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OI E¶OYPANIOI KAI E¶I°EIOI ¶ATEPE™ - YIOI

™
τ�ν �Aµερικ� �να�ητ��ν σπασµωδικ�, τυφλ� τ� δι���δ� �π� τ�ν ν�ρθηκα
τ��  Iστ�ρικ�� �Aγν#στ�υ, µ�σα στ� $π�%� & Πλανηταρ()α *(ει +γκλεισθ,
κα- �γκυλωθ, –  Iστ�ρικ� /Aγνωστ� π�0 δ1ν ε2ναι τ)π�τε 3λλ� �π� τ� πρω-
τ�φαν1ς στ�ν 6στ�ρ)α γεγ�ν7ς, 8τι τ� κ�ντρ� τ,ς �Iσ(9�ς σ:µερα ε2ναι �να

κα- ;(ι π�λλ� (κρ�τη = συνασπισµ�-) = *στω δ9� (�Aνατ�λικ� κα- ∆υτικ� «µπλ7κ»),
π�0 π�λλ1ς = λ)γες φ�ρ1ς δι� µ�σ�υ τBν αC#νων Dπ,ρ�αν Eς 6στ�ρικ� πρ�ηγ�9-
µενα πρ� τ,ς σηµεριν,ς «Παγκ�σµι�π�)ησης».  H �γωνι#δης αHτ� �να�:τηση
πρ�καλε% κωµικ�τραγικ1ς π�λιτικ1ς παρεν�ργειες, 8πως & µετατρ�π� τ,ς Cσ(9-
�υσας Iως τ#ρα στ�ν �Aµερικ� παραδ�σιακ,ς πρ�εκλ�γικ,ς περι7δ�υ γι� τ�ν
�ν�δει�η τBν δ9� Dπ�ψηφ)ων στ-ς +κλ�γ1ς τ�� πρ�σε(��ς N�εµLρ)�υ σ1 µ)α «Cµµι-
τασι�ν» τ,ς �ρ(α)ας  Eλληνικ,ς «�Aγ�ρNς», 8πως λ�νε, = τ,ς �Eκκλησ)ας τ�� ∆:-
µ�υ, 8π�υ δι�φ�ρ�ι +κλ�γε%ς, +κλ�κτ�ρες κα- Dπ�ψ:φι�ι µαγειρε9�υν, πα)��υν
;ργανα, �παγγ�λλ�υν στ)(�υς κ.λπ., κ.λπ. – κ�ν�ντας $τιδ:π�τε 3λλ� +κτ�ς �π�
τ�ν �ν�ληψη �6ασδ:π�τε εHθ9νης (πρ7γραµµα, δεσµε9σεις, π�λιτικ�ς λ7γ�ς) γι�
τ� δια(ε)ριση τBν κ�ινBν (τBν HΠA κα- τ�� Πλαν:τη) κατ� τ�ν πρ�σε(, τετρα-
ετ)α. Kι 8λα αHτ�, 8ταν & «�Aγ�ρ�» αHτ� λειτ�υργP, µ�σα στ� δεδ�µ�ν� π�λιτικ�
πλα)σι� τ,ς Pax (δ,θεν) Americana, θλιLερ�� «καρµπ�ν» τ�� π�λαι π�τ1 Imperium
Romanum, στ�ν $π�)α �6 �π�φ�σεις λαµL�ν�νται µ1 µεταφυσικ� κριτ:ρια τ9π�υ
« O Για(L1 ε2ναι Cσ(υρ7τερ�ς τ�� �Aλλ�(», « O πρ7εδρ�ς Mπ�0ς ε2ναι γνωστ� 8τι
δ1ν +�ελ�γη �π� τ�0ς �Aµερικαν�9ς, �λλ� τ�ν *Lαλε στ�ν πρ�εδρ)α $ Θε7ς, γι� ν�
πατ��Pη τ�ν ΣατανN» κ.λπ., κ.λπ., 8πως δηλ#ν�υν +πισηµ7τατα (ε)λη τ,ς Πλανη-
ταρ()ας (Lλ. «∆», τ. 262, 263, 264 κα- 265) – κ�τι π�9, 3ν θελ:σ�υµε ν� τ� π�ρ�υ-
µε �π� τ�0ς OHραν�0ς κα- ν� τ� κατεL�σ�υµε στ�ν 3τυ(η Γ, µας, θ� µπ�ρ��σε
[σως ν� σηµα)νPη 8τι $ +π)γει�ς �ντ- τ�� +π�υρ�νι�υ Πατ�ρας T�]ρτ� Mπ�0ς $ Πρε-
σL9τερ�ς *(ρισε τ�ν +π)γει� Y67 τ�υ T�]ρτ� Mπ�0ς τ�ν Nε#τερ� σωτ,ρα τ�� K7-
σµ�υ.

Στ�ν  Eλλ�δα, π�λι στ�ν τ�πικ� πρ�εκλ�γικ� περ)�δ�, δηλ#νεται παντα(7θεν
8τι τ#ρα «+κδηµ�κρατ)��υµε τ�ν Cσ(9�υσα ∆ηµ�κρατ)α µας», περιφ�ρ�νται �6
Dπ�ψ:φι�ι µ1 δ)σκ�υς κ�υραµπι�δων στ� (�ρια = στ-ς λαϊκ1ς �γ�ρ1ς κρατ#ντας
τ� «καλ�θι τ,ς ν�ικ�κυρNς», �σπ���νται κα- στ� δ9� µ�γ�υλα �νυπ�ψ)αστ�υς δια-
L�τες στ�ν δρ7µ� κ.λπ., κ.λπ. – κι 8λα αHτ�, 8ταν �6 «π�λιτικ�- λειτ�υργ�-» (Dπ�υρ-
γ�- = L�υλευτ1ς) Dπ�γρ�φ�υν τρ�π�λ�γ)ες (ωρ-ς ν� τ-ς διαL�σ�υν, γιατ- τ�0ς δια-
τ�σσει τ� κ7µµα («σ�ν πρ
�ατα», 8πως κατ� κ7ρ�ν γρ�φτηκε κα- �κ�9σθηκε �π�
τ� MME γι� τ�0ς «ψηφ)σαντες» τ�ν +κ(�ρσωση τ�� δ�σ�υς τ,ς Σιθων)ας Xαλκι-
δικ,ς), �6 �ρ(ηγ�- �ναδεικν9�νται πρ�τ�� +κλεγ��ν, Iως 8τ�υ «+κλεγ��ν», (ωρ-ς
*στω κι Iνα �ντ)παλ�, = (ρ)�νται �π� +π�υρ�νι�υς Πατ�ρες, Π�ππ�υς = Θε)�υς,
8πως π.(. �6 +π)γει�ι σωτ,ρες µας Y6�), �Eγγ�ν�- = �Aνιψι�- Γε#ργι�ς Παπαν-
δρ��υ $ Nε#τερ�ς κα- Kωνσταντ%ν�ς Kαραµανλ,ς $ Nε#τερ�ς (+κτ�ς aν �6 «(ρι-
στ�-» αHτ�- *λαLαν τ� (ρ%σµα τ�υς ;(ι �π� Dπερ�υρ�νι�υς �λλ� �π� Dπερατλα-
ντικ�0ς «Kυρ)�υς τBν ∆υν�µεων» 8πως $ κ. Π��υελ δηµ�σ)bα κα- 3λλ�ι «+ν κρυ-
πτcB κα- παραL9στcω»), γι� ν� κ�ν�υν τ�ν πρ�σε(, τετραετ)α εHτυ(ισµ�νη τ� (#-
ρα αHτ� π�0 λ�γεται  Eλλ�ς.

***



KAI H E§§HNIKH ANTI§HæH °IA THN ¶O§ITIKH

M
�λ�ν7τι θ� µπ�ρ��σε κανε-ς ν� µNς καταλ�γ)σPη σαρκαστικ� δι�θεση, τ�
�νωτ�ρω ε2ναι eπλBς µι� εCκ7να τ,ς τραγcωδ)ας π�0 �P, $ σηµεριν�ς 3νθρω-
π�ς Eς 3τ�µ� κα- Eς $µ�δα (κρ�τ�ς = �νθρωπ7τητα). ECδικ#τερα τ� �νω-
τ�ρω συνιστ��ν µι� «τραγικ� εCρων)α» τ�� γεγ�ν7τ�ς 8τι στ�ν παρ��σα

φ�ση $ 3νθρωπ�ς δ1ν ε2ναι µ7ν� Iρµαι� τ�� π�λιτικ�� φ7L�υ, 8πως Dπ,ρ�ε γι� π�λ-
λ�0ς αCBνες, �λλ� 3ρ(ισε ν� �αναLρ)σκPη τ�ν «8ρασ:» τ�υ, ν� �αναLλ�πPη δηλαδ�
τ�ν K7σµ� κ�πως πι� 3φ�Lα, λιγ#τερ� �λλ�ιωµ�ν�ν �π� τ�ν παραν�ϊκ� «εCκ7να»
π�0 τ�� πρ�σ�διδε, 8ταν διακατε)(ετ� �π� τ� µεταφυσικ� φ�L)α π�0 τ�� ε2(ε +µφυ-
τε9σει $ πατρ�παρ�δ�τ�ς �E��υσιασµ7ς. AHτ�- π�0 (ρ)�νται σ:µερα, �λλ� κα- �6
fπαδ�- τBν κε(ρισµ�νων («(ριστBν»), γ�ητε9�νται �π� +θισµ� �κ7µη µ1 τ�ν Cδ�α
8τι γενν:θηκαν �π� τ�ν κρ)ν�, �λλ� �6 σηµεριν�- Y6�- κα- Πατ�ρες δ1ν *µαθαν
�κ7µη πBς γεννι��νται στ�ν πραγµατικ7τητα �6 θε�)· κα- +νν�B L�Lαια µ1 τ� λ�-
�η αHτ�- τ�0ς θε�0ς «πλ�υτ�-δ
τες», 8πως θ� τ�0ς (αρακτ:ρι�αν �6 πρ�κλασικ�-
hEλληνες, δηλαδ� τ�0ς &γ�τες π�0 δ1ν κρατ��ν τ�ν «πλ��τ�» (= εHτυ()α τ,ς $µ�-
δ�ς τ,ς $π�)ας &γ��νται), �λλ� τ�ν δ)δ�υν («διδ
ναι τ� �µ� τ��ς π�λλ��ς»). Γι’
αHτ� κα- �6 &γ�τες τ7τε δ1ν �µε)L�νταν κ�ν, πρ�σ�φεραν �µισθ- στ� κ�ιν7ν, �π�
τ�ν κ�ρυφα%� λειτ�υργ� (π.(. τ�ν Mιλτι�δη, τ�ν Θεµιστ�κλ,, τ�ν �Aριστε)δη, τ�ν
K)µωνα, τ�ν Περικλ,) µ�(ρι τ�ν τελευτα%� ��ιωµατικ7, δικαστ:, 6ερ�α, πρ9τανη,
L�υλευτ� κ.λπ. Kι $ «πλ��τ�ς» π�0 «*διδ�ν» δ1ν kταν L�Lαια κ�υραµπι�δες = 3δει-
ες καταστρ�φ,ς τ�� περιL�λλ�ντ�ς, �λλ� λαµπρ1ς ν)κες στ� πεδ)α τBν µα(Bν, εHτυ-
()α στ�ν «π7λιν» κα- π�νω �π’ 8λα +λευθερ)α κα- δικαι�σ9νη στ�0ς π�λ)τες.

***

�H
κατ�ργηση τBν θεBν αHτBν κα- & �ντικατ�στασ: τ�υς �π� +π�υρ�νι-
�υς, µ1 +π)γει�υς +παγγελµατ)ες «λειτ�υργ�9ς» τ�υς, *γινε πρ-ν �π� π�λ-
λ�0ς αCBνες, 8ταν µ1 L)αι�υς κα- α6µατηρ�0ς τρ7π�υς +γκαθιδρ9θηκε
παγκ�σµ)ως τ� καθεστ]ς τ�� «Nα�� τ�� Σ�λ�µBντ�ς» (π�0 kταν, Eς

γνωστ7ν, να�ς (τ�� Για(L1) �λλ� κα- «K�ρLανNς»-«Θησαυρ�φυλ�κει�ν») κα-
[σ(υσε τ� περ)φηµ� «+ν τcB ναcB δ�υλε9σετε, +ν τcB ναcB τραφ:σεσθε» – αHτ� �κριLBς
π�0 *κανε 8λα τ� λειτ�υργ:µατα +παγγ�λµατα κι 8λ�υς τ�0ς θε�0ς �π� πλ�υτ�-
δ7τες πλ�υτ�λ,πτες. Kα- γι’ αHτ� & σηµεριν� δηµ7σια �ω� $π�υδ:π�τε παρ�υ-
σι��ει Iνα κωµικ�τραγικ� θ�αµα, 8π�υ �6 +παγγελµατ)ες αHτ�- τ,ς π�λιτικ,ς µε-
ταµ�ρφ#ν�νται +ν µιbN νυκτ- κ�µµατικBς κα- Cδε�λ�γικBς *τσι, π�0 ν� διερωτNται
κανε)ς, π�� fφε)λ�νται �6 µεταµ�ρφ#σεις αHτ�ς: σ1 π�λιτικ� κυνισµ� eπλBς = στ�
3γγιγµα mν�ς µαγικ�� ραLδι�� µιNς �7ρατης (Dπερατλαντικ,ς) K)ρκης.

Y.Γ.: Στ� τε�(�ς αHτ� �ναδηµ�σιε9ω �π� νεανικ7 µ�υ *ργ� δ9� κεφ�λαια, τ�: «T� πα-
ραµ9θι τ�� Παρλαµ�ντ�υ» κα- «Λειτ�υργ)ες κα- +παγγελµατισµ�ς» (σ.σ.  17477-17488),
στ� $π�%α �ναλ9εται & διαφ�ρ� µετα�0 τ,ς mλληνικ,ς �ντ)ληψης περ- Π�λιτικ,ς �π�
τ� σηµεριν� κα- �ναδεικν9�νται τ� στ�ι(ε%α τ��  Eλληνικ�� Π�λιτικ�� Π�λιτισµ��
;(ι Eς παρελθ�ν �λλ� Eς �ητ�9µεν� τ�� Παρ7ντ�ς κα- τ�� M�λλ�ντ�ς, τ,ς  Eλλ�δ�ς
κα- τ,ς  Yφηλ)�υ, µιNς κα- & ��)α τ�υς ε2ναι κα- θ� παραµε)νPη Dπερ(ρ�νικ� κα- Dπερ-
τ�πικ� κα- & καταν7ησ: τ�υς µπ�ρε% γι� τ�0ς δα:µ�νες ν� δε)�Pη τ� δι���δ� �π� τ�
τραγικ� �δι���δ� τ,ς σηµεριν,ς «Π�λιτικ,ς», π�0 πρ�αναφ�ραµε.

∆.I.Λ.



�Aγαπητ	 κ. Λµπρ�υ,
Στ� τε���ς 260-261 τ�� «∆αυλ��», στ#ν σελ%δα

16981, δι*ασα –κα, γ-µισε . ψυ�0 µ�υ περηφ-
νεια κα, θαυµασµ�– κτι π�3 δυστυ�4ς µι5 µεγ-
λη µερ%δα τ�� τ6π�υ 7θεληµ-να 8 9θ-λητα 9π�-
σι:πησε: <O τ-ως πρ?εδρ�ς τ@ς Γαλλ%ας κ. Bαλερ3
Zισκ5ρ ντ’ �Eστα%ν, πρ�φαν4ς Fµφ�ρ�6µεν�ς 9π�
δηµ�κρατικ5 αGσθ0µατα κα, φιλελληνισµ?ν, Fπα-
ν-λα*ε τ�ν Θ�υκυδ%δη. «Xρ#µεθα γ�ρ Π�λιτε)bα Pr
;ν�µα δι� τ� µ� +ς fλ)γ�υς, �λλ’ +ς πλε)�νας �Cκε%ν
∆ηµ�κρατ)α κ�κληται». <Yπενθυµ%Jω Kτι τ#ν Fπ��#
τ�� K. Kαραµανλ@ αMτ�ς N Γλλ�ς εMπατρ%δης συ-
ν-τεινε στ#ν πρ�:θηση τ@ς FντOεως τ@ς <Eλλδ�ς
στ#ν EMρωπαϊκ# K�ιν?τητα, Qς RO���ς φιλ-λλην,
9π�τ%ων Rτσι φ?ρ�ν τιµ@ς πρ�ς τ�ν π�λιτισµ? µας.

ESναι Tνα 9κ?µη µ0νυµα Fλπ%δας πρ�ς Kσ�υς
UEλληνες ν�ιJ�νται κα, 9γωνι��ν γι5 τ#ν Vλληνι-
κ?τητα. WOντως N <Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς λ6νει Kλα

τ5 πρ�*λ0µατα, γιατ, εSναι δ�κιµασµ-ν�ς 9π� π�λ-
λ	ς �ιλιετ%ες. AMτ�ν Fπικαλ��νταν κα, π�λλ�, Γλ-
λ�ι διαν��6µεν�ι. Mεγλες Fπι�ειρ0σεις H.Y. στ-λ-
ν�υν 9ν:τερα στελ-�η των ν5 µθ�υν τ#ν Vλληνι-
κ0ν, γιατ, . γλ4σσα µας δ	ν εSναι αMθα%ρετη, Kπως
�[ \λλες γλ4σσες, π�3 κα%τ�ι πρ�-ρ��νται 9π�
Vλληνικ	ς ρ%Jες λ-Oεων, δ	ν εSναι ν�ηµατικ-ς.

]Aν N κ. Mπ�3ς Fµιµε^τ� τ�3ς Γλλ�υς, δ	ν πα-
ρεπληρ�φ�ρε^τ� 9π� σιωνιστ	ς κα, 9κ�λ�υθ��σε
τ,ς Fπιταγ	ς τ�� <Eλληνικ�� Π�λιτισµ�� π�3 9ν--
δειOε τ#ν �Aµερικ# σ	 µεγλη δ6ναµη, _σως δ	ν συ-
ν-*αινε τ� γεγ�ν�ς τ@ς 11ης Σεπτεµ*ρ%�υ κα, _σως
�[ �Aµερικαν�, δ	ν θ5 εS�αν τ�ν φ?*� µι`ς 9νλ�-
γης Fν-ργειας σ0µερα.

Mετ5 τιµ@ς
Nικ. Zωγραφ$κης

Γ6θει� Λακων%ας

&O κ. Bαλερ) Zισκ�ρ ντ’ +Eστα-ν κα- . κ. T01ρτ0 Mπ�3ς

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

K9ριε διευθυντ�,
∆9� π�λυτιµ7τατες λ��εις-κλειδι� ε2ναι �6 λ��εις «Πελασγ)α» κα- «Πελασγ7ς». O6 Pωµι�- δ�-

(�νται �ναντ)ρρητα τ� +πιστηµ�νικ,ς φαντασ)ας κατασκευ�σµατα τBν ��νων +ρευνητBν, �ντι-
π�λων τ,ς mλληνικ7τητας. Kατ’ αHτ�0ς λ�ιπ�ν & λ��η «Πελασγ�ς» δ1ν ε2ναι mλληνικ� �λλ� δ�-
νει� «�Iνδ�ευρωπαϊκ�» κι �ν�γεται στ�ν τ9π� Bhel-osgho-s (π�0 θ� σ:µαινε «�νθισµ�ν� κλα-
δ)»!!).

 O «∆αυλ�ς» µNς Dπ�δει�ε πBς ν� «διαL���υµε» τ-ς mλληνικ1ς λ��εις1 κα- ν’ �ντιλαµLαν7µα-
στε τ� µην9µατα π�0 µNς στ�λν�υν. /Eτσι aν διαL�σ�υµε τ�ν π�λυσ9νθετη *νν�ια «Πελασγ)α»
(π�λυσ9νθετη γιατ- *πρεπε ν� +κφρ�σPη τ� γενικ� εCκ7να µιNς περι�(,ς, γνωστ,ς κι �ναγνωρ)-
σιµης κα- τBν (αρακτηριστικBν της) Lλ�π�υµε 8τι στ� λ��η Lρ)σκ�νται +νσωµατωµ�νες τ�σσε-
ρεις(!) 3λλες *νν�ιες, uτ�ι:

π�λας· π�0 σηµα)νει –$/& πλησ)�ν, γνωστ7ς/:, δικ7ς/κ: µας,
γ(α)%α· π�0 σηµα)νει –γ,, τ7π�ς,

¶E§A™°IA KAI PøMIO™YNH

▲

«&O δ4 νεαν5σκ�ς 6φυγεν 7π’ α8τ9ν γυµν:ς» (M<ρκ�ς, ιδ´ 50-52)
�Aγαπητ	 κ. Λµπρ�υ,
∆ια*Jω τακτικ5 τ�ν «∆αυλ�» κα, Fκτιµ4 τ#ν

πρ�σπθει σας ν5 ρ%Oετε λ%γ� φ4ς στ5 9π-ραντα
σκ�τδια τ�� Xριστιανισµ��. �Eνδιαφ-ρ�ν κα, 9π�-

καλυπτικ� τ� τελευτα^� 9φι-ρωµ σας «<Iερατε^α
κα, Σ	O» (τ. 265), σωστ5 κα, �αρακτηριστικ5 τυ-
πωµ-ν� στ,ς ρ�J σελ%δες. Σ5ν \νθρωπ�ς π�3 πι-
στε6ει πfς σκ-πτεται gρθ�λ�γιστικ, δ	ν µπ�ρ4



παρ5 ν5 Fκφρσω σ	 λ%γες γραµµ	ς Qρισµ-νες πα-
ρατηρ0σεις σ’ K,τι 9φ�ρh̀  εGδικ:τερα στ� κεφλαι�
«<Iερ�-παιδ�φιλ%α».

<H Kλη 7θικ# iπ?σταση σ	 αMτ� τ� σ6στηµα δ	ν
εSναι κτι τ� τυ�α^� 8 µι5 µ�ντ-ρνα Fκδ0λωση 8
σηµε^α τ4ν καιρ4ν: R�ει *αθει	ς ρ%Jες, κα, Fκε^ θ5
πρ-πει ν5 ψO�υµε, γι5 ν5 *ρ��µε 9π� π�� 9ρ�%Jει.
Φυσικ5 καλ6τερη πηγ# 9π� τ#ν «<Aγ%α Γραφ#»
δ	ν µπ�ρ��µε ν5 *ρ��µε.

Γνωρ%J�υµε Kλ�ι τ#ν τ?σ� συγκινητικ# στιγµ#
τ@ς συλλ0ψεως τ�� [δρυτ@ τ�� Xριστιανισµ��.
UOλ�ι �[ εMαγγελιστ	ς µ`ς περιγρφ�υν µ	 κθε
λεπτ�µ-ρεια τ#ν πρ�δ�σ%α τ�� �I�6δα κα, τ5 Fπα-
κ?λ�υθ της: γ�νατισµ-ν�ς στ� kρ�ς τ4ν �Eλαι4ν
N �Iησ��ς Rκανε τ#ν πρ�σευ�0 τ�υ, Fνl4 . συν�δε%α
τ�υ κ�ιµ?ταν mπν� µακρι� παρ$µερα. T% ε_δ�υς
πρ�σευ�# Rκανε, δ	ν µ`ς διαφωτ%J�υν, _σως 9π�

διακριτικ?τητα, _σως 9π� παρλειψη 8 σστισµα 8
λ?γlω δεσµε6σεως: στ� *ασικ:τερ� σηµε^� τ4ν γε-
γ�ν?των iπρ�ει µι5 καταφαν#ς Rλλειψη µν0µης 8
σκ?πιµη 9π�σι:πηση. <O µ?ν�ς N Nπ�^�ς κατ5 κ-
π�ι� τρ?π� 9π-φυγε τ� σστισµα κα, διατ0ρησε
τ#ν µν0µη τ�υ φα%νεται ν5 εSναι N M`ρκ�ς, N
Nπ�^�ς δ	ν παραλε%πει ν5 µ`ς φωτ%σoη, 9ναφ-ρ�-
ντας τ#ν Fπιτυ�%α Vν�ς Oε*ρκωτ�υ νεαν%α ν5 τ�
σκσoη 9π� τ�ν φ�*ερ� κλ�ι? (M`ρκ�ς 14/50-52):
«Kα- εwς τις νεαν)σκ�ς xκ�λ�9θει αHτ�ν (τ�ν �Iη-
σ��) περιτετυλιγµ�ν�ς σινδ7να εCς τ� γυµν�ν σBµα
αHτ��· κα- πι�ν�υσιν αHτ�ν (�[ δι4κτες τ�� �Iη-
σ��)· $ δ1 �φ:σας τ�ν σινδ7να *φυγεν �π’ αHτBν
γυµν7ς».

M	 τιµ#
Bασ5λης N. MακρBς
Πλ�%αρ��ς E.N., Παρ%σι

λ(α)Nς· π�0 σηµα)νει –λ)θ�ς, π�τρα,
πελα(σ)γ)α· π�0 σηµα)νει –πελαγ)σι�ς (πελ�γι�ς-)α), τ�� πελ�γ�υς.

Π�λας-γα%α-λNς-πελαγ)α – συνθ�τ�ντας τ-ς *νν�ιες αHτBν τBν λ��εων διαL���υµε: « H δικ: µας
γ, τBν λ)θων κα- τ�� πελ�γ�υς (�π� L�υν� κα- θ�λασσα) κα- κατ’ +π�κταση· & γεν�τειρα Γ,
µας.  H λ��η Πελασγ�ς πρ�πει κατ� συν�πεια ν� διαL��εται: $ (κ�τ�ικ�ς) τ,ς δικ,ς µας γ,ς, $
γηγεν:ς.  Yπ�ρ(ει καθαρ� +τυµ�λ�γικ� κα- σηµασι�λ�γικ� σ(�ση κα- στ-ς δ9� περιπτ#σεις.

AHτ� ε2ναι τ� µην9µατα π�0 µNς στ�λν�υν �6 πρ7γ�ν�) µας. ∆1ν µπ�ρε% ν� σηµα)ν�υν αHτ1ς
�6 λ��εις  τ)π�τα τ� διαφ�ρετικ7. Γι’ αHτ� τ� λ7γ� 3λλωστε �6 µεταγεν�στερ�ι συνε()��υν τ�0ς
(αρακτηρισµ�0ς «α8τ
Cθ�νες» ( Hσ)�δ�ς/∆ι�ν.  Aλικαρν.), «γηγενEες» (Σκ9µν�ς/Περ)πλ�υς)
κ.λπ. Kα- $ hOµηρ�ς (ρησιµ�π�ιε% τ� +π)θετ� δ��ς = θε%�ς, +�α)ρετ�ς, Eραι7τατ�ς, κ�λλιστ�ς, µε-
γαλ#τατ�ς, τερατ#δης, Dπ1ρ 3νθρωπ�ν, xθικ� +�α)ρετ�ν· κα- δ��ι Eς *θν�ς: «δ��ι Πελασγ�-»
(�Iλ., E 696).

�Aπ� τ� παραπ�νω Lγ���υµε τ� m�,ς συµπερ�σµατα:
• hOτι �6 Πελασγ�- kταν αHτ7(θ�νες κα- δ1ν kρθαν Eς πρ7σφυγες �π� �λλ��.
• hOτι $ Iνας θεωρ��σε τ�ν 3λλ� «δικ7 τ�υ», γιατ- πρ�φανBς ε2(αν κ�ιν� (αρακτηριστικ� κα-

▲
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T� παιδεραστικ� σκ$νδαλα τ9ν GερωµEνων
�Aγαπητ	 ∆αυλ-,
Συγ�αρητ0ρια γι5 τ#ν Rρευν σ�υ σ�ετικ5 µ	

τ#ν σεO�υαλικ?τητα τ4ν [ερωµ-νων. ESναι \κ�µ-
ψ� ν5 9σ��λ@ται κανε,ς µ	 τ-τ�ια θ-µατα, 9λλ5 Fδ4
πρ?κειται γι5 9π?λυτη iπ�κρισ%α τ@ς <Eλλην�ρ-
θ?δ�Oης �Eκκλησ%ας. M	 9φ�ρµ# τ#ν Rρευν σ�υ,
ψ�ν�ντας στ� google µ	 τ� kν�µα Vryonis, τ�� παι-
δεραστ@ Fπισκ?π�υ, 9νακλυψα Nλ?κληρη [στ�-
σελ%δα, τ#ν www.prokov.org, σκ-τ� περι*?λι, µ	 τεκ-
µηριωµ-να ρεπ�ρτ5J 9π� παιδεραστικ5 σκνδαλα

µι`ς π�λυπρ?σωπης λ%στας (µ-τρησα 15) gρθ?δ�-
Oων [ερωµ-νων (Abusers) στ,ς HΠA –P:σων, Σ-ρ-
*ων, <Eλλ0νων, �Aρ*ων κ.\.–, καθfς κα, π�λλ5
συναφ@ zµαρτ0µατα. �Eπ%σης Qδηγ0θηκα σ	 µ%α
Vλλην�αµερικανικ# [στ�σελ%δα τ�� Hellenic
Communication Service, Kπ�υ 9ναφ-ρεται πfς θ6-
µατα <Eλλην�αµερικαν4ν [ερ-ων θ5 κν�υν
9γωγ	ς στ# Σ6ν�δ�, Jητ:ντας 9π�Jηµι:σεις Vκα-
τ�µµυρ%ων δ�λλαρ%ων.

WIσως θελ0σετε ν5 �ρησιµ�π�ι0σετε τ,ς πληρ�-



K6ριε διευθυντ,
N5 µ#ν σ`ς φανo@ καθ?λ�υ παρOεν� F5ν δ@τε

ν5 ��ρε6�υν Vλληνικ�3ς ��ρ�3ς στ#ν καρδι5 τ��
T?κυ� κα, µλιστα τ�ν κθε ��ρ� ν5 συν�δε6oη κα,
. τ�πικ# Fνδυµασ%α πρ�-λευσ0ς τ�υ. T� πανεπι-
στ0µι� �A�υµα Nταϊκκ�υ R�ει καθηγ0τρια .
Nπ�%α διδσκει Vλληνικ�3ς ��ρ�3ς µ	 π�λ3 κ-φι
κα, �ρη. �E5ν δ@τε τ,ς �IαπωνεJ��λες ν5 ��ρε6-
�υν µ	 τ?ση �ρη κα, λε*εντι, δ	ν θ5 τ� πιστε6ε-
τε (�λ. φωτ�γραφ5α).

<H κυρ%α Pι-κ� Kασι*γκι εSναι . καθηγ0τρια
κα, gργαν:τρια τ�� φεστι*λ. Mιλει Vλληνικ,
Rρ�εται τακτικ5 στ#ν <Eλλδα κα, τ@ς 9ρ-σ�υν τ�
κρασ%, . Vλληνικ# κ�υJ%να κα, . Vλληνικ# ν��τρ�-
π%α. T� kν�µα τ@ς σ��λ@ς ��ρ�� π�3 διατηρε^ εSναι
«KEΦI» κα, πραγµατικ5 ��ρε6�υν µ	 κ-φι. M��
Rκανε Fπ%σης Fντ6πωση, π�� *ρ@κε Kλες αMτ	ς τ,ς
κασ-τες µ	 Kλ�υς αMτ�3ς τ�3ς ��ρ�3ς 9π� τ#ν Kρ0-
τη µ-�ρι τ#ν Mακεδ�ν%α, 9κ?µη κα, π�ντιακ�6ς.
Σ	 Fρ:τησ0 µ�υ γιατ% τ@ς κ%νησαν τ� Fνδιαφ-ρ�ν
αMτ�, �[ ��ρ�%, µ�� 9π0ντησε Kτι πρ,ν µερικ5 �ρ?-
νια παρακ�λ�6θησε στ� Φεστι*5λ �Aθην4ν λαϊ-
κ�3ς ��ρ�3ς κα, Rκτ�τε Fνθ�υσιστηκε. Kα, ν5 φα-
ντασθ@τε Kτι τ,ς Fνδυµασ%ες τ,ς πληρ:ν�υν �[ κ�-
π-λλες, π�υλ:ντας στ� φεστι*5λ τ�� πανεπιστηµ%-

�υ πρ�σωπικ5 9ντικε%µενα π�3 δ	ν �ρειJ�νται.
Mετ5 9π� Kλα αMτ5 τ5 παραπνω µπ�ρε^τε ν5

φαντασθ@τε τ% διδσκ�νται τ5 δικ µας παιδι5 στ5
δικ µας σ��λε^α. Kα, κτι 9κ?µα. Σ	 Tνα πανεπι-
στ0µι� στ� T?κυ� iπρ��υν τρε^ς καθηγητ	ς
T��ρκ�ι iπ0κ��ι, �[ Nπ�^�ι Fκτ�ς 9π� τ#ν γλ4σσα
τ�υς διδσκ�υν κα, γι5 τ�ν π�λιτισµ? τ�υς. �Eµε^ς
Kµως τ%π�τε. ∆	ν iπρ�ει �{τε Tνα π?στερ τ@ς �Oλυ-
µπιδας 2004 στ#ν �Iαπων%α κα, F5ν τ�3ς ρωτ0σε-
τε, γνωρ%J�υν περισσ?τερα γι5 τ�3ς µεθεπ?µεν�υς
�Oλυµπιακ�3ς �Aγ4νες π�3 θ5 γ%ν�υν στ#ν K%να,
παρ5 γι5 φ-τ�ς π�3 θ5 γ%ν�υν στ#ν <Eλλδα. Θ5
|θελα �[ zρµ?δι�ι ν5 κν�υν καλ6τερα τ#ν δ�υ-
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µιλ��σαν µι� κ�ιν� γλBσσα, καταν�ητ� �π’ 8λ�υς.
• hOτι & σ9νθεση τεσσ�ρων κι & �π7δ�ση π�λλBν +νν�ιBν σ1 µι� λ��η πρ�ϋπ�θ�τει Dψηλ� π�-

λιτισµ� τ�ν +π�(� +κε)νη (δεκ�δες (ιλι�δες (ρ7νια π.X., �πρ�σδι7ριστες �κ7µα) π�0 συνετ�θη-
σαν �6 λ��εις.

• hOτι �6 fν�µασ)ες «Πελασγ)α» κα- «Πελασγ�-» πρ�πει ν� kταν �ντ)στ�ι(ες τBν σηµερινBν
« Eλλ�ς» κα- «hEλληνες» κα- καθ#ρι�αν τ� (#ρα κα- τ� λα7 της (*θν�ς).

�EρωτB mπ�µ�νως π�ι�9ς {φελ��ν �6 τερ�στιες πρ�σπ�θειες �π�δε)�εως τ�� �ντιθ�τ�υ �π� τ�0ς
γνωστ�0ς κ9κλ�υς τ�� +�ωτερικ�� κα- τBν συν�δ�ιπ7ρων τ�υς PωµιBν; ΠBς µπ�ρ��ν �νεν7-
(λητ�ι ν’ �νατρ�φ�υν µ1 τ�τ�ια πρ�ϊ7ντα γενε1ς +π- γενεBν κα- ν� +µπ�δ)��υν µ1 κ�θε τρ7π� τ�ν
*ρευνα στ�ν  Eλλ�δα.

Mετ� τιµ,ς
Nικηφ
ρ�ς Π�λ5της

Heswall, �Aγλ)α
1. H. Tσατσ7µ�ιρ�ς, « Iστ�ρ)α Γεν�σεως τ,ς  Eλληνικ,ς Γλ#σσας», +κδ. ∆αυλ7ς, 1991, L´ *κδ. 2004.
2. A. Γα�,ς, «Λε�ικ�ν τ,ς  Eλληνικ,ς Γλ#σσης», *κδ�σις Bι�ννης 1835.

&Eλληνικ�- C�ρ�- στHν καρδι� τ�I T
κυ�

φ�ρ%ες αMτ	ς σ	 Tνα συµπληρωµατικ� ρεπ�ρτJ,
9φ�� Fρευν0σετε µ?ν�ι σας, δι?τι 9δικ0σατε τ#ν
gρθ?δ�Oη �Eκκλησ%α, Fµφαν%J�ντς την ν5 iστερo@
στ� θ-µα αMτ� τ@ς Kαθ�λικ@ς.

Φιλικ5
K. ∆αρ.

Σπρτη
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+AρCιCρ�νι� µ4 L�ραϊκH «περιτ�µN»...
K6ριε διευθυντ,
∆�κιµστε ν5 κνετε µ%α δηµ�σκ?πηση («*αρ-

*αριστ,» gallop). T% V�ρτJ�υν �[ �ριστιαν�, τ#ν
πρ:την Vκστ�υ Rτ�υς (1ην �Iαν�υαρ%�υ); T#ν πρω-
τ��ρ�νι, λ-νε σ�εδ�ν Kλ�ι 9µ-σως. T�ν M-γα Bα-
σ%λει�, 9ναφ-ρ�υν �[ περισσ?τερ�ι µετ. T0ν... πε-
ριτ�µ# τ�� Kυρ%�υ, δηλ:ν�υν µερικ�%, π�3 πι-J�-
νται ν5 θυµηθ��ν τ5 «θρησκευτικ» τ�υς, µ	 λ%γ�

δισταγµ?. ∆ηλαδ# τ� Kτι N Xριστ�ς περιετµ0θη
(Kπως πρττ�υν Kλ�ι �[ <E*ρα^�ι – «περιτετµηµ--
ν�ι» 8 «περιτµηµ-ν�ι»). Θεωρε^ται σπ�υδα^� γε-
γ�ν�ς κα, Qς Fκ τ�6τ�υ τιµ`ται δε?ντως: T#ν πρ:-
τη .µ-ρα τ�� Rτ�υς. Πρ:τη V�ρτ0. Γι5 ν5 πoη καλ5
. �ρ�νι!

Mετ5 τιµ@ς
Zω5λ�ς

OEPω 7π: τ: δηµαρCε��
τ�I +Eδιµ��3ργ�υ

K6ριε διευθυντ,
<H συνηµµ-νη φωτ�γραφ%α Fλ0φθη στ� �Eδιµ*��ργ� τ� καλ�-

κα%ρι τ�� 2002. T� µεγαλ�πρεπ	ς \γαλµα εSναι τ�� Mεγλ�υ �Aλε-
Oνδρ�υ Fφ%ππ�υ κα, εSναι τ�π�θετηµ-ν� Rµπρ�σθεν τ�� δηµαρ-
�ε%�υ τ@ς π?λεως.

Mετ5 τιµ@ς
ΣτEφαν�ς Bα��3ρας

�Aθ0να

&O καθηγητHς τBς Θε�λ�γ5ας παπ<-Θε
δωρ�ς ZNσης
<O παπ`-Θε?δωρ�ς Z0σης, καθηγητ#ς τ@ς Θε-

�λ�γικ@ς Σ��λ@ς τ�� �Aριστ�τελε%�υ Πανεπι-
στηµ%�υ Θεσσαλ�ν%κης, µ`ς γνωστ�π�%ησε zρµ�-
δ%ως Kτι µει:νεται κα, πρ�σ*λλεται 9π� τ# φρ-
ση π�3 περιε%�ετ� στ#ν Fπιστ�λ# τ�� 9ναγν:στη
µας κ. Γιννη Γρηγ�ρ-α, π�3 δηµ�σιε6τηκε στ#
στ0λη αMτ# («∆αυλ�ς», τ. 264, στ0λη «�Eπιλ�γ#
�Eπιστ�λ4ν �Aναγνωστ4ν»), «τ� �π�λιθ#µατα
τ,ς Lυ�αντιν,ς Θε�κρατ)ας, 8πως $ παπN-Γι#ρ-
γης Mεταλλην�ς κα- $ παπN-Θε7δωρ�ς Z:σης,
π�0 δ1ν 6δρ#ν�υν µ1 τ-ς τ7σες (�ντιπαρατιθ�µε-
νες) �λ:θειες». �Eφ’ Kσ�ν N παπ`-Θε?δωρ�ς Z0-
σης θεωρε^ Kτι µει:νεται κα, πρ�σ*λλεται µ	 τ#
φρση αMτ# τ�� Fπιστ�λ�γρφ�υ, N «∆» Fκ δη-
µ�σι�γραφικ�� καθ0κ�ντ�ς δ	ν θ5 µπ�ρ��σε

παρ5 ν5 Fνηµερ:σoη τ�3ς 9ναγν4στες τ�υ γι’
αMτ?.

M	 τ#ν εMκαιρ%α αMτ# Kµως θ5 σηµει:σ�υµε
Kτι καλ� θ5 �ταν, N παπ`-Θε?δωρ�ς Z0σης (κα,
Qρισµ-ν�ι \λλ�ι) ν5 µ#ν συνδι�ργαν:νoη Fν 21lω
αG4νι συν-δρια, στ5 Nπ�^α ν5 Jητ@ται . αMτε-
πγγελτη δ%ωOη Vν�ς Fρευνητικ�� περι�δικ��
σ5ν τ�ν «∆», π�3 πρ�σπαθε^ ν5 συµ*λoη στ# διε-
ρε6νηση τ@ς [στ�ρικ@ς 9λ0θειας, Kπως κα, ν5 µ#ν
πρ�*α%νoη στ,ς πανελλην%ως γνωστ	ς διακηρ6Oεις
τ�υ, Kτι πρ�τιµh` τ� «τ�υρκικ� φ-σι» 9π� τ#ν
EMρωπαϊκ# UEνωση  κ.λπ. – πρOεις π�3 πρ�κα-
λ��ν κθε UEλληνα κα, τ�ν πρ�διαθ-τ�υν σ	 gOε^ς
�αρακτηρισµ�6ς, Kπως Fκε^ν�ς π�3 �ρησιµ�π�%-
ησε N πρ�αναφερθε,ς Fπιστ�λ�γρφ�ς. – ∆.I.Λ.

λει τ�υς. Tελει:ν�ντας θ-λω ν5 π4 Kτι, 9φ��
iπρ��υν O-ν�ι π�3 9γαπ��ν τ#ν <Eλλδα περισ-
σ?τερ� 9π� Fµ`ς τ�3ς UEλληνες, . <Eλλδα δ	ν θ5
σ*0σoη.

Mετ5 τιµ@ς
NικNτας Mπινι$ρης

T?κυ�, �Iαπων%α



&O Σαρωνικ:ς τ�I Σαρ
ν
«/A(, π,ρες τ�ν κακ� τ� δρ7µ�

κα- τ�ν ε�κ�λη �ω�
κι kρθες κ7ντρα µ1 τ� ν7µ�

�αφνικ� Iνα πρω)», 
8πως λ�ει κα- τ� b�σµα.

T) θ� γ)νPη µ1 σ�να, κ9ριε �Aρι�λ, υ61 ∆αυ)δ; Σ�ν ν� µ�ν *φθανε π�0 τ� *(εις κ�-
νει κ�υλ�υL�(ατα µ1 τ�ν π�λιτικ: σ�υ στ� Mεσανατ�λικ� κα- δ1ν µπ�ρB πλ��ν ν�
σ1 δικαι�λ�γ:σω π�υθεν� διεθνBς, τ#ρα πρ�πει ν� µπαλ#νω κα- τ� +πακ7λ�υθα
τ,ς διαπλ�κ,ς σ�υ µ1 τ�0ς π�λιτικ�ντηδες τ�� Pωµα)ικ�υ; �Eντ��ει, ε[παµε ν�
κατακτ:σ�υµε τ�ν Dφ:λι� µ1 τ�ν παρ� µας, ν� Dπ�δ�υλ#σ�υµε �Cκ�ν�µικ� τ�0ς
π�ντες, ν� L���υµε δικ�9ς µας κρυπτ�-περι�9σι�υς ν� �γ�ρ���υν παραλιακ� �κ)-
νητα-«φιλ�ττα» (8πως κ�ν�υµε +πιτυ(Bς στ�ν Kρ:τη κα- στ� M�νη +δB κα- δε-
καετ)ες), γι� ν� φτει���υµε σιγ�-σιγ� τ� «πρ�γεφυρ#µατ�» µας, ν� γεµ)σ�υµε
τ�ν κ7σµ� κα�%να, γι� ν� τ�0ς τ� πα)ρν�υµε. BιLλικ1ς +πιταγ1ς +�αργυρ#ν�υµε,
�λλ� κρ�τα κα- λ)γ� τ� πρ�σ(:µατα, Lρ1 παιδ) µ�υ.

Kι $ 3λλ�ς $ εHλ�γηµ�ν�ς, $ κ�λλητ7ς σ�υ, $ ∆αυ-δ �Aπ�λ, $λ7κληρ� νησ- τ��
Σαρωνικ�� *Lαλε στ� µ�τι $ φατα�9λας! Kα- τ) δ1ν *κανε, γι� ν� �γ�ρ�σPη τ�ν Π�-
τρ�κλ� (γνωστ� κα- Eς «Γαϊδ�υρ�ν:σι» = «K7πρ�ς», fν�µασ)ες π�0 πρ�φανBς
τ�ν +ν�πνευσαν λ7γcω κ�π�ιων Cδι7ρρυθµων συνηθειBν τBν LιLλικBν πρ�γ7νων
µας). T) τ� γι7κα σ�υ πρ�σ�λαLε στ-ς +πι(ειρ:σεις τ�υ, τ) mκατ�µµ9ρια δ�λλ�ρια
σ�� *(ωσε στ�ν τσ�πη γι� τ-ς πρ�εκλ�γικ1ς �ν�γκες σ�υ, µ1 �ντ�λλαγµα ν� πρ�-
σεγγ)σPης στελ�(η τ,ς ρωµα)ικης κυL�ρνησης κα- ν� ’�ηγηθP,ς δε7ντως... MιλNµε
γι� π�λ0 µ)�α. hΩσπ�υ τ�ν «τσ)µπησε» $ εCσαγγελ�ας κα- π,γαν 8λα στ� Lρ7ντ�.
T) ν� κ�ν�υµε; Bλ�πεις, αHτ� & ρ�υφι�να & Θ�µις *(ει Iνα �)φ�ς ν�! (µ1 τ� συ-
µπ�θει�)!  H σκι� τ�υ καλ9πτει κα- τ-ς συνειδ:σεις τBν δικαστBν τ,ς (#ρας σ�υ.
/E(ει δυστυ(Bς πανανθρ#πιν� Lεληνεκ1ς κα- κ�ρ�ς. /Aντε τ#ρα +σ0 ν� �ντιτ��Pης
σ’ αHτ�ν Kριτ�ς, Πρ�φ,τες, �Eσθ:ρ, Zα(αρ)ες κα- µαλακ)ες... Φ)δι π�0 µNς *φα-
γε, φ�υκαρ� µ�υ.

Kι αHτ�- �6 Pωµι�- �π’ τ�ν 3λλη τελε)ως �νεγκ�φαλ�ι ε2ναι. M�(ρι κα- τ�ν φ)λ�
µας τ�ν Γκ�υ�)νσκι τσιµπ:σανε, 8ταν ε2(ε *ρθει γι� ν� καν�ν)σPη τ� σ(ετικ� �λι-
σLερ)σι, Eς φα)νεται, γι� τ� [δι� θ�µα. Π�� ν� καταλ�L�υν �π� «Dψηλ� π�λιτικ:».
/Eτσι κα- +σ0 τ#ρα +κτ)θεσαι �νεπαν7ρθωτα κα- $ «LαρBν�ς» σ�υ $ �Aπ1λ �γω-
νιbN, µ:πως LρεθP, ν� κ�νPη παρ�α µ1 τ�ν Bαν�9ν�υ στ� µπ�υντρ�9µι. Σαλ�τα τ�
κ�νατε �µφ7τερ�ι. Θ� µπ�ρ�9σατε ν� ε[(ατε τακτ�π�ι:σει τ� θ�µα µ1 eπλ�9στε-
ρ� τρ7π�. ΠBς; M1 «τρ�π�λ�γ)α», �γαπητ� µ�υ! Θ� διαµην9ατε στ�ν πρ�σLη σας
στ�  Eλλαδιστ�ν ν� ψιθυρ)σPη στ� αHτ- τ�� eρµ�δ)�υ Dπ�υργ�� τ�ν παρ�κλησ: σας,
κα- & τρ�π�λ�γ)α θ� +ρ(7ταν γι� ψ:φιση σ1 (ρ7ν� µηδ�ν. ∆1ν *(ει σηµασ)α, aν
τ� νησ�κι τ�� σκανδ�λ�υ ε2ναι Cδι7κτητ� κα- �π�τελε% �ρ(αι�λ�γικ� (Bρ�. AHτ�
ε2ναι ψιλ�πρ�γµατα γι� τ� ρωµα)ικη B�υλ:, π�0 τρ�π�λ�γ#ντας σ1 µεταµεσ�ν9-
κτιες �ρες κα- +ν ριπP, fφθαλµ�� +�αφαν)�ει τ7ν�υς κα- πνε9µατα �π� τ� γραφ:,
δ�ση �π� τ� (�ρτη, δ)νει φBς, νερ7, τηλ�φων� στ� αHθα)ρετα, κτ)�ει L)λλες κα-
εHαγ, διασκεδαστ:ρια, σ�ν τ� κα�%ν� π�0 fνειρευ7σασταν γι� τ�ν Π�τρ�κλ�.
�Eκε%ν� π�0 µ�� πρ�καλε% 8µως �ωηρ� �νησυ()α, ε2ναι 8τι καµµι� τρ�π�λ�γ)α
δ1ν �π�µακρ9νει τ�ν N�µεσι π�0 *ρ(εται φ�ρτσ�τη µ1 τ�

Σ$ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



™
τ5 λεOικ5 σ5ν «Fπγγελµα» Nρ%Jεται . «Lι�π�ριστικ� +ργασ)α
τιν�ς» κα, σ5ν «Fπαγγελµατ%ας» N �σκBν Lι�π�ριστικ�ν +ργα-
σ)αν». <Eπ�µ-νως, Kταν 9σκ4 Fπγγελµα, σκ�π?ς µ�υ εSναι ν5
FOασφαλ%Jω τ5 πρ�ς τ� J@ν, κα, κατ5 λ�γικ#ν 9ναγκαι?τητα .

ψυ��λ�γικ# 9φετηρ%α κα, τ� λ�γικ� κ%νητρ? µ�υ Qς Fπαγγελµατ%α
εSναι τ� 9τ�µικ� κα, �Gκ�γενειακ? µ�υ συµφ-ρ�ν. ∆	ν ν�ε^ται Fπαγ-
γελµατ%ας π�3 σκ�πε6ει στ#ν [καν�π�%ηση τ�� 9τ�µικ�� 8 �Gκ�γε-
νειακ�� συµφ-ρ�ντ�ς \λλ�υ 9τ?µ�υ. T� συµφ-ρ�ν τ�� δε6τερ�υ 9τ?-
µ�υ [καν�π�ιε^ται 9π� τ#ν \σκηση Fπαγγ-λµατ�ς Fκ µ-ρ�υς αMτ��
τ�� _δι�υ κα, k�ι Fκ µ-ρ�υς τ�� πρ:τ�υ.

▲

ONδεAς δηµ�σις λειτυργSς EµειC�ταν

�Eκ διαµ-τρ�υ 9ντ%θετα πρ�ς τ#ν 9φετηρ%α, τ5 κ%νητρα κα, τ�3ς σκ�π�3ς τ�� Fπαγ-
γ-λµατ�ς κα, τ�� Fπαγγελµατ%α εSναι . 9φετηρ%α, τ5 κ%νητρα κα, �[ σκ�π�, τ�� λειτ�υρ-

TO ¶APAMY£I TOY ¶AP§AMENTOY
T� ε�ναι κα� τ� δ�ν ε�ναι ∆ηµ�κρατ�α;

�A
νε�αρτ:τως τ�� γεγ�ν7τ�ς 8τι �6 hEλληνες δ1ν �νεκ�λυψαν µ7ν� τ� δηµ�κρατ)α �λλ�
8λα τ� π�λιτε9µατα, κα- τ� +φ�ρµ�σαν �6 [δι�ι –κα- ε2ναι γνωστ�ν 8τι, �π� τ�0ς +κπρ�-
σ#π�υς τ,ς mλληνικ,ς σκ�ψεως, �π� τ�ν  Hρ�κλειτ� κα- τ�ν Πλ�τωνα µ�(ρι τ�ν �Aρι-
στ�τ�λη, κανε-ς δ1ν καταφ�σκει πρ�ς τ� ∆ηµ�κρατ)α, �λλ� τ�ν �π�ρρ)πτ�υν πρ�L�λ-

λ�ντας σ�ν πρ7τυπα 3λλα συστ:µατα, τιµ�κρατικ� κα- �ριστ�κρατικ�, 8πως Eρισµ�νες π�λιτε%ες
τ,ς Kρ:της, τ� Σπ�ρτη κ.3.– aς +�ετ�σ�υµε τ�ν mλληνικ7τητα τ�� K�ιν�L�υλευτισµ��, aς δ��µε
δηλαδ� aν τ� σ9στηµα αHτ� ε2ναι π�λ)τευµα µ1 Cδε�λ�γικ� (αρακτ,ρα [δι�ν = παρ7µ�ι� πρ�ς
τ�ν  Eλληνικ� ∆ηµ�κρατ)α, κα- δ� τ�ν �Aθηνα)ων Π�λιτε)α, 8πως Cσ(υρ)��νται �6 �π�λ�γητ�ς
τ�υ.

ΠρBτ’ �π’ 8λα πρ�πει µ1 δυ� λ7για ν� Dπενθυµ)σ�υµε 8τι 6στ�ρικ� $ K�ιν�L�υλευτισµ�ς +µφα-
ν)�εται στ� ∆υτικ� EHρ#πη σ�ν π�λιτικ� πρ�ϊ�ν τBν mLραι�γενBν «�στικBν» +παναστ�σεων στ�ν
�Aγγλ)α κα- τ� Γαλλ)α κα- $λ�κληρ#νεται σ�ν σ9στηµα �ναπτ9σσ�ντας θεσµ�0ς κα- τ9π�υς π�0



γ0µατ�ς κα, τ�� λειτ�υργ��. �Eνl4 τ� Fπγγελµα 9φ�ρh` στ� \τ�µ� κα, στ#ν [καν�π�%η-
ση τ�� 9τ�µικ�� συµφ-ρ�ντ�ς, τ� λειτ�6ργηµα εSναι Rνν�ια 9παρα%τητα συναρτηµ-νη
πρ�ς τ,ς Rνν�ιες τ�� συν?λ�υ κα, τ�� γενικ�� συµφ-ρ�ντ�ς. Kα, �ν N Fπαγγελµατ%ας Oε-
κινh` 9π� τ#ν 9φετηρ%α τ�� λαµ*νειν, N λειτ�υργ�ς Oεκινh` 9π� τ#ν 9φετηρ%α τ�� πρ�-
σφ-ρειν. Στ#ν Vλληνικ# γλ4σσα λειτ�6ργηµα (9ρ�. «λειτ�υργ)α») σηµα%νει «+ν τP, εHρε)bα
+νν�)bα πNσαν παρ�(:ν, Dπηρεσ)αν, δαπ�νην, πρ�σφερ�µ�νην �π� τ� 3τ�µ�ν πρ�ς τ�ν Π�-
λιτε)αν» κα, λειτ�υργ�ς σηµα%νει «$ παρ�(ων, πρ�σφ�ρων, DπηρετBν, δαπανBν δι� τ�ν
Π�λιτε)αν» αMτ5 π�3 σ5ν \τ�µ� κατ-�ει N _δι�ς (9γαθ, �ρ0µατα, iπηρεσ%α, γν:σεις
κ.λπ.). UOταν 9σκ4 λειτ�6ργηµα, σκ�π?ς µ�υ δ	ν εSναι ν5 FOασφαλ%σω τ5 πρ�ς τ� J@ν
Fµ�� κα, τ@ς �Gκ�γενε%ας µ�υ (Kπως συµ*α%νει Kταν 9σκ4 Fπγγελµα), 9λλ5 ν5 παρα�ω-
ρ0σω πρ�ς τ� σ6ν�λ�, τ#ν Π�λιτε%α K,τι �ρειJεται γι5 τ# δικ0 της Fπι*%ωση («διδ7ναι
τ�%ς π�λλ�%ς τ� +µ�»). T� 9τ�µικ� συµφ-ρ�ν k�ι µ?ν� δ	ν συµ*ι*Jεται µ	 τ� λειτ�6ργη-
µα, 9λλ5 κα, συγκρ�6εται πρ�ς αMτ?, δεδ�µ-ν�υ Kτι 9π� τ# σκ�πι5 τ�� 9τ?µ�υ . πρ�-
σφ�ρ, παρ��0, δαπνη κ.λπ. πρ�ς τ#ν Π�λιτε%α 9π�τελε^ µε%ωση, Jηµ%α τ4ν πρ�σω-
πικ4ν κα, �Gκ�γενειακ4ν 9γαθ4ν, δυναµικ�� κ.λπ.

T
� 9συµ*%*αστ� µεταO3 τ�� Fπαγγ-λµατ�ς κα, τ�� λειτ�υργ0µατ�ς Fφαρµ?σθηκε
9π’ Kλες τ,ς Π�λιτε^ες π�3 9π�τ-λεσαν καταστσεις �Aρ�@ς κα, k�ι FO�υσ%ας. ∆	ν
R��υµε λ?γ�υς ν5 9ναφερθ��µε σ	 περιπτ:σεις \λλων Fθν4ν, 9φ�� στ5 π�λιτικ�-
κ�ινωνικ5 πρ?τυπα π�3 συν-λα*ε κα, iλ�π�%ησε τ� <Eλληνικ� WEθν�ς στ,ς Fλε6θερες

φσεις τ@ς [στ�ρ%ας τ�υ –µ	 FOα%ρεση τ,ς περι?δ�υς καταπτ:σεως 8 τ,ς περι?δ�υς Rντ�-
νης παρ�υσ%ας O-νων Fπιδρσεων, Kπως �ταν �[ Fπ��	ς τ�� BυJαντ%�υ κα, τ�� σηµερι-
ν�� Nε�ελληνικ�� Kρτ�υς–, . τα6τιση τ@ς Gδι?τητας τ�� Fπαγγελµατ%α µ	 τ#ν Gδι?τητα
τ�� δηµ?σι�υ λειτ�υργ�� �ταν 9διαν?ητη σ5ν σ6λληψη κα, 9παρδεκτη σ5ν π�λιτικ#
πρακτικ0. Στ#ν περ%�δ� 9κµ@ς Kλων τ4ν π?λεων-κρατ4ν τ@ς 9ρ�α%ας <Eλλδας �[ π�λι-
τικ�, \ρ��ντες, �[ δικαστ	ς, �[ διπλωµατικ�, 9πεσταλµ-ν�ι κα, �[ «πρ-σ*εις», �[ στρα-

▲
∆ΑΥΛxΣ/267, Mρτι�ς 200417478

1. H 6στ�ρικ� π�λιτικ�κ�ινωνικ� παρ�δ�ση τ�� ν��υ  Eλληνισµ�� δ1ν *(ει καµµι� σ(�ση µ1 τ-ς
�ρ(1ς τ�� K�ιν�L�υλευτισµ��, ��τε γενικ#τερα τ�� �Aστισµ��, κα- τ� «πλασσ�ρισµα» τ�� ��ν�υ
αHτ�� φρ�9τ�υ στ�ν mλληνικ� π�λιτικ� «�γ�ρ�» συν�ντησε δυσκ�λ)ες, µ1 �π�τ�λεσµα ν� µ�ν
λειτ�υργ:σPη π�τ1 καν�νικ� σ�ν σ9στηµα µ�(ρι σ:µερα. O6 3νθρωπ�ι π�0 ε2(αν �ναλ�Lει αHτ�
τ� πλασσ�ρισµα µετα�0 τBν 3λλων (ρησιµ�π�)ησαν κα- τ� µ�θ�δ� τ�� +�ελληνισµ�� τ,ς παρ-
λαµενταρ)στικης $ρ�λ�γ)ας, µ1 σκ�π� ν� φανP, 8τι τ� �γγλ�γαλλικ� αHτ� πρ�ϊ�ν ε2ναι δ,θεν
�ρ(α%�, mλληνικ,ς κατασκευ,ς. /Eτσι $ Παρλαµενταρισµ�ς Lαφτ)στηκε ∆ηµ�κρατ5α, τ� Παρλα-

[σ(υαν uδη στ� φε�υδαρ(ικ� µεσαιωνικ� καθεστBτα (Παρλαµ�ντα). hOταν �6 δ9� αHτ1ς (Bρες
*γιναν παγκ7σµιες Cµπεριαλιστικ1ς δυν�µεις, «+�:γαγαν» τ�ν Παρλαµενταρισµ� µ�σcω τBν τ�-
πικBν fργ�νων τ�υς στ-ς (Bρες π�0 uλεγ(αν, µετα�0 τBν $π�)ων κα- τ� 3θλι� Nε�ελληνικ� Kρ�-
τ�ς, π�0 συγκρ�τ:θηκε κ�τω �π� καθεστ]ς Πρ�στασ)ας µετ� τ� µεγαλει#δη �Eπαν�σταση τ��
ECκ�σι�να.1

***

K
9ρια Cδε�λ�γικ� L�ση τ�� K�ιν�L�υλευτισµ�� ε2ναι & 7ρCH τBς Sσ
τητας (égalité). O6
π�λ)τες τ�� κ�ιν�L�υλευτικ�� καθεστBτ�ς *(�υν ψ,φ� τ,ς [διας ��)ας.  H ψ,φ�ς τ��
Lλακ�ς *(ει τ� [δι� L�ρ�ς µ1 τ�ν ψ,φ� τ�� σ�φ��, & ψ,φ�ς τ�� �πατεBνα µετρbN τ� [δι�
µ1 τ�ν ψ,φ� τ�� *ντιµ�υ, & ψ,φ�ς τ�� πρ�δ7τη = τ�� διεφθαρµ�ν�υ δ1ν *(ει καµµι� δια-▲
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τιωτικ�, .γ0τ�ρες κα, γενικ5 Kλα τ5 \τ�µα π�3 εSναι τεταγµ-να στ#ν iπηρεσ%α τ�� συ-
ν?λ�υ κα, τ@ς Π�λιτε%ας δ	ν 9π�J��ν 9π� τ� λειτ�6ργηµα π�3 9σκ��ν, εSναι \µισθ�ι.

<O θεσµ�ς τ�� 9µ%σθ�υ µ#-Fπαγγελµατ%α iπηρ-τη τ�� συν?λ�υ δ	ν 9φωρ��σε µ?ν�
στ�3ς 9ναλαµ*ν�ντες δηµ?σια 9Oι:µατα, 9λλ5 σ	 π�λλ	ς περιπτ:σεις Fπεκτειν?ταν κα,
σ	 �[�δ0π�τε zπλ� π�λ%τη π�3 πρ�σ-φερε �[αδ0π�τε iπηρεσ%α στ#ν Π�λιτε%α: �[ στρα-
τι4τες, �[ π�λ%τες-δικαστ-ς, �[ 9στυν�µικ�%, �[ «iπλληλ�ι» δηµ�σ%ων λειτ�υργι4ν, �[
κατασκευαστ	ς δηµ�σ%ων, κ�ιν�τικ4ν κα, κ�ινωφελ4ν Rργων δ	ν Rπαιρναν κανεν�ς ε_δ�υς
9µ�ι*0. T� π�λ3-π�λ3 ν5 κατα*λλ�νταν σ’ αMτ�3ς RO�δα π�3 εS�αν κνει (π.�. ταOιδι��).
Στ#ν �Aθηναϊκ# Π�λιτε%α µλιστα λειτ�υργ�, κατ’ FO��#ν �σαν �[ Gδι4τες π�λ%τες, π�3
9νελµ*αναν µ	 δικ τ�υς �ρ0µατα τ#ν κλυψη δηµ�σ%ων δαπαν4ν, Kπως . συντ0ρηση
π�λεµικ4ν πλ�%ων, τ� 9ν-*ασµα θεατρικ4ν Rργων, . gργνωση 9γ:νων («τριηραρ�%α»,
«��ρηγ%α» κ.λπ.). �Aπ� τ� πρ4τ� µ-�ρι τ� τελευτα^� µ-λ�ς τ@ς Π�λιτε%ας κανε,ς δ	ν 9π�-
J��σε 9π� τ#ν _δια τ#ν Π�λιτε%α. T� ∆ηµ?σι� Tαµε^� iπ@ρ�ε γι5 ν5 καλ6πτoη δαπνες
\σ�ετες πρ�ς τ# µισθ�δ�σ%α: 9γ�ρ5 iλικ��, FO�πλισµ?ς, κατασκευ# στ?λ�υ, παιδε%α, κ�ν-
δ6λια κα, δαπνες (k�ι µισθ�,) γι5 τ#ν FOωτερικ# π�λιτικ0. ∆ηµ?σι� ταµε^� π�3 µετα-
*λλεται σ	 «κ�ρ*αν`» (9π� τ#ν V*ρα%ϊκη λ-Oη korvan), δηλαδ# σ	 �ρηµατ�φυλκι� τ@ς
<Iερ�υσαλ0µ, 9π� τ� Nπ�^� 9π�µυJ��ν µηνιτικα, µερ�κµατα κα, 9π�Jηµι:σεις �[ π-
σης κατηγ�ρ%ας µισθ�φ?ρ�ι, iπ@ρOεν Rνν�ια π�3 συν-λα*ε τ� V*ραϊκ� πνε�µα, εSναι θε-
σµ�ς Fντελ4ς O-ν�ς πρ�ς τ#ν Vλληνικ# π�λιτικ# 9ντ%ληψη.

Γι5 ν’ 9π�φ6γoη τ�ν 9π�κλεισµ� 9π� τ5 δηµ?σια λειτ�υργ0µατα τ4ν \Oιων κα, [καν4ν
π�λιτ4ν π�3 δ	ν εS�αν περι�υσ%α 8 εGσ�δ0µατα –κα, Vπ�µ-νως �[ iπ��ρε:σεις τ�υς Fκ τ@ς
9ναλ0ψεως δηµ�σ%ων καθηκ?ντων κα, 9π�στ�λ4ν θ5 τ�3ς 9φαιρ��σαν τ# δυνατ?τητα
ν5 9σκ��ν τ� Fπγγελµ τ�υς γι5 ν5 J0σ�υν–, . Vλληνικ# π�λιτικ# σκ-ψη συν-λα*ε τ#ν
Gδ-α τ@ς \µεσης καλ6ψεως 9π� τ#ν Π�λιτε%α τ4ν *ι�τικ4ν 9ναγκ4ν τ4ν πτω�4ν λει-
τ�υργ4ν της. <H Gδ-α αMτ# iλ�π�ι0θηκε µ	 λαµπρ�3ς θεσµ�6ς, Kπως . «+ν πρυτανε)cω σ)-
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µEντ� ντ9θηκε µ1 τ�ν µανδ9α τ,ς �ρ(α)ας B�υλ,ς τBν Πεντακ�σ)ων, τ� K�νστιτ�υσι:ν *γινε
Σ9νταγµα, τ� «παρτ5δ�», 8πως τ� *λεγαν στ� (ρ7νια τ,ς �Eπαναστ�σεως, *γινε K7µµα, τ� «µE-
λ�ς τ�I ΠαρλαµEντ�υ» L�υλευτ�ς κ.�.κ.

φ�ρ� �π� τ�ν ψ,φ� τ�� eγν�� �νθρ#π�υ κ.�.κ. Στ�ν K�ιν�L�υλευτισµ� & *νν�ια τ,ς π�ι7τη-
τας ε2ναι �παρ�δεκτη κα- «�ντιδηµ�κρατικ:», �6 3νθρωπ�ι Cσ�πεδ#ν�νται �π� κ�π�ι�ν δ�γ-
µατικ� $δ�στρωτ,ρα, κυριαρ(ε% & *νν�ια τ,ς π�σ7τητας, τ�� �ριθµ��, τ,ς πλει�ψηφ)ας. O6 +κλε-
γ7µεν�ι, �ντιπρ7σωπ�ι = κ7µµατα, στ�ν πραγµατικ7τητα δ1ν �ντιπρ�σωπε9�υν τ)π�τα 3λλ�
�π� Iναν �ριθµ7, Iνα 3θρ�ισµα ψ:φων π�ι�τικ� κα- xθικ� 3(ρ�ων, �Hδ�τερων, �δι�φ�ρων.
AHτ� τ� «�θρ�)σµατα-L�υλευτ1ς» = τ� «�θρ�)σµατα-κ7µµατα» δ1ν *(�υν +π)σης π�ι�τικ� =
xθικ� διαL�θµιση, ε2ναι Cσ�πεδωµ�να, σ�ν τ-ς ψ:φ�υς π�0 τ� �ν�δει�αν. ∆1ν (αρακτηρ)��νται
�π� τ)π�τε, *�ω �π� τ�ν 6καν7τητα ν� συγκεντρ#ν�υν µεγαλ9τερ� �ριθµ� ψ:φων �π� τ�ν �ριθ-
µ� ψ:φων π�0 πα)ρν�υν �6 µ� +κλεγ7µεν�ι κα- δ1ν (ρει��εται καµµι� �π�δεδειγµ�νη πρ�σφ�-
ρ�, ��)α = 3λλ� γν#ρισµα π�0 ν� τ�0ς καθιστbN 3�ι�υς ν� κυLερν��ν +κε)ν�υς π�0 τ�0ς +κλ�γ�υν.
Πρακτικ� & �π7ρριψη τ,ς �ρ(,ς τ,ς π�ι7τητας κα- & �ντικατ�στασ: της �π� τ�ν �ρ(� τ,ς π�-
σ7τητας $δηγε% στ�ν +κλ�γ� κα- παρ�υσ)α στ� Παρλαµ�ντ� κα- στ�ν +��υσ)α �τ7µων π�0 συ-
ν:θως δ1ν *(�υν πρ�σφ�ρει τ)π�τε στ� /Eθν�ς τ�υς, σ1 καν�ναν τ�µ�α – παρασιτικBν δηµ�κ7-
πων ψηφ�συλλεκτBν, τBν λεγ�µ�νων «+παγγελµατιBν π�λιτικBν».

▲



τησις» τ@ς �Aθηναϊκ@ς ∆ηµ�κρατ%ας –Fπ, πρ�σκα%ρ�υ 8 µ�ν%µ�υ *σεως (�ε)σιτ�ι)– δη-
µ�σ%ων 9νδρ4ν π�3 πρ�σφ-ρ�υν π�λλ5 στ#ν Π�λιτε%α, τ5 «συσσ)τια» τ4ν στρατιωτικ4ν
στ# Σπρτη, τ� «Λ:ι�ν» τ@ς AGτωλικ@ς Συµπ�λιτε%ας κ.λπ.

Στ� σηµε^� αMτ� θ5 πρ-πει ν5 κν�υµε µ%α διπλ@ [στ�ρικ# παρατ0ρηση π�λ3 µεγλης
πρακτικ@ς κα, π�λιτικ@ς σηµασ%ας.

O[ θεσµ�, τ4ν 9µ%σθων λειτ�υργ4ν, Fν Kσlω _σ�υαν, Qδηγ��σαν, Kπως ε_παµε, στ#ν
ραγδα%α \ν�δ� τ4ν π�λιτικ4ν gργανισµ4ν π�3 τ�3ς Fφρµ�Jαν. WEτσι π.�. τ@ς πε-

ρι?δ�υ µεγ%στης 9κµ@ς κα, Gσ�6�ς τ@ς �Aθηναϊκ@ς Π�λιτε%ας (�ρυσ��ς «αGfν» τ�� Περι-
κλ-�υς) πρ�ηγ0θηκε . περ%�δ�ς τ@ς 9ν�δικ@ς π�ρε%ας, κατ5 τ#ν Nπ�%α . 9µισθ%α Kλων
τ4ν λειτ�υργ4ν �ταν καν?νας �ωρ,ς FOα%ρεση.

<H «Fκµ%σθωση» τ4ν λειτ�υργ4ν iπ@ρOεν 9παρ�# παρακµ@ς κα, καταπτ:σεως.
WEτσι, 9φ’ Kτ�υ N Περικλ@ς καθι-ρωσε τ# �ρηµατικ# 9π�Jηµ%ωση Vν�ς .µερ�µι-

σθ%�υ, Rστω µ	 τ� 9σ0µαντ� π�σ� τ�� Vν�ς g*�λ�� (= Vν�ς Tκτ�υ τ@ς δρα�µ@ς), γι5 τ�3ς
δικαστ	ς κα, Qρισµ-ν�υς \λλ�υς λειτ�υργ�6ς, 9ρ�%Jει . διαφθ�ρ, . 9π�σ6νθεση κα, .
κατι��σα π�ρε%α τ4ν �Aθην4ν, . �ττα κα, . iπ�ταγ0.1

<O <Eλληνισµ?ς, µεταO3 τ4ν \λλων, εS�ε καθιερ:σει κα, σ5ν 9ρ�# τ@ς 9µυντικ@ς πρα-
κτικ@ς τ�υ τ# συν�λικ# εMθ6νη γι5 τ#ν \µυνα. UOλα τ5 µ-λη τ�� συν?λ�υ συµµετ-��υν στ#ν
πρ�ετ�ιµασ%α κα, τ# διεOαγωγ# τ@ς \µυνας, iπε6θυνα κα, Fπ, _σ�ις Kρ�ις (µ	 FOα%ρεση τ4ν

‚)

·)

17481∆ΑΥΛxΣ/267, Mρτι�ς 2004

1. Kτι 9νλ�γ� συν-*η στ# Nε:τερη <Eλλδα: �Aφ’ Kτ�υ Fπεκτθηκε κα, Fπισηµ�π�ι0θηκε N θεσµ�ς τ@ς µι-
σθ�δ�σ%ας τ4ν π�λιτικ4ν κα, στρατιωτικ4ν, . �Eπανσταση κλ�ν%σθηκε κα, κινδ6νευσε ν5 σ*0σoη. <O συγκρ�-
τηθε,ς 9π� τ� κρτ�ς Fπαγγελµατικ�ς στρατ?ς τ�υ 9πεδε%�θη 9ν%καν�ς ν5 9ντιµετωπ%σoη τ�ν _δι� Fκε^ν� σ�υλ-
τανικ� στρατ?, τ�ν Nπ�^� κατανικ��σε Fπ, π-ντε �ρ?νια N µ# Fπαγγελµατικ�ς στρατ�ς τ�� EGκ�σι-να. Kα, τ��τ�,
δηλαδ# . Fπα%σ�υντη �ττα τ�� �Eνεν@ντα <Eπτ, συν-*η mστερα 9π� V*δ�µ@ντα �ρ?νια Gσ�6�ς τ�� θεσµ�� τ4ν
Fπαγγελµατι4ν στρατιωτικ4ν .γητ?ρων κα, µλιστα σ	 στιγµ# π�3 N σ�υλτανικ�ς στρατ�ς *ρισκ?ταν πι5 σ	
πλ0ρη 9π�δυνµωση, λ?γlω τ@ς µεγλης παρακµ@ς τ�� σ�υλτανικ�� καθεστ4τ�ς.

AHτ� & Cδε�λ�γικ� �ρ(� τ,ς Cσ7τητας κα- & συναφ�ς πρ�ς αHτ�ν �ρ(� τ,ς π�σ7τητας ε2ναι
��νες ;(ι µ7ν� πρ�ς τ�ν mλληνικ� ∆ηµ�κρατ)α, �λλ� κα- γενικ� πρ�ς κ�θε +κδ:λωση τ��
 Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.2 O6 hEλληνες, θιασBτες κα- φ�ρε%ς τBν CδεBν τ,ς �Aλ:θειας κα-
τ,ς ∆ικαι�σ9νης, θ� kταν �διαν7ητ� ν� �σπασθ��ν Iνα δ7γµα, 8πως ε2ναι & αHθα)ρετη
κα- 3δικη �ρ(� τ,ς Cσ7τητας, δεδ�µ�ν�υ 8τι Cσ7τητα δ1ν Dπ�ρ(ει π�υθεν�, ��τε στ� Φ9ση
��τε στ-ς Lι�λ�γικ1ς = πνευµατικ1ς 6καν7τητες τBν �νθρ#πων, �λλ� �ντ)θετα Cσ(9ει & π�ι-
�τικ� διαφ�ρ�π�)ηση κα- διαL�θµιση σ’ 8λα. AHτ�ν τ�ν $λ�φ�νερη �λ:θεια –π�0 τ�ν *(ει
πι� συσκ�τ)σει +ντελBς τ� δ7γµα τ,ς Cσ7τητας– *θεταν σ�ν Cδε�λ�γικ� L�ση τBν π�λιτειBν
τ�υς, δηµ�κρατικBν = ;(ι, �6 hEλληνες. Kα- γι’ αHτ� κυρ)αρ(η mλληνικ� π�λιτικ� Cδ�α ε2ναι
& SδEα τBς ∆ικαι�σ3νης, τ,ς δ)καιας δηλαδ� �ντιστ�ι()ας µετα�0 πρ�σφ�ρNς κα- δικαι#-
µατ�ς, µετα�0 πραγµατικ,ς ��)ας κα- δυνατ7τητας �ναλ:ψεως δηµ�σ)ων καθηκ7ντων. Στ�ν
�Aθηνα)ων Π�λιτε)α +κτ�ς τ�� γεγ�ν7τ�ς 8τι δ1ν ε2(αν τ� δικα)ωµα ψ:φ�υ τ� 90% τ�� +ν:-
λικ�υ πληθυσµ�� περ)π�υ (δ��λ�ι, γυνα%κες, µ�τ�ικ�ι, 3τιµ�ι κ.λπ.), & ��)α τ,ς ψ:φ�υ κα-
τ� λ�ιπ� π�λιτικ� δικαι#µατα σ1 δι�φ�ρες φ�σεις, Cδ)ως στ-ς περι7δ�υς �κµ,ς, διαφ�ρ�-

2. Bλ. ∆ηµ. I. Λ�µπρ�υ, «�Aνα�:τηση», �Aθ:να 1980, σελ. 32 κ. m�. κα- 105.
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9καταλλ0λων λ?γlω 9ντικειµενικ@ς 9δυναµ%ας, δηλαδ# τ4ν παιδι4ν, γερ?ντων, 9σθεν4ν
κα, γυναικ4ν). Σ’ Kλες τ,ς π?λεις-κρτη τ@ς πρ�κλασικ@ς, κλασικ@ς κα, µετακλασικ@ς
<Eλλδας . Gδι?τητα τ�� Fλε6θερ�υ π�λ)τη ταυτ%Jεται µ	 τ#ν Gδι?τητα τ�� στρατι:τη (.γ0-
τ�ρ�ς 8 $πλ)τη). O[ [καν�, π�λ%τες τ@ς Σπρτης συναπ�τελ��σαν αMτ� τ��τ� τ� σπαρτια-
τικ� στρτευµα, Kπως κα, �[ π�λ%τες τ@ς �Aθηναϊκ@ς ∆ηµ�κρατ%ας, τ4ν Θη*4ν κ.λπ.

∆	ν iπ@ρ�ε δικριση µεταO3 στρατιωτικ�� κα, Gδι:τη, δ	ν iπ@ρ�ε λ-Oη Gδι:της µ	 τ#
σηµεριν# Rνν�ια, Kπως δ	ν iπ@ρ�ε κα, λ-Oη στρατιωτικ�ς µ	 τ# σηµεριν# Rνν�ια (τ��
Fπαγγελµατ%α). UOλ�ι �[ π�λ%τες �σαν Nπλ%τες κα, 9φ’ Vτ-ρ�υ Kλ�ι �[ Nπλ%τες �σαν π�λ%-
τες, δεδ�µ-ν�υ Kτι κανε,ς δ	ν 9π�J��σεν 9π� π?ρ�υς π�3 FOασφλιJε 9π� τ� «στρατιω-
τικ� Fπγγελµα». T� τελευτα^� τ��τ� εGσ0�θη στ�ν Vλληνικ� �4ρ� γι5 πρ:τη φ�ρ5 9π�
τ# P:µη κα, _σ�υσε στ# BυJαντιν# AMτ�κρατ�ρ%α, π�3 καθι-ρωσε τ�ν θεσµ� τ�� Fµµ%σθ�υ
Fπαγγελµατικ�� στρατ��, Fφ’ Kσ�ν N θεσµ�ς τ�� π�λ%τη-στρατιωτικ�� �ταν 9δ6νατ�,
λ?γlω τ@ς Fθνικ@ς 9ν�µ�ι�γ-νειας τ4ν iπηκ?ων της, ν5 Fφαρµ�σθo@.2

UOπως Fπισηµα%νεται, . καθι-ρωση 9π�Jηµι:σεων σ	 λειτ�υργ�3ς τ@ς �Aθηναϊκ@ς ∆η-
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2. Στ#ν �Aθηναϊκ# Π�λιτε%α Kλ�ι �[ π�λ%τες �[ δυνµεν�ι ν5 φ-ρ�υν Kπλα (ε_κ�σι Tως VO@ντα Fτ4ν) �σαν στρα-
τιωτικ�, κα, διατηρ��σαν τ�ν Nπλισµ? τ�υς στ5 σπ%τια τ�υς. T5 Nµαδικ5 Kπλα (Kπως �[ π�λεµικ	ς τρι0ρεις, �[
π�λι�ρκητικ	ς µη�αν	ς κ.λπ.) συντηρ��νταν κα, Fπανδρ:ν�νταν µ	 εMθ6νη κα, RO�δα τ4ν εMκαττατων π�-
λιτ4ν («λειτ�υργ4ν», «τριηρρ�ων»), π�3 9ν@καν στ#ν τOη τ4ν πεντακ�σι�µεδ%µνων. T� [ππικ� συνετηρε^τ�
κα, Fκπαιδευ?ταν µ	 τ#ν εMθ6νη κα, τ# δαπνη τ@ς δε6τερης τOεως π�λιτ4ν, τ4ν «[ππ-ων». O[ στρατηγ�, (δ--
κα τ�ν 9ριθµ�) FOελ-γ�ντ� τ�ν Φε*ρ�υρι� κθε �ρ?ν�υ 9π� τ#ν �Eκκλησ%α τ�� ∆0µ�υ γι5 θητε%α Vν�ς Rτ�υς
µεταO3 Kλων Fκε%νων τ4ν π�λιτ4ν π�3 zπλ4ς δι-θεταν .γετικ	ς [καν?τητες. T�ν _δι� µ@να FOελ-γ�ντ� Fπ%σης
�[ iπ?λ�ιπ�ι 9Oιωµατικ�, (�[ «ταO%αρ��ι» γι5 τ� πεJικ� κα, �[ «φ6λαρ��ι» γι5 τ� [ππικ?), Nµ�%ως γι5 θητε%α
Vν�ς Rτ�υς µεταO3 π�λιτ4ν µ	 9νλ�γες [καν?τητες. UOλ�ι �σαν \µισθ�ι, 9λλ5 στ,ς µακρυν	ς Fκστρατε^ες µπ�-
ρ��σαν ν5 δια�ειρισθ��ν Qρισµ-να π�σ, δ%ν�ντας µετ5 τ# λ0Oη τ@ς Fκστρατε%ας λ�γαριασµ� στ#ν �Eκκλησ%α.
O[ 9Oιωµατικ�, στ,ς Fκστρατε^ες εS�αν πλ0ρεις π�λιτικ	ς κα, διπλωµατικ	ς zρµ�δι?τητες. (Bλ-πετε συν�πτικ5

π�ι��νταν µετα�0 τBν πεντακ�σι�µεδ)µνων, τBν 6ππ�ων, τBν �ευγιτBν κα- τBν θητBν �ν�-
λ�γα πρ�ς τ-ς Dπ�(ρε#σεις κ�θε τ��εως, τ�ν πρ�σφ�ρ� κα- τ�ν �π�δεδειγµ�νη µ1 *ργα
xθικ� κα- πνευµατικ� ��)α τ�� καθεν�ς ψηφ�φ7ρ�υ. Kα- �6 πρ�σφ�ρ�ντες π.(. �ππ� γι� τ�
 Iππικ� = �6 +��πλ)��ντες τρι:ρη γι� τ� Nαυτικ� ε2(αν περισσ7τερη π�λιτικ� Lαρ9τητα
στ�ν Πν9κα σ1 σ(�ση µ1 τ�0ς µ� πρ�σφ�ρ�ντες = τ�0ς +πιστρατευ7µεν�υς γι� L�ηθητικ1ς
Dπηρεσ)ες (8πως �6 θ,τες). �Aλλ� κα- �6 +κλεγ7µεν�ι ε2(αν ν� +πιδε)��υν σηµαντικ� π�λε-
µικ� = 3λλης φ9σεως δηµ7σι� *ργ�, δ1ν kσαν eπλBς +παγγελµατ)ες π�λιτικ�- 8πως τ� κ�ι-
ν�L�υλευτικ� παρ�σιτα, τ� δ1 λειτ�9ργηµα π�0 �νελ�µLαναν kταν �ν�λ�γ� πρ�ς τ�ν *µπρα-
κτα �π�δεδειγµ�νη 6καν7τητα κα- Dπερ�(: τ�υς. AHτ�- π�0 κυL�ρνησαν τ�ν �Aθ:να, $
�Aριστε)δης, $ Θεµιστ�κλ,ς, $ Mιλτι�δης, $ K)µων, $ Περικλ,ς κ.3., δ1ν ε2(αν �ναδει(θ,
ρητ�ρε9�ντας eπλBς στ�ν Πν9κα, �λλ� ε2(αν �π�δε)�ει uδη τ�ν &γετικ: τ�υς ��)α στ�
+�ωπ�λιτικ� πεδ)α τBν µα(Bν = �λλ��. �Aκ7µη κα- στ�ν περ)�δ� τ,ς παρακµ,ς κα- τ,ς δια-
φθ�ρNς, �6 δηµαγωγ�- αCσθ�ν�νται τ�ν �ν�γκη ν� πρ�σφ�ρ�υν *ργ� σηµαντικ� +�ωπ�λι-
τικ7, γι� ν� σταθ��ν π�λιτικ�, κα- $ (ειρ7τερ�ς 8λων, $ Kλ�ων, γι� ν� +�ασφαλ)σPη τ�ν π�-
λιτικ: τ�υ �ναγν#ριση, σ(εδι��ει κα- πραγµατ�π�ιε% αHτ�πρ�σ#πως τ�ν �στραπια)α ν)κη
τ,ς Σφακτηρ)ας, Iνα �ριστ�9ργηµα τ,ς π�λεµικ,ς τ�(νης.

 H δε9τερη Cδε�λ�γικ� �ρ(� τ�� K�ιν�L�υλευτισµ�� ε2ναι & 7ντιπρ�σωπευτικ
τητα, & Dπ�-

▲



Λ
Nψ

η 
7π

�φ
$σ

εω
ν 

στ
Hν

 Π
ν3

κα
. O

G π
�λ

5τ
ες

 δ
4ν

 �
κλ

Eγ
�υ

ν 
«7

ντ
ιπ

ρ�
σV

π�
υς

»,
 7

λλ
� 

7ν
αθ

Eτ
�υ

ν 
σ4

 κ
$π

�ι
�υ

ς 
τH

ν 
�κ

τE
λε

ση
 7

π�
φ

$σ
ε-

ω
ν 

π�
) 

6C
�υ

ν 
λ$

�ε
ι �

G W
δι

�ι
. O

G X
ρC

�ν
τε

ς 
6C

�υ
ν 

µι
κρ

H 
θη

τε
5α

, τ
: 

π�
λ)

 L
ν:

ς 
6τ

�υ
ς 

κα
- λ

ει
τ�

υρ
γ�

Iν
, σ

’ Y
,τ

ι 7
φ

�ρ
Z< 

στ
: 

σ3
ν�

λ�
 π

�)
τ�

)ς
 �

κλ
Eγ

ει
, µ

4 
τH

 σ
CE

ση
 «

7ν
$θ

εσ
η 

πρ
�α

π�
φ

ασ
ισ

µE
ν�

υ 
7π

: 
τ:

ν 
δB

µ�
 6

ργ
�υ

».
 (Π

5ν
ακ

ας
 τ

�I
 Φ

-λ
 Φ


λ
τς

, M
�υ

σε
��

 M
�ν

$C
�υ

.)

17483∆ΑΥΛxΣ/267, Mρτι�ς 2004



µ�κρατ%ας –στ,ς \λλες π?λεις-κρτη τ@ς κλασικ@ς <Eλλδας π�τ	 δ	ν καθιερ:θηκε τ--
τ�ι�ς θεσµ�ς– κατακρ%θηκε µ	 µεγλη δριµ6τητα 9π� τ�3ς [στ�ρικ�6ς, «µ1 τ� +πι(ε)ρη-
µα π]ς kταν διαφθ�ρ� τ�� λα��».3

«Στ�ν �Aθ
να δν �π�ρ�αν δικαστς �� �παγγ�λµατ�ς· κ�θε π�λ!της #λικ!ας $νω τ&ν
τρι�ντα �τ&ν, π�( ν) µ� �ρεωστ*� στ+ δηµ,σι� κα- ν) µ�ν .�*η στερηθ� τ&ν π�λιτικ&ν τ�υ
δικαιωµ�των, µπ�ρ�0σε ν) γ!ν*η δικαστ
ς, φθ�νει ν) ε2�ε �γγραφ� στ+ν κατ�λ�γ�.4 Στ�ν
5ρ��ν 6κ�στ�υ .τ�υς δηλαδ
, 5π+ τ�(ς ε7κ�σι περ!π�υ �ιλι�δες �Aθηνα!�υς π�λ!τες κα-
ταρτι9,ταν δι) κλ
ρ�υ :νας π!νακας :�η �ιλι�δων δικαστ&ν, �ωρ-ς δι�κριση τ��εως ; πε-
ρι�υσ!ας. O= δικαστς α>τ�- καταν�µ�νταν σ δ�κα δικαστ
ρια, τ+ κυρι?τερ� τ&ν @π�!-
ων Aταν # BHλια!α. Πρ-ν 5π+ κ�θε συνεδρ!αση κληρ?ν�νταν τ) Eν,µατα �κε!νων π�( θ)
συνεδρ!α9αν σ κ�θε δικαστ
ρι�· @ 5ριθµ,ς τ�υς �π�!κιλλε 5ναλ,γως τ�ς σ�Fαρ,τητ�ς
τ�ς �π�θ�σεως: διακ,σι�ι :νας, πεντακ,σι�ι :νας, �!λι�ι :νας, κ�π�τε µ�λιστα κα- πε-
ρισσ,τερ�ι.
»O= δικαστς συνεδρ!α9αν 5µισθ!. BO Περικλ�ς 5ργ,τερα �θ�σπισε ν) τ�(ς δ!δεται Iς
5µ�ιF
, �π+ τJπ�ν 5π�9ηµι?σεως, :νας EF�λ+ς κατ) συνεδρ!αν, @ δικαστικ�ς ; �λια-
στικ�ς µισθ�ς. BH καθι�ρωση α>τ�ς τ�ς πληρωµ�ς τ&ν δικαστ&ν ε2�ε δJ� συν�πειες:
»Πρ&τ�ν, �= πλ�Jσι�ι κα- �= ε>κατ�στατ�ι π�λ!τες περιφρ�ν�0σαν ; παραµελ�0σαν λει-
τ�υργ
µατα µ τ,σ� γλ!σ�ρες 5µ�ιF�ς, �νK& �= $νεργ�ι κα- �= Eκνηρ�- εLρισκαν σ’ α>τ)
:να µ�σ�ν Fι�π�ρισµ�0. Πρ-ν 5π+ κ�θε συνεδρ!αση συνωθ�0ντ� µπρ+ς στ-ς θJρες τ&ν
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εGς « Iστ�ρ)αν τ��  Eλληνικ�� /Eθν�υς», �Eκδ�τικ# �Aθην4ν, τ?µ�ς Γ1, σσ. 95-96).
3. « Iστ�ρ)α τ��  Eλληνικ�� /Eθν�υς», �Eκδ�τικ# �Aθην4ν, τ?µ. Γ1, σ. 61.
4. Σ6γ�ρ�νη περ%πτωση µ# Fπαγγελµατικ@ς ∆ικαι�σ6νης συναντ��µε στ# Mεγλη Bρεταν%α. T� ∆%και� στ# �:-
ρα αMτ# *ασ%Jεται στ#ν παρδ�ση κα, τ� Rθιµ�. <Yπρ�ει Tνας µικρ�ς 9ριθµ�ς Fπαγγελµατι4ν δικαστ4ν (γ6-
ρω στ�3ς Vκατ�) π�3 Vδρε6�υν στ� Λ�νδ^ν� κα, περι�δε6�υν, R��ντας N Tνας τ#ν εMθ6νη γι5 µι5 Qρισµ-νη πε-
ρι��# τ�� Kρτ�υς. O[ iπ?λ�ιπ�ι δικαστ	ς εSναι πρ?κριτ�ι π�λ%τες, π�3 πρ�σφ-ρ�υν τ,ς δικαστικ	ς iπηρεσ%ες
τ�υς 9µισθ%.

τιθ�µενη δηλαδ� *κφραση τ,ς π�λιτικ,ς θελ:σεως τ�� π�λ)τη-ψηφ�φ7ρ�υ ;(ι 3µεσα, �λλ� µ�σcω
mν�ς 3λλ�υ πρ�σ#π�υ = $µ�δας, τ�� L�υλευτ, = τ�� κ7µµατ�ς. O6 Dπ�τιθ�µεν�ι +ντ�λ�δ7(�ι λαµ-
L�ν�υν π�λιτικ� πληρε��υσι7τητα �π� τ�ν π�λ)τη π�0 τ�0ς ψηφ)�ει, γι� τ�ν �ντιµετ#πιση θε-
µ�των +κκρεµ�9ντων = µελλ7ντων ν� �νακ9ψ�υν κα- γι� (ρ�νικ� δι�στηµα +τBν, eπλBς δι7τι
$ π�λ)της ψηφ)�ει δ,θεν τ� πρ7γραµµ� τ�υς κα- ;(ι τ�0ς [δι�υς – πρ7γραµµα π�0 ε2ναι �δ9να-
τ�ν ν� πρ�Lλ�πPη κα- ν� καλ9πτPη 8λα +κε%να τ� θ�µατα, γι� τ� $π�%α «*(ει πληρε��υσι7τητα»
ν� �π�φασ)σPη $ +κλεγ7µεν�ς γι� λ�γαριασµ� τ�� +κλ�γ�ντ�ς. Kα- �6 �ντιπρ7σωπ�ι, τ�0ς $π�)-
�υς «+κλ�γει» $ π�λ)της, ε2ναι uδη +κλεγµ�ν�ι +κ τBν πρ�τ�ρων �π� τ� Kατεστηµ�ν�, eπλBς $
ψηφ�φ7ρ�ς καλε%ται ν� +γκρ)νPη +κε)ν�υς π�0 *(�υν uδη +γκριθ, κα- µπ, στ�0ς συνδυασµ�9ς.
Πρακτικ� �π�τ�λεσµα τ,ς �ρ(,ς τ,ς �ντιπρ�σωπευτικ7τητας ε2ναι & �συδ�σ)α κα- & �π�δ�-
σµευση τBν �ντιπρ�σ#πων �π� τ�0ς �ντιπρ�σωπευ7µεν�υς, & �δυναµ)α �σκ:σεως τ,ς �Aρ(,ς
+κ µ�ρ�υς τ�� δ:µ�υ, µ’ 3λλα λ7για & κατ�ργηση τ,ς [διας τ,ς �Hσ)ας τ,ς ∆ηµ�κρατ)ας.

 H mλληνικ� ∆ηµ�κρατ)α στηρι�7ταν στ�ν �ρ(� τ,ς �µεσ7τητας, δ1ν Dπ,ρ(ε �ντιπρ�σω-
πευτικ7τητα.  O π�λ)της 7νEθετε συγκεκριµEν� 6ργ� στ�ν λειτ�υργ� τ,ς Π�λιτε)ας, δ1ν τ��
*δινε τ� δικα)ωµα ν� τ�ν �ντιπρ�σωπε9Pη σ1 τ)π�τε.  O δηµ7σι�ς 3ρ(ων +λεγ(7ταν �ν�
πNσαν στιγµ:ν, & θητε)α τ�υ kταν σ(ετικ� µικρ� –τ� π�λ0 mν�ς *τ�υς– κα- γι� κ�θε θ�µα
π�0 �ν�κυπτε, τ�ν �π7φαση τ�ν *παιρνε $ δ,µ�ς, γι� ν� �φ:σPη eπλBς τ�ν +κτ�λεσ: της στ�ν

▲
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5. Γιννη OGκ�ν�µ%δη, «hAπαντα �Aριστ�φ�ν�υς», Fκδ. ∆. ∆αρεµ`, σσ. 207-209.

▲

eρµ7δι� λειτ�υργ7. �Aκ7µη κα- σ1 εCδικ1ς περιπτ#σεις, 8πως π.(. σ1 π�λιτικ1ς κα- διπλω-
µατικ1ς �π�στ�λ1ς = σ1 µακρυν1ς +κστρατε%ες, �6 δηµ7σι�ι 3νδρες ε2(αν περιωρισµ�νη πλη-
ρε��υσι7τητα κα- kταν δυνατ�ν �ν� πNσαν στιγµ�ν ν� +λεγ(θ��ν κα- ν� �νακληθ��ν �π�
τ�ν δ,µ�.  H ψ,φ�ς τ�� π�λ)τη �φωρ��σε στ�ν λ:ψη �π�φ�σεων κα- ;(ι �π�κλειστικ�
στ�ν +κλ�γ� �ντιπρ�σ#πων, 8πως συµLα)νει στ�ν Παρλαµενταρισµ7.

 H τρ)τη κα- πι� (αρακτηριστικ� �ρ(� τ�� K�ιν�L�υλευτισµ�� ε2ναι $ «πλ�υραλισµ
ς», &
�παρ�η δηλαδ� περισσ7τερων τ�� mν�ς κ�µµ�των µ�σα στ� πλα)σια τ�� καθεστBτ�ς. ∆ι�φ�ρ�ι
�π�λ�γητ1ς τ�� K�ιν�L�υλευτισµ��, στρατευµ�ν�ι στ�ν κ�ιν�L�υλευτικ� σκ�πιµ7τητα, Lρ)-
σκ�υν στ�ν «πλ�υραλισµ�» τ�ν �σφαλ�στερη +γγ9ηση τ,ς ∆ηµ�κρατ)ας, δι7τι τ�(α τ� Iνα κ7µ-
µα +��υδετερ#νει τ� 3λλ� κα- *τσι τ� κ�ιν�L�υλευτικ� σ9στηµα λειτ�υργε% σ�ν Iνα «σ9στηµα
�ντιL�ρων», +�ασφαλ)��ντας τ�ν Cσ�ρρ�π)α τ�υ. �Aλλ� & «Cσ�ρρ�π)α» mν�ς συγκεκριµ�ν�υ συ-
στ:µατ�ς δ1ν +νδιαφ�ρει παρ� µ7ν� +κε)ν�υς π�0 τ� �π�τελ��ν κα- ;(ι τ�ν δ,µ�, κα- & �λλη-
λ�ε��υδετ�ρωση  τBν κ�µµ�των πρακτικ� µεταφρ��εται σ1 συναλλαγ� κα- διαφθ�ρ� = σ1 �νυ-
παρ�)α �ρ(,ς κα- &γεσ)ας.  O �ν�µ�λ7γητ�ς σκ�π�ς τ�� πλ�υραλισµ�� δ1ν ε2ναι & +π)τευ�η δη-
µ�κρατικ7τητας �λλ� & δι�σπαση τ�� συν7λ�υ, $ κατατεµα(ισµ�ς τBν �EθνBν σ1 �λληλ�τρω-
γ7µενα κ�µµ�τια (κ7µµατα), & Dπ�ν7µευση κα- κατ�ργηση τ,ς +θνικ,ς mν7τητας κα- τ,ς +θνικ,ς
$µ�ψυ()ας. hOπως συν�Lη κα- µ1 3λλα π�λιτικ�κ�ινωνικ� πρ�ϊ7ντα τ�� �στικ�� ∆ιεθνισµ��

δικαστηρ!ων, µ τ�ν �λπ!δα πNς θ) κληρωθ�0ν κα- θ’ 5π�κτ
σ�υν τ+ π�λJτιµ� δι�σηµ�
τ�0 δικαστικ�0 5�ι?µατ�ς.
»∆εJτερ�ν, τ) δικαστ
ρια περι�πεσαν �π+ τ�ν �π!δραση τ&ν δηµαγωγ&ν, Pδ!ως 5φ’ Qτ�υ
@ Kλ�ων (τ+ 425 ; 424), γι) ν) καταστ*� δηµ�φιλ
ς, Lψωσε τ+ν δικαστικ+ µισθ+ σ τρεXς
EF�λ�Jς. T+ τρι?F�λ� .θεσε στ) ��ρια τ&ν φτω�&ν µι) σηµαντικ� κα- �πικ!νδυνη ���υ-
σ!α. Kαθ�δηγ�Jµεν�ι Z�ι 5π+ τ� φρ�ντ!δα τ�ς 5π�δ,σεως τ�ς δικαι�σJνης, 5λλ) µ,ν�ν
5π+ τ+ πρ�σωπικ, τ�υς συµφ�ρ�ν, κα- πρ�σπαθ?ντας ν) ��ασφαλ!σ�υν τ� 9ω
 τ�υς 5π�-
κλειστικ) κα- µ,ν�ν 5π+ τ�ν �ν�σκηση τ�0 λειτ�υργ
µατ�ς α>τ�0, τ!π�τ’ $λλ� δν ε2�αν
στ+ν ν�0 τ�υς παρ) π&ς θ) ε2�αν συ�ν,τερα τ�ν ε>καιρ!α ν) δικ�σ�υν. T-ς διαθ�σεις
α>τς �φρ,ντι9αν ν) �π�θ�λπ�υν �= δηµαγωγ�!, π�λλαπλασι�9�ντας τ-ς κατηγ�ρ!ες κα-
τ-ς δ!κες �ναντ!�ν τ&ν π�λιτικ&ν τ�υς 5ντιπ�λων κα- �κε!νων τ&ν @π�!ων �πωφθαλ-
µι�0σαν τ) πλ�Jτη. [Eτσι �Fασ!λευσαν �= καταδ,τες κι �= συκ�φ�ντες.
»BO πρωτα!τι�ς τ�ς καταστ�σεως α>τ�ς Aταν @ Kλ�ων. Φιλ��ρ
µατ�ς κα- συκ�φ�ντης
Qπως Aταν, ε2�ε σκ�ρπ!σει τ� δι�,ν�ια στ�ν π,λη. K�λακεJ�ντας τ+ν λα+ γι) ν) τ+ν .�*η
ε>κ�λ?τερα �π��ε!ρι,ν τ�υ, ε2�ε δηµι�υργ
σει, µ τ�ν καθι�ρωση τ�0 τριωF,λ�υ, µ!α
5�ι�θρ
νητη ν��τρ�π!α, καθιστ?ντας τ�(ς δικαστς κακ�(ς κα- συµφερ�ντ�λ,γ�υς».5

***

�H
µετατρ�π# τ4ν λειτ�υργ4ν σ	 Fµµ%σθ�υς iπαλλ0λ�υς, 9π�J4ντες 9π� τ� λειτ�6ρ-
γηµα π�3 9σκ��ν, πρ�καλε^ µ-σlω µι`ς αMτ?µατα λειτ�υργ�6σης FOελ%Oεως τ,ς 9κ?-
λ�υθες συν-πειες:

διαφθ�ρ5 τ@ς Π�λιτε%ας. <H πρακτικ# τ@ς �ρησιµ�π�ι0σεως τ@ς δηµ?σιας
θ-σεως Qς µ-σ�υ *ι�π�ρισµ�� Nδηγε^ τ�ν κτ��� τ@ς θ-σεως στ#ν 9π?κτηση τ@ς κ�ιν@ς

ΠρHτν,



κα, �αρακτηριστικ@ς γι5 Kλ�υς τ�3ς Fπαγγελµατ%ες ν��τρ�π%ας τ�� Fπαγγελµατικ�� συµ-
φ-ρ�ντ�ς. WEτσι N λειτ�υργ�ς k�ι µ?ν� Fπιδι:κει µ	 κθε θεµιτ� κα, 9θ-µιτ� τρ?π� τ#ν FOα-
σφλιση κα, α{Oηση τ4ν ν�µιµ�π�ιηµ-νων 9π�λαυ4ν τ�υ (µισθ�ς, Fπιδ?µατα, «RO�δα πα-
ραστσεως» κ.λπ.), 9λλ, δ-σµι�ς τ4ν κιν0τρων τ�υ Qς Fπαγγελµατ%α, πρ�σπαθε^ ν5 FOε6ρoη,
µ-σlω τ@ς δηµ?σιας θ-σεως π�3 κατ-�ει, κα, \λλ�υς π?ρ�υς, π�3 δ	ν 9ντλ��νται 9π� τ� ∆η-
µ?σι� Tαµε^� 9λλ5 9π� \λλες πηγ-ς. T� 9π�τ-λεσµα εSναι . Fµφνιση τ4ν φαιν�µ-νων
τ@ς δωρ�ληψ%ας, τ@ς συναλλαγ@ς, τ@ς «πρ�µ0θειας» κα, τ@ς διαφθ�ρ`ς τ4ν iπαλλ0λων.
<H διαφθ�ρ5 κατ5 µ�ιρα%αν πρ�-κτασιν FOαπλ:νεται κα, στ�3ς µ# iπαλλ0λ�υς π�λ%τες,
�[ Nπ�^�ι µετα*λλ�νται σ	 δωρ�δ�κ��ντες, «πριµ�δ?τες» κ.λπ.

iπ�δ�6λωση τ�� λειτ�υργ��. <O Rµµισθ�ς iπλληλ�ς, τ�� Nπ�%�υ .
Fπι*%ωση FOαρτ`ται 9π� τ� ∆ηµ?σι� Tαµε^�, iπ�τσσεται κα, FOανδραπ�δ%Jεται 9π�
αMτ�3ς π�3 κρατ��ν τ5 κλειδι τ�υ, δηλαδ# 9π� τ� Vκστ�τε 8 τ� µ?νιµ� π�λιτικ� κατε-
στηµ-ν�. <O «Fπαγγελµατ%ας λειτ�υργ�ς» δ	ν iπ?κειται πι5 9π�κλειστικ5 κα, µ?ν� στ#ν
9ρ�# τ@ς 9πρ?σωπης Π�λιτε%ας, τ@ς Nπ�%ας iπ�τ%θεται Kτι εSναι iπηρ-της, 9λλ5 iπ�κ6-
πτει στ#ν τυρανν%α διαφ?ρων 9τ?µων, κλικ4ν κα, φατρι4ν, 9π� τ5 Nπ�^α FOαρτ`ται . µι-
σθ�λ�γικ# κα, *αθµ�λ�γικ0 τ�υ π�ρε%α.

π�ι�τικ# κατπτωση, φθ�ρ5 κα, 9π�δυνµωση τ4ν λειτ�υργηµτων κα,
κατ’ Fπ-κτασιν τ4ν θεσµ4ν τ@ς Π�λιτε%ας. T� Fπαγγελµατ�π�ιηµ-ν� λειτ�6ργηµα, καθfς
µεταλλσσεται N 9ρ�ικ?ς τ�υ �αρακτ@ρας κα, µετατρ-πεται 9π� δραστηρι?τητα γι5 τ#ν
iπηρεσ%α τ�� συν?λ�υ σ	 δραστηρι?τητα γι5 τ#ν FOυπηρ-τηση τ4ν 9σκ�6ντων αMτ?, �-
νει τ� κ�ρ�ς τ�υ, iπ�*ι*Jεται στ# συνε%δηση τ�� συν?λ�υ. O[ [καν�%, π�3 δ	ν Fνδιαφ--
ρ�νται γι5 τ� δηµ?σι� �ρ@µα, δι?τι µπ�ρ��ν ν5 J0σ�υν 9π� �[�δ0π�τε \λλ� Gδιωτικ�
Fπγγελµα, δ	ν πρ�σφ-ρ�νται γι5 iπλληλ�ι �{τε γι5 .γ0τ�ρες τ@ς Π�λιτε%ας. WEτσι
iπ�*ι*Jεται τ� Fπ%πεδ� τ4ν πρ�σφερ�µ-νων δηµ�σ%ων iπηρεσι4ν, δυσ�ερα%νεται . Fπ%-

Tρ#τν,

∆εFτερν,
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–π.(. τ-ς «κ�ινωνικ1ς τ��εις» = τ� «δι�κριση τBν +��υσιBν» = τ�ν συνδικαλισµ7–, $ Lαθ9τερ�ς
σκ�π�ς π�0 Dπηρετε% $ πλ�υραλισµ�ς ε2ναι & �π�δυν�µωση κα- +�αφ�νιση τBν �EθνBν, & �π�-
σ9νθεση τ,ς γενικ,ς θελ:σεως κα- & Dπ�ταγ: τ�υς στ� ∆ιεθν, �E��υσ)α.  O νε#τερ�ς  Eλληνι-
σµ7ς, π�0 γν#ρισε +πανειληµµ�να κα- πλ:ρωσε �κριL� τ�ν πλ�υραλισµ� τ�� Παρλαµενταρι-
σµ��, �λληλ�τρωγ7µεν�ς κα- �λληλ�σφα�7µεν�ς �στερα �π� Dπ�δα9λιση τBν κ�µµ�των, = �λλη-
λ�συγκρ�υ7µεν�ς σ1 �ν7ητες κ�µµατικ1ς διαµ�(ες κα- �λληλ�ε��υδετερων7µεν�ς �στε ν� µ�ν
µπ�ρP, ν� +πιδι#�Pη +θνικ�0ς στ7(�υς, πρ�πει ν� �ντιλαµL�νεται τ) σηµα)ν�υν στ�ν πραγµατι-
κ7τητα αHτ� τ� λ7για περ- «συστ:µατ�ς �ντιL�ρων».  H �ρ(� τ�� «πλ�υραλισµ��» δ1ν ε2ναι τ)-
π�τα 3λλ� �π� µ)α «*κδ�ση» τ,ς γνωστ,ς τακτικ,ς τ�� «δια)ρει κα- Lασ)λευε» τBν +��υσιαστBν
τ�� K7σµ�υ.

Στ� θ�ση τ�� πλ�υραλισµ�� �6 hEλληνες τ�π�θετ��σαν τ�ν +κ διαµ�τρ�υ �ντ)θετη �ρ(�
τ,ς π�λιτικBς Lν
τητας. K7µµα µ1 τ�ν παρλαµενταρ)στικη *νν�ια δ1ν Dπ,ρ�ε π�τ�, ��τε
κ�ν σ�ν λ��η, στ�ν mλληνικ� π�λιτικ� 6στ�ρ)α.  H �Aθηνα)ων Π�λιτε)α λειτ�υργ��σε σ�ν
συµπαγ1ς σ9ν�λ�, $ δ,µ�ς kταν �δι�σπαστη κα- mνια)α $λ7τητα. �Aν σ1 περι7δ�υς παρακ-
µ,ς +µφαν)��νταν $µαδ�π�ι:σεις, δ1ν *(�υν σ(�ση µ1 τ-ς κ�ιν�L�υλευτικ1ς φατρ)ες, π�0 συ-
γκρ�τ��νται +κ τBν πρ�τ�ρων µ1 σκ�π� τ�ν +�υπηρ�τηση µερικ�� συµφ�ρ�ντ�ς –κα- mπ�-
µ�νως τ�ν Dπ�ν7µευση τ�� γενικ�� συµφ�ρ�ντ�ς–, �λλ’ eπλBς +��φρα�αν διαφων)α = σ9-

▲



τευOη τ�� σκ�π�� γι5 τ�ν Nπ�^� θεσπ%στηκε τ� λειτ�6ργηµα κα, τελικ5 γ%νεται πρ�*λη-
µατικ# . καλ# λειτ�υργ%α τ4ν θεσµ4ν 9λλ5 κα, τ4ν διαφ?ρων τ�µ-ων τ�� µη�ανισµ��
τ@ς Π�λιτε%ας.

9νπτυOη τ@ς κλ%κας κα, τ@ς κστας. Kαθfς N Rµµισθ�ς λειτ�υργ�ς
iπηρετε^ τ� Fπαγγελµατικ? τ�υ συµφ-ρ�ν, «συµµα�ε^» µ	 \λλ�υς π�3 R��υν τ5 _δια µ’
αMτ�ν συµφ-ρ�ντα, γι5 ν5 µπ�ρ-σoη Rτσι ν5 τ5 FOασφαλ%σoη κα, πρ�ωθ0σoη εM�ερ-στερα.
WEτσι 9ρ�%Jει . Nµαδ�π�%ηση τ4ν λειτ�υργ4ν, π�3 Nδηγε^ στ# συγκρ?τηση µικρ4ν κα,
εMρυτ-ρων κλικ4ν. Σταδιακ5 . κλ%κα π�3 δηµι�υργε^ται µεταO3 τ4ν iπαλλ0λων µι`ς
iπηρεσ%ας, Fπεκτε%νεται στ#ν κστα τ@ς κατηγ�ρ%ας τ�υς 8 τ�� τ�µ-ως π�3 Fπανδρ:-
ν�υν. Tελικ# κατληOη τ@ς Nµαδ�π�ι0σεως τ4ν λειτ�υργ4ν εSναι . 9νπτυOη κ�ιν�� κα-
στικ�� πνε6µατ�ς µεταO3 Kλων Kσ�ι 9π�J��ν 9π� τ� ∆ηµ?σι� Tαµε^�, δηλαδ# Kλων τ4ν
Fµµ%σθων iπαλλ0λων τ�� Kρτ�υς. WEτσι . Π�λιτε%α 9π� σ�@µα π�3 FO Nρισµ�� δηµι-
�υργε^ται γι5 ν5 iπηρετo@, γ%νεται σ�@µα π�3 iπρ�ει γι5 ν5 iπηρετ@ται 9π� τ5 Fκτ�ς
αMτ@ς εiρισκ?µενα µ-λη τ�� συν?λ�υ, καταντh̀  δηλαδ# αMτ� τ� *δ-λυγµα τ@ς Fπ��@ς µας
π�3 gν�µJ�υµε «ληστρικ� Kρτ�ς», δηλαδ# FO�υσιαστικ� iπ�σ6ν�λ�, π�3 9π�µυJh`
τ�3ς π�λ%τες γι5 ν5 τρ-φoη Fκε%ν�υς π�3 τ� 9π�τελ��ν (π�λιτικ�3ς .γ-τες, *�υλευτ-ς,
στρατιωτικ�6ς, διπλωµτες, δικαστ-ς, iπηρεσιακ�3ς παργ�ντες, iπαλλ0λ�υς πσης κα-
τηγ�ρ%ας).

�Gκ�ν�µικ# 9φα%µαOη τ@ς Π�λιτε%ας. <H δαπνη τ�� δηµ�σ%�υ �ρ0µα-
τ�ς π�λλαπλασιJεται µ	 τ#ν παρ��# µισθ4ν, Fπιδ�µτων κα, συντOεων, π�3 σ5ν κ�ν-
δ6λια συ�ν5 καλ6πτ�υν π�σ5 π�λ3 µεγαλ6τερα 9π� Kσα �ρειJεται Tνα WEθν�ς γι5 ν5 «λει-
τ�υργ0σoη» σ5ν σ6ν�λ�. WEτσι . �Gκ�ν�µικ5 9π�µυJ�6µενη Π�λιτε%α καθ%σταται 9ν%κα-
νη ν5 9ντιµετωπ%Joη µ	 \νεση \λλες δαπνες, 9παρα%τητες γι5 τ#ν Fπι*%ωση κα, πρ�κ�π#
τ�� συν?λ�υ.

Π.µπτν,

T.ταρτν,
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γκρ�υση εHγενBν φιλ�δ��ιBν στ�ν �ντιµετ#πιση συγκεκριµ�ν�υ θ�µατ�ς κα- +κδηλ#ν�νταν
σ�ν διαµ�(η �ρ(ηγBν (8πως π.(. µετα�0 Θεµιστ�κλ��υς κα- �Aριστε)δ�υ). �E� 3λλ�υ στ-ς
mλληνικ1ς συµπ�λιτε%ες �6 �π�στελλ7µεν�ι –κα- ;(ι �6 �ντιπρ7σωπ�ι– τBν π7λεων π�τ1 δ1ν
συγκρ�τ��σαν κ7µµατα. T� «K�ιν�» τBν  Eλλ:νων, 8πως π.(. τ� Παναιτ#λι�ν τ,ς ACτωλικ,ς
Συµπ�λιτε)ας, �νωναν τ� π�λλ� –τ-ς π7λεις– σ1 Iνα –τ�ν Συµπ�λιτε)α–, +νB �ντ)θετα τ�
K�ιν�L�9λι� διασπbN τ� Iνα –τ� /Eθν�ς– σ1 π�λλ� – τ� κ7µµατα.

***

§
�ιπ�ν Cσ7τητα �ντ- δικαι�σ9νης, δ7γµα �ντ- �λ:θειας, �ντιπρ�σωπευτικ7τητα �ντ- �µε-
σ7τητας, πλ�υραλισµ�ς �ντ- mν7τητας ε2ναι �6 Cδε�λ�γικ1ς L�σεις τ�� Παρλαµενταρι-
σµ��, L�σεις π�0 φ�ρ�υν τ� σ9στηµα αHτ� σ1 πλ:ρη �ντ)θεση πρ�ς τ� πνε�µα τ,ς mλλη-
νικ,ς ∆ηµ�κρατ)ας. �EκLαρLαρισµ�νη �π�µ)µηση, σκι#δης *κδ�ση δ,θεν mλληνικBν

πρ�τ9πων $ Παρλαµενταρισµ�ς µπ,κε L)αια στ� �ω� τBν  Eλλ:νων, �λλ�)ωσε κα- διαστρ�Lλω-
σε τ�ν π�λιτικ: τ�υς συνε)δηση κα- �π�τ�λεσε συ(ν� πραγµατικ� συµφ�ρ�, τ�ν �ληθιν� κατ�-
ρα τ��  Eλληνισµ��.

/E(�µε �αναπ, 8τι +µε%ς �6 hEλληνες, �6 πνευµατικ� hEλληνες, δ1ν *(�µε 3λλ� καταφ9γι�, γι�
ν� διασωθ��µε �π� τ� φυλακ� 8π�υ µNς *(�υν +γκλε)σει, +κτ�ς �π� τ�ν πρ�σφυγ� στ�ν [δι� τ�ν
mαυτ7 µας.  H +�ωστρ�φεια, & �π�µ)µηση διαφ7ρων πρ�τ9πων τ,ς �στ�καπιταλ�µαρ�ιστικ,ς τ�-

▲



***

M
	 τ#ν 9νθεση τ4ν δηµ�σ%ων θ-σεων κα, συνεπ4ς τ4ν τυ�4ν τ@ς Nµδας στ�3ς
Fπαγγελµατ%ες κα, τ�ν 9π�κλεισµ� τ4ν iπ�λ�%πων µελ4ν 9π� τ# διαδικασ%α τ4ν
9π�φσεων . Π�λιτε%α µετα*λλεται σ	 καστικ� κρτ�ς, δηλαδ# σ’ Tνα iπ�σ6-
ν�λ� π�3 9ναπτ6σσεται σ5ν FO?γκωµα πνω στ�ν κ�ρµ� τ�� συν?λ�υ κα, FOε-

λ%σσεται σ	 κλειστ� «κ�νφ�ρµ» FO�υσ%ας, π�3 λειτ�υργε^ µ?ν� γι5 τ#ν iλικ# συντ0ρηση
τ�� _δι�υ τ�� Vαυτ�� της, 9διαφ�ρ:ντας γι5 τ� WEθν�ς.

T� καστικ� Kρτ�ς, Fκτ�ς τ�� Kτι Qς Fκ τ@ς φ6σε:ς τ�υ 9π�τελε^ σ�@µα iπ�*ι*ασµ--
ν� σ	 σ�-ση µ	 τ� Fθνικ� σ6ν�λ�, εSναι ταυτ?�ρ�να σ�@µα 9ν%σ�υρ�, �αλαρ?, συνεπτυγ-
µ-ν� κα, 9νενεργ� σ	 σ6γκριση µ	 τ#ν Π�λιτε%α, π�3 στηρ%Jεται στ# συνε�@ δηµ?σια Fνερ-
γ�π�%ηση Nλ?κληρ�υ τ�� δυναµικ�� τ@ς Nµδας κα, 9ντλε^ τ,ς δυνµεις της 9π� τ� σ6-
ν�λ� τ4ν 9τ?µων, τ4ν Nπ�%ων τ� συµφ-ρ�ν συµπ%πτει µ	 τ� συµφ-ρ�ν τ@ς δικ@ς τ�υς, µ#
καστικ@ς Π�λιτε%ας, δηλαδ# 9π� τ� σ6ν�λ� τ4ν π�λιτ4ν.

T5 καστικ5 Kρτη, καθfς εSναι 9π�δυναµωµ-να, �ωρ,ς Fσωτερικ# συν��# κα, Fκ τ4ν
πραγµτων 9π��ωρισµ-να 9π� τ� κ6ρι� σ4µα τ�� συν?λ�υ, µ�ιρα^α FOελ%σσ�νται σ	 διε-
θνιστικ5 κα, τελικ5 iπ�τσσ�νται στ# ∆ιεθν@ �EO�υσ%α – πρ`γµα π�3 FO 9ντικειµ-ν�υ δ	ν
µπ�ρε^ ν5 συµ*o@ µ	 τ#ν Π�λιτε%α, δεδ�µ-ν�υ Kτι Π�λιτε%α κα, ∆ιεθν#ς �EO�υσ%α εSναι
δυνµεις FO Nρισµ�� 9ντ%θετες, 9ντ%παλες κα, 9συµ*%*αστες. <H κατργηση τ�� Fπαγ-
γελµατισµ�� τ4ν λειτ�υργ4ν 9π�τελε^ κεφαλαι:δη πρ�ϋπ?θεση τ@ς Rναρ�ης κ�ινων%ας
κα, τ@ς Π�λιτε%ας κα, 9π�κατσταση τ�� φυσικ�� κ�ινωνικ�� ρ?λ�υ τ4ν µελ4ν τ�υς, ρ?-
λ�υ π�3 9νετρπη στ#ν FO�υσιαστικ# κ�ινων%α τ@ς παρακµ@ς, τ�� ψε6δ�υς κα, τ@ς 9νε-
λευθερ%ας.

∆ηµ. I. Λ$µπρ�υ
(«�AναJ0τηση», �Aθ0να 1980, σσ. 211-219.)
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�εως πραγµ�των ;(ι µ7ν� δ1ν µNς �παλλ�σσει �π� τ� L�ρ�ς π�0 µNς πλακ#νει, �λλ� �ντ)θετα
µNς σπρ#(νει 8λ� κα- πι� Lαθι� στ� σκ�τ�δι, στ�ν (αµ7. �Aν «σκ�ψωµεν *νδ�ν», θ� Lρ��µε στ�
L�θη τ,ς σ:µερα +�αλλ�τριωµ�νης ψυ(,ς µας τ�ν �Aλ:θεια, τ�ν �Eλευθερ)α, τ� ∆ικαι�σ9νη,
αHτ1ς τ-ς mλληνικ1ς θε�ς, π�0 γκρ�µισαν �π� τ� L�θρα τ�υς �6 L�ρLαρ�ι κα- τ�π�θ�τησαν στ�
θ�ση τ�υς τ� ε[δωλα τ�� δ7γµατ�ς, τ,ς +��υσ)ας, τ,ς Cσ7τητας. �Aν �ναστηλ#σ�υµε κα- λα-
τρε9σ�υµε τ-ς �ληθιν1ς αHτ1ς Cδ�ες, aν +��Lελ)σ�υµε τ� ψ�µα κα- πρ�σπελ�σ�υµε τ�ν  Eλληνικ�
Λ7γ�, θ� Lρ��µε κα- τ� (αµ�νη σ:µερα mλληνικ� π�λιτικ� �λ:θεια. Θ� µπ�ρ�σ�υµε ν� στηρ)-
��υµε τ�ν  Eλληνικ� Π�λιτε)α, τ�ν πανανθρ#πινη Π�λιτε)α τ�� M�λλ�ντ�ς, π�νω στ-ς Cδε�λ�-
γικ1ς L�σεις π�0 τ,ς eρµ7��υν.

∆1ν *(ει σηµασ)α, ε2ναι �ν9παρκτ� τ� πρ7Lληµα, aν &  Eλληνικ� Π�λιτε)α τ�� M�λλ�ντ�ς θ�
ε2ναι τυπικ� ∆ηµ�κρατ)α, Tιµ�κρατ)α, �Aριστ�κρατ)α, �A�ι�κρατ)α, τ9π�ι π�0 8λ�ι τ�υς ε2ναι
mλληνικ�). �Eνδιαφ�ρει & Π�λιτε)α αHτ� ν� �π�τελP, *κφραση τBν CδεBν τ,ς �Aλ:θειας, τ,ς ∆ι-
και�σ9νης κα- τ,ς �Eλευθερ)ας κα- ;(ι παρα(�ρα�η = +κLαρLαρισµ7 τ�υς. Kα- *κφραση τBν
CδεBν αHτBν µπ�ρε% ν� γ)νPη µ�σcω �6�υδ:π�τε π�λιτε9µατ�ς, δηµ�κρατικ�� = µ:.  H  Eλληνικ�
Π�λιτε)α τ�� M�λλ�ντ�ς, & Π�λιτε)α τ,ς Παγκ7σµιας, Dπαρκτ,ς σ:µερα παντ��,  Eλληνικ7τη-
τας αHτ�ν τ�ν π�λιτικ� στ7(� πρ�πει ν� +πιδι#�Pη.

∆ηµNτρης I. Λ$µπρ�υ
(«�Aνα�:τηση», �Aθ:να 1980, σελ. 190-196.)



M
ετ5 τ�ν �Aρ�νθρωπ� τ4ν Πετραλ:νων (750.000 Fτ4ν) κα, τ� Σπ0-
λαι� π�3 �ταν κατ�ικ%α κα, Fργαστ0ρι? τ�υ, τ� «Πρωτ?γλυπτ� τ@ς
Mακεδ�ν%ας» (500.000 Fτ4ν), τ�3ς κυνηγ�3ς Fλεφντων τ@ς Πτ�λε-
µα�δας (3.000.000 Fτ4ν) κα, τ�ν WAνθρωπ� τ@ς Tρ%γλιας (11.000.000

Fτ4ν) N 9καταπ?νητ�ς παλαι�ανθρωπ�λ?γ�ς κα, τ. πρ?εδρ�ς κα, [δρυτ#ς τ@ς
�Aνθρωπ�λ�γικ@ς <Eταιρε%ας <Eλλδ�ς δρ WAρης Π�υλιαν�ς R�ει ν5 παρ�υ-
σισoη καιν�6ργια, zπτ5 ντ�κ�υµ-ντα γι5 τ#ν Fµφνιση κα, FO-λιOη τ@ς
9νθρ:πινης Jω@ς στ�ν Vλλαδικ� �4ρ�, 9φ’ Vν�ς συντριπτικ5 γι5 τ#ν 9φρ�-
κεντρικ# θεωρ%α περ, πρ�ελε6σεως τ4ν πρ�γ?νων µας, 9φ’ Vτ-ρ�υ κα%ρια γι5
τ#ν �ρ�ν�λ�γικ# Fκτ%µηση τ@ς Vλλαδικ@ς πρ�ϊστ�ρ%ας. �Aνακλυψε τ�ν πε-
ρασµ-ν� ∆εκ-µ*ρι� τ5 9π�λιθωµ-να λε%ψανα \λλων Vπτ5 9νθρ:πων, π�3
RJησαν πρ,ν 9π� 12 Vκατ. �ρ?νια στ# Xαλκιδικ0.

N.α Lκπληκτικ7 παλαιανθρωπλγικ7 εaρ�µατα

�Aπκλειστικ� συν.ντευKη τ: δρ \Aρη Πυλιαν:

Συναντηθ0καµε µ	 τ�ν κ. Π�υλιαν� στ�ν �4ρ� Kπ�υ δραστηρι�π�ιε^ται –στ� Σπ0λαι�
κα, τ� παρακε%µεν� M�υσε^� τ@ς A.E.E. στ5 Πετρλωνα Xαλκιδικ@ς– κα, συνε�%Jει ν5
9νθ%σταται στ,ς συνε�ε^ς πρ�κλ0σεις τ4ν Gθυν?ντων τ�� ρωµα%ικ�υ κρατιδ%�υ, π�3 πα-
ντ�ι�τρ?πως Fπι�ειρ��ν ν5 τ�ν 9π�*λ�υν 9π� Fκε^, Kπως εS�ε συµ*@ πρ� εGκ�σαετ%ας.
M`ς παρα�:ρησε εMγενικ5 τ# µεστ# πληρ�φ�ρι4ν συν-ντευOη π�3 9κ�λ�υθε^.

EP.: K9ριε Π�υλιαν�, π�ι� ε2ναι τ� τελευτα%α σας π�ρ)σµατα �ναφ�ρικ� µ1 τ�ν �νθρω-
π�γ�νεση στ�ν mλλαδικ� (Bρ�;

APHΣ ΠOYΛIANOΣ: Bσει τ@ς στρωµατ�γραφ%ας τ�� Fδφ�υς στ�ν �4ρ� τ@ς N. Tρ%-
γλιας κα, τ4ν ν-ων εiρηµτων, µπ�ρ��µε ν5 π��µε Kτι τ� 9νθρωπ�γεν	ς στρ4µα εSναι
αMτ� τ�� 9νωτ-ρ�υ Mει�κα%ν�υ, π�3 9νγεται �ρ�νικ5 στ5 12.000.000 Cρ
νια πρ-ν 7π:
τHν �π�CN µας.

EP.: hYστερα �π� τ�ν �νακ�λυψη τ�� Tριγλιαν�� �Oρθ)�υ �Aνθρ#π�υ τ� 1997 (σ.σ. Lλ.
τε�(. «∆» 230, �Iαν. 2001) �6 *ρευν�ς σας �π�δωσαν περαιτ�ρω πληρ�φ�ρ)ες γι� τ�ν πα-
ρ�υσ)α τ�� �νθρ#π�υ κατ� τ� Mει7καιν� Περ)�δ�;

A.Π.: Bε*α%ως. WE�ω *ρε^ Fκτ�ς 9π� τ#ν 9π�λιθωµ-νη κν0µη τ�� Tριγλιαν�� τ� ’97
\λλες Vπτ, π�3 9ν@καν σ	 \τ�µα τ@ς κ�ινων%ας τ�� Mει�κα%ν�υ. WE��υµε λ�ιπ�ν συν�-
λικ5 gκτ:, καθfς κα, µακρ5 Nστ` �ειρ4ν.

EP.: Π7τε τ� +ντ�π)σατε κα- π��;



A.Π.: T�ν περασµ-ν� ∆εκ-µ*ρι� π%σω 9π� τ� Kρ�ς Kλαυρ�ς.
EP.: O6 3νθρωπ�ι αHτ�- L�δι�αν ;ρθι�ι;
A.Π.: �Eντελ4ς kρθι�ι. AMτ� φα%νεται 9π� τ# γων%α στρ-ψης στ,ς κν@µες τ�υς, π�3 �ταν

23 *αθµ�%, Kπως δηλαδ# κα, τ4ν σ6γ�ρ�νων 9νθρ:πων.

EP.: Π�ι� kταν & αCτ)α τ,ς υ6�θ�τησης τ,ς ;ρθιας στ�σης �π� τ�ν 3νθρωπ�, κ. Π�υ-
λιαν�;

A.Π.: Πρ4τ�ς N Vλλαδ�π%θηκ�ς φ-ρεται ν5 εSναι .µι?ρθι�ς.WE��υµε |δη *ρε^ στ#ν
E{*�ια τ� \νω τµ@µα τ�� µηρια%�υ Nστ�� τ�υ, Kπ�υ . γων%α στρ-ψης εSναι 15 *αθ-
µ�%. MεταO3 τ4ν δεκδων \λλων εGδ4ν πιθ0κ�υ (δρυ�πιθ0κ�υ, �Mραν�πιθ0κ�υ κ.\.)
τ�� Vλλαδικ�� �:ρ�υ µ?ν� N Vλλαδ�π%θηκ�ς, aλικ5ας 17.000.000 �τ9ν, στ-κεται σ	
.µι?ρθια στση, καθfς εSναι 9ναγκασµ-ν�ς ν5 κατ-*oη πλ-�ν 9π� τ5 δ-ντρα, Kπ�υ δι--
µενε κα, ν5 τρ-Ooη γι5 ν5 γλιτ:σoη 9π� τ,ς φωτι	ς π�3 πρ�καλ��νταν 9π� τ# λ*α
π�3 Fκτ?Oευαν τ5 .φα%στεια τ�� αGγαιακ�� �:ρ�υ κατ5 τ#ν Fπ��# π�3 J��σε. T5 νε-
�ανακαλυφθ-ντα καµ-να τεµ�ια δ-ντρων, π�3 *λ-πετε |δη ν5 Fκτ%θενται Fδ4 (σ.σ.:
Fν. στ� M�υσε^� τ@ς A.E.E.), 9π�τελ��σαν µ-ρ�ς τ@ς �λωρ%δας τ�� περι*λλ�ντ�ς τ��
Vλλαδ�πιθ0κ�υ πρ,ν 9π� 17-20 Vκατ. �ρ?νια, Kπως φα%νεται 9π� τ# στρωµατ�γραφ%α.

EP.: /Eφθανε Iως +δB & λ�Lα �π� τ� &φα)στεια τ�� ACγα)�υ;
A.Π.: �Aσφαλ4ς· κα, Fδ4 κα, 9λλ��. WAλλωστε N Vλλαδ�π%θηκ�ς J��σε σ	 Nλ?κληρ�

KαA Eνθρωππ#θηκς 17 bκατ. bτHν

∆ΑΥΛxΣ/267, Mρτι�ς 200417490

T: σcω0Vµεν� Xνω τµBµα µηρια5�υ .στ�I &Eλλαδ�πιθNκ�υ aλικ5ας 17 Lκατ. �τ9ν.
∆ιακρ5ν�νται �G γραµµVσεις π�) .ρ50�υν τH «γων5α στρEψης».
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Φωτ�τυπ5α τ�I
Πρωτ�κ
λλ�υ ∆ι-
�ικητικBς +Aπ�-
��λBς τBς +Aν-
θρωπ�λ�γικBς &E-
ταιρε5ας &Eλλ$δ�ς
7π: τ: ΣπNλαι�
ΠετραλVνων. T:
eπ�γρ$φει .
eπ�υργ:ς Π�λιτι-
σµ�I κ. E. Bενι0E-
λ�ς κα- �πιδ
θηκε
µ4 δικαστικ: �πι-
µελητH στ:ν κ.
OAρη Π�υλιαν
.
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τ�ν Vλλαδικ� �4ρ�. Λ%γ� πι� κτω 9π� Fδ4 µλιστα, σ	 µ-ρ�ς π�3 θ5 σ�� iπ�δε%Oω µε-
τ, iπρ�ει Tνα 9τ?φι� στρ4µα Fκε%νης τ@ς λ*ας. �Aπ�ρ4 δ-, π4ς 9κ?µα δ	ν R�ει Fνδια-
φερθ@ σ�ετικ5 τ� Tµ@µα Γεωλ�γ%ας τ�� Πανεπιστηµ%�υ Θεσσαλ�ν%κης.

EP.: ∆ηλαδ� $ mλλαδ�π)θηκ�ς ε2ναι $ πρ7γ�ν�ς τ�� �νθρ#π�υ;
A.Π.: Nα%, εSναι N «συνδετικ�ς κρ%κ�ς» µεταO3 πιθ0κ�υ κα, 9νθρ:π�υ.
EP.: Στ� αHτι� mν�ς «µ� εCδικ��» & δ:λωσ: σας αHτ� x(ε% Eς +πιLεLα)ωση τ�� ∆αρL)-

ν�υ...
A.Π.: OMδ?λως Fπι*ε*αι:νω τ�ν ∆αρ*^ν�. T�ν �Aριστ�τ-λη Fπι*ε*ε*αι:νω, π�3 iπ@ρOε

κα, N εGσηγητ#ς τ@ς θεωρ%ας τ@ς �EO-λιOης τ4ν EGδ4ν µ	 τ� δεκτ�µ� Rργ� τ�υ «Περ, Jl:-
ων [στ�ρι4ν», \σ�ετα �ν N ∆αρ*^ν�ς τ�ν 9ντ-γραψε, �ωρ,ς ν5 κνoη �{τε µ%α παραπ�µπ#
σ’ αMτ?ν.

EP.: �Aς +πιστρ�ψ�υµε στ�ν 3νθρωπ� τBν 12 mκατ. +τBν. M1 L�ση τ� Dπ�ρ(�ντα στ�ι-

�O πρHτς πT µ#λησε καA κατασκεFασε Lργαλε9α
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(ε%α, ε2ναι δυνατ�ν ν� +�α(θ��ν κ�π�ια πρBτα συµπερ�σµατα γι� τ� π�ι7ν τ�υ;
A.Π.: T� *ασικ:τερ� εSναι Kτι 9π� 9νγκη στθηκε κα, *δισε kρθι�ς. Kατ?πιν Kτι

�ταν αMτ�ς π�3 συν-λα*ε κα, Fφ0ρµ�σε τ#ν τε�ν�λ�γ%α τ4ν πρ:των Fργαλε%ων. <O \νθρω-
π�ς αMτ�ς εSναι Tνα λ�γικ� κα, Fφευρετικ� kν, στ� Nπ�^� µαJ, µ	 τ#ν kρθια στση FOε-
λ%σσεται τ?σ� N Fγκ-φαλ�ς Kσ� κα, . Nµιλ%α τ�υ.

EP.: ∆ι�θετε *ναρθρ� λ7γ�;
A.Π.: <Yπ�ψιJ�µαι πfς να%. WAλλωστε λειτ�υργ��σε Nµαδικ5 Qς θηρευτ0ς, κτι π�3

πρ�ϋπ�θ-τει µ%α στ�ι�ει:δη µ�ρφ# συνενν�0σης.
EP.: M1 π�ι� �cBα µ�ιρα�7ταν τ� περιL�λλ�ν $ 3νθρωπ�ς τ,ς Tρ)γλιας;

A.Π.: Z��σε µαJ, µ	 ριν?κερ�υς, τραγ?κερ�υς, [ππρια κυρ%ως, 9λλ5 κα, καµηλ�-
παρδλεις. Πρ?σφατα, µεταO3 \λλων, 9νακαλ6ψαµε κα, Nστ��ν 9π� π?δι καµηλ�-
παρδλεως τ@ς αMτ@ς .λικ%ας –�ρ�ν�λ�γικ5– µ	 τ�ν Tριγλιαν� \νθρωπ� κα, τ� Fκθ--
τ�υµε Fδ4.

EP.: ∆ιερωτBµαι, πBς θ� �ντιδρ��σε $ κ. Λ:κι (σ.σ. $ +κ τBν εCσηγητBν τ,ς �φρ�κε-
ντρικ,ς θεωρ)ας), +�ν τ� *Lλεπε...

A.Π.: �Aσφαλ4ς θ5 9π�ρ��σε: π4ς συµ*α%νει �[ καµηλ�παρδλεις τ@ς <Eλλδ�ς ν5
R��υν µεγαλ6τερη .λικ%α 9π’ αMτ	ς τ@ς �Aφρικ@ς! �Aλλ... δ	ν φτα%ω Fγ:!

EP.: �E�ν +πι(ειρ:σ�υµε ν�ερ� µ)α �νασ9νθεση τ�� mλλαδικ�� περιL�λλ�ντ�ς πρ� 12
mκατ. +τBν, θ� πρ�πει ν� τ� φανταστ��µε σ�ν ��9γκλα;

A.Π.: �Aκρι*4ς. �Hταν µ%α J�6γκλα σ’ Tνα iπ�τρ�πικ� κλ%µα, ε{κρατ� φυσικ, π�3 πε-
ριε^�ε Kλα τ5 Jl4α π�3 *λ-π�υµε.

EP.: �Eκτ�ς �π� τ� στρωµατ�γραφ)α *(ετε (ρησιµ�π�ι:σει κα- 3λλη µ�θ�δ� (ρ�ν�λ7-
γησης τBν ν�ων αHτBν εDρηµ�των.

A.Π.: Nα%, σ	 συνεργασ%α µ	 τ� Πανεπιστ0µι� τ@ς N. Kαρ�λ%νας τ4ν H.Π.A. κα, τ�ν κα-
θηγητ# WAλαν Nα�ρν τ5 R�ω �ρ�ν�λ�γ0σει Kλα κα, µ	 τ# µ-θ�δ� τ�� «Παλαι�µαγνητι-
σµ��». WEτσι Fπι*ε*αι:θηκε . .λικ%α τ�υς τ4ν 12 Vκατ. Fτ4ν γι5 τ5 περ, τ�ν Tριγλιαν�
\νθρωπ� κα, τ4ν �17.000.000 Fτ4ν γι5 τ5 9π�λιθ:µατα τ@ς �λωρ%δας.

(Στ8 σηµεU� αVτ8 Q συν�ντευBη διεκ�πη γι> λ�γα λεπτ> λ�γω γνωστ�π�ι?σεως
–δι> τηλε�µ�ι�τυπ�ας– στ> γραφεUα τ�� M�υσε��υ Xν8ς ν��υ "Bωδ�κ�υ "γγρ2-
φ�υ Πρωτ�κ�λλ�υ ∆ι�ικητικYς /Aπ���λYς τYς A.E.E. 1π8 τ8 M�υσεU� κα! τ8
Σπ?λαι� ΠετραλZνων, πρ�ερ��µ�ν�υ 1π8 τ8 [π�υργεU� Π�λιτισµ�� κα! φ�ρ�-
ντ�ς [π�υργικ' [π�γραφ?. Παρατ�θεται \ς ]�ει σ$ φωττυπ#α στ�ν πρ. σελ.)

EP.: K9ριε Π�υλιαν�, & +��λι�η αHτ� Dπαγ�ρε9ει Iνα �κ7µη +ρ#τηµα. /E(ετε δικαι-
ωθ, τελεσ)δικα �π� τ� δικαστικ� +��υσ)α;

A.Π.: Bε*α%ως. Xωρ,ς τ�3ς UEλληνες δικαστ	ς δ	ν θ5 |µ�υν Fδ4. �Aκ?µη θ5 «τρα*ι?-
µασταν»...

EP.: T� +π)σηµ� κρ�τ�ς Eστ7σ� +�ακ�λ�υθε% ν� σNς «L�µLαρδ)�Pη» µ1 +�#δικα. T) φρ�-
νε%τε 8τι +πιδι#κει µ1 τ�ν τακτικ: τ�υ αHτ:;

A.Π.: T% ν5 π4; UO,τι θ-λετε φανταστ@τε. ∆	ν γνωρ%Jω �{τε σ	 τ%ν�ς τ#ν iπηρεσ%α 9ν0-
κ�υν αMτ�, π�3 9π�φασ%J�υν Fναντ%�ν µ�υ. T� *-*αι� εSναι Kτι µ?ν� στ#ν <Eλλδα δ	ν
9ν0κ�υν.

M$ρι�ς MαµανEας

«AΠOBAΛΛOYME THN A.E.E. AΠO TO ΣΠHΛAIO»!



T
#ν 27/1/04 . Vλληνικ# κρατικ# NET Rκανε, στ� κεντρικ� δελ-
τ%� εGδ0σεων παρακαλ4(!), 9φι-ρωµα στ� «<Oλ�κα6τωµα».
AMτ� 9π� µ?ν� τ�υ δ	ν θ5 �ταν περ%εργ�, �ν κα, δ	ν ν�µ%Jω
Kτι τ� �Iσρα#λ κνει καν-να 9φι-ρωµα στ#ν Γεν�κτ�ν%α τ4ν

Π�ντ%ων 8 σ	 Nτιδ0π�τε \λλ� (γεν�κτ�ν%α �Aρµεν%ων, εGσ*�λ# στ#ν
K6πρ� κ.λπ.). T� πρωτκ�υστ� εSναι Kτι �[ <E*ρα^�ι Jητ��ν ταυ-
τ?�ρ�να 9π�Jηµι:σεις γι5 τ,ς Gδι�κτησ%ες τ�υς π�3 «καταπατ0θη-
καν» 9π� UEλληνες Qς 9π�τ-λεσµα τ�� Kτι τ�3ς 9π0γαγαν �[ Γερ-
µαν�%, Fνl4 ταυτ?�ρ�να 9νακ�ιν:θηκε Kτι . B�υλ# 9π�φσισε Nµ?-
φωνα Kτι τ� Vλληνικ� κρτ�ς θ5 9νακηρ6Ooη µι5 µ-ρα τ�� τελευ-
τα%�υ 100µερ�υ τ�� �Iαν�υαρ%�υ Vκστ�υ Rτ�υς «<Hµ-ρα <E*ρα%-
ων». �Eπρ?κειτ� γι5 µ%α ν�µ�θ-τηση, π�3 Rγινε τ,ς .µ-ρες π�3 εGσ0-
γ�ντ� στ# B�υλ# πληθ:ρα «ντρ�π�λ�γι4ν», Kπως �ν�µσθηκαν,
�[ Nπ�^ες 9π�σ6ρθηκαν Qς «zµαρτωλ	ς» – k�ι Kµως κα, . Fν λ?γlω.

<H 9πα%τηση 9π�Jηµι:σεων εSναι θρασ6της: Πρ4τα gφε%λει τ� �Iσρα#λ ν5
9π�Jηµι:σoη, γι5 τ,ς zρπαγε^σες περι�υσ%ες τ�υς (τ� 1948) στ#ν �Aντι?�εια
κα, τ#ν <Iερ�υσαλ0µ, τ�3ς UEλληνες κα, µετ5 ν5 συJητηθo@, �ν �[ περι�υσ%ες
τ4ν <E*ρα%ων πρ-πει ν5 �αρακτηριστ��ν Qς «λε)α π�λ�µ�υ». T� Kτι µετ5 τ,ς
ν%κες τ�� 1912 τ� Vλληνικ� κρτ�ς γι5 τ#ν F�θρικ0 τ�υς στση (σ6σταση σ:-
µατ�ς Fθελ�ντ4ν στ# Θεσσαλ�ν%κη, µ	 _δια RO�δα, γι5 ν5 π�λεµ0σoη iπ	ρ τ4ν
�Oθωµαν4ν) τ�3ς \φησε σ�εδ�ν 9νεν?�λητ�υς, δ	ν σηµα%νει Kτι, Kταν τ�3ς
φ?νευσαν �[ Γερµαν�, κα, �[ περι�υσ%ες τ�υς κατελ0φθησαν 9π� UEλληνες, δ	ν
θ5 Rπρεπε ν?µιµα ν5 περσ�υν στ� Vλληνικ� δηµ?σι�, Qς συµ*α%νει µ	 Kλες τ,ς
περιπτ:σεις Kπ�υ δ	ν iπρ��υν κληρ�ν?µ�ι. �Iσ�6�υν κα, Fδ4 �[ ν?µ�ι τ@ς
�ρησικτησ%ας, Kπως σ’ Kλες τ,ς παρ?µ�ιες περιπτ:σεις Gδι�κτησι4ν 9ν5 τ#ν
Vλληνικ# Fπικρτεια. M0πως τ� KIΣ <Eλλδ�ς Fπιδι:κει ν5 εSναι Fκε^ν� κλη-
ρ�ν?µ�ς, σ6µφωνα µ	 τ#ν 9ντισυνταγµατικ# 9π?φαση π�3 τ�� Fπιτρ-πει ν5
κληρ�ν�µo@ τ,ς περι�υσ%ες \κληρων µελ4ν τ�υ, Kταν δ4ν R��υν 9φ0σει διαθ0-
κη; �Eρωτ��µε zπλ4ς. ESναι ντρ�π# ν5 Fπιτρ-πεται σ	 κρατικ� Vλληνικ� κα-
νλι (8 ν5 Fπι*λλεται...) ν5 Jητh` iπ	ρ τ4ν <E*ρα%ων εGδικ�3ς ν?µ�υς, καθι-
στ:ντας τ�υς πρ�ν�µι�IC� Nµδα Fντ�ς τ@ς <Eλλδας κα- ν�µικ.

T-λ�ς, 9φ�� σ6µφωνα µ	 τ5 στ�ι�ε^α τ4ν <E*ρα%ων 9π� τ,ς 80.000 Nµ�εθν4ν
(k�ι Nµ�δ?Oων) τ�υς στ#ν <Eλλδα πρ� τ�� B´ Π.Π. Fπε*%ωσαν µ?λις 5.000, π?-
σ�ι τελικ5 εSναι �[ κληρ�ν?µ�ι; M0πως �[ 9π:λειες εSναι «φ�υσκωµ-νες», 8
zπλ` «Nρ%J�νται» ν-�ι κληρ�ν?µ�ι στ5 πλα%σια δηµι�υργ%ας ν-ας V*ραϊκ@ς
κ�ιν?τητας στ#ν <Eλλδα; ∆ι?τι τ� 9στε^� φα%νεται ν5 εSναι πραγµατικ5
«9ρ�α^�» µετ5 τ#ν V*ραϊκ# 9π?κτηση περ%εργων τ%τλων Gδι�κτησ%ας («Θρ?-
ν�ς Mωυσ@» στ# ∆@λ� κ.λπ.).

∆ρ M.K.

æHºI™£HKE OMOºøNA «HMEPA TøN EBPAIøN»



«TIMAME THN A£HNA ME ¢øPO ™TO I™PAH§»!

M
	 RκπληOη δια*Jω τ� περιε�?µεν� Vν�ς «καλ-σµατ�ς» 9π�
µ-λη τ@ς Fν <Eλλδι Gσραηλιτικ@ς κ�ιν?τητας, π�3 κρατ4
στ5 �-ρια µ�υ. �Aπευθ6νεται στ�ν Vλληνικ� λα� κα, τ�� Jητh̀
ν5 καταθ-σoη τ#ν �Gκ�ν�µικ# συνδρ�µ0 τ�υ γι5 τ# δηµι�υρ-

γ%α Vν�ς δσ�υς στ� �Iσρα0λ, π�3 θ5 φ-ρoη µλιστα κα, τ#ν gν�µα-
σ%α «�Aθ0να 2004».

�Aναφ-ρεται �αρακτηριστικ: «M1 µεγ�λη µας (αρ� σNς πρ�σκαλ��µε ν�
συµµετ�σ(ετε στ� συµL�λικ� δBρ� π�0 θ�λ�υµε ν� πρ�σφ�ρ�υµε στ� �γαπη-
µ�ν� µας �Iσρα:λ, τιµ#ντας τ�ν �γαπηµ�νη µας �Aθ:να. M1 �φ�ρµ� τ�ν �Oλυ-
µπι�δα τ,ς �Aθ:νας τ� 2004 �π�φασ)σαµε ν� τιµ:σ�υµε τ�ν �Aθ:να, κ�ν�ντας
συγ(ρ7νως κα- Iνα µεγ�λ� δBρ� στ� �Iσρα:λ. T� δBρ� ε2ναι & δηµι�υργ)α mν�ς
δ�σ�υς µ1 2004 δ�νδρα, τ� $π�%� θ� fν�µαστP, “�Aθ:να 2004” κα- τ� $π�%� θ�
Lρ)σκεται στ�ν καδι� τ�� �Iσρα:λ. T� µ�ρ�ς π�0 διαλ��αµε Eς τ� πι� κατ�λ-
ληλ� ε2ναι τ� M�σ�L Tσ�0ρ M�σ�, δ)πλα στ�ν Nετ�νυα, τ� $π�%� 6δρ9θηκε
�π� hEλληνες  ELρα)�υς στ� 1930 µ1 πρωτ�L�υλ)α τ�� Mωυσ, K�φινN κα- τ��
∆αυ-δ Φλωρεντ)ν, +νcB τ� (ρ:µατα γι� τ�ν �γ�ρ� τ,ς γ,ς συγκ�ντρωσαν �6
 ELρα%�ι τ,ς Θεσσαλ�ν)κης.  H *κταση π�0 µNς πρ�σφ�ρει τ� M�σ�L γι� τ�
σκ�π� αHτ� ε2ναι περ)π�υ 30.000 τετ. µ�τρα, 30 στρ�µµατα δηλαδ:». Γι5 τ#ν Fν
λ?γlω 9ναδσωση R��υν Fκφρσει µλιστα τ#ν iπ�στ0ριO0 τ�υς παργ�ντες τ@ς
�:ρας µας, Kπως κα, µ-σα µαJικ@ς Fνηµ-ρωσης. Kα, τ� πι� Qρα^� εSναι Kτι
R��υν πρ�σκληθ@ ν5 παραστ��ν στ#ν Fκδ0λωση . δ0µαρ��ς �Aθηνα%ων Nτ?-
ρα Mπακ�γιννη κα, Fκπρ?σωπ�ι τ�� �Oργανισµ�� «�Aθ0να 2004».

TαPιαρC�3λα Λαδ<

∆ηµιυργ#α τυ δ(συς «Aθ�να 2004» στ Iσρα�λ
∆εκ.µCρις 2003

κ�ψτε κα! "πιστρ�ψε µας
BH συµµετ��
 µ�υ στ� δηµι�υργ!α «Aθ
να 2004» ε!ναι ______ ε>ρ?



OG Lπτ� α8τ
γαµες +Aφρικ$νες
T�ν κ9ρι�ν Nτ�γκλας Γ�υ�λλας, �γν#στων λ�ιπBν

στ�ι(ε)ων, δ1ν ε2(α τ�ν τιµ�ν ν� τ�ν γνωρ)�ω. /H, τ�υ-
λ�(ιστ�ν, µ�(ρι τ� ΣαLLατ�κ9ριακ�ν 17-18 �Iαν�υαρ)-
�υ 2004 δ1ν ε2(εν �πασ(�λ:σει τ�ν διεθν, κ�ιν�ν γν#-

µην. hOµως τ� συγκεκριµ�ν� δι:µερ�ν *γινε παγκ�σµ)ως γνωστ�ς (�ρις
εCς Iνα +µLριθ1ς κα- περισπ�9δαστ�ν 3ρθρ�ν τ,ς +φηµερ)δ�ς «TA NEA»
(σελ-ς 87). ECς αHτ� $ κ9ρι�ς Nτ�γκλας Γ�υ�λλας +παν�ρ(εται µ1  +�αιρε-
τικ�ν +πιµ�ν�ν εCς τ�ν καταγωγ�ν τ�� �νθρ#π�υ �π� τ�ν �Aφρικ:ν.

BεLα)ως µ�(ρις +δB τ)π�τε τ� πρωτ7τυπ�ν, �φ�� γι� π�λλ�0ς *(ει κ�λ-
λ:σει & Lελ7να... �Eκε%ν� Eστ7σ�ν τ� $π�%�ν +ντυπωσι��ει, ε2ναι & (ρ�ν�-
λ�γικ� �κρ)Lεια τ,ς +µφαν)σεως τ�� πρ#τ�υ �νθρ#π�υ, τ,ς E�ας. Mπ�-
ρε% πρ-ν 200.000, πιθαν�ν πρ-ν 143.000, 3ρα κα- 100.000 (ρ7νια πρ)ν. Kα),
γι� ν� κρατbN κα- κ�π�ια «πισιν:», πρ�σθ�τει κα- Iνα «[σως κα- π�λ0 πα-
λαι7τερα». �Aλλ� κι αHτ� «κ�µµ�τια ν� γ)νPη». Στ� κ�τω-κ�τω Iνας eπλ�ς
�φρ�κεντριστ�ς ε2ναι. ∆1ν ε2ναι καφετ���.

�Eκε%ν� τ� $π�%�ν ε2ναι +ντυπωσιακ�ν +δB, ε2ναι & 3π�ψις 8τι $ �Aδ�µ
+µφαν)στηκε πρ-ν 80.000 (ρ7νια. ∆ηλαδ:;  H µιτ�(�νδριακ: µας E�α τ7-
σες (ιλι�δες (ρ7νια πBς «+L�λε9ετ�»; Kα- 3ντε κα- αHτ7, aς τ� π�ρPη τ� π�-
τ�µι. ΠBς δι�L�λ� �ναπαρ:γετ�; M1 τ�ν κρ)ν�ν; /E(ω τ�ν +ντ9πωσιν 8τι
κ�τι δ1ν π�ει καλ� µ1 τ�ν Eς 3νω θεωρ)αν = µ1 τ� µυαλ� τ�� κυρ)�υ Nτ�-
γκλας Γ�υ�λλας· $ $π�%�ς +κτ�ς τBν 3λλων µNς πληρ�φ�ρε% 8τι 8λ�ι �6
EHρωπα%�ι κατ�γ�νται �π� τ-ς «mπτ� κ7ρες τ,ς E�ας», α6 $π�%�ι kλθ�ν
�π� τ�ν �Aφρικ�ν τ� τελευτα%α 45.000 (ρ7νια. Θα�µα! Θα�µα!  Eπτ� γυ-
να%κες πρ7γ�ν�ι τBν �Aφρ�αµερικανBν µ7νες τ�υς +δηµι�9ργησαν τ�ν
πληθυσµιακ�ν πυρ,να τ,ς EHρ#πης.

∆1ν ��ρω aν +σε%ς Lγ��ετε κ�π�ι� συµπ�ρασµα, �λλ� +γ] πρ�σωπικBς
µπ�ρB ν� Lγ�λω 3κρη. Kα- +δB δ9� τιν� συµLα)ν�υν. �H 8τι τ� «πτην�ν»
τ�� κ. OH�λλας (ρησιµε9ει κα- σ1 κ�τι 3λλ� +κτ�ς �π� τ�ν ��ρησιν = 8τι,
γαµB τ’ αHτι� µ�υ τ� π�τσινα, Dπ,ρ�ε µαιευτ�ρ τ,ς E�ας κα- γνωρ)�ει µετ�
LεLαι7τητ�ς 8τι �6 κ7ρες της kσαν mπτ�. Πιθαν�λ�γB δ1 8τι αHτ�ς µ1 τ�ν
L�ρκαν τ�υ τ-ς µετ�φερεν �π� τ�ν �Aφρικ�ν εCς τ�ν EHρ#πην.

 O LαρBν�ς Mυν(��υ�εν *(ει γρ�ψει ψευδ, πρ�γµατα.T� µ7ν�ν θετικ�ν
τ,ς Dπ�θ�σεως ε2ναι 8τι �6 τριL�δες τ�υ τ#ρα διαψε9δ�νται, �φ�� $ κ9ρι�ς
Nτ�γκλας Γ�υ�λλας +πιµ�νει 8τι & αHτ�γαµ)α δ1ν Cσ(9ει κα- 8τι & συνε9-
ρεσις γυναικBν $δηγε% εCς παιδ�π�ι�αν. Π�στα 8λα, µεγ�λε!

Γι9ργ�ς Πετρ
π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



Mι7 παν(ρPαιη Eλλ7 καA νεMτατη
�ατρικ� θεραπευτικ� µ.θδς

UOλα αMτ5 µαJ%, iλικ5 κα, \υλα, 9π�τελ��ν µ?ν� τ� 4% τ�� συν?λ�υ τ�� σ:µατ�ς τ��
σ6µπαντ�ς. <H σ6γ�ρ�νη φυσικ# µ-σα 9π� τ#ν κ*αντικ# Fκδ��0 της µ`ς λ-ει Kτι τ� 23%
τ�� σ6µπαντ�ς 9π�τελε^ται 9π� σκ�τειν# mλη κα, τ� 73% 9π� σκ�τειν# Fν-ργεια (σκ�τειν0,
δι?τι δ	ν 9κτιν�*�λε^). OMσιαστικ4ς πλ-�υµε µ-σα σ’ Tναν 9π-ραντ� �κεαν� Fνεργε%ας,
π�3 �{τε *λ-π�υµε �{τε αGσθαν?µαστε.

T� «πρ�πει ν� ε2ναι τ� µ� ε2ναι» τ�� �Eλετη φιλ�σ?φ�υ Παρµεν%δ�υ εSναι µ%α 9π’ τ,ς
πρ4τες Fπιστηµ�νικ	ς διατυπ:σεις γι5 τ#ν 9?ρατη Fνεργειακ# πλευρ5 τ�� σ6µπαντ�ς.

T
� 9νθρ:πιν� σ4µα, αMτ# . µικρ�γραφ%α τ�� σ6µπαντ�ς, καλ6πτεται 9π� Tνα 9?-
ρατ� µετα*αλλ?µεν� 7λεκτρ�µαγνητικ� πεδ%� ��ειδ��ς σ�0µατ�ς, π�3 Fκπ-µπει
κα, 9π�ρρ�φh̀  9κτιν�*�λ%ες, τ#ν α�ρα. <H σ�φ# Vλληνικ# γλ4σσα µ	 τ#ν λ-Oη α�ρα
�ρισε κα, τ,ς Gδι?τητ-ς της: α�ρα = Fλαφρ� 9ερκι, πν�0. <H α{ρα εSναι τ� σ6ν�λ�ν

τ4ν 7λεκτρ�µαγνητικ4ν κυµτων π�3 Fκπ-µπ�νται 9π’ τ5 κ6τταρα τ�� σ:µατ�ς, εSναι
. πν�# π�3 9να*λ6Jει 9π� κθε κ�µµτι mλης. ]Aς µ#ν Oε�ν��µε Kτι mλη = συµπυκνωµ--
νη Fν-ργεια.

O[ Fπιστ0µ�νες R��υν 9νακαλ6ψει Kτι τ5 J4ντα κ6τταρα Fκπ-µπ�υν κα, λαµ*ν�υν
9σθενε^ς 7λεκτρ�µαγνητικ	ς συ�ν?τητες. Σ	 κθε κ6τταρ� τ�� σ:µατ?ς µας κατα-
γρφ�νται πνω 9π� 2.000 �ηµικ	ς κα, ταυτ��ρ?νως 7λεκτρ�µαγνητικ	ς 9ντιδρ-
σεις 9ν5 δευτερ?λεπτ�! �Aντιδρσεις k�ι �α�τικ	ς 9λλ5 Fλεγ�?µενες κα, συντ�νισµ--
νες 9π� Tνα  9π%στευτα γρ0γ�ρ� κα, 9π�τελεσµατικ� αMτ?µατ� 7λεκτρ�µαγνητικ� σ6-
στηµα Fλ-γ��υ.

<O πρ4τ�ς \νθρωπ�ς π�3 κατ:ρθωσε ν5 φωτ�γραφ0σoη τ#ν α{ρα  �ταν N Kρ�της µη-
�ανικ�ς κα, φυσικ�ς N%κ�λας T-σλα τ� 1980. O[ πρ4τες τ�υ φωτ�γραφ%ες Rδει�ναν τ#ν
α{ρα γ6ρω 9π’ τ,ς \κρες τ4ν δα�τ6λων. Σ6ντ�µα κατ:ρθωσε ν’ 9π�τυπ:σoη Tως κπ�ι�
*αθµ� τ#ν εGκ?να τ@ς α{ρας γ6ρω 9π’ τ� σ4µα.

ΣHµα, αeρα καA Lν.ργεια

T
5 τελευτα^α gγδ?ντα περ%π�υ Rτη γνωρ%J�υµε Kτι µ`ς περι*λ-
λει Tνα συνε�4ς διαστελλ?µεν� Fνεργειακ� σ6µπαν. T5 iλικ5
δηµι�υργ0µατ τ�υ, 9π� τ�ν µικρ?τερ� κ?κκ� 9στρικ@ς σκ?νης
Tως κα, τ�3ς µεγαλ6τερ�υς �λι�υς 8 πλαν@τες, καθfς κα, τ5

Rµ*ια kντα π�3 πιθαν4ς J��ν Fπνω στ�3ς τελευτα%�υς, δ	ν εSναι παρ5
συµπυκνωµ-νη Fν-ργεια. T5 7λεκτρ�µαγνητικ5 πεδ%α, τ5 *αρυτικ5
πεδ%α, τ� φ4ς, N 7λεκτρισµ�ς εSναι zπλ4ς \λλες µ�ρφ	ς Fκδηλ:σεως
τ@ς Fν-ργειας.



UOµως τ� 1939 �[ Σ�*ιετικ�, Fπιστ0µ�νες Σ-ιµ�ν κα, Bαλεντ%να K%ρλιαν 9ν-πτυOαν
τ#ν τε�ν�λ�γ%α τ�� T-σλα κα, φωτ�γρφισαν µ	 π�λ3 µεγλη πιστ?τητα τ#ν α{ρα τ4ν
9ντικειµ-νων κα, τ4ν kντων. <H 9νθρ:πινη α{ρα 9π�τελε^ται 9π� Vπτ5 �ρωµατικ5
στρ:µατα. T� πρ4τ� κα, πι� κ�ντιν� στ#ν Fπιδερµ%δα συνδ-εται µ	 τ#ν iγε%α τ��
σ:µατ�ς, τ� τρ%τ�, τ� τ-ταρτ� κα, τ� π-µπτ� µ	 τ#ν ψυ�ικ0 µας κατσταση, Fνl4 τ�
T*δ�µ� µ	 τ#ν ν�ητικ0 µας FO-λιOη. T� δε6τερ� κα, τ� Tκτ� 9π�τελ��ν τ# σ6νδεση τ4ν
iπ�λ�%πων. AMτ# . σπ�υδα%α 9νακλυψη \ν�ιOε τ�ν δρ?µ� σ	 µ%α καιν�6ργια δι-
σταση FOαιρετικ@ς σηµασ%ας στ�ν τ�µ-α τ@ς Gατρικ@ς. T#ν Fνεργειακ# Gατρικ0. AMτ�
σηµα%νει Kτι 9π� διαγνωστικ@ς κα, θεραπευτικ@ς 9π?ψεως τ� σ4µα µπ�ρε^ πλ-�ν ν5
πρ�σεγγισθo@ κα, ν5 Gαθo@ µ-σlω τ@ς Fνεργειακ@ς iπ�στσε:ς τ�υ. <H µ-θ�δ�ς αMτ#
�ν�µσθηκε Lι�συντ�νισµ7ς.

�O
\νθρωπ�ς 9π� τ5 πανρ�αια �ρ?νια Fγν:ριJε τ#ν mπαρOη τ@ς 9?ρατης Fν-ργει-
ας π�3 δι-πει τ� σ6µπαν, καθfς κα, τ#ν Fνεργειακ# iπ?σταση τ4ν kντων. O[
UEλληνες τ#ν �ν?µαJαν αGθ-ρα, κα, 9ργ?τερα �[ �Iνδ�, πρ�να κα, �[ Kιν-J�ι τσ).
<O φιλ?σ�φ�ς κα, Gατρ�ς �Eµπεδ�κλ@ς στ� «Περ, φ6σεως» Rργ� τ�υ 9ναφ-ρει:

«Kαν�να µ�ρ�ς τ�� 8λ�υ δ1ν ε2ναι κεν7, �π� π�� 3λλωστε θ� µπ�ρ��σε κ�τι ν� πρ��λθPη;»
Περ, τ�� διαστελλ�µ-ν�υ σ6µπαντ�ς λ-ει: « H γ, αH��νει τ� δικ7 της γ�ν�ς κα- $ αCθ�ρ
τ�ν αCθ�ρα». Περ, τ�� µεγ-θ�υς τ�� αGθ-ρ�ς: « O αCθ�ρ $ �(αν�ς Tιτ�νας, π�0 �#νει σ1
κ9κλ� τ� π�ντα». Kατ5 τ�ν �Aριστ�τ-λη κα, τ�ν Πλτωνα N αGθ#ρ εSναι τ� π-µπτ� στ�ι-
�ε^�-σ4µα τ�� «πενταγωνικ�� δωδεκα�δρ�υ» («T%µαι�ς» 55c, Fκδ. Kκτ�ς).

Στ5 9ρ�α^α �Aµφιαρεια κα, �Aσκληπιε^α �[ θεραπευτ	ς �ρησιµ�π�ι��σαν Fνεργει-
ακ�3ς τρ?π�υς θεραπε%ας τ4ν 9σθεν4ν τ�υς \γνωστ�υς  σ’ Fµ`ς σ0µερα. Στ#ν �Eπ%-
δαυρ�1 κα, σ	 \λλα θεραπευτ0ρια *ρ-θηκαν _�νη καθfς κα, κ�µµτια διαφ?ρων π�-
λυτ%µων λ%θων, π�3 �ρησιµ�π�ι��νταν γι5 Fνεργειακ	ς θεραπε^ες. �Aπ’ τ5 �Oρφικ5
διασl:J�νται 9π�σπσµατα περ, τ@ς Fνεργειακ@ς κρυσταλλ�θεραπε%ας, π�3 Fφαρ-
µ�J?ταν 9π’ τ�ν _δι� τ�ν �Oρφ-α. <H εGδικ# µ�υσικ# π�3 RπαιJε θερπευε κα, γ�0-
τευε 9κ?µη κα, τ’ \γρια θηρ%α κατ5 τ�ν γνωστ� µ�θ�.

Στ,ς .µ-ρες µας παραδ�σιακ�, Kιν-J�ι Gατρ�, θεραπε6�υν 9σθενε^ς µ-σlω τ@ς Fνεργε%-
ας, . Nπ�%α διατρ-�ει τ� σ4µα µας 9κ�λ�υθ:ντας συγκεκριµ-νες διαδρ�µ-ς, π�3 τ,ς gν�-
µJ�υν µεσηµ*ριν�6ς. �Eφαρµ?J�ντας π%εση σ	 συγκεκριµ-να σηµε^α πνω σ	 αMτ�3ς
τ�3ς µεσηµ*ριν�3ς µπ�ρ��ν κα, 9π�καθιστ��ν τ#ν Nµαλ# ρ�# τ@ς Fν-ργειας στ� σ4µα,
µ	 9π�τ-λεσµα τ#ν _αση (PεφλεO�λ�γ%α). Σ6µφωνα µ	 τ#ν Gνδικ# θεραπευτικ# µ-θ�δ�
τ@ς Γι?γκα . Fν-ργεια-πρνα 9να*λ6Jει κα, διυλ%Jεται 9π� τ5 Vπτ5 τσκρας.2 WHδη στ#ν
κλασικ# <Eλλδα πλι N Πυθαγ?ρας �ρησιµ�π�ι��σε µ�υσικ	ς δ�ν0σεις, �ρ:µατα κα,
9παγγελ%α τ@ς Vλληνικ@ς γλ:σσας3 πρ�ς θεραπε%αν. <H Fπικρτηση τ�� Xριστιανισµ��
κα, N �ιλι?�ρ�ν�ς µεσα%ων π�3 9κ�λ�6θησε, *6θισαν τ#ν 9νθρωπ?τητα στ� σκ�τδι. <H
Fνεργειακ# Gατρικ# FOηφαν%σθη. T#ν θ-ση της π@ρε . δεισιδαιµ�ν%α κα, . 9µθεια. (Γι5
τ,ς σ6γ�ρ�νες Fπιστηµ�νικ	ς θεωρ%ες περ, αGθ-ρ�ς *λ. «∆», τ?µ�ι 1999 κα, 2000.)

Πρ4τ�ς νε:τερ�ς EMρωπα^�ς π�3 µ%λησε Fπισ0µως γι5 Fν-ργεια-α{ρα κα, τ,ς σ�ετικ	ς
θεραπε^ες �ταν N <Eλ*ετ�ς φιλ-λλην Gατρ�ς-9λ�ηµιστ#ς Παρκελσ�ς τ�ν 16�ν αG4να. Στ,ς
9ρ�	ς τ@ς δεκαετ%ας τ�� 1800 N AMστριακ�ς Gατρ�ς Φρ%ντρι� WAντ�ν M-σµερ iπ�στ0ριOε
Kτι τ� σ6µπαν εSναι γεµ`τ� 9π� Tνα ρευστ?, τ�ν αGθ-ρα, N Nπ�^�ς µεταφ-ρει δ�ν0σεις µ-σα
9π� τ#ν �Mσ%α τ�υ. WEτσι 9να*%ωσαν Oαν5 �[ κλασικ	ς Vλληνικ	ς 9π?ψεις περ, αGθ-ρ�ς. <O
M-σµερ Fπι*ε*α%ωσε τ#ν θεραπευτικ# δ6ναµη τ4ν µαγνητ4ν κα, τ�� µαγνητικ�� πεδ%�υ κα,
9νεκλυψε Kτι τ5 kντα Fκπ-µπ�υν µ%α Fν-ργεια, τ#ν Nπ�%α κα, �ν?µασε Jωικ� µαγνητισµ?.

TS παρελθSν καA V Rστρ#α
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&H 7νθρVπινη αgρα φω-
τ�γραφηµEνη µ4 τHν
Wδια µEθ�δ�. Π$νω 7π’
τ: κεφ$λι, στ:ν λαιµ:
κα- στ: στBθ�ς, διακρ5-
ν�νται τ� «τσ$κρας»,
τρ5α 7π: τ� Lπτ$, hς

λευκ�- κ3κλ�ι.

™
υντ�ν%α-ισµ�ς εSναι . Fναρµ?νιση ρυθµ�� κα, τ?ν�υ σ	 µ%α συγκεκριµ-νη δ?νηση δ6�
8 περισσ�τ-ρων συστηµτων. Kθε σ6στηµα τ� Nπ�^� δ�νε^ται σ	 µ%α Qρισµ-νη συ-
�ν?τητα, ταλαντ��ται σ	 πλτη 8 µ0κη, τ5 Nπ�^α δ6νανται ν5 µεγαλ:σ�υν, Kταν τ5
διεγε%ρωµε κα, τ5 Fναρµ�ν%σωµε µ	 \λλα στ� _δι� πλτ�ς 8 µ@κ�ς κ6µατ�ς. T5 π-

ντα δ�ν��νται – τ� σ6µπαν, N πλαν0της, N \νθρωπ�ς, τ5 kργαν τ�υ, τ5 κ6τταρ τ�υ.
�Aπ� τ5 κ6τταρα Vν�ς σ:µατ�ς, π�3 Fναρµ�ν%J�νται 9π� Tνα αMτ?µατ� 7λεκτρ�µαγνη-
τικ� σ6στηµα συντ�νισµ��, µ-�ρι τ�ν σταθµ� τ�� ραδι�φ:ν�υ, π�3 Fπιλ-γει 9νµεσα σ	
τ?σα σ0µατα µ%α καθωρισµ-νη συ�ν?τητα, τ5 πντα µπ�ρ��ν ν5 συντ�νιστ��ν. <H Fπιτυ�%α
τ@ς 9ν%κητης σπαρτιατικ@ς φλαγγας �ταν θ-µα συντ�νισµ��. �E5ν Tνας τραγ�υδιστ#ς
τραγ�υδ0σoη µ%α ν?τα κρατ:ντας στ5 �-ρια τ�υ Tνα διαπασ4ν, τ?τε . 9ντ%στ�ι�η ν?τα στ�
διαπασ4ν θ’ 9ρ�%σoη ν5 δ�ν@ται, ν5 7�o@.

UOταν µ%α τOη Vν�ς σ��λε%�υ περνh̀  πνω 9π� µ%α γ-φυρα,  ./N Nµαδρ�ης θ5 διατOoη
ν5 τ#ν περσ�υν �[ µαθητ	ς µ	 9συντ?νιστ� *ηµατισµ?, �στε ν’ 9π�φευ�θo@ N συντ�-
νισµ�ς τ4ν µαθητ4ν µ	 τ#ν Gδι�συ�ν?τητα τ@ς γ-φυρας, δι?τι αMτ� θ5 εS�ε καταστρε-
πτικ5 9π�τελ-σµατα. O[ µεγλ�ι Rρωτες εSναι κα, αMτ�, 9π�τ-λεσµα συντ�νισµ��. <H
9ρ�# τ�� συντ�νισµ��, π�3 λαµ*νει �:ρα στ� Fπ%πεδ� τ4ν J:ντων gργανισµ4ν, κα-
λε^ται Lι�συντ�νισµ7ς.

Συντνισµ�ς



K
θε \νθρωπ�ς εSναι µ%α Oε�ωριστ# gντ?της. UOσ� διαφ-ρει . FOωτερικ0 µας Fµφ-
νιση 9ναδεικν6�ντας τ#ν π�λυπλ�κ?τητα τ@ς φ6σεως, \λλ� τ?σ� διαφ-ρει κα, .
Fνεργειακ0 µας iπ?σταση, . α{ρα µας. Kαµµ%α α{ρα δ	ν φ-ρει τ5 _δια �ρ:µατα �{τε
τ#ν _δια π�ι?τητα 9κτιν�*�λ%ας, �{τε κα, R�ει τ� _δι� σ�@µα Fν συγκρ%σει µ	 \λλες.

Kατ5 τ�ν _δι� τρ?π� . κθε πθηση π�3 πρ�σ*λλει τ�ν 9νθρ:πιν� gργανισµ� εSναι µ%α
Oε�ωριστ# περ%πτωση κα, κατ’ αMτ�ν τ�ν τρ?π� πρ-πει ν’ 9ντιµετωπ%Jεται. T#ν _δια
9κρι*4ς 9ρ�# Fπρ-σ*ευε κα, N πατ#ρ τ@ς �Iατρικ@ς τ-�νης <Iππ�κρτης. « H θεραπε)α πρ�-
πει ν� πρ�σαρµ7�εται στ�ν mκ�στ�τε �σθεν,» (<Iππ�κρτης, «�Aφ�ρισµ�%»).

OMσιαστικ4ς . θεραπε%α πρ-πει ν5 «συντ�ν%Jεται» µ	 τ�ν 9σθεν@. <O *ι�συντ�νισµ�ς
�ρησιµ�π�ιε^ Qς *ση τ� γεγ�ν�ς πfς τ� 9νθρ:πιν� σ4µα Qς 7λεκτρ�µαγνητικ� Fνερ-
γειακ� πεδ%� λειτ�υργε^ σ5ν π�µπ�ς κα, δ-κτης, Fκπ-µπ�ντας κα, λαµ*ν�ντας 7λε-
κτρ�µαγνητικ	ς δ�ν0σεις. Kθε Fπιρρ�# π�3 9σκε^ται Fπνω στ� σ4µα 9π� τ#ν διατρ�-
φ0, τ#ν µ�υσικ0, τ5 φρµακα, τ#ν µελ-τη, τ� κπνισµα κ.λπ. µετα*λλει τ� Fνεργειακ?
τ�υ πεδ%�, τ#ν α{ρα, µεταλλσσ�ντας τ#ν σ6νθεσ0 τ�υ Qς πρ�ς τ�ν �ρωµατισµ?, τ#ν πυ-
κν?τητα, τ#ν π�ι?τητα κ.λπ. AMτ	ς �[ Fπιρρ�	ς µπ�ρε^ ν5 εSναι θετικ	ς 8 9ρνητικ	ς γι5
τ#ν 9νθρ:πινη iγε%α.

T� 9νθρ:πιν� σ4µα Fκπ-µπει διφ�ρες συ�ν?τητες. T5 κ6τταρα, �[ [στ�, κα, τ5 kργα-
να R��υν τ� καθ-να δικ-ς τ�υς δ�ν0σεις. <H σ6νδεση µεταO6 τ�υς δηµι�υργε^ µ%α
9µ�ι*α%α Fπ%δραση, σ�ηµατ%J�ντας τ� συν�λικ� φσµα συ�ν�τ0των τ�� 9σθεν��ς, τ#ν
FOειδικευµ-νη δ�νητικ0 τ�υ εGκ?να. O[ δ�ν0σεις Vν�ς iγι��ς 9τ?µ�υ εSναι διαφ�ρε-
τικ	ς 9π� αMτ	ς Vν�ς 9σθεν��ς. AMτ# εSναι κα, . *ση τ@ς συντ�νιστικ@ς θεραπε%ας:
<H θετικ# τρ�π�π�%ηση τ�� 7λεκτρ�µαγνητικ�� πεδ%�υ τ�� 9σθεν��ς.

T� 1977 N Γερµαν�ς Gατρ�ς Franz Morell R��ντας µακρ?�ρ�νη πε^ρα µ	 τ�ν 7λεκτρ�*ε-
λ�νισµ� σκ-φτηκε Kτι �[ θεραπε^ες τ�υ θ5 �ταν πι� 9π�τελεσµτικ-ς, �ν µπ�ρ��σε ν5 �ρη-
σιµ�π�ι0σoη τ,ς δ�ν0σεις π�3 Fκπ-µπ�νται 9π� τ5 σ:µατα τ4ν 9σθεν4ν 8 9π� �Mσ%ες µ	

OR EρP>ς τ: Cισυντνισµ:
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T: Xκρ� Lν:ς δαCτ3λ�υ φωτ�-
γραφηµEν� µ4 τHν µEθ�δ� K5ρ-
λιαν. T: iλεκτρ�µαγνητικ

τ�υ πεδ5� .µ�ι$0ει µ4 περιφε-

ρειακH φλ
γα.



θεραπευτικ	ς δρσεις. MαJ, µ	 τ�ν µη�ανικ� Rasche κατασκε6ασαν µ%α συσκευ0, τ#ν
Nπ�%α �ν?µασαν MORA (9π’ τ5 Mo-rell κα, Ra-sche). <H συσκευ# FOελ%�θηκε µ	 ν-ες 7λε-
κτρ�νικ	ς καιν�τ�µ%ες· 9π�τ-λεσµα . FOελιγµ-νη συσκευ# BICOM (Bio-Communication=
*ι�επικ�ινων%α). <H ν-α αMτ# µ�ρφ# θεραπε%ας Rγινε γνωστ# σ5ν Bioresonance 8 Bio-
information Therapy (*ι�συντ�νιστικ# 8 *ι�πληρ�φ�ριακ# θεραπε%α). Kατασκευαστ#ς N
Fπ%σης Γερµαν�ς Gατρ�ς Hans Brügermann.

<H θεραπε%α Fπιτυγ�νεται µ	 τ#ν FO�υδετ-ρωση τ4ν παθ�γ?νων ταλαντ:σεων Vν�ς
9σθεν��ς, �ρησιµ�π�ι:ντας τ#ν 9ντεστραµµ-νη iγι@ εGκ?να τ�υς (9ντικατ�πτρισµ?ς).
M	 τ#ν 9ντιστρ�φ# τ4ν παθ�λ�γικ4ν συ�ν�τ0των µ-σlω τ�� BICOM N gργανισµ�ς θε-
ραπε6εται 9π� τ,ς Fπι*αρυντικ	ς δ�ν0σεις, ε_τε αMτ	ς πρ�-ρ��νται 9π’ τ� _δι� τ� σ4µα
ε_τε 9π� O-νες �Mσ%ες, �[ Nπ�^ες εiρ%σκ�νται µ-σα σ’ αMτ?.

<Ως µ-θ�δ�ς συµπληρωµατικ@ς θεραπε%ας �ρησιµ�π�ιε^ται |δη εMρ-ως στ#ν Γερµαν%α,
9π’ Kπ�υ Oεκ%νησε, 9λλ5 κα, σ	 πνω 9π� 55 �4ρες σ	 Kλ�ν τ�ν κ?σµ�.

�H
*ι�συντ�νιστικ# θεραπε%α πρ�σφ-ρει µ%α FOατ�µικευµ-νη πρ�σ-γγιση τ�� 9ρρ:-
στ�υ λαµ*ν�ντας iπ’ Kψιν τ,ς *αθ6τερες αGτ%ες Fκδηλ:σεως τ4ν 9σθενει4ν. Θερα-
πε6ει  �ρ?νιες παθ0σεις 9γν:στ�υ αGτι�λ�γ%ας γι5 τ#ν συµ*ατικ# Gατρικ0, �ωρ,ς
φρµακα κα, �ωρ,ς καθ?λ�υ παρεν-ργειες. T� φσµα τ4ν Fφαρµ�γ4ν της εSναι εMρ6.

Πρωταρ�ικ5 πρ-πει ν’ 9ναφερθo@ . θεραπε%α τ4ν 9λλεργι4ν µ	 Fπιτυ�%α \νω τ��
90%. �Eπ%σης Fφαρµ?Jεται σ	 περιπτ:σεις 9ρθριτικ4ν π?νων, αM�ενικ�� συνδρ?µ�υ,
π?νων µ-σης κα, µυϊκ4ν, νευρ?π�νων, π�ν�κεφλων, τραυµατισµ4ν 9θλητ4ν κ.9.
B�ηθει στ#ν Fπ�6λωση καταγµτων, στ#ν Fνεργ�π�%ηση τ�� 9ν�σ�π�ιητικ�� συ-
στ0µατ�ς, στ#ν καταπ�λ-µηση λ�ιµ:Oεων κα, φλεγµ�ν4ν, G4ν γρ%ππης κα, FO�υδε-
τερ:νει τ,ς παρεν-ργειες φαρµκων. <H *ι�συντ�νιστικ# θεραπε%α R�ει 9π�δει�θ@
FOαιρετικ5 9π�τελεσµατικ# στ#ν 9ντιµετ:πιση τ4ν Fθισµ4ν στ#ν νικ�τ%νη, τ� 9λκ��λ
κα, τ,ς ναρκωτικ	ς �Mσ%ες. Συγκεκριµ-να γι5 τ#ν διακ�π# τ�� καπν%σµατ�ς 9ρκ��ν
µ%α Tως τρε^ς Fπισκ-ψεις, κατ5 τ,ς Nπ�^ες Fπιτυγ�νεται τ?σ� . 9πεOρτηση τ�� gργα-
νισµ�� 9π� τ#ν νικ�τ%νη Kσ� κα, . γρ0γ�ρη 9π�τ�O%νωση 9π’ τ,ς \λλες *λα*ερ	ς
�Mσ%ες π�3 περι-�ει N καπν?ς.

***

�H
*ι�συντ�νιστικ# θεραπε%α εSναι µ%α 9π�τελεσµατικ# Fναλλακτικ# µ-θ�δ�ς, Tνα
9παρα%τητ� συµπλ0ρωµα γι5 κθε Gατρ?. T5 �ηµικ5 9ντι*ι�τικ5 φρµακα4 δ	ν
πρ-πει ν5 ��ρηγ��νται σ5ν καραµ-λλες, παρ5 σ5ν Rσ�ατη λ6ση. <H µ-θ�δ�ς αMτ#
µ?λις πρωτ�@ρθε στ#ν �:ρα µας. E_θε �[ UEλληνες Gατρ�, ν5 τ#ν 9ναδε%O�υν στ�ν

*αθµ� π�3 τ@ς 9O%Jει.

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. <H λ-Oις �Eπ%δ-αυρ�ς iπ�δηλ�^ θεραπε^ες Fπ, τ@ς α{ρας! Παρ�µ�%ως κα, . λ-Oις K-ντ-αυρ�ς (�[ µυθικ�,

Gατρ�, τ�� Πηλ%�υ, Kπως iπ�δηλ�^ τ� kν�µ τ�υς, �ταν �[ θεραπευτ	ς τ@ς α{ρας-Fν-ργειας).
2. T5 τσκρας εSναι τ5 kργανα τ�� Fνεργειακ�� µας σ:µατ�ς. �εκιν��ν 9π’ τ#ν κ�ρυφ# τ�� κεφαλι�� σ	

εMθε^α σειρ5 κα, τ� τελευτα^� εSναι στ#ν περι��# τ4ν γεννητικ4ν gργνων. O[ φωτ�γραφ%ες K%ρλιαν τ5 9ν--
δειOαν σ5ν φωτειν	ς µικρ	ς σφα^ρες.

3. �Aµερικαν�, ψυ��λ?γ�ι-ψυ�%ατρ�ι R��υν 9π�δε%Oει πfς . 9παγγελ%α τ@ς 9ρ�α%ας Vλληνικ@ς γλ:σσας,
λ?γlω τ�� ρυθµ��, τ@ς zρµ�ν%ας κα, τ�� µ-τρ�υ π�3 τ#ν δι-πει, Fπιφ-ρει ψυ�ικ# 9νταση στ�3ς 9σθενε^ς τ�υς.

4. Περ, τ@ς καταστρ�φικ@ς δρσεως τ4ν 9ντι*ι�τικ4ν δ	ς σ�ετικ� \ρθρ� στ� τε���ς τ�� «∆αυλ��» 9ριθ. 263.
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�A
λλη µ�α �π�θεση δ�τηκε � «∆αυλ�ς» σ� �µιλ�α τ�� �ερα κα� καθηγητ  τ ς
Θε�λ�γικ ς Σ��λ ς τ�� Πανεπιστηµ��υ %Aθην'ν Γεωργ��υ Mεταλλην�� µ�
θµα «Nε�παγανισµ�ς κα� Παλαι, ∆ιαθ-κη», π�/ 0ργ1νωσε τ�ν %Iαν�υ1ρι�
3 Πανελλ-νια 4Eνωση Θε�λ6γων. 8H κατ1ργηση τ ς Παλαι:ς ∆ιαθ-κης δια-

πιστ<ν�υµε =τι >πασ��λε? τ�/ς κ@κλ�υς τ ς %Eκκλησ�ας, >φ�� δ�ν θεωρε?ται λ Bαν τ�
θµα· κα� Dσως εEναι σ� �κκρεµ6τητα κ1π�ια >π6φαση γ@ρω >π� αFτ6.

8O «∆αυλ�ς» σ� παλαι6τερα τε@�η εE�ε πρ�H1λει, πρ'τ�ς στIν 8EλληνικI 8Iστ�ρ�α, Jς �πιτα-
κτικI τIν >ν1γκη >π�H�λ ς τ ς Παλαι:ς ∆ιαθ-κης >λλ, κα� Kλλων >νθελληνικ'ν κειµνων π�/
διαH1L�νται στ�ς �κκλησ�ες M διδ1σκ�νται µσNω τ ς παιδε�ας. 8O π. Γ. Mεταλλην�ς >νφερε =τι
τ, κε�µενα αFτ, «δ�ν διαH1L�νται». OAς τ�ν πιστψ�υµε. %Aλλ, �φ’ =σ�ν «δ�ν διαH1L�νται» (δηλ.
>π�κρ@πτ�νται), πρ�ς τ� 3 διατ-ρησ- τ�υς; Kα� �B Kλλ�υ �φ’ =σ�ν 3 %Eκκλησ�α «δ�ν τ, διαH1-
Lει», δ�ν παραδ�εται �Fσιαστικ, Vτσι τ�υλ1�ιστ�ν τIν >καταλληλ6τητα M �πικινδυν6τητ1 τ�υς;
Π�ι1 εEναι τ, �πι�ειρ-µατα π�/ παραθτ�υν, γι, ν, δικαι�λ�γ-σ�υν τI διατ-ρησ- τ�υς;

8O π. Γ. Mεταλλην�ς πρ�καλε?, εEπε, τ�ν «∆αυλ�» σ� συL-τηση γι, τIν Παλαι, ∆ιαθ-κη. %Aλλ,
τ� συL-τηση µπ�ρε? ν, γ�νWη µεταB/ Xν�ς �λε@θερ�υ περι�δικ��, π�/ 3 σκψη τ�υ στηρ�Lεται >π�-
κλειστικ, στIν >πρ�κατ1ληπτη διερε@νηση κα� >Bι�λ6γηση τ'ν κειµνων τ ς Π. ∆ιαθ-κης κα�
Xν�ς �παγγελµατ�α, π�/ Hι�π�ρ�Lεται εYσπρ1ττ�ντας δ@� µισθ�/ς (Jς �φηµρι�ς κα� Jς καθη-
γητIς Θε�λ�γ�ας), �1ριν >κριH'ς τ ς συντ-ρησης κα� διαι<νισης τ ς Π. ∆ιαθ-κης Jς «�ερ�� Hι-
Hλ��υ» τ��... 8Eλληνισµ��, >λλ, κα� τ� συL-τηση �π�σης µπ�ρε? ν, κ1νWη � π. Γ. Mεταλλην6ς γι,
τ�/ς «8Eπτ, %Aναθεµατισµ�@ς», π�/ ψ1λλει κα� � Dδι�ς κ1θε �ρ6ν� στ�ς �κκλησ�ες τ ς 8Eλλ1δ�ς
τIν KυριακI τ ς %Oρθ�δ�B�ας κατ, τ�� 8Eλληνικ�� Π�λιτισµ��; %Eντελ'ς �πιγραµµατικ, παρα-
θτ�υµε: «�Aν�θεµα τρς σ� �σ�υς ε�σ�γ�υν στ�ν �Oρθ�δ��η �Eκκλησ�α τ  !σε"# δ�γµατα τ$ν
%Eλλ&νων περ !νθρωπ�νων ψυ*$ν κα �+ραν�, κα γ#ς κα -λλων δηµι�υργηµ�των. �Aν�θεµα
τρς σ� �σ�υς λ0γ�υν �τι �1 σ�φ� τ$ν %Eλλ&νων ε3ναι !ν4τερ�ι κατ  π�λ5 !π6 τ�5ς ε+σε"ε7ς κα
8ρθ�δ���υς -νδρες» κ.λπ., κ.λπ. Kα� �αιρ6µαστε Yδιαιτρως, π�/ (=πως σ� παλαι6τερ� τε���ς �
«∆αυλ�ς» εE�ε δηµ�σιε@σει) 3 θση τ�� πρ<τ�υ π�λ�τη αFτ ς τ ς �<ρας, τ�� Πρ�δρ�υ τ ς ∆η-
µ�κρατ�ας Kωστ  Στεφαν6π�υλ�υ, εEναι 3 παρ1λειψη τ'ν 8Eπτ, %Aναθεµατισµ'ν >π� τIν >κ�-
λ�υθ�α τ ς Kυριακ ς τ ς %Oρθ�δ�B�ας, �� �π�?�ι �δ' κα� Xκατ�ντ1δες �ρ6νια ψ1λλ�νται παρ�υ-
σ�[α τ ς π�λιτικ ς κα� στρατιωτικ ς 3γεσ�ας. EEναι καιρ�ς ν, σταµατ-σWη αFτ� τ� εEδ�ς \π�κρι-
σ�ας, =λ�ι �κε?ν�ι π�/ \πηρετ��ν τ� Xλληνικ� κρ1τ�ς κα� συγκαταλγ�νται στIν τ1Bη τ'ν >νω-
τ1των στελε�'ν ν, σιωπ��ν µπρ�στ, σ� αFτI τI δηµ6σια πρ�σH�λI τ�� 8Eλληνικ�� Π�λιτισµ��.
∆�ν εEναι Xπ�µνως τ� θµα µ6ν� τ ς Παλαι:ς ∆ιαθ-κης: τ� >νθελληνικ� µν�ς τ�� Xριστιανι-
σµ�� εEναι διατυπωµν� >π�σπασµατικ, κα� σ� Kλλα ^ρθ6δ�Bα κε�µενα.

∆�ν µπ�ρ' ν, µIν σταθ' στ� κ1λεσµα Xν�ς �π�κ�υρ�υ καθηγητ  τ ς Θε�λ�γικ ς Σ��λ ς τ��
%Aριστ�τελε��υ Πανεπιστηµ��υ Θεσσαλ�ν�κης, π�/ δηµ�σιε@θηκε σ� πρ6σφατ� τε���ς τ�� �πι-
σ-µ�υ ^ργ1ν�υ τ�� Kεντρικ�� %Iσραηλιτικ�� ΣυµH�υλ��υ «Xρ�νικ1»: «�Eκε7ν� π�5 πρωτε:ει
ε3ναι τ6 δι�"ασµα τ#ς Παλαι<ς ∆ιαθ&κης ν  γ�νεται µ� πνε,µα >ριµ�, κατασταλαγµ0ν�, θαρρα-
λ0�, µ� δι�θεση ν  γνωρ�σAης τ6ν Θε6 κα τ  πρ�σωπ� της κα �δια�τερα τ� θε�λ�γ�α της, µ0ν�-
ντας µακρι  !π6 συντηρητισµ�5ς κα κ�θε εCδ�υς Dθικ�λ�γ�ες κα !πωθηµ0να. N  µ�θ�υµε ν 
δια"�F�υµε τ6 "ι"λικ6 κε�µεν� G*ι µ�ν� µ� πνευµατικ�ς πρ�ϋπ�θ0σεις !λλ  κα µ� φιλ�καλικ6
πνε,µα».

M� _πλ: λ6για: τα@τιση Pωµι�σ@νης-8EHραϊσµ��.

Tα�ιαρ��	λα Λαδ

O ¶A¶A-°. META§§HNO™, OI EBPAIOI,



Φωτ�τυπ�α τ�� ��ωφ	λλ�υ τ�� 242�υ τε	��υς τ�� «∆» (Φε�ρ�υ ρι�ς 2002).

O «¢AY§O™» KAI H ¶A§AIA ¢IA£HKH



¶O§EMIKH æYXIATPIKH

¶
ρ6σφατα � %Aµερικαν�ς \π�υργ�ς 8Yγε�ας παραδ�θηκε πcς Xκατ�ντ1-
δες στρατιωτ'ν >π� τIν >µερικανικI δ@ναµη στ� %Iρ,κ µεταφρ�νται στ�ς
νευρ�ψυ�ιατρικ�ς κλινικ�ς τ'ν H.Π.A., καθcς παρ�υσι1L�υν Vντ�νες ψυ-
�ικ�ς διαταρα�ς, �νN' –αFτ� εEναι >κ6µη πι� �ντυπωσιακ�– τ� 15% τ'ν

>µερικανικ'ν >πωλει'ν στ� %Iρ,κ >π�δ�δεται σ� αFτ�κτ�ν�ες!

O� >π�καλ@ψεις αFτ�ς τ�� κ. Γ�υινκενγ�υρτνερ (Πρακτ�ρε?� P<υτερ 14/1/2004) φα-
νερ<ν�υν µ�α Kλλη mψη τ�� π�λµ�υ αFτ��: TI δ�κιµασ�α >ντ�� ς τ'ν ψυ�ικ'ν �ρ�ων
τ�� σ@γ�ρ�ν�υ >νθρ<π�υ µπρ�στ, στ�ν παραλ�γισµ� τ�� π�λµ�υ, τ ς 0µ ς δηλαδI
σφαγ ς >νθρ<πων >π� Kλλ�υς >νθρ<π�υς, τ ς Kµεσης θασης τ�� αoµατ�ς κα� τ��
θαν1τ�υ. 8O �ν λ6γNω HHαια \π�υργ�ς Vσπευσε ν, δικαι�λ�γ-σWη τ, πρωτ�φαν  αFτ,
συµπτ<µατα στ� γεγ�ν�ς τ ς �π’ >6ριστ�ν παρ1τασης τ�� π�λµ�υ, π�/ «δηµι�υργε?
Kγ��ς κα� ψυ�ικI π�εση». Θ, µπ�ρ��σε �π�σης ν, >ναρωτηθW  κανε�ς, κατ, π6σ�ν ��
%Aµερικαν�� στρατι'τες µπ�ρ��ν ν, >π�φασ�σ�υν �� Dδι�ι τIν παραµ�ν- τ�υς M µI
στ� %Iρ1κ, pν δηλαδI 3 καταναγκαστικI συµµετ��I στ�ν π6λεµ� �δηγW  στIν ψ@�ω-
ση κα� στIν αFτ�κτ�ν�α. qIσως =µως τ, πρ1γµατα V��υν περισσ6τερ� H1θ�ς, καθcς �
σ@γ�ρ�ν�ς «δυτικ6τρ�π�ς» Kνθρωπ�ς φα�νεται ν, µIν >ντ�Wη πλ�ν τI H�ωση τ��
π�λµ�υ µ� τ�ν τρ6π� π�/ αFτ� συνHαινε παλι6τερα. T� γιατ� >παιτε? Yδια�τερη >ν1-
λυση, π�/ \περHα�νει τ� παρ�ν σ�6λι�.

Mπ�ρ��µε =µως ν, \π�στηρ�B�υµε µ� σιγ�υρι, πcς � σ@γ�ρ�ν�ς Kνθρωπ�ς εEναι
λιγ<τερ� θε�κρατικ�ς κα� δ�γµατικ6ς, ταυτ6�ρ�να δ� περισσ6τερ� Vλλ�γ�ς κα�
κριτικ�ς Vναντι τ ς Lω ς. ∆�ν πε�θεται πλ�ν εrκ�λα πcς µ� τ�ν π6λεµ� κα� τI
σφαγI �πιτελε? «�ερ� καθ κ�ν», Vστω κι pν ν�µ�LWη πcς � π6λεµ�ς στ�ν �π�?� συµ-
µετ�ει εEναι δ�και�ς. ∆�ν εEναι πλ�ν τ6σ� «�B�ικειωµν�ς» µ� τI µεταθαν1τια
Lω-, τ, «καL1νια» κα� τ�ς «π@ρινες γλ'σσες» τ ς κ�λ1σεως. Mετ, τ� διαφωτισµ�
Kρ�ισε ν, >γαπ[: σιγ,-σιγ, τ�ν Kνθρωπ� κα� τIν Lω- τ�υ, τIν �γκ6σµια Lω-, κα�
ν, >π�µακρ@νεται >π’ τI HιHλικI �σ�ατ�λ�γ�α. Γι’ αFτ� κα� 3 συµµετ��- τ�υ στ�ν
π6λεµ� >ντιφ1σκει κα� >ναιρε? �λ6κληρη τIν >νθρωπιστικI παιδε�α τ�υ. Γι’ αFτ�
κα� λ6γ�ς γι, «ψυ��λ�γικ�ς συνπειες» στ� στρ1τευµα λ6γNω π�λµ�υ Kρ�ισε ν,
γ�νεται µετ, τ�/ς δ@� Παγκ�σµ��υς Π�λµ�υς (κυρ�ως µετ, τ�ν B´). Kα� φα�νε-
ται πcς �rτε �� π�λεµικ�ς ταιν�ες, �rτε τ, π�λεµικ, παιδικ, παι�ν�δια, π�/ >νθ��ν
στI ∆@ση, �πηρε1L�υν τ6σ� εrκ�λα τIν ψυ�I κα� τIν �B�ικει<ν�υν τ6σ� µ� τ�ν
π6λεµ�, =σ� κατ’ �παν1ληψιν V�ει εYπωθ  κα� γραφ . %Aπ� τIν Kλλη πλευρ, � θε-
�κρατικ�ς Kνθρωπ�ς δ�ν παθα�νει, δ�ν «>ρρωστα�νει» >π’ τ�ν π6λεµ�, δι6τι εEναι
uδη Kρρωστ�ς.

∆�ν >ρκε? � σ@γ�ρ�ν�ς Kνθρωπ�ς ν, >πωθW  στ� \π�συνε�δητ� τIν >λληλ�εB6ντω-
ση. Xρει1Lεται, V�ει �στ�ρικ� �ρ�ς ν, τ� κ1νWη, ν, πW  τ� «µεγ1λ� m�ι» στ�ν π6λεµ�
κα� στ�/ς KBεστ�υς θε�κρ1τες 3γ-τ�ρς τ�υ. Γι, ν, τ� πρ1BWη αFτ6, θ, πρπει πρ'τα
ν, >π�H1λWη >π� µσα τ�υ �B �λ�κλ-ρ�υ τ�ν >δ�στακτ� θε�κρ1τη, π�/ κρ@Hει τ�ν µε-
σα�ωνα. %Aλλι'ς m�ι µ6ν� �� %Aµερικαν�� στρατι'τες >λλ, �λ6κληρη 3 >νθρωπ6τητα
θ, �δηγ ται καθηµεριν, στIν αFτ��ειρ�α.

Παν. Λ. K�υ�αλ κης



Π0ρσι ψηφ�σθηκε ν0� Kαταστατικ6 Σ:νταγµα στ�ν �Aρ*ιεπισκ�π� �Aµερικ#ς, τ6
Kπ�7� πρ�"λ0πει �πως K !ρ*ιεπ�σκ�π�ς Lπιλ0γεται !π6 τρε7ς Mπ�ψηφ��υς π�5 θ  πρ�τε�νAη N
Lπαρ*ιακ� Σ:ν�δ�ς HΠA στ6 Φαν�ρι, LνQ$ �1 Lπ�σκ�π�ι θ  Lπιλ0γωνται !π6 τ�ν Lπαρ*ιακ� Σ:-
ν�δ�. %Ως γνωστ�ν, N %Eλληνικ� �Eκκλησ�α �Aµερικ#ς !π6 τ6 1908 Wως τ6 1922 Mπαγ�ταν στ�ν
�Eκκλησ�α τ#ς %Eλλ�δ�ς. %O τελευτα7�ς Lκπρ�σωπ�ς τ#ς %Eλλ�δ�ς στ6 ρ�λ� Lπισκ�π�υ �Aµερικ#ς
Yτ� K µητρ�π�λ�της �Aθην$ν Mελ0τι�ς Mετα��κης. %O µ�ιρα7�ς α+τ6ς 1ερ�ρ*ης -λλα�ε τ6 �σ*,�ν
καθεστ$ς τ6 1922, �ταν [γινε O�κ�υµενικ6ς Πατρι�ρ*ης κα Mπ&γαγε τ�ν %Eλληνικ� �Eκκλησ�α
�Aµερικ#ς στ6 Φαν�ρι, γι  α) ν  Lλ0γ*�υν �1 HΠA –µ0σQω τ�, O�κ�υµενικ�, Πατριαρ*ε��υ– τ6
σ:ν�λ� τ#ς �Oρθ�δ���ας, ") ν  "�λ�υν φραγµ6 στς Lπεκτατικ�ς "λ0ψεις τ�, Πατριαρ*ε��υ M�-
σ*ας κα γ) ν  καρπ�,ται τ6 Φαν�ρι τ�5ς πακτωλ�5ς *ρηµ�των τ#ς %Oµ�γ0νειας κα τ�ν τερ�-
στια περι�υσ�α τ#ς �Aρ*ιεπισκ�π#ς �Aµερικ#ς.

T6 1996 !ρ*ιεπ�σκ�π�ς !ναδε�*θηκε K Σπυρ�δων, π�5 π�ν�,σε γι  τ6ν %Eλληνισµ�. T6 Φα-
ν�ρι, γι  ν  Lλ0γ�Aη καλ:τερα τ�ν �Aρ*ιεπισκ�π� B�ρε��υ κα N�τ��υ �Aµερικ#ς, τ�ν *4ρισε σ�
4 περι�*0ς: 1) Kεντρικ#ς �Aµερικ#ς, 2) Λατινικ#ς �Aµερικ#ς, 3) Kαναδ< κα 4) %Hνωµ0νων Π�-
λιτει$ν. Tς HΠA τς δια�ρεσε σ� 5 µητρ�π�λεις κα 3 Lπισκ�π0ς. T6 1999 !νθελληνικ� κ:κλ�ι
(Greek Orthodox American Leaders/Orthodox Christian Laity) L�αν�γκασαν τ6ν gEλληνα 1ερ�ρ*η
Σπυρ�δωνα σ� παρα�τηση. %O Σπυρ�δων π�λεµ&θηκε !γρ�ως δι�τι hθελε: α) ν  διδ�σκεται στ 
%Oµ�γενειακ  Σ*�λε7α N %Eλληνικ� Γλ$σσα, π�5 [*ει πλ&ρως παραµεληθ#. ") N  περι�ρ�σAη
τ�ν !λαF�νε�α τ$ν νε�πλ�υτων κληρικ�λαϊκ$ν κα ν  συντ�ν�σAη τς Kµ�γενειακ�ς 8ργαν4σεις,
γι  ν  στηρ��Aη τ  Lθνικ  δ�καια στ�ν O+�σιγκτ�ν (N %Eλληνικ� Kυ"0ρνηση Lνω*λ&θηκε, δι�-
τι πρ�τιµk< τ6 "�υ"6 ΣAE στ6 ρ�λ� τ�, %Eλληνικ�, λ�µπυ). T6ν Σπυρ�δωνα διεδ0*θη K ∆ηµ&-
τρι�ς, K Kπ�7�ς ε3ναι !π�δυναµωµ0ν�ς κα !ντιµετωπ�Fει σ�"αρ4τατα πρ�"λ&µατα.

%Yπ�στρ�τηγ�ς K.X.K.

%Yπ�ρ*�υν [ντιµ�ι κα θαρραλ0�ι -νθρωπ�ι, π�5 8ρθ4ν�υν τ6 !ν�στηµ� τ�υς στ6 σ:στηµα
κα πηδ�,ν στ6 !ντ�θετ� στρατ�πεδ�. (A+τ6 π.*. [κανε K διευθυντ�ς τ#ς �Aντικατασκ�π�ας τ#ς
CIA James Jesus Angleton, [τσι κ�ν�υν κα π�µπ�λλ�ι ε+συνε�δητ�ι -νθρωπ�ι, �ταν διαφ�ρ�-

*H ,παγ.ρευση τ0ς «συνωµ�σι�λ�γ�ας»

Mι3 Pωµα�ικη µ5θ�δ�ς: «T8 �γκαταλε�πω, γι3 ν3 τ8 λεηλατ:σω»!
Σ� πρ�ηγ�:µεν� τε,*�ς τ�, «∆αυλ�,» (263) εC*αµε στηλιτε:σει τ�ν !παρ�δεκτη κατ�στα-

ση, π�5 Lπικρατε7 στ6 mAλσ�ς Συγγρ�,, α+τ6 τ6 γενναι�δωρ� κληρ�δ�τηµα τ�, �Aνδρ0α κα
τ#ς �Iφιγ0νειας Συγγρ�, στ�5ς κατ��κ�υς τ$ν �Aθην$ν.

T�ν ε+θ:νη τ#ς δια*ε�ρισης τ�, κτ&µατ�ς [*ει τ6 �Iνστιτ�,τ� Γεωπ�νικ$ν �Eρευν$ν, φ�ρε7ς
τ�, Kπ���υ µ<ς ε3*αν δια"ε"αι4σει τ�τε, �τι N Lπιθυµ�α τ�, �Aνδρ0α κα τ#ς �Iφιγ0νειας Συγ-
γρ�, ε3ναι κα θ  παραµε�νAη σε"αστ&, τ6 Kτ#µα δηλαδ� θ  λειτ�υργA# Lσαε� oς πνε:µ�νας
8�υγ�ν�υ γι  τ�ν περι�*� κα oς *$ρ�ς, �π�υ θ  φιλ��εν#ται N Γεωπ�νικ� Σ*�λ� �Aθην$ν.
%Oπ�ιαδ&π�τε !λλαγ&, !κ�µη κα N παραµικρ�τερη, δ&λωσαν, ε3ναι !διαν�ητη. (Σηµειωτ0�ν,
�τι στ�ν Lρ4τησ& µ�υ, -ν στ  σ*0δια τ�, IΓE πρ�"λ0πεται κα κ�π�ια µετατρ�π� τ�, mAλσ�υς,
�1 pρµ�δι�ι !π0κλεισαν «µετ  "δελυγµ�ας» Wνα τ0τ�ι� Lνδε*�µεν�. T6ν Cδι� !π�τρ�πιασµ6 ε3*ε
δε��ει !π6 τ�ν µερι� τ�υ κα K ∆#µ�ς �Aµαρ�υσ��υ.)

Σ&µερα, λ�γ�υς µ#νες µετ  δηλαδ&, τ6 µ�ν IΓE Fητ< µ� [γγραφ� τ�υ τ6ν !π�*αρακτηρισµ6
µι<ς Lκτ�σεως -νω τ$ν 20 στρεµµ�των, K δ� ∆#µ�ς �Aµαρ�υσ��υ πρ�σανατ�λ�Fεται στ� δηµι-
�υργ�α !ναψυκτηρ��υ, κινηµατ�γρ�φ�υ κα -λλων πρ�σ�δ�φ�ρων Lγκαταστ�σεων στ6 mAλσ�ς,
κα µ�λιστα [*ει hδη Fητ&σει τ�ν κατ�ρτιση σ*ετικ#ς !ρ*ιτεκτ�νικ#ς µελ0της.

Kαταλ&γω, Lπισηµα�ν�ντας �τι α+τ6ς ε3ναι κα K πραγµατικ6ς λ�γ�ς Lγκατ�λειψης τ�,
mAλσ�υς. Π�νω σ’ α+τ�ν θεµελι4νεται N Lπερ*�µενη λεηλ�τησ& τ�υ.

Σ.

T8 Φαν ρι στ=ν >Aµερικ:

AI™IMA KAI A¢HPITA 
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π�ι�,νται). Kα τ6 τ�λµ�,ν, παρ’ �τι γνωρ�F�υν πrς τ�5ς !ναµ0νει K µαυρ�π�νακας κα N λ�ι-
δωρ�α γι  τ�ν «πρ�δ�σ�α». Kα Lν γν4σει τ�υς �τι Fηµι4ν�υν τ6 !τ�µικ� τ�υς συµφ0ρ�ν. Kα
�µως τ6 κ�ν�υν, δι�τι δ0*�νται πρ$τ�ι τ  µην:µατα τ�, κινδ:ν�υ, �τι τ6 σ:στηµα �sτε δηµ�-
κρατικ6 �sτε πατριωτικ6 ε3ναι –�πως τ�5ς [λεγαν– !λλ  παραν�ϊκ�, !ντιανθρ4πιν�, "�ρ"αρ�
κα συνωµ�τικ�. A+τ6 τ6 τελευτα7� tν τ6 �εστ�µ�σAη κανε�ς, τ6 λιγ4τερ� π�5 θ  π�θAη ε3ναι ν 
τ6ν ρεFιλ0ψ�υν κα ν  τ6ν π�ρ�υν εCτε γι  παραν�ϊκ6 εCτε γι  Dλ�θι� εCτε γι  !κρ�δε�ι�. %H «Θε-
ωρ�α τ#ς Συνωµ�σ�ας» ε3ναι !πηγ�ρευµ0νη στ  MME, δι�τι σηµα�νει �τι «[*εις πρ�*ωρ&σει
π�λ5 κ�ντ  στ�ν !λ&θεια» κα γι’ α+τ6 πρ0πει ν  σκεπασθA# µ� τ�ν�υς λ�σπης.

K.X.K.

%O 1ερ6ς *$ρ�ς τ$ν ∆ελφ$ν δ�ν θ  Yταν δυ-
νατ6ν ν  µε�νAη [�ω !π’ τ6 στ�*αστρ� τ$ν συγ*ρ�-
νων 8παδ$ν τ�, �Aλ�ρι*�υ. Xριστιαν� *�ρα�αν
κα π�τισαν µ� µελ�νι τ6 σηµε7� τ�, σταυρ�, κα
δι�φ�ρα "ι"λικ  κε�µενα π�νω στ� µεγ�λη π0τρα
τ#ς Kασταλ�ας πηγ#ς! �E�ωργισµ0ν�ι !π6 τ6 θ0α-
µα τ#ς συνε*�,ς πρ�σ0λευσης στ�5ς ∆ελφ�5ς wκα-
τ�µµυρ�ων !νθρ4πων !π6 κ�θε γωνι  τ�, πλα-
ν&τη, πρ�*ωρ�,ν σ� τ0τ�ι�υ εCδ�υς δ�λι�φθ�ρ0ς,

ν�µ�F�ντας Cσως πrς µ� τ6ν τρ�π� α+τ6 θ  καταφ0ρ�υν κ�τι. �Eπ�σης K α+τ�κινητ�δρ�µ�ς π�5
δι0ρ*εται !π6 τ�5ς ∆ελφ�5ς [*ει γεµ�σει µ� πινακ�δες, π�5 κατευθ:ν�υν τ�5ς Lκδρ�µε7ς σ� δι�-
φ�ρα µ�ναστ&ρια x µ�ν�ς π�5 �εφυτρ4ν�υν στ�ν ε+ρ:τερη περι�*� σ ν µανιτ�ρια. gOλα α+τ 
τ  µεσαιωνικ  σκι�*τρα, π�5 Lδ$ κα 17 α�$νες [*�υν Lγκατασταθ# oς κατακτητ�ς κα κατα-
στρ�φε7ς τ$ν 1ερ$ν τ�πων τ#ς !ρ*αι�τητας, ν�µ�F�υν πrς µπ�ρ�,ν ν  «παρασ:ρ�υν», ν  «�ε-
γελ�σ�υν» τ�5ς Lπισκ0πτες τ$ν ∆ελφ$ν, «Lκτρ0π�ντ�ς» τ�υς σ� Wνα !π’ τ  γ:ρω µικρ�µ�γαF�
τ�υς! ∆�ν καταλα"α�ν�υν δυστυ*$ς πrς «παρ#λθ�ν �1 *ρ�ν�ι Lκε7ν�ι».

Π.Λ.K.

Kα -λλες !π�πειρες ν  µετατρ0ψ�υν κ�π�ι�ι τ�ν %Eλλ�δα σ� κ�µµα, «*$ρ�» (*ωρ�φι τ�υς;)
κα �δε�λ�γηµα [*�υν γ�νει µ� τ6 Cδι� π�ντ�τε ��κτρ6 τ0λ�ς, !λλ  τ4ρα τ6 Lν πλ&ρει L��ρσει
φαιν�µεν� τ$ν wλληναρ�δων Mπ�ψ&φιων x 8παδ$ν wν6ς «8ρθ�δ���υ» π�λιτικ�, σ*ηµατισµ�,
παρ�υσι�Fει σ�υρεαλιστικ� πρωτ�τυπ�α. mE*, καηµ0νη παγκ�σµια wλληνικ�τητα, σ� τ� *0ρια π0-
φτεις στ6ν τ�π� π�5 γενν&θηκες... δ�ν θ  �εφ:γAης π�τ� !π6 τ� θηλει  π�5 σ�, π0ρασαν στ6
λαιµ6 Lδ$ κα 17 α�$νες. E+τυ*$ς π�5 στ�5ς Lκτ6ς Pωµι�σ:νης γεωγραφικ�5ς (G*ι π�λιτικ�5ς)
*4ρ�υς-τ�π�υς K Kλ�F4νταν�ς κα παντ�δ:ναµ�ς σ&µερα %Eλληνικ6ς Π�λιτισµ6ς "ρ�σκει πα-
ντ�, φωτειν�ς συνειδ&σεις π�5 γ�ν�νται πραγµατικ� φ�ρε7ς τ�υ. �Aλ�µ�ν� -ν, γι  ν  Lπι"ι4σAη,
L�αρτ<τ� !π6 τ  �δελ�γικ  µ�ρµ�λ:κεια τ#ς !ν�ατης Pωµι�σ:νης.

Γ.Σ.Π.

�Aλ&θεια τ� θ  γ�νAη µ� κ�π�ι�υς δ#θεν wλλην�λ�τρες, �1 Kπ�7�ι, στηριF�µεν�ι στ�ν !γ�πη
τ$ν (νε�)%Eλλ&νων γι  τ�ν Lν π�λλ�7ς -γνωστη 1στ�ρ�α µας, παρ�υσι�F�υν θ0µατα π�5 G*ι µ�-
ν� �ευτελ�F�υν τ�5ς Cδι�υς (π�σ$ς Lνδιαφ0ρει), !λλ  κα γελ�ι�π�ι�,ν (tν µπ�ρA# ν  γελ�ι�-
π�ιηθA#) τ6ν %Eλληνικ6 Π�λιτισµ6. T  -τ�µα α+τ  µ�λιστα πρ�ωθ�,νται κα γι  Lθν�πατ0ρες.
Π$ς !νταµε�"ει N Pωµι�σ:νη τ�5ς Mπηρ0τες της!

I.M.
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4Oπως κα� τ�� �αλκε�-
φ<ν�υ, Vτσι κα� 3 σ@λληψη τ ς κατασκευ ς τ�υ συντ6ν�υ
|ταν «τυ�α�α». Tυ�α�α; «8O Lητ'ν ε\ρ�σκει». }αναδιαH1L�-
ντας τ� Kνω Kρθρ� µ�υ εEδα µ�α εYκ6να πειραµ1των τ�� Πυ-
θαγ6ρα. M� κ6π� θυµ-θηκα µετ, >π� καιρ6, π�� Hρ κα
αFτIν τIν Bυλ�γραφ�α (Σ�. 1). Σ� HιHλ�� µαθηµατικ�(!) στ�
κεφ1λαι� περ� µ�υσικ ς.1 %Eρ<τησα τ�ν N. Mπρ: pν \π1ρ�Wη
κατασκευασµν� ττ�ι� mργαν�· µ�� >π1ντησε κατηγ�ρηµα-
τικ, «m�ι». Kα� �� συµπτ<σεις συνε��L�νται: τ� Hρ�σκω σ� πρ6-
γραµµα συναυλ�ας (Inst. Goethe 13-2-03) κα� σ� Vνθετ� τ ς
«%Eλευθερ�τυπ�ας» (8Iστ�ρικ1, τ. 170, %Iαν. ’03).

qAρα �ιλι1δες Kνθρωπ�ι τ� εEδαν, �B �ν µαθηµατικ�� κα�
µ�υσικ��. Kανε�ς δ�ν σκφθηκε =τι |ταν Iργαν� π�/ J���σε
κα� π�/ µπ�ρ��σε ν, κατασκευασθW . Σ,ν τ� µ λ� τ�� Nε@-
τωνα!

ΣτIν Bυλ�γραφ�α � Πυθαγ6ρας
πα�Lει τ� mργαν�· εEναι σ� �ειρ6γραφ� τ�� 14�υ αY., >ντ�γρα-

φ� (κακ�) καθ�λικ�� µ�να��� >π� �αµν� Vργ� πυθαγ�ρε�ων.
AFτ6ς, Kσ�ετ�ς >π� µ�υσικ-, τ� µ6ν� σωστ� π�/ >ντγραψε |σαν �� ,ναλ�γ�ες τ'ν Hαρ'ν.

T, λ1θη |σαν:  ·. 8H �πιφ1νεια τ ς τρ1πεLας (Σ�. 2) �σ�εδι1θη Jς �να �π�πεδ�. 4Oµως �ωρ�ς «πλαϊν,»
(>ν1π�δ� κ�υτ�) δ�ν ��ε?!   ‚. Θεωρε? τ�/ς «καHαλλ1ρηδες» µεταλλικ�/ς κα� µI �φαπτ6µεν�υς στIν τρ1-
πεLα κα�  Á. M� π6δια κ1θετα 3 τρ1πεLα θ, >νετρπετ� >π� τ, µεγ1λα H1ρη.

T� mργαν� εEναι µ�α _ρµ�νικI τρ1πεLα µ� 6 Yσ6πα�ες ��ρδ�ς τεντωµνες σ� καHαλλ1ρηδες µ� «κλει-
δι,» (δ) κα� Hαρ�δια (ε) [Σ�. 2].

T, H1ρη �σηµ1νθηκαν Jς σειρ, >κερα�ων: 4, 6, 8, 9, 12, 16, �� Dδι�ι (�ν µρει)
µ� τ�� Xαλκε�φ<ν�υ (6, 8, 9, 12). P<τησα π1λι τ�ν Mπρ:: «–Kατασκευ1Lεται
�στε ν, πα�LWη;» %Aπ1ντησε µ� �να κατηγ�ρηµατικ� «Nα�».

Π�ι6 εEναι =µως αFτ� τ� mργαν� π�/ µ�ι1Lει µε σαντ�@ρι;

%Aφ�� δ�ν V�ει Hρεθ  �rτε σ� >πει-
κ6νιση (>γγε?α κ.>.) =πως κα� τ� �αλκε6φων�, θ, τ� ^ν�µ1σω �γ<: «XB1��ρ-
δ�ν; σ@γ��ρδ�ν; σ@µφων�ν; E\ρ�σκω τIν λBη «Σ:ντ�ν�ν = (mργαν�ν) µ� ��ρ-
δ,ς τανυµνας Yσ�υρ'ς! (}εν. «Kυν.» 6.7). qOµ�φ� mν�µα, πρ�σδι�ριστικ� γι,
τ�ν πρ6γ�ν� τ�� σαντ�υρι��. Kα� «σαντ��ρι»; M, φυσικ, δ�ν εEναι τ�@ρκικη

KAI TO ONOMA AYTOY...KAI TO ONOMA AYTOY...

H ¶EPI°PAºH.H ¶EPI°PAºH.

H «TYXAIA» EYPE™H.H «TYXAIA» EYPE™H.

T� �ρ�αϊκ� σαντ��ρι

�H
�παφ- µ�υ µ� u��υς >π� >ρ�αι�ελληνικ, mργανα Bεκ�νησε µ� τI γνωριµ�α
µ�υ µ� τ�ν µεγ1λ� µ1(�)στ�ρα κατασκευαστI Nικ6λα Mπρ:. Πρ<τη µ�υ >να-
κ1λυψη >ρ�α��υ ^ργ1ν�υ |ταν τ� «�αλκε6φων�ν», �να τετρ1δισκ� µελNω-
δικ� κρ�υστ� (3 παρ�υσ�ασ- τ�υ στ� «∆», τ. 246). Kα� τ<ρα τ� «σ@ντ�ν�ν»,

�να �πιτραπLι� XB1��ρδ�. OAς παρ�υσι1σ�υµε τ� �Bα�ρετ� σ� κ1λλ�ς κα� |�� mργαν�.

Σ�. 1. T8 Σ	ντ�ν�ν τ�� Πυθαγ.ρα.

Σ�. 2. Λ θη ,ντιγραφ0ς.



λBη/mργαν� =πως µ:ς HεHαι<ν�υν �λα τ,
λεBικ, (κα� �γκυκλ�π.)3 >λλ, Xλληνικ-:
τ�υρκ. santur <*suntar (µετ1θεση u →← a π.�.
cezir<ρ�L�ες) <*sunto.n <σ@ντ�ν.�ν (µεταλ-
λαγI τ�υ n→r, =πως huzur<�ασµ�ς κα� Πν@-
κα Π@κνα4). Γενικ'ς εEναι τ� πρ'τ� τ ς �Yκ�-
γενε�ας τ'ν τσ�τερ (= συν. XBα�6ρδων �πι-
τραπεL�ων ^ργ.) zither5<κιθ1ρα.

%Aπ�φ1σισα
λ�ιπ6ν, =πως τ� Xαλκε6φων�, ν, ��-σWη κα�

τ� Σ@ντ�ν�ν. Πρ� τριµ-ν�υ λ�ιπ�ν Vδωσα  στ�ν Mπρ: τ�ς γενικ�ς πρ�διαγραφ�ς κα� συLητ-σαµε πρ�-
τ1σεις µ�υ κα� >ντιπρ�τ1σεις τ�υ, =πως: ➊ T, π6δια ν, εEναι κεκλιµνα πρ�ς
τ, VBω =πως στ�ς >ρ�α?ες καρκλες (Σ�. 3), γι, ν, µIν >νατραπW  3 τρ1πεLα.
➋ ΣτIν �πιµ�ν- µ�υ ν, γ�νWη 3 τρ1πεLα (90 � 50 Xκ.) *ωρς ��ε?�, � Mπρ:ς Hε-
Hαι�? =τι θ, ��-σWη µ�ν� pν πρ�στεθ��ν 4 πλαϊν1, κα� pν �� B@λιν�ι καHαλλ1-
ρηδες �φ1πτωνται σ� �λ� τ� µ κ�ς τ�υς στIν τρ1πεLα. ➌ 8H πρ6τασ- µ�υ ν,
εEναι τ, H1ρη λ�θινα >περρ�φθη Jς δ@σκ�λη, >ντιπρ6τεινε 8ρει*�λκιν�υς κυ-
λ�νδρ�υς. ➍ T, H1ρη �πιλ�θηκαν Vτσι �στε ν, τ, >ντ��υν �� ��ρδ�ς >λλ, κα�
3 τρ1πεLα. Συγ�ρ6νως ν, εEναι >ρκετ, Hαρι,, �στε ν, ταν@�υν δυνατ, τ�ς ��ρ-
δς. qEτσι Jς Kριστ�ν θεωρ-σαµε τ, H1ρη 2-3-4-4½-6-8 �γρ. 8Yπ�λ�γ�Lω (µ�
�πιλ�γI διαµτρ�υ κυλ�νδρ�υ 6 Xκ.) 24,02 �γρ/µ. 8Eπ�µνως στIν A ��ρδI (µπ1-
σα) >ντιστ�ι�ε? 2 �γρ. = 8,3 Xκ. µ κ�ς κυλ�νδρ�υ. Mε�ναµε σ@µφων�ι κα� τ�ν
Kφησα �συ�� ν, αFτενεργ-σWη.

M�λησε πρ� τριετ�ας στ� «∆αυλ�» (τ. 227) µ�
π1θ�ς γι, τIν 8Eλλ1δα, τ� >ρ�α?� |θ�ς της, γι, τ�νη, φιλ�σ�φ�α. EYδικ<τε-

ρα γι, τ�ς Vρευ-
νς τ�υ στIν
>ρ�αι�ελληνικI
µ�υσικ-, τIν τ6-
σ� Kγνωστη.
qE�ει κατασκευ-
1σει τI µεγα-
λ@τερη συλ-
λ�γI παγκ�-
σµ�ως (!) =λων
τ'ν εYδ'ν >ρ-
�α�ων ^ργ1-
νων, Kνω τ'ν
100 (Xκατ6).

%Eπισκευ1Lει/κατασκευ1Lει Vγ��ρδα (B´ παγκ6σµι� HραHε?�) κα� τ6λµησε
ν, �πισκευ1σWη τ� stradivari τ�� Λ. KαH1κ�υ.

T, Xλληνικ1 τ�υ mργανα δ�ν εEναι µ�υσειακ1, >φ�� πα�L�νται σ� συγκρ�-
τ-µατα/^ρ� στρες. Συνεργασθ-καµε γι, τIν >ναH�ωση �αµνων Xλληνικ'ν
^ργ1νων, =πως τ� Xαλκε6φων� κα� ν�ν τ� Σ@ντ�ν�ν, πιστε@ω δ� =τι θ, συ-
νε��σ�υµε.

Mετ, 10 3µρες σιωπ ς στ� τη-
λφων� εEπε: «qEλα, εEναι �τ�ιµ�». qEτρεBα· τ� Bεσκπασα τρυφερ, κα� εEδα
µ�α κ�κκινωπI τρ1πεLα ν, λ1µπWη σ,ν παλι� κρασ�, σ,ν µ6λις ν, Hγ κε >π�
�ργαστ-ρι τ�� Πυθαγ6ρα. (Φωτ. 2+3).

H TEXNIKH ¶EPI°PAºH.H TEXNIKH ¶EPI°PAºH.

¶OIO™ O M¶PA™.¶OIO™ O M¶PA™.

H KATA™KEYH.H KATA™KEYH.

∆ΑΥΛyΣ/267, M1ρτι�ς 200417508

Φωτ. 1. Σαντ�	ρι καM µπαγκ5τες 90 x 42 Eκ.

Σ�. 3. Kλισ�α µO λ��3 π.δια.

µ�κ. ��ρ.
A 8,3 2
B 12,5 3
Γ 16,6 4
∆ 18,7 4,5
E 25,0 6
Z 33,3 8

Φωτ. 2. T8 Σ	ντ�ν�ν ,να�ιωµ5ν� σO µελ5τη K. Kαρµιρ ντP�υ ,π8
τ8ν N. Mπρ.

Φωτ. 3. Πλ για Iψη µO �αρ�δια.



T� Σ@ντ�ν�ν >π�τελε?ται >π� ➊ 8Aρµ�νικI
τρ πεPα µις �πιφ1νειας �νισ�υµνης µ� 2 µπ1-
ρες (γι, στερε6τητα κα� >ντ-�ηση) µ� 4 πλαϊν,
µ6ν�ν (= >ν1π�δ� κ�υτ�). Στηρ�Lεται σ� καµπυ-
λωτ, π6δια σ� >π6σταση 21 Xκ. >π� τIν κ1θετ�
[Σ�. 4]. Σκελετ�ς κα� π6δια Vγιναν >π� πε�κ�
(40% ρητ�νης). 8H _ρµ�νικI τρ1πεLα >π� Vλατ�.
➋ O� �Bι *�ρδ�ς �ντρινες τ�� Yδ��υ π1��υς (0,82
�λσ.) κα� µ-κ�υς. T� σταθερ� µ κ�ς κλ�µακ�ς
54,5 Xκ. εEναι 3 >π6σταση τ'ν καHαλλ1ρηδων, �B
�ν � >ριστερ�ς σταθερ6ς, � δεBι�ς κινητ6ς, � α-
ριστερ�ς γι, >λλαγI κλ�µακας(!) ➌ O� ��ρδ�ς τε-
ντ<ν�νται µ� 6 κυλ�νδρ�υς ^ρει�1λκιν�υς D=6
�κ. διαφ6ρων µηκ'ν (Σ�. 5). ➍ O� ��ρδ�ς στηρ�-
L�νται σ� 6 κλειδι,-καρφι, >τσ1λινα, µπηγµνα
στ� >ριστερ� καρυδνι� «πλαϊν6». qEτσι τ� mργα-
ν� \περHα�νει κα� τ�ς πρ�διαγραφς τ�υ.

Γι, ν, HρεθW  3 τ�νικ6τητα (τ�νικ� �ψ�ς) τ'ν 6 ��ρδ'ν, ��ρησιµ�π�ι-θη �λε-
κτρ�νικ�ς "�µ"ητ�ς συ�ν�τ-των >κριHε�ας 1/10 τ6ν�υ.

Σηµ.: %Eφ’ =σ�ν τ� π�*�ς τ'ν ��ρδ'ν, τ� µ#κ�ς τ�υς, δηλ. 3 >π6σταση µεταB/ καHαλλ1ρηδων κα� τ�
"�ρ�ς τ'ν κυλ�νδρων εEναι αFθα�ρετα, κα� 3 τ�νικ6τητα (ν6τες) τ�� ^ργ1ν�υ εEναι σ*ετικ&. BεHα�-
ως 3 >ναλ�γ�α τ'ν τ6νων παραµνει σταθερ-.

Π1ντως µ� τ�ς δεδ�µνες ��ρδ�ς κα� H1ρη � Mπρ:ς θτ�ντας µ#κ�ς 54,5 Xκ. VλαHε τ, XB ς >π�τελσµατα:
[=ρα Σ�. 5].

EEναι �κπληκτικ� =τι παρ’ =λ� π�/ τ� µ κ�ς 54,5 τ� �πλεBε µ�ν� γι, τIν καλ@τερη u�ηση τ'ν ��ρδ'ν,
�� ��ρδ�ς B, Γ, ∆, E δ�δ�υν τ�ς Cδιες ν6τες (τ6ν�υς) µ� τ�/ς 4 δ�σκ�υς τ�� Xαλκε�φ<ν�υ, uτ�ι fa#, σol#,
la# do. 8Eπ�µνως τ, δ@� mργανα µπ�ρ��ν ν, συ-
νη���ν =ταν πα�L�υν µαL�.

%Aπ� τIν >ρ�I εYδ�π�ι-
ηµν�ι � Γι1ννης XατL ς κα� γι6ς τ�υ Γι'ργ�ς,
|λθαν κα� VπαιBαν τ� Σ@ντ�ν�ν =πως πρ� διετ�ας
τ� Xαλκε6φων�. Πρ'τ�ς � Γι'ργ�ς τ� «L*ειρ�σθη»
Hγ1L�ντας u��υς Yωνικ ς γλυκ@τητας, Vπειτα νευ-
ρ<δεις αFτ�σ�εδιασµ�/ς µ� π�λλαπλ�ς τ�νικ6τη-
τες. qEπαιBε µ� µπαγκτες (B@λινες µ� δρµα), µ�
πννα, µ� τ, δ1κτυλα, slide (σ,ν �αH1για). %Eνθ�υ-
σι1σθηκε.

qAλλη 3µρα � Γι1ννης VπαιBε «δ<ρι�ν τρ6π�ν»
µ� _πλ:, «�π�µ�να» θµατα, ν�ι<θ�ντας/�κφρ1L�ντας τIν >ρ�αι�πρεπ  λαϊκI µ�υσικ- µας. Σηµ.: O�
Γι1ννης κα� Γι'ργ�ς XατL ς εEναι κα� συνθτες. qEτσι σ� ∆ελφικ� συνδρι� τIν 8-9-02 σ� παγκ6σµια
«πρ<τη» παρ�υσ�ασαν τ� Xαλκε6φων� στ� Vργ� τ�υς «EEσαι 4Eν».

T� Σ@ντ�ν�ν pν κα� Bεκ�νησε Jς συσκευI φυσικ�µαθηµατικ'ν πειρα-
µ1των, >πεδε��θη =τι εEναι �να Jλ�κληρωµν� µ�υσικ� mργαν�. %Eντ1σσεται δ� στ, >ρ�αι�ελληνικ,
Vγ��ρδα κα� δI Jς τ� πρ'τ� παγκ�σµ�ως «τσ�τερ» (zither, καν�ν1κι, σαντ�@ρι κ.K.) πρ� τ�� 560 π.X.

8O |��ς τ�υ µ�ναδικ�ς µ� Kπειρες δυνατ6τητες, =πως *�ρδισµ� τ�υ (>λλαγI κλιµ1κων) µ� µεταφ�ρ,
τ�� δεBι�� καHαλλ1ρη κα� δι1φ�ρ� τρ6π� �κτλεσης κ.λπ.

Γενικ'ς �� 4Eλληνες >γαπ��σαν Yδια�τερως τ, Vγ��ρδα. %Aπ� �κε? κα� 3 µεγ1λη π�ικιλ�α των. Λ@ρες,
κιθ1ρες, H1ρHιL�ι κ.K. [%Aπ6λλων = λ@ρα, 8Eρµ ς = κιθ1ρα]. %Aπ� τIν τετρ�*�ρδη φ6ρµιγγα κα� τIν w��-
*�ρδη λ@ρα �ως τ, εYκ�σ1��ρδα mργανα. 4Oπως =µως �� >ριθµ�� 4 κα� 6 �δ-λωναν γι, τ�/ς 4Eλληνες Hα-
σικ<τατα σ@ν�λα [«τετρακτ:ς»6 π.�. 4 >ρετ�ς κα� «w�ακτ5ς»6 π.�. XB1π�υς ^ργυι,) Vτσι κα� �� ν6τες/��ρ-

KPI™EI™-°NøME™.KPI™EI™-°NøME™.

OI MOY™IKOI.OI MOY™IKOI.

METPH™EI™.METPH™EI™.
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Σ�. 4. T8 Σ	ντ�ν�ν = Σαντ�	ρι.

K�λ. µ�κ. ��ρη TONOI
πραγµ. περ π�υ θεωρ.

A 8,4 2,05 D#+9 re# re#

B 12,5 3,00 F#+24 fa# fa#

Γ 16,4 3,95 A-35 sol# sol#

∆ 18,7 4,46 A+35 la# la#

E 24,9 5,95 C do do
Z 33,3 7,95 D-14 re re#

Σ�. 5. K	λινδρ�ι καM τ.ν�ι τ�υς.

6,6 11 54,5
κα�αλλ�ρης

κλειδι�

��ρη

11
4

70

2
3 4

4,5

6

8

Π Λ A Γ I A  O Ψ I Σ Π P O Σ O Ψ I Σ

K A T O Ψ I Σ

21 2190
132
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δ�ς Hασικ, |σαν 4 M 6. (Λγεται =τι �νας Vφ�ρ�ς σ� µ�υσικ� >γ'να στI Σπ1ρτη Vκ�ψε τIν «�πιπλ�ν»
�Hδ�µη ��ρδI σ� mργαν� διαγωνιL�µν�υ).

T� Σ@ντ�ν�ν –λγει � I. XατL ς– παρ’ =λ� π�/ πα�Lει κα� «λ:δι�ν τρ�π�ν» �κφρ1Lει κυρ�ως τ�ν «δ4-
ρι�ν», π�/ εEναι � Dθικ6ς τρ6π�ς κα� �ν��τε �Bυµνε? τ� «θε?�ν» (|θ�ς) [%Aριστ. «Π�ιητ.»]. 4Oπως � Xρι-
στιανισµ�ς σH-ν�ντας(;) τ� «|Hθ�ς %Eλλ&νων»7 τ� κατστησε δυσκ�λ�ε@ρετ�, Vτσι κα� 3 ∆υτικI Xπτ1τ�-
νη κλ�µακα (do �ως si) �πηρασε τ6σ� τ� µ�υσικ� αDσθηµα (σ�εδ�ν) παγκ�σµ�ως, �στε εEναι δυσκ�λ<-
τατ� ν, Hι<σ�υµε τIν τετρ1-, XB1φωνη XλληνικI µ�υσικ-. %EνN' λ�ιπ�ν σ-µερα θεωρ��µε τI M�υσικI δια-
σκδαση M τ� π�λ/ αYσθητικI >π6λαυση, �� 4Eλληνες τIν εE�αν Hασικ� �ργαλε?� γι, τIν �Aγωγ� τ'ν παι-
δι'ν, τIν �π�γνωση τ�� mHθ�υς τ'ν νων κα� �ν τλει τI Θεραπε�α8 ψυ� ς-ν��ς τ'ν �νηλ�κων.9 OAς µI
Bε�ν:µε =τι � %Aπ6λλων |ταν «θε�ς» κα� τ ς M�υσικ ς κα� τ ς 8Yγε�ας!

8O δωρικ�ς >λλ, κα� λ@δι�ς |��ς τ�� δ�νει τI δυνατ6τητα ν,
πα�BWη, ν, συν�δε@Wη φωνI/>παγγελ�α M ν, «συµφωνA#» µ� Kλλα mργανα. Πειρ1µατα πρπει ν, γ�ν�υν, ν,
γραφ��ν Vργα γι’ αFτ6. N, γ�νWη �ν τλει �να Lωνταν� στ�ι�ε?� τ ς T�νης µας, τ�� Π�λιτισµ��. T� >B�Lει.

Kωστ0ς Kαρµιρ ντP�ς
%Aρ�ιτκτων EMΠ.

Bι�λι�γραφ�α
1. «T1ιµ-Λ1ιφ», «Mαθηµατικ1».
2. Liddell-Scott, «Mγα ΛεBικ�ν 8Eλλ. Γλ<σσας».
3. ΛεBικ� Mπαµπινι<τη, «8Hλ��υ»/Oxford/Larousse.
4. «ΓραµµατικI %Aρ�. 8Eλλ. Γλ<σσης», OE∆B.
5. «EYσαγωγI M�υσικ ς» A´ Γυµν., OE∆B.

6. K. Kαρµιρ1ντL�ς, «Tετρακτ@ς», «∆», τ. 239, «8EBα-
δικ6ν», «∆», τ. 264.

7. K. Kαρµιρ1ντL�ς, «�Hθ�ς 8Eλλ-νων», «∆», τ. 242.
8. R. Clellan, «ΘεραπευτικI δ@ναµη M�υσικ ς».
9. Θ. ∆ρ�τσας (Kαρδ/ργ6ς), «Music Therapy» (δι1λε-

Bη).

TO ™YNTONON ™HMEPA.TO ™YNTONON ™HMEPA.

Φωτ. 5. T3 � ρη-κ	λινδρ�ι 2, 3, 4, 4½, 6, 8.Φωτ. 4. *O κατασκευαστ=ς N. Mπρς �πM τ8
[ργ�ν.



T� Vτ�ς 1546 Vφτασε στ� 4Aγι�ν qOρ�ς � Γ1λλ�ς γιατρ�ς κα� H�ταν�λ6γ�ς Pierre Belon.
%Aφ�� τ�� δ6θηκε 3 εFκαιρ�α ν, γνωρ�σWη καλ, τ, πρ1γµατα, Vγραψε: «�Aπ6 τ�5ς 6.000 καλ�-
γερ�υς π�5 F�,ν στ6ν mAθω µ�ν�*α δ:� x τρε7ς !π6 κ�θε µ�ναστ&ρι γνωρ�F�υν !ν�γνωση
κα γραφ&. Kι α+τ6 γιατ �� !ρ*ιερε7ς τ#ς %Eλληνικ#ς �Eκκλησ�ας κα �1 πατρι�ρ*ες ε3ναι
L*θρ� τ#ς φιλ�σ�φ�ας κα !φ�ρ�F�υν κ�θε κληρικ6 π�5 µελετ�ει "ι"λ�α µ� θε�λ�γικ�. Πρ�-

▲

Πληθ8ρα µαρτυρι9ν �π� τ�:ς E<ρωπα �υς «�γ�ραστ>ς»

�H
>µ1θεια τ'ν καλ6γερων κατ, τIν περ��δ� τ�� ^θωµανικ��
Lυγ�� |ταν φαιν6µεν� σ�εδ�ν καθ�λικ6. T� µαρτυρ��ν τ6σ�
�� Bν�ι περιηγητ�ς �κε�νης τ ς �π�� ς =σ� κα� �� �γ�<ριες
πηγς. %Aπ�ρ�ας KBι�ν λ�ιπ�ν π'ς αFτ�� �� Kνθρωπ�ι µπ6ρε-

σαν ν, διασ<σ�υν τIν 8EλληνικI Παιδε�α κα� τIν >ρ�α�α γραµµα-
τε�α, =πως  µ:ς διαHεHαι<νει 3 Yσ�@�υσα �στ�ρικI Kπ�ψη.

O AºOPI™MO™ KAI H E•ONTø™H
TøN KO§OKOTPøNAIøN TO 1805

�A
κ�υσ�µεθα τ�, T. Σταµατ�π�υλ�υ γρ�φ�ντ�ς στ6 τετρ�τ�µ� [ργ� τ�υ «%O Lσωτερικ6ς !γ$νας
πρν κα µετ  τ6 1821» τ�ν 1στ�ρ�α, �πως α+τ� δ�ν γρ�φτηκε θ  λ0γαµε Lµε7ς σ&µερα (�Eκδ. K�λ-
"�ς). %H µ�να τ�, Θε�δωρ�υ Kαλ�κ�τρ4νη !νακρ�Fει:

– Συνε*�στε, παλληκαρ�π�υλα, συνε*�στε τ6ν κλεφταρµατ�λ�τικ� K�λ�κ�τρων0ικ� !γ$να κα "�λ-
τε λ�πασµα στ’ -ρµατ� σας τ6 λ�π�ς τ$ν 100 K�λ�κ�τρ4νηδων π�5 [*�υν *αθ# !π6 παπαδ�πρ�δ�τες
κα σκυλ�τ�υρκ�υς µαF�».

%Eπ�µ0νως τ  γεγ�ν�τα δ�ν ε3ναι �πως τ  κρατικ  σ*�λικ  Lγ*ειρ�δια µ<ς περιγρ�φ�υν, �τι σ:σ-
σωµ�ς κα συλλ&"δην K Kλ#ρ�ς σ&κωσε τ’ -ρµατα κατ  τ$ν T�:ρκων. A+τ  τ  λ0νε "ε"α�ως γι  ν 
στηρ���υν τ�ν κρατικ�δ�αιτη Lκκλησιαστικ� �δε�λ�γ�α (-ρ*�υσα �δε�λ�γ�α). �Eδ$ Mπ#ρ*ε *�σµα
!ν�µεσα στ�ν K�λ�κ�τρων0ικη !ντιτ�υρκικ� δυναστε�α κα τ6 1ερατε7�. Γι’ α+τ6 �0σπασε κα K K�-
λ�κ�τρων0ικ�ς !γ$νας Lν�ντια στ6 O�κ�υµενικ6 Πατριαρ*ε7� κα τ�5ς συνεργ�τες τ�υ Φαναρι$τες.
M’ α+τ�5ς λ�ιπ6ν τ�5ς Mπ�στηρικτ�ς τ#ς καταρρ0�υσας �Oθωµανικ#ς A+τ�κρατ�ρ�ας Lπ0λε�ε ν  συ-
νεργασθA# «}µα τA# Lνθρ�ν�σει τ�υ» K Παλαι$ν Πατρ$ν Γερµαν6ς κι G*ι µ� τ�5ς K�λ�κ�τρωνα��υς κα
τ�5ς -λλ�υς !ρµατ�λ�5ς κα κλ0φτες κα �sτε κατ  δι�ν�ια µ� τ6ν «!ν0ντιµ�ν», �πως τ6ν «στ�λιFε»,
«L�ωλ0στατ�ν, !λιτ&ρι�ν, π�ρνικ6ν !ρ*ιµανδρ�τη» Γρηγ�ρι� ∆ικα7� (Παπαφλ0σσα), π�5 !π�τελε7 τ6ν



σπαθ�,ν ν  πε�σ�υν �λ� τ6ν κ�σµ� �τι δ�ν Lπιτρ0πεται στ�5ς *ριστιαν�5ς ν  µελετ�,ν π��η-
ση κα φιλ�σ�φ�α. O1 κληρικ� τιµωρ�,νται µ� !φ�ρισµ6 γι  Wνα τ0τ�ι� παρ�πτωµα. Kι ε3ναι
!δ:νατ� ν  λ�"�υν συγ*4ρεση, tν δ�ν κ�ν�υν µεγ�λες νηστε7ες, tν δ�ν πληρ4σ�υν *ρ&µατα
x tν δ�ν δε*θ�,ν ρα"δισµ�5ς κατ  τ�ν περ��δ� τ#ς µεταν��ας».1

TIν >µ1θεια αFτI εE�αν �ντ�π�σει κα� Kλλ�ι Bν�ι περιηγητ�ς π�/ Vτυ�ε ν, συναναστραφ��ν
µαL� τ�υς. qEτσι � qAγγλ�ς Sandys, π�/ τ� περιηγητικ� �ρ�νικ6 τ�υ �κδ6θηκε στ� Λ�νδ?ν�
τ� 1616, >ναφρει: «gOσ� γι  τ�5ς καλ�γερ�υς, �1 περισσ�τερ�ι ε3ναι Lντελ$ς !ναλφ�"ητ�ι.
∆�ν "ρ�σκεις στ  µ�ναστ&ρια π�νω !π6 τρε7ς, τ0σσερις π�5 ν  γνωρ�F�υν !ν�γνωση».2 8O
P'σ�ς θε�λ6γ�ς κα� περιηγητIς Bασ�λι Γρηγ6ρ�Hιτς Mπ1ρσκυ Hρθηκε τ� 1742 στI Nα
M�νI τ ς X��υ. Γρ1φει γι, τ�/ς �κε? µ�ν1L�ντες καλ6γερ�υς: «...Lλ�*ιστ�ι !ν�µεσ� τ�υς
!π�*τησαν wλληνικ� κα Lκκλησιαστικ� !γωγ&, κα α+τ� ε3ναι ψ�λτες x !ναγν$στες, LνQ$
�1 -λλ�ι !σ*�λ�,νται µ� γεωργικ  [ργα κα ε3ναι !νεπ�δεκτ�ι γι  µ�θηση».3

8O Γ1λλ�ς περιηγητIς Pouqueville Hρ κε σ� µ�α περι�δε�α τ�υ τ�ν 3γ�@µεν� τ ς µ�ν ς τ��
8Aγ��υ %Iακ<H�υ ν, λαναρ�LWη µαλλι1. T�ν ρ<τησε pν \π ρ�αν >ρ�α?α Xλληνικ, �ειρ6γραφα
στ� µ�ναστ-ρι. qEντρ�µ�ς � καλ6γερ�ς τ�� >π1ντησε: «Θε6ς φυλ���ι! �Eµε7ς εCµαστε 8ρθ�δ���ι
κι �σα [γραφαν α+τ� �1 wλλην�"ρι��, �λ� α1ρετικ  πρ�µατα, τ  κ�ψαµε. Kι tν π0σAη στ6 *0ρι
µ�υ καµµι  περγαµην� θ  τ�ν πετ��ω στ� φωτι�!». 8O Γ1λλ�ς >π�ρηµν�ς ρ<τησε: «M  α+τ�ς
τς περγαµην�ς τς [*�υν γρ�ψει καλ�γερ�ι. A+τ� µ<ς διαφ:λα�αν τ  !ρ*α7α !ριστ�υργ&-
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1. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δα 387, �κδ6σεις «Στ1�υ»,
Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
2. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δα 44, �κδ6σεις «Στ1�υ»,
Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
3. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς B´, σελ�δα 111, �κδ6σεις «Στ1�υ»,
Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.

κινητ#ρα τ#ς %Eλληνικ#ς �Eπαναστ�σεως, γιατ *ωρς τς πι0σεις τ�υ δ�ν θ  ["γαινε N �Eπαναστατικ�
∆ιακ&ρυ�η τ#ς B�στ�τσας. T  δ� περ %Aγ�ας Λα:ρας Παλαι$ν Πατρ$ν Γερµαν�, κα περ !νυψ4-
σεως Λα"�ρ�υ στ6 M. Σπ&λαι� ε3ναι ψευδ#.

�E
πειδ� K κατ�πτυστ�ς (�πως ε3ναι κ�θε !φ�ρισµ6ς) πατριαρ*ικ6ς !φ�ρισµ6ς τ�, 1802, !π�-
τελε7 Wνα κε�µεν� "υFαντιν#ς µεγαλ�στ�µ�ας κα Lµπ�θειας, θ  παραθ0σ�υµε �αν  τ  κυ-
ρι4τερα !π�σπ�σµατα τ�, πλ&ρ�υς κειµ0ν�υ π�5 δηµ�σ�ευσε K «∆αυλ6ς» στ6 τε,*�ς ∆ε-
κεµ"ρ��υ 2003:

Kαλλ�νικ
ς �λ�ω Θε
� �ρ�ιεπ�σκ
π
ς Kωνσταντιν
υπ�λεως, Nας �P�µης κα" O$κ
υµε-
νικ&ς Πατρι(ρ�ης.
»Θε
φιλστατε �ρ�ιεπ�σκ
πε ∆ηµητ-(νης, �ν �γ��ω πνε/µατι �γαπητ0 �δελφ0 κα" συλλειτ
υρ-
γ0 τ2ς 3µ4ν µετρι�τητ
ς, κ5ρ Φιλ�θεε, κα" �ντιµ�τατ
ι κληρικ
�, ε8λα9στατ
ι :ερε;ς κα" τ�µι-

ι πρ
εστ4τες κα" δηµ
γρ
ντες κα" κ
τ-αµπασ�δες κα" πρ�κριτ
ι κα" λ
ιπ
" �πα<(παντες
ε8λ
γηµν
ι �ριστιαν
" τ2ς �παρ��ας τα/της, τκνα �ν κυρ��ω 3µ4ν �γαπητ= �(ρις ε>η ?µ;ν κα"
ε$ρ@νη παρ= Θε
�. �H κραται
τ(τη κα" ε8εργετικωτ(τη ε$ς 3µBς 9ασιλε�α, τ& δικαι�τατ
ν κα"
π
λυ�ρ
νι�τατ
ν δ
9λτι, µ0 τ& ν= πρ
ν
2ται π(ντ
τε δι= τCν 3συ��αν κα" καλCν κατ(στασιν
Dλων τ4ν ?πηκ�ων κα" πιστ4ν ραγι(δων, Eπ
� εFναι ?π
κε�µεν
ι ε$ς τCν 9ασιλικ@ν τ
υ �πικρ(-
τειαν κα" µ0 τ& ν= �παγρυπνG2 κα" πρ
στ(-Gη µ0 πBσαν δ/ναµιν Dλ
υς τ
5ς 3γεµ�νας κα" κυ-

O@ συν>πειες τ�A �φ�ρισµ�A τ�A Kαλλιν κ�υ (1805)

“



µατα», γι, ν, π1ρWη τIν XB ς >φ�πλιστικI >π1ντηση: «∆�ν �0ρω τ� µ�, λ0ς. Kαλ:τερα θ  [κα-
ναν ν  λαναρ�F�υν µαλλι�».4

8O %Aν<νυµ�ς συγγραφας τ ς «8Eλληνικ ς N�µαρ��ας» (1806) σ��λι1Lει: «∆:� αCτια
ε3ναι, ~ gEλλην0ς µ�υ !κρι"��, �π�υ µ0*ρι τ#ς σ&µερ�ν µ<ς φυλ�ττ�υσι δεδεµ0ν�υς ε�ς τ ς
pλ:σ�υς τ#ς τυρανν�ας. E3ναι δ� τ6 !µαθ�ς 1ερατε7�ν κα N !π�υσ�α !ρ�στων συµπ�λιτ$ν»5

κα� συνε��Lει τ� θαρραλ� «κατηγ�ρ'» τ�υ: «...µ� -κραν τ�λµην !π�φασ�Fω ν  Lλ0γ�ω
α+στηρ$ς τ�5ς !να���υς κα !µαθε7ς καλ�γ&ρ�υς κα ν  !π�δε��ω, µ� γεωµετρικ�ν "ε-
"αι�τητα, τ6 π�σ�ν κακ6ν πρ��εν�,σι τ�ν σ&µερ�ν ε�ς τ�ν %Eλλ�δα».6

Kα� � Kωνσταντ?ν�ς Σ1θας συµπερα�νει: «%H µ0*ρι κ�ρ�υ Lπαναληφθε7σα φ&µη, �τι τ  µ�-
ναστ&ρια L*ρησ�µευσαν oς K πυρ�ν τ#ς πνευµατικ#ς τ�, wλληνισµ�, !ναπτ:�εως, Lλ0γ*εται
Mπ6 τ#ς 1στ�ρ�ας π�ντη !σ:στατ�ς· α+τα α1 Lν mAθωνι π�λυ�ριθµ�ι µ�να�, !π�ρρ�φ$σαι τ 
πλ�:σια Lλ0η τ�, 8ρθ�δ���υ πληρ4µατ�ς, κα τ6 σπ�υδαι�τερ�ν !πηλλαγµ0ν�ι τ#ς παρ�υσ�ας
τ$ν !γρ�ων δυναστ$ν, �+δ’ Lπ’ Lλ�*ιστ�ν L�επλ&ρωσαν τ�ν µεγ�λην τα:την !π�στ�λ&ν, !λλ’
pπλ$ς L*ρησ�µευσαν oς καταφ:για τ$ν π�θ�:ντων ν’ !νταλλ��ωσι τ�ν Nσυ*�αν τ#ς Lρ&µ�υ
πρ6ς τ�ν κ�σµικ�ν τ:ρ"ην κα πρ6 π�ντων τ�5ς διωγµ�5ς ε�ς ��ς κατ  τ�π�υς Yσαν Lκτεθει-
µ0ν�ι. O+δ�ν σ*�λε7�ν συν0στη Lν Mετε4ρ�ις κα Lν mAθωνι κατ  τ�5ς στυγητ�5ς τ�:τ�υς *ρ�-
ν�υς, !π’ Lναντ�ας µ�λιστα...».7
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4. Voyage dans la Grèce... Paris 1820, τ. A´, σελ�δα 398. Πηγ-: Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες
στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς Γ1´, σελ�δα 65, \π�σηµε�ωση 1, �κδ6σεις «Στ1�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
5. %Aνων@µ�υ, «8EλληνικI N�µαρ��α», 146, %Iταλ�α 1806, >νατ@πωση «BιHλι�πωλε?�ν E.Γ. Bαγιων1-
κη».
6. %Aνων@µ�υ, «8EλληνικI N�µαρ��α», 147-148, %Iταλ�α 1806, >νατ@πωση «BιHλι�πωλε?�ν E.Γ. Bα-
γιων1κη».
7. Kωνσταντ?ν�ς Σ1θας, «MεσαιωνικI BιHλι�θ-κη», τ6µ�ς 3�ς, εYσαγωγ-, σελ�δα �´, Bενετ�α 1872.

▲

9ερν@τας, Eπ
� ε?ρ�σκ
νται ε$ς κ(θε ��ραν κα" τ�π
ν δι= ν= H�
υν µεγ(λην �πιστασ�αν κα"
πρ
σ
�Cν ε$ς �κε;να, Eπ�σα Iρµ�-
υν ε$ς �<
λ�θρευσιν κα" τλει
ν �φανισµ&ν τ4ν κακ
π
ι4ν
�νθρ�πων κα" ε$ς �κε;να Eπ
� συγ�/-
υσι κα" πρ
<εν
�ν ταρα�Cν ε$ς τCν κ
ινCν κα" τCν κατ=
µρ
ς �σφ(λειαν, ε$ς τ
5ς π
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5ς δηλαδC κα" ε$ς τ&ν καθ’ Kνα <ε�ωριστ(. Π
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5ς ?ψηλ
5ς
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υς καιρ
5ς κα" 3γε-
µ
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υσ�ας κα" �φανρωναν ε$ς τ
5ς κατ= καιρ&ν ?ψηλ
τ(τ
υς µ�ρα 9αλ2δες, τCν ?ψηλCν
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/λησιν κα" θλησιν Oς πατρικCν κα" περιε;�
ν τ=ς νας  κα" κατ= π
λλ= γνωστικωτ(-
τας διατ(<εις κα" πρ
σταγ(ς, τ4ν Eπ
�ων ?ψηλ4ν πρ
σταγ4ν, 3 κατ= τ& γρ(µµα �νεργητικC
πρB<ις κα" 3 �π& µρ
υς Dλων 3µ4ν τ4ν ?πηκ�ων �ρεωστ
υµνη διαφ/λα<ις, �ωρ"ς �µφι9
λ�αν
συµφρει δι= τCν καλCν κατ(στασιν κα" 3συ��αν Dλων �κε�νων Eπ
� κατ
ικ
�ν ε$ς τ&ν Mωρα·
κα" δι= τCν �π
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™
τI δυτικI EFρ<πη εE�ε δηµι�υργηθ  3 �ντ@πωση πcς στIν τ�υρκ�κρατ�@µενη 8Eλλ1-
δα \π ρ�αν πλ�@σιες HιHλι�θ κες, �� �π�?ες φ@λασσαν θησαυρ�/ς >ρ�αι�ελληνικ ς
γν<σης. O� EFρωπα?�ι, V��ντας στ, �ρια τ�υς τ, �ειρ6γραφα π�/ εE�αν καταφρει ν,
φυγαδε@σ�υν µετ, τIν �λωση τ ς Π6λης �� νε�πλατωνικ�� τ�� Mυστρ: (δηλαδI �� µα-

θητ�ς τ�� Πλ-θωνα Γεµιστ��) κα� Kλλ�ι 4Eλληνες λ6γι�ι, δικαι�λ�γηµνα \π�λ6γιLαν πcς σ�
�ναν τ6σ� µεγ1λ� mγκ� HιHλ�ων θ, Vπρεπε λ�γικ, ν, >ντιστ�ι���ν π�λλ, περισσ6τερα, π�/ πα-
ρµεναν «αY�µ1λωτα» στ, �ρια τ'ν %Oθωµαν'ν. qEτσι >π� τ�ν 16� αY'να κα� µετ, Kρ�ισαν
ν, >π�στλλωνται στ�ς κατε�6µενες Xλληνικ�ς �'ρες �ντεταλµν�ι τ'ν εFρωπαϊκ'ν Hασιλε�ων,
�� �π�?�ι, παρ�υσιαL6µεν�ι συν-θως Jς �πιστ-µ�νες κα� Jς διπλωµ1τες, εE�αν �πιδ�θ  σ� �να
Kνευ πρ�ηγ�υµν�υ κυν-γι >ρ�α�ων Xλληνικ'ν �ειρ�γρ1φων.

8Ωστ6σ� σ� αFτ-ν τ�υς τIν πρ�σπ1θεια �� EFρωπα?�ι >πεσταλµν�ι �κτ�ς >π� τ�/ς καλ6-
γερ�υς εE�αν ν, >ντιµετωπ�σ�υν κα� τ� Dδι� τ� ^θωµανικ� κρ1τ�ς, τ� �π�?� –τ�υλ1�ιστ�ν �π�-
σηµα– >παγ6ρευε τIν π<ληση κα� �BαγωγI >ρ�α�ων Xλληνικ'ν HιHλ�ων >π� τ�ς κρατικ�ς κα�
µ�ναστικ�ς HιHλι�θ κες. 8Yπ ρ�ε µ1λιστα κα� σ�ετικ�ς ν6µ�ς, π�/ εE�ε θεσπ�σει � Dδι�ς � Mω-
1µεθ � Π�ρθητ-ς, σ@µφωνα µ� τ�ν �π�?� «�1 θησαυρ� τ#ς "ι"λι�θ&κης φυλ�σσ�νται µ� πρ�-
σ�*� !π6 τ�5ς T�:ρκ�υς, µετ  τ�ν }λωση τ#ς Kωνσταντιν�υπ�λεως, L� α�τ�ας ε�δικ#ς Lντ�λ#ς
τ�, Mω�µεθ τ�, B´».8 BεHα�ως συν-θως �� %Oθωµαν�� >Bιωµατ����ι  �Bαγ�ρ1L�νταν, �στε ν,
κ1ν�υν τ, στραH, µ1τια.

qHδη >π� τ, µσα τ�� 16�υ αY'να 3 αFστριακI αFλI εE�ε πρωτ�π�ρ-σει στIν _ρπαγI κα�

EEµπFρι� �ρ�α ων �ι�λ ων σG τιµGς ε<καιρ ας
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8. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δα 127, �κδ6σεις «Στ1�υ»,
Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999. %Aπ6σπασµα �πιστ�λ ς τ�� >HH: Sevin >π� τIν Kωνσταντιν�@π�λη
πρ�ς τI γαλλικI κυHρνηση, =π�υ περιγρ1φεται 3 διαπραγµ1τευση τ�� Zα�ντ >γ: µ� τ�ν >HH:
Bignon κατ, τ� Vτ�ς 1727, �στε ν, πετ@�Wη � δε@τερ�ς πρ6σHαση στI HιHλι�θ-κη τ�� σ�υλτ1ν�υ.
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*O δ0θεν «\Oρκ�ς τ]ν >Aγωνιστ]ν» στ8 µ�ναστ:ρι τ0ς *Aγ�ας Λα	ρας ,π8 τ8ν
Π.Π. Γερµαν.. *O Π�νακας καM ^ «\Oρκ�ς» ε_ναι φανταστικ��, ^ δO Pωγ φ�ς Θ.
BρυP κης τ8ν φιλ�τ5�νησε περM τ3 τ5λη τ�� ιθ´ αC., bταν ε_�ε �πικρατ:σει τ8 Cδε-
�λ.γηµα τ�� *Eλλην��ριστιανισµ��. *O Γερµαν8ς cταν µετωπικ3 ,ντ�θετ�ς πρ8ς

τ=ν [κρη�η τ0ς >Eπαν στασης καM τ�dς ,γωνιστ5ς.



λαθρα�α �BαγωγI >π� τI �<ρα Xλληνικ'ν HιHλ�ων. 8O Φερδιν1νδ�ς (1503-1564) εE�ε >ναθσει
στ�ν Ogier Chiselin de Busbecq, πρεσHευτ  τ ς AFστρ�ας στIν 8YψηλI Π@λη µεταB/ τ'ν �τ'ν
1554 κα� 1562, τI συγκντρωση Xλληνικ'ν >ρ�αι�τ-των κα� �ειρ�γρ1φων. 8O Dδι�ς στ�ν >π�-
λ�γισµ� τ ς δρ1σης τ�υ >ναφρει: «mEστειλα στ� Bενετ�α δι  θαλ�σσης 240 wλληνικ  "ι"λ�α
µ� πρ��ρισµ6 τ� Bι0ννη, γι  ν  τ�π�θετηθ�,ν στ�ν A+τ�κρατ�ρικ� Bι"λι�θ&κη. ∆�ν -φησα
γωνι  π�5 ν  µ�ν τ�ν [ψα�α γι  ν  µαF0ψω �,τι ε3*ε !π�µε�νει».9

8O Thomas Roe, πρεσHευτIς τ ς %Aγγλ�ας στIν Kωνσταντιν�@π�λη >π� τ� 1622 �ως τ� 1628,
|ταν �νας >κ6µη >κ�@ραστ�ς «συλλκτης» HιHλ�ων. 8H �πιστ�λ- τ�υ πρ�ς τ�ν >ρ�ιεπ�σκ�π� τ��
Kαντρµπ�ρυ τ� 1625 εEναι >π�καλυπτικ-, �φ6σ�ν � Roe διαπραγµατευ6ταν µ� τ�ν Dδι� τ�ν
Πατρι1ρ�η: «�Aγων�F�µαι ν  πε�σω  τ6ν πατρι�ρ*η, π�5 [*ει µεγ�λη συλλ�γ&, �τι τ  !ρ*α7α
"ι"λ�α σκ�ν�F�νται κα σαπ�F�υν !ν�µεσα στ�5ς !µαθε7ς gEλληνες κα δ�ν πρ�κειται �sτε ν 
τ  *ρησιµ�π�ι&σ�υν �sτε ν  τ  καταλ�"�υν π�τ0. Πρ�σπαθ$ ν  τ6ν πε�σω ν  µ�, παραδ4σAη
τ  "ι"λ�α, γιατ !ν&κ�υν πλ0�ν στ�ν �Eκκλησ�α κα πρ0πει ν  δηµ�σιευθ�,ν. gOτι τ  "ι"λ�α
α+τ  !π�τελ�,ν �πλα γι  τ�5ς ε�δικ�5ς κα G*ι γι  τ�5ς !µαθε7ς καλ�γερ�υς. �Aπ6 τ� συF&-
τηση !νακ�λυψα �τι K πατρι�ρ*ης δ�ν γνωρ�Fει τ  8ν�µατα π�λλ$ν συγγραφ0ων �sτε τ6 πε-
ριε*�µεν� τ$ν "ι"λ�ων. Kατ�λα"α Lπ�σης �τι δ�ν [*ει �δ0α γι  τ�ν !��α τ�υς (...). Tελικ  τ�,
πρ�τεινα ν  γ�νAη !νταλλαγ&. N  µ�, δ4σAη τ  !ρ*α7α "ι"λ�α π�5 "ρ�σκ�νται θαµµ0να στ6 σκ�-
τ�δι κα ν  τ�, πρ�σφ0ρω µ�α Kλ�κληρη "ι"λι�θ&κη τ$ν κλασικ$ν, καθrς κα διδακτικ  "ι-
"λ�α π�5 δ�ν Mπ�ρ*�υν στς wλληνικ�ς Lκκλησ�ες. M�, Mπ�σ*0θηκε ν  µ� δε*θA# σ� !κρ�αση κα
ν  µ�, παρα*ωρ&σAη µερικ  !ρ*α7α "ι"λ�α γι  τις "ι"λι�θ#κες τ#ς �Aγγλ�ας κα -λλων *ρι-
στιανικ$ν *ωρ$ν. �Aλλ  φιλ�δ���α µ�υ ε3ναι ν  τ  κρατ&σω �λα µαF�»10.
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9. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δες 112-133, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
10. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δα 135, �κδ6σεις «Στ1-
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Πρ$τα-πρ$τα tς π<µε στ6ν «-σπ�νδ� φ�λ� τ$ν !ρµατ�λ�κλεφτ$ν !ρ*ιεπ�σκ�π� Παλ. Πατρ$ν
Γερµαν�, K Kπ�7�ς σ:µφωνα µ� τ6ν !ντικειµενικ6 "ι�γρ�φ� τ�υ M. Γ�:δα πρ�κ�λεσε τ6 π��µνι� τ�υ
oς w�#ς: «>Aπ8 τ=ν πρeτη στιγµ= τ0ς �νθρ�ν�σεeς τ�υ ̂  >Aρ�ιεπ�σκ�π�ς Γερµαν8ς πρ�σ:γγισε τ8 κ	-
κλωµα τ�� Bελ0 Πασ (γι�� καM ^µ.φρ�να τ�� >Aλ0 Πασ τ]ν >Iωανν�νων). *O Bελ0 Πασς στ= συ-
ν5�εια fπ�στ:ρι�ε, bπως cταν φυσικ., τMς ,ντιαρµατ�λικOς πρ�σπ θειες τ�� Γερµαν��, ,να�ι� P�-
ντ ς τ�ν σO «πρωτ.θρ�ν� �Aρ*ιεπ�σκ�π� Παλ. Πατρ$ν Γερµαν�ν». Συνε*�Fει K M. Γ�:δας:

«Og κατeτερ�ι T��ρκ�ι ,�ιωµατ����ι µO τ= σειρ  τ�υς κ�λ κευαν τ=ν hµετρη φιλ�δ���α τ�� πρω-
τ.θρ�ν�υ Mητρ�π�λ�τη τ0ς Πελ�π�νν:σ�υ. >E� αCτ�ας τ0ς φιλ�τ�υρκικ0ς συµπεριφ�ρς τ�� Γερµα-
ν�� ^ �θνικ8ς ,γωνιστ=ς τ0ς Πελ�π�νν:σ�υ καM πρωτ�µυητ=ς τ]ν ,γωνιστ]ν Π. >Aναγνωστ.π�υ-

”
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M5�ρι σ:µερα στ3 µ�ναστ:ρια �πι�ιeνει i ,π5�θεια πρ8ς τ8ν *Eλληνικ8 Π�λιτισµ8 καM τ3
κλασικ3 [ργα. >Aνωτ5ρω σ	γ�ρ�νη εCκ.να τ�� jγ��υ Nικ�λ �υ, ^ ^π�G�ς καταστρ5φει

Eλληνικ3 γλυπτικ3 καλλιτε�ν:µατα. (M�ν=>Eσφιγµ5ν�υ, \Aγι�ν kOρ�ς.)

▲

λ�ς, ^ ^π�G�ς �µ	ησε στ= Φιλικ= *Eταιρε�α τ8ν πρωτεργ τη τ�� ,γ]να Παπαφλ5σσα, ,ρνι.ταν �πι-
µ.νεως ν3 µυ:σlη τ8ν Παλ. Πατρ]ν Γερµαν., δι.τι δOν τ8ν θεωρ��σε ,�ι.πιστ� πρ.σωπ�. Π ντως καM
^ mδι�ς ^ Γερµαν8ς ,ναφερ.ταν συ�ν3 στ8ν Kαλλιν�κι� ,φ�ρισµ8 nς “κε�µεν� καθ�δηγητικ8 τ0ς π�-
ρε�ας τ�� *Eλλην�ρθ.δ���υ λα�� µας”».

T4ρα π�, oδηγ�,σε α+τ� N παρ�κρηµνη π�ρε�α, tς τ’ !κ�:σ�υµε !π6 τ6 στ�µα τ#ς µ�νας τ�, Θε-
�δωρ�υ K�λ�κ�τρ4νη, N Kπ��α µ� Mπερ&φαν� θρ#ν� [δινε τ� δικ& της 1στ�ρικ� µαρτυρ�α: «>Aπ8 τ3
1762-1806 E�δ�µ0ντα π5ντε K�λ�κ�τρωναG�ι σκ�τeθηκαν εCς τ3 δι φ�ρα δι σελα τ�� Mωρη. ADτ3 θυ-
µ.µ�υνα τ�υλ �ιστ�ν ,π8 διηγ:σεις τ]ν παλαι]ν K�λ�κ�τρωνα�ων. Στ�dς ,γ]νες αDτ�dς δ�λ�φ�ν:-
θηκε µ5σα σO µ�ναστηριακOς αDλ5ς, fπ8 τ3 ψυ�ρ3 Iµµατα τ�� Πρωτ�σ	γκελλ�υ τ�� µητρ�π�λ�τη Γαρ-
γαλι νων Θ. >Aνδριαν.π�υλ�υ ^ Γι ννης K�λ�κ�τρeνης». %O Γεννα7�ς στ�ν α+λ� τ�, µ�ναστηρι�,
τ$ν A�µυαλ$ν [*ασε τ� Fω& τ�υ κα στ0ρησε τ6ν !γ$να µ� τ6ν !κ�λ�υθ� κατ  τ6 Θ�δωρ�κη K�λ�κ�-
τρ4νη τρ�π� στ  !π�µνηµ�νε:µατ� τ�υ. («∆ι&γησις Συµ"�ντων τ#ς %Eλληνικ#ς Φυλ#ς».).

«Παρ’ bλη bµως τ=ν ,γ πην π�d ε_�ε ^ λα8ς στ=ν παλληκαρ�σ	νη τ]ν κλεφτ]ν, �ρισκ.ταν τeρα
στ=ν “�σ� την ,ν γκην” ν3 τ�dς κυνηγ lη καταδ�δ�ντ ς τ�υς στMς ,ρ�5ς. T�dς π0ραν στ8 κυνηγητ8
σO Iρη, λαγκ δια καM ��υν . Og δO T��ρκ�ι π ντας ,διακρ�τως, I�ι µ�ν �α τ�dς K�λ�κ�τρωνα��υς,
�φ.νευαν ,λλ3 φ�λ�υς καM συγγενεGς µας, �ωρMς µ λιστα ,π�δε��εις ,ντιστ σεως ,λλ3 καM µO jπλ0
fπ�ψ�α καM καταδ�σ�α. ∆ι3 τ��τ� �g κλ5φτες ,π’ bπ�υ περν��σαν συναντ��σαν ,π8 κλ0ρ� καM λα8
µ5γα καM τ8 �ειρ.τερ� sπ�υλ� κατατρεγµ.. Kι ̂  �αρdς �ειµ]νας καM τ3 π�λλ3 �ι.νια �κε�νης τ0ς �ρ�-
νις τ�dς �µπ.διPαν ν3 περπατ��ν, γι’ αDτ8 [πεφταν π νω σO πρ�δ.τες. >Aκ.µα κι �g σκ	λ�ι π�d ,κα-
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8O Antoine Galland, π�/ εE�ε δι�ριστ  \π1λληλ�ς στI γαλλικI πρεσHε�α τ ς Π6λης >π� τ�
1670, >ναφρει σ�ετικ, µ� τ� λαθρεµπ6ρι� HιHλ�ων: «%Yπ�ρ*�υν στ�ν Kωνσταντιν�:π�λη κα
στ�5ς γειτ�νικ�5ς τ�π�υς πλ#θ�ς wλληνικ$ν *ειρ�γρ�φων. Bρ�σκ�νται στ  *0ρια τ$ν T�:ρ-
κων, π�5 τ  }ρπα�αν !π6 τ�5ς gEλληνες καθrς κα στ  *0ρια µ�να*$ν κα παπ�δων. Kα �1
µ�ν κα �1 δ� Lνδιαφ0ρ�νται ν  τ  π�υλ&σ�υν. �A��Fει λ�ιπ6ν ν’ !γ�ρ�σAη κανες παλι  wλλη-
νικ  *ειρ�γραφα σ� περγαµην&, σ� *αρτ�, σ� µετ��ι x σ’ Kπ�ι�δ&π�τε Mλικ�, !ρκε7 ν  µ�ν ε3ναι
wλληνικ�ς πρ�σευ*�ς x τ  συνηθισµ0να "ι"λ�α λειτ�υργ�ας τ#ς wλληνικ#ς �Eκκλησ�ας».11

%Aπ� Vγγραφ� τ�� 1694 τ�� >ρ�ε��υ τ ς M�ν ς ∆ι�νυσ��υ τ�� 8Aγ��υ qOρ�υς πρ�κ@πτει
=τι �� καλ6γερ�ι π�υλ��σαν �ειρ6γραφα, γι, ν, εYσπρ1B�υν γεννα?α π�σ1. 8H συγκεκρι-
µνη µ�νI εE�ε π�υλ-σει HιHλ�α στ�ν «"ασιλ0α τ#ς M�σ*�"�ας» παρ, τI ρητI >παγ6ρευ-
ση τ'ν τ�υρκικ'ν >ρ�'ν: «∆ι  τ#ς παρ�:σης Kµ�λ�γ�ας κα !π�δε��εως δηλ�π�ι�,µεν
π�ντες Nµε7ς �1 εMρεθ0ντες τ�, %Aγ��υ mOρ�υς πασ$ν τ$ν µ�ναστηρ�ων �τε καθ�δηγ�:-
µεν�ι κα γ0ρ�ντες τ#ς συν��εως, τ6 π$ς µ� τ�ν Dδ�αν µας γν4µην, κα πρ�α�ρεσιν γρ�-
φωµεν, κα Mπ�σ*�µεσθεν ε�ς τ�ν Kµ�λ�γ�αν τα:την, �τι 8ψ0π�τε καιρ�7ς θελ&σAη κα µ<ς
γυρ0ψAη K !γ<ς µας K µπ�σταντF&µπασης δι  τ  παλαι�ν µας "ι"λ�α Kπ�, Lδ4καµεν τ�,
"ασιλ0ως τ#ς µ�σκ�"�ας, κα α+τ  τ  Lδ4καµεν δι  τ�ν π�λλ&ν µας πτω*�αν...».12

8O >HH:ς Sevin (1729) πρ�σλαHε �ναν παπ: κα� τ�ν VHαλε ν, >ναLητW  �ειρ6γραφα γι, λ�-
γαριασµ� τ ς γαλλικ ς κυHρνησης. AFτ�ς � παπ:ς συµφ<νησε µ� τ�ν δεσπ6τη }1νθης ν, τ��
πρ�µηθε@σWη HιHλ�α πρ�ς δκα τ1ληρα τ�ν τ6µ�. «%O  δεσπ�της καταλεηλ�τησε τ  µ�ναστ&ρια

�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
11. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δα 669, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
12. Στ�λπων Kυριακ�δης, «8H �BαγωγI �ειρ�γρ1φων �B 8Aγ��υ qOρ�υς» (Mακεδ�νικ1, τ6µ�ς ∆´ σε-
λ�δα 532, 1959-1960).

▲

τ παυστα ,λυ�τ��σαν καM �g τρ�µ�κρατηµ5νες γυναGκες [κραPαν: “>Aπ’ �δ] π νε �g K�λ�κ�τρω-
ναG�ι”». (Bλ0πε κα I. Bλα*�γι�ννη, «�Aπ�µνηµ�νε:µατα», τ�µ. B´).

Kα �δ�5 N συν0*εια: «Og iµ5ρες περν��σαν µO sπ�πτη Jρεµ�α. Στ8 µετα�d tνα-tνα τ�dς δικ�	ς µας
τ�dς σακ τευαν µO sπ�υλες, ��υ�Oς καM τυφλOς πρ�δ�σ�ες, fπε�κ�ντες �g κ τ�ικ�ι στMς κακ�καλλ�νι-
κες �ντ�λOς τ�� πρ�ηγηθ5ντ�ς ,φ�ρισµ��».

%O !δελφ6ς τ�, K�λ�κ�τρ4νη, K Γι�ννης (K Lπιλεγ�µεν�ς Z�ρµπ<ς), µαF µ� τ6ν καπετ ν-Γι4ργα
κα -λλ�υς π0ντε κλεφταρµατ�λ�5ς Yλθαν στ6 µ�ναστ&ρι τ$ν «A�µυαλ$ν», γι  ν  "ρ�,ν καταφ:γι�
!π6 τ6 κυνηγητ6 τ$ν T�:ρκων. �Aλλ  �1 καλ�γερ�ι δ�ν τ�5ς -φησαν ν  πατ&σ�υν µ0σα στ6 µ�να-
στ&ρι· τ�5ς [σπρω�αν µ0σα σ’ Wνα θ�λ�γυριστ6 λην�, τ�5ς [δωσαν κα «iριαρικ8ν» ψωµ γι  ν  τ�5ς
Fαλ�σAη. T�ν >ρα π�5 [τρωγαν τ� σκυλ�σια τρ�φ&, ε�δ�π��ησαν τ�5ς παρακε�µεν�υς T�:ρκ�υς κα τ’
!σκ0ρια τ�υς. mEτσι πρ�δ�µ0ν�ι !π6 τ�5ς καλ�γερ�υς τ#ς M�ν#ς A�µυαλ$ν K Γι�ννης K�λ�κ�τρ4-
νης κι K δια"�ητ�ς καπετ ν-Γι4ργας σφ�*τηκαν.

«Og T��ρκ�ι, �κδηλeν�ντες τ= �αρ  τ�υς, hρ�ισαν τMς µπαταρι5ς, π�d ,κ�	γ�ντ ς τες ^ κρυπτ.-
µεν�ς Θ�δωρ κης µαPM µO τ�dς ,λλαλαγµ�	ς τ�υς κατεν.ησε bτι σκ.τωσαν τ’ ,δ5λφι τ�υ». (N. B0η,
∆IEE, τ. Στ´, N. Π�λ�τη «%O Γ0ρων K�λ�κ�τρ4νης», Σπ. Mελ< «%O Γ0ρ�ς τ�, Mωρι<», O�κ�ν�µ�υ
Kανδηλ4ρ�υ, I. Φιλ&µ�ν�ς, Kων. Σ�θα, «T�υρκ�κρατ�:µενη %Eλλ�ς» κ.-.).

«K π�ι�ς bµως µαρτ	ρησε τ8 µυστικ8 στ=ν παντα��� παρ��σα τ�υρκικ= ���υσ�α. K π�ι�ς πρ.-
τεινε ν3 φυγαδε	σlη τ8ν K�λ�κ�τρeνη µO καuκι γι3 Z κυνθ�. >EκεGν�ς ,π ντησε “,ργ.τερα, bταν  µO
τ8ν ,π�κλεισµ8 δOν θ3 Jµπ�ρ] ν3 π�λεµ:σω”».
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π�5 "ρ�σκ�νται γ:ρω στ� Mπ�υρ�:13. Σ:µφωνα µ� τ� συµφων�α µας τ  "ι"λ�α θ  παραδ�ν�-
νταν στ�ν Kα"�λα. Πραγµατικ  φ�ρτ4θηκαν σ’ Wνα κα�κι µ� συν�δ6 τ6ν !νιψι6 τ�, δεσπ�τη
!λλ  τ6 πλε�:µεν� ναυ�γησε κα *�θηκαν �λα. T  περισσ�τερα Yταν 1στ�ρικ  "ι"λ�α, "υFα-
ντιν  κα παλαι�τερα !κ�µα».14 8H πρ�σδ�κ�α γεννα�ων >µ�ιH'ν εE�ε κ1νει π�λλ�@ς τ�υς πρ1-
κτ�ρες τ ς Γαλλ�ας, ν, >ναLητ��ν �ειρ6γραφα γι, ν, τ, παραδ<σ�υν στ�ν Sevin. 8O Γ1λλ�ς
πρ6Bεν�ς στI Θεσσαλ�ν�κη Espanet Vστειλε Kνθρωπ6 τ�υ στI Zαγ�ρ, κα� στ� µ�ναστ-ρι τ��
8Aγ��υ Γεωργ��υ, «δ:� µ0ρες π�ρε�α !π6 τ� Zαγ�ρ�», =π�υ >νακ1λυψε π�λλ, �ειρ6γραφα. T,
Dδια κα� � πρ6Bεν�ς τ ς Γαλλ�ας de Brocas στIν qAρτα. �Ως τ, τλη τ�� 1729 εE�αν συγκεντρωθ 
περ�π�υ 600 τ6µ�ι.

4Eνας >κ6µη Γ1λλ�ς, � Yησ�υ�της Jean Baptist Souciet, Vγραφε στ�ς 30 %I�υλ��υ 1733 >π� τI
Σµ@ρνη πρ�ς τ�/ς Yθ@ν�ντες τ ς γαλλικ ς κυHρνησης: «mEµαθα �τι µερικ� καλ�γερ�ι τ�,
%Aγ��υ mOρ�υς ["γαλαν στ6 σφυρ τα *ειρ�γραφα τ$ν µ�ναστηρι$ν. gEνας !π6 α+τ�5ς µετ0-
φερε Kλ�κληρ� φ�ρτ�� στ6 Παρ�σι κα τ6 π�:λησε µ� *ρυσ�φι. �Aλλ  LνQ$ περν�,σε τ  σ:ν�-
ρα µ� πρ��ρισµ6 τ�ν �Aγγλ�α κα τ�ν �Oλλανδ�α τ6 τελωνε7� !νακ�λυψε τ6 θησαυρ� τ�υ κα
δ�ν τ�, Lπ0τρεψε τ�ν [��δ� !π6 τ� Γαλλ�α».15

%Aλλ, κα� � %Aδαµ1ντι�ς K�ρα ς στηλ�τευσε µ� σκληρI γλ'σσα τ� �µπ6ρι� >ρ�α�ων �ειρ�-
γρ1φων, θεωρ<ντας τ, µ�ναστ-ρια τ�� 8Aγ��υ qOρ�υς κα� τ ς Π1τµ�υ \πε@θυνα γι, τ� Bε-
π�@ληµα τ ς �θνικ ς γν<σης: «Kα �µως α1 δ:� πηγα τ$ν καλ$ν τ�:των γραµµατικ$ν Lγ:-

13. Mπ�υρ��-γκι6λ, 3 τ�υρκικI ^ν�µασ�α τ ς λιµν�θ1λασσας τ�� Π6ρτ�-Λ1γ� (>ρ�α�α Bιστων�ς M
Bιστων�α).
14. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς A´, σελ�δα 122, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
15. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς B´, σελ�δα 127, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.

T6 µυστικ6 τ#ς K�λ�κ�τρ�ν0ικης κρυψ4νας κ:ρι�ς �3δε π$ς κ�ιν�π�ι&θηκε. O1 T�,ρκ�ι τ�τε
[στειλαν τ6ν gEλληνα (K Θε6ς ν  τ6ν [κανε τ0τ�ι�) κ�τF�µπαση !π’ τ6ν gAγι� Π0τρ� κυρ-�Aναγν4-
στη Παπ�F�γλ�υ («T�υρκ�µερ�τη», �πως τ6ν !π�καλ�,σαν) στ6ν Nγ�:µεν� τ�, µ�ναστηρι�, µ�
100.000 γρ�σια κα µ�α πατερ�τσα στ6 *0ρι, �τι θ  τ6ν [καναν δεσπ�τη �1 T�,ρκ�ι µ0σQω O�κ�υµενι-
κ�, Πατριαρ*ε��υ, γι  ν’ !π�καλ:ψAη τ�ν κρυψ$να τ�, Θ. K�λ�κ�τρ4νη. gAµ’ [π�ς, }µ’ [ργ�ν K
Nγ�:µεν�ς Θε�φιλ�ς ε3*ε µ0σα τ�υ τ� φιλ�*ρηµατ�α κα δεσπ�τ�-µαν�α κα Lν0δωσε στ6 δ0λεαρ ν 
πρ�δ4σAη τ� µ�ναστηριακ� κρυψ$να. gOµως K K�λ�κ�τρ4νης ε�δ�π�ι&θηκε Lγκα�ρως κα τα*:τα-
τα, *ωρς ν  γ�νAη !ντιληπτ�ς, δι0φυγε κα "ρ#κε κα�κι, µ� τ6 Kπ�7� π0ρασε στ�ν !γγλ�κρατ�:µενη
Z�κυνθ�.

T6ν Θ. K�λ�κ�τρ4νη Mπεδ0*θη Lπισ&µως στ� Z�κυνθ� K [παρ*�ς τ�, νησι�, κ�ντες P4µας. %O
Kπλαρ*ηγ6ς µ�λιστα παρ0στη στ6 π�νδηµ� µνηµ�συν� π�5 [γινε στ6ν καθεδρικ6 τ�τε να6 τ�, gAη
∆ι�ν:ση γι  τ�5ς πρ�δ�µ0ν�υς κλεφταρµατ�λ�:ς. mEτσι [λη�ε K µ0γας κατατρεγµ6ς τ$ν κλεφταρ-
µατ�λ$ν !π6 τ�5ς T�:ρκ�υς σ� συµµα*�α µ� τ�5ς *ριστιαν�5ς π�5 Mπ&κ�υαν στς Lντ�λ�ς τ�, Πα-
τριαρ*ε��υ.

Γεeργι�ς M�υστ κης
Kαθηγητ�ς Θε�λ�γ�ας

[T� πλ�ρη κε�µενα τ�ν τρι�ν �φ�ρισµ�ν τ�ς �Eπαναστ�σεως τ�� 1821 �π! τ!
O#κ�υµενικ! Πατριαρ&ε'� Kωνσταντιν�υπ)λεως *λ+πετε στ!ν «∆αυλ)», τε0-
&η Mαρτ��υ 2000 κα4 Mαρτ��υ 2001.]



µνωσαν �λην τ�ν %Eλλ�δα !π6 τ  π�λ:τιµ� της !ντ�γραφα κα Lπρ�δωσαν ε�ς [θν�ς !λλ�τρι�ν,
δι  π�λλ  8λ�γ�ν Cσως !ργ:ρι�ν, τ  πρ�γ�νικ  κτ&µατα».

HO
σα HιHλ�α δ�ν εE�αν >κ6µη π�υληθ  M καταστραφ , Hρ�σκ�νταν παραµεληµνα στ�ς
µ�ναστικ�ς HιHλι�θ κες περιµν�ντας τIν Xπ6µενη �π�σκεψη κ1π�ι�υ Bν�υ γι, ν,
τ, >γ�ρ1σWη. %Eν τN' µεταB/ σ1πιLαν \π� τ, >δι1φ�ρα Hλµµατα τ'ν καλ6γερων, ��
�π�?�ι δ�ν τ, θεωρ��σαν σηµαντικ1. 8O Bασ�λι Γρηγ6ρ�Hιτς (1742) περιγρ1φει τIν

κατ1σταση π�/ �πικρατ��σε στI HιHλι�θ-κη τ ς Nας M�ν ς X��υ: «E3δα π�λλ  "ι"λ�α σ� τ�-
ση !τα��α, π�5 µερικ  ε3*αν µ�υσκ0ψει !π6 τ  νερ�. M� λ:πησε π�λ5 α+τ� N !µ0λεια κα µ�-
λωσα τ�5ς µ�να*�:ς. �Aλλ  α+τ6 ε3ναι !π�τ0λεσµα τ#ς !µ�θειας, γιατ Lλ�*ιστ�ι !ν�µεσ� τ�υς
!π�*τησαν wλληνικ� κα Lκκλησιαστικ� !γωγ&, κα α+τ� ε3ναι ψ�λτες x !ναγν$στες LνQ$ �1
-λλ�ι !σ*�λ�,νται µ� γεωργικ  [ργα κα ε3ναι !νεπ�δεκτ�ι γι  µ�θηση».

8O >HH:ς Sevin, >πεσταλµν�ς τ ς γαλλικ ς κυHρνησης στIν 8Eλλ1δα πρ�ς >ναL-τηση
Xλληνικ'ν �ειρ�γρ1φων, σ� �πιστ�λ- τ�υ (10 AFγ�@στ�υ 1729) πρ�ς τ�ν >HH: Bignon στ� Πα-
ρ�σι �λεειν�λ�γε? τ�/ς 4Eλληνες γι, τIν >µ1θει1 τ�υς. T, HιHλ�α τ, κατατρ<ει � σκ'ρ�ς κα�
3 µ�@�λα. Σ� �να µ�ναστ-ρι τ'ν Πριγκιπ�νν-σων τ�� VδειBαν διακ6σια �ειρ6γραφα. %Aπ�
αFτ, µ6ν� τ, τρι1ντα εE�αν σωθ  >κραια >π� τIν \γρασ�α κα� τ, τρωκτικ1. 8O πατρι1ρ�ης
8Iερ�σ�λ@µων Xρ@σανθ�ς N�ταρ:ς διηγ-θηκε στ�ν Sevin τ� XB ς περιστατικ6: «gOταν π&-
γαινα ν  Lγκατασταθ$ στ�ν Wδρα µ�υ, π0ρασα τυ*α7α !π6 Wνα µ�ναστ&ρι, �π�υ !νακ�λυψα
µ�α κ�µαρα γεµ�τη *ειρ�γραφα. ∆�ν ε3*α καιρ6 ν  !σ*�ληθ$ σ’ Lκε�νη τ�ν περ�πτωση. Λ�γ�
καιρ6 !ργ�τερα �αναπ0ρασα κα F&τησα ν  τ  L�ετ�σω. Π�υθεν  *ειρ�γραφα. E3*αν L�αφα-
νισθ#. Kαλ$ τ6ν Nγ�:µεν�, τ6ν ρωτ�ω κι Lκε7ν�ς µ�, λ0ει µ� !φ0λεια. |Hρθε Wνας νε�φ4τιστ�ς
κι Lπειδ� δ�ν Mπ#ρ*ε κελ�, π0τα�α τς περγαµην�ς στ6 π�τ�µι ν  !δει�σAη K τ�π�ς».16

8O περιH6ητ�ς >HH:ς Fourmont, � Γ1λλ�ς ρασ�φ6ρ�ς π�/ �κθεµελ�ωσε κα� κατστρεψε
τIν >ρ�α�α Σπ1ρτη, Hρθηκε τ� 1730 στ� Mγα Σπ-λαι�, στ� πι� πλ�@σι� κα� ^ν�µαστ�
τ6τε µ�ναστ-ρι τ ς Πελ�π�νν-σ�υ. %Aµσως θλησε ν, �πισκεφθW  τI HιHλι�θ-κη τ ς
µ�ν ς, µ-πως κα� κατ1φερνε ν, H1λWη �ρι στ, HιHλ�α. Σ@ντ�µα =µως >π�γ�ητε@θηκε: «%H
!µ�θει� τ�υς σ�, πρ�καλε7 �3κτ�. E�ρισκα "ι"λ�α µισ�καµ0να, *ωρς !ρ*� κα τ0λ�ς, σ�-
πια, σαρακ�φαγωµ0να. M�, ε3παν πrς N "ι"λι�θ&κη τ�, M. Σπηλα��υ Yταν N µεγαλ:τε-
ρη σ’ �λη τ�ν %Eλλ�δα. Φανφαρ�νισµ��. %Yπ#ρ*αν µ�ν�*α 130 τ�µ�ι, µισ�κατεστραµµ0-
ν�ι !π6 τ�ν Mγρασ�α, [τσι π�5 δ�ν δια"�F�νταν. %H δυσωδ�α !π6 τ� σ&ψη σ�, [φερνε λι-
γ�θυµ�α».17 8O Dδι�ς σ� >ναφ�ρ1 τ�υ στ� Παρ�σι Vγραφε στ�ς 2 ΦεHρ�υαρ��υ 1730: «O1 µ�-
να*� F�,ν -νετα !λλ  �1 συγγραφε7ς παν�θλια. T�5ς κα7νε, τ�5ς !κρωτηρι�F�υν, τ�5ς
!νασκ�λ�π�F�υν, τ�5ς µα*αιρ4ν�υν. E3δα "ι"λ�α µ0σα σ� Mγρ�ς τρ:πες "ρ�*ων. Kα τ6 µ�-
ν� π�5 µπ�ρεσα ν  !π�σπ�σω Yταν µερικ  ρ�κη !γν4ριστα. mAλλα "ρ�σκ�νταν στ6 Mπ�-
γει�, σαπισµ0να πι�, µ� Kλ�τελα σ"ησµ0να γρ�µµατα».

T� 1779 Vφτασε στI Θεσσαλ�α � Σ�υηδ�ς >νατ�λιστIς Jacob Jonas Björnstahl. MεταB/ Kλλων
συναντ-θηκε κα� µ� τ�ν µητρ�π�λ�τη Kαλαµπ1κας. AFτ�ς τ�ν πληρ�φ6ρησε =τι, =πως δι1Hασε
στIν 8Iστ�ρ�α τ�� ∆�σ�θε�υ, κ1π�ι�ς %Aθαν1σι�ς K@πρι�ς –πρ6κειται γι, τ�ν λατιν6φρ�να µ�-
να�� %Aθαν1σι� τ�ν P-τ�ρα (1571-1663)– |ρθε >π� τI P<µη στ� 4Aγι�ν qOρ�ς, στ, Mετωρα

TI σπ�νια �ειρFγραφα π�: σ�πιJαν

∆ΑΥΛyΣ/267, M1ρτι�ς 200417520

16. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς B´, σελ�δα 121, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
17. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς B´, σελ�δα 136, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.



κα� σ� Kλλες µ�ν�ς κα� >γ6ρασε µ� τIν ^κ, γι, �να κ�µµ1τι ψωµ� =σα �ειρ6γραφα Hρ κε. Φυ-
σικ, =λα αFτ, κατληBαν στ�ς HιHλι�θ κες τ�� Bατικαν��. Ψ1�ν�ντας � Σ�υηδ�ς Vφτασε κα�
στ� µ�ναστ-ρι τ ς 8Aγ�ας Tρι1δας, =π�υ µ6ναLαν ^�τc καλ6γερ�ι. Bρ κε �ειρ6γραφα παρα-
πεταµνα κα� σ� µεγ1λη >ταB�α. ∆εκα��τc µρες Vµεινε κα� στ� µ�ναστ-ρι τ�� Mετε<ρ�υ.
%Eκε? µεγ1λ�ς >ριθµ�ς Xλληνικ'ν �ειρ�γρ1φων Hρ�σκ�νταν σ� δ@� θε�σκ6τεινες κ1µαρες, >να-
κατωµνα κα� κ�νισαλα. %Aν1µεσ1 τ�υς Bε�<ρισε �ναν �αρτ'� κ<δικα, µ� >π�σπ1σµατα τ��
8Hσι6δ�υ κα� τ�� Σ�φ�κλ  κα� µ�α περγαµηνI µ� τ�ν %I<σηπ�. %Aρ��ς Mα��υ � Björnstahl γ@-
ρισε στIν Kαλαµπ1κα >π�φασισµν�ς ν, συνε��σWη τIν Vρευνα κα� σ� Kλλα θεσσαλικ, µ�να-
στ-ρια. Στ� B�τωµα, ̂ �τc �ιλι6µετρα >π� τIν Kαλαµπ1κα, Hρ κε �Bι καλ6γερ�υς – =λ�ι >ναλ-
φ1Hητ�ι. Λ�γες µρες µετ, Vφτασε στ� µ�ναστ-ρι ∆�@σκ�υ, 15 �ιλι6µετρα ν�τι<τερα. %O�τc �ρ6-
νια πρ�ν �� %AλHαν�� εE�αν λεηλατ-σει τ� µ�ναστ-ρι κα� τ, �ειρ6γραφ1 τ�υ. 8Ωστ6σ� � Σ�υ-
ηδ�ς Hρ κε σ� µ�α >π�θ-κη �να σωρ� �ειρ6γραφα κατεστραµµνα >π� τIν \γρασ�α: «Π�υθεν 
δ�ν ε3δα *ειρ�γραφα», γρ�φει, «σ� τ0τ�ια -θλια κατ�σταση. |Hταν παραπεταµ0να !ν�µεσα σ�
*4µατα κα σκ�υπ�δια. �Aναγκ�στησα ν  πι$ �:δι γι  ν  !π�φ:γω τ� ναυτ�α». O� καλ6γερ�ι
τ�ν πληρ�φ6ρησαν πcς δ�ν εE�αν �'ρ� γι, �ειρ6γραφα. «gYστερα τ� *ρει�F�νταν; E3*αν !ρκετ 
τυπωµ0να "ι"λ�α».18

T�ν %Aπρ�λι� τ�� 1801 � καθηγητIς τ�� Kα?µπριτL Carlyle κα� � δ6κτωρ Hunt φθ1ν�υν
στ� 4Aγι�ν qOρ�ς Jς �π�σηµ�ι >πεσταλµν�ι τ�� λ6ρδ�υ qEλγιν. %Aπ�στ�λ- τ�υς, ν, >π�-
σπ1σ�υν π�λ@τιµα �ειρ6γραφα >π� τ�ς HιHλι�θ κες τ'ν µ�ν'ν. Πρ'τ�ς σταθµ6ς τ�υς 3
µ�νI Bατ�πεδ��υ. %Aφ�� κατ1φεραν κα� τρ@πωσαν στI HιHλι�θ-κη, περιγρ1φ�υν τ� θ-
αµα: «...τ  "ι"λ�α σωριασµ0να τ6 Wνα π�νω στ6 -λλ� σ� !περ�γραπτη !τα��α, "�ρ  τ$ν σκ4-
ρων, ρυπαρ  κα σκωληκ�"ρωτα».19 %Aντ�στ�ι�� θαµατα >ντ�κρυσαν κα� στI µ�νI %IH--
ρων: «Στ� "ι"λι�θ&κη Mπ#ρ*αν ρ�φια µ� γυ�λινα καλ:µµατα γι  τ  τυπωµ0να "ι"λ�α.
�Aλλ  �1 -τυ*�ι κ4δικες κε�τ�νταν σωριασµ0ν�ι *ωρς καµµ�α πρ�στασ�α !π6 τ� σκ�νη
κα τ  σκ�υλ&κια».20

�O
qAγγλ�ς Edward Daniel Clarke, διδ1κτωρ τ�� Kα?µπριτL, Vφτασε στIν Π1τµ� µ� τ�/ς
συν�δ�@ς τ�υ τ� φθιν6πωρ� τ�� 1801. Στ� µ�ναστ-ρι τ�� νησι�� L-τησαν τIν Kδεια
ν, �πισκεφθ��ν τI HιHλι�θ-κη. �Hταν µ�α κ1µαρα θ�λωτI γεµ1τη �ειρ6γραφα κα�
HιHλ�α, π�/ Hρ�σκ�νταν σ� φ�HερI >καταστασ�α. Στ, ρ1φια εE�αν τ�π�θετηθ  τ, τυ-

πωµνα HιHλ�α, �νN' >ρκετ, �ειρ6γραφα Hρ�σκ�νταν πεταµνα στ� π1τωµα, H�ρ, τ�� σκ<ρ�υ
κα� τ ς µ�@�λας. O� καλ6γερ�ι Vδιναν σηµασ�α µ6ν� στ, τυπωµνα HιHλ�α, �νN' τ�/ς �ειρ6-
γραφ�υς κ<δικες θεωρ��σαν K�ρηστα σκ�υπ�δια. Σ� µ�α γωνι, περγαµην�ς >νεκτ�µητες σ�η-
µ1τιLαν �να σωρ6. Ψα��υλε@�ντας �� qAγγλ�ι Hρ καν παραπεταµνα σηµαντικ, Vργα, =πως
τ�ν 24� ∆ι1λ�γ� τ�� Πλ1τωνα, τ� ΛεBικ� τ�� Kυρ�λλ�υ τ ς %AλεBανδρε�ας κα� δ@� τ6µ�υς µ�
«8Eλληνικ�/ς 4Yµν�υς» µ� ν6τες >ρ�α�ας Xλληνικ ς µ�υσικ ς. 8O 3γ�@µεν�ς συµφ<νησε ν,
π�υλ-σWη τ, �ν λ6γNω HιHλ�α στ�/ς Bν�υς, >ρκε? ν, τηρ��νταν Kκρα µυστικ6τητα γ@ρω >π� τI
λαθρα�α συναλλαγ- τ�υς.

M α συνLθης Mπι�ε ρηση λαθρα ας MNαγωγ�ς �ειρ�γρ�φων
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18. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς B´, σελ�δα 434, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
19. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς Γ1´, σελ�δα 102, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
20. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς Γ1´, σελ�δα 108, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.



TIν �ρα π�/ κλειν6ταν 3 συµφων�α, µπ κε κι �νας Γ1λλ�ς στI HιHλι�θ-κη κα� >κ�λ�@θη-
σε � XB ς µεταB@ τ�υς δι1λ�γ�ς: «Bρ&κατε τ�π�τα τ#ς πρ�κ�π#ς σ’ α+τ6 τ6 σκ�υπιδαρι�;» ρ<-
τησε. T�� >π1ντησαν θετικ, κα� � Γ1λλ�ς συν�ισε: «N  τ’ !γ�ρ�σετε; �Eγr δ�ν συνηθ�Fω ν’
!γ�ρ�Fω π�τ� κα τ�π�τα !π6 α+τ6 τ6 γ�υρν�κ�παδ�. gOταν "ρ�σκω κ�τι π�5 µ’ !ρ0σει, τ6 πα�ρ-
νω *ωρς κ�υ"0ντα, τ6 "�Fω στ�ν τσ0πη µ�υ κα λ0ω “καληµ0ρα σας”».21 ΣτI συν�εια ��
qAγγλ�ι �γκατλειψαν τ� µ�ναστ-ρι, γι, ν, �πιστρψ�υν στ� πλ�?� τ�υς. O� µ�να��� εE�αν
>ναλ1Hει τIν \π��ρωση ν, φρ�υν �� Dδι�ι τ, HιHλ�α στ�/ς ν�υς Yδι�κτ τες τ�υς. 8O Clarke
περιγρ1φει: «%O �λι�ς "ασ�λευε κα Lµε7ς κ�ιτ�:σαµε ψηλ  στ6 µ�ναστ&ρι. �Aνησυ*�:σαµε
καθrς F:γωνε N ν:*τα, µ&πως µ<ς L�απατ&σ�υν. �αφνικ  "λ0π�υµε ν  κατε"α�νAη κ�π�ι�ς. M�-
λις [φτασε στ�ν !κρ�γιαλι  πρ�σ0�αµε πrς κ�υ"αλ�,σε π�νω στ6 κεφ�λι τ�υ Wνα µεγ�λ� κ�-
φ�νι. mEκανε σινι�λα στ6 κα�κι. Στε�λαµε µι  "�ρκα κι Lκε7ν�ς φ4να�ε δυνατ  πrς [φερε τ 
ψωµι  π�5 ε3*ε διατ��ει K καπ�υδ ν-πασ<ς. �Aν0"ηκε στ6 καρ�"ι κι !φ�, λ���κ��τα�ε µ�
ν�ηµα, ε3πε µεγαλ�φωνα:

»– %O γ�:µεν�ς µ� δι�τα�ε ν  π�ρω τ6 κ�φ�νι !δειαν6 κα ν  µετ&σετε, λ0ει, τ  καρ"0λια tν
ε3ναι σωστ�!..

»Kαταλ�"αµε, τρ0�αµε στ� γωνι� µας κα !ναπ�δ�γυρ�σαµε τ6 κ�φ�νι. M� µεγ�λη *αρ 
εCδαµε τ6ν Πλατωνικ6 ∆ι�λ�γ�,22 τ6 λε�ικ6 τ�, Kυρ�λλ�υ κα -λλα *ειρ�γραφα. T  κρ:ψαµε
κ�τω !π6 τ  στρ4µατα. Γυρ�σαµε στ�ν κ�υ"0ρτα κα παραδ4σαµε τ6 κ�φ�νι µαF µ’ Wνα καλ6
µπα��σι λ0γ�ντ�ς τ�υ:

»– N  πA#ς στ6ν γ�:µεν� *αιρετ�σµατα κι �τι �λα Yταν στ�ν Lντ0λεια!».23

Στ, παραπ1νω στ�ι�ε?α θ, µπ�ρ��σε κανε�ς ν, >ντιτ1BWη τ� �πι�ε�ρηµα πcς =λα αFτ, εEναι
δικαι�λ�γ�ες τ'ν >λλ�δαπ'ν κυνηγ'ν �ειρ�γρ1φων, �� �π�?�ι Vτσι πρ�σπ1θησαν ν, �µφαν�-
σ�υν τ�ς πρ1Bεις τ�υς Jς ^ρθ�ς κα� σωτ-ριες. 8Ωστ6σ� pς µI λησµ�ν��µε τ�ς καταγγελ�ες τ��
K�ρα , τ�� Σ1θα κα� τ�� %Aν<νυµ�υ συγγραφα τ ς «8Eλληνικ ς N�µαρ��ας» γ@ρω >π� τIν
>µ1θεια τ'ν καλ6γερων, τIν >π�στρ�φ- τ�υς πρ�ς τIν 8EλληνικI Παιδε�α κα� τ� λαθρεµπ6-
ρι� π�/ συστηµατικ, >σκ��σαν �π� τσσερις αY'νες. %EB Kλλ�υ, =πως δε��ν�υµε συνε�'ς µσα
>π� τ�ς στ λες τ�� «∆αυλ��», 3 %Eκκλησ�α �Fδπ�τε >γκ1λιασε τIν 8EλληνικI Παιδε�α, >ντι-
θτως τIν π�λµησε µ� κ1θε µσ� κα� σ� κ1θε �π��-. OAν \π ρBαν Jρισµνες φωτειν�ς �Bαι-
ρσεις, αFτ�ς _πλ: �πιHεHαι<ν�υν τ�ν καν6να, � �π�?�ς εEναι: τ, Xλληνικ, �ειρ6γραφα στ, µ�-
ναστ-ρια δ�ν γν<ρισαν τI σωτηρ�α >λλ, τIν καταστρ�φ-. 4Oπως µαρτυρε? κα� � Σπυρ�δων
Λ1µπρ�ς στIν qEκθεσ- τ�υ  πρ�ς τI B�υλI τ'ν 8Eλλ-νων «Περ� τ ς εYς 4Aγι�ν qOρ�ς >π�-
στ�λ ς αFτ��» (%Aθ-να 1880), τ,  σπ1νια Xλληνικ, �ειρ6γραφα τ'ν HιHλι�θηκ'ν «L*ρησ�µευ-
�ν, !ντ π�σης �λης, πρ6ς θ0ρµασιν τ$ν φ�:ρνων, φ:λλα δ� περγαµην#ς L*ρησ�µευ�ν δι  τ�ν
Lπικ�λυψιν τ�, !γγε��υ τ�, γλυκ�,, -λλ�τε !ντικαθ�σταντ� δι’ α+τ$ν τεθραυσµ0ν�ι Mελ�θυ-
ρ�δες, -λλ�τε τ0λ�ς, Lγ�νετ� *ρ#σις τ$ν παλαι$ν µεµ"ραν$ν πρ6ς κατασκευ�ν τ$ν !λε�ηλ�ων
καλυµµ�των τ$ν µ�να*$ν. �Aλλ  µ& τ�ι [τι κα ν,ν δ�ν κ�πτει Lν��τε !µαθ�ς ψαλλς φ:λλα περ-
γαµην#ς, �να κατασκευασθA# �*θυ�µ�ρφ�ν δ0λεαρ *ρ&σιµ�ν πρ6ς τ�ν pλιε�αν;».

Στ5φαν�ς MυτιληναG�ς
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21. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς Γ1´, σελ�δα 66, �κδ6σεις «Στ1�υ»,
Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.
22. T� �ειρ6γραφ� κατληBε στIν Bodleian Library τ ς %OBφ6ρδης.
23. Kυρι1κ�ς Σιµ6π�υλ�ς, «}ν�ι TαBιδι'τες στIν 8Eλλ1δα», τ6µ�ς Γ1´, σελ�δες 66-67, �κδ6σεις «Στ1-
�υ», Vνατη Vκδ�ση, %Aθ-να 1999.



Kα� �� δ@� �κφ<νησαν �πικ-δει�υς λ6γ�υς. 8O κ. 8Iερ6θε�ς �κπρ�σωπ��σε κα� τ�ν >ρ�ιεπ�-
σκ�π� κ. Xριστ6δ�υλ� στI νεκρ<σιµη τελετ-, �φ6σ�ν «παρ  τ�ν Lπιθυµ�αν τ�υ δ�ν κατ0στη
δυνατ6ν ν  παρευρ�σκεται !ν�µεσ� µας», =πως εEπε � Nαυπ1κτ�υ στIν εYσαγωγI τ�� �πικ--
δει�υ π�/ �Bεφ<νησε. 8Ωστ6σ� µπ�ρ��µε εFν6ητα ν, \π�θσ�υµε =τι � >ρ�ιεπ�σκ�π�ς %Aθην'ν
εE�ε τ�υς λ6γ�υς τ�υ π�/ δ�ν παραHρθηκε στIν κηδε�α τ�� Pωµαν�δη. qAλλ�ι κληρικ�� πα-
ρ6ντες |ταν � Tυρ�λ6ης κ. Παντελε-µων, � 8Iεραπ@τνης κ. EFγνι�ς, � πρ. %Aταλ1ντης κ. %Iω-
1ννης κα� � Πρωτ�σ@γκελλ�ς τ ς %Aρ�ιεπισκ�π ς πρωτ�πρεσH@τερ�ς κ. Θωµ:ς Συν�διν6ς.

8O Nαυπ1κτ�υ κ. 8Iερ6θε�ς VπλεBε τ� �γκ<µι� τ�� �κλιπ6ντα, �γκ<µι� m�ι τυπικ� >λλ, �Fσια-
στικ6, �φ6σ�ν �� δυ6 τ�υς |ταν στεν�� συνεργ1τες κα� µ�ιρ1L�νταν κ�ιν�ς Yδες, π�/ uδη V��υ-
µε παραθσει («∆», τ. 263). EEπε: «%O !ε�µνηστ�ς πατ�ρ �Iω�ννης Pωµαν�δης δ�ν Yταν συνη-
θισµ0νη πρ�σωπικ�τητα. (...) Γν4στης κα διδ�σκαλ�ς τ#ς �Oρθ�δ���υ Παραδ�σεως, π�5 συ-
νετ0λεσε π�λ5 στ�ν !ναγ0ννηση τ$ν θε�λ�γικ$ν γραµµ�των, !λλ  κυρ�ως κα πρ�παντ6ς Yταν
ε+α�σθητ�ς -νθρωπ�ς. E3*ε !φιερωθ# ψυ*A# τε κα σ4µατι στ6 "�θ�ς τ#ς Pωµι�σ:νης(...)».

8H «εDδηση» =µως δ�ν Hρ�σκεται στ, �γκ<µια π�/ VπλεBε � Nαυπ1κτ�υ, >λλ, στIν \π6-
σ�εση π�/ Vδωσε στ� Pωµαν�δη: «...K σπ�ρ�ς τ#ς α+θεντικ#ς διδασκαλ�ας σ�υ θ  καρ-
π�σAη. T6 Mπ�σ*�µαστε κα Lµε7ς �1 µαθητ0ς σ�υ, Lπ�σκ�π�ι κα κληρικ��, λαϊκ� κα µ�-
να*��, �λ�ς K λα6ς τ�, Θε�,». qAρα V��υµε τIν �µ�λ�γ�α τ�υλ1�ιστ�ν Xν�ς µητρ�π�λ�τη,
τ�� Nαυπ1κτ�υ, =τι θ, >κ�λ�υθ-σWη κατ, γρ1µµα τI διδασκαλ�α τ�� Pωµαν�δη. 8O κ. 8Iε-
ρ6θε�ς µ1λιστα Vγραψε κα� HιHλ�� µ� τ�τλ� «Γννηµα κα� Θρµµα Pωµη��» κα� διακ-ρυ-
Bε τ�ς >π6ψεις τ�υ.

O@ Oδ>ες τ�A Nαυπ�κτ�υ κ. �Iερ�θ>�υ

¢
ιαH1L�ντας κανε�ς τI νεκρ�λ�γ�α γι, τ� θ1νατ� τ�� Pωµαν�δη
(Hλ. «∆», τ. 263, «%H σ:γ*ρ�νη Pωµι�σ:νη») στIν �φηµερ�δα
«%EκκλησιαστικI ΠαρµHαση», mργαν� τ ς Mητρ�π6λεως Nαυ-
π1κτ�υ, µπ�ρε? ν, HρW  τI γν<µη τ�� µητρ�π�λ�τη κ. 8Iερ6θε�υ

κα� τ�� πρωτ�πρεσH@τερ�υ κ. Γε<ργι�υ Mεταλλην�� γι, τ�ν �κλιπ6-
ντα: «T�ν 1η N�εµ"ρ��υ L.[. Lκ�ιµ&θη K Πρωτ�πρ. �Iω�ννης Pωµαν�-
δης, Kαθηγητ�ς τ#ς Θε�λ�γ�ας, K “διδ�σκαλ�ς τ#ς Pωµαϊκ#ς Mπ�-
στ�σεως τ�, Γ0ν�υς” (Nαυπ�κτ�υ %Iερ�θε�ς, “�Oρθ�δ��η Ψυ*�θε-
ραπε�α”), “Wνας !π6 τ�5ς µεγαλ:τερ�υς 8ρθ�δ���υς θε�λ�γ�υς τ�,
20�, α�$ν�ς” (π. Γε4ργι�ς Mεταλλην�ς). 8Iερ6θε�ς κα� Mεταλλην�ς
λ�ιπ�ν φα�ν�νται �� πι� στεν�� �π�γ�ν�ι τ�� Pωµαν�δη.



EE
νδιαφρ�ν παρ�υσι1L�υν �� >π6ψεις τ�� κ. 8Iερ6θε�υ περ� �θνικισµ��. Στ� �ν λ6γNω Hι-
Hλ�� τ�υ τ� 7� κεφ1λαι� V�ει τ�τλ� «mEθν�ς κα �Eθνικισµ�ς». %Eκε? λ�ιπ�ν πρ�τε�νει
Jς φ1ρµακ� γι, τIν καταπ�λµηση τ�� �θνικισµ�� τI Pωµι�σ@νη! %Aφ�� µ:ς \πεν-
θυµ�σWη =τι 3 %Oρθ6δ�Bη %Eκκλησ�α εEναι \περεθνικI κα� Xπ�µνως >ναιρετικI τ��

�θνικισµ�� κα� τ�� φυλετισµ�� –«>δει1L�ντας» Vτσι Vµµεσα κα� τ�ν κ. Xριστ6δ�υλ�, π�/ πρ�-
κ1λεσε λα�συν1Bεις γι, τ�ς ταυτ6τητες µ� κυρ�αρ�� τ� �θνικιστικ� στ�ι�ε?�–, µ:ς �Bηγε? =τι
«N Pωµι�σ:νη δ�ν ε3ναι �δε�λ�γ�α �sτε �δι�τυπ�ς Lθνικισµ�ς, !φ�,  LπηρεαF�µενη !π6 τ�ν
�Eκκλησ�α ε3ναι Mπερεθνικ&. (...) %Eπ�µ0νως, �ταν κ�νω λ�γ� γι  τ�ν Pωµι�σ:νη, τ�ν Lνν�$
σ ν Wνα τρ�π� Fω#ς, σ ν Wνα µ�ντ0λ� κα πρ�τυπ� ν  "ιωθA# παντ�,. A+τ  πρ0πει ν  τ�ν�Fω-
νται, γιατ ε3ναι Lνδε*�µεν� ν  "λ0π�υµε τ�ν Pωµη�σ:νη µ0σα !π6 Lθνικιστικ  πλα�σια, LνQ$
π�λεµ�,µε κα !ρν�:µαστε τ6ν Lθνικισµ�».

Πρ�σπαθ<ντας ν, >π�δεσµε@σWη τI Pωµι�σ@νη >π� τ� σκ�ταδιστικ� παρελθ6ν της, >νακα-
λ@πτει τIν πνευµατικ6τητ1 της κα� �πι�ειρε?  ν, τIν ταυτ�σWη Jς Vνν�ια µ� �κε�νη τ�� %Oρθ6-
δ�B�υ �ριστιαν��. EDτε δηλ<νεις %Oρθ6δ�B�ς εDτε Pωµι6ς, τ� Dδι� εEναι, λει. 8Ωστ6σ� τIν Dδια
στιγµI �πι�ειρε? ν, \π�καταστ-σWη τIν �θνικI XλληνικI συνε�δηση µ� τI ρωµα�ικη �ρησιµ�-
π�ι<ντας τ� XB ς τ�νασµα:

B0µα πρ]τ�: � %Oρθ6δ�B�ς �ριστιαν�ς εEναι \περεθνικ6ς.
B0µα δε	τερ�: � %Oρθ6δ�B�ς \περεθνικ�ς �ριστιαν�ς µπ�ρε? ν, ^ν�µ1Lεται κα� Pωµι6ς.
B0µα τρ�τ�: %EπειδI =µως � %Oρθ6δ�B�ς �ριστιαν�ς Pωµι�ς εEναι \περεθνικ6ς, δ�ν µπ�ρε?

ν, V�[η τIν �θνιστικI (�θνικI) Yδι6τητα τ�� 4Eλληνα.

OAν θ�ς ν, >ν-κWης σ� Vθν�ς, >ντιτ1σσεται στIν \περεθνικI δι1σταση τ ς
%Oρθ�δ�B�ας. qEτσι σ,ν καλ�ς �ριστιαν�ς µπ�ρε?ς ν, εEσαι Pωµι�ς >λλ, m�ι 4Eλληνας.

ΣτIν πραγµατικ6τητα 3 Pωµι�σ@νη πρ�σπαθε? ν, δηµι�υργ-σWη �να «ν� \περεθνικ� Vθν�ς»
στI θση τ'ν παλι'ν, π�/ Yσ�πεδ<νει M �Bαφαν�Lει. O� τρ6π�ι Lω ς τ'ν 8Eλλ-νων, τ'ν B�υλ-

Συµπ5ρασµα:

«EOρθFδ�N�ς = Qπερεθνικ�ς = µR HEλληνας»
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γ1ρων, τ'ν %AλHαν'ν, τ'ν P�υµ1νων πρπει ν, π1ψ�υν ν, \π1ρ��υν κα� τI θση τ�υς ν,
π1ρWη � �νας κα� µ�ναδικ�ς τρ6π�ς Lω ς τ'ν Pωµα�ων/Pωµι'ν. Kα� σ,ν �πι�ε�ρηµα, γι, ν,
�γκαταλε�ψ�υν �� λα�� τ�ς παραδ6σεις τ�υς γι, �1ρη τ'ν ρωµαι��ριστιανικ'ν, �πικαλε?ται
=τι αFτ��, �� Pωµι��, εEναι φ�ρε?ς τ ς θε�ας �B >π�καλ@ψεως >λ-θειας, 3 �π��α τ�/ς καθιστ[:
τ�ν �κλεκτ� λα� τ�� Θε�� �π� τ ς Γ ς. T� τελευτα?� τ�νασµα, pν κα� XHραϊκ ς Vµπνευσης,
υ��θετ-θηκε >π� τ�/ς Pωµα��υς Jς 3 καλ@τερη δυνατI µθ�δ�ς �πιH�λ ς τ ς παγκ6σµιας κυ-
ριαρ��ας τ�υς. 8O Dδι�ς � κ. 8Iερ6θε�ς τ� λει �B Kλλ�υ: «Στ�ν Kαιν� ∆ιαθ&κη τ6 [θν�ς, π�5 8ν�-
µ�Fεται κα “[θν�ς }γι�ν”, !π�συνδ0εται !π6 τ�ν φυλετικ� καταγωγ� κα συνδ0εται στεν  µ�
τ6ν λα6 τ�, Θε�,, µ� �λ�υς Lκε�ν�υς �1 Kπ�7�ι δι  τ�, Bαπτ�σµατ�ς ε�σ�γ�νται στ�ν �Eκκλη-
σ�α κα wν4ν�νται µ� τ6ν Xριστ�, -σ*εται !π6 τ�ν φυλετικ� καταγωγ&, τ�ν γλ$σσα κα τ�ν
πρ�ηγ�:µενη π�λιτιστικ� παρ�δ�ση». T� µ�ντλλ� αFτ� εEναι παν�µ�ι6τυπ� µ� τIν παγκ�-
σµι�π��ηση, π�/ �πι�ειρε? ν, �πιH1λWη στ�ς µρες µας 3 ∆ιεθνIς %EB�υσ�α.

4Eνας τρ6π�ς Lω ς, �νας Θε6ς, �νας 3γτης, µ�α θρησκε�α, Kρα µ�α κυρ�αρ�η Yδε�λ�γ�α.
%Iδ�/ λ�ιπ�ν π'ς γεννιται 3 >π�λυταρ��α µσα >π� τ� Dδι� σ@στηµα π�/ Yσ�υρ�Lεται πcς µ1-
�εται τ�ν �θνικισµ6! %EB Kλλ�υ � κ. 8Iερ6θε�ς >π�φε@γει ν, µ:ς πW  τ� γ�νεται µ� τ�/ς Kλλ�υς,
π�/ δ�ν δ��νται τ� H1πτισµα, Kρα δ�ν >ν-κ�υν στ� λα� τ�� Θε��, στ� Pωµα�ικ�. T6τε πραγ-
µατικ, τI θση τ�� φυλετικ�� �θνικισµ�� διαδ�εται � θρησκευτικ�ς �θνικισµ6ς. Π�ι6ς µπ�-
ρε? ν, Bε�1σWη τ�ς σταυρ�φ�ρ�ες, τIν �B6ντωση τ'ν Yθαγεν'ν τ ς %Aµερικ ς, >λλ, κα� τ�ς σφαγ�ς
τ'ν 8Eλλ-νων π�/ >ρν-θηκαν ν, Hαπτισθ��ν κα� Vτσι ν, �νσωµατωθ��ν στ� Pωµαϊκ�/Pω-
µα�ικ� λα� τ�� Θε��; Σ@µφωνα µ� τ�ν κ. 8Iερ6θε�: «O1 Xριστιαν��, π�5 πρ�ηγ�υµ0νως δ�ν
Yταν λα�ς, τ4ρα ε3ναι λα6ς τ�, Θε�,, !φ�, Lλε&θηκαν !π6 A+τ�ν, ε3ναι γ0ν�ς Lκλεκτ�ν, "α-
σ�λει�ν, 1ερ�τευµα, [θν�ς }γι�ν». Σ� σ�ση µ� π�ι�@ς Kλλ�υς λα�/ς εEναι �κλεκτ�� κα� �γι�ι;
M, φυσικ, σ� σ�ση µ� τ�/ς µI �ριστιαν�@ς. AFτ� δ�ν εEναι φασισµ6ς, �θνικισµ�ς >λλ, κα�
ρατσισµ6ς.

8O κ. 8Iερ6θε�ς εEναι �κπληκτικ, εYλικρινIς µ� τ�ς πρ�θσεις τ�� Pωµα�ικ�υ π�/ πρεσHε@ει,
=σ� κι pν πρ�σπαθW  ν, τ�ς Jραι�π�ι-σWη κα� ν, τ�ς _γι�π�ι-σWη. T� λει Bεκ1θαρα, πcς
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=π�ι�ς >γαπ[: τIν πατρ�δα τ�υ, =π�ι�ς µ1�εται γι, τIν �θνικ- τ�υ �λευθερ�α κα� >νε-
Bαρτησ�α κατ, τ ς Pωµι�σ@νης, εEναι α�ρετικ�ς M εYδωλ�λ1τρης: «�Aν παρατηρ&σ�υµε
πρ�σεκτικ  τ�ν Fω� τ#ς Pωµαϊκ#ς α+τ�κρατ�ρ�ας, θ  διαπιστ4σ�υµε �τι LνQ$ �1 Πατ0ρες
τ#ς �Eκκλησ�ας, π�5 L�0φραFαν τ6 Pωµαϊκ6 Yθ�ς, ε3*αν καθ�λικ� συνε�δηση κα Mπερε-
θνικ6 *αρακτ#ρα, Lν τ�:τ�ις �1 α1ρετικ� κα �1 φιλ�σ�φ�ι Yταν πρ�σκεκ�λληµ0ν�ι σ� φυ-
λετικ�ς [νν�ιες κα σ� Lθνικιστικ�ς σκ�πιµ�τητες.(...) mEτσι K Lθνισµ6ς (oς Lθνικισµ6ς) συ-
µπ�πτει µ� τ�ν ε�δωλ�λατρ�α. Kα Lπειδ� K Lθνισµ6ς περι�ρ�Fεται π�ντ�τε στ6ν *$ρ�, ε3ναι
π�λυθεϊστικ�ς». M1θαµε λ�ιπ�ν πcς �� Πατρες τ ς %Eκκλησ�ας δ�ν �BφραLαν τ, λ6για
τ ς >γ1πης τ�� Xριστ�� >λλ, τ� Pωµαϊκ� |θ�ς. �Hταν δηλαδI φερφωνα τ�� κατακτητ ,
|ταν πρ�παγανδιστ�ς τ ς ρωµαϊκ ς �B�υσ�ας, |ταν mργανα τ�� Yµπεριαλισµ��.

Θ, µπ�ρ�@σαµε ν, γρ1ψ�υµε �λ6κληρ� HιHλ�� µ� τ, Yδε�λ�γ-µατα τ�� κ. 8Iερ6θε�υ, >λλ,
δ�ν εEναι αFτ�ς � σκ�π6ς µας. T� Bεσκπασµα τ ς ρωµα�ικης συνωµ�σ�ας κατ, τ�� Xλληνικ��
Vθν�υς κα� τ�� π�λιτισµ�� µας θλ�υµε ν, >π�δε�B�υµε. EEναι πρ1γµατι µεγ1λ� τ� mνειρ� τ��
µητρ�π�λ�τη Nαυπ1κτ�υ, ν, θλWη ν, >ναHι<σWη τI PωµαϊκI αFτ�κρατ�ρ�α – µεγαλ@τερ� >κ6-
µα κα� >π� τ�� M�υσ�λ�νι!

Kα� µ�α >π�ρ�α: O� π�λ�τες τ ς Nαυπ1κτ�υ, π�/ κα� 4Eλληνες εEναι κα� καλ�� πατρι'τες, B-
ρ�υν =τι �� Pωµι�� θλ�υν ν, τ�/ς κ1ν�υν... Pωµα��υς; Γνωρ�L�υν τ�ς >νθελληνικ�ς αFτ�ς θ-
σεις; T� λει >λ-θεια γι, =λα αFτ, � δ-µαρ��ς τ ς π6λης; 8O _ρµ6δι�ς \π�υργ�ς Παιδε�ας κα�
Θρησκευµ1των τ ς Xλληνικ ς κυHρνησης εEναι �ν-µερ�ς;

M
σα σ� =λα τ, Kλλα 3 «EYδικI Συν�δικI %Eπιτρ�πI Π�λιτιστικ ς Tαυτ6τητας», π�/
τελε? \π� τIν αYγ�δα τ ς 8Iερ:ς Συν6δ�υ τ ς %Eκκλησ�ας τ ς 8Eλλ1δ�ς, V�ει στI δι1-
θεσ- της τ�ς αDθ�υσες τ�� κεντρικ�� κτηρ��υ τ�� Πανεπιστηµ��υ %Aθην'ν στIν �δ�
Πανεπιστηµ��υ. %Eκε? µσα Vστησε �να «Λαϊκ� Πανεπιστ-µι�», �να �ερ�διδασκαλε?�

δηλαδ-, µ� τ�ς εFλ�γ�ες τ�� πρ@τανη κ. Γεωργ��υ Mπαµπινι<τη. 8O τελευτα?�ς δ� φρ6ντισε ν,
δ<σWη πιστ�π�ιητικ� ^ρθ6δ�Bων φρ�νηµ1των, δηλ<ν�ντας πcς «�π�ι�ς µιλk< γι  %Eλληνισµ6
Lρ&µην τ#ς �Oρθ�δ���ας !σ*ηµ�νε7», �ν' κατ, τIν �π�σηµη τελετI VναρBης τ ς λειτ�υργ�ας
τ�� «Λαϊκ�� Πανεπιστηµ��υ» (23 %OκτωHρ��υ 2003) δ-λωσε =τι «τ�σσεται !ντ�θετ�ς µ� τ ς
!π�ψεις τ$ν !ντι*ρ�στων νε�ειδωλ�λατρ$ν». %Eκτ�ς =µως >π� τ�ν πρ@τανη τ�� Πανεπιστη-
µ��υ %Aθην'ν, � �π�?�ς τ�ν τελευτα?� καιρ� µ� δ@� Kρθρα τ�υ στIν �φηµερ�δα «B µα» (3ης
κα� 24ης AFγ�@στ�υ 2003) V�ει >ναλ1Hει τ� ρ6λ� τ�� �ριστιαν�� >π�λ�γητ  µ� κ-ρυγµα «Πρ6ς
Nε�παγανιστ0ς», στIν �κδ-λωση µ�λησαν τ6σ� � >ρ�ιεπ�σκ�π�ς κ. Xριστ6δ�υλ�ς =σ� κα� � Περ-
γ1µ�υ κ. %Iω1ννης, π�/ τυγ�1νει ν, εEναι κα� πρ6εδρ�ς τ ς %Aκαδηµ�ας %Aθην'ν. Kα� =λ�ι
αFτ�� �πιστρατε@τηκαν, δι6τι � κ@κλ�ς κατ-�ησης π�/ Kρ�ισε στ� �στ�ρικ� κτ-ρι� τ�� Πανε-
πιστηµ��υ εE�ε Jς θµα «8Eλληνισµ�ς-Xριστιανισµ6ς: Συµπ6ρευση M %Aντ�θεση;». qEτσι τ, κα-
τ1φεραν κα� µεττρεψαν τIν Xστ�α τ ς 8Eλληνικ ς Παιδε�ας σ� �ερ�διδασκαλε?�, τ� �π�?� V�ει
Jς >π�κλειστικ� σκ�π� ν, >ντιπαλα�ψWη τ� σ@γ�ρ�ν� 8Eλληνικ� ∆ιαφωτισµ6.

Στ�ς 27 N�εµHρ��υ 2002 πρασε τ, Πρ�π@λαια τ�� Πανεπιστηµ��υ � Nαυπ1κτ�υ κ. 8Iερ6θε-
�ς, � �π�?�ς κρ�θηκε κα� Jς πλ�ν εYδικ�ς γι, ν, �Bηγ-σWη τI «Συν1ντηση 8Eλληνισµ�� κα� Xρι-
στιανισµ�� στIν %Aνατ�λI κα� στI ∆@ση». Πρ�σεκτικ6ς, >πφυγε τ�ς ρωµα�ικες κ�ρ'νες. Kα�
�µφαν�στηκε σ�εδ�ν «Xλλην�λ1τρης» λγ�ντας: «%Eπ�µ0νως σ&µερα δ�ν µπ�ρε7 ν  "ιωθA# !π�-
κεκ�µµ0να K %Eλληνισµ6ς !π6 τ6ν �Oρθ�δ��� Xριστιανισµ�, !λλ  κα κατ  Wναν τρ�π�, �sτε
κα K �Oρθ�δ���ς Xριστιανισµ6ς !π6 τ6ν %Eλληνισµ�, !φ�, τ  πρ�"λ&µατα π�5 [θετε N κλα-
σικ� φιλ�σ�φ�α ε3ναι τ  α�4νια πρ�"λ&µατα π�5 !πασ*�λησαν !ν0καθεν τ6 πνε,µα τ�, !νθρ4-
π�υ». M� αFτI τI διγλωσσ�α, �παιν<ντας διακριτικ, τIν 8EλληνικI Φιλ�σ�φ�α, >πκρυψε τ�ς
πραγµατικς τ�υ Yδες περ� Pωµι�σ@νης κα� Pωµα�ικ�υ.

�H διγλωσσ α τ�A κ. �IερFθε�υ στ� ΠανεπιστLµι� EAθην9ν
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�E
τσι καµµι, VκπληBη δ�ν µ:ς πρ�Bνησε, =ταν εDδαµε µεταB/ τ'ν ̂ ν�µ1των π�/ >παρ-
τ�L�υν τI νε�σ@στατη «EYδικI Συν�δικI %Eπιτρ�πI γι, τI Mελτη τ ς %Aρ�αι�λα-
τρ�ας-Nε�ειδωλ�λατρ�ας» ν, φιγ�υρ1ρWη κα� αFτ� τ�� Nαυπ1κτ�υ κ. 8Iερ6θε�υ. 4Eνας
σκληρ�πυρηνικ�ς Pωµα?�ς/Pωµι�ς θ, V�Wη Kπ�ψη γι, τ�ς πνευµατικς, παιδευτικ�ς

κα� π�λιτιστικ�ς >νησυ��ες τ'ν 8Eλλ-νων, =ταν αFτ�ς θ, περιστρφωνται µ� KB�να τIν πρ�-
�ριστιανικI 8Eλλ1δα. 

ΣτIν 8Eλλ1δα τ�� 21�υ αY'να �νας Pωµα?�ς/Pωµι�ς, π�/ δ�ν >ναγνωρ�Lει τIν XλληνικI
�θν6τητα κα� τIν \π6σταση τ�� Dδι�υ τ�� Xλληνικ�� κρ1τ�υς (�φ6σ�ν εFθυγραµµ�Lεται
πλ-ρως µ� τ�ς θσεις τ�� δασκ1λ�υ τ�υ Pωµαν�δη), θ, >ναλ1HWη τ� «θε1ρεστ�» Vργ� τ ς
π�ιµαντικ ς π�λεµικ ς κατ, τ'ν 8Eλλ-νων µσα στIν Dδια τIν 8Eλλ1δα. BεHα�ως κα� ��
εFθ@νες τ ς AFτ�κφαλης 8Eλλαδικ ς %Eκκλησ�ας εEναι τερ1στιες, >λλ, πλ�ν φα�νεται
πcς �� Pωµι�� V��υν _λ<σει τIν 8Iεραρ��α κα� τIν 8Iερ, Σ@ν�δ�. EEναι =µως τερ1στιες κα�
�� εFθ@νες τ ς 8Eλληνικ ς ∆ηµ�κρατ�ας, 3 �π��α >δικαι�λ6γητα δ�ν πρ��ωρε? στ� δια-
�ωρισµ� Kρ1τ�υς - %Eκκλησ�ας. %Aλ-θεια, τ� περιµν�υν; N, στηθ��ν �� πρ'τες πυρ�ς
>ντιφρ�ν�@ντων 8Eλλ-νων στIν πλατε?α Συντ1γµατ�ς;

HO
ταν �νας Pωµα?�ς δεσπ6της µεριµν[: γι, τI διδασκαλ�α τ'ν %Aρ�α�ων 8Eλληνικ'ν στ�/ς
µαθητ�ς τ ς �κτης τ1Bης τ�� ∆ηµ�τικ��, τ6τε κ1π�ι� λ1κκ� V�ει 3 φ1Hα. Kα� � λ1κκ�ς
δ�ν εEναι Kλλ�ς >π� τ� περιε�6µεν� τ ς διδασκαλ�ας. qEτσι =ταν 3 Mητρ6π�λη Nαυ-
π1κτ�υ κ�ιν�π��ησε πcς θ, διδ1BWη στ�/ς µικρ�/ς µαθητ�ς τ ς �ν�ρ�ας τ�� 8Aγ��υ ∆η-

µητρ��υ Nαυπ1κτ�υ τIν >ρ�α�α µας γλ'σσα, τρι1ντα τσσερα 8Eλλην6π�υλα Vσπευσαν κα� µ� τIν
παρ6τρυνση τ'ν γ�νων τ�υς ν, παρακ�λ�υθ-σ�υν τ, µαθ-µατα. 8Ωστ6σ� τ, παιδι1, >ντ� ν,
Vρθ�υν σ� �παφI µ� τIν Xλληνικ- µας παρ1δ�ση, =πως γι, παρ1δειγµα µ� τ�/ς µ@θ�υς τ�� AYσ<-
π�υ, Hρθηκαν ν, µελετ��ν _πλ: κε�µενα τ ς �κκλησιαστικ ς \µν�γραφ�ας κα� τ ς θε�ας λει-
τ�υργ�ας. Kα� εEναι τερ1στι� τ� θρ1σ�ς τ'ν \πευθ@νων αFτ�� τ�� �γ�ειρ-µατ�ς, δηλαδI τ�� �ε-
ρα π. Θωµ: BαµH�νη κα� τ ς φιλ�λ6γ�υ κ. Xριστ�νας Kαρανικ6λα-Σ��ιν:, π�@, >ντ� ν, µ1θ�υν
στ, 8Eλλην6π�υλα %Aρ�α?α 8Eλληνικ1, τ, πρ�ετ��µαLαν γι, ψ1λτες! Kα� 3 �φηµερ�δα «%Eκκλη-
σιαστικI ΠαρµHαση», 3 �π��α κα� µ6ν� >π� τ� mν�µ1 της φανερ<νει τ�ς πρ�θσεις της, κατα-
λ-γει στ� «∆6Bα Σ�ι» κα� στ�ν «�ν >ρ�W  mντα Λ6γ�ν». Kα� =λα αFτ, \π� τIν αYγ�δα Xν�ς µητρ�-
π�λ�τη π�/ V�ει τIν Kπ�ψη πcς τ, 8Eλληνικ1, Jς γλ'σσα εEναι καλ@τερα ν, τ, λµε Pωµα�ικα(!).

B
εHα�ως τ, θµατα τ'ν Pωµι'ν κα� τ ς Pωµι�σ@νης δ�ν εEναι τωριν1. Kαταδυναστε@�υν
τ� Vθν�ς αY'νες �λ6κληρ�υς, �νN' >π� τI δηµι�υργ�α τ�� νε�ελληνικ�� κρ1τ�υς κα�
µετ, �� ρωµα�L�ντες δ�ν Vπαψαν σ� κ1θε �π��I ν, πρ�σπαθ��ν ν, >λλ�ι<σ�υν τIν
Xλληνικ6τητα. 8O Kωνσταντ?ν�ς Σ1θας τ�ν 19� αY'να |ταν �νας >π� τ�/ς \περασπι-

στ�ς τ ς Xλληνικ6τητας. T� 1894 Vγραψε >παντ<ντας σ� =λ�υς �κε�ν�υς π�@, pν κα� γενν-θη-
καν 4Eλληνες, >παρν-θηκαν τIν �θνικ- τ�υς καταγωγI γι, ν, γ�ν�υν Pωµι��:

«... N π�λ:µ�ρφ�ς γλα,� τ$ν �Aθην$ν (3 Γν<ση, 3 Φιλ�σ�φ�α) !παιτε7 θερµ�ν κα -δ�-
λ�ν λατρε�αν, !πε*θαν�µ0νη τ�5ς Lπεµφ�τερ�F�ντες Lκε�ν�υς !νθρ4π�υς, ��τινες δ�κην "υ-
Fαντιν$ν νυκτερ�δων Lδε�κνυ�ν ε�ς µ�ν τ�ν P4µην τ6 ρ:γ*�ς α+τ$ν, ε�ς δ� τ�5ς gEλληνας
τ  πτερ� των, µ0*ρις �� Mπ’ !µφ�τ0ρων Lνν�ηθ0ντες κατετ�*θησαν ε�ς τ  !µφ�"�λα FQ$α,
κα περιφρ�νηθ0ντες !φ0θησαν ε�ς τ�ν τ:*ην των κα !δ��ως !π0θαν�ν �sτε oς Pωµα7�ι
�sτε oς gEλληνες πλ0�ν µνηµ�νευ�µεν�ι».

Στ5φαν�ς MυτιληναG�ς

M α �π�ντηση πρTν �π� 110 �ρFνια

�O κ. �IερFθε�ς Mπεµ�α νει καT στRν Παιδε α

�IερI EEN>ταση µG τTς ε<λ�γ ες τ�ς �IερUς ΣυνFδ�υ



O «ºTEPO¶O¢APO™» XAPA§AM¶O™ °IANNO¶OY§O™: 

M
ετ, τIν >ν1θεση τ ς %Oλυµπι1δ�ς τ�� 2004 στIν π6λη τ'ν
%Aθην'ν, L��µε µ�α >ρκετ, Yδι6µ�ρφη κατ1σταση. 8O καθνας >π�
�µ:ς >ντιµετωπ�Lει τ�/ς %Oλυµπιακ�/ς µ� τ�ν δικ6 τ�υ τρ6π�. EEναι
γεγ�ν�ς =τι �� περισσ6τερ�ι >ναµν�υµε µ� λα�τ1ρα αFτIν τIν

>θλητικI �κδ-λωση. 8Yπ1ρ��υν κα� κ1π�ι�ι, λ�γ�ι εFτυ�'ς, π�/ δ�ν �πι-
θυµ��ν τIν �πιστρ�φI τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων στIν κ�ιτ�δα τ�υς. �Aρα-
γε τ� εEναι αFτ� π�/ δ�ν �πιθυµ��ν, τ� εEναι αFτ� π�/ κτυπ��ν κα� π�λε-
µ��ν; T� εEναι αFτ� π�/ κ1π�ι�ι �λευ1L�υν; 4Eνα εEναι HHαι�, =τι =λ�ι πε-
ριµν�υµε τ�/ς %Oλυµπιακ�/ς τ�� 2004 µ� >νυπ�µ�νησ�α κα� ταυτ6�ρ�να µ�
!γων�α. %Aγων�α =µως γιατ�; M-πως δ�ν εF�δωθ��ν �� πρ�σδ�κ�ες µας; Kα�
π�ις εEναι αFτ�ς �� πρ�σδ�κ�ες; M� τ� εDδ�υς mνειρα κα� �λπ�δες V��υµε
«ντ@σει» τ�/ς %Oλυµπιακ�/ς κα� τIν δι�ργ1νωσ- τ�υς στ�ν τ6π� µας;

%Aφ�ρµI γι, τ�ν >νωτρω πρ�Hληµατισµ� στ1θηκε �να HιHλ��, π�/ �Bεδ6θη πρ6-
σφατα κα� V�ει τ�τλ� «8O Φτερ�π6δαρ�ς, µ�α δ6Bα π�/ �1θηκε», τ�� %Aντ<νη Γιανν6-
π�υλ�υ. (Π�ι1 «δ6Bα» �1θηκε γι, τ�ν κ. A. Γιανν6π�υλ� κα� Kρ�ισε τIν «>ναL-τηση»
της;) Σ’ αFτ� περιγρ1φεται 3 LωI τ�� >θλητ  >π� τIν %Aνδρ�τσαινα Xαρ1λαµπ�υ
Γιανν6π�υλ�υ. 8O Xαρ1λαµπ�ς Γιανν6π�υλ�ς γενν-θηκε τ� 1870 στ� �ωρι� Σκληρ��,
στ�/ς πρ6π�δες τ�� Λυκα��υ mρ�υς κα� πθανε στ, Φιλιατρ, τ ς Mεσσην�ας. 8H Lω-
τ�υ �κφρ1Lει σ� µεγ1λ� Hαθµ� τ, mνειρα κα� τ�ς πρ�σδ�κ�ες µι:ς γενι:ς 8Eλλ-νων.
%Aπ6γ�ν�ς κλεφταρµατ�λ'ν, γν<ρισε τIν µεταν1στευση, τ�ν π6ν� της κα� H�ωσε στ�
Vπακρ� τIν ν�σταλγ�α κα� τ�ν π6θ� τ ς πατρ�δας. 4Eνα >π� τ, σηµαντικ<τερα �ωρ�ς
>µφιH�λ�α γεγ�ν6τα τ ς Lω ς τ�υ στ1θηκε 3 συµµετ��- τ�υ στ�/ς Πανελλ-νι�υς
%Aγ'νες Mαραθων��υ ∆ρ6µ�υ, π�/ διωργ1νωσε � γυµναστικ�ς σ@λλ�γ�ς «%Oλυµπ�α»
στIν �στ�ρικI π6λη τ ς %Aνδρ�τσαινας –3 �π��α, σηµειωτ�ν, Hρ�σκεται κ�ντ, στIν
>φετηρ�α τ ς %Aρ�α�ας %Oλυµπ�ας– µ� �λε@θερη συµµετ��I κ1θε 4Eλληνα. AFτ� π�/
πρ�καλε? Yδια�τερ� �νδιαφρ�ν στ� �ν λ6γNω HιHλ�� κα� >B�Lει ν, γ�νWη εFρ@τερα γνω-
στ6, εEναι 3 φλ�γερI �πιθυµ�α >ναH�ωσης τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων, π�/ διακατε?�ε
τ�/ς 4Eλληνες µετ, τIν >πελευθρωσ- τ�υς >π� τ�ν τ�υρκικ� Lυγ6. Σ’ αFτ�/ς τ�/ς
%Aγ'νες (1886 περ.), �� �π�?�ι δ�ν εE�αν παγκ6σµι� �αρακτ ρα, =µως |ταν �� πρ'τ�ι
�π�σηµ�ι >γ'νες µετ, τIν >πελευθρωση, � 3λικ�ας 16 �τ'ν Xαρ1λαµπ�ς Γιανν6π�υ-
λ�ς �στφθη νικητIς τ��  Mαραθων��υ δρ6µ�υ, πρ�καλ<ντας ρ�γη συγκιν-σεως στ�/ς
συµπατρι'τες τ�υ, �� �π�?�ι γι6ρτασαν τIν ν�κη τ�υ σ,ν ν�κη �π�... τ'ν T�@ρκων.

[EYκ1Lεται =τι 3 Yδα τ ς δι�ργ1νωσης τ'ν συγκεκριµνων >γ<νων >ν-κει στ�ν Xρ.
Xριστ6π�υλ�, 4Eλληνα γιατρ6, π�/ διπρεπε �κε�νη τIν �π��I στ�  Παρ�σι κα� � �π�?�ς
µ1λιστα εE�ε Bεναγ-σει τ�ν Kλεµανσc στ�ν να� τ�� %Eπικ�υρε��υ %Aπ6λλων�ς. qAλλ�ς
συµπατρι<της µας, � �π�?�ς εYσηγ-θηκε τIν >ναH�ωση τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων,
|ταν Jς γνωστ�ν (Hλ. : «T6 1στ�ρικ6 τ$ν πρ�σπαθει$ν !να"ι4σεως τ$ν νεωτ0ρων
�Oλυµπιακ$ν �Aγ4νων. – Πραγµατικ6ς !να"ιωτ�ς K E+�γγελ�ς Z�ππας», «∆αυλ6ς»,
τ. 159, M1ρτι�ς 1995), � �π�σης κ1τ�ικ�ς Παρισ�ων ∆ηµ-τρι�ς Bικλας.

%Eπιστρφ�ντας στ� HιHλ�� τ�υ κ. A. Γιαν6π�υλ�υ �µ�λ�γ' =τι �ντυπωσι1σθηκα
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>π� τIν περηφ1νεια, π�/ πρ�καλε? στ�ν συγγραφα κα� �γγ�ν� τ�� δρ�µα 3 �στ�ρ�α
τ�� τ6π�υ καταγωγ ς τ�υ, �� πρ6γ�ν�� τ�υ κα� � �θνικ�απελευθερωτικ6ς τ�υ >γ'νας.
4Oλ� τ� HιHλ�� διαπνεται >π� τ�ν θαυµασµ6 τ�υ γι, τ� θ1ρρ�ς κα� τIν >γωνιστικ6-
τητα >νθρ<πων _γν'ν, µι:ς Kλλης �π�� ς, δ@σκ�λης, σκληρ ς, �� �π�?�ι >κ�λ�@θη-
σαν τ� 3ρωϊκ� Yδε'δες. AFτ� �πλεBαν, αFτI |ταν 3 στ1ση Lω ς τ�υς. 8O συγγραφ-
ας �µπνεται >π� αFτ6, συγκινε?ται (π6σ�ι Kνθρωπ�ι συγκιν��νται πραγµατικ, >π�
κ1τι, �τιδ-π�τε κι pν εEναι αFτ6, σ-µερα;) τ� >ναLητ[: σκαλ�L�ντας >ναµν-σεις, ψ1-
�ν�ντας σ� >ρ�ε?α, >νατρ��ντας στ�/ς πρ�γ6ν�υς τ�υ τ�� ’21, στ�ν Σπ�ρ� Λ�@η κα�
τελικ, στ�ν παππ�� τ�υ Xαρ1λαµπ� Γιανν6π�υλ�, � �π�?�ς στ, µ1τια τ�υ >π�τελε?
τIν �νσ1ρκωσ- τ�υ. Mπα�νει σ’ αFτ�ν τ�ν κ6σµ� κα� δ�ν θλει ν, HγW . M� τIν Dδια
�ρµI κα� λα�τ1ρα τ ς ψυ� ς λειτ�@ργησαν κ1π�ι�ι πρ�ν αFτ�ν κα� θλησαν ν, >να-
Hι<σ�υν τ�/ς >ρ�α��υς %Oλυµπιακ�/ς %Aγ'νες, �πιLητ<ντας τIν �πανασ@νδεσ- τ�υς
µ� τ�ν Jρα?� >ρ�α?� κ6σµ�.

Σ�γ�υρα �� %Oλυµπιακ�� %Aγ'νες τ�� 2004 δ�ν συνδ�νται κατ’ �Fδνα τρ6π� µ� =λα
αFτ1. Πρ6κειται γι, κ1τι Kλλ�, �πωσδ-π�τε m�ι \ψιπετς. %Aκ6µη κι pν 3 δι�ργ1νωσ-
τ�υς εEναι Kψ�γη, >κ6µη κα� pν �παινεθ��ν >π� τ�ν �γ�<ρι� κα� Bν� τ@π�, τ� 1886, =πως
HHαια κα� �� >ρ�α?�ι %Oλυµπιακ�� %Aγ'νες, θ, εEναι π�λ/ µακρι1, σ,ν κ1τι Kπιαστ�.

Σ.

Πρ�σωπ�γραφ�α τ�� νι-
κητ�� τ�� Mαραθων��υ
τ�� 1886 X. Γιανν.π�υλ�υ.
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8H εFγενIς �µιλλα, 3 εYρ-νη κα� 3 πνευµατικI καλλιργεια τ'ν 8Eλλ-νων >ναδεικν@�νταν µσα
>π� τ�ν >θλητισµ� κα� τ�/ς >γ'νες �π� αY'νες, πρ�ν >π� τIν >παγ6ρευσ- τ�υς >π� τ�ν Xριστια-
νισµ� στ� τλ�ς τ�� δ´ αY. µ.X. ΣτIν περ��δ� αFτI >π�τελε? π�λ/ σηµαντικ� γεγ�ν�ς 3 σ@λληψη τ ς
Yδας γι, τIν καθιρωση τ ς %Oλυµπιακ ς %Eκε�ειρ�ας, 3 περιφρ�@ρηση τ ς �π��ας θ, πρπει σ--
µερα ν, >π�τελσWη καθ κ�ν =λων µας. Kα� στ� σηµε?� αFτ6, Jς 4Eλλην π�/ LW  �κτ�ς 8Eλλ1δ�ς, θ-
λω ν, τ�ν�σω =τι σηµαντικ� ρ6λ�, �ωρ�ς «κωδων�κρ�υσ�ες», θ, µπ�ρ��σαν ν, >ναλ1H�υν καθ�-
δηγητικ, �µ1δες >φαν'ν, γν-σιων κα� «>ν�ργ1νωτων» >π�δ-µων 8Eλλ-νων _παντα��� τ ς Γ ς
σ� συνεργασ�α µ� =λ�υς τ�/ς λα�/ς γι, τIν πρ�<θηση τ ς %Eκε�ειρ�ας. Kα� >σφαλ'ς \π1ρ��υν
π�λλ, σ�ετικ, �ναλλακτικ, �ρεθ�σµατα πρ�ς συL-τηση σ� π�λλαπλ: κα� π�ικιλ6µ�ρφα πεδ�α δρ1-
σης.

8O >ρ�α?�ς �ρησµ�ς π�/ εE�ε πρ�τε�νει 3 Πυθ�α γι, τ�ν τρ6π� π�/ θ, �πιτευ�θW  3 παντ�τινI εYρ--
νευση µεταB/ τ'ν 8Eλλ-νων, 3 >παλλαγ- τ�υς >π� τ�/ς λ�ιµ�/ς κ.λπ., |ταν ν, δι�ργανωθ��ν κα-
λ@τερα �� >γ'νες στIν %Oλυµπ�α. 4Oπως εEναι γνωστ6, 3 %Oλυµπ�α θεωρε?τ� στIν >ρ�αι6τητα �ερ�ς
�'ρ�ς, πρ:γµα π�/ εE�ε σ,ν συνπεια ν, τ ς >ναγνωριστW  τ� δικα�ωµα ν, συµµετ�Wη στIν >ντιµε-
τ<πιση τ'ν πρ�Hληµ1των �λ6κληρ�υ τ�� 8Eλληνικ�� K6σµ�υ. Kατ, τ�/ς Kλασικ�/ς Xρ6ν�υς τIν
εFθ@νη τ ς διεBαγωγ ς τ ς πανελλ-νιας γι�ρτ ς τ'ν %Oλυµπ�ων κα� τ'ν συναφ'ν %Oλυµπιακ'ν
%Aγ<νων εD�ανε µ� κ�ινI συνα�νεση τ'ν 8Eλλ-νων µ6ν�ν �� %Hλε?�ι, �� �π�?�ι µ� µι, �πιτρ�π-, π�/
>π�τελε?τ� >π� τ�/ς πλ�ν διακεκριµν�υς εFπατρ�δες, καλ�υµν�υς «σπ�υδ�φ�ρ�υς», κ-ρυτταν
τIν %OλυµπιακI %Eκε�ειρ�α κα� καλ��σαν τ� Πανελλ-νι� στIν %Oλυµπ�α.

O� �ερ�� >γ'νες |ταν πανελλ-νι�ι κα� >φωρ��σαν µ6ν� στ�/ς 4Eλληνες. O� γι�ρτ�ς αFτ�ς συ-
νιστ��σαν �ναν π6λ� συγκντρωσης =λων τ'ν 8Eλλ-νων – κα� τ'ν >π�ικι'ν τ ς Mεγ1λης
8Eλλ1δας κ.λπ. Συµµετε?�αν Vτσι =λ�ι σ� θρησκευτικς, >θλητικ�ς κα� µ�υσικ�ς �κδηλ<σεις, ��
�π�?ες συνιστ��σαν �να �Fσιαστικ� κα� συµH�λικ� συγ�ρ6νως µσ� �πιHεHα�ωσης τ ς Xν6τη-
τας τ'ν 8Eλλ-νων, παρ’ =λες τ�ς \π1ρ��υσες διαρκε?ς Vριδες κα� διαφ�ρς. O� 4Eλληνες �πα-
λ-θευαν στIν %Oλυµπ�α �µπρ1κτως τIν Yδα =τι >ν καν στIν Dδια κ�ιν6τητα αoµατ�ς, γλ<σ-
σας, καλλιργειας, �θ'ν, �θ�µων κα� θρησκε�ας.

Στ�ς >ρ��ς τ�� 9�υ π.X. αY'να, πιθαν<τατα γ@ρω στ, 884 π.X., >πευθ@νθηκε � qIφιτ�ς στ� Mα-
ντε?� τ'ν ∆ελφ'ν, γι, ν, ρωτ-σWη τ� πρπει ν, κ1νWη, γι, ν, σ<σWη τIν 8Eλλ1δα >π� τ�/ς �µφυλ��υς

�H γ>νεση τ�ς �Iερ�ς EOλυµπιακ�ς EEκε�ειρ ας

Π9ς λειτ�υργ�Aσε κατI τRν EAρ�αιFτητα

EA
σφαλ'ς εEναι µεγ1λης σηµασ�ας τ� γεγ�ν6ς, =τι 1.611 �ρ6νια µετ,
τIν κατ1ργηση τ'ν %Oλυµπιακ'ν %Aγ<νων κα� 66 �ρ6νια µετ, τ� θ1-
νατ� τ�� Γ1λλ�υ φιλλληνα ντ� K�υµπερτν, π�/ τ�/ς >νασ@στησε,
3 ΓενικI Συνλευση τ�� OHE �νκρινε τ� ψ-φισµα, µ� ψ-φ�υς 190

σ� σ@ν�λ� 191 µελ'ν, γι, τIν %OλυµπιακI %Eκε�ειρ�α.
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π�λµ�υς, π�/ εE�αν π�λλαπλασιαστ . 8O %Aπ6λλων >π1ντησε: «8O qIφιτ�ς κα� �� %Hλε?�ι πρπει ν,
εYσαγ1γ�υν Bαν, τ�/ς πρ� π�λλ'ν �ιλιετι'ν καθιερωµν�υς >π� τ�ν ∆�α %Oλυµπιακ�/ς %Aγ'νες».
4Yστερα >π� τIν >π1ντηση αFτI � qIφιτ�ς >π�φ1σισε τIν �πανασ@σταση τ'ν %Aγ<νων. %Eκε?ν� τ�
�ρ�νικ� δι1στηµα διεκπερα�ωσαν �πιτυ�'ς τρε?ς 3γτες, qIφιτ�ς, Λυκ��ργ�ς –� φηµισµν�ς ν�µ�-
θτης τ ς Σπ1ρτης– κα� Kλεισθνης >π� τIν Π�σσα, τ�ν µεγαλ@τερ� θρ�αµH� τ ς Xλληνικ ς �στ�-
ρ�ας: qEκλεισαν µεταB@ τ�υς µι, διαρκ  συµφων�α, τIν «8IερI %Eκε�ειρ�α», π�/ εE�ε γ�νει >π�δεκτI
κα� >π� τ� σ@ν�λ� τ�� 8Eλληνισµ��, >π�κτ<ντας τI δ@ναµη Xν�ς καν6να τ�� διεθν��ς δικα��υ κα�
µ1λιστα παρ’ =λες τ�ς δραµατικ�ς συγκρ�@σεις µεταB/ τ'ν π6λεων-κρατ'ν.

AFτI 3 συµφων�α εE�ε �αρα�θ  >π� τ�/ς %Hλε��υς σ� �να �1λκιν� δ�σκ� π�/ |ταν >φιερωµν�ς
κα� φυλασσ6ταν στ�ν να� τ ς 4Hρας. 8O Παυσαν�ας � Mικρασι1της, π�/ �πισκφθηκε τIν %Oλυµπ�α
τ� 160 µετ, Xριστ6ν, περιγραψε τI θση τ�� δ�σκ�υ. Kατ, τI δι1ρκεια τ ς 8Iερ:ς %Eκε�ειρ�ας εE�αν
κηρυ�θ  �� περι���ς τ ς 4Eλλης κα� τ ς %Oλυµπ�ας Jς >παραH�αστες κα� �ερς, κα� γι, =λες τ�ς
στρατιωτικ�ς µ�ν1δες |ταν >παγ�ρευµνη 3 διλευση. 8O µ νας π�/ �τελ��ντ� �� >γ'νες εE�ε �ρι-
σθ  Jς µ νας �ερ�ς κα� κατ, τI �ρ�νικI δι1ρκεια αFτ ς τ ς περι6δ�υ |ταν >παγ�ρευµνη κ1θε
��θρ�πραB�α. 8H ^λυµπιακI σ@ν�δ�ς εE�ε µ1λιστα τ� δικα�ωµα ν, �πιH1λWη αFστηρ, �ρηµατικ,
π�σ, Jς πρ6στιµα κα� Kλλες τιµωρ�ες σ� �κε�ν�υς π�/ παραH�αLαν αFτI τI συµφων�α. O� Πανλ-
ληνες εYρηνικ, διατιθµεν�ι κα� συµφιλιωµν�ι Vρ��νταν στIν %Oλυµπ�α γι, ν, τιµ-σ�υν τ�/ς θε-
�@ς τ�υς κα� ν, θαυµ1σ�υν τI νε6τητα, π�/ >γωνιL6ταν στ� στ1δι� γι, �να στεφ1νι >π� κλαδι,
Kγριας �λι:ς. 8O 8Eλληνισµ�ς >νακ1λυπτε στIν %Oλυµπ�α τ, Hαθι, �θνικ1 τ�υ αYσθ-µατα, �κε? =π�υ
�� V��ντες κ�ινI γλ'σσα, κ�ιν, uθη κα� Vθιµα κα� κυρ�ως Dδι�υς θε�/ς συγκεντρ<ν�νταν m�ι _πλ'ς
γι, ν, τιµ-σ�υν τ, θε?α κα� �ερ1, >λλ, γι, ν, �πιHεHαι<σ�υν τ�ς κ�ιν�ς καταH�λ�ς κα� τIν �µ�γ-
νει1 τ�υς.

Σπ1νια παραHι1στηκε 3 8Iερ, %Eκε�ειρ�α: 4Eνας >θλητIς >π� τI Σπ1ρτη παραH�ασε τIν �Fδε-
τερ6τητα τ ς 4Eλλης· 3 Σπ1ρτη γι’ αFτ� \π��ρε<θηκε ν, πληρ<σWη µι, Hαρει, �ρηµατικI π�ι-
ν-. Mι, Kλλη φ�ρ, �πιHλ-θηκε στ�ν Hασιλι: Φ�λιππ� πρ6στιµ�, �πειδI �νας στρατι<της τ�υ
Vκλεψε κ1τι >π� τ�ν Φρ@νωνα τ�ν %Aθηνα?�. 8O Φ�λιππ�ς τιµ<ρησε π1ραυτα τ�ν στρατι<τη
τ�υ κα� L-τησε �π�σηµα συγ�<ρεση, �Bηγ<ντας =τι δ�ν γν<ριLε τIν >νακ��νωση περ� τIν 8Iερ,
%Eκε�ειρ�α.

***

O
� 4Eλληνες π1ντ�τε �ν ^ν6µατι τ ς γν<σης κα� τ ς �πιθυµ�ας τ�υς γι, τIν τιµI κα� τ� κλ�ς
θλησαν ν, �κφρ1σ�υν µ�ν τIν >π�στρ�φ- τ�υς πρ�ς τ�ν π6λεµ� >λλ, κα� τ� ε�ρ�ς τ'ν π�-
λιτικ'ν τ�υς �ραµ1των. 8H Dδια �πιθυµ�α γι, δ6Bα �µψ@�ωνε τ�/ς >θλητ�ς τ ς 8Eλλ1δας
στ�/ς %Oλυµπιακ�/ς %Aγ'νες, στ, Π@θια, στ, qIσθµια κα� στ, Nµεα.

Kα� pν >κ6µα 3 PωµαϊκI %Aνατ�λικI AFτ�κρατ�ρ�α, τ� BυL1ντι� κα� � Xριστιανισµ�ς µ� τ�/ς
AFτ�κρ1τ�ρες Θε�δ6σι� τ�ν A´, %Aρκ1δι�, Θε�δ6σι� τ�ν B´, %I�υστινιαν� κ.K. κατ-ργησαν τIν Xλλη-
νικI αFτI >ντ�ληψη γι, τI Lω-, � σπ6ρ�ς τ�� >ρ�α��υ Xλληνικ�� π�λιτισµ�� δ�ν µπ6ρεσε ν, πα-
ραµε�νWη γι, π1ντα κλεισµν�ς στ, δεσµ, τ ς >νελευθερ�ας. O� >παγ�ρε@σεις δι, τ ς H�ας τ�� N6-
µ�υ, τ ς καταπ�εσης κα� τ'ν διωγµ'ν �πισφρ1γισαν κατ, τ�ν Brisson τIν διακ�πI αFτ�� τ�� «ε�δι-
κ�, wλληνικ�, πειραµατισµ�,», =πως κα� >νκ�ψαν τ�ν Dδι� τ�ν 8Eλληνισµ� στIν π�ρε�α τ�υ ν, κρα-
τ-σWη σταθερ, κα� ν, \π�στηρ�LWη µ�α γν-σια παγκ�σµι6τητα. 4Oµως � σηµεριν�ς K6σµ�ς Bανα-
Hρ�σκει τ� >ρ�αι�ελληνικ� αFτ� =ραµα, Vστω περν<ντας >ν1µεσα >π� συ�ν, >νυπρHλητα �µπ6-
δια.

Πηγ5ς:
Browning, Brunschwig, Brisson, Carlo, Knorr, Lévy, Le Boulluec, Geoffrey, Lloyd, Φωτειν�ς, Παυσα-
ν�ας, Sinn, Nαλµπ1ντης, «∆αυλ6ς» ∆εκ. 2003, BαλαH1νης, Manfredi, Flashar.

KωνσταντGν�ς Nαλµπ ντης
K�λων�α, Γερµαν�α



Π�ι�  µπ�ρ�Aν νI καλ�Aνται «HEλληνες»;

EE
πειδI 3 περιλ1λητη φρ1ση τ�� %Iσ�κρ1τ�υς περ� τ ς δυν1µεως τ ς
%Aθηναϊκ ς παιδε@σεως ν, �µπλ�υτ�LWη τ� περιε�6µεν�ν τ ς �νν��ας
τ ς Xλληνικ6τητ�ς πρ�σδ�δ�ντας σ’ αFτIν πρ�ε�6ντως τIν πνευµα-
τικ- της δι1σταση παρερµηνε@θηκε >π� τ�/ς >γν'τες κα� µI εYδ6-

τας, >λλ, κα� >π� τ�/ς καλW  τW  π�στει µν, >λλ, �κ ραθυµ�ας τρεπ�µν�υς εYς
τ, «Xτ�?µα», κα� �πειδI τ� >ληθ�ς ν6ηµα τ'ν λ6γων τ�� σπ�υδα��υ 8Eλλη-
ν�κεντρικ�� (%Aθηναι�κεντρικ�� γι, τIν >κρ�Hεια) στ��αστ�� στρεHλ<νε-
ται >π� εFαρ�θµ�υς Xλλην�φ<ν�υς, π�/ V��υν >ναλ1Hει µισθαρν��ντες τIν
�κτλεση τ'ν �Bυφανθντων κατ, τ�� qEθν�υς τ'ν 8Eλλ-νων σ�εδ�ων κα� δI
κατ, τ ς µ�ναδικ ς –τ�υλ1�ιστ�ν στIν EFρ<πη– �µ�ι�γενε�ας (8Eλλην�γε-
νε�ας) τ�� πληθυσµ�� τ ς �<ρας µας, γι, τ�/ς λ6γ�υς αFτ�/ς �µε?ς, µετ, τ��
δ�ντ�ς σεHασµ�� πρ�ς τ�ν λ6γ�ν κα� τIν λ�γικ-ν, τIν �στ�ρ�α κα� τ�/ς γλωσ-
σικ�@ς, γραµµατικ�/ς κα� συντακτικ�/ς καν6νες, >λλ, κα� µετ, λ6γ�υ γν<-
σεως, πρ�σεγγ�L�υµε τ, «!ν  *ε7ρας πρ�γµατα», τIν συγκεκριµνη φρ1ση.
%Aπ�φα�νεται λ�ιπ�ν � %Iσ�κρ1της1 (436-338 π.X.) εYς τ�ν «Πανηγυρικ6ν» λ6-
γ�ν τ�υ (παρ. 50), π�/ �δηµ�σ�ευσε τ� 380 π.X.:
«T�σ�,τ�ν δ’ !π�λ0λ�ιπεν N π�λις Nµ$ν περ τ6 φρ�νε7ν κα τ6 λ0γειν τ�5ς
-λλ�υς !νθρ4π�υς, >σθ’ �1 τα:της µαθητα τ$ν -λλων διδ�σκαλ�ι γεγ�να-
σι κα τ6 τ$ν %Eλλ&νων Gν�µα πεπ��ηκε µηκ0τι τ�, γ0ν�υς !λλ  τ#ς διαν��-
ας δ�κε7ν ε3ναι, κα µ<λλ�ν gEλληνας καλε7σθαι τ�5ς τ#ς παιδε:σεως τ#ς Nµε-
τ0ρας x τ�5ς τ#ς κ�ιν#ς φ:σεως µετ0*�ντας».
∆ηλαδ-: «E3ναι τ�σ� µεγ�λη N !π�σταση π�5 *ωρ�Fει τ�ν π�λη µας (τ�ν
�Aθ&να) !π6 τ�5ς -λλ�υς (gEλληνες) –τς -λλες wλληνικ�ς π�λεις– oς πρ6ς τ�ν
πνευµατικ� !ν�πτυ�η κα τ�ν καλλι0ργεια τ�, [ντε*ν�υ λ�γ�υ (π�ιητικ�,,

1. 8O %Iσ�κρ1της διπρεψε κυρ�ως Jς ρητ�ρ�διδ1σκαλ�ς, πραγµατιστIς φιλ6σ�φ�ς κα� π�λιτει�λ6γ�ς. 8Yπ ρBεν
� κατ’ �B��Iν θεωρητικ�ς τ ς π�λιτικ ς �πιστ-µης κα� >ναδε��θηκε στ�ν αY'να τ�υ, µαL� µ� τ�/ς Γ�ργ�α, Λυ-
σ�α κα� %Aγησ�λα� τ ς Σπ1ρτης, Jς � διαπρ@σι�ς κ ρυB τ ς πανελλην��υ Yδας, δηλαδI τ ς συνεν<σεως τ'ν
8Eλλ-νων σ� Xνια�α π�λιτικI ̂ ντ6τητα γι, τIν κατ1παυση τ'ν Vµφυλων �ρ�δων κα� τIν >ντιµετ<πιση τ ς Περ-
σικ ς >πειλ ς.
M� τ�ν «Πανηγυρικ�ν» τ�υ �κ1λει τ�/ς 4Eλληνες ν, Xνωθ��ν \π� τIν 3γεσ�α τ'ν %Aθην'ν (B´ %AθηναϊκI Συµ-
µα��α), >π�τυ�cν δ� στIν πρ�σπ1θει1 τ�υ αFτI στρφεται µετ, τIν %Aνταλκ�δει� εYρ-νη πρ�ς τ�ν Φ�λιππ� τ ς
Mακεδ�ν�ας, τ�ν �π�?� κα� καλε? ν, 3γηθW  τ'ν 8Eλλ-νων.
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α. �Iστ�ρικL: 8O %Iσ�κρ1της Vγραφε τ�ν λ6γ� τ�υ αFτ�ν �π� 10ετ�α, τ�ν �Bεφ<νησε
δ� τ� 380 π.X., >πευθυν6µεν�ς πρ�ς τ�/ς Kλλ�υς 4Eλληνες κα� µ.ν�ν πρ8ς αDτ�	ς,
>φ�� τ�@τ�υς καλ��σε σ� �νωση κατ, τ'ν Περσ'ν \π� τIν 3γεµ�ν�α τ'ν %Aθην'ν
– δ�ν εE�εν >κ6µη συναφθ  3 �πα�σ�υντη %Aνταλκ�δει�ς εYρ-νη.

8Eπ�µνως π�τ� δ�ν θ, |ταν δυνατ�ν ν, >πευθ@νεται σ� >λλ�φ@λ�υς κα� µ1λιστα
��θρ�/ς mντας M φ�λ�υς τ'ν ��θρ'ν, π.�. τ�/ς Φ��νικες. EEναι �B�φθ1λµως κα� πα-
σιδ-λως >ν6ητ� τ� >ντ�θετ�.

H. Λ�γικL: 8H %Aθ-να πρ1γµατι εE�ε καταστ  «8Eλλ1δ�ς πα�δευσις» – διδασκαλε?�
τ ς 8Eλλ1δ�ς, =πως \περηφ1νως διεκ-ρυσσε � Περικλ ς (Θ�υκ. B´, 38). 8O ρ-τωρ
AYσ��νης, �B6ριστ�ς στIν P6δ�, �κλιπαρε? τ�/ς %Aθηνα��υς m�ι ν’ >νακαλσ�υν τ�ν
Dδι�, >λλ, ν, �πιτρψ�υν τIν �π1ν�δ� τ'ν παιδι'ν τ�υ γι, ν, µI στερηθ��ν τIν
παιδε�α τ ς π6λεως! Kα� στηρ�Lει τ� αDτηµ1 τ�υ �π� τ�� =τι Kλλ�ι, µI %Aθηνα?�ι
mντες, στIν %Aθ-να στλν�υν τ, παιδι1 τ�υς ν, µ�ρφωθ��ν. Γρ1φει λ�ιπ�ν στIν �κε-
τ-ρια �πιστ�λ- τ�υ (12): «A�σ*�νης �Aθηνα�ων, τA# B�υλA# κα τQ$ δ&µQω». «Kα Wτερ�ι
µ0ν, oς [�ικε, τ�5ς wαυτ$ν πα7δας, τ�5ς Lν B�ιωτ�kα γεννηθ0ντας x Lν A�τωλ�kα, πρ6ς
Mµ<ς π0µπ�υσι τ#ς α+τ�θι παιδε�ας µεθ0��ντας» (γι, ν, π1ρ�υν %AθηναϊκI µ6ρφω-
ση).

T��τ� >διασε�στως πρ�κ@πτει κα� >π� τ� γεγ�ν�ς =τι δ�ν \π ρBε πνευµατικ�ς
Kνδρας �κ τ ς κυρ�ως 8Eλλ1δ�ς, >λλ, κα� >π� τIν 8Eλλ1δα τ ς >π�ικιακ ς δια-
σπ�ρ:ς, π�/ ν, µI �φ��τησε στ�ς Σ��λ�ς τ'ν %Aθην'ν· στIν %Aκαδηµ�α τ�� Πλ1τω-
ν�ς, στ� Λ@κει�ν τ�� %Aριστ�τλ�υς, στIν Στ�, τ�� Z-νων�ς, στIν MαθηµατικI τ��
EFδ6B�υ, στIν KυνικI τ�� ∆ι�γν�υς, στ�ς Pητ�ρικ�ς Σ��λ�ς τ�� %Iσ�κρ1τ�υς, τ��
Λυσ��υ κα� τ�� %Iσα��υ, στIν «Σ*�λ�» τ ς 8Iστ�ρ�ας τ'ν 8Hρ�δ6τ�υ κα� Θ�υκυδ�δ�υ
κα� }εν�φ'ντ�ς. OH τ� ^λιγ<τερ� ν, µI διτριψε γι, λ�γ� M π�λ/ στIν Π6λη τ��
Φωτ6ς. (4Oπως >ργ6τερα συνHη µ� τ�/ς �πιφανε?ς Pωµα��υς, >λλ, κα� τ�/ς Πατ-
ρες τ ς %Eκκλησ�ας). %Aλλ, κα� � Dδι�ς � %Iσ�κρ1της στ�ν Dδι� τ�ν λ6γ� τ�υ, τ�ν «Πα-
νηγυρικ�», δι, π�λλ'ν (παρ1γραφ�ι 45-49), π�/ �ν µεταφρ1σει V��υν Jς �B ς, σε-
µν@νεται γι, τ� πνευµατικ� µεγαλε?� τ ς π6λε<ς τ�υ:

«45. %H δικ& µας π�λη κα θε�µατα π�ρα π�λλ  κα π�ρα π�λ5 oρα7α [*ει ν  πα-
ρ�υσι�σAη, π�5 διακρ�ν�νται -λλα µ�ν γι  τς τερ�στιες δαπ�νες π�5 !πα�τησε N κα-
τασκευ& τ�υς (τ  τ#ς �Aκρ�π�λεως), -λλα δ� γι  τ�ν !νυπ0ρ"λητη κα !παρ�µιλλη
καλλιτε*νικ& τ�υς !��α κα -λλα κα γι  τ�5ς δ:� α+τ�5ς λ�γ�υς. E3ναι δ� τ�σ� τ6
πλ#θ�ς τ$ν !νθρ4πων (%Eλλ&νων) π�5 συρρ0ει στ�ν π�λη µας, >στε, tν δε*θ�,µε,

Θεµελ ωση καT τεκµηρ ωση τ�ς τ�ια�της Yρµηνε ας

τραγικ�,, σ�φιστικ�, κ.λπ.), >στε �1 µαθητ�ς α+τ#ς [*�υν γ�νει διδ�σκαλ�ι
τ$ν -λλων (%Eλλ&νων). mEτσι N π�λη µας [*ει κατ�ρθ4σει, >στε N 8ν�µασ�α
κ�π�ι�υ oς gEλλην�ς ν  θεωρ#ται �τι Lµπερι0*ει πλ0�ν G*ι µ�ν�ν τ�ν δ&λω-
ση τ#ς wλληνικ#ς καταγωγ#ς, !λλ  κα τ�ν συν:παρ�η τ#ς πνευµατικ#ς (π�-
λιτιστικ#ς) !ναπτ:�εως κα gEλληνες στ�ν κυρι�λε��α ν’ !π�καλ�,νται πλ0-
�ν µ<λλ�ν α+τ� π�5 µετ0*�υν τ#ς δικ#ς µας (τ#ς �Aθηναϊκ#ς) παιδε�ας, παρ 
�1 [*�ντες pπλ$ς τ�ν Cδια µ’ Lµ<ς, δηλαδ� τ�ν %Eλληνικ&, καταγωγ&».



�πως κα συµ"α�νει πρ�γµατι, �τι κ�τι σπ�υδα7� πρ�κ:πτει !π6 τ�ν Lπικ�ινων�α τ$ν
!νθρ4πων µετα�: τ�υς, α+τ6 ε3ναι κατ’ L��*�ν Lπ�τευγµα τ#ς δικ#ς µας π�λεως.

»47. T�ν καλλι0ργεια λ�ιπ6ν τ�, πνε:µατ�ς, στ�ν Kπ��α *ρωστ�,µε �λες α+τ�ς τς
Lπιν�&σεις κα τ  !ρ*ιτεκτ�ν&µατα, κα π�5 µ<ς Lδ�δα�ε !κ�µη “τ6 !γαθ6ν πρ�τ-
τειν” κα L�ηµ0ρωσε τ  hθη µας, κα µ<ς κατ0στησε 1καν�5ς ν  διακρ�ν�υµε τς συµ-
φ�ρ�ς π�5 µ<ς πλ&ττ�υν !π6 !µ�θεια κα !πρ�ν�ησ�α !π6 Lκε7νες π�5 ε3ναι !να-
π�φευκτες λ�γQω !νωτ0ρας "�ας, κα µ<ς Lπρ��κισε µ� τ�ν δ:ναµη ν’ !π�φε:γ�υµε x
ν’ !ντιµετωπ�F�υµε τς πρ$τες κα ν  Mπ�µ0ν�υµε µ� καρτερ�α τς δε:τερες, πρ4τη
N π�λιτε�α µας Lδ�δα�ε σ� �λ�υς κα !π0δωσε τ�ν πρ0π�υσα σηµασ�α στ�5ς λ�γ�υς
κα στ�5ς λ�γι�υς π�5 τ�5ς !ναπτ:σσ�υν. �Aπ0δωσε λ�ιπ6ν N π�λιτε�α µας κα τ�ν
πρ0π�υσα τιµ� στ�5ς ρητ�ρικ�5ς λ�γ�υς, δι�τι ε3*ε τ�ν "αθει  Lπ�γνωση �τι τ6 *�-
ρισµα α+τ6 τ�, λ�γ�υ ε3ναι τ6 �δια�τερ� γν4ρισµα µ� τ6 Kπ�7� µ<ς Lπρ��κισε N φ:-
ση κα µ� τ6 Kπ�7� �ε*ωρ�σαµε !π6 τ  -λλα FQ$α κα *�ρη σ’ α+τ6 κατωρθ4σαµε ν 
γ�ν�υµε !ν4τερα !π6 α+τ�, !λλ  κα ν  !ντιµετωπ�F�υµε τ  -λλα πρ�"λ&µατα τ�,
"��υ.

» %H π�λη µας !κ�µη κατ0κτησε τ�ν "αθει  Lπ�γνωση “��τω ταρα*4δεις �sσας
τ ς τ:*ας”, >στε �λα τ  !νθρ4πινα Mπ�κεινται σ� α�φν�διες µετα"�λ0ς, Lκτ6ς !π6 τ�ν
καλλιεργηµ0νη δι�ν�ια. E3*ε τ�ν "ε"αι�τητα !κ�µη N π�λιτε�α µας �τι Lκε7ν�ι π�5
π#ραν !π6 τρυφερ  Nλικ�α µ�ρφωση, π�5 ταιρι�Fει σ’ Lλε:θερ�υς !νθρ4π�υς, δ�ν
γ�ν�νται 8ν�µαστ� !π6 τ�ν τυ*6ν !νδρε�α, τ�ν σωµατικ& τ�υς ρ4µη x τ6ν πλ�,τ�
τ�υς, !λλ  !π6 τ�ν 1καν�τητ� τ�υς ν  *ειρ�Fωνται σωστ  τ�ν λ�γικ& τ�υς !λλ  κα
τ6ν λ�γ�, πρ�φ�ρικ6 κα γραπτ�, π�5 ε3ναι τ  !ναµφισ"&τητα κριτ&ρια τ#ς φρ�-
ντισµ0νης παιδε�ας. Kα τ0λ�ς ["λεπε κα διαπ�στωνε N π�λη µας �τι �σ�ι *ειρ�F�νται
καλ  τ6ν λ�γ� G*ι µ�ν�ν στ�ν �δια�τερη πατρ�δα τ�υς !σκ�,ν Lπιρρ�&, !λλ  κα !π6
τ�5ς -λλ�υς !νθρ4π�υς Lκτιµ$νται».

Πρ�ς π���υς λ�ιπ�ν >πευθ@νεται � %Iσ�κρ1της τ� 380 π.X.; Πρ�ς τ�/ς 4Eλληνες
–τ�/ς λ�ιπ�/ς �κτ�ς τ'ν %Aθηνα�ων–, π�/ τ�/ς καλ��σε σ� Xν6τητα. Kα� µ6ν�ν
σ’ αFτ�@ς. Kα�, νI ∆�α, m�ι στ�/ς Πρσες, Λ�Hυες, Φ��νικες, K1ρες, Σκ@θες, =πως
�� >γν���ντες M �� µωρ�λ�γ��ντες M �� µισθαρν��ντες \π�στηρ�L�υν, πρ�κει-
µν�υ ν, Yδε�λ�γικ�π�ι-σ�υν τ, κατα�θ6νια σ�δι1 τ�υς γι, τIν π�λτ�π��ηση
κα� τIν «π�λυπ�λιτισµ�π��ηση» τ ς 8Eλλ1δ�ς! Kα� γι, π�ι1 πα�δευση �µιλε?;
Kα� γι, π�ι1 πα�δευση κ1νει λ6γ�; Γι, τIν 8EλληνικI γενικ'ς κα� >�ρ�στως κα�
>φηρηµνως; OH γι, τIν συγκεκριµνη κα� \ψηλ6τατη, π�/ παρε?�ε 3 π6λη τ�υ;
Περ� «τ ς παιδε@σεως τ ς 3µετρας» ρητ'ς �µιλε?, δηλαδI τ ς %Aθηναϊκ ς. T ς
8Eλληνικ ς δηλαδ-.

�H
>ληθινI «wλλην�π��ηση» >λλ�δαπ�� δι, τ ς µεθBεως τ�@τ�υ στIν Xλλη-
νικI παιδε�α δ�ν συν�σταται στIν ��ρ-γηση σ’ αFτ�ν τ ς Xλληνικ ς Yθαγ-
νειας, τ ς 8Eλληνικ ς δηλαδI «π�λιτε�ας», 3 �π��α σπανι<τατα κα� \π�
αFστηρ6τατες πρ�ϋπ�θσεις >π�νεµ6ταν (Hλ. Vργ� µας «%Aρ�α?� 8Eλληνικ�

∆�και�), >λλ, δι, τ ς �Dκ�θεν κα� �Yκε�[α αFτ�� H�υλ-σει «π�λιτ�γραφ&σε4ς» τ�υ
στIν «Π�λιτε�α τ$ν %Eλληνικ$ν �Iδε$ν» (KαH1φης), π�/ εEναι καθαρ'ς πνευµατικI
κα� π�λιτισµικ-, \περ�ρ�νικ-, \περτ�πικ-, \περφυλετικ-, \περεθνικ-.

8H «Π�λιτε�α τ$ν %Eλληνικ$ν �Iδε$ν κα τ�, %Eλληνικ�, Π�λιτισµ�,» «�δρ@θηκε»

�H �ληθινR «Yλλην�π� ηση» �λλ�δαπ9ν καT µL
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γι, πρ<τη φ�ρ, κατ, τIν 8EλληνιστικI περ��δ�, µετ, τ�ν πνευµατικ� �Bελληνισµ�
τ ς γνωστ ς τ6τε �Yκ�υµνης, µ� πρωτε@�υσ1 της π1ντ�τε τIν %Aθ-να κα� συµπρω-
τε@�υσες τIν %AλεB1νδρεια τ ς AYγ@πτ�υ, τIν %Aντι6�εια κα� τIν Πργαµ� κα� µ�
πνευµατικ�ς Xστ�ες σ’ =λες τ�ς Xλληνικ�ς π6λεις τ ς καθ’ 3µ:ς κα� τ ς >π<τερης %Aνα-
τ�λ ς. Σ’ αFτIν τIν \περφυλετικI «%Eλληνικ� Π�λιτε�α» �νεγρ1φησαν σ�εδ�ν τ� σ@-
ν�λ� τ'ν πνευµατικ'ν >νθρ<πων, τ'ν XλληνιL6ντων, τ ς �π�� ς: AYγ@πτι�ι, Σ�ρ�ι,
8EHρα?�ι, Λ�Hυες, %Iνδ��, Kαππαδ6κες, K:ρες, N�υµιδ�� κ.K.

ΣτIν συν�εια �γγρ1φ�νται Jς π�λ�τες αFτ ς τ ς π�λιτε�ας �� �πιφανστερ�ι π�-
λιτικ�� κα� πνευµατικ�� Kνδρες τ ς P<µης, �παιρ6µεν�ι µ1λιστα γι, τIν «Xλλην�-
π��ησ-» τ�υς, =πως � Kικρων, � K�ϊντιλιαν6ς, � 8Oρ1τι�ς, � Bεργ�λι�ς, � Σενκας,
� T�τ�ς Λ�Hι�ς, � %I�@λι�ς Kα?σαρ, � διακριν6µεν�ς δι, τIν «φιλελληνικ�ν [κστα-
σ�ν» τ�υ Nρων (W. Durant, «8Iστ�ρ�α τ�� Π�λιτισµ��», τ. Γ´, σελ. 399), � %Aδριαν6ς,
� M:ρκ�ς AFρ-λι�ς, �� Γρ1κ��ι, �� K�ρν-λι�ι. [«%H τ0*νη Lπ τ#ς Lπ�*#ς τ�, A+γ�:-
στ�υ Yτ� κυρ�ως wλληνικ&» (αFτ6θι)]. O� π�λε�δ6µ�ι, �� >ρ�ιτκτ�νες, �� γλ@πτες, ��
Lωγρ1φ�ι, �� π�ιητς, �� �στ�ρι�γρ1φ�ι, �� ν�µ�µαθε?ς γ�ν�νται =λ�ι τ�υς «gEλλη-
νες» π�λ�τες αFτ ς τ ς π�λιτε�ας. ΣτIν P<µη �µιλε?ται περισσ6τερ� 3 8EλληνικI κα�
3 π6λη κ�σµε?ται µ� τ�/ς Xλληνικ�/ς ρυθµ�/ς κα� κ��νες, τ�ν K�ρινθιακ6, τ�ν %Iω-
νικ6, τ�ν ∆ωρικ� κα� µ� τ, Xλληνικ, >γ1λµατα, πρωτ6τυπα M >ντ�γραφ1 τ�υς. qEτσι
�πιHεHαι<νεται � 8Oρ1τι�ς >π�φανθε�ς =τι «Graecia capta ferum victorem vicit et intulit
agresti Latio artes et philosophiam». [«8H 8Eλλ,ς 3ττηθε?σα τ�ν Kγρι�ν νικητIν �ν�κησε
κα� εYσ-γαγε εYς τ� >γρ�?κ�ν Λ1τι�ν τ,ς τ�νας κα� τIν Φιλ�σ�φ�αν»]. «gEλλην», δια-
πρεπIς µ1λιστα κα� εFεργτης τ ς ∆@σεως, >ναδεικν@εται >ργ6τερα � µεγ1λ�ς qAρα-
Hας φιλ6σ�φ�ς, � %AHερ6ης, � σ<σας τ�ν %Aριστ�τλη κα� στIν συν�εια � qEρασµ�ς,
� Φ�λιππ�ς Mελ1γ�θων, � Mαρσ�λι� Φιτσ?ν�, �� Mδικ�ι, � «wλλην�κεντρικ6ς» Γ�υ-
�λιαµ Σα�Bπηρ, � Λαφ�ντα�ν, � M�λλιρ�ς, � Pακ�νας, � Πcλ Bαλερ@, � %Eρνστ�ς
Pεν1ν, � Γκα?τε, � N�τσε, � Bενιαµ�ν Φραγκλ?ν�ς κα� π�λλ�� Kλλ�ι Xλλην�πεπαιδευ-
µν�ι Kνδρες. T� Bερ�λ?ν�, 3 Στ�κ�6λµη, τ� Παρ�σι, τ� Λ�νδ?ν� >νταγων�L�νται µε-
ταB@ τ�υς στ� π�ι6ς θ, «wλλην�π�ι&σAη» τ�/ς πι� αFθεντικ�/ς πνευµατικ�/ς >νθρ<-
π�υς τ ς �π�� ς τ�υς. Kα� στ�ν 20�ν αY'να �� \ψηλ6τερες κ�ρυφ�ς τ ς διαν�-σεως
τ�� ∆υτικ�� K6σµ�υ «gEλληνες» τIν παιδε�αν \π ρBαν.

Kα� σ-µερα _παντα��� τ ς �Yκ�υµνης «gEλληνες» π�λ�τες αFτ ς τ ς π�λιτε�ας
εEναι =λ�ι �κε?ν�ι, σ’ %Aνατ�λI κα� ∆@ση κα� N6τ� κα� B�ρρ:, π�/ τ ς παιδε�ας
τ ς Xλληνικ ς µετ��υν κα� πρ�µα���ν \π�ρ αFτ ς µ� τ, �πιστηµ�νικ1 τ�υς Vργα,
τ�ς πρ�τ1σεις τ�υς, τ, Kρθρα τ�υς, τIν διδασκαλ�α τ�υς στ, Λ@κεια κα� στ, Πα-
νεπιστ-µια τ'ν �ωρ'ν τ�υς γι, τIν δι1σωση κα� τIν �πκτασ- της. AFτI Hε-
Hα�ως εEναι 3 >ληθIς Xλλην�π��ηση κα� m�ι 3 >σκ�@µενη Yθαγεν�π��ηση >π�-
κλ-ρων >νθρωπ�νων \π1ρBεων, π�/ >π’ =λα τ, σηµε?α τ ς %Aνατ�λ ς κα� τ�� N6-
τ�υ συρρ�υν στIν 8Eλλ1δα.

Mπ�ρε? αFτI 3 >νελλ-νιστη π�λιτε�α µ� τIν >φελληνισµνη �κπα�δευση –m�ι παι-
δε�α– π�/ πρ�σφρει στ, Dδια τ, 8Eλλην6π�υλα, π�/ τ, κ1νει >νιστ6ρητα, Kγλωσσα,
Kµ�υσα, >νελλ-νιστα, ν, Xλλην�π�ι-σWη τ�/ς Bν�υς της, =πως µ� �Fραν6µηκες θρ1-
σ�ς \π6σ�εται; M1, �Fκ Kν λ1H�ις παρ, τ�� µI V��ντ�ς. Kα� 3 «8EλληνικI» �κπα�δευση
στερε?ται m�ι µ6ν�ν Xλληνικ6τητ�ς >λλ, κα� στ�ι�ει<δ�υς Vστω παιδε�ας.

Παν. Kυριακ.π�υλ�ς
Φιλ6λ�γ�ς-∆ικηγ6ρ�ς

KαθηγητIς T.E.I. Πειραι'ς



«HEνας περ εργ�ς κωδικFς»: 21,21174

T� «Π1ρι�ν M1ρµαρ�ν»1 >π�τελε?ται >π� δ@� θρα@σµατα µαρµ1ρ�υ, �κ τ'ν �π��ων τ� �να
>νευρθη στIν ν σ� Π1ρ� τ� 1627 µ.X., κα� µετεφρθη >π� qAγγλ� εFγεν  στIν πατρ�δα τ�υ, >π�
τ6τε δ� ε\ρ�σκεται στ� µ�υσε?� Ashmolean τ ς %OBφ6ρδης. Στ� θρα�σµα τ��τ� >ναγρ1φ�νται �πι-
γραµµατικ'ς 79 γεγ�ν6τα µ� τ�ς >ντ�στ�ι�ες �ρ�ν�λ�γ�ες, π�/ καλ@πτ�υν �ρ�νικI περ��δ� 1.227
�τ'ν, >π� τ�� πρ<τ�υ Hασιλως τ'ν %Aθην'ν, τ�� Kκρ�π�ς (1.582 π.X. κατ, τ� ΠM), µ�ρι τ��
Kρ��ντ�ς %Aθην'ν Kαλλιστρ1τ�υ, τ� 355 π.X. Στ� Kλλ� θρα�σµα τ�� µαρµ1ρ�υ π�/ >πεκαλ@φθη
>ργ6τερα στIν Π1ρ� κα� ε\ρ�σκεται στ� �κε? >ρ�αι�λ�γικ� µ�υσε?�, >ναγρ1φ�νται 27 �ρ�ν�λ�-
γ�ες µ� γεγ�ν6τα π�/ καλ@πτ�υν συν�λικ� δι1στηµα 37 �τ'ν, >π� τ�� θαν1τ�υ τ�� Φιλ�ππ�υ κα�
τ ς �ν1ρBεως τ ς Hασιλε�ας τ�� %AλεB1νδρ�υ (336 π.X.) �π� Kρ��ντ�ς %Aθην'ν Πυθ�δ-λ�υ, µ�ρι
τ�� Kρ��ντ�ς %Aθην'ν EFκτ-µ�ν�ς (299 π.X.).

∆�ν >ναγρ1φεται π�ι6ς κατεσκε@ασε τ� ΠM, �rτε διευκριν�Lεται >π� π�� π ρε τ�ς πληρ�-
φ�ρ�ες κα� π'ς \πελ6γισε τ�ς �ρ�ν�λ�γ�ες π�/ �λ1Bευσε στ� µ1ρµαρ� � Kγνωστ�ς >ρ�α?�ς �στ�-
ρικ6ς. Θεωρε?ται =µως HHαι�, =τι 3 �γ�1ραBη Vγινε τ� 264 π.X. κα� Jς �κ τ�@τ�υ γι, ν, >να-
γ1γωµε τ, >ναγραφ6µενα Vτη τ�� ΠM σ� Vτη πρ� Xριστ�� πρπει ν, πρ�σθσωµε σ� αFτ, τ�ν
>ριθµ� 264.

Σ� πρ�ηγ�υµνη �ργασ�α µας περ� τ�� ΠM1 εD�αµε παραθσει µ6ν�ν 24 >π� τ�ς 79 >ναγραφ�ς
τ�� πρ<τ�υ («A») θρα@σµατ�ς τ�� ΠM κα� 11 >π� τ�ς 27 >ναγραφ�ς τ�� δευτρ�υ («B») θρα@-
σµατ�ς, π�/ µ:ς εE�αν δ�θ  >π� Vντυπ� Yδιωτικ ς συλλ�γ ς, τ� �π�?� Vφερε τ�ν �ειρ6γραφ� τ�τ-
λ� «“ΠAPION MAPMAPON”, BEPOΛINON 1904». Kατωτρω παραθτ�µε Kλλες 17 >ναγραφ�ς
τ�� «A» θρα@σµατ�ς τ�� µαρµ1ρ�υ, µ�ρι τ ς γενν-σεως τ�� 8Oµ-ρ�υ, δι6τι εEναι �ρ-σιµες στIν

T
� 1627 µ.X. Hρθηκε στIν ν σ� Π1ρ� θρα�σµα µαρµ1ρ�υ, στ� �π�?� >να-
γρ1φ�νται γεγ�ν6τα κα� �ρ�ν�λ�γ�ες τ�� Xλληνικ�� παρελθ6ντ�ς >π� τ��
Vτ�υς 1.318 µ�ρι τ�� Vτ�υς 91 πρ� τ ς �γ�αρ1Bεως τ�� µαρµ1ρ�υ, π�/ θε-
ωρε?ται =τι κατεσκευ1σθη τ� 264 π.X. %Aλλ, σ� >ρ�α?α Xλληνικ, γραπτ,

µνηµ�νε@�νται �ρ�ν�λ�γ�ες γεγ�ν6των τ�� >πωτ1τ�υ Xλληνικ�� παρελθ6ντ�ς
κατ, π�λλ�ς �ιλιετ�ες πι� µακρινς. ∆�ν εEναι γνωστ6, π�ι6ς �πεν6ησε τ� Π1ρι�
M1ρµαρ� (ΠM), �rτε >π� π�� �λ-φθησαν �� σ�ετικ�ς πληρ�φ�ρ�ες. Mετ, τIν µε-
λτη τ�� ΠM >π� Bν�υς >ρ�αι�λ6γ�υς �πεκρ1τησε διεθν'ς 3 Kπ�ψη, =τι � 8Eλλη-
νικ�ς Π�λιτισµ�ς >ρ��Lει τIν 2α �ιλιετ�α π.X. qEτσι � 8Eλληνισµ�ς >πεκ6πη >π�
τ�ς παν1ρ�αιες �ρ�νικ�ς ρ�Lες τ�υ. B1σει >στρ�ν�µικ'ν στ�ι�ε�ων >ρ�α�ων γρα-
πτ'ν �πεσηµ1ναµε τ�ν κωδικ6, µ� τ�ν �π�?� � Kγνωστ�ς �µπνευστIς τ�� ΠM συ-
νπτυBε τIν XλληνικI παναρ�αι6τητα κα� >π�κωδικ�π�ι-σαµε τ�ς �γ�1ρακτες
�ρ�ν�λ�γ�ες τ�υ. 8H >ρ�αι�τρα �B αFτ'ν εEναι 3 �π��I τ�� πρ<τ�υ Hασιλως τ'ν
%Aθην'ν Kκρ�π�ς, 3 �π��α >ν1γεται στIν 28,2 (±0,5) �ιλιετ�α π.X., �νN' κατ, τ�
ΠM τ��τ� συνHη µ6λις τ� 1.582 π.X.



παρ��σα µελτη µαL� µ� τ�ς \π1ρ��υσες στIν πρ�αναφερθε?σα �ργασ�α µας,1 στIν �π��α παρα-
πµπ�µε τ�ν >ναγν<στη π�/ �πιθυµε? ν, V�Wη πληρστερη εYκ6να τ�� =λ�υ θµατ�ς.

«A» θραAσµα τ�A ΠM. EAπ�σπ�σµατα
![φ’ �� %Aµφι]κτ:ων <K> ∆ευκαλ�ων�ς L"ασ�λευεσεν Lν Θερµ�π:λαις κα συν#γε τ�5ς περ
τ6 1ερ6ν ��κ�,ντας κα �[ν6]µασεν �Aµφικτ:�νας κα Π[υλα�α]ν, �� [περ] κα ν,ν [τι θ:-

�υσιν �Aµφικτ:�νες [τη XHHΓΓIII, "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν �Aµφικτ:�ν�ς.
[«%Aφ’ =τ�υ � %Aµφικτ@ων � υ��ς τ�� ∆ευκαλ�ων�ς �Hασ�λευσε στ�ς Θερµ�π@λες κα� συν-γαγε

τ�/ς περ� τ� �ερ�ν κατ�ικ��ντας κα� (τ�/ς) 0ν6µασε %Aµφικτ@�νας [...], (παρ λθ�ν) 1.258 Vτη (1522
π.X.)».]

!φ’ �� gEλλην K ∆ευκ[αλ�ων�ς Φθι]4τιδ�ς L"ασ�λευσε, κα gEλληνες �ν]�µ�σθησαν τ6
πρ�τερ�ν Γραικ� καλ�:µεν�ι, κα τ6ν [>γ'να ΠANAΘ..NAI...........ΩI] XHHΓΓII, "ασι-

λε:�ντ�ς �Aθην$ν �Aµφικτ:�ν�ς.
[«%Aφ’ =τ�υ � 4Eλλην � υ��ς τ�� ∆ευκαλ�ων�ς �Hασ�λευσε στIν Φθι<τιδα, κα� 0ν�µ1σθησαν

4Eλληνες �� πρ6τερ�ν Γραικ�� καλ�@µεν�ι [...], (παρ λθ�ν) 1.257 Vτη, �π� Hασιλως %Aθην'ν τ��
%Aµφικτ@�ν�ς (1.521 π.X.)».]

!φ’ �� [K�λιB κα� Φ�?νιB �� %Aγ-ν�ρ�ς Kιλικ�ας κα� Φ�ι]ν�κης L"ασ�λευσαν, [τη, XHHΓII
"ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν �Aµφικτ:�ν�ς.

[«%Aφ’ =τ�υ � K�λιB κα� � Φ�?νιB, υ��� τ�� %Aγ-ν�ρ�ς �Hασ�λευσαν στIν Kιλικ�α κα� τIν Φ�ιν�-
κη, (παρ λθ�ν) 1.252 Vτη (1.516 π.X.)».]

!φ’ �� να,[ς κατασκευασθε?σα \π� ∆ανα�� πρ<τη πεντ]&[κ�ντα κωπ]$ν L� A�γ:πτ�υ ε�ς
τ�ν %Eλλ�δα [πλευσε κα �ν�µ�σθη πεντηκ�ντ�ρ�ς, κα α1 ∆ανα�, θυγατ0ρες.......... ΩNH

κα BA.... ΛAPEYΩ κα %Eλ�κη κα �Aρ*εδ�κη !π�κληρωθε7σαι Mπ6 τ$ν λ�ιπ$ν [τ ς %Aθην:ς τ ς
Λινδ�ας τ� �ερ�ν κα� τ� Kγαλµα �δρ@]σαντ[�] κα [θυσαν Lπ τ#ς !κτ#ς Lµ παρ�[πλω]ι Lν Λ�νδωι
τ#ς %P�δ�ας, [τη XHH∆∆∆∆ΓII, "ασιλε:�[ντ�ς %Aθην'ν %Eρι�θ�ν��υ].

[«%Aφ’ =τ�υ τ� πρ'τ� πλ�?� π�/ κατεσκευ1σθη >π� τ�ν ∆ανα� µ� πεν ντα κ�υπι, >π� τIν
ADγυπτ� Vπλευσε στIν 8Eλλ1δα κα� 0ν�µ1σθη πεντηκ�ντ�ρ�ς, κα� �� θυγατρες τ�� ∆αν�� [...] κα�
3 8Eλ�κη κα� 3 %Aρ�εδ�κη πρ�σφεραν θυσ�α στIν >κτI τ ς Λ�νδ�υ τ ς P6δ�υ, (παρ λθ�ν) 1.247
Vτη, Hασιλε@�ντ�ς στIν %Aθ-να τ�� %Eρι�θ�ν��υ».]

!φ’ �� �Eρι*θ�νι�ς Παναθηνα��ις τ�7ς πρ4τ�ις γεν�µ0ν�ις }ρµα [Fευ�ε κα τ6ν !γ$να Lδε�-
κνυε κα �Aθηνα��υς [0ν]�µ[ασε κ]α [Kγαλµα θ]ε$ν µητρ6ς Lφ�νη Lγ Kυ"0λ�ις, κα gYα-

γνις K Φρ5� α+λ�5ς πρ$τ�ς η�ρεν Lγ K** NAIΩN τ�5ς Φρ:γας [κα�] pρµ�ν�αν τ�ν καλ�υµ0νην
Φρυγιστ πρ$τ�ς ηsλησε κα -λλ�υς ν�µ�υς Mητρ6ς ∆ι�ν:σ�υ Παν6ς κα τ6ν EΠ***............ [τη
XHH∆∆∆∆II, "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν �Eρι*θ�ν��υ τ�, τ6 }ρµα Fε:�αντ�ς.

[«%Aφ’ =τ�υ � %Eρι�θ6νι�ς στ, πρ'τα Παναθ-ναια VLευBε �ρµα κα� Vδει�νε τ�ν >γ'να [...] κα�
� 4Yαγνις � Φρ/B �φε�ρε πρ'τ�ς τ�/ς αFλ�/ς κα� πρ'τ�ς VπαιBε µ� αFλ� τIν _ρµ�ν�α =πως ^ν�-
µ1Lεται Φρυγιστ� κα� [...] τ ς Mητρ�ς τ�� ∆ι�ν@σ�υ Παν�ς [...], (παρ λθ�ν) 1.242 Vτη, �π� Hασι-
λως %Aθην'ν %Eρι�θ�ν��υ � �π�?�ς VLευBε τ� �ρµα (1.506 π.X.)».]

!φ’ �� M�νως [�] πρ[6τερ�ς �]"α[σ�λευσε Kρ&της κα �Aπ�λ]λων�αν �ικισε, κα σ�δηρ�ς
ηMρ0θη Lν τ#ι mIδηι, εMρ�ντων τ$ν �Iδα�ων ∆ακτ:λων K0λµι�ς κ[α� ∆αµναµενως, Vτη XH**,

"ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν Πανδ��ν�ς.
[«%Aφ’ =τ�υ � M�νως � πρ'τ�ς �Hασ�λευσε στIν Kρ-τη κα� Vκτισε τIν %Aπ�λλων�αν, κα� ε\ρθη

σ�δηρ�ς στIν qIδη, κα� ε�ρ�ν τ�/ς %Iδα��υς ∆ακτ@λ�υς � Kλµι�ς κα� [...], (παρ λθ�ν) 1.1 (;)(;) Vτη
�π� Hασιλως %Aθην'ν Πανδ��ν�ς».]

!φ’ �� Tριπτ�[λεµ�ς �θρισε τ�ν καρπ6ν, =ν] [σπειρεν Lν τ#ι %Pαρ�αι καλ�υµ0νηι �Eλευσ7νι,
[τη X[H]∆∆∆∆Γ, "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν [%Eρι�θως].

[«%Aφ’ =τ�υ � Tριπτ6λεµ�ς �θρισε τ�ν καρπ6ν, π�/ Vσπειρε στIν Pαρ�α τIν καλ�υµνην
%Eλευσ?να, Vτη 1.145, Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ�� %Eρι�θως (1.409 π.X.)».]

[>φ’ �� Erµ�λπ�ς ***.... NOY τ  µυστ&ρια !ν0φηνεν Lν �Eλευσ7νι κα τ ς τ�, [πατρ�ς
M]�υσα��υ π�ι&σ[ει]ς L�0θηκ[εν, Vτη XH**, Hασιλε@�ντ�ς %Aθην'ν %Eρι�θ]ως τ�, Παν-

δ��ν�ς.
[«%Aφ’ =τ�υ � Erµ�λπ�ς [...] τ, µυστ-ρια �φανρωσε στIν %Eλευσ?να κα� τ,ς π�ι-σεις τ�� πα-
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τρ�ς τ�� M�υσα��υ �Bθεσε, (παρ λθ�ν) Vτη 1.1 (;)(;), Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ�� %Eρι�θως
υ��� τ�� Πανδ��ν�ς».]

!φ’ �� καθαρµ6ς πρ$τ�ν Lγ0νετ�......... OYΠPΩTΩIAON...EANT*** [τη XΓ∆II, "ασιλε:-
�ντ�ς �Aθην$ν Πανδ��ν�ς τ�, K0κρ�π�ς.

[«%Aφ’ =τ�υ Vγινε � πρ'τ�ς καθαρµ�ς [...] (παρ λθ�ν) Vτη 1.062, Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ��
Πανδ��ν�ς υ��� τ�� Kκρ�π�ς (1.326 π.X.)».]

!φ’ �� [L]ν �Eλευσ7νι K γυµνικ6ς [>γcν**] AΦOY.............AI.. τ  Λ:καια Lν �Aρκαδ�αι Lγ0-
νετ� Lδ�θησαν.. τ�ς gEλλη[η]σι[ν Vτ]η.. N.. "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν Πανδ��ν�ς τ�, K0κρ�π�ς.

[«%Aφ’ =τ�υ � γυµνικ�ς >γcν στIν %Eλευσ?να [...] .. Vγιναν τ, Λ@καια στIν %Aρκαδ�α [...] Vτη...
[...] Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ�� Πανδ��ν�ς υ��� τ�� Kκρ�π�ς».]

!φ’ �� Θησ[ε/ς "ασιλε:σας �Aθην$ν τ ς δ4δεκα π�λεις ε�ς τ6 α+τ6 συν4κισεν κα π�λι-
τε�αν <µ�αν> κα τ�ν δηµ�κρατ�αν [πα]ρ0[δ]ω[κε κα**.... OΣ �Aθην$ν τ6ν τ$ν �Iσθµ�ων

!γ$να [θηκε Σ�νιν !π�κτε�νας, [τη ΓHHHHΓ∆∆∆∆Γ.
[«%Aφ’ =τ�υ � Θησε/ς =ταν Vγινε Hασιλε/ς τ'ν %Aθην'ν τ�ς δ<δεκα π6λεις συνταBε εYς µ�αν κα�

π�λιτε�αν µ�αν κα� τIν δηµ�κρατ�αν παρδωσε κα�... [...]... καθιρωσε τ�ν >γ'να τ'ν %Iσθµ�ων
>φ�� �φ6νευσε τ�ν Σ�νιν, (παρ λθ�ν) 995 Vτη (1.259 π.X.)».]

!π6 τ#ς �Aµ[αL]�ν[ων εYς] τ�[ν %Aττικ]�ν στρατε�ας, [τη ΓHHHHΓ∆∆∆∆II, "ασιλε:�ντ�ς
�Aθην$ν Θησ0ως.

[«%Aπ� τ ς �κστρατε�ας τ'ν %AµαL6νων εYς τIν %Aττικ-ν, (παρ λθ�ν) Vτη 992, Hασιλε@�ντ�ς εYς
%Aθ-νας τ�� Θησως (1.256 π.X.».]

!φ’ �� �Aργε7�ι [µ]ε[τ] �Aδρ�σ[τ�υ �π� Θ-]"ας [�στρ1τ]ευσαν κα τ6ν !γ$να [�]ν [Nεµ]α[ι
V]θ[εσ]αν [�π’ %Aρ�εµ6ρωι], [τη ΓHHHHΓ∆∆∆ΓII, "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν Θησ0ως.

[«%Aφ’ =τ�υ �� %Aργε?�ι µ� τ�ν qAδραστ� �Bεστρ1τευσαν �ναντ��ν τ'ν ΘηH'ν κα� διεB-γαγ�ν
τ�ν >γ'να στIν Nεµα [...], (παρ λθ�ν) Vτη 987, Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ�� Θησως (1.251
π.X.)».]

!φ’ �� �Oρ0στη [ι τ$]ι AITΩNAYTO [κα τ#ι A]�γ�σθ�υ θυγατρ [8Hριγ]6ν[ηι \π�ρ A] �γ�-
σθ�υ κα [Kλ]υ[ταιµ-στρας δ�κη �γνετ]� Lν �Aρε�ωι π�γωι, �ν �Oρ0στης Lν�κησεν, [Dσων

γεν�µνων τ]$ν [ψ-φων], [τη [Γ]HHHH∆∆∆[∆II]II "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν ∆ηµ�φ$ντ�ς.
[«%Aφ’ =τ�υ Vγινε στ�ν qAρει� π1γ� 3 δ�κη τ�� %Oρστη κα� τ ς 8Hριγ6νης τ ς θυγατρ�ς τ�� AYγ�-

σαθ�υ, (γι, τ�ν φ6ν�) τ�� AYγ�σθ�υ κα� τ ς Kλυταιµ-στρας, στIν �π��α �ν�κησε � %Oρστης, µ�
Yσ�ψηφ�α, (παρ λθ�ν) 944 Vτη Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ�� ∆ηµ�φ'ντ�ς (1.208 π.X.»).]

!φ’ �� Nη[λ]ε5ς �ικισ[ε M�λη]τ[�ν κα� τIν] -λ[λ]η[ν] }[πα]σ [αν %Iων]�αν, mEφεσ�ν �Eρυ-
θρ ς KλαF�µεν ς [Πρι]&ν[ην ΛHε]δ�ν Tω] K�λ�φ$να [M]υ�,ντα [Φ<κ]α[ιαν] Σ�µ�ν

[X��ν κα�] τ  [Παν]ι4νι[α] Lγ0νετ�, [τ[η ΓHHH∆]∆III "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν M0[{νεσθως}] <δ�-
ντ�ς> τρεισκαιδεκ�τ�υ [[τ�]υς.

[«%Aφ’ =τ�υ � Nηλε@ς [...] τIν M�λητ�ν κα� =λην τIν Kλλην %Iων�αν, qEφεσ�ν %Eρυθρ,ς KλαL�-
µεν,ς Πρι-νην ΛHεδ�ν Tω K�λ�φ'να Mυ��ντα Φ<καιαν Σ1µ�ν X��ν κα� Vγιναν τ, Πανι<νια,
(παρ λθ�ν) 823 Vτη Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ-νας τ�� Mενεσθως <M τ�� Mδ�ντ�ς> στ� δκατ� τρ�-
τ� Vτ�ς (τ ς Hασιλε�ας τ�υ (1.087 π.X.)».]

!φ’ �� %Hσ��δ�ς K π�ιητ�ς Lφ�νη, [τη ΓHΓ∆∆III, "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν...
[«%Aπ� τ ς γενν-σεως τ�� π�ιητ�� 8Hσι6δ�υ, (παρ λθ�ν) 673 Vτη, Hασιλε@�ντ�ς

%Aθην'ν... (937 π.X.)».]
!φ’ �� gOµηρ�ς K π�ιητ�ς Lφ�νη, [τη ΓH∆∆∆∆III, "ασιλε:�ντ�ς �Aθην$ν ∆ι�γν&τ�υ.

[«%Aπ� τ ς γενν-σεως τ�� π�ιητ�� 8Oµ-ρ�υ (παρ λθ�ν) 643 Vτη, Hασιλε@�ντ�ς εYς %Aθ--
νας τ�� ∆ι�γν-τ�υ (907 π.X.)».]

™
τIν πρ�αναφερθε?σα �ργασ�α µας1 («∆αυλ6ς», σελ. 16943) εD�αµε γρ1ψει �νδεικτικ'ς =τι σ@µ-
φωνα µ� τ, �Bιστ�ρ�@µενα >π� τ�ν >ρ�α?� �στ�ρικ� ∆ι6δωρ� τ�ν Σικελι<τη (80-20 π.X.),
τ� �ρ�νικ� δι1στηµα >π� τ�� (πρ<τ�υ) Hασιλως %Aθην'ν Kκρ�π�ς µ�ρι τ ς διαH1σεως
τ�� %AλεB1νδρ�υ στIν %Aσ�α εEναι 23.000 Vτη, �νN' κατ, τ� ΠM τ� δι1στηµα τ��τ� εEναι µ6-
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ν�ν 1.248 Vτη. %Eπ�σης εD�αµε σηµει<σει =τι στ� ΠM διαφα�νεται µ�α συµπ@κνωση �ρ6ν�υ στ, µε-
σ�διαστ-µατα µεταB/ τ'ν >ναγραφ�µνων γεγ�ν6των τ�� >πωτ1τ�υ Xλληνικ�� παρελθ6ντ�ς, κα�
=τι τ� µ1ρµαρ� τ��τ� πιθαν'ς >π�τελε? µ�αν �κ τ'ν κυριωτρων αYτι'ν τ ς διεθν'ς �πικρατησ1-
σης �σφαλµνης �ρ�ν�λ�γ-σεως τ ς Xλληνικ ς παναρ�αι6τητ�ς.

ΣτIν πρ�σιτI σ� �µ:ς σ�ετικI HιHλι�γραφ�α Hρ-καµε =τι πρ'τ�ς � 8Hρ6δ�τ�ς, π�/ γενν-θη-
κε τ� 485 π.X. στIν 8Aλικαρνασσ� τ ς Kαρ�ας, Vγραψε H1σει >�ρ�στων πρ�φ�ρικ'ν πληρ�-
φ�ρι'ν >ρ�α�ων AYγυπτ�ων, τ�/ς �π���υς δ�ν κατ�ν�µ1Lει, =τι � ∆ι6νυσ�ς κα� � 8Hρακλ ς
τ'ν 8Eλλ-νων (κατ’ >ντιδιαστ�λIν πρ�ς τ�/ς �µων@µ�υς θε�/ς τ'ν παναρ�α�ων AYγυπτ�ων)
VLησαν >ντιστ���ως 1.600 κα� 900 Vτη πρ� αFτ��, =τι τ, Tρωικ, συνHησαν 800 Vτη πρ� τ ς
�π�� ς τ�υ2 κα� =τι � 4Oµηρ�ς κα� � 8Hσ��δ�ς VLησαν περ�π�υ 400 Vτη πρ� αFτ��.3 4Eνεκα τ ς
γενικωτρας φιλικ ς διαθσεως π�/ �κδηλ<νει στ�ς �στ�ρ�ες τ�υ � 8Hρ6δ�τ�ς πρ�ς τ�/ς >λλ�-
εθνε?ς κα� �νεκα τ ς παραλλ-λ�υ τ1σε<ς τ�υ ν, \π�τιµ[: (>κρ�θιγ'ς) τ�/ς 4Eλληνες, � Πλ�@-
ταρ��ς (45-120 µ.X.) τ�ν >π�καλε? «φιλ�"�ρ"αρ�ν».4 %Aλλ, στ, HιHλ�α τ�� 8Hρ�δ6τ�υ δ�ν
\π1ρ�ει �rτε σκ6πιµη �rτε συστηµατικI �ρ�ν�λ�γικI σµ�κρυνση τ ς Xλληνικ ς παναρ�αι6-
τητ�ς κα�, =π�υ >ναγρ1φει π�λ/ µικρ�ς �ρ�ν�λ�γ�ες γεγ�ν6των τ�� >πωτρ�υ Xλληνικ�� πα-
ρελθ6ντ�ς � 8Hρ6δ�τ�ς, τ� κ1νει �πειδI τ� Kκ�υσε >π� Kλλ�υς. %EB Kλλ�υ >ναφρει κα� συµ-
H1ντα τ ς παναρ�αι6τητ�ς π�λλ�ς �ιλιετ�ες πρ� αFτ��. %Eπ� παραδε�γµατι λγει =τι στ�/ς
(>ρ�α��υς) AYγυπτ��υς \π1ρ�ει 3 γν<µη =τι � Π,ν εEναι � >ρ�αι6τατ�ς θε�ς κα� =τι � ∆ι6-
νυσ�ς εEναι π�λ/ νε<τερ�ς κα� (=τι 3 �π��I τ�� ∆ι�ν@σ�υ) λ�γ�Lεται 15.000 Vτη πρ�ν >π� τ�ν
Hασιλα qAµασιν2 (� �π�?�ς |τ� σ@γ�ρ�ν�ς τ�� Σ6λων�ς κα� τ�� Kρ��σ�υ5).

%Aντιθτως στ� Π1ρι� M1ρµαρ� διαφα�νεται µ�α συστηµατικI κα� µεθ�δευµνη (κωδικ�π�ιη-
µνη) κα� πρ�φαν'ς σκ6πιµη �ρ�νικI συµπ@κνωση τ'ν µεσ�διαστηµ1των τ'ν >ναγραφ�µνων
συµH1ντων τ�� >πωτ1τ�υ παρελθ6ντ�ς τ'ν 8Eλλ-νων, κα� µ1λιστα κατ, τρ6π�ν, �στε τ, >ναφε-
ρ6µενα ν, εEναι π�λ/ πειστικ, κα� ν, µIν >φ-ν�υν περιθ<ρια >µφιH�λ�ας περ� τ ς >κριHε�ας τ'ν
>ναγραφ�µνων �ρ�ν�λ�γι'ν. Πρπει ν, σηµειωθW  =τι τ� 264 π.X., π�/ θεωρε?ται =τι �λαBε@θη
τ� ΠM, δ�ν |τ� γνωστI 3 �ρ�ν�λ6γηση τ ς παναρ�αι6τητ�ς H1σει >στρ�ν�µικ'ν στ�ι�ε�ων >ρ�α�-
ων γραπτ'ν, δι6τι δ�ν εE�ε >κ6µη >νακαλυφθ  >π� τ�ν %Aρ�σταρ�� (2�ς αYcν π.X.) 3 πρ�-γηση
τ'ν �π��'ν �ν σ�σει πρ�ς τIν θση τ�� 8Hλ��υ µεταB/ τ'ν >πλαν'ν >στρων κατ, τ�ς Yσηµερ�ες
κα� τ�ς τρ�πς, κα� �,ν � Kγνωστ�ς �πιν�ητIς τ�� ΠM Vκανε σκ�π�µως τIν συµπ@κνωση τ'ν �ρ�-
ν�λ�γι'ν, πρπει ν, |τ� HHαι�ς =τι αFτ� δ�ν θ, >πεκαλ@πτετ� στ� µλλ�ν. M� τ� Π1ρι� M1ρµαρ�
� 8Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς >πεκ6πη �ρ�νικ'ς >π� τ�ς παν1ρ�αιες ρ�Lες τ�υ. ΣτIν HιHλι�γραφ�α π�/
µ�ρι τ<ρα >ναδιφ-σαµε, δ�ν Hρ-καµε 4Eλληνα >ρ�α?� �στ�ρικ� >π� τIν Π1ρ� M Kλλης κατα-
γωγ ς, � �π�?�ς θ, |τ� �νδε�6µεν� ν, V�Wη �πιν�-σει τIν �ρ�νικI συµπ@κνωση τ'ν γεγ�ν6των τ��
ΠM.

Σκ�π�ς τ ς παρ�@σης �ργασ�ας µας |τ� ν, πρ�σδι�ρ�σωµε τ�ν κωδικ� (συντελεστ-), µ� τ�ν
�π�?� �µεθ�δε@θη 3 σ@µπτυBη τ ς Xλληνικ ς παναρ�αι6τητ�ς, κα� µ� τIν H�-θεια τ�� κωδικ�� τ�@-
τ�υ ν, >π�κωδικ�π�ι-σωµε τ�ς �ρ�ν�λ�γ�ες τ'ν συµH1ντων π�/ �λαBε@θησαν στ� ΠM. T�ν σκ�-
π6 µας �πραγµατ�π�ι-σαµε Jς >κ�λ�@θως:

™
τ� ΠM >ναγρ1φεται =τι �� 4Eλληνες �Bεστρ1τευσαν στIν Tρ��α 954 Vτη πρ� τ ς λα-
Bε@σεως τ�� µαρµ1ρ�υ (1.582 π.X.). %Eµε?ς σ� παλαι�τρα �ργασ�α µας6 εD�αµε \π�-
λ�γ�σει H1σει τ'ν δεδ�µνων περ� τ ς µεταπτ<σεως τ�� KB�ν�ς τ ς γ ς κα� >στρ�ν�-
µικ�� στ�ι�ε��υ τ�� στ���υ X27 τ ς %Iλι1δ�ς =τι � Tρωικ�ς Π6λεµ�ς (TΠ) πρπει ν,

Vγινε τIν 18η (±3) �ιλιετ�α π.X., κα� σ� Kλλη πρ6σφατη �ργασ�α µας7 H1σει διαφ�ρετικ'ν
>στρ�ν�µικ'ν στ�ι�ε�ων \πελ�γ�σαµε =τι � TΠ πρπει ν, εE�ε γ�νει µεταB/ τ ς 25ης κα� 21ης
�ιλιετ�ας π.X. %EπειδI �� δ@� αFτ�ς µεγ1λες �ρ�νικ�ς περ��δ�ι τ ς παναρ�αι6τητ�ς συµπ�-

Πρ�σδι�ρισµ�ς κωδικ�A συµπυκν8σεως τ9ν �ρ�ν�λ�γι9ν τ�A ΠM
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ΠINAZ: �H �π�κωδικ�π� ηση τ9ν �ρ�ν�λ�γι9ν τ�A ΠM

α/α Γεγ�νFτα Xρ�ν�λ�γ ες (]τη) �Eτη π.X. Xιλιετ ες π.X. (± 0,5)

1. K�κρ�ψ. XHHH∆ΓII (1.318) 1.582 28,2
2. ∆ευκαλ#ων. XHHH∆ (1.310) 1.574 28,2
3. Kρανα&ς. XHHΓ∆ΓIII (1.268) 1.532 27,1
4. Kατακλυσµ+ς

,π. ∆ευκαλ#ων�ς. XHHΓ∆Γ (1.265) 1.529 27,1
5. /Aµφικτ2ων. XHHΓΓIII (1.258) 1.522 26,9
6. 3Eλληνες, Γραικ�#. XHHΓΓII (1.257) 1.521 26,9
7. K5δµ�ς. XHHΓΓ (1.255) 1.519 26,9
8. K#λι7 κα. Φ�9νι7. XHHΓII (1.252) 1.516 26,9
9. ∆ανα&ς. XHH∆∆∆∆ΓI (1.247) 1.511 26,7

10. /Eρι:θ&νι�ς, πρ<τα
Παναθ>ναια,
µ>τηρ ∆ι�ν2σ�υ. XHH∆∆∆∆II (1.242) 1.506 26,6

11. M#νως @ πρ<τ�ς XH**(«XH∆∆∆∆II-
XH∆∆∆∆ΓI»,
1.242≤ x ≥ 1.146,
µ�ση τιµE x= 1.194) x=1.458 25,5

12. /Eρι:θε2ς. XH∆∆∆∆ΓI (1.146) 1.410 25,0
13. Tριπτ&λεµ�ς. XH∆∆∆∆Γ (1.145) 1.409 25,0
14. /Oρφε2ς. XH∆∆∆Γ (1.135) 1.399 25,0
15. EIµ�λπ�ς κα.

πατEρ M�υσα#�υ. XH** («XH∆∆∆Γ-XΓ∆II»,
1.135 ≤ x ≥ 1.062,
µ�ση τιµE x= 1.098.5) x=1.362,5 23,5

16. Πανδ#ων. XΓ∆II (1.062) 1.326 22,7
17. Λ2καια ,ν /Aρκαδ#Kα,

Λυκ5ων. ................ .......... .........
18. LHρακλMς. ................ .......... .........
19. ANγε2ς. X∆∆∆I (1.031) 1.295 22,1
20. Θησε2ς. ΓHHHHΓ∆∆∆∆Γ (995) 1.259 21,3
21. /Eκστρατε#α

/AµαQ&νων εNς
/Aττικ>ν. ΓHHHHΓ∆∆∆∆II (992) 1.256 21,3

22. /Eκστρατε#α
/Aργε#ων ,π. Θ>Rας. ΓHHHHΓ∆∆∆ΓII (987) 1.251 21,3

23. /Eκστρατε#α εNς
Tρ�#αν ,π.
Mενεσθ�ως. ΓHHHHΓIIII (954) 1.218 20,5

24. 3Aλωσις Tρ�#ας. ΓHHHH∆∆∆∆Γ (945) 1.209 20,5
25. ∆#κη /Oρ�στη εNς

SAρει�ν Π5γ�ν
,π. ∆ηµ�φ<ντ�ς. ΓHHHH∆∆∆∆IIII (944) 1.208 20,4

26. TεTκρ�ς, Uδρυσις
Σαλαµ9ν�ς K2πρ�υ. ΓHHHH∆∆∆ΓIII (938) 1.202 20,4

27. Nηλε2ς, Uδρυσις
Mιλ>τ�υ κα. λ�ιπ<ν
π&λεων /Iων#ας. ΓHHH∆∆III (823) 1.087 20,3

28. LHσ#�δ�ς. ΓHΓ∆∆III (673) 937 14,5
29. 3Oµηρ�ς. ΓH∆∆∆∆III (643) 907 13,9

EAναγραφGς τ�A «A» θρα�σµατ�ς τ�A ΠM EAπ�κωδικ�π�ιηµ>ν�ς
�ρFν�ς

Σηµει8σεις:
1. T.ς Xνωτ�ρω ,λλειπε9ς :ρ�ν�λ�γ#ες τ�T ΠM π�Y σηµει�Tνται διZ διπλ�T Xστερ#σκ�υ ([π’ α/α 11 κα. 15),

τ.ς Xναπληρ^σαµε µ_ τEν ,γγυτ�ραν πρ�ηγ�υµ�νην κα. ̀ π�µ�νην :ρ�ν�λ�γ#αν τMς :ρ�ν�λ�γικMς σειρaς τ�T
µαρµ5ρ�υ, κα. [πελ�γ#σαµε τEν µ�σην τιµEν (x) τ�2των.

2. T+ν bς cνω πρ�σδι�ρισθ�ντα κωδικ+ συµπυκν^σεως τ<ν :ρ�ν�λ�γι<ν τMς ̀ λληνικMς παναρ:αι&τητ�ς π�Y
,:ρησιµ�π�#ησε @ cγνωστ�ς ,µπνευστEς τ�T ΠM ,πεRεRαι^σαµε κα. Xπ+ cλλα Xστρ�ν�µικZ στ�ι:ε9α Xρ:α#-
ων γραπτ<ν, µ_ τZ @π�9α πρ�σδι�ρ#Qεται d ,π�:E π�Y eQησε @ «θε+ς» ∆ι&νυσ�ς. AfτZ συµπεριλαµR5ν�νται σ_
Xν�κδ�τη ,ργασ#α µας, d @π�#α εgναι πιθαν+ν νZ δηµ�σιευθhM στ+ν «∆αυλ&».
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πτ�υν στIν 21η �ιλιετ�α π.X., εD�αµε συµπερ1νει =τι τ, Tρωικ, πρπει ν, διεδραµατ�σθησαν
τIν εYκ�στI πρ<τη �ιλιετ�α π.X. %Aλλ, τ� µσ�ν τ ς 21ης �ιλιετ�ας π.X. Yσ��ται µ� (20.500-
264=)20.236 Vτη πρ� τ ς λαBε@σεως τ�� ΠM. AFτ� τ� �ρ�νικ� δι1στηµα τ'ν 20.236 �τ'ν πα-
ρ�υσι1Lεται στ� ΠM συνεπτυγµν� σ� 954 Vτη µ6ν�ν. 8Eπ�µνως � κωδικ�ς («κ») τ ς �ρ�-
νικ ς συµπυκν<σεως τ�� ΠM εEναι (20.236:954 =) 21,21174.

[Σηµειωτ�ν =τι κατ, τ� ΠM � TΠ Kρ�ισε (954+264-485=) 733 �ρ6νια πρ� τ ς γενν-σεως τ��
8Hρ�δ6τ�υ. 8O Kγνωστ�ς �µπνευστIς τ�� ΠM (π�/ πρ�δ-λως εE�ε µελετ-σει τ�/ς >ρ�α��υς συγ-
γραφε?ς µας) φα�νεται =τι, γι, ν, συµπτ@BWη τ�ς �ρ�ν�λ�γ�ες π�/ ��1ραBε στ� µ1ρµαρ�, ��ρησι-
µ�π��ησε τIν Jς Kνω >ναπ6δεικτη �κδ��I τ�� 8Hρ�δ6τ�υ =τι «� TΠ Vγινε 800 Vτη πρ� αFτ��», κα-
θ�ρ�L�ντας µ1λιστα µετ, >π� >κριH  \π�λ�γισµ� κα� τIν \π�θετικI 3λικ�α τ'ν (800-733=) 27
�τ'ν π�/ θ, εE�ε � 8Hρ6δ�τ�ς, =ταν Vγραφε τIν παρ1γραφ� 145 τ�� δευτρ�υ HιHλ��υ τ�υ («EFτρ-
πη»), στIν �π��α >ναφρει τIν �π��I τ'ν Tρωϊκ'ν».4]

EEναι εFν6ητ� >π� τ, πρ�αναφερθντα =τι γι, ν, πρ�σδι�ρ�σωµε τIν πραγµατικI πρ� Xριστ��
�ρ�ν�λ�γ�α («X») τ'ν >ναγραφ�µνων γεγ�ν6των στ� ΠM κατ, πρ�σγγισιν 3µισε�ας �ιλιετ�ας,
π�λλαπλασι1L�µε τ, Vτη («E») π�/ >ναγρ1φ�νται στ� ΠM µ� τ�ν κωδικ� «κ», κα� στ� γιν6µεν�ν
πρ�σθτ�µε τ, 264 Vτη (π.X.) π�/ θεωρε?ται =τι �λαBε@θη τ� �ν λ6γNω µ1ρµαρ�. 4Oθεν X=κE+264.
(%EBυπακ�@εται =τι � κωδικ�ς «κ» δ�ν Yσ�@ει γι, τ�ς �ρ�ν�λ�γ�ες τ�� ΠM π�/ περι��υν 3λικ�ες
διαδ��ικ'ν γενε'ν). T, >π�τελσµατα τ'ν \π�λ�γισµ'ν µας V��υν Jς παρ�υσι1L�νται στ�ν π�-
νακα.

O� �ρ�ν�λ�γ�ες τ'ν γεγ�ν6των τ ς Xλληνικ ς παναρ�αι6τητ�ς π�/ �λαBε@θησαν >π� Kγνωστ�
�στ�ρικ� στ� Π1ρι� M1ρµαρ� παρ�υσι1L�υν κωδικ�π�ιηµνη συµπ@κνωση. TIν >π�κωδικ�π��-
ησ- τ�υς �πραγµατ�π�ι-σαµε κατ, πρ�σγγισιν 3µισε�ας �ιλιετ�ας H1σει >στρ�ν�µικ'ν στ�ι�ε�-
ων >ρ�α�ων γραπτ'ν, κα� διεπιστ<σαµε =τι µ�α �ρ�νικI περ��δ�ς Kνω τ'ν 28.000 �τ'ν π.X. συνε-
πτ@�θη σ� µι1µιση �ιλιετ�α µ6ν�ν. ∆ιαφα�νεται =τι � �µπνευστIς τ�� Παρ��υ Mαρµ1ρ�υ, µ� τIν
φαιν�µενικI πρ6θεση ν, διαιων�σWη τ�ν 8Eλληνικ� Π�λιτισµ6, στIν πραγµατικ6τητα �πτυ�ε –γι,
λ6γ�υς >γν<στ�υς– ν, τ�ν >π�κ6ψη >π� τ�ς παν1ρ�αιες �ρ�νικ�ς ρ�Lες τ�υ. ∆ι6τι µετ, τIν >νε@-
ρεση κα� τIν µελτη τ�� Mαρµ1ρ�υ τ�@τ�υ >π� Bν�υς >ρ�αι�λ6γ�υς, �πεκρ1τησε διεθν'ς 3 Kπ�-
ψη =τι � π�λιτισµ�ς τ'ν 8Eλλ-νων >ρ��Lει τIν δευτρα �ιλιετ�α πρ� Xριστ��. Παρ, τα�τα τ� ΠM
>π�τελε? �να >Bι6λ�γ� >ρ�αι�λ�γικ� ε�ρηµα, δι6τι περι�ει Kγνωστες πτυ��ς γεγ�ν6των τ ς Xλλη-
νικ ς παναρ�αι6τητ�ς πρ�φαν'ς �νεκα τ ς µεταγενεστρας >πωλε�ας >ρ�α�ων γραπτ'ν κα� τ ς
καταστρ�φ ς µνηµε�ων.

∆ι�ν. Γ. Kαλαµπαλ�κης
∆ιδ1κτωρ %Iατρικ ς A.Π.Θ.
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M
�α σηµαντικI >νακ1λυψη µ� παγκ6σµια µ�ναδικ6τητα, π�/ συγκεντρ<-
νει τ� �νδιαφρ�ν τ'ν �πιστηµ6νων, Vφεραν στ� φ'ς �� Vρευνες τ'ν
εYδικ'ν τ�� Κντρ�υ �ιακ'ν Μελετ'ν «Πελιννα?�» κα� τ�� Σπηλαι�λ�-
γικ�� 8Ελληνικ�� %ΕBερευνητικ�� 8yµ�λ�υ (ΣΠΕΛΕy). Στ� \γρ� κα� µυ-

στηρι'δες �σωτερικ� τ�� σπηλα��υ Συκι1, στ� �ωρι� Λιθ� τ ς ���υ, Xν�ς κ�σµ--
µατ�ς τ ς φ@σης 3λικ�ας διακ�σ�ων Xκατ�µµυρ�ων �τ'ν, Hρθηκε >ν1µεσα στ�/ς
σταλακτ�τες κα� σταλαγµ�τες �να σπανι<τατ� εEδ�ς �ντ6µ�υ. 4Ενας ψευτ�σκ�ρ-
πι6ς, π�/ =µ�ι6ς τ�υ δ�ν V�ει �ντ�πιστ  σ� �λ6κληρ� τ�ν πλαν-τη.

8Η �Bερε@νηση τ�� �ντυπωσιακ�� σπηλα��υ Bεκ�νησε πρ�ν >π� τρ�α �ρ6νια >π� τ�ν διευ-
θυντI τ�� Κντρ�υ �ιακ'ν Μελετ'ν %Ιω1ννη Μακριδ1κη κα� τ�ν συνεργ1τη τ�� Κντρ�υ
�ρασιτ�νη σπηλαι�λ6γ� Κ<στα Μ1γκ�. ∆�ν µπ�ρ��µε ν, παραλε�ψ�υµε τ� γεγ�ν6ς, =τι
>ρωγ�ς σ� αFτI τIν πρ�σπ1θεια –διαθτ�ντας �Yκ�ν�µικI �ν�σ�υση γι, τ�ς Vρευνες– \π ρBε
>π� τIν πρ<τη στιγµI 3 Ν�µαρ�ιακI ΑFτ�δι��κηση ���υ, π�/ δ�ν Vκλεισε τ, µ1τια µπρ�-
στ, σ� αFτ� τ� θα�µα τ ς φ@σης, =πως συµHα�νει σ� Kλλες περι���ς τ ς 8Ελλ1δ�ς, =π�υ ��
τ�πικ�� φ�ρε?ς >διαφ�ρ��ν γι, >ν1λ�γες παρεµH1σεις. Μ�ρι τI στιγµI π�/ γρ1φεται τ�
παρ�ν κε�µεν�, φωτ�γραφ�α τ�� ψευτ�σκ�ρπι�� δ�ν V�ει δ�θ  στI δηµ�σι6τητα, καθcς Kτ�-
µα π�/ >π�σπ1στηκαν πρ�σεκτικ, >π� τ� σ'µα τ�υ V��υν σταλ  γι, περαιτρω >ν1λυση
στ� Μ�υσε?� Φυσικ ς 8Ιστ�ρ�ας στ� Λ�Hερπ�υλ, πρ�κειµν�υ ν, καταγραφW  �π�σηµα τ�
εEδ�ς τ�υ κα� ν, �Bα�θ��ν �πιστηµ�νικ, συµπερ1σµατα. %Αν1λ�γ� δε?γµα V�ει σταλ  γι,
τ�/ς Dδι�υς λ6γ�υς σ� �πιστηµ�νικ� oδρυµα τ ς Β�υλγαρ�ας >λλ, κα� στ� Πανεπιστ-µι� τ ς
Κρ-της.

%Απ� µ�α πρ<τη �κτ�µηση τ�� Μ�υσε��υ Φυσικ ς 8Ιστ�ρ�ας τ�� Λ�Hερπ�υλ διαπιστ<νε-
ται =τι πρ6κειται γι, �να µ�ναδικ� κα� πρωτ�ανακαλυπτ6µεν� εEδ�ς �ντ6µ�υ, π�/ >ν-κει
στIν κατηγ�ρ�α τ'ν >ρα�ν�ειδ'ν. ΤIν Dδια Kπ�ψη \π�στηρ�L�υν 4Ελληνες κα� Bν�ι �ντ�-
µ�λ6γ�ι =πως κα� τ� Μ�υσε?� Φυσικ ς 8Ιστ�ρ�ας τ ς Σ6φιας. %Εν τN' µεταB/ � qΑγγλ�ς
�ντ�µ�λ6γ�ς Μ1ικλ Τα�υλ�ρ, π�/ εEναι >π� τ�/ς πρ<τ�υς π�/ εEδαν τ� Vντ�µ�, πρα κα�
>π� τIν δικ- τ�υ διαπ�στωση π�/ συγκλ�νει στ� κ�ιν� �πιστηµ�νικ� πρ'τ� συµπρασµα
=τι πρ6κειται γι, σπανι<τατ� εEδ�ς, γενικ<τερα θεωρε? τ� νησ� τ ς ���υ Jς Hι6τ�π� σπ1-
νιων �ντ6µων. Γι, αFτ�ν τ�ν λ6γ� τ� �πισκπτεται κ1θε καλ�κα�ρι. 8Η �Bερε@νηση τ�� σπη-
αλ��υ V�ει uδη �λ�κληρωθ , κα� µελετ:ται >π� τ�/ς φ�ρε?ς τ ς ���υ � πιθαν�ς τρ6π�ς
>Bι�π��ησ-ς τ�υ ��τως, �στε ν, εEναι �πισκψιµ�, �ωρ�ς =µως ν, >λλ�ιωθW  στ� παραµι-
κρ� τ� �σωτερικ6 τ�υ.

%ΑB�Lει ν, >ναφρ�υµε =τι τ� σπ-λαι� Συκι, στ� Λιθ� τ ς ���υ �κτε�νεται σ� δ@� ^ρ6-
φ�υς: � πρ'τ�ς Hρ�σκεται 6 µ� 7 µτρα κ1τω >π� τIν �πιφ1νεια τ ς γ ς κα� ^ν�µ1Lε-
ται «ΑDθ�υσα τ ς Σπασµνης Κ�λ<νας»· >κ�λ�υθε? �να στεν� κατακ6ρυφ� πρασµα
µ-κ�υς περ�π�υ 3-4 µτρων, π�/ �δηγε? στ�ν δε@τερ� mρ�φ� M κα� >λλι'ς στIν «Κ1-
τω ΑDθ�υσα». ΑFτ�ς � δε@τερ�ς mρ�φ�ς φτ1νει στ, 40 µτρα κ1τω >π� τIν �πιφ1νεια
τ ς γ ς κα� στ� H1θ�ς τ�υ V�ει µ�α λ�µνη, π�/ φρει τIν ^ν�µασ�α «Θ1λασσα τ ς Λ--
θης» µ� H1θ�ς 7,5 µτρων. %Επ�σης περιλαµH1νει τ� λεγ6µεν� «Πατ1ρι» κα� τIν «ΑDθ�υ-
σα Μυστικ ς Γαλ-νης», =π�υ 3 πρ6σHαση εEναι δυνατI µ6ν� µ� σπηλαι�κατ1δυση.

%ΕντυπωσιακI εEναι 3 φυσικI διακ6σµησ- τ�υ. Καταπληκτικ�� σταλαγµιτικ�� σ�ηµατι-
σµ�� π�/ φρ�υν τ�ς ^ν�µασ�ες «Βωµ�ς» κα� «Λαµπ1δα». Τ� σπ-λαι� καλ@πτει Vκταση
1.770 τ. µτρων µ� συν�λικ� µ κ�ς διαδρ6µων 250 µ. 8Η >νακ1λυψ- τ�υ Vγινε τ�ν Μ1ρτι�
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τ�� 1997, κα� τ�ν %Ι�@λι� τ�� 2003 Jλ�-
κληρ<θηκε 3 �αρτ�γρ1φησ- τ�υ. OΑς
µ�� �πιτραπW  ν, πρ�σθσω τ� πρ�σω-
πικ6 µ�υ σ�6λι�, µ� >φ�ρµI =σα δια-
τυπ<θηκαν σ� αFτ� τ� κε�µεν�. 4yτι τε-
λικ, >π�δεικν@εται πcς τ� µερ1κι κα�
3 >γ1πη γι, τIν �Bερε@νηση τ ς Xλλη-
νικ ς γ ς >π� �κε�ν�υς π�/ τ, V��υν
υ��θετ-σει σ,ν τρ6π� Lω ς, µπ�ρ��ν
ν, «πρ�καλσ�υν» σπ�υδα?ες >νακα-
λ@ψεις. 4yταν �� 4Ελληνες π�λ�τες κι-
νητ�π�ι��νται >π� πρ�σωπικI πρωτ�-
H�υλ�α, Vρ��νται στ� φ'ς θησαυρ��. Σ�
>ντ�θεση µ� τIν >διαφ�ρ�α δηµ�σ�ων
φ�ρων, π�/ \π�τ�θεται µ1λιστα =τι
αFτ� εEναι τ� καθ κ�ν τ�υς.

Τα�ιαρ��	λα Λαδ

kΑνω: %Η σπηλαι�λ�µνη. Κ τω: %� !π�λι-
θωµ0ν�ς ψευδ�σκ�ρπι�ς, Wνα ε3δ�ς π�5 δ�ν
Mπ�ρ*ει σ&µερα. %Η !π�λ�θωση κα διατ&-
ρησ& τ�υ µ0σα στ�5ς διαφανε7ς σταλακτ�-

τες ε3ναι τ0λειες.



%Aπ�τελε? �στ�ρικ� γεγ�ν6ς, =τι � τταρτ�ς αY'νας µ.X. |ταν � πι� καταστρ�φικ�ς τ ς �στ�ρ�ας
τ�� >νθηρ�� 8Eλληνικ�� Π�λιτισµ��. T��τ� Vγινε κ1τω >π� τIν αYγ�δα τ ς ρωµαϊκ ς �B�υσ�ας κα�
τ ς νας εFρωπαϊκ ς θρησκε�ας, 3 �π��α µ� δι1ταγµα τ�� Kωνσταντ�ν�υ Vγινε 3 �π�σηµη τ ς AFτ�-
κρατ�ρ�ας. 4O,τι |ταν Xλληνικ� Vπρεπε ν, καταστραφW  κα� �π1νω τ�υ ν, �τιστW  3 Nα P<µη. M-
�ρι τ�ν Kωνσταντ?ν� =λ�ι �� Pωµα?�ι αFτ�κρ1τ�ρες σεH1στηκαν τ� 8Eλληνικ� Πνε�µα κα� Σ�φ�α
–Kν κα� κατακτητ�ς >λλ, «τ ς 8Eλληνικ ς Παιδε�ας µετ��ντες»–, >φωµ��ωσαν τ�ς πνευµατικ�ς κα�
θρησκευτικ�ς �µπειρ�ες, κα� =λα αFτ, µ�ρι τ� 325 µ.X. συνυπ ρ�αν µ� τ�ς ρωµαϊκ�ς στIν >πρα-
ντη αFτ�κρατ�ρ�α. 8O αY'νας π�/ >κ�λ�@θησε µετ, τI στρ�φI τ�� Kωνσταντ�ν�υ πρ�ς τI να θρη-
σκε�α, γι, δικ6 τ�υ αFτ�κρατ�ρικ� mφελ�ς, κατπνιBε �λ�σ�ερ'ς τIν �λε@θερη σκψη κα� τIν Xλλη-
νικI παρ1δ�ση τ'ν Yδε'ν. 8H >π6ρριψη \π� τ�� Πα@λ�υ «τ ς σ�φ�ας τ'ν σ�φ'ν» Vφερε µ�α να
τ1Bη πραγµ1των –µ� τIν \π�στ-ριBη τ�� Kωνσταντ�ν�υ– κα� � Xριστ�ς >π� ��θρ�ς τ ς αFτ�κρα-
τ�ρ�ας Vγινε \π�στηρικτIς τ ς στρατιωτικ ς δ@ναµης τ ς P<µης κα� σ@µH�λ� τ ς ρωµαϊκ ς �B�υ-
σ�ας.

Στ� παραπ1νω HιHλ�� � συγγραφας τ�υ Yσ�υρ�Lεται =τι τ� εFρωπαϊκ� πνε�µα Vκλεισε µ� τIν �πα-
ν1σταση –revolution τIν ^ν�µ1Lει– τ�� τταρτ�υ µ.X. αY'να κα� Jς Vµπειρ�ς κα� �ρευνητικ�ς �στ�-
ρικ�ς \π�στηρ�Lει, µ� Kφθ�νη HιHλι�γραφικI κ1λυψη κα� γλαφυρ� >λλ, αFστηρ, �στ�ρικ� �φ�ς,
=,τι �πιγραµµατικ, >ναφρει, =τι δηλ. 3 Kν�δ�ς τ ς π�στης Vφερε τIν πτ<ση τ ς λ�γικ ς. 8H δια-
τριHI τ�@τη εEναι µ�α >Bι6λ�γη �στ�ρικI µελτη στIν π�ρε�α τ ς παγκ6σµιας �στ�ρ�ας κα� >ναλ@-
ει διεB�δικ, τ�ν Y�υδαι��ριστιανικ� κα� Xλλην�ρωµαϊκ� κ6σµ� κα� κατ, π6σ� �� �ντ1σεις µεταB@
τ�υς δηµι�@ργησαν �να π�λιτισµ6, στ�ν �π�?� =λ�ι µας L��µε σ-µερα.

%Aρ��Lει µ� τ�ν Θωµ: τ�ν %Aκιν1τη (Thomas Aquinas), θε�λ6γ� κα� �γι� τ ς δυτικ ς %Eκκλησ�ας
(1226-74) κα� τελει<νει µ� αFτ6ν, µι:ς κα� θεωρε?ται � πι� µεγ1λ�ς θεωρητικ�ς τ ς Kαθ�λικ ς
%Eκκλησ�ας. 8O Freeman σηµει<νει γι, αFτ�ν =τι «� %Aκιν1της πρ�σηλ@τισε τ�ν %Aριστ�τλη στ�ν
Xριστιανισµ6... >λλ, πρπει ν, εYπωθW  καλ@τερα =τι � %Aκιν1της πρ�σηλυτ�στηκε στ�ν %Aριστ�-
τελισµ6» (σελ. 333). Στ, πρ'τα κεφ1λαια, 2 �ως κα� 5, �Bετ1Lεται κυρ�ως 3 XλληνικI πνευµατικI
�πιρρ�I στI P<µη. Στ, κεφ1λαια 6 �ως κα� 9 �Bετ1Lεται 3 �πιρρ�I τ�� Xριστ�� κα� τ�� Πα@λ�υ –

CHARLES FREEMAN, 7H 9Aν�δ�ς τ�ς Π�στης κα4 < Πτ=ση τ�ς Λ�γικ�ς

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

Στς HΠA [*�υν !σπασθ# τ6 πρ�τεσταντικ6 µ�ντ0λ� Lργασι�µαν�ας κα N κ�ινων�α στε-
ρε7ται *αρ<ς. T�ν *αρ  τ#ς Fω#ς τ�ν [*�υν συνδ0σει µ� τ6 κ0ρδ�ς, τ  ψ4νια κα τ�ν Mπερκα-
ταν�λωση, π�5 µ�ν� κεν6 δηµι�υργε7 στ6 -τ�µ�. �Eπ�σης !π�µ�κρυναν τ�5ς !νθρ4π�υς !π6
τ�ν «φασµατικ= σκ5ψη» κα τ�5ς πρ�σκ�λλησαν στ�ν διπ�λικ= λ�γικ:, δηλαδ� τ�, µα	ρ�υ
x τ�, hσπρ�υ, LνQ$ Mπ�ρ*ει φ�σµα *ρωµ�των µετα�5 τ�:των, π�5 δ�ν τ  "λ0π�υν. gOταν γνω-
ρ�F�υµε τ�ν πηγ� πρ�0λευσης τ�, -γ*�υς, τ�τε τ6 8ν�µ�F�υµε φ���α. M0σα !π6 τ  ψε:δη, τ�ν
φ�"�α κα τ6ν πανικ�, π�5 σκ�πιµα δηµι�υργ�,ν στ6ν κ�σµ� (λ.�. �πεισ.δι� 11/2001, �π�θεση
µO hνθρακα, bπλα µαPικ0ς καταστρ�φ0ς >Iρ3κ κ.λπ.) N Σιωνιστικ= kAρ��υσα *Oµ δα τ#ς O+�-
σιγκτ�ν Mπ�δ�:λωσε τ6 !µερικανικ6 mEθν�ς κα τ4ρα Lπιτ�θεται !κ�θεκτη γι  τ�ν wδρα�ωση
τ#ς παγκ.σµιας δικτατ�ρ�ας.

K�τω !π6 παρ�µ�ιες καταστ�σεις τ  !γ*�τικ  x πανικ�"λητα -τ�µα κα �1 κ�ινων�ες !π�-

▲
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τ�ν �π�?� Πα�λ� µ� �ρωτηµατικ� θεωρε? �δρυτI τ�� �ριστιανισµ��. Στ, κεφ1λαια 10 µ� 12 πραγ-
µατε@�νται � Kωνσταντ?ν�ς κα� 3 Vλευση τ ς �ριστιανικ ς Π�λιτε�ας. %Eδ' µαθα�ν�υµε πcς � Θε-
�δ6σι�ς µ:ς 0ν6µασε ^ρθ6δ�B�υς µ� αFτ�κρατ�ρικ� δι1ταγµα:  «We authorise the followers of this
law to assume the title of orthodox christians» = «%EB�υσι�δ�τ��µε τ�/ς ^παδ�/ς τ�� ν6µ�υ τ�@τ�υ
ν, υ��θετ-σ�υν τ�ν τ�τλ� τ�� ^ρθ�δ6B�υ �ριστιαν��» (σελ. 197) κα� παρακ1τω «it would be the
emperor who would intervene to establish the boundaries between orthodoxy and heresy» = «θ, εEναι
� αFτ�κρ1τ�ρας � �π�?�ς θ, �πεµHα�νWη ν, κατ��υρ<νWη τ, σ@ν�ρα µεταB/ %Oρθ�δ�B�ας κα� αoρε-
σης». Kα� Vτσι «M:ς Vδωσαν π�στη... XHραϊκ-», Dσως Vλεγε � %Eλ@της.

Στ, Xπ6µενα κεφ1λαια >ναλ@εται 3 συµπεριφ�ρ, τ ς ∆υτικ ς %Eκκλησ�ας, 3 �π��α |ταν τελε�-
ως Bεκ�µµνη >π� τIν %Aνατ�λικI κα� 3 �π��α «θε�λ�γ��σε» �ωρ�ς κ,ν ν, V�Wη >Bι6πιστες µετα-
φρ1σεις τ'ν Xλληνικ'ν κειµνων. 8O Freeman στI συν�εια >ναλ@ει τ�ν >σκητισµ� Jς �ριστιανι-
κ-... %Oδ@σσεια κα� τ� 23� κεφ1λαι� >ναφρεται στ�ν «θ�νατ� τ#ς wλληνικ#ς Lµπειρικ#ς παρ�δ�-
σης». Στ� Vργ� τ�ν�Lεται κατ, κ6ρ�ν =τι 3 να θρησκε�α στηρ��τηκε στ�ς φιλ�σ�φικ�ς Yδες –=πως
τ ς τα�ριαLε κα� τIν συνφερε– τ�� Πλ1τωνα κα� 3 δυτικI �θικI στ� Vργ� τ�� %Aριστ�τλη.

Στ�ν σ@ντ�µ� κα� διαφωτιστικ� �π�λ�γ� � συγγραφας >ναφρει =τι «τ� ν, V�Wης π�στη µπ�ρε?
ν, �αρακτηριστW  Jς >ρετ-», >λλ, αFτ� Vφερε µ�α «>τρ�φ�α» στ�ν δι1λ�γ� (rational debate atrophied
(= � λ�γικ�ς δι1λ�γ�ς >τρ6φησε) κα� «3 XλληνικI πνευµατικI παρ1δ�ση, 3 �π��α εE�ε κ1νει τ6σα
π�λλ, ν, >ν��BWη τ�/ς �ρ�L�ντες τ ς γν<σης κα� ν, \π�στηρ�BWη τIν >B�α τ ς �λευθερ�ας τ�� λ6γ�υ
κα� τ ς σκψης, καταπν��τηκε» (σελ. 341).

∆�ν γνωρ�Lω �,ν τ� HιHλ�� αFτ� V�ει µεταφραστ  στ, Xλληνικ1, >λλ, 3 πρωτ6τυπη δια�ε�ριση
τ'ν θεµ1των τ�υ κα� � τρ6π�ς τ ς παρ�υσ�ασ-ς τ�υς τ�� παρ��υν τ� δικα�ωµα ν, µπW  στ� στ1-
δι� τ�� Xλληνικ�� διαλ6γ�υ. %AB�Lει τ�ν κ6π� ν, π��µε κα� δυ� λ6για γι, τ, δ@� >π�φθγµατα/>π�-
σπ1σµατα µ� τ, �π�?α πρ�λ�γ�Lεται τ� Vργ� τ��τ�. T� πρ'τ� εEναι τ�� EFρυπ�δη, πµπτ�ς αY'νας
π.X., >π6σπασµα >π� �να >πωλεσθ�ν κα� �ωρ�ς τ�τλ� δρ:µα τ�υ: «Mακ1ρι�ς εEναι αFτ�ς π�/ µα-
θα�νει π'ς ν, µπα�νWη στIν Vρευνα �ωρ�ς τIν �πιθυµ�α ν, Lηµι<σWη τ�/ς συνανθρ<π�υς τ�υ... >λλ,
>ντιλαµH1νεται τIν τ1Bη τ ς >γραστης φ@σης...». T� δε@τερ� εEναι τ�� 8Aγ��υ AFγ�υστ�ν�υ τ ς
∆υτικ ς %Eκκλησ�ας, τταρτ�ς αY'νας µ.X. «8Yπ1ρ�ει µ�α Kλλη µ�ρφI τ�� πειρασµ�� >κ6µη πε-
ρισσ6τερ� φ�ρτωµνη µ� κ�νδυν�. AFτI εEναι 3 >σθνεια τ ς περιργειας. EEναι αFτI 3 �π��α µ:ς
�δηγε? ν, >νακαλ@ψ�υµε τ, µυστ-ρια τ ς φ@σης... τ, �π�?α δ�ν θ, µ:ς δ<σ�υν τ�π�τε κα� τ, �π�?α
� Kνθρωπ�ς δ�ν πρπει ν, �πιθυµW  ν, τ, µ1θWη». N, γιατ� � �στ�ρικ�ς Charles Freeman δι1λεBε
αFτ�ν τ�ν π�λ/ πετυ�ηµν� τ�τλ� τ ς �ργασ�ας κα� µελτης τ�υ.

Θωµς Γ. >Hλι.π�υλ�ς

µ�ν4ν�νται κα !δυνατ�,ν ν  συγκεντρωθ�,ν, ν  Lλ0*��υν τ  αCτια κα ν’ !ντιµετωπ�σ�υν τ�ν
πραγµατικ� !πειλ&. Σ� "αρει�ς µ�ρφ�ς -γ*�υς κα πανικ�, τ  -τ�µα π0φτ�υν σ� κατ�θλιψη
κα τ  "λ0π�υν �λα µα,ρα. T6 !ντ�θετ� τ#ς κατ�θλιψης ε3ναι N *αρ  τ#ς Fω#ς. %H Φ:ση ε3ναι
N µεγαλ:τερη πηγ� *αρ<ς. gOµως �1 !ντιFωικ� α+τ� Lγκ0φαλ�ι τ�ν καταστρ0φ�υν !νελ0ητα.

*H κατ θλιψη πρ�καλεG �λ ττωση τ�� �νδιαφ5ρ�ντ�ς, µελαγ��λ�α, δυσκ�λ�α στ8ν sπν�,
διαταρα�Oς στ=ν Iρε�η, ,πeλεια τ�� �νδιαφ5ρ�ντ�ς γι3 �ρωτικ= πρ �η, ,παισι�δ���α
γι3 τ8 µ5λλ�ν, ,δυναµ�α συγκ5ντρωσης τ0ς σκ5ψης, τ0ς µν:µης καM λ:ψεως ,π�φ σεων
καM δι φ�ρα hλλα σωµατικ3 συµπτeµατα (π�ν�κ5φαλ�ς, πρ��λ:µατα γαστρεντερικ��
κ.h). A+τ  �µως "�λε:�υν !φ’ wν6ς τ6 �E��υσιαστικ6 Kατεστηµ0ν� κα !φ’ wτ0ρ�υ τς
φαρµακ�"ι�µη*αν�ες κα τ6 κ:κλωµα ναρκωτικ$ν, π�5 πρ�σπαθ�,ν µ� Mπ�κατ�στατα
ν  τ�ν4σ�υν τς *αµ0νες 1καν�τητες κα τ�ν *αρ�.

O1 gEλληνες λ�τρευαν �δια�τερα δ:� θε�:ς: τ6ν >Aπ.λλωνα –π�5 Lκπρ�σωπ�,σε τ6 Λ�γικ6–▲
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κα τ6ν ∆ι.νυσ� – π�5 Lκπρ�σωπ�,σε τ�ν Ψυ*� κα τ6 Συνα�σθηµα. T4ρα πρ�σπαθ�,ν κι
Lµ<ς, τ�5ς \Eλληνες, ν  µ<ς "�λ�υν στ  καλ�:πια τ�υς κα ν  µ<ς !π�µ�ν4σ�υν !π6 τ6ν ∆ι.-
νυσ�. Kα Lν π�λλ�7ς τ6 [*�υν Lπιτ:*ει µ� τ�ν ν0α γενι�. �Aν�γκη λ�ιπ6ν ν  περι�ρ�σ�υµε τ6ν
Kερδ|]� *Eρµ0, ν  Lκδι4��υµε Για��O κα Mαµµων κα τ�ν τ�ση γι  Mπ0ρµετρη Lπιτυ*�α,
π�5 µ<ς στερ�,ν τ�ν *αρ  κα Lνσταλ�F�υν στς ψυ*0ς µας πλε�νε��α, φιλαργυρ�α, !π�µ�νω-
ση, µ�*θηρ�α, [*θρα κα δια�ρεση. %O σ:γ*ρ�ν�ς φιλ�σ�φ�ς Π µπλ� [λεγε �τι τ6 ν�ηµα τ#ς
Fω#ς ε3ναι Wνα: «K νε τ8 καλ8 καM π5ρνα καλ ». ∆ι]�τε λ�ιπ8ν τ8 kAγ��ς, τ8ν Φ.��, τ=ν Kα-
τ θλιψη καM τ8ν Πανικ8 καM �αρ0τε τ=ν Zω= καM τ=ν Φ	ση. \Oλα στ8 τ5λ�ς ^ �ρ.ν�ς θ3 τ3
λ	σlη... EDτυ�0τε!!!

K.X. Kωνσταντιν�δης
%Yπ�στρ. L.!.

∆υστυ�'ς >π�τελε? κ�ινI διαπ�στωση =τι στIν 8Eλλ1δα 3 �πιστηµ�νικI �λευθερ�α τελε? \π� κα-
θεστcς �µηρ�ας. AFτ� τ� θε�κρατικ ς >π�κλ�σεως καθεστcς πρ�καλε? δυσ�ρεια στIν >πρ6σκ�-
πτη Vρευνα κα� περιθωρι�π�ιε? σ� >ρκετ�ς περιπτ<σεις κ1π�ιες σηµαντικ�ς πτυ��ς γνωσι�λ�γικ��
�νδιαφρ�ντ�ς. M�α >π� αFτ�ς τ�ς πτυ��ς εEναι 3 κ�ρ@φωση τ ς >ν1πτυBης τ ς Xλληνικ ς φιλ�σ�-
φ�ας κατ, τIν >π�καλ�@µενη περ��δ� τ'ν Xλληνιστικ'ν �ρ6νων κα� τ ς �στερης >ρ�αι6τητ�ς, �π6-
τε �µφαν�Lεται µ�α πρωτ�φανIς Jριµ6τητα φιλ�σ�φικ ς κριτικ ς κα� >µφισH-τησης σ� κ1θε �π�-
πεδ� λ6γ�υ – στIν π�λιτικ-, στIν κ�ινων�α, στIν �πιστ-µη, στ�ν π�λιτισµ� κ.>. 8H αYτ�α τ ς >π�-
σι<πησης αFτ�� τ�� λαµπερ�� �πιτε@γµατ�ς τ�� τ6τε 8Eλληνισµ�� εEναι διττ-. %Aφ’ Xν�ς 3 �γ�<-
ρια �B�υσ�α παρεµπ�δ�Lει �κ τ ς φ@σε<ς της τIν καλλιργεια τ ς δυνατ6τητας τ�� ν�ν 8Eλληνισµ��
γι, >µφισH-τηση, >φ’ Xτρ�υ \π�στηρ�Lει >νυπ6στατα τ� ψε�δ�ς, =τι � 8Eλληνικ�ς Π�λιτισµ�ς κα�
%Aνθρωπισµ�ς Hρισκ6ταν �κε?να τ, �ρ6νια σ� σ-ψη κα� παρακµ-, κα� Jς �κ τ�@τ�υ �πιHαλ6ταν µ�
κ1θε τρ6π� ν, τ�ν >ντικαταστ-σWη � Xριστιανισµ6ς.

8O Γι1ννης %AHραµ�δης συνε��Lει τIν >κατ1παυστη πρ�σπ1θει1 τ�υ γι, τIν >ν1δειBη τ�� θη-
σαυρ�� τ ς 8Eλληνικ ς Γραµµατε�ας τ ς �στερης >ρ�αι6τητ�ς. qEτσι συνταBε τ� HιHλ�� αFτ� π�/
φρει τ�ν >ντιπρ�σωπευτικ� \π6τιτλ� «%Aναγνωστικ� τ ς %Aρ�α�ας 8Eλληνικ ς Σκεπτικ ς Φιλ�-
σ�φ�ας - EYσαγωγI στ�ν Kλασικ� Σκεπτικισµ6». Πρ6κειται γι, �να φιλ�σ�φικ� διαµ1ντι, π�/ µ:ς
>ν��γει τ�ν δρ6µ� γι, τIν καλλιργεια τ�� σκεπτικισµ�� µας κα� τIν διε@ρυνση τ'ν πνευµατικ'ν
µας �ριL6ντων. Παρακ�λ�υθ��µε τIν κατ1ρρευση τ'ν πρ�λ-ψεων, τ'ν πρ�καταλ-ψεων κα� τ'ν
δ�γµατισµ'ν κ1τω >π� τ� H1ρ�ς τ�� >δσµευτ�υ πρ�Hληµατισµ��, τ ς >ννδ�της κριτικ ς κα� τ'ν
Bεκ1θαρων >παντ-σεων τ'ν Σκεπτικ'ν. 8O Π@ρρων, � %Aρκεσ�λα�ς, � T�µων � Φλι1σι�ς, � Kαρ-
νε1δης, � Kλειτ6µα��ς, � Kικρων, � AYνησ�δηµ�ς, � ΣBτ�ς %Eµπειρικ6ς, �� Πυρρ<νει�ι, �� %Aκα-
δηµεικ�� κ.K. παρελα@ν�υν >π� τ�ς σελ�δες αFτ ς τ ς µελτης µσNω τ'ν >ρ�α�ων συγγραφων. 8H
νε�ελληνικI >π6δ�ση, 3 �πιµλεια κα� � σ��λιασµ�ς τ'ν κειµνων εEναι �Bα�ρετα κα� τ� σπ�υδαι-
6τερ� εEναι πcς κ1π�ια >π� τ, >π�σπ1σµατα παρ�υσι1L�νται γι, πρ<τη φ�ρ, στIν �γ�<ρια Hι-
Hλι�γραφ�α. T� HιHλ�� πρ�λ�γ�L�υν �� Xλληνιστ�ς Brad Inwood κα� Peter Suber.

>Aλ5�ανδρ�ς X. M:τσι�υ

ΓIANNHΣ ABPAMI∆HΣ, O@ Σκεπτικ��
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Πειραιa.




