Iδρυτς - διοκττης,
εκδτης - διευθυντς
∆HM. I. ΛAMΠPOY
Kυδαθηνα#ων 29, Πλ(κα,
105 58 Aθνα.
Tηλ.φωνα: 2103223957,
2103314986, 2109841655.
Tηλεοµοιτυπος: 2103314997.
∆IA∆IKTYO («Internet»):
http://www.davlos.gr
,Hλεκτρονικ$ .λληλογραφα:
davlos@davlos.gr
•
T7 Γραφε9α το: «∆» λειτουργο:ν
πρωιν>ς ?ρες 9.30 - 14.30
καθηµεριν7 (καA Σ(CCατο).
•
Παραγωγ: PRESS LINE
M(γερ 11, Aθνα,
τηλ.: 210 5225.479.
•
• Tιµ EντιτFπου: y 5.
• 12µηνη συνδροµ: y 47 .
• OργανισµHν κ.λπ.: y 70,50.
• ΦοιτητHν: y 38.
• Eξωτερικο:: 100 δολλ. HΠA.
• H συνδροµ καταC(λλεται
κατ7 τν Lγγραφ.
• H συνδροµ EνανεMνεται
αNτοµ(τως µετ7 τ λξη το: 12µνου.
∆ιακοπ τOς συνδροµOς γ#νεται µνον
κατπιν τηλεφωνµατος το:
Lνδιαφεροµ.νου.
•
¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.
•
T7 χειργραφα δ>ν Lπιστρ.φονται.

•
QOλες οR συνεργασ#ες καA τ7
ταχυδροµικ7 LµC(σµατα στ διεFθυνση:
∆HM. I. ΛAMΠPOY,
ΠSστ Pεστ7ντ 175 01, Π. Φ(ληρο.

•
Παραγγελες: µ σω ∆ιαδικτου •
ιλων τµων παλαιν τευχν
«∆αυο» και εγγραφ ς συνδροµ"ς
συνδροµητν στ$ν %στοσελδα µας:
www.davlos.gr
Παρακαλο:νται οR συνδροµητ>ς ποT
Eλλ(ζουν διεFθυνση, ν7 τS
γνωστοποιο:ν στS περιοδικ.
•
AπαγορεFεται V Lν WλXω Y Lν µ.ρει
Eναδηµοσ#ευση Y Eναµετ(δοση καθ’
οRονδποτε τρπον δηµοσιευµ(των
το: «∆αυλο:» χωρAς τ γραπτ [δεια
το: Lκδτη.
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™YNENTEY•H
Στ λιος Παπαδηµητρου,
πρεδρος το ,Ωνασεου /Iδρµατος . . . . . . . . . . . . . .17397
O «∆» ]χει τν εNθFνη τHν κειµ.νων ποT δηµοσιεFει στAς
σελ#δες του. Γι7 τAς δραστηριτητες, δηµοσιεFσεις, διατυπMσεις θ.σεων κ.λπ. LκτSς «∆αυλο:» EπS πρσωπα ποT
γρ(φουν Y ]γραψαν στS ΠεριοδικS _ «∆» δ>ν εNθFνεται.

H ™HMEPINH E§§HNIKH ™YNEI¢H™H
ορτωµνη µ τ σκωτο ρος τς πνευµατικς φασας 16 ½ ανων αιου φελληνισµο! της " συνεδηση το! σηµερινο! $Eλληνα
προσλπει πρ ς τ&ν νεοαναδεικνυ'µενη γι) πρτη φορ) µετ) τ&ν
*κχριστινισ του ,λλη –πανρχαια λλ) παγορευµνη *π. α/νες
κα. 'ρατη 0ως τρα– πνευµατικ του δισταση, 2πως το! τ&ν ε3χε διαµορφσει " προχριστιανικ& πνευµατικ&-4στορικ του ντληψη γι) τ& Zω& κα.
τ ν K'σµο: O4 16 ½ α/νες το! :λληνικο! κµατος, µι;ς χρονας πι) δεολογικς ν'σησης, ποτελο!ν τ 0να σκλος το! διχασµο! του, *ν</ " ναζτηση
µσ<ω τς 4στορικς α>τογνωσας κα. τς πολιτισµικς α>τοσυνειδησας µι;ς
?παρκτς :λληνικς συνειδητς ζως σ ντικατσταση το! Mεγλου $Yπνου
χτζει 0ναν δεBτερο π'λο *θνικς συµπεριφορ;ς, ποD κ'µη ρσκεται στ&
φση τς µελτης-σχεδασης, λλ, κι Eς ττοια κ'µη, *πχει θσιν δευτρου σκλους το! διχασµο! – µι;ς κατστασης ποD στ.ς µελτες το! «∆» συχν)
χαρακτηρζεται *δ/ κα. πολλ) χρ'νια «IEλληνικ& JEθνικ& Σχιζοφρνεια».
Θ) µποροBσαµε τρα πι) ν’ νωµε 0να σκαλοπτι ψηλ'τερα π τ&ν προαναφερθεOσα 4στορικ& συνειδητοποηση τς πολυαωνης δεολογικς-πνευµατικς πορεας το! IEλληνισµο!, *)ν ναλBσωµε τ) δBο σκλη το! διχασµο!
του. Θ) ντιλαµαν'µεθα τ'τε 2τι τ διαµορφωθ ν σχιζοειδ ς σχµα «IIστορικ& JAφασα-IIστορικ& A>τοσυνειδησα», 2πως ,λλωστε κα. κθε σχηµατοποηση, ?περαπλουστεBει τ& διαδικασα προσγγισης α>τς τς πραγµατικ'τητας – ,ρα λλοινει R κρωτηριζει τ&ν πραγµατικ'τητα κατ) τ µτρο
ποD τ) αθι, νεξερεBνητα, γι) ν) εTµαστε κριεOς, *λατρια, ποD προκαλο!ν κα. παργουν τ&ν Uµαδικ&-*θνικ& συµπεριφορ) τ/ν IEλλνων, ε3ναι
πολD περισσ'τερα κα. πι πολBπλοκα π τ) δBο προαναφερθντα αTτια.

º

***
τ&ν πραγµατικ'τητα κα. τ πρ/το π τ) δBο σκλη τς διπλς προσωπικ'τητας το! σηµερινο! IEλληνισµο!, *κεOνο τς *θνικς του συνειδησας, κα. τ δεBτερο, *κεOνο τς φBπνισς του, διασπ/νται κι
α>τ) σ εδικτερα πνευµατικ) σχµατα, ποD στ&ν πρξη παρνουν
µορφ& δεολογηµτων:

™

A΄ IH JOρθοδοξα φ’ :ν ς στ&ν ζ/σα κ'µη Φαναριτικη *κδοχ της

παραµνει πολιθωµνη στ&ν ν-εθνικ& κα. κραOα νθελληνικ& παρδοσ της κα. τ&ν µεσουσινει-δικαινει Eς «σBµπλευση» µ τ& διεθν συ-

KAI TA I¢EO§O°IKA Y¶O¶PO´ONTA TH™
γκυρα, δηλαδ& τ&ν µερικανικ& κοσµοκρατορα, 2πως σBµφωνα µ τ ν δεολογικ θεµελιωτ της, τ ν Πα!λο, «οκ νι Iουδαος οδ Eλλην» («ο>κ [νι
Tο!ρκος ο>δ $Eλλην»), ταυτζοντας σκοποθηρικ) τ ν πλανηταρχικ παγκ'σµιο *ξουσιασµ µ τ&ν «^ρθ'δοξη οκουµενικ'τητα» – δBο πργµατα
,λλωστε ποD γεννθηκαν κα. προωθο!νται δικοπα 0ως σµερα π τ&ν
Tδια δεολογικ& µτρα, τ «παλαιν µερν» κοσµοκρατικ _νειρο τς Σιν,
ποD σµερα πολιτικ) στ&ν περιοχ µας *κφρζεται µ τ
µερικανικο-ισραηλινο-τουρκικ σBµπλεγµα.

B΄ IH JOρθοδοξα φ’ :τρου στ&ν :λλαδικ& *κδοχ& της, γκυλωµνη π

τ.ς µωροεθνικιστικ ς φαντασισεις τς PωµιοσBνης, λπει 2τι «[νι
JIουδαOος κα. [νι $Eλλην» («[νι ραρος Tο!ρκος κα. [νι πολιτισµνος
$Eλλην»), προσπαθντας ντιφατικ) R σοφιστικ) ν) ταυτσaη τ ν χριστιανικ
διεθνισµ µ τ ν διεθνισµ τς IEνωµνης E>ρπης – κτι ποD κα. ε3ναι εαως συνεπ ς πρ ς τ&ν «^ρθ'δοξη οκουµενικ'τητα» λλ) κα. δ ν ντιφσκει πρ ς τ& σBγκρουση τς ?περκρατικς «χριστιανικς E>ρπης» µ τ
*κεOθεν το! Aγαου ?περκρατικ JIσλµ.
JAλλ, 2πως προεπαµε, κα. τ ,λλο σκλος τς διασπασµνης *θνικς προσωπικ'τητας το! σηµερινο! $Eλληνα, " :λληνικ& (*ξωχριστιανικ&) ναζτησ του, ε3ναι κατακερµατισµνο.
A΄ IH µα :λληνζουσα τση, π'λυτα *ξουσιαζ'µενη π τ&ν «παρδοση» («T εναι  Παρ!δοση; M% τποτε 'λλο (π τ)ν φο+ερ,τερη -ξουσα»: ΦρειδερOκος Nτσε), θρυµµατζεται σ θρBψαλα, ποD διααθµζονται
µεταξD φ’ :ν ς τς «πιστς, α>θεντικς ναωσης τς προχριστιανικς
IEλλδος» –κτι ποD ρχζει π τ& θρησκεα-λατρεα κα. φθνει µχρι τ&
χλαµυδοφορα κ.,. τραγικ)– κα. φ’ :τρου το! 4ερο! κα. Uσου δ'γµατος τς
δικοπης 4στορικς συνχειας το! IEλληνισµο!, κ'µα κα. µ τ&ν :λληνοποηση 2,τι πι νθελληνικο! γννησε " IIστορα, δηλαδ& το! Bυζαντου κα.
τς «Bυζαντινς παρδοσης». JEννοεOται 2τι τ) θρBψαλα τς τσης α>τς,
σ διαφορετικ αθµ 0καστο, δ ν λπουν ,λλη «µεγλη δα» τς φBπνισς τους παρ) τ&ν «K'κκινη Mηλι)» το! Παµµεσογειακο! IEλληνισµο!.

B΄ IH ,λλη :λληνζουσα τση (" Uποα –δ ν διστζουµε ν) τ παραδε-

χθο!µε– ποτελεO µι) dπουλη, δ'λια κα. *σκεµµνη κακοθη *ξαλλαγ&
τ/ν καθαρ/ν δε/ν ποD διατυπθηκαν στ.ς στλες το! «∆» στ) 22 χρ'νια τς
ζως του) ποD [χει *ξαπλωθ κα. µεταξD τ/ν JAποδµων µας, κυρως τ/ν
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HΠA, ταυτζει τ&ν παγκοσµι'τητα τς IEλληνικ'τητας µ τ&ν Παγκοσµιοποηση(!) τς Πλανηταρχας κα. ζa µ τ&ν γλυκαπαντοχ& 2τι " ?π σιωνιστικ -θεοκρατικ [λεγχο Pax (δθεν) Americana πορεBεται σει τ/ν :λληνικ/ν «4στορικ/ν προτBπων» κα. τ/ν :λληνικ/ν «4στορικ/ν προηγοBµενων»
κα. προσδοκg; 2τι κποτε ο4 τρ'φιµοι το! Λευκο! OTκου θ) *ξελληνσουν
τ/ν νθρωπ'τητα. Mακρι ν) iταν [τσι, λλ) κα. µ'νο τ ν κ. MποDς προσευχ'µενον στ Γιαχ κα. ποτασσ'µενον τ ν Σαταν; R τ ν κ. Mπ'ικιν καταδικοντα τ ν «µικρ1τερο Aλλ%χ» Eς σταυροφ'ρος το! «µεγαλ5τερου Γιαχ+» (λ. τεBχη µας 262, 263, 264, 265) ν) ψυχογραφσaη κανες, δ ν θ) χρειασθa πολD µυαλ', γι) ν) εαιωθa 2τι U κ'σµος µι;ς ττοιας Πλανηταρχας
δ ν [χει καµµι) σχση µ τ&ν IEλληνικ'τητα κα. 2τι " IEλληνικ'τητα δ ν [χει
καµµι) σχση µ µι) ττοια Πλανηταρχα.
***
ο! καταλγουµε; $Oτι ε3ναι φροBδη κα. χιµαιρικ& κθε προσδοκα
γι) µι) µελλοντικ& νθρπινη ζω& πι [λλογη, πι *ξαληθευµνη, πι
*λευθερωµνη, λιγτερο παρανοϊκ, λιγτερο δογµατικ, λιγτερο
σχιζοφρενικ, µ µι) λξη ε3ναι φρο!δο κα. χιµαιρικ τ _νειρο µι;ς
πι 7λληνικ8ς ζως στ ν τ'πο µας κα. στ&ν IYφλιο;
IH πντησ µας ε3ναι περφραστη: Kθε ,λλο· " IEλληνικ'τητα ζa στ ν
σηµεριν κ'σµο παντο! – *κτ ς µ'νο *κεO ποD ζa U JEξουσιασµ'ς. Kι α>τ&ν
τ&ν IEλληνικ'τητα δ ν χρεισθηκε ν) γωνισθa ποτ καννας γι) ν) τ& διαδσaη, οqτε ο4 ^παδο. το! πρτου σκλους οqτε ο4 ^παδο. το! δεBτερου σκλους τς «*θνικς σχιζοφρνεις» µας· οqτε κποια Pωµαϊκ, JAγγλικ, JAµερικανικ& R Σιωνιστικ& κοσµοκρατορα. JAλλ) τ&ν ναζτησαν κα. τ&ν ναζητο!ν πντοτε ο4 ,νθρωποι κα. τ&ν υ4οθτησαν κα. τ&ν υ4οθετο!ν γι) ν)
πολαBσουν τ) αρBτιµα δ/µα της – δ/ρα ζως, γνσης, *πιστµης, δ/ρα
ποD νεζουν τ κτνος σ [λλογο _ν.
JEν κατακλεOδι µπορο!µε ν) πο!µε 2τι δ ν ?πρχουν σµερα πραγµατικ)
*θνικ) δεολογµατα *ν _ψει *θνικ/ν διληµµτων παρ) µ'νο φαντασιακ,
κυοφοροBµενα µσα στοDς *γκεφλους τ/ν κατασκευαστ/ν κποιων ψευδοϊδεολογηµτων κα. κποιων ψευδοδιληµµτων. JAντιθτως α>τ ποD πντοτε ε3ναι τ ?παρκτ κα. ζωτικ ζητοBµενο, ε3ναι " συνεχ&ς διεBρυνση τς
:λληνικς α>τοσυνειδησας κα. " νλογη συνεχ&ς συρρκνωση τς :λληνικς συνειδησας – κτι ποD ποκλειστικ) κα. µ'νο πασχολο!σε, πασχολεO κα. θ) πασχολa τ περιοδικ ποD κρατ;τε στ) χρια σας.

¶

∆.I.Λ.

E¶I§O°H E¶I™TO§øN ANA°Nø™TøN
=H περεργη σιωπ) γι% τ% ε@ρAµατα τ8ς Πελλ!νας
Aγαπητο" φ$λοι,
Eπικοινων* µαζ$ σας, γι. ν. σ/ς 0νηµερ1σω γι.
τ"ς τελευτα2ες 0ξελ$ξεις στ4 θ6µα τ*ν 7νασκαφ*ν το8
7ρχαιολ:γου Θ. Σπυρ:πουλου στ=ν Πελλνα Λακων$ας. @Ως γνωστ4ν B κ. Σπυρ:πουλος Cχει διατελ6σει
0π" 20ετ$α Cφορος 7ρχαιοτEτων στ= Σπρτη κα" οF δεσµο$ του µG τ=ν τοπικ= κοινων$α εHναι δυνατο$. EHναι
γνωστ4 0π$σης Iτι οF 7νασκαφGς Cχουν διαρκ6σει περ$που 20 Cτη κα" διεκ:πησαν πρ4 Jν4ς Cτους περ$που
κατ:πιν τKς δηµοσι:τητας ποL Cλαε τ4 θ6µα στ.
M.M.E. NEκτοτε B κ. Σπυρ:πουλος 7π6στειλε στ4
K.A.Σ. τ. τεκµEρια ποL Cφερε στ4 φ*ς P 7ρχαιολογικE του σκαπνη. OF 7ρχαιολ:γοι 7ρνEθηκαν ν. συνδ6σουν τ. 0ρε$πια τKς Πελλνας µG τ. 7νκτορα το8
Mεν6λαου. Στ"ς 10/11/2003 σG αRθουσα το8 Πειραι/
Cγινε διλεξη το8 καθηγητK 0π" το8 θ6µατος τοSτου.
@H διλεξη Cγινε µG φροντ$δα το8 συλλ:γου Kυρι*ν
Πελλνας κα" τ=ν τηλεοπτικ= κλυψη το8 διαSλου
«EΛΛA∆A TV». Παρευρ6θηκαν 7ρκετο" τοπικο"
Xρχοντες: 0κπρ:σωποι - ουλευτGς το8 ΠA.ΣO.K. Λα-

κων$ας κα" τKς N.∆., 0κπρ:σωπος το8 Nοµαρχιακο8
Συµουλ$ου, B µητροπολ$της κα" P 7ρχαιολ:γος κ.
Λινα ΣουλατζK.
@O καθηγητ=ς τ:νισε Iτι τ. ε[ρEµατα 7ποδεικνSουν π\ς P 7ρχα$α Λακεδα$µων ]ταν διφορη τKς
Σπρτης, Iπως τ=ν περιγρφει B ^Oµηρος στ=ν
OδSσσεια στ4 ταξ$δι το8 Tηλ6µαχου στ4 Mεν6λαο.
`Hταν Mινυακ= π:λις 7π4 τ4 3000 aως τ4 1700 π.X.,
Cγινε Mυκηναϊκ= 7π4 τ4 1700 aως τ4 1050 π.X. κα" τ6λος ∆ωρικ= 7π4 τ4 1050 aως τ= Pωµαϊκ= κατοχE. T:νισε 0π$σης τ=ν παγκ:σµια 0ξπλωση τ*ν MινSων (µεταλλωρSχοι: πρλ. mines 7γγλιστ$), 7λλ. κα" τ4 γεγον4ς Iτι τ4 7λφητο [πKρξε Jλληνικ= 0φεSρεσις0πιν:ησις κα" οF ν:µοι το8 ΛυκοSργου γρφτηκαν γSρω στ4 1000 π.X. (MεταξS µας: δGν Cχω καµµι. 7πορ$α hς πρ4ς τ4 γιατ" τ4 K.A.Σ. «κωφεSει»).
Mετ. τιµKς

Γε,ργιος Σαρρ8ς
Στεφανι. Λακων$ας

«Outlook»: Mι% -πιλεκτικ) µατι% τ8ς +λασφηµας
KSριε διευθυντ,
Mεγλη φασαρ$α Cγινε γι. τ4 Cργο το8 B6λγου ζωγρφου Thierry De Cordier στ=ν Cκθεση ΠολιτιστικKς
Oλυµπιδος «Outlook». Πολλο" θε1ρησαν τ4 Cργο

αjτ4 λσφηµο, χωρ"ς Iµως ν. µ/ς 0ξηγEσουν τ$ 0ννοο8ν µ’ αjτ:.
ΣSµφωνα µG τ4 Kανονικ4 κα" Ποινικ4 ∆$καιο, τ4
Bπο2ο Cχει τ"ς ρ$ζες του στ=ν Iουστινινειο Nεαρ.

™KEæEI™ ENO™ ANA°Nø™TH

▲

JAγαπητ κ. Λµπρου,
M προληµατζει πντα τ π/ς θ) iταν δυνατ ν τ περιοδικ α>τ ν) µπορο!σε ν) φτσaη στ) χρια
2λο κα. περισσοτρων IEλλνων. IH λθεια ε3ναι πrς U «∆αυλ ς» ε3ναι γι) τ& µεγλη ναγνωστικ& µερδα πολD λγο γνωστ ς Eς σοαρ περιοδικ κα. πολλο. τ ν συνδουν µ περιθωριακ) κτρινα φυλλδια φασιστικο! R α4ρετικο! περιεχοµνου, ποD πευθBνονται σ ,τοµα χαµηλο! πνευµατικο! *πιπδου. IYπρχει
σφαλ/ς sργανωµνη *πθεση τς JEκκλησας *ναντον κθε *ντBπου ποD κνει κριτικ& στ «IEλληνοχριστιανικ » δε/δες – κα. στ&ν πρτη σειρ) πρπει ν) ρσκεται U «∆αυλ'ς».
Xρειζεται µεγλη προσπθεια κα. πολλ) χρµατα, γι) ν) µπορσaη U «∆αυλ ς» ν) γνaη 0να περιοδικ
ε>ρεας κυκλοφορας, τ UποOο θ) ναλaη τ *γχερηµα τς µεγλης διαφτισης τ/ν Nεοελλνων, ποD λ'γ<ω
το! ,θλιου :λληνοχριστιανικο! κατεστηµνου ποD *πικρατεO στ& χρα µας ρσκονται κ'µα στ σκοτδι,
παγιδευµνοι στ) δχτυα το! IEραιοχριστιανισµο!. Xρειζονται περισσ'τεροι κα. «δισηµοι» Tσως *κπρ'σωποι το! πνευµατικο! µας κ'σµου, ποD θ) ναλµαναν ν) γνουν τακτικο. συνεργτες το! *κλεκτο!
α>το! περιοδικο!, µι) κα. ο4 σηµερινο. $Eλληνες δνουν διατερη σηµασα στοDς «*πνυµους» πνευµατικοDς ,νδρες, παρ) στ.ς πραγµατικ ς πνευµατικ ς ξες, ποD δ ν [χουν καταφρει ν) « ναρριχηθο!ν» κα.
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OΞ´, Kεφ. A´, παρ. 2: «O4 ες τ ν Θε ν λασφηµο!ντες
?πολλονται τa *σχτaη τ/ν ποιν/ν». @H Nεαρ. 6αια αjτ= aλκει τ=ν καταγωγE της 7π4 τ=ν Παλαι.
∆ιαθEκη (Λευϊτικ4 K∆´ 13-16): «JE)ν κποιος ,νθρωπος καταραστa τ ν Θε', παρνει wµαρτα· xν ^νοµσaη τ _νοµα το! JIεχω;, θανατο!ται κα. λιθοολεOται». ΣSµφωνα µG τ4 Xρθρο 152 το8 Ποινικο8 N:µου τιµωρε2ται «Iποιος δι. δηµοσ$ας Bµιλ$ας, διδασκαλ$ας, συγγρµµατος q συµολικKς παραστσεως
0κφραζ:µενος προσλλει κα" δGν 0κφρζει τ4 rφειλ:µενο σ6ας πρ4ς τ4ν ∆ηµιουργ4ν το8 Παντ:ς». @Yπ4
τ4ν Iρο «∆ηµιουργ4ν το8 παντ4ς» B N:µος θεωρε2 τ4ν
Θε4 κατ. τ=ν Cννοια το8 Θεο8 ποL διαµ:ρφωσαν τ.
θρησκεSµατα τ*ν Xριστιαν*ν, τ*ν Iουδα$ων κα" τ*ν
Mωαµεθαν*ν.
Eδ* τ$θεται λοιπ4ν τ4 µεγλο 0ρ1τηµα, Iπως τ4
πραγµατεSτηκα στ. ιλ$α µου «T4 ιλ$ο ποL P
Eκκλησ$α σου δGν θ6λει ν. διασtης» κα" «∆εκαπ6ντε
Eσταυρωµ6νοι κα" Aναστηµ6νοι ΣωτKρες»: ∆Sναται
ν. στοιχειοθετηθtK τ4 7δ$κηµα τKς λασφηµ$ας, 0.ν
αjτ= κατευθυνθtK πρ4ς τοLς θεοLς τ*ν @EλλEνων; ∆υστυχ*ς vχι. @O N:µος εHναι σαφ=ς. Bλασφηµ$α στοχειοθετε2ται µ:νο πρ4ς τ4ν «∆ηµιουργ4ν το8 παντ:ς». OF
^Eλληνες Iµως δGν θεωρο8σαν τοLς θεοSς τους δηµιουργοLς το8 κ:σµου, 7λλ. προϊ:ντα το8 κ:σµου αjτο8.
@O ^Yψιστος Θε4ς τ*ν @EλλEνων, B ZεSς, [π:κειτο στοLς
N:µους το8 ΣSµπαντος µG τ=ν Cννοια τKς «Aνγκης».

@Ως µ= δηµιουργ4ς λοιπ4ν τ*ν πντων B ZεLς 7λλ.
κα" οF [π:λοιποι θεο" τ*ν @EλλEνων δGν προστατεSονται 7π4 τ4ν N:µο κατ. τKς λασφηµ$ας. T4 διαπιστ1σαµε στ=ν πρξη, Iταν στ4 Συν6δριο κατ. τKς «Nεοειδωλολατρ$ας», ποL πραγµατοποιEθηκε τ=ν NAνοιξη το8 2003 στ4 Aριστοτ6λειο ΠανεπιστEµιο Θεσσαλον$κης 7π4 τοLς παπα-Mεταλλην4 κα" παπα-ZEση,
εRδαµε ν. λασφηµο8νται κατ. συρρο=ν vχι µ:νον οF
θεο" τ*ν @EλλEνων (ν. 7ποκαλKται P Aφροδ$τη «π:ρνη» κα" B ZεLς «αFµοµ$κτης» κα" «ιαστ=ς») 7λλ. κα"
Iλος B προχριστιανικ4ς πολιτισµ4ς συλλEδην.
Ajτ4 εHναι τ4 αRσθηµα το8 δικα$ου 7νµεσα στοLς
χριστιανοSς. ∆Gν σ6ονται καν6να παρ. µ:νον τ4ν
«∆ηµιουργ4ν το8 παντ:ς», δηλαδ= τ4ν δικ: τους θε:.
^Oλοι οF Xλλοι θεο" «ε3ναι δαµονες». MG τ=ν λογικ=
αjτ= φτνουν τ=ν λασφηµ$α στ4 Cπακρο. OF λτρεις
τ*ν @EλλEνων θε*ν γ$νονται αjτοµτως «σατανιστς».
Π*ς Iµως µπορε2 κανε"ς ν. κατηγορEσtη τοLς ^Eλληνες hς σατανιστ6ς, Iταν B Σαταν/ς εHναι Xγνωστος γι’
αjτοLς κα" [πρχει µ:νον στ. Fερ. ιλ$α τ*ν χριστιαν*ν;
Πολλ. 7κ:µα θ. εHχε ν. µ/ς πtK B NOργουελ, xν
7σχολε2το µG τ4ν χριστιανισµ:.
Mετ. τιµKς

Γε,ργιος Γρηγοροµιχελ!κης

Συγγραφ6ας - 0ρευνητEς, Θεσσαλον$κη

Θρησκεα - σξ - ΠαCλος - Xριστς - Θε1ς
AγαπητG «∆αυλ6»,
Eξ 7φορµKς το8 περιεχοµ6νου το8 7φιερ1µατ:ς
σας µG τ4ν γενικ4 τ$τλο «Θρησκε$α κα" ΣGξ» («∆αυλ:ς», τ. 265) κα" εmδικ. γι. τ4 Xρθρο ποL 7φορn/ στ4ν

Πα8λο Cχω ν. 0πισηµνω τ. JξKς:
Nα$, Iλα τ. χριστιανικ. δ:γµατα Cχουν θεοποιEσει τ4ν Πα8λο. Στ=ν οjσ$α αjτ4ν θεωρο8ν κα" τιµο8ν
γι. 7ρχηγ: τους. Στ4ν Xριστ4 7ναφ6ρονται µ:νο µε-

ν) γνουν ε>ρBτερα γνωστο. κα. κατ) συνπεια περισσ'τερο « ποδεκτο». Περισσ'τερο Tσως 2λων χρειζονται πολλ) χρµατα, γι) ν) µπορσaη τ περιοδικ α>τ ν) διαφηµιστa κα. ν) γνaη πασγνωστο στ
σηµεριν $Eλληνα. IH διαφµιση σµερα κοστζει πργµατι πολλ) :κατοµµBρια – τ'σο µσα π τ) ?π'λοιπα :λληνικ) [ντυπα 2σο κα. µσα π τ) πανελλνιας *µλειας uλεκτρονικ) MME. A>τ 2µως ποτελεO µι) µεγλη νγκη, ποD θ) πρπει ν) µ;ς ναγκσaη –2λους 2σοι πιστεBουµε στ σπουδαOο πνευµατικ
[ργο το! «∆αυλο!»– ν) ρο!µε 0ναν ποτελεσµατικ τρ'πο, γι) ν) ντιµετωπισθο!ν τ) [ξοδα τς *πιεληµνης α>τς διαφµισης.
Προτενω τ θµα α>τ ν) τ θξουν κατλληλα κποιοι *κλεκτο. συνεργτες σας µσα π τ.ς στλες
το! περιοδικο! µας, κα. ν) καλσουν 2λους *µ;ς, νλογα µ τ& δυνατ'τητα ποD [χει U καθνας µας, ν)
δηλσουµε ποι' ποσ θ) µποροBσαµε ν) προσφρουµε γι) 0να συνεχ'µενο διστηµα :ν ς :ξαµνου R :ν ς
χρ'νου, vστε µ ση τ.ς δηλσεις α>τ ς ν) γνaη 0νας καλ ς προγραµµατισµ ς διαφµισης το! περιοδικο!. JEλπζω πrς 2λοι θ) ντιληφθο!ν 2τι τ [ργο το! «διαφωτισµο!» µσα π τ «∆αυλ » δ ν µπορεO
ν) ε3ναι ποκλειστικ& φροντδα µ'νο το! ∆.I. Λµπρου, λλ) καθκον κα. ?ποχρωση 2λων µας, 2σοι δηλαδ& [χουµε τ.ς Tδιες µ’ α>τ ν πεποιθσεις κα. δες, 2λων 2σοι διαπνε'µαστε π τ) Tδια ασθµατα κα.
τ Tδιο πθος, ποD θλουµε πργµατι ν) πολεµσουµε µ κθε τρ'πο τ σκοταδισµ ποD [χει πσει κι [χει
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ρικGς φορ6ς. ^Oλη P δοµ= τKς Eκκλησ$ας στηρ$ζεται
κυρ$ως σG I,τι εHπε κα" I,τι Cκανε B Πα8λος. NEχετε
7κοSσει ν. 7ναφ6ρωνται mσ:τιµα στ=ν ζω= κα" τ4
Cργο τ*ν Xλλων µαθητ*ν; NAν κα" µερικGς φορGς 7ναφ6ρωνται κα" στ4ν Π6τρο, τ4 «οmκοδ:µηµα τKς
Eκκλησ$ας» κατ. τ4ν Xριστ:, συνEθως οF 7ναφορGς
αjτGς εHναι 7ρνητικ6ς: Xρνηση, παρορµητισµ4ς κ.λπ.
M=ν ξεχν/τε τ=ν 7ντιπαλ:τητα Παυλικιαν*ν κα" Iουδαιοχριστιαν*ν (Π6τρος). Kα" 7κ:µη: 0κτ4ς 7π4 τ4ν
θεοποιηµ6νο Πα8λο Cχουν θεοποιEσει κα" τοLς Πατ6ρες τKς Eκκλησ$ας, δηλ. τοLς Bµο$ους τους το8 παρελθ:ντος.
Aλλ. τ4 ζEτηµα γι. τ4 Bπο2ο σ/ς γρφω δGν εHναι
αjτ:. ΣG aνα σηµε2ο το8 προαναφερθ6ντος Xρθρου
σας, στ=ν σελ$δα 17354, γρφετε «...κεφαλ& δ τς γυ-
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νακας U ,νδρας, κεφαλ& δ το! Xριστο! U Θε'ς». ∆ηλαδ= B Πα8λος (Xν στ4 Xρθρο σας Cχει διατυπωθK τ4
7π:σπασµα το8 ΠαSλου σωστ), B 7π:στολος τ*ν
Eθν*ν, δGν πιστεSει στ4ν Θενθρωπο κα" πολL περισσ:τερο σG Θε:· πιστεSει σG κποιο Mεσσιανικ4
Xριστ4 Jραϊκο8 τSπου. Tελικ. σιγ.-σιγ. 7ποδεικνSεται Iτι Iλα τ. χριστιανικ. δ:γµατα εHναι κρ/µα
Xλλων θρησκει*ν, mδεολογι*ν, µSθων, δοξασι*ν κ.λπ.
Πρ6πει P Eκκλησ$α vχι µ:νο ν. 7πολtη τ=ν Παλαι. ∆ιαθEκη 7λλ. κα" κθε 7ν:ητο q 7φSσικο
(Jραϊκ4 q µ=) στοιχε2ο το8 ∆:γµατ:ς της.
MG τιµ=

Iω!ννης Mακρυνικ1λας
AθEνα

KαF 'λλος πανεπιστηµιακς « Aπολογητ)ς»
KSριε διευθυντ,
∆ιαζοντας τ4ν «∆αυλ4» (τ. 264, σελ$δες 1726117269), δGν µπ:ρεσα ν’ 7ντισταθ* στ4ν πειρασµ4 ν.
σ/ς στε$λω aνα Xρθρο το8 καθηγητK Mαν1λη Γ.
∆ρεττκη στ=ν «Eλευθεροτυπ$α» τKς 19.9.02. Σ’ αjτ4
τ4 Xρθρο του B κ. ∆ρεττκης 7παντει στ4ν καθηγητ= πανεπιστηµ$ου τKς Γαλλ$ας κ. Hλ$α Γι:καρη,
Xρθρο το8 Bπο$ου 7ναφ6ρεται στ=ν Oρθοδοξ$α
(«Eλευθεροτυπ$α» 3.9.02). @O κ. ∆ρεττκης mσχυρ$ζεται µG 7οριστολογ$ες Iτι P Oρθοδοξ$α συν6αλε
στ4ν πολιτισµ4 vχι µ:νο στ=ν @Eλλδα 7λλ. κα" 7λλο8

τ. τελευτα2α 2.000 χρ:νια. T$ ν. πtK κανε$ς; @O κ. καθηγητ=ς Cχει µε$νει στ. ιλ$α τ*ν Θρησκευτικ*ν
κα" τKς @Iστορ$ας πρ"ν 7π4 50 χρ:νια. ∆ηλαδE: πατρ$δα, θρησκε$α, οmκογ6νεια.
Παρακαλ*, 0.ν εHναι ε{κολο, στε2λτε του µερικ.
τεSχη το8 «∆αυλο8». NIσως τ4ν οηθEσουν ν. κατανικEσtη τ=ν Xγνοι του.
Ejχαριστ*

Nκος Bασιλεου
@Eλληνικ. @Iστια$ας

=O Tρο5µαν,  +αλτσα καF τ% 2 7κατ. δολλ!ρια
KSριε διευθυντ,
Στ4 τε8χος ∆εκεµρ$ου το8 «∆αυλο8» B 0πιστολο-

γρφος κ. Aκελ/ς 7ναρωτι6ται ποιο$ παργοντες
|θησαν τ4ν πρ:εδρο τ*ν HΠA Harry Truman –B

σκεπσει τ) πντα σ’ α>τ&ν τ& δBσµοιρη χρα. yIσως *νδεκνυται " σBσταση µι;ς πνευµατικς :ταιρεας,
ποD θ) ναλµανε τ συντονισµ 2λης α>τς τς προσπθειας το! διαφωτισµο! κα. τς συγκντρωσης
χορηγσεων π τ) µλη της, προκειµνου ν) προωθηθο!ν ο4 δες της κα. γενικ) τ πνευµατικ [ργο.
Θ) iταν σκ'πιµο ν) τ *ξετσωµε κα. ν) ζητσωµε κα. τ& συνεργασα 2λων, γιατ. τ [ργο ε3ναι δBσκολο κα. δυσσταχτο γι) 0να µ'νον ,νθρωπο σ)ν κι *σ;ς κα. γι) 0να περιοδικ ποD δ ν δηµοσιεBει γι) λ'γους ρχς διαφηµσεις κα. ποD ντιµετωπζει Uπωσδποτε οκονοµικ ς [κα. _χι µ'νο] δυσκολες, γι) ν)
µπορσaη ν) συνεχσaη τ&ν πολBτιµη προσφορ του κα. ν) διευρBνaη τ&ν κυκλοφορα του, vστε ν) [χaη περισσ'τερες *λπδες *πιτυχας. Kα. Tσως –,ν " κυκλοφορα κα. τ) [σοδα το! «∆αυλο!» α>ξηθο!ν ρκετ)–
ν) µπορσaη κα. τ περιοδικ' MAΣ α>τ ν) πωλται τουλχιστον στ&ν :λληνικ& *παρχα µ µι) χαµηλ'τερη *τσια συνδροµ, vστε ν) γνaη [τσι πι προσιτ στ ε>ρBτερο ναγνωστικ κοιν ?ψηλο! *πιπδου.
JEλπζω ν) µ&ν θεωρηθ/ αθεροµων κα. ν) σ;ς πεσω 2τι πολλ) µπορο!ν ν) γνουν µ τ& συµµετοχ&
κα. τ& οθεια 2λων µας.
M φιλικοDς χαιρετισµοDς

K,στας Σπαν1ς

Φιλιατρ) Mεσσηνας
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Bπο2ος [πKρξε 7ντισιωνιστEς, Iπως προκSπτει 7π4
τ. γραπτ του– ν. δε$ξει τελικ. [περλλοντα ζKλο
στ=ν 7ναγν1ριση το8 κρτους το8 IσραEλ: «Γιατ$
Xλλαξε γν1µη; Πι6στηκε; AπειλEθηκε; Eκιστηκε;
Kανε"ς δGν γνωρ$ζει». @H 7πντηση στ4ν γρ$φο εHναι
πι4 πλK, κα" προ6ρχεται παραδ:ξως 7π4 τ4ν µακαρ$τη πρ:εδρο τ*ν HΠA John F. Kennedy: B Harry
Truman χρηµατ$σθηκε.
Στ4ν πρ:λογο το8 συγκλονιστικο8 (κα" δυστυχ*ς
7µετφραστου στ. @Eλληνικ.) Cργου το8 7ντισιωνιστK Iσραηλινο8 Israel Shahak («Jewish History, Jewish
Religion: The Weight of Three Thousand Years», Pluto
Press, 2002), B περ$φηµος Aµερικαν4ς συγγραφ6ας
Gore Vidal 7φηγε2ται τ. JξKς: «Kποτε στ) τλη τς
δεκαετας 1950 U John F. Kennedy µο! φηγθηκε 2τι
τ 1948 U Harry S. Truman ε3χε *γκαταλειφθ π τοDς

πντες, 2ταν ποφσισε ν) συµµετσχaη στ.ς προεδρικ ς *κλογς. T'τε κποιος JAµερικαν ς σιωνιστ&ς
το! παρδωσε µσα σ τραOνο µα αλτσα µ δBο :κατοµµBρια δολλρια, ποσ ν ποD χρησιµοποιθηκε γι)
τ&ν προεκλογικ του *κστρατεα. Γι) α>τ " ναγνρισ µας το! JIσραλ *πισπεBσθηκε τ'σο».
@H 7πονενοηµ6νη αjτ= πελατειακ= 0ξαργSρωση
δυ4 Jκατοµµυρ$ων δολαρ$ων hδEγησε σG π6ντε δεκαετ$ες αFµατοχυσ$ας κα" θρEνου στ= M6ση Aνατολ=
κα$, 0σχτως, παγκοσµ$ως...
MG 0κτ$µηση

ΠαCλος Π!ν

AθEνα
Y.Γ.: Σ/ς διαιζω κα" φωτοτυπ$ες το8 ιλ$ου το8 Shahak.

T « Eς δαφος φLρειν» εναι (κ1µη -ν Mσχ5ι

AγαπητG κ. Λµπρου,
E.ν θ6λετε ν. διαπιστ1σετε µG τ. Rδια σας τ. µτια τ4 «*ς [δαφος φρειν» σG Iλο του τ4 «µεγαλε2ο»,
µι. 0π$σκεψη στ=ν Fερ= π:λη το8 ∆$ου εHναι 7ρκετE.
Στ. χιλιδες στρ6µµατα το8 7ρχαιολογικο8 χ1ρου κι
7νµεσα 7π4 πλKθος 7ρχα$ων να*ν (∆ι:ς, ∆Eµητρας,
Aφροδ$της κ.X.) µ:νον τρε2ς - τ6σσερις κ$ονες δι6φυγαν τKς µαν$ας τ*ν καταστροφ6ων το8 πολιτισµο8 κι
Cχουν καταφ6ρει ν. στ6κωνται 7κ:µα vρθιοι.
Στ=ν εmκ:να 1 φα$νεται aνας µεταγεν6στερος Fκανο8
µEκους το2χος, ποL 0π$σης ρ$σκεται 0ντ4ς το8 7ρχαιολογικο8 χ1ρου, γι. τ=ν κατασκευ= το8 Bπο$ου Cχουν
χρησιµοποιηθK κυρ$ως µ6λη κι:νων τ*ν καταστραφ6ντων να*ν. @H 7ξιοθρEνητη συναρµογE τους δεικνSει τ4 χαµηλ4 0π$πεδο πολιτισµο8, στ4 Bπο2ο ρ$σκονται οF κατασκευαστ6ς του.
OF σSγχρονοι Aρκδιοι στ4ν 7π:ηχο τ*ν προσταγµτων τ*ν πρ1των 0ντολ6ων, 7φο8 κατασκεSα-

σαν τ=ν τελε$ως 7καλα$σθητη κα" µ= συνδουσα µG
τ=ν Fστορικ:τητα κα" Fερ:τητα το8 χ1ρου 7λουµινοκατασκευ= στ=ν εRσοδο το8 7ρχαιολογικο8 πρκου(!),
φροντ$ζουν ν. 0ναποθ6τουν τ. σκουπ$δια τους σG
0µφανK σηµε2α το8 χ1ρου (εmκ:να 2), θυµ$ζοντς µας
δυστυχ*ς Iτι τ4 «0ς Cδαφος φ6ρειν», 0ντ6χνως µεταλλαγµ6νο, εHναι 7κ:µη 0ν mσχSι στ4ν τ:πο µας.
Mετ. τιµKς

NIων ∆ηµ1φιλος

Hλεκτρολ:γος - Mηχανικ4ς E.M.Π.
N6α Πεντ6λη

Παρακαλο:νται οR EναγνHστες το: «∆» ποT διαπιστMνουν ]λλειψη το: περιοδικο: σ> κ(ποιο
σηµε9ο πωλσεως το: Aθηναϊκο: TFπου στν Aθνα καA στν λοιπ Eλλ(δα ν7 µaς LνηµερMνουν στ7 τηλ. 210-3223957, 210-9841655. TοTς εNχαριστο:µε θερµHς Lκ τHν προτ.ρων.

OR «διανοοFµενοι» Lχθρο# του
καA τS δγµα «Eξ AνατολHν τS φHς»
MIA ¶O§Y™HMANTH ™YNENTEY•H ™TON «¢»
TOY ¶POE¢POY Î. ™TE§IOY ¶A¶A¢HMHTPIOY
Sσκολα θ. µπορο8σε ν. φανταστtK κανε"ς π\ς τ4 τραγικ4 παιχν$δι ποL Cπαιξε P µο2ρα στ4ν ^Eλληνα µεγιστ/να
Aριστοτ6λη Ωνση δGν θ. ]ταν τ4
τ6ρµα τKς Cντονης παρουσ$ας του στ= σSγχρονη Fστορ$α. Π\ς 7π’ τ4 τραγικ4 τ6λος το8
Rδιου κα" τ*ν παιδι*ν του, π\ς 7π’ τ=ν τ6φρα τKς πυρακτωµ6νης του παρξης θ. ξεπηδο8σε Bλοζ1ντανο κα" mσχυρ4 τ4 στερν:
του τ6κνο· τ4 Ωνσειο ^Iδρυµα.
T4 γιγαντια2ο κοινωφελGς Cργο το8 @IδρSµατος Cχει hς 7π1τερο στ:χο τ=ν παγκ:σµια
διχυση τ*ν 7ξι*ν το8 @Eλληνικο8 Πολιτισµο8. Kι B εjγεν=ς αjτ4ς στ:χος 0πιτυγχνεται, πραγµατ1νεται καθηµεριν.

¢

ΣτLλιος Παπαδηµητρου.

Στυλοτης το8 7νεπανληπτου αjτο8 Cργου το8 @IδρSµατος B πρ:εδρ:ς του Στ6λιος Παπαδηµητρ$ου. NAνθρωπος ποL προτιµn/ ν. «µιλn/» µG πρξεις κι vχι µG λ:για, [πKρξε στεν4ς συνεργτης
το8 Ωνση 0π" σειρ. 0τ*ν. T4 Ωνσειο ^Iδρυµα κα" τ4 Cργο του εHναι [π:θεση ζωKς γι. τ4ν Rδιο.
@O Στ6λιος Παπαδηµητρ$ου µ$λησε 0κ αθ6ων στ4ν «∆αυλ4» στ= συν6ντευξη ποL 7κολουθε2.

TO KEIMENO TH™ ™YNENTEY•H™ TOY Î. ¶A¶A¢HMHTPIOY
ΣYNT.: KBριε Παπαδηµητρου, Eς πρ'εδρος το! JΩνασεου IIδρBµατος ε3στε 4κανοποιηµνος π’
τ&ν 0ως τρα πορεα του;
ΣT. ΠAΠA∆HMHTPIOY: @H δραστηρι:τητα το8 @IδρSµατος 0πεξετθη σG τ6τοιο αθµ:, ποL
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ο{τε κxν µπορο8σε ν. φανταστtK B µακαρ$της Ωνσης, ο{τε κι 0γ1, ο{τε οF Xλλοι. Συνηθ$ζεται ν.
λ6γεται π\ς οF π:ροι ποL Xφησε B Ωνσης στ4 ^Iδρυµα ]ταν 7µSθητοι. B6αια [πρχει µ$α 7οριστ$α στ4 «7µSθητοι» κι B καθ6νας µπορε2 ν. φαντζεται I,τι κα" Iσα θ6λει. Στ4 τ6λος θ. γο8µε ν.
χρωστ/µε κι:λας (γ6λια).
ΣYNT.: T ποσοστ τς περιουσας του ,φησε U εµνηστος στ $Iδρυµα;
Σ.Π.: @O Ωνσης κληροδ:τησε τ= µισ= περιουσ$α του στ4 ^Iδρυµα κα" τ=ν Xλλη µισ= στ= Xριστ$να. Kα" ρισε τ4 ^Iδρυµα ν. διαχειρ$ζεται κα" τ=ν περιουσ$α τKς Xριστ$νας. @H Xριστ$να δGν τ4 θ6λησε αjτ4 κα" 0µε2ς δGν 0πιµε$ναµε. NEτσι Cγινε P 7πογραφ= τKς περιουσ$ας τ4 1975. `Hταν 212 Jκατ.
δολλρια περ$που P περιουσ$α το8 @IδρSµατος κα" Xλλα τ:σα P περιουσ$α τKς Xριστ$νας. `Hταν
πολL σηµαντικ4 ποσ:, 7λλ. vχι «7µSθητο». Kι xν δGν εHσαι φρ:νιµος, µπορε2ς ε{κολα ν. τ4 ξοδ6ψtης.
@O Ωνσης θ6λησε ν. δ1σtη στοLς διαδ:χους του aνα 0ργαλε2ο, vχι περιουσ$α. @H περιουσ$α ]ταν τ4
0ργαλε2ο. Aπαγ:ρευσε λοιπ4ν στ4 ^Iδρυµα ν. δαπανn/ 0τησ$ως πνω 7π4 aνα Jκατ. δολλρια κα"
0π6αλε τ4 JξKς: Aπ4 τ=ν κερδοφορ$α τKς περιουσ$ας ν. δαπαν/ται γι. κοινωφελε2ς σκοποLς τ4
50% τ*ν κερδ*ν, λ6γοντας: «κBριοι, δ ν θλω 0να θνησιγεν ς δρυµα. Θλω 0να δρυµα στ διηνεκ ς
κα. γι’ α>τ πρπει ν) µεγαλνaη». EHπε δηλαδE, δουλ6ψτε, κντε χρEµατα κα" ξοδ6ψτε τ. µισ. Aν
δGν µπορKτε, θ. ξοδεSετε aνα Jκατ. δολλρια. NEρριξε Cτσι aνα ρος, aνα χρ6ος, στοLς |µους τ*ν
0πιγ:νων.
ΣYNT.: Hταν δηλαδ& ε>φυστατος U 2ρος του.
Σ.Π.: Bεα$ως. Kι Cτσι Iλα τ. Cργα τ. Bπο2α γ$νονται, γ$νονται 7π’ τ=ν κερδοφορ$α το8 @IδρSµατος.
ΣYNT.: Σµερα σ ποι' dψος ρσκεται " περιουσα το! IIδρBµατος σ σχση µ α>τ&ν ποD ναλατε;
Σ.Π.: ΣEµερα εHναι πενταπλσια σχεδ4ν 7π4 αjτ=ν ποL µ/ς Xφησε B µακαρ$της.
ΣYNT.: A>τ ε3ναι πρα πολD θετικ', xν κα. δ ν ναφρεται π κανναν.
Σ.Π.: T4 τ$ θ. 7ναφ6ρtη q vχι B καθ6νας δGν µ/ς 0νδιαφ6ρει. Eµ/ς hς ∆ιοικητικ4 ΣυµοSλιο το8
@IδρSµατος µ/ς 0νδιαφ6ρει τ4 Cργο ποL 0πιτελε2ται.
ΣYNT.: Πρα δηλαδ& π’ τ κοινωφελ ς [ργο ?πρχει κα. [ντονη *πιχειρηµατικ& δραστηρι'τητα το! IIδρBµατος;
Σ.Π.: M. φυσικ. T4 ^Iδρυµα 7ποτελο8ν δSο 0π" µ6ρους @IδρSµατα, τ4 0πιχειρηµατικ4 κα" τ4 κοινωφελ6ς. Ajτ=ν τ= στιγµ= τ4 0πιχειρηµατικ4 δρυµα, ποL δραστηριοποιε2ται κυρ$ως στ4ν χ*ρο τKς
ναυτιλ$ας, εHναι 7π4 τοLς µεγαλSτερους 0φοπλιστGς τKς @Eλλδας. ∆ιαθ6τει 18 πλο2α µG µ6σο Iρο
Pλικ$ας 6 ς 7 χρ:νια. Πρ:κειται δηλαδ= γι. aναν ν6ο κα" σSγχρονο 0µπορικ4 στ:λο.
@O Xλλος τοµ6ας τ*ν 0πιχειρηµατικ*ν δραστηριοτEτων εHναι P 0µπορικ= 0κµετλλευση τ*ν 7κινEτων το8 @IδρSµατος. Kνουµε δηλαδ= τρε2ς δουλειGς πολL δSσκολες, ποL δ$νουν προοπτικ= γι. µ:νιµη παρξη. Πρ6πει ν. κερδοφορEσουµε γι. ν. κνουµε κοινωφελGς Cργο κα" τ4 [π:λοιπο ποσ4
ν. τ4 0πενδSσουµε σωστ, γι. ν. φ6ρtη ξαν. 7ποτελ6σµατα.
ΣYNT.: Kα. τ) ποτελσµατα δεχνουν 2τι κνετε ο>σιαστικ& δουλει.
Σ.Π.: Kοιτξτε, 7ναλαµε κινδSνους, πEραµε ρ$σκα. ^Oπως ξ6ρετε, τ. FδρSµατα συνEθως κνουν
aνα κοινωφελGς Cργο, aνα νοσοκοµε2ο q µ$α 0κκλησ$α, γ$νεται B 7πολογισµ4ς – κα" κλε$σαµε. H κρατο8µε µι. θ6ση προ6δρου κα" φυτοζωο8µε. @Yπρχουν ∆ιοικητικ. ΣυµοSλια @Iδρυµτων ποL δGν
[π6γραψαν ποτG κτι. Ξ6ρετε, οF 7ν6ντιµοι εHναι µειοψηφ$α. ΣυνEθως οF Xλλοι, οF «εjθυν:φοοι»,
εHναι οF χειρ:τεροι. AποφεSγουν κθε κριτικ= δι. τKς 7πραξ$ας τους.

Στ.γη το: [στεγου - διωκµενου Πολιτισµο: µας
ΣYNT.: Mιλστε µας τρα γι) τ κοινωφελ ς [ργο το! IIδρBµατος JΩνση, ποD ε3ναι ,λλωστε κα.
U τελικ ς σκοπ'ς του.
Σ.Π.: Tρε2ς εHναι οF τοµε2ς το8 κοινωφελο8ς Cργου: P Παιδε$α, P @Yγε$α κα" B Πολιτσιµ:ς. N. πο8µε
κατ’ 7ρχ=ν π\ς εRµαστε aνα «0ξωστρεφGς» δρυµα. ∆Gν π/µε ν. πε$σουµε τοLς ^Eλληνες ν. γνωρ$σουν τ4ν πολιτισµ: τους, ν. τ4ν 7γαπEσουν. NAν δGν θ6λουν, τ$ µπορο8µε ν. κνουµε 0µε2ς; Γι’ αjτ4
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στρεφ:µεθα κυρ$ως στ4ν 0ξωτερικ:, 0ξωελλαδικ4 κ:σµο. Ως σEµερα Cχουµε δ1σει χιλιδες [ποτροφ$ες σG ^Eλληνες κα" 7λλοδαποLς φοιτητGς σG ξ6να κα" Jλληνικ. πανεπιστEµια. T. προγρµµατα αjτ. π6ρα 7π’ τ= γν1ση προωθο8ν τ= γλ*σσα, τ4ν πολιτισµ4 κα" τ=ν Fστορ$α τKς @Eλλδος. EνισχSουµε πανεπιστηµιακGς aδρες κα" κ6ντρα @Eλληνικ*ν σπουδ*ν. Kνουµε δωρεGς ιλ$ων κα" 0κπαιδευτικο8 [λικο8 Cργων @EλληνικKς γραµµατε$ας σG 7ντ$στοιχες aδρες πανεπιστηµ$ων το8 0ξωτερικο8, 0νισχSουµε µG ιλ$α, 0γχειρ$δια διδασκαλ$ας τKς JλληνικKς γλ1σσας κα" τεχνικ4 0ξοπλισµ4 ιλιοθKκες κα" σχολε2α τKς @Oµογ6νειας. Bεα$ως κα" 0δ* στ=ν @Eλλδα Cχουµε [ποστηρ$ξει δεκδες δηµοτικ. σχολε2α [ποαθµισµ6νων κυρ$ως περιοχ*ν µG ιλ$α. Σ/ς 7ναφ6ρω 0λχιστα µ:νο 7π4
αjτ. ποL κνουµε.
ΣYNT.: JAγορσατε τ ν JOλυµπιακ ΠBργο τς Nας IY'ρκης. Π/ς τ ν ξιοποιεOτε σµερα;
Σ.Π.: Ξοδ6ψαµε 0κε2 πολλ. JκατοµµSρια κα" Cγινε κτι 0ντυπωσιακ:. @H ση το8 πSργου, 0κτ4ς
7π4 τ. 0µπορικ. καταστEµατα ποL Cχει, διαµορφ1θηκε hς K6ντρο @Eλληνικο8 Πολιτισµο8. Περιλαµνει aνα µεγλο κατστηµα ποL προωθε2 –πωλε2 σG τιµ= κ:στους– 7ντ$γραφα, 0κµαγε2α ε[ρηµτων q µνηµε$ων το8 @Eλληνικο8 Πολιτισµο8. NEχει 0π$σης aνα hρα2ο Jστιατ:ριο µG Jλληνικ= κουζ$να, κρασ" κα" Xλλα Jλληνικ. ποτ. @Yπρχει 0π$σης κατστηµα Jλληνικ*ν ιλ$ων. @O Jλληνικ4ς
πολιτισµ4ς εHναι σSνθετο πρ/γµα, δGν εHναι µ:νο «πνευµατικ4ς» – µG τ=ν Cννοια ποL δ$νουµε σEµερα σ’ αjτ4ν τ4ν Iρο.
ΣYNT.: Bαια στ.ς H.Π.A. ?πρχει κι ,λλη σπουδαα δραστηρι'τητα το! IIδρBµατος.
Σ.Π.: Προωθο8µε τ4ν @Eλληνικ4 Πολιτισµ4 στ. 7µερικανικ. πανεπιστEµια. NEχουµε 20 aδρες
@Eλληνικ*ν Σπουδ*ν. Στ= χρηµατοδ:τησE τους 0κτ4ς 7π4 µ/ς συµµετ6χει κα" τ4 Rδιο τ4 πανεπιστEµιο. Ajτ4 εHναι Iρος, στε ν. µ=ν [πρχtη P aδρα hς ξ6νο σ*µα. Eπ$σης στ4 Mητροπολιτικ4
Mουσε2ο τKς N6ας @Y:ρκης λειτουργε2 P Ωνσειος BιλιοθEκη γι. τ=ν @Eλληνικ= κα" Pωµαϊκ= T6χνη, ποL Cγινε µG δικE µας δαπνη.
ΣYNT.: IH «Στγη τ/ν Γραµµτων κα. τ/ν Tεχν/ν», ποD κατασκευζεται α>τ&ν τ& στιγµ& στ& Λεωφ'ρο Συγγρο!, µπορεO ν) χαρακτηρισθa π’ τ) σηµαντικτερα [ργα το! IIδρBµατος;
Σ.Π.: Aσφαλ*ς. Πρ:κειται γι. aνα µεγλο Cργο. Σ’ aνα οmκ:πεδο τρι*ν στρεµµτων κατασκευζεται aνα κτ$ριο, ποL θ. Cχtη 0νν6α [π:γειους κα" 0νν6α [π6ργειους rρ:φους. @H Στ6γη φιλοδοξε2 ν.
στεγσtη τ4ν Jλληνικ4 Πολιτισµ:, τ. Γρµµατα κα" τ"ς Kαλ6ς του T6χνες, κι vχι 6αια µ:νο τ4ν
7ρχα2ο @Eλληνικ4 Πολιτισµ4, B Bπο2ος «στεγζεται» σ’ Iλη σχεδ4ν τ= γK, 7λλ. κυρ$ως τ4ν νε1τερο
πολιτισµ: µας.
ΣYNT.: Γιατ διαλξατε τ ν 2ρο «Στγη» ντ. ,λλων καθιερωµνων, 2πως JAκαδηµα R Kντρο
κ.λπ.;
Σ.Π.: OF Iροι αjτο" 7νEκουν σG Xλλους κα" δGν θ6λουµε ν. τοLς προυµε 0µε2ς. @H Στ6γη ποL δηµιουργο8µε φιλοδοξε2 ν. στεγσtη τ4ν «Xστεγο» κα" διωγµ6νο σEµερα @Eλληνικ4 Πολιτισµ4. Nοµ$ζω καταλαα$νετε.

EλληνικSς Πολιτισµς: O bπ.ρτερος τHν ΠολιτισµHν
ΣYNT.: IO ,ξονας τ/ν δραστηριοττων σας, κ. Παπαδηµητρου, ε3ναι U IEλληνικ ς Πολιτισµ ς
κα. " προθησ του σ’ 2λο τ ν κ'σµο. A>τ γνεται δι'τι U JΩνσης iταν $Eλληνας; H δι'τι *σεOς,
ο4 συνεχιστ ς το! [ργου του, ε3στε $Eλληνες R κτι ,λλο;
Σ.Π.: Eµε2ς πρ6πει ν. κνουµε Cργα, πνευµατικ. κα" µE, ποL ελτι1νουν τ4ν Xνθρωπο. EνισχSουµε κα" διαδ$δουµε τ4ν @Eλληνικ4 Πολιτισµ:, vχι γιατ" B Aριστοτ6λης Ωνσης ]ταν ^Eλληνας, vχι γιατ" εRµαστε ^Eλληνες, ποL εRµαστε, 7λλ. δι:τι τ4ν κρ$νουµε [π6ρτερο τ*ν πολιτισµ*ν.
ΠιστεSουµε Iτι B µ:νος πολιτισµ4ς ποL Xντεξε στ4ν χρ:νο, ποL µαθα$νει τ4ν Xνθρωπο ν. γ$νεται καλSτερος, εHναι B @Eλληνικ4ς Πολιτισµ:ς. @O 7ρχα2ος @Eλληνικ4ς Πολιτισµ4ς δ$νει aναν
γν1µονα στ4ν Xνθρωπο, γι. ν. ζEσtη rρθ. κα" ν. συνυπρξtη µG τοLς Xλλους. Kα" 7ποτελε2 τ=ν
0πιτοµ= το8 7νθρωπ$νου γ6νους . Σ’ αjτοLς ποL τ4ν προσφ6ρουµε 0πιδι1κουµε τ4 καλ4 – κι vχι
7π4 σωινισµ:. Στ=ν Aµερικ= λ6πουµε τοLς 7νθρ1πους ν. Cρχωνται ν. παρακαλο8ν κα" ν.
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σπρ1χνωνται γι. µι. θ6ση σG µ$α µας διλεξη, δι:τι πιστεSουν π\ς εHναι µι. προσφορ. το8
@Eλληνικο8 ΠνεSµατος πρ4ς τ=ν πατρ$δα τους.
Kι xς σηµει1σουµε κα" το8το: @H @Eλλδα σEµερα, παρ. τ. Iσα χ$λια-µSρια π6ρασε Iλους αjτοLς
τοLς αm*νες το8 σκοταδισµο8 κα" τKς σκλαι/ς –ποL δGν εHναι το8 παρ:ντος ν. 7ναλSσουµε–, 0ν
τοSτοις παργει πολιτισµ:. ΣG Iλες τ"ς τ6χνες σEµερα – σG 7ντ$θεση µG τ"ς Xλλες χ*ρες – 0δ* παργεται πολιτισµ:ς.

TS α σθητριο το: Ων(ση γι7 τS dθος τHν EνθρMπων
ΣYNT.: Aν ζο!σε U εµνηστος JAριστοτλης JΩνσης κα. [λεπε τ [ργο το! IIδρBµατος θ) iταν,
πιστεBετε, ε>χαριστηµνος;
Σ.Π.: Θ. ]ταν πολL χαροSµενος, δι:τι αjτ4 ποL Xφησε Cγινε κα" γ$νεται προσφορ. πρ4ς τ=ν πατρ$δα του κα" πρ4ς Iλο τ4ν κ:σµο. Ξ6ρετε, Iταν 7ναλαµε µ/ς κορ:ϊδευαν φ$λοι κα" µE. ∆Gν π$στευαν
Iτι θ. µποροSσαµε ν. πετSχουµε αjτ. ποL πετSχαµε ς τ1ρα. O{τε B µακαρ$της θ. µπορο8σε ν. τ4
φανταστtK αjτ:.
ΣYNT.: Πολλο. λνε πrς U JΩνσης ε3χε τ λθητο ασθητριο ν) καταλαανaη τ iθος κα. τ.ς
δυνατ'τητες τ/ν νθρπων, γι’ α>τ *πλεγε πντα σωστοDς συνεργτες. yEτσι *πλεξε κι *σ;ς;
Σ.Π.: M. δGν 0π6λεξε µ:νο 0µ6να. O{τε δοSλεψα µ:νος µου. Eπ6λεξε κι Xλλους 7ξι:λογους 7νθρ1πους Iπως τ4ν κ. Zαµπ6λα, τ4ν κ. Iωανν$δη κα" τοLς Xλλους συνεργτες µας. Aκο8στε: @O Ωνσης,
Iπως κθε Xνθρωπος, Cκανε κα" λθη κα" σωστ. NAλλοι συνεργτες ]ταν καλο" κι Xλλοι vχι. ^Eνα
θ6µα συζEτησης, Iταν Cκανε τ= διαθEκη του, ]ταν τ4 ποι:ς θ. διαχειρισθtK τ=ν περιουσ$α ποL 7φEνει. @O Ωνσης ]ταν [πGρ Jν4ς µικρο8 7ριθµο8, 5 µελ*ν, ες τ*ν Bπο$ων µουν 0γ1. T4ν Cπεισα ν.
αjξEσtη τ4ν 7ριθµ4 σG τουλχιστον 15 7νθρ1πους. ∆ι:τι Cτσι θ. εHχε πιθαν:τητες µεγαλSτερες ν. λειτουργEσtη. Π6ντε Xνθρωποι q θ. ]ταν Iλοι καλο" q vχι κακο$, q µισο"-µισο$. Π:σοι θ. 7π6µεναν ν.
λειτουργEσουν; Ejτυχ*ς δ6χθηκε – κι αjτ4 ]ταν σωτEριο. ∆ι:τι σ’ αjτοLς τοLς 0π" πλ6ον 7νθρ1πους
[πKρξαν κα" κποιοι ποL δοSλεψαν σκληρ. κα" Cγινε Cτσι τ4 ^Iδρυµα. ∆Gν µουν µ:νον 0γ1· πρ6πει ν. Cχtης καλοLς συνεργτες, δι:τι B 7γ*νας δGν εHναι ο{τε ε{κολος ο{τε 7ν1δυνος. ΣEµερα τ4 ν.
κνtης χρEµατα εHναι πρα πολL δSσκολο κα" πολL 0πικ$νδυνο xν φτσtης σG µεγλα νοSµερα. T4 ν.
τ. ξοδ6ψtης σωστ. εHναι πλι κι αjτ4 δSσκολο Cργο.
ΣYNT.: KBριε Παπαδηµητρου, περσατε τ µεγαλBτερο µρος τς ζως σας κοντ) στ ν JAριστοτλη JΩνση, εTτε Eς ,µεσος συνεργτης του εTτε, 28 χρ'νια τρα, Eς συνεχιστ&ς το! [ργου του.
Π/ς νοιθετε, π/ς ινετε α>τ&ν τ&ν καταλυτικ& γι) τ& ζω σας σχση;
Σ.Π.: NHµουν κοντ. στ4ν µακαρ$τη 7π’ τ4 1953. NHµουν 0π$σης B συντκτης τKς διαθEκης του κα"
αjτ4ς ποL τ4ν παρ1τρυνε ν. τ=ν κνtη µετ. τ4ν χαµ4 το8 γιο8 του. `Hταν 7ναµφισEτητα µι. καθοριστικ= γι. µ6να γνωριµ$α. Aπ4 οmκονοµικKς πλευρ/ς 7σκο8σα 0λεSθερο 0πγγελµα κα" Cγαζα
πολλ. χρEµατα. ^Oταν Cγινα πρ:εδρος το8 @IδρSµατος, σταµτησα ν. τ4 7σκ*. ∆Gν νοµ$ζω Iτι τ4
^Iδρυµα θ. µπορο8σε ν. µG πληρ1νtη σSµφωνα µG τ"ς προηγοSµενες 7ποδοχ6ς µου.
ΣYNT.: Προσωπικ) τ *πιδικετε στ µλλον;
Σ.Π.: T4 µ6λλον µας δGν εHναι κα" τ:σο µεγλο (γ6λια). T. χρ:νια π6ρασαν κα" Cτσι λ6πουµε τ4
παρ:ν. ΓεννEθηκα στ=ν Aλεξνδρεια τKς AmγSπτου, σG µ$α Jλληνικ= παροικ$α ζωντανE, µG mσχυρ=
παρδοση εjποι$ας, µG µεγλους 0θνικοLς εjεργ6τες. Aπ4 τ= στιγµ= ποL Cγαζα τ. πρ4ς τ4 ζKν γι.
µ6να κα" τ=ν οmκογ6νει µου –δGν ζ* παλα. Iπως Xλλοι– τ4 ν. συνεχ$σω ν. κερδ$ζω χρEµατα µο8
]ταν πι. 7διφορο, δι:τι συγκριν:µενος 0π’ αjτο8 µG τοLς εjεργ6τες τKς mδια$τερης πατρ$δας µου
δGν Cχω καµµ$α 7ξ$α. T4 χρKµα δGν εHναι τ$ποτα, Iταν δGν µπορtKς ν. τ4 7ξιοποιEσtης πρ4ς vφελος
το8 πλησ$ον σου. Kα" P @Eλλδα προσφ6ρει µεγλα πεδ$α κοινωφελο8ς δρσης 7λλ. κα" φιλανθρωπ$ας. T= φιλανθρωπ$α B Ωνσης δGν τ=ν θελε – κα" vντως εHχε δ$κιο. ∆ι:τι εHναι καλSτερα ν.
κνtης aνα νοσοκοµε2ο, παρ. ν. πληρ1σtης µ$α 0γχε$ριση στ4 0ξωτερικ4 Jν4ς 7ναξιοπαθο8ς συνανθρ1που σου. NAρα τ4 ν. δουλ6ψουµε σωστ. κα" ν. προσφ6ρουµε εHναι τ4 καSχηµ µας, τ4 θικ: µας
χρ6ος, παρ. τ4ν 0ξουθενωτικ4 7γ*να τKς 0λεSθερης 7γορ/ς.
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OR LχθροA το: Πολιτισµο: µας καA τS «Eξ AνατολHν τS φHς»
ΣYNT.: Tελεινοντας, κ. Παπαδηµητρου, θ) θελα ν) σ;ς ρωτσω σχετικ/ς µ τ&ν πρ'σφατη
[κθεση τ/ν Kυπριακ/ν ρχαιοττων ποD διωργανθηκε στ.ς H.Π.A., " Uποα χρηµατοδοτθηκε π
τ JΩνσειο κα. [λαε µεγλη δηµοσι'τητα. IH *ν λ'γ<ω [κθεση [φερε τ ν ττλο « Aπ τ)ν Iστ%ρ
στ)ν Aφροδτη», 0νας ττλος ποD προφαν/ς θ) µπορο!σε ν) θεωρηθa 2τι ?πεδλωνε σιατικ& καταγωγ& τ/ν κατοκων τς KBπρου κα. τ περφηµο «JEξ JAνατολ/ν τ φ/ς». Ποι'ς τιτλοφ'ρησε τ&ν
*ν λ'γ<ω [κθεση κα. τ [χετε ν) πτε περ. τοBτου;
Σ.Π.: Eµε2ς 7ναλαµε τ= δαπνη τKς διοργνωσης – τ=ν εjθSνη τKς 0κθ6σεως εHχαν P Aρχαιολογικ= @Yπηρεσ$α κα" τ4 @Yπουργε2ο Πολιτισµο8 τKς KSπρου. ^Oπως καταλαα$νετε, δGν µπορ*
0γ\ ν. 0λ6γξω τ4ν 7ρχαιολ:γο τKς KSπρου τ$ τ$τλο θ. 0πιλ6ξtη. Ajτ4 ποL µπορ* ν. 0λ6γξω, εHναι
τ4 τ$ θ. π* 0γ1. @Ως πρ:εδρος το8 @IδρSµατος σG δSο Bµιλ$ες µου, µ$α στ. 0γκα$νια τKς Cκθεσης κα"
µ$α στ= ραδιν= δεξ$ωση, εHπα τ. JξKς: @O τ$τλος τKς Cκθεσης εHναι προκλητικ:ς. Aπ’ τ=ν KSπρο π6ρασαν κι Xλλοι λαο" κι Xλλες θε:τητες, ποL Iλες [π6κυψαν τελικ. στ=ν rµορφι. τKς @Eλλην$δας
Aφροδ$της. T4 νησ" παρ6µεινε Jλληνικ:, δι:τι στ=ν πλη µεταξL τKς Aστρτης κα" τKς Aφροδ$της νικEτρια γKκε P @Eλλην$δα θε. Mετ. τ"ς δικ6ς µου τοποθετEσεις Xρχισαν ν. «7λλζουν γν1µη» 7ρκετο" κα" ν. mσχυρ$ζωνται Xλλα πλ6ον. Aρκετο" KSπριοι µG πλησ$ασαν κα" µG συνεχρησαν.
Aσφαλ*ς γνωρ$ζετε π\ς B @Eλληνικ4ς Πολιτισµ4ς Cχει πολλοLς «διανοοSµενους» 0χθροSς. Ajτ4
σηµα$νει π\ς πατn/ σG νε8ρα κα" τ. νε8ρα πονο8ν hρισµ6νους. T4 θ6µα εHναι, τ$ κνεις q τ$ δGν
κνεις Cναντι αjτ*ν.
ΣYNT.: T περφηµο «JEξ JAνατολ/ν τ φ/ς» θ) τ συναντ;τε ρκετ) συχν) µπροστ σας.
Σ.Π.: Θ6λησαν hρισµ6νοι ν. µG πληροφορEσουν γι. τ=ν Aνατολ= κα" τ4 φ*ς της. M. ποι: φ*ς
0ξ Aνατολ*ν; MEπως γ6ννησε τ= δηµοκρατ$α, τ=ν πολιτικE, τ4 θ6ατρο; Ποι: 7π’ τ. στοιχε2α το8 Πολιτισµο8 γεννEθηκε στ=ν AνατολE, 0κε2 ποL σSµφωνα µG τοLς 7ρχα$ους συγγραφε2ς [πKρχε P αραρ:τητα;
ΣYNT.: Παρατηρο!µε, κ. Παπαδηµητρου, πrς µ τ ν καιρ Uλονα κα. περισσ'τερο τ JΩνσειο
$Iδρυµα κα. τ [ργο του καταξινονται στ& συνεδηση το! κ'σµου Eς 0να σχυρ κα. ,δολο στριγµα
το! IEλληνικο! Πολιτισµο!. Kα. Eς στυλοτης τς παρουσας α>τς, *πιτρψτε µου, φανεσθε *σεOς.
T εσπρττετε α>τ', κ. Παπαδηµητρου;
Σ.Π.: Σ/ς εjχαριστ* γι. τ. καλ σας λ:για. ∆Gν εHµαι µ:νον 0γ1, Iλοι οF Xνθρωποι το8 @IδρSµατος δουλεSουµε γι. τ4 καλSτερο. Kα" P µ:νη 7νταµοι= ποL δεχ:µαστε, εHναι P 7ναγν1ρισE µας
7π4 τ4ν λα4 κα" µ:νον 7π4 αjτ:ν. ^Oταν περπατ* στ4ν δρ:µο, Xγνωστος 0ν µ6σω 7γν1στων, πολλο" εHναι οF Xνθρωποι ποL µG πλησιζουν γι. ν. µο8 0κφρσουν τ=ν 7ναγν1ρισE τους πρ4ς τ4 Cργο
µας, ν. 0πικροτEσουν τ=ν προσπθει µας. T$ Xλλο µπορε2 ν. ζητEσtη κανε"ς Cξω 7π’ αjτ:; «Kτθανε ∆ιαγ:ρα, οjκ 0ς NOλυµπον 7ναtKς».

Παν. Λ. Kου+αλ!κης

Σηµ. το: Eκδτη: /O «∆» αYσθ;νεται τ$ν .ν;γκη ν7 δηλ5σHη τ$ν χαρ; του, διτι ο% ασικ=ς πεποιθ"σεις το Zπευθνου το σπουδαιτερου κα> Zγι στερου πολιτισµικο φορ α τ6ς 0λληνικ6ς Yδιωτικ6ς πρωτοουλας, το ,Ωνασεου /Iδρµατος, συµππτουν µ= τ$ ασικ$ προληµατικ$ ποM .ρθρ5θηκε κα> .ρθρ5νεται στ>ς στ6λες το περιοδικο α[το .π4 τ$ν Aκδοσ"
του τ4ν ,Iανου;ριο το 1982 _ως σ"µερα. /H φωτισµ νη συνεδηση το Προ δρου το /Iδρµατος κ. Στ. Παπαδηµητρου, `πως διαγρ;φεται στ4 Aργο του κα> στ4ν λγο του, Kπαληθεει
γι7 µα .κµη φορ7 τ$ν πολλ;κις διατυπωθε9σα aποψ" µας, `τι U διαχρονικ4ς /Eλληνικ4ς Πολιτισµ4ς εbναι Aργο .ποκλειστικ7 προσωπικοτ"των κα> cχι Uµ;δας, κρ;τους d Kπισ"µων φορ ων, πο, `πως συν;γεται .π4 τ7 λεγµενα το κ. Στ. Π., cχι µνο δ=ν συµ;λλουν .λλ7
Kκτρ πουν τ$ν .νοδικ$ πορεα το Πολιτισµο µας, κ;τι ποM κα> U Zπογραφµενος –fς µο
KπιτραπH6 ν7 τ4 π γι7 πρ5τη φορ7 Kδ–Aχω νοι5σει σκληρ7 «στ4 πετσ µου» πολλ=ς φορ=ς
στ7 22 χρνια ποM πλοηγ τ4 µικρ4 Yδιωτικ4 Kπσης σκ;φος «∆αυλς». – ∆.I.Λ.

TZEPPY M¶PAOYN: O AMEPIKANO™ E§§HNI™TH™–
Gν εHναι λ$γοι 0κε2νοι οF φ$λοι ποL δGν µο8 Cκρυψαν τ=ν 7πογοEτευσE
τους γι. τ4ν 7ρνητικ4 ρ:λο το8 Aµερικανο8 JλληνιστK πανεπιστηµιακο8
Victor Davis Hanson hς συµοSλου κα" mδεολογικο8 7πολογητK τKς κυερνEσεως MποSς, γεγον4ς ποL 7πεκλυψε B «∆αυλ4ς» προσφτως (τ.
263, Nο6µριος 2003). Ajτ4 ποL τοLς 0ν1χλησε 7ρκετ, ]ταν π\ς οF Rδιοι εHχαν
0νθουσιαστK προηγουµ6νως λ:γω τKς συγγραφικKς συµµετοχKς το8 Xνσον
στ4 πολυδιαφηµισµ6νο ιλ$ο «Ποι:ς σκ:τωσε τ4ν ^Oµηρο;». @Ως 0κ τοSτου νοι1θω τ=ν 7νγκη ν. ξεκαθαρ$σω κποια πργµατα, κα" κυρ$ως λ:γω τKς µακρ/ς συνεργασ$ας ποL µG συνδ6ει µG τ4ν «∆αυλ:».

¢

@H περ$πτωση Xνσον δGν εHναι ο{τε P πρ1τη ο{τε P τελευτα$α, ποL aνας διανοοSµενος
7ναλαµνει ν. δικαιολογEσtη q ν. 0ξρtη σ.ν καθοδηγητ=ς q 7πολογητ=ς τ"ς BλοκληρωτικGς µεθ:δους µι/ς 0ξουσ$ας. Eπ$σης aνας µορφωµ6νος 0πιστEµονας δGν σηµα$νει 7παραιτEτως Iτι εHναι κι aνας καλλιεργηµ6νος Xνθρωπος – δυστυχ*ς. ^Oσοι συµµετ6χουµε στ4ν
«∆αυλ4» τσσουµε πρ*τα 7π’ Iλα τ=ν κριτικ= κα" τ=ν 7µφισEτηση κα" δGν 7ναζητο8µε
0χθροLς κα" φ$λους παρασυρµ6νοι 7π4 τ"ς mδεολογικGς ζυµ1σεις τKς 0πικαιρ:τητας.
^Oσον 7φορn/ στ4 θ6µα το8 7ναπτυσσ:µενου στε$ρου 7ντι-αµερικανισµο8, ποL Cχει 7νοδικ= τση 0ξ αmτ$ας τKς 0πιληθε$σας παγκοσµιοπο$ησης –P Bπο$α Cρχεται σG 7ντ$θεση µG τοLς π:θους τ*ν 7νθρ1πων γι. µι. εjγεν6στερη µορφ= ζωKς–, κρ$νω hς λθος
τ4ν φονταµενταλισµ4 ποL παρατηρε2ται. Πληροφορ* λοιπ4ν τοLς 7ναγν*στες Iτι aνα
σηµαντικ4 µ6τωπο 7πντησης στ=ν 0πιχειροSµενη Bλοκληρωτικ= κινητικ:τητα τKς ορειοαµερικανικKς κυερνEσως Cχει συγκροτηθK κα" 0νεργοποιηθK µ6σα στ"ς Rδιες τ"ς
H.Π. Eκτ4ς 7π4 τ=ν Aµερικ= τ*ν MποSς, K$σσινγκερ, Σαντζεν6γκερ, Pµσφελντ,
Xνσον κ.X. [πρχει κα" P Xλλη AµερικE, αjτ= τ*ν I.ν NIλλιτς, N:ρµαν M6ηλερ,
K.ρλ Σαγκν, Tζα$ηµς X$λλµαν, B$νσεντ KοSκ, NEρικ NAντερσον, Tζ\ν NAντερσον,
T"µ P:µπινς, Γκ4ρ Bιντλ, N:αµ Tσ:µσκυ, Mικλ MοSρ, Tζ6ρυ Mπρουν κα" πολλ*ν
Xλλων. Θ. σταθ* στ4ν τελευτα2ο.
@O Tζ6ρυ Mπρουν σποSδασε 7ρχα$α Jλληνικ= φιλολογ$α κα" λατινικ. στ4 πανεπιστEµιο τKς Kαλιφ:ρνιας Mπ6ρκλεϋ κα" 0ν συνεχε$nα νοµικ. στ4 Γ6ηλ. T4 1970 0ξελ6γη Γραµµατ6ας τKς Πολιτε$ας τKς Kαλιφ:ρνιας κα" τρ$α χρ:νια µετ. κυερνEτης της, σG Pλικ$α µ:λις 35 0τ*ν. T4 Cργο του διακρ$θηκε γι. τ4ν 7νθρωπιστικ: του χαρακτKρα κα" τ=ν κοινωνικE του εjαισθησ$α κα" τ4 1978 0πανεξελ6γη κυερνEτης µG τ=ν µεγαλSτερη πλειοψηφ$α
στ=ν Fστορ$α τKς πολιτε$ας. NIσως ν. 7ποτελtK δυστSχηµα Iτι στ. 1992 Cχασε 7π4 τ4ν Kλ$ντον τ4 χρ2σµα τ*ν ∆ηµοκρατικ*ν. T4 1997 0ξελ6γη δEµαρχος στ=ν π:λη του, τ4 NΩκλαντ.
@Ως δηµοσιογρφος προσπθησε ν. δ1σtη Kµα, στε ν. 7κουστtK P φων= Iλων 0κε$νων
τ*ν πνευµατικ*ν 7νθρ1πων ποL 7δυνατο8ν ν. ρο8ν πρ:σαση στ. 0λεγχ:µενα µ.µ.ε. λ:γω
τKς 0ντιµ:τητς τους κα" τKς 7ποστροφKς τους πρ4ς τ4ν µαζικ4 χειραγωγικ4 χαρακτKρα τ*ν
µ6σων αjτ*ν. Στ4 ιλ$ο του «IH ,λλη JAµερικ», ποL κυκλοφ:ρησε κα" στ=ν @Eλλδα, παρουσιζει κποιες πολL 0νδιαφ6ρουσες συζητEσεις του µG 7νθρωπιστGς-στοχαστGς 7π4 Iλο
τ4ν κ:σµο. Πρ:κειται γι. φιλοσ:φους, περιαλλοντολ:γους, παιδαγωγοSς, στρατιωτικοSς,
γεωπολιτικοSς, δηµοσιογρφους, οF Bπο2οι µG τρ:πο 0µπεριστατωµ6νο κα" µG λ:γο πλ/ διατυπωµ6νο µ/ς δ$νουν ν. καταλουµε τ$ σηµα$νει παγκοσµιοπο$ηση, θ$γοντας θ6µατα πολιτικKς, κοινων$ας, πολιτισµο8, παρδοσης, διατροφKς, περιλλοντος, παιδε$ας, στρατηγικKς, 0ξουσ$ας κ.λπ. T4 σηµαντικ4 εHναι π\ς δGν καταφεSγουν σG [περολ6ς, παραδοξολογ$ες, συνθηµατολογ$ες κα" Xλλες γραφικ:τητες –7π’ τ4ν οµαρδισµ4 τ*ν Bπο$ων Cχου-

ANTIBAPO TOY Î. BIKTOP NTAIHBI™ XAN™ON
µε µπουχτ$σει πι– 7λλ. µG λ:γο σοαρ:, Cγκυρο κα" 7νθρ1πινο µ/ς δ$νουν ν. καταλουµε Iτι ο{τε µ:νοι εRµαστε ο{τε ξεκοµµ6νοι στ4ν 7γ*να µας γι. τ=ν οmκουµενικ= 7ναγ6ννηση το8 7νθρωπισµο8.
T4 σηµε2ο ποL προκαλε2 mδια$τερη 0ντSπωση εHναι P 0πιµον= το8 φιλοσ:φου κα" παιδαγωγο8 I.ν NIλλιτς γι. 0πανεκτ$µηση το8 7γαθο8 τKς φιλ$ας ([π6ρτατη 7ξ$α κατ. τ4ν Aριστοτ6λη, τ4ν Eπ$κουρο κα" τ"ς σχολ6ς του), ποL τ:σο Cχει [ποτιµηθK, κα" B 0παναπροσδιορισµ4ς τKς κοινωνικKς σηµασ$ας τKς φιλ$ας hς γνKς κα" καθαρKς 7ξ$ας –Iπως κατ. τ=ν
γν1µη το8 NIλλιτς συν6αινε στ4ν πολιτισµ4 τ*ν @EλλEνων– χωρ"ς τ"ς µεταγεν6στερες προσµ$ξεις το8 σεξισµο8, τKς [ποκρισ$ας κα" τKς 0κµετλλευσης.
***
νας 7κ:µη 7π4 αjτοLς τοLς 7νθρωπιστGς-Jλληνιστ6ς, @Iσπαν4ς αjτ:ς, εHναι B Aγουστ"ν Γκαρθ$α Kλο. @O Kλο γεννEθηκε στ=ν Zαµ:ρα τKς @Iσπαν$ας στ. 1926. ∆$δαξε 7π4 τ4 1964 στ=ν aδρα κλασικKς φιλολογ$ας το8 πανεπιστηµ$ου τKς Mαδρ$της κα" πρωτSτερα στ4 πανεπιστEµιο τKς Σε$λλης. Aνµεσα στ. 1965 κα" 1975 0ξωρ$στηκε 7π4 τ=ν κυ6ρνηση Φρνκο στ=ν Γαλλ$α λ:γω τKς συµµετοχKς του στ4 κ$νηµα τ*ν
«Acratos» κα" Cπειτα 0π6στρεψε στ. 7καδηµαϊκ του καθEκοντα. NEχει µεταφρσει στ=ν
Fσπανικ= γλ*σσα ^Oµηρο, Aριστοφνη, Ξενοφ*ντα, Bιργ$λιο, ΛουκρEτιο κα" Xλλους κλασικοLς συγγραφε2ς. Eπ$σης συµµετ6χει στ=ν δηµ:σια ζω= κα" στοLς κοινωνικοLς 7γ*νες
hς συνειδητοποιηµ6νος κα" 0νεργ4ς πολ$της µG 0λεSθερη κρ$ση.
Bιλ$ο του ποL κυκλοφορε2 στ. Jλληνικ, σG µετφραση το8 K1στα Παναγιωτ$δη, εHναι
τ4 «Eναντ$ον το8 αjτοκινEτου». @O Kλο δυσανασχετε2 µG τ=ν παρλογη µετατροπ= µι/ς
µηχανKς, το8 αjτοκινEτου 0ν προκειµ6νω, σG κοινωνικ= 7ξ$α κα" σG µ6τρο 7ξιολ:γησης τKς
7νθρ1πινης προσωπικ:τητας. AποκαλSπτει τ=ν συνωµοτικ= κα" παραπλανητικ= πρακτικ=
τ*ν αjτοκινητοιοµηχανι*ν κα" τ*ν πετρελαιοπαραγωγ*ν εmς ρος τKς 7νθρωπ:τητας σG
Iλα τ. 0π$πεδα – [γε$α, 7σφλεια, χρ:νο, χρKµα, αmσθητικE, ποι:τητα, περιλλον, 0ργασ$α,
ψυχολογ$α, 0λευθερ$α κ.λπ. @O –Xξιος το8 µισθο8 του– καθηγητ=ς Cχει rξL πνε8µα κα" λ:γο
κα" πραγµατικ. 0ντυπωσιζει µG τ. Iσα ξεµπροστιζει χωρ"ς περιστροφ6ς. @H καταγγελ$α
του 7φορn/ στ=ν πτ= καθηµεριν:τητα τKς ζωKς µας κα" Cχει πολL µεγλο 0νδιαφ6ρον, εmδικ.
Iταν 7ναλStη π*ς P παγκοσµιοπο$ηση το8 [περπλουτισµο8 κα" τKς δυστυχ$ας 0ρηµ1νει τ=ν
µεθ:ριο κα" τ=ν 0παρχ$α σG διεθνGς 0π$πεδο, [ποαθµ$ζει τ4ν σεασµ4 τKς 7νθρ1πινης ζωKς
κα" καταστρ6φει τ4ν πολιτισµ:. Πντως P κατσταση ποL περιγρφει B Kλο γι. τ=ν @Iσπαν$α ξαφνιζει µG τ4 π:σο 7ντ$στοιχη εHναι µG αjτ=ν ποL 0πικρατε2 κα" στ=ν @Eλλδα.
^Oσον 7φορn/ στ=ν «σχ6ση» το8 @Iσπανο8 JλληνιστK µG τ4 παρδειγµα το8 προαναφερθ6ντος Aµερικανο8 συναδ6λφου του B. Nτ. Xνσον κα" Iσων Xλλων δ$νουν 7νλογα δε$γµατα γραφKς, εHναι P JξKς κα" εHναι εmλικριν6στατη: «O4 διανοοBµενοι ε3ναι
?πηρτες τς *ξουσας, ε3ναι φτειαγµνοι γι) ν) *ξαπατο!ν, ν) *ξαπατο!ν τ ν λα'.
Nτοι 2λοι ο4 διανοοBµενοι, ποκαλο!νται *πιστµονες, φιλ'σοφοι, λογοτχνες, 2λοι
α>το. ποD *µφανζονται στ&ν τηλε'ραση, ποD [χουν dπαρξη γι) ν) *ξαπατο!ν, γι) ν)
συντηρο!ν τ ψµα, γι) ν) τ στηρζουν. T'σο ποD οqτε γι’ στεOο µ&ν σο! τBχaη ν) πaς
2τι *µπιστεBεσαι τοDς διανοοBµενους. JEµπιστοσBνη, ποD ε3ναι τ ντθετο τς πστης,
µπορεOς ν) [χaης µ'νο στ ν λα', σ 2,τι ποµνει π’ τ ν λα κα. τ&ν ζω, κα. :ποµνως
στ.ς τλεις µας Eς διωτικ/ν τ'µων, δι) µσου τ/ν Uποων κα. *ναντον τ/ν Uποων π'τε-π'τε κτι π’ τ ν λα µπορεO ν) πρaη κουργιο, ν) µαλακσaη τ&ν πληγ», (σελ.
114). Σοφ) λ'για, κα. ο4 περιπτσεις ποD µ;ς φρνουν στ ν νο! πµπολλες, [τσι;!

QE

AλLξανδρος X. MAτσιου

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN
T!δε λLγει K5ριος
T κοBω, κ. Tζrρτζ MποDς νετερε; T' ’χεις ρξει λει
στ&ν ψιλοκουντα µ τ *πουρνιο JAφεντικ'; Ποι'ς τ λει; M) U Mνσφιλντ, ε>λογηµνε, ποD λθηκε ν) γρψaη κα.
κοτζ)µ ιλο γι) τ&ν πστη σου Eς «ξαναγεννηµνου Xριστιανο!»! Kι π ?λικ διαθτει ,φθονο U ,νθρωπος. T ν) πρωτοθυµηθa κανες. T&ν
συµπροσευχ σου µ τ ν κ. Mπλ ρ µσα στ ν Λευκ O3κο; T.ς παλαι'τερες *κµυστηριεBσεις σου στ ν ε>αγγελιστ& παπ; P'µπινσον, 2τι «U Θε ς *πιθυµεO *µνα γι) πρ'εδρο» R τ ,λλο, τ νεπανληπτο, ν) τελσaης τ&ν λειτουργα τ/ν Bαων πρυσι µσα στ εροπλ;νο *ν πτσει πρ ς O>σιγκτον, *πειδ& δ ν προλαινες ν) τ&ν παρακολουθσaης µετ) τ&ν προσγεωση; A>τ κι xν iταν happening! Φαντασττε σαρντα ,τοµα µσα στ&ν αTθουσα διασκψεων το! Air Force One παστωµνα σ)ν «σαρδλλες Kαλλονς» ν) σταυροκοπιο!νται, καθrς " σBµουλος Kρεν XιοD διαζε τ.ς
ε>χ ς κα. " Kοντολζα " κεχαριτωµνη 4ερουργο!σε *κτελντας χρη πρεσυτρου!
(M& γελ;τε, wµαρτωλο, γεγον'τα ναφρουµε). JAφο! γι) µι) στιγµ& U Γιαχ συγκινθηκε τ'σο πολB, ποD παρ) λγο ν) πρaη κα. ν) σηκσaη τ σκφος κα. τοDς *πιανοντες, γι) ν) τοDς θση µεταξD τ/ν Σεραφε.µ κα. τ/ν Xερουεµ, vστε ν) τ ν δοξολογο!ν Uµοθυµαδ ν ες τοDς α/νας τ/ν ανων. T ξανασκφθηκε 2µως, καθrς
θερησε 2τι το! ε3στε πι χρσιµοι στ&ν Γ, γι) ν) τ&ν κατακυριεBσετε ες δ'ξαν Θεο! Πατρ'ς, µν.
ΠορεBου λοιπ ν κι *σB, πεφιληµνο τκνο τς Σιν, µ ε>λογα το! IYψστου, ν) καθαρσaης τ ν κ'σµο π τ.ς δυνµεις το! κακο!. $Yψωσε σηµαα σου τοDς προφτες
«ο *λλησαν *ν ^ν'µατι Kυρου» κα. γνε ζηλωτ&ς τς δ'ξας το! Σολοµ/ντος κα. το!
JIησο! το! Nαυ κα. το! ∆αυ.δ κα. τ'σων ,λλων ιλικ/ν προσωπικοττων. JAφο!
«τ&ν [χεις κοBσει» 2τι ε3σαι *κλεκτ ς το! Θεο!, µ&ν κθεσαι καθ'λου. Kαθρισε τ&ν
«Π'ρνη Bαυλ/να» ταχως, γι) ν) προυν κα. ο4 ?π'λοιποι σειρ. M&ν λογαριζεις
τ) παιδι) τ/ν ?πηκ'ων σου, ποD σκοτνονται κα. σακατεBονται *κεO κτω, δ ν ε3ναι
δικ σου σ τελικ& νλυση. JEδ/ ξεχστηκε τ Bιετν)µ µ τ) πενντα χιλιδες πτµατα στ.ς πλαστικ ς σακκο!λες, στ) ψιλοπργµατα θ) κολλσουµε; Aν παρ’ 2λα
α>τ) ρεθa κανε.ς ν) σο! διαµαρτυρηθa γι) τ.ς :κατ'µες, µ&ν χσaης τ&ν ψυχραιµα σου. $Yψωσε µ νηφαλι'τητα τ ν δεκτη τς δεξι;ς σου στ ν ο>ραν κα. κρτα
τ&ν σιωπ σου. M τ θληµα το! Θεο! θ) τ) λaη U καθνας; Συνχισε λοιπ ν ν)
πουλg;ς µεσσιανισµ κα. µ&ν στενοχωρισαι. T) τηλε'λα το! Kυρου ε3ναι µετ) σο!.
T λει κα. τ ΣBνταγµα το! περιουσου [θνους σου. yOχι σ)ν τοDς E>ρωπαους, ποD
«[τζασαν» κα. νοµικ) τ ν ΠατεροBλη µας π τ&ν γηραι) πειρο – λλ) πσω [χει "
χλδα τ&ν ο>ρ. Θ) τοDς δεξω *γ, µ'λις [λθaη τ πλρωµα το! χρ'νου, γιατ. πολD
ρα [χουν πρει τ) µυαλ τους. JAκο!ς *κεO, ν) θεωρο!ν «τ ν λα το! Θεο!» Eς ?π’
ριθµ ν 0να πειλ& γι) τ&ν παγκ'σµια ερνη σ ποσοστ :ξντα τ) :κατ !
JAλλ) *δ/ ποD τ) λµε κα. ο4 δικο σου, τζοBνιορ, δ ν π;νε πσω. ETκοσι :πτ) :κατοµµBρια δηλνουν ,θεοι, κι 2σο π;νε πληθανουν. Γι’ α>τ νασκουµπσου κα. πισε δουλει. «Kρτησε τ&ν πστη ψηλ», 2πως λνε κα. ο4 «παπα-ροκ;δες» κα. συνχισε ν) προλλεσαι Eς ρσενικ& Z)ν ντ’ Aρκ τς Πλανηταρχας. Πρ'σεχε µ'νο µ&ν
καταλξaης «ψητ'ς», γιατ. κι *γr τ'τε θ) καταλξω π'λητο π τ

Σ!ρωθρον

AI™IMA KAI A¢HPITA
=Eπτ% χρ1νια «µανι!τικο»
T) γBµναστα µτια τ/ν λα/ν στρφονται στ&ν Παλαιστνη κα. κοιτο!ν µ ^δBνη τ& σφαγ& ποD συντελεOται *κεO. Kα. παρ’ 2τι δυσκολεBονται, δι'τι θBµατα ?πρχουν κι π’
τ.ς δBο πλευρς, τελικ) καταδικζουν τ κρτος το! JIσρα&λ κα. τοDς "γτες του. $Oταν U Mκης Θεοδωρκης λaη 2τι ο4 IEραOοι ρσκονται στ& «ρζα το! κακο!», ο>δε.ς καταλαανει
τ&ν ο>σα τ/ν λ'γων του. Kι 2ταν ο4 ?πουργο. το! Σαρ ν *πιτθενται στ ν Mκη, ο>δε.ς κα.
πλι καταλαανει τ ν σκοπ τς *πθεσς του. JEδ/, στ&ν IEλλδα, καταδκασαν 2λοι τοDς
JIσραηλτες ?πουργοDς κα. ?ποστριξαν τ ν Mκη.
IO Σιωνισµ ς στρφει τ) γBµναστα µτια τ/ν λα/ν στ&ν Παλαιστνη, στ µικρ παιχνδι
ποD παζει *κεO, vστε ν) µ&ν µπορa ν) δa κανε.ς τ µεγλο παιχνδι ποD παζει νεν'χλητος
στ&ν παγκ'σµια σκην. Kι U Θεοδωρκης γνεται Xτλερ στ) στ'µατα τ/ν IEραων ?πουργ/ν,
δι'τι πρ.ν π :πτ) χρ'νια δλωσε (στ ν «∆αυλ ») πrς «µLσα (π’ τν Γιαχ+ τ8ς B+λου ξεπηδST U Xτλερ». T κρτησαν *π. µα :πταετα µανιτικο ... µ;λλον :ραικο...

Π.Λ.K.

=H εκολα τ8ς (ντιγραφ8ς

IH ντιγραφ& δε/ν κα. λ'γου ε3ναι καθεστrς κα. γνεται µ διφορους τρ'πους. Συνθως προκλυπτα (π.χ. στ φBλλο τς 29ης JOκτωρου 2003 τς *φηµερδας «JEλευθεροτυπα» ?πρχει κατ λξιν ντιγραφ& µετφρασης ποD δηµοσιεBθηκε στ ν «∆αυλ » το! JOκτωρου µ ττλο «OV λλογοι τν HΠA» χωρ.ς καµµα ναφορ) στ ν «∆»). ΠιστεBω 2τι ο4 πντες ντιγρφουν τοDς πντες, wπλ; κα. µ'νο λ'γ<ω τς τεµπελι;ς κα. τς προχειρ'τητας ποD
[χει κυριεBσει τ Pωµαικο.
$Oσο γι) τ&ν διαστρλωση κα. τ&ν παραχραξη τ/ν δανικ/ν τς Tδιας µας τς πατρδας, [, *κεO ε3ναι ποD διαπρπουµε! E3ναι τ'σο εqκολο ν) τ κνουµε κι α>τ – παδευτοι
_ντες κα. πολBτως *κχριστιανισµνοι.

Σ.

OV «καλ5τερες µLρες» τοC Πατρι!ρχη
IO πατριρχης κ. BαρθολοµαOος δλωσε 2τι, 2ταν *νταχθa " Tουρκα στ&ν E.E., θ) [λθουν
«καλBτερες "µρες πολιτικ) κα. *κκλησιαστικ». JEγr [χω τ&ν εαι'τητα 2τι πρα πολD καλBτερες "µρες θ) [λθουν *κκλησιαστικ, xν στ&ν γετονα Tουρκα *πανλθaη τ σουλτανικ
καθεστς. T'τε ν) δτε µεγαλεOα κα. *ξουσα κα. πλο!το ποD θ) *ξασφαλσaη U KBριος στ&ν
χειµαζοµνη λ'γ<ω wµαρτι/ν JOρθοδοξα.

∆. Tσ.

B!ρ+αροι µ 7λληνικ πασ!λειµµα

Πρ ς τ παρ ν ο4 ραροι (µαζ. κι ο4 Pωµιο. στ Tδιο καλθι) xς λαµπρBνουν τ) παιχνδια τους µ :λληνικ ς δες, 2πως U JOλυµπισµ'ς. Σ)ν διαστρελωτ ς το! K'σµου τ/ν JIδε/ν,
στ) χελη τους χνεται " µουσικ'τητα κα. " σηµασα τ/ν λξεων κα. λλοινονται τ) λεχθντα. Odτως ποκοµµνοι π τ σBµπαν, xς διανµουν χρυσ;, ργυρ; κα. µπροBτζινα ραεOα,
σBµολα πλοBτου, ποD καταλαανουν *µπαζοντες λλλους. Aς παζουν λοιπ'ν, φο! δυνατο!ν ν) φανταστο!ν π/ς µπορεO 0να κλαδκι γριελι;ς ν) συµολζaη στερευτες κοσµικ ς
δυνµεις κα. τ γιατ ν) γωνζωνται γι) 0να ττοιο πρ;γµα. JEδ/ [γκειται " θεµελιδης διαφορ) µεταξD $Eλληνος κα. αρρου. IO πρ/τος ε γωνζεται κα. U δεBτερος παραπλανg;
δολως R κα. *κιζει, xν µπορa.

Στ MονπελλιL

Π.Π.

JAπ τ ν παρελθ'ντα Σεπτµριο τ ,γαλµα το! JAδαµντιου Kορα κοσµεO τ&ν κεντρικ&
πλατεOα το! Mονπελλι. JAπ τ Uµνυµο Πανεπιστµιο τς π'λης α>τς το! γαλλικο! ν'του
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πρ.ν κρι/ς π 215 χρ'νια, τ 1788, U µεγλος $Eλληνας διαφωτιστ&ς *λµανε τ διδακτορικ' του δπλωµα στ&ν *πιστµη τς JIατρικς. IO δµαρχος το! Mονπελλι Zrρζ Φρ ς στ&ν
τελετ& τ/ν ποκαλυπτηρων µλησε γι) τ&ν προσωπικ'τητα κα. τ νεκτµητο [ργο το! JAδ.
Kορα, σηµεινοντας πrς ε3ναι 4στορικ καθκον τς π'λες του " π'δοση τιµς σ 0ναν δικ' της ,νθρωπο.
IΩς γνωστ'ν, ο4 :λληνικ ς σπουδ ς στ& Γαλλα εσρχονται κα. πλι σ *ποχ& ,νθησης· ποδεικνBεται [τσι πrς U :λληνικ ς πολιτισµ ς κα. " παιδεα του δ ν [χουν σBνορα κα. ε>δοκιµο!ν
2που ?πρχει καθριος λογισµ'ς.

NAµ+ων- +8µα

Π.Λ.K.

IH *κκλησα το! ∆µου, π κυραρχο _ργανο τς Λαϊκς ουλσεως, συµµετοχς, κυριαρχας κα. ποφσεων στοDς ρχαους $Eλληνες, [γινε *κκλησα-να'ς.
T «τς γορεBειν οBλεται;» χαµα ’πεσε, πσετο, ουθηκε. ∆ ν κοBγεται πλον. IO
∆µος, U τς π'λεως πολτης, U γορεBων γι) τ&ν Π'λιν, δ ν ?πρχει πλον. yEγινεν πλρωµα, ποµνιον σιωπηλ ν κα. ,-φωνο, κο!ον κα. µ& διαντιδρο!ν. Φων& [χει µ'νο U παπ;ς - *πσκοπος, U δεσπ'ζων τ ν να . yEτσι U ,µων νκει στ&ν χρση α>τ/ν κατ) οBλησιν κα. πολλκις γνεται µα πολιτικο! λ'γου, 2λως ναρµοδως, τ ν UποOο τ *κκλησασµα κοBει θελτως κα. ,νευ ντι-Λ'γου.

Σ.Φ.

OV Eλληνες Προϊνδοευρωπαοι
JAπ’ τ.ς στππες τς Σιηρας στ ν KαBκασο κι π ’κεO στ.ς ο>γγρικ ς πεδιδες. IEπ'µενος
σταθµ ς " Mικρ) JAσα. O4 τελευταOες γλωσσολογικ ς [ρευνες το! Πανεπιστηµου yΩκλαντ
*µφανζουν Eς γεντειρα τς πρτης... UµιλοBσης φυλς τ&ν Mικρ) JAσα. IH ρχαι'τερη
γλ/σσα στ «νδοευρωπαϊκ δντρο», " γλ/σσα τ/ν Xετταων, 8.000 *τ/ν. T παρακλδι τς
E>ρπης ε3ναι 6.000 *τ/ν, α>τ&ν τ& φορ) ρχαι'τερο π’ α>τ τς JAσας, ποD χρονολογεOται
στ) 4.600 [τη! O4 Kελτικ ς γλ/σσες [χουν "λικα 2.900 χρ'νια, ο4 Λατινικ ς 2.700 κα. τ) JAγγλικ)
1.750 χρ'νια.
IH ρχαα IEλληνικ& Γλ/σσα δ ν *µφανζεται στ ν κατλογο τ/ν νδοευρωπαϊκ/ν
γλωσσ/ν. Γιατ ραγε, φο! ς σµερα τ&ν *νεφνιζαν Eς «µα π τ.ς ρχαι'τερες νδοευρωπαϊκ ς γλ/σσες»; Mπως δ ν «χωρει» στ&ν παρο!σα χρονολ'γηση R µπως U :π'µενος –κα. µ;λλον τελευταOος– σταθµ ς α>το! το! λαο!-φαντσµατος νακηρυχθa " IEλλδα;
O4 $Eλληνες «προϊνδοευρωπαOοι»! ∆ ν uχεO κα. τ'σο ,σχηµα...

Π.Λ.K.

Aναποδογυρσµατα
IH εTδηση µεταδ'θηκε π τ ν τηλεοπτικ σταθµ «ALPHA». IEκατ ν τριντα κα. πλον καθηγητ ς το! JAριστοτελεου Πανεπιστηµου Θεσσαλονκης συντχθηκαν ?π ρ το! Oκουµενικο! Πατριαρχεου στ&ν πρ'σφατη ντιπαρθεσ του µ τ&ν IEλλαδικ& JEκκλησα. Mα κνηση λγο πολD ναµεν'µενη, *φ'σον ε3ναι τοOς π;σι γνωστ πrς τ *ν λ'γ<ω πανεπιστµιο *δ/
κα. τρεOς δεκαετες περπου [χει µεταληθ σταδιακ) σ ,ντρο ρωµαϊζ'ντων µ πρωτοσττες
τοDς καθηγητ ς τς Θεολογικς του Σχολς. Πρ'κειται γι) 0να κ'µα τ'πηµα τ/ν γνωστ/ν
ρωµαικων κBκλων τς συµπρωτεBουσας, ο4 UποOοι προωθο!ν τ& υζαντινολατρα, τ&ν ποστροφ& πρ ς τ ν IEλληνικ Πολιτσµ κα. τ& µεθοδευµνη µφιστηση τς νεξαρτησας το!
IEλληνικο! yEθνους, 2πως α>τ& Uρζεται κα. π τ A>τοκφαλο τς IEλλαδικς JEκκλησας.
Σ 2λους α>τοDς τ) λ'για το! µεγλου 4στοριοδφη Kωνσταντνου Σθα στ) τλη το! 19ου
α/να «IO υζαντινισµ ς πθανεν, " IEλλ)ς ζa» ναποδογυρζονται: «IH IEλλ)ς πθανεν, U
υζαντινισµ ς ζa».

Στ. M.

ΠHς µ#α Lπιστµη Lκµηδεν#σθηκε EπS τS ∆γµα

H

τελικ= 0πικρτηση το8 χριστιανικο8 δ:γµατος κEρυξε 0κτ4ς
ν:µου Iλες τ"ς 0πιστKµες. KSρια Iµως Cπληξε τ=ν 7στρονοµ$α.
OF θεωρ$ες γι. τ=ν σφαιρικ:τητα το8 σSµπαντος, τ=ν κ$νηση
τ*ν πλανητ*ν κα" τ=ν περιφορ. τKς ΓKς γSρω 7π4 τ4ν ^Hλιο
θεωρο8νται «σατανικGς δοξασ$ες» τ*ν @EλλEνων, κα" κθε παρ:µοια
7ναφορ. σ’ αjτ4 τ4 θ6µα 0πισε$ει τ=ν 7πειλ= το8 7φορισµο8 κα" τ=ν
θανατικ= ποιν= στοLς «παρατες». Aπ4 τ:τε µ6χρι κα" τ=ν «Aναγ6ννηση» Iλες οF 7ρχα2ες γν1σεις ρ$χτηκαν στ=ν πυρ. κα" λησµονEθηκαν. @H ΓK πι. δGν εHναι σφαιρικE. ∆Gν κινε2ται. ∆Gν περιστρ6φεται γSρω 7π4 τ4ν ^Hλιο.
@O κ:σµος γι. τ=ν χριστιανικ= Eκκλησ$α φτειχτηκε 7π4 τ4ν Θε4 σG σχKµα θολωτKς σκηνKς κα" Cχει δSο rρ:φους. Στ4ν κτω vροφο [πρχει aνα τραπ6ζι, P ΓK,
Iπου κατοικο8ν οF Xνθρωποι κα" στ4ν πνω vροφο ζο8νε οF Xγγελοι, Cργο τ*ν Bπο$ων εHναι ν. κινο8ν τ. φ*τα τ*ν 7στ6ρων γι.
ν. φωτ$ζεται P ΓK: «Θε ς οτος U ποισας
τ ν ο>ραν ν Eς κµαραν κα. διατενας Eς
σκηνς κατοικεOσθαι», [ποστηρ$ζει τ4 180
µ.X. B 0π$σκοπος τKς Aντιοχε$ας Θε:φιλος.1
Aλλ. κα" B Iωννης Xρυσ:στοµος 0πιµ6νει:
«IO ο>ραν ς [χει µορφ& σκηνς. Πο! ε3ναι
*κεOνοι ποD λγουν 2τι U ο>ραν ς κινεOται;
Πο! ε3ναι α>το. ποD νοµζουν 2τι ε3ναι σφαιρικ'ς; Kα. ο4 δBο α>τ ς π'ψεις σαρθηκαν
πι».2
Θ. 7ν6µενε κανε"ς Iτι µετ. τ=ν τραγικ=
διψευση τ*ν χριστιανικ*ν 7ντιλEψεων περ"
κ:σµου, θ. 0πλEττετο 7νεπαν:ρθωτα P 7ξιοπιστ$α τKς «@Aγ$ας ΓραφKς», q Cστω θ. Cπαυε
πλ6ον ν. θεωρKται «θε:πνευστη». Aν εHναι
δυνατ4ν B «Θε:ς», B Bπο2ος, [ποτ$θεται, 0ν6πνευσε τ=ν συγγραφE της, ν. 7γνοtK τ4 πραγµατικ4 σχKµα τKς ΓKς, τ=ν Bπο$α, [ποτ$θεται,
0κε2νος Cφτειαξε. ^Oµως P διεθν=ς 0ξουσ$α
Θαλ8ς U MιλAσιος (643-548 π.X.).
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δGν 0πιτρ6πει τ=ν 7ποκλυψη τKς χριστιανικKς 7πτης, γι. ν. µ= διασαλευθο8ν οF
καθεστηκυ2ες 0ξουσιαστικGς δοµGς τKς κοινων$ας µας. @Yπ’ αjτ4 τ4 πρ2σµα 0ξηγε2ται
κα" P µεθοδικ= 7ποσι1πηση τ*ν «0νοχλητικ*ν» χριστιανικ*ν 7ναφορ*ν. Kα" δGν
φτνει αjτ:. NOχι µ:νο 7ποσιωπο8νται τ. ιλικ. «λθη», 7λλ. συνµα διαστρελ1νεται ξεδιντροπα κα" P @Eλληνικ= Γραµµατε$α. OF 7ρχα2οι ^Eλληνες, λ6νε, ν:µιζαν Iτι P ΓK εHναι 0π$πεδη. Ajτ4 διδασκ:µαστε στ. σχολε2α, αjτ4 διαζουµε στ"ς
0γκυκλοπα$δειες, αjτ4 γρφουν τ. Xρθρα στ. περιοδικ. κα" στ"ς 0φηµερ$δες.

OR Eστρονοµικ>ς γνMσεις το: ΘαλO
^Oποια ξεν:γλωσση 0γκυκλοπα$δεια κι xν συµουλευτtK κποιος, θ. «πληροφορηθtK» Iτι B ΘαλKς εHχε τ=ν 7ντ$ληψη Iτι τχα P ΓK Cχει τ4 σχKµα Jν4ς κυλινδρικο8
δ$σκου, ποL 0πιπλ6ει στ4ν Ωκεαν:. Aν εHναι δυνατ:ν! NOχι µ:νο τ6τοιο πρ/γµα δGν
7ναφ6ρεται σG καν6να 7ρχα2ο ιλ$ο, 7λλ. 7ντιθ6τως τ. πντα οο8ν γι. τ=ν πλEρη 0π$γνωση το8 MιλEσιου 7στρον:µου γι. τ4 σφαιροειδGς σχKµα τKς ΓKς. ∆ιαφορετικ. π*ς θ. µπορο8σε ν. γρψtη τ"ς 7πολεσθε2σες πραγµατε2ες «Περ" τροπKς» κα"
«Περ" mσηµερ$ας», ποL το8 7ποδ$δει B ∆ιογ6νης Λα6ρτιος; ∆Gν εHναι προφανGς Iτι
γν1ριζε γι. τ4 σφαιρικ4 σχKµα τKς ΓKς; ∆Gν γ$νεται ν. 7φιερ1νtης Bλ:κληρες πραγµατε2ες στ"ς τροπGς κα" τ"ς mσηµερ$ες, xν πργµατι νοµ$ζtης Iτι P ΓK εHναι 0π$πεδη.
@H 7λEθεια εHναι Iτι B ΘαλKς vχι µ:νο γν1ριζε τ4 πραγµατικ4 σχKµα τKς ΓKς,
7λλ. 0π" πλ6ον κατε2χε γν1σεις κα" πληροφορ$ες ποL 7κ:µα κα" σEµερα 7δυνατο8µε ν. κατανοEσουµε. @O ∆ιογ6νης Λα6ρτιος, λ:γου χριν, λ6ει Iτι B ΘαλKς
]ταν 0κε2νος ποL 7νακλυψε τ4ν 7στερισµ4 τKς Mικρ/ς NAρκτου. Kα" vχι µ:νον
αjτ:. ΣLν το2ς Xλλοις κατφερε, Xγνωστο µG ποι µ6θοδο, ν. µετρEσtη τ"ς 7ποστσεις µεταξL τ*ν 7στ6ρων τKς @Aµξης (Mεγλη NAρκτος): «κα. τς wµξης
*λγετο σταθµσασθαι τοDς στερσκους»,3 πρ/γµα ποL ο{τε σEµερα, παρ’ Iλα
τ. σSγχρονα τεχνολογικ. µ6σα ποL διαθ6τουµε, µπορο8µε ν. καταφ6ρουµε.

QEνα [γαλµα-ντοκουµ.ντο το: \Aτλαντα

QO

σον 7φορn/ στ=ν πεπο$θηση τ*ν 7ρχα$ων @EλλEνων γι. τ4 σφαιρικ4 σχKµα
τKς ΓKς, δGν Cχουµε παρ. ν. φ6ρουµε στ4 µυαλ: µας τ4 περι1νυµο 0κε2νο
Xγαλµα το8 NAτλαντος, ποL κρατει στοLς |µους του τ=ν ΓK. ∆Gν 7ναρωτEθηκε ποτG καν6νας, γιατ$ P ΓK ποL κρατει στοLς |µους εHναι στρογγυλE; Π*ς αjτ4 συµιζεται µ’ αjτ. ποL µαθα$νουµε στ. σχολε2α;
EHναι τυχα2ο ραγε ποL B µ8θος θ6λει τ4ν NAτλαντα ν. [ποαστζtη τ=ν ΓK στοLς
|µους; Aν 7νατρ6χαµε στ. 7ρχα2α κε$µενα, γι. ν. µθουµε ποι:ς πργµατι ]ταν B
NAτλας, P 7πορ$α µας θ. Cπαιρνε Xλλες διαστσεις. ∆ι:τι B NAτλας [πKρξε ασιλεLς
τKς Aτλαντ$δος κατ. τ=ν 7π1τατη 0ποχ= τKς Kρον$ας δυναστε$ας. @YπKρξε aνας
0πιφαν=ς 7στρον:µος τKς 0ποχKς του κα" εHχε τ4 7στεροσκοπε2ο του στ=ν κορυφ= το8
vρους το8 NAτλαντος:
«Λνε γι’ α>τ ν 2τι πρ/τος *ξακρωσε τ) περ. τ&ν *πιστµη τς στρολογας κα.
µετδωσε στοDς νθρπους τ&ν θεωρα γι) τ σφαιρικ σχµα τς Γς. JEξ α>τς τς
ατας κα. U µ!θος ποD θλει τ ν yAτλαντα ν) κρατaη τ ν σBµπαντα κ'σµο στοDς
µους... Λνε 2τι ναινε στ&ν κορυφ& το! yAτλαντος _ρους, 2που κα. [καµε τ.ς
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Mαρµ!ρινο 'γαλµα τοC NAτλαντος,
πο` +ρσκεται στ µουσεο τ8ς Nε!πολης ( Napoli ), @πο+αστ!ζοντος
στο`ς bµους του τ)ν Γ8,  Uποα +ε+αως εναι σφαιρικA. ΠαρατηροCµε
(κ1µα cτι (ποτυπ,νονται εκρινς
τ1σο U µεσηµ+ρινς cσο καF οV πLντε
ζνες τ8ς Γ8ς, cπως τFς γνωρζουµε
καF σAµερα. ∆ιακρνονται οV τρες
(π το`ς πLντε κυρους παραλλAλους
τ8ς Γ8ς (N1τιος Πολικ1ς, Tροπικς
τοC AMγ1κερω καF Tροπικς τοC Kαρκνου). T σηµαντικ,τερο cµως εναι
cτι ατοF οV παρ!λληλοι χαρ!χτηκαν
(κρι+ς στ)ν πραγµατικA τους θLση:
=O Tροπικς τοC Kαρκνου στ dψος
τ8ς -κλειπτικ8ς (23° 24´), U Tροπικς
τοC AMγ1κερω στFς -23°24´ καF U N1τιος πολικς στFς -66°33´.

στρονοµικς του παρατηρσεις».4 Π:τε Cζησε B NAτλας; ∆Gν Cχουµε παρ. ν. 0µπιστευτο8µε τ=ν χρονολ:γηση το8 Πλτωνος, κατ. τ4ν Bπο2ο P Aτλαντ$δα καταυθ$στηκε πρ"ν 7π4 12.000 χρ:νια. @Oπ:τε B NAτλας σ.ν 0θνρχης τ*ν Aτλντων θ.
πρ6πει ν. Cζησε σαφ*ς πρ"ν τ4ν καταποντισµ:.
Kα" δGν εHναι µ:νον B NAτλας ποL εHχε τ4 7στεροσκοπε2ο του στ=ν
κορυφ= Jν4ς [ψηλο8 vρους. AστρονοµικGς µετρEσεις Cκαναν Iλοι οF
7ρχα2οι 7στρον:µοι. B6αια Iλα τ. 7στεροσκοπε2α ρισκ:ντουσαν
πντοτε στ. [ψηλ:τερα σηµε2α τ*ν τ:πων τους. @O Aναξ$µανδρος,
γι. παρδειγµα, εHχε στEσει τ4 δικ: του 7στεροσκοπε2ο στ4 vρος τ*ν
ΣκιαθEρων: «Eρεν δ κα. γνµονα πρ/τος κα. [στησεν *π. τ/ν Σκιαθρων *ν Λακεδαµονι... τροπς τε κα. σηµερας σηµανοντα κα. Eρο- Aναξµανδρος
σκ'πια κατεσκεBασε... κα. Γς κα. θαλσσης περµετρον πρ/τος [γρα- (611-546 π.X.).
ψεν, λλ) κα. σφαOραν κατεσκεBασε».5
Tαυτοχρ:νως λειτουργο8σαν στ4ν Jλληνικ4 χ*ρο πλKθος 7στεροσκοπε$ων. Aναφ6ρονται τ4 παρατηρητEριο το8 Aναξαγ:ρα 0π" το8 M$µαντος vρους στ. παρλια
τKς Mικρ/ς Aσ$ας 7π6ναντι 7π4 τ=ν X$ο, το8 Ejδ:ξου στ=ν Kν$δο τKς Kαρ$ας, το8
M6τωνος στ4ν Kολων:, το8 Kαλλ$που στ=ν KSζικο, τ4 7στεροσκοπε2ο το8 Λυκαηττο8 καθ\ς 0π$σης κα" τ. µετεωρολογικ. παρατηρητEρια τKς MηθSµνης τKς Λ6σου, τ4 7στεροσκοπε2ο το8 vρους NIδη στ=ν Tρωδα, τ4 παρατηρητEριο το8 @Iππρχου στ=ν P:δο, τ4 7στεροσκοπε2ο το8 vρους ΛεπετSµνου τKς MηθSµνης, τ4 παρατητEριο τKς Aστυπαλα$ας, καθ\ς κα" 0κε2να τKς @Hλιουπ:λεως, τKς Aλεξανδρε$ας
κα" τKς Kανου στ=ν ARγυπτο. Eπ$σης µνηµονεSεται κα" τ4 7στεροσκοπε2ο τKς @Iε-
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ριχο8ς (P γνωστ= 7π4 τ=ν Π. ∆. hς @Iεριχ1), τ4 Bπο2ο µλιστα χρονολογε2ται περ" τ4
9000 π.X., καθ\ς κα" 0κε2νο τKς Aπολλων$ας (σηµεριν= EλεSθερνα) στ=ν KρEτη. Mλιστα Cργο το8 σπουδα$ου 7στρον:µου ∆ιογ6νους το8 Aπολλωνιτου, ποL 0ργστηκε κατ. τ4ν 5ο αm*να στ4 Aπολλ1νιο 7στεροσκοπε2ο τKς KρEτης, ρ6θηκε πρ:σφατα γραµµ6νο σG 7ραικ= µετφραση στ=ν Iνδ$α.
Kα" γυρν1ντας στ4ν Aναξ$µανδρο, 7κ:µα κα" τ4 Bµο$ωµα τKς ΓKς ποL κατασκεSασε γι. τ"ς µετρEσεις του ]ταν σφαιροειδ6ς: «σφαOραν κατεσκεBασε». T4 ν:µαζε φυσικ. «NAτλαντα», Iπως Xλλωστε κι 0µε2ς σEµερα. Kα" δGν εHναι τυχα2ο ποL
διατηρEθηκε µ6χρι σEµερα B Iρος «Γεωγραφικ4ς NAτλας». O{τε ποL τ4 vρος Iπου
B πανρχαιος NAτλας εHχε τ4 7στεροσκοπε2ο του rνοµζεται µ6χρι κα" σEµερα vρος
το8 NAτλαντος. Kι xς Cχουν περσει 12.000 χρ:νια.
Eκτ4ς 7π4 τ4 Xγαλµα το8 NAτλαντος ποL [ποαστζει τ=ν σφαιρικ= ΓK, [πρχουν κι Xλλες «παρξενες» πληροφορ$ες ποL µπορο8ν ν. κεντρ$σουν τ=ν περι6ργει µας. Γι. παρδειγµα, B περι1νυµος µ8θος ποL 0ξηγε2 τ=ν καθι6ρωση
τ*ν ∆ελφ*ν hς «rµφαλο8 τKς ΓKς», εHναι κτι ποL σαφ*ς πρ6πει ν. µ/ς προληµατ$σtη. @O ∆$ας, καθ\ς λ6ει B µ8θος, Xφησε δSο 7ετοLς ν. πετξουν – B aνας
πρ4ς τ=ν Aνατολ= κι B Xλλος πρ4ς τ=ν ∆Sση κα" οF Bπο2οι, 7φο8 ταξ$δευσαν γι.
πολλGς µ6ρες, συναντEθηκαν στοLς ∆ελφοSς. NE, λοιπ:ν! ∆Gν 7ποτελε2 αjτ4 τραν=
7π:δειξη Iτι οF ^Eλληνες καταγραφε2ς το8 µSθου γν1ριζαν Iτι P ΓK εHναι σφαιρικE;

Στρ(Cων, Aλ.ξανδρος, Σωκρ(της, Aριστοτ.λης κ.[.

O

γεωγρφος το8 1ου π.X. αm. Στρων B AµµασειεLς σαφ*ς διατυπ1νει τ=ν
πεπο$θηση π\ς Iλοι Iσοι 7σχολο8νται µG τ=ν γεωγραφ$α θεωρο8ν δεδοµ6νο τ4 σφαιροειδGς σχKµα τKς ΓKς: «*στιν ον τι τ/ν πρ ς γεωγραφαν οκεων τ τ&ν Γν 2λην ?ποθσθαι σφαιροειδ καθπερ κα. τ ν K'σµον».6 T4
Rδιο πρ/γµα 0παναλαµνει κα" πι4 κτω: «IYποθσθαι δ κα. σφαιροειδ µ ν τ ν
κ'σµο, σφαιροειδ δ κα. τ&ν *πιφνειαν τς Γς».7 Aς προσ6ξουµε λ$γο τ4ν χαρα-

Σωκρ!της (470-399 π.X.).

Στρ!+ων (63 π.X.-19 µ.X.).
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κτηρισµ4 το8 Στρωνος. ∆Gν τ=ν παρουσιζει σφαιρικ= 7λλ. σφαιροειδK. Kτι
ποL εHναι 7π:λυτα σωστ4 κα" διαπιστωµ6νο. ^Oλοι ξ6ρουµε σEµερα Iτι τ4 πραγµατικ4 σχKµα τKς ΓKς εHναι οειδ6ς. Kτι ποL σαφ*ς γν1ριζε κα" B OρφεLς χιλιδες
χρ:νια πρ$ν: «T&ν δ τξιν, ν δεδκαµεν τ/ι σφαιρµατι, ο4 JOρφικο. λγουσι παραπλησαν ε3ναι τι *ν τοOς sιοOς».8
@O Aλ6ξανδρος B AφροδισιεLς 0π$σης χαρακτηρ$ζει τ=ν ΓK «Eς π;σαν *ν κBκλ<ω
φανεσθαι περιοικουµνην».9 Kα" «περιοικουµ6νη» 6αια σηµα$νει Iτι κατοικε2ται
γSρω-γSρω. Aλλ. κα" B KλεοµEδης λ6ει «2τι σφαOρα *στ.ν U κ'σµος».10
T4 Rδιο 7ποδεικνSει κα" B Aριστοτ6λης 7π4 τ4 σχKµα ποL 0µφαν$ζει P ΣελEνη
κατ. τ=ν CκλειψE της. Λ6ει δηλαδ= στ4 ιλ$ο του «Περ" Ojρανο8» Iτι: «Kατ) τ.ς
*κλεψεις *µφανζει κυρτ& τ&ν Uρζουσα γραµµ, φο! τ φαιν'µενο τς [κλειψης
παρουσιζεται λ'γ<ω τς παρεµολς τς Γς (µεταξD Σελνης κα. IHλου), τς Uποας τ σχµα τς περιφρειας ε3ναι σφαιροειδς».11
@O Σωκρτης λ6ει Iτι xν κποιος Cλεπε τ=ν ΓK 7π4 ψηλ, θ. διαπ$στωνε Iτι µοιζει µG τ"ς µπλλες ποL Cχουν φτειαχτK 7π4 δ1δεκα χρωµατιστ. εRδη δ6ρµατος: «..."
γ α>τ& δεOν, εT τις ,νωθεν θε</το, vσπερ α4 δωδεκσκυτοι σφαOραι, ποικλη, χρµασιν διειληµµνη...».12 Iσχυρισµ4ς ποL µ6χρι πρ:σφατα προληµτιζε τοLς µελετητGς τ*ν πλατωνικ*ν Cργων, 7φο8 να" µGν γνωρ$ζουµε πλ6ον τ4 σφαιρικ4 σχKµα τKς
ΓKς, Iµως τ4 Iτι P γEινη σφα2ρα εHναι κα" «δωδεκσκυτος», πραγµατικ. µ/ς προληµτιζε. M6χρι ποL πολL πρ:σφατα διαπιστ1θηκε Iτι B γEινος φλοι4ς «0πιπλ6ει»
πνω σG δ1δεκα µεγλες τεκνονικGς πλκες, 7ποτ6λεσµα τ*ν Bπο$ων εHναι κα" οF
σεισµο$. T4 γν1ριζε αjτ4 B ^Eλληνας σοφ:ς; Προφαν*ς να$.
@O Ejκλε$δης 0ξηγε2 τ4 φαιν:µενο τKς
0ναλλαγKς Pµ6ρας - νSχτας λ:γω τKς περιστροφικKς κ$νησης τKς γEινης σφα$ρας:
« νατλλει τε κα. δBνει στρεφοµνης τς
σφαρας».13 Πι4 κτω λ6ει Iτι σφαιροειδGς
εHναι κα" τ4 σSµπαν, τ4 Bπο2ο 0π$σης περιστρ6φεται γSρω 7π4 τ4ν Xξον του: «δι) δ
τα!τα πντα U κ'σµος *στ. σφαιροειδ&ς κα.
στρφεται Uµαλ/ς *π. τ ν [ξονα, ο U µ ν ες
π'λος ?π ρ γν, φανερ'ς, U δ ες ?π γν
φαν&ς ν».14
M. κα" B KλεοµEδης, θεωρ1ντας δεδοµ6νο τ4 σφαιρικ4 σχKµα τKς ΓKς, καταλEγει
στ4 συµπ6ρασµα Iτι Iλα τ. 7στρικ. σ1µατα εHναι σφαιροειδK: «Aν λοιπ ν δεχθο!µε
2τι τ στερετατο κα. πυκν'τατο µρος το!
κ'σµου, " Γ, [χει σφαιρικ σχµα, *ξ α>το!
το! γεγον'τος ?ποχρεωτικ) δεχ'µαστε 2τι
τ α>τ συµανει κα. µ τ) λοιπ) µρη το!
σBµπαντος, 2τι δηλαδ& τ) πντα σφαιρικ)
ε3ναι. Kα. οdτω κα. U ΣBµπας κ'σµος ττοιο
σχµα [χει».15
Eκλεδης (440-380 π.X.).
T4 Rδιο [ποστηρ$ζει κα" B @EρµKς B Tρι-
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σµ6γιστος: «περιεκτικ ν τ/ν wπντων ε3ναι σ/µα· *νν'ησον ον κα. α>τ ς vσπερ
κυκλοειδ ς σχµα· κα. γ)ρ οdτως [χει τ π;ν».16

KαA V ΓO το: ∆εσπτη Xριστο:...
4 σφαιροειδGς σχKµα τKς ΓKς 7λλ. κα" το8 ΣSµπαντος λοιπ4ν ]ταν δεδοµ6νο
κατ. τ=ν Jλληνικ= 7ρχαι:τητα. M6χρι ποL τελικ. 0πελEθη B χριστιανισµ4ς
κα" 0π6αλε τ=ν Jραϊκ= 7ντ$ληψη περ" K:σµου. NEκτοτε χρειστηκε ν. περσουν πολλο" αm*νες µεσαιωνικKς 7µνηστ$ας, µ6χρι ν. ρεθtK κποιος NεSτων, γι. ν. 0παναφ6ρtη στ4 προσκEνιο τ=ν Jλληνικ= 7ντ$ληψη περ" σφαιρικ:τητας
τKς ΓKς. Σιγ.-σιγ. Xρχισαν πλι ν. δηµοσιοποιο8νται κα" τ. µ6χρι τ:τε 7παγορευµ6να Cργα τ*ν @EλλEνων φιλοσ:φων. @H σφαιρικ:τητα τKς ΓKς τεκµηρι1νεται στ=ν
συν6χεια κα" µG τ=ν 7νπτυξη τKς τεχνολογ$ας (κυρ$ως τKς 7εροπλοας).
ΣEµερα πι. Iλοι γνωρ$ζουµε Iτι πργµατι P ΓK εHναι σφαιρικ= κα" «περιοικουµ6νη». Θλιερ= 0ξα$ρεση σ’ αjτ=ν τ=ν 0π$γνωση παραµ6νουν µερικGς (εjτυχ*ς vχι πολλGς) Pµιγριες κα" 7ποµονωµ6νες φυλGς τKς MαSρης Hπε$ρου. Kα" vχι µ:νο! ∆υστυχ*ς, οF [ποανπτυκτοι τKς ζοSγκλας συνδρµονται στ=ν Xγνοι τους 7π4 πολλοSς. Θεωρο8µε σκ:πιµο ν. παραθ6σουµε κα" τ=ν αjθεντικ= Xποψη το8 Xριστιανισµο8 γι. τ4ν K:σµο, Iπως 0πεκρτησε µετ. τ=ν $αιη 0πιολE του. ∆ιαζουµε
λοιπ4ν 7π4 τ=ν «Xριστιανικ= Tοπογραφ$α» το8 Kοσµ/ το8 IνδικοπλεSστη:

T

«Σ’ α>τ&ν τ&ν γ, πραν το! JΩκεανο!, π’ ,κρη σ’ ,κρη, συνδεται πανταχ'θεν
U καµαροειδ&ς πρ/τος ο>ραν'ς. Kατ) τ δυτικ κα. νατολικ µρος ε?ρσκεται ^ρθ ς 0νας τοOχος, ποD νεανει µχρι *πνω, *ν</ πρ ς τ) ν'τια κα. τ) 'ρεια ?πρχει κι ,λλος τοOχος, ποD ε3ναι Tσος στ dψος, το! Uποου τ κτω µρος ε3ναι φανερ'. T 2λο οκοδ'µηµα [χει τ&ν µορφ& καµρας, µ τοDς τοχους
ν) φτνουν :λισσ'µενοι ψηλ) κα. ν) δηµιουργται 0να σχµα σ)ν θ'λος µεγλου λουτρο!, [χοντας κτω τ&ν γ γι) πτωµα. A>τ ς U τοOχος δηµιουργεO τ&ν
αTσθηση τς κµαρας. yEπειτα, 2πως πολλκις εTπαµε κα. προηγουµνως, τ
*σωτερικ στερωµα wπλνεται πρ ς τ) µσα κα. συνδεται κατ) dψος µ’ α>τ ν
τ ν ο>ραν', µ τρ'πο vστε δηµιουργο!νται δBο χ/ροι: τ ναγκαOον κα. τ κατγαιον. IO χ/ρος U 0νας, δηλαδ& τ κατγαιον, 2που *δ/ ρσκεται " γ, τ
dδωρ κα. τ) λοιπ) στοιχεOα κα. ,στρα, δηλαδ& α>τ ς U κ'σµος ποD *κτενεται
π τ&ν γ µχρι τ στερωµα, [χει σ)ν [δαφος τ&ν γ, σ)ν τοχους *κενους ποD
*κτενονται µχρι τ ν πρ/το ο>ραν κα. σ)ν στγη τ στερωµα. Kα. π τ στερωµα µχρι τ&ν κµαρα το! πρτου ο>ρανο! ?πρχει δεBτερος χ/ρος, τουτστιν " ασιλεα τ/ν ο>ραν/ν. Σ’ α>τ ν τ ν χ/ρο, µετ) τ&ν *κ νεκρ/ν νστασ
του, νελφθη κα. U ∆εσπ'της Xριστ'ς. Στ ν Tδιο χ/ρο θ) π;νε στ&ν µετ) θνατον ζω& κα. 2λοι ο4 δκαιοι. Σ)ν ο>ραν [χει τ στερωµα κα. σ)ν [δαφος τ ν
πρ/το ο>ραν κα. [χει κι α>τ ς U χ/ρος τοχους κα. στγη καµαροειδ. Aν θελσουµε πλι ν) σχεδισουµε τ dψος κα. τ σχµα α>τς τς γς ποD τρα κατοικο!µε *µεOς ο4 ,νθρωποι, α>τ& ε3ναι Eς :ξς: Bρσκεται µσα στ ν sκεαν
2που ?πρχουν ο4 τσσερις πλωτο. κ'λποι κα. κυκλνεται π’ α>τ'ν. T) νατολικ) κα. τ) ν'τια µρη τς γς ε3ναι χαµηλ, *ν</ τ) 'ρεια κα. τ) δυτικ) ε3ναι
?ψηλ'τατα. IH Tδια " γ ε3ναι νεπασθητα χαµηλ& (*ππεδη). $Oσο πλτος
λοιπ ν [χει " γ, τ'σο dψος [χει κατ) τ) δυτικ) κα. τ) 'ρεια µρη. yEτσι λοιπ ν
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T σχ8µα τοC κ1σµου κατ% τ)ν
χριστιανικ) (7+ραϊκ)) (ντληψη.
=H Γ8 εναι -ππεδη καF «κολυµπ!ει» µLσα στν τετρ!γωνο
kκεαν1. Aπ τFς τLσσαρες
πλευρς τ8ς Γ8ς -κτενονται
πρς τν οραν τLσσαρες τοχοι,
τσι lστε τ cλο οMκοδ1µηµα ν%
µοι!ζmη σ%ν θ1λος µεγ!λου λουτροC. =O κ1σµος χωρζεται σ δ5ο
χ,ρους: T Mσ1γειο, cπου κατοικοCν οV 'νθρωποι καF χει σ%ν
π!τωµα τ)ν Γ8 καF σ%ν στLγη
τν οραν καF τν π!νω nροφο
( Bασιλεα τν Oρανν), cπου
κατοικοCν U Θε1ς, U Xριστς καF
οV 'γγελοι, µ π!τωµα τν
οραν καF σκLπη τ στερLωµα.
M!λιστα χει κι -κενος U χρος
τοχους καF καµαροειδ8 στLγη!

[χουµε σχεδισει α>τ τ *νδεχ'µενο σχµα: IH π;σα γ ε3ναι τετργωνη, 2πως
κρι/ς τ&ν [χουµε σχεδισει».17
Bι+λιογραφα
1. Θε:φιλος Aντιοχε$ας, «Πρ4ς Ajτ:λυκον» (ιλ. Γ´ παρ. 2).
2. Xρυσ:στοµος ΣµSρνης, «Πρ4ς @Eρα$ους» (14,1).
3. ∆ιογ6νης Λα6ρτιος, «B$οι Φιλοσ:φων» (I, 22).
4. ∆ιονSσιος B Σκυτοραχ$ων (7, 234-241).
5. ∆ιογ6νης Λα6ρτιος (II, 1, 2).
6. Στρων, «Γεωγραφικ.» (B´ 2, 1).
7. Στρων, «Γεωγραφικ.» (A´ 20).
8. AχιλλεLς Tτιος (4, 42-43).
9. Aλ6ξανδρος AφροδισιεSς, «Aριστοτ6λους Mετεωρολογικ.» (105, 30).
10. KλεοµEδης, «KυκλικKς θεωρ$ας µετε1ρων» (72, 16).
11. Aριστοτ6λης, «Περ" Ojρανο8» (297b, 27-30).
12. Πλτων, «Φα$δων» 110b.
13. Ejκλε$δης, «Φαιν:µενα» (3, 9-10).
14. Ejκλε$δης, «Φαιν:µενα» (63-65).
15. KλεοµEδης, «KυκλικKς θεωρ$ας µετε1ρων» (72, 21-26).
16. Στοα2ος, «Aνθολ:γιον» (ιλ. 1, κεφ. 21, 9, 16-18).
17. Kοσµ/ς IνδικοπλεSστης, «Xριστιανικ= τοπογραφ$α» (ιλ. 4, 8-11).

Γε,ργιος =Iεροδι!κονος

«TEPMA»
:σα [π6ροχα τ6ρµατα εRδατε τ4 2002 στ4 Παγκ:σµιο KSπελλο στ=ν Kορ6α/Iαπων$α 7λλ. κα" Cκτοτε στ4 Ejρωπαϊκ4 Champion’s League; EHναι
7λEθεια Iτι κθε τ6ρµα Cχει τ= χρη κα" τ= λαχτρα του. Γι. τ=ν @Eλληνικ= Γλ*σα εHναι κατ:ρθωµα ποL κρατEσαµε τ4 τ6ρµα 7ν6παφο κα" δGν
[ποκSψαµε στ4 γκ1λ, τ4 Bπο2ο να" µGν συνηθ$ζεται, Iµως οF 7θλητικογρφοι
µας προτιµο8ν τ4 Jλληνικ4 τ6ρµα 7λλ. κα" τ4ν τερµατοφSλακα.

¶

@Ωραι:τατη λ6ξη τ4 τρµα κα" πολL ε{ηχη µG τ4 συνδυασµ4 τ*ν φωνη6ντων κα" τ*ν συµφ1νων της. @O ^Oµηρος χρησιµοποιε2 τ= λ6ξη στ=ν OδSσσεια (Pαψωδ$α Θ´, στ$χος 193):
«yEθηκε δ τρµατ’ JAθνη...». @O KακριδKς κα" B Kαζαντζκης µεταφρζουν/7ποδ$δουν
τ4 στ$χο το8το hς JξKς: «P δG Παλλδα σηµδι Cαλε...». Φυσικ. τ6ρµα σηµα$νει στ=ν
7ρχα$α κα" νε1τερη γλ*σσα µας καµπτρας, " νBσσα, δηλαδ= τ4 σηµε2ο τ4 Bπο2ο πρ6πει
κανε"ς ν. παρακµψtη, γι. ν. 0πιστρ6ψtη στ=ν 7φετηρ$α· σηµα$νει 0π$σης τ4 σηµε2ο στ4
Bπο2ο καταλEγει aνας 7γ*νας δρ:µου. T6ρµα σηµα$νει τ4 τελικ4 σηµε2ο, τ4 Iριο, τ4 τ6λος.
Φυσικ. µεταφορικ. τ6ρµα µπορε2 ν. σηµα$νtη τερµατισµ:ς, τελικ4ς σκοπ:ς. @H Rδια λ6ξη
µ/ς Cδωσε 0κφρσεις Iπως «τ4 τ6ρµα τKς ζωKς», «τ6ρµα τ. δ$φραγκα» κα" 7π4 τ4 Mρτιο
2002 τ6ρµα κα" P δραχµE.
M/ς Cδωσε P Rδια λ6ξη κα" τ4 ρKµα τερµατζω, τ. οjσιαστικ. τερµατισµ'ς, τερµατοφBλακας, 7λλ. κα" τρµινο, ποL σηµα$νει aνα µ= καθωρισµ6νο χρονικ4 διστηµα. Στ=ν καινοSργια µας τεχνολογ$α µ/ς Cδωσε τ4 τερµατικ', ποL εHναι P συσκευ= P Bπο$α µεταιζει πληροφορ$ες στ=ν κεντρικ= µνEµη Jν4ς [πολογιστK· Iµως κα" P θ6ση το8 χειριστK λ6γεται τερµατικ:, καθ\ς 0π$σης τερµατικ4 εHναι κα" τ4 0ξρτηµα µι/ς µηχανKς, 7π’ Iπου ξεκινο8ν κα" Iπου καταλEγουν οF γραµµGς ρεSµατος. Tρµονας εHναι κα" τ4 σSνορο Jν4ς χωραφιο8. Aν ψξουµε τ. λεξικ. θ. ρο8µε κα" Xλλες 7ποχρ1σεις το8 τ6ρµατος.
Aς δο8µε τ1ρα π*ς οF ρ$ζες το8 τ6ρµατος |ργωσαν Iλη τ=ν Ejρ1πη, π6ρασαν στ. νησι. τKς Aγγλ$ας, µεγλωσαν π6ρα 7π4 τ4ν Aτλαντικ4 κεαν4 κα" Cφτασαν στ=ν Aµερικ=
κα" τ4 τ6ρµα –χωρ"ς τ6ρµα– γονιµοπο$ησε τ=ν Aγγλικ= Γλ*σσα κα" µG τ=ν 7µερικανικ=
0ξπλωση Cφτασε σ’ Iλες τ"ς γλ*σσες το8 κ:ρµου κα" 7π4 τ. airport terminals φτνει 7εροπορικ*ς παντο8.
Στ. λατινικ. µπKκε µ6σα 7π4 τ= γλ*σσα τ*ν EτροSσκων, οF Bπο2οι φυσικ. πKραν τ=
λ6ξη aτοιµη κα" καλλιεργηµ6νη 7π4 τοLς ^Eλληνες κπου 0κε2 τ4ν aδοµο αm*να π.X. κα"
τKς Cδωσαν µ$α λατινικ= κατληξη κα" τ4 τ6ρµα Cγινε terminum. OF Γλλοι τ4 0µ$κρυναν
λ$γο σG terme κα" οF NAγγλοι τ4 µαδEσανε 7κ:µη περισσ:τερο κα" τ4 Cκαναν term. @H λ6ξη
αjγτισε τ4 ρKµα terminate (= τελει1νω, 7ποπερατ1νω)· termination εHναι τ4 τ6λος, P λEξη, terminus B τελικ4ς σταθµ:ς, τ4 τ6ρµα. Termless εHναι αjτ4ς ποL δGν Cχει τ6λος κα" terms
εHναι οF Iροι· σχετικGς εHναι κι οF 0κφρσεις Iπως I am on good terms (= Cχω φιλικGς σχ6σεις), I come to terms (= συµιζοµαι), on easy terms (= µG εjκολ$ες πληρωµKς), the lowest
term (= B 0λχιστος Iρος), I bring to terms (= φ6ρνω σG συµφων$α). T4 7µερικανικ4 φ"λµ «The
Terminator» τ4 «µεταφρσαµε» 7π4 τ. Jλληνικ. στ. Jλληνικ. «@O Eξολοθρευτ=ς» (=
exterminator). Terminable εHναι αjτ4ς ποL µπορε2 ν. τελει1σtη κα" terminism P ρEση, σSµφωνα µG τ=ν Bπο$α Iλα τ. πργµατα Cχουν τ4 τ6λος τους. Eδ* ταιριζει ν. πο8µε τ4 7ρχα2ο
ρητ:: «∆ρυ4ς πεσοSσης π/ς 7ν=ρ ξηλεSεται» (= ^Oταν π6σtη τ4 δ6ντρο κτω B οFοσδEποτε µπορε2 ν. πα$ρνη ξSλα 7π’ αjτ:!).

ΘωµTς Γ. =Hλι1πουλος

∆ιευθυντ=ς Kολλεγ$ου «Παιδε$α» MελοSρνης

H πληθMρα τHν µεταλλε#ων στν Eρχαιτητα
MIA EPEYNA TOY APXAIO§O°OY £. ™¶YPO¶OY§OY

QE

νας τερστιος rρυκτ4ς πλο8τος 7π4 Xκρη σG Xκρη τKς @Eλλδος
κα" χιλιδες χρ:νια ποL Cχουν περσει 7π4 πνω του, χωρ"ς παρ.
τα8τα ν. Cχουν 7λλοι1σει τ= σπουδαι:τητ του, κυρ$ως hς πρ4ς
τ4 πολSτιµο [λικ4 γι. Cρευνα ποL διαθ6τουν. @O λ:γος γι. τ.
7ρχα2α µεταλλε2α ποL Cχουν καταγραφK 7π4 τοLς 0ρευνητGς σG διφορες
περιοχ6ς, 7π4 τ= B:ρεια @Eλλδα µ6χρι τ=ν KρEτη, τ. νησι. το8 Amγα$ου κα" τ=ν Πελοπ:ννησο. T4 7ντικε$µενο εHναι µεγλο, 7νεξντλητο κα"
0ξαιρετικ. 0νδιαφ6ρον, κα" µεγλο µ6ρος του παραµ6νει 7κ:µη 7νερεSνητο. ^Oσο πλ4ς [πKρξε B τρ:πος µG τ4ν Bπο2ο οF 7ρχα2οι διαπ$στωναν
xν τ. πετρ1µατα κποιας περιοχKς 0µπερι6χουν χρEσιµα µ6ταλλα, Xλλο
τ:σο 0ντυπωσιακGς κα" ε[ρηµατικGς ]ταν οF µ6θοδοι 0ξ:ρυξης κα" 0πεξεργασ$ας ποL χρησιµοποιο8σαν.
Bασιζ:µενοι στ=ν 0µπειρ$α τους ζSγιζαν στ4 χ6ρι τους τ. πετρ1µατα q Cκριναν 7π4 τ4
χρ*µα τους, κα" Iταν καταλαιναν Iτι δGν Cχουν µεγλη περιεκτικ:τητα σG µ6ταλλο, τ.
π6ταγαν. T6τοια κοµµτια, τ. λεγ:µενα «ολδες», Cχουν 0ντοπιστK στ. στ:µια τ*ν πηγαδι*ν τ*ν στο*ν 0ξ:ρυξης.

Mεταλλε9α χρυσο:, EργFρου, µολFCδου καA χαλκο:
. προϊστορικ. µεταλλε2α 0πεξεργζονταν κυρ$ως τ4ν χαλκ:. Π6ρα 7π4 τ"ς µεγλες µεταλλευτικGς 0γκαταστσεις ποL Cχουν 0ντοπιστK κα" ποL τ"ς παραθ6τουµε
παρακτω, σG διφορες περιοχGς τKς @Eλλδος Cχουν ρεθK µικρο" κλ$ανοι σG
σχKµα 7νεστραµµ6νου κλαθου, ποL µαρτυρο8ν τ=ν παρξη µεταλλευτικKς δραστηρι:τητας κα" σG αjτ6ς· στ= PαφEνα, στ=ν ARγινα κα" στ= Σπρτη. Στ= P:δο µετ. τ4
1600 π.X. 7ναπτSχθηκε πολL P µεταλλουργικ= ιοµηχαν$α, τ. ασιλικ. µεταλλε2α Cκαναν 0ξαγωγGς χαλκο8 µ6χρι τ=ν ARγυπτο. T4 χυτEριο τKς EγκωµKς κατασκεSαζε 0γχειρ$δια κα" τ. σφαιρικ. κSπελλα τKς P:δου πωλο8νταν 7π4 τ=ν ARγυπτο µ6χρι τ=ν Tρο$α.
Eπ$σης P Xαλκ$δα 7ποτ6λεσε µεγλο µεταλλουργικ4 κ6ντρο, Iπου κατασκευζονταν ξ$φη κα" δοχε2α 7π4 rρε$χαλκο. Eξ Xλλου κα" P rνοµασ$α της παραπ6µπει στ. µεταλλε2α
χαλκο8 ποL δι6θετε.
T4 σ$γουρο εHναι Iτι δGν [πρχει Bριστικ= εmκ:να γι. τ"ς µεταλλευτικGς 0γκαταστσεις,
7φο8, Iσο περνει B καιρ:ς, προστ$θεται ν6ο [λικ4 Cρευνας στ= µελ6τη γι. τ. 7ρχα2α µεταλλε2α στ=ν @Eλλδα. ^Oπως µλιστα µ/ς 0πισηµα$νει B 7ρχαιολ:γος 0π$κουρος καθη-
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γητ=ς το8 Πανεπιστηµ$ου Aθην*ν Θε:δωρος Σπυρ:πουλος, ποL 7νακλυψε τ4 µεγαλSτερο προϊστορικ4 µεταλλε2ο παγκοσµ$ως στ. @Aγιωργ$τικα, οF Cρευνες δGν πρ6πει ν.
7ποτελο8ν πλ*ς [π:θεση το8 7ρχαιολ:γου, ποL τ4 σηµαντικ4 γι. αjτ4ν εHναι ν. προσδιορ$σtη τ= χρονολογ$α τKς 0γκατστασης. Πρ6πει ν. συµµετ6χουν 0πιστEµονες Iλων τ*ν
κλδων, εmδικο" µηχανικο$, φυσικο$, γεωλ:γοι κα" µεταλλειολ:γοι, ποL B καθ6νας θ. δ1σtη
µG ση τ"ς γν1σεις του τ= δικE του Jρµηνε$α κα" Jποµ6νως τ4 7ποτ6λεσµα τ*ν 0ρευν*ν
θ. εHναι πληρ6στερο.

ΛαFριο: Aφθον#α EργFρου
4 ΛαSριο θεωρε2ται aνα 7π4 τ. σηµαντικ1τερα κ6ντρα µεταλλευτικKς δραστηρι:τητας κατ. τ=ν 7ρχαι:τητα, δραστηρι:τητα ποL σSµφωνα µG τ. Fστορικ. στοιχε2α
πρ6πει ν. Xρχισε τ4 3000 π.X. @H γεωλογικ= δοµ= το8 [πεδφους [πKρξε 0ξαιρετικ.
πλοSσια σG διφορα εRδη µεταλλευµτων, Iπως 7ργSρου, χαλκο8 κα" µολSδου, τ.
Bπο2α συν6αλλαν δραστικ. στ=ν 7νπτυξη τKς οmκονοµ$ας τKς AθEνας, κυρ$ως 7π4 τ4ν
6ο π.X. αm*να. @H AθEνα χρησιµοποιε2 τ4ν Xργυρο το8 Λαυρ$ου γι. ν. κ:ψtη τ4 ν:µισµ
της, τ"ς 7θηναϊκGς «γλα!κες», περιεκτικ:τητας 7ργSρου 97,8%, µG τ=ν κεφαλ= τKς Aθην/ς
στ= µ$α vψη κα" τ= γλα8κα στ=ν Xλλη. Nοµ$σµατα, ποS, hς γνωστ:, κυριρχησαν γι. καιρ4
στ"ς συναλλαγGς στ4ν χ*ρο τKς Mεσογε$ου. T4 561-527 π.X. B τSραννος Πεισ$στρατος διαθ6τει τ. Cσοδα 7π4 τ. µεταλλε2α γι. δηµ:σια Cργα, ποL πραγµατοποιο8νται στ=ν AθEνα, 0ν* µG τ=ν πτ1ση τKς τυρανν$ας τ. µεταλλε2α κρατικοποιο8νται κα" µ6ρος τ*ν προσ:δων τους διαν6µεται στοLς πολ$τες της. T4 413 π.X., µετ. τ4ν π:λεµο στ= ∆εκ6λεια, οF
δο8λοι ποL 0ργζονταν στ. µεταλλε2α το8 Λαυρ$ου 0ξεγ6ρθηκαν κατ. τ*ν Aθηνα$ων, οF
Bπο2οι 7ναγκζονται ν. προχωρEσουν στ=ν κοπ= χλκινων νοµισµτων.
MG τ=ν προδο το8 χρ:νου P 7νεSρεση πλοSσιων κοιτασµτων στ4 ΛαSριο γιν:ταν δυσκολ1τερη. Aκολουθε2 P παρακµ= µG τ=ν Xνοδο τ*ν Mακεδ:νων, 7φο8 στ. µεταλλε2α τKς
Mακεδον$ας P παραγωγ= εHναι πλοSσια κα" τ4 κ:στος της χαµηλ:τερο.. T4 262 π.X. B Aντ$γονος Γονατ/ς 7παγορεSει στοLς Aθηνα$ους τ=ν κοπ= νοµισµτων µ6χρι τ4 196 π.X., Bπ:τε P AθEνα κ:ει ξαν. τετρδραχµα 7π4 Xργυρο το8 Λαυρ$ου, κατ1τερης Iµως ποι:τητας.
Mεγλο 0νδιαφ6ρον Cχουν τ. ε[ρEµατα ποL Cχουν 0ντοπιστK στ=ν περιοχ= το8 Λαυρ$ου, µεταλλευτικ. φρ6ατα ποL Cχουν rρθογ1νια διατοµ= κα" ποL φθνουν σG µεγλα θη.
Σχετικ. µG τ= δοµ= το8 φρ6ατος, στ4ν πυθµ6να του συγκεκριµ6να, ξεκινο8σαν οF 0ρευνητικGς στο6ς µG µικρ4 ψος κα" πλτος, 7λλ. µG τ= δυνατ:τητα ν. 7ποκτEσουν µεγλο µKκος. T4 7παιτοSµενο rξυγ:νο διωχετευ:ταν µG τ4 Xνοιγµα δευτ6ρου φρ6ατος στ=ν κατλληλη 7π:σταση, ποL Cφθανε ς τ=ν αRθουσα τKς 0ξ:ρυξης. N. σηµειωθtK, Iτι µ6σα στ. µεταλλευτικ. φρ6ατα Cχουν 0ντοπιστK 0ργαλε2α, vστρακα [δροφ:ρων 7γγε$ων κα" λυχνρια.

T

Παγγα9ο καA Θ(σος: T7 χρυσωρυχε9α

O

@Hρ:δοτος 7ναφ6ρει τ4 Παγγα2ο hς ουν4 ποL περικλε$ει µεταλλεSµατα χρυσο8
κα" 7ργSρου. ΣSµφωνα µG Fστορικ. στοιχε2α τ. χρυσοφ:ρα µεταλλε2α το8 Παγγα$ου 7νακαλSφθηκαν 7π4 τ4ν Kδµο κα" P 0κµετλλευσE τους γιν:ταν 7π4
τ"ς θρnακικGς φυλGς τKς περιοχKς, ποL Cκοαν χρυσ/ νοµ$σµατα µG παραστσεις
κενταSρου ποL κρατει µ$α νSµφη. @O ασιλι.ς τKς Mακεδον$ας Φ$λιππος B´ Cκοψε 0π$σης πολλGς σειρGς χρυσ*ν κα" 7ργυρ*ν νοµισµτων, χρησιµοποι1ντας τ. µεταλλεSµατα

=O µεταλλουργικς κλ+ανος στ Στεν1, cπως σp,ζεται σAµερα.
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το8 Παγγα$ου, 0ν* 7ργ:τερα 0κµετλλευση τ*ν χρυσοφ:ρων κοιτασµτων τKς περιοχKς
Cκανε κα" B M6γας Aλ6ξανδρος.
Γι. τ= Θσο B @Hρ:δοτος γρφει:
«...E3δα U Tδιος τ) µεταλλεOα α>τ. T) µεταλλεOα τς Θσου ρσκονται
νµεσα στ.ς περιοχ ς ATνυρα κα. Kονυρα, πναντι π τ&ν Σαµοθρκη. E3ναι 0να
µεγλο ουν', ποD τ [χουν σκψει ναζητντας µταλλα...».
(@Hρ:δοτος, Στ´ 47, µετφραση Aγγ. Bλχου, 1971.)
ΣSµφωνα µG τ. ε[ρEµατα ποL Cχουν 0ντοπιστK στ= Θσο, Cχουµε 0ξ:ρυξη µεταλλευµτων τουλχιστον 7π4 τ=ν 0ποχ= το8 σιδEρου. T. µεταλλεSµατα χρυσο8 κα" 7ργSρου προσελκSουν τ4 0νδιαφ6ρον τ*ν Παρ$ων 7πο$κων, ποL 0γκαθ$στανται στ4 νησ$. OF Πριοι 0ξαπλ1θηκαν µG τ=ν προδο το8 χρ:νου στ4 vρος Παγγα2ο, ποL χαρακτηρ$στηκε γι. τ4ν λ:γο αjτ4ν hς Θασιακ= Περα$α. Kατ. τ4 δεSτερο µισυ το8 4ου π.X. αm*να Iµως P Θσος
χνει τ4ν Cλεγχο τ*ν µεταλλε$ων της στ4 Παγγα2ο 7π4 τ4 7νερχ:µενο Mακεδονικ4 κρτος.
ΣSµφωνα µG τ4ν @Hρ:δοτο οF Φο$νικες µπορε2 ν. Cχουν προηγηθK τ*ν Παρ$ων, 7λλ.
µ6χρι σEµερα δGν Cχουν 0ντοπιστK 7ρχαιολογικ. ε[ρEµατα ποL ν. 0πιεαι1νουν τ=ν
πληροφορ$α του.
Nοµ$σµατα στ4 νησ" 7π4 τ. Rδια τ. µεταλλεSµατ του κ:πηκαν σG διφορες χρονικGς περι:δους, P µεγαλSτερη Iµως δραστηρι:τητα 0ντοπ$ζεται κατ. τ4ν 6ο κα" 5ο κα" 0ν συνεχε$nα κατ. τ4ν 2ο κα" 1ο αm*να π.X. T4 Iνστιτο8το Γεωτεχνικ*ν Mελετ*ν @Eλλδος σG συνεργασ$α µG τ4 0ρευνητικ4 δρυµα «Max Plank Institut» τKς Γερµαν$ας 0ντ:πισαν τ. κSρια
µεταλλευτικ. κ6ντρα 0ξ:ρυξης χρυσο8 στ"ς 7ρχα2ες στοGς ποL ρ$σκονται κτω 7π4 τ=ν
7κρ:πολη τKς Θσου κα" στ=ν περιοχ= KοινSρων στ4 vρος Φαν:ς.

Kυκλ(δες: Παν(ρχαιη µεταλλευτικ δραστηριτητα

E

ντυπωσιακ. εHναι τ. µεταλλικ. ε[ρEµατα ποL Cχουν 7νακαλυφθK στ"ς Kυκλδες
–χλκινα σκεSη, Iπλα, 0ργαλε2α κα" κοσµEµατα–, 7διψευστοι µρτυρες µεταλλευτικKς δραστηρι:τητας. ΠλοSσιο τ4 [π6δαφος τ*ν νησι*ν 7π4 τ=ν 7ρχαι:τητα. Kα" οF Cρευνες ρ$σκονται σG 0ξ6λιξη, προκειµ6νου ν. δ1σουν περισσ:τερα
στοιχε2α πρ4ς µελ6τη. T. προϊστορικ. ε[ρEµατα ποL 0ντοπ$στηκαν στ= Σ6ριφο 0πιεαι1νουν τ=ν κατο$κηση το8 νησιο8 7π4 τ=ν 3η χιλιετ$α π.X. Παρ. τ=ν 0κτεταµ6νη καταστροφ= τ*ν µεταλλε$ων της 7π4 0κµεταλλεSσεις νεωτ6ρων χρ:νων, ]ταν 0φικτ4 ν. καταγραφο8ν οF θ6σεις το8 νησιο8 Iπου [πKρξε Cντονη µεταλλευτικ= δραστηρι:τητα, ξεκιν1ντας 7π4 τ=ν 0ξ:ρυξη µ6χρι κα" τ. πρ*τα στδια τKς κατεργασ$ας µεταλλεSµατος σG
πEλινα καµ$νια. NEτσι 7ναφ6ρουµε τ= θ6ση MοSτουλα στ= :ρεια πλαγι. το8 λ:φου B$γλα, τ4ν Aεσσαλ4 Iπως κα" τ= χερσ:νησο τKς Kεφλας. Eπ$σης στ= θ6ση Σκφη Cχει
0ντοπιστK πλτωµα µG µικρGς ραχοσκεπGς κα" δισπαρτες σκωρ$ες χαλκο8. @H Σ$φνος 0π$σης ]ταν κατ. τ=ν 7ρχαι:τητα aνα 7π4 τ. 7κµζοντα νησι. τ*ν Kυκλδων· δι6θετε µεταλλε2α χρυσο8 κα" 7ργSρου, mδια$τερα στ"ς περιοχGς ^Aγιος Σ1στης, ^Aγιος Σ$λεστρος
κα" Ξερ4 ΞSλο. Xαρακτηριστικ4 δε2γµα 7ποτελε2 B Θησαυρ4ς τ*ν Σιφν$ων, τ4ν Bπο2ο
7νοικοδ:µησαν κα" 7φι6ρωσαν οF κτοικοι στ4 Fερ4 το8 Aπ:λλωνα στοLς ∆ελφοSς. OmκοδοµEθηκε περ$που τ4 525 π.X. Kα" 0δ* B @Hρ:δοτος 7ναφ6ρει Iτι οF Σ$φνιοι «Nησιωτων µλιστα *µπλοBτεον»· Iτι ]ταν δηλαδ= οF πι4 πλοSσιοι 7π4 τοLς νησι*τες λ:γω τ*ν
µεταλλευµτων τους. T. πλοSσια κοιτσµατα το8 νησιο8 δGν διατηρEθηκαν γι. πολL κα"

NAποψη προϊστορικοC πλυντηρου µεταλλε5µατος. =Aγιωργτικα TεγLας.
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τ4 νησ" hδηγEθηκε σG οmκονοµικ= παρακµ= κατ. τ4ν 5ο αm*να π.X. Παρ’ Iλα αjτ. οF 0πιστηµονικGς Cρευνες 7ναδεικνSουν τ= Σ$φνο hς τ= σηµαντικ1τερη προµηθευτικ= πηγ=
µεταλλευµτων τ*ν Kυκλδων.

Aγιωργ#τικα: H µεγαλFτερη µεταλλουργ#α το: Eρχα#ου κσµου

H

0ξερεSνηση τKς περιοχKς @Aγιωργ$τικα 7π4 τ4ν 7ρχαιολ:γο Θε:δωρο Σπυρ:πουλο Cφερε στ4 φ*ς 0γκαταστσεις µεταλλευτικKς δραστηρι:τητας, ποL θεωρο8νται παγκοσµ$ως οF µεγαλSτερες κα" πι4 ργανωµ6νες ποL Cχουν 0ντοπιστK
κα" ποL 7φορο8ν στ=ν προϊστορικ= περ$οδο. @H παρξE τους συνδ6εται µG µεταλλοφ:ρο κο$τασµα χαλκοSχου σιδηροπυρ$τη. EHναι mδια$τερα σηµαντικGς οF πληροφορ$ες ποL δ$νουν τ. ε[ρEµατα, κα" εjχαριστο8µε θερµ. τ4ν κSριο Σπυρ:πουλο γι. τ4ν
χρ:νο ποL µ/ς δι6θεσε, γι. ν. µ/ς τ"ς 7ναφ6ρtη κα" ν. µ/ς περιγρψtη 7ναλυτικ. τ. στδια 0πεξεργασ$ας το8 µετλλου, µG ση τ=ν Cρευν του στ. @Aγιωργ$τικα. Mεγλα λ$θινα mγδ$α 7ποκαλSφθηκαν κατ. τ=ν 7νασκαφE, µ6σα στ. Bπο2α γιν:ταν P θραSση το8
rρυκτο8 µG τ= χρEση λ$θινων πεσσ*ν. Aκολουθ1ντας τ. στδια 0πεξεργασ$ας, προκειµ6νου ν. κερδηθtK χρ:νος κα" πολSτιµη θερµικ= λη, τ4 rρυκτ4 προϊ4ν 7παλλσσεται
7π4 τ"ς λ$γες προσµ$ξεις µG διφορους τρ:πους. Kα" aνας 7π4 αjτοLς τοLς τρ:πους εHναι
τ4 λεγ:µενο zing. Πρ:κειται γι. δεξαµεν= 0π$πλευσης, Iπου στ=ν 0πιφνεια 0π6πλεε τ4
[λικ4 ποL Cπρεπε ν. 7πορριφθtK. M$α τ6τοια δεξαµεν= 0π$πλευσης λοιπ4ν ρ6θηκε στ.
@Aγιωργ$τικα, δ$πλα σG θερµοµεταλλουργικ4 κλ$ανο. Στ. @Aγιωργ$τικα 0ντοπ$ζονται
Iµως κα" τ. λεγ:µενα πλυντρια: πρ:κειται γι. Bριζ:ντια q κεκλιµ6να 0π$πεδα µG α{λακες, µ6σα στ. Bπο2α τοποθετο8νταν τ4 θρυµµατισµ6νο [λικ:. ∆Sο µικρGς δεξαµενGς στ.
Xκρα αjτKς τKς 0γκατστασης [ποστηρ$ζουν τ=ν 7νακSκλωση νερο8, ποL διατρ6χει τοLς
α{λακες q τ4 κεκλιµ6νο 0π$πεδο κα" 7ποµακρSνει Cτσι τ4 0λαφρ4 κα" περιττ4 [λικ:. Στ.
@Aγιωργ$τικα τ. πλυντEρια Cχουν κεκλιµ6νο 0π$πεδο σG λαξευµ6νο ρχο, Iπως κα" δεξαµενGς γι. τ=ν 7νακSκλωση το8 νερο8.
Συνεχ$ζοντας τ=ν 0νδιαφ6ρουσα πραγµατικ. περιγραφ= 0πεξεργασ$ας το8 µετλλου,
πληροφοροSµαστε Iτι τ4 7ποκεκαθαρµ6νο [λικ4 τοποθετε2ται στ4ν θερµοµεταλλουργικ4
κλ$ανο q 7λλοι*ς κλ$ανο τEξεως. Kα" αjτ4ς τ*ν @Aγιωργ$τικων 7ποτελε2 aναν 7π4 τοLς
σηµαντικ1τερους ποL Cχουν 0ντοπιστK στ= Mεσ:γειο. EHναι κυκλικ4ς µG 0σωτερικ= διµετρο 5,50 µ., κτισµ6νος µG π6τρες τKς περιοχKς κα" µG πχος τοιχωµτων µεταξL 1,30 - 1,80
µ. Eσωτερικ. εHναι 0πενδεδυµ6νος µG παχL στρ*µα πηλο8 πχους 0,15 µ. @H περ$µετρος
το8 λιθ$νου δακτυλ$ου διακ:πτεται 7νατολικ. 7π4 τ4 στ:µιο τροφοδοσ$ας, το8 Bπο$ου ρ6θηκε τ4 µεγλο λ$θινο κατ1φλι σG ψος 1,50 µ. 7π4 τ4 δπεδο το8 κλινου. ^Eνας δεSτερος δακτSλιος ψους περ$που 0,60 µ. εHναι κτισµ6νος µG µικρGς π6τρες στ4 0σωτερικ4 το8
κλινου, ποL πιθαν1τατα [ποσταζε τ= σχρα τKς καSσιµης λης, πνω στ=ν Bπο$α
τοποθετο8νταν τ4 πρ4ς τEξη [λικ:.
T4 τηκ:µενο προϊ4ν συλλεγ:ταν σG µεγλα πEλινα ταψι. q σG κοιλ:τητες στ4 δπεδο το8 κλινου. @O κλ$ανος εHχε σχKµα κωνικ4 κα" 7π4 τ=ν τρSπα τKς rροφKς Cγαινε B καπν:ς. Προκειµ6νου ν. 0πιτευχθtK P τEξη το8 µεταλλεSµατος, 7ναπτυσσ:ταν
στ4 0σωτερικ4 κλινου θερµοκρασ$α 1.200 αθµ*ν Kελσ$ου! N. σηµει1σουµε Iτι τ4
0σωτερικ4 το8 κλινου στ. @Aγιωργ$τικα 0ντοπ$στηκε 7π4 τ4ν κSριο Σπυρ:πουλο
γεµ/το στχτες κα" κρουνα καθ\ς κα" θραSσµατα σκωρ$ας.
EHναι χαρακτηριστικ4 Iτι στ= µεταλλευτικ= αjτ= 0γκατσταση ρ6θηκε κτ2σµα, ποL
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προφαν*ς 0ξυπηρετο8σε τ"ς 7νγκες τ*ν µεταλλωρSχων, Iσο 7ν6µεναν τ=ν τEξη το8 µετλλου. Πρ:κειται γι. µεγλο rρθογ1νιο κτ2σµα χωρισµ6νο σG δSο χ1ρους. Στ4 ν:τιο δωµτιο [πρχει Jστ$α γι. τ=ν παρασκευ= φαγητο8, Iπως 0π$σης κα" κτιστ4ς :θρος γι.
τ=ν 7π:ρριψη τ*ν καταλο$πων τKς φωτι/ς κα" τKς τροφKς. @H χρονολ:γηση το8 κτηρ$ου
τοποθετε2ται στοLς µεσοελλαδικοLς χρ:νους (2000-1500 π.X.), κτι ποL 0πιεαι1νεται
7π4 τ4ν τρ:πο ταφKς Jν4ς νεκρο8, ποL 0ντοπ$στηκε στ4 δπεδο το8 κτ$σµατος, σSµφωνα
µG τ=ν πρακτικ= τ*ν χρ:νων αjτ*ν. Στ4ν δεSτερο χ*ρο το8 κτηρ$ου 0ντοπ$στηκε P δεξαµεν= 0π$πλευσης ποL προαναφ6ραµε. ^Oσο γι. τ4ν κλ$ανο κα" τ"ς συµπληρωµατικGς 0γκαταστσεις του ρ6θηκαν σG χαρδρα στ= θ6ση Σλλου, ορε$ως το8 χωριο8 @Aγιωργ$τικα.
OF 0ρευνητικGς 0ργασ$ες το8 κυρ$ου Θε:δωρου Σπυρ:πουλου συνεχ$στηκαν κα" στ4
χωρι4 Στεν4 το8 δEµου Kορυθ6ων τKς Tεγ6ας, Iπου [πKρχαν 0νδε$ξεις γι. τ=ν παρξη
µεταλλουργικKς 0γκατστασης. Πραγµατικ. 0ντοπ$στηκε aνας µεγλος θερµοµεταλλουργικ4ς κλ$ανος το8 4ου πρ4ς 5ο αm*να µ.X., ποL χρησιµοποιEθηκε γι. τ=ν 7ντηξη
τ*ν παλαι*ν σκωρι*ν τKς περιοχKς. @O κλ$ανος Cχει 2 θαλµους µ6σα στ= γK, κα" στ=ν
0πιφνει του [πKρχαν τρSπες γι. ν. φεSγtη B καπν:ς. Στ4 0σωτερικ4 Cκαιγε P φωτι. γι.
τ=ν τEξη το8 µετλλου. @H διαδικασ$α ποL 7κολουθο8σαν οF µεταλλουργο" ]ταν ν. κλε$νουν τ"ς τρSπες γι. ν. διατηρKται P θερµοκρασ$α. MG 2 σωλKνες κατασκευασµ6νους 7π4
πηλ:, ποL λ6γονταν 7εραγωγο" –7νοιχτο" στ=ν Xκρη τους –, διωχ6τευαν rξυγ:νο στ4ν
κλ$ανο, προκειµ6νου ν. διατηρKται P φωτι. Xρησιµοποιο8σαν γι. τ=ν καSση κυρ$ως
µικρ. ξSλα, ποL λε$ψαν τους 0ντοπ$στηκαν στ4 0σωτερικ4 το8 κλινου. Mετ. 7π4 µι.
Jδοµδα, ποL τ4ν Xφηναν γι. ν. κρυ1σtη, τ4ν Xνοιγαν κα" Cπαιρναν τ4 µ6ταλλο.

Oµιλε9 _ Eνασκαφ.ας Θ. Σπυρπουλος
EP. K5ριε Σπυρ1πουλε, ποιLς @π8ρξαν οV -νδεξεις γι% τ)ν dπαρξη µεταλλευτικ8ς -γκατ!στασης στ% =Aγιωργτικα;
AΠ.: T. @Aγιωργ$τικα τ. 0ντ:πισα µG τ= οEθεια τKς [παλλEλου µου KυριακKς Aλ6µη, Iταν 7κ:µη [πηρετο8σα σ.ν NEφορος AρχαιοτEτων στ=ν Tρ$πολη. @H Rδια καταγ:ταν 7π4 τ=ν περιοχE. `Hταν «φSλακας» 7ρχαιοτEτων κα" Cδειχνε µεγλο 0νδιαφ6ρον.
Mο8 7ν6φερε λοιπ4ν Iτι στ4 χωρι: της [πρχουν hρισµ6να περ$εργα κτEρια, Cτσι πKγα
κα" τ. εHδα 7π4 κοντ. `Hταν µ$α «τροµακτικ=» 0γκατσταση, hς πρ4ς τ=ν Cκταση ποL
καταλµανε. ^Eνας κ:σµος Bλ:κληρος, ποL δGν µπορο8σα ν. καταλω περ" τ$νος πρ:κειται. ∆Gν σ/ς κρSω Iτι Jτοιµαζ:µουν ν. τ. παρατEσω, Iταν εjτυχ*ς 0π6µεινε P κοπ6λλα κα" µG πKγε σG aνα δικ: της χωρφι, µ6σα σG µ$α χαρδρα, Iπου 0κε2 εHδα τ4ν κλ$ανο. EHχε καταρρεSσει στ4 0πνω µ6ρος, Cδειχνε Iµως aνα µεγλο κSκλο µG πολL σκληρ4
λ$θινο δακτSλιο. @Yπ6θεσα στ=ν 7ρχ= Iτι µπορε2 ν. εHναι µ$α κυκλικ= κατασκευ= BποιασδEποτε 0ποχKς q Cνας θολωτ4ς τφος. Kνοντας 7νασκαφ= εHδα τ. κατλοιπα τKς φωτι/ς κα" σιγ.-σιγ. 7νακαλSψαµε aνα τερστιο µεταλλουργικ4 0ργαστEριο προϊστορικKς
περι:δου, ποL θεωρ* Iτι εHναι τ4 πι4 µεγλο κα" ργανωµ6νο στ4ν κ:σµο.
EP. Θεωρετε cτι @π!ρχουν µεταλλεα χρυσοC στ)ν =Eλλ!δα (π τ)ν -ποχ) τ8ς (ρχαι1τητας, πο` δν χουν (κ1µη (νακαλ5ψει οV -ρευνητLς;
AΠ.: Στ=ν @Eλλδα εHναι γνωστ4 Iτι B χρυσ4ς περιορ$ζεται στ4 µεταλλε2ο το8 Παγγα$ου. Στ= ν:τιο @Eλλδα τ. χρυσοφ:ρα κοιτσµατα δGν εHναι ξεκαθαρισµ6να. ^Eνας
χ*ρος ποL πιστεSω Iτι Cγαζε χρυσ4 εHναι B Tαγετος, 7λλ. αjτ4 δGν Cχει 7ποδειχθK.

Tαξιαρχο5λα ΛαδT

KA¶OIOI K§HPIKOI ¶AI¢OºI§OI KAI ºONIA¢E™:
KSριε διευθυντ,
Eγε στ4 τε8χος το8 Iανουαρ$ου το8 «∆αυλο8», 7ριθµ. 265, ποL πρ*τος
7π’ Iλα τ. M.M.E. χωρ"ς φ:ο και προπαντ4ς χωρ"ς πθος θ6τει τοLς δακτSλους του 0π" τ4ν τSπον τ*ν λων τρι*ν καυτ*ν µαρτηµτων, vχι µονχα hς προσωπικ*ν 7στοχι*ν ποL P µαρτ$α σηµα$νει 7λλ. κα" εmδεχθ*ν
κακουργηµτων, Iπως P Fερο-παιδοφιλ$α, P Fερο-οµοφυλοφυλ$α κα" B
Fερο-ευνουχισµ:ς, κτω 7π4 τ. ταλαιπωρηµ6να 7π4 τοLς 7ν$ερους 0κπροσ1πους τους ρσα.
M6χρις 0δ* «οjδGν καιν4ν» προσφ6ρω µG τ=ν παρο8σα 0πιστολE µου
στ4 7ξι:τιµο 7ναγνωστικ4 κοιν4 το8 «∆αυλο8». ^Oµως 0πιχειρ* ν’ 7παντEσω µG µ$α µονχα φρση στ4 7γωνι*δες 0ρ1τηµα τKς 7ξι:τιµης συνεργτιδς σας κ. TαξιαρχοSλας Λαδ/, µG τ=ν Bπο$α κατακλε$ει τ=ν Cρευν της γι. τ4ν «παιδ:φιλο» παπ/ Π6τρο Παπουτσκη, καταδικασµ6νο
7π4 τ4 Mικτ4 @Oρκωτ4 ∆ικαστEριο Xαλκ$δος σG ποιν= 20ετο8ς κθειρξης,
7π4 τ=ν Bπο$α 0ξ6τισε –Xκουσον, Xκουσον– µ:νο δSο (2) µKνες, 7λλ κα"
δGν το8 0πελEθη 7π4 τ=ν Eκκλησ$α P ποιν= το8 7ποσχηµατισµο8.
Ajτ4 σηµα$νει νχtης ν. πληρ1νtης δικηγ:ρους, 7λλ. δGν φθνει µονχα αjτ4 σ’ αjτ4ν τ4ν τ:πο, Iπου 7νθε2 κθε εRδους 7τιµωρησ$α. Kα" δGν
εHναι τ4 Cγκληµα ποL πρ6πει ν. µ/ς 7νησυχtK, Iσο P πηγ= τ*ν 0γκληµτων κα" P 0πιχωριζουσα 7τιµωρησ$α.
Θ. Cπρεπε B προκαθEµενος τKς @EλλαδικKς Eκκλησ$ας ν. συγκαλ6σtη
τ4 A´ θµιο κα" B´ θµιο Συνοδικ4 δικαστEριο κα$, 7φο8 καθαιρ6σtη
τ4ν παιδεραστ= παπ/ Π6τρο Παπουτσκη, ν. τ4ν 0ξορ$σtη σG καν6να Jρηµοµονστηρο κποιας ραχονησ$δας, Iπως αjτ4 κοντ. στ= Zκυνθο, γι.
ν. καταστε$λtη τ"ς BρµGς το8 0ρωτικο8 πθους του. Aλλ. π*ς ν. γ$νουν
Iλα το8τα, κ. Λµπρου, κα" ν. ταλαιπωρηθtK aνας ρασοφ:ρος 0γκληµατ$ας τKς περιωπKς το8 παπ/ Π6τρου Παπουτσκη, 7φο8 φ6ρει τ=ν mδι:τητα –κρατKστε τ=ν 7ναπνοE σας– το8 7δελφο8 το8 ν8ν Aρχιεπισκ:που
KρEτης Tιµοθ6ου Παπουτσκη, Jν4ς Aρχιεπισκ:που ποL δολοφ:νησε
aνα νεαρ4 µαζ" µG τ4ν 7δελφ4 του;
Στ)ν ναντι σελδα: Φωτοτυπα δηµοσιε5µατος τοC φ. ∆εκεµ+ρου τ8ς -φηµερδας «=H AλAθεια γι% τ)ν KρAτη», cπου (ποκαλ5πτεται cτι U +ιαστ)ς
κατ% συρρο)ν (νηλκων παπα-ΠLτρος Παπουτσ!κης, πο` καταδικ!σθηκε σ
κ!θειρξη 20 -τν (λλ% οqτε φυλακσθηκε οqτε (ποσχηµατσθηκε («∆αυλ1ς»,
τ. 265), εναι (δελφς τοC Aρχιεπισκ1που KρAτης TιµοθLου (κατ% κ1σµον
Mιχα)λ) Παπουτσ!κη. Στ rδιο δηµοσευµα (ποκαλ5πτεται cτι U Aρχιεπσκοπος Tιµ1θεος χει διαπρ!ξει φ1νο σ συνLργεια µ τν (δελφ1 του.

Mετ. τιµKς
∆ρ Γε,ργιος Mουστ!κης

Kαθηγητ=ς Θεολογ$ας - Kοινωνιολογ$ας

¢EN TIMøPOYNTAI, ¢EN A¶O™XHMATIZONTAI

Aπ#στευτα bψηλSς _ Eριθµς τους
αθητ=ς τKς 7ης στ4 A´ Γυµνσιο Πλκας παρ6δωσα µ$α –[ποχρεωτικ=–
µελ6τη «Περ" τ*ν τρι*ν τραγικ*ν». T=ν 0παSριον B καθηγητ=ς Cξαλλος
φ1ναξε: «–T$ εHναι αjτ. ποL γρφεις, τιποτ6νιε; Aµφισητε2ς τ4 µεγαλε2ο τ*ν τραγικ*ν µας; «–NOχι», 7πντησα, «7λλ. νοµ$ζω Iτι πολλο" Xλλοι
]σαν 0ξ Rσου καλο$, 7λλ. δGν Cφθασαν σ’ 0µ/ς ο{τε αjτο" ο{τε τ. Cργα τους». @O
καθηγητ=ς ο{ρλιαξε «–EHσαι θρασSτατος! Eπιµ6νεις, ρG Fερ:συλε;» «–M. τ. µαθηµατικ. λ6νε...», ψ6λισσα. «–N... “ρσω” κα" τ. µαθηµατικ σου κα" σ6να· δGν
7ξ$ζεις γι. τ4 γυµνσι: µας»!

M

TA EPøTHMATA. Kα" 0ν *
Cληξε τ4 0πεισ:διο µG σχετικGς 0πιπτ1σεις, δεκδες χρ:νια παρ6µεινε P 7πορ$α: EHχε δ$κιο B καθηγητ=ς q 0γ1;
NEπρεπε ν. περσουν 55 χρ:νια γι. ν.
7σχοληθ* ξαν, Cχοντας πλ6ον περισσ:τερα στοιχε2α. Kα" 0πειδ= γι. ν. γ$νtη
οjσιαστικ= Cρευνα χρειζονται «7νατρεπτικGς» 0ρωτEσεις, ξεκιν/µε: 1. Π:σοι ]σαν οF τραγικο" ποιητ6ς; 2. Π:σα
Cργα Cγραψαν, πα$χθηκαν Iλα κα" π:σες φορGς (0παναλEψεις); 3. Π:σα τιµEθηκαν µG α´, ´ q γ´ ραε2ο κα" σG πο$ους
Φωτ. 1. ΓLρασα: B1ρειο θLατρο, 3ος αM. µ.X.
7γ*νες; κα" 4. Π:σες JλληνικGς π:λεις
[πKρχαν 7π4 τ4ν 7ο αm. aως τ4 148 π.X. (κατκτηση 7π4 Pωµα$ους);
EHναι γεγον4ς Iτι τ. ε[ρEµατα (7ρχαιολογικ, ππυροι κ.λπ.) εHναι δραµατικ*ς λ$γα – αmτ$α
P γνωστ= δρση τ*ν ρωµαιοχριστιαν*ν. Emδικ1τερα στ=ν δραµατικ= πο$ηση P καταστροφ=
[πKρξε σχεδ4ν Bλοσχερ=ς λ:γω τKς στροφKς(;) πρ4ς τ=ν «σωτηραν τς ψυχς».1 NEτσι 7π6µειναν ψιχ$α 7π4 τ4ν κολοσσια2ο vγκο της [µ:νο 32 τραγωδ$ες, 1,5(!) σατυρικ4 δρ/µα κα" 13
κωµωδ$ες)].
Θ. ξεκινEσουµε τ=ν Cρευνα 7π4 τ=ν 4η 0ρ1τηση, τ=ν φαινοµενικ. Xσχετη πρ4ς τ4 θ6µα,
7λλ. Iµως θεµελι1δη γι. τ=ν περαιτ6ρω τεκµηρ$ωση.
OI XI§IA¢E™ ¶O§EI™. @Yπρχουν πολλο" χρτες µG 7ρχαιελληνικGς π:λεις 7λλ.
δGν εHναι πλEρεις. Tυχα2α 7νακλυψα τ4 «7π:λυτο» ιλ$ο, τ=ν περ$φηµη 0ργασ$α το8 Πανεπιστηµ$ου Πρ$νστον «Eγκυκλοπα$δεια Kλασικ*ν Π:λεων»,2 ποL προσδιορ$ζει τ=ν θ6ση 
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2.500 Jλληνικ*ν κα" ρωµαϊκ*ν π:λεων, 0ξ ν οF 1.500 εHναι Jλληνικ6ς. Bεα$ως ]σαν πολL περισσ:τερες 7φο8 κα" B M6νανδρος στοLς «Eπιτρ6ποντες» λ6γει: «Eσ.ν α4 π;σαι π'λεις, 2µοιον επεOν (= περ$που) χλιαι. TρισµBριοι οκο!σ’ :κστην». Aναλυτικ: Kυρ$ως @Eλλ.ς 517, M.
Aσ$α 316, Π:ντος 33, KSπρος 34, Bαλκνια 60, Mεγλη @Eλλ.ς (Iταλ$α) 197, Aφρικ= 84, M.
Aνατολ= aως Iνδ$α 103, Iηρ$α 62, Γαλλ$α 59 κα" Aγγλ$α 32, ΣSνολον = 1.497.
[Σηµ. 1: M:νο στ=ν Aγγλ$α Cχουµε rν:µατα Aλ:νη, Kα$στωρ, Eκκλ6ς, ΛεSκαρον, Λ$νδος
κ.X. Σηµ. 2: @Yπρχουν κα" παλαι:τερες 0κδ:σεις Iπως το8 Smith (1856) µG  12.000 τοπωνSµια 7λλ. χωρ"ς χρτες κ.X. Eπ$σης aνα φιλ:δοξο σχ6διο ρ$σκεται σG 0ξ6λιξη, τ4 «Lexicon of
the Greek-Roman Cities», 7φο8 ξεκ$νησε τ4 1992 P περιοδικE του Cκδοση κα" µ6χρι τ1ρα συµπληρ1θηκαν µ:νον 6 τ:µοι aως τ4 λKµµα «Aρσιν:η» (15 Bµ1νυµες π:λεις!). @H BλοκλEρωση
το8 Cργου σG 60 τ:µους µG 25.000 π:λεις. Σηµ. 3: T. ιλ$α εHναι δυσεSρετα.]

XI§IA¢E™ £EATPA. Στ"ς 1.500 π:λεις πρ6πει ν. προσθ6σουµε 7ρκετGς λ:γω α. TKς
µ= 0γγραφKς 0κ παραδροµKς Iπως λ.χ. τ"ς 15 Aρσιν:ες, Cστω 400 κα" +. TKς 7νακαλSψε1ς των
µετ. τ4 1970, Cστω 300, τοι σSνολον
2.200. AjτGς πρ6πει ν. τ"ς διπλασισουµε λ:γω α. TKς µ= εmσ6τι ε[ρ6σε1ς των
Iπως P υθισ6νη @Eλ$κη κα" +. TKς [πρξεως µαντε$ων, θεραπευτηρ$ων Fερ*ν
κ.X. [Iπως Nεκροµαντε2ο Aχ6ρωνος,
Aσκληπιε$ων 280(!)], Iπου 0γ6νοντο κα"
δραµατικο" 7γ*νες. @Eποµ6νως 4.500 π:λεις τουλχιστον.
@H κθε Jλλ. π:λη hς «π'λις» εHχε
Aγορ. µG δηµ:σια κτEρια,3 ναοSς, στδια κα" θατρα. ΠολλGς π:λεις µλιστα
Φωτ. 2. ΘLατρο Σδης, 190 µ.X. Θεατς 15.000.
εHχαν δSο (Γ6ρασα τKς Παλαιστ$νης)
[Φωτ. 1] q κα" τρ$α (AθEνα). T. θ6ατρα
λοιπ4ν ]σαν τουλχιστον 6.500 [= (500 ⫻ 3) + (1.000 ⫻ 2) + 3.000]. T. µαθηµατικ. λοιπ:ν...
^Oταν δG λ6µε 6.500, δGν 0ννοο8µε «θεατρκια» τ*ν 30-500 θ6σεων 7λλ. κολοσσια2α, συνEθως µαρµρινα, κτ$σµατα γι. 5.000-30.000 θεατ6ς: M6σος Iρος = 15.000 Iπως τKς Σ$δης
Παµφυλ$ας (Aνατολ$α) το8 190 µ.X.
Φυσικ. δGν θ. κατασκεSαζαν τ:σο τερστια κα" πολυδπανα θ6ατρα (0λχιστοι ναο" ]σαν
δαπανηρ:τεροι, π.χ. Παρθεν\ν) γι. ν. µ6νουν Xδεια. Aντιθ6τως ]σαν πντοτε πλEρη κατ.
τ"ς πολυριθµες παραστσεις, 7φο8 P ζEτηση ]ταν τερστια. Στ=ν AθEνα 0δ$δετο στοLς 7π:ρους hς εmσιτEριο τ4 «θεωρικ ν διολον». @H γν1µη λοιπ4ν τ*ν Fστορικ*ν το8 κατεστηµ6νου
Iτι τ. θ6ατρα 0χρησιµοποιο8ντο µ:νο µ$α φορ. τ4ν χρ:νο κα" µ:νο γι. γ/νες (vχι 0παναλEψεις) εHναι τουλχιστον γελο$α.
¢I™EKATOMMYPIA £EATE™. OF ^Eλληνες hς «πολται» (= οjσιαστικ*ς µ6τοχοι στ. δρ1µενα τKς π:λεως) ]σαν κοινωνικο" µG σ6ας πρ4ς τοLς θεσµοSς, 0λεSθεροι κα" χαροSµενοι. Aποτ6λεσµα οF συχνGς συγκεντρ1σεις σG :ορτ ς κα" πανηγBρεις, δηλ. προσφορGς
πρ4ς θεοLς, 7ναµνEσεις γεγον:των κ.X., Iπου γλεντο8σαν µG τ=ν ψυχE τους «πανδµως».4
OF Aθηνα2οι, ποL µ:νον αjτ*ν γνωρ$ζουµε τ4 πλKρες Jορτολ:γιο, εHχαν 52(!) Jορτ6ς, ποL διαρκο8σαν 7π4 µ$α aως aξι Pµ6ρες.5 NAρα κθε JπταEµερο εHχαν µ$α Jορτ= διEµερη (κατ. µ. Iρο).
Aντ$στοιχα Jορτολ:για θ. εHχαν Iλες οF π:λεις.
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Aν γιν:ταν µα µ:νο παρσταση (συνEθως 0πανληψη) κθε JορτE, οF συνολικGς *τσιες
παραστσεις στ. 6.500 θ6ατρα ]σαν 330.000, ποL τ"ς παρακολουθο8σαν τουλχιστον 3 δισεκατοµµSρια θεατ6ς! (330.000 ⫻ 9.000. Πλι τ. µαθηµατικ...).
M. εHναι δυνατ:ν; Πο8 ρ6θηκαν τ:σα JκατοµµSρια Xνθρωποι;

O ¶§H£Y™MO™ TøN E§§. ¶O§EøN. Aν ρωτEσετε 7π:φοιτο λυκε$ου: «Π:-

σοι ]σαν οF ^Eλληνες κατ. τ=ν µακεδονικ= λ.χ. περ$οδο;», λ$γοι θ. δεχθο8ν τ. 2 JκατοµµSρια. ^Oµως B πληθυσµ4ς ]ταν πολL µεγαλSτερος. @O Cγκριτος 0κδ. οHκος
Hachette σG παγκ:σµιο χρτη6 προτε$νει πληθυσµ4 τKς
οmκουµ6νης 460 JκατοµµSρια τ4 50 π.X. [Σχ. 1]. @H µε$ζων περιοχ= τ*ν Jλλ. π:λεων 7ριθµε2 τ4 1/4 τ*ν κατο$κων τοι  120 7κατ.
Aς τοLς [πολογ$σουµε 7λλι*ς: OF 4.500 π:λεις κατοικο8ντο 7π4 30.000 «*λευθρους» (πολ$τες κα" ξ6νους,
vχι δοSλους) P κθε µ$α. T4ν 7ριθµ4 θεωρο8µε λογικ:,
7φο8 ταυτ$ζεται µG τ4 Mεννδρου εjρ6ως παραδεδεγµ6νο «τρισµυρων». @Eποµ6νως συνολικ. Cχουµε 140
Σχ. 1. Πληθυσµς @φηλου σ 7κατ.
JκατοµµSρια ^Eλληνες.
ΠαρLκ+αση: ^Oπως γι. Iλους τοLς τοµε2ς, Cτσι κα" γι. τ4ν πληθυσµ [πρχουν στοιχε2α
µ:νο γι. τ=ν AθEνα. OF χιλιδες Jλλ. π:λεις Cµειναν «περι6ργως» 7νιστ:ρητες. @H AθEνα λοιπ4ν τ4 431 π.X., 7ρχ= το8 Πελοποννησιακο8 πολ6µου,7 δι6θετε στρατ4  19.000
(13.000 Bπλ$τες, 1.000 Fππε2ς, 2.000 0φEους κα" 2.500 0φ6δρους). Προσθ6τουµε 31.000 [=
19.000 ⫻ 1,6, τοι 7γ:ρια µ6χρι 18 0τ*ν κα" γ6ρους 7π4 55 0τ*ν] κα" Cχουµε 50.000 Xνδρες
τοι 100.000 κατο$κους «πολτας» (Θουκ. B 13) µG 50.000 µ6τοικους (9.500 Bπλ$τες).7 ΣSνολο «0λευθ6ρων» 150.000.
NAλλος [πολογισµ:ς: 40.000 πολ$τες, µG τ. γυναικ:παιδα = 135.000 + 65.000 µ6τοικοι. ΣSνολο 200.000 [οF δο8λοι [πολογ$ζονται σG 400.000]. Aντ$στοιχοι 7ριθµο" προτε$νονται8 γι. τοLς
Λακεδαιµον$ους τοι 100.000 σLν 500.000 περ$οικους κα" ελωτες. M$α 7π4 τ"ς µεγαλSτερες π:λεις τ4 580 π.X. ]ταν P ΣSαρις9 µG 300.000 κατο$κους!
T. JκατοµµSρια λοιπ4ν τ*ν @EλλEνων παρακολουθο8σαν 330.000 παραστσεις κατ’ Cτος.
Π:σες χιλιδες Cργα πα$χθηκαν στ. 400 (τουλχιστον) Cτη;

H TPA° ø¢IA.
X ø ¢IA. ∆Gν θ. 7σχοληθο8µε µG τ=ν οjσ$α το8 δραµατικο8 Cργου, ποL εHναι
aνα 7π4 τ. 6 εRδη ποιEσεως, θ. [πολογ$σουµε Iµως τ4ν ριθµ τ*ν τραγωδι*ν (7νλογα εHναι
τ. σατυρικ. δρµατα κα" οF κωµωδ$ες).
@H τραγωδ$α, 0ξ6λιξη το8 χορικο! ,
g σµατος (= τραγοSδι µG χορ:) κα" B διθBραµος (Iρα «∆»
τ. 258 «@H τραγωδ$α», K. Γεωργαν/) θεωρο8νται 7π4 τ4 κατεστηµ6νο Aθηναϊκ= «0φεSρεση».
@Yποτ$θεται Iτι πρωτοπαρουσισθηκε στ=ν Aγορ. τ4 534 π.X. 7π4 τ4ν Θ6σπιν. Bεα$ως 0ν*
τ. ∆ιονBσια ]σαν εjρSτατα διαδεδοµ6νη Jορτ= στ"ς Jλλ. π:λεις, στ=ν AθEνα Jωρτζονταν
λαµπρ. µG 4 µλιστα πανηγSρεις, τ. JξαEµερα Mεγλα ∆ιονBσια µG Cναρξη τ=ν 0αριν= mσηµερ$α (21 Mαρτ$ου) στ4 Θ6ατρο ∆ιονSσου, τ. Mικρ. ∆ιονSσια στ4ν Πειραι/ τ=ν 25 ∆εκεµρ$ου,
τ. τετραEµερα ΛEναια 23 Iουν$ου κα" τ. τριEµερα AνθεστEρια τ=ν 1η Mαρτ$ου.
Bεα$ως θεωρ* 7παρδεκτη τ=ν Xποψη (7θηναιοκεντρικ=) τKς «δρυσης» το8 δρµατος
κα" παρουσισεως µ'νο στ=ν AθEνα, µ:νο γι. 7γ*νες στ. M. ∆ιονSσια.
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1 T. λαϊκ. «δρ1µενα» –πανηγSρια– εHναι B πυρKνας τKς κοινωνικKς θρησκε$ας τ*ν @EλλEνων, Xρα πανρχαια: @O διθBραµος (λυρικ4 
n σµα), B Tαµος (σκωπτικ4 
n σµα), B χορ ς
(µ$µησις), P ποµπ, B κορυφαOος, B ?ποκριτ&ς ([πο/7πο.κρ$νεται) εHναι ασικ. στοιχε2α τους. Φυσικ. κα" 0ξελ$σσονται Iπως λ.χ. B διθSραµος 7π4 τ4ν Λ6σιο Aρ$ωνα στ=ν K:ρινθο τ4 640 π.X.
2 T. «δρ1µενα» 0κτυλ$σσονται σG 2λες τ"ς π:λεις (K:ρινθο, Λ6σο κ.X.) κα" σG Iλες τ"ς
(πολλGς) τοπικGς JορτGς, Iπως κα" σEµερα σ.ν 7ρχα$α συν6χεια στ=ν @Aγ$α NAννα Ejο$ας, @Aγισσο Λ6σου κ.7.
3 ∆ραµατικο" «7γ*νες» µG Cπαθλο aνα 7π4 τ. 3 ραε2α δGν γ$νονται µ:νο στ=ν AθEνα 7λλ. κα" στ"ς 4 πανελλEνιες JορτGς (ΠSθια) hς κα" σG πολλGς τοπικGς (∆Eλια, @Yακ$νθια κ.X.). EπαναλEψεις Cργων q παραστσεις µ= ραευµ6νων ]σαν συνηθ6στατες.
4 ^Oτι κµασε πρ4 το8 6ου αm. τ4 δρ/µα στ"ς δωρικ ς π:λεις, 7π:δειξη εHναι P συνεχ=ς
χρEση το8 δωρικο8 µ6λους στ. χορικ.
@O Λυδ4ς Aλκµ.ν δραµατουργο8σε τ4 680 στ=ν Σπρτη, Iπως κα" B Λ6σιος T6σπανδρος.
@O Aριστοτ6λης11 δηλο2: ντιποιο!νται (= διεκδικο8ν) τς τε τραγ<ωδας κα. κωµ<ωδας ο4 ∆ωριεOς (Mεγαρε2ς, Σικελο$, ΠελοποννEσιοι).

H ¢IA¢IKA™IA. Παρ’ Iλο ποL 7γ*νες 0γ6νοντο σG δεκδες π:λεις, γνωρ$ζουµε τ=ν
διαδικασ$α τους µ:νο στ=ν AθEνα: @YπεSθυνος τ*ν 7γ1νων ]ταν
B «*πνυµος ,ρχων»7 γι. τ. M. ∆ιονSσια, γι. τ"ς λοιπGς JορτGς B
«ασιλεBς».10 Eπελ6γοντο δι. κλEρου 7π4 τοLς πλοSσιους οF χορηγο, 0π$σης P 0πιτροπ= προκρσεως κα" οF 10 κριτ6ς. Στ=ν 0πιτροπ= [π6αλε aκαστος τ*ν (τουλχιστον) δ6κα ποιητ*ν µ$α «τετραλογα» 7ποτελοSµενη 7π4 τρε2ς τραγωδ$ες κα" aνα σατυρικ4
δρ/µα (οF κωµικο" 7π4 µ$α κωµωδ$α). ΣτοLς τρεOς προκριν:µενους
µετ. 7π4 PµερEσια παρουσ$αση 0δ$δοντο 7π4 τοLς κριτGς α´ ραε2ο (στ6φανος κισσο8) ´ κα" γ´.
Xø ¢OI. ^O,τι µ/ς Cµεινε
OI TPEI™ ME°A§OI TPA°ø¢OI.
7π4 τ"ς χιλιδες τραγωδοLς κα" τ"ς δεκδες χιλιδες τ*ν Cργων
τους εHναι οF τρε2ς µεγλοι (0λλε$ψει Xλλων πρ4ς σSγκριση) AmσχSΦωτ. 3. Tραγικ) µ!σκα.
λος, ΣοφοκλKς, Ejριπ$δης (33 Cργα) κα" B Aριστοφνης 7π4 χιλιδες κωµικοSς. Aπ4 τοLς λοιποSς; M:νον 7ποσπσµατα!
(Fragenta).
OF δραµατικο" ποιητGς Cγραφαν κθε χρ:νο vχι µ:νον aνα Cργο 7λλ. µ6χρι 3, γι. ν. λουν µ6ρος στ"ς τοπικGς Jορτ6ς, 7λλ. κα" σ’ αjτGς Xλλων π:λεων. Λ.χ. B Aριστοφνης τ4
411 Cγραψε δSο Cργα, B δG Ejριπ$δης πρωτοπαρουσ$ασε τ=ν «Aνδροµχη» στ4 NAργος.
➊ A σχFλος: Eπ" 45 Cτη Cγραφε συνεχ*ς. ^Oµως 7π6µειναν µ:νον 7 τραγωδ$ες κα" 7ποσπσµατα 7π4 78 τραγωδ$ες κα" 15 σατυρικ, Rσως κα" 20 τ$τλοι µ:νον. Aν
συνυπολογ$σουµε τ"ς τραγωδ$ες (τ*ν τριλογι*ν) ποL χθηκαν –100  150– Cχουµε 220  270
τραγωδ$ες, δηλ. συν6θεσε 74 aως 90 τριλογες!
➋ ΣοφοκλOς: Στ. 65 γ:νιµα Cτη του συν6γραψε πµπολλα Cργα· Cµειναν 7 τραγωδ$ες
κα" 7ποσπσµατα 7π4 129 (σLν 15 0κ σατυρικ*ν) πιθαν4ν σG τ$τλους 30.
ΣLν τ"ς 150 aως 200 χαµ6νες Cχουµε συνολικ. 330 τραγωδ$ες, 380 δηλ. 110 0ως 127 τριλογες.
➌ ENριπ#δης: NEγραφε 0π" 50 Cτη· Cµειναν 17 τραγωδ$ες, 2 σατυρικ, 7ποσπσµατα 7π4
92 τραγωδ$ες κα" 9 σατυρικ. κα" 25 τ$τλοι. Aν χθηκαν 120  180 Cχουµε συνολικ. 265  325 τοι 88 0ως 108 τριλογες.

17428

∆ΑΥΛΟΣ/266, Φερουριος 2004

@Eποµ6νως: OF τρε2ς µεγλοι Cλααν µ6ρος στοLς προκριµατικοLς τ*ν Jορτ*ν τKς AθEνας (µ:νο;) τουλχιστον 74 φορ6ς B AmσχSλος, 110 B ΣοφοκλKς κα" 88 B Ejριπ$δης µG δBο
(q 1,7) τετραλογ$ες 0τησ$ως. K6ρδισαν 7ντιστο$χως 13, 18 κα" 4 (;) ν$κες τοι ποσοστ4 0πιτυχ$ας περ$που 16%, 15%, 4%. T4 θεωρε2τε µικρ:; NOχι, xν λουµε [π’ vψιν τ4ν µ6γα συναγωνισµ4 7π4 πολλοLς κα" 0ξα$ρετους ποιητ6ς.

¶O™E™ OI TPA° X ø¢IE™;
ø ¢IE™; Γι. ν. [πολογ$σουµε τ"ς συνολικGς τετραλογ$ες (τρε2ς
τραγωδ$ες κα" aνα σατυρικ4 δρ/µα) ποL γρφονταν κα" πα$ζονταν –7νεξρτητα xν ραεSονταν– 0π" 400 Cτη (534-146, 7π4 Θ6σπιν aως Pωµαιοκρατ$ας), πρπει ν. προχωρEσουµε σG κποιες παραδοχ6ς:
1 OF µ6χρι σEµερα τ$τλοι Cργων 0λEφθησαν 7π4 τ4 Index τ*ν Aποσπασµτων (TGR =
Tragicorum Graecorum Fragmenta).13 Γνωρ$ζουµε λοιπ4ν 287 ποιητGς κα" 691 Cργα τους.
2 @O συνδυασµ4ς τ*ν Cργων αjτ*ν σG τριλογ$α (πολλ* µ/λλον σG τετραλογ$α) εHναι σπνιος Iπως λ.χ. Aγαµ6µνων/Xοηφ:ροι/Ejµεν$δες. NAρα οF τετραλογ$ες πλησιζουν τ"ς
690.
3 ∆εχ:µεθα Iτι 2λοι οF δραµατουργο" Cγραφαν σχεδ4ν συνεχ*ς κατ. µ6σον Iρο (MO)
0π" 40 Cτη, µ$α τετραλογ$α (q κωµωδ$α) 0τησ$ως τουλχιστον.
4 Λ:γω 0λλε$ψεως στοιχε$ων γι. τ"ς λοιπGς Jλλ. π:λεις ποL διωργνωναν 7γ*νες (∆Eλια
κ.X.) [πολογ$ζουµε µ:νο τοLς [ποψEφιους ποιητGς στ"ς JορτGς τKς AθEνας.
5 Θεωρο8µε λογικ4 Iτι στ. 6.500 θ6ατρα 0πα$ζοντο vχι µ:νο τ. ραευµ6να Cργα, 7λλ.
2λα ποL [πολEθηκαν στ"ς 0πιτροπGς προκρ$σεως. T4 Rδιο συµα$νει τ1ρα µG τ. Jκατοντδες Cργα τ*ν κινηµατογραφικ*ν festivals.
OI Y¶O§O°I™MOI. Θ. [πολογ$σουµε τ"ς τραγωδ$ες µG τρε2ς διαφορετικοLς τρ:-

πους.

· Tραγωδο$: Στ4 TGF καταγρφησαν 300 περ$που ποιητGς ποL διεσ1θησαν Cργα q Cργο
τους. @Yπολογ$ζω Iτι γνωρ$ζουµε Xλλους τ:σους – µ:νο τ. rν:µατ τους vχι Cργα τους.
(Λ.χ. B Aριστοφνης στοLς «Bατρχους» 7ναφ6ρει τοLς ΦορµSσιο, Mεγα$νετο, Kλειτοφ*ντα,
Θηραµ6νη κ.X. ποL δGν 7ναφ6ρονται στ4 TGF). Προσθ6τω 400 ποL [ποθ6τω Iτι τ. rν:µατ τους
χθηκαν γι. πντα(;), 7φο8 P Jλλ. γραµµατε$α 7ποτελε2ται σEµερα 7π4 3.500 ιλ$α µ:νον
τοι τ4 aνα χιλιοστ4 (1‰) το8 συν:λου της. T. λοιπ. καµ6να/χαµ6να/χωµ6να.
NAρα [πKρξαν 300 + 300 + 400 = 1.000 τραγ<ωδο. ποL συν6θεσαν 1.000 ⫻ 40 = 40.000 τετραλογες τοι 3 ⫻ 40.000 = 120.000 τραγ<ωδες (!) σG διστηµα 400 0τ*ν. Bεα$ως xν πρ4

Φωτ. 4 . Aνα+ωση:
Σκηνικ καF µ!σκα.
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το8 Θ6σπιδος (534 π.X.) πα$ζονταν, Cστω 0π" 100 Cτη, πρωτ:γονες τραγωδ$ες, q µετ. τ=ν
ρωµαϊκ= κατκτηση συνεχιζ:ταν P συγγραφ= τραγωδι*ν, B 7ριθµ4ς πρ6πει ν. αjξηθtK
κατ. 50%.
Aν σ/ς φα$νωνται οF 7ριθµο" [περολικο$, δεχθKτε hς *λχιστον 300 τραγωδοLς µG τ"ς
36.000 τραγωδ$ες κα" τ. 12.000 σατυρικ. δρµατ τους.
‚ NAλλος τρ:πος: @Yποθ6τουµε Iτι οF [ποψEφιοι γι. τ=ν παρουσ$αση (χορEγηση χορο8)
τετραλογ$ας στ"ς δSο τουλχιστον JορτGς τ*ν Aθηνα$ων ]σαν 10  15 7ν. 7γ*να. Στ.
400 Cτη λοιπ4ν κατετ6θησαν κα" φυσικ. (7φο8 δGν πετχθηκαν) πα$χθηκαν 7ργ:τερα σG 2λα
τ. θ6ατρα 8.000 aως 12.000 τετραλογ$ες (= 15 ⫻ 2 ⫻ 400), δηλ. συνολικ. 24.000  36.000 τραγωδ$ες.
13
Á T6λος 7π4 τ4 TGF γνωρ$ζουµε 691 τραγωδ$ες κα" σατυρικ. κα" Xλλων τ:σων µ:νο
τοLς τ$τλους, τοι συνολικ. 1.400 τετραλογ$ες (σSµφωνα µG τ=ν παραδοχ= 2). Aν θεωρEσουµε τουλχιστον τετραπλσιο τ4ν 7ριθµ4 τ*ν χαµ6νων Cργων, τ:τε οF τετραλογ$ες εHναι
(4+1) ⫻ 1.400 = 7.000 κα" οF τραγωδ$ες 21.000.

™YM¶EPA™MA. Στ. 6.500 θ6ατρα τ*ν 4.500 Jλληνικ*ν π:λεων 3 δισεκατοµµSρια θεατGς 0τησ$ως παρακολουθο8σαν τ=ν «διδασκαλ$α» χιλιδων Cργων γραµµ6νων 7π4 1.000 (q 400)
τραγωδοLς κα" 7ντ$στοιχους κωµικοSς. Π:σες 0πιτ6λους ]σαν οF τραγωδ$ες; ∆ιαλ6ξετε: 21.000,
36.000 q 120.000! Σ$γουρα δGν εHναι οF 32 τ*ν τρι*ν µεγλων... T. µαθηµατικ. αjτ. λ6νε, κ. καθηγητ!
Y.Γ. ΣυνEθως οF 7παντEσεις φ6ρνουν ν6ες 0ρωτEσεις: OF «τρε2ς µεγλοι» κα" B Aριστοφνης εHναι µ6χρι σEµερα 7νυπ6ρλητοι (Σα$ξπηρ κα" Mολι6ρος 7χνο" 7ντιγραφε2ς)· εHναι Iµως
οF καλSτεροι; Πο2οι τοLς ν$κησαν στοLς 7γ*νες; Πο2α τ. Cργα νικητ*ν Xλλων Jλλ. 7γ1νων; Π:σες 7π4 τ"ς χιλιδες τραγωδ$ες –ραευµ6νες q µ=– ]σαν [π6ροχες; Eλπ$ζουµε P κατα.χωνιασµ6νη κληρονοµι µας ν. ρ$ξtη φ*ς στ. 0ρωτEµατα. Γενικ*ς, P µ:νη 0λπ$ς...
Bι+λιογραφα
1. NEκθεση BουλKς @Eλλ. 1999. Aρχα2ο Θ6ατρο.
2. The Princeton Encycl., «Classical sites».
3. K. Kαρµιρντζος, «ΠολιτεSµατα κα" @Eλλ. Π:λεις», «∆», τ. 238.
4. K. Kαρµιρντζος, «OF ^Eλληνες κα" P Θρησκε$α», «∆», τ. 244.
5. I. Σταµατ/κος, «Λεξικ4ν τKς Aρχα$ας @EλληνικKς Γλ1σσης».
6. «@Iστορικ4ς NAτλας», 0κδ. Πατκη.
7. R. Flachelière, «∆ηµ:σιος $ος τ*ν 7ρχα$ων @EλλEνων», ΠαπαδEµας.
8. K. Kσσης, «@H Aληθιν= @Iστορ$α το8 @Eλληνισµο8».
9. J. Stobart, «T4 θα8µα το8 @Eλληνικο8 Πολιτισµο8», 0κδ. NAγκυρα.
10. K. Kολ:µποα, «@H Zω= στ=ν Aρχα$α @Eλλδα», σ. 176.
11. Aριστοτ6λης, «Περ" ποιEσεως».
12. A. Lesky, «@Iστ. @Eλλ. Λογοτεχν$ας».
13. Fr. Nausk - B. Shell, «TGF».

Kωστ8ς Kαρµιρ!ντζος
Aρχιτ6κτων EMΠ

Πληροφοροµε τοMς διαµ νοντες Kκτ4ς E[ρωζ5νης συνδροµητ=ς Kξωτερικο, `τι I δωδεκ;µηνη συνδροµ" τους, I Uποα παρ µεινε σταθερ$ Kπ> 17 χρνια (80 δολλ.), λγω τ6ς
ραγδαας Zποτµησης το δολλαρου HΠA Aναντι το ε[ρj .ναπροσαρµζεται κατ’ .ν;γκην στ7 100 δολλ. HΠA (δωδεκ;µηνη) d στ4 Yσποσ τους σ= ο%οδ"ποτε aλλο νµισµα.

E¶I™THMONE™ ANAKA§Y¶TOYN
«Y¶EPMONTEPNA» MA£HMATIKA
™TO «™TOMAXION» TOY APXIMH¢H
H ]ρευνα στν Aµερικ το: σωθ.ντος
]ργου Eφνει κατ(πληκτους τοTς Lρευνητ.ς
Rχαµε 7ναφερθK σG προηγοSµενο Xρθρο µας («∆αυλ:ς»,
τ. 263) στ4 «ταξ$δι» Jν4ς ιλ$ου το8 AρχιµEδη 7π4 τ=ν
Ejρ1πη στ=ν AµερικE. ^Oπως εHναι γνωστ:, µG [γρ4 λιµ6ττας κα" µG aνα σφουγγρι προσπθησαν οF υζαντινο" καλ:γεροι πρ"ν 7π4 800 χρ:νια ν. καταστρ6ψουν aνα σηµαντικ4 Cργο-κλειδ" τ*ν φυσικ*ν 0πιστηµ*ν: τ=ν µοναδικ=
γνωστ= κ:πια τKς «µεθοδολογ$ας» το8 µεγλου ^Eλληνα ΣυρακοSσιου µαθηµατικο8 AρχιµEδη (287-213 π.X.), µι/ς µεγαλοφυ$ας τKς 7ρχαι:τητας. Γι. τ=ν κατοχ= αjτο8 το8 ιλ$ου πλEρωσε κποιος σG µ$α δηµοπρασ$α τKς N6ας @Y:ρκης
2,2 JκατοµµSρια δολλρια.

E

^Eνα µακροσκελGς Xρθρο στ4 γερµανικ4 περιοδικ4 «GEO», Oκτ1ριος
2003, περι6γραφε τ=ν Cρευνα 800 7ρχα$ων Jλληνικ*ν χειρογρφων κα" εmδικ1τερα Jν4ς ιλ$ου το8 AρχιµEδη κα" τ4 «ταξ$δι» του στ4 7µερικανικ4 ΠανεπιστEµιο Stanford University, Iπου τ1ρα 0ρευν/ται.

EµπειρογνMµονες EνακαλFπτουν τ7 µυστικ7 το: «Στοµαχ#ου»

A

κ:µα δGν εHχα προφτσει ν. 7ποτελει1σω τ=ν 7νγνωση τKς δεSτερης περιγραφKς το8 ιλ$ου, Iπως παρουσιστηκε στ4 γερµανικ4
περιοδικ4 το8 Oκτωρ$ου «GEO», κα" ρKκα περιγραφ= κα" το8
Cγκυρου περιοδικο8 το8 AµοSργου «Der Spiegel», 20.12.2003, µG
τ=ν 0πικεφαλ$δα «Mαθηµατικ, τ µυστικ π)ζλ το! JAρχιµδη – ο4 νακαλBψεις του στ&ν JAµερικ».
M6χρι τ1ρα τ. 7ποσπσµατα τKς πραγµατε$ας «Στοµχιον» το8 ^Eλληνα µαθηµατικο8 δGν εHχαν προσεχθK κα" ληφθK στ. σοαρ. 7π4 τοLς διαδ:χους του.

«Aναπαραγωγ)» (π εMδικο`ς τοC γνAσιου χειρογρ!φου τοC ργου τοC AρχιµAδη «Στοµ!χιον», πο` εχε καλυφθ8 µ κεµενα ψαλµν γραµµLνα π!νω στ
µαθηµατικ κεµενο τοC Eλληνα σοφοC («παλµψηστο»). =H (ν!γνωση τοC
πρωτοτ5που (π το`ς -ρευνητς τοC (µερικανικοC πανεπιστηµου Στ!νφορντ
το`ς 'φησε κατ!πληκτους: τ% µαθηµατικ% τοC AρχιµAδη εχαν προχωρAσει
-κε πο` χει φθ!σει U τοµLας τ8ς µαθηµατικ8ς -πιστAµης σAµερα, µετ% τ)ν
-φε5ρεση τοC uλεκτρονικοC @πολογιστ8.

T4ν 13ο αm*να [περκαλυµµ6νη µG κε$µενα προσευχ*ν γραµµ6να 7π4 καλ:γερους, P κ:πια το8 «Στοµαχ$ου» φαιν:ταν ν. εHναι εHδος χειρογρφου
ποL περι6χει µ$α τεχνικ= Jν4ς παιγνιδιο8, Iπου σG aνα σSνολο 14 διαφορετικ*ν
τεραγ1νων |φειλε B πα$κτης ν. τοποθετEσtη aνα 7κ:µη τετργωνο.
Kα" Iµως B µαθηµατικ4ς-Fστορικ4ς δρ Revier Netz, ποL 7ναφ6ραµε σG
προηγοSµενο Xρθρο µας στ4ν «∆», 7π4 τ4 7µερικανικ4 Stanford University
πιστεSει τ1ρα Iτι B AρχιµEδης γι. τ. χρ:νια ποL Cζησε τανε πολL πι4
µπροστ. 7π4 τ=ν 0ποχE του. ∆Gν 7σχολEθηκε B AρχιµEδης µG aνα παιδικ4 παιχν$δι-αRνιγµα, 7λλ. µG τ4 αρυσEµαντο µαθηµατικ4 0ρ1τηµα π:σες δυνατ:τητες συνολικ. [πρχουν γι. ν. λυθtK µι. γεωµετρικ= Xσκηση. Aν 7ληθεStη αjτ= P θ6ση, τ:τε 0ργαζ:ταν B µ6γας µαθηµατικ4ς δη
µπροστ. 7π4 2.200 χρ:νια πνω στ. κSρια χαρακτηριστικ. το8 «συνδυασµο8», δηλ. σ’ aναν τοµ6α τ*ν µαθηµατικ*ν ποL πKρε πρακτικ= σηµασ$α µετ. τ=ν 0φεSρεση το8 κοµπιο8τερ.
Γι. τ=ν λSση το8 αmν$γµατος [πρχουν 17.152 δυνατGς παραλλαγGς – κα"
χρειστηκαν aξι Jδοµδες γι. ν. ρο8ν τ6σσερις 7π4 αjτGς οF 0πιστEµονες,
ποL τοLς εHχαν 0µπιστευθK στ4ν Netz κα" στοLς 0µπειρογν1µονες γι. τ=ν
Cρευνα το8 7ρχιµEδειου συνδυασµο8. (ΠηγE: Περιοδικ4 «Der Spiegel»,
20.12.2003· Iρα κα" προηγοSµενο Xρθρο µας στ4ν «∆αυλ:»· 0π$σης περιοδικ4
Geo, Oktober 2003.)

Kωνσταντνος Nαλµπ!νης
Kολων$α, Γερµαν$α

ITAMO «KPYºTOY§I» A™IATOANATO§I™TøN
τ4 τε8χος 7ριθ. 244 το8 «∆αυλο8» (Aπρ$λιος 2002) εRχαµε 7ποκαλSψει τ. 7π$στευτα κε$µενα ποL περι6χονται στ=ν 0π$σηµη Fστοσελ$δα
το8 rργανισµο8 «AθEνα 2004», σSµφωνα µG τ. Bπο2α οF Oλυµπιακο"
Aγ*νες κατγονται 7π’ τ=ν Aνατολ= – ARγυπτο κα" Mεσοποταµ$α!
∆6κα µKνες 7ργ:τερα, στ4 τε8χος 7ριθ. 254 (Φερουριος 2003) περιγρψαµε aνα mδια$τερα mταµ4 παιχν$δι ποL Cπαιζαν οF [πεSθυνοι το8 0ν λ:γω
rργανισµο8: Aµ6σως µετ. τ4 πρ*το µας σχετικ4 δηµοσ$ευµα 7π6συραν τ.
7νιστ:ρητα αjτ. κε$µενα κα" στ= θ6ση τους π6ρασαν Xλλα, τ. Bπο2α δGν περιε2χαν τ$ποτε περ" AνατολKς. Kι Iταν «κ1πασεν» B θ:ρυος κα" οF 0ντυπ1σεις, οF 0ν λ:γω [πεSθυνοι 0παν6φεραν κα" πλι τ. περ" AmγSπτου κα"
Mεσοποταµ$ας, ποL [φ$στανται ς αjτ=ν τ= στιγµE (∆εκ6µριος 2003).

™

EπικοινωνEσαµε µG τ. γραφε2α τKς «AθEνας 2004» ζητ1ντας τ4ν [πεSθυνο
0νηµ6ρωσης κα" 7π4 0κε2 0λαµε τ4 τηλ6φωνο τKς [πευθSνου γι. τ4 ∆ιαδ$κτυο.
@H 0ν λ:γω κυρ$α µ/ς παρεκλεσε ν. µ=ν δηµοσιεSσουµε τ4 vνοµ της, γιατ$, Iπως
εHπε, «θ. καταστραφtK»(!), δ6χθηκε Iµως ν. µ/ς δ1σtη σχετικGς 0ξηγEσεις.
Συµφ1νησε π\ς οF πληροφορ$ες ποL δ$δονται εHναι 0σφαλµ6νες κα" π\ς Cχει
δροµολογEσtη τ=ν 7ντικαττασE τους, Iλως περι6ργως µλιστα 0κε$νη τ=ν Pµ6ρα.
Στ=ν 0ρ1τησE µας γιατ$ τ:σο διστηµα δGν 7π6συρε τ. 7παρδεκτα αjτ. κε$µενα, 7φο8 τ. Cκρινε 0σφαλµ6να, δEλωσε π\ς τ. κε$µενα αjτ. τKς 0δ:θησαν
7π4 τ=ν Aκαδηµ$α Aθην*ν, µ= θ6λοντας Iµως ν. 7ποκαλSψtη τ4/τ. rν:µατα τ*ν συγκεκριµ6νων 7καδηµαϊκ*ν ποL τ. συν6γραψαν... Kα" παρ’ Iτι [πεσχ6θη αjθηµερ4ν 7ντικατσταση, τ6σσερις Pµ6ρες µετ, Iταν 0γρφετο τ4 παρ:ν, τ$ποτε δGν εHχε 7λλξει.
@O καθ6νας καταλαα$νει ποιο$ πραγµατικ. κρSονται π$σω 7π4 τ6τοιου εRδους
προκλEσεις, Iπως κα" τ= σοαρ:τητα 0κε$νων ποL Bρ$ζονται δKθεν «[πεSθυνοι»
Cναντι Jν4ς µισθο8. Kα" εHναι 0π$σης κατανοητ:, γιατ$ διλεξαν τ=ν Jν:τητα «Γι.
ν6ους» γι. ν. παραθ6σουν τ4 δ:γµα το8 «Eξ Aνατολ*ν τ4 φ*ς». Aσφαλ*ς Cχει
περισσ:τερη 7πEχηση, 7φο8 P παγκ:σµια νεολα$α 0πισκ6πτεται τ=ν Fστοσελ$δα
το8 «AθEνα 2004» γι. ν. 0νηµερωθtK σχετικ. µG τ=ν 0φετειν= Oλυµπιδα 7φ’
Jν4ς κα" 7φ’ Jτ6ρου ν. κρατηθο8ν αjτGς οF 7θλι:τητες µακρυ. 7π4 τ. µτια Iσο
τ4 δυνατ4ν περισσοτ6ρων 0νηλ$κων, ποL παρ. τ= γενικ= σSγχυση, hρισµ6νοι 7π’
αjτοLς κτι παραπνω γνωρ$ζουν.
Παρ’ Iτι στ. προηγοSµενα τεSχη µας εRχαµε παραθ6σει τ"ς προκλητικGς αjτGς
θ6σεις περ" καταγωγKς τ*ν Oλυµπιακ*ν Aγ1νων, χριν τKς @Iστορ$ας κα" τKς
FστορικKς µνEµης κα" χριν τKς πανανθρ1πινης 7ξ$ας το8 εjγενο8ς αjτο8 Jλληνικο8 θεσµο8 παραθ6τουµε κα" πλι τ. 7ποσπσµατα αjτ, λ$γους µKνες πρ"ν
7π4 τ=ν Oλυµπιδα τ*ν Aθην*ν.
A Hλεκτρονικ= διεSθυνση: www.Athens2004.gr/Γι. ν6ους/@H Kληρονοµι/@H
Aρχαι:τητα: «Πρ.ν κ'µη π τοDς ρχαους $Eλληνες, τ&ν 3η χιλιετα

™THN I™TO™E§I¢A TOY «A£HNA 2004»
π.X., κποιοι λαο. τς JAνατολς, στ&ν ATγυπτο διατερα κα. τ& Mεσοποταµα,
γυµνζονταν µ παιχνδια κα. γωνσµατα. Σ µερικ ς παραστσεις ποD σ<ζονται µχρι σµερα, λπουµε ,νδρες ν) σηκνουν ρη, κ'µη κα. ν) *κτελο!ν
σκσεις µ ραδι) κα. µπλλες.
»Στ πρ/το µισ τς 2ης χιλιετας, U µινωικ ς πολιτισµ ς ρσκεται στ&ν κµ
του κα. τ) γωνσµατα τς JAνατολς *ντσσονται στ.ς θρησκευτικ ς τελετ ς τ/ν
Kρητ/ν... Kπως [τσι γεννθηκαν ο4 µεγλοι JAγ/νες».
B Στ=ν Rδια διεSθυνση, κεφλαιο «Aθλητισµ4ς κα" Mινωικ4ς Πολιτισµ:ς»:
«Kατ) τ&ν 3η χιλιετα π.X. προϊστορικο. λαο. τς JAνατολς, διατερα
στ&ν ATγυπτο κα. στ& Mεσοποταµα, ξδιναν µ παιχνδια κα. γωνσµατα ποD
σκοπ ε3χαν, κυρως, τ&ν ψυχαγωγα. Στ εκονογραφικ ?λικ τς *ποχς σ<ζονται σκην ς µ ,νδρες ποD παλεBουν, σηκνουν ρη R *κτελο!ν σκσεις µ
ραδι) κα. µπλλες.
»MεταξD το! 2000 π.X. κα. το! 1450 π.X. " Kρτη γνεται τ κντρο :ν ς µεγλου πολιτισµο!. T) παιχνδια κα. τ) γωνσµατα π τ&ν JAνατολ& *ντσσονται
στ τελετουργικ µρος τ/ν *κδηλσεων τ/ν Kρητ/ν κι *κτελο!νται µ συγκεκριµνους καν'νες».
OF λαο" τKς AνατολKς λοιπ4ν ποL «ξδιναν µ παιχνδια» (Iπως Xλλωστε κθε
Bµδα 7νθρ1πων q ζ1ων) Cφεραν τ= γ6νεση τ*ν Oλυµπιακ*ν Aγ1νων!
° Kεφλαιο «Mετ. τ=ν 7ρχαι:τητα – OF 7γ*νες παρακµζουν»: «...IO γ/νας
το! Xριστιανισµο! iταν σχυρ'τερος π’ τοDς ρχαους γυµνικοDς γ/νες
κα. τ&ν θλητικ& δεολογα. Tελικ, " κατργηση τ/ν JOλυµπιακ/ν JAγνων
π τ ν Mεγλο Θεοδ'σιο τ 393 π.X. [φερε τ τλος το! θεσµο! ποD Uλονα παρκµαζε».
@O 7σιατισµ4ς λοιπ4ν κι 7π’ τ=ν µπρ4ς (Fστορικ. στοιχε2α) κι 7π’ τ=ν π$σω
π:ρτα: @O χριστιανικ4ς 7γ\ν mσχυρ:τερος 7π’ τ4 Oλυµπιακ4 Πνε8µα! Ποι:ς
ν. τ:’ λεγε τρε2ς αm*νες µετ. τ4 ∆ιαφωτισµ:... Kι 0πειδ= τ4 7γγλικ4 κε$µενο
στ=ν Rδια Fστοσελ$δα 7πευθSνεται προφαν*ς σG λιγ1τερο 7µαθε2ς, B «χριστιανικ4ς 7γ\ν» γ$νεται «7γ\ν γι. τ=ν 0πικρτηση το8 χριστιανισµο8»: «The
struggle to establish christianity prevailed over the ancient gymnic games and a
sports ideology».
Ajτ= φα$νεται ]ταν P «7ναπτιση τKς OλυµπιακKς Iδ6ας στ= γεν6τειρ της»,
ποL [ποσχ6θηκε P κ. ∆ασκαλκη. M6χρι σEµερα οjδε"ς 0κ τ*ν 7νατολιστ*ν πρ6σευε Iτι οF Oλυµπιακο" Aγ*νες ]ρθαν 7π’ τ=ν Aσ$α. T4 7λφητο, οF 0πιστKµες,
τ. µαθηµατικ, να$. Aλλ. τ4 Oλυµπιακ4 Πνε8µα τ4 Xφηναν στ=ν @Eλλδα. @O
«AθEνα 2004» τ4 κατφερε κι αjτ:. Kι xν κρ$νουµε καθαρ. µG κριτEρια mδεολογικKς 0πιολKς κα" προπαγνδας, τ4 ν. 7πευθSνεσαι στ= νεολα$α Iλης τKς ΓKς
κα" µG 7φορµ= τ=ν Oλυµπιδα το8 2004 ν. προλλtης τ4 «Eξ Aνατολ*ν τ4 φ*ς»
εHναι P µεγαλSτερη [πηρεσ$α ποL µπορε2ς ν. προσφ6ρtης στ4 ∆ιεθνK Eξουσιασµ:.

Παν. Kου+αλ!κης

I

37°,8
31°
29°

,Aθ"να

/Hρ;κλειον

/Hρακλεπολις

31°,2

30°,5

23°,8

α.γ.µ.

5ω,36

5ω,30

5ω,10

(α)

5ω,14

5ω,07

4ω,79

(C)

AHAΣ τMρα

AHAΣ LπA Hρακλ.ους

/Hρ/πολις

[(5°,36-5°,10) ⭈ (60´:3´,94) = 3,95] → 4 Iµ. περπου. [(5°,14-4°,79) ⭈ (60´:3´,94) = 5,32] → 5 Iµ. περπου.

/Hρ;κλειον [(5°,30-5°,10) ⭈ (60´:3´,94) = 3,04] → 3 Iµ. περπου. [(5°,07-4°,79) ⭈ (60´:3´,94) = 4,26] → 4 Iµ. περπου.

Tπος

qς aνω εZρηµ;των:

στ$ν ,Aθ"να δδεται .π4 τ$ν Kξσωση AHAΣ = (-α) ⭈ (60´:3,94) κα> εbναι U κατωτ ρω, `πως προκπτει Kκ τν

/O .ριθµ4ς τν Iµερν ποM I .νατολ$ το Σειρου (AHAΣ) προηγε9το στ7 δο τοπωνυµα τ6ς .νατολ6ς του

C.γ.π.

Tπος

/Hρακλεου κα> τ6ς /Hρακλεοπλεως.

τν Iµερν µας (α), κα> Kπ> Iµιθ ου /Hρακλ ους (), στ$ν ,Aθ"να κα> στ7 δο παν;ρχαια τοπωνµια, το

,Eµφανων τ4ν χρνο .νατολ6ς το Σειρου πρ τς µεσουρανσες του τ$ν 54η Iµ ρα µετ7 τ$ν ΘT Kπ>

¶ I N A •

Προσθκη µετ7 τ δηµοσ#ευση τOς Lργασ#ας
Στ=ν χρονολ:γηση τ*ν Oλυµπιακ*ν 7γ1νων σει 7στρονοµικ*ν στοιχε$ων 7ρχα$ων
γραπτ*ν (Xρθρο µας [π4 τ4ν τ$τλο «Πρ"ν 7π4 22.000 Cτη Xρχισαν οF Oλυµπιακο$», λ. «∆»
τ. 264/∆εκ. 2003, σελ. 17249-17252) παραλε$ψαµε 0κ παραδροµKς ν. 7ναφ6ρωµε τ4 περ" το8
χρ:νου 7νατολKς το8 @Hλ$ου στ=ν AθEνα κα" στ. δSο πανρχαια τοπωνSµια τKς AmγSπτου (@Hρκλειον κα" @Hρακλε:πολιν) τ=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν θεριν= τροπ= (ΘT), ποL B
Σε$ριος 0µφαν$ζει τ=ν πρ1τη 7νατολE του στ=ν AθEνα κατ. τ=ν διρκεια το8 0τησ$ου
κSκλου. Ajτ= P παρλειψE µας εHναι πιθαν4ν ν. δ1σtη τ=ν 0ντSπωση σG aνα εmδικ4 7ναγν1στη (7στρον:µο q Xλλον 7σχολοSµενο µG τ6τοιες µελ6τες), B Bπο2ος 0νδεχοµ6νως θ.
0διαζε αjτ=ν τ=ν 0ργασ$α, Iτι P χρονολ:γησE µας εHναι 0σφαλµ6νη. Γι. τ4ν λ:γο αjτ4ν
παραθ6τοµε κατωτ6ρω τ. παραλειφθ6ντα.
T4 ψος το8 @Hλ$ου (Y) Xνωθεν το8 οjραν$ου mσηµερινο8 αjξοµειο8ται Pµιτονοειδ*ς
στ=ν διρκεια το8 0τησ$ου κSκλου. T=ν δG «ν» Pµ6ρα µετ. τ=ν 0αριν= mσηµερ$α τ4 «Y» δ$δεται 7π4 τ=ν 0ξ$ωσωη Y = ηµ(ν)⭈(360°:365,24)⭈23°,45. [ @O 7ριθµ4ς 365,24 εHναι οF Pµ6ρες
το8 (Pλιακο8) Cτους.] T=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν ΘT, ν=147. ^Oθεν Y=12°,58.
Στ=ν σελ. 17253 το8 προαναφερθ6ντος τ. 264 το8 «∆αυλο8», παργραφος B(2), 7ναγρφοµε τ"ς µαθηµατικGς πρξεις µG τ"ς Bπο2ες [πελογ$σαµε Iτι B χρ:νος 7νατολKς το8
Σειρ$ου πρ τς µεσουρανσες του (Π1-3/2) 0π" τ*ν Pµερ*ν µας εHναι: στ=ν AθEνα 5ω,10
στ4 @Hρκλειον 5ω,30 κα" στ=ν @Hρακλε:πολιν 5ω,36. Eπαναλαµνοντας τ"ς µαθηµατικGς
πρξεις τKς mδ$ας παραγρφου µG τιµ= δ=12°,58 ε[ρ$σκοµε τ4ν χρ:νο 7νατολKς το8 @Hλ$ου πρ4 τKς µεσουρανEσε1ς του στ"ς 0ν λ:γω τρε2ς τοποθεσ$ες: AθEνα Π1/2=6ω,66, @Hρκλειον Π2/2=6ω,51 κα" @Hρακλε:πολις Π3/2=6ω,47.
T. ε[ρEµατα αjτ. σηµα$νουν Iτι διαχρονικ/ς κατ. τ=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν ΘT, κατ.
τ=ν Bπο$α B Σε$ριος 7νατ6λλει στ=ν AθEνα, P 7νατολ= το8 @Hλ$ου 0µφαν$ζεται πρ*τα 0δ*
κα" µετ. (6ω,66-6ω,51=0ω,15⫻60´=) 9 πρ*τα λεπτ. τKς ρας στ=ν τοποθεσ$α ποL Xλλοτε ε[ρ$σκετο τ4 πανρχαιο @Hρκλειον κα" (6ω,66-6ω,47 = 0ω,19⫻60´=) 11´,4 (µετ. τ=ν 7νατολE
του στ=ν AθEνα) στ4ν τ:πο ποL Xλλοτε [πKρχε P πανρχαια @Hρακλε:πολις. Kατ. συν6πειαν P πρ1τη 7νατολ= το8 Σειρ$ου στ=ν διρκεια το8 0τησ$ου κSκλου 0µφαν$ζεται
διαχρονικ*ς εmς µGν τ4 @Hρκλειον (9´:3´,94=2,28) 2 Pµ6ρες, εmς δG τ=ν @Hρακλε:πολιν
(11´, 4:3´94=2,89) 3 Pµ6ρες περ$που µετ. τ=ν 7νατολE του στ=ν AθEνα.
E.ν 0παναλωµε τ"ς µαθηµατικGς πρξεις τ"ς mδ$ας παραγρφου µG τ=ν 7π:κλιση
δ=-21°,84 ποL εHχε B Σε$ριος 0π" @Hρακλ6ους, ε[ρ$σκοµε τ4ν χρ:νο 7νατολKς το8 Σειρ$ου
πρ4 τKς µεσουρανEσε1ς του τ=ν 54η Pµ6ρα µετ. τ=ν ΘT στ"ς 7νωτ6ρω τρε2ς τοποθεσ$ες
τ=ν 0ποχ= 0κε$νη (Πναξ I στ)ν ναντι σελδα).
Eκ τKς συνοψ$σεως τ*ν 7νωτ6ρω συνγεται Iτι λ:γω τKς διαφορ/ς το8 γεωγραφικο8
µEκους τ*ν δSο παναρχα$ων τοπωνυµ$ων 0ν σχ6σει πρ4ς τ=ν AθEνα, P 7νατολ= το8 Σειρ$ου θ. Cπρεπε ν. προηγKται τ*ν Aθην*ν εmς µGν τ4 @Hρκλειον 3 Pµ6ρες τ1ρα, κα" 4
Pµ6ρες 0π" @Hρακλ6ους, εmς δG τ=ν @Hρακλε:πολιν 4 Pµ6ρες τ1ρα, κα" 5 Pµ6ρες 0π" @Hρακλ6ους. Λ:γω Iµως το8 µεγαλυτ6ρου γεωγραφικο8 πλτους τ*ν Aθην*ν 7π4 αjτ4 τ*ν
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δSο Xλλων τοπωνυµ$ων, P 7νατολ= το8 Σειρ$ου εmς µGν τ4 @Hρκλειον 0µφαν$ζεται διαχρονικ*ς 2 Pµ6ρες, εmς δG τ=ν @Hρακλε:πολιν 3 Pµ6ρες µετ. τ=ν 7νατολE του στ=ν AθEνα. @Eποµ6νως aνεκα τ*ν διαφορετικ*ν γεωγραφικ*ν συντεταγµ6νων τ*ν τρι*ν 0ν λ:γω
τ:πων B Σε$ριος 0µφαν$ζει τ=ν πρ1τη 7νατολE του στ=ν διρκεια το8 0τησ$ου κSκλου εmς
µGν τ4 @Hρκλειον (3-2=) 1 Pµ6ρα τ1ρα κα" (4-2=) 2 Pµ6ρες 0π" @Hρακλ6ους, πρ"ν 7π4 τ=ν
7νατολE του στ=ν AθEνα, εmς δG τ=ν @Hρακλε:πολιν 7νατ6λλει τ1ρα µGν (4-3=) 1 Pµ6ρα
πρ4ς τKς 7νατολKς του στ=ν AθEνα, εmς δG τοLς χρ:νους το8 @Hρακλ6ους (5-3=) 2 Pµ6ρες
πρ"ν 7νατε$λtη 0δ*.
T. hς Xνω ε[ρEµατα 0ν συγκρ$σει πρ4ς τ. 7ναγραφ:µενα στ=ν 0ργασ$α µας µεταθ6τουν τ=ν 1η Oλυµπιδα κατ. 70-140 Cτη περ$που πρ4ς τ4 7π1τατο παρελθ:ν, κα" hς 0κ
τοSτου τ4 συµπ6ρασµ µας περ" τKς χρονολογEσεως τ*ν Oλυµπιακ*ν 7γ1νων σει
7στρονοµικ*ν στοιχε$ων παραµ6νει 7µετλητο.

∆ιον. Γ. Kαλαµπαλκης
∆ιδκτωρ IατρικKς A.Π.Θ.

∆ιαφορετικοA bπολογισµοA EστρονοµικHν στοιχε#ων
AγαπητG κ. Λµπρου,
@Ωρισµ6να µικρ. λθη Cχουν, νοµ$ζω, παρεισφρSσει στ. Xρθρα το8 κ. Kαλαµπαλ$κη
τ*ν δSο τελευτα$ων τευχ*ν, προκαλ6σαντα Iµως µεγλες 7ποκλ$σεις στ. συµπερσµατα.
1 Στ4 Xρθρο το8 Oκτωρ$ου 2003 rρθ*ς 0πισηµα$νεται Iτι P διρκεια το8 χειµ*νος
κατ. τ4 Fπποκρτειο κε$µενο µ/ς 7νγει στ=ν πρ4 10.000 0τ*ν 0ποχE. Eν συνεχε$nα
Iµως [πολογ$ζοντας τ4 αjτ4 0π" τtK σει τKς διαρκε$ας το8 Cαρος, γρφει Iτι «P 7νατολ=
τ*ν Πλειδων 0µφαν$ζεται (σEµερα) τ=ν 23ην Mαου», 7ντ" το8 rρθο8 τ=ν 7ην Nοεµρ$ου. NEτσι φθνει στ4 0σφαλµ6νο χρονικ4 πλα$σιο τ*ν 23.000 0τ*ν. Aν Iµως κνουµε τοLς
[πολογισµοLς 0π" τtK σει τKς 7ης Nοεµρ$ου, φθνουµε στ=ν Rδια 0ποχ= το8 -8.000,
πρ/γµα Xλλωστε 7ναµεν:µενο.
2 Στ4 Rδιο Xρθρο µνηµονεSει B κ. K. κα" µ$αν Xλλη περικοπ= το8 @Iπποκρτη («Περ"
7ν6µων», 10), τ=ν Bπο$α 7φEνει 7σχολ$αστη: «Kα. *)ν µ ν κατ) τ&ν νατολ& το!
Kυν ς ρξaη κα. πνεBσουν ο4 *ποχικο. 'ρειοι ,νεµοι, ?πρχει *λπ.ς τ φθιν'πωρο ν) ε3ναι
?γιειν'». @O µKνας αjτ:ς, ποL πν6ουν τ. µελτ6µια, εHναι B A{γουστος κα" σ’ αjτ4ν τ4ν µKνα
7ν6τελλε τ:τε B 7στερισµ4ς το8 Kυν:ς, δηλαδ= 4½ µKνες 0νωρ$τερα 7π4 σEµερα. Bσει το8
φαινοµ6νου τKς µεταπτ1σεως τKς ΓKς [πολογ$ζουµε κα" σ’ αjτ=ν τ=ν περ$πτωσι τ4ν Rδιο
χρονικ4 Bρ$ζοντα τ*ν 10.000 0τ*ν (δηλ. περ" τ4 -8.000).
3 Στ4 Xλλο Xρθρο το8 Nοεµρ$ου B κ. K. γρφει Iτι «" πρτη νατολ& στ ν *τσιο
κBκλο :ν ς πλανο!ς στρος *µφανζεται στ ν Uρζοντα τ λυκαυγς». ^Oταν Iµως
οF 7ρχα2οι ^Eλληνες hµιλο8σαν γι. «7νατολ= 7στ6ρος», 0ννοο8σαν τ=ν Jσπ6ρα. @O Σε$ριος
7ν6τελλε λοιπ4ν τ. ρδια το8 φθινοπ1ρου στ=ν 0ποχ= τ*ν Tρωικ*ν (Iπως µ/ς λ6γει B
^Oµηρος), 0ν* τ1ρα 7νατ6λλει περ" τ=ν 1ην Iανουαρ$ου. Στ=ν 0ποχ= το8 @Hρακλ6ους P 7νατολ= αjτ= συν6πιπτε µG τ4 µ6γιστο φοSσκωµα το8 Nε$λου (κατ. ∆ι:δωρον), τοι στ4 τ6λος (κα" vχι στ4 µ6σον) το8 θ6ρους. NAρα B Σε$ριος τ:τε 7ν6τελλε περ" τ=ν φθινοπωριν= mσηµερ$α, 3½ µKνες περ$που 0νωρ$τερα 7π4 σEµερα. Ajτ4 µ/ς 7νγει (xν κνουµε τοLς [πολογισµοLς) στ=ν 0ποχ= το8 -5.000 περ$που. Συµπερσµατα λογικ. κα" προσγειωµ6να.
Φιλικ.

∆ηµ. Π. ∆ηµ1πουλος
Συγγραφ6ας

O A§§O™ §O°O™
AφορισµοF
∆ ν ε3ναι δυνατ ν κανε.ς ν) πιστψaη 2τι τ ΠατριαρχεOον συνειργσθη *π. Tουρκοκρατας µ τ&ν
IYψηλ&ν ΠBλην προκειµνου ν) µενουν ο4 $Eλληνες ραγι;δες. yAπαπα! Kι α>τ) ποD γρφει U «∆αυλ ς» ε3ναι νυπ'στατα. T δηλαδ; JEπειδ& φρισε τ ν Pγα κα. τοDς Kλφτες
κα. οθησε µ τ ν τρ'πον του ν) συλληφθa U Kατσαντνης, α>τ
iταν ντεθνικ& πρ;ξις; H µπως *πειδ& *ξδωσε τ&ν «Πατρικ&
∆ιδασκαλα» *στρφετο ε>θως κατ) τς *λευθερας τ/ν IEλλνων;
Aς µ& εTµεθα φελεOς. ∆ι) τ καλ ν το! IEλληνισµο! *γρφη. ∆ι'τι π/ς διαφορετικ) ο4 [ρηµοι ραγι;δες θ) *κρδιζαν τ ν Παρδεισον κα. τ&ν O>ρνιον Bασιλεαν, xν κποιος γ;ς δ ν τοDς [σφαζε; Kι [πειτα ρσκετε τποτε κακ'ν, ποD φρισε τ&ν JEπανστασιν το! 1821 κα. τ ν JAλξανδρον IYψηλντην; JEλ;τε, τρα... Kαµµι) *πανστασις δ ν ε3ναι σ.κ χωρ.ς 0να φορισµ'ν. T ΠατριαρχεOον τς Kωνσταντινουπ'λεως πντοτε *µερµνα πατρικ/ς ?π ρ
το! χειµαζοµνου ποιµνου του. ∆ηλαδ& γι) τ) πρ'ατ του. Kα.
ο>δποτε iλθεν ες συναλλαγ&ν µ τ ∆ολτι. IAπλ/ς U :κστοτε
νος Πατριρχης *νετλετο, µσ<ω τ/ν κατ) τ'πων *πισκ'πων, 0να
γενναOον χαρτσωµα το! XριστεπωνBµου πλθους, τ UποOον *ντρποντο κα. ο4 Tο!ρκοι ν) *πιλουν. JAλλ, 2πως γνωρζετε, ε3ναι
ζτηµα τιµς 2,τι λαµνει U ε>εργετοBµενος ν) *πιστρφεται,
,λλως θ) ε3ναι γνµων.
yEπειτα π’ 2λα α>τ) ε3ναι κτι παραπνω π *µφαν&ς " λυσσαλα ντστασις το! Πατριαρχεου στοDς TοBρκους. M [ντιµον
κα. συµαστον στσιν *προσττευσε τ ν IEλληνισµ'ν, τ&ν JEλευθεραν κα. τ) δικαιµατ του. Kα. δ ν µπορ/ ν) πιστψω 2τι µπορεO κποιος, 2σον κακ'πιστος κα. xν ε3ναι, ν) τ µφισητσaη α>τ'.
H µπως _χι;
Kα. φο! U λ'γος περ. φορισµ/ν, µπως ε3ναι δυνατ'ν, Παναγιτατε, ν) µο! τραξετε κα. στ ν «∆αυλ ν» λλ) κα. ες *µνα
0να, δι) ν) ε3ναι τ πορτοφ'λι µου ες µ'νιµον τυµπανιααν κατστασιν π νοµσµατα τ/ν :κατ ε>ρr κα. τ) ρο!χα κα. τ) παποBτσια µου ,λειωτα, καθ'σον φθερονται κα. δυνατ/, µ τ.ς τιµς
των ες τ) dψη, ν) γορσω καινοBργια;

Γιργος Πετρ1πουλος

H «AEK TH™... OP£O¢O•IA™»

\E

ντονη 0ντSπωση µο8 προκλεσε  πρ,τη σελδα Jν4ς φSλλου
τKς 7θλητικKς 0φηµερ$δας «SCORE» (φ. 473, λ. ναντι εMκ.),
P Bπο$α φιλοξενε2 0πιστολ=-7πντηση το8 Πατριρχη Bαρθολοµα$ου πρ4ς τ=ν Bµδα τKς A.E.K. MεταξL Xλλων B Πατριρχης 7ναφ6ρει π\ς «...P A.E.K... εHναι rστο8ν 0κ τ*ν rστ6ων κα"
σ.ρξ 0κ τKς σαρκ4ς Pµ*ν. Γ6ννηµα τKς PωµηοσSνης... 0λµπρυνε τ4
vνοµα αjτKς 0ντα8θα κατ’ 7ρχ=ν κα" 0ν @Eλλδι κατ:πιν. Eξ Bρισµο8
Iθεν, P A.E.K. συνδ6εται µG τ=ν Oρθοδοξ$αν, τ4 Bυζντιον, τ=ν PωµηοσSνην... κ.λπ.».
Aποτελε2 κοιν4 τ:πο τ4 γεγον4ς Iτι κθε 0π" µ6ρους 7θλητικ= δραστηρι:τητα
δGν 7ποτελε2 γ6ννηµα καµµι/ς PωµηοσSνης, 7ντιθ6τως πηγζει 7π4 τ4ν 7ρχα2ο
@Eλληνικ4 Aθλητισµ:, B Bπο2ος –εHναι γνωστ4 το2ς π/σι– κυνηγEθηκε 7νηλε*ς
7π4 τ4ν Xριστιανισµ:.
^Oλοι αjτο" ποL [πKρξαν [πα$τιοι τKς καταργEσεως το8 Aθλητικο8 Iδε1δους
κποτε, τ1ρα µ/ς ζουν γκ:λ, 0πικαλοSµενοι τ. «7γαθ.» αmσθEµατ τους
πρ4ς τ. λαοφιλK 7θλητικ. σωµατε2α. Eν vψει µλιστα τKς διαµχης γι. τ=
διεκδ$κηση τ*ν... N6ων Xωρ*ν (δηλ. παγκαρι*ν), τ4 Φανρι χρειζεται τ=ν
[ποστEριξη Iλων τ*ν προσφυγικ*ν 7θλητικ*ν συλλ:γων. ^Ωρα εHναι τ1ρα ν.
δ* τ4ν πατριρχη ν. προσκαλtK καθ’ Iµοιο τρ:πο τ4ν Π.A.O.K., τ4ν Πανι1νιο, τ4ν Iωνικ4 κα" Xλλους MικρασιατικοLς συλλ:γους, παρασSροντας
7σφαλ*ς κα" τοLς rπαδοLς αjτ*ν στ=ν 0κκλησιατικE... προπαγνδα!
Aκολουθ1ντας µι. τ6τοια τακτικ= πντως, µ= θεωρKτε π\ς εHναι δSσκολο ν.
«ρεφρtη» B Πατριρχης τ. 3.000.000 ψEφων ποL «κρατει» στ. χ6ρια του B Aρχιεπ$σκοπος Aθην*ν (0νν. τ4 Xτυπο δηµοψEφισµα γι. τ=ν 7ναγραφ= το8 θρησκεSµατος στ"ς ταυτ:τητες). Παρ’ Iλα αjτ. δGν παραλ6πω Iτι P @Eλλαδικ= Eκκλησ$α Cχει τ=ν [ποστEριξη το8 Oλυµπιακο8, το8 Παναθηναϊκο8, το8 NAρη κα" τ*ν
λοιπ*ν µ& προσφυγικ/ν συλλ:γων! Eπ$σης B Mακαρι1τατος Aθην*ν δGν χνει
εjκαιρ$α ν. προσφ6ρtη τ"ς εjλογ$ες του σG διφορες δραστηρι:τητες τKς 0πικε$µενης Oλυµπιδας!
Π6ρα 7π4 τ= διθεσE µου γι. χιο8µορ πντως τ. πργµατα δε$χνουν ν. εHναι
πολL σοαρ. OF Xνθρωποι αjτο" Cχουν παρασυρθK στ4 παιχν$δι τKς 0ξουσ$ας, τ4
Bπο2ο πντοτε Cπαιζαν, κρατ1ντας Iµως τουλχιστον τ. προσχEµατα. ΣEµερα κποιοι γλε$φουν 0κε2 ποL κποτε –κυριολεκτικ.– Cφτυναν κα" Rσως Iπου ν ’ναι θ.
γο8ν πετραχε$λια κα" 0γκ:λπια µG χρ1µατα κα" 0µλEµατα ποδοσφαιρικ*ν Bµδων. Προσπαθο8ν ν. πα$ξουν «ποδ:σφαιρο», Iµως χσανε τ=ν «µπλλα» (δηλ. κθε Fερ4 κα" Iσιο).

Kωνσταντνος ∆. Mχος
(Λε5καρος)

KAI TO °Kø§ TOY ºANAPIOY

E¶I TE§OY™: H OMO°ENEIA
«•EºEY°EI» TH™ E•OY™IA™
ατ. τ4 διEµερο 22-23 Nοεµρ$ου το8 παρελθ:ντος Cτους πραγµατοποιEθηκε στ= N6α @Y:ρκη Bµογενειακ4 συµπ:σιο µG θ6µα «T4
µ6λλον τKς @EλληνικKς Παιδε$ας στ"ς H.Π.A.». T4 συµπ:σιο διωργαν1θηκε µG πρωτοουλ$α το8 @Eλληνο-Aµερικανικο8 Eθνικο8
Συµουλ$ου, πρ:εδρος το8 Bπο$ου εHναι B Θε:δωρος Σπυρ:πουλος. OF
0κπρ:σωποι τKς @Oµογ6νειας ποL παρευρ6θησαν 0κε2, Iπως κα" οF 0κπρ:σωποι τKς @EλληνικKς Πολιτε$ας κα" τKς AρχιεπισκοπKς AµερικKς ποL
παρ$σταντο, 7ποφσισαν τ= δηµιουργ$α «Tαµε$ου γι. τ=ν 0ν$σχυση τ*ν
[παρχ:ντων Jλληνικ*ν σχολε$ων» 7λλ. κα" τ=ν περαιτ6ρω προ1θηση τKς
@EλληνικKς Γλ1σσας κα" Παιδε$ας.

K

@H πρωτοουλ$α αjτ= εHναι Xξια λ:γου, καθ\ς φα$νεται ν. διαθ6τtη τ. 0χ6γγυα γι.
aνα οjσιαστικ4 κα" πρωτοποριακ4 Cργο γι. τοLς JξKς λ:γους:
Πρτον, εHναι µ$α κ$νηση τKς @Oµογ6νειας, τ. Pν$α τKς Bπο$ας δGν κρατο8ν ο{τε τ4
Jλλαδικ4 κρτος ο{τε P rρθ:δοξη Eκκλησ$α, 7λλ. µετ6χουν δευτερευ:ντως.
∆ε5τερον, προτσσει τ=ν @Eλληνικ= Γλ*σσα hς πρωτε8ον κα" καταλυτικ4 µ6γεθος
τKς @EλληνικKς Παιδε$ας, χωρ"ς ν. συγχρωτ$ζεται µG διφορες θικ6ς, χριστιανικGς q
«0θνικGς» 7ρχ6ς, ποL πντοτε προετσσοντο σG 7νλογες προηγηθε2σες κινEσεις.
Tρτον, Cρχεται σG µι. 0ποχ= ποL P mδ6α @Eλλδα κα" τ. µεγ6θη το8 Πολιτισµο8 της
7ρχ$ζουν ν. συνειδητοποιο8νται σG µεγαλSτερο αθµ4 7π’ BποιαδEποτε Xλλη Fστορικ= στιγµE, τ:σο 0ντ4ς το8 @Eλλαδικο8 κρτους Iσο κα" 0ντ4ς τKς @Oµογ6νειας. T=
διαπ$στωσE µας αjτ= Cρχεται ν. 0πιεαι1σtη κα" P Bµογενειακ= 0φηµερ$δα τKς N6ας @Y:ρκης «Eθνικ4ς KEρυκας», P Bπο$α 7ναφερ:µενη στ4 0ν λ:γω συµπ:σιο τον$ζει στ4 0κδοτικ: της σηµε$ωµα τ=ν 25/11/2003:
«^Oταν 7ναγνωρ$ζεται π\ς 7ντ" ν6ων µεγαλSτερων να*ν χρειζεται P @Oµογ6νεια περισσ:τερα σχολε2α, τ:τε τ4 θ6µα “πα$ρνει φωτι”, τ:τε 7ναδεικνSεται κα"
καταλαµνει τ= θ6ση ποL το8 7ξ$ζει 7νµεσα στ"ς 7γων$ες κα" τ. Bρµατα τKς
@Oµογ6νειας».
Ως σEµερα λ6παµε τ"ς προσδοκ$ες τ*ν Bµογεν*ν µας, Iπου γKς, ν. 0ξαρτ*νται 7π’
τ"ς πρξεις q τ"ς 0ντολGς τKς Eκκλησ$ας q το8 Jλλαδικο8 κρτους κα" σηµει1ναµε τ4
π:σο Xδικος ]ταν B κ:πος τους ν. 7σχολο8νται µ’ αjτ. Σηµει1ναµε π*ς 0κε2νο ποL
προ6χει εHναι ν. πιστ6ψουν οF Rδιοι οF Bµογενε2ς –vχι 7π4 πατρικ= νοσταλγ$α q 0ξρτηση ψυχικ= 7π’ τ=ν παρδοση– π\ς P γλ*σσα τους, P γλ*σσα τ*ν προγ:νων τους,
εHναι I,τι πολSτιµο Cχει ν. 0πιδε$ξtη σEµερα B παγκ:σµιος πολιτισµ:ς.
Kι 0πειδ= Iλα τ. πρωτοποριακ. Cργα συλλαµνονται κα" πραγµατ1νονται 7π’
τοLς 7νθρ1πους, 7π4 ξεχωριστοLς 7νθρ1πους κι vχι 7π4 Bµδες q rργαν1σεις, θ. πρ6πει τ4ν κSριο Θ. Σπυρ:πουλο ν. συναγωνιστο8ν µG 7νλογους στ:χους κα" Cργα κι
Xλλοι Xξιοι Bµογενε2ς µας.

Παν. Kου+αλ!κης

∏

@Ελληνικ= Μυθολογ$α καθ1ς κα" Xλλες ξ6νες παραδ:σεις 7ναφ6ρουν δSο µεγλους, Rσως παγκοσµ$ους, πολ6µους ποL Cλααν χ1ρα
σG 0ποχGς ποL 0µε2ς κακ*ς σEµερα θεωρο8µε «προϊστορικ6ς»: Τ=ν
Τιτανοµαχ$α κα" τ=ν Γιγαντοµαχ$α. ΟF περιγραφGς τ*ν 7ρχα$ων
κειµ6νων –«θεογον$ες»–, Jλληνικ*ν κα" ξ6νων,1 µ/ς Bµιλο8ν γι. δSο πολεµικ. στρατ:πεδα, ποL γSρω τους συντχθησαν κι Xλλοι λαο" τKς γKς· τ*ν
∆ιογεν*ν Ολυµπ$ων κα" τ*ν Τιτνων-Κρον$ων.

«yΕπειτα " ΓαOα, φο! *πλγιασε µ τ ν Ο>ραν', *γννησε τ ν αθD JΩκεαν', τ ν ΚοOο, τ ν
Κρο, τ ν IΥπερονα, τ ν JΙαπετ', τ&ν Θεα, τ&ν Ρα, τ&ν Θµιδα, τ&ν ΜνηµοσBνη, τ&ν χρυσοστεφανωµνη Φοη κα. τ&ν χαριτωµνη ΤηθBα. Μετ) π’ α>τοDς *γεννθη U δ'λιος Κρ'νος,
U φοερτερος π’ 2λους τοDς υ4οDς, ποD *µσησε τ ν θαλερ ν γονι' του [...] Κι α>τοDς U πατρας τους, U µεγλος Ο>ραν'ς, sργισµνος ποκλεσε Τιτ;νες, τοDς υ4οDς ποD *γννησε, δι'τι [λεγε πrς τεντνοντας τ&ν δικα [καναν ν'σιον [ργον, ποD στ µλλον θ) τ πληρσουν».

BHPø™™O™ - MANE£øN

H

IEλληνικ& Mυθολογα παρχει µι) πλρη σειρ) κοσµικ/ν γεγον'των
κα. καταστροφ/ν εTτε π’ ε>θεας εTτε ?π µορφ& λληγορικ& κα. µ;ς
πληροφορεO γι) τρεOς τουλχιστον κατακλυσµοBς: Tο! ∆αρδνου, το!
JΩγBγου κα. το! ∆ευκαλωνος. Aς µ&ν ξεχν;µε πrς κα. κατ) τ ν IHσοδο U πρωτ'πλαστος λεγ'ταν JAδµας κα. χυδαϊστ. JAδµ.
A>τ) πολD πρ τς *µφανσεως τ/ν προφητ/ν, ποD λλοωσαν κα. παραχραξαν τ&ν IEλληνικ& Mυθολογα κα. µ;ς παρουσασαν µι) «4στορα» 4στορικ) ναπ'δεικτη κα. *πιεικ/ς παρδεκτη, ξερ& κα. χωρ.ς ο>σιαστικ περιεχ'µενο, δηµιοBργηµα τς φαντασας νθρπων δχως τ&ν πνευµατικ& κα. διανοητικ& διαBγεια τ/ν δηµιουργ/ν.

O Bρωσσος κα  ποσιπηση τς Σφηνοειδος Γραφς

O

Bρωσσος iταν XαλδαOος 4στορικ ς κα. 4ερας, ποD [ζησε τ ν 3ον π.X. α/να. ∆ ν
γνωρζουµε τ&ν κρι "µεροµηνα γεννσες του οqτε τ ν τ'πο 2που γεννθηκε.
Πθανε σ προχωρηµνη "λικα στ& νσο K/, 2που ε3χε 4δρBσει 4ερ'. Xρηµτισε 4ερας το! Mπ λ R Bα)λ στ& Bαυλ/να, 0να π τ) κντρα γνσεως κα. σοφας το!
ρχαου κ'σµου. yEγραψε τρα 4στορικ) ιλα στ&ν IEλληνικ& Γλ/σσα τς *ποχς του, πρ;γµα
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(«Θεογον$α» 132-138, 207-210). [Σ.σ.: @Η «Θεογον$α» δGν εHναι σSγγραµµα το8 @Ησι:δου, Iπως
συνEθως 7ναφ6ρεται. @Ο @Ησ$οδος εHναι πλ4ς 0κδ:της το8 0ν λ:γω προκατακλυσµια$ου κειµ6νου (Βλ. Ηλ. Τσατσ:µοιρος, «@Ιστορ$α Γεν6σεως τKς @ΕλληνικKς Γλ1σσας», «∆αυλ4ς» 1991)].
@Ο φ:ος το8 Κρ:νου γι. τ=ν 0πικε$µενη 7νατροπE του –κατ. τ=ν πρ:λεψη– 7π4 τ4ν γυι: του
θ. τ4ν κνtη ν. καταπ$νtη-0ξοντ1νtη τ. παιδι του.
@Ο Κρ:νος µG τ"ς προτροπGς τKς µητ6ρας του Γα$ας εHχε 7νατρ6ψει τ4ν πατ6ρα του Οjραν4
7π’ τ4ν θρ:νο 7ποκ:πτοντας τ. γεννητικ του vργανα κα" πετ1ντας τα στ=ν θλασσα. Κατ’
αjτ4ν τ4ν τρ:πο 0στ6φθη ασιλεSς, «γιατ. [µαθε π τ&ν ΓαOα κα. τ ν [ναστρον Ο>ραν
(B Κρ:νος) 2τι το! iταν πεπρωµνον π τ ν γυι' του ν) νικηθa κι xς iταν σχυρ'ς, κι
α>τ µ το! µεγλου ∆α τ&ν ουλ· [τσι κι α>τ ς δ ν περµενε τυφλ, λλ) παραµονεBοντας κατπινε τ) παιδι του» («Θεογον$α» 463-467).
@Ο Κρ:νος προσπθησε ν. καταπιtK κα" τ4ν ∆$α, µ. δGν τ. κατφερε. @Η γυνα2κα του Ρ6α,
Cγκυος στ4ν ∆$α, θ. µεταtK στ=ν ΚρEτη, στ4 vρος ∆$κτη-NΙδη, Iπου κα" θ. τ4ν γεννEσtη, γι.
ν. τ4ν µεγαλ1σουν οF ΚουρKτες-ΚρKτες.

√

Η πρMτη σFγκρουση: ΖεTς Lναντ#ον Τιτ(νων

∆$ας θ. µεγαλ1σtη κα" θ. στραφtK γρEγορα στ4ν 7γ*να γι. τ=ν 7νατροπ= το8 πατ6ρα του. ΜG συµµχους τοLς ΚSκλωπες κα" τοLς @Εκατ:γχειρες οF ΟλSµπιοι κα" µG
7ρχηγ: τους τ4ν ∆$α, τ4ν κτοχο τKς γν1σεως τ*ν κεραυν*ν, θ. ξεκινEσουν γι. τ4ν
π:λεµο. «Γιατ. καιροDς πολλοDς πολεµο!σαν [χοντας π'νον ψυχοφγο, συγκρου'µενοι σ δυνατ ς µχες, ο4 Τιτ;νες κα. ο4 θεο. κι 2σοι π’ τ ν Κρ'νον *γεννθησαν ο4 µ ν π’
τ&ν ?ψηλ& yΟρθυ, ο4 λαµπρο. Τιτ;νες κι *κεOνοι π τ ν yOλυµπο, ο4 θεο. ο4 δ'τες τ/ν καλ/ν,
ποD *γννησε " ^µορφ'µαλλη Ρα µ τ ν Κρ'νον :νωθεOσα. [...] Μχονταν σταµτητα δκα
Uλ'κληρα χρ'νια κα. λBση καµµι, οqτε κα. τλος οqτε στ ν 0ναν R τ ν ,λλον κα. σ'παλο ζυποD δεχνει 2τι iταν ,νθρωπος µ γνσεις κα. µ'ρφωση κα. 2τι ε3χε πρ'σαση σ ρχεOα, στ)
UποOα πολD λγοι ε3χαν πρ'σαση. T&ν 4στορα του τ&ν [γραψε καθ’ ?π'δειξη το! ασιλι;
JAντι'χου το! 1ου, το! ^νοµασθντος Σωτρος, U UποOος ασλευσε στ Bασλειο τ/ν Σελευκιδ/ν, ποD συµπεριελµανε τ& σηµεριν& Συρα κα. τ JIρκ.
Aν ληφθa ?π’ 2ψιν " χρονολογα ασιλεας το! JAντι'χου (292-261 π.X.), τ'τε [χουµε κατ)
προσγγιση τ&ν *ποχ& ποD U Bρωσσος [γραψε τ&ν 4στορα του, τ) περφηµα «Xαλδαϊκ», 2πως
τ&ν sν'µασε. IH *ργασα το! Bηρσσου δ ν διασθηκε, µ;ς ε3ναι 2µως γνωστ ς π τ) [ργα
τ/ν IEλλνων 4στορικ/ν JAλεξνδρου το! Πολυστορος, JAυδενου κα. JAπολλοδρου. E3ναι
προφαν ς 2τι U Bρωσσος ε3χε πρ'σαση στ) ρχεOα τ/ν Σουµερων, το! περφηµου α>το! λαο! ποD [θεσε τ.ς σεις το! σηµερινο! Πολιτισµο!. IH διαρεση το! Xρ'νου, " JAστρονοµα, U
Tροχ'ς, " ?ποδιαρεση το! κBκλου κα. τ'σα ,λλα ποD σµερα διαµορφνουν τ& ζω µας, ^φελονται σ’ α>τ ν τ µυθικ λα', ποD [ζησε 4.000 χρ'νια π.X. στ& Mεσοποταµα κα. χθηκε δBο
χιλιδες χρ'νια ργ'τερα, µετ) π *πιδροµ ς πολτιστων, νοµαδικ/ν λα/ν σηµιτικς καταγωγς, ποD κατστρεψαν τ) πντα στ πρασµ τους. T) µυθολογικ) κα. 4στορικ) γεγον'τα ποD περιγραψε U Bρωσσος *πιεαινονται π τ.ς κεραµικ ς πλκες ποD νακαλBφθηκαν στ.ς διφορες νασκαφς, ο4 UποOες [γιναν στ&ν περιοχ& τς Mεσοποταµας κατ) διφορους χρ'νους.
IO Sir Austen Henry Layard [κανε νασκαφ ς στ&ν σσυριακ& πρωτεBουσα Nινευ, 2που
*κτ ς τ/ν να/ν κα. τ/ν παλατι/ν ρκε κα. τ&ν περφηµη ιλιοθκη το! JAσουρµπανιπ)λ
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γιζ'ταν τ τλος το! πολµου». («Θεογον$α» 629-638). @Ο 7µφ$ρροπος π:λεµος θ. τελει1σtη µG
τ=ν ν$κη τ*ν Ολυµπ$ων κα" τ=ν 0πικρτησE τους χρις στ4 τροµερ4 Iπλο το8 ∆ι:ς, τ4ν κεραυν:.
@Ο ΖεLς κατ6στη κSριος το8 ΟλSµπου κα" το8 Οjρανο8. ΟF δG Τιτ/νες φυλακ$σθηκαν στ4ν Τρταρο, Iπου δ6σµιοι 0φρουρο8ντο 7π’ τοLς @Εκατ:γχειρες: «JΕκεO ο4 θεο. Τιτ;νες κτω π’ τ ν
Uµιχλδη ζ'φο ε3ναι χωµνοι, κατ) τ&ν ουλ&ν το! ∆ι ς το! συννεφοσυνκτη, σ τ'πο µουχλιασµνον, στ.ς ,κρες τς πελριας γς κα. ν) γο!ν δ ν uµπορο!ν». («Θεογον$α» 730-732).
@Ο ∆ι:δωρος B Σικιελι1της στ=ν «@Ιστορικ= ΒιλιοθEκη» του παρουσιζει τ=ν 0ποχ= το8
Κρ:νου2 σ.ν 0ποχ= εjνοµ$ας κα" Pδον*ν: «Μετ) τ ν θνατο το! IΥπερονα ?πρχει U
µ!θος 2τι µοιρσθηκαν τ&ν ασιλεα ο4 πι ^νοµαστο. γυιο. το! Ο>ρανο!, U yΑτλας3 κα.
U Κρ'νος. IΟ µ!θος λει 2τι U Κρ'νος διακριν'ταν γι) τ&ν σει του κα. τ&ν πλεονεξα.
[...] Λγεται 2τι U Κρ'νος *ασλευε στ&ν Σικελα, τ&ν ΛιBη κα. τ&ν JΙταλα κα. γενικ)
τ ασλει' του τ δρυσε στ&ν ∆Bση» (Γ´ 60, 1 κα" 61, 1-2).
@Ο ΖεLς θ. τιµωρEσtη 0ν συνεχε$nα τ4ν σSµµαχ: του Τιτ/να Προµηθ6α, δι:τι Cδωσε τ4 π8ρ,
δηλαδ= 7π:κρυφη γν1ση, στοLς 7νθρ1πους, σταυρ1νοντς τον στ4ν ΚαSκασο.

∏

Γιγαντοµαχ#α: Η ν.α παγκσµια σFρραξη

Γα2α 7γανακτο8σα 0ναντ$ον τ*ν ν6ων θε*ν το8 ΟλSµπου γεννn/ τοLς Γ$γαντες, οF
Bπο2οι θ. ξεκινEσουν 0ξοντωτικ4 π:λεµο 0ναντ$ον το8 ∆ι:ς. Α
 ρχηγ:ς τους ]ταν B τερατ:µορφος ΤυφωεLς q Τυφ*νας, γι4ς το8 Ταρτρου κα" τKς Γα$ας. @Ο ΖεLς πολ6µησε
µ:νος του τ4 τ6ρας (P κεφαλE του Xγγιζε τοLς 7στ6ρες κα" 7π’ τ. χ6ρια 0ξε2χαν Jκατ4
κεφαλGς φιδι*ν ποL ξερνο8σαν δηλητEριο). Αν κα" 7ρχικ*ς B ΖεLς PττEθη κα" µεταφ6ρθηκε
στ=ν Κιλικ$α, 0ν συνεχε$nα 7νεδε$χθη νικητEς, πντοτε µG τ=ν οEθεια το8 µυστικο8 του Iπλου,
το8 κεραυνο8: «Κα. U ΖεDς dψωσε τ&ν Uρµ του, *πρε τ) 2πλα του, τ&ν ροντ& κα. τ&ν
στραπ& κα. τ ν καπνερ κεραυν κα. χτBπησε π τ ν yΟλυµπο πηδντας· κα. γBρω του [καµ συλλογ& 30.000 κεραµικ/ν πλακ/ν σφηνοειδο!ς γραφς, ποD φυλσσονται *πιµελ/ς θαµµνες στ) ?π'γεια το! Bρετανικο! Mουσεου. Στ δεBτερο λιο του καλBπτεται περοδος
:κατ ν εTκοσι (120) σ!ρρων κα. ναφρεται στ&ν 4στορα τ/ν Xαλδαων Bασιλων µχρι τ ν
τελευταOο κατακλυσµ'. Aν U σ!ρρος ?πολογισθa σ 3.600 χρ'νια [χουµε 120 ⭈ 3600 = 432.000
χρ'νια, λ'γ<ω 2µως το! γεγον'τος 2τι ο4 Σουµριοι χρησιµοποιο!σαν τ :ξαδικ σBστηµα µετρσεως, τ 3.600 ντιστοιχεO σ 2.160, Uπ'τε τ χρονικ διστηµα ποD καλBπτεται ε3ναι 120 ⭈
2160 = 259.200 χρ'νια µχρι τ ν τελευταOο κατακλυσµ'. $Oπως κα. xν [χaη τ πρ;γµα, U Bρωσσος ,νοιξε νους Uρζοντες στ&ν νθρπινη ντληψη το! χρ'νου, κατ) τ&ν Uποα τ) πντα περιορζονται στ) τελευταOα 5.000-6.000 χρ'νια, γιατ. α>τ συµφωνεO µ τ.ς Γραφς.
T πρ/το ιλο του καλBπτει τ& δηµιουργα το! K'σµου π τ ν JΩνες κα. τ) δλφια του,
ποD µ παραλλαγ ς ^νοµτων συµφωνεO µ ,λλες µυθολογες. Aν κποτε δηµοσιευθa τ περιεχ'µενο τ/ν κειµνων τς σφηνοειδο!ς γραφς, δχως περιορισµοDς κα. νεπηραστο π
συµατικ'τητες, πιθαν ν ν) φωτιστο!µε λγο περισσ'τερο. T περεργο ε3ναι 2τι ο4 Σουµριοι χρησιµοποιο!σαν 0να σBστηµα µετρσεως χρ'νου µ µονδα τ'σο µεγλης διαρκεας.
IH φωτισµνη ρχαιολογα µ;ς πληροφορεO 2τι στ&ν ρχαι'τητα ο4 στρονοµικ ς παρατηρσεις *γνοντο vστε ν) προσδιορζωνται ο4 *ποχ ς το! [τους γι) τ&ν καλλιργεια, τ Θερισµ κ.τ.λ. Tελεινοντας µ τ ν Bρωσσο παραθτω µα *πσης κανονικ& πρ'λεψ του κα. _χι
προφητικ παραλρηµα: « Eγv U BAρωσσος, κAρυκας τοC Bα!λ, +ε+αι cτι κ!θε τι πο` @π!ρχει -π!νω στ) γ8, θ% παραδοθm8 στFς φλ1γες, cταν cλοι οV πλαν8τες συµπLσουν µ τν (στερι-
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ψε 2λα τ) θαυµαστ) κεφλια το! φοερο! τρατος». («Θεογον$α» 853-855).
@Η κυριαρχ$α τ*ν Ολυµπ$ων εHναι γεγον:ς. Μ$α ν6α 0ποχ= ξεκ$νησε γι. τ=ν 7νθρωπ:τητα. @Η δικαιοσSνη, P ρµον$α κα" P εjµρεια το8 7νθρωπ$νου γ6νους θ. συνοδεSσουν
τοLς µεγλους ΠελασγικοLς πολιτισµοLς τ*ν ∆ιογεν*ν Ολυµπ$ων. @Ο µεγαλ:ψυχος ΖεLς
δι. το8 υFο8 του @ΗρακλK θ. 0λευθερ1σtη τ4ν Προµηθ6α κα" τ4ν πατ6ρα του Κρ:νο 7π4
τ. δεσµ τους. ^Οµως οF Κρ:νιοι δGν θ. πτοηθο8ν ποτ6.
@Ο Ολυµπι:δωρος στ4 Cργο του «@Υπ:µνηµα εmς τ4ν Φα$δωνα» 7ναφ6ρει: «IΥπρχει U :ξς
µ!θος σBµφωνα µ τ ν JOρφα: JAναφρονται τσσαρες ασιλεOες. Πρτη α>τ& το! O>ρανο!,
τ&ν Uποα διαδχθηκε U Kρ'νος φο! πκοψε τ) γεννητικ) _ργανα το! πατρ'ς του. Mετ) τ ν
Kρ'νο *ασλευσε U ZεBς, U UποOος [ρριξε τ ν πατρα του αθι) µσα στ) Tρταρα. yEπειτα
τ ν ∆α διαδχθηκε U ∆ι'νυσος, γι) τ ν UποOο λνε 2τι σBµφωνα µ’ 0να κακ'ουλο σχδιο τς
$Hρας τ ν κατασπραξαν ο4 Tιτ;νες ποD ?πρχαν τριγBρω του, φο! [φαγαν τ.ς σρκες του.
Kι α>τοDς τοDς [καψε U ZεDς µ τοDς κερανοBς του, φο! τ ν [πιασε ^ργ& µεγλη». @H Rδια
Fστορ$α 7ναφ6ρεται κα" στ=ν Amγυπτιακ= µυθολογ$α· στ=ν θ6ση το8 ∆ιονSσου πλ/ ρ$σκεται B NOσιρις.
OF µχες τ*ν ∆ιογεν*ν µG τοLς Kρον$ους [πKρξαν πολλGς κα" µεγλες, Iπως αjτ= τ*ν Aτλντων µG τοLς ΠελασγοLς τKς Mεσογε$ου περ" τ4 9500 π.X., ποL µ/ς περιγρφει B Πλτων στ4
Cργο του «Kριτ$ας q Aτλαντικ:ς». @O π:λεµος αjτ4ς εHχε λEξει µG ν$κη τ*ν ∆ιογεν*ν Πελασγ*ν κα" τ=ν καταστροφ= τKς Aτλαντ$δος.
ΓSρω στ4 τ6λος τKς π6µπτης π.X. χιλιετ$ας P KρEτη θ’ 7ναδειχθtK κ6ντρο το8 ∆ιογενο8ς πολιτισµο8 τ*ν Πελασγ*ν. «Π'λις µεγλη ε3ναι " Kνωσσ ς τς Kρτης, 2που U Mνωας, το!
∆ι ς συνοµιλητς, *ασλευε *ννα χρ'νια». (@OµEρου OδSσσεια, τ 179). @H θαλασσοκρατ$α
τKς µινωικKς KρEτης 0πιεαι1θηκε κι 7π4 τ’ 7ρχαιολογικ. ε[ρEµατα, κυρ$ως ναυγια, ποL
0ντοπ$σθηκαν σG 7νοιχτGς θλασσες - πελγη.
OF Kρ:νιοι κα" τ. Fερατε2α τους διασκορπισµ6νοι σG Iλο τ4ν κ:σµο δρο8σαν [πογε$ως, µαχ:µενοι τ=ν κοσµοθεωρ$α κα" τοLς πολιτισµοLς τ*ν Oλυµπ$ων. M$α 7π’ τ"ς διαµχες αjτGς πε-

σµ τοC καρκνου κατ% τLτοια σ5νοδο, lστε µα εθεα ν% περνST (π τ% κLντρα τν (ντιστοχων σφαιρν τους. Oταν δ  σ5νοδος γνmη στν (στερισµ τοC AMγ1κερω, τ1τε @π!ρχει κνδυνος κατακλυσµοC».
∆ ν ?πρχουν οqτε θεϊκ ς *πεµσεις οqτε πειλ ς οqτε ?ποσχσεις τχα σωτηρας, xν κνουµε R _χι α>τ ποD µ;ς συµουλεBουν. Πρ'κειται γι) µα ξερ) ^ρθολογικ& παρατρηση
:ν ς γεγον'τος, ποD προϋποθτει στρονοµικ ς γνσεις.

T ξαφανισθ"ν #στορικ $ργο το Mαν'θωνος

O

▲

Mανθων iταν AγBπτιος 4ερας-4στορικ'ς. Γεννθηκε στ& Σενυτο, κοντ) στ ∆λτα το! Nελου, τ 208 π.X. Kατ) τ ν 4στορικ Baedeker " Σενυτος iταν " 0δρα τς
30ς ∆υναστεας. IO Mανθων iταν ρχιερας στ να τς IHλιουπ'λεως κα. κατ)
τ ν IHρ'δοτο ο4 IHλιουπολτες iταν ο4 πι µορφωµνοι τς AγBπτου. Σχεδ ν σBγχρονος το! Bηρσσου [γραψε κα. α>τ ς τ&ν 4στορα του, τ&ν Uποα sν'µασε «AMγυπτιακ!»,
στ&ν JAρχαα IEλληνικ& Γλ/σσα. T&ν [γραψε γι) τ ν ΠτολεµαOο Φιλδελφο, ποD ασλευσε
στ&ν ATγυπτο τ 285-246 π.X.
$Oπως κα. τ [ργο το! Bηρσσου [τσι κα. τ) «AMγυπτιακ%» καταστρφηκαν, γιατ. δ ν συµφωνο!σαν µ τ.ς Γραφς. ∆ιασθηκαν ποσπσµατα µ'νο, 2µως κα. α>τ) ε3ναι ρκετ) γι) ν)
ντιληφθa κανε.ς τ µγεθος το! [ργου του. T ξιοπερεργο ε3ναι 2τι α>τ) ποD διασθηκαν
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Ζωγραφικ) προσLγγιση τοC µεγαλ1πρεπου
(γ!λµατος τοC ∆ις
στ)ν Ολυµπα, τοC
-χθροC τν Κρονων,
πο` κατασκε5ασε καF
φιλοτLχνησε U µLγιστος γλ5πτης τοC
(ρχαου κ1σµου Φειδας. =Ο Ζε`ς «πατ)ρ
θεν καF (νθρ,πων»
καθισµLνος στν Ολ5µπιο θρ1νο του, πρFν
(κ1µη γκρεµισθm8 στ%
τ!ρταρα. Τ 'γαλµα
ατ {ταν |να (π τ%
7πτ% θα5µατα τοC (ρχαου κ1σµου.

✁
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ριγρφεται 7π’ τ4ν @Hρ:δοτο: «$Oταν τ) παιδι) τς E>ρπης, U Σαρπηδrν κα. U Mνωας, µλωσαν γι) τ&ν ασιλεα κι *πεκρτησε U Mνωας, U Σαρπηδrν [φυγε µαζ. µ τοDς συντρ'φους
του. O4 *ξ'ριστοι [φθασαν στ&ν Mιλυδα τς JAσας, 2που σµερα κατοικο!ν ο4 ΛBκιοι. T'τε λεγ'ταν Mιλυδα κα. ο4 MιλBες λγονταν Σ'λυµοι. Bασιλις τους iταν U Σαρπηδν».
@H 0πανσταση τ*ν Kρον$ων στ=ν γεν6τειρα το8 ∆ιογενο8ς πολιτισµο8 7π6τυχε. @O Σαρπηδ\ν µαζ" µG τοLς 0πανασττες 0ξωρ$σθηκαν στ=ν Aσ$α, Iπου δρυσαν τ=ν π:λη Σ:λυµα, τ. µετ6πειτα @Iεροσ:λυµα. «O4 Σ'λυµοι, ο4 γετονες τ/ν Λυκων, τιµο!σαν διατερα
τ ν Kρ'νο». (ΠλοSταρχος, «Περ" τ*ν 0κλελοιπ:των χρηστηρ$ων, 421 D).

∏

TS Eπ(νθρωπο τελετουργικS τOς Kρνιας λατρε#ας

Kρ:νια λατρε$α περιελµανε τ4 τελετουργικ4 τ*ν 7νθρωποθυσι*ν. «IYπρχει ν'µος
σ µερικοDς αρρους π παλι, ν) θυσιζουν στ ν θε' τους Kρ'νο θνητοBς». (ΣοφοκλKς, «Aνδροµ.» 122) «∆ ν θ) iταν λοιπ ν καλBτερα γι) τοDς Γαλτες κα. τοDς
ΣκBθες, ν) µ&ν ε3χαν καθ'λου δα οqτε αTσθηση οqτε παρδοση σχετικ) µ τοDς θεοBς, παρ) ν) πιστεBουν σ θεοDς ποD ε>χαριστιο!νται στ.ς νθρωποθυσες κα. ν) τ.ς νοµζουν
τελει'τερες π’ 2λες τ.ς θυσες; ∆ ν θ) iταν καλBτερο γι) τοDς Kαρχηδονους ν) ε3χαν προσλει 0ναν Kριτα R 0ναν ∆ιαγ'ρα, γι) ν) τοDς φτειξουν σωστοDς ν'µους κα. ν) µ&ν πιστεBουν σ θε', παρ) ν) προσφρουν θυσες τ'σο πασιες στ ν Kρ'νο; $Oµως α>το. προσφρουν θυσα τ) παιδι τους. [...] IH yAµνηστις, " σBζυγος το! Ξρξη, [κανε ν) ταφο!ν ζωντανο. δδεκα ,νθρωποι σ)ν προσφορ) στ ν $Aδη» (ΠλοSταρχος, «Περ" δεισιδαιµον$ας»).
Στ4 κε$µενο το8 Πλουτρχου λ6πουµε δSο Xσπονδους 0χθροLς τ*ν @EλλEνων, τοLς Kαρχηδον$ους κα" τοLς Π6ρσες, ν. λατρεSουν τ4ν Kρ:νο κα" ν. τελο8ν 7νθρωποθυσ$ες. Στ=ν Kλασικ= 0ποχ= οF Kρ:νιοι σSµµαχοι µG 7ρχηγοSς τους τοLς Π6ρσες κα" mδεολογικοLς καθοδηγητGς
τKς 0πιθ6σεως τοLς Iουδα$ους –Mαρδοχα2ος q Mαρδ:νιος – θ. 0κστρατεSσουν 0ναντ$ον τKς

✁
NEA ΣYN∆POMH
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∆IEYΘYNΣH ______________________________________ T.K. ________ ΠOΛH ________________
XΩPA ____________________ Tηλ.: ____________________ E-mail____________________________
XρεHστε τν πιστωτικ µου κ(ρτα µ> τ7 παρακ(τω στοιχε9α:
AP. KAPTAΣ OΠΩΣ ANAΓPAΦETAI ΣTO ΠIΣΩ MEPOΣ THΣ (ME KΩ∆IKO AΣΦAΛEIAΣ) ____________________
❏ VISA ________________________________________________________ HMEP. ΛHΞHΣ: __________
❏ MasterCard
AΠOΣTEIΛATE ME

ONOMA ∆IKAIOYXOY KAPTAΣ:

TAXY∆POMEIO:

________________________ YΠOΓPAΦH: ____________
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@Eλλδος – Περσικο" π:λεµοι.4 @H προσπθει τους θ’ 7ποτSχtη κα" P συντριE τους θ. Cλθtη
7π’ τ4ν Aλ6ξανδρο τ4ν Mακεδ:να κα" τοLς συνασπισµ6νους ^Eλληνες. @H ν$κη τ*ν @EλλEνων
θ ’ναι προσωρινE. X$λια περ$που Cτη πρ4 τKς 0ποχKς το8 Aλεξνδρου, στ. Xδυτα τKς OλSµπιας AmγSπτου τ4 κρυφ4 Fερατε2ο τ*ν Kρον$ων θ. γεννEσtη aναν ν6ο καταστροφικ4 Tιτ/ναθε4 7π:γονο το8 Tυφ*νος, τ4ν Aτ:ν. MG τ4 προσωπε2ο το8 θεο8-@Hλ$ου B ν6ος θε4ς κα" µG τοLς
rπαδοSς του Iσραηλ$τες θ. 0πιχειρEσtη τ=ν κατληψη τKς AmγSπτου.5 @H προσπθεια αjτ= θ.
7ποτSχtη. ΣSντοµα aνας ν6ος FερεLς θ. 7ναλtη τ=ν Pγεσ$α τ*ν Iσραηλιτ*ν. @H Rδια mδεολογικ= µEτρα-Fερατε2ο θ. γεννEσtη γρEγορα κι Xλλον Tιτ/να, τ4ν πι4 7ποτρ:παιο κα" καταστροφικ4 7π’ Iλους τοLς προηγοSµενους. T’ vνοµ του 7ποτελο8σε µυστικ:.
Kατ. τ4ν AmγSπτιο Fερ6α κα" Fστορικ4 Mαν6θωνα τ4ν @Hλιουπολ$τη οF Iσραηλ$τες ]ταν
Cθνος «µιαρ*ν» 7νθρ1πων, ποL καταδικσθηκαν σG 0ξορ$α. MιαροLς ν:µαζαν οF AmγSπτιοι 7λλ. κα" οF ^Eλληνες Iσους εHχαν τελ6σει 7νθρωποθυσ$α q εHχαν σκοτ1σει Xλλους
7νθρ1πους («µ$ασµα»). @O Φαρα\ τοLς εHχε 0ξορ$σει σG µ$α γειτονικ= πρ4ς τ=ν χ1ρα του
π:λη, τ=ν 0γκαταλελειµµ6νη NAαριν, P Bπο$α 7ποτελο8σε σG παλαι:τερες 0ποχGς τ=ν Fερ=
π:λη το8 Tυφ*νος-ΣGτ κα" τ=ν Jστ$α τ*ν Kρον$ων ποL εHχαν 0κδιωχθK 7π’ τοLς Amγυπτ$ους στ. @Iεροσ:λυµα.
OF Ποιµ6νες εHναι οF JλληνικKς καταγωγKς Kρ:νιοι το8 Σαρπηδ:νος – Σ:λυµοι 0κ KρEτης.
«JEκεOνοι ποD µπκαν στ&ν π'λη κα. ε3χαν πλον α>τ&ν Eς ση, διρισαν γι) ρχηγ' τους κποιον 4ερα, τ ν JOσαρσφ, κα. το! Eρκσθηκαν τυφλ& ?πακο. Kι *κεOνος Eς πρ/τον ν'µο
vρισε ν) µ&ν προσκυνο!ν θεοDς µτε ν) *ξαιρο!ν καννα π’ τ) 4ερ) ζ</α, ποD παρχουν χρησµοDς στ&ν ATγυπτο, ντιθτως 2λα ν) τ) θυσιζουν κα. ν) τ) τρ/νε κα. ν) µ&ν συνπτουν σχσεις µ κανναν, πλ&ν *κενων µ τοDς Uποους [χουν [νορκο δεσµ'. Tτοιους ν'µους [θεσε κα.
πολλοDς ,λλους, ποD [ρχονται σ πλρη ντθεση µ τ) [θιµα τ/ν Aγυπτων. TοDς πρ'σταξε
δ µ πλθος *ργατ/ν ν’ ρχζουν ν) *πισκευζουν τ) τεχη κα. ν) :τοιµζωνται γι) π'λεµο
*ναντον το! ασιλι; JAµενφεως. IO JOσαρσ&φ φο! κλεσε κοντ του µερικοDς κι π τοDς
,λλους 4ερεOς κα. τοDς µιασµνους, τοDς [στειλε Eς πρσεις πρ ς τοDς *ξορισθντες π’ τ ν

▲

^φελονται κυρως στοDς πολµιους το! Mανθωνα. IO JIουδαOος 4στορικ ς Φλιος JIσηπος
στ [ργο του «Kατ% Aπωνος» προσπαθεO ν) ντικροBσaη τ ν Mανθωνα στ&ν _χι κα. τ'σο κολακευτικ& περιγραφ& τς « Eξ1δου», ποD διαφρει ο>σιαστικ) π τ&ν πονεµνη 4στορα τς
Bλου. IO Mανθων µ;ς πληροφορεO 2τι ο4 Σηµτες ποD ε3χαν κνει *πιδροµ& στ&ν ATγυπτο
?πφεραν π διφορες σθνειες κα. κυρως λπρα, λ'γ<ω το! διαιτολογου τους. Γι) χρ'νια
λεηλατο!σαν τ&ν ATγυπτο, µχρι ποD αχµαλωτστηκαν κα. ρχτηκαν στ) λατοµεOα. Tλος U Φαραr JAµνωφις τοDς λυπθηκε κα. τοDς [δωσε τ&ν π'λη yAαρη, ?π τ ν 2ρο ν) ζσουν συχα. A>το. 2µως sχBρωσαν τ&ν π'λη κα. ?π τ&ν "γεσα :ν ς Aγυπτου 4ερα, ^νοµαζ'µενου
JΩσαρσφ, ποD ,λλαξε τ _νοµ του σ Mωυσς, ζτησαν οθεια π τοDς κατοκους τ/ν ΣολBµων (IIερουσαλµ), ο4 UποOοι νταποκρθηκαν µ 200.000 ,νδρες. IH 2λη *κστρατεα, " Uποα
συµπεριελµανε κα. 80.000 λεπροBς, πτυχε κα. τελικ) U Pαµσς τοDς [διωξε κα. τοDς κυνγησε µχρι τ& Συρα.
JEπσης ποσπσµατα διασθηκαν π τοDς Σξτο, JIοBλιο JAφρικαν', E>σιο *πσκοπο
Kαισαρεας κα. Γεργιο ΣBγγελλο, ?πρµαχους τς Xριστιανικς θρησκεας, ποD στ&ν προσπθει τους ν) τ ν ντικροBσουν, µ;ς πληροφορο!ν 2τι ο4 AγBπτιοι ?πελ'γιζαν τοDς µνες
Eς χρ'νια. Στ MουσεOο το! ΛοBρου ?πρχει ^ροφ& τφου διακοσµηµνη µ τρεOς διαδοχικ ς µεταπτσεις τ/ν σηµερι/ν. ∆εδοµνου 2τι U κBκλος τς µεταπτσεως τ/ν σηµερι/ν
συµπληρνεται κθε 25.600 χρ'νια, α>τ *π. τρα µ;ς δνει (25.600 ⭈ 3 =) 76.800 χρ'νια. Mετ)
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Tθµωσιν Ποιµνες στ&ν π'λη ποD sνοµαζ'ταν IIεροσ'λυµα. JAφο! νφερε σ’ α>τοDς τ) 2σα
U Tδιος κα. ο4 δικο του ?πφεραν, ζτησε π’ α>τοDς ν) *κστρατεBσουν 2λοι µαζ. *ναντον τς
AγBπτου. IYπεσχθη σ α>τοDς ν) τοDς *παναφρaη στ&ν προγονικ τους πατρδα, τ&ν yAαριν, κα. ν) χορηγσaη στ) πλθη ,φθονα τρ'φιµα κα. 2τι θ’ γωνισθa 2ταν πρπει κα. θ) ?ποτξaη πρ ς χριν τους τ&ν χρα τς AγBπτου. O4 Ποιµνες *νθουσισθηκαν κι *ξρµησαν µαζ του µ 200.000 ,νδρες κα. dστερα π λγο [φθασαν στ&ν yAαριν». (Mαν6θων, «Amγυπτιακ», 54: 7π’ τ4 Cργο το8 IωσEπου «Kατ. Aπ$ωνος» λ:γος A´ 26-31, παρ. 238-243).
@O Mαν6θων τελει1νει τ=ν περιγραφ= τKς 0κστρατε$ας hς JξKς: «IO JOσαρσ&φ κα. ο4 σBµµαχο του κυρευσαν τ&ν ATγυπτο. Στ διστηµα α>τ ο4 κτοικοι τ/ν ΣολBµων µαζ. µ
τοDς µιασµνους τ/ν Aγυπτων φρθηκαν µ τρ'πο ν'σιο κα. σκληρ', vστε " περοδος
τς κυριαρχας τ/ν Ποιµνων ν) φανεται χρυσ σ’ *κενους ποD [λεπαν τ) *γκλµατα
α>τ/ν. ∆ι'τι _χι µ'νον π'λεις κα. χωρι) πυρπ'λησαν, οqτε ποD περιωρζονταν στ&ν 4εροσυλα κα. τ&ν προσολ& τ/ν γαλµτων τ/ν θε/ν, λλ) κα. τ) ,δυτα τ/ν να/ν τ) χρησιµοποιο!σαν Eς µαγειρεOα, 2που µαγερευαν τ) σεσµια ζ</α κα. τοDς 4ερεOς νγκαζαν ν) γνωνται θBτες κα. σφαγεOς τ/ν ζ<ων α>τ/ν κα. µετ) τοDς πταγαν [ξω γυµνοBς.
Kι U 4ερας τους, ποD sνοµαζ'ταν JOσαρσ&φ π’ τ’ _νοµα το! JOσρεως, 2ταν προσεχρησε σ’ α>τ ν τ ν λα', ,λλαξε τ’ _νοµ του σ Mωυσς».

H θριαµCευτικ Lπιστροφ τHν νεο-Kρον#ων
ιφορα Cθνη κα" πολιτε2ες Kρον$ων συσπειρ1νονταν κα" ργαν1νονταν 0ναντ$ον τ*ν Πελασγ*ν @EλλEνων κα" τ*ν [πολο$πων ∆ιογεν*ν λα*ν. Στ:χος τους ]ταν P 0κδ$κηση, P
7νατροπ= κα" P καταστροφ= το8 πολιτισµο8 τ*ν Oλυµπ$ων. OF Tιτ/νες-Kρ:νιοι, οF
0κπρ:σωποι τKς 7λογ$ας, τKς κακ$ας κα" τKς παραφροσSνης6 θ. γο8ν 7π’ τ. τρταρα
Iπου τοLς φυλκισαν οF OλSµπιοι. OF π:λεµοι ποL Jτοιµζουν θ. εHναι πλ6ον διαφορετικο$.
Θ. εHναι θρησκευτικο$.
«Aν Eστ'σο γνονταν ,ρχοντς µας ο4 Tυφ/νες R ο4 Γγαντες, διχνοντας τοDς θεοBς µας,

¢

π α>τ) φανεται 2τι µ;λλον ο4 AγBπτιοι µετρο!σαν σωστ) κα. ο4 Πατρες τς JEκκλησας
εροατο!σαν. Φυσικ) xν τ) χρ'νια ?πολογισθο!ν σ)ν µνες, µ;ς δνουν τ πενιχρ χρονικ
διστηµα ποD καλBπτει " Bλος τους. T) «AMγυπτιακ%» το! Mανθωνα καλBπτουν τ&ν 4στορα τ/ν αγυπτιακ/ν δυναστει/ν γι) 36.525 χρ'νια, *κ τ/ν Uποων τ) 24.900 χρ'νια ε3ναι πρ
το! κατακλυσµο!. IO Mανθων µ;ς πληροφορεO 2τι πρ/τοι BασιλεOς τς AγBπτου iσαν ο4 θεο. $Hφαιστος, $Hλιος, JAγαθοδαµων, Kρ'νος, yOσιρις-Iσις κα. Tυφν. JAκολοBθησαν ο4 "µθεοι Eς ασιλεOς τς AγBπτου, Ωρος, yAρης, yAνουις, Tιθ'ης, Σ/θος κα. ZεBς.
IH 4στορικ& ντικειµενικ'τητα το! Mανθωνος ποδεικνBεται π':
α) T ν ασιλικ κατλογο τς JABδου
(Bρεταννικ MουσεOο)
) T ν ασιλικ κατλογο το! Kαρνκ
(MουσεOο ΛοBρου)
γ) T ν ασιλικ κατλογο τς Σαχρας
(MουσεOο Kαρου)
δ) T ν Ππυρο το! Tουρνου (1200 π.X.)
(MουσεOο Tουρνου)
ε) T& Στλη το! Παλρµου (2600 π.X.)
(MουσεOο Παλρµου
Tλος U dr H. Rhall στ&ν «JAρχαα IIστορα» του ([κδοσις Πανεπιστηµου KαOµπριτζ) κα. στ&
σελδα 260 γρφει: «$Oσον ε3ναι δυνατ ν ν) *λγξουµε τ ν Mανθωνα π τ) σBγχρον του
µνηµεOα, " διαρεσις τ/ν δυναστει/ν ε3ναι π'λυτα σωστ». IO Mανθων πθανε τ 242 π.X.

B.N. Mακρ8ς
Πλοαρχος E.N.
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Ζωγραφικ& ναπαρσταση τς Χριστιανικς «Κολσεως». Στ κντρο τς εκ'νας U
ΖεDς-Ζε(Βε)-λζεοBλης-∆ι-ολος καγεται στ&ν πυρ. O4 π τ στ'µα του *ξερχ'µενες κα. γBρω ψυχς, προφαν/ς νθρπων σοφ/ν, ασανζονται καθ'τι «" σοφα ε3ναι
µωρα». ΓBρω του περιφρονται ο4 λοιπο. JΟλBµπιοι θεο, δαµονες κακο. πλον, ποD τιµωρο!ν κι α>το. ψυχς. Τ σBνολο τ/ν δαιµ'νων τς εκ'νας ε3ναι δδεκα µαζ. µ τ ν
∆ι-ολο στ κντρο, συµολζοντας τοDς δδεκα JΟλυµπους θεοBς. Κατ) τ ν Πλτωνα δαµων σηµανει U γαθ ς κα. U σοφ ς = δαµων = γνσης. yΑλλωστε δαµονες ποκαλο!νταν κα. ο4 JΟλBµπιοι θεο.
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µ ποις ραγε θυσες θ) ε>χαριστι/νταν, R ποις ,λλες 4εροτελεστες θ) παιτο!σαν;» (ΠλοSταρχος, «Περ" δεισιδαιµον$ας», 171D).
T=ν 7πντηση στ=ν 0ρ1τηση το8 Πλουτρχου θ. τ=ν δ1σtη P @Iστορ$α, ποL 0πεφSλαξε τ=ν
0κ θεµελ$ων 7νατροπ= το8 Oλυµπιακο8 κλασικο8 πολιτισµο8 7π’ τ"ς Kρ:νιες δυνµεις το8 Iουδαιοχριστιανισµο8, λ$γα Cτη µετ. τ=ν 0ποχE του. OF OλSµπιοι7 θ. θαφτο8ν στ. τρταρα τKς
κολσεως ποL τοLς Cφτειαξαν οF Kρ:νιοι; @O ZεLς θ. µεταµορφωθtK σG διολο [Z(B)ελζεοSλης = ZεLς + BKλος, ∆ιολος = ∆$α-λλω] κα" οF [π:λοιποι θεο" θ. µεταµορφωθο8ν σG
κακοLς δα$µονες, ποL Iλοι µαζ" θ. ρζουν στ=ν κ:λαση κα" τ. καζνια της, 0κε2 ποL τ:σες
χιλιετ$ες ρ$σκονταν θαµµ6νοι οF Tιτ/νες. @O ν6ος θε:ς, 7ρχηγ4ς κα" καθοδηγητ=ς αjτKς τKς
µεγλης 0πικε$µενης 7νατροπKς, τ4 τελευτα2ο γ6ννηµα το8 Kρ:νιου Fερατε$ου, Cµελλε ν. εHναι
I,τι πι4 καταστροφικ4 κα" 0κδικητικ4 7π’ Iλους τοLς Γ$γαντες κα" τοLς Tιτ/νες το8 παρελθ:ντος κα" τKς µυθολογ$ας. Θ. κυριεSσtη τ4ν NOλυµπο κα" θ. γ$νtη κSριος κα" 7ρχηγ4ς το8 οjρανο8, γκρεµ$ζοντας στ. τρταρα τοLς πντες κα" τ. πντα. @O ζηλ:τυπος, B 0κδικητικ:ς, B καταστροφικ:ς, B γενοκτ:νος, B αFµοχαρEς, B χαιρ6κακος, B µοναδικ:ς, B θε4ς τ*ν θε*ν, B «δικ:ς µας» πλ6ον θε:ς, B Tιτ/νας-Γιαχ6, B Aσιτης. Στ’ vνοµ του (ΓιαχG)8 θ. µαρτυρEσουν
πνω 7π4 1 δ"ς 7νθρ1πων 7ν. τ4ν πλανEτη 0δ* κα" δεκαεπτ. περ$που αm*νες! «TοDς ωµοDς
α>τ/ν (τ*ν ∆ιογεν*ν) θλεις καταστρψει, κα. τ) εTδωλα α>τ/ν θλεις συντρψει, κα. τ) ,λση
α>τ/ν θλεις κατακ'ψει. ∆ι'τι δ ν θλεις προσκυνσει ,λλον θε'ν· *πειδ& U KBριος, το! Uποου τ _νοµα ε3ναι Zηλ'τυπος, ε3ναι θε ς ζηλ'τυπος· µ& ποτ κµaης συνθκη µετ) τ/ν κατοκων τς γς, 2ταν πορνεBωνται µ τοDς θεοDς α>τοBς». (NEξοδος Λ∆´ 13-14).
«Θλεις πατξει πντα τ) ρσενικ) α>τς (τKς π:λεως) *ν στ'µατι µαχαρας, τ.ς δ γυναOκες κα. τ) ρφη κα. τ) κτνη κα. τ) πντα 2σα ε?ρσκονται ες τ&ν π'λιν, κα. ν’
ρπξaης τ) λφυρα α>τς... ∆ ν θ) αχµαλωτσaης ο>δ να, λλ) θ) τοDς *ξοντσaης».
(«∆ευτερον:µιον» K´ 12-16).
Σηµει,σεις
1. @H Tιτανοµαχ$α περιγρφεται κα" 7π4 τ=ν Pαµαγινα κα" τ=ν Mαχαµπαρτα, δSο πανρχαια Fερ. κε$µενα-Cπη
τ*ν Iνδ*ν 7λλ. κα" σG κε$µενα Xλλων 7ρχα$ων λα*ν. B$αιες σκηνGς τKς Γιγαντοµαχ$ας κοσµο8σαν τ"ς µετ:πες τKς
Aκροπ:λεως τ*ν Aθην*ν κα" Xλλους ναοLς 7ναπαριστ1ντας τ"ς πολεµικGς αjτGς συρρξεις.
2. @H 0ποχ= το8 Kρ:νου εHναι συν6χεια τKς 0ποχKς το8 πατρ:ς του Ojρανο8 κα" 7ποτελε2 τ=ν «χρυσK 0ποχ=» το8
7νθρ1που. ^Oµως B Kρ:νος χαρακτηρ$ζεται δ:λιος, 7γκυλωµSτης κα" κακ:ς.
3. @O NAτλας ]ταν γι4ς το8 Tιτ/νος Iαπετο8 κα" τKς Ωκεαν$δος Kλυµ6νης κα" 7δελφ4ς το8 Προµηθ6ως κα" το8 Eπιµηθ6ως (@Hσ$οδος). NEλαε µ6ρος στ=ν Tιτανοµαχ$α 0ναντ$ον το8 ∆ι4ς κα" γι’ αjτ4 B ZεLς τ4ν τιµ1ρησε ν. κρατει
στοLς |µους του τ4ν οjραν:. Kατ. τ4ν Πλτωνα B NAτλας ]ταν κα" B πρ*τος γενρχης ασιλι/ς τ*ν Aτλντων κα"
τKς πε$ρου ποL νοµσθη Aτλαντ$δα.
4. OF Kαρχηδ:νιοι, φοινικικKς καταγωγKς, σSµµαχοι τ*ν Περσ*ν, ]ταν Kρ:νειοι. T. φοινικικ. πλο2α ]ταν P
0µπροσθοφυλακ= το8 στ:λου το8 Ξ6ρξη στ=ν 0π$θεση 0ναντ$ον τKς @Eλλδος. Aναλυτικ1τερα λ6πε «∆αυλ:ν», 244,
γι. τ=ν δρση το8 Ξ6ρξη κα" τ=ν συµµαχ$α του µG τοLς @Eρα$ους.
5. Γι. τ=ν δρση τ*ν @Eρα$ων στ=ν ARγυπτο, λ6πε «∆αυλ:ν», τ. 254.
6. @H Jλληνικ= φιλοσοφ$α (διογεν=ς προκατακλυσµια$α γν1ση) χαρακτηρ$ζει τ4 Xλογο µ6ρος τKς ψυχKς Tιτανικ'ν. Γενικ. P λ6ξη Tιτ)ν χρησιµοποιε2ται 7π’ τοLς ^Eλληνες φιλοσ:φους σ.ν Cκφραση το8 παραλ:γου, τKς κακ$ας
κα" τKς 0πιθετικ:τητας-$ας.
7. @O ∆ι-ολος Cχει τ=ν µορφ= το8 Παν:ς, κρατει τ=ν τρ$αινα το8 Ποσειδ*νος κα" σG κποιες 7πεικον$σεις P
οjρ του Cχει τ4 σχKµα το8 κεραυνο8, συµ:λου το8 ∆ι:ς. Συν1νυµ:ς του εHναι B @Eωσφ:ρος, B φ6ρων τ4 φ*ς τKς αjγKς
θε:ς, ποL στ4 οjρνιο στερ6ωµα εHναι B πλανEτης Aφροδ$τη.

Bασλειος Mαυροµµ!της

M#α Eππειρα το: Πατρι(ρχη, Wπως Rστορε9ται
EπS τοTς ∆. Kκκινο, M. O κονµου, Σπ. TρικοFπη
τ. Iσα rρθ. Cχουν κατ. καιροLς γραφK 7π4 τ*ν στηλ*ν
το8 «∆αυλο8» hς πρ4ς τ=ν στσι το8 Omκουµενικο8 Πατριαρχε$ου κατ. τKς @EλληνικKς Eπαναστσεως το8 1821
κα" τ*ν προγενεστ6ρων 7πελευθερωτικ*ν προσπαθει*ν
το8 Γ6νους, κα" εmς 0π$ρρωσιν Iλων αjτ*ν κα" γι. ν. φανtK ποι
P 0ν γ6νει στσις το8 Πατριαρχε$ου Cναντι τKς JλληνικKς Eλευθερ$ας, 0πιτρ6ψατ6 µου ν. πληροφορEσω τοLς 7ναγν*στες το8
«∆», Iτι κα" µετ. τ=ν 7πελευθ6ρωσι το8 πρ1του τµEµατος τKς
@Eλλδος B Omκουµενικ4ς Θρ:νος συν6χιζε τ"ς «φιλ:τιµες» προσπθει6ς του –χρ1µενος q µ/λλον καταχρ1µενος το8 θικο8 ρους τ4 Bπο2ον Cχει στ4ν Λα4 κθε θρησκευτικ= 0ξουσ$α– δι.
τ=ν «δι) τς JEκκλησας *παναφορ)ν ες ?ποταγ&ν τ/ν πληθυσµ/ν τς κτω [= µ:νης τ:τε 0λευθ6ρας] IEλλδος»1. T4 δG Πατριαρχε2ο Cθεσε Jαυτ:, δι. τKς 0ν γ6νει στσε1ς του, στ=ν 0ξυπηρ6τησι τ*ν 0πιδι1ξεων το8 rθωµανικο8 Kρτους, 0ναντ$ον
τ*ν Jλληνικ*ν συµφερ:ντων.

™

T:τε λοιπ4ν –Φερουριος 1828– B Kαποδ$στριας εHχεν rρθ*ς σκεφθK, κα"
0νεργο8σε πρ4ς το8το, ν. διαχωρ$σtη τ=ν πατριαρχικ= 0ξουσ$α τKς Eκκλησ$ας
7π4 τ4 0λεSθερο τµKµα τKς @Eλλδος, στε ν. µ=ν 0πηρεζεται το8το –0µµ6σως
Cστω– 7π4 τ=ν rθωµανικ= κυ6ρνησι. Kα" mδοL Iτι πργµατι εHχε δ$καιο B κυερνEτης, δι:τι P ΠSλη, µ= Cχουσα συνειδητοποιEσει 7κ:µη Iτι P 7πελευθ6ρωσις ]ταν γεγον4ς τελεσ$δικο κα" 7µετκλητο, κατ6αλε στατη προσπθεια, µG
σκοπ4 δι. τKς Eκκλησ$ας 7φ’ Jν4ς µGν ν. κρατEσnη [π4 δουλε$αν τοLς µ= 0λευθερωθ6ντας, 7φ’ Jτ6ρου δG ν. 0παναφ6ρtη εmς [ποταγ=ν τοLς ^Eλληνες το8 0λευθ6ρου τµEµατος.
Γι) τ ν σκοπ α>τ'ν, Eς ναφρει U ∆ιον. K'κκινος ([νθ. ν.):
«U Πατριρχης κατ'πιν πισεως τς ΠBλης ^φειλοµνης ες *πιµον&ν το!
Σουλτνου [...] διταξε τ&ν π τ/ν µνων τ/ν *κκλησι/ν διαφτισιν
τ/ν αγιδων, 2τι µ'νη " ?ποταγ& ες τ ν σουλτ;νον iτο δυνατ ν ν) τοDς
σσaη κα. ν) *παναφρaη τ&ν γαλνην δι) τς ναδηµιουγας ερηνικς συµισεως µ τοDς TοBρκους».
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Π6ραν Iµως αjτKς τKς 0νεργε$ας του, P Bπο$α 7φωρο8σε εα$ως στοLς εmσ6τι [ποδοSλους ^Eλληνες (¤αγιδες), B Πατριρχης γι. ν. 0πηρεσtη κα" τοLς
Xρτι 0λευθερωθ6ντες κα" τ4ν Rδιο τ4ν κυερνEτη Iω. Kαποδ$στρια, Cπεµψε στ4
0λεSθερο τµKµα τ4ν Mιο το8 1828 τοLς µητροπολ$τες Nικα$ας, Xαλκηδ:νος,
Iωανν$νων κα" Λαρ$σσης, hς κα" τ4ν ΠρωτοσSγκελλον το8 Πατριαρχε$ου, κοµ$ζοντας συνοδικ=ν 0πιστολEν, Cχουσαν 7νλογο περιεχ:µενο µG Iσα δι6τασσεν
7νωτ6ρω τοLς 7π4 Xµωνος BµιλητGς-Fερωµ6νους ν. κηρSττουν πρ4ς τοLς ¤αγιδες. @O Fστορικ4ς το8 Aγ*νος Σπ. TρικοSπης 7ναφ6ρει Iτι P ΠSλη, προκειµ6νου ν. 7νατρ6ψtη τ"ς [πGρ τKς JλληνικKς 7νεξαρτησ$ας 0ν6ργειες τ*ν Mεγλων ∆υνµεων, σκ6φθηκε «ν) µεταχειρισθa ες ?ποταγ&ν τ/ν IEλλνων τ&ν Mεγλην JEκκλησαν, ?πενεργσασα ν) *πικαλεσθa κα. λaη αdτη τ&ν ,δειαν πρ ς
*παναγωγ&ν τ/ν ποπλανηθντων ες τ&ν ποµνην. Eς πραγµατοποησιν δ τ/ν
διαταγ/ν τοBτων πστειλεν " Mεγλη JEκκλησα ες τ&ν IEλλδα» κ.λπ.(2)
OF 7πεσταλµ6νοι της Cφθασαν στ=ν Mεσσην$α, Iπου συναντEθηκαν µG τ4ν
IµπραEµ, B Bπο2ος – hς γρφει B K:κκινος(3)– «*οθησε τοDς νοτους κα.
ε>τελεOς πντε κληρικοDς ν) εσδBσουν ες τ&ν Λακεδαµονα κα. δι) τς
*παρχας α>τς *κεOνοι [φθασαν πρ τς Tριπολιτσ;ς». @O 0κε2 Eπ$τροπος
τKς KυερνEσεως Aλ6ξιος Bλαχ:πουλος τοLς 7παγ:ρευσε τ=ν εRσοδο στ=ν
π:λι, λ:γω το8 Iτι ρχοντο 7π4 περιοχGς Iπου εHχε 0νσκEψει παν1λης.(4)
OF Fερρχες αjτο" «*νπιον πεντακοσων τ'µων, τ) UποOα ε3χον συγκεντρωθ
γBρω των *κ περιεργεας, ρχισαν ν) ναπτBσσουν τ ν σκοπ ν τς φξες των
προσθτοντες 2τι δ ν συνφερεν ες τοDς $Eλληνας ν) παραµνουν ες τ&ν οκτρ)ν
κατστασιν ποD ε?ρσκοντο κα. 2τι φειλαν τ ταχBτερον ν) οηθσουν 2λοι ν)
*πανλθaη U τ'πος ?π τ&ν ε>εργετικ&ν χεOρα το! κραταιοττου Σουλτνου».(5)
Aπ4 0κε2θεν µετ6ησαν στ4 NαSπλιο κα" διεπεραι1θησαν στ4ν Π:ρο, Iπου τοLς
0δ6χθη B κυερνEτης, B Bπο2ος παρ6λαε τ=ν EπιστολE. @O Mιχ. Omκον:µου,(6)
7ναφερ:µενος στ4 περιεχ:µενο τKς 0πιστολKς, γρφει: «δι’ ς [0πιστολKς] ο4
$Eλληνες Eς ?ποτεταγµνοι δη θεωροBµενοι, *νουθετο!ντο, προ>τρποντο κα.
*συµουλεBοντο ες πιστ&ν ?ποταγν, *ξ ,λλου δ κα. uπειλο!ντο».
Kα" B Σπ. TρικοSπης χαρακτηρ$ζει: «*νεχερησαν δ τ</ κυερντaη [ο4 IIερρχαι] συνοδικ&ν *πιστολ&ν νουθετο!σαν, πειλο!σαν κα. προτρπουσαν
ες ?ποταγν. JAπετενετο δ " *πιστολ& αdτη πρ ς τοDς λαοDς τς Πελοποννσου κα. τ/ν νσων το! Aγαου, δι'τι " ΠBλη *θερει Eς δη προσκυνσαντας τοDς λαοDς τς Στερε;ς IEλλδος».
Περαιτ6ρω B ∆ιον. K:κκινος δηµοσιεSει τ=ν 7παντητικ= 0πιστολ= το8 Kαποδ$στρια πρ4ς τ4ν Πατριρχη.(8) Στ=ν 7πντησι 0κε$νη B KυερνEτης, 7φο8 7ναφερθtK στ4 συντελεσθGν 7πελευθερωτικ4 Cργο τ*ν πολεµησντων @EλλEνων κα"
στ=ν οEθεια τ*ν τρι*ν Προστατ$δων ∆υνµεων (7νεµ6νετο P διεθν=ς 7ναγν1ρισις τKς 7νεξαρτEτου κα" κυριρχου @Eλλδος), τον$ζει πρ4ς τ4ν Πατριρχη: «Πµπολυ αµα *χBθη, πµπολλαι ο>σαι *φθρησαν ες διστηµα ^κτr *τ/ν
πολµου κα. δυστυχι/ν, καθ’ ο ς U τ'πος οτος κατηφανσθη, vστε 2λως δι'λου
δBνατον ε3ναι ν) *πανλθaη ες Uποιανδποτε κατστασιν πραγµτων σιν
[χουσαν τ παρελθ'ν». Kα" συνεχ$ζει καταλEγοντας B Kαποδ$στριας: «^φελο-

=H δολοφονα τοC Iω!ννου Kαποδστρια σ να τοC Nαυπλου, cπως εMκονζεται σ λαϊκ σχLδιο. }Hταν «πι πολ` Eλληνας (π cσο πρεπε», γι% ν% τοC -πιτρLψουν ν% ζAσmη.
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µεν *ξ ^ν'µατος κα. *κ µρους το! [θνους, τ UποOον *νεπιστεBθη ες "µ;ς τ&ν
διεBθυνσιν τ/ν συµφερ'ντων του, ν) παρακαλσωµεν τ&ν IYµετ. Παναγι'τητα
ν) µ;ς χαρσaη τ)ς ε>λογας της, πεπεισµνη 2τι µεταθτως εTµεθα προσηλωµνοι ες τ)ς ρχ)ς τς 4ερ;ς "µ/ν πστεως. Mακριο *σµεν, Uσκις ε>δοκσaη U
Πανγαθος Θε'ς, vστε ν) δυνηθa " IYµ. Παναγι'της ν) γνaη ες "µ;ς πρ'ξενος τ/ν γαθ/ν, τ) UποOα ^φελει Eς κεφαλ& τς IAγας JEκκλησας ες 2λα τ)
τκνα της. JEγχειρζοµεν τ&ν παρο!σαν µας ες τοDς IAγους JAρχιεπισκ'πους
Mητροπολτας Nικαας, Xαλκηδ'νος, Λαρσσης, JIωανννων κα. Mγαν ΠρωτοσBγκελλον, κα. παBοµεν *παναλαµνοντες κα. πλιν π'σον λυποBµεθα µ&
δυνµενοι ν) ποδεξωµεν καρποφ'ρους 2σους ο4 σεσµιοι IIερρχαι καταλλον γ/νας ες τ&ν *κτλεσιν τ/ν διαταγ/ν τς IYµετρας Παναγι'τητος.
JEν Π'ρ<ω, τ&ν 28&ν Mαου 1828,
U Kυερντης I.A. Kαποδστριας, U ΓραµµατεDς τς JEπικρατεας Σπ. TρικοBπης».
Ajτ=ν τ=ν Cντιµη κα" JλληνοπρεπK 7πντησι(9) Cδωσε B κυερνEτης πρ4ς τ:ν,
Iπως δE ποτε, πλαι τε κα" ν8ν, δεσµ1τη 0ν Kωνσταντινουπ:λει Πατριρχην.
KαταλEγει λοιπ4ν B TρικοSπης 0παναλαµνοντας, Iτι τ4 Πατριαρχε2ο 0χρησιµοποιEθη hς vργανο [πGρ τKς 0ξωτερικKς πολιτικKς το8 Oθωµανικο8 Kρτους: «Kα. οdτω µ ν πη " πρ ς ?ποταγ&ν *κ νου τ/ν IEλλνων ες τ&ν ΠBλην δι) το! Πατριαρχεου π'πειρα, *πινοηθεOσα ες διασκδασιν τ/ν ε>νοϊκ/ν
ουλ/ν τ/ν A>λ/ν κα. ες ποφυγ&ν τς παρεµσεως α>τ/ν».(10)
Kα" 0πιλ6γει B Aκαδηµαϊκ4ς ∆ιονSσιος K:κκινος, Iτι 0π6στρεψαν στ=ν KωνσταντινοSπολι «πντε µεγαλοπρεπ σα συρ'µενα κ'µη ες τ&ν προκτασιν τς λσπης τς δουλεας κα. ποδιωχθντα π τ ν ,νεµον τς *λευθερας, ποD [πνεεν ες α>τ ν τ ν τ'πον».11
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∆ηµοσθLνης B. Mαρο5δης

TS «χ(ραγµα» τOς «Aποκ(λυψης»
καA _ Lφι(λτης Lλ.γχου τOς σκ.ψης
«Kα. [καµνε πντας, τοDς µικροDς κα. τοDς µεγλους, κα. τοDς πλουσους κα. τοDς πτωχοBς, κα. τοDς *λευθρους κα. τοDς δοBλους, ν) λωσι χραγµα *π. τς χειρ ς α>τ/ν
τς δεξι;ς R *π. τ/ν µετπων α>τ/ν· κα. ν) µ& δBναται µηδε.ς ν) γορσaη R ν) πωλσaη, εµ& U [χων τ χραγµα, R τ _νοµα το! θηρου, R τ ν ριθµ ν το! ^ν'µατος
α>το!. JEδ/ ε3ναι " σοφα: 2στις [χει τ ν νο!ν, xς λογαρισaη τ ν ριθµ ν το! θηρου· δι'τι ε3ναι ριθµ ς νθρπου, κα. U ριθµ ς α>τ ς ε3ναι κξστ´ (666)». Aποκλυψη Iωννου, 13-10,17,18.

χεδ4ν Iλος B χριστιανικ4ς κ:σµος πιστεSει π\ς P προφητε$α το8 Iωννη
πραγµατοποιε2ται στ"ς µ6ρες µας. T4 παραπνω 0δφιο µιλει γι. κποιο «χραγµα», ποL θ. [ποστtK B Xνθρωπος ποL θ. πιστ6ψtη στ4ν Σαταν/. OF Fερε2ς σEµερα διαλαλο8ν Iτι τ4 χραγµα δη [πρχει κα" προειδοποιο8ν ν. µ=ν τ4 δεχθtK B Xνθρωπος, δι:τι Cτσι [πηρετε2 τ4ν διολο. ΣEµερα ρ$σκεται στ. προϊ:ντα ποL 7γορζουµε κα" εHναι τ4 λεγ:µενο Barcode
System (ΣSστηµα ΓραµµικKς Kωδικοπο$ησης), ποL µλιστα Cχει πνω του
τ4ν «7ριθµ4 το8 δια:λου» (666). EHναι τ:σο 0πικ$νδυνο (τ4 Barcode), Iσο
προειδοποιο8ν οF Fερε2ς τ. «πο$µνι» τους; Mπορε2 ν. τ4 δεχθtK B Xνθρωπος
αjτ4 κα" ν. γ$νtη «[πηρ6της το8 κακο8;» Aς µπο8µε στ. Xδυτα το8 «χαργµατος», γι. ν. δο8µε τ$ πραγµατικ. συµα$νει.

™

ΣEµερα BποιοδEποτε προϊ4ν κα" xν 7γορσουµε Cχει πνω του τ4 BarCode (EMκ1να 1). TοποθετEθηκε στ. προϊ:ντα γι. εjκολ$α το8 καταναλωτK κα" τ*ν 0µπ:ρων, στε ν. µ=ν χρονοτριtK B Xνθρωπος στ. ταµε2α τ*ν καταστηµτων, 7λλ. κα" γι. ν. 0ξαλειφθtK τ4 7νθρ1πινο λθος στ. ταµε2α. T4 BarCode δηλ1νει τ4 προϊ4ν ποL 7γορζουµε, Cτσι στε, Iταν φθνουµε στ4
ταµε2ο, B 7νιχνευτ=ς –σκννερ– (το8 κοµπιο8τερ) τ4 διαζει κα" µεταφ6ρει στ=ν rθ:νη το8
κοµπιο8τερ τ4ν κωδικ4 το8 προϊ:ντος κα" τ=ν τιµE του. T4 BarCode εHναι aνα σSνολο διγρµµων, Iπου κθε aνα κα" 7νλογα µG τ4 κεν4 ποL
Cχει 7ριστερ. κα" δεξι του δηλ1νει aναν 7ριθµ4 (λ6πε EMκ1να 1). @H δουλει. λοιπ4ν το8 7νιχνευτK εHναι ν. «διασtη» τ. διγρµµατα, στε
ν. τ. κωδικοποιEσtη B κοµπιο8τερ σG 7ριθµοLς EMκ1να 1. T Barcode εναι (ποτυπωµLνο
κα" ν. δε$ξtη µG τ=ν σειρ του στ=ν rθ:νη τ4
σ κ!θε προϊ1ν.
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προϊ4ν κα" τ=ν τιµE του. ^Oµως στ4 BarCode παρατηρο8µε τρ$α διγρµµατα ποL 0ξ6χουν (εHναι
λ$γο µακρSτερα 7π4 τ. Xλλα) κα" ρ$σκονται τ4 πρ*το στ=ν 7ρχE, τ4 δεSτερο στ=ν µ6ση κα"
τ4 τρ$το στ4 τ6λος το8 κωδικο8. Ajτ. τ. τρ$α διγρµµατα παρατηρο8µε Iτι εHναι B 7ριθµ4ς 6
(aξι) ποL περι6χεται στ. µικρ:τερα διγρµµατα (EMκ1να 2). T. τρ$α διγρµµατα ρ$σκονται
σG Iλα τ. BarCode 7νεξαρτEτως προϊ:ντος, Bπ:τε Iλα περι6χουν τ4ν 7ριθµ4 666, Iπως µ/ς λ6ει κα" B Iωννης. EHναι Iµως πργµατι Cτσι; Aς 7ναλSσουµε τ4 BarCode.

∆ιαC(ζεται «γραµµικ(», «Eριθµητικ7» καA Eν(ποδα
ρ"ν ξεκινEσουµε τ=ν 7νλυσE
του, πρ6πει ν. 0ξηγEσουµε τοLς
λ:γους γι. τοLς Bπο$ους χρησιµοποιε2ται τ4 γραµµικ4 σSστηµα.
@O 7νιχνευτ=ς µπορε2 ν. 7νιχνεSσtη κα"
7ριθµοSς, 7λλ. δηµιουργε2ται τ4 JξKς
πρ:ληµα. Aν B 7ριθµ4ς διααστtK 7νποδα 7π4 τ4ν 7νιχνευτE, [πρχει P περ$πτωση ν. δοθtK στ4ν κοµπιο8τερ δια- EMκ1να 2. T% τρα µεγαλ5τερα διγρ!µµατα εναι
φορετικ4ς 7ριθµ4ς. Π.χ. B 7ριθµ4ς 896 rδια µ τ δγραµµα πο` κωδικοποιε τν (ριθµ 6.
7νποδα διαζεται 968 q B 7ριθµ4ς 688
7νποδα εHναι 889. Π:σο µ/λλον xν πρ:κειται γι. πενταψEφιο 7ριθµ:. NEτσι γι. ν. 7ποφεχθtK αjτ4 τ4 λθος ποL Cκανε B 7νιχνευτ=ς µG τ4 κοµπιο8τερ, 7νακλυψαν τ4 γραµµικ4 σSστηµα,
Iπου οF γραµµGς κα" 7νποδα ν. τ"ς διασtη B 7νιχνευτ=ς Bρ$ζουν τ4ν Rδιο 7ριθµ:. Ajτ4
λοιπ4ν τ4 σSνολο διγρµµων χωρ$ζεται σG δSο µ6ρη µG τ"ς τρε2ς διαχωριστικGς γραµµGς (γραµµGς 7σφαλε$ας). Στ4 7ριστερ4 µ6ρος τ. διγρµµατα δηλ1νουν τ4 εHδος το8 προϊ:ντος (7ναψυκτικ4 Coca Cola, παντελ:νι Levis, τηλε:ραση Sony) κα" δεξι. δηλ1νουν διφορα χαρακτηριστικ. (light 2 lt, µπλG µ$ντιουµ, vega stereo). NAρα B λ:γος ποL [πρχουν οF τρε2ς γραµµGς 7σφαλε$ας εHναι ν. «δε$χνουν» στ4ν 7νιχνευτ= π:τε 7ρχ$ζει B κωδικ4ς ποL δηλ1νει τ4
εHδος το8 προϊ:ντος (7ρχικ= γραµµ= 7σφαλε$ας), π:τε τελει1νει αjτ4ς B κωδικ4ς κα" ξεκινει B κωδικ4ς λεπτοµερ*ν χαρακτηριστικ*ν το8 προϊ:ντος (µεσσα$α γραµµ= 7σφαλε$ας) κα" π:τε τελει1νει (τελευτα$α γραµµ= 7σφαλε$ας). Eπ$σης κθε 7ριθµ4ς Bρ$ζεται 0κτ4ς 7π4 τ. διγρµµατα αjτ. καθαυτ. κα" τ"ς 7ποστσεις µεταξS τους κα" 7π4 τ4 πχος τ*ν διγραµµτων.
Στ=ν 7ριστερ= πλευρ του τ4 δ$γραµµα διαζεται 7ρχ$ζοντας 7π4 κεν4 κα" τελει1νοντας σG
γραµµE, 0ν* στ=ν δεξι. πλευρ. το8 BarCode εHναι τ4 τ4 7ντ$θετο, δηλαδ= ξεκινει µG γραµµ= κα" τελει1νει µG κεν4 (EMκ1να 3). @O 7νιχνευτ=ς δGν διαζει τοLς 7ριθµοLς ποL εHναι κτω 7π4 τ. διγρµµατα. Ajτο" [πρχουν 0κε2 στε σG περ$πτωση ποL Cχουν 7λλοιωθK τ. διγρµµατα κα" 7δυνατε2 B 7νιχνευτ=ς ν. τ. διασtη, P ταµ$ας ν. «χτυπtη» τοLς 7ριθµοLς ποL
εHναι κτω 7π4 αjτ. στ4 κοµπιο8τερ κα" αjτ4 µG τ=ν σειρ του ν. 7ναγνωρ$ζtη τ4 προϊ:ν.
^Oπως εRπαµε κα" πι4 πρ$ν, B 7νιχνευτ=ς διαζει vχι µ:νο τ. διγρµµατα (κα" τ4 πχος
τους) 7λλ. κα" τ"ς 7ποστσεις µεταξS τους. Γι. κθε 7ριθµ4 Cχουµε τ6σσερις (4) 7ριθµητικGς πληροφορ$ες. ^Oπου Cχουµε: 0-3211, 1-2221, 2-2122, 3-1411, 4-1132, 5-1231, 6-1114, 71312, 8-1213, 9-3112, P 7ρχικ= κα" P τελικ= γραµµ= 7σφαλε$ας mσο8νται µG 111 κα" P µεσα$α µG 1111.
Γι. παρδειγµα xς προυµε 7π4 τ=ν EMκ1να 3 τ4ν 7ριθµ4 µηδGν (0), ποL εHναι B πρ*τος
7ριθµ4ς µετ. τ=ν γραµµ= 7σφαλε$ας. Aφο8 εHναι 7π4 τ=ν 7ριστερ= πλευρ. το8 BarCode, θ.
ξεκινttη µG κεν4 κα" θ. τελει1νtη µG γραµµE. Bλ6πουµε Iτι ξεκινει µG µεγλο κεν4 (3) κα" συνεχ$ζει µG λ$γο χοντρ= γραµµ= (1). Aπ4 τ=ν Xλλη πλευρ. B 7ριθµ4ς 8 (rκτ1), 7φο8 ρ$σκεται
7π4 τ=ν δεξι. πλευρ. το8 BarCode, θ. ξεκινtη µG γραµµ= κα" θ. τελει1νtη µG κεν:. Kα" πργµατι λ6πουµε Iτι ξεκινει µG λεπτ= γραµµ= (1), µετ. Cχει λ$γο µεγλο κεν4 (2), µετ. Cχει µι-
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κρ= γραµµ= (1) κα" µετ.
Cχει µεγλο κεν4 (3).
Bλ6πουµε Iτι γι. τ4ν
7ριθµ4 aξι (6) Cχουµε τ4
1-1-1-4, Iπου δεξι του
παρατηρο8µε πντα
– Iπως στ"ς EMκ1νες
3,2,1– Iτι Cχουµε µικρ=
γραµµE, µικρ4 κεν:, µικρ= γραµµE, πρα πολL
µεγλο κεν:. Eν* 7ριστερ του παρατηρο8µε
–Iπως στ"ς εmκ:νες 4,1–
Iτι Cχουµε στ=ν EMκ1να
4 µικρ4 κεν:, µικρ=
γραµµE, µικρ4 κεν:, πρα πολL µεγλη γραµµE, 0ν* στ=ν EMκ1να 1
Cχουµε πρα πολL µεγλο κεν:, µικρ= γραµµE,
µικρ4 κεν:, µικρ= γραµµE. (Στ. 7ριστερ,
0πειδ= πντοτε ξεκινει B 7ριθµ4ς µG κεν:,
πολλGς φορGς διαζεται 7νποδα 4-1-1-1).

=O (ριθµς 1 ξεκιν!ει µ κεν καF
τελει,νει µ γραµµA, cπως καF οV
µετLπειτα (ριθµοF 2,3,4,5, (λλ%
καF U πρFν (π ατν (ριθµς 0.

Aρχικ)
γραµµ)
(σφαλεας.
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=O (ριθµς 9 ξεκιν!ει µ γραµµ)
καF τελει,νει µ κεν1, cπως καF οV
προηγο5µενοι (ριθµοF 6,7,8, (λλ%
καF U µετLπειτα (ριθµς 5.

Mεσαα
γραµµ)
(σφαλεας.

Tελικ)
γραµµ)
(σφαλεας.

EMκ1να 3. =H (νατοµα τοC BARCODE.

OR γραµµ>ς Eσφαλε#ας καA _ κρυφSς Eριθµς
4 0ρ1τηµα ποL τ$θεται εHναι, οF γραµµGς 7σφαλε$ας ποι:ν 7ριθµ4 7ντιπροσωπεSουν;
ERδαµε Iτι γι. τ"ς γραµµGς 7σφαλε$ας Cχουµε τ"ς JξKς 7ριθµητικGς πληφορορ$ες: Γι. τ=ν
7ρχικ= κα" τελικ= γραµµ= 7σφαλε$ας Cχουµε 1-1-1 (µικρ= γραµµE, µικρ4 κεν:, µικρ=
γραµµE), 0ν* γι. τ=ν µεσα$α γραµµ= 7σφαλε$ας Cχουµε 1-1-1-1-1 (µικρ4 κεν:, µικρ=
γραµµE, µικρ4 κεν:, µικρ= γραµµE, µικρ4 κεν:).
Πργµατι Iσα BarCode κα" ν. διασtη κποιος, θ. διαπιστ1σtη Iτι τ. διγρµµατα 7σφαλε$ας διαζονται διαφορετικ. (7π4 τ4 κοµπιο8τερ) 7π4 τ4 δ$γραµµα ποL 7ντιστοιχε2 στ4ν
7ριθµ4 aξι (6). NEτσι
τεχνικ. γι. τ4ν κοµπιο8τερ τ. διγρµµατα 7σφαλε$ας δGν
7ντιστοιχο8ν στ4ν
T BarCode
7ριθµ4 666. Aλλ.
χρησιµοποιεται
rπτικ. τ. διγρµµαπλLον καF ~ς
τα 7σφαλε$ας δε$διαφηµιστικ
χνουν ν. µοιζουν µG
λογ1τυπο.
τ4 δ$γραµµα ποL
7ντιστοιχε2 στ4ν
7ριθµ4 6.

T

EMκ1να 4. T δγραµµα 6 µ 'λλο σχ8µα.
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Γι. ποι: λ:γο Iµως οF 0µπνευστGς το8 συστEµατος ν. τοποθετEσουν γι. διγρµµατα 7σφαλε$ας, αjτ. τ. Bπο2α «δε$χνουν» ν. µοιζουν µG τ4 δ$γραµµα ποL 7ντιστοιχε2 στ4ν 7ριθµ4 aξι
(6); Aλλ. κα" π:σο 0πικ$νδυνο εHναι τ4 BarCode ποL ρ$σκεται πνω στ. προϊ:ντα; Aλλ. κα"
τ$ σχ6ση Cχει µG τ=ν προφητε$α το8 Iωννη, ποL µιλει γι. τ4 χραγµα (666) πνω στοLς
7νθρ1πους;

TS Παγκσµιο ΣFστηµα ΣυναλλαγHν
4 1976 B Dr. Kρτια NEντεµαν εmσηγEθηκε στ=ν οmκονοµικ= 0πιτροπ= τKς E.O.K. τ=ν κατργηση το8 ρευστο8 χρEµατος κα" τ=ν εmσαγωγ= Jν4ς ν6ου τρ:που συναλλαγ*ν. @O κθε Xνθρωπος θ. Cχtη πνω του, σG 0µφανGς σηµε2ο (χ6ρι q µ6τωπο;) aναν Jνια2ο κωδικ4
7ριθµ:, B Bπο2ος θ. µπορtK ν. 7νιχνεSεται µG 7νιχνευτE. Θ. Cχtη κα" aναν λογαριασµ4
τραπ6ζης, Iπου 0κε2 θ. ρ$σκωνται Iλα του τ. χρEµατα. ^Oταν 7γορζtη aνα προϊ:ν, 7ντ" ν.
τ4 πληρ1νtη δ$νοντας χρEµατα, θ. δε$χνtη τ4ν Jνια2ο κωδικ: του στ4ν 7νιχνευτE, τ4 κοµπιο8τερ
θ. 7ναγνωρ$ζtη ποι:ς εHναι κα" τ. χρEµατα θ. «γα$νουν» 7π4 τ4ν λογαριασµ4 τραπ6ζης του.
Eπ$σης µG τ4ν Rδιο τρ:πο θ. 0ξοφλtK τοLς διφορους λογαριασµοSς του (∆EH, OTE, EY∆AΠ
κ.τ.λ.), 7λλ. κα" Iταν θ. πληρ1νεται 7π4 τ=ν δουλει του, τ. χρEµατα (ποL δGν θ. [πρχουν
σG ρευστ4) θ. «µπα$νουν» στ4ν λογαριασµ: του.
N. λοιπ4ν π*ς µπορε2 B Xνθρωπος ν. δεχθtK τ4 χραγµα (BarCode). ∆ι:τι, 0.ν τ4 7ρνηθtK,
δGν θ. µπορtK ν. πραγµατοποιEσtη τ"ς οmκονοµικ6ς του συναλλαγ6ς, ο{τε ν. 7µοιφθtK, µG 7ποτ6λεσµα ν. µ=ν µπορtK ν. 0πιι1σtη.

T

^Oµως 0δ* [πρχει aνα πρ:ληµα. T4 BarCode δGν µπορε2 ν. µε$νtη πνω στ4 δ6ρµα το8
7νθρ1που –0.ν τυπωθtK– χωρ"ς ν. 7λλοιωθtK κα" αjτ4 γι. τ4ν JξKς λ:γο:
T4 7νθρ1πινο δ6ρµα µεταλλεται (7λλζει χρ*µα, γδ6ρνεται, συστ6λεται-διαστ6λεται, ζαρ1νει), Xρα τ4 BarCode µπορε2 ν. 7λλοιωθtK.
Aλλ. κα" πολL ε{κολα 7ντιγρφεται. Mπορε2 κποιος ν. 7ντιγρψtη πνω του τ4 BarCode
Jν4ς Xλλου 7νθρ1που, κα" Cτσι BποιαδEποτε 7γορ. πραγµατοποιtK, θ. χρε1νεται στ4ν λογαριασµ4 τραπ6ζης το8 Xλλου.
Παρατηρο8µε λοιπ4ν Iτι τ4 ν. 7ποτυπωθtK τ4 BarCode στ4 7νθρ1πινο δ6ρµα δGν εHναι
7σφαλ=ς τρ:πος γι. τ4 παγκ:σµιο σSστηµα συναλλαγ*ν. @Yπρχει λSση; Kα" 6αια [πρχει
κα" rνοµζεται 0µφυτεSσιµο BIOTΣIΠ.

H Eπειλ: τS LµφυτεFσιµο Cιοτσ#π
Hναι aνα τσ"π τ4 Bπο2ο µπορε2 ν. 0µφυτευθtK σG ζωνταν4 rργανισµ:, Cχει τ4 µ6γεθος µι/ς
χοντρKς ελ:ντας, περι6χει µ6σα του aνα πην$ο κερα$ας, aναν πυκνωτ= κα" aνα µικροτσ$π
(EMκ1να 5). @H λειτουργ$α του εHναι πλK. M:λις περσtη 7π4 τ4ν 7νιχνευτE, «0ρωτ/ται»
κα" αjτ4 «7παντει» µG aναν συγκεκριµ6νο 7ριθµ4 0πισEµανσης ταυτ:τητας, ποL εHναι
µοναδικ4ς γι. κθε µικροτσ$π. NEτσι λοιπ4ν τ4 κοµπιο8τερ 7ναγνωρ$ζει τ4ν 7ριθµ4 κα" γνωρ$ζει σG ποι:ν Xνθρωπο 7ντιστοιχε2. Mλιστα αjτ4 τ4 τσιπκι δGν 7λλοι1νεται µG τ4ν χρ:νο
(µG τ=ν προϋπ:θεση Iτι θ. εmσαχθtK στ4ν 7νθρ1πινο rργανισµ4 µ6σω σSριγγας), δGν µπορε2 ν.
7ντιγραφtK κα" κνει τ4ν κθε Xνθρωπο µοναδικ:.

E

NOχι δGν εHναι Cργο 0πιστηµονικKς φαντασ$ας, ο{τε µιλ/µε γι. τ4 7π1τερο µ6λλον. NHδη
[πρχουν.
T4 7µερικανικ4 περιοδικ4 «Παρκαµψη τ*ν M.M.E.» (Media Bypass) σG aνα Xρθρο του
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(«^Eνα τσ"π στ4ν ¥µο σας»)
BIOTΣIΠ
0πιεα$ωσε: «IH τεχνολογα τ/ν *µφυτεBσιµων ιοτσ.π δ ν ε3ναι καινοBργια.
Παρ’ 2λο ποD χλευζεται Eς
παρανοϊκ& α>ταπτη, " διευθBντρια τροφµων κα.
φαρµκων τ/ν H.Π.A.
(FDA-Food and Drug
Administration) [χει καταστσει ?ποχρεωτικ& τ&ν
*µφBτευση ιοτσ.π σ
EMκ1να 5. T -µφυτε5σιµο +ιοτσπ.
νθρπους ποD [χουν ηµατοδ'τες, προσθετικ ς διατξεις, κ'µα κα. µοσχεBµατα στ στθος π τ 1994. Kυριολεκτικ)
χιλιδες JAµερικανο. κουαλο!ν σµερα α>τ ς τ.ς µικροσυσκευ ς κτω π τ&ν *πιδερµδα
τους. JEπσης ,γρια ζ</α ποD κινδυνεBουν µ *ξαφνιση R κοπδια µερων ζ<ων [χουν ?ποστ *µφυτεBσεις ιοτσπ, γι) ν) µπορο!ν ο4 *πιστµονες ν) παρακολουθο!ν τ&ν συµπεριφορ)
κα. τ.ς διατροφικ ς συνθειες κατ) τ.ς µετακινσεις τους».
Mλιστα τ. 0µφυτεSσιµα ιοτσ"π διαφηµ$ζονται Iτι εHναι P 7πντηση στ4 πρ:ληµα τKς
ζωοκλοπKς. Mερικο" δKµοι στ=ν Aµερικ= (7λλ. κα" σG χ*ρες τKς Ejρ1πης) [ποχρε1νουν τ1ρα τοLς κτηνοτρ:φους ν. 0µφυτεSσουν ιοτσ"π-ποµποαπαντητGς στ. ζ*α τους, στε σG περ$πτωση ζωοκλοπKς ν. ρ$σκωνται 7µµ6σως µG τ=ν οEθεια δορυφ:ρων. Aλλ. κα" γι. τ. κατοικ$δια ζ*α σG περιπτ1σεις κλοπKς q 0ξαφνισης ν. ρ$σκωνται 7µµ6σως. Mλιστα κα" στ=ν
@Eλλδα εRδαµε πρ:σφατα τ=ν χρησιµοπο$ηση ιοτσ"π σG κατοικ$δια ζ*α.
@O Tim Willard, 0κτελεστικ4ς διευθυντ=ς τKς Παγκ:σµιας Kοινων$ας το8 M6λλοντος, Jν4ς
rργανισµο8 µG aδρα τ=ν Ojσιγκτον, δEλωσε Iτι σG 15 µG 20 χρ:νια τ4 κανονικ4 µικροτσ"π θ.
Cχtη ξεπεραστK κα" 7ντικατασταθK 7π4 aνα ιοτσ"π φτειαγµ6νο 7π4 ζωνταν= πρωτενη. Θ. µπορο8σε ν. 0µφυτευθtK 7κ:µη κα" στ. νεογ6ννητα ρ6φη κα" θ. τοLς συνοδεStη σG Iλη τους τ=ν
ζωE. Πιθαν1τατα θ. µποροSσαµε ν. τ. 0µφυτεSσουµε στ4 π$σω µ6ρος τKς παλµης το8 δεξιο8
q 7ριστερο8 χεριο8, στε ν. µπορο8ν ν. 7νιχνευθο8ν ε{κολα µG 7νιχνευτE. Θ. µπορο8ν ν. χρησιµοποιηθο8ν σ.ν παγκ:σµια κρτα 0ξακρ$ωσης τKς ταυτ:τητας, 7ντικαθιστ1ντας τ"ς πιΣKANNEP-ANIXNEYTHΣ

{

Paranoid Reality:
Doctor Patents Human «Bio-Chip»

T περιοδικ «Media Bypass» (ναφLρει cτι
τ% +ιοτσFπ εναι µα πραγµατικ1τητα καF
δν (ποτελοCν πλς µα παρανοϊκ) φαντασωση.

Aτς U -µφυτε5σιµος ποµποαπαντητ)ς
διατθεται στ)ν (γορ% (π τ)ν =Eταιρεα
Destron/IDI Corporation.
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T% +ιοτσFπ γνονται cλο καF µικρ1τερα (λλ% καF
πι Mσχυρ!. Eµφ5τευση +ιοτσFπ σ -ργαστηριακ
ποντκι.
T% -µφυτε5σιµα +ιοτσFπ διαφηµζονται cτι εναι
 (π!ντηση στ πρ1+ληµα τ8ς ζpωοκλοπ8ς. ➵

στωτικGς κρτες, τ. διαατEρια κα" τ. παρ:µοια. Στ4 ταµε2ο το8 σο8περ-µρκετ πλ*ς θ.
περνοSσατε τ4 χ6ρι σας πνω 7π4 aνα 7νιχνευτ= κα" B τραπεζικ4ς λογαριασµ4ς θ. χρεων:ταν
αjτ:µατα.
^Oµως προσοχE: OF κατασκευαστGς τ*ν 0µφυτεSσιµων ιοτσ"π καυχ*νται Iτι οF δυνατ:τητ6ς τους εHναι 7περι:ριστες. Eκτ4ς 7π4 τ=ν δυνατ:τητα συναλλαγ*ν, µG τ4 ιοτσ"π µ6σα του B Xνθρωπος θ. µπορtK ν. παρακολουθKται, ν. 7νακαλSπτεται, ν. 0λ6γχεται, δηλαδ= πλEρης κατργηση τKς 0λευθερ$ας.
Eπ$σης µ/ς πληροφορο8ν Iτι µ6χρι τ4 2010 θ. εHναι τ6τοια P 0ξ6λιξη τ*ν ιοτσ$π, ποL θ.
µπορο8ν ν. παρεµα$νουν 7κ:µη κα" στ4ν 7νθρ1πινο γενετικ4 κ1δικα (D.N.A.). MG αjτ4ν
τ4ν τρ:πο mσχυρ$ζονται Iτι θ. µπορο8ν ν. θεραπεSουν 7σθ6νειες, 7λλ. µEπως θ. µπορο8ν
κα" ν. τ"ς δηµιουργο8ν; Παρατηρο8µε λοιπ4ν Iτι P λSση γι. τ4 παγκ:σµιο σSστηµα συναλλαγ*ν (ποL «προφEτευσε» κα" B Iωννης) δGν εHναι τ4 BarCode 7λλ. τ4 0µφυτεSσιµο ιοτσ$π.
MEπως τελικ. τ4 BarCode κα" P σχ6ση του µG τ4 666 δGν εHναι τ$ποτε Xλλο, παρ. P στχτη
ποL προσπαθο8ν ν. ρ$ξουν στ. µτια το8 κ:σµου, στε ν. µ=ν δεχθtK πνω του τ4 BarCode
(7λλ. κα" ν. τ4 δεχ:ταν 7ν1φελο θ. ]ταν, 7φο8 δGν εHναι 7σφαλ=ς λSση) κα" ν. µπορ6σουν
ν. προωθEσουν εjκολ1τερα τ4 0µφυτεSσιµο ιοτσ"π hς κτι τ4 7θ*ο κα" πολL καλ4 γι. τ=ν
7νθρωπ:τητα, 7φο8 δGν θ. Cχtη σχ6ση µG τ4ν «διολο» κα" τ4ν «7ντ$χριστο»; MEπως µG τ4
0µφυτεSσιµο ιοτσ"π θ. µπορο8ν vχι µ:νο ν. 0λ6γχουν τ=ν 7νθρωπ:τητα, 7λλ. ν. τKς 0πιφ6ρουν 7κ:µη κα" τ4ν θνατο;
MEπως τ4 ιοτσ"π θ. Cχtη τ=ν Fκαν:τητα νοητικο8 0λ6γχου τKς 7νθρωπ:τητας µG στ:χο τ=ν
καθυπ:ταξη τ*ν µαζ*ν;
MEπως B Xνθρωπος τελικ. κριθtK 7π4 aναν τεχνολογικ4-Γιαχ6, ποL θ. ξεπηδEσtη µ6σα 7π4
τ. µικροτσ"π κα" τ=ν νανοτεχνολογ$α; MEπως κποιοι, 0κµεταλλευ:µενοι τ=ν µεσσιανικ= φο$α το8 χριστιανικο8 vχλου, χρησιµοποιο8ν τ. λ:για το8 Iωννη γι. ν. τοLς φο$ζουν, δι:τι
B φοισµ6νος Xνθρωπος ε{κολα καθοδηγε2ται;
T. συµπερσµατα δικ σας.
Bι+λιογραφα
1. TEXEMARS, «@H λεκτρονικ= ταυτ:τητα τKς παγκ:σµιας τξης».
2. Γε1ργιος @Iεροδικονος, «@H µεθοδευµ6νη δολοφον$α το8 πολιτισµο8».
3. Internet www.barcodesystem.com.

Bασλειος Eµµανουηλδης

ΑγωνιστικS πνε:µα µ.χρι θαν(του
aνα π:λεµο δοκιµζονται οF ψυχικGς δυνµεις τ*ν 7ντιπλων, P ψυχικ= δSναµη κα" ψυχικ= 7ντοχE στ"ς τακτικGς κινEσεις. @Υπρχουν πλε2στοι ψυχολογικο" παργοντες, οF Bπο2οι συµλλουν 7ποτελεσµατικ. στ=ν ν$κη q στ=ν
§ττα. Κρ$νεται σκ:πιµο γι. τ=ν συµπλEρωση τKς εmκ:νας το8 Τρωικο8 πολ6µου, π6ραν τ*ν Iσων 7ναφ6ρθηκαν γι. τ=ν mατρικ= φροντ$δα τKς 0ποχKς 0κε$νης σG
προηγοSµενα τεSχη το8 «∆», ν. καταχωρισθο8ν 0δ* µερικ. δε$γµατα διοικητικKς µερ$µνης, ψυχολογικKς συµπεριφορ/ς, πνεSµατος 7νδρισµο8 κα" µαχητικ:τητας µ6χρι
θαντου κα" 7πωλει*ν τ*ν 0µπολ6µων.

™’

Α´ Η bποστριξη τOς ∆ιοικητικOς Μ.ριµνας
ιοικητικ= µ6ριµνα εHναι P φροντ$δα τ*ν Pγητ:ρων γι. τ=ν 0πρκεια τ*ν 0φοδ$ων συντηρEσεως κα" τροφοδοσ$ας τ*ν στρατευµτων. Πρ:κειται γι. τ=ν ασικ1τερη προϋπ:θεση 7νυψ1σεως τKς µαχητικKς ψυχολογ$ας, το8 «θικο8» τ*ν πολεµιστ*ν. @Η φροντ$δα αjτ= ξεπηδn/
7π4 τ. λ:για το8 Οδυσσ6α, ποL λ6γει πρ4ς τ4ν Α
 χιλλ6α: «Πρ'σταξε ν) γευθο!ν ο4 Α
J χαιο. πλι
στ) γοργ) πλοOα ψωµ. κα. κρασ, γιατ. σ’ α>τ) ε3ναι " Uρµ& κα. " δBναµη, γιατ. δ ν µπορεO κανε.ς
ν) πολεµaη τ ν *χθρ µχρι τ& δBση το! "λου χωρ.ς ψωµ, γιατ, 2ταν " δψα κα. " πεOνα διαπερνο!ν τ σ/µα, τ'τε τρεµουλιζουν τ) γ'νατα» (Ιλιδα Τ 160-166).
^Ενα εHδος ροφEµατος 7ναφ6ρει B ^Οµηρος στ=ν Ιλιδα λ6γοντας: «γι’ α>τοDς µσως ρ'φηµα
(χυλ ) :τοµασε " IΕκαµδη κι κ'µη κρεµµBδι γι) µεζ το! ποτο! κα. µλι φρσκο κα. δπλα τ 4ερ
ψωµ... Κα. µσα στ ποτρι τοDς :τοµασε 0να χυλ µ ,σπρο κρασ. κα. κριθλευρο κα. π πνω
[τριψε γιδσιο τυρ. µ τ ν χλκινο τρφτη» (Ιλιδα Λ 624-640). Τ4 κρεµµSδι κα" τ4 ψωµ" 7ποτελο8σαν τ4ν «µεζG» το8 ποτο8 7π4 τ:τε, κτι ποL συνηθ$ζεται κα" σEµερα. Γι. τ4 πρωιν4 τ*ν στρατευµτων B ^Οµηρος λ6γει στ=ν Ιλιδα (Θ 53-54): «Μ τ&ν [λευση τς νας "µρας, ο4 Α
J χαιο. [τρωγαν ιαστικ) στ.ς σκην ς (τ πρωιν' τους) κα. µσως µετ) wρµατνονταν».
^Ετερον δε2γµα διοικητικKς µερ$µνης 7ποτελο8σε P θυσ$α πρ4ς τοLς θεοSς, δεδοµ6νου Iτι: «IΟ µεγλος ασιλεDς Α
J γαµµνων [σφαξε 0να πεντχρονο ρσενικ δι (γι) θυσα), τ [γδαραν κα. τ
[κοψαν κοµµτια, τ) πρασαν στ.ς σο!λες κα. τ) [ψησαν προσεκτικ. yΕτσι :τοµασαν τ δεOπνο
κα. [τρωγαν χωρ.ς ν) τοDς λεπaη τποτα π τ τραπζι, κι *χ'ρτασαν πιοτ κα. φαγητ'» (Ιλιδα
Η 315-323). Α
 λλ. 0.ν τ4 δε2πνο αjτ4 προωρ$ζετο γι. τοLς 7ρχηγοLς τ*ν Α
 χαι*ν, δGν 7γνοο8ντο καθ:λου οF πολεµιστ6ς, 7φο8: «[σφαξαν δια στ.ς σκην ς κα. δεπνησαν. Κα. π τ&ν Λµνο ε3χαν
[λθει πολλ) πλοOα φρνοντας κρασ. Κα. χωριστ) γι) τ ν Α
J γαµµνονα κα. τ ν Μενλαο U Εqηνος
το! JΙσονα κα. τς IΥψιπBλης [στειλε χλια µτρα κρασ. Α
J π τ&ν Λµνο ο4 Α
J χαιο. γ'ραζαν κρασ, ,λλοι µ χαλκ', ,λλοι µ γυαλιστερ σδερο, ,λλοι µ δρµατα, ,λλοι µ δια κα. ,λλοι µ σκλους» (Ιλιδα H 466-475). Τ4 π*ς 0γ$νοντο οF σχετικGς παραγγελ$ες εHναι δSσκολο ν. τ4 προσδιορ$σουµε. Α
 ναγκαστικ. Iµως πρ6πει ν. δι6θεταν 7ρκετ. κοπδια ωδι*ν, προτων και γιδι*ν γι.

¢
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τ=ν καθηµεριν= διατροφ= το8 στρατο8. Α
 κ:µη πρ6πει ν. εHχαν 7νλογες 7ποθKκες ζωοτροφ*ν κα"
Xλλων 7ναγκα$ων 0φοδ$ων.
@Ο 0ξοπλισµ4ς τ*ν 7ντιπλων στρατευµτων καταγρφεται 7π4 τ4ν ^Οµηρο στ=ν Ιλιδα (Ο 704707), Iπως 7ναφ6ρθηκε πι4 πνω. ∆ιεκρ$νετο σG δSο κατηγορ$ες: Τ4ν 7τοµικ4 Bπλισµ4 τ*ν εjγεν*ν
µαχητ*ν, ποL 7ποτελε2το 7π4 τ4 κρνος, τ=ν 7σπ$δα, τ4 δ:ρυ, τ4 κοντρι q τ4 τ:ξο µG τ. 6λη, κα"
αjτ4ν τ*ν πλ*ν µαχητ*ν, ποL συµµετε2χαν στ4ν π:λεµο µG Iποιο πολεµικ4 µ6σο δι6θεταν στ4 σπ$τι τους, Bπ:τε B 0ξοπλισµ:ς τους 7ποτελο8σε 7τοµικE τους [ποχρ6ωση.
@Η περιπο$ηση κα" P Xνεση τKς διαι1σεως στ4 στρατ:πεδο τ*ν Α
 χαι*ν µ/ς παραδ$δεται 7π4
τ4ν ^Οµηρο στ=ν Ιλιδα (Ι 658-662), Iπου: «U Πτροκλος διταξε τοDς ,νδρες κα. τ.ς ?πηρεσες
ν) στρσουν ναπαυτικ κρετι γι) τ ν γρο Φονικα. Κι α>τ ς τ στρ/σαν µ προι ς κα.
σκεπσµατα κα. µ νλαφρα σεντ'νια π' λιν'». Στ4 7ντ$παλο στρατ:πεδο B 0πισιτισµ4ς τ*ν
Τρ1ων µαχητ*ν 7ποτελο8σε φροντ$δα κα" µ6ριµνα το8 7ρχηγο8, δι:τι B ^Εκτορας λ6γει: « π
τ&ν π'λη ν) φρετε δια κα. πρ'ατα παχι) γργορα, κα. γλυκ κρασ. ποD ε>φρανει τ&ν καρδι) κα. ψωµ. π τ) σπτια κα. ξBλα πολλ) ν) φρετε, γι) ν) καOµε πολλ ς φωτι ς 2λη τ&ν νBχτα µχρι τ χραµα».
Στ4 θ6µα το8 Fµατισµο8 τ*ν πολεµιστ*ν B ^Οµηρος δ$δει µ$αν εmκ:να λ6γοντας γι. τ4ν Ν6στορα:
«*φ'ρεσε στ) στθη τ ν χιτ/να, κα. στ) παχι) π'δια [δεσε τ) σαντλια κα. µ τ&ν π'ρπη *στερωσε τ&ν πορφυρ χλανη, διπλ σ µγεθος κα. µακρυν, π παχD µαλλ» (Ιλιδα Κ 131-134). ^Οσο
γι. τοLς Bπλ$τες: «α>το. τ'τε στγνωναν τοDς χιτ/νες π τ ν δρ/τα, φο! στθηκαν *κεO ποD φBσαγε τ ερκι τς θλασσας» (Ιλιδα Λ 621-622). Ιδιαιτ6ραν 0ντSπωση προξενε2 P 7µφ$εση το8
Νστη, 7π4 τ=ν Μ$λητο τ*ν Καρ*ν, «U UποOος πγε στ ν π'λεµο µ χρυσ; στολδια, σ)ν κορτσι U
ν'ητος» (Ιλιδα Β 872-873). Κατ. συν6πειαν B καθ6νας δι6θετε 7νλογον Fµατισµ4 κα" Bπλισµ:.
Α
 νλογη κατσταση 0πικρατο8σε κα" στ4 7ντ$παλο στρατ:πεδο, δεδοµ6νου Iτι, Iπως λ6γει B ^Οµηρος στ=ν Ιλιδα (Χ 440-441) «IΗ Α
J νδροµχη (P σSζυγος το8 ^Eκτορα) dφαινε δµιτο πορφυρο!ν dφασµα, κα. πνω του κεντο!σε _µορφα λουλοBδια».

Β´ Ψυχολογικ7 χαρακτηριστικ7 τHν Lµπολ.µων

∏

πολεµικ= 0κµετλλευση τKς ψυχολογ$ας δGν εHναι φαιν:µενο τ*ν καιρ*ν µας, 7λλ. Cχει τ=ν
7φετηρ$α της στ=ν 0ποχE το8 Τρωικο8 πολ6µου. @Η διαφορ. εHναι Iτι σEµερα 0πικουρε2ται
κα" µεταδ$δεται 7µ6σως δι. πολλ*ν µ6σων 0πικοινωνι*ν σG Iλο τ4ν κ:σµο. @Η 0πιρροE της
εHναι πολλGς φορGς καταλυτικ= 0π" το8 θικο8 τ:σο τ*ν µαχοµ6νων στρατευµτων Iσο κα"
τ*ν 7µχων. @Η 0φαρµογ= τKς BµηρικKς ψυχολογ$ας πραγµατοποιε2ται, 7ποδ$δουσα q vχι τοLς 7ναµενοµ6νους καρποLς 0π" το8 πεδ$ου τKς σ*µα µG σ*µα µχης. Τ6τοια παραδε$γµατα περιλαµνονται πολλ. στ. Cπη το8 @ΟµEρου, µερικ. τ*ν Bπο$ων θ. µεταφερθο8ν σ’ αjτ=ν τ=ν παρθεση.
^Ενα 7ρκετ. σοαρ4 περιστατικ:, τ4 Bπο2ο σEµερα 7ποκαλε2ται «ψυχολογικ4 σ:κ», 7ναφ6ρει B
^Οµηρος (Ιλιδα Ρ 695-696), Iπου: «U Α
J ντλοχος, µ'λις ,κουσε τ ν θνατο το! Πατρ'κλου, [φριξε.
yΕπαθε µφαση (7φασ$α) λ'γου γι) πολB, κα. " 2ρασ του γµισε δκρυα κι [χασε τ&ν δυνατ& φων του».
@Ο ΑRας το8 Τελαµ*νος φωνζει πρ4ς τοLς Α
 ργε$ους, Iταν οF Τρ*ες τοLς εHχαν στριµ1ξει 0ντ4ς
τ*ν τειχ*ν το8 στρατοπ6δου τους: «JΑγαπητο µου, ν) ε3σθε ,νδρες κα. τ&ν ντροπ& λτε στ&ν ψυχ σας κα. ν) ντρπεσθε U 0νας τ ν ,λλον στ&ν διρκεια τ/ν µαχ/ν. Ο4 περισσ'τεροι τ/ν νδρ/ν
ποD ντρπονται ε3ναι σ</οι κα. φανονται· γι) τοDς φεBγοντες (τοLς δειλοLς) οqτε δ'ξα οqτε κποια
δBναµη µBνης γενν;ται» (Ιλιδα Ο 561-564). Α
 κ:µη οF δSο ΑRαντες τριγυρ$ζοντας στ"ς 0πλξεις
το8 τε$χους 0φ1ναζαν: «Φλοι, π τοDς Α
J ργεους ,λλος ε3ναι [ξοχος (7νδρε2ος) κι ,λλος µτριος
κα. ,λλος χειρ'τερος, δι'τι 2λοι ο4 ,νδρες δ ν ε3ναι ποτ 2µοιοι στ ν π'λεµο, τρα ?πρχει δουλει)
γι) 2λους· α>τ κα. µ'νοι σας τ γνωρζετε. Κανε.ς ποD θ) κοBσaη τ&ν προσταγ& ν) µ& γυρσgη πρ ς
τ) πλοOα, λλ) πρ ς τ) *µπρ ς Uρµ;τε παρακινντας U 0νας τ ν ,λλον» (Ιλιδα Μ 269-274), δεδοµ6νου Iτι «κα. ο4 πλον δειλο. :νωµνοι φτειχνουν τ&ν δBναµη τ/ν νδρ/ν» (Ιλιδα Ν 237).
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=Ο Αχιλλε`ς καF U Π!τροκλος εναι οV κορυφαοι (νδρεοι τν =Οµηρικν ρ,ων: Νκησαν U πρτος
σ 28 (θαν!σιµες) µονοµαχες καF U δε5τερος σ 22, σκοτ,θηκαν δ πολεµ,ντας καF µονοµαχ,ντας
(τρ1µητα. Αµφ1τεροι -πσης εχαν µεγ!λη (δυναµα στ γυναικεο φCλο, cπως λεπτοµερς µTς πληροφορε U Οµηρος στ)ν Ιλι!δα (Τ 326, Ω676, Ι 395-400, Ι 666, Σ 28-31 κ.(.). Κι cµως οV σ5γχρονοι Mουδαζοντες το`ς παρουσι!ζουν ~ς «κιναιδικ ζευγ!ρι». Στ)ν φωτογραφα U ΑχιλλLας περιποιεται τν
τραυµατα παιδικ1 του φλο Π!τροκλο. Αγγειογραφα σ -ρυθρ1µορφη κ5λικα τοC 500 π.Χ.
Α
 λλ. P σωµατικ= 7δυναµ$α, B φ:ος κα" P δειλ$α ]σαν κα" εHναι 7νθρ1πινες mδι:τητες, ποL συναντ*νται σG κθε 0ποχE. Α
 κ:µη κα" στ4ν Τρωικ4 π:λεµο τ*ν Pρ1ων κα" τ*ν Pµιθ6ων. ∆ε$γµατα
τ6τοιας συµπεριφορ/ς παρ6χονται 7π4 τ4ν ^Οµηρο σG πολλ. σηµε2α τKς Ιλιδας. @Ο ^Εκτωρ 7ποπα$ρνει τ4ν 7δελφ: του Α
 λ6ξανδρο (Πρι) λ6γοντς του: «δ ν [χεις θληση στ&ν σκψη οqτε κποια
σωµατικ& δBναµη» (Ιλιδα Γ 45). ΕHναι φανερ4 σG Iλους τοLς 7νθρ1πους οFασδEποτε 0ποχKς Iτι P
ψυχικ= δSναµη εHναι προϊ4ν ριµης κα" 7ποφασιστικKς σκ6ψεως, P Bπο$α χαλυδ1νει τ=ν θ6ληση
γι. δικριση κα" 0πιτυχ$α. Επ$σης κα" B Α
 γαµ6µνων προσφωνε2 τοLς συµπολεµιστ6ς του: «,νανδροι κα. ,τιµοι, Α
J χαιδες κα. _χι Α
J χαιο» (Ιλιδα Β 235). Τ4 σSµπτωµα το8 φ:ου 7ποδ$δεται χα-
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ρακτηριστικ1τατα µG τ=ν 0µφνιση το8 Α
 λεξνδρου (Πριδος) 0ν1πιον το8 Μενελου, γι. ν. µονοµαχEσουν, Iπου: «*τρεµοBλιασαν τ) µλη του κα. τ) µγουλ του *χλµιασαν» (Ιλιδα Γ 34-35).
^Ενα Xλλο σSµπτωµα φ:ου εHναι 0κε2νο ποL Cνοιωσε B ∆:λων, B κατσκοπος τ*ν Τρ1ων, Iταν τ4ν
Cπιασαν B ΟδυσσεLς κι B ∆ιοµEδης. Τ:τε «τ) δ'ντια το! ∆'λωνος κρ'το κνανε στ στ'µα, κι iταν
sχρ ς π τ ν φ'ο του» (Ιλιδα Κ 375-376).
^Ενα τ*ν παραδειγµτων δειλ$ας 7ποτελε2 P συµπεριφορ. το8 Α
 δρστου 0ν1πιον το8 Μενελου,
Iπου: «[πιασε τ ν Μενλαο π τ) γ'νατα, παρακαλντας ν) τ ν κρατσaη ζωνταν στ) πλοOα, γι)
ν) πρaη π τ ν πατρα του πλοBσια λBτρα σ χαλκ', χρυσ κα. σδερο» (Ιλιδα Ζ 46-50). NΕναντι
αjτ*ν τ*ν ταπεινωτικ*ν συµπτωµτων [πKρχε κα" P 0µπργµατη συµπαρσταση κα" 7λληλοϋποστEριξη τ*ν Α
 χαι*ν, 7φο8 «στοDς ∆αναοDς πθαιναν πολD λιγτεροι, γιατ. διαρκ/ς *θυµο!ντο U
0νας ν) διχνgη τ ν φ'ο το! ,λλου» (Ιλιδα Ρ 364-365). Τ4 στοιχε2ο αjτ4 7ποτελε2 7κ:µη κα" σEµερα φυλετικ= παρακαταθEκη κα" γν1ρισµα τ*ν @ΕλλEνων στ"ς δSσκολες στιγµGς τKς ζωKς q τKς Πατρ$δος, κα" τ4 λ6πουµε καθηµεριν. σG πολλGς 0κδηλ1σεις συµπαραστσεως πρ4ς τ4ν συννθρωπο.
∆Gν πρ6πει ν. λησµονKται Iτι «2ταν πι) γνaη 0να κακ', τ'τε κα. U ν'ητος τ καταλαανει» (Ιλιδα Υ 198).
Ιδια$τερη σηµασ$α πρ6πει ν. δοθtK στ. λεγ:µενα το8 ψαροµλλη Ιδοµεν6α πρ4ν τ4ν Μηρι:νη γι.
τ=ν δικριση το8 δειλο8 7π4 τ4ν 7νδρειωµ6νο: «δι'τι, xν (τ1ρα στ. πλο2α) *κλεγ'µεθα 2λοι ο4
νδρεOοι γι) τ&ν *νδρα, εqκολα *κεO διακρνεται " νδρεα κι *κεO ξεχωρζουν U δειλ ς ,νδρας κα.
U θαραλλος· γιατ. το! δειλο! τ χρ/µα συνεχ/ς λλζει, οqτε σταθερ& παραµνει " ψυχ& στ&ν σκψη, λλ) λλζει κα. στ) δBο π'δια γονατζει, κα. " καρδι) στ στρνο κτυπει δυνατ) σκεπτ'µενος τ ν θνατο, κα. θ'ρυο κνουν τ) δ'ντια του· *ν</ το! νδρεου οqτε τ χρ/µα του λλζει,
οqτε κα. πολD φο;ται, µ) κθεται στ&ν πρτη θση τς *νδρας τ/ν νδρ/ν κα. εqχεται ν’ ρχσaη
" µχη, οqτε κα. τ'τε τ&ν δBναµη τ/ν χειρ/ν θ) περιφρονο!σε. ∆ι'τι κα. *)ν κουρασµνος κτυπηθaς, τ λος οqτε πσω στ ν α>χνα οqτε στ&ν πλτη θ) πσaη, λλ) R τ στρνο R τ&ν κοιλι) θ)
χτBπαγε πηγανοντας µπροστ) µετ) τ/ν προµχων» (Ιλιδα Ν 276-291).
@Ο Α
 χιλλεLς 7λλζοντας σκ6ψεις κα" θ6σεις λ6γει πρ4ς τοLς Α
 χαιοSς: «JΑλλ) 2,τι [γινε xς τ) φσουµε (xς τ. ξεχσουµε), xν κα. µ;ς στενοχρησαν, ε3ναι νγκη ν) δαµσουµε τ&ν γαπητ µας
ψυχ& στ) στθη. Τρα *γr σταµατω τ ν θυµ' µου, γιατ. δ ν πρπει ν) τρφεται αωνως» (Ιλιδα Τ 65-68). @Η παρουσ$α κα" P 0πιρρο= το8 ^Εκτορα στ4 πεδ$ο τKς µχης ]ταν τ:σο µεγλη, στε
«2ταν τ ν ε3δαν ο4 Α
J χαιο, τρ'µαξαν κι " ψυχ τους κατηκε στ) π'δια» (Ιλιδα Ο 280). NΑλλωστε: «IΗ ψυχ& δ ν πινεται. Γιατ. " ψυχ& σ)ν καπν ς χνεται στ&ν Γ τρζοντας» (Ιλιδα Ψ 100).
Κα" µG Xλλα λ:για: «IΟ dπνος σνει τς ψυχς κθε φροντδα» (Ιλιδα Ψ 61).

Γ´ OR EπMλειες τHν Eντιπ(λων

√

Τρωικ4ς π:λεµος Cχει τελει1σει πρ"ν 7π4 5.081 χρ:νια, Iπως 7ποδεικνSεται µG 7στρονοµικ. κα" τοπογραφικ. στοιχε2α τ*ν 7ρχα$ων συγγραφ6ων στ4 ιλ$ο µου «@Η Α
 ναχρονολ:γηση τKς Προϊστορ$ας» (0κδ. «∆αυλ:ς», 1999). Τ. γεγον:τα το8 πολ6µου διασ1θηκαν,
Iπως διασ1θηκαν, [π4 το8 @ΟµEρου κα" 7ποτελο8ν γι. τ4ν σηµεριν4ν Xνθρωπο πυξ$δα
πλοηγEσεως τKς ζωKς του, Iπου κα" xν ζtK q Iπου κα" Xν Cχtη πεθνει, 7φο8: « νδρ/ν *πιφαν/ν κα.
φαν/ν π;σα γ τφος».
Στ4ν Τρωικ4 π:λεµο Cλααν µ6ρος 7π4 µGν τ=ν πλευρ. τ*ν Α
 χαι*ν q ∆ανα*ν q @ΕλλEνων
62.800 περ$που πολεµιστGς µG τ"ς 7νλογες πανοπλ$ες τους, Iπως [πολογ$ζεται σG Xρθρο µου στ4ν
«∆αυλ4» (τε8χος 207/1999). Α
 π4 τ=ν πλευρ. τ*ν Τρ1ων οF γηγενε2ς Ιλιε2ς 7νEρχοντο σG 5.710
περ$που Xνδρες, 0ν* οF σSµµαχο$ τους περ$που σG 44.290, Iπως προσδιορ$ζεται 7π4 τ. δεδοµ6να το8 @ΟµEρου στ=ν Ιλιδα (Θ 562-563). Τ4 σSνολο τ*ν στρατιωτικ*ν δυνµεων ποL Cλααν
µ6ρος στ4ν θρυλικ4 π:λεµο 7νEρχοντο περ$που σG 112.800 Xνδρες.
Τ4 Jλληνικ4 στρατ:πεδο 7παρτ$ζετο 7π4 25 «0θνικ:τητες», οF Bπο2ες κατ. 7λφαητικ= σειρ.
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]σαν: NΑαντες, Α
 θηνα2οι, Αmγιαλε2ς, ΑRθικες, Αmνι/νες (q ΕνιKνες), Αmτωλο$, Α
 ργε2οι (q Α
 χαιο" q
∆αναο" q Παν6λληνες), Α
 ρκδες, Βοιωτο$, ∆ουλιχιε2ς, Επειο$, Θεσσαλο$, ΚεφαλλKνες, ΚρKτες, Λοκρο$, Μγνητες, ΜινSες, Μυκηνα2οι, Μυρµιδ:νες (q Α
 χαιο" κα" ^Ελληνες), Περραιο$, ΠSλιοι (q ΜεσσEνιοι), Ρ:διοι (κα" Iλοι οF Νησι*τες), Σαλαµ$νιοι, Σπαρτιτες κα" Φωκε2ς.
Τ4 τρωικ4 στρατ:πεδο 7πετελε2το 7π4 15 0θνικ:τητες, οF Bπο2ες κατ. 7λφαητικ= σειρ. ]σαν:
Α
 λιζ*νες, ∆αρδνιοι, Ενετο$, Θρn/κες, Κ/ρες, Κ$κονες, Λ6λεγες, ΛSκιοι, ΜEονες, Μυσο$, Πα$ονες,
Παφλαγ:νες, Πελασγο$, Τρ*ες κα" ΦρSγες. @Οπ:τε συνολικ. ]λθαν σG πολεµικ= σSρραξη 39 0θνικ:τητες, συµµετ6χουσεςτο8 πρ1του ∆ιεθνο8ς Πολ6µου τKς 7νθρωπ:τητος. ΤοSτων Pγο8ντο 75 ασιλε2ς q 7ρχηγο$, 0κ τ*ν Bπο$ων 45 τ*ν ΠανελλEνων κα" 30 τ*ν Τρ1ων κα" τ*ν συµµχων τους. @Η
Fκαν:τητα, P δSναµη κα" P 7νδρε$α τοSτων [περα$νει τ. Iρια τKς εmκονικKς πραγµατικ:τητας, µG
Iσα περ" τοSτων γρφει B ^Οµηρος. Εκ τ*ν 7νωτ6ρω 7ρχηγ*ν σκοτ1θηκαν, σG 7ντ$στοιχες µ6χρι θαντου µονοµαχ$ες, 0νν6α (9) Α
 χαιο" κα" εRκοσι (20) Τρ*ες κα" καν6νας ασιλεSς, παρ’ Iλο ποL πολλο" 0ξ αjτ*ν µονοµχησαν σG 7ρκετGς περιπτ1σεις, Iπως 7ναφ6ρει πολλκις B ^Οµηρος.
Πρωταθλητ6ς, ποL κατατσσονται στ=ν πρ1τη δεκδα στ"ς διφορες µονοµαχ$ες, 7νεδε$χθησαν κα" 7π4 τ. δSο στρατ:πεδα οF: 1) Α
 χιλλεLς µG 28 νεκροSς 7ντιπλους. 2) Πτροκλος µG 22.
3) NΕκτωρ µG 21. 4) ΟδυσσεLς µG 18. 5) ∆ιοµEδης µG 15 . 6) Τε8κρος µG 10. 7) Α
 γαµ6µνων µG 10.
8) Α
 ντ$λοχος µG 9. 9) Μεν6λαος µG 6 κα" 10) κα" B γ6ρο-ΙδοµενεLς µG 6.
Εκπληκτικ= εHναι P δSναµη, P 7ντοχ= κα" P Fκαν:της τ*ν δSο παιδικ*ν φ$λων Α
 χχιλ6ως κα" Πατρ:κλου, οF Bπο2οι κατ6λααν τ. δSο πρ*τα σκαλι. τ*ν πρωταθλητ*ν, 0ν* στ4 τρ$το 7νKλθε B
^Eκτωρ, 7ρχηγ4ς τ*ν Τρ1ων. Εκ τ*ν δεδοµ6νων τοSτων 7ποδεικνSεται Iτι τ. Iσα λασπολογEµατα Cχουν γραφK γι. τ=ν Xδολη σχ6ση τ*ν δSο [ποδειγµατικ*ν φ$λων, παρουσιζοντς τους hς «?πονδρες», 7ποτελο8ν ρη πρ4ς τ=ν 7π’ αm1νων σωζ:µενη Jλληνικ= 7νδρειωσSνη. Α
 ποσιωπ/ται τελε$ως Iτι οF δSο φ$λοι εHχαν mδια$τερη 7δυναµ$α πρ4ς τ4 hρα2ο φ8λο τ*ν γυναικ*ν. @Ο Α
 χιλλεLς εHχε
7ποκτEσει aνα γυι:, τ4ν Νεοπτ:λεµο (Ιλιδα Τ 326) κα" στ4 πεδ$ο τ*ν µαχ*ν 0κοιµ/το µG τ=ν Βριση$δα (Ιλιδα Ω 676) q µG γυνα2κα ποL θ. το8 διλεγε B πατ6ρας του ΠηλεLς (Ιλιδα Ι 395-400). @Ο
Πτροκλος 7π4 τ4 Xλλο µ6ρος 0κοιµ/το µG τ=ν λυγερ= NΙφιδα το8 Ενυνου 7π4 τ=ν ΣκSρο (Ιλιδα
Ι 666). ΣG αjτGς τ"ς γυνα2κες δGν συµπεριλαµνονται οF αmχµαλωτισµ6νες ψυχοπονο8σες κ:ρες, ποL
ξεφων$ζανε κα" κλα$γανε πνω στ4 πτ*µα το8 Πατρ:κλου (Ιλιδα Σ 28-31). Εκπληκτικ= παραµ6νει P 7πουσ$α 7π4 BποιαδEποτε σSγκρουση το8 Πριδος, 7φο8 7κ:µη κα" B γ6ρων ΙδοµενεLς διακρ$θηκε γι. τ=ν 7νδρε$α του στ=ν Τρο$α, Iπου 0σκ:τωσε aξι (6) νεαρ1τερους 7ντιπλους.
Επ" το8 πεδ$ου τ*ν λυσσαλ6ων σ*µα µG σ*µα µαχ*ν Cπεσαν, κτυπηµ6νοι στ4 0µπρ:σθιον µ6ρος το8 σ1µατ:ς των, 45 Α
 χαιο" κα" 160 Τρ*ες. Μ$α [ποτυπ1δης σSγκριση µG τοLς µετ6πειτα
πολ6µους δGν θ. εHχε ν:ηµα, καθ’ Iσον σEµερα aνας π:λεµος δGν Cχει συγκεκριµ6να Iρια µετ1που, 7φο8 0ξαπλ1νεται πρ4ς Iλες τ"ς κατευθSνσεις κα" δGν περιορ$ζει τ. θSµατα σG aνα πολεµικ4 µ6τωπο, Iπως τ4ν καιρ4 0κε2νο. @Η παρουσ$α τ*ν µαχητ*ν το8 πολ6µου 0κε$νου κατ. κποιο τρ:πο ]ταν 0θελοντικE, q 7νταποκρ$νοντο µG αjταπρνηση στ4 κλεσµα τ*ν ασιλ6ων q
τ*ν 7ρχηγ*ν Jκστου λαο8.
Τ. rν:µατα Iλων αjτ*ν καθ\ς κα" τ. πατρ1νυµα µερικ*ν σ1ζονται 7π4 τ4ν ^Οµηρο, κα" δGν
εHναι δυνατ4ν ν. θεωρο8νται «µυθικ», 7φο8 7ποτελο8ν 7ποδειγµατικ= ταυτ:τητα συγκεκριµ6νων
7νθρ1πων, ποL Cπεσαν στ4 πολεµικ4 µ6τωπο τ*ν µαχ*ν το8 Τρωικο8 πολ6µου. @Η 7νµνησE τους
7ποτελε2 aνα θικ4 καθKκον, 7λλ. P 7ναζEτηση Jν4ς Jκστου µ6σα στ. κε$µενα το8 @ΟµEρου εHναι
δSσκολη. @Η 7ντιµετ1πιση το8 κθε 7ντιπλου 7ποτελο8σε µονοµαχ$α µ6χρι τελικKς πτ1σεως το8
Jν4ς 0κ τ*ν δSο q τKς 7τκτου φυγKς το8 πλ6ον 7δυνµου. Πντως Iλοι οF πολεµιστGς κα" τ*ν δSο
παρατξεων χαρακτηρ$ζονται hς ρωες κα" σ.ν τ6τοιοι ποL ]σαν, τοLς 7ξ$ζει µ$α 0πιµνηµ:συνος
7ναφορ. πρ4ς γν1ση τ*ν νεωτ6ρων.

Κων. Β. Κουτρου+Lλης

Ταξ$αρχος Γεωγρ. @Υπηρ. Στρατο8

H KINH™I™ TøN I¢EøN
ANTOINE BASBOUS, Iσλαµισµς, µι ποτυχηµνη !παν"σταση;
Mετ. τ4 τροµοκρατικ4 χτSπηµα στοLς πSργους τKς N6ας @Y:ρκης κα" τ= συνακ:λουθη κEρυξη το8 πολ6µου κατ. τKς τροµοκρατ$ας 7π4 τ=ν κυ6ρνηση τ*ν H.Π.A., οF 0κδ:σεις ιλ$ων σχετικ*ν µG τ4 Iσλ.µ Cχουν πολλαπλασιαστK σG διεθνGς 0π$πεδο. Amτ$α αjτKς τKς διχυτης «mσλαµολογ$ας», π6ραν τKς 0µπορικKς σκοπιµ:τητας, ]ταν P 7νδειξη 7π4 τ=ν πλευρ.
τKς 0π$σηµης προπαγνδας Jν4ς «0πικ$νδυνου 7ντιπλου», ποL προκαλε2 µG τ"ς κινEσεις του
φ:ο κα" δ6ος, γι’ αjτ4 κα" P ψηλφισE του 0κ το8 7σφαλο8ς 7π4 τ=ν πλευρ. τKς κοινKς γν1µης 7ποτελε2 µι. πρ:κληση, τ=ν Bπο$α καλSπτουν τ. ιλ$α.
Iσλαµισµ:ς, µ$α 7ποτυχηµ6νη 0πανσταση; διερωτ/ται B συγγραφ6ας το8 0ν λ:γω Cργου.
Kα" στ=ν προσπθει του ν. 7παντEσtη, δι6ρχεται τ=ν Fστορ$α Bλ:κληρου το8 mσλαµικο8 κ:σµου το8 εmκοστο8 αm*να – τ. κινEµατα, τ"ς 0ξεγ6ρσεις, τ. αjταρχικ. καθεστ*τα ποL τ4ν καταπατο8ν. ^Oµως ποι:ς mσλαµισµ4ς κα" ποι 0πανσταση; ^Oπως B Rδιος B συγγραφ6ας πληροφορε2, στ. 280 JκατοµµSρια τ*ν Aρων [πρχουν 65 JκατοµµSρια 7ναλφητοι, Xλλοι
τ:σοι κα" παραπνω ζο8ν σG καθεστ\ς 7ν6χειας µG κατ. κεφαλ=ν 0τEσιο εmσ:δηµα 300 δολλρια, µG 40% 7νεργ$α κα" σG τραγικ= κατσταση οF γυνα2κες, ποL hς µητ6ρες εHναι κα" οF παιδαγωγο" µαζ" µG τοLς µουλδες τ*ν ν6ων γενε*ν.
Kι xς πο8µε τ. πργµατα µG τ4 vνοµ τους: @O mσλαµισµ4ς –Iπως Xλλωστε κι B χριστιανισµ:ς–, γ6ννηµα το8 mουδαϊκο8 σκ:τους, 7ποτελε2 τ=ν 7γιτρευτη γγγραινα το8 7ραικο8
–κι vχι µ:νο– κ:σµου. T. 7πνθρωπα καθεστ*τα φροντ$ζουν ν. κρατο8ν τ4ν κ:σµο στ=ν 7λογ$α, στε 0ξουθενωµ6νο ν. τ4ν στρ6φουν Iπου αjτ. Bρ$ζουν. @O χριστιανικ4ς Mεσα$ωνας δGν
]ταν χειρ:τερος 7π’ τ4 Iσλµ, hς αjτ4 Cχει σEµερα. ∆υστυχ*ς Iµως γι. τοLς NAραες, οF
µα8ρες φτερο8γες τKς θεοκρατ$ας 0µπ:δισαν 0ξ BλοκλEρου τ4 ∆ιαφωτισµ4 ν. 7γγ$ξtη τ=ν ψυχE τους. @H µ:νη διαφορ.

Παν. Λ. Kου+αλ!κης

∆IOΓENHΣ ΛAEPTIOΣ, ∆ιογνης  Kυνικς
@O ∆ιογ6νης B Λα6ρτιος µ/ς Xφησε µι. σπουδα$α Fστορικ= παρακαταθEκη, τ4 Cργο του
«Φιλοσ:φου $ων κα" δογµτων συναγωγE», Iπου διασ1ζει σηµαντικGς πληροφορ$ες γι. τ=

O ¶IT£EY™ KAI H E§§HNIKH °PAºH
IO Παυσανας στ) «Kορινθιακ» 31,1 κ.:. λγει τ) :ξς: «Στ)ν (γορ% τν Tροιζηνων @π!ρχει νας µ (γ!λµατα τ8ς AρτLµιδος Σωτερας. Πσω (π τν να εναι τ µν8µα τοC ΠιτθLως.
Eπ!νω δ σ’ ατ ε@ρσκονται τρες θρ1νοι (π λευκ µ!ρµαρο. ΛLγουν cτι (π’ ατο`ς το`ς θρ1νους -δκαζε U Πιτθε`ς µαζF µ δ5ο 'λλους 'νδρες. Kοντ% -κε ε@ρσκεται Vερ τν Mουσν,
πο` λLγουν cτι τ χτισε U υVς τοC =Hφαστου, U NAρδαλος»· κα. συνεχζει: « EνταCθα ΠιτθLα
διδ!ξαι λ1γων τLχνην φασ, κα τι +ι+λον ΠιτθLως δ) σ5γγραµµα @π (νδρς -κδοθν Eπιδαυρου καF ατς -πελεξ!µην», δηλαδ, «*δ/ λγουν 2τι *δδαξε U ΠιτθεDς τ&ν τχνη το! λ'γου. Kα. κποιο ιλο ποD συνγραψε (U ΠιτθεDς) κα. τ *ξδωσε κποιος JEπιδαBριος, *γr U
Tδιος (U Παυσανας) τ *διασα». Ποι'ς ε3ναι 2µως U ΠιτθεDς κα. π'τε [ζησε;
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ζωE, τ4 Cργο κα" τ= δηµιουργ$α κορυφα$ων προσωπικοτEτων το8 @Eλληνισµο8. Aνµεσ τους
συµπεριλαµνεται κα" B ∆ιογ6νης B ΣινωπεSς, B γνωστ4ς hς «Kυνικ:ς».
@O ∆ιογ6νης B Kυνικ4ς λοιπ4ν ]ρθε σG ρEξη µG τ4 κατεστηµ6νο τ*ν 7λεξανδριν*ν χρ:νων,
0ξ6φρασε τ=ν 7ντιεξουσιαστικ= φιλοσοφ$α τKς 0ποχKς του, µι. φιλοσοφ$α ποL 7ποτελε2 τρ:πο ζωKς, σκ6ψης, δρσης κα" συµπεριφορ/ς κα" vχι µι. συµατικ= σχολ= διαν:ησης. @YπKρξε
σκληρ4ς 0πικριτ=ς το8 κατεστηµ6νου τKς Xρχουσας τξης, 7ντιµετ1πιζε Xφοα τοLς Xρχοντες κα" δGν Cνοιωθε δ6ος 7π6ναντι σG καµµι. mσχL κα" σG Iποιον πλο8το. Aτρ:µητος κα" καυστικ4ς στθηκε 7π6ναντι στοLς πειρατGς ποL τ4ν αmχµαλ1τισαν, στ4ν Φ$λιππο Iταν οF Mακεδ:νες τ4ν συν6λααν στ= µχη τKς Xαιρ1νειας, στ4ν Aλ6ξανδρο ποL πKγε ν. τ4ν συναντEσtη
κα" σG κθε Xλλη µορφ= τKς πολιτικKς 0ξουσ$ας. ∆ηµιοSργησε µλιστα aνα φιλοσοφικ4 ρε8µα,
τοLς KυνικοSς, ποL συναντ/ται ς τ4ν ∆´ αm. µ.X., Xν κα" Cφτασαν σG 7κρα$ους τρ:πους Cκφρασης.
@H 0ν λ:γω ιογραφ$α εHναι 7πολαυστικE, διδακτικE, χιουµοριστικ= κα" πολL εjχριστη hς
7νγνωσµα. @H νεοελληνικ= 7π:δοση εHναι τKς Mαρ$ας Ψωµ/.

AλLξανδρος X. MAτσιου

IΩANNHΣ K. MΠIMΠHΣ, Aργολικ"-Παλαµδης
@H πανρχαια µυθολογικ=-Pρωικ= παρδοσι τKς Aργολ$δος, το8 Mυκηναϊκο8 κ:σµου κα"
το8 Tρωικο8 πολ6µου ξαναζωντανεSουν γενικ. µ6σα 7π4 τ"ς σελ$δες το8 Cργου το8 φιλολ:γου-συγγραφ6ως. Emδικ1τερα µ6σα 7π4 τ. κε$µενα ποιητ*ν, Fστορικ*ν κα" φιλοσ:φων τKς
7ρχα$ας @Eλλδος 7ναδεικνSεται P προσωπικ:της το8 «σκοπ$µως» ξεχασµ6νου µεγ$στου 7νδρ4ς
κα" ρωος τ*ν Tρωικ*ν, ΠαλαµEδη.
Ψηλ:ς, παν6µορφος, µεγλος στρατηγ4ς κα" ρωας, 7νδρε2ος, σ1φρων, mατρ:ς, φιλ:σοφος,
πρ:τυπο τKς 0ποχKς του 7λλ. κα" τKς κλασικKς 0ποχKς, 0φευρ6της τ*ν γραµµτων, τ*ν
7ριθµ*ν, παιχνιδι*ν, φωτοδ:της τKς γν1σεως, θ. π6σtη θSµα τKς 7ντιζηλ$ας το8 πανοSργου
Oδυσσ6ως. T4 τραγικ: του τ6λος Cδωσε λα= στοLς σοφοLς τKς κλασικKς 0ποχKς ν. τ4ν [µνEσουν. Eν* B Σωκρτης ταυτ$ζεται µαζ$ του, B Πλτων τ4ν 7ναφ6ρει σ.ν πρ:τυπο 7νθρ1που.
@O ^Oµηρος τ4ν 7ποσιωπn/. T4 γιατ$ 7ναδεικνSει κα" τ=ν σSγκρουση διαφ:ρων 7ντιθ6των τσεων ποL 0πικρατο8σαν µεταξL τ*ν Pρ1ων το8 Tρωικο8 Πολ6µου. @O κ. Mπ$µπης τολµn/ ν.
7γγ$ξtη στ4 θος το8 χρ:νου τ4ν @Eλληνικ4 Πολιτισµ4 καθ\ς κα" τ=ν αjτοχθον$α το8 ^Eλληνος 7νθρ1που.
Aπολαυστικ:, συναρπαστικ4 κα" 7ληθ6ς. NEργο Xξιο µελ6της.

Bασλειος Mαυροµµ!της

Aς προυµε τ) πργµατα π τ&ν ρχ. IO Tνταλος, U UποOος iταν κα. Uµοτρπεζος τ/ν
θε/ν (λ. κα. «JΩγυγα», λος ΣT ´ τ'µος E ´ σελ. 20 κ.:.) iταν υ4 ς το! ∆ι ς R το! Tµλου R
το! ATθωνος κα. τς Πλουτο!ς, θυγατρας το! yIµαντος R το! Kρ'νου, κα. ασιλεDς τς Παφλαγονας R τς Φρυγας R τς JAχι'ρου, *παρχας το! Π'ντου. E3χε δ γυναOκα τ&ν ∆ινην
το! yAτλαντος, R τ&ν Tαϋγτην, R τ&ν Kλυταν το! JAµφιδµαντος, R τ&ν E>ρυθεµστην το! Ξνθου, R τ&ν E>ρυνασσαν το! Πακτωλο!, R τ&ν E>ρυν'µην, κα. *γννησε τ ν Πλοπα. IO Πλοψ
λοιπ ν µ τ&ν IIπποδµεια, κ'ρη το! Oνοµου –U UποOος Oν'µαος, ερσθω *ν παρ'δ<ω iταν
υ4 ς το! yAρεως κα. τς IAρπνης, *ν</ " σBζυγ'ς του JAστερ'πη, θυγατρα το! yAτλαντος– *γννησε πολλ) τκνα κα. *ξουσασε κατ’ ^λγον τ πλεOστον µρος τς JAπας, τ&ν Uποα µετων'µασε σ Πελοπ'ννησον. Παιδι) το! Πλοπος: JAτρεBς, Θυστης, XρBσιππος, KοπρεBς, ΠιτθεBς,
Πλεισθνης, Tροιζν, JAλκθους, IIππλκιµος, Λυσιδκη, Nικππη κα. JAµφια. IO ΠιτθεDς
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KΩNΣTANTINOΣ MATAKOY∆HΣ, Πτολεµα2ος  Λ"γου
ΣυνοµEλικος, παιδικ4ς φ$λος κα" 7ργ:τερα σωµατοφSλακας το8 Mεγλου Aλεξνδρου, B
Πτολεµα2ος διακρ$θηκε γι. τ"ς στρατιωτικ6ς του 7ρετGς κα" τ. θικ του χαρ$σµατα καθ’ Iλη
τ= µακεδονικ= 0ξ:ρµηση κα" κατκτηση τKς AνατολKς. @H προσωπικ:τητ του Iµως 7ποκτn/
mδια$τερο Fστορικ4 ρος, καθ\ς µετ. τ4 θνατο το8 Στρατηλτη ]ταν 0κε2νος ποL Cθεσε τ"ς
πολιτικGς κα" πνευµατικGς σεις γι. τ= γ6νεση κα" 7κµ= το8 Jλληνιστικο8 κ:σµου, µι/ς
0ποχKς-σταθµο8 στ=ν πορε$α τKς 7νθρωπ:τητας. @O συγγραφ6ας το8 0ν λ:γω ιλ$ου σηµει1νει: «IO ΠτολεµαOος iταν ,νθρωπος ποD γαπο!σε τ) γρµµατα κα. τ.ς τχνες. E3χε προδει
2τι " α>τοκρατορα θ) κατακερµατιζ'ταν κα. θελε ν) κρατσaη γι) τ ν :αυτ' του 0να κοµµτι γς, 2που θ) µπορο!σε ν) πραγµατοποισaη τ) _νειρ του γι) κτι µεγλο, ερηνικ', κτι ποD θ) ,φηνε κληρονοµι) στ.ς :π'µενες γενις. T _νειρο α>τ κατφερε ν) τ κνaη πραγµατικ'τητα κα. " ασιλεα του, καθrς κα. τ/ν διαδ'χων του, iταν π τ.ς πλον γ'νιµες περι'δους στ&ν 4στορα τ/ν :λληνιστικ/ν ασιλεων». T4 κρτος τKς AmγSπτου [π4 τ4ν Πτολεµα2ο Cγινε γρEγορα τ4 πνευµατικ4 κ6ντρο το8 Jλληνισµο8, P δG Aλεξνδρεια 7νεδε$χθη P
«δεSτερη AθEνα», 7π’ Iπου P Jλληνικ= 0πιστEµη, P παιδε$α, P τ6χνη κα" P Jλληνικ= γλ*σσα
διεχSνοντο σ’ Bλ:κληρο τ4ν κ:σµο.
Π6ρα 7π’ τ=ν 7νδειξη τKς προσωπικ:τητας το8 Πτολεµα$ου το8 Λγου κα" τKς FστορικKς
συµολKς του, B κ. MατακοSδης προχωρε2 κα" σG µ$α Xκρως 0πιτυχK –µG αjστηρ. Fστορικ.
0ρευνητικ. κριτEρια– 0πισκ:πηση τKς Fστορ$ας τ*ν Jλληνιστικ*ν χρ:νων, 7π’ τ4 θνατο το8
Mεγλου Aλεξνδρου ς τ= ναυµαχ$α το8 Aκτ$ου, µ$α περ$οδο πληµµελ*ς καταγεγραµµ6νη Fστορικ. ς σEµερα. Γι’ αjτ4 κα" τ4 0ν λ:γω π:νηµα το8 κ. MατακοSδη 7ξ$ζει 7νγνωσης
κα" µελ6της 7π4 κθε 0νδιαφερ:µενο.

Παν. Λ. Kου+αλ!κης

HMAPTHMENA:
1. Στ4 προηγοµενο τεχος 265, σελ. 17353, ν7 προστεθH6 στ4 τ λος τ6ς α´ παραγρ;φου τ4
παραλειφθ=ν λγω τυπογραφικ6ς .λεψας «µωρ!».
2. Στ4 xδιο τεχος, σελ. 17379, τ4 .ναφερµενο qς «Συν;ντηση τ6ς AYωνιτητας» ιλο το
,Aλ. ,Aσωντη τ7 διορθωθH6 “Συνε/δηση τς A0ωνιτητας».
3. Στ4 προηγοµενο τεχος 265, σελ. 17336, .ναφ ρεται `τι Aχουν µεταφρασθH6 στ7 /Eλληνικ7 κα> τ7 δο ιλα του δρ N4ρς Γιζεφσον γι7 τ$ν 0λληνικτητα τν διαλ κτων τν Yθαγενν τ6ς Πολυνησας. T4 .κρι=ς εbναι `τι µνο τ4 δετερο µ= ττλο «yEνας .ρχαϊκ4ς /Eλληνικ4ς Πολιτισµ4ς στ$ν N6σο το Π;σχα» Aχει µεταφρασθ6 στ7 /Eλληνικ;.
4. Στ4 προηγοµενο τεχος 265, σελ. 17316, .ριστερ$ στ"λη, στχ. 6, ν7 διορθωθH6 τ4 «τ1ν
(σντροφ µου)» σ= «τν (σντροφ µου)».
λοιπ ν iταν *γγον ς το! Tαντλου, υ4 ς το! Πλοπος, πατρας τς ATθρας κα. πππος το! Θησως.
Tρα ,ν [χaη κνει κριεOς ?πολογισµοDς U *ρευνητ&ς ∆. Bαρδκος («JEµεOς ο4 $Eλληνες», σελ.
70), 2τι δηλαδ& U Πλοψ iταν κυραρχος τς Πελοποννσου 45.000 χρ'νια πρ.ν π τ&ν *ποχ
µας (κα. µ;λλον [χει ?πολογσει σωστ), τ'τε U ΠιτθεBς, ποD [γραψε τ σBγγραµµα, [ζησε περπου *κεOνα τ) χρ'νια, ποD πει ν) πa 2τι 45.000 περπου χρ'νια πρ.ν π σµερα ο4 $Eλληνες ε3χαν
γραφ. yEγραφαν συγγρµµατα! (µλιστα δ περ. τς τχνης το! λ'γου). Kα. xς µ& φαντασθa
κανε.ς 2τι " γραφ& νακαλBφθηκε τν... "µρα ποD U ΠιτθεDς [γραψε τ σBγγραµµα. Φυσιολογικ) θ) πρπει ν) ε3χαν προηγηθ το>λχιστον κποιες :κατοντδες χρ'νια γραφς µχρι τ'τε.

E. Kουτσ1πουλος

τ. ∆/ντ&ς Nοµαρχας JAχαας, Πτρα

