆ι) τ� καλ�ν τ�! IEλληνισµ�! *γρ�φη. ∆ι'-

τι π/ς διαφ�ρετικ) �4 [ρηµ�ι ραγι;δες θ) *κ�ρδι=αν τ�ν Παρ�δει-

σ�ν κα. τ&ν O>ρ�νι�ν Bασιλε�αν, xν κ�π�ι�ς �γ;ς δ
ν τ�Dς [σφα-

=ε; Kι [πειτα �ρ�σκετε τ�π�τε κακ'ν, π�D �φ�ρισε τ&ν JEπαν�στα-

σιν τ�! 1821 κα. τ�ν JAλ�Sανδρ�ν IYψηλ�ντην; JEλ;τε, τ�ρα... Kαµ-

µι) *παν�στασις δ
ν ε3ναι σ.κ +ωρ.ς 0να �φ�ρισµ'ν. T� Πατριαρ-

+εO�ν τ�ς Kωνσταντιν�υπ'λεως π�ντ�τε *µερ�µνα πατρικ/ς ?π
ρ

τ�! +ειµα=�µ�ν�υ π�ιµν��υ τ�υ. ∆ηλαδ& γι) τ) πρ'�ατ� τ�υ. Kα.

�>δ�π�τε iλθεν ε�ς συναλλαγ&ν µ
 τ� ∆��λ�τι. IAπλ/ς U :κ�στ�τε

ν��ς Πατρι�ρ+ης *νετ�λετ�, µ�σ<ω τ/ν κατ) τ'πων *πισκ'πων, 0να

γενναO�ν +αρ�τσωµα τ�! XριστεπωνBµ�υ πλ�θ�υς, τ� Uπ�O�ν *ντρ�-

π�ντ� κα. �4 T�!ρκ�ι ν) *πι��λ�υν. JAλλ�, 2πως γνωρ�=ετε, ε3ναι

=�τηµα τιµ�ς 2,τι λαµ��νει U ε>εργετ�Bµεν�ς ν) *πιστρ�φεται,

,λλως θ) ε3ναι �γν�µων.

yEπειτα �π’ 2λα α>τ) ε3ναι κ�τι παραπ�νω �π� *µφαν&ς " λυσ-

σαλ�α �ντ�στασις τ�! Πατριαρ+ε��υ στ�Dς T�Bρκ�υς. M
 [ντιµ�ν

κα. �συµ���αστ�ν στ�σιν *πρ�στ�τευσε τ�ν IEλληνισµ'ν, τ&ν JEλευ-

θερ�αν κα. τ) δικαι�µατ� τ�υ. Kα. δ
ν µπ�ρ/ ν) πιστ�ψω 2τι µπ�-

ρεO κ�π�ι�ς, 2σ�ν κακ'πιστ�ς κα. xν ε3ναι, ν) τ� �µφισ�ητ�σaη α>τ'.

�H µ�πως _+ι;

Kα. �φ�! U λ'γ�ς περ. �φ�ρισµ/ν, µ�πως ε3ναι δυνατ'ν, Πανα-

γι�τατε, ν) µ�! τρα��Sετε κα. στ�ν «∆αυλ�ν» �λλ) κα. ε�ς *µ�να

0να, δι) ν) ε3ναι τ� π�ρτ�φ'λι µ�υ ε�ς µ'νιµ�ν τυµπανια�αν κατ�-

στασιν �π� ν�µ�σµατα τ/ν :κατ� ε>ρr κα. τ) ρ�!+α κα. τ) παπ�B-

τσια µ�υ ,λειωτα, καθ'σ�ν φθε�ρ�νται κα. �δυνατ/, µ
 τ.ς τιµ�ς

των ε�ς τ) dψη, ν) �γ�ρ�σω καιν�Bργια;

Γι�ργ�ς Πετρ1π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



H «AEK TH™... OP£O¢O•IA™»

\E
ντ�νη 0ντSπωση µ�8 πρ�κ�λεσε � πρ,τη σελ�δα Jν4ς φSλλ�υ
τKς 7θλητικKς 0φηµερ$δας «SCORE» (φ. 473, �λ. �ναντι εMκ.),
P Bπ�$α φιλ�3ενε2 0πιστ�λ=-7π�ντηση τ�8 Πατρι�ρ9η Bαρ-
θ�λ�µα$�υ πρ4ς τ=ν Bµ�δα τKς A.E.K. Mετα3L Xλλων B Πα-

τρι�ρ9ης 7ναφ6ρει π\ς «...P A.E.K... εHναι rστ�8ν 0κ τ*ν rστ6ων κα"
σ.ρ3 0κ τKς σαρκ4ς Pµ*ν. Γ6ννηµα τKς Pωµη�σSνης... 0λ�µπρυνε τ4
vν�µα αjτKς 0ντα8θα κατ’ 7ρ9=ν κα" 0ν @Eλλ�δι κατ:πιν. �E3 Bρισµ�8
Iθεν, P A.E.K. συνδ6εται µG τ=ν �Oρθ�δ�3$αν, τ4 Bυ,�ντι�ν, τ=ν Pω-
µη�σSνην... κ.λπ.».

�Aπ�τελε2 κ�ιν4 τ:π� τ4 γεγ�ν4ς Iτι κ�θε 0π" µ6ρ�υς 7θλητικ= δραστηρι:τητα
δGν 7π�τελε2 γ6ννηµα καµµι/ς Pωµη�σSνης, 7ντιθ6τως πηγ�,ει 7π4 τ4ν 7ρ9α2�
@Eλληνικ4 �Aθλητισµ:, B Bπ�2�ς –εHναι γνωστ4 τ�2ς π/σι– κυνηγEθηκε 7νηλε*ς
7π4 τ4ν Xριστιανισµ:.

^Oλ�ι αjτ�" π�L [πKρ3αν [πα$τι�ι τKς καταργEσεως τ�8 �Aθλητικ�8 �Iδε1δ�υς
κ�π�τε, τ1ρα µ/ς ��,�υν γκ:λ, 0πικαλ�Sµεν�ι τ. «7γαθ.» αmσθEµατ� τ�υς
πρ4ς τ. λα�φιλK 7θλητικ. σωµατε2α. �Eν vψει µ�λιστα τKς διαµ�9ης γι. τ=
διεκδ$κηση τ*ν... N6ων Xωρ*ν (δηλ. παγκαρι*ν), τ4 Φαν�ρι 9ρει�,εται τ=ν
[π�στEρι3η Iλων τ*ν πρ�σφυγικ*ν 7θλητικ*ν συλλ:γων. ̂ Ωρα εHναι τ1ρα ν.
δ* τ4ν πατρι�ρ9η ν. πρ�σκαλtK καθ’ Iµ�ι� τρ:π� τ4ν Π.A.O.K., τ4ν Πανι1-
νι�, τ4ν �Iωνικ4 κα" Xλλ�υς Mικρασιατικ�Lς συλλ:γ�υς, παρασSρ�ντας
7σφαλ*ς κα" τ�Lς rπαδ�Lς αjτ*ν στ=ν 0κκλησιατικE... πρ�παγ�νδα!

�Aκ�λ�υθ1ντας µι. τ6τ�ια τακτικ= π�ντως, µ= θεωρKτε π\ς εHναι δSσκ�λ� ν.
«ρεφ�ρtη» B Πατρι�ρ9ης τ. 3.000.000 ψEφων π�L «κρατ�ει» στ. 96ρια τ�υ B �Aρ9ιε-
π$σκ�π�ς �Aθην*ν (0νν. τ4 Xτυπ� δηµ�ψEφισµα γι. τ=ν 7ναγραφ= τ�8 θρησκεS-
µατ�ς στ"ς ταυτ:τητες). Παρ’ Iλα αjτ. δGν παρα�λ6πω Iτι P @Eλλαδικ= �Eκκλη-
σ$α C9ει τ=ν [π�στEρι3η τ�8 �Oλυµπιακ�8, τ�8 Παναθηναϊκ�8, τ�8 NAρη κα" τ*ν
λ�ιπ*ν µ& πρ�σφυγικ/ν συλλ:γων! �Eπ$σης B Mακαρι1τατ�ς �Aθην*ν δGν 9�νει
εjκαιρ$α ν. πρ�σφ6ρtη τ"ς εjλ�γ$ες τ�υ σG δι�φ�ρες δραστηρι:τητες τKς 0πικε$-
µενης �Oλυµπι�δας!

Π6ρα 7π4 τ= δι�θεσE µ�υ γι. 9ι�8µ�ρ π�ντως τ. πρ�γµατα δε$9ν�υν ν. εHναι
π�λL σ��αρ�. OF Xνθρωπ�ι αjτ�" C9�υν παρασυρθK στ4 παι9ν$δι τKς 03�υσ$ας, τ4
Bπ�2� π�ντ�τε Cπαι,αν, κρατ1ντας Iµως τ�υλ�9ιστ�ν τ. πρ�σ9Eµατα. ΣEµερα κ�-
π�ι�ι γλε$φ�υν 0κε2 π�L κ�π�τε –κυρι�λεκτικ.– Cφτυναν κα" Rσως Iπ�υ ν� ’ναι θ.
�γ�8ν πετρα9ε$λια κα" 0γκ:λπια µG 9ρ1µατα κα" 0µ�λEµατα π�δ�σφαιρικ*ν Bµ�-
δων. Πρ�σπαθ�8ν ν. πα$3�υν «π�δ:σφαιρ�», Iµως 9�σανε τ=ν «µπ�λλα» (δηλ. κ�-
θε Fερ4 κα" Iσι�).

Kωνσταντ�ν�ς ∆. M�3�ς
(Λε5καρ�ς)
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K
ατ. τ4 διEµερ� 22-23 N�εµ�ρ$�υ τ�8 παρελθ:ντ�ς Cτ�υς πραγµα-
τ�π�ιEθηκε στ= N6α @Y:ρκη Bµ�γενειακ4 συµπ:σι� µG θ6µα «T4
µ6λλ�ν τKς @EλληνικKς Παιδε$ας στ"ς H.Π.A.». T4 συµπ:σι� διωρ-
γαν1θηκε µG πρωτ���υλ$α τ�8 @Eλλην�-�Aµερικανικ�8 �Eθνικ�8

Συµ��υλ$�υ, πρ:εδρ�ς τ�8 Bπ�$�υ εHναι B Θε:δωρ�ς Σπυρ:π�υλ�ς. OF
0κπρ:σωπ�ι τKς @Oµ�γ6νειας π�L παρευρ6θησαν 0κε2, Iπως κα" �F 0κπρ:-
σωπ�ι τKς @EλληνικKς Π�λιτε$ας κα" τKς �Aρ9ιεπισκ�πKς �AµερικKς π�L
παρ$σταντ�, 7π�φ�σισαν τ= δηµι�υργ$α «Tαµε$�υ γι. τ=ν 0ν$σ9υση τ*ν
[παρ9:ντων Jλληνικ*ν σ9�λε$ων» 7λλ. κα" τ=ν περαιτ6ρω πρ�1θηση τKς
@EλληνικKς Γλ1σσας κα" Παιδε$ας.

@H πρωτ���υλ$α αjτ= εHναι X3ια λ:γ�υ, καθ\ς φα$νεται ν. διαθ6τtη τ. 096γγυα γι.
aνα �jσιαστικ4 κα" πρωτ�π�ριακ4 Cργ� γι. τ�Lς J3Kς λ:γ�υς:

Πρ�τ�ν, εHναι µ$α κ$νηση τKς @Oµ�γ6νειας, τ. Pν$α τKς Bπ�$ας δGν κρατ�8ν �{τε τ4
Jλλαδικ4 κρ�τ�ς �{τε P rρθ:δ�3η �Eκκλησ$α, 7λλ. µετ69�υν δευτερευ:ντως.

∆ε5τερ�ν, πρ�τ�σσει τ=ν @Eλληνικ= Γλ*σσα hς πρωτε8�ν κα" καταλυτικ4 µ6γεθ�ς
τKς @EλληνικKς Παιδε$ας, 9ωρ"ς ν. συγ9ρωτ$,εται µG δι�φ�ρες �θικ6ς, 9ριστιανικGς q
«0θνικGς» 7ρ96ς, π�L π�ντ�τε πρ�ετ�σσ�ντ� σG 7ν�λ�γες πρ�ηγηθε2σες κινEσεις.

Tρ�τ�ν, Cρ9εται σG µι. 0π�9= π�L P mδ6α @Eλλ�δα κα" τ. µεγ6θη τ�8 Π�λιτισµ�8 της
7ρ9$,�υν ν. συνειδητ�π�ι�8νται σG µεγαλSτερ� �αθµ4 7π’ Bπ�ιαδEπ�τε Xλλη Fστ�-
ρικ= στιγµE, τ:σ� 0ντ4ς τ�8 @Eλλαδικ�8 κρ�τ�υς Iσ� κα" 0ντ4ς τKς @Oµ�γ6νειας. T=
διαπ$στωσE µας αjτ= Cρ9εται ν. 0πι�ε�αι1σtη κα" P Bµ�γενειακ= 0φηµερ$δα τKς N6-
ας @Y:ρκης «�Eθνικ4ς KEρυκας», P Bπ�$α 7ναφερ:µενη στ4 0ν λ:γ�ω συµπ:σι� τ�ν$-
,ει στ4 0κδ�τικ: της σηµε$ωµα τ=ν 25/11/2003:

«^Oταν 7ναγνωρ$,εται π\ς 7ντ" ν6ων µεγαλSτερων να*ν 9ρει�,εται P @Oµ�γ6-
νεια περισσ:τερα σ9�λε2α, τ:τε τ4 θ6µα “πα$ρνει φωτι�”, τ:τε 7ναδεικνSεται κα"
καταλαµ��νει τ= θ6ση π�L τ�8 73$,ει 7ν�µεσα στ"ς 7γων$ες κα" τ. Bρ�µατα τKς
@Oµ�γ6νειας».

�Ως σEµερα �λ6παµε τ"ς πρ�σδ�κ$ες τ*ν Bµ�γεν*ν µας, Iπ�υ γKς, ν. 03αρτ*νται 7π’
τ"ς πρ�3εις q τ"ς 0ντ�λGς τKς �Eκκλησ$ας q τ�8 Jλλαδικ�8 κρ�τ�υς κα" σηµει1ναµε τ4
π:σ� Xδικ�ς ]ταν B κ:π�ς τ�υς ν. 7σ9�λ�8νται µ’ αjτ�. Σηµει1ναµε π*ς 0κε2ν� π�L
πρ�69ει εHναι ν. πιστ6ψ�υν �F Rδι�ι �F Bµ�γενε2ς –v9ι 7π4 πατρικ= ν�σταλγ$α q 03�ρ-
τηση ψυ9ικ= 7π’ τ=ν παρ�δ�ση– π\ς P γλ*σσα τ�υς, P γλ*σσα τ*ν πρ�γ:νων τ�υς,
εHναι I,τι π�λSτιµ� C9ει ν. 0πιδε$3tη σEµερα B παγκ:σµι�ς π�λιτισµ:ς.

Kι 0πειδ= Iλα τ. πρωτ�π�ριακ. Cργα συλλαµ��ν�νται κα" πραγµατ1ν�νται 7π’
τ�Lς 7νθρ1π�υς, 7π4 3ε9ωριστ�Lς 7νθρ1π�υς κι v9ι 7π4 Bµ�δες q rργαν1σεις, θ. πρ6-
πει τ4ν κSρι� Θ. Σπυρ:π�υλ� ν. συναγωνιστ�8ν µG 7ν�λ�γ�υς στ:9�υς κα" Cργα κι
Xλλ�ι X3ι�ι Bµ�γενε2ς µας.

Παν. K�υ+αλ!κης



�∏
@Ελληνικ= Μυθ�λ�γ$α καθ1ς κα" Xλλες 36νες παραδ:σεις 7ναφ6-
ρ�υν δS� µεγ�λ�υς, Rσως παγκ�σµ$�υς, π�λ6µ�υς π�L Cλα�αν 91ρα
σG 0π�9Gς π�L 0µε2ς κακ*ς σEµερα θεωρ�8µε «πρ�ϊστ�ρικ6ς»: Τ=ν
Τιταν�µα9$α κα" τ=ν Γιγαντ�µα9$α. �F περιγραφGς τ*ν 7ρ9α$ων

κειµ6νων –«θε�γ�ν$ες»–, Jλληνικ*ν κα" 36νων,1 µ/ς Bµιλ�8ν γι. δS� π�λε-
µικ. στρατ:πεδα, π�L γSρω τ�υς συντ�9θησαν κι Xλλ�ι λα�" τKς γKς· τ*ν
∆ι�γεν*ν ��λυµπ$ων κα" τ*ν Τιτ�νων-Κρ�ν$ων.

�H
IEλληνικ& Mυθ�λ�γ�α παρ�+ει µι) πλ�ρη σειρ) κ�σµικ/ν γεγ�ν'των
κα. καταστρ�φ/ν εTτε �π’ ε>θε�ας εTτε ?π� µ�ρφ& �λληγ�ρικ& κα. µ;ς
πληρ�φ�ρεO γι) τρεOς τ�υλ�+ιστ�ν κατακλυσµ�Bς: T�! ∆αρδ�ν�υ, τ�!
JΩγBγ�υ κα. τ�! ∆ευκαλ�ων�ς. �Aς µ&ν Sε+ν;µε πrς κα. κατ) τ�ν IHσ��-

δ� U πρωτ'πλαστ�ς λεγ'ταν JAδ�µας κα. +υδαϊστ. JAδ�µ.
A>τ) π�λD πρ� τ�ς *µφαν�σεως τ/ν πρ�φητ/ν, π�D �λλ��ωσαν κα. παρα+�ραSαν τ&ν IEλλη-

νικ& Mυθ�λ�γ�α κα. µ;ς παρ�υσ�ασαν µι) «4στ�ρ�α» 4στ�ρικ) �ναπ'δεικτη κα. *πιεικ/ς �πα-
ρ�δεκτη, Sερ& κα. +ωρ.ς �>σιαστικ� περιε+'µεν�, δηµι�Bργηµα τ�ς φαντασ�ας �νθρ�πων δ�-
+ως τ&ν πνευµατικ& κα. διαν�ητικ& διαBγεια τ/ν δηµι�υργ/ν.

�O
B�ρωσσ�ς iταν XαλδαO�ς 4στ�ρικ�ς κα. 4ερ�ας, π�D [=ησε τ�ν 3�ν π.X. α�/να. ∆
ν
γνωρ�=�υµε τ&ν �κρι�� "µερ�µην�α γενν�σε�ς τ�υ �qτε τ�ν τ'π� 2π�υ γενν�θηκε.
Π�θανε σ
 πρ�+ωρηµ�νη "λικ�α στ& ν�σ� K/, 2π�υ ε3+ε 4δρBσει 4ερ'. Xρηµ�τισε 4ε-
ρ�ας τ�! Mπ
λ R Bα)λ στ& Bα�υλ/να, 0να �π� τ) κ�ντρα γν�σεως κα. σ�φ�ας τ�!

�ρ+α��υ κ'σµ�υ. yEγραψε τρ�α 4στ�ρικ) �ι�λ�α στ&ν IEλληνικ& Γλ/σσα τ�ς *π�+�ς τ�υ, πρ;γµα

�O B�ρωσσ	ς κα � �π	σι�πηση τ�ς Σφην	ειδ	�ς Γραφ�ς

▲

«yΕπειτα " ΓαOα, �φ�! *πλ�γιασε µ
 τ�ν �>ραν', *γ�ννησε τ�ν �αθD JΩκεαν', τ�ν Κ�O�, τ�ν
Κρ��, τ�ν IΥπερ��να, τ�ν JΙαπετ', τ&ν Θε�α, τ&ν Ρ�α, τ&ν Θ�µιδα, τ&ν Μνηµ�σBνη, τ&ν +ρυσ�-
στεφανωµ�νη Φ���η κα. τ&ν +αριτωµ�νη ΤηθBα. Μετ) �π’ α>τ�Dς *γενν�θη U δ'λι�ς Κρ'ν�ς,
U φ��ερ�τερ�ς �π’ 2λ�υς τ�Dς υ4�Dς, π�D *µ�σησε τ�ν θαλερ�ν γ�νι' τ�υ [...] Κι α>τ�Dς U πα-
τ�ρας τ�υς, U µεγ�λ�ς �>ραν'ς, sργισµ�ν�ς �π�κ�λεσε Τιτ;νες, τ�Dς υ4�Dς π�D *γ�ννησε, δι'-
τι [λεγε πrς τεντ�ν�ντας τ&ν �δικ�α [καναν �ν'σι�ν [ργ�ν, π�D στ� µ�λλ�ν θ) τ� πληρ�σ�υν».

BHPø™™O™ - MANE£øN
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π�D δε�+νει 2τι iταν ,νθρωπ�ς µ
 γν�σεις κα. µ'ρφωση κα. 2τι ε3+ε πρ'σ�αση σ
 �ρ+εOα, στ)
Uπ�Oα π�λD λ�γ�ι ε3+αν πρ'σ�αση. T&ν 4στ�ρ�α τ�υ τ&ν [γραψε καθ’ ?π'δειSη τ�! �ασιλι;
JAντι'+�υ τ�! 1�υ, τ�! ^ν�µασθ�ντ�ς Σωτ�ρ�ς, U Uπ�O�ς �ασ�λευσε στ� Bασ�λει� τ/ν Σελευ-
κιδ/ν, π�D συµπεριελ�µ�ανε τ& σηµεριν& Συρ�α κα. τ� JIρ�κ.

�Aν ληφθa� ?π’ 2ψιν " +ρ�ν�λ�γ�α �ασιλε�ας τ�! JAντι'+�υ (292-261 π.X.), τ'τε [+�υµε κατ)
πρ�σ�γγιση τ&ν *π�+& π�D U B�ρωσσ�ς [γραψε τ&ν 4στ�ρ�α τ�υ, τ) περ�φηµα «Xαλδαϊκ�», 2πως
τ&ν sν'µασε. IH *ργασ�α τ�! Bηρ�σσ�υ δ
ν διασ�θηκε, µ;ς ε3ναι 2µως γνωστ�ς �π� τ) [ργα
τ/ν IEλλ�νων 4στ�ρικ/ν JAλεS�νδρ�υ τ�! Π�λυ�στ�ρ�ς, JA�υδεν��υ κα. JAπ�λλ�δ�ρ�υ. E3ναι
πρ�φαν
ς 2τι U B�ρωσσ�ς ε3+ε πρ'σ�αση στ) �ρ+εOα τ/ν Σ�υµερ�ων, τ�! περ�φηµ�υ α>τ�! λα-
�! π�D [θεσε τ.ς ��σεις τ�! σηµεριν�! Π�λιτισµ�!. IH δια�ρεση τ�! Xρ'ν�υ, " JAστρ�ν�µ�α, U
Tρ�+'ς, " ?π�δια�ρεση τ�! κBκλ�υ κα. τ'σα ,λλα π�D σ�µερα διαµ�ρφ�ν�υν τ& =ω� µας, ̂ φε�-
λ�νται σ’ α>τ�ν τ� µυθικ� λα', π�D [=ησε 4.000 +ρ'νια π.X. στ& Mεσ�π�ταµ�α κα. +�θηκε δB�
+ιλι�δες +ρ'νια �ργ'τερα, µετ) �π� *πιδρ�µ
ς �π�λ�τιστων, ν�µαδικ/ν λα/ν σηµιτικ�ς κα-
ταγωγ�ς, π�D κατ�στρεψαν τ) π�ντα στ� π�ρασµ� τ�υς. T) µυθ�λ�γικ) κα. 4στ�ρικ) γεγ�ν'-
τα π�D περι�γραψε U B�ρωσσ�ς *πι�ε�αι�ν�νται �π� τ.ς κεραµικ
ς πλ�κες π�D �νακαλB-
φθηκαν στ.ς δι�φ�ρες �νασκαφ�ς, �4 Uπ�Oες [γιναν στ&ν περι�+& τ�ς Mεσ�π�ταµ�ας κατ) δι�-
φ�ρ�υς +ρ'ν�υς.

IO Sir Austen Henry Layard [κανε �νασκαφ
ς στ&ν �σσυριακ& πρωτεB�υσα Nινευ�, 2π�υ
*κτ�ς τ/ν να/ν κα. τ/ν παλατι/ν �ρ�κε κα. τ&ν περ�φηµη �ι�λι�θ�κη τ�! JAσ�υρµπανιπ)λ

▲

(«Θε�γ�ν$α» 132-138, 207-210). [Σ.σ.: @Η «Θε�γ�ν$α» δGν εHναι σSγγραµµα τ�8 @Ησι:δ�υ, Iπως
συνEθως 7ναφ6ρεται. @� @Ησ$�δ�ς εHναι �πλ4ς 0κδ:της τ�8 0ν λ:γ�ω πρ�κατακλυσµια$�υ κει-
µ6ν�υ (Βλ. �Ηλ. Τσατσ:µ�ιρ�ς, «@Ιστ�ρ$α Γεν6σεως τKς @ΕλληνικKς Γλ1σσας», «∆αυλ4ς» 1991)].
@� φ:��ς τ�8 Κρ:ν�υ γι. τ=ν 0πικε$µενη 7νατρ�πE τ�υ –κατ. τ=ν πρ:�λεψη– 7π4 τ4ν γυι: τ�υ
θ. τ4ν κ�νtη ν. καταπ$νtη-03�ντ1νtη τ. παιδι� τ�υ.

@� Κρ:ν�ς µG τ"ς πρ�τρ�πGς τKς µητ6ρας τ�υ Γα$ας εH9ε 7νατρ6ψει τ4ν πατ6ρα τ�υ �jραν4
7π’ τ4ν θρ:ν� 7π�κ:πτ�ντας τ. γεννητικ� τ�υ vργανα κα" πετ1ντας τα στ=ν θ�λασσα. Κατ’
αjτ4ν τ4ν τρ:π� 0στ6φθη �ασιλεSς, «γιατ. [µαθε �π� τ&ν ΓαOα κα. τ�ν [ναστρ�ν �>ραν�
(B Κρ:ν�ς) 2τι τ�! iταν πεπρωµ�ν�ν �π� τ�ν γυι' τ�υ ν) νικηθa� κι xς iταν �σ+υρ'ς, κι
α>τ� µ
 τ�! µεγ�λ�υ ∆�α τ&ν ��υλ�· [τσι κι α>τ�ς δ
ν περ�µενε τυφλ�, �λλ) παραµ�νεB-
�ντας κατ�πινε τ) παιδι� τ�υ» («Θε�γ�ν$α» 463-467).

@� Κρ:ν�ς πρ�σπ�θησε ν. καταπιtK κα" τ4ν ∆$α, µ. δGν τ. κατ�φερε. @Η γυνα2κα τ�υ Ρ6α,
Cγκυ�ς στ4ν ∆$α, θ. µετα�tK στ=ν ΚρEτη, στ4 vρ�ς ∆$κτη-NΙδη, Iπ�υ κα" θ. τ4ν γεννEσtη, γι.
ν. τ4ν µεγαλ1σ�υν �F Κ�υρKτες-ΚρKτες.

�√
∆$ας θ. µεγαλ1σtη κα" θ. στραφtK γρEγ�ρα στ4ν 7γ*να γι. τ=ν 7νατρ�π= τ�8 πατ6-
ρα τ�υ. ΜG συµµ�9�υς τ�Lς ΚSκλωπες κα" τ�Lς @Εκατ:γ9ειρες �F ��λSµπι�ι κα" µG
7ρ9ηγ: τ�υς τ4ν ∆$α, τ4ν κ�τ�9� τKς γν1σεως τ*ν κεραυν*ν, θ. 3εκινEσ�υν γι. τ4ν
π:λεµ�. «Γιατ. καιρ�Dς π�λλ�Dς π�λεµ�!σαν [+�ντας π'ν�ν ψυ+�φ�γ�, συγκρ�υ'-

µεν�ι σ
 δυνατ
ς µ�+ες, �4 Τιτ;νες κα. �4 θε�. κι 2σ�ι �π’ τ�ν Κρ'ν�ν *γενν�θησαν �4 µ
ν �π’
τ&ν ?ψηλ& y�ρθυ, �4 λαµπρ�. Τιτ;νες κι *κεOν�ι �π� τ�ν yOλυµπ�, �4 θε�. �4 δ'τες τ/ν καλ/ν,
π�D *γ�ννησε " ^µ�ρφ'µαλλη Ρ�α µ
 τ�ν Κρ'ν�ν :νωθεOσα. [...] Μ�+�νταν �σταµ�τητα δ�κα
Uλ'κληρα +ρ'νια κα. λBση καµµι�, �qτε κα. τ�λ�ς �qτε στ�ν 0ναν R τ�ν ,λλ�ν κα. �σ'παλ� =υ-

�Η πρMτη σFγκρυση: hεTς Lναντ#ν Τιτ(νων
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γι='ταν τ� τ�λ�ς τ�! π�λ�µ�υ». («Θε�γ�ν$α» 629-638). @� 7µφ$ρρ�π�ς π:λεµ�ς θ. τελει1σtη µG
τ=ν ν$κη τ*ν ��λυµπ$ων κα" τ=ν 0πικρ�τησE τ�υς 9�ρις στ4 τρ�µερ4 Iπλ� τ�8 ∆ι:ς, τ4ν κεραυν:.
@� £εLς κατ6στη κSρι�ς τ�8 ��λSµπ�υ κα" τ�8 �jραν�8. �F δG Τιτ/νες φυλακ$σθηκαν στ4ν Τ�ρ-
ταρ�, Iπ�υ δ6σµι�ι 0φρ�υρ�8ντ� 7π’ τ�Lς @Εκατ:γ9ειρες: «JΕκεO �4 θε�. Τιτ;νες κ�τω �π’ τ�ν
Uµι+λ�δη ='φ� ε3ναι +ωµ�ν�ι, κατ) τ&ν ��υλ&ν τ�! ∆ι�ς τ�! συννεφ�συν�κτη, σ
 τ'π� µ�υ-
+λιασµ�ν�ν, στ.ς ,κρες τ�ς πελ�ριας γ�ς κα. ν) �γ�!ν δ
ν uµπ�ρ�!ν». («Θε�γ�ν$α» 730-732).

@� ∆ι:δωρ�ς B Σικιελι1της στ=ν «@Ιστ�ρικ= Βι�λι�θEκη» τ�υ παρ�υσι�,ει τ=ν 0π�9= τ�8
Κρ:ν�υ2 σ.ν 0π�9= εjν�µ$ας κα" Pδ�ν*ν: «Μετ) τ�ν θ�νατ� τ�! IΥπερ��να ?π�ρ+ει U
µ!θ�ς 2τι µ�ιρ�σθηκαν τ&ν �ασιλε�α �4 πι� ^ν�µαστ�. γυι�. τ�! �>ραν�!, U yΑτλας3 κα.
U Κρ'ν�ς. I� µ!θ�ς λ�ει 2τι U Κρ'ν�ς διακριν'ταν γι) τ&ν �σ��ει� τ�υ κα. τ&ν πλε�νεS�α.
[...] Λ�γεται 2τι U Κρ'ν�ς *�ασ�λευε στ&ν Σικελ�α, τ&ν Λι�Bη κα. τ&ν JΙταλ�α κα. γενικ)
τ� �ασ�λει' τ�υ τ� �δρυσε στ&ν ∆Bση» (Γ´ 60, 1 κα" 61, 1-2).

@� £εLς θ. τιµωρEσtη 0ν συνε9ε$nα τ4ν σSµµα9: τ�υ Τιτ/να Πρ�µηθ6α, δι:τι Cδωσε τ4 π8ρ,
δηλαδ= 7π:κρυφη γν1ση, στ�Lς 7νθρ1π�υς, σταυρ1ν�ντ�ς τ�ν στ4ν ΚαSκασ�.

�∏
Γα2α 7γανακτ�8σα 0ναντ$�ν τ*ν ν6ων θε*ν τ�8 ��λSµπ�υ γεννn/ τ�Lς Γ$γαντες, �F
Bπ�2�ι θ. 3εκινEσ�υν 03�ντωτικ4 π:λεµ� 0ναντ$�ν τ�8 ∆ι:ς. �Αρ9ηγ:ς τ�υς ]ταν B τε-
ρατ:µ�ρφ�ς ΤυφωεLς q Τυφ*νας, γι4ς τ�8 Ταρτ�ρ�υ κα" τKς Γα$ας. @� £εLς π�λ6µησε
µ:ν�ς τ�υ τ4 τ6ρας (P κεφαλE τ�υ Xγγι,ε τ�Lς 7στ6ρες κα" 7π’ τ. 96ρια 03ε29αν Jκατ4

κεφαλGς φιδι*ν π�L 3ερν�8σαν δηλητEρι�). �Αν κα" 7ρ9ικ*ς B £εLς PττEθη κα" µεταφ6ρθηκε
στ=ν Κιλικ$α, 0ν συνε9ε$nα 7νεδε$9θη νικητEς, π�ντ�τε µG τ=ν ��Eθεια τ�8 µυστικ�8 τ�υ Iπλ�υ,
τ�8 κεραυν�8: «Κα. U �εDς dψωσε τ&ν Uρµ� τ�υ, *π�ρε τ) 2πλα τ�υ, τ&ν �ρ�ντ& κα. τ&ν
�στραπ& κα. τ�ν καπνερ� κεραυν� κα. +τBπησε �π� τ�ν y�λυµπ� πηδ�ντας· κα. γBρω τ�υ [κα-

ΓιγαντµαP#α: �Η ν.α παγκ�σµια σFρραKη

µ
 συλλ�γ& 30.000 κεραµικ/ν πλακ/ν σφην�ειδ�!ς γραφ�ς, π�D φυλ�σσ�νται *πιµελ/ς θαµ-
µ�νες στ) ?π'γεια τ�! Bρετανικ�! M�υσε��υ. Στ� δεBτερ� ���λι� τ�υ καλBπτεται περ��δ�ς
:κατ�ν εTκ�σι (120) σ!ρρων κα. �ναφ�ρεται στ&ν 4στ�ρ�α τ/ν Xαλδα�ων Bασιλ�ων µ�+ρι τ�ν
τελευταO� κατακλυσµ'. �Aν U σ!ρρ�ς ?π�λ�γισθa� σ
 3.600 +ρ'νια [+�υµε 120 � 3600 = 432.000
+ρ'νια, λ'γ<ω 2µως τ�! γεγ�ν'τ�ς 2τι �4 Σ�υµ�ρι�ι +ρησιµ�π�ι�!σαν τ� :Sαδικ� σBστηµα µε-
τρ�σεως, τ� 3.600 �ντιστ�ι+εO σ
 2.160, Uπ'τε τ� +ρ�νικ� δι�στηµα π�D καλBπτεται ε3ναι 120 �
2160 = 259.200 +ρ'νια µ�+ρι τ�ν τελευταO� κατακλυσµ'. $Oπως κα. xν [+aη τ� πρ;γµα, U B�-
ρωσσ�ς ,ν�ιSε ν��υς Uρ�=�ντες στ&ν �νθρ�πινη �ντ�ληψη τ�! +ρ'ν�υ, κατ) τ&ν Uπ��α τ) π�-
ντα περι�ρ�=�νται στ) τελευταOα 5.000-6.000 +ρ'νια, γιατ. α>τ� συµφωνεO µ
 τ.ς Γραφ�ς.

T� πρ/τ� �ι�λ�� τ�υ καλBπτει τ& δηµι�υργ�α τ�! K'σµ�υ �π� τ�ν JΩ�νες κα. τ) �δ�λφια τ�υ,
π�D µ
 παραλλαγ
ς ^ν�µ�των συµφωνεO µ
 ,λλες µυθ�λ�γ�ες. �Aν κ�π�τε δηµ�σιευθa� τ� πε-
ριε+'µεν� τ/ν κειµ�νων τ�ς σφην�ειδ�!ς γραφ�ς, δ�+ως περι�ρισµ�Dς κα. �νεπηρ�αστ� �π�
συµ�ατικ'τητες, πιθαν�ν ν) φωτιστ�!µε λ�γ� περισσ'τερ�. T� περ�εργ� ε3ναι 2τι �4 Σ�υµ�ρι-
�ι +ρησιµ�π�ι�!σαν 0να σBστηµα µετρ�σεως +ρ'ν�υ µ
 µ�ν�δα τ'σ� µεγ�λης διαρκε�ας.

IH φωτισµ�νη �ρ+αι�λ�γ�α µ;ς πληρ�φ�ρεO 2τι στ&ν �ρ+αι'τητα �4 �στρ�ν�µικ
ς παρατη-
ρ�σεις *γ�ν�ντ� vστε ν) πρ�σδι�ρ�=ωνται �4 *π�+
ς τ�! [τ�υς γι) τ&ν καλλι�ργεια, τ� Θερι-
σµ� κ.τ.λ. Tελει�ν�ντας µ
 τ�ν B�ρωσσ� παραθ�τω µ�α *π�σης καν�νικ& πρ'�λεψ� τ�υ κα. _+ι
πρ�φητικ� παραλ�ρηµα: «	Eγv U BAρωσσ�ς, κAρυκας τ�C Bα!λ, +ε+αι� cτι κ!θε τι π�` @π!ρ-
3ει -π!νω στ) γ8, θ% παραδ�θm8 στFς φλ1γες, cταν cλ�ι �V πλαν8τες συµπLσ�υν µ� τ�ν (στερι-

▲
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ψε 2λα τ) θαυµαστ) κεφ�λια τ�! φ��ερ�! τ�ρατ�ς». («Θε�γ�ν$α» 853-855).

@Η κυριαρ9$α τ*ν ��λυµπ$ων εHναι γεγ�ν:ς. Μ$α ν6α 0π�9= 3εκ$νησε γι. τ=ν 7νθρωπ:τη-
τα. @Η δικαι�σSνη, P �ρµ�ν$α κα" P εjµ�ρεια τ�8 7νθρωπ$ν�υ γ6ν�υς θ. συν�δεSσ�υν
τ�Lς µεγ�λ�υς Πελασγικ�Lς π�λιτισµ�Lς τ*ν ∆ι�γεν*ν ��λυµπ$ων. @� µεγαλ:ψυ9�ς £εLς
δι. τ�8 υF�8 τ�υ @ΗρακλK θ. 0λευθερ1σtη τ4ν Πρ�µηθ6α κα" τ4ν πατ6ρα τ�υ Κρ:ν� 7π4
τ. δεσµ� τ�υς. ^�µως �F Κρ:νι�ι δGν θ. πτ�ηθ�8ν π�τ6.

@� ��λυµπι:δωρ�ς στ4 Cργ� τ�υ «@Υπ:µνηµα εmς τ4ν Φα$δωνα» 7ναφ6ρει: «IΥπ�ρ+ει U :S�ς
µ!θ�ς σBµφωνα µ
 τ�ν JOρφ�α: JAναφ�ρ�νται τ�σσαρες �ασιλεOες. Πρ�τη α>τ& τ�! O>ραν�!,
τ&ν Uπ��α διαδ�+θηκε U Kρ'ν�ς �φ�! �π�κ�ψε τ) γεννητικ) _ργανα τ�! πατρ'ς τ�υ. Mετ) τ�ν
Kρ'ν� *�ασ�λευσε U ZεBς, U Uπ�O�ς [ρριSε τ�ν πατ�ρα τ�υ �αθι) µ�σα στ) T�ρταρα. yEπειτα
τ�ν ∆�α διαδ�+θηκε U ∆ι'νυσ�ς, γι) τ�ν Uπ�O� λ�νε 2τι σBµφωνα µ’ 0να κακ'��υλ� σ+�δι� τ�ς
$Hρας τ�ν κατασπ�ραSαν �4 Tιτ;νες π�D ?π�ρ+αν τριγBρω τ�υ, �φ�! [φαγαν τ.ς σ�ρκες τ�υ.
Kι α>τ�Dς τ�Dς [καψε U ZεDς µ
 τ�Dς κεραν�Bς τ�υ, �φ�! τ�ν [πιασε ^ργ& µεγ�λη». @H Rδια
Fστ�ρ$α 7ναφ6ρεται κα" στ=ν Amγυπτιακ= µυθ�λ�γ$α· στ=ν θ6ση τ�8 ∆ι�νSσ�υ �πλ/ �ρ$σκε-
ται B NOσιρις.

OF µ�9ες τ*ν ∆ι�γεν*ν µG τ�Lς Kρ�ν$�υς [πKρ3αν π�λλGς κα" µεγ�λες, Iπως αjτ= τ*ν �Aτλ�-
ντων µG τ�Lς Πελασγ�Lς τKς Mεσ�γε$�υ περ" τ4 9500 π.X., π�L µ/ς περιγρ�φει B Πλ�των στ4
Cργ� τ�υ «Kριτ$ας q �Aτλαντικ:ς». @O π:λεµ�ς αjτ4ς εH9ε λE3ει µG ν$κη τ*ν ∆ι�γεν*ν Πελα-
σγ*ν κα" τ=ν καταστρ�φ= τKς �Aτλαντ$δ�ς.

ΓSρω στ4 τ6λ�ς τKς π6µπτης π.X. 9ιλιετ$ας P KρEτη θ’ 7ναδει9θtK κ6ντρ� τ�8 ∆ι�γεν�8ς π�-
λιτισµ�8 τ*ν Πελασγ*ν. «Π'λις µεγ�λη ε3ναι " Kνωσσ�ς τ�ς Kρ�της, 2π�υ U M�νωας, τ�!
∆ι�ς συν�µιλητ�ς, *�ασ�λευε *νν�α +ρ'νια». (@OµEρ�υ �OδSσσεια, τ 179). @H θαλασσ�κρατ$α
τKς µινωικKς KρEτης 0πι�ε�αι1θηκε κι 7π4 τ’ 7ρ9αι�λ�γικ. ε[ρEµατα, κυρ$ως ναυ�για, π�L
0ντ�π$σθηκαν σG 7ν�ι9τGς θ�λασσες - πελ�γη.

OF Kρ:νι�ι κα" τ. Fερατε2α τ�υς διασκ�ρπισµ6ν�ι σG Iλ� τ4ν κ:σµ� δρ�8σαν [π�γε$ως, µα-
9:µεν�ι τ=ν κ�σµ�θεωρ$α κα" τ�Lς π�λιτισµ�Lς τ*ν �Oλυµπ$ων. M$α 7π’ τ"ς διαµ�9ες αjτGς πε-

σµ� τ�C καρκ�ν�υ κατ% τLτ�ια σ5ν�δ�, lστε µ�α ε�θε�α ν% περνST (π� τ% κLντρα τ�ν (ντιστ��-
3ων σφαιρ�ν τ�υς. �Oταν δ� � σ5ν�δ�ς γ�νmη στ�ν (στερισµ� τ�C AMγ1κερω, τ1τε @π!ρ3ει κ�ν-
δυν�ς κατακλυσµ�C».

∆
ν ?π�ρ+�υν �qτε θεϊκ
ς *πεµ��σεις �qτε �πειλ
ς �qτε ?π�σ+�σεις τ�+α σωτηρ�ας, xν κ�-
ν�υµε R _+ι α>τ� π�D µ;ς συµ��υλεB�υν. Πρ'κειται γι) µ�α Sερ) ^ρθ�λ�γικ& παρατ�ρηση
:ν�ς γεγ�ν'τ�ς, π�D πρ�ϋπ�θ�τει �στρ�ν�µικ
ς γν�σεις.

�O
Mαν�θων iταν A�γBπτι�ς 4ερ�ας-4στ�ρικ'ς. Γενν�θηκε στ& Σε��νυτ�, κ�ντ) στ� ∆�λ-
τα τ�! Nε�λ�υ, τ� 208 π.X. Kατ) τ�ν 4στ�ρικ� Baedeker " Σε��νυτ�ς iταν " 0δρα τ�ς
30�ς ∆υναστε�ας. IO Mαν�θων iταν �ρ+ιερ�ας στ� να� τ�ς IHλι�υπ'λεως κα. κατ)
τ�ν IHρ'δ�τ� �4 IHλι�υπ�λ�τες iταν �4 πι� µ�ρφωµ�ν�ι τ�ς A�γBπτ�υ. Σ+εδ�ν σBγ-

+ρ�ν�ς τ�! Bηρ�σσ�υ [γραψε κα. α>τ�ς τ&ν 4στ�ρ�α τ�υ, τ&ν Uπ��α sν'µασε «AMγυπτιακ!»,
στ&ν JAρ+α�α IEλληνικ& Γλ/σσα. T&ν [γραψε γι) τ�ν Πτ�λεµαO� Φιλ�δελφ�, π�D �ασ�λευσε
στ&ν ATγυπτ� τ� 285-246 π.X.

$Oπως κα. τ� [ργ� τ�! Bηρ�σσ�υ [τσι κα. τ) «AMγυπτιακ%» καταστρ�φηκαν, γιατ. δ
ν συµ-
φων�!σαν µ
 τ.ς Γραφ�ς. ∆ιασ�θηκαν �π�σπ�σµατα µ'ν�, 2µως κα. α>τ) ε3ναι �ρκετ) γι) ν)
�ντιληφθa� κανε.ς τ� µ�γεθ�ς τ�! [ργ�υ τ�υ. T� �Sι�περ�εργ� ε3ναι 2τι α>τ) π�D διασ�θηκαν

T� � αφανισθ"ν #στ	ρικ� $ργ	 τ	� Mαν'θων	ς

▲
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wωγραφικ) πρ�σLγγι-
ση τ�C µεγαλ1πρεπ�υ
(γ!λµατ�ς τ�C ∆ι�ς
στ)ν 	xλυµπ�α, τ�C
-3θρ�C τ�ν Κρ�ν�ων,
π�` κατασκε5ασε καF
φιλ�τL3νησε U µLγι-
στ�ς γλ5πτης τ�C
(ρ3α��υ κ1σµ�υ Φει-
δ�ας. =x wε`ς «πατ)ρ
θε�ν καF (νθρ,πων»
καθισµLν�ς στ�ν 	xλ5-
µπι� θρ1ν� τ�υ, πρFν
(κ1µη γκρεµισθm8 στ%
τ!ρταρα. Τ� 'γαλµα
α�τ� {ταν |να (π� τ%
7πτ% θα5µατα τ�C (ρ-

3α��υ κ1σµ�υ.
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ΠαρακαλH EνανεHστε τ� συνδρµ� µυ:

❏ ,Eτ"σια /Eλλ;δ�ς Kαν�νικ": 47 4 ❏ ,Eτ"σια K�πρ�υ: 73 4
❏ ,Eτ"σια /Eλλ;δ�ς Φ�ιτητικ": 38 4 ❏ ,Eτ"σια ,EBωτερικ��: 100 $

ONOMA______________________________ EΠΩNYMO ____________________________________

∆IEYΘYNΣH ______________________________________ T.K. ________ ΠOΛH ________________

XΩPA ____________________ Tηλ.: ____________________ E-mail____________________________

XρεHστε τ�ν πιστωτικ� µυ κ(ρτα µ> τ7 παρακ(τω στιPε9α:

AP. KAPTAΣ OΠΩΣ ANAΓPAΦETAI ΣTO ΠIΣΩ MEPOΣ THΣ (ME KΩ∆IKO AΣΦAΛEIAΣ) ____________________

❏ VISA ________________________________________________________ HMEP. ΛHwHΣ: __________

❏ MasterCard ONOMA ∆IKAIOYXOY KAPTAΣ: ________________________ YΠOΓPAΦH: ____________

AΠOΣTEIΛATE ME ΠεριδικS «∆AYΛOΣ», Kυδαθηνα#ων 29, 105 58, �Aθ�να (+30) 210 33 14 997TAXY∆POMEIO: FAX:

✁



∆ΑΥΛ�Σ/266, Φε�ρ�υ�ρι�ς 200417446

ριγρ�φεται 7π’ τ4ν @Hρ:δ�τ�: «$Oταν τ) παιδι) τ�ς E>ρ�πης, U Σαρπηδrν κα. U M�νωας, µ�-
λωσαν γι) τ&ν �ασιλε�α κι *πεκρ�τησε U M�νωας, U Σαρπηδrν [φυγε µα=. µ
 τ�Dς συντρ'φ�υς
τ�υ. O4 *S'ριστ�ι [φθασαν στ&ν Mιλυ�δα τ�ς JAσ�ας, 2π�υ σ�µερα κατ�ικ�!ν �4 ΛBκι�ι. T'-
τε λεγ'ταν Mιλυ�δα κα. �4 MιλBες λ�γ�νταν Σ'λυµ�ι. Bασιλι�ς τ�υς iταν U Σαρπηδ�ν».

@H 0παν�σταση τ*ν Kρ�ν$ων στ=ν γεν6τειρα τ�8 ∆ι�γεν�8ς π�λιτισµ�8 7π6τυ9ε. @O Σαρ-
πηδ\ν µα," µG τ�Lς 0παναστ�τες 03ωρ$σθηκαν στ=ν �Aσ$α, Iπ�υ �δρυσαν τ=ν π:λη Σ:λυ-
µα, τ. µετ6πειτα @Iερ�σ:λυµα. «O4 Σ'λυµ�ι, �4 γε�τ�νες τ/ν Λυκ�ων, τιµ�!σαν �δια�τερα
τ�ν Kρ'ν�». (Πλ�Sταρ9�ς, «Περ" τ*ν 0κλελ�ιπ:των 9ρηστηρ$ων, 421 D).

�∏
Kρ:νια λατρε$α περιελ�µ�ανε τ4 τελετ�υργικ4 τ*ν 7νθρωπ�θυσι*ν. «IYπ�ρ+ει ν'µ�ς
σ
 µερικ�Dς �αρ��ρ�υς �π� παλι�, ν) θυσι�=�υν στ�ν θε' τ�υς Kρ'ν� θνητ�Bς». (Σ�-
φ�κλKς, «�Aνδρ�µ.» 122) «∆
ν θ) iταν λ�ιπ�ν καλBτερα γι) τ�Dς Γαλ�τες κα. τ�Dς
ΣκBθες, ν) µ&ν ε3+αν καθ'λ�υ �δ�α �qτε αTσθηση �qτε παρ�δ�ση σ+ετικ) µ
 τ�Dς θε-

�Bς, παρ) ν) πιστεB�υν σ
 θε�Dς π�D ε>+αριστι�!νται στ.ς �νθρωπ�θυσ�ες κα. ν) τ.ς ν�µ�=�υν
τελει'τερες �π’ 2λες τ.ς θυσ�ες; ∆
ν θ) iταν καλBτερ� γι) τ�Dς Kαρ+ηδ�ν��υς ν) ε3+αν πρ�-
σλ��ει 0ναν Kριτ�α R 0ναν ∆ιαγ'ρα, γι) ν) τ�Dς φτει�S�υν σωστ�Dς ν'µ�υς κα. ν) µ&ν πι-
στεB�υν σ
 θε', παρ) ν) πρ�σφ�ρ�υν θυσ�ες τ'σ� �πα�σιες στ�ν Kρ'ν�; $Oµως α>τ�. πρ�-
σφ�ρ�υν θυσ�α τ) παιδι� τ�υς. [...] IH yAµνηστις, " σB=υγ�ς τ�! ��ρSη, [κανε ν) ταφ�!ν =ω-
νταν�. δ�δεκα ,νθρωπ�ι σ)ν πρ�σφ�ρ) στ�ν $Aδη» (Πλ�Sταρ9�ς, «Περ" δεισιδαιµ�ν$ας»).

Στ4 κε$µεν� τ�8 Πλ�υτ�ρ9�υ �λ6π�υµε δS� Xσπ�νδ�υς 09θρ�Lς τ*ν @EλλEνων, τ�Lς Kαρ-
9ηδ�ν$�υς κα" τ�Lς Π6ρσες, ν. λατρεS�υν τ4ν Kρ:ν� κα" ν. τελ�8ν 7νθρωπ�θυσ$ες. Στ=ν Kλα-
σικ= 0π�9= �F Kρ:νι�ι σSµµα9�ι µG 7ρ9ηγ�Sς τ�υς τ�Lς Π6ρσες κα" mδε�λ�γικ�Lς καθ�δηγητGς
τKς 0πιθ6σεως τ�Lς �I�υδα$�υς –Mαρδ�9α2�ς q Mαρδ:νι�ς – θ. 0κστρατεSσ�υν 0ναντ$�ν τKς

TS Eπ(νθρωπ τελετυργικS τOς Kρ�νιας λατρε#ας

NEA ΣYN∆POMH

ΠαρακαλH Lγγρ(ψτε µε συνδρµητ� γι7 τ�ν περ#δ EπS ...../200... nως ...../200...
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AP. KAPTAΣ OΠΩΣ ANAΓPAΦETAI ΣTO ΠIΣΩ MEPOΣ THΣ (ME KΩ∆IKO AΣΦAΛEIAΣ) ____________________

❏ VISA ________________________________________________________ HMEP. ΛHwHΣ: __________

❏ MasterCard ONOMA ∆IKAIOYXOY KAPTAΣ: ________________________ YΠOΓPAΦH: ____________
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✁
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@Eλλ�δ�ς – Περσικ�" π:λεµ�ι.4 @H πρ�σπ�θει� τ�υς θ’ 7π�τS9tη κα" P συντρι�E τ�υς θ. Cλθtη
7π’ τ4ν �Aλ63ανδρ� τ4ν Mακεδ:να κα" τ�Lς συνασπισµ6ν�υς ^Eλληνες. @H ν$κη τ*ν @EλλEνων
θ� ’ναι πρ�σωρινE. X$λια περ$π�υ Cτη πρ4 τKς 0π�9Kς τ�8 �Aλε3�νδρ�υ, στ. Xδυτα τKς �OλS-
µπιας AmγSπτ�υ τ4 κρυφ4 Fερατε2� τ*ν Kρ�ν$ων θ. γεννEσtη aναν ν6� καταστρ�φικ4 Tιτ/να-
θε4 7π:γ�ν� τ�8 Tυφ*ν�ς, τ4ν �Aτ:ν. MG τ4 πρ�σωπε2� τ�8 θε�8-@Hλ$�υ B ν6�ς θε4ς κα" µG τ�Lς
rπαδ�Sς τ�υ �Iσραηλ$τες θ. 0πι9ειρEσtη τ=ν κατ�ληψη τKς AmγSπτ�υ.5 @H πρ�σπ�θεια αjτ= θ.
7π�τS9tη. ΣSντ�µα aνας ν6�ς FερεLς θ. 7ναλ��tη τ=ν Pγεσ$α τ*ν �Iσραηλιτ*ν. @H Rδια mδε�λ�-
γικ= µEτρα-Fερατε2� θ. γεννEσtη γρEγ�ρα κι Xλλ�ν Tιτ/να, τ4ν πι4 7π�τρ:παι� κα" κατα-
στρ�φικ4 7π’ Iλ�υς τ�Lς πρ�ηγ�Sµεν�υς. T’ vν�µ� τ�υ 7π�τελ�8σε µυστικ:.

Kατ. τ4ν AmγSπτι� Fερ6α κα" Fστ�ρικ4 Mαν6θωνα τ4ν @Hλι�υπ�λ$τη �F �Iσραηλ$τες ]ταν
Cθν�ς «µιαρ*ν» 7νθρ1πων, π�L καταδικ�σθηκαν σG 03�ρ$α. Mιαρ�Lς �ν:µα,αν �F AmγS-
πτι�ι 7λλ. κα" �F ^Eλληνες Iσ�υς εH9αν τελ6σει 7νθρωπ�θυσ$α q εH9αν σκ�τ1σει Xλλ�υς
7νθρ1π�υς («µ$ασµα»). @O Φαρα\ τ�Lς εH9ε 03�ρ$σει σG µ$α γειτ�νικ= πρ4ς τ=ν 91ρα τ�υ
π:λη, τ=ν 0γκαταλελειµµ6νη NA�αριν, P Bπ�$α 7π�τελ�8σε σG παλαι:τερες 0π�9Gς τ=ν Fερ=
π:λη τ�8 Tυφ*ν�ς-ΣGτ κα" τ=ν Jστ$α τ*ν Kρ�ν$ων π�L εH9αν 0κδιω9θK 7π’ τ�Lς Amγυ-
πτ$�υς στ. @Iερ�σ:λυµα. 

OF Π�ιµ6νες εHναι �F JλληνικKς καταγωγKς Kρ:νι�ι τ�8 Σαρπηδ:ν�ς – Σ:λυµ�ι 0κ KρEτης.
«JEκεOν�ι π�D µπ�καν στ&ν π'λη κα. ε3+αν πλ��ν α>τ&ν Eς ��ση, δι�ρισαν γι) �ρ+ηγ' τ�υς κ�-
π�ι�ν 4ερ�α, τ�ν JOσαρσ�φ, κα. τ�! Eρκ�σθηκαν τυφλ& ?πακ��. Kι *κεOν�ς Eς πρ/τ�ν ν'µ�
vρισε ν) µ&ν πρ�σκυν�!ν θε�Dς µ�τε ν) *Sαιρ�!ν καν�να �π’ τ) 4ερ) =</α, π�D παρ�+�υν +ρη-
σµ�Dς στ&ν ATγυπτ�, �ντιθ�τως 2λα ν) τ) θυσι�=�υν κα. ν) τ) τρ/νε κα. ν) µ&ν συν�πτ�υν σ+�-
σεις µ
 καν�ναν, πλ&ν *κε�νων µ
 τ�Dς Uπ���υς [+�υν [ν�ρκ� δεσµ'. T�τ�ι�υς ν'µ�υς [θεσε κα.
π�λλ�Dς ,λλ�υς, π�D [ρ+�νται σ
 πλ�ρη �ντ�θεση µ
 τ) [θιµα τ/ν A�γυπτ�ων. T�Dς πρ'σταSε
δ
 µ
 πλ�θ�ς *ργατ/ν ν’ �ρ+�=�υν ν) *πισκευ�=�υν τ) τε�+η κα. ν) :τ�ιµ�=ωνται γι) π'λεµ�
*ναντ��ν τ�! �ασιλι; JAµεν�φεως. IO JOσαρσ&φ �φ�! κ�λεσε κ�ντ� τ�υ µερικ�Dς κι �π� τ�Dς
,λλ�υς 4ερεOς κα. τ�Dς µιασµ�ν�υς, τ�Dς [στειλε Eς πρ�σ�εις πρ�ς τ�Dς *S�ρισθ�ντες �π’ τ�ν

^φε�λ�νται κυρ�ως στ�Dς π�λ�µι�υς τ�! Mαν�θωνα. IO JI�υδαO�ς 4στ�ρικ�ς Φλ��ι�ς JI�σηπ�ς
στ� [ργ� τ�υ «Kατ% 	Aπ�ων�ς» πρ�σπαθεO ν) �ντικρ�Bσaη τ�ν Mαν�θωνα στ&ν _+ι κα. τ'σ� κ�-
λακευτικ& περιγραφ& τ�ς «	E.1δ�υ», π�D διαφ�ρει �>σιαστικ) �π� τ&ν π�νεµ�νη 4στ�ρ�α τ�ς
B��λ�υ. IO Mαν�θων µ;ς πληρ�φ�ρεO 2τι �4 Σηµ�τες π�D ε3+αν κ�νει *πιδρ�µ& στ&ν ATγυπτ�
?π�φεραν  �π� δι�φ�ρες �σθ�νειες κα. κυρ�ως λ�πρα, λ'γ<ω τ�! διαιτ�λ�γ��υ τ�υς. Γι) +ρ'νια
λεηλατ�!σαν τ&ν ATγυπτ�, µ�+ρι π�D α�+µαλωτ�στηκαν κα. ρ�+τηκαν στ) λατ�µεOα. T�λ�ς U Φα-
ραr JAµ�νωφις τ�Dς λυπ�θηκε κα. τ�Dς [δωσε τ&ν π'λη yA�αρη, ?π� τ�ν 2ρ� ν) =�σ�υν �συ-
+α. A>τ�. 2µως s+Bρωσαν τ&ν π'λη κα. ?π� τ&ν "γεσ�α :ν�ς A�γυπτ��υ 4ερ�α, ^ν�µα='µεν�υ
JΩσαρσ�φ, π�D ,λλαSε τ� _ν�µ� τ�υ σ
 Mωυσ�ς, =�τησαν ���θεια �π� τ�Dς κατ��κ�υς τ/ν Σ�-
λBµων (IIερ�υσαλ�µ), �4 Uπ�O�ι �νταπ�κρ�θηκαν µ
 200.000 ,νδρες. IH 2λη *κστρατε�α, " Uπ��α
συµπεριελ�µ�ανε κα. 80.000 λεπρ�Bς, �π�τυ+ε κα. τελικ) U Pαµσ�ς τ�Dς [διωSε κα. τ�Dς κυ-
ν�γησε µ�+ρι τ& Συρ�α. 

JEπ�σης �π�σπ�σµατα διασ�θηκαν �π� τ�Dς Σ�Sτ�, JI�Bλι� JAφρικαν', E>σ��ι� *π�σκ�π�
Kαισαρε�ας κα. Γε�ργι� ΣBγγελλ�, ?π�ρµα+�υς τ�ς Xριστιανικ�ς θρησκε�ας, π�D στ&ν πρ�-
σπ�θει� τ�υς ν) τ�ν �ντικρ�Bσ�υν, µ;ς πληρ�φ�ρ�!ν 2τι �4 A�γBπτι�ι ?πελ'γι=αν τ�Dς µ�νες
Eς +ρ'νια. Στ� M�υσεO� τ�! Λ�B�ρ�υ ?π�ρ+ει ^ρ�φ& τ�φ�υ διακ�σµηµ�νη µ
 τρεOς διαδ�-
+ικ
ς µεταπτ�σεις τ/ν �σηµερι/ν. ∆εδ�µ�ν�υ 2τι U κBκλ�ς τ�ς µεταπτ�σεως τ/ν �σηµερι/ν
συµπληρ�νεται κ�θε 25.600 +ρ'νια, α>τ� *π. τρ�α µ;ς δ�νει (25.600 � 3 =) 76.800 +ρ'νια. Mετ)▲
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T�θµωσιν Π�ιµ�νες στ&ν π'λη π�D sν�µα='ταν IIερ�σ'λυµα. JAφ�! �ν�φερε σ’ α>τ�Dς τ) 2σα
U Tδι�ς κα. �4 δικ�� τ�υ ?π�φεραν, =�τησε �π’ α>τ�Dς ν) *κστρατεBσ�υν 2λ�ι µα=. *ναντ��ν τ�ς
A�γBπτ�υ. IYπεσ+�θη σ
 α>τ�Dς ν) τ�Dς *παναφ�ρaη στ&ν πρ�γ�νικ� τ�υς πατρ�δα, τ&ν yA�α-
ριν, κα. ν) +�ρηγ�σaη στ) πλ�θη ,φθ�να τρ'φιµα κα. 2τι θ’ �γωνισθa� 2ταν πρ�πει κα. θ) ?π�-
τ�Saη πρ�ς +�ριν τ�υς τ&ν +�ρα τ�ς A�γBπτ�υ. O4 Π�ιµ�νες *νθ�υσι�σθηκαν κι *S�ρµησαν µα-
=� τ�υ µ
 200.000 ,νδρες κα. dστερα �π� λ�γ� [φθασαν στ&ν yA�αριν». (Mαν6θων, «Amγυπτια-
κ�», 54: 7π’ τ4 Cργ� τ�8 �IωσEπ�υ «Kατ. �Aπ$ων�ς» λ:γ�ς A´ 26-31, παρ. 238-243).

@O Mαν6θων τελει1νει τ=ν περιγραφ= τKς 0κστρατε$ας hς J3Kς: «IO JOσαρσ&φ κα. �4 σBµ-
µα+�� τ�υ κυρ�ευσαν τ&ν ATγυπτ�. Στ� δι�στηµα α>τ� �4 κ�τ�ικ�ι τ/ν Σ�λBµων µα=. µ

τ�Dς µιασµ�ν�υς τ/ν A�γυπτ�ων φ�ρθηκαν µ
 τρ'π� �ν'σι�  κα. σκληρ', vστε " περ��δ�ς
τ�ς κυριαρ+�ας τ/ν Π�ιµ�νων ν) φα�νεται +ρυσ� σ’ *κε�ν�υς π�D [�λεπαν τ) *γκλ�µατα
α>τ/ν. ∆ι'τι _+ι µ'ν�ν π'λεις κα. +ωρι) πυρπ'λησαν, �qτε π�D περιωρ�=�νταν στ&ν 4ε-
ρ�συλ�α κα. τ&ν πρ�σ��λ& τ/ν �γαλµ�των τ/ν θε/ν, �λλ) κα. τ) ,δυτα τ/ν να/ν τ) +ρη-
σιµ�π�ι�!σαν Eς µαγειρεOα, 2π�υ µαγε�ρευαν τ) σε��σµια =</α κα. τ�Dς 4ερεOς �ν�γκα-
=αν ν) γ�νωνται θBτες κα. σφαγεOς τ/ν =<�ων α>τ/ν κα. µετ) τ�Dς π�ταγαν [Sω γυµν�Bς.
Kι U 4ερ�ας τ�υς, π�D sν�µα='ταν JOσαρσ&φ �π’ τ’ _ν�µα τ�! JOσ�ρεως, 2ταν πρ�σε+�-
ρησε σ’ α>τ�ν τ�ν λα', ,λλαSε τ’ _ν�µ� τ�υ σ
 Mωυσ�ς».

¢
ι�φ�ρα Cθνη κα" π�λιτε2ες Kρ�ν$ων συσπειρ1ν�νταν κα" �ργαν1ν�νταν 0ναντ$�ν τ*ν Πε-
λασγ*ν @EλλEνων κα" τ*ν [π�λ�$πων ∆ι�γεν*ν λα*ν. Στ:9�ς τ�υς ]ταν P 0κδ$κηση, P
7νατρ�π= κα" P καταστρ�φ= τ�8 π�λιτισµ�8 τ*ν �Oλυµπ$ων. OF Tιτ/νες-Kρ:νι�ι, �F
0κπρ:σωπ�ι τKς 7λ�γ$ας, τKς κακ$ας κα" τKς παραφρ�σSνης6 θ. �γ�8ν 7π’ τ. τ�ρταρα

Iπ�υ τ�Lς φυλ�κισαν �F �OλSµπι�ι. OF π:λεµ�ι π�L Jτ�ιµ�,�υν θ. εHναι πλ6�ν διαφ�ρετικ�$.
Θ. εHναι θρησκευτικ�$.

«�Aν Eστ'σ� γ�ν�νταν ,ρ+�ντ�ς µας �4 Tυφ/νες R �4 Γ�γαντες, δι�+ν�ντας τ�Dς θε�Bς µας,

�H θριαµCευτικ� Lπιστρφ� τHν νε-Kρν#ων

�π� α>τ) φα�νεται 2τι µ;λλ�ν �4 A�γBπτι�ι µετρ�!σαν σωστ) κα. �4 Πατ�ρες τ�ς JEκκλησ�ας
�ερ��ατ�!σαν. Φυσικ) xν τ) +ρ'νια ?π�λ�γισθ�!ν σ)ν µ�νες, µ;ς δ�ν�υν τ� πενι+ρ� +ρ�νικ�
δι�στηµα π�D καλBπτει " B��λ�ς τ�υς. T) «AMγυπτιακ%» τ�! Mαν�θωνα καλBπτ�υν τ&ν 4στ�-
ρ�α τ/ν α�γυπτιακ/ν δυναστει/ν γι) 36.525 +ρ'νια, *κ τ/ν Uπ��ων τ) 24.900 +ρ'νια ε3ναι πρ�
τ�! κατακλυσµ�!. IO Mαν�θων µ;ς πληρ�φ�ρεO 2τι πρ/τ�ι BασιλεOς τ�ς A�γBπτ�υ iσαν �4 θε-
�. $Hφαιστ�ς, $Hλι�ς, JAγαθ�δα�µων, Kρ'ν�ς, yOσιρις-�Iσις κα. Tυφ�ν. JAκ�λ�Bθησαν �4 "µ�-
θε�ι Eς �ασιλεOς τ�ς A�γBπτ�υ, �Ωρ�ς, yAρης, yAν�υ�ις, Tιθ'ης, Σ/θ�ς κα. ZεBς.

IH 4στ�ρικ& �ντικειµενικ'τητα τ�! Mαν�θων�ς �π�δεικνBεται �π':
α) T�ν �ασιλικ� κατ�λ�γ� τ�ς JA�Bδ�υ (Bρεταννικ� M�υσεO�)
�) T�ν �ασιλικ� κατ�λ�γ� τ�! Kαρν�κ (M�υσεO� Λ�B�ρ�υ)
γ) T�ν �ασιλικ� κατ�λ�γ� τ�ς Σα+�ρας (M�υσεO� Kα�ρ�υ)
δ) T�ν Π�πυρ� τ�! T�υρ�ν�υ (1200 π.X.) (M�υσεO� T�υρ�ν�υ)
ε) T& Στ�λη τ�! Παλ�ρµ�υ (2600 π.X.) (M�υσεO� Παλ�ρµ�υ
T�λ�ς U dr H. Rhall στ&ν «JAρ+α�α IIστ�ρ�α» τ�υ ([κδ�σις Πανεπιστηµ��υ KαOµπριτ=) κα. στ&

σελ�δα 260 γρ�φει: «$Oσ�ν ε3ναι δυνατ�ν ν) *λ�γS�υµε τ�ν Mαν�θωνα �π� τ) σBγ+ρ�ν� τ�υ
µνηµεOα, " δια�ρεσις τ/ν δυναστει/ν ε3ναι �π'λυτα σωστ�». IO Mαν�θων π�θανε τ� 242 π.X.

B.N. Mακρ8ς
Πλ��αρ+�ς E.N.
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�ωγραφικ& �ναπαρ�σταση τ�ς �ριστιανικ�ς «Κ�λ�σεως». Στ� κ�ντρ� τ�ς ε�κ'νας U
�εDς-�ε(Βε)-λ=ε��Bλης-∆ι�-��λ�ς κα�γεται στ&ν πυρ�. O4 �π� τ� στ'µα τ�υ *Sερ+'µε-
νες κα. γBρω ψυ+�ς, πρ�φαν/ς �νθρ�πων σ�φ/ν, �ασαν�=�νται καθ'τι «" σ�φ�α ε3ναι
µωρ�α». ΓBρω τ�υ περιφ�ρ�νται �4 λ�ιπ�. J�λBµπι�ι θε��, δα�µ�νες κακ�. πλ��ν, π�D τι-
µωρ�!ν κι α>τ�. ψυ+�ς. Τ� σBν�λ� τ/ν δαιµ'νων τ�ς ε�κ'νας ε3ναι δ�δεκα µα=. µ
 τ�ν
∆ι�-��λ� στ� κ�ντρ�, συµ��λ�=�ντας τ�Dς δ�δεκα J�λυµπ��υς θε�Bς. Κατ) τ�ν Πλ�τω-
να δα�µων σηµα�νει U �γαθ�ς κα. U σ�φ�ς = δα�µων = γν�σης. yΑλλωστε δα�µ�νες �π�-

καλ�!νταν κα. �4 J�λBµπι�ι θε��.
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µ
 π�ι�ς �ραγε θυσ�ες θ) ε>+αριστι/νταν, R π�ι�ς ,λλες 4ερ�τελεστ�ες θ) �παιτ�!σαν;» (Πλ�S-
ταρ9�ς, «Περ" δεισιδαιµ�ν$ας», 171D).

T=ν 7π�ντηση στ=ν 0ρ1τηση τ�8 Πλ�υτ�ρ9�υ θ. τ=ν δ1σtη P @Iστ�ρ$α, π�L 0πεφSλα3ε τ=ν
0κ θεµελ$ων 7νατρ�π= τ�8 �Oλυµπιακ�8 κλασικ�8 π�λιτισµ�8 7π’ τ"ς Kρ:νιες δυν�µεις τ�8 �I�υ-
δαι�9ριστιανισµ�8, λ$γα Cτη µετ. τ=ν 0π�9E τ�υ. OF �OλSµπι�ι7 θ. θαφτ�8ν στ. τ�ρταρα τKς
κ�λ�σεως π�L τ�Lς Cφτεια3αν �F Kρ:νι�ι; @O ZεLς θ. µεταµ�ρφωθtK σG δι���λ� [Z(B)ελ,ε-
��Sλης = ZεLς + BKλ�ς, ∆ι���λ�ς = ∆$α-��λλω] κα" �F [π:λ�ιπ�ι θε�" θ. µεταµ�ρφωθ�8ν σG
κακ�Lς δα$µ�νες, π�L Iλ�ι µα," θ. �ρ�,�υν στ=ν κ:λαση κα" τ. κα,�νια της, 0κε2 π�L τ:σες
9ιλιετ$ες �ρ$σκ�νταν θαµµ6ν�ι �F Tιτ/νες. @O ν6�ς θε:ς, 7ρ9ηγ4ς κα" καθ�δηγητ=ς αjτKς τKς
µεγ�λης 0πικε$µενης 7νατρ�πKς, τ4 τελευτα2� γ6ννηµα  τ�8 Kρ:νι�υ Fερατε$�υ, Cµελλε ν. εHναι
I,τι πι4 καταστρ�φικ4 κα" 0κδικητικ4 7π’ Iλ�υς τ�Lς Γ$γαντες κα" τ�Lς Tιτ/νες τ�8 παρελθ:-
ντ�ς κα" τKς µυθ�λ�γ$ας. Θ. κυριεSσtη τ4ν NOλυµπ� κα" θ. γ$νtη κSρι�ς κα" 7ρ9ηγ4ς τ�8 �jρα-
ν�8, γκρεµ$,�ντας στ. τ�ρταρα τ�Lς π�ντες κα" τ. π�ντα. @O ,ηλ:τυπ�ς, B 0κδικητικ:ς, B κα-
ταστρ�φικ:ς, B γεν�κτ:ν�ς, B αFµ�9αρEς, B 9αιρ6κακ�ς, B µ�ναδικ:ς, B θε4ς τ*ν θε*ν, B «δι-
κ:ς µας» πλ6�ν θε:ς, B Tιτ/νας-Για9�6, B �Aσι�της. Στ’ vν�µ� τ�υ (Για9�G)8 θ. µαρτυρEσ�υν
π�νω 7π4 1 δ"ς 7νθρ1πων 7ν. τ4ν πλανEτη 0δ* κα" δεκαεπτ. περ$π�υ αm*νες! «T�Dς �ωµ�Dς
α>τ/ν (τ*ν ∆ι�γεν*ν) θ�λεις καταστρ�ψει, κα. τ) εTδωλα α>τ/ν θ�λεις συντρ�ψει, κα. τ) ,λση
α>τ/ν θ�λεις κατακ'ψει. ∆ι'τι δ
ν θ�λεις πρ�σκυν�σει ,λλ�ν θε'ν· *πειδ& U KBρι�ς, τ�! Uπ��-
�υ τ� _ν�µα ε3ναι Zηλ'τυπ�ς, ε3ναι θε�ς =ηλ'τυπ�ς· µ& π�τ
 κ�µaης συνθ�κη µετ) τ/ν  κατ��-
κων τ�ς γ�ς, 2ταν π�ρνεBωνται µ
 τ�Dς θε�Dς α>τ�Bς». (NE3�δ�ς Λ∆´ 13-14).

«Θ�λεις πατ�Sει π�ντα τ) �ρσενικ) α>τ�ς (τKς π:λεως) *ν στ'µατι µα+α�ρας, τ.ς δ
 γυ-
ναOκες κα. τ) �ρ�φη κα. τ) κτ�νη κα. τ) π�ντα 2σα ε?ρ�σκ�νται ε�ς τ&ν π'λιν, κα. ν’
�ρπ�Saης τ) λ�φυρα α>τ�ς... ∆
ν θ) α�+µαλωτ�σaης �>δ
να, �λλ) θ) τ�Dς *S�ντ�σaης».
(«∆ευτερ�ν:µι�ν» K´ 12-16).

Σηµει,σεις
1. @H Tιταν�µα9$α περιγρ�φεται κα" 7π4 τ=ν Pαµαγι�να κα" τ=ν Mα9αµπαρ�τα, δS� παν�ρ9αια Fερ. κε$µενα-Cπη

τ*ν �Iνδ*ν 7λλ. κα" σG κε$µενα Xλλων 7ρ9α$ων λα*ν. B$αιες σκηνGς τKς Γιγαντ�µα9$ας κ�σµ�8σαν τ"ς µετ:πες τKς
�Aκρ�π:λεως τ*ν �Aθην*ν κα" Xλλ�υς να�Lς 7ναπαριστ1ντας τ"ς π�λεµικGς αjτGς συρρ�3εις.

2. @H 0π�9= τ�8 Kρ:ν�υ εHναι συν69εια τKς 0π�9Kς τ�8 πατρ:ς τ�υ Ojραν�8 κα" 7π�τελε2 τ=ν «9ρυσK 0π�9=» τ�8
7νθρ1π�υ. ^Oµως B Kρ:ν�ς 9αρακτηρ$,εται δ:λι�ς, 7γκυλωµSτης κα" κακ:ς.

3. @O NAτλας ]ταν γι4ς τ�8 Tιτ/ν�ς �Iαπετ�8 κα" τKς �Ωκεαν$δ�ς Kλυµ6νης κα" 7δελφ4ς τ�8 Πρ�µηθ6ως κα" τ�8 �Eπι-
µηθ6ως (@Hσ$�δ�ς). NEλα�ε µ6ρ�ς στ=ν Tιταν�µα9$α 0ναντ$�ν τ�8 ∆ι4ς κα" γι’ αjτ4 B ZεLς τ4ν τιµ1ρησε ν. κρατ�ει
στ�Lς |µ�υς τ�υ τ4ν �jραν:. Kατ. τ4ν Πλ�τωνα B NAτλας ]ταν κα" B πρ*τ�ς γεν�ρ9ης �ασιλι/ς τ*ν �Aτλ�ντων κα"
τKς �πε$ρ�υ π�L �ν�µ�σθη �Aτλαντ$δα.

4. OF Kαρ9ηδ:νι�ι, φ�ινικικKς καταγωγKς, σSµµα9�ι τ*ν Περσ*ν, ]ταν Kρ:νει�ι. T. φ�ινικικ. πλ�2α ]ταν P
0µπρ�σθ�φυλακ= τ�8 στ:λ�υ τ�8 o6ρ3η στ=ν 0π$θεση 0ναντ$�ν τKς @Eλλ�δ�ς. �Aναλυτικ1τερα �λ6πε «∆αυλ:ν», 244,
γι. τ=ν δρ�ση τ�8 o6ρ3η κα" τ=ν συµµα9$α τ�υ µG τ�Lς @E�ρα$�υς.

5. Γι. τ=ν δρ�ση τ*ν @E�ρα$ων στ=ν ARγυπτ�, �λ6πε «∆αυλ:ν», τ. 254.

6. @H Jλληνικ= φιλ�σ�φ$α (δι�γεν=ς πρ�κατακλυσµια$α γν1ση) 9αρακτηρ$,ει τ4 Xλ�γ� µ6ρ�ς τKς ψυ9Kς Tιτανι-
κ'ν. Γενικ. P λ63η Tιτ)ν 9ρησιµ�π�ιε2ται 7π’ τ�Lς ^Eλληνες φιλ�σ:φ�υς σ.ν Cκφραση τ�8 παραλ:γ�υ, τKς κακ$ας
κα" τKς 0πιθετικ:τητας-�$ας.

7. @O ∆ι�-��λ�ς C9ει τ=ν µ�ρφ= τ�8 Παν:ς, κρατ�ει τ=ν τρ$αινα τ�8 Π�σειδ*ν�ς κα" σG κ�π�ιες 7πεικ�ν$σεις P
�jρ� τ�υ C9ει τ4 σ9Kµα τ�8 κεραυν�8, συµ�:λ�υ τ�8 ∆ι:ς. Συν1νυµ:ς τ�υ εHναι B @Eωσφ:ρ�ς, B φ6ρων τ4 φ*ς τKς αjγKς
θε:ς, π�L στ4 �jρ�νι� στερ6ωµα εHναι B πλανEτης �Aφρ�δ$τη.

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ!της



T:τε λ�ιπ4ν –Φε�ρ�υ�ρι�ς 1828– B Kαπ�δ$στριας εH9εν rρθ*ς σκεφθK, κα"
0νεργ�8σε πρ4ς τ�8τ�, ν. δια9ωρ$σtη τ=ν πατριαρ9ικ= 03�υσ$α τKς �Eκκλησ$ας
7π4 τ4 0λεSθερ� τµKµα τKς @Eλλ�δ�ς, �στε ν. µ=ν 0πηρε�,εται τ�8τ� –0µµ6σως
Cστω– 7π4 τ=ν rθωµανικ= κυ�6ρνησι. Kα" mδ�L Iτι πρ�γµατι εH9ε δ$και� B κυ-
�ερνEτης, δι:τι P ΠSλη, µ= C9�υσα συνειδητ�π�ιEσει 7κ:µη Iτι P 7πελευθ6ρω-
σις ]ταν γεγ�ν4ς τελεσ$δικ� κα" 7µετ�κλητ�, κατ6�αλε �στατη πρ�σπ�θεια, µG
σκ�π4 δι. τKς �Eκκλησ$ας 7φ’ Jν4ς µGν ν. κρατEσnη [π4 δ�υλε$αν τ�Lς µ= 0λευ-
θερωθ6ντας, 7φ’ Jτ6ρ�υ δG ν. 0παναφ6ρtη εmς [π�ταγ=ν τ�Lς ^Eλληνες τ�8 0λευ-
θ6ρ�υ τµEµατ�ς.

Γι) τ�ν σκ�π� α>τ'ν, Eς �ναφ�ρει U ∆ι�ν. K'κκιν�ς ([νθ. �ν.):
«U Πατρι�ρ+ης κατ'πιν πι�σεως τ�ς ΠBλης ^φειλ�µ�νης ε�ς *πιµ�ν&ν τ�!
Σ�υλτ�ν�υ [...] δι�ταSε τ&ν �π� τ/ν �µ��νων τ/ν *κκλησι/ν διαφ�τισιν
τ/ν �αγι�δων, 2τι µ'νη " ?π�ταγ& ε�ς τ�ν σ�υλτ;ν�ν iτ� δυνατ�ν ν) τ�Dς
σ�σaη κα. ν) *παναφ�ρaη τ&ν γαλ�νην δι) τ�ς �ναδηµι�υγ�ας ε�ρηνικ�ς συµ-
�ι�σεως µ
 τ�Dς T�Bρκ�υς».

M#α Eπ�πειρα τ: Πατρι(ρPη, Wπως Rστρε9ται
EπS τTς ∆. K�κκιν, M. O�κν�µυ, Σπ. TρικFπη

™
τ. Iσα rρθ. C9�υν κατ. καιρ�Lς γραφK 7π4 τ*ν στηλ*ν
τ�8 «∆αυλ�8» hς πρ4ς τ=ν στ�σι τ�8 Omκ�υµενικ�8 Πα-
τριαρ9ε$�υ κατ. τKς @EλληνικKς �Eπαναστ�σεως τ�8 1821
κα" τ*ν πρ�γενεστ6ρων 7πελευθερωτικ*ν πρ�σπαθει*ν

τ�8 Γ6ν�υς, κα" εmς 0π$ρρωσιν Iλων αjτ*ν κα" γι. ν. φανtK π�ι�
P 0ν γ6νει στ�σις τ�8 Πατριαρ9ε$�υ Cναντι τKς JλληνικKς �Eλευ-
θερ$ας, 0πιτρ6ψατ6 µ�υ ν. πληρ�φ�ρEσω τ�Lς 7ναγν*στες τ�8
«∆», Iτι κα" µετ. τ=ν 7πελευθ6ρωσι τ�8 πρ1τ�υ τµEµατ�ς τKς
@Eλλ�δ�ς B Omκ�υµενικ4ς Θρ:ν�ς συν69ι,ε τ"ς «φιλ:τιµες» πρ�-
σπ�θει6ς τ�υ –9ρ1µεν�ς q µ/λλ�ν κατα9ρ1µεν�ς τ�8 �θικ�8 ��-
ρ�υς  τ4 Bπ�2�ν C9ει στ4ν Λα4 κ�θε θρησκευτικ= 03�υσ$α– δι.
τ=ν «δι) τ�ς JEκκλησ�ας *παναφ�ρ)ν ε�ς ?π�ταγ&ν τ/ν πληθυ-
σµ/ν τ�ς κ�τω [= µ:νης τ:τε 0λευθ6ρας] IEλλ�δ�ς»1. T4 δG Πα-
τριαρ9ε2� Cθεσε Jαυτ:, δι. τKς 0ν γ6νει στ�σε1ς τ�υ, στ=ν 03υ-
πηρ6τησι τ*ν 0πιδι13εων τ�8 rθωµανικ�8 Kρ�τ�υς, 0ναντ$�ν
τ*ν Jλληνικ*ν συµφερ:ντων.



Π6ραν Iµως αjτKς τKς 0νεργε$ας τ�υ, P Bπ�$α 7φωρ�8σε �ε�α$ως στ�Lς εmσ6-
τι [π�δ�Sλ�υς ^Eλληνες (¤αγι�δες), B Πατρι�ρ9ης γι. ν. 0πηρε�σtη κα" τ�Lς
Xρτι 0λευθερωθ6ντες κα" τ4ν Rδι� τ4ν κυ�ερνEτη �Iω. Kαπ�δ$στρια, Cπεµψε στ4
0λεSθερ� τµKµα τ4ν M�ι� τ�8 1828 τ�Lς µητρ�π�λ$τες Nικα$ας, Xαλκηδ:ν�ς,
�Iωανν$νων κα" Λαρ$σσης, hς κα" τ4ν Πρωτ�σSγκελλ�ν τ�8 Πατριαρ9ε$�υ, κ�-
µ$,�ντας συν�δικ=ν 0πιστ�λEν, C9�υσαν 7ν�λ�γ� περιε9:µεν� µG Iσα δι6τασσεν
7νωτ6ρω τ�Lς 7π4 Xµ�ων�ς BµιλητGς-Fερωµ6ν�υς ν. κηρSττ�υν πρ4ς τ�Lς ¤α-
γι�δες. @O Fστ�ρικ4ς τ�8 �Aγ*ν�ς Σπ. Tρικ�Sπης 7ναφ6ρει Iτι P ΠSλη, πρ�κει-
µ6ν�υ ν. 7νατρ6ψtη τ"ς [πGρ τKς JλληνικKς 7νε3αρτησ$ας 0ν6ργειες τ*ν Mεγ�-
λων ∆υν�µεων, σκ6φθηκε «ν) µετα+ειρισθa� ε�ς ?π�ταγ&ν τ/ν IEλλ�νων τ&ν Mε-
γ�λην JEκκλησ�αν, ?πενεργ�σασα ν) *πικαλεσθa� κα. λ��aη αdτη τ&ν ,δειαν πρ�ς
*παναγωγ&ν τ/ν �π�πλανηθ�ντων ε�ς τ&ν π��µνην. E�ς πραγµατ�π��ησιν δ
 τ/ν
διαταγ/ν τ�Bτων �π�στειλεν " Mεγ�λη JEκκλησ�α ε�ς τ&ν IEλλ�δα» κ.λπ.(2)

OF 7πεσταλµ6ν�ι της Cφθασαν στ=ν Mεσσην$α, Iπ�υ συναντEθηκαν µG τ4ν
�IµπραEµ, B Bπ�2�ς – hς γρ�φει B K:κκιν�ς(3)– «*���θησε τ�Dς �ν��τ�υς κα.
ε>τελεOς π�ντε κληρικ�Dς ν) ε�σδBσ�υν ε�ς τ&ν Λακεδα�µ�να κα. δι) τ�ς
*παρ+�ας α>τ�ς *κεOν�ι [φθασαν πρ� τ�ς Tριπ�λιτσ;ς». @O 0κε2 �Eπ$τρ�π�ς
τKς Kυ�ερνEσεως �Aλ63ι�ς Bλα9:π�υλ�ς τ�Lς 7παγ:ρευσε τ=ν εRσ�δ� στ=ν
π:λι, λ:γ�ω τ�8 Iτι �ρ9�ντ� 7π4 περι�9Gς Iπ�υ εH9ε 0νσκEψει παν1λης.(4)

OF Fερ�ρ9ες αjτ�" «*ν�πι�ν πεντακ�σ�ων �τ'µων, τ) Uπ�Oα ε3+�ν συγκεντρωθ�
γBρω των *κ περιεργε�ας, �ρ+ισαν ν) �ναπτBσσ�υν τ�ν σκ�π�ν τ�ς �φ�Sε�ς των
πρ�σθ�τ�ντες 2τι δ
ν συν�φερεν ε�ς τ�Dς $Eλληνας ν) παραµ�ν�υν ε�ς τ&ν ��κτρ)ν
κατ�στασιν π�D ε?ρ�σκ�ντ� κα. 2τι �φειλαν τ� τα+Bτερ�ν ν) ��ηθ�σ�υν 2λ�ι ν)
*παν�λθaη U τ'π�ς ?π� τ&ν ε>εργετικ&ν +εOρα τ�! κραται�τ�τ�υ Σ�υλτ�ν�υ».(5)

�Aπ4 0κε2θεν µετ6�ησαν στ4 NαSπλι� κα" διεπεραι1θησαν στ4ν Π:ρ�, Iπ�υ τ�Lς
0δ69θη B κυ�ερνEτης, B Bπ�2�ς παρ6λα�ε τ=ν �Eπιστ�λE. @O Mι9. Omκ�ν:µ�υ,(6)

7ναφερ:µεν�ς στ4 περιε9:µεν� τKς 0πιστ�λKς, γρ�φει: «δι’ �ς [0πιστ�λKς] �4
$Eλληνες Eς ?π�τεταγµ�ν�ι �δη θεωρ�Bµεν�ι, *ν�υθετ�!ντ�, πρ�>τρ�π�ντ� κα.
*συµ��υλεB�ντ� ε�ς πιστ&ν ?π�ταγ�ν, *S ,λλ�υ δ
 κα. uπειλ�!ντ�».

Kα" B Σπ. Tρικ�Sπης 9αρακτηρ$,ει: «*νε+ε�ρησαν δ
 τ</ κυ�ερν�τaη [�4 IIε-
ρ�ρ+αι] συν�δικ&ν *πιστ�λ&ν ν�υθετ�!σαν, �πειλ�!σαν κα. πρ�τρ�π�υσαν
ε�ς ?π�ταγ�ν. JAπετε�νετ� δ
 " *πιστ�λ& αdτη πρ�ς τ�Dς λα�Dς τ�ς Πελ�-
π�νν�σ�υ κα. τ/ν ν�σων τ�! A�γα��υ, δι'τι " ΠBλη *θε�ρει Eς �δη πρ�-
σκυν�σαντας τ�Dς λα�Dς τ�ς Στερε;ς IEλλ�δ�ς».

Περαιτ6ρω B ∆ι�ν. K:κκιν�ς δηµ�σιεSει τ=ν 7παντητικ= 0πιστ�λ= τ�8 Kαπ�-
δ$στρια πρ4ς τ4ν Πατρι�ρ9η.(8) Στ=ν 7π�ντησι 0κε$νη B Kυ�ερνEτης, 7φ�8  7να-
φερθtK στ4 συντελεσθGν 7πελευθερωτικ4 Cργ� τ*ν π�λεµησ�ντων @EλλEνων κα"
στ=ν ��Eθεια τ*ν τρι*ν Πρ�στατ$δων ∆υν�µεων (7νεµ6νετ� P διεθν=ς 7να-
γν1ρισις τKς 7νε3αρτEτ�υ κα" κυρι�ρ9�υ @Eλλ�δ�ς), τ�ν$,ει πρ4ς τ4ν Πατρι�ρ-
9η: «Π�µπ�λυ α�µα *+Bθη, π�µπ�λλαι �>σ�αι *φθ�ρησαν ε�ς δι�στηµα ̂ κτr *τ/ν
π�λ�µ�υ κα. δυστυ+ι/ν, καθ’ � ς U τ'π�ς ��τ�ς κατηφαν�σθη, vστε 2λως δι'λ�υ
�δBνατ�ν ε3ναι ν) *παν�λθaη ε�ς Uπ�ιανδ�π�τε κατ�στασιν πραγµ�των ��σιν
[+�υσαν τ� παρελθ'ν». Kα" συνε9$,ει καταλEγ�ντας B Kαπ�δ$στριας: «^φε�λ�-
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µεν *S ^ν'µατ�ς κα. *κ µ�ρ�υς τ�! [θν�υς, τ� Uπ�O�ν *νεπιστεBθη ε�ς "µ;ς τ&ν
διεBθυνσιν τ/ν συµφερ'ντων τ�υ, ν) παρακαλ�σωµεν τ&ν IYµετ. Παναγι'τητα
ν) µ;ς +αρ�σaη τ)ς ε>λ�γ�ας της, πεπεισµ�νη 2τι �µεταθ�τως εTµεθα πρ�σηλωµ�-
ν�ι ε�ς τ)ς �ρ+)ς τ�ς 4ερ;ς "µ/ν π�στεως. Mακ�ρι�� *σµεν, Uσ�κις ε>δ�κ�σaη U
Παν�γαθ�ς Θε'ς, vστε ν) δυνηθa� " IYµ. Παναγι'της ν) γ�νaη ε�ς "µ;ς πρ'Sε-
ν�ς τ/ν �γαθ/ν, τ) Uπ�Oα ^φε�λει Eς κεφαλ& τ�ς IAγ�ας JEκκλησ�ας ε�ς 2λα τ)
τ�κνα της. JEγ+ειρ�=�µεν τ&ν παρ�!σαν µας ε�ς τ�Dς IAγ��υς JAρ+ιεπισκ'π�υς
Mητρ�π�λ�τας Nικα�ας, Xαλκηδ'ν�ς, Λαρ�σσης, JIωανν�νων κα. M�γαν Πρω-
τ�σBγκελλ�ν, κα. παB�µεν *παναλαµ��ν�ντες κα. π�λιν π'σ�ν λυπ�Bµεθα µ&
δυν�µεν�ι ν) �π�δε�Sωµεν καρπ�φ'ρ�υς 2σ�υς �4 σε��σµι�ι IIερ�ρ+αι κατ�-
�αλλ�ν �γ/νας ε�ς τ&ν *κτ�λεσιν τ/ν διαταγ/ν τ�ς IYµετ�ρας Παναγι'τητ�ς.
JEν Π'ρ<ω, τ&ν 28&ν Mα��υ 1828,

U Kυ�ερν�της I.A. Kαπ�δ�στριας, U ΓραµµατεDς τ�ς JEπικρατε�ας Σπ. Tρι-
κ�Bπης».

Ajτ=ν τ=ν Cντιµη κα" Jλλην�πρεπK 7π�ντησι(9) Cδωσε B κυ�ερνEτης πρ4ς τ:ν,
Iπως δE π�τε, π�λαι τε κα" ν8ν, δεσµ1τη 0ν Kωνσταντιν�υπ:λει Πατρι�ρ9ην.

KαταλEγει λ�ιπ4ν B Tρικ�Sπης 0παναλαµ��ν�ντας, Iτι τ4 Πατριαρ9ε2� 09ρη-
σιµ�π�ιEθη hς vργαν� [πGρ τKς 03ωτερικKς π�λιτικKς τ�8 �Oθωµανικ�8 Kρ�-
τ�υς: «Kα. �dτω µ
ν �π��η " πρ�ς ?π�ταγ&ν *κ ν��υ τ/ν IEλλ�νων ε�ς τ&ν ΠB-
λην  δι) τ�! Πατριαρ+ε��υ �π'πειρα, *πιν�ηθεOσα ε�ς διασκ�δασιν τ/ν ε>ν�ϊκ/ν
��υλ/ν τ/ν A>λ/ν κα. ε�ς �π�φυγ&ν τ�ς παρεµ��σεως α>τ/ν».(10)

Kα" 0πιλ6γει B �Aκαδηµαϊκ4ς ∆ι�νSσι�ς K:κκιν�ς, Iτι 0π6στρεψαν στ=ν Kων-
σταντιν�Sπ�λι «π�ντε µεγαλ�πρεπ� ��σα συρ'µενα �κ'µη ε�ς τ&ν πρ��κτα-
σιν τ�ς λ�σπης τ�ς δ�υλε�ας κα. �π�διω+θ�ντα �π� τ�ν ,νεµ�ν τ�ς *λευθε-
ρ�ας, π�D [πνεεν ε�ς α>τ�ν τ�ν τ'π�ν».11
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3. ∆ι�ν. K�κκ$ν�υ, Cνθ. 7ν., σελ. 447.
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6. Mι9. Omκ�ν:µ�υ, Cνθ., 7ν., σελ. 829.
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8. Bλ. Bλ:κληρη τ=ν �Eπιστ�λ= εmς ∆ι�ν. K�κκ$ν�υ «IEλλ. JEπαν�στασις», τ. IA´, 447-450.
9. «JAπ�ντησιν λα�'ντες κατ�λληλ�ν �π� τ�ν κυ�ερν�την, ?π�στρεψαν» �F �Aρ9ιερε2ς, λ6γει B

Mι9. Omκ�ν:µ�υ, «@Iστ�ρ. @Eλλην. Παλιγγενεσ$ας», Cνθ. 7ν., σελ. 829.
10. Σπ. Tρικ�Sπη, «@Iστ. @Eλλ. �Eπαν.», 0νθ. 7ν., ∆´, σελ. 275.
11. ∆ι�ν. K�κκ$ν�υ, Cνθ. 7ν., IA´, σελ. 450.

∆ηµ�σθLνης B. Mαρ�5δης
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TS «P(ραγµα» τOς «�Aπκ(λυψης»
καA _ Lφι(λτης Lλ.γPυ τOς σκ.ψης

«Kα. [καµνε π�ντας, τ�Dς µικρ�Dς κα. τ�Dς µεγ�λ�υς, κα. τ�Dς πλ�υσ��υς κα. τ�Dς πτω-
+�Bς, κα. τ�Dς *λευθ�ρ�υς κα. τ�Dς δ�Bλ�υς, ν) λ��ωσι +�ραγµα *π. τ�ς +ειρ�ς α>τ/ν
τ�ς δεSι;ς R *π. τ/ν µετ�πων α>τ/ν· κα. ν) µ& δBναται µηδε.ς ν) �γ�ρ�σaη R ν) πω-
λ�σaη, ε�µ& U [+ων τ� +�ραγµα, R τ� _ν�µα τ�! θηρ��υ, R τ�ν �ριθµ�ν τ�! ^ν'µατ�ς
α>τ�!. JEδ/ ε3ναι " σ�φ�α: 2στις [+ει τ�ν ν�!ν, xς λ�γαρι�σaη τ�ν �ριθµ�ν τ�! θηρ�-
�υ· δι'τι ε3ναι �ριθµ�ς �νθρ�π�υ, κα. U �ριθµ�ς α>τ�ς ε3ναι κSστ´ (666)». �Aπ�κ�λυ-
ψη �Iω�νν�υ, 13-10,17,18.

ΣEµερα Bπ�ι�δEπ�τε πρ�ϊ4ν κα" xν 7γ�ρ�σ�υµε C9ει π�νω τ�υ τ4 BarCode (EMκ1να 1). T�-
π�θετEθηκε στ. πρ�ϊ:ντα γι. εjκ�λ$α τ�8 καταναλωτK κα" τ*ν 0µπ:ρων, �στε ν. µ=ν 9ρ�ν�-
τρι�tK B Xνθρωπ�ς στ. ταµε2α τ*ν καταστηµ�των, 7λλ. κα" γι. ν. 03αλειφθtK τ4 7νθρ1πιν� λ�-
θ�ς στ. ταµε2α. T4 BarCode δηλ1νει τ4 πρ�ϊ4ν π�L 7γ�ρ�,�υµε, Cτσι �στε, Iταν φθ�ν�υµε στ4
ταµε2�, B 7νι9νευτ=ς –σκ�ννερ– (τ�8 κ�µπι�8τερ) τ4 δια��,ει κα" µεταφ6ρει στ=ν rθ:νη τ�8
κ�µπι�8τερ τ4ν κωδικ4 τ�8 πρ�ϊ:ντ�ς κα" τ=ν τι-
µE τ�υ. T4 BarCode εHναι aνα σSν�λ� διγρ�µ-
µων, Iπ�υ κ�θε aνα κα" 7ν�λ�γα µG τ4 κεν4 π�L
C9ει 7ριστερ. κα" δε3ι� τ�υ δηλ1νει aναν 7ριθ-
µ4 (�λ6πε EMκ1να 1). @H δ�υλει. λ�ιπ4ν τ�8 7νι-
9νευτK εHναι ν. «δια��σtη» τ. διγρ�µµατα, �στε
ν. τ. κωδικ�π�ιEσtη B κ�µπι�8τερ σG 7ριθµ�Lς
κα" ν. δε$3tη µG τ=ν σειρ� τ�υ στ=ν rθ:νη τ4

™
9εδ4ν Iλ�ς B 9ριστιανικ4ς κ:σµ�ς πιστεSει π\ς P πρ�φητε$α τ�8 �Iω�ννη
πραγµατ�π�ιε2ται στ"ς µ6ρες µας. T4 παραπ�νω 0δ�φι� µιλ�ει γι. κ�-
π�ι� «+�ραγµα», π�L θ. [π�στtK B Xνθρωπ�ς π�L θ. πιστ6ψtη στ4ν Σα-
ταν/. OF Fερε2ς σEµερα διαλαλ�8ν Iτι τ4 9�ραγµα �δη [π�ρ9ει κα" πρ�-

ειδ�π�ι�8ν ν. µ=ν τ4 δε9θtK B Xνθρωπ�ς, δι:τι Cτσι [πηρετε2 τ4ν δι���λ�. ΣE-
µερα �ρ$σκεται στ. πρ�ϊ:ντα π�L 7γ�ρ�,�υµε κα" εHναι τ4 λεγ:µεν� Barcode
System (ΣSστηµα ΓραµµικKς Kωδικ�π�$ησης), π�L µ�λιστα C9ει π�νω τ�υ
τ4ν «7ριθµ4 τ�8 δια�:λ�υ» (666). EHναι τ:σ� 0πικ$νδυν� (τ4 Barcode), Iσ�
πρ�ειδ�π�ι�8ν �F Fερε2ς τ. «π�$µνι�» τ�υς; Mπ�ρε2 ν. τ4 δε9θtK B Xνθρωπ�ς
αjτ4 κα" ν. γ$νtη «[πηρ6της τ�8 κακ�8;» �Aς µπ�8µε στ. Xδυτα τ�8 «9αρ�γ-
µατ�ς», γι. ν. δ�8µε τ$ πραγµατικ. συµ�α$νει.

EMκ1να 1. T� Barcode ε�ναι (π�τυπωµLν� 
σ� κ!θε πρ�ϊ1ν.



πρ�ϊ4ν κα" τ=ν τιµE τ�υ. ̂ Oµως στ4 BarCode παρατηρ�8µε τρ$α διγρ�µµατα π�L 0369�υν (εHναι
λ$γ� µακρSτερα 7π4 τ. Xλλα) κα" �ρ$σκ�νται τ4 πρ*τ� στ=ν 7ρ9E, τ4 δεSτερ� στ=ν µ6ση κα"
τ4 τρ$τ� στ4 τ6λ�ς τ�8 κωδικ�8. Ajτ. τ. τρ$α διγρ�µµατα παρατηρ�8µε Iτι εHναι B 7ριθµ4ς 6
(a3ι) π�L περι69εται στ. µικρ:τερα διγρ�µµατα (EMκ1να 2). T. τρ$α διγρ�µµατα �ρ$σκ�νται
σG Iλα τ. BarCode 7νε3αρτEτως πρ�ϊ:ντ�ς, Bπ:τε Iλα περι69�υν τ4ν 7ριθµ4 666, Iπως µ/ς λ6-
ει κα" B �Iω�ννης. EHναι Iµως πρ�γµατι Cτσι; �Aς 7ναλSσ�υµε τ4 BarCode.

¶
ρ"ν 3εκινEσ�υµε τ=ν 7ν�λυσE
τ�υ, πρ6πει ν. 03ηγEσ�υµε τ�Lς
λ:γ�υς γι. τ�Lς Bπ�$�υς 9ρησι-
µ�π�ιε2ται τ4 γραµµικ4 σSστηµα.

@O 7νι9νευτ=ς µπ�ρε2 ν. 7νι9νεSσtη κα"
7ριθµ�Sς, 7λλ. δηµι�υργε2ται τ4 J3Kς
πρ:�ληµα. �Aν B 7ριθµ4ς δια�αστtK 7ν�-
π�δα 7π4 τ4ν 7νι9νευτE, [π�ρ9ει P πε-
ρ$πτωση ν. δ�θtK στ4ν κ�µπι�8τερ δια-
φ�ρετικ4ς 7ριθµ4ς. Π.9. B 7ριθµ4ς 896
7ν�π�δα δια��,εται 968 q B 7ριθµ4ς 688
7ν�π�δα εHναι 889. Π:σ� µ/λλ�ν xν πρ:κειται γι. πενταψEφι� 7ριθµ:. NEτσι γι. ν. 7π�φε-
9θtK αjτ4 τ4 λ�θ�ς π�L Cκανε B 7νι9νευτ=ς µG τ4 κ�µπι�8τερ, 7νακ�λυψαν τ4 γραµµικ4 σSστηµα,
Iπ�υ �F γραµµGς κα" 7ν�π�δα ν. τ"ς δια��σtη B 7νι9νευτ=ς Bρ$,�υν τ4ν Rδι� 7ριθµ:. Ajτ4
λ�ιπ4ν τ4 σSν�λ� διγρ�µµων 9ωρ$,εται σG δS� µ6ρη µG τ"ς τρε2ς δια9ωριστικGς γραµµGς (γραµ-
µGς 7σφαλε$ας). Στ4 7ριστερ4 µ6ρ�ς τ. διγρ�µµατα δηλ1ν�υν τ4 εHδ�ς τ�8 πρ�ϊ:ντ�ς (7να-
ψυκτικ4 Coca Cola, παντελ:νι Levis, τηλε:ραση Sony) κα" δε3ι. δηλ1ν�υν δι�φ�ρα 9αρα-
κτηριστικ. (light 2 lt, µπλG µ$ντι�υµ, vega stereo). NAρα B λ:γ�ς π�L [π�ρ9�υν �F τρε2ς γραµ-
µGς 7σφαλε$ας εHναι ν. «δε$9ν�υν» στ4ν 7νι9νευτ= π:τε 7ρ9$,ει B κωδικ4ς π�L δηλ1νει τ4
εHδ�ς τ�8 πρ�ϊ:ντ�ς (7ρ9ικ= γραµµ= 7σφαλε$ας), π:τε τελει1νει αjτ4ς B κωδικ4ς κα" 3εκιν�-
ει B κωδικ4ς λεπτ�µερ*ν 9αρακτηριστικ*ν τ�8 πρ�ϊ:ντ�ς (µεσσα$α γραµµ= 7σφαλε$ας) κα" π:-
τε τελει1νει (τελευτα$α γραµµ= 7σφαλε$ας). �Eπ$σης κ�θε 7ριθµ4ς Bρ$,εται 0κτ4ς 7π4 τ. δι-
γρ�µµατα αjτ. καθαυτ. κα" τ"ς 7π�στ�σεις µετα3S τ�υς κα" 7π4 τ4 π�9�ς τ*ν διγραµµ�των.
Στ=ν 7ριστερ= πλευρ� τ�υ τ4 δ$γραµµα δια��,εται 7ρ9$,�ντας 7π4 κεν4 κα" τελει1ν�ντας σG
γραµµE, 0ν�* στ=ν δε3ι. πλευρ. τ�8 BarCode εHναι τ4 τ4 7ντ$θετ�, δηλαδ= 3εκιν�ει µG γραµ-
µ= κα" τελει1νει µG κεν4 (EMκ1να 3). @O 7νι9νευτ=ς δGν δια��,ει τ�Lς 7ριθµ�Lς π�L εHναι κ�-
τω 7π4 τ. διγρ�µµατα. Ajτ�" [π�ρ9�υν 0κε2 �στε σG περ$πτωση π�L C9�υν 7λλ�ιωθK τ. δι-
γρ�µµατα κα" 7δυνατε2 B 7νι9νευτ=ς ν. τ. δια��σtη, P ταµ$ας ν. «9τυπ�tη» τ�Lς 7ριθµ�Lς π�L
εHναι κ�τω 7π4 αjτ. στ4 κ�µπι�8τερ κα" αjτ4 µG τ=ν σειρ� τ�υ ν. 7ναγνωρ$,tη τ4 πρ�ϊ:ν.

^Oπως εRπαµε κα" πι4 πρ$ν, B 7νι9νευτ=ς δια��,ει v9ι µ:ν� τ. διγρ�µµατα (κα" τ4 π�9�ς
τ�υς) 7λλ. κα" τ"ς 7π�στ�σεις µετα3S τ�υς. Γι. κ�θε 7ριθµ4 C9�υµε τ6σσερις (4) 7ριθµη-
τικGς πληρ�φ�ρ$ες. ^Oπ�υ C9�υµε: 0-3211, 1-2221, 2-2122, 3-1411, 4-1132, 5-1231, 6-1114, 7-
1312, 8-1213, 9-3112, P 7ρ9ικ= κα" P τελικ= γραµµ= 7σφαλε$ας mσ�8νται µG 111 κα" P µε-
σα$α µG 1111.

Γι. παρ�δειγµα xς π�ρ�υµε 7π4 τ=ν EMκ1να 3 τ4ν 7ριθµ4 µηδGν (0), π�L εHναι B πρ*τ�ς
7ριθµ4ς µετ. τ=ν γραµµ= 7σφαλε$ας. �Aφ�8 εHναι 7π4 τ=ν 7ριστερ= πλευρ. τ�8 BarCode, θ.
3εκιν�ttη µG κεν4 κα" θ. τελει1νtη µG γραµµE. Bλ6π�υµε Iτι 3εκιν�ει µG µεγ�λ� κεν4 (3) κα" συ-
νε9$,ει µG λ$γ� 9�ντρ= γραµµ= (1). �Aπ4 τ=ν Xλλη πλευρ. B 7ριθµ4ς 8 (rκτ1), 7φ�8 �ρ$σκεται
7π4 τ=ν δε3ι. πλευρ. τ�8 BarCode, θ. 3εκιν�tη µG γραµµ= κα" θ. τελει1νtη µG κεν:. Kα" πρ�γ-
µατι �λ6π�υµε Iτι 3εκιν�ει µG λεπτ= γραµµ= (1), µετ. C9ει λ$γ� µεγ�λ� κεν4 (2), µετ. C9ει µι-

∆ιαC(Uεται «γραµµικ(», «Eριθµητικ7» καA Eν(πδα
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EMκ1να 2. T% τρ�α µεγαλ5τερα διγρ!µµατα ε�ναι
rδια µ� τ� δ�γραµµα π�` κωδικ�π�ιε� τ�ν (ριθµ� 6.



κρ= γραµµ= (1) κα" µετ.
C9ει µεγ�λ� κεν4 (3).

Bλ6π�υµε Iτι γι. τ4ν
7ριθµ4 a3ι (6) C9�υµε τ4
1-1-1-4, Iπ�υ δε3ι� τ�υ
παρατηρ�8µε π�ντα
– Iπως στ"ς EMκ1νες
3,2,1– Iτι C9�υµε µικρ=
γραµµE, µικρ4 κεν:, µι-
κρ= γραµµE, π�ρα π�λL
µεγ�λ� κεν:. �Eν�* 7ρι-
στερ� τ�υ παρατηρ�8µε
–Iπως στ"ς εmκ:νες 4,1–
Iτι C9�υµε στ=ν EMκ1να
4 µικρ4 κεν:, µικρ=
γραµµE, µικρ4 κεν:, π�-
ρα π�λL µεγ�λη γραµ-
µE, 0ν�* στ=ν EMκ1να 1
C9�υµε π�ρα π�λL µεγ�-
λ� κεν:, µικρ= γραµµE,
µικρ4 κεν:, µικρ= γραµ-
µE. (Στ. 7ριστερ�,
0πειδ= π�ντ�τε 3εκιν�-
ει B 7ριθµ4ς µG κεν:,
π�λλGς φ�ρGς δια��,ε-
ται 7ν�π�δα 4-1-1-1).

T
4 0ρ1τηµα π�L τ$θεται εHναι, �F γραµµGς 7σφαλε$ας π�ι:ν 7ριθµ4 7ντιπρ�σωπεS�υν;
ERδαµε Iτι γι. τ"ς γραµµGς 7σφαλε$ας C9�υµε τ"ς J3Kς 7ριθµητικGς πληφ�ρ�ρ$ες: Γι. τ=ν
7ρ9ικ= κα" τελικ= γραµµ= 7σφαλε$ας C9�υµε 1-1-1 (µικρ= γραµµE, µικρ4 κεν:, µικρ=
γραµµE), 0ν�* γι. τ=ν µεσα$α γραµµ= 7σφαλε$ας C9�υµε 1-1-1-1-1 (µικρ4 κεν:, µικρ=

γραµµE, µικρ4 κεν:, µικρ= γραµµE, µικρ4 κεν:).

Πρ�γµατι Iσα BarCode κα" ν. δια��σtη κ�π�ι�ς, θ. διαπιστ1σtη Iτι τ. διγρ�µµατα 7σφα-
λε$ας δια��,�νται διαφ�ρετικ. (7π4 τ4 κ�µπι�8τερ) 7π4 τ4 δ$γραµµα π�L 7ντιστ�ι9ε2 στ4ν

7ριθµ4 a3ι (6). NEτσι
τε9νικ. γι. τ4ν κ�-
µπι�8τερ τ. διγρ�µ-
µατα 7σφαλε$ας δGν
7ντιστ�ι9�8ν στ4ν
7ριθµ4 666. �Aλλ.
rπτικ. τ. διγρ�µµα-
τα 7σφαλε$ας δε$-
9ν�υν ν. µ�ι�,�υν µG
τ4 δ$γραµµα π�L
7ντιστ�ι9ε2 στ4ν
7ριθµ4 6.

OR γραµµ>ς Eσφαλε#ας καA _ κρυφSς Eριθµ�ς
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=O (ριθµ�ς 1 .εκιν!ει µ� κεν� καF
τελει,νει µ� γραµµA, cπως καF �V
µετLπειτα (ριθµ�F 2,3,4,5, (λλ%
καF U πρFν (π� α�τ�ν (ριθµ�ς 0.

=O (ριθµ�ς 9 .εκιν!ει µ� γραµµ)
καF τελει,νει µ� κεν1, cπως καF �V
πρ�ηγ�5µεν�ι (ριθµ�F 6,7,8, (λλ%

καF U µετLπειτα (ριθµ�ς 5.

	Aρ3ικ)
γραµµ)

(σφαλε�ας.

Mεσα�α
γραµµ)

(σφαλε�ας.

Tελικ)
γραµµ)

(σφαλε�ας.

EMκ1να 3. =H (νατ�µ�α τ�C BARCODE.

EMκ1να 4. T� δ�γραµµα 6 µ� 'λλ� σ38µα.

T� BarCode
3ρησιµ�π�ιε�ται
πλL�ν καF ~ς
διαφηµιστικ�
λ�γ1τυπ�.



Γι. π�ι: λ:γ� Iµως �F 0µπνευστGς τ�8 συστEµατ�ς ν. τ�π�θετEσ�υν γι. διγρ�µµατα 7σφα-
λε$ας, αjτ. τ. Bπ�2α «δε$9ν�υν» ν. µ�ι�,�υν µG τ4 δ$γραµµα π�L 7ντιστ�ι9ε2 στ4ν 7ριθµ4 a3ι
(6); �Aλλ. κα" π:σ� 0πικ$νδυν� εHναι τ4 BarCode π�L �ρ$σκεται π�νω στ. πρ�ϊ:ντα; �Aλλ. κα"
τ$ σ96ση C9ει µG τ=ν πρ�φητε$α τ�8 �Iω�ννη, π�L µιλ�ει γι. τ4 9�ραγµα (666) π�νω στ�Lς
7νθρ1π�υς;

T
4 1976 B Dr. K�ρτια NEντεµαν εmσηγEθηκε στ=ν �mκ�ν�µικ= 0πιτρ�π= τKς E.O.K. τ=ν κα-
τ�ργηση τ�8 ρευστ�8 9ρEµατ�ς κα" τ=ν εmσαγωγ= Jν4ς ν6�υ τρ:π�υ συναλλαγ*ν. @O κ�-
θε Xνθρωπ�ς θ. C9tη π�νω τ�υ, σG 0µφανGς σηµε2� (96ρι q µ6τωπ�;) aναν Jνια2� κωδικ4
7ριθµ:, B Bπ�2�ς θ. µπ�ρtK ν. 7νι9νεSεται µG 7νι9νευτE. Θ. C9tη κα" aναν λ�γαριασµ4

τραπ6,ης, Iπ�υ 0κε2 θ. �ρ$σκωνται Iλα τ�υ τ. 9ρEµατα. ^Oταν 7γ�ρ�,tη aνα πρ�ϊ:ν, 7ντ" ν.
τ4 πληρ1νtη δ$ν�ντας 9ρEµατα, θ. δε$9νtη τ4ν Jνια2� κωδικ: τ�υ στ4ν 7νι9νευτE, τ4 κ�µπι�8τερ
θ. 7ναγνωρ$,tη π�ι:ς εHναι κα" τ. 9ρEµατα θ. «�γα$ν�υν» 7π4 τ4ν λ�γαριασµ4 τραπ6,ης τ�υ.
�Eπ$σης µG τ4ν Rδι� τρ:π� θ. 03�φλtK τ�Lς δι�φ�ρ�υς λ�γαριασµ�Sς τ�υ (∆EH, OTE, EY∆AΠ

κ.τ.λ.), 7λλ. κα" Iταν θ. πληρ1νεται 7π4 τ=ν δ�υλει� τ�υ, τ. 9ρEµατα (π�L δGν θ. [π�ρ9�υν
σG ρευστ4) θ. «µπα$ν�υν» στ4ν λ�γαριασµ: τ�υ.

N. λ�ιπ4ν π*ς µπ�ρε2 B Xνθρωπ�ς ν. δε9θtK τ4 9�ραγµα (BarCode). ∆ι:τι, 0.ν τ4 7ρνηθtK,
δGν θ. µπ�ρtK ν. πραγµατ�π�ιEσtη τ"ς �mκ�ν�µικ6ς τ�υ συναλλαγ6ς, �{τε ν. 7µ�ιφθtK, µG 7π�-
τ6λεσµα ν. µ=ν µπ�ρtK ν. 0πι�ι1σtη.

^Oµως 0δ* [π�ρ9ει aνα πρ:�ληµα. T4 BarCode δGν µπ�ρε2 ν. µε$νtη π�νω στ4 δ6ρµα τ�8
7νθρ1π�υ –0.ν τυπωθtK– 9ωρ"ς ν. 7λλ�ιωθtK κα" αjτ4 γι. τ4ν J3Kς λ:γ�:
T4 7νθρ1πιν� δ6ρµα µετα��λλεται (7λλ�,ει 9ρ*µα, γδ6ρνεται, συστ6λεται-διαστ6λεται, ,α-
ρ1νει), Xρα τ4 BarCode µπ�ρε2 ν. 7λλ�ιωθtK.

�Aλλ. κα" π�λL ε{κ�λα 7ντιγρ�φεται. Mπ�ρε2 κ�π�ι�ς ν. 7ντιγρ�ψtη π�νω τ�υ τ4 BarCode
Jν4ς Xλλ�υ 7νθρ1π�υ, κα" Cτσι Bπ�ιαδEπ�τε 7γ�ρ. πραγµατ�π�ιtK, θ. 9ρε1νεται στ4ν λ�γα-
ριασµ4 τραπ6,ης τ�8 Xλλ�υ.

Παρατηρ�8µε λ�ιπ4ν Iτι τ4 ν. 7π�τυπωθtK τ4 BarCode στ4 7νθρ1πιν� δ6ρµα δGν εHναι
7σφαλ=ς τρ:π�ς γι. τ4 παγκ:σµι� σSστηµα συναλλαγ*ν. @Yπ�ρ9ει λSση; Kα" �6�αια [π�ρ9ει
κα" rν�µ�,εται 0µφυτεSσιµ� BIOTΣIΠ.

E
Hναι aνα τσ"π τ4 Bπ�2� µπ�ρε2 ν. 0µφυτευθtK σG ,ωνταν4 rργανισµ:, C9ει τ4 µ6γεθ�ς µι/ς
9�ντρKς �ελ:ντας, περι69ει µ6σα τ�υ aνα πην$� κερα$ας, aναν πυκνωτ= κα" aνα µικρ�τσ$π
(EMκ1να 5). @H λειτ�υργ$α τ�υ εHναι �πλK. M:λις περ�σtη 7π4 τ4ν 7νι9νευτE, «0ρωτ/ται»
κα" αjτ4 «7παντ�ει» µG aναν συγκεκριµ6ν� 7ριθµ4 0πισEµανσης ταυτ:τητας, π�L εHναι

µ�ναδικ4ς γι. κ�θε µικρ�τσ$π. NEτσι λ�ιπ4ν τ4 κ�µπι�8τερ 7ναγνωρ$,ει τ4ν 7ριθµ4 κα" γνω-
ρ$,ει σG π�ι:ν Xνθρωπ� 7ντιστ�ι9ε2. M�λιστα αjτ4 τ4 τσιπ�κι δGν 7λλ�ι1νεται µG τ4ν 9ρ:ν�
(µG τ=ν πρ�ϋπ:θεση Iτι θ. εmσα9θtK στ4ν 7νθρ1πιν� rργανισµ4 µ6σ�ω σSριγγας), δGν µπ�ρε2 ν.
7ντιγραφtK κα" κ�νει τ4ν κ�θε Xνθρωπ� µ�ναδικ:.

NO9ι δGν εHναι Cργ� 0πιστηµ�νικKς φαντασ$ας, �{τε µιλ/µε γι. τ4 7π1τερ� µ6λλ�ν. NHδη
[π�ρ9�υν.

T4 7µερικανικ4 περι�δικ4 «Παρ�καµψη τ*ν M.M.E.» (Media Bypass) σG aνα Xρθρ� τ�υ

�H Eπειλ�: τS LµφυτεFσιµ Cιτσ#π

TS Παγκ�σµι ΣFστηµα ΣυναλλαγHν
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(«^Eνα τσ"π στ4ν ¥µ� σας»)
0πι�ε�α$ωσε: «IH τε+ν�λ�-
γ�α τ/ν *µφυτεBσιµων �ι�-
τσ.π δ
ν ε3ναι καιν�Bργια.
Παρ’ 2λ� π�D +λευ�=εται Eς
παραν�ϊκ& α>ταπ�τη, " δι-
ευθBντρια τρ�φ�µων κα.
φαρµ�κων τ/ν H.Π.A.
(FDA-Food and Drug
Administration) [+ει κατα-
στ�σει ?π�+ρεωτικ& τ&ν
*µφBτευση �ι�τσ.π σ

�νθρ�π�υς π�D [+�υν �ηµα-
τ�δ'τες, πρ�σθετικ
ς διατ�Sεις, �κ'µα κα. µ�σ+εBµατα στ� στ�θ�ς �π� τ� 1994. Kυρι�λεκτικ)
+ιλι�δες JAµερικαν�. κ�υ�αλ�!ν σ�µερα α>τ
ς τ.ς µικρ�συσκευ
ς κ�τω �π� τ&ν *πιδερµ�δα
τ�υς. JEπ�σης ,γρια =</α π�D κινδυνεB�υν µ
 *Sαφ�νιση R κ�π�δια �µερων =<�ων [+�υν ?π�-
στ� *µφυτεBσεις �ι�τσ�π, γι) ν) µπ�ρ�!ν �4 *πιστ�µ�νες ν) παρακ�λ�υθ�!ν τ&ν συµπεριφ�ρ)
κα. τ.ς διατρ�φικ
ς συν�θειες κατ) τ.ς µετακιν�σεις τ�υς».

M�λιστα τ. 0µφυτεSσιµα �ι�τσ"π διαφηµ$,�νται Iτι εHναι P 7π�ντηση στ4 πρ:�ληµα τKς
,�ω�κλ�πKς. Mερικ�" δKµ�ι στ=ν �Aµερικ= (7λλ. κα" σG 9*ρες τKς Ejρ1πης) [π�9ρε1ν�υν τ1-
ρα τ�Lς κτην�τρ:φ�υς ν. 0µφυτεSσ�υν �ι�τσ"π-π�µπ�απαντητGς στ. ,�*α τ�υς, �στε σG περ$-
πτωση ,ω�κλ�πKς ν. �ρ$σκωνται 7µµ6σως µG τ=ν ��Eθεια δ�ρυφ:ρων. �Aλλ. κα" γι. τ. κα-
τ�ικ$δια ,�*α σG περιπτ1σεις κλ�πKς q 03αφ�νισης ν. �ρ$σκωνται 7µµ6σως. M�λιστα κα" στ=ν
@Eλλ�δα εRδαµε πρ:σφατα τ=ν 9ρησιµ�π�$ηση �ι�τσ"π σG κατ�ικ$δια ,�*α.

@O Tim Willard, 0κτελεστικ4ς διευθυντ=ς τKς Παγκ:σµιας K�ινων$ας τ�8 M6λλ�ντ�ς, Jν4ς
rργανισµ�8 µG aδρα τ=ν Oj�σιγκτ�ν, δEλωσε Iτι σG 15 µG 20 9ρ:νια τ4 καν�νικ4 µικρ�τσ"π θ.
C9tη 3επεραστK κα" 7ντικατασταθK 7π4 aνα �ι�τσ"π φτειαγµ6ν� 7π4 ,ωνταν= πρωτε�νη. Θ. µπ�-
ρ�8σε ν. 0µφυτευθtK 7κ:µη κα" στ. νε�γ6ννητα �ρ6φη κα" θ. τ�Lς συν�δεStη σG Iλη τ�υς τ=ν
,ωE. Πιθαν1τατα θ. µπ�ρ�Sσαµε ν. τ. 0µφυτεSσ�υµε στ4 π$σω µ6ρ�ς τKς παλ�µης τ�8 δε3ι�8
q 7ριστερ�8 9ερι�8, �στε ν. µπ�ρ�8ν ν. 7νι9νευθ�8ν ε{κ�λα µG 7νι9νευτE. Θ. µπ�ρ�8ν ν. 9ρη-
σιµ�π�ιηθ�8ν σ.ν παγκ:σµια κ�ρτα 03ακρ$�ωσης τKς ταυτ:τητας, 7ντικαθιστ1ντας τ"ς πι-
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EMκ1να 5. T� -µφυτε5σιµ� +ι�τσ�π.
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BIOTΣIΠ

{

T� περι�δικ� «Media Bypass» (ναφLρει cτι
τ% +ι�τσFπ ε�ναι µ�α πραγµατικ1τητα καF
δ�ν (π�τελ�Cν �πλ�ς µ�α παραν�ϊκ) φα-

ντασ�ωση.

A�τ�ς U -µφυτε5σιµ�ς π�µπ�απαντητ)ς
διατ�θεται στ)ν (γ�ρ% (π� τ)ν =Eταιρε�α

Destron/IDI Corporation.

Paranoid Reality:
Doctor Patents Human «Bio-Chip»
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T% +ι�τσFπ γ�ν�νται cλ� καF µικρ1τερα (λλ% καF
πι� Mσ3υρ!. 	Eµφ5τευση +ι�τσFπ σ� -ργαστηριακ�

π�ντ�κι.

T% -µφυτε5σιµα +ι�τσFπ διαφηµ�a�νται cτι ε�ναι
� (π!ντηση στ� πρ1+ληµα τ8ς apω�κλ�π8ς.     ➵

στωτικGς κ�ρτες, τ. δια�ατEρια κα" τ. παρ:µ�ια. Στ4 ταµε2� τ�8 σ�8περ-µ�ρκετ �πλ*ς θ.
περν�Sσατε τ4 96ρι σας π�νω 7π4 aνα 7νι9νευτ= κα" B τραπε,ικ4ς λ�γαριασµ4ς θ. 9ρεων:ταν
αjτ:µατα.

^Oµως πρ�σ�9E: OF κατασκευαστGς τ*ν 0µφυτεSσιµων �ι�τσ"π καυ9*νται Iτι �F δυνατ:-
τητ6ς τ�υς εHναι 7περι:ριστες. �Eκτ4ς 7π4 τ=ν δυνατ:τητα συναλλαγ*ν, µG τ4 �ι�τσ"π µ6-
σα τ�υ B Xνθρωπ�ς θ. µπ�ρtK ν. παρακ�λ�υθKται, ν. 7νακαλSπτεται, ν. 0λ6γ9εται, δη-
λαδ= πλEρης κατ�ργηση τKς 0λευθερ$ας.

�Eπ$σης µ/ς πληρ�φ�ρ�8ν Iτι µ69ρι τ4 2010 θ. εHναι τ6τ�ια P 036λι3η τ*ν �ι�τσ$π, π�L θ.
µπ�ρ�8ν ν. παρεµ�α$ν�υν 7κ:µη κα" στ4ν 7νθρ1πιν� γενετικ4 κ1δικα (D.N.A.). MG αjτ4ν
τ4ν τρ:π� mσ9υρ$,�νται Iτι θ. µπ�ρ�8ν ν. θεραπεS�υν 7σθ6νειες, 7λλ. µEπως θ. µπ�ρ�8ν
κα" ν. τ"ς δηµι�υργ�8ν; Παρατηρ�8µε λ�ιπ4ν Iτι P λSση γι. τ4 παγκ:σµι� σSστηµα συναλ-
λαγ*ν (π�L «πρ�φEτευσε» κα" B �Iω�ννης) δGν εHναι τ4 BarCode 7λλ. τ4 0µφυτεSσιµ� �ι�τσ$π.

MEπως τελικ. τ4 BarCode κα" P σ96ση τ�υ µG τ4 666 δGν εHναι τ$π�τε Xλλ�, παρ. P στ�9τη
π�L πρ�σπαθ�8ν ν. ρ$3�υν στ. µ�τια τ�8 κ:σµ�υ, �στε ν. µ=ν δε9θtK π�νω τ�υ τ4 BarCode
(7λλ. κα" ν. τ4 δε9:ταν 7ν1φελ� θ. ]ταν, 7φ�8 δGν εHναι 7σφαλ=ς λSση) κα" ν. µπ�ρ6σ�υν
ν. πρ�ωθEσ�υν εjκ�λ1τερα τ4 0µφυτεSσιµ� �ι�τσ"π hς κ�τι τ4 7θ*� κα" π�λL καλ4 γι. τ=ν
7νθρωπ:τητα, 7φ�8 δGν θ. C9tη σ96ση µG τ4ν «δι���λ�» κα" τ4ν «7ντ$9ριστ�»; MEπως µG τ4
0µφυτεSσιµ� �ι�τσ"π θ. µπ�ρ�8ν v9ι µ:ν� ν. 0λ6γ9�υν τ=ν 7νθρωπ:τητα, 7λλ. ν. τKς 0πιφ6-
ρ�υν 7κ:µη κα" τ4ν θ�νατ�;

MEπως τ4 �ι�τσ"π θ. C9tη τ=ν Fκαν:τητα ν�ητικ�8 0λ6γ9�υ τKς 7νθρωπ:τητας µG στ:9� τ=ν
καθυπ:τα3η τ*ν µα,*ν;

MEπως B Xνθρωπ�ς τελικ. κριθtK 7π4 aναν τε9ν�λ�γικ4-Για9�6, π�L θ. 3επηδEσtη µ6σα 7π4
τ. µικρ�τσ"π κα" τ=ν ναν�τε9ν�λ�γ$α; MEπως κ�π�ι�ι, 0κµεταλλευ:µεν�ι τ=ν µεσσιανικ= φ�-
�$α τ�8 9ριστιανικ�8 v9λ�υ, 9ρησιµ�π�ι�8ν τ. λ:για τ�8 �Iω�ννη γι. ν. τ�Lς φ��$,�υν, δι:τι
B φ��ισµ6ν�ς Xνθρωπ�ς ε{κ�λα καθ�δηγε2ται;

T. συµπερ�σµατα δικ� σας.

Bι+λι�γραφ�α
1. TEXEMARS, «@H �λεκτρ�νικ= ταυτ:τητα τKς παγκ:σµιας τ�3ης».
2. Γε1ργι�ς @Iερ�δι�κ�ν�ς, «@H µεθ�δευµ6νη δ�λ�φ�ν$α τ�8 π�λιτισµ�8».
3. Internet www.barcodesystem.com.

Bασ�λει�ς 	Eµµαν�υηλ�δης

➵



¢
ι�ικητικ= µ6ριµνα εHναι P φρ�ντ$δα τ*ν Pγητ:ρων γι. τ=ν 0π�ρκεια τ*ν 0φ�δ$ων συντηρE-
σεως κα" τρ�φ�δ�σ$ας τ*ν στρατευµ�των. Πρ:κειται γι. τ=ν �ασικ1τερη πρ�ϋπ:θεση 7νυ-
ψ1σεως τKς µα9ητικKς ψυ9�λ�γ$ας, τ�8 «�θικ�8» τ*ν π�λεµιστ*ν. @Η φρ�ντ$δα αjτ= 3επηδn/
7π4 τ. λ:για τ�8 ��δυσσ6α, π�L λ6γει πρ4ς τ4ν �Α9ιλλ6α: «Πρ'σταSε ν) γευθ�!ν �4 JΑ+αι�. πλ�ι

στ) γ�ργ) πλ�Oα ψωµ. κα. κρασ�, γιατ. σ’ α>τ) ε3ναι " Uρµ& κα. " δBναµη, γιατ. δ
ν µπ�ρεO κανε.ς
ν) π�λεµ�aη τ�ν *+θρ� µ�+ρι τ& δBση τ�! "λ��υ +ωρ.ς ψωµ�, γιατ�, 2ταν " δ�ψα κα. " πεOνα διαπερ-
ν�!ν τ� σ/µα, τ'τε τρεµ�υλι�=�υν τ) γ'νατα» (�Ιλι�δα Τ 160-166).

^Ενα εHδ�ς ρ�φEµατ�ς 7ναφ6ρει B ^�µηρ�ς στ=ν �Ιλι�δα λ6γ�ντας: «γι’ α>τ�Dς �µ�σως ρ'φηµα
(+υλ�) :τ��µασε " IΕκαµ�δη κι �κ'µη κρεµµBδι γι) µε=
 τ�! π�τ�! κα. µ�λι φρ�σκ� κα. δ�πλα τ� 4ερ�
ψωµ�... Κα. µ�σα στ� π�τ�ρι τ�Dς :τ��µασε 0να +υλ� µ
 ,σπρ� κρασ. κα. κριθ�λευρ� κα. �π� π�νω
[τριψε γιδ�σι� τυρ. µ
 τ�ν +�λκιν� τρ�φτη» (�Ιλι�δα Λ 624-640). Τ4 κρεµµSδι κα" τ4 ψωµ" 7π�τε-
λ�8σαν τ4ν «µε,G» τ�8 π�τ�8 7π4 τ:τε, κ�τι π�L συνηθ$,εται κα" σEµερα. Γι. τ4 πρωιν4 τ*ν στρα-
τευµ�των B ^�µηρ�ς λ6γει στ=ν �Ιλι�δα (Θ 53-54): «Μ
 τ&ν [λευση τ�ς ν�ας "µ�ρας, �4 JΑ+αι�. [τρω-
γαν �ιαστικ) στ.ς σκην
ς (τ� πρωιν' τ�υς) κα. �µ�σως µετ) wρµατ�ν�νταν».

^Ετερ�ν δε2γµα δι�ικητικKς µερ$µνης 7π�τελ�8σε P θυσ$α πρ4ς τ�Lς θε�Sς, δεδ�µ6ν�υ Iτι: «I� µε-
γ�λ�ς �ασιλεDς JΑγαµ�µνων [σφαSε 0να πεντ�+ρ�ν� �ρσενικ� ��δι (γι) θυσ�α), τ� [γδαραν κα. τ�
[κ�ψαν κ�µµ�τια, τ) π�ρασαν στ.ς σ�!�λες κα. τ) [ψησαν πρ�σεκτικ�. yΕτσι :τ��µασαν τ� δεOπν�
κα. [τρωγαν +ωρ.ς ν) τ�Dς λε�πaη τ�π�τα �π� τ� τραπ�=ι, κι *+'ρτασαν πι�τ� κα. φαγητ'» (�Ιλι�δα
Η 315-323). �Αλλ. 0.ν τ4 δε2πν� αjτ4 πρ�ωρ$,ετ� γι. τ�Lς 7ρ9ηγ�Lς τ*ν �Α9αι*ν, δGν 7γν��8ντ� κα-
θ:λ�υ �F π�λεµιστ6ς, 7φ�8: «[σφαSαν ��δια στ.ς σκην
ς κα. δε�πνησαν. Κα. �π� τ&ν Λ�µν� ε3+αν
[λθει π�λλ) πλ�Oα φ�ρν�ντας κρασ�. Κα. +ωριστ) γι) τ�ν JΑγαµ�µν�να κα. τ�ν Μεν�λα� U Εqην�ς
τ�! JΙ�σ�να κα. τ�ς IΥψιπBλης [στειλε +�λια µ�τρα κρασ�. JΑπ� τ&ν Λ�µν� �4 JΑ+αι�. �γ'ρα=αν κρα-
σ�, ,λλ�ι µ
 +αλκ', ,λλ�ι µ
 γυαλιστερ� σ�δερ�, ,λλ�ι µ
 δ�ρµατα, ,λλ�ι µ
 ��δια κα. ,λλ�ι µ
 σκλ�-
��υς» (�Ιλι�δα H 466-475). Τ4 π*ς 0γ$ν�ντ� �F σ9ετικGς παραγγελ$ες εHναι δSσκ�λ� ν. τ4 πρ�σδι�-
ρ$σ�υµε. �Αναγκαστικ. Iµως πρ6πει ν. δι6θεταν 7ρκετ. κ�π�δια �ωδι*ν, πρ���των και γιδι*ν γι.

Α´ �Η bπστ�ριKη τOς ∆ιικητικOς Μ.ριµνας

�ΑγωνιστικS πνε:µα µ.Pρι θαν(τυ

™’ aνα π:λεµ� δ�κιµ�,�νται �F ψυ9ικGς δυν�µεις τ*ν 7ντιπ�λων, P ψυ9ικ= δS-
ναµη κα" ψυ9ικ= 7ντ�9E στ"ς τακτικGς κινEσεις. @Υπ�ρ9�υν πλε2στ�ι ψυ9�-
λ�γικ�" παρ�γ�ντες, �F Bπ�2�ι συµ��λλ�υν 7π�τελεσµατικ. στ=ν ν$κη q στ=ν
§ττα. Κρ$νεται σκ:πιµ� γι. τ=ν συµπλEρωση τKς εmκ:νας τ�8 Τρωικ�8 π�λ6-

µ�υ, π6ραν τ*ν Iσων 7ναφ6ρθηκαν γι. τ=ν mατρικ= φρ�ντ$δα τKς 0π�9Kς 0κε$νης σG
πρ�ηγ�Sµενα τεS9η τ�8 «∆», ν. κατα9ωρισθ�8ν 0δ* µερικ. δε$γµατα δι�ικητικKς µε-
ρ$µνης, ψυ9�λ�γικKς συµπεριφ�ρ/ς, πνεSµατ�ς 7νδρισµ�8 κα" µα9ητικ:τητας µ69ρι
θαν�τ�υ κα" 7πωλει*ν τ*ν 0µπ�λ6µων.



τ=ν καθηµεριν= διατρ�φ= τ�8 στρατ�8. �Ακ:µη πρ6πει ν. εH9αν 7ν�λ�γες 7π�θKκες ,ω�τρ�φ*ν κα"
Xλλων 7ναγκα$ων 0φ�δ$ων.

@� 03�πλισµ4ς τ*ν 7ντιπ�λων στρατευµ�των καταγρ�φεται 7π4 τ4ν ^�µηρ� στ=ν �Ιλι�δα (� 704-
707), Iπως 7ναφ6ρθηκε πι4 π�νω. ∆ιεκρ$νετ� σG δS� κατηγ�ρ$ες: Τ4ν 7τ�µικ4 Bπλισµ4 τ*ν εjγεν*ν
µα9ητ*ν, π�L 7π�τελε2τ� 7π4 τ4 κρ�ν�ς, τ=ν 7σπ$δα, τ4 δ:ρυ, τ4 κ�ντ�ρι q τ4 τ:3� µG τ. �6λη, κα"
αjτ4ν τ*ν �πλ*ν µα9ητ*ν, π�L συµµετε29αν στ4ν π:λεµ� µG Iπ�ι� π�λεµικ4 µ6σ� δι6θεταν στ4 σπ$-
τι τ�υς, Bπ:τε B 03�πλισµ:ς τ�υς 7π�τελ�8σε 7τ�µικE τ�υς [π�9ρ6ωση.

@Η περιπ�$ηση κα" P Xνεση τKς δια�ι1σεως στ4 στρατ:πεδ� τ*ν �Α9αι*ν µ/ς παραδ$δεται 7π4
τ4ν ̂ �µηρ� στ=ν �Ιλι�δα (Ι 658-662), Iπ�υ: «U Π�τρ�κλ�ς δι�ταSε τ�Dς ,νδρες κα. τ.ς ?πηρεσ�ες
ν) στρ�σ�υν �ναπαυτικ� κρε���τι γι) τ�ν γ�ρ� Φ��νικα. Κι α>τ
ς τ� στρ/σαν µ
 πρ��ι
ς κα.
σκεπ�σµατα κα. µ
 �ν�λαφρα σεντ'νια �π' λιν'». Στ4 7ντ$παλ� στρατ:πεδ� B 0πισιτισµ4ς τ*ν
Τρ1ων µα9ητ*ν 7π�τελ�8σε φρ�ντ$δα κα" µ6ριµνα τ�8 7ρ9ηγ�8, δι:τι B ^Εκτ�ρας λ6γει: «�π�
τ&ν π'λη ν) φ�ρετε ��δια κα. πρ'�ατα πα+ι) γρ�γ�ρα, κα. γλυκ� κρασ. π�D ε>φρα�νει τ&ν καρ-
δι) κα. ψωµ. �π� τ) σπ�τια κα. SBλα π�λλ) ν) φ�ρετε, γι) ν) καOµε π�λλ
ς φωτι
ς 2λη τ&ν νB-
+τα µ�+ρι τ� +�ραµα».

Στ4 θ6µα τ�8 Fµατισµ�8 τ*ν π�λεµιστ*ν B ^�µηρ�ς δ$δει µ$αν εmκ:να λ6γ�ντας γι. τ4ν Ν6στ�ρα:
«*φ'ρεσε στ) στ�θη τ�ν +ιτ/να, κα. στ) πα+ι) π'δια [δεσε τ) σαντ�λια κα. µ
 τ&ν π'ρπη *στερ�ω-
σε τ&ν π�ρφυρ� +λα�νη, διπλ� σ
 µ�γεθ�ς κα. µακρυ�ν, �π� πα+D µαλλ�» (�Ιλι�δα Κ 131-134). ^�σ�
γι. τ�Lς Bπλ$τες: «α>τ�. τ'τε στ�γνωναν τ�Dς +ιτ/νες �π� τ�ν �δρ/τα, �φ�! στ�θηκαν *κεO π�D φB-
σαγε τ� �ερ�κι τ�ς θ�λασσας» (�Ιλι�δα Λ 621-622). �Ιδιαιτ6ραν 0ντSπωση πρ�3ενε2 P 7µφ$εση τ�8
Ν�στη, 7π4 τ=ν Μ$λητ� τ*ν Καρ*ν, «U Uπ�O�ς π�γε στ�ν π'λεµ� µ
 +ρυσ; στ�λ�δια, σ)ν κ�ρ�τσι U
�ν'ητ�ς» (�Ιλι�δα Β 872-873). Κατ. συν6πειαν B καθ6νας δι6θετε 7ν�λ�γ�ν Fµατισµ4 κα" Bπλισµ:.
�Αν�λ�γη κατ�σταση 0πικρατ�8σε κα" στ4 7ντ$παλ� στρατ:πεδ�, δεδ�µ6ν�υ Iτι, Iπως λ6γει B ^�µη-
ρ�ς στ=ν �Ιλι�δα (© 440-441) «IΗ JΑνδρ�µ�+η (P σS,υγ�ς τ�8 ̂ Eκτ�ρα) dφαινε δ�µιτ� π�ρφυρ�!ν dφα-
σµα, κα. π�νω τ�υ κεντ�!σε _µ�ρφα λ�υλ�Bδια».

�∏
π�λεµικ= 0κµετ�λλευση τKς ψυ9�λ�γ$ας δGν εHναι φαιν:µεν� τ*ν καιρ*ν µας, 7λλ. C9ει τ=ν
7φετηρ$α της στ=ν 0π�9E τ�8 Τρωικ�8 π�λ6µ�υ. @Η διαφ�ρ. εHναι Iτι σEµερα 0πικ�υρε2ται
κα" µεταδ$δεται 7µ6σως δι. π�λλ*ν µ6σων 0πικ�ινωνι*ν σG Iλ� τ4ν κ:σµ�. @Η 0πιρρ�E της
εHναι π�λλGς φ�ρGς καταλυτικ= 0π" τ�8 �θικ�8 τ:σ� τ*ν µα9�µ6νων στρατευµ�των Iσ� κα"

τ*ν 7µ�9ων. @Η 0φαρµ�γ= τKς BµηρικKς ψυ9�λ�γ$ας πραγµατ�π�ιε2ται, 7π�δ$δ�υσα q v9ι τ�Lς 7να-
µεν�µ6ν�υς καρπ�Lς 0π" τ�8 πεδ$�υ τKς σ*µα µG σ*µα µ�9ης. Τ6τ�ια παραδε$γµατα περιλαµ��ν�-
νται π�λλ. στ. Cπη τ�8 @�µEρ�υ, µερικ. τ*ν Bπ�$ων θ. µεταφερθ�8ν σ’ αjτ=ν τ=ν παρ�θεση.

^Ενα 7ρκετ. σ��αρ4 περιστατικ:, τ4 Bπ�2� σEµερα 7π�καλε2ται «ψυ9�λ�γικ4 σ:κ», 7ναφ6ρει B
^�µηρ�ς (�Ιλι�δα Ρ 695-696), Iπ�υ: «U JΑντ�λ�+�ς, µ'λις ,κ�υσε τ�ν θ�νατ� τ�! Πατρ'κλ�υ, [φριSε.
yΕπαθε �µφασ�η (7φασ$α) λ'γ�υ γι) π�λB, κα. " 2ρασ� τ�υ γ�µισε δ�κρυα κι [+ασε τ&ν δυνατ& φω-
ν� τ�υ».

@� ΑRας τ�8 Τελαµ*ν�ς φων�,ει πρ4ς τ�Lς �Αργε$�υς, Iταν �F Τρ*ες τ�Lς εH9αν στριµ13ει 0ντ4ς
τ*ν τει9*ν τ�8 στρατ�π6δ�υ τ�υς: «JΑγαπητ�� µ�υ, ν) ε3σθε ,νδρες κα. τ&ν ντρ�π& ��λτε στ&ν ψυ-
+� σας κα. ν) ντρ�πεσθε U 0νας τ�ν ,λλ�ν στ&ν δι�ρκεια τ/ν µα+/ν. �4 περισσ'τερ�ι τ/ν �νδρ/ν
π�D ντρ�π�νται ε3ναι σ</�ι κα. φα�ν�νται· γι) τ�Dς φεBγ�ντες (τ�Lς δειλ�Lς) �qτε δ'Sα �qτε κ�π�ια
δBναµη �µBνης γενν;ται» (�Ιλι�δα � 561-564). �Ακ:µη �F δS� ΑRαντες τριγυρ$,�ντας στ"ς 0π�λ3εις
τ�8 τε$9�υς 0φ1να,αν: «Φ�λ�ι, �π� τ�Dς JΑργε��υς ,λλ�ς ε3ναι [S�+�ς (7νδρε2�ς) κι ,λλ�ς µ�τρι�ς
κα. ,λλ�ς +ειρ'τερ�ς, δι'τι 2λ�ι �4 ,νδρες δ
ν ε3ναι π�τ
 2µ�ι�ι στ�ν π'λεµ�, τ�ρα ?π�ρ+ει δ�υλει)
γι) 2λ�υς· α>τ� κα. µ'ν�ι σας τ� γνωρ�=ετε. Κανε.ς π�D θ) �κ�Bσaη τ&ν πρ�σταγ& ν) µ& γυρ�σgη πρ�ς
τ) πλ�Oα, �λλ) πρ�ς τ) *µπρ�ς Uρµ;τε παρακιν�ντας U 0νας τ�ν ,λλ�ν» (�Ιλι�δα Μ 269-274), δεδ�-
µ6ν�υ Iτι «κα. �4 πλ��ν δειλ�. :νωµ�ν�ι φτει�+ν�υν τ&ν δBναµη τ/ν �νδρ/ν» (�Ιλι�δα Ν 237).

Β´ ΨυPλγικ7 Pαρακτηριστικ7 τHν Lµπλ.µων
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�Αλλ. P σωµατικ= 7δυναµ$α, B φ:��ς κα" P δειλ$α ]σαν κα" εHναι 7νθρ1πινες mδι:τητες, π�L συ-
ναντ*νται σG κ�θε 0π�9E. �Ακ:µη κα" στ4ν Τρωικ4 π:λεµ� τ*ν Pρ1ων κα" τ*ν Pµιθ6ων. ∆ε$γµατα
τ6τ�ιας συµπεριφ�ρ/ς παρ69�νται 7π4 τ4ν ^�µηρ� σG π�λλ. σηµε2α τKς �Ιλι�δας. @� ^Εκτωρ 7π�-
πα$ρνει τ4ν 7δελφ: τ�υ �Αλ63ανδρ� (Π�ρι) λ6γ�ντ�ς τ�υ: «δ
ν [+εις θ�ληση στ&ν σκ�ψη �qτε κ�π�ια
σωµατικ& δBναµη» (�Ιλι�δα Γ 45). ΕHναι φανερ4 σG Iλ�υς τ�Lς 7νθρ1π�υς �FασδEπ�τε 0π�9Kς Iτι P
ψυ9ικ= δSναµη εHναι πρ�ϊ4ν �ριµης κα" 7π�φασιστικKς σκ6ψεως, P Bπ�$α 9αλυ�δ1νει τ=ν θ6ληση
γι. δι�κριση κα" 0πιτυ9$α. �Επ$σης κα" B �Αγαµ6µνων πρ�σφωνε2 τ�Lς συµπ�λεµιστ6ς τ�υ: «,ναν-
δρ�ι κα. ,τιµ�ι, JΑ+αι�δες κα. _+ι JΑ+αι��» (�Ιλι�δα Β 235). Τ4 σSµπτωµα τ�8 φ:��υ 7π�δ$δεται 9α-
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ρακτηριστικ1τατα µG τ=ν 0µφ�νιση τ�8 �Αλε3�νδρ�υ (Π�ριδ�ς) 0ν1πι�ν τ�8 Μενελ��υ, γι. ν. µ�-
ν�µα9Eσ�υν, Iπ�υ: «*τρεµ�Bλιασαν τ) µ�λη τ�υ κα. τ) µ�γ�υλ� τ�υ *+λ�µιασαν» (�Ιλι�δα Γ 34-35).
^Ενα Xλλ� σSµπτωµα φ:��υ εHναι 0κε2ν� π�L Cν�ιωσε B ∆:λων, B κατ�σκ�π�ς τ*ν Τρ1ων, Iταν τ4ν
Cπιασαν B ��δυσσεLς κι B ∆ι�µEδης. Τ:τε «τ) δ'ντια τ�! ∆'λων�ς κρ'τ� κ�νανε στ� στ'µα, κι iταν
s+ρ�ς �π� τ�ν φ'�� τ�υ» (�Ιλι�δα Κ 375-376).

^Ενα τ*ν παραδειγµ�των δειλ$ας 7π�τελε2 P συµπεριφ�ρ. τ�8 �Αδρ�στ�υ 0ν1πι�ν τ�8 Μενελ��υ,
Iπ�υ: «[πιασε τ�ν Μεν�λα� �π� τ) γ'νατα, παρακαλ�ντας ν) τ�ν κρατ�σaη =ωνταν� στ) πλ�Oα, γι)
ν) π�ρaη �π� τ�ν πατ�ρα τ�υ πλ�Bσια λBτρα σ
 +αλκ', +ρυσ� κα. σ�δερ�» (�Ιλι�δα £ 46-50). NΕναντι
αjτ*ν τ*ν ταπεινωτικ*ν συµπτωµ�των [πKρ9ε κα" P 0µπρ�γµατη συµπαρ�σταση κα" 7λληλ�ϋπ�-
στEρι3η τ*ν �Α9αι*ν, 7φ�8 «στ�Dς ∆ανα�Dς π�θαιναν π�λD λιγ�τερ�ι, γιατ. διαρκ/ς *θυµ�!ντ� U
0νας ν) δι�+νgη τ�ν φ'�� τ�! ,λλ�υ» (�Ιλι�δα Ρ 364-365). Τ4 στ�ι9ε2� αjτ4 7π�τελε2 7κ:µη κα" σE-
µερα φυλετικ= παρακαταθEκη κα" γν1ρισµα τ*ν @ΕλλEνων στ"ς δSσκ�λες στιγµGς τKς ,ωKς q τKς Πα-
τρ$δ�ς, κα" τ4 �λ6π�υµε καθηµεριν. σG π�λλGς 0κδηλ1σεις συµπαραστ�σεως πρ4ς τ4ν συν�νθρωπ�.
∆Gν πρ6πει ν. λησµ�νKται Iτι «2ταν πι) γ�νaη 0να κακ', τ'τε κα. U �ν'ητ�ς τ� καταλα�α�νει» (�Ιλι�-
δα Υ 198).

�Ιδια$τερη σηµασ$α πρ6πει ν. δ�θtK στ. λεγ:µενα τ�8 ψαρ�µ�λλη �Ιδ�µεν6α πρ4ν τ4ν Μηρι:νη γι.
τ=ν δι�κριση τ�8 δειλ�8 7π4 τ4ν 7νδρειωµ6ν�: «δι'τι, xν (τ1ρα στ. πλ�2α) *κλεγ'µεθα 2λ�ι �4
�νδρεO�ι γι) τ&ν *ν�δρα, εqκ�λα *κεO διακρ�νεται " �νδρε�α κι *κεO Sε+ωρ�=�υν U δειλ�ς ,νδρας κα.
U θαραλλ��ς· γιατ. τ�! δειλ�! τ� +ρ/µα συνε+/ς �λλ�=ει, �qτε σταθερ& παραµ�νει " ψυ+& στ&ν σκ�-
ψη, �λλ) �λλ�=ει κα. στ) δB� π'δια γ�νατ�=ει, κα. " καρδι) στ� στ�ρν� κτυπ�ει δυνατ) σκεπτ'µε-
ν�ς τ�ν θ�νατ�, κα. θ'ρυ�� κ�ν�υν τ) δ'ντια τ�υ· *ν</ τ�! �νδρε��υ �qτε τ� +ρ/µα τ�υ �λλ�=ει,
�qτε κα. π�λD φ��;ται, µ) κ�θεται στ&ν πρ�τη θ�ση τ�ς *ν�δρας τ/ν �νδρ/ν κα. εq+εται ν’ �ρ+�σaη
" µ�+η, �qτε κα. τ'τε τ&ν δBναµη τ/ν +ειρ/ν θ) περιφρ�ν�!σε. ∆ι'τι κα. *)ν κ�υρασµ�ν�ς κτυ-
πηθa�ς, τ� ��λ�ς �qτε π�σω στ�ν α>+�να �qτε στ&ν πλ�τη θ) π�σaη, �λλ) R τ� στ�ρν� R τ&ν κ�ιλι) θ)
+τBπαγε πηγα�ν�ντας µπρ�στ) µετ) τ/ν πρ�µ�+ων» (�Ιλι�δα Ν 276-291).

@� �Α9ιλλεLς 7λλ�,�ντας σκ6ψεις κα" θ6σεις λ6γει πρ4ς τ�Lς �Α9αι�Sς: «JΑλλ) 2,τι [γινε xς τ) �φ�-
σ�υµε (xς τ. 3ε9�σ�υµε), xν κα. µ;ς στεν�+�ρησαν, ε3ναι �ν�γκη ν) δαµ�σ�υµε τ&ν �γαπητ� µας
ψυ+& στ) στ�θη. Τ�ρα *γr σταµατ�ω τ�ν θυµ' µ�υ, γιατ. δ
ν πρ�πει ν) τρ�φεται α�ων�ως» (�Ιλι�-
δα Τ 65-68). @Η παρ�υσ$α κα" P 0πιρρ�= τ�8 ^Εκτ�ρα στ4 πεδ$� τKς µ�9ης ]ταν τ:σ� µεγ�λη, �στε
«2ταν τ�ν ε3δαν �4 JΑ+αι��, τρ'µαSαν κι " ψυ+� τ�υς κατ��ηκε στ) π'δια» (�Ιλι�δα � 280). NΑλλω-
στε: «IΗ ψυ+& δ
ν πι�νεται. Γιατ. " ψυ+& σ)ν καπν�ς +�νεται στ&ν Γ� τρ�=�ντας» (�Ιλι�δα Ψ 100).
Κα" µG Xλλα λ:για: «I� dπν�ς σ��νει τ�ς ψυ+�ς κ�θε φρ�ντ�δα» (�Ιλι�δα Ψ 61).

�√
Τρωικ4ς π:λεµ�ς C9ει τελει1σει πρ"ν 7π4 5.081 9ρ:νια, Iπως 7π�δεικνSεται µG 7στρ�ν�-
µικ. κα" τ�π�γραφικ. στ�ι9ε2α τ*ν 7ρ9α$ων συγγραφ6ων στ4 �ι�λ$� µ�υ «@Η �Ανα9ρ�ν�-
λ:γηση τKς Πρ�ϊστ�ρ$ας» (0κδ. «∆αυλ:ς», 1999). Τ. γεγ�ν:τα τ�8 π�λ6µ�υ διασ1θηκαν,
Iπως διασ1θηκαν, [π4 τ�8 @�µEρ�υ κα" 7π�τελ�8ν γι. τ4ν σηµεριν4ν Xνθρωπ� πυ3$δα

πλ�ηγEσεως τKς ,ωKς τ�υ, Iπ�υ κα" xν ,tK q Iπ�υ κα" Xν C9tη πεθ�νει, 7φ�8: «�νδρ/ν *πιφαν/ν κα.
�φαν/ν π;σα γ� τ�φ�ς».

Στ4ν Τρωικ4 π:λεµ� Cλα�αν µ6ρ�ς 7π4 µGν τ=ν πλευρ. τ*ν �Α9αι*ν q ∆ανα*ν q @ΕλλEνων
62.800 περ$π�υ π�λεµιστGς µG τ"ς 7ν�λ�γες παν�πλ$ες τ�υς, Iπως [π�λ�γ$,εται σG Xρθρ� µ�υ στ4ν
«∆αυλ4» (τε89�ς 207/1999). �Απ4 τ=ν πλευρ. τ*ν Τρ1ων �F γηγενε2ς �Ιλιε2ς 7νEρ9�ντ� σG 5.710
περ$π�υ Xνδρες, 0ν�* �F σSµµα9�$ τ�υς περ$π�υ σG 44.290, Iπως πρ�σδι�ρ$,εται 7π4 τ. δεδ�µ6-
να τ�8 @�µEρ�υ στ=ν �Ιλι�δα (Θ 562-563). Τ4 σSν�λ� τ*ν στρατιωτικ*ν δυν�µεων π�L Cλα�αν
µ6ρ�ς στ4ν θρυλικ4 π:λεµ� 7νEρ9�ντ� περ$π�υ σG 112.800 Xνδρες.

Τ4 Jλληνικ4 στρατ:πεδ� 7παρτ$,ετ� 7π4 25 «0θνικ:τητες», �F Bπ�2ες κατ. 7λφα�ητικ= σειρ.

Γ´ OR EπMλειες τHν Eντιπ(λων
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]σαν: NΑ�αντες, �Αθηνα2�ι, Αmγιαλε2ς, ΑRθικες, Αmνι/νες (q �ΕνιKνες), Αmτωλ�$, �Αργε2�ι (q �Α9αι�" q
∆ανα�" q Παν6λληνες), �Αρκ�δες, Β�ιωτ�$, ∆�υλι9ιε2ς, �Επει�$, Θεσσαλ�$, ΚεφαλλKνες, ΚρKτες, Λ�-
κρ�$, Μ�γνητες, ΜινSες, Μυκηνα2�ι, Μυρµιδ:νες (q �Α9αι�" κα" ̂ Ελληνες), Περραι��$, ΠSλι�ι (q Μεσ-
σEνι�ι), Ρ:δι�ι (κα" Iλ�ι �F Νησι*τες), Σαλαµ$νι�ι, Σπαρτι�τες κα" Φωκε2ς.

Τ4 τρωικ4 στρατ:πεδ� 7πετελε2τ� 7π4 15 0θνικ:τητες, �F Bπ�2ες κατ. 7λφα�ητικ= σειρ. ]σαν:
�Αλι,*νες, ∆αρδ�νι�ι, �Ενετ�$, Θρn/κες, Κ/ρες, Κ$κ�νες, Λ6λεγες, ΛSκι�ι, ΜE�νες, Μυσ�$, Πα$�νες,
Παφλαγ:νες, Πελασγ�$, Τρ*ες κα" ΦρSγες. @�π:τε συν�λικ. ]λθαν σG π�λεµικ= σSρρα3η 39 0θνι-
κ:τητες, συµµετ69�υσεςτ�8 πρ1τ�υ ∆ιεθν�8ς Π�λ6µ�υ τKς 7νθρωπ:τητ�ς. Τ�Sτων Pγ�8ντ� 75 �α-
σιλε2ς q 7ρ9ηγ�$, 0κ τ*ν Bπ�$ων 45 τ*ν ΠανελλEνων κα" 30 τ*ν Τρ1ων κα" τ*ν συµµ�9ων τ�υς. @Η
Fκαν:τητα, P δSναµη κα" P 7νδρε$α τ�Sτων [περ�α$νει τ. Iρια τKς εmκ�νικKς πραγµατικ:τητας, µG
Iσα περ" τ�Sτων γρ�φει B ̂ �µηρ�ς. �Εκ τ*ν 7νωτ6ρω 7ρ9ηγ*ν σκ�τ1θηκαν, σG 7ντ$στ�ι9ες µ69ρι θα-
ν�τ�υ µ�ν�µα9$ες, 0νν6α (9) �Α9αι�" κα" εRκ�σι (20) Τρ*ες κα" καν6νας �ασιλεSς, παρ’ Iλ� π�L π�λ-
λ�" 03 αjτ*ν µ�ν�µ�9ησαν σG 7ρκετGς περιπτ1σεις, Iπως 7ναφ6ρει π�λλ�κις B ^�µηρ�ς.

Πρωταθλητ6ς, π�L κατατ�σσ�νται στ=ν πρ1τη δεκ�δα στ"ς δι�φ�ρες µ�ν�µα9$ες, 7νεδε$9θη-
σαν κα" 7π4 τ. δS� στρατ:πεδα �F: 1) �Α9ιλλεLς µG 28 νεκρ�Sς 7ντιπ�λ�υς. 2) Π�τρ�κλ�ς µG 22.
3) NΕκτωρ µG 21. 4) ��δυσσεLς µG 18. 5) ∆ι�µEδης µG 15 . 6) Τε8κρ�ς µG 10. 7) �Αγαµ6µνων µG 10.
8) �Αντ$λ�9�ς µG 9. 9) Μεν6λα�ς µG 6 κα" 10) κα" B γ6ρ�-�Ιδ�µενεLς µG 6.

�Εκπληκτικ= εHναι P δSναµη, P 7ντ�9= κα" P Fκαν:της τ*ν δS� παιδικ*ν φ$λων �Α99ιλ6ως κα" Πα-
τρ:κλ�υ, �F Bπ�2�ι κατ6λα�αν τ. δS� πρ*τα σκαλι. τ*ν πρωταθλητ*ν, 0ν�* στ4 τρ$τ� 7νKλθε B
^Eκτωρ, 7ρ9ηγ4ς τ*ν Τρ1ων. �Εκ τ*ν δεδ�µ6νων τ�Sτων 7π�δεικνSεται Iτι τ. Iσα λασπ�λ�γEµα-
τα C9�υν γραφK γι. τ=ν Xδ�λη σ96ση τ*ν δS� [π�δειγµατικ*ν φ$λων, παρ�υσι�,�ντ�ς τ�υς hς «?π�-
�νδρες», 7π�τελ�8ν ��ρη πρ4ς τ=ν 7π’ αm1νων σ�ω,:µενη Jλληνικ= 7νδρειωσSνη. �Απ�σιωπ/ται τε-
λε$ως Iτι �F δS� φ$λ�ι εH9αν mδια$τερη 7δυναµ$α πρ4ς τ4 hρα2� φ8λ� τ*ν γυναικ*ν. @� �Α9ιλλεLς εH9ε
7π�κτEσει aνα γυι:, τ4ν Νε�πτ:λεµ� (�Ιλι�δα Τ 326) κα" στ4 πεδ$� τ*ν µα9*ν 0κ�ιµ/τ� µG τ=ν Βρι-
ση$δα (�Ιλι�δα Ω 676) q µG γυνα2κα π�L θ. τ�8 δι�λεγε B πατ6ρας τ�υ ΠηλεLς (�Ιλι�δα Ι 395-400). @�
Π�τρ�κλ�ς 7π4 τ4 Xλλ� µ6ρ�ς 0κ�ιµ/τ� µG τ=ν λυγερ= NΙφιδα τ�8 �Ενυ�ν�υ 7π4 τ=ν ΣκSρ� (�Ιλι�δα
Ι 666). ΣG αjτGς τ"ς γυνα2κες δGν συµπεριλαµ��ν�νται �F αm9µαλωτισµ6νες ψυ9�π�ν�8σες κ:ρες, π�L
3εφων$,ανε κα" κλα$γανε π�νω στ4 πτ*µα τ�8 Πατρ:κλ�υ (�Ιλι�δα Σ 28-31). �Εκπληκτικ= παραµ6-
νει P 7π�υσ$α 7π4 Bπ�ιαδEπ�τε σSγκρ�υση τ�8 Π�ριδ�ς, 7φ�8 7κ:µη κα" B γ6ρων �Ιδ�µενεLς δια-
κρ$θηκε γι. τ=ν 7νδρε$α τ�υ στ=ν Τρ�$α, Iπ�υ 0σκ:τωσε a3ι (6) νεαρ1τερ�υς 7ντιπ�λ�υς.

�Επ" τ�8 πεδ$�υ τ*ν λυσσαλ6ων σ*µα µG σ*µα µα9*ν Cπεσαν, κτυπηµ6ν�ι στ4 0µπρ:σθι�ν µ6-
ρ�ς τ�8 σ1µατ:ς των, 45 �Α9αι�" κα" 160 Τρ*ες. Μ$α [π�τυπ1δης σSγκριση µG τ�Lς µετ6πειτα
π�λ6µ�υς δGν θ. εH9ε ν:ηµα, καθ’ Iσ�ν σEµερα aνας π:λεµ�ς δGν C9ει συγκεκριµ6να Iρια µετ1-
π�υ, 7φ�8 03απλ1νεται πρ4ς Iλες τ"ς κατευθSνσεις κα" δGν περι�ρ$,ει τ. θSµατα σG aνα π�λε-
µικ4 µ6τωπ�, Iπως τ4ν καιρ4 0κε2ν�. @Η παρ�υσ$α τ*ν µα9ητ*ν τ�8 π�λ6µ�υ 0κε$ν�υ κατ. κ�-
π�ι� τρ:π� ]ταν 0θελ�ντικE, q 7νταπ�κρ$ν�ντ� µG αjταπ�ρνηση στ4 κ�λεσµα τ*ν �ασιλ6ων q
τ*ν 7ρ9ηγ*ν Jκ�στ�υ λα�8.

Τ. rν:µατα Iλων αjτ*ν καθ\ς κα" τ. πατρ1νυµα µερικ*ν σ�1,�νται 7π4 τ4ν ^�µηρ�, κα" δGν
εHναι δυνατ4ν ν. θεωρ�8νται «µυθικ�», 7φ�8 7π�τελ�8ν 7π�δειγµατικ= ταυτ:τητα συγκεκριµ6νων
7νθρ1πων, π�L Cπεσαν στ4 π�λεµικ4 µ6τωπ� τ*ν µα9*ν τ�8 Τρωικ�8 π�λ6µ�υ. @Η 7ν�µνησE τ�υς
7π�τελε2 aνα �θικ4 καθKκ�ν, 7λλ. P 7να,Eτηση Jν4ς Jκ�στ�υ µ6σα στ. κε$µενα τ�8 @�µEρ�υ εHναι
δSσκ�λη. @Η 7ντιµετ1πιση τ�8 κ�θε 7ντιπ�λ�υ 7π�τελ�8σε µ�ν�µα9$α µ69ρι τελικKς πτ1σεως τ�8
Jν4ς 0κ τ*ν δS� q τKς 7τ�κτ�υ φυγKς τ�8 πλ6�ν 7δυν�µ�υ. Π�ντως Iλ�ι �F π�λεµιστGς κα" τ*ν δS�
παρατ�3εων 9αρακτηρ$,�νται hς �ρωες κα" σ.ν τ6τ�ι�ι π�L ]σαν, τ�Lς 73$,ει µ$α 0πιµνηµ:συν�ς
7ναφ�ρ. πρ4ς γν1ση τ*ν νεωτ6ρων.

Κων. Β. Κ�υτρ�υ+Lλης
Τα3$αρ9�ς Γεωγρ. @Υπηρ. Στρατ�8
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Mετ. τ4 τρ�µ�κρατικ4 9τSπηµα στ�Lς πSργ�υς τKς N6ας @Y:ρκης κα" τ= συνακ:λ�υθη κE-
ρυ3η τ�8 π�λ6µ�υ κατ. τKς τρ�µ�κρατ$ας 7π4 τ=ν κυ�6ρνηση τ*ν H.Π.A., �F 0κδ:σεις �ι-
�λ$ων σ9ετικ*ν µG τ4 �Iσλ.µ C9�υν π�λλαπλασιαστK σG διεθνGς 0π$πεδ�. Amτ$α αjτKς τKς δι�-
9υτης «mσλαµ�λ�γ$ας», π6ραν τKς 0µπ�ρικKς σκ�πιµ:τητας, ]ταν P 7ν�δει3η 7π4 τ=ν πλευρ.
τKς 0π$σηµης πρ�παγ�νδας Jν4ς «0πικ$νδυν�υ 7ντιπ�λ�υ», π�L πρ�καλε2 µG τ"ς κινEσεις τ�υ
φ:�� κα" δ6�ς, γι’ αjτ4 κα" P ψηλ�φισE τ�υ 0κ τ�8 7σφαλ�8ς 7π4 τ=ν πλευρ. τKς κ�ινKς γν1-
µης 7π�τελε2 µι. πρ:κληση, τ=ν Bπ�$α καλSπτ�υν τ. �ι�λ$α.

�Iσλαµισµ:ς, µ$α 7π�τυ9ηµ6νη 0παν�σταση; διερωτ/ται B συγγραφ6ας τ�8 0ν λ:γ�ω Cργ�υ.
Kα" στ=ν πρ�σπ�θει� τ�υ ν. 7παντEσtη, δι6ρ9εται τ=ν Fστ�ρ$α Bλ:κληρ�υ τ�8 mσλαµικ�8 κ:-
σµ�υ τ�8 εmκ�στ�8 αm*να – τ. κινEµατα, τ"ς 03εγ6ρσεις, τ. αjταρ9ικ. καθεστ*τα π�L τ4ν κα-
ταπατ�8ν. ^Oµως π�ι:ς mσλαµισµ4ς κα" π�ι� 0παν�σταση; ^Oπως B Rδι�ς B συγγραφ6ας πλη-
ρ�φ�ρε2, στ. 280 Jκατ�µµSρια τ*ν �Aρ��ων [π�ρ9�υν 65 Jκατ�µµSρια 7ναλφ��ητ�ι, Xλλ�ι
τ:σ�ι κα" παραπ�νω ,�8ν σG καθεστ\ς 7ν69ειας µG κατ. κεφαλ=ν 0τEσι� εmσ:δηµα 300 δ�λ-
λ�ρια, µG 40% 7νεργ$α κα" σG τραγικ= κατ�σταση �F γυνα2κες, π�L hς µητ6ρες εHναι κα" �F παι-
δαγωγ�" µα," µG τ�Lς µ�υλ�δες τ*ν ν6ων γενε*ν.

Kι xς π�8µε τ. πρ�γµατα µG τ4 vν�µ� τ�υς: @O mσλαµισµ4ς –Iπως Xλλωστε κι B 9ριστιανι-
σµ:ς–, γ6ννηµα τ�8 m�υδαϊκ�8 σκ:τ�υς, 7π�τελε2 τ=ν 7γι�τρευτη γ�γγραινα τ�8 7ρα�ικ�8
–κι v9ι µ:ν�– κ:σµ�υ. T. 7π�νθρωπα καθεστ*τα φρ�ντ$,�υν ν. κρατ�8ν τ4ν κ:σµ� στ=ν 7λ�-
γ$α, �στε 03�υθενωµ6ν� ν. τ4ν στρ6φ�υν Iπ�υ αjτ. Bρ$,�υν. @O 9ριστιανικ4ς Mεσα$ωνας δGν
]ταν 9ειρ:τερ�ς 7π’ τ4 �Iσλ�µ, hς αjτ4 C9ει σEµερα. ∆υστυ9*ς Iµως γι. τ�Lς NAρα�ες, �F
µα8ρες φτερ�8γες τKς θε�κρατ$ας 0µπ:δισαν 03 Bλ�κλEρ�υ τ4 ∆ιαφωτισµ4 ν. 7γγ$3tη τ=ν ψυ-
9E τ�υς. @H µ:νη διαφ�ρ�.

Παν. Λ. K�υ+αλ!κης

@O ∆ι�γ6νης B Λα6ρτι�ς µ/ς Xφησε µι. σπ�υδα$α Fστ�ρικ= παρακαταθEκη, τ4 Cργ� τ�υ
«Φιλ�σ:φ�υ �$ων κα" δ�γµ�των συναγωγE», Iπ�υ διασ�1,ει σηµαντικGς πληρ�φ�ρ$ες γι. τ=

∆IOΓENHΣ ΛAEPTIOΣ, ∆ι�γ�νης � Kυνικ�ς

ANTOINE BASBOUS, �Iσλαµισµ�ς, µι� �π�τυ ηµ�νη !παν"σταση;

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

IO Παυσαν�ας στ) «K�ρινθιακ�» 31,1 κ.:. λ�γει τ) :S�ς: «Στ)ν (γ�ρ% τ�ν Tρ�ιaην�ων @π!ρ-
3ει να�ς µ� (γ!λµατα τ8ς 	AρτLµιδ�ς Σωτε�ρας. Π�σω (π� τ�ν να� ε�ναι τ� µν8µα τ�C ΠιτθLως.
	Eπ!νω δ� σ’ α�τ� ε@ρ�σκ�νται τρε�ς θρ1ν�ι (π� λευκ� µ!ρµαρ�. ΛLγ�υν cτι (π’ α�τ�`ς τ�`ς θρ1-
ν�υς -δ�καaε U Πιτθε`ς µαaF µ� δ5� 'λλ�υς 'νδρες. K�ντ% -κε� ε@ρ�σκεται Vερ� τ�ν M�υσ�ν,
π�` λLγ�υν cτι τ� �3τισε U υV�ς τ�C =Hφα�στ�υ, U NAρδαλ�ς»· κα. συνε+�=ει: «	EνταCθα ΠιτθLα
διδ!.αι λ1γων τL3νην φασ�, κα� τι +ι+λ��ν ΠιτθLως δ) σ5γγραµµα @π� (νδρ�ς -κδ�θ�ν 	Eπι-
δαυρ��υ καF α�τ�ς -πελε.!µην», δηλαδ�, «*δ/ λ�γ�υν 2τι *δ�δαSε U ΠιτθεDς τ&ν τ�+νη τ�! λ'-
γ�υ. Kα. κ�π�ι� �ι�λ�� π�D συν�γραψε (U ΠιτθεDς) κα. τ� *S�δωσε κ�π�ι�ς JEπιδαBρι�ς, *γr U
Tδι�ς (U Παυσαν�ας) τ� *δι��ασα». Π�ι'ς ε3ναι 2µως U ΠιτθεDς κα. π'τε [=ησε;

O ¶IT£EY™ KAI H E§§HNIKH °PAºH

▲



,ωE, τ4 Cργ� κα" τ= δηµι�υργ$α κ�ρυφα$ων πρ�σωπικ�τEτων τ�8 @Eλληνισµ�8. �Aν�µεσ� τ�υς
συµπεριλαµ��νεται κα" B ∆ι�γ6νης B ΣινωπεSς, B γνωστ4ς hς «Kυνικ:ς».

@O ∆ι�γ6νης B Kυνικ4ς λ�ιπ4ν ]ρθε σG ρE3η µG τ4 κατεστηµ6ν� τ*ν 7λε3ανδριν*ν 9ρ:νων,
036φρασε τ=ν 7ντιε3�υσιαστικ= φιλ�σ�φ$α τKς 0π�9Kς τ�υ, µι. φιλ�σ�φ$α π�L 7π�τελε2 τρ:-
π� ,ωKς, σκ6ψης, δρ�σης κα" συµπεριφ�ρ/ς κα" v9ι µι. συµ�ατικ= σ9�λ= διαν:ησης. @YπKρ3ε
σκληρ4ς 0πικριτ=ς τ�8 κατεστηµ6ν�υ τKς Xρ9�υσας τ�3ης, 7ντιµετ1πι,ε Xφ��α τ�Lς Xρ9�-
ντες κα" δGν Cν�ιωθε δ6�ς 7π6ναντι σG καµµι. mσ9L κα" σG Iπ�ι�ν πλ�8τ�. �Aτρ:µητ�ς κα" καυ-
στικ4ς στ�θηκε 7π6ναντι στ�Lς πειρατGς π�L τ4ν αm9µαλ1τισαν, στ4ν Φ$λιππ� Iταν �F Mακε-
δ:νες τ4ν συν6λα�αν στ= µ�9η τKς Xαιρ1νειας, στ4ν �Aλ63ανδρ� π�L πKγε ν. τ4ν συναντEσtη
κα" σG κ�θε Xλλη µ�ρφ= τKς π�λιτικKς 03�υσ$ας. ∆ηµι�Sργησε µ�λιστα aνα φιλ�σ�φικ4 ρε8µα,
τ�Lς Kυνικ�Sς, π�L συναντ/ται �ς τ4ν ∆´ αm. µ.X., Xν κα" Cφτασαν σG 7κρα$�υς τρ:π�υς Cκφρα-
σης.

@H 0ν λ:γ�ω �ι�γραφ$α εHναι 7π�λαυστικE, διδακτικE, 9ι�υµ�ριστικ= κα" π�λL εj9�ριστη hς
7ν�γνωσµα. @H νε�ελληνικ= 7π:δ�ση εHναι τKς Mαρ$ας Ψωµ/.

	AλL.ανδρ�ς X. MAτσι�υ

@H παν�ρ9αια µυθ�λ�γικ=-Pρωικ= παρ�δ�σι τKς �Aργ�λ$δ�ς, τ�8 Mυκηναϊκ�8 κ:σµ�υ κα"
τ�8 Tρωικ�8 π�λ6µ�υ 3ανα,ωντανεS�υν γενικ. µ6σα 7π4 τ"ς σελ$δες τ�8 Cργ�υ τ�8 φιλ�λ:-
γ�υ-συγγραφ6ως. Emδικ1τερα µ6σα 7π4 τ. κε$µενα π�ιητ*ν, Fστ�ρικ*ν κα" φιλ�σ:φων τKς
7ρ9α$ας @Eλλ�δ�ς 7ναδεικνSεται P πρ�σωπικ:της τ�8 «σκ�π$µως» 3ε9ασµ6ν�υ µεγ$στ�υ 7νδρ4ς
κα" �ρω�ς τ*ν Tρωικ*ν, ΠαλαµEδη.

Ψηλ:ς, παν6µ�ρφ�ς, µεγ�λ�ς στρατηγ4ς κα" �ρωας, 7νδρε2�ς, σ1φρων, mατρ:ς, φιλ:σ�φ�ς,
πρ:τυπ� τKς 0π�9Kς τ�υ 7λλ. κα" τKς κλασικKς 0π�9Kς, 0φευρ6της τ*ν γραµµ�των, τ*ν
7ριθµ*ν, παι9νιδι*ν, φωτ�δ:της τKς γν1σεως, θ. π6σtη θSµα τKς 7ντι,ηλ$ας τ�8 παν�Sργ�υ
�Oδυσσ6ως. T4 τραγικ: τ�υ τ6λ�ς Cδωσε λα�= στ�Lς σ�φ�Lς τKς κλασικKς 0π�9Kς ν. τ4ν [µνE-
σ�υν. �Eν�* B Σωκρ�της ταυτ$,εται µα,$ τ�υ, B Πλ�των τ4ν 7ναφ6ρει σ.ν πρ:τυπ� 7νθρ1π�υ.
@O ^Oµηρ�ς τ4ν 7π�σιωπn/. T4 γιατ$ 7ναδεικνSει κα" τ=ν σSγκρ�υση διαφ:ρων 7ντιθ6των τ�-
σεων π�L 0πικρατ�8σαν µετα3L τ*ν Pρ1ων τ�8 Tρωικ�8 Π�λ6µ�υ. @O κ. Mπ$µπης τ�λµn/ ν.
7γγ$3tη στ4 ��θ�ς τ�8 9ρ:ν�υ τ4ν @Eλληνικ4 Π�λιτισµ4 καθ\ς κα" τ=ν αjτ�9θ�ν$α τ�8 ̂ Eλλη-
ν�ς 7νθρ1π�υ.

�Aπ�λαυστικ:, συναρπαστικ4 κα" 7ληθ6ς. NEργ� X3ι� µελ6της.
Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ!της

IΩANNHΣ K. MΠIMΠHΣ, �Aργ�λικ"-Παλαµ�δης

�Aς π�ρ�υµε τ) πρ�γµατα �π� τ&ν �ρ+�. IO T�νταλ�ς, U Uπ�O�ς iταν κα. Uµ�τρ�πε=�ς τ/ν
θε/ν (�λ. κα. «JΩγυγ�α», ���λ�ς ΣT ´ τ'µ�ς E ´ σελ. 20 κ.:.) iταν υ4�ς τ�! ∆ι�ς R τ�! Tµ�λ�υ R
τ�! ATθων�ς κα. τ�ς Πλ�υτ�!ς, θυγατ�ρας τ�! yIµαντ�ς R τ�! Kρ'ν�υ, κα. �ασιλεDς τ�ς Πα-
φλαγ�ν�ας R τ�ς Φρυγ�ας R τ�ς JA+ι�'ρ�υ, *παρ+�ας τ�! Π'ντ�υ. E3+ε δ
 γυναOκα τ&ν ∆ι�νην
τ�! yAτλαντ�ς, R τ&ν Tαϋγ�την, R τ&ν Kλυτ�αν τ�! JAµφιδ�µαντ�ς, R τ&ν E>ρυθεµ�στην τ�! ��ν-
θ�υ, R τ&ν E>ρυ�νασσαν τ�! Πακτωλ�!, R τ&ν E>ρυν'µην, κα. *γ�ννησε τ�ν Π�λ�πα. IO Π�λ�ψ
λ�ιπ�ν µ
 τ&ν IIππ�δ�µεια, κ'ρη τ�! O�ν�µ��υ –U Uπ�O�ς O�ν'µα�ς, ε�ρ�σθω *ν παρ'δ<ω iταν
υ4�ς τ�! yAρεως κα. τ�ς IAρπ�νης, *ν</ " σB=υγ'ς τ�υ JAστερ'πη, θυγατ�ρα τ�! yAτλαντ�ς– *γ�ν-
νησε π�λλ) τ�κνα κα. *S�υσ�ασε κατ’ ^λ�γ�ν τ� πλεOστ�ν µ�ρ�ς τ�ς JAπ�ας, τ&ν Uπ��α µετων'-
µασε σ
 Πελ�π'ννησ�ν. Παιδι) τ�! Π�λ�π�ς: JAτρεBς, Θυ�στης, XρBσιππ�ς, K�πρεBς, ΠιτθεBς,
Πλεισθ�νης, Tρ�ι=�ν, JAλκ�θ�υς, IIππ�λκιµ�ς, Λυσιδ�κη, Nικ�ππη κα. JAµφ��ια. IO ΠιτθεDς
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λ�ιπ�ν iταν *γγ�ν�ς τ�! Tαντ�λ�υ, υ4�ς τ�! Π�λ�π�ς, πατ�ρας τ�ς ATθρας κα. π�ππ�ς τ�! Θη-
σ�ως.

T�ρα ,ν [+aη κ�νει �κρι�εOς ?π�λ�γισµ�Dς U *ρευνητ&ς ∆. Bαρδ�κ�ς («JEµεOς �4 $Eλληνες», σελ.
70), 2τι δηλαδ& U Π�λ�ψ iταν κυρ�αρ+�ς τ�ς Πελ�π�νν�σ�υ 45.000 +ρ'νια πρ.ν �π� τ&ν *π�+�
µας (κα. µ;λλ�ν [+ει ?π�λ�γ�σει σωστ�), τ'τε U ΠιτθεBς, π�D [γραψε τ� σBγγραµµα, [=ησε περ�-
π�υ *κεOνα τ) +ρ'νια, π�D π�ει ν) πa� 2τι 45.000 περ�π�υ +ρ'νια πρ.ν �π� σ�µερα �4 $Eλληνες ε3+αν
γραφ�. yEγραφαν συγγρ�µµατα! (µ�λιστα δ
 περ. τ�ς τ�+νης τ�! λ'γ�υ). Kα. xς µ& φαντασθa�
κανε.ς 2τι " γραφ& �νακαλBφθηκε τ�ν... "µ�ρα π�D U ΠιτθεDς [γραψε τ� σBγγραµµα. Φυσι�λ�-
γικ) θ) πρ�πει ν) ε3+αν πρ�ηγηθ� τ�>λ�+ιστ�ν κ�π�ιες :κατ�ντ�δες +ρ'νια γραφ�ς µ�+ρι τ'τε.

E. K�υτσ1π�υλ�ς
τ. ∆/ντ&ς N�µαρ+�ας JA+α�ας, Π�τρα

Συν�µEλικ�ς, παιδικ4ς φ$λ�ς κα" 7ργ:τερα σωµατ�φSλακας τ�8 Mεγ�λ�υ �Aλε3�νδρ�υ, B
Πτ�λεµα2�ς διακρ$θηκε γι. τ"ς στρατιωτικ6ς τ�υ 7ρετGς κα" τ. �θικ� τ�υ 9αρ$σµατα καθ’ Iλη
τ= µακεδ�νικ= 03:ρµηση κα" κατ�κτηση τKς �Aνατ�λKς. @H πρ�σωπικ:τητ� τ�υ Iµως 7π�κτn/
mδια$τερ� Fστ�ρικ4 ��ρ�ς, καθ\ς µετ. τ4 θ�νατ� τ�8 Στρατηλ�τη ]ταν 0κε2ν�ς π�L Cθεσε τ"ς
π�λιτικGς κα" πνευµατικGς ��σεις γι. τ= γ6νεση κα" 7κµ= τ�8 Jλληνιστικ�8 κ:σµ�υ, µι/ς
0π�9Kς-σταθµ�8 στ=ν π�ρε$α τKς 7νθρωπ:τητας. @O συγγραφ6ας τ�8 0ν λ:γ�ω �ι�λ$�υ σηµει-
1νει: «IO Πτ�λεµαO�ς iταν ,νθρωπ�ς π�D �γαπ�!σε τ) γρ�µµατα κα. τ.ς τ�+νες. E3+ε πρ��δει
2τι " α>τ�κρατ�ρ�α θ) κατακερµατι='ταν κα. �θελε ν) κρατ�σaη γι) τ�ν :αυτ' τ�υ 0να κ�µ-
µ�τι γ�ς, 2π�υ θ) µπ�ρ�!σε ν) πραγµατ�π�ι�σaη τ) _νειρ� τ�υ γι) κ�τι µεγ�λ�, ε�ρηνικ', κ�-
τι π�D θ) ,φηνε κληρ�ν�µι) στ.ς :π'µενες γενι�ς. T� _νειρ� α>τ� κατ�φερε ν) τ� κ�νaη πραγ-
µατικ'τητα κα. " �ασιλε�α τ�υ, καθrς κα. τ/ν διαδ'+ων τ�υ, iταν �π� τ.ς πλ��ν γ'νιµες πε-
ρι'δ�υς στ&ν 4στ�ρ�α τ/ν :λληνιστικ/ν �ασιλε�ων». T4 κρ�τ�ς τKς AmγSπτ�υ [π4 τ4ν Πτ�λε-
µα2� Cγινε γρEγ�ρα τ4 πνευµατικ4 κ6ντρ� τ�8 Jλληνισµ�8, P δG �Aλε3�νδρεια 7νεδε$9θη P
«δεSτερη �AθEνα», 7π’ Iπ�υ P Jλληνικ= 0πιστEµη, P παιδε$α, P τ69νη κα" P Jλληνικ= γλ*σσα
διε9Sν�ντ� σ’ Bλ:κληρ� τ4ν κ:σµ�.

Π6ρα 7π’ τ=ν 7ν�δει3η τKς πρ�σωπικ:τητας τ�8 Πτ�λεµα$�υ τ�8 Λ�γ�υ κα" τKς Fστ�ρικKς
συµ��λKς τ�υ, B κ. Mατακ�Sδης πρ�9ωρε2 κα" σG µ$α Xκρως 0πιτυ9K –µG αjστηρ. Fστ�ρικ.
0ρευνητικ. κριτEρια– 0πισκ:πηση τKς Fστ�ρ$ας τ*ν Jλληνιστικ*ν 9ρ:νων, 7π’ τ4 θ�νατ� τ�8
Mεγ�λ�υ �Aλε3�νδρ�υ �ς τ= ναυµα9$α τ�8 �Aκτ$�υ, µ$α περ$�δ� πληµµελ*ς καταγεγραµµ6-
νη Fστ�ρικ. �ς σEµερα. Γι’ αjτ4 κα" τ4 0ν λ:γ�ω π:νηµα τ�8 κ. Mατακ�Sδη 73$,ει 7ν�γνωσης
κα" µελ6της 7π4 κ�θε 0νδιαφερ:µεν�.

Παν. Λ. K�υ+αλ!κης

HMAPTHMENA:
1. Στ4 πρ�ηγ��µεν� τε���ς 265, σελ. 17353, ν7 πρ�στεθH6 στ4 τ�λ�ς τ6ς α´ παραγρ;φ�υ τ4
παραλειφθ=ν λ�γ�ω τυπ�γραφικ6ς .�λεψ�ας «µωρ�!».
2. Στ4 xδι� τε���ς, σελ. 17379, τ4 .ναφερ�µεν� qς «Συν;ντηση τ6ς AYωνι�τητας» �ι�λ�� τ��
,Aλ. ,Aσων�τη τ7 δι�ρθωθH6 “Συνε/δηση τ�ς A0ωνι�τητας».
3. Στ4 πρ�ηγ��µεν� τε���ς 265, σελ. 17336, .ναφ�ρεται `τι A��υν µεταφρασθH6 στ7 /Eλλη-
νικ7 κα> τ7 δ�� �ι�λ�α τ�υ δρ N4ρς Γι�Sεφσ�ν γι7 τ$ν 0λληνικ�τητα τ�ν διαλ�κτων τ�ν Yθα-
γεν�ν τ6ς Π�λυνησ�ας. T4 .κρι�=ς εbναι ̀ τι µ�ν� τ4 δε�τερ� µ= τ�τλ� «yEνας .ρ�αϊκ4ς /Eλλη-
νικ4ς Π�λιτισµ4ς στ$ν N6σ� τ�� Π;σ�α» A�ει µεταφρασθ6 στ7 /Eλληνικ;.
4. Στ4 πρ�ηγ��µεν� τε���ς 265, σελ. 17316, .ριστερ$ στ"λη, στ��. 6, ν7 δι�ρθωθH6 τ4 «τ1ν
(σ�ντρ�φ� µ�υ)» σ= «τ�ν (σ�ντρ�φ� µ�υ)».

KΩNΣTANTINOΣ MATAKOY∆HΣ, Πτ�λεµα2�ς � Λ"γ�υ
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