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H «A§ø™H» ™TA 1821 KAI OXI ™TA 1453

�H
�Eπαν�σταση τ�� 1821 δ�ν δικαι�θηκε �π� τ� �π�ρρε�σαντα �π� α�τ�ν
µ� ρι στιγµ"ς $στ�ρικ� �π�τελ�σµατ� της. 'H πρ�τη π�λυα*µακτη
+,� ρ�νης δι�ρκειας -θνεγερσ*α τ"ς 'Iστ�ρ*ας �π�δωσε 0ναν συν1θη 2 κα3
4π�δε�στερ� π�λιτικ�, 6θικ� κα3 πνευµατικ� τ7ν 8λλων κρατ7ν τ"ς Γ"ς

π�λιτικ� :ργανισµ;, π�< µπ�ρε= γενικ7ς ν� θεωρηθ>" ?ς 0να κρατικ� σ "µα
-,αιρετικ� -λλειµµατικ� ?ς πρ�ς τ�ν @αρει� :ν�µασ*α π�< -πισ1µως υ$�θ�τησε.

Kανε3ς δ�ν �µφι@�λλει Cτι D σηµεριν� «'Eλλ�ς» κα3 G σηµεριν�ς «HEλλην» π;ρρω �π�-
 �υν π�ι�τικ� �π� τ�ν π�λαι π�τ� 'Eλλ�δα κα3 τ�ν π�λαι π�τ� HEλληνα. Mπ�ρε= ν�
πρ�στεθK" σ’ α�τ� κα3 τ� µ�γα $στ�ρικ� γεγ�ν;ς, Cτι -π3 τ7ν Dµερ7ν τ�� κρ�τ�υς - πρ�ϊ-
;ντ�ς τ�� ENκ�σι�να G «�Eλληνισµ�ς τ�ν ∆�� �Hπε�ρων κα� τ�ν Π�ντε Θαλασσ�ν», G
Gπ�=�ς,  ωρ3ς ν� 4π�ρ Kη +λληνικ� κρ�τ�ς, -πε@*ωσε �κλ;νητ�ς -π3  ιλι�δες  ρ;νια στ3ς
πρ�αι�νιες +στ*ες τ�υ τ"ς M. �Aσ*ας, τ�� Π;ντ�υ, τ"ς Θρ�κης, τ"ς �Aν. Pωµυλ*ας, Gλ;-
κληρης τ"ς K�πρ�υ κ.λπ. 4π� καθεστ7τα κατακτητ7ν (Pωµαι�κρατ*α, BυUαντιν�κρα-
τ*α, Φραγκ�κρατ*α, T�υρκ�κρατ*α), �π� τ�ν Yρα τ"ς -µφαν*σεως τ�� Nε�ελληνικ��
κρ�τ�υς 8ρ ισε ν� συρρικν�νεται, γι� ν� ,ερριUωθK" Gριστικ� κα3 ν� περι�ρισθK" σ� µι�
γεωγραφικ7ς περιωρισµ�νη [κταση τ7ν �κτ7ν τ"ς Mεσ�γε*�υ.

T� τελευτα=� α�τ� τραγικ� $στ�ρικ� �π�τ�λεσµα ε\ναι κα3 τ� κλειδ*, γι� ν� +ρµηνε�-
σωµε τ�ν γενικ� $στ�ρικ� �π�τυ *α τ�� N��υ 'Eλληνισµ��. T* πρ�κ�λεσε τ�ν -κρ*Uω-
ση -π3 τ7ν Dµερ7ν τ�� Nε�ελληνικ�� Kρ�τ�υς τ7ν 8νευ διακ�π"ς -,απλωµ�νων -π3  ι-
λιετ*ες σ’ Cλες τ3ς �κτ�ς τ"ς Mεσ�γε*�υ 'Eλλ1νων; M*α ε\ναι D �π�ντηση στ� φ�@ερ� α�τ�
-ρ�τηµα, π�< δυστυ 7ς κανε3ς δ�ν [θεσε, π�λλK7 µ^λλ�ν κανε3ς δ�ν �π�ντησε: �H σ�γ-
#υση %ς πρ�ς τ&ν 'θνικ& ταυτ)τητα τ�* κρ+τ�υς. O$ δι�φ�ρες -,ωγενε=ς σκ�πιµ;τητες
(π. . Pωσ*α), τ� συµφ�ρ�ντα aκιστα +λληνικ7ν θεσµ7ν κα3 :ργαν�σεων (�Eκκλησ*α) κα3
πρωτ*στως D -κτρ�π� �π� τ�ν Nδε�λ�γικ� @�ση τ�� ENκ�σι�να, π�< bταν �π�κλειστικ�
D �να@*ωση τ"ς καθαρ"ς 'Eλληνικ;τητας, Cπως τ�ν συν�λα@αν �$ µεγ�λ�ι µας πρ�ε-
παναστατικ�3 διαφωτιστ�ς κα3 Cπως τ�ν ε\δε G -θνικ�ς π�ιητ�ς (?ς $στ�ρικ� παραγω-
γ1, «-π’ τ/ κ)κκαλα 0γαλµ�νη τ�ν (�ρ α*ων) �Eλλ1νων τ/ 2ερ+»), ?δ1γησαν στ�ν
«-,αλλαγ�» τ�� �ρ ικ� καλ�1θ�υς ν��υ π�λιτικ�� :ργανισµ�� σ� κακ�1θη π�λιτικ� νε-
�πλασ*αν, -κε*νην τ�� «'Eλλην� ριστιανικ��» BυUαντινισµ��, 8µεση π�λιτικ� συν�-
πεια τ�� Gπ�*�υ bταν τ� Nδε�λ;γηµα τ"ς «Mεγ�λης �Iδ�ας» (= �να@*ωση τ�� BυUαντ*-
�υ), 8µεσ� $στ�ρικ� �π�τ�λεσµα τ"ς Gπ�*ας bταν D -,αφ�νιση τ�� παν�ρ αι�υ παµµε-
σ�γειακ�� 'Eλληνισµ��.

�H 3δια α5τ�α πρ�κ+λεσε µι/ -κ)µη, λιγ6τερ� 7ρατ1, -λλ/ #ειρ)τερη τ8ς 'θνικ8ς,
συµφ�ρ+: �O κυρ�αρ#�ς στ� ν�� κρ+τ�ς σκ�ταδισµ�ς κα� παραδ�σιακ�ς -νθελλη-
νισµ�ς τ8ς Θε�κρατ�ας κα� τ�* Bυ=αντινισµ�* -νεδε�#θη σ> -π)λυτ�ν ρυθµιστ&
τ8ς νε�ελληνικ8ς Παιδε�σεως (@#ι µ)ν� τ8ς σ#�λικ8ς -λλ/ κα� τ8ς θρησκευτικ8ς,
π�λιτικ8ς, πνευµατικ8ς, π�λιτισµικ8ς -γωγ8ς τ�ν �Eλλ1νων) κα� κρ+τησε κ+τω
-π� τ� 0αρB -σιατικ� π�λµα τ�υ τ�ν Nε��λληνα 'θνικ/ συγκε#υµ�ν�ν D -συνε�δη-
τ�ν, 2στ�ρικ/ -νεπ�γνωστ�ν κα� κατ/ συν�πειαν π�λιτισµικ/ στεEρ�ν ('κτ�ς σπα-
νιωτ+των 'Fαιρ�σεων, 'κε�νων -κρι0�ς π�B τ)λµησαν ν/ -µφισ0ητ1σ�υν τ/ 5δε�-
λ�γ1µατα τ�* «�Eλλην�#ριστιανισµ�*» κα� Pωµι�συνισµ�*).



KAI OI ºOBEPE™ §E•EI™ «E§§A™» - «E§§HN»

HOσ�ι -µ@αθ�ν�υν -λε�θερα κα3 �δ�γµ�τιστα,  ωρ3ς �ναστ�λ�ς, «κωλ�µατα», πρ�-
καταλ1ψεις κα3 «σκ�πιµ;τητες» στ�ν φιλ�σ�φ*α τ"ς $στ�ρ*ας κα3 τ�� π�λιτισµ�� τ"ς
N�ας 'Eλλ�δ�ς, θ� Gδηγηθ��ν �ναπ;τρεπτα κα3 eσως [κπληκτ�ι στ�ν ?ς 8νω �ν�µ�-
λ;γητη +ρµηνε*α κα3 �νε*πωτη αNτι�λ;γηση τ"ς  ρ;νιας Pωµα*ικης κακ�δαιµ�ν*ας.

* * *

�E
π�µ�νως; T� ENκ�σι�να 4π"ρ,ε καθ’ Cλα �ρνητικ� γι� τ�ν 'Eλληνισµ;; HOσ� κι
gν φανK" παρ�,εν�, τ� +,� ρ�ν� 'Eλληνικ� 'Oλ�κα�τωµα �π�δωσε 0να γιγ�ντι�
πλε�ν�κτηµα, π�< δ�ν ε\ναι τ*π�τε 8λλ� �π� δ��... λ�,εις: �E,αιτ*ας τ�� �γ7να
τ7ν µεγ�λων πρ�επαναστατικ7ν διαφωτιστ7ν µας κα3 µ� τ�ν κρ*σιµη συµ@�λ�

τ7ν E�ρωπα*ων φιλελλ1νων (φιλ�αρ αι�ελλ1νων γι� τ�ν �κρ*@εια) τ� ν�� κρ�τ�ς θυ-
µ1θηκε, κα3 µ’ α�τ�ν α�τ�ων�µ�σθηκε -π*σηµα, τ�ν -ντελ7ς ,ε ασµ�νη �λλ� κα3 συ-
κ�φαντηµ�νη κα3 �παγ�ρευµ�νη -π3 16 αN7νες λ�,η «�Eλλ+ς»· κα3 G π�λ*της τ�υ µ� τ�ν
-π*σης -ντελ7ς ,ε ασµ�νη, συκ�φαντηµ�νη κα3 �παγ�ρευµ�νη λ�,η «HEλλην». (E�τυ 7ς
π�< D Pωµι�σ�νη τ;τε πι�σθηκε στ�ν jπν� κα3 αNφνιδι�στηκε, δι;τι -ν τK" σ�υλταν�-
λατρ*Kα της περ*µενε τ�ν �π�τυ *α τ�� ENκ�σι�να, κα3 τ�ν -πεδ*ωκε 8λλωστε µ� τ�<ς
�φ�ρισµ��ς της κα3 C,τι 8λλ� 8θλι� κα3 π�ταπ� µ�σ�ν δι�θετε· κι Cταν @ρ�θηκε πρ� τε-
τελεσµ�ν�υ γεγ�ν;τ�ς, �$ �π;πειρ�ς της ν� µετ�ν�µ�σKη τ� ν�� κρ�τ�ς σ� «Pωµαν*α»
κα3 τ�<ς π�λ*τες τ�υ σ� «Pωµι�<ς» –�π;πειρες π�< συνε *U�νται 0ως σ1µερα– πρ�κ�-
λεσαν π�ντ�τε κα3 πρ�καλ��ν κα3 σ1µερα µ;ν� τ� γ�λι�.

A�τ� D �να@*ωση τ7ν δ�� «λ�,εων» �π�τελε= µι� @ραδυφλεγ" @;µ@α, τ"ς Gπ�*ας -π*-
κειται D [κρη,η, π�< θ� πρ�καλ�σKη �νατρ�π� τ7ν π�ντων· �νατρ�π� τ"ς �π�λιτισι^ς
µας, τ"ς �νιστ�ρισι^ς µας, τ"ς �νελληνισι^ς µας, µ� µι� φρ�ση τ�ν 8ρση τ7ν πραγµα-
τικ7ν, Cσ� κα3 �ν�µ�λ;γητων αNτ*ων τ"ς κακ�δαιµ�ν*ας µας· κα3 @�@αια �νατρ�π� κα3
δι�λυση �ντιφ�σεων κα3 �ντιν�µι7ν Cπως G «'Eλλην� ριστιανικ�ς Π�λιτισµ;ς», α�τ�ς
G �ρνητ�ς κα3 δι�κτης τ�� 'Eλληνικ�� Π�λιτισµ��, D «'Eκκλησ*α τ"ς 'Eλλ�δ�ς» D �να-
θεµατ*U�υσα στ3ς -κκλησ*ες της τ�ν 'Eλλ�δα κα3 τ�<ς HEλληνες κ.λπ., κ.λπ., �ντιφ�σε-
ων κα3 �ντιν�µι7ν πρ�δ1λως κωµικ7ν, π�< Cµως «λειτ�υργ��ν» στ� συνε*δηση τ��
HEλληνα  �ρη στ�ν �π*στευτη πνευµατικ� κα3 Nδε�λ�γικ1 τ�υ κ�κωση.

Γι’ α�τ� («γι� ν� π��µε κα3 τ�� στρα@�� τ� δ*κ�» κα3 ν� τελει�σ�υµε ε� �ριστα τ�
8ρθρ� α�τ�) κακ7ς -πικρ*ν�νται κατ� τ� γν�µη µας �$ καθηγητ�ς Θε�λ�γ*ας στ� Πα-
νεπιστ1µι� Θεσαλ�ν*κης παπ^ Θε;δωρ�ς Z1σης, �Aθην7ν παπ^-Γε�ργι�ς Mεταλλην�ς
κα3 �$ Cµ�ι�* τ�υς, π�< δηλ�ν�υν Cτι D «HAλωση» [γινε τ� 1821 κι m ι τ� 1453.

Πρ+γµατι τ� 1453 �2 τ)τε 7µ)φρ�ν�ς τ�υς Mν�ιFαν µι/ Kερκ)π�ρτα τ8ς ε5σ)δ�υ
στ&ν 'π�#& τ8ς τ�υρκικ8ς τυρανν�ας κι Oτσι διατ1ρησαν κα� -π1λαυσαν γι/ 400 -κ)-
µη #ρ)νια τ�Bς γλυκερ�Bς καρπ�Bς π�B τ�Bς πρ�µ1θευε Q (µετ/ τ& 0υ=αντιν&) Q
σ�υλτανικ& τυρανν�α· -ντ�θετα τ� 1821 τ&ν Π)ρτα (τ8ς 'F)δ�υ -π� τ& σκλα0ι/)
δ>ν τ&ν Mν�ιFαν �2 3δι�ι, τ&ν Mν�ιFαν �2 -ρνητ>ς τ�* 0υ=αντιν�σ�υλταν�πατριαρ-
#ικ�* 'F�υσιασµ�*. Kα� τ� 1821 �2 δ�� -)ρατες -λλ/ παν�σ#υρες παραστ+δες τ8ς
ν�ας Π�λης ε5σ)δ�υ τ�* �Eλληνισµ�* στ&ν Παγκ)σµια �Iστ�ρ�α Vσαν �2 φ�0ερ>ς λ�-
Fεις «�Eλλ/ς» κα� «HEλλην».

∆.I.Λ.



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

M� �φ�ρµ� τ� συU1τηση π�< [γινε σ� γνωστ� πρωιν� -κπ�µπ� +ν�ς -κ τ7ν δ�� κρατικ7ν
καναλι7ν στ3ς 6/5/03, µ� θ�µα τ3ς π�λιτικ�ς θ�σεις τ�� �ρ ιεπισκ;π�υ κ. Xριστ;δ�υλ�υ κα3 -ν
γ�νει τ"ς -κκλησιαστικ"ς Dγεσ*ας γι� τ�ν [ντα,η τ"ς T�υρκ*ας στ�ν E�ρωπαϊκ� HEνωση, κα3
τ�<ς φ;@�υς τ�<ς Gπ�*�υς -,�φρασε G Σε@. Mητρ�π�λ*της �Aλε,ανδρ�υπ;λεως uAνθιµ�ς, θ�
vθελα ν� θυµ*σω στ�ν τελευτα=� τ�ν «�ναφ�νηση» τ�� Mεγ�λ�υ ∆��κα Λ�υκ^ N�ταρ^ στ3ς
παραµ�ν�ς τ"ς yλ�σεως τ"ς Kωνσταντιν�υπ;λεως: «κρειττ;τερ;ν -στιν εNδ�ναι -ν µ�σKη τK" π;-
λει φακι;λι�ν @ασιλε��ν T��ρκων 2 καλ�πτραν λατινικ1ν», Cπως �ναφ�ρει G Στ"@εν P�νσι-
µαν. Kα3 στηρ* θηκε τ;τε �π� τ�ν Gµ�δα τ�� Γενν�δι�υ Σ �λαρ*�υ, τ�� πρ�τ�υ Πατρι�ρ η
τ�� 4π;δ�υλ�υ uEθν�υς, µ� �π�τ�λεσµα φυσικ� τ�ν παρ�δ�ση τ"ς Mεγ�λης Π;λης στ�<ς
T��ρκ�υς. M*α «�ναφ�νηση» @�@αια D Gπ�*α «δ�ν bταν τ;σ� σκανδαλ�δης, Cσ� φα*νεται -κ
πρ�της mψεως. ∆ι;τι µ� τ�ν �λλ�*ωση τ"ς π*στεως κα3 τ�ν 0νωση µ� τ� ∆υτικ� �Eκκλησ*α,
4π"ρ ε σ�@αρ�ς κ*νδυν�ς ν� στ�ι *σKη στ�ν ONκ�υµενικ� Πατρι�ρ η π�νω �π� τ� τρ*α τ�-
ταρτα τ7ν �Eπισκ;πων τ�υ» (φυσικ� γι’ α�τ�<ς �$ -πισκ�π�ς bταν κρισιµ�τερες �π� τ�<ς Pω-
µι��ς, Cπως συνε *U�υν ν� µ^ς �π�καλ��ν).

▲

OP£O¢O•IA KAI I™§AM: A§§OTE KAI TøPA

K�ριε διευθυντ�,
Σ�ετικ�ς µ� τ� ρεπ�ρτ�� τ�� κ. M. Mαµαν�α, τ� �φ�ρ�ν

στ� συµ"α#ν�ντα ε$ς τ� %π� �ν�γερσιν M�υσε'�ν (Aκρ�π*-
λεως στ�� Mακρυγι�ννη, θ� /θελα ν� πρ�σθ�σω τ� 012ς:

Bε"α#ως δ�ν ε5ναι µ*ν�ν 6 7σωτερικ�ς ��ρ�ς, 6 6π�'�ς
δ�ν �πετ�λεσεν �ντικε#µεν�ν σ�"αρ8ς µελ�της κα9 σπ�υδ2ς
παρ� τ�ν 6ρισθ�ντων :ς %πευθ�νων δι� τ;ν �ν�γερσιν τ��
ν��υ M�υσε#�υ (Aκρ�π*λεως. (Aπ� τ;ν θ�ασιν τ�� πρ�πλ�-
σµατ�ς («µακ�ττας») τ�� τ�ι��τ�υ κτιριακ�� συγκρ�τ@µα-
τ�ς, �π� τ� 6π�'�ν �π�υσι��ει π8σα �ναφ�ρ� πρ�ς τ;ν �ρ�ι-
τεκτ�νικ;ν δ�µ@ν, τ;ν µ�ρφ�λ�γικ;ν %φ;ν τ�ν κτιρ#ων τ�ν
Aερ�ν τ2ς Παλλ�δ�ς (Aθην8ς, /τ�ι τ;ν Kλασικ;ν λεγ�µ�νην
(Aρ�ιτεκτ�νικ@ν, πρ�κ�πτει C �ναντιστ�ι�#α σκ�π�ν κα9 µ�-
σων δι� τ;ν πρ�"�λ;ν τ2ς 7θνικ2ς µας παραδ*σεως.

DH Fκθεσις (σκ�π�ς) τ�ν Fργων τ2ς DEλληνικ2ς T��νης
τ�� IAστε�ς δ�ν δ�ναται ν� 7πιτευ�θJ2 Kντως, Lταν τα�τα
πρ*κειται ν� 7γκλεισθ��ν 7ντ�ς 0ν�ς 7κ σκυρ�δ�µατ�ς πα-
ραλληλεπιπ�δ�υ («κυτ#�υ») κτιρ#�υ (µ�σ�ν), τ� 6π�'�ν %π�-
λε#πεται ε$ς α$σθητικ;ν κα9 αMτ�ν τ�ν �π�θηκ�ν τ�ν "ι�-
µη�αν�στασ#ων τ2ς "ι�µη�ανικ2ς περι��2ς Σ#νδ�υ Θεσσα-
λ�ν#κης. Π�'�ς π�λιν παρ�γων 7πεν@ργησεν κα9 �πετρ�πη
C 7πιλ�γ; τ2ς κατασκευ2ς 0ν�ς κτιρ#�υ δι� συγ�ρ*νων
%λικ�ν, παν�µ�ι�τ�π�υ 7κε#ν�υ τ�� διατηρ�υµ�ν�υ, παρ�
π8σαν Fνν�ιαν λ�γικ2ς κα9 δικα#�υ, ε$ς 7ρειπιOδη κατ�στα-

σιν, Παρθεν�ν�ς; ∆�ν %π�ρ��υν σ@µερ�ν τ� �ναγκα'α τε-
�νικ� µ�σα δι� τ;ν �ν�γερσιν, Fστω 7κ σκυρ�δ�µατ�ς, �ντι-
γρ�φ�υ αMτ��; IEστω Lτι �A κ.κ. EM�γ. Bενι��λ�ς κα9 ∆. Πα-
ντερµαλ2ς δ�ν �γαπ��ν 7νδε��µ�νως τ;ν κλασικ;ν �ρ�ιτε-
κτ�νικ@ν, τ;ν 6π�#αν %π�λ@πτ�νται �A διδ�κτ�ρες ε$ς Lλα
τ� πανεπιστ@µια τ�� κ*σµ�υ, κα9 πρ��"ησαν ε$ς αMτ;ν τ;ν
�παρ�δεκτ�ν 7πιλ�γ;ν «µ�ντ�λλ�υ»... «�ντιµ�ρφ�κρατικ2ς»,
:ς 7λ�γετ� κατ� τ�ς �ρ��ς τ2ς δεκαετ#ας τ�� ’70, «τ��νης»
(τ2ς 7���σης �ναφ�ρ�ν ε$ς τ� κτ#ρια τ�� Σικ�γ�υ!). VOλ�ι
�A Xλλ�ι Lµως 7µπλεκ*µεν�ι ε$ς τ;ν 7θνικ;ν αMτ;ν %π*θεσιν
F��υν κα9 αMτ�9 �πα1ιOσει τ;ν Kλασικ;ν (Aρ�ιτεκτ�νικ;ν
Παρ�δ�σιν, τ;ν 6π�#αν 7τ#µησεν 6 λα*ς µας µ� τ� νε�κλα-
σικ� κτ#ρια τ2ς περι*δ�υ τ�� νεωτ�ρ�υ 7λευθ�ρ�υ µας "#�υ,
µ��ρι τ;ν δεκαετ#αν τ�� ’50, Lτε 7ν�σκηψεν C λα'λαψ τ��
7ργ�λα"ισµ��, :ς... δ�µικ�ν στ�ι�ε'�ν τ�� κρ�τ�υς; ∆�ν θε-
ωρ��ν �A κυ"ερν�ντες Lτι �ρεωστ��ν ε$ς τ;ν π�λ�παθ�ν
(Aθ@να [να κτ#ρι�ν τ2ς πρ�κ�π2ς, \να στεγ�ση Lσα  µνηµε'α
7σOθησαν �π� τ;ν λα#λαπα τ�ν µισελλ@νων ρασ�φ*ρων, [να
κτ#ρι�ν, ε$ς τ� 6π�'�ν θ� �π�τυπOνεται C 0λληνικ; α$σθη-
τικ@;

Mετ� τιµ2ς
Bασ�λει�ς Γ. Γ��σι�ς

∆ικηγ*ρ�ς, Θεσσαλ�ν#κη

�O 'κ0αρ0αρισµ�ς τ8ς �Eλληνικ8ς �Aρ#ιτεκτ�νικ8ς



16977∆ΑΥΛcΣ/260-261, Afγ. - Σεπτ. 2003

Π�ι�� #ρει+=�νται ψυ#ιατρικ& θεραπε�α;

HEνας σ �λιασµ�ς mνειδ�ς π�< διαπρ�ττει 200  ρ;νια µετ� τ�ν �πελευθ�ρωση �λλ� κα3 κατ�
τ� δι�ρκεια τ7ν 400  ρ;νων σκλα@ι^ς G Σε@. Mητρ�π�λ*της Nαυπ�κτ�υ κα3 'Aγ*�υ Bλασ*�υ
κ. 'Iερ;θε�ς, στ�ν -φηµερ*δα τ"ς Mητρ�π;λε�ς τ�υ «�Eκκλησιαστικ� Παρ�µ@ασις», τ�ν M�ι�
τ�� 2002. HEνα 8ρθρ� τ�υ στ� Gπ�=� πρ�σπαθε= ν� δι�,Kη �π� π�νω τ�υ (?ς 0νας -κ τ7ν -κπρ�-
σ�πων τ"ς �Eκκλησ*ας) τ� στ*γµα τ�� πρ�δ;τη π�< [ ει �π�κτ1σει m ι µ;ν� α�τ�ς �λλ� κα3 D
�Eκκλησ*α �π� τ�ν µεγ�λ� κατ1γ�ρ; τ�υς, τ�ν IΣTOPIA. �Eπ*σης θ� vθελα ν� θυµ*σω στ�ν
κ�ρι� uAνθιµ� τ3ς �νδραγαθ*ες +ν�ς 8λλ�υ -πισκ;π�υ, τ�� τ7ν Πατ�ρων Mελετ*�υ, G Gπ�=�ς
[φυγε �π� τ�ν 0δρα τ�υ κα3 π"γε στ�ν �Aλε,ανδρ��π�λη γι� ν� 4π�δε θK" τ�<ς Γερµαν�<ς
εNσ@�λε=ς, τ�ν 10η �Aπριλ*�υ τ�� 1941, Cπως π�λ< ?ρα=α �π�καλ�πτει σ� 8ρθρ� τ�υ G «∆αυλ�ς»
στ� τε� �ς τ�� �Aπριλ*�υ.

�EνK7 λ�ιπ�ν «α�τ�3» (D Dγεσ*α τ"ς �Oρθ;δ�,ης �Eκκλησ*ας,  ωρ3ς ν� παραγνωρ*U�υµε τ�<ς
m ι λ*γ�υς $ερε=ς, �$ Gπ�=�ι συν�@αλαν στ�ν �πελευθ�ρωση τ�� 4π;δ�υλ�υ γ�ν�υς, λ. . Παπα-
φλ�σας) τ�<ς [φεραν (τ�<ς T��ρκ�υς), τ�ρα Uητ��ν (Cπως τ� -,�φρασε G κ. uAνθιµ�ς) �π�
τ�ν E�ρωπαϊκ� HEνωση ν� λ�@Kη µ�τρα πρ�στασ*ας �π� τ�ν εNσρ�� τ7ν 50 +κατ�µµυρ*ων T��ρ-
κων, π�< θ� γ*νKη µ� τ�ν εeσ�δ; τ�υς στ�ν E�ρωπαϊκ� HEνωση (µ�σKω τ"ς 'Eλλ�δ�ς φυσικ�) κα3
ν� µ^ς πρ�φυλ�,Kη, 8κ�υσ�ν - 8κ�υσ�ν, m ι �π� τ�ν �νεργ*α, π�< θ� α�,ηθK" ραγδα=α στ� κα-▲

K�ριε διευθυντ�,
M� 7νδιαφ�ρ�ν ε5δα τ;ν συν�ντευ1η τ2ς κυρ#ας M. T`��-

νη στ� τε���ς 256 τ�� «∆αυλ��» καθiς κα9 τ;ν δηµ�σιευ�-
µ�νη 7πιστ�λ; τ�� �ρ�ιµανδρ#τη κα9 jργανικ�� Aερ�κ@ρυκ�ς
τ2ς Mητρ�π*λεως Πατρ�ν κυρ#�υ K. Kωστ*π�υλ�υ. ∆�ν θ�
σταθ� παρ� µ*ν� στ;ν «δι�γνωση» τ�� �ρ�ιµανδρ#τη περ9
ψυ�ικ2ς �σθενε#ας, �π� τ;ν 6π�#α %π�τ#θεται Lτι π�σ�ει C
κυρ#α T`��νη κα9 π�k µ� τ*ση εMκ�λ#α γ#νεται �π� τ�ν Aε-
ρωµ�ν�. Λαµ"�ν�ντας λ�ιπ�ν 71 αMτ�� �φ�ρµ@, διερωτ�µαι
τ# δι�γνωση πρ�πει ν� κ�νlη κανε9ς στ� (I�υδαι��ριστιανικ�
∆*γµα κα9 τ�kς ταγ��ς τ�υ;

DO Eugen Bleuler, καθηγητ;ς Ψυ�ιατρικ2ς στ;ν Zυρ#�η,
περι�γραψε µι� 6µ�δα ψυ�ικ�ν �σθενει�ν, �A 6π�'ες �αρα-
κτηρ#��νται �π� δι�σπαση τ2ς Σκ�ψεως, τ2ς B�υλ@σεως,
τ�� %π�κειµενικ�� α$σθ@µατ�ς τ2ς πρ�σωπικ*τητας, κα9 τ9ς
6π�'ες �κρι"�ς λ*γlω τ2ς διασπ�σεως π�k πρ�καλ��ν pν*-
µασε Σ ιU�φρ�νειες. Θ� /θελα ν� ρωτ@σω Lπ�ι�ν 71 αMτ�ν,
π�k µ� τ;ν 7πιφ�#τηση τ�� DAγ#�υ Πνε�µατ�ς 6µιλ��ν περ9
παντ�ς 7πιστητ��, π�ς πρ�πει ν� �αρακτηριστl2 τ� ∆*γµα
π�k 7π�"αλαν, πρεσ"ε��υν κα9 εMαγγελ#��νται, Lταν �π�-
δ��ωνται Lτι 6 Θε*ς:

Fπλασε τ�ν Xνθρωπ� κατ’ ε$κ*να κα9 6µ�#ωσ#ν τ�υ,
τ;ν στιγµ; π�k 6 Xνθρωπ�ς ε5ναι γεµ8τ�ς �τ�λειες

κα9 φθαρτ*ς, 7νl� 6 qδι�ς ε5ναι �γαθ*ς, παντ�γνOστης κ.λπ.
τιµOρησε τ�kς πρωτ*πλαστ�υς, �ντ9 ν� τ�kς πρ�-
φυλ�1lη σ�ν παντ�γνOστης, κα9 τιµωρε' γενι�ς 6λ*-

κληρες rν κα9 �γαθ�ς κα9 δ#και�ς.
DOµιλ��ν γι� τ;ν �γαθ*τητα, �γ�πη, µεγαθυµ#α κα9 πα-

ντ�δυναµ#α τ�� Θε��, �λλ� �π�δ���νται τ;ν Παλαι� ∆ια-
θ@κη κα9 φυσικ� τ�ν Θε� π�k αMτ; 7κπρ�σωπε', [ναν Θε�
�νελ�ητ�, �ηλ*τυπ�, πεισµατ�ρη, Xδικ�, 7κδικητικ*, µερ�-
ληπτικ*, 6 6π�'�ς δ#νει 6δηγ#ες στ�ν �γαπηµ�ν� τ�υ περι-

��σι� λα*, κα9 Lπως τ*τε Fτσι κα9 τOρα, ν� �φαν#�lη �νε1�-
λεγκτα �θO�υς, γυνα'κες κα9 παιδι�, �κ*µη κα9 �l�α, γι� ν�
7πικρατ@σ�υν �A 7κλεκτ�# τ�υ.

Kαταστρ�φει τ� Σ*δ�µα κα9 Γ*µ�ρρα, �λλ� σlO�ει κα9
εMλ�γε' τ�kς αAµ�µ'κτες Λiτ κα9 τ9ς κ*ρες τ�υ. EMλ�γε' τ�ν
(A"ρα�µ, τ�ν (Iσα�κ κ.X. π�k 71�διδαν τ9ς γυνα'κες κα9 κ*-
ρες τ�υς στ�kς $σ�υρ�kς τ2ς 7π��2ς, γι� ν� �π�σκ�µ#σ�υν
κ�ρδη – κα9 τ�kς 6π�#�υς C (Eκκλησ#α �ναφ�ρει σ�ν %π*-
δειγµα κα9 σ@µερα �κ*µη (εM��ς σ� γ�µ�υς, κηδε'ες κ.X.).
Kα9 �σ��λε'ται συνε��ς µ� π�ιν�ς, τιµωρ#ες, �κ*µη κα9 µ�
τ9ς αAµ�ρρ�uδες τ�ν 7κλεκτ�ν τ�υ. (∆ευτερ�ν*µι�ν).

Π�ς συµ"αδ#�ει C εMαγγελι�*µενη �γ�πη, �νε1ικακ#α κα9
δικαι�σ�νη µ� τ9ς περιγραφ*µενες �ν�µ#ες κα9 τ� λ�υτρ�
α\µατ�ς τ2ς Παλαι8ς ∆ιαθ@κης; M@πως κ�π�ι�ι F��υν σ�ι-
��φρενικ; παρ�κρ�υση, v τ*σ� δ*λια κα9 7σκεµµ�να µ8ς
6δηγ��ν µ� K�ηµα τ;ν δεισιδαιµ�ν#α, τ;ν �µ�θεια, τ�ν φ*-
"� κα9 τ�ν φανατισµ� σ’ αMτ�ν τ�ν δρ*µ� τ�ν στρωµ�ν� µ�
ψε�δ�ς κα9 αwµα, �π� $δι�τ�λεια κα9 γι� τ� δικ* τ�υς �$κ�-
ν�µικ� κα9 71�υσιαστικ� συµφ�ρ�ν;

DOµιλ��ν περ9 ε$δωλ�λατρ#ας τ2ς πατρlOας θρησκε#ας,
7νl� περιφ�ρ�υν ε$κ*νες, λε#ψανα κα9 Xλλα θαυµατ�υργ�
�ντικε#µενα, γι� ν� πρ�σκυνl8 6 κ*σµ�ς, µ� τ� ��ηµ#ωτ� "�-
"αια. M@πως θ� xταν καλ�τερα, µ��ρις Lτ�υ �ναν@ψ�υν κα9
θεραπευτ��ν �A qδι�ι, ν� �φ@σ�υν κ�θε Xνθρωπ� ν� "ρl2 τ�
δικ* τ�υ δρ*µ� πρ�ς τ� θε'�ν; (Aρκετ�9 τσ�παναρα'�ι µ�
γκλ#τσες κυκλ�φ�ρ��ν στ;ν %φ@λι�.

TOρα τελευτα'α πλ@θυναν π�λι 7πικ#νδυνα �A Σωτ2ρες.
K�π�τε (rν π�τ� �φυπνιστ��ν) εM�2ς Fργ� θ� xταν ν� π�-
ρ�υν τ� θ�ρρ�ς ν� �π��ωριστ��ν τ9ς διδα��ς τ2ς Παλαι8ς
∆ιαθ@κης, C 6π�#α µ*ν� Aερ� "ι"λ#� δ�ν ε5ναι, κα9 ν� �ητ@-
σ�υν µι� συγγνOµη γι� τ� 7γκλ@µατα κατ� τ�� π�λιτισµ��,
π�k διεπρ��θησαν κατ� τ� 1.000 �ρ*νια σκ*τ�υς π�k 7πε-

2.

1.



"λ@θη. Γι� ν� γ#νlη Lµως αMτ*, �ρει��εται πρ�φαν�ς ψυ�ια-
τρικ; θεραπε#α, �λλ� π�λk περισσ*τερ� θ�ρρ�ς κα9 (Oρθ�ς
Λ*γ�ς.

EM�αριστ�
∆ρ A.Λ.

Ψυ�#ατρ�ς, (Aθ@να
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τ�τερα κ�ινωνικ� στρ�µατα κα3 φυσικ� τ�ν -γκληµατικ;τητα, π�< π�ντα τ�ν �κ�λ�υθε=, �λλ�
�π� τ� διαφ�ρετικ� θρησκευτικ� Nδε�λ�γ*α τ7ν M�υσ�υλµ�νων T��ρκων. ∆ι;τι γι� �κ;µη
µ*α φ�ρ� θ� 4π�ρ,Kη �νταγωνιστ�ς πρ�ς τ� συµφ�ρ�ντα τ"ς �Oρθ�δ;,�υ �Eκκλησ*ας, εeτε �Nκ�-
ν�µικ� εeτε πνευµατικ�, Cπως κα3 κατ� τ� παρελθ�ν (�π� τ�ν Παπικ� �Eκκλησ*α). E\µαι σ*-
γ�υρ�ς Cµως Cτι τ� λ�ση θ� τ� @ρ��ν, τ� π�λ< - π�λ< ν� τ�<ς  αιρετ*σ�υν κα3 ν� τ�<ς 4π�δε-
 θ��ν, Cπως µ;ν� α�τ�3 ,�ρ�υν. T� [ �υν �π�δε*,ει 8λλωστε π�λλ�ς φ�ρ�ς κατ� τ� παρελθ;ν.

HOσ� γι� τ�ν 'E@ραι�κ�ιµισµ�νη -  αµπ�υργκερ�δ*αιτη κυρ*α @�υλευτ1, D Gπ�*α [ ει �να-
παυθ" στ� θ�ση της, καλ7ς �µει@;µενη µ� π�λλ�ς  ιλι�δες ε�ρ�, τ"ς Gπ�*ας τ� mν�µα δ�ν µπ;-
ρεσα ν� συγκρατ1σω, θ� τ"ς 4πενθυµ*σω Cτι -κε= @ρ*σκεται γι� ν� -κπρ�σωπK" τ� γν�µη τ��
-κλ�γικ�� της κ�ιν�� κα3 m ι γι� ν� -κφ�ρKη σκανδαλ�δεις πρ�σωπικ�ς γν7µες κα3 ν� κ�νKη
-π*δει,η Dµιµ�θειας κα3 $στ�ρικ"ς 8γν�ιας.

Θ� τ"ς �παντ1σω @ε@α*ως γι� τ�<ς 17 αN7νες δ"θεν «συµπ;ρευσης» �I�υδαι�-Xριστανι-
σµ�� κα3 'Eλληνισµ��: «ANδ�ς, �Aργε=�ι»· κα3 ν� δια@�σKη τ�ν �I�υστινι�νει� κ�δικα.

∆.Π.
Πειραι^ς

Περ� τ�* δελφικ�* #ρησµ�* «\Fεις, -φ1Fεις...»

K�ριε διευθυντ�,
Σ� Lσα �1ι�πρ*σεκτα Fγραψεν 6 7πιστ�λ�γρ�φ�ς σας κ.

Λεων#δας Γρ. M�νδρας στ�ν «∆» (τε���ς 252, ∆εκεµ"ρ#�υ
2002) περ9 τ�� 7ν 7πικεφαλ#δι �ρησµ�� τ�� Λ�1#�υ
(Aπ*λλων�ς, Lσ�ν �φ�ρl8 στ;ν �κρι"2 «ν�ηµατικ;
σαφ@νει�» τ�υς, rς µ�� 7πιτραπl2 ν� σηµειOσω τ�
�κ*λ�υθα:

OA διφ�ρ��µεν�ι v δ#σηµ�ι �ρησµ�9 xσαν π�λλ�#,
Lπως (7κτ�ς τ�� 7ν θ�µατι «a,εις �φ1,εις �� θν1-

,εις -ν π�λ�µKω») �A δ�θ�ντες: 1) στ�ν Kρ�'σ�ν «... VAλυν
δια"�ς µεγ�λην �ρ�;ν καταλ�σει» κα9 2) στ�kς Mεσσην#�υς
«Ezτε τρ�γ�ς π#νlησι N�δης DEλικ*ρρ��υ |δωρ / �Mκ�τι Mεσ-
σ@νην }��µαι...», �ωρ9ς ν� διευκριν#�εται, στ;ν πρOτη πε-
ρ#πτωσι, π�#�υ C «�ρ�;» θ� κατελ�ετ� κα#, στ;ν δευτ�ρα πε-
ρ#πτωσι, π�'�ς xτ� 6 «τρ�γ�ς» 6 π#νων τ� |δωρ 7κ τ�� π�-
ταµ�� τ2ς N�δας· xτ� τ� γνωστ�ν Xρρεν δ�σ�σµ�ν τετρ�π�-
δ�ν v G -ρινε;ς, δηλαδ; C �γρι�συκ2;

OA δ#σηµ�ι v διφ�ρ��µεν�ι �ρησµ�9 7δ#δ�ντ� σκ�-
π#µως στ�kς «θε�πρ*π�υς» 7κ µ�ρ�υς τ�ν �ντι-

πρ�σOπων τ�� «Λ�1#�υ», 6 6π�'�ς κα9 :ς 7κ τ��τ�υ pν�µ�-
σθη �|τω.

OA �ρησµ�9 7δ#δ�ντ� στ�kς «θε�πρ*π�υς» γραπτ�ς
στ;ν µεγαλ�γρ�µµατη γραφ@, �ωρ9ς τ*ν�υς κα9

πνε�µατα,  ωρ3ς στ*,ι, Gπωσδ1π�τε (δι;τι τ� σηµε=α α�τ"ς
συν1θως δ�ν - ρησιµ�π�ι��ντ�) κα9 Xνευ διακ�νων (µεσ�-
διαστηµ�των) µετα1k τ�ν λ�1εων. IEτσι Fγραφαν τ*τε. Συ-
νεπ�ς 6 α$νιγµατικ*ς, δ#σηµ�ς v διφ�ρ��µεν�ς �ρησµ�ς τ��

«�1εις, �φ@1εις...» 7δ*θη :ς 012ς: 
«H�EIΣAΦH�EIΣOYΘNH�EIΣENΠOΛEMΩ».

T� Lλ�ν κα9 �κρι"�ς ν*ηµα τ�� �νωτ�ρω �ρησµ��
71ηρτ8τ� 7κ τ2ς θ�σεως 0ν�ς κ*µµατ�ς (,)! DH τ�-

π�θ�τησ#ς τ�υ Lµως �φ�θη 71 6λ�κλ@ρ�υ ε$ς τ�kς 0ρµηνευτ�ς
κα9 «θε�πρ*π�υς».

Kατ� τ;ν γνOµη µ�υ, �ωρ9ς ν� διεκδικ� «τ� �λ�-
θητ�ν τ�� Π�πα», 6 �ρησµ�ς ��τ�ς, µ� τ;ν �νωτ�-

ρω µ�ρφ@ν τ�υ, 7νε'�εν 71 �ρ�2ς, «�π� γεννησιµι�� τ�υ»,
τ;ν �σ�φειαν λ*γlω τ2ς 7λλε#ψεως τ�� κ*µµατ�ς (πρ� v µετ�
τ� �ρνητικ�ν ��). (E1 Xλλ�υ 7�ν ε5�ε τεθ2 τ� κ*µµα (,) πρ�
τ2ς �ρν@σεως �� v µετ� τα�την, δ�ν θ� %π2ρ�εν C �µφι"�-
λ#α περ9 τ2ς 7παν*δ�υ v µ; τ�� π�λεµιστ�� 7κ τ2ς µ��ης.
Kα9 7�ν xτ� τ*σ� σαφ�ς τ� ν*ηµα τ�� �ρησµ��, ε5ναι �π�-
ρ#ας X1ι�ν διατ# �µφ�"αλλ�ν �A πρ*γ�ν�# µας περ9 τ��τ�υ,
λαµ"αν�µ�ν�υ µ�λιστα %π’ Kψιν Lτι 7γνOρι��ν τ;ν γλ�σσαν
των κ�λλι�ν Cµ�ν τ�ν νεωτ�ρων.

Συµφων�, τ�λ�ς, �π�λ�τως µ� τ;ν Xπ�ψιν τ�� κ.
M�νδρα, Lτι «πρ�ϋπ;θεσις [...] γι� τ� σωστ� κα-

ταν;ησι τ��  ρησµ�� ε\ναι D γν7σις τ"ς 'Eλληνικ"ς».
(Aλλ� δυστυ��ς σ@µερ�ν τ� γλωσσικ�ν �$κ�δ*µηµα

�ιλιετι�ν, C DEλληνικ; Γλ�σσα, περ9 τ2ς 6π�#ας C Marianne
McDonald 7κστασιασµ�νη ε5πεν Lτι «�π’ Cλα τ’ �νθρ�πινα
δηµι�υργ1µατα D 'Eλληνικ� γλ7σσα ε\ναι τ� πι� κατα-
πληκτικ;», κατ�κειται ε$ς... 7ρε#πια. Kα9 τ��τ� jφε#λεται ε$ς
«τ� κτ1νη τ� τετρ�π�δα π�< [καναν (αMτ�ς) τ3ς
µεταρρυθµ*σεις», κατ� τ�ν K�ρν@λι�ν Kαστ�ρι�δην.

ÛÙ.

Â.

‰.

Á.

‚.

·.



Y.Γ. T� µικρ�ν αMτ� σηµε#ωµα rς 7κληφθl2, παρακαλ�,
:ς 7λ��ιστ�ς φ*ρ�ς τιµ2ς πρ�ς τ�kς %περεικ�σαετε'ς %π�ρ
τ�� DEλληνισµ�� �γ�νας τ�� «∆αυλ��».

Mετ� πλε#στης τιµ2ς

�Aθαν+σι�ς E. Γκ)τσης
Φιλ*λ�γ�ς, Λυκει�ρ�ης

16979∆ΑΥΛcΣ/260-261, Afγ. - Σεπτ. 2003

�O �Aριστ�τ�λης, 7 Tσατσ)µ�ιρ�ς κα� τ/ «τσιτ^τα» �Aγ�ων

(Aγαπητ� «∆αυλ�»,
Συµφων� µ� τ�ν κ. Xρ2στ� Σαρτ�ετ�κη (7πιστ�λ@ τ�υ στ�

«∆», τ. 256) Lτι τ� �ν�στηµα τ�� H. Tσατσ*µ�ιρ�υ, Lσ� �γα-
πητ�ς κα9 rν σ8ς ε5ναι, %π�λε#πεται τ�� (Aριστ�τ�λ�υς. (Aλλ�
6 �π�κλεισµ�ς τ2ς πιθαν*τητας κ�π�ι�ς ν� δι�ρθOσlη [να �π�
τ� µεγαλ�τερα πνε�µατ� µας, π�k πρ�"�λλει 6 κ. Σαρτ�ετ�-
κης, ε5ναι πρωτ�φαν;ς γι� π�λιτισµ�ν� δι�λ�γ�. T�τ�ι�υ
εqδ�υς 7πι�ειρ@µατα δ�ν ε5ναι τ�� $δ#�υ: �ρησιµ�π�ι��σαν �A
Aερ�κ@ρυκες, π�k �παντ��σαν µ� (σ�ετικ� v K�ι µ� τ� 0κ�-
στ�τε θ�µα) τσιτ8τα DAγ#ων (rς µ�� συγ�ωρεθl2 6 "αρ"αρι-
σµ�ς «τσιτ^τ�», �λλ� 7κφρ��ει -κρι0�ς τ� σηµαιν*µεν�). [...].

DO κ. Σαρτ�ετ�κης κατηγ�ρε' :ς �µ�ρτυρα τ� συµπερ�-
σµατα τ�� H. Tσατσ*µ�ιρ�υ. Φυσικ� F�ει δ#κι�, καθ*τι �να-
φ�ρ�νται σ� παλαι*τατες 7π���ς, γι� τ9ς 6π�'ες F��υµε 7λ�-
�ιστα στ�ι�ε'α πρ�ς τεκµηρ#ωση θ�σεων. OA θ�σεις τ�� $δ#-
�υ, π�k �ναφ�ρ�νται σ� νεOτερες 7π���ς, µ� π�λλ� στ�ι�ε'α,
γιατ9 δ�ν τεκµηριOν�νται; E5ναι :σα�τως αMθα#ρετ� ν� µ8ς

λ�lη Lτι ε5�αν περιπ�σει σ� ��ρηστ#α τ� �νθ-DEλληνικ� δια-
τ�γµατα, �ωρ9ς ν� �ναφ�ρlη µι/ �π*δει1η. Γι� ν� τ�ν παρα-
φρ�σω, δ�ν /1ερε 6 K�ρα2ς τ; συµπεριφ�ρ� τ�ν Pωµα#ων
(Γραικ�-) αMτ�κρατ*ρων, τ;ν 6π�#α στηλ#τευσε (:ς Fµπλεη
παθ�ν γι� τ� γ�ν�ς), κα9 "ρ�θηκε ν� τ�ν δι�ρθOσlη 6 Σαρ-
τ�ετ�κης, µετ� �π� 230 �ρ*νια; (Aπα1ι� ν� �σ��ληθ� µ� τ;ν
περ#�δ�, �λλ� κι C κυρ#α (Aρ"ελ�ρ (π�k δυστυ��ς 7πιµ�νει
ν� 6µιλJ2 0λληνικ�, καθiς C (Oρθ*δ�1�ς (Eκκλησ#α τ� υA�-
θ�τησε γι� ν� �νακ*ψlη τ;ν 7πιρρ�; τ2ς Παπικ2ς (Eκκλη-
σ#ας, �φ��, rς µ;ν λησµ�ν��µε, τ� Πατριαρ�ε'� Kωνστα-
ντιν�υπ*λεως xταν �π� τ� πλ��ν Kψιµα, %π�λειπ*µεν� µε-
ρικ�ν... α$Oνων αMτι�ν στ; POµη κα9 τ;ν DIερ�υσαλ;µ) δ�ν
τ�λµl8 ν� $σ�υρισθl2 Lτι �A µ; (Oρθ*δ�1�ι π�λ'τες �π�λ�µ-
"αναν �ν��2ς. [...].

Φιλικ�
∆ρ M.E. Kαµπ��ρης

(Aθ@να

N��ς Mπερν/λ στ� #�ρ� τ8ς �Iστ�ρ�ας τ�ν �Eπιστηµ�ν
K�ριε διευθυντ�,
Στ;ν «Kαθηµεριν;» τ2ς 4/5/03, σελ. 6, τ�� Tµ@µατ�ς

«T��νες κα9 Γρ�µµατα» �ναλ�εται τ� jγκ�δες "ι"λ#� τ��
(Aµερικαν�� �στρ�ν*µ�υ J. Gribbin, π�k κυκλ�φ*ρησε πρ*-
σφατα, µ� τ#τλ� “Science: A History 1453-2001” (7κδ*σεις
Penguin / Allen lane) κα9 (στ;ν «Kαθηµεριν;») τιτλ�φ�ρε'ται
:ς «�Eπανα,ι�λ;γηση τ"ς �Eπιστ1µης». AMτ� π�k κ�νει 7ντ�-
πωση ε5ναι τ� γεγ�ν�ς Lτι 6 κ�ρι�ς αMτ�ς $σ�υρ#�εται κα9
%π�στηρ#�ει Lτι «�$ -πιστ"µες γενν1θηκαν τ�ν 15� µ.X. αN7να
κα3 µ�λιστα τ� 1453 µ.X., �φ�� �$ 8νθρωπ�ι συνειδητ�π�*η-
σαν Cτι �$ �Aρ α=�ι HEλληνες λ�θεψαν σ εδ�ν σ� Cλα» (!) κα9
Lτι «G K�π�ρνικ�ς κα3 G Bεσ�λι�ς θεµελ*ωσαν G πρ7τ�ς τ�ν
�Aστρ�ν�µ*α κα3 G δε�τερ�ς τ�ν Bι�λ�γ*α»(!). DYπ�ρ�ει "�-
"αια µι� διεθν;ς πρ�σπ�θεια, π�k Xρ�ισε πρ� 2.000 7τ�ν κα9
συνε�#�εται µ��ρι κα9 σ@µερα, π�k �π�σκ�πε' ν� �πα1ιOσlη
τ;ν συµ"�λ; τ�ν �ρ�α#ων DEλλ@νων στ;ν παγκ*σµια σκ�ψη
κα9 7πιστ@µη· κα9 �A πρ*σφατες γι� τ�ν παραπ�νω σκ�π*
7κδ*σεις ε5ναι C «Mα�ρη (Aθην8» τ�� M�ρτιν Mπερν�λ κα9
C �ναφερθε'σα τ�� κ. Gribbin. �Aν ε5�α �ρ*ν�, θ� µετ�φρα-
�α κα9 θ� Fστελνα στ�ν κ. Γκρ#µπιν [να µικρ* µ�υ Xρθρ� γι�

τ;ν περ#πτωση τ�� Cλι�κεντρικ�� συστ@µατ�ς, γι� ν� µ�-
θαινε τ;ν �λ@θεια, π�k ε5ναι Lτι 6 K�π�ρνικ�ς τεκµηριωµ�-
να κα9 �π�δεδειγµ�να Fκλεψε τ;ν θεωρ#α τ�� VEλληνα
�στρ�ν*µ�υ (Aρ#σταρ��υ (310-250 π.X.) κα9 τ;ν παρ�υσ#α-
σε :ς δικι� τ�υ. VEνα ε5ναι σ#γ�υρ�, Lτι 7νl� 6 �νθελληνι-
σµ�ς δ�υλε�ει, �A %πε�θυν�ι ν� τ�kς �παντ@σ�υν σιωπ��ν.

Φυσικ� αMτ� δ�ν ε5ναι τ� µ�ναδικ� παρ�δειγµα �π�-
θειας κα9 σιωπ2ς τ�ν DEλλ@νων σ� 7θνικ� θ�µατα, �λλ� κ�-
π�τε C �διαφ�ρ#α πρ�πει ν� σταµατ@σlη κα9 ν� �ντιδρ�σ�υ-
µε. T� "ι"λ#� τ�� κ. Gribbin ε5ναι µι� πρ*κληση· κα9 rς θε-
ωρηθl2 C µικρ@ µ�υ αMτ; 7πιστ�λ; :ς µ#α πρ�καταρκτικ;
�ντ#δραση στ;ν παραπ�#ηση αMτ; τ2ς Aστ�ρ#ας τ�ν 7πι-
στηµ�ν �π� �νιστ*ρητ�υς. E5ναι δυνατ*ν, κ�ριε Λ�µπρ�υ,
ν� �φ@ν�υµε �ναπ�ντητες τ�τ�ιες διαστρε"λOσεις τ2ς Aστ�-
ρ#ας κα9 ν� �σ��λ��µαστε µ� Xλλα 7π�υσιOδη θ�µατα;

Mετ� τιµ2ς
∆ρ �Aναστ+σι�ς K�0+τσης

Kαθηγητ;ς (Aριστ�τελε#�υ Παν/µ#�υ Θεσ/ν#κης

T/ νησι/ �Aδ+µαντες τ�* �Iνδικ�* �Ωκεαν�*

(Aγαπητ� «∆αυλ�»,
T� DEλληνικ� Kν�µα ((Aδ�µας) τ�ν νησι�ν αMτ�ν, δυτικ�

τ�ν (Iνδι�ν –ε$ς τ�ν (Iνδικ� pκεαν�– («∆αυλ*ς», τ. 257, σ.
16768)– σ8ς λ�γει τ#π�τα �π� τ;ν Aστ�ρ#α τ�� EM@µερ�υ περ9
τ�� ∆ι�ς τ�� Tριφυλ#�υ;

DO φ#λ�ς Dr Leo Rebello δ�ν µ8ς λ�γει περισσ*τερα πρ�γ-

µατα γι� τ;ν Aστ�ρ#α µας, παρ� τ� 012ς λακωνικ� στ;ν �λε-
κτρ�νικ; �π�ντησ@ τ�υ σ� 7πιστ�λ@ µ�υ: “Yes, Dear Kostas,
Andamans islands are in the Indian ocean and part of India”.

Φιλικ� %µ�τερ�ς
K6στας Kωνσταντιν�δης

DYπ�στρ�τηγ�ς 7.�.



O «¢AY§O™» KAI TO ’21

�Y
π� τ;ν π#εση τ�ν καιρ�ν, 6 εMσε"@ς µας κλ2ρ�ς �ναγκ�σθηκε ν�
6µ�λ�γ@σlη τ� πραγµατικ* τ�υ «Σ�µ"�λ� τ2ς Π#στεως»: «T� 1821
bταν D �ρ � τ"ς δ�υλε*ας µας. Kαλ�τερα τ� τ��ρκικ� φ�σι, παρ�
D δυτικ� τι�ρα», διακ@ρυ1ε [νας 7κ τ�ν γραφικωτ�των λευιτ�ν

κα9 Aερ�διδασκ�λων µας στ� πρ*σφατ� συν�δρι� π�k διωργ�νωσαν στ�
(Aριστ�τ�λει� (v µ8λλ�ν DAγι�δηµ@τρι�) πανεπιστ@µι� τ2ς Συµπρωτε�-
�υσας, µ� τ�ν τ#τλ� «Φαιν*µενα Nε�ειδωλ�λατρ#ας»... «Θ� τρ#��υν τ� κ*κ-
καλα τ�ν (Aγωνιστ�ν τ�� ’21 µ’ αMτ� π�k λ�γ�νται», µ�� τ*νισε �π’ τ� τη-
λ�φων� [νας �γανακτισµ�ν�ς φ#λ�ς. «∆�ν F�εις δ#κι�», τ�� �π�ντησα.
«IIσα - qσα 6 �γ�νας τ�υς τOρα δικαιOνεται πλ@ρως. OA κατακτητ�ς δ�ν
xταν µ*ν� T��ρκ�ι, �λλ� κι 7κε'ν�ι π�k �φOρισαν [1ι φ�ρ�ς τ�kς �ρµα-
τ�λ��ς, τ� P@γα κα9 τ;ν qδια τ;ν (Eπαν�σταση· αMτ�9 "υσσ�δ�µ��ν σ@-
µερα».

DH DEνωµ�νη EMρOπη παρ�υσι�στηκε στ� περ#φηµ� αMτ� συν�δρι� :ς Fργ� τ�� Σα-
ταν8. ∆ι*τι, Lπως ε5παν, « �ρτ�σαµε �π’ τ� κ�νδ�λια κα3 ,ε �σαµε τ�ν π*στη». ��-
ρ�υν αMτ�#, πiς C 7θνικ; 7λευθερ#α κα9 τ� γεµ8τ� στ�µ��ι δ�ν συµπ�ρε��νται µ� τ;ν
π#στη. DH π#στη θ�λει Fνδεια κα9 %π�δ��λωση, τ� Xφησαν ν� 7νν�ηθl2 1εκ�θαρα, θ�-
λει νηστε#α τ�υλ��ιστ�ν 206 µ�ρες τ�� Fτ�υς (τ*σες ε5ναι �A καθιερωµ�νες µ�ρες νη-
στε#ας τ�� �ριστιανικ�� Cµερ�λ�γ#�υ).

«M� �@τησαν κα9 τ;ν π�ινικ; δ#ω1η τ�� ∆αυλ��!», 7παν2λθε �π�ρηµ�ν�ς 6 συν�-
µιλητ@ς µ�υ. «Bε"α#ως κα9 τ; �@τησαν. Kα9 �π�ρε' κανε9ς πiς δ�ν τ;ν ε5�αν �ητ@σει
�ς σ@µερα. Π�ι�kς Xλλωστε θ� διO1�υν; T�kς λεγ*µεν�υς “δωδεκαθεϊστ�ς”; AMτ�kς
τ�kς �ρει���νται. T� “καιν� δαιµ*νια” δ�ν ε$σ�γ�νται �π� τ; Θεσπρωτ#α, Lπ�ια κα9
rν ε5ναι. T� φ�ρνει C Aστ�ρ#α, C Fρευνα, C 7λευθερ#α τ�� λ*γ�υ, 6 “διαφωτισµ*ς”»,
Fσπευσα ν� τ�� 71ηγ@σω.

«∆�ς κα9 τ��τ�», συν��ισα. «DO ∆αυλ�ς 7τ�θη στ� qδι� στ*�αστρ� µ� τ� ’21. M8ς
θεωρ��ν συνειρµικ� συνε�ιστ�ς τ�υ – κα9 σωστ� µ8ς θεωρ��ν. DH 7θνικ; �πελευ-
θ�ρωση θ� xταν µισ; δ#�ως τ;ν �πελευθ�ρωση τ�� πνε�µατ�ς τ�ν DEλλ@νων �π’
τ�ν Σκ�ταδισµ*. Kα9 γι� τ��τ� θ� πρ�πει ν� ν�ιOθ�υµε %περ@φαν�ι».

DH 7π#σηµη (Eκκλησ#α τ@ρησε �π�στ�σεις �π’ τ� 7ν λ*γlω συν�δρι�. ∆�ν παρ�λειψε
ν� καυτηρι�σlη Lµως τ;ν παρ�µ"αση :ρισµ�νων �φελ�ν (6 7πιεικ�στερ�ς δυνατ�ς �α-
ρακτηρισµ�ς «0λλην�ακτι"ιστ�ν», π�k "ρ�θηκαν 7ν µ�σlω τ�� συνεδρ#�υ, δ#�ως ν�
ε5ναι σ� θ�ση ν� δικαι�λ�γ@σ�υν τ;ν παρ�υσ#α τ�υς. �Aς ε5ναι...).

* * *

T
� συν�δρι� αMτ� �αρακτηρ#σθηκε �π� µ#α Aστ�ρικ; πρωτ�τυπ#α. OA 7κπρ*-
σωπ�ι τ�� κληρικ�λαϊκ�� κατεστηµ�ν�υ δ@λωσαν γι� πρOτη φ�ρ� εMθ�ως
τ9ς θ�σεις τ�υς κα9 τ9ς πρ�θ�σεις τ�υς. Kι αMτ� �π� µ*ν� τ�υ ε5ναι �ναµφι-
σ"@τητα µι� θετικ; 71�λι1η.

Παν. Λ. K�υ0αλ+κης



Σ�µφωνα µ� τ� διεθν�ς περι�δικ� «T�ιµ» (4π� +@ραϊκ�ν [λεγ �) G π�πας
µπ�ρε= ν� ε\ναι 0νας �π� τ�<ς µεγαλ�τερ�υς παρασκηνιακ�<ς πα=κτες τ��
κ;σµ�υ, �λλ� δ�ν π�τυ ε �κ;µα τ�ν �ναφ�ρ� τ�� E�ρωπαϊκ�� Συντ�γ-
µατ�ς στ�ν O�ρ�νι� Πατ�ρα. Στ� �π� καιρ� �ναµεν;µεν� πρ��*µι� τ��
πρ�σ εδ*�υ τ�� E�ρωπαϊκ�� Συντ�γµατ�ς, π�< �π�κ�λυψε G Bαλερ< Zι-
σκ�ρ Nτ’ �Eστα*ν, 4π�ρ �υν �ναφ�ρ�ς σ� διαν���µεν�υς τ"ς �ρ α*ας
'Eλλ�δας, τ"ς P�µης κα3 τ�� ∆ιαφωτισµ��, �λλ� m ι στ� θε� 2 τ� Xρι-
στιανισµ;.

'Ως [γγραφ� –πρ�σθ�τει τ� «T�ιµ»– π�< σκ�πε�ει στ�ν �ν�δει,η µι^ς
πλ�υραλιστικ"ς E�ρ�πης κα3 δ�ν θ*γει καν�ναν, τ� πρ�σ �δι� �ναγνωρ*-
Uει Cτι «Q θρησκευτικ& τ+ση Vταν π+ντα παρ�*σα στ&ν [ε�ρωπαϊκ�] κλη-

▲

KσµϊστρικSς σταθµSς τS ENρωπαϊκS ΣFνταγµα

�H
20; παρελθ*ντ�ς (I�υν#�υ τ�� 2003 δ�ναται ν� �αρα-
κτηρισθl2, 7κτ�ς �π� Cµ�ρα - σταθµ�ς στ;ν π�ρε#α τ2ς
DEνωµ�νης EMρOπης, πρωτ#στως µ�γα 6ρ*σηµ� στ;ν π�-
ρε#α τ�� �νθρωπ#ν�υ πνε�µατ�ς πρ�ς τ� αfρι�. DO πρ*-

εδρ�ς τ2ς Συντακτικτ2ς Συν�λευσης τ2ς EMρOπης κ. Bαλερ� Zι-
σκ�ρ ντ’ (Eστα9ν τ;ν Cµ�ρα 7κε#νη καλ��σε τ�kς EMρωπα#�υς
Cγ�τες ν� �π�δε�θ��ν τ� Σ��δι� Συντ�γµατ�ς, �ναγιγνOσκ�-
ντας τ� πρ��#µι* τ�υ: «Xρ�µεθα γ�ρ π�λιτε*Kα... κα3 mν�µα µ�ν
δι� τ� µ� -ς :λ*γ�υς �λλ’ -ς πλε*�νας �Nκε=ν δηµ�κρατ*α κ�-
κληται» (Θ�υκυδ#δης B, 37). T;ν Cµ�ρα αMτ; �A 25 EMρωπα'�ι
Cγ�τες θεµελ#ωσαν τ� EMρωπαϊκ� Σ�νταγµα στ9ς B�σεις τ�� Λ*-
γ�υ κα9 τ2ς ∆ηµ�κρατ#ας –"αρ�τιµα δ�ρα τ2ς DEλλ�δ�ς πρ�ς

¶ø™ B§E¶EI O ¢IE£NH™ ™IøNI™MO™
TON «A¶O°IAXBI™MO» TH™ EYPø¶H™



ρ�ν�µι+». HOµως α�τ� D �Nκ�υµενικ� –σ εδ�ν νε�επ� *τικη 4π�σηµε*ω-
ση– δ�ν ε� αρ*στησε ��τε τ�<ς Xριστιαν�δηµ�κρ�τες, �$ Gπ�=�ι ε\ αν �σκ1-
σει πι�σεις γι� µι� ρητ� �π�δ� � τ�� Θε��, ��τε σηµεριν� 2 µελλ�ντικ�
µ�λη τ"ς E�ρωπαϊκ"ς HEνωσης, Cπως D �Iταλ*α κα3 D Π�λων*α, Cπ�υ τ�
θρησκευτικ� στ�ι ε=� ε\ναι Nσ υρ;, ��τε φυσικ� τ�ν Kαθ�λικ� �Eκκλησ*α.
«�O διαφωτισµ�ς δ>ν γενν1θηκε -π� τ� τ�π�τα. Πρ�8λθε -π� τ� Xριστια-
νισµ)», ε\πε G διπλωµ�της τ�� Bατικαν�� καρδιν�λι�ς �A ιλλ�ας Σιλ@ε-
στρ*νι. «T�ν�=εται -π� τ� πρ���µι� Q -ναφ�ρ/ στ�ς ρ�=ες, κα� γι/ τ� λ)γ�
αbτ� πρ�πει ν/ µ&ν -π�κλε�ωνται κ+π�ιες -π� αbτ�ς». 'O πατ�ρας N��λ
Tρεαν;ρ, π�< -κπρ�σωπε= τ� -πιτελε=� τ�� παπικ�� -πισκ;π�υ στ3ς Bρυ-
,�λλες, λ�ει Cτι «Q -ναθε6ρηση τ�* Nτ’ �Eστα�ν πρ�πει ν/ -ναθεωρηθc8 γι/
µ�α -κ)µη φ�ρ+, γι/ λ)γ�υς 2στ�ρικ8ς -κρ�0ειας».

T� παρελθ�ν τ"ς E�ρ�πης –συνε *Uει τ� +@ραϊκ7ν συµφερ;ντων περι�-
δικ�– µπ�ρε= ν� ε\ναι λ;γ�ς, γι� ν� ληφθK" 4π’ mψιν G Θε;ς, �λλ� τ� παρ;ν,

τ;ν (Aνθρωπ*τητα– �π�φε�γ�ντας σαφ�ς, παρ� τ9ς �σφυκτικ�ς
πι�σεις �π’ τ� Bατικαν*, τ;ν (Oρθ*δ�1η (Eκκλησ#α κα9 τ; ΣιOν,
ν� θεσµ�θετ@σ�υν τ; ν�α, γιγ�ντια EMρωπαϊκ; Π�λιτε#α στ�
Kν�µα τ�� (Iε�ω"8 κα9 τ2ς $�υδαι��ριστιανικ2ς θε�κρατ#ας.

▲
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DH Aστ�ρικ; αMτ; 71�λι1η φανερOνει τ;ν 7πιθυµ#α τ2ς EMρOπης ν� 7πιστρ�ψlη
στ9ς �ρ�α'ες (0λληνικ�ς) εMρωπαϊκ�ς κα9 τ9ς νεOτερες (0λλην�γενε'ς) �1#ες τ��
∆ιαφωτισµ��, �1#ες π�k µ�σα στ; δ#νη τ�ν 7θνικ�ν κα9 παγκ�σµ#ων π�λ�µων πα-
ραµ�λησε, µ� καταστρ�φικ� �π�τελ�σµατα. DH θεµελιOδης �ρ�; τ�� ∆ιαφωτι-
σµ�� «π*στη στ�ν 8νθρωπ� κα3 στ3ς �νε,�ντλητες δυν�µεις τ"ς διαν�*ας τ�υ» φα#-
νεται ν� 7παν�ρ�εται στ� πρ�σκ@νι� τ2ς EMρOπης :ς 6 µ�ναδικ�ς δρ*µ�ς ε$ρη-
νικ2ς κα9 δηµι�υργικ2ς συν�παρ1ης τ�ν λα�ν της. DH εMρωπαϊκ; π�λιτικ; κα9
C πνευµατικ; 7λ#τ, �φ�� δι�γραψαν τ�ν περασµ�ν� α$�να �ρκετ�kς «φα�λ�υς
κ�κλ�υς», κατεν*ησαν τελικ�ς πiς µ#α Fλλ�γη, σ�γ�ρ�νη π�λιτε#α ε5ναι �δ�-
νατ� ν� στηρι�θl2 στ� µεταφυσικ� �σιατικ� φαντ�σµατα τ�� παρελθ*ντ�ς, στ;ν
πνευµατικ; τ�φλωση τ�� Mεσα#ων�ς. DH EMρωπαϊκ; Συµπ�λιτε#α θ� πρ�πει ν�
στηρ#�εται σ� µ#α κα9 µ�ναδικ; �ρ�@: τ�ν (AνθρOπιν� Λ*γ�.

DH τελικ; �θηση γι� τ;ν «�φ�πνιση» τ2ς EMρOπης φα#νεται ν� xρθε �π’ τ;ν
�ντ#περα K�θη τ�� (Aτλαντικ��: DO 7κφυλιστικ�ς κατ@φ�ρ�ς τ2ς DYπερδ�ναµης
κατ� τ9ς τελευτα'ες δεκαετ#ες, $δ#ως δ� τ;ν τελευτα#α, κατ@φ�ρ�ς µι8ς �π� συ-
στ�σεως δηµ�κρατικ2ς κα9 φιλελε�θερης π�λιτε#ας πρ�ς τ�ν �σι�γεν2 71�υσια-
σµ*, %π2ρ1ε $δια#τερα καταλυτικ� παραδειγµατικ�ς γι� τ;ν EMρOπη. DH �π*-
πειρα παγκ*σµιας 7πι"�λ2ς τ�ν H.Π.A. στ� Kν�µα τ�� Θε�� ((Iε�ω"8), π�k 71α-
γι��ει τ�ν π*λεµ�, τ;ν καταστρ�φ; κα9 τ;ν %π�δ��λωση, 6δηγε' σ@µερα rν K�ι
στ�ν 6λ�κληρωτικ� �φανισµ*, σ#γ�υρα Lµως στ;ν 6λ�κληρωτικ; "αρ"αρ*τητα.



BαλερB Zισκ/ρ ντ’ �Eστα�ν, 7 Γαλ+της εbπατρ�δης, #+ρη στ&ν πεEρα κα� π�λιτικ&
σ�φ�α τ�* 7π���υ 7 Για#0> κα� Q θρησκε�α τ�υ δ>ν 0ρ�σκ�υν θ�ση κα� -π�κλε�-
εται Q -ναφ�ρ+ τ�υς -π� τ� Ebρωπαϊκ� Σ�νταγµα. Στ�ν ντ’ �Eστα�ν Q �Iστ�ρ�α
'πεφ�λαFε τ� κλ��ς ν/ 'νσαρκ6σgη τ&ν µεγ+λη Στιγµ& τ8ς -παλλαγ8ς τ8ς Γη-
ραι^ς �Hπε�ρ�υ -π� τ&ν 1600#ρ�νη πνευµατικ& κα� π�λιτικ& τυρανν�α τ�* -σια-
τικ�* Θε�κρατισµ�* - Σκ�ταδισµ�*. �Eν τ��τ�ις �2 -ντιδρ+σεις τ�ν θε�κρατ�ν
δ>ν 'κ)πασαν -κ)µη λ)γiω κα� τ8ς jπ�στ1ριFης τ�υς -π� τ�ν -νησυ#�*ντα ∆ιε-
θν8 Σιωνισµ). HOµως -νεFαρτ1τως τ8ς τελικ8ς 'κ0+σεως τ�* =ητ1µατ�ς Q γι/
πρ6τη φ�ρ/ στ&ν Ebρωπαϊκ& �Iστ�ρ�α 'κδηλωθεEσα 'π�σηµα π�λιτικ& 0��ληση
γι/ τ&ν «-π�λαση» τ�* �Aσι+τη ε5σ0�λ�α - συµ0)λ�υ τ8ς �A-λ�γ�ας -π�τελεE κ�-

σµ�ϊστ�ρικ� γεγ�ν)ς.
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της 4π�ν�ε= Cτι α�τ�ς δ�ν ε\ναι πι� δικ;ς της. �Aκ;µα κα3 0νας �,ιωµα-
τ�� �ς τ�� Bατικαν�� σηµει�νει Cτι «kν κυττ+Fcη κανε�ς τ& σηµεριν& Ebρ6-
πη, θ/ παρατηρ1σcη lτι δ>ν εmναι κ�ινων�α π�B στηρ�=εται στ� Xριστιανι-
σµ)». Παρ’ Cλα α�τ� «γι/ π�λλ�υς Ebρωπα��υς �2 π�λιτικ>ς -F�ες π�B τ�Bς
'µπν��υν στ� ν/ jπ�στηρ�F�υν τ&ν Ebρωπαϊκ& HEνωση, πρ��ρ#�νται κατ/
nνα µ�ρ�ς -π� τ&ν π�στη τ�υς στ� Θε)», Cπως λ�ει G TU�ν Mπρ��τ�ν, µ�-
λ�ς τ"ς πρ�εδρ*ας τ�� E�ρωπαϊκ�� Συµ@�υλ*�υ, π�< -πιθυµε= τ�ν -π*-
κληση τ�� θε*�υ  ωρ3ς τ�ν �π�κλεισµ� M�υσ�υλµ�νων 2 'E@ρα*ων, �λλ�
Gµ�λ�γε= Cτι «π�λλ�� τ�µεEς τ8ς =ω8ς τ�ν Ebρωπα�ων, συµπεριλαµ0αν�-
µ�νης κα� τ8ς θρησκευτικ8ς π�στης, O#�υν περ+σει στ&ν 5διωτικ& σφαEρα».

Στ� Συµ@��λι� -κε=ν�ι π�< -πιδι�κ�υν τ�ν εNδικ� µνε*α στ� θε� �π� τ�
E�ρωπαϊκ� Σ�νταγµα -νδιαφ�ρ�νται γι� τ� θ�µα α�τ� -κ @αθ�ων κα3
-κφρ�U�νται δηµ�σ*ως. E\ναι Cµως µει�ν;τητα. Γι� τ�<ς περισσ;τερ�υς
�ντιπρ�σ�π�υς D θρησκε*α δ�ν �π�τελε= σηµαντικ� �ντικε*µεν� τ"ς Dµε-

Σ’ αMτ;ν τ;ν π�λιτικ; κα9 πνευµατικ; Fπτωση φα#νεται ν� �παντl8 C DEνω-
µ�νη EMρOπη. DH ν�α «7λ�lω θε�� µ�ναρ�#α» (πλανηταρ�#α) πρ�πει 6πωσ-
δ@π�τε ν� 7µπ�διστl2 K�ι �παραιτ@τως µ� Lπλα, �λλ� µ� [να µεγ�λ� «µ�θη-
µα» στ; Θε�κρατ#α. AMτ� τ� µ@νυµα 71�πεµψε C Γηραι� IHπειρ�ς πρ�ς τ;ν
�θρωπ*τητα �π� τ; Θεσσαλ�ν#κη.

O
A δυν�µεις  τ2ς ∆ιεθν��ς (E1�υσ#ας, συνεπικ�υρ��µενες �π� τ� α$Oνια
στηρ#γµατα, τ�ν Παπισµ� κα9 τ;ν (Aνατ�λικ; (Eκκλησ#α ((Oρθ�δ�1#α),
δ��λεψαν σκληρ� στ� παρασκ@νι�, γι� ν� πετ���υν τ;ν �ναφ�ρ� (= %π�-
ταγ;) τ2ς DEνωµ�νης EMρOπης στ�ν (Iε�ω"8. Kα9 Lταν �π�τυ�αν, �ν�δει-

1αν τ� 7ν λ*γlω θ�µα σ� µε'��ν �@τηµα τ2ς 7πικαιρ*τητας (π�k Kντως ε5ναι, �λλ�
�π� Xλλη σκ�πι�). Στ;ν 7πι�ε#ρηση αMτ; πρωτ�στ�τησε τ� παν#σ�υρ� «�µερι-
κανικ�» 0"ραϊκ�ν συµφερ*ντων περι�δικ� «T�ιµ» µ� διαδ��ικ� δηµ�σιε�µατ�
τ�υ περ9 «-κδ*ω,ης τ�� �Iε ω@^ �π� τ�ν E�ρ�πη», πρ�"�λλ�ντας 7µµ�σως µ#α
τ��α δι��υτη τ�ση �θεuας στ; Γηραι� IHπειρ�, π�k κ�νει 7πισφαλ�ς τ� µ�λλ�ν
της. M#α καλ� κεκαλυµµ�νη �πειλ@...

T� qδι� Fντυπ� παρ�υσι��ει τ�ν Π�πα :ς �π�τυ�*ντα ν� κατ�ρθOσει τ;ν «�να-
φ�ρ� τ"ς E�ρ�πης στ�ν O�ρ�νι� Πατ�ρα», 7νl� πρ�"�λλει δι�φ�ρα φερ�φων�
τ�υ, π�k %περασπ#��νται τ; «�ριστιανικ*τητα τ�� EMρωπαϊκ�� Π�λιτισµ��»,
Lπως τ� διπλωµ�τη τ�� Bατικαν�� καρδιν�λι� A. Σιλ"εστρ#νι: «G ∆ιαφωτισµ�ς
δ�ν γενν1θηκε �π’ τ� τ*π�τα. Πρ�"λθε �π’ τ�  ριστιανισµ;»!! («T�ιµ», 9-6-2003).
T� qδι� Fντυπ� µ�λιστα, στ� 71Oφυλλ�υ τ�� 0π�µ�ν�υ τε���υς τ�υ (16-6-2003),
διερωτ8ται: «Π�� π"γε G Θε;ς;» (“Where did God go?”) �π’ τ;ν EMρOπη, πρ�-

OR Eντιδρ(σεις τOς ∆ιεθν:ς καA �EγPMριας Θεκρατ#ας

▲
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φαν�ς µ� στ*�� τ;ν %π�κ#νηση θρησκευτικ�ν ταρα��ν. OA EMρωπα'�ι κατ� τ�
«T�ιµ» 7µφαν#��νται ν� �µελ��ν κατ� πλει�ψηφ#α τ� θρησκευτικ� τ�υς «κα-
θ@κ�ντα», σ� �ντ#θεση µ8λλ�ν µ� τ�kς %π�κ�υ�υς στ9ς 7ντ�λ�ς τ�� (Iε�ω"8 (Aµε-
ρικαν��ς.

T;ν qδια µ�ρα µ� τ;ν %π�γραφ; τ�� Σ�εδ#�υ Συντ�γµατ�ς στ; Xαλκιδικ; 6
καρδιν�λι�ς K�σπερ, 6 $σ�υρ*τερ�ς µετ� τ�ν Π�πα Xνδρας τ�� Bατικαν��, πρ�-
"α#νει στ;ν 012ς σκ�ταδιστικ; δ@λωση: «HOταν λ�µε θε;ς, δ�ν -νν���µε µ;ν� τ�
 ριστιανικ� Θε;. 'O Θε�ς ν�ε=ται ?ς 4περ@ατικ� πραγµατικ;τητα, π�< σηµα*-
νει Cτι τ� �νθρ�πινα mντα δ�ν µπ�ρ��ν ν� πρ�ττ�υν C,τι θ�λ�υν. 'Yπ�ρ ει D
ε�θ�νη τ�υς [ναντι τ�� Θε��»!! («(Eλευθερ�τυπ#α» 21-6-2003). ∆ι�φ�ρα 7π#σης
δηµ�σιε�µατα πρ9ν κα9 µετ� τ;ν %π�γραφ; τ2ς Aστ�ρικ2ς συµφων#ας Fκαναν λ*-
γ� γι� «�σφυκτικ�ς πι�σεις» τ*σ� πρ�ς τ�ν Zισκ�ρ ντ’ (Eστα#ν, Lσ� κα9 πρ�ς
τ�kς 18 �π’ τ�kς 25 Cγ�τες, �π’ τ� θρησκευτικ� κατεστηµ�ν� τ2ς EMρOπης γι�
τ;ν �ναφ�ρ� τ�� Συντ�γµατ�ς στ�ν (Iε�ω"8.

(Eδ�, στ;ν DEλλ�δα, C 6π�#α :ς πρ�εδρε��υσα �Oρα διωργ�νωσε τ; Σ�ν�δ�,
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T� 'F6φυλλ� τ�*
-µερικανικ�* jπ�
o0ραϊκ�ν Oλεγ#� διε-
θν�*ς περι�δικ�*
«T+ιµ», lπ�υ µ> τ�ν
συν1θη γι/ τ&ν
o0ραϊκ& πρ�παγ+ν-
δα Oµµεσ� τρ)π�
στηλιτευ)ταν Q �Eνω-
µ�νη Ebρ6πη γι/ τ&ν
-π)φασ1 της ν/ -π�-
0+λgη τ&ν 1600#ρ�νη
θε�κρατικ& πνευµα-
τικ& κατ�#& τ8ς Γη-
ραι^ς �Hπε�ρ�υ -π�

τ�ν �I�υδαE� θε).



ρ1σιας δι�τα,ης τ7ν συUητ1σεων γι� τ3ς �λλαγ�ς π�< θ� -π�λθ�υν στ�
πρ�σ �δι� τ�� E�ρωπαϊκ�� συντ�γµατ�ς. 'Yπ�ρ �υν τ;σα π�λλ� �µφιλε-
γ;µενα Uητ1µατα, π�< �$ δια@�υλε�σεις γι� τ� Θε� «δ>ν πρ�κ+λεσαν κα-
θ)λ�υ π+θ�ς στ&ν α3θ�υσα τ�* Συµ0�υλ��υ», λ�ει G �Iρλανδ�ς �ντιπρ;σω-
π�ς κα3 @�υλευτ�ς TU�ν K��σνα αν, π�< θεωρε= Cτι G Θε�ς δ�ν [ ει θ�ση
στ� [γγραφ�. HOπως  αρακτηριστικ� λ�ει, «τ� =1τηµα αbτ� πρ�κ+λεσε
π�λB κακ� γι/ τ� τ�π�τα κα� πλ+στηκε -π� τ/ M.M.E. κα� τ� Bατικαν� γι/
λ)γ�υς δηµ�σι)τητας». uIσως. HOµως -πειδ� D συνα*νεση γι� τ� σ�νταγµα
ε\ναι -,*σ�υ µηδαµιν� µ� τ�ν -κε= παρ�υσ*α τ�� Παντ�δ�ναµ�υ, τ� µ�λη
τ�� E�ρωπαϊκ�� Συµ@�υλ*�υ πιθαν�ν ν�  ρειαστ��ν τ�ν παρ�µ@αση τ��
Θε��, Yστε ν� συµµαU�ψ�υν τ� θεσπ*σµατα κα3 τ� σ�νταγµ� τ�υς, κατα-
λ1γει G συνεργ�της τ�� «T�ιµ» TU. �Iσρα�λυ.

[Mετ�φραση: �Iων ∆. Λ
µπρ�υ]
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�A 7κφραστ�ς τ�� Bυ�αντιν��ριστιανικ�� κατεστηµ�ν�υ κυρι�λεκτικ� pργ#α-
σαν. DO πρ�καθ@µεν�ς τ2ς DEλλαδικ2ς (Eκκλησ#ας Fκανε λ*γ� γι� «δι�λυση τ"ς
E�ρ�πης», rν �π�µακρυνθl2 �π’ τ� Θε*. IAλλ�ι, περισσ*τερ� ε$λικρινε'ς γι� τ9ς
πρ�θ�σεις τ�υς, 7παν�φεραν τ� «καλ�τερα τ��ρκικ� φ�σι παρ� τι�ρα ∆υτικ1»,
θυµ#��ντας τ9ς στιγµ�ς τ2ς DAλOσεως τ2ς Π*λης.

(Aλλ� κα9 C «κυ"ερνητικ; κρ#ση», π�k 1�σπασε µ#α Cµ�ρα πρ� τ2ς Συν*δ�υ,
7θεωρ@θη Lτι δ�ν xταν Xµ�ιρη τ�� 7ν λ*γlω �ητ@µατ�ς, πρ�ερ�*µενη �π’ τ� «φι-
λ�αµερικανικ� µπ�κ» τ�� κυ"ερν�ντ�ς κ*µµατ�ς.

* * *

E
5ναι �π�λ�τως "�"αι� Lτι �A πι�σεις γι� τ; δηµι�υργ#α 0ν�ς θε�κρατι-
κ�� εMρωπαϊκ�� Συντ�γµατ�ς θ� 7νταθ��ν �ς τ;ν τελικ@ τ�υ διαµ*ρ-
φωση κα9 Fγκρισ@ τ�υ κατ� τ;ν IAν�ι1η τ�� 0π�µ�ν�υ Fτ�υς. ∆�ν �π�-
κλε#εται δ� ν� %π�ρ1�υν κα9 διαλυτικ�ς κιν@σεις, π�k θ� πρ�σπαθ@σ�υν

ν� %π�ν�µε�σ�υν τ� µ�λλ�ν τ2ς DEνωµ�νης EMρOπης.

(Aνε1αρτ@τως τ�� �π�τελ�σµατ�ς C 7πιθυµ#α τ2ς EMρOπης ν� �παλλαγl2 �π�
τ�ν �σιατικ� Σκ�ταδισµ� κα9 τ� θε�κρατικ� δεσµ� τ�� παρελθ*ντ�ς της, π�k τ*-
σα δειν� τ2ς 7π�φεραν, �π�τελε' πλ��ν [να $σ�υρ� π�λιτικ� κα9 $δε�λ�γικ� ρε�µα
κα9 [να Aστ�ρικ� τετελεσµ�ν�, κυρ#αρ�� τ�ν 71ελ#1εων. DH 7πιστρ�φ; τ2ς EMρO-
πης στ� δικ* της πνευµατικ� γ�ννηµα, τ�ν ∆ιαφωτισµ*, π�k Fφερε C (Aνα-γ�ννηση
τ�� DEλληνικ�� Π�λιτισµ��, δε#�νει Lτι C π�λυα#ωνη πνευµατικ; δ�υλε#α γ#νεται
συνε#δηση τ�ν λα�ν της. DO 1�ν�ς, �Mσιαστικ� φιλ�1εν��µεν�ς στ;ν Γηραι�
IHπειρ�, 71ωκ*σµι�ς (Iε�ω"8, �ργ� v γρ@γ�ρα θ� 6δηγηθl2 στ; θ�ρα τ2ς 71*δ�υ.
Kα9 τ��τ� θ� �π�τελ�σlη τ� κ�λλιστ� παρ�δειγµα γι� 6λ*κληρη τ;ν κ�υρασµ�-
νη �π’ τ� ∆�γµατισµ*, τ;ν (Aλ�γ#α κα9 τ� �δι�1�δα �νθρωπ*τητα.

Παν. Λ. K�υ0αλ+κης



E• ANATO§øN KAI O A£§HTI™MO™

O$  �Oλυµπι�δες σας; Kλεµµ�νες τ3ς [ ετε �π’ τ�<ς Bα@υλων*�υς! T* µ� κ�ιτ^τε πε-
ρ*εργα; ∆�ν τ� λ�ω -γ�... D -π*σηµη $στ�σελ*δα σας «�Aθ1να 2004» τ� λ�ει! 'O Mω-
υσ"ς τ* σ^ς φτα*ει κα3 δ�ν τ�ν πρ�@�λλετε καθ;λ�υ; M1πως ε\στε πρ�κατειληµµ�-
ν�ι µ� τ�<ς 'E@ρα*�υς; Λ�ιπ;ν, γι� ν� �π�καταστ1σω τ� φ1µη µας, [γραψα κι -γ�
στ� περι�δικ� “Musclemug” (σηµ. �µερικανικ"ς πρ�ελε�σεως κα3 παγκ�σµ*�υ κυ-
κλ�φ�ρ*ας, τ. N�εµ@ρ*�υ - ∆εκεµ@ρ*�υ 2001, +λληνικ� [κδ�ση). Στ� κεφ�λαι� π�<
�ναλ��νται τ� «7 θαν�σιµα yµαρτ1µατα τ"ς πρ�π;νησης», κ;τσαρα πρ�τη µ��ρη
τ�ν bodybuilder Mωυσ" µ� τ3ς πλ�κες τ�� Για @�, γραµµ�νες περ*π�υ �ραµαϊστ*,
«γι� ν� µ�ν ,ε νι�µαστε»! Π"τε µ�υ τ* 8λλ� πρ�πει ν� κ�νω, γι� ν� µ�θετε -πιτ�-
λ�υς Cτι κα3 στ�ν �θλητισµ� Nσ �ει τ� «'F �Aνατ�λ�ν τ� φ�ς»;

KωνσταντEν�ς ∆. ME#�ς



H ¶A°KO™MIA A°°§IKH °§ø™™A ø™

�H
λατινικ; γλ�σσα %π2ρ1ε 6 µεταφ�ρ�ας τ�ν λ�1εων τ2ς DEλληνικ2ς
πρ�ς τ� "*ρεια µ�ρη τ2ς EMρOπης· µ8λλ�ν κα9 πρ�ς τ;ν γηραι� (Aλ"ι*-
να ((Aγγλ#α). DH µεταφ�ρ� Fδρασε κα9 λειαντικ�ς κα9 7πιτρα�υντικ�ς.
T� «κ�µατα» τ�ν γλωσσ�ν δ�ν λεια#ν�υν µ*ν�, Lπως αMτ� τ2ς θα-

λ�σσης· φα#νεται Lτι «σπ���υν µ��ρι κα9 κ*κκαλα». M*ν� π�k C Λατινικ;
%π2ρ1ε µι� κ�π�ια παλαι� 0λληνικ; δι�λεκτ�ς. Π�λλ�9 τ� %π�στ@ρι1αν κα9
π�λλ�9 7π#σης τ� �λε�ασαν αMτ� τ� τελευτα'�.

Θ� µ� ρωτ@σετε δικα#ως, π�� θεµελιOνω αMτ@ µ�υ τ;ν θεωρ#α. XOρια π�k
φαντ���µαι τ;ν δυσφ�ρ#α σας, τ;ν 7π9 τl� σ�"ινιστικl� της. DEτ�ιµαστ2τε
λ�ιπ�ν τOρα δ�, ν� σ8ς φανερOσω τ� γλωσσ�λ�γικ� αMτ� µυστ@ρι�. Kα9 µ�-
λιστα, �φ�� πρ�τα δηλOσω Lτι �γν�� τ;ν Λατινικ; γλ�σσα· 7π#σης τ;ν
(Aγγλικ; κα#, τ� �ειρ*τερ� κα9 �παρ�δεκτ�, Lτι �ρει���µαι 50 �κ*µη �ρ*νια
γι� ν� µ�θω, Aκαν�π�ιητικ� Fστω, τ;ν DEλληνικ@. (Eπ9 πλ��ν %π*σ��µαι Lτι
�A µεµυηµ�ν�ι –7π*πται τ2ς %π�σ�εθε#σης /δη φανερOσεως–, θ� ε5ναι σ�
εM�ερ2 θ�σι ν� �νακαλ�πτ�υν τ;ν πρ��λευσι σ�εδ�ν κ�θε �γγλικ2ς λ�1εως
(σ�εδ�ν λ�ω) �π� τ;ν �ντ#στ�ι�η DEλληνικ@, δ#�ως ν� σπ�υδ�σ�υν τ;ν 7πι-
στ@µη τ2ς γλωσσ�λ�γ#ας· τ�Mλ��ιστ�ν σ� L,τι �φ�ρl8 στ9ς εMρωπαϊκ�ς γλ�σσες.
(Aπ� τ� 0κατ�ντ�δες �ν�λ�γα στ�ι�@µατα π�k Fπαι1α, F�ασα περ#π�υ τ�
10%. (Eπειδ; δ� C φαν�ρωσι µυστηρ#�υ �παιτε' «κερι�», «λι"�νια» κα9 Xλλα
παρ*µ�ια σ�ετικ� «µατ���νια», rς �ρ�#σ�υµε πρ�τα �π� αMτ�.

Γι� τ;ν περ#πτωσ# µας �παιτ��νται πρ�τα - πρ�τα πεντ�1ι σ�"αρ� λε1ικ�
τ2ς 0λληνικ2ς γλOσσας· π.�. τ�� DHσυ�#�υ, τ�ν Liddell κα9 Scott κ.λπ. (Eπ#σης
[να καλ� 0λλην�λατινικ� κα9 λατιν�ελληνικ*, Lπως κα9 �γγλ�ελληνικ� κα9
0λλην�αγγλικ*. T�λ�ς 6πωσδ@π�τε �παιτε'ται στ�ι�ειOδης γν�σις τ�� �α-
µαιλε�ντισµ�� τ�ν γραµµ�των τ2ς 0λληνικ2ς γλOσσας.

DO �αµαιλε�ντισµ�ς αMτ�ς στ;ν 7πιστ@µη τ2ς γλωσσ�λ�γ#ας λ�γεται µ�
jν*µατα Lπως µετα@�λ�ς, �φ�µ�ι�σεις, µεταθ�σεις, συµπεριφ�ρ�ς, -πεν-
θ�σεις, �ναλ�γ*ες, -κπτ�σεις κα9 κιν1µατα. VOτι δηλαδ; τ� κ µπ�ρε' ν�
σηµα#νlη γ v # κατ� τ;ν τ�1ι τ�ν �Mρανικ�ν (κ, γ, #) κα9 �ντιστ�#�ως τ�ν
�ειλικ�ν (π, 0, φ) v τ�ν jδ�ντικ�ν (τ, δ, θ). �H τ�ν %γρ�ν (λ, ρ) Lπως
B��λγαρ�ς - B��ργαρ�ς. VOτι qσως ν� πρ*κειται περ9 τ�� α ↔ η v ε ↔ ι
(7γO, $γO).

(Aπ� π�� θ� �γ�ρ�σετε τ;ν γν�σι αMτ@; (Aπ� σ�"αρ� λε1ικ� κα9 7γκυ-
κλ�πα#δειες («Πυρσ�ς» κ.X.) Lπ�υ καταγρ�φ�νται αMτ� στ;ν 71�τασι τ�� κ�-
θε γρ�µµατ�ς. DOδηγ#ες κατα�ωρ#σεως κα9 �ρ@σεως τ2ς γνOσεως αMτ2ς: (Aγ�-
ρ���υµε [να �πλ� ε%ρετ@ρι�. Kατα�ωρ��µε κατ*πιν τ9ς πληρ�φ�ρ#ες �π� τ�
λε1ικ� κα9 τ9ς 7γκυκλ�πα#δειες περιληπτικ�ς κα9 µ� �ντ#στ�ι�α �αρακτηρι-
στικ� παραδε#γµατα π�k �ναφ�ρ�νται σ� κ�θε περ#πτωσι (ε$δικ�ς στ;ν «Πυρ-
σ*ς»), �στε σ� κ�θε περ#στασι δυσκ�λ#ας στ;ν 7τυµ�λ*γησι �να�ητ��µε γι�
τ� συγκεκριµ�ν� γρ�µµα τ;ν πιθαν; πρ��λευσ# τ�υ �π� κ�π�ι� Xλλ�. DO γρ�-
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φων διαθ�τει �ν�λ�γη 7ργασ#α, �λλ� C �$κ�ν�µ#α �Oρ�υ 7δ� 7µπ�δ#�ει τ;ν
παρ��@ της στ;ν παρ��σα φαν�ρωσι.

Kα9 γι� ν� µ;ν π�λυλ�γ��µε· δι’ 0ν�ς παραδε#γµατ�ς 7ργασ#ας θ� φανε-
ρOσ�υµε τ�ν τρ*π� τ2ς �νακαλ�ψεως τ�ν ρι��ν, Fστω τ2ς �γγλικ2ς γλOσσας.
�Aν κα9 τ� παρ�δειγµα τυγ��νlη µ; Aκαν*ν, πρ�"�λλ�υµε τ;ν Fκθεσ# µας Fνα-
ντι τ2ς �π�τελεσµατικ*τητ�ς τ2ς 7φαρµ�γ2ς της �π� τ�ν κ�θε 7νδιαφερ*µε-
ν� 7ρευνητ@. ∆ια"���υµε τ� "ι"λ#� «DH συναισθηµατικ; ν�ηµ�σ�νη» τ��
Daniel Goleman, 7κδ. «DEλληνικ� Γρ�µµατα», (Aθ@να 1998. ((Eκ πρ��ιµ#�υ 6
γρ�φων δηλOνει Lτι τ� θεωρε' τ� σπ�υδαι*τερ� �π� πλευρ8ς παιδαγωγικ2ς
�ν�µεσα στ� �ρκετ� �ν�λ�γα π�k F�ει µελετ@σει).

Στ;ν σελ#δα 71 δια"���υµε: «T� σπ�υδα=� @ι@λ*� τ�� Γκ�ρντερ “Frames
of Mind” («T� Lρια τ�� N��»). IAρα mind = ν�*ς. ΠρOτη 7π#σκεψη στ�
λε1ικ�: (Aπ�τελ�σµατα; πενι�ρ�. ΠρOτη %π�ψ#α: τ� ι 7κ τ�� ε; ∆ηλαδ;
mend. Λατιν�ελληνικ� λε1ικ*: mens-ntis = ν�*ς. Bρ� µπ�ς κα9 πρ*κειται
περ9 συµπτOσεως; Λε1ικ� DHσυ�#�υ (τ� παλαι*τερ�, 5�ς α$. µ.X.) µ�ν�ς·
[...] ν��ς [...]

DEπ�µ�νως 0λληνικ�ς µ�ν�ς, λατινικ�ς mens (Fφυγε τ� �) menti, (�π� τ;ν
γενικ; �A ρ#�ες) κα9 τ�λ�ς ment κα9 mind, �φ�� F��υµε e → i, t →d κα9 �π�-
"�λ; τ2ς καταλ@1εως, C 6π�#α π�ντ�τε λαµ"�νει �Oρα, Lταν C �γγλικ; δα-
νε#�εται κα9 υA�θετJ2 λ�1εις 0λλην�λατινικ�ς.

Nα#· �λλ� κα9 τ� frames π�ς π�ει ν� πl2 τ� Lρια; (Eδ� µ8λλ�ν δ�ν �ρει���-
νται κα9 τ*σ� τ� λε1ικ�. (Aπ� τ�kς φραγµ�Bς (φρ�γµα = Lρι�) rν �π�"ληθl2
τ� γ π.�. φαγ� → φαq µ�νει τ� φραµ��ς. ∆�ν ν�µ#�ω Lτι �παιτε'ται κ�τι τ9 τ�
7π9 πλ��ν. Π�ς εqπατε; Lτι τ� γ �π�"�λλεται µ*ν� µετα1k φωνη�ντων, Lπως
Παναγι/ → Παναqα. IO�ι µ*ν�ν, �λλ� κα9 κυρ#ως πρ� τ�� µ. 

(Eγκυκλ�πα#δεια «Πυρσ*ς». Γρ�µµα Γ, πρOτη σελ#δα: «�Eν τK7 συµπλ�γµα-
τι γµ τ� γ �π�@�λλεται κατ� διαλ�κτ�υς: φυλαµ�ν�ς, πλεµ�ν�ς, σφιµ�ν�ς, πνι-
µ�ν�ς, πεταµ�ν�ς, σφαµ�ν�ς, φραµ�ν�ς κ.λπ. (-ν Kρ1τKη �λλ� κα3 εNς τ�ν uHπει-
ρ�ν, τ�ν Στερε� 'Eλλ�δα κ.�.)».

��ρεις, 7γi ε5µαι (Aθηνα'�ς κα9 δ�ν γνωρ#�ω διαλ�κτ�υς.
T� πρω9 Lµως �γ*ρασες πρ�τ� πρ^µα σ�υλταν'να �π� τ�ν πλαν*δι� πα-

ραγωγ*. XOρια π�k π2γες κα9 τ� ταµ�ν� τ�µα στ;ν Παναγι� τ2ς T@ν�υ. Πρ�-
σ��@. K#νδυν�ς - θ�νατ�ς. IO�ι, δ�ν πρ*κειται περ9 τ2ς φανερOσεως τ�� µυ-
στηρ#�υ, C 6π�#α τ� π�λαι π�τ� 7π�συρε τ;ν τιµωρ#α τ�� θαν�τ�υ! VOλα τ�
πρ�αναφερθ�ντα φανερOµατα 71ανεµ#��νται, Lταν περιπ�σlη κανε9ς στ9ς δι-
δασκαλ#ες τ�ν ε$δηµ*νων πανεπιστηµιακ�ν 7γκυκλ�µαλακωµ�νων πρ�φεσ-
σ*ρων τ�� τ�π�υ (AνδριOτη, MπαµπινιOτη κ.X.

Kαλ�# µ�υ Xνθρωπ�ι, µπ�ρε'τε κα9 µ*ν�ι σας.
Στα*ρ�ς Bασδ�κης
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Σαφ�ς συνε�#��υµε ν� 7πι"ρα"ε��υµε τ9ς πρ�σπ�θειες π�k κατα"�λλ�υν συγκεκριµ�ν�ι
φ�ρε'ς γι� τ;ν πρ�στασ#α τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� �Oρ�υ, �ωρ9ς ν� φ�"��νται τ;ν $σ�k τ��
µητρ�π�λ#τη Θη"�ν κα9 Λε"αδε#ας στ;ν περι��@. Γιατ9 γνωστ� ε5ναι, Lπως σ8ς εq�αµε
παρ�υσι�σει σ� πρ�ηγ��µεν� τε���ς, Lτι παρ’ Lλη τ;ν �ρ�ικ; εMαισθησ#α κα9 τ;ν �ντ#δραση
π�k ε5�αν 7πιδε#1ει τ�πικ�9 Xρ��ντες στ;ν πρ*θεση τ�ν µ�να��ν γι� τ;ν κατασκευ; µ�ν2ς
στ;ν K�ιλ�δα τ�ν M�υσ�ν, 7ν συνε�ε#lα παρ�υσι���νται διστακτικ�#, qσως µετ� τ9ς συνε�ε'ς
παρασκηνιακ�ς παρεµ"�σεις τ�� κ. DIερOνυµ�υ. B�"αια, Lπως πρ�αναφ�ραµε, %π�ρ��υν κα9
7κε'ν�ι π�k δ�ν �ν���νται καµµι� 71ωτερικ; 7πιρρ�; κα9 π�k συνε�#��υν ν� �γων#�ωνται γι�
τ;ν πρ�στασ#α τ2ς K�ιλ�δας τ�ν M�υσ�ν. Πρ�ς τ# Lµως C Xρνησ@ τ�υς πρ�ς τ;ν σ�ντα1η τ��
περι�δικ�� µας ν� δηµ�σιε�σωµε τ� Kν�µ� τ�υς; DO «∆αυλ�ς» �πλ�ς πρ�σπαθε' ν� στηρ#1lη
κ�θε πρ�σπ�θεια, π�k κατα"�λλεται γι� τ;ν πρ�στασ#α 0ν�ς �ρ�αι�λ�γικ�� �Oρ�υ. ∆�ν
�αϊδε��υµε αMτι�, κα9 6 λ*γ�ς µας ε5ναι τεκµηριωµ�ν�ς· κα9 αMτ; τ;ν φ�ρ� θ� ε5ναι κα9 pµ*ς.

™
τ;ν τελευτα#α Fρευν� µας («∆», M�ι�ς 2003) εq�αµε �π�καλ�ψει Lλες τ9ς παρατυπ#ες
κα9 τ9ς �ν�µ#ες π�k συντελ��νται στ;ν K�ιλ�δα τ�ν M�υσ�ν, Lπ�υ �νεγε#ρεται [να
αMθα#ρετ� κα9 παρ�φων� κτ#σµα µ�σα στ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�. Π�ρα λ�ιπ�ν �π� τ�
αMθα#ρετ� φα#νεται πiς κ�π�ι�ι F��υν 6ρκιστ2 ν� 6λ�κληρOσ�υν τ�ν στ*�� τ�υς, π�k

«Mπcτε, σκFλι, Eλ.στε...»

KOI§A¢A TøN MOY™øN:

Kατεδαφ#Uεται τS παρ(νµ µναστ�ρι;

£
λι"ερ; συν��εια στ� «θρ#λλερ» π�k 71ελ#σσεται 7δ� κα9 �ρκετ�
καιρ� στ;ν K�ιλ�δα τ�ν M�υσ�ν. DH 71�νυ�ιστικ; Fρευνα τ��
«∆αυλ��» (τε���ς 257, M�ι�ς 2003) πρ�κ�λεσε δυσφ�ρ#α σ�
Lσ�υς 7µπλ�κ�νται στ;ν π�λ�κρ�τη αMτ; %π*θεση. (Aπ� Fγγρα-

φ� τ�� ∆ασαρ�ε#�υ Θη"�ν (�ριθ. πρωτ. 1637, 9-6-03) πληρ�φ�ρ��-
µαστε Lτι τ� ∆ασαρ�ε'� «-νεργε= εNς @�ρ�ς τ7ν καταπατητ7ν τ� ν;-
µιµα π�ινικ� κα3 δι�ικητικ� µ�τρα» κα9 7κδ#δει 7ντ�λ; γι� τ;ν κατε-
δ�φιση τ�ν αMθαιρ�των, π�k πρ�ωρ#��νταν γι� \δρυση µ�ν2ς µ�σα
τ�ν Aστ�ρικ� ��ρ� τ2ς K�ιλ�δας τ�ν M�υσ�ν τ�� ∆@µ�υ Θεσπι�ων.
Σαφ�ς κα9 �αιρ*µαστε γι’ αMτ; τ;ν τελευτα#α 71�λι1η. VOµως, 7πειδ;
τ� F��υµε 1ανακ��σει κα9 µ��ρι ν� δ��µε $δ#�ις Kµµασι τ;ν κατεδ�-
φιση τ�� αMθαιρ�τ�υ, δ�ν µπ�ρ��µε ν� πειστ��µε.



δ�ν ε5ναι Xλλ�ς �π� τ� ν� «µαγαρ#σ�υν» τ�ν ��ρ�. IE��υµε στ� ��ρια µας Fγγραφα - ντ�κ�υ-
µ�ντα κα9 πλ��σι� φωτ�γραφικ� %λικ*, π�k µ8ς δι�θεσε 6 κ�ρι�ς (Iω�ννης Kετσ�ας, 6 6π�'�ς
δ#νει τ�ν πρ�σωπικ* τ�υ �γ�να γι� τ;ν πρ�στασ#α τ2ς περι��2ς. M� Fκπλη1η διαπιστOν�υµε
Lτι 7ρ�*µαστε �ντιµ�τωπ�ι µ� τ;ν δι�ν�ι1η 7ντ�ς τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� �Oρ�υ 0ν�ς δρ*µ�υ –«γι�
τ�ν πρ�στασ*α τ�� δ�σ�υς ?ς U�νης πυρασφ�λειας», λ�νε– κα9 µ� τ;ν τ�π�θ�τηση στ� πρ�ς
τ�ν ν*τ� Lρια τ2ς K�ιλ�δας γιγαντια#ας κερα#ας κινητ2ς τηλεφων#ας, γι� ν� συµπληρωθl2 C
α$σθητικ; κα9 περι"αλλ�ντικ; καταστρ�φ; π�k F�ει /δη συντελεστ2.

T
� 1991 τ� ∆ασαρ�ε'� Θη"�ν µ� �ρηµατ�δ*τηση �π� τ� Γ´ K�ιν�τικ� Πλα#σι� Στ@ρι1ης
�ητl8 �π� τ;ν Θ´ (Eφ�ρε#α Πρ�ϊστ�ρικ�ν κα9 Kλασικ�ν (Aρ�αι�τ@των τ;ν Fγκριση γι�
τ;ν δι�ν�ι1η δρ*µ�υ στ;ν K�ιλ�δα τ�ν M�υσ�ν, πρ�κειµ�ν�υ ν� πρ�στατευθl2 τ� δ�-
σ�ς �π� 7νδε�*µενη πυρκαγι�. ∆ια"���υµε στ� σ�ετικ� Fγγραφ� τ�� ∆ασαρ�ε#�υ

Θη"�ν µ� �ριθµ. πρωτ. 1720 κα9 Cµερ�µην#α 7-5-2001, Lτι:

«'O 4π� δι�ν�ι,η δρ;µ�ς θ� [ Kη πλ�τ�ς καταστρ�µατ�ς 5 µ. κα3 0,8 τ�φρ� γι� τ�ν συ-
γκ�ντρωση τ7ν 4δ�των τ�� καταστρ�µατ�ς. �Eπειδ� κατ� τ�ν δι�ν�ι,η κα3 κατ� θ�σεις
θ� ε\ναι τυ �ν Gρατ� D �λλ�*ωση τ�� περι@�λλ�ντ�ς, D 'Yπηρεσ*α µας θ� συντ�,Kη ν�α µε-
λ�τη �π�κατ�στασης τ7ν πραν7ν τ�� δρ;µ�υ µ� φυτε�σεις �νθεκτικ7ν στ�ν πυρκαγι�,
[τσι Yστε ν� -πιτευ θK" στ� 8ριστ� D αNσθητικ� τ�� περι@�λλ�ντ�ς πρ�ς τ�ν K�ιλ�δα τ7ν
M�υσ7ν �λλ� κα3 D �ντιπυρικ� πρ�στασ*α τ"ς περι� "ς».

E5ναι �1ι�περ#εργ� τ� Fγγραφ�, 7φ’ Lσ�ν, τ*σ� C κ�ιν�τικ; ν�µ�θεσ#α Lσ� κα9 C 0λληνικ;
�παγ�ρε��υν τ;ν 7κτ�λεση Fργων συγ�ρηµατ�δ�τ��µενων �π� τ;ν E.E. �ωρ9ς 7κπ*νηση κα9
Fγκριση Mελ�της Περι"αλλ�ντικ�ν VOρων. DΩστ*σ� τ� DYπ�υργε'� Γεωργ#ας τ�ν Σεπτ�µ"ρι�
τ�� 1997 ε5�ε 7κδOσει 7γκ�κλι�, µ� "�ση τ;ν 6π�#α «γι� δασικ� [ργα π�< µελετ7νται κα3 κα-
τασκευ�U�νται �π� τ�ν ∆ασικ� 'Yπηρεσ*α δ�ν Nσ ��υν �$ περι�ρισµ�3 τ�� N. 1650/1986 (N;-
µ�ς Πλα*σι� γι� τ� Περι@�λλ�ν) κα3 τ"ς σ ετικ"ς κ�ιν"ς 4π�υργικ"ς �π;φασης 69269/5387/85,
π�< �φ�ρK̂  στ3ς περι@αλλ�ντικ�ς �δει�δ�τ1σεις». DH Θ´ (Eφ�ρε#α Πρ�ϊστ�ρικ�ν κα9 Kλασικ�ν
(Aρ�αι�τ@των Θη"�ν δι� τ�� πρ�ϊσταµ�ν�υ της κ. Bασιλε#�υ (Aρα"αντιν�� �π�δ��εται τ�kς
$σ�υρισµ�kς τ�� ∆ασαρ�ε#�υ κα9 δ#νει τ;ν συγκατ�θεσ@ της, θ�τ�ντας περι�ριστικ�kς Lρ�υς
κα9 7πισηµα#ν�ντας Lτι στ;ν περι��; τ�� «�ρ αι�λ�γικ��  �ρ�υ κα3 τ�� 'Iερ��» θ� ληφθl2 µ�-
ριµνα πλ@ρ�υς �π�φυγ2ς τ�ν 7κ"ρα�ισµ�ν κα9 7γκατ�λειψης %λικ�ν, µ; γνωρ#��ντας πρ�-
φαν�ς πiς καθ’ Lλ�ν τ� µ2κ�ς τ�υ 6 δασ*δρ�µ�ς θ� δι�σ�ι�ε τ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�. (Eπι-
πλ��ν C Θ´ EΠKA %π�δει1ε Lτι 6 δασ*δρ�µ�ς θ� ε5ναι κλειστ�ς µ� µπ�ρες κα9 θ� 7λ�γ�εται µ*-
ν� �π� τ;ν ∆ασικ; DYπηρεσ#α.

(Eν Fτει 2002 �A λιγ�στ�9 7πισκ�πτες τ2ς K�ιλ�δας τ�ν M�υσ�ν, �τεν#��ντας τ� Aερ� "�υν�
τ�� DHσ#�δ�υ, διαπιστOν�υν Fκπληκτ�ι Lτι �ιλι�δες δ�νδρα 1ερρι�Oθηκαν κα9 π�λk περισσ*-
τερα καταστρ�φηκαν �π� τ9ς κατ�λισθ@σεις "ρ��ων, κατ� τ;ν δι�ρκεια τ�ν 7κ"ρα�Oσεων γι�
τ;ν κατασκευ; τ�� δασ�δρ*µ�υ. T� θαυµ�σι� δ�σ�ς �π� πρ#ν�υς (Quercus coccifera), κ�υ-
µαρι�ς (Arbutus Unedo), γλιστρ�κ�υµαρι�ς (Arbutus Adrachne) κα9 Xλλα µ�ναδικ� εqδη �λω-
ρ#δας σ�µφωνα µ� τ;ν %π�ρ��υσα "ι"λι�γραφ#α, ε5�ε %π�στ2 θαν�σιµ� πλ2γµα. Στ�ν περι-
κε#µεν� ��ρ� τ�� �ρ�α#�υ θε�τρ�υ %π2ρ�αν 7νδε#1εις µικρ�ν κατ�λισθ@σεων �ωµ�των κα9
�ρ�ιτεκτ�νικ� µ�λη τ2ς σκην2ς πρ� π�λλ�� κατα�ωµ�να, µερικ�ς 7κτεθειµ�να κα9 6ρατ� στ;ν
7πιφ�νεια.

«N�µιµη» συµπαρανµ#α �AρPαιλγ#ας καA fπυργε#υ Γεωργ#ας
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™
τ9ς 14/8/2002 6 (Iω�ννης Kετσ�ας, F��ντας διαπιστOσει τ;ν �παρ�δεκτη αMτ; κατ�στα-
ση, �ητ�ει ν� 7νηµερωθl2 �π� τ�ν Bασ#λει� (Aρα"αντιν*, Fφ�ρ� Θ´ (Eφ�ρε#ας Πρ�ϊστ�-
ρικ�ν κα9 Kλασικ�ν (Aρ�αι�τ@των (EΠKA), κατ� π*σ�ν C ∆ασικ; DYπηρεσ#α Λι"αδει8ς
�@τησε κα9 πρ�µηθε�τηκε Xδεια γι� δι�ν�ι1η δασικ�� δρ*µ�υ 7ντ�ς τ�� �ρ�αι�λ�γικ��

�Oρ�υ �π� τ� KAΣ. N� σηµειOσ�υµε Lτι 6 Συν@γ�ρ�ς τ�� Π�λ#τη µ� Fγγραφ* τ�υ στ9ς 26/6/2002,
�ρ. πρωτ. 11774/7-6-2002 πρ�ς τ�ν ∆ιευθυντ; ∆ασ�ν Λι"αδει8ς (Hλ#α Kαπρ�λ�, �@τησε ν�
7νηµερωθl2 γι� Lλα τ� στ�ι�ε'α π�k �φ�ρ��ν στ;ν κατασκευ; τ�� δρ*µ�υ, ε$δικOτερα δ� στ;ν
σκ�πιµ*τητα τ�� Fργ�υ. (Aπ�ντηση δ�ν Fλα"ε! DO κ. (Aρα"αντιν�ς �παντ�ει στ9ς 20/9/2002,
�ριθµ. πρωτ. 2995, Lτι C %πηρεσ#α τ�υ %π�"αλε τ�ν σ�ετικ� φ�κελ� στ� �ρµ*δι� T�πικ� Συµ-
"��λι� Mνηµε#ων Στερε8ς DEλλ�δας γι� τ;ν κατ� ν*µ� γνωµ�δ*τηση, τ� 6π�'� κα9 Fδωσε σ�ε-
τικ; Fγκριση γι� τ;ν δι�ν�ι1η τ�� δρ*µ�υ, µι8ς κα9 αMτ�ς κρ#θηκε �παρα#τητ�ς γι� τ;ν πυ-
ρ�πρ�στασ#α τ2ς περι��2ς. Mεγ�λ� 7νδιαφ�ρ�ν F�ει C τ�π�θ�τησ@ τ�υ :ς πρ�ς τ� �ρ�ιτεκτ�-
νικ� µ�λη π�k Fγιναν 6ρατ� στ;ν 7πιφ�νεια:
«'Ως πρ�ς τ� �ρ ιτεκτ�νικ� µ�λη π�< περιγρ�φετε, D 'Yπηρεσ*α µας θεωρε= Cτι, -φ;σ�ν πρ;-
κειται γι� γνωστ� κα3 δηµ�σιευµ�να �ρ α=α, δ�ν 4π�ρ ει λ;γ�ς ν� µεταφερθ��ν σ� κ�π�ι� M�υ-
σε=�, �λλ� ε\ναι :ρθ;τερ� ν� παραµε*ν�υν στ�ν  7ρ� στ�ν Gπ�=� �ν1κ�υν, Yστε, Cταν κα3 -�ν
-κπ�νηθK" µελ�τη �π�κατ�στασης τ�� 'Iερ��, ν� @ρ��ν τ�ν κατ�λληλη θ�ση. 'O µεγ�λ�ς mγκ�ς
κα3 τ� @�ρ�ς τ�υς δηµι�υργ��ν 8λλωστε πρ�@λ1µατα µεταφ�ρ^ς τ;σ� γι� µ^ς –στ�ν περ*-
πτωση µεταφ�ρ^ς τ�υς σ� M�υσε=�– Cσ� κα3 σ� -π*δ�,�υς “συλλ�κτες”. �Eκτ�ς τ7ν �νωτ�ρω
D 'Yπηρεσ*α µας θεωρε= Cτι 0νας �νασκαµµ�ν�ς �ρ αι�λ�γικ�ς  7ρ�ς δ�ν µπ�ρε= ν� �π�γυ-
µν�νεται �π� τ� �ρ αι�λ�γικ� τ�υ τεκµ1ρια, π�< -ν τ�λει ταυτ�π�ι��ν τ�ν eδι� κα3 -νισ ��υν
τ�ν π�λιτιστικ1 τ�υ σηµασ*α».

�A
ρκετ�kς µ2νες �ργ*τερα, σ� δε�τερη αMτ�ψ#α στ�ν ��ρ� �π� τ�ν (Iω�ννη Kετσ�α, δια-
πιστOθηκαν τ� 012ς θλι"ερ�. Σ� καµµ#α περ#πτωση τ� �π�τ�λεσµα τ�ν 7ργασι�ν γι�
τ;ν δι�ν�ι1η τ�� δρ*µ�υ δ�ν συµ"�δισε µ� τ9ς δεσµε�σεις τ2ς ∆ασικ2ς DYπηρεσ#ας Fνα-
ντι τ2ς Θ´ EKΠA!

• T� πλ�τ�ς τ�� 6δ�στOµατ�ς σ� π�λλ� σηµε'α %περ"α#νει τ� 5 µ�τρα π�k ε5�αν πρ�"λεφθ2
κα9 µετρ8ται στ� 6 µ. (Eπιπλ��ν τ� πλ�τ�ς τ�ν 7κ"ρα�Oσεων συ�ν� %περ"α#νει τ� πλ�τ�ς
τ�� 6δ�στρOµατ�ς κατ� 1 µ� 1,50 µ.

• (E�ν F�Jη συντα�θ2 µελ�τη �π�κατ�στασης τ�� τ�π#�υ, δ�ν F�ει 7φαρµ�σθ2. ∆�ν %π�ρ�ει
δε'γµα φ�τευσης τ�ν πραν�ν τ�� δρ*µ�υ. DH α$σθητικ; τ�� �Oρ�υ F�ει παρα"ιαστ2 "�-
ναυσα. Mεγ�λα τµ@µατα τ�� δ�σ�υς F��υν πα�σει ν� %π�ρ��υν. M�λιστα C καταστρ�φ; τ��
δ�σ�υς ε5ναι 6ρατ; �π� τ;ν 7θνικ; 6δ� (Aθην�ν - Λαµ#ας, σ� �π*σταση 20 �ιλι�µ�τρων.

• T`� %λικ� τ�ν 7κ"ρα�ισµ�ν �πωθ@θηκαν �π� τ� 7κσκαφικ� µη�αν@µατα στ;ν κλιτk τ��
Kρ�υς, Lπ�υ κα9 κατακρηµν#στηκαν λ*γlω τ2ς µεγ�λης κλ#σεως τ�� 7δ�φ�υς, συµπαρασ�-
ρ�ντας κα9 καταστρ�φ�ντας 7π#σης �ιλι�δες δ�νδρα, π�k δ�ν ε5�ε πρ�"λεφθ2 ν� %λ�τ�µη-
θ��ν. Mεγ�λα 1�λινα κι"Oτια κα9 π�ικιλ*µ�ρφα µπ��α δ�ν �π�µακρ�νθηκαν.

∆>ν τηρ�θηκε καµµ#α δ.σµευση τOς ∆ασικOς �Yπηρεσ#ας

TS «[λλθι» EπS τS TπικS ΣυµCFλι Mνηµε#ων
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�H Oγκριση τ8ς 'γκατ+στασης τ8ς κερα�ας στ&ν παν+ρ#αια K�ιλ+δα τ�ν M�υσ�ν.
T� καταπληκτικ): rEγινε -π� �Eφ�ρε�α... Bυ=αντιν�ν �Aρ#αι�τ1των!



• DH κατ�λ#σθηση �ωµ�των, qσως λ*γlω τ�ν δ�ν@σεων τ�� 7δ�φ�υς 7κ τ�ν 7κρ@1εων κατ� τ;ν
δι�ρκεια τ�ν 7κ"ρα�Oσεων, ε5�ε 7πιπτOσεις στ�ν ��ρ� τ�� �ρ�α#�υ θε�τρ�υ κα9 κατ�στη-
σε �ρ�ιτεκτ�νικ� µ�λη τ2ς σκην2ς 6ρατ� στ;ν 7πιφ�νεια. DO δρ*µ�ς K�ι µ*ν� δ�ν ε5ναι κλει-
στ�ς στ;ν κυκλ�φ�ρ#α, �λλ� στ;ν περι��; τ�� θε�τρ�υ, Lπ�υ... 7φ�πτεται τ�� θε�τρ�υ, ε5�ε
µετα"ληθ2 σ� λασπ*δρ�µ�, Lπ�υ ε5ναι 7µφαν2 τ� �αρ�γµατα �π� τ;ν δι�λευση αMτ�κιν@-
των πρ�ς τ;ν κερα#α κινητ2ς τηλεφων#ας. Kα9 π�υθεν� C 7π#στρωση �π� �αλ#κι.

• DH δι�ν�ι1η Fγινε µ� συστηµατικ; �ρ@ση 7κρηκτικ�ν κα9 µεγ�λων 7κσκαφικ�ν µη�ανηµ�-
των, πρ�καλ��ντων µεγ�λες �λλ�ιOσεις στ� περι"�λλ�ν.

(Eπιπλ��ν τ� ∆ασαρ�ε'� Θη"�ν ε5�ε �ναφ�ρει Lτι τ�π�θετ@θηκαν µ�ν µπ�ρες π�k �παγ�-
ρε��υν τ;ν δι�λευση j�ηµ�των, �λλ� καταστρ�φ�νται πιθαν�ν �π� τ�kς κτην�τρ*φ�υς.

DO Συν@γ�ρ�ς τ�� Π�λ#τη πληρ�φ�ρ��µεν�ς τ;ν δυσ�ρεστη αMτ; κατ�σταση 7παν�ρ�εται
µ� Fγγραφ* τ�υ πρ�ς τ�ν κ. (Aρα"αντιν� στ9ς 12-4-2003, �ητOντας ν� 7νηµερωθJ2 γι� τ� rν
στ;ν δι�ν�ι1η τ�� δρ*µ�υ F��υν τηρηθ2 �A Lρ�ι πρ�στασ#ας, αMτ�9 �A συγκεκριµ�ν�ι π�k ε5�αν
τεθ2 �π� τ;ν qδια τ;ν %πηρεσ#α τ�υ. Kα9 C �π�ντησ@ τ�υ στ9ς 23-4-2003, �ριθµ. πρωτ. 979:
«Σ^ς γνωρ*U�υµε Cτι D δι�ν�ι,η τ7ν δασικ7ν δρ;µων πυρ�πρ�στασ*ας στ� mρ�ς Mαραντ�λι
[γινε σ�µφωνα µ� εNσ1γηση τ"ς 'Yπηρεσ*ας µας κα3 Gµ;φωνη �π;φαση τ�� T�πικ�� Συµ-
@�υλ*�υ Mνηµε*ων. 'H δι�ν�ι,1 τ�υ παρακ�λ�υθ1θηκε �π� τ�ν 'Yπηρεσ*α µας, Yστε ν� τη-
ρηθ��ν �$ Cρ�ι π�< τ�θηκαν �π� τ� Συµ@��λι�. Σ� -ρ�τηµ� µας πρ�ς τ� ∆ασαρ ε=� Θη@7ν
πληρ�φ�ρ��µεθα Cτι 4π�ρ ει δικ; τ�υς αeτηµα  ρηµατ�δ;τησης γι� τ� Πρ;γραµµα �Aναδ�-
σωσης τ7ν πραν7ν τ�� δρ;µ�υ κα3 κ�λυψης τ7ν  αµηλ7ν -κ@ρα ισµ7ν. 'H eδια 'Yπηρεσ*α δια-
@ε@αι�νει Cτι G δρ;µ�ς -λ�γ εται κα3 µ�λιστα κλε*νει στ�ν κυκλ�φ�ρ*α µ� -µπ;δια (µπ�ρα),
τ� Gπ�=α δυστυ 7ς κατ� καιρ�<ς καταστρ�φ�νται».

Mι� παρ�νθεση 7νδε#κνυται 7δ�, γιατ# �φ�ρl8 σ� µι� κατ�σταση π�k /δη F�ει θ�σει %π�
�µφισ"@τηση τ;ν �1ι�πιστ#α τ2ς �Oρας µας σ� σ��ση µ� τ;ν E.E. στ� πλα#σι� τ�� Γ´ K.Π.Σ. Σ�µ-
φωνα π�ντ�τε µ� τ� Tε�νικ� ∆ελτ#� DYπ��ργ�υ γι� τ�ν δασ*δρ�µ�, τ� ε5δ�ς τ�� 7ν λ*γlω Fργ�υ
�ναφ�ρεται :ς 'ργ�λα0�α, κα9 �νατ#θεται σ� συγκεκριµ�ν� -ν+δ�#� τ�* jπ��ργ�υ, π�k σ�µ-
φωνα π�ντ�τε µ� τ� T∆Y ε5ναι C κ. M. Mαρ#ν�υ, δασ�λ*γ�ς. T� Fργ� F�ει συγκεκριµ�ν� πρ�-
ϋπ�λ�γισµ� 43.134.354 δρ�. DH Xδεια τ2ς (Aρ�αι�λ�γικ2ς DYπηρεσ#ας 7κδ#δεται "�σει συγκε-
κριµ�νων περι�ριστικ�ν Lρων, π�k στ;ν περ#πτωση αMτ; �π�τελ��ν τ9ς "ασικ�ς πρ�διαγραφ�ς
τ�� Fργ�υ. T� Fργ� 6λ�κληρOνεται κα9 παραδ#δεται. DH M�ν�δα (Eλ�γ��υ τ2ς EY∆EΠ τ2ς Πε-
ριφ�ρειας Στερε8ς DEλλ�δας πραγµατ�π�ιε' 7π#σκεψη στ;ν (Eπι"λ�π�υσα (Aρ�; (∆ασαρ�ε'�
Θη"�ν) κα9 αMτ�ψ#α, κα9 �π�φα#νεται (�ριθ. πρωτ. 3942, 09-12-2002):

«3. Kατ� τ�ν -π*σκεψη -π3 τ;π�υ τ�� [ργ�υ �π� τ�ν 'Oµ�δα �Eλ�γ �υ τ"ς 'Yπηρεσ*ας µας
διαπιστ�θηκε -ν γ�νει D σκ�πιµ;τητα κα3 λειτ�υργικ;τητα τ�� [ργ�υ, καθ�ς κα3 D τ1ρηση τ��
φυσικ�� κα3 �Nκ�ν�µικ�� �ντικειµ�ν�υ, [τσι Cπως α�τ� δηλ�θηκαν στ� Tε νικ� ∆ελτ*� uEργ�υ
κα3 -γκεκριµ�νη µελ�τη τ"ς 'Yπηρεσ*ας.

»4. O$ Cρ�ι π�< -π�@αλε D �Aπ;φαση τ"ς Θ´ EΠKA �ριθ. πρωτ. 2539/9-8-01 [ �υν γενικ� τη-
ρηθ"... 'H 8π�ψη τ"ς 'Oµ�δας �Eλ�γ �υ ε\ναι Cτι D συν�λικ� εNκ;να π�< παρ�υσι�Uει τ� κα-
τασκευασµ�ν� πλ��ν [ργ� ε\ναι σ� συµφων*α µ� τ� πνε�µα τ"ς �Aπ;φασης τ"ς Θ´ EΠKA. Σ�
κ�θε περ*πτωση π�ντως D Θ´ EΠKA ε\ναι D καθ’ jλην yρµ;δια 4πηρεσ*α γι� τ�ν [λεγ � τ"ς
συµµ;ρφωσης τ�� συν;λ�υ τ"ς κατασκευ"ς µ� τ�<ς Cρ�υς π�< α�τ� ε\ ε θ�σει»...

(E1 Xλλ�υ σ� πρ�σωπικ; 7π#σκεψη στ� ∆ασαρ�ε'� Θη"�ν τ;ν 18-3-03 6 κ. Kλεπτ�κης, δα-
σ�λ*γ�ς, παρ�υσ#ασε «E$σ@γηση Mελ�της γι� (Aπ�κατ�σταση τ�ν Πραν�ν» µ� πρ�ϋπ�λ�γι-
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Λεπτ�µερ&ς στρατιωτικ�ς #+ρτης τ�* σηµε��υ τ8ς K�ιλ+δας τ�ν M�υσ�ν, lπ�υ
'ντ�ς κ)κκινης περιµ�τρ�υ περικλε�εται 7 -ρ#αι�λ�γικ�ς #�ρ�ς, lπως καθ�ρ�-
σθηκε στ� ΦEK 453/B. Σηµει6ν�νται Q κερα�α τ8ς 5διωτικ8ς oταιρε�ας κινητ8ς
τηλεφων�ας κα� 7 «δασικ�ς δρ)µ�ς» πρ)σ0ασης στ&ν κερα�α (κα� τ/ δ�� παρ+-
ν�µα κα� 'ντ�ς τ�* #6ρ�υ) καθvς κα� τ� κατασκευα=)µεν� µ�ναστ1ρι (παρ+ν�µ�

λ)γiω #αρακτηρισµ�ν�υ µ> -π)φαση τ�* Kρ+τ�υς δασικ�* #6ρ�υ).



σµ� 4 120.000. DO κ. Kλεπτ�κης δια"ε"α#ωσε πiς «�$ Cρ�ι τ"ς �ρ αι�λ�γικ"ς 4πηρεσ*ας θ� γ*-
ν�υν σε@αστ�*». Nα#, �λλ� µ*ν� γι� τ;ν �π�κατ�σταση τ�ν πραν�ν, δαπ�νη 4 120.000 7πι-
πλ��ν!

(Aλλ� π�υθεν� �λλ�� �A τραγικ�ς 7πιπτOσεις δ�ν ε5ναι τ*σ�ν 6ρατ�ς κα9 πρ�κλητικ�ς, Lσ�
στ;ν περ#πτωση τ2ς K�ιλ�δας τ�ν M�υσ�ν. (Aναφ�ρ�υµε τ�ν N*µ� 998/1979 «Περ9 πρ�στα-
σ#ας τ�ν δασ�ν κα9 τ�ν δασικ�ν 7ν γ�νει 7κτ�σεων τ2ς �Oρας», Lπ�υ στ� Xρθρ� 5 διατυπO-
νεται µετα1k Xλλων: «'H µ�ριµνα δι� δ�ση 2 δασικ�ς -κτ�σεις 2 π�ρκα, 8λση κα3 δενδρ�-
στ�ι *ας ε4ρισκ�µ�νας -ντ�ς �ρ αι�λ�γικ7ν  �ρων �ν1κει εNς τ�ς yρµ�δ*ας 4πηρεσ*ας τ��
'Yπ�υργε*�υ Π�λιτισµ��». Πρ�τα C �ρµ�δι*τητα ε5ναι δηλαδ; τ�� DYπ�υργε#�υ Π�λιτισµ��,
κα9 �A λ�ιπ�ς %πηρεσ#ες συνεργ���νται µα�# της. (Aλλ� κα9 γι� τ�kς µ�ν κα9 γι� τ� δ� «�fτε
γ�τα �fτε �ηµι�» 7π9 τ�� πρ�κειµ�ν�υ.

�H
καταστρ�φ; συνε�#�εται στ;ν K�ιλ�δα τ�ν M�υσ�ν κα9 �A πρ�σπ�θειες �µα�ρωσης
τ�� �Oρ�υ κρ#ν�νται :ς 7πιτυ�ε'ς! Mι� κερα#α κινητ2ς τηλεφων#ας Fρ�εται ν� πρ�-
στεθl2 κα9 σ@µερα δεσπ*�ει µ�σα στ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ� :σ�ν κρ��της τ2ς αMθ�δειας
κα9 τ2ς παραν�µ#ας. OA φ�ρε'ς, �A 6π�'�ι γι� �διευκρ#νιστ�υς λ*γ�υς Fδωσαν τ;ν συ-

γκατ�θεσ@ τ�υς γι� τ;ν 7γκατ�σταση τ2ς κερα#ας στ;ν σηµεριν@ της θ�ση, %π�στηρ#��υν πiς
τ� µ�ρ�ς Lπ�υ F�ει τ�π�θετηθ2 δ�ν �π�τελε' �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�. (Eπ#σηµ�ι τ�π�γραφικ�9
��ρτες Lµως �π�δεικν��υν τ� �ντ#θετ�, Lσ� κα9 rν θ�λ�υν ν� τ� παρα"λ�ψ�υν! (Iδ�� τ� Aστ�-
ρικ� τ�ν ν�ων παραν�µι�ν:

Στ9ς 24-1-00 τ� DYπ�υργε'� Mεταφ�ρ�ν κα9 (Eπικ�ινωνι�ν κα9 C (Eθνικ; (Eπιτρ�π; Tη-
λεπικ�ινωνι�ν κα9 Tα�υδρ�µε#ων (EETT) 7γκρ#νει τ;ν 7γκατ�σταση κερα#ας σταθµ��
τ2ς 0ταιρε#ας «ΣTET EΛΛAΣ A.E.B.E.» στ;ν 1ηρ�, στ;ν θ�ση Nε��Oρι N. B�ιωτ#ας. Στ�ν
π#νακα �π�δεκτ�ν τ�� συγκεκριµ�ν�υ 7γγρ�φ�υ ε5ναι κα9 C DYπηρεσ#α Π�λε�δ�µ#ας Θ@-
"ας. Λ#γ�υς µ2νες νωρ#τερα –κα9 συγκεκριµ�να στ9ς 26-11-99– C Θ´ EΠKA ε5�ε δια"ε"αι-
Oσει τ;ν 0ταιρε#α κινητ2ς τηλεφων#ας Lτι στ;ν 7πιθυµητ; περι��; 7γκατ�στασης τ2ς κε-
ρα#ας δ�ν %π�ρ��υν µνηµε'α τ2ς �ρµ�δι*τητ�ς της, κα9 0π�µ�νως �Mδεµ#α �ντ#ρρηση F�ει
γι� τ;ν �παιτ��µενη Xδεια.

Θετικ; ε5ναι κα9 C �νταπ*κριση τ2ς ∆ιε�θυνσης ∆ασ�ν N. B�ιωτ#ας πρ�ς τ;ν STET HELLAS
AEBE στ9ς 1-2-2000 γι� τ;ν 7γκατ�σταση τ2ς κερα#ας: 7πισηµα#νει Lτι κ�θε κατασκευ; στ;ν συ-
γκεκριµ�νη Fκταση θ� πρ�πει ν� 7ναρµ�ν#�εται µ� τ� φυσικ� περι"�λλ�ν τ2ς γ�ρω περι��2ς, τ�
6π�'� θ� πρ�πει ν� διασφαλ#�εται �π� κ�θε κ#νδυν� πυρκαγι8ς. (Eπ#σης πiς θ� πρ�πει ν� δη-
µι�υργηθJ2 �ν�λ�γη �Oνη πρασ#ν�υ πρ�ς µε#ωση τ2ς Lπ�ιας �λλ�#ωσης τ�� %π�ρ��ντ�ς. T� ∆α-
σαρ�ε'� Θη"�ν, πρ�ς τ� 6π�'� κ�ιν�π�ι@θηκε τ� σ�ετικ� Fγγραφ�, παρακαλε'ται γι� τ;ν παρα-
κ�λ��θηση τ2ς 7φαρµ�γ2ς τ2ς �π*φασης καθiς κα9 γι� τ9ς περαιτ�ρω 7ν�ργειες.

Περι�ργως τ� ∆ασαρ�ε'� Θη"�ν δ�ν 7νηµερOνει τ;ν ∆ιε�θυνση ∆ασ�ν πiς C �π*φασ@ της
ε5ναι Xκυρη, γιατ9 C θ�ση π�k 7π�λε1ε C ΣTET EΛΛAΣ F�ει κηρυ�θ2 �ναδασωτ�α |στερα �π�
τ;ν πυρκαγι� τ�� 1998. DΩς γνωστ*ν, καµµι8ς µ�ρφ2ς �$κ�δ�µικ; δραστηρι*τητα δ�ν 7πιτρ�-
πεται �π� τ�ν ν*µ� σ� περι��; π�k F�ει �αρακτηριστ2 :ς �ναδασωτ�α. AMτ� δ�ν 7µπ�δ#�ει κα9
τ;ν Π�λε�δ�µ#α Θη"�ν, C 6π�#α qσως δ�ναται ν� 7πικαλεστl2 Xγν�ια, Lταν �π�φασ#�lη ν�
7γκρ#νlη τ;ν 7γκατ�σταση τρι�ν λυ�µ�νων �$κ#σκων γι� 71υπηρ�τηση τ2ς κερα#ας, π�ντ�τε µ�-
σα στ;ν �ναδασωτ�α Fκταση. E5ναι δυνατ�ν ν� πιστ�ψ�υµε πiς C N�µαρ�#α κα9 C Π�λε�δ�-
µικ; DYπηρεσ#α δ�ν F��υν πρ*σ"αση στ� �ρ�ε'� τ�ν �ναδασωτ�ων περι���ν τ�� ∆ασαρ�ε#�υ
Θη"�ν;

�Eν.κριναν Lγκατ(σταση κερα#ας κινητOς τηλεφων#ας!
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�H γιγ+ντια κερα�α 'ντ�ς τ�* -ρ#αι�λ�γικ�* #6ρ�υ. HOλ�ι �2 wρµ)δι�ι φ�ρεEς
τ�* Pωµα�ικ�υ 'ν�κριναν τ&ν (παρ+ν�µη) 'γκατ+στασ1 της. �H δικαι�λ�γ�α;

«∆>ν εmναι 7ρατ1»!!!



∆ΑΥΛcΣ/260-261, Afγ. - Σεπτ. 200317000

Στ9ς 21-3-2000 �κ�λ�υθε' κα9 C Fγκριση τ2ς ∆ιε�θυνσης Xωρ�τα1#ας Περι"�λλ�ντ�ς κα9
(AνανεOσιµων Πηγ�ν (Eν�ργειας τ2ς N�µαρ�ιακ2ς AMτ�δι�#κησης B�ιωτ#ας. Γι� Xλλη µ#α
φ�ρ� 6 Συν@γ�ρ�ς τ�� Π�λ#τη 7πεµ"α#νει µ� Fγγραφ� τ�υ πρ�ς τ;ν (Eθνικ; (Eπιτρ�π; Tηλε-
πικ�ινωνι�ν κα9 Tα�υδρ�µε#ων �λλ� κα9 στ� Π�λε�δ�µικ� Γραφε'� τ2ς N�µαρ�ιακ2ς AMτ�-
δι�#κησης B�ιωτ#ας, �ητOντας τ�ν Fλεγ�� τ2ς ν�µιµ*τητας τ2ς κατασκευ2ς κερα#ας κινητ2ς
τηλεφων#ας στ� Kρ�ς Mαραντ�λι τ�� ν�µ�� B�ιωτ#ας.

Λεπτ�µερ;ς µελ�τη τ�� σηµε#�υ, Lπ�υ σ@µερα F�ει τ�π�θετηθ2 C κερα#α, σ�ετικ� µ� τ� γε-
ωγραφικ� Lρια τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� �Oρ�υ σ�µφωνα µ� τ� ΦEK 453/B/18-7-85, παρ’ Lλη τ;ν �"ε-
"αι*τητα π�k πρ�κ�πτει �π� τ;ν πρ��ειρ*τητα τ�� τ�π�γραφικ�� διαγρ�µµατ�ς π�k συν�-
δε�ει τ� 7ν λ*γlω ΦEK, 6δηγε' στ� συµπ�ρασµα Lτι C κερα#α F�ει 7γκατασταθ2 7ντ�ς v 7π9 τ��
6ρ#�υ τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� �Oρ�υ. K�τι π�k διαπιστOνεται κα9 �π� τ�ν ��ρτη κλ#µακας 1:5.000
τ2ς Γεωγραφικ2ς DYπηρεσ#ας Στρατ��, Lπ�υ κα9 �π�τυπOνεται γραφικ� C θ�ση τ2ς κερα#ας
σ�ετικ� µ� τ� N*τι� Lρι� τ�� �ρ�αι�λ�γικ�� �Oρ�υ. (Aν�λ�γα µ� τ;ν 0ρµηνε#α τ2ς γραπτ2ς
διατ�πωσης τ�� ΦEK, στ�ν συγκεκριµ�ν� ��ρτη κα9 µ� �ρ�; τ� τριγων�µετρικ� σηµε'� 929,79,
µι� ν�ητ; γραµµ; �ναφ�ρεται στ;ν παρ�γραφ� 4 τ�� ΦEK 453/B/18-7-85: «Πρ�ς τ�ν ν�ητ�
γραµµ� �π� τ�ν λ;φ� Zαγαρ^ µ� ρι τ�� δρ;µ�υ Nε� ωρ*�υ». Kα9 C γραµµ; αMτ; καταλ@γει
στ�ν τυφλ� δρ*µ�, 6 6π�'�ς F�ει :ς �ρ�; τ� Nε��Oρι κα9 π�ρε�εται πρ�ς ∆υσµ�ς.

Mι� δε�τερη γραµµ@, π�k 7λ��ιστα διαφ�ρει �π� τ;ν πρOτη, συνδ�εται µ� τ;ν γραφικ;
διατ�πωση τ2ς 6ρι�θ�τησης, Lπως αMτ; ��νδρ�ειδ�ς παρ�υσι��εται στ�ν τ�π�γραφικ�
��ρτη τ�� ΦEK. Kα9 στ9ς δ�� περιπτOσεις C θ�ση τ2ς κερα#ας 7ντ�π#�εται µ�σα στ�ν
�ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�! T;ν συγκεκριµ�νη θ�ση γι� τ;ν τ�π�θ�τηση τ2ς κερα#ας %π�δει1ε C
Θ´ EΠKA, Lπως τ�υλ��ιστ�ν �ναφ�ρει C EETT. (Aρκε' Lµως ν� µ;ν F�lη 6ρατ; 7παφ; µ�
τ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�. (Aλ#µ�ν�, π�ς ν� µ;ν F�Jη! T� |ψ�ς της ε5ναι... µ*ν� 40 µ�τρα!

K
α9 rς Fρθ�υµε –κα9 6λ�κληρOν�υµε µ� αMτ�– στ�ν Lρ� π�k Fθεσε C ∆ιε�θυνση ∆ασ�ν
N. B�ιωτ#ας :ς πρ�ς τ;ν 7γκατ�σταση τ2ς κερα#ας, ν� διασφαλ#�εται δηλαδ; 6 ��ρ�ς
�π� κ�θε κ#νδυν� πυρκαγι8ς. Kα9 7δ� Fρ�εται ν� πρ�στεθl2 τ� �νατρι�ιαστικ� τ2ς %π*-
θεσης περ9 �σφαλε#ας κα9 τ@ρησης τ�� σ�ετικ�� Lρ�υ. Στ9ς �ρ�ικ�ς "�ηθητικ�ς 7γκα-

ταστ�σεις τ2ς κερα#ας, πρ9ν τ;ν σ�νδεσ@ της µ� τ� δ#κτυ� τ2ς ∆EH, συµπεριλαµ"�ν�νταν δε-
1αµεν; %γρ�ν καυσ#µων κα9 µ�ν�δα παραγωγ2ς �λεκτρικ2ς 7ν�ργειας! Kα9 γι� ν� ε5ναι σ� θ�-
ση ν� συντηρl2 αMτ� τ� �λεκτρ�νικ� 7ργ�τ�1ι� 7π9 24Oρ�υ "�σεως 7 Cµ�ρες τ;ν 0"δ�µ�δα, C
ΣTET EΛΛAΣ �ρεια�*ταν Xµεση κα9 σ#γ�υρη πρ*σ"αση στ�ν δ�σ"ατ� αMτ� ��ρ�.

(Eπε1�τειναν λ�ιπ�ν τ�ν δασ*δρ�µ�, τ�ν φτιαγµ�ν� µ� �ρ@µατα τ�� Γ´ K�ιν�τικ�� Πλαι-
σ#�υ Στ@ρι1ης, 7κε'ν�ν π�k διαν�#�τηκε «γι� λ;γ�υς πυρασφ�λειας» κα9 τ�� τ�π�θ�τησαν
µπ�ρες, µι8ς κα9 �παγ�ρε�εται αMστηρ� C δι�λευσ@ τ�υ, κα9 π�k συνε��ς 71αφαν#��νται! Kαµ-
µ#α εMθ�νη δ�ν φ�ρει C ΣTET EΛΛAΣ. Γι� τ� 40 µ�τρα σιδερ�νι� σκελετ� µ�σα στ�ν �ρ�αι�λ�-
γικ� ��ρ�, π�k %π�τ#θεται Lτι C Lλη κατασκευ; δ�ν θ� Fπρεπε ν� ε5ναι 6ρατ@, κ�π�ι�ι πρ�-
φαν�ς %π�τιµ��ν τ;ν Lρασ@ µας. Kα9 τ;ν ν�ηµ�σ�νη µας, Lταν δηλOν�υν Lτι δ�ν �ντελ@-
φθησαν τ;ν παρ�ν�µη δι�ν�ι1η �π� τ;ν 0ταιρε#α κινητ2ς τηλεφων#ας, σ�ν 7π�κταση τ�� πα-
λαι*τερ�υ 7π#σης παρ�ν�µ�υ δασ*δρ�µ�υ µ�σα στ�ν �ρ�αι�λ�γικ� ��ρ�, Lπως αMτ�ς 6ρ#�ε-
ται στ� ΦEK 453/B/18-7-85.

TαFιαρ#��λα Λαδ^

�H hταιρε#α Lπεκτε#νει παρ(νµα τSν iδη παρ(νµ δρ�µ...



�Aσιατικ�ς «Obµανισµ�ς»

Γι� δ�ς θ�µα κι �ντ*θαµα. �Aκµ�U�υν π�λι �$ Σα@�να-
ρ;λες! 'Oρ*στε µας! HOλ�ι συνταγµατ�λ;γ�ι γ*ναµε -δ7
µ�σα. Σ^ς -παναλαµ@�νω γι� π�λλ�στ� φ�ρ� Cτι τ� Σ�-
νταγµα τ"ς E�ρωπαϊκ"ς HEνωσης ε\ναι δικ1 µ�υ yρµ�δι;τητα. ∆�ν περιµ�-
νω ��τε �π� σ�να, Πρ�καθ1µενε τ"ς 'Eλλαδικ"ς �Eκκλησ*ας, ��τε �π� τ�ν 4π�
@ι�λ�γικ�ν κα3 πνευµατικ�ν κατ�ρρευσιν Π�ντ*φηκα τ"ς yγ*ας –-µ�να µ��
λ�ς!– HEδρας ν� µ�� π"τε τ* θ� κ�νω. Λ�τε ν� µ� γνωρ*Uω Cτι D ταυτ;τητα
τ"ς E�ρ�πης ε\ναι Xριστιανικ1; �Aφ�� -γ� τ�ν [κανα [τσι. Π7ς �λλι7ς θ�
µπ�ρ��σα ν� µαντρ�σω τ;σ�υς +τερ;κλητ�υς λα��ς; M1πως µ� τ�ν �ρ α=�
'Eλληνικ� Λ;γ�; M�ν ,ερ�σω! �Eδ7 ε\δα κι [παθα ν� τ�ν ,εκ�νω. uAσε π�<
τ�ρα κ�π�ι�ι -,υπν�κηδες θ�λ�υν ν� µ�� µ�στρ�ρ�υν στ� E�ρωπαϊκ� Σ�-
νταγµα τ3ς κατα@�λ�ς τ�� Π�λιτισµ�� τ"ς Γηραι^ς �Hπε*ρ�υ �π� τ�ν �ρ α*α
'Eλλ�δα. Πρ�σπ�θησα @�@αια ν� �π�σ�@1σω τ� κακ;. Παρ�λληλα U1τησα
ν� -,�@ελισθ��ν κι �π� τ� -π*σηµα $στ�ρικ� κιτ�πια �$ τρισκατ�ρατ�ι κα3
ν� µε*ν>η µ;ν� G �γι�ς Kαρλ�µ�γν�ς µ�υ, �$ Π^πες κα3 �$ Xριστιαν�µπ�υρ-
U�υ�δες ν� φιγ�υρ�ρ�υν ?ς πρωταγωνιστ�ς τ"ς E�ρωπαϊκ"ς 'Iστ�ρ*ας. T*
8λλ� ν� [κανα; Π�ντως, φ*λ�ι µ�υ κληρικ�*, �$ καιρ�3 [ �υν πλ��ν �λλ�,ει.
∆�ν �ντιλ�γω Cτι α�τ� π�< -γ�, ?ς γνωστ;ν, δηµι��ργησα κι -σε=ς πρεσ@ε�-
ετε, µ�� φ�νηκε µ� ρι σ1µερα π�λ<  ρ1σιµ�. T�ρα τ* ν�  ρησιµ�π�ι1σω, τ�
∆ιαφωτισµ;; �Aπαπαπ�! A�τ�ς @ρωµ�λ�γ�ει 'Eλλ�δα. Mι� -ναλλακτικ� λ�-
ση θεωρ7 @ι�σιµη, �γαπητ�* µ�υ. T�ν O�µανισµ;, τ�ν Nδε�λ�γικ� µπαλλα-
ντα3ρ π�< ταιρι�Uει σ� Cλ�υς κα3 σ� Cλα. �Eδ7 @�@αια τ� πρ�γµατα ε\ναι κ�µ-
µατ�κι δ�σκ�λα. Γι� π�ι�ν O�µανισµ� ν� µιλ1σω; T7ν δ�λ�πλ�κι7ν; τ7ν
θρησκευτικ7ν σφαγ7ν κα3 διωγµ7ν 2 τ7ν π�λ�µων; uA , τ*π�τα δ�ν ε\ναι τ�-
λει�. �Aλλ� δ�ν @αρι�σαι, π�ι;ς θ� κ�τσ>η ν� -µ@αθ�ν>η τ�ρα. uAλλωστε τ�ν
$στ�ρ*α -γ� τ� γρ�φω. Kι �µα δ7 Cτι δ�ν π�λυτρα@�ει σ�ν Nδε�λ;γηµα, θ�
τ� ρετ�υσ�ρω µ� µι� πινελι� Για @ισµ� ν� «δ�σ>η». uEτσι γυρ*U�υµε ,αν� στ�
καθ’ Dµ^ς, καλ�* µ�υ κληρικ�3 Cλων τ7ν Gµ�λ�γι7ν κα3 λ�ιπ�3 θε�κρ^τες.
O�µανιστικ� φερ;µεν�ι θ� �π�κτην�σ�υµε τ�<ς E�ρωπα*�υς @υθ*U�ντ�ς
τ�υς στ�ν �λ�γ*α, ��µανιστικ� π�ρευ;µεν�ι θ� κ�υ@αλ1σ�υµε �κ;µα µερικ�
+κατ�µµ�ρια µεταν^στες �π� �Aσ*α κα3 �Aφρικ1, γι� ν� διαλ�σ�υµε -θν�λ�-
γικ�ς @�σεις κα3 $στ��ς, ��µανιστικ� κιν��µεν�ι θ� σιγ�ντ�ρ�υµε τ�ν �ναρ-
 *α στ3ς κ�ινων*ες κα3 ��µανιστικ� θ� φ�ρ�υµε τ�ν E�ρωπαϊκ� Παιδε*α στ�
µ�τρα µας, �παγ�ρε��ντας τ3ς κλασικ��ρες π�< κ�ν�υν λ;γ� γι� Nδανικ�,
γι� �,*ες, γι� λ�γικ1, γι� δι�λ�γ�, γι� δηµ�κρατ*α, ?ς �νατρεπτικ�ς κα3 -πι-
κ*νδυνες γι� τ� ��µανιστικ� γ*γνεσθαι, Cπως π�ντα τ� -νν���µε -µε=ς. ∆ι;-
τι -�ν -νν�ηθ>" �λλι7ς, τ;τε κ�θε 8λλ� παρ� ��µανιστικ� θ� ε\ναι τ� ,�λ� π�<
θ� φ^µε �π� τ�

Σ+ρωθρ�ν

O KA§A£O™ TøN AXPH™TøN



Σκυθ)π�λις
M� ε\ναι δυνατ;ν, κ. K�υ@αλ�κη µ�υ, ν� [ �υν συµ-

@" Cλα α�τ� τ� ?ρα=α π�< -,ιστ�ρε=τε γι� τ�ν Σκυθ;-
π�λιν; �Aδ�νατ�ν! ∆�ν τ�λµ7 ν� τ� πιστ�ψω. Mπ�! �H
G �Aµµιαν�ς Mαρκελλ=ν�ς ψε�δεται �σ�στ�λα 2 σε=ς δ�ν
τ�ν δια@�σατε σωστ�. ∆�ν εeπαµε Cτι G Xριστιανισµ�ς
ε\ναι D θρησκε*α τ"ς �γ�πης; �Aλλ� π�λι, κι gν ε\ναι

[τσι, τ* @λ�πετε τ� µεµπτ;ν; 'O σε@ασµι�τατ�ς �Aλε,ανδρε*ας Γε�ργι�ς κα3 G
�ρ ιγραµµατε<ς Πα�λ�ς �γαπ��σαν π�λ< τ�<ς �νθρ�π�υς κα3 δ�ν vθελαν
µετ� θ�νατ�ν �$ ψυ �ς τ7ν µ� �π�δε �µ�νων τ�ν παντ�δυναµ*αν τ�� Για -
@� ν� καταλ1,�υν στ� καU�νια τ"ς κ;λασης µ� τ�ν π*σσα κα3 ν� 4π�φ�ρ�υν
�ς τ�ν [σ ατη κρ*ση. Kα3 τ�<ς [σωσαν σφ�U�ντ�ς τ�υς. ∆ηλαδ� κ�τι �ν�λ�γ�
µ� τ�<ς Παπικ��ς, π�< [καιγαν τ� σ�µατα τ7ν Πρ�τεσταντ7ν, γι� ν� σ�-
σ�υν τ�ν ψυ 1 τ�υς (τ7ν Πρ�τεσταντ7ν).

Kι [πειτα bταν κι α�τ� D $ερ� µαν*α π�< τ�<ς �Nστρηλατ��σε... τ� ν�µ*Uετε
ε�κ�λ� ν� ,υπνK^ς κ�θε µ�ρα κα3 ν� ψ� νKης π�ι��ς θ� µακελλ�ψKης; Kα3 ν�
τρ� Kη Gλ;κληρ�ς -π*σκ�π�ς �Aλε,ανδρε*ας @ρ*U�ντας σ�ν  αµ�λης, µ� �νε-
µ*U�ντα ρ�σα κα3 κραδα*νων  αντU�ρα, πρ�κειµ�ν�υ ν� -µπεδ�σKη τ�ν θε=�ν
λ;γ�ν; X�ρια π�< D yγ*α συν�δε*α τ�υ vθελε κι 0να περ*δρ�µ� λεφτ�, γι� ν�
συντηρηθK". ∆ι;τι καλ�ς κα3 �γι�ς G m λ�ς τ"ς �Aλε,ανδρε*ας, �λλ’ -πιδιδ;-
µεν�ς στ� θε�ρεστ� [ργ� τ�� κ�µµατι�σµατ�ς τ7ν -θνικ7ν, δ�ν δ��λευε. Kα3
[τρωγε π�λ< G µπαγ�σας. T�ρα σε=ς π7ς θ�λατε ν� τ�<ς συντηρ1σKη, �κτ1-
µων 8νθρωπ�ς; N� π�Kη ν� δ�υλ�ψKη; M� καλ�, ε\στε σ�@αρ;ς; uE ετε δε= κα-
ν�να -π*σκ�π� ν� δ�υλε�Kη (-κτ�ς �π� τ�ν... κ;σµ�); Στρ�υµπ�υλ�3 κα3 �φρ�-
τ�ι σ�ν �ναγεννησιακ�ς µαντ;νες ε\ναι! M� τ3ς κατασ �σεις τ7ν περι�υσι7ν
τ7ν �π*στων [κανε �γαθ�εργ*ες G 8νθρωπ�ς. Kα3 [τρεφε τ� ε�γεν�ς α�τ�
πλ1ρωµα τ"ς πρ�γµατι µ� τ� στιλ�ττα µα �µ�νης �Eκκλησ*ας. T�ρα @�@αια
θ� µ�� πK"ς, τ* σ;ι �γαθ�εργ*ες ε\ναι α�τ�ς, π�< πρ��ρ �νται �π�  ρ1µατα λη-
στει7ν, φ;νων κα3 -κ@ιασµ7ν; uE! N� µ� τ� θ�λ�υµε κι Cλα δικ� µας. Kα3 στ�
κ�τω - κ�τω �$ µακαρ*τες �$ -θνικ�3 τ* στ� δι�@�λ� ν� τ�ν κ�ν�υν τ�ν περι-
�υσ*α τ�υς στ�ν HAδη. Kαι -π3 τ�λ�υς �$ θε�φ;ρ�ι α�τ�3 πατ�ρες δ�ν bταν �$
µ;ν�ι µ� τ3ς τ;σ� ρη,ικ�λευθες κα3 ριU�σπαστικ�ς �ντιλ1ψεις περ3 διαδ;σε-
ως τ�� Xριστιανισµ��. �Eδ7 G �γι�ς Mελ�τι�ς (@�1θει� µας) [κανε τ;σα αeσ η
γι� τ�ν eδι� σκ�π;, π�< D eδια D �Eκκλησ*α τ�ν �π�συρε γι� µεγ�λ�  ρ�νικ�
δι�στηµα �π� τ� yγι�λ;γι; της. T�ρα Cµως, π�< τ�ν -παν�ντα,ε, bρθε D καρ-
δι� µας στ�ν θ�ση της. M� τ�ν Για @�, κ. K�υ@αλ�κη, δ�ν καταλα@α*νω τ* Σ^ς
-ν; λησε στ�ν περ*πτωση τ"ς Σκυθ;π�λης.

Γι�ργ�ς Πετρ)π�υλ�ς

O A§§O™ §O°O™



O$ λ�τρεις τ�� Για @� π�< :ργαν�ν�υν συν�δρια κατ� τ7ν �ρ αι�λατρ7ν κα3
Uητ��ν τ�ν π�ινικ� δ*ω,η τ�� «∆» (π��, Cπως 8ριστα γνωρ*U�υν �$ �ναγν7στες τ�υ, δ�ν
«λατρε�ει» καν�ναν κα3 τ*π�τα), κα3 �$ λ�τρεις τ�� ∆*α π�< :ργαν�ν�υν �ντεν�ργειες κατ� τ7ν
πρ�των κα3 Uητ��ν τ�ν «καταδ*κη» τ7ν δραστηρι�τ1των τ�υς, δ�ν [ �υν καµµι� σ �ση µ� καν�να
«θε=�ν». 'H σ �ση –gν 4π�ρ Kη– κ�π�ι�υ µ� τ� «θε=�ν» (Για @�, ∆*ας, �Aλλ�  2 C,τι 8λλ�) ε\ναι κα-
θαρ� 4π�κειµενικ� κα3 συνεπ7ς δ�ν µπ�ρε= ν� �ντικειµενικ�π�ιηθK" κα3 ν� -κφρασθ>" µ� καµµι� µ�ρ-
φ� π�λιτικ"ς δραστηρι;τητας, Cπως ε\ναι �$ συν�,εις, �$ διωγµ�3 τ7ν �ντιφρ�ν��ντων, �$ :ργα-
ν�σεις, D παρ�µ@αση τ�� εNσαγγελ�α κ.λπ. Συνεπ7ς �$ 8νθρωπ�ι �µφ�τ�ρων τ7ν πλευρ7ν, �$ κρυ-
πτ;µεν�ι εeτε π*σω �π� τ� Για @� εeτε π*σω �π� τ� ∆*α, λειτ�υργ��ν µ;ν�ν -,�υσιαστικ� –κ�τι π�<
δ�ν τ� Gµ�λ�γ��ν, δι;τι D µ�Uα τ�ν Gπ�*α -,�υσι�U�υν 2 -πιδι�κ�υν ν� -,�υσι�σ�υν δ�ν -ντ�σσε-
ται κα3 δ�ν 4π�τ�σσεται παρ� µ;ν� σ� Gµαδικ� (π�λιτικ� - Nδε�λ�γικ� - θρησκειακ�) µ�ρφ�µατα,
τ� Gπ�=α κατασκευ�U�υν �$ -κµεταλλευτ�ς της κα3 τ"ς τ� πρ�σφ�ρ�υν ?ς «:µπρ�λλες» 2 «µαντρι�».

Συνεπ7ς D «@α@��ρα» π�< ,�σπασε στ� καν�λια κα3 -µφαν*Uεται ?ς δ"θεν σ�γκρ�υση µετα,<
:παδ7ν τ�� Για @� κα3 τ�� ∆*α, ε\ναι τ� πρ�π�τασµα καπν��, π*σω �π� τ� Gπ�=� συγκαλ�πτεται D
- θρ;τητα κα3 G φ;@�ς τ�� �E,�υσιασµ�� κατ� τ"ς -λευθερ*ας τ�� πρ�σωπικ7ς φρ�νε=ν, τ�� πρ�-
σωπικ7ς -ρευν^ν, τ�� πρ�σωπικ7ς λ�γειν κα3 σ� τελευτα*α �ν�λυση D �ντ*δρασ1 τ�υ κατ� τ"ς πρ�-
;δ�υ τ�� Πρ�σ�π�υ κα3 τ�� Π�λιτισµ�� δι� τ"ς -ντ�σεως τ"ς παραπλαν1σεως κα3 τ"ς πυκν�σεως
τ�� Σκ;τ�υς.

'O «∆» ��δ�π�τε -νεπλ�κη σ� ψευδ�διλ1µµατα τ�π�υ «Για @� 2 ∆*ας», γνωρ*U�ντας καλ� Cτι
δ�ν Gδηγ��ν παρ� µ;ν� στ�ν �να@*ωση τ"ς Θε�κρατ*ας σκ�τειν7ν -π� 7ν. T� Uητ��µεν; µας ε\ναι
D +ρµηνε*α τ7ν συµ@αιν;ντων, συνεπ7ς D δηµι�υργ*α µι^ς �σφαλ��ς �φετηρ*ας γι� τ�ν π�ρε*α
πρ�ς τ� α�ρι�, δηλαδ� γι� τ�ν πρ;�δ� –κα3 µ;ν�– τ�� Π�λιτισµ��. A�τ� D -πιλ�γ1 µας ,εφε�γει
�π� τ�ν φα�λ� κ�κλ� τ7ν ψευδ�διληµµ�των κα3 �φαιρε= τ� [δαφ�ς κ�τω �π� τ� π;δια τ7ν κρυ-
πτ�ε,�υσιαστ7ν �$ασδ1π�τε �π� ρ�σεως, π�< µ� τ�ν τρ;π� τ�υ G καθ�νας κ�υ@αλ�ει νερ� στ� µ�-
λ� τ�� Σκ;τ�υς, τ"ς :πισθ�δρ;µησης κα3 -ν τ�λει τ"ς κακ�δαιµ�ν*ας τ�� �νθρ�π�υ. Γι’ α�τ� τ� πι;-
νια τ�� �E,�υσιασµ�� δ�ν συUητ��ν –δ�ν µπ�ρ��ν ν� συUητ1σ�υν– π�νω σ’ α�τ� τ� @�ση κα3 �να-
γκ�U�νται ν� Uητ��ν τ� @�1θεια τ�� εNσαγγελ�α, γι� ν� -,�υδετερ�σ�υν τ�ν λ;γ� π�< �ρθρ�νει G
«∆». Kα3 γι’ α�τ� δ�ν U1τησαν τ� δ*ω,η ��δεν�ς 8λλ�υ.

∆.I.Λ.

'Yπ�γραµµ*U�υµε τ�ν πρ�τρ�π�ν - δ1λωσιν τ�� πρ��δρ�υ τ"ς συντακτικ"ς -πιτρ�π"ς τ"ς E.E.
κ. Zισκ�ρ ντ’ �Eστα3ν σ� δηµ�σι�γρ�φ�, Cστις -,�φρασε �ντ*ρρησιν ?ς πρ�ς τ� ν� �ρ *UKη τ� Σ�νταγµα
τ"ς E.E. µ� �ναφ�ρ�ν εNς τ�ν Θ�υκυδ*δην κα3 µ�λιστα στ� 'Eλληνικ� (-δ7 @λ�πω τ�ν K*σσινγκερ
ν� «@γ�U>η καντ"λες»), δι;τι «δ�ν τ� γνωρ*U�υν �$ E�ρωπα=�ι», G Gπ�=�ς �π�ντησε ,ερ�: «ν/ µ+θ�υν».
Kα3 �$ µ�ν E�ρωπα=�ι κα3 γνωρ*U�υν κα3 µαθα*ν�υν κα3 θ� µαθα*ν�υν 'Eλληνικ�· �λ*µ�ν� σ� µ^ς,
π�< σ� λ*γα  ρ;νια, πρ�κειµ�ν�υ ν� µ�θωµε καλ� τ�ν γλ7σσα µας, θ� καταφε�γ�υµε στ�<ς B�-
σκ�υς, στ�<ς Γ�λλ�υς, στ�<ς Γερµαν�<ς κα3 π�ι;ς γνωρ*Uει σ� π�ι��ς 8λλ�υς. �Aς ε\ναι αNων*α D
«δ;,α» στ�ν µ�γα π�λιτικ� τ"ς  �ρας µας κ. P�λλη κα3 τ�<ς �κ�λ�υθ1σαντες α�τ�ν 4π�υργ�<ς
�A-παιδε*ας, ��τινες -,αφ�νισαν τ� �Aρ α=α 'Eλληνικ� �π� τ�ν -κπα*δευσιν κα3 -π�@αλαν δι� ν;-
µ�υ γλωσσικ�ν 8γλωσσ�ν συµπεριφ�ρ�ν. Συνακ;λ�υθ� τ7ν �νωτ�ρω -νεργει7ν των bταν ν� -µφα-
νισθK" D περ*φηµ�ς uAννα (πρ�σπαθ7 -δ7 κα3 καιρ� ν� �νακαλ�ψω gν [ Kη συγγ�νεια µ� τ�ν Kαϊ-
�φα) µ� τ�ν περ*φηµ�ν πρ;τασ*ν της, τ"ς καθιερ�σεως τ"ς �Aγγλικ"ς γλ�σσης ?ς -πισ1µ�υ κα3
α�τ"ς εNς τ�ν  �ραν µας. Kα3 ��δε3ς -ντρ�πη. (Γι� τ�ν �κρ*@εια γνωρ*Uω κ�π�ι�ν G Gπ�=�ς δ�ν
[ν�ιωσε 8νετα κα3 κ�τι [κανε, �λλ� «στ�� κωφ�� τ�ν π;ρτα Cσ� θ�λεις @ρ;ντα»). Tελει�ν�ντας θ�-
λω ν� ε� αριστ1σω τ�ν φιλ�λληνα Γ�λλ� ε�πατρ*δη -κ µ�ρ�υς τ�� yπλ�� 'Eλληνικ�� λα��, τ��
Gπ�*�υ πιστε�ω Cτι -κφρ�Uω κατ’ -λ� ιστ�ν τ� αNσθ1µατα �πε*ρ�υ -κτιµ1σεως κα3 �γ�πης πρ�ς τ�
πρ;σωπ;ν τ�υ, µι� π�< τ� «καθ’ jλην yρµ;δια» πρ;σωπα τ"ς πατρ*δ�ς µ�υ δ�ν τ� [καναν.

∆.Tσ.

'H -φηµερ3ς «�Oρθ;δ�,�ς T�π�ς» στ� τε� �ς τ"ς 16/05/2003 στ� 8ρθρ� «'H στ�σις τ7ν mντως µ�-
να 7ν [ναντι τ7ν �Oλυµπιακ7ν �Aγ�νων» παρ�υσι�Uει τ� πρ;τυπ� κ�π�ι�υ Gσ*�υ 'Yπατ*�υ τ��

�Eπ�θεση κατ/ τ�* �Oλυµπισµ�*

«N/ µ+θ�υν»

T� «σικ>» δ�τερµα
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θαυµατ�υργ��, π�< µατα*ωσε τ�<ς �Oλυµπιακ�<ς �Aγ7νες τ"ς -π� "ς, �πειλ�ντας ν� -πιτεθ>" µαU3
µ� 8λλ�υς µ�να �<ς κατ� τ"ς π�λιτικ"ς -,�υσ*ας (-π�ρ �υ). 'O συγγραφε<ς τ�� �νωτ�ρω 8ρθρ�υ
M�,ιµ�ς Λαυρι�της, πρ�φαν7ς µ�να ;ς, θρηνε=, δι;τι δ�ν 4π�ρ �υν σ1µερ�ν �ληθιν�3 µ�να �*,
π�< θ� �ψηφ1σ�υν «τ� γρ�µµα τ�� ν;µ�υ», γι� ν� µαται�σ�υν τ�<ς �Oλυµπιακ�<ς �Aγ7νες τ��
2004, τ�<ς Gπ�*�υς θεωρε= «�συγ �ρητη εNδωλ�λατρ*α». Παρ�λληλη πρ�ς τ� �νωτ�ρω bταν κα3 D
:ργ�νωση συνεδρ*�υ στ� �Aριστ�τ�λει� Πανεπιστ1µι� Θεσσαλ�ν*κης �π� τ�ν «'Eταιρε*α �Oρθ�δ;-
,ων Σπ�υδ7ν» τ�ν περ*�δ� 25-27 Mα��υ 2003, �ν�µεσα δ� στ� θ�µατ� τ�υ bταν κα3 �$ �Oλυµπιακ�3
�Aγ7νες. Πρ;εδρ�ς κα3 �ντιπρ;εδρ�ς �ντ*στ�ι α, �$ καθηγητ�ς Θε�λ�γικ7ν σ �λ7ν κα3 πασ*γνω-
στ�ι γι� τ3ς :πισθ�δρ�µικ�ς τ�υς �π;ψεις Γε�ργι�ς Mεταλλην�ς κα3 Θε;δωρ�ς Z1σης.

�Eν�7 D  �ρα µας +τ�ιµ�Uεται γι� τ� διε,αγωγ� τ7ν �Oλυµπιακ7ν �Aγ�νων τ�� 2004, �νακαλ�-
πτ�υµε π�ς 4π�ρ �υν κ�π�ια 4π�λε*µµατα τ�� θλι@ερ�� Mεσα*ωνα, π�<  ρησιµ�π�ι��ν τ�ν πα-
τρ�παρ�δ�τ� να� τ"ς πνευµατικ"ς -λευθερ*ας, τ� Πανεπιστ1µι� (κα3 εNδικ�τερα α�τ� τ"ς Θεσσα-
λ�ν*κης), γι� ν� διαιων*σ�υν τ�ν σκ�ταδισµ; τ�υς.

Ω.

�Aσφαλ7ς δ�ν πρ;κειται γι�  �ιρ�στ�σι� 2 γι� στ�*@α �π� µα-
δηµ�να κ�τ;π�υλα 0τ�ιµα πρ�ς @ρ7σιν, �λλ� D φωτ�γραφ*α α�τ�
-µφαν*Uει τ�ν «κ�ρων*δα τ"ς δηµι�υργ*ας» σ� µ*α α�θεντικ1 της
σ�να,η. 'Eπτ�  ιλι�δες 8νθρωπ�ι συγκεντρ�θηκαν στ�ν κεντρικ�
πλατε=α τ"ς Bαρκελ�νης, γι� ν� �παθανατισθ��ν µπρ�στ� στ�ν φω-
τ�γραφικ� φακ� τ�� �Aµερικαν�� Σπ�νσερ T��νικ (8-6-03). O$ �ντι-

δρ�σεις �π’ τ�ν ρωµαϊ�καθ�λικ� κλ"ρ� �ναπ;φευκτες, µι^ς κα3 τ� �ν�τερ� δηµι��ργηµα τ�� �Iε ω@^
δ�ν ,ε ωρ*Uει στ�ν -µφ�νιση �π� 8λλες «κατ�τερες» κα3 «8ψυ ες» 4π�ρ,εις, Cπως �$ κ;τες κα3 τ�
γ�υρ��νια.

Kα3 D πραγµατικ� κ�ρων*ς, G Λ;γ�ς, 4περ@α*νει τ� UK7� κα3 τ�ν -,ωκ;σµι� δηµι�υργ;, 8υλ�ς κα3
�;ρατ�ς 4περ@α*νει κα3 α�τ�ν τ�ν φακ� τ�� φωτ�γρ�φ�υ. ('H φωτ�γραφ*α �π’ τ� εNδησε�γραφικ�
site"in. gr").

Π.Λ.K.

Kατ� τ�ν πρ;σφατη -κδ1λωση γι� τ� +@ραϊκ� «Gλ�κα�τωµα» στ� Θεσσαλ�ν*κη (29/5/03), D -κε=
+@ραϊκ� κ�ιν;τητα �νακ1ρυ,ε ?ς -π*τιµα µ�λη της τ�ν ONκ�υµενικ� Πατρι�ρ η Bαρθ�λ�µα=� κα3
τ�ν πρ;εδρ� τ�� ΣAE (Συµ@��λι� �Aπ�δ1µ�υ 'Eλληνισµ��) κ. uAντρι�υ uAθενς.

∆�ν ,�ρ�υµε �κρι@7ς τ* σκ�πιµ;τητα 4πηρετε= µι� τ�τ�ια �νακ1ρυ,η. ∆ι;τι [τσι κι �λλι7ς G µ�ν
κ. Bαρθ�λ�µα=�ς, -κ τ"ς Nδι;τητ;ς τ�υ, ε\ναι 0να �π’ τ� @ασικ�τερα στελ� η τ"ς διεθν��ς +@ραϊκ"ς
σκ�ψεως, G δ� κ. uAθενς, ?ς @ασικ�ς πρ�αγωγ�ς τ"ς διεθν��ς +λλην�ρρωµι�σ�νης, -λ� ιστα 4π�-
λε*πεται τ�� πρ�τ�υ. Φα*νεται π�ς D $στ�ρικ� +@ραϊκ� κ�ιν;τητα τ"ς Θεσσαλ�ν*κης φιλ�δ�,ε= κα3
π�λι ν� γ*νKη τ� $σ υρ� κ�ντρ� τ�� +ν�ς κα3 +νια*�υ +@ραϊσµ�� σ� παγκ;σµι� -π*πεδ�.

Kα3 µι� πρ;ταση: T� περ*φηµ� ΣAE καλ� θ� ε\ναι κα3 γι� λ;γ�υς �ληθε*ας ν� µετ�ν�µασθK" σ�
ΣAP (Συµ@��λι� �Aπ;δηµης Pωµι�σ�νης).

Π.Λ.K.

O$ παντ�δ�ναµες HΠA π�< -πι@�λλ�υν, εeτε [τσι εeτε �λλι7ς, τ3ς �π�φ�σεις τ�υς στ�ν 4π;λ�ιπ�
κ;σµ�, δ�ν  ρει�U�νταν µι� κατακτητικ� -κστρατε*α στ� M�ση �Aνατ�λ1. T� τερ�στι� @εληνεκ�ς
τ7ν πυρα�λων τ�υς κα3 D δραστηρι�π�*ηση τ7ν 4πηρεσι7ν τ�υς (µυστικ7ν κα3 µ�) θ� bταν �ρκε-
τ�. O$ παραπληρ�φ�ρηµ�ν�ι π�λ*τες τ7ν HΠA ��δ�ν ��σιαστικ� mφελ�ς [ �υν. 'O «�Iσρα�λ» ε\ναι
G µ;ν�ς ��σιαστικ� κα3 µακρ� ρ;νια -πωφελ��µεν�ς �π� τ3ς -λλαγ>ς στ�ν περι� � – κα3 µ�λιστα
 ωρ3ς ν� διακινδυνε�Kη �π�λειες.

Z��µε τ�ν -π*λ�γ� τ"ς τραγKωδ*ας π�< γρ�φει τ� «Tρ*γων� τ7ν ∆�γµ�των» π�νω στ3ς πλ�τες µας
-π3 αN7νες κα*, Cσ� περ*εργ� κι gν �κ��γεται, παρ�λληλα -πιστρ�φει σταδιακ� D 'Eλληνικ� πνευ-
µατικ;τητα ?ς πηγ� 8ντλησης δυν�µεων γι� [ρευνα, γν�ση κι �ντ*δραση -ν�ντια στ� σκ�ταδισµ;.

N.Π.

T� «Tρ�γων� τ�ν ∆�γµ+των»

Περιττ& -νακ1ρυFη

�Aπαθανατισµ)ς
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∆�ν ε5ναι λ�ιπ�ν καν�να �π’ αMτ� �π�τ�λεσµα τ�� κ�ινωνικ�� "#�υ· γιατ9 ε5ναι
«φ�σει π�λιτικ�ν UK7�ν» ((Aριστ�τ�λης), F�ει φυσικ; 7ν*ρµηση πρ�ς κ�ινων#α. IAλλω-
στε ε5�ε κα9 πρ*τυπα φυσικ�ν κ�ινωνι�ν, Lπως τ�ν µελισσ�ν, τ�ν µυρµηγκι�ν, τ�ν
λ�κων κ.X.

(Aπ� Lλα τ��τα �fτε κι αMτ; C δηµι�υργ#α Fγινε τ� µεγαλ�τερ� 7π#τευγµ� τ�υ,
Fστω κι rν Fτσι φα#νεται µ� µι� πρOτη µατι�. T� πραγµατικ� µεγ�λ�, τ� 7κπληκτικ�
τ*λµηµ� τ�υ, C µεγαλ�τερη «�νταρσ#α» τ�υ κατ� τ�� φυσικ�� γ#γνεσθαι, %π2ρ1ε τ�
7γ�ε#ρηµ� τ�υ ν� «π�ι1σKη», ν� δηµι�υργ@σlη ∆#και� κα9 ν� θ�σlη δικ��ς τ�υ καν*-
νες. Kα9 K�ι µ*ν� ν� θ�σlη δικ��ς τ�υ καν*νες, �λλ� τ�τ�ι�υς π�k ν� ε5ναι Xντικρυς
�ντ#θετ�ι πρ�ς τ�ν καθ�λικ�ς $σ���ντα κα9 παν#σ�υρ� ν*µ� τ2ς φ�σεως· τ�ν ν*µ�
τ�� $σ�υρ�τ�ρ�υ, τ;ν «�Aν�γκη» v τ�ν «M;ρ�ν», Lπως τ;ν �π�καλ��σαν �A �ρ�α'�ι
VEλληνες. Kα9 6 ν*µ�ς τ2ς φ�σεως ε5ναι Xκαµπτ�ς, �µε#λικτ�ς, �νηλε@ς: 6 $σ�υρ*τε-
ρ�ς «τρOει» τ�ν jλιγOτερ� $σ�υρ*, αMτ�ς τ�ν �κ*µη λιγOτερ� κα9 �|τω καθ’ 012ς.
(Aναστ�λ; v κατ�λυση τ�� ν*µ�υ αMτ�� θ� σ@µαινε τ�ν θ�νατ� κ�θε Fµ"ι�υ Kντ�ς
7π9 τ2ς γ2ς.

Kι Lµως! DO τ�λµητ#ας, 6 δ�ν Kι�Oτης qσως, Xνθρωπ�ς –6 VEλλην– Fκαµε τ� κ#νη-
µ� τ�υ, τ;ν �νταρσ#α τ�υ: ν� �ν�ρθOσlη τ� �ν�στηµ� τ�υ �π�ναντι στ�ν «M*ρ�ν» κα9
ν� δηµι�υργ@σlη ∆#και�. Kα9 ν� καταργ@σlη –Lπ�υ κα9 Lσ� "�"αια µπ*ρεσε– τ�ν ν*-

TS τλµηρ�τερ καA διαρκ.στερ
κ#νηµα Lλευθερ#ας στ�ν �Iστρ#α

T
� µεγαλ�τερ� 7π#τευγµα τ�� �νθρOπ�υ –κα9 τ� πι� θαυµαστ�–
δ�ν %π2ρ1ε τ� τε�ν�λ�γικ*· γιατ# 6 Xνθρωπ�ς F�ει πρ�ικισθ2 �π�
τ;ν qδια τ; φ�ση µ� τ; δηµι�υργικ; Aκαν*τητα κα9 τ� τελει*τε-
ρα 7ργαλε'α, τ� ��ρια τ�υ. Kα9 τ� πρ*τυπα τ�ν 7ργαλε#ων τ�υ τ�

ε|ρισκε στ;ν π�λυµ@�ανη φ�ση κα9 στ� 7κπληκτικ2ς τελει*τητας «τε-
�νικ�» 7ργαστ@ρι* της. ∆�ν %π2ρ1ε Lµως �fτε κα9 τ� 7πιστηµ�νικ*.
Γιατ9 τ� καλ�τερ�, τ� �ρτιOτερ�, τ� πρ*τυπ� «πανεπιστ@µι�» ε5ναι
αMτ� τ2ς φ�σεως. Σ’ αMτ� 7µαθ@τευσε –κα9 µαθητε�ει– 6 Xνθρωπ�ς, κα9
σ� κ�π�ιες στιγµ�ς 7κλ�µψεως τ�� ν�� τ�υ �π�κωδικ�π�ιε' κ�π�ια
γραµµ; �π� τ� µυστικ� τ�ν «συγγραµµ�των» της κα9 �ναφωνε'«εjρη-
κα! εjρηκα» πετυ�α#ν�ντας τ9ς �νακαλ�ψεις τ�υ. DH 7πιστ@µη ε5ναι
µ�σα στ; φ�ση. Kα9 «G 8νθρωπ�ς φ�σεως µιµητ�ς κα3 4πηρ�της γ*-
γνεται» (Γαλην*ς). Kα9 Lσες φ�ρ�ς κατ�ρθOνει ν� γ#νεται καλ�ς 0ρµη-
νευτ;ς κα9 µιµητ;ς κα9 %πηρ�της, 7πιτυγ��νει «θα�µατα»...



µ� τ2ς αMθαιρεσ#ας κα9 τ2ς �νισ*τητας. Kα9 ν� 7πι"�λlη τ� δ#και� «�M�9 �λ�γ#στως,
�σπερ θηρ#�ν» (∆ηµ�σθ�νης), �λλ� µ� "�ση τ;ν Fνν�ια τ�� ∆ικα#�υ, Lπως τ; δια-
µ*ρφωσε µ� τ; λ�γικ@ τ�υ κα9 µ� τ;ν περ9 δικα#�υ συνε#δησ@ τ�υ. Kα9 ν� jρθOσlη,
µ*ν�ν αMτ*ς, σ� �ρ*ν�υς δεσπ�τικ�ν θε�κρατικ�ν καθεστOτων, τ� π�λ#τευµα τ2ς
(Iσ�ν�µ#ας, Lπως 6 DHρ*δ�τ�ς �π�καλε' τ; ∆ηµ�κρατ#α. Γιατ9 6 µ�γας τ�λµητ#ας κα9
κινηµατ#ας –κα9 α$Oνια 7λευθερ�π�ι�ς �ντ�ρτης Λ*γ�ς– %π2ρ1ε κα9 παραµ�νει π�-
ντ�τε 6 VEλλην Λ*γ�ς, 6 Λ*γ�ς.

Γεν�ρ�ης τ�ν DEλλ@νων %π2ρ1εν 6 Πρ�µηθ�ας,2 6 «µεγαλ�τερ�ς κ�ινωνικ�ς 7πα-
ναστ�της τ�ν α$Oνων» (Παναγ2ς Λεκατσ8ς), π�k τ*λµησε ν� τ� "�λlη µ� τ� Kρ�τ�ς
κα9 τ; B#α τ�� M*ρ�υ. T*λµησε ν� σηκωθl2 �π� τ� τ�σσερα, ν� στηρι�θl2 στ� δυ* τ�υ
Xκρα κα9 ν� κραυγ�σlη κατενOπι�ν τ2ς M�#ρας – T2ς N�µ�τ�λειας: «E5µαι κα9 �Eγ6!
DO IAνθρωπ�ς!» DO «8νω θρ�σκων» κα9 6 «�ναθρ7ν � mπωπε» (Πλ�των, «Kρατ�-
λ�ς»), «αMτ�ς π�k �ναλ�γ#�εται κα9 διαλ�γ#�εται γι� Lσα "λ�πει». IE�ω κα9 7γi λ*-
γ�. Kα9 θε#ας µ�#ρας µετ��ω µ� τ;ν δ�κην κα9 τ;ν α5δ6, π�k Fµφυτες µ�σα µ�υ φω-
λι���υν. Kα9 µ’ αMτ� �Eγv 6 qδι�ς θ� γ#νω µ�'ρα στ; µ�'ρα µ�υ, �ρ�ιτ�κτ�νας κα9
�$κ�δ*µ�ς τ�ν πεπρωµ�νων µ�υ. Kα9 µ� τ�kς δικ��ς µ�υ ν*µ�υς θ� κυ"ερνηθ�. ∆ι-
κ��ς µ�υ δρ*µ�υς θ’ �ν�#1ω. K�ντε π�ρα»!

Kα9 µ� τ�ν DHρακλε#τει� Λ*γ� τ�υ «�ν�"ει τ; δ�δα τ�� Πρ�µηθεϊκ�� Φωτ�ς» (K.
(A1ελ*ς, «DO DHρ�κλειτ�ς κα9 C φιλ�σ�φ#α τ�υ»), φωτ#�ει τ� θλι"ερ� �νθρOπινα
κ�π�δια, τ� %π�ταγµ�να σ� δεσπ�τικ� καθεστ�τα �π� «φ*"�ν θε�ν», τ� 71εγε#-
ρει 7ναντ#�ν τ�ν γη#νων 7κφραστ�ν τ2ς B#ας κα9 πρ�καλε' τ9ς µεγ�λες κ�ινωνικ�ς
7παναστ�σεις τ�� 7�υ - 6�υ α$�να π.X. στ�ν 0λληνικ� κ*σµ�. OA pδ'νες τ�υς γ�ν-
νησαν τ; ∆ηµ�κρατ#α, π�k θεµελιOθηκε µ� τ�kς ν*µ�υς τ�ν σ�φ�ν �νδρ�ν κα9
«µετ’ ε�δ�,*ας πλ1θ�υς», µ� τ; σ�µφωνη γνOµη τ�� πλ@θ�υς τ�ν jρθ�φρ�ν��ντων.

DH DEλληνικ; ∆ηµ�κρατ#α, C Mεγ�λη (Aνταρσ#α!

jA
ς �κ��σ�υµε αMτ�kς π�k πρ�τ�ι τ� τ*λµησαν, τ� �ν�πτυ1αν κα9 τ� Fφτασαν
σ�εδ�ν στ;ν τελει*τητα, τ�kς σ�φ�kς τ2ς (Aρ�α#ας DEλλ�δ�ς. DO (Aριστ�τ�-
λης �π�φα#νεται: DO Xνθρωπ�ς ε5ναι «φ�σει π�λιτικ�ν UK7�ν», 7κτ�ς τ2ς κ�ι-
νων#ας δ�ν µπ�ρε' ν� �@σlη παρ� µ*ν� τ� θηρ#� v 6 θε*ς, γιατ9 κα9 τ� δυ� αMτ�

F��υν αMτ�ρκεια. IO�ι 6 Xνθρωπ�ς. DO "#�ς τ�� �νθρOπ�υ ε5ναι Fτσι κι �λλι�ς τρα-
��ς, κινδυνOδης. Γ#νεται Lµως λιγOτερ� τρα�kς κα9 λιγOτερ� κινδυνOδης, Lταν 0νO-
ν�υν π�λλ�9 τ9ς δυν�µεις τ�υς. «(Eν τl2 0νOσει C $σ�kς» Xλλωστε. «K�ινων*α γιγν�-
µ�νη µ�ν ��ν τ�� U"ν 0νεκα, ��σα δ� τ�� ε� U"ν», «C κ�ινων#α λ�ιπ�ν συστ@θηκε �π�
τ;ν �ν�γκη γι� τ; διασφ�λιση τ�� στ�ι�ειOδ�υς "#�υ, %π�ρ�ει Lµως κα9 F�ει :ς µ*-
νιµη 7πιδ#ω1@ της τ;ν κατ�κτηση 0ν�ς καλ�τερ�υ κα#, ε$ δυνατ*ν, 0ν�ς εMτυ�ισµ�-
ν�υ "#�υ». (Aναγκαι*τητα λ�ιπ�ν �δ@ριτη ε5ναι C |παρ1η κ�ινωνι�ν.

VOµως 7νl� στ9ς λ�ιπ�ς φυσικ�ς κ�ινων#ες, π.�. τ�ν µελισσ�ν, 6 ρ*λ�ς κ�θε µ�λ�υς
των ε5ναι αMστηρ� καθωρισµ�ν�ς �π� τ�kς "ι�λ�γικ�kς ν*µ�υς, δ�ν συµ"α#νει τ�
qδι� µ� τ� µ�λη τ�ν �νθρωπ#νων κ�ινωνι�ν. K�θε Xνθρωπ�ς ε5ναι κι [νας 1ε�ωριστ�ς

kHταν Eναγκα#α V δηµιυργ#α τ: ∆ικα#υ;
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1. Bλ�πε πλε#�να Παναγ. Kυριακ*π�υλ�υ, «(Aρ�α'� DEλληνικ� ∆#και�», Fκδ. «Σ�γ�ρ�νη (Eκδ�τι-
κ@», 2003, σ. 165 κ.0π.

2. «Xιλι�δες �ρ*νια 6 N��ς �λυσωµ�ν�ς �π’ τ� ∆#α / µ’ %π�µ�ν; κι �γ�πη τ9ς �λυσ#δες Fκαµε φτε-
ρ��γες· / φτερ��γες γιν2καν λευτερι8ς �A σκλ�"ες �λυσ#δες». N#κ�ς Kα�αντ��κης, «Πρ�µηθ�ας Λυ*-
µεν�ς».
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�Eπ+νω: τ�σσερις δικαστικ>ς ψ8φ�ι µ> τ&ν 'πιγραφ& «ψ8φ�ς δηµ�σ�α». �H
µ�ρφ& τ�* MF�ν�ς τ8ς ψ1φ�υ καθ6ρι=ε τ&ν 'τυµηγ�ρ�α· 7 συµπαγ&ς σ1-
µαινε -θ6ωση, 7 κ�Eλ�ς καταδ�κη. K+θε δικαστ&ς κρατ�*σε τ&ν ψ8φ�, π�B
'F�φρα=ε τ&ν 'τυµηγ�ρ�α τ�υ, -ν+µεσα στ�ν δε�κτη κα� τ�ν -ντ�#ειρα ('Fα-
σφαλ�=�ντας Oτσι µυστικ)τητα) κα� τ&ν Oρρι#νε στ� δ�#εE� π�B πρ�ωρι=)ταν
γι’ αbτ�ν τ�ν σκ�π). K+τω: µικρ/ π1λινα πλακ�δια π�B φ�ρ�υν 'πιγραφ& µ>
τ� @ν�µα τ8ς φυλ8ς κα� τ�* δ1µ�υ, κα� εmναι κ�µµ�να σ> σ#8µα oλικ�ειδ�ς.
Πρ)κειται γι/ nνα εmδ�ς κληρ6σεως, τ�* 7π���υ �2 λεπτ�µ�ρειες παραµ�-

ν�υν Mγνωστες. (�Aθ8ναι, M�υσεE� �Aγ�ρ^ς.)



κ*σµ�ς: «T7ν �νθρ�πων D φ�σις -στ*ν 8τακτ�ν κα3 �ν�µαλ�ν κα3 κατ’ 8νδρα eδι�ν
τ�� [ �ντ�ς... κα3 gν b π�νηρ�, π�λλ�κις φα�λα @��λεται» διαπιστOνει 6 ∆ηµ�σθ�-
νης («Kατ’ (Aριστ�γε#τ�ν�ς», 15). ∆ηλαδ; «τ�ν �νθρOπων C φ�ση ε5ναι �καθ*ριστη,
K�ι 6µαλ@, κα9 $δι���υσα γι� τ�ν καθ�να. �Aν µ�λιστα ε5ναι π�νηρ@, τ*τε F�ει κα9
φα�λες 7πιθυµ#ες κα9 7πιδιO1εις». E5ναι 7γωκεντρικ�ς 6 Xνθρωπ�ς κα9 $δι�τελ;ς κα9
Xπληστ�ς, M#δας κα9 Σ#συφ�ς κα9 Πρ�κρ��στης.3 Kα9 «πρ�ς �φρ�δ*σια κα3 -δωδ�ν
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3. Mυθικ�9 Xνδρες στ�kς 6π�#�υς πρ�σωπ�π�ι@θηκαν �νθρOπινες $δι*τητες. IEτσι:
DO M�δας πρ�σωπ�π�ιε' τ;ν �ρυσ�φιλ#α κα9 φιλ��ρηµατ#α τ�� �νθρOπ�υ. Kατ� τ�ν µ�θ�, γι�

κ�π�ι� καλ� π�k Fκανε, �A θε�9 γι� ν� τ�ν �νταµε#ψ�υν τ�ν κ�λεσαν ν� τ�kς δηλOσlη τ# θ� /θελε.
Kι αMτ�ς τ�kς �@τησε L,τι πι�νlη ν� γ#νεται �ρυσ�φι. IEµπλεως �αρ8ς Xρ�ισε ν� πι�νlη L,τι πρ*φταινε
κα9 αMτ� γιν*ταν �ρυσ*ς. �Hρθε Lµως κα9 C �ρα π�k πε#νασε. M*λις Lµως Xγγι1ε τ� φαγητ*, αMτ�
Fγινε �ρυσ�φι. Στ9ς κραυγ�ς τ�υ πρ*στρε1ε C �γαπηµ�νη τ�υ κ*ρη, µ*λις Lµως τ�ν �γκ�λιασε, µε-
τατρ�πηκε σ� �ρυσ� Xγαλµα, Xψυ��. IEντρ�µ�ς κα9 �πελπισµ�ν�ς τ*τε, παρακ�λεσε τ�kς θε�kς ν�
τ�ν �παλλ�1�υν �π� τ; �ρυσ�π�ι� δωρε� τ�υς. E$σ�κ�υσαν τ9ς παρακλ@σεις τ�υ κα9 τ�� %π�δει1αν
τ; λ�τρωση: ν� 1επλυθl2 στ�ν Πακτωλ� π�ταµ*· γι’ αMτ� κα9 Fκτ�τε 6 π�ταµ�ς αMτ�ς τ2ς Φρυγ#ας
F�ει στ;ν κ�#τη τ�υ κ�µµ�τια �ρυσ��. DO M#δας-Xνθρωπ�ς τ2ς 7π��2ς µας Lµως π�σ�ει �νηκ�στως
�π� τ� delirium tremens τ2ς �ρυσ�φιλ#ας τ�υ. M� L,τι �σ��λε'ται, �κ*µη κα9 L,τι α$σθ�νεται, θ�λει
ν� µετρι�ται µ� �ρ2µα, ν� γ#νεται �ρυσ�φι. Γι’ αMτ� κα9 F�ει Xρρωστ�, δ�υλικ� φρ*νηµα, �νια (71α-
γ�ρ�σιµη) συνε#δηση, ψυ�ρ� %π�λ�γιστ; κα9 7µπ�ρ�κ� τ; σκ�ψη τ�υ κα9 τ;ν καρδι� τ�υ π�τρινη.

DO Σ�συφ�ς. Γι� κ�π�ι� "αρk παρ�πτωµ� τ�υ –κατ�λα"ε τ�ν $σθµ� τ2ς K�ρ#νθ�υ κα9 7π�"αλε τ;ν
κατα"�λ; δι�δ#ων στ�kς διερ��µ�ν�υς– καταδικ�στηκε �π� τ�kς θε�kς ν� ε|ρlη τ; λ�τρωσ@ τ�υ,
µ*λις τ�ν τερ�στι� λ#θ�, µ� τ�ν 6π�'� τ�ν φ*ρτωσαν, κατOρθωνε ν� τ�ν �νε"�σlη στ;ν κ�ρυφ; 0ν�ς
λ*φ�υ κα9 7κε' ν� τ�ν στερεOσlη. DIδρωκ�πl8, �γων#�εται, �γκ�µα�l8, φτ�νει στ;ν κ�ρυφ@, µ� τ*τε 6
λ#θ�ς γλυστρ�ει �π� τ� ��ρια τ�υ. Kα9 6 τραγικ�ς Σ#συφ�ς 1αναρ�#�ει �π� τ� ρι�� τ�� λ*φ�υ σ� ν�α
�ν�"αση π�λι, Lµως �ωρ9ς �π�τ�λεσµα. Kα9 αMτ� συνε�#�εται –�π’ τ�ν καθ�να µας– µ��ρις Lτ�υ C
π�τρα γ#νJη ταφικ; πλ�κα, Lπ�υ κα9 C λ�τρωση. Kατ�δικ�ς Σ#συφ�ς ε5ναι κα9 6 �πα#δευτ�ς, 6 �φι-
λ�σ*φητ�ς Xνθρωπ�ς, 6 �ρρωστηµ�να φιλ*δ�1�ς –συν@θως συµπλεγµατικ�ς ε5ναι 6 παθιασµ�ν�ς
φιλ*πρωτ�ς– �γ�Oδης, �νειρ@νευτ�ς, �νικαν�π�#ητ�ς, �κ*ρεστ�ς, µεµψ�#µ�ιρ�ς, 7πικυψ#ας κα9
�σπ*νδυλ�ς στ�kς $σ�υρ�kς  κα9 δ�υλικ� %π���γι* τ�υς, µ� τ�� κισ�� τ;ν «Aκαν*τητα» κα9 τ�� γυ-
µν�σ�λιαγκα τ� σ#ελα κα9 τ� κ�ρατα· ρ#�νεται κ�θε φ�ρ� στ�ν �γ�να ν� φτ�σlη σ� �ληθιν; v ε$κα-
��µ�νη κ�ρυφ; τ2ς κ�ινωνικ2ς v Xλλης κλ#µακας, �γν�Oντας Lτι τ� πραγµατικ� �ν�"ασµα ε5ναι µ*-
ν�ν 7σωτερικ*, Lτι �A �ληθιν�9 θρ*ν�ι "ρ#σκ�νται µ�σα µας.

DO Πρ�κρ��στης. DO γνωστ�ς µυθικ�ς ληστ@ς, "ασανιστ;ς κα9 «$σ�κεφαλιστ;ς» τ�ν �νθρOπων,
7ν�δρευε τ�kς διερ�*µεν�υς �π� τ; δι*δ� στ9ς Σκιρων#δες Π�τρες (τ;ν Kακι� Σκ�λα) δια"�τες κα#,
α$�µαλωτ#��ντ�ς τ�υς, τ�kς 1�πλωνε π�νω στ;ν «πρ�κρ��στεια κλ#νη» τ�υ. T� µ2κ�ς της xσαν κα-
θωρισµ�ν� Fτσι, �στε ν’ �νταπ�κρ#νεται µ� τ� «$δανικ�» π�λι κατ’ αMτ�ν |ψ�ς, π�k Fπρεπε ν� ε5�ε
κ�θε Xνθρωπ�ς. VOσων λ�ιπ�ν τ� |ψ�ς %περ�"αινε τ� µ2κ�ς τ2ς κλ#νης τ�υ, τ�kς π#ε�ε –v κα9 τ�kς
Fκ�"ε τ� κεφ�λι– στ9ς καλ�τερες δ� στιγµ�ς τ�υ συρρ#κνωνε τ� κ�τω Xκρα τ�υς, rν δ�ν τ�kς τ� Fκ�-
"ε. VOσων π�λι xσαν µικρ*τερα, Fκανε τ� �ντ#θετα. DO 7γωϊστ@ς, 6 συµφερ�ντ�λ*γ�ς, 6 �µ*ρφωτ�ς,
6 �π�λυτ*φρων, 6 δ�γµατικ�ς ε5ναι «Πρ�κρ��στης» π�k �l2 �ν�µεσ� µας. IE�ει τ� δικ� τ�υ µ�τρα
κα9 σταθµ� –�νθρωπ�λ�γικ�, 7θνικ�π�λιτικ�, �λλ� κα9 ν�ητικ�, συναισθηµατικ�– κα9 µ’ αMτ�, rν
δ�ν µπ�ρl2 ν� κ�νlη τ� Fργ� τ�� Πρ�κρ��στη, π�k �ν�π�πτα συν@θως, rν ε5ναι φανατικ*ς, τ�ν κ�υ-
"αλ�ει µ�σα τ�υ, 6πωσδ@π�τε δυσανασ�ετε', �σκε' κριτικ@ –πικρ; συν@θως– v 7πι�ειρε' ν� κ�νlη,
Lσ�υς ε5ναι F1ω �π� τ� δικ� τ�υ µ�τρα –µ� «παρ�τρ�νσεις», µ� κ�λακε'ες, µ� πρ�σφ�ρ�ς v �πειλ�ς,
συν@θως µ� τ; "#α– ν� τ� δε�θ��ν, �κ*µη κα9 ν� αMτ��ειριασθ��ν, πρ�κειµ�ν�υ 6 «�νθρωπ�πλ�στης»
αMτ�ς ν� Aκαν�π�ιηθl2.

OA (Aρ�α'�ι VEλληνες, �A (Aθηνα'�ι 7ν πρ�κειµ�νlω, σε"*µεν�ι τ;ν αMτ�τ�λεια, τ;ν αMτ�ν�µ#α κα9
τ;ν �νεπαν�ληπτη µ�ναδικ*τητα κ�θε �νθρOπ�υ –τ� θεµελι�δες δικα#ωµ� τ�υ ν� ε5ναι 6 0αυτ*ς τ�υ,
αMθ�παρκτ�ς κα9 αMτ*ν�µ�ς– κα9 πρ�π�ντων τ;ν �τ�µικ@ τ�υ 7λευθερ#α κα9 τ; σ�φ#α τ2ς Φ�σεως,
�π�στρεφ*µεν�ι δ� µ� "δελυγµ#α κ�θε κ�ινωνικ*, θρησκευτικ*, κ�σµ�θεωρητικ� δ*γµα, �π�στειλαν
τ�ν �ρω� τ�υς, τ�ν Θησ�α, 6 6π�'�ς τ�ν 71Oντωσε. DH �λληγ�ρ#α ε5ναι σαφ�στατη. DH (Aθηναϊκ; ∆η-
µ�κρατ#α λ�τρευε τ;ν (Eλευθερ#α. Kα9 σε"*ταν τ;ν αMτ�τ�λεια, φυσικ@, �θικ; κα9 πνευµατικ; κ�-
θε �νθρOπ�υ
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T/ -θηναϊκ/ δικαστ1ρια, γι/ ν/ -π�φ�γ�υν κ+θε περ�πτωση δωρ�δ�κ�ας, κλ1ρωναν τ�Bς
δικαστ/ς λ�γ� πρ�ν -π� τ& δ�κη. K+θε π�λ�της π�B 'πιθυµ�*σε ν/ 'κλεγg8 δικαστ1ς, π1-
γαινε τ&ν αbγ& στ�ν #�ρ� τ�ν κληρωτηρ�ων κα� Oρρι#νε nνα #+λκιν� πλακ�δι�, π�B Oφε-
ρε τ� @ν�µ+ τ�υ κα� τ� γρ+µµα τ�* δικαστικ�* τµ1µατ�ς lπ�υ -ν8κε, στ� δ�#εE� π�B -ντι-
στ�ι#�*σε σ’ αbτ� τ� τµ8µα. T/ κληρωτ1ρια ('π+νω) Vταν λ�θινα µ> π�ντε κ+θετες στ8λες

'γκ�π�ν κα� nναν #+λκιν� -γωγ� -π� τ& µι/ πλευρ/ µ> nναν wπλ� µη#ανισµ� κ+τω.



 ε*ριστ�ν» ((Aριστ�τ�λης, «Π�λιτικ�», 1253 α. 36, 37), δηλαδ; «κα9 :ς πρ�ς τ; σε-
1�υαλικ*τητα κα9 τ; λαιµαργ#α τ� πι� Xπληστ�». Kα9 �κ*µη ε5ναι τ� πι� 7πιθετικ�
κα9 τ� πι� καταστρ�φικ� �π’ Lλα τ� θηρ#α. E5ναι «τ� �γρι�τερ�ν Cπ�σα φ�ει γ",
τυ �ν κακ"ς φ�σεως κα3 µ� :ρθ"ς παιδε*ας». VOταν ρωτ@θηκε 6 Nτ�στ�γι�φσκυ σ�
τ# διαφ�ρει 6 Xνθρωπ�ς �π� τ� θηρ#α, �π�ντησε: «E\ναι καλλιτ� νης στ� θηριKωδ*α
τ�υ»! ∆�ν F�ησε κα9 στ�ν ε$κ�στ�ν α$�να, γι� ν� διαπιστOσlη Lτι Fγινε κα9 «7πιστ@-
µων» σ’ αMτ@ν!.. IEπειτα π�ντ�τε %π2ρ1ε C σπανι*τητα v C �νεπ�ρκεια τ�ν �γαθ�ν,
εqτε πραγµατικ; εqτε λ*γlω τ2ς �πληστ#ας τ�ν $σ�υρ�ν εqτε κα9 τε�νητ@, αMτ; π�k κα-
τασκευ��εται στ;ν ψυ�; τ�� homo economicus, τ�� καταναλωτικ�� «�νθρOπ�υ - �η-
τι�ν�υ», π�k τ�� «λε#π�υν Lλα», �κρι"�ς γιατ9 τ�� λε#πει C ψυ�@ τ�υ...

(Eν Kψει λ�ιπ�ν τ�ν �νωτ�ρω �ντικειµενικ�ν διαπιστOσεων �A VEλληνες σ�φ�9
�π�φ�νθηκαν µετ� λ*γ�υ jρθ�� κα9 γνOσεως "αθε#ας: «N;µ�υς �ναγκα=�ν τ*θεσθαι
κα3 U"ν κατ� ν;µ�υς 2 µηδ� διαφ�ρειν τ7ν π�ντKη �γρ*ων θηρ*ων» (Πλ�των).
«[uAνθρωπ�ς]  ωρισθε3ς ν;µ�υ κα3 δ*κης [τ7ν UK�ων]  ε*ριστ�ν π�ντων» ((Aριστ�-
τ�λης, «Π�λιτικ�», 1253 α. 32, 33). Συνεπ�ς µ*ν� τ� ∆#και� µπ�ρε', �ς [να "αθµ*, ν�
7πι"�λlη τ;ν τ�1η κα9 τ;ν εMρυθµ#α στ;ν κ�ινων#α. «'H δ� δικαι�σ�νη π�λιτικ;ν· D
γ�ρ δ*κη π�λιτικ"ς κ�ινων*ας τ�,ις -στ*ν» ((Aριστ�τ�λης «Π�λιτικ�», 125α 57, 58).

«O�δ�ν κρε=σσ�ν 2 π;λει ν;µ�ι καλ7ς τεθ�ντες» (EMριπ#δης) λ�ιπ*ν. OA ν*µ�ι, κα9
µ�λιστα �A jρθ�9 ν*µ�ι, ε5ναι τ� «κρε#σσ�να» µι8ς π�λιτικ�ς pργανωµ�νης κ�ινω-
ν#ας. E5ναι �A �ρµ�9 π�k τ; διαρθρOν�υν κα9 τ; συν���υν. Kα9 ε5ναι κα9 τ� 7σωτε-
ρικ� τε#�η της, π�k τ;ν πρ�στατε��υν �π� τ�kς 71ωτερικ�kς 7�θρ�kς – τ;ν �δικ#α,
τ;ν αMθαιρεσ#α, τ;ν 7πιθετικ*τητα, τ;ν κυριαρ�ικ*τητα τ�� 0ν�ς 7π9 τ�� Xλλ�υ. Kα9
ε5ναι �A φρ�υρ�9 κα9 πρ�στ�τες τ2ς 7λευθερ#ας Lλων 7ναντ#�ν Lλων. Γι’ αMτ� κα9 6
DHρ�κλειτ�ς (Fragmenta 44.1, 2) καλε' «µ� εσθαι  ρ� τ�ν δ"µ�ν 4π�ρ τ�� ν;µ�υ Cκω-
σπερ τε* ει�ς» – ν� µ��εται 6 λα�ς %π�ρ τ�ν ν*µων τ�υ, Lπως µ��εται κα9 %π�ρ τ�ν
τει��ν τ2ς π*λεOς τ�υ. «M� 4παρ ��σης ε�ν�µ*ας περ3 τ�ς π;λεις ��κ gν δ�ναιτ;
τις �γαθ�ς 2 ε�δα*µων π�λ*της ε\ναι», δηλαδ; «σ� κ�ινων#α µ; εMν�µ��µενη καν�-
νας δ�ν µπ�ρε' ν� ε5ναι �γαθ�ς v εMτυ�@ς». Π*σ� µ8λλ�ν rν δ�ν %π�ρ��υν κrν ν*-
µ�ι.

VOµως δ�ν �ρκ��ν �fτε κα9 �A καλ�τερ�ι, �A jρθ*τερ�ι κα9 �A δικαι*τερ�ι ν*µ�ι,
rν αMτ�9 �A ν*µ�ι δ�ν γ#νωνται σε"αστ�9 v δ�ν 7φαρµ*�ωνται. Γι’ αMτ� κα9 «π;λις  ε*-
ρ�σι ν;µ�ις �κιν1τ�ις  ρωµ�νη κρε*σσων -στ3ν 2 καλ7ς [ �υσιν �κ�ρ�ις» (Θ�υκυ-
δ#δης «DIστ�ρ#α», Γ´ , 37, 3, 4), δηλαδ; «ε5ναι καλ�τερη µ#α π�λιτε#α, π�k 7φαρµ*�ει
Fστω κα9 τ�kς �ειρ*τερ�υς ν*µ�υς π�k F�ει, παρ� 7κε#νη π��, rν κα9 F�Jη τ�kς καλ�-
τερ�υς, δ�ν τ�kς τηρε'». T*τε π�ς µπ�ρ��ν ν� λειτ�υργ@σ�υν καλ�τερα �A ν*µ�ι;
Π�ς µπ�ρε' C ∆ικαι�σ�νη ν� γ#νεται �π�τελεσµατικ; v πι� �π�τελεσµατικ@; Kα9 σ’
αMτ� τ� �@τηµα F�ει �π�ντηση C (Aρ�α#α DEλλ�δα. Kα9 µ�λιστα τ;ν καλ�τερη:

T� ∆#και� κα9 6 ν*µ�ς ε5ναι 0τερ*ν�µη ρ�θµιση, π�k 7πιτ�σσει µ� τ;ν �πειλ; π�ιν2ς
τ;ν �ναγκαστικ; συµµ*ρφωση. (Aπαιτε' τ;ν %π�ταγ; στ� κελε�σµατ� τ�υ. Kα9 ε5ναι
�ναγκα'� µ�ν ν� ε5ναι 7πιτακτικ�ς v �παγ�ρευτικ*ς, �λλ� δ�ν µπ�ρε' ν� ε5ναι κα9
παντ�� κα9 π�ντ�τε παρOν. IEπειτα C $σ�kς κα9 C 7φαρµ�γ@ τ�υ 71αρτ�νται �π� τ�
πρ�ς τ��τ� τεταγµ�να Kργανα, π�k δ�ν ε5ναι παρ� �νθρOπινες %π�ρ1εις, µ� τ9ς $δι-
αιτερ*τητ�ς τ�υς, τ9ς �δυναµ#ες �λλ� κα9 τ9ς 71αρτ@σεις v κα9 τ9ς Aκαν*τητ�ς τ�υς.

Γι’ αMτ� κα9 C DEλληνικ; Σκ�ψη �πευθ�νθηκε κα9 στ�ν 7σωτερικ� κ*σµ� τ�� �νθρO-
π�υ. (Aφ�� «7γκατ�στησε», κατ� θε#α παρα�Oρηση, τ;ν «α5δ6 τε κα� δ�κην» στ; συ-
νε#δησ@ τ�υ, τ�ν κατ�στησε «δικαι�φ*ρ�» Kν, δηλαδ; |παρ1η π�k φ�ρει τ� δ#και�
µεθ’ 0αυτ2ς. AMτ; τ;ν Fνν�ια F�ει κα9 C πλατωνικ; ρ@ση «8νθρωπ�ς συν�σει τε 4πε-
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ρ� ει κα3 δ*κην κα3 θε�<ς µ;ν�ν ν�µ*Uει», δηλαδ; «6 Xνθρωπ�ς %περ��ει τ�ν λ�ιπ�ν
Kντων :ς πρ�ς τ� λ�γικ�ν κα9 τ; συνε#δηση τ�� δικα#�υ, ε5ναι δ� κα9 τ� µ*ν� π�k πι-
στε�ει σ� θε��ς»· κα9 C �ριστ�τελικ� «τ� µ;ν�ν αeσθησιν [ �ν τ�� δικα*�υ κα3 τ��
�δ*κ�υ», δηλαδ; «µ*ν�ν 6 Xνθρωπ�ς F�ει συνε#δηση τ�� δικα#�υ κα9 τ�� �δ#κ�υ».
Kα9 γι’ αMτ� Xλλ�ς σ�φ�ς διακ@ρυ1ε σ�ετικ�ς: «Mηδ�π�τε µηδ�ν αNσ ρ�ν π�ι1σας
[λπιUε λ1σειν· κα3 γ�ρ, gν τ�<ς 8λλ�υς λ�θKης, σαυτK7 συνειδ1σεις», δηλαδ; «µ;ν
7λπ#�εις κ�ν�ντας κ�τι α$σ�ρ� Lτι θ� 1εφ�γlης· δι*τι, κα9 rν �κ*µη διαφ�γlης τ;ν
πρ�σ��; τ�ν Xλλων, θ� τ� γνωρ#�lη π�λk καλ� C συνε#δησ@ σ�υ».

Γι’ αMτ� κα9 6 τιµιOτατ�ς (Iσ�κρ�της, �πευθυν*µεν�ς πρ�ς τ�kς συµπ�λ#τες τ�υ,
π�k 7νl� /δη ε5�αν ν*µ�υς τελε#�υς, Lπως %περ@φανα διαπ#στωνε 6 Περικλ2ς
(Θ�υκ., «DIστ�ρ#α» B, 37, 1-3) « ρ�µεθα γ�ρ π�λιτε*Kα �� Uηλ��σKη τ�<ς τ7ν π�-
λας ν;µ�υς, παρ�δειγµα δ� µ^λλ�ν α�τ�3 mντες τισ3ν 2 µιµ��µεν�ι +τ�ρ�υς» [F��υ-
µε π�λ#τευµα, π�k δ�ν �ηλε�ει τ�kς ν*µ�υς τ�ν Xλλων, �λλ� µ8λλ�ν 7µε'ς εqµα-
στε παρ�δειγµα γι’ αMτ��ς, παρ� τ�kς µιµ��µεθα], Lµως τ� xθ�ς ε5�ε πι� δια-
"ρωθ2 (4�ς α$. π.X., C (Aθ@να F"αινε πρ�ς τ� λυκ*φως της), τ�kς κ�λεσε· «O�
τ�ς στ��ς -µπιπλ�ναι γραµµ�των4 �λλ’ -ν τα=ς ψυ α=ς [ ειν τ� δ*και�ν» («Πα-
νηγυρικ�ς» 41, 2, 3). [N� µ; γεµ#�ετε τ9ς στ��ς µ� κε#µενα ν*µων, �λλ� ν� F�ετε
στ9ς ψυ��ς σας τ� δ#και�].

DH (Aθηναϊκ; Π�λιτε#α Lµως δ�ν �ρκε'τ� σ� 7πικλ@σεις Lπως αMτ�ς τ�� (Iσ�κρ�τη
v τ�ν µεγ�λων τραγικ�ν π�ιητ�ν της. M� τ; συστηµατικ; κα9 pργανωµ�νη 7κπα#-
δευση τ�ν νεαρ�ν "λαστ�ν της σ� τ��τ� κυρ#ως �π�σκ�π��σε: ν� διαµ�ρφOνlη τ�
πνε�µα κα9 τ;ν ψυ�; τ�� ν��υ «Yστε τ�λε�ν π�λ*την γεν�σθαι, 8ρ ειν τε κα3 8ρ ε-
σθαι µετ� δ*κης -πιστ�µεν�ν»,5 δηλαδ; «�στε ν� γ#νεται τ�λει�ς π�λ#της κα9 ν� γνω-
ρ#�lη ν� Xρ�εται �λλ� κα9 ν� Xρ�lη µ� δικαι�σ�νη».

«�O
λ*γων �$ �γαθ�3 δ��νται ν;µων», λ#γ�υς ν*µ�υς (αMτ�kς π�k �φ�ρ��ν
σ� τυπικ�ς διαδικασ#ες) F��υν �ν�γκη �A �γαθ�9 Xνθρωπ�ι. Γιατ9 τ�kς
�Mσιαστικ��ς, τ�kς θεµελιOδεις ν*µ�υς, τ�kς F��υν µ�σα τ�υς· F��υν µ�-
σα στ;ν ψυ�@ τ�υς τ9ς δικαιικ�ς δ�λτ�υς.6 «�Aπ� �νται τ7ν yµαρτηµ�-

των �� δι� φ;@�ν ��τε δι’ -λπ*δα, �λλ� δι� τ� δ��ν», δηλαδ; «�π���υν �π� τ; δι�-
πρα1η παραν�µι�ν κα9 �δικηµ�των K�ι �π� τ�ν φ*"� τ�ν κυρOσεων �fτε �π� τ;ν
7λπ#δα τ2ς �µ�ι"2ς (θεϊκ2ς v �νθρOπινης), �λλ� γιατ9 Fτσι πρ�πει», γιατ9 αMτ; ε5ναι
C θ�ση τ�υς κα9 C �ρ��ντι� τ�υς.

DH κακ*τητα, C �δικ�πραγ#α, C �νεντιµ*τητα, C 7κ πρ�θ�σεως πρ�σ"�λ; τ�ν δι-
καιωµ�των τ�ν Xλλων ε5ναι �π*δει1η �νε1�λικτ�υ –�θικ�ς κα9 π�λιτιστικ�ς– �νθρO-
π�υ· v φθαρµ�ν�υ κα9 κατερειπωµ�ν�υ 7σωτερικ�ς, 0ν�ς Cµι-�νθρOπ�υ. DO �κ�ραι-

�O καλFτερς νµφFλακας: V Παιδε#α
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4. OA (Aθηνα'�ι �ν�γραφαν τ� κε#µενα τ�ν ν*µων τ�υς στ9ς στ��ς, τ;ν Bασ#λει� Στ�� κα9 τ;ν Π�ι-
κ#λη, π�k "ρ#σκ�νταν στ;ν (Aγ�ρ�, πρ�κειµ�ν�υ ν� ε5ναι πρ�σιτ�9 σ� Lλ�υς τ�kς π�λ#τες. (Bλ�πε πε-
ρισσ*τερα Fργ� µας «(Aρ�α'� DEλληνικ� ∆#και�», σ.σ. 719-720.

5. Bλ�πε περ9 παιδε#ας τ�ν (Aρ�α#ων (Aθηνα#ων τ� πρ�αναφερθ�ν π*νηµ� µας κα9 ε$δικOτερα:
T� Σ�νταγµα τ2ς (Aθηνα#ων Π�λιτε#ας, Xρθρ� 37, σ.σ. 368-392.

6. DO ∆ηµ�σθ�νης, 6 µεγαλ�τερ�ς θεωρητικ�ς τ�� ∆ικα#�υ, καταφ�σκων κα9 �π�δε�*µεν�ς τ;ν
Πλατωνικ; θεωρ#α (Πρωταγ*ρας) περ9 7ν-�$κ@σεως τ2ς δ#κης στ;ν ψυ�@, �π�φα#νεται (Kατ’ (Aρι-
στ�γε#τ�ν�ς 9, 5): «Kα3 δ*κης κα3 ε�ν�µ*ας κα3 αNδ��ς �$ κ�λλιστ�ι @ωµ�3 κα3 δικαι;τατ�ι -ν α�τK"
τK" ψυ K" +κ�στ�υ εNσ*ν».



�ς, 6 Xρτι�ς, 6 Kρθι�ς µ�σα τ�υ Xνθρωπ�ς, 6 πραγµατικ� 7λε�θερ�ς, K�ι µ*ν�ν �ρνε'ται
κι �π�ρρ#πτει τ;ν $δ�α τ�� ν� πρ�1lη 7νσυνε#δητα κα9 µ� τ; θ�λησ@ τ�υ τ� κακ*,
�λλ�, �ντ#θετα, θεωρε' �ρ��ς –κα9 �αρ� τ�υ– «pφελ�ειν»,7 ν� γ#νεται pφ�λιµ�ς στ�kς
Xλλ�υς, ν� κ�νlη τ� καλ*· τ�υλ��ιστ�ν ν� µ; διαπρ�ττlη τ� κακ*. DO Σωκρ�της, 6
Xνθρωπ�ς π�k Fγινε «θε'�ς», µετα1k Xλλων διακ@ρυσε:

«�E�ν ε\ναι �ναγκα=� ν� �δικ7 2 ν� �δικ��µαι, θ� πρ�τιµ��σα ν� �δικ��µαι παρ�
ν� �δικ7».8 Γιατ9 τ� ν� µ; θ�λlη κανε9ς ν� κ�νlη τ� κακ*, ν� τ� �π�ρρ#πτlη σ�ν µ�σ�
7πιδ#ω1ης τ�ν στ*�ων τ�υ κα9 γενικOτερα σ�ν τρ*π� �ω2ς τ�υ, σηµα#νει Lτι F�ει
�ν�"ει ψηλ� µ�σα τ�υ, πι� π�νω �π� τ� συν@θη 7π#πεδα, F�ει γ#νει 7λε�θερ�ς. (Aλλ�
κα9 δυνατ*ς. Kα9 δι�γει �ρεµOτερα τ�ν "#� τ�υ.

«'H τ�*νυν δικαι�σ�νη π�λλ�ν [ ει �αστ�νην τK" ψυ K". τ� γ�ρ µηδ�να µ1τε φ�-
@��µεν�ν µ1τε αNσ υν;µεν�ν U"ν Dδ�ν1 τις -στ3ν κα3 $καν;της τK7 @*Kω» (∆ι�γ�νης 6
Kυνικ�ς, ε$ς Στ�"α#�υ «(Aνθ�λ�γ#α», 3.9.46,2). [DH δικαι�σ�νη παρ��ει µεγ�λη ψυ-
�ικ; �ρεµ#α· γιατ9 τ� ν� �l2 κανε9ς �ωρ9ς ν� φ�"8ται �fτε ν� ντρ�πεται καν�να, ε5ναι
Cδ�ν; κα9 δ�ναµη γι� τ�ν "#�].

�H
Παιδε�α, �π�φ�νθηκαν �A VEλληνες, «C �φ@, τ� Xναµµα τ�� θεϊκ�� σπινθ2ρ�ς,
π�k "ρ#σκεται µ�σα µας», Lπως 0ρµ@νευσε jρθ� τ; θ�ση τ�υς 6 Γκα'τε.
«uAνθρωπ�ς δ�, Yς φαµεν, aµερ�ν, Cµως µ�ν παιδε*ας µ�ν :ρθ"ς τυ �ν κα3
φ�σεως ε�τυ ��ς, θει;τατ�ν Dµερ�τατ;ν τε UK7�ν γ*γνεσθαι φιλε=» (Πλ�των,

«N*µ�ι», 766α 1-3). [DO Xνθρωπ�ς ε5ναι �µερ� πλ�σµα, 7�ν Lµως τ��lη ν� F�lη �γαθ;
φυσικ; ψυ�ικ; πρ�δι�θεση κα9 τ��lη κα9 jρθ2ς παιδε#ας, τ*τε συν@θως γ#νεται τ�
πι� �µερ� κα9 τ� πι� θεϊκ� πλ�σµα». IAλλωστε «�Mδε9ς 0κiν κακ*ς», καν�νας δ�ν γ#-
νεται θεληµατικ� κακ*ς].

DH παιδε#α ε5ναι C «7λκ&» (= τρ�"ηγµα, [λ1η) κα9 C καθ�δ@γηση τ�ν παιδι�ν πρ�ς
τ;ν µ� τ� φωτισµ� τ�� ν�� κα9 τ2ς ψυ�2ς τ�υς αMτ�πρ�α#ρετη �π�δ��; κα9 τ@ρηση
(τ�ν 7πιταγ�ν) τ�� jρθ�� λ*γ�υ, π�k F�ει διατυπωθ2 στ�kς ν*µ�υς τ2ς Π�λιτε#ας,
δηλαδ; τ�� λ*γ�υ τ2ς δικαι�σ�νης. ∆ι*τι, Lπως κα9 π�λι �π�φα#νεται 6 Πλ�των,
«[λ�γισµ�ς �ς γεν;µεν�ς δ;γµα π;λεως κ�ιν�ν ν;µ�ς -πων;µασται», («N�µ�ι» 644d,
2-3), δηλαδ; «µι� λ�γικ; κρ#ση (περ9 0ν�ς �ητ@µατ�ς), π�k γ#νεται κ�ιν�ς �π�δεκτ;
�π� τ�kς π�λ#τες µι8ς π�λιτε#ας, jν�µ��εται ν*µ�ς». (Aλλ� C jρθ; κρ#ση ε5ναι κα9
C jρθ; �π*φαση τ2ς δικαι�σ�νης, �φ�� «�� διαφ�ρει λ;γ�ς :ρθ�ς λ;γ�υ δικαι�σ�-
νης».

Συνεπ�ς C Παιδε#α �ναπτ�σσει τ; δυνατ*τητα τ�� �νθρOπιν�υ Kντ�ς –6 Xνθρω-
π�ς ε5ναι �ν λ�γικ�ν «[8νθρωπ�ν... UK7;ν -στιν], ν�� κα3 -πιστ1µης δεκτικ�ν» ((Aρι-
στ�τ�λης «T�πικ�», 112α, 18-19)–, µπ�ρε' ν� λ�γ#�εται, ν� διευρ�νlη τ9ς ν�ητικ�ς τ�υ
�ρετ�ς κα9 ν� µαθα#νlη, παραλλ@λως δ� ν� �φυπν#�lη, ν� 7νεργ�π�ιl2 κα9 ν� καλ-
λιεργl2 τ9ς 7νυπ�ρ��υσες σ’ αMτ� θεϊκ�ς κατα"�λ�ς τ2ς «αNδ��ς τε κα3 δ*κης» –τ2ς
�θικ2ς συστ�λ2ς κα9 τ�� α$σθ@µατ�ς τ�� δικα#�υ–, µπ�ρε' πρ�γµατι ν� αMτ�δια-
µ�ρφOνεται σ� Xνθρωπ� (= Xνω θρOσκ�ντα). N� τ�ν κ�νlη πρ)σωπ�, δηλαδ; αMτ*-
ν�µη, αMθ�παρκτη, αMτ�πειθαρ���µενη �θικ; παρ�υσ#α.

VOµως πρ�πει ν� διευκρινισθl2, γι� ν� �ρθl2 κα9 C σ�γ�υση (σκ*πιµη;) π�k F�ει

T# µπρε9 ν7 κ(νlη EγαθSν τSν [νθρωπ;
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7. «(Ωφελ�ειν v µ; "λ�πτειν», DIππ�κρ�της.
8. «EN �ναγκα=�ν εeη �δικε=ν 2 �δικε=σθαι, +λ�*µην gν �δικε=σθαι 2 �δικε=ν».



καλλιεργηθ2 –πρ�παγανδισθ2 καλ�τερα– στ;ν 7π��@ µας σ�ετικ� µ� τ;ν �ληθιν;
Fνν�ι� της, Lτι παιδε�α εmναι Q πα�δευση τ8ς ψυ#8ς κα� τ�* πνε�µατ�ς, C µ*ρφωση
κα9 διαµ*ρφωση τ�� �νθρOπ�υ σ� πρ*σωπ� (σ� πρ�σωπικ*τητα), K�ι C 7κπα#δευση.
�Eκπα�δευση µπ�ρ�*ν ν/ jπ�στ�*ν κα� τ/ =c�α κα� ν/ -π�κτ�*ν δεFι)τητες π�B δ>ν
O#�υν. Παραµ�ν�υν lµως =c�α. Kα9 φυσικ� κα9 6 Xνθρωπ�ς µπ�ρε' µ� τ;ν 7κπα#δευση
ν’ �π�κτl8 δε1ι*τητες π�k δ�ν ε5�ε, v ν� �ναπτ�σσlη Aκαν*τητες π�k ε5�ε, π.�. τε�νικ�ς.
Kα9 ν� κατακτl8 �κ*µη κα9 γνOσεις, 71ειδικευµ�νες γνOσεις σ’ [να γνωστικ� �ντικε#-
µεν�, π.�. λ�γιστικ2ς, �ρ@σεως µη�αν�ν κα9 �λεκτρ�νικ�ν %π�λ�γιστ�ν κα9 Xλλες.
Mπ�ρε' ν� γ#νεται 7πιστ@µ�νας κα9 µ�λιστα π�λk καλ� καταρτισµ�ν�ς· π.�. πυρηνικ*ς,
�ειρ�υργ�ς Xριστ�ς, Fγκριτ�ς δικηγ*ρ�ς, δειν�ς φιλ*λ�γ�ς κα9 �|τω καθ’ 012ς.

(Aλλ�... �Aλλ/ #ωρ�ς παιδε�α, #ωρ�ς καλλι�ργεια –πνευµατικ& κα� ψυ#ικ1–, #ωρ�ς
-ν+πτυFη τ�* yθικ�* συνειδ)τ�ς, #ωρ�ς τ&ν 2καν)τητα µι^ς γενικ6τερης θε6-
ρησης τ8ς =ω8ς κα� τ�ν -Fι�ν της, #ωρ�ς, τ�λ�ς, φιλ�σ)φηση µπ�ρεE ν/ µε�νcη...
-ν+πηρ�ς· πνευµατικ/ κα� ψυ#ικ+... 3σως κα� Qµι0+ρ0αρ�ς. DOπωσδ@π�τε Lµως
θ� καταστl2 �$ηµατ#ας, δ�κησ#σ�φ�ς, �λα��νικ*ς, δ�γµατικ*ς, �π�λυτ*φρων.
Kα9 µπ�ρε' ν� γ#νlη κα9 7πικ#νδυν�ς, γι� τ�ν 0αυτ* τ�υ κα9 τ�kς πλησ#�ν τ�υ.
(Aλλ�, τ� �ειρ*τερ�, κα9 γι� τ�kς Xλλ�υς. (Aν�λ�γα µ� τ; θ�ση π�k F�ει κα9 τ;ν
7πιρρ�; π�k �σκε'.

DH 7κπα#δευση –C στ�ι�ειOδης, C µ�ση κα9 $διαιτ�ρως C �νOτατη– rν ε5ναι, Lπως
δυστυ��ς ε5ναι –�π�µακρυνθε'σα �π� τ9ς �ρ��ς κα9 τ�kς παιδευτικ�kς σκ�π�kς τ2ς
σ�φ2ς DEλλ�δ�ς–, �πλ2 µετ�δ�ση τε�νικ�ν κα9 7πιστηµ�νικ�ν γνOσεων, �ναπτ�σ-
σει, Lπως κα9 ν� τ� κ�νlη, µ*ν� τ� λ�γιστικ� τ�ν τρ�φ#µων της. Kα9 τ*τε λειτ�υργε'
:ς πνευµατικ�ς 6δ�στρωτ2ρας κα9 :ς µη�ανιστικ; κα9 στε#ρα �π�µνηµ*νευση πλη-
ρ�φ�ρι�ν. Ψυ�ρ@, Xµ�υση κα9 Xγευστη τ�ν διαιOνιων �θικ�ν �1ιωµ�των τ2ς �1ι�-
πρ�πειας κα9 τ2ς 7λευθερ#ας τ�� �νθρOπ�υ.

IIσως, v µ8λλ�ν, αMτ�ς ν� ε5ναι κα9 6 σκ�π�ς τ�ν 71�υσιαστ�ν τ2ς �νθρωπ*τη-
τ�ς: C διαµ*ρφωση τ�� «ν��υ» �νθρOπ�υ �ωρ9ς xθ�ς, �ωρ9ς συνα#σθηµα, �ωρ9ς �ρ��ς,
σ� θλι"ερ� κα9 �1ι�θρ@νητ� �ητι8ν� τ�� �ρ@µατ�ς κα9 τ2ς δ�ναµης, µικρ��αρ2, µι-
κρ�πρεπ2, µικρ*, γιγαντ�ν8ν�, �νθρωπ8κ�... DO N��ς Mεσα#ωνας αMτ� τ� �νθρω-
π�ειδ�ς θ�λει. M*νη σωτηρ#α C 7πανελλ@νιση τ2ς παιδε#ας, διεθν�ς κα9 7θνικ�ς. DH
7πιστ@µη, τ;ν 6π�#α πρ�τ�ι �A �ρ�α'�ι VEλληνες 7δηµι��ργησαν, κιν��µεν�ι �π�
τ;ν �γ�πη πρ�ς τ�ν Xνθρωπ�, γι� τ;ν %πηρ�τηση κα9 �νακ��φισ@ τ�υ, καταστ8σα
τ�ν τελευτα'�ν α$�να, δυστυ��ς, θεραπαιν#δα τ�ν 71�υσιαστ�ν τ2ς �νθρωπ*τητ�ς,
�γν�@σασα v κα9 περιφρ�ν@σασα κα9 τ;ν �θικ@ της δι�σταση, F�ει λ�"ει τ� διπρ*-
σωπ� σ�2µα τ�� (Iαν��. E5ναι ταυτ*�ρ�να κα9 7λπ#δα �λλ� κα9 �πειλ@.

VEνας µεγ�λ�ς διαν�ητ;ς τ�� καιρ�� µας, 6 Γερµαν�ς Holzner, κηρ�σσει: «M;-
ν�ν gν ,αναγ*ν�υµε HEλληνες θ� -πι@ι�σKη κα3 θ� NδK" καλ�τερες µ�ρες D �νθρωπ;-
τητα»! �Aν �π�ρρ#ψ�υµε τ�kς δ�γµατισµ�kς κα9 τ�kς φανατισµ��ς, rν υA�θετ@σ�υ-
µε τ9ς �1#ες τ2ς 7λευθερ#ας, τ2ς δικαι�σ�νης κα9 τ2ς ε$ρ@νης, rν θεωρ@σ�υµε τ�ν
Xνθρωπ� :ς κ�ρυφα'� πλ�σµα τ2ς θε#ας δηµι�υργ#ας, rν συνειδητ�π�ι@σ�υµε Lτι
C «ε�δαιµ�ν*α τ7ν α�τ�ρκων -στ*», τ*τε C �νθρωπ*τητα θ� $δl2 π�ς ν� «περιπατ@σlη
7ν φωτ9» κα9 K�ι «-ν γK" -ρ1µKω κα3 �@�τKω κα3 �ν�δρKω».

∆ρ Παναγι6της Kυριακ)π�υλ�ς
Φιλ*λ�γ�ς - δικηγ*ρ�ς, καθηγητ;ς TEI Πειραι8
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T
�ν τελευτα'� καιρ� παρακ�λ�υθ��µε τ;ν 7ν 71ελ#1ει
πρ�σπ�θεια κ�π�ιων κακ2ς π�ι*τητ�ς δηµ�σι�γρ�-
φων τηλε�πτικ�ν σταθµ�ν γι� αMθα#ρετη, κακ�@θη
κα9 �νιστ*ρητη τα�τιση τ2ς �ρ�α#ας DEλληνικ2ς Θρη-

σκε#ας –�λλ� κα9 τ�ν λ�ιπ�ν �ρ�α#ων θρησκει�ν, π�k �π�-
καλ��νται «παγανιστικ�ς»–, µ� τ;ν �ριστιαν�γεν2 α\ρεση
τ�ν jπαδ�ν τ�� %π�τιθεµ�ν�υ Σαταν8.

(Eπειδ; C 7µφαν�ς συντ�νισµ�νη 7κδ@λωση αMτ�ν τ�ν συ�ν�ν-
πυκν�ν πλ��ν πρακτικ�ν �κυρOνει κ�θε πιθαν*τητα �φελ��ς 0ρµη-
νε#ας τ�ν α$τ#ων της µ� "�ση τ;ν Xγν�ια, κα9 µ� δεδ�µ�νη πλ��ν τ;ν
71αλλ�σ�νη κα9 µισαλλ�δ�1#α τ2ς (Eκκλησ#ας ("λ. σ�ετικ�ς δηλOσεις
τ�� µητρ�π�λ#τη (Hµαθ#ας τ�ν Σεπτ�µ"ρι� τ�� 2001), π�k �π�δε-
δειγµ�να 7λ�γ�ει, καθ�δηγε' κα9 �ρησιµ�π�ιε' [να µεγ�λ� τµ2µα
τ�ν %π�τιθεµ�νων «λειτ�υργ�ν τ2ς 7νηµερOσεως», γι� ν� "λ�ψlη µ�
κ�θε µ�σ�ν τ� ρε�µα 7πανελλην#σεως π�k παρατηρε'ται 7δ� κα9 2
δεκαετ#ες στ; �Oρα µας, 7κτιµ��µε Lτι C Lλη «7πι�ε#ρηση» 7ντ�σ-
σεται σ� εMρ�τερ� σ��δι�, ν� δηµι�υργηθl2 %στερικ; κα9 παραλη-
ρηµατικ; �ντ#δραση τ2ς �πληρ�φ*ρητης µ��ας 7ν�ντια στ;ν 7πι-
στρ�φ; τ�� IEθν�υς µας στ;ν αMθεντικ@ τ�υ παρ�δ�ση.

∆�ν %π�ρ�ει C παραµικρ; δικαι�λ�γ#α γι� αMτ�ς τ9ς Xθλιες πρα-
κτικ�ς. IΩφειλαν ν� γνωρ#��υν Lτι �A πρ��ριστιανικ�ς φυσικ�ς κα9
π�λυθεϊστικ�ς θρησκε'ες τ�ν 7θν�ν τ2ς γ2ς, αMτ�ς π�k �A (I�υδαι�-
�ριστιαν�9 �πεκ�λεσαν µετ� τ;ν "ια#α 7πικρ�τησ@ τ�υς µ� τ�ν Lρ�
«παγανιστικ�ς», γι� ν� τ9ς µειOσ�υν :ς τ��α �πευθυν*µενες σ�
�µ*ρφωτ�υς �ωρικ�kς (pagani), δ�ν ε5�αν �fτε κrν %π�ψ#α τ2ς $�υ-
δαι��ριστιανικ2ς παραισθ@σεως τ�� «�π�λ�τ�υ Kακ��», π*σ�
µ8λλ�ν περ9 τ�� %π�τιθεµ�ν�υ Σαταν8. IΩφειλαν 7π#σης ν� γνωρ#-
��υν Lτι 6 τελευτα'�ς �π�τελε' [να καθαρ� �ριστιανικ� 7φε�ρηµα,
�φ�� 6 Xριστιανισµ�ς xταν 7κε'ν�ς π�k παρ�λα"ε �π� τ�ν «πατ�ρα»
τ�� (I�υδαϊκ�� µ�ν�θεϊσµ�� τ; λ�1η «Σατ�ν», C 6π�#α �πλ�ς πε-
ρι�γραφε ��ρ#στως τ� «Kακ*», κα9 τ;ν �να"�θµισαν σ� Kν�µα αMθυ-
π�ρκτ�υ τ��α πρ�σOπ�υ - θε*τητ�ς, π�k δ2θεν δ��εται 7πικλ@σεις
κα9 71�υσι��ει µ�λιστα τ�ν κ*σµ� τ�ν θνητ�ν.

Παλλαδ^ς �AλεFανδριν)ς

OI EºEYPETE™ TOY ™ATANA 
KAI OI ¢H£EN ™ATANI™TE™



T
� Lτι [να �π� τ� πλ��ν
$σ�υρ� 7ργαλε'α στ� ��-
ρια τ�ν πρ�παγανδι-
στ�ν τ2ς ∆ιεθν��ς

(E1�υσ#ας ε5ναι �A 0ταιρε'ες πα-
ραγωγ2ς κινηµατ�γραφικ�ν
ταινι�ν τ�� X*λυγ�υντ, δ�ν
7πιδ��εται πλ��ν καµµι8ς �µφι-
σ"ητ@σεως. T� Lτι �A 7ν λ*γlω
0ταιρε'ες �σκ��ν κατ� κ*ρ�ν
π�λιτικ�ς πι�σεις %π�ρ τ2ς δι-
ευθετ@σεως τ�ν α$τηµ�των
µι8ς συγκεκριµ�νης 7θν*τητας,
F�ει γ#νει �ντιληπτ� �κ*µη κα9
�π� τ�kς qδι�υς τ�kς π�λ#τες
τ2ς σ�γ�ρ�νης πλανηταρ�#ας.
VOσ�ν �φ�ρl8 δ� στ;ν �π�τελε-
σµατικ*τητα τ2ς ψυ�αναγκαστικ2ς κυρ#ως αMτ2ς µ�ρφ2ς πρ�παγ�νδας, τ�
7πιτε�γµατα ε5ναι τ�υλ��ιστ�ν θεαµατικ�. Σ�µφωνα µ� µι� �π� τ9ς τελευτα'ες
�π�φ�σεις τ2ς DEλληνικ2ς κυ"ερν@σεως, C 18η (Iαν�υαρ#�υ καθιερOνεται πλ�-
�ν :ς Cµ�ρα (Eθνικ�� π�νθ�υς, πρ�κειµ�ν�υ �A VEλληνες ν� τιµ@σ�υν τ;ν µν@-
µη τ�ν DEλληνικ2ς καταγωγ2ς DE"ρα#ων θυµ�των τ�� DOλ�καυτOµατ�ς. VOλα
αMτ� "�"αια µ� τ;ν συνα#νεση τ2ς DIερ8ς συν*δ�υ τ2ς DEλληνικ2ς (Eκκλησ#ας,
τ;ν στιγµ; π�k C DEλληνικ; π�λιτε#α �Mδ�π�τε Fδει1ε �ν�λ�γη εMαισθησ#α γι�
τ9ς �αµ�νες ψυ��ς τ�ν σφαγιασθ�ντων Mικρασιατ�ν. T# xταν αMτ� Lµως π�k
µ8ς 7ρ�θισε τ*σ� π�λ�, �στε ν� �σ��ληθ��µε µ� [να θ�µα, τ� 6π�'� πλ��ν µ*-
ν� Fκπλη1η δ�ν δ�ναται ν� πρ�καλ�σlη στ�kς �ναγν�στες τ�� «∆αυλ��»;

ΠHς πρπαγανδ#Uεται V N.α ΣιMν

DH �π�ντηση "ρ#σκεται στ;ν τελευτα#α %περπαραγωγ; τ2ς M�κκας τ�� Kινηµατ�-
γρ�φ�υ κα9 φ�ρει τ�ν τ#τλ� “The Matrix”. DH ταιν#α ε5ναι �ωρισµ�νη σ� τρ#α µ�ρη κα9 τ�
πρ�τ� πρ�"λ@θηκε στ9ς 0λληνικ�ς αqθ�υσες τ� 1999. IEπειτα �π� �ναµ�ν; τεσσ�ρων
7τ�ν, τ� δε�τερ� µ�ρ�ς Fκανε πρεµι�ρα τ;ν 21η Mαu�υ τ�� τρ���ντ�ς Fτ�υς κα#, σ�µφω-

«z�#ασε lλα lσα γνωρ�=εις». Emναι Q πρ�αι6νια
συνταγ& τ�* Σιωνισµ�* κατ/ τ8ς Γν6σεως, π�B
'φαρµ)=εται -π� τ)τε π�B 7 Mνθρωπ�ς Oφαγε τ�ν
καρπ� τ�* «∆�νδρ�υ τ8ς Γν6σεως» κα� jπ�πεσε
Oτσι στ� «πρ�πατ�ρικ� wµ+ρτηµα». �O «M+τριF»
εmναι Q ν�α φ)ρµ�υλα τ�* παν+ρ#αι�υ σιωνιστι-
κ�* Σκ�ταδισµ�*, γαρνιρισµ�νη µ�... -ρ#αιελλη-

νικ& σ+λτσα, γι/ ν/ γ�νgη πι� πειστικ1...
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να µ� τ9ς τελευτα'ες πληρ�φ�ρ#ες, C φ�υτ�υριστικ; αMτ; τριλ�γ#α �ναµ�νεται ν� 6λ�-
κληρωθl2 τ�ν πρ�σε�2 ∆εκ�µ"ρι�.

Γι� Lσ�υς �ναγν�στες τ�� «∆αυλ��» δ�ν ε5ναι πληρ�φ�ρηµ�ν�ι σ�ετικ� µ� τ� τ# πραγ-
µατε�εται C ταιν#α, σηµειOν�υµε Lτι C Aστ�ρ#α F�ει :ς 012ς: Στ;ν γ2 τ�� µ�λλ�ντ�ς �A
µη�αν�ς F��υν �π�κτ@σει συνε#δηση κα9 7παναστατ��ν κατ� τ�ν �νθρOπων. VYστερα
�π� µ#α �δυσOπητη µ��η, κατ� τ;ν 6π�#α τ� πρ�τ� θ�µα ε5ναι C �τµ*σφαιρα τ2ς γ2ς,
�A Xνθρωπ�ι Cττ�νται. Kατ*πιν τ��τ�υ τ� �νθρOπιν� ε5δ�ς 71ακ�λ�υθε' ν� �ναπαρ�-
γεται %π� τ;ν 0π�πτε#α τ�ν µη�αν�ν, �A 6π�'ες 7λλε#ψει Cλιακ2ς �κτιν�"�λ#ας 7φευρ#-
σκ�υν τ;ν πλ��ν πρ*σφ�ρη 7ναλλακτικ; πηγ; 7ν�ργειας. OA Xνθρωπ�ι Fρ��νται στ;ν �ω;
µ� τε�νητ� µ�σα κα9 αMτ�µ�τως %π�"�λλ�νται σ� κατ�σταση %πνOσεως, κατ� τ;ν δι�ρ-
κεια τ2ς 6π�#ας "ιOν�υν µι� πλασµατικ; πραγµατικ*τητα, 7ν*σlω �A µη�αν�ς - 71�υσια-
στ�ς �π�ρρ�φ��ν τ;ν παραγ*µενη �π� τ9ς 7γκεφαλικ�ς τ�υς λειτ�υργ#ες 7ν�ργεια.

M
ι� πρOτη θεOρηση τ2ς ταιν#ας �Mδ�ν τ� µεµπτ�ν �π�καλ�πτει, πλ;ν qσως τ�� γε-
γ�ν*τ�ς Lτι τ� τελευτα'� καταφ�γι� τ�ν 7ναπ�µειν�ντων 7λευθ�ρων �νθρOπων
jν�µ��εται Σι�ν. DH τε�νητ; ν�ηµ�σ�νη �π�τελε' πρ�σφιλ�ς θ�µα τ�ν παρα-
γωγ�ν ταινι�ν 7πιστηµ�νικ2ς φαντασ#ας 7δ� κα9 δεκαετ#ες, 7νl� C µ�θ�δ�ς συρ-

ραφ2ς µυθ�λ�γικ�ν στ�ι�ε#ων κα9 φιλ�σ�φικ�ν ρευµ�των �ν�καθεν �ναγνωρι�*ταν :ς
C πλ��ν 7νδεδειγµ�νη, πρ�κειµ�ν�υ �A λ�γ�τ��νες τ�� φανταστικ�� ν� 7πιτυγ��ν�υν τ�ν
�ντικειµενικ* τ�υς στ*��, π�k δ�ν ε5ναι Xλλ�ς �π� τ;ν F1αψη τ2ς φαντασ#ας τ�ν �ν@-
λικων :ς 7π9 τ� πλε'στ�ν �ναγνωστ�ν τ�υς.

DΩστ*σ� %π� τ� πρ'σµα µι8ς πι� διε1�δικ2ς Fρευνας, τ� 7ντ��νως κεκαλυµµ�να �π� τ;ν
γρ@γ�ρη 7ναλλαγ; τ2ς ε$κ*νας ν�@µατα Fρ��νται στ;ν 7πιφ�νεια. VEνας �π� τ�kς πρω-
ταρ�ικ�kς σκ�π�kς τ2ς ταιν#ας (θεωρητικ�) ε5ναι C 71�µνηση τ2ς �νθρOπινης διαν�#-
ας, C 6π�#α, rν κα9 παγιδευµ�νη µ�σα σ� [να κ*σµ� ψευδ�ν παραστ�σεων κα9 α$σθ@σε-
ων, �νθ#σταται κατ� τ2ς 7πι"ε"ληµ�νης �π� τ�kς 71�υσιαστ�ς µη�ανιστικ2ς, θ� λ�γαµε,
α$τι�κρατ#ας. Πραγµατικ� C �1#ωση γι� 7λε�θερη "��ληση %π� τ�ν µανδ�α µι8ς δια-
λεκτικ2ς π�k θυµ#�ει Fντ�να (Eπ#κ�υρ�, φαντ��ει :ς �διαφιλ�ν#κητ�ς θριαµ"ευτ;ς µ�-
σα στ� σκ�τειν� τ�π#� τ�� Matrix, µ��ρι τ� σηµε'� Lπ�υ π�φτει C "*µ"α... DO F1ω-λ�-
γικ�ς µεταφυσικ�ς παρ�γ�ντας κ�νει α$φνιδιαστικ� τ;ν 7µφ�νισ@ τ�υ κα9 6 jρθ�λ�γι-
σµ�ς π�ει περ#πατ�. Mι� πρ�φητε#α µ8ς �ναγγ�λλει, κα9 ταυτ*�ρ�να µ8ς πρ�ϊδε��ει, πiς
6 Xνθρωπ�ς π�k θ� σOσlη τ� �νθρOπιν� γ�ν�ς, δ�ν ε5ναι Xλλ�ς �π� τ�ν Mεσσ#α. DΩς 7πι-
κ�ρωση τ2ς πρ�φητε#ας, 6 διαλε�τ�ς τ2ς Aστ�ρ#ας σ� κ�π�ια φ�ση πεθα#νει κα9 �να-
στα#νεται, γι� ν� πειστl2 κα9 6 πλ��ν δ�σπιστ�ς. DO Mεσσιανισµ�ς F�ει πλ��ν �π�κατα-
σταθ2 κα9 C πρ�παγ�νδα 7πιτυγ��νει τ�ν πρ�τ� της στ*��.

DO γ�πας Lµως τ2ς �ντιπληρ�φ�ρ@σεως δ�ν σταµατl8 7δ�, παρ� µπ@γει τ� ν��ια τ�υ
Lλ� πι� "αθι�. DH Aστ�ρ#α τ2ς �νθρωπ*τητας πρ�πει ν� �λλ�ιωθl2 κα9 �A πρ�π�τ�ρες τ2ς
φιλ�σ�φικ2ς σκ�ψης ν� �αθ��ν στ;ν λ@θη. OA σεναρι�γρ�φ�ι κα9 σκην�θ�τες τ2ς ται-
ν#ας �δελφ�9 Bασ*φσκυ, σ� συν�ντευ1η - �φι�ρωµα στ� περι�δικ� TIME, παρ�υσι���-
νται :ς δηµι�υργ�9 µι8ς ν�ας παγκ*σµιας θρησκε#ας... TOρα τ� π�ς 6 $�υδαι��ριστια-
νισµ�ς θ� παρ�υσιαστl2 :ς νε*τευκτ� θρησκευτικ� δ*γµα, αMτ� ε5ναι µι� Xλλη Aστ�ρ#α.
Στ� µεσ�δι�στηµα τ� δυ� �δ�ρφια Fκριναν σκ*πιµ� ν� κ�ν�υν ε$δικ; µνε#α στ;ν 7π#σηµη
Aστ�σελ#δα τ2ς ταιν#ας στ9ς πηγ�ς �π� Lπ�υ Xντλησαν τ;ν Fµπνευσ@ τ�υς, πρ�κειµ�ν�υ
ν� γρ�ψ�υν τ� σεν�ρι� τ�� Fργ�υ.

T� εfσηµα λ�ιπ�ν �π�δ#δ�νται στ� παιδικ� µυθιστ*ρηµα «DH (Aλ#κη στ;ν XOρα τ�ν
Θαυµ�των», στ�ν ψυ��λ*γ� K�ρλ Γι��νγκ, στ;ν B#"λ� κα9 στ�ν VOµηρ�.

«ΣιMν»: τS τελευτα9 µας καταφFγι!



™
� αMτ� τ� σηµε'� εqµαστε %π��ρεωµ�ν�ι ν� �ν�#1�υµε µι� µικρ; παρ�νθεση. T� �@-
τηµα τ2ς ε$κ�νικ2ς πραγµατικ*τητας, τ� 6π�'�, rς σηµειωθl2, στ9ς µ�ρες µας �π�-
τελε' γνωστικ� �ντικε#µεν� διδασκ*µεν� στ� πανεπιστ@µια τ2ς �λλ�δαπ2ς, �π�
Lπ�ια jπτικ; γων#α κα9 rν 71εταστl2, π�ντ�τε πρ�σκρ��ει π�νω σ� µι� �π� τ9ς θε-

µελιOδεις �ρ��ς τ2ς Πλατωνικ2ς φιλ�σ�φ#ας. VOταν 6 Xνθρωπ�ς 7πι�ειρl2 ν� σ�ηµατ#σlη
κρ#ση σ�ετικ� µ� τ� �ντικε#µενα τ�ν α$σθ@σεων, αMτ� 7πιτυγ��νεται µ� τ;ν 7ν�ργεια
τ2ς ψυ�2ς �ωρ9ς τ;ν σ�µπρα1η σωµατικ�ν jργ�νων. DH πρ*σκτηση τ2ς γνOσεως 7πα-
φ#εται 0π�µ�νως στ;ν διεν�ργεια συλλ�γισµ�ν κα9 K�ι στ� δεδ�µ�να τ�ν α$σθητηρ#ων
jργ�νων. OA �δελφ�9 Bασ*φσκυ, :ς γν@σι�ι �π*στ�λ�ι τ2ς Mεσσιανικ2ς σκ�ταδιστικ2ς
πρ�παγ�νδας, �σφαλ�ς F��υν 7πηρεαστ2 �π� τ;ν µελ�τη τ2ς B#"λ�υ (κ�τι Xλλωστε π�k
�π�δ���νται µ� 7νθ�υσιασµ*), Lπως φυσικ� κα9 �π� τ�ν Πλ�τωνα, τ�ν 6π�'� µ�λιστα
κα9 �ντιγρ�φ�υν λ�1η πρ�ς λ�1η, �ωρ9ς Lµως ν� τ�ν καταν���ν. Γι� ν� µ;ν κατηγ�ρη-
θ��µε Lµως πiς λ�ιδωρ��µε Xνευ �π�δε#1εων, rς 71ετ�σ�υµε τ� qδια τ� κε#µενα.

Στ� πρ�τ� µ�ρ�ς τ2ς ταιν#ας “The Matrix” 6 πρωταγωνιστ;ς Neo Fρ�εται σ� 7παφ; µ�
τ�ν M�ρφ�α, [ναν Xνθρωπ� 6 6π�'�ς πρ*κειται ν� τ�ν �φυπν#σlη �π� τ�ν λ@θαργ� στ�ν
6π�'� ���σε. Kατ� τ;ν δι�ρκεια τ2ς συν�ντησης �ναπτ�σσεται [νας γνωστικ�ς δι�λ�-
γ�ς, Lπ�υ 6 M�ρφ�ας θ�τει στ�ν πρωταγωνιστ; τ2ς ταιν#ας τ� 012ς 7ρOτηµα: «E\δες
π�τ� 0να mνειρ�, N��, γι� τ� Gπ�=� vσ�υν @�@αι�ς Cτι bταν �ληθιν;; Kα3 τ* θ� συν�@αι-
νε, -�ν δ�ν µπ�ρ��σες ν� ,υπν1σKης �π� τ� mνειρ�, N��; Π7ς θ� γν�ριUες τ�ν διαφ�ρ�
µετα,< τ�� :νειρικ�� κα3 τ�� πραγµατικ�� κ;σµ�υ»;

Στρ�φ�ντας τOρα τ;ν πρ�σ��@ µας στ�ν «Θεα#τητ�» τ�� Πλ�των�ς –[να δι�λ�γ�
στ�ν 6π�'� 6 Σωκρ�της µα�9 µ� τ�ν νεαρ� µαθητ; Θεα#τητ� πραγµατε��νται τ�ν 6ρι-
σµ� τ2ς ΓνOσης–, 7ρ�*µαστε στ;ν παρ�γραφ� 158c, Lπ�υ δια"���υµε τ� 012ς 7κπλη-
κτικ*. «T* gν τις [ �ι τεκµ1ρι�ν �π�δε=,αι, εe τις [ρ�ιτ� ν�ν �jτως -ν τK7 παρ;ντι π;-
τερ�ν καθε�δ�µαι κα3 π�ντα � διαν���µεθα, :νειρ�ττ�µεν, 2 -γρηγ;ραµ�ν τε κα3
jπαρ �λλ1λ�ις διαλεγ;µεθα. [Mετ�φρασις: Π�ι� �π*δει1η θ� µπ�ρ��σε ν� πρ�-
σκ�µ#σlη κ�π�ι�ς, 7�ν 7τ#θετ� τOρα τ� 7ρOτηµα π�'�ν 7κ τ�ν δ�� συµ"α#νει· κ�ιµ*-
µαστε κα9 Lλα Lσ� διαν���µεθα jνειρευ*µαστε, v εqµαστε 1υπνητ�9 κα9 �ληθ�ς
(κατ� τ;ν δι�ρκεια jνε#ρ�υ τ2ς Cµ�ρας) κ�υ"εντι���υµε]. DH λ�γ�κλ�π; 7ν πρ�-
κειµ�νlω ε5ναι τ*σ� 71*φθαλµη Lσ� κα9 C στρ�"λωση τ�� ν�@µατ�ς, π�k πραγµατικ�
�A�δ@π�τε σ�*λι� καθ#σταται Xνευ σηµασ#ας. DH πρ�παγ�νδα F�ει 7πιτ��ει κα9 τ�ν
δε�τερ� στ*�� της.

DH 7π��; π�k διαν��υµε �ρ@�ει µεγ�λης πρ�σ��2ς κα9 7παγρ�πνησης. OA 7µπνευστ�ς
τ�� σ�γ�ρ�ν�υ σκ�ταδιστικ�� Mεσσιανισµ��, διαθ�τ�ντας Lλα τ� µ�ντ�ρνα τε�ν�λ�-
γικ� µ�σα κα9 συν�µα F��ντας στρατ�λ�γ@σει [ναν µεγ�λ� �ριθµ� 7πιστηµ*νων, καλλι-
τε�ν�ν, λ�γ�τε�ν�ν, 7πιδ#δ�νται σ� [ναν �τ�ρµ�να κα9 �ν@θικ� �γ�να πρ�παγανδι-
σµ��, πρ�κειµ�ν�υ ν� 7νσταλ�1�υν τ� µικρ*"ι� τ2ς �"ε"αι*τητ�ς στ9ς συνειδ@σεις τ�ν
π�λιτ�ν Lλ�υ τ�� κ*σµ�υ. DO κ#νδυν�ς ε5ναι πλ��ν 6ρατ�ς κα9 6 µ�ναδικ�ς τρ*π�ς γι�
ν� θωρακ#σ�υµε τ�kς 0αυτ��ς µας ε5ναι C 7πιστρ�φ; στ;ν �ρ�α#α 0λληνικ; �νθρωπ�-
κεντρικ; παιδε#α. IIσως Fτσι µι� µ�ρα C �νθρωπ*τητα, �παλλαγµ�νη �π� κ�θε εqδ�υς
πρ�κατ�ληψη, µπ�ρ�σlη ν� �ναφων@σlη «[στι µ�ν γ�ρ ��δ�π�τ’ ��δ�ν, �ε3 δ� γ*νεται».

Xρυσ)στ�µ�ς Παλ+0ρας
M�στερ (Aρ�α#ας DIστ�ρ#ας Πανεπιστηµ#�υ K�ρντιφ

«Xρησιµπ#ηση» τ: γρ(µµατς, nPι τ: πνεFµατς τ: Πλ(τωνα
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«30 DHµ�ρες». E5ναι 6 τ#τλ�ς τ�� "ι-
"λ#�υ τ�� Π2τερ Στ*δαρντ, διευθυ-
ντ2 τ�ν «T�ιµς» τ�� Λ�νδ#ν�υ, π�k
κυκλ�φ�ρε' στ9ς 7 (I�υλ#�υ στ;ν M.
Bρετανν#α. Kεντρικ�ς «�ρωας» τ��
"ι"λ#�υ ε5ναι 6 πρωθυπ�υργ�ς τ2ς
�Oρας T*νυ Mπλα#ρ. Σ� 71�µ�λ�γη-
τικ� τ*ν� 6 πρωθυπ�υργ�ς �φη-
γε'ται στ�ν διευθυντ; τ�ν «T�ιµς»
τ9ς «30 δυσκ�λ�τερες Dµ�ρες τ"ς
Uω"ς τ�υ»: τ� π�ς :δηγ@θηκε στ;ν
�π*φαση γι� π*λεµ� 7ναντ#�ν τ��
(Iρ�κ, �λλ� κα9 τ;ν πρ�σ@λωσ@ τ�υ
στ�ν Xριστιανισµ*.

«M;ν�ν G θε�ς µπ�ρε= ν� κρ*νKη τ3ς
�π�φ�σεις κα3 τ3ς -ν�ργει�ς µ�υ, π�<
ε\ αν �π�τ�λεσµα τ�ν θ�νατ�  ιλι�-
δων �µ� ων», 71�µ�λ�γε'ται, καθiς
�π�δ��εται Lτι π�λλ�9 Xλλ�ι πιστ�9
�ριστιαν�9 µπ�ρε' «ν� µ�ν ε\ναι τ;σ�

αNσι;δ�,�ι γι’ α�τ;ν, Cταν [ρθKη D 'Hµ�ρα τ"ς Kρ*σεως κα3 τ"ς ∆ευτ�ρας Πα-
ρ�υσ*ας»! Σ� Xλλη παρ�γραφ� λ�ει: «E\µαι 0τ�ιµ�ς ν� συναντ1σω τ�ν δηµι-
�υργ� κα3 ν’ �π�λ�γηθ7 σ� α�τ�ν γι� Cλ�υς Cσ�ι [ �υν  �σει τ�ν Uω1 τ�υς
-, αNτ*ας τ7ν �π�φ�σε�ν µ�υ γι� π;λεµ�».

Θ� πρ�πει Lµως 6 κ. Mπλα9ρ ν’ �π�λ�γηθl2 στ�ν Για�"� γι� τ� 0κατ�µµ�-
ρια τ�ν �µ��ων κα9 κυρ#ως παιδι�ν, π�k π�θαναν στ� (Iρ�κ �π’ τ� µπ�ϋ-
κ�τ�� π�k συνεπ�"αλε µ� τ9ς H.Π.A. κα9 γι� τ� 0κατ�µµ�ρια π�k πρ*κειται
ν� πεθ�ν�υν v ν� µεταλλα�θ��ν, �π’ τ�kς τ*νν�υς �πεµπλ�υτισµ�ν�υ �Mρα-
ν#�υ κα9 πλ�υτων#�υ π�k Fπεσαν �π’ τ� «F1υπνα Lπλα» τ�� στρατ�� τ�υ κα9
στ�kς δ�� π�λ�µ�υς τ�� K*λπ�υ. (Eµε'ς πιστε��υµε Lτι 6 κ. Mπλα9ρ δ�ν θ�
F�lη καν�να πρ*"ληµα, Lταν θ� �ναπα�εται στ�kς κ*λπ�υς τ�� πρ�π�τ�ρ*ς
τ�υ (A"ρα�µ �fτε κα9 κατ� τ;ν ∆ευτ�ρα Παρ�υσ#α.

∆ι*τι �πλ8 C 7ντ�λ; π�λ�µ�υ 7ναντ#�ν τ�� (Iρ�κ 7δ*θη �π’ τ�ν qδι� τ�ν θε*
τ�υ, τ�ν Για�"�: «Σπαθ3 -ναντ*�ν τ7ν Xαλδα*ων –λ�ει G θε�ς– κα3 -ναντ*�ν
τ7ν κατ�*κων τ"ς Bα@υλ7ν�ς, -ναντ*�ν τ7ν �ρ ;ντων της κα3 τ7ν σ�φ7ν
της... Σπαθ3 -ναντ*�ν τ7ν θησαυρ7ν της· κα3 α�τ�3 θ� λεηλατηθ��ν... σ�
α�τ�ν θ� κατ�ικ��ν µ;ν�ν θηρ*α, αeλ�υρ�ι κα3 στρ�υθ�κ�µηλ�ι κα3 δ�ν θ�
κατ�ικηθK" π�τ� πι�, ��τε θ� [ Kη τ;π� ν� διαµε*νKη κανε*ς, -π3 γενε�ς γενε7ν».
(DIερεµ#ας, N´ 35-39).

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ+της

£A A¶O§O°H£H ™TON °IAXBE

Φ�νικ>ς -π�φ+σεις µ> φωτ�στ�φαν� wγ��υ.



(Aπαρα#τητη "ε"α#ως θεωρε' τ;ν Xσκηση, τ;ν Cλι�θεραπε#α, τ� �τµ*λ�υτρα,
κ.X. VOπως F�ει πλ��ν 7πιστηµ�νικ�ς διαπιστωθ2, [νας �π’ τ�kς "ασικOτερ�υς
παρ�γ�ντες τ2ς $σ�ρρ�π#ας τ2ς %γε#ας µας, κα9 σ� πρ��κταση τ2ς qδιας τ2ς 71ε-
λ#1εOς µας :ς Kντων ν�ητικ�ν, ε5ναι C 7πιστ@µη τ2ς γεω"ι�λ�γ#ας κα9 �A �πα-
ρα#τητες περ9 αMτ;ν γνOσεις.

QO
λα τ� Fµ"ια Kντα τ�� πλαν@τη µας
���µε καλυµµ�να κ�τω �π� [να
τερ�στι� σ� µ�γεθ�ς �λλ� κα9
Fνταση �λεκτρ�µαγνητικ� πεδ#�,

π�k ε5ναι τ� �π�τ�λεσµα τ�ν συνε��ν
�νταλλαγ�ν 7νεργε#ας µετα1k τ2ς Γ2ς, τ��
Cλιακ�� µας συστ@µατ�ς, τ�� γαλα1#α µας,
�λλ� κα9 6λ�κλ@ρ�υ τ�� σ�µπαντ�ς. DH Γ2,
6 �ωνταν�ς αMτ�ς jργανισµ*ς, ε5ναι [να
ε5δ�ς �λεκτρ�µαγνητικ�� τα1ιδιOτη, π�k
περιστρ�φεται γ�ρω �π’ τ�ν 0αυτ*ν τ�υ κα9
τ�ν �λι�. OA κιν@σεις της συν�δε��νται �π�
µαγνητικ� φαιν*µενα 7παγωγ2ς π�k συµ-

�Hλεκτρµαγνητικ>ς EκτινCλ#ες καA α]ρα

°EøBIO§O°IA: H ANABIø™H
MIA™ APXAIA™ A¶A°OPEYMENH™
A¶O TO ME™AIøNA E¶I™THMH™

�H Eπειλ� τHν EκτινCλιHν τOς ΓOς

�O
DIππ�κρ�της, πατ�ρας τ2ς $ατρικ2ς τ��νης, στ� «Περ3 δια*-
της» Fργ�ν τ�υ �ναφ�ρει: «'H -πιτυ *α τ"ς σωστ"ς διαγν�-
σεως [γκειται στ� Cτι G Nατρ�ς πρ�πει ν� γνωρ*UKη τ�ν φ�ση
τ�� �νθρ�π�υ στ� σ�ν�λ; της. 'H δ� 4γε*α τ�� �νθρ�π�υ,

γι� ν� -πιτευ θK" κα3 ν� διατηρηθK",  ρει�Uεται σωστ� διατρ�φ� σ�
�ναλ�γ*α µ� τ� φ�λ�, τ�ν Dλικ*α, τ�ν -ργασ*α, τ3ς -π� �ς τ�� [τ�υς,
τ3ς �λλαγ�ς τ�� κλ*µατ�ς, σ� συγ ρ�νισµ� µ� τ�ν γεωγραφικ� θ�ση τ��
τ;π�υ π�< U" κα3 τ3ς συνθ"κες π�< -πικρατ��ν, τ�ν τυπ�λ�γ*α τ��
-δ�φ�υς κα3 τ�λ�ς τ3ς -πιρρ��ς τ�� Dλ*�υ, τ"ς σελ1νης κα3 τ�� σ�-
µπαντ�ς στ�ν Uω1 µας».

E5κ)να 1. Γεωπαθ�γ)ν�ς κ)µ0�ς τ�π�υ
Hartmann. �H µεταφ�ρ/ τ�* κρε00ατι�* δ�πλα

στ&ν �bδ�τερη =6νη εmναι -παρα�τητη.
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γραµµ& Hartmann BOPPAΣ



"α#ν�υν στ� Fδαφ*ς της, στ�kς pκεαν��ς, στ� 7σωτερικ� της κ�ιλOµατα v στ;ν
�τµ*σφαιρα, τ;ν στρατ*σφαιρα, [ως κα9 τ;ν µαγνητ*σφαιρα, Lπ�υ λαµ"�ν�υν
�Oρα τ� σηµαντικOτερα 71 αMτ�ν (τ�ν µαγνητικ�ν φαιν�µ�νων).

IEτσι κ�θε �νθρOπιν� σ�µα ε5ναι µ#α "ι�ηλεκτρ�µαγνητικ2ς φ�σεως jντ*τη-
τα, π�k µ�σα της γ#ν�νται 7νεργειακ�ς διεργασ#ες. DO P�σσ�ς $ατρ�ς Kirlian κατ�
τ;ν δι�ρκεια τ2ς δεκαετ#ας τ�� 1990 κατ�φερε ν� φωτρ�γραφ#σlη µ� ε$δικ� φ#λ-
τρα τ;ν αfρα π�k 7κπ�µπ�υν Lλα τ� Kντα καθiς κα9 τ� �ντικε#µενα, �π�δει-
κν��ντας τ;ν |παρ1@ της. DH �νθρOπινη αfρα F�ει σ�2µα p�ειδ�ς. OA �ρωµατι-
σµ�# της π�ικ#λλ�υν �ν�λ�γα µ� τ;ν %γε#α, τ;ν ψυ��ν�ητικ; κατ�σταση κα9
τ�kς 71ωτερικ�kς �λεκτρ�µαγνητικ�kς 7πηρεασµ�kς π�k δ��εται 6 Xνθρωπ�ς.

T
� 1935 6 καθηγητ;ς τ�� πανεπιστηµ#�υ τ2ς Xαϊδελ"�ργης E. Hartmann
�νεκ�λυψε Lτι C 7πιφ�νεια τ2ς Γ2ς σαρOνεται 6ρι��ντ#ως κα9 καθ�τως
�π� �λεκτρ�µαγνητικ�ς �κτιν�"�λ#ες, �A 6π�'ες, 7�ν δ�ν %π�ρ��υν $δι�-
��υσες �νωµαλ#ες, σ�ηµατ#��υν [να τετρ�πλευρ� δικτ�ωµα �π� λωρ#δες

�κτιν�"�λ#ας π���υς 21 0κατ�στ�ν περ#π�υ. T� κ�µ"ικ� σηµε'α 7παφ2ς τ�ν
λωρ#δων αMτ�ν �π�τελ��ν σηµε'α 71αιρετικ� 7πικ#νδυνα γι� τ;ν �νθρOπινη
%γε#α κα9 pν�µ�σθηκαν «γεωπαθ�γ;ν�ι κ;µ@�ι». OA λωρ#δες �κτιν�"�λ#ας pν�-
µ�σθηκαν πρ�ς τιµ;ν τ�� Γερµαν�� 7πιστ@µ�ν�ς «Γραµµ�ς Hartmann».

’Eκτ�ς τ�ν Γραµµ�ν Hartmann τ;ν 7πιφ�νεια κα9 τ� %π�δαφ�ς τ2ς Γ2ς δια-
περν��ν κα9 διαρρ��υν %π*γεια ρε�µατα διαφ*ρων �κτιν�"�λι�ν, π�k 1εκιν��ν
�π� τ� Fγκατ� της κα9 φτ�ν�υν µ��ρι τ;ν µαγνητ*σφαιρα. (Eπ#σης %π�ρ��υν
%δ�τινα ρε�µατα π�k δηµι�υργ��ν %π*γεια π�τ�µια κα9 λ#µνες κα9 τ� 6π�'α,
διασταυρ��µενα µ� τ9ς Γραµµ�ς Hartmann, δηµι�υργ��ν κ�µ"ικ� σηµε'α �κ*µη
µεγαλ�τερης γεωπαθητικ2ς 7ντ�σεως, τ�kς λεγ*µεν�υς «µα�ρ�υς κ;µ@�υς» v
«κ;µ@�υς θαν�τ�υ». Mετρ@σεις Fδει1αν Lτι στ�kς γεωπαθ�γ*ν�υς αMτ�kς κ*µ-
"�υς %π�ρ�ει σηµαντικ; αf1ηση τ��
θανατηφ*ρ�υ ραδ�ν#�υ, �κτιν�"�λι�ν
τ�π�υ Γ, �λλ� κα9 διαφ*ρων πτητικ�ν

ΓεωCιλγ#α: �H EναC#ωση µιcς KεPασµ.νης Lπιστ�µης
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E5κ)να 2. T�π�θ�τησις τ�* κρε00ατι�* µας σ>
�bδ�τερη =6νη 'Fασφαλ�=ει καλ� {πν� κα� 0ελ-

τ�ωση τ8ς jγε�ας µας.

γραµµ& Hartmann
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E5κ)να 3. Γεωπαθ�γ)ν�ς κ)µ0�ς «θαν+τ�υ» D
«µα*ρ�ς» κ)µ0�ς· συν+ντηση τ�ν γραµµ�ν Hartmann
µ> Mλλα -νεF+ρτητα ρε�µατα -κτιν�0�λι�ν δυσ#ε-

ρα�ν�υν -κ)µη περισσ)τερ� τ&ν κατ+σταση. 



�ερ#ων π�k πρ��ρ��νται �π’ τ� %π�δαφ�ς.
DH |παρ1η τεκτ�νικ�ν ρηγµ�των διευκ�-
λ�νει τ;ν κυκλ�φ�ρ#α τ�υς κα9 τ;ν F1�δ*
τ�υς στ;ν 7πιφ�νεια.

DH Fνταση αMτ�ν τ�ν ρευµ�των αM1�-
µειOνεται σ� συν�ρτηση µ� τ� διαφ�-
ρετικ� εqδη τ�ν 7δαφ�ν τ�� συνε��ς
µετα"αλλ�µ�ν�υ πυρ2ν�ς τ2ς Γ2ς, τ9ς
Cλιακ�ς �κτιν�"�λ#ες –Cλιακ�ς καται-
γ#δες– κα9 τ9ς σεληνιακ�ς �κτιν�"�λ#ες.
Kατ� τ;ν δι�ρκεια τ2ς πανσελ@ν�υ
αM1�νεται C Fνταση τ�� φαιν�µ�ν�υ,
καθiς κα9 κατ� τ;ν περ#�δ� 7µφαν#-
σεως "αρ�µετρικ�� �αµηλ�� κα9 1ε-
σπ�σµατ�ς καταιγ#δας v κεραυν�θ�ελλας.

T� 7π#πεδ� τ2ς φωτ�νικ2ς 7νεργε#ας τ�ν ρευµ�των
αMτ�ν µπ�ρε' ν� αM1ηθl2 κα9 �π� κ�π�ια τε�νητ; πη-
γ@, Lπως ε5ναι [νας σταθµ�ς παραγωγ2ς �λεκτρικ2ς
7ν�ργειας. Z��µε σ’ [να περι"�λλ�ν, π�k σαρOνεται
�π� �λεκτρ�µαγνητικ�ς καταιγ#δες %ψηλ�ν κα9 �α-
µηλ�ν συ�ν�τ@των µ� τα��τητες 300.000 �ιλι�µ�τρων
�ν� δευτερ*λεπτ�. DH �νθρOπινη Lραση δ�ν �ντι-
λαµ"�νεται τ;ν �λεκτρ�µαγνητικ; µ*λυνση π�k δ�-
�εται, C 6π�#α καταστρ�φει �ργ� �λλ� σταθερ� τ�
κ�τταρα, τ�kς Aστ�kς κα9 τ� Kργανα τ�� σOµατ�ς,
Lπως �ναφ�ρει 6 φυσικ�ς Denis Depris στ� "ι"λ#� τ�υ
«OA �κτιν�"�λ#ες π�k µ8ς θανατOν�υν» (1986).

DH �π�ρρ*φηση �λεκτρ�µαγνητικ2ς 7ν�ργειας �π’
τ� �νθρOπιν� σ�µα jφε#λεται στ;ν παρ�υσ#α νερ��
κα9 $*ντων. 70% τ�� σOµατ*ς µας �π�τελε'ται �π�
νερ*. OA πυλ�νες τ2ς ∆EH, �A φ��ρν�ι µικρ�κυµ�-
των, τ� κινητ� τηλ�φωνα κα9 �A πυλ�νες τ2ς κινητ2ς
τηλεφων#ας ε5ναι σηµε'α θαν�τ�υ γι� τ�ν �νυπ�ψ#α-
στ� Xνθρωπ�. Mικρ�τ�ρας 7ντ�σεως σηµε'α ε5ναι �A
jθ*νες τ�ν H/Y, �A τηλε�ρ�σεις, τ� ψυγε'α κα9 γε-
νικ� Lλα τ� �λεκτρικ� κα9 �λεκτρ�νικ� πρ�ϊ*ντα.

�A
π� τ� παν�ρ�αια �ρ*νια �A Xνθρωπ�ι γνOρι�αν τ9ς γεωπαθητικ�ς �κτι-
ν�"�λ#ες. DH ρα"δ�σκ�π#α xταν C παραδ�σιακ; µ�θ�δ�ς µετρ@σεως τ��
φαιν�µ�ν�υ. OA "ρα��γραφ#ες στ;ν περι��; τ�� Mαρ*κ�υ Tασιλ#ν -
IA�τ�ερ, π�k �ν�γ�νται στ� 1000 π.X., δε#�ν�υν [ναν ρα"δ�σκ*π� ν� µε-

τρl8 τ� Fδαφ�ς. Στ;ν K#να �π’ τ� 2500 π.X. �A Xνθρωπ�ι �π�φευγαν ν� κτ#��υν
τ� σπ#τια τ�υς σ� φ�ρτισµ�να σηµε'α. OA ν*µ�ι 7π�"αλλαν τιµωρ#ες γι� τ�kς πα-

PαCδσκπ#α: Mι7 παν(ρPαια καA σηµεριν� µ.θδς
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E5κ)να 4. ∆ι+γραµµα γεωπαθ�γ)ν�υ ρε�-
µατ�ς νερ�*. O2 αbF�µει6σεις τ8ς συ#ν)τη-
τ�ς τ�ν -κτιν�0�λι�ν καταστρ�φ�υν τ&ν

jγε�α τ�* -νθρ6π�υ.

M�τρα

E5κ)να 5. �Yπ)γει� π�τ+µι
περνĉ  κα� διαταρ+σσει τ� πλ�γ-
µα τ�ν γραµµ�ν Hartmann, δη-
µι�υργ6ντας τ�Bς κ)µ0�υς
«θαν+τ�υ» D «µα�ρ�υς» κ)µ-

0�υς γι/ τ&ν jγε�α µας.



ρα"�τες. DO Kιν���ς αMτ�κρ�τωρ Tu τ� 2200 π.X. ε$κ�ν#�εται ν� κρατl8 ρ�"δ� ρα-
"δ�σκ�π#ας. OA Kιν���ι pν*µα�αν «Γραµµ�ς ∆ρ�κ�υ» τ9ς λωρ#δες γεωπαθη-
τικ2ς 7ντ�σεως. «'H ρα@δ�σκ�π*α δ�ν δ�ναται ν�  αρακτηρισθK" ?ς α�στηρ7ς
λα�γραφικ�ν θ�µα, �λλ� ?ς �ναγ;µεν�ν εNς τ�ν σφα=ραν τ7ν φυσικ7ν -πιστηµ7ν
µ^λλ�ν». ((Eγκυκλ�πα#δεια Π�πυρ�ς - Λαρ��ς, λ2µµα «Pα@δ�σκ�π*α»). OA ρα-
"δ�σκ*π�ι κατε'�αν 71���υσες θ�σεις στ9ς �ρ�α'ες κ�ινων#ες. DO (Aλ�1ανδρ�ς
ε5�ε πρ�σωπικ�kς ρα"δ�σκ*π�υς - γεωµ�ντες, Lπως κα9 Lλ�ι �A Mακεδ*νες "α-
σιλε'ς κα9 �A 7π#γ�ν�# τ�υς στ;ν Aqγυπτ�. DH Mακεδ*νισσα "ασ#λισσα Kλε�π�-
τρα ε5�ε ε$δικευµ�ν�υς γεωµ�ντες γι� νερ*, γι� �ρυσ� κα9 γι� 7νεργειακ�ς �κτι-
ν�"�λ#ες. DH κιν��ικη γεωµαντε#α, τ� “Feing-Shoui”, �ναφ�ρεται στ;ν |παρ1η
δ�� ρευµ�των �λεκτρ�µαγνητικ�� �αρακτ2ρ�ς: T� “Young” (γαλ��ι�ς δρ�κ�ς),
ρε�µα θετικ2ς π�λιτικ*τητ�ς κα9 τ� “Gin” (λευκ; τ#γρης), ρε�µα �ρνητικ2ς π�-
λικ*τητ�ς. Πρ9ν �π� κ�θε �τ#σιµ� ν��υ σπιτι�� στ;ν K#να γιν*ταν %π��ρεωτικ�ς
ρα"δ�σκ�πικ; Fρευνα.

T;ν τ��νη τ2ς ρα"δ�σκ�π#ας �ρησιµ�π�ι��σαν Lλ�ι �A �ρ�α'�ι π�λιτισµ�#. OA
VEλληνες, �A IIνκας, �A T�λτ�κ�ι, �A A$γ�πτι�ι, �A B#κινγκς, �A K�λτες, �A Pω-
µα'�ι, �A (Iνδ�9 κ.X. OA σ�φ�9 Xνθρωπ�ι τ2ς «Xρυσ2ς 7π��2ς» ε5�αν "ρε' τρ*π�
71�υδετερOσεως αMτ�ν τ�ν �κτιν�"�λι�ν, µ� τ;ν τ�π�θ�τηση Nτ�λµ�ν κα9 µ�-
ν�λ#θων σ� �κρι"ε'ς µ�ν*στυλ�υς v τριγωνικ�kς σ�ηµατισµ�kς �κρι"�ς 7π�νω
στ�kς 7πι"λα"ε'ς κ*µ"�υς. Στ;ν ∆αν#α %π2ρ�αν περισσ*τερ�ι �π� 40.000, 7νl�
C Σκανδιναυικ; �ερσ*νησ�ς xταν κατ�σπαρτη �π� τ�kς φυσικ�kς αMτ�kς 71�υ-
δετερωτ�ς. Nτ�λµ�ν Lµως F��υν "ρεθ2 σ� π�λλ�ς εMρωπαϊκ�ς ��ρες, στ;ν (Iνδ#α,
στ;ν DEλλ�δα, �λλ� κα9 σ� 6λ*κληρ� τ�ν %π*λ�ιπ� πλαν@τη, 1επερνOντας τ9ς
800.000 κατασκευ�ς. ((AναλυτικOτερα "λ�πε (Iω�ννης Λ��αρης. «DH Tε�ν�λ�-
γ#α τ�ν Θε�ν», Fκδ. «∆αυλ�ς» 2003, σελ. 169-185).

M��ρι σ@µερα σlO��νται περ#εργα τ�πων�µια, παραδ*σεις γι� «καταραµ�-
ν�υς τ*π�υς» µ� �ρνητικ�ς δ�ν@σεις, Lπως «∆ια"�λ*ρρεµα» (ε5ναι C λεω-
φ*ρ�ς Kατε��κη, π�k xταν π�τ�µι), «Kακι� Σκ�λα», «Kακ�σ�λεσι», «∆ια-
"�λ*πετρα» κ.X. DH Xγν�ια γι� τ9ς 7πι"λα"ε'ς γεωακτ'νες µετατρ�πηκε σ�
δεισιδαιµ�ν#α!
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E5κ)να 6. �Aριστερ/
κατ+λληλες κα� -κα-
τ+λληλες θ�σεις {πν�υ.
∆εFι+: Γεωπαθ�γ)ν�ς
κ)µ0�ς 'πι0αρυν)µε-
ν�ς -π� συσκευ& τηλε-

�ρ+σεως.

1. Kατ+λληλη θ�ση.
2. �Aκατ+λληλη θ�ση.

�Yπ)γεια
{δατα.

∆�κτυ�.

Γεωπαθ�γ)ν�ς
κ)µ0�ς.

�Aκτιν�0�λ�α
-π� τ&ν T.V.



O
A VEλληνες δηµι�υργ�9 τ�� µεγ#στ�υ πρ�κατακλυσµια#�υ π�λιτισµ�� τ2ς
Xρυσ2ς (Eπ��2ς xταν κα9 �A διδ�σκαλ�ι Lλων τ�ν λα�ν 7π9 τ�ν γνOσεων
τ2ς γεωπαθητικ2ς �κτιν�"�λ#ας. OA µυστικ�ς γνOσεις π�k κατε'�αν �A
(Oρφικ�#, �A Πυθαγ*ρει�ι κα9 �A Πλατωνικ�9 φιλ*σ�φ�ι xταν κληρ�δ�-

τηµ�νες �π’ τ;ν DOµηρικ; 7π��@. (Aπ’ τ�ν πλατωνικ� δι�λ�γ� «Φα#δων» (v «Περ9
ψυ�2ς») rς �φ@σ�υµε τ�ν Σωκρ�τη ν� µ8ς µεταφ�ρlη στ�ν κ*σµ� τ�ν �κτιν�"�-
λι�ν κα9 τ�ν ρευµ�των τ2ς γ2ς, µ�σα στ� Fγκατ� της:

«'Oλ;κληρη D γ" κα3 C,τι τ�ν περι@�λλει [τσι ε\ναι �π� τ�ν φ�ση της φτειαγ-
µ�νη. HOσ� γι� τ3ς περι� �ς στ� -σωτερικ;ν της, α�τ�ς ε\ναι συν� εια τ7ν κ�ι-
λωµ�των της, κα3 4π�ρ �υν π�λλ�ς περιµετρικ� σ’ Cλη τ�ν γ"· 8λλες ε\ναι @α-
θ�τερες κα3 πι� �ν�ι τ�ς �π’ α�τ�ν π�< κατ�ικ��µε -µε=ς· 8λλες π�λι ε\ναι πι�
@αθει�ς, �λλ� τ�  �σµα τ�υς ε\ναι µικρ;τερ� �π’ τ�  �σµα τ�� δικ�� µας τ;π�υ·
4π�ρ �υν ?στ;σ� µερικ�ς π�< ε\ναι µικρ;τερες στ� @�θ�ς κα3 πι� πλατει�ς �π’
τ�ν δικ; µας τ;π�. HOλες α�τ�ς �$ περι� �ς κ�τω �π� τ�ν γ" συγκ�ινων��ν µε-
τα,� τ�υς σ� π�λλ� σηµε=α, µ� τρ�πες 8λλ�τε στεν�τερες κα3 8λλ�τε φαρδ�τερες
π�< @γ�U�υν κ�π�υ. Στ� σηµε=α Cπ�υ νερ� ρ�ει 8φθ�ν� �π’ τ�ν µι� στ�ν 8λλη,
Cπως σ� κρατ"ρες, 4π�ρ �υν �στε*ρευτα ρε�µατα π�ταµ7ν τεραστ*�υ µεγ�θ�υς
κ�τω �π� τ�ν -πιφ�νεια τ"ς γ"ς, µ� θερµ� �λλ� κα3 ψυ ρ� jδατα· -κε= π�< 4π�ρ-
 ει 8φθ�νη φωτι�, µεγ�λ�ι π�ριν�ι π�ταµ�3 κι 8λλ�ι �π� 4δαρ" λ�σπη, 8λλ�τε
πι� διαυγ", 8λλ�τε πι� λασπ�υδερ", Cπως στ�ν Σικελ*α �$ π�ταµ�3 λ�σπης π�<
κυλ��ν πρ3ν �π� τ�ν λ�@α κα3 �π� τ�ν eδια τ�ν λ�@α. A�τ�3 �$ π�ταµ�3 πληµ-
µυρ*U�υν κ�θε φ�ρ� τ�<ς τ;π�υς �ν�λ�γα µ� τ�ν φ�ρ� π�< τυ α*νει ν� [ Kη τ�
ρε�µα. HOλες α�τ�ς �$ κιν1σεις πρ�ς τ� π�νω κα3 πρ�ς τ� κ�τω γ*ν�νται λ�ς κα3
4π�ρ ει µ�σα στ�ν γ" µ*α αN�ρηση, π�< :φε*λεται στ� +,"ς:

»�Aν�µεσα στ�  �σµατα τ"ς γ"ς –συνε�#�ει 6 Σωκρ�της– 4π�ρ ει κυρ*ως 0να,
π�< ε\ναι mντως τερ�στι�, διαµπερ�ς κα3 διασ *Uει Gλ;κληρη τ�ν γ" Cπως τ� πε-
ρι�γραψε G HOµηρ�ς. “Π�λB µακρυ/ σ> 0αθ�τατ� σηµεE� jπ+ρ#ει τ� π�λB 0αθB
0+ραθρ�ν”. 'O eδι�ς σ� 8λλα σηµε=α κα3 8λλ�ι π�ιητ�ς τ� �πεκ�λεσαν T�ρταρ�.
(“T�ρταρ�ς” γι� τ�kς φιλ�σ*φ�υς κα9 τ�kς �ρ�α#�υς π�ιητ�ς xταν 6 πυρ2νας
τ2ς γ2ς).

»Σ’ α�τ� λ�ιπ�ν τ�  �σµα συρρ��υν Cλ�ι �$ π�ταµ�3 κα3 �π’ α�τ� π�λι -κρ�-
�υν, πα*ρν�ντας G καθ�νας τ�υς τ�  αρακτηριστικ� τ�� -δ�φ�υς π�< διασ *Uει.
'H αNτ*α π�< Cλα α�τ� τ� ρε�µατα πηγ�U�υν κα3 -κ@�λλ�υν -δ7, ε\ναι Cτι σ�
α�τ� τ� σηµε=� τ� 4γρ� δ�ν συναντK^ πυθµ�να ��τε @�ση. ANωρε=ται κα3 κυµατ*-
Uει, Gπ;τε 8λλ�τε �νε@α*νει κα3 8λλ�τε κατε@α*νει, τ� eδι� κα3 G ��ρας κα3 D πν��
γ�ρω �π’ α�τ;, δι;τι τ� �κ�λ�υθ��ν Cταν ,ε υθK" πρ�ς τ�ν µ*α πλευρ�, �λλ� κα3
Cταν ,ε υθK" πρ�ς τ�ν 8λλη, Cπως Cταν �ναπνε;υµε· στ�ν εNσπν�� κα3 τ�ν -κπν��
δηµι�υργε=ται π�ντα 0να ρε�µα πν�"ς. 'H πν�� �κ�λ�υθε= τ�ν αN�ρηση τ��
4γρ�� δηµι�υργ�ντας �ν�µ�υς σφ�δρ�<ς κι �καταµ� ητ�υς, τ;σ� Cταν µπα*νKη,
Cσ� κι Cταν @γα*νKη. HOταν Cµως τ� νερ� τρα@η θK" στ�<ς τ;π�υς π�< καλ��νται
κατ�τερ�ι, τ;τε  �νεται µ�σα �π� τ�ν γ" στ3ς κ�=τες τ�υ κα3 τ3ς γεµ*Uει, Cπως γ*-
νεται µ� τ’ �ρδευτικ� καν�λια. HOταν π�λι �π�τρα@η θK" κα3 ,ε υθK" πρ�ς τ�
-δ7, γεµ*U�υν ,αν� τ� -δ7 µ�ρη. Mετ� ρ�ει µ�σα στ3ς κ�=τες, µ�σα �π� τ�ν γ"

�O Πλ(των καA V Cιγεωλγ#α
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κα3 φθ�ν�ντας κ�θε φ�ρ� στ�<ς τ;π�υς π�< τ� Gδηγε= D π�ρε*α τ�υ, δηµι�υρ-
γε= θ�λασσες, λ*µνες, π�ταµ�<ς κα3 πηγ�ς. �Aπ� -δ7 π�λι @υθ*Uεται µ�σα στ�ν
γ", διατρ� �ντας 8λλ�τε µεγαλ�τερες κα3 περισσ;τερες -κτ�σεις, 8λλ�τε µικρ;-
τερες κα3 λιγ�τερες κα3  �νεται ,αν� στ�ν T�ρταρ�, σ�  αµηλ;τερα µ�ρη, π�ντ�τε
Cµως καταλ1γει στ� σηµε=� π�< ,εκ*νησε, �π�ναντι 2 στ�ν eδια πλευρ�. 'Yπ�ρ-
 �υν Cµως µερικ� ρε�µατα π�< διαγρ�φ�υν Gλ;κληρ� κ�κλ�, �φ�� τυλι θ��ν
σπειρ�ειδ7ς µ*α 2 περισσ;τερες φ�ρ�ς γ�ρω �π’ τ�ν γ" Cπως τ� φ*δια, κατε-
@α*ν�ντας Cσ� τ� δυνατ�ν  αµηλ;τερα, µ� ρι ν� ,ανα@ρ��ν τ� σηµε=� -κ@�λ"ς
τ�υς. Eeτε πρ�ς τ�ν µ*α εeτε πρ�ς τ�ν 8λλη κατε�θυνση δ�ν µπ�ρ��ν ν� κατε@��ν
παρ� µ;ν� µ� ρι τ� κ�ντρ�, δι;τι τ� δ�� µ�ρη +κατ�ρωθεν τ�� κ�ντρ�υ ε\ναι �νη-
φ�ρικ� κα3 γι� τ� δ�� ρε�µατα. 'Yπ�ρ �υν λ�ιπ�ν σ*γ�υρα π�λλ�, µεγ�λα κα3
κ�θε λ�γ"ς ρε�µατα.

»�Aν�µεσα σ’ α�τ� τ� π�λλ� τυ α*νει ν� 4π�ρ �υν τ�σσερα ρε�µατα, �π� τ�
Gπ�=α τ� µεγαλ�τερ�, α�τ� π�< ρ�ει στ�ν [,ω κ�κλ�, ε\ναι : �π�καλ��µεν�ς
�Ωκεαν;ς· �κρι@7ς �π�ναντι �π’ α�τ�ν κυλK̂  κατ� τ�ν �ντ*θετη φ�ρ� G �A �ρων,
π�< περνK^ �π� δι�φ�ρ�υς [ρηµ�υς τ;π�υς, κυρ*ως Cµως κ�τω �π� τ�ν -πιφ�-
νεια τ"ς γ"ς, κα3 καταλ1γει στ�ν λ*µνη �A ερ�υσι�δα· -κε= φθ�ν�υν �$ ψυ �ς τ7ν
περισσ�τ�ρων νεκρ7ν κα*, �φ�� µε*ν�υν κ�π�ιες  ρ�νικ�ς περι;δ�υς π�< τ�<ς
[ ει Gρ*σει D E$µαρµ�νη, κα3 ε\ναι γι� 8λλες λιγ�τερ� κα3 γι� 8λλες περισσ;τε-
ρ�, στ�λν�νται π�λι �π’ -κε= πρ�ς τ3ς Uωτικ�ς γεν�σεις. HEνας τρ*τ�ς π�ταµ�ς πη-
γ�Uει �ν�µεσ� τ�υς· [πειτα, m ι π�λ< µακρυ� �π’ τ�ν πηγ1 τ�υ,  �νεται σ� τ;π�
µ�γα, π�< φλ�γεται µ� δυνατ� φωτι�, δηµι�υργ�ντας λ*µνη �π� νερ� κα3 λ�σπη
π�< ε\ναι µεγαλ�τερη τ"ς θ�λασσ�ς µας. Φε�γ�ντας �π� -κε= συνε *Uει κυκλικ�
τ�ν π�ρε*α τ�υ, θ�λ�ς κα3 λασπ�υδερ;ς, τυλ*γεται σπειρ�ειδ7ς γ�ρω �π� τ�ν γ"
κα3 φθ�νει �π� 8λλη κατε�θυνση στ3ς 8κρες τ"ς �A ερ�υσι�δ�ς λ*µνης,  ωρ3ς
?στ;σ� ν� �ναµειγν�εται µ� τ� νερ� της· [πειτα, �φ�� τυλι θK" π�λλ�ς φ�ρ�ς κ�-
τω �π’ τ�ν γ",  �νεται σ� κ�π�ι� σηµε=� π�< @ρ*σκεται πι� κ�τω κι �π’ τ�ν T�ρ-
ταρ�. A�τ�ς ε\ναι G π�ταµ�ς Πυριφλεγ�θων· �π’ τ� ρυ�κια τ"ς λ�@ας τ�υ -κσφεν-
δ�ν*U�νται κ�µµ�τια τ�υ σ� Cπ�ι� µ�ρ�ς τ"ς γ"ς @ρ��ν δι�,�δ�. �Aπ�ναντι �π’
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E5κ)να 7. �Aριστερ+: �H γ8 lπως τ&ν «εmδε» 7 Σωκρ+της στ�ν Φα�δωνα, #ωρισµ�νη σ> 12
µ�ρη κα� µ> τ/ @µ�ρφα #ρ6µατα π�B περιγρ+φει. M�σ�ν: T� 'νεργειακ� πλ�γµα τ8ς γ8ς.
∆εFι+: �O �Oµφαλ�ς τ8ς Γ8ς (�Aρ#αι�λ�γικ� M�υσεE� ∆ελφ�ν). �H 7µ�ι)τητ+ τ�υ µ> τ�

'νεργειακ� πλ�γµα εmναι καταπληκτικ1.



α�τ�ν τ�ταρτ�ς π�ταµ�ς  �νεται
πρ7τα σ� τ;π� φ�@ερ� κα3 8γρι�,
καθ�ς λ�γεται, π�< [ ει παντ��
 ρ7µα κυαν;, :ν�µ�Uεται δ� Στ�-
γι�ς κα3 D λ*µνη π�< δηµι�υργε=
µ� τ3ς -κ@�λ�ς τ�υ Στ�γα.

»�Aφ��  υθK" -κε= κα3 π�ρKη µε-
γ�λες δυν�µεις –καταλ@γει 6 Σω-
κρ�της– εNσδ�ει στ�ν γ" κα3 �κ�-
λ�υθ�ντας σπυρ�ειδ" π�ρε*α ρ�-
ει �ντ*θετα τ�� Πυριφλεγ�θ�-
ντ�ς, φθ�ν�ντας στ�ν �A ερ�υ-
σι�δα λ*µνη �π’ τ�ν �ντ*θετη µε-
ρι�. O�τε κι α�τ�� τ� νερ� �να-
µειγν�εται µ� 8λλ� κι G eδι�ς,
�φ�� διαγρ�ψη κ�κλ�,  �νεται
στ�ν T�ρταρ� �π�ναντι �π’ τ�ν
Πυριφλεγ�θ�ντα, κα3 τ’ mν�µ�
τ�υ ε\ναι, κατ� π7ς λ�νε �$ π�ιη-
τ�ς, Kωκυτ;ς». (Πλ�των, «Φα#-
δων» 111d - 113d). Λ#γ� πρ#ν, στ�
110b τ�� «Φα#δων�ς», �ναφ�ρει
6 Σωκρ�της: «Λ�γ�υν λ�ιπ;ν, Cτι
-�ν παρατηρ1σ�υµε τ�ν γ" �π�
ψηλ�, α�τ� θ� ε\ναι π�ικ*λη, θ�
[ Kη  ρ�µατα κα3 θ� Gµ�ι�UKη µ�
σφα=ρα κατασκευασµ�νη �π� δ�-
δεκα τεµ� ια δ�ρµατ�ς».

M*λις τ� 1960 τρε'ς P�σ�ι 7πι-
στ@µ�νες, �A N. Γκ�υτσ�ρωφ, B.
M*ρ�� κα9 B. M�κ�ρωφ, �π�δει-
1αν Lτι C γ2 F�ει $δι*τητες κρυ-
στ�λλ�υ, στ� δ� γεωδαιτικ� πε-
δ#� παρ�υσι���νται ρ��ς 7ν�ρ-
γειας, τ�ν 6π�#ων �A κ�ριες γραµ-
µ�ς σ�ηµατ#��υν στ;ν 7πιφ�νει�
της δOδεκα πεντ�γωνα, σ�ν πρ�-
µετωπ#δα δ� τ2ς σ�ετικ2ς δηµ�σιε�σεως στ� περι�δικ� τ2ς Pωσικ2ς (Aκαδηµ#ας
(Eπιστηµ�ν Fθεσαν τ� παραπ�νω �π*σπασµα τ�� Πλ�των�ς. ((Iω�ν. Λ��αρης,
«DH Tε�ν�λ�γ#α τ�ν Θε�ν», σελ. 189). ΓνOσεις τ2ς γεω"ι�λ�γ#ας κατε'�αν τ�
�ρ�α'α Aερατε'α, γι’ αMτ� κα9 Fδιναν συντεταγµ�νες γι� τ� π�� θ� �τ#��υν �A
Xνθρωπ�ι τ� �$κ�δ�µ@µατ� τ�υς, να��ς, σπ#τια, µεγ�λα δηµ*σια κτ@ρια �λλ� κα9
π*λεις 6λ*κληρες. DO K�δµ�ς συµ"�υλε�τηκε τ� µαντε'� τ�ν ∆ελφ�ν γι� τ� �τ#-
σιµ� τ2ς π*λεως τ�ν Θη"�ν, τ� 6π�'� τ�� ε5πε: «στ� σηµε=� π�< θ� δι�λεγε ν’
�ναπαυθK" D $ερ� �γελ�δα». ((Aπ�λλ*δωρ�ς 3.4.1. κα9 Παυσαν#ας 9.12.1, 9.19.4).
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E5κ)να 8. «�Yπ+ρ#�υν lµως µερικ/ ρε�µατα π�B διαγρ+φ�υν
7λ)κληρ� κ�κλ�, -φ�* τυλι#θ�*ν σπειρ�ειδ�ς µ�α D περισσ)-
τερες φ�ρ>ς γ�ρω -π� τ&ν γ8 lπως τ/ φ�δια, κατε0α�ν�ντας
lσ�ν τ� δυνατ�ν #αµηλ)τερα, µ�#ρι ν/ Fανα0ρ�*ν τ� σηµεE� 

'κ0�λ8ς τ�υς» (Πλ+των, «Φα�δων»).

rAF�νας περιστρ�φ8ς

Mαγνητικ�ς π)λ�ς
0�ρε��υ Qµισφαιρ��υ

B)ρει�ς
γεωγραφικ�ς π)λ�ς

N)τι�ς γεωγραφικ�ς π)λ�ς

rAF�νας
τ�* π)λ�υ Mαγνητικ�ς π)λ�ς

ν)τι�υ Qµισφαιρ��υ

E5κ)να 9. �H π�ιητικ& περιγραφ& τ�* Πλ+των�ς 'κ στ)-
µατ�ς Σωκρ+τ�υς, γι/ τ/ yλεκτρ�µαγνητικ/ ρε�µατα π�B
σαρ6ν�υν κα� διαπερν�*ν τ&ν γ8, εmναι -π�λ�τως 'πιστη-

µ�νικ& κα� -κρι01ς.

1) B)ρει�ς γεωγραφικ�ς π)λ�ς.
2) B)ρει�ς γεωµαγνητικ�ς π)λ�ς.
3) B)ρει�ς µαγνητικ�ς π)λ�ς.

N8σ�ι
B. Σι0ηρ�ας

N8σ�ι
SVALBAND

13

2



OA �γελ�δες κα9 µερικ� Xλλα �l�α F��υν τ;ν τ�ση ν� κ�ιµ��νται v ν� γεν-
ν��ν τ� µικρ� τ�υς π�νω σ� κ*µ"�υς θετικ2ς �κτιν�"�λ#ας, σηµε'α θετικ� κα9
γι� τ�ν Xνθρωπ�. Πρ*κειται γι� κ�π�ι� ρε�µα θετικ2ς �κτιν�"�λ#ας, π�k θε-
ραπε�ει - 7παν�ρθOνει "λ�"ες τ�� �νθρOπιν�υ jργανισµ��. Π�νω σ� τ�τ�ια
σηµε'α �τ#��νταν τ� �ρ�α'α θεραπευτ@ρια, (Aσκληπιε'α κα9 (Aµφιαρ�εια,
καθiς κα9 τ� θ�ατρα. (Eπ#σης %π2ρ�αν τ� θεραπευτ@ρια –Xντρα– σπ@λαια
Lπως τ� Tρ�φOνει�ν Xντρ�ν. VEνα "ρ�δυ |πν�υ Fφθανε ν� θεραπε�σlη �σθ�-
νειες.

�H
ρα"δ�σκ�π#α κα9 �A γνOσεις τ2ς γεω"ι�λ�γ#ας θεωρ@θηκαν µα�ρη µα-
γε#α �π’ τ;ν �ριστιανικ; θρησκε#α. OA �$κ�υµενικ�ς σ�ν�δ�ι �φOρισαν
τ;ν τ��νη αMτ@, τ�kς δ� θερ�π�ντες καταδ#κα�αν µ� τ;ν π�ιν; τ�� θα-
ν�τ�υ. Στ� πλευρ� τ2ς ν�ας θρησκε#ας παρατ��θησαν κα9 �A �ριστιαν�9

γιατρ�#. M#α �π’ τ9ς κατηγ�ρ#ες γι� τ� περι"*ητ� κυν@γι τ�ν µ�γων κα9 τ�ν µα-
γισσ�ν τ�� µεσα#ων�ς xταν κα9 C ρα"δ�σκ�π#α.

∆�� 7κατ�µµ�ρια «µ�γισσες» κα9 «µ�γ�ι» κ�ηκαν �ωνταν�9 κατ� τ;ν δι�ρ-
κεια τ�� 15�υ κα9 16�υ α$�ν�ς µ*ν� στ;ν EMρOπη. Παρ*µ�ια �ντιµετOπιση γνO-
ρισαν �A (Iνδι�ν�ι τ2ς (Aµερικανικ2ς �πε#ρ�υ κα9 Xλλ�ι �ρ�α'�ι λα�#. (Aντι-
στ�#�ως 6 M�υσ�υλµανικ�ς X1�νας κατ�σφα1ε τ�kς ρα"δ�σκ*π�υς Lλων τ�ν
�νατ�λικ�ν λα�ν �π� τ�ν 13� α$�να κα9 7ντε�θεν. T;ν τ��νη τ2ς ρα"δ�σκ�π#ας
κατε'�ε κα9 6 �Mµανιστ;ς φιλ*σ�φ�ς T�ι�ρντ�ν� Mπρ��ν�, π�k κ�ηκε �ωνταν�ς
�π’ τ;ν DIερ� (E1�ταση τ� 1600 µ.X. M*λις στ9ς 26 Mαρτ#�υ τ�� 1942 C Kαθ�λικ;
(Eκκλησ#α 71�δωσε �π*φαση «�φ�σεως �µαρτι�ν» γι� τ;ν τ��νη τ2ς ρα"δ�-
σκ�π#ας. DH (Oρθ*δ�1η (Eκκλησ#α 71ακ�λ�υθε' ν� στηλιτε�lη τ;ν τ��νη αMτ; :ς
«πρ�,η εNδωλ�λατρ*ας».

�Aν κα9 6 Hartmann %π2ρ1ε 6 πρ�τ�ς π�k 7πισ@µως �να"#ωσε τ;ν 7πιστ@µη
τ2ς γεω"ι�λ�γ#ας, [νας VEλληνας, 6 (Aνδρ�ας K�φιν8ς, �νεδε#�θη 6 κ�ρυφα'�ς
γεωπαθ�λ*γ�ς τ�� α$�ν�ς π�k π�ρασε. IEδρασε κα9 π�θανε στ;ν Γερµαν#α �π’
τ� 1949 [ως τ� 1999. DO K�φιν8ς δι�γνωσε γ�ρω στ9ς 0κατ� �σθ�νειες κα9 συµ-

PαCδσκπ#α - ΓεωCιλγ#α - Mεσα#ωνας καA ∆ιMKεις
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E5κ)να 10. �O Mνθρωπ�ς, αbτ& Q περιδ�νησις
yλεκτρ�ν�ων, εmναι nνας �ργανισµ�ς 'Fαιρετικ/
εbα�σθητ�ς στ� φ�ς, στ/ µαγνητικ/ πεδ�α, στ�ν
στατικ� yλεκτρισµ� κα� στ�ς κ�σµικ>ς -κτιν�-
0�λ�ες. �O 'γκ�φαλ)ς τ�υ -ντιδρĉ  σ’ nναν �κε-
αν� -κτιν�0�λι�ν, D µ> τ�ς -ντιδρ+σεις τ�υ κα-
θ�δηγεE lλες τ�υ τ�ς =ωτικ>ς λειτ�υργ�ες. ∆ι)τι
7 Mνθρωπ�ς εmναι 7 3δι�ς nνα πεδ�� 'ν�ργειας,
π�B µετατ�π�=εται στ/ πλα�σια oν�ς 'νεργεια-
κ�* συστ1µατ�ς, πι� µεγ+λ�υ κα� πι� -σταθ�*ς.



πτOµατα, π�k πρ�καλ��νται �π’ τ9ς γεωπαθητικ�ς �κτιν�"�λ#ες (καρκ#ν�ς, σκλ@-
ρυνση κατ� πλ�κας, �λλεργ#ες, �νικαν*τητα, �π�"�λ�ς, 7ντερικ�, καρδιακ�, 71α-
σθ�νιση τ�� �ν�σ�π�ιητικ�� συστ@µατ�ς κ.X.). (Aφι�ρωσε Lλη τ�υ τ;ν �ω; στ;ν
�να"#ωση τ�ν γνOσεων τ�� παρελθ*ντ�ς.

Στ;ν (Aγγλ#α, τ;ν Γερµαν#α κα9 τ9ς H.Π.A. θεωρε'ται 6 κ�ρυφα'�ς τ�� εqδ�υς.
Στ;ν �Oρα µας ε5ναι παντελ�ς Xγνωστ�ς κα#, Lπως κα9 τ*σ�ι κ�ρυφα'�ι VEλλη-
νες τ�� 71ωτερικ��, �Mδ�π�τε �ναφ�ρθηκε. DH "ι"λι�γραφ#α τ�υ παραµ�νει �µε-
τ�φραστη.

O
A σ�γ�ρ�νες µεγαλ�υπ*λεις ε5ναι παντελ�ς �κατ�λληλες κα9 φυσικ� 7πι-
κ#νδυνες γι� τ� µ�λλ�ν τ2ς �νθρωπ*τητ�ς. IE��υν σ�εδιασθ2 κα9 κτισθ2
�ωρ9ς καµµ#α µ�τρηση γι� τ;ν ε|ρεση τ�ν γεωπαθητικ�ν �κτιν�"�λι�ν.
(Eκτ�ς �π’ τ9ς 7κκλησ#ες, π�k κτ#σθηκαν στ� 7ρε#πια τ�ν �ρ�α#ων να�ν

�ρησιµ�π�ιOντας τ� 7ναπ�µε#ναντα %λικ� των κα9 "ρ#σκ�νται 7κτ�ς 7πικ#νδυ-
νων σηµε#ων, τ� %π*λ�ιπα κτ@ρια –δηµ*σια, π�λυκατ�ικ#ες, µ�ν�κατ�ικ#ες κ.X.–
ε5ναι 7πικ#νδυνα γι� τ;ν δηµ*σια %γε#α. T� %λικ� π�k �ρησιµ�π�ι@θηκαν –τσι-
µ�ντ�, σ#δηρ�ς– γι� τ9ς κ�λ�νες κα9 τ� δ�πεδα, ε5ναι συλλ�κτες τ2ς �ρνητικ2ς
�κτιν�"�λ#ας. Στ� ψηλ� κτ#ρια C κατ�σταση �ειρ�τερε�ει. DH δι�σπαση κα9 C δι�-
�υση τ�ν �κτιν�"�λι�ν λ*γ�ω τ�ν διακλαδOσεων π�k %φ#σταται C γεωπαθ�γ*-
ν�ς 7ν�ργεια κατ� τ;ν Xν�δ* της, καθιστl8 Lλ�υς τ�kς �Oρ�υς τ�� διαµερ#σµα-
τ�ς µ�λυσµ�ν�υς κα9 �ωρ9ς �Mδ�τερες ��νες. VOσ� γι� τ� ν�α %περσ�γ�ρ�να µε-
ταλλικ� κτ#ρια π�k εqδαµε ν� 7µφαν#�ωνται στ9ς σ�γ�ρ�νες µεγαλ�υπ*λεις �λλ�
κα9 στ;ν (Aθ@να, θ� τ� �αρακτηρ#σω µεταλλικ� φ�ρετρα! (Eπ#σης µεταλλικ�
κρε"�τια v στρOµατα νερ��, µεταλλικ�ς καρ�κλες, καναπ�δες κ.X. ε5ναι συλλ�-
κτες τ2ς γεωπαθ�γ*ν�υ �κτιν�"�λ#ας.

�Aς φαντασθ��µε τ9ς δ*σεις �κτιν�"�λ#ας π�k δ���νται Xνθρωπ�ι στ�ν 18� v
40� Kρ�φ� τ�ν λεγ�µ�νων �Mραν�1υστ�ν. DH γρ@γ�ρη κατ�ρρευση τ�� �ν�σ�-
π�ιητικ�� καθiς κα9 τ�� νευρικ�� τ�υς συστ@µατ�ς 7πιφ�ρει τ�ν θ�νατ� v τ;ν
ψυ��ν�ητικ; διατ�ρα1η. IEρευνες π�k Fγιναν στ;ν Γερµαν#α κα9 στ9ς H.Π.A.
�π�δει1αν στατιστικ�ς Lτι Lσ�ι Fµεναν σ� ψηλ� ε%ρισκ*µεν�υς jρ*φ�υς, �ρρO-
σταιναν κατ� 57% [ως κα9 70%, σ� �ρκετ�ς περιπτOσεις, περισσ*τερ� �π’ τ�kς
7ν�#κ�υς τ�ν ε%ρισκ�µ�νων �αµηλ*τερα jρ*φων.

T� παρακ�τω δ�νδρα κα9 φυτ� δ�ν �ναπτ�σσ�νται σωστ� κ�τω �π� τ;ν 7πιρ-
ρ�; τ�ν �κτιν�"�λι�ν. 

• ∆�νδρα: Mηλι�, ��λαδι�, j1ει�, πε�κ�, φλαµ�υρι�, φιλ�ρα, πασ�αλι�, κα-
ρυδι�, φ�υντ�υκι� κα9 µ�υρι�.

• Φυτ�: Tριανταφυλλι�ς, Cλι�τρ*πια, κρ#ν�ι, µπεγκ*νιες, ��αλ�ες, κ�κτ�ι,
�γρι�µυρτι�ς, �γγ�υρι�ς, σεληνι�ς, κρεµµυδι�ς, καρ�τι�ς, καλαµπ�κι�ς.

• DΩρισµ�να �l�α δ�ν θ� καθ@σ�υν π�τ� µ� τ;ν θ�λησ@ τ�υς π�νω στ;ν �κτι-
ν�"�λ#α, Lπως: σκ�λ�ι, Xλ�γα, �γελ�δες, πρ*"ατα, γ�υρ��νια κα9 π�ντικ�#.

Παν#δα, Pλωρ#δα καA γεωακτ9νες

ΣFγPρνες π�λεις καA ΓεωCιλγ#α
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• OA κ*ττες κα9 τ� π�υλι� δ�ν φωλι�-
��υν π�τ� π�νω �π� γεωακτ'νες.

• (Eπ#σης Lταν [να 7νυδρε'� "ρεθl2 π�-
νω στ9ς �κτ'νες, τ� ψ�ρια ε5ναι πιθαν�ν
ν� «τρελλαθ��ν», ν� φ8νε τ’ αMγ� τ�υς v
ν� �λληλ�φαγωθ��ν!

• (E�ν 6 σκ�λ�ς µας �ρ�σκεται ν�
κ�ιµ8ται στ� κρε""�τι µας, τ*τε πιθα-
νOτατα ν� κ�ιµOµαστε σ� �σφαλ�ς µ�-
ρ�ς.

• DEλκ*µενα �π� γεωακτ'νες. ∆�νδρα:
Bελανιδι�, φ�#νικας, Fλατ�, δαµασκηνι�,
κερασι� κα9 κ�υφ�1υλι�. Φυτ�: Σπα-
ρ�γγια, µανιτ�ρια, �ρ�λια, γκk κα9 Lλα
σ�εδ�ν τ� "*τανα. �Aς µ;ν 1ε�ν��µε τ9ς
Aερ�ς "ελανιδι�ς τ�� ∆ι*ς, καθiς κα9 τ9ς
πρ�τρ�π�ς τ�� Πυθαγ*ρα ν� µ;ν καθO-
µαστε κ�τω �π� φ�#νικες. T� δ�νδρα
αMτ� [λκ�υν κα9 τ�kς κεραυν��ς, �A 6π�'�ι π�ντ�τε π�φτ�υν σ� σηµε'α π�k %π�ρ-
��υν γεωενεργειακ�9 κ*µ"�ι. Σ� περ#πτωση καταιγ#δ�ς πρ�πει ν� εqµαστε µακρυ�
�π’ αMτ�kς τ�kς κ*µ"�υς κα9 τ� συγκεκριµ�να δ�νδρα. OA "ελανιδι�ς �ναπτ�σ-
σ�νται καλ�τερα π�νω �π� διασταυρOσεις �κτ#νων κα9 ρευµ�των, φθ�ν�ντας σ�
γιγαντια'α µεγ�θη. Zl�α: Γ�τες, µυρµ@γκια, µ�λισσες, σφ2κες, σκαθ�ρια κα9 γε-
νικ�ς τ� µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς τ�ν 7ντ*µων, "ακτ@ρια, παρ�σιτα κα9 $�#.

• Στ9ς γ�τες, «7�θρ�kς τ�� 0αυτ�� τ�υς», �ρ�σει ν� κ�ιµ��νται π�νω στ9ς 7πι-
"λα"ε'ς γεωακτ'νες. Π�λλ�ς γ�τες πεθα#ν�υν �π� λευ�αιµ#α κα9 Xλλες 7κφυλι-
στικ�ς �σθ�νειες. (E�ν C γ�τα µας πρ�τιµl8 ν� κ�ιµ8ται στ� κρε""�τι µας, πιθα-
νOτατα αMτ� ε5ναι π�νω σ� γεωακτ'νες. M�λισσες �π� κυψ�λη π�k "ρ#σκεται π�-
νω σ� �κτιν�"�λ#α παρ�γ�υν π�λλαπλ�σιες π�σ*τητες µελι�� �π� Xλλες. T� µυρ-
µ@γκια φτει��ν�υν τ9ς φωλι�ς τ�υς µ*ν� π�νω σ� τ�τ�ι�υς κ*µ"�υς. IE�ει παρα-
τηρηθ2 Lτι, λ*γlω τ�� συγκεκριµ�ν�υ �Oρ�υ π�k σταυλ#��νται, �ρκετ� κατ�ικ#-
δια κ�τω �π’ τ;ν 7π#δραση τ�ν γεωακτ#νων �ρρωστα#ν�υν, δ�ν �ναπτ�σσ�νται
καλ� κα9 πεθα#ν�υν. Σ� παλαι*τερες 7π���ς θεωρ��νταν µαγεµ�να κα9 �A $δι�-
κτ2τες Fψα�ναν γι� 7ν*��υς µαγε#ας! DH κατ�σταση τ�ν δωµατ#ων τ�� σπιτι��
µπ�ρε' ν� µ8ς καταδε#1lη τ;ν παρ�υσ#α γεωακτ#νων. T�'��ι κα9 δ�πεδα µ� ρωγ-
µ�ς, %γρασ#α v γκρεµ#σµατα �π�τελ��ν $σ�υρ�ς 7νδε#1εις. Συν@θως �A ρωγµ�ς
στ;ν jρ�φ; δηµι�υργ��νται π�νω �π’ τ9ς πηγ�ς τ�ν "λα"ερ�ν �κτ#νων.

�H
Fρευνα π�k διε1@�θη τ� τελευτα'α 60 Fτη, ε5ναι 7παρκ;ς γι� ν� �ναδε#1lη
τ� 7πι"λα"2 �π�τελ�σµατα τ�ν γεωακτ#νων στ;ν %γε#α µας. Kα9 7νl� κ�-
θε �ρ*ν� 1�δε��νται τρισεκατ�µµ�ρια δ�λλαρ#ων σ’ Lλ�ν τ�ν πλαν@τη γι�
τ;ν �ντιµετOπιση τ�ν 7κφυλιστικ�ν �σθενει�ν –�νακαλ�πτ�νται ν�α

�Eπιδρ(σεις καA Cλ(Cες στ�ν fγε#α µας
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E5κ)να 11. T� Nτ�λµ>ν τ�* Λ�#µιστεκ.



�ηµικ� φ�ρµακα, ν�α πρ�γρ�µµατα κα9 τε�ν�λ�γικ�ς 7φαρµ�γ�ς, C �π�κρυ-
πτ�γρ�φηση τ�� D.N.A. κ.X.–, τ� περιστατικ� τ�ν �σθενει�ν αM1�ν�νται συ-
νε��ς. Στ9ς �ρ��ς τ�� 20�� α$�ν�ς 6 Γερµαν�ς 7πιστ@µων Gustav Freiherr von
Pohl, [νας �π’ τ�kς πλ��ν ταλαντ����υς ρα"δ�σκ*π�υς, διεν@ργησε Fρευνα στ;ν
π*λη Vilsbiburg τ2ς Bαυαρ#ας, "ρ#σκ�ντας Lλα τ� κ�µ"ικ� σηµε'α τ�ν 7πικ#ν-
δυνων γεωακτ#νων τ2ς π*λεως µ� τ;ν τ��νη τ2ς ρα"δ�σκ�π#ας. Στ;ν συν��εια
συν�κρινε τ�ν ��ρτη τ�υ µ� 54 θανατηφ*ρα περιστατικ� καρκ#ν�υ, π�k %π2ρ�αν
στ� �ρ�ε'α τ2ς π*λεως. Πρ�ς κατ�πλη1η Lλων Lλα τ� περιστατικ� xταν θ�να-
τ�ι π�k pφε#λ�νταν σ� λ�θ�ς θ�ση τ�� κρε""ατι�� τ�ν θαν*ντων. �Hταν Lλα τ�-
π�θετηµ�να π�νω σ� κ�µ"ικ� σηµε'α γεωακτ#νων! Στ;ν συν��εια διερε�νησε
τ;ν π*λη Grafenau µ� τ� qδια �κρι"�ς �π�τελ�σµατα. Π�λλ�9 γιατρ�9 �π�πει-
ρ�θηκαν ν� �νατρ�ψ�υν τ9ς θεωρ#ες τ�� von Pohl �ωρ9ς 7πιτυ�#α. DO δρ Rambeau,
πρ*εδρ�ς τ�� (Iατρικ�� (Eπιµελητηρ#�υ τ�� Marburg, |στερα �π� πρ�σωπικ;
Fρευνα κατ�λη1ε στ� qδια συµπερ�σµατα. Παρ*µ�ια πειρ�µατα 7παληθε�θησαν
�π’ τ�kς γιατρ�kς Hagar, P. Ingwersen, H. Nieper, M. Curry, U. Hormand καθiς
κα9 Xλ�υς γιατρ�kς διαφ*ρων �ωρ�ν.

DO τιµηθε9ς µ� "ρα"ε'� N*µπελ (Aµερικαν�ς Melvin Galwin σ� πειρ�µατα µ� π�-
ντ#κια ��µστερς, π�k τ� τ�π�θ�τησε π�νω σ� πηγ�ς �κτιν�"�λι�ν, διαπ#στωσε
Lτι �ν�πτυ1αν καρκ#ν�. DYπ�ρ��υν Xπειρες περιπτOσεις «στ�ι�ειωµ�νων» σπι-
τι�ν, δωµατ#ων, �κ*µη κα9 «καταραµ�νων» γυναικ�ν, π�k πεθα#ν�υν τ�kς συ-
��γ�υς τ�υς.

DAπλ8 Lλ�ι αMτ�9 κ�ιµ��νταν π�νω σ� πηγ�ς γεωακτιν�"�λι�ν. M��ρι σ@µερα
στ;ν 7παρ�#α πιστε��υν Lτι 6 καρκ#ν�ς ε5ναι κληρ�ν�µικ*ς: 6 γι�ς �ναλαµ-
"�νει τ� �γρ*κτηµα τ�� πατ�ρα τ�υ κα9 πεθα#νει �κρι"�ς Lπως 6 πατ�ρας.
Kανε9ς δ�ν Fλα"ε %π’ Kψιν τ�υ Lτι κ�ιµ*νταν στ;ν qδια θ�ση. OMσιαστικ�ς
κληρ�ν*µησε τ;ν θ�ση τ�� |πν�υ κα9 K�ι τ;ν �σθ�νεια.

°
ι� ν� µπ�ρ�σ�υµε ν� �ντιµετωπ#σ�υµε κ�π�ια �πειλ@, �ρει��εται πρ�τα ν�
τ;ν διαγνOσ�υµε. Πρ�πει ν� "ρεθl2 C καλ�τερη δυνατ; θ�ση |πν�υ, C θ�-
ση τ2ς �γαπηµ�νης µας π�λυθρ*νας - καναπ� κα9 C θ�ση 7ργασ#ας (7�ν
ε5ναι καθιστικ@). VEνας Aκαν�ς ρα"δ�σκ*π�ς θ� µ8ς %π�δε#1lη τ� �Mδ�τε-

ρα σηµε'α. IAκρως 7πικ#νδυν� ε5ναι ν� κ�ιµOµαστε σ� µεταλλικ� κρε""�τια, σ�
στρOµατα µ� νερ� κα9 σ� Lσα στρOµατα F��υν µεταλλικ; "�ση κα9 7λ�σµατα.

Πρ�πει 7π#σης τ� κρε""�τι ν� µ;ν 7φ�πτεται µ� τ�kς τ�#��υς, ν� ε5ναι µακρυ�
�π� πρ#�ες, σOµατα καλ�ριφ�ρ κα9 φυσικ� ν� "γ���υµε �π’ τ9ς πρ#�ες τ9ς �λε-
κτρικ�ς συσκευ�ς (ψυγε'α, φ��ρν�υς µικρ�κυµ�των, ραδι*φωνα, ��ε'α, �λε-
κτρικ� 1υπνητ@ρια κα9 µπαταρ#ας, τηλε�ειριστ@ρια, τηλ�φωνα κ.X.).

VOσ� γι� τ� µεταλλικ� κρε""�τια τ�ν ν�σ�κ�µε#ων, π�k %π�τ#θεται Lτι 7κε' θ�
θεραπευθ��ν �A �σθενε'ς, καθiς κα9 δι�φ�ρες �λεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς π�k "ρ#-
σκ�νται �κρι"�ς δ#πλα τ�υς, δε#�ν�υν τ;ν Xγν�ια τ2ς (Iατρικ2ς τ�� σ@µερα στ�
φλ�γ�ν αMτ� θ�µα. T� “Radi Tech” ε5ναι µ#α συσκευ; 71�υδετερOσεως τ�ν γε�-
παθ�γ*νων �κτιν�"�λι�ν, π�k �πλ�ς µπα#νει σ� µ#α πρ#�α τ�� %π�ρ��ντ�ς �λε-

�AντιµετMπιση - LKυδετερωτ.ς
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κτρικ�� κυκλOµατ�ς τ�ν κτηρ#ων. DH συσκευ; αMτ; ε5ναι [νας ταλαντωτ;ς π�λ-
λαπλ�ν κυµ�των –δ�ν �ρησιµ�π�ιε' �λεκτρισµ�– κα9 µετατρ�πει τ� �λεκτρικ�
ρε�µα σ’ [ναν 6µαλ� φ�ρ�α. DH �π�τελεσµατικ*τητα τ2ς συσκευ2ς φθ�νει τ�
95%.

Z
��µε σ� µ#α 7π��@, π�k C �λ*γιστη κα9 �σ�δ�τη 71�λι1η τ2ς τε�ν�λ�γ#ας
τρ��ει µα�9 µ� τ9ς µεσαιωνικ�ς δεισιδαιµ�ν#ες σ� δρ*µ�υς �ωρ9ς γυρισµ*.
T� «κατ� φ�σιν �2ν» Lλων τ�ν �ρ�α#ων π�λιτισµ�ν, κα9 κυρ#ως τ�� DEλλη-
νικ��, Fπαψε ν� %π�ρ�lη. IAγν�ια κα9 παρ� φ�σιν π�ρε#α ε5ναι C �ω; σ@-

µερα. DH κληρ�δ�τηµ�νη 7πιστ@µη τ2ς γεω"ι�λ�γ#ας, θαµµ�νη στ� �π�καuδια τ��
�ιλι*�ρ�ν�υ Mεσα#ων�ς, �να"#ωσε δειλ� - δειλ� µ� τ�ν 7ρ��µ� τ�� ∆ιαφωτι-
σµ��. DH δι�δ�ση τ�ν τ*σ� π�λ�τιµων γνOσεOν της ε5ναι �παρα#τητη. DAπλ�ς
rς �ναρωτηθ��µε Lλ�ι: Tελικ� κ�ιµ*µαστε σ� �σφαλ�ς µ�ρ�ς;

Bασ�λει�ς Mαυρ�µµ+της
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E5κ)να 12. Pα0δ�σκ�π�α µ>
ρ+0δ�υς συρµ+τιν�υς. �H σ�-
γκλιση τ�ν ρ+0δων -κ�λ�υ-
θεE τ&ν -κτEνα σ> εbθεEα
γραµµ1. �Eπικ�νδυνη περι�-
#1. �H ρα0δ�σκ�π�α 'φαρµ)-
=εται σ1µερα µ> θαυµ+σια

-π�τελ�σµατα.

Σ�γκλιση τ�ν ρ+0δων = γραµµ>ς -κτιν�0�λ�ας

�Aκτ�να



T� Lλ� κε#µεν� διαπν�εται �π� τ� $δεOδη τ�� DEλληνικ�� ∆ιαφωτισµ��, 7ν��
C DEλληνικ; Παιδε#α (:ς µ�θ�δ�ς κα9 διδακτικ� περιε�*µεν�) %µνε'ται :ς κ�λ-
λιστ�ς τρ*π�ς διαπαιδαγOγησης τ�ν ν�ων τ2ς π*λης κα9 C δι�δ�σ@ της θεω-
ρε'ται |ψιστη %πηρεσ#α στ;ν πατρ#δα. DH πρ�σ@λωση στ� $δανικ� τ2ς �ρ�α#ας
DEλλ�δας κα9 C διακα;ς 7πιθυµ#α τ2ς �νασ�στασης τ�ν 0λληνικ�ν τρ*πων ε5ναι
7π#σης δι��υτα στ;ν 7πιστ�λ@. Kα9 αMτ� φα#νεται �π� τ�kς 7πα#ν�υς τ�� E.Φ.
στ�ν K.Θ., π�k γι� τ9ς 7π#µ�νες κα9 7π#π�νες πρ�σπ�θει�ς τ�υ, �A 6π�'ες στ*-
�ευαν στ; δι�δ�ση τ2ς DEλληνικ2ς Παιδε#ας, τ�ν �π�καλε' «... 8,ι�ν µιµητ�ν
τ7ν παλαι7ν µας πρ�γ;νων, ��τινες, -πιµελ��µεν�ι τ7ν κ�ιν7ν ?ς Nδ*ων, κα3 γυ-
µν�U�ντες τ�<ς συµπ�λ*τας των εNς τ�ν �ρετ1ν, τ�<ς �ν�δει,αν -ν καιρK7  αρ�ν
κα3 στ1ριγµα τ"ς Πατρ*δ�ς των».1 Kα9 7πειδ; κ�π�ι�ι συµπ�λ#τες τ�� K.Θ. τ�ν
�π�καλ��σαν [ως κα9 τρελλ*, γι� τ;ν 7πιµ�ν@ τ�υ ν� διαδ#δlη τ;ν DEλληνικ;
Παιδε#α, 6 E.Φ. 7µπν�εται �π� τ;ν DEλληνικ; Φιλ�σ�φ#α κα9 τ�ν συµ"�υλε�ει:
«κα3 G φρ�ντ*Uων 4π�ρ α�τ7ν π�λ*της, δ�ν ε\ναι δ*και�ν ν� :ν�µ�Uεται ��τε
τρελλ;ς, ?ς µ� περ3 �λλ�τρ*ων φρ�ντ*Uων, ��τε π�λυπρ�γµων π�λιν, ?ς κατω-
τ�ρω λ�γεις, καθ;τι κα3 D π�λυπραγµ�σ�νη δ�ν ε\ναι τ� ν� δαπανK^ τις τ�ν �π�
τ�ν φρ�ντ*δα τ7ν Nδ*ων περιττε��ντ� τKω καιρ�ν εNς τ�ν -πιµ�λειαν τ7ν κ�ιν7ν,
�λλ� φιλ�µ�θει� τις τ7ν �λλ�τρ*ων κακ7ν, -κ φθ;ν�υ µ�λιστα κα3 κακ�ηθε*ας
πηγ�U�υσα, ?ς τ�ν Gρ*Uει :ρθ;τατα G σε@�σµι�ς Πλ��ταρ �ς. EN δ� µ1, Gπ�=αι
δυστυ *αι, Gπ�=α κα3 π;σα κακ� [µελλ�ν ν� κατατρ� �υν τ�ν κ;σµ�ν διηνεκ7ς,
gν Cλ�ι �$ �παντα �� �γαθ�3 8νδρες, δι� ν� µ� δει θ��ν κατ� σ� π�λυπρ�γµ�-
νες κα3 τρελλ�*, [παυ�ν φρ�ντ*U�ντες κα3 κυ@ερν7ντες τ� κ�ιν� 0καστ�ς τ"ς πα-
τρ*δ�ς τ�υ πρ�γµατα».

θ´. TS «�EλληνικSν ΣPλε9ν» ΣερρHν. – �O Θ. Kαqρης

1. (Eπιστ�λ; πρ�ς τ�ν 7ν Σ�ρραις K.Θ. φιλ�πατρ#δην «Περ9 τ�� DEλληνικ�� Σ��λε#�υ Σερρ�ν», γρα-
φε'σα 7κ M�ν���υ παρ� E.Φ., σελ#δα 3, (I��νι�ς 1835, �νατ�πωση �π� τ9ς «(Aναστατικ�ς (Eκδ*σεις
– ∆ι�νυσ#�υ N*τη Kαρα"#α», σειρ� «Bι"λι�θ@κη DIστ�ρικ�ν Mελετ�ν».

�A
ρ�#��ντας τ;ν 71ιστ*ρηση τ�ν διωγµ�ν π�k 71απ�λυσε τ� ρωµα#ικ� πα-
ρακρ�τ�ς 7ναντ#�ν τ�ν φιλελευθ�ρων διαν��υµ�νων κα9 τ�ν διαφωτιστ�ν
κατ� τ�ν 19� α$�να, θ� σταθ��µε πρ�τα σ� µ#α σηµαντικOτατη 7πιστ�λ;
τ�� 1835. Συντ�κτης κα9 �π�στ�λ�ας της φ�ρεται 6 E.Φ. (E. Φωτι+δης), 6

6π�'�ς δια"ι��σε στ� M*να��, κα9 παραλ@πτης της 6 K.Θ., κ�τ�ικ�ς Σερρ�ν. Θ�-
µα της F�ει τ� «Περ3 τ�� +λληνικ�� σ �λε*�υ Σερρ7ν». �Aν κα9 τ� κε#µεν� ε5ναι
συµ"�υλευτικ� κα9 πρ�τρεπτικ� γ�ρω �π� τ;ν παιδευτικ; κατε�θυνση π�k jφε#-
λει ν� F�lη τ� 0λληνικ� σ��λε'� τ2ς µακεδ�νικ2ς π*λης, περιλαµ"�νει σηµαντικ�ς
µαρτυρ#ες γι� τ9ς µεθ*δ�υς π�k 7πιστρ�τευσε 6 7κε' µητρ�π�λ#της, γι� ν� πετ��lη
τ� κλε#σιµ� τ�� σ��λε#�υ.



�A
π� τ;ν 7πιστ�λ; πρ�κ�πτει Lτι στ� σ��λε'�, Lπως κα9 στ;ν π*λη τ�ν
Σερρ�ν, ε5�αν παρ�υσιαστ2 δι�*ν�ιες κα9 φαγωµ�ρες, π�k δυσ��ραιναν
τ� Fργ� τ�ν διδασκ*ντων: «δι;τι �$ πρ;κριτ�* µας εNς τ�ς �πα,», γρ�φει
6 E.Φ., «2 δ3ς τ"ς +@δ�µ�δ�ς -ν τK" Mητρ�π;λει γιν�µ�νας συνελε�σεις των

�ντιφιλ�τιµ��νται παιδαριωδ7ς πρ�ς �λλ1λ�υς m ι τ*ς πρ7τ�ς ν� @�ηθ1σKη τ�ν
πικρ7ς :δυνωµ�νην πατρ*δα, �λλ� τ*ς ν� �ναιρ�σKη τ�ν 4π�ρ α�τ"ς φρ�ν*µην
συµ@�υλ1ν, µ;ν�ν δι;τι τ�ν πρ�@�λλει G 8λλ�ς κα3 m ι α�τ;ς. (...) HOθεν σ�ρ�-
νται -λεειν�ν λ�φυρ�ν τ"ς �δ*κ�υ φιλ�τιµ*ας, κα3 κινδυνε��υν ν� �νατρ�ψ�υν
τ�ν π;λιν µας, µισ��ντες �λλ1λ�υς, τρωγ;µεν�ι, - θρευ;µεν�ι κα3 µ� ρι θαν�-
τ�υ �µ�ι@α*ως κατατρε ;µεν�ι...».

OA περισσ*τερ�ι ε5�αν τ;ν 012ς γνOµη γι� τ� σ��λε'� τ�ν διαφωτιστ�ν: «...�$
δ� περισσ;τερ�ι (πρ�πει ν� τ� Gµ�λ�γ1σωµεν) ��τε λ;γ�ν �κ���υν, ��τε συµ-
@�υλ�ν δ� �νται, κα3 µ�λιστα περ3 τ�� Σ �λε*�υ, κατ� τ�� Gπ�*�υ ?ς -νθυµε=σαι,
ε�ς -, α�τ7ν  θ�ς πρ�� θ�ς στασι�σας, @αρ@αρικ7ς �νεκρα�γασε: “τ* µ^ς  ρει-
�Uεται τ� Σ �λει;, ... τ� -δικ� µας παιδι� δ�ν θ�λ�µεν ν� µ�θ�υν γρ�µµατα (!),
κα3 (φρ*ττω τ>" �ληθε*Kα), µ1πως Dµε=ς  ωρ3ς γρ�µµατα δ�ν -πρ�κ;ψαµεν (!!),
δι� τ* τ� λ�ιπ�ν ν� δ*ν�υµι τ;σα γρ;σια τ�ν δ�σκαλ�ν” (!!!)! κα3 8λλα τ�ια�τα
τερατ�δη παραληρ1µατα, 4παγ�ρευ;µενα �π� τ�ν πα υλ�ν �µ�θειαν, τ�ν σκ�-
τ*U�υσαν τ�ν �πα*δευτ�ν α�τ�� ν��ν. T�ι��τ�υς λ�ιπ�ν �νθρ�π�υς (gν 8λλως
bναι 8,ι�ι ν� :ν�µ�Uωνται κα3 8νθρωπ�ι �$ τ�ι��τ�ι -σκ�τισµ�ν�ι δι7κται τ��
φωτ�ς τ"ς φιλ�σ�φ*ας)· τ�ι��τ�υς λ�ιπ�ν �νθρ�π�υς, παρακαλ7, π7ς ν� τ�λ-
µ1σKη 8νθρωπ�ς ?ς -γ� ν��ς ν� συµ@�υλε�σKη, κα3 τ��τ�  ωρ3ς ν� -ρωτηθK";».

T� θ�µα Lµως ε5ναι π�ι�# κρ�"�νταν π#σω �π� 7κε#ν�υς π�k /θελαν ν� κλε#-
σ�υν τ� σ��λε'�. ∆�ν θ�λει κα9 π�λλ; �να�@τηση. DO E.Φ. καταγγ�λλει τ�kς συ-
ν@θεις %π*πτ�υς, τ�ν Kλ2ρ� δηλαδ@: «�Aλλ� δι� ν� µ� φαιν�µεθα �µ�ρτυρα
λ�γ�ντες, gς µ^ς -πιτραπK" ν� �ναφ�ρωµεν -ντα�θα :ν�µαστ3 τ�ν πρ�ην Σερρ7ν
uAνθιµ�ν, καθ’ Cσ�ν ��τ�ς κα3 συνετ�λεσε τ� πλε=στ�ν εNς τ�ν δι�λυσιν τ�� Σ �-
λε*�υ µας. 'O �Aρ ιερε<ς ��τ�ς, �µα [φθασεν, ?ς µ� �φειλεν, εNς τ�ν π;λιν µας,
τ�ι��τ�ν κα3 τ�σ��τ�ν 8σπ�νδ�ν µ=σ�ς [δει,ε κατ� τ�� Σ �λε*�υ κα3 τ�� σε@α-
στ�� µας ∆ιδασκ�λ�υ �Aργυρ*�υ, Yστε ��τ�ς G πρα;τατ�ς κα3 4π�µ�νητικ�τα-
τ�ς �ν�ρ 6ναγκ�σθη τελευτα=�ν ν� παραιτ1σKη τ�ν σ �λαρ *αν κα3 ν� µετα@K" εNς
τ�ν πατρ*δαν τ�υ, µ� 4π�φ�ρων τ�ς καθηµεριν�ς -κε*ν�υ -πηρε*ας κα3 @αρ@α-
ρικ�ς -,�υθεν1σεις, τ�ς Gπ�*ας G κ. uAνθιµ�ς δ�ν [παυσε ν� -,ακ�λ�υθK" µ� πε-
ρισσ�τ�ραν α�θ�δειαν κα3 κατ� τ7ν διαδε,αµ�νων τ�ν διδασκαλ*αν, διεγε*ρων
τ�<ς µαθητ�ς κατ� τ7ν διδασκ�λων, σπε*ρων UιU�νια µετα,< τ7ν π�λιτ7ν κα3
τ7ν µαθητ7ν, κα3 µη αν�µεν�ς παντ�*�ις τρ;π�ις ν� �νατρ�ψKη, gν bτ�ν δυνα-
τ;ν, κα3 -κ @�θρων τ� Σ �λε=�ν µας. T�ς 8λλας �θεµ*τ�υς κακ�υργ*ας, ���ν σι-
µων*ας, δεκασµ�<ς κα3 πρ�δ�σ*ας τ�� κακ�δα*µ�ν�ς τ��τ�υ �νθρωπ*σκ�υ �π�-
σιωπ7µεν, ε�λα@��µεν�ι τ� -ν τK7 π�λιτε�µατι καθ1κ�ντα, κα3 σε@;µεν�ι τ� $ερ�ν
τ"ς �Aρ ιερωσ�νης �,*ωµα· 8λλως δ� ��τε τ�ν κατ� τ�� Σ �λε*�υ τα�την µα-
νι�δη τ�υ - θρ�π�θειαν 6θ�λαµεν καταδε θ" ν� -γγ*σωµεν, gν δ�ν 6κ���µεν,
Cτι D µ1τηρ κα3 τιθην�ς µεγ�λη τ�� Xριστ�� �Eκκλησ*α, �γν���σα @�@αια τ�ν
µ�λαιναν α�τ�� ψυ 1ν, τ�ν πρ�ε ε*ρισε Πρ��σσης· Cπ�υ -νδ� εται ν� πρ�,Kη

TS «[σπνδν µ9σς τ: �AρPιερ.ως κατ7 τ: ΣPλε#υ»
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τα�τ� 2 κα3 µεγαλ�τερα
eσως κακ�, gν δ�ν ληφθ��ν
τ� �ναγκα=α µ�τρα περ3
α�τ��».

Στ9ς παρακλ@σεις τ��
K.Θ. πρ�ς τ�ν E.Φ. ν� συµ-
"�υλε�σlη τ�kς πρ�κρ#τ�υς
Σερρα#�υς, �στε ν� στηρ#-
1�υν τ� σ��λε'�, 6 7πιστ�-
λ�γρ�φ�ς 7κφρ��ει τ�kς
φ*"�υς τ�υ πiς rν τ� κ�νlη,
θ� τ� 7κλ�"�υν �ρνητικ�,
λ�γ�ντας «τ� - θεσιν;ν µας
παιδ�ρι�ν ν� καθιδρυθK"
σ�µ@�υλ�ς κα3 διδ�σκαλ�ς
α�τεπ�γγελτ�ς Dµ7ν τ7ν
π�λι7ν πατ�ρων τ"ς π;λε-
ως». Γι’ αMτ� κα9 τ�ν συµ-
"�υλε�ει πiς ε5ναι πρ�ς τ�
συµφ�ρ�ν τ�υς κα9 τ�� σ��-
λε#�υ, ν� σιωπ@σ�υν πρ�ς
τ� παρ*ν, κρατOντας στ�ση
�ναµ�ν2ς κα9 ν� �φ@σ�υν
τ�kς φιλ�καλε'ς 7πιφανε'ς
συµπ�λ#τες τ�υς (�ναφ�ρει
τ�kς Kωστ�κη Σπανδων#δη,
ΓεOργι� Σκαµπ�λη, Nικ*-
λα� Mι�α;λ κα9 Nικ*λα�
∆��µπα), �συ�α κα9 δια-
κριτικ� ν� πρ��ωρ@σ�υν
τ;ν %π*θεση τ�� σ��λε#�υ.

E5ναι 71ωφρενικ� πiς γι� τ; λειτ�υργ#α 0ν�ς σ��λε#�υ, Lσ�ι στηρ#��υν τ;ν πρ�-
σπ�θεια, �ναγκ���νται ν� υA�θετ��ν σ�εδ�ν συνωµ�τικ�ς µεθ*δ�υς, δι*τι φ�-
"��νται τ;ν �ντ#δραση τ�� σκ�ταδισµ��. DH %π*λ�ιπη 7πιστ�λ; �σ��λε'ται µ� τ;ν
jργ�νωση τ�� σ��λε#�υ, τ;ν πρ�Oθηση τ�ν 0λληνικ�ν µαθηµ�των :ς διδακτ�-
ας |λης, 7ν�� τ� κε#µεν� διανθ#�εται συνε��ς µ� πυκν�ς �ναφ�ρ�ς σ� �ρ�α#�υς συγ-
γραφε'ς κα9 �π�σπ�σµατα Fργων τ�υς, �π� τ� 6π�'α 6 E.Φ. �ντλε' θ�σεις κα9 7πι�ει-
ρ@µατα γι� τ;ν 0λληνικ; διαπαιδαγOγηση τ�ν µαθητ�ν κα9 τ;ν 0λλην*τρ�πη λει-
τ�υργ#α τ�� 0λληνικ�� σ��λε#�υ Σερρ�ν.

K
α9 7νl� αMτ� συν�"αιναν στ9ς %π� jθωµανικ; κατ��; Σ�ρρες, στ;ν 7λε�θερη
DEλλ�δα ε5�αν /δη 1εκιν@σει ν� στ@νωνται �A παρακρατικ�9 µη�ανισµ�9 δ#ω-
1ης τ�ν διαφωτιστ�ν. Πρ�τ� θ�µα τ�� Pωµα#ικ�υ xταν 6 φιλ*σ�φ�ς Θε*φι-
λ�ς Kαuρης. AMτ;ν �κρι"�ς τ;ν ταραγµ�νη περ#�δ� 7πεν�"η κα9 6 �$κ�υµε-

�O διωγµSς τ: Kαqρη καA V «Φιλρθ�δKς» �Eταιρε#α
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T� 'F6φυλλ� τ8ς 'πιστ�λ8ς τ�* E.Φ(ωτι+δη), lπ�υ �2
καταγγελ�ες γι/ τ� ρ)λ� τ�* µητρ�π�λ�τη Σερρ�ν στ�

κλε�σιµ� τ�* 'κεE oλληνικ�* σ#�λε��υ.



νικ�ς πατρι�ρ�ης Γρηγ*ρι�ς 6 ΣT´, 6 �θικ�ς αMτ�υργ�ς κα9 7µπνευστ;ς τ�� ν��υ
διωγµ�� τ�ν διαφωτιστ�ν. (Aπ�στειλε πατριαρ�ικ; κα9 συν�δικ; 7πιστ�λ; «περ3
τ"ς νεωστ3 �ναφανε*σας �ντρι ρ*στ�υ διδασκαλ*ας τ�� θε�σε@ισµ��». DO πατρι�ρ-
�ης �ν@γγειλε δραστικ� µ�τρα γι� τ;ν %περ�σπιση τ2ς Π#στης κα9 �ν�µεσα στ� Xλλα
τ;ν \δρυση στ;ν Kωνσταντιν��π�λη θε�λ�γικ2ς σ��λ2ς, �π� τ;ν 6π�#α θ� περ-
ν��σαν %π��ρεωτικ� γι� $δε�λ�γικ; �ναµ*ρφωση �A µαθητ�ς τ�� Kαuρη! (Γι� τ�ν
διωγµ� κα9 τ;ν τελικ; 71*ντωση τ�� Kαuρη "λ. τ� σ�ετικ� Xρθρ� τ�� κ. Γ. M�υστ�-
κη στ� παρ�ν τε���ς τ�� «∆»). Kα9 7νl� συν�"αιναν Lλα αMτ�, �π�καλ�πτεται (∆ε-
κ�µ"ρης τ�� 1839) κα9 C συνωµ�τικ; δρ�ση τ2ς «Φιλ�ρθ�δ*1�υ DEταιρε#ας», τ2ς πα-
ρακρατικ2ς jργ�νωσης π�k ε5�ε τ;ν εMθ�νη γι� τ; δ#ω1η τ�� Kαuρη κα9 τ; δι�λυ-
ση τ2ς παιδε#ας. K�ρυφα'α στελ��η της xταν 6 Γλαρ�κης, 6 O$κ�ν*µ�υ, �A περισσ*-
τερ�ι µητρ�π�λ#τες π�k συµµετε'�αν στ; Σ�ν�δ� καθiς κα9 �A 7πικεφαλ2ς τ�� ρω-
σικ�� κ*µµατ�ς. DH 7ν λ*γlω παρακρατικ; jργ�νωση 7λεγ�*ταν �π� τ� Φαν�ρι κα9
τ;ν αMλ; τ�� Tσ�ρ�υ τ2ς Pωσ#ας. Σ�µφωνα µ� τ� στ�ι�ε'α π�k ε5�ε συγκεντρOσει C
κυ"�ρνηση, σ�ηµατ#στηκε C 7ντ�πωση «Cτι �$ συνωµ;τες σ εδ*αUαν ν� συλλ�@�υν τ�ν
@ασιλ�α στ� δι�ρκεια τ"ς δ�,�λ�γ*ας γι� τ�ν Πρωτ� ρ�νι� τ�� 1840. Θ� τ�ν κα-
λ��σαν ν� �σπασθK" �µ�σως τ�ν �Oρθ�δ�,*α 2 ν� παραιτηθK". (...) 'O @ασιλι^ς U1τησε
�π� τ�ν Γλαρ�κη ν� διερευν1σKη τ�ν 4π;θεση κα3 �νεκ�*νωσε Cτι ε\ ε στ�  �ρια τ�υ
[γγραφα �π�καλυπτικ� γι� τ�<ς συνωµ;τες. 'O Γλαρ�κης κ�λεσε σ� µυστικ� συνε-
δρ*αση τ�<ς Nαπα*�υς Dγ�τες, π�< γι� ν� �π�φ�γ�υν τ�ν -ν� �π�*ηση, -γκατ�λει-
ψαν τ� -παναστατικ� σ �δια, -,αφαν*U�ντας κ�θε -ν� �π�ιητικ� στ�ι ε=�». (Στ. Bα-
σιλ�κης, «T� DEλληνικ�ν Kρ�τ�ς �π� τ� 1833-1862»). (Aλλ� περ9 αMτ�ν στ� 0π*µε-
ν� τε���ς.

Στ�φαν�ς MυτιληναE�ς
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�O Γε6ργι�ς Γλαρ+κης, τυφλ� @ργα-
ν� τ8ς Pωσ�ας κα� τ�* Πατριαρ#ε��υ,
-ρ#ηγ�ς τ8ς παρακρατικ8ς «Φιλ�ρ-

θ�δ)F�υ �Eταιρε�ας».



Mετ� τ; "ασικ; 7κπα#δευσ@ τ�υ στ� νησ9 Fφυγε 13 7τ�ν γι� τ9ς Kυδωνι�ς τ2ς M. (Aσ#ας
«παρ� τK7 σ�φωτ�τKω �ρ ιµανδρ*τ>η κα3 σ �λ�ρ >η τ"ς περι@�1τ�υ Σ �λ"ς Σωφρ�ν*Kω Kα-
µπαν�κKη, �δελφK7 τ"ς µητρ�ς α�τ��». VOπως C µ�λισσα ρ�υφl8 τ; γ�ρη, Fτσι κι 6 νεαρ�ς
σπ�υδαστ;ς µ�θαινε τ; Γραµµατικ@, τ� Mαθηµατικ�, τ; Γεωγραφ#α κα9 τ; Pητ�ρικ@.
EMµ�#ρησε ν� F�lη σ�φOτατ�υς δασκ�λ�υς Lπως τ� θε'� τ�υ Kαµπαν�κη, τ� Bενιαµ9ν τ�
Λ�σ"ι�, τ� Γρηγ*ρι� Σαρ�φη κα#... τ�ν (Aθαν�σι� τ�ν Π�ρι�, τ�ν Cγ�τη τ�� σκ�ταδι-
σµ��, µ� τ�ν 6π�'�, :ς γνωστ*ν, xλθε σ� µεγ�λη σ�γκρ�υση.

Στ� τελευτα=� τε� �ς τ�� γνωστ�� �µερικανικ�� περι�δικ�� “Free Inquiry”
(τ. uAν�ι,ης, 2003, σ. 63) G διευθυντ1ς τ�υ TUα*ηµς A. X7 γρ�φει τ� +,"ς:

“
«T� 1988 φανατικ�3  ριστιαν�3 σ� δι�φ�ρες  7ρες �ντ�δρασαν @*αια
κα3 µ� :ργ� -ν�ντια σ� µι� ταιν*α, τ�ν “Tελευτα=� Πειρασµ;”, π�< πα-
ρ�υσ*αUε τ�ν �Iησ�� ?ς �ναπ�φ�σιστ� 8νθρωπ�, π�< π�θ��σε τ�ν
π;ρνη Mαρ*α Mαγδαλην1. HEνας παρισιν�ς κινηµατ�γρ�φ�ς @�µ-

@αρδ*στηκε µ� @;µ@ες µ�λ;τωφ, µ� �π�τ�λεσµα δεκατρ*α 8τ�µα ν� @ρεθ��ν
σ� ν�σ�κ�µε=α. Στ� MπεUανσ�ν τ"ς Γαλλ*ας 0νας 8λλ�ς κινηµατ�γρ�φ�ς
4π�στη παρ;µ�ια -π*θεση. ∆ακρυγ;να -π*σης ρ*φθηκαν µ�σα σ� �ρκετ� γαλ-
λικ� κινηµατ�θ�ατρα. 'H κυ@�ρνηση τ�� �Iσρα�λ �παγ;ρευσε τ�ν ταιν*α.
Στ�ν �Aµερικ� κ�π�ι�ι κινηµατ�γρ�φ�ι λεηλατ1θηκαν, 0νας κ�ηκε, D :θ;-
νη +ν�ς 8λλ�υ καταστρ�φηκε, -νK7 0νας διαδηλωτ�ς πρ�σ�κρ�υσε ��ρλι�-
U�ντας π�νω σ� λεωφ�ρε=� [,ω �π� τ�ν πρ�θ�λαµ� +ν�ς κινηµατ�θε�τρ�υ.

»Περ*π�υ 25.000 ε�αγγελιστ�ς διαδ1λωσαν [,ω �π� τ� στ��ντι� τ"ς “Γι-▲

�O φιλ�σφς - Eπδιπµπα9ς τ: Kλ�ρυ

�O
7κκλησιαστικ�ς "ι�γρ�φ�ς τ�υ σπε�δει ν� τ�ν «καρφ�σKη» :ς
αAρετικ*· παρ�λληλα Lµως 6µ�λ�γε': α) «T� φιλ�σ�φικ� ε�ρυ-
µ�θει� τ�υ», ") τ;ν πνευµατικ*τητ� τ�υ κα9 γ) τ;ν �γι*τητα
τ�� "#�υ τ�υ («Θρησκευτικ; (Eγκυκλ�πα#δεια», τ. 7�ς). Γεν-

ν@θηκε στ� εfανδρ� νησ9 τ�ν ναυτιλλ�µ�νων, τ;ν IAνδρ�, στ9ς 19-10-
1784 �π� διακεκριµ�νη στ� γρ�µµατα κα9 στ;ν 7µπ�ρικ; ναυτιλ#α
�$κ�γ�νεια. DH µητ�ρα τ�υ µ�λιστα καταγ*ταν �π� τ;ν �$κ�γ�νεια
τ�� Kαµπαν�κη, 71���ντ�ς πλ�ι�κτ@τη τ2ς 7π��2ς.
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�υνι@�ρσαλ” στ� X;λλυγ�υντ κα3 µικρ;τερες διαδηλ�σεις [γιναν σ� �ρκετ�ς
π;λεις. Kαθ�λικ�3 -π*σκ�π�ι κα3 τηλε�πτικ�3 ε�αγγελιστ�ς καταδ*κασαν µ�
:ργ� τ�ν ταιν*α. K�π�ι�ι 4π�@αλαν �γωγ�ς κα3 -φ�σεις -ναντ*�ν π�λιτικ7ν,
Uητ�ντας ν� τ�ν �παγ�ρε�σ�υν. 'O Mπ3λ Mπρ�ιτ, �ρ ηγ�ς τ"ς παραθρη-
σκευτικ"ς :ργ�νωσης Πανεπιστηµιακ� Σταυρ�φ�ρ*α γι� τ�ν Xριστ;, πρ�-
σ�φερε 10 +κατ�µµ�ρια δ�λλ�ρια, γι� ν� �γ�ρ�σKη τ�ν ταιν*α κα3 ν� τ�ν
κ�ψKη. Π�λλ�3 κινηµατ�γρ�φ�ι στ3ς ν;τιες 'Hνωµ�νες Π�λιτε=ες �ρν1θηκαν
ν� πρ�@�λ�υν τ�ν ταιν*α, πρ�ς �π�φυγ�ν θηριωδι7ν.

»HOλ�ς α�τ�ς G θ;ρυ@�ς �π�τ�λεσε τ�ν -πιτ�φι� +ν�ς [,� �υ κα3 συν�µα
µελαγ �λικ�� κα3 @αθυστ; αστ�υ διαν���µεν�υ, τ�� HEλληνα συγγραφ�α N*-
κ�υ KαUαντU�κη, π�< ε\ ε πεθ�νει τρε=ς δεκαετ*ες νωρ*τερα. 'H ταιν*α ε\ ε
@ασιστ" στ�ν “Tελευτα=� Πειρασµ;”, τ� πι� �µφιλεγ;µεν� µυθιστ;ρηµ�
τ�υ».

[Mετ�φραση: �Iων ∆. Λ
µπρ�υ]

∆ΑΥΛcΣ/260-261, Afγ. - Σεπτ. 200317036

“

Mετ� τ;ν �π�φ�#τησ@ τ�υ µετ�"η στ;ν Π�τµ� γι� θε�λ�γικ�ς σπ�υδ�ς, Lπ�υ ε5�ε :ς
δ�σκαλ� τ� Nικηφ*ρ� Kαλ�γερ8, 6 6π�'�ς τ�ν Fστειλε στ;ν Π#�α :ς Θε*φιλ� (τ� "απτι-
στικ* τ�υ xταν Θωµ8ς), �φ�� ε5�ε γ#νει µ�να��ς στ;ν Πατριαρ�ικ; M�ν; τ2ς Π�τµ�υ.
Στ;ν Π#�α τ2ς (Iταλ#ας 6 Kαuρης σπ��δασε Mαθηµατικ� κα9 Φυσικ@. (Aφ�� περ�τωσε
κι 7κε' τ9ς σπ�υδ�ς τ�υ, µετ�"η κα9 π�λι %π*τρ�φ�ς στ; Σ�ρ"*νη, πρ�κειµ�ν�υ ν� παρα-
κ�λ�υθ@σlη τ�ν EMρωπαϊκ� ∆ιαφωτισµ� κα9 ν� σπ�υδ�σlη κλασικ; φιλ�σ�φ#α.

�E
π�στρεψε στ;ν DEλλ�δα κα9 µ� τ;ν %π�στ@ρι1η τ�� (Aδαµ�ντι�υ K�ρα2 τ�π�θε-
τ@θηκε στ; Σ��λ; (Aθην�ν, π�k τελ��σε %π� τ;ν 7π#"λεψη τ2ς Φιλ�µ��σ�υ DEται-
ρε#ας. T*τε στ;ν (Aθ@να �ρ�ιερ�ας xταν [νας �γρ�'κ�ς κα9 X1εστ�ς δεσπ*της,
π�k λεγ*ταν Γρηγ*ρι�ς (Bλ. «∆αυλ;ς», τ. 255), 6 6π�'�ς µ*λις πληρ�φ�ρ@θηκε τ�

δι�ρισµ� τ�� Kαuρη –τ�ν 6π�'� δι�ρισµ� ε5�ε 7γκρ#νει κα9 6 «M�γας ∆ιδ�σκαλ�ς τ2ς Σ��-
λικ2ς (Eφ�ρε#ας» (Iω�ννης Kαπ�δ#στριας �π� τ; Bι�ννη (στ9ς �ρ��ς τ�� 1814)– 71εµ�νη
κα9 κραδα#νων τ;ν 7πισκ�πικ; ρ�"δ�, τ�ν �πε#λησε Lτι θ� π�θlη τ� qδια µ� τ� Bενιαµ9ν
τ� Λ�σ"ι�. DO Kαuρης µ8ς λ�γει σ�ετικ�ς τ� 012ς: «uEδωσα τ;π�ν εNς τ�ν :ργ�ν κα3 ��δ;-
λως πρ�εκ�λεσα, ?ς �ν�µενεν G θηρι�δης ��τ�ς τ�π�ρ ης κα3 δεσπ;της. 'H �γν;ησ*ς
µ�υ α�τ� τ�ν -,ηρ�θισε κα3 τ�ν +π�µ�νην Dµ�ραν, µ� τ�ν [ναρ,ιν τ�� πρ�τ�υ µαθ1µατ;ς
µ�υ –“ENσαγωγ� εNς τ�ν �ριστ�τελικ�ν Λ�γικ�ν”– @λ�πω δ�� ρα@δ�� �υς T�υρκαλ@α-
ν�<ς ν� -λ�γ �υν κα3 ν� π�ι��ν σωµατικ�ν [ρευναν εNς τ� εNσερ ;µεν�ν �κρ�ατ1ρι�ν,
τ�<ς “�κ�υστικ��ς”, Cπως τ�<ς �π�καλ��σα κατ� µ*µησιν τ�� Πυθαγ;ρ�υ. T� -κπαι-
δευτικ�ν �κρ�ατ1ρι�ν, µετ� τ� τ�λ�ς τ�� πρ�τ�υ κα3 τελευτα*�υ µαθ1µατ�ς, -φ�@ε=τ�
πλ��ν ν� -,�λθKη 8νευ τ"ς Nδικ"ς µ�υ -µπρ�σθ�φυλακ"ς... uOντως D ταπειν;της µ�υ πρ�-
επ�ρε�θην κα*, πρ3ν ν’ �ντιληφθ7 τ* �κρι@7ς συν�@η, µ� �ν1ρπασαν τ�σσερις  ειρ�δ�-
ναµ�ι ρα@δ�� �ι κα3 τK" -πι@λ�ψει τ�� δεσπ;τ�υ µ� �νε@*@ασαν εNς 0να κ�ρρ�ν κα3 µ�

∆εσπ�της στρ.φει τTς TFρκυς κατ7 τ: Kαqρη



?δ1γησαν εNς τ�ν Πειραι^. M� -πε@*@ασαν εNς 0να σαπι�κ�ρα@� κα3 µ� ?δ1γησαν εNς τ’
�µπ�ρια τ�υ, δι� ν� µ� @λ�πω. Mετ� 24 Yρας τ� καρ�@ι 6γκυρ�@;λησε εNς τ�ν γνωστ�-
τ�την δι’ -µ� Σµ�ρνην, Cπ�υ πειν7ν κα3 τρ�µων -κ τ�� κρ��υ µετ�@ην εNς τ�ν φιλ;,εν�ν
E�αγγελικ�ν Σ �λ�ν Σµ�ρνης. �Eκε= συν1ντησα τ�ν πεφιληµ�ν� µ�ι διδ�σκαλ�ν κα3 σ �-
λ�ρ ην �Iω�ννην Kαλ�γερ^ν εNς πρ�κε ωρηµ�νην Dλικ*αν. M� περι�θαλψεν λ�γων µ�ι
“περιπαικτικ�”: –υ$� µ�υ κατ� πνε�µα, ναυαγ�ς [γινες;– uO ι, τ�� �παντ7 σε@αστικ�.
E\µαι ναυαγ�ς εNς τ�ν διδασκαλικ1ν µ�υ -πιτ1δευσιν. – �Eλπ*Uω, �π1ντησε µ� π�λλ�ν
κα υπ�ψ*αν κα3 ν;ηµα G πεφιληµ�ν�ς �µα κα3 α�στηρ�ς παλαι;ς µ�υ διδ�σκαλ�ς, ν� µ�
[ Kης ναυαγ1σει κα3 κατ� τ� :ρθ;δ�,�ν Πνε�µα. – uO ι τ�� �παντ7, ε\µαι πιστ;ς, �λλ�
κα3 -πιστ1µων µαθηµατικ;ς. Συνεκιν1θη G Σ �λ�ρ ης κα3 µ�� �παντK^ µετ� -ντιµ;τητ�ς:
– T� -π’ -µ��, -ν;σKω U7 κα3 �ναπν�ω κα3 σωφρ�ν7, -σ< θ� διδ�σκKης 4π� τ�ν φιλ;,εν�ν
κα3 �νθεκτικ�ν στ�γην τ"ς E�αγγελικ"ς Σ �λ"ς Σµ�ρνης, D Gπ�*α συντηρε=ται δαπ�ναις
τ"ς Σ �λικ"ς �Eφ�ρε*ας τ7ν Πατριαρ ικ7ν τ"ς Π;λεως $δρυµ�των, συνδρ�µα=ς π�λλ7ν
ε�π;ρων Gµ�γεν7ν». DO δι�λ�γ�ς αMτ�ς %π2ρ1ε ταυτ*�ρ�να κα9 δι�ρισµ�ς κα9 µετ� τ;ν
παρα#τηση τ�� Γρηγ�ρ8 6 θε'�ς τ�υ θερµ�ς ε$σηγ@θηκε τ; διαδ��@ τ�υ �π� τ� Θε*φι-
λ� Kαuρη.
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Σκ*τσ� τ�� N. KαUαντU�κη στ� τελευτα=� τε� �ς τ�� περι�δικ�� “Free Inquiry”.



�O
Kαuρης σ��λ�ρ�ευσε στ;ν EMαγγελικ; Σ��λ; 7π9 τριετ#α· π�ραν :στ*σ� τ2ς
7παγγελµατικ2ς τ�υ σταδι�δρ�µ#ας, παρακ�λ�υθ��σε µ� �2λ� κα9 τ; φων; τ2ς
αAµ�σσ�υσας πατρ#δ�ς –Kντας µυηµ�ν�ς στ; Φιλικ; DEταιρ#α– κα9 µ#α τ�ν
Cµερ�ν �να�Oρησε 1αφνικ� 7κ Σµ�ρνης στ� (I�σι�ν τ2ς M�λδ�"λα�#ας, γι� ν�

λ�"lη µ�ρ�ς στ;ν πρOτη κατ� τ�ν T��ρκων 71�γερση, Lπ�υ τραυµατ#σθηκε στ� π*δι. T�
τρα�µα τ�υ αMτ� τ�ν "ασ�νι�ε σ’ Lλη τ�υ τ; �ω@. T� 1826, "λ�π�ντας τ� παιδι� τ�ν τι-
µηµ�νων �γωνιστ�ν ν� γυρ#��υν στ�kς δρ*µ�υς κα9 ν� �ητιανε��υν, �π�φ�σισε ν� Aδρ�σlη
τ� 1� (Eθνικ� (Oρφαν�τρ�φε'� µ� τ; γεννα#α �ρωγ; τ�� K*µητ�ς (Iω�ννη Kαπ�δ#στρια
κα9 Xλλων 6µ�γεν�ν, �A 6π�'�ι πρ�σ�τρε1αν στ;ν πρ*σκλησ@ τ�υ.

DO δραστ@ρι�ς κα9 εMα#σθητ�ς Kαuρης "ια�*ταν ν� περατOσlη τ� �νθρωπιστικ� κα9 πα-
τριωτικ� αMτ� Fργ�, στ� 6π�'� συν�δραµε κα9 6 θρυλικ�ς Mατρ*��ς, κα9 71ηγ��σε: «Θ�-
λω τ� κ�ινωνικ�ν α�τ� κατ�στηµα ν� τ� -γκαινι�σKη G κ;µης Kαπ�δ*στριας, τ�ν Gπ�=�ν
κα3 �$ π�τρες :φε*λ�υσι ν� 4π�δε θ7σι ?ς πρ7τ�ν κυ@ερν1την –m ι @ασιλ�α, µακρι� �π�
Dµ^ς τ�ι��τ�ς �ντιλαϊκ�ς θεσµ;ς–, δι� ν� eδ>η G τ�λας ��τ�ς λα�ς καλυτ�ρας Dµ�ρας».
IOντως σ� δ�� �ρ*νια κι [1ι µ2νες τ� 7θνικ�ν –κα9 K�ι φιλανθρωπικ�ν– κατ�στηµα Xρ�ι-
σε ν� λειτ�υργl2 µ� 125 παιδι�, σ� δ�� µεγ�λα κτ@ρια κα9 µ� τ9ς �δι�κ�πες φρ�ντ#δες τ��
Aδρυτ2 τ�υ. Xαρακτηριστικ� δ� Fλεγε: «T� ν� τα�UKης, ν� ντ�νKης κα3 ν� σπ�υδ�UKης τ� ρη-
µαγµ�να παιδ�κια ε\ναι D jψιστη θε�λ�γ*α κα3 θε�σ�@εια».

T� Fργ� πρ��ωρ��σε κι 6 �µπελ�νας καρπ�φ�ρ��σε· Xρ�ισαν πλ��ν ν’ �π�φ�ιτ��ν τ�
«πρ7τα φυτ�ρια» τ�ν µελλ�ντικ�ν 7πιστηµ*νων. T� Fργ� xταν %π�δειγµατικ� γι� Lλη τ;ν
EMρOπη, �π’ Lπ�υ κατ�φθαναν �A γεννα'ες ε$σφ�ρ�ς 6µ�γεν�ν κα9 φιλελλ@νων πανεπι-
στηµιακ�ν κα9 �καδηµαϊκ�ν, $δ#ως Γ�λλων, �A 6π�'�ι 7γνOρι�αν τ�ν Kαuρη πρ�σωπικ�
v 71 �κ�2ς. T� Fργ� xταν καρπ�φ*ρ� κα9 στ� τµ2µα θηλ�ων, τ� 6π�'� pργ�νωσε κα9 διη�-
θυνε C �δελφ; κα9 στεν; συνεργ�τις τ�υ EMανθ#α Kαuρη, καθηγ@τρια τ2ς Γαλλικ2ς Φι-
λ�λ�γ#ας κα9 παιδαγωγ*ς, �φωσιωµ�νη στ;ν πρ�κ�π; τ�� (Eθνικ�� (Oρφαν�τρ�φε#�υ.

�E
δ� θ� �ρειαστl2 ν� θυµηθ��µε κ�π�ιες Xλλες ταλαιπωρ#ες π�k %π�στη 6 Aδρυτ;ς
κα9 διευθυντ;ς τ�� (Eθνικ�� (Oρφαν�τρ�φε#�υ. DH �ντικυ"ερνητικ; 7πιτρ�π;
στ;ν (Eθν�συν�λευση, �π�τελ��µενη �π� τ�kς "�υλευτ�ς ΓεOργι� Mαυρ�µι��λη,
(Iω. Mιλα@τη κα9 (Iωανν��λη N�κ�, µ� 7πιστ�λ@ της –7κ µ�ρ�υς 6λ�κλ@ρ�υ τ��

ΣOµατ�ς– πρ�ς τ�ν Θ. Kαuρη, τ�ν �ρι�ε τιµητικ� 7π#σηµ� 6µιλητ; στ�ν καθεδρικ� να�
τ2ς Παναγ#ας A$γ#νης, Lπ�υ θ� γιν*ταν C δ�1�λ�γ#α γι� τ;ν Xφι1η τ�� Kυ"ερν@τη. (Iδ��
π�ς περιγρ�φει τ; µνηµειOδη %π�δ��; τ�� Kυ"ερν@τη �π� τ�ν Kαuρη C DEλ�νη E. K��κ-
κ�υ, καθηγ@τρια τ�� Πανεπιστηµ#�υ (Aθην�ν, στ� Fργ� της «Kαπ�δ*στριας: G 8νθρωπ�ς
κα3 G διπλωµ�της» (Bρα"ε'� (Aκαδηµ#ας (Aθην�ν, (Aθ@να 2001): «Mετ� τ�ν πανηγυ-
ρικ� δ�,�λ�γ*α στ� Nα� τ"ς Παναγ*ας στ�ν Aeγινα, τ�ν Πανηγυρικ� -,εφ�νησε G �ρ ι-
µανδρ*της Θε;φιλ�ς Kα�ρης. T� κε*µεν� τ�� µνηµει�δ�υς λ;γ�υ 4π"ρ,ε Gπωσδ1π�τε
πρ�@λεπτικ� γι� τ�ν π�ρε*α τ�� ταλα*πωρ�υ τ��τ�υ τ;π�υ».

DO γεννα'�ς Kαuρης δ�ν �π�κρυψε τ;ν 0τ�ιµ*ρρ�πη µεταπ�λεµικ; κατ�σταση π�k %φ#-
στατ� κα9 :δηγ��σε σταθερ� σ� 7µφ�λι�. DO πρ*λ�γ�ς τ2ς �καδηµαϊκ2ς αMτ2ς 6µιλ#ας �π�-
τελε' µι� παρ*τρυνση �λλ� κα9 µι� πρ*"λεψη τ�ν µελλ�ντικ�ν πρ�"ληµ�των π�k θ� ταλ�-
νι�αν αMτ�ν τ�ν τ*π�. (Iδ�� τ# ε5πε :ς πρ*λ�γ�: «�Eθνικ� τ"ς 'Eλλ�δ�ς Kυ@ερν"τα: O�τε µ;-

OR πρHτες Eντιδρ(σεις τ: �Iερατε#υ

Πλεµlc καA τραυµατ#Uεται στ� MλδCλαP#α
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ν�ς σ�υ, ��τε µ� τ�<ς συγγενε=ς σ�υ, ��τε κανε3ς 8λλ�ς ν� κυ@ερνK̂  α�τ�ν τ�ν τ;π�ν, �λλ�
K�ρι�ς G Θε�ς κα3 D ∆ικαι�σ�νη α�τ�� θ� κυ@ερν1σ�υν κα3 θ� καρπ�φ�ρ1σ�υν...».

T�τ�ια λ*για περ#π�υ �πη�θυνε 6 Kαuρης στ�ν Kυ"ερν@τη· κ�π�ι�ι θερµ�κ�φαλ�ι
Lµως, π�ιαν�ν Kργανα π�ι*ς 1�ρει, δηµι��ργησαν φασαρ#α κα9 λ#γ� Fλειψε ν’ �µαυρωθl2
C πρOτη κα9 σπ�υδαι*τερη τελετ; τ2ς DIστ�ρ#ας τ�� Nε�ελληνικ�� IEθν�υς. AMτ�ς �A
«κλ*κες» τ�ν jργ�νων τ�ν 1�νων ∆υν�µεων, τ9ς 6π�'ες 6 Kυ"ερν@της καθ*λ�υ δ�ν 7π�-
τρεψε ν� λειτ�υργ@σ�υν, τ�ν δ�λ�φ*νησαν, :ς γνωστ*ν, κα9 �π�τρεψαν Fτσι τ;ν 0δρα#-
ωση τ2ς Πρ�εδρικ2ς ∆ηµ�κρατ#ας, τ� π�λ#τευµα π�k 6 Kαπ�δ#στριας θεωρ��σε :ς τ� κα-
λ�τερ� Lλων. Kα9 6 Kαuρης :στ*σ� δ�ν µαρτ�ρησε λιγOτερ� �π’ τ�ν κυ"ερν@τη. (Iδ�� τ#
γρ�φει γι’ αMτ�ν 6 "ι�γρ�φ�ς τ�υ: «'H φ1µη τ"ς Σ �λ"ς τ�� Kα�ρη πρ�κ�λεσε τ� -νδια-
φ�ρ�ν τ7ν 'Eλλ1νων τ;σ� τ�� -σωτερικ�� Cσ� κα3 τ�� -,ωτερικ�� κα3 περισσ;τερ� �κ;-
µη τ7ν φιλελλ1νων τ"ς E�ρ�πης κα3 τ"ς �Aµερικ"ς. Tαυτ� ρ;νως Cµως 8ρ ισαν ν� -κδη-
λ�νωνται κα3 �$ πρ7τες �ντιδρ�σεις -ναντ*�ν τ�� Kα�ρη κα3 τ"ς �δελφ"ς τ�υ. O$ -πιθ�-
σεις ,εκ*νησαν �π� ψιθ�ρ�υς κα3 φ"µες περ3 �π�υσ*ας :ρθ�δ;,�υ �γωγ"ς στ�<ς 120 τρ�-
φ*µ�υς τ�� �Oρφαν�τρ�φε*�υ. HOσ� περν��σε G καιρ;ς, τ;σ� πλ1θαιναν κα3 �$ δηµ�σι�-
γραφικ�ς -πιθ�σεις».

(Πρ�φαν�ς πληρωµ�νων κ�νδυλ�φ*ρων, γι� ν� 1εσηκOσ�υν τ’ �φOτιστα λαϊκ�-�ρ-
θ*δ�1α στρOµατα. �A� αMτ; C φθισικ; πλει�ψηφ#α τ�ν jρθ�δ�1�-ταλιµπ�ν. Π*σα
7γκλ@µατα F��υν κ�νει: κατ� τ�� P@γα Φερα#�υ, τ�� DYψηλ�ντη, τ�� Θε*δωρ�υ κα9
τ�� Γεννα#�υ K�λ�κ�τρOνη, τ�� K. K��µα, τ�� EM. B��λγαρη, τ�� N. Θε�τ*κη, τ��
Θ. Kαuρη, τ�� (Eλ. Bενι��λ�υ, τ�� N. Kα�αντ��κη, τ�� (Aντ. Tρ#τση, τ�� EM. Παπα-
ν��τσ�υ, τ�� M. Θε�δωρ�κη κα9 π*σων �κ*µη Xλλων;).

T
� πρ�γµατα :στ*σ� ε5ναι περισσ*τερ� τραγικ� �π’ Lσ� φα#ν�νται. E$δικOτερα σ’
L,τι �φ�ρl8 στ�ν Kαuρη, τ�ν κατηγ*ρησαν Lτι διδ�σκει κα9 ε$σηγε'ται γαλλικ� 7πα-
ναστατικ� - �ντι"ασιλικ� κ#νηµα ($δ�� κα9 C συµµα�#α θρησκευ�µ�νων κα9 "ασι-
λικ�ν). DH DIερ� Σ�ν�δ�ς τ�ν κατηγ*ρησε 7π#σης :ς Xθε�ν κα9 τ�� �@τησαν ν�

7µφανισθl2 7νOπι*ν της κα9 ν’ �π�λ�γηθl2. (Aρν@θηκε τ9ς κατηγ�ρ#ες, τ9ς 6π�'ες �αρα-
κτ@ρισε κακ*"�υλες κα9 %π�"�λιµα'ες, π�k σκ�π� F��υν τ;ν 71*ντωση τ�� $δ#�υ κα9 τ;ν
καταστρ�φ; τ�� Fργ�υ τ�υ. Mετ� τ;ν �π�λ�γ#α τ�υ αMτ; συνελ@φθη κα9 7νεκλε#σθη στ;
φυλακ@, συναιντ��ντ�ς δυστυ��ς κα9 τ�� στρατηγ�� Mακρυγι�ννη, 6 6π�'�ς Fπεσε θ�µα
τ2ς �γγλικ2ς πρ�παγ�νδας. T� 1839 καθαιρ�θηκε �π� �ρ�ιµανδρ#της· κα9 µ�λιστα πα-
νηγυρικ�. (Aµ�σως µετ� �A στρατ��ωρ�φ�λακες τ�ν 1�ρισαν κα9 τ�ν π�τα1αν σ’ [να κελ-
λ9 %γρ� κ�π�υ στ� "�υν� τ2ς Σ�ρ�υ, 7νl� παρ�λληλα �πηγ*ρευσαν κ�θε 7π#σκεψη. Λ#-
γ� καιρ� µετ� τ� παλαι� τρα�µα, «7νθ�µι�» �π� τ� (I�σι�, µ�λ�νθηκε κα9 Xρ�ισε ν� σα-
π#�lη �π� γ�γγραινα· κι Lµως �Mδε9ς 7νδιαφ�ρθηκε γι� τ; µεταφ�ρ� τ�υ σ� ν�σ�κ�µε'�.
Στ9ς 19 (Iαν�υαρ#�υ τ�� 1853 �π�θανε �π� σηψαιµ#α. Θ�νατ�ς �ργ�ς κα9 jδυνηρ*ς. ∆�ν
7πετρ�πη στ�kς συγγενε'ς τ�υ ν� τ�ν 7νταφι�σ�υν· λ�γεται µ�λιστα Lτι τ� jστ8 τ�υ τ�
Fρρι1αν στ�ν �σ"�στη �A συν�δικ�#, γι� ν� 71αφανισθ��ν... VOσ�ν �φ�ρl8 στ� (Oρφαν�-
τρ�φε'�, αMτ� Fκλεισε �µ�σως κα9 τ� jρφαν� τ�ν �γωνιστ�ν τ�� IEθν�υς "ρ�θηκαν στ�kς
δρ*µ�υς. E5ναι κι αMτ� [νας �θλ�ς τ�� σκ�ταδισµ�� µα�9 µ� τ*σ�υς Xλλ�υς.

∆ρ Γε6ργι�ς M�υστ+κης
Kαθηγητ;ς Θε�λ�γ#ας

Φυλ(κιση, θ(νατς καA τS λε#ψαν στSν EσC.στη
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Φωτ�τυπ�α τ�* 'Fωφ�λλ�υ τ�* τ�λµηρ�* γι/ nναν πανεπιστηµιακ� δ+σκαλ�
0ι0λ��υ τ�* K.Γ. ∆αν+µ�υ.



DH συν�ντευ1η π�k λ�"αµε �π’ τ�ν Γ. ∆αµ�ν� ε5ναι 71*�ως 7νδιαφ�ρ�υσα:
ΣYNT.: K�ριε ∆αν�µ�, γνωρ*U�υµε Cτι D θεωρ*α τ�� γεωκεντρισµ�� [ ει -πιστηµ�νικ7ς κα-

ταρρε�σει πρ� π�λλ��, κα3 �σφαλ7ς τ� U1τηµα π�< θ*γετε στ� @ι@λ*� σας δ�ν ε\ναι G γεωκε-
ντρισµ�ς ?ς -πιστηµ�νικ� θ�ση, �λλ� ?ς τρ;π� σκ�ψης κα3 µ�λιστα σηµεριν;ς.

Γ. ∆ANAMOΣ: Σωστ� τ� θ�σατε. DH πλει�ν*τητα τ�ν �νθρOπων 71ακ�λ�υθε' ν� θεωρl2 Lτι
C γ2 ε5ναι τ� κ�ντρ� τ�� κ*σµ�υ. (Aδυνατε' ν� δε�θl2 πiς 6 πλαν@της µας ε5ναι [να �σ@µαντ�
µ�ρ�ς µ�σα στ� Xπειρ� Σ�µπαν. Kι αMτ� γιατ9 C �νθρOπινη συνε#δηση κυριαρ�ε'ται �π’ τ;ν
κ�σµ�θεOρηση τ�ν θρησκει�ν. VOλες �A µεγ�λες θρησκε'ες, κυρ#ως δ� �A $�υδαϊκ�ς, στ9ς 6π�'ες
�ν@κει κα9 C δικ@ µας, θεωρ��ν Lτι γ2 F�ει µ#α συγκεκριµ�νη «�π�στ�λ@», ν� %πηρετ@σlη τ�ν
Xνθρωπ�, Lσ� διαρκ�σlη C «71�ρ#α» τ�υ κατ*πιν τ�� πρ�πατ�ρικ�� �µαρτ@µατ�ς. VOλα π�νω
στ�ν πλαν@τη φτει��θηκαν γι� ν� %πηρετ@σ�υν τ�ν Xνθρωπ�. DO θε*ς, 6 (Iε�ω"8, "ρ#σκεται
7κτ�ς τ2ς σφα#ρας τ�ν �πλαν�ν, 7κτ�ς τ�� σ�µπαντ�ς κα9 δηµι�υργε' τ; γ2, γι� ν� φιλ�1ε-
ν@σlη τ� �νOτερ� �π’ τ� δηµι�υργ@µατ� τ�υ, τ�ν Xνθρωπ�. T� δ*γµα αMτ� ��ε' στ9ς συνειδ@-
σεις δισεκατ�µµυρ#ων �νθρOπων· γι’ αMτ� τ� συµπερ�σµατα τ2ς 7πιστ@µης τ#θενται στ� πε-
ριθOρι�.

�O φ�Cς τ: EνθρMπυ µπρστ7 στS Λ�γ
ENA™ ¶ANE¶I™THMIAKO™ MI§A A¶EPIºPA™TA

�H
θεωρ#α τ�� Γεωκεντρισµ��, παρ’ Lτι κατερρ#φθη στ;ν (Aρ�αι*τη-
τα �π’ τ�ν (Aρ#σταρ�� τ�ν Σ�µι� κα9 στ�kς νεOτερ�υς �ρ*ν�υς �π’
τ�kς �ντιγραφε'ς τ�� (Aρ#σταρ��υ Γαλιλα'� κα9 K�π�ρνικ�, 7ν τ��-
τ�ις συνε�#�ει ν� κυριαρ�l2 στ; συνε#δηση τ2ς πλει�ν*τητ�ς τ�ν

�νθρOπων. Παρ’ Lτι �A θεωρητικ�ς της �ρ��ς �πτ�νται τ�� �Oρ�υ τ2ς Φυσικ2ς
κα9 τ2ς K�σµ�λ�γ#ας, τ2ς πρ�σδ#δεται �νθρωπ�λ�γικ�-κ�σµ�θεωρητικ� %π*-
"αθρ�, καθiς �φ�ρ8 στ�ν τρ*π� π�k 6 Xνθρωπ�ς �ντιλαµ"�νεται τ�ν κ*σµ�.
DO Γεωκεντρισµ�ς γ#νεται συνεπ�ς τ� "�θρ�, π�νω στ� 6π�'� στηρ#��υν τ;ν
|παρ1@ τ�υς Lλες �A $�υδαϊκ�ς θρησκε'ες κα9 αAρ�σεις, π�k �ωρ9ς αMτ�ν θ� κα-
τ�ρρεαν :ς ��ρτιν�ι π�ργ�ι. Γι’ αMτ� κα9 C παντ�δυναµ#α τ�υ παραµ�νει
σ�εδ�ν �λO"ητη κα9 µετ� τ;ν �π*ρριψ@ τ�υ �π� τ;ν 7πιστ@µη. AMτ�ς τ9ς
π�λk σηµαντικ�ς �π*ψεις, π�k 7ν τ�λει �φ�ρ��ν στ;ν πραγµατικ; πνευµατικ;
κατ�σταση τ�� σ�γ�ρ�ν�υ �νθρOπ�υ, παραθ�τει στ� "ι"λ#� τ�υ µ� τ#τλ� «'H
κατ�ρρευση τ�� Γεωκεντρισµ��» 6 Γι�ργ�ς ∆αν�µ�ς, 7π#κ�υρ�ς καθηγητ;ς
Γεωλ�γ#ας τ�� Πανεπιστηµ#�υ (Aθην�ν.

H ™YNENTEY•H TOY Î. °IøP°OY ¢ANAMOY



ΣYNT.: Tαυτ; ρ�να D γ" ε\ναι κα3 τ;π�ς -,�ρ*ας, 4π�ρ ει δηλαδ� µι� σ �ση �νθρ�π�υ -
γ"ς φ�ρτισµ�νη - θρικ�.

Γ.∆.: (Aκρι"�ς. M� τ;ν 7πικρ�τηση τ�� �ριστιανισµ�� 6 Xνθρωπ�ς �π�µακρ�νεται �π� τ;
φ�ση, διακ*πτει τ9ς σ��σεις τ�υ µ� τ�ν κ*σµ� π�k τ�ν περι"�λλει. AMτ; τ; στιγµ; "ρισκ*µα-
στε 7νOπι�ν µι8ς γενικ2ς �$κ�λ�γικ2ς καταστρ�φ2ς. E5ναι εfκ�λ� ν� συµπερ�ν�υµε τ� γιατ#.

ΣYNT.: uAλλα,ε δηλαδ� D δ�µ� τ"ς σκ�ψης;
Γ.∆.: DH γεωκεντρικ; θεOρηση, Lπως τ;ν 7π�"αλε C θρησκε#α, :δ@γησε στ�ν �κρωτηριασµ�

τ2ς σκ�ψης. DH �νθρOπινη ν*ηση περιωρ#στηκε �πελπιστικ�. OA δραστηρι*τητες, �A 7ν�ργει-
ες περιωρ#στηκαν 7π#σης. B�λαµε Lρια στ9ς �ντιλ@ψεις µας.

ΣYNT.: 'H +λληνικ� �ρ αι;τητα, πλε=στ�ι �π’ τ�<ς φιλ�σ;φ�υς, θεωρ��σαν τ� γ" ?ς τ� κ�-
ντρ� τ�� κ;σµ�υ. A�τ� δ�ν ε\ ε τ�ν �ν�λ�γη -π*πτωση στ� σκ�ψη τ�υς;

Γ.∆.: Kατ’ �ρ�;ν C qδια C 0λληνικ; �ρ�αι*τητα �ν�τρεψε τ�ν γεωκεντρισµ*, κυρ#ως µ� τ�ν
(Aρ#σταρ�� τ�ν Σ�µι�. (Aλλ� C γεωκεντρικ; θεOρηση τ2ς �ρ�αι*τητας ε5�ε Xλλη %π*σταση.
DH γ2 "ρισκ*ταν στ� κ�ντρ� τ�� κ*σµ�υ, σ’ αMτ� :δηγ��σε C παρατ@ρηση. (Aλλ� K�ι γι� κ�-
π�ι� σκ�π*, κα9 σ#γ�υρα K�ι γι� ν� %πηρετ@σlη τ�ν Xνθρωπ�. Ofτε κα9 %π2ρ�ε κ�π�ι� Aερα-
τε'� π�k Fκαιγε τ�kς διαφων��ντες, Lπως συν�"αινε 7π9 �ριστιανισµ��. Γι’ αMτ� κα9 τελικ�ς 6
γεωκεντρισµ�ς �νετρ�πη.

ΣYNT.: Bλ�π�υµε λ�ιπ�ν σ1µερα π�ς D -πιστηµ�νικ� γν�ση, �$ -παναστ�σεις π�< συντελ��νται
σ� Cλ�υς σ εδ�ν τ�<ς κλ�δ�υς τ7ν -πιστηµ7ν, δ�ν �γγ*U�υν τ�<ς περισσ;τερ�υς �νθρ�π�υς.

Γ.∆.: Συµ"α#νει δυστυ��ς Fτσι. Xωρ9ς ν� ε5µαι �παισι*δ�1�ς, πιστε�ω πiς 6 ∆ιαφωτισµ�ς
Cττ@θηκε. DH π#στη στ�ν Xνθρωπ�, στ�ν jρθ� λ*γ�, δ�ν π�ρασε στ;ν �νθρOπινη κ�ινων#α. �Aν
συν�"αινε αMτ*, �A θρησκε'ες, Lλες �νε1αιρ�τως, θ� κατ�ρρεαν. �Aν �A Xνθρωπ�ι δε�θ��ν πiς
C γ2 ε5ναι [να �σ@µαντ�, �πειρ�ελ��ιστ� µ�ρ�ς τ�� σ�µπαντ�ς κα9 6 Xνθρωπ�ς [να �πλ� Kν,
[να �π’ τ� π�λλ� π�k γ�ννησε C γ2 κα9 �π’ τ� �κ*µη περισσ*τερα π�k πιθαν�ς ν� %π�ρ��υν
στ� σ�µπαν, τ*τε 6λ*κληρη C θε�λ�γ#α καταρρ�ει. VOµως φα#νεται πiς C �νθρOπινη �δυνα-
µ#α µπρ�στ� στ� Xγνωστ� κα9 µπρ�στ� στ�ν θ�νατ� %περνικl8 τ�ν jρθ� λ*γ�.

ΣYNT.: Στ� @ι@λ*� σας γρ�φετε π�ς �$ θρησκε=ες κατ� �υν τ� πλ��ν ε�τελ" 4λικ� τ"ς κ�ι-
νων*ας. ∆υστυ 7ς Cµως @ρισκ;µαστε µπρ�στ� στ� µεγ�λη πλει�ν;τητα τ7ν �νθρ�πων.

Γ.∆.: IEτσι ε5ναι. OA κ�ινων�9 τ�� jρθ�� λ*γ�υ ε5ναι µι� µικρ; µει�ν*τητα σ� κ�θε κ�ινω-
ν#α. M� δεδ�µ�νη τ;ν �ναλ�γ#α αMτ; ε5ναι �δ�νατ�ν ν� καταρρε�σ�υν τ� δ*γµατα.

ΣYNT.: K�ριε ∆αν�µ�, ε\στε πανεπιστηµιακ�ς δ�σκαλ�ς. T� πανεπιστ1µια, �$ -πιστ1µ�νες,
�$ -ρευνητ�ς, δ�ν [ �υν καθ"κ�ν ν� διαφωτ*U�υν τ�ν κ�ινων*α;

Γ.∆.: VOλ�ι αMτ�9 π�k �ναφ�ρατε πρ�γµατι διδ�σκ�υν τ;ν 7πιστηµ�νικ; γνOση, �λλ� π�-
ντ�τε �φ@ν�υν κα9 [να περιθOρι� γι� τ; θρησκε#α. (Aπ�φε�γ�υν τ; σ�γκρ�υση µα�# της, µ�
τ� κατεστηµ�ν� γενικOτερα.

ΣYNT.: Γιατ* συµ@α*νει α�τ;;
Γ.∆.: ∆�ν τ� F�ω 0ρµηνε�σlη �π*λυτα. (Eνδ*µυ�α qσως π�λλ�9 �π� 7µ8ς πιστε��υµε πiς C

�νθρOπινη φ�ση, C �νθρOπινη �δυναµ#α δ�ν µπ�ρε' τελικ�ς ν� �λλ�1lη. T�υλ��ιστ�ν αMτ;ν
τ; στιγµ@.

ΣYNT.: ∆*νετε 0να τ;ν� �παισι�δ�,*ας γι� τ� µ�λλ�ν τ�� �νθρ�π�υ. Mιλ1σατε γι� «�ττα
τ�� ∆ιαφωτισµ��».

Γ.∆.: ∆υστυ��ς Fτσι F��υν τ� πρ�γατα. Πιστε�ω πiς µ� τ� ν� �ντιµετωπ#σlης κατ�µατα τ;ν
πραγµατικ*τητα, Lσ� δυσµεν;ς κι rν ε5ναι, F�εις µ*ν� ν� pφεληθl2ς.

Παν. Λ. K�υ0αλ+κης

jAν rσPυε ` Λ�γς, δ>ν θ7 fπOρPαν θρησκε9ες
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T� παρ�ν π�λk περιληπτικ� κε#µεν� δ�ν F�ει σκ�π� ν� παρ�υσι�σlη τ� :ς Xνω συµπε-
ρ�σµατα, π�k �π�τελ��ν τ;ν Aστ�ρ#α τ�� σ�µπαντ�ς �π� τ2ς γεν�σεOς τ�υ πρ� 13,7 δι-
σεκατ�µµυρ#ων 7τ�ν. DO σκ�π�ς τ�� παρ*ντ�ς κειµ�ν�υ ε5ναι κυρ#ως φιλ�σ�φικ�ς κα9
δευτερευ*ντως �στρ�φυσικ�ς v κ�σµ�λ�γικ*ς. ∆εδ�µ�ν�υ Lτι 6 γρ�φων F�ει �σ��ληθ2
στ� παρελθ�ν µ� σ�ετικ� θ�µατα, σ� δηµ�σιε�σεις τ�υ στ� «∆αυλ*» �π� τ�� 1998, θ� 7πι-
�ειρ@σ�υµε �πλ�ς µι� π�λk σ�ντ�µη συγκριτικ; µελ�τη µετα1k τ�ν δεδ�µ�νων τ�ν πρ*-
σφατων πειραµατικ�ν �νακαλ�ψεων τ�� WMAP κα9 τ�ν π�λk διαφ�ρετικ2ς µ�ρφ2ς «πλη-
ρ�φ�ριακ7ν πειραµ�των» τ�� γρ�φ�ντ�ς τ� παρ�ν ("λ. E5κ)νες I κα� II). Θ� �σ��λη-
θ��µε κυρ#ως µ� τ� «δικ; µας σ�µπαν», τ�� 6π�#�υ �A διαστ�σεις 7πι"ε"αιOθηκαν πλ@-
ρως, 7π#σης µ� τ� θ�µα τ�� π�ς �π� τυ�α'α �ρ�ικ� περιστατικ� µπ�ρε' ν� δηµι�υργηθ��ν
"αθµια#ως συνθ2κες «Nδανικ�� σ εδιασµ��» σ�µφωνα µ� τ; λ�γικ; τ2ς φ�σεως. [DYπ�-
τ#θεται Lτι 6 �ναγνOστης F�ει µι� γενικ; φιλ�λ�γικ; γνOση τ�ν %παρ��υσ�ν "ασικ�ν
φυσικ�ν κα9 κ�σµ�λ�γικ�ν θεωρι�ν. Γι� µι� περιληπτικ; 7πισκ*πηση µπ�ρε' ν� �να-
τρ�1lη σ� σ�ετικ� Xρθρ� τ�� δρ�ς I. Kυπαρισσ��, π�k δηµ�σιε�θηκε στ� «∆αυλ*» ("λ. II)
σ�ετικ� µ� τ;ν «καθαρ;» 7πιστ@µη].

£
� πρ�πει π�ντως ν� παρατηρ@σ�υµε πOς, παρ’ Lλ�ν Lτι Lλα τ� πρ*σφατα 7πιτυ�2
πειρ�µατα "ασ#��νται κα9 7πι"ε"αιOν�υν τ9ς γνωστ�ς 7πιστηµ�νικ�ς θεωρ#ες –σ�ε-
τικ*τητ�ς, κ"αντικ�ς κ.λπ.–, K�ι µ*ν�ν %π�ρ��υν πλε'στα �νε1@γητα φαιν*µενα,
�λλ� γ#ν�νται σ@µερα κα9 πειρ�µατα, π�k σ�εδ�ν �νατρ�π�υν τ9ς %π�ρ��υσες θε-

Kλν#Uνται θεωρ#ες καA EρP>ς τOς ΦυσικOς

OR Eµφ#λγες ^ννιες «µηδ.ν», «κεν�ν», «σηµε9ν»

N.α Πειραµατικ7 δεδµ.να γι7 τS Eπ.ραντ Lπ#πεδ fπερ-
σFµπαν, τ7 πλλ7 «Παρ(λληλα ΣFµπαντα» κ.λπ. Περ#ληψις
τHν δεδµ.νων –µερικ7 EπS τ7 ̀ π9α ̂ Pυν iδη EναφερθO

στS «∆αυλS»– hρµηνε9ες καA συµπερ(σµατα.

T
� γνωστ*τατ� περι�δικ� “Scientific American” 7δηµ�σ#ευσε τ�ν παρελ-
θ*ντα M�ι� 7κτεν2 µελ�τη σ�ετικ� µ� τ� ν�α πειραµατικ� δεδ�µ�να γι�
τ� σ�µπαν, π�k συν�λε1αν τ� Kργανα �κρι"ε#ας τ�� διαστηµικ�� παρα-
τηρητηρ#�υ WMAP ("λ. E5κ)να I) κα9 τ;ν �ν�λυση τ�ν δεδ�µ�νων �π�

τ; NASA κα9 �π� 7πιστ@µ�νες τ�ν �µερικανικ�ν πανεπιστηµ#ων κα9 7ρευνη-
τικ�ν κ�ντρων µετ� τ;ν 13η Φε"ρ�υαρ#�υ 2003. Π�λλ� �π� τ� ν�α αMτ� στ�ι-
�ε'α παρ�υσ#ασε στ;ν (Aθ@να 6 διακεκριµ�ν�ς καθηγητ;ς τ2ς Φυσικ2ς στ�
Πανεπιστ@µι� τ�� T�1ας κα9 �καδηµαϊκ�ς κ. ∆ηµ. Nαν*π�υλ�ς σ� ε$δικ; 6µι-
λ#α τ�υ στ;ν (Aκαδηµ#α (Aθην�ν.



ωρ#ες. Tελευτα#ως π.�. �νεφ�ρθη πε#ραµα ταυτ*�ρ�-
νης µετρ@σεως τ2ς �κρι"��ς θ�σεως κα9 κινητικ2ς
ρ�π2ς στ�ι�ειωδ�ν σωµατιδ#ων, π�k σ�εδ�ν �να-
τρ�πει τ;ν �ρ�; τ2ς �πρ�σδι�ριστ#ας ("λ. III). IAλλα
πρ*σφατα πειρ�µατα �ρησιµ�π�ι��ν τ;ν «κ@αντικ�
Nσ <» φωτ�ν#ων, γι� ν� δηµι�υργ@σ�υν πρ*σθετη
7ν�ργεια, κατ� παρ�"αση τ�� δε�τερ�υ ν*µ�υ τ2ς

θερµ�δυναµικ2ς ("λ. IV). Παρ’ Lλα αMτ� τ� ν�α 7πιστηµ�νικ� 7πιτε�γµατα, κυρ#ως στ�
δι�στηµα κα9 τ;ν πληρ�φ�ρικ@, ε5ναι πρ�γµατι θαυµαστ�. T� Kργανα τ�� διαστηµικ��
7ργαστηρ#�υ WMAP 7µ�τρησαν τ9ς πι� �σθενε'ς διακυµ�νσεις τ2ς /δη γνωστ2ς �π� πα-
λαι*τερα πειρ�µατα πρωταρ�ικ2ς κ�σµικ2ς �κτιν�"�λ#ας ("λ. Σ#. I). DH σηµασ#α αMτ�ν
τ�ν 7νεργειακ�ν διακυµ�νσεων ε5ναι τερ�στια, δι*τι [να τελε#ως 6µ�ι�γεν�ς σ�µπαν δ�ν
µπ�ρε' ν� δηµι�υργ@σlη 71ελικτικ�ς δ�µ�ς.

Mετ� τ;ν «�ρ�ικ; Fκρη1η», τ� γνωστ� big-bang, γενν@θηκαν �συµµετρ#ες κα9 �ν�µ�ι-
Oσεις, π�k δηµι��ργησαν "αθµια'α τ� %λικ� Xτ�µα, τ�kς �στ�ρες, γαλα1#ες κ.λπ. T� πι�
�π�µακρυσµ�ν� σηµε'� τ�� σ�µπαντ�ς, π�k µπ�ρ��µε ν� παρατηρ@σ�υµε, ε5ναι σ� �π*-
σταση 13,7 δισεκατ�µµυρ#ων 7τ�ν �π� τ;ν �ρ�ικ; Fκρη1η, δηλαδ; περ#π�υ 4x1026 µ�τρα.
AMτ; ε5ναι κα9 C �κτ'να τ�� «δικ�� µας σ�µπαντ�ς». OA παρατηρ@σεις 6δηγ��ν στ� συ-
µπ�ρασµα Lτι %π�ρ��υν π�λλ� πραγµατικ� «�ντ#γραφα» τ�� δικ�� µας σ�µπαντ�ς κα9
π�λλ� Xλλα Cλιακ� συστ@µατα, µ� πλαν2τες π�k µπ�ρ��ν ν� δηµι�υργ@σ�υν κατ�λλη-
λες "ι�λ�γικ�ς συνθ2κες γι� �νθρOπινη �ω@. T� «παρ�λληλα» αMτ� σ�µπαντα δια"αθ-
µ#��νται σ� 4 7π#πεδα, κυρ#ως µ� τ;ν 7φαρµ�γ; καν*νων τ2ς θεωρ#ας τ�ν πιθαν�τ@των.
DO «κεν�ς  7ρ�ς» µετα1k τ�ν συµπ�ντων 7π#σης συνε��ς διαστ�λλεται κα9 δηµι�υργε'
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Σ#. II. ∆ιαδ� ικ� µετατρ�π� +ν�ς «Σηµε*�υ - M�Uης»
-κ δ�� πρωτ�ν*ων σ� �π;σταση r0 /X {= 1.242x10-52 +κ.}
σ� δεδ�µ�να τ�� Universum κα3 τ�� �θρ�πιν�υ Σ�µπα-
ντ�ς µ�  ρ1ση �ριθµ�συνδ�σµων µ� τ�<ς Kωδικ�<ς N
κα3 X (�Aλφ�@ητα τ"ς Φ�σεως) κα3 τ�<ς εNδικ�<ς �Aριθ-
µ�<ς τ"ς Φ�σεως, στ� πρ;τυπ� τ�� �τ;µ�υ τ�� Bohr.
Bλ. VI κ.λπ. HEνα ε\δ�ς «µεγ�λης [κρη,ης» 2 «µεγ�λης
διαστ�λ"ς» 2 «γιγαντ�µεγ�θυνσης». (M�ρ�ς τ"ς ENκ. II).

Mass U = N.Ms

Σ#. I. Kαταν�µ� τ7ν γαλα,ι7ν σ�µφωνα
µ� τ3ς δι�φ�ρες δ�ρυφ�ρικ�ς -πιστηµ�-
νικ�ς παρατηρ1σεις. 'Yπ�ρ �υν περι� �ς
µ� π�λλ�<ς γαλα,*ες, 8στρα κα3 8λλα
��ρ�νια σ�µατα, �λλ� κα3 µεγ�λες πε-
ρι� �ς :πτικ�� κεν��. 'H τρισδι�στατη
-πε,εργασ*α �π�δ*δει τ� @ε@αιωθε=σα �π�
τ3ς πρ;σφατες παρατηρ1σεις «-π*πεδ� γε-
ωµετρ*α» τ�� σ�µπαντ�ς, ?ς κα3 τ�<ς
«�ριθµ�συµπλεκτικ�<ς» τ�π�υς τ��
�ρθρ�γρ�φ�υ. T� δεδ�µ�να κα3 σταθερ�ς
στ� σ�στηµα cgs, [ �υν vδη παρ�υσιασθ"
στ� «∆αυλ;», �ρ. 198/98, σελ. 12341, 205/99,
σελ. 12865, 211/99, σελ. 13351 κ.λπ., ?ς στ�ι-
 ε=α κα3 «�ριθµ�σ�νδεσµ�ι» τ7ν «Φιλ�-
σ�φικ7ν �E,ισ�σεων τ"ς Φ�σεως» κα3 σ�

8λλα [ργα τ�� συγγραφ�ως.
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E5κ)να I. T� Dλιακ� σ�στηµα κα3 τ� σ�µπαν παρατηρ��µεν� �π� τ� τ�λει� µη ανικ� µ�τι τ�� δ�ρυφ;ρ�υ κα3 δια-
στηµικ�� -ργαστηρ*�υ τ"ς NASA, WMAP. T� mργανα µεγ*στης �κρι@ε*ας τ�� “Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe” -µ�τρησαν τ3ς -λ� ιστες διακυµ�νσεις τ7ν κυµ�των τ"ς vδη γνωστ"ς �π� τ� διαστηµικ� πε*ραµα COBE
(1991) κα3 �π� πρ�ηγ��µενες παρατηρ1σεις πρωταρ ικ"ς κ�σµικ"ς �κτιν�@�λ*ας. T� mργανα τ�� WMAP «ε\δαν»
τ� σ�µπαν στ� νηπιακ1 τ�υ Dλικ*α, πρ� 13,7 δισεκατ�µµυρ*ων -τ7ν. T� πειραµατικ� δεδ�µ�να µελετ7νται κα3 �να-

λ��νται �π� εNδικ�<ς -πιστ1µ�νες �π� τ3ς 13 Φε@ρ�υαρ*�υ 2003.

E5κ)να II. Φωτ�γραφ*α τ�� -σωτερικ�� τ�� διφ�λλ�υ καλλιτε νικ�� κα3 -πιστηµ�νικ�� -κθ�µατ�ς τ�� �ρθρ�-
γρ�φ�υ µ� τ*τλ� «'H -ν;ραση +ν�ς µ� Gρατ�� 6λεκτρ�ν*�υ», σ� [κθεση τ� νης κα3 -πιστ1µης στ� Bασιλικ�
HIδρυµα τ�� Λ�νδ*ν�υ τ� ∆εκ�µ@ρι� 2002. T� γενικ� θ�µα τ"ς [κθεσης bταν «'H -ν;ραση τ7ν µ� Gρατ7ν», κα3
παρ�υσι�σθηκαν π�λλ� καλλιτε νικ� [ργα µελ7ν τ�� 'Iδρ�µατ�ς, π�< �π�δωσαν πρωτ;τυπα κα3 δηµι�υργικ�
�ρκετ� σ ετικ� -πιστηµ�νικ� θ�µατα. Στ�ν �νωτ�ρω φωτ�γραφ*α τ� -σωτερικ� +ν�ς 6λεκτρ�ν*�υ, �λλ� κα3
Gπ�ιασδ1π�τε 8λλης �ργανωµ�νης φυσικ"ς «µ�ν�δας», �π� τ� στ�ι ει�δη σωµατ*δια µ� ρι τ� σ�µπαν, Cπως
«@λ�πεται» �π� τ� �ληθιν� �νθρ�πιν� µ�τι τ�� παρατηρητ" ?ς :πτικ�κινητικ� �π�τ�λεσµα διαφανει7ν µ�
γραµµικ� σ �δια, π�< δηµι�υργ��ν “Moiré patterns”. T� παρ�υσιαU;µενα πρ;τυπα - σ �δια [ �υν 4π�λ�γιστ"
µ� δ�� διαφ�ρετικ�<ς τρ;π�υς. �Aφ’ +ν�ς µερικ� στ�ι ει�δη κ@αντικ� δεδ�µ�να [ �υν -πε,εργαστ" @�σει τ"ς
«θεωρ*ας πληρ�φ�ρι7ν», κα3 �φ’ +τ�ρ�υ καθαρ7ς �ριθµητικ� δεδ�µ�να τ�� 6λεκτρ�ν*�υ �π�δ*δ�νται µ� γεω-
µετρικ� σ 1µατα πλ�γµατ�ς �σπρ;µαυρων πληρ�φ�ριακ7ν µ�ν�δων. �Eπ3 τ�� -κθ�µατ�ς 4π�ρ �υν περιληπτικ�ς
περιγραφ�ς (D φωτ�γραφ*α τ�� -,ωτερικ�� µ�ρ�υς τ�� -κθ�µατ�ς, π�< �π�δ*δει τ�ν ��σ*α τ�� θ�µατ�ς, θ� δη-

µ�σιευθ" σ� πρ�σε �ς τε� �ς τ�� «∆αυλ��»).



«φυσαλλ*δες», π�k γενν��ν ν�α σ�µπαντα (Bλ. Σ�στηµα Σ�εδ#ων I και II). OA γνωστ�ς
κα9 π�λυσυ�ητηµ�νες «�νθρωπικ�ς θεωρ#ες» 71ετ���υν κα9 �ναλ��υν τ9ς πιθαν*τητες
δηµι�υργ#ας τ�� �νθρOπ�υ - παρατηρητ2 ("λ. V). E5ναι γνωστ� Lτι �κ*µα κα9 µ#α µικρ;
µετα"�λ; στ9ς τιµ�ς τ�ν θεµελιωδ�ν σταθερ�ν τ2ς φυσικ2ς, �π�µακρ�νει τ; δηµι�υργ#α
συνθηκ�ν �ω2ς, π.�. τ� «-πιτρεπ;µεν� µ�γεθ�ς» DHλ#�υ γι� τ; δηµι�υργ#α συνθηκ�ν
�ω2ς, Lπως τ; γνωρ#��υµε στ; Γ2, ε5ναι µετα1k 1,6x1030 κα9 2,4x1030 kgs. (E�ν �A �λε-
κτρ�µαγνητικ�ς δυν�µεις xταν κατ� 4% �σθεν�στερες, δ�ν θ� %π2ρ�ε τ� %δρ�γ*ν� κα9
0π�µ�νως �fτε �στ�ρες, Lπως τ�kς γνωρ#��υµε κ.λπ.

(Eδ� θ� παρατηρ@σ�υµε Lτι, παρ’ Lλ� π�k C θεωρ#α τ�ν «παρ�λληλων συµπ�ντων» δια-
τυπOνει τ;ν Xπ�ψη Lτι �A συγκεκριµ�νες τιµ�ς τ�ν θεµελιωδ�ν σταθερ�ν τ2ς φυσικ2ς δ�ν
µπ�ρ��ν ν� πρ�σδι�ριστ��ν "�σει κ�π�ιας γενικOτερης �ρ�2ς, �π� π�λλ�ν 7τ�ν 6 γρ�-
φων τ� παρ�ν F�ει �ναφ�ρει πiς ε5ναι δυνατ�ν ν� δηµι�υργηθ��ν �π� κ�ιν; λ�γικ; κα9
�ριθµητικ; "�ση. M� τ; �ρ@ση τ�ν δ�� θεµελιωδ�ν κωδικ�ν - �λφα"@των τ2ς Φ�σεως,
τ�� «Λ;γ�υ X», π�k ε5ναι 6 κ�σµικ�ς �ριθµ�ς τ�� Eddington-Dirac-Dicke κα9 τ�� «�Aλφα-
@1τ�υ N», π�k �Mσιαστικ�ς ε5ναι µι� «πληρ�φ�ριακ;» Fκδ�ση τ�� �ριθµ�� τ�� Avogadro
N, :ς κα9 δ��-τρι�ν «ε$δικ�ν κα9 �αρισµατικ�ν» �ριθµ�ν τ2ς Φ�σεως-Λ*γ�υ ("λ. VI, VII).

VEνα "ασικ� στ�ι�ε'�, π�k παραδ*1ως παρα"λ�πεται, ε5ναι Lτι �π�κλειστικ� -π� τ&ν
Mπ�ψη τ8ς Φ�σεως �A τυ��ν «71ισOσεις» π�k 7κφρ���υν τ9ς "ασικ�ς �ρ��ς της δ�ν ε5ναι
δυνατ�ν ν� περι���υν «�γνOστ�υς» v «Xγνωστες µετα"λητ�ς» κ.λπ. DEπ�µ�νως �A �π� π�-
σης �π*ψεως �ρησιµOτατες γι� τ�ν Xνθρωπ� �λγε"ρικ�ς, διαφ�ρικ�ς κ.λπ. 71ισOσεις,
π�k περι���υν τ�kς �γνOστ�υς x, y, z v dx, dy κ.λπ., -π� τ& σκ�πι/ τ8ς Φ�σεως εmναι -ν�-
παρκτες. OA «71ισOσεις τ2ς Φ�σεως», 7φ’ Lσ�ν %π�ρ��υν, περι���υν µ*ν�ν �ριθµ�kς κα9
σ�µ"�λα, συγκεκριµ�νως σ�µ"�λα θ�σεως / �ντιθ�σεως, π.�. 0/1, ANΩ/KATΩ, AΣΠPO/MAYPO,

+/-, ↑↓ κ.λπ. DEπ�µ�νως �ντ9 τ�ν γνωστ�ν κα9 �π�λ�τως �ναγκα#ων σ� µ8ς «71ισOσεων»
C Φ�ση, :ς Φ�ση - Λ*γ�ς, θ� δηµι�υργl2 κα9 �ναγνωρ#�lη συµπλ�γµατα, δ�µ�ς κα9 δ#κτυα,
π�k συνδ��υν µετα1� τ�υς συγκεκριµ�ν�υς �ριθµ�kς κα9 σ�µ"�λα. 

AMτ�9 ε5ναι �A «�ριθµ�σ�νδεσµ�ι», γι� τ�kς 6π�#�υς F��υµε /δη γρ�ψει στ� «∆αυλ�»
("λ. VII). Kατ*πιν Fρευνας π�λλ�ν δεκαετι�ν 6 γρ�φων κατOρθωσε ν� πρ�σδι�ρ#σlη
τ�kς θεµελιOδεις �ριθµητικ�kς συνδυασµ��ς, π�k �π�τελ��ν κα9 δηµι�υργ��ν τ�
%π*στρωµα κα9 πλ�γµα τ�ν �ρ�ικ�ν δ�µ�ν τ2ς Φ�σεως. Στ9ς E5κ. I κα� II παρ�υ-
σι���υµε φωτ�γραφ#ες τ�� διαστηµικ�� 7ργαστηρ#�υ καθiς κα9 φωτ�γραφ#α 7κθ�-
µατ�ς τ�� �ρθρ�γρ�φ�υ, π�k �π�δ#δει τ;ν jπτικ�κινητικ; ε$κ*να 6π�ιασδ@π�τε
«µ�ν�δ�ς», �π� τ� �λεκτρ*νι� µ��ρι τ� σ�µπαν, σ�µφωνα µ� [να µ; τε�νικ� �λλ�
πληρ�φ�ριακ� «πε#ραµα».

T� γενικOτερ� συµπ�ρασµα τ�� 7πιστ@µ�να, σ�ετικ� µ� τ;ν 0ρµηνε#α τ�ν παρατηρ@σε-
ων τ�� WMAP, ε5ναι K�ι µ*ν�ν C 7πι"ε"α#ωση τ�� big-bang κα9 τ2ς συνε���ς διαστ�λ2ς τ��
σ�µπαντ�ς, �λλ� κυρ#ως C πρωταρ�ικ; τελε#ως τυ�α#α δηµι�υργ#α τ�ν «συµπ�ντων».
Kατ� τ�ν καθηγητ; ∆. Nαν*π�υλ� «Eeµαστε µι� �νακαταν�µ� τ�� τ*π�τε. T� σ�µπαν
-µφαν*στηκε τυ α=α ?ς -λ� ιστη jλη +ν�ς Cλ�υ, Cπ�υ D -ν�ργεια ε\ναι µηδενικ1» ("λ.
VIII). (Aναµφισ"@τητα αMτ; ε5ναι C �ρ�ικ; ε$κ*να, Lταν τ� θ�µα 71ετ��εται µ�σα στ�
στεν� κ�σµ�λ�γικ� κα9 �στρ�φυσικ� περι"�λλ�ν. DYπ�ρ��υν Lµως σηµαντικ�ς «παρ�λ-
ληλες θεωρ#ες» διακεκριµ�νων 7ρευνητ�ν σ� Xλλ�υς 7πιστηµ�νικ�kς κλ�δ�υς, π�k θ� πρ�-
πει ν� ληφθ��ν %π*ψη, γι� τ� σ�ηµατισµ� µι8ς εMρ�τερης φιλ�σ�φικ2ς τ�π�θ�τησης. Kατ’
�ρ�;ν πρ�πει ν� 71ετ�σ�υµε τ# ε5ναι τ� «µηδ�ν». Πρ*σφατ� 7κλεκτ� "ι"λ#� F�ει τ�ν τ#τλ�:
«T� Mηδ�ν. 'H @ι�γραφ*α µι^ς -πικ*νδυνης Nδ�ας» ("λ. IX). VEνα �π� τ� κεφ�λαι� τ�υ F�ει
τ�ν τ#τλ� «O$ -π*φ�@ες Nδι;τητες τ�� T*π�τε» κ.λπ. (Eπ#σης «T*π�τε δ�ν πρ��ρ εται �π�
τ� T*π�τε» κ.λπ. DO συγγραφ�ας µ� µεγ�λη λ�γ�τε�νικ; Aκαν*τητα περιγρ�φει τ� δι�φ�-
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ρα «µηδενικ�» π�k κυριαρ���ν στ9ς 7πιστ2µες µας. Kαταλ@γει δ� µ� περιγραφ; τ2ς «µυ-
στηρι�δ�υς δ�ναµης τ�� κεν��» κα9 τ; συνε�2 διαστ�λ; τ�� σ�µπαντ�ς, κα9 τ;ν 7π#δρα-
ση τ2ς �π� π�λλ�ν 7τ�ν γνωστ2ς «-νεργε*ας τ�� σηµε*�υ µηδ�ν». (Eπ#σης «T� µηδ�ν στ3ς
-,ισ�σεις τ"ς κ@αντ�µη ανικ"ς γεµ*Uει τ� κεν� µ� µι� �πειρ*α σωµατιδ*ων» κ.λπ. T� "ι-
"λ#� αMτ� κα9 π�λλ� Xλλα πρ*σφατα "ι"λ#α διακεκριµ�νων 7πιστηµ*νων π�k περιγρ�-
φ�υν τ� κεν� v τ� «τ#π�τε», πρ�πει ν� δια"ασθ��ν κα9 ν� ληφθ��ν %π*ψη στ;ν τ�π�θ�-
τησ@ µας Fναντι 6π�ιασδ@π�τε φιλ�σ�φικ2ς �ντ#ληψης �ναφ�ρικ� µ� τ; δηµι�υργ#α τ��
σ�µπαντ�ς.

(E�ν, �ρησιµ�π�ι��ντες τ�kς µαθηµατικ�kς τ�π�υς Kγκ�υ / περιε��µ�ν�υ τ2ς σφα#ρας
κα9 %περσφα#ρας π�λλ�ν διαστ�σεων, �ντ9 ν� στραφ��µε %περ�πτικ� πρ�ς τ9ς «�νOτε-
ρες» διαστ�σεις, 71ετ�σ�υµε τ# γ#νεται στ9ς «κατOτερες», δηλαδ; στ; "ασικ; δι�σταση
«[να» v κα9 τ; δι�σταση «µηδ�ν», δηλαδ; τ9ς διαστ�σεις π�k �π�τελ��ν αMτ;ν τα�την
τ; "�ση Lπ�υ Aστ�µεθα, θ� διαπιστOσ�υµε Lτι στ; δι�σταση «[να» τ� «περιε�*µεν�» τ2ς
γραµµ2ς «�κτ#νας R» ε5ναι ∆��. ∆ηλαδ; πλ;ν τ2ς 6ρατ2ς �κτ#νας %π�ρ�ει κα9 C 6ρατ;
v �*ρατη 7π�κτασ@ της. Γι� τ; δι�σταση µηδ�ν τ�� µαθηµατικ�� σηµε#�υ θ� διαπιστO-
σ�υµε Lτι τ� γεωµετρικ� περιε�*µεν� «%π�σφα#ρας» µηδενικ2ς διαστ�σεως δ�ν ε5ναι µη-
δ�ν, �λλ� qσ� πρ�ς τ�ν �ριθµ� VEνα. IEτσι "λ�π�υµε Lτι %π�ρ�ει "ασικ; διαφ�ρ� µετα1k
τ�� «µαθηµατικ�� µηδεν�ς» κα9 τ�� «γεωµετρικ�� / φυσικ��» µηδεν*ς. Παρ*µ�ιες πα-
ρατηρ@σεις ε5ναι δυνατ�ν ν� γ#ν�υν γι� τ�kς �ριθµ�kς VEνα κα9 ∆�� κα9 τ9ς τετραγωνι-

κ�ς τ�υς ρ#�ες, Lπως κα9 γι� τ� φανταστικ� �ριθµ� i=�-1�. Σ�ετικ� µ� τ� θ�µα τ�ν πρ�-
τ�πων (patterns) κα9 τ�ν «πληρ�φ�ριακ� αNθ�ρα», π�k σ@µερα παρ�υσι��εται :ς «κ"α-
ντικ� κεν�» v «πεµπτ�υσ#α» κ.λπ., F�ω γρ�ψει σ� πρ�ηγ��µενα Xρθρα. OA πρ�τειν*µεν�ι
�ριθµ�σ�νδεσµ�ι δ�ν ε5ναι π�τ� �κρι"ε'ς, �λλ� διαφ�ρ�υν κατ� [να µικρ� �ριθµ� ε, τ�
γνωστ� ε, π�k τε#νει πρ�ς τ� µηδ�ν.

AMτ; C �ριθµητικ; µικρ�διαφ�ρ� δηµι�υργε' �ριθµητικ�ς διακυµ�νσεις π�k 7πε-
κτε#ν�νται στ� %π*στρωµα τ�� σ�µπαντ�ς, κα9 ε5ναι C α$τ#α τ2ς µεγ�λης π�ικιλ#ας
τ�ν φυσικ�ν δ�µ�ν, γεγ�ν*των κα9 φαιν�µ�νων. ΠιθανOτατα C �π� 7τ�ν γνωστ;
«κ@αντικ� σ�µπλε,η» κα9 τ� qubits (quantum bits) ν� jφε#λωνται στ9ς �λληλ�συ-
µπλ�1εις "ασικ�ν �ριθµ�ν τ2ς Φ�σεως.

Γι� τ� µεγ�λ� θ�µα τ2ς τ��ης, τ�� τυ�α#�υ v τ�� πρ�διαγεγραµµ�ν�υ γεγ�ν*τ�ς, τ�ν συµ-
πτOσεων κα9 τ�ν συγ�ρ�νισµ�ν �π� �ρ�αι�τ�των �ρ*νων F��υν γραφ2 �ιλι�δες σελ#δες.
OA σ�γ�ρ�νες µαθηµατικ�ς θεωρ#ες πιθαν�τ@των, στατιστικ�ν �ναλ�σεων, θεωρ#ες τ�1ε-
ως-�τα1#ας �λλ� κυρ#ως �A θεωρ#ες δυναµικ2ς ���υς κα9 π�λυπλ�κ*τητας, �"ε"αι*τητας,
jργανOσεως κ.λπ. F��υν κατ� π�λk %περ"2 τ� δεδ�µ�να τ�ν �ρ�ικ�ν µελετ�ν τ�� Arthur
Koestler. DH µελ�τη συµπτOσεων κα9 συγ�ρ�νισµ�ν F�ει 7πεκταθ2 στ� "ι�λ�γικ� συστ@-
µατα κα9 τ9ς �λληλεπιδρ�σεις γ�νιδ#ων, πρωτεϊν�ν, κυττ�ρων, �$κ�συστηµ�των κ.λπ. Tυ-
�α'ες µεταλλ�1εις κα9 τυ�α'ες �λληλ�συνδ�σεις δηµι�υργ��ν Aστ�ρ#α µ� µακρ�πρ*θεσµες
συν�πειες κα9 µπ�ρ��ν ν� µετατραπ��ν σ� π�για �αρακτηριστικ� κα9 συµ"�ντα. Kατ�
τ�ν J. Monod �π� τυ�α'α περιστατικ� 6δηγ��µεθα σ� pργανωµ�νη τ�1η κα9 κατ� τ�ν S.
Strogatz, σ�γ�ρ�ν� µεγ�λ� 7ρευνητ; τ2ς 7πιστ@µης τ�� SYNC, δηλαδ; τ2ς αMθ�ρµ@τ�υ κα9
αMτ�µ�τ�υ jργανOσεως δι� µ�σ�υ συγ�ρ�νισµ�ν, συν@θως �π� τ;ν �ρ�ικ; �τα1#α �να-
πηδ��ν pργανωµ�να περιστατικ� ("λ. X).

IAλλη «ν�α 7πιστ@µη», π�k πρ�σπαθε' ν� 71ηγ@σlη τ� π�ντα µ� �ρ�ικ� σ�µ"�λα θ�σε-
ως / �ντιθ�σεως, ε5ναι C θεωρ#α τ�ν «κυψελικ7ν α�τ�µ�των». T� παρ�λληλα σ�µπαντα
δ#ν�υν τ; δυνατ*τητα γεν�σεως διαφ�ρετικ�ν �ρ��ν κα9 καν*νων τ2ς Φυσικ2ς. Θ� πρ�-
πει ν� παρατηρ@σ�υµε Lµως, Lτι τ� σ�µπαντα π�k µπ�ρε' ν� δηµι�υργ@σ�υν �νθρOπι-
νη �ω; κα9 δι�ν�ια, %π*κεινται στ�ν Fλεγ�� τ�ν δ�� Kωδικ�ν κα9 (Aλφα"@των τ2ς Φ�-
σεως, τ�� Λ*γ�υ X κα9 τ�� (Aλφα"@τ�υ N, κα9 τ�ν qδιων «ε$δικ�ν �ριθµ�ν» τ2ς Φ�σε-
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ως. DH π�ικιλ#α τ�ν �ριθµ�συνδ�σµων κα9 συµπλεκτικ�ν τ�πων, �ν�λ�γη τ2ς γνωστ2ς
«κ"αντικ2ς �λληλ�συ�ε�1εως», δ#δει τ; δυνατ*τητα τ2ς πληθOρας 71ελικτικ�ν δ�µ�ν κα9
�λληλεπιδρ�σεων τ*σ� σ�µφωνα µ� τ; γνωστ; �ρ�; τ�� Mach, Lσ� κα9 τ9ς �ρ��ς τ�ν
σ�γ�ρ�νων θεωρι�ν ���υς κα9 «κ"αντικ2ς πληρ�φ�ρ#ας».

E5ναι π�λk πιθαν�ν τ� qδια �κρι"�ς πειρ�µατα στ� δι�φ�ρα παρ�λληλα σ�µπαντα ν�
0ρµηνε�ωνται κατ� διαφ�ρετικ� τρ*π�. DEπ�µ�νως µ*ν�ν C �ν�λυση τ�ν δεδ�µ�νων π�k
"ρ#σκ�νται σ� κ�θε Cλιακ� σ�στηµα, π�k στ;ν περ#πτωση Γ2ς-DHλ#�υ µ8ς ε5ναι τελε#ως
γνωστ� κα9 �κρι"2, ε5ναι δυνατ�ν ν� παρ�υσι�σ�υν τ;ν 7π#δραση κα9 λειτ�υργ#α τ�ν πρ�-
τειν*µενων �ριθµ�συµπλεκτικ�ν τ�πων κα9 τ�ν τυ��ν «φιλ�σ�φικ�ν 71ισOσεων» τ2ς Φ�-
σεως - Λ*γ�υ, :ς κα9 τ�ν πρ�τειν*µενων ε$δικ�ν κωδικ�ν �ριθµ�ν.

T� �νωτ�ρω π�ντως �fτε µετα"�λλ�υν �fτε �λλ�ιOν�υν τ9ς %π�ρ��υσες κα9 γενικ�ς
παραδεδεγµ�νες φυσικ�µαθηµατικ�ς κ.λπ. �ρ��ς, θεωρ#ες κα9 �ντιλ@ψεις. DH «Φιλ�σ�-
φ#α τ2ς Φ�σεως» κα9 �A σ�ετικ�9 �ριθµ�συµπλεκτικ�9 τ�π�ι 7λ�γ��νται µ*ν�ν �π� τ;ν qδια
τ; Φ�ση-Λ*γ�, 7νl� 6 Xνθρωπ�ς στ; Γ2, τ;ν κ�θε "ι�σφαιρικ; κα9 πλανητικ; Γ2, µπ�-
ρε' ν� δρ�σlη, ν� δηµι�υργ@σlη κα9 ν� 71ελι�θl2 "�σει τ�ν δικ�ν τ�υ 7πιστηµ�νικ�ν δε-
δ�µ�νων, Fργων, �ντιλ@ψεων κα9 πειραµ�των. OA ν�ες αMτ�ς γνOσεις µ8ς τ�π�θετ��ν Lµως
σ� [να τελε#ως δι�φ�ρ� φυσικ� κα9 φιλ�σ�φικ� πλα#σι�, π�k �ρει��εται π�λk 7µπερι-
στατωµ�νη µελ�τη, διερε�νηση κα9 �ν�λυση. Mετα1k τ�ν σ�γ�ρ�νων 7ρευνητικ�ν µε-
λετ�ν σ�ετικ� µ� τ� σ�εδιασµ� κα9 πρ�γραµµατισµ*, π�k ε$δικ�ς γι� τ� πειρ�µατα κα9
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Σ�στηµα σ#εδ�ων I. T� �νωτ�ρω σ�στηµα σ εδ*ων ε\ναι �π� �π;σπασµα �πεικ�ν*σεων, π�< δηµ�σιε�θηκαν στ�
περι�δικ� “Scientific American” τ�� Mα��υ 2003 κα3 σ� 8λλα περι�δικ�. T� «παρ�λληλα π�λυσ�µπαντα» δια-
@αθµ*U�νται σ� 4 -π*πεδα. Στ� σ . A κα3 B ε\ναι τ� πρ7τ� -π*πεδ� µ� τ� δεδ�µ�να τ�υ. Σηµει7στε Cτι, ?ς φα*-
νεται στ� σ . B, G 4π�λ�γισµ�ς τ7ν διαστ�σεων τ7ν συµπ�ντων @ασ*Uεται στ� θεωρ*α συνδυασµ7ν «-π*πεδων
σωµατιδ*ων». Στ� σ . Γ παρ�υσι�Uεται τ� -π*πεδ� II τ7ν παρ�λληλων συµπ�ντων µ� δι�γκ��µενα «κεν�» δια-
στ1µατα µετα,� τ�υς. T� σ . ∆ παρ�υσι�Uει τ3ς δι�γκ��µενες φυσαλ*δες, π�< δηµι�υργ��ν δι�φ�ρα σ�µπαντα.
T� σ . E ε\ναι τ� τµ"µα τ�� «σ�µπαντ�ς [κρη,ης» (big-bang), π�< σ ηµατ*σθηκε περ*π�υ 300.000 [τη µετ� τ�ν
�ρ ικ� [κρη,η. �Aπεικ�ν*Uει τ� σ ηµατισµ� τ7ν πρ�των «�τ;µων». 'H �πεικ;νιση ε\ναι παρ;µ�ια µ� τ�ν �πει-

κ;νιση τ7ν «Παρ�λληλων Συµπ�ντων».



τ9ς πληρ�φ�ρ#ες 1εκ#νησε �π� τ9ς µελ�τες τ�� R.A. Fisher περ9 τ� 1930, %π�ρ�ει κα9 µι�
ν�α 7µπεριστατωµ�νη θεωρ#α γι� τ�kς «$δανικ�kς σ�εδιασµ��ς». Φα#νεται Lτι �A πρ�τει-
ν*µεν�ι Kωδικ�9 τ2ς Φ�σεως, X κα9 N, τ�υλ��ιστ�ν �ριθµητικ�ς, 7µπ#πτ�υν πλ@ρως στ�
κριτ@ρια τ2ς ν�ας αMτ2ς θεωρ#ας. Θ� κλε#σ�υµε τ� π�λk περιληπτικ� αMτ� κε#µεν� µ�
δ�� �π� τ9ς γνωστ�ς φρ�σεις τ�� DHρ�κλειτ�υ, C πρOτη σ� µετ�φραση: «'H +ν;τητα τ7ν
π�ντων κρ�@εται κ�τω �π� τ�ν -πιφ�νεια. �E,αρτ^ται �π� µ*α Nσ;ρρ�πη �ντ*δραση µε-
τα,< τ7ν �ντιθ�των» κα3 «'Aρµ�ν*η �φαν�ς φανερ"ς κρε*ττων».
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Σ�στηµα σ#εδ�ων II. T� �νωτ�ρω διαγρ�µµατα [ �υν δηµ�σιευθ" στ� περι�δικ� “Scientific American” τ�� Mα��υ
2003 ?ς «κ�σµ�λ�γικ� δεδ�µ�να». T� Σ . A παρ�υσι�Uει τ3ς -λ� ιστες διακυµ�νσεις τ7ν κ�σµικ7ν µικρ�κυµ�-
των, π�< -µ�τρησε τ� διαστηµικ� -ργαστ1ρι� WMAP. T� δι�γραµµα B παρ�υσι�Uει τ�ν καµπ�λη µικρ�διακυ-
µ�νσεων τ"ς θερµ�κρασ*ας κ.λπ. T� συµπ�ρασµα ε\ναι Cτι τ� σ�µπαν ε\ναι «-πιπ�δ�υ γεωµετρ*ας», δηλαδ� [ ει
E�κλε*δει� µ�τρ�, π�< στ�ν ��σ*α σηµα*νει Cτι �$ �π�στ�σεις µετρ7νται @�σει τ�� Πυθαγ�ρε*�υ θεωρ1µατ�ς.
'Yπ�ρ �υν π�ντα κα3 µετρ1σεις - δεδ�µ�να τ;σ� σφαιρικ"ς Cσ� κα3 4περ@�λικ"ς γεωµετρ*ας. Στ� δι�γραµµα Γ,
π�< ε\ναι Nδιαιτ�ρ�υ -νδιαφ�ρ�ντ�ς, δ*δεται D σφαιρικ� µ�Uα τ�� σ�µπαντ�ς ?ς π�λλαπλ�σι� τ"ς µ�Uας τ�� 'Hλ*-
�υ µας κα3 D �κτ=να τ"ς σφα*ρας σ� [τη φωτ;ς. T� σηµε=� S, π�< σηµει��ται µ� τ� @�λ�ς, δεικν�ει ?ς µ^Uα τ��
«δικ�� µας σ�µπαντ�ς» περ*π�υ 1023,5 µ�Uες 'Hλ*�υ µ� �ντ*στ�ι η �κτ=να περ*π�υ 5x1028 cm. T� eδια �κρι@7ς δε-
δ�µ�να [ �υν ε4ρεθ" 4π� τ�� γρ�φ�ντ�ς τ� παρ�ν µ�  ρ1ση «�ριθµ�συµπλεκτικ7ν» τ�πων. N� σηµειωθK" Cτι D

διαγ�νια γραµµ� 4π�δηλ�νει Gµ�ι�γεν" πυκν;τητα κα3 D δε,ι� κ�θετη γραµµ� «M�γεθ�ς Σ�µπαντ�ς».

S ←



MIA ¶A§AIO§I£IKH ™¶H§IA-KATOIKIA

(Aρκετ�9 7ρευνητ�ς θεωρ��ν Lτι C DOµηρικ; (Iθ�κη ε5ναι C σηµεριν; Λευ-

κ�δα. Kα9 κ�ντ� σ’ αMτ�kς π�λλ�9 κ�τ�ικ�ι τ2ς περι��2ς, �π’ τ;ν qδια τ; ν2σ�

v τ9ς �π�ναντι �κτ�ς τ2ς (Aκαρναν#ας, γ�ητευµ�ν�ι �π’ τ;ν Aστ�ρικ; σπ�υ-

δαι*τητα τ�� τ*π�υ τ�υς, πρ�σπαθ��ν ν� �νακαλ�ψ�υν κι Xλλα στ�ι�ε'α, π�k

ν� 7νισ���υν τ; θεOρηση αMτ@. Στ� πλα#σια αMτ�� τ�� λαϊκ�� 7νδιαφ�ρ�-

ντ�ς, [νας "�σκ�ς �π� τ;ν Π�λαιρ� �νακ�λυψε [να µικρ� µ� 7ντυπωσιακ�

σπ@λαι� στ�kς πρ*π�δες 0ν�ς λ*φ�υ κ�ντ� στ� γειτ�νικ� �ωρι� Πλαγι�

(∆2µ�ς Kεκρωπ#ας).

Πρ*σφατα "ρεθ@καµε στ;ν περι��; κα9 7πισκεφθ@καµε τ� σπ@λαι�. Mπα#-

νει κανε9ς σ’ αMτ� [ρπ�ντας �π� [να µικρ� στ*µι�, τ� 6π�'� F�ει διαν�ι�θ2

�π’ τ�ν 7ν λ*γlω "�σκ*. DO 7σωτερικ*ς τ�υ ��ρ�ς F�ει διαστ�σεις 3x5 περ#π�υ

µ�τρα, τ� |ψ�ς τ�υ δ� κυµα#νεται γ�ρω στ� 2 µ�τρα. Xωρ9ς ν� κατ���υµε $δι-

α#τερες γνOσεις σπηλαι�λ�γ#ας v �ρ�αι�λ�γ#ας κα9 παρ� τ�ν 7λλιπ2 φωτισµ�

(διαθ�ταµε µ*ν� δ�� µικρ�kς φακ��ς), καταφ�ραµε ν� 7ντ�π#σ�υµε τ� 012ς:

VEναν 7ντυπωσιακ� θ*λ� στ;ν jρ�φ; τ�� σπηλα#�υ.

Mεγ�λ� �ριθµ� �π� πρωτ*γ�να λ#θινα 7ργαλε'α (1�στρα, φυλ*σ�η-

µες α$�µ�ς), π�k "ρ#σκ�νται στ� µαλακ� ��µα τ�� δαπ�δ�υ κα9 κα-

τασκευ�στηκαν �π� µεταφερθ�ντα πετρOµατα, π�k δ�ν %π�ρ��υν στ;

σπηλι�.

∆�� µικρ�ς σταλακτικ�ς κ�λ�νες κα9 [να σταλακτικ� σ�µπλεγµα, π�k 

θυµ#�ει σιαγ*να �O�υ, στ� δε1ι� τ�#�ωµα τ�� σπηλα#�υ.

T� πρωτ*γ�να αMτ� 7ργαλε'α πιστ�π�ι��ν τ;ν κατ�#κηση τ�� σπηλα#�υ

κατ� τ; Λ#θινη 7π��@. T� 7ντυπωσιακOτερ� Lµως στ�ι�ε'� τ�υ ε5ναι 6 θ*λ�ς

τ2ς jρ�φ2ς, καθiς C συµµετρ#α τ2ς κατασκευ2ς τ�υ µ8ς 6δηγε' στ; σκ�ψη Lτι

πιθαν�ν ν� µ;ν πρ*κειται γι� [να θαυµαστ� φυσικ� δηµι��ργηµα, �λλ� �π�-

τ�λεσµα λ�1ευσης �π� �νθρOπιν� ��ρι. �Aν Kντως συν�"η αMτ*, τ*τε πιθαν�-

λ�γε'ται C �ρ@ση τ�� σπηλα#�υ :ς λατρευτικ�� Xντρ�υ �θ�ν#ων κα9 %π��θ�-

ν#ων θε�τ@των στ� "�θη τ2ς Aστ�ρ#ας. Στ�ι�ει�θετε' 7π#σης π�λλ� 7ρωτ@µα-

τα γι� τ; σηµασ#α τ�� θ*λ�υ (�ρηστικ; κα9 συµ"�λικ;) κατ� τ;ν πρ�ϊστ�-

ρικ; 7π��@.

[BλBπε φωτ�γραφ�ες `ναντι σελ�δας].

∆ιαλε#τ& Σα�υλ�δ�υ - Σαρ+ντ�υ

Á)

‚)

·)



rAνω: ��στρα κα3 φυλλ;σ ηµες αN µ�ς, πρωτ;γ�να �νθρ�πινα -ργαλε=α
π�< @ρ�θηκαν στ�  7µα τ�� δαπ�δ�υ τ"ς σπηλι^ς στ�ν Π�λαιρ�. E\ναι
κατασκευασµ�να �π� πετρ�µατα π�< δ�ν 4π�ρ �υν -κε= κα3 συνεπ7ς [ �υν
µεταφερθ" �π� µακρυ�.
K+τω: 'O -ντυπωσιακ�ς δι�τρητ�ς θ;λ�ς στ�ν :ρ�φ� τ�� σπηλα*�υ.



�Aς δ��µε Lµως περιληπτικ� τ# µ8ς λ�ει C «(Aπ�κ�λυψη». DO (Iω�ννης, π�-
φτ�ντας σ� πνευµατικ; Fκσταση κα9 �φ�� �ναθεµατ#�ει 7 7κκλησ#ες τ2ς (Aνα-
τ�λ2ς, "λ�πει Lτι Lλ�ς 6 κ*σµ�ς F�ει πλανηθ2 �π� τ� 1�ν Θηρ*�ν (�A Aερε'ς σ@-
µερα τ� �αρακτηρ#��υν �Aντ* ριστ�), τ� 6π�'� Lλ�ι �A Xνθρωπ�ι πρ�σκυν��ν
κα9 λατρε��υν. VEνα 2�ν Θηρ*�ν (C «(Aπ�κ�λυψη» τ� jν�µ��ει �ργ*τερα ψευ-
δ�πρ�φ1τη) πε#θει τ�kς �νθρOπ�υς ν� κ�ν�υν ε$κ*να τ� πρ�τ� θηρ#�. T� 2 θη-
ρ#α F��υν 71�υσι�σει τ�ν κ*σµ� µ� τ;ν 7π#"λεψη τ�� ∆ρ�κ�υ (/, Lπως �λλι�ς
τ� jν�µ��ει C «(Aπ�κ�λυψη», uOφιν, ∆ι�@�λ�ν, Σαταν^ν). M�λιστα 6 ∆ρ�κ�ς
µ� τ� 2 θηρ#α 7πι"�λλ�υν σ� Lλ� τ�ν κ*σµ� ν� δε�τl2 τ�  �ραγµα (666) στ� δε1#
τ�υ ��ρι v στ� µ�τωπ�, �στε κανε9ς ν� µ;ν µπ�ρl2 ν� �γ�ρ��lη v ν� π�υλl8, 7�ν
δ�ν F�lη τ�  �ραγµα. T*τε κατε"α#νει �π� τ�ν �Mραν� τ� �Aρν*�ν (�A Aερε'ς µας
τ� �αρακτηρ#��υν �Iησ��ν Xριστ�ν τ"ς 2ας Παρ�υσ*ας), Lπ�υ µα�9 µ� 144.000
0"ρα#�υς, π�k δ��τηκαν τ� ��ραγµα �λλ� δ�ν π#στεψαν στ� θηρ#�, π�λεµ��ν τ�ν
∆ρ�κ�, τ�ν νικ��ν κα9 7πιφ�ρ�υν θαν�σιµες πληγ�ς σ� Lλη τ;ν �νθρωπ*τητα (κα9
στ;ν γ2). M*ν�ι σ�ω�*µεν�ι 7κ τ�� jλ�θρ�υ �A 144.000 0"ρα'�ι (12 �ιλι�δες �π�
τ;ν κ�θε µ#α �π� τ9ς 12 φυλ�ς τ�� (Iσρα@λ), ��ριν τ�ν 6π�#ων τ� (Aρν#�ν θ� κα-
τε"�σlη �π� τ�ν �Mραν� τ;ν ν�α DIερ�υσαλ;µ γι� ν� κατ�ικ@σ�υν µ�σα.

«∆ι(Cλς» = �EλληνικSς Πλιτισµ�ς

«Θ�λω σε κατακτ8σαι π+σας τ/ς φυλ/ς τ8ς γ8ς»

\I
σως τ� συγκλ�νιστικOτερ� "ι"λ#� µ�σα στ;ν Kαιν; ∆ιαθ@κη
ε5ναι C «(Aπ�κ�λυψη» τ�� (Iω�ννη. Kα9 αMτ� γιατ9 7κε' δια"�-
��υµε γι� τ� τ# µ�λλει γεν�σθαι K�ι µ*ν� γι� λ�γαριασµ� τ2ς
0"ραϊκ2ς φυλ2ς, �λλ� 6λ*κληρ�υ τ�� κ*σµ�υ. (E�ν δ�ν δια"�-

σ�υµε τ� κε#µεν� �π� τ;ν πλευρ� τ�� πιστ��, �λλ� �π� 7πιστηµ�νικ;
κα9 7ρευνητικ; πλευρ�, θ� %π�ψια�*µαστε κ�τι διαφ�ρετικ� στ�ν
(Iω�ννη: M@πως δ�ν xταν πρ�φ@της, �λλ� 6 Xνθρωπ�ς π�k Fγραφε γι�
τ�kς �π�γ*ν�υς τ2ς Σιiν τ� π�ς θ� πετ���υν τ�ν στ*�� τ�� «Θε��»
τ�υς, π�k δ�ν ε5ναι Xλλ�ς �π� τ;ν καταν#κηση Lλων τ�ν φυλ�ν τ2ς
γ2ς, Lπως 7ντ�λλεται C Π.∆., στ;ν «φαν�ρωση» τ�� «Θε��» στ�ν Mω-
υσ2;



jA
ς 7ρευν@σ�υµε τ;ν «(Aπ�κ�λυψη». �εκινOντας 6 (Iω�ννης κατηγ�ρε'
τ9ς 7 (Eκκλησ#ες τ2ς (Aνατ�λ2ς, �A 6π�'ες τ��θηκαν %π�ρ τ�� �ντ#�ρι-
στ�υ δ*γµατ�ς ((Eφ�σ�υ, Σµ�ρνης, Περγ�µ�υ, Θυατε#ρων, Σαρδ�ων,
Φιλαδελφε#ας, Λα�δικε#ας). Π�ι* ε5ναι τ� �ντ#�ριστ� δ*γµα; Γνωρ#-

��υµε Lτι 7κε#νη τ;ν 7π��; π�k Fγραφε 6 (Iω�ννης, C (Iων#α κατακλ��εται �π�
0"ρα#�υς τ�� φαρισαϊκ�� δ*γµατ�ς. Στ;ν δρ�ση 7κε#νων τ�ν 0"ρα#ων �π�δ#δε-
ται C \δρυση τ�ν �ριστιανικ�ν 7κκλησι�ν. M�λιστα α$�νες �ργ*τερα 6 Kων-
σταντ'ν�ς θ� 7πιλ�1lη 7κε'να τ� µ�ρη γι� τ;ν µεταφ�ρ� τ2ς πρωτε��υσας τ2ς
ρωµαϊκ2ς αMτ�κρατ�ρ#ας. M@πως λ�ιπ�ν C «(Aπ�κ�λυψη» καταφ�ρεται 7να-
ντ#�ν τ�� �ριστιανισµ��; M@πως 6 ψευδ�πρ�φ@της π�k πλανl8 τ�kς �νθρOπ�υς
ν� κ�ν�υν ε$κ*να κα9 ν� πρ�σκυν@σ�υν τ� θηρ#� ε5ναι 6 Σα�kλ - Σα�λ�ς - Πα�λ�ς
(Aδρυτ;ς τ2ς Xριστιανικ2ς (Eκκλησ#ας); E5ναι τυ�α'� π�k 6 Πα�λ�ς (0"ραϊκ2ς
καταγωγ2ς) κατ�γεται �π� τ;ν Kιλικ#α κα9 Lπ�τε κινδυνε�ει, καταφε�γει στ�kς
0"ρα#�υς τ2ς (Iων#ας γι� πρ�στασ#α; �H Lτι µ� τ;ν πυρκαγι� τ2ς POµης κατ�φυγε
στ;ν (Iων#α, γι� ν� συλληφθl2 �ργ*τερα στ;ν Tρ�#α;

M@πως τελικ� γι� τ;ν «(Aπ�κ�λυψη» C κ�σµικ; 71�υσ#α τ�� (Aντ#�ριστ�υ
δ�ν ε5ναι παρ� 6 qδι�ς 6 �ριστιανισµ�ς τ�� Πα�λ�υ; B�σει τ�ν �ντιλ@ψεων
τ�� (Iω�ννη Lλ�ς 6 κ*σµ�ς σ@µερα "ρ#σκεται κ�τω �π� τ;ν 71�υσ#α τ��
(Aντ#�ριστ�υ κα9 περιµ�νει τ�ν πραγµατικ� Xριστ� τ�ν 0"ρα#ων, γι� ν� 71α-
λε#ψlη τ�kς �νθρOπ�υς κα9 ν� 7πι"�λlη τ;ν παγκ*σµια 0"ραϊκ; "ασιλε#α µ�
µ�ναδικ�kς κατ�#κ�υς τ�kς 0"ρα#�υς.

�Aς δ��µε Lµως κα9 τ� πρ*σωπα π�k πρωταγωνιστ��ν στ;ν (Aπ�κ�λυψη. (Aπ�
τ;ν µ#α πλευρ� ε5ναι 6 Θε�ς κα9 τ� (Aρν#�ν κα9 �π� τ;ν Xλλη 6 ∆ρ�κ�ς - ∆ι�-
"�λ�ς - IOφις - Σαταν8ς, τ� 1� θηρ#�ν κα9 τ� 2� θηρ#�ν (6 ψευδ�πρ�φ@της τ�ν
Aερ�ων). Π�ι*ς λ�ιπ�ν ε5ναι 6 ∆ρ�κ�ς; E5ναι 6 ∆ι�"�λ�ς, π�k δια"�λλει κα9 πα-
ρασ�ρει τ�kς �νθρOπ�υς. E5ναι 6 IOφις, π�k στ� "ι"λ#� τ2ς Γ�νεσης δια"���υ-
µε Lτι Fπεισε τ�kς πρωτ*πλαστ�υς ν� γευτ��ν τ�ν �παγ�ρευµ�ν� καρπ*, �στε
«διαν�ι θ1σωνται 4µ7ν �$ :φθαλµ�3 κα3 [σεσθε ?ς θε�3 γιγν�σκ�ντες καλ� κα3
π�νηρ;ν» (Γ�νεσις 3.5). ∆ηλαδ; τ�kς Xν�ι1ε τ� µ�τια, δε#�ν�ντ�ς τ�υς τ�ν δρ*-
µ� πρ�ς τ�ν π�λιτισµ*. (Aλλ� �A 0"ρα'�ι θ�λ�υν τ�ν Xνθρωπ� �µαθ2, �ωρ9ς γνO-
σεις κα9 π�λιτισµ*. N� κα9 C α$τ#α τ�� µ�ν�υς τ�� �ριστιανισµ�� 7ναντ#�ν τ2ς 7πι-
στ@µης κα9 τ2ς φιλ�σ�φ#ας. N� τ� 0"ραϊκ� µ'σ�ς 7ναντ#�ν τ�� γενν@τ�ρα τ��
�νθρOπιν�υ π�λιτισµ�� 0λληνισµ��. (Eπειδ; 6 π�λιτισµ�ν�ς Xνθρωπ�ς σκ�φτε-
ται, γνωρ#�ει, µ��εται. M;ν 1ε�ν8µε τ�ν πατρι�ρ�η Xρυσ*στ�µ�, π�k στ;ν A´ 6µι-
λ#α τ�υ πρ�ς K�ρινθ#�υς (18.16) διαλαλε': «Cλα α�τ� πρ��ρ �νται �π� τ�ν �ν�η-
σ*α τ"ς φιλ�σ�φ*ας τ7ν 'Eλλ1νων κα3 α�τ� ε\ναι D µητ�ρα Cλων τ7ν κακ7ν»· 7νl�
6 EMσ�"ι�ς µ8ς πληρ�φ�ρε' Lτι �A �ριστιαν�9 γκρ�µι�αν τ�kς 0λληνικ�kς να�kς
κα9 τ� �γ�λµατα, «-πειδ�  τ*στηκαν �π� τ�<ς δα*µ�νες γι� ν� πλαν1σ�υν τ�ν
�νθρωπ;τητα».

ΣFγκρυση Mωσαϊσµ: - Παυλισµ:;
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jA
ρα 6 0λληνικ�ς π�λιτισµ�ς ε5ναι 6 ∆ι�"�λ�ς, π�k �ντιτ�σσεται στ�kς
0"ρα#�υς. Γιατ# Lµως 6 (Iω�ννης ε5ναι 7ναντ#�ν τ�� �ριστιανισµ�� τ��
Πα�λ�υ; (Aκρι"�ς 7πειδ; αMτ� τ� δ*γµα 7ν��ει στ;ν µ@τρα τ�υ κα9 κ�-
π�ιες 0λλην*φερτες, Fστω π�λk διαστρε"λωµ�νες, $δ�ες. VOσ� κα9 rν 6

Πα�λ�ς πρ�σπ�θησε ν� καθυπ�τ�1lη κα9 δ�λ�φ�ν@σlη Aστ�ρικ� τ�ν 0λληνισµ*,
δι� τ�� �ριστιανισµ�� 6 ∆ι�"�λ�ς - 0λληνισµ*ς, π�k "ρ#σκεται Fστω 7ν σπ�ρµα-
τι µ�σα στ;ν Παυλιαν; Θρησκε#α, θ� �ναγεννηθl2 κα9 θ� 7πι"�λlη τελικ� τ;ν
π�λιτιστικ; �ναγ�ννηση. VOταν C «(Aπ�κ�λυψη» λ�ει Lτι 6 Θε�ς «-κρ�τησε τ�ν
δρ�κ�ντα τ�ν mφι τ�ν �ρ α=�ν, �ς -στ3 ∆ι�@�λ�ς κα3 G Σαταν^ς, G πλαν7ν τ�ν
�Nκ�υµ�νην, κα3 [δησεν α�τ�ν  *λια [τη κα3 [@αλεν α�τ�ν εNς τ�ν 8@υσσ�ν κα3
[κλεισεν κα3 -σφρ�γισεν -π�νω α�τ��, δε= α�τ�ν λυθ"ναι µικρ�ν  ρ;ν�ν»
(20.2, 3), �ναφ�ρει τ;ν µ; 7πιτυ�ηµ�νη πρ�σπ�θεια τ�� Xριστιανισµ�� τ�� Πα�-
λ�υ ν� %π�τ�1lη τ�ν 0λληνισµ*, δεδ�-
µ�ν�υ Lτι αMτ�ς θ� "ρl2 τρ*π� Fστω
κα9 «µετ� �π� �#λια �ρ*νια» ν� �να-
κ�µψlη. DO (Iω�ννης jν�µ��ει �κ*µη
τ�ν ∆ι�"�λ� κα9 DEωσφ*ρ� (αMτ�ς
π�k φ�ρνει τ� πρωιν� φ�ς v µεταφ�-
ρικ� αMτ�ς π�k ε5ναι φ�ρ�ας π�λιτι-
σµ��). VOµως 6 0"ραι�γεν;ς �ριστια-
νισµ�ς �ντιστρ�φει τ9ς Fνν�ιες κα9 µε-
τ�τρεψε τ�ν φ�ρ�α τ�� π�λιτισµ�� σ�
πηγ; τ�� π�νηρ��. (Aντ#θετα C 0λλη-
νικ; �ντ#ληψη, π�λk πι� πραγµατι-
στικ@, 0ωσφ*ρ�ν jν�µ��ει τ� �στ�ρι
Σε#ρι�, 7πειδ; 7κε'ν� 7µφαν#�εται µι�
φ�ρ� τ�ν �ρ*ν�, 4 λεπτ� πρ9ν τ;ν �να-
τ�λ; τ�� Cλ#�υ. NεOτερες �ντιλ@ψεις
�π�δ#δ�υν στ;ν (Aφρ�δ#τη αMτ�ν τ�ν
�αρακτηρισµ*, �φ�� κα9 7κε#νη 7µφα-
ν#�εται µ� τ;ν �νατ�λ; τ�� Cλ#�υ.
(Eκτ�ς Lµως �π� 0ωσφ*ρ�ς jν�µ��ε-
ται κα9 AMγεριν*ς, IAστρ� τ2ς AMγ2ς
κα9 Πρωιν�ς (Aστ�ρας. T�ν πρ�σδι�-
ρισµ� Πρωιν�ς �Aστ�ρας τ�ν συνα-
ντ��µε κα9 στ;ν «(Aπ�κ�λυψη» :ς
�αρακτηρισµ� τ�� qδι�υ τ�� (Iησ��:
«-γ� �Iησ��ς [πεµψα τ�ν 8γγελ;ν µ�υ
µαρτυρ"σαι 4µ=ν τα�τα -π3 τ�ς -κκλη-
σ*ας, -γ� εNµ3 D ρ*Uα κα3 τ� γ�ν�ς
∆αυ*δ, G �στ�ρ G Λαµπρ�ς G πρωι-

�H EπτυP#α τ: ΠαFλυ ν7 LKαλε#ψlη τSν �Eλληνισµ�
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E5κ)να 1: �O �Iω+ννης 7 Bαπτιστ&ς στ&ν
#αρακτηριστικ& κ�νηση, lπ�υ σ#ηµατ�=ει µ> 

τ/ δ+κτυλ+ τ�υ τ� γνωστ� «666».



ν;ς» (22.16). (Aκ*µη �µφι"�λλ�υµε γι� τ� π�ι*ς ε5ναι 6 (Aντ#�ριστ�ς κα9 τ� 1�
θηρ#� τ2ς «(Aπ�καλ�ψεως»; 

DYπ�ρ�ει κα9 κ�τι Xλλ� π�k «δε#�νει» τ�ν (Iησ��, Lταν �ναφ�ρεται στ�ν κωδικ�
τ�� θηρ#�υ, τ� 666. �Aν παρατηρ@σ�υµε πρ�σεκτικ� Lλες τ9ς ε$κ*νες τ�� (Iησ��
(�λλ� κα9 Lπ�ι�ν Aερ�α �ριστιαν� εMλ�γε'), θ� διαπιστOσ�υµε Lτι τ� δε1# τ�υς
��ρι πα#ρνει [να �αρακτηριστικ� σ�2µα, Lπ�υ �πεικ�ν#�ει τ� τρ#α 01�ρια! (E5κ)-
να 1). VOµως %π�ρ�ει κα9 κ�τι Xλλ�, πι� συγκλ�νιστικ*. ∆ια"���υµε στ;ν «(Aπ�-
κ�λυψη» Lτι κανε9ς δ�ν θ� µπ�ρl2 ν� �γ�ρ��lη v ν� π�υλl8, 7�ν δ�ν F�lη τ� ��ραγµα
τ�� θηρ#�υ v τ� Kν�µ� τ�υ v τ�ν �ριθµ* τ�υ: «�Ωδε D σ�φ*α -στ*ν· G [ ων ν��ν
ψηφισ�τω τ�ν �ριθµ�ν τ�� θηρ*�υ· G �ριθµ�ς γ�ρ �νθρ�π�υ -στ3 κα3 G �ριθµ�ς
α�τ��  ,ς´» (13.17, 18).

[OA 0λληνικ�9 �ριθµ�9 τ*τε �πεικ�ν#��νταν Fτσι: A=1, B=2, Γ=3, ∆=4, E=5,
ς=6, Z=7, H=8, Θ=9, I=10, K=20, Λ=30, M=40, N=50, �=60, O=70, Π=80, Q=90,
P=100, Σ=200, T=300, Y=400, Φ=500, X=600, Ψ=700, Ω=800. Π�ι* Kν�µα λε-
1αριθµικ� µ8ς δ#νει τ� 666; T� Kν�µα IAΠETOΣ! DO πρ�π�τ�ρας τ2ς 0λλη-
νικ2ς φυλ2ς, 6 Xνθρωπ�ς π�k Fκανε τ;ν πρOτη 7κπ�λιτιστικ; 7κστρατε#α σ�
Lλ�ν τ�ν κ*σµ�. N� λ�ιπ�ν π�ι*ς ε5ναι 6 �ριθµ�ς �1ς´.

QE
να Xλλ� πρ*σωπ� τ2ς «(Aπ�καλ�ψεως» ε5ναι τ� �Aρν*�ν. DO �ριστιανι-
σµ�ς µ8ς δια"ε"αιOνει Lτι αMτ�ς ε5ναι 6 Xριστ�ς ((Iησ��ς). DYπ�ρ��υν
Lµως µεγ�λες διαφ�ρ�ς µετα1k τ�� (Aρν#�υ (Xριστ��) τ2ς (Aπ�καλ�ψε-
ως κα9 τ�� (Iησ�� (Xριστ��) τ�� �ριστιανισµ��. DO Xριστ�ς τ�� �ρι-

στιανισµ�� �πεικ�ν#�εται µ� τ;ν καλ�κ�γαθη κα9 συµπαθητικ; µ�ρφ@, 7ν� 6
Xριστ�ς τ2ς (Aπ�καλ�ψεως περιγρ�φεται :ς αAµ�"*ρ�ς, µισ�νθρωπ�ς κα9 µ�
τ;ν µ�ρφ; τρ�γ�υ.

K�τι Xλλ� σηµαντικ� ε5ναι Lτι 6 �ριστιανισµ�ς �ναµ�νει τ�ν Xριστ� µιλOντας
γι� µι� ∆ευτ�ρα Παρ�υσ#α (τ�� Xριστ��), κ�τι π�k δ�ν γ#νεται στ;ν (Aπ�κ�-
λυψη, �φ�� �ναφ�ρεται σ� κ�π�ι�ν Xλλ� «Xριστ�» ((Aρν#�ν), π�k θ� κατ�"lη
γι� πρOτη φ�ρ� στ;ν γ2. Kα9 πραγµατικ�, π�υθεν� µ� π�υθεν� δ�ν συναντ��µε
µ�σα στ;ν (Aπ�κ�λυψη τ�ν Lρ� ∆ευτ�ρα Παρ�υσ#α. M�λιστα 7ν�� �A Xνθρωπ�ι
κ�τω �π� τ;ν 71�υσ#α τ�� «(Aντ#�ριστ�υ» "ασαν#��νται, µ*λις Fρθlη 6 �ληθιν�ς
Xριστ*ς, θ� �π�δει�θl2 �ειρ*τερ�ς �π� τ�ν (Aντ#�ριστ�: «π�ιµανε= -ν ρ�@δKω σι-
δηρK^, ?ς τ� σκε�η τ� κεραµικ� συντρι@1σεται» (2.27). Π�ι*ς ε5ναι τελικ� τ�
(Aρν#�ν (τρ�γ�ς) µ� τ� 2 κ�ρατα, rν δ�ν ε5ναι 6 Xριστ�ς ((Iησ��ς); M� 6 0"ραϊκ�ς
δα#µ�νας Mπωθαµ�τ, �φ�� Lλες �A περιγραφ�ς τ�� (Iω�ννη τ�ν σκιαγραφ��ν.
E5ναι κερασφ*ρ�ς, �π�καλε'ται �ρν*�ν (F�ει Xσπρες τρ#�ες σ�ν �µν�ς κα9 κ*κ-
κινα µ�τια σ�ν φλ*γες πυρ�ς («(Aπ�κ.» 1.14, 15), Xρα δ�ν ε5ναι υA�ς �νθρOπ�υ,
Lπως �π�καλε'ται 6 (Iησ��ς τ�ν εMαγγελ#ων. Πρ*κειται γι� [να τραγ*µ�ρφ�
πλ�σµα, π�k θ� κατ�"lη �π� τ�ν �Mραν� (4.2) γι� ν� �φαν#σlη τ� �νθρOπιν� γ�-
ν�ς· «κα3 -κ τ�� στ;µατ�ς α�τ�� -κπ�ρε�εται ρ�µφα*α :,ε=α δ*στ�µ�ς, �να -ν
α�τK" πατ�σσKη τ� [θνη· κα3 α�τ�ς π�ιµανε= α�τ�<ς -ν ρ�@δKω σιδηρK^· κα3 α�τ�ς
πατε= τ�ν λην�ν τ�� �eν�υ τ�� θυµ�� τ"ς :ργ"ς τ�� θε�� τ�� παντ�κρ�τ�ρ�ς»

�O κερασφ�ρς hCραϊκSς δα#µνας Mπωθαµ.τ
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(19.15). AMτ�ν θ� παρ�υσι�σ�υν �A 0"ρα'�ι :ς θε* τ�υς, 6 6π�'�ς θ� καταργ@σlη
Lλες τ9ς θρησκε'ες.

�H
7φηµερ#δα “Le Monde” τ�ν M�ϊ� τ�� 1970 δηµ�σ#ευσε µι� δ@λωση τ��
Mωρ9ς Mπεργκσ�ν (Πρ��δρ�υ τ�ν DE"ρα#ων τ2ς Γαλλ#ας), 6 6π�'�ς ε5πε:
«'O N�υδαϊσµ�ς ε\ναι µ*α κ�ιν;της µ� πεπρωµ�να... ε\ναι α�τ� π�< τ��
-π�τρεψε ν� δηµι�υργ1σKη κα3 ν� -,απλ�σKη κατ� σειρ�ν τ�ν Xριστιανι-

σµ;, τ�ν Mωαµεθανισµ;, τ�ν Σ�σιαλισµ;, τ�ν K�µµ�υνισµ� κα3 τ�ν N�α �Aρι-
στερ�. �E�ν µι� �π� α�τ�ς τ3ς κατα@�λ�δες ε\ ε -πιτ� ει τ�ν πλ1ρη -πικρ�τησ1
της στ�ν �νθρωπ;τητα, G N�υδαϊσµ�ς θ� µπ�ρ��σε ν� -,αφανισθK". E\ναι α�τ�
π�< :ν�µ�U�υµε “-ρ �µ� τ�� ν��υ Mεσσ*α”, Gπ;τε Cλ�ι �$ 8νθρωπ�ι θ� γ*ν�υν
0νας». Πρ�σ�1ατε τ# ε5πε; (Eρ��µ�ς τ�� ν��υ Mεσσ#α. E5ναι ν��ς, δ�ν F�ει 1α-
ν�ρθει, δ�ν θ� κ�νlη τ;ν ∆ευτ�ρα Παρ�υσ#α τ�υ, Lπως $σ�υρ#�εται 6 $σ��ων (I�υ-

�H πλ�ρης LKιυδ(ιση τ: �σPFντς Xριστιανισµ:

�O τραγ)µ�ρφ�ς δα�µ�νας
Mπωθαµ>τ (Xριστ�ς -
�Aρν��ν τ8ς «�Aπ�καλ�ψε-
ως»), π�B κ+θεται στ&ν κα-
τακτηµ�νη Γ8. Abτ�ν θ/
παρ�υσι+σ�υν �2 'κλεκτ��
σιωνιστ>ς %ς πραγµατικ�
Xριστ� (�Aρν��ν), π�B θ/
'F�λ�θρε�σcη τ�ν �Aντ�#ρι-
στ�, -λλ/ κα� τ� τµ8µα τ8ς
-νθρωπ)τητας, π�B π�στε-

ψε σ> αbτ)ν.
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δαι��ριστιανισµ*ς. IAρα δ�ν ε5ναι 6 (Iησ��ς τ�ν EMαγγελ#ων, ε5ναι κ�π�ι�ς π�k
θ� Fρθlη γι� πρOτη φ�ρ� στ;ν γ2. T# Xλλ� �ρει��εται, γι� ν� πεισθ��µε Lτι 6 �ρι-
στιανισµ�ς κα9 C �ναµ�ν@ τ�υ γι� τ;ν ∆ευτ�ρα Παρ�υσ#α τ�� (Iησ�� δ�ν F�ει καµ-
µ#α σ��ση µ� τ;ν «(Aπ�κ�λυψη», Lπ�υ κατηγ�ρε' τ�ν Aδρυτ; τ2ς θρησκε#ας
αMτ2ς Σα�kλ - Πα�λ� :ς ψευδ�πρ�φ@τη κα9 τ�ν Xριστ� :ς (Aντ#�ριστ�, π�k πα-
ραπλ�νησε τ�ν κ*σµ� κα9 π#στεψε σ’ αMτ*ν, γιατρε��ντας µι� θανατηφ*ρ� πλη-
γ@ τ�υ («�ν�σταση»).

M� καλ�, θ� µ�� π2τε, C (Eκκλησ#α δ�ν τ� "λ�πει Lλα αMτ�; Γιατ# δ��θηκε ν�
7ντ�1�υν τ;ν «(Aπ�κ�λυψη» στ�ν «Kαν*να» τ2ς DAγ#ας Γραφ2ς, �φ�� καταφ�-
ρεται 7ναντ#�ν της; M��ρι τ�ν 6� α$�να �A �$κ�υµενικ�ς σ�ν�δ�ι (A´ 325, B´ 382,
Γ´ 431, ∆´ 451, E´ 553 µ.X.) �ρν��νταν ν� 7ντ�1�υν τ;ν (Aπ�κ�λυψη. K�π�ι�ι πα-
τ�ρες τ2ς (Eκκλησ#ας, Lπως �A M. Bασ#λει�ς, K�ριλλ�ς DIερ�σ�λ�µων, Xρυσ*στ�-
µ�ς κ.X., �πα1ι��ν ν� �ναφ�ρ�υν τ� Kν�µα (Aπ�κ�λυψη στ� συγγρ�µµατ� τ�υς.
Tελικ� 7ντ��θηκε στ�ν Kαν*να τ2ς DAγ#ας Γραφ2ς µ� τ;ν παρ�λευση τ*σων �ρ*νων
Aστ�ρικ2ς �µνησ#ας, Lταν 6 Xριστιανισµ�ς 71ι�υδαuσθηκε σkν τl� �ρ*νlω 7ντελ�ς.

M� καλ�, γιατ# γ#ν�νται Lλα αMτ�; Π�λk �πλ8, δι*τι 6 Σιωνισµ�ς «π�τησε»
στ;ν �ν�γκη τ�� �νθρOπ�υ ν� πιστ�ψlη σ� κ�τι �νOτερ� �π� αMτ*ν, δηλαδ;
σ� [ναν Θε*, γι� ν� πετ��lη τ�ν σκ�π* τ�υ, π�k δ�ν ε5ναι µ*ν�ν C κατ�κτηση
τ2ς γ2ς, �λλ� κα9 C 71*ντωση τ�� �νθρωπ#ν�υ γ�ν�υς, �στε, Lπως «6ραµατ#-
�εται» 6 (Iω�ννης, ν� 7πι�@σ�υν µ*ν�ν �A «7κλεκτ�9 τ�� Θε��», π�k ε5ναι �A
144.000 0"ρα'�ι.

�Aς ρωτ@σ�υµε Lµως 7µε'ς �A VEλληνες κ�τι Xλλ� τ;ν (Eκκλησ#α κα9 τ�ν qδι�
τ�ν �ριστιανισµ*: Π�ς ε5ναι δυνατ�ν ν� δ��ωνται τ;ν «(Aπ�κ�λυψη», Lταν στ�
τ�λ�ς της �ναφ�ρlη Lτι �A 7ναπ�µε#ναντες στ;ν γ2 θ� ε5ναι �A 144.000 0"ρα'�ι,
�φ�� �A %π*λ�ιπ�ι θ� 71�ντωθ��ν �π� τ�ν ν�� Mεσσ#α; Tελικ� 6 �µαρτωλ�ς π�ς
κρ#νεται; (Aπ� τ9ς πρ�1εις τ�υ v �π� τ;ν καταγωγ@ τ�υ; B�"αια C «(Aπ�κ�λυ-
ψη» $σ�υρ#�εται Lτι �A «-κλεκτ�3 τ�� Θε��» ε5ναι αMτ�9 π�k δ�ν π#στεψαν στ�
�ντ#�ριστ� δ*γµα. M� δ�ν θ� %π�ρ��υν Xνθρωπ�ι µ; 0"ραϊκ2ς καταγωγ2ς, π�k
δ�ν θ� πιστ�ψ�υν στ�ν (Aντ#�ριστ�; Φα#νεται λ�ιπ�ν πiς 6 Xνθρωπ�ς π�k γεν-
ν@θηκε Γ�λλ�ς, IAγγλ�ς, (Iταλ*ς, Kιν���ς, (Iνδ�ς ε5ναι /δη �µαρτωλ*ς, �νε-
1�ρτητα �π� τ�ν "#� τ�υ· �π� τ;ν στιγµ; Lµως π�k γενν@θηκε VEλλην, 7κτ�ς
�π� �µαρτωλ�ς κατ�γεται κα9 �π� τ;ν �Oρα π�k γενν@θηκε 6 ∆ρ�κ�ς - ∆ι�"�-
λ�ς - IOφις - Σαταν8ς Π�λιτισµ)ς.

DO κ�θε Xνθρωπ�ς π�k F�ει µ�σα τ�υ τ;ν 0λληνικ; παιδε#α, γνωρ#�ει Lτι Lλα αMτ�
ε5ναι δεισιδαιµ�ν#ες κα9 παραµυθ�κια γι� µικρ� παιδι�. ∆�ν %π�ρ�ει �fτε ∆ι�"�-
λ�ς �fτε Σαταν8ς �fτε (Aντ#�ριστ�ς, �λλ� �fτε 6 $σ��ων �ριστιανισµ�ς ε5ναι τ�
�ντ#�ριστ� δ*γµα τ2ς «(Aπ�κ�λυψης». VOλα αMτ� ε5ναι 7πιν�@σεις τ�ν Σιωνιστ�ν,
γι� ν� πετ���υν τ�ν στ*�� τ�υς. �Aς ψ�1lη λ�ιπ�ν C (Eκκλησ#α γι� τ� π�ι*ς θ�
ε5ναι 6 Xθλι�ς ρ*λ�ς π�k τ2ς 7πιφυλ�σσει 6 Σιωνισµ�ς στ� µ�λλ�ν· κα9 rς µ;ν ψ�-
�νlη µακρι� �λλ� µ�σα της, στ� qδια της τ� σπλ�γ�να, στ;ν «(Aπ�κ�λυψ@» της.

Bασ�λει�ς �Eµµαν�υηλ�δης



«'H $στ�ρ*α τ7ν �ρ αι�ελληνικ7ν 6θ7ν» �π�τελε' µ#α �ωνταν; Fκφραση τ2ς πρ�σω-
πικ2ς �ω2ς τ�ν πρ�γ*νων µας, κα9 µ�σα στ;ν δικ@ τ�υς �θικ; �νακαλ�πτ�υµε κα9 τ�kς
δικ��ς µας πρ�"ληµατισµ��ς. T� "ι"λ#� τ�� Λ�κυ �π�τελε' [να �πρ�κατ�ληπτ� κα9 διαυγ�ς
κε#µεν� π�νω σ’ αMτ;ν τ;ν κατε�θυνση, :ς [να π�#ηµα θεµελιωµ�ν� στ�ν jρθ� λ*γ� κα9
τ;ν διε1�δικ; Fρευνα. Xαρακτηριστικ�: «∆�ν ε\ναι G 'Eλληνισµ�ς 4πε�θυν�ς γι� τ�ν @αρ-
@αρ;τητα τ"ς E�ρ�πης· D E�ρ�πη ε\ναι 4πε�θυνη γι� τ�ν �π�λεια τ�� 'Eλληνισµ��. 'H
E�ρ�πη ε\ναι α�τ� π�< δ�ν �κ�λ��θησε τ�ν 'Eλλ�δα, �λλ� τ�ν παραπ�*ησε. (...) M1πως
εeµαστε µ�ρτυρες τ"ς �ν�γκης -πιστρ�φ"ς στ�ν 'Eλληνισµ� κα3 α�τ� τελικ� πρ�καλε= τ�ν
�ναπ;φευκτ� �νταγωνισµ� τ�� �I�υδαι� ριστιανισµ�� µ� τ�ν 'Eλληνισµ;;» (σελ. 25). «∆�ν
�παντK̂  στ�<ς HEλληνες D N�υδαϊκ� Nδ�α τ"ς παντ�δυναµ*ας. 'O +λληνικ�ς 8νθρωπ�ς ε\ναι
στ� @�θ�ς σεµν;ς· D σεµν;τητα δ� α�τ� 4π"ρ,ε πηγ� α�θεντικ"ς δηµι�υργ*ας. 'O 'Eλλη-
νικ�ς Π�λιτισµ�ς ε\ναι π�λιτισµ�ς τ"ς φιλ;τητας, τ"ς φιλ�φρ�σ�νης, τ"ς φιλανθρωπ*ας,
τ"ς φιλ�τιµ*ας, τ"ς φιλ�σ�φ*ας. Π�λιτισµ�ς [µπλε�ς φιλ*ας, πανερωτικ�ς π�λιτισµ;ς. Π�-
λιτισµ�ς παµφιλ*ας» (σελ. 23). VOπως σηµειOνει C M.Σ. «τ� @ι@λ*� α�τ� σ� γεµ*Uει µ� τ�ν
αeσθηση τ�� περ1φαν�υ �π�γ;ν�υ τ7ν �ρ α*ων 'Eλλ1νων κα3 πλ��σι�υ Nδι�κτ1τη τ"ς
+λληνικ"ς κληρ�ν�µι^ς!». DH α$σθαντικ; µετ�φραση �π� τ� �γγλικ� πρωτ*τυπ� ε5ναι τ��
Γρηγ�ρ#�υ Λ�υκ#δη, 6 πρ*λ�γ�ς τ�� M#τσελ K�ρ�λ κα9 6 7π#λ�γ�ς τ�� (IακO"�υ Φ�ν
Φ�λκε. DH Fκδ�ση συν�δε�εται �π� %π�ρ��η ε$κ�ν�γρ�φηση.

�Aλ�Fανδρ�ς X. M1τσι�υ

ΓOYΪΛΛIAM ΛEKY, �H �στ�ρ�α τ�ν �ρ�αιελληνικ�ν �θ�ν

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

�A,ι;τιµε κα3 �γαπητ� κ. Λ�µπρ�υ.
M�σKω τ7ν φιλ;,ενων στηλ7ν τ�� σεπτ�� πρ�µηθ�ως «∆αυλ��» –µετ� λ;γ�υ γν�σεως, γηθ�σ�νης κα3

ε�γνωµ�σ�νης �π�ν�µω τ�<ς �νωτ�ρω πρ�σδι�ρισµ�<ς εNς τ� περι�δικ;ν σας–, φ�ρ�υ τ"ς 'Eλληνικ;τητ�ς,
δεδ�µ�ν�υ Cτι 4π"ρ,α �π� τ�� πρ�τ�υ τε� �υς τ"ς -κδ;σε�ς τ�υ µ� ρι κα3 σ1µερ�ν �παιτητικ�ς κα3
α�στηρ�ς µελετητ�ς κα3 κριτ�ς τ7ν δηµ�σιευµ�των τ�υ, θ� σ^ς παρακαλ��σα, -ν mψει τ"ς τελ�σεως τ7ν
�Oλυµπικ7ν �Aγ�νων τ�� 2004 εNς τ�ν  �ραν µας, ν� δηµ�σιε�σετε τ�ν κατωτ�ρω πρ;τασιν �π�καταστ�-
σεως εNς τ� :ρθ�ν τ"ς διεθν��ς :ν�µασ*ας τ7ν �Oλυµπικ7ν �Aγ�νων, περιε �µ�νην εNς τ� 4π� [κδ�σιν [ργ�ν
µας «�Aρ#α�ων �Eλλ1νων �θλα κα� Oπαθλα – παιδι>ς κι �ρ#1µατα», D Gπ�*α [ ει ?ς +,"ς:

'H 'Eλλ�ς, ?ς γεν�θλια  �ρα τ7ν �Oλυµπικ7ν �Aγ�νων, δικαι��ται κα3 4π� ρε��ται ν� �παιτ1σKη �π�
τ�ν ∆ιεθν" �Oλυµπιακ� �Eπιτρ�π� (∆.O.E.) τ�ν �ντικατ�σταση τ"ς �γγλικ"ς λ�,εως Games, ?ς δηλωτικ"ς
τ"ς -νν�*ας των, µ� τ�ν +λληνικ� λ�,η Agons (�Aγ7νες), γι� τ�<ς �κ;λ�υθ�υς ν;µιµ�υς, @�σιµ�υς κα3 �λη-
θε=ς λ;γ�υς:

∆ι;τι α�τ�ν τ�ν :ν�µασ*α [δωσαν σ’ α�τ�<ς �$ $δρυτ�ς-γενν1τ�ρ�ς των HEλληνες («7 'ν �Oλυµπ�cα
-γ6ν»: 'Hρ;δ�τ�ς 6, 127· «�Oλυµπ�ας -γ6ν»: Π*νδαρ�ς, «�Oλυµπ.» 1, 11· «7 �Oλυµπικ�ς -γ6ν»: �Aρι-

στ�φ., «Πλ��τ�ς» 583· «�Eλλ+δ�ς... -γ�νες», Σ�φ�κλ. «�Hλ.» 682).
∆ι;τι, σ�µφωνα µ� τ� �Aρ α=� 'Eλληνικ� ∆*και�, κα3 συγκεκριµ�νως τ� �Aττικ;, µ;ν�ν �$ :ν�µατ�-
δ�τ1σαντες τ� τ�κν� τ�υς κατ� τ�ν @�πτισ1 τ�υ («�Aµφιδρ)µια») ε\ αν τ� �π�κλειστικ� δικα*ωµα τ"ς

µετ�ν�µασ*ας τ�υ �ργ;τερα. «T�Bς γ�ν�ας θ�σθαι τ��ν�µα 'F -ρ#8ς, κα� π+λιν 'FαλεEψαι, '/ν 0��λωνται»

2.

1.

▲
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DH αf1ησις κα9 C π�ι�τικ; �να"�θµισις τ2ς 7γκληµατικ*τητ�ς, C �νεργ#α τ�� 7ντ�π#-
�υ πληθυσµ��, C δηµι�υργ#α %περκερδ�ν ε$ς τ�ς µεγ�λας 7πι�ειρ@σεις κα9 7ργασιακ��
Mεσα#ων�ς ε$ς τ;ν �γ�ρ�ν 7ργασ#ας, C 7λ��ιστη 7π#δρασις τ�ν µεταναστ�ν 7π9 τ�� δη-
µ�γραφικ�� κα9 τ�� �σφαλιστικ�� πρ�"λ@µατ�ς, C �πειλ; κατ� τ2ς 7θνικ2ς µας �σφα-
λε#ας, C 7πι"�ρυνσις τ�ν /δη Xσ�ηµων συνθηκ�ν �ω2ς κα9 C µε#ωσις τ2ς π�ι*τητ�ς �ω2ς
τ�ν DEλλ@νων, C µετ�δ�σις µ�λυσµατικ�ν ν�σηµ�των ε5ναι �A Xµεσες συν�πειες τ2ς �νε-
1�λεγκτης ε$σρ�2ς λαθρ�µεταναστ�ν. Kι 7νl� �A 7φηµερ#δες "���ν περ9 τ�ν �νωτ�ρω κα9
C κ�ιν; γνOµη τ2ς �Oρας δι�κειται �ρνητικ�ς �π�ναντ# των, C DEλλ�ς τε#νει ν� µετα-
"ληθl2 ε$ς π�λυφυλετικ�ν κρ�τ�ς, µ� �π�τ�λεσµα τ;ν 7σωτερικ;ν �π�σταθερ�π�#ησιν.
Tαυτ��ρ*νως C πρ�ωθ��µενη �ντιρατσιστικ; π�λιτικ; δηµι�υργε' jπισθ�δρ�µ@σεις ε$ς
τ;ν 7κπα#δευσιν κα9 διακρ#σεις ε$ς "�ρ�ς τ�ν γηγεν�ν. VOλα αMτ� �ναπτ�σσ�νται 7κτεν�ς
µ� π#νακες, σ�εδιαγρ�µµατα κα9 πλ��σια κατ� κεφ�λαι�ν "ι"λι�γραφ#α. T� παρ�ν "ι"λ#�ν
–«T� κ�υτ9 τ2ς ΠανδOρας»– ε5ναι πραγµατικ�ς κ*λαφ�ς γι� κ�π�ι�υς «πρ��δευτικ�kς»
κα9 «κ�υλτ�υρι�ρηδες», �A 6π�'�ι 7παγγ�λλ�νται τ�ν �ντιρατσιστ;ν δηµ�κρ�τη κα9 �η-
τ��ν µ� �ν*ητα φληναφ@µατα ν� 6δηγ@σ�υν, δ#κην ∆��ρει�υ VIππ�υ, ε$ς τ;ν �π�δ*µη-
σιν τ2ς κ�ινων#ας µας. DO Γι�ννης K�λ�"�ς µ� �ντικειµενικ*τητα, σθ�ν�ς κα9 παρρησ#αν
θ�τει τ�ν δ�κτυλ*ν τ�υ 7π9 τ�ν τ�π�ν τ�ν �λων κα9 παρ�υσι��ει �ν�γλυφα τ� τερ�στι�ν
πρ*"ληµα τ2ς λαθρ�µεταναστε�σεως ε$ς τ9ς πραγµατικ�ς καταστρ�φικ�ς τ�υ διαστ�σεις.
�Aραγε %π�ρ�ει κανε9ς %πε�θυν�ς ν� µ8ς �παντ@σlη 7π9 τ�ν �νωτ�ρω εMθαρσ�ς;

Γι�ργ�ς Πετρ)π�υλ�ς

DH 0λλην#στρια συγγραφ�ας, καθηγ@τρια τ�� πανεπιστηµ#�υ τ�ν Παρισ#ων, δ�ν κα-

KΛΩNT MOΣΣE, �Aλ��ανδρ�ς, T$ πεπρωµ�ν� (ν$ς M)θ�υ

ΓIANNHΣ KOΛOBOΣ, T$ κ�υτ+ τ,ς Πανδ.ρας

(∆ηµ�σθ�νθης, «Πρ�ς B�ιωτ;ν», 17). O�δε3ς 8λλ�ς -ν�µιµ�π�ιε=τ� πλ�ν τ�� :ν�µατ�δ�τηθ�ντ�ς ν� πρ�@K"
σ� �λλαγ� τ�� :ν;µατ;ς τ�υ, Cταν «'ς Mνδρας Vλθεν», δηλαδ� Cταν -νηλικι��τ� κα3 «5δ�cω δικα�cω '#ρ8τ�»,
-νεργ��σε α�τ�ν;µως. Tυ �ν µετ�ν�µασ*α τ�υ �π� τρ*τ�ν 2 Nδι�π�*ησ1 τ�υ στ�ι ει�θετ��σε τ�ν �ντικει-
µενικ� 4π;σταση τ�� �δικ1µατ�ς πρ�σ@�λ"ς τ"ς πρ�σωπικ;τητ�ς, διωκ�µ�ν�υ δι� «γραφ8ς 5δ�ας» (@λ�-
πε κα3 [ργ� µας «�Aρ#αE� �Eλληνικ� ∆�και�», -κδ. Σ�γ ρ�νη �Eκδ�τικ1, 2003, σ. 286 κ.+π.).

∆ι;τι δι� τ"ς +λληνικ"ς :ν�µατ�δ�σ*ας των µ� τ�ν λ�,η -γvν -κωδικ�π�ιε=τ� σαφ7ς D �ληθ�ς [νν�ια
τ�� περιε �µ�ν�υ των. 'H λ�,η �γ�ν, παραγ;µενη �π� τ� ρ"µα Mγω (= Gδηγ7, συγκεντρ�νω), -σ1-

µαινε τ�ν συγκ�ντρωση τ�� δ1µ�υ κα3 τ7ν θρησκευτ7ν, γι� ν� τελ�σ�υν πρ�σευ � 2 δ�,�λ�γ*α πρ�ς τιµ�ν
τ7ν θε7ν, τ7ν Dρ�ων τ"ς π;λεως 2 τ7ν 'Oµ�πατ;ρων 2 Tριπατ;ρων τ"ς φυλ"ς, κατ� τ�ν Gπ�*αν συν1θως
κα3 «-γ�νες �γ�ντ�», συναπτ;µεν�ι �διασπ�στως µ� τ� τελετ�υργικ� τ"ς θρησκευτικ"ς -κδηλ�σεως.

∆ι;τι «�Oλ�µπια Mγειν» ('Hρ;δ. 8, 26), Cπως κα3 «καθιστ+ναι», «τιθ�ναι», «π�ιεEν», «τελεEν -γ�νας»
-σ1µαινε «�µιλλαν περ� τ8ς ν�κης, -γ�να δι/ π+σης -γων�ης O#ων» ('Hρ;δ. 2, 91)· κα3 «-γων�=�µαι»

-σ1µαινε yµιλλ7µαι περ3 @ρα@ε*�υ, µ�λιστα κατ� τ�<ς δηµ�σ*�υς �γ7νας ('Hρ;δ. 2, 160). A�τ�ν τ�ν [νν�ια
�π�δ*δει στ�ν λ�,η κα3 τ� -γκυρ;τατ� «M�γα Λε,ικ�ν τ"ς 'Eλληνικ"ς Γλ�σσης» τ7ν Liddell-Scott, -κδ;-
σεις I. Σιδ�ρη, �Aθ"ναι.

∆ι;τι 4π� τ�ν :ν�µασ*α α�τ1, συνε 7ς κα3 �διαλε*πτως -π3  *λια διακ;σια +,"ντα :κτ�  ρ;νια, διε-
,1γ�ντ� κα3 4π� τ�ν Nδ*α εNς τ�ν µητρικ1 τ�υς γλ7σσα –τ�ν 'Eλληνικ�– :ν�µ�U�νται κα3 σ1µερα.
∆ι;τι �$ �Aγ7νες κα3 δ� �$ Πανελλ1νι�ι, ?ς �$ �Oλυµπικ�*, ��δεµ*αν σ �σιν ε\ αν µ� τ3ς παιδι>ς (games),
τ7ν Gπ�*ων κ�ρι�  αρακτηριστικ� bταν τ� ε�τρ�πελ� κα3 D πρ;κληση γελ�των κα3 γενικ7ς D δια-

σκ�δαση τ7ν παικτ7ν κα3 τ7ν τυ �ν θεατ7ν τ�υς.
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5.

4.

3.

▲

17059∆ΑΥΛcΣ/260-261, Afγ. - Σεπτ. 2003



∆ι;τι D �Aγγλικ� γλ7σσα, Cπως κα3 Cλες �$ E�ρωπαϊκ�ς γλ7σσες π�< δανε*σθηκαν λ�,εις των �π� τ�
θησαυρ�φυλ�κι� τ�� 'Eλληνικ�� Λε,ιλ�γ*�υ γι� ν� δ�σ�υν mν�µα σ� -πιστ"µες, -πιστηµ�νικ�<ς

Cρ�υς κ.λπ., ε�λα@7ς -τ1ρησαν τ3ς +λληνικ�ς των µ"τρες, π. . anatomy, analogy, Arithmetic, Architecture,
Aesthetic, harmony κ.λπ. ('O �ριθµ;ς των ε\ναι µ�γας). �Aκ;µη κα3 γι� συναφε=ς πρ�ς τ�<ς �Aγ7νες [νν�ι-
ες - ρησιµ�π�*ησαν κα3  ρησιµ�π�ι��ν α�θεντικ�ς +λληνικες λ�,εις, (π. . Athletics, Athlet κ.λπ.). �Eπειδ�
λ�ιπ�ν µακρ� κα3 παραδεδ�µ�νη συν1θεια κα3 τ"ς �Aγγλικ"ς γλ�σσας ε\ναι D �κρι@�ς υ$�θ�τηση τ7ν +λλη-
νικ7ν �ρ ικ7ν λ�,εων - :ν�µατ�θεσι7ν τ7ν -νν�ι7ν π�< κα3 D eδια θ�λει ν� �π�δ�σKη. �Eπειδ� τ��τ� -πι-
τ�σσεται �π� τ� 8γραφ� διεθν�ς δ*και�, δηλαδ� τ�� σε@ασµ�� τ"ς -θνικ"ς :ν�µατ�θεσ*ας -π3 γλωσσικ7ν
δανε*ων κα*, τ�λ�ς, -πειδ� D �Aγγλικ� λ�,η games 7ν πρ�κειµ�ν�ω K�ι µ*ν�ν δ�ν �π�δ#δει τ� �ληθ�ς περιε-
�*µεν� τ�ν (Oλυµπικ�ν (AγOνων, Fστω κα9 �ωρ9ς τ;ν θρησκευτικ@ τ�υς 7νν�ι�λ�γ#α, �λλ� θ� µπ�ρ��σε
κα9 ν� θεωρηθl2 κα9 :ς λεκτικ; "ε"@λωσ@ τ�υς, �κ�υσ#α θ�λ�µε ν� πιστε�ωµε κα9 K�ι "�ναυση, :σ�ν αMτ;
π�k F�ει διαπρα�θ2 µ� τ;ν jν�µασ#α τ�ν �ρπαγ�ντων µαρµ�ρων τ�� Παρθεν�ν�ς :ς Elgin Marbles (!!!),
Lπως 7πισ@µως τ� �π�καλε' τ� Bρετανικ� M�υσε'� ("λ�πε “The Trustees of the British Museum”, Ed., 1997,
London). 

Γι/ τ�Bς λ)γ�υς αbτ��ς: Kαταθ�τ�υµε τ�ν �νωτ�ρω πρ;τασ1 µας πρ�ς Cλ�υς τ�<ς �π�δ�κτες κα3 τ�<ς
καλ��µε ν� πρ�,�υν τ� δ��ντα, γι� ν� τιµηθK", [στω κα3 λεκτικ7ς, τ� ONκ�υµενικ� M1νυµα τ7ν Olympic
Agons. �H κα3 Agones, Cπως �π�καλε= τ� «�θλα 'π� Πατρ)κλcω» D Jenifer Neils στ� [ργ� της “Goddess and
Polis, The panathenaic festival in ancient Athens”, Princeton Univerisyt Press, 1992, σ. 20.

∆ιατελ7 φιλικ�τατα

∆ρ Παναγι6της Kυριακ)π�υλ�ς
Φιλ;λ�γ�ς - N�µικ�ς

Kαθηγητ�ς TEI Πειραι7ς

7.

τOρθωσε κι 7κε#νη ν’ �ντισταθl2 στ; συν@θη πρ*κληση π�k �ντιµετωπ#��υν �A περισσ*-
τερ�ι EMρωπα'�ι 0λληνιστ�ς, τ2ς συγγραφ2ς δηλαδ; 0ν�ς Fργ�υ γι� τ�ν (Aλ�1ανδρ�.
(E1ετ���ντας π�λλ�ς �π’ τ9ς Kψεις τ*σ� τ2ς πρ�σωπικ*τητας Lσ� κα9 τ�� Fργ�υ τ�� µε-
γ�λ�υ στρατηλ�τη, 7πιδιOκει ν� �παντ@σlη στ� γιατ# C µ�ρφ; αMτ; «,�φυγε» �π’ τ� στε-
γαν� τ2ς Aστ�ρ#ας κα9 �ν2λθε γρ@γ�ρα κα9 �$κ�υµενικ� στ; σφα'ρα τ�� µ�θ�υ: «Σ’ α�τ�ν
�κρι@7ς τ�ν 8λλη mψη τ�� πεπρωµ�ν�υ τ�� �Aλε,�νδρ�υ θ�λησα ν� τρα@1,ω τ�ν πρ�-
σ� 1, γι� ν� δ�κιµ�σω ν� καταλ�@ω, γιατ* G Mακεδ;νας [γινε 0νας µυθικ�ς aρωας τ;σ�
στ�  ριστιανικ� ∆�ση Cσ� κα3 στ�ν µ�υσ�υλµανικ� κ;σµ�, τ;σ� στ�ν ταλµ�υδικ� παρ�-
δ�ση Cσ� κα3 στ�ν �νατ�λικ� φιλ�λ�γ*α, τ;σ� στ� φιλ�σ�φικ� διαλ�γισµ� π�νω στ� @α-
σιλικ� -,�υσ*α Cσ� κα3 στ� σ�γ ρ�ν� µυθιστ;ρηµα». Σ’ αMτ� τ� «γιατ#», παρ� τ9ς Kντως
φιλ*τιµες κα9 71αιρετικ� 7π#π�νες πρ�σπ�θει�ς της, δ�ν κατ�ρθOνει τελικ�ς ν’ �παντ@σlη.

Kι αMτ� qσως γιατ9 C µ�ρφ; τ�� Mεγ�λ�υ (Aλε1�νδρ�υ δ�ν �ωρε', δ�ν %π�τ�σσεται στ�
µεθ�δ�λ�γικ� κα9 θεωρητικ� 7ργαλε'α 0ν�ς Aστ�ρικ��. DO (Aλ�1ανδρ�ς Fγινε µ�θ�ς qσως
γιατ9 C µ�ρφ@ τ�υ 7πεσκ#ασε Lλα τ� µυθικ� πρ�ϋπ�ρ��ντα στ�ι�ε'α τ�ν λα�ν τ*σ� τ2ς
(Aνατ�λ2ς Lσ� κα9 τ2ς ∆�σης· qσως γιατ9 �A µεγ�λες µ�ρφ�ς τ�ν $�υδαϊκ�ν θρησκει�ν
δ�ν Fφτασαν π�τ� στ� |ψ�ς τ�� (Aλε1�νδρ�υ· qσως γιατ9 τ� πρωτ*γνωρ� σ� τ*λµη κα9 σ�-
φ#α 7γ�ε#ρηµα τ�� µεγ�λ�υ αMτ�� VEλλην�ς δ�ν µπ�ρ��σε παρ� ν� γ#νlη 6 M�θ�ς τ2ς
O$κ�υµ�νης.

Παν. Λ. K�υ0αλ+κης
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HMAPTHMENA: Στ5 dρθρ� τ�: κ. K. Kαρµιρ0ντe�υ «Efρεση συντεταγµBνων στ�ν 	Aρ'αι9τη-
τα» τ�: τεK'�υς 258, σελ. 16839, στ5 στ�'� 8 �π5 π0νω O τKπ�ς X0 = 360/25 � ω ν! δι�ρθωθ]6: X0
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