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•
T7 Γραφε9α τ: «∆» λειτυργ:ν

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

•
Παραγωγ�: PRESS LINE

M(γερ 11, �Aθ�να,
τηλ.: 210 5225.479.

•
• Tιµ� EντιτFπυ: y 5.

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

• ΦιτητHν: y 38.
• �EKωτερικ:: 80 δλλ. HΠA.
• �H συνδρµ� καταC(λλεται

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

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

κατ�πιν τηλεφων�µατς τ:
Lνδιαφερµ.νυ.

•

•
T7 Pειρ�γραφα δ>ν Lπιστρ.φνται.

•
QOλες R συνεργασ#ες καA τ7

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

ΠSστ Pεστ7ντ 175 01, Π. Φ(ληρ.
•

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

γνωστπι:ν στS περιδικ�.
•

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

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

¢IAºHMI™EI™
¢EN ¢HMO™IEYONTAI.

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

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

Mηνια9 ΠεριδικS ΠρωτπριακOς \Eρευνας

\Eτς 22, M(ις 2003, Eρ. 257

�O «∆» ]Pει τ�ν εNθFνη τHν κειµ.νων πT δηµσιεFει στAς
σελ#δες τυ. Γι7 τAς δραστηρι�τητες, δηµσιεFσεις, διατυ-
πMσεις θ.σεων κ.λπ. LκτSς «∆αυλ:» EπS πρ�σωπα πT
γρ(φυν Y ]γραψαν στS ΠεριδικS _ «∆» δ>ν εNθFνεται.
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[T� �ρθρ�δι
 α�τ� ε��α δηµ
σιε�σει πρ�ν �π� τεσσερ�µισυ �κρι��ς
�ρ�νια, τ�ν N
!µ�ρι
 τ
" 1998, στ� τε"�
ς 203 τ
" «∆», σελ. 12656-
12657. T� �ναδηµ
σιε�ω τ3ρα σ4 φωτ
γραφικ7 �νατ�πωση, θεωρ3-
ντας τ
 89 :σ
υ 8π�καιρ
 ;σ
 κα� κατ< τ7ν 8π
�7 τ=ς πρ3της δηµ
σι-
ε�σε3ς τ
υ.  – ∆.I.Λ.]



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

�Aγαπητ
 κ. Λµπρ�υ,
E�ς τ� τε���ς 252 τ�� «∆αυλ��» (∆εκ
µ!ρι�ς

2002, σελ%δα 16392) , -.ι/τιµ�ς διευθυντ2ς τ��
K�λλεγ%�υ Mελ!�5ρνης κ. Θωµ8ς 9Hλι/π�υλ�ς πα-
ρ�υσι<ει τ2ν =π�ψη τ?ν -γγλικ?ν λε.ικ?ν @ς
πρ�ς τ2ν Aτυµ�λ�γικ2 καταγωγB τCς -γγλικCς λ
-
.εως «glamour». Πργµατι καE τ� γιγαντιαF� -µε-
ρικανικ� λε.ικ� Webster µ8ς πληρ�φ�ρεF:

«Glamour: Σκωτσ
<ικη παραλλαγ2 τCς λ
.εως
grammar (γραµµατικ2) Jπ� τ2ν Kνν�ια τCς
grammarye (µαγε%α). 1. �Aρ�ικ?ς enchantment,
witchcraft, magic (γ�ητε%α, µαγε%α); spell (γ�ητε%α,
!ασκαν%α, -λλM καE συλλα!%<ω, -ρθρNνω Aκ τ��
σπε-εσπ, ρ%<ας τ�� ε?πε@ν A. �O καE speak, ,µιλ?,
speech, ,µιλ%α, λ/γ�ς!!). 2. Seemingly mysterious
and clusive fascination or allure as of some person,
object, scene, etc.; Φαιν�µενικM µυστηριNδης καE
µαγνητικB, γ�ητευτικ2 �δι/της πρ�σNπ�υ, -ντι-
κειµ
ν�υ R σκηνCς κ.λπ.».

ΘM Sθελα Tµως, σε!/µεν�ς τ2ν Uλληνικ2 γραµ-

µατε%α καE �V�E τEς .ενικ
ς, νM µ�ιραστ? µα<% σας
τ2ν πρ�σωπικB µ�υ καE (κατM τ2 γνNµη µ�υ φυσι-
κ) -κρι!
στερη =π�ψη: Tτι δηλαδ2 W λ
.η αVτ2
εXναι T,τι -π
µεινε -π� τ2ν @ραι/τατη -ρ�αι�ελ-
ληνικ2 πρ/γ�ν/ της, A B �γλα�ς, 89 
C τ� �γλα�-
µ
ρφ
ς, σ5νθετ� Aκ τ�� �γλα-�Dω >λαµπρ5νω, παθ.
φωνB �γλα-ι
"µαι >φα%ν�µαι λαµπρ/ς, λµπω,
διαπρ
πω, καE µ
ρφ7 (>µ�5ρη>γκλα-µ�υρι!!).
�Eπ%σης EAγλα-�η (καE -%α ε�ς τ2ν δωρικB), λµψη,
λαµπρ/της καE Aπ%θετα Tπως τM �γλα-�καρπ
ς,
�γλα-!θειρ
ς (στιλπν�κ/µης). �Eκ δZ τCς ρ%<ας γ�λ-
G γλH (γλ= ε�ς τ2ν �ωνικB, σηµα%ν�υσα τ� λαµπρ�,
λευκ�) δηµι�υργ��νται -πειρριθµα παργωγα,
Tπως γ�λα, γαλKνη, γαλαν�ς, γελ�ω, γελ!ω (λ-
µπω), Γλα�κ�ς, γλαυκ�ς -2 -/, γλαυκ?πις, γλα5-
κωµα, γλαφυρ�ς καE γλαφυρ/της, γλγ�ς-ε�ς, τ/
(,µηρικ2 Aπικ2 -ντE τ�� γ�λα), γλKνη (τ� λαµπρ�ν
τ�� \φθαλµ�� - κ/ρη -λλM καE κ�ρσι�), γλ=ν
ς,
τ� (=γαλµα, κ/σµηµα), γλυκ�ς, γλιστρ-�ω, -3δης,
κ.=. �AλλM καE -γγλιστE glow, glitter (λµπω, λα-

�O «�γλα�ς» τ�ν �Eλλ�νων κα� � «γκλαµ�υρι » τ�ν Pωµι�ν

K�ριε Λ�µπρ
υ,
Στ�ς 5 EIαν
υαρ�
υ παρακ
λ
�θησα µι< συν!ντευ9η τ
" EIακ3�
υ, τ!ως �ρ�ιεπισκ�π
υ EAµε-

ρικ=ς, στ� ραδι
σταθµ� ΣKAΪ. EAπ� τ7ν ;λη συν!ντευ9η (δι’ 8µ4 �ωρ�ς ?δια�τερη σηµασ�α) συ-
γκρ�τησα τ� σηµε@
 �ναφ
ρHς τ
υ (κατ�πιν 8ρωτKσεως) στ7 διδασκαλ�α τ=ς REλληνικ=ς Γλ3σ-
σας στ7ν Uλληνικ7 ROµ
γ!νεια τ=ς EAµερικ=ς, B Aπ
�α µετ< 1 Wως 2 γενι4ς δ4ν θ< Xπ�ρ�Yη.

EEπ’ α�τ
" B θ!ση τ
" κ. EIακ3�
υ Zταν, ;τι δ4ν Xπ�ρ�ει κ�νδυν
ς γι< τ�ν REλληνισµ� τ=ς EAµε-
ρικ=ς, δι�τι τ�ν καλ�πτει κα� τ�ν διατηρε@ B EOρθ
δ
9�α. RYπ’ α�τ� τ� πνε"µα, τ� Aπ
@
 φυσικ<
καθ
δηγε@ται κα� πρ
ωθε@ται �π� τ� 8λ!γ�
ν τ7ν ROµ
γ!νεια �νθελληνικ� Πατριαρ�ε@
 τ
"
Φαναρ�
υ, δ4ν ε�ναι παρ�δ
9
 τ� γεγ
ν�ς, ;τι B REλληνικ7 Γλ�σσα θ< Xπ
καθ�σταται �π� τ7ν
EAγγλικ7 σ4 ;λες τ�ς 8κδηλ3σεις τ=ς EOρθ
δ�9
υ EEκκλησ�ας στ7ν EAµερικ7 �λλ< κα� �λλ
". M!-
�ρι σKµερα, �π� τ�ν Aλ
σ�ερ= σκ
ταδισµ� τ
" Mεσα�ωνα π
_ 8π!φερε A Xριστιανισµ�ς, τ
υ-
λ��ιστ
ν σ3θηκε B REλληνικ7 Γλ�σσα, a�ι δι�τι  τ� bθελαν 
c τ< «φαι  φ#ρ�ντες» 8κθεµελιωτ4ς
τ
" π
λιτισµ
", �λλ< δι�τι δ4ν ε��αν dλλ
 8ργαλε@
 τ
υλ��ιστ
ν στ�ν Uλλην�φων
 κ�σµ
 τ=ς
8πικρ�τειας τ=ς EAνατ
λικ=ς Pωµαϊκ=ς A�τ
κρατ
ρ�ας γι< τ7 διδα�7 κα� 8πι�
λ7 τ
" δ�γµα-
τ�ς των. T3ρα π
_ g�
υν πλ!
ν τ7ν EAγγλικ7 σ<ν a�ηµα (παγκ�σµι
ς γλ�σσα τ�ν Bµερ�ν µας),
δ4ν g�
υν πλ!
ν καν!να 8νδ
ιασµ� ν< καταφ!ρ
υν τ� τελικ� κα� τελειωτικ� τ
υς κτ�πηµα, ▲

H AºE§§HNI™TIKH ¢PA™H
TOY ¶ATPIAPXEIOY ™TI™ H¶A
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;πως πιστε�
υν, κατ< τ
" REλληνισµ
" κα� τ=ς γλ3σσας τ
υ.
E�ναι πρ
φαν!ς, ;τι Wνας λα�ς, ;ταν ��σYη τ7ν γλ�σσα π
_ Aµιλε@, 89αφαν�Dεται. A�τ� ?σ��-

ει κα� γι< τ�ν Uλληνικ� λα�, A Aπ
@
ς, hν ��σYη τ7 Γλ�σσα τ7ν REλληνικK, �ντικαθιστ3ντας α�τ7ν
µ4 τ< EAγγλικ�, ;πως 8πιθυµ
"ν B κ. EEπ�τρ
π�ς µας στ7ν E.E. κα� π
λλ
� dλλ
ι, θ< ��σYη κα�
κ�θε 8παφ7 µ4 τ�ν πατρ
γ
νικ� τ
υ π
λιτισµ�. iAν σKµερα δια��D
ντας µι< �ρ�α�α 8πιγραφ7
δ4ν  καταλα�α�ν
υµε π
λλ�, δι�τι µHς λε�πει B παιδε�α, g�
υµε τ
υλ��ιστ
ν τ7ν dµεση σ�νδε-
ση σ<ν jEλληνες µ4 τ�ς ρ�Dες τ
" λα
" µας µ!σkω τ=ς REλληνικ=ς Γραφ=ς κα� Γλ3σσας.

∆υστυ��ς π
λλ
� πρ
σπαθ
"ν παντ
ι
τρ�πως ν< διακ�ψ
υν α�τ�ν τ�ν mµφ�λι
 λ�ρ
, π
_
Xπ�ρ�ει µ!σkω τ=ς γλ3σσας µ4 τ7ν �ρ�α�α κληρ
ν
µι�. nIσως 8κε@ Aδηγε@ κα� A µεταγλωττισµ�ς
τ=ς Kαιν=ς ∆ιαθKκης στ< Nε
ελληνικ�, π
_ gγινε πρ�σφατα �π� τ�ν �ρ�ιεπ�σκ
π
. ∆ι�τι B
REλληνιστικ7 τ�ν E�αγγελ�ων ε�ναι Wνας συνδετικ�ς κρ�κ
ς µ4 τ7ν κλασικ7 κα� Aµηρικ7 γλ�σσα.

EEλπ�Dω κ�π
τε ν< δραστηρι
π
ιηθY= B ROµ
γ!νεια τ=ς EAµερικ=ς �λλ< κα� τ�ν dλλων πε-
ρι
��ν, oστε ν< �π
τιν�9Yη τ�ν θανατηφ�ρ
 8ναγκαλισµ� τ
" Φαναρ�
υ κα� τ�ν πλ
κ�µων τ
υ
κα� ν< �ναλ��Yη B :δια τ7 διατKρηση τ=ς REλληνικ�τητ�ς της, σk3D
ντας κα� καλλιεργ3ντας τ7
δια�ρ
νικ7 REλληνικ7 Γλ�σσα.

E��αριστ�
∆ρ %Aντ'νι�ς Λυρ(κ�ς

Ψυ��ατρ
ς, EAθKνα

µπυρ%<ω), glo-ry (δ/.α), glo-rious (δ�.αστικ/ς),
glare (αb-γλη, -κτιν�!�λ%α), glaze (στ%λ!η, !ερν%-
κωση), gleam (φ
γγ�ς, -κτFνα, λµψη), glad (περι-
�αρBς, εcθυµ�ς), glance (!λ
µµα, µατι), glaucoma,
glaucous (κυαν��ς), glacier (dγκ�ς πγ�υ, παγε-

τNν), glass (eαλ�ς, π�τBρι�ν),  glissando (µ�υσικ�ς
Uλλην�-λατιν�γεν2ς Tρ�ς πρ�ϋπ�θ
των γλ�στρη-
µα S��υ κ.λπ.).

MετM τιµCς
%Aλ#)ανδρ�ς Xα,(λης,

M�υσικ�συνθ
της, N. 9Y/ρκη

«Στ#κεσαι σ1 µι  σπιθαµ4 γ5ς κα� σ1 κυριε6ει �γων7α»

�A.ι/τιµε κ. διευθυντ,
ΘερµM συγ�αρητBρια σZ σ8ς καE στ�iς Aκλε-

κτ�iς συνεργτες σας -π� jνα -κ/µη kEλληνα τCς
∆ιασπ�ρ8ς γιM τ�ν γιγντι� =θλ� σας καE τEς Tπ�ι-
ες θυσ%ες νM φ
ρετε στ� φ?ς κθε -λBθεια καE
γραφ2 θαµµ
νη AπE 17 α�?νες. Θυµ8µαι τ�ν Kα-
<αντ<κη π�i γρφει γιM τ�ν Uλληνικ� �?ρ�: «Στ!-
κεσαι σ4 µι< σπιθαµ7 γ=ς κα� σ4 κυριε�ει �γων�α.
Mν=µα �αθ�, δ3δεκα πατωσι4ς κα� �νε�α�ν
υν
φων4ς κα� σ4 κρ�D
υν. K�θε φων7 κα� ψυ�K. K�-
θε ψυ�7 π
_ λα�ταρ�Dει τ� σ�µα της. RH καρδι<
συνταρ�Dεται. ∆4ν 9!ρεις τ� ν< �π
φασ�σYης!». ∆υ-
στυ�?ς -π� τ� ��κ�δ/µηµα τ�� 9Eλληνισµ�� τM ρε-
τιρZ καE �l ταρτσες εXναι κατειληµµ
να µZ γλ-
στρες καE τ
ντες. EXστε -.ι
παιν�ι, π�i -π�τ�λµB-
σατε πρ/σ!αση στ�iς πρNτ�υς \ρ/φ�υς, τ�iς γε-
µτ�υς γνNση καE σ�φ%α, π�i εXναι καµµ
ν�ι R
µ�υ�λιασµ
ν�ι µ’ αVτ� τ� 5-10% π�i -π
µεινε,
Tµως σ’ αVτ� στηρ%<εται ,λ/κληρ�ς , ∆υτικ�ς Π�-
λιτισµ�ς -λλM καE τ� µ
λλ�ν αVτ�� τ�� πλανBτη,

oν πρ/κειται νM εXναι -νθρNπιν� καE π�λιτισµ
ν�.
�Eπειδ2 9Eλληνισµ�ς σηµα%νει φ?ς, γι’ αVτ� καE

Tπ�ι�ς πρ�σπαθpC νM φ
ρpη λ%γ� φ?ς Uλληνικ� εXναι
καE jνας µικρ�ς Πρ�µηθ
ας, π�i W µ�Fρα τ�υ εXναι
γνωστB· µZ τ2 διαφ�ρM Tτι τM µ�ντ
ρνα dρνια εXναι
πι� π�λλM καE τε�ν�λ�γικM A.ωπλισµ
να. ΠαρM
τα�τα συνε�%στε τ2 µεγλη πρ�σπθεια καE γνω-
ρ%<ω καλ, Tτι AνθαρρυντικM µην5µατα φθν�υν
-π� Tλα τM σηµεFα τ�� πλανBτη, καθrς -πευθ5νε-
σθε κυρ%ως στ2 «Nε�λα%α τCς O�κ�υµ
νης».

Ebστε =.ι�ι τ�� 9Eλληνικ�� tEθν�υς, τCς 9Iστ�-
ρ%ας καE τ?ν πρ�γ/νων µας!

MZ πατριωτικ�iς �αιρετισµ�5ς!
Γι(ννης Γιαννικ9π�υλ�ς

�Eπ%κ�υρ�ς Kαθηγητ2ς �IατρικCς
∆ιευθυντ2ς Γαστρ�εντερ�λ�γ%ας
Lac-King / Drew Medical Center 

Los Angeles, California, HΠA
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K5ριε Λµπρ�υ,
E�ς τ� τε���ς 254 τ�� «∆αυλ
"» (Φε!ρ�υρι�ς

2003) -ρθρ�γραφεFτε AσεFς καE �l συνεργτες σας
σ�ετικM µZ τ2 λατρε%α τ�� τ�τεµισµ�� ε�ς τ2ν 9Eλλ-
δα, W ,π�%α δυστυ�?ς Jπρ�ει -π� τ2ν Aπ��2 τCς
διM τCς !%ας λατρε%ας τ�� Για�!
, τ�� µεγαλ5τε-
ρ�υ καE �σ�υρ/τερ�υ U!ραϊκCς πρ�
λευσης πρNην
τ�τ
µ, ε�ς τ2ν �Nρα µας.

9H πατρ%δα µας, κ5ριε Λµπρ�υ, εXναι γεµτη
τ�τZµ Tπως \στ8 πτωµτων, τ%µια δ?ρα, τ%µια .5-
λα καE ε�κ/νες· Tµως καλM εXναι νM γνωρ%<ετε, Tτι
ε�ς τ2ν K
ρκυρα K��υµε jνα -π� τM καλ5τερης π�ι-
/τητας καE σηµερινCς λατρε%ας τ�τ
µ. �Oν�µ<ε-
ται yγι�ς Σπυρ%δων, τ�� K��υµε δNσει σ�εδ�ν θε-
ϊκZς �δι/τητες καE εXναι τ� πτ?µα Uν�ς νεκρ�� τ?ν

!λτων, π�i W στση τ�� κεφαλι�� τ�υ καE τ� -ν�ι-
�τ� στ/µα τ�υ δε%�ν�υν Tτι πρ/κειται περE κρεµα-
σµ
ν�υ, π�i σZ κατσταση πτωµατικCς -καµψ%ας
τ�ν π
τα.αν σZ κπ�ι� !λτ� καE AκεF µ�υµι�π�ι-
Bθηκε jνεκα τCς Kλλειψης \.υγ/ν�υ καE µικρ�!%ων.
T� Kφερε ε�ς τ2ν K
ρκυρα κπ�ι�ς µZ τ� dν�µα Kα-
λ��αιρ
της καE τ� Kδωσε πρ�Fκα ε�ς τ2ν κ/ρη τ�υ,
τ2ν ,π�%α νυµφε5θηκε γ/ν�ς τCς ��κ�γ
νειας
B�5λγαρη, µ%ας -π� τEς πλ�υσιNτερες ��κ�γ
νειες
τ�� νησι�� (...). �Aπ� τ/τε «D= κα� �ασιλε�ει κα� τ�
νησ� µας διαφεντε�ει».

MZ τιµ2

K'στας Kαλ�6δης
K
ρκυρα

O; «παραγωγ�� θρησκει�ν» στ4 σηµεριν4 Pωµι�σ6νη
K5ριε διευθυντ,
T% κρ5!εται π%σω -π� τ2ν Aµφανι</µενη Πα-

τρ|Nα Θρησκε%α; 9H 9EλλMς α´) δZν  εX�ε π�τZ ~ργα-
νωµ
νη θρησκε%α καE !´) δZν �ταν π�τZ θρησκει�-

π�ι/ς, -λλM π�ι��σε �EπιστCµες καE παρCγε ΓνN-
ση.

MZ τιµ2
I. Mακρυνικ9λας

=Oσ� πι� π�λ> µιλ?νε, τ9σ� �π�καλ6πτ�νται
K5ριε διευθυντ,
ΘM Sθελα νM σ8ς δNσω θερµM συγ�αρητBρια γιM

τ� συνεργτη σας κ. Π. K�υ!αλκη καE τ2ν -.ι�-
πρεπC καE �VσιαστικNτατη παρ
µ!ασB τ�υ στ�ν
Aνδ��ριστιανικ� λασπ�π/λεµ� π�i Kλα!ε �Nρα
στ2ν τηλε/ραση τCς NET στ2ν Aκπ�µπ2 τ�� κ. Λ�-
!
ρδ�υ (7 Mαρτ%�υ, �ρα 9.45).

�Aν καE �l =λλ�ι συν�µιλητ
ς τ�υ �ταν -π� µ/-
ν�ι τ�υς -στεF�ι καE @ς πρ�ς τEς -π/ψεις τ�υς, -λλM
καE @ς πρ�ς τ�ν τρ/π� µZ τ�ν ,π�F� τEς παρ�υσ%α-
<αν, , κ. K�υ!αλκης Kθεσε .εκθαρα (στ� !αθµ�
π�i τ�� Aπιτρ
ψανε νM µιλBσ�η) τ2ν π�ι�τικ2 δια-
φ�ρM µετα.i 9Eλληνισµ�� καE Xριστιανισµ��. N�-
µ%<ω Tτι Tλ�ι Tσ�ι παρακ�λ�5θησαν τ2 «συ<Bτη-
ση», µπ/ρεσαν νM .ε�ωρ%σ�υν τ2ν π�ι�τικ2 δια-
φ�ρM τ�� κ. K�υ!αλκη -π� Tλ�υς τ�iς =λλ�υς.

9O παπα-Tσκαλ�ς Aνσρκωσε Tλη τ2 !αρ!α-
ρ/τητα καE τ2ν �δε�λ�γικ2 τρ�µ�κρατ%α, π�i �ρη-
σιµ�π�%ησε , Xριστιανισµ�ς -νM τ�iς α�?νες, γιM
νM Aπι!ληθ�C· W !�υλευτ2ς κ. ΠαπακNστα µZ τ2ν
συνηθισµ
νη -ν�5σια π�λυλ�γ%α της µ8ς Kκανε γιM
=λλη µιM φ�ρM νM πρ�!ληµατισθ��µε @ς π�λ%τες
γιM τ2ν π�ι/τητα τ?ν Aκπρ�σNπων µας στ� κ�ιν�-
!�5λι�· καE αVτ�ς , =λλ�ς -ντιπρ/σωπ/ς µας στ�

K�ιν�!�5λι�, π�i τ�ν συν�δε5ει , τ%τλ�ς τ�� -ντι-
πρ�
δρ�υ τCς B�υλCς, πσ�ι<ε νM -π�δε%.�η π/σ�
«καλ�ς �ριστιαν�ς» εXναι, φ�!�5µεν�ς µBπως καE
δZν τ�ν στηρ%.�η W �Eκκλησ%α στEς Uπ/µενες Aκλ�γ
ς.
kOσ�ν -φ�ρ8 στ� δηµ�σι�γρφ� K. Bελ/π�υλ�,
αVτ�ς !ρ%σκεται σZ πλBρη σ5γ�υση, -φ�� πρ�-
σπαθC νM παντρ
ψ�η τ�ν 9Eλληνισµ� µZ τ� Xρι-
στιανισµ/, τ� φ?ς µZ τ� σκ�τδι, τ2ν Aλευθερ%α τ��
πνε5µατ�ς µZ τ2 δ�υλε%α τCς σκ
ψης! �Aστει/τη-
τες...

ΘM πρ/τεινα νM Aµφαν%<εται πι� συ�νM στ2ν τη-
λε/ραση , κ. K�υ!αλκης, -λλM καταλα!α%νω Tτι
δZν θM εXναι καE π�λi εV�ριστ�ς σ’ αVτ�iς π�i
τ2ν Aλ
γ��υν! Παρηγ�ρ��µαι Tµως µZ τ2ν �δ
α, Tτι
Aµφαν%<�νται τακτικNτατα , παπα-Tσκαλ�ς καE
W κ. ΠαπακNστα, ,π/τε , Uλληνικ�ς λα�ς µπ�ρεF νM
παρακ�λ�υθpC τM Aπι�ειρBµατα τ?ν Jπ�στηρικτ?ν
τ�� Xριστιανισµ��. kOσ� πι� π�λi µιλ8νε τ/σ� πι�
π�λi -π�καλ5πτ�νται!

KαE πλι θερµM συγ�αρητBρια.
MZ τιµ2

∆ρ Nικ9λα�ς A. Παντελ7δης
∆ιεθν�λ/γ�ς - ��κ�ν�µ�λ/γ�ς

�H «πρ�Cκα» τ�D Kαλ�,αιρ#τη στ� B�6λγαρη
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K5ριε διευθυντ,
�Aπ� τ2ν µακριν2 �Nρα τCς Bρα<ιλ%ας Kρ��µαι

κ�ντ σας διM µ
σ�υ τ�� «∆αυλ��» καE d�ι -ερ�-
π�ρικ?ς, Tπως θM τ� Aπιθυµ��σα.

[...]9H π%στη, τ� τακτικ� Aκκλησ%ασµα, , σε!α-
σµ�ς γιM τ�ν lερ
α τCς Aν�ρ%ας µας, Tλα κπ�υ
K��υν �σει τ� �ρ?µα καE τ2ν \µ�ρφι τ�υς. Στ�iς
-νωτ
ρω ταγ�iς τ�� κλBρ�υ δZν τρ
φω πιM καµµιM
συµπθεια, -φ�� δZν «περν8νε» καν
να @ραF� πα-
ρδειγµα στ�iς πιστ�5ς, Aκτ�ς -π� !αρυσBµα-
ντ�υς λ/γ�υς, π�i -π�τελ��ν «φων2 !�?ντ�ς Aν
τpC AρBµ|ω».

∆ια!<ω τ� !ι!λ%� «Pασ�φ/ρ�ι: συµφ�ρM τ��
Kθν�υς» τ�� ΓιNργ�υ ∆. Kαρανικ/λα κι K�ω !γεF
-π� τM ρ���α µ�υ. AVτ�E �σαν �l -ρ�ηγ�E τCς θρη-
σκε%ας µας, π�i τ�iς Kκαναν -ργ/τερα καE �ρωες;

Ec��µαι Tλ�ι �l συνεργτες τ�� «∆αυλ��» νM
εXστε καλM καE νM σ8ς ,δηγpC καE νM σ8ς φωτ%<pη
πντα , Θε/ς.

MZ τ�iς �αιρετισµ�iς -π’ Tλη µ�υ τ2ν ��κ�γ
-
νεια,

Mαρ7α K�υτρ�υF#λη - Pιφι'τη
Σ� Π�υλ�, Bρα<ιλ%α

�H ,�ρταριασµ#νη 
«Πυρ  τ�D �Hρακλ#�υς»

«K(π�υ H,�υν ,(σει τ� ,ρ�µα κα� τ4ν Iµ�ρφι »

K5ριε διευθυντ,
Πρ� δ5� µην?ν περ%π�υ, -νε!α%ν�ντας τM σκα-

λιM τ�� Mετρ� στ� Σ5νταγµα, εX�α µ%α π�λi εV�-
ριστη Kκπλη.η. �Aντ%κρυσα jνα π�λi καλα%σθητ�
=γαλµα τ�� Θησ
α (σZ -ντ%θεση µZ τM τερατ�υρ-
γBµατα, π�i !λ
π�υµε νM «.εφυτρNν�υν»  κατM
καιρ�iς στ2ν �AθBνα). EX�ε τ�π�θετηθC στ2ν λε-
ωφ/ρ� Bασιλ%σσης �Aµαλ%ας, -κρι!?ς -π
ναντι
-π� τ2ν B�υλ2 (πρ�φαν?ς, γιM νM «θαυµ<pη» τ�iς
ε�σερ��µ
ν�υς σ’ αVτ2ν) καE στ2 !ση τ�υ δι
κρι-
να �αραγµ
νες τEς λ
.εις «...πρ
σεφ!ρθη στ7ν π�-
λι τ�ν EAθην�ν 8π� δηµαρ��ας ∆ηµKτρη EA�ραµ�-
π
υλ
υ».

9H �αρM Tµως (@ς συνBθως σ’ αVτ�ν τ�ν τ/π�)
κρτησε λ%γ�. ΠρEν -π� λ%γες µ
ρες , Θησ
ας «.η-
λNθηκε», «πCρε π/δι»! AVτ� δM Kλειπε! NM τ�ν
K��υµε σZ περ%�πτη θ
ση, στ2ν καρδιM τCς �AθB-
νας! T% Kγινε;

MBπως -π�µακρ5νθηκε -π� τ2ν πλατεFα Συ-
ντγµατ�ς στM πλα%σια τ�� πρ�γρµµατ�ς «εVπρε-
πισµ��» τCς πρωτε5�υσας Aν dψει τ?ν �Oλυµπιακ?ν
�AγNνων; MBπως -κ�λ�5θησε τ2ν µ�Fρα τ�� -γλ-
µατ�ς τ�� Kωνσταντ%ν�υ Παλαι�λ/γ�υ τCς ,δ��
Mητρ�π/λεως καE τ�π�θετBθηκε κπ�υ -π/µερα,
�στε νM µ2ν τ�ν !λ
πpη κανε%ς; �H µBπως εX�ε τ2ν
τ5�η τ�� σιδερ
νι�υ A.αµ!λNµατ�ς (πρ�ς τιµ2ν τ��
9Oλ�καυτNµατ�ς τ?ν 9E!ρα%ων), π�i εX�ε στBσει ,
∆ηµBτρης �A!ραµ/π�υλ�ς στ� ΘησεF� (, µZν Θη-
σ
ας κ�%τα<ε τ2ν B�υλB, τ� δZ µνηµεF� τ?ν 9E!ρα%-
ων, @ς πι� «σηµαντικ/», τ2ν �Aκρ/π�λη); ∆Zν .
ρω
τ% νM Jπ�θ
σω. kOσ� διεστραµµ
ν� ν�� καE oν δια-
θ
τpη κανε%ς, δZν ν�µ%<ω Tτι µπ�ρεF νM -παντBσpη.

kOπως καE νM K�pη τ� πρ8γµα, Aλπ%<ω τ�υλ�ι-
στ�ν �l κ%�νες τ�� Παρθεν?ν�ς καE , να�ς τCς
�Aθην8ς N%κης νM Aπανατ�π�θετηθ��ν στ2ν -ρ�ι-
κB τ�υς θ
ση, oν καE π�λi φ�!8µαι Tτι K�ει Sδη

�H γ5 «κατ(πιε» τ�ν Θησ#α;

�AγαπητZ κ. Λµπρ�υ,
Σ8ς στ
λνω -π/κ�µµα τCς Aφηµερ%δας πρ�!�λCς

συµφερ/ντων τ�� ∆Bµ�υ Kαλλι
ων «N
α �Eπ��B»,
Tπ�υ φα%νεται σ’ Tλ� της τ� «µεγαλε@
» W -διαφ�ρ%α
τ?ν «sρµ
δ�ων» γιM τ2ν Uλληνικ2 κληρ�ν�µι. Πρ/-
κειται γιM τ� lερ� τCς «Πυρ8ς τ�� 9Hρακλ
�υς» πνω
στ2ν Obτη, π�i -κ/µη περιµ
νει κπ�ι�ν νM Aπιδε%.pη
κπ�ι� Aνδιαφ
ρ�ν.

MZ Aκτ%µηση

Π(ν�ς K�κκιν9π�υλ�ς
Φιλ/λ�γ�ς - Λυκειρ�ης,

�AθBνα
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K5ριε διευθυντ,
Σ�ετικM µZ τ2ν ε�δησε�γραφ%α τ2 σ�ετικ2 µZ τ2ν

«-νε5ρεση» τ�� τφ�υ κπ�ι�υ -δελφ�� τ�� Xρι-
στ�� θ
λω νM σηµειNσω, Tτι , τελευταF�ς, σ5µφωνα
µZ τEς Γραφ
ς, σταυρNθηκε στ�ν Kραν%�υ T/π�ν,
500 µ
τρα περ%π�υ K.ω -π’ τ� κστρ� τCς 9Iερ�υσα-
λBµ. [9O εVαγγελιστ2ς �Iωννης γρφει:  «�ν δZ Aν
τ|? τ/π|ω Tπ�υ AσταυρNθη κCπ�ς καE Aν τ|? κBπ|ω
µνηµεF�ν κεν/ν, Aν |� �Vδ
π�τε �VδεEς Aτ
θη· AκεF
��ν διM τ2ν παρασκευ2ν τ?ν �I�υδα%ων, Tτι Aγγiς �ν
τ� µνηµεF�ν, Kθηκαν τ�ν �Iησ��ν» (IΘ´, 40-42)].

9O KωνσταντFν�ς µZ τ2ν µητ
ρα τ�υ 350 Kτη
-ργ/τερα !ρCκαν, καθrς µ8ς λ
γ�υν, τ�ν τφ� τ��
Xριστ�� Aντ�ς τ�� κστρ�υ τCς 9Iερ�υσαλBµ. Ση-
µειNνω, Tτι K�ω κατ�ικBσει AκεF AπE 8 �ρ/νια καE
K�ω µελετBσει λεπτ�µερειακM τ2ν τ�π�γραφ%α τCς

περι��Cς. kOλα λ�ιπ�ν αVτM π�i Jπρ��υν σBµερα
καE π�i τM πρ�σκυν��ν �l �ριστιαν�E εXναι φτεια-
�τ. OVδ
π�τε !γCκε «yγι� φ?ς» καE �Vδ
π�τε
JπCρ.ε «τ%µι� .5λ�». �EMν AρευνBσετε πρ�σεκτικM
τ2ν ε�δησε�γραφ%α στ�ν τ5π� τCς δεκαετ%ας τ��
’60, θM !ρCτε τM δηµ�σιε5µατα, σ5µφωνα µZ τM
,π�Fα σZ κπ�ι� -ρ�αF� U!ρα%ικ� νεκρ�ταφεF� κ�-
ντM στ�ν Kραν%�υ T/π�ν !ρCκαν jνα τφ� µZ τ2ν
Aπιγραφ2 «�Eµµαν�υBλ». Ol -ρ�αι�λ/γ�ι, µετα.i
τ?ν ,π�%ων κι jνας kEλληνας, εXπαν, Tτι �Vδ
π�τε
, Xριστ�ς Kφερε τ� U!ραϊκ�ν dν�µα �Eµµαν�υBλ...
MετM �λθε , «Π/λεµ�ς τ?ν kE.ι Wµερ?ν» καE τ� θ
-
µα .ε�σθηκε.

MZ τιµ2
Kρ�ς %A)ι'της

Σ5δνεϋ, AVστραλ%α

ELδωλ�λατρικ� τ� Θ#ατρ� µ#ν, εLς F��θειαν τ�D %AFρα µ δ#...

δρ�µ�λ�γηθC W -ντικατστασB τ�υς -π� -ντ%-
γραφα. (T� «πρ/γραµµα -π�κατστασης τ?ν µνη-
µε%ων τ�� Παρθεν?ν�ς», τ� ,π�F� Jπρ�ει στ�
∆ιαδ%κτυ�, κτι τ
τ�ι�, Aµµ
σως πλ2ν σαφ?ς, -φB-

νει νM Aνν�ηθpC).
MετM τιµCς

Σ7σσυ %Aρτσ7τα
KηφισιM

�AγαπητZ κ. Λµπρ�υ,
ΣτM διδακτBρια «9Eλληνικ2 Παιδε%α» τ?ν B�-

ρε%ων Πρ�αστε%ων µZ τ2ν Aµφαντικ2 πλ2ν Tµως
παραπλανητικ2 αVτ2 Aπωνυµ%α (εXναι Aλεγ�/µενα
-π� τ�ν Σ5λλ�γ� Θε�λ/γων «ΣωτBρ») �Vδ
π�τε
συµπεριελBφθησαν στEς π�λιτιστικZς AκδηλNσεις
τ�υς Aπισκ
ψεις τ?ν µαθητ?ν στM θ
ατρα. 9O λ/-
γ�ς; �Eπειδ2 �l �θ5ν�ντες θε�λ/γ�ι θεωρ��ν -κ/-
µη καE σBµερα τ� θ
ατρ� (�Aρ�αι�ελληνικ/, Nε�-
ελληνικ� καE Παγκ/σµι�) @ς ε�δωλ�λατρικ2 µ�ρ-

φ2 T
�νης.
�Eφ
τ�ς Kπειτα -π� πι
σεις τ?ν γ�ν
ων τ?ν µα-

θητ?ν -π�φσισαν νM πρ�σφ
ρ�υν π�λιτισµ� στM
παιδι µας, πηγα%ν�ντς τα νM δ��ν τ� θεατρικ�
Kργ� «9H θυσ%α τ�� �A!ραMµ» τ�� B. K�ρνρ�υ.
NM Aκλ!�υµε τ� γεγ�ν�ς αVτ� @ς πρ/�δ�;

MZ τιµ2

EMσθεν7δα
Mαρ�5σι �AττικCς

�H «%Aρ,9ντισσα ∆6� Xωρ�ν» τ5ς ALγ6πτ�υ

�H τ�π�γραφ7α τ5ς �Iερ�υσαλ4µ κα� N «Παν(γι�ς T(φ�ς»

K5ριε διευθυντ,
Στ� =ρθρ� «MιM π�λi παλιM σ5γκρ�υση Π�λυ-

θεϊσµ�� - M�ν�θεϊσµ�� – 9H Aπανσταση τCς !α-
σ%λισσας Nεφερτ%της» τ�� κ. Mαυρ�µµτη (τε���ς
254, σελ. 16517) -ναφ
ρεται, Tτι W Nεφερτ%τη -π�-
καλεFται σZ µ%α Aπιγραφ2 «�Aρ�/ντισσα τ?ν ∆5�
Xωρ?ν» καE γ%νεται λ/γ�ς γιM τ� σZ π�ι =λλη �N-
ρα (Aκτ�ς τCς A�γ5πτ�υ), -φ�ρ�8 αVτ�ς , τ%τλ�ς
της. ΘM Sθελα νM -ναφ
ρω Tτι, µετM τ2ν jνωση τ?ν
δ5� !ασιλε%ων τCς �Aρ�α%ας A�γ5πτ�υ (δηλ. τ��
tAνω καE τ�� Kτω Bασιλε%�υ) , Tρ�ς «∆5�
X?ρες» (R «τ�.�_» Tπως -ναφ
ρεται στ2ν A�γυ-
πτιακ2 τCς Aπ��Cς Aκε%νης) -ναφ
ρεται -κρι!?ς

(καE εXναι συνNνυµ/ της) στ2ν Abγυπτ� @ς Uνια%-
�υ Bασιλε%�υ. Συνεπ?ς , συνBθης �αρακτηρισµ�ς
τ�� Uκστ�τε κυ!ερν?ντ�ς τ2ν Abγυπτ� (καE d�ι
µ/ν� τCς Nεφερτ%της) @ς «=ρ��ντ�ς R κυρ%�υ τ?ν
δ5� �ωρ?ν» («ν!µπ.τ�.�_» γιM τ� Φαραr R «ν!-
µπ.!τ.τ�.�_» γιM τ2 Nεφερτ%τη, -φ�� �ταν γυναFκα)
δZν Jπαιν%σσεται =λλη �Nρα Aκτ�ς τ�� Uνια%�υ Bα-
σιλε%�υ τCς tAνω καE Kτω A�γ5πτ�υ.

EV�αριστ? π�λi γιM τ2ν πρ�σ��B σας
Mι,(λης Πατρ'νης

∆ρ Mη�ανικ�ς Mεταλλε%ων - Mεταλλ�υργ�ς 
Mη�ανικ�ς E.M.Π.



EXναι τ� -διαφιλ�ν%κητ� εeρηµα τ�� 9Eλληνικ�� Π�λι-
τισµ��. Συνδυασµ
νη µZ π�ικ%λα =λλα π�λιτε5µατα, θM -π�τελ
σ�η τ� !ασικ�
γνNρισµα τ�� π�λιτικ�-κ�ινωνικ�� !%�υ τ?ν 9EλλBνων. 9O �Aριστ�τ
λης τ2ν -ν
-
λυσε Aπισταµ
νως στM «Π
λιτικ�» τ�υ (7 !ι!λ%α) καE στ2 «Συναγωγ7 Π
λιτει�ν»,
[(255 !ι!λ%α)· σηµ.: TM !ι!λ%α αVτM κηκαν, Tπως Uκατ�µµ5ρια =λλα, -νηλε?ς,
@ς µ
ρ�ς τ?ν διN.εων τ?ν Pωµαι��ριστιαν?ν· bσως µερικM εXναι θαµµ
να στM
Jπ/γεια M�υσε%ων, τ�� Bατικαν�� R µ�ν?ν]. Στ� «EAθηνα�ων Π
λιτε�α» (!ρ
-
θηκε µισ�κατεστραµµ
ν� τ�ν 20� α�. µ.X.) περιγρφει µZ σαφBνεια jνα -π� τM δε-
κδες δηµ�κρατικM µεικτM π�λιτε5µατα, τ� κυριNτερ�2. EXναι !
!αι�, Tτι κθε
Uλληνικ2 π/λις εX�ε, λ/γ�ω τCς ?διαιτερ�τητ�ς της, διαφ�ρετικ� π�λ%τευµα, π�i
Aντασσ/ταν Tµως στEς 6 κατηγ�ρ%ες τ�� �Aριστ�τ
λη (Σ,. 1). 9Ως γνωστ/ν, τ�
«?δια�τερ
ν» εXναι �αρακτηριστικ� τ�� kEλλην�ς (λ.�. W π�ικιλ/της τCς ψυ�Cς,
τ�� τ�π%�υ), καE !ρ%σκεται σZ πλBρη σ5µπν�ια µZ τ�ν 3� συµπαντικ� ν/µ� (�Aν-
γκα - �A
να�ν - �Iδια%τερ�ν - 9Aπλ��ν).

9H λ
.η ∆ηµ
κρατ�α σ5νθετη -π� τ� «∆=µ
ς» (<δα%.νυ.µι = συντρNγω), ση-
µα%νει κ�ιν�ς λα�ς / d�λ�ς, («δKµ
υ �ν7ρ» «�IλιMς» B 188), �l «π
λλ
�» καE τ
λ�ς
W Aκκλησ%α (δBµ�υ), π�i καταντ8 στ� Bυ<ντι� (= φατρ%α lππ�δρ/µ�υ). KαE

HH ¢HMOKPATIA.¢HMOKPATIA.

M#α Eντιπ#ηση `ν�µατς

«Συλλ
γHται mρθ< ;π
ι
ς συλλ
γHται 8λε�θερα» (PBγας ΦεραF�ς)

QO
ταν µικρ�ς στ� �ωρι� δυσκ�λευ/µ�υν νM .εκινBσω κτι καE
ρNταγα «π�ς ν’ �ρ��σω, παππ
"»; , γερ�-KωσταντCς -πα-
ντ��σε λακωνικ: «�π’ τ7ν �ρ�K». M
�ρι πρ� \λ%γων Aτ?ν ν/-
µι<α, Tτι �ταν jνα -π� τM «�στε@α» τ�υ, jως Tτ�υ δι!ασα στ�ν

�Eπ%κ�υρ� τ� «�ρ�K σ
φ�ας mν
µ�των 8π�σκεψις» (= Kρευνας). �Aπ�
τ/τε διαπιστNνω συνε�?ς, Tτι �l λ
.εις τCς -ρ�
γ�νης µητ
ρας - γλNσ-
σας, τCς 9EλληνικCς, δ%δ�υν καE τ�ν ,ρισµ/ τ�υς.
�Eπ%σης -νεκλυψα, Tτι µ%α -π� τEς τ
σσερις �ρ�4ς π�i δι
π�υν τ�
�θ�ς τ?ν 9EλλBνων1, W (συν.)µετ
�7 (στM κ�ιν), εXναι τ� κλειδ% τCς κα-
ταν/ησης τCς ∆ηµ�κρατ%ας. kOπως καE τ� 8λε�θερ
ν· «λα�ς 8λε�θε-
ρα ��Dειν» [(= Aκφρ<εται) A�σ�. «Π
ρσαι» 586].



Kρ�τ
ς (= δ5ναµις / Aπι!�λB. «Kυριωτ!ρ
υς τ
_ς �π�ρ
υς, πλε�
νες γ<ρ ε?σ�» (=
Aπικρατ��ν �l =π�ρ�ι, B. 17.6)· αVτ�E συναπ�φασ%<�υν µZ τ�iς πλ�υσ%�υς / εVγε-
νεFς / AπιφανεFς µZ -ρ�Zς τBν:

➊ �Iσ�τητα Sτ�ι �σ�ψηφ%α, �σηγ�ρ%α (,µιλ%α), �σ�ν�µ%α («8ν γυναι9� πρ�ς
dνδρα» Πλατ. «Π�λιτε%α», 563!), �σ�π�λιτε%α (= δικα%ωµα / Jπ��ρ
ωση συµµε-
τ��Cς)4, �σ�τιµ%α (= πρ�ν/µια) καE �σ�τ
λεια (= -ναλ�γ%α φ/ρων). Πρ�ϋπ/θεση
τCς �σ/τητας �ταν W δηµι�υργ%α (µ�ρφωσις) Aνεργ?ν π
λιτ�ν, Aκπαιδευµ
νων
πρ�ς -νληψη καθηκ/ντων: «π
λιτ�ν �ρετ7 ε�ναι τ� δ�νασθαι dρ�ειν κα� dρ�ε-
σθαι καλ�ς3» (1277 α 55), π�i -π�λαµ!ν�υν πλBρη Aλευθερ%α: «8λευθερ�ας τ�
8ν µ!ρει (= µZ τ2ν σειρ)... τ� :σ
ν g�ειν κατ’ �ριθµ�ν �λλ< µ7 κατ’ �9�αν» (1317!).

➋ MετP�. �Aπ�τ
λεσµα �ταν
W συµµετ��2 Tλων d�ι µ/ν� στEς
�π
φ�σεις (Aκκλησ%α τ�� δBµ�υ)
-λλM καE στM �9ι3µατα (λειτ�υρ-
γ%ες) µZ κλ=ρ
. MZ ψCφ� A.ελ
-
γ�ντ� µ/ν� �l 10 στρατηγ�E καE �l
3 -π� τ�iς 9 =ρ��ντες στ2ν �AθB-
να [Σ,. 2].

9H µετ��2 �ταν δικα%ωµα -λλM
καE Jπ��ρ
ωση τ�� π�λ%τ�υ (πε-
ριφρ�νητικM λεγ/ταν τ� «τ!θνηκε

λ�θε �ι3σας») Jπ� τ�iς U.Cς Tρ�υς:

α. �Aνθεση συγκεκριµµ
ν�υ Kργ�υ -µισθE (-ργ/τερα Aδ%δετ� jνα δι/!�λ�
Sτ�ι µισ� µερ�κµατ� Aργτη!) γιM @ρισµ
ν� �ρ/ν� (AτBσι�) καE yπα. Aφ’
Tρ�υ <ωCς (πλ2ν στρατηγ?ν). C. tEλεγ��ς καθ’ Tλη τ2 διρκεια τCς θητε%ας
καE -νκλησB τ�υ σZ περ%πτωση παραν�µ%ας καE γ. MετM τ� τ
λ�ς -π�λ�γι-
σµ�ς καE λ�γ�δ�σ%α καE bσως -π/δ�ση εVθυν?ν µZ π�ινZς �ρηµατικZς κ.=.

�Aπ�τ
λεσµα τ�5των �ταν λ/γ�ω τ?ν π�λλ?ν «λειτ
υργι�ν» (-π� σκ�υπ%δια
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Σ,. 2. %Aθηνα7ων π�λιτε7α.
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µ
�ρι π�λε�δ�µ%α) νM λαµ!ν�η Aνεργ�ν µ
ρ�ς τ� 1/6 τ?ν π�λιτ?ν Aτησ%ως. tEτσι
µπ�ρ��σε , π�λ%της νM «Xπ
υργv=» µ
�ρι καE 10 φ�ρZς στ2 <ωB τ�υ!

T% -π/ Tλα αVτM Jπρ�ει σBµερα; tAλλ�ι καιρ�E =λλα Sθη...

➌ Θεσµ#. EXναι �l =γραφ�ι ν/µ�ι, τM «ν�µιµα REλλKνων», τM «π�τρια», π�i
εXναι «gτι κυρι3τερ
ι καE π
ρα κυριωτ
ρων τ�ν κατ< γρ�µµατα ν�µων 
c κατ<
τ< gθη ε?σ�ν» (1287 ! 5). EXναι τM διαδικαστικM τ?ν λειτ�υργι?ν (π�F�ι, π?ς, π/-
τε) τM Sθη καE Kθιµα, τM Tσια / σε!σµατα καE �l U�ρτZς / πανηγ5ρεις.

9H δ5ναµB τ�υς πηγ<ει -π� τ� �θ�ς τ?ν 9EλλBνων1, π�i -π�ρρ
ει -π� τ�iς
συµπαντικ�iς ν/µ�υς: «τρ!φ
νται π�ντες 
c �νθρ3πει
ι ν�µ
ι Xπ� Uν�ς, τ
" θε�-

υ», µ8ς πληρ�φ�ρεF , γερ�παππ��ς 9Hρκλειτ�ς (-π. 114). [ΣυµπτωµατικM (;)
τ� =ρθρ� - σ5µ!�λ� «Wνα Wνα τ!σσερα» τ�� ’60 -ναφ
ρει: «RH τKρησις τ
" Συ-
ντ�γµατ
ς 8παφ�εται ε?ς τ�ν πατριωτισµ�ν τ�ν REλλKνων» (= Aλευθ
ρα !�5λη-
ση)].

T� �θ�ς εXναι , τρ/π�ς <ωCς / ν��τρ�π%α µι8ς κ�ινων%ας. T� Uλληνικ/, µZ !-
ση τ� M
τρ�ν K�ει στ/�� d�ι τ� <Cν -λλM τ� «ε� <Cν» [(εw ν
ε@ν, εw �
�λεσθαι, εw
πρ�ττειν): 1258 α]. TM θ
σµια στ2 Σπρτη (καE -λλ��) τM µθαιναν τM παιδι,
τραγ�υδNντας τα! TNρα π�ι/ς .
ρει τ�iς =πειρ�υς ν/µ�υς;

➍ MεταCλ�. 9H δυνατ/της -λλαγCς γνNµης, -π�φσεων, ν/µων, �θ?ν, -κ/-
µα καE π�λιτε5µατ�ς �σαν στ2ν -π/λυτη δικαι�δ�σ%α τ?ν π�λιτ?ν. tEτσι �l -π�-
φσεις (= ψηφ�σµατα) τ�� δBµ�υ �σαν π�λλκις -ντ%θετες πρ�ς =λλες πρ�η-
γ�5µενες R καE σZ ν/µ�υς: «τ< ψηφ�σµατα κ�ρια vZ �λλ< µ7 A ν�µ
ς» (1292 α).

EXναι W -κρα%α µ�ρφ2 Aλευθερ%ας (= Aπικ%νδυνη;), π�i δε%�νει Tµως τ2ν εVε-
λι.%α τ�� δBµ�υ @ς πρ�ς τ2ν A.
λι.η R !ε!α%ωση τCς «π
λιτε�ας» σ5µφωνα µZ τEς
Uκστ�τε πραγµατικZς συνθCκες / γεγ�ν/τα. tEτσι λ.�. στ2ν �AθBνα κατM τ�iς
lστ�ρικ�iς �ρ/ν�υς Sτ�ι -π� τ�ν Θησ
α jως τ�ν 3� π.X. α�. Kγιναν 11 (!) -λλαγZς
π�λιτε5µατ�ς.

�Aπ� τ�iς Uκατ�ντδες π�λιτει�λ/γ�υς τCς -ρ�α%ας 9Eλλδ�ς
\λ%γων τM \ν/µατα διεσNθησαν. KαE �l 5 π�i θM -ναφ
ρ�υµε εX�αν -ντιρρBσεις
γιM τ� «τ!λει
ν» τCς δηµ�κρατ%ας!. α. 9O �εν�φ?ν, λακων%<ων, δ
�εται @ς =ρι-
στ� π�λ%τευµα τ� µεικτ/ Sτ�ι -ριστ�κρατ%α - δηµ�κρατ%α («Λακεδαιµ
ν�ων Π
-
λιτε�α»). !. 9O Φαλ
ας, , πρ?τ�ς κ�µµ�υνιστ2ς (6�ς α�. π.X.), διαπιστNνει, Tτι
δZν µπ�ρεF νM Jπρ��η �σ/της �ωρEς «�σ�κληρ%α» (= bση περι�υσ%α: «τ<ς 
�σ�ας
τ!τα�θαι καλ�ς»), �cτε δηµ�κρατ%α �ωρEς π�λ%τες «?σ
δια�τ
υς» (= bδι� τρ/π�
<ωCς: «Λακεδαιµ
ν�ων Π
λιτε�α»). γ. 9O -ρ�ιτ
κτων 9Iππ/δαµ�ς πρ�τε%νει: «τ
�ς
dρ�
ντας Xπ� τ
" δKµ
υ αcρετ
_ς ε�ναι π�ντας» (= d�ι κληρωτ�5ς). δ. 9O Πλ-
των -ντιπρ�τε%νει τα.ικ2 κ�ινων%α µZ =ρ��ντες - φιλ�σ/φ�υς καE ε. 9O �Aριστ�-
τ
λης τ2ν θεωρεF «Bµαρτηµ!νην», λανθασµ
ν� π�λ%τευµα! (Σ�. 1), Aπειδ2 τ�
πλCθ�ς δZν -π�φασ%<ει «πρ�ς τ� κ
ιν�ν συµφ!ρ
ν» -λλM «πρ�ς :δι
ν τ�ν �π�-
ρων» (1279!). Λ/γ�ω τ?ν δηµαγωγ�ν δ
�εται Tτι «τ� π�ντας κ
ινωνε@ν 
z ρ�δι
ν
διαµ!νειν (= τ� νM µετ
��υν Tλ�ι δZν εXναι εcκ�λ� νM διατηρηθ�C), µ7 τ
@ς ν�µ
ις
κα� τ
@ς gθεσιν εw συγκειµ!νη» (1319!). TNρα π�� τM Sθη; TM διαπλεκ/µενα, τM
«κ
ν�µια»;

¢IAºøNIE™.¢IAºøNIE™.
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9H �AθBνα σMν -ρ�ηγ�ς τCς ∆Bλιας συµµα-
�%ας (AπE Περικλ
�υς «EAθηνα�ων �ρ�7» = Wγεµ�ν%α) -λλM καE µZ τ2 λµψη τ?ν
π�λιτιστικ?ν Aπιτευγµτων της (Sθη, τ
�νη, AπιστBµη, φιλ�σ�φ%α) �ταν τ� π�-
λιτικ� πρ/τυπ� τ?ν πλε%στων Uλληνικ?ν π/λεων. T� -ρ�ικ� π�λ%τευµα τ�� 6�υ
α�., W «Kλεισθ!ν
υς δηµ
κρατ�α», �ταν µεF.ις τ?ν «γνωρ�µων» (εVγενεFς, πλ�5-
σι�ι, Aνρετ�ι, πεπαιδευµ
ν�ι) καE τ�� «δKµ
υ... κατ< τ� :σ
ν». T��τ� µετατρ
-
πεται -ργ/τερα σZ π�λ%τευµα π�i κυριαρ�εF , δCµ�ς. 9H δηµ�κρατ%α -λλ�ι��ται
-π� τ�ν ΠερικλC π�i Aκλεγ/µεν�ς 13 (!) φ�ρZς συνε�?ς στρατηγ/ς, �ειραγωγεF
τ2ν �Eκκλησ%α τ�� ∆Bµ�υ σZ «Uν�ς �νδρ�ς �ρ�7» κι Kτσι δ%δει τ� δυνατNτερ� κτ5-
πηµα µετM -π� τ�5ς δηµαγωγ�5ς. MετM τ�ν Πελ�π�ννησιακ� π/λεµ� �l θεσµ�E
AπανCλθαν.

9H !ση τCς ∆ηµ�κρατ%ας2 �ταν W �Eκκλησ%α τ�� ∆Bµ�υ, πηγ2 τ?ν -π�φσε-
ων καE -ρ�?ν µZ τ2ν ε�σηγητικ2 !�υλB, τ�iς 9 =ρ��ντες καE τ�iς 10 στρατηγ�iς
[Σ,. 2: Λεπτ�µερ.: «∆» τ. 238}.

T� π�λ%τευµα τCς Σπρτης, Aλ�ι-
στα γνωστ/, -λλM θαυµαστ� -π� Tλ�υς τ�iς µεγλ�υς διαν�ητZς (Πλτων, �Aρι-
στ�τ
λης, �εν�φ?ν καE =λλ�ι «λακων�D
ντες») �ταν τ� -ντ%παλ� πρ/τυπ� γιM
τ�iς kEλληνες. T� λιτ�
καE αVστηρ� λακωνικ�
πνε�µα («τ� λακων�Dειν
8στ� φιλ
σ
φε@ν») Aκ-
φρστηκε µZ jνα π�λ%-
τευµα, π�i K�ει πλBρη
-λληλε.ρτηση / Kλεγ��
(Σ,. 3). KαE Aδ? W δηµ�-
κρατ%α Jλ�π�ιεFται µZ τ2
ψ=φ
 τ�� κυρ%αρ��υ λα-
��, τCς EAπ!λλας, π�i -π�φασ%<ει συνε��ς καE π�i Aκλ
γει τM 28 µ
λη τCς Γε-
ρ�υσ%ας (dριστ
ι) καE τ�iς 5 Aφ/ρ�υς· �l δ5� (!) !ασιλεFς εXναι κληρ�ν�µικ�E
-π� τM δ5� γ
νη.

T� π�λ%τευµα αVτ� µZ <ω2 �ιλιετC σ�εδ�ν -ναλλ�%ωτη (εXναι τ� µακρ�!ιNτε-
ρ�) στηρ%�θηκε στ� Zθ
ς καE στ2 στρατιωτικ2 ?σ�_ τ?ν Σπαρτιατ?ν.

T% σ�
ση K�ει , κ�ιν�-
!�υλευτισµ�ς (parlementarisme) R -στικ2 «δηµ
κρατ�α» µZ τ2ν 9Eλληνικ2 ∆η-
µ�κρατ%α; Σ5µφωνα µZ τM Aκτεθ
ντα καµµ�α. �AλλM oς δ��µε τ% εXναι , κ�ιν�-
!�υλευτισµ/ς, π�ι W δ�µB τ�υ, π?ς αVτ�πρ�στατε5εται πσ�η δυνµει (σ5-
νταγµα), π�ι W καλ κρυµµ
νη \ργνωση, π�ι�% �l «�ρ�ηγ
�»;

T� K�ιν�!�5λι� (Parlement, Congress, Λαϊκ2 �Aντιπρ�σωπε%α, �Eθνικ2 Συν
-
λευση, ∆�5µα κ.=.) εXναι τ� ν�µ�θετικ� dργαν�, π�i (θεωρητικM) Aλ
γ�ει / κα-
τευθ5νει R τ�ν Πρ/εδρ� (President) R τ2ν Kυ!
ρνηση (Gouvernement) καE Aκλ
-
γεται µZ καθ�λικ2 ψηφ�φ�ρ%α -νM 4 Kτη.

Πρ�
ρ�εται -π� τ� µεσαιωνικ/ Parlement <parol < παρα!�λ2 (λ/γ�υ)· εXναι τ�

KOINOBOY§EYTI™MO™ KOINOBOY§EYTI™MO™ YY «¢HMOKPATIA».«¢HMOKPATIA».

API™TOKPATIKH ¢HMOKPATIA. API™TOKPATIKH ¢HMOKPATIA. 

¢HMOKPATIA A£HNAIøN.¢HMOKPATIA A£HNAIøN.
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Σ,. 3.
Λακεδαιµ�-

ν7ων π�λιτε7α.
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P
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µυστικ� συµ!�5λι� τ�� M�νρ�η (τ�πικ�� =ρ��ντ�ς R !ασιλ
ως). Mεταφρ-
στηκε σZ «�
υλK» στ� 9Eλληνικ� Σ5νταγµα. Kκιστα, γιατ% δZν K�ει 
�δεµ�α σ�
-
ση µZ τ2ν -ρ�α%α �
υλ7 (!ωλ, !/λλα).

AVτ2 -πετελεFτ� -π� µ2 Aπαγγελµατ%ες (τCς π�λιτικCς) π�λ%τες, Aπιλεγµ
ν�υς
διM κληρ3σεως (50 -π� τ�iς πρ�τειν/µεν�υς «πρ
κρ�τ
υς» / !�υλ�µ
ν�υς
-π� jκαστη φυλB) γιM jνα µ/ν�ν Kτ�ς καE {πα9 διM !%�υ, �µ�σθ
υς, -να-
κλητ�iς καE λ�γ�δ�τ��ντες4 [παρ!αλε Tλα τM συντγµατα π.�. γαλλικ�
=ρθρ� 26, 27].

tEργ� της �ταν W Aπιλ�γ2 / πρ�ετ�ιµασ%α τ?ν πρ�τειν�µ
νων ν/µων -π� κ-
θε π�λ%τη καE ε�σαγωγB της πρ�ς ψKφιση στ2ν �Eκκλησ%α τ�� ∆Bµ�υ, τ� µ/ν�
κυρ%αρ�� dργαν�. �Aπ� τ2 !�υλ2 πρ�
ρ��νται �l µηνιαF�ι 50 πρυτνεις (jνα
εXδ�ς κυ!ερνBσεως) καE , WµερBσι�ς «Aπισττης» (πρωθυπ�υργ/ς!). T% τ/ κ�ιν�
µZ τ2 B�υλB µας; 

9H δισπαση τ�� K�ιν�!�υλ%�υ σZ δ5� σNµατα (B�υλ2 -ντιπρ�σNπων καE Γε-
ρ�υσ%α / λ/ρδων) δ%δει τ2ν ψευδα%σθηση Aλ
γ��υ καE πλατ5τερης Aκπρ�σNπη-
σης. Ol kEλληνες νωρ%ς .
φυγαν -π� αVτ2 τ2ν =νευ �Vσ%ας διαρ�%α.

Παρ’ Tλες τEς διαφ�ρZς τ?ν K�ιν�!�υλ%ων5, Tλα στη-
ρ%<�νται στEς bδιες -ρ�
ς: Στ2ν �σ�ψηφ%α, τ2ν -ντιπρ�σNπευση καE τ2ν π�λυ-
φων%α.

➊�Iσψηφ#α. �εφε5γει τ�� θ
µατ�ς W πρ�!ληµατικ2 �σ/τητ�ς ψBφων -τ/µων,
π�i διαφ
ρ�υν πνευµατικ, �θικM καE συναισθηµατικ. tEστω Tτι θεωρ��µε τ2ν
�σ/τητα ψBφ�υ -π/λυτ� δικα%ωµα. T��τ� -ρκεF γιM νM Jπρ.�η -ληθιν2 �σ/τητα;

XωρEς �σηγ�ρ%α, �σ�π�λιτε%α καE δικα%ωµα Aλ
γ��υ , ψηφ
φ�ρ
ς, d�ι πλ
-
�ν , «π
λ�της», παραµ
νει «Wνα dδει
 π
υκ�µισ
». 9H µ/νη τ�υ συµµετ��2
εXναι πλ
�ν παγκ�σµ%ως jνα κ�µµτι �αρτ� (ballot < L. ballo < !λλω = πετ?)
π�i πετ8 σ’ jνα κι!Nτι� κθε 4 �ρ/νια. XωρEς φων2, καταντ8 «XπKκ

ς» τ��
Uκστ�τε «�ρ�ηγ
"» (Πρ�
δρ�υ R Πρωθυπ�υργ��)· τ� Kσ�ατ� Tπλ�, τ� δη-
µ�ψBφισµα, �ρησιµ�π�ιεFται σπανιNτατα· στ2ν 9Eλλδα µ/ν� γιM τ� oν θM
φ5γ�η R θM Kλθ�η , !ασιλι8ς!

➋ �AντιπρσMπευση. 9H =µεση -ρ�α%α δηµ�κρατ%α, Tπ�υ �l π�λ%τες -π�φ-
σι<αν γιM τM πντα καE µετεF�αν στM πντα, µετατρ
πεται σZ κ�ιν�!�υλευτισµ/,
σZ Kµµεση Aκπρ�σNπηση. ΣυνBθως κθε 30.000 ψηφ�φ/ρ�ι (USA) Aκλ
γ�υν 1
-ντιπρ/σωπ� R Tπως -λλι?ς τ�ν λ
νε [πληρε.�5σι� (!) τ�� Kθν�υς, Aκλ
κτ�ρα,
!�υλευτB]. AVτ�ς µZ τ�iς ,µ�%�υς τ�υ συνθ
τ�υν τ� σ?µα τ�� K�ιν�!�υλ%�υ καE
-π�φασ%<�υν �ντ� τ�� λα��, �ριν τ�� λα�� (“for the people to the people”: ∆ια-
κBρυ.ις H.Π.A.) θεωρητικ?ς µZ «8λευθ!ραν συνε�δησιν» (πρ!. tAρθρ�ν 60 τ��
9Eλ. Συντ.) πρακτικ?ς µZ τ2 !�5ληση τ�� -ρ�ηγ�� τ�� κ/µµατ�ς [Σηµ.: Kαν
να
-π� τM συντγµατα δZν K�ει λ!ει πρ/ν�ια «περ� τ=ς κ
µµατικ=ς πειθαρ��ας» καE
γενικ?ς «περE -ρ�ηγικ?ν κ
µµ�των τ
" K
ιν
�
υλ�
υ»]. Π�� W «λαϊκ7 θ!λησις
/ κυριαρ��α» (-ρθ. 52), π�� W -ρ�α%α συµµετ��B;

➌ Πλυφων#α (pluralism). EXναι τ� =λλ�θι τCς «�φων�ας» τ�� π�λ%τη. Στ2ν

APXE™ KAI ¢OMH: APXE™ KAI ¢OMH: 
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πραγµατικ/τητα εXναι διφων�α Sτ�ι W
δια%ρεση τ�� K�ιν�!�υλ%�υ σZ συµπ�-
λ%τευση καE -ντιπ�λ%τευση. 9H πρNτη
πρ�τε%νει καE -π�φασ%<ει (K�ει καE τ�
καρπ�5<ι καE τ� µα�α%ρι) -φ�� K�ει π-
ντα τ2ν πλει�ψηφ%α, W δZ δε5τερη πε-
ρι�ρ%<εται στ� νM «καταψηφ�DYη»· καE
γιατ% d�ι µ
ν
φων�α τ�� κυριρ��υ (d�ι
λα��) κυ!ερνητικ�� κ/µµατ�ς; Π��
εXναι W AναρκτBρι�ς πρ/σκληση στ2ν
�Eκκλησ%α τ�� ∆Bµ�υ: «τ�ς �γ
ρε�ειν

�
�λεται»;
9H δ
µ7 τ?ν K�ιν�!�υλ%ων παρM τEς Tπ�ιες διαφ�ρZς εXναι παρ/µ�ια, -φ��

στηρ%<εται στ� «α�τε9
�σι
ν» (δCθεν) τ?ν A.�υσι?ν: τ2ν ν�µ�θετικB, τ2ν Aκτε-
λεστικ2 καE δικαστικB A.�υσ%α. Σ�ηµατικM [Σ,. 4] καE θεωρητικM , «κυρ�αρ�
ς
λα�ς» (=ρθρ� 52) @ς δε.αµεν2 ψBφων (Vote - tank!), πρ�µηθε5�ντας ψBφ�υς,
-νακηρ5σσει !�υλευτMς τ�iς πλει�ψηφ��ντας Jπ�ψηφ%�υς Uκστ�υ κ/µµατ�ς.
Στ2ν 9Eλλδα W B�υλ2 -π�φασ%<ει π�ι/ς θM εXναι , Πρ/εδρ�ς τCς ∆ηµ�κρα-
τ%ας. Πντως αVτ�ς (παγκ�σµ%ως) �ρ%<ει Πρωθυπ�υργ/, τ� δZ K�ιν�!�5λι� Aπι-
!ε!αιNνει. 9H κυ!
ρνησB τ�υ Aλ
γ�ει τ2ν κρατικ2 µη�αν2 καE τ2ν κ�ρυφ2 τCς
δικαστικCς A.�υσ%ας. Π�� W κυριαρ�%α τCς �Eκκλησ%ας τ�� ∆Bµ�υ, τCς EAπ!λλας,
τCς �Aγ�ρCς;

Π?ς λειτ�υργεF καE αVτ�πρ�στατε5εται , K�ιν�!�υλευ-
τισµ/ς: ΦυσικM -ντ%θετα -π� τEς UλληνικZς δηµ�κρατ%ες. Ol «π�λεις» (κ�ινω-
ν%ες) δZν �ρειστηκαν π�τZ jνα �ρτη Kαταστατικ� R �Eλευθερι?ν (Bρετανν%α)
R ∆ιακBρυ.η δικαιωµτων (OHE, Γαλλ%α) R �Aνε.αρτησ%ας (H.Π.A.) R τ
λ�ς jνα
Σ5νταγµα. Θεωρ��σαν τM «δικαι3µατα» τ�� Συντγµατ�ς α�τ
ν�ητα, Tπως τ2ν
-.%α τCς Aλευθερ%ας (δ��λ�ι, µ
τ�ικ�ι = µ2 π�λ%τες), �σ�π�λιτε%ας, συνεργασ%ας,
�δι�κτησ%ας, τCς Παιδε%ας, τCς συµµετ��Cς στ2ν =µυνα καE γενικ?ς στM «κ�ι-
ν», Aν τ
λει τ� δικα%ωµα / Jπ��ρ
ωση τ�� π�λ%τη νM Aργασθ�C γιM τ� καλ� τCς
π/λεως. Ol «ν
µ
θ!ται» �σαν σε!αστ�% π�λ%τες, π�i τ�iς -ν
θεταν νM !ελτιN-
σ�υν τM «θ!σµια» R νM -λλ.�υν τ�iς ν/µ�υς, Tταν κτι δZν λειτ�υργ��σε καλM
στ2ν κ�ινων%α. tEτσι , Σ/λων «�ρε�ν �π
κ
π<ς 8π
�ησεν»· , ∆ρκων «θεσµ
_ς
�ρ��ντων gθηκε» καE , Λυκ��ργ�ς «ν�µων 8γ!νετ
 δηµι
υργ�ς».

9O K�ιν�!�υλευτισµ�ς εcκ�λα µεταπ%πτει στ2ν «Uν�ς �νδρ�ς �ρ�7» (Kστω
γιM 4 �ρ/νια), -φ�� , Πρ/εδρ�ς (H.Π.A.) R , Πρωθυπ�υργ�ς (π.�. �Aγγλ%α)
στηρ%<εται -π� τ� κ/µµα, τ2ν B�υλB, τ�ν κρατικ� µη�ανισµ� καE πρ�στα-
τε5εται -π� jνα Σ5νταγµα !ασικM -ναλλ�%ωτ�. tEτσι δ5σκ�λα -νατρεπ/µε-
ν�ς, δ5ναται νM ,δηγBσpη =κ�ντα τ�ν λα� σZ ��κ�ν�µικ2 καταστρ�φ2 R καE
π/λεµ� Tπως Sδη γ%νεται στEς H.Π.A.

T� Σ5νταγµα  (!σις δικα%�υ / θεµελιNδης ν/µ�ς) δZν Aπιτρ
πει («Tρ
ιD=ν
ς
1827, K%νας) R δυσκ�λε5ει τ2ν -ναθεNρησB τ�υ (τ?ν H.Π.A. -παιτεF τM 3/4 τ?ν

TO ™YNTA°MA.TO ™YNTA°MA.
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π�λιτει?ν, τCς 9Eλλδ�ς Aπιτρ
πεται µετM 5/ετ%α καE -παιτ��νται τM 3/5 τ?ν !�υ-
λευτ?ν γιM Aπ�υσιNδη =ρθρα κ.λπ.). tEτσι τ� K�ιν�!�5λι� πρ�στατε5ει τ� Σ5-
νταγµα καE τ� Σ5νταγµα τ� K�ιν�!�5λι� (Tρα =ρθρα 56-63 «περ� ε�θ�νης»).

kEνα Σ5νταγµα Tσ� πι� λιγ/λ�γ� καE γενικ� εXναι, τ/σ� σαφ
στερ� καE σε!α-
στ� γ%νεται. 9H �Aγγλ%α (U.K.) δZν K�ει Σ5νταγµα -λλM N/µ�υς (Tπως �l «π�λεις»)
R �AπαιτBσεις (Petition) -π� τ�ν !ασιλι8. Ol H.Π.A. K��υν Σ5νταγµα - ∆ιακB-
ρυ.η µZ 7 µ/ν� =ρθρα καE αVτM καν�νιστικ. T� καλ5τερ� Uλληνικ� Σ5νταγµα,
τ� τCς Tρ�ι<Cν�ς τ�� 1827, γραµµ
ν� σZ 4 φ5λλα καE περιλαµ!ν�ν 146 λιγ/λ�-
γα =ρθρα, σ�εδ�ν Tλα λειτ�υργικ, δZν λειτ�5ργησε π�τ
!

TM σηµερινM συντγµατα, λ.�. τ� Uλληνικ� τ�� 1975 R τ� γαλλικ� τ�� 1946, -π�-
τελ��νται -π/: 1. BασικZς -ρ�Zς (κ�ιν/τ�πες Tπως τ� δικα%ωµα τ�� «συν!ρ�ε-
σθαι», W αVτ�ν/ητη «�γ
ρ<» τ?ν 9EλλBνων). 2. EV��λ/για Tπως «8λευθερ�α, ?σ�-
της, �δελφ�της (;)». 3. Kαν�νιστικM (διαδικασ%ες) καE 4. Kατ��υρNσεις [=ρθρα
«περ� ε�θ�νης», «περE µ2 �παλλ
τρι3σεως τ=ς ?δι
κτησ�ας τ=ς µ
ν=ς RAγ. EAνα-
στασ�ας τ=ς Φαρµακ
λ�τρας» (=ρθρ� 18 9Eλληνικ�� Συντγµατ�ς)].

9YπCρ�αν κ/µµατα, \ργανNσεις
(=ρθρ� 29) στ2ν (Uλληνικ2) δηµ�κρατ%α; ΦυσικM d�ι. 9H λ
.η «κ�µµα» δZν εX�ε
Kνν�ια π�λιτικB· σBµαινε «τ�πωµα», «γραµµατικ� κ�µµα», -ργ/τερα τ� «9εκ
µ-
µ!ν
 µ!ρ
ς τ
" συν�λ
υ» (!)· =ρα µ%α AλEτ A.�υσιαστικB, jνα «κρ�τ
ς 8ν κρ�τει»,
µ%α κλειστ2 \ργνωση κ�ιν?ν συµφερ/ντων. 9H ν�ηµατικB µας γλ?σσα -π�κα-
λ5πτει τ� κρυφ� ν/ηµα.

9H σ5σταση ,µδας «Uταιρε%ας» στ2ν -ρ�αι/τητα γιM π�λιτικM R ��κ�ν�µικM
\φ
λη AθεωρεFτ� gγκληµα κατM τCς π/λεως, @ς K��υσα συνωµ�τικ�iς σκ�-
π�iς («φρατριασµ�ς»), Aπ
συρε δZ τ�ν «Iστρακισµ9ν» καE =λλες π�ινZς -κ/-
µα καE «δι’ Xπ
ψ�αν τ�ν 8ν δυν�µει»4 (XXII).

Στ�ν K�ιν�!�υλευτισµ� -ντιθ
τως τ� κ/µµα εXναι W B(ση τCς A.�υσ%ας -λλM
καE τ� κρυφ� «�αρτ�» της. α. B(ση, γιατ% , -ρ�ηγ�ς τ�� κ/µµατ�ς γ%νεται -ρ�ηγ�ς
τ�� Kρτ�υς [Πρ/εδρ�ς R Πρωθυπ�υργ/ς]. E�δικM τ� Uλληνικ� Σ5νταγµα Aπι-
τσσει τ2ν: «παρ
�7 διερευνητικ=ς 8ντ
λ=ς �π� τ�ν Πρ�εδρ
 ε�ς τ�ν �ρ�ηγ�ν τ
"
πλει
ψηφ
"ντ
ς κ�µµατ
ς» (=ρθρ. 37), µετM στ� δε5τερ� κ.�.κ. B. Kρυφ�. Για-
τ% σZ Tλα τM Συντγµατα Aλλε%πει -ναφ�ρM σZ κ�µµατα d�ι µ/ν�ν @ς θεσµ�� -λλM
καE @ς Kνν�ιας -κ/µα. Ocτε τM κ�µµ�υνιστικM -ν
φεραν τ� (µ�ναδικ�) κ/µµα
τ�υς λ.�. τCς K%νας. T�υλ�ιστ�ν στ� Uλληνικ� Aµφαν%<εται µ�ν
 δ5� φ�ρ
ς, στ�
πρ�αναφερθZν =ρθρ� 37 καE στ� =ρθρ� 29 Aπ%σης, Tπ�υ -θ?α πρ�τε%νει: «...δ�-
νανται ν< cδρ�
υν... π
λιτικ< κ�µµατα»... µ4 «
?κ
ν
µικ7 8ν�σ�υση Xπ� τ
" Kρ�-
τ
υς». Γενικ?ς!

T� Tτι πρακτικM καλ�5µεθα παγκ�σµ%ως νM ψηφ%<�υµε κ/µµατα καE d�ι -νε-
.ρτητ�υς Jπ�ψηφ%�υς �cτε λ/γ�ς. 9Aπλ?ς -ναφ
ρεται, Tτι «
c �ντιπρ�σωπ
ι
8κλ!γ
νται δι�... ψηφ
φ
ρ�ας». tEτσι Tπ�ι�ς Jπ�ψBφι�ς θ
λει νM µπ�C στ� K�ι-
ν�!�5λι�, πρ
πει νM διαλ
.�η jνα -π� τ�iς 3 δρ/µ�υς: �H @ς -νε.ρτητ�ς νM
λ!�η 30.000 ψBφ�υς (σZ @ρισµ
νες περι��Zς 60.000), R νM lδρ5σ�η κ/µµα καE νM
πρ�η π.�. στ2ν 9Eλλδα µ/ν� 5% Sτ�ι 350.000 ψBφ�υς, R τ
λ�ς γιM σιγ�υριM νM

TO KOMMA = H KPYºH E•OY™IA. TO KOMMA = H KPYºH E•OY™IA. 
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τ�ν !λ�η στ2ν «λ�στα» , «φ�λ
ς» -ρ�ηγ�ς Uν�ς Aκ τ?ν δ5� µεγλων κ�µµτων.
(Στ2ν 9Eλλδα Jπρ��υν καE µικρ/τερα κ/µµατα Tπ�υ W Aκλ�γ2 θεωρεFται µ2
σ%γ�υρη!). Πρ�σωπικM θM διλεγα τ2ν τρ%τη λ5ση, -φ�� εXναι -νε.ρτητη ψB-
φων καE ��κ�ν�µικNτερη!

T� γεγ�ν�ς εXναι, Tτι δ�
 εXναι τM κ/µµατα A.�υσ%ας σZ Tλες τEς κ�ιν�!�υλευ-
τικZς �?ρες. TM Jπ/λ�ιπα �πλ?ς «g�
υν φωνK»! ΣυνBθως Aναλλσσ�νται στ2ν
A.�υσ%α µZ τ� -ντιπ�λιτευ/µεν� νM περιµ
ν�η Jπ�µ�νετικM τ2 σειρ τ�υ.

Πρ?τα , Uκστ�τε Πρ/εδρ�ς· στ2ν Uλλδα , Πρω-
θυπ
υργ�ς (-φ�� , Πρ/εδρ�ς τCς ∆ηµ�κρατ%ας δZν εXναι πλ
�ν Aλεγκτικ� -ντ%-
!αρ� καE Tπως δραµατικM τ�ν \ν�µ<ει kEλλην π�λιτει�λ/γ�ς7: «ε�ναι αcρετ�ς µ
-
ν�ρ�ης... σ4 Wνα πρωθυπ
υργ
κεντρικ� π
λ�τευµα»), -φ�� εXναι συγ�ρ/νως καE
-ρ�ηγ�ς κ/µµατ�ς, πρ/εδρ�ς τCς Kυ!ερνBσεως καE K�ει µ/νιµη πλει�ψηφ%α στ2
B�υλB· (Tρα καE πλανητρ�η).

tEπειτα �l «Uτα@ρ
ι», �l !�υλευτZς π�i (συνBθως) εXναι 8παγγελµατ�ες π
λι-
τικ
� καE συνηθ
στατα τ�π�θετ��ν τ�iς γ/ν�υς τ�υς στ� «π/δι» τ�υς, Tπως γ%-
νεται σZ κθε πρ�σ�δ�φ/ρ� Aπγγελµα. �Eπ%σης �l «διαπλεκ/µεν�ι» –�l γνω-
στ�% - =γνωστ�ι π�i Aπηρρε<�υν τ2ν π�λιτικ2, π�λιτισµικ2 καE ��κ�ν�µικ2 <ω2
κθε κρτ�υς –καE τ
λ�ς �l τελε%ως «dγνωστ
ι» A.�υσιαστZς - παγκ�σµι�π�ιη-
τ
ς.

kOσ�ι καλ/πιστ�ι -ντιλαµ!ν�νται τ� «dδικ
ν» τ�� συστB-
µατ�ς, -φ�� δZν Jπρ�ει dµεση δηµ�κρατ%α, Aπικαλ��νται τ� «π
λυ�νθρωπ
ν»
τCς κ�ινων%ας. T� θεωρ��µε =λλ�θι. Πντα Jπρ�ει W δυνατ/τητα (καE Jπ��ρ
-
ωση) !ελτ%ωσBς τ�υ µ
σα -π/ τ� Σ5νταγµα.

Σκληρ2 λ�ιπ�ν W κριτικ2 -λλM Kριτικ2 (duralex sed lex), π�i εXναι Tµω ς σ5µ-
φωνη πρ�ς τ� -κρ�τελε5τι�ν =ρθρ� τ�� Συντγµατ�ς (120, πρNην 114): «RO σε-
�ασµ�ς πρ�ς τ� Σ�νταγµα... κα� B �φ
σ�ωση πρ�ς τ7ν Πατρ�δα κα� τ7 ∆ηµ
-
κρατ�α ε�ναι Xπ
�ρ!ωση». tHδη π�λιτει�λ/γ�ι8 -ναγνωρ%<�ντας τ� «�µ!τ
�
ν»
τ?ν π�λιτ?ν, πρ�τε%ν�υν λ5σεις Tπως λ.�. «K
ινων�α τ�ν Π
λιτ�ν».

M
�ρις Tτ�υ , K�ιν�!�υλευτισµ�ς µετατραπpC σZ δηµ�κρατ%α, , Tρ�ς «∆ηµ
-
κρατ�α» πρ
πει νM -παγ�ρευθ�C διεθν?ς, -φ�� εXναι �ντιπ
�ηση \ν/µατ�ς. 9O
TσNρτσιλ εXπε: «A K
ιν
�
υλευτισµ�ς ε�ναι dδικ
ς, �λλ< δ4ν διαθ!τ
υµε τ�π
-
τα καλ�τερ
. EEµε@ς g�
υµε: «... τ7ν EAγ
ρ�, τ� θ!ατρ
 κα� τ
_ς Στεφ�ν
υς. A�τ�
π
" θ< τ< �ρ=ς στ7 Σατραπε�α;» (Kα!φης).
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O
l lεραπ/στ�λ�ι ε�σ!λλ�υν τNρα στ� �Iρκ π%σω -π� τM -µερικα-
νικM τνκς, κρατNντας στ� jνα �
ρι τ2 B%!λ� καE στ� =λλ� τ�
α��µηρ� .%φ�ς τ�� πρ�σηλυτισµ��. Σκ�π/ς τ�υς, νM µετατρ
ψ�υν
τ�iς M�υσ�υλµν�υς �Iρακιν�iς σZ �I�υδαι��ριστιαν�5ς. �Aφ��

�l A.�υσιαστZς µετ
!αλαν τ�ν πλ�5σι� �ρακιν� λα� σZ παρ%α, τNρα �l
κληρικ�-Aπι�ειρηµατ%ες τCς B%!λ�υ πρ�σπαθ��ν µZ τ2ν «�νθρωπιστικ7»
!�Bθεια νM τ�iς A.αγ�ρσ�υν τ2ν π%στη καE τ2 συνε%δηση, @ς U.Cς:

Πρ?τ�ς καE καλ5τερ�ς , α�δεσιµNτατ�ς Billy Graham, φ%λ�ς τ�� κ. Mπ�iς
καE , =νθρωπ�ς π�i τ�ν �ρκισε Πρ/εδρ�. Παρ’ Tτι εXναι π�λ
µι�ς τ��

�Iσλαµισµ��, δZν διστ<ει τNρα νM δε%.pη τM «φιλε5σπλα�να» α�σθBµατ τ�υ.
Ol Kαλ�E ΣαµαρεFτες (Samaritan’s Purse). B
!αια αVτ�E κυρι�λεκτ��ν,
δι/τι κυνηγ��ν τ� π�ρτ�φ/λι (purse) καE d�ι τ2ν ψυ�B.
Ol N/τι�ι BαπτιστZς (Southern Baptists). �Aπ�τελ��ν τ2ν δε5τερη σZ -ριθ-
µ� πιστ?ν θρησκε%α τ?ν HΠA· σ’ αVτ2ν δZ -νBκει καE , κ. Mπ�5ς.

NM σηµειωθpC, Tτι καE �l δ5� αlρ
σεις �σαν Jπ
ρµα��ι τ�� π�λ
µ�υ στ� �Iρκ,
Tπως Jπ
ρµα�ες �σαν καE τ� µεF<�ν µ
ρ�ς τ?ν U!ραϊκ?ν \ργανNσεων τ?ν HΠA.
Σ5µφωνα µZ τ2 B%!λ� πρ�!λ
πεται νM AπικρατBσpη AπE τCς ΓCς τ� -π/λυτ� κακ/.
T/τε θM Kλθpη W ∆ευτ
ρα Παρ�υσ%α, γιM ν κρ%νpη τ�iς -νθρNπ�υς – καE θM Aπι-
κρατBσpη τ� καλ/. AVτ2 εXναι καE W �δ
α π�i διακατ
�ει τ�ν πρ/εδρ� κ. Mπ�5ς,
δηλαδ2 W πρ�σδ�κ%α τCς Kλευσης τCς ∆ευτ
ρας Παρ�υσ%ας – καE Kτσι µπ�ρεF νM
A.ηγηθpC W φιλ�π/λεµη π�λιτικB τ�υ. tEτσι Aπ%σης µπ�ρεF νM A.ηγηθ��ν τM πρ�-
!αλλ/µενα µZ Tλα τM µ
σα ,λ�καυτNµατα «κατ’ 8ντ
λ7ν τ
" Θε
"» R τ�� Σα-
ταν8, γιM νM Aπιτα�5ν�υν τ2 ∆ευτ
ρα Παρ�υσ%α.

9O Για�!Z λ
γει, Tτι �l 9E!ραF�ι πρ
πει νM καταστρ
ψ�υν Tλα τM Kθνη: «K�ρι
ς
A Θε�ς τ
_ς παραδ�δει ε?ς �ε@ρας σας. M7ν g�ετε 
�κτ
». (σ.σ. AVτ� κν�υν Aδ?
καE �ρ/νια στ�iς Παλαιστιν%�υς, �Iρακιν�iς καE τ�iς λ�ιπ�iς γειτ�νικ�5ς, -λλM
καE σZ µακριν�iς λα�iς τ�� κ/σµ�υ.) KαE πρ�σθ
τει: «K�ρι
ς A Θε�ς �γ�πησε
τ
_ς πατ!ρες σας τ�σ
 π
λ�, α�τ�ς δι�λε9ε 8σHς... τ< παιδι� σας... ν< ε�ναι Xπε-
ρ�νω κ�θε gθν
υς.»

***

O
l τρεFς U!ραι�γενεFς κ�σµ�π�λιτικZς θρησκεFες (�I�υδαϊσµ/ς, Xριστιανι-
σµ�ς καE �Iσλαµισµ�ς) εXναι Jπε5θυνες γιM τ2 σηµεριν2 αlµατ��υσ%α καE
κρ%ση τ�� π�λιτισµ�� µας. ∆ι/τι αVτZς εXναι θρησκεFες π�λ
µ�υ, κατα-
στρ�φCς, µ%σ�υς, </φ�υ, σκ/τ�υς, πθ�υς καE παραλ�γισµ��. 9Eπ�µ
νως,

oν δZν παραµερισθ��ν �l A.�υσιαστικZς θρησκεFες τCς παρακµCς καE δZν γ%νpη κα-
ταδ%κη τCς B%!λ�υ– π�i εXναι W ρ%<α καE τ?ν τρι?ν–, δZν πρ/κειται νM γλυτNσpη
W -νθρωπ/τητα. M/ν� µZ τ2ν Jπ
ρ!ασB των θM πρ��ωρBσ�υµε στ2ν �Eπ��2 τCς
ΓνNσης καE στ�ν πραγµατικ� Π�λιτισµ� τCς �Eλευθερ%ας, τCς ∆ηµ�κρατ%ας, τCς
�Aνεκτικ/τητας, τCς E�ρBνης καE τ�� �Aνθρωπισµ��. �Aν τEς -φBσ�υµε νM συ-
νε�%σ�υν τ� καταστρ�φικ/ τ�υς Kργ�, εXναι !
!αι� Tτι θM ,δηγBσ�υν, Tπως πρEν
-π� 1500 �ρ/νια, τ2ν -νθρωπ/τητα σZ ν
� σκ�τειν� Mεσα%ωνα R -κ/µη καE στ2ν
πυρηνικ2 καταστρ�φB.

9Yπ�στρτηγ�ς K. X. Kωνσταντιν7δης
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¶OION «¶APA¢EI™O» ¶POTIMATE;

«�O
Για��4 ε�λ
γε@ τ7ν EAµερικK»· κα� A πρ�εδρ
ς Mπ
_ς Zδ#ετ� σ’
α�τ�ν κα� 
c EAµερικαν
� Aµ
�ως, γι< ν< κρε
υργKσ
υν τ
_ς
EIρακιν
_ς κα� ν< µ7ν κρε
υργηθ
"ν �π’ α�τ
�ς. Kα� «A EAλλ<�
Zταν µεγ�λ
ς» γι< τ�ν πρ�εδρ
 Σαντ<µ κα� γι< τ
_ς EIρακι-

ν
_ς κα� κρε
υργ
"σε τ
_ς EAµερικαν
�ς, γι< ν< µ7ν κρε
υργ
"ν 8κε@ν
ι
τ
_ς :δι
υς. Kι ;ταν �µφ�τερ
ι �ρ�σκ
νταν κρε
υργηµ!ν
ι στ< �ερ
µετα-
φερ�µενα φ!ρετρα τ�ν νεκρ
ταφε�ων τ=ς EAµερικ=ς G στ< ψυγε@α τ=ς Bα-
γδ�της, π�λι A θε�ς Zταν παρ�ν στ< στ�µατα τ�ν EAµερικαν�ν G EIρακιν�ν
γ
ν!ων, συD�γων, �δελφ�ν κα� τ!κνων κα� τ�ν sπαντα�
" παρ�ντων λει-
τ
υργ�ν τ
υ, παστ�ρων G ?µ�µηδων· κα� π�λι ;λ
ι Zδ#�ντ� σ’ α�τ�ν.

A�τ7 B κ
ιν7 - �µ
ι�α�α, σταθερ7 ;σ
 κα� �π
καλυπτικ7 aψη τ�ν δ�
 συ-
νεργ�ν τ=ς Uκατ!ρωθεν κρε
υργ�ας 8λ��ιστα �ναδε��θηκε �π� τ�ν mρυµα-
γδ� τ�ν σ�
λ�ων, τ�ν περιγραφ�ν κα� τ�ν ε?κ�νων π
_ 9εκ
�φαναν τ’ α�τι<
κα� θ�µπωσαν τ
_ς mφθαλµ
_ς τ�ν ε�δαιµ�νων θε
σε��ν κατ
�κων τ
"
κακ
δα�µ
ν
ς πλανKτη Γ=, π
_ B Ecµαρµ!νη, B 8π�κ
υρ
ς α�τ7 τ=ς συ-
µπαντικ=ς ∆�κης, τ�ν πρ
3ριDε ν< καταντKσYη κλωτσ
σκ
�φι στ< π�δια
«δ�
» (;) θε�ν, π
_ καθ!νας 89 α�τ�ν θεωρε@ ;τι 
�κ gσεται Wτερ
ς πλ7ν
α�τ
". Kι hν B «θε�α» α�τ7 κρυφ7 πτυ�7 τ=ς φρ�κης �πεκαλ�πτετ
 8ν�
τε
�π� λ�γ
υς, πι� Xπωψιασµ!ν
υς, σ�
λιαστ!ς, κανε�ς �π’ α�τ
_ς δ4ν gκανε
τ7ν παρατKρηση, ;τι α�τ� π
_ ε�ναι τ� �ν
µ
λ�γητ
 κ�νητρ
, π
_ Aδηγε@
Aριστικ< στ�ν Παρ�δεισ
 τ
_ς ε�λ
γ
�µεν
υς, δε9µεν�υς κα� µετ< θ�νατ
ν
παρασηµ
φ
ρ
�µεν
υς �µφ
τ!ρων τ�ν θε
σε��ν πλευρ�ν, ε�ναι B σταυ-
ρ
φ
ρ�α G τDι��ντ, Wνα κα� τ� α�τ� διπρ�σωπ
 φ�ντασµα, π
_ gρ�εται �π�
π
λ_ παλι�· Wνας Kαλ�κακ
ς περιδιν
�µεν
ς �ς δερ��σης δα�µ
νας, π
_
δ4ν 9!ρει κανε�ς, γ�ρω �π� π
ι�ν «nA9
να τ
" Kαλ
" - Kακ
"» περιστρ!-
φεται: τ�ν d9
να Συρ�ας - EIρ<κ - EIρ<ν - EAφγανιστ�ν G τ�ν EAγγλ
σ�9
νικ�
d9
να· κα� δ4ν 9!ρει κανε�ς hν τ< σιδερ�φρακτα dλ
γα τ�ν Φραγκ
σα9�-
νων σταυρ
φ�ρων cππ
τ�ν G τ< στιλ!ττα τ�ν Xασσασ�νων Mαλ�κιντα M
υ-
τDα�εντ�ν Zταν θε
σε�!στερα �π� τ< σηµεριν� τ
υς «A:ηµπραµς» G τ< Dω-
ν�ρια τ�ν 8κρηκτικ�ν τ
υς �ντ�στ
ι�α.

Kα� ;µως 
c πιστ
� α�τ
� τ
" παλαι
" Bµερ�ν Kαλ�κακ
υ EIαν
" δ�-
γκωναν τ7 γλ�σσα τ
υς, ;ταν τ
_ς 9!φευγε τ� ψε"δ
ς τ�ν ψευδ�ν, B δ=θεν
«σ�γκρ
υση π
λιτισµ�ν», πρ
τιµ3ντας dλλα, πι� πειστικ< κα� �ν3δυνα
ψε�δη, ;πως «γεωστρατηγικ
� λ�γ
ι», «gλεγ�
ς πετρελα�
υ», «πατριωτι-
σµ�ς» κα� dλλα παρ�µ
ια. «Σ�γκρ
υση» γι< π
ι
�ς «π
λιτισµ
�ς»; Σ! τ�
διαφ!ρει A µ
ν
κρ�τ
ρας Για��4 �π� τ� µ
ν
κρ�τ
ρα EAλλ��; A παρ�-δει-
σ�ς τ�ν EAγγλ
σα9�νων «νε
�ριστιαν�ν» �π� τ�ν παρ�-δεισ� τ
" EIσλ�µ;

c δε�σεις στ�ν µ
ν
γεν= υc� Xριστ� �π� τ�ς δε�σεις στ�ν Wνα κα� µ
ναδικ�
πρ
φKτη Mω�µεθ; RO πρ
π�τ
ρας τ�ν Xριστιαν�ν EA�ρα�µ, A Aρµ3µε-



KAI ¶OIA «KATA¶§H•H KAI ¢EO™»;

ν
ς 8κ τ=ς Ozρ τ
" EIρ�κ, �π� τ�ν Wνα κα� τ�ν α�τ�ν πρ
π�τ
ρα τ�ν �γα-
ρην�ν M
υσ
υλµ�νων, δηλ. π�λι τ�ν EA�ρα<µ 8κ τ=ς Ozρ; Oc �π�γ
ν
ι
τ
" EIσα<κ �π� τ
_ς �π
γ�ν
υς τ
" Uτερ
θαλ
"ς �δελφ
" τ
υ EIσµαKλ;

Π
ι� ε�ναι «καλ�» κα� π
ι� «κακ�» �π� τ< δ�
 σκ!λη καθεν�ς �π� τ< Dε�-
γη α�τ< – κα� �π� πλε@στα dλλα «καλ�κακα» Dε�γη, π
_ A σ�ιD
φρενικ�ς
δυϊσµ�ς τ=ς EAνατ
λ=ς µετ!δωσε – ;πως µεταδ�δει κα� τ�ς 8νδηµ
"σες σ’
α�τ7ν θανατηφ�ρες 8πιδηµ�ες – σ’ Aλ�κληρ
 τ�ν ΠλανKτη; Π
ι�ς δ=θεν
«π
λιτισµ�ς» �γα�νει �π’ α�τ7 τ7ν τρ!λλα, π
_ «συγκρ
�εται» µ4 κ�π
ι-

ν dλλ
 δ=θεν «π
λιτισµ�», π
_ �γα�νει π�λι �π� τ7ν :δια τρ!λλα; Π
ι�
ε�λ
γ�α π
ι
" θε
", π
ι� δ#ηση σ4 π
ι�ν θε� – π
ι� διαµ
ν7 σ4 π
ι�ν Πα-
ρ�-δεισ� πρ
τιµHτε;

***

�E
µε@ς, hν κατωρθ3ναµε ν< α?σθανθ
"µε γι< λ�γ
 �παλλαγµ!ν
ι �π�
τ7ν �-λ
γ�α τ�ν �νατ
λ�τικων µεταφυσικ�ν ψυ�3σεων, θ< µπ
-
ρ
�σαµε :σως ν< διατυπ3σωµε µι< gλλ
γη �π�ντηση µ4 τ7 �
K-
θεια τ
" REλληνικ
" Λ�γ
υ. Παρ�-δεισ�ς ε�ναι τ� εXρισκ�µεν


παρ< (δ�πλα) στ7 *δεCσιν (δ#�ς, φ��
). Kα� δ#ηση ε�ναι B *δεCσις. EEπειδ7
δ4 
c δ�
 α�τ4ς λ!9εις 8π� τ
" πρ
κειµ!ν
υ �ναφ!ρ
νται �π
κλειστικ< στ�
θ�νατ
, dρα B gνν
ια «δε@σις» ε�ναι �π
κλειστικ< A φ��
ς τ
" θαν�τ
υ,
A «µεταφυσικ�ς φ��
ς» G «φ9F�ς Kυρ7�υ», π
_ γι< τ
_ς �λληλ
κρε
υρ-
γ
�µεν
υς θε
κρ�τες ε�ναι «�ρ,4 σ�φ7ας». Kα� hν πρ
σγει3σ
υµε στ7ν γK-
ινη πραγµατικ�τητα τ7ν gνν
ια α�τ7 �π� τ< µεταφυσικ� της νεφελ3µα-
τα, Aπ�τε A θανατηφ�ρ
ς «κ�ρι
ς» δ4ν ε�ναι πι< φαντασιακ�ς �λλ< Xπαρ-
κτ�ς �
µ�αρδιστ7ς G Xπαρκτ�ς δυναµιτιστKς, A φ��
ς π
_ α�τ
� πρ
κα-
λ
"ν δ4ν π�ει στ< µετ< θ�νατ
ν �λλ< στ< πρ� τ
" θαν�τ
υ («π
λιτικ�ς φ�-
�
ς»). Kα� 8ν τ!λει A (παρ< τ�ν φ��
) Παρ�-δεισ�ς κα� 
c (φ
�ικ4ς) δε�-
σεις ε�ναι 
c α�ταπ�τες, 
c παρακρ
�σεις κα� 
c φαντασι3σεις τ�ν d-λ
-
γων, καταπτ
�µενων κα� 89
υσιαD�µενων �νθρ3πων...

Θ< µπ
ρ
�σαµε ν< συνε��σ
υµε τ7ν π
ρε�α α�τK, 8πι�α�ν
ντας π�ντ
-
τε στ� {ρµα τ
" REλληνικ
" Λ�γ
υ, �λλ< hς σταµατKσ
υµε 8δ�· δυστυ��ς
B 89αληθευτικ7 - 8λευθερωτικ7 - gλλ
γη κ�νηση τρ
µ�Dει τ�ν dνθρωπ
, π
_
δυσκ
λε�εται ν< διαλ!9Yη, ;ταν τ�θεται µπρ
στ< στ� ψευτ
-δ�ληµµα, π
_
�φανε@ς παµπ�λαι
ι 89
υσιαστ4ς τ
" πρ
τ�σσ
υν: Π
ι�ν Παρ�-δεισ� ν<
πρ
τιµKσYη: τ
_ς «κ�λπ
υς» τ�ν «O�ρ�» G τ�ν «8ν κ�λπ
ις EA�ρα�µ» τ=ς
«Ozρ»· τ7ν «Kατ�πλη9η κα� ∆#�ς» τ�ν EIρακιν�ν EIσµαηλιτ�ν µπρ
στ<
στ�ν καταιγισµ� τ�ν πυρα�λων G τ7ν κατ�πλη9η κα� δ#�ς τ�ν EAµερι-
καν�ν - EIσαακιτ�ν µπρ
στ< στ
_ς δυναµιτ
περ�Dωτ
υς Xασσασ�ν
υς Mα-
λ�κιντα M
υτDα�εντ�ν.

∆.I.Λ.



�H Σταυρ�φ�ρ7α
Π
ι�ς 8�!φρων dνθρωπ
ς δ4ν θ< �ειρ
κρ
τ
"σε τ7ν 8π!µ-

�αση τ
" κ. Mπ
_ς στ� EIρ�κ; jEνδεκα �ρ�νια gλυωνε A
dνθρωπ
ς �π� τ7ν �γων�α γι< τ7ν τ��η τ=ς δηµ
κρατ�ας
στ7ν �σιατικ7 α�τ7 �3ρα κα� ρωτ
"σε νυ�θηµερ�ν περ�
τ�ν π
λιτικ�ν κρατ
υµ!νων τ
" 8ντιµ
τ�τ
υ κ. Σαντ�µ.

jΩσπ
υ µι<ν �ρα�αν πρω�αν κ�π
ι
ς σ�µ�
υλ�ς τ
υ τ�ν 8πληρ
φ�ρησεν, ;τι τ�
EIρ<κ διαθ!τει �ηµικ< κα� �ι
λ
γικ< ;πλα. Nευρικ�της, θυµ�ς κα� gρευνες γι< τ�
π
ι�ς µπ
ρ
"σε ν< ε��ε πρ
µηθε�σvη τ�ν �ασ�πη τ=ς Bαγδ�της µ’ α�τ�. Kι �να-
Dητ
"σαν συνε��ς µ!σα �π� �λλεπ�λληλα συµ�
�λια τ�ν 8πα�σ�υντ
 πρ
µη-
θευτ7 τ
" θαν�τ
υ. jΩσπ
υ �πηυδισµ!ν
ι �πευθ�νθηκαν ε?ς τ�ν κ. T�νυ Mπλα�ρ,
πρωθυπ
υργ�ν τ=ς EAγγλ�ας, µπ<ς κα� 9!ρει τ�π
τε. A�τ�ς ;µως 8δKλωσε πλKρη
dγν
ια, τ
ν�D
ντας �αρακτηριστικ< ;τι δ4ν g�ει καλ7ν πληρ
φ�ρησιν, �φ
" B
EAγγλ�α ε�ναι B �
ρει�τερη 8παρ��α τ
" EIσραKλ.

EEν τv� µετα9� κα� –8πειδ7 A κ�νδυν
ς τ�ν H.Π.A. 8κ µ!ρ
υς τ�ν πυρα�λων µε-
γ�λ
υ �εληνεκ
"ς τ
" κ. Σαντ�µ Zτ
 dµεσ
ς κα� πρ
φανKς– A καλ�ς πλανητ�ρ-
�ης �πεφ�σισε ν< mργαν3σvη τ7ν δ!κατη σταυρ
φ
ρ�α, κρατ3ντας �ε�α�ως γι<
τ�ν Uαυτ�ν τ
υ τ�ν ρ�λ
ν τ
" Λ
υδ
��κ
υ Θ´ τ
" RAγ�
υ. EAφ
" συνωµ�λησε
λ
ιπ�ν µ4 τ�ν θε�, 9απ!στειλε τ�ς κατ�φρακτες φ�λαγγ!ς τ
υ ε?ς τ<ς ��ανε@ς 8ρK-
µ
υς τ
" EIρ�κ· κα� µ�λιστα παρ< τ�ς gντ
νες διαµαρτυρ�ες τ�ν κρατ
�ντων ε?ς
τ� EIσραKλ, 
c Aπ
@
ι 
�δ�λως v�σθ�ν
ντ
 ;τι �πειλ
"ντ
 �π� τ< Aπλικ< συστK-
µατα τ
" �ασ�πη.

jOµως A �γαθ
π
ι�ς πλανητ�ρ�ης ε��εν �π
φασ�σει ν< σ3σvη τ� EIρ<κ κα� τ�ν
κ�σµ
. Tελε�ως �νυστερ��
υλα gκανε ;,τι gκανε. Γι’ α�τ� κα� B πληρ
φ
ρ�α ;τι
A �ντιπρ�εδρ�ς τ
υ κ. Tσ!νεϋ Xπ=ρ9ε Xψηλ��αθµ
ν στ!λε�
ς µεγ�λης πετρε-
λαϊκ=ς Uταιρε�ας, 8λ!γ�εται �ς �νακρι�Kς. jOπως �ε�α�ως �νακρι�ε@ς ε�ναι κα�

c πληρ
φ
ρ�ες, ;τι τ��α κ�π
ι
ι �ν3τατ
ι �µερικαν
� �9ιωµατ
"�
ι, µετα9_
τ�ν Aπ
�ων κα� B γνωστ7 κ. K
ντ
λ�ιDα, gλα�αν �ς δωρ�κι �π� Wνα τ�νκερ G ;τι
Aσ
ν
�πω τ� EIρ�κ, ;ταν τ< πετρελαϊκ< �π
θ!µατα θ< 89αντλ
"νται, θ< παρ�γvη
τ� 27% τ=ς παγκ
σµ�
υ παραγωγ=ς. E�ναι δυνατ�ν τ3ρα ν< γ�νvη π�λεµ
ς γι< τ�
πετρ!λαι
 κα� ν< �υθv= τ�σ
ν α�µα γι< κ�τι δισεκατ
µµ�ρια �αρ!λια; nAπαπα!
A�τ7 B 8π!µ�αση τ
" κ. Mπ
_ς 9ε�ειλ�Dει �π� ?δεαλισµ� κα� π�στη στ< δηµ
-
κρατικ< ?δε3δη. E�ναι gµπλεως �γ�πης γι< τ�ν συν�νθρωπ
ν.

Πρ
�λ!πω, ;τι µ4 τ7ν φ�ρα π
_ g�ει π�ρει A σταυρ
φ�ρ
ς µας σ4 λ�γ
 θ< µπv=
νικητ7ς κα� τρ
παι
"�
ς στ7ν RIερ
υσαλKµ. EEκε@ π
_ δ4ν µπ�ρεσε ν< µπv= A Pι-
��ρδ
ς A Λε
ντ�καρδ
ς. Kα� �φ
" διασκ
ρπ�σvη τ
_ς RE�ρα�
υς c!ρακες, θ< δη-
µι
υργKσvη τ� Παλαιστινιακ� κρ�τ
ς. T� κρ�τ
ς τ�ν REλλKνων τ=ς Παλαιστ�νης.
Kα� κατ�πιν περν3ντας �π!ναντι θ< �πελευθερ3σvη τ7ν K�πρ
ν �π� τ
_ς T
�ρ-
κ
υς, πρ
σφ!ρ
ντ�ς την στ7ν REλλ�δα, γι< ν< 8παν
ρθ3σvη παλαι4ς �δικ�ες τ=ς
�µερικανικ=ς 89ωτερικ=ς π
λιτικ=ς. Kα� µετ�... T� κα� µετ�; Mετ< 9�πνησα...

Γι�ργ�ς Πετρ9π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



Συντ(κτης: iAς 9εκινKσ
υµε �π’ τ�ν π�λεµ
, µιHς κα� Aλ�κληρη B �νθρωπ�τητα π�λλεται στ
_ς δικ
�ς
τ
υ ρυθµ
�ς.

Γ.Mαρκ9π�υλ�ς: TNρα π�i πCγαν καE .5πνησαν τ� τ
ρας τ�� π�λ
µ�υ, π�i @ς -θνατ� δZν K�ει πε-
θνει -λλM κ�ιµ8ται στ2ν κ�ιλιM τCς Γα%ας, Tπ�υ τ� ναν�5ρι<ε καE , φιλ�π/λεµ�ς δικττ�ρας τ�� �Iρκ,
W µ/νη -πντηση τCς O�κ�υµ
νης εXναι νM -ντιτ.�η τEς πανρ�αιες δια�ρ�νικZς UλληνικZς -.%ες τ�� Π�-
λιτισµ��, τCς ∆ηµ�κρατ%ας, τCς Σ�φ%ας καE τCς συνεργασ%ας τ?ν λα?ν σMν -ντ%δ�τ� στ2ν -λα<�νε%α καE
τ2ν φιλ��ρηµατ%α. ∆Zν Kπρεπε �l π�λιτικ�E Wγ
τες π�i Aν
κριναν τ�ν π/λεµ� αVτ/ν, νM -γν�Bσ�υν τM ε�ω-
θ/τα τ?ν 9Hνωµ
νων �Eθν?ν, «ν%πτ�ντας τMς �εFρας τ�υς» µZ α�µα καE πετρ
λαι�. 9O κ/σµ�ς K�ει .επερ-
σει τEς κυ!ερνBσεις τ�υ, δι/τι γνωρ%<ει Tτι , π/λεµ�ς αVτ�ς εXναι µBτρα π�i κλων�π�ιεF καE =λλ�υς π�-
λ
µ�υς. ΠρEν φτσ�υµε σZ -δι
.�δα, oς καταφ5γ�υµε .ανM στ�ν δηµι�υργικ� διλ�γ� καE oς -π�µακρ5-
ν�υµε κθε θερµ�κ
φαλη κστα δCθεν συµ!�5λων -ριστεριστ?ν R π�λεµ�καπBλων, π�i µZ Aν��2 πα%<�υν
µZ τM κ/κκινα κ�υδ�5νια. AVτ�iς φα%νεται πNς τ�iς .επερνει W Aλπιδ�φ/ρα ε�ρBνη τ?ν Jπ
ρ��ων ν
-
ων -νθρNπων τ�� πλανBτη, π�i κατακλ5<�υν τ�iς δρ/µ�υς καE τEς πλατεFες τ?ν π/λεων τραγ�υδNντας
γιM τ2ν ε�ρBνη.

Συντ.: Mιλ=στε µας, κ. Mαρκ�π
υλε, γι< τ� τελευτα@
 µεγ�λ
 gργ
 σας, «%Eρωτ9κριτ�ς κα� %Aρετ�». E�ναι
B πρ3τη φ
ρ< π
_ συνθ!τετε Wνα µ
υσικ� gργ
 στ� ��ρ
 τ=ς aπερας. EAπ’ τ
_ς 10.000 στ��
υς τ
" «EEρω-
τ�κριτ
υ» 8πιλ!9ατε Wνα �π�σταγµα 700 στ��ων µ!σα �π’ τ
_ς Aπ
�
υς περνHτε τ� πρωταρ�ικ� µKνυµα
τ
" gργ
υ σας. 

Γ.M.: ∆Zν τ� -ντιµετNπισα µ/ν� σMν jνα Jπ
ρ��� Aρωτικ� Kπ�ς -λλM καE σMν �Vµανιστικ� κε%µεν�, τ�
,π�F� Aµφαν%<ει τ�ν Kρωτα καE τ2ν -ρετB - �Eρωτ/κριτ� καE �Aρετ��σα - στEς πραγµατικ
ς τ�υς διαστ-
σεις, π�i φιλ�σ�φικM -π�κωδικ�π�ι��νται -π� τ�ν πρωταγωνιστικ/ τ�υς �αρακτCρα. tEτσι «%Eρωτ9-
κριτ�ς» εXναι «αVτ�ς π�i κρ%νει τ�ν Kρωτα» καE %Aρετ� «αVτ2 τ2ν ,π�%α AπιθυµεF νM K��η στ2 <ωB τ�υ ,
=νθρωπ�ς». 9Yπρ��υν τ/σ� στ2ν τ
�νη Tσ� καE στ2ν AπιστBµη· καE �l δ5� -νυψNν�υν τ2ν π�ι/τητα τCς
<ωCς µας.

�O Γι(ννης Mαρκ�πυλς µιλd στS «∆»:

M> τAς καρικατ:ρες «Φ9Cς» καA «�Aθηνd»
C(λλεται σ�µερα σ7ν ]µCληµα _ �AθλητισµSς

�O
Γιννης Mαρκ/π�υλ�ς -νBκει -ναµφισ!Bτητα στ�iς κ�ρυφα%�υς τCς σ5γ�ρ�-
νης UλληνικCς δηµι�υργ%ας. T� Kργ� τ�υ, π
ραν τCς καθαρCς καλλιτε�νικCς
τ�υ -.%ας, Kρ�εται κθε φ�ρM νM Aκφρσ�η τ2ν Aπ��B τ�υ, νM -παντBσ�η στ2ν
A.�υσ%α καE στEς AπιδιN.εις της. ΣBµερα, µ
σα -κρι!?ς στ2ν !αρειM -τµ/σφαιρα

τ�� π�λ
µ�υ καE τCς γενικCς σ5γ�υσης, τ� µ�υσικ/ τ�υ Kργ� «EEρωτ�κριτ
ς κα� EAρετ7»
Kρ�εται νM Jπενθυµ%σ�η στ�ν κ/σµ� τ2 δ5ναµη τCς -νθρNπινης ψυ�Cς, τ2ν θ
λησB της
νM �αρ�C τ2 <ω2 καE νM ν�ιNσ�η Aν ε�ρBν�η τ�ν κ/σµ� π�i τ2ν περι!λλει. Στ2ν συν
ντευ.η
π�i µ8ς παρα�Nρησε, , µεγλ�ς µ�υσικ�συνθ
της -ναφ
ρεται στ� τελευταF� τ�υ Kργ�
-λλM καE στ�ν π/λεµ�, Tπως καE στ�ν τρ/π� π�i Uτ�ιµ<εται W �σ�υρ/τερη παγκ/σµια
AκδBλωση τCς ε�ρBνης, W �Oλυµπιδα τCς �AθBνας τ�� 2004.



Συντ.: Π�ς �λ!πετε τ7ν πρ
ετ
ιµασ�α τ=ς EOλυµπι�δας; EOφε�λ
υµε ν< π
"µε, π�ς B δι
ργ�νωση τ�ν
EOλυµπιακ�ν EAγ3νων στ7ν REλλ�δα δ�νει τ7 δυνατ�τητα ν< �π
δει�θ
"ν κα� ν< πρ
�ληθ
"ν παγκ
σµ�ως
τ< πρ�τυπα κα� 
c �9�ες τ
" REλληνικ
" Π
λιτισµ
". jOµως α�τ� δ4ν συµ�α�νει. Π
" τ� �π
δ�δετε;

Γ.M.: TEς τελευταFες δεκαετ%ες �l �Oλυµπιακ�E -γ?νες, π�i Kγιναν στEς H.Π.A., στ2ν 9Iσπαν%α, στ2ν
AVστραλ%α καE -κ/µη πι� παλιM στ2ν πρNην E.Σ.Σ.∆., στ2ν �Iταλ%α καE τ2ν �Iαπων%α, εX�αν jνα κ�ιν� �α-
ρακτηριστικ/: τ2ν κυριαρ�%α τ?ν �λεκτρ�νικ?ν M.M.E. 9O -θλητισµ�ς εX�ε -παρα%τητ� Aπ%πεδ� στBρι-
.ης τ� θ
αµα. KαE τ� θ
αµα αVτ� Kπρεπε νM διαθ
τ�η τM �δια%τερα AκεFνα �αρακτηριστικ, γιM νM µεταδ�θ�C
W ε�κ/να τ�υ στ� παγκ/σµι� κ�ιν/. MZ αVτ�ν τ�ν τρ/π� κθε �Nρα δι
θετε Jπ
ρ�γκα π�σ, γιM νM κατα-
σκευσ�η Kργα µ
σα σZ συγκεκριµ
να πλα%σια, τM ,π�Fα A.υπηρετ��σαν στ� µεγαλ5τερ� π�σ�στ� αVτ�iς
π�i τM πρ/τειναν. �Eπιπλ
�ν �l ν
ες τ.εις π�i διευθ5ν�υν τM πργµατα K��υν συγκεκριµ
να σ�
δια δρ-
σης καE δι�%κησης. tEτσι τ� πνε�µα καE W τ
�νη µZ τ2ν π�λ5εδρη -λBθει τ�υς παρα�Nρησαν στανικ?ς
τ2 θ
ση τ�υς σZ µιµητικZς «κ/πιες» πνε5µατ�ς - τ
�νης, -φ�� µZ συνειδητ2 πρ.η -φαιρ
θηκε W �Vσ%α
τ�υς. 9O 9Eλληνισµ�ς !λλεται, Tταν πρ�!λλης π.�. σMν Kµ!ληµα τ?ν �Oλυµπιακ?ν �AγNνων �σσ�ν�ς ση-
µασ%ας σ5µ!�λα π�i εXναι κ/µικς, καρικατ��ρες τ�� �Aπ/λλωνα καE τCς �Aθην8ς, -φ�� W Aπιλ�γ2 -π� τ�
πρωτ/τυπ� - κ�5κλα τCς -ρ�α%ας Aπ��Cς - Kγινε µZ τρ/π� π�i -νατρ
πει τ2ν ε�κ/να τCς περ%λαµπρης τ
-
�νης καE τ?ν θαυµσιων -γαλµτων τCς -ρ�α%ας 9EλληνικCς ∆ηµ�κρατ%ας. Ol συγκεντρNσεις σBµερα
πνευµατικ?ν -νθρNπων καE καλλιτε�ν?ν γιM τ� 2004 γ%ν�νται µZ Aπιλεκτικ� τρ/π� -π� jνα κλειστ� κ5-
κλωµα Jπευθ5νων. T� ,π�F� -π�φασ%<ει γιM τM πντα καE �δια%τερα Aπιλ
γει π�ι�% θM πρ�!ληθ��ν σ’
αVτ�iς τ�iς �Oλυµπιακ�iς �Aγ?νες.

Πρ�τε%νω νM �ρησιµ�π�ιηθ��ν πρ/σωπα τCς νε�-ελληνικCς τ
�νης καE πνευµατικ?ν -νθρNπων π�i δια-
θ
τει W �Nρα µας, Kστω καE τ2ν τελευτα%α στιγµB. kOπως εXπε καE , ∆ηµ�σθ
νης ∆ια!!
τας στ� συµπ/σι�
τ
�νης π�i Kγινε τ� 1990 µZ τ%τλ� «�Aφρ�δ%τη, W �ρµ�ν%α καE τ� -σ5λληπτ�»: «A δι�λ
γ
ς ε�ναι B καλ�-
τερη περ�πτωση συνε�
"ς µετ�γγισης ?δε�ν κα� πνευµατικ=ς Dω
γ�νησης». Πρ
πει Tλ�ι νM ν�ιNσ�υν,
Tτι W 9Eλλδα καλεF τM παιδι της.

Συντ.: EAντιθ!τως �λ!π
υµε ν< πρ
��λλωνται dλλα πρ�γµατα. EEδ�, στ7ν8π�σηµη cστ
σελ�δα τ
" mργα-
νισµ
" «EAθKνα 2004» διακηρ�σσεται �ς µKτρα τ�ν ROλυµπιακ�ν EAγ3νων B Mεσ
π
ταµ�α κα� B A:γυ-
πτ
ς. T� ν
µ�Dετε ;τι 89υπηρετ
"ν ;λα α�τ�;

Γ.M.: tE�ω τ2ν Aντ5πωση Tτι π�λλM ψ
µατα πρ�!λλ�νται συνειδητM καE γιM συγκεκριµ
ν�υς λ/γ�υς.
ΓιM νM γ%ν�η διψευση καE νM λµψ�η W -λBθεια -π� Aκε%ν�υς π�i τ2ν Aπιθυµ��ν, �ρει<εται νM διατεθ��ν
στM M.M.E. µεγλα ��κ�ν�µικM π�σ.

Παραπληρ�φ/ρηση καE ψε5τικες πληρ�φ�ρ%ες διακιν��νται συ�ν. Γι’ αVτ� , κ/σµ�ς πρ
πει νM Aνη-
µερNνεται -κ/µη καE γιM τ2ν -σφλει τ�υ. Π.�. Kγινε π/λεµ�ς µ/ν� καE µ/ν� γιM νM διαθ
σ�υν �l λα�E
κ�νδ5λια -π� τ� Jστ
ρηµ τ�υς γιM τ2ν -γ�ρM σ5γ�ρ�νων Tπλων R γιM τ2ν πρ/σληψη τερστι�υ -ριθ-
µ�� σωµατ�φυλκων, -σφαλιστ?ν κ.λπ. MετM -π� Tλα αVτM δZν καταλα!α%νω, γιατ% W Abγυπτ�ς καE W Mε-
σ�π�ταµ%α, π�i κατ�ικ��νται σBµερα -π� τ�iς συµπαθεFς tAρα!ες, .αφνικM κπ�ι�ς λ
ει Tτι τ�iς -νB-
κει , �ρυσ�ς α�?νας τ�� ΠερικλC R Tτι εXναι W µBτρα τ?ν �Oλυµπιακ?ν �AγNνων R Aν πσ�η περιπτNσει
κπ�ι�ι τ�iς -π�δ%δ�υν τM θαυµσια 9EλληνικM γεννBµατα τ�� πνε5µατ�ς, τM ,π�Fα δZν τ�iς -νBκ�υν.
Πρ
πει νM -ρ�%σ�υν λ�ιπ�ν �l διαψε5σεις.

Συντ.: MKπως 89 Aρισµ
" B «Pωµι
σ�νη» �ς 8π�σηµη ?δε
λ
γ�α τ
" Uλλαδικ
" κρ�τ
υς ε�ναι �δ�να-
τ
ν ν< πρ
��λvη �9�ες κα� πρ�τυπα Uλληνικ�: ROπ�τε κα� B 
�σ�α τ=ς ROλυµπι�δ
ς τ
" 2004 ε�ναι �π� �!-
ρι �αµ!νη;

Γ.M.: ∆Zν πρ
πει νM ν�ιNθ�υµε -ν%σ�υρ�ι. �Aν αVτ2 W �δε�λ�γ%α A.ακ�λ�υθ�C νM πα%<�η καθ�ριστικ� ρ/-
λ�, αVτ� σηµα%νει τ� τ
λ�ς τ�� διαλ/γ�υ καE Aπ
µ!αση στ2ν Aλε5θερη καE µZ δηµ�κρατικ� τρ/π� κ%νηση
τ?ν �δε?ν. Πρ8γµα, π�i πιστε5ω δZν συµ!α%νει. �Aν !
!αια W Pωµι�σ5νη (π�i σηµα%νει τ2 διατBρηση
τCς ρωµαϊκCς δυναστε%ας µ
σ�ω τ�� �ριστιανισµ��) @ς �δε�λ�γ%α Aπι!ληθ�C πραγµατικ, τ/τε �l kEλληνες
συλλ�γικM R @ς -νε.ρτητες πρ�σωπικ/τητες θM -ντιδρσ�υν. TM =λλα εXναι µικρ/τητες.

Συντ.: EEσε@ς τ� θ< πρ
τε�νατε, γι< ν< �λλ�9vη α�τ� τ� θλι�ερ� σκηνικ�;

Γι7 τ�ν Aeγυπτ fς... µ�τρα τHν �Oλυµπι(δων...
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Γ.M.: Ol 9Oλυµπιακ�E �Aγ?νες νM γ%ν�υν µ
σα στ� πλα%σι� τ�� O�κ�υµενικ�� 9Eλληνισµ�� καE νM γ%-
ν�υν δι�ρθωτικZς κινBσεις. NM -κ�υστ��ν Tλες �l γνBσιες καE -ληθινZς φωνZς τCς �Nρας. kOταν τ� 1983
Kγιναν �l πανευρωπαϊκ�E -γ?νες στ2ν 9Eλλδα καE µ�� -ν
θεσε , τ/τε πρωθυπ�υργ�ς τCς �Nρας �Aνδρ
-
ας Παπανδρ
�υ τ� σ�εδιασµ� καE τ2 µ�υσικ2 τCς Kναρ.ης, τ� πρ?τ� µας µ
ληµα �ταν νM διακηρυ�θ�C W
E�ρBνη. kOλ�ι µας, Tσ�ι συνεργαστBκαµε καE µλιστα -φιλ�κερδ?ς, θ
λαµε νM δNσ�υµε jνα σηµαFν�ν µB-
νυµα -π� τ2 �Nρα µας. 9O <ωγρφ�ς ∆ηµBτρης Mυταρ8ς, , σκην�θ
της ∆ιαγ/ρας Xρ�ν/π�υλ�ς, , ��-
ρ�γρφ�ς Xρης Mανταφ�5νης, �l \ργανωτZς NFκ�ς MπιλBρης καE Φνης Συν�διν/ς, �l γυµναστZς τCς
�Aκαδηµ%ας, �l φ�ιτητZς καE �l ��ρευτZς (JπCρ�ε jνα στιγµι/τυπ� µZ -ντιπαρθεση σZ δ5� µεγλες σειρZς
µZ Π/ντι�υς ��ρευτ
ς, γιM νM Kρθ�η µετM W -νακω�B), AργαστBκαµε γιM τ2 δηµι�υργ%α µι8ς UλληνικCς
-τµ/σφαιρας, π�i Kδωσε τ� Kναυσµα γιM νM -κ�υστ�C τ� τραγ�5δι π�i συν
θεσα, τ� «E?ρKνη». 9Ως !ασικ�
αbτηµα τ� τραγ�5δι περιεF�ε: «K.ω �l !/µ!ες καE τM πυρηνικM» καE «θ
λ�υµε ε�ρBνη» @ς Aκε�ειρ%α. Θ
λω
νM τ�ν%σω, Tτι µ
ριµνα Tλων µας �ταν νM περσ�η παγκ/σµια τ� µBνυµα, καE γι’ αVτ� T,τι σMν Kµπνευση
δηµι�υργBθηκε (,µδες κρ�υστ?ν στEς =κρες τ�� �Oλυµπιακ�� Σταδ%�υ, , τρ/π�ς π�i �l ��ρευτZς σ�η-
µτισαν τ2 λ
.η EIPHNH στ�ν -γωνιστικ� �?ρ�, W θ
ση τ?ν µ�υσικ?ν, W Aπιλ�γ2 τ?ν �ρωµτων, �l κι-
νBσεις τ?ν ,µδων τ?ν παιδι?ν) �ταν -µ
σως -νακ�ινNσιµ�. kOλα στ� φ?ς.

Συντ.: MKπως τελικ�, κ. Mαρκ�π
υλε, B ?δ!α τ=ς �να��ωσης τ�ν γνKσιων Uλληνικ�ν �9ι�ν ε�ναι �ν!-
φικτη σKµερα; MKπως B «N!α T�9η τ
" REλληνισµ
"», π
_ σ4 παλι�τερη συν!ντευ9K µας διακρ�νατε ν<
γεννHται, g�ει �κ�µη π
λ_ δρ�µ
 µπρ
στ� της;

Γ.M.: Ol UλληνικZς -.%ες δZν -να!ιNν�υν. 9Yπρ��υν συν
�εια. kOµως αVτ�ν τ�ν καιρ� πρ
πει νM στε-
ριNσ�υµε αVτ� π�i µ8ς -πασ��λεF πρωτ%στως: T2ν παιδε%α.

Παν. Λ. K�υFαλ(κης
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�O Γι(ννης Mαρκ9π�υλ�ς, N =Eλ-
λην δηµι�υργ9ς, π�> �δι(κ�πα µ#-
σα �π’ τ� µ�υσικ9 τ�υ Hργ� Zκφρ(-
Yει τ�ς γν�σιες �)7ες τ5ς \λληνικ9-

τητας.



¢
4ν µHς �ρκε@ �ραγε �ς gθν
ς κα� �ς D�σα κ
ινων�α A REλλη-
νικ�ς Π
λιτισµ�ς, 
c �9�ες τ
υ κα� τ< µεγαλ
υργKµατ� τ
υ, γι<
ν< g�ωµε σKµερα µ�α 8θνικ7 συνε�δηση, cκαν7 ν< µHς Uν3σvη
κα� ν< µHς 8µπνε�σvη; RH �π�ντηση ε�ναι �ε�α�ως α�τ
ν�ητη.

nAλλωστε g9ω �π� 8µHς Aλ�κληρη B Xγι7ς παγκ�σµια διαν�ηση –κα�
a�ι µ�ν
ν B ∆υτικ7– 8δ� κα� τρε@ς α?�νες 8νν
ε@ τ7ν REλλ�δα �ς µη-
τ!ρα παντ�ς �γαθ
" τ
" Π
λιτισµ
" κα� 8πιπλ!
ν, σKµερα, �ς µ
να-
δικ7 Aδ� διαφυγ=ς τ=ς �νθρωπ�τητ
ς �π’ τ< µεγ�λα �δι!9
δ� της.
jEνας d9ι
ς 8κπρ�σωπ�ς της, A Bιλαµ��ιτς, τ� διακηρ�σσει: «K(θε
λα�ς ε]ναι ^περ�φαν�ς γι  τ4ν πνευµατικ� τ�υ κτ�ση. %Aλλ  � \λλη-
νικ4 φυλ4 στ#κεται ψηλ9τερα �π� κ(θε ̀ λλη, δι9τι H,ει τ�Dτ� τ� πρ�-
σ9ν, ν  ε]ναι � µητ#ρα παντ�ς π�λιτισµ�D». nE�
µε λ
ιπ�ν τ� µ
να-
δικ� σ4 παγκ�σµια κλ�µακα πρ
ν�µι
: B 8ν γ!νει 8θνικK µας συνε�δη-
ση ν< ε�ναι ταυτ��ρ
να κα� 
?κ
υµενικK.

• Π
ι�ς λ�γ
ς κα� π
ι� �ναγκαι�τητα 8πι��λλ
υν σ4 µHς, ν< ν
θε�
υµε κα� gτσι

�σιαστικ< ν< �κυρ3νωµε α�τ7 τ7ν παν�σ�υρη κα� Aλ
D3ντανη πνευµατικK
µας κληρ
ν
µι< µ4 τ7ν ταυτ��ρ
νη 8µµ
νK µας σ4 Wναν παρ�λ
γ
 κα� �φ�-
σικ
 κ�σµ
 µιHς �σιατικ=ς φαντασ�ωσης, π
_ δι< τ=ς ��ας 8πε�λKθη στ�ν
jEλληνα σ4 καιρ
_ς �αλεπ
�ς;

• Π
ι�ς λ�γ
ς κα� π
ι� �ναγκαι�τητα µHς 89ωθ
"ν ν< παρα�αρ�ττωµε, ν<
�σελγ
"µε Uκ
υσ�ως στ� σ�µα τ=ς RIστ
ρ�ας, πρ
σπαθ3ντας ν< 89ελλην�Dω-
µε �λες τις 9!νες ?δε
λ
γ�ες κι �λα τα 9ενικ� πρ�τυπα: T� π
λυεθνικ� κα� θε-

κρατικ� BυD�ντι
, τ�ν �ριστιανισµ� κα� τ
_ς 8κπρ
σ3π
υς τ
υ, πρ
σφ�τως
δ4 κα� τ�ν :δι
 τ�ν EIησ
";

• Π
ι�ς λ�γ
ς κα� π
ι� �ναγκαι�τητα µHς Aδηγ
"ν στ� ν< παραπα�Yη B π
λι-
τισµικK µας gκφραση µετα9_ τ�ν «89 �π
καλ�ψεως �ληθει�ν» κα� τ=ς κ
�-
φιας Xπερηφ�νει�ς µας γι< τ� «µεγ�λ
» κα� «gνδ
9
» παρελθ�ν µας;

O�δε�ς λ�γ
ς κα� 
�δεµ�α �ναγκαι�τητα 8πι��λλ
υν τ< παραπ�νω. A?τ�α δ4ν
ε�ναι τ�π
τε dλλ
 �π’ τ7 σµικρ�τητ� µας. Kα� hς τ� π
"µε 9εκ�θαρα: �π’ τ7 µη-
δαµιν�τητ� µας. RH ρωµι
σ�νη, πρ
ϊ�ν δ
υλε�ας α?3νων, gφτασε �ς «παρ�δ
ση»
στ< �!ρια µας - κα� τ7ν πKραµε dκριτα. EAκ
�σαµε dλλ
υς ν< µιλ
"ν γι< τ� gνδ
-
9
 παρελθ�ν µας - κα� �ς dπληστ
ι ρωµι
� τ� sρπ�9αµε, γι< ν< µ7ν πρ
λ��
υν
ν< τ� �π
κτKσ
υν dλλ
ι.

* * *

K
α� 
c 89αιρ!σεις; A�τ4ς sπλ�ς 8πι�ε�αι3ν
υν τ�ν καν�να. jOταν π�ψ
υν
ν< ε�ναι 89αιρ!σεις, µ�ν
 τ�τε A dθλι
ς α�τ�ς καν�νας θ< 8κλε�ψvη. Kα�
τ�τε θ< 8κλε�ψYη Aριστικ�.

Παν. Λ. K�υFαλ(κης

H «¶APA¢O™H» TH™ ¢OY§EIA™



EXναι γνωστ/ν, Tτι W λε.αριθµικ2 θεωρ%α εXναι µ%α -ρ�α%α Uλληνικ2 Aφε5ρεση, W ,π�%α
K�ει καθαρM µαθηµατικ� Jπ/!αθρ� καE τ2ν ,π�%αν π�λi -ργ/τερα -σπσθηκαν καE =λλ�ι
λα�E (9E!ραF�ι, Λατιν�-PωµαF�ι, tAρα!ες κ.λπ.). 9O U!ραϊκ�ς λα/ς, Tπως -π�δεικν5εται
-π� διφ�ρα -ρ�αι�λ�γικM εJρBµατα (ν�µ%σµατα τCς δυναστε%ας τ?ν �Aσµ�δα%ων), =ρ�ι-
σε νM �ρησιµ�π�ι�C τ2ν @ς =νω Uλληνικ2 Aφε5ρεση -π� τ�ν 1� α�?να π.X., πρ�σαρµ�-
σµ
νη !
!αια στ� δικ/ τ�υς εXδ�ς γραφCς, γιM θε�σ�φικ�iς κυρ%ως σκ�π�iς καE µλιστα
τ2ν συµπερι
λα!αν στ� κ�σµ�γ�νικ/ τ�υς !ι!λ%�, «κα!!λα» µZ τ�ν .ε�ωριστ� τ%τλ� «Γκε-
µατρ�α». �AλλM καE �l Λατιν�-ρωµαF�ι, καθrς καE �l tAρα!ες =ρ�ισαν καE αVτ�E νM �ρη-
σιµ�π�ι��ν τ2ν Uλληνικ2 Aφε5ρεση τ?ν λε.αρ%θµων, πρ�σαρµ/<�ντς την καθ
νας στ� δι-
κ/ τ�υς τ5π� -λφα!Bτ�υ πλ2ν Tµως µZ λθ�ς τρ/π�, παρα!λ
π�ντες τ� µαθηµατικ� Jπ/-
!αθρ� τCς Aφευρ
σεως· καE Kτσι A.Bγαγ�ν µ2 σ�!αρM συµπερσµατα. (!λ
πε σ�ετικM στ�ν
4�ν τ/µ� τ�� !ι!λ%�υ µ�υ «9O Mυστικ�ς κNδικας τ�� Πυθαγ/ρα...», σελ. 87 κ.U.).

�H
λε.αριθµικ2 θεωρ%α εXναι µ%α καθαρM µαθηµατικ2 Aφε5ρεση καE !ασ%<εται σZ δ5�
µαθηµατικ�iς καν/νες, π�i bσ�υαν τ/τε στ2ν �Aρ�α%α 9Eλλδα καE Jπ� µ�ρφ2 µι8ς
µαθηµατικCς συνθBκης.

9O πρ?τ�ς -ριθµητικ�ς καν/νας �ταν W συµ!ατικ2 τα5τιση τ?ν συµ!/λων τ��
-ρ�α%�υ Uλληνικ�� φθ�γγικ�� -λφα!Bτ�υ τ?ν 27 γραµµτων µZ τ�iς -ριθµ�5ς. T�

-λφ!ητ� αVτ� τ� �ρησιµ�π�ι��σε τ� MαντεF� τ?ν ∆ελφ?ν γιM τ�iς δικ�5ς τ�υ σκ�π�5ς,
π�λλ�iς α�?νες πρEν -π� τ� Kτ�ς 403 τCς γνωστCς εVκλε%δειας µεταρρ5θµισης τ�� Uλλη-
νικ�� -λφα!Bτ�υ καE περι�ρισµ�� αVτ�� στM 24 γρµµατα.

9O δε5τερ�ς -ριθµητικ�ς καν/νας, , ,π�F�ς bσ�υε στ2ν �Aρ�α%α 9Eλλδα καE διε-
τηρBθη µ
�ρι τ2ν Aπ��2 τ?ν Πτ�λεµα%ων, �ταν , καλ�5µεν�ς «Παραθετικ�ς κα-

ν3ν». 9O -ριθµητικ�ς αVτ�ς καν/νας καθNρι<ε τ�ν τρ/π� τCς πρ/σθεσης τ?ν -ριθµ?ν.
9H πρ/σθεση γιν/ταν µZ τ2ν παρθεση τ?ν -ριθµ�γραµµτων δ%�ως τ2ν παρεµ!�λ2

�Vδεν�ς ε�δικ�� σBµατ�ς, π�i νM δηλNν�η τ2ν πρ/σθεση· π.�. , -ριθµ�ς ABΓ στ2ν -ρ�α%α
Aπ��2 φαν
ρωνε τ2ν πρ/σθεση τ?ν -ριθµ�γραµµτων A+B+Γ = (1+2+3) = 6 (R ς´) 9H
-ριθµητικ2 -.%α Uκστ�υ -ριθµ�γρµµατ�ς �ταν πντ�τε W bδια, σZ ,π�ιαδBπ�τε θ
ση
καE AMν !ρισκ/ταν αVτ/, δηλαδ2 , παραπνω -ριθµ�ς ABΓ θM �σ�δυναµpC ς´ πντ�τε µ
:

2.

1.

OR δF καν�νες τOς µεθ�δυ τOς ΛεKαριθµ#ας

�H «περιπ.τει(» της δι7 µ.συ τHν α�Mνων

�A
φ�ρµ2 γιM τ2ν σ5ντα.η τ�� παρ/ντ�ς Kδωσε W �ρησιµ�π�%η-
ση -π� µερικ�iς AρευνητZς τCς θεωρ%ας τ?ν λε.αρ%θµων κατM
λανθασµ
ν� τρ/π�, µZ συν
πεια νM A.γωνται περ%εργα συ-
µπερσµατα.



(ABΓ = BAΓ = BΓA = ΓAB = ΓBA = ς =) 6. 9O -ριθµητικ�ς αVτ�ς καν/νας τCς παραθ
-
σεως -π� κπ�ια Aπ��2 τ?ν Πτ�λεµα%ων -ντικαταστθηκε -π� =λλ�ν καν/να, τ�ν κα-
λ�5µεν� «τCς θ
σεως τ?ν -ριθµ�γραµµτων», , ,π�F�ς καν/νας �Vδεµ%αν σ�
ση εX�ε µZ
τ2ν Aφε5ρεση τ?ν λε.αρ%θµων. MZ !ση τ� ν
� αVτ/ καν/να, , ,π�F�ς �σ�5ει καE σBµερα,
�l -ριθµ�E R τM -ριθµ�γρµµατα δZν K��υν πντ�τε τ2ν bδια -ριθµητικ2 -.%α, -λλM δια-
φ
ρ�υν -νλ�γα µZ τ2ν θ
ση, στ2ν ,π�%α εJρ%σκ�νται στ�ν Uκστ�τε -ριθµ/· π.�. , -ριθ-
µ�ς πλ
�ν ABΓ δZν θM �σ��ται πντ�τε µZ ς (= 6), -λλM θM εXναι µ/ν� ABΓ = 123 (Uκατ�ν
εbκ�σι τρ%α).

O
l παραπνω δ5� -ριθµητικ�E καν/νες, π�i bσ�υαν στ2ν �Aρ�α%α 9Eλλδα, Aσ�ετ%-
<�ντ� µZ τ2ν περ%φηµη γνωστ2 µαθηµατικ2 συνθBκη, π�i Aκφρ<εται µZ τ� -να-
γκαF� καE lκαν/ («EAναγκα�αν κα� cκαν7ν συνθKκην, �να...»). Συγκεκριµ
να , µZν

πρ?τ�ς πρ�αναφερθεEς συµ!ατικ�ς καν/νας τCς -ριθµητικCς -.%ας τ?ν -ριθµ�γραµµ-
των τ�� πλBρ�υς -ρ�α%�υ Uλληνικ�� -λφα!Bτ�υ τ?ν 27 γραµµτων -κ�λ�υθεF πλBρως τ2ν
µαθηµατικ2 συνθBκη τ�� -ναγκα%�υ καE lκαν��, δηλαδ2 W -ριθµητικ2 -.%α τ�� γρµ-
µατ�ς A εXναι -ναγκαστικM πντ�τε bση µZ τ�ν -ριθµ�ν (1), ,π�ιαδBπ�τε θ
ση καE oν κα-
τ
��η αVτ/, Tπως καE -ντιστρ/φως , -ριθµ�ς (1) εXναι πντ�τε τ� γρµµα A τ�� 9Eλληνι-
κ�� �Aλφα!Bτ�υ σZ ,π�ιαδBπ�τε θ
ση καE AMν εJρ%σκεται αVτ/ς, µZ τ2ν �VσιNδη παρα-
τBρηση Tτι Tλα τM -νωτ
ρω Aφαρµ/<�νται Aπνω σZ -ριθµ�λ
.εις π�i σ�ηµατ%σθηκαν µ
-
�ρι τ2ν Aπ��2 τ?ν Πτ�λεµα%ων. �Eδ? -κρι!?ς Kγκειται καE jνα -π� τM λθη τ?ν ν
ων
Aρευνητ?ν, π�i Aπεκτε%ν�υν τ2ν Kρευνα τ?ν λε.αρ%θµων Aπνω σZ νε�ελληνικZς λ
.εις,
Tπ�υ πλ
�ν δZν �σ�5ει , παραθετικ�ς καν/νας τCς πρ�σθ
σεως.

9O δε5τερ�ς Tµως -ριθµητικ�ς καν/νας τCς πρ�σθετικCς παραθ
σεως τ?ν -ριθµ�-
γραµµτων γιM τ2ν δηµι�υργ%α λ
.εων µZ -ριθµητικ2 bση Jπ/σταση δZν -κ�λ�υθεF πλB-
ρως «τ7ν συνθKκην τ
" �ναγκα�
υ κα� cκαν
"» -λλM µ/ν� µερικ?ς... Συγκεκριµ
να: Kστω
W λ
.η «MONAΣ» τCς ,π�%ας , φυσικ�ς λε.ριθµ/ς της εXναι , -ριθµ�ς 361. Στ2ν Uλλη-
νικ2 γραµµατε%α Jπρ��υν πµπ�λλες λ
.εις, π�i Aπ%σης δ%δ�υν τ�ν αVτ�ν φυσικ�ν λε-
.ριθµ�ν, Tπως π.�. W λ
.ις AMNOΣ κ.λπ. AVτ� Tµως δZν σηµα%νει, Tτι Tλες αVτZς �l λ
-
.εις εXναι συγκρ%σιµες µZ τ2ν «M
ν�δα» καE δ5νανται νM K��υν κπ�ια σ�
ση· π�λλZς µ-
λιστα δ5νανται νM -π�δ%δ�υν καE -ντιτιθ
µενες Kνν�ιες. AVτ� σηµα%νει, Tτι , φυσικ�ς λε-
.ριθµ�ς κπ�ιας λ
.εως εXναι µZν -ναγκαστικ/ς, -λλM δZν εXναι lκαν�ς καE σZ -ντι-
στρ�φB. �Aπ� τ� σ5ν�λ� τ?ν �σ�τ%µων λ
.εων εXναι δυνατ�ν νM !ρεθ��ν µερικZς λ
.εις π�i
νM σ�ετ%<ωται µZ τ2ν -ρ�ικ2 λ
.η. AVτ� Tµως δZν -π�τελεF «�π�δει9ιν �ληθε�ας» -λλ’
�πλ?ς Kνδει.η· -νλ�γα δZ µZ τ2 σ�!αρ/τητα τ�� -ντικειµ
ν�υ γ%νεται -π�δεκτ2 R d�ι.

Σ’ αVτ� τ� σηµεF� Kγκειται τ� δε5τερ� λθ�ς τ?ν νε�ερευνητ?ν, δι/τι θεωρ��ν Tτι �l
�σ/τιµες λ
.εις K��υν -π�δεικτικ2 �σ�5, Aν�? W �σ�5ς τ�υς εXναι µ/ν� Aνδεικτικ2 καE µλι-
στα γιM σ�!αρ�5ς µ/ν� σκ�π�5ς, Tπως κατωτ
ρω -ναφ
ρ�νται. Σ’ αVτ� -κρι!?ς τ� λ-
θ�ς Jπ
πεσαν �l Λατιν�-ρωµαF�ι καE γελ�ι�π�%ησαν τ2ν λε.αριθµικ2 θεωρ%α µZ τEς γνω-
στZς διαµ�ες Λ�υθBρ�υ καE Ππα τCς PNµης, π�i πρ�
ρ��νταν -π� τ�iς φυσικ�iς λε-
.αρ%θµ�υς τ/σ� τ�� \ν/µατ�ς τ�� Λ�υθBρ�υ Tσ� καE τCς ΠαπικCς φρσεως τCς τιρας
τ�� Ππα, π�i -µφ/τερα Kδιδαν τ�ν φυσικ�ν λε.ριθµ� 666!! T
λ�ς �l -ρ�αF�ι kEλληνες
�ρησιµ�π�ι��σαν τ/σ�ν τ�iς φυσικ�iς λε.αρ%θµ�υς Tσ� καE τ�iς πυθµενικ�iς Πυθαγ�-
ρε%�υς τ�ι�5τ�υς γιM σ�!αρ�iς µ/ν� σκ�π�iς καE d�ι γιM -στεϊσµ�iς R πρ�φητικ�iς R
σαµανιστικ�iς σκ�π�5ς, πρ8γµα π�i εXναι τ� τρ%τ� λθ�ς Aν%ων Aρευνητ?ν.

«�H Eναγκα#α καA Rκαν� συνθ�κη, gνα...»
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Π7να) I. %Aπ9σπασµα \λληνικ�D παπ6ρ�υ τ�D τελευτα7�υ τετ(ρτ�υ τ�D 3�υ αL�να π.X. Πρ9κει-
ται γι  π7νακα τετραγ'νων. �O �ριστερ�ς π7νακας δ7νει τ  τετρ(γωνα τ�ν �ριθµ�ν 1 aς 10, Hπει-
τα µ1 δεκ(δες ZκεCνα τ�ν 10 aς 40 (τ  τετρ(γωνα τ�ν 1, 2 κα� 3 ,(θηκαν µ1 τ� κ�µµ(τι τ�D πα-

π6ρ�υ π�> λε7πει)· N δε)ι�ς π7νακας δ7νει τ#λ�ς τ  τετρ(γωνα τ�ν �ριθµ�ν 50 aς 800.

9Yπρ�ει Tµως καE τ
ταρτ�ν λθ�ς π�i Aντ�π%<εται στ2ν κατλληλη Aπιλ�γ2 τ?ν �σ�-
τ%µων λ
.εων.

°
ιM τ2ν Aπιλ�γ2 τ?ν συγκρ%σιµων �σ/τιµων λ
.εων R φρσεων δZν -ρκεF µ/ν� τ�
�σ/τιµ� αVτ?ν. �AπαιτεFται Tπως W κατλληλη -π�δεκτ2 λ
.η R φρση λαµ!ν�η
Jπ’ dψιν της καE =λλ�υς σ�!αρ�iς παργ�ντες, Tπως θM δε%.�υµε παρακτω,
πρ8γµα π�i καθιστ8 π�λi δ5σκ�λη τ2ν -νε5ρεση τ�ι�5των λ
.εων, γι’ αVτ� τ�

λ/γ� µερικ�E AρευνητZς πρ�τιµ��ν νM τ�iς -γν���ν. Ol παργ�ντες αVτ�E εXναι �l κτω-
θι:

Ol Aπιλεγ/µενες �σ/τιµες λ
.εις δ
�ν νM εXναι καE ν�ηµατικ?ς σ�ετικZς µZ τ2ν δ�-
θεFσα· π.�. AMν W δ�θεFσα -ρ�ικ2 λ
.η, πρ�ς τ2ν ,π�%α <ητεFται W εeρεση ν
ας �σ/-

τιµης τ�ια5της, K��η µ
σα της τ2ν Kνν�ια τCς �
=ς, πρ
πει καE W <ητ�5µενη �σ/τιµη λ
.η
νM K��η µ
σα της κτι σ�ετικ� µZ τ2 ��B, δηλαδ2 Sτ�ι νM εXναι σ�ετικM �σ�ν�ηµατικB· νM
περι
��η R νM -ρ�%<�η µZ τ� γρµµα P π�i φανερNν�η ��B.

Ol Aπιλεγ/µενες �σ/τιµες λ
.εις δ
�ν νM εXναι καE κατM τ� δυνατ�ν �σ�σ�ηµατικ
ς,
δηλαδ2 AMν W -ρ�ικM δ�θεFσα λ
.η φανερNν�η κπ�ι� κρυφ� σ�Cµα, τ/τε W -να-

<ητ�5µενη �σ/τιµη λ
.η R φρση πρ
πει καE αVτ2 νM περι
��η τ� αVτ�σ�Cµα π.�. W φρ-
ση τ�� �Eµπεδ�κλC «ΣTPOΦAΛIΓΓI ΓIΓNEΣΘAI», π�i Jπρ�ει στ� «περ� φ�σεως τ�ν

‚.

·.

OR παρ(γντες τOς `ρθOς ΛεKαριθµ#ας
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Περιφε-
ρει'ν

EMθει�ν �E)ηκ�στ�ν

Π7να) 2: %Aπ� τ� FιFλ7� «Mεγ7στη» τ�D Πτ�λεµα7�υ. OMσι'δης παρατ�ρηση: �O π7-
νακας Zµφαν7Yει τ4 ,ρ�ση τ�D µηδεν�ς («0»).

¶INA• TøN XOP¢øN KATA ¶TO§EMAION



aντων» Kπ�ς τ�υ (-π/σπασµα 35), περι
�ει τ2ν ε�κ/να τ�� στρ�!ιλισµ��, π�i τ
τ�ια ε�κ/-
να Aν
�ει τ� jκτ� γρµµα τ�� Uλληνικ�� -λφα!Bτ�υ, τ� καλ�5µεν� ΣTI R ΣTIΓMA (ς%γ-
µα) Sτ�ι τ� γρµµα (ς)· συνεπ?ς W πρ�ς Aπιλ�γ2ν �σ/τιµη πρ�ς τ2ν δ�θεFσα φρση «Στρ
-
φαλ�γγι γ�γνεσθαι», π�i K�ει φυσικ/ λε.ριθµ� «1518» R Πυθµενικ� Πυθαγ/ρει� τ�ι��τ�
τ�ν -ριθµ� «6», δ
�ν -παραιτBτως νM περι
��η R νM -ρ�%<�η µZ τ� γρµµα «ς», ,π/τε πργ-
µατι W ν
α λ
.η θM εXναι καE �σ/τιµη καE �σ�σ�ηµατικB.

T
λ�ς γενικM �l Aπιλεγ/µενες �σ/τιµες λ
.εις δ
�ν νM εJρ%σκωνται σZ α�τιNδη σ�
-
ση µετα.5 τ�υς. �Aκ�λ�5θως -ναφ�ρικM µZ τ� π�ι�% καE γιM π�ι/ σκ�π� �ρησιµ�-

π�ι��σαν τ�iς λε.αρ%θµ�υς, K��υν διαπιστωθC τM παρακτω, π�i -φ�ρ��ν !
!αια στ�iς
-ρ�α%�υς kEλληνες:

E�δικM �l -λφριθµ�ι Aδιδσκ�ντ� -π� διδασκλ�υς γιM τ2 µαθηµατικ2 παιδε%α
τ?ν ν
ων. Σ�ετικM K�ει -νακαλυφθC ππυρ�ς τ�� 3�υ π.X. α�?να, π�i περι
�ει π%-

νακα τ?ν τετραγNνων τ?ν -ριθµ?ν - γραµµτων καE µλιστα τ�� -ρ�α%�υ Uλληνικ��
-λφα!Bτ�υ τ?ν 27 γραµµτων, τ� ,π�F� γιM Aπιστηµ�νικ�iς καE φιλ�σ�φικ�iς σκ�π�iς
�Vδ
π�τε καταργBθηκε (Π%να. 1).

�Eπι!ε!α%ωση αVτ�� εXναι καE , Jπρ�ων π%νακας τ?ν ��ρδ?ν στ� !ι!λ%� τ�� Πτ�λε-
µα%�υ «Mεγ%στη», Tπ�υ Aπ%σης A�ρησιµ�π�ιεFτ� τ� -ρ�αF� Uλληνικ� -λφ!ητ� τ?ν 27
γραµµτων, µα<E !
!αια µZ τM �αµ
να ΣτFγµα, K/πα καE Σαµ-π% (π7να) 2).

�Eπ%σης �l -λφριθµ�ι A�ρησιµ�π�ι��ντ� -π� τ�iς λ�γιστZς γιM Aµπ�ρικ�iς καE
=λλ�υς κ�ινωνικ�iς σκ�π�5ς. TM εJρεθ
ντα ν�µ%σµατα καE =λλα Kγγραφα !ε!αι-

Nν�υν τ� -ληθ
ς.
T� MαντεF� τ?ν ∆ελφ?ν �ρησιµ�π�ι��σε καE τ�iς λε.αρ%θµ�υς γιM τ�iς συµ!�-
λισµ�iς καE -π�συµ!�λισµ�iς τ?ν �ρησµ?ν.
Ol -ρ�αF�ι kEλληνες φιλ/σ�φ�ι �ρησιµ�π�ι��σαν τ�iς λε.αρ%θµ�υς γενικ?ς, γιM
νM -π�συµ!�λ%<�υν καE νM συµ!�λ%<�υν κρυµµ
νες -λBθειες καE γενικ?ς γιM φι-

λ�σ�φικ�iς σκ�π�5ς. Π�λi �αρακτηριστικ2 εXναι W -π�κλυψη τ�� Mυστικ�� KNδικα
τ�� Πυθαγ/ρα, , ,π�F�ς �ρησιµ�π�ι��σε τ�iς λε.αρ%θµ�υς σZ συνδυασµ� µZ τ2ν ε�δητικ2ν
�δι/τητα τ?ν -ριθµ?ν, -π�κλυψη π�i µ8ς Aπιτρ
πει νM ,λ�κληρNσ�υµε τ2ν πραγµατικ2
διδασκαλ%α τ�� Πυθαγ/ρα.

Γενικ?ς �l λε.ριθµ�ι �ρησιµ�π�ι��νταν γιM σ�!αρ�iς Aπιστηµ�νικ�iς καE φιλ�-
σ�φικ�iς σκ�π�iς καE d�ι γιM πρ�φητικ�iς R µαντικ�iς R σαµανιστικ�iς R =λλ�υς

µ2 σ�!αρ�iς τ�ι�5τ�υς. ∆ρττ�µαι τCς εVκαιρ%ας µZ τ� παρ�ν π/νηµα νM γνωστ�π�ιB-
σω, Tτι τ��τ� -π�τελεF µ
ρ�ς εVρυτ
ρας µελ
της π�i -π�δεικν5ει, Tτι W -ρ�α%α 9Eλληνικ2
Γλ?σσα εXναι καθαρM µαθηµατικB. Στ2ν γενικ2 αVτ2 µελ
τη -π�δεικν5εται, Tτι τ/σ� τ�
-ρ�αF� 9Eλληνικ� �Aλφ!ητ� Tσ� καE , σ�ηµατισµ�ς τ?ν -ρ�α%ων λ
.εων -π� φιλ�σ�-
φικCς, ν�ηµατικCς, σ�ηµατικCς καE ��ητικCς Aκφρσεως -κ�λ�υθ��ν καE αVτM τ�iς τρεFς
πρ�αναφερθ
ντες µαθηµατικ�iς ν/µ�υς, π�i �σ�5�υν στ�iς λε.αρ%θµ�υς. ΣτEς σελ%δες
114 jως 147 τ�� 4�υ τ/µ�υ τ�� !ι!λ%�υ µ�υ «9O Mυστικ�ς KNδικας τ�� Πυθαγ/ρα» πραγ-
µατε5�µαι jνα κεφλαι� τCς tAλγε!ρας, τ?ν συνδυασµ?ν, �ρησιµ�π�ιNντας -ρ�αFες
UλληνικZς λ
.εις -π� τ
σσερις ,µδες -ριθµητικ?ν Aπιθ
των. ΠλBρης Aπι!ε!α%ωση τCς µα-
θηµατικ/τητ�ς τCς 9EλληνικCς ΓλNσσας.

�Iππ�κρ(της Π. ∆(κ�γλ�υ
Π�λιτικ�ς Mη�ανικ�ς

M
λ�ς τCς 9EλληνικCς MαθηµατικCς 9Eταιρε%ας

5.

4.

3.

2.

1.

Á.
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TO ¢I§HMMA

�A
π� τ� «N
� �Oρθ�γραφικ� Λε.ικ�» τ�� ∆. ∆ηµητρκ�υ καE στ� λCµµα
«δ�ληµµα» δ%δεται @ς Uρµηνε%α W U.Cς Aκδ��B: «θ!σις �µη�αν�ας, πρ
-
κειµ!νης 8κλ
γ=ς µετα9_ δ�
 89 :σ
υ 8πικινδ�νων». Στ2ν περ%πτωσB
µ�υ !
!αια τ� «πρ�κειµ
ν�υ» δZν ταιρι<ει -λλM τ� «Aπικειµ
ν�υ» σ%-

γ�υρα! «πρ
κειµ!ν
υ» λ�ιπ�ν τ�� γµ�υ τCς θυγατρ/ς µ�υ -δυνατ? ν’ -π�-
φασ%σω, oν πρ
π�η νM τελ
σ�η π�λιτικ� γµ� R τ�ν πατρ�παρδ�τ� θρησκευτι-
κ/. 

KαE �δ�i τ� δ%ληµµ µ�υ: δι/τι -φ’ Uν�ς µZν µετM τ2ν τ
λεση π�λιτικ�� γµ�υ -ρκετ�E lερεFς
-ρν��νται τ2ν τ
λεση !απτ%σµατ�ς τ?ν τ
κνων, κηδει?ν κ.λπ., Tπως αVτ
ς �l περιπτNσεις -να-
φ
ρ�νται -π� τM M.M.E.· -φ’ Uτ
ρ�υ δ
, καE τ� πλ
�ν σ�!αρ� κατ’ Aµ
, τM -ναφερ/µενα κατM
τ� τελετ�υργικ� τCς τελ
σεως τ�� γµ�υ -π� τ�iς lερεFς στ� Mικρ� EV��λ/γι� (Kκδ�σις 1988
τCς �Aπ�στ�λικCς ∆ιακ�ν%ας τCς �Eκκλησ%ας τCς 9Eλλδ�ς), π�i εXναι Aν �ρBσει σBµερα καE
«τ
" Aπ
�
υ σκ
π�ς ε�ναι B διευκ�λυνσις τ�ν ε�λα�εστ�των cερ!ων κα� ∆ιακ�νων ε?ς τ7ν 8κπλK-
ρωσιν τ
" ��ριν τ�ν πιστ�ν sγιαστικ
" των gργ
υ».

E�ς τ2ν «EAκ
λ
υθ�α 8π� MνKστρ
ις bτ
ι τ
" EAρρα��ν
ς» (σελEς 94) , lερεiς µετα.i =λλων
λ
γει καE τ� «�νεπαν�ληπτ
»: «δι< δακτυλιδ�
υ 8φανερ3θη B �λKθεια τ=ς Θ�µαρ», κατM τ2ν
στιγµ2 π�i περν8 τM δακτυλ%δια στ�iς νε�ν5µφ�υς. ∆Zν µπ�ρ? νM καταλ!ω τ2 πρακτικ2 σκ�-
πιµ/τητα αVτCς τCς εV�Cς, δι/τι τM Tσα -ναφ
ρ�νται στ2ν ΠαλαιM ∆ιαθBκη (Kεφ. Λη´ τCς Γε-
ν!σεως) περE Θµαρ δZν εXναι δυνατ�ν νM τM µεταφ
ρω Aδ?, σε!/µεν�ς τ2ν σ�!αρ/τητα τ��
«∆αυλ
"». M/ν� Tσ�ι -ρ
σκ�νται στ2ν -νγνωση π�ρν�γραφηµτων θM τ� εV�αριστηθ��ν.

�Aπ� τ2 σελ%δα 110 (πντα τ�� «Mικρ
" E��
λ
γ�
υ») -ντιγρφω: «E�τα A cερε_ς 8πα�ρει τ
_ς
στεφ�ν
υς· κα� 8π�ρας τ�ν στ!φαν
ν τ
" νυµφ�
υ λ!γει: Mεγαλ�νθητι Nυµφ�ε �ς A EA�ρα<µ κα�
ε�λ
γKθητι �ς A EIσα<κ κα� πληνθ�νθητι �ς A EIακ3�, π
ρευ�µεν
ς 8ν ε?ρKνvη κα� 8ργαD�µεν
ς
8ν δικαι
σ�νvη τ<ς 8ντ
λ<ς τ
" θε
"»· καE «8π�ρας τ�ν στ!φαν
ν» τCς ν5µφης λ
γει: «Kα� σ_ N�µ-
φη µεγαλ�νθητι �ς B Σ�ρρα κα� ε�φρ�νθητι �ς B Pε�!κκα κα� πληθ�νθητι �ς B Pα�7λ κ.λπ.».
Πρ�τ�� ν’ -ναφερθ? στEς πρ.εις τ?ν παραπνω «sγ�ων πρ
πατ�ρων», Tπως αVτZς καταγρ-
φ�νται στM σ�ετικM κεφλαια τCς «Γεν!σεως» τCς Παλαι8ς ∆ιαθBκης, θM πρ�σπαθBσω νM σ��-
λισω -ντικειµενικM µερικM -π� τM -ναφερ/µενα κεφλαια, π�i -φ�ρ��ν στ� θ
µα µας. �Aπ�
τ2ν Π.∆. («Γ!νεσις» ι!´ 11-15 κ. 1-3, ι!´ 16 καE κ´ 14-16) µπ�ρ? νM συµπερνω, Tτι , �A!ραMµ �ταν
µ
γας µαστρωπ/ς -λλM καE εVν��5µεν�ς τ�� Θε�� R Kυρ%�υ. �Aκαταν/ητ� τ� Aδφι� ι!´ 17: Για-
τ%, -φ�� W Σρρα πρ�σφ
ρθηκε, , K5ρι�ς τιµNρησε τ�ν ΦαραN; 9O �Iσακ, -κ�λ�υθNντας τ2ν
τακτικ2ν τ�� πατρ/ς τ�υ, Kπρα.ε τM bδια (κς´ 6-9), γι’ αVτ� καE «ε�λ
γKθη Xπ� τ
" Kυρ�
υ» (κς´
12). ΓιM τ�ν �IακN! -ναφ
ρ�νται τM U.Cς τ�υλ�ιστ�ν: α) �Eκ!ιασµ�ς (κε´ 29-34) γιM νM πρ�η τM
«Πρωτ
τ�κια» -ντE Uν�ς πιτ�υ φακCς καE !) �E.απτηση (κ<´ 6-29 καE Λ´ 31-43)· περE δZ τ?ν
λ�ιπ?ν δραστηρι�τBτων τ�υ, ε�δικM Tσ�ν -φ�ρ8 ε�ς τ� π?ς «ε?σ=λθε» καE π?ς «89=λθε» περι-
γρφ�νται Aν πσ�η λεπτ�µερε%�α ε�ς τM κεφ. κθ´ καE λ´ (Tπ�υ , K5ρι�ς d�ι �πλ?ς εVλ�γεF, -λλM
λαµ!νει καE µ
ρ�ς στM δρNµενα). ΠερE τCς Σρρας, τCς Pα!
κκας καE τCς Pα�2λ -πα.ι? νM
µιλBσω, δι/τι δZν !ρCκα τ� παραµικρ� �θικ� στ�ι�εF� στEς πρ.εις τ�υς. T
λ�ς γιατ% τM ρBµα-
τα «µεγαλ�νω», «ε�λ
γ�» καE «πληθ�νω» �ρησιµ�π�ι��νται ε�ς τ2ν πρ�στακτικBν; �Aπ� τM πα-
ραπνω π�i παραθ
τω, πιστε5ω νM -ντιλαµ!νεσθε τ� «δ�ληµµ�» µ�υ.

KαE µ%α -π�ρ%α: �l Συν�δικ�%, �l ,π�F�ι Aπιµ
ν�υν Tτι W Παλαι< ∆ιαθKκη εXναι «θε/πνευ-
στ�ν ~φ
λιµ�ν καE �θ
πλαστικ�ν �ι�λ�
ν» δZν τ2ν δι!ασαν;

Γε'ργι�ς Mεθεν7της
9Yπ�πτ
ραρ��ς A.-.



�Aπ’ τ2ν Aπ��2 τ�� �Aσσ5ρι�υ !ασιλι8 �Aσσ�iρ - NασιµπMλ (883 - 859 π.X.)
�l 9E!ραF�ι, π�i εX�αν Sδη γεν�κτ�νBσει τ2ν περι��2 τCς Φιλιστα%ας καE
εX�αν AγκατασταθC AκεF, εJρ
θησαν Jπ�τελεFς στ�iς �Aσσυρ%�υς. T� 597 -
586 π.X. , Bα!υλNνι�ς !ασιλεiς Nα!�υ��δ�ν/σωρ , B´ κατ
λα!ε eστερα -π�
δεκ�ρ�νη π�λι�ρκ%α τ2ν 9Iερ�υσαλBµ, A.Nρισε �ιλιδες κατ�%κ�υς, κατ
-
στρεψε τ2ν π/λη καE πρ�σBρτησε τ2ν �Nρα στ2ν Aπικρτει τ�υ. Ol 9E!ραF�ι
Kγιναν δ��λ�ι τ?ν Bα!υλων%ων («Bα!υλNνει�ς A��µαλωσ%α» 586 π.X.) καE
συνετελ
σθη W πρNτη U!ραϊκ2 διασπ�ρ. tEκτ�τε τ� µFσ�ς τ?ν 9E!ρα%ων
κατM τ?ν �Aσσυρ�-!α!υλων%ων παρ
µεινε =σ!ηστ�.

«Bα�υλ�ν B µεγ�λη µKτηρ τ�ν π
ρν�ν κα� τ�ν �δελυγµ�των τ=ς γ=ς»
(�Aπ�κλυψις IZ´ -5). 9H παγκ/σµι�ς U!ραι��ριστιανικ2 κυριαρ�%α π�i Aπε-
τε5�θη κατM τ�ν 20�ν α�?να -να<ωπ5ρωσε τ� πρ�αιNνι� µFσ�ς. Ol πρ�στ-
τες καE συν�δ�ιπ/ρ�ι τ�� σιωνισµ�� τCς �AµερικCς1 -ν
λα!αν τ2ν Jπ/θεση
«Aκδ%κηση». «Kι 8γ� θ< 8γερθ� 8ναντ�
ν τ
υς, λ!ει A θε�ς τ�ν στρατευµ�των.
Kα� θ< 8κκ�ψω �π� τ7ν Bα�υλ�να aν
µα, κα� Xπ�λ
ιπ
ν, κα� παιδι�, κα�
8γγ�νια, λ!ει A θε�ς. Kα� θ< τ7ν καταστKσω ?δι
κτησ�α σκατD
�
�ρων κα�
Xγρ
τ�π
υς καλαµι�ν, κα� θ< τ7ν σαρ3σω µ4 τ7ν σκ
�πα τ
" �φανισµ
"...
γι< ν< συντρ�ψω τ
_ς EAσσυρ�
υς στ7ν γ=ν µ
υ» (�Hσα�ας I∆´ 22-24).

Ol σηµεριν�E �Iρακιν�E εXναι �l φυσικ�E -π/γ�ν�ι τ?ν �Aσσυρ�-!α!υλω-
ν%ων, , δZ ΣαντMµ X�υσε�ν θεωρεF τ�ν Uαυτ/ν τ�υ ν/µιµ� -π/γ�ν� τ�� Nα-

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

™
τEς 20 Mαρτ%�υ τ�� 2003 , πρ/εδρ�ς τ?ν H.Π.A. T<Nρτ< Mπ�iς
Aκθ5µως Jπ�στηρι</µεν�ς -π� φ�νταµενταλιστικZς θρησκευ-
τικZς \ργανNσεις τCς �Nρας τ�υ, AκBρυττε τ�ν π/λεµ� κατM τ��
�Iρκ. E�δικ�E -ναλυτZς µ%λησαν γιM π/λεµ� ��κ�ν�µικ?ν συµ-

φερ/ντων, π�i σ�ετ%<�νται µZ τM πετρ
λαια, τEς συµφων%ες τ�� Σα-
ντMµ X�υσε�ν µZ τ2ν EVρωπαϊκ2 kEνωση, τEς γεωπ�λιτικZς θ
σεις τ?ν
H.Π.A. στ2ν M
ση �Aνατ�λB καθrς καE τEς πρ�εκτσεις των. Λ/γ�ι
-ρκετM σ�!αρ�E γιM π/λεµ�. kOµως oς -φBσ�υµε τ2ν lστ�ρ%α νM µ8ς
µεταφ
ρ�η 3.000 Kτη πρ%ν, Tταν σ’ αVτ2 τ2ν περι��2 τCς M
σης �Aνα-
τ�λCς κυριαρ���σαν �l �Aσσ5ρι�ι.
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!�υ��δ�ν/σ�ρ�ς2. K5ρι�ς στ/��ς τ?ν γερακι?ν τ�� ΠενταγNν�υ -π�τελ��σε
πρωταρ�ικ?ς W Aκδ%κησις καE -φ’ Uτ
ρ�υ W πρ�στασ%α τ�� κρτ�υς τ��
�Iσρα2λ -π’ τ�ν «κακ�» Σαντµ, , ,π�F�ς περιφρ�νητικM -π�καλ��σε τ�iς
9E!ρα%�υς σιωνιστικ2 Aθν/τητα (zionist ethnish). �Aς πρ�σ
.�υµε Aδ?, Tτι ,
Για�!Z - �Iε�ω!8ς τ?ν 9E!ρα%ων εXναι , bδι�ς θε�ς τ?ν �ριστιαν�-σιωνιστ?ν3

τCς �AµερικCς -λλM καE τ?ν �ριστιαν?ν Tλ�υ τ�� πλανBτη. T� παρλ�γ�
εXναι, Tτι καE , �AλλM� τ?ν µωαµεθαν?ν - �σλαµιστ?ν εXναι µ%α παραλλαγ2
τ�� bδι�υ θε��.

MετM τ�ν B´ παγκ/σµι� π/λεµ� , παγκ/σµι�ς καE κυρ%ως , -µερικανικ�ς
�ριστιανισµ�ς !�ηθ��σε στ2ν δηµι�υργ%α τ�� κρτ�υς τ�� �Iσρα2λ µ
σα στM
παλαιστινιακM Aδφη. T� 1980 , πρ/εδρ�ς τ?ν H.Π.A. P/ναλντ PCγκαν κατM
τ2ν διρκεια τCς πρ�εκλ�γικCς τ�υ Aκστρατε%ας γιM τ2ν -νδει.B τ�υ @ς
-ρ�ηγ�� τ?ν Pεµπ�υπλικαν?ν σZ τηλε�πτικB τ�υ συν
ντευ.η AδBλωνε:
«nIσως ε:µαστε B γενι< π
_ θ< δv= τ�ν EAρµαγεδ�να. T� EIσρα7λ ε�ναι B µ�-
νη σταθερ7 δηµ
κρατ�α, στ7ν Aπ
�α µπ
ρ
"µε ν< �ασισθ
"µε, σ4 µι< πε-
ρι
�7 π
_ θ< µπ
ρ
"σε ν< gλθvη A EAρµαγεδ3ν. nAλλωστε τ� κ�θε τι πα�ρνει
τ7ν θ!ση τ
υ, γι’ α�τ� δ4ν πρ�κειται ν’ �ργKσvη τ3ρα»4.

KαE Aν�? �l H.Π.A. δηµι�5ργησαν καE στBρι.αν τ� κ�σµικ� καθεστrς τ��
ΣαντMµ X�υσε�ν, γρBγ�ρα στρφηκαν Aναντ%�ν τ�υ. T� πρ?τ� �τ5πηµα κατM
τ?ν �Aσσυρ�-!α!υλων%ων τ�� �IρMκ Aδ/θη στEς 17 �Iαν�υαρ%�υ τ�� 1991, µZ
τ2ν γνωστ2 «Kαταιγ%δα τCς �EρBµ�υ». T/τε , δισηµ�ς lερ�κBρυκας Mπ%λ-
λυ Γκρ�αµ πρ�
τρεπε µZ τEς εVλ�γ%ες τ�υ τ2ν Aπ%θεση Aναντ%�ν τ�� �Iρκ.
Στ� πλευρ/ τ�υ εJρ%σκ�ντ� φ�νταµενταλιστZς εVαγγελιστ
ς, πρ�τεστντες,
καE �ησ�υ%τες lερεFς Tπως , ΠMτ P/µπερτσ�ν, , tOραλ P/µπερτς, , T<%µµυ
Σγκαρτ, , Mικ tE!ανς, , K
νεθ K/πελαντ κ.=. �Aρκετ�E -π’ αVτ�iς εX�αν
δικ�5ς τ�υς τηλε�πτικ�iς σταθµ�iς -λλM καE δικ τ�υς πανεπιστBµια, µ
σα
πλ5σεως Aγκεφλ�υ τ�� -µερικανικ�� λα��, -λλM καE µ
σα AπαφCς µZ τ2ν π�-
λιτικ2 σκην2 τ?ν H.Π.A.5 KαE -κ�λ�υθεF στEς 20 Mαρτ%�υ 2003 τ� �ρ�νικ�
τ�� τρ/µ�υ, π�i <Bσαµε πρ/σφατα.

«Kα� gσται Bα�υλ3ν, � καλε@ται gνδ
9
ς �π� �ασιλ!ως Xαλδα�ων, �ν τρ�-
π
ν κατ!στρεψεν A Θε�ς Σ�δ
µα κα� Γ�µ
ρρα. O� κατ
ικηθKσεται ε?ς τ�ν
α?�να... 
�δ4 δι!λθωσιν α�τ7ν nAρα�ες...» (�Hσα�ας , IΓ 19-20). MZ τ2ν µε-
τα!%!αση τCς πρ�εδρ%ας τ?ν H.Π.A. -π’ τ�ν µετρι�παθC MπEλ Kλ%ντ�ν στ�ν
T`<rρτ< Mπ�iς T<�5νι�ρ, jνα θρησκευ/µεν� κυ!ερνBτη, W παγκ/σµια �σ�ρ-
ρ�π%α καE ε�ρBνη =λλα.ε =ρδην. 9O Nτ/ναλντ Pµσφελντ, , Πrλ Γ�5λφ�-
!ιτς, , NτEκ Tσ
ινυ, , T<
ηµς Γ�5λσεϋ καE , P%τσαρντ Π
ρλ, π�i παραιτBθη
γιM ��κ�ν�µικ� σκνδαλ�, -π�τελ��ν τM γερκια τ�� ΠενταγNν�υ. ΠρEν -π�
κθε συµ!�5λι� πρ�σε5��νταν δια!<�ντας -π�σπσµατα τCς B%!λ�υ. Mα<E
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X�ρτης τ
" κρ�τ
υς τ�ν Bα�υλων�ων κατ< τ7ν 8π
�7 τ
" Nα�
υ�
δ
ν�σ
ρ
ς.
RO �ασιλιHς α�τ�ς ε��ε κατακτKσει τ� EIσρα7λ κα� µετ!φερε τ
_ς RE�ρα�
υς στ7ν
πρωτε�
υσ� τ
υ Bα�υλ�να, ;π
υ τ
_ς κρ�τησε α?�µαλ3τ
υς γι< 70 �ρ�ν
υς.
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µZ τ�ν πρ/εδρ� -π�τελ��ν µ%α ,µδα θε�κρατ?ν, π�i \νειρε5�νται µ%α πα-
γκ/σµια κυριαρ�%α σ’ ,λ/κληρ� τ�ν πλανBτη. «N!
 EAµερικανικ� A?�να»
~ν/µασαν τ� σ�
δι/ τ�υς. «RO θε�ς ν< ε�λ
γv= τ7ν EAµερικK», «g�
υµε θε�α
�π
στ
λ7» κ.=. -κ�5στηκαν Aκ στ/µατ�ς πρ�
δρ�υ. Φ�!ερNτερ� Tλων �ταν
W δBλωσB τ�υ, Tτι W 11η Σεπτεµ!ρ%�υ -πετ
λεσε «ε���ριστ
 γεγ
ν�ς»6.

9H ν
α αVτ�κρατ�ρ%α Aγκαθιδρ5ει στρατιωτικ2 κυ!
ρνηση στ� �Iρκ, -λλ-
<�ντας τ�ν �ρτη τCς M
σης �Aνατ�λCς. «Παρατα�θ=τε 8ναντ�
ν τ=ς Bα-
�υλ�ν
ς κ�κλvω π�ντες 
c τ
9ε�σαντες τ�9
ν, τ
9ε�σατε κατ’ α�τ=ς κα� µ7
λυπHσθε τ< �!λη σας, δι�τι sµ�ρτησεν ε?ς K�ρι
ν... καταστKσατε α�τ7ν σω-
ρ
_ς κα� 89
λ
θρε�σατ! την· hς µ7ν µε�νvη 89 α�τ=ς Xπ�λ
ιπ
ν, 
�α� ε?ς
α�τ
�ς» (9Iερεµ%ας 14-15, 26).

Ol κ5κλ�ι π�i πλαισιNν�υν τ2ν -µερικανικ2 κυ!
ρνηση ,δηγ��ν τ2ν �N-
ρα τCς Aλευθερ%ας καE τ?ν -νθρωπ%νων δικαιωµτων σ’ jναν π/λεµ� Aνα-
ντ%�ν τCς -νθρωπ/τητ�ς. �Aς θυµηθ��µε τ2ν δBλωση στ�ν τ5π� τ�� πρNτ�υ
πρ�
δρ�υ τ?ν H.Π.A. T`<rρτ< OVσιγκτων γιM τ� πρ/!ληµα τCς �Nρας τ�υ:
«Θεωρ� τ7ν δρ�ση τ�ν RE�ρα�ων µ!σα στ� κρ�τ
ς µας �ς πλ!
ν 8πικ�νδυ-
νη. Oc RE�ρα@
ι �π
τελ
"ν τ�ν φανερ� 8σωτερικ� �ντ�παλ
 τ=ς �3ρας µας».
9H σ5γ�ρ�νη �AτλαντEς πρ�σπαθεF νM σ5ρ�η τ2ν -νθρωπ/τητα στ�ν �Aρµα-
γεδ?να, τ� µεσσιανικ� Tραµα π�i κπ�ι�ι εc��νται νM συµ!�C.

«∆ι< τ
"τ
 θ!λω ταρ�9Yη τ
_ς 
�ραν
_ς κα� B γ= θ!λει σεισθY= �π� τ
" τ�-
π
υ α�τ=ς 8ν τv� θυµv� τ
" Kυρ�
υ τ�ν δυν�µεων κα� 8ν τv= Bµ!ρvα, Y� hν 8π!λ-
θYη A θυµ�ς α�τ
"» (�Hσα�ας IΓ´ 13).

ΣHMEIΩΣEIΣ
1. 9O 9E!ραϊσµ�ς συν
πλεε πντ�τε µZ τEς µεγλες δυνµεις κατM τ2ν διρκεια τ?ν τελευτα%ων

3.000 περ%π�υ Aτ?ν. �εκ%νησε -π� τ2ν Abγυπτ� τ?ν φαραN, συν
�ισε µZ τ2ν Περσ%α, τ2ν Pωµαϊκ2

αVτ�κρατ�ρ%α µ
σ�ω τ�� �ριστιανισµ��, τM εVρωπαϊκM κ�ιν�!�υλευτικM κρτη τ�� 18�υ α�?ν�ς, τ2ν

Pωσ%α τ�� Λ
νιν καE τ
λ�ς τ�iς «συµµ��υς» τ�� 20�� α�?ν�ς. TελευταF� θ�µα τ�υς �l H.Π.A.

2. 9O ΣαντMµ X�υσε�ν, , -δ%στακτ�ς δικττωρ τ�� �Iρακιν�� λα��, πρ�σπθησε νM περι�ρ%σ�η τ�ν

�σλαµισµ� τCς �Nρας τ�υ, -να!ιNν�ντας πρ/τυπα τCς -ρ�α%ας �Aσσυρ%ας - Bα!υλων%ας.

3. «RYπ�ρ�ει B �ν�γκη,ν< 8πιµ
ρφ3σ
υµε τ
_ς Xριστιαν
�ς, ;σ
ν �φ
ρH στ7ν ε�θ�νη µας γι< τ�ν

U�ραϊκ� λα� κα� τ� EIσραKλ... Z
"µε γι< σ!να, EIσραKλ». (“The rebirth and restoration of Israel” Murray
Dixon - 1988).

4.Mαρ%α Σεφ
ρ�υ, «Π�ι/ς Xριστ/ς;», Aκδ. EVρNτας, σελ. 34.

5. Ol bδι�ι -κρι!?ς φ�νταµενταλιστικ�E κ5κλ�ι �θησαν καE στBρι.αν τ2ν κυ!
ρνηση Mπ�iς καE

τ2ν σταυρ�φ�ρ%α τ�υ κατM τ�� �Iρκ.

6. Πυκν2 ,µ%�λη καλ5πτει -κ/µη τ� τρ�µ�κρατικ� �τ5πηµα τCς 11ης Σεπτεµ!ρ%�υ. T2ν τραγικ2

Aκε%νη Wµ
ρα 4.000 9E!ραF�ι Aργα</µεν�ι στ�iς δ%δυµ�υς π5ργ�υς -π�υσ%α<αν λ/γ�ω -ργ%ας: �Hταν

W Wµ
ρα τCς πρωτ��ρ�νι8ς τ?ν 9E!ρα%ων.

Bασ7λει�ς Mαυρ�µµ(της
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Στ� πρ/σφατ� τα.%δι µ�υ στEς �Iνδ%ες, γιM νM παραστ? σZ διεθνZς συν
δρι�
γιM τ2ν M2-B%α στ�iς N
�υς, συνντησα τ�ν Kαναδ� καθηγητ2 τCς
�AγγλικCς Φιλ�λ�γ%ας κ. Timothy Watson, , ,π�F�ς διδσκει στ� Πανεπι-
στBµι� τCς N�τ%�υ K�ρ
ας. 9O καθηγητ2ς Γ�υτσ�ν eστερα -π� σ�ετικ2 συ-
<BτησB µας µ�� Kστειλε πρ� Wµερ?ν Aπιστ�λ2 µZ τ2ν U.Cς λ%αν Aνδιαφ
ρ�υ-
σα πληρ�φ�ρ%α -ναφ�ρικM µZ τ2ν �µ�ρ
σ�α:

«Θυµ?σαι π�> µιλ�6σαµε γι  τ4ν %AµFρ�σ7α, τ� ν#κταρ τ�ν θε�ν, στ4 δι(σκε-
ψη. Λ�ιπ�ν στ4ν K�ρεατικ4 Xερσ9νησ� φ6εται iνα δ#νδρ�, τ�D Nπ�7�υ τ� λατι-
νικ� jν�µα ε]ναι “∆#νδρ� Π(να)” (Dentro Panax). T�Dτ� H,ει iνα ,υµ� m λ(δι,
τ� Nπ�C�, Z ν τρυπηθn5 γεµ7Yει iνα κιν#Yικ� φλυντσ(νι τσαγι�D. �O Tσεγκ�ς X ν
τ� Zκτιµ�Dσε ^περF�λικ  κα� τ� Hπινε σ ν τ�νωτικ� µετ  τ4ν µ(,η. Λ#γεται, fτι
αMτ� oταν �ρκετ1ς φ�ρ1ς δυνατ'τερ� σ ν Zλι)�ρι� m τ�νωτικ� �π� τ4ν παν(κεια
(ginseng). pE,ει ,ρ�µα ,ρυσ9,ρ�υν, κα� �; K�ρε(τες τ� ,ρησιµ�π�ι�Dσαν γι  ν 
F(φ�υν τ  στ#µµατα κα� `λλα ,ρυσ? κ�σµ�µατα. M�ι(Yει µ1 πραγµατικ� ,ρυσ�
κα� γ7νεται σκληρ9τερ� κα� περισσ9τερ� λαµπρ� στ� φ�ς τ�D �λ7�υ. AMτ� Zθε-
ωρεCτ� fτι �π�ρρ�φ? τ4ν �λιακ4 �κτιν�F�λ7α. Πιστε6ω fτι αMτ� ε]ναι iνα �π�
τ  Zλι)�ρια τ�ν ν#ων m τ�ν �λ,ηµιστικ�ν τ6πων. %E ν τ�Dτ� δ6ναται ν  �π�ρ-
ρ�φq? τ4ν �λιακ4 �κτιν�F�λ7α, τ9τε, rν εLσα,θn5, ε]ναι περισσ9τερ� πιθαν�ν ν 
µπ�ρn5 ν  �να,αιτ7σnη Fλ(Fες στ  κ6τταρα τ�D DNA iνεκα τ5ς δηλητηρι'δ�υς
^περι'δ�υς �λιακ5ς �κτιν�F�λ7ας· �sτω πρ�(γει τ4ν µακρ�Yω7α. T� γεγ�ν�ς
fτι ε]ναι ,ρυσ9,ρ�υν ε]ναι Zπ7σης σηµαντικ9ν, δι9τι τ�Dτ� ε]ναι τ� ,ρ�µα τ�D
�λιακ�D φωτ9ς, κα� N tλι�ς ε]ναι πηγ4 Yω5ς fλων τ�ν Y'ντων. T� ,ρ�µα κα� �
�Mσ7α τ�D ,ρυσ�D π(ντ�τε σ,ετ7Yεται µ1 τ4ν �λ,ηµε7α, κα� � �λ,ηµε7α, σ,ετ7Yε-
ται µ1 τ  µυστικ  τ5ς �θανασ7ας.
»%Aπ�ρ� Z ν τ� “Dentro Panax” φ6εται κα� στ4ν �Eλληνικ4 Xερσ9νησ� κα� Z ν
αMτ� θ  µπ�ρ�Dσε ν  ε]ναι � πηγ4 τ�D ν#κταρ�ς τ�ν θε�ν, � “Ambrosia”».

T
" gγραψα, γι< ν< τ�ν πληρ
φ
ρKσω, ;τι δ4ν Zσαν λατινικ4ς 
c λ!9εις
«Dentro Panax» �λλ< σαφ�ς Uλληνικ!ς. T�ν πληρ
φ�ρησα 8π�σης, ;τι A
πρ�τ
ς π
λιτισµ�ς στ�ν κ�σµ
 ε�ναι A Π
λιτισµ�ς τ
" A?γα�
υ (Bλικ�ας
dνω τ�ν 80.000 8τ�ν)· κα� �π� 8κε@ 89ακτιν3θηκε σ4 παν�ρ�αιες 8π
�4ς σ4
Aλ�κληρ
 τ�ν κ�σµ
.

***

jOπ
υ κι hν π�Yη κανε�ς, συναντH τ�ν REλληνικ� Π
λιτισµ�. T� Dentro
Panax δ4ν ε�ναι dλλ
 �π� τ� ∆!νδρ
 Παν�κεια, π
_ A µ"θ
ς τ
υ σk3Dεται
�κ�µη στ7ν µακρυν7 K
ρ!α, ;πως σk3Dεται κα� A µ"θ
ς τ
" ∆�φνιδ
ς κα�
τ=ς Xλ�ης, τ�ν Aπ
@
 παρακ
λ
�θησε A γρ�φων στ7ν aπερα τ=ς Πι�νγκ
Γι�γκ. T� περ�εργ
 ε�ναι, ;τι τ� �
ρ�δραµα τ
"τ
 8θεωρε@τ
 παραδ
σιακ�ς
τ
υς µ"θ
ς.

K. X. Kωνσταντιν7δης

TO ¢EN¢PO TH™ «¶ANAKEIA™»



EEπανειληµµ!να καταγγ!λλεται στ� «∆αυλ9», ;τι �ριστιανικ4ς mρθ�δ
-
9ες 8κκλησ�ες κτ�D
νται γ�ρω �λλ< κι 8π�νω �π� �ρ�αι
ελληνικ
_ς να-

�ς. EEπειδ7 ;λ
ι γνωρ�D
υµε ;τι α�τ7 ε�ναι µ�α �παρ�δεκτη πρ�9η, π
_
�ντ�κειται κα� στ
_ς ν�µ
υς τ
" REλληνικ
" Kρ�τ
υς, gψα9α τ� θ!µα µK-
πως κα� καταλ��ω τ� συµ�α�νει.

Παρ’ ;λη τ7 µ�δα δ4ν «Hπεσα �π’ τ  σ6ννεφα» ;ταν µ4 δια�ε�α�ωσαν, ;τι
πρ�γµατι τ< µ
ναδικ< 
?κ
δ
µKµατα π
_ g�
υν κτισθ= G κτ�D
νται
�κρι��ς 8π�νω στ
_ς �ρ�αι
ελληνικ
_ς να
_ς ε�ναι �ριστιανικ4ς mρθ�-
δ
9ες 8κκλησ�ες G dλλης �ρKσεως �ριστιανικ4ς 
?κ
δ
µ!ς. ∆4ν Xπ�ρ�
υν
dλλα δηµ�σια G ?διωτικ< 
?κ
δ
µKµατα gτσι παρ�ν
µα κτισµ!να.

Kα� καλ< B Π
λε
δ
µ�α δ4ν φηµ�Dεται γι< τ7ν �κεραι�τητ� της, �λλ�,

▲

QEνας καθρ.φτης τOς ρωµα#ικης Eθλι�τητας

M
%α A.αιρετικCς σηµασ%ας Jπ/θεση A.ελ%σσεται Aδ? καE -ρκετ� καιρ�
στ2ν µικρ2 κ�ιν/τητα tAσκρη τ�� ∆Bµ�υ Θεσπι
ων. M%α Jπ/θεση -
σκνδαλ� µZ δεδ�µ
ν� τEς παρατυπ%ες π�i K��υν διαδραµατιστC καE
τ2ν πρ�κλητικ2 -διαφ�ρ%α π�i Aπ
δει.αν φ�ρεFς τCς αVτ�δι�%κη-

σης. 9H Jπ/θεση εXναι γνωστB, µι8ς καE , «∆αυλ�ς» Kρρι.ε φ?ς δ5� φ�ρZς
κατM τ� παρελθ�ν (τε5�η 249 καE 250) µBπως καE �l σ�ετικ�E –=σ�ετ�ι τελικM–
Aνδιαφερθ��ν γιM τ2ν !αρ!αρ/τητα π�i συντελεFται σ’ jνα �?ρ� δ
�υσας ση-
µασ%ας -π� -π/ψεως πρωτ%στως -ρ�αι�λ�γικ�� Aνδιαφ
ρ�ντ�ς. �Aναφερ/-
µαστε στ2ν καταπλκωση µZ �ιλιδες τ/νν�υς µπετ�ν τCς K�ιλδας τ?ν
M�υσ?ν καE τ2ν παρλληλη αVθα%ρεση δ/µηση στ2ν περι��2 Uν�ς µ�ναστη-
ρι��. kOµως π%σω -π’ Tλη αVτ2 τ2ν Jπ/θεση Jπρ�ει µ%α µεγλη lστ�ρ%α, λε-
πτ�µ
ρειες π�i θM Aν��λBσ�υν π�λλ�iς καE π�i AµεFς θεωρBσαµε �ρ
�ς µας
-π
ναντι στ2ν !αρειM -ρ�α%α κληρ�ν�µι µας νM καταγρψ�υµε.

Mητρπ�λεις Lπ.Pυν θ.ση 
Γραφε#ων Πλεδµ#ας!

➨
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;πως δε��ν
υν τ< πρ�γµατα, κι 8κε@ν
 τ�... «καµπ�σικ
» Kεντρικ� EAρ�αι-

λ
γικ� Συµ�
�λι
 κλε�νει τ< µ�τια κα� δ4ν 8πεµ�α�νει ν< σταµατKσvη τ�
παρ�ν
µ
 κτ�σιµ
 8κκλησι�ν π�νω σ4 �ρ�αι
ελληνικ�υς να
�ς. Φα�νεται,
;τι µ�ν
 �π� �ριστιαν
_ς �παρτ�Dεται!...

Πληρ
φ
ρKθηκα 8π�σης, σ<ν ν< µ7ν gφταναν τ< πρ
λε�θ!ντα, ;τι 
c δι�-
φ
ρες �ριστιανικ4ς Mητρ
π�λεις 8κδ�δ
υν 
?κ
δ
µικ4ς dδειες, A κ�τ
�
ς
τ�ν Aπ
�ων g�ει τ� δικα�ωµα ν< κτ�σvη 8κκλησ�α κι ;τι B Π
λε
δ
µ�α �π
-
φε�γει συστηµατικ< ν< 8λ!γ9vη τ7 δραστηρι�τητα κ�θε τ!τ
ι
υ �δει
��
υ.
M’ α�τ�ν τ�ν τρ�π
, παραδε�γµατ
ς ��ριν, κ�π
ι
ς �π� τ� �ριστιανικ�
�ρ�
ντ
λ�ι, g�
ντας µι< τ!τ
ια dδεια, g�τισε δ�πλα στ� 8κκλησ�κι τ
υ στ�

?κ�πεδ� τ
υ στ7 M�κ
ν
 κα� µι< �ιλλ�τσα 2.000 τ.µ., µι< π
_ τ� 8κκλησ�-
κι τ
" 89ασφαλ�Dει τ7 σωτηρ�α τ=ς ψυ�=ς τ
υ, µι< θ!ση στ�ν παρ�δεισ
 κα�
τ�ν µ7 gλεγ�
 τ=ς Π
λε
δ
µ�ας!

EAλλ< π�ς 
c α�τ�κλητ
ι κα� α�τ
�ρισθ!ντες �ντιπρ�σωπ
ι Uν�ς 9!ν
υ

�H
lστ�ρ%α λ�ιπ�ν .εκινει -π� τ� 2001, Tταν τ2ν κ�ιν/τητα tAσκρης Aπισκ
-
πτωνται δ5� µ�να��E καE <ητ��ν -π� τ�ν τ/τε δBµαρ�� καE ν�ν δηµ�τικ�
σ5µ!�υλ� XρCστ� ΠελNνη τ2ν -ν
γερση lερ8ς µ�νCς στ2ν K�ιλδα τ?ν
M�υσ?ν, πλησ%�ν τCς µεσαιωνικCς Aκκλησ%ας τ�� Xριστ��, π�i -π�τελεF

διατηρητ
� µνηµεF�. MZ τ2ν συγκατθεση τ�� δηµρ��υ καE µZ τ%τλ�υς �δι�κτη-
σ%ας, π�i κατφεραν νM -π�σπσ�υν -π� κατ�%κ�υς τCς κ�ιν/τητας, �l µ�να��E
.εκιν��ν τ2ν Aκ�
ρσωση τ?ν κτηµτων στ2ν περι��B. kOµως Aδ? θM πρ
πει νM ση-
µειNσ�υµε, πrς �l Aν λ/γ�ω τ%τλ�ι �δι�κτησ%ας δZν -π�δεικν5�νται µZ Aπ%σηµα
Kγγραφα· Jπρ��υν µ/ν� Kν�ρκες !ε!αιNσεις Tπως καE Aπ%σηµη δια!ε!α%ωση συµ-
!�λαι�γρφ�υ.

T� αbτηµα γιM -ν
γερση µ�ναστηρι�� στ2ν εVρ5τερη περι��2 τCς κ�ιλδας τ?ν
M�υσ?ν γνωστ�π�ιεFται στ� 9Yπ�υργεF� Π�λιτισµ��. MZ Jπ�γραφ2 τCς διευθ5-
ντριας τCς 1ης �Eφ�ρε%ας Bυ<αντιν?ν �Aρ�αι�τBτων κ. 9Eλ
νης Γκ%νη - Tσ�φ�-
π�5λ�υ, στEς 19 �I�υλ%�υ τ�� 2001, κρ%νεται Tτι W Aκτεταµ
νη αVτ2 Aγκατσταση θM
Aπιφ
ρpη -νεπαν/ρθωτη α�σθητικ2 !λ!η µZ τ2ν πρ�σωριν2 R µ/νιµη -ργ/τερα
µ�ρφB της σ’ αVτ� τ� σηµαντικNτατ� µνηµεF� καE στ� =µεσ� περι!λλ�ν τCς K�ι-
λδας τ?ν M�υσ?ν, µZ τ� γαλBνι� �αρακτCρα – Tπως �αρακτηριστικM -ναφ
ρει.

KαE συνε�%<ει: «E?σηγ
�µεθα τ7ν �π�ρριψη τ
" α?τKµατ
ς γι< τ7ν 8γκατ�-
σταση M
ν=ς πλησ�
ν τ
" RIερ
" Nα
" τ
" Xριστ
" στ7ν nAσκρη B
ιωτ�ας.
EAντ�θετα θ< µπ
ρ
"σε ν< 89ετασθv= B δυνατ�τητα 8γκατ�στασης τ=ς µ
να-
�ικ=ς κ
ιν�τητας σ’ Wνα �π� τ< π
λλ< 8γκαταλελειµµ!να µ
ναστηριακ< συ-

TS RστρικS τHν παρανµιHν

▲
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γκρ
τKµατα, π
_ ε�ναι γνωστ� ;τι Xπ�ρ�
υν στ7ν ε�ρ�τερη περι
�7 τ=ς ΘK-
�ας».

T� σηµαντικNτερ� Tµως στ�ι�εF� εXναι, Tτι eστερα -π� Kρευνα π�i Jλ�π�ιBθη-
κε στ�ν περι!λλ�ντα �?ρ�, δZν πρ�κ5πτει Tτι στ2 θ
ση αVτ2 JπCρ�ε π�τZ µ�νB,
-φ�� δZν Aντ�π%στηκαν �cτε b�νη κτισµτων �cτε καE κεραµικCς π�i θM δικαι�-
λ�γ��σαν τ2ν λειτ�υργ%α της. Στ� σ�ετικ� αbτηµα π�i εX�αν θ
σει �l µ�να��E <η-
τ��σαν τ2ν Aπαναλειτ�υργ%α τCς M�νCς Mεταµ�ρφNσεως τ�� ΣωτCρ�ς, µ/ν� π�5,
Tπως πρ�αναφ
ραµε, π�τZ στ� συγκεκριµ
ν� �?ρ� δZν JπCρ.ε µ�νB. �EκεFν� π�i
Jπρ�ει εXναι , να�ς τ�� Xριστ��. Π�ι εXναι λ�ιπ�ν τM στ�ι�εFα, π�i τεκµηριN-
ν�υν τ2ν =π�ψη -π� τ2ν πλευρM τ?ν µ�να�?ν, Tτι στ� παρελθ�ν JπCρ.ε κπ�τε
µ�νB; MBπως W παρ�υσ%α µι8ς Jπ�τιθ
µενης µ�νCς -π�τελεF καλ� πειστBρι� γιM
τ2ν -π/σπαση �ρηµατ�δ�τBσεων; Kι oν αVτ� -λBθεια δZν θεωρCται !λασφηµ%α,
τ/τε τ% εXναι; KαE παρM τ2ν -π/ρριψη τ�� α�τBµατ�ς -π� τ2ν 1η �Eφ�ρε%α Bυ<α-
ντιν?ν �Aρ�αι�τBτων, �l Aν
ργειες συνε�%<�νται, πρ�κειµ
ν�υ νM -νεγερθ�C καE νM
Aπαναλειτ�υργBσ�η W παλαιM Jπ�τιθ
µενη µ�νB.

tEτσι τ� 9Yπ�υργεF� Περι!λλ�ντ�ς Xωρ�τα.%ας καE ∆ηµ�σ%ων tEργων Aγκρ%-
νει τ� π�σ� τ?ν 20 Uκατ�µµυρ%ων δρα�µ?ν γιM �ρηµατ�δ/τηση. Nα%, -λλM π?ς;
NM τ� διευκριν%σ�υµε, γιατE K�ει µεγλ� Aνδιαφ
ρ�ν, Tπως θM διαπιστNσετε. �Eγκρ%-
νει τ2ν συγκεκριµ
νη π%στωση γιM διαµ/ρφωση τ�� περι!λλ�ντ�ς �Nρ�υ τCς
9Iερ8ς M�νCς Mεταµ�ρφNσεως ΣωτCρ�ς Xριστ�� στ2ν tAσκρη B�ιωτ%ας. Π�ι8ς
µ�νCς Tµως; �Eκε%νης π�i δZν Jφ%σταται, εXναι W -πντηση. 9H -π/φαση, Tπως
-ναφ
ρει τ� σ�ετικ� Kγγραφ� π�i φ
ρει Wµερ�µην%α 16 �Oκτω!ρ%�υ 2001, κ�ιν�-
π�ιεFται µετα.i =λλων στ2ν 9IερM M�ν2 Mεταµ�ρφNσεως τ�� ΣωτCρ�ς. ∆ηλαδ2

θε
", 9!ν
υ θρησκευτικ
" δ�γµατ
ς, ρηµ�D
υν �νεν��λητ
ι τ7ν κληρ
ν
-
µι� µας; MKπως g�
υν τ<... «µ#σα»; EE<ν πρ�γµατι συµ�α�νει κ�τι τ!τ
ι
,
τ�τε π
ι�ς τ
_ς καλ�πτει κα� γιατ�; EE<ν a�ι, γιατ� τ< sρµ�δια aργανα τ=ς
Π
λιτε�ας δ4ν συµµ
ρφ3ν
υν κι α�τ
_ς ;πως τ
_ς τ� 8πι��λλει τ� καθ=κ
ν
τ
υς;

Mερικ4ς φ
ρ4ς g�ω τ7ν α:σθηση, ;τι κ�π
ι
ι συµπεριφ!ρ
νται σ<ν ν<
g�
υν κα�... «συνταγµατικ�»... κατ
��ρωση, γι< ν< καταστρ!φ
υν �σ�στ
-
λα τ7ν κληρ
ν
µι< τ
" λα
", πρ�ς ��ριν τ
" Aπ
�
υ gγινε τ� σ�νταγµα.
Ψ��ν
ντας π�ντως γι< ν< καταλ��ω τ� συµ�α�νει, 8πι�ε�α�ωσα τ� παλαι�
µ
υ συµπ!ρασµα, ;τι παρ’ ;λες τ�ς «κ�ρ�νες» τ�ν π
λιτικ�ν, D
"µε �κ�µα
8µε@ς 
c «Zλε6θερ�ι π�λι�ρκηµ#ν�ι» jEλληνες Xπ� καθεστ�ς κληρικ
κρα-
τ�ας...

Nικηφ9ρ�ς Π�λ7της
Heswall, EAγγλ�α



σ’ jνα φ�ρ
α π�i δZν Jπρ�ει! KαE νM διευκριν%σ�υµε Aδ?, γιM νM πρ�λ!�υµε
τυ��ν =στ��α συµπερσµατα, Tτι τ� 9Yπ�υργεF� δZν γνNρι<ε γι’ αVτ� τ� ψε�δ�ς·
διαφ�ρετικM δZν θM JπCρ�ε λ/γ�ς νM Aγκρ%ν�η τ2ν �ρηµατ�δ/τηση. 9H Aκταµ%ευση
τ?ν �ρηµτων γ%νεται καE .εκινει W -ν
γερση τ�� αVθα%ρετ�υ κτ%σµατ�ς. tAλλ�ς
�ταν , σκ�π�ς αVτ?ν τ?ν �ρηµτων: διαµ/ρφωση περι!λλ�ντ�ς �Nρ�υ! τ� -να-
φ
ρει .εκθαρα W -π/φαση τ�� YΠEXΩ∆E: «RH 8κτ!λεση τ
" gργ
υ θ< γ�νvη ��-
σει συγκεκριµ!νης µελ!της, σ�µφωνα µ4 τ�ς ?σ��
υσες διατ�9εις, τ� δ4 π
σ� τ=ς
�νωτ!ρω 8πιδ�τησης θ< διατεθv= �π
κλειστικ< γι< τ� παραπ�νω gργ
». Π�υθενM
δZν γ%νεται λ/γ�ς -.ι�π�%ησης �ρηµτων γιM -ν
γερση µ�νCς. ∆ιπλC παρατυπ%α
δηλαδB: µ%α -ν5παρκτη µ�ν2 καE διαφ�ρετικ2 �ρBση τCς �ρηµατ�δ/τησης.

RH «τ��η» Tµως φα%νεται Tτι !�Bθησε τ�iς µ�να��5ς, -φ�� σ�εδ�ν παρλλη-
λα �ρ�νικ, στEς 30 �Oκτω!ρ%�υ τ�� 2001, , τ/τε Jπ�υργ�ς Π�λιτισµ�� EVγ-
γελ�ς Bενι<
λ�ς Aγκρ%νει τ2ν πρ�σωριν2 Aγκατσταση τCς µ�ναστικCς -δελ-
φ/τητας στCς 9Iερ8ς M�νCς Mεταµ�ρφNσεως τ�� ΣωτCρ�ς σZ δ
κα πρ�κατα-
σκευασµ
ν�υς ��κ%σκ�υς, θ
τ�ντας Tµως µετα.i =λλων τ�iς -κ/λ�υθ�υς Tρ�υς:
• Ol πρ�αναφερ/µεν�ι ��κ%σκ�ι νM τ�π�θετηθ��ν στ2 µεγαλ5τερη δυνατ2 -π/-

σταση -π’ τ� να� τ�� Xριστ��.
• 9H πρ�κατασκευασµ
νη – πρ�σωρινB – Aκκλησ%α νM K��η Aµ!αδ�ν µικρ/τερ�

-π� 150 τετραγωνικM µ
τρα, Aν�? τ� Aµ!αδ�ν τ?ν �Nρων τCς κ�υ<%νας, τCς τρα-
πε<αρ%ας, τ�� καθιστικ�� καE τ�� -ρ��νταρικι�� νM µειωθ�C δραστικ, τ�υ-
λ�ιστ�ν κατM τ� 1/3 τ�� πρ�!λεπ�µ
ν�υ στ2ν Jπ�!ληθεFσα µελ
τη.

tEτσι W παραν�µ%α τCς αVθα%ρετης δ/µησης καλ5φθηκε π%σω -π� τ2ν συγκε-
κριµ
νη -π/φαση. ΘM -νατρ
.�υµε Tµως στ�iς Γενικ�iς Kαν/νες ∆/µησης τ��
YΠEXΩ∆E καE στ� tAρθρ� 273 «περE Λυ/µενων Kατ�ικι?ν», π�i -ναφ
ρει: �Eπι-
τρ
πεται W Aγκατσταση λυ/µενων κατασκευ?ν µZ πρ�κατασκευασµ
να στ�ι�εFα
σZ γBπεδα R ��κ/πεδα σ5µφωνα µZ τ�iς Tρ�υς καE περι�ρισµ�iς δ/µησης π�i �σ�5-
�υν σZ κθε περι��B, πλ2ν τ?ν περι��?ν �διαιτ
ρ�υ φυσικ�� κλλ�υς, lστ�ρικ?ν
τ/πων καE παραδ�σιακ?ν ��κισµ?ν, καθrς καE τ?ν περι��?ν στEς ,π�Fες �σ�5�υν
ε�δικZς διατ.εις πρ�στασ%ας R γιM τEς ,π�Fες ρητM -παγ�ρε5εται W Aγκατσταση
λυ�µ
νων.

QO
λα Tµως -νατρ
π�νται µετM τ2ν εVαισθητ�π�%ηση τ�� µελετητC τ�� -ρ�α%-
�υ µας π�λιτισµ�� κ. �Iωννη Kετσ
α, π�i καταφε5γει στ� «ΣυνBγ�ρ� τ��
Π�λ%τη», γιM νM καταγγε%λ�η τ2 δ/µηση τ�� κτ%σµατ�ς στ2ν K�ιλδα τ?ν
M�υσ?ν. kEνα κτ%σµα π�i -π�δεικν5εται µ
σα -π� ν/µ�υς καE σωρε%α

Aγγρφων, Tτι -νεγε%ρεται αVθα%ρετα, �ωρEς =δεια να�δ�µ%ας, σZ εVρ5τερ� -ρ�αι-
�λ�γικ� �?ρ�, π�i -π�τελεF Tπως θM -ναφ
ρ�υµε παρακτω καE δασικ2 Kκταση·
καE Aπιπλ
�ν �ωρEς νM τηρ��νται �l πρ�διαγραφZς καE �l Tρ�ι π�i εX�αν θ
σει τ�
YΠEXΩ∆E καE τ� 9Yπ�υργεF� Π�λιτισµ��. Bλ
π�ντας κανεEς τEς φωτ�γραφ%ες,
µπ�ρεF π�λi εcκ�λα νM καταλ!�η, Tτι W Kκταση π�i καταλαµ!νει τ� κτ%σµα, σ%-
γ�υρα δZν περι�ρ%<εται σZ 150 τετραγωνικM µ
τρα.

�O EγHνας iνSς �διMτη, τ: κ. �I. Kετσ.α
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T� πρωτ9κ�λλ� διαF7Fασης τ5ς µην6σεως τ�D δασαρ,ε7�υ κατ  τ�D Zκπρ�σ'π�υ τ�ν κα-
λ�γ�ρων τ5ς περι�,5ς Mητρ�π9λεως ΘηF�ν γι  «παρ(ν�µη Zκ,#ρσωση δηµ9σιας δα-
σικ5ς Hκτασης κα� κατασκευ4 αMθα7ρετ�υ κτ7σµατ�ς» – αMθαιρεσ7ες π�> συνε,7Y�νται

σ ν ν  µ4ν συµFα7νnη τ7π�τε.



9O ΣυνBγ�ρ�ς τ�� Π�λ%τη µZ Kγγραφ/ τ�υ πρ�ς τ�ν διευθυντ2 Xωρ�τα.%ας
Π�λε�δ�µ%ας καE Περι!λλ�ντ�ς τCς N�µαρ�ιακCς AVτ�δι�%κησης B�ιωτ%ας
-ναφ
ρει, πrς διαπιστNνεται ε�δικNτερα Tτι -νεγε%ρεται µεγλ�υ dγκ�υ καE
κακCς π�ι/τητας κτ%σµα, �ωρEς τEς σ�ετικZς πρ�!λεπ/µενες -π� τ2ν ν�µ�θεσ%α
=δειες καE <ητει =µεσα αVτ�ψ%α, πρ�κειµ
ν�υ �l !λ!ες στ� εVα%σθητ� φυσικ�
καE π�λιτιστικ� περι!λλ�ν νM µπ�ρ��ν νM -π�κατασταθ��ν σZ περ%πτωση
Aνδε�/µενης παραν�µ%ας.

T� Kγγραφ� φ
ρει Wµερ�µην%α 7 �I�υν%�υ 2002. MετM τEς -παιτ�5µενες διαδικα-
σ%ες καE γνωστ�π�%ηση τCς κατστασης, W ∆ιε5θυνση Xωρ�τα.%ας – O�κισµ�� καE
Περι!λλ�ντ�ς Π�λε�δ�µ%ας ΘB!ας -π�φασ%<ει καE διατσσει στEς 25 �I�υν%�υ
2002 τ2ν διακ�π2 τ?ν ��κ�δ�µικ?ν Aργασι?ν, <ητNντας -π� τ� �Aστυν�µικ� TµCµα
νM Aπιληφθ�C τ�� θ
µατ�ς. Παρλληλα <ητει -π� τ�ν ∆ιευθυντ2 ∆ασ?ν Λι!α-
δει8ς τ2ν διερε5νηση τCς Jπ/θεσης. kEνα µCνα -ργ/τερα, στEς 30 AVγ�5στ�υ τ��
2002, W Jπηρεσ%α δια!ι!<ει Kκθεση αVτ�ψ%ας καE Jπ�λ�γισµ�� πρ�στ%µ�υ στ�iς
δ5� µ�να��5ς, π�i -ν
ρ�εται σZ 5.503,44 εVρr Aτησ%ως. ΓιM τ2ν τBρηση συνε�?ς
τCς διακ�πCς Aργασι?ν W Kκθεση αVτ�ψ%ας κ�ιν�π�ιεFται καE στ� ∆Cµ� Θεσπι
ων.
ΣτEς 2 Σεπτεµ!ρ%�υ τ�� 2002 τ� ΓραφεF� Π�λε�δ�µ%ας ΘB!ας Aπαν
ρ�εται, <ητN-
ντας -π� τ2 ∆ιε5θυνση Xωρ�τα.%ας O�κισµ�� καE Περι!λλ�ντ�ς Λι!αδει8ς τ2 σ5-
σταση συνεργε%�υ κατεδφισης. Πρ�ς Kκπλη.η Tµως Aκε%νων τ�υλ�ιστ�ν π�i
K��υν δε%.ει µ%α στ�ι�ειNδη εVαισθησ%α, �l Jπρ��υσες Aγκαταστσεις δZν K��υν
κατεδαφιστC. 9Yπρ��υν -κ/µη καE -µαυρNν�υν τ2ν lστ�ρ%α τCς περι��Cς καE τ�
θαυµσι� περι!λλ�ν παρλληλα.

�Aν !ρεθ�C κανεEς σ’ αVτ� τ� �?ρ�, Jπρ�ει τ/ση �ρεµ%α· τ� !λ
µµα καθηλNνε-
ται µπρ�στM στ2ν \µ�ρφιM π�i .εδιπλNνεται. Ol -ρ�αF�ι πρ/γ�ν�% µας, Tταν εX�αν
Aπιλ
.ει αVτ� τ� τ�π%� γιM τ2ν λατρε%α τ?ν M�υσ?ν, γνNρι<αν πrς �ταν τ� πλ
�ν
κατλληλ�. KαE πραγµατικM σZ καθηλNνει τ/σ� δυνατM αVτ� τ� µ
ρ�ς, -π�στει-
ρNνει τ/σ� Kντ�να τ� µυαλ/ σ�υ, π�i λZς Tτι θM νιNσ�ης τ2ν αcρα τ?ν M�υσ?ν. 9O
kOµηρ�ς τ� Aγκωµι<ει @ς RIερ� nAλσ
ς καE γιM �ιλιδες �ρ/νια �ρησιµ�π�ιBθη-
κε σMν eψιστ� πνευµατικ� κ
ντρ� γιM πανελλBνι�υς -γ?νες, τM «M�υσεFα». EXναι
-στε%ρευτα τM στ�ι�εFα π�i συνδ
�νται µZ τ2ν -ρ�αι�λ�γικ2 σηµασ%α τCς περι��Cς
καE µ
σα -π� τEς σελ%δες τ�� «∆αυλ
"» γ%νεται ε�δικ2 -ναφ�ρM σ’ αVτM (τ. 249). 9H
πρ�ηγ�5µενη ∆ηµ�τικ2 �Aρ�2 -π�σιNπησε τEς συνε�ι</µενες συστσεις τCς Π�-
λε�δ�µ%ας γιM κατεδφιση τ�� αVθαιρ
τ�υ, σMν νM µ2ν JπCρ.αν π�τ
. �Aπεναντ%ας
�l Aργασ%ες συνε�%στηκαν στ2ν K�ιλδα τ?ν M�υσ?ν, Tπως καE �l κθε εbδ�υς
Aν
ργειες πρ�ς π8σα κατε5θυνση γιM τ2ν διε.αγωγ2 αVτ?ν -π� τ2ν Jπ�τιθ
µενη
«RIερ< M
ν7 Mεταµ
ρφ3σεως τ
" Σωτ=ρ
ς».

Π
ρα -π� τ2ν -ρ�αι�λ�γικ2 σηµασ%α τCς περι��Cς, π�i παρα!ιστηκε -π� αVτ2
τ2ν Aπ%π�νη πραγµατικM Jπ/θεση, Kρ�εται νM πρ�στεθ�C καE , �αρακτηρισµ/ς της
@ς δασικ=ς gκτασης. �Aπ�τελεF δηλαδ2 δασικ2 Kκταση. Συγκεκριµ
να στEς 3 N�-
εµ!ρ%�υ τ�� 1995 µZ -π/φαση τ�� τ/τε Περιφερειακ�� ∆ιευθυντC W περι��2 κη-
ρ5�θηκε -ναδασωτ
α, δηµ/σια δασικ2 Kκταση λ/γ�ω καταστρ�φCς τCς !λστησης
-π� πυρκαγι. Σ5µφωνα δZ µZ τEς διατ.εις τ�� =ρθρ�υ 70 τ�� N. 998/79 στ2ν Kκτα-
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Φωτ�τυπ7α τ�D σ�µατ�ς διακ�π5ς Zργασι�ν, � Nπ�7α διακ�π4 �Mδ#π�τε πραγµατ�π�ι-
�θηκε. (Bλ. στ� κε7µεν�.)
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ση αVτ2 -παγ�ρε5εται κθε Aπ
µ!αση καE W !�σκ2 <Nων -κ/µη. ΓιM τ�� λ/γ�υ τ�
-ληθZς τ� Kγγραφ� φ
ρει -ριθµ� πρωτ�κ/λλ�υ 3319. 9O δασ�φ5λακας κ. XρCστ�ς
Xαλιµ�5ρδας µην5ει τ�ν Aκπρ/σωπ� τCς τ�α «9Iερ8ς M�νCς Mεταµ�ρφNσεως
ΣωτCρ�ς» (π�i δZν Jφ%σταται καE θM τ� Aπαναλαµ!ν�υµε κθε φ�ρ) �Iωννη
Γιαννακ�5λια γιM παρν�µη Aκ�
ρσωση δηµ/σιας δασικCς Kκτασης καE κατασκευ2
αVθαιρ
τ�υ κτ%σµατ�ς, <ητNντας τ2ν π�ινικ2 δ%ω.B τ�υ.

ΣτEς 24 Σεπτεµ!ρ%�υ τ�� 2002 W 9IερM Mητρ/π�λη Θη!?ν καE Λε!αδε%ας αVτ2 τ2
φ�ρM µZ Aπιστ�λB της πρ�ς τ�ν ∆ασρ�η Θη!?ν -ναφ
ρει µετα.i =λλων: «ΣHς
γνωρ�D
υµε, ;τι δ4ν διεκδικ
"µε δικαι3µατα 8π� τ=ς συγκεκριµ!νης 8κτ�σεως.
EEκε@ν
 τ� Aπ
@
 Dητ
"µε ε�ναι ν< παρα�ωρηθv= B gκτασις α�τ7 ε?ς τ7ν RIερ<ν Mη-
τρ�π
λιν Θη��ν κα� Λε�αδε�ας δι< τ7ν �νασ�στασιν τ=ς 8ρηµωθε�σης RIερHς
M
ν=ς Mεταµ
ρφ3σεως Σωτ=ρ
ς Xριστ
" nAσκρης». Πλι γ%νεται λ/γ�ς γιM τ2ν
-ν5παρκτη µ�ν2 καE πλι θM διερωτηθ��µε, π�ι εXναι τM στ�ι�εFα π�i διαθ
τ�υν
�l πρωταγωνιστZς αVτCς τCς Jπ/θεσης, π�i τεκµηριNν�υν τ2ν eπαρ.B της στ� πα-
ρελθ/ν. N�µ%<ω, Tτι καµµιM θρησκε%α δZν θM δε�/ταν jνα τ
τ�ι� ψε�δ�ς.

ΣτEς 9 �Iαν�υαρ%�υ τ�� 2003 Aρ�/µαστε -ντιµ
τωπ�ι µZ =λλη µ%α Kκπλη.η: τ� ∆α-
σαρ�εF� Θη!?ν µZ τ� σ�ετικ� Kγγραφ� πρ�τε%νει στ2 ∆ιε5θυνση ∆ασ?ν B�ιωτ%ας
τ2ν παρα�Nρηση τCς α�τ�5µενης Kκτασης πρ�ς τ2ν 9IερM Mητρ/π�λη Θη!?ν καE
Λε!αδε%ας. Λ%γ� καιρ� πρ%ν, Tπως πρ�αναφ
ραµε, γιM τ� bδι� θ
µα εX�ε πρ�ηγηθC
µ%α µηνυτBρια -ναφ�ρM γιM παρν�µη Aκ�
ρσωση δηµ/σιας δασικCς Kκτασης καE
σZ τα�εFς �ρ/ν�υς τ� σκηνικ� καE W διθεση -λλ<ει! �Aπ� τ2 µBνυση στ2 συγκα-
τθεση! 9Yπρ��υν AκεFν�ι π�i λ
νε – =νθρωπ�ι τCς κ�ιν/τητας tAσκρης -λλM καE
τCς περι��Cς γενικNτερα – Tτι κανεEς δZν µπ�ρεF νM τM !λ�η µZ τ� µητρ�π�λ%τη
Θη!?ν καE Λε!αδε%ας 9IερNνυµ�· Tτι εXναι jνας =νδρας �σ�υρ/ς· Tτι µπ�ρεF νM Aπη-
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ρε<�η καταστσεις καE συνειδBσεις. Στ� πεδ%� δρσης τ�υ, Tπως διαπιστNν�υµε,
δZν K��υν �σ�i �l ν/µ�ι.

Γιατ% τηρBθηκε σιγ2 ��θ5�ς σZ µ%α τ
τ�ια Jπ/θεση; Γιατ% Jπ��Nρησαν AκεFν�ι
π�i -ρ�ικM εX�αν -ντιδρσει; Γιατ% τ/σα Kγγραφα θφτηκαν καλ µ
σα στM
συρτρια; Γιατ% -γν�Bθηκε τ� περιε�/µεν� αVτ?ν τ?ν Aγγρφων καE γιατE συ-
νε�%στηκαν �l παραν�µ%ες σ’ jνα -ρ�αι�λ�γικ� �?ρ� τ/σ� σηµαντικ/; EXναι
τ/σα π�λλM τM AρωτBµατα Tσα καE Tλες αVτZς �l παρατυπ%ες π�i συντελ
στη-
καν. kEνα µεγλ� κ�υ!ρι µZ µπλεγµ
ν� νCµα π�5 K�ει δηµι�υργBσει τ
τ�ι�υς
κ/µπ�υς, �στε εXναι -δ5νατ� νM !ρ�Cς τ2ν =κρη. 

�Aκ/µη καE , πι� =σ�ετ�ς νM -ντικρ5σ�η τ� αVθα%ρετ� κτ%σµα στ2ν K�ιλδα τ?ν
M�υσ?ν, διαπιστNνει τ2ν παραφων%α τ�υ σZ σ�
ση µZ τ� περι!λλ�ν. kEνα µFγµα
λυ�µ
νων καE µ�ν%µων τµηµτων, Aνσωµατωµ
νων σ’ jνα -καθ/ριστ� καE καιν�-
φανZς -ρ�ιτεκτ�νικ� κατασκε5ασµα παντελ?ς -σ5µ!ατ� µZ !υ<αντιν2 Aκκλησια-
στικ2 -ρ�ιτεκτ�νικ2 καE µZ τ�ν lστ�ρικ� καE παραδ�σιακ� �?ρ� τCς K�ιλδας τ?ν
M�υσ?ν.

M
%α π�λυτρα�η συνεδρ%αση τ�� �ρµ/δι�υ ∆ηµ�τικ�� Συµ!�υλ%�υ πραγ-
µατ�π�ιBθηκε στEς 29 Φε!ρ�υαρ%�υ, πρ�κειµ
ν�υ νM συ<ητηθ�C µετα.i
=λλων τ� θ
µα τCς αVθα%ρετης κατασκευCς στ2ν K�ιλδα τ?ν M�υσ?ν.
Στ2 συνεδρ%αση παρευρ
θηκε καE , Mητρ�π�λ%της Θη!?ν κ.κ. 9IερNνυµ�ς.

TS ∆ηµτικS ΣυµCFλι Θεσπι.ων
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tE��υν Aνδιαφ
ρ�ν τM Tσα ε�πNθηκαν -π� τ�ν µητρ�π�λ%τη, µι8ς καE A.
φρασε
τ2ν Aπιθυµ%α νM ,λ�κληρNσ�η τ2ν κατασκευB, παρ�υσι<�ντας µλιστα καE Aπι-
�ειρηµατ�λ�γ%α γι’ αVτ/. �Eµµ
νει στ2ν -ντ%ληψB τ�υ, Tτι στ2ν περι��2 JπCρ.ε
AπE παλαι�τ
ρων �ρ/νων µ�ναστBρι, -µφισ!ητNντας τ2ν Aπ%σηµη =π�ψη τCς 1ης
�Eφ�ρε%ας Bυ<αντιν?ν �Aρ�αι�τBτων καE τCς Aκπρ�σNπ�υ της κυρ%ας K�ιλκ�υ,
Tτι δZν Jπρ��υν b�νη π�i νM δικαι�λ�γ��ν τ2ν παρ�υσ%α µ�νCς στ� παρελθ/ν.

�Eπακρι!?ς W -πντηση τ�� Mητρ�π�λ%τη K�ει @ς U.Cς: «RH κυρ�α K
ιλ�κ
υ
g�ει τ� δικα�ωµα τ=ς γν3µης της, dνθρωπ
ς ε�ναι κα� κ�νει λ�θη. nAλλ
ι �π
-
φασ�D
υν. T� κατ< π�σ
ν g�ει τ7ν cκαν�τητα ν< κρ�νvη κατ< π�σ
ν Xπ=ρ9ε
µ
ν7 ε�ναι �µφισ�ητKσιµ
. T� µ�ν
 π
_ θ< �π
δε�θ� ε�ναι π�ς Xπ�ρ�
υν
8γκαταλελειµµ!νες µ
ν4ς στ7ν περι
�K σας, ;πως α�τ7 τ
" Πρ
δρ�µ
υ, �λλ<
8γ� θ< bθελα ν< �
ηθKσω τ7ν nAσκρη. Φανταστ=τε, ;ταν θ< �ρ��σ
υν ν<
gρ�ωνται τ< π
�λµαν 8δ�. ∆4ν θ< σταµατKσ
υν ν< πι
"ν τ7ν π
ρτ
καλ�δα
τ
υς στ7ν nAσκρη»;

NM jνα µελαν� σηµεF� π�i π�λi µ8ς πρ�!ληµατ%<ει. AVτ�ς εXναι -λBθεια , στ/-
��ς; T� κ
ρδ�ς; TM �ρBµατα π�i θM -φBν�υν στ� π
ρασµ τ�υς AκεFν�ι π�i θM Aπι-
σκ
πτωνται τ2ν µ�νB; AVτ2 W δBλωση, oν δZν εXναι µ%α Kµµεση ,µ�λ�γ%α γιM κ
ρ-
δ�ς, τ% =λλ� εXναι; M
σα σ’ Tλα Jπρ�ει καE jνα θετικ� στ�ι�εF�: W παραδ��2 -π�
µ
ρ�υς τ�� µητρ�π�λ%τη, Tτι πργµατι �l παρν�µες Aγκαταστσεις εXναι Jπερ-
!�λικZς @ς πρ�ς τ� µ
γεθ�ς, γι’ αVτ� καE <Bτησε τ2ν -ναπρ�σαρµ�γ2 τ?ν σ�εδ%ων·
κτι π�i σηµα%νει, Tτι Jπρ�ει πρ/θεση γιM τ2 συν
�ιση αVτCς τCς αVθα%ρετης δ/-
µησης. �E.αιρετικ� Aνδιαφ
ρ�ν K�ει καE W =π�ψB τ�υ περE τCς διαφ�ρετικCς -.ι�-
π�%ησης τ?ν �ρηµτων τ�� YΠEXΩ∆E. �Aναφ
ρει �αρακτηριστικ: «∆4ν 9!ρετε,
π�ς 8δ� π
_ D
"µε Xπ�ρ�ει 8λαστικ�τητα �ν�µεσα στ� τ� λ4ς κα� στ� τ� πρ�ττεις;
iAν τ< �ρKµατα δ
θ
"ν γι< τ� π
τ�µι κα� 8σ_ �τ�σεις γεφ�ρι, g, κα� τ� gγινε»; tE,
d�ι καE τ% Kγινε! 9Yπρ�ει κπ�υ τ
τ�ι�ς καν/νας, K�ει θεσπισθ�C τ
τ�ι�ς ν/µ�ς π�i
νM Aπιτρ
π�η τ2ν αVθα%ρετη !�5ληση; NM σ�� ,ρ%<�υν AκεFν� π�i πρ
πει νM κν�ης
καE =λλ� νM πρττ�ης, γιατ% κρ%νεις Tτι εXναι Aπιτρεπτ/; �
φραγ� -µπ
λι δηλαδB.
KαE W δBλωση !/µ!α �ρθε στ� τ
λ�ς -π� τ�ν Mητρ�π�λ%τη: «Πρ�ν �π� τ
" ΘωµH
σHς δια�ε�αι3νω, π�ς θ< g�ω λ�σει τ� θ!µα τ� ?δι
κτησιακ�. Kα� θ< g�ω �π
-
κτKσει 
?κ
δ
µικK dδεια. nEτσι κα� �λλι�ς γιατ� πρ!πει B EEκκλησ�α ν< π�ρvη 8γκρ�-
σεις γι< ν< �ρησιµ
π
ιKσvη Wνα δασικ� ��ρ
; jOλ
ι δ4ν g�
υν κατακλ!ψει τ7ν πε-
ρι
υσ�α τ=ς EEκκλησ�ας; jOλα θ< πHνε καλ�. Kα� τ7ν Bµ!ρα π
_ θ< �ν
�9vη τ� µ
-
ναστKρι θ< δ=τε 50 π
�λµαν στ7ν K
ιλ�δα τ�ν M
υσ�ν».

AVτ� εXναι π�i φ�!/µαστε. AVτM τM 50 π�5λµαν π�i θM καταπατ8νε µZ τEς -γριε-
µ
νες τερστιες ρ/δες τ�υς τ�ν lστ�ρικ� αVτ� �?ρ� στ� !ωµ� τ�� �ρBµατ�ς. KαE
κτι -κ/µη: π�ι εXναι W θρησκε%α Aκε%νη π�i -ναφ
ρει, πNς, oν σZ κλ
ψ�υν, K�εις
τ� δικα%ωµα νM κλ
ψ�ης καE Aσ5; EXναι αVτ� Aπι�ε%ρηµα lκαν/, γιM νM ν�µιµ�π�ι-
Bσ�η τ2ν αVθαιρεσ%α; ∆Zν γ%νεται νM παρα!λ
ψ�υµε καE τ2ν συγκατθεση στ2ν συ-
νεδρ%αση τ�� πρNην δηµρ��υ καE ν�ν δηµ�τικ�� συµ!�5λ�υ �Iωννη ΠελNνη γιM
τ2ν συν
�ιση τCς κατασκευCς, µι8ς καE θεωρεF πrς δZν εXναι τM µ
λη τ�� ∆ηµ�τι-
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κ�� Συµ!�υλ%�υ τM �ρµ/δια γιM τ�ν τ%τλ� τ�� Kργ�υ. MM oν δZν εXναι , ∆Cµ�ς ,
πλ
�ν �ρµ/δι�ς γιM τ� θ
µα αVτ/, -φ�� τ� Aν λ/γ�ω κτ%σµα !ρ%σκεται στ2ν ∆ι�ι-
κητικ2 Περιφ
ρεια τ�� ∆Bµ�υ Θεσπι
ων, τ/τε π�ι/ς εXναι;

�A
π� 1η �Iαν�υαρ%�υ τ�� 2003 τM πρ/σωπα στ2 ∆ηµ�τικ2 �Aρ�2 =λλα.αν καE
W διαλε5κανση αVτCς τCς lστ�ρ%ας -π�τελεF µ%α -π� τEς !ασικNτερες πρ�-
τεραι/τητ
ς της. TM Kγγραφα π�i τ/σ� καιρ� Aπεσηµα%ν�υν τ2ν παραν�-
µ%α, .εθφτηκαν -π� τ� π%σω µ
ρ�ς τ�� συρταρι��, W Jπ/θεση �ρθε στ�

φ?ς, Tπως καE jνα -π�καλυπτικ� στ�ι�εF� τ� ,π�F� εXναι καθ�ριστικ� γιM τEς µε-
τ
πειτα A.ελ%.εις. 9H Kκταση, Tπ�υ K�ει -νεγερθ�C τ� αVθα%ρετ�, εXναι δηµ�τικ2
Kκταση. �Aπ�τελεF δηλαδ2 περι�υσ%α τ�� ∆Bµ�υ µZ ν/µιµ�υς τ%τλ�υς �δι�κτησ%ας.
Γεγ�ν�ς π�i -γν���σε πρ�φαν?ς W πρ�ηγ�5µενη ∆ηµ�τικ2 �Aρ�B! ΓιατE oν τ�
γνNρι<ε καE µZ δεδ�µ
ν� Tτι δZν εX�ε Aκφ
ρει καµµ%α -ντ%ρρηση γιM τ2ν -ν
γερση
τ�� κτ%σµατ�ς, τ� πιθανNτερ� εXναι νM εX�ε παρα�ωρBσει A.αρ�Cς τ2ν συγκεκρι-
µ
νη Kκταση στ�iς µ�να��5ς, Tπ�υ -νεν/�λητ�ι θM συν
�ι<αν τ� Kργ� τ�υς, �ωρEς
νM �ρειαστ�C νM -π�λ�γηθ��ν σZ καν
να.

9H ν
α ∆ηµ�τικ2 �Aρ�B, -φ�� πληρ�φ�ρBθηκε -π� τ�ν κ. �Iωννη Kετσ
α Tλες
τEς λεπτ�µ
ρειες αVτCς τCς κατστασης, .εκ%νησε jνα -γ?να, πρ�κειµ
ν�υ νM κα-
τεδαφιστ��ν �l αVθα%ρετες Aγκαταστσεις. 9H Kκταση -νBκει στ� ∆Cµ� καE γι’ αVτ�
=λλωστε K�ει A. ,λ�κλBρ�υ τ�ν πρ?τ� καE τελευταF� λ/γ�. KαE Aπειδ2 θM -κ�λ�υ-
θηθ��ν Tλες �l ν/µιµες διαδικασ%ες, σ%γ�υρα δZν µπ�ρεF νM ε�σ!λλ�η µZ Aκσκα-
φικM µη�ανBµατα µ
σα στ�ν �?ρ� – παρ/λ� π�i τ�� -νBκει – καE νM .εκινBσ�η τ2ν
κατεδφιση. T� συνεργεF� κατεδφισης θM συσταθ�C σ5µφωνα µZ τEς Jπ�δε%.εις
τCς Π�λε�δ�µ%ας. ΘM Jπρ.�η διαφνεια καE -π/λυτ�ς σε!ασµ/ς, Tπως �ρµ/<ει σ’
jνα τ
τ�ι� �?ρ�. kOλα εXναι θ
µα �ρ/ν�υ πλ
�ν· παρακ�λ�υθ��µε τEς A.ελ%.εις καE
θM Aπαν
λθ�υµε. T� τ
λ�ς δρ�µ�λ�γεFται καE αVτ2 τ2 φ�ρM W �σ�iς κανεν�ς =νδρα
R φ�ρ
α, π�i δZν K�ει δικαι�δ�σ%α στ2ν περι��B, δZν θM -µαυρNνpη περαιτ
ρω τ2ν
lστ�ρ%α -λλM καE τ�iς eµν�υς, π�i -κ/µα πλαν?νται θαρρεFς, -π� τ2ν λατρε%α τ?ν
M�υσ?ν.

Tα)ιαρ,�6λα Λαδ?

OR νεMτερες LKελ#Kεις Eν(Cυν τ�ν λυPν#α τOς λFτρωσης
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9O «∆» εU�αριστεV τ*ν κ. 	IωGννη Kετσ3α κα� τ*ν �ντιδ?µαρ��
Θεσπι3ων κ. ΓιOργ� Λυµπ3ρη γι$ τ�ς π�λPτιµες πληρ�φ�ρ�ες
τ�υς, �ωρ�ς τ�ς Xπ�Vες δFν θ$ Yταν δυνατ� 1 πληρ6τητα τ"ς
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π�\ δ�ν�υν, µF σκ�π* ν$ �π�τρ3ψ�υν τ�ς =ερ6συλες δραστη-
ρι6τητες στ�ν K�ιλGδα τOν M�υσOν κα� γενικ8τερα στ�ν πε-
ρι��� τ"ς =ερ"ς κα� πανGρ�αιας ^Aσκρας. – ∆.I.Λ.



OI °ENNHTOPE™ 
TOY ¶A°KO™MIOY ¶O§ITI™MOY

9ς´. Λε6κιππ�ς
RO Λε�κιππ
ς γεννKθηκε στ7ν M�λητ
 γ�ρω στ� 485 π.X.. EAνKσυ�
 πνε"µα κα� κ�-

τ
�
ς τ�ν φιλ
σ
φικ�ν κι 8πιστηµ
νικ�ν θεωρι�ν τ=ς πατρ�δ
ς τ
υ µετ!�η στ7ν
EEλ!α, ;π
υ παρακ
λ
�θησε τ�ς διδασκαλ�ες τ
" ZKνων
ς κα� τ
" Mελ�σσ
υ, π
_,
καθ�ς φα�νεται, τ�ν κατεγ
Kτευσαν. Στ7ν σ�
λ7 π
_ �δρυσε �ργ�τερα στ< nA�δηρα,
�λ�στησε Wνα ν!
 θαυµ�σι
 «δ!νδρ
», π
_ φ!ρει τ< �αρακτηριστικ< κα� τ=ς EIων�ας
κα� τ=ς Mεγ�λης REλλ�δ
ς: Πρ�κειται γι< τ7ν %Aτ�µικ4 Θεωρ7α, τ=ς Aπ
�ας Xπ=ρ9ε
A �διαµφισ�Kτητ
ς (σ�µφωνα µ4 τ�ν EAριστ
τ!λη κα� τ�ν Θε�φραστ
) πατ�ρ κα� γεν-
ν�τωρ. T� γεγ
ν�ς ;τι γι< Wνα µεγ�λ
 �ρ
νικ� δι�στηµα παραγκων�σθηκε G κα� �γν
K-
θηκε δ4ν mφε�λεται στ�ν µαθητ7 κα� Uτα@ρ
 τ
υ ∆ηµ�κριτ
 �λλ< στ�ν EEπ�κ
υρ
, A
Aπ
@
ς ε:τε �π� Xστερ
�
υλ�α (στ�ν K=π
 8διδ�σκετ
 �π
κλειστικ< B �τ
µικ7 θεω-
ρ�α) ε:τε ��ριν �στει�τητ
ς gλεγε τ7ν φρ�ση: «Λε6κιππ�ν �Mδ’ εL γ#γ�νεν �]δα», π
_
τελικ< «π#ρασε».

RO Λε�κιππ
ς, γν3ριDε τ� �να9ιµ�νδρει
ν `πειρ�ν, ;πως γν3ριDε κα� τ7ν �ρ�7 τ
"
EEµπεδ
κλ!
υς, σ�µφωνα µ4 τ7ν Aπ
�α B Aπ
ιαδKπ
τε µετα�
λ7 dλλ
 δ4ν ε�ναι παρ<
�νακατ(τα)η τ�ν στ�ι,ειακ�ν Iντ�τ�των, 
c Aπ
@ες κατ< τ�ν M!λισσ
 ε�ναι �vδιες κι
�µετ(Fλητες. RH «διαλεκτικ4» κι 
c «δι,�τ�µ7ες» τ
" ZKνων
ς κα� τ� «�µετ(πτωτ�ν»
τ
" Mελ�σσ
υ τ�ν συγκλ�νισαν. «wAν µεταFληθq5 τ� jν, τ9τε θ  ,αθq5 κα� τ4ν θ#ση τ�υ
θ  καταλ(Fqη τ� µ4 jν... κι rν ̂ π(ρ,qη π�λλαπλ9τητα τ�ν jντων, τ9τε πρ#πει iνα - iκα-
στ�ν Z) αMτ�ν ν  ε]ναι fπως �κριF�ς ε]ναι κα� τ� iνα pOν», gλεγε A Σ�µι
ς. RO EAκρα-
γαντ@ν
ς κι A EAνα9αγ�ρας, hν κα� τ< γν3ριDαν α�τ�, δ4ν µπ�ρεσαν ν< 9επερ�σ
υν
τ�ν Παρµεν�δη, π
_ 
�τε ν’ �κ
�σvη bθελε γι< µ4 xν b κεν9, �φ
" τ� «π?ν Hµπλε�ν Zστι
Z9ντ�ς». RO Λε�κιππ
ς τ�λµησε ν< «υ;�θετ�σqη» τ7ν gνν
ια τ
" µ7 aντ
ς G κεν
" �ς
πρωταρ�ικ7 πρ
ϋπ�θεση γι< τ7ν Uρµηνε�α τ
" φυσικ
" κ�σµ
υ, τ
" Aπ
�
υ B �παρ-
9η mφε�λεται στ7ν κ�νηση G στ�ν «�ρακλειτικ�ν π9λεµ�».

T� κεν9, κατ< τ�ν Λε�κιππ
, �π
κτvH µι< µ
ρφ7 �παρ9ης, π
_ δ4ν ε�ναι καθ�λ
υ
Xπ
δε!στερη 8κε�νης τ�ν �τ�µων κα� τ� µ4 xν Xπ
λαµ��νεται eς xν 8π�σης, κ�τι γι<
τ� Aπ
@
 δικα�ως διαµαρτ�ρεται A Πλ�των στ�ν «Π�λιτικ9» τ�υ, δι�τι τ� κεν� µ�ν

�ς dρνηση κα� �π
υσ�α �παρ9ης �τ�µων G aντων 8νν
ε@ται κα� καθ�λ
υ δ4ν ταυτ�-
Dεται µ4 τ�ν ��ρ
, 8ντ�ς τ
" Aπ
�
υ κιν
"νται τ< dτ
µα κα� 
c κ�σµ
ι. T< dτ
µα δια-
�ωρ�D
νται �ν�µεσ� τ
υς δι< τ
" κεν
", τ� Aπ
@
 τ
_ς 8πιτρ!πει πλ=θ
ς συνδυασµ�ν
κα� συσ�ετισµ�ν, π
_ �ς �π
τ!λεσµα g�
υν τ7ν δηµι
υργ�α �πε�ρων π
ικιλι�ν aντων
κα� κ�σµων.

T< gσ�ατα δ
µικ< στ
ι�ε@α τ�ν aντων δηλαδ7 τ< �πειρ
ελ��ιστα σωµατ�δια τ=ς
�λης mν
µ�D
νται πλ!
ν `τ�µα· διατηρ
"ν δ4 ;λες τ�ς 8λεατικ4ς ?δι�τητες bτ
ι τ=ς
Aµ
ι
γ!νειας, τ=ς συµπ�γειας, τ=ς �µετα�λητ�τητ
ς κα� τ=ς φυσικ=ς (a�ι ;µως κα� µα-
θηµατικ=ς) �-διαιρετ�τητ
ς. Πρ
ικ�D
νται �στ�σ
 κα� µ4 τ� ��ρισµα τ
" Bρακλειτι-
κ
" «�εικ7νητ�υ», 8νv� �ς µ!σα διαφ
ρ
π
�ησης �ν�µεσ� τ
υς διατηρ
"ν τ� :δι
ν
σ�=µα, τ7ν ?δ�αν δι�τα9η κα� τ7ν ?δ�αν κατ�σταση (θ!ση) τ
υς.

M4 τ7ν κ�νηση («�εικ�νητ
ν») συνδ!εται dµεσα B gνν
ια τ=ς �αρ�τητας. T< συ-
µπαγ= κα� dτµητα δ
µικ< στ
ι�ε@α τ=ς �λης διαφ!ρ
υν �ναµετα9� τ
υς �ς πρ�ς τ�
µ!γεθ
ς, σ�µπτωµα τ
" Aπ
�
υ ε�ναι τ� ��ρ
ς, π
_ πρ
σδι
ρ�Dεται 
�σιαστικ< �π�



τ7ν µHDα. RH �αρ�τητα �π
τελε@ θεµελιακ7 ?δι�τητα τ�ν �λ
κληρωµ!νων α�τ�ν mντ
-
τKτων, π
_ �ν
µ�σθηκαν dτ
µα. T� κεν� �!�αια δ4ν g�ει µ!γεθ
ς κα� κατ< συν!πεια
��ρ
ς, ?δι�τητες π
_ �φ
ρ
"ν �π
κλειστικ< στ< dτ
µα. EE9αιτ�ας κα� τ=ς �αρ�τητ
ς
πρ
καλ
"νται δι�φ
ρες συγκρ
�σεις, �ναπηδKσεις κα� παλµ
� στ< dτ
µα, τ�ν Aπ
�-
ων B «συµπεριφ�ρ » στ� κεν� πρ
σδι
ρ�Dεται �π� µη�ανικ4ς µ
ν��α α?τ�ες. RO Λε�-
κιππ
ς δ4ν α?σθ�νθηκε καθ�λ
υ Xπ
�ρεωµ!ν
ς ν< 89ηγKσvη τ7ν πρωταρ�ικ7 κ�νηση
τ�ν �τ�µων, δι�τι τ�σ
 B κ�νηση, π
_ πρ
καλε@ται �π’ τ�ς ��αιες συγκρ
�σεις τ�ν
�τ�µων, ;σ
 κα� B :δια B κ�νηση π
_ πρ
καλε@ τ�ς συγκρ
�σεις α�τ4ς ε�ναι σ�µφυτες
µ4 τ7ν Xλικ7 φ�ση τ�ν �τ�µων, ;πως σ�µφυτη ε�ναι κα� B κ�νηση τ�ν τελευτα�ων, τ<
Aπ
@α, καθ�ς ε:παµε, ε�ναι πρ
αι3νια. Πρ
αι3νια dρα ε�ναι κα� B κ�νησK τ
υς στ�
κεν�...

EAπ
τ!λεσµα τ�ν συγκρ
�σεων τ�ν �τ�µων κα� τ�ν κινKσε3ν τ
υς ε�ναι B δηµι-

υργ�α κ�σµων µ!σα στ
_ς κ�λπ
υς τ
" dναρ�
υ (= �ωρ�ς �ρ��νισµα, α?3νι
υ) σ�-
µπαντ
ς. Συγκρ
υ�µενα τ< dτ
µα, συγκεντρ3ν
νται π
λλ< µαD� κα� δηµι
υργ
"ν τ7ν
δ7νη. EAρ��Dει δηλαδ7 ν< µπα�νvη B �λη σ4 µι< στρ
�ιλικ7 κ�νηση, B Aπ
�α α�9�νεται
διαρκ�ς λ�γvω τ=ς 8πιτ��υνσης. M4 τ7ν µη�ανικ7 8τ
�τη κ�νηση τ< dτ
µα �λλ�D
υν
θ!σεις στ� δυναµικ� πεδ�
 τ=ς κ
σµικ=ς δ�νης �ν�λ
γα µ4 τ� ��ρ
ς τ
υς· συναντ3-
µενα δ4 µ4 dλλα ;µ
ι� τ
υς τε�ν
υν ν< συγκρ
τKσ
υν τ< µεγ�λα Aλικ< σ�ν
λα bτ
ι
τ=ς γ5ς, τ
" νερ�D, τ
" �#ρ�ς κα� τ
" πυρ9ς. EAφ
" σ�ηµατισθ
"ν α�τ< τ< Xλικ< σ�-
ν
λα, 
c στ
ι�ειακ4ς µHDες, τ�τε B δ�νη 89αφαν�Dεται, δι�τι στ< συγκεντρωµ!να τ
ι-

υτ
τρ�πως dτ
µα 8π!ρ�εται ?σ
ρρ
π�α: «%Iσ�ρρ9πων δι  τ� πλ5θ�ς µηκ#τι δυναµ#-
νων περιφ#ρεσθαι», σ�µφωνα µ4 τ�ν ∆. τ�ν Λα!ρτι
. Στ� 8ρ3τηµα: «π�ς διευθετ�θη-
καν µ1 τ4ν περιστρ�φικ4 κ7νηση τ  `τ�µα», A Λε�κιππ
ς �παντH: «M1 τ4ν δ7νη �να-
πτ6σσ�νται µη,ανικ1ς δυν(µεις, π�> Nδηγ�Dν τ  Fαρ6τερα Zκ τ�ν �τ9µων πρ�ς τ�
κ#ντρ� fπ�υ δηµι�υργ�Dν τ4 γ5 κα� τ� sδωρ, τ  δ1 Zλαφρ6τερα πρ�ς τ  `κρα τ�D κε-
ν�D, fπ�υ δηµι�υργ�Dν τ�ν �#ρα κα� τ� πDρ. T  τ#σσερα µεγ(λα ^λικ  σ'µατα Nµ�D
�π�κτ�Dν iνα σφαιρικ� σ,5µα κα� περιF(λλ�νται �π� iνα περικ(λυµµα δ7κην ̂ µ#ν�ς».
∆εδ
µ!ν
υ ;τι τ< dτ
µα ε�ναι Xπερ�ριθµα κα� dπειρ
 τ� κεν�, 8πιτρ!πεται B δηµι-

υργ�α �πε�ρων κ�σµων, ;πως κα� B 89αφ�νισK τ
υς...

RO dνθρωπ
ς, κατ< τ�ν Λε�κιππ
, ε�ναι κι α�τ�ς Wνας µικρ�ς κ�σµ
ς, π
_ Xπ�κει-
ται στ7ν γ!νεση κα� τ7ν φθ
ρ< (µ�ν
 τ< dτ
µα ε�ναι �δι�φθ
ρα κα� α?3νια)· 8πικ
ι-
νωνε@ δ4 µ4 τ
_ς dλλ
υς κ�σµ
υς δι< τ�ν α?σθKσεων κυρ�ως. Oc α?σθKσεις, κατ< τ�ν
σ
φ�, �π
τελ
"ν �π
τ!λεσµα τ�ν π�ρων κα� τ�ν �π
ρρ
�ν τ�ν �ντικειµ!νων, µι<
θεωρ�α π
_ καθ�ς φα�νεται, τ7ν δανε�σθηκε �π’ τ�ν EEµπεδ
κλ= 8ν ;λvω G 8ν µ!ρει.
Oc συναντKσεις τ�ν �τ�µων, π
_ �π
ρρ!
υν �π� τ< aντα �φ’ Uν�ς κι �π’ τ< α?σθητKρια
aργαν� µας �φ’ Uτ!ρ
υ, δηµι
υργ
"ν στ7ν κ�ρη τ
" mφθαλµ
" τ7ν ε?κ�να. B!�αια 
c
8ν λ�γvω �π
ρρ
4ς δ4ν συναντ�νται στ�ν mφθαλµ� �λλ< στ�ν �!ρα, µετα9_ �ντικειµ!-
νων κα� κ�ρης, ;π
υ σ�ηµατ�Dεται B ε?κ�να, π
_ φανερ3νεται 8ν συνε�ε�vα στ
_ς
mφθαλµ
�ς µας. M’ Wνα παρ�µ
ι
 τρ�π
 λειτ
υργ
"ν κα� 
c dλλες α?σθKσεις. T7ν θε-
ωρ�α α�τ7 περ� α?σθKσεων υc
θ!τησαν A ∆ηµ�κριτ
ς, A Πλ�των κα� A Θε�φραστ
ς.

RO Λε�κιππ
ς Xψ3νει τ7ν EAναγκαι�τητα στ7ν θ!ση τ=ς Xπ!ρτατης θε�τητ
ς. T� τυ-
�α@
 8κτ
π�Dεται �π� τ7ν φυσικ7 τ
" Mιλησ�
υ, δι�τι λ!ει �δυνατ
"µε ν< τ� πρ
σ-
δι
ρ�σ
υµε α?τιακ< κα� :σως δ4ν πρ�κειται κhν περ� α?τ�
υ: «OMδ1ν ,ρ5µα <λ�ιπ�ν>
µ(την γ7γνεται, �λλ  π(ντα Zκ λ9γ�υ τε κα� ^π’ �ν(γκης»!

Σαρ(ντ�ς Π ν
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M
σ|ω τCς Π. ∆ιαθBκης Aκθει<εται W �θικ2 κατπτωση καE W καταρ-
ρκωση τCς -νθρNπινης -ναπαραγωγικCς σε.�υαλικ/τητας, Tπως -ν-
γλυφα Aκτ%θεται στ� ν
� !ι!λ%� τ�� καθηγητ�� τ�� Παν/µ%�υ τCς N. Kα-
λιφ/ρνιας Ben Ed. Akerley, µZ τ%τλ� «The X-rated Bible - An Irrevelant
survey of sex in the Scriptures» καE σZ Aλε5θερη µετφραση «�Aκτιν�σκ/-
πηση τCς B%!λ�υ - 9H -παρ%θµηση -νευλα!?ν σε.�υαλικ?ν πρ.εων τCς
9Aγ%ας ΓραφCς».

Στ� !ι!λ%� αVτ� (σελ. XIX) -παριθµ��νται καE καταγρφ�νται σε.�υ-
αλικZς -τασθαλ%ες µZ -π�καλυπτικZς λεπτ�µ
ρειες, -π� τEς ,π�Fες θM
µπ�ρ��σε νM Aρυθρισ�η , κθε -ναγνNστης. TEς -ναφ
ρ�υµε \ν�µα-
στικ?ς µ/ν�, δι/τι W λεπτ�µερ2ς περιγραφB τ�υς εXναι µακρ�σκελ2ς καE
πληρ�F τEς 250 σ�εδ�ν σελ%δες τ�� !ι!λ%�υ τ�� καθηγητ�� Akerley. Σ’
αVτ� θ’ -ναγνNσ�υµε λεπτ�µερC περιγραφ2 µZ Aπε.ηγηµατικM σ�/λια
διαφ/ρων ε�δ?ν: 1) αlµ�µι.%ας, 2) !ιασµ��, 3) µ�ι�ε%ας, 4) -σ
µνων Aπι-
δε%.εων, 5) µαστρ�π%ας, 6) ,µ�σε.�υαλικ?ν !ιασµ?ν, 7) διγαµ%ας, 8) τε-
λετ�υργικ?ν περιτ�µ?ν, 9) -π�πλνησης νε�λα%ας, 10) π�ρνε%ας, 11) �ρB-
σης -φρ�δισιακ?ν φαρµκων, 12) π�ρνε%ας µZ τ�ν δι!�λ�, 13) καταδι-
καστ
ων στειρNσεων γυναικ?ν, 14) �AνταλλαγCς συ<5γων, 15) αVνανι-
σµ��, 16) διαγωνισµ?ν γ�νιµ/τητας µετα.i -νδρ?ν κ.=.

9H συγκυριακ2 -ναφ�ρM στM σκνδαλα τCς B�στNνης τ�� !ι!λ%�υ π�i
-ναφ
ραµε, µ8ς πρ�!ληµατ%<ει γιM τυ��ν διασ5νδεση καE A.BγησB των
µZ τM σε.�υαλικM κε%µενα τCς B%!λ�υ. Ol καθ�λικ�E lερεFς -π�κτ��ν -νN-
τερη πανεπιστηµιακ2 µ/ρφωση σZ σ5γκριση µZ τ�iς lερεFς =λλων θρη-

KαA τ(... τσ#γγινα σSρτς τHν KαθλικHν Rερ.ων...

T
M σε.�υαλικM σκνδαλα lερ
ων καE lεραρ�?ν τCς �Aρ�ιεπι-
σκ�πCς τCς B�στNνης (H.Π.A.) µετεδ/θησαν λεπτ�µερ?ς -π�
τM M.M.E. καE τ� ∆ιαδ%κτυ�. kOπως �ταν φυσικ/, συγκλ/νισαν
τ2ν παγκ/σµια κ�ιν2 γνNµη καE πρ�!ληµτισαν γιM τ2ν �θικ2

καE κ�ινωνικ2 Jπ/σταση @ρισµ
νων λειτ�υργ?ν τCς Kαθ�λικCς
�Eκκλησ%ας. TM !αθ5τερα γενεσι�υργM αbτια τCς �θικCς αVτCς κατ-
πτωσης εXναι κατM κ5ρι� λ/γ� @ρισµ
να δ/γµατα τ?ν ��υδαι�γεν?ν
θρησκει?ν, Tπως τCς µετM θνατ�ν <ωCς, τCς -θανασ%ας τCς ψυ�Cς,
τM περE Παραδε%σ�υ καE K�λσεως καE =λλες παρω�ηµ
νες φαντα-
σι�πλη.%ες.
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T� 893φυλλ
 τ
" �ι�λ�
υ τ
" καθηγητ= nAκερλεϋ «%Aκτιν�σκ9πηση τ5ς
B7Fλ�υ», τ� Aπ
@
 σηµει3νει µεγ�λη κυκλ
φ
ρ�α στ7ν EAµερικK.
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σκει?ν π.�. \ρθ�δ/.�υς, τ?ν ,π�%ων W µ/ρφωση εXναι Aλλιπ2ς καE στ�ι-
�ειNδης. �E. αVτ�� πρ�κ5πτει, Tτι �l µ�ρφωµ
ν�ι lερεFς καταν���ν πλB-
ρως τEς σε.�υαλικZς περιγραφZς τCς B%!λ�υ καE bσως νM Aπηρε<ωνται
εVκ�λNτερα -π� αVτ
ς.

9H ELκ9να 1 -πεικ�ν%<ει γελ�ι�γραφ%α τCς Aφηµερ%δ�ς “New York Post”
τCς 21 Mαρτ%�υ τ�� 2002. 9O σκιτσ�γρφ�ς Aκφρ<ει τ2ν �Vσ%α καE τ�
περιε�/µεν� τ?ν σκανδλων αVτ?ν µZ τ2ν Aπιγραφ2 τ�� σκ%τσ�υ τ�υ:
«RH EEκκλησ�α (Pωµαι�καθ�λικ2) καθι!ρωσε ν!α ρ�σα δι< τ
_ς κληρι-
κ
�ς της». Bλ
π�µε, Tτι τM -π/κρυφα µ
λη τ�� σNµατ�ς τ?ν κληρικ?ν
Aπενδ5�νται µZ σιδερ
νια «σ
ρτσ�κια», κλειδωµ
να UρµητικM µZ µεγλα
µεταλλικM λ�υκ
ττα. TM ν
α Aνδ5µατα τCς �Eκκλησ%ας µ8ς Jπενθυµ%<�υν
µεσαιωνικ�iς �ρ/ν�υς, κατM τ�iς ,π�%�υς W «sγνε�α» καE W πρ�στασ%α
τCς τιµCς τ?ν γυναικ?ν A.ασφαλ%<�νταν µZ παρ/µ�ια σ5νεργα.

�H
πι� Aµπεριστατωµ
νη, !αθειM καE -.ι/λ�γη κριτικ2 στ� θ
µα τCς
�θικ/τητας @ρισµ
νων θρησκευτικ?ν δ�γµτων τCς Kαθ�λικCς
�Eκκλησ%ας γ%νεται -π� τ�ν καθηγητ2 τCς Bι�λ�γ%ας τ�� Πανε-
πιστηµ%�υ τCς �O.φ/ρδης Rishard Dawkins σZ =ρθρ� τ�υ στ� πε-

ρι�δικ� “Free Inquiry Magaz`in” (τε���ς φθιν/πωρ�υ 2002, σελ. 9-14). 9O
Dawkins Kγινε παγκ�σµ%ως γνωστ�ς µZ τ� !ι!λ%� τ�υ τ� «EEγωιστικ� Γ
-
ν�δι
», µεταφρασµ
ν� καE στ2ν 9EλληνικB. ΓιM τ� !ι!λ%� τ�υ αVτ� K�ει τι-
µηθC µZ τ� !ρα!εF� Faraday τCς BασιλικCς 9Eταιρε%ας τ�� Λ�νδ%ν�υ. T�
!ι!λ%� K�ει γυρισθC σZ τηλε�πτικ� φEλµ -π� τ� BCC, τ� ,π�F� κ
ρδισε τ�
!ρα!εF� καλ5τερης Aπιστηµ�νικCς ταιν%ας· K�ει δZ µεταφρασθC σZ π�λ-
λZς .
νες γλ?σσες καE εXναι παγκ/σµι� «µπZστ- σ
λλερ».

9O Dawkins εXναι Aπ%σης συγγραφ
ας τ�� !ι!λ%�υ “The Blind
Watchmaker” (9O Tυφλ�ς 9Ωρ�λ�γ�π�ι/ς), µεταφρασµ
ν� Aπ%σης καE στ2ν
9EλληνικB, λ/γ�ω τ�� ,π�%�υ θεωρBθηκε , ∆αρ!Fν�ς τCς Aπ��Cς µας. Στ�
!ι!λ%� τ�υ αVτ� γρφει: «RO RΩρ
λ
γ
π
ι�ς... G B συσσωρευτικ7 φυσικ7
8πιλ
γ7 G 89!λι9η δ4ν �π
�λ!πει στ� µ!λλ
ν κα� δ4ν g�ει καν!να µακρ
-
πρ�θεσµ
 στ��
, καµµ�α �π3τερη τ!λεια κατ�σταση π
_ ν< λειτ
υργv= �ς
κριτKρι
 8πιλ
γ=ς, hν κα� B �νθρ3πινη µαται
δ
9�α τρ!φvη τ7ν παρ�λ
-
γη ?δ!α, ;τι τ� ε�δ
ς µας ε�ναι A τελικ�ς στ��
ς τ=ς 89!λι9ης» (σελ. 98).

9O Dawkins, -ναφερ/µεν�ς στM σε.�υαλικM σκνδαλα τ?ν Kαθ�λικ?ν
τCς B�στNνης, γρφει στ� @ς =νω περι�δικ/. «jOσ
ν �πε�θ7ς �ωρ�ς �µφι-
�
λ�α κα� hν ε�ναι B σε9
υαλικ7 διαφθ
ρ< τ�ν παιδι�ν �π� τ
_ς cερε@ς,
Xπ
θ!τω ;τι α�τ� τ
_ς κ�νει µικρ�τερ
 κακ� σ4 σ�γκριση µ4 τ7ν δια-
ν
ητικ7 Dηµι�, π
_ τ
_ς γ�νεται µ4 τ7ν �νατρ
φK τ
υς στ�ν Kαθ
λικισµ�
πρ�ν �π’ ;λα... Kαν!νας δ4ν ν
µ�Dει, ;τι τ< σωµατικ< σε9
υαλικ< τρα�-
µατα τ�ν παιδι�ν διαρκ
"ν 8π� δεκαετ�ες· τ< µετ!πειτα ;µως καταγγελ-
λ�µενα πνευµατικ< τρα�µατα ε�ναι µεταγεν!στερες 8πιπτ3σεις τ�ν

QOλα τ7 Lγκλ�µατα «στ� �ν
µα τ
 Θε
»



�ρ�ικ�ν α�τ�ν τραυµ�των». �Eν συνε�ε%�α -παριθµεF �πτM παραδε%γµα-
τα αVτ?ν τ?ν πνευµατικ?ν παρενεργει?ν καE συνε�%<ει: «RH 
�σ�α ε�ναι
α�τK. EE<ν καταγγ!λλωµε τ7ν µακρ
πρ�θεσµη Dηµι< π
_ πρ
καλε@ται
στ< παιδι< �π� τ7ν σωµατικ7 κακ
µετα�ε�ρηση, γιατ� ν< µ7ν καταγ-
γε�λλωµε κα� τ7ν µακρ
πρ�θεσµη Dηµι< π
_ πρ
καλε@ B πνευµατικ7 πλ�-
ση 8γκεφ�λ
υ τ�ν παιδι�ν... Γιατ� Kαθ
λικ
� κα� µ7 ν< µ7ν Uνωθ
"µε κα�
ν< καταγγε�λωµε τ7ν EEκκλησ�α, γι< τ7ν 8φ’ ;ρ
υ Dω=ς ψυ�
λ
γικ7 Dη-
µι< π
_ πρ
καλε@. RH �πειλ7 τ=ς α?3νιας κ�λασης ε�ναι Wνα �κρα@
 πα-
ρ�δειγµα πνευµατικ=ς κακ
µετα�ε�ρησης ;πως κα� B �ρσεν
κ
ιτ�α ε�ναι
µι< �κρα�α µ
ρφ7 σωµατικ=ς τ
ια�της». , Dawkins καυτηρι<ει τ2ν διM
µ
σ�υ ψυ��λ�γικ?ν -πειλ?ν καE τρ�µ�κρατ%ας κατB�ηση, πρ�ϊ�ν τ?ν
πι� -κρα%ων θρησκευτικ?ν δ�γµτων, κατB�ηση W ,π�%α εXναι -πε%ρως
πι� !λα!ερ2 -π� τ2ν σωµατικ2 κακ�π�%ηση, δι/τι AπενεργεF µακρ�πρ/-
θεσµα καE Jπ�σκπτει τ2ν πνευµατικ2 Jγε%α τ?ν παιδι?ν.

Παραθ
τω Aπ%σης jνα µικρ� -π/σπασµα =ρθρ�υ τ�� R. Dawkins -π�
τ� @ς =νω περι�δικ� (τ. 18, N�. 3, τCς 30.5.02), τ� ,π�F� δανε%<�µαι -π�
τ2ν lστ�σελ%δα τ�� tIντερνετ (http: // secularhumanism. org/library/fi/
dawkins 18.3 html): «ROτιδKπ
τε κ�ν
υν 
c dνθρωπ
ι, τ� κ�ν
υν ε?ς τ�
aν
µα τ
" Θε
". Oc EIρλανδ
� �νατιν�σσ
υν A Wνας τ�ν dλλ
ν στ� aν
µ�
τ
υ. Oc nAρα�ες α�τ
ανατιν�σσ
νται στ� aν
µ� τ
υ. Oc EIµ�µηδες κα�
EAγιατ
λ��ηδες καταπι!D
υν τ�ς γυνα@κες τ
υς στ� aν
µ� τ
υ. nAγαµ
ι
Π�πες κα� παπ�δες �ναταρ�σσ
υν τ7ν σε9
υαλικ7 Dω7  τ�ν �νθρ3πων
στ� aν
µ� τ
υ. Oc RE�ρα@
ι cερε@ς κ��
υν τ< λαρ�γγια τ�ν D3ων κα� πε-
ριτ!µν
υν στ� aν
µ� τ
υ. Oc 8πιδ�σεις τ=ς θρησκε�ας σ4 παρελθ
"σες
8π
�4ς ε�ναι γεµ�τες �π� αcµατηρ4ς 8κστρατε@ες, φρικτ4ς cερ
ε9ετ�σεις,
µαDικ7 σφαγ7 τ�ν κατακτωµ!νων, cεραπ
στ
λ4ς τ=ς καταστρ
φ=ς τ=ς
κ
υλτ
�ρας τ�ν λα�ν, ν
µικ4ς �ντιστ�σεις σ4 κ�θε ν!α 8πιστηµ
νικ7
�λKθεια... Σ4 τ� �φελ
"ν ;λα α�τ�. RH �π�ντηση ε�ναι sπλ=: σ4 �π
λ�-
τως τ�π
τα. ∆4ν δικαι
λ
γ
�µαστε ν< πιστε�ωµε, ;τι Xπ�ρ�ει Aπ
ι
δK-
π
τε ε�δ
ς θε
", �λλ< ε:µαστε �π�λυτα δικαι
λ
γηµ!ν
ι ν< πιστε�
υµε,
;τι 
c θε
� δ4ν Xπ�ρ�
υν κα� ;τι 
�δ!π
τε Xπ=ρ9αν. jOλα α�τ� ε�ναι µι<
γιγαντια�α σπατ�λη �ρ�ν
υ, σπατ�λη Dω=ς. Θ< Zταν Wνα �στε@
 παγκ
-
σµ�ων διαστ�σεων, 8<ν ;λα α�τ< δ4ν Zταν τ�σ
 τραγικ�».

Ol -π/ψεις αVτZς στ�ν Aπικρατ��ντα κ�ινωνικ�-�δε�λ�γικ� !ρ/�� τCς
Aπ��Cς µας, Aναρµ�ν%<�νται -φ’ Uν�ς µZν µZ τ2ν -ρ�αι�ελληνικ2 πρ�σω-
κρατικ2 φιλ�σ�φ%α τ�� «8σωσυµπαντικ
" θε
" - �νθρ3π
υ» µZ Jπ
ρτα-
τες πνευµατικZς καE σωµατικZς -ρετZς καE -φ’ Uτ
ρ�υ µZ τ2ν -π/ρριψη τ��
«89ωσυµπαντικ
" θε��», Aκφρα</µενη διM τCς καE Aπιστηµ�νικM -π�-
δειγµ
νης ρBσης τ�� 9Hρακλε%τ�υ: «K�σµ
ν τ�νδε τ�ν α�τ�ν sπ�ντων

�τε τις θε�ν 
�τε �νθρ3πων 8π
�ησεν, �λλ’ Zν �ε� κα� gστιν κα� gσται
π"ρ �ε�Dω
ν, sπτ�µεν
ν µ!τρα κα� �π
σ�ενν�µεν
ν µ!τρα» (�Aπ. 30).

∆ρ %Iω(ν. Kυπαρισσ�ς
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ΓιM νM K��υµε µιM �δ
α περE τCς π�ι/τητ�ς τ?ν Kργων τ�� EVσε!%�υ, παραθ
τ�υµε τEς
-π/ψεις περE αVτ�� τ�� σπ�υδαι/τερ�υ lστ�ρικ�� τCς «EEκκλησιαστικ=ς RIστ
ρ�ας» καE κα-
θηγητ�� τCς 9Iστ�ρ%ας τ?ν �ριστιανικ?ν δ�γµτων στ2ν π�λ5φηµη φιλ�σ�φικ�-θε�λ�γικ2
σ��λ2 τCς Tυ!%γγης tAντ�λφ Xρνακ, Tπως αVτZς -ναλ5�νται στ� κλασικ� πλ
�ν Kργ� τ�υ
“Di Mission und ausbreitung des Christe utums” (= 9H -π�στ�λ2 καE W A.πλωση τCς �ρι-
στιαν�σ5νης στ�iς τρεFς πρNτ�υς α�?νες της). 9O καθηγητ2ς κρ%ν�ντας τ2ν Aκκλησιαστικ2
π�λιτικ2 τ�� Kωνσταντ%ν�υ λ
γει, Tτι «gθεσε τ�ς ��σεις τ=ς �υDαντιν=ς θε
κρατ�ας...», καE
Tτι , Aκκλησιαστικ�ς µυστικ�σ5µ!�υλ/ς τ�υ EVσ
!ι�ς, , �Eπ%σκ�π�ς Kαισαρε%ας, «µ4 τ< δ
υ-
λ
πρεπ= κε�µεν� τ
υ �ντ� ν< φωτ�Dvη, σκ�τιDε τ< διαν
Kµατα τ
" καλ
πρ
α�ρετ
υ γι< τ�
Xριστιανισµ� α�τ
κρ�τ
ρα». TM bδια λ
γει κι , δικ/ς µας Aκκλησιαστικ�ς lστ�ρικ/ς, -ρ�ι-
µανδρ%της Bασ%λει�ς Στεφαν%δης, , ,π�F�ς -π�φα%νεται @ς U.Cς γιM τ2 συγγραφικ2 πρ�-
σφ�ρM τ�� EVσε!%�υ: «Σκ
π�µως G a�ι A E�σ!�ι
ς δ4ν 8σε��σθη τ7ν cστ
ρικ7ν �λKθεια, ?δι-
αιτ!ρως ε?ς τ< περ� τ
" π
λυταρ��
υ ��
υ τ
" Kωνσταντ�ν
υ A´» («EEκκλησιαστικ7 RIστ
-
ρ�α», Aκδ/σεις «EAστ7ρ» Παπαδηµητρ%�υ, !´ Kκδ�ση).

�Aπ�µ�νNν�υµε jνα A.Nφθαλµ� παρδειγµα, γνωστ� σ’ Tλ�υς τ�iς lστ�ρικ�iς τCς ρω-
µαι�-!υ<αντινCς Kωνσταντ%νειας περι/δ�υ, W ,π�%α τελειNνει µZ τ� θνατ� τ�� µεταν�B-
σαντ�ς γιM τM π�λλαπλ8 τ�υ AγκλBµατα, Tπως -κρι!?ς καE , δι!�λ�ς π�i «;ταν γερ�σvη
γ�νεται καλ
γερ�κι». tEτσι κι , αVτ�κρτ�ρας KNνστας Xλωρ�ς Aγκαιν%ασε τ2 µακρα%ω-
νη - καE µ
�ρι σBµερα �σ�5�υσα - «Bα�υλ3νεια α?�µαλωσ�α» τCς �Eκκλησ%ας. ΣτM Aγκα%νια
τCς «N!ας P3µης» R «N!ας Σι�ν» R Kωνσταντιν�5π�λης (330 µ.X.) @ς ,µιλητ2ς @ρ%σθηκε
, αVτ�κρατ�ρικNτερ�ς τ?ν Aπισκ/πων EVσ
!ι�ς, , ,π�F�ς δZν µ%λησε δυστυ�?ς τ2 γλ?σσα
τCς -λBθειας, -λλM κ�λκευσε τM «µι9
��ρ�αρα» Sθη τ�� Kωνσταντ%ν�υ Xλωρ��, π�i πα-
ρ
µεινε «EIσ��ι
ς κατη�
�µεν
ς �ριστιαν
-π
λυθεϊστKς, �ωρ�ς π
τ4 ν< �απτισθv=». 9O Aν
λ/γ�ω αVτ�κρτ�ρας JπCρ.ε , «�συγ�3ρητ
ς δ
λ
φ�ν
ς τ=ς συD�γ
υ τ
υ φα�στας, τ
"
γι
" τ
υ Kρ�σπ
υ, τ
" γυναικ�δελφ
� τ
υ κα� dλλων δ!κα περ�π
υ gµπιστων θαλαµηπ�-
λων κα� φρ
υρ�ν τ
υ, 8πειδ7 τ
_ς Xπ
ψιαD�ταν ;τι συνωµ
τ
"ν 8ναντ�
ν τ
υ», γρφει ,
Gibbon στ� Kργ� τ�υ «nAν
δ
ς κα� Πτ3ση τ
" EAνατ
λικ
" Pωµαϊκ
" Kρ�τ
υς». kOλ’ αVτM

�O γενν�τρας τ: σηµεριν: καισαρπαπισµ:

�O
Aπ%σκ�π�ς Kαισαρε%ας EVσ
!ι�ς (γενν. τ� 265 µ.X.) εXναι συγγραφ
ας τρι?ν κυ-
ρ%ως Kργων. 9H «EEκκλησιαστικ7 RIστ
ρ�α» !
!αια εXναι τ� πι� -.ι/λ�γ�, γιατE
διασ�N<ει µα<E µZ τ2ν lεραρ�%α τ?ν θρ/νων τ2ν lστ�ρικ2 eπαρ.η τ?ν π/λεων, π�i
�σαν Aπ%κεντρα AκκλησιαστικCς - Aπισκ�πικCς δρσεως. ∆ε5τερ� συγγραφικ�

Kργ� τ�υ @ς συµ!�5λ�υ στ2 θρησκευτικ2 Kωνσταντ%νεια π�λιτικ2 εXναι τ� «E?ς B�
ν τ
"
Kωνσταντ�ν
υ», Tπ�υ -ντE lστ�ρικ?ν γεγ�ν/των παραθ
τει ,µιλ%ες τ�υ «RYπ4ρ τ�ν θε
-
στ!πτων κα� θε
φ�ρων EIσαπ
στ�λων Kωνσταντ�ν
υ κα� REλ!νης». T� τρ%τ� Kργ� τ�υ, «Πα-
ντ
δαπ7 RIστ
ρ�α», -π�τελεF συγκ�µιδ2 περιηγητικ?ν AντυπNσεων -π� διφ�ρες Aπισκ
-
ψεις τ�υ καE πληρ�φ�ρ%ες π�i εX�ε συγκεντρNσει γιM «�λλ
δαπ4ς περι
�!ς».
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�O M#γας εMεργ#της τ�D Xριστιανισµ�D. T�
F#Fαι� ε]ναι fτι δ�λ�φ9νησε τ�υλ(,ιστ�ν 15
συγγενεCς τ�υ, σ6µφωνα µ1 τ�>ς ,ριστιαν�>ς
εMν��6µεν�6ς τ�υ ;στ�ρικ�6ς. Στ4 φωτ�-

γραφ7α ρωµαϊκ4 πρ�τ�µ4 τ5ς Zπ�,5ς.

δZν τM γνNρι<ε �ραγε , πανιερNτατ�ς -λλM γλ�ιNδης Aπ%σκ�π�ς Kαισαρε%ας, , ,π�F�ς -νε-
κBρυ.ε @ς «EIσαπ�στ
λ
ν» καE «{γι
ν» τ�ν KωνσταντFν� A´; «RH πρ�σκαιρη ;µως λ�µψη
τ�ν �9ιωµ�των κα� B ψευδαισθKσεις τ=ς 89
υσ�ας» φθε%ρ�υν -π/λυτα, σ5µφωνα µZ τ2 !ι-
!λικ2 ρBση.

EXναι γνωστ/, Tτι στM !υ<αντινM �ρ/νια «Xπ=ρ�ε κα� δρ
"σε �π� τ7ν 8π
�7 τ
" RAγ�-

υ Kωνσταντ�ν
υ τ
" Xλωρ
" (330 µ.X.) µ!�ρι τ7ν �π
φρ�δα Bµ!ρα τ=ς RAλ3σεως
(1453 µ.X.), δηλαδ7 8π� 1123 gτη, µι< σκ
τειν7 κα� dγνωστη παραε9
υσ�α, π
_ ’�ε στ7ν
Xπηρεσ�α της πλ=θ
ς συµµ
ρι�ν. Oc δυν�µεις α�τ!ς, hν κα� dγνωστες κα� σκ
τειν!ς,
89επKγαDαν �π� τ�ς τ�9εις τ
" κλKρ
υ, π
_ 8νεργ
"σε π�νω �π� ν�µ
υς, �ρ�4ς κα�
σ�Kµατα...».

Ol \�λ�κρατ�5µενες καE καταπιεσµ
νες µ8<ες Kπαιρναν <ω2 καE Jπ/σταση κτω -π� τ2ν
καθ�δBγηση τ�� κλBρ�υ καE κυρ%ως τ?ν Jψηλ/!αθµων (Θε�φ%λ�υ, Kυρ%λλ�υ, Σ��λαρ%-
�υ...), �l ,π�F�ι θM Kπρεπε νM εX�αν καταδικασθC γιM τ2ν αVταρ�ικB, δεσπ�τικ2 π�λιτικB
τ�υς. TM συντγµατα Tµως τCς κθε Aπ��Cς περιλαµ!ν�υν κπ�ι� =ρθρ�, π�i d�ι µ/ν� κα-
λ5πτει -λλM καE καθαγι<ει τ� σκ�τειν� ρ/λ� τ�υς Tπως γιM παρδειγµα τ� σηµεριν/, π�i
,ρ%<ει: «EEπ�σηµ
ς θρησκε�α (κρατικ�δ%αιτη δηλαδ2) ε�ναι B τ=ς EAνατ
λικ=ς EOρθ
δ�9
υ
EEκκλησ�ας (δηλαδ2 τ�� �Aρ�ιεπισκ/π�υ κ.κ. Xριστ�δ�5λ�υ A´ καE τ?ν καπεταντων τ�υ)»...
9H -ντιµετNπιση τCς -λλ�πρ/σαλλης παπ�-καισαρικCς π�λιτικCς, π�i Aπι!λBθηκε -π� τ2
συµµα�%α τ�� «Kαισαρ�-ππα» 9Aγ%�υ Kωνσταντ%ν�υ καE τ�� EVσε!%�υ (καE διακρ%νεται
γιM τ2ν εVφυ%α καE τ2 δι�ρατικ/τητ της), πρ
πει ν’ -π�καλυφθ�C κατ’ -ρ�Mς καE κατ/πιν,
-φ�� θM ’��η δηµι�υργηθC jνα διαφωτισµ
ν� Aκκλησ%ασµα, νM Jπ��ρεωθ�C ν’ -κ�λ�υθBσ�η
τEς δηµ�κρατικZς καE συνταγµατικZς διαδικασ%ες, Aγκαταλε%π�ντας ,ριστικM τEς αVταρ�ικZς
καE δεσπ�τ�-καθ�λικZς µεθ/δ�υς. ∆Zν εXναι δυνατ�ν νM λ
µε πNς K��υµε δηµ�κρατικ� π�-



λ%τευµα καE νM λειτ�υργ�C ταυτ/�ρ�να µ
σα στ�iς κ/λπ�υς τ�υ W «E�σ!�ει
-Kωνσταντ�-
νεια» δεσπ�τ�κρατ%α. ΣBµερα K��υµε jνα «κρ�τ
ς 8ν κρ�τει» Aκκλησιαστικ� κατεστηµ
ν�,
µZ lερ�κρατικZς A.�υσ%ες καE µεθ/δ�υς, γεγ�ν�ς π�i -π�τελεF φαλκ%δευση τCς ∆ηµ�κρα-
τ%ας. �Aνγκη λ�ιπ�ν νM -γωνισθ��µε, �στε W θρησκευτικ2 A.�υσ%α τ�� τ/π�υ µας νM αVτ�-
περι�ρισθ�C στM “Interna Corporis” τ?ν τρι?ν πρNτων �ριστιανικ?ν α�Nνων, Tπως , Xρ-
νακ, , Στεφαν%δης, , Mακρκης καE , Kα�ρης Jπ�στηρ%<�υν -π� τEς παλαι/τερες γενι
ς,
καE , P��δης, , Λασκαρ8τ�ς, , Mπαλ8ν�ς καE , Kα<αντ<κης -π’ τEς νεNτερες.

T� �ριστιαν�-παγανιστικ� δ%δυµ� Kωνσταντ%ν�υ - EVσε!%�υ, π�i �ρα.ε αVτ2ν τ2ν Pω-
µαι�-!υ<αντιν2 π�λιτικB, W ,π�%α κρατ8 �%λια Uπτακ/σια �ρ/νια περ%π�υ, καιρ�ς εXναι νM
πρ�υν τ2 θ
ση π�i τ�iς -.%<ει. ∆Zν πρ
πει νM λησµ�ν��µε τ2ν �ριστιανικ2 «µεγαλ�-κων-
σταντ%νεια» στση καE π�λιτικB, τ2ν ,π�%α �αρακτηρ%<�υν τM U.Cς:

9O φιλ�π/λεµ�ς αVτ�ς τ5π�ς κατ
σφα.ε µιM δωδεκδα τ�υλ�ιστ�ν «��κε%ων καE
συγγεν?ν τ�υ». M8ς λ
νε πrς µεταν/ησε, Tµως τ% σηµα%νει αVτ/; «N< σ4 κ�ψω Γι�ν-

νη µ’, ν< σ’ �λλε�ψω λ�δι», καθrς λ
γει , σ�φ�ς λα/ς µας;
9O �Eπ%σκ�π�ς Kαισαρε%ας EVσ
!ι�ς γρφει Jπ�κριτικ: «;ραµα ε�δε τ’ �φεντικ� τ
υ
στ� γαλ�Dι
 
�ρ�νι
 θ�λ
: Wνα Aλ��ρυσ
 σ�=µα σταυρ
" µ4 τ7ν 8πιγραφ7 «8ν τ
�τvω

ν�κα»! AVτ2ν τ2ν κ�υτ�π/νηρη καE λαϊκ%στικη µεγαλ�κωνσταντ%νεια -πτη τ2ν K��υµε
1700 �ρ/νια περ%π�υ @ς Aπ%σηµη �δε�λ�γ%α καE αVτ2ν τ2ν δ/λια π�λιτικ2 Aνσταλ<�υµε
στM παιδι µας -π� τ� νηπιαγωγεF� µ
�ρι καE τ� πανεπιστBµι�, πρ8γµα π�i συγκρ�5εται
µZ τ2ν Aπ%σηµη κρατικ2 �δε�λ�γ%α τCς ε�ρBνης καE τ�� π�λιτισµ��.

9O Aν λ/γ�ω αVτ�κρτ�ρας, , kAγι�ς KωνσταντFν�ς, -ναµε%�θηκε σZ π�λi λεπτM θε-
�λ�γικM θ
µατα (A. �O καE «Tρα�ηλ�ς»), τM ,π�Fα -δυνατ��σε νM καταν�Bσpη – Tπως

γιM παρδειγµα τEς φιλ�σ�φικ�-θε�λ�γικZς διαφ�ρZς -νµεσα στ� «ROµ

�σι
» καE «ROµ
ι-


�σι
» �Aριαν?ν καE �Oρθ�δ/.ων – µ’ -π�τ
λεσµα νM παλαντ<ρ�η π/τε -π’ τ2 µιM µεριM
καE π/τε -π’ τ2ν =λλη, σφ<�ντας Tµως σταθερM καE -π� τ2 µιM µεριM καE -π� τ2ν =λλη...

4. ΓιM νM A.�υσι<�η µZ πι/τερη σιγ�υρι, δηµι�5ργησε τM στρατ/πεδα τ?ν ε�κ�ν�-
λατρ?ν καE ε�δωλ�-λατρ?ν, �στε νM τρNγωνται µετα.5 τ�υς κι αVτ�ς νM κυ!ερν8 -πε-

ρ%σπαστ�ς. kOλ’ αVτM τM AγκλBµατα, Tλη αVτ2 W !ρNµικη π�λιτικ2 A.ακ�λ�υθεF νM λει-
τ�υργ�C καE σBµερα -κ/µη στ�ν τ/π� µας. Γι’ αVτ� καE εXν’ -νγκη κθε A�
φρ�νας, φιλε-
λε5θερ�ς καE δηµ�κρατικ�ς π�λ%της ν’ -ναλ!�η τEς εVθ5νες τ�υ καE ν’ -ρ�%σ�η -συµ!%!αστ�
-γ?να «8κ τ
" συστ�δην» γιM τ� �ωρισµ� Kρτ�υς καE �Eκκλησ%ας. TM στρα!M καE τ’ -ν-
π�δα τCς π�λιτικCς τ�� 9Aγ%�υ Kωνσταντ%ν�υ, π�i �σ�5�υν καE σBµερα στ2ν �Eκκλησ%α
µας καE -π�τελ��ν τρ���π
δη κι -νασταλτικ� παργ�ντα γιM κθε π�λιτιστικ2 καE κ�ινω-
νικ2 πρ/�δ�, -νγκη νM -ναθεωρηθ��ν καE ν’ -π�!ληθ��ν.

9O καισαρ�-παπισµ�ς εXν’ Aπα%σ�υντ� σ�Cµα, γιατ% εXναι π
ρα γιM π
ρα -ντιδηµ�κρατικ�
κι -ντιλαϊκ/, -φ�� -ναδεικν5ει τ2ν �Eκκλησ%α «�ς κρ�τ
ς 8ν κρ�τει» (!λ
πετε καE τ� !ι-
!λ%� µ�υ «Oc π!ντε µεγ�λες θρησκε@ες»). �Aνγκη λ�ιπ�ν δια�ωρισµ�� Kρτ�υς - �Eκκλη-
σ%ας. T% Aπ
τυ�ε , KωνσταντFν�ς Xλωρ�ς µZ τEς θε�κρατικZς κι A.�υσιαστικ
ς τ�υ σ�
σεις;
�Eπ
τυ�ε τ� νM µ2ν γνωρ%<�η κανε%ς, �cτε ν�µικ�E -κ/µη, π�� τελειNνει τ� Kρτ�ς καE π��
-ρ�%<ει W �Eκκλησ%α... AVτ2 εXναι W Kωνσταντ%νεια κληρ�ν�µι: πρ�ν/µια καE παρα�ωρB-
σεις στ�iς δεσπ�τδες τCς �Oρθ�δ�.%ας καE στ�iς µελαν��%τωνες γενικ, πρ8γµα π�i �θη-
σε στ� µ�να�ισµ� 150 �ιλιδες (κπ�τε) π�λ%τες τ�� Bυ<αντ%�υ, �l ,π�F�ι µετε!λBθησαν σZ
ρ�παλ�φ/ρ�υς τυρνν�υς τ�� κ�σµκη, τ�iς γνωστ�iς «ταυρ�α!δες» π�i κα!αλλ%κευαν
-γριεµ
ν�υς τα5ρ�υς καE µετ
!αιναν στ2ν Kωνσταντιν�5π�λη καE στEς =λλες π/λεις κι Kκα-
ναν τM πντα «γυαλι< καρφι�». �Iδ�i τ� «γιατ� T
�ρκεψε τ� BυD�ντι
», Tπως -ναλυτικM
A.ηγ? στ� ,µNνυµ� Bι!λ%� µ�υ (αVτ�
κδ�ση, 1975).

∆ρ Γε'ργι�ς M�υστ(κης 
Kαθηγητ2ς Θε�λ�γ%ας

4.

3.

2.

1.
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RH ∆ιαρκ7ς RIερ< Σ�ν
δ
ς τ=ς Uλλαδικ=ς EEκκλησ�ας �νακ
�νωσε πρ�σφατα,
π�ς δ4ν θ< �ντιτα�θv= στ7 δηµι
υργ�α τεµ!ν
υς στ7ν EAθKνα, τ� Aπ
@
 θ< 89υπηρετv= τ�ς λατρευτικ4ς
�ν�γκες τ�ν M
υσ
υλµ�νων. EE9!φρασε ;µως τ7ν �π�λυτη διαφων�α της στ� α:τηµα γι< �δρυση
«K!ντρ
υ M
υσ
υλµανικ�ν Σπ
υδ�ν», 8πειδK, ;πως λ!νε, φ
�
"νται τ7ν dσκηση πρ
παγ�νδας
κα� πρ
σηλυτισµ
" Xπ4ρ τ
" EIσλ�µ.

Σ�γ
υρα δ4ν µHς πε�θ
υν γι< τ7ν ε?λικρ�νει� τ
υς 
c ε�σε�ε@ς ρασ
φ�ρ
ι, ;ταν �νακ
ιν3ν
υν τ!-
τ
ιες �π
φ�σεις. ∆ι�τι Wνα τ!µεν
ς στ7ν EAθKνα, π
_ θ< συγκεντρ3νvη δεκ�δες G κα� Uκατ
ντ�δες
�ιλι�δες M
υσ
υλµ�νων, δ4ν ε�ναι δυνατ�ν ν< �σκv= µικρ�τερης gκτασης πρ
παγ�νδα �π� Wνα κ!-
ντρ
 σπ
υδ�ν. MHλλ
ν dλλη κατ�σταση 8πιθυµ
"ν ν< δηµι
υργKσ
υν: T� τDαµ� θ< «ν
µιµ
π
ιKσvη»
τ7ν µ
υσ
υλµανικ7 θρησκε�α στ7ν REλλ�δα κα� σ�γ
υρα θ< 8γε�ρvη θρησκευτικ� π�θη, µ4 �π
τ!λε-
σµα τ7ν π
λυπ�θητη συσπε�ρωση τ
" �ριστιανικ
" π
ιµν�
υ, 8νv� �ντ�θετα Wνα «K!ντρ
 M
υσ
υλ-
µανικ�ν Σπ
υδ�ν» τ� 8λ��ιστ
 π
� θ< κ�νvη, ε�ναι ν< δε�9vη τ7ν �δελφικ7 συγγ!νεια τ�ν δ�
 θρη-
σκει�ν, τ!κνων τ
" πατρ�ς EIε�ω�H· κα� τ�τε τ< πρ�γµατα δυσκ
λε�
υν...

Π.Λ.K.

RH �
λυγ
υντιαν7 Uταιρ�α Warner Bros µ4 µ�α π
λυδ�πανη Xπερπαραγωγ7 �π
φ�σισε ν< µετα-
φ!ρvη τ7ν Aµηρικ7 «EIλι�δα» στ�ς κινηµατ
γραφικ4ς α:θ
υσες. nE�ει ?δια�τερ
 8νδιαφ!ρ
ν ν< δv=
κανε�ς µ!σα �π� τ7ν κινηµατ
γραφικ7 �π�δ
ση τ
" Tρωικ
" Π
λ!µ
υ, τ� ?δε
λ
γικ
-π
λιτικ< µη-
ν�µατα θ< 8πιδι39vη ν< περ�σvη στ� παγκ�σµι
 κ
ιν� B �µερικανικ7 πλανηταρ��α.

Π�ντως τ� θετικ� τ=ς Xπ�θεσης ε�ναι, π�ς B σκην
θεσ�α τ=ς Xπερπαραγωγ=ς �νατ!θηκε στ�
Γερµαν� σκην
θ!τη B. Π!τερσεν, A Aπ
@
ς gκαµε τ7ν U9=ς δKλωση: «EEµε@ς 
c E�ρωπα@
ι γνωρ�D
υµε
καλ�τερα τ� gργ
 τ
" ROµKρ
υ �π� τ
_ς EAµερικαν
�ς. Λ
γικ� Zταν λ
ιπ�ν B ταιν�α ν< �νατεθv= σ’
E�ρωπα@
 σκην
θ!τη».

M!νει ν< δ
"µε 8µπρ�κτως τ7ν gµµεση Xπ�σ�εση τ
" B. Π!τερσεν γι< cστ
ρικ7 �9ι
πιστ�α τ=ς
ταιν�ας, καθ’ ;τι �ς σKµερα τ� X�λυγ
υντ g�ει κ�νει τ7ν cστ
ρ�α... σαλ�τα κι a�ι �ε�α�ως �π� dγν
ια.

O; %Aµερικαν�7, �; EMρωπαC�ι κα� N =Oµηρ�ς

Περι�6σια πιτσιλ7σµατα λ(σπης
Πιθαν�ν ν< σHς σταλY= στ� σπ�τι σας, �ωρ�ς ν< τ� g�ετε DητKσει. EEµφαν�Dεται �ς περι
δικ�. RH

«ε?δικ�τητ�» τ
υ; «EEπιθεωρε@» τ�ς 8κδ�σεις π
_ 8κτ�θενται στ�ς πρ
θ=κες τ�ν Uλληνικ�ν �ι-
�λι
πωλε�ων. ∆4ν g�ει διε�θυνση. ∆4ν g�ει τηλ!φων
. EAπ
στ!λλεται κατ< �ιλι�δες σ4 �κ
�σι
υς
παραλ=πτες «8ντελ�ς δωρε�ν», hν κα� πρ�κειται γι< 89αιρετικ< π
λυδ�πανη π
λυσ!λιδη gκδ
-
ση µ4 παν�κρι�
 �αρτ�, τυπωµ!νη Aλ�κληρη σ4 τετρα�ρωµ�α. EIδι
κτKτης, 8κδ�της, διευθυντKς,
συνεργ�τες; nAγνωστ
ι, κρυπτ�µεν
ι {παντες π�σω �π� Wνα κα� µ�ν
 aν
µα, π
�, ;πως gλεγαν

c παλαι�τερ
ι, «δ4ν τ� γνωρ�Dει 
�τε A θυρωρ�ς τ=ς π
λυκατ
ικ�ας τ
υ».

M’ α�τ� τ� aν
µα Xπ
γρ�φεται κι Wνα Aλ
σ!λιδ� τ
υ, ;π
υ A «∆» φιγ
υρ�ρει πρ�τ
ς µετα9_
τ�ν 8κδ�σεων τ
" «Uλλαδεµπ
ρ�
υ» (hν κα� ;λ
ι 9!ρ
υν –κα� τ� περ� 
w A λ�γ
ς µυστηρι�δες gντυ-
π
 τ� �ναφ!ρει 8π�σης – ;τι A «∆» πρ�τ
ς κατKγγειλε κα� καταγγ!λλει συνε��ς τ� θλι�ερ� φαι-
ν�µεν
 τ
" «Uλλαδεµπ
ρ�
υ»). T� πρ��ληµα τ
" �σ�
λ
�µεν
υ α�τ�κλητα κα� τD�µπα µ4 τ�ς
Uλληνικ4ς 8κδ�σεις 8ντ�π
υ; T� Aµ
λ
γε@ ε?ρωνικ< µ!ν, �λλ< καθαρ�: EEπειδK, τ� µ�ν
 π
_ �κ�-
µη δ4ν γρ�ψαµε, ε�ναι ;τι 
c �ρ�α@
ι jEλληνες ε��αν �νακαλ�ψει κα� τ�ν �9
νικ� τ
µ
γρ�φ
!

nA�! α�τ
� 
c τρισκατ�ρατ
ι �ρ�α@
ι jEλληνες! Π�σα πιτσιλ�σµατα λ�σπης δ!�τηκαν γι< �ι-
λι�δες �ρ�νια – κα� π�σα, θ< δε�θ
"ν �κ�µη! – �π� τ7ν :δια π�ντ
τε περι
�σια πηγ7 λ�σπης...

Γ.Σ.Π.

«Πιστ��» ^π1ρ «�π7στων»
AI™IMA KAI A¢HPITA 



Kα� κ�τι �κ�µη πρ�ς 8νηµ!ρωση: τ< γυρ�σµατα 9εκιν
"ν τ�ν EAπρ�λι
 κα� τ�ν EA�ιλλ!α θ< Uρµηνε�σvη
A EAµερικαν�ς Mπρ<ντ Π�τ.

Π.Λ.K.

∆4ν γνωρ�Dω γι< π
ι� λ�γ
 B NAΣA 8π!λε9ε τ�ν Bαγγ!λη Παπαθανασ�
υ �ς µ
υσικ
συνθ!τη γι<
τ7ν δηµι
υργ�α τ
" gργ
υ µ
υσικ=ς κ�λυψης τ=ς διαστηµικ=ς �π
στ
λ=ς στ�ν πλανKτη nAρη, 
�τε
γνωρ�Dω γιατ� A συνθ!της συν!θεσε «;,τι πρ
!κυψε» κα� γι< π
ι� λ�γ
 8π!λε9ε τ7ν �ρ�α�α EAθKνα
(κυρι
λεκτικ�ς) γι< τ� mπτικ
ακ
υστικ� συναυλιακ� θ!αµα π
_ πρ
σ!φερε.

EAλλ< π�νω �π’ ;λα δ4ν καταλα�α�νω, γιατ� 8κδηλ3θηκαν ;λες α�τ4ς 
c �ντιδρ�σεις στ� 
?κ
ν
-
µικ� τ�µηµα τ=ς Xπερπαραγωγ=ς α�τ=ς, �φ’ �ς στιγµ=ς Xπ=ρ9ε Wνα Xπ!ρ
�
 π
λιτιστικ� �π
τ!λεσµα

?κ
υµενικ=ς 8µ�!λειας· τ7 στιγµ7 π
_ �µ�θητα π
σ< κατασπαταλ�νται παγκ
σµ�ως γι< ρεµ
"λες,
γι< ;πλα, γι< ναρκωτικ< κα� γι< ;σα dλλα ε:δη �πανθρωπιHς. Kαταλα�α�νω ;µως, ;τι κ�π
ι
 ?δια�-
τερ
 ν�ηµα g�ει B «Mυθvωδ�α» κα� κ�π
ια εXρηµατικ7 σηµασ�α κατ!�ει A τρ�π
ς κα� A �ρ�ν
ς της.
Σ�γ
υρα δ4ν ε�ναι τυ�α@α ;λα α�τ�.

A.M.

RH Uλλαδικ7 EEκκλησ�α �νταπ
κριν�µενη στ< «κελε�σµατα τ�ν καιρ�ν» φα�νεται ν< µπα�νvη γι<
τ< καλ< στ�ν κ�σµ
 τ=ς 
?κ
ν
µ�ας κα� τ�ν 8πι�ειρKσεων. nAλλωστε διαθ!τει κα� dφθ
ν
 ρευστ� κα�
�ε�α�ως �µ�θητη περι
υσ�α. A�τ� π
_ τελευτα�ως �π
καλε@ «�9ι
π
�ηση �κ�νητης ?δι
κτησ�ας»,
µεταφρ�Dεται σ4 �ν�πτυ9η τ
υριστικ�ν κυρ�ως 8πι�ειρKσεων κα� �ν!γερση µεγ�λων 9εν
δ
�ειακ�ν
µ
ν�δων. nHδη g�ει �π
φασ�σει τ7ν �ν!γερση Uν�ς γιγ�ντι
υ 9εν
δ
�ειακ
" συγκρ
τKµατ
ς στ
_ς
πρ�π
δες τ
" Λυκα�ηττ
", στ� ��ρ
 π
_ παλαι�τερα στεγαD�ταν τ� στρατιωτικ� ν
σ
κ
µε@

EAθην�ν, πλησ�
ν τ
" Nαυτικ
" N
σ
κ
µε�
υ. Παρ< τ� ;τι B �ν!γερση 9εν
δ
�ε�
υ στ� συγκεκρι-
µ!ν
 ��ρ
 παρα�α�νει τ�ν π
λε
δ
µικ� καν
νισµ� (8φηµ. «KAΘHMEPINH» 23-2-2003), 8ν τ
�τ
ις

c {γι
ι πατ!ρες gλα�αν bδη dδεια κατεδ�φισης τ�ν παλαι�ν κτισµ�των.

Παρ’ ;λα α�τ< 8λ��ιστ
ι jEλληνες �ναρρωτι
"νται σKµερα, µ4 π
ι� δικα�ωµα α�τ�ς A γιγ�ντι
ς
mργανισµ�ς κατ!�ει σ�εδ�ν ;λη τ7ν 8θνικ7 γ=, α�τ7 π
_ κ�π
ι
ι µ4 τ� α�µα τ
υς 8λευθ!ρωσαν (κα�
µ�λιστα �φωρισµ!ν
ι κα� καταραµ!ν
ι), 8νv� ταυτ��ρ
να δι< τ=ς µισθ
δ
σ�ας κα� τ�ν λ
ιπ�ν 8πι-
�
ρηγKσεων, �π
µυDε@ κα� µεγ�λ
 µ!ρ
ς τ
" Xπ�λ
ιπ
υ 8θνικ
" πλ
�τ
υ.

N�, γι’ α�τ7ν τ7 ρωµι
σ�νη µιλHµε...
Π.Λ.K.

K7νδυν�ς δηµι�υργ7ας κ�ινωνικ�D Yητ�µατ�ς
�AρκετM περι�δικM καE !ι!λ%α π�i Aκδ%δ�νται σBµερα, στηρ%<�νται -π�κλειστικM εbτε στM πρω-

τ/τυπα θ
µατα π�5 «Hπιασε» , «∆», εbτε στ2ν Aν µ
ρει -ναδηµ�σ%ευση τ?ν πρ� 10, 15 καE 20 Aτ?ν
δηµ�σιευθ
ντων στ� «∆» =ρθρων καE Aρευν?ν εbτε στ� φραστικ� -ναµσηµ τ�υς (καE �l τρεFς
αVτZς περιπτNσεις στ�ι�ει�θετ��ν τM π�ινικM καE -στικM -δικBµατα τCς κατηγ�ρ%ας «λ�γ�κλ�-
π%α») εbτε φθν�υν στ� σηµεF� τCς «φωτ
γραφικ=ς» -νατ5πωσης ,λ/κληρων κειµ
νων µας (-δ%-
κηµα κλειψιτυπ%ας), �ωρEς νM λ
νε �cτε λ
.η γιM τ� π/θεν τM «)εσηκ'ν�υν».

T� φαιν/µεν� αVτ� K�ει πρει τ
τ�ιες διαστσεις, π�i πραγµατικM !ρισκ/µαστε µπρ�στM στ� δ%-
ληµµα, R νM µην5σ�υµε καE νM Aναγγ�υµε -ρκετZς δεκδες «8κδ�τες» καE «συγγραφε@ς» – «�ρθρ
-
γρ�φ
υς», R νM -φBσ�υµε τ�iς -νθρNπ�υς αVτ�iς νM !γ<�υν τ� ψωµκι τ�υς, Aκµεταλλευ/µεν�ι
τ2ν =γν�ια R τ2ν -φ
λεια τ?ν -νυπ�ψ%αστων µα<?ν π�i «�ρµ!γ
υν». M
�ρι στιγµCς δZν -κ�λ�υ-
θBσαµε τ2 δικαστικ2 ,δ/, φ�!�5µεν�ι –λ/γ�ω τ?ν -π%στευτων διαστσεων π�i K�ει λ!ει , τρ/π�ς
αVτ�ς -π�κτBσεως τ?ν πρ�ς τ� <Cν καE τCς «α:γλης»– µBπως δηµι�υργηθ�C κ�ινωνικ� <Bτηµα -νερ-
γ%ας.

Γ.Σ.Π.

�Iερ1ς Zπενδ6σεις

«Mυθqωδ7α» Zν�,λητικ4
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TO KEIMENO TH™ ™YNENTEY•Eø™
9H δια�ρ�νικ/τητα τ�� Uλληνικ�� �Oρθ�� Λ/γ�υ καE �l σκληρZς -λBθειες π�i

πραγµατε5εται, καθιστ��ν τ� Aν λ/γ�ω Kργ� τ2ν πι� πετυ�ηµ
νη bσως -π/πειρα
-να!%ωσης τ�� -ρ�α%�υ θεατρικ�� πνε5µατ�ς µZ σ5γ�ρ�ν� κε%µεν�. Λ�γικ� εXναι
λ�ιπ�ν W πρNτη µας AρNτηση νM «-νBκ�η» στ�iς Kυνικ�5ς:

EPΩTHΣH: REτ
ιµ�Dετε θεατρικ7 παρ�σταση µ4 τ�τλ
 «Oc Kυνικ
� �αν�ρ-
�
νται». Γιατ� διαλ!9ατε �ς θ!µα σας τ
_ς Kυνικ
�ς;

N. KAΛOΓEPOΠOYΛOΣ: Πιστε5ω, Tτι αVτ2 τ2 �ρ�νικ2 στιγµ2 π�i !ιN-
ν�υµε, , λ/γ�ς τ?ν Kυνικ?ν εXναι T,τι πι� σ5γ�ρ�ν� καE Aπι!ε!ληµ
ν� ν’ -κ�υ-
στC. Γι’ αVτ� καE τ�iς Aπ
λε.α. �Aπ� τ2ν =λλη µεριM τ�iς Kυνικ�iς τ�iς κ�υ!α-
λω µ
σα στ2 ψυ�B µ�υ.

EPΩT.: Στ� gργ
 σας g�ετε καταφ!ρει µ’ 8πιτυ��α Wνα τα9�δι στ� �ρ�ν
, ;π
υ
A λ�γ
ς τ
" �θ4ς �νταπ
κρ�νεται στ� σKµερα. Πιστε�ετε, ;τι B cστ
ρ�α 8πανα-
λαµ��νεται κι gτσι µπ
ρ
"µε ν< διδα�τ
"µε �π’ τ� παρελθ�ν;

N.K.: B
!αια! �Aν K��υµε διδα�τC τ2ν lστ�ρ%α µας, θ’ -π�φε5γ�υµε λθη τ��
παρελθ/ντ�ς. Γι’ αVτ� καE εXναι -παρα%τητ� καE -ναγκαF� Tλ�ι �l λα�E νM γνω-

NIKO™ KA§O°EPO¶OY§O™:

MIA ™YNENTEY•H °EMATH ™K§HPE™ A§H£EIE™

«EIMAI E§§HNA™ OXI PøMIO™. –
O ME™AIøNA™ ¶EPA™E ¶IA °IA MA™»

�O
N%κ�ς Kαλ�γερ/π�υλ�ς θεωρεFται κατM γενικ2ν παραδ��2 @ς
jνας -π� τ�iς σηµαντικNτερ�υς καE δηµ�φιλ
στερ�υς σ5γ-
�ρ�ν�υς kEλληνες �θ�π�ι�5ς. �Aφ�ρµ2 γιM τ2 συν
ντευ.η αVτ2
Kδωσαν τ/σ� �l θαρραλ
ες θ
σεις – π�i συ�νM πα%ρνει δηµ/σια

JπZρ τ�� 9Eλληνικ�� Π�λιτισµ��, τCς 9EλληνικCς Παιδε%ας καE τCς
9EλληνικCς Φιλ�σ�φ%ας – Tσ� καE W εbδηση Tτι Uτ�ιµ<ει µ%α θεατρικ2
παρσταση µZ τ%τλ�: «Oc Kυνικ
� �αν�ρ�
νται» µZ σενρι� καE σκη-
ν�θεσ%α δικ τ�υ. ΣυναντηθBκαµε στ� �?ρ�, Tπ�υ γιν/ταν W πρ/!α
καE δ
�τηκε νM µ8ς µιλBσ�η, Jπ� τ�ν Tρ� νM παρακ�λ�υθBσωµε πρ?τα
Tλ� τ� Kργ�. 9H δ%ωρη πρ/!α µ8ς =φησε τEς καλ5τερες AντυπNσεις καE
µπ�ρ��µε νM !ε!αιNσ�υµε, Tτι «�l Kυνικ�%» τ�υ -π�τελ��ν µ%α -π�
τEς �VσιαστικNτερες παραστσεις π�i K��υµε δεF π�τ
, δι/τι συνδυ-
<�νται πετυ�ηµ
να τM στ�ι�εFα τCς -ρ�α%ας κωµ|ωδ%ας µZ τ2 σ5γ�ρ�-
νη πραγµατικ/τητα.



ρ%<�υν τ2ν lστ�ρ%α τ�υς. Γιατ% oν τ2 γνωρ%<�ης, θM τ2 σε!αστ�Cς καE θM τ2ν τιµBσ�ης·
-λλι?ς θM �αθ�Cς µZ τ�iς �αµ
ν�υς...

EPΩT.: RYπ=ρ9αν �ρνητικ4ς �ντιδρ�σεις γι< τ� θ!µα τ
" gργ
υ σας;
N.K.: Nα%. ∆Zν µπ�ρεF νM -ρ
σ�η σ’ Tλ�υς αVτ� π�i κνω. �Eδ? Jπρ��υν =νθρω-

π�ι π�i !ρ%<�υν καE τ�ν kHλι� -κ/µα...
EPΩT.: RO θεατρικ�ς σας λ�γ
ς �!�αια ε�ναι ?δια�τερα τ
λµηρ�ς. Kριτικ�ρε-

τε τ
_ς ?σ�υρ
�ς, κ�θε ε:δ
υς 89
υσ�α, �κ�µα κα� τ7ν EEκκλησ�α...
N.K.: Στρ
φ�µαι Aνντια στ� =δικ�. T2 δικαι�σ5νη ψ�νω νM !ρ?. Γνωρ%<εις

τ� τρ%πτυ�� τ?ν Kυνικ?ν: «A», «∆», «Λ», δηλαδB �AλBθεια, ∆ικαι�σ5νη, Λιτ/-
της; AVτ� �ταν τ� «λ!αρ�» τ?ν Kυνικ?ν. KαE τ� τιµ��σαν, τ� Aνν���σαν. �Eδ?
Kγκειται καE W διαφ�ρ τ�υς µZ τ�iς Jπ�λ�%π�υς, Tτι δηλαδ2 !%ωναν τ2 φιλ�-
σ�φ%α τ�υς καE τ2ν Kκαναν πρ.η.

EPΩT.: Στ7ν 8π
�K µας 
c ?δ!ες τ
" REλληνισµ
", A REλληνικ�ς Π
λιτισµ�ς κα�
B REλληνικ7 Φιλ
σ
φ�α γνωρ�D
υν dνθηση. Π
" ν
µ�Dετε ;τι mφε�λεται α�τ�;

N.K.: ΘM σ8ς π? κτι. Ol kEλληνες π�τZ δZν Kφυγαν. Σ’ Tλ� τ�ν πλανBτη Jπρ-
��υν �l κατM �Iσ�κρτην kEλληνες. kOπ�ι�ς σκ
φτεται UλληνικM καE �τυπ�8 W
καρδι τ�υ Uλληνικ, εXναι kEλληνας. kOπ�ι�ς �ρησιµ�π�ιεF τ2 λ�γικ2 καE τ2 φι-
λ�σ�φ%α, εXναι kEλληνας. 9O σ5γ�ρ�ν�ς π�λιτισµ�ς στ� σ5ν�λ/ τ�υ εXναι Uλλη-
νικ/ς. 9OτιδBπ�τε καE νM σκεφθ�Cς, \φε%λεται στ� -ρ�αF� 9Eλληνικ� Πνε�µα: T2ν
πρ�ηγµ
νη τε�ν�λ�γ%α θ
λεις, τ�iς �λεκτρ�νικ�iς Jπ�λ�γιστZς καE τ� διαδ%-
κτυ�; Π�� στηρ%<�νται; Π�� !ασ%<�νται; �Aπαντ?; Στ�ν Πυθαγ/ρα, στ�iς λ�-
γριθµ�υς, στM µαθηµατικM καE τ2ν Uλληνικ2 AπιστBµη. Π�� -λλ�� νM -ναφερθ?;
Στ2ν τ
�νη, στ2ν �ατρικB; Σ’ Tλ� τ�ν κ/σµ� W �ατρικ2 ,ρ�λ�γ%α εXναι UλληνικB.
ΣτM µαθηµατικ; T/ bδι�! kO,τι σπ�υδαF� καE σηµαντικ� Jπρ�ει γεννBθηκε στ2ν
9Eλλδα. ΠρEν -π� δ
κα περ%π�υ �ρ/νια µπ�ρεF νM µ’ =κ�υγες νM τM λ
γω δια-
φ�ρετικ. T/τε συ�νM πρ�σπαθ��σα νM πε%σω κπ�ι�ν, νM τ�� δNσω νM κατα-
λ!�η Tτι τM πργµατα δZν εXναι Tπως τM ν�µ%<ει. TNρα, τM τελευταFα �ρ/νια, δZν
µZ ν�ι<ει καθ/λ�υ νM πε%σω καν
να. ∆Zν στενα�ωρι
µαι πλ
�ν, Tταν !λ
πω τ�ν
κατ’ dν�µα kEλληνα, τ� «Συν
λλην» µ�υ νM εXναι -ν/ητ�ς, γιατ% -π� τ2ν =λλη
συνειδητ�π�ι? Tτι �l �παντα��� στ�ν κ/σµ� συνειδητ�E =νθρωπ�ι εXναι kEλλη-
νες. TNρα π�i τ� συ<ητ8µε θυµBθηκα τ% εXπε , Kλ%ντ�ν, Tταν �ρθε στ2ν 9Eλλ-
δα· δBλωσε: «kOλ�ι εbµαστε kEλληνες». AVτ� δZν τ� εXπε τυ�αFα· κτι Sθελε νM
µ8ς τ�ν%σ�η...

EPΩT.: Στ� gργ
 σας �σκε@τε gντ
νη κριτικ7 κατ< τ=ς δεισιδαιµ
ν�ας, B Aπ
�α
στ7ν 8π
�K µας 8πιστρ!φει...

N.K.: K�%τα.ε. 9H δεισιδαιµ�ν%α δZν εXναι τωριν� φαιν/µεν�· JπCρ�ε πντ�τε.
Στ2ν -ρ�α%α 9Eλλδα JπCρ�ε -π� τ2 µ%α , Σωκρτης, , σ�φ/ς, καE -π� τ2ν =λλη
�ταν , M
λητ�ς, , τυφλ�ς κατBγ�ρ/ς τ�υ. Θ
λω δηλαδ2 νM π?, Tτι πντα
JπCρ�αν σ�φ�E καE !λκες, συνειδητ�E καE -συνε%δητ�ι. M’ αVτ2ν τ2ν Kνν�ια τ�
Kργ� µ�υ -πευθ5νεται στ�iς �παντα��� τCς γCς συνειδητ�iς π�λ%τες.

EPΩT.: nE�ετε π�ρει π
λλ4ς φ
ρ4ς δηµ
σ�ως θ!ση Xπ4ρ τ
" REλληνικ
" Π
-
λιτισµ
" κα� τ=ς REλληνικ=ς Φιλ
σ
φ�ας...

«∆>ν Eρ.σει σ’ Wλυς αNτS πF κ(νω»
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N.K.: TιµB µ�υ καE �ρ
�ς µ�υ!

EPΩT.: T� τελευτα@
 δι�στηµα π
λλ
� γνωστ
� κα� µεγ�λ
ι καλλιτ!�νες, ;πως
A M�κης Θε
δωρ�κης κα� A Γι�ννης Mαρκ�π
υλ
ς, g�
υν τ
π
θετηθv= κα� g�
υν
δηλ3σει ;τι ε�ναι jEλληνες κα� a�ι Pωµι
�. EEσε@ς συµφωνε@τε µ’ α�τ7ν τ7ν dπ
-
ψη;

N.K.: Bε!α%ως καE συµφων?! Ol kEλληνες Jπ��ρεNθηκαν -π’ τ�iς Bυ<αντι-
ν�5ς, δηλαδ2 τM φιρµνια τ?ν αVτ�κρατ/ρων π�i -παγ/ρευαν τ2ν 9Eλληνικ2
Παιδε%α καE κατεδ%ωκαν τ�ν 9Eλληνικ� Π�λιτισµ/, ν’ -π�δε�θ��ν τ2ν \ν�µασ%α
«Pωµι/ς»· δηλαδ2 συµ!ι!στηκαν καE Kγιναν ν�µιµ/φρ�νες PωµαF�ι π�λ%τες.
Ol Bυ<αντιν�E αVτ� π�i Sθελαν �ταν νM µ8ς -π�κ/ψ�υν -π� τEς ρ%<ες µας. B
-
!αια δZν τ� κατφεραν, παρM µ/ν� καθυστ
ρησαν τ2ν πρ/�δ� καE τ2ν A.
λι.η
τ�� π�λιτισµ�� µZ τ�ν Mεσα%ων τ�υς.

EPΩT.: nE�ει λ
ιπ�ν ν�ηµα σKµερα ν< α�τ
πρ
σδι
ρ�Dεται κανε�ς �ς jEλλη-
νας κα� a�ι �ς ρωµι�ς;

N.K.: Σαφ?ς καE εXναι -ναγκαF�! Πρ�σ!λλ�µαι @ς =νθρωπ�ς, ν’ -κ�5ω πrς
γεννι
µαι δ��λ�ς τ�� θε��, πrς !αφτ%<�µαι δ��λ�ς τ�� θε��, παντρε5�µαι π-
λι @ς δ��λ�ς τ�� θε��, πεθα%νω .ανM @ς δ��λ�ς τ�� θε��· δZν θ
λω νM εXµαι
δ��λ�ς κανεν/ς! Ocτε θε�� �cτε -νθρNπ�υ! tEτσι λ
ω καE σ’ jνα τραγ�5δι µ�υ:
«∆Zν εXµαι δ��λ�ς κανεν/ς, �cτε θε�� �cτε -νθρNπ�υ. EXµαι -ερκι καE φωτιM
στ�iς µ5θ�υς τ�� A�σNπ�υ».

EPΩT.: ΣHς g�
υν κ
στ�σει 
c ?δ!ες σας;
N.K.: 9Yλικ µ�� K��υν κ�στ%σει. Π�λλZς φ�ρZς K�ω στερηθC καE τM -παρα%τητα.

�AλλM εXναι τ/σ� �σ�υρ/τερ� τ� πνε�µα π�i Jπηρετ?. NM σ8ς π? jνα στι�κι
µ�υ, π�i τ� A.ηγεF καλ5τερα: «κ�ιτ.τε τ�υς π?ς π�λεµ��ν σZ Tλες τEς συνθCκες,
oν καE σπαρτιατικM περν��ν, φ
ρν�υνε πντα ν%κες». Σπ�υδσαµε στ2 Σπρ-
τη... KαE καλM κναµε π�i σπ�υδσαµε στ2 Σπρτη. T� µ/ν� π�i κατεφ
ρανε
�ταν νM µZ καθυστερBσ�υν, �στε νM µ2ν µπ�ρ
σω νM -νε!σω στ2 σκην2 τEς θε-
ατρικZς δ�υλειZς π�i Aγr Aπιθυµ?. EXναι τM συρτρια µ�υ γεµτα -π� Aργασ%ες
µ�υ, -λλM πιστε5ω, Tτι -π� Aδ? καE π
ρα θM µπ�ρ
σω νM δNσω στ� κ�ιν/, T,τι
K�ω συγκεντρNσει τ/σα �ρ/νια, γυρ%<�ντας τ2ν πλτη στM π�λλM �ρBµατα καE
στEς -ν�ησ%ες. Γιατ% δυστυ�?ς Tσ� µεγαλ5τερη !λακε%α εXναι αVτ� π�i σ�� πρ�-
τε%ν�υν νM κν�ης, τ/σ� περισσ/τερα �ρBµατα σ�� δ%ν�υν. ∆υστυ�?ς αVτ� συµ-
!α%νει κατM καν/να. EXναι κρFµα @στ/σ� π�i σπ�υδαF�ι �θ�π�ι�E γεµ%<�υν τM
πρ�γρµµατα τCς τηλε/ρασης µ’ -ν�ησ%ες γιM τM �ρBµατα. �Aπ�τ
λεσµα νM τρ
-
µ�υµε, µBπως δ��ν τM παιδι µας τηλε/ραση. ∆Zν εXναι ντρ�π2 νM µ2ν K��η παι-
�τ�C στ2ν Uλληνικ2 τηλε/ραση , Abσωπ�ς; NM µ2ν K��υν γ%νει ταιν%ες �l =θλ�ι τ��
9HρακλC; tE�ω Uτ�ιµσει jνα παιδικ� θεατρικ� Kργ� µZ θ
µα τ�iς µ5θ�υς τ��
A�σNπ�υ καE Aλπ%<ω σ5ντ�µα νM τ� -νε!σω. Xρει<�µαι �πλ?ς -νθρNπ�υς
π�i νM π�ν��ν τ2ν 9Eλλδα, γιM νM µπ�ρ
σω νM συνεργαστ?.

EPΩT.: Γιατ� φ
�
"νται 
c ?θ�ν
ντες ν< 8πενδ�σ
υν σ4 gργα µ4 Xπ
θ!σεις παρ-
µ!νες �π’ τ7ν �ρ�α�α REλλ�δα;

N.K.: Kατ’ -ρ�2ν γιατE δZν εXναι kEλληνες. ΓιατE oν �ταν kEλληνες, θM Kψα�ναν

«OR BυUαντινA µdς ]κψαν τ#ς ρ#Uες µας»
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νM !ρ��ν UλληνικM Kργα. KαE δZν εXναι Tτι µ8ς λε%π�υν �l σηµαντικ�E kEλληνες
συγγραφεFς· φτα%ει W .εν�µαν%α τ�υς. TM περισσ/τερα Kργα π�i ε�σγ�νται -π’
τ� Παρ%σι, τ2ν �Aµερικ2 κ.λπ. εXναι γιM τM σκ�υπ%δια.

EPΩT.: Θ< bθελα τ� µKνυµα τ
" N�κ
υ Kαλ
γερ�π
υλ
υ σ’ ;σ
υς α?σθ�ν
-
νται jEλληνες.

N.K.: kOτι , Mεσα%ωνας π
ρασε κι Tτι εXναι καιρ�ς πλ
�ν νM !ρ��µε @ς kEλλη-
νες τ� δρ/µ� µας...

Στ#φαν�ς MυτιληναC�ς
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N. Kαλ
γερ�π
υλ
ς: «∆4ν ε�µαι δ
"λ
ς κανεν�ς, 
�τε θε
" 
�τε �νθρ3π
υ.»



ΠHς V σFγPρνη Lπιστ�µη iρµηνεFει
τ�ν παρανϊκ� EνθρMπινη συµπεριφρ7

«Π�τε 
c τρε@ς µας θ< συναντηθ
"µε π�λι...;» (OV%λιαµ ΣαF.πηρ, «Mκ!εθ»)

™
τ� Mπρ�ν. τCς N
ας 9Y/ρκης !ρ%σκεται , µεγαλ5τερ�ς στ�ν κ/σµ� <ω-
�λ�γικ�ς κCπ�ς, Tπ�υ τM <?α κατ
��υν �Nρ�υς σ5µφωνα µZ τ2ν A.ελι-
κτικB τ�υς σειρM (-π� τM κατNτερα πρ�ς τM -νNτερα θηλαστικ). Πρ�ς
τ� τ
λ�ς τ�� <ω�λ�γικ�� κBπ�υ Jπρ�ει µιM µεγλη πινακ%δα, π�i -να-

γρφει: «T< σπ�τια τ�ν πιθKκων». Πρ��ωρNντας, καταλBγεις στ� τελευταF�
σπ%τι, καθ’ Tλα Tµ�ι� µZ τ�� γ�ρ%λλα, τ�� �ιµπατ<C, τ�� γ%!!ωνα κ.=.· Tµως
µZ δ5� διαφ�ρ
ς: Στ2 θ
ση τCς π/ρτας !ρ%σκεται jνας µεγλ�ς καθρ
φτης
καE τ� σπ%τι περι!λλεται -π� µεγλα ��ντρM κγκελλα. Kαθrς κ�ιτ<�υµε

Mι  π�λ> σ,ηµατικ4
�ναπαρ(σταση τ�D

τριαδικ�D Zγκεφ(λ�υ
(κατ  Maclean).

Nεεγκ.φαλς

�EρπετικSς
Lγκ.φαλς

Παλαιθηλαστικ�ς
Lγκ.φαλς

➨



tEτσι -π� παρατηρητZς περν8µε στ2 θ
ση τ�� παρατηρ�5µεν�υ, κτι π�i µ8ς κ-
νει νM συνειδητ�π�ι��µε -π/λυτα τ2ν παραπνω φρση, π�i -ν
γραψαν �l �Aµερι-
καν�E <ω�λ/γ�ι. Π
ρα -π� κθε -νθρωπ�κεντρικ2 ν��τρ�π%α εXναι καιρ�ς νM δ��µε
τ2ν -ντικειµενικ2 πραγµατικ/τητα. Ebµαστε jνα !ι�λ�γικ� εXδ�ς κθε =λλ� παρM
φυσι�λ�γικ/. Ebµαστε τ� µ/ν� εXδ�ς στ�ν πλανBτη µας, Tπ�υ παρατηρεFται Aνδ�ει-
δικ�ς -λληλ�σπαραγµ/ς. �Aπ� τ2ν -ρ�2 τCς 9Iστ�ρ%ας τ� φαιν/µεν� τCς -λληλ�ε.�-
ντNσεως τ?ν -νθρNπων συνε�%<εται µ
�ρι τNρα -διλειπτα σ’ Tλ� τ�υ τ� µεγαλεF�:
µα<ικM καE µZ τEς πι� τ
λειες Aπιστηµ�νικZς µεθ/δ�υς.

�Aπ� τ2 µ
ρα π�i W πρNτη -τ�µικ2 !/µ!α .επ
ρασε σZ λµψη τ�ν �λι� πνω -π�
τ2 Xιρ�σ%µα, , =νθρωπ�ς δZν <�C πιM µZ τ2ν πρ��πτικ2 τ�� θαντ�υ τ�υ @ς -τ/µ�υ,
-λλM <�C µZ τ2ν πρ��πτικ2 τCς A.αφνισBς τ�υ @ς εbδ�υς. KαE oς µ2ν .ε�ν8µε, Tτι αVτ2
τ2 στιγµ2 τ� πυρηνικ/ µας ,πλ�στσι� παραµ
νει -πε%ρα�τ�· �σ�δυναµεF δZ µZ πε-
νBντα παγκ/σµιες καταστρ�φZς καE περιµ
νει... �AλλM W συµπεριφ�ρ µας δZν εXναι
διαφ�ρετικ2 καE -π
ναντι σ’ ,λ/κληρ� τ�ν Jπ/λ�ιπ� <ωνταν� καE µ2 <ωνταν� κ/σµ�.
�Aφαν%σαµε Uκατ�ντδες εbδη <Nων, καταστρ
φ�υµε τ2 �λωρ%δα, καταστρ
φ�υµε τ�
d<�ν, πρ�καλ��µε τ� «φαιν�µεν
 τ
" θερµ
κηπ�
υ», µ�λ5ν�υµε, σπαταλ8µε... tE��υ-
µε -ν�%.ει τ�iς «�σκ
_ς τ
" A?�λ
υ», π�i σηµα%νει Tτι W ��κ/σφαιρ µας - bσως µιM
-π� τEς σπνιες στ2ν κ�σµικB µας γειτ�νιM R Tπως τ� θ
λει , J. Monod bσως καE W µ�-
ναδικB - πλησι<ει στ2 δ5ση της. T% πCγε λ�ιπ�ν στρα!M στ� εXδ�ς µας; Γιατ% .ε�ω-
ρ%<�υµε -π’ Tλα τM =λλα <ωικM εbδη, Tπως -π� τ2 θετικ2 πλευρM .ε�ωρ%<�υµε γιM τ2
γλ?σσα, τ2ν AπιστBµη, τ2ν τ
�νη;

tE��υν γ%νει π�λλZς πρ�σπθειες -π� ψυ��λ/γ�υς, �θ�λ/γ�υς, κ�ινωνι�λ/γ�υς
κ.=. γιM κπ�ια A.Bγηση τ�� φαιν�µ
ν�υ, Tµως καµµιM -π’ αVτZς δZν Aρε5νησε τ� !ι�-
λ�γικ/ µας Jπ/!αθρ�, κτι Tµως π�i Kγινε -π� τ�iς νευρ�-φυσι�λ�γ�-ανατ/µ�υς
Papez καE Maclean – �l ,π�F�ι Kκαναν AπE τριντα �ρ/νια πειραµατικZς Kρευνες – καE
-π� π�λλ�iς σ5γ�ρ�ν�υς Aρευνητ
ς. tEτσι τ� συµπ
ρασµα π�i !γCκε εXναι, Tτι κατM
τ2 διρκεια τCς A.
λι.ης τ?ν ε�δ?ν K��υν γ%νει π�λλM λθη, π�i K��υν ,δηγBσει εbτε
στ2 στασιµ/τητα εbτε στ2ν A.αφνιση.

ΠρEν -ναφερθ��µε στ� µ�ιραF� λθ�ς τ�� Homo Sapiens, εXναι �ρBσιµ� νM -να-
φ
ρ�υµε δ5� παραδε%γµατα γελ�%ων σφαλµτων κατασκευCς. Ol �ελ?νες καE τM σκα-
θρια, oν -π� κπ�ι� -τ5�ηµα γυρ%σ�υν -νσκελα, δZν µπ�ρ��ν νM .ανασηκωθ��ν
καE πεθα%ν�υν -π� -σιτ%α. 9O Aγκ
φαλ�ς τ?ν -σπ/νδυλων -ναπτ5�θηκε κατM πα-
ρλ�γ� τρ/π� σMν δακτ5λι�ς γ5ρω -π� τ�ν ��σ�φγ�, µZ -π�τ
λεσµα , ��σ�φγ�ς
νM συµπι
<εται Tλ� καE πι� π�λ5. AVτ� φα%νεται Kντ�να στEς -ρ�νες καE στ�iς σκ�ρ-
πι�5ς, π�i µπ�ρ��ν νM περσ�υν -π’ τ�ν ��σ�φγ� τ�υς µ/ν� Jγρ· καE γι’ αVτ� π%-
ν�υν α�µα. �Eδ? θM Kλεγε κανε%ς, Tτι τ%θεται γιM τM <?α αVτM jνα δ%ληµµα: R -ρκετ2
ν�ηµ�σ5νη δ%�ως τρ�φ2 R -ρκετ2 τρ�φ2 δ%�ως ν�ηµ�σ5νη.

K
αE τNρα oς δ��µε πλι τ% συµ!α%νει στ�ν =νθρωπ�. T% µ8ς συν
!η λ�ιπ/ν; Π�ι/
εXναι τ� µ�ιραF� λθ�ς; M
σα στ� κραν%� µας συν
!ησαν πργµατα -κ/µα πι�
παρλ�γα -π’ T,τι στ2 �ελNνα καE τ2ν -ρ�νη: �AντE νM K��υµε jνα UνιαF�,
@λ�κληρωµ
ν�, αVτ�τελC καE �σ�ρρ�πηµ
ν� Aγκ
φαλ� K��υµε τρεFς Aγκεφ-

�O «τριαδικSς» Lγκ.φαλς τ: EνθρMπυ
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-νµεσα -π� τM κγκελλα, -ντικρ5<�υµε Kκπληκτ�ι τ� bδι� µας τ� πρ/σωπ�
καE µιM πινακ%δα π�i -ναγρφει: «A�τ� τ� D�
 π
_ �λ!πετε ε�ναι τ� πι� 8πι-
κ�νδυν
 π�νω στ�ν πλανKτη µας».



λ�υς! TρεFς π�λi �αλαρM -λληλ�-συνδεδεµ
ν�υς !ι�λ�γικ�iς Jπ�λ�γιστ
ς, π�i , κα-
θ
νας τ�υς K�ει τ2 δικB τ�υ �δια%τερη ν�ηµ�σ5νη, τ2 δικB τ�υ Jπ�κειµενικ/τητα, τ2
δικB τ�υ αbσθηση τ�� �ρ/ν�υ καE τ�� �Nρ�υ, τ2 δικB τ�υ µνBµη.

Ol τρεFς Aγκ
φαλ�ι διακρ%ν�νται νευρ�-ανατ�µικM καE λειτ�υργικM καE εXναι Jπ�-
�ρεωµ
ν�ι νM λειτ�υργ��ν µα<E καE νM Aπικ�ινων��ν µετα.5 τ�υς.

9O παλαι/τερ�ς -π� αVτ�iς τ�iς Aγκεφλ�υς K�ει Wλικ%α 200 Uκατ�µµυρ%ων
�ρ/νων καE εXναι -κρι!?ς αVτ�ς π�i σBµερα K��υν τM UρπετM καE π�i τ�ν \ν�-

µ<�υµε \ρπετικ9. �Eδ? παργ�νται τM Kνστικτα (-ναπαραγωγB, αVτ�συντBρηση,
Aπιθετικ/τητα κ.λπ.).

9O Uρπετικ�ς περι!λλεται -π� jνα δε5τερ� Aγκ
φαλ� Wλικ%ας 100 Uκατ�µµυ-
ρ%ων �ρ/νων, τ�ν παλαι�-θηλαστικ� π�i Aλ
γ�ει τM συναισθBµατα (-γπη,

µFσ�ς, εV�αρ%στηση, δ
�ς...).
T
λ�ς , παλαι�θηλαστικ�ς περι!λλεται -π� jνα τρ%τ� Aγκ
φαλ�, τ� νε�-ε-
γκ#φαλ�, π�i �ρισε στ�ν =νθρωπ� τ2 γλ?σσα, τ2 λ�γικ2 καE τ2 συµ!�λικ2

σκ
ψη. 9O νε�-εγκ
φαλ�ς Aµφαν%στηκε πρEν 1 Uκατ�µµ5ρι� �ρ/νια· στ� πρ?τ� µισ�
Uκατ�µµ5ρι� παρ
µεινε Jπ�τυπNδης, -λλM µ
σα στ� τελευταF� µισ� Uκατ�µµ5ρι� �ρ/-
νια µεγλωσε µZ φανταστικ2 τα�5τητα, π�i δZν K�ει πρ�ηγ�5µεν� στ2ν lστ�ρ%α τCς
A.
λι.ης. Mερικ�E -νατ/µ�ι τ�ν παρωµ�%ασαν µZ νε�πλασ%α.

Πρ/κειται γιM µιM Aγκεφαλικ2 Kκρη.η. �AλλM �l AκρB.εις δZν φ
ρν�υν �ρµ�νικM
-π�τελ
σµατα. 9O λ�γικ�ς Aγκ
φαλ�ς δZν AνσωµατNθηκε σωστ, �cτε συντ�ν%στηκε
µZ τ�iς πρ�ηγ�5µεν�υς δ5� Aγκεφλ�υς, πνω στ�iς ,π�%�υς Jπερτ
θηκε. tEτσι W
Kκρη.η τ�� Aγκεφλ�υ δηµι�5ργησε jνα διαν�ητικM -νισ/ρρ�π� εXδ�ς, τ�� ,π�%�υ
�l τρεFς Aγκ
φαλ�ι (Aπιθετικ/τητα, συγκ%νηση, ν�ηµ�σ5νη) �ρθαν στM µα�α%ρια!
�Aπ� τ2 µιM µεριM W �λωµ2 σκιM τCς \ρθ�λ�γικCς σκ
ψης, W ,π�%α κρ
µεται -π� µιM
λεπτ2 κλωστB, π�i εcκ�λα σπει· -π� τ2ν =λλη W -�αλ%νωτη µαν%α παρλ�γων πε-
π�ιθBσεων, π�i Jπ�στηρ%<�νται µZ πθ�ς καE -ντανακλ?νται στ� ,λ�κα5τωµα ,λ/-
κληρης τCς lστ�ρ%ας τCς -νθρωπ/τητας.

Bασικ2 -ρ�2 τCς A.
λι.ης εXναι W µεταµ/ρφωση τ�� παλι�� –πρωτ/γ�ν�υ \ργ-
ν�υ σZ καιν�5ργι�, περισσ/τερ� τελει�π�ιηµ
ν�: kOπως π.�. τM !ργ�ια µετατρπη-
καν σZ πνε5µ�νες R τM Aµπρ/σθια =κρα τ�� Uρπετ��– πρ�γ/ν�υ στM φτερM τ�� πτη-
ν��, στ� πτερ5γι� τCς φλαινας καE στ� �
ρι τ�� -νθρNπ�υ. kOµως στ2ν περ%πτωση
τ�� Aγκεφλ�υ µας W A.
λι.η -ντE νM µετατρ
ψ�η τ�ν παλι� Aγκ
φαλ� σZ καιν�5ργι�,
πρ/σθεσε πνω σZ µιM παλιM δ�µ2 µιM ν
α -νNτερη, �ωρEς νM A.ασφαλ%σ�η στ� ν
�
Aγκ
φαλ� µιM A.�υσ%α Aλ
γ��υ πνω στ� πρωτ/γ�ν� σ5στηµα καE �ωρEς νM A.ασφα-
λ%σ�η jνα AπαρκC συντ�νισµ� µετα.5 των. Στ2ν Aνδηµικ2 αVτ2 -δυναµ%α τ�� -νθρN-
πιν�υ νευρικ�� συστBµατ�ς , Maclean κ/λλησε τ�ν Tρ� Σ,ιY�-φυσι�λ�γ7α.

™
’ αVτ� τ� σηµεF� µπ�ρ��ν νM A.ηγηθ��ν π�λλM πργµατα. 9H �ρ/νια σ5γκρ�υ-
ση µετα.i λ�γικCς σκ
ψης καE παρλ�γων δ�.ασι?ν, W παραν�ϊκ2 κατσταση
στ2ν lστ�ρ%α µας, W -ντ%θεση -νµεσα στEς καµπ5λες -νπτυ.ης τCς AπιστBµης
καE τCς �θικCς... 9H Kρευνα τ?ν νευρ�-φυσι�λ�γ�-ανατ/µων -π
δει.ε, Tτι τ�

-νθρNπιν� εXδ�ς εXναι jνα -π� λθ�ς τCς A.
λι.ης σ�ι<�φρενικ� εXδ�ς, jνα Aπικ%ν-
δυν� <?�! �AλλM καE µZ µιM �πλC παρατBρηση τ� διαπιστNνει κανε%ς: Π��, π/τε,
π�ι/ <?� -κ�5στηκε -π� τ2 µιM µεριM νM φτει�ν�η -.ι�θα5µαστα ν�σ�κ�µεFα, γιM
νM σN<�η τ2 <ω2 καE -π� τ2ν =λλη µεριM τ2ν bδια στιγµ2 νM κατασκευ<�η µεγαλ�-
πρεπC Aργ�στσια πυρηνικ?ν πυρα5λων γιM νM καταστρ
φ�η τ2 <ωB; 9H σ�ι<�φρ
-
νεια σ’ Tλ� της τ� µεγαλεF�!

OR συν.πειες τOς «�διρρυθµ#ας» καA «V θεραπε#α»

3.

2.

1.
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�Eδ? συντρ%!�νται Tλες µας �l Aλπ%δες, Tλες µας �l �δε�λ�γ%ες κι Tλα µας τM ,ρ-
µατα. N λ�ιπ�ν π�� ναυγησε W �δανικ2 κ�µµ�υνιστικ2 κ�ινων%α τ?ν Mρ. καE
Λ
νιν, ν γιατ% δZν «dλλα9αν τ�ν κ�σµ
» καE ν γιατE jως Tτ�υ W -νθρωπ/τητα
καE ,λ/κληρη W AπE γCς <ω2 δZν θM δ5σ�η, θM εbµαστε jρµαια Aκµετλλευσης τCς
κθε λ�γCς παραν�ϊκCς A.�υσ%ας: π�λιτικCς, ��κ�ν�µικCς, στρατιωτικCς, A.�υ-
σ%ας τ?ν M
σων Mα<ικCς �Eνηµ
ρωσης...

Σ’ αVτ� τ� σηµεF� \φε%λω νM τ�ν%σω, Tτι δZν µεταφ
ρω στ�iς -ναγν?στες µ�υ τ2ν
πρ�σωπικB µ�υ -παισι�δ�.%α. 9Aπλ?ς τ2 γνωστ2 σ’ Tλ�υς µας πραγµατικ/τητα πα-
ρ�υσι<ω. M/ν� π�i , =νθρωπ�ς -ρνεFται νM τ2 δε�θ�C, Tπως -κρι!?ς -ρνεFται νM
δε�θ�C καE τ�ν -τ�µικ/ τ�υ θνατ� σMν jνα ,ριστικ� γεγ�ν/ς. (A�τ%α π�i γ
µισε τ�ν
κ/σµ� µZ µγισσες, φαντσµατα, πνε5µατα, θε�5ς, Wµ%θε�υς καE δια!/λ�υς).

kOπως εbδαµε παραπνω, , Maclean Kκανε τ2 διγνωση: Σ�ι<�-φυσι�λ�γ%α: TρεFς
σ�εδ�ν -νε.ρτητ�ι καE -συντ/νιστ�ι µετα.5 τ�υς Aγκ
φαλ�ι: Uρπετικ/ς, παλαι�-θη-
λαστικ�ς καE -νθρNπιν�ς (R Kνστικτα, συναισθBµατα καE λ�γικB), π�i !ρ%σκ�νται σZ
πλBρη -συµφων%α. KαE W θεραπε%α; 9Yπρ�ει µιM κπ�ια Aλπ%δα; 9O λ/γ�ς, τ� πα-
ρδειγµα, W πειθN, W µ/ρφωση εXναι W κλασσικ2 θεραπε%α, π�i Tµως δυστυ�?ς στ-
θηκε -τελ
σφ�ρη, -ν%κανη νM -ντιµετωπ%σ�η τ2ν AνδηµικB µας σ�ι<�-φυσι�λ�γ%α.
�Aσφαλ?ς Tλ�ι µας γνωρ%<�υµε -ρκετ�iς µ�ρφωµ
ν�υς, π�i κατM τM =λλα παραµ
-
ν�υν Uρπετ.

NM περιµ
ν�υµε jνα τυ�αF� συνδυασµ� φυσικ?ν µεταλλ.εων, π�i θM τρ�π�π�ι-
Bσ�υν Kτσι τ�ν γενετικ� κNδικα (DNA), �στε νM συντ�νισθ��ν καE νM συνεργαστ��ν
�ρµ�νικM �l τρεFς Aγκ
φαλ�ι; 9H θεωρ%α τ?ν πιθαν�τBτων τ� θεωρεF -π%θαν�. NM
Aλπ%σ�υµε σZ κπ�ι�ν πρ�γραµµατισµ
ν� συνδυασµ� µεταλλ.εων σZ κπ�ι� !ι�-
λ�γικ� AργαστBρι�; EXναι τ/σ� K.ω -π� τEς δυνατ/τητ
ς µας, π�i �cτε στM µυθιστ�-
ρBµατα Aπιστηµ�νικCς φαντασ%ας δZν θM τ�λµ��σαν νM τ� γρψ�υν.

M%α µ/ν� Aλπ%δα Jπρ�ει πρ�ς τ� παρ�ν καE �ωρEς νM περιµ
ν�υµε @λ�κληρωµ
-
νη θεραπε%α: 9H νευρ�-�ηµε%α. 9H AπιστBµη αVτ2 K�ει -νακαλ5ψει φρµακα, Tπως �l
φαιν�θεια<%νες, τ� λ%θι�, τM τρικυκλικM κ.=., π�i θεραπε5�υν @ρισµ
ν�υς τ5π�υς
σ�ι<�φρενικ?ν καE µανι�-καταθλιπτικ?ν ψυ�Nσεων. Πρ8γµα π�i σηµα%νει, Tτι -ν�%-
γ�νται µ�ν�πτια Aρευν?ν γιM τ2 θεραπε%α καE τ?ν -νθρNπων π�i \ν�µ<�υµε «φυ-
σι
λ
γικ
�ς».

ΠρEν τριντα �ρ/νια, µετM τ2ν -νακλυψη τ?ν παραπνω φαρµκων, , καθηγητ2ς
H. Hyden, σ’ jνα συµπ/σι� µZ θ
µα τ�ν «nEλεγ�
 τ
" N
"» στ� πανεπιστBµι� τ�� ΣMν
ΦραντσFσκ�, Kκανε µιM lστ�ρικ2 -νακ�%νωση: Xρησιµ�π�%ησε µ%α �Vσ%α π�i λ
γεται
Tρικυανι�-αµιν�-πρ�π
νι�, W ,π�%α -λλ<ει τ2ν τιµ2 -νπτυ.ης καE σ5νθεσης τ��
R.N.A. καE πρ�καλεF Aν<υµατικZς -λλαγZς στEς λειτ�υργικZς µ�νδες τ�� κεντρικ��
νευρικ�� συστBµατ�ς, τρ�π�π�ιNντας τ2ν πνευµατικ2 κατσταση! �AλλαγZς τ/σ�
πρ�ς τ2 θετικ2 Tσ� καE πρ�ς τ2ν -ρνητικ2 πλευρ. Ol Kρευνες γιM τ�ν Kλεγ�� τ��
R.N.A. τ�� Aγκεφλ�υ συνε�%<�νται µ
�ρι σBµερα -π� π�λλ�iς Aρευνητ
ς.

∆Zν θM �ταν �Vτ�π%α λ�ιπ�ν νM πιστε5�υµε µα<E µZ τ�ν A. Koestler, Tτι bσως κ-
π�ια µ
ρα θM -νακαλυφθ�C µ
σα σZ κπ�ι� AργαστBρι� !ι�λ�γ%ας jνας συνδυασµ�ς
Aν<5µων, π�i θM �αρ%σ�η στ�ν Aγκ
φαλ� τ2 δ5ναµη Uν�ς «�!τ
» στEς -ν�ησ%ες τ?ν
-ρ�ικ?ν δ�µ?ν, π�5 κατM κπ�ι� τρ/π� θM δι�ρθNσ�η τ� \φθαλµ�φανZς λθ�ς τCς
A.
λι.ης, θM συµφιλιNσ�η τ2 συγκ%νηση µZ τ2 λ�γικ2 καE θM γ%ν�η καταλ5της τCς µε-
ταµ/ρφωσης τ�� Homo Maniacus σZ Homo Sapiens, -πρ/σ!λητ� στ� τραγ�5δι τ?ν
σειρBνων καE τ� γα5γισµα τ?ν δηµαγωγ?ν καE τ?ν ψε5τικων σωτBρων.

Γ. K�υF(της
Kαθηγητ2ς ΦυσικCς
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“9�Yπ�υργεC� ΠεριF(λλ�ντ�ς, Xωρ�τα)7ας κα� ∆ηµ�σ7ων pEργων, �Yπ�υρ-
γεC� %Eθνικ5ς Παιδε7ας κα� Θρησκευµ(των, %Eθνικ� & Kαπ�διστριακ� Πανεπι-
στ�µι� %Aθην�ν

»Πρ9γραµµα AΛE�AN∆POΣ
»(OPKOΣ M. AΛE�AN∆POY)

»�H �Eλληνικ4 Συµµετ�,4 στ� Παγκ9σµι� Πρ9γραµµα “GLOBE”. T� πρ9-
γραµµα AΛE�AN∆POΣ �π�τελεC τ4ν �Eλληνικ4 συµµετ�,4 στ� Παγκ9σµι�
Πρ9γραµµα GLOBE, τ� Nπ�C� H,ει σ ν στ9,� τ4 συνεργασ7α µαθητ�ν, δασκ(-
λων, καθηγητ�ν κα� τ5ς Zπιστηµ�νικ5ς κ�ιν9τητας γι  τ4 δηµι�υργ7α περιFαλ-
λ�ντικ�ν σταθµ�ν σ1 σ,�λεCα σ1 fλ� τ�ν κ9σµ� κα� τ4 διασ6νδεση τ�ν σ,�λε7-
ων αMτ�ν µ#σ�ω τ�D Internet, gστε ν  �νταλλ(σσωνται περιFαλλ�ντικ  δεδ�µ#-
να γι  τ� τ�πικ� περιF(λλ�ν, ν  Zπικ�ινων�Dν �; µαθητ1ς µ1 τ�>ς Zπιστ�µ�νες
κα� ν  συνεργ(Yωνται σ,�λεCα �π� διαφ�ρετικ1ς περι�,1ς m ,�ρες. [Σ.σ.: T� κε%-
µεν� φ
ρει Wµερ�µην%α 29/4/2002.]

∆ιM µ
σ�υ τCς αVτCς @ς =νω lστ�σελ%δας «Πρ/γραµµα �Aλ
.ανδρ�ς» κυκλ�-
φ�ρεF εVρ
ως �αλκευµ
νη σελ%δα τCς 29/4/2002 (Tρα Hγ,ρωµ� φωτ�αντ7γραφ�
4δρ�µ�υ µZ ε�κ/να τ�� Mεγ. �Aλε.νδρ�υ) σZ σ5γ�ρ�νη -π/δ�ση δCθεν κ-
π�ι�υ -ρ�α%�υ κειµ
ν�υ, �ωρEς -ναφ�ρM τCς πηγCς. T��τ� -ναπαργεται καE
διαν
µεται σZ =πειρα -ντ%τυπα. Π�λλM δZν φ
ρ�υν �cτε τ2ν Kνδει.η πρ�ελε5σε-
ων -π� τ2ν =νω Aπ%σηµη lστ�σελ%δα «AΛE�AN∆POΣ/GLOBE». Φ
ρει Aπι-
γραφ2 µZ κεφαλαFα γρµµατα: «RO ;ρκ
ς τ
" Mεγ�λ
υ EAλε9�νδρ
υ τ� 324 π.X.
στ7ν nΩπη τ=ς EAσ�ας 8ν3πι
ν 9.000 �9ιωµατ
��ων πρ
υ��ντων κ�θε φυλ=ς
REλλKνων - Περσ�ν κα� MKδων». �Aκ�λ�υθεF τ� κε%µεν�.

Kαταγγ
λλω τ� πλαστ� κε%µεν� τ?ν Jπ�υργε%ων ΠEXΩ∆E καE �EθνικCς Παι-
δε%ας καE Θρησκευµτων καE τ�� �Eθνικ�� καE Kαπ�διστριακ�� Πανεπιστηµ%-

”

�H πρπαγ(νδα τOς N.ας T(Kεως Πραγµ(των

¶
αραθ
τ�υµε Aκ τ�� Internet: «http//www.di.uoa.gr/speech/globe/
G Welome.html» τ2ν lστ�σελ%δα AΛE�AN∆POΣ/GLOBE Home
page Page 1 of 2:



�υ �Aθην?ν. T2ν πρ.η στηλιτε5�µε @ς δεFγµα δ/λ�υ καE -νιστ/ρητης πρ��ει-
ρ/τητας.

�A
ντιπαραθ
τ�µε τ� -ληθZς lστ�ρικ� κε%µεν� τ�� �Aρριαν�� Aκ τ�� Kργ�υ τ�υ
«EAν��ασις EAλε9�νδρ
υ», Tπ�υ Aν Z, VII, 6 λ
γει: «EAλ!9ανδρ
ς... 8κε@θεν
gπλει 8ς nΩπιν, π�λιν 8π� τ
" T�γρητ
ς k�κισµ!νην...» (= 9O �Aλ
.ανδρ�ς...
-π� AκεF Kπλεε στ2ν π/λιν tΩπιν AπE τ�� π�ταµ�� T%γρητ�ς.) �Eν Z, VIII

κ.U. λ
γει:

“%AναF ς στ� F5µα ε]πε τ  \)5ς [...].

»%Aφ�D δ’ Zν7κησα µ1 τ� ;ππικ� τ�>ς σατρ(πες τ�D ∆αρε7�υ, πρ9σθεσα κα�
Nλ9κληρη τ4ν %Iων7α στ4ν Lδικ� σας Zπικρ(τεια κα� fλη τ4ν AL�λ7δα κα� τ�ς
δ6� Φρυγ7ες κα� τ�>ς Λυδ�6ς, κα� Zκυρ7ευσα µ1 π�λι�ρκ7α τ4 M7λητ�· fλες
δ1 τ�ς ̀ λλες ,�ρες π�> πρ�σε,'ρησαν \κ�υσ7ως, fταν τ�ς κατ#λαFα, τ�ς Hδω-
σα σ1 σ?ς ν  τ�ς Zκµεταλλε6εσθε·  κα� τ  �γαθ  �π� τ4ν A�γυπτ�ν κα� Kυ-
ρ�νην, τ  Nπ�Cα ,ωρ�ς µ(,η �π#κτησα, δι  σ?ς Hρ,�νται· κα� � K�7λη Συρ7α
κα� � Παλαιστ7νη κα� � Mεσ�π�ταµ7α ε]ναι δικ( σας κτ�µατα· δικ( σας κα�
� BαFυλ�να κα� τ  B(κτρα κα� τ  Σ�Dσα· δικ( σας κα� N πλ�Dτ�ς τ�ν Λυδ�ν
κα� �; θησαυρ�� τ�ν Περσ�ν κα� τ’ �γαθ  τ�ν %Iνδ�ν κα� N %Ωκεαν9ς· σεCς
ε]σθε σατρ(πες, σεCς στρατηγ�7, σεCς τα)7αρ,�ι. =Ωστε δι’ Zµ1 τ�ν �δι�ν τ7 πε-
ρισσε6ει Zκτ�ς �π� αMτ4ν τ4ν π�ρφ6ρα κα� αMτ� τ� δι(δηµα; %Iδιαιτ#ρως δ1
τ7π�τα δ1ν H,ω στ4ν κατ�,�ν µ�υ, ��τε µπ�ρεC κανε�ς ν  φανερ'σnη θησαυ-
ρ�>ς Lδικ�6ς µ�υ, Zκτ�ς �π� fσα ε]ναι π(λι δικ( σας �π�κτ�µατα m fσα φυ-
λ(σσ�νται γι  σ?ς. %Eπειδ4 κα� ν  τ�>ς φυλ()ω γι  �π9λαυση Lδιαιτ#ρα δι-
κ� µ�υ δ1ν ε]ναι δυνατ9, �φ�D τρ'γω τ  �δια µ1 σ?ς φαγητ  (j,ι καλ6τερα)
κα� πρ�τιµ� τ�ν �δι� sπν� µ1 τ�ν Lδικ9 σας· rν κα� ν�µ7Yω, fτι ��τε κrν τ 
�δια φαγητ  H,ω µ1 τ�>ς καλ�φαγ(δες �π� σ?ς, Zγ� δ1 µ#ν�ντας `γρυπν�ς
πρ�ς ,(ρη σας φρ�ντ7Yω, π�ς ZσεCς θ  �µπ�ρ5τε ν  κ�ιµ?σθε tσυ,α. %Aλλ 
µ�πως �π#κτησα αMτ  (π�i K�ω) δι�ικ'ντας ,ωρ�ς κ9π�υς κα� ταλαιπωρ7ες,
Zν�� ZσεCς κ�πι(Yετε κα� ^π�φ#ρετε;

»Kα� π�C�ς �π� σ?ς Zκ�π7ασε περισσ9τερ� δι’ Zµ1 παρ’ f,τι Zγ� δι’ ZκεCν�ν;
%Eµπρ�ς λ�ιπ9ν, rς Zπιδε7)nη, �φ�D )εγυµνωθn5, τ  τρα6µατ( τ�υ, fπ�ι�ς H,ει,
κα� Zγ� θ  Zπιδε7)ω τ  Lδικ( µ�υ )ε,ωριστ(· δι9τι τ�Mλ(,ιστ�ν εLς Zµ1 δ1ν
^π(ρ,ει καν#να µ#ρ�ς τ�D σ'µατ9ς µ�υ, �κριF�ς τ�ν Zστραµµ#νων πρ�ς τ�ν
Z,θρ� µερ�ν, π�> ν  H,nη µε7νει ,ωρ�ς τρα6µατα κα� ��τε ̂ π(ρ,ει fπλ� m τ5ς
,ειρ�ς m �π� τ  ριπτ9µενα, τ�D Nπ�7�υ �,νη τ�Mλ(,ιστ�ν ν  µ4 φ#ρω Zπ(νω
µ�υ· �λλ  κα� µ1 )7φ�ς �π� ,#ρι H,ω τραυµατισθ5 κα� µ1 τ9)� H,ω τ�)ευθ5
κα� �π� Fλ5µα µη,αν5ς  H,ω Fληθ5 κα� µ1 λ7θ�υς εLς π�λλ  µ#ρη κα� µ1 )6-
λα, �φ�D ,τυπ�θηκα γι  ,(ρη δικ� σας κα� τ4 δ9)α τ4 δικ� σας κα� τ�ν
πλ�Dτ� τ� δικ9 σας, σ?ς Nδηγ� νικητ1ς �ν(µεσα �π� κ(θε )ηρ  κα� κ(θε
θ(λασσα κα� κ(θε π�ταµ� κα� F�υν� κα� κ(θε πεδι(δα. Kα� H,ω κ(νει γ(-

TS σPετικS αNθεντικS κε#µεν τ: �Aρριαν:
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µ�υς τ�>ς Lδ7�υς µ1 σ?ς κα� π�λλ�ν �π� σ?ς τ  παιδι  θ  ε]ναι συγγενεCς µ1
τ  παιδι( τ  δικ( µ�υ. %Aκ9µη δ1 κα� fπ�ι�ς ε],ε ,ρ#η, ,ωρ�ς ν  π�λυε)ετ(-
σω γιατ7 Hγιναν –Zν�� τ9σ� µεγ(λ� µισθ� H,ετε κα� τ9σα π�λλ  H,ετε �ρπ(-
)ει, fταν κατ  τ�ς π�λι�ρκ7ες Zγ7νετ� � λεηλασ7α –τ  H,ω Z)�φλ�σει. Kα� στ#-
φαν�ι �π� ,ρυσ� (π�i δ/θηκαν) στ�>ς περισσ9τερ�6ς σας ε]ναι Zνθ6µια �θ(-
νατα κα� τ5ς Lδικ5ς σας �νδρε7ας κα� τ5ς τιµ5ς �π� Zµ#να. 4. Γι  fσ�υς π#-
θαναν Hνδ�)�ς µ1ν N θ(νατ9ς τ�υς Hγινε, N τ(φ�ς τ�υς δ1 περιφαν�ς, ,(λκι-
ν�ι δ1 �νδρι(ντες τ�ν περισσ�τ#ρων στ  ,ωρι( τ�υς ε]ναι στηµ#ν�ι, �; δ1
γ�νεCς τ�υς ε]ναι τιµηµ#ν�ι κα� �π� κ(θε Zπ7τα)η κα� εLσφ�ρ ν ε]ναι �πηλ-
λαγµ#ν�ι· δι9τι καν#νας δ1ν φ�νε6θηκε φε6γ�ντας τ�ν Z,θρ9ν, fταν Zγ� πρ�-
σωπικ�ς σ?ς δι�ικ�Dσα.
» 5. Kα� τ'ρα Zπρ9κειτ� ν  στε7λω στ4ν πατρ7δα τ�υς fσ�υς �π� Zσ?ς oσαν
�π9µα,�ι, Yηλευτ�6ς· �λλ’ �φ�D fλ�ι θ#λετε ν  φ6γετε, φ6γετε fλ�ι· κα� fταν
φθ(σετε στ4ν πατρ7δα σας, δ'στε τ�υς τ4ν ε�δηση, fτι τ�ν Fασιλ#α σας %Aλ#-
)ανδρ�, Zν�� Zν7κησε µ1ν Π#ρσες κα� M�δ�υς κα� Bακτρ7�υς κα� Σ(κες, ^π#-
τα)ε δ1 κα� OM)7�υς κα� %Aρα,ωτ�>ς κα� ∆ρ(γγες, H,ει δ1 κατακτ�σει κα�
Παρθια7�υς κα� Xωρασµ7�υς κα� �Yρκαν7�υς iως τ4ν Kασπ7α θ(λασσα, κα-
Fαλλ7κευσε δ1 τ�ν Kα6κασ�ν π#ρα �π� τ�ς Kασπ7ας Π6λες κα� Zπ#ρασε κα�
τ�ν �Ω)� π�ταµ� κα� τ�ν T(ναϊ, �κ9µη κα� τ�ν %Iνδ� π�ταµ� – N Nπ�C�ς �π�
καν#να `λλ� δ1ν περ(σθηκε παρ  µ9ν� �π� τ� ∆ι9νυσ� – κα� τ�ν �Yδ(σπη,
κα� τ�ν %Aκεσ7νη, κα� τ�ν �Yδρα'τη κα� τ�ν =Yφαση �κ9µη θ  δι#Fαινε, rν
ZσεCς δ1ν ZFαρ6νεσθε κα� N Nπ�C�ς Fασιλε6ς σας Hφθασε µ#σα εLς τ4ν µεγ(-
λη θ(λασσα κα� �π� τ  δ6� στ9µια τ�D %Iνδ�D κα� διεπ#ρασε τ4ν Hρηµ� Γε-
δρωσ7α, τ4ν Nπ�7α κανε�ς µ1 στρ(τευµα πρωτ6τερα δ1ν Zπ#ρασε �κ9µη, κα�
περν'ντας κατ#κτησε κ�ντ  κα� τ4ν Kαρµαν7α κα� τ4 ,'ρα τ�ν %Ωρειτ�ν
κα� Zν�� H,ει περιπλε6σει πλ#�ν τ� ναυτικ9 τ�υ τ4ν θ(λασσα �π� τ4 ,'ρα
τ�ν %Iνδ�ν iως τ�>ς Π#ρσες, τ� Fασιλ#α σας αMτ�ν µ9λις τ�ν φ#ρατε π7σω στ 
Σ�Dσα,τ�ν H,ετε Zγκαταλε7ψει κα� φε6γετε, παραδ'σαντες αMτ�ν ν  τ�ν φυ-
λ(σσ�υν �; νικηµ#ν�ι F(ρFαρ�ι. AMτ  θ  θεωρ�Dνται, rν δ1ν �πατ�µαι, γι 
σ?ς Z) �σ�υ Hνδ�)α �π� τ�>ς �νθρ'π�υς, κα� �π� τ�>ς θε�>ς δ7καια, fταν τ 
�ναγγε7λετε. Φ6γετε.

¶
ερE τCς δηµηγ�ρ%ας τ�� �Aλε.νδρ�υ πρ�ς τ�iς Mακεδ/νες, καE µ/ν�, στ2ν
tΩπη �VδεEς jτερ�ς -ναφ
ρεται �cτε , Πλ�5ταρ��ς στ�ν «Παρ�λληλ
» µZ
τ�ν Kα%σαρ� «B�
» τ�� �Aλε.νδρ�υ R στ� !ι!λ%� τ?ν «�Hθικ?ν» τ�υ «Περ�
τ=ς EAλε9�νδρ
υ τ��ης G EAρετ=ς» �cτε στ� σ�ετικ� περE �Aλε.νδρ�υ κε-

φλαι/ τ�υ , ∆ι/δωρ�ς , ΣικελιNτης.
9H σ5γκριση τ?ν δ5� κειµ
νων -π�καλ5πτει τ2ν πλαστ/τητα, παρ�υσια<�µ
-

ν�υ ψευδ?ς τ�� �Aλε.νδρ�υ νM ,ρκ%<εται σZ π�λ%�νη AνNπι�ν 9.000 !αρ!ρων.
9O φερ/µεν�ς «Tρκ�ς» @ς τ%τλ�ς δZν Aπι!ε!αι��ται  �cτε Aκ τ�� πλαστ�� κειµ
-
ν�υ γιM τ�iς U.Cς λ/γ�υς:

M#λησε πρSς Mακεδ�νες, qPι πρSς Π.ρσες

”
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T� πρ?τ� µ
ρ�ς τ�� διM κεφαλα%ων γραµµτων τ%τλ�υ «RO ;ρκ
ς τ
" Mε-
γ�λ
υ EAλε9�νδρ
υ τ� 324 π.X.» εXναι -νακρι!
ς, -φ�� Tρκ�ς δZν πρ�κ5-

πτει Aκ τ�� ψευδ�κειµ
ν�υ, π�i τελειNνει µZ τ2 φρση «jOσ
 περν�ει �π� τ� �!-
ρι µ
υ, θ< πρ
σπαθKσω ν< συντελεστ
"ν α�τ< π
_ Xπ�σ�
µαι». T� Tλ� κε%µεν�
�αρακτηρ%<εται @ς εV�
ς, συµ!�υλZς καE Aπιθυµ%ες.

Συν
�εια τ�� τ%τλ�υ: «Στ7ν nΩπη τ=ς EAσ�ας 8ν3πι
ν 9.000 �9ιωµατ
��ων κα�
πρ
υ��ντων κ�θε φυλ=ς REλλKνων, Περσ�ν κα� MKδων». 9H tΩπη �ταν «π�-

λη 8π� τ
" T�γρη �τισµ!νη», Tπως µαρτυρεF , �Aρριαν�ς (Z, VII, 6), δηλαδ2 π/λη
τCς Mεσ�π�ταµ%ας. Στ2 Mεσ�π�ταµ%α δZν JπCρ�αν Π
ρσες καE MCδ�ι. OVδαµ��
πρ�κ5πτει «;ρκ
ς τ� 324 π.X. στ7ν nΩπη τ=ς EAσ�ας 8ν3πι
ν 9.000 �9ιωµατ
��ων
κα� πρ
υ��ντων κ�θε φυλ=ς REλλKνων, Περσ�ν κα� MKδων».

T� κε%µεν� τ�� �Aρριαν�� π�i παραθ
σαµε, π�υθενM δZν µιλεF περE 9.000 -.ιωµα-
τ�5�ων καE πρ�υ�/ντων κθε φυλCς. tAλλωστε W bδια Aπιφυλλ%δα -ντιφσκει πρ�ς
τ�ν Uαυτ/ της, δι/τι τ�iς «�9ιωµατ
��
υς κα� πρ
��
ντες κ(θε φυλ5ς» Aν συνε�ε%�α
τ�iς περι�ρ%<ει σZ φυλZς «REλλKνων - Περσ�ν κα� MKδων». T� κε%µεν� τ�� �Aρρια-
ν�� -νωτ
ρω δZν καθ�ρ%<ει �cτε -ριθµ�ν (9.000 R =λλ�ν) �cτε «...�9ιωµατ
��
υς κα�
πρ
��
ντες κ�θε φυλ=ς, REλλKνων, Περσ�ν κα� MKδων»...

T� κε%µεν� τ�� δCθεν Tρκ�υ τ�� �Aλε.νδρ�υ, π�i πρ�φαν?ς εXναι Jπ�!�λιµαF�,
A.υπηρετεF π�λλ�iς σκ�π�5ς. �E.υπηρετεF τ2 «N!α T�9η Πραγµ�των» καE τ2ν «Πα-

2.

1.
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T� «Project Alexandros» τ�D
πρ�γρ(µµατ�ς «Globe» (^π�
τ4ν αLγ7δα τ�ν ^π�υργε7ων
%Eθνικ5ς Παιδε7ας κα� Θρη-
σκευµ(των κα� ΠE.XΩ.∆E κα�
τ�D %Eθνικ�D Kαπ�διστριακ�D
Πανεπιστηµ7�υ %Aθην�ν), π�>
διαδ7δει τ�ν πλαστ� δ5θεν
«fρκ�» τ�D M. %Aλ#)ανδρ�υ.
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γκ
σµι
π
�ηση» περι!ε!ληµ
να µZ τ� κ�ρ�ς τCς µ�ναδικCς πρ�σωπικ/τητας τ��
�Aλε.νδρ�υ. Σηµειωτ
�ν, Tτι �l =νω Tρ�ι «N!α T�9η» καE «Παγκ
σµι
π
�ηση» Jπ�-
κρ5πτ�υν τ2ν πρ�ωθ�5µενη κατλυση κθε AθνικCς \ντ/τητας, �VσιαστικCς Aλευ-
θερ%ας καE δηµ�κρατ%ας. Xρησιµ�π�ιεF τ�ν OHE καE τ�iς λ�ιπ�iς διεθνεFς \ργανι-
σµ�iς @ς Jπηρ
τες ταπειν?ν κατM τCς -νθρωπ/τητ�ς καE τ�� πλανBτ�υ συµφερ/ντων.
TM -�αλ%νωτα συµφ
ρ�ντα ��κ�δ�µ��ν µεθ�δικM καE µZ τα�5τητα µιM στυγν2 πα-
γκ/σµια δικτατ�ρ%α παρασκηνιακ?ν κ5κλων, καλυπτ�µ
νων π%σω -π� δCθεν δηµ�-
κρατικZς διακυ!ερνBσεις A. -νδρεικ
λων.

�Eπειδ2 Tµως -ντιφσκ�υν πρ�ς τ�ν Uαυτ/ τ�υς, δηµι�5ργησαν, Tπως λ
γ�υν Jπ�-
κριτικ, «τ� “Πρ9γραµµα %Aλ#)ανδρ�ς”, π�> �π�τελεC τ4ν \λληνικ4 συµµετ�,4 στ�
διεθν1ς περιFαλλ�ντικ� πρ9γραµµα GLOBE. �H Hναρ)� τ�υ... Hγινε στ�ς 22 %Aπρι-
λ7�υ 1994 �π� τ�ν �ντιπρ9εδρ� τ�ν HΠA Al Gore... Στ4ν �Eλλ(δα τ4ν εMθ6νη τ�D
Πρ�γρ(µµατ�ς  Globe H,ει τ� �Yπ�υργεC� ΠεριF(λλ�ντ�ς, Xωρ�τα)7ας κα� ∆ηµ�-
σ7ων pEργων, Zν�� στ4ν %Eπιτρ�π4 Παρακ�λ�6θησης τ�D Πρ�γρ(µµατ�ς συµµετ#-
,ει κα� τ� ^π�υργεC� %Eθνικ5ς Παιδε7ας κα� Θρησκευµ(των» (σελ%δα 1 -π� 3
http://www.di.uoa.gr/speech/globe/Perigraph/frmain.htm 30/1/2003).

ΓιM τ� -νακρι!Zς καE πλαστ� περιε�/µεν� πρ
πει νM -να<ητηθ��ν καE νM καταλ�-
γισθ��ν �ρµ�δ%ως εVθ5νες µετM τ2ν -π�κλυψη τCς -θλι/τητας.

KωνσταντCν�ς - EMστ(θι�ς Γεωργαν?ς

T� κε7µεν� τ�D πλαστ�D
δ5θεν fρκ�υ τ�D %Aλε)(ν-
δρ�υ, fπως παρ�υσι(Yεται
στ4ν Zπ7σηµη ;στ�σελ7δα
τ�D «πρ�γρ(µµατ�ς %Aλ#-

)ανδρ�ς».



Θ  π#σωµε µ#,ρι τ�D τελευτα7�υ %Aµερικαν�D
Kαλ< τ� gλεγε 8κε@ν
ς A τρισκατ�ρατ
ς A RHρ�κλειτ
ς,

;τι «π�λεµ
ς πατ7ρ π�ντων». EEσε@ς �!�αια τ�ν θεωρε@τε
«σκ
τειν� φιλ�σ
φ
» κα� δ4ν �σ�
λε@στε ?δια�τερα µαD�

τ
υ. ∆4ν πειρ�Dει, κακ�µ
ιρα �νθρωπ�κια. T�σ
 τ� καλ�τερ
 γι< µ!να, π
_ g�ω
8µπεδ3σει στ7ν 8κτ!λεση τ� παραπ�νω �9�ωµα. Γι’ α�τ� κα� a�ι τυ�α@α σHς µανι-
π
υλ�ω ;πως µ
" κ�νει κ!φι.

Θ< µ
" π=τε �!�αια π�ς :σως τ� παρακ�νω λιγ�κι, �λλ< τ� ν< γ�νvη; E�ναι B κα-
λ�τερη µ!θ
δ
ς, γι< ν< 8φαρµ�Dω τ� «δια�ρει κα� �ασ�λευε». Kι 8πειδ7 Wνας π�λε-
µ
ς δ4ν ε�ναι κα� ;,τι πι� ε�πεπτ
, π�ντα �ρ�σκω τ� κατ�λληλ
 casus belli, γι< ν<
τ�ν δικαι
λ
γKσω. iAν ;µως �κ�µα κα� σ’ α�τ7ν τ7ν περ�πτωση δυσκ
λε�εστε ν<
τ�ν �ων!ψετε, 
�δ4ν πρ��ληµα. Θ< σHς φιλ!ψω λ�γ
 µωρ
εθνικισµ� κα� θ< π�vη κ�-
τω. Kι hν δ4ν π�vη, g τ�τε θ< ��λω τ< µεγ�λα µ
υ µ!σα. Θ< φHτε λ�γη «EAπ
κ�λυ-
ψη» EIω�νν
υ γι< mρεκτικ�, λ�γ
 N
στρ�δαµ
 γι< κυρ�ως πι�τ
, γαρνιρισµ!ν
 µ4
mλ�γη �π� Πρ
φ=τες κα� θ< τ� ε��αριστηθ=τε. Θ< π
λεµKσετε, θ< τρωθ=τε, πι-
θαν�ς θ< σκ
τωθ=τε, θ< δ
9αστ=τε (8µ!να µ
" λ!ς!) κα� στ� φιν�λε 8γ� θ< �φε-
ληθ�. nEτσι δ
υλε�ει τ� σ�στηµ� µ
υ 8δ� κα� α?�νες.

Kι 8σε@ς, παλι
-Pωµι
�, µ7 �ιαστ=τε ν< µ4 �αρακτηρ�σετε φιλ
π�λεµ
 G π
λεµ
-
κ�πηλ
, γιατ� g�ω ρ�µµατα γι< τ7 γ
�να σας στ� πρ
παγαδιστικ� µ
υ Aπλ
στ�-
σι
. �ε�νHτε �ρ!, ;τι 
c µιαρ
� ε?δωλ
λ�τρες πρ�γ
ν
� σας ε��αν θε
π
ιKσει τ�ν Π�-
λεµ
 στ� πρ�σωπ
 τ
" nAρη; Kι gρ�εστε τ3ρα ν< µ
" π
υλKσετε �ντιπ
λεµικ�
πνε"µα κα� φιλειρηνικ7 µ
�ρη. T3ρα �!�αια θ< µ
" π=τε “o tempora, o mores”!

Παρ=λθε Aριστικ< A καιρ�ς, π
_ 
c µακριν
� σας πρ
π�τ
ρες µπαστακ3θηκαν
γι< µι< δεκαετ�α g9ω �π� τ< τε��η τ=ς Tρ
�ας γι< τ< µ�τια τ=ς REλ!νης κα� µ�ν
ν.
T� φιλ�τιµ
 τ
_ς µ�ρανε! EEγ� τρ��η9α  κατ< Mεσ
π
ταµ�α µερι�, ν< καDαντ�σω
τ< πετρ!λαια, ;πως dλλωστε κ�νω κα� τ3ρα δι< τ
" 8µψ��
υ κα� �ψ��
υ, �λλ<
π�ντα �ναλ3σιµ
υ - Xλικ
" τ=ς Πλανηταρ��ας. Σιγ< µ7ν π
λεµKσω 8γ3. jOταν θ!-
λω κ�τι, ��Dω τ
_ς ε�ν
υ��µυαλ
υς ν< µ
" τ� φ!ρ
υν. Γι< ν< τ
_ς κ�νω δ4 πι� πρ�-
θυµ
υς ν< µ4 89υπηρετKσ
υν, τ
_ς καλ
πι�νω �ς σωτ=ρες τ=ς �νθρωπ�τητ
ς κα�
�πελευθερωτ4ς λα�ν �π� στυγν
_ς δικτ�τ
ρες, τ
_ς Aπ
�
υς 8γ� 8νθρ
ν�Dω, �λλ<
κα� 8κθρ
ν�Dω, Aσ�κις πα�
υν ν< µ4 89υπηρετ
"ν. Γι’ α�τ� κα� a�ι τυ�α@α τ� 70%
τ=ς κ
ιν=ς γν3µης στ7 µητρ�π
λη τ=ς Πλανηταρ��ας συγκατατ�θεται στ�ς �π
-
φ�σεις µ
υ.

nE�ω �!�αια κι α�τ
_ς π
_ �ντιδρ
"ν σ’ ;λα τ< µKκη κα� τ< πλ�τη τ=ς Xφηλ�
υ,
�λλ< δ4ν �αρυ!σαι. T� µπ
ρ
"ν ν< µ
" κ�ν
υν. MKπως 8µπ
ρικ� µπ
ϋκ
τ�D; iAς
γελ�σω! nEτσι ;πως g�ω παγκ
σµι
π
ιKσει τ7ν 
?κ
ν
µ�α, γ�νεται µπ
�µερανγκ στ�
κεφ�λι τ
υς. iAς τ� καταλ��
υν 8πιτ!λ
υς, ;τι σ4 τ�π
τα δ4ν ε�µαι ε��λωτ
ς. ∆η-
λαδ7 σ�εδ�ν σ4 τ�π
τα. EEκε@ν
 π
_ �ρες - �ρες µ4 κ�νει ν< τρ!µω, ε�ναι α�τ� π
_

c �ρωµερ
� jEλληνες �ν�µαDαν «��ριν». Kι α�τ�, γιατ� 8γ� D� κα� δ
υλε�ω µ4 τ7ν
��ριν. Kα� τ� κακ� ε�ναι, ;τι �στερα �π� τ7ν ��ριν gρ�εται B N!µεσις, B Aπ
�α κρα-
τ�ει Wνα τ�σ
 µεγ�λ
 (µ4 τ� συµπ�θει
)

Σ(ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



9O σ�εδιασµ�ς στ2ν ν
α παγκ/σµια τ.η Aπιτρ
πει Tλες τEς
Aκδ��Zς κ�ινωνικ�-π�λιτικCς συµπεριφ�ρ8ς, -ρκεF νM εXναι µ
σα
στM πλα%σια µι8ς διαρκ��ς αc.ησης τCς παραγωγCς, ν
ων µ
σων
παραγωγCς καE ν
ων πρ�ϊ/ντων. kOλα τM κ/στη -γαθ?ν Jπ�λ�γ%-
<�νται σZ δ�λλρια καE @ς Aκ τ�5τ�υ θM εXναι -δ5νατ�ν π�τZ νM
Aλεγ�θ�C W πραγµατικ2 -.%α παραγωγCς τ�υς, -φ�� �VδεEς πλ2ν τ?ν
σ�εδιαστ?ν K�ει τ2 δυνατ/τητα νM γνωρ%<�η τ2ν πραγµατικ2 κυ-
κλ�φ�ρ%α δ�λλαρ%ων.

tEτσι λ�ιπ�ν W πρ�-κ�στ�λ/γηση τCς παραγωγCς σZ Aπ%πεδ� κε-
ντρικ�� σ�εδιασµ�� καθ�ρ%<ει καE τ�iς µισθ�iς τCς Aργασ%ας, �στε
µ/ν� Tσ�ι παργ�υν νM εXναι µ
σα στM Tρια τCς καθεστωτικM @ρι-
σµ
νης -.ι�πρεπ��ς δια!%ωσης Uν�ς πλη!ε%�υ, Aν�? �l Jπ/λ�ιπ�ι νM
εXναι παρ%ες. XωρEς Tµως νM �ν�υν τ2ν Aλπ%δα τ�υς, δι/τι στEς δ5-
σκ�λες καταστσεις δια!%ωσης -ναγκαστικM γ%νεσαι καE παρM φ5-
σιν Aφευρετικ/ς, �στε νM .ανακερδ%<�ης τ2ν �αµ
νη θ
ση µ
σα στ2ν
κατεστηµ
νη ,µδα παραγωγCς. AVτ� Aφ’ Tσ�ν !
!αια δε�τ�Cς νM
συµµετσ��ης στEς «�ηµικZς -ντιδρσεις», π�i ,ρ%<�νται -π� τ2ν

π�λιτικ2 γεωµετρ%α τCς µ
γιστης πνευµατικCς A.�υθ
νωσης π�i Aπι!λλεται, �στε νM µ2ν Jπρ��η ,
παραµικρ�ς �ρ/ν�ς -νλυσης καE -ντ%δρασης.

Tηλε-µεταφ
ρ�υν διM τCς ψηφ�ρ�ρ%ας -π� τ�iς θεατZς πρ�ς τ� παι�ν%δι καE τ�iς δρ?ντες τ� =λγ�ς
Uν�ς καθηµεριν�� καE -τελε%ωτ�υ συσσωρευ/µεν�υ ψυ�αναγκασµ��, π�i εXναι τ� πρ�ϊ�ν τCς Aφαρ-
µ�γCς τ?ν Jπ��ρεωτικ?ν -πνθρωπων καθηµεριν?ν δρσεων πραγµατικCς δια!%ωσης. kOλα αVτM δη-
λαδ2 π�i θM Kπρεπε καν�νικM νM π
φτ�υν Aπνω τ�υς, jνεκα τCς τερστιας !αρ5τητας π�i δηµι�υρ-
γ��ν �l -ντιανθρωπιστικ�E σ�εδιασµ�E καE πρ.εις τ�υς σZ διεθνZς καE τ�πικ� Aπ%πεδ�.

T
� παι�ν%δι Jπ�κλ�πCς τCς κ�ινωνικCς vis-vitalis, τ� «Wall[3]», τ� ,π�F� µ8ς K��υν Uτ�ιµσει, εXναι
jνα παι�ν%δι συνεργασ%ας µετα.i τ?ν διαφ/ρων ,µδων, π�i -ντιµ��νται γιM jνα µεγαλ5τερ� κ�µ-
µτι τCς πρ�διαστασι�π�ιηµ
νης π%ττας. EXναι παι�ν%δι συνεργασ%ας, δι/τι K�ει π�λλM σηµεFα
�σ�ρρ�π%ας καE µλιστα �ωρEς νM Aνδιαφ
ρ�η τ�iς σ�εδιαστ
ς τ�υ �δια%τερα κπ�ι� συγκεκριµ
ν�

-π’ αVτ. �AρκεF νM πα%<�η τ� παι�ν%δι καE νM Jπρ��η παραγωγB: Παραγωγ2 -γαθ?ν καE θεµατ�ς.

�H «µιρασι7» τOς rδη µιρασµ.νης «π#ττας»

�O ν�µπελ7στας µαθηµατικ�ς
John Nash. �H θεωρ7α τ�υ Hγινε
Zν �γν�7qα τ�υ µ#σ� γι  τ�ν ,ε7-
ριστ� Z)�υσιασµ� π�> �πειλεC

τ4ν �νθρωπ9τητα.

ΠHς πρετιµ(Uεται V σFγPρνη δυλε#α

O
VσιαστικM τ� ν
� τηλε�πτικ� σκ�υπ%δι π�i -κ�5ει στ� dν�µα “The
Wall[1]” φ
ρει στ� πρ�σκBνι� τ?ν κ�ινωνικ?ν δρωµ
νων jνα τ
-
τ�ι� θεµατ�λ�γικ� ρεπερτ/ρι� Aργαλε%ων A.�υσιασµ��, π�i

-φ�ρ8 στ2ν ταυτ/�ρ�νη Aφαρµ�γ2 παιγν%ων συνεργασ%ας καE µ2 συ-
νεργασ%ας AπE τ?ν µα<?ν, κατM τM πρ/τυπα τ?ν θεωρι?ν τ�� ν�µπε-
λ%στα µαθηµατικ�� John Nash[2]. (OVδεµ%α !
!αια εVθ5νη φ
ρει , θε-
ωρητικ�ς Nash γιM τ2ν κατντια αVτB).



kOλες �l Aπιµ
ρ�υς µικρZς καE µεγλες µ�ες πνευµατικ�� καE ψυ�ικ�� καννι!αλισµ�� µ
σα στ�
γενικNτερ� παι�ν%δι -νγ�νται σZ παι�ν%δια µ2 συνεργασ%ας πρ�σεκτικM σ�εδιασµ
να, �στε �l νι-
κητ
ς τ�υς, π�i θM Jπρ��υν πντα, -φ�� εXναι παι�ν%δια µ2 συνεργασ%ας, νM !ρ%σκωνται κατM
καν/να σZ συσ�
τιση µZ µεγλες ,µδες πληθυσµ��, R κα%, -κ/µα καλ5τερα, νM δηµι�υργ��ν µ
σ�ω
ψυ��λ�γικCς τα5τισης µεγλες ,µδες ,µ�ν��5ντων καE συµπασ�/ντων -τ/µων µZ -ναφ�ρM σZ κα-
θ
να -π� τ�iς bδι�υς.

9H λ�γικ2 τ�� µηδενικ�� -θρ�%σµατ�ς, δηλαδ2 τCς eπαρ.ης ν%κης - Aπθλ�υ, π�i περνει µZ Tρ�υς
κ�υµπαρι8ς -π� τ2ν -ρ�2 τ�� παιγν%�υ στ2ν A.�υθενωτικ2 πρ�σπθεια τ?ν συµµετε�/ντων, διασφα-
λ%<ει τ/σ� τ� -κ
ραι� τCς -ρ�ικCς π%ττας σZ Aπ%πεδ� διαθ
σιµων π/ρων καE πρ�σδ/κιµ�υ συµπερι-
φ�ρ8ς Tσ� καE τ2ν τελικ2 παρδ�ση τCς πρ�%κας τ�� συστBµατ�ς στ2ν R στ�ν τελικ� σκληρ/τερ� Aπι-
!Bτ�ρα τCς A.�υσ%ας, W ,π�%α Tµως A.�υσ%α K�ει δ�θC πρ�ς -νλωση καE �ρBση σZ Tλ�υς τ�iς συµµε-
τ
��ντες -π� τ2ν -ρ�2 A.%σ�υ.

tE�ει Tµως δ�θC[4] d�ι µZ τ2ν Kνν�ια τCς αVτ�ν�µ%ας, δηλαδ2 νM µπ�ρ��ν νM φτει�ν�υν καν�νι-
σµ�iς Tταν -παιτCται, �cτε µZ τ2ν Kνν�ια τCς αVτ�τ
λειας τ�� νM µπ�ρ��ν δηλαδ2 νM αVτ�δια�ειρ%-
<ωνται µZ bδια =µεση δηµ�κρατικ2 µεθ�δ�λ�γ%α τ�iς π/ρ�υς τ�υς, -λλM �cτε καE µZ αVτ�δικ%α π�i ση-
µα%νει νM µπ�ρ��ν νM ,ρ%<�υν �l bδι�ι =µεσα τ� π�ι/ς µ
νει καE π�ι/ς φε5γει -π� τ� παι�ν%δι -νλ�γα
µZ τ2 συµπεριφ�ρ τ�υ. Στ� !αθµ� π�i τ%π�τα -π� τM παραπνω δZν �σ�5ει, K��υµε µ%α πλBρη[5] Bι/-
σφαιρα-2 -λλM µZ παρ��2 \.υγ/ν�υ καE -παγωγ2 δι�.ειδ%�υ τ�� =νθρακα κατM τ2ν κρ%ση καE !�5λη-
ση τ?ν A.ωτερικ?ν παραγ/ντων τ�� παι�νιδι��.

Mετα.i τ?ν παικτ?ν - φυλακισµ
νων Jφ%σταται µιM διαρκ2ς διαπραγµτευση, π�i µZ !ση τ2ν
κλασσικ2 θεωρ%α παιγν%ων κατM τ�ν J. Von Neuman[6], εXναι φαιν�µενικM -πρ�σδι�ρ%στ�υ -π�τελ
-
σµατ�ς. 9O Nash Tµως µ8ς λ
ει, πλ2ν Tµως µερικ?ς σωστ, γιM τEς -νγκες Uν�ς πεπερασµ
ν�υ συν/-
λ�υ διαπραγµατευτ?ν Tπως �l συµµετ
��ντες lκαν�π�ιητικM καλ, Tτι , \ρθ�λ�γισµ�ς τ?ν παικτ?ν π�>
θ  πρ#πει ν  Zπικρατ�σqη m π�> �ναµ#νεται ν  Zπικρατ�σqη στM πλα%σια τ�� Aπιδιωκ/µεν�υ -π�τελ
-
σµατ�ς, θM ,δηγBσ�η σZ τ�πικZς �σ�ρρ�π%ες καE Aπ%λυση τ�� κθε πρ�!λBµατ�ς διαπραγµτευσης µ
σ�ω
τCς -ναγωγCς τ�� εVρ5τερ�υ διαπραγµατευτικ�� πρ�!λBµατ�ς σ’ jνα σ5ν�λ� -π� στ�ι�ειNδη πα%γνια
µ2-συνεργασ%ας, τM ,π�Fα, @ς µηδενικ�� -θρ�%σµατ�ς π�i εXναι, Jπ��ρεωτικM θM ,δηγ��ν σZ λ5σεις
διM µ
σ�υ <ευγ?ν �αµ
ν�υ - κερδισµ
ν�υ[7]. 

kOταν ψηφ%<�ης κπ�ι�ν νM !γ�C -π� τ� παι�ν%δι, Aσi K�εις παντελC Kλλειψη γνNσης γιM τ� π/σ�ι
=λλ�ι K��υν τ2ν bδια =π�ψη µ’ Aσ
να καE τ2ν δηλNν�υν, Aν�? ταυτ/�ρ�να µ
σ�ω τCς συµµετ��Cς σ�υ στ�
παι�ν%δι Jπ�θηκε5�ης τ2ν πνευµατικB σ�υ -ρτι/τητα, -φ�� τ2ν κρ%ση σ�υ τ2ν ψυ�αναγκ<�ης µ
σα -π�
τ2ν bδια τ2 δ�µ2 τ�� παι�νιδι��. Γ%νεσαι δηλαδ2 , πελτης Uν�ς πρ�ϊ/ντ�ς λαθρεµπ�ρ%�υ καE µλιστα
µ2 dντ�ς πρ�ϊ/ντ�ς, γιM νM δανειστ? τ2ν ,ρ�λ�γ%α τ�� «Σ�φιστC» µ
σα -π� τ� λυτρωτικ� φακ� τ�� Kα-
στ�ριδη[8]. 

Tαυτ/�ρ�να ν�µ%<εις Tτι µZ τ2ν ψCφ� σ�υ φρ�ντ%<εις Kτσι, �στε W ,µδα τCς σπηλι8ς νM µ
ν�η µZ
τ�iς καταλληλ/τερ�υς, -φ�� �VσιαστικM αVτ� θ
λ�υν καE �l σ�εδιαστZς τ�� παι�νιδι��. 9H ε�κ�νικ2
Wδ�ν2 π�i πρ�σλαµ!νεται -π� τ�ν τηλεθεατ2 jνεκα αVτCς τCς συµµετ��Cς τ�υ, -δραν�π�ιεF τ�ν τη-
λε-µεταφερ/µεν� π/ν�, π�i περνει στ�ν τηλεθεατ2 -π� τEς κατM τεκµBρι� συνε�εFς «ψυ��κτ�ν%ες», π�i
λαµ!ν�υν �Nρα στEς δυ� -ρ
νες. tEτσι µπ�ρ��ν νM καταγρφωνται σZ µα<ικ� Aπ%πεδ� �l πρ�τιµητ
-
�ι τ5π�ι -νθρNπων, π�i Aµφαν%<�νται νM τM !γ<�υν π
ρα σZ συνθCκες πλη!ειακCς δια!%ωσης. KαE
d�ι µ/ν� αVτ� -λλM ψ�ν�υν νM !ρ��ν καE -νµεσα σ’ Aκε%ν�υς π�i Aσi -ναγνωρ%<εις @ς lκανNτερ�υς
γιM νM µε%ν�υν στ2 σπηλι, π�ι�% θM διεκδικBσ�υν µιM θ
ση στ2 �λιδ2 - A.�υσ%α τCς !%λλας.

�A
π� τ2ν =λλη , νικητ2ς Uν�ς τ�πικ�� παιγν%�υ µ2 συνεργασ%ας καE =ρα µηδενικ�� -θρ�%σµατ�ς
γ%νεται στ2 !%λλα , π�λιτικ/ς, π�i θM κρ%ν�η καE θM ,ρ%σ�η τ� µ�ν�µ�� τCς Uπ/µενης µ�ης. ∆Zν
�ρει<εται κoν δηλαδ2 νM σκ5ψ�η π�τZ κανεEς πνω -π� τ�ν «Π�λιτικ/», γιM νM !ρ�C τ�ν ,ρισµ/
τ�υ. T�ν κ�ιλ�π�ν8 τ� bδι� τ� πα%γνι� συνεργασ%ας καE τ�ν -π�δ%δει µZ καισαρικ2 τ�µB· bσως

καE φ�ρτωµ
ν� µZ κπ�ι� ψιλ�-Down γιM AφZ στ� Uπ/µεν� Aπ%πεδ� Uν�ς παιγν%�υ µ2 συνεργασ%ας.
ΦυσικM στ2ν bδια τ2 !%λλα, στ2ν A.�υσ%α δηλαδB, τM πρ�!λBµατα τM λ5ν�υν -ναµετα.5 τ�υς �ωρEς

Π.ντε µνπ(τια πρSς τ�ν Lπ#γεια κ�λαση
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A.ωτερικZς Aπεµ!σεις (τ�� κ�ιν��). 9Aπλ8 Tταν κν�υν λθ�ς Aπιλ�γ2 στ� =τ�µ�, π�i θM τ�iς Aκπρ�-
σωπBσ�η σ’ jνα -γ?να γιM τ2 διεκδ%κηση µι8ς θ
σης τ�υς -π� τ�iς πλη!ε%�υς, δZν �ν�υν καE τ%π�τα
τελικ, δι/τι -φ�� Jπρ��η πλη!εF�ς lκαν�ς καE νM -ντικαταστBσ�η jνα δικ/ τ�υς καE νM θ
λ�η νM Aντα-
�θ�C στ2ν κστα τ�υς, τ/τε δZν Jπρ�ει πρ/!ληµα. Tαυτ/�ρ�να καE σταδιακM W �λιδ�-ε.�υσ%α Aµπλ�υ-
τ%<εται καE µZ τ�iς πι� lκαν�5ς, -φ�� �l πι� -δ5νατ�ι π8νε στ2 σπηλι. tE��υµε ∆ηµ�κρατ%α δηλαδ2
Aδ? π
ρα καE bσες εVκαιρ%ες, d�ι παF.ε - γ
λασε. �E.λλ�υ -π� τM π
ντε µ�ν�πτια γιM τ2ν κ/λαση τ2ν
Aδ? (tAρνηση - �OργB - Πα<ρεµα - Kατθλιψη - �Aπ�δ��B[8]), Jπρ�ει πντα W Aναλακτικ2 π�ρε%α
τCς tAρνησης, �OργCς, �Eπ%θεσης, Παρδ�σης καE Πρ�σευ�Cς.

∆1ν H,�υν ^π�λ�γ7σει fµως τ4ν Zκδ�,�, κ(π�ι�ι ν  θ#λ�υν ν  ,(σ�υν. Θεωρ��ν τ�ν \ρθ�λ�γισµ�
δεδ�µ
ν� καE -ρν��νται νM δ��ν τ� στ�ι�ει?δες. kOτι W θυσ%α R W �ειρ/τερη Aπιλ�γ2 εXναι πντα µιM
Aπιλ�γB. EXναι jνα πνευµατικ� καE ψυ��λ�γικ� π�ρν�γρφηµα -νNµαλων σ�εδιαστ?ν καE =ρρωστ�υ
κ�ιν��. AMτ� ε]ναι τ� “The Wall”. 9Eτ�ιµ<�υν τEς κ�ινων%ες γιM τM τελικM στδια Aφαρµ�γCς τCς ν
-
ας τ.ης. EXναι τ� πρωτε��ν πλCγµα γιM λ/γ�υς πρ�ληπτικCς καθεστωτικCς «Xγιειν=ς». NM .
ρ�υν
δηλαδ2 Aκ τ?ν πρ�τ
ρων καE σZ γενικZς γραµµ
ς, π?ς εXναι W καµπ5λη καταν�µCς διαθ
σεων καE σκ
-
ψεων, π�ι�% -ντ
��υν, π�ι�% -ρ
σ�υν, π�ι�% σπ8νε, π�ι�% θM εXναι παρ%ες καE π�ι�% γιM .επ
ταµα. 9O κα-
θ
νας π�i !λ
πει καE συµµετ
�ει, Jπ�γρφει σZ λευκ� �αρτ%, π�i φ
ρει τ� Jδατ�γρφηµα καE τ� σCµα
τCς ν
ας τ.ης. 9O καθ
νας π�i συµµετ
�ει -θρ�%<εται στ2ν «σιγµ
ειδ=» τ�υς. KαE Tταν W σιγµ�ειδ2ς
,ρι<�ντιωθ�C στ2ν =νω της διαδρ�µB, -λλ<�υν πα%γνι�, καν/νες καE µικρ�δ�µ
ς, �στε καE �σπ�υ νM
πρ�κ5ψ�υν ν
ες -θρ�ιστικZς τσεις, ν
ες σιγµ�ειδεFς.

Πσ�ι<αν �ρ/νια µZ �δε�λ�γ%ες, AνεργειακZς κρ%σεις, ��κ�ν�µικZς κρ%σεις, τρ�µ�κρατ%α, τ�πικ�iς
π�λ
µ�υς, δικτατ�ρ%ες, κ�µµ�υνισµ�5ς, Aπαναστσεις καE jνα σωρ� =λλα -π� τ� παν
ρι τCς πα-
γκ/σµιας φυσικCς δε.αµενCς τ?ν στ�ι�ειωδ?ν σωµατιδ%ων καE δ�µ?ν τCς παραδ�σιακCς A.�υσ%ας
νM Aπι!λλ�υν τ2ν -ρ�B τ�υς. T2ν εX�αν δ%πλα τ�υς Tµως καE τNρα τ2ν Aφαρµ/<�υν καE µλιστα
τ�iς πληρNν�υµε γι’ αVτ/, -γ�ρ<�ντας καE τM πρ�ϊ/ντα π�i AµεFς παργ�υµε καE π�i διαφηµ%-
<�νται κατM κατηγ�ρ%ες ,µδων Aνδιαφερ/ντων καE συνφειας µZ τ�iς �αρακτCρες π�i διαµ�ρ-
φNν�νται -π� τ� παι�ν%δι.

TM think - tank [9], π�i K��υν σ�εδισει αVτ� τ� παι�ν%δι, µεταφ
ρ�ντας τ2 θεωρ%α τ�� Nash -π� τ�
��κ�ν�µικ� πεδ%� Aφαρµ�γCς της στ� κ�ινωνικ� πεδ%�, K��υν �τυπBσει φλ
!α. Στ2ν Uπ/µενη σειρM τ
-
τ�ιων παι�νιδι?ν συνεργασ%ας Nash, θM Aντα�θ��ν ν
ες διαστσεις, π�i θM -φ�ρ��ν πλ
�ν στ2ν Aπι-
!�λ2 τCς τ.ης γιM λ�γαριασµ� τ�� συν/λ�υ αVτ?ν τ?ν ,µδων, π�i συµµετ
��υν µ
σ�ω µι8ς Kj φαι-
ν�µενικM -νε.ρτητης ,µδας, π�i θM φρ�ντ%<pη γιM τ2ν -σφλεια καE τ2ν πρ�στασ%α τ?ν συµµετε�/-
ντων, συµµετ
��ντας καE αVτ2 �VσιαστικM µ
σα στ� παι�ν%δι. Λ�γικM θM πρ
πει νM -κ�λ�υθBσ�υν καE
συµµετ��Zς -λλ�δαπ?ν καE ��κ�ν�µικ?ν µεταναστ?ν, Tπ�υ θM δ��µε νM A.ελ%σσωνται, καθαρM γιM λ/-
γ�υς κθαρσης τ�� τηλεθεατC, τM σενρια Kκδηλ�υ καE Jφ
ρπ�ντ�ς ρατσισµ��. ΓιM φαντασθCτε τ�! T�
τ
λει� AργαλεF� γιM τ2ν PH-µ
τρηση (πε�αµ
τρηση) τ?ν κ�ινωνικ?ν τσεων.

Γι(ννης Πηλι�6νης
�Aναλυτ2ς - Πρ�γραµµατιστ2ς / Φυσικ�ς

Παραπ�µπ#ς:
1) http://www.thewall.gr/homeDetail/0,3353,2,00.html.
2) http://cepa.newschool.edu/het/profiles/nash.htm.
http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/Nash.html.
3) 9H <?σα �Vσ%α τ?ν �Aλ�ηµιστ?ν, , A�θ
ρας, T� Π
µπτ� Στ�ι�εF�, τ� «�Aε%<ω�ν Π�ρ» τ�� 9Hρακλε%τ�υ.
4) �Aπ� τ2ν «�Aρ�α%α 9Eλληνικ2 ∆ηµ�κρατ%α» τ�� Kαστ�ριδη.
5) http://www.bio2.edu/.
6) http://cepa.newschool.edu/het/profiles/neumann.htm.
7) �Aπ� τ2ν συν
ντευ.η τ�� καθηγητC Γ. Bαρ�υφκη µZ τ�ν John Nash - «Θεωρ%α Παιγν%ων» - �Eκδ/σεις EYPAΣIA.
8) �Aπ� τ2ν ταιν%α τ�� Bob Fosse “All that Jazz”, µZ τ�iς Roy Scheinder καE Jessica Lange, 1979, (µ%α ταιν%α π�i πρ
πει

νM δCτε ,πωσδBπ�τε).
9) TM AλεεινM «9Iδρ5µατα» - δε.αµεν
ς σκ
ψης τ?ν -µερικανικ?ν cartel, Tπ�υ πρ�ετ�ιµ<�νται Tλα τM παι�ν%δια A.�υ-

σιασµ�� στ�ν πλανBτη. Παρδειγµα τ� Rand corporation http://www.rand.org/.
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Ol µεσαιωνικZς Σταυρ�φ�ρ%ες Kγιναν, @ς γνωστ/ν, στ� dν�µα τCς -πελευθ
ρωσης τCς «9Aγ%ας 9Iε-
ρ�υσαλ2µ» -π’ τ�iς =πιστ�υς Mωαµεθαν�5ς. 9H σ5γ�ρ�νη Σταυρ�φ�ρ%α, αVτ2 π�i διαδραµατ%<ε-
ται τ2ν παρ��σα στιγµB, K�ει στ/��υς -ναµφ%!�λα π�λi πι� -νNτερ�υς: Πρ/κειται γιM τ2ν -πε-
λευθ
ρωση τCς O�ρ καE τCς Bα!υλ?νας (�Iρκ), τCς γεν
τειρας τ�� �A!ραµ, τ�� γενρ�η Tλων
µας, Tλων τ?ν φυλ?ν τ�� �IσραBλ, �Aνατ�λCς καE ∆5σης· αVτ�ς εXναι , µεγλ�ς στ/��ς της.

Σ’ AκεFνες λ�ιπ�ν τEς πρ?τες Σταυρ�φ�ρ%ες W π�λ5παθη Uλληνικ2 µεγαλ/νησ�ς K5πρ�ς !ρ
θηκε
στ� µτι τ�� Kυκλ?να: 9O tAγγλ�ς Bασιλεiς Pι�ρδ�ς , A´ τ2ν yρπα.ε κυρι�λεκτικ, µZ -π�τ
λε-
σµα νM περσ�η -π� τM �
ρια τ?ν Bυ<αντιν�ρρωµα%ων δυναστ?ν σZ �
ρια ∆υτικ?ν δυναστ?ν γιM
τετρακ/σια σ�εδ�ν �ρ/νια. TM πεπραγµ
να αVτ?ν τ?ν τεσσρων α�Nνων τCς ∆υτικCς κατκτησης
A.ετ<ει µZ A.�νυ�ιστικ2 λεπτ�µ
ρεια τ� Aν λ/γ�ω -καδηµαϊκ� π/νηµα. ΣτEς �ρBσιµες lστ�ρικZς πλη-
ρ�φ�ρ%ες π�i παραθ
τει , συγγραφ
ας, µ%α εXναι περισσ/τερ� AντυπωσιακB: 9O λα�ς τCς K5πρ�υ,
, -π� -ρ�αι�ττων �ρ/νων Uλληνικ/ς, Kγινε Jπ/�ρεως, d�ι σZ µ%α -λλM σZ δ5� �ριστιανικZς θρησκεFες.
Στ2ν �Oρθ/δ�.η �Aνατ�λικB, π�i εX�ε πρωτ5τερα κυριαρ�Bσει στ� νησ%, καE στ2ν Παπικ2 Kαθ�-
λικB, π�i Kγινε W Aπ%σηµη, @ς W θρησκε%α τ?ν ν
ων κατακτητ?ν. �Ως τ� 1570 π�i �ρθαν �l �Oθω-
µαν�%...

Παν. Λ. K�υFαλ(κης

9O δηµ�σι�γρφ�ς καE συνεργτης τ�� «∆» Στ
φαν�ς MυτιληναF�ς στ� ν
� τ�υ αVτ� συγγραφικ�

ΣTEΦ. MYTIΛHNAIOΣ, �Eλληνες α
τ�θ�νες κα� �ι �Iνδ�ευρωπα��ι

P.W. EDBURY, T� Bασ λει� τ!ς K#πρ�υ κα� �$ Σταυρ�φ�ρ ες

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

“Kα� λ#γει K6ρι�ς πρ�ς τ�ν %Iησ�Dν τ�D Nαυ5: Π?ς `νθρωπ�ς, fστις θ  Zναντιωθq5
εLς τ ς πρ�σταγ(ς σ�υ κα� δ1ν θ  ^πακ�6σqη εLς τ�>ς λ9γ�υς σ�υ κατ  π(ντα fσα
πρ�στ()qης αMτ9ν, rς θανατ'νηται”. (EIησ
"ς τ
" Nαυ=, α´, 18)

T7ν 8ντ
λ7 α�τ7 τ
" EIε�ω�H, πηγ7 κ�θε «σταυρ
φ
ρ�ας», «;ερ�D π�λ#µ�υ»
κα� γεν
κτ
ν�ας, �ν!λα�ε ν< πραγµατ3σvη B �µερικανικ7 πλανηταρ��α. jOλα τ<
π
λεµικ< διαγγ!λµατα τ
" πρ
!δρ
υ Mπ
�ς, π
_ �πευθ�ν
νταν πρ�ς τ�ν �µε-
ρικανικ� λα�, gδιναν τ� �παρ�µιλλ
 στ@γµα τ
" cερ
" π
λ!µ
υ. RH κKρυ9η τ
"
π
λ!µ
υ πρ�ς τ� EIρ<κ gγινε στ� aν
µα τ
" Θε
" (EIε�ω�H), Dητ3ντας µ�λιστα
τ7 συνδρ
µK τ
υ γι< τ7 «συντριF4 τ�ν δυν(µεων τ�D `)�ν�ς τ�D κακ�D». RO
EAµερικαν�ς Πρ�εδρ
ς, �ς ν!
ς EIησ
"ς τ
" Nαυ=, DKτησε �π’ τ
_ς Xπηκ�
υς
τ
υ «συνε,5 πρ�σευ,4» γι< τ7ν καλ7 τ��η τ�ν στρατιωτ�ν τ
υ �λλ< κα� γι< τ7ν
�ν�παυση τ�ν ψυ��ν τ�ν πεσ�ντων.

Kα� στ7ν �ντιπ!ρα a�θη τ� :δι
 σκηνικ�. RO Σαντ<µ X
υσε�ν κ�λεσε τ
_ς δι-
κ
�ς τ
υ Xπηκ�
υς ν< π
λεµKσ
υν µ!�ρις 8σ��των στ� aν
µα τ
" EAλλ<� (EIε-
�ω�H) γι< τ7ν «κατατρ9πωση τ�ν δυν(µεων τ�D κακ�D»: RIερ�ς Π�λεµ
ς. Mπρ
-
στ< στ< π�δια τ
" EIε�ω�H 8κτυλ��θηκε τ� φ
�ερ� θυσιαστKρι
: Xιλι�δες �κρω-
τηριασµ!να κ
ρµι�, διεσπαρµ!να στ
_ς δρ�µ
υς. Mακ��ρια B στ
��α �π� νε-

▲
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π/νηµ τ�υ -σ��λεFται µZ jνα κα%ρι� θ
µα, π�i -π�τελεF καE jνα -π� τ�iς κεντρικ�iς =.�νες Kρευ-
νας τ�� «∆αυλ��» Aδ? καE δ5� δεκαετ%ες: τ2ν lστ�ρικ2 -πτη τCς �Iνδ�ευρωπαϊκCς θεωρ%ας, κατM
τ2ν ,π�%α, @ς γνωστ/ν, �l λα�E τCς EVρNπης κατγ�νται -π� τ2ν Kεντρικ2 �Aσ%α καE κατM τ� -πN-
τατ� παρελθ/ν �l πρ/γ�ν�% τ�υς ε�σ
!αλαν στ2 γηραιM Sπειρ� καE Aπε!λBθησαν φυλετικM καE Aθν�-
λ�γικ. MZ δεδ�µ
ν� Tτι W θεωρ%α αVτ2 K�ει <ω2 µ/λις δ5� α�Nνων καE Tτι !ασ%σθηκε σZ -νισ/�ρ�νες
γλωσσ�λ�γικZς συγκρ%σεις, µZ -π�τ
λεσµα νM πληθα%ν�υν σBµερα �l σ�!αρZς Aπιστηµ�νικZς φωνZς
π�i τ2ν -µφισ!ητ��ν, , συγγραφ
ας, κν�ντας �ρBση τ?ν πλ
�ν πρ/σφατων π�ρισµτων τCς lστ�-
ρικCς AπιστBµης καE µZ -ντικειµενικ2 κρ%ση, παραθ
τει Tλα τM στ�ι�εFα π�i -νατρ
π�υν τ2ν �νδ�-
ευρωπαϊκ2 πλνη. �εκινNντας -π� τ%ς θ
σεις τ?ν �νδ�ευρωπαϊστ?ν, π�i καταλαµ!ν�υν καE τ�
πρ?τ� κεφλαι� τ�� συγγρµµατ/ς τ�υ, περν8 κατ/πιν στ2ν -νπτυ.η τ?ν -π�δε%.εων γιM τ�
αcτ��θ�ν τ?ν 9EλλBνων. Στ� τρ%τ� κεφλαι� τ� !ι!λ%� κνει λ/γ� γιM τ2ν -π/σ�ιση τ?ν 9EλλBνων
-π� τ�iς Πελασγ�5ς, συνδυα</µεν� �ρµ�νικM µZ τ� jκτ� Tπ�υ περιγρφεται W Πελασγικ2 ε�σ!�λ2
στ2ν �Iνδικ2 Xερσ/νησ�, Tπως τ2ν παραδ%δ�υν �l Jπρ��υσες lστ�ρικZς πηγ
ς. T� κεφλαι� αVτ�
εXναι καE τ� πλ
�ν σηµαντικ/, -φ�� περιλαµ!νει τEς A.ηγBσεις τ?ν ,µ�ι�τBτων π�i παρατηρ��νται
µετα.i τ?ν π�λιτισµ?ν, τEς ,π�Fες διαστρ
φ�υν τε�νη
ντως �l �νδ�ευρωπαϊστZς πρ�κειµ
ν�υ νM
στηρ%.�υν τ2 θεωρ%α τ�υς. T� τ
ταρτ� καE τ� π
µπτ� κεφλαι� τ�� Kργ�υ, π�i παρεµ!λλ�νται µε-
τα.i τρ%τ�υ καE jκτ�υ, -ναφ
ρ�νται -φ’ Uν�ς µZν στ2ν -νατρ�π2 τCς �νδ�ευρωπαϊκCς θεωρ%ας µ
σ�ω
τ?ν γραµµικ?ν γραφ?ν, -φ’ Uτ
ρ�υ δZ στ2ν -π/δει.η τCς Jπρ.εως πελασγικCς ,µ�φυλ%ας κατ’ -ντι-
διαστ�λ2 µZ τ2ν -ν5παρκτη �νδ�ευρωπαϊκB.

kOπως εcστ��α παρατηρεF καE W καθηγBτρια τ�� Πανεπιστηµ%�υ �Aθην?ν κ. Mαρ%α T<νη, π�i
K�ει πρ�λ�γ%σει τ� !ι!λ%�, «AκεFν� π�i καθιστ8 τ2 µελ
τη τ�� Στ
φαν�υ Mυτιληνα%�υ µιM θαυµα-
σ%ως τεκµηριωµ
νη -ντ%κρ�υση τCς �νδ�ευρωπαϊκCς θεωρ%ας, εXναι τ� γεγ�ν�ς Tτι -νακαλ5πτει καE
παραθ
τει τEς -ντιφσεις καE -δυναµ%ες τεκµηρ%ωσης τ?ν κυριωτ
ρων Aκπρ�σNπων τCς θεωρ%ας καE
µλιστα µZ τM bδια τ�υς λ/για καE τ� δικ/ τ�υς σκεπτικ/». ΠραγµατικM στ2ν Aπ%φαση Aπιστηµ�σ5-
νης , συγγραφ
ας -παντ8 µZ -δισειστα lστ�ρικM ντ�κ�υµ
ντα -π�καθιστNντας τ2ν -λBθεια, τ2ν

κρ< EAµερικαν�κια στ< στρατ�πεδ� τ
υς στ� K
υ�!ιτ. ∆υ� κ�σµ
ι, δυ� λα
�, δυ�
φυλ4ς τ
" EIσραKλ, 8πιδιδ�µενες στ� aν
µα τ
" EIε�ω�H στ7ν Aλ
κληρωτικ7
�λληλ
ε9�ντωσK τ
υς.

«Mακ(ρι�ι �; εLρην�π�ι�7»... K
ϊ��ρ
 Mατσα
�ρα κα� M
υν�ρ Mπ
σεν�κι,
γενικ�ς διευθυντ7ς τ=ς OUNESCO κα� �ναπληρωτ7ς διευθυντ7ς �ντ�στ
ι�α (Για-
πων!D
ι �µφ�τερ
ι), DKτησαν �π’ τ�ς H.Π.A. ν< διαφυλ�9
υν τ7ν «µ�ναδικ4 π�-
λιτιστικ4 κληρ�ν�µι(» τ
" EIρ�κ, καθ’ ;τι B Bα�υλων�α (B γεν!τειρα τ
"
EA�ρα<µ) �π
τελε@ τ� «λ7κν� τ�D Π�λιτισµ�D»! Bε�α�ως ν< διαφυλα�θv= B π
-
λιτιστικ7 κληρ
ν
µι�, ;µως γιατ� 
c ∆ρ�κ
ντες κα� 
c Σαµ
υρ�ϊ θ< πρ!πει �να-
γκαστικ< ν< gφτασαν �π’ τ7 Bα�υλων�α στ7ν nAπω EAνατ
λK;

∆ιαµαρτυρ�ες κι �π’ τ� Pωµα�ικ
. RO µ
υσικ
συνθ!της κα� ε�ρω�
υλευτ7ς κ.
Στα"ρ
ς �αρ��κ
ς DKτησε ν< διαφυλα�θ
"ν τ< µνηµε@α τ=ς �ρ�α�ας Kτη-
σιφ�ντ
ς, δι�τι B π�λις α�τ7 �ς τ�ν 7
 α?�να Zταν «κ#ντρ� τ5ς ,ριστιαν�σ6-
νης»! jOµως 
�δ!π
τε B Kτησιφ�ν Xπ=ρ9ε «κ#ντρ� τ5ς ,ριστιαν�σ6νης». RAπλ�ς
κ
ντ< στ7ν π�λη α�τ7 dφησε τ7ν τελευτα�α τ
υ πν
7 τ� 363 µ.X. A α�τ
κρ�τωρ
EI
υλιαν�ς, δ
λ
φ
νηµ!ν
ς �π� Xριστιαν� στρατι3τη τ
υ, τ�ν �νακηρυ�θ!ντα
σ4 {γι
 Mερκ
�ρι
 – :σως �π� α�τ� κα� µ�ν
 ν< θεωρ=ται �ριστιανικK...

Φυλ4ς τ
" EIσραKλ, ;π
υ κι hν κατ
ικ=τε, ;πως κι hν π
λεµHτε, συνε��στε τ�ν
π�λεµ
. Συνε��στε ν< 8γκληµατ=τε κατ< τ=ς EAνθρωπ�τητας, τ=ς RIστ
ρ�ας της,
τ
" Π
λιτισµ
" της· συνε��στε πρ�ς δ�9αν τ
" θε
" κα� πατρ�ς σας EIε�ω�H.

Παναγι'της K�υFαλ(κης
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�ρα π�i π�λλ�E -π� τ�iς πανεπιστηµιακ�iς ταγ�5ς, Aρευνητ
ς, διαν��5µεν�υς καE µλιστα ε�δι-
κ�iς πνω στ� θ
µα αVτ� σιωπ��ν, !υθισµ
ν�ι στ2ν -καδηµαϊκB τ�υς -πθεια.

M(ρι�ς Mαµαν#ας

∆Zν γνωρ%<ω oν , R. Browing (R.B.), κατα.ιωµ
ν�ς UλληνιστBς, ,µιλεF «=πταιστα» τM Uλληνικ.
B
!αια αVτ� δZν K�ει σηµασ%α, -λλM τ� π/σ� Aµ!αθ5νει κανεEς στ2 δ�µ2 τCς γλNσσας. Zηλε5ω π�i
jνας «9!ν
ς» -ναλ5ει τ2 γλ?σσα µ�υ µZ περισσ/τερη Aνργεια -π� τ�iς kEλληνες ε�δικ�5ς. Φα%νε-
ται Tµως Tτι αVτB τ�υ W «?δι�τητα» τ�� δ%νει jνα πλε�ν
κτηµα Kναντι τ?ν ,µ�τ
�νων τ�υ, π�i K��υν
τ2ν 9Eλληνικ2 µητρικB τ�υς γλ?σσα: !λ
πει µZ καθαρ2 µατιM πργµατα γιM µ8ς τετριµµ
να. 9O R.B.
-π�στασι�π�ιηµ
ν�ς καE µZ (συν)κριτικ2 διθεση -ναλ5ει τ2ν 9Eλληνικ2 σZ Tλα της τM Aπ%πεδα
(φων�λ�γικ/, µ�ρφ�λ�γικ/, συντακτικ/, λε.ικ�λ�γικ�) µZ σαφBνεια κατM τ2ν δισ�ιλιετC π�ρε%α
της. T� πλε�ν
κτηµα Tµως τ��τ� -ναιρεFται -π� δ5� AλαττNµατα, π�i , R.B. δZν µπ/ρεσε νM .επε-
ρσ�η, παρ’ Tλ� π�5, ν�µ%<ω, εX�ε τ2ν δυνατ/τητα.

T� δ/γµα τCς Aπ%σηµης AπιστBµης: 9H πρ�σBλωση στM παγιωµ
να -λλM -ναπ/δεικτα �δε�-
λ�γBµατα περE «καθ�δ
υ ∆ωρι!ων, «φ
ινικισµ
"» καE «?νδ
ευρωπα�ων».

α. �εκιν8 στ2ν ε�σαγωγB @ς U.Cς: «Στ� πρ�τ
 µισ� τ=ς δε�τερης �ιλιετηρ�δας π.X. φ
ρε@ς τ=ς Uλλη-
νικ=ς ε?σε�3ρησαν στ� N. τµ=µα τ=ς Bαλκανικ=ς». �Aν δZν εX�ε Jπ’ dψιν τ�υ τM 200 =ρθρα τ�� «∆»,
π�i σ�εδ�ν A.Bντλησαν τ� θ
µα, τ�υλ�ιστ�ν Kπρεπε νM γνωρ%<�η τM νε�λιθικM εJρBµατα (γραφZς
Kαστ�ρι8ς) καE τ2ν τεκµηριωµ
νη Kρευνα τ�� A. Π�υλιαν�� γιM τ2ν -νθρωπ�γ
νεση στ2ν A�γα%α
περι��2 καE τ2 συνε�C eπαρ.η τ�� αVτ/�θ�ν�ς πληθυσµ�� AπE 700 �ιλ. Kτη.

C. Στ2 σελ. 13 γρφει: «T< Uλληνικ< πρωτ
γρ�φτηκαν στ�... (1400) π.X. σ4 µ�α συλλα�ικ7 γραφ7
διασκευασµ!νη» [-π� π�ι/ν;]�π� µ�α dλλη, π
_ πρ
ωριD�ταν γι< µ�α µ7-Uλληνικ7 κα� πιθαν�ς µ7
- ?νδ
ευρωπαϊκ7 γλ�σσα» [π�ι;]. KαE συνε�%<ει «... κα� B REλλ�δα 9αν�πεσε [;] στ�ν �ναλφα�ητι-
σµ� [;]... ∆4ν ε�ναι σ�γ
υρ
 π�τε κα� �π� π
ι�ν διασκευ�στηκε τ� φ
ινικικ� �λφ��ητ
 γι< ν< �π
-
δ3σYη τ7ν REλληνικ7 Γλ�σσα». ∆ηλαδ2 W «ε?σαγ�µενη» 9Eλληνικ2 Γλ?σσα πα%ρνει δ5� φ�ρZς δ-
νειες γραφZς -π� µ2-UλληνικZς (-ν5παρκτες) φυλ
ς. tEλε�ς!

nAγν
ια ν

τρ
π�ας τ
" jEλληνα. Kαθ’ Tλη τ2 διρκεια τ�� !ι!λ%�υ , R.B. διαπιστNνει
[\ρθ?ς] τ2ν eπαρ.η διγλωσσ%ας -διαλε%πτως -π� τ2ν Uλληνιστικ2 Aπ��2 µ
�ρι σBµερα.

T2ν θεωρεF δZ µ8λλ�ν @ς «κακ
δαιµ
ν�α» τCς γλNσσας, «µ7 Aλ
κλKρωσK» της (Tπως λ.�. W Γαλλι-
κB, �AγγλικB), «ν
θε�εται» [σ. 15] δZ -π� στ�ι�εFα «�ττικ�D
ντα, κλασσικ�D
ντα, καθαρ�λ
γα» W
[�γνM] <ωνταν2 ,µιλ�5µενη κ�ινB!

9H διαφ�ρ�π�%ηση γραπτ�� / πρ�φ�ρικ�� λ/γ�υ εXναι κ�ρι
 �αρακτηριστικ� τCς 9EλληνικCς
(-λλM καE τ?ν -ρ�α%ων γλωσσ?ν, κινε<ικCς καE �απωνικCς) π�λi πρ� τ�� 9OµBρ�υ. 9H «XψηλK» -
π�ιητικ2 γλ?σσα δZν @µιλεFτ� π�τZ π.�. (δρ8µα). 9O R.B. -ναφ
ρεται καE στM «δ�νεια» -π� τ2ν
T�υρκικB: «...B γλ�σσα γεµ�Dει �π� τ
υρκικ4ς λ!9εις κυρ�ως κ
ινωνικ
�ς, π
λιτικ
�ς, θρησκευτι-
κ
_ς ;ρ
υς... σ�εδ�ν �π
κλειστικ< 
�σιαστικ�...». �AλλM καµµ%α -π� τEς 31 «τ�υρκικZς» λ
.εις π�i
πρ�τε%νει δZν εXναι τ
τ�ι�ς «Tρ�ς»· εXναι Tλες (πλ2ν 3 -γνNστων) -ντιδνεια Uλληνικ.

Kωστ5ς Kαρµιρ(ντY�ς

2.

1.

ROBERT BROWNING, 'H 'Eλληνικ) Γλ+σσα, µεσαιωνικ) κα� ν.α
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�H oCδµη συν.Pεια τOς µεγ(λης ]ρευνας τ: κ. Στ. Mυτιληνα#υ «�Eπεµ-
C(σεις τOς �Eκκλησ#ας στ�ν �Eλληνικ� Παιδε#α» λ�γsω πληθMρας tλης Eνα-

C(λλεται γι7 τS iπ�µεν τε:Pς.

HMAPTHMENA: Στ* πρ�ηγ�Pµεν� τε;��ς, σελ. 16654, στ. 16�ς, τ* «δηµ�γραφικ"ς« ν$
δι�ρθωθd" σF «δηµ�σι�γραφικ!ς».




